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រពី្របធនគណៈេមធវី 
គណៈេមធវៃីន ្រពះ ជ ច្រក
កមពុជមនកិត្តិយស សូមេបះពុមព
បន្តនូវ ្រពឹត្តិប្រតេមធវេីលខ ១៧ 
ស្រមប្់រតីមសទី២ ែខេម -
មថុិន ឆន ២ំ០១៨។ ្រពឹត្តិប្រត
េមធវេីនះ បនសេ្រមចេឡើង
េ យ ករ្របឹងែ្របង លះបងេ់ពល
េវ ដម៏ន តៃម្លរបស់អនកនិពនធ 
នីមយួ  ៗ េដើមបែីចករែំលកចំេណះ
ដឹង និងបទពិេ ធនរ៍បស់គត។់ 
ងនមឱយគណៈេមធវ ី  ខញុ ំសូម

ែថ្លងអំណរគុណដល់អនកនិពនធ 
ែដលបនរមួចំែណក វភិគទន

អតថបទរបស់ខ្លួន។ ខញុ ំកសូ៏មែថ្លងអំណរគុណផងែដរ ដល់េ កអគគេលខធិករ េ កអគគ-
េលខធិកររង ្របធន បុគគលិក និងអនកសម័្រគចិត្ត នយក ្ឋ ន្រ វ្រជវ េបះពុមព និងផ ព្វ- 
ផ យៃនគណៈេមធវែីដលបនខិតខំេរៀបចំពិនិតយ និងស្រមួលអតថបទ និងករេបះពុមព្រពឹត្តិប្រត 
េលខេនះ។ 

្រពឹត្តិប្រតេលខេនះ្របមូលផ្តុ ំនូវអតថបទេនកនុងវស័ិយននៃនចបប ់ ដូចជ ចបបក់រងរ 
ចបបព់ណិជជកមម និងចបបរ់ដ្ឋបបេវណីជេដើម។ បែនថមេលើករផ យនូវអតថបទចបប ់ ្រពឹត្តិប្រត
េមធវបីនផ្តល់ពត័ម៌នស្តីពី សកមមភពៃនគណៈេមធវេីដើមបឲីយសហភ ជេមធវបីន្រជប 
ពីកិចចដំេណើ ករៃន គណៈេមធវ។ី គណៈេមធវនឹីងស្វះែស្វងទកទ់ងេមធវ ី និងអនកចបប់
ដៃទេទៀត េដើមបពី្រងីកករែចករែំលកនូវចំេណះដឹងេនកនុងវស័ិយដៃទេទៀត េនកនុងករផ យ
េលើកេ្រកយៗ។ 

ករេបះពុមពផ យ្រពឹត្តិប្រតេមធវេីនះជករេឆ្លើយតបេទនឹងទិសេ ទី ២ “ព្រងឹង និង
ករពរវជិជ ជីវៈ” ៃនែផនករសកមមភពៃនគណៈេមធវ ី ែដលបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក -      
គណៈេមធវ។ី  

ខញុ ំសេងកតេឃើញថ េនកនុងសហគមនអ៍នកចបបេ់នកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជេយើង 
មនអនកជំនញខងចបបជ់េ្រចើន ែដលបនសរេសរផ ព្វផ យេសៀវេភសិក  េដើមបបីេ្រមើ    
េសចក្តី្រតូវករៃនអនកសិក ចបប។់ េទះបីមនិែមនជអនកជំនញកេ៏ យ ខញុ ំសូមេលើកទឹកចិត្ត
ដល់េមធវ ី និងអនកសិក ទូេទចូលរមួវភិគទនអតថបទ េដើមបចុីះផ យកនុង្រពឹត្តិប្រតេមធវ។ី   
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គណៈេមធវ ី ្វ គមនជ៍និចច ដល់ករចូលរមួែចករែំលកអតថបទរបស់ខ្លួនេនកនុង្រពឹត្តិប្រតេនះ។ 
ចំេពះអនកែដលមនបំណិនខងសរេសរមនក្រមិត គណៈេមធវមីន្រកុមប ្ណ ធិករមួយ
ែដលនឹងជួយ ផ្តល់ករែណនដំល់អនកចូលរមួ និងជួយ ែកស្រមួលអតថបទ។ េគលេ ៃនករ
បេងកើត្រពឹត្តិប្រតេនះ មនិ្រតឹមែតផ ព្វផ យអតថបទៃនអនកនិពនធេជើងចស់ែតប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថម
ទងំជួយ េលើកសទួយបំណិនខងសរេសរដល់អនកនិពនធជំននេ់្រកយផងែដរ។ 

ខញុ ំយល់េឃើញថ ថ្វីេបើ្រកុមប ្ណ ធិករបនផចិតផចង់កនុងករេធ្វើឲយ្រពឹត្តិប្រតទទួលបន
គុណភពមយួដខ៏ពស់កេ៏ យ ករខ្វះខតគងែ់តេជៀសមនិផុត។ េដើមបេី្រជមែ្រជងឲយ្រពឹត្តិប្រត
េនះមនគុណភពកនែ់ត្របេសើរ ខញុ ំសូមអំពវនវដល់អនក នេម ្ត សរេសរតប និងរះិគន់ ថ បន 
េធ្វើអ ថ ធិបបយ ឬបំេពញបែនថមេទេលើអតថបទនីមយួៗែដលបនេបះពុមពផ យ។ ខញុ ំសងឃមឹថ 
សហភ  ឯកឧត្តម េ កជំទវ និងអស់េ ក េ ក្រសីនឹងបនរកី យកនុងករ ន
្រពឹត្តិប្រតេមធវេីលខេនះ។ 
  ចំេពះករចូលរួមវភិគអតថបទ សូមេធ្វើករទក់ទងមកករយិល័យគណៈេមធវ ី    
េ យផទ ល់ មរយៈេ កេមធវ ី កយុ នម មអីុែម៉ល neam130@bakc.org.kh 
និងេ កេមធវ ីែក ប៊ុនេធឿន  មអីុែម៉ល bunthoeurn@bakc.org.kh  កប៏ន។ 
 ជទីបញចប ់ខញុ ំសូមជូនពរដល់សហភ  ឯកឧត្តម េ កជំទវ និងអស់េ ក េ ក
្រសីទងំអស់ សូមជួបែតេជគជយ័្រគប្់របករ។ 
 

សូមអរគុណ! 
 

                                          ៃថងសុ្រក ២េ ច ែខបឋម ធ ឆន  ំច នព្វស័ក ព.ស ២៥៦២ 
   ជធនីភនេំពញ ៃថងទី២៩ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៨ 

 
 

      
  

          សនួ វិ ល 
                                                            ្របធនគណៈេមធវៃីន ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
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កររ ំ យកិចចសនយករងរមិនកំណត់ថិរេវ  
 

េ យេ េមធវ ីហំ ភ∗ 
 
១. េសចក្តេីផ្តើម 
 កររ ំ យកិចចសនយ គឺជ្របធនបទដេ៏ក្ត គគុក និងសមុគ ម ញ េនកនុងទំនកទំ់នង
រ ងភគីៃនកិចចសនយ។ កិចចសនយករងរកម៏និខុសពីកិចចសនយទូេទប៉ុនម នែដរ គឺមនករ
បេងកើតកិចចសនយករងរ ករ្របតិបត្តិកិចចសនយករងរ ករបន្តកិចចសនយករងរ និងចុងេ្រកយ
គឺកររ ំ យកិចចសនយករងរ។ 
 ភគីៃនកិចចសនយករងរ្រតូវពិចរ អំពីអងគេហតុ េហតុផល និងអងគចបបឲ់យបន
ចបស់ ស់មុននឹងសេ្រមចចិត្តរ ំ យកិចចសនយ ពីេ្រពះកររ ំ យកិចចសនយករងរ ជប់
ពកព់ន័ធេទនឹងករបង្់របកបំ់ ចេ់ផ ងៗ និងេ ហុ៊យជមងចិឺត្ត។ េលើសពីេនះ ភគីៃនកិចច
សនយក្៏រតូវពិនិតយេមើល្របេភទកិចចសនយផងែដរ ថេតើ ជកិចចសនយករងរមនថិរេវ
កំណត ់(FDC) ឬ កិចចសនយករងរមនថិរេវ មនិកំណត ់(UDC)។ 

កនុងអតថបទេនះ សូមេលើកយកែតកររ ំ យកិចចសនយករងរមនថិរេវ មនិកំណត ់
(UDC) ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 
 េតើភគីែដលចងរ់ ំ យកិចចសនយ្រតូវដូចេម្តចខ្លះេទើប្រតឹម្រតូវ មចបប?់ 
 
២. េហតុផលៃនកររ ំ យកិចចសនយ 

ម្រ ៧៤(១) ៃនចបបស់្តីករងរែចងថ “កិចចសនយករងរែដលមនថិរេវ មនិ
កំណត ់ ចរ ំ យ មឆនទៈភគីែតមខ ងបន។ កររ ំ យកិចចសនយេនះ្រតូវអនុវត្តេទ ម
រេបៀបឲយដំណឹងមុនជ យល័កខណ៍អក រ ែដលភគីមនបំណងចងរ់ ំ យកិចចសនយ្រតូវឲយេទ
ភគីមខ ងេទៀត។” 

                                                 
∗ អនកនិពនធបចចុបបននេធ្វើករជេមធវ ីជ ថ បនិក និងជ្របធនករយិល័យេមធវ ីគ្ល រ ី (Glory Legal) ។ េ កជអនុ
្របធនគណៈកមមករកិចចករករងរៃនគណៈេមធវផីងែដរ។ េ កបនបញចបថ់ន កអ់នុបណ្ឌិ តចបប ់ ែផនកនីតឯិកជន 

កលវទិយល័យភមូនិទនីតិ ្រស្ត និងេសដ្ឋកចិច។ េ កអតីតម្រន្តី្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ វៈ និងជអតីត
ម្រន្តីេលខធិករ ្ឋ នៃន្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល។ េ កេមធវបីនចូលរមួផ ព្វផ យចបបស់្តីព ី ករងរេនគណៈ
េមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេ្រចើនឆន ។ំ 



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 
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េយង មម្រ ខងេលើេនះ ចបបស់្តីពីករងរមនិបនត្រមូវេហតុផលជក់ ក់
ស្រមបក់មមករនិេយជិតែដលមនបំណងរ ំ យកិចចសនយ UDC េនះេទ។ ប៉ុែន្ត ចបបត់្រមូវ
ឲយមនជូនដំណឹងមុន ជ យលកខណ៍អក រេទភគីមខ ងេទៀត ែដលនឹងពិភក ខងេ្រកម។  
 ប៉ុែន្តកររ ំ យកិចចសនយករងរ េ យនិេយជក ចេធ្វើបនកនុងករណីេហតុផល  
សមរមយ។ 

ម្រ ៧៤(២) កប៏៉ុែន្ត គម នករបញឈប់ មយួ ចេធ្វើេទបនេ យគម នេហតុផល
សមរមយទកទ់ងនឹងសមបទ ឬចរយិៃនកមមករនិេយជិត េយងេទេលើភពចបំចៃ់នដំេណើ រ
របស់សហ្រគសរបស់្រគឹះ ថ ន ឬរបស់្រកុមេឡើយ” ។ 

១. ជំនញ ឬគុណសមបត្តិកនុងករបំេពញករងររបស់កមមករនិេយជិត 
២. កបកិរយិ ចរយិៃនកមមករនិេយជិត ឬ 
៣. ថ នភពចបំចៃ់នដំេណើ រកររបស់សហ្រគស ្រគឹះ ថ ន ឬ្រកុម។  

  ចបបអ់នុញញ តឲយនិេយជករ ំ យកិចចសនយបន និេយជក្រតូវែតមនលទធភព
បង្ហ ញភស្តុ ងគ្ំរទនូវចំណុចេហតុផល្រតឹម្រតូវ។  
 េតើេហតុផលដូចេម្តចជេហតុផល្រតឹម្រតូវ? េហតុផល្រតឹម្រតូវ គឺជករអនុវត្តេទ ម
បទបញជ ៃផទកនុងរបស់សហ្រគសេនេពលនិេយជក កពិ់នយ័ដល់កមមករនិេយជិត មន ក។់ 
មននិេយជកមយួចំនួន មនិបន កវ់និយ័េទ មបទបញជ ៃផទកនុងេពល កវ់និយ័កមមករ
និេយជិតេនះ។ កមមករនិេយជិតបនប្តឹងនិេយជក និងទមទរឲយនិេយជកផ្តល់េ ហុ៊យ   
ជមងចិឺត្ត។ និេយជកបនអះ ងថ ករបញឈបក់មមករនិេយជិតពីករងរ េ យកមមករ
និេយជិតមនកំហុសធងន ់ប៉ុែន្តអ្វីែដលនិេយជកេលើកេឡើងមនិមនែចងកនុងម្រ ៨៣ ៃនចបប់
ស្តីពីករងរ ឬបទបញជ ៃផទកនុងរបស់សហ្រគសេទ។  

ចបបត់្រមូវឲយនិេយជក មនបទបញជ ៃផទកនុង ម្រ ២២ៃនចបបស់្តីពីករងែចងថ 
“និេយជកៃនសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ នៃដលមនែចងកនុងម្រ  ១៧ ខងេលើ េហើយែដលមន
កមមករ និេយជិតយ៉ងតិច៨នក្់រតូវេរៀបចំឲយមនបទបញជ ៃផទកនុងមយួជដ៏ ប។”  មនិែត
ប៉ុេ ្ណ ះ ចបបប់នេបើកសិទធិឲយនិេយជកែចងកំណតអំ់ពីទេង្វើ សកមមភពែដលជកំហុសកមមករ
និេយជិតេនកនុងបទបញជ ៃផទកនុង។  

“និេយជក្រតូវអនុវត្តេទ មបទបញជ ៃផទកនុង េនេពល កវ់និយ័កមមករនិេយជិត”។ 
យុត្តិ ្រស្តរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លៃនសំណំុេរឿងេលខ ២៦/០៦, ៣៣/០៦,៤៣/០៦។  



 
 កររ ំ យកិចចសនយករងរមនកំណតថិ់រេវ   
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៣. កតព្វកិចចជូនដំណឹង 
ចបបត់្រមូវឲយភគីែដលចងរ់ ំ យ ្រតូវជូនដំណឹងេទភគីមខ ងេទៀតជលកខខណ្ឌ េទ

មរយៈេពលែដលបនបំេពញករងរ។ េនះបននយ័ថ មនិថែតនិេយជកេនះេទែដល្រតូវ
បំេពញកតព្វជូនដំណឹងមុន ែតកមមករនិេយជិតែដលចង់ ឈបក់្៏រតូវបំេពញកតព្វកិចចជូន
ដំណឹងមុនេនះែដរ។  

ម្រ  ៧៥ ៃនចបបស់្តីពីករងរកំណតអំ់ពីរយៈេពលជូនដំណឹងអបបបរម៖ 
រយៈេពលៃនករងរ រយៈេពលជូនដំណឹងអបបបរម 
៦ែខ ឬតិចជង ៧ៃថង 
៦ែខ ដល់ ២ឆន  ំ ១៥ៃថង 
េលើសពី ២ឆន  ំដល់ ៥ឆន  ំ ១ែខ 
េលើសពី ៥ឆន  ំដល់ ១០ឆន  ំ ២ែខ 
េលើសពី១០ឆន  ំ ៣ែខ 
 
ថិរេវ ៃនករជូនដំណឹងកនុង ងខងេលើេនះ គឺជថិរេវ អបបបរម។ កិចចសនយ

ករងរ បទបញជ ៃផទកនុង ករយល់្រពមេរៀងៗខ្លួនដៃទេទៀត ែដលកំណតថិ់រេវ ឲយដំណឹងមុន
តិចជងេនះ ្រតូវទុកេមឃៈេ យេពញចបប,់ ម្រ  ៧៦ៃនចបបស់្តីពីករងរ។  

មិនត្រមូវឲយមនករជូនដំណឹងមុនេទ កនុងករណីកររ ំ យកិចចសនយេ យ រ
កំហុសធងនដូ់ចមនែចងកនុងម្រ ៨៣ៃនចបបស់្តីពីករងរ ឬកនុងបទបញជ ៃផទកនុងេឡើយ។ 

កនុងអំឡុងេពលជូនដំណឹង កមមករនិេយជិតមនសិទធិឈបស់្រមក២ៃថងកនុង១សប្ត ហ៍ 
េ យមន្របកឈ់នួលេដើមបែីស្វងរកករងរថមី (ម្រ ៧៨ៃនចបបស់្តីពីករងរ)។  

កនុងករណីនិេយជកខកខនមនិបនជូនដំណឹងមុន េបើកសិទធិឲយកមមករនិេយជិតទទួល
បនសំណងទូទតជួ់សករជូនដំណឹងមុនែដលេសមើនឹង្របកឈ់នួល និង អតថ្របេយជនេ៍ផ ងៗ
ែដល ចទទួលបនកនុងរយៈេពលជូនដំណឹងេនះ (ម្រ  ៧៧ៃនៃនចបបស់្តីពីករងរ)។ 

  
៤. ្របកបំ់ ចទូ់ទតក់នុងកររ ំ យកិចចសនយ 
 ចបប់ស្តីពីករងរម្រ ៨៩ចស់ អនុញញ តឲយនិេយជករ ំ យកិចចសនយករងរ
េ យឆនទៈមខ ងរបស់ខ្លួនបន ប៉ុន្តែ◌និេយជក្រតូវផ្តល់្របក់បំ ច់បេណ្ត ញេចញជូនកមម
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ករនិេយជិត។ រឯីកររ ំ យកិចចសនយករងរ េ យ រមូលេហតុៃនកំហុសធងនរ់បស់កមមករ
និេយជិតនិេយជកគម នកតព្វកិចចផ្តល់នូវ្របកបំ់ ចប់េណ្ត ញេចញេទ។  

ម្រ ៨៩ ៃនចបបស់្តីពីករងរ ្រតូវបនរដ្ឋសភេធ្វើវេិ ធនកមម េហើយ្របកសឲយេ្របើ
កលពីៃថងទី២៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៨។ ែផ្អក មម្រ ៨៩ថមី ្របកបំ់ ចប់េណ្ត ញេចញ 
្រតូវបនប្តូរមកជ្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរវញិ។ ម្រ េនះបនបញញត្តិត្រមូវឲយនិេយជក
ផ្តល់្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរ ជូនកមមករនិេយជិត ែដលកំពុងមេ្របើករងរនូវ្របក់
បំ ចេ់សមើនឹង្របកឈ់នួល និង្របកប់នទ បប់ន ចំំនួន ១៥ (ដប្់រប)ំ ៃថងកនុង១ឆន ។ំ ម្រ េនះក៏
បនត្រមូវឲយនិេយជកទូទត្់របកបំ់ ចេ់នះជូនកមមករនិេយជិត ចំនួនពកក់ ្ត លេរៀង
ល់៦ែខម្តង។ 

