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សារពីរបធានគណ្ៈមមធាវ ី

 
 មរកាយពីមានការផ្ទា ក្សការមបាះផាយ
រពឹតថិបរតមមធាវមីួយរយៈក្សនលងមក្ស     
គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា
មានក្សិតថិយសជាថមី  សូមមបាះបនថនូវ
រពឹតថិបរត មមធាវមីលខ ១៣   សរមាប់
រតីមាសដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ ។ 
រពឹតថិបរតមមធាវមីនះ បានសមរមចម ើង
មោយការរបឹងដរបងលះបងម់ពលមវលាដ៏
មានតនមលរបស់អ្បក្សនិពនននីមយួៗ មដើមផី
ដចក្សរដំលក្សចំមណះដឹង និងបទពិមសាធន៍
របស់ោត។់ តាងនាមឱ្យគណៈមមធាវ ី 

ខញុ ំសូមដថលងអ្ណំរគុណដល់អ្បក្សនិពននដដលបានរមួចំដណក្សវភិាគោនអ្តទបទរបស់ខលួន។ ខញុ ំក្សសូ៏ម
ដថលងអ្ណំរគុណផងដដរ ដល់មលាក្សអ្គគមលខាធកិារ មលាក្សអ្គគមលខាធិការរង របធាន និងបុគគលិក្ស
នាយក្សោឌ នរសាវរជាវ មបាះពុមព និងផសពវផាយននគណៈមមធាវ ីដដលបានខិតខំមរៀបចំពនិិតយ និង
សរមួលអ្តទបទ និងការមបាះពុមពរពឹតថិបរតមលខមនះ។ 

រពឹតថិបរតមលខមនះរបមលូផថុ ំនូវអ្តទបទមៅក្សបុងវស័ិយនានាននចាប ់ ដូចជា ចាបអ់្នថរជាត ិ
ចាបរ់ដឌធមមនុចដ  ចាបរ់ព មទណឍ  ចាបរ់ដឌបផមវណី នងិចាបព់ាណិជជក្សមមជាមដើម។ បដនទមមលើ
ការផាយនូវអ្តទបទចាប ់ រពឹតថិបរតមមធាវបីានផថល់ពត័ម៌ានសថីពីសក្សមមភាពននគណៈមមធាវ ី
មដើមផឲី្យស ភាតាជាមមធាវបីានរជាបពីក្សិចចដំមណើ ការននគណៈមមធាវ។ី គណៈមមធាវនីឹង   
សវះដសវងោក្សទ់ងមមធាវ ី នងិអ្បក្សចាបដ់នទមទៀត មដើមផពីរងីក្សការដចក្សរដំលក្សនូវចំមណះដងឹមៅ
ក្សបុងវស័ិយដនទមទៀត មៅក្សបុងការផាយមលើក្សមរកាយៗ។ 

ការមបាះពុមពផាយរពឹតថបិរតមមធាវមីនះជាការមឆលើយតបមៅនឹងទសិមៅទ ី២ “ពរងងឹ នងិ
ការពារវជិាជ ជវីៈ” ននដផនការសក្សមមភាពននគណៈមមធាវ ី ដដលបានអ្នុមត័មោយរក្សរមរបឹក្សា-      
គណៈមមធាវ។ី  

ខញុ ំសមងេតមឃើញថា មៅក្សបុងស គមនអ៍្បក្សចាបម់ៅក្សបុងរបទសក្សមពុជាមយើង មានអ្បក្ស
ជំនាញខាងចាបជ់ាមរចើនដដលបានសរមសរផសពវផាយមសៀវមៅសិក្សា មដើមផបីមរមើមសចក្សថីរតូវ
ការននអ្បក្សសិក្សាចាប។់ មោះបីមនិដមនជាអ្បក្សជំនាញក្សម៏ោយ ខញុ ំសូមមលើក្សទឹក្សចិតថដល់មមធាវ ី
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និងអ្បក្សសិក្សាទូមៅចូលរមួវភិាគោនអ្តទបទមដើមផចុីះផាយក្សបុងរពឹតថិបរតមមធាវ។ី គណៈមមធាវ ី
សាវ គមនជ៍ានិចចដល់ការចូលរមួដចក្សរដំលក្សអ្តទបទរបស់ខលួនមៅក្សបុងរពឹតថិបរតមនះ។ ចំមពាះអ្បក្ស
ដដលមានបំណិនខាងសរមសរមានក្សរមតិ គណៈមមធាវមីានរក្សរមបណាត ធិការមយួដដលនឹងជួយ 
ផថល់ការដណនាដំល់អ្បក្សចូលរមួ និងជួយ ដក្សសរមួលអ្តទបទ។ មោលមៅននការបមងេើតរពឹតថិបរត
មនះ មនិរតមឹដតផសពវផាយអ្តទបទននអ្បក្សនិពននមជើងចស់ដតប៉ុមណាត ះមទ ប៉ុដនថដថមោងំជួយ មលើក្ស
សធួយបំណិនខាងសរមសរដល់អ្បក្សនិពននជំនានម់រកាយផងដដរ។ 

ខញុ ំយល់មឃើញថា ថវីមបើរក្សរមបណាត ធិការបានផចិតផចងក់្សបុងការមធវើឲ្យរពឹតថិបរតទទួលបាន
គុណភាពមយួដខ៏ពស់ក្សម៏ោយ ការខវះខាតគងដ់តមជៀសមនិផុត។ មដើមផមីរជាមដរជងឲ្យរពឹតថិបរត
មនះមានគុណភាពកានដ់តរបមសើរ ខញុ ំសូមអ្ំពាវនាវដល់អ្បក្សអានមមតាថ សរមសរតប និងរះិគនស់ាទ បនា 
មធវើអ្តាទ ធិបាយ ឬបំមពញបដនទមមៅមលើអ្តទបទនីមយួៗដដលបានមបាះពុមពផាយ។ ខញុ ំសងឃមឹថា 
ស ភាតា ឯក្សឧតថម មលាក្សជំោវ និងអ្ស់មលាក្ស មលាក្សរសីនឹងបានរកី្សរាយក្សបុងការអាន
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខមនះ។ 
  ចំមពាះការចូលរួមវភិាគអ្តទបទ សូមមធវើការោក្ស់ទងមក្សការោិល័យគណៈមមធាវ ី    
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ទណ្ឌិ ត្ ឌុច និងសទិធិទទលួបានការមលើកខលងមោស ឬការ
បនធូរបនថយមោស 

 

មោយមមធាវ ីមាស បរ៉ូា 

១. មសចក្សថមីផថើម 
 មលាក្ស ឌុច ជាអ្តតីមមគុក្សទលួដសលង ជាក្សដនលងដដលោតរ់តូវបានមចទថា បានរបរពតឹថ 
ឬចូលរមួក្សបុងការមធវើោរណុក្សមម សមាល ប ់ឬមធវើឲ្យជនរងមរោះសាល បជ់ាង ១២.០០០នាក្ស។់1 ស -
រពះរាជអាជាញ ននអ្ងគជំនុជំរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា (អ្.វ.ត.ក្ស) បានមចទរបកានម់លើអ្ងគ-
ម តុមនះ ក្សបុងចំមណាមអ្ងគម តុោងំឡាយតាមដីកាបចជូ នមរឿងឲ្យមសុើបសួរចុះនថងទី១៨ ដខក្សក្សេោ 
ឆ្ប ២ំ០០៧។2 មរកាយពីទទួលបានដីកា ស មៅរក្សមមសុើបអ្មងេតបានមធវើការមសុើបអ្មងេត និង
បចជូ ន ឌុច មៅជំនុំជរមះ មោយអ្ងគជំនុជំរមះសាលាដំបងូពីបទមនុសសឃាត តាមរក្សមរព ម-
ទណឍ ឆ្ប ១ំ៩៥៦ និងបទឧរក្សិដឌក្សមមរបឆ្ងំនឹងមនុសសជាតិ ពាក្ស់ព័នននឹងអ្ងគម តុននគុក្សទួល-
ដសលង។3 អ្ងគជំនុជំរមះ បានសមរមចមសចក្សថីកាតម់ោស ឌុច ោក្សព់នននាោរចំនួន ៣៥ ឆ្ប  ំ(កាត ់
រយៈមពល ៥ ឆ្ប  ំននការឃំុខលួនខុសចាបម់ុនបចជូ នមក្ស អ្.វ.ត.ក្ស)។4 ស រពះរាជអាជាញ បានបថឹង

                                                 
      ធាវ ី មាស បូរ៉ា បានបចចបប់រញិ្ដ បរតចាបម់ៅមហាវទិាល័យចាប ់ និងវទិាសាស្រសថមសដឌកិ្សចចភបមំពញ     
ឆ្ប ១ំ៩៩៨។  ឆ្ប ២ំ០០៧ មលាក្សទទលួបានបណឍិ តចាប ់ ជំនាញចាបអ់្នថរជាតិ ពីសាក្សលវទិាល័យ ណា គូោ៉ 
របមទសជប៉ុន។ 
   មរៅពីការបមរងៀនចាបសិ់ទនិមនុសស និងចាបអ់្នថរជាតិ មលាក្សជាសាក្សលវទិាធិការរង ននសាក្សលវទិាល័យ     
ឯក្សមទសននក្សមពុជា (CUS) ទទួលបនធុក្សកិ្សចចការងាររសាវរជាវ និងជារបធានរក្សរមអ្បក្សចាបន់នការោិល័យស -
មៅរក្សមមសុើបអ្មងេតរបស់អ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា។ 
  មលាក្សមមធាវបីានសិក្សារសាវរជាវ និងសរមសរអ្តទបទជាមរចើន ពាក្សព់ន័ន   ចាបរ់ព មទណឍ ជាតិ និងអ្នថរជាតិ  
សិទនិមនុសស ចាបអ់្នថរជាតិទូមៅ និងបតាបន័។  

1 ស រពះរាជអាជាញ អ្នថរជាតិ, ដីកាសនបិោឌ នបចជូ នមរឿងឲ្យមសុើបសួរ, D3, នថងទី១៨ ដខក្សក្សេោ ឆ្ប ២ំ០០៧។ អ្ងគជំនំុ-
ជរមះសាលាដំបូង, សាលរក្សម, E188, នថងទី២៦ ដខក្សក្សេោ ឆ្ប ២ំ០១០, ក្សថាខណឍ  ២៣។ 

2  ស រពះរាជអាជាញ អ្នថរជាតិ, ដីកាសនបិោឌ នបចជូ នមរឿងឲ្យមសុើបសួរ (ដូចខាងមលើ)។  
3 ស មៅរក្សមមសុើបអ្មងេត, ដីកាដំមណាះរសាយ មចទរបកាន ់កាងំម េក្ស អ៊ាវ មៅ ឌុច, D99, នថងទី៨ ដខសីហា ឆ្ប  ំ២០០៨។  
4 សាលរក្សមននអ្ងគជំនំុជរមះ, មលខមោងទី១, ក្សថាខណឍ  ៦៣១-៦៣២។ 
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ឧទនរណ៍មៅអ្ងគជំនុជំរមះតុលាការក្សំពូល ជំោស់នងឹរយៈមពលននមោសោក្សព់នននាោរ។5 អ្ងគជនុំ-ំ 
ជរមះមនះបានសមរមចោក្សម់ោស ឌុច មយួជីវតិ។ នាមពលមនះ ឌុច ក្សំពុងអ្នុវតថមោសមៅក្សបុង
ពនននាោរមខតថក្សណាថ ល។6 
 មារតា ៤០ ថមី ននចាប ់សថីពី ការបមងេើតឲ្យមានអ្ងគជំនុំជរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា 
(ចាប ់អ្.វ.ត.ក្ស) បានដចងថា៖ “រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា មិនអាចមសបើ សំុឱ្យមានការមលើក្សដលងមោស 
ឬការអ្នុមរោះមោសដល់ជនោងំទាយណាដដលអាចរតូវបានមសុើបអ្មងេត ឬរតូវបានផថនាធ មោស 
អ្ំ  ឧរកិ្សដឌក្សមម ដដលមានដចងក្សបុ ងមារតា ៣ថមី, ៤, ៥, ៦, ៧, និងមារតា ៨ ននចាបម់នះបានមទផើយ។ 
វសិាលភាពននការមលើក្សដលងមោស ឬ អ្នុមរោះមោស ដដលអាចរតូវបានផថល់ឲ្យមុនការអ្នុមត័
ចាបម់នះ គឺរតូវសមរមចមោយអ្ងគជនុំំជរមះវសិាមចដ ”។  រសមដៀងោប មនះ មារតា ១១ ននក្សិចចរពមមរពៀង 
រវាងអ្ងគការស របជាជាតិ និងរាជរោឌ ភបិាលក្សមពុជា ោក្សទ់ងនឹងការកាតម់សចក្សថីឧរក្សដិឌក្សមមដដល 
របរពឹតថម ើងមៅក្សបុងរយៈកាលននក្សមពុជារបជាធបិមតយយ (ក្សិចចរពមមរពៀង សថីពី អ្.វ.ត.ក្ស) បាន
ដចងថា៖ “រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងមិនមសបើ សំុឲ្យមានការមលើក្សដលងមោស ឬអ្នុមរោះមោស
ដល់ជនោងំឡាយណា ដដលអាចនឹងរតូវមសុើបអ្មងេត ឬនឹងរតូវផថនាធ មោសអ្ំពីឧរកិ្សដឌក្សមម ដដល
មានដចងមៅក្សបុ ងកិ្សចចរពមមរពៀងមនះមទ”។ 

ការពិនិតយជាបឋមមលើខលមឹសារមនះ នាឲំ្យមានមនធិលផលូវចាបថ់ាមតើ ឌុច មានសិទនទិទួល
បានការបននូរបនទយ អ្នុមរោះ ឬមលើក្សដលងមោសដដរឬមទ? និោយជាសាមចដ  មតើមារតាមនះ
ដក្ស ូតសិទនិមសរភីាពរបស់ ឌុច ដដរឬមទ?។ បគុគលខលះ ពិតជាអាចមឆលើយថា មោយសារទណឍិ ត   
ឌុច ជាឧរក្សិដឌជន សាហាវយងឃ់បង ម ើយបានរបរពឹតថបទឧរក្សិដឌធងនធ់ងរមរកាមចាបអ់្នថរជាតិ 
ោតោ់ម នសិទនិទទួលបានការមលើក្សដលង ឬបននូរបនទយមោសមទ។ អ្តទបទមនះ អ្ះអាងថា 
មោយសារចាបសិ់ទនមិនុសស និងយុតថិធមក៌្សបុងវស័ិយរព មទណឍ  (Criminal Justice) មានតួនាទី
បំមពញឲ្យោប មៅវញិមៅមក្ស ក្សបុងនយ័ថា ឧរក្សិដឌជនរបរពឹតថបទឧរក្សិដឌ មនិដមនរតូវបានបបំិទសិទនិ
ោងំរសរងមទ។ ការបក្សរសាយផធុយពីមនះ នាឲំ្យវតថមានននរបពន័នយុតថធិម ៌ និងសិទនមិនុសសមាន
ភាពមនិចបំាច ់ និងចក្សឆ្ង យពីមោលបំណងននមារតាោងំពីរ និងផធុយចាបរ់ដឌធមមនុចដឆ្ប ំ
១៩៩៣។ អ្តទបទមនះ បងាា ញថា ទណឍិ ត ឌុច មានសិទនិក្សបុងការទទួលបានការមលើក្សដលង ឬ
បននូរបនទយមោស ដូចទណឍិ តដនទមទៀត ក្សបុងនាមជារបជាពលរដឌដខមរ ដដលសិទនិរបស់ពួក្សមគរតូវ
បានធានាមោយចាបរ់ដឌធមមនុចដ។ 

                                                 
5 អ្ងគជំនំុជរមះតុលាការកំ្សពូល, សាលដីកា, F28, នថងទី៣ ដខកុ្សមភៈ ឆ្ប ២ំ០១២, ដផបក្សទី ៨ (មសចក្សថីសមរមច)។  
6 គិតមក្សដល់នថង   សាលដីកា ឌុច អ្នុវតថនម៍ោសពនននាោរបានរយៈ ១២ឆ្ប  ំ និង ២៦៩នថង (មនះរាបប់ចចូ លនូវ    
រយៈមពលក្សបុងមនធីរឃុំឃាងំ មុនបចជូ នមក្សសាលាក្សថីដខមររក្ស ម)។ 



 

  
ទណឍិ ត ឌុច និងសិទនិទទួលបានការមលើក្សដលងមោស ឬការបននូរបនទយមោស 

 

 

3 
 

 មដើមផបីមងេើតបានជំ រមនះ ជាបឋមអ្តទបទនឹងពនិិតយមមើលថាមតើចាបអ់្នថរជាតិ និង
ចាបជ់ាតមិានដចងអ្ពំីសិទនិទទួលបានការមលើក្សដលង ឬបននូរបនទយមោសដដរឬមទ? របសិនមបើ
មាន មតើមារតាោងំមនះ បានដក្ស ូតសិទនិមសរភីាពរបស់ ឌុច ដដរឬមទ?។ 
 
២. ឌុច និងសិទនទិទលួបានការមលើក្សដលង ឬការបននូរបនទយមោស 

២.១. ការមលើក្សដលងមោស និងបននូរបនទយមោសមរកាមចាបអ់្នថរជាតិ 
 

 ជាដំបូង មានពាក្សយចំននួបី ដដលរតូវបំភល៖ឺ “ការមលើក្សដលងមោស” (Amnesty) “ការ
អ្នុមរោះមោស” (Pardon) និង “ការបននូរបនទយមោស” (Reduction of Sentence)។ ការបននូរ
បនទយមោស  ជាការកាតប់នទយមោសឲ្យសល់រយៈមពលកានដ់តខលី និងឆ្បប់ចចបម់ោស ដដល
រតូវអ្នុវតថ។ ការមលើក្សដលងមោសមានពីររបមភទ  ៖ ការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ (General 
Amnesty) និងការមលើក្សដលងមោសធមមតា (Normal Amnesty)។ របមភទទមីយួ សំមៅមលើ
ការមលើក្សដលងមោសដល់ជនរបរពឹតថឧរក្សដិឌជារក្សរម តាមរយៈចាបអ់្នុមត័ មោយសភា។ ចាបស់ថីព ី
ការោក្សរ់ក្សរមក្សមពុជារបជាធិបមតយយឲ្យមៅមរៅចាប់7 មោយរបមោល សទិតចូល    របមភទ
មនះ។ របមភទទីពីរ ផថល់ជូនមោយរពះមហាក្សសរត (ក្សរណីក្សមពុជា)។ មនះខុសពីការបននូរបនទយ
មោស ពីមរពាះការមលើក្សដលងមោស និងបចចបក់ារអ្នុវតថមោសដដលមៅសល់ ម ើយ    ទណឍិ ត
នឹងមានមសរភីាពវញិ។ ជាទូមៅ ទណឍិ តរតូវបំមពញលក្សេខណឍ មយួចំនួន ដូចជាការដក្សដរបអ្តថ-
ចរតិឲ្យលា ម ើយទទួលមោសក្សបុងពនននាោរបានរយៈមពលក្សំណតណ់ាមយួ មុននឹងទទួលបាន
ការមលើក្សដលងមោស។ ការមលើក្សដលងមោសធមមតា អាចរតូវបានមៅថា ជាការអ្នុមរោះមោស។  
 ជាទូមៅ ការមលើក្សដលងមោសមនិមានភាជ បនូ់វលក្សេខណឍ  ឬជាបក់ាតពវក្សិចចអ្វីមទ។ ការ
មលើក្សដលងមោសធមមតាខុសពកីាររតួតពិនិតយតាមផលូវតុលាការ (Judicial Supervision) (មោយ 
មៅរក្សមមសុើបអ្មងេត) ក្សបុងអ្ ុំងមុនមពលសវនាការ ោក្សឲ់្យជនរតូវមចទមៅមរៅមនធីរឃំុឃាងំ
ជាមយួលក្សេខណឍ ននការមោរពកាតពវក្សិចចមយួចំនួន។8 មលើក្សដលង ក្សរណីមលើក្សដលងមោសជា
ទូមៅ ការមលើក្សដលងមោសធមមតា មនិបានបចចបនូ់វសំណងរដឌបផមវណីដល់ជនរងមរោះម ើយ។9 

 

                                                 
7 ចាបស់ថីពី ការោក្សរ់ក្សរមក្សមពុជារបជាធិបមតយយឲ្យមៅមរៅចាប ់ឆ្ប ១ំ៩៩៤។   
8  រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ក្សមពុជា ឆ្ប ២ំ០០៧, មារតា ២២៣។  
9 រក្សមរព មទណឍ ក្សមពុជា ឆ្ប ២ំ០០៩, មារតា ៧។ 
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២.២. សិទនិក្សបុងការទទួលបានការមលើក្សដលងមោស និង បននូរបនទយមោសមរកាមវធិាន
ចាប់អ្នថរជាតិ 

 មារតា ៦ ននក្សតិកាសញ្ដ សថីពីសិទនិពលរដឌ នងិនមោបាយ ដចងអ្ំពីសិទនិរស់រានមាន
ជីវតិ ម ើយក្សបុងមនាះបានដចងក្សរណីមលើក្សដលងចំមពាះការអ្នុវតថមោសរបហារជីវតិ។ បដនទមពី
មលើមនះ មារតាមនះ បានដចងតរមូវឲ្យមានការបននូរបនទយមោស ពីមោសរបហារជីវតិ មក្សជា
មោសោក្សព់នននាោរមយួជីវតិ។ មារតា ១៤ ននក្សតិកាសញ្ដ ដដដល បានដចងនូវការមលើក្សដលង 
ឬបននូរបនទយមោស ក្សបុងក្សរណីមានការរបរពឹតថអ្យុតថិធម ៌ (Miscarriage of Justice)។10 ជារមួ 
មារតាោងំពីរដចងឲ្យមានសិទនិក្សបុងការបននូរបនទយមោស ឬមលើក្សដលងមោស។ មោះបីជាមគអាច
និោយថា មារតាមនះអ្នុវតថចំមពាះដតក្សរណីបុគគលទទលួមោសរបហារជីវតិ ម ើយមនិអ្នុវតថ
សរមាបក់្សរណីដនទមទៀតដូចជា ក្សរណីបុគគលទទួលមោសោក្សព់នននាោរមានរយៈមពលក្សំណត ់
ឬការបននូរបនទយមោស និងការមលើក្សដលងមោស មោយដផាក្សមលើមូលោឌ នមផសងៗមទៀត ដូចជា
ការដក្សចរតិមារោទបានលា វាជាការមនិរតឹមរតូវមទ ពីមរពាះការោក្សព់នននាោរសុទន   ជាការ
ក្សរមតិសិទនិមយួដដលរតូវមធវើម ើងក្សបុងក្សរណីចបំាច ់ ម ើយការរបារស័យសិទនិ គឺជាវធិានទូមៅ។11 
មោលបំណងរបស់ក្សតិកាសញ្ដ  គឺមដើមផកីារពារ និងធានាសិទនិបុគគល។ ដូចមនះ ការមលើក្សនូវ
ភាពខវះខាតមនិបានដចង ឬដចងមនិរគបរ់ជរងមរជាយ មដើមផបីដិមសធសិទនិបុគគល អាចនឹងផធុយ
នឹងមោលបំណងមនះ។ ការបក្សរសាយរមបៀបមនះ ក្សអ៏ាចនឹងនាឲំ្យមានការរបរពឹតថមនិមសមើោប
រវាងរបមភទននទណឍិ ត ម ើយមបើសិនោម នម តុផលសមរសប មនាះនឹងនាឲំ្យរមំលាភមោល
ការណ៍មនិមរ ើសមអ្ើង ដដលមានដចងក្សបុងក្សតិកាសញ្ដ មនះផងដដរ។12 បដនទមពីមលើមនះ ការរបរពឹតថ
ខុសោប  អាចនឹងមនិរសបមៅនឹងមោលការណ៍សាថ នីតិសមផោននរបពន័នោក្សទ់ណឍ ក្សមម។13 

                                                 
10 ក្សមពុជាបានចូលជាភាគីននក្សតិកាសញ្ដ សថីពី សិទនិពលរដឌ និងនមោបាយ ក្សបុងឆ្ប ១ំ៩៩២ (the International  

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Res. 2200A (XXI) of 16 December 1966). 
11  Handyside v. United Kingdom, គណៈក្សមមការសិទនិមនុសស អឺ្រ ៉ុប, នថងទី៣០ ដខក្សញ្ដ  ឆ្ប ១ំ៩៧៥, មោងក្សបុង 

Nihal Jayawickrama, ការអ្នុវតថសិទនិមនុសសតាមផលូវតុលាការ, យុតថិសាស្រសថជាតិ អ្នថរជាតិ និងតំបន ់ឆ្ប ២ំ០០២, 
ទំពរ័ ១៨៤។ គណៈក្សមាម ធិការសិទនមិនុសស, មោបល់ទូមៅមលខ ៣៤ សថីពីមារតា ៩ (មសរភីាពបមចចញមតិ និង
មោបល់) CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, ក្សថាខណឍ ទី ២២។  

12  ក្សតិកាសញ្ដ , មលខមោងទី ១០, មារតា ២។ 

13 បទោឌ នអ្បផបរមា សរមាបក់ាររបរពឹតថមលើទណឍិ ត អ្នុមត័មោយសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមលើក្សទី ១ សថីពី
ការបងាេ រ និងការរបរពឹតថមលើជនមលមើស, ទីរក្សរង សដឺណវ ឆ្ប ១ំ៩៥៥ (approved by the Economic and Social 

Council by its resolutions 663 C (XXIV) ចុះនថងទី៣១ ដខក្សក្សេោ ឆ្ប ១ំ៩៥៧ និង 2076 (LXII) ចុះនថងទី១៣ 
ដខឧសភា ឆ្ប ១ំ៩៧៧, ក្សថាខណឍ ទី ៨០។  
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២.៣. សិទនទិទលួបានការមលើក្សដលង ឬបននូរបនទយមោសមរកាមចាបក់្សមពុជា 
 មានបទបផចដតថិននចាបជ់ាមរចើនរបស់ក្សមពុជា ដចងអ្ំពីការមលើក្សដលងមោស ឬបននូរ-
បនទយមោស (សូមមមើលឧបសមពន័ន) មោយផ្ទធ ល់ ឬរបមោល ដូចជាចាបរ់ដឌធមមនុចដឆ្ប ១ំ៩៩៣ 
រក្សមនីតិវធិីរព មទណឍ ឆ្ប ២ំ០០៧ រក្សមរព មទណឍ ឆ្ប ២ំ០០៩ នងិចាបស់ថីពីពនននាោរឆ្ប ំ
២០១១ ជាមដើម។ ចាបប់ានដចងនូវការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ14 និងមលើក្សដលងមោសធមមតា 
មោយរពះមហាក្សសរត។15 មារតា ៧៧   ចាបព់នននាោរផថល់បុពវសិទនដិល់រាជរោឌ ភបិាលក្សបុង
ការមសបើសំុមៅមពលណាក្សប៏ាន នូវការមលើក្សដលងមោសដល់ទណឍិ ត។16 បដនទមពីមលើមនះ លិខិត
បទោឌ នគតិថយុតថក្សអ៏្នុញ្ដ តឲ្យមានការបននូរបនទយមោសផងដដរ។17 មានភាពមនិចាស់លាស់
ថា ពាក្សយ “ទណឍិ ត” សំមៅមលើបុគគលមានមោស តាមសាលរក្សមសាទ ពរឬោ៉ងណា? ក្សបុងក្សរណី
ដដលពាក្សយមនះសំមៅមលើដតបុគគល ដដលរតូវបានរបកាសថាមានមោស តាមរយៈសាលរក្សមមនិ
ោនស់ាទ ពរ វាមាននយ័ថា   រោឌ ភបិាលអាចមសបើមលើក្សដលងមោសដល់អ្បក្សដដលមនិោនម់ាន
មោសតាមសាលរក្សមសាទ ពរ ហាក្សម់និសីុសងាវ ក្សោ់ប ជាមយួនឹងខលឹមសារមារតាដនទមទៀត ដដល
អ្នុញ្ដ តឲ្យមលើក្សដលងមោស ឬបនទយមោស ក្សបុងក្សរណីអ្នុវតថមោសក្សបុងពនននាោរអ្ស់រយៈ
មពលក្សំណតណ់ាមយួ តាមរយៈសាលរក្សមសាទ ពរ។18 
 បទបផចដតិថពាក្សព់ន័ន មនិបានមរបើរបាស់ពាក្សយ “អ្នុមរោះមោស” ដូចមារតា ៤០ថមី និង
មារតា ១១ ដដលបានដក្សរសងក់្សបុងទពំរ័មុនមទ។ វាអាចដូចោប នឹងនយ័ននការមលើក្សដលងមោស    
ធមមតា មោយរពះមហាក្សសរត   ឆ្ប  ំបីដង ក្សបុងពិធីបណុយជាតិសំខាន់ៗ ។19 មោះបីជាោ៉ងមនះក្សថ ី
បដនទមពីមលើខលឹមសារននមារតា ៧៧ ននចាបស់ថីពី ពនននាោរ ការអ្នុវតថក្សនលងមក្ស រពះមហាក្សសរត
ក្សអ៏ាចមលើក្សដលងមោសដល់ទណឍិ តដដលមនិោនប់ានអ្នុវតថមោស ក្សណំតក់្សបុងសាលរក្សមក្សបំាងំមុខ 
ផងដដរ។ មនះគឺជាក្សរណីមលើក្សដលងមោសដល់មលាក្ស មអ្ៀង សារ ី ដដលជាអ្តីតនាយក្សរដឌមស្រនថី 
និងជារដឌមស្រនថីការបរមទសននរបបក្សមពុជារបជាធិបមតយយពឆី្ប ១ំ៩៧៥ ដល់ឆ្ប ១ំ៩៧៩ ដដលរតូវ
បានកាតម់ោសក្សំបាងំមខុ មោយតុលាការរបជាជនបដិវតថ  រក្សរងភបមំពញ ដខសីហា នថងទី១៩ ឆ្ប ំ
១៩៧៩។20 
                                                 
