
 
  

 

 

 

 

 

 

 

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវី 
មេខ ២០ 

ខខ េករា-េីនា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

 

 

 

 

 

  

 



 



 

រក្សាសិទ្ធិ © 2019 គណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 

 

េតិដែលសដេែងមៅក្សនុងព្រតឹតបិព្តមៃះ គឺជាេតិរបស់អ្នក្សៃរិៃធផ្ទា ល់ ម ើយេៃិបញ្ច ាំងៃូវ
ទ្សសៃៈរបស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាម ើយ។  

ព្សបតាេមោលការណ៍មសរភីារនៃការបមចចញេតិ ដែលជាមោលការណ៍ព្គឹះ ៃងិមាៃ
ដចងមៅក្សនុងរែឋធេមៃុចញ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា គណៈមេធាវោីាំព្ទ្ឱ្យមាៃភារចព្េរះនៃ
េតិនានា។ 

សូេរក្សាសិទ្ធិ © មោយអ្ៃុមោេតាេចាបស់តីរី “សិទ្ធិអ្នក្សៃិរៃធ ៃិងព្បហាក្សព់្បដ ល” 
ដែលព្តូវបាៃព្បកាសឲ្យមព្បើមោយ ព្រះរាជព្ក្សេមលខ ៃស/រក្សេ/០៣០៣/០០៨ ចុះនងៃទ្៥ី    
ដខេនីា ឆ្ន ាំ២០០៣ ម ើយរាល់ការងតចេលងម ើងវញិ មោយោម ៃការអ្ៃុញ្ញ តរីគណៈមេធាវ ី
នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាព្តវូហាេឃាត។់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

I 

 

 

 

មាត្ិកា ទ្ាំររ័ 
សាររីព្បធានគណៈមេធាវ ី.......................................................................... IV 

ច្បាប់ភេូិបាេ 

ការវិវត្តច្បាបស់្តរីី ការេកដ់ីធ្លីមៅកេពុជា ................................................... 1 

ជាំរូក្សទ្១ី៖ ការវវិតតសតីរីការលក្សែ់ីធលីរីឆ្ន ាំ១៩៨៩ ែល់ឆ្ន ាំ២០០១ ................................... 2 

១. ការទ្ិញលក្សែ់ីធលកី្សនុង ឆ្ន ាំ១៩៨៩ ែល់ឆ្ន ាំ២០០១ ............................................. 2 

២. ការវវិតតសតីរីការលក្សែ់ីធលរីឆី្ន ាំ១៩៨៩ ែល់ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ...................................... 4 

៣. ការវវិតតសតីរីការលក្សែ់ីធលីរឆី្ន ាំ១៩៩៣ ែល់ឆ្ន ាំ២០០១ ...................................... 7 

ជាំរូក្សទ្២ី៖ ការវវិតតចាបស់តីរកីារលក្សែ់ីធលីរីឆ្ន ាំ២០០១ រ ូតែល់បចចុបបៃន ........................ 9 

១. ការវវិតតសតីរីការលក្សែ់ធីលីរឆី្ន ាំ២០០១ ែល់២០១០ ........................................... 9 

២.ការវវិតតមព្កាយរីព្ក្សេរែឋបបមវណីចូលជាធរមាៃរ ូតែល់បចចុបបៃន ....................... 11 

អគារស្ហកេមស្ទិ្ធ ិ....................................................................................... 15 

ជាំរូក្សទ្ី ១ ទ្ព្េងទូ់្មៅនៃក្សេមសិទ្ធិ ៃិង អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធ ិ......................................... 15 

១.១ ទ្ព្េងទូ់្មៅនៃក្សេមសិទ្ធ ិ........................................................................... 15 

១.២.អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធ ិ............................................................................... 23 

ជាំរូក្សទ្២ី៖ សិទ្ធិ កាតរវក្សិចច ៃងិការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ .................................................... 26 

២.១. ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរជារលរែឋដខមរ ................................................................ 26 

២.២. ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរជាជៃបរមទ្ស .............................................................. 30 

មសចក្សែីសៃនិោឋ ៃ ៃងិ អ្ៃុសាសៃ ៍.................................................................... 35 

នីត្ិវធិ្ីជាំនុាំជព្េះកតីមេើកទ្ី១ ........................................................................ 39 

ជាំរូក្សទ្ី ១: ការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង ........................................................................... 39 

១.១ រមបៀបោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង ......................................................................... 39 



II 

 

១.២ ការទ្ទ្ួលពាក្សយបណតឹ ង .......................................................................... 45 

១.៣ ការដបងដចក្សមរឿងក្សតី ............................................................................... 48 

១.៤ ការរិៃតិយពាក្សយបណតឹ ង ........................................................................... 49 

ជាំរូក្សទ្២ី ែាំមណើ រការនៃៃីតិវធិីជាំៃុាំជព្េះក្សនុងមរឿងក្សតីរែឋបបមវណី ..................................... 50 

២.១ៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល .................................................... 50 

២.២ ៃីតិវធិីទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់ៃិងការរិៃតិយភសតុតាង ...................... 60 

ជាំរូក្សទ្ី៣ ការសះជាតាេផលូវបណតឹ ង ....................................................................... 65 

៣.១ អ្តថៃយ័នៃការសះជាតាេផលូវបណតឹ ង ......................................................... 65 

៣.២ ផលព្បមោជៃន៍ៃការសះជាតាេផលូវបណតឹ ង............................................... 65 

៣.៣ ការសាក្សលបងផសះផា .......................................................................... 66 

៣.៤ ការផសះផាមព្ៅតុោការ ....................................................................... 67 

៣.៥ អាៃុភារ ៃិងក្សាំណតម់ តុនៃការសះជា .................................................... 67 

ជាំរូក្សទ្៤ី ការសមព្េចមសចក្សតជីាសាលព្ក្សេ ............................................................. 68 

៤.១សាលព្ក្សេចាំមពាះេុខ .............................................................................. 68 

៤.២សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខ .............................................................................. 70 

ស្កេមភារគណៈមេធាវីព្បចាំ ព្ត្ីមាស្ទ្១ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 

១.ទ្ាំនាកទ់្ាំនងជាត្ិ និងអនតរជាត្ ិ................................................................ 81 

១.១.ទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងជាត ិ................................................................................... 81 

១.២.ទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងអ្ៃតរជាត ិ............................................................................ 89 

២.ការផ្សរវផ្ាយច្បាបត់ាេរយៈស្កិាា សាលា .............................................. 99 

៣.កចិ្បចព្បជុាំបុគគេកិ .................................................................................... 105 

៤.កចិ្បចព្បជុាំគណៈកេមការជាំនាញ ................................................................ 106 

៥.មផ្សងៗ .................................................................................................... 107 



 

IV 

 

សាររីព្បធានគណៈមេធាវ ី
គណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្ស
ក្សេពុជាមាៃក្សិតតិយស សូេមបាះរុេព
បៃតៃូវ ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២០ 
សព្មាបព់្តីមាសទ្ី១ ដខមករា-មីនា 
ឆ្ន ាំ២០១៩។ ព្រឹតតបិព្តមេធាវមីៃះ 
បាៃសមព្េចម ើងមោយ ការព្បងឹ
ដព្បង លះបងម់រលមវោែម៏ាៃតនេល
របស់អ្នក្សៃរិៃធ ៃីេយួ  ៗ មែើេបដីចក្ស
រ ាំដលក្សចាំមណះែឹង ៃិងបទ្រិមសាធៃ៍
របស់ោត។់ តាងនាេឱ្យគណៈ
មេធាវ ី ខ្ុ ាំសូេដងលងអ្ាំណរគុណែល់
អ្នក្សៃរិៃធ ដែលបាៃរេួចាំដណក្ស 

វភិាគទាៃអ្តថបទ្របស់ខលួៃ។ ខ្ុ ាំក្ស៏
សូេដងលងអ្ាំណរគុណផងដែរ ែល់មោក្សអ្គគមលខាធិការ មោក្សអ្គគមលខាធិការរង ព្បធាៃ 
បុគគលិក្ស ៃិងអ្នក្សសម័ព្គចិតតនៃនាយក្សោឋ ៃព្សាវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិងផសរវផាយនៃគណៈមេធាវដីែល
បាៃខិតខាំមរៀបចាំរៃិិតយ ៃិងសព្េួលអ្តថបទ្ ៃិងការមបាះរុេពព្រឹតតិបព្តមលខមៃះ។ 

ព្រឹតតិបព្តមលខមៃះព្បេូលផតុ ាំៃូវអ្តថបទ្មៅក្សនុងវស័ិយនានា ែូចជា ភូេបិាល អ្ោរស ក្សេម
សិទ្ធិ ៃិងៃីតិវធិីនៃការជព្េះក្សតីមលើក្សទ្ី១នៃមរឿងក្សតីរែឋបបមវណី។ បដៃថេមលើការផាយៃូវអ្តថបទ្ចាប ់
ព្រឹតតិបព្តមេធាវបីាៃផតល់រត័ម៌ាៃសតីរ ី សក្សេមភារនៃគណៈមេធាវ ី មែើេបឲី្យស ភាតាជាមេធាវ ី
បាៃព្ជាបរកី្សិចចែាំមណើ រការនៃគណៈមេធាវ។ី គណៈមេធាវៃីឹងសវះដសវងទាក្សទ់្ងមេធាវ ីៃិងអ្នក្ស
ចាបែ់នទ្មទ្ៀត មែើេបរីព្ងីក្សការដចក្សរ ាំដលក្សៃូវចាំមណះែឹងមៅក្សនុងវស័ិយែនទ្មទ្ៀត មៅក្សនុងការ
ផាយមលើក្សមព្កាយៗ។ 

ការមបាះរុេពផាយព្រឹតតបិព្តមេធាវមីៃះជាការម្លើយតបមៅៃឹងទ្សិមៅទ្ ី២ “រព្ងងឹ ៃងិ
ការពារវជិាា ជវីៈ” នៃដផៃការសក្សេមភារនៃគណៈមេធាវ ី ដែលបាៃអ្ៃុេត័មោយព្ក្សរេព្បឹក្សា-      
គណៈមេធាវ។ី  

ខ្ុ ាំសមងេតម ើញថា មៅក្សនុងស គេៃអ៍្នក្សចាបម់ៅក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមយើង 
មាៃអ្នក្សជាំនាញខាងចាបជ់ាមព្ចើៃ ដែលបាៃសរមសរផសរវផាយមសៀវមៅសិក្សា មែើេបបីមព្េើ    
មសចក្សតីព្តូវការនៃអ្នក្សសិក្សាចាប។់ មទាះបីេៃិដេៃជាអ្នក្សជាំនាញក្សម៏ោយ ខ្ុ ាំសូេមលើក្សទ្ឹក្សចិតត



 

V 

 

 

ែល់មេធាវ ី ៃិងអ្នក្សសិក្សាទូ្មៅចូលរេួវភិាគទាៃអ្តថបទ្ មែើេបចុីះផាយក្សនុងព្រឹតតបិព្តមេធាវ។ី   
គណៈមេធាវសីាវ គេៃជ៍ាៃិចចែល់ការចូលរេួដចក្សរ ាំដលក្សអ្តថបទ្របស់ខលួៃមៅក្សនុងព្រឹតតបិព្តមៃះ។ 
ចាំមពាះអ្នក្សដែលមាៃបាំណិៃខាងសរមសរមាៃក្សព្េិត គណៈមេធាវមីាៃព្ក្សរេបណាា ធិការេួយ
ដែលៃឹងជួយ ផតល់ការដណនាាំែល់អ្នក្សចូលរេួ ៃិងជួយ ដក្សសព្េួលអ្តថបទ្។ មោលមៅនៃការ
បមងេើតព្រឹតតិបព្តមៃះ េៃិព្តេឹដតផសរវផាយអ្តថបទ្នៃអ្នក្សៃរិៃធមជើងចាស់ដតប ុមណាា ះមទ្ ប ុដៃតដងេ
ទាាំងជួយ មលើក្សសាួយបាំណិៃខាងសរមសរែល់អ្នក្សៃិរៃធជាំនាៃម់ព្កាយផងដែរ។ 

ខ្ុ ាំយល់ម ើញថា ងវីមបើព្ក្សរេបណាា ធិការបាៃផចិតផចង់ក្សនុងការមធវើឲ្យព្រឹតតិបព្តទ្ទួ្លបាៃ
គុណភារេយួែខ៏ពស់ក្សម៏ោយ ការខវះខាតគងដ់តមជៀសេៃិផុត។ មែើេបមីព្ជាេដព្ជងឲ្យព្រឹតតិបព្ត
មៃះមាៃគុណភារកាៃដ់តព្បមសើរ ខ្ុ ាំសូេអ្ាំពាវនាវែល់អ្នក្សអាៃមេតាត សរមសរតប ៃិងរះិគៃស់ាថ បនា 
មធវើអ្តាថ ធិបាយ ឬបាំមរញបដៃថេមៅមលើអ្តថបទ្ៃីេយួៗដែលបាៃមបាះរុេពផាយ។ ខ្ុ ាំសងឃេឹថា 
ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជាំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្សព្សីៃឹងបាៃរកី្សរាយក្សនុងការអាៃ
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខមៃះ។ 
  ចាំមពាះការចូលរួេវភិាគអ្តថបទ្ សូេមធវើការទាក្ស់ទ្ងេក្សការោិល័យគណៈមេធាវ ី    
មោយផ្ទា ល់តាេរយៈមោក្សមេធាវ ីកយុ នាេ តាេអ្ុីដេ ល neam130@bakc.org.kh ៃិង
មោក្សមេធាវ ីខក ប ុនមធ្ឿន  តាេអ្ុីដេ ល bunthoeurn@bakc.org.kh  ក្សប៏ាៃ។ 
 ជាទ្ីបចចប ់ខ្ុ ាំសូេជូៃររែល់ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជាំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្ស
ព្សីទាាំងអ្ស់ សូេជួបដតមជាគជយ័ព្គបព់្បការ។ 

 

សូេអ្រគុណ! 
 

                                           នងៃសុព្ក្ស ៩មរាច ដខផល្គុន ឆ្ន ាំ ច សំរទឹធ្ស័ក រ.ស ២៥៦២ 
   រាជធាៃភីនាំមរញ នងៃទ្២ី៩    ដខមនីា   ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

 

      
  

   

  

 

ស្នួ វិសាេ 
                                                            ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
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1 

 

ការវិវត្តច្បាប់ស្តរីី ការេក់ដីធ្លីមៅកេពុជា 
មោយមោក្ស ខៃ សុមខង0F

 
 
មសចក្សតីមផតើេ 

របបែីបាៃផ្ទល ស់បតូរោ ងគាំ ុក្សរីឆ្ន ាំ ១៩៧៥-១៩៧៩។ ជាព្បវតតិសាស្តសតក្សេពុជា ក្សនុង
សេយ័មនាះចាំណុចសាំខាៃដ់តេយួគតដ់ែលមលើក្សម ើងមនាះគឺ េៃិមាៃចាបស់តីរីសិទ្ធិមលើព្ទ្រយ
សេបតតិមនាះមទ្ ម ើយរាល់ឯក្សសារក្សាំណតព់្តាែីធលីនានាព្តវូបាៃបាំផ្ទល ញមចាលអ្ស់ផងដែរ។ ក្សេម
សិទ្ធិឯក្សជៃមលើែីធលីព្តូវបាៃហាេឃាត។់ អ្ចលៃវតថុរេួជាេយួេមធោបាយផលិតក្សេមសាំខាៃ់ៗ  
ជាទូ្មៅផ្ផេងៗមទ្ៀតព្តូវបាៃោក្សជ់ា  “ក្សេមសិទ្ធិរបស់ព្បជាជៃ ៃិងក្សេមសិទ្ធិរេួរបស់ព្បជាជៃសេ-ូ 
 ភារ” ។  

បនាា បេ់ក្សមទ្ៀតមសាើរដតមរញសេយ័សាធារណរែឋព្បជាមាៃិតក្សេពុជា សិទ្ធិមលើព្ទ្រយផ្ទា ល់
ខលួៃរបស់បុគគលេៃិព្តូវបាៃចាបទ់្ទ្ួលសាគ ល់ម ើយ។ ប នុ្នែមាៃការដក្សទ្ព្េងក់្សនុងឆ្ន ាំ ១៩៨៩
(េុៃមាៃការអ្ៃុេត័ៃូវរែឋធេមៃុចញងមី ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ដតបៃតិច) តាេរយៈការអ្ៃុេត័ៃូវ អ្ៃុព្ក្សឹតយសតី
រីការផតល់ក្សេមសិទ្ធិមលើផាះជូៃព្បជារលរែឋ (គឺអ្ៃុព្ក្សតឹយមលខ២៥ ចុះនងៃទ្ី២២ ដខមេសា ឆ្ន ាំ១៩៨៩)។ 
មាព្តា១ នៃអ្ៃុព្ក្សឹតយមៃះដចងម ើងវញិអ្ាំរីរបូភារនៃក្សេមសិទ្ធិសេូ ភារមលើែីលាំមៅឋាៃ។  

មាៃការដក្សដព្បែស៏ាំខាៃេ់យួព្តូវបាៃមធវើម ើងតាេរយៈមាព្តា ០២ នៃអ្ៃុព្ក្សឹតយមលខ ២៥ 
មៃះ ដែលដចងថា ក្សេមសិទ្ធិមលើផាះសដេបងអាចមចញឱ្យបគុគលនានាបាៃ ម ើយក្សេមសិទធិមលើផាះ
សដេបងមនាះ អាចមធវើការមផារតាេរយៈ េតក៌្សសាសៃ ៍ឬការលក្ស ់បាៃមោយព្សបចាប។់ អ្តថ-
បទ្ខាងមព្កាេមៃះ ៃងឹមលើក្សយក្សការរិភាក្សាអ្ាំរីការវវិតតចាបន់ៃការលក្សរ់ីឆ្ន ាំ១៩៨៩ រ ូត
ែល់ព្ក្សេរែឋបបមវណីបចចុបបៃនចូលជាធរមាៃ។1F
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 អ្នក្សៃិរៃធបចចុបបៃនជា ព្បធាៃការោិល័យព្សាវព្ជាវ ៃិងផសរវផាយចាប ់ មៅគណៈមេធាវកី្សេពុជា មោក្សក្សជ៏ា
សាស្តសាត ចារយចាប ់ ៃិងជាអ្តីតព្រឹទ្ធបុរសឧបការ ី មៅសាក្សលវទិ្ោល័យក្សេពុជា។ មោក្សបាៃបចចបថ់ាន ក្សអ់្ៃុបណឌិ ត
ចាប ់ ដផនក្សៃីតិភូេបិាល ៃិងមបតិក្សភណ័ឌ ដែលស ព្បតិការរវាង សាក្សលវទិ្ោល័យភូេៃិាៃីតិសាស្តសត ៃិងវទិ្ោសាស្តសត
មសែឋកិ្សចច ៃិងសាក្សលវទិ្ោល័យ សងេូ់ឡាំង លីយ ុង ៣។ មោក្សក្សទ៏្ទ្ួលបាៃៃូវសញ្ញ បព្ត High Diploma ដផនក្ស
ៃីតិភូេបិាល ៃិងមបតិក្សភណ័ឌ រីសាក្សលវទិ្ោល័យ សងេូ់ឡាំង លីយ ុង៣ ផងដែរ។ អ្នក្សៃិរៃធបាៃបចចបថ់ាន ក្ស់
បរញិ្ញ បព្តចាប ់ រីសាក្សលវទិ្ោល័យភូេៃិាៃីតិសាស្តសត ៃិងវទិ្ោសាស្តសតមសែឋកិ្សចច ៃិងបរញិ្ញ ព្តបព្តភាសាអ្ងម់គលស 
TEFL រីសាក្សលវទិ្ោល័យធៃធាៃេៃុសស។ 
1 ចាបអ់្ចលៃវតថុមៅក្សេពុជា មរៀបមរៀងមោយ East-West Management Institute 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

2 

 

ជាំរូក្សទី្១៖ ការវវិតតសតីរីការលក្សែី់ធលរីីឆ្ន ាំ១៩៨៩ ែល់ឆ្ន ាំ២០០១ 
១. ការទិញល្កដី់ធលកីនុង ឆ្ន ាំ១៩៨៩ ែល់ឆ្ន ាំ២០០១ 

អ្ៃុព្ក្សឹតយមលខ២៥ ឆ្ន ាំ១៩៨៩ រោឋ ភបិាលបាៃផតល់ៃូវរបបក្សេមសិទ្ធជូិៃែល់ព្បជាជៃមលើ
ផាះដែលខលួៃបាៃក្សាំរុងកាៃក់ាបផ់្ទា ល់ ក្សប៏ ុដៃតការផតល់មៃះហាក្សម់ៅមាៃក្សព្េតិមៅម ើយ។ មព្កាយ 
េក្សមៅឆ្ន ាំ១៩៩២ ចាបង់មីេយួព្តូវបាៃព្បកាសឱ្យមព្បើក្សនុងមោលមៅមែើេបកី្សាំណតអ់្ាំរអី្ចលៃវតថុ
ទាាំងអ្ស់មៅក្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជា មនាះគឺចាបភ់ូេបិាល2F

2។ ចាបម់ៃះមយើងអាចចាតទុ់្ក្សថាជា
ចាបរ់ិមសសមៅក្សនុងសេយ័កាលមនាះ។  

សិទ្ធិរបស់ព្បជារលរែឋក្សនុងការលក្សែូ់រែីធលីព្តូវបាៃផតល់ឱ្យតាេរយៈចាបម់ៃះ។ ប ុដៃតសិទ្ធិ
ក្សនុងការមោះែូរ ឬលក្ស ់ ឬចាតដ់ចងៃូវអ្ចលៃវតថុរបស់ខលួៃមាៃ ៃិងក្សាំរុងកាៃក់ាបម់ោយមសរ ី
បាៃ ដតកុ្សាំឱ្យដតការលក្សម់នាះខុសៃឹងបចញតតិចាបប់ាៃហាេឃាត។់  

ការលក្សអ់្ចលៃវតថុព្តូវបាៃឱ្យៃិយេៃយ័ោ ងចាស់ក្សនុងចាបភ់ូេបិាលឆ្ន ាំ១៩៩២ ថាគឺ
ជា  “ក្សចិចសៃោ ដែលជៃមាន ក្សម់ៅថា អ្នក្សលក្សព់្តវូមផារៃូវសិទ្ធនិៃអ្ចលៃវតថុមនាះ ឬក្សេមសិទ្ធណិា
េយួជារបស់ខលួៃឱ្យមៅជៃមាន ក្សម់ទ្ៀត មៅថាអ្នក្សទ្ញិដែលព្តវូមចញនងលជាព្បាក្សត់ាេតនេលនៃវតថុ
មនាះ ឬសិទ្ធមិនាះឱ្យអ្នក្សលក្ស”់។3F

3
 ការអ្ៃុមព្ោះមៃះបាៃមបើក្សឱ្យព្បជារលរែឋអាចលក្សៃូ់វអ្ចលៃ

វតថុបាៃ ដតលុះព្តាខលួៃជាមាច ស់ក្សេមសិទ្ធិក្សរមលើព្ទ្រយមនាះ។ ក្សប៏ ុដៃតក្សរណីខលះមបើសិៃមាៃចាប់
ហាេេៃិឱ្យលក្ស ់ោតក់្សេ៏ៃិអាចលក្សប់ាៃដែរ។4F

4   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
2 ចាបភូ់េបិាល, មលខ១០០ព្ក្ស, ១៣ តុោ ១៩៩២។ 
3 ចាបភូ់េបិាល, មលខ១០០ព្ក្ស, ១៣ តុោ ១៩៩២, មាព្តា១៧៧។ 
4 ចាបភូ់េបិាល, មលខ១០០ព្ក្ស, ១៣ តុោ ១៩៩២, មាព្តា១៧៨។ 



ការវវិតតចាបស់តីរី ការលក្សែ់ីធលីមៅក្សេពុជា 

3 

 

តារាងការវិវត្តននស្ទិ្ធកិេមស្ទិ្ធិមេើដីធ្លីមៅកេពជុា5F

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ចាបភ់េូបិាលឆ្ន ាំ១៩៩២ បាៃ្លុះបញ្ច ាំងមលើការវវិតតោ ងទូ្លាំទូ្ោយមលើការលក្ស់

អ្ចលៃព្ទ្រយមាៃែីធលី ឬលាំមៅឋាៃជាមែើេ។ ក្សនុងមនាះមែើេបកីារលក្សអ់្ចលៃវតថុមាៃសុរលភារ 
លុះព្តាដតមធវើតាេទ្ព្េងលិ់ខតិយថាភូត6F

6 មពាលគឺមាៃក្សចិចសៃោលក្សអ់្ចលៃវតថុ ដែលមោររ
តាេបទ្ោឋ ៃ ដែលចាបទ់្ទ្លួសាគ ល់ ៃិងមាៃការែឹងឬរអីាជ្ាធរសាធារណៈ។  

មបើេៃិមោររមនាះ ក្សិចចសៃោលក្សម់នាះព្តូវបាៃសៃមតថាេៃិព្សបចាប។់ មែើេបកីាៃដ់ត
មាៃភារជាក្សច់ាស់មយើង ៃិងមធវើការដបងដចក្សការរភិាក្សាជាែាំណាក្សក់ាលនៃការវវិតតមលើបទ្
បបចញតតិលក្សម់ៅក្សេពុជាចាបរ់ឆី្ន ាំ១៩៨៩ ែល់១៩៩៣ ៃងិ ១៩៩៣ ែល់២០០១។ 

 

                                                 
5 សិៃនសីិទ្ព្សាវព្ជាវវទិ្ោសាស្តសតមលើព្បធាៃបទ្ សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើែីធលីមៅក្សេពុជា មោយ បណឌិ ត ហាប ់ផលធី នងៃទី្ ២៧ 

ដខ មេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
6 ចាបភូ់េបិាល, មលខ១០០ព្ក្ស, ១៣ តុោ ១៩៩២, មាព្តា១៧៩។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

4 

 

២. ការវវិតតសតីរីការលក្សែី់ធលរីីឆ្ន ាំ១៩៨៩ ែល់ឆ្ន ាំ១៩៩៣ 
  មាៃបទ្បបចញតតចិាំៃួៃ០៣ ដែលបាៃបមងេើតម ើងក្សនុងចមនាល ះឆ្ន ាំ១៩៨៩ ែល់១៩៩៣ 
ក្សនុងមនាះមាៃអ្ៃុព្ក្សឹតយមលខ២៥ សតីរីការផតល់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើផាះជូៃព្បជាពល្រែឋ ចុះនងៃទ្ី២២ 
ដខមេសា ឆ្ន ាំ១៩៨៩។ រែឋធេមៃុចញ ចុះនងៃទ្ី៣០ ដខមេសា ឆ្ន ាំ១៩៨៩ ៃិងចាបភ់េូបិាល ចុះនងៃទ្ី
១៣ ដខតុោ ឆ្ន ាំ១៩៩២ ដែលបទ្បបចញតតិទាាំងមនាះបាៃដចងអ្ាំរីវធិាៃព្គបព់្គង ៃងិការលក្សែូ់រែី
ធលី ៃងិលាំមៅឋាៃ។  
  មៅក្សនុងបទ្បបចញតតិនៃអ្ៃុព្ក្សឹតយសតីរីការផតល់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើផាះជូៃព្បជាជៃ តាេរយៈ
អ្ៃុព្ក្សឹតយមលខ២៥ បាៃក្សាំណតថ់ា ព្បជារលរែឋមាៃសិទ្ធិព្គបព់្គងែីលាំមៅឋាៃព្សបមៅតាេ
ចាប ់ នៃរបបសាធារណៈរែឋព្បជាមាៃិតក្សេពុជា ម ើយរែឋបាៃមធវើការដបងដចក្សក្សេមសិទ្ធផិ្ទត ចេ់ុខ
ឱ្យមៅព្គួសារមលើលាំមៅឋាៃរបស់ខលួៃដែលក្សាំរុងរស់មៅក្សនុង ុាំ/សង្កេ តទូ់្ទាាំងព្បមទ្ស ដែលព្តូវ
បាៃរែឋអ្ាំណាចទ្ទ្ួលសាគ ល់។  
 អ្ៃុព្ក្សឹតយមៃះបាៃមបើក្សសិទ្ធិឱ្យក្សេមសិទ្ធិក្សរ អាចមធវើការដបងដចងព្ទ្រយទាាំងមនាះបាៃឱ្យមៅ
ទាោទ្របស់ខលួៃបាៃ តាេរយៈការមធវើជាេតក៌្ស ឬការមធវើអ្ាំមណាយឱ្យមៅបងបអូៃសាចញ់ាតិ ឬ
លក្សឱ់្យមៅអ្នក្សែន៏ទ្បាៃ។ ប ដុៃតមាៃចាំណុចេយួ ដែលរតឹតបតឹមនាះ គកឺ្សេមសិទ្ធកិ្សរេៃិអាចលក្ស់
លាំមៅឋាៃឱ្យមៅជៃបរមទ្សបាៃម ើយ។7F

7  មាព្តា១៥ នៃអ្ៃុព្ក្សឹតយែដែលមៃះបាៃដចងបដៃថេ
មទ្ៀតថា មព្ៅរកី្សមាម ភបិាល បុគគលិក្ស ក្សេមក្សរ ក្សងក្សមាល ាំងព្បោបអ់ាវធុ ៃងិព្បជារលរែឋ ដែល
ក្សាំរុងរស់មៅមលើលាំមៅឋាៃណាេយួ ព្តូវសុាំទ្ិញលាំមៅឋាៃ ឬែីសងល់ាំមៅឋាៃមនាះផ្ទត ចរ់ីរែឋ
ទុ្ក្សជាក្សេមសិទ្ធិផ្ទា ល់ខលួៃ មលើក្សដលងដតក្សនុងក្សរណីមចញងវកិាសងល់ាំមៅឋាៃផ្ទា ល់ខលួៃ ៃិងលាំមៅ
ឋាៃសងម់ោយខលួៃឯង ព្តូវចាតទុ់្ក្សជាក្សេមសិទ្ធិផ្ទា ល់ខលួៃ។ រាល់ការលក្សែូ់រផាះ ឬមធវើអ្ាំមណាយផាះ
ព្តូវមធវើម ើងមោយក្សិចចសៃោ ដែលអ្នក្សទ្ិញ ឬអ្នក្សទ្ទ្លួអ្ាំមណាយព្តូវយក្សមៅចុះបចា ីព្បថាប់
ព្តាចាំៃួៃ១០ភាគរយ នៃតនេលផាះតាេព្បមភទ្ផាះសព្មាបម់ធវើអាជីវក្សេម មសវាក្សេម សិបបក្សេម ឬ
ឧសា ក្សេម។ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
7 អ្ៃុព្កឹ្សតយសតីរីការផតល់ក្សេមសិទ្ធិមលើផាះជូៃរលរែឋក្សេពុជា,មលខ២៥អ្ៃព្ក្ស,២២ មេសា១៩៨៩, មាព្តា២។ 



ការវវិតតចាបស់តីរី ការលក្សែ់ីធលីមៅក្សេពុជា 

5 

 

 
តារាងរនធព្បថាប់ព្តា8F

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ទ្ៃាឹេៃងឹមៃះដែរ រែឋធេមៃុចញឆ្ន ាំ១៩៨៩ បាៃដចងថា “រលរែឋក្សេពុជា មាៃសិទ្ធិមរញទ្ី
ក្សនុងការកាៃក់ាប ់ មព្បើព្បាស់ែីធលី ៃិងមាៃសិទ្ធតិាំណេតក៌្សមលើែីធលី ដែលរែឋបាៃព្បគល់ឱ្យសព្មាប់
រស់មៅ ៃិងមធវើអាជីវក្សេម”។9F

9 តាេសាម រតីនៃមាព្តាមៃះ ផ្េអាចមេើលម ើញថារែឋព្ោៃដ់ត
អ្ៃុញ្ញ តឱ្យព្បជារលរែឋមាៃសិទ្ធិព្តឹេដតមព្បើព្បាស់ ៃិងអាព្ស័យផលដតប ុមណាា ះ។ ប ុដៃតអ្វ ី
ដែលដបលក្សមនាះ រែឋបាៃមធវើការហាេឃាតច់ាំមពាះការចាបែ់ ី ដែលទ្ាំមៃរបងរ់ៃធទុ្ក្ស សព្មាបល់ក្ស ់
ៃិងជួលឱ្យអ្នក្សែន៏ទ្។ ក្សនុងមនាះជៃណាក្សម៏ោយ េៃិអាចមព្បើព្បាស់ែីធលី ក្សសិក្សេម ែីនព្រ មោយ
ចិតតឯងក្សនុងមោលបាំណងមផសងមទ្ៀតបាៃមទ្ មបើោម ៃការអ្ៃុញ្ញ តរីអាជ្ាធរមាៃសេតថក្សិចច។10F

10  
ម តុមៃះមយើងអាចសៃមតប់ាៃថា មព្ៅរីែីទ្ាំមៃរ រែឋឱ្យដតែីដែលរែឋបាៃមធវើការដបងដចក្សឱ្យព្បជា
រលរែឋម ើយមនាះ រួក្សមគអាចមធវើការលក្សម់ោះែូរ ឬជួលបាៃតាេមោលបាំណងរបស់ខលួៃបាៃ។ 

                                                 
8 ែក្សព្សងម់ចញរីមេមរៀៃ រៃធមលើែីធលី បមព្ងៀៃមោយបណឌិ ត ហាបផ់លធី ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
9 រែឋធេមៃុចញ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា, ២៤ ក្សញ្ញ  ១៩៩៣, មាព្តា១៥។ 
10 រែឋធេមៃុចញ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា, ២៤ ក្សញ្ញ  ១៩៩៣ មាព្តា១៦។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

6 

 

  មព្ៅរីមៃះពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹក្សិចចសៃោលក្ស-់ទ្ិញ មយើងអាចមព្បើព្បាស់ព្ក្សឹតយចាបម់លខ៣៨ 
ដែលជាចាបទូ់្មៅដែលពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងការអ្ៃុវតតមលើក្សិចចសៃោ ៃងិការទ្ទ្ួលខុសព្តូវមព្ៅក្សិចច   
សៃោ។  
  មចញរីរែឋធេមៃុចញឆ្ន ាំ១៩៨៩ មយើងម ើញមាៃចាបភ់េូបិាលឆ្ន ាំ១៩៩២។ ចាប់
ភូេបិាលមៃះ បាៃដចងវធិាៃទាក្សទ់្ងៃឹងការលក្សម់ាៃចាំៃួៃ១២មាព្តា (មាព្តា១៧៧ ែល់
១៨៨)។ ចាបែ់ដែលមៃះបាៃដចងព្សមែៀងោន ថា ែធីលីជារបស់រែឋ ម ើយរែឋផតល់ជូៃព្បជា
រលរែឋៃូវសិទ្ធិកាៃក់ាប ់ ៃងិមព្បើព្បាស់ែីធលី។ រែឋេៃិទ្ទ្ួលសាគ ល់ម ើយ ៃូវសិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិ
ទាាំងឡយណាេុៃឆ្ន ាំ១៩៧៩ មពាលគឺរែឋទ្ទ្ួលសាគ ល់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិទាាំងឡយណាដែលរែឋ-
បាៃផតល់ឱ្យដតប ុមណាា ះ។ សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមផសងមទ្ៀត មលើែីធលីព្តូវសថិតមៅមព្កាេអ្ាំណាចនៃចាប់
មៃះ។11F

11 មទាះបជីាោ ងណាចាបភ់េូបិាលមៃះ េៃិទាៃប់ាៃមបើក្សសិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិមរញមលញ
សព្មាបរ់លរែឋមទ្ មោយមយើងសមងេតម ើញថាមាព្តា២ នៃចាបម់ៃះបាៃដចងថា “រលរែឋក្សេពុ
ជាមាៃសិទ្ធិមរញទ្ីក្សនុងការកាៃក់ាបម់ព្បើព្បាស់ែីធលី ៃងិមាៃសិទ្ធិតាំណេតក៌្សមលើែីធលដីែលរែឋ
ព្បគល់ឱ្យសព្មាបរ់ស់មៅ ៃងិមធវើអាជីវក្សេម”។ បាំមរញបដៃថេមោយមាព្តា៣ នៃចាបម់ៃះែដែល
មនាះ “រែឋធានាឱ្យមព្បើព្បាស់ែីធលីៃូវសិទ្ធិកាៃក់ាប ់មព្បើព្បាស់ ៃិង ទ្ទ្ួលផលព្សបច់ាបអ់្ាំរីែីធល។ី 
ការប ះពាល់ែល់ក្សេមសិទ្ធិសិទ្ធិឯក្សជៃនៃរលរែឋព្តូវហាេឃាតេ់ៃិឱ្យមាៃ មវៀរដលងដតព្បមោជៃ៍
សារធារណៈតព្េូវឱ្យមធវើក្សនុងក្សរណីដែលមាៃដចងក្សនុងចាប”់។ ពាក្សយក្សេមសិទ្ធិក្សរ ព្តូវបាៃមគមព្បើ
ព្បាស់ក្សនុងចាបភ់ូេបិាលឆ្ន ាំ១៩៩២ ម តុមៃះមយើងអាចសៃមតប់ាៃថា រែឋហាក្សក់្សាំរុងបាៃទ្ទ្ួល
សាគ ល់មលើសិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិឯក្សជៃមលើែីធលី។ សញ្ញ ណនៃការលក្សអ់្ចលៃវតថុ ក្សព៏្តូវបាៃរ ាំមលចឱ្យ
ម ើញផងដែរ មៅក្សនុងចាបភ់េូបិាល១៩៩២។ តួោ ង មាព្តា១៨៨ នៃចាបម់ៃះបាៃដចងអ្ាំរី
ៃីតិវធិីនៃការលក្ស ់ ដែលបាៃឱ្យៃិយេៃយ័ោ ងចាស់ថា “ការលក្សអ់្ចលៃវតថុ ជាក្សចិចសៃោ 
ដែលមាៃអ្នក្សលក្ស ់ ៃិងអ្នក្សទ្ញិ ម ើយអ្នក្សលក្សព់្តូវមផារៃូវសិទ្ធិនៃអ្ចលៃវតថុមនាះមៅឱ្យអ្នក្សទ្ញិ 
ម ើយអ្នក្សទ្ិញព្តូវបងព់្បាក្សត់ាេតនេលនៃវតថុមនាះឱ្យមៅអ្នក្សលក្សវ់ញិ ម ើយក្សិចចសៃោលក្សអ់្ចលៃ
វតថុព្តូវមធវើម ើងមព្កាេទ្ព្េងយ់ថាភូតមទ្ើបមាៃលក្សខណៈព្សបចាប”់។ បដៃថេរីមៃះ ចាបក់្សប៏ាៃ
មបើក្សឱ្យមាច ស់ក្សេមសិទ្ធកិ្សរអាចមធវើការលក្សព់្ទ្រយរបស់ខលួៃ ដែលជាក្សេមសិទ្ធិផ្ទា ល់ឱ្យមៅអ្នក្សែន៏ទ្បា
ៃ។ ប ុដៃតក្សម៏ាៃការក្សព្េតិសិទ្ធិក្សនុងការលក្សដ់ែរ មពាលគអឺាចលក្សប់ាៃដតព្ទ្រយផ្ទត ចេ់ខុរបស់ខលួៃ 
ម ើយការលក្សម់ៃះេៃិខុសចាប ់ ឬបទ្បញ្ា ណាដែលហាេឃាតដ់តប ុមណាា ះ។12F

12  ក្សនុងមនាះអ្វី
ដែលហាេឃាតម់ាៃការលក្សព់្ទ្រយ ដែលេៃិមាៃជារបស់ខលួៃ ការលក្សអ់្ចលៃវតថុរបីតីមៅព្បរៃធ 
                                                 
11 ចាបភូ់េបិាល, មលខ១០០ព្ក្ស, ១៣ តុោ ១៩៩២, មាព្តា១។ 
12 ចាបភូ់េបិាល, មលខ១០០ព្ក្ស, ១៣ តុោ ១៩៩២, មាព្តា១៧៨។ 



ការវវិតតចាបស់តីរី ការលក្សែ់ីធលីមៅក្សេពុជា 
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ឬរីព្បរៃធមៅបត ី ឬការលក្សព់្ទ្រយដែលបាំដបក្សោន រុាំបាៃ មោយេៃិមាៃការយល់ព្រេោន រីស 
ក្សេមសិទ្ធិក្សរទាាំងអ្ស់។13F

13  មព្ៅរីមៃះៃូវមាៃសញ្ញ ណេយួមទ្ៀតដែរ គឺពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងក្សតិការមភទ្
14F

14នៃការលក្ស ់ព្បសិៃមបើអ្នក្សលក្សប់ាៃលក្សអ់្ចលៃវតថុដែលមាៃតនេលទាបជាងពាក្សក់្សណាត លនៃនងល
ដែលព្តូវលក្សម់នាះអ្នក្សលក្សអ់ាចមធវើការបតឹងទាេទារតាេរយៈក្សតិការមភទ្នៃការលក្សប់ាៃ។ បនាា ប់
រីតុោការបាៃទ្ទ្ួលៃូវពាក្សយបណតឹ ង ម ើយតុោការមាៃសិទ្ធិកាតម់សចក្សតឱី្យមមា ៈភារការ
លក្សម់នាះបាៃ មទាះបកី្សនុងក្សចិចសៃោបាៃដចងថាអ្នក្សលក្សៃ់ងឹេៃិទាេទារឱ្យមាៃការមសើមរ ើក្សតិការ
មភទ្ក្សម៏ោយ។ ទាាំងមៃះជាការវវិតតេយួនៃបទ្បចញតតិសតីរកីារលក្សែូ់រ ដែលមយើងបាៃសមងេត
ម ើញមាៃមៅក្សនុងសេយ័កាលមនាះ។  
 
៣. ការវវិតតសតីរីការលក្សែី់ធលរីីឆ្ន ាំ១៩៩៣ ែល់ឆ្ន ាំ២០០១ 
  សថិតមៅក្សនុងែាំណាក្សក់ាលរីឆ្ន ាំ១៩៩៣ ែល់ឆ្ន ាំ២០០១មៃះ មគសមងេតម ើញៃូវរែឋធេមៃុចញ  
ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ៃងិចាបភ់ូេបិាលឆ្ន ាំ២០០១ ដែលដចងពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹក្សេមសិទ្ធិឯក្សជៃ ៃងិបចញតតិនៃ
ការលក្ស។់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមៅក្សនុងែាំណាក្សក់ាលមៃះមាៃការវវិតតេយួ ដែលមាៃលក្សខណៈលអព្បមសើរ
ជាងេុៃ មពាលគឺសិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិព្តូវបាៃផតល់ជូៃព្បជារលរែឋដខមរោ ងមរញមលញ ម ើយមរល
មវោនៃៃតថិភារៃូវមភាគៈ15F

15ងមីៗចាបរ់ីឆ្ន ាំ២០០១មៃះ។ មៅក្សនុងសេយ័កាលមនាះ បុគគលដែល
មាៃសញ្ា តបិរមទ្សមៅដតេៃិបាៃផតល់សិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិមលើែែីដែល16  មែើេបរីិៃិតយមេើលៃូវភារ
ខុសដបលក្សនៃបចញតតិនៃការលក្សម់នាះ មយើងៃឹងមធវើការរិៃតិយមេើលមៅមលើបទ្បបចញតតិទាាំងមនាះជា
បៃតបនាា ប។់ 
  តាេរយៈជាំរូក្សទ្៦ី(អ្ាំរីរមបៀបលទ្ធក្សេមនៃក្សេមសិទ្ធ)ិ ដផនក្សទ្១ី(អ្ាំរីលទ្ធក្សេមមោយការលក្ស់
អ្ចលៃវតថុ) នៃចាបភ់េូបិាលឆ្ន ាំ២០០១ បាៃបចញតតទិាក្សទ់្ងៃងឹការលក្សម់ៃះមាៃចាំៃួៃដត៦
មាព្តាប ុមណាា ះ(មាព្តា៦៤ ែល់មាព្តា៦៩) ម ើយអ្វីដែលមាៃការដព្បព្បួលមនាះ គឺទាក្សទ់្ងមៅ

                                                 
13 ចាបភូ់េបិាល, មលខ១០០ព្ក្ស, ១៣ តុោ ១៩៩២, មាព្តា១៨០។ 
14 សនាា ៃុព្ក្សេចាបភូ់េបិាល ឆ្ន ាំ២០០១ បាៃក្សាំណតអ់្ាំរីអ្តថៃយ័នៃ ក្សតិការមភទ្ គឺ កិ្សរោិបែិមសធកិ្សចចសៃោណា

េយួ មោយេក្សរីកិ្សចចសៃោមនាះមាៃវកិារៈែល់ឬសគល់នៃការព្រេមព្រៀងោន ។ ក្សនុងទី្មនាះក្សតិការមភទ្មាៃៃយ័
ថា បែិមសធកិ្សចចសៃោលក្សម់ចាល មោយេក្សរីលក្សអ់្ចលៃវតថុមាៃវកិារៈអាងក៌្សាំបាាំង។ 

15 មែើេបមីាៃសុវតតិភារ ៃិងភារក្សក្សម់ៅត  មភាគីគរួដតកាល យជាក្សេមសិទ្ធកិ្សរ ព្បសិៃមបើការកាៃក់ាបម់ៃះ មធវើម ើងមោយ
ព្សបចាប ់មោយមោររតាេលក្សខខណឌ ៥៖ ១)កាៃក់ាបម់ោយរិតព្បាក្សែ ២)កាៃក់ាបម់ោយោម ៃ ិងា ៣)កាៃ់
កាបម់ោយមាៃការែឹងឮជាសាធារណៈ៤)កាៃក់ាបម់ោយោម ៃការអាក្សខ់ាៃ ៥) កាៃក់ាបម់ោយសុចរតិ ។ 

16 រែឋធេមៃុចញ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា, ២៤ ក្សញ្ញ  ១៩៩៣ មាព្តា៤៤ ៃិងចាបភូ់េបិាល,មលខ ៃស/រក្សេ/
០៨០១/១៤, ៣០ សីហា ២០០១, មាព្តា៨។ 
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ៃឹងការទ្ិញលក្សដ់តប ុមណាា ះ។ អ្វីដែលខុសោន ជាែាំបងូមៃះ គឺៃិយេៃយ័នៃការលក្ស ់ ដែលមាៃ
ដចងក្សនុងមាព្តា៦៤ នៃចាបភ់ូេបិាលឆ្ន ាំ២០០១ ដចងថា “ការលក្សអ់្ចលៃវតថុ គឺជាក្សិចចសៃោ 
ដែលអ្ៃុញ្ញ តឱ្យមផារសិទ្ធិនៃអ្ចលៃវតថុរអី្នក្សលក្សម់ៅឱ្យអ្នក្សទ្ិញ មោយអ្នក្សទ្ិញព្តូវបងន់ងលព្បាក្ស់
អ្ចលៃវតថុមនាះមៅឱ្យអ្នក្សលក្ស”់។17F

17 ចាំដណក្សឯៃិយេៃយ័ នៃការលក្សត់ាេបចញតិតក្សនុងចាបភ់ូេ ិ
បាល១៩៩២ ែូចមាៃដចងក្សនុងមាព្តា១៧៧ “ការលក្សអ់្ចលៃវតថុ ជាក្សិចចសៃោដែលជៃមាន ក្ស់
មៅថា អ្នក្សលក្សព់្តូវមផារៃូវសិទ្ធិនៃអ្ចលៃវតថុមនាះ ឬក្សេមសិទ្ធិណាេយួជារបស់ខលួៃឱ្យមៅឱ្យអ្នក្ស
ទ្ិញ”។18F

18 មលើសរីមៃះមៅមទ្ៀត ចាបភ់ូេបិាលឆ្ន ាំ១៩៩២ មាៃដចងរីក្សតិកាមភទ្ ចាស់ោស់
ជាងចាបភ់ូេបិាលឆ្ន ាំ២០០១។ មៅក្សនុងចាបភ់េូបិាលឆ្ន ាំ២០០១ ក្សេ៏ៃិបាៃបចញតែិរីអ្នក្សទ្ទ្ួល
បាៃបៃាុក្សមសា  ុយក្សនុងការមធវើលិខិតលក្ស ់ ៃិងបងរ់ៃធព្បថាបព់្តាមនាះមទ្ ែូចដែរចាបភ់ូេបិាល 
មាត្រា ១៨៨ ឆ្ន ាំ១៩៩២ បាៃបចញតែិ ផ្ោហ ុយអពំកីារផ្ធវើលិ្ខតិល្ក ់ នងិផ្ោហ ុយព្បថាប់
ត្រាផ្ផេងៗជាបនទុករបស់អ្នកទញិ។1 7 F

19 ក្សរណីមៃះវាអាចេក្សរកីារដព្បព្បួលមៅក្សនុងមសែឋក្សិចចទ្ីផារ
មសរ ី ដែលក្សេពុជាបាៃមធវើការផ្ទល ស់បតូរ របបមសែឋក្សិចចរីដផៃការ មៅរបបទ្ីផារមសរ ី មពាលគឺទុ្ក្ស
លទ្ធភារឱ្យគូភាគីជាអ្នក្សរិភាក្សា ឬចរចារម ើយក្សាំណតត់ាេមសរនីៃការព្រេមព្រៀងមនាះ កុ្សាំឱ្យដត
ខុសចាប។់ 

មផសងរីមៃះវញិ មយើងម ើញថាចាបភ់េូបិាលឆ្ន ាំ២០០១មៃះ បាៃបចញតែិៃូវបុគគលបី
ព្បមភទ្ ដែលេៃិអាចកាល យជាអ្នក្សលក្សប់ាៃ បុគគលដែលេៃិដេៃជាក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃព្ទ្រយដែលព្តូវ
លក្ស ់ ក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃព្ទ្រយអ្វភិាគមោយោម ៃការយល់ព្រេរីក្សេមសិទ្ធកិ្សរអ្វភិាគមផសងមទ្ៀត ៃងិ
បុគគលដែលមាៃអ្ចលៃវតថុជាក្សេមវតថុនៃការរបឹអ្ូស។ មលើសរីមៃះមៅមទ្ៀតមាៃបុគគល្បៃួ
ព្បមភទ្ផ្ទៀតដែលេៃិកាល យជាអ្នក្សទ្ិញបាៃរួមមាៃ អាណារោបាលេៃិអាចទ្ិញព្ទ្រយរបស់បាលិត20