 ែផ្អក មខ្លឹម រៃនម្រ ៨៩ថមីេនះ កររ ំ យកិចចសនយករងរ មន៣្របេភទគឺ៖  
១) កររ ំ យកិចចសនយករងរ្រសប មបញញត្តិៃនចបបស់្តីពីករងរ 
កររ ំ យកិចចសនយករងរែដល្រសប មបញញត្តិចបប ់ និេយជកក្៏រតូវផ្តល់្របក់

បំ ចអ់តីតភពករងរជូនកមមករនិេយជិតែដរ។ ឧ. ្រកុមហុ៊ន(ក) បនជួលបុគគលិក(ខ) ឲយ
េធ្វើករមនកិចចសនយមនិកំណតថិ់រេវ ។ ្រកុមហុ៊នបន្រពមនបុគគលិកេនះចំនួន៣ដង ែផ្អក
មបទបញជ ៃផទកនុង ពីបទមកេធ្វើករយតឺ។ េពលបុគគលិក(ខ) បនមកេធ្វើករយតឺជេលើកទី៤ 

្រកុមហុ៊នកប៏នសេ្រមចបញឈបបុ់គគលិក(ខ) ពីករងរ។ កនុងករណីេនះ្រកុមហុ៊ន(ក) បនរ ំ យ
កិចចសនយករងរជមយួកមមករ និេយជិតេឈម ះ(ខ) េ យ្រសប មបញញ តិ្តចបបស់្តីពីករងរ។ 
ដូេចនះនិេយជក្រតូវែតឲយេទកមមករនិេយជិត នូវ្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរេសមើនឹង្របក់
ឈនួលនិង្របកប់នទ បប់ន ចំំនួន៧ៃថង។ 

 ២) កររ ំ យកិចចសនយករងរេ យកមមករនិេយជិតមនជមង ឺ
ចបបស់្តីពីករងរ អនុញញ តឲយនិេយជកមនសិទធិបញឈបក់មមករនិេយជិត ែដលមន   

ជមងែឺដរ ប៉ុែន្តចបបត់្រមូវឲយនិេយជកផ្តល់្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរដល់កមមករនិេយជិត។ 
ករបញឈបេ់ យមូលេហតុកមមករនិេយជិតមនជមងេឺនះ និេយជកមនិ្រតូវបញឈប់ មែតអំេពើ
ចិត្តេនះេទ េពលគឺ្រតូវអនុវត្តេទ មបទបញជ ៃផទកនុងរបស់សហ្រគស។ 

 ៣) កររ ំ យកិចចសនយករងរេ យ រកមមករនិេយជិតមនកំហុសធងន ់
កររ ំ យកិចចសនយករងរេ យ រ កមមករនិេយជិតមនកំហុសធងន ់ គឺជករ

បញឈបក់រងរកមមករនិេយជិត ែដលបំពនម្រ ៨៣ៃនចបបស់្តីពីករងរ ករបំពនបទបញជ



 
 កររ ំ យកិចចសនយករងរមនកំណតថិ់រេវ   
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ៃផទកនុង និងបំពនម្រ េផ ងេទៀតៃនចបបស់្តីពីករងរ ឬចបបស់្តីពីសហជីព។ កនុងករណី     
កមមករនិេយជិតមនកំហុសធងន ់ និេយជកមនសិទធិបញឈបពី់ករងរេ យ មនិផ្តល់នូវ្របក់
បំ ចអ់តីតភពករងរេទ។ ម្រ ៨៩ថមី កយខណ័្ឌ ទី២ ែចងថ “កនុងករណីែដលកររ ំ យ
កិចចសនយកងរេនះេ យកំហុសធងនរ់បស់កមមករនិេយជិត ្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរមនិ
្រតូវបនផ្តល់ឲយេទ” ។ 

 ៤) កររ ំ យកិចចសនយករងរេ យគម នេហតុផល្រតឹម្រតូវ 
ភគីៃនកិចចសនយគឺ និេយជក និងកមមករនិេយជិតែដលមនបំណងចងរ់ ំ យកិចច

សនយករងរេហើយរចួផុតពីកតព្វកិចចសងេ យហុ៊យជមងចិឺត្តឲយភគីមខ ងេទៀត ្រតូវែតមន
េហតុផល្រតឹម្រតូវ។ េបើភគី មយួរ ំ យកិចចសនយករងរេ យគម នេហតុផល្រតឹម្រតូវេទ 
េនះភគីមខ ងេទៀត ចទរសងេ ហុ៊យជមងចិឺត្តបន។ ម្រ ៩១ថមី ៃនចបបស់្តីពីករងរែចង
ថ “កររ ំ យកិចចសនយករងរ មឆនទៈផទ ល់ៃនភគី មយួ េ យគម នេហតុផល្រតឹម្រតូវ 
េនះ ចេបើកសិទធឲិយភគីមខ ងេទៀតទរសងជមងចិឺត្តបន” ។ 
 ដូេចនះកររ ំ យកិចចសនយករងរែដលមនេហតុផល្រតឹម្រតូវ គឺជកររ ំ យកិចច-
សនយែដលនិេយជិកអនុវត្តេទ មចបបស់្តីពីករងរ និងបន កវ់និយ័ដល់កមមករនិេយជិត 
មុនេពលឈនដល់កររ ំ យកិចចសនយកងរ ឬបញឈបពី់ករងរ។  

 ៥) ្របកឈ់នួល និង្របកបំ់ ចេ់ផ ងៗេពលរ ំ យកិចចសនយករងរ 
 ករ ំ យកិចចសនយករងរ មនមនភពងយ្រស◌ួលជងកររ ំ យកិចចសនយទូេទ 
ប៉ុែន្ត មនករជបព់កព់◌័នធេទនឹង េតើកមមករនិេយជិតែដលខ្លួន្រតូវបញឈបម់នកំហុសអ្វ?ី 
កំហុស្រ ល មធយម ឬកំហុសធងន។់ កំហុសរបស់កមមករនិេយជិត ជបព់កពន័ធនឹង្របក់
បំ ចេ់ផ ងៗ ែដលទមទរឲយភគីទងំពីរបង្ហ ញភស្តុ ងចបស់ ស់េទេលើកំហុសរបស់
ភគីៃនកិចចសនយករងរ ជពិេសសភគីនិេយជក្រតូវបង្ហ ញនូវកំហុសរបស់កមមករនិយេ◌ជិ
ត។  
 ្របសិនេបើកររ ំ យកិចចសនយករងរកមមករនិេយជិតែដលមនកំហុសធងន ់ កមមករ
និេយជិតមនសិទធិទទួលបនែត្របកឈ់នលួនិង្របកជួ់សករឈបស់្រមក្របចឆំន ែំតប៉េុ ្ណ ះ 
(ម្រ  ១១៦ និងម្រ  ១៦៧ ៃនចបបស់្តីពីករងរ)។  
 ចំេពះកររ ំ យកិចចសនយករងរេ យ កមមករនិេយជិតែដលកមមករនិេយជិតេ្រក
ពីកំហុសធងន ់ កមមករនិេយជិត្រតូវមនសិទធិទទួលបន្របកទូ់ទតក់រជូនដំណឹងមុន ្របក-់
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បំ ចអ់តីតភពករងរ េ ហុ៊យជមងចិឺត្ត និង្របកឈ់នួលែដលេនសល់ និង្របកជួ់សករ
ឈបស់្រមក្របចឆំន ។ំ  
 មចបបស់្តីពីករងរ កល មនកររ ំ យកិចចសនយករងរ េលើកែលងែតកមមករ
និេយជិតមនកំហុសធងន ់ និេយជក្រតូវេបើកជូនកមមករនិេយជិតនូវ្របកឈ់នួល និង្របក់
បំ ច្់រគប្់របេភទ កនុងរយៈេពល៤៨េម៉ង បនទ បពី់ឈបេ់ធ្វើករ។ មខ្លឹម រៃនម្រ េនះ 
និេយជកមនិ្រតឹមែតេបើក្របកឈ់នួលជូនកមមករនិេយជិតប៉ុេ ្ណ ះេទ ែថមទងំ្របកបំ់ ច់
េផ ងៗេទៀតផង ្របកបំ់ ចេ់នះមនដូចជ ្របកជូ់នដំណឹងមុន(កនុងករណីនិេយជកមនិ
បនជូនដំណឹងមុនជូនកមមករនិេយជិត) ្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរ ្របកជួ់សករឈប់
ស្រមក្របចឆំន  ំនិង េ ហុ៊យជមងចិឺត្តជេដើម។  
 ម្រ  ១១៦ៃនចបបស់្តីពីករងរែដងថ៖ “កនុងករណីរ ំ យកិចចសនយករងរ ្របក់
ឈនួល និង្របកបំ់ ច្់រគប្់របេភទ្រតូវេបើកកនុងរយៈេពល៤៨ េម៉ង បនទ បពី់ៃថងឈបេ់ធ្វើករ”។  
 
៥. ្របកេ់ ហុ៊យជមងចិឺត្ត 
 កររ ំ យកិចចសនយករងរេ យ្រសប មបញញត្តិចបប ់ និងមនេហតុផល្រតឹម្រតូវ 
ភគីែដលរលំ◌ាយកិចចសនយគម នកតព្វកិចចបង្់របកេ់ ហុ៊យជមងចិឺត្ត ឲយភគីមខ ងេទៀតេទ។ 
ផទុយេទវញិកររ ំ យកិចចសនយែដលគម នេហតុផល្រតឹម្រតូវ ភគីមខ ងេទៀតៃនកិចចសនយ ច
ទមទរេ ហុ៊យជមងចិឺត្តបន។ ភគីកមមករនិេយជិត ចទមទរ្របកបំ់ ចេ់បើកផ្ត ចម់យួ 
ែដលមនចំនួនេសមើ្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរែដលបន និង្រតូវទទួលកនុងអំឡុងេពលៃន
កិចចសនយករងរ។ កនុងករណីេនះកមមករនិេយជិត គម នកតព្វកិចចកនុងករបង្ហ ញភស្តុ ងអំពី
ករខូចខតរបស់ខ្លួនេឡើយ។ ម្រ  ៩១ថមី ែចងថ “កររ ំ យកិចចសនយករងរ មឆនទៈ
ផទ ល់ៃនភគី មយួ េ យគម នេហតុផល្រតឹម្រតូវ េនះ ចេបើកសិទធិឲយភគីមខ ងេទៀតទរ
សងេ ហុ៊យជំងឺចិត្តបន។ 
 េ ហុ៊យជំងឺចិត្តេនះមនិ្រតូវ្រចឡំគន ជមយួនឹង្របកបំ់ ចទូ់ទតជួ់សករឲយដំណឹង
មុន ឬជមយួនឹង្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរេទ។ 
 កមមករនិេយជិត ចទមទរ្របកបំ់ ចេ់បើកផ្ត ចម់យួ ែដលមនចំនួនេសមើនឹង្របក់
បំ ច់អតីតភពករងរែដលបន និង្រតូវទទួលកនុងអំឡុងេពលៃនកិចចសនយករងរ។      



 
 កររ ំ យកិចចសនយករងរមនកំណតថិ់រេវ   
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កនុងករណីេនះកមមករនិេយជិត្រតូវបនរចួពីកតព្វកិចចែដល្រតូវផ្តល់ភស្តុ ងបញជ កពី់ករខូច
ខតរបស់ខ្លួន”។  
 េលើសពីេនះេទេទៀត ្របសិនេបើភគីកមមករនិេយជិតទមទរេ ហុ៊យជមងចិឺត្តេលើស
ពី្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរែដលបន នឹង្រតូវទទួលកនុងអំឡុងេពលៃនកិចចសនយករងរ។ 
ករសេ្រមចេលើករទមទរេនះ្រតូវសេ្រមចេ យតុ ករែដលមនសមតថកិចច។ ម្រ  ៩៤ថមី 
ែចងថ “េ យមនិគិតដល់បទបបញញ តិ្តទងំ យៃនម្រ ៩១ថមខីងេលើ េ ហុ៊យជំងឺចិត្ត
ែដល្រតូវឲយកនុងករណីផ្ត ចកិ់ចចសនយករងរេ យគម នេហតុផល្រតឹម្រតូវ ្រពមទងំេ ហុ៊យ
ជំងឺចិត្តែដលនិេយជក្រតូវបង់ មបទបបញញត្តិៃនម្រ ៩០ថមីខងេលើេនះ ្រតូវសេ្រមចេ យ
តុ ករមនសមតថកិចច េ យែផ្អក មទម្ល ប្់រសុក ម្របេភទ និង មទំហំៃនេស ែដល
បនចុះកិចចសនយ មអតីតភព ម យុៃនកមមករនិេយជិត ម្របកែ់ដលកតទុ់ក ឬ
ស្រមបេ់ ធននិវត្តន ៍ េហើយជទូេទ ម្រគបក់លៈេទសៈែដល ចបញជ កក់រខូចខត
ែដលេកើតមនេឡើង និងទំហំៃនករខូចខតេនះ” ។ 

ចំណុចសំខនម់យួេទៀត បែនថមពីេហតុផលសមរមយ កនុងកររ ំ យកិចចសនយករងរ 
និេយជក្រតូវពិនិតយេមើលថ េតើកមមករនិេយជិតែដលជភគីៃនកិចចសនយ គតជ់ថន កដឹ់កនំ
សហជីពែដរ ឬ្របតិភូបុគគលិកែដរេទ? ថន កដឹ់កនសំហជីពរមួមន ្របធន អនុ្របធន និង
េលខធិករសហជីព។ ្របសិនជពួកគតជ់ថន កដឹ់កនសំហជីព ឬជ្របតិភូបុគគលិក ចបបម់និ
អនុញញ តឲយនិេយជកបញឈបពួ់កគតពី់ករងរេទ ជិេយជកមនសិទធិ្រតឹមែតពយួរកិចចសនយ
ករងរ រចួេសនើសំុករអនុញញ តបញឈបពី់ករងរេទនយក ្ឋ នវ ិ ទករងរៃន្រកសួងករងរ 
និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈែតប៉ុេ ្ណ ះ។  

េយងម្រ ៤៣ ៃនចបបស់្តីពីសហជីពែចងថ “ ល់ករបញឈប្់របតិភូបុគគលិក ឬ ល់
ករបញឈបេ់បកខជន មន កពី់ករងររបស់ខ្លួន ចេធ្វើបនលុះ្រ ែតមនករយល់្រពមពី
អធិករករងរ។ វធិនករករពរទងំ យដូចគន េនះ្រតូវអនុវត្តចំេពះអតីត្របតិភូបុគគលិក
េ្រកយេពលបញចប់ ណត្តិរបស់ខ្លួន ៣(បី) ែខ និងកនុងរយៈេពល ៣(បី) ែខចំេពះអតីត
េបកខជនមនិជបេ់ឆន តេ្រកយករ្របកសលទធផលៃនករេបះេឆន ត។ ល់គេ្រមងផ្ល ស់ប្តូរ ឬ
េផទរករងររបស់្របតិភូបុគគលិកែដលនឲំយមនករបតប់ងតំ់ែណងកនុង ណត្តិ ក្៏រតូវ កឲ់យ
សថិតេ្រកមនីតិវធីិៃនម្រ េនះែដរ។  



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 
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អធិករករងរែដលបនទទួលពកយបណ្តឹ ងសំុបញឈបក់មមករ និេយជិតដូចមនែចង
កនុងម្រ េនះ្រតូវផ្តល់េសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួនដល់និេយជក និងដល់កមមករនិេយជិតែដល
្រតូវបញឈបក់ដូ៏ចជដល់សហជីពែដល្រគប្់រគងកមមករ និេយជិតេនះកនុងរយៈេពល ១(មយួ) 
ែខ យ៉ងយូរ េ្រកយទទួលពកយបណ្តឹ ង។ 

បនទ បពី់បនទទួលេសចក្តីសេ្រមចេនះ និេយជក ឬកមមករនិេយជិតែដល្រតូវបញឈប ់
ឬសហជីពរបស់កមមករនិេយជិតេនះមនេពល ២ (ពីរ) ែខ េដើមបេីធ្វើករត ៉ េទរដ្ឋម្រនី្ត្រកសួង
ទទួលបនទុកវស័ិយករងរ។ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ចលុបេចល ឬែក
ស្រមួលេសចក្តីសេ្រមចរបស់អធិករករងរ។ 
 េបើគម នករជូនដំណឹងអំពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់អធិករករងរកនុងរយៈេពលែដលបន
កំណតឲ់យេទ ឬេបើគម នករជូនដំណឹងអំពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់រដ្ឋម្រនី្ត្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយ
ករងរកនុងរយៈេពល ២ (ពីរ) ែខ បនទ បពី់បនទទួលករត ៉ ម ននុ្រកម ពកយបណ្តឹ ងនិង
ករត ៉ េនះ្រតូវចតទុ់កថបនបដិេសធេចល”។ 

 



 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ែផនកពណិជជកមម 
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យុ ្ត ធិកររបសត់ុ ករ កនងុបណ្តឹ ងបញជូនវិ ទេទ                
មជឈត្តករពណិជជកមម 

 
េ ក សឹម សុរយ៉ិ∗  

 
អត្តបទេនះ ចបេ់ផ្តើមពីករវវិឌ ន ៍ និងករ កម់ជឈត្តករកនុងបញញត្តិចបប ់ យុ ្ត ធិករជរមួ

របស់តុ ករ ្រពមទងំបង្ហ ញបញញត្តិ និងយុត្តិ ្រស្តស្តីពី ករចតក់ររបស់តុ ករ ករណីភគី
មនិបន ឬបន កប់ណ្តឹ ងបញជូ នេរឿងេទមជឈត្តករ។  

 
១. ករវវិឌឈនន៍ងិករ កម់ជឈត្តករកនុងបញញត្តចិបប ់

ករេ ះ្រ យវ ិ ទពណិជជកមម មមជឈត្តករមននយ័ថ ភគី្រពមេ្រព ងេ ះ្រ យ
កនុងលកខណៈឯកជនេរ ើស េ យខ្លួនឯងនូវបុគគលមន ក ់ ឬេ្រចើននកម់កេធ្វើជ ជញ ក ្ត ល ឬ    

