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មធវើអ្តាថ ធិបាយ ឬបំមរញបដៃថេមៅមលើអ្តថបទ្ៃេីយួៗដែលបាៃមបាះរុេព្ ាយ។ ខ្ុ ំសងឃេឹថា 
ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្សព្សីៃឹងបាៃរកី្សរាយក្សនុងការអាៃ 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខមៃះ។ 
  ចំមពាះការចូលរួេវភិាគអ្តថបទ្ សូេមធវើការទាក្ស់ទ្ងេក្សការយិាល័យគណៈមេធាវ ី    
មោយផ្ទា ល់តាេរយៈមោក្សមេធាវ ី កយុ នាេ តាេអុ្ីដេ៉ាល neam130@bakc.org.kh 

ៃិងមោក្សមេធាវ ីខក ប ុនមធ្ឿន  តាេអីុ្ដេ៉ាល bunthoeurn@bakc.org.kh  ក្សប៏ាៃ។ 
 ជាទ្ីបចចប ់ខ្ុ ំសូេជូៃររែល់ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្ស
ព្សីទាងំអ្ស់ សូេជួបដតមជាគជយ័ព្គបព់្បការ។ 

សូេអ្រគុណ! 

                                          នងៃសុព្ក្ស ៩មរាច ដខេគិសិរ ឆ្ន  ំច ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ 
   រាជធាៃីភ្នមំរញ នងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

 

      
  

          សនួ វិសាេ 
                                                            ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
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បណតឹ ងត្វ៉ា របសត់្តិ្យជន 
មោក្សមេធាវ ីអុ្វី ប៉ាូលី 

១. មសចក្សតមី ត្ើេ 
ការមធវើបណតឹ ងជាសិទ្ធិរបស់ភាគី ព្បសិៃមបើភាគីយល់ថា សិទ្ធិរបស់ខលួៃជាអាទ្ិ៍ ព្តូវបាៃ

បំពាៃ ៃិងមាៃបំណងសមគ គ្ ះសិទ្ធិមនាះតាេ្លូវតុោការ។ ការអ្ៃុវតតសិទ្ធិរបស់ភាគីមៅក្សនុង 
ៃីតិវធិអី្ៃុវតតមោយបងខំ ឬៃីតិវធិីអ្ៃុវតតរក្សាការពារ មរលខលះបាៃប៉ាះពាល់ែល់សិទ្ធិ ឬ្ល
ព្បមយាជៃរ៍បស់តតិយជៃ មោយសារការរិៃិតយព្សាវព្ជាវព្ទ្រយសេបតតិទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់កូ្សៃ
បំណុល ព្តូវមធវើម ើងមោយដ្ែក្សមលើលក្សខណៈខាងមព្ៅប៉ាុមណាា ះ ម ើយលក្សខណៈសារធាតុនៃសិទ្ធិ
េៃិព្តវូបាៃព្សាវព្ជាវលេែតិមនាះមទ្។ ក្សនុងព្ក្សេៃីតិវធិរីែឋបបមវណីរុំមាៃ្ដល់អ្តថៃយ័តតិយជៃ
ជាបុគគលដបបណាមនាះមទ្។ មៅក្សនុងសនាា ៃុព្ក្សេរែឋបបមវណីបាៃរៃយល់ពាក្សយតតិយជៃថា       
ជាបុគគលទ្ីបី ឬបុគគលដែលេៃិដេៃជាភាគី មៅក្សនុងទ្ំនាក្សទ់្ៃំងគតិយុតត ឬបុគគលេៃិដេៃជាភាគី
មៅក្សនុងមរឿងក្សដីរែឋបបមវណី។ 

បណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃជាបណដឹ ងដែលតតិយជៃបដងឹតវ៉ា ព្បឆ្ងំៃងឹមាច ស់បំណុលនៃ
ការអ្ៃុវតត មោយអ្ះអាងថាក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតត េៃិដេៃជាព្ទ្រយសេបតតទិ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់កូ្សៃ
បំណុលនៃការអ្ៃុវតតមៅមព្កាេចាបស់ារធាតុមនាះមទ្ ប៉ាុដៃតជាព្ទ្រយសេបតតិរបស់តតិយជៃ 
ម ើយទាេទារឲ្យែក្សមចញៃូវការអ្ៃុវតតមោយបងខំចំមពាះព្ទ្រយសេបតតិទាងំមនាះ (មាព្តា៣៦៥ ក្សថា 
ខណឌ ទ្ី១ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី)។ បណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ ជាវធិីេយួដែលព្ក្សេៃតីិវធិីបាៃ
ដចងមែើេបសីមគ គ្ ះសិទ្ធរិបស់តតិយជៃ។ បណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃេៃិដេៃជាវវិទ្អ្ំរអី្តថិភារ
នៃសិទ្ធិទាេទារ ដែលតតិយជៃចងឲ់្យសមព្េចតាេរយៈការអ្ៃុវតតមោយបងខំមនាះមទ្។  

បណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃអាចយក្សមៅអ្ៃុវតតបាៃ ចំមពាះការអ្ៃុវតតមោយបងខំព្គប់
ព្បមភ្ទ្ ែូចជា ការអ្ៃុវតតមោយបងខំៃូវសិទ្ធិទាេទារឲ្យសងជាព្បាក្ស ់ ឬសិទ្ធិមលើបំណុល ឬសិទ្ធិ
មលើព្ទ្រយសេបតតិ ឬការអ្ៃុវតតមោយបងខំឲ្យព្បគល់វតថុ ឬការឲ្យមធវើសក្សេមភារជាក្សំណតជ់ាអាទ្ិ៍។ 
បណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃអាចមធវើបាៃ ឬេៃិបាៃអាព្ស័យមៅមលើព្បមភ្ទ្សិទ្ធិរបស់តតិយជៃ
ដែលមាៃចំមពាះការអ្ៃុវតតមោយបងខំថាមតើសិទ្ធិមនាះៃឹងប៉ាះពាល់ឬយា៉ា ងណា ព្បសិៃមបើមាៃការ
អ្ៃុវតតមោយបងខំម ើយមាៃភារចាំបាច ់ ៃិង្លព្បមយាជៃម៍ៅក្សនុងការែក្សមចញៃូវការអ្ៃុវតត 
ឬមទ្? ភារចាបំាចន់ៃការែក្សមចញជាសាថ ៃភារ ព្បសិៃមបើការអ្ៃុវតតមោយបងខំព្តូវបាៃបៃតៃងឹ    

                                                 
មោក្សមេធាវ ីអ្ុីវ ប៉ាូលី ជាព្គូបមព្ងៀៃចាប់រែឋបបមវណីនៃសាោមេធាវ ីៃិងជាព្បធាៃគណៈក្សេមការក្សិចចការរែឋបបមវណី
នៃគណៈមេធាវ ី 



 
 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ១៩ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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បណាត លឲ្យសិទ្ធិរបស់តតិយជៃព្តវូបាៃបាតប់ង។់ ្លព្បមយាជៃន៍ៃការែក្សមចញ គឺជាសាថ ៃ
ភារក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមាៃេយួដ្នក្ស ឬទាងំេូលជាព្ទ្រយសេបតតិ (ក្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិម្សងមទ្ៀត)
របស់តតិយជៃ ម ើយមាៃលក្សខណៈេៃិព្តេឹព្តូវ ដែលអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត
សមព្េចសិទ្ធិរបស់ខលួៃមៅក្សនុងទ្នំាក្សទ់្ៃំងមធៀបៃងឹតតិយជៃ។ 

បណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ ជាការព្បឆ្ងំៃឹងការអ្ៃុវតតមោយបងខំ មោយតតិយជៃៃឹង
អ្ះអាងអ្ំរីក្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិម្សងមទ្ៀត ដែលរាងំសាះការមធវើអ្ៃុបបទាៃ ឬព្បគល់ព្ទ្រយសេបតតិ ក្សនុង
ក្សរណីភាគមព្ចើៃ សិទ្ធិរបស់តតិយជៃ គឺក្សេមសិទ្ធិ។  “សិទ្ធិម្សងមទ្ៀត”ដែលរាងំសាះការមធវើអ្ៃុបបទាៃ 
ឬព្បគល់ព្ទ្រយសេបតតិជាសិទ្ធិដែលអាចអ្ះអាងចំមពាះមាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត ែូចជាសិទ្ធិ
កាៃក់ាប់ (មាព្តា២២៧ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី) សិទ្ធិជួលអ្ចិនគៃតយ ៍ (មាព្តា២២៤ នៃព្ក្សេរែឋបបមវ 
ណី) ្លុបមភាគ (មាព្តា២៥៦ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី) សិទ្ធិមព្បើព្បាស់(មាព្តា២៧៤ ក្សថាខណឌ ទ្ី១ 
នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី) សិទ្ធិអាព្ស័យមៅ(មាព្តា២៧៤ ក្សថាខណឌ ទ្ី២ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី) មសវភារ
(មាព្តា២៨៥ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី) ភ្តិសៃា (មាព្តា៥៩៦ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី) សិទ្ធិឃាតទុ់្ក្ស 
(មាព្តា៧៧៤ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី) ឬសិទ្ធិមលើការបញ្ច ំ (មាព្តា៨១៦ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី)ជាអាទ្ិ៍។  
 ដ្ែក្សតាេមាព្តា៣៦៥ នៃព្ក្សេៃតីិវធិីរែឋបបមវណី បាៃបញ្ា ក្សអ់្រំីេូលោឋ ៃនៃ បណតឹ ង 
តវ៉ា របស់តតិយជៃថា “តតយិជៃដែលមាៃក្សេមសិទ្ធ ិ ឬសិទ្ធមិ្សងមទ្ៀត ដែលរាងំសាះការមធវើអ្ៃុ-
បបទាៃ ឬព្បគល់វតថុដែលជាក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំ”។ ឈរមលើម តុ្លមៃះ សព្មាប ់     
តតិយជៃអាចៃឹងអ្ះអាងអ្រំីេូលម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា  មៅមរលមាៃេូលម តុបី ទ្ី១ តតិយ 
ជៃអាចរាងំសាះការមធវើអ្ៃុបបទាៃ ឬព្បគល់វតថុដែលជាក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំ មោយ     
អ្ះអាងអ្រំីក្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិម្សងមទ្ៀត ទ្ី២ ក្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិម្សងមទ្ៀតរបស់តតិយជៃអាច        
តតាងំៃឹងការអ្ៃុវតតមោយបងខំរបស់មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត ៃិងទ្៣ី អ្តថភិារនៃការអ្ៃុវតត
មោយបងខំ ឬការអ្ៃុវតតរក្សាការពារដែលបាៃប៉ាះពាល់ែល់ក្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិម្សងមទ្ៀតរបស់      
តតិយជៃ។\ 
 
២. មតើៃរណាជាភាគីនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ? 

មៅក្សនុងសំណំុមរឿងបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ បុគគលដែលអាចកាល យជាមែើេមចាទ្ព្តូវ 
ដតជាតតិយជៃដែលមាៃក្សេមសិទ្ធ ិ ឬសិទ្ធិម្សងមទ្ៀតដែលរាងំសាះការមធវើអ្ៃុបបទាៃ ឬព្បគល់ 
ព្ទ្រយសេបតតិ។ ភាគមព្ចើៃបំ្ុតសិទ្ធិរបស់តតិយជៃជាក្សេមសិទ្ធ។ិ សិទ្ធិទាងំមនាះព្តូវដតជាសិទ្ធ ិ
ដែលអាចរងៃូវការបំពាៃ មោយសារការអ្ៃុវតតមោយបងខំរបស់មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត 



 
 

បណតឹ ងតវ៉ា តតិយជៃ 
 

3 

 

ព្បសិៃមបើការអ្ៃុវតតមោយបងខំមៅដតបៃត។ បុគគលដែលអាចកាល យជាចុងចមេលើយ គឺមាច ស់បំណុល 
នៃការអ្ៃុវតតេៃិដេៃអាជ្ាសាោ ឬសាថ បៃ័អ្ៃុវតត ឬតុោការអ្ៃុវតតមនាះមទ្។ ចំដណក្សកូ្សៃ 
បំណុលនៃការអ្ៃុវតត រុំមាៃលក្សខណៈសេបតតជិាមែើេមចាទ្ ឬចុងចមេលើយនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់       
តតិយជៃមនាះមទ្ មោយសារក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំដែលអាចព្តវូបាៃែក្សមចញេៃិដេៃ
ជាព្ទ្រយសេបតតរិបស់ខលួៃ មាៃៃយ័ថា ខលួៃោម ៃ្លព្បមយាជៃន៍ៃបណតឹ ងក្សនុងការទាេទារឲ្យែក្ស
មចញ ម ើយក្សរុ៏ំមាៃភារចាបំាចឲ់្យកូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត កាល យជាចុងចមេលើយមៅក្សនុងក្សរណី
មៃះ្ងដែរ។ 

ឧទា រណ៍1៖ C បាៃលក្សែ់ី ៃិងបាៃម្ារការចុះបចា ីក្សេមសិទ្ធិែេីក្ស B។ បនាា បេ់ក្ស C 
យល់ថា B បាៃ្មបាក្សខលួៃ ម តុមៃះ C បាៃលុបមចាលក្សិចចសៃា មោយដ្ែក្សមលើការ្មបាក្ស    
(មាព្តា៣៤៧ ក្សថាខណឌ ទ្ី១ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី)។ មព្កាយរីការលុបមចាល C េៃិទាៃទ់្ទ្ួល 
បាៃការចុះបចា ីម្ារក្សេមសិទ្ធិឲ្យខលួៃវញិមៅម ើយមទ្។ A គឺជាមាច ស់បំណុលរបស់ B ៃិងបាៃ   
របឹអូ្សយក្សែីខាងមលើដែលចុះបចា ីមព្កាេម ម្ ះរបស់ B ។ C បាៃោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង ក្សនុងនាេ 
ជាតតិយជៃព្បឆ្ងំៃឹង A ដ្ែក្សមលើក្សេមសិទ្ធិរបស់ខលួៃ។ 

ឧទា រណ៍2៖ B បាៃលក្សកុ់្សំរយូទ្រ័េយួមព្គឿងមៅឲ្យ C ម ើយបាៃម្ារការកាៃក់ាប់      
កុ្សំរយូទ្រ័មនាះមោយក្សិចចព្រេមព្រៀង គឺេៃិបាៃព្បគល់កុ្សំរយូទ្រ័ជាក្សដ់សតងមទ្(មាព្តា២២៩ក្សថាខណឌ
ទ្ី២ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី)។ A ជាមាច ស់បណុំលរបស់ B បាៃរបឹអូ្សយក្សកុ្សំរយូទ្រ័ដែល B បាៃ
ក្សំរុងកាៃក់ាប។់ C បាៃោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃព្បឆ្ងំៃឹង A ដ្ែក្សមលើក្សេមសិទ្ធិរបស់
ោត។់  
 
៣. មតើបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃអាចព្តូវបាៃោក្ស ់ៃិងទ្ទួ្ល មៅមរលណា? 

៣.១ អ្តថភិារនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខ ំ 
ជាមោលការណ៍ មៅមរលមាៃ្លព្បមយាជៃក៍្សនុងការមធវើបណដឹ ង (មាព្តា៧៤ នៃព្ក្សេ 

ៃីតិវធិរីែឋបបមវណី)មក្សើតម ើងមៅមព្កាយការចាបម់្ដើេការអ្ៃុវតត មោយបងខំចមំពាះក្សេមវតថុដែល 
ពាក្សរ់ៃ័ធ។ ក្សនុងក្សរណីក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំព្តវូបាៃបញ្ា ក្ស ់ ែូចជាការព្បគល់វតថុជាក្ស ់
ោក្សណ់ាេយួមនាះ ព្បសិៃមបើមាៃការ្ដល់រូបេៃតអ្នលវតត  (មាព្តា៣៥៧ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី) 
មនាះៃឹងមាៃការទ្ទ្ួលសាគ ល់ថា ការខូចខាតៃងឹមក្សើតមាៃម ើង មៅមរលការអ្ៃុវតតមោយបងខំ 
មលចមចញជាក្សដ់សដង ៃិងមរលមនាះ្លព្បមយាជៃន៍ៃការោក្សព់ាក្សយបណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ 
ៃឹងព្តវូបាៃទ្ទ្ួលសាគ ល់។ 



 
 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ១៩ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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តតិយជៃយល់ថាក្សេមវតថុ នៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំដែលបាៃចាប់ម្តើេអ្ៃុវតតមនាះ  មាៃ 
េយួដ្នក្ស ឬទាងំេូល ជាក្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិម្សងមទ្ៀតរបស់ខលួៃ។ 

បណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃព្តវូបាៃទ្ទ្ួលសាគ ល់ថា ជាវធិីដែលតតិយជៃអាចសមគ គ្ ះ 
ៃូវសិទ្ធិរបស់ខលួៃរីការអ្ៃុវតតមោយបងខរំបស់មាច ស់បំណុល ម តុមៃះ មៅមរលដែលការអ្ៃុវតត 
មោយបងខំចំមពាះក្សេមវតថុដែលពាក្សរ់ៃ័ធមនាះព្តូវបាៃបចចប ់ ម ើយ្លព្បមយាជៃក៍្សនុងការោក្ស ់
ពាក្សយបណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃក្សព៏្តូវរលតដ់ែរ។ ព្បសិៃមបើ តតិយជៃមៅដតោក្សប់ណដឹ ងមទ្ៀត 
បណដឹ ងមនាះៃងឹព្តវូមលើកមចាល មោយម តុថា ក្សេមវតថុមនាះព្តូវបាៃចាតដ់ចងរចួម ើយនាឲំ្យ 
ដលងមាៃភារចាបំាចក់្សនុងការការពារ្លព្បមយាជៃរ៍បស់តតិយជៃ ចំមពាះទ្ំនាក្សទ់្ំៃង ឬសិទ្ធិ 
មនាះមទ្ៀតម ើយ។ 

ឧទា រណ៍៖ C មាៃរងយៃតេយួមព្គឿងបាៃជលួមៅឲ្យ B។ A គឺជាមាច ស់បំណុល 
របស់ B ៃិងបាៃរបឹអូ្សយក្សរងយៃតដែល B ក្សំរុងកាៃក់ាប។់ C បាៃោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងតវ៉ា
របស់តតិយចំមពាះ A មៅសាោែំបូងរាជធាៃភី្នមំរញ ប៉ាុដៃត C េៃិបាៃោក្សព់ាក្សយសំុផ្ទែ ក្សការ
អ្ៃុវតតជាបមណាត ះអាសៃន (មាព្តា៣៦៧ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី)។ ខណៈមរលដែលបណតឹ ង
តវ៉ា មោយតតិយជៃក្សំរុងព្តូវបាៃចាតក់ារ ការអ្ៃុវតតមោយបងខំមៅដតបៃត ម ើយរងយៃតមៃះព្តវូ
បាៃលក្សម់ៅឱ្យ D តាេរយៈការលក្សម់ោយបងខំ រចួមោក្សDបាៃបងព់្បាក្សល់ក្សទ់្ិញមៅតុោការ 
ទ្ីបំ្ុតលុយមៃះព្តូវបាៃព្បគល់មៅឲ្យមាច ស់បំណុលរបស់ B។  

ចំណុចមៃះការអ្ៃុវតតមោយបងខំបាៃបចចប ់ពាក្សយសំុផ្ទែ ក្សជាបមណាត ះៃូវការអ្ៃុវតតមោយ
បងខំេៃិមាៃព្បសិទ្ធភារ។ ែូចមៃះបណដឹ ងតវ៉ា មោយតតិយជៃបាតប់ង់្ លព្បមយាជៃន៍ៃបណតឹ ង 
នាឲំ្យបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃៃងឹព្តូវមលើក្សមចាល។  
 បណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃជាសាថ ៃភារ តតិយជៃអ្ះអាងថា ក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយ
បងខំេៃិព្តេឹព្តូវមែើេបសីមព្េចៃូវសិទ្ធិរបស់មាច ស់បំណុល មោយមាៃទ្ំនាក្សទ់្ំៃងមៅៃងឹសិទ្ធិ
របស់ខលួៃ។ េយួវញិមទ្ៀត រមបៀបនៃការរិចារណាព្បមភ្ទ្នៃសិទ្ធិរបស់តតិយជៃចំមពាះក្សេមវតថុនៃ
ការអ្ៃុវតតថាមតើសិទ្ធមិនាះព្តវូខូចខាតមោយសារការអ្ៃុវតតមោយបងខ ំឬយា៉ា ងណា? មតើមាៃភារ
ចាបំាច ់ៃិងមាៃ្លព្បមយាជៃឬ៍មទ្ ក្សនុងការែក្សមចញៃូវការអ្ៃុវតត? 
 
 
 



 
 

បណតឹ ងតវ៉ា តតិយជៃ 
 

5 

 

៣.២ តតយិជៃអ្ះអាងអ្រំកី្សេមសិទ្ធ ិឬសិទ្ធមិ្សងមទ្ៀត ដែលរារាងំែល់ការមធវើអ្ៃុបបទាៃ ឬព្បគល់វតថុ
ដែលជាក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខ ំ
 ជាទូ្មៅ សិទ្ធិរារាងំការអ្ៃុវតតមោយបងខំរបស់តតយិជៃ គឺជាក្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិម្សងមទ្ៀត
ប៉ាុដៃតភាគមព្ចើៃ តតិយជៃអ្ះអាងអ្រំីក្សេមសិទ្ធិ។ សិទ្ធិកាៃក់ាបក់្សព៏្តូវបាៃការពារ ម ើយក្សជ៏ាសិទ្ធិ
ដែលនាឲំ្យមាៃេូលម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតយិជៃ្ងដែរ។ ព្បសិៃមបើ តតិយជៃកាៃក់ាប់
ចលៃវតថុរបស់កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត តាេចាបព់្តូវមាៃការយល់ព្រេរីតតិយជៃមនាះ មទ្ើប
អាជ្ាសាោអាចរបឹអូ្សបាៃ (មាព្តា៣៨៦ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី) ប៉ាុដៃតព្បសិៃមបើអាជ្ា
សាោមធវើការរបឹអូ្សចលៃវតថុមោយោម ៃការយល់ព្រេ តតិយជៃអាចទាេទារឲ្យមាៃការ       
សមគ គ្ ះតាេវធិីនៃការោក្សព់ាក្សយសំុតវ៉ា ចំមពាះការអ្ៃុវតត (មាព្តា៣៤៤ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី) 
មោយដ្ែក្សមលើការបំពាៃចាបន់ៃៃីតិវធិីអ្ៃុវតតមោយបងខំ ឬោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ 
(មាព្តា៣៦៥ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី) មោយដ្ែក្សមលើការបំពាៃសិទ្ធិកាៃក់ាប។់ 
 ក្សនុងក្សរណីការរបឹអូ្សអ្ចលៃវតថុ  មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត A ព្តូវភាា ប់ៃូវឯក្សសារ 
ចេលងដែលមាៃមសចក្សតីបញ្ា ក្សន់ៃមសៀវមៅចុះបចា ីដែលម ម្ ះរបស់កូ្សៃបំណុលព្តវូបាៃចុះបចា ី
ជាក្សេមសិទ្ធិក្សរ ឬព្តូវបញ្ា ក្សថ់ា កូ្សៃបំណុលជាក្សេមសិទ្ធិក្សរ (មាព្តា៤១៧ ក្សថាខណឌ ទ្ី៣ នៃព្ក្សេ
ៃីតិវធិីរែឋបបមវណី)។ ព្បសិៃមបើ A បាៃោក្សព់ាក្សយសំុរបឹអូ្សែីរបស់ B ក្សេមសិទ្ធកិ្សរដែលបាៃចុះ
បចា ីែីជា C ម ើយ A េៃិបាៃបញ្ា ក្សរ់កី្សេមសិទ្ធរិបស់ B មលើែីមទ្ មនាះតុោការេៃិព្តូវមចញ
ែីកាសមព្េចរបឹអូ្សែីមនាះមទ្ មព្ពាះពាក្សយសំុេៃិមោររតាេមាព្តា ៤១៧ ក្សថាខណឌ ទ្ី៣ នៃ
ព្ក្សេៃតីិវធិរីែឋបបមវណី។ ព្បសិៃមបើតុោការអ្ៃុវតតបាៃមចញែីកាសមព្េចរបឹអូ្សែមីោយមាៃ
ក្សំ ុស មនាះែីកាសមព្េចៃឹងខុសចាប ់ ម តុមៃះ តតិយជៃអាចោក្សព់ាក្សយសំុតវ៉ា ចំមពាះការអ្ៃុ
វតត (មាព្តា ៣៤៤ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី) ឬោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ (មាព្តា 
៣៦៥ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី)។ 
 ្ាុយមៅវញិ ព្បសិៃមបើក្សេមសិទ្ធកិ្សរដែលបាៃចុះបចា ីែីគឺជា B ម ើយមាច ស់បំណុលរបស់ 
B ដែលជា A បាៃោក្សព់ាក្សយសំុរបឹអូ្សែី មនាះតុោការអ្ៃុវតតអាចមចញែីកាសមព្េចរបឹអូ្សែី
បាៃ េៃិថាៃរណាជាក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃែីមនាះមទ្។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ មទាះបីជាក្សេមសិទ្ធិក្សររិតព្បាក្សែ
េៃិដេៃជា B ប៉ាុដៃតជា C ក្សម៏ោយ ក្សែ៏ីកាសមព្េចមៅដតព្សបចាបដ់ែរ មព្ពាះ A បាៃោក្សៃូ់វឯក្ស
សារចេលងដែលមាៃមសចក្សតីបញ្ា ក្សន់ៃមសៀវមៅចុះបចា ី មាៃម ម្ ះរបស់ B ព្តូវបាៃចុះបចា ីថា
ជាក្សេមសិទ្ធិក្សរ។ ែូមចនះ C េៃិអាចោក្សព់ាក្សយសំុតវ៉ា ចំមពាះការអ្ៃុវតត (មាព្តា៣៤៤ នៃព្ក្សេៃីតិវធិ ី      
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រែឋបបមវណី)បាៃមទ្ ប៉ាុដៃតអាចោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃបាៃ (មាព្តា៣៦៥ នៃព្ក្សេៃីតិ
វធិីរែឋបបមវណី)។ 
 ៣.៣ ក្សេមសិទ្ធ ិ ឬសិទ្ធមិ្សងមទ្ៀតរបស់តតយិជៃដែលអាចតតាងំៃងឹការអ្ៃុវតតរបស់
មាច ស់បណុំលនៃការអ្ៃុវតត 
 សាថ ៃភារសព្មាបរ់ិចារណានៃសិទ្ធិរបស់តតិយជៃដែលអាចតតាងំៃងឹការអ្ៃុវតតរបស់
មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត មាៃែូចខាងមព្កាេមៃះ៖ 
 ទ្១ី ការអ្ៃុវតតមោយបងខដំែលោម ៃមោលបណំងឲ្យសងជាព្បាក្ស ់
 ព្បសិៃមបើខលឹេសារនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំោម ៃមោលបំណងឲ្យសងជាព្បាក្ស ់ែូចជា ការ
ប គ្ បឲ់្យកូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតតព្បគល់វតថុជាក្សោ់ក្ស ់ (ក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំ) មៅឲ្យ 
មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត ែូចជា អ្ចលៃវតថុ ជាអាទ្ិ៍ សិទ្ធិដែលរាងំសាះែល់ការព្បគល់អាចជា
សិទ្ធិកាៃក់ាប ់ សិទ្ធិជួលអ្ចិនគៃតយ ៍ សិទ្ធិជួលអ្ចលៃវតថុ ្លុបមភាគ សិទ្ធិមព្បើព្បាស់ សិទ្ធិ 
អាព្ស័យមៅ មសវភារ សិទ្ធិឃាតទុ់្ក្ស ៃងិសិទ្ធិមលើការបញ្ច ំ។ ព្បសិៃមបើ ការអ្ៃុវតតមោយបងខំ
មៅដតបៃតអាចៃឹងនាឲំ្យប៉ាះពាល់ែល់សិទ្ធិរបស់តតយិជៃ ព្បសិៃមបើ សិទ្ធិខាងមលើមៃះរបស់តតិយ
ជៃមាៃលក្សខណៈព្តេឹព្តវូតាេចាបស់ារធាតុ។ ប៉ាុដៃតឯក្សសិទ្ធិ (មាព្តា៧៨១ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី) 
ៃិង ីុប៉ាូដតក្ស (មាព្តា៨៤៣ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី)ជាអាទ្ិ៍ េៃិសថិតមៅក្សនុងសិទ្ធិម្សងៗមទ្ៀតនៃ
មាព្តា៣៦៥ នៃព្ក្សេៃីតវិធិីរែឋបបមវណីមនាះមទ្ រីមព្ពាះមទាះបីសិទ្ធិទាងំមៃះទ្ទ្ួលបាៃការសង
ជាអាទ្ិភារក្សរ៏ិតដេៃ ប៉ាុដៃតមាច ស់បំណុល ីុប៉ាូដតក្ស ឬមាច ស់បំណុលឯក្សសិទ្ធិេៃិមាៃសិទ្ធិកាៃ់
កាប ់ឬមព្បើព្បាស់ ឬអាព្ស័យ្លរីវតថុដែលជាក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំ ម តុមៃះសិទ្ធិទាងំ
មៃះេៃិរារាងំក្សនុងការព្បគល់វតថុដែលជាក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខ។ំ    

ឧទា រណ៍1៖ A (មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត) បាៃោក្សព់ាក្សយសំុឲ្យព្បគល់អ្ចលៃវតថុ L
ដែលសថិតមព្កាេម ម្ ះ B (កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត)។ អ្ចលៃវតថុ L ជាបប់ៃាុក្ស ីុប៉ាូដតក្សរបស់
មាច ស់បំណុល ីុប៉ាូដតក្ស C ៃងិបាៃចុះបចា ីព្តេឹព្តូវតាេចាប។់ ក្សរណីមៃះ C ោម ៃេូលម តុនៃ 
បណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃមនាះមទ្ រីមព្ពាះសិទ្ធរិបស់ Cេៃិព្តវូបាៃបំពាៃមោយសារការព្បគល់
អ្ចលៃវតថុមនាះមៅឲ្យ A ម ើយសិទ្ធិរបស់Cមៅដតបៃតអ្តថិភារមលើអ្ចលៃវតថុដ្ែក្សមលើអាៃុភារ
តាេនៃសិទ្ធិព្បាតិមភាគព្បតយក្សស (មាព្តា៧៧២ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី)។ ្ាុយមៅវញិព្បសិៃមបើ C 