14 ចាបរ់ដឌធមមនុចដក្សមពុជា ឆ្ប ១ំ៩៩៣, មារតា ៩០(ថមី)។  
15  ដូចមលខមោងខាងមលើ, មារតា ២៧។  
16 ចាបស់ថីពី ពនននាោរក្សមពុជា ឆ្ប ២ំ០១១។  
17  សូមមមើលឧបសមពន័ន សថីពី ចាប ់និងបទបផចដតថិ។  
18  គរួដតមានការរសាវរជាវអំ្ពីអ្តទនយ័ននពាក្សយ «ទណឍិ ត» ឬខលឹមសាររមួននមារតា ៧៧ ននចាបស់ថីពី ពនននាោរ។  
19 រកឹ្សតយចាបម់លខ ២៨ ឆ្ប ១ំ៩៨៨ របស់រក្សរមរបឹក្សា ននសាធារណរដឌរបជាមានិតក្សមពុជា។  
20  នស/រក្សត/០៩៩៦/៧២, ទំ.១។ 
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ក្សបុងមពលបចចុបផនបមនះ ពាក្សព់ន័ននឹងការបននូរបនទយ ឬមលើក្សដលងមោស រក្សឹតយមលខ ២៨ រក្ស 
ចុះនថងទ២ី០ ដខមថុិនា ឆ្ប ១ំ៩៨៨ មៅដតជាឯក្សសារជាធរមាន និងចមផងសរមាបជ់ាមលូោឌ នផលូវ
ចាបន់នការមលើក្សដលងមោស ឬបននូរបនទយមោស។ អ្នុមលាមតាមមារតា ១,២ និង ៣ ននរក្សឹតយ
មនះ ទណឍិ តរតវូមានក្សិរោិមារោទលា ទទួលរងមោសចំនួន ២ ភាគ ៣ ននមោសោក្សព់នននាោរ 
មានក្សំណត ់ឬទទួលមោសបាន ១៥ឆ្ប  ំចំមពាះមោសោក្សព់នននាោរមយួជីវតិ មទើបអាចសំុមលើក្ស
ដលងមោស។ ចំដណក្សការបននូរបនទយមោស មរៅពមីានក្សិរោិមារោទលា ទណឍិ តរតូវទទួល
មោសបាន ១ភាគ៣ ននមោសោក្សព់នននាោរមានក្សណំត ់ ឬទទួលមោសបាន ១៥ឆ្ប  ំ ចំមពាះ
មោសោក្សព់នននាោរមយួជីវតិ។ មោសចមនាល ះពី ១ ដល់ ១០ឆ្ប  ំទណឍិ តអាចទទួលបានការបននូរ 
៦ដខ ក្សបុងមពលមសបើសំុមថង មោសចមនាល ះពី ១០ឆ្ប ដំល់ ១៥ឆ្ប  ំបាន៩ដខ ម ើយពី១៥ ដល់ ២០ឆ្ប  ំ
ទទួលបានការបននូរបនទយចំននួ១២ដខមថង ក្សបុងរយៈមពលមយួឆ្ប ។ំ ទណឍិ តជាបម់ោសក្សបុងពនននាោរ 
មយួជីវតិរតូវទទួលបនទយមោសមលើក្សទី១ ពីមយួជីវតិមក្ស ២០ឆ្ប ។ំ ខលមឹសារននរក្សឹតយមលខ ២៨ 
មនិបានដចងចាស់ថា មតើទណឍិ តអាចទទួលការបននូរបនទយមោសបានមរចើនដង ឬោ៉ងណាមទ 
ក្សប៏៉ុដនថ មោយរបមោល មារតាពាក្សព់ន័នអាចរតូវបានបក្សរសាយថា ទណឍិ តោតអ់ាចទទលួបានការ 
បននូរបនទយមរចើនដងបាន។  

មគគួរក្សតស់មាគ ល់ថា តាមលិខិតរបស់រក្សសួងយុតថិធម ៌មលខ២៨២៖ “ទណឍិ តណាដដល
បានរបរពឹតថបទមលមើសធងនធ់ងរ ដូចជាបទសមាល បម់នុសសមោយមចតនា សមាល បម់នុសសមោយ
មចតនាគិតទុក្សជាមុន រមំលាភមសពសនទវៈរចួសមាល ប ់ បលនរ់បោបអ់ាវធុ ឬរបរពឹតថបទមលមើសបនថ
បនាធ បមិ់នរាងចល... ពិមសសគឺបទឧរកិ្សដឌ គួរគបផីពិនិតយឲ្យបានចាស់លាស់ មិនគួរមធវើសំមណើ
សំុមក្សរក្សសួងយុតថិធម ៌សំុឲ្យមោះដលង មោយោម នលក្សេខណឍ មនាះម ើយ”។ មនះមាននយ័ថា មគ
អាចបក្សរសាយបានថា លិខតិមនះមនិហាមឃាតម់និឲ្យបននូរបនទយមោស ឬមលើក្សដលងមោស
មទ។ បដនទមពីមលើមនះ លិខតិមនះមរបើពាក្សយ “មិនគរួ”។ 
 មរៅពមីារតា ៧៧ ដដលដចងចាស់ពសីាទ បន័ដដលនឹងមធវើសំមណើ មលើក្សដលងមោស (រាជ
រោឌ ភបិាល) ជូនរពះមហាក្សសរត មារតាដនទមទៀត ពាក្សព់ន័ននឹងការមលើក្សដលង ឬបននូរបនទយមោស 
មនិដចងហាមទណឍិ តមធវើសំមណើ ោក្សម់ក្សរបធានពនននាោរ        ពិចរណាសំមណើ  និងបចជូ នបនថ
មៅគណៈក្សមាម ធិការមដើមផសីមរមចោក្សជូ់នរាជរោឌ ភបិាលមទ។21 មារតាពាក្សព់ន័នមនិបានដចង
ក្សំណតរ់បមភទរបស់ទណឍិ ត ឬរបមភទបទឧរក្សិដឌ ដដលសទិតក្សបុងបចជ ីមនិអ្នុញ្ដ តឲ្យមលើក្សដលង ឬ
បននូរបនទយមោសមទ។ ដូចមនះ មគអាចបក្សរសាយថា រគបទ់ណឍិ តោងំអ្ស់មានសិទនិមធវើសំមណើ
សំុមលើក្សដលង ឬបននូរបនទយមោសបាន។ ក្សប៏៉ុដនថ ការសមរមចរពម ឬមនិរពម ជាសមតទក្សិចចរបស់
                                                 
21 ចាបស់ថីពី ពនននាោរ, មារតា ៧៤។  
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អាជាញ ធរមានសមតទក្សចិច      មូលោឌ នសមរសប និងមនិរមំលាភចាបដ់ដលពាក្សព់ន័ន។ 
មារតា ៧៦ ននចាបស់ថីពី ពនននាោរ ដចងថា “...ទណឍិ តដដលយល់មឃើញថា ខលួ នបានបំមពញ
លក្សេខណឍ ក្សបុ ងការមសបើ សំុបននូ របនទយមោស ឬមលើក្សដលង ប៉ុដនថមិនរតូវបានរបធានពនននាោរមសបើ
សំុឲ្យខលួ នសាមី    ខលួ នមានសិទនិបថឹងតវ៉ាមៅគណៈក្សមមការថាប ក្សជ់ាតិ... មោយមានការោរំទពី
រក្សរមការងាររប ងរបណាងំននពនននាោរ”  បងាា ញថា ទណឍិ តមានសិទនិក្សបុងការោក្សសំ់មណើ ផ្ទធ ល់។ 
  
២.៤. ឌុច មានសិទនទិទលួការមលើក្សដលងមោស ឬបននូរបនទ មោស 

ជាបឋម មនុនឹងមឆលើយសំណួរសំខានន់នអ្តទបទមនះ មយើងគួរពិនិតយមមើលខលមឹសារជាក្ស់
ដសថងរបស់មារតា ៤០ថម ីនិងមារតា ១១ ននក្សិចចរពមមរពៀង សថីពី អ្.វ.ត.ក្ស ជាមុនសិន។ មារតា
ោងំពីរមនះ ដចងពាក្សយមពចនម៍សធើរដូចោប ោងំរសរង មលើក្សដលងដតមារតា ៤០ថមី នោិយមោង
ដល់មារតាននបទឧរក្សិដឌ (មារតា ៣ និោយបទឧរក្សិដឌដចងមរកាមចាបជ់ាត)ិ ចំដណក្សឯមារតា 
១១ ននក្សចិចរពមមរពៀង សថីព ី អ្.វ.ត.ក្ស មរបើដតពាក្សយ “បទឧរក្សដិឌដដលមានដចងក្សបុងក្សចិចរពមមរពៀង
មនះ”។ មារតាោងំពីរបានមរបើរបាស់ពាក្សយ “ជនោងំឡាយណាដដលអាចរតវូបានមសុើបអ្មងេត ឬ
ផថនាធ មោសអ្ពីំឧរកិ្សដឌក្សមម”។ “ជនោងំឡាយណា” អាចរតូវបានមគបក្សរសាយរាបប់ចចូលនូវទណឍិ ត 
ដដលជាពរិទុនជនក្សពុំងអ្នុវតថមោសក្សបុងពនននាោរ។ មោះបជីាោ៉ងមនះក្សថី វាជាការមនិរតមឹរតូវមទ 
របសិនមបើមោងមលើអ្តទនយ័ោ៉ងជាក្សល់ាក្សន់នពាក្សយ “មសុើបអ្មងេត” និងពាក្សយ “ផថនាធ មោស” ដដល
ពាក្សយខាងមរកាយមនះ សំមៅមៅមលើពាក្សយោក្សម់ោស ប៉ុដនថមិនមកាថ បដល់ការអ្នុវតថមោសមទ។ 
ការបក្សរសាយមនះ បដនទមនយ័មោយការមនិមរបើរបាស់ពាក្សយ “បននូ របនទយមោស” មៅក្សបុងមារតា
ោងំពីរ និងការដចងមោងដល់ការមលើក្សដលងមោស ឬអ្នុមរោះមោសមុនបមងេើត អ្.វ.ត.ក្ស (មនិ
និោយដល់ការបននូរបនទយមោស) ដដលសំមៅដល់ក្សរណីមលាក្ស មអ្ៀង សារ។ី 

តាមអ្តទនយ័ននមារតាោងំពីរ ដដលមមើលមឃើញនឹងដភបក្ស ចាបម់នះក្សន៏ឹងមនិដចងហាម
សភាមធវើចាបម់លើក្សដលងមោស ដល់ជនណាមយួដដលក្សពុំងរតូវបានមសុើបអ្មងេត ឬផថនាធ មោស
មោយ អ្.វ.ត.ក្ស មទ មលើក្សដលងដតការបក្សរសាយមារតាមនះទូលាយ បមងេើតជាកាតពវក្សចិចចងដល់  
សភា។ រសមដៀងោប មនះដដរ មារតាោងំពីរមនិបានហាមទណឍិ តមសបើសំុការមលើក្សដលងមោស ឬ
អ្នុមរោះមោសមទ។ មនះមគមនិនោិយដល់ការបននូរបនទយមោសផង។ ជាសរបុ មារតាោងំពីរ
ដចងកាតពវក្សចិចដល់  រោឌ ភបិាលដតប៉ុមណាត ះ។  

មោលបំណងននការដចងមនះ គឺមដើមផបីងាេ រកុ្សំឲ្យ  រោឌ ភបិាលជាភាគីមាេ ង ននក្សិចចរពម-
មរពៀងមធវើការមសបើមលើក្សដលងមោស ឬអ្នុមរោះមោស មោយសារម តុផលណាមយួមនាះ ម ើយ
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ជាលទនផល អ្.វ.ត.ក្ស មនិអាចមធវើការមចទរបកានជ់ាបនថ   ជនមនាះបាន  ដដលមនះ ផធុយពី
មោលបំណងននការបមងេើត អ្.វ.ត.ក្ស។ 

ការមលើក្សដលងមោស ឬអ្នុមរោះមោសដល់ឧរក្សិដឌជន របរពឹតថឧរក្សិដឌក្សមមមរកាមចាប់
អ្នថរជាតិ មោយរបមទសមយួមនិអាចជាឧបសគគរារាងំការមចទរបកាន ់ ឬផថនាធ មោស មោយ
តុលាការរព មទណឍ អ្នថរជាតិរតូវបានបដិមសធជាទូមៅ មោយយុតថិសាស្រសថរបស់តុលាការរព មទណឍ  
អ្នថរជាតិ និងចាបរ់បមទសមយួចំនួន។22 ដូចមនះ ការដចងក្សបុងមារតា ៤០ថមី នងិមារតា ១១ 
ហាក្សម់និមានភាពចបំាច។់ 

របសិន   វតថមានននមារតាោងំពីរមនះចបំាច ់ ការដចងបងាេ រមនះវាសីុោប មោយរបមោល 
មៅនឹងកាតពវក្សចិចទូមៅរបស់ក្សមពុជា ក្សបុងការស ការជាមយួអ្ងគការស របជាជាតិមដើមផឲី្យដំមណើ រ 
ការនន អ្.វ.ត.ក្ស របរពឹតថមៅទទួលបានលទនផលដូចមោលបំណង។23 មគអាចអ្ះអាងបានថា 
ការសនារបស់  រោឌ ភបិាលមនះមនិខុសចាបម់ទ ម ើយមដើមផសីរមបសរមួលក្សបុងលក្សេណៈ 
នមោបាយរបស់ក្សមពុជាចំមពាះអ្ងគការស របជាជាតិ។ ខលឹមសារននក្សិចចពិភាក្សាអ្នុមត័ចាប ់សថីព ី
អ្.វ.ត.ក្ស មោយរដឌសភាបានមលើក្សបញ្ា មនះមក្សពិភាក្សា។ តំណាងរាជរោឌ ភបិាលបានអ្ះអាងថា 
សំមណើ ននមារតាមនះ រតូវបានមធវើម ើង មោយអ្ងគការស របជាជាតិ ម ើយភាគីក្សមពុជាបានមឆលើយ
តបថា វាអាចខុសនងឹរដឌធមមនុចដ ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា។ មោះបីជាោ៉ងមនះក្សថ ី ខលឹមសារ
រតូវបានដក្សសរមួលមក្សរតឹមដតជាការបងាា ញការសនារបស់រាជរោឌ ភបិាល មនិមសបើសំុមលើក្សដលង
មោស ឬអ្នុមរោះមោស។ រក្សរមរបឹក្សាធមមនុចដ  ក្សបុងមសចក្សថីសមរមចមលខ ៤០/០០២/២០០១
ក្សបធ-ច ចុះនថងទ១ី២ ដខកុ្សមភៈ ឆ្ប ២ំ០០១ បានអ្ះអាងោ៉ងចាស់ថា មារតា ៤០ថម ីមនិខុសពី
មារតា ២៧ ននចាបរ់ដឌធមមនុចដឆ្ប ១ំ៩៩៣ មទ៖ “...មារតា ២៧ ននរដឌធមមនុចដបានបចដតថិពី  
រពះមហាក្សសរត មិនដមនពីរាជរោឌ ភិបាលម ើយ”។24 

ការបក្សរសាយ មារតា ៤០ថមី និង មារតា ១១ ចងកាតពវក្សចិចដល់រោឌ ភបិាល ម ើយដក្ស
សិទនិទណឍិ តក្សបុងការមសបើសំុមលើក្សដលងមោស បននូរបនទយមោស មរកាយពីអ្នុវតថមោស នងិបំមពញ

                                                 
22 លក្សេនិថក្សៈទីរក្សរងរ ៉ូម មនិបានដចងនូវរបាណាមយួដល់ការកាតម់សចក្សថី មោយតុលាការរព មទណឍ អ្នថរជាតិ ដផាក្ស     
មូលោឌ នននអ្ភយ័ឯក្សសិទនិមទ មលើក្សដលងមារតា ៩៨ ននលក្សេនថិក្សៈ។ មារតា ១២០ មនិបានអ្នុញ្ដ តឲ្យមានខរក្សា
សិទនិមនិអ្នុវតថមទ។ អ្ងគជំនំុជរមះ, មសចក្សថីសមរមច មលើអ្ចដ រតក្សមមបឋម តាមវធិាន ៨៩ ននវធិាននផធក្សបុង (មោល
ការណ៍ោម នការកាតម់ោសពីរដងចំមពាះបទមលមើសដតមយួ និងការមលើក្សដលងមោស និងការអ្នុមរោះមោស) E51/15, 

នថងទី៣ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១១, ក្សថាខណឍ  ៥១។ សូមមមើលជាទូមៅ, Faustin Z. Ntoubandi, ការមលើក្សដលងមោស 
សរមាបប់ទឧរកិ្សដឌរបឆ្ងំនឹងមនុសសជាតិ មរកាមចាបអ់្នថរជាតិ, ឆ្ប ២ំ០០៧។  

23 ចាបស់ថីពី ការបមងេើតអ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា ឆ្ប ២ំ០០៤, មារតា ១។  
24  រក្សរមរបឹក្សារដឌធមមនុចដ ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា, http://www.ccc.gov.kh/ccc_decision_en.php 



 

  
ទណឍិ ត ឌុច និងសិទនិទទួលបានការមលើក្សដលងមោស ឬការបននូរបនទយមោស 
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រគបល់ក្សេខណឍ ក្សបុងការទទួលបានការមលើក្សដលង ឬបននូរបនទយមោស នឹងមនិរសបមៅតាមរទឹសថី
ននសិទនពិីធមមជាតិ (Natural Rights) ដដលបុគគលមានសិទនិមោយសារខលួនជាមនុសស (Inherent 
Rights)។ អាជាញ ធរមនិដមនជាមាច ស់សិទនិ និងជាអ្បក្សផថល់សិទនិដល់បុគគលមទ។25 រដឌរោនដ់តយក្ស
សិទនិដដលមានរសាបម់ក្សដចងក្សបុងចាប ់ នងិធានាអ្នុវតថសិទនិរបស់របជាពលរដឌ មធវើកុ្សំឲ្យអ្នុវតថ
សិទនិខលួនមោយបំពាន បងេអ្សនថិសុខដល់សងគម។26 ការបក្សរសាយោ៉ងមនះ អាចឈានមៅរក្ស
ការក្សរមតិសិទនដិដលមនិមានមូលោឌ នសមរសបននការក្សរមតិសិទនិ         ត  ក្សបុងក្សតិកា- 
សញ្ដ សថីពី សិទនិមនុសស។27 បដនទមពីមលើមនះ ការបក្សរសាយទូលាយ ឬ ួសពីបណំងននមារតា 
៤០ថមី និងមារតា ១១ អាចមនិសមរសប របសិនមបើមគអ្ះអាងថា ហាមដតការមលើក្សដលងមោស 
អ្នុមរោះមោស ឬបននូរបនទយមោស បទឧរក្សិដឌក្សមមមរកាមចាបអ់្នថរជាតិ ពីមរពាះមារតាោងំពីរ
ដចងលាតសននឹងមកាថ បចូលបទឧរក្សិដឌក្សមម មរកាមចាបរ់ព មទណឍ ក្សមពុជាឆ្ប ១ំ៩៥៦ផងដដរ។  
 មារតា ៣១ ននចាបរ់ដឌធមមនុចដ  បានដចងបចចូលនូវសននិសញ្ដ សិទនិមនុសសដដលក្សមពុជា 
បានទទួលសាគ ល់ រាបប់ចចូ លនូវក្សតិកាសញ្ដ សថីព ីសិទនិពលរដឌ និងនមោបាយ ដដលមានមារតា 
៤ និងមារតា ៦ បានដចងអ្ំពីការមលើក្សដលងមោស ឬបននូរបនទយមោស ដូចដដលបានជរមាបខាង-
មលើ។ មនះមាននយ័ថា ក្សមពុជាជាភាគីមានកាតពវក្សិចចមោរពសិទនិ និងកាតពវក្សិចចដដលមានដចងក្សបុង
ក្សតកិាសញ្ដ មនះ។ មារតា ៣១ ដដដលបានដចងធានាមនិឲ្យមានការមរ ើសមអ្ើង ការរបារស័យ
សិទនិរបស់ពលរដឌក្សមពុជា។  
 មោយមនិគិតពីរបមភទននសននិសញ្ដ ដចងក្សបុងមារតា ៣១ ឬថាមតើក្សមពុជាអ្នុវតថសននិសញ្ដ  
មោយផ្ទធ ល់ (Direct Application)28 មោយមនិចបំាចម់ានចាបម់ដើមផផីថល់តនមលសននសិញ្ដ ជា
ចាបជ់ាតជិាមុនសិន (Transformation Act)29 មុននឹងអ្នុវតថ កាលមបើនោិយអ្ំពឋីានានុរក្សម
របស់សននិសញ្ដ អ្នថរជាតិ ឬក្សិចចរពមមរពៀង ក្សបុងរបពន័នចាបក់្សមពុជា តាមទសសនៈជាក្សដ់សថងនិយម 
ក្សមពុជា ក្សដូ៏ចជាបណាថ របមទសដនទមទៀត ជាទូមៅោក្សរ់ដឌធមមនុចដខពស់ជាងសននិសញ្ដ  ឬក្សចិច- 
រពមមរពៀង។ 

                                                 
25 តាមរទឹសថីសិទនិមានមក្សជាមយួនាមពលមនុសសមក្សើត (Natural and In-alienable Rights) មនិដមនរដឌជាមាច ស់សិទនិ 
និងអ្បក្សផថល់សិទនិឲ្យបុគគលមទ, http://dailysignal.com/2011/12/19/are-human-rights-the-same-as-natural-rights/ 

26  Hersch Lauterpacht, ក្សរមងសិទនិរបស់មនុសស, ឆ្ប ២ំ០១៣, ទំពរ័ ១៧ និង ៨៣។ មសចក្សថីរបកាសសថីពី សិទនិ
មនុសស និងរបជាពលរដឌ (បារាងំ), ក្សថាខណឍ  ២ ។  

27  មារតា ១២ ននក្សតិកាសញ្ដ , មលខមោងទី ១០។  
28   មាស បូរ៉ា, នីតិអ្នថរជាតិសាធារណៈ, ឆ្ប ២ំ០១៥, ទំពរ័ ១០៦។ 

29  ដូចមលខមោង ទី ២៣។ 



 
 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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 ចាបជ់ាតិ រមួោងំចាបរ់ដឌធមមនុចដ  បានដចងបទបផចដតថពិាក្សព់ន័ននងឹការមលើក្សដលង ឬ
បននូរបនទយមោស ម ើយមនិមានហាមជនណាមយួទទួលផលរបមោជនន៍នចាបោ់ងំមនះមទ ឲ្យដត 
ពួក្សមគបានបំមពញលក្សេខណឍ អាចមសបើសំុបននូរបនទយ ឬមលើក្សដលងមោសបាន។ ដូចមនះ ចាប ់អ្.វ.ត.ក្ស 
ឬក្សិចចរពមមរពៀងមនិរតូវផធុយរដឌធមមនុចដ មទ។  

អ្ងគការស របជាជាតបិានអ្នុមត័ ក្សចិចរពមមរពៀងមនិផថល់រយៈមពលអាជាញ យុកាលនន
ការមចទរបកាន ់និងមោស សរមាបប់ទឧរក្សិដឌមរកាមចាបអ់្នថរជាតិដូចជា បទឧរក្សិដឌក្សមមរបឆ្ងំ
នឹងមនុសសជាតិ។30 មារតា ១៤៣ ននរក្សមរព មទណឍ ក្សមពុជា ដចងមនិឲ្យមានអាជាញ យុកាលននការ
អ្នុវតថមោស31 មដើមផកុី្សំឲ្យបគុគលរបរពឹតថទទួលបាននិទណឍ ភាព។ មោះបីជាោ៉ងមនះក្សថ ី មនះមនិ
មាននយ័ថា ោងំបទបផចដតថិននសននសិញ្ដ  ឬមារតាចាបដ់ដលពាក្សព់ន័ន តរមូវមនិមលើក្សដលងមោស 
ឬបននូរបនទយមោសដល់ទណឍិ តដដលបានរបរពឹតថបទឧរក្សិដឌរបមភទមនះ ម ើយដដលបានអ្នុវតថ
មោសក្សបុងពនននាោរមទ។ 

បុគគលរបកានទ់សសនៈពិតនយិម ដដលមផ្ទថ តមៅមលើការរបរពឹតថមឃារម  ឬចំនួនននជន
រងមរោះននអ្ំមពើរបស់ ឌុច អាចគិតថា ទណឍិ ត ឌុច សមទទលួមោសមយួជីវតិដូចមនះ និងមនិរតូវ 
មាននថងមចញពីគុក្ស តាមរយៈការមលើក្សដលងមោស ឬការបននូរបនទយមោសមទ។ មនះមដើមផមីធវើឲ្យ 
ឌុច ឬឧរក្សិដឌជនដនទមទៀតមានការរាងចល ដលងរបរពឹតថបទឧរក្សិដឌធងនធ់ងរោ៉ងមនះមទៀត។ ការ
គិតមលើដតក្សតាថ មនះជាចមផង ម ើយមសបើឲ្យមានវធិានការរមបៀបមនះមនិសមរសបោងំរសរង ១០០ 
ភាគរយមទ ពីមរពាះការោក្សម់ោសមយួជីវតិ ឬមោសរបហារជីវតិក្សម៏និរបាក្សដថា ឧរក្សិដឌជនមាន
ការរាងចលម ើយ។ វធិានការជាមរចើន អាចនឹងរតូវបានតរមូវមដើមផសីមរមចមោលមៅមនះ។ 
ស គមនអ៍្នថរជាតមិានក្សថីបារមភដូចោប  ក្សប៏៉ុដនថវធិានការមឆលើយតប ក្សម៏និរតូវខវះម តុផលដដរ។ 
ជាក្សដ់សថង ក្សបុងក្សរណីមលាក្ស ឌុច ដដដល សូមផោីតជ់ាឧរក្សិដឌជនក្សថី ក្សសិ៏ទនទិទួលបានការជំនុំ-
ជរមះក្សថីមោយយុតថិធម ៌រតូវដតបានធានាចំមពាះោត។់32 

ឌុច មនិដមនជាបុគគលមាប ក្ស ់ ក្សបុងរបបក្សមពុជារបជាធិបមតយយដដលបានរបរពឹតថបទឧរក្សដិឌ
មទ។ ោតប់ានសារភាពទទួលក្សំ ុស33 និងស ការជួយ ការងារមសុើបអ្មងេត ឬមចទរបកានរ់បស់ 
អ្.វ.ត.ក្ស ោ៉ងសក្សមម។ ោតម់ានវបិផដិសារ ី34 ោតទ់ទួលរងការឈចឺបផ់លូវចតិថជាខាល ងំ និងការ
                                                 
30  អ្នុសញ្ដ សថីពី ការមនិអ្នុវតថនូវអាជាញ យុកាលចំមពាះ បទឧរកិ្សដឌក្សមមសស្រងាគ ម និងឧរកិ្សដឌក្សមមរបឆ្ងំនឹងមនុសសជាតិ, 

Res. 2391(XXIII), នថងទី២៦ ដខវចិឆកិា ឆ្ប ១ំ៩៦៨។  
31  រក្សមរព មទណឍ ក្សមពុជា ឆ្ប ២ំ០០៩។  
32  វធិាននផធក្សបុងនន អ្.វ.ត.ក្ស, វធិានទី ២១។  
33  សាលរក្សម, មលខមោងទី ១, ក្សថាខណឍ ទី ៦២៩។  
34  ដូចមលខមោងខាងមលើ, ក្សថាខណឍ ទី ៦០៦។  



 

  
ទណឍិ ត ឌុច និងសិទនិទទួលបានការមលើក្សដលងមោស ឬការបននូរបនទយមោស 

 

 

11 
 

មរ ើសមអ្ើងក្សបុងជីវតិ។ បដនទមពីមលើមនះ ោតក់្សម៏ានវយ័កានដ់តចំណាស់ម ើយ។ មោះបីមនះមនិដមន 
ជាមូលោឌ នចមផងដចងក្សបុងចាបព់ាក្សព់ន័នសរមាបព់ិចរណានូវការបននូរបនទយមោស ឬមលើក្សដលង
មោសោ៉ងមនះក្សថ ី អាជាញ ធរមានសមតទក្សចិចក្សបុងការពិចរណាមនិគួរមមើលរលំងក្សតាថ ោងំមនះមទ។ 
បដនទមពីមលើមនះ ការបននូរបនទយមោស ឌុច ឬមលើក្សដលងមោសមនិអាចនាដំល់បះ៉ពាល់សុវតទិភាព
ោត ់ ឬសណាថ បធ់ាប បស់ងគមដដរ មោយពិចរណាមៅមលើភាពសងបច់ិតថរបស់ជនរងមរោះ មរកាយ
ពី អ្.វ.ត.ក្ស បានកាតម់ោសោក្សគុ់ក្សមយួជីវតិមលើោត។់ ការមរបៀបមធៀបរវាង ឌុច នងិឧរក្សិដឌជន
ដនទនាឲំ្យរបរពឹតថខុសោប ដដលោម នមូលោឌ ន ឬម តុផលសមរសបនឹងនាឲំ្យមានអ្ំមពើមរ ើសមអ្ើង។ 
បដនទមពីមលើមនះ ទសសនៈផធុយនឹងមោលការណ៍ សាថ នតីសិមផោសរមាបឲ់្យឧរក្សិដឌជនដដលបាន
ជាបម់ោស អ្នុវតថមោស បានដក្សដរបលា មានឱ្កាសរត ប ់មក្សចូលរមួរស់ក្សបុងសងគម។ 
 
៣. សមងេប 
 មរកាយពីបានពិនិតយ មមើលបទបផញ្ដ តថិននក្សិចចរពមមរពៀង ក្សតិកាសញ្ដ  ចាបជ់ាតិ ការ
សិក្សាមនះបានរក្សមឃើញថា មនិមានបទបផចដតថិណាដចងមោយផ្ទធ ល់ ឬមោយរបមោល ដក្ស ូត 
សិទនិរបស់ ឌុច ក្សបុងការមសបើសំុមលើក្សដលងមោស ឬបននូរបនទយមោសមទ។ មារតា ៤០ថមី និង
មារតា ១១ ននក្សិចចរពមមរពៀង សថីព ី អ្.វ.ត.ក្ស ដដលដចងហាមរាជរោឌ ភបិាលមសបើមនិមានបំបាត់
សិទនិមសរភីាពរបស់ទណឍិ ត ឌុច ម ើយ។ មារតាននក្សិចចរពមមរពៀង និង អ្.វ.ត.ក្ស មនិខុសចាប់
រដឌធមមនុចដ មទ មោយសារមនិបានដចងមកាថ បដល់ការមលើក្សដលងមោស ឬបននូរបនទយមោស ក្សបុង-
អ្ំ ុងមពលអ្នុវតថមោស។ 
 
៤. មសចក្សថដីក្សរសងច់ាប ់

៤.១. ចាបស់ថីពី ពនននាោរ 
មារតា ៧៤៖ អ្ភបិាលននគណៈអ្ភបិាលរាជធានី មខតថ រតូវបមងេើតគណៈក្សមមការមយួមដើមផពីិនិតយ 
និងវាយតនមលអ្ំពីក្សរមតិដក្សដរបរបស់ទណឍិ ត ក្សបុងរយៈមពលជាបឃំុ់មៅក្សបុងពនននាោរ...។ គណៈ
ក្សមមការមនះរតូវមធវើបចជ ីទណឍិ តដដលមានលក្សេណសមផតថិ អាចមសបើសំុបននូរបនទយមោស នងិមលើក្ស-
ដលងមោស...។...ការមរៀបចំ និងការរបរពឹតថមៅននគណៈក្សមមការមនះ រតូវក្សំណតម់ោយរបកាស
របស់រដឌមស្រនថីរក្សសួងមហានផធ។ 

                                                                                                                                     
 