មជឈតករ េហើយសនយេគរព មេសចក្តីសេ្រមចរបស់មជឈត្តករ។ ពីមុនដំេណើ រករករេនះ
្រប្រពឹត្តេ យ មនិមនករករពរពី្របពន័ធតុ ករ មចបបរ់បស់រដ្ឋេទ ែតេ្រកយមកប ្ត រដ្ឋ
ននបនបញញ តិ្តឲយតុ ករមនយុ ្ត ធិករមយួចំនួនែតមនក្រមតិកនុងបំណងករពរ ឆនទៈភ
គីែដលបន្រពមេ្រព ងេធ្វើមជឈត្តករផង េហើយរក ទុកនូវសមតថកិចចតុ ករមយួចំនួន្រសប
មរដ្ឋធមមនុញញផង។  

មជឈត្តករេ យលកខណៈស្វ័យភពភគីដូចខងេលើេនះ បនេកើតមន បព់នឆ់ន ំ
កន្លងមក ពីេ្រពះេបើភគីមកតុ ករ្រតូវ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក ់ និងចំ យេ្រចើន េហើយ
តុ ករមនិបនផ្តល់េស ឆបរ់ហ័ស និងខ្វះជំនញពណិជជកមម មត្រមូវករជកែ់ស្តងរបស់

                                                 
∗  េ កសឹម សុរយ៉ិ ពែីខវចិឆិកឆន ២ំ០១៧ដល់បចចុបបនន មននទីជ អនក្របឹក ករៃន ក្តីែខមរ្រកហម និងជ Senior 
Associate  ៃន ្រកុមហុ៊ន Meng & Associates។ មុនេនះ គតជ់្របធន្រកុមវភិគករយិល័យសហេច្រកមេសុើបអេងកត
ៃន ក្តីែខមរ្រកហម ទី្របឹក បេចចកេទសៃន្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល នងិជនយករងៃនមជឈមណ្ឌ លឯក រ       
កមពុជ។ េនកនុងវស័ិយជមឈត្តករពណិជជកមម គតប់នទទួលចំ តថ់ន កខ់ពស់បំផុតកនុងចំេ មនិស តិ កល  
វទិយល័យភមូនិទនតីិ ្រស្តនិងេសដ្ឋកិចច (សភនស) ែដលចូលរមួ្របកួត្របែជងកមមវធិីសវនករតុ ករ្របឌិត 
Willem Vis Moot Court ឆន ២ំ០១៦។ េ កនិងនិស តិ៤នកេ់ទៀតបនបន្តេទ្របកួតកនុងកមមវធិីេនះេនទី្រកុង
ហុងកុង។ អនុ រណៈរបស់្រកុមនិស តិសភនស បនទទួល រង្វ នក់ិត្តយិសHonorable Mention របស់ Eric 
Bergsten Award។ េ កទទួលបរញិញ ប្រតនីតិ ្រស្តឆន ២ំ០១៧ពី កលវទិយល័យភមូនិទនីតិ ្រស្ត បរញិញ ប្័រត
អបរ់ភំ អងេ់គ្លស ពIីFL ៃន កលវទិយល័យភមូនិទភនេំពញឆន ១ំ៩៩៤ និង អនុបណ្ឌិ តទំនកទ់ំនងអន្តរជតពិ ី

កលវទិយល័យែយលYale University ឆន ១ំ៩៩៧ ( របូករណ៍Fulbright និង Yale)។ 



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 
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ពណិជជករ។1 ជមយួគន េនះ េ យ រែតស្វ័យភពរបស់ភគីកនុងករេរ ើសយកមជឈត្តករ គឺ
បនមកពីករករ្រពមេ្រព ង និងករេជឿជករ់បស់េគ ពណិជជករមនិរពឹំងថនឹងមនវ ិ ទេ្រចើន
ែដលេ ះ្រ យមនិបន េហើយ្រតូវត ៉ មកដល់តុ ករេនះេទ។ តុ ករភគេ្រចើនមនិមន
យុ ្ត ធិករអនុវត្តេសចក្តីបងគ បរ់បស់មជឈត្តករេទ េហើយ កម់ជឈត្តករឲយេនេ្រក្របពន័ធតុ - 

ករែតម្តង រហូតមកេនសតវត ទី២០ េទើបមនចបេ់ផ្តើមពីចបបម់ជឈត្តករសហពន័ធឆន ១ំ៩២៥ 
របស់សហរដ្ឋ េមរកិ បន្តបនទ បេ់នអឺរ ៉ុប និងេន សីុ។2 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កដូ៏ចគន ។ 

េនឆន ១ំ៩៥៤ ្រពះម ក ្រតកមពុជបន្រ ស់បងគ ប ់ ្រពះ ជ្រកមស្តីពី ងំបទបញជ  
អំពីទ្រមង ់ និងផលៃនកិចចសនយស្រមបនឹងអនុញញ តឲយមន ខ ស្រមបកនុងេរឿងជំនួញ ែចងពី 
កមមវតថុែដលមនិ ចេធ្វើកិចចស្រមបបន  )២ម្រ(   ជន ល់រូប ចេធ្វើស្រមបនូវសិទធិរបស់ខ្លួន
បន (ម្រ ៣)  សមតថកិចចរបស់តុ ករ (ម្រ ២១ដល់៣០)។ បននយ័ថ ងំពីឆន ំ
១៩៥៤មក មនបញញត្តិចបបែ់ដលអនុញញ តឲយជន ល់រូប ចេធ្វើស្រមបនូវសិទធិរបស់ខ្លួន ភ  

បចចុបបននេ ថ កិចច្រពមេ្រព ងរបស់ភគីកនុងករេធ្វើមជឈត្តករេ យមនិចបំចេ់ ះ្រ យវ ិ ទ
របស់ខ្លួនឆ្លង មតុ ករេទ េលើកែលងែតេយងម្រ ២ និងម្រ ២១ដ ់ ម្រ ៣០ កនុង
លកខណៈ្រប ក្់របែហលគន នឹងចបបស់្តីពី មជឈត្តករែផនកពណិជជកមមឆន ២ំ០០៦ែដលអនកនិពនធ 
សេងខបទងំ្រសុង កក់នុងែផនកខងេ្រកម។ ម្រ ទងំេនះ បនបញញត្តិ្រសបេទនឹងរដ្ឋធមមនុញញ
កមពុជម្រ ១២៩ ថមី ែដលែចងថ មនែតេច្រកមេទែដលមនសិទធិជ្រមះក្តី។ េច្រកម្រតូវ
បំេពញភរកិចចេនះេ យេគរពចបប់យ៉ងមុឺងម៉ត់ និងឲយអស់ពីដួងចិត្ត និងសមបជញញ ៈ
របស់ខ្លួន េ យ រ េយងបញញត្តិទងំេនះ េច្រកមេនែតមនសិទធិជ្រមះក្តី េហើយេយងរដ្ឋ
ធមមនុញញ េច្រកមក្៏រតូវអនុវត្ត មចបបែ់ដរ ទនទឹមគន េនះមជឈត្តករក៏ ចសេ្រមចក្តីបនែដរ ម
កិចច្រពមេ្រព ងេធ្វើមជឈត្តករ។ 

េដើមបជីឯក រពិេ្រគះឲយេឃើញរូបភពទងំមូលៃន យុ ្ត ធិកររបស់តុ ករកនុង     
មជឈត្តករពណិជជកមម ែផនកខងេ្រកមេនះ បនសេងខប មខ្លឹម រេដើមរបស់ចបបស់្តីមជឈត្ត-
ករែផនកពណិជជកមមឆន ២ំ០០៦។ េទះជយ៉ង  ករបក្រ យទងំ យ ្រតូវែតេយង  
អតថបទចបបេ់ដើមទងំ្រសុង។ 

 

                                                 
1 Austermiller, Steven. ករេ ះ្រ យទំនស់េ្រក្របពន័ធតុ ករកនុង្របេទសកមពុជ. American Bar 
Association, 2009. Printed in Cambodia, p. 138, para.1 
2 Id., p. 138-139 



 
 

យុ ្ត ធិកររបស់តុ ករ កនុងបណ្តឹ ងបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករពណិជជកមម 
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២. យុ ្ត ធកិររបស់តុ ករ កនុងករអនុវត្តកចិច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ 
េយងចបបស់្តីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម ឆន ២ំ០០៦ 

ជទូេទតុ ករមនិ្រតូវអន្ត គមនេ៍ឡើយ េលើកែលងែតមនលកខខណ្ឌ ដូចកនុងម្រ
ខងេ្រកម។ ប ្ត ្របេទសែដលបនទទួលឥទធិពល ឬមនចបប្់រសេដៀងគន  ឬចម្លងយក
ចបបស់្តីពីមជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិរបស់អងគករសហ្របជជតិបន្របកនេ់គលករណ៍ 
ដូច្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដរ េពលគឺ តុ ករអន្ត គមន ៍ លុះ្រ មនវកិរៈទកទ់ងនឹង   
និតីភពៃន៖ សមតថភព ឬសមបទភគី អតថិភព និងកមមវតថុកិចចសនយមជឈត្តករ នីតិវធីិនិង
សមសភពេវទិកមជឈត្តកមម សិទធិកនុងករបង្ហ ញករណីរបស់ភគី ករជូនដំណឹងដល់ភគី និង
វសិមតិភពជមយួនេយបយ ធរណៈ េយងម្រ ៤៤ និង៤៦ៃនចបបស់្តីពីមជឈត្តករ
ពណិជជកមម។ ្របពន័ធចបប់ កេ៏ យ សុទធែតេលើកទឹកចិត្តឲយមនភពេទៀងទត ់ភពទុកចិត្ត 
និងករយកចិត្តទុក ករ់បស់តុ ករថន កេ់្រកម កំុឲយវ ិ ទមកគរចល់េនតុ ករថន កេ់លើ 
េហតុដូចេនះ េហើយបនជ កនុងករពិនិតយវកិរៈេនះ តុ ករថន កេ់លើ កំណតយ់កស្តង់ រ ជ
ទូេទមនិពិនិតយេឡើងវញិនូវតៃម្លៃនករសេ្រមចរបស់តុ ករថន កេ់្រកម ឬេវទិកមជឈត្តកមម
េនះេទ បននយ័ថ មនិលូកៃដេ យ រែតតុ ករថន កេ់្រកម ឬេវទិកមជឈត្តកមមែដល
យល់េឃើញខុសពីខ្លួនេនះេឡើយ េលើកែលងែតមនកំហុសជកែ់ស្តងេននឹងមុខចបស់្រកែឡត
េលើបញ្ហ ចបប ់ឬភគីទងំពីរ្រពមឧទធរណ៍ ឬបញ្ហ េនះមន រៈសំខនជ់ ធរណៈ េហើយ
ករសេ្រមចរបស់េវទិកមជឈត្តកមមេធ្វើឲយមនករសង យ័។ ករណីេលើកែលងេនះ មនេន្របពន័ធ
ខមមនិឡ យ៉ងេ ច ស់េនអងេ់គ្លសនិងអូ្រ ្ត លីែដរ។3  

ពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ មម្រ ៨ ករណីមនភគីប្តឹងសំុ
បញជូ នេទមជឈត្តករ តុ ករមនិ្រតឹមែតពិចរ េលើលកខណៈរបស់កិចច្រពមេ្រព ង (សុពល
ភពៃនកិចច្រពមេ្រព ង ករ្រប្រពឹត្តេទ លទធភពែដល ចយកមកអនុវត្តនប៍ន4ែតប៉ុេ ្ណ ះេទ 
ប៉ុែន្តែថមទងំពិចរ ថ េតើកមមវតថុែដលប្តឹងចំេពះមុខតុ ករេនះ សថិតកនុងវ ិ លភពកិចច
្រពមេ្រព ងេហើយ្រសបចបបឬ់យ៉ង  ្រពមទងំគិតពីេពលកំណតៃ់នករប្តឹងបញជូ នេនះ    

                                                 
3 ចបបម់ជឈត្តករអងេ់គ្លសឆន ១ំ៩៩៦ Section 69(1), 69(2), 69(3)។ លដីកតុ ករជនខ់ពស់អ្ូរ ្ត លី 
  House v. The King (1936) 55 CLR 499។ 
4ស្រមបអ់ងគេហតុឬកលៈេទសៈេផ ងៗែដលមនិបនបំេពញលកខណៈកិចច្រពមេ្រព ងេហើយែដលតុ ករមនិបញជូ ន
វ ិ ទេទមជឈត្តករ សូម នUNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International 
Commercial Arbitration ទំពរ័៣៨ដល់៤៣ 
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ផងែដរ5 មនិមនយុត្តិ ្រស្តដូចៗគន េទ ចំេពះស្តង់  ឬទំហំែដលតុ ករ្រតូវពិនិតយ        
លកខណៈកិចច្រពមេ្រព ង មសំេណើ ភគីសំុបញជូ នេទមជឈត្តករេនះ េពលគឺមន យឡំ
ទងំ ករបង្ហ ញជដំបូង6 និងទងំករពិនិតយពិ ្ត រ ្រពមទងំ ្រស័យេ យ្របេភទបញ្ហ ែដល
ភគីមខ ងេទៀតេលើកជំទស់ករបញជូ នេនះផងែដរ។7 

 

ម្រ ៥ តុ ករមនិ្រតូវអន្ត គមនេ៍ឡើយ េលើកែលងែតបនបញញត្តិកនុងចបបេ់នះ។ 

ម្រ ៨ )១(  តុ ករ ្រតូវបញជូ នភគីេទខងមជឈត្តកមម កនុងករណីៈ 
• កមមវតថុែដលប្តឹងតុ ករ ជកមមវតថុសថិតេ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តកមម និង 

• ភគីមខ ងបនប្តឹងមនិយឺតយ៉វជងេពលខ្លួនបន កេ់សចក្តីសននិ ្ឋ នបឋមស្តី
ពីកមមវតថុៃនវ ិ ទ និង 

• កិចច្រពមេ្រព ងេនះ មនសុពលភព និង ច កឲ់យអនុវត្តបន។ 

ម្រ ៨ )១(  តុ ករ មនិ្រតូវបញជូ នភគីេទខងមជឈត្តកមមេទ េបើខ្លួនសេ្រមចថ 
លកខខណ្ឌ មយួខងេលើ មនិបនបំេពញ។ 

ម្រ ៨ )២(  តុ ករ ចបញជូ នបញ្ហ មយួេទឲយអងគមជឈត្តកមមពិនិតយបន េទះជ
បញ្ហ េនះ បនកំពុងផ្អ កេ យអងគមជឈត្តកមមកេ៏ យ កនុងករណីៈ 

• មនបណ្តឹ ងពកព់ន័ធនឹងកមមវតថុៃនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តកមម េយងម្រ ៨ )១ (
និង 

• ដំេណើ រករមជឈត្តកមមេនែតចបេ់ផ្តើមឬបន្ត។ 

ម្រ ៩ តុ ករ ចសេ្រមចេលើបណ្តឹ ងសំុវធិនកររក ករពរបេ ្ត ះ សនន 
េហើយខ្លឹម រៃនវធិនកររក ករពរេនះ មនិមនវសិមតិភពជមយួកិចច្រពមេ្រព ង
មជឈត្តកមមេទ ករណីភគីបនប្តឹងដូចេនះមុនឬកនុងេពលដំេណើ រករមជឈត្តកមម។ 

 

                                                 
5 UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration 
ទំពរ័៤៣ក ខណ្ឌ េលខ២៨ 
6 ករបង្ហ ញជដំបងូ មននយ័ថ មនិបចព់ចិរ ពិ ្ត រ េហើយេបើ មេហតុផលសតយនុមត័ េតើមនុស ទីបី ែដល
មនេហតុផល គតិថ មនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ េនះឬេទ។   
7 Margaret L. Moses, “The Principles and Practices of International Commercial Arbitration,” New 
York: Cambridge University Press, 2012, pp. 87-95, 211-229។ UNCITRAL 2012 Digest of Case 
Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, pp. 44-47 
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ម្រ ១៩ )៣)(៤( តុ ករ ចចតវ់ធិនករចបំច់ មសំេណើ ភគី មយួកនុងករ
បេងកើតេវទិកមជឈត្តកមម កនុងករណី ភគីឬមជឈត្តករ េរ ើសនិងបេងកើតអងគមជឈត្តរមនិ្រសប
មខៃនកិចច្រពមេ្រព ងភគីនិងនីតិវធីិែចងកនុងម្រ ១៩ )៣)(៤(  

ម្រ ២១ តុ ករ ចសេ្រមចេ យបិទផ្លូវត ៉ បនេលើ បណ្តឹ ងដិតចិត្តមជឈត្តករ 
ករណីវធីិជំទស់ែដលភគីបន្រពមេ្រព ងគន  ឬវធីិននែដលមនេយង មម្រ ២១ (២) 
មនិបនេជគជយ័។    

ម្រ ២២ តុ ករ ចចតក់រ មសំេណើ របស់ភគី េហើយេសចក្តីសេ្រមចេនះ
បិទផ្លូវត ៉  ចំេពះករណីមជឈត្តករចប់ ណត្តិ េ យមូលេហតុ និងនីតិវធីិ មយួេយង ម
ម្រ ២១និង២២ េហើយភគីមនិយល់្រសបចំេពះមូលេហតុទងំេនះ ។ 

ម្រ ២៤ )១(  េវទិកមជឈត្តកមម ចសេ្រមចេលើយុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួន េ យែផ្អកេលើ
ទំហំៃនអំ ចែដលកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករបនផ្តល់ឲយ និងែផ្អកេលើសុពលភពៃនកិចចសនយ  

ម្រ ២៤(៣) េវទិកមជឈត្តកមម ចសេ្រមច កនុងនីតិវធីិមុនសវនករ ឬកនុងេសចក្តី
បងគ បចំ់េពះករត ៉ថ េវទិកមជឈត្តកមមមនិមនយុ ្ត ធិករ ឬកំពុងចតក់រហួសពីទំហំៃន
អំ ចរបស់ខ្លួនេយងនីតិវធីិម្រ ២៤(២)។ កនុងករណីនីតិវធីិមុនសវនករ  េបើេវទិក         

មជឈត្តកមមបនសេ្រមចថខ្លួនមនយុ ្ត ធិករេលើវ ិ ទេនះ េហើយមនភគី មយួប្តឹងមក
តុ ករ តុ ករ្រតូវសេ្រមចេលើបណ្តឹ ងេនះថេវទិកេនះមនយុ ្ត ធិករ ឬគម ន  េហើយ      

េសចក្តីសេ្រមចេនះ្រតូវបិទផ្លូវត ៉ ។ 

ម្រ ៣៥ តុ ករ កនុងសមតថកិចចរបស់ខ្លួន មវធិនភស្តុ ងរបស់ខ្លួន ចចតក់រ
មសំេណើ ែដលភគីេសនើឲយជួយ រកភស្តុ ង។ 