អ្ះអាងអ្រីំក្សេមសិទ្ធិនាឲំ្យ C មាៃេូលម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ រីមព្ពាះសិទ្ធិរបស់ C 
ព្តូវបាៃបពំាៃ ៃិងអាចតតាងំចមំពាះការព្បគល់អ្ចលៃវតថុ មនាះមៅឲ្យ A។ 



 
 

បណតឹ ងតវ៉ា តតិយជៃ 
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ឧទា រណ៍2៖ A (មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត) បាៃោក្សព់ាក្សយសំុឲ្យព្បគល់អ្ចលៃវតថុ 
L ដែលសថិតមព្កាេម ម្ ះ B (កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត)។ អ្ចលៃវតថុ  L ជាបសិ់ទ្ធិជលួរបស់ C 

ៃិង C ក្សរុំងកាៃក់ាបអ់្ចលៃវតថុ  L។ ក្សរណីមៃះ C មាៃេូលម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ 
មព្ពាះសិទ្ធិរបស់ C អាចៃងឹព្តវូបាៃបាតប់ង(់ការកាៃក់ាប ់ការមព្បើព្បាស់-អាព្ស័យ្ល) ព្បសិៃ
មបើការអ្ៃុវតតមោយបងខំមៅដតបៃត ម ើយសិទ្ធិរបស់ C អាចតតាងំៃឹងការអ្ៃុវតតមោយបងខំរបស់
មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត (មាព្តា៥៩៨ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី)។  

ឧទា រណ៍3៖ A (មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត) បាៃោក្សព់ាក្សយសំុឲ្យព្បគល់រងយៃត 
ដែលសថិតមព្កាេការកាៃក់ាបរ់បស់ B (កូ្សៃបណុំលនៃការអ្ៃុវតត)។ រងយៃតមៃះជាបសិ់ទ្ធិឃាត ់
ទុ្ក្សរបស់ C។ C បាៃជួលរងយៃតមៃះឲ្យមៅ B។ B េៃិបាៃបែិមសធក្សនុងការព្បគល់រងយៃតឲ្យ
មៅអាជ្ាសាោតាេការអ្ៃុវតតរបស់ A។ ក្សរណីមៃះ C មាៃេូលម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយ 
ជៃ រមីព្ពាះសិទ្ធិរបស់ C ព្តូវរងប៉ាះពាល់មោយេៃិអាចអាព្ស័យ្ល មោយមាៃអាទ្ិភាររីវតថុ
ឃាតទុ់្ក្ស ៃងិអាចបាតប់ងក់ារកាៃក់ាបវ់តថុឃាតទុ់្ក្ស មបើការអ្ៃុវតតមោយបងខេំៃិព្តូវបាៃែក្ស
មចញ (មាព្តា៧៧៥ ៃិង មាព្តា៥៧៦ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី)។ 

ឧទា រណ៍4 ៖  A (មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត) បាៃោក្សព់ាក្សយសំុឲ្យព្បគល់រងយៃត 
ដែលសថិតមព្កាេការកាៃក់ាបរ់បស់ B (កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត)។ រងយៃតមៃះជាបសិ់ទ្ធិមលើការ
បញ្ច រំបស់ C។ C បាៃព្បគល់រងយៃតមៃះឲ្យមៅBព្គបព់្គងក្សនុងនាេខលួៃ។ B េៃិបាៃបែិមសធ
ក្សនុងការព្បគល់រងយៃតឲ្យមៅអាជ្ាសាោតាេការអ្ៃុវតតរបស់ A។ ក្សរណីមៃះ C មាៃេូលម តុ
នៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ រីមព្ពាះសិទ្ធិរបស់ C ព្តូវរងប៉ាះពាល់ មោយេៃិអាចមព្បើព្បាស់ 
ៃិងអាព្ស័យ្ល ៃិងអាចបាតប់ងក់ារឃាតទុ់្ក្សវតថុដែលជាក្សេមវតថុនៃការបញ្ច ំ មបើការអ្ៃុវតត
មោយបងខំ េៃិព្តូវបាៃែក្សមចញ(មាព្តា៨២១ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី)។ 

ឧទា រណ៍5៖ A (មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត) បាៃោក្សព់ាក្សយសំុឲ្យព្បគល់រងយៃត 
ដែលសថិតមព្កាេការកាៃក់ាបរ់បស់ B (កូ្សៃបណុំលនៃការអ្ៃុវតត)។ រងយៃតមៃះជាបសិ់ទ្ធពិ្បាត ិ
មភាគមោយអ្ៃុបបទាៃរបស់ C។ C បាៃកាៃក់ាបរ់ងយៃតមៃះ C បាៃព្បគល់រងយៃតមៃះ ឲ្យមៅ 
B ឲ្យព្គបព់្គងក្សនុងនាេខលួៃ(C)។ B េៃិបាៃបែមិសធក្សនុងការព្បគល់រងយៃតឲ្យមៅអាជ្ាសាោ
តាេការអ្ៃុវតតរបស់ A។ ក្សរណីមៃះ C មាៃេូលម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតយិជៃ រីមព្ពាះ
សិទ្ធរិបស់ C ព្តូវរងប៉ាះពាល់ មោយសារ C អាចបាតប់ងក់ារកាៃក់ាបវ់តថុដែលជាលក្សខខណឌ       
តតាងំជាេួយៃឹងតតិយជៃ មបើការអ្ៃុវតតមោយបងខំេៃិព្តូវបាៃែក្សមចញ (មាព្តា៨៩០ នៃព្ក្សេរែឋ
បបមវណី)។ 



 
 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ១៩ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ទ្២ី ការអ្ៃុវតតមោយបងខដំែលមាៃមោលបណំងឲ្យសងជាព្បាក្ស ់
ព្បសិៃមបើខលឹេសារនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំមាៃមោលបំណងឲ្យសងជាព្បាក្ស ់ជាការលក្ស់ 

មោយបងខំៃូវវតថុជាក្សោ់ក្សណ់ាេយួ (ក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំជាអ្ចលៃវតថុជាអាទ្ិ៍) អាច 
ៃឹងព្តវូបាៃមធវើម ើង មែើេបសីមព្េចសិទ្ធមិលើបំណុលរបស់ A ក្សនុងនាេជាមាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុ-
វតត ចំមពាះព្ទ្រយសេបតតទិ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់ B ដែលជាកូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត ម ើយ A យល់
ថា អ្ចលៃវតថុ L ជាព្ទ្រយសេបតតិទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត។ ក្សនុង ក្សរណីមៃះ 
ព្បសិៃមបើតតិយជៃ C អ្ះអាងអ្ំរកី្សេមសិទ្ធិរបស់ខលួៃចមំពាះក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំ នាឲំ្យ
មាៃេូលម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ រីមព្ពាះ ការអ្ៃុវតតមោយបងខំបាៃបំពាៃសិទ្ធិរបស់ 
C មោយសារក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមៃះេៃិដេៃជាព្ទ្រយសេបតតិរបស់កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត ៃិង
មធវើឲ្យតតិយជៃបាតប់ងក់្សេមសិទ្ធិមលើអ្ចលៃវតថុមនាះ ម ើយក្សេមសិទ្ធិរបស់ C អាចតតាងំៃងឹការ
អ្ៃុវតតមោយបងខំ។ ្ាុយមៅវញិ ក្សនុងក្សរណីមៃះ ព្បសិៃមបើតតិយជៃ អ្ះអាងអ្រំីសិទ្ធកិាៃក់ាប ់ឬ
សិទ្ធិមលើការបញ្ច ំ ឬ្លុបមភាគជាអាទ្ិ៍ ការលក្សម់ោយបងខំចមំពាះ អ្ចលៃវតថុមៃះ េៃិមធវើឲ្យសិទ្ធិ
របស់តតិយជៃព្តូវបាតប់ងម់នាះមទ្ នាឲំ្យតតិយជៃមនាះោម ៃេូល ម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិ-
យជៃម ើយ។ 
 ឧទា រណ៍1៖ A (មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត) បាៃោក្សព់ាក្សយសំុរបឹអូ្សអ្ចលៃវតថុ
ដែលបាៃចុះបចា ីមព្កាេម ម្ ះ  B (កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត) មែើេបលីក្សប់តូរជាព្បាក្សស់មព្េច 
សិទ្ធិមលើបំណុលរបស់ខលួៃដែលមាៃក្សំណតក់្សនុងសាលព្ក្សេសាថ ររ (ប គ្ បឲ់្យ B បងព់្បាក្សច់ៃំួៃ 
១០.០០០ ែុោល រអាមេរកិ្សឲ្យេក្ស A) ជាអាទ្ិ៍។ A យល់ថា អ្ចលៃវតថុ L ជាព្ទ្រយសេបតតិទ្ទ្ួល
ខុសព្តូវរបស់ B ប៉ាុដៃតតាេរិត ក្សេមសិទ្ធកិ្សរនៃអ្ចលៃវតថុរិតព្បាក្សែគ ឺC។ ក្សរណីមៃះ តតិយជៃ 
C មាៃេូលម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ រីមព្ពាះការអ្ៃុវតតមោយបងខមំធវើ ឲ្យប៉ាះពាល់ែល់
ក្សេមសិទ្ធិរបស់ខលូៃ។ ្ាុយមៅវញិ ព្បសិៃមបើ C អ្ះអាងអ្រំីសិទ្ធិមលើការបញ្ច ំចំមពាះ អ្ចលៃវតថុ 
គឺCោម ៃេូលម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃមនាះមទ្ រីមព្ពាះការលក្សម់ោយបងខចំំមពាះអ្ចលៃ
វតថុរបស់ Bព្ោៃដ់តនាឲំ្យមាៃការម្ារក្សេមសិទ្ធរិី B មៅអ្នក្សទ្ិញតាេ្លូវតុោការប៉ាុមណាា ះ មោយ
េៃិមាៃការម្ារការកាៃក់ាបម់លើអ្ចលៃវតថុមនាះមទ្។ េយួវញិមទ្ៀត អ្នក្សទ្ិញតាេ្លូវតុោការ
េៃិដេៃទ្ទ្ួលបាៃការម្ារការកាៃក់ាបម់ោយសវ័យព្បវតតិមនាះមទ្ គឺព្ោៃដ់តទ្ទ្ួលបាៃការម្ារ
ក្សេមសិទ្ធិប៉ាុមណាា ះ។ ម តុមៃះ មទាះបីជាក្សេមសិទ្ធមិលើអ្ចលៃវតថុព្តូវបាៃម្ារ រីកូ្សៃបំណុលនៃការ
អ្ៃុវតត (ក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃវតថុ) មៅឲ្យអ្នក្សទ្ិញតាេ្លូវតុោការក្សម៏ោយ ក្សម៏ាច ស់សិទ្ធិមលើការបញ្ច ំ
ចំមពាះអ្ចលៃវតថុ (តតិយជៃ C) មៅដតអាចបៃតកាៃក់ាបអ់្ចលៃវតថុមនាះ រ ូតទ្ទ្ួលបាៃការ



 
 

បណតឹ ងតវ៉ា តតិយជៃ 
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សងែដែល មលើក្សដលងដតសិទ្ធិមៃះេៃិអាចតតាងំ ចំមពាះមាច ស់ បំណុលដែលមាៃអាទ្ិភារជាង
ខលួៃ (មាព្តា៨២១ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី)។ 
 ឧទា រណ៍2៖ A (មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត) បាៃោក្សព់ាក្សយសំុរបឹអូ្សចលៃវតថុរបស់ 
B (កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត) មែើេបលីក្សប់តូរជាព្បាក្សស់មព្េចសិទ្ធមិលើ បំណុលរបស់ខលួៃដែលមាៃ
ក្សំណតក់្សនុងសាលព្ក្សេសាថ ររ (ប គ្ បឲ់្យ B បងព់្បាក្សច់ំៃួៃ ១០.០០០ ែុោល រ អាមេរកិ្សឲ្យេក្ស A) 
ជាអាទ្ិ៍។ A យល់ថា រងយៃតមៅ្ាះរបស់ B ជាព្ទ្រយសេបតតិរបស់ B ប៉ាុដៃតតាេរិត B ខចីរងយៃត
របស់ C េក្សជិះមនាះមទ្។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ C មាៃេូលម តុនៃបណតឹ ង តវ៉ា របស់តតិយជៃ មោយ
អ្ះអាងអ្រំីក្សេមសិទ្ធិ ៃិងបញ្ា ក្សថ់ាក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតត (រងយៃត) េៃិដេៃជាព្ទ្រយសេបតតិទ្ទ្ួល
ខុសព្តូវរបស់កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតតមនាះមទ្ មាៃភារចាបំាច ់ ៃិង្លព្បមយាជៃក៍្សនុងការែក្ស
មចញៃូវការអ្ៃុវតតមោយបងខ។ំ ្ាុយមៅវញិ ព្បសិៃមបើ C អ្ះអាងអ្ំរីសិទ្ធិជួលមៅមលើរងយៃត 
នាឲំ្យ C ោម ៃេូលម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតយិជៃ មោយម តុថា សិទ្ធិរបស់ C េៃិអាចត
តាងំការអ្ៃុវតតមោយបងខរំបស់មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត (C េៃិ បាៃកាៃក់ាបរ់ងយៃត)។  
 ឧទា រណ៍3 ៖A (មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត) បាៃោក្សព់ាក្សយសំុរបឹអូ្សចលៃវតថុរបស់ 
B (កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត) មែើេបលីក្សប់តូរជាព្បាក្សស់មព្េចសិទ្ធិមលើបំណុលរបស់ខលួៃដែលមាៃ
ក្សំណតក់្សនុងសាលព្ក្សេសាថ ររ (ប គ្ បឲ់្យ B បងព់្បាក្សច់ំៃួៃ ១០.០០០ ែុោល រអាមេរកិ្សឲ្យេក្ស A) 
ជាអាទ្ិ៍។ A យល់ថា រងយៃតមៅ្ាះរបស់ B ជាព្ទ្រយសេបតតិរបស់ B ប៉ាុដៃតតាេរិត B បាៃលក្ស់
រងយៃតមៃះឲ្យមៅ C រចួម ើយ ប៉ាុដៃត B េៃិទាៃប់ាៃព្បគល់ C ។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ C មាៃេូល
ម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ មោយអ្ះអាងអ្ំរកី្សេមសិទ្ធិ ៃិងបញ្ា ក្សថ់ាក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតត 
(រងយៃត)េៃិដេៃជាព្ទ្រយសេបតតទិ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់កូ្សៃ បំណុលនៃការអ្ៃុវតតមនាះមទ្ មាៃ
ភារចាបំាច ់ ៃិង្លព្បមយាជៃក៍្សនុងការែក្សមចញៃូវការអ្ៃុវតតមោយបងខំ។ មទាះបីជាតតិយជៃ
េៃិបាៃកាៃក់ាបជ់ាក្សដ់សតងក្សម៏ោយ ប៉ាុដៃតការកាៃក់ាបម់ោយព្បមយាលមាៃអ្តថិភារតាេរយៈការ
បតូរលក្សខណៈនៃការកាៃក់ាប ់ (មាព្តា១៣៤ ក្សថាខណឌ ទ្ី២ ៃិងមាព្តា២៩៩ ក្សថាខណឌ ទ្ី២ នៃព្ក្សេ
រែឋបបមវណី)   ម តុមៃះលទ្ធក្សេមក្សេមសិទ្ធិរបស់ C អាចតតាងំៃឹងការអ្ៃុវតតរបស់មាច ស់បំណុលនៃ
ការអ្ៃុវតត A បាៃ។ 

ទ្៣ី ការអ្ៃុវតតសិទ្ធពិ្បាតិមភាគ 
ព្បសិៃមបើខលឹេសារនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំជាការអ្ៃុវតតសិទ្ធិព្បាតិមភាគ តាេរយៈការ

លក្ស ់ មោយបងខំៃូវវតថុជាក្សោ់ក្សណ់ាេយួ (ក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំជាអ្ចលៃវតថុជាអាទ្ិ៍) 
អាចៃឹងព្តវូបាៃមធវើម ើង មែើេបសីមព្េចសិទ្ធមិលើបណុំលរបស់ A ក្សនុងនាេជាមាច ស់បំណុលនៃការ



 
 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ១៩ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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អ្ៃុវតត  ចមំពាះព្ទ្រយសេបតតិទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់ B ដែលជាកូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត ម ើយ A 
យល់ថាអ្ចលៃវតថុ L ជាព្ទ្រយសេបតតទិ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់កូ្សៃ បំណុលនៃការអ្ៃុវតតដែល ព្តូវ
បាៃោក្សព់្បាតិមភាគមែើេបធីានាសិទ្ធិមលើបំណុលមព្កាេរូបភារជា ីុប៉ាូដតក្ស ឬសិទ្ធិមលើការបញ្ច ំ
ជាអាទ្ិ៍។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ ព្បសិៃមបើ តតិយជៃ C អ្ះអាងអ្រំីក្សេម សិទ្ធិរបស់ខលួៃចំមពាះ ក្សេមវតថុនៃ
ការអ្ៃុវតតមោយបងខំ នាឲំ្យមាៃេូលម តុនៃការមធវើបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ រីមព្ពាះការអ្ៃុវតត
មោយបងខំបាៃបំពាៃសិទ្ធិរបស់ C មោយសារក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមៃះេៃិដេៃជាព្ទ្រយសេបតតិ
របស់កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត ៃិងមធវើឲ្យតតិយជៃបាតប់ងក់្សេមសិទ្ធិមលើ អ្ចលៃវតថុមនាះ ព្បសិៃ
មបើការអ្ៃុវតតមោយបងខំមៅដតបៃត។ ្ាុយមៅវញិក្សនុងក្សរណីមៃះ ព្បសិៃមបើតតិយជៃអ្ះអាងអ្ំរី
សិទ្ធិកាៃក់ាប ់ ឬសិទ្ធិមលើការបញ្ច ំ ឬ្លុបមភាគជាអាទ្ិ៍ ការលក្សម់ោយបងខំចំមពាះអ្ចលៃវតថុ
មៃះេៃិមធវើឲ្យបាតប់ងសិ់ទ្ធិរបស់តតិយជៃមនាះមទ្។ 
 ឧទា រណ៍1៖ A (មាច ស់បំណុល នៃការអ្ៃុវតត) បាៃោក្សព់ាក្សយសំុរបឹអូ្សអ្ចលៃវតថុ
ដែលបាៃចុះបចា ីមព្កាេម ម្ ះ  B (កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត) មែើេបលីក្សប់តូរជាព្បាក្សស់មព្េច 
សិទ្ធិមលើបំណុលរបស់ខលួៃដែលព្តវូបាៃធានាមោយព្បាតិមភាគ (វសិាលភារនៃ ីុប៉ាូដតក្សដែល 
ព្តូវបាៃធានាមាៃចំៃួៃ ១០.០០០ ែុោល រអាមេរកិ្ស)ជាអាទ្ិ៍។ A យល់ថាអ្ចលៃវតថុ L ជាព្ទ្រយ
សេបតតិទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់ B ប៉ាុដៃតតាេរិតក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃអ្ចលៃវតថុរិតព្បាក្សែគCឺ។ ក្សរណី
មៃះតតិយជៃ C មាៃេូលោឋ ៃនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ រីមព្ពាះការអ្ៃុវតតមោយបងខំមធវើឲ្យ
ប៉ាះពាល់ែល់ក្សេមសិទ្ធិរបស់ខលូៃ។ ្ាុយមៅវញិ ព្បសិៃមបើ C អ្ះអាងអ្ំរីសិទ្ធមិលើ ការបញ្ច ំចំមពាះ
អ្ចលៃវតថុ គឺ C ោម ៃេូលម តុនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃមនាះមទ្ រីមព្ពាះការលក្សម់ោយបងខំ
ចំមពាះអ្ចលៃវតថុរបស់ A គកឺារម្ារក្សេមសិទ្ធរិី B មៅអ្នក្សទ្ិញតាេ្លូវតុោការប៉ាុមណាា ះ មោយ
សិទ្ធិរបស់ C េៃិព្តូវបាៃបាតប់ងម់នាះមទ្។ េយួវញិមទ្ៀត អ្នក្សទ្ិញតាេ្លូវតុោការេៃិដេៃ
ទ្ទ្ួលបាៃការម្ារការកាៃក់ាបម់ោយសវ័យព្បវតតិមនាះមទ្ គឺព្ោៃដ់តទ្ទ្ួលបាៃការម្ារក្សេមសិទ្ធិ
ប៉ាុមណាា ះ។ ម តុមៃះមទាះបីជាក្សេមសិទ្ធិមលើអ្ចលៃវតថុព្តូវបាៃម្ាររីកូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត 
(ក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃវតថុ) មៅឲ្យអ្នក្សទ្ិញតាេ្លូវតុោការក្សម៏ោយ ក្សម៏ាច ស់សិទ្ធិមលើការបញ្ច ំចំមពាះ
អ្ចលៃវតថុ (តតិយជៃ C) មៅដតអាចបៃតកាៃក់ាបអ់្ចលៃវតថុមនាះ រ ូតទ្ទ្ួលបាៃការសង
ែដែល មលើក្សដលងដតសិទ្ធមិៃះេៃិអាចតតាងំចមំពាះមាច ស់បំណុលដែលមាៃអាទ្ិភារជាងខលួៃ 
(មាព្តា ៨២១ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី)។ 
 ឧទា រណ៍2៖ A (មាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតត) បាៃោក្សព់ាក្សយសំុរបឹអូ្សអ្ចលៃវតថុ
ដែលបាៃចុះបចា ីមព្កាេម ម្ ះB(កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតត) មែើេបលីក្សប់តូរជាព្បាក្សស់មព្េចសិទ្ធិ
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មលើបំណុលរបស់ខលួៃដែលព្តវូបាៃធានាមោយព្បាតិមភាគ (វសិាលភារនៃ ីុប៉ាូដតក្សដែលព្តូវ
បាៃធានាមាៃចំៃួៃ ១០.០០០ ែុោល រអាមេរកិ្ស)ជាអាទ្ិ៍។ A យល់ថា អ្ចលៃវតថុ L ដែលមាៃ
អាោរជាព្ទ្រយសេបតតិទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់B។ ប៉ាុដៃតតាេរិតក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃអាោររិតព្បាក្សែគឺ C 
មោយ C បាៃសាងសងអ់ាោរដ្ែក្សមលើសិទ្ធិជួល។ ក្សរណីមៃះ តតិយជៃ C មាៃេូលោឋ ៃនៃ   
បណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ រីមព្ពាះការអ្ៃុវតតមោយបងខំមធវើឲ្យប៉ាះពាល់ែល់ក្សេមសិទ្ធិនៃអាោរ
របស់ខលូៃដែលតព្េូវឲ្យែក្សមចញៃូវការអ្ៃុវតតមោយបងខំេយួដ្នក្ស(មាព្តា៨៤៧ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី)។ 
 
៤. មតើបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃព្តូវសរមសរែូចមេតច? 
 តតិយជៃព្តូវោក្សព់ាក្សយបណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ មៅតុោការអ្ៃុវតតដែលកាល យជា
សាថ បៃ័អ្ៃុវតត ឬតុោការដែលអាជ្ាសាោសថិតមៅមព្កាេ (សាថ បៃ័អ្ៃុវតត) មនាះសថិតមៅ មោយ 
បងព់្បាក្សព់្បោបក់្សតីែូចៃងឹបណតឹ ងធេមតា្ងដែរ ប៉ាុដៃតចមំពាះរៃធោក្សព់ាក្សយសំុព្តូវបងដ់ត១/២នៃ
រៃធោក្សព់ាក្សយសំុមៅក្សនុងបណតឹ ងធេមតា (ព្បកាសមលខ៥៤ ក្សយព្បក្ស/០៩ ទ្ំររ័១៨ ៃងិ១៩)។ ជា
មោលការណ៍ តុោការអាចមចញសាលព្ក្សេបាៃទាល់ដតមាៃពាក្សយបណដឹ ង ៃិងការទាេទារ
តុោការេៃិអាចមចញអ្វី សួរីការទាេទាររបស់ភាគីមៃះម ើយ (មាព្តា១៨២ ក្សថាខណឌ ទ្២ី 
នៃព្ក្សេៃីតវិធិីរែឋបបមវណី)។ ពាក្សយបណដឹ ងព្តូវដតមោររតាេមាព្តា៧៥ នៃព្ក្សេៃតីិវធិរីែឋបបមវណី 
មោយខលឹេសារនៃសាលព្ក្សេដែលមែើេមចាទ្ទាេទារឲ្យតុោការមចញគឺ ៖ 
 ការអ្ៃុវតតមោយបងខដំែលចុងចមេលើយ A បាៃោក្សម់ោយដ្ែក្សមលើអ្ៃុសារសាលព្ក្សេ 
ដែលមាៃរូបេៃតអ្ៃុវតតក្សនុងមរឿងក្សត ី (បញ្ា ក្សម់រឿងក្សតីនៃសាលព្ក្សេដែលបាៃោក្សព់ាក្សយសំុអ្ៃុវតត) 
ចុះនងៃដខឆ្ន  ំមលើព្ទ្រយសេបតតិ (អ្តតសញ្ញ ណព្ទ្រយសេបតតិ) េិៃព្តវូបាៃអ្ៃុញ្ញ ត។ 
អ្ងគម តុចាបំាចស់ព្មាបប់ញ្ា ក្សក់ារទាេទារ 

ក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខេំយួដ្នក្ស ឬទាងំេូល គឺជាក្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិម្សងមទ្ៀត 
របស់មែើេមចាទ្ដែលអាចរារាងំែល់ការមធវើអ្ៃុបបទាៃ ឬព្បគល់វតថុដែលជាក្សេមវតថុ។ 

អ្ងគម តុដែលជាេូលម តុនៃការទាេទារ(មាព្តា៧៥ ក្សថាខណឌ ទ្ី៣ នៃព្ក្សេៃីតិវធិ ី  
រែឋបបមវណី) 

១) ចុងចមេលើយ A បាៃោក្សព់ាក្សយសំុអ្ៃុវតតមោយបងខំមៅសាោែំបូងរាជធាៃីភ្នមំរញ
មោយដ្ែក្សមលើសាលព្ក្សេ (មរឿងក្សដីមលខ ចុះនងៃទ្ដីខឆ្ន .ំ.......របស់សាោែំបូងរាជធាៃីភ្នមំរញ) 
ម ើយតុោការអ្ៃុវតតបាៃរបឹអូ្សអ្ចលៃវតថុដែលបាៃ មរៀបរាបក់្សនុងបចា ីព្ទ្រយសេបតតិ។ 
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២) មែើេមចាទ្ C ជាក្សេមសិទ្ធកិ្សរនៃព្ទ្រយដែលបាៃមរៀបរាបម់ៅក្សនុងបចា ីព្ទ្រយសេបតត។ិ 
(មៅក្សនុងការអ្ៃុវតតជាក្សដ់សតង C ព្តូវមរៀបរាបល់េែតិបដៃថេមទ្ៀតអ្ំរីរមបៀបដែលោតប់ាៃទ្ទ្ួល
ក្សេមសិទ្ធិមលើអ្ចលៃវតថុមនាះ)។ 

 
គរូំនៃពាក្សយបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតយិជៃ 
ព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ 

ជ្ញតិ្ សាសនា ព្រះេហាកសព្ត្ 
3 

ពាកយបណតឹ ង 
មដ្ើេមោទ ៖ ម ម្ ះ C មភ្ទ្ព្បរស អាយុ ៣៥ ឆ្ន  ំសញ្ា តិដខមរ មាៃអាសយោឋ ៃសថិតមៅ្ាះ 
មលខ ១២ ្លូវលំ ព្ក្សរេ ១ ភូ្េ ិ២ ស េ្ ត ់៣ ខណឌ  ៤ រាជធាៃីភ្នមំរញ។ 
អនកត្ាំណាងមដ្ឋយអាណត្តិ “មដ្ើេមោទ” ៖ មេធាវ ី P ជាមេធាវនីៃព្ក្សរេ  ុៃមេធាវ ី
....................ដែលមាៃអាសយោឋ ៃសថិតមៅ.............................................................។ 
ចុងចមេេើយ ៖ ម ម្ ះ A មភ្ទ្ព្សី អាយុ ៣០ ឆ្ន  ំសញ្ា តិដខមរ មាៃអាសយោឋ ៃសថិតមៅ្ាះ
មលខ ១០ ្លូវមលខ ៣១០ ព្ក្សរេ ១ ភូ្េ ិ២ ស េ្ ត ់៣ ខណឌ  ៥ រាជធាៃីភ្នមំរញ។ 

សេូមោររជូន 
លោកព្បធានសាលាដ្ាំបូងរាជធានីភនាំមរញ 

ក្ស. ខលេឹសារនៃសាលព្ក្សេដែលមែើេមចាទ្ទាេទារឲ្យតុោការមចញ  
១. ការអ្ៃុវតតមោយបងខំដែលចុងចមេលើយ A បាៃោក្សម់ោយដ្ែក្សមលើអ្ៃុសារសា ល 
ព្ក្សេដែលមាៃរូបេៃតអ្ៃុវតតចំមពាះ B ក្សនុងមរឿងក្សតី (សំណំុមរឿងអ្ៃុវតតមលខ ១០ ចុះនងៃទ្ី
១០ ក្សញ្ញ  ២០១៥) មលើអ្ចលៃវតថុជាែីដែលមាៃទ្ីតាងំសថិតមៅ្ាះមលខ ០៣ ្លូវ
មលខ០៤ ស េ្ តប់ឹងរាងំ ខណឌ ែូៃរញ រាជធាៃីភ្នមំរញ មោយមាៃវញិ្ញ បៃបព្ត 
សមាគ ល់មាច ស់អ្ចលៃវតថុមលខ ២៣១២ េៃិព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ ត 
 ២. ព្បាក្សព់្បោបក្សតីជាបៃាុក្សរបស់ A 

ខ.អ្ងគម តុចាបំាច ់ៃងិអ្ងគម តុដែលជាេូលម តុនៃការទាេទារ 
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ខ.១ ការចាបម់្តើេៃីតិវធិនីៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំ (ឬៃីតិវធិនីៃការចាតដ់ចងរក្សាការពារ) 
ខ.២ ក្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធមិ្សងមទ្ៀតរបស់មែើេមចាទ្ដែលរាងំសាះការមធវើអ្ៃុបបទាៃ ឬការ

ព្បគល់ព្ទ្រយសេបតតិ 
- 
ខ.៣ ក្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធមិ្សងមទ្ៀតរបស់មែើេមចាទ្អាចតតាំងៃឹងការអ្ៃុវតតមោយបងខំ 
- 

គ.ភ្សតុតាង 
- 

          មសចក្សតីែូចជព្មាបជូៃខាងមលើ សូេលោកព្បធាៃ មេតាត សមព្េច តាេការមសនើសំុ មោយ
ក្សតីអ្ៃុមព្ោះ។ 

សូេ លោកព្បធាៃ ទ្ទ្ួលៃូវមសចក្សតីមោររែខ៏ពងខ់ពស់អ្ំរីខ្ុ ំ។ 
រាជធាៃីភ្នមំរញ, នងៃទ្ី ០៨ ដខ េក្សរា ឆ្ន  ំ២០១៨ 

អ្នក្សតណំាងមោយអាណតត ិ
                 P 

 
មតើបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតយិជៃមាៃអាៃុភារផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខឬំមទ្? 