ខលួៃ  ិតូបតថេភក្សៈេៃិអាចទ្ញិព្ទ្រយដែលខលួៃព្គបព់្គង មៅព្ក្សេ ឬភាន ក្សង់្ករែឋបាលេៃិអាចទ្ិញ
ព្ទ្រយដែលយុតាត ធិការរបស់ខលួៃ ឬដែលខលួៃមាៃមបសក្សក្សេមលក្ស ់ បគុគលដែលមាៃព្ទ្រយព្តូវរបឹ
អ្ូសេៃិអាចទ្ិញព្ទ្រយមនាះវញិបាៃមទ្21F

21ម ើយមាៃដតការលក្សេ់យួ ព្បមភទ្ដែលព្តូវចាតទុ់្ក្សជា
មមា ៈ គឺការលក្សរ់វាងស រទ័្ធ។22F

22 

                                                 
17 ចាបភូ់េបិាល, មលខ១០០ព្ក្ស, ១៣ តុោ ១៩៩២, មាព្តា៦៤។ 
18 ចាបភូ់េបិាល, មលខ១០០ព្ក្ស, ១៣ តុោ ១៩៩២, មាព្តា១៧៧។ 
19 ចាបភូ់េបិាល, មលខ១០០ព្ក្ស, ១៣ តុោ ១៩៩២ មាព្តា១៨៨។ 
20 កូ្សៃក្សាំព្ពាជាអ្ៃីតិជៃដែលសថិតមៅមព្កាេអាណារោបាលនៃជៃមាន ក្ស ់
21 ចាបភូ់េបិាល,មលខ ៃស/រក្សេ/០៨០១/១៤, ៣០ សីហា ២០០១, មាព្តា៦៦។ 
22 ចាបភូ់េបិាល,មលខ ៃស/រក្សេ/០៨០១/១៤, ៣០ សីហា ២០០១, មាព្តា៦៧។ 
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ជាំរូក្សទី្២៖ ការវវិតតចាបស់តីរីការលក្សែី់ធលរីីឆ្ន ាំ២០០១ រ ូតែល់បចចុបបៃន 
១. ការវវិតតសតីរីការលក្សែី់ធលរីីឆ្ន ាំ២០០១ ែល់២០១០ 
  ការវវិតតនៃការទ្ិញលក្សម់ាៃជាលាំោប ់ រ ូតែល់ឆ្ន ាំ២០០១ មយើងមាៃចាបភ់េូបិាល
ឆ្ន ាំ២០០១ ដែលបាៃអ្ៃុេត័មោយព្រះរាជព្ក្សេមលខ ៃស/រក្សេ/០៨០១/១៤ ចុះនងៃទ្ី៣០ ដខ
សីហា ឆ្ន ាំ២០០១ ដែលបាៃបចញតតិរីការទ្ិញលក្ស ់ មៅក្សនុងដផនក្សទ្១ី នៃជាំរូក្សទ្៦ី សតីរលីទ្ធក្សេម
មោយការលក្សអ់្ចលៃវតថុ រមីាព្តា៦៤ ែល់មាព្តា៦៩ សរបុគឺ០៦មាព្តា។23F

23 រ ូតែល់ឆ្ន ាំ
២០០៧ បចញតតកិ្សរបាៃបមងេើតព្ក្សេរែឋបបមវណី ដែលមៃះជាការវវិតតេយួងមី ៃិងមាៃលក្សខណៈ
សាំខាៃគ់ួរឱ្យក្សតស់មាគ ល់ មោយព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន ាំ២០០៧មៃះ24F

24 ព្តូវបាៃព្បកាសឱ្យមព្បើជាំៃួស
ចាបទ់ាាំងឡយពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹបទ្បបចញតតិនៃការលក្សអ់្ចលៃវតថុ។  
  លក្សខខណឌ ទូ្មៅនៃក្សិចចសៃោ ព្តូវបាៃក្សាំណតម់ៅក្សនុងគៃថទី្៤ី សតីរីកាតរវក្សិចចរវាងគូភាគ ី
ៃិងលក្សខខណឌ រិមសស ដែលព្គបក់្សិចចសៃោព្តូវយក្សេក្សអ្ៃុវតត ដែលមាៃលក្សខណៈបាំមរញបដៃថេ 
ក្សនុងក្សរណីព្គបប់ចញតត ិ នៃគៃថទី្ី៥ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី២០០៧ ដែលសតីរី     ក្សចិចសៃោសាំខាៃ់ៗ  
ៃិងអ្ាំមរើអ្ៃីតោៃុកូ្សល េៃិបាៃលេអតិមៅក្សនុងចាំណុចនៃក្សិចចសៃោទាាំងមនាះ។ ដែលក្សនុងមនាះមាៃ
ការដចងអ្ាំរីការលក្សទ់្ិញ ចាបរ់ីមាព្តា៥១៥ ែល់មាព្តា៥៦៥ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណីងមីមៃះ មោយ
ក្សនុងមនាះមាៃការដចងរៃីិយេៃយ័ លក្សខខណឌ នៃការបមងេើត ការសៃោលក្សទ់្ិញជាេៃុមោយ
ឯក្សមតាភាគី ៃតីិវធិីនៃការបងព់្បាក្សន់ងលលក្ស ់ព្បាក្សក់្សក្ស ់ៃងិមសា  ុយក្សនុងការលក្សទ់្ិញ សេតថភារ
នៃគូភាគី វតថុដែលអាចលក្សប់ាៃការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់ភាគី ៃិងការអ្ៃុវតតក្សចិចសៃោមោយ  
អ្ៃុវតតសិទ្ធិមោះ។25F

25  
  ជាការរិតណាស់ព្ក្សេរែឋបបមវណីព្តូវបាៃអ្ៃុេត័មោយរែឋសភានានងៃទ្ី០៥ ដខតុោ 
ឆ្ន ាំ២០០៧ ដតរ ូតែល់នងៃទ្ី២១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ មទ្ើបព្ក្សេរែឋបបមវណីចាបអ់្ៃុវតត។26F

26 ការ
បងអងក់ារអ្ៃុវតតដបបមៃះ ក្សនុងមោលបាំណងទុ្ក្សមរលឱ្យសាធារណៈជៃអាចមាៃឱ្កាសដសវង
យល់រីព្ក្សេងមីមៃះជាេុៃសិៃ។ ដតមទាះព្ក្សេរែឋបបមវណីេៃិទាៃោ់ក្សឱ់្យអ្ៃុវតតក្សតី មយើងក្សម៏ ើញ
មាៃបទ្បបចញតតេិយួចាំៃៃួបាៃបមងេើតម ើងមព្កាយរីព្ក្សេមៃះបាៃអ្ៃុេត័ម ើយដែរ ែូចជាចាប់

                                                 
23 ចាបភូ់េបិាល,មលខ ៃស/រក្សេ/០៨០១/១៤, ៣០ សីហា ២០០១, មាព្តា៦៤ ែល់៦៩ 
24 ព្ក្សេរែឋបបមវណី,មលខ ៃស/រក្សេ/១២០៧/០៣០, ០៨ ធនូ ២០០៧ 
25 ព្ក្សេរែឋបបមវណី,មលខ ៃស/រក្សេ/១២០៧/០៣០, ០៨ ធនូ ២០០៧, មាព្តា៥១៥ ែល់៥៦៥។ 
26 ចាបស់តីរីការអ្ៃុវតតព្ក្សេរែឋបបមវណីមលខ ៃស/រក្សេ/០៥១១/០០៧, ៣១ ឧសភា ២០១១, មាព្តា៨៤។ 
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សតីរីការផតល់ក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិែល់ជៃបរមទ្ស27F

27 ៃិងអ្ៃុព្ក្សឹតយ
សតីរីការព្គបព់្គង ៃិងមព្បើព្បាស់អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ28F

28។  
  មោយសារមោងតាេរែឋធេមៃុចញ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជានាមរលបចចុបបៃន ដែលេៃិ
បាៃអ្ៃុញ្ញ តឱ្យជៃបរមទ្សមាៃសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើែីធលី29F

29 ដបបមៃះមទ្ើបមាៃការបមងេើតជាចាប ់
ៃិងអ្ៃុព្ក្សតឹយមៃះម ើង មែើេបអីាចឱ្យជៃបរមទ្សមាៃសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើអ្ោរចាបរ់ជីាៃទ់្ី១។ 
ប ុដៃតការផតល់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមៃះគឺអ្ៃុញ្ញ តដតមៅមលើអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ៃិងមាៃសិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិ
មរញមលញ ផ្ទត ចេ់ុខដតមៅមលើអ្ោរដែលជាចាំដណក្សឯក្សជៃ ម ើយមាៃការរតឹតបតិសិទ្ធិក្សេម
សិទ្ធិរបស់ជៃបរមទ្ស ទ្ទ្ួលបាៃដតសិទ្ធិមព្បើព្បាស់ ៃិងអាព្ស័យផលប ុមណាា ះចាំមពាះចាំដណក្សរេួ 
មពាលគឺោម ៃសិទ្ធិចាតដ់ចងមទ្។30F

30 ដតជាការចាំដ ក្សេយួដែរ ដែលមៅមរល ជៃបរមទ្សអាច
បាតប់ងសិ់ទ្ធិចាតដ់ចងរបស់ខលួៃមលើចាំដណក្សរេួ ដតមរលជៃបរមទ្សែដែលមធវើលទ្ធក្សេមក្សេមសិទ្ធិ
ចាំមពាះក្សេមសិទ្ធិនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមនាះ ព្បសិៃមបើអ្នក្សទ្ិញ ជៃជាតិដខមរ នាាំឱ្យោតម់ាៃសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួលបាៃសិទ្ធិមព្បើព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃិងចាតដ់ចងមរញមលញទាាំងមៅមលើចាំដណក្សឯក្សជៃ 
ៃិងចាំដណក្សរេួវញិ។ បដៃថេមទ្ៀតមនាះសព្មាបអ់្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ អាចមធវើការមផារក្សេមសិទ្ធិបាៃ 
េៃិថាអ្នក្សទ្ិញមទ្ ដែលព្តូវបាំមរញតាេលក្សខខណឌ នានា ដតសូេបអី្នក្សលក្សក់្សព៏្តូវដតមោររតាេបទ្
បបចញតតិជាធរមាៃសតីរីការចុះបចា ីអ្ោរជាអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិដងេមទ្ៀត មនាះមទ្ើបជៃបរមទ្ស
អាចមាៃសិទ្ធកិ្សនុងការទ្ទ្ួលបាៃក្សេមសិទ្ធ។ិ ការក្សព្េតិេ ោងមទ្ៀតមនាះ សព្មាបជ់ៃបរមទ្ស
ែដែល អាចទ្ទ្ួលបាៃសិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃ លុះព្តាដតសមាមាព្តនៃចាំដណក្សឯក្ស-
ជៃេៃិមលើស ៧០ភាគរយ សព្មាបជ់ៃបរមទ្ស មោយព្តូវក្សតព់្តាបចចូលសមាមាព្តនៃនផា
ព្ក្សឡចាំដណក្សឯក្សជៃ មោយមធៀបជាេយួចាំដណក្សនផាព្ក្សឡចាំដណក្សឯក្សជៃទាាំងេូល។ 31F

31 
  ដតមយើងតាេក្សរណីខាងមលើមៃះផងដែរ ក្សម៏ៅដតមាៃបចញតតិនានា ដែលដចងសតីរីអ្ោរ
ស ក្សេមសិទ្ធិមៃះ ដតមៅេៃិទាៃម់ាៃការឯក្សភារសព្មាបក់ារបក្សព្សាយមនាះដែរ ចាំមពាះក្សរណី
អ្ោរដែលមាៃមព្ចើៃជាៃដ់ែលបាៃសាងសងត់ាាំងរេីុៃឆ្ន ាំ១៩៧៥ ម ើយសល់រ ូតេក្សែល់
                                                 
27 ចាបស់តីរីការផតល់ក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិែល់ជៃបរមទ្ស, មលខ ៃស/រក្សេ/០៥១០/

០០៦, ២៤ ឧសភា ២០១០។ 
28 អ្ៃុព្កឹ្សតយសតីរីការព្គបព់្គង ៃិងមព្បើព្បាស់អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ, មលខ ១២៦ អ្ៃព្ក្ស/បក្ស, ១២ សីហា ឆ្ន ាំ២០០៩ 
29 រែឋធេមៃុចញ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា, ២៤ ក្សញ្ញ  ១៩៩៣,មាព្តា៤៤ 
30 ចាបស់តីរីការផតល់ក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិែល់ជៃបរមទ្ស, មលខ ៃស/រក្សេ/០៥១០/
០០៦, ២៤ ឧសភា ២០១០, មាព្តា១។ 

31 អ្ៃុព្កឹ្សតយសតីរីការក្សាំណតច់ាំៃៃួសមាមាព្ត ៃិងរមបៀបគិតគូរចាំដណក្សឯក្សជៃដែលអាចជាក្សេមសិទ្ធិរបស់ជៃបរមទ្ស
មៅក្សនុងអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ,មលខ ៨២ អ្ៃព្ក្ស.បក្ស, ២៩ ក្សក្សេោ ២០១០, មាព្តា១ ែល់៣។ 
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បចចុបបៃន ថាមតើគួរក្សាំណតអ់្ោរទាាំងមនាះជាអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិដតេតង មោយអ្ៃុញ្ញ តឱ្យជៃ
បរមទ្សមាៃសិទ្ធិក្សនុងការកាល យជាមាច ស់ក្សេមសិទ្ធិក្សរ តាេរយៈចាបៃ់ងិអ្ៃុព្ក្សតឹយដែលមាៃែូច
មោងខាងមលើ ឬក្សេ៏ៃិអ្ៃុញ្ញ តមទ្ លុះព្តាដតមាច ស់ក្សេមសិទ្ធិ ឬអ្នក្សលក្សប់ាៃចុះបចា ីផាះ ឬអ្ោរ
ទាាំងេូលមនាះ ជាអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិដងេមទ្ៀតមទ្ើបមាៃសិទ្ធិលក្ស។់ អាព្ស័យមោយេៃិទាៃ់
មាៃបទ្បបចញតត ិ ឬយុតតសិាស្តសតនៃព្បមទ្សក្សេពុជាណាេយួ ដែលមាៃដចងរបីញ្ា គតយុិតតេយួ
មៃះមៅម ើយ ែូមចនះចាំមណាទ្មៃះមៅដតជាចាំណុចព្សរិចព្សរិល ដែលតាេរយៈការអ្ៃុវតត
ចាំមពាះការទ្ិញ លក្សផ់ាះសាំដបងមៅឱ្យជៃបរមទ្សេៃិមាៃអ្វីធានាសុវតថិភារគតិយុតតសព្មាបរ់ួក្ស
មគមៅម ើយ។ 
 រិតដេៃថាមយើងម ើញថាបទ្បបចញតតិសតីរីអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមាៃលក្សខណៈព្បមសើរម ើយក្សតី 
ដតមយើងក្សម៏ ើញដែរថា គឺមាៃការដក្សដព្បបៃតិចបៃតួចមទ្ៀត មែើេបឱី្យការអ្ៃុវតតអ្ៃុព្ក្សតឹយកាៃដ់ត
ព្បមសើរផងដែរ មោយក្សនុងមនាះគឺមាៃអ្ៃុព្ក្សឹតយ សតីរីការដក្សសព្េួលមាព្តា១៦ ៃងិមាព្តា១៧ នៃ
អ្ៃុព្ក្សឹតយមលខ១២៦ អ្ៃព្ក្ស.បក្ស សតីរីការព្គបព់្គងៃងិមព្បើព្បាស់អ្ោរក្សេមសិទ្ធិបដៃថេមទ្ៀត 
មោយក្សនុងមនាះគឺមផ្ទត តមៅមលើៃីតិវធិីនៃការចុះបចា ីចាំដណក្សឯក្សជៃ។32F

32 
 
២.ការវវិតតមព្កាយរីព្ក្សេរែឋបបមវណីចូលជាធរមាៃរ ូតែល់បចចុបបៃន 
 ក្សប៏ ុដៃតមោយភារខវះខាតការបញ្ា ក្សឱ់្យបាៃចាស់រីអាៃុភារអ្ៃុវតត នាាំឱ្យព្ក្សេមៃះេៃិអាច
អ្ៃុវតតបាៃដតឯងមទ្ មោយព្ក្សេមៃះ ព្តូវបាៃបាំមរញបដៃថេមោយចាបស់តីរីការអ្ៃុវតតព្ក្សេរែឋ-
បបមវណី33F

33 ជាបដៃថេមទ្ៀតមនាះ ងវីតបតិដតព្ក្សេរែឋបបមវណី បាៃអ្ៃុេត័តាាំងរីនងៃទ្ី០៥ ដខតុោ 
ឆ្ន ាំ២០០៧ ក្សតី ដតព្ក្សេមៃះចូលជាធរមាៃ ៃិងអ្ៃុវតតបាៃ គឺរាបរ់ីនងៃ២១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១១។34F

34 
ែូមចនះ មព្កាយរីព្ក្សេរែឋបបមវណីបាៃចូលជាធរមាៃ ៃិងមាៃអាៃុភារអ្ៃុវតតមរញមលញម ើយ
មនាះ  ចាបស់តីរីការអ្ៃុវតតព្ក្សេរែឋបបមវណី ក្សែ៏ល់មរលអ្ៃុវតតផងដែរ ដែលក្សនុងមនាះ មាព្តានៃ
ចាបភ់េូបិាលឆ្ន ាំ២០០១ សតីរីលទ្ធក្សេមមោយការលក្សអ់្ចលៃវតថុព្តូវបាៃលុបមចាលចាបរ់ី
មាព្តា៦៤ ែល់មាព្តា៦៩ក្សថាខណឌ ទ្១ី មោយទុ្ក្សដតបចញតតិនៃក្សថាខណឌ ២ នៃមាព្តា៦៩ ដត
ប ុមណាា ះ។35F

35 មោយក្សនុងមនាះ បាៃមៅសល់ដតវធិាៃដែលអ្ៃុវតតគឺ “ក្សិចចសៃោលក្សអ់្ចលៃវតថុ

                                                 
32 អ្ៃុព្កឹ្សតយ សតីរីការដក្សសព្េួលមាព្តា១៦ ៃិងមាព្តា១៧ នៃអ្ៃុព្កឹ្សតយមលខ១២៦ អ្ៃព្ក្ស.បក្ស ចុះនងៃទី្១២ ដខសីហា 
ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីរីការព្គបព់្គងៃិងមព្បើព្បាស់អ្ោរក្សេមសិទ្ធិ,មលខ ១១៤ អ្ៃព្ក្ស.បក្ស, ១៤ េនីា ២០១៤, មាព្តា១។ 

33 ចាបស់តីរីការអ្ៃុវតតព្ក្សេរែឋបបមវណី,មលខ ៃស/រក្សេ/០៥១១/០០៧, ៣១ ឧសភា ២០១១។ 
34 ចាបស់ពីរីការអ្ៃុវតតព្ក្សេរែឋបបមវណីមលខ ៃស/រក្សេ/០៥១១/០០៧, ៣១ ឧសភា ២០១១, មាព្តា៨៤។ 
35 ចាបស់តីរីការអ្ៃុវតតព្ក្សេរែឋបបមវណី,មលខ ៃស/រក្សេ/០៥១១/០០៧, ៣១ ឧសភា ២០១១, មាព្តា៨០។ 
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ៃឹងអាចចុះបចា ីបាៃ លុះព្តាដតភាគីទាាំងអ្ស់បាៃបង្កា ញភសតុតាងថារាល់រៃធោរមលើព្ទ្រយមនាះ
ព្តូវបាៃបងរ់ចួ”។36F

36ែូមចនះ មាៃៃយ័ថា ការទ្ិញលក្ស ់ មាៃអាៃុភារព្សបតាេចាបជ់ាធរមាៃ
លុះព្តាដតអ្នក្សទ្ិញ បាៃមោររកាតរវក្សចិចបងរ់ៃធោរនានារចួម ើយ។ មោងតាេបចញតតមិៃះដែរ 
មយើងម ើញថាការដចងែូចចាំណុចនៃក្សថាខណឌ ២ មៃះហាក្សច់ាំដ ក្សដែលថា តព្េូវឱ្យបងរ់ៃធោរ
មលើព្ទ្រយមែើេបយីក្សក្សិចចសៃោលក្សអ់្ចលៃវតថុមៅចុះបចា ីបាៃ មព្ពាះមោយសារការទ្ិញលក្ស់
អ្ចលៃវតថុនានា ក្សិចចសៃោគពឺ្ោៃជ់ាឯក្សសារភាា បម់ោងប មុណាា ះ ដតការចុះបចា ីគឺមែើេបបីញ្ា ក្ស់
ក្សេមសិទ្ធ។ិ  
 េយួវញិមទ្ៀត ការយក្សរៃធមលើការមផារក្សេមសិទ្ធិមលើអ្ចលៃវតថុ មាៃភារខុសោន មៅតាេរី
សេយ័កាលេយួមៅសេយ័កាលេយួ ម ើយរៃធព្បមភទ្មៃះព្តូវបាៃមគឱ្យម ម្ ះថារៃធព្បថាប់
ព្តា។ ចាបន់ងៃទ្១ី៥ ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩១ រៃធព្បថាបព់្តាចាំមពាះការមផារក្សេមសិទ្ធិអ្ចលៃវតថុ គ ឺ៦
ភាគរយនៃតនេលអ្ចលៃវតថុ 37F

37 ប ុដៃតរៃធព្បថាបព់្តាចាំមពាះការមផារអ្ចលៃវតថុព្តូវបាៃដក្សដព្បេក្សមៅ
ព្តឹេ ៤ភាគរយនៃតនេលអ្ចលៃវតថុវញិ ចាបរ់ីនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ រ ូតែល់បចចុបបៃន38F

38។ 
 មលើសរីមៃះ រៃធមលើអ្ចលៃវតថុព្តូវបាៃបមងេើតម ើងក្សនុងចាបស់តីរី ិរចញ វតថុសព្មាបក់ារ
ព្គបព់្គងឆ្ន ាំ២០១០ មាព្តា១៣ មោយតព្េូវឱ្យមាច ស់ក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃអ្ចលៃវតថុទាាំងអ្ស់ដែល
មាៃតនេលមលើសរី ១០០.០០០.០០០ (េយួរយោៃ) មរៀល ព្តូវមធវើការព្បកាសរៃធព្បចាាំឆ្ន ាំក្សនុង
អ្ព្តាមសមើៃឹង ០,១% នៃតនេលនៃអ្ចលៃវតថុរេួបចចូ លទាាំងតនេលែ ី ៃិងសាំណងអ់្ោរមលើែីមនាះ។ 
មាព្តា១៤ នៃចាបម់ៃះែដែល បាៃមលើក្សដលងការយក្សរៃធមលើអ្ចលៃវតថុេយួចាំៃៃួ ែូចជា
អ្ចលៃវតថុដែលជាក្សេមសិទ្ធិរបស់រែឋ ឬសាថ បៃ័របស់រែឋ ែកី្សសិក្សេម អ្ចលៃវតថុរបស់ស គេៃ ៍ឬ
ឯក្សជៃដែលព្តូវបាៃបមងេើតម ើងសព្មាបស់ាសនា ឬសបបុរសធេម៌ោយេៃិយក្សព្បាក្សច់ាំមណញ 
ៃិងអ្ចលៃវតថុរបស់ទូ្ត ឬកុ្សងស ុល...។ ព្បសិៃមបើមាច ស់ក្សេមសិទ្ធិក្សរមលើអ្ចលៃវតថុេៃិបាៃមធវើ
ការបងរ់ៃធមលើអ្ចលៃវតថុចាបរ់ីឆ្ន ាំ២០១០េក្ស ម ើយោតប់ាៃមធវើការលក្សអ់្ចលៃវតថុមៅបុគគល
ែន៏ទ្មទ្ៀតក្សនុងឆ្ន ាំ២០១៣ សាំណួរសួរថាមតើបុគគលណាេយួដែលទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុងការបងរ់ៃធ
មលើអ្ចលៃវតថុ? ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវមៃះព្តូវជាបៃាុក្សមាច ស់ក្សេមសិទ្ធិក្សរមលើអ្ចលៃវតថុដែលទ្ទ្ួល
ព្បមោជៃចុ៍ងមព្កាយ39F

39។ មាៃៃយ័ថាអ្នក្សទ្ិញអ្ចលៃវតថុចុងមព្កាយជាអ្នក្សទ្ទ្ួលបៃាុក្សក្សនុងការ

                                                 
36 ចាបភូ់េបិាល,មលខ ៃស/រក្សេ/០៨០១/១៤, ៣០ សីហា ២០០១, មាព្តា៦៩ ក្សថាខណឌ ២។ 
37 ចាបស់តីរីការបមងេើតរៃធព្បថាបព់្តាឆ្ន ាំ១៩៩១,អ្តម់ាៃមលខ, ០២ កុ្សេភៈ ១៩៩១,មាព្តា២។ 
38 ចាប ់ិរចញ វតថុសាំរាបក់ារព្គបព់្គងឆ្ន ាំ១៩៩៥,មលខព្រះរាជព្ក្សេ ១១ ៃ.ស, ៣១ ធនូ ១៩៩៤, មាព្តា ៤០។ 
39 ព្បកាសព្ក្សសួងមសែឋកិ្សចចៃិង ិរចញ វតថុ សតីរីការព្បេូលរៃធមលើអ្ចលៃវតថុ , មលខ ៤៩៣ ស វ.ព្បក្ស, ១៩ ក្សក្សេោ 
២០១០,មាព្តា១០ ក្សថាខណឌ ៤។ 
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បងរ់ៃធមលើអ្ចលៃវតថុ ព្បសិៃមបើមាច ស់ក្សេមសិទ្ធកិ្សរមលើអ្ចលៃវតថុមែើេេៃិបាៃមធវើការបងរ់ៃធមលើ
អ្ចលៃវតថុមទ្។ ការក្សាំណតដ់បបមៃះក្សនុងៃយ័មធវើឱ្យអ្នក្សទ្ញិអ្ចលៃវតថុមាៃការព្បរងព្បយត័នក្សនុង
ការរិៃិតយឱ្យបាៃព្បាក្សែថា អ្ចលៃវតថុដែលខលួៃបព្េរងៃងឹទ្ិញេៃិមាៃជាបប់ៃាុក្សអ្វីទាាំងអ្ស់ជា
រិមសសការេៃិបងរ់ៃធមលើអ្ចលៃវតថុ។ 
 ជាសរបុេក្ស ចាបរ់ីឆ្ន ាំ២០១០ រាល់ការមផារក្សេមសិទ្ធិមលើអ្ចលៃវតថុព្តូវជាបរ់ៃធរីរព្បមភទ្គ ឺ
រៃធព្បថាបព់្តាមសមើៃឹង ៤% នៃតនេលអ្ចលៃវតថុ ៃងិរៃធមលើអ្ចលៃវតថុមសមើៃឹង ០,១% នៃតនេល
អ្ចលៃវតថុរេួបចចូ លទាាំងតនេលែី ៃិងសាំណងអ់្ោរមលើែីមនាះ ក្សនុងក្សរណីដែលមាច ស់ក្សេមសិទ្ធិក្សរ
នៃអ្ចលៃវតថុេៃុេៃិបាៃមធវើការបងរ់ៃធមលើអ្ចលៃវតថុ។
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អគារស្ហកេមស្ទិ្ធ ិ
មោយមោក្សមេធាវ ីវងស សេបតតិ40F

 
 

ជាំរូក្សទី្ ១ ទ្ព្េងទូ់្មៅនៃក្សេមសិទ្ធិ ៃិង អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធ ិ
 ១.១ ទ្ព្េងទូ់្មៅនៃក្សេមសិទ្ធ ិ
  ១.១.១. ៃយិេៃយ័នៃក្សេមសិទ្ធ ិ

ក្សេមសិទ្ធិ សាំមៅមៅមលើភារជាមាច ស់មលើព្ទ្រយណាេយួ។ ក្សេមសិទ្ធិសាំមៅមៅមលើសិទ្ធិដែល
ក្សេមសិទ្ធិក្សរមនាះអាចមព្បើព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃងិចាតដ់ចងវតថុដែលជាក្សេមសិទ្ធិរបស់ខលួៃមោយ
មសរបីាៃមៅក្សនុងទ្ាំ ាំដែលចាបប់ាៃក្សព្េតិ។41F

40 មាៃៃយ័ថា មាច ស់ក្សេមសិទ្ធិ ឬក្សេមសិទ្ធិក្សរមាៃ
សិទ្ធិផ្ទែ ចេ់ុខ ៃិងទូ្លាំទូ្ោយក្សនុងការមព្បើព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃិងចាតដ់ចងមលើព្ទ្រយរបស់ខលួៃ
តាេការក្សាំណតរ់បស់ចាបដ់ែលព្សបមៅៃឹងមាព្តា៤៥ នៃចាបភ់ូេបិាលឆ្ន ាំ២០០១ ថា “ក្សេម
សិទ្ធិក្សរនៃព្ទ្រយជាអ្ចលៃវតថុមាៃសិទ្ធិមព្បើព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃិងចាតដ់ចងព្ទ្រយរបស់ខលួៃ
ផ្ទែ ចេ់ុខ ៃិងទូ្លាំទូ្ោយ កុ្សាំឱ្យដតយក្សព្ទ្រយមនាះមៅមព្បើព្បាស់ក្សនុងបទ្ណាេយួដែលចាបប់ាៃ
ហាេឃាត។់ 

េោ ងមទ្ៀត រែឋធេមៃុចញឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ដែលជាចាបព់្គឹះនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ក្សប៏ាៃ
ដចង អ្ាំរីក្សេមសិទ្ធិដែលសាំមៅមលើមោលមៅោាំពាររាល់សក្សេមភារឯក្សជៃព្សបចាបទ់ាាំងអ្ស់ 
េៃិថាក្សេមសិទ្ធិក្សរជារបូវៃតបុគគល ឬៃីតិបគុគលមទ្។42F

41 
 មោយដផអក្សមលើ ៃិយេៃយ័ទាាំងឡយនៃក្សេមសិទ្ធិដែលបាៃមលើក្សម ើងខាងមលើ សុទ្ធដត
មផ្ទែ តជារេួមៅមលើបុរវសិទ្ធិសាំខាៃ់ៗ ទាាំងប ី ដែលក្សេមសិទ្ធកិ្សរព្គបរ់បូព្តូវទ្ទ្ួលយក្សបាៃតាេការ
ក្សាំណតរ់បស់ចាប។់ បុរវសិទ្ធនិៃក្សេមសិទ្ធិទាាំងបីរេួមាៃ៖ សិទ្ធិមព្បើព្បាស់ សិទ្ធិអាព្ស័យផល ៃិង
សិទ្ធិចាតដ់ចង។  
  ១.១.១.១ សិទ្ធមិព្បើព្បាស់ 
 បុគគលដែលជាក្សេមសិទ្ធិក្សរ មាៃសិទ្ធិមព្បើព្បាស់ៃូវព្ទ្រយដែលជាក្សេមសិទ្ធិរបស់ខលួៃបាៃ
ព្គបោ់ ង មាៃៃយ័ថា ោតអ់ាចមព្បើព្បាស់ព្ទ្រយមៅតាេធេមជាតិរបស់វា ែូចជាការរស់មៅក្សនុង

                                                 
 អ្នក្សៃិរៃធបចចុបបៃនជាមេធាវមីៅការោិល័យ មអ្ស ធី មជ អ្ៃតរជាតិ។ មោក្សបាៃបចចបថ់ាន ក្សអ់្ៃុបណឌិ តចាប ់ ដផនក្ស
ៃីតិ ឯក្សជៃ មៅសាក្សលវទិ្ោល័យភូេៃិាៃីតិសាស្តសត ៃិងវទិ្ោសាស្តសតមសែឋកិ្សចច។ អ្នក្សៃិរៃធក្សប៏ាៃបចចបថ់ាន ក្សប់រញិ្ញ បព្ត
ចាប ់រីសាក្សលវទិ្ោល័យភូេៃិាៃីតិសាស្តសត ៃិង វទិ្ោសាស្តសតមសែឋកិ្សចចផងដែរ។ 
40  មាព្តា ១៣៨ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៧  

41 មាព្តា ៤៤ រែឋធេមៃុចញ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ១៩៩៣ 
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ផាះ ឬការោាំែាំណាាំមផសងៗមៅមលើែីដែលជាក្សេមសិទ្ធិរបស់ោត។់ ចាបភ់ូេបិាលឆ្ន ាំ២០០១ 
មាព្តា១៣៨ ក្សថាខណឌ ១ បាៃឱ្យៃិយេៃយ័ថា សិទ្ធិមព្បើព្បាស់ គឺជាសិទ្ធិទ្ទ្ួលយក្សរីែៃូីវបរមិាណ 
ែល់ចាាំបាចស់ព្មាបម់សចក្សែីព្តូវការរបស់អ្តថោ ក្សៈ43F

42 ៃិងព្គួសារខលួៃ។ ៃិយេៃយ័មៃះ ក្សែូ៏ច
ជាៃិយេៃយ័ ដែលបាៃមលើក្សម ើងខាងមលើែដែល សិទ្ធិមព្បើព្បាស់ គឺសាំមៅមៅមលើសិទ្ធិក្សនុងការ
មព្បើព្បាស់ព្ទ្រយ ដែលជាក្សេមសិទ្ធិរបស់ក្សេមសិទ្ធកិ្សរៃីេយួៗ មទាះបីជាព្ទ្រយមនាះជា  ចលៃព្ទ្រយ 
ឬអ្ចលៃព្ទ្រយក្សម៏ោយ។  

១.១.១.២. សិទ្ធអិាព្ស័យផល 
 សិទ្ធិអាព្ស័យផល ឬសិទ្ធទិ្ទ្លួផល ជាសិទ្ធិដែលអ្ៃុញ្ញ តឱ្យក្សេមសិទ្ធកិ្សរទ្ទ្ួលបាៃៃូវ
ផលព្បមោជៃ ៍ឬចាំណូលរីព្ទ្រយរបស់ខលួៃតាេរយៈផលសីុវលិ ផលឧសា ក្សេម ៃិង ផលធេម
ជាតិ។44F

43 
- ផលសីុវលិ សាំមៅមលើផល ដែលមក្សើតរីព្ទ្រយរបស់ខលួៃ ឬព្បាក្ស ់ ឬវតថុ     

មផសងៗដែលទ្ទ្ួលជាងនូរចាំមពាះការមព្បើវតថុអ្វីេយួ 
- ផលឧសា ក្សេម ជាផលដែលមក្សើតរីការង្កររបស់េៃុសស ឬមាៃ

អ្ៃតរាគេៃរ៍េីៃុសស។ 
- ផលធេមជាត ិ ជាផលដែលមក្សើតម ើងមោយឯក្សឯង មោយេៃិមក្សើតរី

ការង្កររបស់េៃុសស 
១.១.១.៣. សិទ្ធចិាតដ់ចង 

 សិទ្ធិចាតដ់ចង ជាសិទ្ធិដែលក្សេមសិទ្ធិក្សរមធវើចាំមពាះព្ទ្រយរបស់ខលួៃតាេទ្ាំមៃើងចិតត ម ើយ
ការចាតដ់ចងព្ទ្រយមៃះសដេតងម ើងតាេរបូភាររីរគឺ ៖ 

- ក្សិចចជាសមាា រៈ៖ ក្សេមសិទ្ធកិ្សរអាចបាំផ្ទល ញ ឬ ផ្ទល ស់បែូររបូរាងអ្ចលៃវតថុបាៃ
ែូចជាកាបប់ាំផ្ទល ញែាំណាាំ វាយបាំផ្ទល ញសាំណងច់ាស់មចាល សាំណងង់ម ី ជា
មែើេ។ 

- ក្សិចចគតិយុតត ៖ ក្សេមសិទ្ធិក្សរមាៃសិទ្ធិចុះលិខិតពាក្សរ់ៃ័ធៃងិអ្ចលៃវតថុរបស់
ខលួៃសែីរី ការបមងេើតសិទ្ធិែូចជា សិទ្ធិជួល លក្ស ់បញ្ច ាំ ជាមែើេ។ 

មោងតាេការបក្សព្សាយខាងមលើ ក្សេមសិទ្ធិក្សរមាៃសិទ្ធោិ ងទូ្លាំទូ្ោយក្សនុងការមព្បើ
ព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃិងចាតដ់ចងបាៃមោយមសរមីៅមលើព្ទ្រយដែលជាក្សេមសិទ្ធិក្សរេៃិមាៃលក្សខណៈ
សមាគ ល់មទ្ មគអាចៃឹងភៃ័តព្ច ាំមៅជាទ្ព្េងេ់យួមផសងមទ្ៀតនៃក្សេមសិទ្ធគិឺ “មសវភារ”។ មោយ 
                                                 
42 អ្នក្ស ដែលបាៃចាំមណញ ឬ បាៃក្សនព្េរីវតថុណាេយួ រីគុណព្បមោជៃអ៍្វីេយួ ឬ រីឯក្សសិទ្ធិណាេយួ ។  
43 សទាា ៃុព្ក្សេនៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៧ 
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សារដតមៅក្សនុងមសវភារ សិទ្ធិមព្បើព្បាស់ែីរបស់អ្នក្សែនទ្ សព្មាបផ់លព្បមោជៃែ៍ីរបស់ខលួៃ 
មោយមោងតាេមោលបាំណងដែលបាៃក្សាំណតម់ៅក្សនុងក្សចិចសៃោ។45F

44 
  ១.១.២. លក្សខណៈនៃក្សេមសិទ្ធ ិ
 ជាទូ្មៅ សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមាៃលក្សខណៈសាំខាៃ់ៗ បីរេួមាៃ ៖ ក្សេមសិទ្ធិជាសិទ្ធិផ្ទែ ចេ់ុខ ក្សេម
សិទ្ធិជាសិទ្ធិផ្ទែ ចក់ារ ៃិង ក្សេមសិទ្ធិជាសិទ្ធិអ្ចិនស្តៃតយ។៍ 
   ១.១.២.១. ក្សេមសិទ្ធជិាសិទ្ធផិ្ទែ ចេ់ខុ 
 ក្សេមសិទ្ធិជាសិទ្ធិផ្ទែ ចេ់ុខ មាៃៃយ័ថា គឺមាៃដតក្សេមសិទ្ធកិ្សរដតមាន ក្សគ់ត ់ ដែលមាៃសិទ្ធិ
មព្បើព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃិងចាតដ់ចង មលើព្ទ្រយរបស់ខលួៃបាៃ ម ើយអ្នក្សែនទ្ោម ៃសិទ្ធទិាេទារ
ម ើយ មោយក្សេមសិទ្ធិអាចលក្ស ់ែូរ ជួល បញ្ច ាំ ឬមធវើសៃតិក្សេមៃូវព្ទ្រយរបស់ខលួៃមោយមសរ។ី 
ប ុដៃតក្សនុងក្សរណីេយួចាំៃួៃ ក្សេមសិទ្ធិក្សរព្តូវបាៃក្សព្េតិសិទ្ធិដែរែូចជា៖ 

- ព្ទ្រយេយួដែលមាៃមាច ស់មព្ចើៃរេួោន  ែូចជាក្សរណី ក្សេមសិទ្ធិអ្វភិាគ ស ក្សេមសិទ្ធិ៖ 
សិទ្ធិរបស់ក្សេមសិទ្ធកិ្សរៃឹងព្តូវបាៃក្សព្េតិ មៅក្សនុងរណីក្សេមសិទ្ធិអ្វភិាគដែលក្សេមសិទ្ធិក្សរេៃិ
អាចមព្បើព្បាស់ព្ទ្រយរបស់ខលួៃមោយផ្ទត ចេ់ុខបាៃមទ្ៀតមទ្។ ក្សេមសិទ្ធិក្សរមាៃសិទ្ធិមព្បើ
ព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃិងចាតដ់ចងព្ទ្រយរបស់ខលួៃបាៃព្សបតាេសមាមាព្តនៃចាំដណក្ស
ក្សេមសិទ្ធិដែលខលួៃមាៃមៅមលើព្ទ្រយមនាះ ម ើយក្សេមសិទ្ធកិ្សរមនាះ ព្តូវបាៃមគមៅថា ក្សេម
សិទ្ធិក្សរនៃព្ទ្រយអ្វភិាគមៅវញិ។ ចាំដណក្សមៅក្សនុងក្សរណីស ក្សេមសិទ្ធិ ក្សេមសិទ្ធិក្សរព្តូវបាៃ
ក្សព្េតិសិទ្ធិក្សនុងការមព្បើព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃងិចាតដ់ចងរបស់ខលួៃមៅមលើចាំដណក្សរេួ 
មព្ពាះមៅក្សនុងអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ មាៃចាំដណក្សរីរមៅក្សនុងមនាះ គឺចាំដណក្សរេួ ៃិងចាំដណក្ស
ឯក្សជៃ ម ើយការអ្ៃុវតតសិទ្ធរិបស់ខលួៃស ក្សេមសិទ្ធិក្សរមៅមលើចាំដណក្សរេួ គឺេៃិខុសោន រី
ការអ្ៃុវតតមៅមលើព្ទ្រយអ្វភិាគរបស់ក្សេមសិទ្ធកិ្សរអ្វភិាគមនាះមទ្។  
- ជញ្ា ាំងអ្ឌ្ឍសិទ្ធិ៖ ចាំមពាះជញ្ា ាំងអ្ឌ្ឍសិទ្ធិក្សែូ៏ចជាោន ដែរ ក្សេមសិទ្ធិក្សរេៃិអាចមព្បើព្បាស់
ជញ្ា ាំងអ្ឌ្ឍសិទ្ធិមោយផ្ទែ ចេ់ខុដតឯងបាៃមទ្។ មព្ពាះព្ទ្រយមនាះេៃិដេៃជាក្សេមសិទ្ធិរបស់
ោតដ់តមាន ក្សម់ទ្ តាេការក្សាំណតរ់បស់ចាបម់លើក្សដលងដតក្សេមសិទ្ធកិ្សរមផសងមទ្ៀត មបាះបង់
សិទ្ធិរបស់ខលួៃមលើជញ្ា ាំងអ្ឌ្ឍសិទ្ធិមនាះ។ រាល់ការអ្ៃុវតតសិទ្ធិរបស់ក្សេមសិទ្ធកិ្សរនៃជញ្ា ាំង
អ្ឌ្ឍសិទ្ធិព្តូវបាៃក្សាំណតម់ោយចាប។់46F

45 

                                                 
44 មាព្តា ២៨៥ ចាំណុច១ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៧ 
45 មាព្តា ២១៦ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៧ 
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- ផលុបមភាគ៖ សាំមៅមៅមលើការមព្បើព្បាស់ៃិងអាព្ស័យផលនៃអ្ចលៃវតថុដែលជាក្សេម
សិទ្ធិរបស់អ្នក្សែនទ្ ក្សនុងអ្ាំ ុងមរលក្សាំណតណ់ាេយួដែលេៃិអាចមលើសរីេយួជីវតិ
របស់ផលុបមភាគីមទ្។47F

46 ផលលុបមភាគ អាចបមងេើតម ើងមោយចាបឬ់មោយក្សចិច
សៃោ48F

47 ម ើយបចចបម់ៅមរលេរណៈរបស់ផលុបមភាគ ី ឬអាចបចចបម់ោយក្សចិច    
សៃោ។49F

48 មោងតាេៃិយេៃយ័ខាងមលើក្សនុងក្សរណី ផលុបមភាគ ក្សេមសិទ្ធកិ្សរេៃិមាៃ
សិទ្ធិផ្ទែ ចេ់ុខក្សនុងការមព្បើព្បាស់ អាព្ស័យផល មៅមលើព្ទ្រយជាក្សេមសិទ្ធិរបស់ខលួៃបាៃមទ្
មោយសារដតសិទ្ធិទាាំងមនាះព្តូវបាៃផែល់មៅឱ្យផលុបមភាគី។ 

១.១.២.២. ក្សេមសិទ្ធជិាសិទ្ធផិ្ទែ ចក់ារ 
 ក្សេមសិទ្ធិជាសិទ្ធិផ្ទែ ចក់ារ មាៃៃយ័ថាក្សេមសិទ្ធិក្សរអាចមធវើអ្វបីាៃព្គបោ់ ងមលើអ្ចលៃវតថុ
របស់ខលួៃ ែូចជាការសាងសងស់ាំណងអ់្ោរមផសងៗ មលើក្សដលងដតក្សរណីចាបប់ាៃហាេឃាត់
ែូចជា ចាបេ់ៃិឱ្យសាងសងអ់្ោរខពស់ៗមៅតាំបៃព់្រោៃយៃតមហាះ មែើេបធីានាសុវតថិភារក្សនុង
ការមធវើចរាចរផលូវអាកាសឬចាបេ់ៃិឱ្យសាងសងម់រាងចព្ក្សមៅតាំបៃម់ទ្សចរ មែើេបធីានាការមព្បើ
ព្បាស់ែីព្សបតាេបលងម់ោលរបស់រែឋជាមែើេ។ សិទ្ធិផ្ទែ ចក់ារអាចព្តូវបាៃក្សព្េតិមៅក្សនុងក្សរណី
េយួចាំៃួៃែូចខាងមព្កាេ ៖ 

- ការមព្បើព្បាស់ព្ទ្រយផាុយនឹងសាម រតីចាប៖់ ក្សនុងក្សរណីដែលក្សេមសិទ្ធកិ្សរបាៃមព្បើព្បាស់
ព្ទ្រយផាុយរីមោលមៅដែលចាបប់ាៃក្សាំណត ់ រែឋក្សម៏ាៃសិទ្ធិែក្ស ូត ឬ ឃាតទុ់្ក្សព្ទ្រយ
មនាះោក្សជ់ាព្ទ្រយសេបតតិសាធារណៈ ឬអាចបាំផ្ទល ញមចាល។ 

- ការែក្ស ូតព្ទ្រយតាេចាប៖់ ចាំណុចមៃះព្តូវបាៃដចងមោយមាព្តា៥ នៃចាបភ់ូេបិាល 
ឆ្ន ាំ២០០១ ថា ោម ៃបគុគលណាព្តូវបាៃែក្ស ូតក្សេមសិទ្ធរិបស់ខលួៃបាៃមទ្ ព្បសិៃមបើការ
ែក្ស ូតមនាះ េៃិដេៃសព្មាបព់្បមោជៃស៍ាធារណៈ។ មទាះជាក្សេមសិទ្ធកិ្សរមាៃសិទ្ធិ
ផ្ទែ ចេ់ុខ ម ើយោតអ់ាចមធវើអ្វីៗបាៃព្គបោ់ ងមៅមលើព្ទ្រយក្សម៏ោយ ក្សរ៏ែឋមៅដតមាៃ 
បុរវសិទ្ធិមៅមលើបុគគលមនាះដែរ ដតបុគគលដែលជាក្សេមសិទ្ធិក្សរព្តូវបាៃទ្ទ្ួលសាគ ល់យុតតធិេ ៌
ែូចជាក្សរណីអ្សាេកិ្សរណ៍ជាមែើេ។50F

49 
- ការបមងេើតមសវភារមែើេបផីលព្បមោជៃអ៍្នក្សជិតខាង៖ មសវភារគឺជាសិទ្ធិមព្បើព្បាស់ែី
របស់អ្នក្សែនទ្ សព្មាបផ់លព្បមោជៃរ៍បស់ខលួៃ មោយមោងតាេមោលបាំណង។  

                                                 
46 មាព្តា ២៥៦ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៧ 
47 មាព្តា ២៥៧ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៧ 
48 មាព្តា ២៥៨ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៧ 
49 មាព្តា ៤ នៃចាបស់ែីរីអ្សាេកិ្សរណ៍ ឆ្ន ាំ២០១០ 
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19 

 

ដែលបាៃក្សាំណតម់ៅក្សនុងក្សចិចសៃោបមងេើត។ ែអី្នក្សែនទ្ដែលផែល់ផលព្បមោជៃរ៍បស់ “ដី
មព្បើ” រឯីែីដែលមធវើឱ្យមក្សើៃផលព្បមោជៃរ៍បស់ខលួៃមៅថា “ែីមព្បើ”។51F

50 ប ុដៃតមសវភារ
ដែលមាៃខលឹេសារផាុយៃឹងសណាែ បធ់ាន បស់ាធារណៈរុាំអាចបមងេើតម ើងបាៃម ើយ។
េោ ងមទ្ៀត មសវភារអាចមក្សើតម ើងរីធេមជាតិមក្សើតម ើងរចីាប ់ ឬមក្សើតម ើងរីការព្រេ
មព្រៀង។ 52F

51 មសវភារគឺជាក្សរណីដែលក្សេមសិទ្ធិក្សរមាន ក្សព់្តូវបាតប់ងសិ់ទ្ធិមព្បើព្បាស់ ៃងិ
អាព្ស័យផលរបស់ោត ់ មោយសារដតោតប់ាៃព្រេមព្រៀងព្បគល់សិទ្ធិទាាំងមនាះមៅឱ្យ
ក្សេមសិទ្ធិក្សរមផសងមទ្ៀត ឬក្សច៏ាបប់ាៃក្សាំណតថ់ាោតព់្តូវបមងេើតមសវភារដតេែង។ 

១.១.១.៣. ក្សេមសិទ្ធអិ្ចនិស្តៃតយ ៍
 ក្សេមសិទ្ធិក្សរជាសិទ្ធអិ្ចិនស្តៃតយ ៍ គឺជាសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិដែលក្សេមសិទ្ធិក្សរមាៃរចួម ើយ។ ម ើយ
េៃិអាចបាតប់ងម់ៅវញិមោយសារដតការក្សាំណតអ់ាជ្ាយុកាល ការទ្ទ្ួលេរណៈភាររបស់ក្សេម
សិទ្ធិក្សរឬតាេរយៈការបងខិតបងខាំ ការែក្ស ូតរបីុគគលឯក្សជៃណាេយួម ើយ។53F