ម្រ ៤៤ ឧទធរណ៍ និងតុ ករកំពូល ចសេ្រមចទតេ់ចលេសចក្តីបងគ ប់
របស់េវទិករមជឈត្តករែតកនុងពីរករណីដូចខងេ្រកមៈ 

ករណីទីមយួ ភគីប្តឹង បនផ្តល់ភស្តុ ង ថៈ 
• ម្រ ៤៤(២)(ក)(១) ភគីកិចច្រពមេ្រព ងមនសមបទមនិ្រគប្់រគន ់ ឬកិចច

្រពមេ្រព ងមនិមនសុពលភព េយង មចបបែ់ដលភគីបនេ្រជើសេរ ើសឲយ
្រគប្់រគងេលើកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ឬេបើភគីមនិបនែចង េយងចបបៃ់ន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ ឬ 

• ម្រ ៤៤(២)(ក)(២) ភគីប្តឹងមនិ្រតូវបនជូនដំណឹង្រតឹម្រតូវពីករែតង ងំ
មជឈត្តករ ឬពីដំេណើ រករមជឈត្តកមម ឬមនិបនបង្ហ ញេ យ ្របសិទធិភពនូវ
ករណីរបស់គត ់ឬ 
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• ម្រ ៤៤(២)(ក)(៣) េសចក្តីបងគ ប ់បនេ ះ្រ យវ ិ ទែដលខទងំ យ
របស់កិចច្រពមេ្រព ងមនិបនគិតដល់ ឬែដលេនេ្រករង្វងខ់ទងំេនះ ឬមន
បញចូ លេសចក្តីសេ្រមចេលើកមមវតថុ ែដលសថិតេ្រកវ ិ លភពកិចច្រពមេ្រព ង 
ករណីេសចក្តីសេ្រមចខ្លះេលើកមមវតថុែដលបន កស់្រមបម់ជឈត្តកមម និងមនិ
បន ក់ ចបំែបកេចញពីគន បន ្រតូវទត់េចលែតែផនកែដលមិន ក់
ប៉ុេ ្ណ ះ ឬ 

• ម្រ ៤៤(២)(ក)(៤) សមសភពៃនេវទិកមជឈត្តកមម នីតិវធីិមជឈត្តកមមមនិ
បនអនុេ ម មកិចច្រពមេ្រព ងរបស់ភគី េលើកែលងែតកិចច្រពមេ្រព ងេនះ
ផទុយពីបញញត្តិ មយួៃនចបបេ់នះែដលភគីមនិ ចបដិេសធបន ឬ គម នកិចច
េ្រព ងដូចេនះេទ មនិបនអនុេ ម មចបបេ់នះ ឬករណីទីពីរ       
ឧទធរណ៍ និងតុ ករកំពូលសេ្រមចថ៖ 

• ម្រ ៤៤(២)(ខ)(១) កមមវតថុៃនវ ិ ទមនិ ចេ ះ្រ យបន មមជឈត្តកមម 
េយងចបបៃ់ន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឬ 

• ម្រ ៤៤(២)(ខ) ករទទួល គ ល់េសចក្តីបងគ បេ់នះ នឹងផទុយជមយួេគល
នេយបយ ធរណៈៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ម្រ ៤៤ និងម្រ ៤៤ )៤(  ភគី ចប្តឹងទតេ់ចលនូវេសចក្តីបងគ បរ់បស់េវទិក      

មជឈត្តកមម េហើយ ឧទធរណ៍ និងតុ ករកំពូល េនេពលទទួលបណ្តឹ ងេនះ ករណីយល់
ថសមរមយេហើយភគីមយួបនេសនើផ្អ ក ្រតូវផ្អ កករនីតិវធីិទតេ់ចលេនះមយួរយៈ មករ
កំណតរ់បស់ ឧទធរណ៍ និងតុ ករកំពូលេដើមបទុីកឪកសឲយេវទិកមជឈត្តកមមបន្តនីតិវធីិ 
ឬចត់វធិនករណ៍ ែដលេវទិកមជឈត្តកមមយល់ថ នឹងលុបេចលនូវមូល ្ឋ នស្រមប់
ទតេ់ចល។ 

ម្រ ៤៥ បញញត្តិឲយតុ ករមនសមតថកិចច ទទួល គ ល់ និងអនុវត្តេសចក្តីបងគ ប់
េ យមនិគិតពី្របេទសែដលេធ្វើេសចក្តីបងគ ប។់  

ម្រ ៤៦ ឧទធរណ៍ េ យមនិគិតពី្របេទសែដលេធ្វើេសចក្តីបងគ ប ់ ច
បដិេសធទទួល គ ល់ឬអនុវត្តេសចក្តីបងគ បេ់នះ បនែតកនុងពីរករណីដូចខងេ្រកមៈ  

• ម្រ ៤៦-១ (ក) ភគីៃនកិចច្រពមេ្រព ងេយងម្រ ៧  មនសមបទមនិ្រគប្់រគន ់ឬ
កិចច្រពមេ្រព ងេនះមនិមនសុពលភព េយងចបបែ់ដលភគីបនេ្រជើសេរ ើសឲយ
្រគប្់រគងេលើកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ឬេបើភគីមនិបនបញជ ក ់ េយង មចបបៃ់ន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ឬ 



 
 

យុ ្ត ធិកររបស់តុ ករ កនុងបណ្តឹ ងបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករពណិជជកមម 
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• ម្រ ៤៦-១ (ខ) ភគីប្តឹង មនិ្រតូវបនជូនដំណឹង្រតឹម្រតូវពីករែតង ងំមជឈត្តករ ឬពី
ដំេណើ រករមជឈត្តកមម ឬមនិបនបង្ហ ញេ យ្របសិទធិភពនូវករណីរបស់គត ់ឬ 

• ម្រ  ៤៦-១(គ) េសចក្តីបងគ ប ់បនេ ះ្រ យវ ិ ទែដលខទងំ យរបស់កិចច្រពម
េ្រព ងមនិបនគិតដល់ឬែដលេនេ្រករង្វងខ់ទងំេនះ ឬមនបញចូ លេសចក្តីសេ្រមច
េលើកមមវតថុែដលសថិតេ្រកវ ិ លភពកិចច្រពមេ្រព ង ករណីេសចក្តីសេ្រមចខ្លះេលើកមម
វតថុែដលបន កស់្រមបម់ជឈត្តកមម និងមនិបន ក ់ ចបំែបកេចញពីគន បន្រតូវ
ទតេ់ចលែតែផនកែដលមនិ កប់៉ុេ ្ណ ះ ឬ 

• ម្រ  ៤៦-១ (ឃ) សមសភពៃនេវទិកមជឈត្តកមម ឬនីតិវធីិមជឈត្តកមម មនិបន
អនុេ ម មកិចច្រពមេ្រព ងរបស់ភគី ឬគម នកិចចេ្រព ងដូចេនះេទ មនិបនអនុេ ម
មចបបៃ់នែដនដីែដលមជឈត្តកមមេនះបន្រប្រពឹត្តេទ ឬ 

• ម្រ  ៤៦-១(ង) េសចក្តីបងគ បេ់នះ មនិទនចូ់លជធរមនចងកតព្វកិចចចំេពះភគី
េនកនុង្របេទស ឬ មចបបៃ់ន្របេទសែដលេសចក្តីបងគ បប់នេធ្វើេឡើង ឬបនទត់
េចល ឬផ្អ កេ យតុ ករកនុង្របេទសែដលេសចក្តីបងគ បប់នេធ្វើេឡើង ឬ 

• ករណីទីពីរ ឧទធរណ៍សេ្រមចថ៖ 
o ម្រ  ៤៦-២ (ក) កមមវតថុៃនវ ិ ទ មនិ ចេ ះ្រ យបន មមជឈត្តកមម 

េយងចបបៃ់ន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឬ 

o ម្រ  ៤៦-២ (ខ) ករទទួល គ ល់េសចក្តីបងគ បេ់នះ នឹងផទុយជមយួេគល
នេយបយ ធរណៈៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ម្រ ៤៦ ករណីមនបណ្តឹ ងទតេ់ចល ឬផ្អ កេសចក្តីបងគ ប ់ បន កេ់នតុ ករដូច
េយងកនុងក ខណ្ឌ ៤៦-១ (ង) តុ ករែដលទទួលបណ្តឹ ងសំុទទួល គ ល់ ឬអនុវត្ត ចេបើ
ខ្លួនយល់ថ្រតឹម្រតូវផ្អ កេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន េហើយ ច មបណ្តឹ ងរបស់ភគីសំុទទួល
គ ល់េសចក្តីបងគ បេ់ចញបញជ ឲយភគីេនះផ្តល់នូវកិចចធនសមរមយ។ 

 

៣. បញ្ហ ទកទ់ងនងឹករចតក់ររបស់តុ ករ កនុងករណីគម នបណ្តឹ ងសំុឲយតុ ករ
បញជូ នវ ិ ទ្រតឡបេ់ទមជឈត្តករ ឬមនកចិច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ 

្របវត្តិបញ្ហ  សមតថកិចចតុ ករ និង ករស្រមបសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋមកទទួលយក  

មជឈត្តករ 
េ យ រ្របវត្តិមជឈត្តករបនវវិត្តន ៍ ពីដំ កក់លមនិមនចបបែ់ចងចបស់ ស់ 

ដូចតុ ករមកជមនចបបប់ញញត្តិ េហើយមជឈត្តករពណិជជកមមកេ៏នេកមងខចីេនេឡើយេន    



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 
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កមពុជ នឲំយ រធរណជនមនទំេនរគិតថ តុ ករេ្រចើនែតរេំ ភ ឬចតក់រហួសពីតួនទី
របស់ខ្លួនមកេលើមជឈត្តករ ខណៈែដលកិចចេនះ មពិត្រតឹម្រតូវ្រសបចបប ់ េបើពិនិតយេមើល
ចបបឲ់យបនចបស់ ស់។ ជឧទហរណ៍ េនសិកខ អន្តរជតិ េន កលវទិយល័យ
្រគប្់រគងឆន ២ំ០១៦ អនកចូលរមួមន កប់នសួរេទ គមិនថេតើ េហតុអ្វីបនជតុ ករេនែតបន្ត
កិចចនីតិវធីិេទៀតេនេពលបនេឃើញរចួេហើយថ មនកិចចសនយរ ងភគីថនឹងេ ះ្រ យវ ិ ទ
មេនមជឈត្តករ។8 ចេម្លើយេឆ្លើយថ មកពីភគីមនិមនភគី មយួបនប្តឹងឲយតុ ករ

បញជូ នវ ិ ទេទេ ះ្រ យេនមជឈត្តករវញិ។ េទះជករបក្រ យ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ ែតេន
េពលេនះ អនកចូលរមួ កដូ់ចមនិអស់ចិត្តថ តុ ករពិតជបនយល់ចបស់ពីមជឈត្តករ។  

្រសេដៀងនឹងអនកចូលរមួេនះែដរ ្រកុមហុ៊នអន្តរជតិវស័ិយចបបដ់ធំ៏មយួ េឈម ះ នរ័តុន      
រ ៉ូស ហ្វុលៃ្របថ ៍ (Norton Rose Fulbright) េនឆន ២ំ០១៣ បនចុះផ យនអំតថបទ ថ េពលេនះ  
មនិ ចនិយយបនេទថ សញញ ណមជឈត្តិករ មរេបៀបឯកជន មនករគ្ំរទយ៉ងទូលំទូ យ
ពី្របពន័ធតុ ករេនកមពុជេនះេទ។  អនកនិពនធអតថបទេនះ យល់ថ “មយួៃថងេ្រកយពីបនេរៀបចំ
ពិធីសេមព ធជផ្លូវករៃន មជឈមណ្ឌ លមជឈត្តករជតិៃនកមពុជមនតុ ករេខត្តមយួ បនបដិេសធ
សំេណើ ភគីេសនើសំុផ្អ កនីតិវធីិតុ ករេដើមបគី្ំរទដំេណើ រករមជឈត្តករ  េទះបីជមនកិចច្រពម
េ្រព ងេធ្វើមជឈត្តករេហើយចងកតព្វកិចចកេ៏ យ”។  េទះជ កលេនះករយល់ដឹងេនមនភព
ច្រមូងច្រមស អំពីសមតថកិចចរបស់តុ ករពកព់ន័ធនឹងវ ិ ទែដលបន ខ មជឈត្តករ កេ៏ យ ក៏
មនិ្របកដជបង្ហ ញថ តុ ករបនចតក់រ្រសបចបបេ់នះ ែដរ។9 មកដល់បចចុបបនន ឆន ២ំ០១៨ 
មននិស តិ និងមជឈត្តករ បនទទួលករសិក េ្រចើនជងមុនឆង យ េហើយចំនួនសំណំុេរឿងមជឈត្ត
ករកេ៏កើនដល់ចំនួន១០េហើយ។ ចំេពះករេលើកេឡើងរបស់អនកនិពនធអតថបទខងេលើថ តុ -

ករបនបដិេសធសំេណើ ភគីេសនើសំុបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករេនះ មពិតកម៏នបញញត្តិ និងយុត្តិ
្រស្តគ្ំរទកិចចេនះែដរ។ ្រស័យេហតុេនះ បញ្ហ គឺ្រតូវេឆ្លើយនឹងសំណួរដូចខងេ្រកមៈ 

                                                 
8 ខញុបំនចូលរមួផទ ល់ កនុងសិកខ េនះ េនភនេំពញ។  សិកខ េលើកទ៤ីស្រមបន់សិ តិកមពុជ កូេរ ៉នងិ  
េមរកិ ស្តីអពំចីបបន់ងិករអភវិឌឈន ៍ េនៃថងទី៤ដល់៥ ែខមក ឆន ២ំ០១៦ េរៀបចំេ យ កលវទិយល័យជតិ
្រគប្់រគងនិង ចបបអ់ន្តរជតៃិន កលវទិយល័យ នដុង ។ 

9 ពេី្រពះកនុងឆន ២ំ០១៥ ខញុបំនសួរ ្រ ្ត រចរចបបម់ន កអ់ពំទីំនកទ់នំងរ ងតួនទីមជឈត្តករខងវស័ិយករងរ
( ជញ ក ្ត ល) និងតុ ករេហើយគតប់នេលើកេឡើងនូវបញញត្តមិយួថ មនែតតុ ករេទ  េទើប ចជ្រមះក្តី
េយង មរដ្ឋធមមនុញញ  ្រពមទងំបនសមគ ល់ថ មជឈត្តករមនិជំនញែផនកភស្តុ ងឧទហរណ៍ែផនកកុសលវចិយ័ជ 
េដើម។ អនកចូលរមួមន ក ់បនសំ ងេលើបញញត្តដូិចគន េនះែដរ  េនកនុងករជែជកពភិក គន យ៉ងេ្រចើនេលើ្របធនបទ
េនះ េនឯសិកខ ថន កជ់តសិ្តីអពំទីំនកទ់ំនងវជិជ ជីវៈ កលពៃីថងទី២៧-២៨ែខកុមភៈឆន ២ំ០១៧ ពកព់ន័ធនងឹ   
កមមវតថុ លកខខណ្ឌ  និងនីតវិធិី ែដលភគីវ ិ ទ ចឧទធរណ៍េទតុ ករ ។ 
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បញ្ហ ៈ 
េតើករែដលតុ ករចតក់រេ ះ្រ យវ ិ ទ េ យខ្លួនផទ ល់មនិបញជូ នេទមជឈត្តករ 

(ជកិចច្រតឹម្រតូវ ្រសបចបបេ់ទ) កនុងករណីេនសិកខ ែដលមនករណីអងគេហតុទងំពីរ
ខងេលើ៖ 

1. តុ ករទទួលបណ្តឹ ងភគីមខ ងឲយចតក់រវ ិ ទ មផ្លូវតុ ករ 
2. ភគីមខ ងេទៀត មិនបន ក់ចំេពះមុខតុ ករនូវបណ្តឹ ងសំុបញជូ នវ ិ ទេទេ ះ

្រ យេនមជឈត្តករវញិ  
 

កនុងករណីអតថបទណ័រតុនរ ៉ូស ែដលមនករណីអងគេហតុទងំពីរបនេលើ៖ 

1. តុ ករទទួលបណ្តឹ ងភគីមខ ងឲយចតក់រវ ិ ទ មផ្លូវតុ ករ 
2. មនកិចច្រពមេ្រព ងេធ្វើមជឈត្តករ 

តុ ករបនចតក់រ្រសបចបបក់រណីេនសិកខ  េ យ រភគីមនិបនប្តឹង
េយងម្រ ៨ )១(  ៃនមជឈត្តករែផនកពណិជជកមមឆន ២ំ០០៦ ែដលត្រមូវជចបំចឲ់យភគីបឹ្តង
មេពលកំណត ់ េហើយបញញត្តិ ចខ់តៃនម្រ េនះមនិផ្តល់ឆនទ នុសិទធិឲយតុ ករ ចបញជូ ន

មកមជឈត្តករេ យខ្លួនឯងេទៀត។ ករណីអតថបទណ័រតុនរ ៉ូស តុ ករកប៏នចតក់រ្រសប
ចបបែ់ដរ េបើតុ ករសេ្រមចថ កមមវតថុែដលប្តឹងមកតុ ករសថិតេ្រកវ ិ លភពកិចច្រពម
េ្រព ង ឬថកិចច្រពមេ្រព ង្រតូវចតទុ់កជេមឃៈ មនិ ច្របតិបត្តិ ឬមនិមនលទធភព កនុងករ 
អនុវត្តេទបន។10 

 

ចបបែ់ដលយកមកអនុវត្ត 
េ យ រេគលេ ៃនមជឈត្តករ ដូចជ ភពរពឹំងទុកជមុនបន និង លទធផលចុង

េ្រកយេជៀស ងករត ៉  េយើងេឃើញមនយុត្តិ ្រស្តជទូេទ បនបក្រ យម្រ ពកព់ន័ធ
យុ ្ត ធិករតុ ករនយ័ចេង្អ ត ែតមនិែមនមននយ័ថ គម នេ ះេនះេទ។    ខងេ្រកមេនះ 
ខញុ ំនឹងេលើកេឡើងែតយុត្តិ ្រស្តមយួចំនួនទកទ់ងលកខខណ្ឌ ខងេលើ ែដលតុ ករមនិបញជូ ន
វ ិ ទេទមជឈត្តករ។ 