 
 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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មារតា ៧៥៖ រាជរោឌ ភបិាលរតូវបមងេើតគណៈក្សមមការជាតមិយួ...។ មរកាយពីបានពិនិតយវាយតនមល
រចួម ើយ គណៈក្សមមការមនះរតូវមធវើដបបបទជូនរបមុខរាជរោឌ ភបិាលពិនិតយ និងសមរមច មដើមផី
ោក្សសំ់មណើ ថាវ យរពះមហាក្សសរត សំុបននូរបនទយមោស នងិមលើក្សដលងមោសឲ្យទណឍិ ត...។ 
មារតា ៧៦៖ ...ទណឍិ តដដលយល់មឃើញថា ខលួនបានបំមពញលក្សេខណឍ ក្សបុងការមសបើសំុបននូរបនទយ
មោស ឬមលើក្សដលង ប៉ុដនថមនិរតូវបានរបធានពនននាោរ មសបើសំុឲ្យខលួនសាម ីខលួនមានសិទនិបថឹងតវ៉ា
មៅគណៈក្សមមការថាប ក្សជ់ាតិ ...មោយមានការោរំទពីរក្សរមការងាររប ងរបណាងំននពនននាោរ។ 
មារតា ៧៧៖ ក្សបុងក្សរណីចបំាច ់របមខុរាជរោឌ ភបិាល មានបុពវសិទនិមធវើសំមណើ ថាវ យរពះមហាក្សសរត 
សំុមលើក្សដលងមោសឲ្យទណឍិ តមៅមពលណាក្សប៏ាន។ 
មារតា ៧៨៖ ពិធបីុណយ លក្សេខណឍ  ដបបបទ និងនតីិវធិីននការបននូរបនទយមោស និងការមលើក្ស
ដលងមោស រតូវក្សំណតម់ោយរពះរាជរក្សឹតយ។ 
មារតា ៧៩៖ រគបទ់ណឍិ ត ដដលរតូវទទួលមោសពនននាោរមយួ ឬមរចើន អាចរតូវបានមោះដលង 
មោយមានលក្សេខណឍ  របសិនមបើទណឍិ តមនាះបានបងាា ញឲ្យមឃើញថា ខលួនមានគនំិតមារោទលា 
ក្សបុងរយៈមពលជាបឃំុ់ និងមានសមផោ ដដលអាចប   លខលួនមៅក្សបុងសងគមវញិបាន។ លក្សេខណឍ  
និងដបបបទននការអ្នុវតថការមោះដលង មោយមានលក្សេខណឍ ក្សបុងចាបម់នះ រតូវអ្នុមលាមតាម
រក្សមនីតិវធិរីព មទណឍ ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា។ 
 

៤.២.ចាបរ់ដឌធមមនុចដ  
មារតា ៨៖...រពះមហាក្សសរត...រទងជ់ាអ្បក្សធានាការមោរពសិទនិ និងមសរភីាពរបស់របជាពលរដឌ 
និងការមោរពសននិសញ្ដ អ្នថរជាតិ។ 
មារតា ២៧៖ រពះមហាក្សសរតមានរពះរាជសិទនិ បននូរបនទយមោស ឬមលើក្សដលងមោស។ 
មារតា ៣១៖ រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាទទួលសាគ ល់ និងមោរពសិទនិមនុសស ដូចមានដចងក្សបុង  
ធមមនុចដ ននអ្ងគការស របជាជាតិ មសចក្សថីរបកាសជាសក្សលសថីពីសិទនិមនុសស និងក្សតកិាសញ្ដ
រពមោងំអ្នុសញ្ដ ោងំឡាយោក្សទ់ងនងឹសិទនិមនុសស សិទនិនារ ី និងសិទនកុិ្សមារ។ របជាពលរដឌ
ដខមរមានភាពមសមើភាពោប ចំមពាះមុខចាប ់មានសិទនិមសរភីាព និងក្សរណី ក្សិចចដូចោប ោងំអ្ស់ មោយ 
ឥតរបកានពូ់ជសាសន ៍ពណ៌សមផុរ មភទ ភាសា ជំមនឿ សាសនា និនាប ការនមោបាយ មដើមក្សំមណើ ត 
ជាតិ ឋានៈសងគម ធនធាន ឬសាទ នភាពឯមទៀតម ើយ។ ការមរបើរបាស់សិទនិមសរភីាពផ្ទធ ល់ខលួន
របស់បុគគលមាប ក្ស់ៗ មនិរតូវឲ្យបះ៉ពាល់ដល់សិទនិមសរភីាពអ្បក្សដនទម ើយ។ ការមរបើសិទនិមសរភីាព
មនះ រតូវរបរពឹតថតាមលក្សេខណឍ ក្សំណតម់ោយចាប។់ 
មារតា ៩០ថម៖ី រដឌសភាអ្នុមត័ចាបស់ថីព ីការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ។ 



 

  
ទណឍិ ត ឌុច និងសិទនិទទួលបានការមលើក្សដលងមោស ឬការបននូរបនទយមោស 
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៤.៣. ចាបស់ថីពីការោក្សរ់ក្សរមក្សមពុជារបជាធិបមតយយឲ្យមៅមរៅចាប ់(ឆ្ប  ំ១៩៩៤) 
មារតា ៥៖ ចាបម់នះផថល់រយៈមពល ៦ដខ ចបត់ាងំពនីថងចូលជាធរមានដល់បគុគលដដលជា
សមាជិក្សរបស់អ្ងគការនមោបាយននក្សងទព័របស់ក្សមពុជារបជាធិបមតយយ ឲ្យចុះចូលមក្សមរកាម
រាជរោឌ ភបិាលក្សមពុជា មោយមនិមានមោសទណឍ  សរមាបប់ទឧរក្សិដឌដដលពួក្សមគបានរបរពឹតថ។ 
មារតា ៦៖ សរមាបម់មដឹក្សនារំក្សរមក្សមពុជារបជាធិបមតយយ រយៈមពលក្សំណតខ់ាងមលើមនិអ្នុវតថ   
ម ើយ។ 
មារតា ៧៖ រពះមហាក្សសរតមានសិទនិផថល់នូវ ការមលើក្សដលងមោស ឬការឲ្យរចួមោសដូចដដល
មានដចងមៅក្សបុងមារតា ២៧ ននចាបរ់ដឌធមមនុចដ។ 
 

៤.៤. រពះរាជរកឹ្សតយ មលើក្សដលងមោស មលាក្ស មអ្ៀង សារ ី(ឆ្ប  ំ១៩៩៦) 
មារតា ១៖ ឲ្យរចួមោស (Pardon) ដល់មលាក្ស មអ្ៀង សារ ីអ្តីតនាយក្សរដឌមស្រនថទីទួលបនធុក្សការ
បរមទស ក្សបុងរោឌ ភបិាលននក្សមពុជារបជាធិបមតយយ ចំមពាះការកាតម់ោសរបហារជីវតិ និងការរបឹ-
អ្ូសរទពយសមផតថោិងំអ្ស់របស់ោត ់ មធវើម ើងតាមបញ្ជ របស់តុលាការរបជាជនបដិវតថ  ក្សមពុជា
ទីរក្សរងភបមំពញ ចុះនថងទ១ី៩ ដខសីហា ឆ្ប ១ំ៩៧៩ នងិការមលើក្សដលងមោស (Amnesty) ចំមពាះ
ការកាតម់ោសមរកាមចាបស់ថីពី ការោក្សរ់ក្សរមក្សមពុជារបជាធិបមតយយមៅមរៅចាប ់ របកាសឲ្យមរបើ 
មោយរពះរាជរក្សមមលខ ១ ឆ្ប ១ំ៩៩៤ ចុះនថងទី១៤ ដខក្សក្សេោ ឆ្ប ១ំ៩៩៤។ 
 

៤.៥. ក្សតិកាសញ្ដ សថីពី សិទនពិលរដឌ និងនមោបាយ ឆ្ប  ំ១៩៧៧ 
មារតា ៦(៤)៖ ជនដដលទទួលមោសរបហារជីវតិ មានសិទនិសំុអ្ភយ័មោស ឬបននូរបនទយ មោស។ 
ការមលើក្សដលងមោស ការអ្ភយ័មោស ឬការបននូរបនទយមោសរបហារជីវតិ អាចផថល់ឲ្យបានរគប់
ក្សរណីោងំអ្ស់។ 
មារតា ១៤(៦)៖ មៅមពលជនណាមាប ក្ស ់ រតូវបានរបកាសឲ្យជាបព់ិរទុនបទរព មទណឍ ជាសាទ ពរ 
ម ើយមរកាយមក្សការរបកាសឲ្យជាបព់ិរទុនមនះ រតូវបានបដិមសធ ឬរតូវបានមលើក្សដលងមោស 
មោយម តុថា អ្ងគម តុថម ី ឬដដលបានរក្សមឃើញថមីបញ្ជ ក្សោ៉់ងចាស់ថា មានការខុសឆគងពី
សំណាក្សតុ់លាការ ជនដដលទទួលរងមរោះ មោយសារការោក្សម់ោសមនះ រតូវទទួលសំណង
រសបតាមចាប ់ មលើក្សដលងដតមានការក្សំណតប់ងាា ញថា ការមនិលាតរតោងអាថក៌្សំបាងំននការ
ពិតោនម់ពល បណាថ លមក្សពជីនមនាះោងំរសរង ឬមយួដផបក្ស។ 

 
 



 
 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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៤.៦. រក្សមរព មទណឍ  ឆ្ប  ំ២០០៩ 
មារតា ៧៖ មូលម តុននការរលតប់ណថឹ ងអាជាញ មានដូចតមៅគឺ៖...៣-ការមលើក្សដលងមោសជា  
ទូមៅ។ ...កាលណាបណថឹ ងអាជាញ រតូវផុតរលតម់ ើយ ការមចទរបកានខ់ាងបទរព មទណឍ មនិ-
អាចចបម់ផថើមបានមទៀតមទ ឬរតូវដតបចឈប។់... 
មារតា ៥៤២៖ បចជ ីមថាេ លមោស រតូវបានកានក់ាបម់ោយអ្ងគភាពមយួននរក្សសួងយុតថិធម។៌...
វធិានការមលើក្សដលងមោស និងបននូរបនទយមោស ដដលរបោនមោយរពះមហាក្សសរតននរពះរាជា-
ណាចរក្សក្សមពុជា...។...រតូវដក្សមចញពីបចជ ីមថាេ លមោសៈ...ការផថនាធ មោសដដលរតូវបានលុ លាង 
មោយការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ...។ 
មារតា ៤៥៥៖ ការអ្នុមរោះមោស (Pardon) ឬការមលើក្សដលងមោស (Amnesty) មនិដមនជា
ឧបសគគដល់ការបថឹងមសើមរ ើមទ។  
មារតា ៥៤៣៖ អ្ងគភាពមថាេ លមោសរ៉ាបរ់ងទទួលពត័ម៌ាន អ្ំពីវធិានការមលើក្សដលងមោស និង
បននូរបនទយមោស ដដលរបោនមោយរពះមហាក្សសរត នងិមសចក្សថីសមរមចបមណថ ញជនបរមទស។ 
 

៤.៧. រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  ឆ្ប  ំ២០០៧ 
មារតា ១៣៩៖ កាលមបើមោសជាក្សមមវតទុននវធិានការមលើក្សដលងមោស និងបននូរបនទយមោស ដូច
មានដចងក្សបុងមារតា ២៧ ននរដឌធមមនុចដ ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រតូវដតគិតគូរអ្ំពីមោស ដដល 
ជាលទនផលននការមលើក្សដលងមោស និងបននូរបនទយមោស មដើមផអី្នុវតថវធិានសថីពកីាររសូប
បចចូលោប ននមោស។ ... 
មារតា ១៤៣៖ ...មោសដដលរបកាសពីបទឧរក្សដិឌរបល័យពូជសាសន ៍បទឧរក្សិដឌក្សមមរបឆ្ងំនឹង
មនុសសជាតិ និងបទឧរក្សិដឌក្សមមសរងាគ មមនិអាចផុតរលតអ់ាជាញ យុកាលមទ។ 
មារតា ១៤៩៖ ការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ ដូចមានដចងក្សបុងមារតា ៩០ថម(ីពីរ) វាក្សយខណឍ ទ៤ី 
ននរដឌធមមនុចដ ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា លុបបំបាតម់ចលនូវទណឍ ក្សមមដដលពាក្សព់ន័ននឹងចាប់
សថីពី ការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ។ 
មារតា ១៥០៖ កាលមបើការពយួរមោសពីមុន រតូវបានដក្ស ូតមោយអានុភាពននការផថនាធ មោស
ខាងមរកាយ ការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ ចំមពាះមោសខាងមរកាយមនះ បមងេើតម ើងវញិនូវផល
របមោជនន៍នការពយួរមោសដដលមានពីមនុ។ 
 
 
 



 

  
ទណឍិ ត ឌុច និងសិទនិទទួលបានការមលើក្សដលងមោស ឬការបននូរបនទយមោស 
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៤.៨.  រកឹ្សតយ រក្សរមរបឹក្សារដឌននសាធារណរដឌរបជាមានិតក្សមពុជា (        ៦ ដខមក្សរា 
ឆ្ប ១ំ៩៨៩) 

មារតា១៖ រតូវបានអ្នុមរោះ បនទយមោស ឬមលើក្សដលងមោសចំមពាះបណាថ ពិរទុនជនដដលបាន
ជាបព់នននាោរ  ម ើយបានដក្សដរបលាតាមបណាថ លក្សេខណឍ ដូចខាងមរកាមមនះ៖ ១. លក្សេខណឍ សរមាប ់
ពិនិតយ អ្នុមរោះ បនទយមោស ឬមលើក្សដលងមោស៖ ...បានមោរពរបតិបតថិតាមោ៉ង មតច់តនូ់វ
បណាថ របបបទបញ្ជ នផធក្សបុងរបស់មនធីរឃំុឃាងំ។ ...មរកាយពីបានជាបឃំុ់ឃាងំក្សបុងពនននាោរអ្ស់  
រយៈមពលោ៉ងតិចមយួភាគរបានំនក្សរមតិមោស។ មោសអ្ស់មយួជីវតិ គឺរតូវជាបឃំុ់ឃាងំក្សបុង
ពនននាោរបានរបាឆំ្ប ោ៉ំងតចិ។ .. 
. 

៤.៩. លិខិតមលខ២៨២ របស់រក្សសួងយុតថធិម ៌ឆ្ប ១ំ៩៩៤ 
...២. អាចសំុមលើក្សដលងមោសបានដតចំមពាះទណឍិ តដដលរតូវតុលាការផថនាធ មោសមនិ

ធងនធ់ងរ ម ើយដក្សដរបខលួនបានលាមៅក្សបុងពនននាោរ។ ចំដណក្សទណឍិ តដដលរតូវតុលាការផថនាធ មោស 
ធងនធ់ងរ គបផមីសបើសំុមក្សរតឹមដតការបនទយមោសឲ្យបានម ើយ។ ...មសបើសំុមោះដលងមោយមាន
លក្សេខណឍ  ចំមពាះទណឍិ តណាដដលបានរបរពឹតថបទមលមើសមនិធងនធ់ងរ នងិទទួលរងមោសក្សបុង
ពនននាោរបាន ២ភាគ៣ ននមោសក្សំណតក់្សបុងសាលរក្សម និងទណឍិ តណាដដលមានជមងធឺងនធ់ងរ
មនិអាចទុក្សមៅពនននាោរបាន។ ចំមពាះទណឍិ តណាដដលបានរបរពឹតថបទមលមើសធងនធ់ងរ ដូចជា
បទសមាល បម់នុសសមោយមចតនា សមាល បម់នុសសមោយមចតនាគិតទុក្សជាមុន រមំលាភមសពសនទវៈ
រចួសមាល ប ់ បលនរ់បោបអ់ាវធុ ឬរបរពឹតថបទមលមើសបនថបនាធ បម់និរាងចល ...ពិមសសគឺបទឧរក្សដិឌ 
គួរគបផពីិនិតយឲ្យបានចាស់លាស់ មនិគួរមធវើសំមណើ សំុមក្សរក្សសួងយុតថធិម ៌ សំុមោបល់ពីការ
មោះដលងមោយមានលក្សេខណឍ មនាះម ើយ។
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មូលមហ្ត្ុននបណ្តឹ ងសាទុកខ កនងុនីត្វិិធីរពហ្មទណ្ឌ កមពជុា  
(ភាគ ១) 

         សូ មមូសសនបី 
 

១. មសចក្សថមីផថើម 
មៅក្សបុងរក្សមនីតិវធិីរព មទណឍ  បណថឹ ងសាទុក្សេមៅតុលាការក្សំពូលមានសារសំខាន ់មោយ 

ម តុថា មនះគឺជាដំណាក្សក់ាលចុងមរកាយ ម ើយបិទផលូវតវ៉ា។35 មបើសិនជាតុលាការក្សំពូលរចន-
មចលបណថឹ ងសាទុក្សេរបស់មមធាវ ី ម ើយត    សាលដកីារបស់សភារព មទណឍ ននសាលាឧទនរណ៍ 
(មៅកាតថ់ា សាលាឧទនរណ៍)ទុក្សជាបានការ មនាះរបដ លជាមមធាវមីនិអាចបថឹងតវ៉ាមៅតុលាការ 
ណាមទៀតម ើយ។36 មៅក្សបុងអ្តទបទមនះ អ្បក្សនពិននមផ្ទថ តមៅមលើបណថឹ ងសាទុក្សេតាមមារតា ៤១៩ 
“មលូម តុននបណថឹ ងសាទុក្សេ” ននរក្សមនីតិវធិរីព មទណឍ ។ 

 
២. មូលម តុននបណថឹ ងសាទុក្សេ 

បណថឹ ងសាទុក្សេមៅតុលាការក្សពូំល មបើក្សផលូ   ភាគី37បថឹងសាទុក្សេរបឆ្ងំនងឹសាលដីការបស់ 
សាលាឧទនរណ៍ មដើមផឲី្យតុលាការក្សំពូលបដិមសធសាលដីកាមនះ។ មា៉ងវញិមទៀត បណថឹ ង   
សាទុក្សេមានអានុភាពបងាងក់ារអ្នុវតថសាលដកីារបស់សាលាឧទនរណ៍។38 មដើមផឲី្យតុលាការក្សំពូល
បដិមសធសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍ បណថឹ ងសាទុក្សេរតូវសំអាងមៅមលើចំណុចដដលមានរាយនាម

                                                 
 មលាក្ស សូ មូមសសនបី បចចុបផនបគឺជាស មមធាវកីារពារក្សថីជាតិក្សបុងសំណំុមរឿង០០៤ មៅអ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដក្សបុង
តុលាការក្សមពុជា ម ើយក្សជ៏ាសាទ បនិក្ស និងជាមមធាវមីៅការោិល័យមមធាវ ី មអ្សភដីខមរម ហាគ ល ដដលមាន
អាសយោឌ នផធះមលខ ១៥អា ផលូវ   ៣២០ សងាេ តបឹ់ងមក្សងក្សង៣ ខណឍ ចំការមន រាជធានីភបមំពញ។ 

35 សូមមមើលមារតា ៤៣៩ ដចងរតងដ់ផបក្សពាក្សព់ន័នថា “... របសិនមបើបណថឹ ងសាទុក្សេរតូវបានបដិមសធ មនាះមសចក្សថី
សមរមចដដលតវ៉ាមានអាជាញ អ្ស់ជំនំុ។ អ្បក្សបថឹងសាទុក្សេមនិរតូវបានអ្នុញ្ដ ត  បថឹងសាទុក្សេជាថមីមថងមទៀត អំ្ពីសាល-
ដីកាដដដលមនាះមទ”។ 

36  មលើក្សដលងក្សរណីបណថឹ ងមសើមរ ើ ជាអាទិ៍ សូមមមើលមារតា ៤៤៣ ដដលដចងរតងដ់ផបក្សពាក្សព់ន័នថា “បណថឹ ងមសើមរ ើ គឺជា
ផលូវតវ៉ាមយួរបឆ្ងំនឹងសាលរក្សម និងសាលដីកាដដលសាទ ពរ ម ើយដដលមានអាជាញ អ្ស់ជំនំុ”។ 

37  ចំមពាះភាគីដដលអាចបថឹងសាទុក្សេបាន សូមមមើលមារតា ៤១៨ ចំដណក្សមសចក្សថីសមរមចដដលអាចមធវើបណថឹ ងសាទុក្សេ
បាន សូមមមើលមារតា ៤១៧ ចំមពាះទរមងន់នការរបកាសបណថឹ ងសាទុក្សេ សូមមមើលមារតា ៤២២ ម ើយរយៈ
មពលមដើមផបីថឹងសាទុក្សេ សូមមមើលមារតា ៤២០។  

38  ចំមពាះអានុភាពមផសងមទៀត សូមមមើលមារតា ៤៣៥។ 



 
 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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ក្សបុងមារតា៤១៩ ននរក្សមនីតិវធិីរព មទណឍ ។ មារតាមនះដចងថា៖ 
មារតា39 ៤១៩៖ តុលាការក្សពូំលអាចបដិមសធមសចក្សថីសមរមចក្សបុងក្សរណីដូចតមៅ៖ 

 សមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ 
 អ្សមតទក្សចិចននតុលាការ 
 ការរមំលាភអ្ំណាច 
 ការបំពានចាប ់ឬការអ្នុវតថខុសចាប ់
 ការបំពាន ឬមភលចទរមងក់ារ ដដលចាបប់ចដតថិថារតូវទុក្សជាមមាឃៈ 
 ការមនិបានសមរមចមលើពាក្សយសំុរបស់អ្យយការ ឬភាគីកាលណាពាក្សយប    
សំុ    មធវើជាលាយលក្សេណ៍អ្ក្សសរ និងមាននយ័ោ៉ងចាស់លាស់ 

 ការបំនភលអ្ងគម តុ 
 ការផធុយោប រវាងសំអាងម តុ និងមសចក្សថីសមរមច។ 

 
២.១ សមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ 

សមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ សំមៅមៅមលើសមាសភាពននអ្ងគជំនុំ    របស់ 
តុលាការជានម់រកាមដូចជា សាលាឧទនរណ៍ សាលាដំបូង ជាអាទិ៍។ សមាសភាពមនិរសបចាបន់ន 
តុលាការមានជាអាទិ៍ដូចជា សាលាឧទនរណ៍មានសមាសភាពមៅរក្សមដដដលក្សបុងក្សរណីមរឿងក្សថី
ដដលបងវិលពតុីលាការក្សំពូលមដើមផជីំនុំជរមះសារជាថមជីាមលើក្សទីពីរ ការមនិមានសមាសភាពបី
របូននមៅរក្សមមៅសាលាដំបូងជំនុំជរមះមសចក្សថីក្សបុងមរឿងក្សថីបទឧរក្សិដឌ និងសមាសភាពននតុលាការ 
ដដលមានវសិមតិភាពននមុខងារមចទរបកាន ់ មសុើបសួរ និងជំនុជំរមះ។ កាលណាសាលាដំបងូ 
ឬសាលាឧទនរណ៍ ជំនុជំរមះក្សថមីោយមានសមាសភាពមនិរសបមៅតាមលក្សេខណឍ តរមូវមោយចាប4់0 
មនាះជាមូលម តុដដលនា ំ តុលាការក្សំពូលបដិមសធមសចក្សថសីមរមចរបស់តុលាការោងំ   ។ 
មោលបំណងសំខានន់នចំ  ចទីមយួននមារតា ៤១៩ មនះគឺថា ភាគនីនមរឿងក្សថរីតូវទទួលបានការ
                                                 
39 កំ្សណតស់មាគ ល់ កាលណាអ្បក្សនិពននមរបើដតមារតា មោយមនិមានបញ្ជ ក្សច់ាបណ់ាចាស់លាស់ គឺអ្បក្សនិពននសំមៅ
ដតមៅមលើមារតាោងំឡាយននរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  ឆ្ប ២ំ០០៧ប៉ុមណាត ះ។ 

40 ក្សរណីខលះចាបកំ់្សណតក់ារមនិមោរពលក្សេខណឍ តរមូវមនះនា ំ មានមមាឃភាពមសចក្សថីសមរមច ដដលមចញមោយ
តុលាការោងំមនះ សូមមមើលមារតា ៥៤ មារតា ២៨៨ និងមារតា ៣៧៤ ក្សបុងមលខមោងខាងមរកាម មោះបីជា
ម តុផលមនះដូចោប នឹងចំណុចទី៥ ននមារតា ៤១៩ “ការបំពាន ឬមភលចទរមងក់ារ ដដលចាបប់ចដតថិថារតូវទុក្សជា
មមាឃៈ” ក្សម៏ោយ ក្សរ៏បដ លជាមគអាចអ្ះអាងបានដូចោប ជាមូលោឌ នមដើមផបីថឹងសាទុក្សេមៅតុលាការកំ្សពូលបានដដរ 
ឈរមលើមូលម តុសមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ។ 



 

 

 

មូលម តុននបណថឹ ងសាទុក្សេ ក្សបុងនីតិវធិីរព មទណឍ ក្សមពុជា(ភាគ ១) 
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កាតម់សចក្សថមីោយមៅរក្សម ដដលមានសមាសភាពថមី គនំតិថមីមនិពាក្សព់ន័នពីអ្វីដដលខលួនធាល បប់ាន
ពិភាក្សា ឬសមរមចមសចក្សថីពីមុន រពមោងំរបកានភ់ាពមនិលំមអ្ៀង មានអ្ពារក្សឹតភាពមដើមផផីថល់
យុតថិធម ៌និងដសវងរក្សការពិត។ ខាងមរកាមមនះគឺជាមសចក្សថីបក្សរសាយមៅមលើក្សរណីនីមយួៗដដល 
មគយល់មឃើញថា ជាសមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ។ 

ក្សរណីទីមយួ គឺមៅមពលដដលមានការបដិមសធ មោយតុលាការក្សំពូល មលើសាលដីកា
សាលាឧទនរណ៍ម ើយតរមូវបងវិល  សាលាឧទនរណ៍កាតម់សចក្សថមី ើងវញិ ចាបក់្សណំតថ់ា សមាស 
ភាពននអ្ងគជំនុំជរមះននសាលាឧទនរណ៍ននការជំនុំជរមះមលើក្សទី២មនះ រតូវមានសមាជិក្សថមមីផសងពី
សមាសភាពពីមុន។41 មបើសិនជាសាលាឧទនរណ៍មនិបថូរសមាសភាពថមី ដតយក្សមៅរក្សមដដលកាត ់
មសចក្សថីមលើក្សទីមយួមក្សចូលរមួជំនុំជរមះមលើក្សទ២ី មនាះសមាសភាពននអ្ងគជនុំំជរមះមនះគឺមាន
ភាពផធុយនឹងចាប ់ ដដលជាមូលម តុនាឲំ្យតុលាការក្សំពូលអាចរចនមចលសាលដកីាសាលា
ឧទនរណ៍បាន មោយមោងមលើមូលម តុសមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ។ 

ក្សរណីមយួមទៀត(ក្សរណីទីពីរ)ននសមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ ដូចជាការជំនុំ-
ជរមះមរឿងក្សថបីទមលមើសឧរក្សិដឌមៅសាលាដំបូងដដលចាប4់2 តរមូវឲ្យមានសមាសភាពមៅរក្សមបី
របូ43។ មបើសិនជាសាលាដំបងូមនិមោរពតាមបចដតថិមនះ មោយមានសមាសភាពដតមៅរក្សមមយួ
របូ    ជាការកាតម់សចក្សថីដដលសមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ។ ក្សបុងក្សរណីមនះមគអាច
មចទសួរជាឧបមាថា មបើសិនជាមៅសាលាឧទនរណ៍មនិមានភាគី44ណាមយួ មលើក្សពីសមាសភាព

                                                 
41  សូមមមើលមារតា ៤៣៩ រតងចំ់ណុចពាក្សព់ន័នដចងថា “...កាលណាតុលាការកំ្សពូលបដិមសធមសចក្សថីសមរមចដដល
មគតវ៉ា តុលាការកំ្សពូលបចជូ នមរឿង និងគូភាគីមៅចំមពាះមុខសាលាឧទនរណ៍មយួមផសងមទៀត ឬមៅចំមពាះមុខ
សាលាឧទនរណ៍ដដដល ប៉ុដនថមានសមាសភាពថមីមផសងពីសមាសភាពមុន”។  ោ៉ងណាក្សម៏ោយ មគ   រតូវយល់
រច  ថា សមាសភាពននអ្ងគជំនំុជរមះសាលាឧទនរណ៍ដដលរតូវកាតម់សចក្សថីជាថមីមលើមរឿងក្សថីដដដល ក្សបុងក្សរណីដដល
មានការបថឹងោស់នឹងសាលដីកាកំ្សបាងំមុខរបស់សាលាឧទនរណ៍ សូមមមើលមារតា ៤១៥ “សាលដីកាមចញតាម  
បណថឹ ងោស់” រតងចំ់ណុចពាក្សព់ន័នថា “មរឿងរតូវមលើក្សមក្សជំនំុជរមះមៅមុខសាលាឧទនរណ៍ដដដល....” ។ មោយ
ម តុ មារតា ៤១៥ មនះមនិមានដចងល   តពីពាក្សយ “សាលាឧទនរណ៍ដដដល” អ្បក្សនិពននយល់ថា មារតាមនះសំមៅ
មលើសមាសភាពដដដលននអ្ងគជំនំុជរមះរបស់សាលាឧទនរណ៍ ដដលការបក្សរសាយមនះ មោងមៅមលើមារតា 
៤៣៩ ខាងមលើ។ 

42  សូមមមើលមារតា ២៨៩ ដដលដចងរតងចំ់ណុចពាក្សព់ន័នថា “... សាលាដំបូងសមរមចជារក្សរមសមូ ភាពដដលមាន
មៅរក្សម ៣(បី) រូប ចំមពាះបទឧរកិ្សដឌ...”។  

43  សូមមមើលមារតា ៣៤៨ ចំមពាះក្សរណីមរឿងក្សថីរព មទណឍ ជាបទមលមើសមជឈមឹ ដតសមាសភាពមៅរក្សមមានបីរូបវញិ 
គឺមានលក្សេណៈផធុយពីក្សរណីមនះមោយម តុថា ចាបអ់្នុញ្ដ តឲ្យមៅរក្សមបនថមានសមតទកិ្សចចមដើមផជីរមះដដដល។  

44   ភាគីនាមពលមនះសំមៅមលើ អ្យយការ ភាគីមាច ស់បណថឹ ងឧទនរណ៍ និងចុងបណថឹ ងឧទនរណ៍។ 



 
 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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មនិរសបចាបន់នតុលាការសាលាដបំូង ម ើយសាលដកីាសាលាឧទនរណ៍មនិពនិិតយ មលើចំណុច
មនះ មតើភាគីអាចមលើក្សយក្សចំណុចមនះជាមូលម តុននបណថឹ ងសាទុក្សេ មដើមផឲី្យតុលាការក្សំពូល
រចនមចលសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍បានដដរមទ។ តាមទសសនៈរបស់អ្បក្សនិពនន រក្សមនីតិវធិី
រព មទណឍ ក្សមពុជាមនិបានក្សណំតជ់ាក្សល់ាក្សព់ីការមថាល ះសិទនិបថឹងតវ៉ា មោយសារការមនិបានអ្ះអាង
ដបបមនះនាមពលសវនាការមៅតុលាការជានម់រកាមមនាះមទ។ ដូមចបះភាគីមៅដតអាចមលើក្សម ើង
មៅក្សបុងប    សាទុក្សេបាន ម ើយតុលាការក្សំពូលអាចសមរមចមសចក្សថីឈរមលើមូលោឌ នមនះ។ 
មា៉ងវញិមទៀត មោយសារក្សបុងមរឿងក្សថីរព មទណឍ  តុលាការរព មទណឍ ជាតុលាការសក្សមម ដូមចបះ 
មោះបីជាភាគមីនិមលើក្សពចីំណុចមនះមៅក្សបុងបណថឹ ងសាទុក្សេ ក្សតុ៏លាការក្សពូំលអាចមលើក្សម ើងពី
សមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ មោយឆនាធ នុសិទនបិានដដរ។ 