52 
 ែូចដែលបាៃបង្កា ញខាងមលើរចួម ើយៃូវៃិយេៃយ័ លក្សខណៈៃិងការក្សព្េតិសិទ្ធិរបស់
ក្សេមសិទ្ធក្សរ។ ងវតីបតិដត ក្សេមសិទ្ធកិ្សរជាមាច ស់ក្សេមសិទ្ធ ិ  មាៃសិទ្ធោិ ងទូ្លាំទូ្ោយក្សនុងការមព្បើ
ព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃិងចាតដ់ចងមលើព្ទ្រយរបស់ខលួៃក្សម៏ោយ ក្សម៏ៅមរលខលះ សិទ្ធិទាាំងមនាះព្តូវ
បាៃក្សព្េតិមោយចាបដ់ែរ គឺជាចាបម់ធវើោ ងណាមែើេប ី  ឱ្យការមព្បើព្បាស់មាៃភារសព្មាប ់
ផែល់ផលព្បមោជៃទ៍ាាំងបគុគលជាក្សេមសិទ្ធិក្សរផង ៃិងេៃិប ះពាល់ផលព្បមោជៃស៍ាធារណៈ   
ផង។ មៃះជាសាម រតចីាប ់ ម ើយជាក្សដ់សែងមាព្តាេយួចាំៃួៃមៅក្សនុងចាបភ់េូបិាល ៃិងព្ក្សេ      
រែឋបបមវណីក្សប៏ាៃដចងអ្ាំរីការក្សព្េតិសិទ្ធិមៃះដែរ ដែលការក្សព្េតិសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិទាាំងមនាះមាៃ     
ែូចជា ៖  

- ក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃព្ទ្រយេៃិអាចមព្បើព្បាស់ព្ទ្រយមៅក្សនុងមោលមៅរោបាទ្ឬរ ាំខាៃែល់  
តតិយជៃៃិងជារិមសសែល់អ្នក្សជិតខាងរបស់ខលួៃម ើយ។54F

53 
- ក្សេមសិទ្ធិសាំមៅមៅមលើសិទ្ធិ ដែលក្សេមសិទ្ធកិ្សរមនាះអាចមព្បើព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃិង
ចាតដ់ចងវតថុដែលជាក្សេមសិទ្ធិរបស់ខលួៃ មោយមសរបីាៃមៅក្សនុងទ្ាំ ាំដែលចាបប់ាៃ 
ក្សព្េតិ។55F

54 
                                                 
50 មាព្តា ២៨៥ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ២០០៧ 
51 ទ្ាំររ័ ៥៤ នៃមសៀវមៅមេមរៀៃចាបភូ់េបិាល មរៀបចាំមោយ សាស្តសាត ចារយ ញឹក្ស វា ៃ ់អ្គគនាយក្ស នៃអ្គគនាយក្សោឋ ៃ 

សុរមិោែី ៃិងភូេសិាស្តសត ឆ្ន ាំ២០០៧ 
52 ទ្ាំររ័ ៤៩ ឯក្សសារព្សាវព្ជាវៃីតិរែឋបបមវណី មរៀបមរៀងមោយ សាស្តសាត ចារយ ញឹក្ស វុទ្ធ ី
53  មាព្តា ១៣៩ ក្សថាខណឌ ២ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ២០០៧ 
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- ក្សេមសិទ្ធិក្សរេៃិអាចទាេទារយក្សជាក្សេមសិទ្ធៃូិវបែិមារក្សរ ចមាល ក្សព់្ក្សមឡត ឬ បុរាណ
វតថុព្គបព់្បមភទ្ដែលបាៃរក្សម ើញ56F

55    មទាះជារក្សបាៃៃូវមលើែីក្សេមសិទ្ធិរបស់ខលួៃក្ស៏
មោយ។  

សរបុមសចក្សែីេក្ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរដែលជាមាច ស់នៃព្ទ្រយមាៃសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធោិ ងទូ្លាំ
ទូ្ោយក្សនុងការមព្បើព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃិងចាតដ់ចងព្ទ្រយរបស់ខលួៃ ប ុដៃតសិទ្ធិទាាំង
មនាះព្តូវបាៃក្សព្េតិមោយចាបដ់ែរមៅក្សនុងក្សរណីេយួចាំៃួៃ ម ើយរាល់ការែក្ស ូត
ព្ទ្រយក្សេមសិទ្ធិព្តូវមធវើម ើងតាេៃីតិវធិីចាបជ់ាធរមាៃ េៃិអាចមធវើម ើងមោយបុគគលឯក្ស
ជៃណាេយួមទ្។ បដៃថេមលើមៃះមទ្ៀត ក្សេមសិទ្ធិទាាំងអ្ស់មាៃមព្ចើៃសណាឋ ៃណាស់ 
មព្ពាះក្សេមសិទ្ធិក្សរមាន ក្ស់ៗ ដតងដតមាៃទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងក្សេមសិទ្ធិមៅវញិមៅេក្សរ ូតែល់បមងេើត
បាៃៃូវទ្ព្េងន់ៃក្សេមសិទ្ធិដែលមាៃមាច ស់ក្សេមសិទ្ធិមព្ចើៃរេួោន  ម ើយទ្ព្េងម់ៃះក្សម៏ាៃ
ដចងមៅក្សនុងចាបភ់ូេបិាលឆ្ន ាំ ២០០១។ 

១.១.៣. ទ្ព្េងន់ៃក្សេមសិទ្ធ ិ
មោងតាេបទ្បបចញតតិមៅក្សនុងមាតិកាទ្ី៤នៃចាបភ់ូេបិាលឆ្ន ាំ២០០១ 

ទ្ព្េងន់ៃក្សេមសិទ្ធិមាៃបីព្បមភទ្គឺ ៖  
- ក្សេមសិទ្ធិអ្វភិាគ 
- ស ក្សេមសិទ្ធ ិ
- អ្ឌ្ឍសិទ្ធិភារ 
១.១.៣.១. ក្សេមសិទ្ធអិ្វភិាគ 

ក្សេមសិទ្ធិអ្វភិាគ គឺជាសាថ ៃភារេយួដែល បុគគលមព្ចើៃនាក្សម់ាៃក្សេម
សិទ្ធិព្សបមៅតាេភាគចាំដណក្សរបស់ខលួៃដែលគតិមៅតាេចាំៃួៃមៅមលើ ព្ទ្រយដតេយួ។57F

56 
ចាំដណក្សមាព្តា ២០២ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណីក្សប៏ាៃឱ្យៃិយេៃយ័ក្សេមសិទ្ធិអ្វភិាគេៃិខុសរី

ៃិយេៃយ័ខាងមលើមៃះដែរ មោយបចញតតិថាសាថ ៃភារដែលបុគគលមព្ចើៃនាក្សម់ាៃក្សេមសិទ្ធិព្សប
មៅតាេភាគចាំដណក្សរបស់ខលួៃដែលគិតមៅតាេចាំៃួៃមៅមលើព្ទ្រយដតេយួ មៅថា ក្សេមសិទ្ធ ិ    
អ្វភិាគ។ 

តាេៃិយេៃយ័ទាាំងរីរខាងមលើ ក្សេមសិទ្ធិអ្វភិាគមៅមលើព្ទ្រយ គឺអាចមាៃចលៃព្ទ្រយៃងិ
អ្ចលៃព្ទ្រយ ម ើយព្ទ្រយមនាះេៃិអាចរុះដចក្សោន បាៃមទ្ៀត។ តាេៃយ័មៃះ េៃិដេៃមាៃៃយ័

                                                                                                                                     
54   មាព្តា ១៣៨ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៧ 
55 មាព្តា ១៤១ ក្សថាខណឌ ១ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ២០០៧ 
56 មាព្តា ២០២ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ២០០៧   



អាគារសហក្សេមសិទធិ 
 

21 

 

ថាចាបេ់ៃិអ្ៃុញ្ញ តឱ្យក្សេមសិទ្ធិក្សរអ្វភិាគរុះព្ទ្រយដចក្សោន មនាះមទ្។ ប ុដៃតចាបព់្ោៃដ់តចង់
ការពារៃូវទ្មងវើនៃការរុះដចក្សោន  ដែលនាាំឱ្យព្ទ្រយងយតនេលមព្ចើៃឬនាាំឱ្យខូចព្ទ្ងព់្ទាយមែើេនៃ
ព្ទ្រយដតប ុមណាា ះ។ 

ក្សេមសិទ្ធិអ្វភិាគ គឺជាសិទ្ធិផ្ទែ ចេ់ុខ មព្ពាះថាការមព្បើព្បាស់ ៃិងអាព្ស័យផលរបស់ក្សេមសិទ្ធិ
ក្សរអ្វភិាគព្តូវសថិតមៅព្រាំដែៃ ដែលេៃិប ះពាល់ែល់ក្សេមសិទ្ធិនៃក្សេមសិទ្ធកិ្សរអ្វភិាគឯមទ្ៀតម ើយ
រាល់ការចាតដ់ចង ការមផារសិទ្ធិ ការបមងេើតភណឌិ ក្ស ឬ ការជួសជុលធាំៗ មៅមលើព្ទ្រយព្តវូមាៃការ
ព្រេមព្រៀងមលើសពាក្សក់្សណាែ លនៃក្សេមសិទ្ធិក្សរអ្វភិាគមផសងមទ្ៀតជាចាាំបាច។់58F

57 
    ១.១.៣.២. ស ក្សេមសិទ្ធ ិ
   ស ក្សេមសិទ្ធិ គឺជាទ្ព្េងេ់យួនៃក្សេមសិទ្ធិដែលមាៃមព្ចើៃបាំផុតមៅក្សនុង
ទ្ីព្ក្សរងជារិមសសក្សនុងក្សរណីអ្ោរេយួដែលមាៃមាច ស់ក្សេមសិទ្ធិមព្ចើៃនាក្សរ់េួោន ។  
 លក្សខខណឌ នៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិគឺមាៃែូចខាងមព្កាេ ៖  

- ជាអ្ចលៃព្ទ្រយ ទាាំងែី ទាាំងអ្ោរ 
- ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរមព្ចើៃនាក្សច់ាបរ់ីរីរនាក្សម់ ើងមៅ 
-  ូតិ៍ដែលមាៃចាំដណក្សឯក្សជៃ ៃិង ចាំដណក្សរេួ 

ជាធេមតាពាក្សយ ស  គឺសាំមៅមៅមលើអ្វីៗ ដែលជាចាំៃួៃរ ុវចៃៈ គឺរាបច់ាបរ់ីរីរម ើង
មៅ ម ើយស ក្សេមសិទ្ធិក្សរក្សម៏ាៃៃយ័េៃិខុសរីមៃះដែរ។ អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិព្តូវដតមាៃស -
ក្សេមសិទ្ធិចាបរ់ីរីរនាក្សម់ ើងមៅមទ្ើបអាចចាតទុ់្ក្សថា មៃះជាអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិបាៃ។ មបើអ្ោរ
មនាះមាៃក្សេមសិទ្ធកិ្សរដតមាន ក្ស ់ អ្ោរមនាះព្ោៃដ់តជាអ្ោរក្សេមសិទ្ធិផ្ទត ចេ់ខុធេមតាដតប ុមណាា ះមទាះ 
ជាអ្ោរមាៃចាំៃួៃមព្ចើៃជាៃោ់ ងណាក្សម៏ោយ។ 

ចាំមពាះលក្សខខណឌ ចុងមព្កាយរបស់អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ គជឺា ូតិ៍ដែលមាៃចាំដណក្សឯក្ស-
ជៃៃិងចាំដណក្សរេួ។ ចាំដណក្សឯក្សជៃ គឺជាចាំដណក្សដែលអាចមព្បើព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃិង
ចាតដ់ចងមោយផ្ទែ ចេ់ុខ មោយស ក្សេមសិទ្ធិក្សរណាមាន ក្សរ់ឯីចាំដណក្សរេួ គឺជាព្ទ្រយរេួរបស់ស 
ក្សេមសិទ្ធិក្សរទាាំងអ្ស់េៃិអាចឱ្យស ក្សេមសិទ្ធិក្សរណាមាន ក្សម់ព្បើព្បាស់ដតឯងបាៃម ើយ។ ចាំដណក្ស
រេួ ៃិងចាំដណក្សឯក្សជៃមាៃលក្សខណៈមោយដ ក្សរីោន ែូចមេែចខលះ?  ម ើយស ក្សេមសិទ្ធិក្សរមាៃ
សិទ្ធិៃិងកាតរវ-ក្សិចចអ្វខីលះមៅមលើចាំដណក្សរេួៃងិចាំដណក្សឯក្សជៃ? មៅក្សនុងដផនក្សទ្ី២ នៃជាំរូក្សទ្១ី 
មៃះមោក្សអ្នក្សៃឹងបាៃែឹងអ្ាំរលីក្សខណៈនៃចាំដណក្សរេួៃងិចាំដណក្សឯៃជៃ ម ើយទាក្សទ់្ងមៅៃឹង
សិទ្ធ ិ ៃងិកាតរវក្សិចចរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរមលើចាំដណក្សទាាំងរីរមៃះ។ ប ុដៃតមៅចាំណុចបនាា ប ់

                                                 
57 មាព្តា ២០៨ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ២០០៧ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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មោក្សអ្នក្សៃឹងដសវងយល់ៃូវទ្ព្េងចុ់ងមព្កាយនៃក្សេមសិទ្ធ ិ ដែលជាស ក្សេមសិទ្ធិមនាះ គ ឺ “អ្ឌ្ឍ
សិទ្ធិភារ” ។  

    ១.១.៣.៣. អ្ឌ្ឍសិទ្ធភិារ 
  អ្ឌ្ឍសិទ្ធិភារ គឺជាទ្ព្េងន់ៃក្សេមសិទ្ធិរេួអ្ៃុវតតមៅមលើជញ្ា ាំងៃងិក្សាំដរងដែល
មៅព្តងព់្រាំខណឌ ដចក្សក្សេមសិទ្ធរិីជាបោ់ន ។ ក្សាំដរងគឺសាំមៅមៅមលើសាន េមភាល ះ របង ៃិងភល។ឺ59F

58 េោ ង
វញិមទ្ៀត មាព្តា ២១៥ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី បាៃដចងថា សាថ ៃភារដែលជៃដែលមាៃក្សេមសិទ្ធិ
មលើែីជាបោ់ន មាៃក្សេមសិទ្ធិរេួមោយមាៃភារអ្វជិាមាៃជញ្ា ាំង ឬក្សាំដរងែូចជា សាន េមភាល ះ ភល ឺ របស់ 
ជាមែើេ ដែលមៅព្តងព់្រាំខណឌ ែី ឬអ្ោរមលើែីមនាះ មៅថា អ្ឌ្ឍសិទ្ធិភារ។  
 អ្ឌ្ឍសិទ្ធិភារមក្សើតមាៃម ើង មៅមរលដែលមាៃក្សេមសិទ្ធិមលើែីជាបោ់ន  មាៃក្សេមសិទ្ធិរេួ
មោយមាៃភារអ្វភិាគមលើជញ្ា ាំង ឬក្សាំដរងែូចជាសាន េមភាល ះ ភល ឺ របងជាអាទ្ិ៍ ដែលមៅព្តងព់្រាំ
ខណឌ ែឬីអ្ោរមលើែីមនាះ។60F

59 បញ្ា នៃសិទ្ធិមព្បើព្បាស់ៃិងការទ្ទ្ួលការខុសព្តូវមលើការដងទាាំ
ព្ទ្រយអ្ឌ្ឍសិទ្ធ ិ មាៃលក្សខណៈែូចោន ៃិងសិទ្ធិមព្បើព្បាស់ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវចាំមពាះចាំដណក្សរេួ
មៅក្សនុងព្ទ្រយស ក្សេមសិទ្ធិដែរ។ 61F

60 ប ុដៃតសិទ្ធិៃងិកាតរវក្សិចចមលើព្ទ្រយអ្ឌ្ឍសិទ្ធិខុសរីព្ទ្រយស 
ក្សេមសិទ្ធិព្តងថ់ាជញ្ា ាំង ៃងិភលពឺ្តូវបាៃក្សាំណតម់ោយចាបេ់ៃិដេៃមោយក្សិចចសៃោមទ្។ ម ើយ
អ្ឌ្ឍសិទ្ធិភារចាាំបាចម់ាៃអ្ងគការព្គបព់្គង ឬបទ្បញ្ា ណាេយួសព្មាបយ់ក្សមៅព្គបព់្គងឬមព្បើ
ព្បាស់ដែរ។ ក្សេមសិទ្ធិក្សរមាន ក្ស់ៗ ទ្ទ្ួលខុសព្តូវមលើការជួសជុលៃិងសាងសងជ់ញ្ា ាំងអ្ឌ្ឍសិទ្ធិមៅ
តាេសមាមាព្តនៃសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិរបស់រួក្សមគ។62F

61 
 ក្សេមសិទ្ធិក្សរ នៃអ្ឌ្ឍសិទ្ធអិាចសាងសងប់ដៃថេក្សេពស់ជញ្ា ាំងអ្ឌ្ឍសិទ្ធិមោយមចញនងល
ពាក្សក់្សណាែ លនៃនងលែីដែលសងជ់ញ្ា ាំងរីមលើមៃះ។ ែូចោន មៃះដែរ ក្សេមសិទ្ធិក្សរក្សអ៏ាចរតួផុតរី
បៃាុក្សនៃការបងម់សា  ុយបាៃដែរ មោយព្ោៃដ់តលះបងអ់្ឌ្ឍសិទ្ធិរបស់ខលួៃ។ ប ុដៃតបចញតតិចុង
មព្កាយមៃះ េៃិអាចយក្សេក្សអ្ៃុវតតចាំមពាះជញ្ា ាំងទ្ល់ព្ទ្អ្ោរ ដែលជារបស់ោតម់នាះមទ្។ 
មាៃៃយ័ថា ក្សេមសិទ្ធិេៃិអាចលះបងសិ់ទ្ធអិ្ឌ្ឍសិទ្ធិដែលជាជញ្ា ាំងទ្ល់ព្ទ្អ្ោរជាក្សេមសិទ្ធិរបស់
ោតម់នាះមទ្ មបើោតល់ះបង ់គឺមព្បៀបែូចជាលះបងក់្សេមសិទ្ធិរបស់ខលួៃមៅឱ្យអ្នក្សែនទ្ដែរ។ 

                                                 
58 មាព្តា ២១៥ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៧ 
59 ទ្ាំររ័ទី្ ៦១ នៃមសៀវមៅមេមរៀចាបភូ់េបិាល មរៀបចាំមោយឯក្សឧតត លឹេ វា ៃ ់អ្គគនាយក្ស នៃអ្គគនាយក្សោឋ ៃ

សុរមិោែីៃិងភូេសិាសត ឆ្ន ាំ ២០០៧ 
60 ទ្ាំររ័ទី្ ១០៩ នៃមសៀវមៅសិក្សាៃិងព្សាវព្ជាវ ចាបភូ់េបិាលក្សេពុជា មរៀបចាំមោយអ្ងគការ EWMI ឆ្ន ាំ២០០៣ 
61 មាព្តា ២១៧ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៧ 



អាគារសហក្សេមសិទធិ 
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 ទាក្សទ់្ងៃងឹអ្ោរអ្ឌ្ឍសិទ្ធិភារ គឺមាៃលក្សខណៈព្បហាក្សព់្បដ លមៅៃឹងក្សេមសិទ្ធិមលើ
ចាំដណក្សរេួនៃស ក្សេមសិទ្ធិដែរ គឺរាល់ការមព្បើព្បាស់ ឬការជួសជុលមផសងៗ ព្តូវមាៃការព្រេ
មព្រៀងរីក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃអ្ឌ្ឍសិទ្ធិមាខ ងមទ្ៀត ម ើយក្សនុងក្សរណីខលះចាបប់ាៃក្សាំណត់ក់្សព្េតិៃូវសិទ្ធិ
របស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរដតេែង។ 
 
១.២.អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធ ិ

 ១.២.១ ៃយិេៃយ័នៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធ ិ
អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ សាំមៅែល់អ្ោរ ឬសាំណងដ់ែលមាៃក្សេមសិទ្ធកិ្សរមព្ចើៃនាក្សរ់ស់

មៅ។ អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមាៃចាំដណក្សខលះ ជាក្សេមសិទ្ធិផ្ទែ ចេ់ុខ របស់ស ក្សេមសិទ្ធិៃីេយួៗ មៅ
ថា “ចាំដណក្សឯក្សជៃ” ៃិង មាៃចាំដណក្សខលះជា ូរដ រសព្មាបក់ារមព្បើព្បាស់រេួរបស់ស ក្សេម
សិទ្ធិក្សរទាាំងអ្ស់មៅ“ចាំដណក្សរេួ”។63F

62មតើចាំដណក្សរេួ ៃងិចាំដណក្សឯក្សជៃមាៃអ្វីខលះ? ម ើយក្សេម-
សិទ្ធកិ្សរៃិងកាតរវក្សិចចអ្វីខលះមៅមលើចាំដណក្សទាាំងមនាះ? 

  ១.២.១.១. លក្សខណៈនៃចាំដណក្សឯក្សជៃ  
ចាំដណក្សឯក្សជៃ សាំមៅែល់ចាំដណក្សនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ដែលសថិតមព្កាេការកាៃ់

កាបៃ់ិងមព្បើព្បាស់ជាឯក្សជៃផ្ទែ ចេ់ុខ។64F

63 ចាំដណក្សឯៃជៃមៃះ គឺមាៃស ក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃអ្ោរ
ស ក្សេមសិទ្ធដិតប ុមណាា ះ ដែលមាៃសិទ្ធិក្សនុងកាៃក់ាបឬ់មព្បើព្បាស់ ផ្ទែ ចេ់ុខៃូវចាំដណក្សមៃះមោយ
ក្សេមសិទ្ធិក្សរៃេីយួៗ ព្តូវមាៃវញិ្ញ បៃបព្តេយួសព្មាបស់មាគ ល់ភារជាក្សេមសិទ្ធិតាេលក្សខណៈ
ចាបដ់ែលក្សនុងមនាះមាៃបញ្ា ក្សរ់ីព្បមភទ្ៃិងទ្ាំ ាំចាំដណក្សក្សេមសិទ្ធិឯក្សជៃរបស់ខលួៃ។ មែើេបទី្ទ្ួល 
បាៃៃូវបណ័ា សមាគ ល់មាច ស់ក្សេមសិទ្ធិមនាះ។ ក្សេមសិទ្ធិក្សរមាន ក្ស់ៗ ព្តូវចុះបចា ីមៅក្សនុងរែឋបាលសុរមិោែ ី
ដែលជាសាថ បៃ័មាៃសេតថក្សចិចដតេយួគតក់្សនុងការទ្ទ្ួលចុះបចា ី។ 

ការក្សាំណតព់្បមភទ្ ទ្ាំ ាំ ឬព្រាំខណឌ របស់ចាំដណក្សឯក្សជៃ គឺមាៃសារៈសាំខាៃណ់ាស់។ 
មោយមោងតាេមាព្តា៩ នៃអ្នុព្ក្សឹតយផ្ល្ខ១២៦ អ្ៃព្ក្ស.បក្ស សែីរីការព្គបព់្គងៃិងមព្បើព្បាស់
អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធបិាៃបចញតតិរីការក្សាំណតព់្រាំខណឌ សាំខាៃ់ៗ  េយួចាំៃួៃថា “ការក្សាំណតព់្រាំខណឌ
ចាំដណក្សឯក្សជៃដែលមាៃជញ្ា ាំងអ្ឌ្ឍសិទ្ធិ ព្តូវបាៃក្សាំណតព់្តឹេពាក្សក់្សណាែ លនៃក្សព្មាស់ជញ្ា ាំង
ដែលខណឌ ចាំដណក្សឯក្សជៃៃេីយួៗ។ យ  ឬរាៃហាលជាបជ់ាេយួចាំដណក្សឯក្សជៃ ៃងិមព្បើព្បាស់
ចាំដណក្សឯក្សជៃ ម ើយេៃិប ះពាល់ែល់ការមព្បើព្បាស់ជារេួរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិមផសងមទ្ៀត     

                                                 
62មាព្តា ៤ ចាំណុច ១ នៃ អ្ៃុព្កឹ្សតយ ១២៦ សែីរីការព្គបព់្គង ៃិងមព្បើព្បាស់អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ឆ្ន ាំ ២០០៩  
63 មាព្តា ៤ ចាំណុច ២ នៃ អ្ៃុព្កឹ្សតយ ១២៦ សែីរីការព្គបព់្គង ៃិងមព្បើព្បាស់អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ឆ្ន ាំ ២០០៩ 
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ព្តូវចាតទុ់្ក្សជាដផនក្សឯក្សជៃ។” មាៃៃយ័ថា ចាំដណក្សឯក្សជៃដែលមាៃខណឌ ដចក្សមោយជញ្ា ាំង
អ្ឌ្ឍ-សិទ្ធិ គឺព្តូវបាៃក្សាំណតព់្រាំខណឌ មៅព្តងច់ាំណុចពាក្សក់្សណាែ លនៃក្សព្មាស់ជញ្ា ាំងមនាះ 
ម ើយចាំមពាះយ  ឬរាៃហាល ដែលមៅជាបៃ់ឹងចាំដណក្សឯក្សជៃ ៃងិមព្បើព្បាស់ជាឯក្សជៃព្តូវចាប់
ទុ្ក្សជាចាំដណក្សឯក្សជៃរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិដែលមាៃសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃមនាះ។ 

ចាំដណក្សដែលមៅសល់រីចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ គឺព្តូវបាៃចាតទុ់្ក្សថា
ជា”ចាំដណក្សរេួ”ទាាំងអ្ស់។ មតើអ្វីខលះដែលព្តូវចាតទុ់្ក្សជាចាំដណក្សរេួ ម ើយចាំដណក្សរេួខុសរី
ចាំដណក្សឯក្សជៃែូចមេែចខលះ? 

១.២.១.២. លក្សខណៈនៃចាំដណក្សរេួ 
 ចាំដណក្សរេួ សាំមៅែល់រាល់ចាំដណក្សនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ដែលព្តូវចាតទុ់្ក្សថាជាក្សេម
វតថុសព្មាបម់ព្បើព្បាស់ឬជាផលព្បមោជៃន៍ៃស ក្សេមសិទ្ធិក្សរទាាំងអ្ស់ មាៃជាអាទ្ិ៍ ែី ទ្ីធាល  
ជមណែើ រ ឧទ្ោៃ ៃងិសួៃចារ ផលូវព្ចក្សមចញចូល ជញ្ា ាំងអ្ឌ្ឍសិទ្ធិ ទ្ីក្សដៃលងនៃមសវាក្សេមរេួ។65F

64 
 ជាេយួោន មៃះដែរ មាព្តា១២ នៃអ្ៃុព្ក្សឹតយែដែល ក្សប៏ាៃដចងបដៃថេមែើេបជីាការបាំមរញ
មៅមលើមាព្តា៤ ខាងមលើមៃះថា រាល់ចាំដណក្សនៃអ្ោរ ឬែីសព្មាបក់ារមព្បើព្បាស់រេួ ឬសព្មាប ់
ជាព្បមោជៃន៍ៃស ក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិបមងេើតបាៃជាចាំដណក្សរេួដែលមាៃែូចជា 

- ែី ទ្ីធាល  ឧទ្ោៃ ៃិងសួៃចារ ផលូវព្ចក្សមចញចូល 
- ជញ្ា ាំង សសរព្ទ្ព្ទ្ងស់ាំខាៃ់ៗ  នៃអ្ោរ ឧបក្សរណ៍រេួរាបប់ចចូ លចាំដណក្ស

នៃបណាែ ញ ទ្ឹក្ស មភលើង បណាែ ញឧសម័ៃ ព្បរៃ័ធលូទ្ឹក្សសអុយ ដែលអាច្លង
កាតច់ាំដណក្សឯក្សជៃ 

- ទូ្រេួ បាំរង ់ៃិងក្សាលបាំរងដ់ផសងៃិងែាំបូល 
- ទ្ីក្សដៃលងមសវារេួមផសងៗ ដែលបាៃក្សាំណតម់ោយដ ក្ស ឬមាៃដចងក្សនុងបទ្

បញ្ា នផាក្សនុង 
- សិទ្ធិបនាា បប់ៃសាំទាាំងឡយែូចមាៃដចងក្សនុងមាព្តា១៧៩ នៃចាបភ់ូេបិាល។ 

ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរៃេីយួៗ មាៃព្តឹេដតសិទ្ធិមព្បើព្បាស់ដតប ុមណាា ះ មលើចាំដណក្សរេួ។ ោម ៃ
ក្សរណីណាេយួដែលក្សេមសិទ្ធកិ្សរអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិជាៃម់លើបាំផុត អាចបៃតសព្មាបដ់តខលួៃឯង
ផ្ទា ល់ ឬ លក្សសិ់ទ្ធិនៃការមលើក្សបៃតមៃះបាៃម ើយ។ រឯីសិទ្ធិបនាា បប់ៃសាំ ដែលបាៃមលើក្សម ើង
ខាងមលើមៅក្សនុងចាបភ់ូេបិាល ព្តងម់ាព្តា ១៧៩ មាៃែូចជា ៖  

- សិទ្ធិជីក្សរកុ្សរក្សវតថុធាតុមែើេដែលមាៃក្សនុងែ ី
- សិទ្ធិសាថ បនាអ្ោរងមីក្សនុងទ្ីធាល  ឧទ្ោៃ ឬសួៃចារដែលជាចាំដណក្សរេួ 

                                                 
64 មាព្តា ៤ ចាំណុច ៣ នៃអ្ៃុព្កឹ្សតយ ១២៦ សែីរីការព្គបព់្គង ៃិងមព្បើព្បាស់អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ឆ្ន ាំ ២០០៩ 
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- សិទ្ធិជីក្សរកុ្សរក្សក្សនុងទ្ីធាល  ឧទ្ោៃ ឬ សតវចារទាាំងមនាះ 
- សិទ្ធិនៃអ្ឌ្ឍសិទ្ធិភារដែលជាបៃ់ិងចាំដណក្សរេួទាាំងឡយ 
- សិទ្ធិមលើក្សបៃតឱ្យខពស់ៃូវអ្ោរសព្មាបម់ព្បើព្បាស់រេួ ឬដែលមាៃក្សដៃលង

មព្ចើៃបមងេើតបាៃជាចាំដណក្សឯក្សជៃមផសងោន ។ 
ចាំដណក្សរេួនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ គឺជាមព្ចើៃែូចដែលបាៃមលើក្សម ើងខាងមលើមៃះ

ព្សាបម់ ើយគួរបញ្ា ក្សផ់ងដែរថា ចាំដណក្សរេួេៃិដេៃសុទ្ធ ដតសព្មាបក់ារមព្បើព្បាស់រេួ មៅមលើ
អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិទាាំងេូលមទ្ មោយដតបមព្េើផលព្បមោជៃរ៍េួរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិមៃះ គឺមាៃ
លក្សខណៈរេួែូចមៅៃឹងក្សេមសិទ្ធិអ្វភិាគ ដែលបាៃបក្សព្សាយខាងមលើ ថាជាក្សេមសិទ្ធិមៅមលើ
ព្ទ្រយដតេយួរបស់បុគគលមព្ចើៃនាក្ស ់ ម ើយព្ទ្រយមនាះេៃិអាចរុះដចក្សោន បាៃមទ្មោយមជៀសវាង
ការងយតនេល ឬ មធវើឱ្យខូចព្ទ្ងព់្ទាយមែើេនៃព្ទ្រយមនាះ មនាះមាៃៃយ័ថា ចាំដណក្សរេួគឺជាក្សេម
សិទ្ធិអ្វភិាគរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរ។66F

65 
 ១.២.២. ព្បមភទ្នៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធ ិ
  ១.២.២.១. ព្បភរគតយុិតត 
ព្បភរគតិយុតតនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមក្សើតម ើងតាេការក្សាំណតរ់បស់ចាប។់ ក្សរណី

ដែលមគបាៃជួបព្បទ្ះជាញឹក្សញាបជ់ាងមគ គឺទាក្សទ់ាញៃងឹសៃតតិក្សេម ដែលបមងេើតឱ្យមាៃការ
មផារសិទ្ធិមោយព្សបចាប។់ ប ុដៃតមោយសារសៃតតិក្សេមមាៃរីរព្បមភទ្គឺ សៃតតកិ្សេមតាេចាបៃ់ងិ
សៃតតិក្សេមមាៃបណាែ ាំ (មក្សើតរី្ ៃាៈរបស់េរតក្សជៃ)។67F

66មោយដ ក្ស មៅក្សនុងចាំណុចមៃះសៃតតិក្សេម
ក្សនុងក្សរណីោម ៃ្ៃាៈៃឹងព្តូវបាៃយក្សេក្សរិភាក្សា មោយសារដតក្សរណីមៃះព្តូវបាៃព្គបព់្គង
មោយចាប។់ 

សៃតតិក្សេម មក្សើតម ើងបាៃលុះព្តាដតមាៃេរណភាររបស់េរតក្សជៃ ម ើយបៃតេតក៌្សគឺ
ព្តូវទ្ទ្ួលយក្សទាាំងសិទ្ធៃិិងកាតរវក្សិចចតាេសមាមាព្តនៃេរតក្សមនាះ។ ជាធេមតា មបើេរតក្សមនាះ
មក្សើតមៅអ្ោរ ចាំដណក្សដែលស ក្សេមសៃតតកិ្សជៃទ្ទ្លួបាៃគឺជាចាំដណក្សដែលអាចដបងដចក្ស
បាៃ ៃិងចាំដណក្សដែលេៃិអាចដបងដចក្សបាៃមៅថា ក្សេមសិទ្ធិអ្វភិាគរបស់ស សៃតតិជៃ។ 
ចាំណុចមៃះគឺជាការក្សាំណតរ់បស់ចាប ់ ម ើយវាមក្សើតម ើងជាសវ័យព្បវតតិមៅមរលមាៃេរណភារ
មោយបាៃបៃសល់ទុ្ក្សៃូវអ្ោរជាេរតក្ស ៃិងស សៃតតជិៃជាអ្នក្សទ្ទ្ួលបៃតៃូវេរតក្សមនាះនាាំឱ្យ
មក្សើតមាៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធ។ិ 

                                                 
65  មាព្តា ១៤ វាក្សយខណឌ ១ ១ នៃអ្ៃុព្កឹ្សតយ ១២៦ សែីរីការព្គបព់្គង ៃិងមព្បើព្បាស់អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ឆ្ន ាំ ២០០៩ 
66  មាព្តា ១១៤៥ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៧ 
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 ១.២.២.២. ព្បភរ្ៃាៈ 
ព្បភរនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិដែលមក្សើតម ើងតាេ្ៃាៈបុគគល គឺជាអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ

ដែលមក្សើតម ើងតាេក្សិចចព្រេមព្រៀងរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរ ម ើយការព្រេមព្រៀងមៃះមាៃទ្ព្េង់
ជាក្សិចចសៃោ។ ក្សិចចសៃោភាគមព្ចើៃដែលមគដតងដតជួបព្បទ្ះរេួមាៃ ព្បទាៃក្សេម ក្សិចចសៃោលក្ស់
ទ្ិញ ក្សិចចសៃោែូរ ដែលជាៃចិចជាកាល បមងេើតឱ្យមាៃការមផារសិទ្ធិ។ 
 ទាក្សទ់្ងៃងិព្បទាៃក្សេមៃិយេៃយ័របស់វាព្តូវបាៃក្សាំណតម់ោយមាព្តា៥៦៨ នៃព្ក្សេ 
រែឋបបមវណីថា ព្បទាៃក្សេមសាំមៅ មៅមលើក្សិចចសៃោេយួដែលព្តូវមាៃអ្ៃុភារ មោយភាគីមាខ ង
បង្កា ញ្ៃាៈផតល់មៅឱ្យភាគមីាខ ងមទ្ៀតៃូវព្ទ្រយសេបតតិ មោយេៃិយក្សនងល ម ើយភាគមីាខ ងមទ្ៀត
យល់ព្រេទ្ទ្ួល។ េោ ងមទ្ៀត ព្បទាៃក្សេម គឺជាបុរវម តុេយួដែលឱ្យមក្សើតមាៃៃូវស ក្សេមសិទ្ធិ
មៅមលើអ្ោរ។ ម តុមៃះម ើយបាៃជាស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរមាន ក្ស់ៗ  ព្តូវមាៃសិទ្ធិកាត- រវក្សចិចៃិងការ
ទ្ទ្ួលខុសព្តូវរេួមៅមលើចាំដណក្សដែលេៃិអាចដបងដចក្សបាៃ ទ្ៃាឹេៃងឹមាៃសិទ្ធផិ្ទែ ចេ់ុខមៅ
ចាំដណក្សឯក្សជៃរបស់ខលួៃ។ 
  រាល់ព្បទាៃក្សេម ក្សិចចសៃោលក្សទ់្ិញ សុទ្ធដតបមងេើតឱ្យមាៃការមផារសិទ្ធិ ម ើយវាមក្សើតរី 
្ៃាៈរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរ រមិសសមៅមលើអ្ោរ ដែលបមងេើតឱ្យមាៃៃូវអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ។ 

 
ជាំរូក្សទី្២៖ សិទ្ធិ កាតរវកិ្សចច ៃិងការទ្ទ្លួខុសព្តវូរបស់ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរនៃអ្ោរស ក្សេម
សិទ្ធ ិ
២.១. ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរជារលរែឋដខមរ 
 ២.១.១. សិទ្ធរិបស់ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរ 
 ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ មាៃសិទ្ធិសាំខាៃ់ៗ ចាំៃួៃរីរ តបៃឹងភារជាមាច ស់
ក្សេមសិទ្ធិមរៀងៗខលួៃមៅក្សនុងអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិេយួគ ឺសិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិ ៃិងសិទ្ធិព្គបព់្គង។ ែូចដែល
បាៃបង្កា ញរចួេក្សម ើយអ្ាំរៃីិយេៃយ័នៃក្សេមសិទ្ធិមៅក្សនុងជាំរូក្សទ្១ី ខាងមលើដែលសិទ្ធបិាៃមបើក្ស
ឱ្យក្សេមសិទ្ធិក្សរទ្ទ្ួលបាៃៃូវបរុវសិទ្ធិនៃក្សេមសិទ្ិធទាាំង៣ គសិឺទ្ធិមព្បើព្បាស់ សិទ្ធិអាព្ស័យផល ៃិង
សិទ្ធិចាតដ់ចង ម ើយក្សប៏ាៃសិក្សាផងដែលអ្ាំរីលក្សខណៈនៃបុរវសិទ្ធិនៃក្សេមសិទ្ធិទាាំង៣មៃះ។ 
ប ុដៃតបញ្ា សាំខាៃម់នាះ មតើក្សេមសិទ្ធិ ៃិងសិទ្ធិព្គបព់្គងទាាំងរីរខាងមលើមាៃលក្សខណៈែូចមេែចខលះ
មៅមលើចាំដណក្សរេួ ៃិងចាំដណក្សឯក្សជៃ? ម ើយរវាងសិទ្ធ ិកាតរវក្សិចច ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់
ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរជារលរែឋដខមរ ៃិងស ក្សេមសិទ្ធិក្សរជាជៃបរមទ្សមាៃភារខុសោន ដែរឬមទ្? 
េោ ងវញិមទ្ៀត មតើស ក្សេមសិទ្ធិក្សរៃីេយួៗៃឹងទ្ទ្ួលបាៃសិទ្ធិជាក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សរបស់ោត់
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ោ ងណា? ម ើយោតៃ់ងឹទ្ទ្ួលបាៃសិទ្ធិព្គបព់្គងមៅមលើអ្ោរ ៃិងចាំដណក្សដែលជាក្សេមសិទ្ធិ
ផ្ទែ ចេ់ុខរបស់ោតក់្សែូ៏ចជាចាំដណក្សនៃក្សេមសិទ្ធិរេួោ ងែូចមេែច? 
  ២.១.១.១. សិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធ ិ
 សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិដចក្សមចញជាសិទ្ធិសាំខាៃ់ៗ ៣ គឺសិទ្ធិមព្បើព្បាស់ សិទ្ធិអាព្ស័យផល ៃិង
សិទ្ធិចាតដ់ចង។ មោយសារអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ គឺជាអ្ចលៃព្ទ្រយ ែូចមៃះស ក្សេមសិទ្ធិក្សរព្តូវ
ដតជាបុគគលមាៃសេតថភារតាេផលូវចាប ់ មាៃៃយ័ថាោតព់្តូវដតជាៃីតិជៃ ៃិងមាៃការយល់
ែឹងខាង្ៃាៈ ម ើយព្តូវបាៃក្សព្េតិចាំមពាះជៃបរមទ្ស។68F

67ប ុដៃតមទាះជាោ ងណាក្សម៏ោយក្សរណី
ខាងមលើក្សព៏្តូវ បាៃមលើក្សដលងដែរ ចាំមពាះការបៃតេរតក្សរបស់ទាោទ្ដែរជាអ្ៃតីិជៃ ឬអ្សេតថ
ជៃមោយអ្ៃុញ្ញ តឱ្យមាៃសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិបាៃព្តូវដតមាៃអាណារោបាល ឬ ិតូបតថេភក្សៈជាអ្នក្ស
កាៃក់ាបជ់ាំៃួសរ ូតែល់អ្ៃតីិជៃ ឬជៃអ្សេតថភារមនាះមាៃសេតថភារមរញមលញតាេផលូវ
ចាបវ់ញិ ម ើយក្សនុងក្សរណីមៃះអាណារោបាល ឬ ិតូបតថេភក្សៈោម ៃសិទ្ធិចាតដ់ចងចាំដណក្សឯក្ស
ជៃមនាះបាៃម ើយមលើក្សដលងដតមាៃការអ្ៃុញ្ញ តរតុីោការ។ 
 សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិផ្ទែ ចេ់ុខមាៃដតមៅមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមទ្ ម ើយ
សិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិព្តូវមោររតាេលក្សខខណឌ បចញតតិ ៃងិបទ្ោឋ ៃគតិយុតតពាក្សរ់ៃ័ធេយួចាំៃួៃ។ ក្សេមសិទ្ធិ
ក្សរអាចមព្បើព្បាស់ អាព្ស័យផល ចាតដ់ចងបាៃមោយមសរមីៅមលើអ្ោរដែលជាក្សេមសិទ្ធិរបស់
ខលួៃ ដតព្តូវមោររៃូវលក្សខខណឌ េយួគឺ អាចមធវើបាៃមៅមលើចាំដណក្សឯក្សជៃមទ្ (េៃិប ះពាល់
ចាំដណក្សរេួ ឬចាំដណក្សឯក្សជៃរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរែនទ្មទ្)69F

68។ ប ុដៃតមទាះជាោ ងណាក្សម៏ោយ
វាព្តូវបាៃក្សព្េតិលក្សខខណឌ មោយចាបឬ់បចញតតិមផសងមទ្ៀតដែរ ែូចជាមាៃមៅក្សនុងមាព្តា១០នៃ
អ្ៃុព្ក្សឹតយ ១២៦សែីរីការព្គបព់្គង ៃិងមព្បើព្បាស់អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិថា ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរៃីេយួៗ 
មាៃសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃរបស់ខលួៃ មលើក្សដលងដតមាៃការក្សព្េតិលក្សខខណឌ មោយ
ចាប ់ ឬបចញតតិមផសងមទ្ៀត។ ជាក្សដ់សែងមាព្តា១១ នៃអ្ៃុព្ក្សឹតយែដែល បាៃក្សព្េតិៃូវសិទ្ធិ
ចាតដ់ចងរបស់ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរនៃ អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមពាលគឺ ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃចាំដណក្សឯក្ស
ជៃនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ មាៃសិទ្ធិចាតដ់ចងមលើចាំដណក្សឯក្សជៃរបស់ខលួៃមោយេៃិបាំពាៃមលើ
ចាំដណក្សរេួ ៃងិេៃិរ ាំខាៃ ឬរាាំងសាះែល់ការមព្បើព្បាស់ចាំដណក្សរេួ មោយស ក្សេមសិទ្ធិក្សរែនទ្
មទ្ៀត ៃិងមធវើឱ្យប ះពាល់ែល់ភាររងឹមាាំនៃសាំណង ់ ៃងិមសាភណ័ភារនៃអ្ោរ។ សិទ្ធិចាតដ់ចង
ចាំដណក្សឯក្សជៃរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរ ែូចជាការលក្ស ់ការែូរ ការជួលព្បទាៃក្សេម  ការបៃតេរតក្ស 

                                                 
49 មាព្តា ៧ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ២០០៧ 
50 មាព្តា ១៧៧ នៃចាបភ់ូេបិាល ឆ្ន ាំ២០០១  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

28 

 

ការជួលអ្ចិនស្តៃតយ ៍ការបមងេើតផលុបមភាគ ការមព្បើព្បាស់ ៃិងអាព្ស័យមៅ ការោក្ស ីុ់ប ូដតក្ស ៃិង
ការោក្សប់ញ្ច ាំព្តូវអ្ៃុវតតតាេៃីតិវធិីចាបជ់ាធរមាៃ ដតស ក្សេមសិទ្ធិក្សរេៃិអាចបមងេើតមសវភារ
មលើចាំដណក្សឯក្សជៃរបស់ខលួៃបាៃមទ្។  
 មសវភារមក្សើតមាៃសព្មាបជ់ាព្បមោជៃែ៍ល់អ្ចលៃវតថុដែលជារបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរ
មផសងមទ្ៀត ប ុដៃតក្សនុងអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិោម ៃែីបមព្េើ ឬែីមព្បើមទ្គឺស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរទាាំងអ្ស់មាៃ
សិទ្ធិែូចៗោន មលើចាំដណក្សៃេីយួៗ  ៃិងមលើព្ទ្រយរេួទាាំងេលូ។ ែូមចនះេៃិអាចមាៃមសវភារមលើ
ចាំដណក្សឯក្សជៃបាៃមទ្ មព្ពាះថាមបើបមងេើតឱ្យមាៃមសវភារមាៃៃយ័ថា “ក្សេមសិទ្ធិក្សរដែលបមងេើត
មសវភារមលើែីរបស់ខលួៃព្តូវបាៃចាតទុ់្ក្សថា យល់ព្រេរាល់អ្វីដែលចាាំបាចស់ព្មាបម់សវភារមនាះ 
ែូចមសវភារនៃការយក្សទ្ឹក្សបមងេើតម ើង មៅក្សដៃលងព្បភរទ្ឹក្សអ្ៃុញ្ញ តឱ្យអ្នក្សយក្សទ្ឹក្សមាៃសិទ្ធិ
្លងកាតែ់ីដែលមាៃព្បភរទ្កឹ្សមនាះ។” 
 មៅមលើចាំដណក្សរេួស ក្សេមសិទ្ធិក្សរអាចមព្បើព្បាស់ ៃិងអាព្ស័យផលបាៃ ប ុដៃតស ក្សេម
សិទ្ធិក្សរេៃិអាចចាតដ់ចងបាៃមទ្ មាៃៃយ័ថាស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរអាចមព្បើព្បាស់ទ្ីធាល  ឧទ្ោៃ សួៃ
ចារ ៃិងផលូវព្ចក្សមចញចូលបាៃ ប ុដៃតស ក្សេមសិទ្ធិក្សរេៃិអាចលក្សែូ់រ ឬជួលទ្ីធាល មែើេបបីមព្េើផល
ព្បមោជៃផ៍្ទា ល់ខលួៃមនាះមទ្។ ជាក្សដ់សតងែូចដែលបាៃបង្កា ញេែងរចួេក្សម ើយព្តង ់វាក្សយខណឌ ១ 
ក្សថាខណឌ ចុងមព្កាយនៃមាព្តា១២ នៃអ្ៃុព្ក្សតឹយ១២៦ សែីរីការព្គបព់្គង ៃងិមព្បើព្បាស់អ្ោរ
ស ក្សេមសិទ្ធដិែលបាៃដចងថា “ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរៃីេយួៗមាៃព្តឹេដតសិទ្ធិមព្បើព្បាស់ដតប ុមណាា ះ
មលើចាំដណក្សរេួ” ម ើយមាព្តា១៤ នៃអ្ៃុព្ក្សឹតយែដែលបាៃបចញតតិថា “ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរទាាំងអ្ស់
ព្តូវធានាដងទាាំចាំដណក្សរេួ។ បៃាុក្សនៃការដងទាាំមៃះព្តូវដចក្សោន មៅតាេសមាមាព្តមៅៃឹងតនេលនៃ
 ូតិ៍ៃីេយួៗ មលើក្សដលងដតមាៃការព្រេមព្រៀងោន មផសងរមីៃះ ឬមាៃដចងមោយដ ក្សក្សនុងបទ្
បញ្ា នផាក្សនុង”។ 
  ២.១.១.២. សិទ្ធពិ្គបព់្គង 
 បដៃថេមៅមលើសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធ ិ ដែលក្សេមសិទ្ធិក្សរៃីេយួៗមាៃមៅមលើអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ
ដែលជាក្សេមសិទ្ធិរបស់ខលួៃ ក្សេមសិទ្ធិក្សរក្សម៏ៅមាៃសិទ្ធេិយួមទ្ៀតដែលសាំខាៃម់នាះគ ឺ “សិទ្ធិព្គប ់
ព្គង”។ សិទ្ធិព្គបព់្គងមៃះ សាំមៅមៅមលើសិទ្ធិនៃការចូលរេួចាំដណក្សព្គបព់្គងអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ
ទាាំងេូលរបស់ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរទាាំងអ្ស់។  
 មែើេបធីានាៃូវការព្គបព់្គងឱ្យបាៃលអមៅមលើអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ព្តូវមាៃការព្គបព់្គង
ជាោយលក្សខអ្ក្សសររីស ក្សេមសិទ្ធិក្សរទាាំងអ្ស់ ម ើយការព្រេមព្រៀងមនាះព្តូវព្សបៃឹងបទ្ោឋ ៃ
គតិយុតតេយួដែលព្តូវបាៃមគមៅថា បទ្បញ្ា នផាក្សនុង។ បដៃថេមលើមៃះមៅមទ្ៀត ស ក្សេមសិទ្ធិ