ចបបស់្តីពីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមមឆន ២ំ០០៦ របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជទទួល
ឥទធិពលេសទើរទងំ្រសុងពី ចបបម់ជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិឆន ១ំ៩៨៦ ជពិេសសគឺម្រ ៨
                                                 
10 ចំេពះទនំកទ់នំងលកខខណ្ឌ ទី៣នងិទី៤្រតូវមនទនទមឹគន  សូម ន UNCITRAL 2012 Digest of Case Law 
on the Model Law on International Commercial Arbitration ទំពរ័៤៣ ក ខណ្ឌ ២៨  



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 
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(១) ែដលយកមកអនុវត្តកនុងអតថបទេនះដូចគន េបះបិត។ ករអនុវត្តម្រ េនះ គឺសថិតកនុងវ ិ ល
ភពៃនប ្ត ចបបព់កព់ន័ធែដលមនសុពលភពេនកមពុជមន ម្រ ៦ និង៧ៃនចបបស់្តីពី
ករអនុមត័ និងអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករទទួល គ ល់ និងអនុវត្តេសចក្តីបងគ ប ់ 
មជឈត្តករអន្តរជតិឆន ២ំ០០១ កម៏នសុពលភព េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ម្រ ៣៥៣ៃន
្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណីឆន ២ំ០០៦ អនុ្រកឹតយស្តីករករករេរៀបចំនិង្រប្រពឹត្តេទរបស់មជឈ-
មណ្ឌ លជតិៃនមជឈត្តករែផនកពណិជជកមមឆន ២ំ០០៩។ ្រស័យេហតុេនះ បញញត្តិ និងយុត្តិ-

្រស្តែដលមនលកខណៈ និងសុពលភពដូចគន េនប ្ត ្របេទសេផ ងៗ បនេលើកយក
ពិភក ទីេនះផងែដរ។11 

ចបបស់្តីពីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម ឆន ២ំ០០៦ 

ម្រ  ៨ កិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ និងបណ្តឹ ងទកទ់ងកមមវតថុចំេពះមុខតុ ករម្រ  

៨(១) តុ ករចំេពះមុខខ្លូន មនបណ្តឹ ងអំពីបញ្ហ ែដលជកមមវតថុកិចចេ្រព មេ្រព ងមជឈត្តករ 
ករណីមនភគីមយួបនប្តឹងសំុបញជូ នមនិយតឺជងេពលគត់ កេ់សចក្តីសននិ ្ឋ នកមមវតថុៃនវ ិ ទ 
បញជូ នប ្ត ភគីេទមជឈត្តករ េលើកែលងែតតុ ករសេ្រមចថ កិចច្រពមេ្រព ងេនះចត់
ទុកជេមឃៈ មនិ ច្របតិបត្តិ ឬមនិមនលទធភព កនុងករអនុវត្តេទបន។ 

ករវភិគបញ្ហ  

មករ នអក រ ្រស្តអតថបទ ម្រ ៨(១)មននយ័ថ តុ ករ ្រតូវបញជូ នភគីេទ
ខងមជឈត្តកមម កនុងលកខខណ្ឌ ទងំបនួបនេកើតេឡើង េហើយមនិ្រតូវបញជូ នេទ េបើខ្វះលកខខណ្ឌ

មយួ។ 

ភគីមខ ងបនប្តឹងមកតុ ករ 
1. ភគីមខ ងបនប្តឹងសំុបញជូ នេទមជឈត្តករ មនិយតឺយ៉វជងេពល កេ់សចក្តីសននិ ្ឋ នពី

កមមវតថុៃនវ ិ ទ 

2. កមមវតថុែដលប្តឹងតុ ករ ជកមមវតថុសថិតេ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តកមម និង 

                                                 
11 “Introductory Guide: Commericial Arbitration in Cambodia,” Bun & Associates Publication Series, 
Phnom Penh: Bun & Associates, 2014, pp.1-11; Alex Larkin & Ly Sambo, “Recent Developments 
in Commercial Arbitration in Cambodia,” Asian Dispute Review, Hong Kong: HKIAC, January 2015, 
pp. 12-15; Darwin Hem & Bo Chankoulika, “Commericial Arbitration in Cambodia,” BNG Legal 
Newsletter, Phnom Penh: BNG Legal, February 2017, pp.1-3 
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3. តុ ករសេ្រមចចតទុ់កកិចចេ្រព មេ្រព ងថ មនិមនេមឃភព ច្របតិបត្តិ ឬមន
លទធភពកនុងករអនុវត្តេទបន12 

អនកចបបជ់ទូេទ បនចតទុ់កម្រ ៨-១ ជវធិន ចខ់ត បននយ័ថ តុ ករ
ចខ់ត ឬគម នឆនទ នុសិទធិេទ ្រតូវែតបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករ េបើលកខណខណ្ឌ ទងំបនួ បន

បំេពញ។ យុត្តិ ្រស្តបនចង្អុលថ េបើខ្វះលកខខណ្ឌ មយួតុ ករគម នកតព្វកិចចបញជូ ន
វ ិ ទេទមជឈត្តករ។ 
 អំពីអងគេហតុេនសិកខ  

េយើងេឃើញថ អងគេហតុែដលបនេលើកេឡើងេនសិកខ េនះ មនិបនបំេពញ
លកខខណ្ឌ ទី២េទ េពលគឺ ម៨ )១(  ករណី មន ខ ្រពមេ្រព ងេធ្វើមជឈត្តកររចួេហើយកេ៏ យ           
កភ៏គី មយួ ្រតូវប្តឹងចំេពះមុខតុ ករសំុបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករែតមនិបនភគី បន
ប្តឹងេនះេទ។  

េយង មករអ ថ ធិបបយយុត្តិ ្រស្តម្រ ៨ របស់គណៈកមម ធិករចបប់
ពណិជជកមមអន្តរជតិៃនអងគករសហ្របជជតិ តុ ករមនិ ចេចញដីកបញជូ នវ ិ ទេទ        
មជឈត្តករបនេទ េបើតុ ករមនិបនទទួលបណ្តឹ ងសំុបញជូ ន។13 មខ្លឹម រឯក រករងរ
េរៀបចំ ម្រ ៨ និងករអធិបបយរបស់គណៈកមម ធិករ លកខខណ្ឌ ចខ់តៃនម្រ េនះ ត្រមូវ
ឲយតុ ករ្រតូវែត េពលគឺគម នឆនទ នុសិទធិេទ ្រតូវែតបញជូ នេទមជឈត្តករ េបើបនបំេពញ្រគប់
លកខខណ្ឌ  ផទុយមកវញិ កគ៏ម នឆនទ នុសិទធិបញជូ នបណ្តឹ ងមកមជឈត្តករវញិែដរ មនិមនបណ្តឹ ងសំុ
បញជូ ន។14 

តុ ករជនខ់ពស់ែផនកពណិជជកមមៃន្របេទស្រកូ ត េនៃថងទី២៩ែខេម ឆន ២ំ០០១ 
បនសេ្រមចកនុងសំណំុេរឿងេលខ Pz-5168/01 ថ ប ្ត ភគីកនុងវ ិ ទចំេពះមុខតុ ករ ច
នឹងលះបង់នូវកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករផងែដរ មរយៈទេង្វើរបស់ពួកេគ េពលគឺទីមួយ      

                                                 
12 ចំេពះទនំកទ់នំងលកខខណ្ឌ ទី៣នងិទី៤្រតូវមនទនទមឹគន  សូម ន UNCITRAL 2012 Digest of Case Law 
on the Model Law on International Commercial Arbitration ទំពរ័៤៣ ក ខណឌ២៨  
13UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration 
ទំពរ័៣៤ក ខណ្ឌ េលខ៤ 
14 ឯក រេលខ A/CN.9/264 េសចក្តីអ ថ ធិបបយវភិគេលើអតថបទ្រពងៃនចបបគ់្រមមូជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរ
ជត ិម្រ ៨ ក ខណ្ឌ ៣ មនេនេគហទំពរ័ 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/sessions/18th.html ។ NCITRAL 2012 Digest of Case 
Law on the Model Law on International Commercial Arbitration ទំពរ័៣ក ខណ្ឌ ៧និង៨ 
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េដើមបណ្តឹ ងបន កេ់សចក្តីសននិ ្ឋ នទមទរមកតុ ករ (មនិបនប្តឹងពីមជឈត្តករ) េហើយទី
ពីរ ចុងចេម្លើយបនចូលកនុងដំ កក់លត ៉ ពីកមមវតថុៃនវ ិ ទ មនិបនបដិេសធយុ ្ត ធិករ        
ពីដំបូងលុះដល់េពលឧទធរណ៍េទើបេលើកពីបញ្ហ មជឈត្តករ។ កនុងករណីេនះ តុ ករបន្តថ 
តុ ករ ចទទួលករត ៉ ពីមជឈត្តករ បនលុះ្រ ែតចុងចេម្លើយបនេលើកេឡើងបញ្ហ េនះ 
យ៉ងយូរបំផុត្រតឹមនីតិវធីិេ្រត ម ឬកនុងសវនករ មុនចូលដល់ករត ៉ អំពីកមមវតថុៃនវ ិ ទ។     
តុ ករដែដលបនេចញេសចក្តីសេ្រមចដូចគន ឈរេលើមូលេហតុដូចគន   យ៉ងេ ច ស់
កនុងសំណំុេរឿងពីរេទៀត ឆន ២ំ០០៤និង២០០៧។15  

តុ ករហុងកុងតំបនរ់ដ្ឋបលពិេសសរបស់្របេទសចិនេនៃថងទី៣ែខមក ឆន ២ំ០០៤ 
បនសេ្រមចលកខណៈដូចខងេលើែដរ កនុងសំណំុេរឿង Kolinker Industrial Equipment Ltd. 

ទល់នឹង Longhill Industries Ltd. & another។ តុ ករេនះ បនអនុេ ម មចបបម់ជឈត្ត
កររបស់ខ្លួនែដលបញញត្តិដូចម្រ ៨ ៃនចបបម់ជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិរបស់គណៈកមម -  
ធិករចបបព់ណិជជកមមអន្តរជតិៃនអងគករសហ្របជជតិ េហើយេ យភគីខកខនមនិបន
ប្តឹងសំុបញជូ នេទមជឈត្តករ មនិមនអ្វី មមនិឲយតុ ករបន្តកិចចេចញ ល្រកមេនះេទ។16  

ឧទធរណ៍្របីថីសកូឡុមេបៀ ៃន្របេទសក  េនៃថងទី២៣ ែខកុមភៈ ឆន ១ំ៩៩៨ 
កនុងសំណំុេរឿង Nutrasweet Kelco Co. ទល់នឹង Royal-Sweet International Technologies 

Ltd. Partnership បនបដិេសធចុងចេម្លើយែដលសំុបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករ េ យ រេទះជ
មនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ ចុងចេម្លើយបន កេ់សចក្តីសននិ ្ឋ នមុនករសំុបញជូ នរចួេទេហើយ 
ដូចេនះ េយងម្រ ៨ ៃនចបបស់្តីពីមជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិ ភគីេនះបនបតប់ងសិ់ទធិ
កនុងករេយងេទេលើ ខ ៃនមជឈត្តករេទៀតេហើយ។17 

                                                 
15CLOUT Case 657  េនេគហទំពរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/hrv/clout_case_657_leg-
1904.html 
CLOUT Case 1071  េនេគហទំពរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/hrv/clout_case_1071_leg-
2609.html 
16 ល្រកមៃថងទ៣ីែខមថុិនឆន ២ំ០០៤ សំណំុេរឿងេលខ DCCJ005052/2002 ភគី Kolinker Industrial 
Equipment Ltd. ទល់នងឹ Longhill Industries Ltd. & another េនេគហទំពរ័ 
https://www.hongkongcaselaw.com/kolinker-industrial-equipment-ltd-v-longhill-industries-ltd-
another/ 
17 CLOUT Case 352  េនេគហទំពរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_355_leg-
1579.html 
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តុ ករជនខ់ពស់ អនថរយី៉ូ ៃន្របេទសក  េនៃថងទី៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០០២ 
បនសេ្រមចដូចគន ែដរេនកនុងសំណំុេរឿង United Laboratories, Inc. ទល់នឹង Abraham។ ចុង
ចេម្លើយត ៉ មនិឲយតុ ករេនះបំេពញកិចចរបស់ខ្លួនេទ េ យេហតុថ មនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្ត
កររ ងភគី។ ភគីបនតទល់គន េនចំេពះមុខតុ កររដ្ឋអីុលីណយ ែតមនិបនេលើកេឡើងពី
កិចច្រពមេ្រព ងេនះេទ េហើយចុងចេម្លើយេនះ អវត្តមនចំេពះមុខតុ ករអីុលីណយេទៀតផង
រហូតដល់មន ល្រកមកំបងំមុខ។ តុ ករអនថរយី៉ូសេ្រមចថ ម្រ ៨ ៃនចបបម់ជឈត្ត-
ករពណិជជកមមអន្តរជតិែដលមនសុពលភពេនអនថរយី៉ូ មនិបនផ្តល់កតព្វកិចច ឬអំ ច
ឲយតុ ករ បញជូ នភគីេទមជឈត្តករេទ ករណីភគី មយួមនិបនេសនើេទេនះ។18 

េហតុផលខងេលើេនះ បង្ហ ញថលកខខណ្ឌ ទី២ មនិបនបំេពញេទ េ យ រភគីខក
ខនត ៉  ឬត ៉ មនិទនេ់ពលេវ ។ មននយ័ថ ដូចករណីេនសិកខ  តុ ករមនិបន
រេំ ភេលើនីតិវធីិ ឬបញញត្តិចបបេ់ទ ពីេ្រពះចបបអ់នុញញ តឲយតុ ករបន្តកិចចខ្លួន កល
មនលកខខណ្ឌ មយួមនិបនបំេពញ។ 

 អំពីអងគេហតុកនុងអតថបទណ័រតុនរ ៉ូស ហ្វុលៃ្របថ ៍

មយ៉ងវញិេទៀត អតថបទ នរ័តុន រ ៉ូស ហ្វុៃ្របយ ៍មនិបនបញជ កថ់មនអងគេហតុភគីបន
ប្តឹង ឬអតេ់ទ ែតេទះជភគីបនប្តឹងបំេពញលកខខណ្ឌ ទី២ េហើយមនកិចច្រពមេ្រព ងដូចកនុងអងគ
េហតុទី៣កេ៏ យ ែតេបើតុ ករសេ្រមចថកិចច្រពមេ្រព ងេនះមនិបនបំេពញលកខខណ្ឌ ទី៣ 
ឬទី៤ខងេលើេនះ តុ ករកេ៏នែតមនិបនរេំ ភចបបេ់ទ កនុងករបន្តចតក់រេ ះ្រ យ
វ ិ ទេ យមនិបញជូ នេទមជឈត្តករេនះ។ លកខខណ្ឌ េនះ បនបក្រ យ និងេយងយុត្តិ ្រស្ត
យ៉ងេ្រចើន េនកនុងករអ ថ ធិបបយយុត្តិ ្រស្តម្រ  ៨ របស់គណៈកមម ធិករចបបព់ណិជជ-
កមមអន្តរជតិៃនអងគករសហ្របជជតិ និង្របភពេផ ងៗ។19  

លកខខណ្ឌ ទី៣មនិបនបំេពញ៖ កមមវតថុប្តឹងមកតុ ករសថិតេនេ្រកវ ិ លភពកិចច
្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ20 

                                                 
18 CLOUT Case 1071  េនេគហទំពរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_508_leg-
1733. html 

19 UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration 
ទំពរ័៣៧ដល់៤៣។ Margaret L. Moses, “The Principles and Practices of International Commercial 
Arbitration,” New York: Cambridge University Press, 2012, pp. 205-229 
20 សូម នសំណំុេរឿងទងំ យែដលបនេយងេនេជើងទំពរ័េលខ១៩៧ ទំពរ័៤៣ ក ខណ្ឌ ២៨ UNCITRAL 
2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration  
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តុ ករយុត្តិធមអ៌នថរយី៉ូ ្របេទសក  កលពីៃថងទី១០ ែខវចិឆិកឆន ១ំ៩៩៤ 
កនុងសំណំុេរឿង T1T2 Limited Partnership ទល់នឹង Canada បនបដិេសធមនិបញជូ នេទ         
មជឈត្តករ កនុងករណីេទះជចុងចេម្លើយបនប្តឹងបញជូ ន េហើយមនវត្តមន ខ មជឈត្តករ ែត
េ យ របញ្ហ ែដលេដើមបណ្តឹ ងទមទរឲយេ ះ្រ យ “ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ចបប”់ ែដលកិចច
្រពមេ្រព ងេនះបនែចងេលើកែលង។21  

ឧទធរណ៍្របីធីសកូឡុមេបៀ ៃន្របេទសក  េនៃថងទី១៨ែខតុ ឆន ១ំ៩៩៥ 
កនុងសំណំុេរឿង Traff ទល់នឹង Evancic et al បនសេ្រមចមនិបញជូ នវ ិ ទេលើកមមវតថុ ករលួចបន្ល ំ
េទមជឈត្តករេទ កនុងករណីមនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករមនចុងចេម្លើយបនប្តឹងសំុបញជូ នពីរ
កមមវតថុគឺ ករលួចបន្លំ និងគណេនយយែដលចុងេម្លើយយល់ថ សុទធែតជកមមវតថុៃនកិចច្រពមេ្រព ង
េនះ។ តុ ករមនិយល់្រសបជមយួចុងចេម្លើយេលើ ករលួចបន្លំ េ យឈរេលើមូល ្ឋ នថ 
ម្រ ៨(១) ៃនចបបម់ជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិ ករលួចបន្លំមនិែមនជកមមវតថុៃនមជឈត្តករ
េទ េ យ រធតុរបស់ មនិ ចចុះកិចចសនយ្រសបចបបប់នេនះេទ េហើយសេ្រមចថ ករ
ទមទរកនុងបណ្តឹ ងេនះមនិសថិតកនុង្រកបខណ្ឌ សុពលភពៃនកិចចសនយេនះ   េឡើយ។22 

ឧទធរណ៍អនថរយី៉ូ ្របេទសក  េនៃថងទី២៣ែខធនូឆន ២ំ០០៨ កនុងសំណំុ
េរឿង Patel ទល់នឹង Kanbay International Inc. បនសេ្រមចថ ករទមទររបស់េដើមបណ្តឹ ង
ពកព់ន័ធនឹងករបញឈបពី់តួនទី មនិមនលកខណៈជបញ្ហ ពណិជជកមមសមរមយនឹងអនុវត្តចបប ់ 
មជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិេនះេទ។ ដូចមុនៗ ឧទធរណ៍បនទទួល គ ល់ថបញ្ហ
យុ ្ត ធិករជធមម គួរែតបញជូ នេទខងមជឈត្តករជមុន េទះជយ៉ង  បនសេ្រមចថ 
ករណីវ ិ ទ បនបង្ហ ញចបស់្រកែឡតថមនិេនកនុង្រកបខណ្ឌ កិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករជក់

កេ់នះេទ ឧទធរណ៍គួរែតសេ្រមចភ្ល មៗេទ មហនឹងែដរ។23 

តុ ករកំពូល ្របីថីសកូឡុមេបៀ ៃន្របេទសក  កលពីៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក ឆន ំ
១៩៩៨ កនុងសំណំុេរឿង ODC Exhibit Systems Ltd. ទល់នឹង Lee, Expand International et al. 