ក្សរណីទីបី គឺសមាសភាពននតុលាការមនិរសបចាបដ់ដលហាមឃាតវ់សិមតិភាពននមុខ
ងារមចទរបកាន ់ មសុើបសួរ និងជំនុជំរមះននមៅរក្សម។45 ការហាមឃាតដ់បបមនះគឺមានមោល
បំណងឲ្យមរឿងក្សថីរតូវទទួលបានការកាតម់សចក្សថី (ឬមសុើបសួរ) មោយបុគគលដដលមនិពាក្សព់ន័ននឹង
នីតិវធិពីីមនុ មដើមផធីានាអ្នាគតិ (ភាពមនិលមមាៀង)ជាអាទិ៍។ល។ មា៉ងមទៀត ដូចដដលមគនិោយ 
មរបៀបមធៀបជាទូមៅមោយរបដូចមៅនឹងក្សឡីាបាល់ោត ់ ដដលមនុសសមាប ក្សម់និអាចជាក្សីឡាក្សរ
ផង នងិជាអាជាញ ក្សណាថ លផងបានមនាះមទ។ ក្សរណីដបបមនះ អាចមក្សើតមានម ើងមោយសារមៅរក្សម 
ឬរពះរាជអាជាញ  អាចនឹងរតូវបានតមមលើងតំដណង ដតងតាងំ ឬផ្ទល ស់បថូរមៅវញិមៅមក្សក្សបុងចំមណាម
មុខងារោងំមនះ។ ឧោ រណ៍ រពះរាជអាជាញ ដដលមធវើបណថឹ ងអាជាញ  (មចទរបកាន)់ មៅសាលា
ដំបូងមខតេ-រក្សរង អាចរតូវបានដតងតាងំជាមៅរក្សម ជាអ្នុរបធាន ឬជារបធានសាលាឧទនរណ៍ 
ម ើយជំនុជំរមះមលើមរឿងក្សថីដដដល ដដលខលួនធាល បម់ធវើបណថឹ ងអាជាញ ។ ចណុំចមនះ អាចមានបញ្ា

                                                 
45សូមមមើលមារតា ៥៤ “មៅរក្សមមសុើបសួរមនិអាចចូលរមួក្សបុងការជំនំុជរមះមរឿងរព មទណឍ  ដដលខលួនបានចតក់ារក្សបុង
ឋានៈជាមៅរក្សមមសុើបសួរបានមទ មបើពំុដូមចបះមទ ការជំនំុជរមះរតូវចតទុ់ក្សជាមមាឃៈ”។ សូមមមើលផងដដរមារតា 
២៨៨  “រវាងមុខងារជាមៅរក្សម និងមុខងារជារពះរាជអាជាញ  ឬជារពះរាជអាជាញ រង គឺមានវសិមតិភាពនឹងោប ោ៉ង
ោចខ់ាត។ មៅរក្សមណាដដលបានបំមពញមុខងារក្សបុងឋានៈជារពះរាជអាជាញ  ជារពះរាជអាជាញ រង ឬជាមៅរក្សមមសុើប
សួរមលើមរឿងណាមយួ មនិអាចចូលរមួក្សបុងការជំនំុជរមះមរឿងមនាះបានមទ មបើពំុដូមចប ះមទ សាលរក្សមនឹងរតូវទុក្សជា
មមាឃៈ” និង មារតា ៣៧៤ “មៅរក្សមណាមាប ក្សដ់ដលបានបំមពញកិ្សចចមចទរបកាន ់ ឬមសុើបសួរ ឬដដលបានចូលរមួ
ជំនំុជរមះសាលាដំបូងរចួម ើយមនាះ មនិអាចនឹងចូលរមួជំនំុជរមះមៅសាលាឧទនរណ៍ក្សបុងឋានៈជារបធាន ឬមៅរក្សម
ចំមពាះមរឿងដដដលមនាះបានម ើយ”។ សូមមមើលផងដដររដឌធមមនុចដ      ១២៩ថមី និងមារតា១៣១ថមី ដដលសំមៅ
ការដបងដច ោចពី់ោប ពីមុខងារមធវើបណថឹ ងអាជាញ  (សរមាបក់ារមចទរបកាន ់ សូមមមើលមារតា ៤ ននរក្សមនីតិវធីិរព ម
ទណឍ ) និងមុខងារជំនំុជរមះក្សថី ។ 



 

 

 

មូលម តុននបណថឹ ងសាទុក្សេ ក្សបុងនីតិវធិីរព មទណឍ ក្សមពុជា(ភាគ ១) 
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មចទដដលមមធាវអីាចមមើលរលំង ឬមនិបានបថឹងសាទុក្សេមលើចំណុចមនះ46 មៅមពលដដលមមធាវ ី
ទទួលការពារក្សថីមៅតុលាការក្សំពូល ពុំបានថតចមលងឲ្យបានសពវរគបនូ់វសំណំុមរឿង ជាពិមសស
តាមបទពិមសាធនជ៍ាក្សដ់សថង ដដលរក្សឡាបចជ ីមយួចំនួនពុំ  ថតចមលងសំណំុមរឿងោងំមូល    
មោយរោនដ់តបញ្ជ ក្សថ់ា យក្សដតដផបក្សសំខាន់ៗ ននសំណំុមរឿងដដលរគបរ់ោនស់រមាបក់ារពារក្សថីបាន
ម ើយ (រក្សឡាបចជ ីពុំដមនជាមមធាវ ី មនិយល់ពីតួនាទីមមធាវ ី យុទនសាស្រសថ និងរទឹសថីននមរឿងក្សថី
របស់មមធាវ ីម ើយក្សម៏និដមនជាតួនាទីរបស់រក្សឡាបចជ ីក្សបុងការមធវើដូមចបះដដរ47)។ 

ដូមចបះជាសរបុមក្ស សមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ មានជាអាទិ៍ដូចជា សាលា-
ឧទនរណ៍មានសមាសភាពមៅរក្សមដដដល ក្សបុងក្សរណីមរឿងក្សថីដដលបងវិលពតុីលាការក្សំពូលមដើមផី
ជំនុំជរមះសារជាថមជីាមលើក្សទីពីរ ការមនិមានសមាសភាពបរីបូននមៅរក្សមមៅសាលាដំបូងជំនុ-ំ
ជរមះមសចក្សថកី្សបុងមរឿងក្សថីបទឧរក្សិដឌ និងសមាសភាពននតុលាការដដលមានវសិមតិភាពននមុខងារ
មចទរបកាន ់ មសុើបសួរ និងជំនុំជរមះ គឺជាមូលម តុដដលមមធាវអីាចបថឹងសាទុក្សេ មៅតុលាការ
ក្សំពូល មដើមផរីចនមចលសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍។ 

                                                      (មៅមានតមៅមលខមរកាយ) 

                                                 
46ដូចបានអ្ះអាងខាងមលើ តុលាការរព មទណឍ ជាតុលាការសក្សមម ដូមចបះតុលាការអាចមលើក្សពីចំណុចមនះមោយ 
 ឆនាធ នុសិទនិបានដដរ។ ោ៉ងណាក្សម៏ោយ មនះជាតនួាទីចមផងរបស់មមធាវកី្សបុងការជយួ ដល់តុលាការមដើមផកីារពារ
របមោជនរ៍បស់កូ្សនក្សថី និងរបមោជនយុ៍តថិធម ៌ដដលរតូវមធវើការឲ្យបានអ្ស់ពីចិតថពីមថលើមពីសមតទភាព (due diligent) 
មនិរតូវពឹងមលើតុលាការមោយម តុថា តុលាការអាចមរបើឆនាធ នុសិទនិដបបមនះបានមទ។ 

47ជាពិមសសមមធាវថីមីដដលទទួលការពារក្សថីបនថមៅដំណាក្ស់កាលតុលាការកំ្សពូល។ សូមមមើលផងដដរមារតា ១២៩  
មុខងាររបស់រក្សឡាបចជ ី ជាអាទិ៍។ ល។ មានការមលើក្សម ើងជាញយដង អំ្ពីបញ្ា មនះ ោងំមៅក្សបុងក្សមមវធីិសិកាេ -
សាលាមមធាវ ីឬមហាសនបិបាតរបចឆំ្ប រំបស់គណៈមមធាវផីងដដរ។ ោ៉ងណាក្សម៏ោយមគអាចយល់ថា មនះអាចជា
កំ្ស ុសរបស់មមធាវផីងដដរ មបើសិនជាខលួនមនិពាោមតវ៉ាឲ្យអ្ស់ពីចិតថពីមថលើមពីសមតទភាព(due diligent) មៅ
រក្សឡាបចជ ីកានសំ់ណំុមរឿង ឬ មៅរក្សមទទលួបនធុក្ស ឬអ្ងគភាពដដលរគបរ់គងរក្សឡាបចជ ី ជាអាទិ៍។ ល។ 
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អនុបបោនគណ្ន ី
 

         កុ្សយ គននី   
 

១. មសចក្សថមីផថើម  
មដើមផអី្នុវតថគមរមាងអ្វីមយួ ឬមសចក្សថីរតូវការអ្វីមយួ មបើមគោម នរបាក្សខ់លួនឯងរគបរ់ោនម់ទ  

មគដតងដសវងរក្សរបាក្សព់ីរបភពខាងមរៅមដើមផផីគតផ់គងគ់មរមាង ឬមសចក្សថីរតូវការមនាះ មោយការខចី
របាក្សព់រីបភពមនាះ។ មដើមដំបងូបំផុតការឲ្យខចីរតូវបានមធវើម ើងតាមរយៈការសាគ ល់ោប  នងិការមជឿ
ទុក្សចិតថោប ។  ការផថល់ក្សមចីតាមរយៈការមជឿទុក្សចិតថោប  មិនអាចផថល់នូវសនថិសុខដល់មាច ស់-
បំណុលជានិចចមទ។ ជួនកាលកូ្សនបណុំលមនិសងរបាក្សវ់ញិ មោយរបការណាមយួ ដូចជាការ
ខាតបង ់ ភាពោល់រចក្សោម នរបាក្សស់ង ឬមានគនំិតមនិលាចងប់ំបាតប់ំណុលជាមដើម។ វធិមីយួ
ក្សបុងការោមោរបំណុលមក្សវញិគឺរតូវបថឹងមៅតុលាការ មដើមផបីងាគ បឲ់្យកូ្សនបំណុលសងរបាក្សម់ក្ស
មាច ស់បំណុលវញិ។ ប៉ុដនថក្សបុងក្សរណីដដលកូ្សនបំណុលមៅដតមនិមានលទនភាពសងរបាក្ស ់ មាច ស់-
បំណុលមៅដតមនិអាចទទួលបាននូវការសងរបាក្សដ់ដដល។ ឬមោះបីកូ្សនបំណុលមានលទនភាព
សងក្សម៏ោយ មោយសារនីតិវធិីតុលាការសមុគសាម ញ និងអ្សូបនាល យ ការសមស្រងាគ ះតាមផលូវតុលាការ
មៅដតជាបញ្ា ដល់មាច ស់បំណុល។ 

មោយសារការឲ្យខចីតាមរយៈការមជឿទុក្សចិតថរវាងមាច ស់បណុំល និងកូ្សនបណុំល មនិសូវ
មានសនថិសុខ មគបានបមងេើតរក្សបខណឍ គតិយុតថមយួមទៀតមដើមផបីមងេើនសនថិសុខដល់មាច ស់បំណុល  
  ការធានាមោយបុគគល មាននយ័ថា មុននឹងកូ្សនបណុំលអាចទទួលក្សមចបីាន កូ្សនបំណុលរតូវរក្ស
មនុសសមាប ក្ស ់ឬមរចើននាក្ស ់(អាចជាបង បាូន ឬមតិថភក្សថិ ជាអាទិ៍) មក្សចូលរមួជួយ ធានាបណុំលក្សបុង
នយ័បងាេ រថា មបើកូ្សនបណុំលមនិសង បងបាូន ឬមតិថភក្សថិ របស់កូ្សនបណុំល ដដលជាអ្បក្សធានាមនាះ 
នឹងសងជំនួសកូ្សនបំណុល។  មមធាបាយមនះផថល់ឲ្យមាច ស់បំណុល នូវជមរមើសក្សបុងការោមោរ
បំណុល មពាលគឺ មបើកូ្សនបណុំលមនិសងមាច ស់បំណុលរតូវបងេំអ្បក្សធានាឲ្យសង តាមរយៈបណថឹ ង 
មៅតុលាការជាមដើម។   មមធាបាយមនះហាក្សដូ់ចជាលាសរមាបម់ាច ស់បំណុល ប៉ុដនថមាច ស់បំណុល

                                                 
 មលាក្ស កុ្សយ គននី ជាមមធាវមីៅការោិល័យមមធាវ ីមខអិ្ន ពិមរោះចាប។់ មលាក្ស កុ្សយ គននី របក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវមីៅក្សបុង
វស័ិយភតិសនា ិរចដ វតទុ, របតិបតថិការអ្ចលនវតទុ, ការសាងសង,់ រដឌបផមវណី និងរព មទណឍ ។ អ្បក្សនិពននសូម    
អ្រគុណដល់មលាក្សមមធាវ ីកុ្សយ នាម ដដលបានដណនា,ំ ពិនិតយ និងដក្សសរមួលអ្តទបទមនះ។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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មៅដតទទួលបនធុក្សហានភិយ័ដដដល មោយសារក្សបុងក្សរណីដដលអ្បក្សធានាោម នលទនភាពសង
មាច ស់បំណុលមៅដតមនិអាចរបមូលបណុំលរបស់ខលួនមក្សវញិបានដដដល។ 
 បនាធ បម់ក្សមទៀត មដើមផពីរងឹងសនថិសុខននបណុំលឲ្យកានដ់តរងឹមា ំ រក្សបខណឍ គតិយុតថមយួ
មទៀតរតូវបានអ្ភវិឌណនម៍ោយការធានាមោយវតទុ។ ការធានាមោយវតទុជាមូលោឌ នដដលមគបាន
មរបើគឺការបញ្ច ំ ឬការោក្ស ីុ់ប៉ូដតក្សមដើមផធីានាបណុំល។ វតទុដដលយក្សមក្សបញ្ច /ំ ីុប៉ូដតក្សគឺ អាច
ជាដីធលី (អ្ចលនវតទុ)   ការធានាដបបមនះ នាឲំ្យមាច ស់បណុំលបនទយនូវហានិភយ័របស់ខលួន មរពាះ
ក្សបុងក្សរណីដដលកូ្សនបំណុលមនិសងបំណុល មាច ស់បំណុលអាចមធវើការអ្នុវតថសិទនិរបស់ខលួន មោយ
សំុឲ្យតុលាការមធវើការអ្នុវតថមោយបងេំមៅមលើ ដីធលី ដដលកូ្សនបណុំលបានោក្សប់ញ្ច  ំឬោក្ស ីុ់ប៉ូដតក្ស 
មដើមផជីរមះបំណុលដដលកូ្សនបំណុលមនិបានសង។ 
 ការធានាបំណុលតាមរយៈការោក្សប់ញ្ច ំអ្ចលនវតទុ និង ីុប៉ូដតក្សគឺជាមមធាបាយដម៏ាន
របសិទនភាពចំមពាះមាច ស់បំណុល ប៉ុដនថចំនួនអ្ចលនវតទុមានក្សរមតិ។  ចំមពាះពាណិជជក្សរដដល
របក្សបរបរផថល់ ិរចដបផោន ដូចជាធនាោរជាអាទិ៍ មគរតូវមធវើការបមចចញឥណោនរបស់ខលួនឲ្យ
បានមរចើន តាមដដលអាចមធវើមៅបាន ដូមចបះការោមោរឲ្យមានអ្ចលនវតទុយក្សមក្សធានាបំណុល
មនាះនាឲំ្យអ្តិថិជនដដលោម នអ្ចលនវតទុមនិអាចចូលមៅរក្សឥណោនបាន ថវមីបើមគមានរទពយ
សមផតថិមផសងមទៀតក្សម៏ោយ ឧោ រណ៍ មាច ស់ហាងដដលមានទំនិញមៅមពញក្សបុងនដជាមដើម។  
ដូមចបះ ពាណិជជក្សរោងំមនាះងាក្សមក្សរក្សការធានាកាតពវក្សិចច (ធានាបំណុល) មោយចលនវតទុវញិ។ 
 ការធានាកាតពវក្សិចចមោយចលនវតទុមនះ រតូវបានមធវើម ើងជាពីររបូភាពគឺ ការធានាកាតពវក្សិចច 
មោយចលនវតទុរបូ ី (Tangible movable property) និងចលនវតទុអ្របូ ី (Intangible movable 
property)។ 
 ការធានាកាតពវក្សិចចមោយចលនវតទុរបូីអាចមធវើម ើងមរកាមរបូភាពដូចជា ការបញ្ច ចំលនវតទុ 
របាតិមភាគមោយអ្នុបផោន ដដលមានដចងក្សបុងរក្សមរដឌបផមវណីឆ្ប ២ំ០០៧ នងិការធានាមោយ
ទំនិញ និងចលនវតទុ ដដលមានដចងមៅក្សបុងចាបស់ថីពីរបតបិតថិការមានក្សិចចធានាឆ្ប ២ំ០០៧។ 

អ្តទបទមនះមផ្ទថ តដតមលើការធានាកាតពវក្សិចចមោយចលនវតទុអ្របូី និងជាពិមសសចលនវតទុ
អ្របូីរបមភទគណន។ី 

 
២. អ្វីដដលមៅថា “គណនី”? 

ការធានាកាតពវកិ្សចចមោយគណនីរតូវបានរគប់រគងមោយចាប់សថីពីរបតិបតថិការដដល
មានក្សចិចធានាឆ្ប ២ំ០០៧។ គណនីរតូវបានក្សណំតន់យិមនយ័មៅក្សបុងមារតា ៣.១១ ននចាបស់ថីពី 



 

 

អ្នុបផោនគណនី 
 

 

23 

 

របតិបតថិការដដលមានក្សិចចធានាដដលមានមសចក្សថីថា៖ 
 

“គណនី” សិទនិទទួលការទូោត់នថលទំនិញដដលបានលក្ស់ ឬបានជួល ឬនថលមសវាក្សមម 
 ដដលមនិដមនជាលិខិតសាប ម ឬក្សិចចសនាលក្ស់ដដលមានក្សិចចធានា។ 

 

មោងតាមមារតាមនះ មគមនិរតូវរច ំ “គណនី” (Account) ជាមយួគណនីធនាោរ
មទ។ គណន ី គជឺាក្សំណតរ់តាមយួដដលក្សតស់មាគ ល់សិទនរិបស់បុគគលមាប ក្សដ់ដលបានលក្សទ់ំនញិ 
ឬ មសវាមៅឲ្យបុគគលមាប ក្សម់ទៀត ម ើយបុគគលមាប ក្សម់ទៀតមនាះមនិោនប់ានទូោតន់ថលទំនិញ ឬ មសវា
មៅឲ្យបុគគលខាងមដើម។  ឧោ រណ៍ រក្សរម ុ៊នមអ្ប៊សីុី បានលក្សកុ់្សពំយូទរ័ ៥០ មរគឿងមៅឲ្យរក្សរម
 ុ៊នអ្ងគរអ្ភវិឌណន ៍ក្សបុងតនមលមយួមរគឿង ៧០០ ដុលាល រ ម ើយរក្សរម ុ៊ន អ្ងគរអ្ភវិឌណន ៍រតូវទូោត់
របាក្សក់្សបុងរយៈមពល ៣០នថង។ រក្សរម ុ៊ន មអ្ប៊សីុី បានមចញវកិ្សេយបរតមៅឲ្យ រក្សរម ុ៊ន អ្ងគរ
អ្ភវិឌណន ៍ ឬក្សតរ់តាមៅក្សបុងមសៀវមៅរបស់ខលួនពីការទទួលទំនញិ និងរបាក្សជ់ំពាក្សន់នរក្សរម ុ៊នអ្ងគរ
អ្ភវិឌណន។៍ វកិ្សេយបរត ឬការក្សតរ់តាទុក្សក្សបុងមសៀវមៅមនះ ជាភសថុតាងននសិទនិរបស់ រក្សរម ុ៊ន មអ្ប៊សីុី 
មដើមផទីទួលបានការទូោតរ់បាក្សន់ថលលក្សកុ់្សំពយូទរ័របស់ខលួនព ី រក្សរម ុ៊ន អ្ងគរអ្ភវិឌណន។៍  តាមភាសា 
គណមនយយ គណនដីដលបានមពាលមក្សមនះ មគមៅថាគណនីដដលរតូវទទួល។ 

លិខិតសាប ម (Instrument) គឺជាក្សណំតរ់តាដដលបងាា ញភសថុតាងពីសិទនទិទួលរបាក្ស ់
ដដលមនិដមនជាក្សិចចរពមមរពៀងរបាតិមភាគ (Security agreement) ឬក្សចិចសនាជួល (Lease) 
និងការមផធរមយួរបមភទដដលមក្សើតម ើង តាមការរបគល់ក្សបុងអាជីវក្សមមធមមតាមោយមានបិដឌិមលខ
ចំណារខបង (Endorsement) ឬអ្នុបផោនសិទន ិ (Assignment)។48 ពាក្សយមនះរាបប់ចចូ លោងំ 
ភសថុតាងននសិទនិរបាតិមភាគ (Certificated security) ផងដដរ។ ឧោ រណ៍ននលិខិតសាប មមាន
ដូចជា ប័ណត ខចីរបាក្ស់ (Promissory note) ដដលោម នអ្មមោយក្សិចចរពមមរពៀងរបាតិមភាគ 
វញិ្ដ បនបរតភាគ ុ៊ន។ ល។  

ក្សិចចសនាដដលមានក្សិចចធានា (Secured sale contract) មាននយ័ថា ក្សណំតរ់តា
ដដលបមងេើតកាតពវក្សិចចបងរ់បាក្ស ់ [កាតពវក្សិចចជាទកឹ្សរបាក្ស]់ និងសិទនិរបាតិមភាគ មលើទំនញិ ឬការ
ជួលទំនិញ (Security interest in, or lease of, goods)។49 កិ្សចចសនាដដលមានក្សិចច-
ធានាមនះមាននិយមនយ័ដូចោប នឹង Chattel paper មៅក្សបុងចាបអ់ាមមរកិាងំ (រក្សមពាណិជជក្សមម
រមួ មារតា ៩-១០៥(១)(៥)។ ឧោ រណ៍ននក្សិចចសនាដដលមានក្សិចចធានាមានដូចជា ក្សិចចសនា
ដដលលក្សទ់ំនិញមជឿ ម ើយអ្បក្សលក្សរ់ក្សាសិទនិរបាតិមភាគមលើទំនិញមនាះ។ សុខា ចុះក្សចិចសនា
                                                 
48 មារតា ៣.២៦ ចាបស់ថីពីរបតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា។ 

49 មារតា ៣.៦ ចាបស់ថីពីរបតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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ជួលរថយនថជាមយួ តារា ក្សបុងរយៈមពលមយួឆ្ប ។ំ សុខា យក្សក្សិចចសនាជួលរថយនថមនាះមៅធានា
ការខចីរបាក្សព់ី សំអ្លុ ចំនួន ៥០០ ដុលាល រ។ សុខា និង សំអ្លុ បានចុះក្សិចចរពមមរពៀងរបាតិមភាគ 
ដដលធានាមោយក្សិចចសនាជលួ។ ក្សិចចសនាោងំពីរមនះរមួោប ជាក្សិចចសនាដដល  ក្សិចចធានា។  

ោងំគណនី, លិខិតសាប ម, និងក្សចិចសនាដដលមានក្សិចចធានាសុទនដតោក្សទ់ងនឹងសិទនិ
ទទួលការទូោតជ់ារបាក្សោ់ងំអ្ស់ ប៉ុដនថគណនីជាសិទនទិទួលការទូោតរ់បាក្សោ់ងំឡាយណា
ដដលមនិដមនជាលិខិតសាប ម និងក្សិចចសនាដដលមានក្សចិចធានា។ ឧោ រណ៍ជាក្សដ់សថងនន
គណនី គគឺណនដីដលរតូវទទួល (Account receivable)។ ឯក្សសារភសថុតាងននគណនីដដល
រតូវទទួលមានដូចជាឯក្សសាររបគល់ទំនិញ ម ើយអ្បក្សទទួលទំនិញមនិោនប់ងរ់បាក្សន់ថលទំនិញ
ជាមដើម មពាលគឺការទទួលទំនិញមោយជំពាក្ស។់  

 
៣. ការធានាកាតពវកិ្សចចមោយការមធវើអ្នុបផោនគណនី 

ឧោ រណ៍ រក្សរម ុ៊នផគត់ផគង់មរគឿងសំណង់មួយមានអ្តិថិជនជាមរចើន ជាអ្បក្សម ៉
 រសំណង។់ រក្សរម ុ៊នមនះមានមជាគជយ័ក្សបុងការមធវើអាជីវក្សមម រ ូតដល់មពលមយួោតច់ងព់រងីក្ស 
អាជីវក្សមមមនះឲ្យធំរសបនឹងមសចក្សថីរតូវការននទីផារសំណង។់ ដតអ្កុ្សសល រក្សរម ុ៊នខវះមដើមទុន
មដើមផពីរងីក្សអាជីវក្សមម។ បញ្ា មាង៉គឺ មោយសារលំ ូរសាចរ់បាក្សម់ានការក្សក្សសធះ មោយសារ
អ្បក្សម ៉ រសំណងជ់ាមរចើនបងវិលរបាក្សម់ក្សឲ្យរក្សរម ុ៊នមនិោន។់ មដើមផពីរងីក្សអាជីវក្សមមបាន 
រក្សរម ុ៊នគិតចងខ់ចីរបាក្សព់ីធនាោរ ដតមគមនិមានអ្ចលនវតទុមដើមផយីក្សមៅោក្សធ់ានាបំណុល។ 
រក្សរម ុ៊នក្សម៏ៅចរចរជាមយួធានាោរមដើមផខីចីរបាក្ស ់ មោយរបាបធ់នាោរថា ខលួនមានគណនី
ដដលរតូវទទួល ដដលមានទឹក្សរបាក្សជ់ាមរចើនក្សបុងមយួដខៗ។ រក្សរម ុ៊នបញ្ជ ក្សថ់ា ខលួនចងខ់ចីរបាក្ស់
មយួចំនួន ម ើយជា   រនឹងការសងរបាក្សម់នះ រក្សរម ុ៊ននឹងមធវើអ្នុបផោនគណនីដដលរតវូទទួល
ោងំអ្ស់ ឬក្សបុងចនំួនណាមយួឲ្យធនាោរ។ មនះជាការយក្សសិទនមិលើបណុំលមៅធានាបណុំល។ 
ជាទូមៅ ធនាោរមនិឲ្យរបាក្សខ់ចីមសមើនឹងចំនួនននគណនដីដលរតូវទទួលម ើយ។ ឧោ រណ៍ អ្បក្ស
ផគតផ់គងម់ានគណនដីដលរតូវទទួលចំនួន ១០០.០០០ ដុលាល រ យក្សមៅធានា។ ធនាោរអាចផថល់
ក្សមច ី៨៥% ននចំនួនទឹក្សរបាក្សន់នគណនដីដលរតូវទទួល។  

កាលណាមានការរពមមរពៀងោប  ក្សបុងការឲ្យខចីជាថបូរនឹងការមផធរសិទនិមលើគណនីដដលរតូវ
ទទួល ភាគីោងំពីរចុះក្សិចចរពមមរពៀងមយួ ដដលមគមៅថា ក្សិចចរពមមរពៀងរបាតិមភាគ (សូ មមើល
និយមនយ័ក្សបុងមារតា ៣.៧ ននចាបស់ថីពីរបតបិតថិការដដលមានក្សចិចធានា)។ មៅក្សបុងក្សិចចរពមមរពៀង
មនះ មគយក្សគណនីដដលរតូវទទួលមធវើជារបាតិមភាគ (Collateral) ដដលជាវតទុសរមាបធ់ានាថា 



 

 

អ្នុបផោនគណនី 
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កាលណាកូ្សនបណុំលមនិសងបំណុលមទ មាច ស់បំណុលមានសិទនិោមោរយក្សរបាតិមភាគមនាះ។ 
ដូមចបះដំមណើ រការននការមផធរសិទនិមលើ ឬអ្នុបផោនគណនីរតវូបានដូចខាងមរកាមមនះ ៖ 

១. អ្បក្សផគតផ់គងល់ក្សទ់ំនិញឲ្យអ្តថិិជនមោយឲ្យជំពាក្ស ់
២. អ្បក្សផគតផ់គងក់្សតរ់តាគណនីដដលរតូវទទួលពីអ្តិថិជន។ អ្តិថិជនមនះមគមៅថា “កូ្សន-

បំណុលគណន”ី (Account debtor or Obligor on account)។ មោងតាមមារតា ៣.៩ នន
ចាបស់ថីពីរបតិបតថិការដដលមានក្សិចចធានា កូ្សនបណុំលគណនីគ ឺជាបុគគលដដលជំពាក្សក់ាតពវក្សិចច
ក្សបុងគណន,ី ក្សិចចសនាលក្សដ់ដលមានក្សិចចធានា, ឬរទពយអ្របូីដនទមទៀត។ 

៣. អ្បក្សផគតផ់គងសំុ់ខចីរបាក្សព់ីរគះឹសាទ នឥណោន (ឬរគឹះសាទ នដដលផថល់របាក្សក់្សមច)ី (Lending 
Institution)។ 

៤. អ្បក្សផគតផ់គងធ់ានាចំមពាះរគះឹសាទ នឥណោនថា ជាថបូរនងឹរបាក្សក់្សមចមីនះ ខលួននឹងមផធរ
សិទនមិលើគណនីដដលរតូវទទលួ (ឬមធវើអ្នុបផោនគណនដីដលរតូវទទួល) ដដលមានមៅមពល
បចចុបផនប ឬដដលនឹងទទួលបាននាមពលអ្នាគត របស់ខលួនមៅឲ្យរគឹះសាទ នឥណោន។50 មនះជា
ការយក្សគណនមីក្សមធវើជារបាតិមភាគ។ រគះឹសាទ នឥណោនយក្សការ    មលើរបាក្សក់្សមចរីពមោងំ
នថលមសវាឥណោន។ 

៥. អ្បក្សផគតផ់គងស់នាថា ក្សបុងក្សរណីដដលខលួនខក្សខានសងបំណុលដល់រគឹះសាទ នឥណោន 
រគឹះសាទ នមនាះមានសិទនិោមោរយក្សគណនីដដលរតូវទទួលពីអ្តិថិជន ដដលជាកូ្សនបំណុលគណនី។
មៅក្សបុងក្សចិចរពមមរពៀង មគអាចដចងពីរពតឹថិការណ៍មនិអ្នុវតថកាតពវក្សិចច51 (Event of default) មដើមផី
ក្សំណតច់ំណុចននមពលមវលា ដដលអាចឲ្យរគឹះសាទ នឥណោនោមោរយក្សគណនដីដលរតូវទទួល
ពីកូ្សនបំណុលគណន។ី 