ពាក្សយបណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ េៃិមាៃអាៃុភារផ្ទែ ក្សមោយសវ័យព្បវតតិៃូវការអ្ៃុវតត 
មនាះមទ្ ម ើយក្សេ៏ៃិរារាងំការបៃតៃតីិវធិីនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំដែរ។ ក្សនុងក្សរណីតតិយជៃបាៃ 
ោក្សប់ណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ មោយដ្ែក្សមលើភារជាមាច ស់សិទ្ធិរបស់ោត ់ ប៉ាុដៃតៃតីិវធិីនៃការ 
អ្ៃុវតតមោយបងខំមៅដតបៃត មតើៃឹងមាៃអ្វីមក្សើតម ើង? 

ក្សនុងក្សរណីមៃះ ការអ្ៃុវតតមោយបងខំអាចព្តូវបាៃបចចប ់ េុៃមរលសាលព្ក្សេមលើបណតឹ ង 
តវ៉ា របស់តតិយជៃបាៃមចញ ម ើយបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃកាល យជាោម ៃព្បមយាជៃ។៍ ែូមចនះ 
មែើេបកីារពារតតិយជៃ ព្ក្សេៃីតវិធិីរែឋបបមវណីបាៃបមងេើតយៃតការសមគ គ្ ះបឋេេយួ មោយបាៃ 
្តល់ៃូវេមធាបាយ ឬវធិាៃនៃការផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខំជាបមណាត ះអាសៃន តាេរយៈការសំុ
ែីកាសមព្េចប គ្ បឲ់្យផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតត (មាព្តា៣៦៧ នៃព្ក្សេៃតីិវធិរីែឋបបមវណី)។ មបើតតិយជៃ
អាចមធវើមសចក្សដបីញ្ា ក្សែ់បូំងអ្រំីេូលម តុនៃការតវ៉ា  មនាះតុោការអាចមចញែីកាសមព្េចផ្ទែ ក្ស
ការអ្ៃុវតតមោយបងខេំយួរយៈមោយឲ្យោក្ស ់ ឬេៃិឲ្យោក្សព់្បាតិមភាគរ ូតែល់មរលមចញ 



 
 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ១៩ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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សាលព្ក្សេចុងមព្កាយ។ ក្សនុងក្សរណីតតិយជៃោក្សព់ាក្សយសំុលុបមចាលការចាតដ់ចងការអ្ៃុវតត   
មបើតុោការរិៃតិយម ើញថាមាៃមសចក្សដីបញ្ា ក្សែ់បូំងអ្រំីេូលម តុនៃការតវ៉ា  ៃងិមាៃលទ្ធភារ 
ជាក្សដ់សតងក្សនុងការោក្សព់្បាតិមភាគ តុោការៃឹងមចញែីកាសមព្េចប គ្ បឲ់្យោក្សព់្បាតិមភាគ ៃិង 
ព្បសិៃមបើ តតិយជៃបាៃោក្សព់្បាតិមភាគតាេខលេឹសារនៃែីកាសមព្េចប គ្ បឲ់្យោក្សព់្បាតិមភាគ 
តុោការៃឹងមចញែីកាសមព្េចលុបមចាល ៃូវការចាតដ់ចងការអ្ៃុវតតមោយបងខំដែលបាៃមធវើរចួ
ម ើយ។ 

តតិយជៃអាចោក្សព់ាក្សយសំុផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខំជាបមណាត ះអាសៃន រេួោន ជាេយួ 
ៃឹងបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃបាៃ ឬអាចោក្សព់ាក្សយសំុមនាះបនាា ប ់ឬមព្កាយរីោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង 
មាៃៃយ័ថា ក្សនុងអ្ំ ុងមរលដែលបណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃក្សំរុងចាតក់ារ។  ព្បសិៃមបើតតិយជៃ
បាៃមធវើមសចក្សតបីញ្ា ក្សែ់បូំងអ្រំីក្សេមសិទ្ធជិាអាទ្ិ៍ របស់ខលួៃបាៃមជាគជយ័ តុោការអាចមចញែីកា
សមព្េចប គ្ បឱ់្យផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខំជាបមណាត ះអាសៃន។ ែីកាសមព្េចមៃះជាឯក្សសារ នៃ
មាព្តា៣៧០ ក្សថាខណឌ ២ ចំណុចក្ស នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ម តុមៃះ មបើតតិយជៃ ោក្សែ់ីកា
សមព្េចមៃះមៅតុោការអ្ៃុវតត តុោការអ្ៃុវតតៃឹងផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតត។ ព្បសិៃមបើតុោការមចញ
ែីកាសមព្េចប គ្ បឲ់្យលុបមចាលការចាតដ់ចងការអ្ៃុវតតតាេមាព្តា ៣៦៧ កថាខណឌ ២ នៃព្ក្សេ
ៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ែីកាសមព្េចមៃះជាឯក្សសារនៃមាព្តា មាព្តា៣៧០ ក្សថាខណឌ ១ ចំណុច្ នៃ
ព្ក្សេៃតីិវធិរីែឋបបមវណី ម តុមៃះល ើតតិយជៃោក្សែ់ីកាសមព្េចមៃះ មៅតុោការអ្ៃុវតតតុោការ
អ្ៃុវតតៃឹងលុបមចាលការអ្ៃុវតត។ 

ែូចបាៃម ើញខាងមលើមៃះមៅមរលដែលមាៃការោក្សព់ាក្សយបណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ 
មេធាវគីបបីោក្សព់ាក្សយសំុឲ្យផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតត ឬពាក្សយសំុលុបមចាលការអ្ៃុវតត រីមព្ពាះបណតឹ ងតវ៉ា
របស់តតិយជៃេិៃនាឲំ្យៃីតិវធីិអ្ៃុវតតមោយបងខពំ្តូវបាៃផ្ទែ ក្ស ឬលុបមចាលមោយសវ័យព្បវតតិ
មនាះមទ្ ម តុមៃះ មេធាវពី្តូវរិៃិតយចំណុចមៃះមោយ មតច់ត ់រេួទាងំខលឹេសារនៃការមសនើ សំុ។ 

 
គរូំនៃពាក្សយសំុផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខ ំ
ព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ 

ជ្ញតិ្ សាសនា ព្រះេហាកសព្ត្ 
3 

ពាកយសុាំឲ្យផ្អា កការអនុវត្តមដ្ឋយបងខាំ 
ម ម្ ះ C មភ្ទ្ព្បរស អាយុ ៣៥ ឆ្ន  ំសញ្ា តិដខមរ មាៃអាសយោឋ ៃសថិតមៅ្ាះ មលខ 



 
 

បណតឹ ងតវ៉ា តតិយជៃ 
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១២ ្លូវលំ ព្ក្សរេ ១ ភូ្េ ិ២ ស េ្ ត ់៣ ខណឌ  ៤ រាជធាៃីភ្នមំរញ។ 
 

សេូមោររជូន 
មលាក W មៅព្កេននសាលាដ្ាំបូងរាជធានីភនាំមរញ 

កេមវត្ថុ ៖ សំមណើ សំុផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខ ំ ដែលចុងចមេលើយ A បាៃោក្ស ់ មោយដ្ែក្សមលើ
អ្ៃុសារសាលព្ក្សេដែលមាៃរូបេៃតអ្ៃុវតតចំមពាះ B ក្សនុងមរឿងក្សត ី(សំណំុមរឿងអ្ៃុវតតមលខ ១០ ចុះ
នងៃទ្ី១០ ក្សញ្ញ  ២០១៥) មលើអ្ចលៃវតថុជាែីដែលមាៃទ្ីតាងំសថិតមៅ្ាះមលខ០៣ ្លូវមលខ ០៤ 
ស េ្ តប់ឹងរាងំ ខណឌ ែូៃរញ រាជធាៃីភ្នមំរញ មោយមាៃវញិ្ញ បៃបព្តសមាគ ល់មាច ស់អ្ចលៃវតថុ
មលខ ២៣១២។ 
មោង ៖-មាព្តា ៣៦៧ នៃព្ក្សេៃតីិវធិរីែឋបបមវណី 

  -សំណំុមរឿងរែឋបបមវណីមលខ ៩០ ចុះនងៃទ្ី ០២ ដខ េក្សរា ឆ្ន  ំ២០១៨ 
  មសចក្សតីែូចមាៃក្សំណត ់ ៃងិមយាងខាងមលើ ខ្ុបំាទ្ សូេជព្មាបជូៃ ឯក្សឧតតេព្បធាៃ 

មេតាត ព្ជាបថា៖ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
ក្ស.ែមំណើ រមរឿង 

- 
- 
- 

ខ.េូលម តុនៃការតវ៉ា  
- 
- 
- 

គ.មសចក្សតបីញ្ា ក្សែ់បូំង 
- 
- 



 
 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ១៩ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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-  
          មសចក្សតីែូចជព្មាបជូៃខាងមលើ សូេ លោកលៅក្កម មេតាត សមព្េច តាេការមសនើសំុ មោយ
ក្សតីអ្ៃុមព្ោះ។ 

សូេ លោកលៅក្កម ទ្ទ្ួលៃូវមសចក្សតីមោររែខ៏ពងខ់ពស់អ្ំរីខ្ុ។ំ 
រាជធាៃីភ្នមំរញ, នងៃទ្ី ០៨ ដខ េក្សរា ឆ្ន  ំ២០១៨ 

                                                                  សាន េព្មាេនែ 
                                                                                                               C 

 
ព្បសិៃមបើ បណតឹ ងតវ៉ា របស់តតយិជៃព្តវូបាៃោក្ស ់មតើតុោការព្តវូចាតក់ារែូចមេតច? 

 សព្មាបៃ់ីតិវធិជីំៃុំជព្េះមលើបណដឹ ងតវ៉ា របស់តតយិជៃ គឺមធវើែូចៃតីិវធិនីៃការជព្េះក្សដី
មលើក្សទ្ី១ដែរ។ តុោការដែលទ្ទ្ួលពាក្សយបណដឹ ងព្តូវរិៃិតយពាក្សយបណដឹ ង។ តុោការព្តូវមធវើៃតីិ-
វធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុ្ល ៃីតិវធិីទាញម តុ្ល ៃិងព្បកាសសាលព្ក្សេ ម ើយមចញ
សាលព្ក្សេចុងមព្កាយ។ 
 ក្សនុងក្សរណី តុោការទ្ទ្ួលសាគ ល់ការទាេទាររបស់មែើេមចាទ្ តុោការព្តូវមចញសាល-
ព្ក្សេ ដែលមាៃខលឹេសារថា៖ 
 ការអ្ៃុវតតមោយបងខំ ដែលមធវើម ើងមោយចុងចមេលើយ A មោយដ្ែក្សមលើឯក្សសារចេលង
យថាភូ្តនៃអ្ៃុសារសាលព្ក្សេ ដែលភាា បជ់ាេយួរូបេៃតអ្ៃុវតតនៃមរឿងក្សតមីលខ.......ចុះនងៃទ្ីដខឆ្ន  ំ
របស់តុោការ...មៅមលើព្ទ្រយសេបតតិដែលបាៃមរៀបរាបក់្សនុងបចា ីព្ទ្រយសេបតតិេិៃព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ ត។ 

តតិយជៃដែលបាៃឈនះក្សតីអាចលុបមចាលការអ្ៃុវតតមោយបងខំ ឬការអ្ៃុវតតែីកាសមព្េច 
រក្សាការពារ មោយោក្សលិ់ខិតយថាភូ្តនៃឯក្សសារទាងំមៃះ មៅតុោការអ្ៃុវតត (មាព្តា៣៧០)។ 
សាលព្ក្សេ ឬសាលែីកាដែលោក្សម់ៅតុោការអ្ៃុវតត ជាទូ្មៅជាមសចក្សតីសមព្េចសាថ ររ (មាព្តា 
១៩៣ ៃងិមាព្តា១៩៤) ឬព្តូវបាៃព្បកាសឲ្យអ្ៃុវតតជាបមណាត ះអាសៃន (មាព្តា១៩៦) មោយ
េៃិតព្េូវឲ្យភាា បជ់ាេយួៃងឹរូបេៃតអ្ៃុវតតមនាះមទ្។ 
  មតើែកីាសមព្េចផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខ(ំមាព្តា៣៦៧ នៃព្ក្សេៃតីវិធិីរែឋបបមវណី) មាៃ
អាៃុភារែល់មរលណា មបើសាលព្ក្សេនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតយិព្តវូបាៃមចញ ប៉ាុដៃតេៃិទាៃប់ាៃចូល
ជាសាថ ររ? 
 បញ្ា មៃះព្តូវមោះព្សាយតាេ មាព្តា៣៦៨ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី មៅក្សនុងសាលព្ក្សេ 
ឬសាលែីកាចុងមព្កាយ អ្ំរីបណដឹ ងតវ៉ា ចមំពាះការទាេទារ បណដឹ ងតវ៉ា ចំមពាះការ្ដល់រូបេៃតអ្ៃុវតត 
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ឬបណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ តុោការដែលទ្ទ្ួលពាក្សយបណដឹ ងអាចប គ្ បឲ់្យមធវើការចាតដ់ចង
ដែលបាៃក្សំណតម់ៅក្សនុងក្សថាខណឌ ទ្ី១ ៃិងក្សថាខណឌ ទ្ី២ នៃមាព្តា៣៦៧ (ការសមព្េចមសចក្សដី
ផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយការោក្សព់ាក្សយបណដឹ ងតវ៉ា ចមំពាះការទាេទារជាអាទ្ិ៍) នៃព្ក្សេមៃះ ឬអាច
លុបមចាល ឬផ្ទល ស់បដូរ ឬទ្ទ្ួលសាគ ល់ៃូវមសចក្សដសីមព្េចដែលបាៃមធវើរចួ ម ើយតាេបចញតតិនៃទ្១ី 
ឬក្សថាខណឌ ទ្២ីមនាះបាៃ។ ការសមព្េចមសចក្សដីមៃះព្តវូមាៃអាៃុភារចាបរ់ីនងៃដែលសាលព្ក្សេ 
ឬសាលែីកាចុងមព្កាយអ្ំរីបណដឹ ងដែលបាៃក្សំណតម់ៅក្សនុងមាព្តាខាងមលើមៃះព្តូវបាៃព្បកាស។ 

ែីកាសមព្េចប គ្ បឲ់្យផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខំ (មាព្តា៣៦៧ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី) 
ព្តូវបាតប់ងអ់ាៃុភារមៅមរលដែលតុោការមចញសាលព្ក្សេ នៃបណតឹ ងតតវ៉ា របស់តតិយជៃជា
ម តុនាឲំ្យការអ្ៃុវតតមោយបងខំព្តូវបាៃផ្ទែ ក្សអាចចាបម់្តើេអ្ៃុវតតមោយបងខំម ើងវញិ េុៃមរល
ដែលសាលព្ក្សេនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃចូលជាសាថ ររ ម តុមៃះមែើេបរីារាងំៃូវបញ្ា មៃះ 
មាព្តា៣៦៨ នៃព្ក្សេៃតីិវធិរីែឋបបមវណីបាៃបចញតតិថា “តុោការអាចប គ្ បឲ់្យមធវើការចាតដ់ចង
អ្ំរីែីកាសមព្េចប គ្ បឲ់្យផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខំ”។ មាៃៃយ័ថា មៅក្សនុងមសចក្សតីសមព្េចរបស់
តុោការមព្ៅអ្ំរីការសមព្េចមៅមលើខលឹេសារ នៃសាលព្ក្សេដែលមែើេមចាទ្ទាេទារឲ្យតុោ-
ការមចញ តុោការព្តូវសមព្េចបដៃថេ ដែលមាៃខលឹេសារថា (១)ទ្ទ្ួលសាគ ល់ែីកាសមព្េចផ្ទែ ក្ស
ការអ្ៃុវតតមោយបងខ ំ ឬ(២)ផ្ទល ស់បតូរែីកាសមព្េចប គ្ បឲ់្យអ្ៃុវតតមោយបងខំ ឬ(៣)លុបមចាល
ែីកាសមព្េចប គ្ បឲ់្យផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខំ។ មសចក្សតីសមព្េចបដៃថេមៃះមាៃអាៃុភារអ្ៃុវតត
ភាល េៗ បនាា បរ់ីតុោការព្បកាសសាលព្ក្សេ។ 

ឧទា រណ៍ ៖ តុោការទ្ទ្ួលសាគ ល់ៃូវការទាេទាររបស់មែើេមចាទ្នៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់  
តតិយជៃ ម តុមៃះតុោការព្តូវមចញមសចក្សតីសមព្េចែូចខាងមព្កាេ៖  
 ១.ការអ្ៃុវតតមោយបងខំដែលមធវើម ើង មោយចុងចមេលើយមោយដ្ែក្សមលើអ្ៃុសារៈសាល
ព្ក្សេ ដែលភាា បេ់ក្សជាេយួរូបេៃតអ្ៃុវតត ចំមពាះព្ទ្រយសេបតតិដែលបាៃមរៀបរាបម់ៅក្សនុងបចា ីព្ទ្រយ
សេបតតិ (សំណំុមរឿងមលខ............ចុះនងៃទ្ដីខឆ្ន  ំរបស់តុោការ........) េៃិព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ ត។ 
២.ទ្ទ្ួលសាគ ល់ែីកាសមព្េចប គ្ បឲ់្យផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខ ំ
៣.ព្បាក្សព់្បោបក់្សតីជាបៃាុក្សរបស់ចុងចមេលើយ 
 ជាធេមតា មសចក្សតីសមព្េចទ្ី១ មាៃអាៃុភារអ្ៃុវតត លុះព្តាតែសាលព្ក្សេចូលជាសាថ ររ 
ប៉ាុដៃតមសចក្សតីសមព្េចទ្ី២មាៃអាៃុភារអ្ៃុវតតភាល េៗ មៅមរលសាលព្ក្សេព្តូវបាៃព្បកាស     
មៃះជាចំណុចរិមសស នៃមសចក្សតីសមព្េចដែលទាក្សទ់្ងៃងឹបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ។ ក្សនុង
ក្សរណីមៃះ មទាះបីជាមាៃឧបាព្ស័យមៅតុោការជាៃខ់ពស់ អ្ំរមីសចក្សតីសមព្េចមៃះក្សម៏ោយ      
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ការផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខំ តាេរយៈែីកាសមព្េចប គ្ បឲ់្យផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតដមោយបងខមំៅដតបៃត។ 
ប៉ាុដៃតមែើេបីឲ្យតុោការអ្ៃុវតតបៃតផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខំតាេខលឹេសារនៃមសចក្សតីសមព្េច
ខាងមលើភាគីឈនះក្សតីព្តូវម្្ើមសចក្សតីសមព្េចមនាះមៅតុោការអ្ៃុវតត។ 

ឧទា រណ៍៖ C បាៃោក្សព់ាក្សយបណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃចំមពាះ A មៅសាោែំបូង
រាជធាៃីភ្នំមរញ ៃិងបាៃោក្ស់ពាក្សយសំុផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខំ។ តុោការបាៃមចញែីកា
សមព្េចប គ្ បឲ់្យផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតដមោយបងខំ។ C បាៃោក្សែ់ីកាសមព្េចមៃះមៅតុោការអ្ៃុវតត 
ម ើយតុោការអ្ៃុវតតផ្ទែ ក្សជាបមណាត ះអាសៃននៃការអ្ៃុវតតមោយបងខ។ំ បនាា បរ់ីមនាះ C បាៃ
ឈនះបណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ។ ក្សនុងក្សរណីមៃះសាោែបូំងរាជធាៃីភ្នមំរញព្តូវមចញែីកា
សមព្េចទ្ទ្ួលសាគ ល់ “ឲ្យផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះមរឿងក្សតីមលខ.... ចុះនងៃទ្ីដខឆ្ន  ំ
របស់ម ម្ ះតុោការ” មៅក្សនុងមសចក្សតីសមព្េចបចចបន់ៃសាលព្ក្សេ។ មរលដែល C បាៃោក្ស់
សាលព្ក្សេមៃះមៅតុោការអ្ៃុវតត តុោការអ្ៃុវតតៃឹងបៃតផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខ។ំ 

្ាុយមៅវញិ ព្បសិៃមបើបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃេៃិទ្ទ្ួលបាៃមជាគជយ័ តុោការ 
ៃឹងមចញសាលព្ក្សេដែលមាៃខលឹេសារ ែូចខាងមព្កាេមៃះ ៖ 

១.អ្ៃុញ្ញ តឲ្យអ្ៃុវតតមោយបងខ ំ
២.លុបមចាលែកីាសមព្េចផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខ ំ
៣.ព្បាក្សព់្បោបក់្សតជីាបៃាុក្សរបស់មែើេមចាទ្ 
ឧទា រណ៍៖ C បាៃោក្សព់ាក្សយបណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃចំមពាះ A មៅសាោែំបូង

រាជធាៃីភ្នមំរញ ៃិងោក្សព់ាក្សយសំុផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខំ។ តុោការបាៃមចញែីកាសមព្េច
ប គ្ បឲ់្យផ្ទែ ក្សជាបមណាត ះអាសៃននៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំ។ C បាៃោក្សែ់ីកាសមព្េចមៃះមៅ
តុោការអ្ៃុវតត ម ើយតុោការអ្ៃុវតតផ្ទែ ក្សជាបមណាត ះអាសៃននៃការអ្ៃុវតតមោយបងខ។ំ បនាា ប់
េក្ស C បាៃចាញ់ក្សដីក្សនុងបណដឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ សាោែបូំងរាជធាៃីភ្នមំរញ
ព្តូវប គ្ ប ់ “លុបមចាលែីកាសមព្េចផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតជាបមណាត ះអាសៃននៃមរឿងក្សតីអ្ៃុវតតមោយបងខំ
មលខ.... ចុះនងៃទ្ីដខឆ្ន រំបស់ម ម្ ះតុោការ” មៅក្សនុងមសចក្សតីសមព្េចបចចប។់ មៅមរល A ោក្ស់
សាលព្ក្សេមៃះមៅតុោការអ្ៃុវតត តុោការអ្ៃុវតតព្តូវបៃតការអ្ៃុវតតមោយបងខ។ំ 

សាលព្ក្សេនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ ជាសាលព្ក្សេដែលមាៃមោលបំណងរលំត់
អាៃុភារអ្ៃុវតតនៃការអ្ៃុវតតជាក្សោ់ក្ស ់ មៅក្សនុងទ្ំនាក្សទ់្ំៃងមលើក្សេមវតថុជាក្សោ់ក្ស ់ មោយមធវើការ
ផ្ទល ស់បតូរទ្ំនាក្សទ់្ំៃងគតិយុតតនៃចាបៃ់តីិវធិី ម តុមៃះសាលព្ក្សេនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ 
ជាសាលព្ក្សេនៃការបមងេើត ដក្សដព្ប រលំតទ់្ំនាក្សទ់្ំៃងគតិយុតត។ ប៉ាុដៃតេៃិដេៃជាសាលព្ក្សេនៃ
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ការក្សំណតអ់្ំរអី្តថភិារ ឬៃតថិភារនៃសិទ្ធិទាេទាររបស់មែើេមចាទ្មនាះមទ្ រីមព្ពាះខលឹេសារនៃ  
មសចក្សតីសមព្េចបចចប ់ គេឺៃិបាៃទ្ទ្ួលសាគ ល់ ឬេៃិទ្ទ្ួលសាគ ល់សិទ្ធិរបស់មែើេមចាទ្ ឬ
បែិមសធសិទ្ធិរបស់ចុងចមេលើយមនាះមទ្ ប៉ាុដៃតមធវើការវៃិិចឆយ័ថាមតើការអ្ៃុវតតមោយបងខចំំមពាះព្ទ្រយ
សេបតតិទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់កូ្សៃបំណុលនៃការអ្ៃុវតតមាៃលក្សខណៈព្តេឹព្តូវឬមទ្ ថាមតើជាព្ទ្រយ
សេបតតិរបស់កូ្សៃបំណុល? ថាមតើគបបអី្ៃុញ្ញ តសមព្េចសិទ្ធិរបស់មាច ស់បំណុលឬមទ្ មបើការរិត
ព្ទ្រយសេបតតិមនាះជារបស់តតិយជៃជាអាទ្ិ៍។ 

 
៥. មសចក្សតសីៃនោិឋ ៃ 

បណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃអាចព្តវូបាៃមធវើម ើងព្បឆ្ងំៃឹងការអ្ៃុវតតមោយបងខ ំ ឬការ
អ្ៃុវតតរក្សាការពារ ព្បសិៃមបើការអ្ៃុវតតមនាះបាៃមធវើឲ្យខូច្លព្បមយាជៃរ៍បស់តតិយជៃ ដែល
មាៃលក្សខណៈេៃិសេរេយ ៃិងេៃិព្តឹេព្តូវតាេចាបក់្សនុងការអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមាច ស់បំណុលនៃការ 
អ្ៃុវតតសមព្េចសិទ្ធិរបស់ខលួៃ មៅក្សនុងទ្ំនាក្សទ់្ំៃងមធៀបៃងឹតតិយជៃ។ តតិយជៃអាចមធវើបណតឹ ង
មៃះមជាគជយ័លុះព្តាដតមាៃេូលម តុប ី ទ្ី១៖ តតិយជៃអាចរាងំសាះការមធវើអ្ៃុបបទាៃ ឬ
ព្បគល់វតថុដែលជាក្សេមវតថុនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខ ំ មោយអ្ះអាងអ្ំរកី្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធមិ្សងមទ្ៀត។ 
ទ្ី២៖ ក្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិម្សងមទ្ៀតរបស់តតិយជៃអាចតតាងំៃងឹការអ្ៃុវតតមោយបងខំរបស់មាច ស់
បំណុលនៃការអ្ៃុវតត ៃិងទ្ី៣៖ អ្តថិភារនៃការអ្ៃុវតតមោយបងខំ ឬការអ្ៃុវតតរក្សាការពារដែល
បាៃប៉ាះពាល់ែល់ក្សេមសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិម្សងមទ្ៀតរបស់តតិយជៃ។ 

មៅមរលបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃព្តវូបាៃែំមណើ រការ គឺអ្ៃុវតតៃីតិវធិីែូចបណតឹ ង     
រែឋបបមវណីទូ្មៅ មោយតុោការព្តូវមធវើៃីតិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុ្ល ការទាញម តុ
្លមោយផ្ទា ល់មាត ់ ការព្បកាសសាលព្ក្សេ ៃិងការមចញសាលព្ក្សេ ម តុមៃះបណតឹ ងតវ៉ា
របស់តតិយជៃមៅមរលោក្ស ់ ក្សប៏ងព់្បាក្សព់្បោបក់្សតី្ងដែរ ប៉ាុដៃតការបងរ់ៃធោក្សព់ាក្សយសំុ គ១ឺ/២ 
នៃការបងរ់ៃធោក្សព់ាក្សយសំុនៃបណតឹ ងធេមតា ព្បសិៃមបើអ្ះអាងអ្រំីក្សេមសិទ្ធិ។ ប៉ាុដៃត មបើអ្ះអាងអ្ំរី
សិទ្ធមិ្សងមទ្ៀត គឺ ១/៣ នៃការបងរ់ៃធោក្សព់ាក្សយសំុនៃបណតឹ ងធេមតា។ ព្បសិៃមបើតនេលក្សេមវតថុនៃ
ការអ្ៃុវតតមោយបងខំមាៃទ្ំ ំមព្ចើៃជាងសិទ្ធិរបស់តតិយជៃ តនេលេូលោឋ ៃនៃការគណនារៃធ
ោក្សព់ាក្សយសំុ គឺតនេលនៃ្លព្បមយាជៃរ៍បស់តតយិជៃ។ 

បណតឹ ងមៃះ តតិយជៃអាចោក្សម់ៅសាថ បៃ័អ្ៃុវតតដែលទ្ទ្ួលបៃាុក្សអ្ៃុវតតៃូវវតថុដែលជា
ក្សេមវតថុមាៃទ្ំនាក្សទ់្ៃំង្លព្បមយាជៃរ៍បស់តតយិជៃ មោយទាេទារឲ្យតុោការមចញសាល
ព្ក្សេដែលមាៃខលឹេសារថា ការអ្ៃុវតតមោយបងខំេៃិព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ ត។ មៅមរលបណតឹ ងមៃះព្តូវ
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បាៃោក្សៃ់ីតិវធិអី្ៃុវតតមោយបងខំេៃិព្តវូបាៃផ្ទែ ក្ស ឬលុបមចាលមោយសវ័យព្បវតតិមនាះមទ្ ម តុមៃះ 
តតិយជៃព្តូវោក្សព់ាក្សយសំុផ្ទែ ក្ស ឬលុបមចាលការអ្ៃុវតតម ើយព្បសិៃមបើតុោការមចញែីកា
សមព្េចផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតជាអាទ្ិ៍ មទ្ើបការអ្ៃុវតតមោយបងខំព្តូវបាៃផ្ទែ ក្សេយួរយៈ រ ូតែល់មរល
មាៃការសមព្េចជាងមី។ មៅក្សនុងសាលព្ក្សេនៃបណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃមាៃលក្សខណៈរមិសស
ខុសរីសាលព្ក្សេទូ្មៅ ព្បសិៃមបើតុោការទ្ទ្លួសាគ ល់បណតឹ ងតវ៉ា របស់តតិយជៃ តុោការ
ៃឹងសមព្េចចំៃៃួ ០៣ (បី) ចំណុចចេបង ដែលមាៃខលឹេសារថា ទ្ី១ ការអ្ៃុវតតមោយបងខំេៃិ
ព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ ត ទ្ី២ ទ្ទ្ួលសាគ ល់ែីកាសមព្េចផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងខំ ៃិងទ្ី៣ ព្បាក្សព់្បោប់
ក្សតីជាបៃាុក្សរបស់ចុងចមេលើយ៕ 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ព្រហ្មទណឌ
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មោេការណ៍សនមត់្ថាេិនមានមោស 
(Presumption of Innocence) 