អាគារសហក្សេមសិទធិ 
 

29 

 

ក្សរអាចបមងេើតអ្ងគការព្គបព់្គង ដែលអាចជាព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាល ឬ/ៃងិគណៈក្សេមការព្គបព់្គង
មែើេបទី្ទ្ួលក្សិចចការស ក្សេមសិទ្ធិ។ 70F

69 
 ២.១.២. កាតរវក្សចិច ៃងិការទ្ទ្លួខុសព្តវូ 
 សិទ្ធិ ៃិងកាតរវក្សិចចគឺជាក្សតាត ែស៏ាំខាៃ ់ ដែលព្តូវដតមាៃទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងោន ជាៃិចច។ ទ្ៃាឹេ
ៃឹងសិទ្ធិេយួចាំៃួៃដែលស ក្សេមសិទ្ធិក្សរមាៃមៅមលើអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិរបស់ខលួៃ ស ក្សេមសិទ្ធិ
ក្សរទាាំងមនាះក្សព៏្តូវមាៃកាតរវក្សិចច ៃងិការទ្ទ្ួលខុសព្តូវផងដែរ មែើេបចូីលរេួដងរក្សាអ្ោរស 
ក្សេមសិទ្ធឱិ្យបាៃលអ។ 
 កាតរវក្សិចចែាំបូងរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរ គឺព្តូវមោររបទ្បញ្ា នផាក្សនុងដែលក្សាំណតរ់មបៀប
ព្គបព់្គង ៃិងដងទាាំអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ដែលមាៃបញ្ា ក្សក់្សនុងមាព្តា១៣ នៃអ្ៃុព្ក្សតឹយមលខ 
១២៦ អ្ៃព្ក្ស.បក្ស សែីរីការព្គបព់្គង ៃងិមព្បើព្បាស់អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ព្តូវមោររតាេបទ្បញ្ា
នផាក្សនុងដែលក្សាំណតរ់មបៀបព្គបព់្គង ៃិងវធិាៃការនៃការដងទាាំព្រេទាាំងបាំមរញកាតរវក្សិចចមផសង
មទ្ៀត។ ជាធេមតាមៅក្សនុងអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិៃីេយួៗព្តូវដតមាៃបទ្បញ្ា នផាក្សនុងេយួ ដែលមៅ
ក្សនុងមនាះមាៃដចងអ្ាំរីសិទ្ធ ិ ៃិងកាតរវក្សិចច ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ ការចាតដ់ចង ៃិងការព្គបព់្គង
អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធ។ិ បទ្បញ្ា នផាក្សនុងមនាះ ព្តូវបាៃទ្ទ្លួៃូវការព្រេមព្រៀងរីស ក្សេមសិទ្ធិក្សរ
ទាាំងអ្ស់មៅមរលោតទ់្ទ្ួលយក្សចាំដណក្សឯក្សជៃ េក្សមធវើជាក្សេមសិទ្ធិមរៀងៗខលួៃ ែូមចនះោតព់្តូវដត
មោររៃូវលិខិតបទ្ោឋ ៃគតយុិតតមនាះ មែើេបកីារព្គបព់្គងឱ្យបាៃលអ។ 
 មែើេបធីានាែល់ការមព្បើព្បាស់អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិឱ្យបាៃលអ ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរទាាំងអ្ស់
ព្តូវធានាដងទាាំចាំដណក្សរេួ ម ើយបៃាុក្សនៃការដងទាាំមៃះព្តវូដចក្សោន មៅតាេ    សមាមាព្តមៅៃឹង
តនេលនៃ ូតិ៍ៃីេយួៗ មលើក្សដលងដតមាៃការព្រេមព្រៀងោន មផសងរីមៃះ ឬមាៃដចងមោយដ ក្សក្សនុង
បទ្បញ្ា នផាក្សនុង។71F

70 ចាំមពាះចាំដណក្សឯក្សជៃ ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរមាៃសិទ្ធិសមព្េចដងទាាំ ឬេៃិដងទាាំ
មៅមលើចាំដណក្សឯក្សជៃរបស់ខលួៃ ឱ្យដតេៃិប ះពាល់ែល់ចាំដណក្សរេួោចខ់ាត ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរ
ព្តូវដងទាាំ ម ើយទ្ាំ ាំនៃការអ្ៃុវតតកាតរវក្សិចចមៃះ គឺអាព្ស័យតាេសមាមាព្តនៃក្សេមសិទ្ធិរបស់
ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរមនាះ។ 

                                                 
51 មាព្តា៨ ក្សថាខណឌ ៣ នៃអ្ៃុព្ក្សឹតយ១២៦ សែីរីការព្គប់ព្គង ៃិងមព្បើព្បាស់អាោរស ក្សេមសិទ្ធិ ឆ្ន ាំ

២០០៩  
52 មាព្តា១៤ វាក្សយខណឌ ២ ៃិងវាក្សយខណឌ ៣ នៃអ្ៃុព្ក្សឹតយ ១២៦ សែីរីការព្គបព់្គង ៃិង មព្បើព្បាស់អាោរ

ស ក្សេមសិទ្ធិ ឆ្ន ាំ២០០៩  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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 ក្សនុងក្សរណីដែលអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិចុះព្ទ្រឌ្មព្ទាេ េៃិអាចសាន ក្សម់ៅបាៃ ឬទ្ទ្ួលរងៃូវ
េ ៃតរាយមោយព្បការណាេយួ ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរទាាំងអ្ស់អាចឯក្សភារោន ជួសជុល ឬសាង
សងម់ ើងវញិ មោយទ្ទ្ួលបៃាុក្សក្សនុងការចាំណាយតាេសមាមាព្តមៅៃឹងតនេល ូតិ៍ៃេីយួៗ ឬ
តាេការព្រេមព្រៀងោន ក្សៃលងេក្សែូចជា ក្សិចចសៃោមោយដ ក្ស ឬបទ្បញ្ា នផាក្សនុងរបស់អ្ោរស 
ក្សេមសិទ្ធ។ិ72F

71 ក្សចិចសៃោមោយដ ក្សមៃះ ព្តូវដតព្សបតាេសាម រតី នៃបទ្បញ្ា នផាក្សនុងរបស់អ្ោរ
ស ក្សេមសិទ្ធិៃេីយួៗ។  
 ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវដងរក្សា ៃិងដងទាាំមលើចាំដណក្សរេួតាេវធិាៃដែលអ្ៃុ
វតតមៅមលើក្សេមសិទ្ធិអ្វភិាគដែរ មពាលគឺរាល់ការចាំណាយមៅមលើការជួសជុល ការដងទាាំ ព្តូវមធវើ
តាេសមាមាព្តនៃ ូតិ៍ៃីេយួៗ ឬអាចមធវើតាេការព្រេមព្រៀងមោយដ ក្សមផសងមទ្ៀត ម ើយ
ក្សរណីស ក្សេមសិទ្ធិក្សរណាមាន ក្សម់លមើសៃឹងព្តូវទ្ទ្ួលទ្ណឌ ក្សេមខុសរីចាំដណក្សឯក្សជៃ ដែលស 
ក្សេមសិទ្ធកិ្សរមាន ក្ស់ៗ អាចសមព្េចដងទាាំ ឬេៃិដងទាាំឱ្យដតេៃិប ះពាល់ែល់ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរែនទ្មទ្ៀត។ 
 
២.២. ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរជាជៃបរមទ្ស 
 ២.២.១. សិទ្ធរិបស់ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរ 
 ជៃបរមទ្សសាំមៅែល់របូវៃតបុគគល ឬៃតីិបុគគលបរមទ្សដែលេៃិមាៃសញ្ា តិដខមរ មទាះ 
បីជាបុគគលមនាះមាៃសញ្ា ត ិ ជាំមៃឿ សាសនា ឬមាៃមែើេក្សាំមណើ តរីរូជសាសៃណ៍ាេយួក្ស៏
មោយ មោយោម ៃការមរ ើសមអ្ើង។ 73F

72 
 តាេមោលការណ៍នៃៃីតិអ្ៃតរជាតិ មគបាៃក្សព្េតិៃូវការកាៃក់ាបក់្សេមសិទ្ធិ មលើអ្ចលៃ
វតថុរបស់ជៃបរមទ្សមែើេបធីានាៃូវអ្ធិបមតយយភាររបស់ព្បមទ្សៃីេយួៗ ម ើយមោលការណ៍
មៃះក្សព៏្តូវបាៃអ្ៃុវតតមៅក្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជាដែរ។ ជាក្សដ់សែងមាព្តា ៤៤ ក្សថាខណឌ ១ វាក្សយខណឌ
២ នៃរែឋធេមៃុចញ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ បាៃដចងថាមាៃដតរបូវៃតបគុគល ដែល
មាៃសញ្ា តិជាដខមរមទ្ មទ្ើបមាៃសិទ្ធិជាមាច ស់ក្សេមសិទ្ធិែីធល។ី មែើេបកីាល យជាមាច ស់ក្សេមសិទ្ធិមលើែីធលី
នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃ លុះព្តាដតរបូវៃតបគុគល ឬៃតីិបុគគលមនាះមាៃសញ្ា តិដខមរ។ មៃះ
បង្កា ញអ្ាំរីការក្សព្េតិសិទ្ធិរបស់ជៃបរមទ្សមៅមលើែីធលីមៅព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ប ុដៃតេៃិបាៃ
ក្សព្េតិសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើអ្ោរមទ្ ម ើយក្សេ៏ៃិមាៃៃយ័ថាជៃបរមទ្សអាចកាៃក់ាបក់្សេមសិទ្ធិមលើ
                                                 
53 មាព្តា ១៥ ក្សថាខណឌ ២ វាក្សយខណឌ ១ នៃអ្ៃុព្ក្សឹតយ ១២៦ សែីរីការព្គប់ព្គង ៃិងមព្បើព្បាស់អាោរស 

ក្សេមសិទ្ធិ ឆ្ន ាំ២០០៩  
54 មាព្តា ៤ ចាំៃុច១ នៃចាប់សែីរីការផែល់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអាោរស ក្សេមសិទ្ធិែល់ជៃ

បរមទ្ស ឆ្ន ាំ២០១០ 



អាគារសហក្សេមសិទធិ 
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អ្ោរមៅជាៃផ់្ទា ល់ែីដែរ មែើេបមីជៀសវាងការកាៃក់ាបក់្សេមសិទ្ធិមលើែីធលី គឺព្តូវក្សាំណតច់ាបរ់ីជាៃ់
ទ្ីេយួម ើងមៅ។ ប ុដៃតក្សៃលងេក្ស ក្សេ៏ៃិមាៃឯក្សសារណាេយួដែលបាៃដចងរីការមបើក្សសិទ្ធិឱ្យ
ក្សេមសិទ្ធិក្សរជាជៃបរមទ្សកាៃក់ាបក់្សេមសិទ្ធិមលើអ្ោរមទ្ មទ្ើបដតនងៃទ្០ី៥ ដខមេសា ឆ្ន ាំ២០១០ 
រែឋសភាអ្ៃុេត័ ព្រេទាាំងបាៃឡយព្រះ សតមលខាោក្សឱ់្យមព្បើមោយព្រះេហាក្សសព្តនៃព្រះ
រាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា មៅនងៃទ្២ី៤ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១០ ៃូវចាបស់ែីរីការផែល់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិ មលើ
ចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិែល់ជៃបរមទ្ស។ មោយសារដតម តុមៃះម ើយមទ្ើបមធវើ
ឱ្យព្បធាៃសែីអ្ាំរី អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមៃះ ទ្ទ្ួលបាៃៃូវការចាបអ់ារេមណ៍រីេជឈោឋ ៃទូ្មៅមព្ចើៃ 
រិមសសរីសាំណាក្សអ់្នក្សសិក្សាព្សាវព្ជាវ ៃិងស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរ។ 
 មោងតាេចាបស់ែីរីសញ្ា ត ិ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា អាចទ្ទ្ួលបាៃ
សញ្ា តិដខមរបាៃតាេរយៈ ៖ 

- មាៃទ្ីក្សាំមណើ តមៅព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
- ការមរៀបអាពា ៍រិពា ៍ជាេយួរលរែឋដខមរ 
- សញ្ា តូបៃីយក្សេម។ 

 មោយសារដតការទ្ទ្ួលបាៃសញ្ា តិដខមរព្តូវបាៃបាំមរញលក្សខខណឌ ជាមព្ចើៃ ម ើយព្តូវ
ចាំណាយមរលមវោយូរដែលបាៃផែល់ៃូវផលវបិាក្សជាមព្ចើៃ មៅែល់ជៃបរមទ្សដែលមាៃ
បាំណងេក្សោក្សទុ់្ៃវៃិិមោគ ម ើយចងក់ាៃក់ាបក់្សេមសិទ្ធិមលើអ្ចលព្ទ្រយមៅព្បមទ្សក្សេពុជា។ 
 ជៃបរមទ្សបាៃអ្ៃុវតត សិទ្ធិកាៃក់ាបែ់ធីលី ៃងិអ្ោរមផសងៗរបស់ខលួៃតាេរយៈអ្នក្ស
តាំណាងដែលចាំណុចមៃះបាៃ បងេវវិាទ្ជាមព្ចើៃក្សរណី ម ើយ្ៃែល់ការមោះព្សាយរី
អ្ាំណាចតុោការផងដែរ ព្សបមរលដែលជៃបរមទ្សេយួចាំៃួៃធាំបាៃមោររតាេលក្សខខណឌ
ចាបប់ាៃព្តេឹព្តូវលអ។ មែើេបទី្បស់ាេ តៃូ់វភារេៃិព្បព្ក្សតខីាងមលើ ក្សែូ៏ចជាទាក្សទ់ាញវៃិិមោគិៃ 
សព្េួលែល់ទ្ីផារអ្ចលវតថុ ជព្េរញែល់ការអ្ភវិឌ្ឍ ជយួ ែល់ការកាតប់ៃថយភារព្ក្សពី្ក្សរបស់
ព្បជារលរែឋ ម ើយមែើេបមី្លើយតបមៅៃឹងមោលៃមោបាយរបស់រាជរោឋ ភបិាល មទ្ើបដផនក្សៃីតិ
ក្សេម រៃធោរ ៃិងអ្ភបិាលក្សចិចនៃមវទ្ិការាជរោឋ ភបិាល ៃងិដផនក្សឯក្សជៃបាៃមសនើសុាំឱ្យមាៃបចញតតិ
េយួអ្ៃុញ្ញ តឱ្យជៃបរមទ្សមាៃសិទ្ធិមលើបៃាបក់្សនុងអ្ោរមព្ចើៃជាៃ ់ (អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ) ៃិង
ដផអក្សមលើតងភារនៃការរកី្សចមព្េើៃក្សនុងវស័ិយសាំណង ់ ៃងិការមក្សើៃម ើងនៃមសវាក្សេមមលើវស័ិយែីធល ី
ៃិងទ្ីផារែីធលី ក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាម ើង។ ម តុមៃះម ើយបាៃជាចាបស់ែីរកីារផែល់
សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិែល់ជៃបរមទ្សបាៃមលចរបូរាងម ើង 
ក្សនុងមោលមៅផែល់សិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ៃិងសិទ្ធិមព្បើព្បាស់ ៃិង
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អាព្ស័យផលមលើចាំដណក្សរេួនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិរបស់ជៃបរមទ្ស ដែលមាៃលក្សខណៈសេបតតិ
ព្គបព់្ោៃត់ាេផលូវចាប់74F73 ៃងិមាៃកាតរវក្សិចចមោររតាេបចញតតិជាធរមាៃទាាំងឡយដែលពាក្ស់
រៃ័ធ។75F

74 មទាះជាោ ងណាក្សម៏ោយ ចាបម់ៃះហាក្សប់ីែូចជាមធវើការចងអុលបង្កា ញមៅរក្សបទ្ោឋ ៃ
គតិយុតតមផសងៗមទ្ៀតជាមព្ចើៃ អាព្ស័យមោយការវវិតតរបស់សងគេ ែូចមៃះលិខតិគតយុិតតេយួ
មៃះ មៅេៃិទាៃម់ាៃលក្សខណៈព្គបព់្ោៃស់ព្មាបយ់ក្សមៅអ្ៃុវតតជាក្សដ់សែងដែរ មពាលគឺព្តូវការ
ជាៃិចចព្បកាស សារាចរ មសចក្សែីដណនាាំរបស់ព្ក្សសួង ឬសាថ បៃ័មាៃសេតថក្សិចច មែើេបសីព្េួលែល់
ការអ្ៃុវតតជាក្សដ់សែង។  
 ស ក្សេមសិទ្ធិក្សររិមសស76F

75 នៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ មាច ស់ក្សេមសិទ្ធិក្សរៃីេយួៗក្សៃ៏ឹងទ្ទ្ួល
បាៃៃូវសិទ្ធិសាំខាៃ់ៗ  ែូចោន មៅៃឹងស ក្សេមសិទ្ធិក្សរដែលជារលរែឋដខមរដែរ គឺសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិ ៃិង
សិទ្ធិព្គបព់្គង។ ចាបប់ាៃក្សាំណតវ់សិាលភារចាំមពាះសិទ្ធិដែលរួក្សមគៃងឹទ្ទ្ួលបាៃ ព្រេទាាំង
បាៃក្សព្េតិៃូវសិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធេិយួចាំៃួៃចាំមពាះស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរជាជៃបរមទ្សមៃះផងដែរ។ កាល
ណាៃិោយែល់ សិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិជៃបរមទ្ស មលើអ្ចលៃវតថុ មៅក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
ព្បាក្សែជាៃឹងថាមតើជៃបរមទ្សមាៃសិទ្ធិ ៃងិកាតរវក្សិចច ៃងិការទ្ទ្ួលខុសព្តូវែូចោន  ឬក្សខុ៏សោន
រីស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរជារលរែឋដខមរ ម ើយការក្សព្េតិសិទ្ធិរបស់ជៃបរមទ្សមៅមលើអ្ោរស ក្សេម
សិទ្ធិមាៃមៅព្តងច់ាំណុចណាខលះ? 
  ២.២.១.១. សិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធ ិ
 សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរជាជៃបរមទ្ស ក្សម៏ាៃលក្សខណៈព្បហាក្សព់្បដ លមៅ
ៃឹងសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរជារលរែឋដខមរដែរ ព្ោៃដ់តសិទ្ធិទាាំងមនាះព្តូវបាៃក្សព្េតិ
មៅក្សនុងក្សរណីេយួចាំៃួៃប ុមណាា ះ។ ជាក្សដ់សែងមាព្តា៦ នៃចាបស់ែីរីការផែល់សិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិមលើ
ចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិរបស់ជៃបរមទ្ស ចាំមពាះការក្សព្េតិសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្ស

                                                 
55 មាព្តា ១ ៃិង មាព្តា ៥ នៃចាបស់ែីរីការផែល់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអាោរស ក្សេមសិទ្ធិ

ែល់ជៃបរមទ្សឆ្ន ាំ២០១០ 
56 ស ក្សេមសិទ្ធិក្សររិមសសសាំមៅែល់ជៃបរមទ្សដែលមាៃសិទ្ធិស ក្សេមសិទ្ធិរិមសស។  

ស ក្សេមសិទ្ធិរិមសស សាំមៅែល់សិទ្ធិរបស់បុគគលមព្ចើៃរូបជាជៃបរមទ្ស ៃិងជារលរែឋដខមរមលើអាោរ
ស ក្សេមសិទ្ធិដតេយួដែលក្សនុងមនាះជៃបរមទ្ស ៃិងរលរែឋដខមរមាៃសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃ 
ៃិងមាៃសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិអ្វភិាគរិមសសមលើចាំដណក្សរេួនៃអាោរស េមសិទ្ធិ។ 

57 ជៃបរមទ្សដែលមាៃលក្សខណៈសេបតតិព្គបព់្ោៃត់ាេផលូវចាប ់សាំមៅែល់ជៃបរមទ្សដែលមាៃសេតថ
ភារតាេផលូវចាបក់្សេពុជា ៃិងបាៃចូលេក្សព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមោយព្សបចាប់ 
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ជៃរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សររិមសស។ ការក្សព្េតិសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃទាាំងមនាះមាៃ
ែូចជា៖  

- អាចមាៃសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិចាបរ់ជីាៃទ់្ីេយួម ើងមៅ មោយេៃិអ្ៃុញ្ញ តឱ្យមាៃសិទ្ធិ
ក្សេមសិទ្ធិមៅជាៃផ់្ទា ល់ែី ៃិងជាៃម់ព្កាេែីមទ្៖ ជាធេមតាជៃបរមទ្សេៃិមាៃសិទ្ធិ
ក្សេមសិទ្ធិមលើែីធលីមៅព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមទ្ មៃះជាបចញតតិដែលដចងមែើេបធីានា
ៃូវអ្ធិបមតយយភាររបស់រែឋ។ ម តុមៃះបាៃជាចាបអ់្ៃុញ្ញ តឱ្យជៃបរមទ្សមាៃ
សិទ្ធិកាៃក់ាបម់លើអ្ោរ ប ុដៃតសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមនាះព្តូវបាៃក្សព្េតិ គឺជៃបរមទ្សអាច
កាៃក់ាបច់ាបរ់ីជាៃទ់្ីេយួដតប ុមណាា ះ មព្ពាះមបើអ្ៃុញ្ញ តឱ្យោតក់ាៃក់ាបជ់ាៃ់
ផ្ទា ល់ែី ឬជាៃម់ព្កាេែី គឺែូចជាឱ្យោតក់ាៃក់ាបក់្សេមសិទ្ធិមលើែីធលីដែរ។  

- ចាំមពាះសមាមាព្ត ៃងិរមបៀបគិតគូរនៃចាំដណក្សឯក្សជៃដែលអាចជាក្សេមសិទ្ធិរបស់
ជៃបរមទ្ស គឺព្តូវបាៃក្សាំណតម់ោយអ្ៃុព្ក្សឹតយមោយដ ក្ស ដែលបាៃក្សាំណតផ់ែល់
សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃែល់ជៃបរមទ្សនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិេយួក្សដៃលង 
មោយេៃិឱ្យមលើសរី៧០ភាគរយ នៃទ្ាំ ាំនផាព្ក្សឡនៃចាំដណក្សឯក្សជៃទាាំងអ្ស់នៃ
អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមនាះមទ្។ ចាបប់ាៃក្សាំណតែូ់ចមៃះក្សនុងមោលបាំណងជួយ អ្ភវិឌ្ឍ 
ទ្ីផារអ្ចលៃវតថុក្សនុងមរលបចចុបបៃនដែលក្សាំរុងមក្សើៃម ើងោ ងឆ្បរ់ ័ស ៃិងមែើេបី
ទាក្សទ់ាញអ្នក្សវៃិិមោគរីខាងមព្ៅេក្សកាៃដ់តមព្ចើៃ។ 

- ព្តូវបាៃផែល់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិដតមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរដតប ុមណាា ះ ឯចាំដណក្សរេួ
ព្តូវបាៃរក្សាទុ្ក្ស សព្មាបស់ ក្សេមសិទ្ធិក្សរទាាំងអ្ស់មព្បើព្បាស់ជារេួ។ 

- ោម ៃក្សរណីណា ដែលស ក្សេមសិទ្ធិក្សរជាជៃបរមទ្សអាចទ្ទ្ួលបាៃសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិ
មលើក្សាលែីដែលអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិតាាំងមៅមនាះមទ្។ 

- េៃិអ្ៃុញ្ញ តសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិដែលសថិតមៅ
ចមាៃ យរីព្រាំដែៃមោក្ស៣០គ ូីដេ ព្ត ៃិងតាំបៃេ់យួចាំៃៃួមទ្ៀតដែលក្សាំណតម់ោយ
រាជរោឋ ភបិាល មលើក្សដលងដតមៅក្សនុងតាំបៃម់សែឋក្សិចចរិមសស77F

76 ៃិងទ្ីព្បជុាំជៃ      
សាំខាៃ់ៗ  ៃងិតាំបៃេ់យួចាំៃួៃមទ្ៀតដែលក្សាំណតម់ោយរាជរោឋ ភបិាល។  

                                                 
 
58 តាំបៃម់សែឋក្សិចចរិមសស សាំមៅែល់េជឈេណឌ លរិមសសសព្មាបអ់្ភវិឌ្ឍវស័ិយមសែឋក្សិចច ដែលព្បេូល

ផែុ ាំៃូវសក្សេមភារឧសា ក្សេម ៃិងសក្សេមភារពាក្សរ់ៃ័ធែនទ្មទ្ៀតម ើយអាចមាៃតាំបៃឧ់សា ក្សេមទូ្មៅ 
ឬ/ៃិង តាំបៃរ់ិមសសដក្សនចននាាំមចញ។ តាំបៃម់សែឋក្សិចចរិមសសៃីេយួៗ ព្តូវមាៃេណឌ លផលិតក្សេម ៃិង 
អាចមាៃេណឌ លពាណិជាក្សេមមសរ ីេណឌ លមសវាក្សេម េណឌ លេូលោឋ ៃ ៃិងេណឌ លមទ្សចរណ៍។  
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- ក្សនុងក្សរណីដែលអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិសាងសងម់ៅមលើែីជលួរីបុគគលទ្បីី មនាះជៃ
បរមទ្សៃឹងមាៃ ដតសិទ្ធជិួលអ្ចិនស្តៃតយម៍លើចាំដណក្សឯក្សជៃែូចរលរែឋដខមរដែរ។ 

ែូចោន ៃឹងស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរជារលរែឋដខមរដែរ មែើេបអីាចកាល យជាស ក្សេមសិទ្ធិក្សរមលើ
ចាំដណក្សឯក្សជៃ នៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិបាៃ លុះព្តាដតបគុគលមនាះមាៃសេតថភារមរញ
លក្សខណៈចាប ់មពាលគ ឺ  របូវៃតបុគគល ឬៃីតិបគុគលដែលជាៃីតិជៃ ៃិងមាៃសេតថភារ
យល់ែឹងខាង្ៃាៈ។ 
 ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរព្គបរ់បូទាាំងជៃបរមទ្ស ៃិងរលរែឋដខមរ នៃអ្ោរស ក្សេម
សិទ្ធិទាាំងអ្ស់ព្តូវដតមព្បើព្បាស់អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិក្សនុងមោលបាំណងព្សបចាប ់ មាៃ
ៃយ័ថា ោតេ់ៃិអាចមព្បើព្បាស់ ចាំដណក្សឯក្សជៃរបស់ខលួៃក្សនុងមោលបាំណងរោបាទ្ 
បាំពាៃ ឬរាាំងសាះែល់ការមព្បើព្បាស់ ឬរ ាំខាៃែល់ជីវភាររស់មៅរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរ
មលើចាំដណក្សឯក្សជៃមផសងមទ្ៀតម ើយ។ 
 ការមផារស ក្សេមសិទ្ធិរិមសសមោយការព្រេមព្រៀងេៃិមាៃអ្ៃុភារមទ្ 
ព្បសិៃមបើេៃិបាៃចុះបចា ីមោយមោងតាេបចញតតិនៃចាប ់ ឬបទ្ោឋ ៃគតិយុតតមផសង
មទ្ៀតសែីរីការចុះបចា ី។78F

77 
 ២.២.១.២. សិទ្ធពិ្គបព់្គង 
សិទ្ធិព្គបព់្គងអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិរបស់ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរជាជៃបរមទ្ស េៃិមាៃឯក្សសារ

ណាេយួបញ្ា ក្សឱ់្យបាៃចាស់មៅម ើយមទ្ ដតមបើមោងតាេមាព្តា១៥ នៃចាបស់ែីរីការផែល់
សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិែល់ជៃបរមទ្សបាៃក្សាំណតថ់ា ជៃបរមទ្ស 
ដែលជាស ក្សេមសិទ្ធិក្សរោម ៃសិទ្ធិចាតដ់ចងមលើចាំដណក្សរេួមទ្ គឺោតេ់ៃិអាចចូលរេួសមព្េចមលើ
ក្សិចចព្រេមព្រៀងមផសងៗសែីរីការព្គបព់្គងមលើអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមទ្។ បដៃថេរីមៃះមទ្ៀត ចាប់
ែដែលក្សប៏ាៃក្សព្េតិសិទ្ធិរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរមលើចាំដណក្សឯក្សជៃទាក្សទ់្ងៃឹងការព្គបព់្គង
អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិផងដែរ។ 

២.២.២. កាតរវក្សចិច ៃងិការទ្ទ្លួខុសព្តវូ 
សិទ្ធិរបស់ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរជាជៃបរមទ្ស មៅមលើអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិព្តូវបាៃចាប់

ក្សព្េតិក្សម៏ោយ ក្សស៏ ក្សេមសិទ្ធិក្សរជាជៃបរមទ្សព្តូវមាៃកាតរវក្សចិច ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវែូច
ោន មៅៃឹងស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរជារលរែឋដខមរដែរ មលើចាំដណក្សឯក្សជៃរបស់ខលួៃនៃអ្ោរស ក្សេម
សិទ្ធិ។ ជាក្សដ់សែងមាព្តា១៤ នៃចាបស់ែីរីការផែល់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអ្ោរស 
                                                 
59 មាព្តា ៨ នៃចាបស់ែីរីការផែល់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអាោរស ក្សេមសិទ្ធិែល់ជៃបរមទ្ស

ឆ្ន ាំ២០១០  



អាគារសហក្សេមសិទធិ 
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ក្សេមសិទ្ធមិាៃកាតរវក្សចិច ៃិងបៃាុក្សមផសងៗែូចស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរដខមរដែរ។ ស ក្សេមសិទ្ធិក្សររិមសស 
ព្តូវមោរររាល់កាតរវក្សិចច ៃងិបៃាុក្សដែលមាៃដចងមៅក្សនុងបទ្បញ្ា នផាក្សនុងនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធ ិ
ៃិងចាបជ់ាធរមាៃ។  

ចាំដណក្សរេួនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរជាជៃបរមទ្ស ឬស ក្សេមសិទ្ធិក្សរ
រិមសស ព្តូវចូលរេួដងទាាំចាំដណក្សរេួ មោយការចាំណាយមៅមលើការដងទាាំទាាំងឡយព្តូវគិត
តាេសមាមាព្តនៃតនេល ូតិ៍ៃេីយួៗ មលើក្សដលងដតមាៃការព្រេមព្រៀងណាេយួ ឬមាៃដចង
មោយដ ក្សមៅក្សនុងបទ្បញ្ា នផាក្សនុង។ 79F

78 
ស ក្សេមសិទ្ធិក្សររិមសស ព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវរេួជាេយួស ក្សេមសិទ្ធិក្សរែនទ្មទ្ៀតក្សនុង

ក្សរណីមាៃវកិារៈណាេយួមក្សើតម ើងែល់តតិយជៃ។ 

មសចក្សែសីៃនោិឋ ៃ ៃិង អ្ៃុសាសៃ ៍
 មោងតាេការបក្សព្សាយខាងមលើ មយើងសមងេតម ើញថា អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធគិជឺា
អ្ចលវតថុេយួ ព្បមភទ្ ដែលចាបប់ាៃផែល់សិទ្ធិជាក្សេមសិទ្ធិផ្ទែ ចេ់ុខមលើចាំដណក្សឯក្សជៃឱ្យមៅ
ក្សេមសិទ្ធិក្សរជាមព្ចើៃរេួោន  របស់ទាាំងរលរែឋដខមរ ៃិងបរមទ្ស។ មោយដ ក្សមាៃភារខុសបៃតិច
បៃតួច ចាំមពាះសិទ្ធិ កាតរវក្សចិច ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរវាងស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរដែលជារលរែឋដខមរ 
ៃិងជៃបរមទ្ស គឺថាស ក្សេមសិទ្ធិក្សរដែលជាជៃ បរមទ្សេៃិបាៃទ្ទ្ួលៃូវបុរវសិទ្ធែិស៏ាំខាៃ់
បាំផុតនៃក្សេមសិទ្ធិរបស់ខលួៃមៅមលើចាំដណក្សរេួនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធ ិ ដែលខលួៃក្សាំរុងដតរស់មៅ
មនាះមទ្ ដែលសិទ្ធិមនាះជាសិទ្ធិចាតដ់ចង។ ចាំដណក្សឯស ក្សេមសិទ្ធិក្សរជារលរែឋដខមរវញិ មាៃ
សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សរេួ បាៃៃយ័ថាោតទ់្ទ្ួលបាៃសិទ្ធិមព្បើព្បាស់ អាព្ស័យផល ៃិង
ចាតដ់ចង ព្ោៃដ់តសិទ្ធិក្សនុងការចាតដ់ចងមៃះ ព្តូវបាៃក្សព្េតិ មោយព្តូវការការយល់ព្រេមោយ
សាំម ងោាំព្ទ្រី ស ក្សេមសិទ្ធិក្សរជារលរែឋដខមរទាាំងអ្ស់នៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធ។ិ ទ្ៃាេឹៃឹងមៃះ 
ការទ្ទ្ួលបាៃៃូវសិទ្ធិទាាំងមៅមលើចាំដណក្សឯក្សជៃ ៃងិចាំដណក្សរេួមៃះ ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរមាន ក្ស់ៗ  
ព្តូវមាៃកាតរវក្សិចច ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវេយួចាំៃៃួដែលភាា បជ់ាេយួៃឹងសិទ្ធិរបស់រួក្សមគមាន ក្ស់ៗ
ដែរ មែើេបដីងទាាំអ្ោរឱ្យបាៃលអ។  
 ចាបក់្សប៏ាៃក្សាំណតៃូ់វវសិាលភារនៃការផែល់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃមៅឱ្យជៃ
បរមទ្ស មែើេបរីក្សាអ្ធបិមតយយភារ ៃិងការពារការបាំពាៃបចញតតិរែឋធេមៃុចញ  ៃិងចាបភ់ូេបិាល 

                                                 
60 មាព្តា១៧ នៃចាបស់ែីរីការផែល់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិ មលើចាំដណក្សឯក្សជៃនៃអាោរស ក្សេមសិទ្ធិែល់ជៃ

បរមទ្សឆ្ន ាំ២០១០ 
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ៃិងជួយ ជព្េរញការរកី្សចាំមរ ើៃនៃអ្ចលៃវតថុ ព្រេទាាំងទាក្សទ់ាញវៃិិមោគ មោយការក្សព្េតិសិទ្ធិ
ក្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សមៃះ។ េៃិថាស ក្សេមសិទ្ធកិ្សរជារលរែឋដខមរ ឬជាជៃបរមទ្សអាចៃងឹទ្ទ្ួល
ៃូវទ្ណឌ ក្សេមមផសងៗ ែូចោន ក្សនុងក្សរណីដែលមធវើឱ្យប ះពាល់ែល់ក្សេមសិទ្ធិ ៃិងសិទ្ធិព្សបចាបម់ផសង
មទ្ៀតមៅមលើអ្ចលៃវតថុ ឬមធវើឱ្យប ះពាល់ែល់ចាំដណក្សរេួនៃអ្ោរ ឬមោយមធវើការដក្សដព្បមែើេបកីារ
មព្បើព្បាស់ជាលក្សខណៈឯក្សជៃ ឬសព្មាបល់ក្សជ់ាមែើេ។ 
 ទាក្សទ់្ងៃងឹបញ្ា អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមៃះ មយើងម ើញថាមៅមាៃចាំណុចខវះចមនាល ះេយួ
ចាំៃៃួដែលចាប ់ឬបទ្ោឋ ៃគតិយុតត េៃិបាៃមលើក្សម ើង ឬមលើក្សម ើងដែរ ប ុដៃតមៅមាៃភារេៃិ
ទាៃទូ់្លាំទូ្ោយ ែូចជាមរលណាដែលអ្នក្សអ្ភវិឌ្ឍអ្ចលៃវតថុព្តូវបាតប់ងសិ់ទ្ធិរបស់ខលួៃមៅមលើ
អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមនាះ ម ើយចាបក់្សេ៏ៃិបាៃបញ្ា ក្សឱ់្យបាៃចាស់អ្ាំរីសិទ្ធិរបស់ស ក្សេមសិទ្ធិ
ក្សរជាជៃបរមទ្សមៅមលើក្សាលែីនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិដែលចាបព់្ោៃដ់តបចញតតិថា ក្សាលែី
ដែលអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិតាាំងមៅ េៃិអាចជាក្សេមវតថុនៃក្សេមសិទ្ធិរបស់ស ក្សេមសិទ្ធកិ្សររិមសសមទ្ 
ដែលវវិាទ្អាចៃឹង មក្សើតមាៃម ើងមៅមរលដែលអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមនាះព្តូវបាៃបាតប់ងែូ់ចជា 
រលាំ ឬមាៃអ្គគភីយ័មផសងៗមក្សើតម ើងថាមតើក្សាលែីនៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិៃងឹព្តូវដបងដចងមោយ
រមបៀបណា? 
 ជាចុងមព្កាយ ជាេយួៃឹងអ្ៃុសាសៃេ៍យួចាំៃៃួមែើេបសីមព្េចបាំណងនៃការជួយ មលើក្ស
សាួយមសែឋក្សិចចជាតិ ៃិងមែើេបបីមងេើៃព្បសិទ្ធភារនៃការព្គបព់្គងអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិដែលព្សប
មៅៃឹងការមក្សើៃម ើងោ ងឆ្បរ់ ័សនៃវៃិិមោគិៃទាាំងក្សនុង ៃិងមព្ៅព្បមទ្ស ជារិមសសមែើេបី
ទាក្សទ់ាញវៃិិមោគឱ្យបាៃកាៃដ់តមព្ចើៃ មគសងឃេឹថាក្សនុងមរលអ្នាគតែខ៏លី រាជរោឋ ភបិាល ៃិង
សាថ បៃ័ពាក្សរ់ៃ័ធគបប៖ី 

- មរៀបចាំតាក្សដ់តងចាប ់ ឬលិខិតបទ្ោឋ ៃគតិយុតតបដៃថេ មែើេបបីាំមរញៃូវភារខវះ
ចមនាល ះដែលបាៃមលើក្សម ើងខាងមលើ នៃអ្ៃុព្ក្សឹតយសែីរីការព្គបព់្គង ៃិងមព្បើព្បាស់
អ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ ជាេយួៃឹងចាបស់ែីរីការផែល់សិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិមលើចាំដណក្សឯក្សជៃ
នៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិែល់ជៃបរមទ្ស។ 

- បងេលក្សខណៈឱ្យៃីតិវធិី នៃការចុះបចា ីចាំដណក្សឯក្សជៃ នៃអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិមាៃ
ភារង្កយព្សួល ព្រេទាាំងចាំណាយមរលតិច។ 

- រព្ងឹងការអ្ៃុវតតចាបស់ែីរីការព្បឆ្ាំងអ្ាំមរើរុក្សរលួយ មែើេបឱី្យវៃិិមោគិៃមាៃទ្ាំៃុក្ស
ចិតតក្សនុងការេក្សវៃិិមោគមៅក្សេពុជា។
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 មោយមោក្សមេធាវ ីមបា    ុយ80F

 
 
ជាំរូក្សទី្ ១: ការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង 
១.១ រមបៀបោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង 
 ៃីតិវធិីបណតឹ ងរែឋបបមវណីមៅតុោការ ព្តូវបាៃចាប់មផតើេមៅមរលដែលមាៃការ
ោក្ស់ពាក្សយបណតឹ ង។ ពាក្សយបណតឹ ងដែលបាៃចាត់ទុ្ក្សថាបាៃោក្ស់មៅមរលដែលមែើេមចាទ្
បាៃោក្ស់ពាក្សយបណតឹ ងមនាះមៅតុោការ       ម ើយព្តូវបាៃបុគគលិក្សរែឋបាលដផនក្សទ្ទ្លួពាក្សយ  
 បណតឹ ងរែឋបបមវណី មបាះព្តា ៃិងចុះមលខចូលថាបាៃទ្ទ្លួ ។  
 “បណតឹ ងព្តូវមធវើជាោយល័ក្សខណ៍អ្ក្សសរមៅតុោការ79 ” មលើក្សដលងដតមាៃបចញ តតិមផសង
ដែលចាប់អ្ៃុញ្ញ តឱ្យមធវើមោយផ្ទា ល់មាត់ ជាក្ស់ដសតងក្សនុងមាព្តា២២៥ ក្សថាខណឌ ទ្ី១ នៃព្ក្សេ
ៃីតិវធិីរែឋបបមវណីឆ្ន ាំ ២០០៦ អ្ៃុញ្ញ តឱ្យមធវើបណតឹ ងមោយផ្ទា ល់មាតក់្សនុងក្សរណីដែលោក្សព់ាក្សយ
បណតឹ ងនៃមរឿងក្សតីដែលមាៃចាំៃួៃទ្ឹក្សព្បាក្សត់ិច (េៃិមលើសរី េយួោៃមរៀល)។ 82F

80   
 ១.១.១  ចាំណុចព្តវូសរមសរក្សនុងពាក្សយបណតឹ ង  
  ១.១.១.១ អ្តតសញ្ញ ណរបស់ភាគ ី 
 ពាក្សយបណតឹ ងព្តូវសរមសរម ម្ ះ ឬនាេក្សរណ៍ ៃិងអាសយោឋ ៃរបស់ភាគីឱ្យបាៃចាស់
ោស់។ ការសរមសរម ម្ ះ ៃិងអាសយោឋ ៃរបស់ភាគឱី្យបាៃចាស់ោស់ គឺជាការចាាំបាច់
សព្មាបប់ញ្ា ក្សអ់្តតសញ្ញ ណរបស់ភាគីព្រេទាាំងសព្មាបម់ធវើការបចាូ ៃពាក្សយបណតឹ ង ៃិងឯក្សសារ
មផសងៗមៅភាគីចុងចមេលើយ83F

81 ។ ភាគីមាៃែូចជា មែើេមចាទ្ ៃិងចុងចមេលើយជាមែើេ ។ 
 ចាំមពាះមែើេមចាទ្ជាអ្នក្សតាំណាងដែលចាបប់ាៃក្សាំណត ់ (អ្នក្សតាំណាងឱ្យែូចជា ៃីតបិុគគល 
អ្ៃីតជិៃ ជៃមៅមព្កាេអាណារោបាលទូ្មៅជាមែើេ) ពាក្សយបណតឹ ងព្តូវសរមសរបញ្ា ក្សអ់្ាំរីម ម្ ះ 
ៃិងអាសយោឋ ៃរបស់អ្នក្សតាំណាងដែលចាបប់ាៃក្សាំណតម់នាះ។84  

                                                 
 អ្នក្សៃិរៃធបចចុបបៃនជាមេធាវពី្ក្សរេ  ុៃមេធាវ ី មខ ដអ្ ល មអ្ ស មខ។ មោក្សបាៃបចចបថ់ាន ក្សអ់្ៃុបណឌិ តចាប ់ ដផនក្សៃីតិឯក្ស
ជៃ មៅសាក្សលវទិ្ោល័យភូេៃិាៃីតិសាស្តសត ៃិងវទិ្ោសាស្តសតមសែឋកិ្សចច ។ អ្នក្សៃិរៃធក្សប៏ាៃបចចបថ់ាន ក្សប់រញិ្ញ បព្តចាប ់
រី សាក្សលវទិ្ោល័យភូេៃិាៃីតិសាស្តសត ៃិងវទិ្ោសាស្តសតមសែឋកិ្សចច ផងដែរ។ 
79 មាព្តា៧៥ ក្សថាខណឌ ទី្១ ៃិងមាព្តា៧៩ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៦  
80 មាព្តា២២៤ ក្សថាខណឌ ទី្១នៃព្ក្សេែដែល  
81 មាព្តា៧៥ ក្សថាខណឌ ទី្២ ចាំណុច ក្ស នៃព្ក្សេែដែល  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

40 

 

 ចាំមពាះអ្នក្សតាំណាងមោយអាណតតិឱ្យមែើេមចាទ្82 (ែូចជាមេធាវជីាមែើេ) ពាក្សយបណតឹ ង
ព្តូវសរមសរបញ្ា ក្សអ់្ាំរីម ម្ ះ ៃិងអាសយោឋ ៃរបស់អ្នក្សតាំណាងមោយអាណតតិមនាះ ។ 
 ១.១.១.២ ខលេឹសារនៃសាលព្ក្សេដែលមែើេមចាទ្ទាេទារឱ្យតុោការមចញ    
ខលឹេសារនៃសាលព្ក្សេដែលមែើេមចាទ្ទាេទារឱ្យតុោការមចញៃិងអ្ងគម តុចាាំបាចម់ែើេបបីញ្ា ក្ស ់

ការទាេទារ 86F

83 មោងតាេចាំណុចមៃះ អាចបញ្ា ក្សៃូ់វ ការទាេទារតាេផលូវបណតឹ ងបាៃ។ 
 ការទាេទារតាេផលូវបណតឹ ង គជឺាក្សេមវតថុដែលតុោការព្តូវមធវើការជាំៃុាំជព្េះ ៃងិវៃិិចឆយ័។ 
ចាំមពាះតុោការមចញជាសាលព្ក្សេៃូវអ្វីដែលជាការទាេទាររបស់ភាគីដែលបាៃមសនើសុាំ មោយ
ដ ក្សតុោការេៃិអាចមចញសាលព្ក្សេចាំមពាះចាំណុចណាដែលភាគីេៃិបាៃមសនើសុាំម ើយ ប ុដៃត
តុោការព្តូវមចញមសចក្សតីសមព្េចអ្ាំរីក្សរណីក្សិចចទ្ទ្ួលបៃាុក្សព្បាក្សព់្បោបក់្សតី មទាះបីជាោម ៃការ
មសនើសុាំរបស់ភាគីក្សម៏ោយ87F

84 ។ 
 ខលឹេសារនៃសាលព្ក្សេដែលមែើេមចាទ្ទាេទារឱ្យតុោការមចញ គឺការសមព្េចមសចក្សតីអ្ាំរី
អ្តថៃយ័នៃ សាលព្ក្សេដែលមែើេមចាទ្ចងឱ់្យតុោការមចញែូចក្សនុងពាក្សយបណតឹ ងរបស់ខលួៃ ។ ការ
សរមសររីខលឹេសារនៃសាលព្ក្សេដែលមែើេមចាទ្ទាេទារឱ្យតុោការមចញ មៅក្សនុងពាក្សយបណតឹ ង
មាៃភារខុសដបលក្សោន មៅតាេព្បមភទ្នៃបណតឹ ង ដែលរេួមាៃបីព្បមភទ្ែូចជា85៖ 
 (ក្ស) បណតឹ ងទាេទារឱ្យផតល់តាវកាលិក្ស 
 បណតឹ ងទាេទារឱ្យផតល់តាវកាលិក្ស គឺជាបណតឹ ងដែលមែើេមចាទ្អ្ះអាងអ្ាំរីអ្តថិភារនៃ
សិទ្ធិទាេទារតាវកាលិក្សក្សាំណតេ់យួ ដែលជាការទាេទារតាេផលូវបណតឹ ង ម ើយទាេទារឱ្យ
តុោការមចញសាលព្ក្សេបង្កគ បឱ់្យចុងចមេលើយផតល់តាវកាលិក្សេយួ មោយដផអក្សមលើសិទ្ធមិនាះ។ 
 ឧទា រណ៍: មែើេមចាទ្ បាៃទាេទារឱ្យតុោការមចញសាលព្ក្សេបង្កគ បឱ់្យចុងចមេលើយ
ម ម្ ះ ខ ព្បគល់ព្បាក្សច់ាំៃួៃ ១០០.០០០$(េយួរយពាៃែុ់ោល រអាមេរកិ្ស) ។ 

 (ខ) បណតឹ ងទាេទារឱ្យបមងេើត បតូរ ឬរ ាំលតទ់្ាំនាក្សទ់្ាំៃងគតយុិតត  
បណតឹ ងទាេទារឱ្យបមងេើត បតូរ ឬរ ាំលតទ់្ាំនាក្សទ់្ាំៃងគតិយុតត គឺជាបណតឹ ងដែលមែើេមចាទ្

អ្ះអាងអ្ាំរីអ្តថិភារនៃសិទ្ធិ ឬទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងគតិយុតតក្សាំណតេ់យួដែលជាការទាេទារតាេផលូវបណតឹ ង 
ម ើយទាេទារឱ្យតុោការមចញសាលព្ក្សេព្បកាសបមងេើតជាងមី បតូរ ឬរ ាំលតៃូ់វទ្ាំនាក្សទ់្ងគតិយុតត
មោយដផអក្សមលើសិទ្ធិ ឬទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងគតិយុតតមនាះ ។ 

                                                 
82 មាព្តា ៥៣ នៃព្ក្សេែដែល 
83 មាព្តា ៧៥ ក្សថាខណឌ ទី្២ ចាំណុចខ នៃព្ក្សេែដែល  
84 មាព្តា ១៨២ នៃព្ក្សេែដែល  
85 មសចក្សតីរៃយល់អ្ាំរីព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី ភាគ១ ឆ្ន ាំ២០០៨ ទ្ាំររ័ទី្ ៤៤  



នីតិវធិីននការជត្រមះកែីមលើក្សទី១ 
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ឧទា រណ៍: មែើេមចាទ្ បាៃទាេទារឱ្យតុោការមចញសាលព្ក្សេបង្កគ បឱ់្យចុងចមេលើយ
ម ម្ ះ ខ មផារក្សេមសិទ្ធិព្ត បម់លើែី (x) េក្សឱ្យមែើេមចាទ្ ែូចមាៃវញិ្ញ បៃបព្តសមាគ ល់មាច ស់
អ្ចលៃវតថុមលខ xxxx ចុះនងៃxx ដខxx ឆ្ន ាំxxxx។ 

 (គ) បណតឹ ងទាេទារឱ្យបញ្ា ក្ស ់
បណតឹ ងទាេទារឱ្យបញ្ា ក្ស ់គជឺាបណតឹ ងដែលមែើេមចាទ្អ្ះអាងៃូវអ្តថិភារ ឬៃតថិភារ ឬ

ទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងគតិយុតតក្សាំណតេ់យួ ម ើយទាេទារឱ្យតុោការមចញសាលព្ក្សេបញ្ា ក្សៃូ់វអ្តថិភារ 
ឬៃតថិភារ ឬទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងគតយុិតតមនាះ។   បណតឹ ងទាេទារឱ្យបញ្ា ក្សម់ៃះ ការសរមសរខលឹេសារនៃ
ពាក្សយបណតឹ ងដែលមែើេមចាទ្ទាេទារឱ្យតុោការមចញសាលព្ក្សេ មៅក្សនុងបណតឹ ង(ក្ស) ៃិង(ខ) 
ខាងមលើ ការសរមសរខលឹេសារនៃបណតឹ ងមៃះ (បណតឹ ងទាេទារឱ្យបញ្ា ក្ស)់ មែើេមចាទ្ព្ោៃដ់ត
បង្កា ញៃូវអ្ងគម តុដែលចាាំបាចម់ែើេបបីញ្ា ក្សៃូ់វការទាេទាររចួជាការមព្សច ។ 

ឧទា រណ៍ : មែើេមចាទ្បាៃទាេទារឱ្យតុោការមចញសាលព្ក្សេ បញ្ា ក្សថ់ាមែើេមចាទ្
ជាក្សេមសិទ្ធិមៅមលើផាះ(x) ដែលមាៃវញិ្ញ បៃបព្តសមាគ ល់មាច ស់អ្ចលៃវតថុមលខ xxxx ចុះនងៃxx 
ដខxx ឆ្ន ាំxxxx។។ 

សរបុមសចក្សតីេក្ស មៅក្សនុងការសរមសររីខលឹេសារនៃសាលព្ក្សេដែលមែើេមចាទ្ទាេទារឱ្យ
តុោការមចញចាាំបាចព់្តូវបញ្ា ក្សរ់ខីលឹេសារដែលខលួៃទាេទារឱ្យបាៃចាស់ោស់ មព្ពាះង្កយ
ព្សួលែល់មៅព្ក្សេមចញសាលព្ក្សេតាេចាំណុចដែលខលួៃទាេទារឲ្យតុោការមចញសាលព្ក្សេ ។  

១.១.១.៣ អ្ងគម តុចាាំបាចម់ែើេបបីញ្ា ក្សៃូ់វការទាេទារ 
អ្ងគម តុចាាំបាចម់ែើេបបីញ្ា ក្សៃូ់វការទាេទារ គជឺាអ្ងគម តុដែលមែើេមចាទ្ព្តូវសរមសរឱ្យ

បាៃចាស់ោស់ចាាំបាចម់ែើេបបីញ្ា ក្សក់ារទាេទារតាេផលូវបណតឹ ង។ អ្ងគម តុចាាំបាចម់ែើេបបីញ្ា ក្ស់
ៃូវការទាេទារសាំមៅមៅមលើអ្ងគម តុ ដែលអាចមធវើការសមាគ ល់កុ្សាំឱ្យមាៃការភាៃព់្ច ាំ ៃិង
ទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងគតិយុតតដែលអ្ះអាងមោយមែើេមចាទ្ ៃងិសិទ្ធិ ឬទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងគតិយុតតែនទ្មទ្ៀត។ 
េូលម តុចាាំបាចព់្តូវសរមសរអ្ាំរីអ្ងគម តុចាាំបាចម់ែើេបបីញ្ា ក្សៃូ់វការទាេទារ ក្សនុងពាក្សយបណតឹ ង គឺ
មែើេបកុី្សាំឱ្យមាៃការភាៃព់្ច ាំ ឬមាៃការដបងដចងេៃិចាស់ោស់ៃូវការទាេទារដែលជាក្សេមវតថុ
នៃការជាំៃុាំជព្េះ ៃិងសមព្េចមសចក្សតី មៅៃឹងការទាេទាររបស់មែើេមចាទ្ ។  

ឧទា រណ៍ (តរចីាំណុច ក្ស ) : មែើេមចាទ្បាៃលក្សែ់ី (x) មៅឱ្យចុងចមេលើយម ម្ ះ ខ 
ក្សនុងតនេល ៣០០.០០០$ (បីរយពាៃែុ់ោល រអាមេរកិ្ស) ែូចមាៃក្សនុងក្សិចចសៃោទ្ិញលក្សែ់ ី ចុះនងៃទ្ ី
១០ ដខ េក្សរា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ។ ចុងចមេលើយបាៃព្បគល់ព្បាក្សក់្សនុងែាំណាក្សក់ាលទ្១ី ៃិងទ្២ី ជូៃ
មែើេមចាទ្រចួម ើយ ប ុដៃតចុងចមេលើយេៃិទាៃប់ាៃព្បគល់ព្បាក្សប់ស្តងគបច់ាំៃួៃ ១០០.០០០$(េួយ
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រយពាៃែុ់ោល រអាមេរកិ្ស) ក្សនុងែាំណាក្ស់កាលទ្ី៣ មៅនងៃទ្ី១៩ ដខេក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៩ េក្សឱ្យមែើេ
មចាទ្មៅម ើយមទ្ រ ូតេក្សែល់មរលបចចុបបៃនមៃះ ។  

តាេរយៈការបញ្ា ក្សទ់ាាំងមៃះ គឺបាៃចាស់ោស់ៃូវក្សេមវតថុនៃសិទ្ធិ ព្បមភទ្ ៃិងខលេឹសារ
នៃសិទ្ធិ ព្រេទាាំងេូលម តុនៃការក្សមក្សើតសិទ្ធិ  គឺអាចបញ្ា ក្សឱ់្យចាស់ោស់ៃូវការទាេទារតាេ
ផលូវបណតឹ ងរបស់មែើេមចាទ្បាៃ ។ 

១.១.២  ចាំណុចដែលគបបសីរមសរក្សនុងពាក្សយបណតឹ ង 
 ១.១.២.១ អ្ងគម តុដែលជាេលូម តុនៃការទាេទារ 
អ្ងគម តុដែលជាេូលម តុនៃការទាេទារ គឺជាអ្ងគម តុដែលបមងេើតៃូវសិទ្ធិ ឬទ្ាំនាក្ស់

ទ្ាំៃងគតិយុតតដែលជាសិទ្ធិទាេទារតាេផលូវបណតឹ ង ។  េ ោងវញិមទ្ៀតអ្ងគម តុមៃះ មែើេមចាទ្
ព្តូវសរមសរបាំភលឱឺ្យបាៃចាស់ោស់អ្ាំរីការអ្ះអាងនៃការទាេទារ ។ 

អ្ងគម តុដែលជាេូលម តុនៃការទាេទារ មធវើម ើងមែើេបបីង្កា ញអ្ាំរីការមក្សើតមាៃម ើង
នៃការទាេទារតាេផលូវ បណតឹ ងរបស់មែើេមចាទ្ ។  

ឧទា រណ៍ : មែើេមចាទ្បាៃមផារសិទ្ធិមលើែី (x)មៅឱ្យចុងចមេលើយរចួម ើយ ប ុដៃតចុង
ចមេលើយេៃិទាៃប់ាៃព្បគល់ព្បាក្សប់ស្តងគបច់ាំៃួៃ ១០០.០០០$(េយួរយពាៃែុ់ោល រអាមេរកិ្ស) េក្សឱ្យ
មែើេមចាទ្មៅម ើយមទ្ រ ូតេក្សែល់បចចុបបៃន ែូចមាៃក្សនុងែាំណាក្សក់ាលទ្ី៣ នៃក្សិចចសៃោទ្ិញ
លក្សផ់ាះចុះនងៃទ្ី ១០ ដខ េក្សរា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ។ 

១.១.២.២ អ្ងគម តុសាំខាៃ់ៗ  ក្សនុងចាំមណាេអ្ងគម តុទាាំងេលូដែលទាក្សទ់្ងៃងឹ
អ្ងគម តុដែលជាេលូម តុនៃការទាេទារ ៃងិភសតុតាង 

មែើេមចាទ្គបបសីរមសរបញ្ា ក្សឱ់្យចាស់ោស់ៃូវអ្ងគម តុដែលជាេូលម តុនៃការ
ទាេទារអ្ងគម តុសាំខាៃ់ៗ ដែលពាក្សរ់ៃ័ធ ៃិងភសតុតាង ។ អ្ងគម តុដែលពាក្សរ់ៃ័ធមាៃែូចជា 
អ្ងគម តុព្បមោល ។ អ្ងគម តុព្បមោល គឺជាអ្ងគម តុទាាំងឡយណាដែលមធវើឱ្យមគសៃនិោឋ ៃ
អ្ាំរីអ្តថិភារ ឬៃតថិភារនៃអ្ងគម តុចេបង ។ 

វធិីមែើេបមីធវើការបញ្ា ក្សភ់សតុតាងនៃអ្ងគម តុមាៃរីរវធិី ៖ 
វធិីទ្១ី : ការទ្ទ្ួលសាគ ល់មោយផ្ទា ល់ៃូវអ្ងគម តុមនាះ មោយភសតុតាងផ្ទា ល់ ។ 
វធិីទ្ី២ : ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ៃូវអ្ងគម តុព្បមោល តាេរយៈភសតុតាងព្បមោល ម ើយ

ទ្ទ្ួលសាគ ល់ៃូវអ្ងគម តុមនាះ មោយអ្ងគម តុព្បមោលដែលបាៃបញ្ា ក្ស់មៃះ ែូមចនះ គឺជាការ
សៃនិោឋ ៃៃូវអ្ងគម តុមនាះតាេរយៈអ្ងគម តុព្បមោល ។ ប ុ ដៃតភសតុតាងព្បមោលមៃះ 
តុោការភាគតិចណាស់ទ្ទ្ួលសាគ ល់ភសតុតាងមៃះ មព្បើមបើភាគីេៃិមាៃភសតុតាងផ្ទា ល់ខលះៗភាា ប់
ជាេយួ ។ 
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ព្បសិៃមបើជាមាៃក្សងវះខាតៃូវភសតុតាងផ្ទា ល់មែើេបបីញ្ា ក្សអ់្ងគម តុចេបង មែើេមចាទ្   
គបបសីរមសរក្សនុងពាក្សយបណតឹ ងៃូវអ្ងគម តុព្បមោលឱ្យបាៃមព្ចើៃ ។ ផាុយេក្សវញិ ព្បសិៃមបើមាៃ
ភសតុតាងផ្ទា ល់ចាស់ោស់ម ើយ េៃិចាាំបាចស់រមសរអ្ងគម តុព្បមោលក្សប៏ាៃដែរ89F

86 ។ 
ឧទា រណ៍ : អ្ងគម តុចេបង : មោក្ស “ក្ស” បាៃឱ្យព្បាក្ស ់មោក្ស “ខ” ខចីចាំៃៃួ ៣០០០$ 

មៅនងៃទ្១ី០ ដខេក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅមវោមមា ង១០ព្រកឹ្ស ។ មែើេមចាទ្អ្ះអាងរីអ្ងគម តុ
ព្បមោល : មោក្ស “ក្ស” បាៃែក្សព្បាក្សរ់ីធនាោរ (A) ចាំៃៃួ ៣០០០$ មៅនងៃទ្ី១០ ដខេក្សរា ឆ្ន ាំ
២០១៩ មៅមវោមមា ង០៩ព្រឹក្ស មព្កាយេក្សមោក្ស “ខ” បាៃទ្ិញេ ូតូមា ក្សមអ្សម សតមសរឆី្ន ាំ 
២០១៩ េយួមព្គឿង ក្សនុងតនេលព្បដ លជា ៣០០០$ ។ អ្ងគម តុមៃះ គឺបញ្ា ក្សឱ់្យម ើញចាស់
ៃិងសីុសង្កវ ក្សជ់ាេយួៃឹងអ្ងគម តុចេបង។ 

                                                 
86 មសចក្សតីរៃយល់អ្ាំរីព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី ភាគ ១ ឆ្ន ាំ ២០០៨ ទ្ាំររ័ទី្ ៤០ ៃិង៦៦  
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១.២ ការទ្ទ្លួពាក្សយបណតឹ ង 
 ១.២.១  ៃតីវិធិនីៃការទ្ទ្លួពាក្សយបណតឹ ង 
 មៅមរលដែលមាៃការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងមៅតុោការ ជាក្សដ់សតងដែលអ្ៃុវតតព្បចាាំនងៃ
មៅសាោែាំបូងរាជធាៃីភនាំមរញ អ្នក្សមាៃភារៈទ្ទ្ួលពាក្សយបណតឹ ងអ្ៃុវតតតាេជាំហាៃែូចខាង
មព្កាេ ៖ 
 (១) េស្តៃតីរែឋបាលដផនក្សទ្ទ្ួលបៃាុក្សពាក្សយបណតឹ ងរែឋបបមវណី ជាអ្នក្សវាយព្តាមលើពាក្សយ    
បណតឹ ងដែលបាៃទ្ទ្ួល ម ើយចុះកាលបរមិចឆទ្នៃការទ្ទ្ួល ៃិងចុះមលខមរៀងមៅក្សនុងមសៀវមៅ
ទ្ទ្ួលពាក្សយបណតឹ ង រេួទាាំងមចញបង្កេ ៃន់ែបងព់្បាក្សផ់ងដែរ។ 
 សាំោល់ : េុៃមរលទ្ទ្ួលពាក្សយបណតឹ ងេក្សមធវើចាំណាតក់ារែូចខាងមលើ េស្តៃតីរែឋបាល
ដផនក្សទ្ទ្ួលបៃាុក្សពាក្សយ  បណតឹ ងគួររិៃិតយមេើលពាក្សយបណតឹ ងេយួព្តួសសិៃ ម ើយមបើសិៃមាៃការ
ខវះខាតេស្តៃតរីែឋបាលដផនក្សទ្ទ្លួបៃាុក្សពាក្សយបណតឹ ង គបបរីៃយល់ឱ្យអ្នក្សោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងមធវើការដក្ស
តព្េូវរីចាំណុចខវះខាតមនាះសិៃ។ ចាំណុចដែលេស្តៃតីរែឋបាលដផនក្សទ្ទ្ួលបៃាុក្សពាក្សយបណតឹ ង គបបី
រៃយល់ែល់អ្នក្សោក្សព់ាក្សយអ្ាំរកីារសរមសរបណតឹ ងព្តឹេព្តូវតាេមាព្តា ៧៥ក្សថាខណឌ ទ្២ី នៃព្ក្សេ
ៃីតិវធិីរែឋបបមវណី (១. ចាំណុចព្តវូសរមសរក្សនុងពាក្សយបណតឹ ងខាងមលើ) ៃងិសេតថក្សចិចសាោជាំៃុាំ
ជព្េះក្សតីនៃតុោការដែលទ្ទ្លួពាក្សយបណតឹ ង(មាព្តា៨ ៃិងមាព្តា៩ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី)។ 
 (២) េស្តៃតីរែឋបាលមនាះ ព្តូវបចាូ ៃពាក្សយបណតឹ ងមៅឱ្យព្បធាៃតុោការ ។ 
 (៣) ព្បធាៃតុោការ ចារម ម្ ះមៅព្ក្សេ ទ្ទ្ួលបៃាុក្សតាេលាំោបប់នាា បដ់ែលបាៃ
ក្សាំណត ់ មលើសាេនីៃពាក្សយបណតឹ ងមនាះ ម ើយេស្តៃតីរែឋបាលមនាះ ព្តូវយក្សសាេនីៃពាក្សយបណតឹ ង
មនាះ មៅឱ្យព្ក្សឡបចា ីរែឋបាលនៃបនាា បម់ៅព្ក្សេទ្ទ្ួលបៃាុក្សមនាះ ។ 
 (៤) ព្ក្សឡបចា ីរែឋបាលមនាះ ព្តូវទ្ទ្ួលសាេនីៃពាក្សយបណតឹ ងមនាះ ម ើយយក្សមៅឱ្យ
មៅព្ក្សេទ្ទ្ួលបៃាុក្សមនាះ ៃងិមៅព្ក្សេមនាះព្តូវចារម ម្ ះព្ក្សឡបចា ីណាជាអ្នក្សកាៃព់ាក្សយបណតឹ ង 
មនាះ(មរឿងក្សតី)មលើសាេនីៃពាក្សយបណតឹ ងមនាះ ។ 
 (៥) ព្ក្សឡបចា ីរែឋបាលមនាះ ព្តូវយក្សសាេពីាក្សយបណតឹ ងចុះក្សនុងមសៀវមៅទ្ទ្ួលពាក្សយ   
បណតឹ ងរបស់ខលួៃ ។ 
 ១.២.២  ឯក្សសារភាា បជ់ាេយួពាក្សយបណតឹ ង 
 ការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង ព្តូវមាៃឯក្សសារភាា បេ់ក្សជាេយួពាក្សយបណតឹ ង មោយសារឯក្សសារ
ដែលភាា បេ់ក្សជាេយួ គឺបញ្ា ក្សឱ់្យបាៃចាស់ោស់ៃូវក្សនុងបណតឹ ង។  
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 មោយមោងតាេមាព្តា ៧៥ ក្សថាខណឌ ទ្ី ២ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី គឺទាក្សទ់្ងមៅ
ៃឹងអ្នក្សោក្ស់ពាក្សយ ម ើយអ្នក្សោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងមាៃមព្ចើៃព្បមភទ្ ែូចជា ភាគី អ្នក្សតាំណាងដែល
ចាបប់ាៃក្សាំណត ់អ្នក្សតាំណាងនៃ     ៃីតិបុគគល ៃិងអ្នក្សតាំណាងមោយអាណតតិ ។ ែូមចនះ ព្បសិៃមបើ
អ្នក្សតាំណាងទាាំងមនាះ ព្តូវបាៃមាច ស់បណតឹ ងព្បគល់សិទ្ធិ   ឱ្យែូចមៃះ ព្តូវដតមាៃលិខិតបញ្ា ក្ស់
សិទ្ធិតាំណាងមនាះ ម ើយសិទ្ធិតាំណាងមនាះមាៃខាងមព្កាេ ៖ 
 (១) មបើជាអ្នក្សតាំណាងដែលចាប់បាៃក្សាំណត់ ែូចជា ឪរុក្សមាត យ តាំណាងឱ្យកូ្សៃជា     
អ្ៃីតិជៃ ឬអ្នក្សអាណារោបាល គឺលិខិតបញ្ា ក្សសិ់ទ្ធិមនាះ មោយជាោយលក្សខអ្ក្សសរ90F

87 ។ មបើជា
ឪរុក្សមាត យ លិខិតបញ្ា ក្សម់នាះអាចជាសាំបុព្តក្សាំមណើ តរបស់កូ្សៃ មសៀវមៅព្គួសារ មសៀវមៅសាន ក្ស់
មៅ ជាមែើេ ។ មបើជាអាណារោបាល លិខិតបញ្ា ក្ស់សិទ្ធិតាំណាង គឺជាមសចក្សតីសមព្េចរបស់
តុោការ ។ 
 (២) មបើជាអ្នក្សតាំណាងនៃៃតីិបុគគល ព្តូវអ្ៃុវតតែូចអ្នក្សតាំណាងដែលចាបប់ាៃក្សាំណត ់
7 1 F

88 គឺលិខតិបញ្ា ក្សសិ់ទ្ធិមនាះ មោយជាោយលក្សខអ្ក្សសរ ។ 92F

89 
 (៣) អ្នក្សតាំណាងមោយអាណតតិ ព្តូវមាៃលិខតិព្បគល់សិទ្ធិតាំណាងមោយអាណតិត ៃិង
លិខិតតាំណាងមោយអាណតត។ិ90 
 េ ោងវញិមទ្ៀត មព្ៅរីឯក្សសារដែលបាៃមរៀបរាប់ខាងមលើ ក្ស៏មាៃឯក្សសារភាា ប់ជាេួយ
ពាក្សយបណតឹ ងផងដែរ  ែូចជា ឯក្សសារភសតុតាង(ឯក្សសារងតចេលងរីចាប់មែើេ)សព្មាប់មធវើការ
ទាេទារ ៃិងឯក្សសារពាក្សរ់ៃ័ធមផសងមទ្ៀត (ឯក្សសារងតចេលង) ។ 
 ១.២.៣  រៃធោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង ៃងិព្បាក្សព់្បោបក់្សតតុីោការមព្ៅររីៃធ 
  ១.២.៣.១ រៃធោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង 
 មៅមរលោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងមៅតុោការ មែើេមចាទ្ព្តូវបងរ់ៃធនៃការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង  
មោយគណនាមៅតាេតនេលក្សេមវតថុនៃបណតឹ ង។ ចាំមពាះភាគនៃតនេលក្សេមវតថុនៃបណតឹ ងែល់ 
១០.០០០.០០០ មរៀល ក្សនុងចាំៃួៃ ១០០.០០០ មរៀល ព្តូវបង ់១.០០០ មរៀល ។ ចាំមពាះភាគនៃ
តនេលក្សេមវតថុនៃបណតឹ ងដែលមលើស ១០.០០០.០០០ មរៀល ែល់ ១០០.០០០.០០០ មរៀល ក្សនុង
ចាំៃួៃ ១០០.០០០ មរៀល ព្តូវបង ់  ៧០០ មរៀល ។ ចាំមពាះភាគនៃតនេលក្សេមវតថុនៃបណតឹ ងដែល

                                                 
87 មាព្តា ៣៥ ក្សថាខណឌ ទី្៣ នៃព្ក្សេែដែល  
88 មាព្តា ៣៨ នៃព្ក្សេែដែល  
89 មាព្តា ៣៥ ក្សថាខណឌ ទី្៣ នៃព្ក្សេែដែល  
90 មាព្តា២ ៃិងមាព្តា៣នៃចាបស់តីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងមាព្តា ៤៥ ៃិង៥២ នៃព្ក្សេ
ែដែល  
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មលើស ១០០.០០០.០០០មរៀល ែល់ ១.០០០.០០០.០០០មរៀល ក្សនុងចាំៃួៃ ១០០.០០០ 
មរៀល ព្តូវបង ់៣០០មរៀល ។ ចាំមពាះភាគនៃតនេលក្សេមវតថុនៃបណតឹ ងមលើស ១.០០០.០០០.០០០ 
មរៀល ក្សនុងចាំៃួៃ ១០០.០០០មរៀល ព្តូវបង១់០០មរៀល ។ ចាំមពាះការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ 
ព្តូវបងរ់ៃធ ១,៥ែង រឯីចាំមពាះការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងសាទុ្ក្សខវញិ ព្តូវបងរ់ៃធ២ែង នៃនងលរៃធដែល
បាៃគណនាក្សនុងក្សថាខណឌ ទ្១ី ៃិងទ្២ី មៃះមៅតុោការ ។ ចាំមពាះការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងជាំៃុាំ
ជព្េះសាជាងមី ព្តូវបង១់០.០០០មរៀលមៅតុោការ។ ចាំមពាះការោក្សព់ាក្សយសុាំឱ្យមចញែីកា
សមព្េចោស់មតឿៃ ព្តូវបងរ់ៃធចាំៃួៃ១ភាគ២ នៃព្បាក្សម់ោយគណនារចួ មៅតាេតនេលក្សេមនៃការ
ទាេទារ ។  ការដែលបងរ់ៃធមលើស សងរៃធដែលបាៃបងម់លើសមៅវញិ ក្សនុងក្សរណីដែលមាៃ
ការផសះផាបាៃលទ្ធផលេុៃមរលការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត់។  ក្សរណីដែលែក្ស
បណតឹ ងេុៃមរលចប់កាលបរមិចឆទ្ នៃការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាតម់លើក្សែាំបូង ក្សរណី
ដែលមសចក្សតីសមព្េចមលើក្សមចាលពាក្សយបណតឹ ងមោយេៃិបាៃ្លងកាតក់ារទាញម តុផលមោយ
ផ្ទា ល់មាតចូ់លជាសាថ ររ គឺសងពាក្សក់្សណាត លនៃរៃធដែលបាៃបងម់ ើយមៅឱ្យមែើេមចាទ្វញិ91។ 
  ១.២.៣.២ ព្បាក្សព់្បោបក់្សតតុីោការមព្ៅររីៃធ 
 បនាា បរ់ីរៃធោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង មែើេមចាទ្ក្សព៏្តូវបងព់្បាក្សព់្បោបក់្សតីតុោការមព្ៅរីរៃធ ។ 
ព្បាក្សព់្បោបក់្សតីតុោការមព្ៅរីរៃធមាៃែូចជា : ព្បាក្សច់ាាំបាចម់ែើេបមីធវើការបចាូ ៃពាក្សយបណតឹ ង ៃិង
ឯក្សសារ ឬសក្សេមភារមផសងមទ្ៀតតាេៃីតិវធិីក្សនុងបណតឹ ងរែឋបបមវណី ៃិងមសា  ុយមធវើែាំមណើ រ 
មសា  ុយសាន ក្សម់ៅដែលចាាំបាចស់ព្មាបម់ៅព្ក្សេ ៃិងព្ក្សឡបចា ី ក្សនុងក្សរណីដែលព្តូវមធវើការរិៃិតយ 
ភសតុតាង ការព្សាវព្ជាវអ្ងគម តុ ឬសក្សេមភារមផសងមទ្ៀតដែលព្បព្រឹតតមៅមៅតុោការ។ 
ចាំមពាះព្បាក្សព់្បោបក់្សតីតុោការមព្ៅរីរៃធ តុោការព្តូវបង្កគ បឱ់្យភាគី ឬបុគគលដែលទាក្សទ់្ងមរឿង
ក្សតី បងច់ាំៃួៃព្បាក្សជ់ាេុៃសិៃ។92 ប ុដៃតមៅមរលោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង មែើេមចាទ្ដតងដតព្តូវតព្េូវឱ្យ
បង់ព្បាក្ស់ព្បោប់ក្សតីតុោការមព្ៅរីរៃធ េួយចាំៃួៃជាេុៃ សព្មាប់មធវើការបចាូ ៃពាក្សយបណតឹ ង    
ឯក្សសារមផសងៗ ែីកាមកាះ ៃិងមសា  ុយមផសងមទ្ៀតដែលចាាំបាច ់ម ើយដែលអាចបា ៃព់្បមាណ
បាៃចាំៃួៃទ្ឹក្សព្បាក្សៃ់ឹងព្តូវបាៃក្សាំណតត់ាេសភារជាក្សដ់សតង ។ ព្បសិៃមបើ មែើេមចាទ្រុាំបាៃបង់
ៃូវព្បាក្ស់សព្មាប់បចាូ ៃពាក្សយបណតឹ ងទុ្ក្សជាេុៃ93មទ្ តុោការព្តូវមលើក្សពាក្សយបណតឹ ងមចាល 

                                                 
91 មាព្តា ៦១ នៃព្ក្សេែដែល  
92 មាព្តា ៦២ នៃព្ក្សេែដែល  
93 មាព្តា ៧៩ ក្សថាខណឌ ទី្២ នៃព្ក្សេែដែល  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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មោយែីកាសមព្េច 97F

94 ។ េ ោងមទ្ៀត ព្បសិៃមបើមែើេមចាទ្ េៃិព្រេបងព់្បាក្សច់ាាំបាចស់ព្មាបក់ារ
មកាះមៅភាគីឱ្យចូលម្លើយេក្សតាេកាលបរមិចឆទ្តាេការបង្កគ បរ់បស់តុោការមទ្ តុោការអាច
មលើក្សបណតឹ ងមចាល មោយែីកាសមព្េច ព្បសិៃមបើចុងចមេលើយោម ៃការតវា 98F

95។ 
 ឧទា រណ៍ ការបចាូ ៃពាក្សយបណតឹ ងមៅឱ្យចុងចមេលើយ ព្តូវឱ្យមែើេមចាទ្បងព់្បាក្សព់្បោបក់្សត ី
តុោការមព្ៅរីរៃធ (ព្បាក្សប់ងរ់ៃធមព្ៅព្បរៃ័ធ) ចាំៃៃួ ១០០.០០០មរៀល ។ 
 
១.៣ ការដបងដចក្សមរឿងក្សត ី
 ១.៣.១  ការដបងដចក្សមរឿងក្សតតីាេលាំោបដ់ែលបាៃក្សាំណត ់
 មៅតាេតុោការ ការដបងដចក្សមរឿងក្សតី ៃិងលាំោបស់ព្មាបជ់ាំៃួស ក្សនុងក្សរណីដែលមៅព្ក្សេ
ណាមាន ក្សម់ាៃធុរៈ ព្តូវក្សាំណតជ់ាេុៃមៅមរៀងរាល់ឆ្ន ាំ មោយែីកាសមព្េចរបស់ព្បធាៃតុោការ99F

96។ 
មោយសារមាៃែីការសមព្េចមៃះមៅព្ក្សេមាន ក្ស ់ ឬមៅព្ក្សេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះទ្ទ្ួលបៃាុក្សជាសវ័យ
ព្បវតតិ មែើេបមីោះព្សាយមរឿងក្សតីណាេយួតាេលាំោបស់ព្មាបម់ៅព្ក្សេមាន ក្ស ់ ៃិងលាំោបស់ព្មាប់
ព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះ ។   
 ១.៣.២. ការដបងដចក្សមរឿងក្សតមីៅឱ្យមៅព្ក្សេមាន ក្ស ់ឬព្ក្សរេព្បកឹ្សាជាំៃុាំជព្េះនៃមៅព្ក្សេ 
 មៅព្ក្សេមាន ក្ស ់ ឬមោយព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះ ជាំៃុាំជព្េះមរឿងក្សតីេយួ អាព្ស័យមៅតាេ
ព្បមភទ្នៃមរឿងក្សត ី ដែលចាបក់្សាំណតឬ់ភារសមុគសាម ញនៃមរឿងក្សតី ដែលទ្ទ្ួលសាគ ល់មោយតុោ 
ការ។ ការដចងដចក្សមរឿងក្សតីមៅឱ្យមៅព្ក្សេមាន ក្ស ់ឬព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះនៃមៅព្ក្សេមាៃែូចមព្កាេ។ 
 (ក្ស) ព្បសិៃមបើជាមរឿងក្សតីដែលចាបប់ាៃក្សាំណតថ់ា ព្តូវមធវើការវៃិិចឆយ័ ៃិងជព្េះក្សតីមោយ
ព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះនៃមៅព្ក្សេ មរឿងក្សតីមនាះព្តូវដបងដចក្សមៅឱ្យព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះ ដែលមាៃ
សមាសភារមៅព្ក្សេចាំៃួៃបីរបូ មោយមធវើតាេលាំោបន់ៃការដបងដចក្សមរឿងក្សតីសព្មាបព់្ក្សរេព្បឹក្សា
ជាំៃុាំជព្េះ97។  មរឿងក្សតីដែលមាៃក្សេមវតថុនៃបណតឹ ងមាៃតនេលេៃិតិចជាងព្បាាំោនមរៀល  ម ើយ
ដែលតុោការទ្ទ្ួលសាគ ល់ថា គួរដតព្តូវបាៃវៃិិចឆយ័ ៃិងជព្េះមោយព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះនៃ
មៅព្ក្សេ មោយគិតរិចារណាអ្ាំរីចាំៃួៃនៃគូភាគី ៃងិបញ្ា មផសងមទ្ៀត98។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ ការ

                                                 
94 មាព្តា ៧៨ ក្សថាខណឌ ទី្២ នៃព្ក្សេែដែល  
95 មាព្តា ៨២ ក្សថាខណឌ ទី្១ នៃព្ក្សេែដែល  
96 មាព្តា ២៦ នៃព្ក្សេែដែល  
97 មាព្តា ២៣ ក្សថាខណឌ ទី្៣  នៃព្ក្សេែដែល  
98 មាព្តា ២៣ ក្សថាខណឌ ទី្២  នៃព្ក្សេែដែល  



នីតិវធិីននការជត្រមះកែីមលើក្សទី១ 
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សមព្េចថាមតើមរឿងក្សតីមនាះព្តូវវៃិិចឆយ័ ៃិងជព្េះក្សតីមោយព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះ ឬមៅព្ក្សេមាន ក្ស ់ ព្តូវ
តាេែីកាសមព្េចរបស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះ102F

99។ 
 (ខ) ព្គបម់រឿងក្សតីទាាំងអ្ស់មលើក្សដលងដតចាំណុច (ក្ស) ខាងមលើ ព្តូវមធវើការដបងដចក្សមៅឱ្យ
មៅព្ក្សេមាន ក្សម់ោយព្តូវមធវើមៅតាេលាំោបន់ៃការដបងដចក្សមរឿងក្សតីសព្មាបម់ៅព្ក្សេមាន ក្ស។់ 103F

100 
 
១.៤ ការរិៃិតយពាក្សយបណតឹ ង 
 ១.៤.១ រមបៀបរៃិតិយពាក្សយបណតឹ ង 
 មព្កាយរីមរឿងក្សតីព្តូវបាៃបចាូ ៃេក្សមៅព្ក្សេមាន ក្ស ់ ឬព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះនៃមៅព្ក្សេរចួ
ម ើយ មៅព្ក្សេមាន ក្ស ់ឬព្ក្សរេព្បកឹ្សាជាំៃុាំជព្េះនៃមៅព្ក្សេព្តូវរៃិិតយពាក្សយបណតឹ ង។ ក្សនុងការរិៃតិយពាក្សយ
បណតឹ ង មាៃលក្សខណៈរីរព្បមភទ្ ែូចតមៅ ៖ 
 (១) ការរិៃតិយពាក្សយបណតឹ ងមៅព្ក្សេមាន ក្ស ់ ឬព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះនៃមៅព្ក្សេអាចមចញ
ែីកាបង្កគ បឱ់្យដក្សតព្េូវ ៃងិមចញែីកាសមព្េចមលើក្សពាក្សយបណតឹ ងមចាល មបើមៅព្ក្សេមាន ក្ស ់ ឬព្ក្សរេ
ព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះនៃមៅព្ក្សេរៃិិតយម ើញថា ការសរមសរក្សនុងពាក្សយបណតឹ ងេៃិទាៃព់្គបព់្ោៃម់ៅ
ម ើយ មោយដផអក្សតាេមាព្តា ៧៥ ក្សថាខណឌ ទ្២ី នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ៃិងមែើេមចាទ្បាៃ
បងរ់ៃធោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងម ើយឬមៅ ។ 
 (២) ការរិៃិតយពាក្សយបណតឹ ង គឺមែើេបមីធវើឱ្យៃីតិវធិីមរឿងក្សតីឱ្យបាៃឆ្បរ់ ័ស មៅព្ក្សេមាន ក្ស ់
ឬព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះនៃមៅព្ក្សេ ព្តូវរិៃិតយមេើលមៅមលើ អ្ងគម តុនៃការទាេទារ ៃិងអ្ងគម តុ
សាំខាៃ់ដែលពាក្ស់រ័ៃធៃឹងអ្ងគម តុដែលជាេូលម តុនៃការទាេទារ ៃិងភសតុតាងសាំខាៃ់ៗជា  
អាទ្ិ៍ មាៃសរមសរ ៃិងភាា ប់េក្សជាេួយពាក្សយបណតឹ ង។ ការរិៃិតយព្តង់ចាំណុចមៃះ មាៃមោល
បាំណងចាត់ការមរឿងក្សតីឱ្យមាៃព្បសិទ្ធិភារដែលមធវើឱ្យមាៃលក្សខណៈង្កយព្សួលែល់ការមរៀបចាំ
ចាំណុចវវិាទ្ មៅកាលបរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាប់ការទាញម តុផលផងដែរ ។ ការរិៃិតយ
ពាក្សយបណតឹ ងក្សនុងចាំណុចមៃះ មទាះបីជាមែើេមចាទ្េិៃព្រេដក្សតព្េូវក្ស៏មោយៃូវចាំណុចដែលគបបី
សរមសរ (មាព្តា ៧៥ ក្សថាខណឌ ទ្ី៣ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី) ក្សម៏ៅព្ក្សេមាន ក្ស ់ឬព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំ
ជព្េះនៃមៅព្ក្សេេៃិអាចមលើក្សពាក្សយបណតឹ ងមចាលបាៃមទ្ ។ ផាុយេក្សវញិ មៅព្ក្សេមាន ក្ស់ ឬព្ក្សរេ
ព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះនៃមៅព្ក្សេ ព្តូវដតក្សាំណតក់ាលបរមិចឆទ្ៃីតិវធីីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល 
ម ើយព្តូវទាេទារឱ្យមែើេមចាទ្រៃយល់បដៃថេក្សនុងកាលបរមិចឆទ្មនាះប ុមណាា ះ ។ 

                                                 
99 មាព្តា ២៣ ក្សថាខណឌ ទី្៤  នៃព្ក្សេែដែល  
100 មាព្តា ២៣ ក្សថាខណឌ ទី្១  នៃព្ក្សេែដែល  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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 ១.៤.២  ែកីាបង្កគ បឱ់្យដក្សតព្េវូ ៃងិែកីាសមព្េចមលើក្សពាក្សយបណតឹ ងមចាល 
  ១.៤.២.១ ែកីារសមព្េចបង្កគ បឱ់្យដក្សតព្េវូ 

តាេបចញតតិមាព្តា៧៨ ក្សថាខណឌ ទ្១ី នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ក្សនុងក្សរណីដែលពាក្សយ-  
បណតឹ ងផាុយៃងឹបចញតតិនៃក្សថាខណឌ ទ្២ី នៃមាព្តា៧៥ នៃព្ក្សេែដែល តុោការក្សាំណតអ់្ាំ ុង
មរលសេរេយ ៃិងបង្កគ បឱ់្យដក្សតព្េូវចាំណុចខវះចាំមពាះពាក្សយបណតឹ ងមនាះ។ មោយដ ក្សែីកា-
សមព្េចបង្កគ បឱ់្យដក្សតព្េូវ ព្តវូយក្សេក្សអ្ៃុវតតផងដែរ ចាំមពាះក្សរណីដែលមែើេមចាទ្េៃិទាៃប់ាៃ
បងរ់ៃធសព្មាបោ់ក្សព់ាក្សយបណតឹ ងមៅម ើយ 104F

101។ 
ឧទា រណ៍ : មែើេមចាទ្ មបើេៃិបាៃសរមសរអាសយោឋ ៃរបស់ចុងចមេលើយមៅក្សនុងពាក្សយ

បណតឹ ង ជាម តុេួយមធវើឱ្យតុោការេិៃអាចបចាូ ៃពាក្សយបណតឹ ងរបស់មែើេមចាទ្មៅឱ្យចុង
ចមេលើយបាៃមទ្ ែូមចនះតុោការព្តូវមចញែីកាសមព្េចបង្កគ បឱ់្យមែើេមចាទ្ដក្សតព្េូវ។ 

 ១.៤.២.២ ែកីាសមព្េចមលើក្សពាក្សយបណតឹ ងមចាល 
តាេបចញតិមាព្តា៧៨ ក្សថាខណឌ ទ្ី២ នៃព្ក្សេៃតីិវធិីរែឋបបមវណី ព្បសិៃមបើមែើេមចាទ្េៃិ

បាៃដក្សតព្េូវចាំណុចខវះតាេែកីាសមព្េចបង្កគ បឱ់្យដក្សតព្េូវមទ្ (ឧទា រណ៍៤.១.២.១) តុោការ 
ព្តូវមលើក្សពាក្សយបណតឹ ងមចាល មោយែីកាសមព្េច។ ចាំមពាះែីកាសមព្េចមៃះ មែើេមចាទ្អាចបតឹង
ជាំទាស់បាៃ102។  

 

ជាំរូក្សទី្២ ែាំមណើ រការនៃៃីតិវធីិជាំៃុាំជព្េះក្សនុងមរឿងក្សតីរែឋបបមវណី 
២.១ ៃីតិវធីិមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល 
 ២.១.១  មោលបាំណង នៃៃតីវិធិមីព្តៀេទាញសព្មាបក់ារទាញម តុផល 

ៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាប់ការទាញម តុផល គឺជាែាំណាក្ស់កាលមែើេេួយនៃៃីតិវធិីរែឋ-
បបមវណីដែលមធវើម ើងមែើេបផីតល់ឱ្កាសែល់តុោការក្សនុងការមរៀបចាំៃូវមសចក្សតីអ្ះអាងរបស់ភាគី 
បាំភលឺៃូវចាំណុចវវិាទ្នៃមរឿងក្សតីដែលគូភាគីេិៃយល់ព្រេព្សបោន  ៃិងមរៀបចាំៃូវភសតុតាងដែល
ទាក្សទ់្ង ៃិងចាំណុចវវិាទ្នៃមរឿងក្សតីមនាះ មែើេបមីធវើការវៃិិចឆយ័មរឿងក្សតីមៅក្សនុងៃីតិវធិីនៃការទាញម តុ
ផលមោយផ្ទា ល់មាតឱ់្យបាៃលអិតលអៃ។់ ៃីតិវធិីមព្តៀេមៃះមធវើម ើង គឺមែើេបមីរៀបចាំៃូវចាំណុចវវិាទ្នៃ
មរឿងក្សតី ៃិងភសតុតាង ៃិងមែើេបកីាតប់ៃថយៃូវចាំណុចវវិាទ្ ឬកុ្សាំឱ្យមាៃភារសមុគសាម ញមលើចាំណុចវវិាទ្។ 

                                                 
101 មាព្តា ៦១ នៃព្ក្សេែដែល  
102 មាព្តា ៧៨ ក្សថាខណឌ ទី្៣ នៃព្ក្សេែដែល  



នីតិវធិីននការជត្រមះកែីមលើក្សទី១ 
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ជាមោលការណ៍ ៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល េៃិចាាំបាចម់បើក្សជាសាធារណៈមទ្ 
ប ុដៃតតុោការអាចអ្ៃុញ្ញ តឱ្យអ្នក្សដែលតុោការយល់ម ើញថា សេរេយអាចចូលជាអ្នក្សអ្មងេត
ការណ៍បាៃ ឧទា រណ៍: មេធាវ ីសាចញ់ាត ិឬស រទ្័ធ ជាមែើេ ។ ៃតីិវធិីមៃះ ព្តូវមធវើមៅកាល
បរមិចឆទ្ដែលភាគីទាាំងសងខាងអាចចូលរេួបាៃ មព្ពាះមោលគាំៃិតនៃមាព្តា៣ ចាំណុចទ្ី២ នៃ
ព្ក្សេៃីតវិធិីរែឋបបមវណីបាៃដចងថា ក្សនុ ងក្សរណីណាក្សម៏ោយ តុោការព្តូវមោររមោលការណ៍
ចាំមពាះេុខ  ដែលមោលកាណ៍មៃះ តុោការព្តូវដតមោររ ។ 

មៅមរលចាបម់ផតើេមធវើៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផលតុោការអាចរិៃិតយម ើញ
ថា អ្ងគម តុដែលបាៃសរមសរក្សនុងពាក្សយបណតឹ ង ក្សែូ៏ចជាមៅក្សនុងឯក្សសារមព្តៀេមាៃភារេៃិ
ចាស់ោស់ តុោការអាចសាក្សសួរភាគី ឬឱ្យភាគីអ្ះអាង ឬបញ្ា ក្សៃូ់វភសតុតាងចាំមពាះចាំណុច
មនាះមៅកាលបរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផលបាៃ ។ ភារចាស់ោស់នៃអ្ងគ
ម តុ ៃិងអ្ងគចាបដ់ែលទាក្សទ់្ងៃឹងបណតឹ ងគឺជាចាំណុចសាំខាៃណ់ាស់ រីមព្ពាះថា ការអ្ះអាង
អ្ាំរីអ្ងគម តុមនាះៃឹងកាល យជាេូលោឋ ៃសព្មាបតុ់ោការមចញសាលព្ក្សេ េ ោងមទ្ៀតវាជា   
កាតរវក្សិចចរបស់គូភាគីដែលព្តូវមធវើការអ្ះអាង103។ មែើេបឱី្យភាគីអាចបាំមរញៃូវកាតរវក្សិចចរបស់
ខលួៃបាៃមនាះ តុោការអាចសួរអ្ាំរីចាំណុចេៃិចាស់ោស់នៃអ្ងគម តុដែលភាគបីាៃអ្ះអាង 
មៃះជាសិទ្ធិរបស់តុោការ104។ 

មៅមរលបាៃទ្ទ្ួលពាក្សយបណតឹ ង  ៃិងមព្កាយរីមាៃការរិៃិតយមលើទ្ព្េងន់ៃពាក្សយបណតឹ ង  
ឬចាំណុចមផសងៗមទ្ៀតម ើញថាមាៃលក្សខណៈមរញមលញរចួម ើយ ៃិងតុោការព្តូវក្សាំណត់
កាលបរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល ៃិងមធវើការមកាះមៅគូភាគដីែលអ្ាំ ុង
មរលមនាះព្តូវក្សាំណត៣់០នងៃ105 បនាា បរ់ីនងៃោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង មលើក្សដលងដតមាៃក្សរណីរិមសស 
ែូចជាមៅព្ក្សេទ្ទ្ួលបៃាុក្សមាៃធុរៈ ម ើយេៃិអាចរក្សមៅព្ក្សេេក្សជាំៃួសបាៃសព្មាបអ់្ាំ ុងមរល
មនាះ ឬក្សម៏ាៃម តុការណ៍ែូចជាមព្ោះធេមជាតិដែលតុោការេៃិអាចបាំមរញភារក្សិចចបាៃជាមែើេ ។ 
 ការបតូរកាលបរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល ក្សែូ៏ចជាការបតូរកាល
បរមិចឆទ្នៃការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់ េៃិព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ តមទ្ មលើក្សដលងដតមាៃេូល
ម តុរិមសសេៃិអាចមជៀសវាងបាៃែូចជា ភាគមីាៃជេៃេឺៃិអាចចូលរេួបាៃជាមែើេ។ ប ុដៃត 
ព្បសិៃមបើមាៃការព្រេមព្រៀងរីសាំណាក្សគូ់ភាគ ី ការបតូរកាលបរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារ

                                                 
103 មាព្តា ៩៦ នៃព្ក្សេែដែល  
104 មាព្តា ៩០ នៃព្ក្សេែដែល  
105 មាព្តា ៨០ ក្សថាខណឌ ទី្២ នៃព្ក្សេែដែល  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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106។ មៅមរលផ្ទល ស់បតូរកាលបរមិចឆទ្ តុោការព្តូវ
បញ្ា ក្សព់្បាបម់ៅគូភាគី ម ើយព្តូវក្សាំណតៃូ់វកាលបរមិចឆទ្ងមីេយួមទ្ៀតដែលគូភាគអីាចចូលរេួ
បាៃ ។ ៃតីិ វធីីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផលមៃះ េៃិសាំមៅមៅមលើៃយ័ថា តុោការព្តូវមធវើ
ការមសុើបសួរមោយសក្សេមមៅមលើបណតឹ ងមនាះមទ្ គឺមាៃៃយ័ថាព្តឹេដតឱ្យគូភាគីបាំភលចឺាំណុចវវិាទ្
របស់ខលួៃដែលបាៃមលើក្សម ើងេៃិព្សបោន ប ុមណាា ះ ៃិងមធវើក្សិចចការមព្តៀេេយួចាំៃៃួែូចជា ការ
ោក្សេ់មធោបាយតទ្ល់ ឬការពារខលួៃ ។ 
 មៅក្សនុងៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល រុាំអ្ៃុញ្ញ តឱ្យមាៃការសាក្សសួរមៅមលើ
សាក្សស ី ៃិងមៅមលើភាគីមទ្ ប ុដៃតតុោការអាចមចញែីកាសមព្េចដែលទាក្សទ់្ងៃងឹការមសនើសុាំឱ្យ
រិៃិតយភសតុតាង ៃិងអាចរៃិិតយភសតុតាងជាឯក្សសារបាៃ107 ចាំណុចមៃះេៃិដេៃមាៃៃយ័ថា 
តុោការអាចមធវើការសាក្សសួរមៅមលើភសតុតាងជាបុគគលផ្ទា ល់ខលួៃមនាះបាៃមទ្ ដតមាៃៃយ័ែូចជា 
ការអាៃឯក្សសារភសតុតាងមនាះមោយមៅព្ក្សេជាមែើេ មព្ពាះថាមែើេបមីរៀបចាំចាំណុចវវិាទ្នៃមរឿងក្សតី
បាៃព្តឹេព្តូវ ភាគមព្ចើៃតុោការព្តូវរក្សភសតុតាងជាឯក្សសារ ែូចមៃះម ើយបាៃជាចាប់
អ្ៃុញ្ញ តឱ្យតុោការរិៃិតយភសតុតាងជាឯក្សសារ មៅក្សនុងក្សព្េតិចាាំចាចម់ែើេបមីរៀបចាំមៅចាំណុច
វវិាទ្នៃមរឿងក្សតីប ុមណាា ះ ។ 
 ៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល អាចផតល់ឱ្យតុោការទ្ទ្ួលបាៃៃូវរត័ម៌ាៃ
ទាក្សទ់្ងៃងឹចាំណុចវវិាទ្ែូចតមៅ :  
 (ក្ស) ការអ្ះអាងអាង ៃិងការទាេទាររបស់ភាគី ។ 
 (ខ) ភាគីទ្ទ្ួលសាគ ល់ចាំណុចណាខលះ ៃិងចាំណុចណាខលះដែលេៃិទ្ទ្ួលសាគ ល់ ។ 
 (គ) ចាំណុចដែលមាៃវវិាទ្ព្តវូបញ្ា ក្សម់ោយភសតុតាងណាខលះ ។ 
 មែើេបមីរៀបចាំ ៃិងព្គបព់្គងការអ្ះអាងរបស់ភាគី ៃងិបាំភលៃូឺវចាំណុចវវិាទ្នៃមរឿងក្សតីដែល  
គូភាគីេៃិយល់ព្សបោន 108 មនាះជាក្សតាត ចាាំបាច ់ ៃិងសាំខាៃដ់ែលព្តូវសាត បៃូ់វការអ្ះអាងរបស់ 
ភាគីទាាំងរីរមោយផ្ទា ល់។ អ្វីដែលភាគីទាាំងរីរបាៃៃោិយក្សនុងែាំណាក្សម់ៃះគជឺាការអ្ះអាង វាេៃិ 
ដេៃជាភសតុតាងនៃមរឿងក្សតីមទ្ ។ 
 