៦.មៅក្សបុងក្សិចចរពមមរពៀងមនះ មគអាចដចងពី ខ ដដលតរមូវឲ្យមានការជូនដំណឹងដល់
កូ្សនបំណុលគណនីបានដឹងពសិីទនិរបស់រគឹះសាទ នឥណោនមលើគណនី ឬមនិបាចជូ់នដណឹំងមៅ
កូ្សនបំណុលគណន ី មដើមផ ី  សវាងកុ្សំឲ្យកូ្សនបំណុលគណនីដឹងពសីាទ នភាព ិរចដ វតទុរបស់អ្បក្ស-
                                                 
50  សូមមមើលមារតា ២៥ ចាបស់ថីពី របតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា។  មារតា ២៥.២ អ្នុញ្ដ តឲ្យការមរបើរបាស់ 
របាតិមភាគដដលកូ្សនបំណុលកំ្សពុងមានបចចុបផនប ឬដដលនឹងទទលួបាននាមពលអ្នាគត។ ឧោ រណ៍ មៅមពល
ចរចជាមយួធនាោរ អ្បក្សផគតផ់គងម់ានគណនីដដលរតូវទទលួពីអ្បក្សម ៉ រសំណង៥់រូប ដដលមានទឹក្សរបាក្ស ់
១០.០០០ដុលាល រ។ ោតអ់ាចធានាជាមយួធនាោរថា ោតសំុ់ោក្សគ់ណនីោងំមនះជារបាតិមភាគបចចុបផនប ម ើយ 
តមៅមុខមទៀត មបើោតម់ានគណនីមផសងមទៀត ោតសំុ់យក្សគណនីដដលមក្សើតមាននាមពលអ្នាគតោងំមនាះ មក្សមធវើជា-
របាតិមភាគមទៀតមៅក្សបុងកិ្សចចរពមមរពៀងបចចុបផនប។ 

51 មារតា ៤៦ ននចាបស់ថីពីរបតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា។   មារតា ៣៨៩.ឃ ននរក្សមរដឌបផមវណី មបើក្សមសរភីាពឲ្យ      
ភាគីកំ្សណតយ់ក្សរពឹតថិការណ៍ណាមយួតាមការរពមមរពៀងោប  មក្សមធវើជារពឹតថិការណ៍ននការមនិអ្នុវតថកាតពវកិ្សចច។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 

 

  26 

 

ផគតផ់គង។់52 មបើសិនជាមានការតរមូវឲ្យជូនដំណឹងដល់កូ្សនបំណុលគណនី មគអាចដចងអ្ំពី
កាតពវក្សិចចរបស់កូ្សនបំណុលគណនីរតូវបងរ់បាក្សម់ក្សរគឹះសាទ នឥណោនមោយផ្ទធ ល់53 ឬបងម់ៅ
ឲ្យអ្បក្សផគតផ់គង។់54 

៧.ក្សបុងក្សរណីដដលក្សិចចរពមមរពៀងដចងថាកូ្សនបណុំលគណនី (អ្តថិិជន) រតូវទូោតគ់ណនី
ដល់អ្បក្សផគតផ់គងម់ោយផ្ទធ ល់ កូ្សនបណុំលគណនីរតូវបនថទូោតគ់ណនីដដលរតូវទទួលឲ្យអ្បក្សផគត់
ផគងដ់ដដល មោះបគីណនមីនះរតូវបានមផធរ ឬមធវើអ្នុបផោនឲ្យមៅរគឹះសាទ នឥណោនក្សម៏ោយ។ 

៨.កិ្សចចរពមមរពៀងអាចដចងថា កូ្សនបំណុលគណនីរតូវរក្សាតនមលគណនីក្សបុងក្សរមិតមួយ 
(ឧោ រណ៍ ១៣០%) ននចំនួនទកឹ្សរបាក្សក់្សមច ី ម ើយតួមលខមនះរតូវរាយការណ៍មក្សរគឹះសាទ ន
ឥណោនជារយៈមពលមទៀងោត ់ ឬរគឹះសាទ នឥណោនអាចចុះមៅពិនតិយពីសាទ នភាពននគណនី
មនះមៅមពលណាមគចងដ់ងឹ។ មៅមពលណាមយួដដលមានការបំពានមលើក្សិចចរពមមរពៀង ឬសាទ ន
ភាពគណនធីាល ក្សចុ់ះពីតនមលដដលបានក្សំណត ់ អ្បក្សផគតផ់គងអ់ាច(តាមមសចក្សថីដចងននក្សចិចរពមមរពៀង) 
ោមោរឲ្យអ្បក្សផគតផ់គងរ់បមូលគណនី រពមោងំបងាគ បឲ់្យកូ្សនបំណុលគណនីទូោតគ់ណនីឲ្យរគឹះ 
សាទ នឥណោនមោយផ្ទធ ល់55 (កាលណាក្សិចចរពមមរពៀងមនិោមោរឲ្យកូ្សនបណុំលគណនបីង់
របាក្សទូ់ោតម់ោយផ្ទធ ល់មៅរគឹះសាទ នឥណោន)។ 

ដារកាមមៅដផបក្សខាងមរកាយ ពនយល់បងាា ញពីរមបៀបមធវើអ្នុបផោនគណន។ី 
 
 

                                                 
52 មារតា ៥០៣ ននរក្សមរដឌបផមវណីដចងថា មដើមផអីាចតតាងំចំមពាះកូ្សនបំណុល អ្នុបផោយី (រគឹះសាទ នឥណោន) 
រតូវជូនដំណឹងដល់កូ្សនបំណុលគណនី។ មោះបីោ៉ងមនះក្សថី មារតា ២៥.៤ ននចាបស់ថីពីរបតិបតថិការដដលមានកិ្សចច
ធានាមនិតរមូវឲ្យជូនដំណឹងមទ។ ដតមបើកិ្សចចរពមមរពៀងរបាតិមភាគោមោរឲ្យជូនដំណឹងមៅកូ្សនបំណុលគណនីវញិ 
ការជូនដំណឹងមនាះរតូវបញ្ជ ក្សពី់សិទនិអ្វីខលះដដលរតូវមធវើអ្នុបផោន ម ើយរតូវបញ្ជ ក្សទ់ទលួសាគ ល់មោយអ្នុបផោយី 
(អ្បក្សផគតផ់គង)់ ឬអ្នុបផោនិក្ស ម ើយមនិចបំាចរ់តូវមបើក្សបងាា ញពីខដចង និងលក្សេខណឍ នានាននកិ្សចចរពមមរពៀងរបាតិ-
មភាគម ើយ (មារតា ២៥.៥)។ 

53 ជាការជាក្ស់ដសថង អ្បក្សផគត់ផគង់មិនចង់ឲ្យកូ្សនបំណុលគណនីទូោត់គណនីឲ្យរគឹះសាទ នឥណោនមោយផ្ទធ ល់មទ 
មរពាះមគរតូវការបងវិលរបាក្សរ់ក្សសីុបនថ។ អ្បក្សផគតផ់គងច់ងប់ងក់ាររបាក្សឲ់្យរគឹះសាទ នឥណោនវញិ ជាការរបមសើរ។ 

54 មោងតាមមារតា ២៥.៧ ននចាបស់ថីពីរបតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា កាលណាមាច ស់បំណុល/អ្នុបផោយី (អ្បក្ស
ផគតផ់គង)់ ជូនដំណឹងមៅកូ្សនបំណុលគណនី (អ្តិថិជន) ថាគណនីរតូវបានមធវើអ្នុបផោនរចួម ើយ រពមោងំបញ្ជ ក្ស់
ថាកូ្សនបំណុលគណនីរតូវបងឲ់្យអ្នុបផោនិក្សវញិមនាះ (រគឹះសាទ នឥណោន) មនាះកូ្សនបំណុលគណនីរតូវបដងវរការ
បងរ់បាក្សម់នាះមៅឲ្យអ្នុបផោនិក្សវញិ។ ប៉ុដនថ មបើអ្នុបផោយី (អ្បក្សផគតផ់គងម់និោនប់ានជូនដំណឹងពីការមធវើអ្នុបផោន
គណនីមទមនាះ កូ្សនបំណុលគណនីរតូវបងរ់បាក្សឲ់្យអ្បក្សផគតផ់គង ់(មារតា ២៥.៦)។ 

55 សរមាបព់ត័ម៌ានបដនទមអំ្ពី សិទនិោមោររបស់រគឹះសាទ នឥណោន សូមមមើលមារតា ២៥ ននចាបស់ថីពី របិតិបតថិការ 
   ដដលមានកិ្សចចធានា។ 



 

 

អ្នុបផោនគណនី 
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៤. ការមធវើសុរកឹ្សតក្សមមននគណនី 
អ្បក្សផគតផ់គងរ់បដ លជាមនិខចីរបាក្សព់ីរបភពដតមយួមទ។ មគរបដ លជាខចីពរីបភពមផសង

មទៀត ម ើយយក្សគណនីមនាះមៅធានាបំណុលដូចោប ។ ក្សបុងក្សរណីមនះ រគឹះសាទ នឥណោន
ដដលមយើងក្សំពុងបានមពាលមក្សមនះ របដ លជារតូវគិតគូរពីផលរបមោជនរ៍បដជងោប ជាមយួ
របភពឥណោនមផសងមទៀត។ មដើមផយីក្សមរបៀបមលើរបភពឥណោនដនទមទៀតមលើរបាតិមភាគដត
មយួ រគឹះសាទ នឥណោន រតវូមធវើសុរក្សឹតក្សមមសិទនិអ្នុបផោនរបស់ខលួន (perfection of security 
interest)។ មោយម តុថា រគឹះសាទ នឥណោនមនិអាចកានក់ាបគ់ណនីបាន រគះឹសាទ នមនះរតូវ
មធវើសុរក្សឹតក្សមមមោយការចុះបចជ ី (Perfection by filing) សិទនិរបាតិមភាគរបស់ខលួន មដើមផបីងាា ញ
ដល់ភាគីទបីីថា របាតិមភាគជាក្សល់ាក្សណ់ាមយួ ឬរបមភទណាមយួរតូវបានយក្សមក្សធានាបំណុល
របស់ខលួនរចួម ើយ។ ដូមចបះ កាលណាមានការោមោរយក្សរបាតិមភាគណាមយួក្សបុងបណាថ ភាគី
មរចើន ភាគីណាដដលបានមធវើសុរក្សឹតក្សមមមនុមគ ភាគីមនាះរតូវមានអាទិភាពក្សបុងការោមោរយក្ស
របាតិមភាគមនាះ។ ដូមចបះ កាលបរមិចឆទននការមធវើសុរក្សឹតក្សមម ជាក្សតាថ ក្សំណតអ់ាទិភាពននសិទនិមលើ
របាតិមភាគ។56 

សុរក្សឹតក្សមមរតូវមធវើមៅការោិល័យចុះបចជ ីរបតបិតថិការដដលមានក្សិចចធានា (Secured 
Transactions Filing Office) ននរក្សសួងពាណិជជក្សមម។57 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
56 សូមមមើលមារតា ១២ ននចាបស់ថីពី របតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា។ 

57 សរមាបព់ត័ម៌ានលំអិ្តននការចុះបចជ ីរបតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា សូមចូលក្សបុងមគ ទំពរ័
http://www.setfo.gov.kh 

 

សុរក្សតឹក្សមមសិទនមិលើគណន ី

         គណនដីដលរតវូទទលួ 
អ្នុបផោនសិទនមិលើគណន ី

អ្តថិជិន/កូ្សន
បណុំលគណន ី

អ្បក្សផគតផ់គង/់
អ្នុបផោយី 

រគះឹសាទ នឥណោន/អ្នុបផោ
នកិ្ស 

ផថល់ទនំញិ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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៥. ការអ្នុវតថសិទននិនអ្នុបផោនគណនី 
មៅមពលដដលអ្បក្សផគតផ់គងម់និបានអ្នុវតថកាតពវក្សិចចសងបណុំលរបស់ខលួន តាមក្សិចចរពម-

មរពៀងរបាតិមភាគ រគឹះសាទ នឥណោនមានសិទនិជូនដណឹំង និងតរមូវឲ្យកូ្សនបណុំលគណនីសង
របាក្សម់ក្សខលួនមោយផ្ទធ ល់ មោះបីការមធវើអ្នុបផោនគណនីមនាះមនិរតូវបានជូនដណឹំងមៅកូ្សន-
បំណុលគណនកី្សម៏ោយ។58 រគឹះសាទ នឥណោនអាចចតក់ារបងាគ បឲ់្យកូ្សនបណុំលគណនីសង
របាក្សម់ក្សខលួន មោយមនិបាចព់ឹងពាក្សតុ់លាការមធវើអ្នថរាគមនម៍ ើយ។59 រគឹះសាទ នឥណោនអាច
របមូលបំណុលពកូី្សនបំណុលគណនតីាមរមបៀបសមរមយក្សបុងផលូវពាណិជជក្សមម ម ើយមានសិទនិកាត-់
ក្សងការចំណាយរបស់ខលួនក្សបុងការរបមូលបំណុលមនះ មបើរបាក្សដ់ដលរបមូលបានមនាះមលើសពី
បំណុលដដលអ្បក្សផគតផ់គងប់ានជំពាក្ស ់ប៉ុដនថមបើការរបមូលមនះមនិបានរគបត់ាមចំននួបណុំលដដល
ជំពាក្សម់ទ អ្បក្សផគតផ់គងរ់តូវមៅជំពាក្សរ់គឹះសាទ នឥណោននូវចំនួនមនិរគបម់នាះ មលើក្សដលងដតមាន
ការរពមមរពៀងោប ថា រគឹះសាទ នឥណោនសុខចតិថយក្សរតឹមចំនួនដដលរបមូលបាន។60 

មដើមផសីរមួលដល់ការរបមូលគណនពីីកូ្សនបំណុលគណន ី មានវធិីមយួដដលរគឹះសាទ ន
ឥណោនមរបើគឺ ការតរមូវឲ្យអ្បក្សផគតផ់គងម់បើក្សគណនីមយួមៅក្សបុងរគឹះសាទ នរបស់ខលួន (មបើរគឹះសាទ ន
មនាះជាធនាោរ) ម ើយរាល់ការទូោតគ់ណនីដដលរតូវទទួលោងំអ្ស់រតូវមធវើតាមរយៈគណនី
ធនាោរមនាះ។ ការមធវើដបបមនះអាចឲ្យរគឹះសាទ នមានអ្ណំាចរតួតរតាមលើគណនីរបស់រគឹះសាទ ន
បាន ម ើយមៅមពលដដលអ្បក្សផគតផ់គងម់និអ្នុវតថកាតពវក្សិចច រគឹះសាទ នឥណោនអាចទទួលយក្ស
ការបងរ់បាក្សព់ីកូ្សនបំណុលគណនី តាមរយៈគណនីរបស់អ្បក្សផគតផ់គង។់ 

 
៦. ការលក្សគ់ណនី 

ការលក្សគ់ណនីមានលក្សេណៈខុសពីការមធវើអ្នុបផោនគណនី។ មៅក្សបុងអ្នុបផោនគណនី 
អ្បក្សផគតផ់គងម់ានសិទនិរតួតរតា និងរបមូលគណន ី រឯីមៅក្សបុងការលក្សគ់ណនីវញិ ការរបមូល
គណនជីាមរឿងរបស់រគឹះសាទ នឥណោន។ 

ឧបមាថា អ្បក្សផគតផ់គងម់ានគណនីមរចើនមានចំនួនទឹក្សរបាក្សរ់ ូតដល់មៅ ១.០០០.០០០ដុលាល រ 
ដតោតរ់តូវការរបាក្ស ់៨០០.០០០ដុលាល រ។  ោតអ់ាចលក្សគ់ណនីដដលមានចំនួនទឹក្សរបាក្ស ់១.០០០.០០០
ដុលាល រ មោយសុខចិតថទទួលនថលលក្សដ់ត ៨០០.០០០ដុលាល រ ម ើយការរបមូលគណនជីាភារៈក្សិចចរបស់
រគឹះសាទ នឥណោន។ រគះឹសាទ នឥណោនបានចំមណញពីការជួញដូរមនះចំនួន ២០០.០០០ដុលាល រ។ 
                                                 
58 មារតា ៤៧.២ ចាបស់ថីពី របតិបតថការដដលមានកិ្សចចធានា។ 
59 របភពដូច      មារតា ៤៧.៥។ 
60 របភពដូច      មារតា ៤៧.៣។ 



 

 

អ្នុបផោនគណនី 
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កូ្សនបំណុលគណនីមានកាតពវក្សិចចទូោតឲ់្យរគឹះសាទ នឥណោនមោយផ្ទធ ល់។ មបើសិនរគឹះសាទ ន
ឥណោនមនិអាចរបមូលគណនីបានពីកូ្សនបំណុលគណនីបានមទ រគឹះសាទ នឥណោនមនិអាច
មក្សោររបាក្សដ់ដលខាតបងព់ីអ្បក្សផគតផ់គងប់ានមទ។  រគឹះសាទ នឥណោនរតូវទទួលយក្សហានភិយ័នន 
របតិបតថិការមនះ ដូមចបះរគឹះសាទ នឥណោនរតូវដតវាយតនមល កូ្សនបំណុលគណនីអ្ំពសីមតទភាព
សងរបស់មគ ម ើយរតូវមានសិទនិតាមោនរបតបិតថិការរបស់អ្បក្សផគតផ់គងោ៉់ង មតច់ត។់ 

មៅក្សបុងការលក្សគ់ណនីមនះ មានការមផធរសិទនិមលើបំណុលមៅឲ្យអ្បក្សទិញ មោយអ្បក្សទិញ
ជាអ្បក្សរបមូលគណន។ី ដបបមនះជាការមធវើអ្នុបផោនក្សបុងមោលបំណងមផធរនាទីរបមូលគណនឲី្យ
អ្បក្សទិញ។ អ្បក្សទិញគណនីមនះមគមៅថាឈមួញគណន ី (Factor) ម ើយដំមណើ រការននការជួញ
ដូរគណនីមនះ មគមនិមៅថាជាអ្នុបផោនគណនីមទ ដតមគមៅថា Factoring។  

មោយសារមៅក្សបុងដំមណើ ការជួញដូរមនះមានការពាក្សព់ន័ននឹងការមផធរ (អ្នុបផោន) គណនី 
ពីអ្បក្សលក្សម់ៅឲ្យអ្បក្សទិញ ប៉ុដនថក្សបុងមោលបណំងរបមូលរបាក្សដ់ដលជំពាក្ស ់ចាបស់ថីពីរបតិបតថិការ
ដដលមានក្សិចចធានាមនិអ្នុវតថមលើរបតិបតថិការមនះមទ។61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
61 របភពដដដល មារតា ២.៤.គ។ 

គណនី គណនី
ណនី 

អ្តិថិជន 
 

អ្បក្សផគតផ់គង ់

អ្បក្សទិញគណនី/រគឹះ
សាទ នឥណោន 

អ្តិថិជន អ្តិថិជន 
 

គណនី 

ដ្ារកាមននការលក់
គណ្នី 

នថលទិញ 

 

របមូលគណនី 
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៧. មសចក្សថសីនបោិឌ ន 
ដូចបានក្សតស់មាគ ល់មៅខាងមដើម  ិរចដបផោនមៅរបមទសក្សមពុជាមយើង ជាទូមៅរតូវបាន

មធវើម ើងតាមរយៈការបញ្ច ំ ឬោក្សធ់ានាអ្ចលនរទពយ ឬ ីុប៉ូដតក្ស។  មាន ិរចដបផោនខលះមទៀត 
រតូវបានមធវើតាមរយៈការោក្សប់ញ្ច ំ ឬធានាមោយចលនរទពយដដលជាទូមៅ   រថយនថ ឬោន-
ជំនិះ។  ិរចដបផោនដដលមធវើម ើង មោយការធានារទពយអ្របូីគឺជាទរមងម់យួដដលមនិធាល បម់ាន 
មោះបចីាបស់ថីព ី ក្សិចចរបតិបតថិការដដលមានក្សិចចធានា បានអ្នុមត័ដបឆ់្ប មំ ើយក្សម៏ោយ អ្តទបទ
មនះរោនដ់តដណនារំមបៀបមធវើ ិរចដបផោនថមី ដដលចាបប់ានអ្នុញ្ដ តប៉ុមណាត ះ៕ 



 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ខផនករដ្ឋបបមវណី្ 
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មោយមមធាវ ីអ្ុវី ប៉លីូ 
 

  

ការធានាបំណុលតាមរយៈ ីុប៉ូដតក្ស ជារបពន័នធានាដដលក្សំណតវ់តទុធានាជាក្សល់ាក្ស់
ដដលមយើងមៅថា ការធានាមោយវតទុ។ របពន័នមនះរតូវបានបមងេើតម ើងមដើមផធីានាដល់ការសង
បំណុល មាននយ័ថាបុគគលដដលទទួលកាតពវក្សិចច មៅមពលដដលមនិអ្នុវតថកាតពវក្សចិច បុគគល
ដដលមានសិទនិអាចអ្នុវតថសិទនិរបស់ខលួនមោយមានភាពងាយរសួល និងមានអាទិភាពជាងបុគគល
ដដលមានសិទិនមលើបំណុលដដលមនិរតូវបានធានា។  ីុប៉ដូតក្ស គឺជារបមភទននសិទិនរបតិមភាគ
របរតក្សសដដលមាច ស់បណុំលមនិកានក់ាបវ់តទុដដលជាក្សមមវតទុនន ីុប៉ូដតក្សមោយផ្ទធ ល់មទ  ក្សបុងនយ័មនះ
មយើងមឃើញថា    ីុប៉ូដតក្សរគបរ់គងចំមពាះតនមលននវតទុប៉ុមណាត ះ ម តុមនះកូ្សនបំណុល ឬតតិយជន
ដដលយក្សវតទុមក្សោក្ស ីុ់ប៉ូដតក្សមៅដតមានសិទិន  មរបើរបាស់ អារស័យផល និងចតដ់ចងពីវតទុមនាះ។ 
 មរៅពីមោលបំណងននការការពារមាច ស់បំណុល ការធានាតាមរយៈ ីុប៉ូដតក្សក្សក៏ារពារ
កូ្សនបំណុលផងដដរ តាមរយៈការអ្នុញ្ដ តឲ្យកូ្សនបណុំលមរបើរបាស់ឲ្យអ្ស់ពីលទនភាពពតីនមលនន
វតទុ ដូចជាការបមងេើត ីុប៉ូដតក្សមរចើនដងមលើវតទុដតមយួ ម ើយលំោបអ់ាទិភាពរតូវបានក្សំណត់
យក្សមពលមវលាននការចុះបចជ ី ីុប៉ូដតក្ស62 មោយមនិតរមូវឲ្យមផធរបណ័ត ក្សមមសិទិន និងមនិអ្នុញ្ដ ត
ឲ្យមាច ស់បំណុលយក្សវតទុដដលជាក្សមមវតទុនន ីុប៉ូដតក្ស មក្សមធវើជាក្សមមសិទិនរបស់ខលួនម ើយ។ 

មៅក្សបុងរក្សមរដឌបផមវណីបានក្សណំតអ់្ពំីក្សមមវតទុនន ីុប៉ូដតក្ស ដដលអាចជាអ្ចលនវតទុ សិទនិ
ជួលអ្ចិនស្រនថយ ៍ ផលុបមភាគ ជាអាទិ៍។ ប៉ុដនថមោះបីជាដូមចប ះក្សម៏ោយ របសិនមបើមានអ្តទបទ

                                                 
  មលាក្ស អីុ្វ ប៉ូលី  ជាមមធាវនីនរក្សរម ុ៊នមមធាវ ីក្សមពុជា អ្នថរជាតិ 
     ជាសមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី
     ជារបធានរក្សរមការងារកិ្សចចការរដឌបផមវណីននគណៈមមធាវ ីនិង 
     ជារគូបមរងៀនចាបន់នមជឈមណឍ លបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ។ី 
62 មារតា ៨៥១ ននរក្សមរដឌបផមវណី។ 
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ចាបព់ិមសសទទួលសាគ ល់នូវក្សមមវតទុមផសងមទៀត63 ក្សម៏ានអ្នុភាពផងដដរ ដូចជា ចាបព់មិសស 
ក្សំណតថ់ា យនថមហាះ នាវា ឬវតទុមផសងៗដដលអាចចុះបចជ ី គឺជាដផបក្សមយួននក្សមមវតទុ ីុប៉ូដតក្ស 
ម តុមនះរបសិនមបើមានចាបព់ិមសសដបបមនះដមន ក្សមមវតទុនន ីុប៉ូដតក្សនងឹពរងីក្សវសិាលភាព។ 

មដើមផកីាល យជាមាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្សរសបចាប ់មតើរតូវមធវើដូចមមថច? 
មដើមផចុីះបចជ ី ីុប៉ូដតក្ស មតើភាគីរតូវមធវើដូចមមថច? 
មតើ ីុប៉ូដតក្សមានរបមោជនអ៍្វកី្សបុងរបតិបតថិការមសដឌក្សិចច? 
ការទទួលបានឋានៈជាមាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្សរសបចាប ់ រតូវមធវើម ើងតាមលក្សេខណឍ

ដដលមានក្សំណតក់្សបុងរក្សមរដឌបផមវណី មោយលក្សេខណឍ បមងេើត គឺ ីុប៉ូដតក្សរតូវបានបមងេើតម ើង
តាមការរពមមរពៀងរវាងមាច ស់បណុំល និងកូ្សនបណុំល ឬតតយិជនប៉ុមណាត ះ មាននយ័ថា  ក្សិចចសនា
 ីុប៉ូដតក្ស មានអានុភាពរតឹមការរពមមរពៀងរវាងមាច ស់បំណុល និងកូ្សនបំណុល ឬតតិយជន មោះបី
ផ្ទធ ល់មាតក់្សម៏ោយ។64 ប៉ុដនថមដើមផអីាចតតាងំជាមយួនឹងតតយិជន ឬបុគគលមផសងមទៀតមរៅពីភាគី 
 ីុប៉ូដតក្សរតូវមធវើម ើងតាមទរមងយ់ថាភតូ នងិចុះបចជ ីក្សបុងមសៀវមៅមោលបចជ ីដធីល។ី65 លិខិតយថាភតូ
ដដលមានបចដតថិមៅក្សបុងមារតា ៨៤៥ ននរក្សមរដឌបផមវណី សំមៅលិខិតដដលមធវើម ើង មោយមស្រនថី
មានសមតទក្សចិចមធវើម ើងមដើមផនីីតិវធិីចុះបចជ ី66 គឺមមឃំុ-មៅសងាេ ត។់ 

ទរមងន់នកិ្សចចសនាមានដូចខាងមរកាម 
កិ្សចចសនាបមងេើត ុបី៉ដូតក្ស 

មាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្ស៖ អ្តថសញ្ដ ណ.... 
អ្បក្សបមងេើត ីុប៉ូដតក្ស៖ អ្តថសញ្ដ ណ....... 
ក្ស- ក្សមមវតទុ ននកិ្សចចសនា៖ បមងេើត ីុប៉ូដតក្សមលើអ្ចលនវតទុ   ទំ ំននសិទនិមលើបំណុលគឺ របាក្សម់ដើម 
ការរបាក្សសំ់ណងននការខូចខាត ជាអាទិ៍ 

ខ- ការធានាអ្ះអាង៖ អ្ចលនវតទុ មនះគឺជាក្សមមសិទនិរបស់អ្បក្សបមងេើត 

                                                 
63 មារតា ៨៤៣ រក្សមដឌមបផវណី។ 

64 មារតា ៨៤៤ ននរក្សមរដឌបផមវណី។ 
65 មារតា ៨៤៥ ននរក្សមរដឌបផវណី។ 
66 មារតា០៩ចំណុច “ខ” ននចាបស់ថីពីការអ្នុវតថរក្សមរដឌបផមវណី។ 



 
 

 ីុប៉ូដតក្ស 
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គ- ខសនាពិមសស៖ អ្បក្សបមងេើតមិនលក្សអ់្ចលនវតទុ មនះ ក្សបុ ងអ្ំ ុងមពលមនះមទ ជាអាទិ៍ 
ឃ- បទបផចដតថិរមួ៖ ភាគីោងំពីររតូវអ្នុវតថកិ្សចចសនាមនះមោយសុចរតិ និងមសាម ះរតង់ 
    តទមលខាមាច ស់បំណុល មសចក្សថីបញ្ជ ក្សម់មឃំុ-មៅសងាេ ត់  តទមលខាកូ្សនបំណុល 

 
មដើមផចុីះបចជ ី ីុប៉ូដតក្ស រតូវមធវើតាមលក្សេខណឍ ដដលមានក្សណំតម់ៅក្សបុងរបកាសអ្នថររក្សសួង

សថីព ីនីតិវធិីននការចុះបចជ ីសិទនិរបតយក្សសោក្សទ់ងនឹងរក្សមរដឌបផមវណី67 ដដលមានខលឹមសារថា ៖ 

ពាក្សយសំុចុះបចជ ីអំ្ពីការបមងេើត ុបី៉ដូតក្ស 
បុគគលមានសិទនិោមោរឲ្យចុះបចជី  (មាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្ស) 
អ្បក្សមានកាតពវកិ្សចចចុះបចជី  (អ្បក្សបមងេើត ីុប៉ូដតក្ស) 
ក្ស- មោលបំណងននការចុះបចជី៖ ការបមងេើត ីុប៉ូដតក្សមលើក្សមមសិទនិ 
ខ- មូលម តុ៖ កិ្សចចសនាខចីរបាក្ស ់និងកិ្សចចសនាបមងេើត ីុប៉ូដតក្ស 
គ- បគុគលមានសិទនិោមោរឲ្យចុះបចជី៖ អ្តថសញ្ដ ណមាច ស់បំណុល 
ឃ- បុគគលមានកាតពវកិ្សចចចុះបចជី ៖ អ្តថសញ្ដ ណអ្បក្សបមងេើត ីុប៉ូដតក្ស (កូ្សនបំណុល ជាអាទិ៍) 
ង- ចំណុចមផសងៗដដលរតូវចុះបចជី៖ របាក្សម់ដើម ការរបាក្ស់ សំណងននការខូចខាត ជាអាទិ៍ 
ច- អ្តថសញ្ដ ណក្សមមវតទុ នន ីុប៉ូដតក្ស ៖ អ្ចលនវតទុ ................. 