មោយមោក្សមេធាវ ីមាស បូរា៉ា   
 

១. មសចក្សតមី ត្ើេ 
 មាៃអ្ងគម តុេយួដែលប៉ាូលីសបាៃឃាតខ់លួៃជៃសងសយ័រីបទ្បលៃ ់រចួងតរូប្ាយតាេ
ទូ្រទ្សសៃជ៍ាេយួមសចក្សតីដងលងការណ៍ថា ជៃមនាះជាឃាតក្សរ។ សាធារណជៃេយួចំៃៃួបាៃ
ដចក្សរដំលក្សរូបងតជៃសងសយ័តាេព្បរៃ័ធបណាត ញសងគេ Facebook។ បដៃថេរីមលើមៃះរិធកី្សរ 
ទូ្រសសៃប៍ាៃមធវើបទ្អ្តាថ ធបិាយអ្ះអាង ជួៃកាលបំម្លើសថាជៃមនាះរតិជាឃាតក្សរ។ មៅព្ក្សេ
សមព្េចមសចក្សតីអាចៃឹងទ្ទ្ួលសមាព ធរីសាររត័ម៌ាៃទាងំមៃះ។ អ្ងគម តុមៅមាៃបៃតមទ្ៀត ក្សប៏៉ាុដៃត 
មតើការមធវើយា៉ា ងមៃះមធវើឲ្យឧព្ក្សែិឋជៃរាងចាលឬមទ្? វអាចែូចមៃះ ក្សប៏៉ាុដៃតវអាចមាៃវធិាៃការ
សេព្សបព្បក្សបមោយការងលឹងដងលងម្សងមទ្ៀតដែលេៃិនាឲំ្យមាៃ្លអ្វជិាមាៃ ៃងិនាឲំ្យជៃ
ព្បព្រតឹតមាៃការរាងចាល។   

អ្តថបទ្មៃះៃងឹមលើក្សយក្សមោលការណ៍ពាក្សរ់ៃ័ធេយួ គឺ “ការសៃមតទុ់្ក្សថាេៃិមាៃមទាស
ែរាបណាេៃិទាៃម់ាៃសាលព្ក្សេជាសាថ ររ”។ មោលការណ៍មៃះមាៃដចងក្សនុងចាបធ់េមៃុចញ     
ឆ្ន ១ំ៩៩៣ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ក្សប៏៉ាុដៃតេៃិមាៃការព្សាវព្ជាវអ្រំីខលឹេសារ ៃិងការែងឹ
លឺជាទូ្មៅមទ្។ ជាេយួៃឹងការប ា្ ញអ្ំរីវសិាលភារព្រេទាងំអ្ងគម តុដែលអាចនាឲំ្យប៉ាះ
ពាល់ែល់មោលការណ៍មៃះ អ្តថបទ្ៃឹងមធវើការប ា្ ញអ្ំរី្លវបិាក្សនៃអំ្មរើខាង្លូ វចាប់ ៃិង
សងគេេុៃៃងឹមធវើមសចក្សតីសមងខបរេួ ៃងិអ្ៃុសាសៃព៍្បសិៃមបើមាៃ។  

 
២. ខលេឹសារ 

េុៃៃងឹលេែតិ សូេរិៃតិយមាព្តាចំៃួៃ២ ដែលពាក្សរ់ៃ័ធ៖ “ជៃដែលជាបម់ចាទ្រីបទ្
ព្រ មទ្ណឌ  ព្តូវបាៃសៃមត់ជាេុៃថា ជាជៃោម ៃមទាសរ ូតែល់រិរុទ្ធភាររបស់ខលួ ៃ ព្តូវបាៃ

                                                 
 អ្នក្សៃិរៃធជាសមាជិក្សគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត ល េជឈតតក្សរពាណិជាក្សេម 

ៃិងសាគសាត ចារយចាប់។ អ្រគុណ ៃិសសតិ   ុៃ សា ងហាក្ស់ ដែលបាៃជួយ រិៃិតយមេើលអ្ក្សខរាវរិទុ្ធ ក្សនុងអ្តថបទ្មៃះ។ 
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ក្សំណតព់្សបតាេចាប”់។1មាព្តា៣៨៖ “ជៃជាបម់ចាទ្ណាក្សម៏ោយ ព្តូវទុ្ក្សជាេៃុសសឥតមទាស 
ែរាបណាតុោការេិៃទាៃក់ាតម់ទាសជាសាថ ររ”។2 

មាព្តា១៤ មព្បើពាក្សយ “ជៃជាបម់ចាទ្” “ក្សនុងមរឿងព្រ មទ្ណឌ ” ៃិង“ចាប”់។ មៃះខុសរី 
មាព្តា៣៨ ដែលេៃិបាៃរមំលចៃូវពាក្សយ “ព្រ មទ្ណឌ ”។ មាព្តា៣៨ សំមៅមលើការកាតម់ទាស 
មោយតុោការ មទាះបីជាេៃិបាៃដចងថា តុោការធេមតា ឬរាបចូ់លតុោការមយាធា។ ការ
មយាងមៅែល់សាថ បៃ័មៃះខុសរីមាព្តា១៤ ដែលអ្ះអាងអ្រំីការកាតម់ទាសតាេចាបម់ោយេៃិ
មយាងែល់សាថ បៃ័ណាដែលមាៃសេតថក្សិចចក្សនុងការវៃិិចឆយ័មសចក្សត។ី “ចាប”់ ក្សនុងៃយ័មៃះទ្ំៃង
រាបប់ចចូលចាបប់មងេើតម ើងមោយសភា ក្សនុងព្បមទ្សសីុវលិ  ៃិងចាប ់ ដែលបមងេើតមោយ
មៅព្ក្សេ ក្សនុងព្បមទ្សកុ្សេំ៉ាុៃ ។3 ចាបទ់្ៃំងសំមៅមលើចាប ់ ដែលព្តូវបាៃមធវើម ើង តាេៃីតវិធិី
ព្តឹេព្តូវ ៃិងមាៃខលេឹសារព្សបតាេវធិាៃអ្ៃតរជាតិ្ងដែរ។ មាព្តាទាងំរីរបាៃមព្បើពាក្សយ “ជៃ
ជាបម់ចាទ្” ដែលតាេៃយ័ចាបក់្សេពុជា ជៃដែលព្តូវបាៃោក្សម់ព្កាេការរៃិិតយ (accused/put 
under judicial investigation) រចួម ើយ។4 ព្បសិៃមបើជាែូចមៃះដេៃ មោលការណ៍សៃមតជ់ា
េុៃមៃះៃងឹេៃិអ្ៃុវតតចមំពាះជៃសងសយ័មទ្។ ក្សនុងៃយ័មៃះមគអាច្សរវ្ ាយរូបភារជៃសងសយ័ 
មោយេៃិខវល់អ្ំរីមោលការណ៍មៃះ។ ក្សប៏៉ាុដៃតការបក្សព្សាយចមងែៀតអាចនាឲំ្យមាៃការអ្ៃុវតត
ចាប ់ឬមោលការណ៍េៃិមសមើភារោន រវងជៃសងសយ័ ៃិងជៃព្តូវមចាទ្។ ខលេឹសារនៃមាព្តា ១៤ 
ៃិង៣៨ អាចទូ្ោយ ឬចមងែៀត ឬ្ាុយោន ។ អាព្ស័យម តុមៃះវធិបីក្សព្សាយេយួែស៏េព្សបគឺ
ការបក្សព្សាយតាេមោលបំណងនៃចាប់ មែើេបបីមចា ៀសៃូវលទ្ធ្ល្ាុយោន ។ មាព្តានៃ   
ក្សតិកាសញ្ញ  សតីរី សិទ្ធិព្បជារលរែឋ ៃងិៃមយាបាយដចងៃូវសិទ្ធិ ៃងិធានាៃូវសិទ្ធិែល់ជៃព្គប់
រូបមោយោម ៃមរ ើសមអ្ើង។5 ែូចមៃះមោលការណ៍មៃះក្សៃ៏ឹងព្តូវអ្ៃុវតតសព្មាបក់ារពារជៃសងសយ័ 
ៃិងជៃព្តូវមចាទ្្ងដែរ។ 

                                                 
1 Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until 

proved guilty according to law, Article 14 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights, ICCPR, UN, Treaty Series, Vol. 999, p. 171. 

2 ចាប់រែឋធេមៃុចញក្សេពុជា ឆ្ន  ំ១៩៩៣។ 
3 តុោការសិទ្ធិេៃុសសអ្ៃតរទ្វីបអាមេរកិ្ស, មយាបល់មលខ OC6/86 ចុះនងៃទ្ី ៩ ដខឧសភា ឆ្ន  ំ ១៩៨៦ សតីរី ពាក្សយ 

“ចាប់” ក្សនុងមាព្តា ៣០ នៃ អ្ៃុសញ្ញ អាមេរកិ្ស សតីរី សិទ្ធិេៃុសស, ក្សថាខណឌ ទ្ី ២០ ៃិង ២១។ 
4 សនាា ៃុព្ក្សេ ទ្ំរ័រ ១ ឧបសេព័ៃធនៃវធិាៃន្ាក្សនុង របស់អ្ងគជំៃុំជព្េះវសិាេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា (អ្.វ.ត.ក្ស)។ រក្សបាៃ

មៅ https://www.eccc.gov.kh/en/document/legal/internal-rules-rev9 
5 មាព្តា ២, ICCPR, supra note 1. 
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២.១. អ្ងគម តុ ដែលនាឲំ្យរមំោភ្មោលការណ៍មៃះ 
ក្ស. ការ ំុខលួៃ៖ តាេមោលការណ៍សៃមតថ់ាមាៃមសរភីារ (presumption of liberty) 

មទាះបីជា ក្សព្េតិភ្សតុតាងអ្ៃុវតតសព្មាបក់ារ ំុខលួៃមាៃក្សព្េតិទាបក្សតី ក្សប៏៉ាុដៃតការ ំុខលួៃព្តូវដត
ចាបំាច ់ ៃិងព្តវូប ា្ ញថា ជៃដែលព្តូវ ំុខលួៃបាៃព្បព្រតឹតបទ្មលមើស។6 ការ ំុខលួៃមាៃមោល
បំណងរក្សាទុ្ក្សឲ្យជៃព្តូវមចាទ្ ចូលខលួៃេក្សក្សនុងៃីតិវធិតុីោការ។  ព្បសិៃមបើមាៃយៃតការអាច
ធានាបាៃថាជៃមនាះៃងឹេក្សចូលរេួក្សនុងែមំណើ រការៃីតិវធិី មតើចាបំាចព់្តូវ ំុខលួៃជៃព្តូវមចាទ្មធវើអ្វី
មៅ? ក្សនុងៃយ័រក្សាភារចាបំាចន់ៃការ ំុខលួៃ ចាប ់ ៃិងយុតតសិាគសត បាៃដចងតព្េូវឲ្យតុោការ 
រិៃិតយមេើលជាមទ្ៀងទាត ់ថាមតើេូលោឋ ៃសព្មាបក់ារ ំុខលួៃដលងមាៃឬមៅ? ក្សនុងយុតតិសាគសត A 
v. Australia គណៈក្សមាម ធិការសិទ្ធិេៃុសសអ្ងគការស ព្បជាជាតិ បាៃរក្សម ើញថា ព្បមទ្ស
អូ្គសាត លី បាៃបំពាៃមាព្តា ៩ សតីរីការ ំុខលួៃ មោយសារតុោការេៃិបាៃព្តួតរៃិិតយជាមទ្ៀង
ទាតអ់្ំរីេូលោឋ ៃនៃការ ំុខលួៃ។7 មៃះមែើេបកុី្សំឲ្យការ ំុខលួៃយូរ ៃិងេៃិសេម តុ្ល។ 

ចាប់ព្រេទាំងមសចក្សតីដណនាំបាៃដចងអ្ំរីលក្សខខណ័ឌ នៃការ ំុខលួៃ ែូចជា៖ ការ ំុខលួៃ 
អ្ៃីតជិៃ ោចម់ោយដ ក្សរីេៃុសសមរញវយ័8 ជៃសងសយ័មៅមោយដ ក្សរីរិរុទ្ធជៃ9 ជៃជាប់
 ំុឃាំងទ្ទួ្លបាៃអាហារព្គប់ព្ោៃ់ ៃិងលំហាត់ព្បាណព្រេទាំងការទ្ទ្ួលការសួរសុខ
ទុ្ក្សខរីព្គួសារ10ជាមែើេ។ បដៃថេរីមលើមៃះ សំមលៀក្សបំពាក្សរ់ិរុទ្ធជៃ ៃិងជៃសងសយ័ព្តូវខុស
ោន ។11 មៃះជាវធិាៃ ម ើយអ្នក្សសិក្សាព្សាវព្ជាវគរួក្សតសំ់ោល់ថាការបំពាៃវធិាៃទាងំមៃះមាៃ

                                                 
6 “ការ ំុខលួ ៃបមណាត ះអាសៃន អាចព្តូវបាៃប គ្ ប់ កាលណាការ ំុខលួ ៃបមណាត ះអាសៃនមៃះជាការចាបំាច់”, មាព្តា 

២០៥ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា ឆ្ន  ំ២០០៧។  
7 ព្គប់មសចក្សតីសមព្េច ំុខលួៃ ព្តូវទ្ទ្ួលបាៃការរិៃិតយម ើងវញិជាមទ្ៀងទាត់ (ក្សថាខណឌ ទ្ី ៩.៤)។ ការរិៃតិយមេើល

ភារព្សបចាប់នៃការ ំុឃាងំ ដែលអាចនាែំល់ការមោះដលង េៃិក្សព្េតិព្តឹេដត ថាការ ំុឃាងំខុសៃឹង ឬព្តូវ
ចាប់ប៉ាុមណាា ះមទ្។ មោយសារការបៃត ំុខលួៃ េៃិចាបំាច់មទ្ៀត គណៈក្សមាម ធិការ រក្សម ើញថា ការបៃត ំុខលួៃ 
មោក្ស A មោយអាជ្ាធរអ្ូគសាត លី ខុសៃឹងមាព្តា ៩ នៃក្សតិកាសញ្ញ  សតីរី សិទ្ធិព្បជារលរែឋ ៃិងៃមយាបាយឆ្ន  ំ
១៩៦៦ (ក្សថាខណឌ ទ្ី ៩.៥)។ 

8 មាព្តា ១០ (២.ខ), ICCPR, supra note 1។ ចាប់រៃធនាោរក្សេពុជា ឆ្ន  ំ២០១១, មាព្តា ២១។ 
9 មាព្តា ១០ (២.ក្ស), ICCPR, supra note 1។ចាប់រៃធនាោរក្សេពុជា ឆ្ន  ំ២០១១, មាព្តា ២៦។ 
10 មោលការណ៍ សព្មាប់ការពារបុគគលទាងំអ្ស់សថិតមព្កាេទ្ព្េង់ណាេយួនៃការ ំុខលួៃ ឬជាប់រៃធនាោរ             

ឆ្ន ១ំ៩៨៨, មោលការណ៍ទ្ី១៩ អ្ៃុេ័តមោយ General Assembly Resolution No 43/173 of 9 
December 1988។ ចាប់រៃធនាោរក្សេពុជា ឆ្ន ២ំ០១១, មាព្តា ២៨។ 

11 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Economic and Social Council, 
Resolution 207 (LXII) of 13 May 1977, វធិាៃ ៨៨ (២) ។ 
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លក្សខណៈេៃិធៃៃធ់ៃរ ៃងឹេៃិខុសសិទ្ធិេៃុសសមទ្ ព្បសិៃមបើមាៃម តុ្លម្លើយតបសេព្សប 
(យុតតិក្សេម)។ ឧទា រណ៍ បាៃោក្សម់ខាន ះជៃសងសយ័មែើេបធីានាសៃតិសុខ។  

ការបំពាៃខាងមលើ អាចេៃិមាៃម តុ្លក្សនុងក្សរណីទ្មងវើរបស់អាជ្ាធរបាៃប ា្ ញអ្ំរី
ភារេៃិខវល់ខាវ យចំមពាះការ ំុឃាងំ ក្សនុងអ្ំ ុងមរលយូរ ឬឆ្ប ់ ម ើយការព្បព្រឹតតមលើជៃជាប់
 ំុឃាងំ មាៃលក្សខណៈអ្េៃុសសធេ ៌មព្បៀបែូចជាការ ំុឃាងំសតវ ឬដែលជាក្សដ់សតងហាក្ស់ទ្ំៃង
ឲ្យមគម ើញថាការព្បព្រឹតតមលើជៃមនាះ ែូចជាជៃមាៃមទាស(presumed guilt) រចួមៅម ើយ។ 
មៃះទ្ៃំងជាមាៃការបំពាៃមោលការណ៍សៃមតថ់ាេៃិទាៃម់ាៃមទាស។ ដ្ែក្សមលើអ្ងគម តុថាជៃ
ជាប ំុ់មាៃសំមលៀក្សបំពាក្សផ់្ទា ល់ខលួៃ ដែលអាចពាក្សជ់ំៃួសបាៃដតអាជ្ាធរបងខំឲ្យពាក្សសំ់មលៀក្ស
បំពាក្សស់ព្មាបរ់ិរុទ្ធជៃេក្សចូលរេួក្សនុងសវការតុោការ សិទ្ធិេៃុសសបាៃអ្ះអាងថាមៃះប ា្ ញៃូវ
ចំណាបអ់ារេមណ៍ ថាជៃសងសយ័មាៃមទាសរចួមៅម ើយ។ តុោការបាៃសមព្េចថាមាៃការ
រមំោភ្មាព្តា ៦ នៃអ្ៃុសញ្ញ  អុ្ឺរ ៉ាុប សតីរីសិទ្ធិេៃុសស (មោលការណ៍សៃមតេ់ៃិមាៃមទាស)។ 

“..ពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងការប ា្ ញខលួ ៃរបស់អ្នក្សបតឹង (ជៃជាបម់ចាទ្) មៅេុខតុោការ 
ក្សនុ ងឯក្សសណាឋ ៃជាទ្ណឌិ ត វមាៃភារចាស់ោស់ថា មាៃការបែិមសធ
របស់ព្បធាៃសាោឧទ្ធរណ៍ឲ្យអ្នក្សបតឹងពាក្សសំ់មលៀក្សបំពាក្សផ់្ទា ល់ខលួ ៃ....
មោយសារខវះភ្សតុតាងប ា្ ញថា អ្នក្សបតឹងេិៃមាៃសំមលៀក្សបំពាក្សស់េព្សប
ផ្ទា ល់ខលួ ៃ ការបែិមសធមៃះ េិៃមាៃម តុ្ល ៃិងទ្ំៃងជាមធវើឲ្យសាធារណៈ
ជៃយល់ថា អ្នក្សបតឹងមាៃមទាសរចួមៅម ើយ”។12 
ខ. បៃាុក្សនៃភ្សតុតាង៖ តាេវធិាៃជាទូ្មៅ ជៃដែលម្តើេសក្សេមភារមចាទ្ជាអ្នក្សមាៃ

បៃាុក្សោក្សភ់្សតុតាង(burden of proof)13។ មៃះគឺមៅមលើរែឋអាជ្ា ឬព្រះរាជអាជ្ាដែលជាអាជ្ាធរ 
ក្សសាងសំុណំុមរឿង ៃិងមចាទ្ព្បកាៃ។់ ការតព្េូវែូចមៃះជាមរឿងសតាៃុេត័ម ើយរិតជាព្តេឹព្តូវ
ក្សនុងែំមណើ រការក្សតីព្រ មទ្ណឌ ។ វជាការេៃិសេព្សបមទ្ ដែលោក្សប់ៃាុក្សែល់ជៃព្តូវមចាទ្ឲ្យ 
ប ា្ ញភ្សតុតាងថាខលួៃេៃិបាៃព្បព្រឹតតបទ្មលមើសែូចបាៃមចាទ្។ មោយេៃិៃិយាយែល់ក្សព្េតិ
ភ្សតុតាង (standard of proof) ដែលជៃព្តូវមចាទ្ព្តូវបំមរញ ការទាេទារឲ្យោក្សភ់្ស័តុតាងរិត
ជាេៃិអាចមៅរចួមទ្ រីមព្ពាះក្សរណីខលះជៃព្តវូមចាទ្សថិតមៅក្សនុងេៃារី ំុឃាងំ ឬម្សងរីមៃះោម ៃ
លទ្ធភារ ឬអ្ំណាចក្សនុងការរក្ស ៃិងទ្ទ្ួលភ្សតុតាងមទ្។ ជាក្សដ់សតងក្សនុងក្សរណីបទ្រមំោភ្មសរសៃថវៈ 

                                                 
12 Human Rights Case Digest, Martinus Nijhoff Publishers, 18 HRCD [2007-2008], p. 668.  
13 សូេមេើលអ្តថបទ្ មោយ មាស បូរា៉ា  សតីរី ក្សព្េិតៃងិបៃាុក្សភ្សតុតាង ក្សនុងមរឿងព្រ មទ្ណឌ , https://

www.measboralaws.com/books-magazines/magazine/criminal-law 
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ដែលមាៃដតជៃសងសយ័ ៃិងជៃរងមព្ោះដតររីនាក្ស។់ មតើោតអ់ាចប ា្ ញភ្សតុតាងមោះបៃាុក្ស
មោយរមបៀបណាបាៃ?  

រែឋអាជ្ាព្តូវប ា្ ញភ្សតុតាងក្សនុងក្សព្េតិ សួរីវេិតិសងសយ័  ព្បសិៃមបើេៃិចងឲ់្យមាៃ
ការបំពាៃមោលការណ៍សៃមតទុ់្ក្សជាេុៃមៃះ។ ព្រះរាជអាជ្ាព្តូវប ា្ ញមោយជព្េះអ្ស់េៃាិលថា 
ជៃព្តវូមចាទ្េៃិបាៃព្បព្រឹតតបទ្មលមើសមទ្ មែើេបឲី្យមៅព្ក្សេសមព្េចរក្សម ើញថា ជៃជាបម់ចាទ្
មាៃរិរុទ្ធភារ។ ការតព្េូវឲ្យជៃព្តូវមចាទ្រក្សភ្សតុតាងអ្ះអាងថាេៃិបាៃព្បព្រឹតតបទ្មលមើសៃឹងនាំ
ឲ្យមាៃការរមំោភ្មោលការណ៍មៃះម ើយ។  
 គ. មសចក្សតដីងលងការណ៍មោយអាជ្ាធរ៖ វសិាលភារមែើេនៃមោលការណ៍មៃះ អ្ៃុវតត
ចំមពាះដតេគៃតអី្ៃុវតតចាបែូ់ចជាប៉ាូលីស។ ឧទា រណ៍ក្សនុងក្សរណី ឃាតខ់លួៃជៃសងសយ័រចួម ើយ 
ប៉ាូលីសមធវើសៃនិសីទ្កាដសតបញ្ា ក្សយ់ា៉ា ងចាស់ថា ជៃសងសយ័រិតជាបាៃព្បព្រតឹត ឬមៅជៃ
សងសយ័ថា “ជាឃាតក្សរ” ជាមែើេ។ ក្សនុងក្សរណី ដែលអាជ្ាធរព្ោៃដ់តប ា្ ញរត័ម៌ាៃធេមតា 
ព្បាបស់ាធារណជៃ អ្ំរបីចចុបបៃនភារនៃការមសុើបអ្មងេត ៃងឹេៃិខុសៃឹងមោលការណ៍មៃះមទ្។ 
តុោការសិទ្ធិេៃុសសអុ្ឺរ ៉ាុបបាៃរក្សម ើញថាមេប៉ាូលីស ៃិងរែឋអាជ្ាដែលមាៃអ្ំណាចៃិងឥទ្ធរិល 
បាៃៃិយាយក្សនុងសាររត័ម៌ាៃ ថាជៃព្តវូមចាទ្រតិជាបាៃព្បព្រតឹតអ្ំមរើរុក្សរលួយម ើយសៃនិោឋ ៃ
ថា មសចក្សតីដងលងការណ៍មៃះខុស ៃងឹមោលការណ៍សៃមតថ់ាេៃិទាៃម់ាៃមទាស។ 

“តុោការបាៃអ្ះអាងថាសំែីរបស់រែឋអាជ្ាហាក្សប់ ា្ ញចាស់ថាជៃព្តូវមចាទ្ 
មាៃមទាសក្សនុ ងបទ្ញុះញងឲ់្យសាក្សសីភូ្តកុ្ស ក្សមលើក្សទឹ្ក្សចិតត ឲ្យសាធារណជៃ 
រិចារណាថារួក្សមគមាៃមទាស វៃិិចឆយ័មសចក្សតីជាេុៃ េុៃការរិៃិតយអ្ងគម តុ
មោយតុោការមាៃសេតថកិ្សចច” ។14 

  . ការអ្តាថ ធបិាយរបស់ព្បរៃ័ធ្ សរវ្ ាយ៖ ក្សនុងៃយ័មែើេ សិទ្ធិេៃុសស ដចងអ្ំរទី្ំនាក្ស់
ទ្ំៃង រវងអាជ្ាធររែឋ ៃិង ព្បជាជៃ។15 ព្បជាជៃមាៃសិទ្ធ ិម ើយរែឋមាៃកាតរវក្សិចចមោររសិទ្ធិ
ទាងំមនាះ។ ព្បជារលរែឋ ជាជៃរងមព្ោះនៃការបពំាៃសិទ្ធិមោយអាជ្ាធរ។ ក្សប៏៉ាុដៃតម្លើយតបៃងឹ
ការអ្ភ្វិឌ្ឍសងគេ ជៃសីុវលិ ឬៃតីិបុគគល (ព្បរៃ័ធ្សរវ្ាយ) អាចជាជៃរងមព្ោះ ឬអ្នក្សបំពាៃ

                                                 
14 Human Rights Case Digest, Martinus Nijhoff Publishers, 18 HRCD [2007-2008], p. 668.  
15 Jurjen van Pelt, Obligations of the state concerning the human rights of citizens and non-citizens 

in Thomas Hobbes and John Locke (thesis), p. 20, https://dspace.library. uu.nl/bitstream/ 
handle/1874/40226 /Scriptie%20JvPelt.pdf?... 

https://dspace.library/
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សិទ្ធិ16។ រែឋព្តូវអ្ៃតរាគេៃ៍ក្សនុងក្សរណីចុងមព្កាយមៃះ ដ្ែក្សតាេព្ទ្ឹសតី  នៃកាតរវក្សិចចវជិាមាៃ 
(positive obligation)17 ៃិងការពារសិទ្ធិព្បជារលរែឋ តាេព្ទ្ឹសតីខលួៃមាៃកាតរវក្សចិចក្សនុងក្សិចចសៃា 
សងគេ (social contract)។18 
 មៅក្សនុង្ារទ្ំមៃើបេយួចៃំួៃមាៃផ្ទា ងំបិទ្រូបងតរបស់េៃុសសចំណាស់ ឬមក្សមងទាងំព្បរស
ទាងំព្សីដែលព្តូវបាៃចាប ់ មោយសាររួក្សមគបាៃលួចទ្ំៃិញក្សនុងហាងដែលជៃួកាលចំៃួៃបៃតិច
បៃតួច ៃងិមាៃតនេលមថាក្ស។រូបងតទាងំមនាះព្តវូបាៃបិទ្ៃិងតាងំមៅមោយោម ៃមរលមវោក្សំណត ់
េៃិរលំងៃូវដភ្នក្សសាធារណជៃ។ 

ព្បរៃ័ធ្ សរវ្ាយអាចែក្សព្សងខ់លឹេសាររត័ម៌ាៃ្តល់មោយប៉ាូលីស ឬ្សរវ្ាយរូបភារ 
ប ា្ ញថា ជៃព្តូវបាៃឃាតខ់លួៃមាៃមទាសរចួមៅម ើយ ឬមធវើបទ្អ្តាថ ធិបាយថាជៃមនាះមាៃ
មទាស។ សាធារណជៃបាៃដចក្សរដំលក្សរត័ម៌ាៃមៃះបៃតមោយេៃិបាៃរិចារណាថារត័ម៌ាៃខុស 
ឬបំពាៃសិទ្ធិអ្នក្សែនទ្ម ើយ។ មៃះនាឲំ្យមាៃឥទ្ធរិលមលើតុោការក្សនុងការសមព្េចក្សតីនាមរលខាង
េុខ។ អ្ងគម តុទាងំររីមៃះដែលជាទ្មងវើរបស់ៃីតបុិគគល អាចនាឲំ្យមាៃការបំពាៃមោលការណ៍
សៃមតជ់ាេុៃថាោម ៃមទាស្ងដែរ។  

២.២. ក្សណំតសំ់ោល់ សតីរ ី្លវបិាក្ស  
 អ្ងគម តុខាងមលើសុទ្ធដតអាចបងេ្ លវបិាក្ស។ មទាះបីជាយា៉ា ងមៃះក្សតី ដ្នក្សមៃះមលើក្សយក្ស
ដតអ្ងគម តុដែលព្តូវបាៃបៃតដចក្សរដំលក្សតាេព្បរ័ៃធ Facebook ៃិងលទ្ធភារ នៃការប៉ាះែល់ 
មោលការណ៍សៃមតជ់ាេុៃថាោម ៃមទាស។  

ព្ក្សរេេៃុសសបាៃឃាតខ់លួៃបុគគលមាន ក្សម់ោយសារេូលម តុថា ោតជ់ាមចារលួចព្រេទាងំ
បាៃវយោតឲ់្យមាៃរបសួមទ្ៀត្ង។ មាច ស់គណៃីបាៃមធវើបទ្អ្តាថ ធិបាយចាស់ថា “ជៃដែល
ព្តូវឃាតរ់តិជាមចារលួចដេៃ”។ រត័ម៌ាៃព្តូវបាៃដចក្សរដំលក្សភាល េៗ។ មាៃអ្នក្សចូលមេើលគណៃី 

                                                 
16 P.H.P.H.M.C. van Kempen, Human Rights and Criminal Justice Applied to Legal Persons, 

Protection and Liability of Private and Public Juristic Entities under the ICCPR, ECHR, ACHR 
and AfChHPR, 14 (3) Electronic Journal of Comparative Law, 2 (December 2010), 
http://www.ejcl.org. 