 

                                                 
106 មាព្តា ២៤១ នៃព្ក្សេែដែល  
107 មាព្តា ១០៦ នៃព្ក្សេែដែល  
108  មាព្តា ១០៣ នៃព្ក្សេែដែល 



នីតិវធិីននការជត្រមះកែីមលើក្សទី១ 
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109 
 ព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី រុាំបាៃក្សាំណតថ់ា ៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផលមៃះ  
អាចមធវើម ើងប ុនាម ៃែងមនាះមទ្ ែូមចនះអាចក្សាំណតប់ាៃថា វាអាចមធវើម ើងមព្ចើៃែាំណាក្សក់ាលបាៃ 
គឺអាព្ស័យមៅតាេព្បមភទ្នៃមរឿងក្សតី មបើមរឿងក្សតីមាៃលក្សខណៈសមុគសាម ញ មនាះតុោការអាចមធវើ
ៃីតិវធិីមព្តៀេមៃះមព្ចើៃែង ផាុយមៅវញិមបើមរឿងក្សតីដែលមាៃលក្សខណៈង្កយព្សួលមនាះៃីតិវធិី
មព្តៀេមៃះអាចមធវើដតេតងម ើយចបក់្សម៏ាៃដែល ឱ្យដតតុោការអាចក្សាំណតប់ាៃៃូវចាំណុចវវិាទ្នៃ
មរឿងក្សតី។ សមាសភារចូលរេួក្សនុងៃតីិវធិីមៃះព្តូវមាៃ មៅព្ក្សេ ព្ក្សឡបចា ី មែើេមចាទ្ ៃិង/ឬ
មេធាវតីាំណាងមោយអាណតតឲិ្យមែើេមចាទ្ ៃិងចុងចមេលើយ ៃិង/ឬមេធាវតីាំណាងមោយអាណតតិឲ្យ
ចុងចមេលើយ ជាមែើេ។ 
  ២.១.២.១ ការសាក្សលបងផសះផា  
 រៃយល់មៅជាំរូក្សទ្ី៣ ការសះជាតាេផលូវបណតឹ ង ចាំណុច ៣.៣ ការសាក្សលបងផសះផា ។ 
  ២.១.២.២ មសចក្សតដីងលងការណ៍របស់គូភាគ ី
 ក្ស- ែាំបងូតុោការព្តូវឱ្យមែើេមចាទ្មធវើមសចក្សតីដងលងការណ៍មោយផ្ទា ល់មាត ់ែូចតមៅមៃះ  

- មសចក្សតីដងលងការណ៍ អ្ាំរីសាលព្ក្សេដែលមែើេមចាទ្ទាេទារ ។ 
- មសចក្សតីដងលងការណ៍ អ្ាំរីអ្ងគម តុចាាំបាចម់ែើេបបីញ្ា ក្សៃូ់វការទាេទារ ។ 
- មសចក្សតីដងលងការណ៍ អ្ាំរីអ្ងគម តុដែលជាេូលម តុនៃការទាេទារ  មសចក្សតីដងលង

ការណ៍ អ្ាំរអី្ងគម តុសាំខាៃ់ៗ ក្សនុងចាំមណាេអ្ងគម តុដែលេូលម តុនៃការទាេទារ
មោយដផអក្សមលើបណតឹ ង ។ 

ឧទា រណ៍ : 
១. មសចក្សតដីងលងការណ៍ អ្ាំរសីាលព្ក្សេដែលមែើេមចាទ្ទាេទារ 

ខ្ុ ាំបាទ្ម ម្ ះ “ក្ស” ខ្ុ ាំបាទ្សូេជព្មាបជូៃមោក្សមៅព្ក្សេមេតាត ព្ជាបថា: ខ្ុ ាំបាទ្សុាំឱ្យ
មោក្សមៅព្ក្សេមចញសាលព្ក្សេឱ្យចុងចមេលើយម ម្ ះ ខ ព្បគល់ព្បាក្សច់ាំៃួៃ ១០០.០០០$(េយួរយ
ពាៃែុ់ោល រអាមេរកិ្ស)េក្សឱ្យខ្ុ ាំបាទ្វញិ ។ 

២.មសចក្សតដីងលងការណ៍ អ្ាំរអី្ងគម តុចាាំបាចម់ែើេបបីញ្ា ក្សៃូ់វការទាេទារ 
ខ្ុ ាំបាទ្បាៃលក្សែ់ ី (x)មៅឱ្យចុងចមេលើយម ម្ ះ ខ ក្សនុងតនេល ៣០០.០០០$ (បីរយ

ពាៃែុ់ោល រអាមេរកិ្ស) ែូចមាៃក្សនុងក្សិចចសៃោទ្ិញលក្សែ់ី ចុះនងៃទ្ី១០ ដខេក្សរា ឆ្ន ាំ 
២០១៨។ ចុងចមេលើយបាៃព្បគល់ព្បាក្សក់្សនុងែាំណាក្សក់ាលទ្១ី ៃិងទ្ី២ ជូៃមែើេមចាទ្ 

                                                 
109  មាព្តា ១០៤ ៃិងមាព្តា ១១២ នៃព្ក្សេែដែល  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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រចួម ើយ ប ុដៃតចុងចមេលើយេៃិទាៃប់ាៃព្បគល់ព្បាក្សប់ស្តងគបច់ាំៃួៃ ១០០.០០០$(េយួ
រយពាៃែុ់ោល រអាមេរកិ្ស) ក្សនុងែាំណាក្សក់ាលទ្ី៣ មៅនងៃទ្១ី៩ ដខេក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៩ េក្ស
ឱ្យមែើេមចាទ្មៅម ើយមទ្ រ ូតេក្សែល់មរលបចចុបបៃនមៃះ ។ 
 ៣.មសចក្សតដីងលងការណ៍ អ្ាំរអី្ងគម តុដែលជាេលូម តុនៃការទាេទារ  មសចក្សតដីងលង
ការណ៍ អ្ាំរអី្ងគម តុសាំខាៃ់ៗ ក្សនុងចាំមណាេអ្ងគម តុដែលេលូម តុនៃការទាេទារ
មោយដផអក្សមលើបណតឹ ង 

ខ្ុ ាំបាទ្បាៃមផារសិទ្ធិមលើែី (x) មៅឱ្យចុងចមេលើយរចួម ើយ ប ុដៃតចុងចមេលើយេៃិ
ទាៃប់ាៃព្បគល់ព្បាក្សប់ស្តងគបច់ាំៃួៃ ១០០.០០០$(េយួរយពាៃែុ់ោល រអាមេរកិ្ស) េក្ស
ឱ្យខ្ុ ាំបាទ្មៅម ើយមទ្ រ ូតេក្សែល់បចចុបបៃន ែូចមាៃក្សនុងែាំណាក្សក់ាលទ្ី៣ នៃក្សចិច
សៃោទ្ិញលក្សផ់ាះចុះនងៃទ្ី ១០ ដខ េក្សរា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ។ 

ខ-ព្តូវឱ្យចុងចមេលើយមធវើមសចក្សតដីងលងការណ៍មោយផ្ទា ល់មាត ់ ៃូវខលឹេសារនៃឯក្សសារមព្តៀេ 
របស់ចុងចមេលើយតបចាំមពាះខលេឹសារនៃសាលព្ក្សេដែលទាេទារ មោយមែើេមចាទ្។ 
គ- ព្តូវឱ្យមែើេមចាទ្ មធវើមសចក្សតីដងលងការណ៍តបៃឹងឯក្សសារមព្តៀេរបស់ចុងចមេលើយ។ 
 - ព្តូវឱ្យចុងចមេលើយមធវើមសចក្សតីដងលងការណ៍តបអ្ាំរីឯក្សសារមព្តៀេរបស់មែើេមចាទ្វញិ។ 
ែូចមៃះ មបើសិៃភាគីណាេួយោក្សឯ់ក្សសារមព្តៀេមផសងមទ្ៀតមនាះ ខលឹេសារនៃឯក្សសារ

មនាះព្តូវមលើក្សយក្សេក្សៃិោយមោយផ្ទា ល់មាត់មៅកាលបរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាប់ការ
ទាញម តុផល ។ ការោក្ស់ឯក្សសារមព្តៀេមៃះ គួរឱ្យោក្ស់មៅេុៃកាលបរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេ
សព្មាប់ការទាញម តុផលមែើេបឱី្យភាគីដែលជាំទាស់ៃឹងតុោការអាចអាៃ ៃិងយល់ៃូវខលឹេ
សារនៃការអ្ះអាងក្សនុងឯក្សសារមព្តៀេមនាះដែលអាចមធវើឱ្យការរិភាក្សាមៅកាលបរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិី
មព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផលមាៃភារលេអតិ េ ោងវញិមទ្ៀតឯក្សសារមព្តៀេមៃះមាៃសារៈ
សាំខាៃស់ព្មាបែ់ាំមណើ រការមោះព្សាយបណតឹ ងឱ្យបាៃឆ្បរ់ ័ស ។ 

ការម្លើយតបរបស់ចុងចមេលើយចាំមពាះការទាេទារមោយមែើេមចាទ្អាចមាៃមព្ចើៃដបបគឺ  
- ការម្លើយតបរបស់ចុងចមេលើយ មោយទាេទារឱ្យព្ចាៃមចាលៃូវការទាេទាររបស់

មែើេមចាទ្ ែូចមៃះតុោការព្តូវមធវើការជាំៃុាំជព្េះ ម ើយមចញសាលព្ក្សេសតីរីភារ
ព្តឹេព្តូវ ឬេៃិព្តឹេព្តូវនៃការទាេទារមនាះ110 ម តុមៃះតុោការព្តូវមធវើការវៃិិចឆយ័
អ្ាំរីអ្តថិភារ ឬៃតថិភារ នៃសិទ្ធិទាេទាររបស់មែើេបណតឹ ង មពាលគឺ តុោការព្តូវមធវើ
ការទ្ទ្ួលសាគ ល់មោយដផអក្សមលើភសតុតាង111 ។ 

                                                 
110 មាព្តា ១៨២ នៃព្ក្សេែដែល  
111 មាព្តា ១២៣ ចាំណុចទី្១ នៃព្ក្សេែដែល  
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- ចុងចមេលើយដងលងការណ៍ទ្ទ្ួលសាគ ល់ៃូវអ្តថិភារ នៃអ្ងគម តុដែលជាេូលម តុនៃ
ការទាេទារ ក្សនុងក្សរណីមៃះមាៃៃយ័ថាជាក្សរណី អ្ងគម តុដែលភាគបីាៃសារភារ112

ែូមចនះអ្ងគម តុ ព្តូវទ្ទ្ួលសាគ ល់ដតេតង មោយេៃិចាាំបាចម់ធវើការទ្ទ្ួលសាគ ល់មោយ
ដផអក្សមលើភសតុតាងមទ្ ។ 

- ចុងចមេលើយដងលងការណ៍េៃិែងឹអ្ាំរីអ្តថិភារ ឬៃតថិភារនៃអ្ងគម តុដែលជាេូល
ម តុនៃការទាេទារក្សរណីមៃះអាចសៃមតថ់ា ចុងចមេលើយតវា ចាំមពាះអ្ងគម តុ
មនាះ113 ែូមចនះមែើេបមីធវើការទ្ទ្លួសាគ ល់អ្ងគម តុមនាះ តុោការព្តូវមធវើការទ្ទ្ួល
សាគ ល់មោយដផអក្សមលើភសតុតាង ។ 

- ចុងចមេលើយេៃិម្លើយអ្វីទាាំងអ្ស់ អ្ាំរីអ្តថិភារ ឬៃតថិភារនៃអ្ងគម តុដែលជាេូល
ម តុនៃការទាេទារជាការមសៃៀេសាៃ ត ់ ក្សនុងក្សរណីមបើមេើលតាេអាក្សបបក្សិរោិរបស់
ចុងចមេលើយមៅេៃិម ើញថា មាៃវវិាទ្មទ្មនាះអាចចាតទុ់្ក្សបាៃថាចុងចមេលើយបាៃ
សារភារអ្ងគម តុមនាះ114 អ្ងគម តុមៃះព្តូវបាៃទ្ទ្ួលសាគ ល់ដតេតងមោយេៃិចាាំបាច ់
មធវើការទ្ទ្ួលសាគ ល់មោយភសតុតាងមទ្ ។ 

មៅកាលបរមិចឆទ្នៃែាំណាក្សៃ់ីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផលមៃះ តុោការអាច
មចញែីកាសមព្េចដែលទាក្សទ់្ងៃឹងការមសនើសុាំឱ្យរិៃិតយភសតុតាង ឬែីកាសមព្េចមផសងមទ្ៀតបាៃ 
ែូចជា ែីកាសមព្េចបង្កគ បឱ់្យោក្សឯ់ក្សសារមែើេ ៃិងអាចរិៃិតយភសតុតាងជាឯក្សសារបាៃក្សនុងក្សព្េតិ
ចាាំបាច់មែើេបមីរៀបចាំៃូវចាំណុចវវិាទ្នៃមរឿងក្សតី ៃិងភសតុតាង 1 18F

115។ ក្សនុងែាំណាក្ស់កាលមៃះដែរ ក្ស៏
តុោការអាចបង្កគ ប់ឱ្យគូភាគីោក្ស់ឯក្សសារមព្តៀេបាៃដែរ 119F

116 គឺអាចបង្កគ ប់មោយផ្ទា ល់មាត់ ឬ
អាចបង្កគ ប់ជាោយលក្សខអ្ក្សសរ មោយក្សាំណត់អ្ាំ ុងមរលដែលោក្ស់ឯក្សសារមព្តៀេមលើក្សែាំបូង
របស់ចុងចមេលើយ ឬឯក្សសារមព្តៀេដែលបាៃសរមសរអ្ាំរីការអ្ះអាងចាំមពាះចាំណុចជាក្សោ់ក្សណ់ា
េយួ ឬព្តូវមធវើការមសនើសុាំឱ្យរិៃិតយភសតុតាងដែលទាក្សទ់្ង ៃិងចាំណុចជាក្សោ់ក្សណ់ាេយួ។ 120F

117   
ជាមោលការណ៍ការរិៃិតយភសតុតាងព្តូវមធវើមៅក្សនុងៃីតិវធិីទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់

មាត់ ប ុដៃតភាគីអាចមសនើ សុាំឱ្យតុោការរិៃិតយភសតុតាងមៅក្សនុងៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាប់ការទាញ
                                                 
112 មាព្តា ១២៣ នៃព្ក្សេែដែល  
113 មាព្តា ៩៦ ចាំណុចទី្២ នៃព្ក្សេែដែល  
114 មាព្តា ១២៣ ចាំណុចទី្២ នៃព្ក្សេែដែល 
115 មាព្តា ១០៦ នៃព្ក្សេែដែល  
116 មាព្តា ១០១ នៃព្ក្សេែដែល  
117 មាព្តា ១០២ នៃព្ក្សេែដែល  
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ម តុផលបាៃ ក្សប៏ ុដៃតក្សនុងមរលមៃះភសតុតាងដែលអាចទ្ទ្ួលយក្សេក្សរិៃិតយបាៃមាៃដតភសតុតាង 
ជាឯក្សសារដែលចាាំបាច់សព្មាប់បញ្ា ក្ស់ៃូវអ្ងគម តុណាេួយប ុមណាា ះ ចាំមពាះសាក្សសតុីោការ
អាចមចញែីកាសមព្េចថា ទ្ទ្ួលសាក្សសណីាេយួេក្សសាក្សសួរ ដតការសាក្សសួរព្តូវមធវើមៅកាល
បរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិីទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត។់ ភាគីដែលមសនើសុាំឱ្យសាក្សសួរសាក្សសពី្តូវភាា ប់
ជាេួយៃូវឯក្សសារដែលបញ្ា ក្ស់រីចាំណុចសាក្សសួរ118។ មៅក្សនុងៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាប់ការទាញ
ម តុផល ការបញ្ា ក្សរ់បស់គូភាគីរុាំចាតទុ់្ក្សជាភសតុតាងម ើយ មគចាតទុ់្ក្សថាជាការអ្ះអាង។ 

២.១.៣  ការមរៀបចាំចាំណុចវវិាទ្ ៃងិការមព្បើសិទ្ធរិបស់តុោការ 
សិទ្ធិបាំភលមឺៃះ តុោការអាចមព្បើបាៃមបើយល់ម ើញថា ការអ្ះអាងរបស់ភាគីេៃិ

ចាស់ោស់ ឬការអ្ះអាងការបញ្ា ក្សភ់សតុតាងេៃិព្គបព់្ោៃដ់ែលមធវើឱ្យតុោការេៃិអាចកាត ប់
បាៃរីអ្តថៃយ័ ។ ការមព្បើព្បាស់សិទ្ធិបាំភលមឺៃះ គឺមែើេបឱី្យចាំណុចនៃអ្ងគម តុ ៃិងអ្ងគចាបដ់ែល
ទាក្សទ់្ងៃងឹបណតឹ ងមាៃភារចាស់ោស់ តុោការអាចសាក្សសួរភាគី ឬឱ្យភាគអី្ះអាង ឬ
បញ្ា ក្សភ់សតុតាងចាំមពាះចាំណុចមៃះ មៅកាលបរមិចឆទ្នៃៃតីិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល 
ឬការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាតប់ាៃ  ក្សប៏ ុដៃតមៅមព្ៅរីកាលបរមិចឆទ្មៃះ តុោការអាច
បង្កគ បឱ់្យភាគីមព្តៀេខលួៃៃឹងមរៀបចាំការម្លើយបាំភល ឺ មៅកាលបរមិចឆទ្បនាា ប ់ មោយបញ្ា ក្សច់ាំណុច
ដែលតុោការយល់ម ើញថា ព្តូវការឱ្យបាំភលជឺាចាាំបាច។់ ជាមោលការណ៍ ភាគីព្តូវមធវើការ
អ្ះអាងអ្ងគម តុ ៃងិោក្សភ់សតុតាងដែលជាេូលោឋ ៃសព្មាបម់ចញសាលព្ក្សេ ។ 

២.១.៤  ការមសនើសុាំជូៃរៃិតិយភសតុតាង  
 ជាមោលកាណ៍ ការរិៃិតយភសតុតាងព្តូវមធវើម ើងតាេការមសនើសុាំរបស់គូភាគី ប ុដៃតក្សនុង
ក្សរណីចាាំបាចតុ់ោការអាចរៃិិតយភសតុតាងមោយ្នាា ៃុសិទ្ធិបាៃ ម ើយអាចមធវើម ើងមៅកាល
បរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផលបាៃ ។ ភសតុតាងមាៃរីរព្បមភទ្គ ឺ ភសតុតាង
ជាឯក្សសារ ៃងិភសតុតាងជាសាក្សស ី។ 
 ភាគីព្តូវមាៃក្សរណីក្សិចចព្សាវព្ជាវឱ្យបាៃលេអតិជាេុៃ ៃូវទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងនៃអ្ងគម តុចាំមពាះ
សាក្សស ី ៃិងភសតុតាងមផសងៗមទ្ៀតមែើេបមីធវើការអ្ះអាងក្សនុងបណតឹ ងរបស់ខលួៃ។ តុោការអាចមចញ
ែីកាសមព្េចទាក្សទ់្ងមសនើសុាំឱ្យរិៃិតយភសតុតាងមៃះ “ពាក្សយែកីាសមព្េចក្សនុងព្ក្សេមៃះរុាំតព្េូវចាាំបាច ់
ឱ្យសរមសរជាោយលក្សខអ្ក្សសរមទ្ អាចមធវើមោយផ្ទា ល់មាតប់ាៃ មព្ពាះគូភាគីមាៃវតតមាៃទាាំងអ្ស់ោន  
ដតព្តូវចុះក្សនុងក្សាំណតម់ តុ”។ ចាំមពាះភសតុតាងដែលអាចទ្ទ្លួយក្សេក្សរិៃតិយ មព្ៅរីកាលបរមិចឆទ្

                                                 
118 មាព្តា ១៨ ចាំណុចទី្២ នៃព្ក្សេែដែល  
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នៃការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាតប់ាៃ គមឺាៃដតភសតុតាងជាឯក្សសារក្សនុងក្សព្េតិចាាំបាចម់ែើេបី
មរៀបចាំចាំណុចវវិាទ្នៃមរឿងក្សត ីៃងិភសតុតាងប ុមណាា ះ។ 122F

119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២.១.៥  ការបចចបន់ៃៃតីវិធិមីរឿងមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល ៃងិអាៃុភារ 
 ក្សនុងក្សរណីដែលមៅកាលបរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផលមលើក្សទ្ីេយួ 
េៃិអាចបចចបប់ាៃមទ្ មនាះតុោការព្តូវក្សាំណតក់ាលបរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេមលើក្សទ្ីរីរមទ្ៀត ដត
មរលបចចបៃ់ីតិវធិីមព្តៀេៃេីយួៗ តុោការព្តូវមធវើការបញ្ា ក្សជ់ាេយួភាគីៃូវអ្ងគម តុដែលៃឹង

                                                 
119 មាព្តា ១០៦ នៃព្ក្សេែដែល  
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58 

 

ព្តូវបាំភលមឺៅមរលមព្កាយ ។ ផាុយមៅវញិមៅមរលដែលភាគី ៃងិតុោការមាៃការបញ្ា ក្សថ់ា មតើអ្វី
មៅដែលជាចាំណុចវវិាទ្ ម ើយមតើចាាំបាចម់ែើេបមីធវើការបញ្ា ក្សភ់សតុតាងោ ងណាដែលពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹ
ចាំណុចវវិាទ្មនាះ120 មាៃៃយ័ថា ចាំណុចវវិាទ្នៃមរឿងក្សតី ៃិងភសតុតាងព្តូវបាៃមរៀបចាំរចួម ើយ
ចាំណុចវវិាទ្បាៃរក្សម ើញ មនាះៃីតិវធិីមព្តៀេព្តូវបចចប។់ តុោការព្តូវមធវើការបញ្ា ក្សជ់ាេយួភាគី
ទាាំងសងខាងអ្ាំរីលទ្ធផលនៃការមរៀបចាំមៃះ មែើេបឲី្យមាៃការឯក្សភារោន  ព្រេទាាំងបញ្ា ក្សអ់្ាំរី
អ្ងគម តុដែលព្តូវបាំភលមឺែើេបមីព្តៀេមធវើការរិៃិតយមលើភសតុតាងឲ្យបាៃលអិតលអៃ ់ មៅមរលមធវើការ
ទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាតន់ាមរលខាងេុខ។ មៅមរលបចចបៃ់តីិវធិីមព្តៀេសព្មាបទ់ាញ
ម តុផល តុោការអាចសមព្េចក្សាំណតឲ់្យភាគោីក្សភ់សតុតាងមោយក្សាំណតរ់យៈមរលសេរេយ 
អាព្ស័យមៅតាេសាថ ៃភារជាក្សដ់សតងរបស់ភាគី មៅក្សនុងក្សាំណតម់ តុសតីរីៃតីិវធិីមព្តៀេសព្មាប់
ទាញម តុផល ។ 
 មព្កាយរីៃីតិវធិីមៃះបាៃបចចប ់ភាគីេៃិអាចោក្សេ់មធោបាយងមីបាៃមទ្ៀតមទ្124F

121 ែូចមៃះ
េុៃមរលបចចបៃ់ីតិវធិីមព្តៀេ តុោការព្តូវបញ្ា ក្សជ់ាេយួគូភាគីថា មតើបាៃោក្សេ់មធោបាយ
ការពារ ៃិងេមធោយបាយតទ្ល់ព្គបព់្ោៃម់ ើយឬមៅ? ក្សប៏ ុដៃតក្សនុងក្សរណីរិមសស តុោការ
អាចទ្ទ្ួលយក្សភសតុតាងងមីបាៃ ែូចជាៈ 
 -ចាំណុចដែលតុោការព្តូវព្សាវព្ជាវមោយ្នាា ៃុសិទ្ធិ ។ 
 -ការោក្សេ់មធោបាយតទ្ល់ងមេីៃិមធវើឲ្យមាៃការយឺតោ វែល់ៃីតិវធិីបណតឹ ង។ 
 -ភាគីបាៃបញ្ា ក្សជ់ាេុៃថា េៃិអាចោក្សេ់មធោបាយមនាះេុៃបាៃបចចប ់ តុោការព្តូវ
ក្សាំណតក់ាលបរមិចឆទ្សព្មាបៃ់ីតិវធិីទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់ ម ើយព្តូវមកាះមៅគូភាគ ី
ៃិងសាក្សសឲី្យេក្សចូលរេួ125F

122។  

                                                 
120 មាព្តា ១០៧ នៃព្ក្សេែដែល  
121 មាព្តា ១០៨ នៃព្ក្សេែដែល  
122 មាព្តា ១១៣ នៃព្ក្សេែដែល  
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២.២ ៃីតិវធីិទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់ៃិងការរិៃិតយភសតុតាង 
 ២.២.១  មោលបាំណង 
 មែើេបមីចញសាលព្ក្សេមៅបណតឹ ង តុោការចាាំបាច់ព្តូវដត្លងកាត់ៃូវការទាញម តុផល
មោយផ្ទា ល់មាត់123។ មោលការណ៍នៃការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត់ តព្េូវឲ្យភាគី
បមចចញេតិរបស់ខលួៃអ្ាំរីអ្ងគម តុ ៃិងចាំណុចមផសងៗមទ្ៀតដែលៃឹងព្តូវវៃិិចឆយ័មោយតុោការ 
ៃិងមធវើការម្លើយតបមៅៃឹងេតិដែលដងលងមោយភាគីមាខ ងមទ្ៀតដែលបាៃអ្ះអាងមោយយុតតិធេ ៌
ៃិងមោយសេធេ ៌េុៃមរលតុោការសមព្េចមសចក្សតីមៅមលើបណតឹ ងមនាះ ។ 

                                                 
123 មាព្តា ១១៤ នៃព្ក្សេែដែល  
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 ការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់តុោការព្តូវធានាឲ្យមាៃព្បសិទ្ធិភារ ៃិងឳកាសនៃ
សិទ្ធិទាេទារឲ្យសាក្សសួរដែលគូភាគីអាចមាៃវតតមាៃមៅកាលបរមិចឆទ្ចាំមពាះេុខោន មៅវញិមៅេក្ស 
ៃិងមធវើការដងលងការណ៍ ៃិងសាក្សសួរមោយផ្ទា ល់មាត់ក្សនុងៃីតិវធិីនៃការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់
មាត់ មែើេបឲី្យតុោការមាៃភារង្កយព្សួលដសវងរក្សការរិតមែើេបមីធវើការវៃិិចឆ័យមលើបណតឹ ង។ 
ែូមចនះក្សនុងក្សរណីណាក្សម៏ោយ តុោការព្តូវមោររមៅតាេមោលការណ៍ចាំមពាះេុខ124 ម ើយផតល់
ឳកាសឲ្យភាគីទាាំងសងខាងមធវើការអ្ះអាងមោយខលួៃឯង មពាលគឺតុោការព្តូវក្សាំណតក់ាលបរមិចឆទ្
ដែលភាគីសងខាងអាចមាៃវតតមាៃបាៃ។ ព្បសិៃមបើតុោការមកាះមៅភាគីដតមាខ ងសួរ ៃិងសាត ប់
មោបល់ដតភាគីមាខ ងមោយោម ៃវតតមាៃរបស់ភាគីមាខ ងមទ្ៀត អាចៃឹងមធវើឲ្យការសមព្េចមសចក្សតីរបស់
តុោការរុាំមាៃភារព្តឹេព្តូវ ។ 
 ២.២.២ សក្សេមភារក្សនុងៃតីវិធិនីៃការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់ 
  ២.២.២.១ ការដងលងអ្ាំរលីទ្ធផលនៃៃតីវិធិមីព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុ 
 មៅក្សនុងៃីតិវធិីនៃការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់ភាគីព្តូវមធវើមសចក្សតីដងលងការណ៍អ្ាំរី
លទ្ធផលនៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាប់ការទាញម តុផល ៃិងព្តូវមធវើម ើងមោយចងអុលបង្កា ញឲ្យ
បាៃចាស់ោស់ ៃូវអ្ងគម តុដែលៃឹងព្តូវបញ្ា ក្ស់មោយការរិៃិតយភសតុតាងមៅមរលមព្កាយ 
មៅក្សនុងៃីតិវធិីទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត 1់28F

125  មាៃៃយ័ថាគូភាគីដងលងការណ៍អ្ាំរីខលឹេសារនៃ
ការអ្ះអាងអ្ងគម តុរបស់ភាគី ការមរៀបចាំចាំណុចវវិាទ្ ៃិងការរិៃិតយភសតុតាងជាឯក្សសារ ដែលព្តូវ
បាៃបចចបៃ់ីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល មៅក្សនុងៃីតិវធិីនៃការទាញម តុផលមោយ
ផ្ទា ល់មាត់។ ប ុដៃតមោយសារ ការមធវើមសចក្សតីដងលងការណ៍មៃះេិៃដេៃជាសក្សេមភារនៃបណតឹ ង  
ែូចមៃះេិៃចាាំបាចោ់ក្សក់្សាំ ិតោចខ់ាតឱ្យគូភាគីមធវើមសចក្សតីដងលងការណ៍មនាះមទ្ មោយសារព្គប់
សក្សេមភារការង្ករ ដែលបាៃមធវើមៅក្សនុងៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផលសុទ្ធដតមាៃមៅ
ក្សនុងក្សាំណតម់ តុសតីរីៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបទ់ាញម តុផលមនាះព្សាប។់ ក្សនុងក្សរណីមៃះ តុោការ
អាចមធវើមសចក្សតីដងលងការណ៍សមងខបរីលទ្ធផលនៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបទ់ាញម តុផលមនាះបាៃ 
ម ើយសួរបញ្ា ក្សគូ់ភាគីថាមតើយល់ព្រេ ឬមទ្ មព្កាយមរលដែលតុោការបាៃមលើក្សរចួេក្សមៃះ។ 
មៃះគឺជាៃីតិវធិីេួយដែលព្តូវមធវើម ើងមោយយក្សសក្សេមភារដែលបាៃមធវើក្សនុងៃីតិវធិីមព្តៀេ
សព្មាបក់ារទាញម តុផលទាាំងព្សរង ែូចជាការអ្ះអាងអ្ងគម តុរបស់ភាគី ការមរៀបចាំចាំណុច

                                                 
124 មាព្តា ៣ នៃព្ក្សេែដែល  
125 មាព្តា ១១៦ នៃព្ក្សេែដែល  
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វវិាទ្ ៃិងការរិៃិតយភសតុតាងជាឯក្សសារេក្សោក្ស់ក្សនុងក្សេមវតថុ នៃការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់
មាតដ់តេតង មែើេបយីក្សេក្សមធវើជាឯក្សសារេូលោឋ ៃនៃការមចញសាលព្ក្សេ ។ 
  ២.២.២.២ ការរៃិតិយភសតុតាងមោយសេ ូវធិ ី
   ក្ស.  ភារចាាំបាចន់ៃការរិៃិតយភសតុតាងមោយសេូ វធិី 
 មៅក្សនុងកាលបរមិចឆទ្នៃការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត់ បនាា ប់រីបាៃបចច ប់ការ
មរៀបចាំចាំណុចវវិាទ្ ៃិង   ភសតុតាងរចួម ើយ តុោការព្តូវមធវើឱ្យការរិៃិតយភសតុតាងអាចព្បព្រឹតត
មៅជាបនាា បប់ាៃ126។ ការសាក្សសួរមៅមលើសាក្សស ីឬសាេភីាគី មបើអាចមធវើបាៃព្តូវមោយសេូ 
វធិី127។ តាេរយៈការរិៃិតយភសតុតាងមោយសេូ វធិី តុោការ ៃឹងអាចមធវើការវៃិិចឆយ័បាៃព្តឹេ
ព្តូវ ម ើយបាៃមលឿៃ មោយដផអក្សមលើជាំមៃឿចិតតងមីៗ ។ 
 ឧទា រណ៍: មៅក្សនុងៃីតិវធិីទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត់ តុោការបាៃសាក្សសួរ
សាក្សសមី ម្ ះ “គ” សាេខីលួៃចុងចមេលើយ ៃិងសាេខីលួៃមែើេមចាទ្ ។ 
   ខ. ការសាក្សសួរសាក្សស ី
 សាក្សស ីគឺជាតតិយជៃដែលព្តូវតុោការបញ្ា ឲ្យមធវើរបាយការណ៍ជូៃតុោការ សតីរីអ្ងគ
ម តុក្សនុងអ្តីតកាល ដែលខលួៃបាៃជួបព្បទ្ះមោយខលួៃឯងមៅមព្ៅបណតឹ ង ។ ជាមោលការណ៍ 
ជៃដែលព្តូវបាៃមកាះមៅជាសាក្សស ីព្តូវបង្កា ញខលួៃចាំមពាះេុខតុោការ ព្តូវមធវើសេបង128ម ើយ
មាៃក្សរណីយក្សិចចម្លើយជាក្សសិណសាក្សស ី។ ក្សនុងក្សរណីដែលសាក្សសោីម ៃវតតមាៃចាំមពាះេុខតុោ- 
ការតាេការមកាះមៅមោយោម ៃេូលម តុព្តឹេព្តូវមទ្ តុោការអាចបង្កគ បឲ់្យនាាំខលួៃសាក្សសមីនាះ
បាៃ មោយែីកាសមព្េច132F

129។ សាក្សសពី្តូវម្លើយព្បាបតុ់ោការៃូវអ្ងគម តុដែលខលួៃបាៃជួបផ្ទា ល់ 
ម ើយេៃិអាចឲ្យអ្នក្សមផសងម្លើយជាំៃួសខលួៃបាៃម ើយ ។ 
 សាក្សសអីាចបែិមសធក្សនុងការផតល់ចមេលើយជាក្សសិណសាក្សសបីាៃ ចាំមពាះចាំណុចដែលអាច
មធវើឲ្យសាេីខលួៃ ឬស រ័ទ្ធរបស់សាក្សស ីឬញាតិែនទ្មទ្ៀតទ្ទ្ួលរងមព្ោះៃូវការមចាទ្ព្បកាៃ់រី  
បណតឹ ងអាជ្ា  ឬទ្ទ្ួលការផតនាា មទាស ឬមាៃការពាក្សរ់័ៃធចាំមពាះចាំណុចដែលព្តូវជាការសមាៃ ត់
ក្សនុងេុខនាទ្ីរបស់សាក្សសី133F

130។  

                                                 
126 មាព្តា ១២៧ ក្សថាខណឌ ទី្១ នៃព្ក្សេែដែល  
127 មាព្តា ១២៧ ក្សថាខណឌ ទី្ ២ នៃព្ក្សេែដែល  
128 មាព្តា ១៣៧ នៃព្ក្សេែដែល  
129 មាព្តា ១៣២ នៃព្ក្សេែដែល 
130 មាព្តា ១៣៤ នៃព្ក្សេែដែល  
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 ជាមោលការណ៍ ការសាក្សសួរសាក្សសពី្តូវមធវើម ើងមៅតុោការដែលចាតក់ារបណតឹ ងមនាះ 
មៅក្សនុងសាលសវនាការដែលមបើក្សម ើងជាសាធារណៈ ក្ស៏ប ុដៃតក្សនុងក្សរណីដែលសាក្សសេីិៃអាច
បង្កា ញខលួៃចាំមពាះេុខតុោការ មោយសារជេៃឺ ឬមោយសារចាស់ជរា តុោការអាចមធវើការ
សាក្សសួររិមសសមព្ៅតុោការបាៃ។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ តុោការអាចឲ្យមៅព្ក្សេមាន ក្សក់្សនុងចាំមណាេ
មៅព្ក្សេដែលជាសមាជិក្សនៃព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះ  ឬក្ស៏ឲ្យមៅព្ក្សេនៃតុោការមផសង មៅសាក្ស
សួរសាក្សសបីាៃ134F

131។ 
   គ. ការសាក្សសួរភាគី132 
 ការសាក្សសួរភាគី គឺជាការរៃិិតយភសតុតាងដែលមធវើម ើងមោយតុោការមែើេបទី្ទ្ួលៃូវ
ភសតុតាងមលើសាេភីាគី មោយឲ្យមធវើមសចក្សតីដងលងការណ៍អ្ាំរីអ្ងគម តុដែលខលួៃបាៃជបួផ្ទា ល់មនាះ 
តាេការមសនើសុាំ ឬតាេ្នាា ៃុសិទ្ធិរបស់តុោការ។ មព្កាេមោលការណ៍នៃការទាញម តុផល 
ព្បសិៃមបើសាេភីាគីេៃិបាៃអ្ះអាងក្សនុងការទាញម តុផលមទ្ តុោការេៃិអាចយក្សមសចក្សតី
ដងលងការណ៍រីេៃុេក្សគិតរិចារណាមធវើការវៃិិចឆយ័ក្សនុងការមចញសាលព្ក្សេបាៃម ើយ ។  
 ចាំមពាះៃីតិវធិីយក្សមសចក្សតីដងលងការណ៍របស់អ្នក្សតាំណាងដែលចាបប់ាៃក្សាំណត(់ៃីតិបគុគល 
អ្ៃីតិជៃ ជៃមៅមព្កាេអាណារោបាល) ឬអ្នក្សតាំណាងមោយអាណតតិ គឺព្តូវមធវើតាេៃីតិវធិីសាក្ស 
សួរភាគី មោយចាតទុ់្ក្សថាជៃទាាំងមនាះែូចសាេភីាគីដែរ ។ 
    .  ការមធវើមកាសលយវចិយ័133  
 ការមធវើមកាសលយវចិ័យ គឺជាការរិៃិតយភសតុតាងដែលតុោការក្សាំណត់ឲ្យអ្នក្សមធវើមកាស
លយវចិ័យដែលមាៃចាំមណះវជិាា  ៃិងបទ្រិមសាធៃរ៍ិមសស ឲ្យមធវើរបាយការណ៍អ្ាំរីរបូេៃតនៃបទ្
រិមសាធៃដ៍ែលខលួៃបាៃែឹងតាេចាំមណះវជិាា  ៃិងបទ្រិមសាធៃរ៍បស់ខលួៃចាំមពាះអ្ងគម តុជាក្សដ់សតង 
ដែលជាបញ្ា មៅក្សនុងបណតឹ ងមនាះ។ តុោការជាអ្នក្សក្សាំណត់អ្នក្សមធវើមកាសលយវចិ័យ ម ើយជៃ
ដែលមាៃចាំមណះវជិាា  ៃិងបទ្រិមសាធៃ៍ព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុងការមធវើមកាសលយវចិ័យ ក្ស៏ប ុដៃត 
តាេធេមតា មព្ៅរីជៃដែលតុោការបាៃក្សាំណត់ជាអ្នក្សមធវើមកាសលយវចិយ័មៃះ ក្ស៏មាៃជៃមផសង
មទ្ៀត ដែលមាៃចាំមណះវជិាា  ៃិងបទ្រិមសាធៃ៍ព្បហាក្ស់ព្បដ លោន ដែរ ម តុមៃះម ើយ េិៃ
ចាាំបាច់មធវើការរិៃិតយភសតុតាងមោយមាៃការបងខាំឲ្យមធវើមកាសលយវចិ័យមនាះចូលតុោការែូច
សាក្សសមីទ្។  

                                                 
131 មាព្តា ១៣៦ នៃព្ក្សេែដែល  
132 មាព្តា ១៤០ ៃិង១៤២ នៃព្ក្សេែដែល  
133 មាព្តា ១៤៣ ៃិង១៤៧ នៃព្ក្សេែដែល  
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 មោយដ ក្សក្សនុងក្សរណីដែលមាៃម តុរារាាំងែល់សចចភារនៃការមធវើមកាសលយវចិយ័របស់
អ្នក្សជាំនាញ ភាគអីាចបតឹងផ្ទតម់ចាលអ្នក្សមធវើមកាសលយវចិយ័មនាះបាៃ ។ 
   ង.  ភសតុតាងជាឯក្សសារ 
 ឯក្សសារមាៃអាៃុភារសាំខាៃស់ព្មាបប់ញ្ា ក្សអ់្ងគម តុដែលក្សាំរុងមាៃវវិាទ្។ មគអាច
ដបងដចក្សឯក្សសារជាមព្ចើៃព្បមភទ្ៈ 
 -ឯក្សសារសាធារណៈ ៃិងឯក្សសារឯក្សជៃ 

ឧទា រណ៍ : វញិ្ញ បៃបព្តសាំោល់មាច ស់អ្ចលៃវតថុមលខ:១២៣៤៤-៩៨៧៧១ ចុះនងៃ
ទ្ី១៤ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៥ សថិតមៅក្សនុងភូេ២ិ០ សង្កេ ត ់បឹងក្សក្សទ់្ី២ ខណឌ ទ្ួលមោក្ស រាជធាៃីភនាំមរញ 
របស់ព្បធាៃេៃាីរមរៀបចាំដែៃែីៃគរបូៃីយក្សេម សាំណង ់ ៃិងសុរមិោែី រាជធាៃីភនាំមរញ ។ ក្សចិច
សៃោទ្ិញលក្សែ់ី រវាងមោក្ស “ក្ស” ៃិងមោក្ស “ខ” ដែលមាៃវញិ្ញ បៃបព្តសាំោល់មាច ស់អ្ចលៃ
វតថុមលខ: ១២៣៤៤-៩៨៧៧១ ចុះនងៃទ្១ី៤ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៥ សថិតមៅក្សនុងភូេ ិ២០ សង្កេ តប់ឹង
ក្សក្សទ់្២ី ខណឌ ទ្ួលមោក្ស រាជធាៃីភនាំមរញ របស់ព្បធាៃេៃារីមរៀបចាំដែៃែីៃគរបូៃីយក្សេម សាំណង ់
ៃិង សុរមិោែ ីរាជធាៃភីនាំមរញ ចុះនងៃទ្១ី២ ដខេងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 
 -ឯក្សសាររវាងឯក្សជៃ ៃិងឯក្សសារយថាភូត 

ឧទា រណ៍: ក្សិចចសៃោទ្ិញលក្សែ់ី រវាងមោក្ស “ក្ស” ៃិងមោក្ស “ខ” ដែលមាៃ
វញិ្ញ បៃបព្តសាំោល់មាច ស់អ្ចលៃវតថុមលខ:១២៣៤៤-៩៨៧៧១ ចុះនងៃទ្ី១៤ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៥ 
សថិតមៅក្សនុងភូេ២ិ០ សង្កេ តប់ឹងក្សក្សទ់្ី២ ខណឌ ទ្ួលមោក្ស រាជធាៃីភនាំមរញ របស់ព្បធាៃេៃាីរ
មរៀបចាំដែៃែី ៃគរបូៃីយក្សេម សាំណង ់ៃិងសុរមិោែី រាជធាៃីភនាំមរញ ចុះនងៃទ្ី១២ ដខេងុិនា ឆ្ន ាំ
២០១៤។ ៃងិ ក្សិចចសៃោទ្ញិលក្សែ់ីមៃះ មោយមោក្សមៅសង្កេ ត ់បឹងក្សក្សទ់្ី២ បាៃចុះមលខ ៃិង
 តថមលខា ដែលមាៃមលខ ២៦/តរឌ្ ចុះនងៃទ្១ី២ ដខេងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 

  ច.  ការព្តតួរៃិតិយ 
 ការព្តួតរិៃិតយ គឺជាការបញ្ា ក្សភ់សតុតាងមែើេបទី្ទ្ួលបាៃៃូវឯក្សសារភសតុតាង មោយ
ការរិៃិតយៃូវភៃិភាគ ឬបាតុភូតនៃវតថុមោយផ្ទា ល់ មោយមៅព្ក្សេ មោយមព្បើវញិ្ញ ណព្បាាំរបស់
ខលួៃ (ចក្សខុវញិ្ញ ណ មសាតវញិ្ញ ណ កាយវញិ្ញ ណ ឃាៃវញិ្ញ ណ ជវីាា វញិ្ញ ណ)137F

134 ម ើយវតថុ ឬេៃុសស
ដែលជាក្សេមវតថុមនាះមគមៅថា វតថុដែលព្តូវព្តតួរិៃតិយ ។ 
  ២.២.២.៣ ការផសះផា 

រៃយល់មៅជាំរូក្សទ្ី៣ ការសះជាតាេផលូវបណតឹ ង ៣.៣ ការសាក្សលបងផសះផា ។ 

                                                 
134 មសចក្សតីរៃយល់អ្ាំរីព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី ភាគ ១ ឆ្ន ាំ ២០០៨ វគគ ៣-២-៣-៦-៦ ទ្ាំររ័ទី្ ១២២  



នីតិវធិីននការជត្រមះកែីមលើក្សទី១ 
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  ២.២.២.៤ ការបចចបក់ារទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត់1 1 6 F

135 
 មៅមរលដែលបាៃបចចបក់ារទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាតម់ ើយ តុោការព្តូវមធវើការ
ព្បកាសអ្ាំរមីសចក្សតីសមព្េច ប ុដៃតតុោការអាចអ្ៃុញ្ញ តឲ្យភាគីមាន ក្ស់ៗ  មធវើការទាញម តុផលចុង
មព្កាយបាៃ េុៃៃឹងបចឈបៃ់ីតិវធិីការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់។  
 ការទាញម តុផលចុងមព្កាយ គឺជាឳកាសេយួសព្មាបឲ់្យភាគីមាន ក្ស់ៗ  មធវើការបមចចញ
េតិរបស់ខលួៃជាចុងមព្កាយសតីរីភារព្តឹេព្តូវ ឬេៃិព្តឹេព្តូវនៃការទាេទាររបស់ខលួៃ មោយដផអក្ស
មលើលទ្ធផលនៃការព្តួតរិៃិតយភសតុតាង ម តុមៃះម ើយតុោការព្តូវផតល់ឳកាសែល់ភាគី
ៃីេយួៗនៃមរឿងក្សតីមធវើការបមចចញេតិរបស់ខលួៃ មែើេបតុីោការមាៃភារព្គបព់្ោៃម់ែើេបមីចញ
សាលព្ក្សេ ។ 
 

ជាំរូក្សទី្៣ ការសះជាតាេផលូវបណតឹ ង 
៣.១ អ្តថៃយ័នៃការសះជាតាេផលូវបណតឹ ង 

ការសះជាតាេផលូវបណតឹ ង គជឺាសក្សេមភារដែលមែើេមចាទ្ ៃិងចុងចមេលើយមធវើសេបទាៃ
ោន មៅវញិមៅេក្ស (លះបងម់រៀងៗខលួៃ) ៃូវការអ្ះអាងអ្ាំរអី្តថិភារ ឬៃតថិភារនៃសិទ្ធិ ឬទ្ាំនាក្ស់
ទ្ាំៃងគតិយុតតដែលជាក្សេមវតថុនៃបណតឹ ង ៃិងព្រេមព្រៀងបចចបវ់វិាទ្មៅក្សនុងៃតីិវធិីបណតឹ ង ម ើយ
មធវើមសចក្សតីដងលងការណ៍អ្ាំរីលទ្ធផលមនាះ មោយឯក្សភារោន ចាំមពាះេុខតុោការ136។ ម តុមៃះ
ម ើយ ការសះជាគឺជាេូលម តុែស៏ាំខាៃេ់យួនៃការបចចបប់ណតឹ ង ែូចសាលព្ក្សេសាថ ររដែរ ។  

 

៣.២ ផលព្បមោជៃន៍ៃការសះជាតាេផលូវបណតឹ ង 
ការមោះព្សាយជមមាល ះរែឋបបមវណីមៅក្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជា ព្បជារលរែឋ ក្សែូ៏ចជាព្បមទ្ស

ជាតិដែរ គឺបាៃឲ្យតនេលោ ងខពស់មៅមលើការមោះព្សាយវវិាទ្ មោយមព្បើៃីតិវធិីផសះផា ។  
 គុណសេបតតនិៃការផសះផា 
 មបើមព្បៀបមធៀបៃឹងែាំមណាះព្សាយជមមាល ះតាេសាលព្ក្សេ ការផសះផា គឺជាែាំមណាះ
ព្សាយនៃជមមាល ះដែលមាៃគុណសេបតតិែូចតមៅ៖ 

 (ក្ស) អាចទ្ទ្ួលៃូវខលេឹសារនៃការសះជាសេរេយដែលព្សបមៅៃឹងលក្សខណៈ ៃងិសាថ ៃ
ភារនៃមរឿងក្សេី ។ 

                                                 
135 មាព្តា ១១៦ ក្សថាខណឌ ទី្៥ នៃព្ក្សេែដែល  
136មសចក្សតីរៃយល់អ្ាំរីព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី ភាគ ១ ឆ្ន ាំ ២០០៨ ទ្ាំររ័ទី្ ១៦៤  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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 (ខ) ភាគីៃងឹអ្ៃុវតតមោយសម័ព្គចិតតៃូវកាតរវក្សិចចដែលបាៃសៃោក្សនុងការសះជា ។ 
 (គ) អាចរក្សាៃូវភារព្បព្ក្សតៃូីវទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងរវាងភាគី នាមរលអ្នាគតបាៃ ។ 
 

៣.៣ ការសាក្សលបងផសះផា 
នាកាលបរមិចឆទ្ែាំបូងនៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល តុោការគបបសីាក្ស