                                                 
21 CLOUT Case 355  េនេគហទំពរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_355_leg-
1579.html 
22 CLOUT Case 350 េនេគហទំពរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_355_leg-
1579.html 
23 CLOUT Case 1048  េនេគហទំពរ័ 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_1048_leg- 2766. html 
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បនសេ្រមចមនិបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករ េ យ រអំេពើអនីតយនុេគលមនិ ចជកមមវតថុៃន
កិចចសនយមជឈត្តកមមបនេទ ែដលជលកខខណ្ឌ ្រតូវបំេពញមុននឹងបញជូ នេទបន។24  

លកខខណ្ឌ ទី៤មនិបនបំេពញ៖ តុ ករសេ្រមចចតទុ់កកិចចេ្រព មេ្រព ងជេមឃៈ 
មនិ ច្របតិបត្តិ ឬមនិមនលទធភព កនុងករអនុវត្តេទបន25  

តុ ករឧទធរណ៍ចុងេ្រកយ ៃនតំបនរ់ដ្ឋបលពិេសសហុងកុង ្របេទសចិន កលពីៃថង
ទី២៨ ែខេម ឆន ២ំ០០៨ េនកនុងសំណំុេរឿង Paquito Lima Buton ទល់នឹង Rainbow Joy 

Shipping Ltd. Inc. ្រតូវសេ្រមចថ េតើទមទររបស់េដើមបណ្តឹ ង្រតូវចតក់រេនតុ ករ្រសុក
របស់ហុងកុង ឬបញជូ នេទមជឈត្តករ េយងម្រ ៨របស់ចបបម់ជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិ
របស់អងគករសហ្របជជតិ េ្រកយពីតុ ករ្រសុកបនសេ្រមចរចួេហើយថ មនខមជឈត្តករ
កនុងកិចចសនយករងរ។ តុ ករឧទធរណ៍ចុងេ្រកយេនះ បនសេ្រមចថ បញញត្តិ ចខ់តរបស់
ម្រ ៨(១) មនិ ច្របតិបត្តិេទបនេទ កល មនចបបេ់ផ ងដកសុពលភព  ចំេពះ
បញ្ហ វ ិ ទ េហើយថ ចបបស់្តីពីសំណងកមមករនិេយជិត្រតងែ់ផនក១៨(១) បន្របគល់សមតថកិចច
ផ្ត ចមុ់ខេទឲយតុ ករ្រសុករបស់ហុងកុង ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ សំណងកមមករនិេយជិតទងំអស់
េលើកែលងែតមនករណីែចងចបស់ ស់ថបនេលើកែលង។26 

តុ ករកំពូល ្របីថីសកូឡុមេបៀ ៃន្របេទសក  េនៃថងទី៩ែខតុ ឆន ២ំ០០៩ 
កនុងសំណំុេរឿង H & H Marine Engine Service Ltd. v. Volvo Penta of the Americas Inc. 
បនសេ្រមចមនិបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករ េ យ រភគីមនិបនចុះកិចចសនយមជឈត្តករពិត
្របកដ ែផ្អកេលើករបង្ហ ញជដំបូងពីភស្តុ ងឯក រែដលបន ក។់ េនចំេពះមុខតុ ករ
កំពូលេនះ េដើមបណ្តឹ ងបដិេសធករបញជូ នេទមជឈត្តករ ចំែណកឯចុងចេម្លើយសំុបញជូ នេទ។ 
ចុងចេម្លើយត ៉ ថ បញ្ហ អតថិភពរបស់កិចចសនយមជឈត្តករជ ទិភពរបស់េវទិករមជឈត្តកមម 
ប៉ុែន្តតុ ករកំពូល្របីថីសកូឡុមេបៀ បនេលើកយុត្តិ ្រស្តៃនតុ ករកំពូលក       
ថេគលករណ៍យុ ្ត ធិករស្វយត័េនះ គឺេវទិកមជឈត្តកមមមន ទិភពសេ្រមចេលើករជំទស់

                                                 
24 CLOUT Case 65  េនេគហទំពរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_65_leg-
1166.html 
25 សូម នសំណំុេរឿងទងំ យែដលបនេយងេនេជើងទំពរ័េលខ១៥៩ដល់១៩៦ ពទីំពរ័៣៨ដល់៤៨ ទំពរ័៤៣ 
UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration  
26 CLOUT Case 1073  េនេគហទំពរ័ 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/hkg/clout_case_1073_leg-2735.html 
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យុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួនជមុនែមន ប៉ុែន្តមនិែមនកនុងករណីែដលករជំទស់ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ចបប ់
ឬបញ្ហ ចបប់ យឡំ បញ្ហ អងគេហតុែដល្រតូវករ្រតឹមែតករពិចរ េលើភស្តុ ងបន្តិចបន្តួច 

ប៉ុេ ្ណ ះេនះេទ។27 

ឧទធរណ៍អនថរយី៉ូ ្របេទសក  េនៃថងទី២៩ែខេម ឆន ២ំ០០៩ កនុង
សំណំុេរឿង Jean Estate ទល់នឹង Wires Jolley LLP បនទទួល គ ល់ថ ជធមម េវទិកមជឈត្ត
កមម្រតូវចតក់រជមុនចំេពះបណ្តឹ ងជំទស់នឹងយុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួន ែតមនករណីេលើកែលង
តុ ករ ចចតក់រភ្ល មៗេនេពលែដលបណ្តឹ ងជំទស់េនះពកព់ន័ធែតនឹងបញ្ហ ចបប ់ េយង
មយុត្តិ ្រស្តតុ ករកំពូលក ។ ឈរេលើមូលេហតុៃនករសេ្រមចែផនកចបបេ់នះ 

ឧទធរណ៍េនះ បនសេ្រមចថ េវទិកមជឈត្តករ ចេ ះ្រ យចំេពះវ ិ ទៃនកិចច្រពម
េ្រព ងបងៃ់ថ្លេស យថេហតុបន ប៉ុែន្តកល មនបណ្តឹ ងមកតុ ករ តុ ករមនសមតថ
កិចចផ្ត ចមុ់ខ េយងចបបជ់ធរមន ្រតូវកំណតថ់ េតើៃថ្លេស េនះ សមរមយ ឬយ៉ង  េហើយ
កិចច្រពមេ្រព ងេនះ្រតូវចតទុ់កជេមឃៈ េ យ រភគីមនិ ចចុះកិចចសនយេគចពីករពរ ឬ
នុភពរបស់ចបបប់នេឡើយ។28 

េ យេហតុផលខងេលើេនះ ករណីមនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករកេ៏ យ តុ ករេន
ចតក់រកិចចរបស់ខ្លួន េ យ្រសបចបប ់ កល លកខខណ្ឌ មយួមនិបនបំេពញ ដូចជ    
ភគីមិនបនប្តឹងបញជូ នេទមជឈត្តករ(លកខខណ្ឌ ទី២) ឬកមមវតថុប្តឹងមកតុ ករមិនសថិតកនុង
វ ិ លភពកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ (លកខខណ្ឌ ទី៣) ឬកិចច្រពមេ្រព ងែដលភគីអះ ងេនះ 
្រតូវបនចតទុ់កជេមឃៈ ឬមនិ ច្របតិបត្តិបន ឬមនិមនលទធភព កនុងអនុវត្តេទបន 
(លកខខណ្ឌ ទី៤)។ 

 

៤. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 
ជសរុប សំ ងេហតុេរៀប បខ់ងេលើ បញជ កថ់ តុ ករមនិ្របកដថ បន្រប្រពឹត្ត

ខុសេគលករណ៍ ឬចបបេ់ទ េបើ្រគនែ់តេយងេលើអងគេហតុដូចេនកនុងសិកខ និងេនកនុង

                                                 
27 CLOUT Case 1011  េនេគហទំពរ័ 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_1011_leg-2763.html 
28 CLOUT Case 1044 េនេគហទំពរ័ 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_1048_leg-.2766html េសចក្តីស្រមង ់នងិ ល
ដីកទងំ្រសងុ្រតង់ ខណ្ឌ ៧និង២២ 
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អតថបទនរ័តុនរ ៉ូសហ្វុលៃ្របថ ៍ េពលគឺ្រគនែ់តដឹងថ េនចំេពះមុខតុ ករភគីមនិបនប្តឹង
បញជូ ន ឬមនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តកមមេនះ។ 

អតថបទេនះ កប៏នបង្ហ ញផងែដរ នូវសមតថកិចចរបស់េច្រកម ្រពមទងំសិទធិរបស់្របជ
ពលរដ្ឋែដលជពណិជជករ េនកនុងករវវិឌ នម៍ជឈត្តកមមពណិជជកមមកដូ៏ចជប ្ត បញញត្តិែដល
ពកព់ន័ធរមួ។





 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ែផនករដ្ឋបបេវណី 
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ករសមុកំនូ 
 

េ យេ ក ខន សុេខង∗ 

 
ជពូំកទ១ី សមុំកូនេពញេលញ 

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

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

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

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



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

- សហពទ័ធ: បុគគលែដលក្ល យជឪពុកចិញច ឹម ឬម្ត យចិញច ឹម្រតូវែតជបុគគលែដល
មនសហពទ័ធ។ 

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

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

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

២០(ៃមភ) ឆន ។ំ  
 
ែផនកទី៣: នុភពៃនសមុំកូនេពញេលញ 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

េហើយករកតក់ល់េនះ ចេធ្វើេទបនលុះ្រ ែតកនុងករណីែដល្រតូវនឹងចំណុចទងំ
អស់ ែដលបនកំណតក់នុងចំណុចនីមយួៗខងេ្រកមេនះ៖ 

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

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

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

បុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសំុេនតុ ករឲយបេងកើតសមុំកូនធមម បន។ 
- បុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសមុំ មនិ្រតូវជបុព្វញតិរបស់បុគគលែដលនឹង្រតូវក្ល យ

ជឪពុកម្ត យចិញច ឹម េហើយកម៏និ្រតូវជបុគគលែដលមន យុេ្រចើនជបុគគលឪពុក
ម្ត យចិញច ឹមែដរ32។ 

- ករណីែដលបុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសមុំជអនីតិជន អនកមនអំ ច ឬអនក
ពយបលស្រមបអ់នីតិជនេនះ ្រតូវ កព់កយសំុសមុំកូនជមយួភគីឪពុក

ម្ត យចិញច ឹម។ 
- ចំេពះបុគគលែដលមនសហពទ័ធ ករ កព់កយសំុៃនសមុំកូនធមម  ្រតូវមនករ

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

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

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

- េបើបុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសមុំជអនីតិជន តុ ករ ចឲយបេងកើតសមុំកូនបន
លុះ្រ ែតយល់េឃើញថមនភពចបំចពិ់េសស េដើមប្ីរបេយជនអ៍នីតិជន
េនះ។ 

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

- េទះបីជអនីតិជនេនះមនិទនដ់ល់ ១៥ឆន កំេ៏ យ េបើអនីតិជនេនះ ចបង្ហ ញ
ឆនទៈរបស់ខ្លួនតុ ករ្រតូវសួរេយបល់របស់អនីតិជនេនះេដើមបវីនិិចឆយ័ 

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

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

្រតូវបន្តអតថិភព េហើយកូនសមុំ និងឪពុកម្ត យេងកើតមនសិទិធេធ្វើសន្តតិកមមគន េទវញិ
េទមក។ 

- កូនសមុំ និងឪពុកម្ត យបេងកើតមនសិទិធទមទរ និងករណីកិចចផគតផ់គង់ រកិចច 
កតព្វកិចច។  

- កូនសមុំ ចេ្របើនម្រតកូលរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឬនម្រតកូលមុនសមុំកូនបន។ 
- កនុងករណីែដលកូនសមុំជអនីតិជន កូនសមុំ្រតូវសថិតេនេ្រកមអំ ចេមបរមួរបស់

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

 
 

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

ករណីែដលភគីទងំសងខង្រពមេ្រព ងអំពីករកតក់ល់េនះ។ 
- កនុងករណីែដលកូនសមុំជអនីតិជន ពកយសំុកតក់ល់ែដលបនេធ្វើេឡើងេ យ 

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

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

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

កថខណ័្ឌ ទី២:លកខខណ្ឌ ៃនករកតក់ល់សមុំកូនធមម  
េដើមបីឲយករកត់កល់សមុំ កូនធមម ្រប្រពឹត្តេទបន លុះ្រ ែតមនមូលេហតុដូច      

ខងេ្រកម៖ 
- ភគីមខ ងៃនកូនសមុំ ច កព់កយបណ្តឹ ងទមទរឲយកតក់ល់បនលុះ្រ ែត ៖ 

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

ឬទទួលមរណៈភព 
 េបើមនិមនមូលេហតុធងនធ់ងរេផ ងេទៀត ែដលប ្ត លឲយមនករពិបកកនុង

ករបន្តសមុំកូន។ 

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

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

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

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

លកខខណ្ឌ  លកខខណ្ឌ  
- ឪពុកម្ត យចិញច ឹម្រតូវមន យុ

ចបពី់ ២៥ឆន  ំ
- មន យុ  េ្រចើនជងកូនសមុំ 

២០ឆន  ំនិង្រតូវមនសហពទ័ធ  
- កូនសមុំ្រតូវមន យុតិចជង ៨ 

ឆន  ំ

- បុគគលែដលសមុំកូន្រតូវមន យុចបពី់
២៥ឆន េំឡើងេទ ចមន ឬគម នសហ
ពទ័ធ 

- មនិកំណតឲ់យែតមន យុតិចជងឪពុក 
ឬម្ត យចិញច ឹម ឬឪពុកម្ត យចិញច ឹម 

- មនិបនកំណត ់

នុភព នុភព 
- មនអំឡុងេពលចិញច ឹម ក

លបង 
- បញចបញ់តិភពរ ងកូនសមុំនឹង

ឪពុកម្ត យបេងកើត 

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

- ចទមទរ រកិចចេទវញិេទមក
បន 
 



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

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

- កព់កយរមួជមយួឪពុកម្ត យចិញច ឹម 
និងកូនសមុំ ឬ ពយបលៃនកូនសមុំ 
េបើកូនសមុំេនះជនីតិជន។ 

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

 
 

 
ជំពូកទី៣ ទដិ្ឋភពទូេទៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទស 

១ - ទិដ្ឋភពទូេទៃនករសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
ទិដ្ឋភពទូេទៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទស  ្រតូវបនែស្តង មរយៈសញញ ណទូេទៃនករសមុំ

កូនអន្តរ្របេទស េលើសពីេនះេទេទៀតេបើភគីទងំអស់ៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទសមនិេគរពចបប ់ 
ភគីេនះនឹង្រតូវទទួលរងនូវទណ្ឌ កមម។  

 
ែផនកទី១: សញញ ណទូេទៃនករសមុំកូនអន្តរ្របេទស  
េដើមបសិីក អំពីសញញ ណទូេទៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទស ជបឋម្រតូវយល់អំពីៈ 

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



ករសមុំកូន 
 

 
41 
 

កនុងករណីមនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រតូវបនអងគភពរដ្ឋ អំ ច/ ជធនី និងអងគករម ជន
បងកលកខណៈខង ម រតី និងសមភ រៈ ។  

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

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

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

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

- ល់េសចក្តីសេ្រមច និងសកមមភពទកទ់ងនឹងដំេណើ រករសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវ
គិតគូរឲយបនេ្រចើនចំេពះឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ។ 

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

មតិរបស់កុមរេដើមបឧីត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ។ 
- មេធ្វើ ជីវកមម ឬ េធ្វើសកមមភពយកផលកៃ្រមពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស កនុងករណី

ដូចខងេ្រកម ៖ 
    អំេពើ្រប្រពឹត្តកនុងេគលេ ចងប់នកៃ្រមេធ្វើ ញុះញងេ់ យផទ ល់ដល់ឪពុក    

ម្ត យឲយេបះបងទ់រកែដលេកើតមកេហើយ ឬកនឹ៏ងេកើតេដើមប្ីរបគល់កូន
មរយៈសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

    ករណីេធ្វើជអន្តរកររី ងប្ត្ីរបពនធ ែដលចងស់មុំកូនយកចិញច ឹម មរយៈសមុំ
កូនអន្តរ្របេទស និងឪពុក ឬម្ត យែដលចងេ់បះបងកូ់នែដលេកើតមកេហើយ 
ឬែដលនឹងេកើត។ 

   មរយៈ្រស្តីែដល្រពមពរេពះេដើមបនឹីង្របគល់កូនេនះេទអនកសមុំ។ 
    ជញ ធរមនសមតថកិចចែដលជបព់កព់ន័ធកនុងនីតិវធីិសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវ

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

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

(១) អំពីកូនសមុំ 
 ក. កុមរែដលមនអត្តសញញ ណ្រតឹម្រតូវ 

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

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

អនុញញ តឲយសមុំកុមរេនះ រមួជមយួនឹងបងប្អូនបេងកើតែដលមន យុេ្រកម ១៨(ដប់
្របបីំ)ឆន ។ំ 

 កុមរកំពុងរស់េនកនុងមណ្ឌ លកុមរកំ្រព ឬរស់េនេ្រកមករទុក កស់ម្រសមេផ ងៗ
ែដល្រតូវពិនិតយេ យ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច។ 

 កុមរទងំអស់េនះសថិតេ្រកម ពយបលស្រមបអ់នីតជន ឬកុមរែដលសថិតេន
េ្រកមអំ ចេមបែដលមន ថ នភពលំបកបំផុត។ 

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

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

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

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

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

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

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

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

• កនុងករណីកុមរមនចំណងបុត្តភពជមយួឪពុកនិងម្ត យករយល់្រពម្រតូវផ្តល់េ យ
ឪពុកនិងម្ត យរបស់កុមរេនះ។ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