បនាធ បព់ីបានបំមពញឯក្សសារោងំមនះម ើយ និងបានយក្សមៅអ្ងគភាពសុរមិោដីនន     
ទីតាងំដដលអ្ចលនវតទុសទិតមៅរចួម ើយ មស្រនថីចុះបចជ ីនឹងមចញលិខិតដដលមានខលឹមសារថា៖ 

ខលមឹសារននការចុះបចជ ី ុបី៉ដូតក្ស 
១. បមងេើត ីុប៉ូដតក្សឲ្យមាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្ស (B) 
កូ្សនបំណុល (A) 
របាក្សម់ដើម ២០.០០០ ដុលាល រអាមមរកិ្ស 
ការរបាក្ស ់១៨% 
ការរបាក្សយឺ់តោ៉វ ២៧% 

                                                 
67 របកាសអ្នថររក្សសួងរវាងរក្សសួងយុតថិធម ៌ និងរក្សសួងដដនដីនគររូបនីយក្សមម និងសំណង ់ ចុះនថងទី២៩ ដខមក្សរា ឆ្ប  ំ
២០១៣ សថីពីពីនីតិវធីិននការចុះបចជ ីសិទនិរបតយក្សសោក្សទ់ងនឹងរក្សមរដឌបផមវណី។ 



 
 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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តាមរយៈកិ្សចចសនាខចីបរមិភាគ ចុះនថងទី ១០.១០.២០១២ និង 
កិ្សចចសនាបមងេើត ីុប៉ូដតក្ស ចុះនថងទី ១០.១០.២០១២ 

 

 
 ីុប៉ូដតក្ស ជាឧបក្សរណ៍ធានាបំណុលមួយជួយ ឲ្យអ្បក្សផថល់មសវា ិរចដ វតទុមានទំនុក្សចិតថ 

បនថសក្សមមភាពផថល់មសវាក្សមចមីៅមលើរគបរ់បតិបតថិការ ផថល់ទំនុក្សចិតថឲ្យោប មៅវញិមៅមក្ស (កូ្សនបំណុល 
និងមាច ស់បំណុល) ធានាបាននូវការសងដដលមានអាទិភាពសរមាបម់ាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្ស ម ើយ 
អ្នុញ្ដ តឲ្យកូ្សនបណុំលមរបើរបាស់វតទុមនាះបាន មាននយ័ថា កូ្សនបំណុល និងមាច ស់បំណុល
ទទួលបានផលចំមណញដូចោប  ក្សបុងការមរជើសមរ ើសយក្សរបតិបតថិការមនះ។ 

សរបុមក្ស  ីុប៉ូដតក្សជាយនថការបមងេើតម ើងមដើមផធីានាសិទនិមលើបំណុល តាមរយៈការ
ក្សំណតវ់តទុជាក្សល់ាក្ស ់ (ការធានាមោយវតទុ) មោយអ្នុញ្ដ តឲ្យមាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្សទទួលបាន
ការសងជាអាទិភាព និងផថល់សិទនិឲ្យកូ្សនបណុំលមរបើវតទុមនាះឲ្យអ្ស់តនមល។  ីុប៉ូដតក្សជារបមភទ
មយួននសិទនិរបាតិមភាគរបតយក្សសដដលមានអានុភាពអ្ះអាងចំមពាះភាគីតតិយជន និងបុគគលមផសង
មទៀត មៅមពលបំមពញលក្សេខណឍ តាមចាបក់្សំណត ់ (លក្សេខណឍ បមងេើតអានុភាព និងលក្សេខណឍ
តតាងំ) ម ើយមាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្សអាចចតដ់ចងសិទនិមនះបានមោយមសរ ី ដូចជា លក្ស ់ ឬមធវើ
អ្ំមណាយ ឬោក្សរ់បាតិមភាគនូវ ីុប៉ូដតក្សរបស់ខលួនឲ្យមៅបគុគលដនទបាន។ មដើមផទីទួលបានការ
ការពារ និងសិទនិដម៏រចើនដបបមនះ ការចុះបចជ ីគឺជាជមរមើសដដលខវះមនិបាន នងិរតូវចុះបចជ ីមៅ
អ្ងគភាពសុរមិោដីននទីតាងំដសីទិតមៅ៕ 
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មោយមមធាវ ីអ្ុវី ប៉លីូ 
 

ទំនាក្សទ់ំនងញាតិ គឺអានុភាពគតិយុតថមយួដដលមានលក្សេណៈសមុគសាម ញចបត់ាងំពីការ
បមងេើតដំមណើ រការ និងការបចចបដ់ដលមៅក្សបុងលក្សេខណឍ មនះ ស ពទ័នក្សជ៏ាញាតិតាមផលូវចាបផ់ង
ដដរ និងមៅមពលទទួលឋានៈជាស ពទ័ន ជាទំមនៀមទមាល បម់ៅក្សបុងរបមទសក្សមពុជា មពលខលះគឺ
មានពិធីមួយ មយើងមៅថាពិធីក្សំជាប់ពាក្សយ មុននឹងអាចឈានមៅដល់ការក្សំណត់នថងមរៀប
អាពា ៍ពិពា ៍ ប៉ុដនថមនិដមនជាបុមរលក្សេខណឍ ចាបន់នអាពា ៍ពិពា ៍មនាះមទ។ 

ក្សំជាបព់ាក្សយ គឺជាមសចក្សថីសនារវាងបុរស នារ ី ថានឹងមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ជាមយួោប   
នាមពលអ្នាគត មោយមធវើពធិីក្សំជាបព់ាក្សយដដលជាទូមៅមៅក្សបុងសងគមក្សមពុជា មុននងឹឈានដល់
ការមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍តាមចាប ់ ដតងដតមានការមរៀបចំពិធីក្សំជាបព់ាក្សយ មដើមផជីាសក្សេីភាពនន
ការសនាថានឹងមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ មោយមៅក្សបុងពិធីក្សជំាបព់ាក្សយដតងដតមានជនូំន។  

ជាទមាល បគ់ឺ ខាងរបរសយក្សជនូំនមក្សឱ្យខាងរសី មោយជំនូនគឺជាភសថុភារ ឬបណាត ការ 
ដដលភាគីមាេ ងជូនមៅភាគីមាេ ងមទៀត មៅក្សបុងអ្ំ ុងមពលមរៀបចំពិធីក្សំជាបព់ាក្សយ មោយសងឃមឹ
ថានឹងបានមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ជាមយួោប នាមពលអ្នាគត។ 

របសិនមបើក្សំជាប់ពាក្សយរតូវបានរលំាយ ឬមិនអាចមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍បាន មតើរតូវ    
មោះរសាយដូចមមថចតាមចាប?់ 

មតើជំនូនដដលបានផថល់រចួម ើយ អាចោមោរតាមវធិីណា? 
របសិនមបើមានការខូចខាត មតើអាចោមោរតាមវធិីណា? 
ក្សំជាបព់ាក្សយគជឺាការសនារបស់បុរស នងិនារ ីប៉ុដនថការសនាមនះគឺមានលក្សេណៈខុសព ី

ក្សិចចសនាធមមតា មាននយ័ថា ជាមោលការណ៍ មបើក្សិចចសនាោម នវកិារៈក្សបុងការបងាា ញឆនធៈ ឬោម ន 
                                                 
  មលាក្ស អីុ្វ ប៉ូលី  ជាមមធាវនីនរក្សរម ុ៊នមមធាវ ីក្សមពុជា អ្នថរជាតិ 
     ជាសមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី
     ជារបធានរក្សរមការងារកិ្សចចការរដឌបផមវណីននគណៈមមធាវ ីនិង 
     ជារគូបមរងៀនចាបន់នមជឈមណឍ លបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ។ី 
 



 
 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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ក្សំ ុសមនាះមទ ភាគីរតូវអ្នុវតថក្សិចចសនា។ ផធុយមៅវញិ ចំមពាះក្សំជាបព់ាក្សយ មបើភាគណីាមាេ ង
បដិមសធការមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ មោយោម នមូលម តុរតឹមរតូវក្សម៏ោយ ក្សភ៏ាគីមាេ ងមទៀតមនិ
អាចោមោរឱ្យភាគីមាេ ងមទៀតអ្នុវតថការសនាមនាះបានដដរ ពីមរពាះការមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍រតូវ
មធវើម ើង មោយការសមរគច័ិតថរបស់ភាគី ម តុមនះដំមណាះរសាយតាមផលូវចាបច់ំមពាះអ្បក្សខូច
របមោជនគ៍ឺមានសិទនិោមោរជំនូន និងសំណងននការខូចខាត មៅតាមនីតិវធិីដដលមានក្សំណត ់
មៅក្សបុងចាបជ់ាធរមាន។68 

ក្សំជាបព់ាក្សយរលាយ មៅមពលគមរមាងមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍មនិអាចដំមណើ រការមៅបាន 
តាមកាលបរមិចឆទដដលបានក្សំណតស់រមាបដ់ំមណើ រការមរៀបចំពិធីអាពា ៍ពិពា ៍ ឬភាគីមាេ ងមទៀត 
មសបើ សំុផ្ទថ ច់ពាក្សយ ឬភាគីោំងសងខាងរពមមរពៀងោប ផ្ទថ ច់ពាក្សយ ឬភាគីណាមាេ ងបានទទួល    
មរណភាព។ 

ក្សបុងក្សរណីភាគីមាេ ងបដិមសធក្សំជាបព់ាក្សយមោយោម នមូលម តុរតឹមរតូវ ឬមនិអាចមរៀប
អាពា ៍ពិពា ៍បាន ភាគីខូចផលរបមោជនអ៍ាចមធវើបណថឹ ងមដើមផោីមោរជនូំន នងិសំណងនន
ការខូចខាត។ របសិនមបើភាគីណាបានមលើក្សជនូំនឲ្យមៅភាគីមាេ ងមទៀត មដើមផមីរៀបចំពិធីក្សំជាប-់
ពាក្សយ ភាគីមនាះអាចោមោរជំនូនរតលបម់ក្សវញិបាន ក្សបុងក្សរណីក្សំជាបព់ាក្សយរតូវបានរលំាយ
មោយោម នមូលម តុសមរមយ។ មូលម តុសមរមយមដើមផអីាចរលំាយក្សំជាបព់ាក្សយបាន មានដូចជា 
ភាគីមាេ ងមនិមសាម ះរតង ់មានគូដណថឹ ងម ើយ ប៉ុដនថមៅដតមាននដគូជីវតិមផសងមទៀត ឬភាគីមាេ ងមនិ
អាចផថល់សុភមងគលសរមាបរ់គួសារ (មលងដលផង ជក្សថ់ាប មំញៀន ឬោម នមុខការពិតរបាក្សដ ឬ
របក្សបរបរខុសចាប ់ជាអាទិ៍) ឬភាគីមាេ ងរបមាថមមើលងាយភាគីមាេ ងមទៀត រក្សរមរគសួារភាគីមាេ ង
មទៀត ឬភាគីមាេ ងមរបើ ិងាមលើភាគីមាេ ងមទៀត ជាអាទិ៍។ 

របសិនមបើការរលំាយក្សំជាបព់ាក្សយបណាថ លឲ្យមានការខូចខាត ភាគីដដលទទួលរងការ
ខូចខាតអាចោមោរសំណងននការខូចខាតបាន ោងំសំណងដផបក្សសមាភ រៈ និងសំណងផលូវចិតថ 

                                                 
68 មារតា ៩៤៦ រក្សមរដឌបផមវណី 



 

 
ក្សំជាបព់ាក្សយ 
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ពីភាគីមាេ ងមទៀត។ ការគណនាសំណងននការខូចខាត មយើងអាចយក្សមូលោឌ នននការមនិអ្នុវតថ
កាតពវក្សិចច ឬអ្ំមពើអ្នីតានុកូ្សល ក្សបុងការវនិិចឆយ័អ្ំពទីំ ំននសំណងសរមាបអ់្បក្សដដលខាតបង។់69 

អ្បក្សដដលមានសិទនិោមោរជនូំន និងសំណងននការខូចខាតរតូវមធវើបណថឹ ងមៅក្សបុងអ្ំ ុង 
មពល ០១ (មយួ)ឆ្ប  ំគិតចបព់ីមពលដដលក្សំជាបព់ាក្សយមនាះរតូវបានរលំាយ។70  

សរបុមសចក្សថីមក្ស ក្សំជាបព់ាក្សយជាក្សិចចសនារវាងបុរស និងនារ ីថានឹងមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ 
ជាមយួោប នាមពលអ្នាគត។ ជាទំមនៀមទមាល បប់ុរសជាអ្បក្សមលើក្សជំនូន មៅភាគខីាងនារមីដើមផមីរៀបច ំ
ពិធីក្សំជាបព់ាក្សយ មោយមធវើពិធមីៅផធះខាងរសី។ របសិនមបើភាគីនារមីសបើសំុមនិមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ 
ឬផ្ទថ ចព់ាក្សយមោយោម នមូលម តុសមរមយ ភាគីបុរសអាចោមោរជំនូនពីភាគីនារវីញិបាន ម ើយក្ស ៏
អាចោមោរសំណងននការខូចខាត របសិនមបើមានការខូចខាតមក្សើតម ើង។ ការអ្នុវតថសិទនិ
ោមោរជំនូន និងសំណងននការខូចខាតរតូវមធវើម ើងតាមផលូវតុលាការក្សបុងអ្ំ ុងមពល ០១ (មយួ)ឆ្ប  ំ
គិតចបព់ីមពលក្សំជាបព់ាក្សយរតូវបានរលំាយ របសិនមបើភាគីនារមីនិសងជនូំន និង/ឬ ការខូចខាត
មោយសម័រគចិតថ៕  

                                                 
69 មារតា ៩៤៥ រក្សមរដឌមបផវណី 
70 មារតា ៩៤៧ រក្សមរដឌបផមវណី 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ចាប់កមពុជាកនងុទិដ្ឋភាពអនតរជាត្ិ 
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ចាបស់នតត្កិមមកមពុជាកនងុទិដ្ឋភាពអនតរជាត្(ិភាគ ១) 

 

មលាក្ស ដក្ស ប៊នុមធឿន   
 

១. មសចក្សថមីផថើម 
 សនថតិក្សមមចបម់ផថើមមៅមពលមតក្សជនបានទទួលមរណភាព ឬសនមតថាបានទទួល
មរណភាពក្សបុងក្សរណីបុគគលមនាះបានបាត់ខលួនមោយមានការរបកាសពីតុលាការ មនាះរទពយ
សមផតថិរបស់មខាម ច (មតក្សជន) នឹងរតូវបានចតដ់ចងតាមបណាថ  ំ(មតក្សសាសន)៍ ឬតាមផលូវចាប។់ 
មៅក្សបុងពិភពមលាក្ស របពន័នននការដបងដចក្សរទពយរបស់មតក្សជនមានពីររបមភទគឺ តាមរបពន័ន
ជរមះបចជ ី និងតាមរបពន័នទទួលបនថមោយសវ័យរបវតថ។ិ ចំមពាះរបពន័នោងំពីរមនះមានគុណ
សមផតថិ និងគុណវបិតថិរបស់វាមរៀងៗខលួន។  

ចំមពាះរបពន័នទទួលរទពយសមផតថិតាមរយៈជាជរមះបចជ ី គឺរតូវជរមះបចជ ីោងំអ្ស់នូវ
សិទនិមលើបំណុល នងិកាតពវក្សិចចរបស់មតក្សជន មាននយ័ថា មៅមពលដដលសនថតិក្សមមចបម់ផថើម 
(មពលមតក្សជនទទួលមរណភាព) មនាះមគរតូវជួលសវនក្សរមក្សមធវើការជរមះបចជ ីថាមតើរទពយរបស់
មតក្សជនមនាះមានរទពយសក្សមមប៉ុនាម ន រទពយអ្ក្សមម (បណុំល) ប៉ុនាម ន។ ក្សបុងក្សរណីរក្សមឃើញថា 
រទពយអ្ក្សមមមរចើនជាងរទពយសក្សមម មនាះមគនឹងរបកាសក្សសយ័ធន ដូមចបះអ្បក្សសបងមតក៌្ស (សនថតិជន) 
មនិអាចទទួលបានរទពយសមផតថិពីមតក្សជនបានម ើយ។ ប៉ុដនថមបើក្សបុងក្សរណីអ្បក្សជរមះបចជ ីរក្ស
មឃើញថា រទពយសក្សមមមានមរចើនជាងរទពយអ្ក្សមម មនាះសនថតិជនមាប ក្ស់ៗ នងឹទទួលបានរទពយ
សក្សមមមនាះ មោយពុំមានជាបក់ាតពវក្សិចចអ្វីមទៀតម ើយ។ របពន័នមនះរតូវចំណាយរបាក្សក់ាស និង
មពលមវលាមរចើនណាស់ក្សបុងការមធវើការដបងដចក្សរទពយរបស់មតក្សជន។ 
                                                 
 មលាក្ស ដក្ស ប៊ុនមធឿន ជារបធាននាយក្សោឌ នរសាវរជាវ មបាះពុមភ និងផសពវផាយននគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្ស  
ក្សមពុជា។ មលាក្សមានតនួាទីជាទីរបឹក្សាចាបម់ៅការោិល័យអ្ងគការស របជាជាតិរបយុទន របឆ្ងំមរគឿងមញៀន និង
ឧរកិ្សដឌក្សមម (UNODC)។ មលាក្សក្សជ៏ាសាស្រសាថ ចរយមៅសាក្សលវទិាល័យក្សមពុជាបមរងៀនមលើមុខវជិាជ នីតិសិទនិមនុសស 
និងនីតិអ្នថរជាតិឯក្សជន។ មលាក្ស ប៊ុនមធឿន មានបទពិមសាធនក៍ារងារដផបក្សចាបជ់ាង១០ឆ្ប  ំ ដដលមៅក្សបុងមនាះ
មលាក្សជាអ្តីតមស្រនថីជាន់ខពស់ទទួលបនធុក្សក្សមមវធីិចាប់ និងសិទនិមនុសសមៅអ្ងគការមូលនិធិអាសីុ និងជាជំនួយការ
គមរមាងរបស់ JICA សរមាបប់ណថុ ះបណាថ លមៅរក្សម និងរពះរាជអាជាញ មលើរក្សមរដឌបផមវណី និងរក្សមនីតិវធីិរដឌបផមវណី
មៅសាលាភូមនិធមៅរក្សមននរាជបណឍិ តសភាវជិាជ ជីវៈតុលាការ។ ក្សបុងឆ្ប ២ំ០១៥ មលាក្សបានទទលួអាហារូបក្សរណ៍មៅ
សិក្សាមៅរបមទស ឡាត មវៀ (Latvia) មោយបានបចចបថ់ាប ក្សអ់្នុបណឍិ ត នីតិអ្នថរជាតិសាធារណៈ និងសិទនិមនុសស។     
ឆ្ប ២ំ០១៣ មលាក្សក្សប៏ានបចចបថ់ាប ក្សអ់្នុបណឍិ តសថីពី នីតិឯក្សជនមៅសាក្សលវទិាល័យនីតិសាស្រសថ និងវទិាសាស្រសថ 
មសដឌកិ្សចចផងដដរ។   



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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មោយដ ក្សចំមពាះរបពន័នទទលួមតក៌្សបនថមោយសវ័យរបវតថិវញិ គឺសនថតិជនទទួលរទពយ
ពីមតក្សជនោងំរទពយសក្សមម និងរទពយអ្ក្សមម។ មាននយ័ថា មបើសនថតិជនយល់រពមទទលួមតក៌្សពី
មតក្សជនម ើយមនាះ ចំដណក្សដដលសនថតិជនដដលទទួលគឺោងំរទពយសក្សមម និងរទពយអ្ក្សមម។ 
មពលខលះរទពយអ្សក្សមមមរចើនជាងរទពយសក្សមម មនាះវាជាបនធុក្សសរមាបស់នថតជិនរតូវមចញសងនូវ
ចំដណក្សននបណុំលដដលខលួនសបងមតក៌្សពីមតក្សជនផងដដរ។ គុណសមផតថិននរបពន័នមនះ គមឺនិ
ចំណាយមពលមវលាមរចើនក្សបុងការចតដ់ចងរទពយរបស់មតក្សជនមទ។ មាង៉មទៀត តាមសីលធម ៌
សនថតិជនគួរជួយ លាងបណុំលដល់មតក្សជនរបស់ខលួន មៅមពលដដលខលួនរពមទទួលយក្សមតក៌្ស
ោងំមនាះ។ មបើតាមជំមនឿដខមរវញិ គឺមនិចងឲ់្យមតក្សជនខលួនទទួលរងទុក្សេក្សមមមៅឋានអ្វចីីណា
មយួម ើយ មៅមពលដដលមតក្សជនមនាះមនិបានសងបណុំលមៅមាច ស់បំណុលមុន ឬមរកាយ
មពលសាល បម់នាះ។  

មៅក្សបុងរក្សមរដឌបផមវណីក្សមពុជាឆ្ប ២ំ០០៧ ដដលមានរបមទសជប៉ុនជួយ ោពំារក្សបុងការមធវើ 
មសចក្សថីរពាងរក្សមមនះបានយក្សរបពន័នទី២ (ការទទួលមតក៌្សបនថមោយសវ័យរបវតថិ) មក្សអ្នុវតថ 
ពីមរពាះ របពន័នមនះមានភាពងាយរសួលសរមាបប់របិថក្សមពុជា។  

ក្សបុងការអ្នុវតថរស់មៅរបចនំថង រគួសារខលះបានបចជូ នកូ្សនមៅរបស់ខលួនមៅមរៀនសូរត ឬ
ឲ្យមៅរស់មៅមរៅរបមទស មពលខលះពកួ្សោតក់្សទ៏ទួលបាននូវសញ្ជ តិពីរបមទសដដលពកួ្សោតរ់ស់
មៅដដរ។ មៅក្សបុងចាបស់ញ្ជ តិក្សមពុជា មនិបានហាមឃាតច់ំមពាះជនជាតិដខមរតរមូវឲ្យមានដត
សញ្ជ តិដខមរដតមយួម ើយ មលើក្សដលងដតមានចាបដ់ចងពមិសសប៉ុមណាត ះ។71  

ក្សបុងក្សរណីសនថតិជនជាជនបរមទស ឬមានសញ្ជ តិបរមទស មតើរក្សមរដឌបផមវណីអ្នុញ្ដ ត
ឲ្យសនថតិជនមនាះអាចទទួលមត៌ក្ស ពីមតក្សជនជាជនជាតិដខមរដដលមានសញ្ជ តិជាដខមរបាន   
ដដរឬមទ?  

 
២. ក្សបុងទិដឌភាពអ្នថរជាតិ 

មៅក្សបុងអ្តទបទមនះ  អ្បក្សនពិននមនិមលើក្សយក្សទរមងន់នការមធវើសនថតិក្សមមមក្សពិភាក្សាម ើយ  
ដតអ្បក្សនិពននមធវើការសិក្សាមលើក្សរណីពាក្សព់ន័ននឹងអ្នុភាពននសាលរក្សមបរមទស នងិសាលរក្សមនន
តុលាការដខមរមលើមរឿងសនថតិក្សមមប៉ុមណាត ះ។  

                                                 
71 ឧោ រណ៍ ចាបស់ឋីពីការមរៀបចំ និងការរបរពឹតថមៅននគណៈក្សមាម ធិការជាតិមរៀបចំការមបាះមឆ្ប តឆ្ប ២ំ០១៥ ដដល
តរមូវឲ្យសមាសភាពគណៈក្សមាម ធិការមរៀបចំការមបាះមឆ្ប តរតូវដតមានសញ្ជ តិដខមរពីកំ្សមណើ ត និងមានសចជ តិដខមរ
មយួគតក់្សបុងមពលបំមពញការងារ (មារតា ៥)។ 



 
 
 

ចាបស់នថតិក្សមមក្សមពុជាក្សបុងទិដឌភាពអ្នថរជាតិ 
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ក្សបុងក្សរណីសនថតជិនមានសញ្ជ តិបរមទស មនាះោតម់និអាចទទួលបានមតក៌្ស ឬអ្ចចយ័-
ោន72ជាដីធលពីមីតក្សជនជាជនជាតិដខមរបានម ើយ ប៉ុដនថដីដដលជាមតក៌្សមនាះនងឹកាល យមៅជានីត-ិ
បុគគល73 ម ើយការរគបរ់គង នងិការចតដ់ចងដីធលីមនាះ រតូវមធវើម ើង មោយសនថតិជនដដលមាន
លំោបស់នថតិក្សមមមុន។74 មៅមពលដីមនាះកាល យជានីតបិុគគល មៅក្សបុងរក្សមរដឌបផមវណីអ្នុញ្ដ តឲ្យ
សនថតិជនជាជនបរមទសមនាះអាចលក្សដ់ីក្សបុងអ្ំ ុងមពលបីដខ មរកាយពីខលួនយល់រពមទទួលមតក៌្ស
ពីមតក្សជន។ ក្សបុងក្សរណីសនថតជិនមនិបានលក្សដ់ីក្សបុងអ្ ុំងមពលបីដខមនះមទ សនថតិជនដដល
មានសញ្ជ តបិរមទសមនាះមនិអាចចតដ់ចងរទពយមតក៌្ស(ដី)មនាះម ើយ ដូមចបះដីមនាះនងឹកាល យមៅ
ជាោម នមាច ស់ (ក្សបុងក្សរណីោម នសនថតិជនលំោបប់នាធ ប)់ ម ើយធាល ក្សម់ៅជាក្សមមសិទនិរបស់រដឌមោយ
សវ័យរបវតថិ។ មានក្សរណីមលើក្សដលង ចំមពាះជនបរមទសអាចទទួលបាននូវក្សមមសិទនិអាោរស 
ក្សមមសិទនិចបព់ីជានទ់១ីម ើងមៅ។75 ដូមចបះសនថិជនបរមទសអាចទទួលបានមតក៌្សពីមតក្សជនរបស់
ខលួនបានដដរ។  

ក្សបុងក្សរណីខលះ មតក្សជនដខមរមានសនថតិជនមានសញ្ជ តិបរមទសមរចើននាក្សរ់ស់មៅមរៅរបមទស 
ម ើយពួក្សមគមានជមមាល ះពាក្សព់ន័ននឹងមតក៌្ស ថាមតើតុលាការមយួណាមានសមតទក្សិចចមោះរសាយមរឿងក្សថី 
(តុលាការក្សមពុជា ឬតុលាការបរមទសសទិតមៅទីលំមៅរបស់សនថតិជន)មនះ ឬោ៉ងណា។ របសិនមបើ 
មតក្សជនបានទទួលមរណភាពមៅក្សមពុជា មនាះតុលាការននលំមៅឋាន ឬទីសំណាក្សរ់បស់មតក្ស-
ជនមានសមតទក្សិចចមោះរសាយមលើជមមាល ះមតក៌្សមនាះ76 មោយតរមូវឲ្យសនថតិជនោងំមនាះោក្សព់ាក្សយ
បណថឹ ងមក្សតុលាការក្សមពុជាមដើមផមីោះរសាយ។ សនថតិជនដដលជាជនជាតិបរមទសមនាះ រតូវមាន
លិខិតបញ្ជ ក្សថ់ា ពួក្សមគមានជាបព់ាក្សព់ន័ននឹងមតក្សជន ដូចជា កូ្សនបមងេើត កូ្សនសមុំ ឬជាជនដដលមាន
ឧបនិសសយ័ពិមសស77ដដលអាចទទួលមតក៌្សពមីតក្សជនបាន។  

                                                 
72 អ្ចចយ័ោនជារបោនក្សមមដដលមាច ស់បណាថ ំមធវើមៅឲ្យមនុសសមាប ក្ស ់ ឬមរចើននាក្សនូ់វរទពយសមផតថិរបស់ខលួន តាមរយៈ 
មតក្សសាសន។៍ ដក្សរសងម់ចញពីសនាធ នុរក្សមដផបក្សរដឌបផមវណី មបាះពុមពមោយរក្សសួងយុតថិធមឆ៌្ប ២ំ០១០។ 

73  នីតិបុគគល ជារក្សរមមនុសស ឬមូលនិធិដដលមានបុគគលភាពគតិយុតថ ម ើយជាមាច ស់ននសិទនិ និងកាតពវកិ្សចច។ ដក្សរសង ់
មចញពីសនាធ នុរក្សមដផបក្សរដឌបផមវណី មបាះពុមពមោយរក្សសួងយុតថិធមឆ៌្ប ២ំ០១០។ 

74   មារតា ១១៥៥ ក្សថាខណឍ ទី៣ រក្សមរដឌបផមវណី។  
75  មារតា ៦ ននចាបស់ថីពី ការផថល់ក្សមមសិទនិមលើចំដណក្សឯក្សជនននអាោរស ក្សមមសិទនិដល់ជនបរមទសចុះនថងទី២៤ 
ដខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១០ “អ្នុញ្ដ តឲ្យជនបរមទសមានក្សមមសិទនិមលើចំដណក្សឯក្សជនននអាោរស ក្សមមសិទនិចបពី់
ជានទី់១មៅ”។ 

76   មារតា ៩ (ឈ) រក្សមនីតិវធីិរដឌបផមវណី។ 
77 បុគគលដដលមនិដមនជាសនថតិជន ដតមានជីវភាពរស់មៅជាមយួោប នឹងមតក្សជន ឬជាបុគគលដដលបានខិតខំមមើល 
ពាបាលមតក្សជនជាអាទិ៍។ ដក្សរសងម់ចញពីសនាធ នុរក្សមដផបក្សរដឌបផមវណី មបាះពុមពមោយរក្សសួងយុតថិធមឆ៌្ប ២ំ០១០។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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មៅក្សបុងទិដឌភាពអ្នថរជាតិ ចាបក់្សមពុជាទទួលសាគ ល់មសចក្សថសីមរមចរបស់តុលាការបរមទស 
កាលមបើសាលរក្សមននតុលាការបរមទសមនាះបានបញ្ជ ក្សថ់ា បានចូលជាសាទ ពរ ម ើយរតូវមាន
អានុភាព លុះរតាដតបំមពញតាមលក្សេខណឍ ដូចដចងមៅក្សបុងមារតា ១៩៩ ននរក្សមនីតិវធិីរដឌមបផវណី។ 
ក្សបុងមារតា ១៩៩ បានក្សណំតថ់ាៈ  

ក្ស- មបើសិទនិជរមះក្សឋីរបស់តុលាការបរមទសរតូវបានទទួលសាគ ល់ មោយចាប ់ឬសននិសញ្ដ  
ឬ អ្នុសញ្ដ ដដលរពះរាជាណាចរក្សមពុជាជាភាគី។  

ខ- មបើចុងចមមលើយដដលចញ់ក្សឋី បានទទួលការបចចូ នដីកាមកាះមៅ ឬដីកាបងាគ បដ់ដល
ចបំាចម់ដើមផីចប់មផឋើមនីតិវធីិ ឬមិនបានទទួលមទ ដតបានមឆលើយមោះសារតប
ចំមពាះបណថឹ ងមនាះ។  

គ- មបើខលឹមសារននសាលរក្សម និងនីតិវធីិននបណឋឹ ងមនាះ មិនបះ៉ពាល់សណាឋ បធ់ាប ប់
សាធារណៈ ឬទំមនៀមទមាល ប់លាននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា។ 

ឃ- មបើមានការធានាមៅវញិមៅមក្សរវាងរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងបរមទស។ 
មបើខលឹមសារននសាលរក្សមបរមទសមនាះ បានបំមពញតាមលក្សេខណឍ តាមមារតាខាងមលើ 