លបងមធវើការផសះផាជាេុៃសិៃមៅមរលដែលភាគីទាាំងរីរមាៃវតតមាៃមៅកាលបរមិចឆទ្មនាះ137។  
ការផសះផា មៃះេៃិព្តូវដតមធវើមៅក្សនុង ៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផលប ុមណាា ះមទ្ ប ុដៃត
តុោការអាចមធវើមៅព្គបែ់ាំណាក្សក់ាលទាាំងអ្ស់នៃៃីតិវធិី138។ បញ្ញ តតិនៃមាព្តាមៃះបាៃអ្ៃុញ្ញ ត
ឱ្យតុោការព្តូវដតមធវើការសាក្សលបងផសះផាគូភាគីក្សរ៏តិដេៃ ប ុដៃតតុោការអាចសមព្េចចិតតថា
ព្តូវផសះផា ឬេៃិមធវើការផសះផា អាព្ស័យមៅមលើសាថ ៃភារ ៃិងមោលបាំណងរបស់គូភាគីនៃ
មរឿងក្សតីៃីេយួៗ។ មបើតុោការបាៃែឹងចាស់ោស់តាេរយៈអាក្សបបក្សិរោិរបស់ភាគថីារុាំមាៃ  
្ៃាៈសះជាមទ្ ឬម ើញថាការផសះផាេៃិមាៃភារសេរេយមទ្មនាះ េៃិចាាំបាចម់ធវើការផសះផានា
មរលែាំបូងនៃៃតីិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផលមនាះមទ្ ។ ម តុដែលអ្ៃុញ្ញ តឱ្យមធវើដបប
មៃះរីមព្ពាះថា មបើតុោការសមព្េចមធវើការសាក្សលបងផសះផា ម ើយេៃិបាៃសមព្េចមៅខណៈ
មនាះក្សម៏ោយ ក្សតុ៏ោការអាចមធវើការសាក្សលបងផសះផាមរលមព្កាយមទ្ៀតបាៃដែរ រីមព្ពាះមាព្តា 
៩៧ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី បាៃដចងថា តុោការអាចសាក្សលបងមធវើការផសះផារ បាៃមទាះបី     
បណតឹ ងសថិតក្សនុ ងែាំណាក្សក់ាលណាក្សម៏ោយ  ។ 
 មែើេបឱី្យការផសះផាទ្ទ្ួលបាៃលទ្ធផលលអ តុោការអាចមព្បើព្បាស់ៃូវវធិីសាស្តសតសេរេយ 
តាេ្នាា ៃុសិទ្ធិមាៃែូចជា តុោការអាចមសនើសុាំឱ្យភាគីមាខ ងមចញមព្ៅបៃាបតុ់ោការមោយមាៃ
ការព្រេមព្រៀងរីភាគីមាខ ងមទ្ៀតជាេុៃសិៃមែើេបមីជៀសវាងៃូវភារេៃាិលសងសយ័ថាតុោការ
មាៃការលមេអៀង ម ើយរោោេមធវើការបចចុ ះបចាូ លភាគីមាខ ងមទ្ៀតមែើេបឱី្យមាៃការព្រេមព្រៀង
ោន  ឬតុោការមព្បើវធិីសាស្តសតមផសងៗមទ្ៀតដែលតុោការយល់ម ើញថាអាចមាៃព្បសិទ្ធិភារ
សព្មាប់មធវើការផសះផា ។ មបើការផសះផារុាំបាៃសមព្េចមៅក្សនុងៃីតិវធិីមៃះមទ្ មនាះតុោការព្តូវ
បៃតៃីតិវធិីតមៅមទ្ៀតមែើេបមីរៀបចាំចាំណុចវវិាទ្ ។ ការមរៀបចាំចាំណុចវវិាទ្មៃះ គឺសាំខាៃ់ណាស់
សព្មាបតុ់ោការ រីមព្ពាះថាតុោការព្តូវែឹងថាអ្វីជាអ្ងគម តុដែលបាៃមោះព្សាយម ើយ ៃិង
អ្ងគម តុណាខលះដែលេៃិទាៃប់ាៃមោះព្សាយម ើយមៅក្សនុងមរឿងក្សតីមៃះ ។ 
 
                                                 
137មាព្តា ១០៤ នៃព្ក្សេែដែល  
138មាព្តា ៩៧ នៃព្ក្សេែដែល  



នីតិវធិីននការជត្រមះកែីមលើក្សទី១ 
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៣.៤ ការផសះផាមព្ៅតុោការ 
ក្សនុងក្សរណីដែលតុោការយល់ម ើញថាសេរេយ តុោការក្សអ៏ាចមធវើការផសះផាតាេផលូវ

បណតឹ ង មៅមព្ៅតុោការបាៃ139។ 
ឧទា រណ៍: ពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹជមមាល ះព្រាំដែៃ ឬសតីរីការសាងសង ់ អាចមាៃក្សរណីដែលគួរ

ដតផសះផាមោយមេើលតាេសាថ ៃភារផ្ទា ល់ទ្ីក្សដៃលង ។ 
 

៣.៥ អាៃុភារ ៃិងក្សាំណតម់ តុនៃការសះជា 
ក្សនុងក្សរណីដែលមាៃការសះជា ការលះបង់ៃូវការទាេទារ ឬការទ្ទ្ួលសាគ ល់ៃូវការ

ទាេទារ ព្តូវបាៃក្សតព់្តាក្សនុងក្សាំណត់ម តុ ក្សាំណត់ម តុមៃះមាៃអាៃុភារែូចោន ៃឹងសាលព្ក្សេ
សាថ ររ14 3F

140។ តុោការេៃិចាាំបាច់មចញែីកាសមព្េចទ្ទ្ួលសាគ ល់ការសះជាមទ្ ព្ោៃដ់តសរមសរ
ក្សនុងក្សាំណត់ម តុ អ្ាំរីខលឹេសារនៃការសះជាមៅ មាៃែូចជា “ការែក្សពាក្សយបណតឹ ង ការផសះផា 
ការលះបង់ការទាេទារ ៃិងការទ្ទ្ួលសាគ ល់ការទាេទារ ”141 ៃិង “ការែក្សពាក្សយបណតឹ ងការ
ផសះផា ការលះបងក់ារទាេទារ ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ការទាេទារ ៃិងការសារភារ ”142 មនាះការសះជា
ៃឹងមាៃអ្ៃុភារ ។  

អាៃុភារមៃះ មាៃៃយ័ែូចោន ៃឹងសាលព្ក្សេសាថ ររ ម ើយអាៃុភារនៃការសះជាអាច
បចចបប់ណតឹ ង ៃងិមាៃអាៃុភារអ្ៃុវតត មៅៃឹងការផតល់តាវកាលិក្សជាក្សាំណតេ់យួ ។ មាៃៃយ័ថា 
ភាគីអាចយក្សក្សាំណតម់ តុដែលបាៃចុះអ្ាំរីការសះជាមនាះេក្សមធវើជាលិខិតអ្ៃុវតត មែើេបោីក្ស់
ពាក្សយសុាំឱ្យអ្ៃុវតតមោយបងខាំបាៃ143។ ែូមចនះម ើយ ក្សនុងក្សរណីដែល ភាគីមាខ ងមទ្ៀតេៃិបាំមរញ
កាតរវក្សិចច ដែលបាៃក្សាំណតម់ៅក្សនុងក្សាំណតម់ តុនៃការសះជាមនាះមទ្អាចអ្ៃុវតតមោយបងខាំបាៃ 
ម ើយមៃះគឺជាចាំណុចេយួែស៏ាំខាៃម់ែើេបរីៃយល់ដណនាាំឱ្យភាគីសះជា ។ 

តាេធេមតា មៅក្សនុងក្សាំណតម់ តុនៃការសះជា ព្តូវសរមសរដតព្បការនៃការសះជា ដែល
ជាខលឹេសារនៃការសះជាដែលបាៃព្រេមព្រៀង េិៃសរមសរលេអតិអ្ាំរីការចរចាមៅក្សនុងៃីតិវធិីនៃ
ការសះជាមទ្  មោយសារដតមៅក្សនុង  ែាំណាក្ស់កាលនៃការចរចាមៃះ ភាគីបាៃៃិោយមោយ

                                                 
139 មាព្តា ២២០ ក្សថាខណឌ ទី្២ នៃព្ក្សេែដែល  
140 មាព្តា ២២២ នៃព្ក្សេែដែល  
141 មាព្តា ១១១ចាំណុច   នៃព្ក្សេែដែល  
142 មាព្តា ១១៩ ក្សថាខណឌ ទី្១ ចាំណុច ក្ស នៃព្ក្សេែដែល  
143 មាព្តា ៣៥០ ក្សថាខណឌ ទី្២ចាំណុច ឈ នៃព្ក្សេែដែល  
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មសាម ះអ្ាំរីបញ្ា នានា ម តុមៃះម ើយ ភាគមព្ចើៃគឺជាក្សរណីដែលមាៃការរិបាក្សៃឹងសរមសរជា
ក្សាំណតម់ តុទុ្ក្ស ។ 

ែូចដែលបាៃរៃយល់ខាងមលើ ព្បការនៃការសះជាអាចមាៃក្សរណីដែលអាចអ្ៃុវតតបាៃ 
ម តុមៃះម ើយ ព្តូវសរមសរឱ្យព្បយត័ន ៃិងឱ្យបាៃចាស់ោស់ព្រេទាាំងកុ្សាំឱ្យមាៃការខវះខាត។ 
មព្កាយការសរមសរអ្ាំរីព្បការនៃការសះជា តុោការគបបអីាៃឱ្យភាគីទាាំងសងខាងសាត ប ់ម ើយ
សួរបញ្ា ក្សរ់ីភាគីទាាំងសងខាង ។ 
 

 ជាំរូក្សទី្៤ : ការសមព្េចមសចក្សតជីាសាលព្ក្សេ 
៤.១ សាលព្ក្សេចាំមពាះេុខ 

៤.១.១  ក្សាំមណើ តអាៃុភារនៃសាលព្ក្សេ 
មាព្តា ១៨៦ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីឆ្ន ាំ២០០៦ ដចងថា “សាលព្ក្សេៃឹងមាៃអ្ៃុភារ

មោយការព្បកាស ” ។ សាលព្ក្សេរុាំមាៃអាៃុភារម ើយតាេរយៈការជូៃែាំណឹងមោយវធិីមផសង
សតីរីការព្បកាស ។ 

៤.១.២  ការព្បកាសសាលព្ក្សេ  
   ៤.១.២.១ កាលបរមិចឆទ្ព្បកាសសាលព្ក្សេ 

ការព្បកាសសាលព្ក្សេព្តូវមធវើម ើងក្សនុងអ្ាំ ុងមរល ១ដខ គិតចាបរ់ីនងៃដែលបាៃបចចប ់
ការទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត់144។ ក្សនុងអ្ាំ ុងមរលមៃះ តុោការអាចមាៃឱ្កាសព្សាវ
ព្ជាវឱ្យបាៃសីុជមព្ៅអ្ាំរីអ្ងគម តុ   ៃិងអ្ងគចាប់  ម ើយមព្តៀេសាលព្ក្សេឱ្យបាៃសេព្សប
បាៃ ។ ប ុដៃត ការព្បកាសសាលព្ក្សេព្តូវមធវើម ើងក្សនុងអ្ាំ ុងមរល១ដខមៃះ េៃិព្តូវយក្សេក្សអ្ៃុវតត
ម ើយ ចាំមពាះមរឿងក្សតីដែលមាៃភារសមុគសាម ញខាល ាំង ឬ មាៃកាលៈមទ្សៈរិមសសមផសងមទ្ៀត ។ 
   ៤.១.២.២ រមបៀបនៃព្បកាសសាលព្ក្សេ 
  ការព្បកាសសាលព្ក្សេព្តូវមធវើម ើងតាេការបរមិចឆទ្ មៅក្សនុងសាលសវនាការដែលមបើក្ស
ជាសាធារណៈ មោយព្បធាៃព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះ ជាអ្នក្សអាៃមសចក្សែីសមព្េចបចចប់ មោយដផអក្ស
មលើចាបម់ែើេនៃសាលព្ក្សេ ។ ប ុដៃែក្សនុងក្សរណីដែលព្បធាៃព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះមាៃធុរៈ មៅព្ក្សេ
ព្បឹក្សាអាចជាំៃួសបាៃ145។ ការព្បកាសសាលព្ក្សេអាចមធវើបាៃមទាះបីជាោម ៃវតតមាៃរបស់គូភាគី
មៅក្សនុងសាលសវនាការក្ស៏មោយ 149F

146 គឺមោយសារដតភាគីេិៃចាាំបាច់មធវើសក្សេមភារអ្វីទាាំងអ្ស់ 

                                                 
144 មាព្តា ១៨៧ នៃព្ក្សេែដែល  
145 មាព្តា ១៨៨ ក្សថាខណឌ ទី្១  នៃព្ក្សេែដែល  
146 មាព្តា ១៨៨ ក្សថាខណឌ ទី្២  នៃព្ក្សេែដែល  
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មៅមរលព្បកាសសាលព្ក្សេមៃះមទ្ ។ មទាះបីជាភាគីអ្វតតមាៃមៅកាលបរមិចឆទ្នៃការព្បកាស
សាលព្ក្សេក្សម៏ោយ ក្សវ៏ាេៃិដេៃជាសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខ ។ 
 មរលព្បកាសសាលព្ក្សេ ព្ោៃដ់តអាៃមសចក្សែីសមព្េចបចចប ់ ជាការព្គបព់្ោៃ ់ ក្សប៏ ុដៃែ
ព្បសិៃមបើយល់ម ើញថាសេរេយ ព្បធាៃព្ក្សរេព្បឹក្សាជាំៃុាំជព្េះអាចអាៃសាំអាងម តុនៃសាល
ព្ក្សេ ឫរៃយល់ខលឹេសារនៃសាំអាងម តុមនាះមោយផ្ទា ល់មាតប់ាៃ 150F

147។ មៅក្សនុងចាំណុចមៃះ មែើេ
មចាទ្ក្សត ីឬចុងចមេលើយក្សតី ដតងដតចងឱ់្យតុោការអាៃសាំអាងម តុនៃសាលព្ក្សេ ឬរៃយល់ខលឹេសារ
នៃសាំអាងម តុណាស់ មព្ពាះមែើេបមីោយបាៃែឹងថា មតើខលួៃចាញ់ក្សតីមោយេូលម តុអ្វ ី ៃិងខលួៃ
ឈនះក្សតីមោយសារម តុផលដបបណា ។ 

៤.១.៣  លិខតិសាលព្ក្សេ 
  ការព្បកាសាលព្ក្សេព្តូវមធវើម ើងមោយដផអក្សមលើចាបម់ែើេនៃេូលសាលព្ក្សេ ម តុមៃះ
ម ើយ េុៃៃឹងព្បកាសសាលព្ក្សេ ព្តូវមធវើលិខិតសាលព្ក្សេជាេុៃសិៃ ។  
  មៅក្សនុងលិខិតសាលព្ក្សេ ព្តូវសរមសរចាំណុច ែូចមាៃដចងក្សនុងមាព្តា១៨៩នៃព្ក្សេែដែល។ 
ការសរមសរលិខិតសាលព្ក្សេ មោយដផអក្សមលើចាំណុចចាាំបាច ់ ម តុមៃះម ើយគបបរីិចារណាែល់
ទ្ព្េងស់ព្មាបអ់្ៃុវតែជាក្សដ់សែង  ។ 

ទ្ព្េងន់ៃលិខិតសាលព្ក្សេេយួ ែូចតមៅៈ 
(១) តុោការ 

         (២) នងៃបចចបក់ារទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់
  (៣) ម ម្ ះ ឬនាេក្សរណ៍ ៃិងអាសយោឋ ៃរបស់ភាគ ី ម ើយៃិង ម ម្ ះ ៃិង
អាសយោឋ ៃរបស់អ្នក្សតាំណាងដែលចាបប់ាៃក្សាំណត ់។ 
              (៤)  ចាំណុចនៃបណែឹ ង ៃិងភាគី 
               (៥)  អ្ងគម តុ 
                     (i)  សែីរីការទាេទារ 
   ក្ស.   ការទាេទារតាេផលូវបណែឹ ងរបស់មែើេមចាទ្ 
   ខ.   ចមេលើយរបស់ចុងចមេលើយ ចាំមពាះការទាេទារមនាះ 
  (ii)  សែីរីការអ្ះអាង 
   ក្ស.   អ្ងគម តុដែលជាេូលម តុនៃការទាេទាររបស់មែើេមចាទ្ 

                                                 
147 មាព្តា ១៨៨ ក្សថាខណឌ ទី្៣  នៃព្ក្សេែដែល  
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 ខ.   ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ ឫេៃិទ្ទ្ួលសាគ ល់មោយចុងចមេលើយចាំមពាះអ្ងគម តុទាាំងមៃះ  
 គ.   ការតវា របស់ចុងចមេលើយ (មបើសិៃជាមាៃ) 
  ...........  (ក្សនុងក្សរណីដែលមែើេមចាទ្បាៃតវា តប ព្តូវសរមសរែូចោន មទ្ៀត) 
  (iii)   សែីរីចាំណុចវវិាទ្ 
  (៦).   សាំអាងម តុ 

ការវៃិិចឆយ័ចាំមពាះចាំណុចវវិាទ្ (វៃិិចឆយ័ថា មតើអ្ងគម តុដែលជាចាំណុចវវិាទ្
ព្តូវបាៃបញ្ា ក្សម់ោយភសតុតាងដែរឫមទ្? )  

  (៧).   មសចក្សែីសមព្េចបចចប ់
  លិខិតសាលព្ក្សេ គឺជាមសចក្សែីសមព្េចបចចបន់ៃសាលព្ក្សេ ម ើយជាការវៃិិចឆយ័
មៅមលើការទាេទាររបស់មែើេមចាទ្ ។ ចុងបចចបគ់ឺម ម្ ះមៅព្ក្សេដែលបាៃចូលរេួក្សនុងការជាំៃុាំ
ជព្េះ  តថមលខា ព្រេទាាំងព្បថាបព់្តា ។ 

មាព្តា ៩៥ នៃព្ក្សេែដែលដចងថា “តុោការេិៃអាចយក្សអ្ងគម តុណាដែលភាគីណា
េយួេិៃបាៃអ្ះអាងេក្សមធវើជាេូលោឋ ៃនៃសាលព្ក្សេបាៃម ើយ” ។ មាៃៃយ័ថា តុោការេៃិព្តូវ
មធវើការទ្ទ្ួលសាគ ល់ៃូវ “អ្ងគម តុដែលជាេូលម តុនៃការទាេទារ អ្ងគម តុតវា  អ្ងគម តុតវា 
តប ដែលភាគីេិៃបាៃអ្ះអាង មៅមរលជាំៃុាំជព្េះ មទាះបីមាៃភសែុតាងេក្សមធវើជាេូលោឋ ៃនៃ
សាលព្ក្សេបាៃម ើយ ។ 
 ៤.១.៤. ការបចាូ ៃលិខតិសាលព្ក្សេ 
 តុោការព្តូវបចាូ ៃលិខិតសាលព្ក្សេមៅឱ្យភាគី ក្សនុងអ្ាំ ុងមរលរីរសបាត  ៍ បនាា បរ់ីនងៃ
បាៃព្បកាសសាលព្ក្សេមនាះ148។ ការបចាូ ៃព្តូវមធវើមោយអ្ៃុសារសាលព្ក្សេ។ អ្ាំ ុងមរលបែឹង
ឧទ្ធរណ៍ចាំមពាះសាលព្ក្សេមៃះ មៅក្សនុងអ្ាំ ុងមរលេួយដខ មោយគិតចាប់តាាំងរីនងៃដែលភាគី
បាៃទ្ទ្ួលការបចាូ ៃលិខិតសាលព្ក្សេ149។ 
 
៤.២ សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខ 
 ៤.២.១  សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេខុចាំមពាះភាគអី្វតតមាៃ 
 សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខចាំមពាះភាគីអ្វតតមាៃ មាៃការដបងដចក្សជារីរក្សរណីមាៃែូចជា  
សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខមែើេមចាទ្ ៃិងសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខចុងចមេលើយ។ 
 
                                                 
148 មាព្តា ១៩០ នៃព្ក្សេែដែល  
149 មាព្តា ២៦៤ នៃព្ក្សេែដែល  



នីតិវធិីននការជត្រមះកែីមលើក្សទី១ 
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  ៤.២.១.១ សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេខុមែើេមចាទ្ 
 សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខមែើេមចាទ្ គឺមែើេមចាទ្េៃិបាៃបង្កា ញខលួៃ មៅកាលបរមិចឆទ្មលើក្សទ្១ី 
នៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល តុោការព្តូវព្ចាៃមចាលការទាេទាររបស់មែើេមចាទ្
មនាះ មោយសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខ។ េ ោងវញិមទ្ៀត មបើមែើេមចាទ្េៃិបាៃបង្កា ញខលួៃ មៅកាល
បរមិចឆទ្មែើេបបីៃតៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាក្សក់ារទាញម តុផលមទ្ តុោការអាចបចឈបៃ់ីតវិធិីមព្តៀេ
សព្មាបក់ារទាញម តុផលមោយភាល េៗ ម ើយតុោការក្សាំណតៃូ់វកាលបរមិចឆទ្មលើក្សទ្ី១នៃការ
ទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់ ម ើយមបើមែើេមចាទ្េៃិបាៃបង្កា ញខលួៃ មៅកាលបរមិចឆទ្នៃការ
ទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាតម់ទ្ តុោការព្តូវព្ចាៃមចាលការទាេទាររបស់មែើេមចាទ្មនាះ 
មោយសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខ150។ 
 សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខមែើេមចាទ្ ក្សេ៏ៃិអាចមចញបាៃដែរ មទាះមែើេមចាទ្អ្វតតមាៃមៅ
ក្សនុងកាលបរមិចឆទ្ខាងមលើដែលបាៃមរៀបរាបម់ោយេូលម តុែូចជា ៖ 
 (ក្ស) មែើេមចាទ្ដែលេៃិបាៃបង្កា ញខលួៃ ដែលេៃិបាៃទ្ទ្លួការមកាះមៅព្សបចាបរ់ី
តុោការ ។ 
 (ខ) បណតឹ ងេៃិព្សបចាប ់។ 
 (គ) មែើេមចាទ្ដែលេៃិបាៃបង្កា ញខលួៃ មាៃេូលម តុដែលអាចទ្ទ្ួលសាគ ល់ថា រិតជា
េៃិអាចបង្កា ញខលួៃបាៃដេៃ មោយសារមព្ោះេ ៃតរាយធេមជាតិ ឬកាលៈមទ្សៈមផសងមទ្ៀត
ដែលេៃិអាចមជៀសវាងបាៃ151។ 
 (គ) ការរៃោមរលកាលបរចិឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល ឬៃីតិវធិី
ទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់ មបើមែើេមចាទ្យល់ម ើញថា អ្ាំ ុងមរលនៃការមកាះមៅមាៃ    
រយៈមរលខលីមរក្ស ឬយល់ម ើញថា មែើេមចាទ្េៃិអាចបង្កា ញខលួៃបាៃមោយោម ៃក្សាំ ុសមទ្152។ 
 “បណតឹ ងេៃិព្សបចាប”់ មាៃលក្សខខណឌ ែូចខាងមព្កាេ៖ 
 (១) តុោការនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាេៃិមាៃសេតថក្សចិចជាំៃុាំជព្េះ153។ 
 (២) តុោការ េៃិមាៃសេតថក្សិចចមលើមរឿងក្សតីមនាះ154។ 

                                                 
150 មាព្តា ២០០ នៃព្ក្សេែដែល  
151 មាព្តា ២០២ ចាំណុច ក្ស ៃិងខ នៃព្ក្សេែដែល  
152 មាព្តា ២០៣ ក្សថាខណឌ ទី្១ នៃព្ក្សេែដែល  
153 មាព្តា ៧ ៃិងមាព្តាបៃតបនាា ប ់នៃព្ក្សេែដែល  
154 ែូច មាព្តា ៥៩  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២០ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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 (៣) េៃិមាៃភាគីរតិព្បាក្សែ ម ើយភាគីដែលអ្សេតថភារ (អ្ៃីតជិៃ ឬជៃមៅមព្កាយ
អាណារោបាលជាមែើេ)155។ 
 (៤) បណតឹ ងដែលចាបប់ាៃហាេឃាត:់ ចាំមពាះមរឿងក្សតីក្សាំរុងចាតក់ារភាគីេៃិអាចបតឹង
មទ្ៀតបាៃមទ្156 ៃិងការហាេេៃិឱ្យមធវើបណតឹ ងតបមៅក្សនុងមរឿងក្សតីដែលមាៃចាំៃួៃទ្ឹក្សព្បាក្សត់ិច157 ។ 
  ៤.២.១.២ សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេខុចុងចមេលើយ 
 សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខចុងចមេលើយ គឺចុងចមេលើយេៃិបាៃបង្កា ញខលួៃមៅក្សនុងកាលបរមិចឆទ្នៃ
ៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាប់ការទាញម តុផល តុោការព្តូវបចឈប់ៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាប់ការទាញ
ម តុផលមោយភាល េៗ ម ើយតុោការក្សាំណត់ៃូវកាលបរមិចឆទ្មលើក្សទ្ី១នៃការទាញម តុផល
មោយផ្ទា ល់មាត1់58។ េ ោងវញិមទ្ៀត មបើចុងមេលើយេៃិបាៃបង្កា ញខលួៃៃូវកាលបរមិចឆទ្នៃការទាញ
ម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត់ តុោការព្តូវចាត់ទុ្ក្សថាចុងចមេលើយបាៃសារភារតាេមសចក្សតីដងលង
ការណ៍របស់មែើេមចាទ្ដែលទាក្ស់ទ្ងៃឹងអ្ងគម តុនៃការទាេទារមាៃម តុផលព្តឹេព្តូវតាេ   
មសចក្សតីដងលងការណ៍ តុោការព្តូវទ្ទ្ួលសាគ ល់ការទាេទាររបស់មែើេមចាទ្មោយសាលព្ក្សេ
ក្សាំបាាំង ។ ផាុយេក្សវញិ មបើសិៃការទាេទាររបស់មែើេមចាទ្ រុាំមាៃម តុផលព្តឹេព្តូវតាេមសចក្សតី
ដងលងការណ៍មទ្ តុោការព្តូវមចញសាលព្ក្សេព្ចាៃមចាលៃូវការទាេទាររបស់មែើេមចាទ្។ ក្សនុង
ក្សរណីដែលមៅកាលបរមិចឆទ្េុៃៗ ចុងចមេលើយមាៃវវិាទ្ចាំមពាះការអ្ះអាងរបស់មែើេមចាទ្ ែូច
មៃះការបក្សព្សាយខាងមលើមៃះេៃិព្តូវយក្សេក្សអ្ៃុវតតបាៃម ើយ159។ 
សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខចុងចមេលើយ ក្សេ៏ៃិអាចមចញបាៃដែរ មទាះចុងចមេលើយអ្វតតមាៃមៅក្សនុងកាល
បរមិចឆទ្ខាងមលើដែលបាៃមរៀបរាបម់ៃះ មោយេូលម តុែូចជា៖ 
 (ក្ស) ចុងចមេលើយដែលេៃិបាៃបង្កា ញខលួៃ ដែលេៃិបាៃទ្ទ្លួការមកាះមៅព្សបចាបរ់ី
តុោការ ។ 
 (ខ) ចុងចមេលើយដែលេៃិបាៃបង្កា ញខលួៃ មាៃេូលម តុដែលអាចទ្ទ្ួលសាគ ល់ថា រិត
ជាេៃិអាចបង្កា ញខលួៃបាៃដេៃ មោយសារមព្ោះេ ៃតរាយធេមជាតិ ឬកាលៈមទ្សៈមផសងមទ្ៀត
ដែលេៃិអាចមជៀសវាងបាៃ ។ 
 (គ) បណតឹ ងេៃិព្សបចាប ់។ 

                                                 
155 មាព្តា ៣២ នៃព្ក្សេែដែល  
156 មាព្តា ៨៣ នៃព្ក្សេែដែល  
157 មាព្តា ២២៧ នៃព្ក្សេែដែល  
158 មាព្តា ២០១ ក្សថាខណឌ ទី្១ នៃព្ក្សេែដែល  
159 មាព្តា ២០១ ក្សថាខណឌ ទី្២ នៃព្ក្សេែដែល  
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 ( ) ខលឹេសារនៃមសចក្សតីដងលងការណ៍ដែលមែើេមចាទ្បាៃមធវើមៅកាលបរមិចឆទ្នៃការទាញ
ម តុផលមោយផ្ទា ល់មាតដ់ែលចុងចមេលើយេៃិបាៃបង្កា ញខលួៃ ម ើយខលឹេសារនៃមសចក្សតីដងលង
ការណ៍មនាះ តុោការេៃិបាៃជូៃែាំណឹងមៅ ចុងចមេលើយ េុៃកាលបរមិចឆទ្នៃការទាញម តុផល
មោយផ្ទា ល់160។ 
 (គ) ការរៃោមរលកាលបរចិឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល ឬៃីតិវធិី
ទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់ មបើចុងចមេលើយយល់ម ើញថា អ្ាំ ុងមរលនៃការមកាះមៅមាៃរ
យៈមរលខលីមរក្ស ឬយល់ម ើញថា ចុងចមេលើយេៃិអាចបង្កា ញខលួៃបាៃមោយោម ៃក្សាំ ុសមទ្161។ 
 ៤.២.២  បណតឹ ងទាស់ 
 បណតឹ ងទាស់ ចាំមពាះសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខ មែើេបកីារពារផលព្បមោជៃន៍ៃការជព្េះក្សតីរ
បស់អ្នក្សអ្វតតមាៃ ម ើយមបើសិៃជាទ្ទ្ួលការយល់ព្រេឱ្យបតឹងទាស់ មរឿងក្សតីមនាះព្តូវចាតក់ារេតង
មទ្ៀតមៅតុោការថាន ក្សែ់ដែល ។ បណតឹ ងទាស់អាចមធវើមោយភាគីបង្កា ញម តុផលដែលខលួៃបាៃ
អ្វតតមាៃ មៅកាលបរមិចឆទ្នៃៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល ៃិងៃីតិវធិីទាញម តុផល
មោយផ្ទា ល់មាត់ មោយសារេូលម តុដែលេៃិអាចរោក្សរបាៃ ឬម តុដែលេិៃអាចមជៀសវាង
បាៃ ម ើយទ្ទ្ួលបាៃសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខ។ បណតឹ ងទាស់ព្តូវមធវើម ើងក្សនុងរយៈមរលរីរសបាត  ៍ 
មោយគិតចាប់រីនងៃដែលទ្ទ្ួលការបចាូ ៃសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខមនាះ ប ុដៃត មបើសាលព្ក្សេក្សាំបាាំង
េុខ ព្តូវបាៃបចាូ ៃតាេរយៈការបិទ្ព្បកាសជាសាធារណៈ ឬតាេរយៈការបចាូ ៃមៅបរមទ្ស 
តុោការព្តូវក្សាំណតម់រលដែលអាចបតឹងទាស់ មៅក្សនុងសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខមនាះ162។ 
 ពាក្សយបណតឹ ងទាស់ព្តូវមធវើែូចខាងមព្កាេ163៖ 
 (១) ការបតឹងទាស់ព្តូវមធវើម ើងមោយោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងទាស់មៅតុោការដែលបាៃមចញ
សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខ ។ 

(២)     ក្សនុងពាក្សយបណតឹ ងទាស់ព្តូវសរមសរម ម្ ះ ឬនាេក្សរណ៍ ៃិងអាសយោឋ ៃរបស់
ភាគី ម ើយៃិង ម ម្ ះ ៃិងអាសយោឋ ៃរបស់អ្នក្សតាំណាងដែលចាបប់ាៃក្សាំណត ់។ សញ្ញ ណ
សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខដែលជាក្សេមវតថុនៃការបតឹងទាស់ ។ បាំណងនៃការបតឹងទាស់ចាំមពាះសាលព្ក្សេ
ដែលបាៃក្សនុងក្សេមវតថុនៃសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេខុ។ េូលម តុដែលេៃិអាចេក្សបង្កា ញខលួៃតាេកាល 

                                                 
160 មាព្តា ២០២  នៃព្ក្សេែដែល 
161 មាព្តា ២០៣ ក្សថាខណឌ ទី្១ នៃព្ក្សេែដែល  
162 មាព្តា ២០៤ នៃព្ក្សេែដែល  
163 មាព្តា ២០៥ នៃព្ក្សេែដែល  
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បរមិចឆទ្ទាៃម់រលមវោ ។ 
ក្សនុងក្សរណីដែលពាក្សយបណតឹ ងទាស់មៃះ ព្តូវបាៃមធវើខុសតាេ (១) ៃិង(២)ខាងមលើមៃះ  

តុោការព្តូវក្សាំណតអ់្ាំ ុងមរលសេរេយ ម ើយបង្កគ បឱ់្យដក្សតព្េូវៃូវចាំណុចខវះខាត។ ក្សនុងក្សរណី
ដែលភាគីេៃិបាៃដក្សតព្េូវៃូវចាំណុចខវះខាតក្សនុងអ្ាំ ុងមរលក្សាំណតម់នាះមទ្ តុោការព្តូវមលើក្ស
ពាក្សយបណតឹ ងទាស់មនាះមចាលមោយមចញែីកាសមព្េច164 ចាំមពាះែីកាសមព្េចមលើក្សមចាលមៃះ 
អាចបតឹងជាំទាស់បាៃ165។ 

តុោការព្តូវមធវើការព្សាវព្ជាវមោយ្នាា ៃុសិទ្ធិរបស់ខលួៃ អ្ាំរីវធិី ៃិងេូលម តុនៃ       
បណតឹ ងទាស់ព្រេទាាំងភារព្តឹេព្តូវនៃេូលម តុនៃបណតឹ ងទាស់ ។ ក្សនុងក្សរណីដែលបណតឹ ងទាស់
េៃិព្សបៃឹងចាប ់ែូចមាៃដចងក្សនុងមាព្តា ២០៤ ក្សថាខណឌ ទ្ី១ នៃែដែលតុោការព្តូវមលើក្សប
ណតឹ ងទាស់មចាលមោយមចញែីកាសមព្េច166។ ព្បសិៃមបើជាការោក្ស់បណតឹ ងទាស់មនាះព្សប
ចាប ់ម ើយមាៃេូលម តុព្តឹេព្តូវ បណតឹ ងព្តូវមៅសភារេុៃមរលភាគីអ្វតតមាៃវញិ167 ម ើយ
តុោការព្តូវក្សាំណត់កាលបរមិចឆទ្មធវើម ើងវញិៃូវៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាប់ការទាញម តុផល ៃិង 
ៃីតិវធិីទាញម តុផលមោយផ្ទា ល់មាត ់ម ើយព្តូវជូៃែាំណឹងមៅឱ្យភាគី168 ។ 
 សតីរីសាលព្ក្សេងមីដែលព្តូវមចញមោយដផអក្សមលើការជាំៃុាំជព្េះជាងមី មព្កាយមរលចាបម់ផតើេ
ៃីតិវធិីម ើងវញិ ក្សនុងក្សរណីដែលទ្ទ្ួលសាគ ល់ៃូវបណតឹ ងទាស់ មរលមាៃលទ្ធផលែូចសាលព្ក្សេ
ក្សាំបាាំងេុខរីេុៃ តុោការព្តូវមចញ     សាលព្ក្សេងមីដែលព្បកាសថា តេេល់សាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខ
មនាះទុ្ក្សជាបាៃការ169 ។ ផាុយេក្សវញិ មបើោម ៃលទ្ធផលែូចសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខមទ្ មនាះ
តុោការព្តូវលុបមចាលសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខមនាះ មៅក្សនុងសាលព្ក្សេងម1ី70។ 
 ក្សនុងក្សរណីដែលភាគីដែលបាៃោក្ស់ពាក្សយបណតឹ ងទាស់ េិៃបាៃបង្កា ញខលួៃមៅកាល
បរមិចឆទ្ែាំបូងមព្កាយមរលចាប់មផតើេអ្ៃុវតតៃីតិវធិីម ើងវញិមទ្ តុោការព្តូវព្ចាៃមចាលបណតឹ ង
ទាស់ មោយសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខេតងមទ្ៀត មលើក្សដលងដតក្សនុងក្សរណីដែលបាៃក្សាំណតក់្សនុងមាព្តា 
២០២ ៃិងមាព្តា២០៣ នៃព្ក្សេែដែល171។ ចាំមពាះសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខមលើក្សទ្ី២មៃះ ភាគីេៃិ 
                                                 
164 មាព្តា ២០៦ នៃព្ក្សេែដែល  
165 មាព្តា ២០៦ ក្សថាខណឌ ទី្៣ នៃព្ក្សេែដែល  
166 មាព្តា ២០៧ ក្សថាខណឌ ទី្២ នៃព្ក្សេែដែល  
167 មាព្តា ២០៨ ក្សថាខណឌ ទី្១ នៃព្ក្សេែដែល  
168 មាព្តា ២០៨ ក្សថាខណឌ ទី្១ នៃព្ក្សេែដែល  
169 មាព្តា ២០៩ ក្សថាខណឌ ទី្១ នៃព្ក្សេែដែល  
170 មាព្តា ២០៩ ក្សថាខណឌ ទី្២ នៃព្ក្សេែដែល  
171 មាព្តា ២១១ ក្សថាខណឌ ទី្១ នៃព្ក្សេែដែល  



នីតិវធិីននការជត្រមះកែីមលើក្សទី១ 
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អាចបតឹងទាស់បាៃមទ្ៀតមទ្។172 

 

                                                 
172 មាព្តា ២១១ ក្សថាខណឌ ទី្២ នៃព្ក្សេែដែល  
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មសចក្សតីសៃនិោឋ ៃ 
 មព្កាយបាៃមធវើការបក្សព្សាយខាងមលើរចួេក្ស ៃីតិវធិីជាំៃុាំជព្េះក្សតីមលើក្សទ្១ី គឺជាៃីតិវធិី
ដែលមាៃមព្ចើៃែាំណាក្សក់ាល មោយម តុថាែាំណាក្សក់ាលទាាំងអ្ស់មៃះមាៃសារៈសាំខាៃទ់ាាំង
អ្ស់ ។ 
 ែាំណាក្សក់ាលែាំបូង គឺការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង ព្បសិៃមបើេៃិមាៃពាក្សយបណតឹ ងមទ្ មរឿងក្សត ី
រែឋបបមវណីក្សេ៏ៃិមាៃការជាំៃុាំជព្េះដែរ ម ើយការោក្សម់នាះលុះព្តាណាអ្នក្សដែលោក្សព់ាក្សយ      
បណតឹ ងព្តូវសរមសរមោយបាៃព្តឹេព្តូវតាេលក្សខខណឌ ដែលចាបត់ព្េូវ ៃិងតព្េូវបងរ់ៃធជាមែើេ 
មទ្ើបពាក្សយបណតឹ ងមៃះព្តូវបាៃតុោការយក្សេក្សចាតក់ារ ។  
 ែាំណាក្សក់ាលបនាា បរ់ីការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងរចួ ពាក្សយបណតឹ ងព្តូវបាៃតុោការយក្សេក្ស
ចាតក់ារ ែូចមៃះតុោការចាបម់ផតើេៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុផល។ ែាំណាក្សក់ាលមៃះ 
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គឺតុោការចាបម់រៀបចាំចាំណុចវវិាទ្ មោយភាគីមធវើមសចក្សតីដងលងកាណ៍ ៃិងការរិៃតិយភសតុតាងជា
ឯក្សសារជាមែើេ ប ុដៃតក្សនុងែាំណាក្សក់ាលមៃះ តុោការេៃិអាចសាក្សសួរសាក្សសបីាៃមទ្ ។ 
 ែាំណាក្សក់ាលបនាា ប ់ គឺៃីតិវធិីទាញម តុម តុមោយផ្ទា លមាត ់ តុោការអាចមធវើការ
សាក្សសួរភាគី សាក្សស ីៃងិការរិៃិតយភសតុតាងជាឯក្សសារអ្ាំរីភារព្តឹេព្តូវ ៃងិឱ្យភាគីបមចចញេតិ
របស់ខលួៃជាចុងមព្កាយ មែើេបតុីោការមចញសាលព្ក្សេ ។ 
 ចាំដណក្សការសះជា តុោការអាចមធវើបាៃមៅក្សនុងែាំណាក្សក់ាលៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារ
ទាញម តុផល ៃិងែាំណាក្សក់ាលៃីតិវធិីទាញម តុម តុមោយផ្ទា ល់មាត ់ ឬមៅមព្ៅតុោការ 
ម ើយការសះជាមាៃអាៃុភារមសមើៃឹងសាលព្ក្សេសាថ ររ ។ 
 រឯីែាំណាក្សក់ាលចុងមព្កាយ គឺការមចញសាលព្ក្សេ ដែលសាលព្ក្សេមនាះ មាៃរីរ គឺ
សាលព្ក្សេចាំមពាះេុខ ៃិងសាលព្ក្សេក្សាំបាាំងេុខ ម ើយសាលព្ក្សេទាាំងមៃះមាៃអាៃុភារមៅ
មរលដែលសាលព្ក្សេទាាំងមនាះ បាៃចូលជាសាថ ររ ។ 
 ែូមចនះ ទាក្សទ់្ងមៅ ៃីតិវធិជីាំៃុាំជព្េះក្សតីមលើក្សទ្១ី គឺជាែាំមណើ រការៃីតិវធិីមរឿងក្សតីរែឋបបមវណី 
ែូចមាៃដចងក្សនុងព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ២០០៦ រេួទាាំងការអ្ៃុវតតជាក្សដ់សតងមៅព្រះរាជាណា
ចព្ក្សក្សេពុជាសរវនងៃ ។ 
 

អ្ៃុសាសៃ ៍
 ចាំមពាះមរឿងក្សតីរែឋបបមវណីមៅក្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជាភាគមព្ចើៃ គឺមក្សើតម ើងមៅទ្ាំនាស់ផល
ព្បមោជៃម៍ោយសារអ្នក្សខលះមោភលៃ ់អ្នក្សខលះមក្សងព្បវច័ច  ចងម់ាៃចងប់ាៃមោយេៃិគតិជាក្សេម
សិទ្ធិរបស់អ្នក្សែនទ្ ឬព្ទ្រយសេបតតិអ្នក្សែនទ្ ែូមចនះមបើសិៃជាអាចមបាះបងប់ាៃ មរឿងក្សតីរែឋបបមវណី
ព្បដ លេៃិមាៃមព្ចើៃមទ្ ។ 
 ព្បសិៃមបើមាៃមរឿងក្សតីរែឋបបមវណីមក្សើតម ើង គួរមាៃការផសះផាជាោន ជាេៃុសិៃ េុៃៃងឹ
សមព្េចចិតតោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងមៅតុោការ។ ព្បសិៃមបើមាៃការផសះផា គូភាគីគួមាៃការសេប-
ទាៃោន មៅវញិមៅេក្ស មែើេបបីចចបវ់វិាទ្មនាះ មព្ពាះមរលមាៃមរឿងក្សតីបណតឹ ងរែឋបបមវណីមក្សើតម ើង
ម ើយ គឺខាតបងព់្បមោជៃម៍ព្ចើៃណាស់ ែូចជា ព្ទ្រយសេបតតិ មរលមវោ ការប ះពាល់ែល់េុខ
ជាំៃួញ ឬអាជីវក្សេមរបស់ខលួៃមទ្ៀតផង ។ 
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ឯក្សសារមោង 

- ព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ឆ្ន ាំ ២០០៦ 
- មសចក្សតីរៃយល់អ្ាំរីព្ក្សេៃីតិវធិរីែឋបបមវណី ភាគ១ ៃតីិវធិបីណតឹ ង, មរៀបចាំមោយ ព្ក្សរេ

ការង្ករជប ុៃដែលទ្ទ្ួលបៃាុក្សមធវើមសចក្សតីព្ពាងព្ក្សេៃតីិវធិីរបបមវណីក្សេពុជា 
- មសៀវមៅ សតីរី ការរៃយល់អ្ាំរីៃីតិវធិីជព្េះក្សតីមលើក្សទ្១ីមបាះរុេាមលើក្សទ្២ី ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ

២០០៩ 
- មេមរៀៃឆ្ន ាំទ្៣ីេុខវជិាា  ៃីតិវធិរីែឋបបមវណីបមព្ងៀៃមោយមោក្សសាស្តសាត ចារយ គង ់ ព្សរីេ 

ឆ្ន ាំសិក្សា២០១១-២០១២ 
- ការផតល់មោបល់អ្ាំរៃីីតិវធិីជាំៃុាំជព្េះមលើក្សទ្១ីរីមោក្សមេធាវ ីហា ង  ុង 
- ការផតល់មោបល់អ្ាំរៃីីតិវធិីជាំៃុាំជព្េះមលើក្សទ្១ីរីមោក្សមេធាវ ីអ្ ុក្ស សីុមរឿៃ 
- ការផតល់មោបល់របស់មោក្សមេធាវ ីមខៀវ សិៃ 
- ឯក្សសារបាៃេក្សរី មោក្សមេធាវ ីមទ្រ បញ្ញ  
- ការផតល់មោបល់ ៃិងឯក្សសារពាក្សរ់ៃ័ធរីមោក្សព្ក្សឡបចា ី ដប ៃ សីុណូ 
- មសៀវមៅបមចចក្សមទ្សសវនាការនៃមេធាវរីែឋបបមវណី, ៃរិៃធៃិងមរៀបមរៀងមោយមោក្ស

មេធាវ ីមអ្ៀវ ប ុៃមវ  ង, មបាះរុេាមលើក្សទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១១ 



 

 

 
 
 
 
 
 

សកេមភាពគណៈមមធាវីព្បចាំ 
ត្តីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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១.ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ 
 ១.១.ទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងជាតិ 
ក្សិចចរិភាក្សាការង្ករ រវាងគណៈមេធាវ ីជាេយួៃឹងសាោែាំបងូ ៃិងអ្យយការអ្េសាោែាំបូង
រាជធាៃីភនាំមរញ 

មៅនងៃរុធ ១១មក្សើត ដខបុសស ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី៦ ដខេក្សរា 
ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅសាោែាំបងូ ៃិងអ្យយការអ្េសាោែាំបងូរាជធាៃភីនាំមរញ មោក្សសួៃ វសិាល 
ព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃែឹក្សនាាំសមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ី ៃិងបុគគលិក្សគណៈ
មេធាវមីែើេបចូីលរេួរិភាក្សាការង្ករជាេយួមោក្ស តាាំង ស ុៃឡយ ព្បធាៃសាោែាំបូងរាជធាៃី
ភនាំមរញ។ 

មៅក្សនុងក្សិចចរិភាក្សាមៃះមាៃការចូលរេួរី ស ភាតាមេធាវ ី មោក្ស មោក្សព្សី ជា
មៅព្ក្សេ ព្រះរាជអាជ្ា ៃិងព្ក្សឡបចា ី មែើេបរីិភាក្សា ពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងវស័ិយយុតតធិេក៌្សនុងព្បរៃ័ធតុោ
ការ។ រមបៀបវារៈនៃក្សិចចព្បជុាំមផ្ទត តបៃួចាំណុចសាំខាៃ់ៗ គ ឺ
(១) សក្សេមភារការង្ករបស់គណៈមេធាវកី្សៃលងេក្ស 
២) តួនាទ្ីរបស់ព្បតិភគូណៈមេធាវពី្បចាាំសាោែាំបូង មខតត/ព្ក្សរង 
៣) យៃតការនៃការការពារក្សតីជូៃជៃព្ក្សីព្ក្ស ៃងិ 
៤) បញ្ា ព្បឈេនានាក្សនុងការព្បក្សបវជិាា ជីវៈមេធាវ ីៃិងមៅព្ក្សេ ព្រះរាជអាជ្ា 

មៅក្សនុងក្សិចចរិភាក្សាមៃះ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាលព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃមធវើបទ្
បង្កា ញអ្ាំរ ី សេទិ្ធផលសាំខាៃ់ៗ ដែលសមព្េចបាៃមៅក្សនុងអាណតតិនៃការែឹក្សនាាំរបស់មោក្សរេួ
មាៃក្សាំដណទ្ព្េងន់ផាក្សនុងអ្ងគភារគណៈមេធាវឲី្យការង្ករកាៃដ់តព្បមសើរម ើង ជារិមសសការមធវើ
ទ្ាំមៃើបក្សេមក្សនុងវស័ិយរែឋបាល ៃិងការព្គបព់្គងមរឿងក្សតីព្ក្សីព្ក្សតាេព្បរៃ័ធបមចចក្សវទិ្ោជាមែើេ។ 

 មៅក្សនុងក្សិចចរិភាក្សាមៃះ អ្នក្សចូលរេួបាៃផតល់ៃូវសាំណួរ ៃិងមោបល់ោ ងផុសផុល
ដែលពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹការព្បឈេេុខនៃការអ្ៃុវតតការង្ករក្សៃលងេក្ស។ 

ជាក្សិចចបចចបក់្សេមវធិី ថាន ក្សែ់ឹក្សនាាំសាថ បៃ័ទាាំងរីរបាៃទ្ទ្ួលយក្សៃូវចាំណុចទាាំងឡយបាៃ 
មលើកម ើងមៅក្សនុងក្សិចចរិភាក្សាមៃះ ម ើយៃឹងមធវើការមោះព្សាយបញ្ា ទាាំងមនាះព្បក្សបមោយ
ព្បសិទ្ធភារខពស់ 
 

 

 

  

https://www.bakc.org.kh/index.php/2429-2019-01-17-05-17-04
https://www.bakc.org.kh/index.php/2429-2019-01-17-05-17-04
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មោក្សកុ្សយនាេ អ្គគមលខាធកិាររងគណៈមេធាវ ីជួបជដជក្សរិភាក្សាការង្ករេយួអ្ងគការ
សក្សេមភារមែើេបកុី្សមារ (APLE) 

នាព្រឹក្សនងៃព្រ សបតិ៍ ១២មក្សើត ដខបុសស ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី
១៧ ដខេក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីមោក្សមេធាវ ីកុ្សយ នាេ អ្គគមលខាធិការ
រងនៃគណៈមេធាវ ី បាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យអ្នក្សព្សី  ឺុេ មសាភណ័ឌ  ព្បធាៃដផនក្សោាំព្ទ្តុោការនៃអ្ងគ
ការសក្សេមភារសព្មាបកុ់្សមារ Action Pour Les Enfants (APLE) 