សមុំជសហពទ័្ឋែដលសមុំកូនៃនសហពទ័ធមខ ងេទៀត។ 
• អនកសមុំ ចសមុំកុមរែដល្រតូវករែថទពិំេសស ឬ ថ នភពេផ ងេទៀតែដលបេ្រមើ

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

- ចបបជ់តិរបស់អនកសមុំនីមយួៗ និងចបប្់របេទសៃនលំេន ្ឋ នអចិៃ្រន្តយរ៍បស់អនកសមុំ
បនទទួល គ ល់ និងអនុញញតនូវបុត្តភពៃនសមុំកូនេពញេលញ។ 

- ្របេទសៃនសញជ តិ ឬ្របេទសៃនលំេន ្ឋ នអចិៃ្រន្តយៃ៍នអនកសមុំ ្រតូវែតជ្របេទសមន
ទំនកទំ់នងករទូតជមយួ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

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

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

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

 
ែផនកទ៣ី: ទណ្ឌ កមម 

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

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

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

េ តទស ន ៍ស្រមបរ់យៈេពល៨ៃថងយ៉ងេ្រចើន។ 

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

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

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

- អំេពើ្រប្រពឹត្តកនុងេគលេ ចងប់នកៃ្រមេធ្វើជអន្តរកររី ងប្តី្របពនធែដលចងស់មុំកូនយក
មកចិញច ឹម មរយៈសមុំកូនអន្តរ្របេទស និង្រស្តីយល់្រពមពេពះេដើមបនឹីង្របគល់កូន
េនះេទឲយអនកសមុំ។  

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

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

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

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

- ករផ្តល់្របកក់ស ទំនិញ ឬេស េទឲយម្រន្តី ឬអនក មយួៃនរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ
្របេទស ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច ជញ ធរក ្ត លទទួលខុស្រតូវកិចចករ



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 

 

 
50 
 

សមុំកូនអន្តរ្របេទស ឬម្រន្តីពកព់ន័ធេផ ងេទៀត េដើមបឲីយផ្តល់នូវសិទធិជ ទិភពេនកនុង
នីតិវធីិសមុំកូនអន្តរ្របេទសដល់អនកសមុំ។ 

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

- ករចត់ ងំ ឬចត់ ងំអនកតំ ង មយួ េ យមនិមនករឯកភពពី្រកសួង
ទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច។ 

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

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

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

ជញ ធរមនសមតថកិចច ដូចជ ជញ ធរក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទស រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស  
និងទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

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

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

នឹងករសេ្រមច េលើកិចចករសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 
- េធ្វើសហ្របតិបត្តិករ និងេធ្វើករស្រមបស្រមួលេលើករ្រប្រស័យទកទ់ងគន

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

ៃន្របេទសទទួល។ 
- ចតវ់ធិនករសម្រសបេដើមបបីងក រ និងទប់ ក តក់រទទួលផលកៃ្រមែផនក

ហិរញញ វតថុេ យមនិសម្រសប ឬផលចំេណញេផ ងៗេទៀតែដលទកទ់ងេទ
នឹងសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

- េរៀបចំបណ្តុ ះប ្ត លជំនញកិចចករសមុំកូនអន្តរ្របេទសដល់ម្រន្តីពកព់ន័ធ 
- ពិនិតយេលើសំេណើ ររបស់រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ទកទ់ងនឹងករណីសមុំកូន

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

េ្រជ តែ្រជកកនុងករអធិករកិចចែដលបនេធ្វើេឡើង្រតឹម្រតូវ មចបបេ់នះេឡើយ 
- បំេពញភរកិចចេផ ងៗេទៀត ែដល្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចចយល់ថ

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

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

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

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

្របេទសជអគគេលខធិករ 
ខ នីតិវធីិេធ្វើករ៖  នីតិវធីិេធ្វើកររបស់គណៈកមម ធិករ ជញ ក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទស

រមួមន៖ 
- េបើកសមយ័្របជំុ េដើមបផី្តល់េយបល់េលើករណីសមុំកូននីមយួៗ និងពិនិតយផ្តល់

េយបល់កនុងករេរៀបចំ្រតួតពិនិតយកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ ចបប ់ បទបញជ  និងនីតិវធីិ
ទំង យែដលទក់ទងនឹងសមុំ កូនអន្តរ្របេទស និងអនុវត្តកិចចករដូចមនែចងខងេលើ។       

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

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

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

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

សមសភពថន កដឹ់កន ំ និងម្រន្តី្រគបជ់នថ់ន កៃ់នរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវមន
លកខណៈសមបត្តិ ០៥ យ៉ងគឺ ៖ 

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

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

និងប ងំ។ 
- ជម្រន្តី្រកបខណខ រដ្ឋរបស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ   

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

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសមនតួនទី និង ភរកិចចដូចតេទ៖ 
- េរៀបចំែថរក បញជ ីសមង ត ់ និងសំណំុឯក រកុមរែដលមនលកខណសមបត្តិសម

្រសបស្រមបស់មុំកូនអន្តរ្របេទស។ 
-  យតៃម្ល ថ នភពកុមរទងំអស់ែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ីសមង ត ់ េដើមបកំីណត់

ទ្រមងៃ់នករចិញច ឹមែថទសំម្រសបបំផុត និងធនថកុមរទងំេនះទទួលបនករែថទំ ម
ត្រមូវករ។ 

- ្របឹងែ្របងឲយអស់លទធភពស្រមបក់រែថទជំអចិៃ្រន្តយ ៍េន ម្រគួ រកនុង្របេទស
សិនមុននឹង កឲ់យដំេណើ រករសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

- ទទួលពកយ និងចតក់រពកយសំុ ្រពមទងំឯក រពកព់ន័ធនឹងសមុំកូនអន្តរ្របេទស
របស់អនកសមុំ។ 

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

្របេទសទទួលករអនុញញ តពី្របេទសអំពីនីតិវធីិសមុំកូន  និងករអភវិឌ ៃនករណីសមុំកូន។ 
- ស្រមបស្រមួលករ្របគល់កុមរេទឲយអនកសមុំ និង ករេរៀបចំឯក រេដើមបឲីយកុមរេធ្វើ

ដំេណើ រចូលេទ្របេទសរបស់អនកសមុំ។ 
- ផ្តល់េស េ្រកយសមុំកូនសម្រសបដល់កុមរ ្រគួ រអនកសមុំ និង្រគួ របេងកើត មករ

ចបំច។់ 
- ផ្តល់មតិេយបល់ជូន ជញ ធរក ្ត លសមុំកូន្របេទសអំពីករផ្តល់ ឬករដកហូតករ

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

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

- េ ះ្រ យករងររដ្ឋបល និងផគតផ់គងដ់ល់គណៈកមម ធិករ ជញ ធរក ្ត លសមុំកូន
អន្តរ្របេទស។ 

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

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

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

កមពុជទកទ់ងនីតិបុគគលមនិែស្វងរក្របកចំ់េណញ សមគម ឬអងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិល ឬបទបបញញត្តិពកព់ន័ធេផ ងេទៀតទកទ់ងនឹងលកខណសមបត្តិ
ៃនទីភន កង់រេនះ។ 

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

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

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

• ពកយសំុករអនុញញ តេ យមនករយល់្រពម និងទទួល គ ល់ពី
្រកសួងករបរេទសកមពុជ 

• ឯក រសេងខបអំពី្របវត្តិ និងសកមមភពរបស់ទីភន កង់រ 
• ចបបច់ម្លងែដលមនបញជ កភ់ព្រតឹម្រតូវ ពី្របេទសទទួលរបស់ខ្លួន 

ស្តីពី “ករអនុញញ តឲយេបើកទីភន កង់រេនះ“   
• ចបបច់ម្លងែដលមនបញជ កភ់ព្រតឹម្រតូវ ពី្របេទសទទួលរបស់ខ្លួន  

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

្រគប្់រគង 
• ជីវ្របវត្តិសេងខបរបស់បុគគលែដលបនទទួលករអនុញញ តិឲយេធ្វើជអនក

តំ ងទីភន កង់រចំេពះកិចចករសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ អនកតំ ង
ទងំេនះមនិ្រតូវឲយមនេលើសពីពីរនក ់ េហើយកម៏និែមនជនយក
នយករង ឬបុគគលិកៃនមណ្ឌ លកុមរកំ្រពេនកនុង្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ មយួេឡើយ។ 
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• ឯក រននែដលបញជ កថ់ អនកតំ ងទីភន កង់រគម នជបេ់ឈម ះ
កនុងបញជ ីេថក លេទសេន្របេទសេដើមរបស់ខ្លួន និងកនុង្របេទសេ្រកយ
ែដលខ្លួនរស់េន្របេទសខុសគន ។ 

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

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

• ត្រមូវករេផងែដល្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមប
ទយល់ថចបំចដូ់ចមនែចងេនកនុងនីតិវធីិទកទ់ងនឹងករផ្តល់ករ
អនុញញ ត។ 

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

មនែតអនកតំ ងែដលមនេឈម ះកនុងសំណំុឯក រពកយសំុែតប៉ុេ ្ណ ះ ែដលមនសិទ្ឋិ
េធ្វើជអនកតំ ងទីភន កង់រេនកនុងដំេណើ រករសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ កនុងករណីអនកតំ ងែដល
បនទទួលករអនុញញ ត ្រតូវជំនួសេ យអនកេផ ងេនះ ទីភន កង់រ្រតូវ កព់កយសំុេទ្រកសួង
សងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទេដើមបសំុីករអនុញញ ត រជថមី។ 



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 

 

 
58 
 

ករអនុញញ តឲយេធ្វើ្របតិបត្តិករសមុំ កូនអន្តរ្របេទស  មនរយៈេពលែតពីរឆន បំ៉ុេ ្ណ ះ 
េហើយ ចឲយបន្តបនដ ប េស របស់ទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទសេនែតចបំច ់ េ យ
ភន កង់រេនះ្រតូវ កព់កយសំុជថមី។  

៣: ជញ ធរផ្តល់ករអនុញញ តឲយទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
ចំនួនទីភន កង់រមកពី្របេទសទទួលនីមយួៗ ែដលអនុញញ តឲយផ្តល់េស េនះេនកមពុជ

្រតូវបនកំណតេ់ យកិចច្រពមេ្រព ងរមួគន រ ង្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ     
សមបទជមយួនឹង ជញ ធរមនសមតថកិចចៃន្របេទសទទួលេនះ។ 

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

៣: នីតិវធីិសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
នីតិវធីិសមុំកូនអន្តរ្របេទសមន ០៣ ដំ កក់លគឺ នីតិវធីិរដ្ឋបលៃនករសមុំកូនអន្តរ

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

ែផនកទី១   -នីតិវធីិរដ្ឋបលៃនករសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
នីតិវធីិរដ្ឋបលៃនករសមុំកូនអន្តរ្របេទសគឺ ្រគប្់រគងឯក ររបស់កុមរមនលកខណៈ

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

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



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

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសក្៏រតូវធនផងែដរ ល់ករយល់្រពមចបំចទ់ងំ យ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើង្រសប មបទបញញ ត្តិននៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទសេនះ។  

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

កថខណ្ឌ ទី ២ : ករពិនិតយពកយសំុ  
ករពិនិតយពកយសំុរបស់អនកសមុំកូន គឺពិនិតយេទេលើឯក រមយួចំនួនែដលមនដូចជៈ 

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

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

- ពត័ម៌នចបំចទ់កទ់ងនឹងករេឆ្លើយតបេទនឹងលកខខណ្ឌ នន ែដលមនែចង
េនកនុងចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

- ពត័ម៌នទកទ់ងនឹងអត្តសញញ ណរបស់អនកសមុំ  ែដលកនុងេនះរមួមនឯក រទកទ់ង
នឹងអ្រ នុកូល ្ឋ ន។ 

- ពត័ម៌នទកទ់ងនឹងលកខណៈសមបត្តិេផ ងៗរបស់កុមរ ែដលអនកសមុំ ចនឹងមន
លកខណសមបត្តិែថទបំន។ 

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

                                                 
42 ម្រ  ២២ ៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស ២០០៩ 



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

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

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

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

កនុងករណីអនកសមុំខកខនមនិបនផ្តល់ឯក រែដលេនខ្វះ ឬមនិទន្់រតឹម្រតូវកនុងរយៈ
េពល ៦០(ហុកសិប)ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករគិតចបពី់ៃថងរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសជូនដំណឹងអំពីឯក

រែដលមនិទន្់រគប្់រគន ់ឬមនិទន្់រតឹម្រតូវ េនះពកយសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវទុកជេមឃៈ។ 
កនុងករណីបដិេសធពកយសំុ ្រកសួងទទួលបនទុកសងគមកិចច ្រតូវមនបញជ កអំ់ពីមូលេហតុជ

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

េទ មលកខខណ្ឌ ៃនចបបេ់នះ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវពិនិតយពិចរ េទេលើសំណំុ
ឯក ររបស់កុមរទងំ យ ែដលមនលកខណៈសមបត្តិស្រមបស់មុំកូនអន្តរ្របេទសបន និង
្រតូវផគូរផគងអំពីលកខណៈសមបត្តរិបស់អនកសមុំ  ែដល្រតូវគន ល្អបំផុតនឹងលកខណៈសមបត្តរិបស់
កុមរ។  

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

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

ចញ់◌ាតិ។ 
ក. កេឆ្លើយតបរបស់អនកសមុំ 
អនកសមុំ្រតូវេឆ្លើយតបេទរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសជ យលកខណ៍អក រ អំពីករយល់

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

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

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

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

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

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

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

ករណីមនសហពទ័ធ េបើសហពទ័ធ មខ ងមនិ ចមកបន សហពទ័ធេនះ្រតូវេធ្វើលិខិត
្របគល់សិទិធឲយេទសហពទ័ធមខ ងេទៀតេធ្វើជតំ ងរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើសកមមភពកនុងករសមុំកូន
េនះ។ លិខិត្របគល់សិទិធ្រតូវមនករបញជ កពី់ ជញ ធរក ្ត ល ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចចរបស់
្របេទសទទួល។ 
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គ. ករ កសួរេយបល់របស់កុមរ 
រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវ កសួរេយបល់របស់កុមរែដល ចដឹងខុស្រតូវ 

បន្រពមទងំ្របបកុ់មរឲយបនដឹងអំពី នុភពែដល ចេកើតេចញពីសមុំកូនេនះ េហើយ្រតូវ  
្ត បកុ់មរបេញចញមតិេយបល់របស់ខ្លួន េ យគម នវត្តមនរបស់ភគីេផ ងេទៀតេឡើយ។ រដ្ឋ

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

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវេធ្វើកំណតេ់ហតុជ យលកខណ៍អក រ អំពីករសមភ សន ៍
និងករជួបគន ខងេលើេនះ។ 

ឃ. ករសេ្រមចេលើករសមុំកូន 
កនុងករណីរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសពិនិតយេឃើញថ អនកសមុំ និងកុមរ បំេពញបននូវ

លកខណៈវនិិចឆយ័ និងលកខណៈស្រមបស់មុំកូនអន្តរ្របេទស េហើយសមុំកូនេនះពិតជបនេឆ្លើយតប
េទនឹងឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវផ្តល់មតិេយបល់ជវជិជមន
កនុងរយៈេពល្របពីំរៃថងៃនៃថងេធ្វើករបនទ បពី់ករជួបគន រ ងអនកសមុំ និងកុមរ។ 

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវ កសំ់ណំុលិខិតទងំេនះ ជូនរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុក         
វស័ិយសងគមកិចច េដើមបេីធ្វើករពិនិតយ និងផ្តល់អនុ នេ៍លើដំេណើ រករសមុំកូន។ 

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

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

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

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

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

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



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

- លកខណៈវនិិចឆយ័ឬលកខខណ្ឌ ទងំអស់ៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវបនបំេពញ 
- ករពិេ្រគះេយបល់ជចបំចន់ន្រតូវបនេធ្វើមុននឹងផ្តល់ករយល់្រពម 
- ករយល់្រពមចបំចន់ន្រតូវបនផ្តល់ េ យេគរពខ្លឹម រៃនចបបស់្តីពីសមុំ

កូនអន្តរ្របេទស 
- មនករពិចរ ្រតឹម្រតូវេលើ ្រគបល់ទធភពកនុងករទុក កកុ់មរេន កនុង    

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

ែដលបនទទួលករអនុញញ តៃន ្របេទសទទួលយល់្រពមេលើករទុក ក់        
កុមរ 

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

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

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

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

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

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

បននីតិភពរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវអនុញញ តឲយកូនសមុំេនះ េមើលសំណំុលិខិតសមុំកូន
របស់ខ្លួនបន។ 
 កថខណ្ឌ ទី១: ករ្របគល់កុមរឲយអនកសមុំ 

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

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

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

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

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

កថខណ្ឌ ទី៤ : ករអនុញញ តឲយកូនសមុំេមើលសំណំុលិខិតសមុំកូន 
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ច កព់កយសំុេទ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច េដើមបសំុី

ចបបច់ម្លងៃនសំណំុលិខិត ែដលរមួមនអត្តសញញ ណរបស់ឪពុកម្ត យរបស់កូនសមុំ េ្រកយដីក
សេ្រមចសមុំកូនរបស់តុ ករចូលជ ថ ពរ។ កូនសមុំែដលដល់ យុដឹងខុស្រតូវ្រគប្់រគន ់ អំពី
ផលវបិកៃនករដឹងអត្តសញញ ណរបស់ឪពុកម្ត យបេងកើតបន េ យេធ្វើករេសនើសំុជ យ
លកខណ៍អក រមក ជញ ធរក ្ត លៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងករណីករេមើលេនះជឧត្តម
្របេយជនរ៍បស់កូនសមុំ។ កូនសមុំែដលឈនចូល យុនីតិភពមនសិទធិេមើលសំណំុឯក រ 
និងកំណតេ់ហតុទកទ់ងនិងអត្តសញញ ណខ្លួន។ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវធន កូនសមុំ
ទទួលបនករពិេ្រគះេយបល់សម្រសប មុននឹងេមើលពត័ម៌នេនកនុងសំណំុលិខិតរបស់ខ្លួន៕
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១. ទំនកទ់ំនងជត ិនិងអន្តរជតិ 
 ១.១ ទំនក់ទំនងជតិ 
េ កេមធវ ី សួន វ ិ ល ្របធនគណៈេមធវ ី រមួទងំ្រកុម្របឹក គណៈេមធវ ី បនចូលជួប
សំែដងករគួរសមជមយួឯកឧត្តម អ◌ឹ៊ម ឈុនលឹម ្របធន្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ។ 