ភាគីដដលពាក្សព់ន័នអាចសំុឲ្យតុលាការក្សមពុជាអាចអ្នុវតថបាន មោយតុលាការក្សមពុជាមនិពិចរណា
អ្ំពីភាពរតមឹរតូវ ឬមនិរតមឹរតវូននការមចញសាលរក្សមរបស់តុលាការបរមទសម ើយ។78 ចាបក់្សមពុជា 
មនិោមោរឲ្យភាគីចញ់ក្សថី ឬកូ្សនបណុំលបញ្ជ ក្សថ់ា សាលរក្សមតុលាការបរមទសមនាះមចញមសចក្សថ ី
សមរមចមោយខុសចាបឬ់ោ៉ងណាម ើយ ពីមរពាះតុលាការក្សមពុជាមនិមានសមតទក្សិចចក្សបុងការ 
វនិិចឆយ័ពីភាពរសបចាប ់ឬមនិរសបចាបន់នការមចញសាលរក្សមរបស់តុលាការបរមទសមនាះមទ 
មោយសារតុលាការបរមទសបានបំមពញក្សិចចនីតិវធិីរបស់ខលួន មៅក្សបុងចាបជ់ាតិរបស់ពួក្សមគរចួរាល់ 
ម ើយ។ មៅក្សបុងខលឹមសារននមារតាខាងមលើមនះ មបើមយើងពិនិតយមមើលចណុំច (ក្ស) ខាងមលើបាន
ក្សំណតថ់ា “មបើសិទនិជរមះក្សឋីរបស់តុលាការបរមទសរតូវបានទទួលសាគ ល់មោយចាប ់ ឬសននិសញ្ដ  
ឬអ្នុសញ្ដ ដដលរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាជាភាគី។”  ក្សបុងឃាល មនះមាននយ័ថា មបើក្សមពុជាមនិបាន
ចូលជាសមាជិក្សននសននិសញ្ដ ណាមយួមទ មនាះក្សមពុជានឹងមនិទទួលសាគ ល់នូវសាលរក្សមរបស់
តុលាការបរមទសមនាះម ើយ។ ឧោ រណ៍ ក្សមពុជាមនិបានចូលជាសមាជិក្សននអ្ងគសនបិសីទឡាមអ្ 
សថីពី នីតអិ្នថរជាតិឯក្សជន  (តមៅមនះមៅកាតថ់ា សនបិសីទឡាមអ្) មនាះរបមទសដដលជាសមាជិក្ស
ននអ្ងគសនបិសីទមនះមនិអាចយក្សសាលរក្សមរបស់ខលួនមក្សឲ្យតុលាការក្សមពុជាអ្នុវតថម ើយ។ ផធុយមក្សវញិ 
                                                 
78  មារតា ៣៥២ ននរក្សមនីតិវធីិរដឌបផមវណី។ ចាបក់្សមពុជា (រពះរាជរក្សមមលខនស/រក្សម/០៧០១/១០ ចុះនថងទី២៣ 
ដខក្សក្សេោ ឆ្ប ២ំ០០១ ចាបស់ថីពី ការយល់រពម និងការអ្នវុតថអ្នុសញ្ដ អ្ងគការស របជាជាតិដចងអំ្ពីការទទលួ
សាគ ល់ និងការរបតិបតថិមសចក្សថីសមរមចមជឈតថិក្សរបរមទស) ក្សម៏ានការទទលួសាគ ល់នូវមសចក្សថីសមរមចមជឈតថិក្សរបរមទស 
ផងដដរ មោយក្សមពុជាបានយក្សខលឹមសារោងំរសរងននអ្នុសញ្ដ អ្ងគការស របជាជាតិ សថីពីការទទលួសាគ ល់ និង
ការរបតិបតថិនូវមសចក្សថីសមរមចមជឈតថិក្សរបរមទសដដលមធវើមៅទីរក្សរងញូវញ៉ក្សនថងទី១០ ដខមថុិនា ឆ្ប ១ំ៩៥៨។  



 
 
 

ចាបស់នថតិក្សមមក្សមពុជាក្សបុងទិដឌភាពអ្នថរជាតិ 
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ក្សមពុជាក្សដូ៏ចោប ដដរ គមឺនិអាចយក្សសាលរក្សមននតុលាការរបស់ខលួនមៅសំុឲ្យតុលាការបរមទសអ្នុវតថ 
មោយោម នការរពមមរពៀងោប រវាងរបមទសក្សមពុជា និងរបមទសមនាះជាមុនម ើយ។  

ក្សបុងក្សរណី មតក្សជនជាជនជាតិដខមររស់មៅក្សមពុជា ដតមានរទពយមៅបរមទស ម ើយ
តុលាការក្សមពុជាបានមធវើការដបងដចក្សរទពយោងំមនាះឲ្យសនថតិជនមរៀងៗខលួន។ សនថតិជនមនាះអាច 
យក្សសាលរក្សមសាទ ពរមនាះមៅសំុឲ្យតុលាការបរមទសអ្នុតថ តាមខលមឹសារននសាលរក្សមតុលាការ
ដខមរមនាះបាន កាលមបើតុលាការបរមទសមនាះទទួលយល់រពមក្សបុងការទទួលយក្សសាលរក្សមតុលាការ 
ក្សមពុជាមៅអ្នុវតថមលើទឹក្សដីរបស់ពួក្សមគដដរ។ មនះជាមោលការណ៍មសមើភាពក្សបុងវស័ិយយុតថិធម ៌
និងនមោបាយបរមទសននរបមទសនីមយួៗមលើពិភពមលាក្ស។  

មដើមផមីានភាពងាយរសួល ក្សបុងការអ្នុវតថសាលរក្សមតុលាការក្សមពុជាមៅបរមទស មលើពភិព-
មលាក្ស ក្សមពុជាគួរចូលជាសមាជិក្សមៅក្សបុងសនបិសីទឡាមអ្មនះ។  ពីមរពាះខលឹមសារននសាលរក្សម     
ក្សមពុជាអាចយក្សមៅអ្នុវតថមៅរបមទសមផសងៗបាន មៅក្សបុងរដឌសមាជិក្សននសនបិសីទឡាមអ្មនះ។    
សនិបសីទឡាមអ្មនះមានមបសក្សក្សមមសំខានគ់ឺ មដើមផមីធវើោ៉ងណា “ឲ្យមានដំមណើ រការននឯក្សភាព
ោប ” មលើវធិានអ្នថរជាតិឯក្សជន។ សនបិសីទមនះជរមរញឲ្យមាននូវក្សិចចឯក្សភាពជាអ្នថរជាតិមលើ
បញ្ា ដូចជា អ្ំណាចយុតាថ ធកិារតុលាការ ចាបដ់ដលអាចអ្នុវតថបាន និងការទទួលសាគ ល់ នងិ
ការអ្នុវតថសាលរក្សមឲ្យមានលក្សេណៈទូលំទូលាយដដលោក្សទ់ងនឹងចាបព់ាណិជជក្សមម ចាបធ់នាោរ 
និងនីតិវធិីរដឌបផមវណីអ្នថរជាត ិនិងការការពារកុ្សមារោក្សទ់ងនងឹអាពា ៍ពិពា ៍ និងឋានៈបគុគល។79 
មៅក្សបុងតបំនអ់ាសីុអាមគបយម៍នះមានរបមទសដតបនួ (ម៉ាម សីុ  វីលីពនី សិងាបុរ ីនងិមវៀតណាម)80 
ប៉ុមណាត ះដដលបានចូលមៅក្សបុងអ្ងគភាពមនះ។ សនបិសីទឡាមអ្មនះជាអ្ងគការអ្នថររោឌ ភបិាលសាក្សល
មយួ81 ដដលមានសមាជិក្សចំនួន ៨២រដឌសមាជិក្ស (៨១រដឌ និងស គមនអ៍្ឺរ ៉បុ) តំណាងឲ្យទវីបោងំអ្ស់
មលើពិភពមលាក្ស។ វាជាការងាយរសួលសរមាបក់្សមពុជាផងដដរក្សបុងការអ្នុវតថវធិានននសនថតិក្សមម ឬ
ចាបម់ផសង មៗទៀតោក្សទ់ងមៅនងឹវស័ិយអ្នថរជាតឯិក្សជន មបើក្សមពុជាចូលជាសមាជិក្សមៅក្សបុងសនបិសីទ
ឡាមអ្មនះ។ មគសមាគ ល់មឃើញថា រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានចុះ តទមលខាមលើអ្នុសញ្ដ នថងទី
២៩ ឧសភា ១៩៩៣ សថីពីការការពារកុ្សមារ និងក្សិចចស របតិបតិថការមលើក្សិចចការសមុំកូ្សនអ្នថរ
របមទស82 ននសនបិសីទឡាមអ្មនះផងដដរ។ ផលរបមោជនន៍នការចូលជាសមាជិក្សសនបិសីទឡាមអ្ 
មនះ គឺរាល់មសចក្សថីសមរមចននតុលាការននរដឌសមាជិក្ស អាចយក្សមៅអ្នុវតថមៅរដឌសមាជិក្ស 
                                                 
79 សូមមមើលមគ ទំពរ័ https://www.hcch.net/en/about 
80 រ ូតមក្សដល់ដខមថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ មៅអាសីុអាមគបយម៍នះមានដតរបមទស៤ប៉ុមណាត ះដដលបានចូលជាសមាជិក្សនន
អ្ងគសនបិសីទឡាមអ្ សូមមមើលមគ ទំពរ័ https://www.hcch.net/en/states/hcch-members 

81 សូមមមើលមគ ទំពរ័ https://www.hcch.net/en/about 
82 សូមមមើលមគ ទំពរ័ https://www.hcch.net/en/states/other-connected-states/details2/?sid=221 
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មផសងៗមទៀត មោយមិនចំបាច់មានការរពមមរពៀងមទវភាគី ឬព ុភាគីរវាងរបមទសោំង      
មនាះម ើយ។83  

របមទសដដលជាសមាជិក្សននស គមនអ៍្ឺរ ៉បុបានចូលរមួមធវើជាសមាជិក្ស ននសនបិសីទ 
ឡាមអ្ោងំអ្ស់ មនិរតមឹដតប៉មុណាត ះស គមនអ៍្ឺរ ៉បុបានពរងីក្សនូវខលឹមសារននចាបអ់្នថរជាតិឯក្ស-
ជនោងំមនាះសរមាបប់មរមើផលរបមោជនដ៍ល់ស គមនរ៍បស់ខលួនផងដដរ មៅក្សបុងមនាះស -
គមនអ៍្ឺរ ៉បុបានអ្នុមត័នូវវធិានមលខ No. 650/2012 ដដលបានអ្នុមត័មោយសភា និងរក្សរម
របឹក្សាអ្ឺរ ៉បុមៅនថងទ៤ី ដខក្សក្សេោ ឆ្ប ២ំ០១២ សថីពី យុតាថ ធកិារចាបអ់ាចអ្នុវតថបាន នងិការអ្នុវតថ  
មសចក្សថីសមរមច និងការទទួលយក្ស និងការអ្នុវតថននលិខិតតូបក្សរណ៍យថាភូតក្សបុងមរឿងសនថតិក្សមម 
និងការបមងេើតវញិ្ដ បនបរតននសនថតិក្សមម។84 ស គមន៍អឺ្រ ៉ុបក្ស៏បានមចញនូវវធិានមលខ No. 
1329/201485 ចុះនថងទ៩ី ដខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពី ការបមងេើតនូវទរមងន់នមតក្សសាសនស៍រមាបយ់ក្ស
មៅអ្នុវតថមៅក្សបុងរបមទសសមាជិក្សោងំមូលផងដដរ។ ជាមោលការណ៍ សាលរក្សមននរបមទស
មួយមៅក្សបុងស គមន៍រតូវបានទទួលសាគ ល់ និងយក្សមៅអ្នុវតថជាសវ័យរបវតថិ86 មៅរបមទស
មផសងមទៀតមៅក្សបុងស គមនអ៍្ឺរ ៉បុោងំមូលបាន៕  

                                                      (មៅមានតមៅមលខមរកាយ) 

                                                 
83 មារតា ៣ ននអ្នុសញ្ដ នថងទី១ កុ្សមភៈ ១៩៧១ សថីពីការទទលួសាគ ល់ និងការអ្នុវតថសាលរក្សមតុលាការបរមទសក្សបុង
មរឿងរដឌបផមវណី និងពាណិជជក្សមម។ សូមមមើលមគ ទំពរ័ https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-

text/?cid=78 
84 សូមមមើលមគ ទំពរ័ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0650 
85  សូមមមើលមគ ទំពរ័ http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25d82b78-8291-11e4-

89f7-01aa75ed71a1/language-en 
86 សូមមមើលមគ ទំពរ័ http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/successions/index_en.htm 
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១. មហាសននិបាត្របចាំឆ្ន ាំរបសគ់ណ្ៈមមធាវី មដ្ើមបមីបាោះមឆ្ន ត្មរជ្ើសតាំង
របធានគណ្ៈមមធាវីអាណ្ត្តទិី ១១ និងពិធីមផទរត្ាំខណ្ងរបធានគណ្ៈ-
មមធាវ ី   

 

មហាសននិបាត្របចាំឆ្ន ាំ 
 សក្សមមភាពមហាសនបិបាតរបចឆំ្ប មំលើក្សទី២១ របរពឹតថមៅមៅនថងទី១៦ ដខតុលា ឆ្ប ២ំ០១៦ 
របស់គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងការមបាះមឆ្ប តមរជើសតាងំរបធានគណៈមមធាវ ី
អាណតថិទី ១១ មៅសណាឌ ោរ មរសីុ៉ដង ់សុខាភបមំពញ។ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
ពិធីមផទរត្ាំខណ្ងរបធានគណ្ៈមមធាវ ីអាណ្ត្តិទ១ី០ ជ្នូរបធានគណ្ៈមមធាវ ី
អាណ្ត្តទិី១១ 

មៅនថងទ១ី៩ ដខមក្សរា ឆ្ប ២ំ០១៧ គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានមរៀបចំ 
ពិធីមផធរតំដណងរបធានគណៈមមធាវ ីអាណតថិទី១០ ជូនរបធានគណៈមមធាវ ីអាណតថិទ១ី១ ពិធី
ដចក្សវញិ្ដ បនបរតសមផោខាងវជិាជ ជីវៈមមធាវដីល់សិសសមមធាវជីំនានទ់ី១៣ ទ១ី៤ និងពិធីដចក្ស-
វញិ្ដ បនបរតសុរក្សតឹការវជិាជ ជីវៈមមធាវសីរមាបម់មធាវចូីលរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី តាមមារតា៣២ 
ននចាបស់ថីព ីលក្សេនថិក្សៈមមធាវ ីរពមោងំពធិីជបម់លៀង អ្បអ្រសាទររបធានគណៈមមធាវអីាណតថិ
ទី១១ មរកាមអ្ធបិតភីាពរបស់ឯក្សឧតឋមមទសរដឌមស្រនឋី ឱ្ម យិុនមទៀង របធានអ្ងគភាពរបឆ្ងំអ្ំមពើ-

https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/75-%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%86%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/75-%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%86%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8
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ពុក្សរលួយ។ ពិធីមនះមានការអ្មចជ ើញចូលរមួពីសមាជិក្សរាជរោឌ ភបិាល សាទ បន័ពាក្សព់ន័ន របធាន
សាទ បន័តុលាការ និងអ្យយការរាជធាន-ីមខតថ សិសសមមធាវ ី និងមមធាវដីដលរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី
តាមមារតា ៣២ សរបុរបមាណ ៤៥០របូ។ 

សិសសមមធាវជីយ័លាភ ី ជំនានទ់ី១៣ ទី១៤ រពមោងំមមធាវចូីលរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី
តាមមារតា៣២ ននចាបស់ថីពី លក្សេនថិក្សៈមមធាវដីដលរតូវទទួលវញិ្ដ បនបរតមានចំនួនសរបុ ៣៤៥របូ។ 
បនាធ បព់ចីបព់ិធីដចក្សវញិ្ដ បនបរត គណៈមមធាវបីានមរៀបចំពធិីជបម់លៀងអ្បអ្រសាទររបធានគណៈ
មមធាវអីាណតថិទ១ី១ មោយមានការចូលរមួពីសំណាក្សស់មាជិក្ស-សមាជិកាគណៈមមធាវ ី និង
មភញៀវក្សិតថិយសោ៉ងមរចើន មរកាមបរោិកាសសបាយរកី្សរាយ។ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
២. មោលនមោបាយមូលនិធិសខុុមាលភាពមមធាវី 

មៅនថងទី១៣ ដខមនីា ឆ្ប ២ំ០១៧ គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សមក្សមពុជាបានមចញ   
មសចក្សថីសមរមចមលខ ១០០/សសគម/១៧ សថីពី មោលនមោបាយមលូនិធិសុខុមាលភាពមមធាវ។ី 
មោលនមោបាយមនះមានមោលបំណងមដើមផជីួយ សរមាលបនធុក្ស ិរចដ វតទុ ដល់មមធាវ ី និងរក្សរម-
រគួសារមមធាវដីដលទទួលរងទុពវលភាព ឬមរណភាព រពមោងំមដើមផបីងាា ញសាមគគីភាព និងការ
យក្សចិតថទុក្សោក្សរ់បស់សមាជិក្សោងំអ្ស់ននគណៈមមធាវ ី ចំមពាះរក្សរមរគួសារមៅក្សបុងរោមានទុក្សេ- 
លំបាក្ស។ 
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មោលនមោបាយមូលនិធិសុខមាលភាពមនះ បានក្សណំតនូ់វលក្សេខណឍ ដដលមមធាវអីាច
ទទួលបាននូវមូលនិធិមានដូចខាងមរកាមមនះ ៖ 

 មមធាវកី្សមមសិក្សាដដលបងវ់ភិាគោនមោយសម័រគចិតថ មៅក្សបុងអ្ំ ុងមពលមធវើក្សមម
សិក្សា 

 មមធាវដីដលបានរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវរី ូតដល់នថងទទួលមរណភាព ឬ ទុពវលភាព 
 មមធាវដីដលសំុមនិរបក្សបវជិាជ ជវីៈ និងមមធាវដីដលមៅមរៅបចជ ី ម ើយដដលបាន
បងវ់ភិាគោនរគបត់ាមចនំួនដដលតរមូវមោយគណៈមមធាវ ី

 មមធាវដីដលរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវបីានសមរមចមនិបាចឲ់្យបងវ់ភិាគោន។ 
 
ខាងមរកាមជាខលមឹសារលំអ្ិតននមោលនមោបាយមូលនិធសុិខុមាលភាពមមធាវ៖ី 
 

មោលនមោបាយមលូនិធសិខុុមាលភាពមមធាវី 
 

ខផនកទី ១ 
បទបបញ្ញត្ិតទូមៅ 

 
របការ ១. មោលបាំណ្ង 

មោលនមោបាយមនះមានមោលបំណងមដើមផជីួយ សរមាលបនធុក្ស ិរចដ វតទុ ដល់មមធាវ ី
និងរក្សរមរគួសារមមធាវដីដលទទួលរងទុពវលភាព ឬមរណភាព រពមោងំមដើមផបីងាា ញសាមគគីភាព 
និងការយក្សចិតថទុក្សោក្សរ់បស់គណៈមមធាវចីំមពាះមមធាវ ី និងរក្សរមរគសួារមមធាវមីៅក្សបុងរោមាន
ទុក្សេលំបាក្ស។ 
របការ ២. ទិសមៅ 

មោលនមោបាយមនះមានទសិមៅមដើមផអី្នុវតថមសចក្សថីសមរមចរបស់រក្សរមរបឹក្សាគណៈ
មមធាវមីៅក្សបុងក្សចិចរបជុំរក្សរមរបកឹ្សាមៅនថងទី២៦ ដខមក្សរា ឆ្ប ២ំ០១៧ ឲ្យមានរបសិទឌភាពខពស់។ 
របការ ៣. វិសាលភាព 

មោលនមោបាយមនះអ្នុវតថចំមពាះមមធាវ ី និងរក្សរមរគសួារមមធាវដូីចមានដចងមៅក្សបុង
មោលនមោបាយមនះ។ 
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របការ ៤. និយមន័យននទុពវលភាព 
ដដលមៅថាទុពវលភាព គឺសភាពផលូវកាយ ឬផលូវសាម រតីមានវកិារៈខាល ងំ មធវើឲ្យមមធាវសីាមី

មនិអាចបំមពញការងារជាមមធាវតីមៅមទៀតបាន មោយមានការបញ្ជ ក្សព់ីមវជជបណឍិ តដដលមាន
ការទទួលសាគ ល់តាមចាប។់ 

 

ខផនកទី ២ 
បុគគលខដ្លមានសទិធទិទួលអត្ថរបមោជ្ន៍ននមលូនធិិសខុុមាលភាពមមធាវ ី

  

របការ ៥. មមធាវ ី
រសបតាមលក្សេណៈវនិិចឆ័យដដលក្សំណត់ក្សបុងដផបក្សទី៣ ននមោលនមោបាយមូលនិធិ

សុខុមាលភាពមមធាវមីនះ មមធាវដីដលទទួលទុពវលភាព ឬមរណភាព រតូវទទួលអ្តទរបមោជន៍
ននមូលនិធិសុខុមាលភាពមនះមោយផ្ទធ ល់។  
របការ ៦. សាច់ញាត្ិរបសម់មធាវី  

សាចញ់ាតិផ្ទធ ល់របស់មមធាវដីដលទទួលមរណភាព រតូវទទួលអ្តទរបមោជនន៍នមូល  
និធិសុខុមាលភាពជំនួស រសបតាមលក្សេខណឍ  និងនតីិវធិីដដលដចងក្សបុងមោលនមោបាយមូល-  
និធិសុខុមាលភាពមនះ។ 

សាចញ់ាតិផ្ទធ ល់របស់មមធាវ ី ម ើយទទួលមរណភាពរតូវទទួលអ្តទរបមោជនន៍នមូល- 
និធិសុខុមាលភាពជនំួសរសបតាមលក្សេខណឍ  និងនីតិវធិីដដលដចងក្សបុងមោលនមោបាយមូលនិធ ិ
សុខុមាលភាពមនះ។ 
របការ ៧. បុគគលខដ្លបាត្់បង់សទិធ ិ

មមធាវដីដលមនិអាចទទួលអ្តទរបមោជនន៍នមូលនិធិសុខុមាលភាពមមធាវគីឺ ៖ 
- មមធាវដីដលរតូវបានហាមឃាតម់និឲ្យរបក្សបវជិាជ ជីវៈរ ូតមក្សទល់នថងមរណភាព ឬ 
ទុពវលភាព។ 

- មមធាវដីដលមធវើអ្តថឃាត ឬបមងេើតទុពវលភាពមោយមចតនា។ 
 

ខផនកទី ៣ 
លកខណ្ៈវិនិចឆយ័មដ្ើមបកីាំណ្ត្់បុគគលខដ្លមានសទិធទិទលួអត្ថរបមោជ្ន៍ 

  

របការ ៨. លកខណ្ៈវនិចិឆ័យ 
មមធាវដីដលរតូវទទួលបានអ្តទរបមោជនន៍នមូលនិធិសុខមាលភាពមមធាវ ីរតូវបំមពញ 

នូវលក្សេខណឍ ដូចខាងមរកាមមនះ ៖ 
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 មមធាវកី្សមមសិក្សាដដលបងវ់ភិាគោនមោយសម័រគចិតថ មៅក្សបុងអ្ំ ុងមពលមធវើក្សមម
សិក្សា។ 

 មមធាវដីដលបានរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី ឬបង់វភិាគោនរ ូតដល់នថងទទួល
មរណភាព ឬទុពវលភាព។ 

របការ ៩. ផលរបមោជ្ន៍ខដ្លមមធាវីរត្ូវទទលួបាន 
មមធាវដីដលទទួលទុពវលភាព ដដលមានលិខិតបញ្ជ ក្សព់ីមវជជបណឍិ ត រតូវទទួលបានអ្តទ-

របមោជនន៍នមូលនិធិសុខុមាលភាពមមធាវចីំនួន ៨.០០០.០០០ (របាបំីលាន) មរៀល។ 
មមធាវដីដលទទួលមរណភាព ដដលបញ្ជ ក្ស់មោយលិខិតមរណភាព រតូវទទួលបាន 

អ្តទរបមោជនន៍នមូលនធិិសុខុមាលភាពមមធាវចីំនួន ១២.០០០.០០០ (ដបព់ីរលាន) មរៀល។ 
របការ ១០. អត្ថរបមោជ្ន៍ខដ្លសាច់ញាត្ិរត្វូទទលួបាន 

ស ពទ័ន ឬកូ្សនរបស់មមធាវ ីដដលទទួលមរណភាព ដដលមានលិខិតបញ្ជ ក្សម់រណភាព 
រតូវទទួលបានអ្តទរបមោជនន៍នមូលនធិិសុខុមាលភាពមមធាវកី្សបុងចំននួ ៤.០០០.០០០ (បនួលាន) 
មរៀលក្សបុងមាប ក្ស់ៗ ។ 

មបើស ពទ័ន ឬកូ្សនរបស់មមធាវ ី ជាមមធាវដីដរ ស ពទ័ន ឬកូ្សនមនាះ អាចទទួលបានដត
អ្តទរបមោជនន៍នមូលនធិិមមធាវកី្សបុងឋានៈខលួនជាមមធាវដីដលរតូវទទួលអ្តទរបមោជនប៍៉មុណាត ះ។ 

ស ពទ័ន ឬកូ្សនរបស់អ្តីតមមធាវជីាមរណជន មនិអាចទទលួអ្តទរបមោជនន៍នមូលនធិិ
សុខុមាលភាពមមធាវបីានមទ។ 
របការ ១១. ការមសើមរ ើចាំនួនអត្ថរបមោជ្ន ៍

រក្សរមរបឹក្សាននគណៈមមធាវអីាចមសើមរ ើបមងេើនចំនួនអ្តទរបមោជន៍ននមូលនិធិសុខុមាល
ភាពមមធាវកី្សបុងរយៈមពល ០២ (ពីរ)ឆ្ប មំថង។ 

ការបមងេើនមនះរតូវដផាក្សមលើលទនភាពននមូលនធិិសុខុមាលភាពមមធាវ។ី 
 

ខផនកទី ៤ 
នីត្ិវធិីននការមសនើសុាំអត្ថរបមោជ្ន ៍

 
របការ ១២. ការដាក់ពាកយមសនើសុាំអត្ថរបមោជ្ន ៍

ជនដដលមានសិទនិមសបើសំុអ្តទរបមោជនន៍នមូលនិធិសុខុមាលភាពមមធាវបីានគ ឺ៖ 
- មមធាវដីដលមានទុពវលភាពផ្ទធ ល់ ក្សបុងក្សរណីដដលមមធាវមីនាះអាចចុះ តទមលខា ឬ 
ផថិតមមនដមលើពាក្សយសំុបានមោយខលួនឯង។ 



រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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-  ស ពទ័ន ឬកូ្សន ក្សបុងក្សរណីដដលមមធាវមីានទុពវលភាពមនិអាចចុះ តទមលខា ឬ ផថតិ- 
មមនដមលើពាក្សយសំុបានមោយខលួនឯង។ 

- ស ពទ័ន ឬកូ្សន ក្សបុងក្សរណីដដលមមធាវដីដលរតូវទទួលអ្តទរបមោជនប៍ានទទួល
មរណភាព។ 

ពាក្សយមសបើសំុរតវូភាជ បម់ក្សជាមយួនូវ ៖ 
 លិខិតបញ្ជ ក្សទុ់ពវលភាព (ក្សបុងក្សរណីទុពវលភាព) មោយមវជជបណឍិ តដដលមានការ
ទទួលសាគ ល់។ 

 លិខិតបញ្ជ ក្សម់រណភាព (ក្សបុងក្សរណីមរណភាព) ដដលមចញមោយអាជាញ ធរមាន
សមតទក្សិចច។ 

 លិខិតសមាគ ល់ទំនាក្សទ់ំនងគតិយុតថរវាងអ្បក្សមសបើសំុ និងមមធាវដីដលរតូវទទួលអ្តទ-
របមោជន ៍មានជាអាទិ៍ សំបរុតអាពា ៍ពិពា ៍ សំបុរតក្សំមណើ ត។ 

 ពាក្សយមសបើសំុអ្តទរបមោជនរ៍តវូោក្សចូ់លមក្សការោិល័យរដឌបាលននគណៈមមធាវ ី រចួ
ម ើយរតូវបចជូ នមក្សជាបនាធ នដ់ល់អ្គគមលខាធិការននគណៈមមធាវ ី មដើមផរីតួតពិនតិយ 
មមើលថា មមធាវសីាមរីតូវតាមលក្សេខណឍ ននការទទួលបានអ្តទរបមោជនន៍នមូលនធិិ
សុខុមាលភាពមមធាវ ី រពមោងំលក្សេខណឍ  ិរចដ វតទុដដលមានដចងក្សបុងដផបក្សទី៣ នន
មោលនមោបាយមនះ។ 

 អ្គគមលខាធិការរតូវមធវើមូលវចិរណ៍ មលើការមសបើសំុមដើមផោីក្សជូ់នរបធានននគណៈ-
មមធាវមីធវើការសមរមច។ 

របការ ១៣. ការសមរមចផតលអ់ត្ថរបមោជ្ន ៍
របធានគណៈមមធាវកីារសមរមចមលើពាក្សយសំុអ្តទរបមោជនម៍ោយដផាក្សមលើលក្សេខណឍ

ខាងមរកាម៖ 
 ចំនួនអ្បផបរមាននមូលនិធិដដលរតូវបរមរងទុក្ស។   
 សកាថ នុពលននការមសបើសំុ។ 
របធានអាចពនារការសមរមចផថល់អ្តទរបមោជនម៍ៅមពលណាមយួ របសិនមបើមូលនធិិ

សុខុមាលភាពមមធាវរីសរតចុះមក្សដល់ចនំួនអ្បផបរមាដដលរតូវបរមរងទុក្ស ឬសកាថ នុពលននការ
មសបើសំុមៅក្សបុងមពលណាមយួ មធវើឲ្យមូលនិធិសុខុមាលភាពមមធាវមីនិអាចរក្សាចំនួនអ្បផបរមានន
មូលនិធិបរមរងទុក្សរបស់ខលួនបាន។ 

 
 



សក្សមមភាពគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា 
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ខផនកទី ៥ 
ការកាំណ្ត្់ចាំននួអបបបរមាននមូលនិធិខដ្លរត្វូបរមងុទកុ 

 
របការ ១៤. ការរគប់រគងមលូនិធ ិ

មៅមដើមឆ្ប សំារមពើពនននីមយួៗ រក្សរមរបឹក្សាននគណៈមមធាវរីតូវក្សំណត់ចំនួនអ្បផបរមា
ននមូលនិធិដដលរតូវបរមរងទុក្ស មោយពិចរណាមៅមលើសកាថ នុពលននការមសបើសំុអ្តទរបមោជន ៍
មៅក្សបុងឆ្ប កំ្សនលងមក្ស។ ជាដបំូង ចនំួនអ្បផបរមាននមូលនិធិដដលរតូវបរមរងទុក្ស ោ៉ងមហាច-
ណាស់មានចំននួ ៤.៥០០.០០០៛ (បនួលានរបារំយពានម់រៀល)។ 

របធានគណៈមមធាវ ី រតូវមរៀបចំរបាយការណ៍សថីពីការចណំាយ និងការចតដ់ចងមលូ-  
និធិមនះជូនរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវជីាមរៀងរាល់ឆ្ប ។ំ 
របការ ១៥. របភពមូលនិធ ិ  

ចំនួនទកឹ្សរបាក្សន់នមូលនធិិមនះរតូវបានមក្សពីការកាតរ់បាក្សភ់ាគោនសមាជិក្សភាពរបស់ 
មមធាវមីាប ក្ស់ៗចំនួនបីដុលាល រអាមមរកិ្សក្សបុងមួយរតីមាស និងចំនួនមួយរយដុលាល រអាមមរកិ្សពី
របាក្ស់ឧបតទមភចំនួន ២.០០០ ដុលាល រអាមមរកិ្ស ពីមមធាវដីដលចូលរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវតីាម
លក្សេខណឍ មារតា ៣២ ននចាបស់ថីពីលក្សេនថកិ្សៈមមធាវ ីមដើមផបីចចូ លមៅក្សបុងមូលនធិិមនះ។ 