17 Jean-Francois Akandji-Kombe, កាតរវក្សិចចវជិាមាៃ មព្កាេអ្ៃុសញ្ញ អ្ុរឺ ៉ាបុ សតីរី សិទ្ធិេៃុសស, Human Rights 
Handbook No.7, 2007. Johannes van Aggelen, the Obligations Imposed by the International 
Covenants and Other Universal Human Rights Treaties, Including the Implementation by Domestic 
Court, Ius Gentium. Curitiba, vol. 8, n. 2, p. 333-361, jul./dez. 2017, para.10. 
18 Jean-Jacques Rousseau, the Social Contract, new text, 2010. 
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Facebook មនាះរាបព់ាៃន់ាក្សដ់ែលក្សនុងមនាះអាចមាៃបងបែូៃរបស់ជៃសងសយ័ ឬអ្នក្សជតិខាង
របស់ោត់្ ងដែរ។ 
 អ្តថបទ្មៃះ សូេទុ្ក្សបញ្ា នៃការព្រួតវយជៃសងសយ័ មោយព្ក្សរេេៃុសសសព្មាប់
រិភាក្សានាមរលមព្កាយ មោយសារវពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹការទ្ទ្ួលខុសព្តូវព្រ មទ្ណឌ របស់អ្នក្សរេួព្រួត
វយ។ ក្សនុងមរឿងមៃះ មយើងសៃមតថ់ា ការលួចរិតជាមក្សើតម ើងដេៃ។ មទាះបីវមាៃការរិបាក្សក្សនុង
ការទ្ទ្ួលថាសាគ ល់ ៃូវសិទ្ធិជវីតិឯក្សជៃរបស់មចារ ក្សប៏៉ាុដៃតតាេព្ទ្ឹសតីនៃការែក្ស ូតសិទ្ធិមសរភីារ 
ឬមោលការណ៍សេមាព្ត (principle of proportionate) វទាេទារឲ្យមាៃវធិាៃការចាបំាច់ 
ៃិងម្លើយតបមែើេបសីមព្េចមោលបំណងបំបាតអ់្ំមរើមចារក្សេម។ មតើប៉ាូលីស ព្បរៃ័ធ្ សរវ្ាយ ឬ
សាធារណជៃ ងតរូបជៃសងសយ័្ាយតាេទូ្រទ្សសៃ ៍ឬFacebook រិតជាមធវើឲ្យមចាររាងចាល
ឬមទ្? មតើមាៃេមធាបាយម្សងរមីៃះដែលមោលបំណងមៃះ ៃងឹសមព្េចម ើយសិទ្ធរិបស់ជៃ
សងសយ័េៃិព្តូវបាៃប៉ាះពាល់ធៃៃធ់ៃរដែរឬមទ្? ចាបេ់ៃិបាៃដចងថា ជៃមលមើសព្តូវដតព្បរតឹតមលើ
ែូចសតវធាតុមនាះមទ្។ ចាបសិ់ទ្ធិេៃុសសដចង្តល់សិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃការព្បព្រឹតតមោយេៃុសសធេ ៌ៃិង
សិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃការកាតម់សចក្សតីព្បក្សបមោយយុតតធិេសូ៌េបឧីព្ក្សិែឋជៃ19។ 
 វអាចមាៃក្សរណីដែលជៃមនាះេៃិបាៃព្បព្រតឹត ឬអាចៃិយាយថា សាក្សសពី្ចឡំអ្ែត
សញ្ញ ណជៃសងសយ័ (mistaken eyewitness identification)។ មៃះនាឲំ្យមាៃការកាត ់
មទាសេៃុសសសលូតព្តង ់ ម ើយជៃមលមើសរិតព្បាក្សែបាៃរចួខលួៃ។ វរតិជាមក្សើតមាៃម ើយការក្សំ
ណតអ់្តតសញ្ញ ណខុសជាេូលម តុចេបងដែលនាឲំ្យមក្សើតមាៃ។20  

មាៃឃាតក្សេមេយួមក្សើតមាៃម ើង ម ើយប៉ាូលីសបាៃឃាតខ់លួៃយុវជៃមាន ក្សដ់ែលមៅដក្សបរ
ក្សដៃលងមក្សើតម តុ មោយសារមាៃសាន េព្បឡាប់្ េ មៅមលើអាវរបស់ោត។់ ព្តូវឬក្សខុ៏ស      
វអាព្ស័យមលើភ្សតុតាង។ ក្សប៏៉ាុដៃតវអាចមាៃក្សរណីថា ្េមនាះេៃិដេៃជា្េរបស់ជៃរង
មព្ោះ ឬជា្េរបស់ជៃរងមព្ោះព្បឡាក្សម់លើអាវរបស់ឃាតក្សរម ើយឃាតក្សរបាៃរតេ់ក្សប៉ាះបុគគល
មនាះ។ 
 មោយសារដតសាធារណជៃយល់ថា ជៃសងសយ័រតិជាឃាតក្សរ តុោការអាចសមព្េច
ថាជាឃាតក្សរដេៃ។ ក្សនុងក្សរណីមៃះតុោការខាល ចមាៃការរះិគៃ់សមព្េចេៃិមោះដលងជៃមនាះ។ 

                                                 
19 មាព្តា ១៤, ICCPR, supra note 1. 
20 Leverick, F., and Chalmers, J., Causes of Wrongful Conviction, in Chalmers, J., et al ed., Post-

Corroboration Safeguards Review Report of the Academic Expert Group, 2014, p.33; Seri 
Irazola, Ph.D, Study of Victim Experiences of Wrongful Conviction, 2013, p.25. 
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តុោការមធវើការមោយអ្រាព្ក្សឹតយ ៃិងវជិាា ជីវៈបាៃរក្សម ើញថាជៃព្តវូឃាតខ់លួៃេៃិដេៃជាឃាតក្សរ 
ម ើយសមព្េចមោះដលង។ មតើអ្វីជាលទ្ធ្ល? មគអាចចាតទុ់្ក្សថា តុោការរុក្សរលួយ ឬបាតប់ង់
ជំមៃឿចិតតមលើតុោការ។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ វជាមរឿងអ្យុតតិធេស៌ព្មាបតុ់ោការ។ ជៃជាបម់ចាទ្
ព្តូវបាៃមោះដលង មោយសារក្សំ ុសេៃិព្តវូបាៃរក្សម ើញព្តូវអ្នក្សជតិខាងមរ ើសមអ្ើងបងបែូៃ 
អាចសតីបមនាា ស។ មៃះេៃិគតិទាងំសាន េរបសួ ព្បាក្សស់ព្មាបរ់ាបាល ឬការខាតបងច់ំណូលមៅ
មរលខលួៃព្តូវបាៃ ំុឃាងំមោយតុោការមទ្ៀត្ង។ ជាលទ្ធ្ល រែឋព្តូវបាៃបងខំឲ្យសងជំងឺចតិត
ែល់ជៃសលូតព្តងក់្សនុងក្សរណីដែលតុោការបាៃកាតម់ទាសព្ច ំ។21 
 មៃះម ើយជា្លវបិាក្ស។មៃះម ើយជាម តុ្លនៃវតតមាៃនៃមោលការណ៍សៃមតជ់ាេុៃ 
ថាេៃិមាៃមទាស ក្សនុងមោលបំណងមែើេបឲី្យសាធារណជៃ ៃិងតុោការព្បព្រតឹតឲ្យបាៃសេ
ព្សបព្រះរាជអាជ្ាព្តូវខិតខរំក្សភ្ស័តុតាងបមំរញបៃាុក្សរបស់ខលួៃមែើេបបី េ្ រកុ្សំឲ្យអ្ងេរកាល យជាបាយ
មខាល ចដែល ូបដលងបាៃ។ 
 បដៃថេរីមលើ្លវបិាក្សខាងមលើ អ្ងគម តុខាងមលើ ក្សអ៏ាចប ា្ ញរីការបំពាៃសិទ្ធិជីវតិ
ឯក្សជៃ្ងដែរ។ តាេរយៈការវយែំ ការ ំុខលួៃ វអាចនាឲំ្យមាៃការទ្ទ្ួលខុសព្តូវព្រ មទ្ណឌ  
ឬមព្ៅក្សិចចសៃា មោយសារការបំពារបំពាៃទាងំមនាះេៃិមាៃម តុ្ល ឬមលើសរីភារចាបំាច ់
ៃិងេៃិមាៃការអ្ៃុញ្ញ តមោយចាប។់ ការទ្ទ្លួខុសព្តូវមៃះរិតជាមក្សើតមាៃរចួម ើយ។ ក្សនុង
សំណំុមរឿងអ្នក្សសាររត័ម៌ាៃ គូសងលុក្សប ា្ ញការោពំ្ទ្សាទ្រែល់រួក្សមភ្រវក្សេមដែលបៃាុះយៃត
មហាះមលើអ្ោរពាណិជាក្សេមស រែឋអាមេរកិ្ស ក្សនុងឆ្ន ២ំ០០១ តុោការបារាងំបាៃកាតម់ទាសោក្ស់
រិៃ័យែល់អ្នក្សកាដសត ៃិងមាច ស់កាដសតមោយសារទ្មងវើរបស់ោត់ ួសព្រំដែៃនៃមសរភីារ  
បមចចញេតិបំពារបំពាៃសិទ្ធិ ៃិងបងេចោចលក្សនុងសងគេ។22 
 ការបំពាៃមោលការណ៍មៃះ េៃិដេៃជាបទ្មលមើសព្រ មទ្ណឌ  ៃិងេៃិមាៃមទាសទ្ណឌ
មទ្។ ក្សប៏៉ាុដៃតវអាចជាការបំពាៃសិទ្ធិេៃុសស។ តុោការអាចរក្សម ើញ ៃិង្តល់សំណងធេមតា
ែល់ជៃរងមព្ោះ ែូចក្សនុងក្សរណីការបំពាៃចាបព់្រ មទ្ណឌ ដែរ។ ក្សនុងៃយ័មៃះ ការការពារសិទ្ធិ
េៃុសសជាការបំមរញបដៃថេៃូវចមនាល ះខវះខាតក្សនុងចាបព់្រ មទ្ណឌ  ម ើយដែលមធវើឲ្យអាជ្ាធរ ឬ
                                                 
21 Benjamin N. Cardozo School of Law, An Innocence Project Report, Making Up for Lost Time: 

What the Wrong fully Convicted Endure and How to Provide Fair Compensation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ទ្ំរ័រ ៣។ 

22 IRIS Themes, Freedom of Expression, and the Media and Journalists: Case-Law of the 
European Court of Human Rights, (European Court of Human Rights: Case of Leroy v. 
France), Vol. III, 2013, p. 210. 
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ជៃបំពាៃសិទ្ធរិាងចាល ព្រេទាងំដក្សសព្េួលទ្មងវើខុស្គងកុ្សំឲ្យមាៃនាមរលអ្នាគត។ មៃះជា
ែំមណើ រមៅរក្សយុតតធិេស៌ងគេនាឲំ្យមាៃសៃតិភារវជិាមាៃមរញមលញ (positive peace)។  
 
៣. សមងខប  
 ជាសរុប មោលការណ៍សៃមត់ថាេិៃទាៃ់មាៃមទាស ដចង្តល់ៃូវការការពារែល់      
ជៃសងសយ័ ក្សែូ៏ចជាជៃព្តូវមចាទ្។ មោលការណ៍មៃះមាៃទ្ំនាក្សទ់្ំៃងៃឹងសិទ្ធិ ព្រេទាងំៃតីិវធីី
តុោការដែលតព្េូវឲ្យមោររព្បសិៃមបើេៃិែូចមៃះមទ្ទាងំមោលការណ៍ ៃិងសិទ្ធិៃងឹព្តូវបាៃរក្ស
ម ើញថាមាៃការបំពាៃ។ ក្សនុងក្សរណីធៃៃធ់ៃរ ជៃរងមព្ោះក្សអ៏ាចៃឹងបតឹងទាេទារសំណង្ងដែរ។
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ការបដ្ិមសធ្ភសតតុាង៖ ករណីការថត្សមេេងតាេទូរសរ័ទ 
បទ្អ្តាថ ធបិាយមលើសាលព្ក្សេ សំណំុមរឿង ៣៣៦/២០០៥ ចុះនងៃទ្ី១៥ ដខេនីា ឆ្ន  ំ២០០៥ 
ៃិងមលខ ៤៦៣/២០០៥ ចុះនងៃទ្១ី៣ ដខមេសា ឆ្ន ២ំ០០៥ របស់តុោការក្សរូំលព្បមទ្ស មអ្

សា៉ាញ (ដ្នក្សព្រ មទ្ណឌ ) 
មោយមោក្សមៅព្ក្សេ Michael BOHLANDER23 ក្សនុងទ្សសនាវែតី ចាបព់្រ មទ្ណឌ  (Journal 

of Criminal Law) ភាគ ៧០ (៣) ឆ្ន  ំ២០០៦ 
បក្សដព្បមោយបណឌិ ត មាស បូរា៉ា  មោយមាៃការអ្ៃុញ្ញ តរមីោក្សមៅព្ក្សេ Michael 

BOHLANDER 
មៅក្សនុងសំណំុមរឿងទាងំររីមៃះ តុោការបាៃរចិារណាៃូវែីកាអ្ៃុញ្ញ តឲ្យងតសមេលង

ទូ្រស័រាមចញមោយមៅព្ក្សេមសុើបអ្មងេតក្សនុងសំណំុមរឿងទាក្សទ់្ិៃៃឹងការមចាទ្ព្បកាៃអ់្ំរីបទ្មលមើស
ថាន មំញៀៃធៃៃធ់ៃរ។ ក្សនុងៃតីិវធិេីយួនៃែមំណើ រការនៃៃីតិវធិចីៃំួៃម រ ៉ាូអុ្ៃី ១៦ គី ូព្កាេ ព្តូវបាៃ
ជួញែូរដែលជាចំៃៃួែម៏ព្ចើៃចរាចរក្សនុងទ្ី្ារ។ ក្សនុងក្សរណីទាងំរីរមៃះ ភ្សតុតាងមចាទ្ព្បកាៃ់
េយួចំៃួៃភាា បជ់ៃព្តូវមចាទ្ៃឹងបទ្មលមើសជាចេបងបាៃេក្សរី ការងតសមេលង្លងម្លើយតាេទូ្រស័រា 
ដ្ែក្សតាេែីកាអ្ៃុញ្ញ ត។ តុោការវៃិនចិឆយ័ក្សនុងមរឿងទាងំរីរ បាៃមព្បើព្បាស់ភ្សតុតាងទាងំមៃះ 
មែើេបកីាតម់ទាស ៃិងោក្សរ់ៃធនាោររយៈមរលយូរ។ ជៃមលមើសបាៃបតងឹសារទុ្ក្សខមៅតុោការ
ក្សំរូល មោយអ្ះអាងថា ែីកាបំពាៃសិទ្ធជិីវតិឯក្សជៃដែលជាលទ្ធ្លការោក្សម់ទាសមៃះបំពាៃ
មោលការណ៍សៃមតថ់ាេៃិទាៃម់ាៃមទាស (presumption  of innocence) មោយសារតុោ- 
ការដ្ែក្សមលើភ្សតុតាងដែលេៃិអាចទ្ទ្ួលយក្សបាៃ(inadmissible evidence) ម ើយព្បសិៃមបើ
ោម ៃភ្សតុតាងមៃះវៃឹងេៃិមាៃការមចាទ្ព្បកាៃម់ទ្ (no case to answer)។  តុោការក្សំរូល
បាៃសមព្េចលុបមចាលការ្តនាា មទាសទាងំរីរ មោយោម ៃតព្េូវឲ្យមាៃការកាតម់សចក្សតីជាងម៖ី 
ែីកាេៃិមាៃភារជាក្សោ់ក្ស ់ ៃងិហាក្សទ់្ៃំងជាព្ោៃដ់តសព្មាបព់្បថាបព់្តាែល់ព្បតិបតតិការរបស់
ប៉ាូលីស។ ក្សនុងសំណំុមរឿងមលខ ៤៦៣/២០០៥ តុោការ អ្ះអាងក្សនុងចំណុចមលខ ៤ ជាដ្នក្សនៃ
ការវយតនេលអ្ងគចាបន់ៃសំណំុមរឿងថា៖ ជាការអ្ៃុវតត ដ្ែក្សតាេចរតិការយិាធិបមតយយែីកាមៃះ 
ព្ោៃដ់តជា ការព្បថាបព់្តាមលើសំណំុមរឿងប៉ាូលីស មោយព្ោៃដ់តសរមសរព្បាបថ់ា (អ្ៃុវតតមៅ!)។ 

                                                 
23 មោក្សមៅព្ក្សេ Michael BOHLANDER ជាស មៅព្ក្សេមសុើបអ្មងេតនៃ អ្ងគជំៃុំជព្េះវសិាេចញក្សនុងតុោការ 
   ក្សេពុជា។ 



 
ក្រឹែតិ ក្ែលមធាវលីលខ១៩ (ែលោ-ធ្នូ ២០១៨) 
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មទាះបីជាទ្ទ្ួលសាគ ល់យា៉ា ងជាក្សោ់ក្សថ់ា ប៉ាូលីសបាៃព្បតិបតតិការ្រព្បក្សបមោយវជិាា ជីវៈ ៃិង
សុទ្ធចិតតក្សម៏ោយ ក្សប៏៉ាុដៃតក្សនុងការរះិគៃែ់ល់ស ការជីាតុោការក្សនុងអ្ងគរបស់ខលួៃមៅព្ក្សេតុោ
ការក្សំរូលបាៃអ្ះអាងថា ក្សិចចមនាះេៃិដេៃជាសក្សេមភារមសុើបអ្មងេតរបស់មៅព្ក្សេមសុើបអ្មងេត
មទ្។ តុោការក្សរូំលមព្បើពាក្សយជាការេៃិមោររ/ព្បមាង (disgrace ful) ៃងិអ្ះអាងៃូវក្សងវះ        
ភារសក្សេមែអ៏ាព្ក្សក្ស ់ (lamentable lack of rigour) ក្សនុងសំណំុមរឿងេយួ ដែលមៅព្ក្សេមាន ក្ស់
អ្សក្សេមបំ្ ុត។  

មយាបល់ 
វជាការរិចារណាែច៏ដេលក្សេយួសតីរី ចាបរ់បស់មយើង ព្បសិៃមបើបុគគលមាន ក្សប់ាៃទ្ទ្ួល

សាគ ល់ការចូលរេួក្សនុងការនាចូំលខុសចាបៃូ់វមព្គឿងមញៀៃ ីុរ ៉ាូអុ្ីៃក្សនុងចំៃួៃមព្ចើៃ ព្បសិៃមបើរិរុទ្ធ
ភារព្តូវបាៃបែិមសធ ដ្ែក្សតាេេូលោឋ ៃថា សិទ្ធិជីវតិឯក្សជៃរបស់ោតព់្តវូបាៃបំពារបំពាៃ។ 

មសចក្សតីដងលងមៃះ មោយមៅព្ក្សេ Lord Nolan ក្សនុងសំុមរឿងក្សនុងសំណំុមរឿង R v Khan 
[1996] 1 WLR 162 ព្តងទ់្រំរ័ ១៧៥ ហាក្សត់ណំាងៃូវជំ រទូ្មៅ ក្សនុងចមំណាេមៅព្ក្សេព្រ ម
ទ្ណឌ របស់អ្ងម់គលសពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងសំណួរថាមតើភ្សតុតាងទ្ទ្ួលបាៃតាេេមធាបាយេៃិសេព្សប 
ឬេៃិព្សបចាប ់គួរព្តូវបាៃទ្ទ្ួលយក្ស ឬបែមិសធនាមរលសវនាការ...។ 

វធិីសាគសតមៃះ(ឲ្យរចួខលួៃ) នាឲំ្យមាៃភារភ្យ័ខាល ចរបស់រលរែឋជាមព្ចើៃព្រេទាងំមេធាវ ី
ក្សនុងចំមណាេព្បជាជៃ មោយសារមាៃអារេមណ៍ថា ឧព្ក្សិែឋជៃៃងឹមាៃមសរភីារ មោយសារេគៃតី
បាៃមធវសព្បដ ស (constable has blundered)។ មៃះព្បសិៃមបើមព្បើព្បាស់ៃូវមសចក្សតដីងលង
ការណ៍ែម៏រញៃិយេមលើក្សម ើងមោយមៅព្ក្សេ Cardozo ក្សនុងឆ្ន  ំ ១៩៦២ ក្សនុងសំណុមរឿង 
People v Defore 242 NY 13 ក្សនុងទ្ំររ័ ២១ (...ព្បជាជៃព្សមែៀងមៃះភាគមព្ចើៃ ៃឹងសដេតង
ៃូវមសចក្សតីព្បាថាន យា៉ា ងខាល ងំ មែើេបកីារពារៃូវសិទ្ធិរបស់រួក្សមគនាមរលដែលរកួ្សមគខលួៃឯងក្សរុំង
ទ្ទ្ួលរងៃូវ្ លវបិាក្ស នៃការកាតម់ទាសដ្ែក្សតាេភ្សតុតាងព្បមភ្ទ្មៃះ)។ អារេមណ៍ព្រួយថា ឧព្ក្សិែឋជៃ
អាចរចួខលួៃវមាៃរតិព្បាក្សែជារិមសសក្សនុងក្សរណីបទ្មលមើសធៃៃធ់ៃរ ែូចជារមំោភ្មសរសៃថវៈ   
ឬេៃុសសឃាត។ ក្សនុងមរឿងក្សតី Leon តុោការក្សរូំលស រែឋអាមេរកិ្សអ្ះអាងថា វធិាៃបែិមសធ        
ភ្សតុតាង (exclusionary rule) ដចងក្សនុងវមិសាធៃក្សេមទ្ី៤ ៃងឹេៃិអ្ៃុវតតចំមពាះក្សរណីភ្សតុតាង
ទ្ទ្ួលបាៃមោយសេម តុ្ល ៃិងជាសតាៃុេត័ដ្ែក្សមលើែីកាដ្ក្សម្រ ដែលមព្កាយេក្សែីកា
មៃះព្តូវបាៃមមា ៈភារមទ្ (468 US at 922, 104 SCt at 3420)។  ក្សនុងមរឿងក្សដី Moore 956 
F2d843 សាោឧទ្ធរណ៍អាមេរកិ្សCircuit ទ្ី៨ បាៃរៃយល់ថា តនេលខពស់សងគេនៃវធិាៃបែិមសធ 



 
ការបែិមសធភ្សតុតាង៖ ក្សរណីការងតសមេលងតាេទូ្រស័រា 
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នាឲំ្យឧព្ក្សិែឋជៃមាៃមសរភីារ មោយសារេគៃតីបាៃមធវសព្បដ ស។ មៅព្ក្សេ Cardozo បាៃ
ដងលងទាេទារេៃិឲ្យអ្ៃុវតតវធិាៃ ចំមពាះសាថ ៃភារដែលេគៃតីបាៃមធវើការ្រមោយ មតច់ត។់ ែូច
មៃះែរាបណាប៉ាូលីស ឬរែឋអាជ្ាមធវើការ្រមោយសុទ្ធចិតតក្សំ ុសបនាា បេ់ក្ស ឬទ្មងវើខុសចាប ់ដែល
អាចមក្សើតមាៃមោយេគៃតតុីោការក្សនុងការ្តល់ៃូវែីកាដ្ក្សម្រ ឬែីកាព្សមែៀងោន មព្ជៀតដព្ជក្ស
ែល់សិទ្ធិឯក្សជៃមនាះ វេៃិដេៃជាវធិាៃមទ្ ដែលភ្សតុតាងៃឹងព្តវូបែមិសធមោយតុោការ។ 
ជាការរិត ការមលើក្សដលងមោយេូលម តុសុទ្ធចតិត (good faith exception) គឺទ្ទ្ួលយក្សបាៃ
ក្សនុងទ្ព្េងច់ំបង ព្បសិៃមបើវធិាៃបែមិសធជាវធិសីាគសតោក្សរ់ិៃយ័ ។ ែូចមៃះ វេៃិមាៃអ្តថៃយ័
មទ្ ដែលោក្សរ់ៃិយ័មលើប៉ាូលីសខណៈដែលរួក្សមគេៃិបាៃព្បព្រឹតតក្សំ ុស។ ក្សប៏៉ាុដៃតបញ្ា អាចព្តូវ
បាៃមេើលម ើញខុសោន បៃតិចរីព្ជរងម្សងៗ មោយសារថា សក្សេមភារកាតម់ទាសទាងំអ្ស់មចញ
េក្សរអី្ំណាចរែឋម ើយរែឋេៃិមាៃសិទ្ធមិលើក្សសំអាងសុទ្ធចិតតភារ មៅមរលដែលរែឋបំពាៃសិទ្ធិ
ជីវតិឯក្សជៃរបស់រលរែឋខលួៃម ើយ។ មៃះមោយសាររែឋមាៃកាតរវក្សចិច មោររសិទ្ធិព្បជារលរែឋ 
ក្សនុងលក្សខណៈជាការទ្ទ្ួលខុសព្តូវតឹងរងឹ (strict liability)។ មគព្តូវទ្ទ្ួលសាគ ល់ថា ការអ្ះអាង
មៃះេៃិបាៃម្លើយតបៃងឹសំណួរបនាា បថ់ា មតើអ្វីមៅជាជា្លវបិាក្សអាចមក្សើតមាៃបនាា បរ់ីមាៃ
ការរមំោភ្សិទ្ធិ ៃិងថាមតើការបែមិសធភ្សតុតាង វជាវធិីសាគសតលែបំ្ុត ក្សនុងព្គបក់ាលៈមទ្សៈ
ដែរឬមទ្?។  

វធិីសាគសតមៃះ (បែិមសធភ្សតុតាង) េៃិមាៃក្សនុងព្បរៃ័ធចាបទ់ាងំអ្ស់មទ្។ ជារិមសស 
ព្បមទ្សដែលធាល ប់្ លងកាតរ់យៈមរលនៃរបបផ្ទត ចក់ារៃិយេ ឬការបគ េ្ បោពំ្ទ្មោយរែឋ ៃឹង 
មាៃភារមទាេៃសស ចំមពាះភារេៃិអាចបំពាៃបាៃនៃសិទ្ធិសីុវលិឬសិទ្ធិចេបង។  ព្បមទ្សមអ្សា៉ាញ 
មព្កាយរីមងើបមចញរីការព្គបព់្គងមោយមោក្ស គ វង ់ សីុសេូ គ វងកូ់្ស (Francisco Franco) នៃ
ព្បមទ្សទាងំឡាយដែលោក្សត់នេលសងគេខពស់ មលើសិទ្ធិសីុវលិ សូេបតីព្េូវឲ្យមាៃការមោះដលង
ឧព្ក្សិែឋជៃឲ្យរចួខលួៃក្សត។ី ក្សរណីទាងំរីរសមព្េចមោយតុោការក្សំរូល ដ្ែក្សជាសីុស វ្ ក្សត់ាេយុតតិ
សាគសតរបស់តុោការធេមៃុចញ មអ្សា៉ាញ បាៃប ា្ ញៃូវ្លវបិាក្សនៃវធិីសាគសតមៃះ។ វធិីសាគសត
មៃះ ទ្ំៃងទ្ទ្ួលឥទ្ធិរលខាល ងំរីយុតតិសាគសតតុោការធេមៃុចញស រៃ័ធអា ឺេ៉ាង ់ក្សប៏៉ាុដៃតតុោការ
មអ្សា៉ាញហាក្សម់ាៃជំ រ រា៉ា ឌ្ីកាល់(radical) ជាងក្សនុងការអ្ៃុវតតមោលការណ៍មៃះ។ ជំ រ
ព្បកាៃយ់ក្សមោយតុោការក្សំរូលរបស់មអ្សា៉ាញ ទ្ទ្ួលបាៃៃូវការសរមសើរក្សនុងមរលដែលការ
ការពារសិទ្ធិចំបងតាេ្លូវតុោការេៃិមាៃតនេលខពស់ក្សនុងសងគេមោយសារភារចាបំាចន់ៃសគ គ្ េ 
ព្បឆ្ងំមភ្រវក្សេម ដែលអ្ំណាចព្បតបិតតិមាៃ អ្ណំាចទូ្លំទូ្ោយ។ ការសរមសើរមៃះ មាៃជា



 
ក្រឹែតិ ក្ែលមធាវលីលខ១៩ (ែលោ-ធ្នូ ២០១៨) 
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រិមសសមោយរិចារណាមលើអ្ងគម តុថា មអ្សា៉ាញ បាៃទ្ទ្ួលរងៃូវការវយព្បហារមភ្រវក្សេមធំ
មព្កាយ នងៃទ្ី១១ ដខក្សញ្ញ  ម ើយសាលព្ក្សេព្តវូបាៃមចញមព្កាយរីមាៃព្រឹតតិការណ៍(មភ្រវក្សេម) 
ក្សនុងទ្ីព្ក្សរងមា៉ា ព្ទ្តី។ 

ខលឹេសារសមងខបនៃការយល់ម ើញរបស់តុោការក្សនុងមរឿងទាងំមៃះ បាៃប ា្ ញថា  ការ
ខក្សខាៃព្តតួរៃិិតយតាេ្លូវតុោការ ព្បក្សបមោយព្បសិទ្ធភារមលើវធិាៃការក្សព្េតិសិទ្ធិបុគគល 
មាៃអ្តថៃយ័ក្សនុងធេមៃុចញ  ម ើយការខក្សខាៃមៃះព្តវូដតនាឲំ្យមាៃៃូវមមា ក្សេមនៃវធិាៃការ។ 
ធាតុ្សចំំបង នៃការព្តតួរិៃតិយ គឺការរៃិិតយថាមតើវធិាៃការ វមាៃភារចាបំាច ់ ម ើយការចាត់
ដចងភ្សតុតាង ព្តូវដតដ្ែក្សតាេវធិាៃទាងំមនាះ ឬយា៉ា ងណា។ ធាតុ្សទំាងំមៃះមៅបៃតមាៃរ ូត 
ក្សនុងអ្ំ ុងមរលទាងំព្សរងនៃវធិាៃការមនាះ។ វេៃិព្ោៃដ់តមយាងម ើងវញិមៅក្សនុងែីកាដែល
មាៃម តុ្លព្គបព់្ោៃ ់ មែើេបអី្ៃុេត័ៃូវវធិាៃការ ឬេៃិព្គបព់្ោៃម់ទ្ក្សនុងការមយាងែល់ឯក្ស
សាររបស់ប៉ាូលីស (មទាះបីការមយាងែល់ឯក្សសារតុោការក្សព្េិតព្តឹេការអ្ៃុញ្ញ ត) ក្ស៏ប៉ាុដៃត   
េូលោឋ ៃនៃការវយតនេលមៃះព្តូវដតដចងយា៉ា ងចាស់ោស់ ៃិងជាក្សោ់ក្សក់្សនុងសំអាងម តុនៃ 
មៅព្ក្សេ។  