នរេសៀលៃថងចន័ទ ៨េ ច ែខពិ ខ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី០៧ 
ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ េ កេមធវ ីសនួ វិ ល ្របធនគណៈេមធវៃីន       ្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ រមួទងំ្រកុម្របឹក គណៈេមធវបីនចូលជួបសំែដងករគួរសមជមយួឯកឧត្តម 
អុឹម ឈនុលមឹ ្របធន្រកុម្របឹក ធមមនុញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េន គរ (ស) វមិន
រដ្ឋចំករមន។  
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កិចច្របជំុេលើកដំបូងជមយួ ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងយុត្តធិម ៌ ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងពណិជជកមម 
និងតំ ង្រកុម្របឹក អនកចបបៃ់នទីស្តីកគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី

េន្រពឹកៃថងចន័ទ ០៦េ ច ែខេជស្ឋ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី០៤ ែខ
មថុិន ឆន ២ំ០១៨ េ កេមធវ ីសនួ វិ ល ្របធនគណៈេមធវ ីដឹកន្ំរកុម្របឹក  និងអគគ
េលខធិករគណៈេមធវ ី ែដលជ្រកុមករងរេធ្វើវេិ ធនកមមចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេមធវបីន
ចូលរមួ្របជំុេលើកដំបូងជមយួ ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម ៌ ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
ពណិជជកមម និងតំ ង្រកុម្របឹក អនកចបបៃ់នទីស្តីកគណៈរដ្ឋម្រន្តី ែដលេផ្ត តសំខនេ់លើករ
ករពរផល្របេយជនវ៍ជិជ ជីវៈេមធវេីនកមពុជ ករបេងកើន្របសិទធិភពៃនករផ្តល់េស ចបបេ់ន
កមពុជ និងករេធ្វើឲមនតុលយភពរ ងេមធវជីតិ និងេមធវអីន្តរជតិ។ កិចច្របជំុេលើកដំបូងេនះ 
បនសេ្រមចបេងកើត្រកុមករងរបេចចកេទសមយួ េដើមបេីធ្វើកិចចករេនះឲយមន្របសិទធភព និង
បនទនេ់ពលេវ ។ 
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១.២ ទំនក់ទំងអន្តរជតិ 
កិចច្របជំុរ ងគណៈេមធវ ីនិង្របធនសមគមន◌៍ េមធវ្ីរបចេំខត្តហគ័ងសីុ ្របេទសចិន 

នៃថងទី១៤េកើត ែខេជស្ឋ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី២៨ ែខឧសភ 
ឆន ២ំ០១៨ េ កេមធវ ីសនួ វិ ល ្របធនគណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បន
អនុញញ តិឱយេ កេមធវ ីHuang Zhiwen ្របធនសមគមន េមធវ្ីរបចេំខត្តហគ័ងសីុ ្របេទស
ចិនចូលជួបសំេណះសំ ល និងសែម្តងករគួរសមេនទី ន កក់រគណៈេមធវ ី ។ កនុងជំនួប
េនះែដរ េ កេមធវ ីសនួ វិ ល បនជ្រមបជូន គណៈ្របតិភូៃនទី្រកុងហគ័ងសីុ អំពីភព
រកីចេ្រមើនៃនគណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ពីមយួឆន េំទមយួឆន  ំ េហើយេ កេមធវ ី
Huang Zhiwen កប៏នជ្រមបជូនេ កេមធវ ីសនួ វិ ល អំពីករ្រប្រពឹត្តេទ និងករ     
វវិត្តនន៍នៃនសមគមេមធវចិីនផងែដរ។ 

ទនទឹមនឹងេនះ េ ក Huang Zhiwen ្របធនសមគមេមធវ្ីរបចេំខត្តហគ័ងសីុ 
្របេទសចិន បនអេញជ ើញេ ក្របធនគណៈេមធវ ី និងសហករេីទទស នកិចចេនេខត្តស្វ័យ
យត័ហគ័ងសីុ។ កនុងកិចចបញចបៃ់នជំនួបេនះ គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសមគម
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េមធវ្ីរបចេំខត្តហគ័ងសីុបនឯកភពគន ជបឋមេលើកិចចសហ្របត្តិបត្តិករ "ផ្លូវមយួែខ ្រក ៉ ត់
មយួ" ស្រមបន់េពលអនគតផងែដរ។ 

 
គណៈកមម ធិករជតិៃនសមគមចបប់ ៊ នកមពុជ មនកិត្តយិសទទួលេធ្វើជមច ស់ផទះៃនកិចច
្របជំុសមគមចបប់ ៊ ន 

គណៈកមម ធិករជតិៃនសមគមចបប់ ៊ នកមពុជ មនកិត្តិយសទទួលេធ្វើជមច ស់
ផទះៃនកិចច្របជំុសមគមចបប់ ៊ នេនេខត្តេសៀម បពីៃថង្រពហសបតិ៍ ០៩ េ ច ែខេជស្ឋ ឆន ចំ 
សំរទឹធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី ០៧ ដល់ៃថងេ រ ៍១១ េ ច ែខេជស្ឋ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក    
ព.ស ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី ០៩ ែខ មថុិន ឆន ២ំ០១៨។ 

មុនកិចច្របជំុេនះ េនេវ េម៉ង ០៤ រេសៀល ៃថងទី ០៧ ែខមថុិន ឆន  ំ២០១៨ គណៈ
កមម ធិករជតិៃនសមគមចបប់ ៊ នកមពុជែដលមនេ កេមធវ ីសនួ វិ ល ្របធន
គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ្របធនបនទទួលជួប្របធនសមគមចបប់ ៊ ន
ៃនប ្ត ្របេទស ៊ ន រមួមន ហ្វីលីពីន សឹង្ហបុរ ី ៃថ ម៉េឡសីុ ឥណ្ឌូ េនសីុ និងភូម េដើមបី
ជ្រមបជូនពីករយកចិត្តទុក ករ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជកនុងករបេងកើត
សមគមចបប់ ៊ នកមពុជ េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងករេធ្វើ សមហរណកមមកមពុជេទកនុង្រកប
ខណ្ឌ ៊ ន និងពិភពេ ក។ ជករេឆ្លើយតប ្របធនសមគមចបបៃ់នប ្ត ្របេទស ៊ ន 
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បនែថ្លងករេកតសរេសើរចំេពះ គណៈកមម ធិករជតិៃនសមគមចបប់ ៊ នកមពុជ ជ
ពិេសស ជរ ្ឋ ភបិល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលបនខិតខំបេងកើតឱយមនគណៈកមម ធិ-
ករជតិៃន សមគមចបប់ ៊ នេនះេឡើងេនចុងឆន ២ំ០១៧ ្រសបេពលែដល្របេទស       

៊ នទងំអស់បននឹងកំពុងអនុវត្តសកមមភពករងរេនះយ៉ងសកមម។ គូសបញជ កថ់ កល
ពីៃថងទី ២៣ សី  ឆន ២ំ០១៧ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយក
រដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនចុះហតថេលខេលើអនុ្រកឹតយេលខ ១២៤ អន្រក.បក ចុះ
ៃថងទី៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ េដើមបបីេងកើតគណៈកមម ធិករជតិៃនសមគមចបប់ ៊ នកមពុជ 
ែដលមន្របធនគណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ្របធន អនុ្របធន អចិៃ្រន្តយ ៍និង
សមជិកមយួចំនួន មករចបំច។់ 

គណៈកមម ធិករជតិៃនសមគមចបប់ ៊ នកមពុជេនះ ជេសនធកិរឱយ ជរ ្ឋ ភ-ិ 
បលកនុងករបង្ហ ញពីទិដ្ឋភពចបបរ់បស់កមពុជេលើឆកអន្តរជតិ ជ្រមុញករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច
របស់កមពុជ និងទកទ់ញវនិិេយគគិន។ 
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កិចច្របជំុសមគមចបប់ ៊ នកមពុជ 
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្របធនករយិល័យ្របតិភូគណៈេមធវ្ីរបចេំខត្តេសៀម បបនជួបសំេណះសំ លជមយួ
្របធនសមគមេមធវ្ីរបចេំខត្តហគ័ងសីុ ្របេទសចិន និងែចករែំលកបទពិេ ធនក៍រងរ 

នៃថងទី១៥េកើត ែខេជស្ឋ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី២៩ ែខឧសភ 
ឆន ២ំ០១៨ េ កេមធវ ី ឈរ លៃីថ ្របធនករយិល័យ្របតិភូគណៈេមធវ្ីរបចេំខត្ត
េសៀម បបនអនុញញ តឲយេ កេមធវ ី Huang Zhiwen ្របធនសមគមេមធវ្ីរបចេំខត្ត    
ហគ័ងសីុ ្របេទសចិនបនចូលជួបសំេណះសំ ល និងែចករែំលកបទពិេ ធន ៍ ករងរេទ
វញិេទមក ជពិេសសអំពីជំនួយែផនកចបបជូ់នជន្រកី្រក។ កិចច្របជំុេនះបនបញចបេ់ យ ម រតី
ទទួលខុស្រតូវខពស់។ 
 

 
 
២. សកមមភពផ ព្វផ យចបប់ មរយៈសកិខ   
គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជនិងអងគករេសរភីព សីុ (Liberty Asia) េរៀបចំសិកខ

 េ្រកម្របធនបទស្តីពី “នីតិវធីិ ៃនករករពរក្ត ី េលើករណីជួញដូរមនុស  និងករេកង
្របវញ័ច ” 
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នៃថងចន័ទ ១េ ច ែខពិ ខ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី៣០ ែខេម  
ឆន ២ំ០១៨ គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជនិងអងគករេសរភីព សីុ (Liberty Asia) 
េរៀបចំសិកខ  េ្រកម្របធនបទស្តីពី “នីតិវធីិ ៃនករករពរក្តីេលើករណីជួញដូរមនុស  និង
ករេកង្របវញ័ច ” េ្រកមអធិបតីភពេ កេមធវ ី ្រពហម វិចិ្រតអកខ  អគគេលខធិករៃន        
គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

 
 
សិកខ េ្រកម្របធនបទ "ករចូលរមួរបស់អនកអនុវត្តចបប ់និង ថ បន័ហរិញញ វតថុកនុងករ
្របឆងំករជួញដូរមនុស ” 

នៃថង្រពហសបតិ៍ ៥ េកើត ែខ្រ ពណ៌ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី១៦ 
ែខសី  ឆន ២ំ០១៨ គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ សហករជមយួអងគករេសរភីព
សីុ (Liberty Asia) និងអងគករតម្ល ភពកមពុជ បនេរៀបចំសិកខ  េ្រកម្របធនបទស្តី

ពី“ករចូលរមួរបស់អនកអនុវត្តចបប ់ និង ថ បន័ហិរញញ វតថុកនុងករ្របឆងំករជួញដូរមនុស ” េន
ស ្ឋ គ នេ់វ េ្រកមអធិបតីភពេ កេមធវ ី ្រពហម វិចិ្រតអកខ  អគគេលខធិករៃនគ
ណៈេមធវ។ី សិកខ េនះ មនករចូលរមួេធ្វើបទបង្ហ ញេ យអនក្រសី ណយ សុផរ ី       
ទី្របឹក ចបប ់ អងគករេសរភីព សីុ (Liberty Asia) , អនក្រសី Serena Lillywhite នយក
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្របតិបត្តិ អងគករតម្ល ភពអន្តជតិអូ្រ ្ត លី, អនក្រសី Kristin Rosella ពី អងគករេសរភីព សីុ 
និងេ កេមធវ ីសុក សំេអឿន។ 
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បឋកថ “ចបបស់្តីពីករ្របឆងំអំេពើពុករលួយ” 
នៃថងេ រ១៍២េកើត ែខេជស្ឋ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី២៦ ែខឧសភ  

ឆន ២ំ០១៨ គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនកិត្តិយសដ៏ខពង់ខពស់ែដលឯកឧត្តម 
បណ្ឌិ ត ឱម យុនិេទៀង េទសរដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធនអងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយ បនផ្តល់
នូវបឋក ថ“ចបបស់្តីពីករ្របឆងំអំេពើពុករលួយ” ដល់កមមសិក ករសុី្រកឹតករវជិជ ជីវៈេមធវ ី    
វគគទី៥។ 

េនកនុងឱកសេនះែដរ េ កេមធវី សនួ វិ ល ្របធនគណៈេមធវបីនេធ្វើ
របយករណ៍ជូន គណៈអធិបតីអំពីករវវិត្តនថ៍មីៗែដលគណៈេមធវបីនសេ្រមចបន ្រពមទងំ
េលើកេឡើងពីករចូលរមួរបស់េមធវ ី កនុងករ្របយុទធ្របឆងំអំេពើពុករលួយេនកនុង្រពះ ជ -
ច្រកកមពុជ។ េនកនុងបឋកថដម៏ន រសំខនេ់នះ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តីបនេលើកនូវចំណុច
សំខន់ៗ អំពីតួនទីរបស់អងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយ និង្របសិទធភពៃនករងររបស់ ថ បន័  
ទងំមូលេដើមបលុីបបំបតអំ់េពើពុករលួយ។ 

 

 
បឋកថ “ចបបស់្តីពកីរ្របឆងំអេំពើពុករលួយ” 
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សិកខ េ្រកម្របធនបទ "បណ្តឹ ងត ៉ របស់តតិយជន" េធ្វើបទបង្ហ ញេ យេ កេមធវ ីអីុវ 
ប៉លីូ និងេ ក MAEDA YUTA (ជំនញករជប៉នុ្របច ំJICA) 

នៃថង ទិតយ ១៣េកើត ែខេជស្ឋ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី២៧ ែខ
ឧសភ ឆន ២ំ០១៨ គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ សហករជមយួវភិគទនចបប ់
បនេរៀបចំសិកខ  េ្រកម្របធនបទស្តីពី “បណ្តឹ ងត ៉ របស់តតិយជន” េ្រកមអធិបតីភព
េ កេមធវ ីកុយ នម អគគេលខធិកររងៃនគណៈេមធវ។ី  

សិកខ េនះ មនករចូលរមួេធ្វើបទបង្ហ ញេ យេ កេមធវ ី អីុវ ប៉ូលី និងេ ក
េច្រកម MAEDA YUTA (ជំនញករជប៉ុន្របចJំICA) េធ្វើេនមជឈមណ្ឌ លសហ្របតិបត្តិករ
កមពុជ-កូេរ ៉(CKCC) កនុងបរេិវណ កលវទិយល័យភូមនិទភនេំពញ៕ 

 

 
 

៣. កចិច្របជុំ្របតិភូេមធវី ជធនី/េខត្ត្របច្ំរតីមស 
កិចច្របជំុ្របតិភូគណៈេមធវ្ីរបចំ ជធនី-េខត្ត េ្រកមអធិបតីភពេ កេមធវ ី សួន វ ិ ល 
្របធនគណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

នៃថងសុ្រក ០២េ ច ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី២៩ ែខមថុិន ឆន ំ
២០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ីបនេរៀបចំកិចច្របជំុ្របតិភូគណៈេមធវ្ីរបចំ ជធនី-េខត្ត 
េ្រកមអធិបតីភពេ កេមធវី សនួ វិ ល ្របធនគណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
េដើមបពិីភក ករងរ្របតិភូ្របច្ំរតីមស។  

 



្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 
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កចិច្របជុំ្របតភិគូណៈេមធវ្ីរបចំ ជធន-ីេខត្ត េនគណៈេមធវ ី

 

 



សកមមភពគណៈេមធវ្ីរតីមសទី២ (េម -មថុិន) ឆន ២ំ០១៨ 
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៤. េសចក្តជីូនដំណឹង និងេសចក្តីសេ្រមចេផ ងៗកនងុ្រតីមសទ២ី 
៤.១ េសចក្តីែណន ំស្តពីី ករេធ្វើលខិិតបញជ ក់អតីតភពករងររបស់

ជំនួយករេមធវី 



្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 
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 ៤. ២ េសចក្តីជូនដំណឹងស្តពីី ទំរង់របយករណ៍បញចប់កមមសកិ ថមី 

េសចក្តីជូនដណឹំងស្តីពី ទ្រមងរ់បយករណ៍បញចបក់មមសិក ថមី  
សូមចុចតណំភជ បខ់ងេ្រកមេដើមបេីមើលទំរងរ់បយករណ៍បញចបក់មមសិក ថមី
៖ https://goo.gl/okorL3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សកមមភពគណៈេមធវ្ីរតីមសទី២ (េម -មថុិន) ឆន ២ំ០១៨ 
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គណៈកមមករ្រពឹត្តិប្រត 
 

១-ឯកឧត្តម សនួ វិ ល  ចង ្វ ងករផ យ 

២-េ កេមធវី កយុ នម  និពនធនយក 

៣-េ កេមធវី លវី សវុ ្ណ  េលខធិករ 

 
នយក ្ឋ ន្រ វ្រជវ េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 
១-េ កេមធវី ែក ប៊នុេធឿន ្របធននយក ្ឋ ន 

២-េ កេមធវី េសង សខុឃមី អនុ្របធននយក ្ឋ ន 

៣- េ ក្រសេីមធវី លមឹ ច័នទលី   អនុ្របធននយក ្ឋ ន 

៤-េ កេមធវី  ៃម៉ ចន័ទសតយ អនុ្របធននយក ្ឋ ន 

៥-េ ក ឃមឹ ចន់េធឿន  អនុ្របធននយក ្ឋ ន 

៦-េ កេមធវី ៉  សរំតិ  ្របធនករ.ិ ្រពឹត្តិប្រត 

៧-េ កេមធវី ហួត សវុណ្ណ  បុគគលកិសម្័រគចតិ្ត 

៨-េ ក េបង៉ វចិឆិក  ្របធនករ.ិព័ត៌មនវទិយ 

៩-េ ក ថ ប៊ុនៃថ   បុគគលកិេចចកេទស 

១០-េ ក ខន សេុខង  បុគគលកិសម្័រគចតិ្ត 

១១-េ ក េ្រសង សហីប៊នុនតុ បុគគលកិសម្័រគចតិ្ត 

    ១២-េ ក ជុំ ប៉នុ យ  បុគគលកិ ត់ករ 

    ១៣.េ ក នួន ៉    បុគគលកិ ត់ករ 
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ឧបតថមភករេបះពុមពផ យេ យ 
 

សេម្តចវិបលុេសនភក្តី យ ឈុ ំ
េ កេមធវី រនិ េដណូ ៉  

DFDL  
គណៈេមធវី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ



 

 
 
 

 