មែើេបសុីាំការស ការជាេយួគណៈមេធាវមីែើេបោីាំព្ទ្មលើវស័ិយចាបក់្សនុងការការពារ
កុ្សមារដែលរងមព្ោះ មោយសារការរ ាំមោភបាំពាៃផលូវមភទ្។ មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុាំមៃះ មោក្សមេធាវ ី
កុ្សយ នាេ បាៃបង្កា ញអ្ាំរ ី ការោិល័យោាំពារកុ្សមារដែលសថិតមៅក្សនុងនាយក្សោឋ ៃជាំៃួយដផនក្ស
ចាបន់ៃគណៈមេធាវផីងដែរ។ អ្ងគការសក្សេមភារសព្មាបកុ់្សមារៃឹងោក្សស់ាំមណើ រេក្សគណៈ
មេធាវអី្ាំរី សិកាខ សាោរេួោន  សតីរី ការោាំពារកុ្សមារក្សនុងវស័ិយចាប។់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មោក្សមេធាវសួីៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីបាៃជបួព្បជុាំជាេយួព្បធាៃេណឌ លអ្បរ់ ាំដក្សដព្បទ្ី
១ ៃងិព្បធាៃេណឌ លអ្បរ់ ាំដក្សដព្បទ្២ី 

មៅនងៃរុធ ៨មរាច ដខមា  ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី២៧ ដខកុ្សេភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីបាៃែឹក្សនាាំសមាជកិ្ស-សមាជិកាព្ក្សរេ
ការង្ករសាងសងប់ៃាបម់េធាវមីៅតាេរៃធនាោរ បាៃជួបរភិាក្សាការង្ករជាេយួព្បធាៃេណឌ ល
អ្បរ់ ាំដក្សដព្បទ្១ី ៃងិព្បធាៃេណឌ លអ្បរ់ ាំដក្សដព្បទ្ី២ (នព្រស) រាជធាៃីភនាំមរញ។ 

https://www.bakc.org.kh/index.php/2434-aple
https://www.bakc.org.kh/index.php/2434-aple
https://www.bakc.org.kh/index.php/2706-2019-02-28-06-56-13
https://www.bakc.org.kh/index.php/2706-2019-02-28-06-56-13


 
ត្រពឹតែបិព្តផ្មធាវផី្ល្ខ២០ ន្ខមករា-មនីា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

84 

 

លទ្ធផលនៃក្សិចចព្បជុាំសមព្េចបាៃ គឺព្បធាៃេណឌ លអ្បរ់ ាំដក្សដព្បទ្ី១ ៃងិព្បធាៃេណឌ ល
អ្បរ់ ាំដក្សដព្បទ្២ីបាៃផតល់ទ្ីក្សដៃលងសព្មាបគ់ណៈមេធាវកី្សនុងការសាងសងប់ៃាបស់ព្មាបម់េធាវកី្សនុង
ព្បាព្ស័យទាក្សទ់្ងជាេយួកូ្សៃក្សតីខលួៃ មោយរក្សាបាៃៃូវការសមាៃ តន់ៃវជិាា ជីវៈរបស់ខលួៃ។ 
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គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃចុះអ្ៃុសារណៈមោគយល់ោន ជាេយួព្ក្សរេព្បឹក្សា
ជាតិ ក្សេពុជាមែើេបសី្តសតី 

នារមសៀលនងៃអ្ង្កគ រ ៧មក្សើត ដខផលគុៃ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី១២ 
ដខេនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅសណាឋ ោរ HIMAWARI គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃ
ចុះអ្ៃុសារណៈមោគយល់ជាេយួព្ក្សរេព្បឹក្សាជាតិមែើេបសី្តសតី (ក្ស.ជ.ក្ស.ស)។ 

ក្សនុងក្សចិចស ព្បតបិតតកិារផតល់មសវាការពារក្សតែីល់ស្តសតី ៃងិមក្សមងព្សីព្ក្សពី្ក្សដែលរងមព្ោះ
មោយអ្ាំមរើ ិងា ៃិងផតល់ការអ្បរ់ ាំមលើវស័ិយចាបែ់ល់េស្តៃតីអ្គគមលខាធិការោឋ ៃអ្ចិនស្តៃតយរ៍បស់ 
ក្ស.ជ.ក្ស.ស ៃិងេស្តៃត/ីភាន ក្សង់្ករៃគរបាលយុតតិធេន៌ៃព្ក្សសួងក្សិចចការនារ ី ៃិងេៃាីរក្សិចចការនាររីាជ
ធាៃី/មខតត។ 

មៅក្សនុងរិធីមៃះមាៃការចូលរេួរីថាន ក្សែ់កឹ្សនាាំនៃអ្ងគភារទាាំងរីរ រេួមាៃ មោក្សជាំទាវមវជា
បណឌិ ត អ្ុឹង ក្សនាថ ផ្ទវ ី រែឋេស្តៃតីព្ក្សសួងក្សិចចការនារ ី ៃងិជាព្បធាៃព្ក្សរេព្បឹក្សាជាតិមែើេបសី្តសតី មោក្ស
មេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី សមាជកិ្ស-សមាជិការព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ី ៃិង
បុគគលគណៈមេធាវ ី ព្រេទាាំងេស្តៃតីអ្គគមលខាធកិារោឋ ៃអ្ចិនស្តៃតយរ៍បស់ក្ស.ជ.ក្ស.ស អ្គគនាយក្សោឋ ៃ
ពាក្សរ់ៃ័ធ ៃិងបុគគលិក្ស។ រិធីបាៃបចចបម់ោយបរោិកាសរកី្សរាយ ៃិងសនិតសាន លោ ងនព្ក្សដលង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bakc.org.kh/index.php/2809-2019-03-12-10-19-50
https://www.bakc.org.kh/index.php/2809-2019-03-12-10-19-50


 
ត្រពឹតែបិព្តផ្មធាវផី្ល្ខ២០ ន្ខមករា-មនីា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
សកេមភារគណៈមេធាវពី្បចាាំព្តីមាសទ្ី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

87 

 

ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីរេួែាំមណើ រមោយអ្គគមលខាគណៈមេធាវ ីព្រេទាាំងសមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេ
ព្បឹក្សា បាៃចូលរេួ ក្សិចចព្បជុាំព្ក្សរេការង្ករមធវើវមិសាធៃក្សេមចាបស់តីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវ ី

មៅនងៃព្រ សបតិ៍ ទ្ី៩មក្សើត ដខផលគុៃ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី៤ ដខេនីា ឆ្ន ាំ
២០១៩ មវោមមា ង៩ព្រឹក្ស មៅទ្ីសតីការព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃ       
គណៈមេធាវ ីរេួែាំមណើ រមោយមោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាគណៈមេធាវ ីព្រេទាាំង
សមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាបាៃចូលរេួក្សចិចព្បជុាំព្ក្សរេការង្ករមធវើវមិសាធៃក្សេមចាបស់តីរីលក្សខ-
ៃតិក្សៈមេធាវ ី មព្កាេអ្ធិបតីភារឯក្សឧតតេ អ្ងគ វងស វឌ្ានា រែឋេស្តៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេៃ៌ិងជាព្បធាៃ
ព្ក្សរេការង្ករមរៀបចាំការមធវើវមិសាធៃក្សេមចាបស់តីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវ ីៃិង ឯក្សឧតតេ បា ៃ សូរស័ក្សតិ រែឋ
េស្តៃតីព្ក្សសួងពាណិជាក្សេម។ 

 ក្សិចចព្បជុាំមនាះក្សម៏ាៃការចូលរេួរីតាំណាងព្ក្សរេព្បឹក្សាអ្នក្សចាបន់ៃទ្ីសតីការគណៈរែឋេស្តៃតី 
ព្រេទាាំងតាំណាងេក្សរីព្ក្សសួងពាណិជាក្សេមផងដែរ។ 
ជាលទ្ធផលព្ក្សរេការង្ករបាៃសមព្េចឯក្សភារតាេព្ក្សរេការង្ករជាំនាញដែលបាៃមសនើ។ ចាំមពាះចាំ 
ណុចមសសសល់េយួចាំៃួៃមទ្ៀត ៃឹងមធវើការបញ្ា ក្សជ់ាេយួអ្ងគការពាណិជាក្សេមរភិរមោក្សម ើង
វញិ រចួោក្សជូ់ៃអ្ងគព្បជុាំរិៃតិយ ៃិងសមព្េចជាចុងមព្កាយនាមរលខាងេុខ។ 
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មោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ីចូលរេួព្បជុាំរិភាក្សា ៃិងផតល់ធាតុ
ចូលមលើក្សព្េងសាំណួរសព្មាបវ់ាយតនេលសមាជកិ្សភារក្សេពុជា 

មៅនងៃរុធ ទ្០ី៧មរាច ដខផលគុៃ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី២៧ ដខេនីា ឆ្ន ាំ
២០១៩ មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវកី្សេពុជាបាៃចូលរេួព្បជុាំ
រិភាក្សា ៃិងផតល់ធាតុចូលមលើក្សព្េងសាំណួរសព្មាបវ់ាយតនេលសមាជិក្សភារក្សេពុជារ ី "មវទ្ិការ
សក្សល សតីរីតមាល ភារ ៃងិការផ្ទល ស់បតូររត័ម៍ាៃ មែើេបមីោលបាំណងរៃធ(Global Forum)" ដែល
ព្បព្រឹតតមៅមៅនងៃទ្២ី៧-២៩ ដខេនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅអ្គគនាយក្សោឋ ៃរៃធោរ។ 
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១.២.ទ្ាំនាក្សទ់្ាំៃងអ្ៃតរជាតិ 

ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃបណាត ព្បមទ្សអាសា ៃ ៃងិបា សីុ វកិ្ស មលើក្សសរមសើររីការែឹក្សនាាំគណៈ
មេធាវបីចចុបបៃន 

ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃបណាត ព្បមទ្សអាសា ៃ រេួទាាំងគណៈមេធាវ ីចិៃ នតវា ៃ ់អ្ូស្តសាត លី 
ៃិងញូដវលមស ងប់ាៃដងលងមកាតសរមសើររីការែឹក្សនាាំរបស់ព្បធាៃគណៈមេធាវបីចចុបបៃន ម ើយ
បាៃមលើក្សម ើងថា ៃឹងយក្សបទ្រិមសាធៃល៍អៗ េយួចាំៃៃួរីគណៈមេធាវកី្សេពុជាេក្សសិក្សាជាគាំរ។ូ 
ការដងលងមកាតសរមសើរមៃះ គឺម្លើយតបៃឹងការមលើក្សម ើងរបស់មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិពិ្តអ្ក្សខរា 
អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី ក្សនុងក្សចិចព្បជុាំព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃបណាត ព្បមទ្សអាសា ៃ ចិៃ  
នតវា ៃ ់ អ្ូស្តសាត លី ៃិងញូវ សូសដវល រិភាក្សាមលើព្បធាៃបទ្សតីរីបមចចក្សវទិ្ោៃីតកិ្សេម មៅទ្ីព្ក្សរង
សាយមប ើចាោ  ព្បមទ្សមា ម សីុ កាលរីនងៃព្រ សបតិ៍ ៥មក្សើត ដខបុសស ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស 
២៥៦២ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី១០ ដខេក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៩។ ក្សនុងក្សចិចព្បជុាំមនាះ មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្ត
អ្ក្សខរា បាៃម ើងដងលងថា គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បចចុបបៃនបាៃមធវើទ្ាំមៃើបក្សេមការ
ែឹក្សនាាំគណៈមេធាវតីាេបមចចក្សវទិ្ោរត័ម៌ាៃវទិ្ោទ្ាំមៃើប មាៃជាអាទ្ិ៍៖  
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១.ការចាតត់ាាំង ៃិងបចាូ ៃឯក្សសារការពារក្សតីជូៃជៃព្ក្សីព្ក្សតាេក្សេមវធិីមតម ព្កាេ មព្កាេ
ក្សិចចស ការរីសាថ បៃ័តុោការ ៃិងព្ក្សសួងយុតតិធេដ៌ែលជាមសនាធិការឱ្យរាជរោឋ ភបិាល
ក្សេពុជា។  
២. ការព្គបព់្គងសាំណុាំ មរឿងក្សតជីៃព្ក្សីព្ក្សតាេព្បរៃ័ធោតាមប ស (Database) តាេយៃតការ 
ព្បតិភូគណៈមេធាវតីាេបណាត រាជធាៃីមខតត។ 
៣. ការបមងេើតអ្ុីដេ ល សព្មាបស់ ភាតាមេធាវទីាាំងអ្ស់មែើេបបីចាូ ៃរត័ម៌ាៃ 
ពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹវជិាច ជីវៈមេធាវ។ី  
៤.ការព្គបព់្គង ិរចញ វតថុ ៃិងរែឋបាលគណៈមេធាវតីាេព្បរៃ័ធរត័ម៌ាៃវទិ្ោ។ 
៥. ការព្គបព់្គងវតតមាៃមេធាវ ី ៃិងការរាបស់ៃលកឹ្សមឆ្ន តសព្មាបក់ារមបាះមឆ្ន តមព្ជើសតាាំង
ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីៃិងព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ីតាេព្បរៃ័ធរត័ម៌ាៃវទិ្ោ នាមរលេហា
សៃនិបាតព្បចាាំឆ្ន ាំ។ 
មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុាំមនាះ មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី ក្ស៏

បាៃមលើក្សម ើងផងដែរថា ក្សចិចព្បជុាំមៃះេៃិព្តឹេដតដចក្សរ ាំដលក្សបទ្រិមសាធៃ ៍ ៃិងរព្ងឹងក្សិចចស 
ព្បតិបតតិការរវាងគណៈមេធាវកី្សេពុជា ជាេយួៃងឹគណៈមេធាវនីៃបណាែ ព្បមទ្សអាសា ៃៃិងអ្ៃតរ
ជាតបិ មុណាា ះមទ្ ដងេទាាំងជយួ រក្សទ្ផីារការង្ករឱ្យមេធាវកី្សេពុជាព្រេទាាំងឱ្យមេធាវកី្សេពជុាមាៃមក្សរ តិ៍
ម ម្ ះមៅមលើឆ្ក្សអ្ៃតរជាតិដងេមទ្ៀតផង ដែលមៃះជាមជាគជយ័ងមីេយួមទ្ៀតសព្មាបគ់ណៈ
មេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាក្សនុងអាណតតិទ្១ី២មៃះ។ 
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មោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្មចញ ើញចូលរេួមបើក្សក្សេមវធិ ី“Opening of the Legal Year 
2019” មៅទ្ីព្ក្សរងភូព្តាចាោ  ព្បមទ្សមា ម សីុ 

ម្លើយតបមៅៃឹងការអ្មចា ើញរបស់ព្បធាៃតុោការយុតតិធេ ៌ ៃិងព្បធាៃគណៈមេធាវមីា 
ម សីុ មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី បាៃអ្មចា ើញចូលរេួមបើក្ស
ក្សេមវធិី “Opening of the Legal Year 2019” មៅទ្ីព្ក្សរងភូព្តាចាោ  ព្បមទ្សមា ម សីុ កាល
រីនងៃសុព្ក្ស ៦មក្សើត ដខបុសស ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី១ ដខេក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

មៅក្សនុងរិធីមនាះមាៃការចូលរេួរីសាំណាក្សម់ៅព្ក្សេ ៃងិព្រះរាជអាជ្ានៃព្បមទ្សមា ម 
សីុ ព្រេទាាំងព្បធាៃ ៃិងសមាជិក្ស សមាជិកាគណៈមេធាវនីៃបណាត ព្បមទ្សអាសា ៃ ចៃិ នតវា ៃ ់
អ្ូស្តសាត លី ៃងិញូវ សូសដវលផងដែរ។ គូសបញ្ា ក្សថ់ា ព្បមទ្សមា ម សីុ ដតងដតមរៀបចាំរិធីមៃះ
ជាមរៀងរាល់ឆ្ន ាំ សព្មាបព់្ក្សរេៃីតិបុគគលដែលបមព្េើការង្ករក្សនុងវស័ិយយុតតិធេ ៌ មធវើការមបតជ្ាចិតតងម ី
មែើេបបីមព្េើជាតិមាតុភូេកិ្សនុងឆ្ន ាំងមីឆ្ន ាំ២០១៩ ជារិមសស ព្បេូលផតុ ាំៃូវបទ្រិមសាធៃ ៍ ៃងិ
សក្សេមភារអ្សក្សេមេយួចាំៃួៃក្សនុងឆ្ន ាំចាស់ រចួមធវើការដក្សតព្េូវ ៃិងោក្សម់ចញជាអ្ៃុសាសៃ៍
សព្មាបឆ់្ន ាំងមី។ 
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មោក្សកុ្សយនាេ អ្គគមលខាធកិាររងគណៈមេធាវ ីជួបជដជក្សរិភាក្សាការង្ករេយួអ្ងគការចាយការ 
(JICA) 

នាព្រឹក្សនងៃព្រ សបតិ៍ ១២មក្សើត ដខបុសស ឆ្ន ាំច សាំរទិ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី
១៧ ដខេក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីមោក្សមេធាវ ីកុ្សយ នាេ អ្គគមលខាធិការ
រងនៃគណៈមេធាវ ី បាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមោក្ស Yokoyama Hiroshi ជាអ្ៃុព្បធាៃព្ក្សរេការង្ករ
ចាប ់ ៃិងយុតតិធេ ៌ នៃនាយក្សោឋ ៃអ្ភវិឌ្ឍៃវ៍ស័ិយឧសា ក្សេម ៃិងមោលៃមោបាយសាធារ-
ណៈរបស់ទ្ភីាន ក្សង់្ករស ព្បតិបតតិការអ្ៃតរជាតិនៃព្បមទ្សជប ុៃ (JICA) 

មែើេបដីសវងយល់រីការង្កររបស់គណៈមេធាវ ី ជារិមសស មលើជាំៃួយដផនក្សចាបែ់ល់ជៃ
ព្ក្សីព្ក្ស។ មៅក្សនុងក្សចិចព្បជុាំមៃះ មោក្សមេធាវ ី កុ្សយ នាេ បាៃមលើក្សម ើងការវវិតតៃង៍មីនៃក្សិចចខិតខាំ
ព្បឹងដព្បងរបស់គណៈមេធាវដីែលបាៃចូលរេួមៅក្សនុងក្សិចចការ ក្សាំដណទ្ព្េងក់្សនុងវស័ិយយុតតិធេ ៌
តាេរយៈការផតល់ៃូវមសវាមេធាវមីោយេៃិយក្សក្សនព្េែល់ជៃព្ក្សីព្ក្ស។ ភាគី JICA មាៃចាំណាប់
អារេមណ៍មលើការង្ករជាំៃួយដផនក្សចាបម់ៃះ ម ើយៃឹងយក្សចាំណុចនៃក្សិចចរិភាក្សាមៃះមែើេបមីៅ
ជដជក្សជាេយួថាន ក្សែ់ឹក្សនាាំខលួៃបៃតមទ្ៀត។ 
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីបាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យគណៈព្បតិភេូក្សរសីាក្សល
វទិ្ោល័យ District of Columbia មែើេបសីាំដែងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាការង្ករ 
       នាព្រឹក្សនងៃមៅរ ៍១៤ មក្សើត ដខបុសស ឆ្ន ាំច សាំរទិ្ធស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី៩ ដខ 
េក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី
បាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យគណៈព្បតិភូេក្សរីសាក្សលវទិ្ោល័យ District of Columbia ែឹក្សនាាំមោយមោក្សព្សី 
Katerine S. Broderick ចូលជួបមែើេបសីាំដែងការគួរសេ ៃិងផ្ទល ស់បតូរបទ្រិមសាធៃក៍ារង្ករ។  

គណៈព្បតភិូមៃះមាៃសមាសភារជាមេធាវដីែលបមព្េើការង្ករមៅការល័ិយមេធាវឯីក្ស-
ជៃ ៃិងមេធាវសីព្មាបប់មព្េើក្សនុងវស័ិយសាធារណៈ មៅក្សនុងរែឋមផសងៗនៃស រែឋអាមេរកិ្ស ៃងិជា
សាស្តសាត ចារយបមព្ងៀៃមៅសាក្សលវទិ្ោល័យនានាផងដែរ។  មៅក្សនុងក្សិចចរិភាក្សាមៃះ មោក្ស
មេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃបង្កា ញអ្ាំរីសក្សេមភារការង្ករសមព្េចបាៃក្សៃលង
េក្ស ៃិងតព្េូវការជាក្សដ់សតងរបស់គណៈមេធាវ ីជារិមសស គមព្មាងជាំៃួយដផនក្សចាបស់ព្មាបជ់ៃ
ព្ក្សីព្ក្សដែលរាជរែឋបាលភបិាលបាៃផតល់ព្បាក្សឧ់បតតេភងវកិាជាមព្ចើៃសព្មាបផ់តល់ជាំៃយួដផនក្សចាប់
ែល់ជៃព្ក្សីព្ក្សតាេរយៈគណៈមេធាវ។ី  

គណៈព្បតភិូនៃសាក្សលវទិ្ោល័យ District of Columbia ក្សប៏ាៃបង្កា ញរីបទ្មសាធៃ៍
ការង្ករលអៗ  ៃិងការមគៀងគរេូលៃិធិសព្មាបជ់ួយ ែល់ជៃព្ក្សីព្ក្សមៅស រែឋអាមេរកិ្សផងដែរ។ 
ថាន ក្សែ់ឹក្សនាាំគណៈព្បតភិូបាៃបញ្ា ក្សថ់ា ៃឹងយក្សបទ្រិមសាធៃ ៍ ៃិងតព្េូវការជាក្សដ់សតងរបស់     
គណៈមេធាវកី្សេពុជាមែើេបជីដជក្សរិភាក្សាជាេយួថាន ក្សែ់កឹ្សនាាំខលួៃមែើេបបីៃតក្សិចចស ព្បតបិតតិការ
រវាងសាថ បៃ័ទាាំងរីរកាៃដ់តព្បមសើរម ើងដងេមទ្ៀត។ 
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មោមេធាវ ីសួៃ វសិាលបាៃជួបរិភាក្សាការង្ករជាេយួតាំណាងគណៈមេធាវ ីនៃទ្ីព្ក្សរង 
Marseille សាធារណរែឋបារាាំង មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី

នារមសៀលនងៃចៃា ១មរាច ដខបុសស ឆ្ន ាំច សាំរទិ្ធិស័ក្ស រ.ស.២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្២ី១ ដខ
េក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី
បាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមោក្សព្សីមេធាវ ី Delphine Gallin តាំណាងឲ្យគណៈមេធាវ ី នៃទ្ីព្ក្សរង 
Marseille សាធារណរែឋបារាាំង ព្រេទាាំងគណៈព្បតិភអូ្េែាំមណើ រ មែើេបចូីលជួបសដេតង ការគួរ
សេ ៃិងរិភាក្សាអ្ាំរ ី ក្សិចចស ព្បតិបតតិការរវាងគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃងិ  
គណៈមេធាវនីៃទ្ីព្ក្សរង Marseille សាធារណរែឋបារាាំង។ 

មៅក្សនុងក្សិចចរិភាក្សាមៃះ មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជាបាៃមសនើែល់តាំណាង ព្បធាៃ
គណៈមេធាវ ី Marseille របស់សាធារណៈរែឋបារាាំងរេួមាៃផតល់ការោាំព្ទ្មលើក្សេមវធិេីូលៃិធិ
ជាំៃួយដផនក្សចាប ់ ការរព្ងងឹសេតថភារែល់មេធាវកី្សេពុជាមលើចាបអ់្ៃតរជាត ិ ៃិងបមចចក្សវទិ្ោ
រត័ម៌ាៃវទិ្ោ។ សេភាគទីាាំងរីរបាៃឯក្សភារក្សនុងការផ្ទល ស់បតូរបទ្រិមសាធៃោ៍ន មៅវញិមៅេក្ស 
តាេរយៈការបចាូ ៃគណៈព្បតិភូមៅទ្សសៃក្សចិចសិក្សារីការអ្ៃុវតតជាក្សដ់សតងនៃគណៈមេធាវកី្សេពុ-
ជា ៃិងគណៈមេធាវទី្ីព្ក្សរង Marseille សាធារណរែឋបារាាំង។ 

គណៈព្បតភិូបារាាំងបាៃទ្ទ្លួយក្សសាំមណើ របស់ព្បធាៃគណៈមេធាវមីែើេបយីក្សមៅ
រិចារណា ៃងិ ោក្សម់ៅក្សនុងមសចក្សតីព្ពាងចុះអ្ៃុសារណៈមោគយល់រវាងគណៈមេធាវកី្សេពុជា 
ៃិងគណៈមេធាវបីារាាំងមែើេបចុីះ តថមលខានាមរលអ្នាគត។ 
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មោក្សមេធាវ ីកុ្សយ នាេ អ្គគមលខាធិការរងគណៈមេធាវបីាៃជួបរិភាក្សាការង្ករជាេយួមោក្ស
ព្សី Claudia De La FUENTE 

មៅនងៃអ្ង្កគ រ ២មរាច ដខបុសស ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្២ី២ ដខេក្សរា 
ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅទ្សីាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ី កុ្សយ នាេ អ្គគមលខាធិការរងនៃគណៈ
មេធាវ ីបាៃរិភាក្សាការង្ករជាេយួមោក្សព្សី Claudia De La FUENTE ជាេស្តៃតីសិទ្ធិេៃុសស 
ៃិងព្បធាៃដផនក្សៃីតិរែឋ នៃការោិល័យឧតតេសនងការទ្ទ្ួលបៃាុក្សសិទ្ិធេៃុសស 

មែើេបជីដជក្សរិភាក្សាការង្ករពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹគមព្មាងោាំពារការរព្ងឹងសេតថភារែល់មេធាវ ី
មៅក្សេពុជា។ មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុាំមៃះមោក្សព្សីFUENTEបាៃមលើក្សម ើងក្សិចចស ការជាេយួគណៈ
មេធាវកី្សៃលងេក្សដែលបាៃមរៀបចាំសិកាខ សាោសតីរកី្សិចចសៃានាដផនក្សចាប។់មៅក្សនុងឆ្ន ាំ២០១៩ មៃះ 
ការោិល័យឧតតេសនងការទ្ទ្ួលបៃាុក្សសិទ្ធិេៃុសស សុាំការស ការជាេយួគណៈមេធាវមីែើេប ី
មរៀបចាំវគគសិកាខ សាោអ្ាំរីក្សិចចសៃានាដផនក្សចាបម់ៃះជាងមេីតង។  

មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុាំមៃះផងដែរ មោក្សមេធាវ ី កុ្សយ នាេ បាៃសាវ គេៃ ៍ ៃិងអ្រគុណែល់ 
ការោិល័យឧតតេសនងការទ្ទ្ួលបៃាុក្សសិទ្ិធេៃុសស ដែលបាៃជួយ រព្ងឹងសេតថភារែល់មេធាវ ី

https://www.bakc.org.kh/index.php/2438-claudia-de-la-fuente
https://www.bakc.org.kh/index.php/2438-claudia-de-la-fuente
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ក្សេពុជាក្សៃលងេក្ស។ គណៈមេធាវៃីឹងមៅដតបៃតក្សិចចស ការជាេយួអ្ងគការដែលបាៃជយួ រព្ងឹង
សេតថភារែល់មេធាវកី្សេពុជា។ 
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អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវទី្ទ្ួលជួបមេធាវោីម ៃព្រាំដែៃបារាាំង 
មៅព្រឹក្សនងៃព្រ សបតិ៍ ៤មរាច ដខបុសស ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ ី

២៤ ដខេក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៩ មោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា បាៃទ្ទ្ួលជួបព្បតភិូេក្សរទី្ីព្ក្សរងទូ្លូ 
ព្បមទ្សបារាាំង ែកឹ្សនាាំមោយមោក្សព្សីមៅព្ក្សេ Helene Diribarne ដែលជាព្បធាៃគមព្មាង
មេធាវោីម ៃព្រាំដែៃបារាាំង។ មោក្សព្សីមៅព្ក្សេ Helene បាៃមសនើសុាំការោាំព្ទ្រីគណៈមេធាវមីលើ
គមព្មាងក្សសាងសេតថភារេស្តៃតីជារិមសសេស្តៃតីនៃេៃាីរក្សចិចការនារពី្បចាាំមខតតបាតែ់ាំបង មលើក្សិចច
ការការពារស្តសតី ៃិងកុ្សមាររងមព្ោះដែលព្តូវការជាំៃួយមេធាវ។ី  

ម្លើយតបៃឹងសាំមណើ មៃះ មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា បាៃសាវ គេៃរ៍ាល់សក្សេមភារ
ជួយ សងគេរបស់មេធាវោីម ៃព្រាំដែៃបារាាំងៃឹងបាៃមលើក្សទ្កឹ្សចិតតឱ្យបៃតសក្សេមភារជួយ ជៃព្ក្សីព្ក្សរី
ការរ ាំមោភបាំពាៃ ជារិមសសមោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរាបាៃមសនើឱ្យមេធាវោីម ៃព្រាំដែៃបារាាំង
ស ការឱ្យបាៃជិតសនិតជាេយួៃឹងព្បតិភគូណៈមេធាវពី្បចាាំមខតតបាតែ់ាំបង ៃិងអាជ្ាធរដែៃ
ែី។ ជាំៃួបរវាងមោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធកិារគណៈមេធាវ ីៃិងព្ក្សរេមេធាវោីម ៃ
ព្រាំដែៃបារាាំងបាៃបចចបម់ៅមព្កាេបរោិកាសមោគយល់ៃិងសនិទ្ធសាន ល។ 
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីបាៃទ្ទ្ួលជួបេស្តៃតីជាៃខ់ពស់មសែឋក្សិចចរបស់
ធនាោររិភរមោក្ស ៃិងស ការ ីមែើេបជីួបរិភាក្សាការង្ករ 

មៅព្រឹក្សនងៃអ្ង្កគ រ ៨មក្សើត ដខមា  ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី២ ដខ
កុ្សេភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីបាៃទ្ទ្ួលជបួមោក្ស Miguel 
Eduardo S’anchez Mart’in ជាេស្តៃតីជាៃខ់ពស់មសែឋក្សិចចរបស់ធនាោររិភរមោក្ស ៃងិស -
ការ ីមែើេបជីួបរិភាក្សាការង្ករ។ 

មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុាំមៃះមោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល បាៃមលើក្សយក្សសេទិ្ធផលសាំខាៃ់ៗ ដែល
សមព្េចបាៃមៅក្សនុងអាណតតិនៃការែឹក្សនាាំរបស់មោក្ស ែូចជា ការបមងេើៃៃូវមមា ងសិក្សា ៃិងេខុ
វជិាា ជាំនាញអ្ៃុវតតជាក្សដ់សតងសព្មាបសុ់ព្ក្សឹតការមេធាវ ី ការបមងេើតព្បតិភគូណៈមេធាវមីៅតាេ
សាោែាំបូងរាជធាៃ/ីមខតត ការមធវើទ្ាំមៃើបក្សេមនៃការព្គបព់្គងអ្ងគភារគណៈមេធាវតីាេរយៈការ
មព្បើព្បាស់ព្បរៃ័ធបមចចក្សវទិ្ោជាមែើេ មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សប៏ាៃបង្កា ញរីតព្េូវការចាាំបាច់
របស់គណៈមេធាវនីាមរលបចចុបបៃន ជារិមសស ក្សងវះៃូវងវកិាសព្មាបជ់ួយ មរឿងក្សតីព្ក្សីព្ក្ស ការ
រព្ងឹងសេតថភារបដៃថេដែលពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹវធិាៃពាណិជាក្សេមអ្ៃតរជាតិៃិងបទ្ោឋ ៃគតិយុតតមផសងៗ 
មទ្ៀត ជាមែើេ។ មោក្ស Miguel Eduardo S’anchez Mart’in បាៃម្លើយតបថា មោក្សៃងឹ
យក្សតព្េូវការរបស់គណៈមេធាវមីៅជដជក្ស រិភាក្សាជាេយួថាន ក្សែ់ឹក្សនាាំរបស់ខលួៃបៃតមទ្ៀត។ 
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២.ការផ្សរវផ្ាយច្បាប់តាេរយៈស្កិាា សាលា 
សិកាខ សាោសតីរី ការចាតដ់ចងរក្សាការពារ 

មៅនងៃរុធ ៨មក្សើត ដខផលគុៃ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី៣ ដខ
េនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ ចាបរ់ីមមា ង០៨: ០០ ព្រឹក្ស ែល់មមា ង ១៧:០០ រមសៀល គណៈមេធាវបីាៃ
ស ការជាេយួស រៃ័ធគណៈមេធាវជីប ុៃ (JFBA) ៃិងនាយក្សោឋ ៃស ព្បតបិតតិការអ្ៃតរ
ជាតិនៃព្ក្សសួងយុតតិធេជ៌ប ៃុ (ICD)បាៃមរៀបចាំសិកាខ សាោមព្កាេព្បធាៃបទ្សតីរី“ការចាតដ់ចង
រក្សាការពារ” មព្កាេអ្ធិបតភីាររបស់ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី មៅទ្ ី 
សាន ក្សក់ាររបស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

 មៅក្សនុងអ្ងគសិកាខ សាោមៃះ គណៈមេធាវកី្សប៏ាៃមធវើការផាយបៃតផ្ទា ល់មចញរអី្ងគ
សិកាខ សាោតាេរយៈបណាត ញសងគេម វសប ុក្សជាផលូវការរបស់គណៈមេធាវផីងដែរ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រិធីមបើក្សវគគបណតុ ះបណាត លសុព្ក្សឹតការវជិាា ជីវៈមេធាវ ីវគគទ្ី ៧ 
មៅនងៃសុព្ក្ស ទ្ី១០មក្សើត ដខផលគុៃ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី១៥ ដខេនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

មវោមមា ង៨:៣០ព្រឹក្ស េជឈេណឌ លបណតុ ះបណាត លវជិាា ជវីៈមេធាវនីៃគណៈមេធាវបីាៃមរៀបចាំវគគ
បណតុ ះបណាត លសុព្ក្សឹតការវជិាា ជីវៈមេធាវវីគគទ្ី៧ ជូៃែល់សមាជិក្ស-សមាជិកាមេធាវដីែលបាៃ

https://www.bakc.org.kh/index.php/2810-2019-03-13-04-34-15
https://www.bakc.org.kh/index.php/2812-2019-03-15-05-05-56
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ចូលព្បក្សបវជិាា ជីវៈមេធាវតីាេមាព្តា៣២ នៃចាបស់តីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវដីែលបាៃព្បព្រតឹតមៅមៅ
ទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា មព្កាេអ្ធិបតីភារមោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល 
ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីៃិងឯក្សឧតតេ ជីវ សុងហាក្ស ់ជាអ្តីតព្បធាៃគណៈមេធាវ ី។  
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សិកាខ សាោសែីរី “ការអ្ៃុវតតដបបកុ្សមារមេព្តីក្សនុងៃតីិវធិីយុតតិធេម៌ែើេបកីារការពារជៃរងមព្ោះ នៃ
អ្ាំមរើរ ាំមោភបាំពាៃ ៃិងមក្សងព្បវច័ច ផលូវមភទ្” 

មៅនងៃព្រ សបតិ៍ ទ្ី០៨មរាច ដខផលគុៃ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦២ ព្តូវៃងឹ
នងៃទ្ី២៨ ដខេនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវនីៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃម ើងដងលងចាំណាបអ់ារេមណ៍ តាំណាងគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណា
ចព្ក្សក្សេពុជា ក្សនុងអ្ងគសិកាខ សាោ សែីរី “ការអ្ៃុវតតដបបកុ្សមារមេព្តីក្សនុងៃីតិវធិីយុតតធិេម៌ែើេបកីារ
ការពារជៃរងមព្ោះ នៃអ្ាំមរើរ ាំមោភបាំពាៃ ៃិងមក្សងព្បវច័ច ផលូវមភទ្”។ 
សិកាខ សាោ សែីរ ី “ការអ្ៃុវតតដបបកុ្សមារមេព្តីក្សនុងៃតីិវធិយុីតតិធេម៌ែើេបកីារការពារជៃរងមព្ោះ 
នៃអ្ាំមរើរ ាំមោភបាំពាៃ ៃិងមក្សងព្បវច័ច ផលូវមភទ្” 

មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី បាៃដងលងថា អ្ងគសិកាខ
សាោមៃះ រតិជាមាៃសារៈសាំខាៃណ់ាស់សព្មាបម់េធាវ ី ៃិងអ្នក្សអ្ៃុវតតចាបព់ាក្សរ់ៃ័ធ ក្សនុងការ
បមងេើៃចាំមណះែឹងពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងការអ្ៃុវតតវធិាៃព្រ មទ្ណឌ មលើ កុ្សមារដែលព្បព្រឹតតមលមើសៃឹងចាប ់
មោយអ្ៃុវតតៃូវយៃតការកុ្សមារមេព្តី។  

គូសបញ្ា ក្ស់ថា សិកាខ សាោមៃះព្បព្រឹតតមធវើម ើងមៅសណាឋ ោរសុខា រាជធាៃីភនាំមរញ  
មព្កាេក្សិចចស ការរវាងគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា អ្គគសនងការៃគរបាលជាតិនៃ 
ព្ក្សសួងេហានផា (គណៈក្សមាម ធិការជាតិព្បយុទ្ធព្បឆ្ាំងអ្ាំមរើជួញែូរេៃុសស នៃព្ក្សសួងេហានផា) 
ៃិងអ្ងគការ APLE មោយមាៃការចូលរេួរីមេធាវដីខមរ ៃិងអ្ៃតរជាតិ តាំណាងព្ក្សសួងសាថ បៃ័ពាក្សរ់ៃ័ធ 
តាំណាងសាោឧទ្ធរណ៍ ៃិងអ្ងគការអ្ៃតរជាតិនានា ព្រេទាាំងនែគូស ការមផសងៗ។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គណៈមេធាវមីរៀបចាំទ្ិវាអ្ៃតរជាតិនារ ី៨ េនីា ខួបទ្១ី០៨ 

https://www.bakc.org.kh/index.php/2869-2019-03-28-03-35-32
https://www.bakc.org.kh/index.php/2869-2019-03-28-03-35-32
https://www.bakc.org.kh/index.php/2808-2019-03-12-05-55-43
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នានងៃអាទ្ិតយ ៥មក្សើត ដខផលគុៃ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃងឹនងៃទ្១ី០ ដខេនីា 
ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅេជឈេណឌ លពាណិជាក្សេមមកាះមរព្ជ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
បាៃមរៀបចាំរិធីអ្បអ្រសាទ្រទ្វិាសិទ្ធិនារអី្ៃតរជាត៨ិ េនីា ខួបទ្១ី០៨ មៅេជឈេណឌ លពាណិជា
ក្សេមមកាះមរព្ជ មព្កាេព្បធាៃបទ្ “មលើក្សក្សេពស់សេភារមយៃឌ្រ័ ៃិងការោាំពារសងគេមែើេបី
អ្ភវិឌ្ឍធៃធាៃេៃុសស” 

មព្កាេអ្ធិបតីភាររបស់មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជា
ណាចព្ក្សក្សេពុជា។ មៅក្សនុងក្សចិចសាវ គេៃន៍ៃក្សេមវធិីមៃះ មោក្សជាំទាវ ចាៃ ់ សុទាធ វ ី រែឋមលខាធិការ
ព្ក្សសួងយុតតិធេប៌ាៃមលើក្សអ្ាំរតីួនាទ្ីស្តសតីមៅក្សនុងវស័ិយែឹក្សនាាំជាតិ ៃិងជព្េរញឲ្យស្តសតីមាៃភារ
កាល ហាៃក្សនុងការមព្បើសិទ្ធិរបស់ខលួៃ។ មោក្សជាំទាវក្សប៏ាៃអាៃៃូវព្រះរាជសាររបស់សមេតចព្រះ
េហាក្សសព្តៃីមរាតតេ េុៃីនាងសី ៃុ ផងដែរ។ 

មៅក្សនុងេតិសាំមណះសាំណាលនៃក្សេមវធិីមៃះដែរ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃ     
គណៈមេធាវបីាៃដងលងថា មៅក្សនុងអាណតតិនៃការែឹក្សនាាំរបស់មោក្ស មោក្សដតងដតមរៀបចាំរិធទី្ិវា
អ្ៃតរជាតិនារ ី៨ េនីា មៃះជាមរៀងរាល់ឆ្ន ាំ មោយេៃិមព្បើងវកិារីគណៈមេធាវមី ើយ គឺមោក្សមព្បើ
ព្បាស់ងវកិាផ្ទា ល់ខលួៃ ៃិងជាំៃួយឧបតថេភរីសមាជិក្ស-សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ី ព្រេ
ជាំៃួយឧបតថេភរីសាំណាក្សស់ ភាតាមេធាវផីងដែរ។ មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សប៏ាៃដងលង
អ្ាំណរគុណចាំមពាះក្សចិចោាំពារជាងវកិា ៃិងសមាភ រៈរីសាំណាក្សស់ ភាតាមេធាវ ី ៃិងសាថ បៃ័ជាតិ
ជាមព្ចើៃមទ្ៀតដែលបាៃជួយ ឧបតថេភសព្មាបក់ារមរៀបចាំរិធមីៃះ។ 

ក្សេមវធិីមៃះព្បព្រឹតតមៅក្សនុងបរោិកាសរកី្សរាយ ៃិងភារសនិទ្ធសាន លនព្ក្សដលង មោយមាៃ
ការចូលរេួរីសាំណាក្សស់មាជកិ្ស-សមាជិការគណៈមេធាវ ី រេួទាាំងអ្តីតព្បធាៃគណៈមេធាវ ី
មោក្ស មោក្សព្សី នាងក្សញ្ញ ជាមៅព្ក្សេ ព្រះរាជអាជ្ា អ្ងគភារព្បឆ្ាំងអ្ាំមរើរុក្សរលួយ ៃងិសាថ បៃ័
ជាតិក្សប៏ាៃអ្មចច ើញចូលរេួក្សេមវធិីោ ងមព្ចើៃកុ្សះក្សរផងដែរ។ 
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៣.កិច្បចព្បជុាំបុគគលកិ 
ក្សិចចព្បជុាំបគុគលិក្សព្បចាាំដខៃងិមលើក្សទ្ិសមៅការង្ករព្បចាាំដខងមី 

ក្សិចចព្បជុាំបគុគលិក្សព្បចាាំដខៃងិមលើក្សទ្ិសមៅការង្ករព្បចាាំដខងមី មៅនងៃព្រ សបតិ៍១២មរាច 
ដខេគិសិរ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស.២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្៣ី ដខេក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារ   
គណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃ
ែឹក្សនាាំព្បជុាំដខេក្សរា។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bakc.org.kh/index.php/2371-2019-01-03-08-10-30
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៤.កិច្បចព្បជុាំគណៈកេមការជាំនាញ 
គណៈមេធាវបីាៃមរៀបចាំក្សចិចព្បជុាំសមាជិក្ស-សមាជិការគណៈក្សេមការក្សិចចការការង្ករ នៃគណៈមេធាវ ី

មៅនងៃសុព្ក្ស ៦មក្សើត ដខបុសស ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦២ ព្តូវៃងឹនងៃទ្១ី១ ដខ
េក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅទ្សីាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃមរៀបចាំក្សិចចព្បជុាំ
សមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈក្សេមការក្សិចចការការង្ករមលើក្សទ្ី០៤ មព្កាេការែឹក្សនាាំព្បជុាំមោយ មោក្ស
ព្សីមេធាវ ីអាៃ វរីៈ ព្បធាៃគណៈក្សេមការ។ 

មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុាំសមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈក្សេមការបាៃរិភាក្សាមលើការដបងដចក្សសមាជិក្ស 
គណៈក្សេមការជាព្ក្សរេ មែើេបមីធវើការព្សាវព្ជាវមលើព្បធាៃបទ្ទាក្សទ់្ងៃងឹវស័ិយចាបក់ារង្ករ 
សព្មាបក់្សេមវធិីផសរវផាយចាបត់ាេរយៈ ទូ្រទ្សសៃ ៍វទិ្យុ សិកាខ សាោ ៃិងព្រតឹតិបព្តគណៈមេធាវ។ី 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្សិចចព្បជុាំគណៈក្សេមការក្សិចចការង្ករព្បចាាំដខកុ្សេភៈ 
មៅរមសៀលនងៃសុព្ក្ស ១១មក្សើត ដខមា  ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦២ ព្តូវៃងឹ 

នងៃទ្ី១៥ ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃ 
មរៀបចាំក្សិចចព្បជុាំសមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈក្សេមការក្សិចចការការង្ករ មព្កាេការែឹក្សនាាំព្បជុាំមោយ  
មោក្សព្សីមេធាវ ីអាៃ វរីៈ ព្បធាៃគណៈក្សេមការ។ 

មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុាំមនាះបាៃសមព្េចមធវើការដបងដចក្សសមាជកិ្សគណៈក្សេមការ ជាព្ក្សរេតូចៗ 
ៃិងដក្សសព្េួលសមាសភារសមាជិក្សព្ក្សរេម ើងវញិ។ ក្សិចចព្បជុាំក្សប៏ាៃក្សាំណតអ់្ាំរីព្បធាៃបទ្

https://www.bakc.org.kh/index.php/2425-2019-01-11-10-41-55
https://www.bakc.org.kh/index.php/2523-2019-02-16-07-05-25
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សព្មាបសិ់កាខ សាោថាន ក្សជ់ាតិទាក្សទ់្ងៃឹងវស័ិយចាបក់ារង្ករ ដែលៃឹងព្បព្រឹតតមៅក្សនុងមែើេដខ
មេសាខាងេខុមៃះផងដែរ។ ចាំមពាះព្បធាៃបទ្សព្មាបសិ់កាខ សាោមៃះ អ្ងគព្បជុាំបាៃសមព្េច
ជដជក្ស ៃិងរិភាក្សាោន លេអតិមទ្ៀតមៅក្សិចចព្បជុាំ មលើក្សមព្កាយ។ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
៥.មសេងៗ 
 

តាំណាងគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សមាជកិ្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ី
ព្រេទាាំងព្បតិភូមេធាវពី្បចាាំមខតតបាតែ់ាំបង បាៃមធវើែាំមណើ រមៅចូលរេួរិធីបណុយសររបស់ 
មោក្សមេធាវ ីោុាំ មយ ត 

កាលរីនងៃអាទ្ិតយ ១២ មក្សើត ដខផលគុៃ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ ី
១៧ ដខេនីា ឆ្ន ាំ២០១៨ តាំណាងគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សមាជិក្ស-សមាជិកា
ព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ី ព្រេទាាំងព្បតិភូមេធាវពី្បចាាំមខតតបាតែ់ាំបង បាៃមធវើែាំមណើ រមៅចូលរេួ
រិធីបណុយសររបស់ មោក្សមេធាវ ីោុាំ មយ ត។ 

បាៃទ្ទ្ួលេរណភារ កាលរីនងៃទ្ី១៧ ដខេនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ មវោមមា ង៩:០០ នាទ្ីព្រឹក្ស 
ក្សនុងជនាម យុ៧២ឆ្ន ាំ មោយមព្ោះថាន ក្សច់រាចរណ៍មៅព្សរក្សបរបិូរណ៍មខតតក្សាំរងឆ់្ន ាំង។ រិធីបណុយសរ
មោក្សមេធាវ ីោុាំ មយ ត ព្បាររធមធវើមៅមគ ោឋ ៃនៃសរ មៅភូេរិការ សង្កេ តអ់្ូរ មា ល់ ព្ក្សរងបាត់
ែាំបង មខតតបាតែ់ាំបង។ 

 
 

https://www.bakc.org.kh/index.php/2815-2019-03-18-06-34-07
https://www.bakc.org.kh/index.php/2815-2019-03-18-06-34-07
https://www.bakc.org.kh/index.php/2815-2019-03-18-06-34-07
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គណៈកេមការព្រឹត្តិបព្ត្ 

 
១-ឯកឧត្តេ ស្នួ វិសាេ  ចងហ្វវ ងការផ្ាយ 
២-មលាកមេធាវី កយុ នាេ  និរនធនាយក 
៣-មលាកមេធាវ ីលវី សវុណ្ណា  មេខាធ្កិារ 

 
នាយកដ្ឋឋ នព្សាវព្ជាវ មបាះរុេព និងផ្សរវផ្ាយ 

១-មលាកមេធាវី ខក ប ុនមធ្ឿន  ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃ 

២-មលាកមេធាវី  នេ៉ៃ ច្បន័ទស្ត្ា  អ្ៃុព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃ 

៣-មលាក ឃេឹ ច្ប័នទមធ្ឿន   អ្ៃុព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃ 

៤-មលាកមេធាវី វ៉ៃ  ស្ាំរតិ្   ព្បធាៃការ.ិ ព្រឹតតិបព្ត 

៥-មលាក ខន ស្មុខង      ព្បធាៃការ.ិព្សាវព្ជាវ ៃិងផសរវផាយចាប ់

៦-មលាក ថា ប ុននៃ   ព្បធាៃការ.ិរត័ម៌ាៃវទិ្ោ 

៧- មលាក មព្ស្ង ស្ហីប នុនុត្  ជាំៃួយការ ការ.ិរត័ម៌ាៃវទិ្ោ 

៨- កញ្ញា  តាន់ ច្បរណី   បណាា រក្សស 

៩-មលាកមេធាវី ហួត្ ស្វុណណ   បុគគលិក្សសម័ព្គចតិត 

១០-មលាក ជុាំ ប៉ៃុនណារាយ  បុគគលិក្សហាតក់ារ 

១១-មលាក នួន រា៉ៃ     បុគគលិក្សហាតក់ារ 
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មបាះរុេពផ្ាយមដ្ឋយ 
 

ស្មេតច្បវិបុេមស្នាភកតី សាយ ឈុាំ 
មលាកមេធាវី សារនិ មដណូរា៉ៃ  

DFDL  
គណៈមេធាវី ននព្រះរាជាណាច្បព្កកេពុជា 

 
 
 
 

 