មោលការណ៍ សមាមាព្តនៃចាបរ់ែឋធេមៃុចញតព្េូវឲ្យមៅព្ក្សេរិចារណាមោយ មតច់ត ់
ថាមតើការមចាទ្ព្បកាៃត់ព្េូវៃូវវធិាៃការមព្ជៀតដព្ជក្ស ែូចមនាះ ែូចជាការងតសំម ងសៃានាតាេ
ទូ្រស័រាព្រេទាងំថាមតើ វធិីសាគសតនៃការមសុើបអ្មងេតែនទ្មទ្ៀត េៃិអាចមធវើមៅបាៃឬ?។ ការ
រិចារណាព្តូវបាៃរៃយល់្ងដែរៃូវេូលម តុនៃការមចញែីកា។ វមាៃសារៈសំខាៃក់្សនុងការក្សត់
សមាគ ល់ថា តុោការក្សំរូលក្សំណតៃូ់វភារជាក្សោ់ក្សយ់ា៉ា ងចាស់រវងអ្ងគម តុដែលបាៃមចាទ្ 
ៃិងេូលោឋ ៃភ្សតុតាងសព្មាបក់ារមចាទ្ព្បកាៃ។់ មទាះបីមាៃការបរយិាយលេែតិៃូវសក្សេមភារ
ដែលបាៃមចាទ្មលើជៃសងសយ័ វៃឹងេៃិទាៃព់្គបព់្ោៃម់ទ្ ព្បសិៃមបើតុោការេៃិបាៃក្សំណត់
ជាក្សោ់ក្សៃូ់វការយល់ម ើញថា មាៃការសងស័យសេព្សបព្បឆ្ងំៃឹងជៃសងសយ័ ដ្ែក្សតាេ    
ភ្សតុតាង្តល់ក្សនុងពាក្សយសំុរបស់ប៉ាូលីស។ តុោការបាៃៃិយាយយា៉ា ងចាស់ថា ការក្សំណតម់ចាទ្
ព្បកាៃេ់ៃិអាចជាយុតតកិ្សេមសព្មាបវ់យតនេលថាមាៃសំណំុមរឿងព្គបព់្ោៃព់្បឆ្ងំៃឹងជៃសងសយ័
ថាោតប់ាៃព្បព្រឹតត ៃូវសក្សេមភារមចាទ្មនាះមទ្។ ការមធវើែូចមៃះ នាឲំ្យធាល ក្សចូ់លក្សនុងអ្នាា ក្សន់ៃ   
អ្ំណះអ្ំណាងែដែលៗ (circular argument)។ ជាេយួៃឹងការមព្បើព្បាស់ពាក្សយោចខ់ាតបៃតិច 
មៅព្ក្សេតុោការក្សរូំលបាៃមយាងជាក្សោ់ក្សែ់ល់ការមព្បើពាក្សយញុះញុង (magic trigger 
words) ែូចជា “ព្ក្សរេមាៃការចាតត់ាងំ” “ជួញែូរមព្គឿងមញៀៃក្សនុ ងទ្ព្េងធ់ំ” “បចាី មថាេ លមទាសរី



 
ការបែិមសធភ្សតុតាង៖ ក្សរណីការងតសមេលងតាេទូ្រស័រា 
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េុៃ” “ទ្ំនាក្សទ់្ំៃង” ជាមែើេ មៅក្សនុងពាក្សយសំុ ៃងិបទ្បចាអ្ៃុញ្ញ តជាធាតុ្សដំែលមធវើឲ្យពាក្សយសំុ 
ព្តូវបាៃចាតថ់ាមាៃម តុ្ល។ មោយោម ៃការរិចារណា មតច់តៃូ់វភ្សតុតាង្តល់ជូៃ មោយ 
ប៉ាូលីស វមាៃៃយ័ថា វជាការម្ារអ្ំណាចតុោការរិតេយួមៅែល់ប៉ាូលីស។ 

តុោការក្សំរូលសងេតធ់ៃៃថ់ា ការរិចារណាណាេយួមលើពាក្សយសំុ សព្មាបវ់ធិាៃការ
មព្ជៀតដព្ជក្ស ព្តូវដតដ្ែក្ស តាេទ្សសៃៈជាេុៃ (ex-ante view) នៃភ្សតុតាង្តល់ជូៃ។ មែើេបី្ តល់
យុតតិក្សេមែល់វធិាៃការ ដែលអ្ៃុវតតព្បតិសក្សេម មព្កាយរភីារមជាគជយ័នៃការមសុើបអ្មងេត វមាៃ
ៃយ័ថា ជាការផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតែម៏ាៃព្បសិទ្ធភារ ៃូវមាព្តា ១១(១) នៃចាប ់ Ley Organica 
Del Poder Judicial ចាបស់តីរីអ្ងគតុោការ ដែលបាៃដចងថា ភ្សតុតាងណាេយួ ទ្ទ្ួលបាៃ
មោយបំពាៃសិទ្ធិមសរភីារចំបង មទាះបីមោយផ្ទា ល់ ឬព្បមយាលក្សតី ៃងឹេៃិទ្ទ្ួលយក្សម ើយ។ 
ព្បសិៃេៃិព្តូវបាៃលុបបំបាតម់ទ្ វៃឹងក្សព្េតិយា៉ា ងធៃៃធ់ៃរៃូវការការពារមព្កាេមាព្តា២៤ នៃ
ចាបធ់េមៃុចញ  មអ្សា៉ាញ ដែលធានាៃូវសិទ្ធិព្តតួរិៃិតយ មោយតុោការមាៃព្បសិទ្ធភារ មៅមលើ
ទ្មងវើរបស់រែឋ។ 

វតព្េវូឲ្យមាៃការចងចាថំា ការរិៃិតយជាេុៃ ជាការទាេទារមោយចាបរ់ែឋធេមៃុចញ  
ដែលថា សក្សេមភារណាេយួរបស់រែឋ ម ើយជារិមសសវធិាៃការបំពារបំពាៃព្តូវដតអ្ៃុមោេ
តាេមោលការណ៍សមាមាព្ត (តុោការមអ្ស៉ាាញមព្បើៃិយេៃយ័សមាមាព្ត ដ្ែក្សតាេយុតតិសាគសត
របស់តុោការធេមៃុចញស រៃ័ធអា ឺេ៉ាង)់៖ វធិាៃការទាេទារ៖ ទ្ី១. សេតថភារនៃការបមងេើត
ៃូវ្លវបិាក្សដែលចងប់ាៃ។ ទ្ី២. វចាបំាច ់មោយសារថា េៃិមាៃវធិីដែលបំពារបំពាៃតចិតួច
អាចមធវើបាៃដែលបមងេើតបាៃ្លវបិាក្សែូចោន  ៃងិទ្ី ៣ មបើមទាះបី ចំណុចទ្១ី ៃិង ទ្ី២ ព្តូវបាៃ
បំមរញការបំពារបំពាៃ មោយមាៃបំណងព្តវូដតសមាមាព្តៃឹង្លព្បមយាជៃទ៍្ទ្ួលបាៃរី
វធិាៃការដែលមរលខលះអាចព្តូវបាៃចាតថ់ា “សមាមាព្តក្សនុ ងៃយ័ចមងែៀត”។ ដ្ែក្សតាេយុតតិ
សាគសតរបស់តុោការធេមៃុចញ  មអ្ស៉ាាញ លក្សខខណឌ ទាងំមៃះព្តូវដតមាៃក្សនុងព្គបែ់ំណាក្សក់ាល
នៃវធិាៃការ ម ើយមៃះព្តូវដតបាៃរិៃតិយ មៅមរលរិចារណា ការោក្សម់ចញវធិាៃការអ្ៃុវតតងមី។ 

តុោការែដែលបាៃមព្បើព្បាស់ៃូវព្ទ្ឹសតី  ការបំរុលជាក្ស់ចាស់(unequivocal  
contamination) ម ើយតុោការបាៃរិៃិតយថា មតើមាៃភ្សតុតាងមសសសល់ទ្ទ្ួលបាៃដ្ែក្ស
តាេភ្សតុតាងទ្ទ្ួលបាៃតាេរយៈការងតសមេលងទូ្រស័រា ៃងិថាមតើការោក្សម់ទាសអាចរក្សាទុ្ក្ស
មោយោម ៃភ្សតុតាងព្បមភ្ទ្មព្កាយមៃះមទ្។ ការអ្ៃុវតតតាេព្ទ្ឹសតីមៃះតុោការក្សំរូលបាៃ
ព្បកាសថា ការោក្សម់ទាសមៃះមធវើម ើងមោយដ្ែក្សទាងំព្សរងមលើភ្សតុតាងបរុំល ម ើយបាៃ



 
ក្រឹែតិ ក្ែលមធាវលីលខ១៩ (ែលោ-ធ្នូ ២០១៨) 
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បែិមសធការោក្សម់ទាស ព្រេទាងំបាៃបញ្ា ឲ្យមោះដលងជៃព្តូវមចាទ្ទាងំអ្ស់។ តុោការេៃិ
បាៃរិចារណាជាក្សោ់ក្សថ់ាវចាបំាចក់្សនុងការរិភាក្សាម តុ្លម្សងៗមទ្ៀត មាៃក្សនុងពាក្សយ       
បណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ ដែលអ្ះអាងែល់តនេលខពស់ែល់ការការពារសិទ្ធិចេបងក្សនុងព្ទ្ឹសតីចាបម់អ្ស៉ាាញ
មទ្។ វជាមរឿងងមីក្សនុងការព្បកាៃយ់ក្សៃូវជំ រែជ៏ាក្សោ់ក្ស ់ ឲ្យព្បមយាជៃែ៍ល់សិទ្ធិ ៃងិមសរភីារ
ចេបង ្ាុយៃឹងតនេលែនទ្មទ្ៀតដែលព្តូវបាៃប ា្ ញព្រេទាងំការមធវើតុលយភារៃូវតនេលក្សំរុងមក្សើត
មាៃក្សនុងៃមយាបាយសេយ័ទ្ំមៃើប។ បុគគលអាចមាៃការមងឿង្ៃល់ថាមតើរ ូតែល់មរលណា
ដែលព្បរៃ័ធតុោការមអ្សា៉ាញៃងឹអាចឈរមជើងទ្ល់ៃឹងសំពាធនៃការភ្យ័ខាល ច នៃការបំពាៃ
អ្ំណាចមៃះ។ 
មសចក្សតីសមព្េចទាងំព្សរងអាចរក្សមាៃមៅ មគ ទ្រំរ័របស់តុោការ www.poderjudicial.es. 
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េូេដ្ឋឋ នមោទព្បកានស់ព្មាប់ព្រះរាជអាជ្ញា កនងុមរឿងព្រហ្មទណឌ  
 

មោយមោក្សមេធាវ ី មទ្ៀង វុទាធ  

១−មសចក្សតមី ត្ើេ 

 ការមលើក្សយក្សព្បធាៃបទ្ េូលោឋ ៃមចាទ្ព្បកាៃស់ព្មាបព់្រះរាជអាជ្ាក្សនុងមរឿងក្សតីព្រ ម-
ទ្ណឌ  នៃអ្តថបទ្មៃះ គសំឺមៅមៅមលើការក្សំណតៃូ់វអ្តថិភារនៃបទ្មលមើសព្រ មទ្ណឌ តែលព្រះរាជ
អាជ្ាចាំបាចព់្តូវមាៃេូលោឋ ៃក្សនុងការក្សំណតប់ទ្មលមើស ឬធាតុ្សបំទ្មលមើសៃូវការអ្ៃុវតតតាេ
បចញតតិចាបក់្សនុងែំមណើ រការនតីិវធិីមៅចមំពាះេុខយុតាត ធិការមសុើបសួរ, យុតាត ធិការជំៃុំជព្េះនៃ 
តុោការព្រ មទ្ណឌ  ក្សែូ៍ចជាការអ្ៃុវតតៃូវវធិាៃទាងំឡាយនៃចាបស់តីរៃីីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ។ 
 ព្បមទ្សៃេីយួៗចាបំាចព់្តូវមាៃចាប ់ ចាបប់ាៃមែើរតួនាទ្ីយា៉ា ងសំខាៃ ់ ក្សនុងសងគេ 
េៃុសស មាៃចំណងទាក្សទ់្ងទាងំទ្ែិឋភារៃមយាបាយ ៃិងទ្ិែឋភារសងគេក្សនុងការព្គបព់្គងរែឋ។ 
មែើេបកីារពារ្លព្បមយាជៃ ៍ សិទ្ធមិសរភីារ កែូ៏ចជាការសព្េរះសព្េួលវណា ៈែល់សាធារណៈ 
ជៃទូ្មៅនៃសងគេជាតិទាងំេូល ព្សបតាេ្ៃាៈរបស់ចាប ់ ចាបក់ារពារែល់រួក្សមគ ក្សែូ៍ចជា
ការបគ េ្ បបទ្មលមើសម្សងៗ ដែលជៃព្គបរូ់បព្តូវការយុតតិធេ ៌មាៃដតតុោការមទ្ដែលព្បកាស
មទាស ៃិងមលើក្សយក្សេក្សអ្ៃុវតតបាៃ24  ជាការដសវងរក្ស  ឬ្តល់យុតតិធេម៌សមើៗោន ចំមពាះេុខចាប ់
ជាសេភារនៃការទ្ទ្ួលបាៃៃូវសិទ្ធិមសមើៗោន ឲ្យការពារចាបែ់ល់រកួ្សមគមោយោម ៃការមរ ើសមអ្ើង
ដបងដចក្ស ក្សនុងការរក្សយុតតធិេែ៌ម៍ាៃព្បសិទ្ធិភារេយួមៅចំមពាះេុខតុោការមាៃសេតថក្សិចច25។  
 េូលោឋ ៃមចាទ្ព្បកាៃក់្សនុងមរឿងក្សតីព្រ មទ្ណឌ ជាវធិាៃ ឬបទ្ោឋ ៃគតិយុតតិដែលបាៃបញ្ញ តតិ
មោយចាបជ់ាធរមាៃ មែើេបឲី្យសាថ បៃ័អ្យយការអ្ៃុវតត ឬព្បតបិតតិតាេ ។  
 មរឿងក្សតពី្រ មទ្ណឌ គឺមាៃចរកិ្សលក្សខណៈគតិយុតតនៃព្បតិក្សេមសងគេ ព្គបស់េយ័កាលទាងំ
អ្ស់ការព្គបព់្គងព្បមទ្សនៃរែឋៃេីយួៗ កាលណាវធិាៃចាបជ់ាេូលោឋ ៃនៃជីវតិសងគេព្តូវបាៃ
រមំោភ្ សងគេព្តូវចាតវ់ធិាៃការពារខលួៃព្សបតាេព្រំដែៃក្សំណតន់ៃវធិាៃចាប ់ ឬដែៃអ្ៃុវតតនៃ
ចាបព់្រ មទ្ណឌ សៃមតម់ៅថា "មរឿងក្សតពី្រ មទ្ណឌ "។   

                                                 
 មោក្សមេធាវ ី មទ្ៀង វទុាធ  ជាព្បធាៃការយិាល័យនៃនាយក្សោឋ ៃអ្ធិការក្សិចចនៃគណៈមេធាវ ី
24 មាព្តា៦ ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ២ំ០០៩។ 
25 មាព្តា៣១រែឋធេមៃុញ មាព្តា៧ មាព្ត៨មសចក្សតីដងលងការសក្សលសតីរីសិទ្ធិេៃុសស 



 
 
ក្រឹែតិ ក្ែលមធាវលីលខ១៩ តខែលោ-ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

40 

 

 សងគេមាៃព្បែកិ្សេមព្បក្សបមោយគតិបណឌិ ត ព្សបមៅតាេព្ក្សបខណឌ ចាប។់  ចាបម់ាៃ
ចរតិលក្សខណៈគតិយុតត មាៃ្ៃាះការការសនាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ សៃតិសុខសងគេ ទ្បស់ាេ តប់ទ្
មលមើស។  
 មៅក្សនុងសាថ បៃ័តុោការមាៃអ្ងគការអ្យយការេយួមៅអ្េជាៃិចចព្រះរាជអាជ្ាមែើរតួយា៉ា ង
សំខាៃក់្សនុងសំណំុមរឿងព្រ មទ្ណឌ  ជាអ្នក្សមធវើការមចាទ្ព្បកាៃម់ៅមលើជៃទាងំឡាយណាដែល
ព្បព្រតឹតបទ្មលមើសព្រ មទ្ណឌ ។  
 

២ −ខលឹេសារ 
២.១ −អ្រំអី្ងគការអ្យយការ 
មោយសារអ្ងគការអ្យយការជាសាថ បៃ័មចាទ្ែសំ៍ខាៃម់ៅក្សនុងតុោការព្រ មទ្ណឌ  មយើង

ៃឹងព្តូវមលើក្សយក្សេក្សសិក្សាៃូវែំមណើ រការ នៃការព្បព្រឹតតមៅរបស់សាោជព្េះក្សតីដ្នក្សព្រ មទ្ណឌ
មៃះ ព្តូវមាៃសាថ បៃ័អ្យយការសថិតមៅអ្េតុោការព្គបជ់ាៃថ់ាន ក្ស ់ មាៃព្រះរាជអាជ្ា ព្រះរាជ-
អាជ្ារង, អ្គគព្រះរាជអាជ្ា អ្គគព្រះរាជអាជ្ារង, ជាតំណាងអ្ងគការអ្យយការមៅអ្េតុោការ
ព្គបជ់ាៃថ់ាន ក្ស ់ គឺតុោការមខតត−ព្ក្សរង, តុោការមយាធា, សាោឧទ្ធរណ៍, តុោការក្សំរូល 
សុទ្ធដតមាៃសាថ បៃ័អ្យយការេយួមៅអ្េជាៃិចចគ៖ឺ 

• សាថ បៃ័អ្យយការអ្េសាោែបូំងនៃតុោការមខតត−ព្ក្សរង៖ មៅថាអ្យយការថាន ក្ស់
មព្កាេ មាៃព្រះរាជអាជ្ា ព្រះរាជអាជ្ារង មធវើក្សចិចការរបស់ខលួៃជាតំណាងអ្យយការអ្េតុោការ
នៃសេតថក្សចិចដែៃែីដែលតុោការមនាះតាងំមៅ26។  

• សាថ បៃ័អ្យយការអ្េតុោការមយាធា៖ មាៃព្រះរាជអាជ្ា ព្រះរាជអាជ្ារងជាតំណាង
អ្យយការអ្េតុោការមយាធា មាៃសេតថក្សចិចោតសៃធឹងមលើដែៃែីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
ទាងំេូល។ សាថ បៃ័មៃះជាអ្នក្សក្សំណតប់ទ្មលមើសដែលមាៃលក្សខណៈមយាធា តាេព្ក្សឹតចាប ់    
មលខ០៤ របស់អ្គគសនងការៃមយាបាយព្ក្សសួងការពារព្បមទ្សមលខ១២៧១/៨៤ៃ.ប ភ្នមំរញ
នងៃទ្ី២៨.០៨.១៩៨៤ នៃសាធារណៈរែឋព្បជាមាៃិតក្សេពុជា ដែលបាៃក្សំណតស់ញ្ញ ណបទ្
មលមើសមាៃលក្សខណៈមយាធា,  អ្ំរីបទ្មលមើស ៃិង ទ្ណឌ ក្សេមក្សនុងមនាះមាៃបទ្មលមើសចំៃួៃ៩គឺៈ 
−១.មទាសព្បឆ្ងំៃឹងបទ្បញ្ា ថាន ក្សម់លើ, −២.បទ្មលមើសចុះចូលខាម ងំ, −៣.មទាសលួចទ្ិញអាវុធ 
បរកិាខ រសឹក្ស, −៤.មទាសគំរាេក្សំដ ងភាន ក្ស់្ ររែឋការ, −៥.មទាសមឃាសនាបំ្លិចបំផ្ទល ញបំដបក្ស

                                                 
26 មាព្តា៣៦ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពូជាឆ្ន ២ំ០០៧ ៃិង មាព្តា៤៩ចាបស់តីរីៃីតវិធិីព្រ មទ្ណឌ  

រែឋក្សេពុជាឆ្ន ១ំ៩៩៣។  



 
 

មលូដ្ឋា នលោទក្ កានស់ក្មា ក់្រុះរាជអាជ្ញា កនលងលរឿងក្រហ្មទណឌ  
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បំបាក្សក់្សងទ្រ័, −៦.មទាសព្បព្រតឹតអ្ំមរើ ឹងា, −៧.មទាសមធវើឲ្យដបក្សបាក្សក់ារសមាៃ តម់យាធា ឬមធវើ
ឲ្យបាតឯ់ក្សសារសមាៃ ត,់ −៨.មទាសខវះសាម រតីទ្ទ្លួខុសព្តូវ ឬេៃិយក្សចិតតទុ្ក្សោក្សក់្សនុងការ្រ
ដែលបាៃព្បគល់ បណាត លឲ្យមាៃ្លវបិាក្សអាព្ក្សក្ស ់ ៃិងមព្ោះថាន ក្សធ់ៃៃធ់ៃរ, −៩.មទាសមគចមវះរី   
បរចិារក្សិចចមយាធា។ 

•សាថ បៃ័អ្ងគការអ្យយការអ្េសាោឧទ្ធរណ៍៖ មៅសាោឧទ្ធរណ៍មាៃអ្ងគការអ្យយការ
អ្េសាោឧទ្ធរណ៍មាៃអ្គគព្រះរាជអាជ្ា អ្គគព្រះរាជអាជ្ារង,    ព្រះរាជអាជ្ាជាតំណាងអ្ងគ-
ការអ្យយការ អ្េសាោឧទ្ធរណ៍មនាះ27   បចចុបបៃនេហាអ្យយការអ្េសាោឧទ្ធរណ៍មាៃទ្ីតាំង
មៅភ្នមំរញមាៃ សេតថក្សចិចដែៃែីនៃសាោឧទ្ធរណ៍។  

សមាគ ល់៖ អ្នក្សចាបប់ាៃឲ្យ ម្ ះសាថ បៃ័អ្ងគការអ្យយការអ្េសាោឧទ្ធណ៍ជាេហា-
អ្យយការអ្េសាោឧទ្ធរណ៍មៅតាេសាថ ៃភារជាក្សដ់សតងនៃសេតថក្សិចចដែៃែី មោយសៃមតថ់ា
សេតថក្សិចចសាោឧទ្ធរណ៍ោតសៃធឹងមលើដែៃែទីាងំេូលនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា28 ៃិងបាៃ 
ក្សំណតទ់្ីតាងំដតេយួគតម់ៅរាធាៃីភ្នមំរញ។  ដតមព្កាយេក្សអ្នក្សចាបប់ាៃក្សំណតស់ាថ បៃ័អ្ងគការ
អ្យយការេយួដែលជាអ្នក្សឃាល មំេើលការអ្ៃុវតតចាប ់ មៅក្សនុងសេតថក្សិចចដែៃែីនៃសាោឧទ្ធរណ៍29  
គឺមាៃៃយ័ថាសាោឧទ្ធរណ៍អាចៃឹងបមងេើតម ើងមព្ចើៃជាងេយួ ៃិង(អាចមាៃរីរ ឬបី) មៅតាេ
សាថ ៃការអ្ភ្វិឌ្ឍៃជ៍ាក្សដ់សតងនៃរបតស់ងគេ ម ើយក្សអ៍ាចបមងេើតឲ្យមាៃអ្ងគការអ្យយការអ្េ
សាោឧទ្ធរណ៍ ឬមៅតាេសេតថក្សិចចដែៃែនីៃសាោឧទ្ធរណ៍មនាះតាងំមៅ (មគអាចក្សំណតប់ាៃ
ថាសាោឧទ្ធរណ៍តំបៃ)់។ 

•េហាអ្យយការអ្េតុោការក្សរូំល៖ មៅតុោការក្សំរូលមាៃេហាអ្យយការអ្េតុោ-
ការក្សំរូលេយួដែលមាៃអ្គគព្រះរាជអាជ្ា អ្គគព្រះរាជអាជ្ារង ៃិងព្រះរាជអាជ្ាអ្េតុោការ
ក្សំរូលជាតំណាងនៃអ្ងគការអ្យយការអ្េតុោការក្សំរូល។   

 

២.២− តណំាងអ្យយការ ៃងិ តណំាងេហាអ្យយការ  
ែូចបាៃែងឹខាងមលើរចួេក្សម ើយថា អ្ងគការអ្យយការជាសាថ បៃ័េយួអ្េតុោការព្គប-់

ជាៃថ់ាន ក្ស ់ៃិង ព្គបម់ខតត−ព្ក្សរង មាៃតំណាងអ្យយការ ឬ តំណាងេហាអ្យយការមាៃែូចជា៖ 

                                                 
27 មាព្តា៣៣ ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧ ៃិង មាព្តា១៥៦—១៥៩ចាប់សតីរីៃីតិ

វធិីព្រ មទ្ណឌ  (រែឋក្សេពុជា១៩៩៣)។ 
28 មាព្តា១៥៦ចាប់សតីរីៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ  (រែឋក្សេពុជា១៩៩៣)។ 
29 មាព្តា៣៣−៣៤ ព្ក្សេៃីតិវធិពី្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 



 
 
ក្រឹែតិ ក្ែលមធាវលីលខ១៩ តខែលោ-ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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• ព្រះរាជអាជ្ា ៃិង ព្រះរាជអាជ្ារងអ្េសាោែបូំង។ 
• អ្គគព្រះរាជអាជ្ា អ្គគព្រះរាជអាជ្ារង ៃងិ ព្រះរាជអាជ្ាអ្េសាោឧទ្ធរណ៍។ 
•  អ្គគព្រះរាជអាជ្ា អ្គគព្រះរាជអាជ្ារង  ៃងិ ព្រះរាជអាជ្ាអ្េតុោការក្សំរូល។    

មាៃ អ្ំណាច ៃិង តួនាទ្ី ែូចខាងមព្កាេមៃះ  
ក្ស/−តនួាទ្ ី ៃងិ អ្ណំាចតណំាងអ្យយការអ្េសាោែបូំងមខតត−ព្ក្សរង 
ព្រះរាជអាជ្ាមាៃអ្ំណាច ៃិងតួនាទ្ីមចាទ្ព្បកាៃៃូ់វរាល់ព្បព្រតឹតក្សេមនៃបទ្មលមើសព្រ ម

ទ្ណឌ នានា ក្សនុងនាេតំណាងអ្ងគការអ្យយការជាអ្នក្សទ្ទ្ួលខុសព្តូវមលើការសំុឲ្យអ្ៃុវតតទ្ណឌ ក្សេម 
ៃិងធានារា៉ា បរ់ងមសចក្សតីសមព្េចខាងព្រ មទ្ណឌ មៅចំមពាះេុខតុោការព្រ មណឌ  មាៃៃយ័ថា     
អ្ងគការអ្យយការជាអ្នក្សធានារា៉ា់ បរ់ង ៃងិទ្ទ្លួខុសព្តូវចំមពាះមធវើមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃេយួក្សនុងនាេ
មៅព្ក្សេអ្យយការ30 មែើេបឲី្យតុោការអ្ៃុវតតមសចក្សតសីមព្េចខាងព្រ មទ្ណឌ មៅតាេមោលការណ៍ 
ដែៃអ្ៃុវតតនៃចាបព់្រ មទ្ណឌ ។ 

 មែើេបធីានារា៉ា បរ់ងក្សចិចការព្គបយ់ា៉ា ងៃូវដែៃអ្ៃុវតតនៃចាបព់្រ មទ្ណឌ  ក្សែូ៍ចជាមសចក្សតី
សមព្េចខាងព្រ មទ្ណឌ 31 ព្បក្សបមោយយុតតិធេ ៌  សាថ បៃ័អ្ងគការអ្យយការព្តូវព្បតិបតតិៃូវមោល
ការណ៍ចាបជ់ាេូលោឋ ៃព្បក្សបមោយចរតិលក្សខណៈគតិយុតត។ 

ែូចបាៃែងឹរចួេក្សម ើយថាមៅក្សនុងអ្ងគការអ្យយការនីេយួៗមាៃព្រះរាជអាជ្ា ព្រះរាជ
អាជ្ារងជាតំណាងអ្យយការអ្េសាោែំបូងនៃ សេតថក្សិចចដែៃែីដែលតុោការតាងំមៅ។ 
ែំមណើ រការៃីតិវធិី នៃមរឿងក្សតីព្រ មទ្ណឌ េយួព្តូវបាៃមធវើការមចាទ្ព្បកាៃរ់ីបទ្ព្រ មទ្ណឌ ។
 មោយតំណាងអ្យយការព្តូវសមាែ ងភ្សតុតាងចាស់ោស់ សីុស វ្ ក្សៃ់ឹងសក្សេមភារ
មលមើសដែលព្តូវមធវើឲ្យមលើសរីវេិតិសងសយ័32 មាៃៃយ័ថាេៃិសថិតក្សនុងវេិតិសងសយ័ គឺការបក្ស
ព្សាយចាបព់្តវូមធវើម ើងមោយលក្សខណៈតឹងរងឹ  ព្តូវអ្ៃុវតតតាេតួនាទ្ីមៅតាេសេតថក្សចិចដែៃែី
ដែលខលួៃមាៃ33ជាេូលោឋ ៃ។ 

ការក្សំណតៃូ់វអ្តថិភារនៃបទ្មលមើស34 ក្សនុងការមចាទ្ព្បកាៃរ់បស់ព្រះរាជអាជ្ាខាងបទ្ 
ព្រ មទ្ណឌ េៃិព្តឹេដតក្សំណតប់ទ្មលមើស   ចងែុលប ា្ ញសក្សេមភារនៃអ្ំមរើមលមើសរបស់ជៃព្បព្រឹតត 
                                                 