សបផុរសជនក្សអ៏ាចផថល់អ្ំមណាយសរមាបម់ូលនិធិមនះផងដដរ។ 
 

ខផនកទី ៦ 
ការមធវើវិមសាធនកមម នងិការចលូជាធរមានននមោលនមោបាយមលូនធិិ

សខុុមាលភាពមមធាវ ី
 

របការ ១៦. ការមធវើវិមសាធនកមម  
ការមធវើវមិសាធនក្សមមននមោលនមោបាយមូលនធិិសុខុមាលភាពមមធាវអីាចមធវើមៅបាន 

លុះរតាដតមានសំម ងោរំទពីរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវចីនំនួពីរភាគបីននរក្សរមរបកឹ្សាោងំមូល។ 
របការ ១៧. ការចូលជាធរមាន 

មោលនមោបាយមូលនិធិសុខុមាលភាពមមធាវមីនះ ចូលជាធរមានបនាធ បព់ីរក្សរមរបឹក្សា
ននគណៈមមធាវបីានអ្នុមត័មោយសំម ងភាគមរចើនមោយមធៀប និងចបព់ីនថងរបកាសោក្សឲ់្យ
អ្នុវតថជាផលូវការមោយរបធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា។ 

 



រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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របការ ១៨. ការអនុវត្តន៍ 
 អ្គគមលខាធិការ របធាននាយោឌ នបុគគលិក្សរដឌបាល និង ិរចដ វតទុ និងមមធាវរីតូវអ្នុវតថ
មសចក្សថីសមរមចមនះតាមមខុការមរៀងៗខលួន ចបព់ីនថងចុះ តទមលខាមនះតមៅ។ 
 

                         
                       
 

           ល 
 
 
 
 
 
 
 
 



សក្សមមភាពគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា 
 

 

52 

 

 

៣.ទាំនាក់ទាំនងជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ 

       ៣.១ ទាំនាកទ់ាំនងជាត្ ិ
ការចូលជ្ួបសខមតងការគួរសម និងពិភាកាការងារជាមួយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តនតី
រកសងួយតុ្តិធម ៌ 

មៅរពឹក្សនថងទី២៧ ដខមមសា ឆ្ប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី
ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានដឹក្សនារំបតិភូគណៈមមធាវ ី០៦របូ មានមលាក្សមមធាវ ីលីវ សុវណាត  
មលាក្សរសីមមធាវ ី មៅ ក្សញ្ដ  មលាក្សមមធាវ ី វ៉ា ពសីិ មលាក្សមមធាវ ី ជូ ចនធ់រ៉ីា ជាសមាជិក្ស-
សមាជិការក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ីមលាក្សមមធាវ ីរព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមមធាវ ី
និងមលាក្សមមធាវ ី យុង ផ្ទនតិ  អ្នុរបធាននាយក្សោឌ នការពារក្សថីជូនជនរក្សីរក្សននគណៈមមធាវ ី
ចូលជួបសដមថងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមយួឯក្សឧតថមរដឌមស្រនថីរក្សសួងយុតថិធម ៌ពាក្សព់ន័ន
នឹងការងារការពារក្សថីជូនជនរក្សីរក្ស ការដក្សទរមងរ់បពន័នចាប ់និងតុលាការ រពមោងំក្សចិចស ការ
មផសងៗមទៀត។ 
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សកមមភាពមោករបធាន និងរបត្ភិូគណ្ៈមមធាវីចុោះពិភាកាការងារជាមួយ 
របធានសាោដ្ាំបូងមខត្ត  
                 ឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈ
មមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានដឹក្សនារំបតិភូគណៈមមធាវ ី រមួមានមលាក្សមមធាវ ី ជូ ចនធ់រ៉ីា 
មលាក្សមមធាវ ី វ៉ា ពសីិ សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី មលាក្សមមធាវ ី លីវ សុវណាត  របធាន
នាយក្សោឌ នការពារក្សឋីជូនជនរក្សីរក្ស មលាក្សមមធាវ ី យុង ផ្ទនតិ អ្នុរបធាននាយក្សោឌ នការពារក្សឋី
ជូនជនរក្សីរក្ស នងិមលាក្សមមធាវ ីយឹម សារ ីនាយក្សមជឈមណឍ លបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ ីមធវើ
ដំមណើ រមៅកានស់ាលាដំបងូមខតថ        មខតថក្សំពងឆ់្ប ងំ មខតថមពាធិ៍សាត ់មខតថបាតដ់បំង មខតថ
បនាធ យមានជយ័ មខតថមសៀមរាប និងមខតថក្សំពងធ់ំ មដើមផរីបជុំពិភាក្សាជាមយួរបធាន       
មខតថ ពាក្សព់ន័ននងឹការមរៀបចំតុមមធាវមីៅក្សបុងបនធបស់វនាការ ការផឋល់ទិនបនយ័ពាក្សព់ន័ន  ងការ
ការពារក្សឋីជូនជនរក្សីរក្ស រពមោងំក្សិចចស ការមផសងៗមទៀត។ 
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ការជ្ួបសខមែងការគួរសម  
 មៅរពឹក្សនថងទ០ី១ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី

ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានអ្នុញ្ដ តឲ្យមលាក្សរបធានសមាគម  ងរ់កីាពីតងក់្សមពុជា និង
រក្សរមការងារចូលជួបសដមឋងការគួរសម និងអ្បអ្រសាទរ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល ដដលបាន
ជាបជ់ារបធានគណៈមមធាវអីាណតថិទ១ី១។ ក្សបុងជំនួបសដមឋងការគួរសមមនះផងដដរ សមាគម
 ងរ់កីាពីតងប់ានមសបើសំុបនឋក្សិចចស ការជាមយួគណៈមមធាវ ី ក្សបុងការពរងឹងសមតទភាពមមធាវ ី
ក្សបុងវស័ិយរព មទណឍ  តាមរយៈការមធវើសិកាេ សាលារមួោប មោយអ្មចជ ើញវាគមិន មានបទពិមសាធន៍
មធវើបទឧទធសនាម។ 

 មឆលើយតបនឹងសំមណើ មនះ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវបីានដថលងការ
មកាតសរមសើរ ចំមពាះសមាគម ងរ់កីាពីតងក់្សមពុជា ដដលបានជួយ គណៈមមធាវកី្សនលងមក្ស និង  
បនឋស ការលារវាងគណៈមមធាវ ីនិងវស័ិយឯក្សជន។ 

     ៣.២ ទាំនាក់ទាំនងអនតរជាត្ ិ
ជ្ាំនួបពិភាកាការងារ រវាងរបធានគណ្ៈមមធាវី ជាមួយត្ាំណាងសមាគម
ចាប់ និងពាណិ្ជ្ជកមម     ទីរកុងម ុងពលឺមីយ  របមទសបារាំង  

 មៅនថងទី០១ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មៅទសីាប ក្សក់ារគណៈមមធាវ ីមលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល 
របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាអាណតថិទ១ី១ បានជួបពិភាក្សាការងារជាមយួ
តំណាងសមាគមចាប ់និងពាណិជជក្សមម    ទីរក្សរងម៉ុងពឺលីមយ ៉របមទសបារាងំ មដើមផមីរៀបចំសិកាេ -
សាលាផ្ទល ស់បឋូរទសសនោនរវាង នីតិវទូិក្សមពុជា និងនតីិវទូិ បារាងំ សឋីពីយនឋការមោះរសាយវវិាទ
ពាណិជជក្សមមដដលនងឹមរោងមធវើម ើងមៅនថងទី១៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មៅសាក្សលវទិាល័យ
ភូមនិធនតីិសាស្រសឋ និងវទិាសាស្រសឋមសដឌក្សិចច។ ក្សិចចពិភាក្សាមនះបានបចចបម់ៅមវលាមម៉ាង ៩:៣០
នាទី នានថងដខឆ្ប ដំដដល។ 
 

សកមមភាពកចិចរបជ្ុាំពិភាកា ពាក់ព័នធនឹងកចិចសហ្របត្ិបត្តិការរវាងគណ្ៈ
មមធាវី ននរពោះរជាណាចរកកមពុជា និងអងគការ JICA  

  នថងទី១១ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំមលាក្សអ្គគមល    រ    អ្គគមលខាធិការរង  គណៈមមធាវ ី
បានជួបរបជុំពិភាក្សាការងារជាមយួមលាក្ស ធយជឹ ិ ោ៉សឹ ិុខុ របធានទីរបឹក្សាចាបន់នគមរមាង
អ្ភវិឌណនរ៍ប  ននចាប ់និងតុលាការ អ្មមោយទីរបឹក្សាចាប ់នងិទីរបឹក្សាមរៀបចគំមរមាង (អ្ភបិាលក្សិចច)។ 

 

https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/82-%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%BD%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%82%E1%9E%BD%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%98
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/81-meeting_president_france
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/81-meeting_president_france
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/86-%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%A2%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A-jica
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/86-%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%A2%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A-jica
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សកមមភាពកនងុសកិាខ សាោសតពីី ការផ្លល សប់តូរទសសនោនរវាងនីត្ិវទិូកមពជុា 
និងនីត្វិិទូបារាំង  
    នថងទី១៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មៅស សាល G1 ននសាក្សលវទិាល័យភូមនិធនីតិសាស្រសថ 
និងវទិាសាស្រសថមសដឌក្សិចច មលាក្សមមធាវ ីរព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមមធាវ ីបានចូល
រមួសិកាេ សាលាសថីព ីការផ្ទល ស់បថូរទសសនោនរវាងនតីិវទូិក្សមពុជា និងនតីិវទូិបារាងំ មរកាមអ្ធិបតីភាព 
ឯក្សឧតថម អ្ងគ វងសវឌានា រដឌមស្រនថីរក្សសួងយុតថិធម ៌និង   ឯក្សឧតថម អាឡាងំ  វតាងំ ភារៈធារសីាទ នទូត
បារាងំរបចកំ្សមពុជា ដដលសិកាេ សាលាមនះមរៀបចំម ើងមរកាមក្សិចចស ការរបស់គណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា សាក្សលវទិាល័យភូមិនធនីតិសាស្រសថ និងវទិាសាស្រសថមសដឌក្សិចច និង
សមាគមចាប ់ នងិពាណិជជក្សមម សាធារណរដឌបារាងំ។ ក្សបុងឱ្កាសមនាះដដរ គណៈមមធាវនីន   
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានទទួលនូវមមោយ ននក្សិចចស របតិបតថិការសរមាបក់ារចូលរមួ
ចំដណក្សផសពវផាយចាបព់ាណិជជក្សមម។ 

https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/89-%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B6-%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8-%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%91%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9E%BC%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/89-%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B6-%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8-%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%91%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9E%BC%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84
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សកមមភាពកចិចរបជ្ុាំពិភាកាការងារ រវាងគណ្ៈមមធាវីននរពោះរជាណាចរក
កមពុជា និងគណ្ៈរបត្ភិមូកពីរបមទសជ្ប ុន  

  នថងទ២ី១ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល  របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានជួបរបជុំពិភាក្សាការងារជាមួយមលាក្សសាស្រសាថ ចរយដផបក្សចាប់ 
MATSUO Hiroshi ននសាក្សលវទិាល័យ KEIO (University Law School) អ្មមោយស ការ ី
មួយចំនួន។ អ្ងគរបជំុបានពិភាក្សាមផ្ទថ តមលើសក្សមមភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈមមធាវកី្សបុងការ    
ផថល់ការបណថុ ះបណាថ លដល់មមធាវ,ី ការផសពវផាយឲ្យសាធារណជន  បានសាគ ល់ពីតួនាទីរបស់មមធាវ ី
មៅក្សបុងសងគម និងការរគបរ់គងវជិាជ ជីវៈមមធាវ។ី 

 
កិចចរបជ្ុាំពិភាកាការងារ រវាងគណ្ៈមមធាវីននរពោះរជាណាចរកកមពុជា និង
សមាគមមមធាវីោម នរពាំខដ្ន សាធារណ្រដ្ឋបារាំង  

  នថងទ២ី៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំមលាក្សអ្គគមលខា   រ មលាក្សអ្គគមលខាធិការរង  គណៈមមធាវ ី
បានជួបរបជុំពិភាក្សាការងារជាមយួមលាក្សរសី Magali Doisy អ្បក្សសរមបសរមួលក្សមមវធិីននសមាគម 

https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/90-meeting_bakc_japan
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/90-meeting_bakc_japan
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/96-meeting_bakc_france
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/96-meeting_bakc_france
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មមធាវោីម នរពំដដន។ អ្ងគរបជុំបានពិភាក្សាមផ្ទថ តសំខាន់មលើសក្សមមភាពរបស់គមរមាងមៅមខតថ
បាតដ់ំបង រមួមានការផថល់ការពិមរោះមោបល់ដផបក្សចាប ់នងិការការពារក្សថីក្សបុងសំណំុមរឿងរព មទណឍ   
នាមពលក្សនលងមក្ស និងដផនការអ្នុវតថបនថសរមាបក់្សចិចស របតិបតថិការរវាងសាទ បន័ោងំពរី។ 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
កិចចរបជ្ុាំពិភាកាការងាររវាងគណ្ៈមមធាវី និងអងគការ JICA  
         នថងទី២៨ ដខកុ្សមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន     
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំមលាក្សអ្គគមលខាធិការ និងមលាក្សអ្គគមលខាធិការរងគណៈមមធាវ ី
បានជួបរបជុពំិភាក្សាការងារជាមយួអ្បក្សតណំាងននអ្ងគការ JICA អ្ំពីការមរៀបចំសិកាេ សាលាក្សបុង 
វស័ិយរដឌបផមវណីមៅគណៈមមធាវ។ី 
 
កិចចរបជ្ុាំពិភាកាការងាររវាងគណ្ៈមមធាវី និងការោិលយ័ឧត្តមសនងការ
អងគការសហ្របជាជាត្ិទទួលបនទុកសទិធិមនុសសមៅកមពុជា  
   នថងទី២៨ ដខកុ្សមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន 
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំមលាក្សអ្គគមលខាធិការ និងមលាក្សអ្គគមលខាធិការរងគណៈមមធាវ ី

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/120-meeting_bakcwithun
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/121-meeting_jicawithbakc
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/121-meeting_jicawithbakc
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បានជួបរបជុំពិភាក្សាការងារជាមយួមស្រនថីសិទនិមនុសស និងមស្រនថីដផបក្សចាបន់នការោិល័យឧតថមសបង
ការអ្ងគការស របជាជាតិទទួលបនធុក្សសិទនិមនុសសមៅក្សមពុជា។ 
 

 
 
ជ្ាំនួបពិភាកាការងាររវាងគណ្ៈមមធាវី ជាមួយមោក Andrew Ianuzzi  

  នថងទ២ី៨ ដខមមសា ឆ្ប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំមលាក្សមមធាវ ី រព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមមធាវ ី
បានទទួលជបួពិភាក្សាការងារជាមយួ Andrew Ianuzzi អ្តីតស មមធាវអី្នថរជាតិននអ្ងគជំនុ-ំ
ជរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជាពាក្សព់ន័ននិងក្សចិចស ការមរៀបចំសិកាេ សាលា។ 
 
ជ្ាំនួបពិភាកាការងាររវាងគណ្ៈមមធាវី ជាមួយអងគការ Destination Justice  

  រពឹក្សនថងទ២ី៨ ដខមមសា ឆ្ប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី
ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំមលាក្សមមធាវ ី រព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមមធាវ ី
បានទទួលជបួពិភាក្សាការងារជាមយួអ្ងគការ Destination Justice ពាក្សព់ន័ននិងក្សិចចស ការ 
មរៀបចំសិកាេ សាលា រពមោងំក្សិចចស ការមផសងៗមទៀត។ 
 

ការចុោះទសសនកិចចសកិារបសស់ាន្តសាែ ចរយ  និងរកុមនសិសតិ្ចាប់មកពីរបមទស 
អូរសាែ ល ី 

  នថងទី០២ ដខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៧ មៅទីសាប ក្សក់ារគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា  

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/145-meeting_bakcwithandrewlanuzzi
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/146-meeting_bakcwithdestinationjustice
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/148-meeting_bakc_with_australia
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/148-meeting_bakc_with_australia
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មលាក្សមមធាវ ីរព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមមធាវ ីមលាក្សមមធាវ ីលីវ សុវណាត  របធាន
នាយក្សោឌ នការពារក្សថីជូនជនរក្សីរក្សននគណៈមមធាវ ី រពមោងំបុគគលិក្សគណៈមមធាវបីានទទួលជួប
ជាមយួសាស្រសាថ ចរយ និងរក្សរមនិសសតិចាបម់ក្សពីរបមទសអ្ូស្រសាថ លីដដលបានចុះមក្សមធវើទសសនក្សិចច
សិក្សាសាក្សសួរពត័ម៌ានពាក្សព់ន័ននឹងវជិាជ ជីវៈមមធាវមីៅរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងរបតិបតថិការ
ការពារក្សថីជូនជនរក្សីរក្សរបស់គណៈមមធាវ។ី 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
៤. មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្តុ ោះបណាត លវិជាជ ជ្ីវៈមមធាវី 
សកមមភាពកិចចរបជ្ុាំពភិាកា ពាកព់័នធនឹងការងារមជ្ឈមណ្ឌ លបណ្តុ ោះបណាត ល
វិជាជ ជ្វីៈមមធាវ ី 

មៅនថងទី០៣ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា អាណតថិទ១ី១ បានជបួរបជុពំិភាក្សាការងារជាមយួមលាក្សមមធាវ ីយឹម សារ ី
នាយក្សមជឈមណឍ លបណឋុ ះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ ីមោយមានការចូលរួមពីមលាក្សមមធាវ  ី  
រព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការ អ្គគមលខាធិការរងននគណៈមមធាវ ី អ្គគមលខាធិការ
មជឈមណឍ លបណឋុ ះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី របធានមណឍ លចាប ់ រពមោងំមស្រនថីពាក្សព់ន័នមយួ
ចំនួនមទៀត។ 

https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/83-%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%88%E1%9E%98%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%9B%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/83-%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%88%E1%9E%98%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%9B%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8


សក្សមមភាពគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា 
 

 

60 

 

អ្ងគរបជុំបានពិភាក្សាមៅមលើរមបៀបវារៈដូចខាងមរកាម៖ 
១-របាយការណ៍សក្សមមភាពការងាររបស់មជឈមណឍ លបណឋុ ះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ។ី 
២-ដផនការសក្សមមភាព នងិទសិមៅអ្នុវតថបនថសរមាបឆ់្ប ២ំ០១៧។ 
៣-បញ្ា មផសងៗ។ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ពិធីមបើកបមវសនកាលសរមាប់វគគបណ្តុ ោះបណាត លវជិាជ ជ្វីៈមមធាវជី្ាំនាន់ទី ១៥  
     មៅនថងទ០ី១ ដខមនីា ឆ្ប ២ំ០១៧ មៅមជឈមណឍ លបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ ីបានមរៀបចំ 
ពិធីមបើក្សបមវសនកាលសរមាបវ់គគបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈមមធាវជីំនានទ់ ី១៥ មរកាមអ្ធិបតីភាព
ដខ៏ពងខ់ពស់របស់មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា។ 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/123-open_learn_lawyer_promtotin15
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ការសមាា សន៍មរជ្ើសមរ ើសរគូបមរងៀនមុខវជិាជ  ការវិភាគរកមរពហ្មទណ្ឌ  និង
រកមនតី្ិវធិីរពហ្មទណ្ឌ មៅមជ្ឈមណ្ឌ លបណ្តុ ោះបណាត លវិជាជ ជ្វីៈមមធាវ ី 

មៅនថងទី០៨ ដខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៧ មៅទសីាប ក្សក់ារគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា 
មលាក្សមមធាវ ីរព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមមធាវ ីនិងសមាជិក្ស-សមាជិការក្សរមរបឹក្សា
គណៈមមធាវកី្សបុងនាមជាគណៈក្សមមការសមាភ សន ៍ បានមធវើការសមាភ សនស៍មាជកិ្ស-សមាជិកាគណៈ-
មមធាវដីដលបានោក្សព់ាក្សយមសបើសំុបមរងៀនមុខវជិាជ  ការវភិាគរក្សមរព មទណឍ  និងរក្សមនីតិវធិីរព មទណឍ  
ដល់អ្បក្សដដលចូលរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវតីាមមារតា៣២ ននចាបស់ថីពីលក្សេនថិក្សៈមមធាវ ីមៅមជឈមណឍ ល 
បណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ។ី 

 

ការបណ្តុ ោះបណាត ល សកិាខ សាោសតពីីការរគប់រគងសាំណុ្ាំ មរឿង និងរមបៀបសរមសរ 
សាំអាងមហ្ត្ ុ 

មៅនថងទី២៤ និង២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មៅសណាឌ ោរកាបំូឌីោ៉ណា សមាជិក្ស-សមាជិកា 
គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានចូលរមួសិកាេ សាលាសថីពីការរគបរ់គងសំណំុមរឿង 
និងរមបៀបសរមសរសំអាងម តុ ស ការមរៀបចំមោយសាលាឧទនរណ៍ និងអ្ងគការ IRZ ដដល
ទទួលជំនួយពីរក្សសួងយុតថិធមន៌នស ពន័នអាលលឺមង៉។់ អ្ងគសិកាេ សាលាមនះមធវើម ើងមដើមផដីចក្សរដំលក្ស 
នូវបទពិមសាធនព៍ីអ្បក្សជំនាញការចាបន់នស ពន័នអាលលឺមង៉ ់ ដល់មៅរក្សម មស្រនថីរគបរ់គងរដឌបាល 
ក្សបុងរបពន័នតុលាការ និងភាគីពាក្សព់ន័ន ឲ្យយល់ដឹងពីរមបៀបរគបរ់គងសំណំុមរឿងតាមរបពន័នពត័ម៌ាន 
វទិា រមបៀបតាក្សដ់តងសាលរក្សម និងសាលដីកា របក្សបមោយគុណភាព។ 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/92-seminar_manage_case
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/92-seminar_manage_case


សក្សមមភាពគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា 
 

 

62 

 

 
វគគបណ្តុ ោះបណាត លសតពី ី“សទិធិការពារខលនួតមផលវូត្ុោការ”  

មៅនថងទី០៩ ដខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៦ គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានស ការ
ជាមយួសមាគម  ងរ់ ី កាពតីង ់ ក្សមពុជា មរកាមជំនួយឧបតទមភពសីាទ នទូតបារាងំរបចមំៅក្សមពុជា 
មរៀបចំវគគបណថុ ះបណាថ លសឋីព ី “សិទនកិារពារខលួនតាមផលូវតុលាការ” មរកាមអ្ធិបតីភាពមលាក្សមមធាវ ី
សួន វសិាល  របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងឯក្សឧតថមបណឍិ ត មថង ចន័ធសងាវ រ 
ភារធាររីបចសំមាគម ងរ់កីាពីតងក់្សមពុជា អ្នុរដឌមលខាធកិារ និងជានាយក្សខុទធកាល័យននរក្សសួង 
មរៀបចំដដនដី នគរបូនីយក្សមម និងសំណង ់ មោយមានការចូលរមួពីវាគមនិដដលមានបទពមិសាធន៍
យូរឆ្ប កំ្សបុងវស័ិយចាប ់និងយុតាថ ធិការ រមួមានមលាក្សមមធាវ ី លីវ សុវណាត  មលាក្សរពះរាជអាជាញ រង  
លី សុផ្ទណា និងមលាក្សមៅរក្សម Marcel LEMONDE។ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ការបណ្ែុ ោះបណាែ លបញ្ចប់វគគសរុកតឹ្ការចាំមពាោះមមធាវីចលូរបកបវិជាជ ជ្ីវៈ
មមធាវីតមមារត ៣២  
     មៅនថងទី០៥ ដខមក្សរា ឆ្ប ២ំ០១៧ គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាមរៀបចំការ
បណឋុ ះបណាឋ លបចចបវ់គគសុរក្សឹតការចំមពាះការចូលរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី តាមមារតា៣២ននចាប ់
សឋីពីលក្សេនថិក្សៈមមធាវ ី វគគទ២ី មៅទីសាប ក្សក់ារគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា មោយ
មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាជារគឧូមទធសនាម។ 
 

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/100-trainee_bakc_henricapitant
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/106-training_finished_lawyer_article32
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/106-training_finished_lawyer_article32
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៥. មផសងៗ 
ការចូលរមួរ ាំខលកទកុខដ្លរ់កមុរគួសារសព របសម់ោកមមធាវ ីការ សាវុត្ថ  

  នថងទី២៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា សមាជិក្ស-សមាជិការក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី រពមោងំសមាជិក្ស-
សមាជិកាគណៈមមធាវ ីបានមធវើដំមណើ រមៅចូលរមួពិធីបណុយសពរបស់មលាក្សមមធាវ ី ការ សាវតុទ 
មៅផធះមលខ ៤៤១G ផលូវមលខ ១០២R២ ភមូទិួលសដងេ សងាេ តទ់ួលសដងេ ខណឍ ឫសសដីក្សវ រាជធានី
ភបមំពញ ដដលមលាក្សបានទទលួមរណភាពកាលពីនថងសុរក្ស ទី២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦។  

 
របធាន នងិសមាជ្កិ គណ្ៈមមធាវីននរពោះរជាណាចរកកមពុជាបានអមញ្ជ ើញ
ដាក់ករមងផ្លា មោរពវញិ្ញញ ណ្កខនធសព សមមតចវិបលុបញ្ញញ  សខុ អាន  

មៅនថងទី១៧ ដខមនីា ឆ្ប ២ំ០១៧ របធាន សមាជិក្ស-សមាជិការក្សរមរបឹក្សា សមាជិក្ស-
សមាជិកាគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំបុគគលិក្សបានអ្មចជ ើញោក្សក់្សរមងផ្ទេ
មោរពវញិ្ដ ណក្សេននសព សមមថចវបិុលបញ្ដ  សុខ អាន ដដលតមេល់ទុក្សមៅផធះមលខ ៧០ ផលូវ
២១៤ សងាេ តប់ឹងរាងំ ខណឍ ដូនមពញ រាជធានីភបមំពញ។ មយើងខញុ ំោងំអ្ស់ោប  សូមមោរពបងួសួង
ឲ្យដួងរពលឹងសមមថចវបិុលបញ្ដ  សុខ អាន មៅកានសុ់គតភិពកុ្សំបីមឃលៀងឃាល តម ើយ។ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/95-%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%BC%E1%9E%9B%E1%9E%9A%E1%9E%BD%E1%9E%98%E1%9E%9A%E1%9F%86%E1%9E%9B%E1%9F%82%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%8A%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BD%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%96-%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8-%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A-%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%BB%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90
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ពិធសីរូត្មនែ មរបាោះរពាំ មលើករស ីកនងុឱកាសបណុ្យចលូឆ្ន ាំរបនពណី្ជាត្ិ  
  នថងទ០ី៦ ដខមមសា ឆ្ប ២ំ០១៧ មៅទីសាប ក្សក់ារគណៈមមធាវ ីមលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល 

របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា សមាជិក្ស-សមាជិការក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី
សមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈមមធាវ ីរពមោងំបុគគលិក្សគណៈមមធាវ ីបានមរៀបចំពិធីសូរតមនឋមរបាះរព ំ
មលើក្សរាសី ក្សបុងឱ្កាសបុណយចូលឆ្ប រំបនពណីជាតិ ឆ្ប រំកា នពវស័ក្ស ព.ស ២៥៦១។ 
 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

ពិធីអបអរសាទរទិវាអនតរជាត្ិនារ ី៨ មនីា ខបួមលើកទី ១០៦  
 មៅនថងទ១ី០ ដខមនីា ឆ្ប ២ំ០១៧ មវលាមម៉ាង ០៣:០០នាទីរមសៀល គណៈមមធាវនីន

រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានមរៀបចំពិធីអ្បអ្រសាទរទវិាអ្នថរជាតិនារ ី៨ មនីា ខួបមលើក្សទ ី១០៦ 
មរកាមរបធានបទ “ស្រសថី មដើមផសុីខសនថភិាព នងិវឌណនភាព” មរកាមអ្ធិបតីភាពមលាក្សមមធាវ ី    
សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងមលាក្សជំោវ និងមានការ
អ្មចជ ើញចូលរមួជាក្សិតថិយសពសំីណាក្សម់លាក្សជំោវ ចន ់សុោន វ ីរដឌមលខាធិការរក្សសួងយុតថិធម ៌និង
ឯក្សឧតថម ជវី សុងហាក្ស ់ អ្នុរបធានរក្សរមរបកឹ្សាអ្បក្សចាបទ់ីសថីការគណៈរដឌមស្រនថ ី សមាជិក្ស-
សមាជិការក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី សមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈមមធាវ ី រពមោងំបុគគលិក្សស្រសថីនន  
គណៈមមធាវ។ី 

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/142-program_invatation_monk_khmer
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/128-3march_party
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     បនាធ បព់ីបងាា ញនូវរបវតថសិិទនិនារ ី អានរពះរាជសារសមមថចដម ៉ និងមតិសំមណះសំណាលរចួ
មក្ស មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងមលាក្សជំោវ  
បានផថល់ក្សិតថិយសជូនវតទុអ្នុសាវរយីជ៍ាសំពតផ់្ទមងួ ជូនដល់មមធាវសី្រសថីោងំអ្ស់ដដលបាន
ចូលរមួ នងិបុគគលិក្សស្រសថីននគណៈមមធាវ។ី បនាធ បម់ក្សមទៀត មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធាន  
គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងមលាក្សជំោវ បានអ្មចជ ើញមភញៀវដដលបានចូលរមួោងំ
អ្ស់ពិសាអាហារសាមគគ ី មដើមផអី្បអ្រសាទរទិវាអ្នថរជាតនិារ ី ៨មនីា ខួបមលើក្សទី ១០៦ មនះ។ 
ក្សមមវធិីជបម់លៀងបានរបរពតឹថមៅមរកាមបរោិកាសសបាយរកី្សរាយ ដដលឆលុះបញ្ច ំងពីការផថល់
តនមលដល់មមធាវសី្រសថី និងបុគគលិក្សស្រសថីោងំអ្ស់ននគណៈមមធាវ៕ី 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  

គណ្ៈកមមការរពឹត្តិបរត្ 
 

១-ឯកឧត្តម សនួ វិសាល  ចងហាវ ងការផាយ 

២-មោកមមធាវី កយុ នាម  និពនធនាយក 

៣-មោកមមធាវ ី          មលខាធកិារ 

 
 

នាយកដាឋ នរសាវរជាវ មបាោះពុមព និងផសពវផាយ 
 

១-មោក ខក ប នុមធឿន   របធាននាយកដាឋ ន 

២-មោកមមធាវី មសង សខុឃមី អនុរបធាននាយកដាឋ ន 

៣-មោកមមធាវ ី នម  ចន័ទសត្ា អនុរបធាននាយកដាឋ ន 

៤-មោក វា  សាំរតិ្   របធានការ.ិ រពតឹ្តិបរត្ 

៥-កញ្ញញ  គណុ្ ថាវ ី   មលខារដ្ឋបាល 

៦-មោករស ីរ ីសផុោល    បណាា រកស 

៧-មោក ហួ្ត្ សវុណ្ា    បុគគលកិសមរ័គចតិ្ត 
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