30 មាព្តា២៧ ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 
31 មាព្តា២៧ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧ ៃិង មាព្តា១ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ២ំ០០៩។ 
32 មាព្តា១៤ មាព្តា១៤ ចាប់ព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរកាល(អ្ ុៃតាក្ស់) , មាព្តា៦០ ចាប់សតីរីៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ រែឋក្សេពុជា

១៩៩៣,  មាព្តា៣៧រែឋធេមៃុញ (សតីរីមោលការណ៍បុមរសៃមត់នៃអ្រិរទុ្ធភារ)។  
33 មាព្តា១៣ ក្សឋាខណឌ ២ ចំណុច(១).(២) ចាប់ព្រ មទ្ណឌ UNTAC។ 
34 មាព្តា១ មាព្តា៤ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 



 
 

មលូដ្ឋា នលោទក្ កានស់ក្មា ក់្រុះរាជអាជ្ញា កនលងលរឿងក្រហ្មទណឌ  
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បទ្មលមើស(ធាតុ្សបំទ្មលមើស)  ក្សំណតម់ទាស ៃិងៃីតិវធិនីៃការអ្ៃុវតតមទាស35   មាៃលក្សខណៈសីុ
ស វ្ ក្សោ់ន ៃឹងភ្សតុតាង   ក្សនុងការសំុឲ្យអ្ៃុវតតចំមពាះេុខយុតាត ធិការមសុើបសួរ  យុត្តត ធិ្ការជំៃុំជព្េះ 
ៃិងមធវើមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃប ា្ ញរីររុិទ្ធភារឲ្តុោការអ្ៃុវតតតាេចាប3់6 ដតប៉ាុមណាា ះមទ្  គឺព្តូវមធវើ
មសចក្សតីសមងខបនៃអ្ងគម តុ,  ក្សំណតម់ ម្ ះបទ្មលមើស, ប ា្ ញអ្តថបទ្ចាបដ់ែលក្សំណតប់ទ្-
មលមើស, ក្សំណតម់ ម្ ះ ឬអ្តតសញ្ញ ណ ឬ សាវតាជាតិបុគគលដែលព្តូវមចាទ្37។ 

មៅសាោែំបូងមាៃ ព្រះរាជអាជ្ា−ព្រះរាជអាជ្ារង ជាតំណាងសាថ បៃ័អ្យយការអ្េ
តុោការនៃយុតាត ធិការដែៃែមីនាះ38 ការយិាល័យនៃអ្ងគការអ្យយការៃេីយួៗព្តូវសថិតមៅមោយ 
ដ ក្សរីេុខ្រតុោការ39 មាៃកាតវក្សិចចអ្ៃុវតតតនួាទ្ីរបស់ខលួៃក្សនុងបណតឹ ងព្រ មទ្ណឌ ។ មែើេបី
អាចែំមណើ រការៃូវៃតីិវធិនីៃការមសុើបអ្មងេត(មសុើបសួរ) ៃិងជំៃុំជព្េះមសចក្សតី  ប ា្ ញឲ្យម ើញរី
រិរុទ្ធភារនៃជៃមលមើស ៃិង្តនាា មទាសមៅតុោការព្រ មទ្ណឌ ណាេយួ លុះព្តាព្តូវចាបម់្តើេ
មចាទ្មោយព្រះរាជអាជ្ា ជាអ្នក្សមធវើការមចាទ្ព្បកាៃក់្សនុងនាេតំណាងអ្យយការ40  មោយសមាែ ង
មលើេូលោឋ ៃចាស់តាេចាប។់ 

ែូមចនះម ើយមទ្ើបមគសៃមតថ់ាៈ ព្រះរាជអាជ្ាជាគូ មែើេជាៃចិច41 មោយសារដតព្រះរាជ-
អាជ្ាជាអ្នក្សចាបម់្តើេែំមណើ រការនៃបណតឹ ងអាជ្ា  សំុអ្ៃុវតតចំមពាះេុខយុតាត ធិការមសុើបសួរ ៃិង 
យុតាត ធិការជំៃុំជព្េះ។ ព្រះរាជអាជ្ាេៃិអាចមែើរតួជាគូក្សតីរណបក្សនុងមរឿងក្សតពី្រ មទ្ណឌ  ែូចមរឿងក្សត ី
រែឋបបមវណី ឬអ្នក្សទ្ទ្ួលខុសព្តូវរែឋបបមវណីបាៃមទ្។ អាចនាឲំ្យខូចៃីតវិធិី ៃងិមធវើក្សិចចការណា
េយួអាចបណាត លឲ្យមោះបៃាុក្សែល់ជៃព្តូវមចាទ្បាៃ ជាម តុថាអាចនាឲំ្យមាៃការមលើក្សទ្ឹក្ស
ចិតតែល់ជៃមលមើសហា ៃព្បព្រតឹតអ្ំមរើមលមើសអ្វីេយួម្សងមទ្ៀត ក្សនុងក្សំ ុងមរលក្សរុំងែំមណើ រការ

                                                 
35 មាព្តា១ ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៩។ 
36 មាព្តា៤ មាព្តា២៧ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 
37 មាព្តា៤៤ ៃិង មាព្តា៤៦ ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 
38 សូេមេើលមាព្តា៣៦ ៃិង មាព្តា២៨៩ (វក្សយខណឌ ៥)ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧ 

ៃិង មាព្តា៤៩ចាប់សតីរីៃីតិវធិីព្រ មណឌ រែឋក្សេពុជាឆ្ន ១ំ៩៩៣ ។  
39 មោលការ១០ សតីរីការដណនារំបស់ព្រះរាជអាជ្ា បាៃអ្ៃុេ័តមោយសមាជអ្ងគការស ព្បជាជាតិមលើក្សទ្ី៨ សតីរី

ការបគ េ្ បបទ្ឧព្ក្សិែឋ ៃិង ការព្គប់ ព្គងជៃមលមើស មៅទ្ីព្ក្សរងហាវ៉ាណាព្បមទ្សគុយបា នានងៃទ្ី២៧ ដខសីហា ឆ្ន ំ
១៩៩០។ 

40 សូេមេើលមាព្តា២ មាព្តា៤ ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 
41 សូេមេើលមាព្តា៥២ចាប់សតីរីៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ រែឋក្សេពូជា ឆ្ន ១ំ៩៩៣ ៃិង មាព្តា៤ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ           

ឆ្ន ២ំ០០៧។ 



 
 
ក្រឹែតិ ក្ែលមធាវលីលខ១៩ តខែលោ-ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ៃីតិវធិីតាេ្លូវតុោការ  ជាម តុអាចនាឲំ្យមាៃការភ្យ័ខាល ចែល់ជៃរងមព្ោះ ៃងិអាចនាឲំ្យជៃ
រងមព្ោះបាតជ់ំមៃឿចិតតមលើតុោការេៃិហា ៃប ា្ ញភ្សតុតាង ៃិងជូៃសាក្សសជីាមែើេ។ 
 ①/ព្រះរាជអាជ្ារង៖  មព្បើព្បាស់អ្ំណាចទាងំអ្ស់ ក្សនុងការព្សាវព្ជាវ ៃិងមចាទ្ព្បកាៃ ់        
បទ្មលមើសសថិតមព្កាេអ្ំណាចព្រះរាជអាជ្ា គមឺព្បើព្បាស់អ្ំណាចទាងំអ្ស់ដែលព្រះរាជអាជ្ា
មាៃ42។ 

②/អ្ណំាចព្រះរាជអាជ្ាចមំពាះភាន ក្ស់្ រៃគបាលយុតតធិេ៖៌ ព្រះរាជអាជ្ាមាៃអ្ណំាច
ែឹក្សនា ំ សព្េបសព្េួលសក្សេមភារេគៃតីៃគបាលយុតតិធេ ៌ ក្សនុងសេតថក្សិចចដែៃែីនៃតុោការដែល
ខលួៃតាងំមៅ ចុះែល់ទ្ីក្សដៃលងមសុើបអ្មងេត ដណនាែំល់ភាន ក្ស់្ រេគៃតីៃគរបាលយុតតធេក៌្សនុងការ
មសុើបអ្មងេតអាចែក្សសិទ្ធមិសុើបអ្មងេតរេីគៃតៃីគបាលយុតតិធេ ៌ ៃិងមរៀបចំអ្នក្សជំៃួសក្សនុងក្សរណីចាំ
បាច។់  

ក្សរណីមាៃការឃាតខ់លួៃជៃមលមើស ព្រះរាជអាជ្ាអាចចូលរេួសាត បច់មេលើយអាចព្តួតរិៃិតយ
ការអ្ៃុវតតវធិាៃការឃាតខ់លួៃ ការមោររទ្ព្េងច់ាប ់ៃិងការកាៃក់ាបក់្សដៃលងឃាតខ់លួៃ43។ 
 មលើក្សដលងដតែកីាសមព្េចចាតត់ាងំឲ្យមសុើបសួរជៃំសួ សថិតមព្កាេអ្ណំាចមៅព្ក្សេមសុើប
សួរ។ 

③/មោលការណ៍បណតឹ ងទាក្សទ់្ងៃងឹអ្មំរើមលមើសព្រ មទ្ណឌ  
•អ្ំមរើមលមើសព្រ មទ្ណឌ ណាេយួព្តូវបាៃព្បព្រឹតតក្សេម បណតឹ ង២ព្បមភ្ទ្អាចមក្សើតម ើងគឺ

បណតឹ ងអាជ្ា ៃិង រយសៃក្សេម(បណតឹ ងរែឋបបមវណី)៖   
−បណតឹ ងអាជ្ាៈសំមៅមលើការមចាទ្ព្បកាៃ(់ោក្សទ់្ណឌ ក្សេម)44 ក្សំណតប់ទ្មលមើស

តាេចាបក់្សំណត4់5 អាព្ស័យមលើព្បព្រឹតតក្សេមនៃអ្មំរើមលមើស ៃិងបុគគលិក្សលក្សខណៈរបស់
ចារ ី ដែលមធវើឲ្យពាល់ែល់សៃតិសុខសងគេ សណាដ បធ់ាន បស់ាធារណៈបងេភារវកឹ្សវរែល់
សងគេ។ 

−បណតឹ ងរែឋបបមវណី៖ សំមៅមលើការជួសជុលរយសៃក្សេម ដែលជា្លវបិាក្ស
ផ្ទា ល់នៃបទ្មលមើស(រយសៃក្សេមខាងសមាា រៈ ខាងរូបកាយ ឬ ខាង្លូវចិតត)46។  

                                                 
42 មាព្តា៣៨ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 
43 មាព្តា៣៧ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 
44 មាព្តា១ មាព្តា៣ ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ២ំ០០៩។ 
45 មាព្តា២ មាព្តា៤ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 
46 មាព្តា១៣ មាព្តា១៤ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 



 
 

មលូដ្ឋា នលោទក្ កានស់ក្មា ក់្រុះរាជអាជ្ញា កនលងលរឿងក្រហ្មទណឌ  
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ខ/−−តួនាទ្ ី ៃងិ អ្ណំាចតណំាងេហាអ្យយការអ្េសាោឧទ្ធរណ៍ 

 −អ្គគព្រះរាជអាជ្ា អ្គគព្រះរាជអាជ្ារង ៃងិព្រះរាជអាជ្ានៃតំណាងអ្យយការអ្េ
សាោឧទ្ធរណ៍ជាអ្នក្សមធវើអ្ធិការក្សចិច ៃិងឃាល មំេើលៃូវអ្ងគការអ្យយការអ្េសាោែបូំងនានា
ដែលសថិតក្សនុងសេតថក្សិចចដែៃែីរបស់ខលួៃ។ ក្សនុងក្សរណីមាៃបទ្មលមើសធៃៃធ់ៃរព្តូវរាយការណ៍ជូៃ 
រែឋេគៃតីព្ក្សសួងយុតតធិេ4៌7។ អ្គគព្រះរាជអាជ្ាមធវើការឃាល មំេើលព្តួតរិៃិតយេគៃតីៃគរបាលយុតតិធេ,៌ 
អាចមកាះអ្មចា ើញអ្នក្សទ្ួលខុសព្តូវេក្សរិភាក្សាទាក្សទ់្ង នឹងការព្បព្រតឹតមៅរបស់អ្ងគភារ         
ៃគរបាលយុតតិធេ។៌ 
 −ព្រះរាជអាជ្ាអាចព្បគល់ភារក្សិចចែល់េគៃតៃីគបាលយុែតិធេ ៌ ឲ្យបំមរញក្សិចចការមាៃ
ព្បមយាជៃែ៍ល់ការព្គបព់្គងនៃែំមណើ រការៃគបាលយុតតធេ។៌  អាចមធវើអ្ធិការក្សចិចព្គបម់រល
មវោមៅៃគបាលយុតតិធេ។៌ ក្សនុងក្សរណីមាៃការឃាតខ់លួៃមៅៃគបាល ព្រះរាជអាជ្ាអាចចូលរេួ
ការសាត បច់មេលើយ    ព្តួតរិៃតិយការអ្ៃុវតតវធិាៃការឃាតខ់លួៃ ទ្ីក្សដៃលងឃាតខ់លួៃដែលចាបំាចេ់គៃតី
ៃគរបាលយុតតធេព៌្តូវមោររតាេអ្ធិបញ្ា 48 ៃិងទាក្សទ់្ងែល់ការមោររទ្ព្េងច់ាប។់ 

គ/−តនួាទ្ ី ៃងិ អ្ណំាចអ្គគព្រះរាជ្ាអ្េតុោការក្សរូំល 

តួនាទី្ ៃិង អ្ំណាចអ្គគព្រះរាជអាជ្ាអ្េតុោការកំ្សរូល រិៃិតយមលើបណតឹ ងសារទុ្ក្សខ      
បណតឹ ងមសើមរ ើ បណតឹ ងសំុតវ៉ា មៅតុោការក្សំរូលដែលមក្សើតទុ្ក្សខេៃិសុខចិតតៃឹងមសចក្សតីសមព្េច
ណាេយួរបស់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេ ដែលសាេុបីណតឹ ងយល់ម ើញថាអ្យុតតិធេ ៌ ឬេៃិព្តឹេព្តូវ
តាេចាប4់9។  

២.៣ −វធិាៃក្សណំតអ់្តថភិារនៃបណតឹ ងអាជ្ា 

ក្ស/វធិាៃ ៃងិ មោលការណ៍អ្តថភិារក្សណំតប់ទ្មលមើសព្រ មទ្ណឌ  
①.ក្សំណតប់ទ្មលមើសតាេចាបប់ចញតៈិ ចងែុលប ា្ ញ ៃិងក្សំណតស់មាគ ល់ជៃព្បព្រឹតត

បទ្មលមើស(សាគ ល់អ្តតសញ្ញ ណ ឬសាវតាជាតិជៃមលមើស), វយតនេលសក្សេមភារអ្មំរើមលមើសព្តឹេ
ព្តូវ, សមាែ ងភ្សតុតាង, ក្សំណតធ់ាតុ្សបំទ្មលមើស, ក្សំណតម់ទាស(ក្សំណតម់ ម្ ះបទ្មលមើស)50។ 

                                                 
47 មាព្តា៣៤ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 
48 មាព្តា៣៥ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 
49 មាព្តា៣២ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 
50 មាព្តា១ មាព្តា២ ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ២ំ០០៩ មាព្តា៤៤ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ំ

២០០៧។ 



 
 
ក្រឹែតិ ក្ែលមធាវលីលខ១៩ តខែលោ-ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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        ②.មោលការណ៍ព្តឹេព្តូវនៃចាបព់្រ មទ្ណឌ  (ោម ៃចាបអ់ាជ្ា=ោម ៃបទ្មលមើស=ោម ៃ
ទ្ណឌ ក្សេម)  

ជាមោលការណ៍ៃីតាៃុកូ្សលេយួដែលរាល់បណតឹ ងអាជ្ាទាងំអ្ស់  តំណាងអ្យយការ
េៃិអាចមធវើការមចាទ្ព្បកាៃម់លើជៃណាមាន ក្ស ់ មោយោម ៃេូលោឋ ៃចាប ់ ោម ៃការក្សំណតប់ទ្
មលមើសតាេបចញតិតនៃចាបព់្រទ្ណឌ បាៃមទ្ មទាះបជីាបទ្ឧព្ក្សែិឋ មជឈេឹ ឬល ុក្សម៍ោយ។ ែូមចនះ 
បណតឹ ងអាជ្ាព្តូវដតបចញតតិក្សំណតម់ោយចាប ់ ដចងៃូវរាល់បទ្មលមើសទាងំអ្ស់។ ការ្តនាា មទាស
ព្តូវដតព្បព្រឹតតមៅតាេ្ៃាៈរបស់ចាប ់មាៃចរតិលក្សខណៈគតិយុតត ទ្បស់ាេ តអ់្ំមរើទុ្ចចរតិរបស់ជៃ
ខិលខូចមធវើឲ្យប៉ាះពាល់ែល់្លព្បមយាជៃស៍ងគេជាតិ សណាដ បធ់ាន បស់ាធារណៈ សៃតិសុខសងគេ 
ព្បឆ្ងំចាបជ់ាធរមាៃ51។  

③.មោលការណ៍ោម ៃព្បតិសក្សេមៈ ការអ្ៃុវតតមទាសណាេយួ ព្តូវអ្ៃុវតតមៅតាេ      
សុរលភារនៃៃីតិវធិី។ ែំមណើ រការនៃបណតឹ ងអាជ្ា ឬៃីតិវធិីនៃការដសវងរក្សររុិទ្ធភារ ចំមពាះបទ្
មលមើសអាជ្ាអាចព្បព្រឹតតមៅបាៃ គឺព្តូវអ្ៃុវតតភាល េៃូវចាបង់មីដែលចូលជាធរមាៃ ចាបង់មីបាៃ    
ៃិរាក្សរណ៍ៃូវអ្ៃុភារ អ្ៃុវតតបចញតតពិ្រ មទ្ណឌ រេុីៃ52 តុោកាព្រ មទ្ណឌ េៃិអាចមលើក្សយក្ស
ចាបច់ាស់(េុៃ) ដែលបាៃៃរិាក្សរណ៍េក្ស្តនាា មទាស ឬោក្សម់ទាសទ្ណឌ មោយព្បការណាេយួ ឬ 
បទ្មលមើដែលមក្សើតម ើងេុៃមរលចាបង់មីចូលជាធរមាៃេក្សអ្ៃុវតតមទ្។ 

④.មោលការណ៍ព្តឹេព្តូវនៃការបក្សព្សាយចាបព់្រ មទ្ណឌ ៈ          ការមលើក្សយក្សេក្ស
សិក្សាៃូវេូលោឋ ៃមចាទ្ព្បកាៃស់ព្មាបព់្រះរាជអាជ្ា ក្សនុងមរឿងក្សតីព្រ មទ្ណឌ នៃអ្តថបទ្លនុះតំណាង 
អ្ងគការអ្យយការព្តូវចងែុលប ា្ ញលក្សខខណឌ ក្សំណតប់ទ្មលមើស តាេចាបប់ចញតិត(ក្សំណតម់ទាស),     
ចងែុលប ា្ ញរីសក្សេមភារមលមើស(វយតនេលសក្សេមភារអ្ំមរើមលមើសព្តឹេព្តូវ), សាគ ល់អ្តតសញ្ញ ណ 
ឬសាវតាជាតិជៃមលមើសចាស់ោស់, ប ា្ ញភ្សតុតាងោក្សប់ៃាុក្ស, ក្សំណតធ់ាតុ្សបំទ្មលមើស
ព្សបតាេវធិាៃនៃការក្សំណតអ់្តថិភារបណតឹ ងអាជ្ា ម ើយរាល់ការមលើក្សយក្សមាព្តាណាៃីេយួ
នៃបចញតតិចាបព់្រ មទ្ណឌ េក្សដវក្សដញក្ស ព្តូវចងែុលប ា្ ញឲ្យម ើញរីរិរុទ្ធភារដែលព្បឆ្ងំចាប ់
មជៀសវងការភ្ៃ័តព្ច ំ (អ្ងគម តុ, អ្ងគចាប)់ ។ ប៉ាុដៃតរាល់ការការមលើក្សយក្សមាព្តាណាេយួេក្ស
អ្ៃុវតតមទាសព្រ មទ្ណឌ   ព្តូវដតមោររតាេមោលការណ៍ព្តឹេព្តូវនៃការបក្សព្សាយចាបព់្រ ម
ទ្ណឌ  ដែលការបក្សព្សាយព្តូវមធវើយា៉ា ងតងឹរងឹេៃិអាចមធវើតាេគំៃតិយល់ម ើញមាៃលក្សខណៈ
ព្បហាក្សព់្បដ ល ឬព្សមែៀងោន  ឬតាេការមព្បៀបព្បែូចក្សរណីណាេយួែូចោន ៃឹងក្សរណីណា

                                                 
51 មាព្តា៣ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ២ំ០០៩។ 
52 មាព្តា១១ មាព្តា៦៧១ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ២ំ០០៩។ 



 
 

មលូដ្ឋា នលោទក្ កានស់ក្មា ក់្រុះរាជអាជ្ញា កនលងលរឿងក្រហ្មទណឌ  
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េយួម្សងមទ្ៀត ឬមព្បៀបមធៀបក្សរណីនៃអ្ំមរើមលមើសណាេយួដែលធាល បប់ាៃមក្សើតមាៃមែើេបរីព្ងីក្ស
វសិាលភារអ្ៃុវតត ព្បព្រតឹតមៅមោយបុមរសៃមតន់ៃរិរុទ្ធភារ សថិតក្សនុងលក្សខណៈវេិតិសងសយ័មនាះ
មទ្53។ ែូមចនះមោលការណ៍េៃិព្តឹេនៃ ការបក្សព្សាយចាបព់្តូវដតមលើក្សយក្សបចញតតចិាបជ់ា
ធរមាៃេក្សអ្ៃុវតតប៉ាុមណាា ះមទ្ ដងេទាងំព្តវូមោររតាេមោលការណ៍មៃះជាេូលោឋ ៃក្សនុងការមចាទ្
ព្បកាៃ ់សព្មាបព់្រះរាជអាជ្ាក្សនុងមរឿងក្សតីព្រ មទ្ណឌ ្ងដែរ។ 

កាលរីសេយ័មែើេមាៃការបក្សព្សាយព្បក្សបមោយលក្សខណៈវទិ្ាសាគសត តាេទ្សសៃៈ
េូលោឋ ៃសព្មាបម់ធវើការ្តនាា មទាស្ងដែរ។  
 •ទ្សសៃៈេូលោឋ ៃសំរាបម់ធវើការ្តនាា មទាស 

−សិក្សាតាេដ្នក្សចិតតសាគសតៈ ព្បរៃ័ធៃីតិសាគសតដ្នក្សព្រ មទ្ណឌ ជាេយួៃឹង
បុគេលវទិ្ាសាគសតអាច្តល់ៃូវការរិចារណាយល់ែឹងយា៉ា ងលែិតលែៃែ់ល់បុគគលដែល
មាៃការព្បព្រឹតត ឬមចតនាព្បព្រតឹតបទ្មលមើស (មទាសមៃះមាៃលក្សខណៈធៃៃធ់ៃរេៃិែូច     
បណតឹ ងរែឋបបមវណីមទ្)។ 

 •ទ្សសៃៈមទ្វមោក្ស 

−ក្សនុងចាបសី់លធេ ៌ មគមលើក្សយក្សចាបសី់លធេម៌ៃះ មែើេបដីវក្សដញក្សមៅមលើ
ក្សំ ុសតាេ 

សីលធេ២៌ដបបគៈឺ 
⒈ក្ស ុំសដែលនាឲំ្យមធវើមទាសតាេចាបសី់លធេៈ៌ ក្សំ ុសមៃះគមឺគសងេតធ់ៃៃម់ៅ

មលើ ទ្ណឌ ក្សេម្លូវចិតតដែលរុំមាៃរូបរាងចាស់ោស់ មោយសារការមធវើមទាស
េៃិដេៃសព្មាបម់រល បចចុបបៃនភាល េៗមទ្ វសព្មាបអ់្នាគតកាល(ឧ.អ្ំមរើបាប
ព្តូវទ្ទ្ួលជាតិមព្កាយ)។ 

⒉ចមំពាះអ្ំមរើខលះ ែូចជាការមជរព្បមាង ការភូ្តកុ្ស ក្ស ការសមាល បស់តវដប មៃះ
សុទ្ធដតព្តូវបាៃទ្ទ្ួលទ្ណឌ ក្សេម្លូវសីលធេ ៌ប៉ាុដៃតោម ៃជាប់្ លូវអាជ្ាមទ្ មៅមរល
ដែលអ្ំមរើទាងំមនាះ េៃិព្តូវបាៃបចញតតពិ្រ មទ្ណឌ មៅម ើយ។  

 •ទ្សសៃៈោចខ់ាត 
−តាេការសិក្សាសងគេវជិាា ៈ 

                                                 
53 មាព្តា៥ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាឆ្ន ២ំ០០៩ ៃិង ៣៨ វក្សយខណឌ ៦ នៃរែឋធេមៃុញព្រះរាជាណាចព្ក្ស

ក្សេពុជា។  



 
 
ក្រឹែតិ ក្ែលមធាវលីលខ១៩ តខែលោ-ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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⒈អាច្តល់លទ្ធភារទាក្សទ់្ងយា៉ា ងជតិសនិតមៅៃងឹចាបព់្រ មទ្ណឌ  
ៃិង សងគេេៃុសស, 
⒉ ចាបស់ងគេ(រែឋ) ជៃព្បព្រឹតតបទ្មលមើសព្តូវដតទ្ទ្ួលមទាសតាេ   
បចញតិតចាបរ់ែឋជាធរមាៃ។ 

−តាេការសិក្សាជាតិសាគសតនៃេៃុសស ឬ បរេតថវជិាា ៈ   តព្េូវឲ្យចាបព់្រ ម
ទ្ណឌ ទ្ទ្ួលសាគ ល់ព្រំដែៃជុំវញិបញ្ា មោររសិទ្ធិ ៃិង មសរភីាររបស់បុគគល។  

−តាេការសិក្សាៃីតិមវជាសាគសតៈ វជិាា មៃះ្តល់ជំៃយួព្គបយ់ា៉ា ងែល់ការដសវងរក្ស
ម តុ្ល នៃការព្បព្រឹតតបទ្មលមើស ៃិងបុគគលិក្សលក្សខណៈរបស់ជៃព្បព្រឹតតបទ្មលមើស   
្តល់អ្តតព្បមយាជៃ ៍ ក្សនុងការដសវងរក្សភ្សតុតាងបទ្មលមើស ៃិងជៃមលមើស ក្សែូ៍ចជាការមធវើ
មកាសលយវចិចយ័ ម្សងៗ។ 
ខ/•ធាតុ្សបំទ្មលមើស 
ធាតុ្សបំទ្មលមើសជាដ្នក្សេយួនៃ មោលការណ៍ែសំ៍ខាៃដ់ែលព្តូវមោររតាេមោយ មត់

ចតម់ែើេបកី្សំណតឲ់្ចាស់ៃូវអ្តថិភារនៃបទ្មលមើសព្រ មទ្ណឌ   ក្សែូ៍ចជាេូលោឋ ៃមចាទ្ព្បកាៃ់
សព្មាបព់្រះរាជអាជ្ា មៅចំមពាះេុខតុោការព្រ មទ្ណឌ ។ 

ៃិយេៃយ័ៈ ៃិយេៃយ័បទ្មលមើសព្រ មទ្ណឌ  មក្សើតមចញរីសក្សេមភារសតាៃុេត័ៃូវ
រាល់ព្បព្រតឹតក្សេមទាងំឡាយដែលមលមើសៃឹងវធិាៃ ឬបទ្ោឋ ៃនានាដែលបចញតតិក្សំណតម់ោយចាប ់
ជាធរមាៃជាអ្ំមរើមាៃលក្សខណៈរាបាទ្ បងេភារវកឹ្សវរប៉ាះពាល់ែល់សណាដ បធ់ាន បស់ាធារណៈ 
សៃតិសុខសងគេ។   អាចជាបទ្មលមើសសក្សេម សំមៅមៅមលើសក្សេមភារវជិាមាៃ (ដសតងមចញៃូវ
អ្ំមរើជាក្សដ់សតង ៃិងមចតនាព្បព្រឹតតមោយចារ ី ស ចារ ី ឬជៃសេគៃំិត)។   បទ្មលមើសអ្ក្សេម
សំមៅមលើសក្សេមភារអ្វជិាមាៃ(ដសតងមចញៃូវមចតនា ទុ្ក្សបមណាត យឲ្យជៃរងមព្ោះ ទ្ទ្ួលរង
មព្ោះថាន ក្សម់ ើយេៃិព្រេជួយ សមគ គ្ ះ)។ 

បទ្មលមើសៈ  ជាសក្សេមភារព្បព្រឹតតមោយបំពាៃព្បឆ្ងំចាបជ់ាធរមាៃ ដែលបាៃបចញតតិ
ក្សំណតទុ់្ក្សជាវធិាៃ។ ជាអ្ំមរើ ៃិងមចតនាព្បព្រតឹត ប៉ាះពាល់ែល់សនាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ  ព្បឆ្ងំ
សាធារណៈជៃ សៃតិសុខសងគេ ្ាុយៃឹងចាប ់ ដែលព្បព្រតឹតក្សេមទាងំមនាះព្តវូបាៃក្សំណតក់ារ
ោក្សម់ទាសទ្ណឌ មោយចាបប់ចញតតិជាធរមាៃ។ 
 មែើេបកី្សណំតអ់្មំរើណាេយួជាបទ្មលមើស ចាបំាចព់្តវូមាៃេូលោឋ ៃក្សណំតធ់ាតុ៣ 

−ធាតុៃតីាៃុកូ្សល៖ ជាវធិាៃក្សំណតម់ោយចាបៃូ់វបទ្មលមើស ៃិង មទាស (ជា
ធាតុចាប។់  បទ្មលមើស   ៃិងមទាសមៃះចាបំាចព់្តូវដតមាៃដចងក្សនុងចាប ់ (តាេមោល



 
 

មលូដ្ឋា នលោទក្ កានស់ក្មា ក់្រុះរាជអាជ្ញា កនលងលរឿងក្រហ្មទណឌ  
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ការណ៍ ោម ៃចាបអ់ាជ្ា ោម ៃបទ្មលមើស ោម ៃទ្ណឌ ក្សេម "ោម ៃអ្មំរើណាេយួព្តូវបាៃ
ក្សំណតប់ទ្មលមើសមោយោម ៃចាបដ់ចងមទ្") មាៃដតអ្ំមរើដែលព្បព្រឹតត្ ាុយ ឬមលើមសៃឹង
មាព្តាណាេយួនៃបទ្បចញតតិព្រ មទ្ណឌ ប៉ាុមណាា ះមទ្ើបអាចក្សំណតប់ទ្មលមើស ៃិងអ្ៃុវតត
មទាសបាៃ54។ 

−ធាតុសតាៃុេត័៖    ជាសក្សេមភារនៃអ្ំមរើមលមើសរិតព្បាក្សែ ឬការប៉ាុៃប៉ាង
ព្បាក្សែ ឬការប៉ាុៃប៉ាងព្បព្រឹតតមោយអ្ំមរើមលមើសសក្សេម ឬ អ្ំមរើអ្ក្សេម គឺជាការក្សំណតប់ទ្
មលមើសេួយដែលដសតងមចញរីសក្សេមភាររបស់ជៃមលមើស ដែលព្បព្រឹតត្ាុយមាព្តានីេួយៗ 
(មគសៃមតថ់ាជាធាែលនៃអ្ំមរើ) ។ 

−ធាតុអ្តតមនាេត័៖  គឺជាការយល់ែឹងរបស់ជៃមលមើស ៃូវការហាេឃាតម់ោយ
ចាប ់ៃិងការព្បព្រតឹត្ាុយចាប។់ ជៃមលមើសមាៃមចតនា ៃិង ្ៃាៈ ៃងិ មាៃបំណងបងេ
ភារវកឹ្សវរមធវើឲ្យប៉ាះពាល់សនាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ សៃតិសុខសងគេមាៃចរតិរាបាទ្បងេ
មព្ោះថាន ក្សែ់ល់ជៃរងមព្ោះ។ ជាេូលោឋ ៃចិតតសាគសតក្សនុងការក្សំណតស់ាថ ៃភារ្លូវចិតត  
ក្សក្មែិយល់ែឹង សេតថភារបរបូិរណ៍ក្សនុងការទ្ទ្លួខុសព្តូវរបស់ជៃមលមើស។ រុំមាៃបទ្
មលមើសមទ្ ក្សនុងក្សរណីជៃព្តូវមចាទ្ោម ៃមចតនាព្បព្រឹតត។   មលើក្សដលងដតបទ្មលមើសដែល
មក្សើតមចញរីមធវសព្បដ ល ការខាីខាា រ ឬការេៃិមោររកាតរវក្សិចច ក្សនុងក្សរណីចាបប់ាៃ
បចញតតទុ្ក្សជាេុៃ55។  

 
៣ −មសចក្សតីសៃនោិឋ ៃ 

 េូលោឋ ៃសព្មាបក់ារមចាទ្ព្បកាៃក់្សនុងមរឿងក្សតីព្រ មទ្ណឌ  តំណាងអ្ងគការអ្យយការជា 
សាថ បៃ័មចាទ្េយួ ព្តូវព្បតបិតតិតួនាទ្ពី្បក្សបមោយភារព្តឹេព្តូវតាេបចញតតចិាបព់្បក្សបមោយ
យុតតិធេ ៌ មសចក្សតីសៃនិោឋ ៃរបស់តំណាងអ្យយការ ជាការអ្នក្សធានារា៉ា បរ់ងមសចក្សតីសមព្េចខាង 
ព្រ មទ្ណឌ ចំមពាះេុខតុោការព្រ មទ្ណឌ  មែើេបកី្សំណតឲ់្យចាស់ៃូវអ្តថិភារនៃបទ្មលមើសព្រ ម
ទ្ណឌ ណាេយួព្តូវមោររតាេមោលកាណ៍នៃដែៃអ្ៃុវតតចាបព់្រ មទ្ណឌ សព្មាបេូ់លោឋ ៃមចាទ្
ព្បកាៃក់្សនុងមរឿងព្រ មទ្ណឌ ។ 
 

                                                 
54 មាព្តា៣ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ២ំ០០៩ 
55 មាព្តា៤ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ២ំ០០៩ 



 
 
ក្រឹែតិ ក្ែលមធាវលីលខ១៩ តខែលោ-ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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►មោលការណ៍នៃដែៃអ្ៃុវតតចាប់សព្មាបេូ់លោឋ ៃមចាទ្ព្បកាៃ៖់ 
①.វយតនេលអ្ំមរើមលមើសបញ្ា ក្សអ់្តថបទ្ចាប ់(ក្សណំតប់ទ្មលមើសតាេចាបព់្រ មទ្ណឌ ) 
— ចងែុលប ា្ ញ វយតនេលអ្រំីសក្សេមភារនៃអ្ំមរើមលមើស។ 
— ក្សំណតអ់្ងគម តុ(មសចក្សតីសមងខបនៃអ្ងគម តុ)56 ឬធាតុ្សបំទ្មលមើសឲ្យបាៃព្តេឹព្តូវ

ចាស់ោស់។ 
— អ្ៃុវតតតាេមោលការណ៍ព្តឹេព្តូវនៃចាបព់្រ មទ្ណឌ ។ 
— អ្ៃុវតតតាេមោលការណ៍ព្តឹេព្តូវនៃការបក្សព្សាយចាបព់្រ មទ្ណឌ ។ 
— អ្ៃុវតតមោលការណ៍ោម ៃព្បតិសក្សេម។ 
②.ចងែុលប ា្ ញភ្សតតាង ឬ សាក្សស។ី 
③.ចងែុលប ា្ ញជៃព្បព្រឹតតបទ្មលមើស ឬ ចងែុលប ា្ ញបុគគលដែលអាចព្តូវព្បកាសថា
ជាអ្នក្សទ្ទ្ួលខុសព្តវូចំមពាះបទ្មលមើស។ 
— ក្សំណតម់ ម្ ះ ឬអ្តតសញ្ញ ណ ឬសាវតាជាតិបុគគលព្បព្រឹតតបទ្មលមើសចាស់ោស់។ 
④. ក្សំណតម់ទាស ៃិង ក្សំណតក់ារអ្ៃុវតតមទាស(ក្សំណតម់ ម្ ះបទ្មលមើស)57។ 
សរុបមសចក្សតីេក្ស ព្រះរាជអាជ្ាជាអ្នក្សកាៃច់ាបអ់ាជ្ានៃចាបរ់ែឋ  ក្សនុងការការពារ្ល
ព្បមយាជៃសិ៍ទ្ធមិសរភីារ ក្សែូ៍ចជាការបគ េ្ បបទ្មលមើស ព្បក្សបមោយចរតិលក្សខណៈគតិ
យុតតិ ព្សបតាេ្ៃាៈរបស់ចាប។់ តំណាងអ្ងគការអ្យយការព្តូវព្បតិបតតតិួនាទ្ី ភារក្សិចច 
មោយសមាែ ងមលើេូលោឋ ៃចាស់ោស់សព្មាបក់ារមចាទ្ព្បកាៃក់្សនុងមរឿងក្សតីព្រ មទណឌ ។ 
ក្សនុងទ្ែិឋភារសងគេេៃុសសដែល្លុះបញ្ច ំងឲ្ម ើញភារព្តឹេព្តូវ យុតតិធម ៌ ៃងិអាចទ្ទ្ួល
យក្សបាៃទាងំជៃរងមព្ោះ ទាងំការបគ េ្ បបទ្មលមើស។ 

 
 

                                                 
56 មាព្តា៤៤ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពូជាឆ្ន ២ំ០០៧។ 
57 មាព្តា១ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ដៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិង មាព្តា៤៤ វក្សយខណឌ ទ៣ីព្ក្សេៃីតវិធិីព្រ មទ្ណឌ             

ឆ្ន ២ំ០០៧។ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ខននកពាណិជជកម្ម
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ការខត្ងតាាំងេជឈត្តករខននកពាណិជជកេម 
(Appointment of Arbitrators) 

មោយមេធាវ ីគេឹ សាៃ 
 

១. មសចក្សតមី ត្ើេ   អ្តថបទ្មៃះមធវើការរិភាក្សាអ្រំីបញ្ា ទាក្សទ់្ងៃងឹការដតងតាងំេជឈតតក្សរ ដែលចាបម់្តើេរ ី
ការសមាា សៃេ៍ជឈតតក្សរ មែើេបកី្សំណតរ់ីលក្សខណៈសេបតតិ ៃងិគុណភាររបស់េជឈតតក្សរ ៃងិ វធិាៃ
សតីរីការដតងតាងំដែលពាក្សរ់ៃ័ធ។ មទាះបីជាអ្តថបទ្មៃះេៃិរិភាក្សាអ្ំរីភារខុសោន នៃ វធិាៃ
របស់សាថ បៃ័េជឈតតការៃេីយួៗ អ្នក្សៃិរៃធបាៃមធវើការវភិាគ អំរីៃីតវិធិីក្សនុងការដតងតាងំ េជឈតតក្សរ 
តាេវធិាៃសតីរី េជឈតតការនៃេជឈេណឌ លជាតិ នៃេជឈតតការដ្នក្សពាណិជាក្សេមនៃក្ មទ្សក្សេពុជា 
ដែលព្តូវបាៃអ្ៃុេត័មៅនងៃទ្១ី១ ក្សក្សេោ ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

ការមោះព្សាយទ្ំនាស់ពាណិជាក្សេមតាេរយៈេជឈតតការ ្តល់ឲ្យភាគីៃូវមសរភីារក្សនុងការ 
មព្ជើសមរ ើស ៃិងមសនើឲ្យដតងតាងំេជឈតតក្សរដែលខលួៃចូលចិតតបំ្ុត មលើក្សដលងដតភាគីខក្សខាៃេៃិ 
បាៃដតងតាងំ។ មោលការណ៏មសរភីារមៃះ្លុះបញ្ច ំងរីសុចរតិភារនៃៃតីិវធិី មៅមរលដែលគូ
ភាគីបាៃមព្ជើសមរ ើសអ្នក្សសមព្េចមរឿងរបស់ខលួៃ (េជឈតតក្សរ) មោយខលួៃឯង។ សុចរតិភារ នៃៃីតិ
វធិីដែលព្តវូមគមេើលម ើញរីែំបូង្ារភាា បៃ់ឹងគុណភារ (Efficiency) ៃិងព្បសិទ្ធិភារ 
(Effectiveness) នៃការមោះព្សាយទ្ំនាស់។ ជាមរឿយៗមេធាវជីាតំណាងរបស់កូ្សៃក្សតី (ភាគី) 
របស់ខលួៃក្សនុងការមធវើការព្សាវព្ជាវ សមាា សន ៍ ៃិងដណនាឲំ្យកូ្សៃក្សតីរបស់ខលួៃមធវើការសមព្េចអ្ំរ ី    
េជឈតតក្សរណាមាន ក្សដ់ែលសក្សតិសេបំ្ុតសព្មាបស់មព្េចមរឿងក្សតីរបស់ខលួៃ។ មោយម តុថា មេធាវ ី
ជាអ្នក្សបាៃសិក្សាចាប ់ េជឈតតក្សរដែលព្តូវបាៃមព្ជើសមរ ើសជាមរឿយៗ គឺជាអ្នក្សមាៃវជិាា ជីវៈចាប ់
ដែរ ែូចជាេជឈតេរជាមេធាវ ីេជឈតតក្សរជាសាគសាត ចារចាប ់ជាមែើេ។ 

េជឈតតក្សរខលះជាអ្នក្សជំនាញខាងវស័ិយណាេយួរិតព្បាក្សែ (ឧទា រណ៍ ខាងសំណង ់
មព្ពាះោតជ់ាវសិវក្សរ) ដតេៃិធាល បប់ាៃទ្ទ្ួលការបណតុ ះបណាត លដ្នក្សចាបម់ទ្ ែូចមេធាវ ី ៃងិ    
សាគសាត ចារដ្នក្សចាបម់ទ្។ េជឈតតក្សរខាងជំនាញម្សងមព្ៅរចីាបអ់ាចេៃិយល់ែឹងរីចាបប់ាៃ
ទូ្លំទូ្ោយមទ្ ប៉ាុដៃតយល់ែឹងចាស់ជាងមគរីខលឹេសារលេែតិតាេៃយ័បមចចក្សមទ្សដែលអ្នក្ស
                                                 
 មេធាវ ីគឹេ សាៃ បាៃបចចប់ថាន ក្ស់អ្ៃុបណឌិ ត ដ្នក្សចាប់មសែឋក្សិចចអ្ៃតរជាត ិរីសក្សលវទិ្ាល័យ Victoria University 
of Wellington (VUW) ព្បមទ្សណូមវ ៉ាលម សទ្បង់។ មោក្ស គឹេ សាៃ ព្បក្សបវជិាា ជីវៈចាប់ មែើេបលុីបបំបាត់ឧបសគគ
នានាមៅក្សនុងការមធវើពាណិជាក្សេម។ មោក្សគឹេ សាៃ ជាមេធាវកី្សនុងព្ក្សរេមេធាវមីខេលី គលអាសីុ Camlegal Asia 
(www.camlegal.asia)។ 

http://www.camlegal.asia/


 

ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ១៩ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ចាបេ់ៃិយល់អ្ស់។ ឧទា រណ៍េជឈតតក្សរជាវសិវក្សរ យល់ែឹងរបីញ្ា ដែលមក្សើតមទ្បើងជាមរឿយៗ 
មៅក្សនុងក្សិចចសៃាសាងសងខុ់ៃែូ ៃងិអាចែឹងយា៉ា ងចាស់ថាបញ្ា ក្សិចចសៃាមនាះបណាត លេក្សរី
េូលម តុអ្វី ម ើយវជាក្សំ ុសដ្នក្សបមចចក្សមទ្ស ក្សំ ុសសតីរីការព្រមងើយក្សមៃតើយ ឬក្សំ ុសមោយ
មចតនា។ េជឈតតក្សរជាវសិវក្សរ អាចជួយ ក្សំណតច់ំណុចវវិទ្បាៃឆ្បរ់ ័ស ទាក្សទ់្ងៃឹងបញ្ា
បមចចក្សមទ្ស ទាងំទ្ាយ។ មទាះបីជាយា៉ា ងណាក្សម៏ោយ គូភាគីេយួចំៃួៃមៅដតព្តូវការ េជឈតតក្សរ
ជាអ្នក្សចាប ់ មោយអ្ះអាងថាខលួៃអាចរក្សសាក្សសជីនំាញ (សាក្សសជីាវសិវក្សរ) េក្សបំភ្ល ឺ មែើេបទី្ទ្ួល
បាៃចំមណះែងឹរីវស័ិយណាេយួ មៅក្សនុងមរឿងក្សតរីបស់ខលួៃ មោយេៃិចាបំាចម់ាៃេជឈតេក្សរតាេវ ិ
ស័យែូចជាវសិវក្សរជាមែើេ។ ជាមរឿយៗមគយល់ថា េជឈតតក្សរដែលេៃិដេៃជាមេធាវេីៃិយល់រី
េូលោឋ ៃនៃការសមព្េចដបបៃីតិវធិី ៃិងជាលក្សខណៈសារធាតុមទ្ ម ើយមវទ្ិការៃឹងខាតបងម់រល
មវោជាមព្ចើៃរៃយល់េជឈតតក្សរេៃិដេៃមេធាវអី្រំចីាប។់58 

មទាះបីជាយា៉ា ងណាក្សម៏ោយ គូភាគីខលះមព្ជើសមរ ើស្លូវក្សណាត លេយួ មឆ្ព ះមៅរក្សការដតង
តាងំេជឈតតក្សរ ែូចជាមគមព្ជើសមរ ើសេជឈតតរជំនាញមលើវស័ិយណាេយួ ដែលទ្ទ្ួលបាៃការអ្បរ់ ំ
ចាបខ់លះៗ ឬព្គបព់្ោៃ ់ឬមព្ជើសមរ ើសេជឈតតក្សរជាមេធាវដីែលធាល បទ់្ទ្ួលបាៃការអ្បរ់ខំាងវស័ិយ
ណាេយួ ក្សនុងមរឿងក្សតី។ ជាតួយា៉ា ង ក្សនុងមវទ្ិការដែលមាៃោន ៣នាក្ស ់ មគអាចមរ ើសេជឈតតក្សរមាន ក្សជ់ា
មេធាវ ីមាន ក្សជ់ាវសិវក្សរ ៃិងមាន ក្សម់ទ្ៀតជាសាគសាត ចារចាប។់ មយើងសមងេតម ើញថា ោម ៃវធិាៃណា
េយួដែលតព្េូវឲ្យមាៃសមាសភារេជឈតតក្សរោចខ់ាតមនាះមទ្។ សាថ បៃ័េជឈតតការេៃិតព្េូវឲ្យេ
ជឈតតក្សរព្តូវមាៃលក្សខណៈសេបតតិជាមេធាវ ីឬជាអ្នក្សជំនាញក្សនុងវស័ិយណាេយួមទ្បើយ។ ែូមចនះការ
មព្ជើសមរ ើសសមាសភារ (ភារចព្េរះ) នៃេជឈតតក្សរ គឺអាព្ស័យមលើការចូលចិតត ការព្រេមព្រៀង 
ៃិងការមព្ជើសរមសើរបស់គូភាគី។  

 
២. ែំមណើ រការដតងតាងំេជឈតតក្សរ 

២. ១ ការសមាា សៃេ៍ជឈតតក្សរ 
ខុសរីមៅព្ក្សេក្សនុងតុោការពាណិជាក្សេម េជឈតតក្សរអាចជួបសមាា សៃជ៍ាេយួភាគី ឬ

មេធាវរីបស់ភាគី តាេការមសនើរបស់ភាគីមែើេបភីាគសីមព្េចចតិតមព្ជើសមរ ើស ឬេៃិមព្ជើសមរ ើស មែើេបី
សមព្េចមសចក្សតមីលើវវិទ្ពាណិជាក្សេម។ ក្សនុងក្សរណីភាគមព្ចើៃ មេធាវរីបស់ភាគីមធវើការជួប ៃងិ្តល់
អ្ៃុសាសៃម៍រ ើសេជឈតតក្សរណាមាន ក្សឲ់្យភាគី។ ការអ្ៃុញ្ញ តិឲ្យសមាា សៃ ៍គឺដ្ែក្សមលើមោលការណ៍
                                                 
58 The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, 2008, 

page 118. 
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សវ័យភាររបស់ភាគី ដែលភាា បៃ់ឹងមសរភីារក្សនុងការមព្ជើសមរ ើស ៃិងដែលអាចមធវើមទ្បើងមោយ   
ភាគីណាេយួឬទាងំអ្ស់មលើេជឈតតក្សរដតមាន ក្ស។់ ប៉ាុដៃតជាមរឿយៗ មេធាវរីបស់ភាគីចូលចិតត
សមាា សៃជ៍ាេយួេជឈតតក្សរដែលខលួៃបព្េរងៃឹងមព្ជើសមរ ើស ជាជាងជាេយួេជឈតតក្សរដែលភាគី
មាខ ងមទ្ៀតបព្េរងៃឹងមព្ជើសមរ ើស។ ព្បសិៃមបើគូភាគីមព្ជើសមរ ើសេជឈតតក្សរដតេយួរូប ជាទូ្មៅគូភាគី 
ជួបេជឈតតក្សររូបមនាះ ជាេយួោន  មែើេបកីាតប់ៃថយមៅភារសងសយ័អ្ំរីថាភាគីណាេយួមាៃឥទ្ធិ-
រលមលើេជឈតតក្សរេុៃ។ មៅក្សនុងមវទ្ិការដែលមាៃេជឈតតក្សរ៣រូប គូភាគីដតងចងជ់បួជាេយួេជឈតត
ក្សរដែលមគបព្េរងៃងឹមព្ជើសមរ ើស ព្បសិៃមបើេជឈតតក្សររូបមនាះមាៃ្ៃាៈមធវើែូមចនះដែរ។59  

មទាះបីជាយា៉ា ងណាក្សម៏ោយ ជាទូ្មៅមៅមាៃភារតាៃតឹងមក្សើតមទ្បើងរវងកាតរវក្សិចច
រក្សាភារេៃិលមេែៀងរបស់េជឈតតក្សរដែលទ្ទ្ួលការសមាា សៃ៍ ៃិងតព្េូវការចងប់ាៃរត័ម៌ាៃ
របស់មេធាវរីបស់ភាគី។ េជឈតតក្សរដែលមាៃបទ្រិមសាធន៍មព្ចើៃេយួចំៃួៃេៃិចងទ់្ទ្ួលសមាា សៃ៍
ជាេយួភាគីមទ្ ប៉ាុដៃតបាៃព្តឹេម្្ើរព្បវតតរូិប ៃិងគុណវឌ្ឍៃន៍ានាឲ្យគូភាគីរៃិិតយ ៃិងសមព្េចចិតត
មព្ជើសមរ ើសខលួៃ។60 មោលការណ៏េយួចំៃួៃ ព្តូវបាៃតាក្សដ់តងមទ្បើងមែើេបកី្សំណតដ់ែៃនៃការ
សមាា សៃេ៍ជឈតតក្សរ មែើេបធីានាេៃិឲ្យប៉ាះពាល់ែល់ភារេៃិលមេែៀងរបស់េជឈតតក្សរមៅមរលចូល
កាៃម់រឿងក្សត។ី ដែៃក្សំណត ់ នៃការសមាា សៃម៍នាះ គឺេៃិព្តូវ សួរីការសាក្សសួររត័ម៌ាៃសតីរី
គុណសេបតតិ (Qualifications) បទ្រិមសាធៃ ៍ៃិងភារទ្ំមៃរមែើេបបីំមរញការ្រជាេជឈតតក្សរ។ 
ជាក្សដ់សតងណាស់ ព្ក្សេសីលធេស៌ព្មាបេ់ជឈតតក្សរ ដែលបាៃចុះបចា ី ឬព្បតិបតតិមព្កាេវធិាៃ
របស់េជឈេណឌ លជាតិ នៃេជឈតតការដ្នក្សពាណិជាក្សេម នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ក្សំណតល័់ក្សខ- 
ខណ័ឌ ៤ មែើេបេីជឈតតក្សរអាចទ្ទ្ួលយក្សការដតងតាងំបាៃ។61 ទី្១៖ េៃិព្តូវមសនើសំុឲ្យភាគី
ដតងតាងំខលួៃក្សនុងមវទ្ិការេជឈតតក្សេម ទី្២៖ ទ្ទ្ួលសាគ ល់ថាខលួៃមាៃសេតថភារមរញមលញក្សនុងការ
មោះព្សាយវវិទ្ ទី្៣៖ ្តល់មរលមវោ (Availability) ៃងិការយក្សចតិតទុ្ក្សោក្សម់រញមលញ

                                                 
59 The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, 2008, 

page 128. 
60 See Gerald Aksen, The Tribunal’s Appointment, 35, in THE LEADING ARBITRATORS GUIDE 

TO INTERNATIONAL ARBITRATION, ed. Lawrence W. Newman (2004) 
61 មោលការណ៍ទាងំមៃះ ក្ស៏មាៃដចងក្សនុងព្ក្សេសីលធេ៌សព្មាប់េជឈតតក្សរដែលបាៃចុះបចា ី ឬព្បតិបតតិមព្កាេវធិាៃ

របស់េជឈេណឌ លជាតិ នៃេជឈតតការដ្នក្សពាណិជាក្សេមនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា៕ ព្ក្សេសីលធេ៌មៃះព្តូវបាៃ  
អ្ៃុេ័តមោយ តថមលខារបស់ព្បធាៃេជឈេណឌ លជាតនិៃេជឈតតការដ្នក្សពាណិជាក្សេម មៅនងៃទ្០ី៦ ដខមេសា     
ឆ្ន ២ំ០១៥ 



 

ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ១៩ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ចំមពាះែំមណើ រការេជឈតតការតាេការររំឹងទុ្ក្សរបស់គូភាគី ៃិង ទី្៤៖ អ្ៃុវតតតួនាទ្ីរបស់ខលួៃ ដ្ែក្ស
តាេព្ក្សេសីលធេម៌ៃះ មោយេៃិលំមអ្ៀង ៃងិមោយឯក្សរាជយភារ។  

២. ២ ចៃំៃួេជឈតតក្សរ 
េជឈតតក្សរមែើរតែូួចជាមៅព្ក្សេដ្នក្សពាណិជាក្សេម ប៉ាុដៃតមសចក្សតីសមព្េចរបស់េជឈតតក្សរ 

ជាមរឿយៗ េៃិព្តូវបាៃសមព្េចសាជាងមីមោយម តុ្លខុសអ្ងគម តុ ឬម តុ្លចាបម់ទ្បើយ។ 
ជាតួយា៉ា ងេជឈតតក្សរអាចបមងេើតក្សំ ុសក្សនុងេជឈតតវៃិិចឆយ័របស់ខលួៃ មោយការបក្សព្សាយរបស់ខលួៃ 
ឬមាៃក្សំ ុសមលើអ្ងគម តុនៃមរឿងក្សតី ម ើយមេធាវជីាទូ្មៅេៃិអាចឈនះក្សនុងការបែិមសធេជឈ-
វៃិិចឆយ័មនាះមោយសារម តុ្លក្សំ ុសទាងំមនាះមទ្បើយ។62 េ៉ាាងវញិមទ្ៀតចាបក់្សេពុជា េៃិ
តព្េូវឲ្យេជឈតតក្សរ ព្តូវជាអ្នក្សចាប ់ជាមេធាវ ីឬអ្នក្សមាៃសញ្ញ បព័្តចាបម់ទ្បើយ។     េជឈតតក្សរ
ចាបំាចព់្តូវយល់រីវធិាៃរបស់សាថ បៃ័ដែលខលួៃព្តូវបាៃដតងតាងំ ដែលទាក្សទ់្ងៃងឹការែឹក្សនាៃំតីិ
វធិី មែើេបសីមព្េចមលើមរឿងក្សតីព្បក្សបមោយភាររលូៃ ។  

ជាទូ្មៅេជឈតតក្សរ១ ឬ៣រូប ព្តវូបាៃមព្ជើសមរ ើសមែើេបកីាតម់សចក្សតីមលើវវិទ្ដ្នក្ស
ពាណិជាក្សេម មទាះបីជាចាបៃ់េីយួៗអាចអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមាៃចំៃៃួមលើសរីមៃះក្សម៏ោយ ឲ្យដតចំៃួៃ
មសស។63 ការមព្ជើសមរ ើសចំៃួៃ១រូបទាក្សទ់្ងៃឹងការចំណាយអ្ស់តិច ៃិង៣រូប ទាក្សទ់្ងៃងឹការ
ចំណាយអ្ស់មព្ចើៃមលើការជលួេជឈតតក្សរមែើេបសិីក្សា ៃិងមោះព្សាយសំណំុមរឿង។64 ក្សនុងក្សរណី
ខលះ ភាគីជមមាល ះអាចឯក្សភារោន មព្ជើសមរ ើសេជឈតតក្សរ៣រូប មៅមរលដែលទ្ឹក្សព្បាក្ស ់ ដែលជាក្សេម
វតថុនៃទ្ំនាស់មាៃទ្ំ ំធំ ដែល្តល់ម តុ្លសេព្សបក្សនុងការមធវើែូមចនះ។  

មៅមរលដែលការមព្បើេជឈតតក្សរ១រូប ្តល់ភារបតដ់បៃដ្នក្សមរលមវោមព្ចើៃ          
ជារិលសសក្សនុងការក្សំណតក់្សេមវធិីជព្េះ ការមព្បើេជឈតតក្សរ៣រូបៃឹងមធវើឲ្យទ្ទ្ួលបាៃការយល់រី
ែំមណើ រការនៃមរឿងក្សតីបាៃព្គបព់្ជរងមព្ជាយ មោយេ៉ាតច់តជ់ាង។65 មគអាចចំណាយមរលតិចជាង 

                                                 
62 Lucy Reed & Phillip Riblett, Expansion of Defenses to Enforcement of International Arbitral 

Awards in U.S Courts? 13 Sw.J.L.& Trade Am. 121 (2006)  
63 មាព្តា ១៨ នៃចាប់សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជាក្សេម អ្ៃុេ័តមៅនងៃទ្ី៦ ដខេនីា ឆ្ន ២ំ០០៦ ដចងថា “ភាគីវវិទ្មាៃ
សិទ្ធិក្សំណត់ចៃំួៃេជឈតតក្សរ នៃមវទ្ិការេជឈតតក្សេម។ េជឈតតក្សរព្តូវមាៃចំៃួៃមសស។ មបើោម ៃការក្សំណត់រីភាគីវវិទ្មទ្   
េជឈតតក្សរព្តូវមាៃចំៃួៃ បី (៣) នាក្ស់។”  
64 មទាះបីជាេជឈតតក្សរមាៃតួនាទ្ីព្សមែៀងោន  ៃឹងមៅព្ក្សេ េជឈតតក្សរជាវជិាា ជីវៈដែលេៃិទ្ទ្ួលព្បាក្ស់មបៀវតសរីរែឋមទ្ ដត

ទ្ទ្ួលបាៃមសវរីភាគី។   
65 Margaret L. Moses, the Principles and Practice of International Commercial Arbitration, 2008, 

page 117. 
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មៅក្សនុងមវទ្ិការដែលមាៃោន េយួរូប ដតភារដខវងគំៃិតោន មៅក្សនុងមវទ្ិការ៣រូប អាចមចាទ្ជាបញ្ា
មរលមវោ។ មទាះជាយា៉ា ងណាក្សម៏ោយ ភារចព្េរះនៃជំនាញ ចំមណះែឹង ៃិងសេតថភារក្សនុង
ការវៃិិចឆយ័ក្សសំ៏បូរដបបជាងដែរមៅ ក្សនុងមវទ្ិការនៃេជឈតតក្សរ៣រូប។  

២.៣  លក្សខណៈសេបតតិរបស់េជឈតតក្សរ 
េជឈតតការដ្នក្សពាណិជាក្សេម្តល់លទ្ធភារ ឲ្យគូភាគីមព្ជើសមរ ើសយក្សេជឈតតក្សរដែល

មាៃចំមណះែងឹ ៃិងបទ្រិមសាធៃ ៍ មៅក្សនុងដ្នក្សទាក្សទ់្ងៃងឹចំណុចវវិទ្។ ការមព្ជើសមរ ើសេជឈ-
តតក្សរព្តូវតាេបទ្រិមសាធៃ ៍ ៃិងចំមណះែឹងមធវើឲ្យចំមណញមរលមវោជាមព្ចើៃ ដែលគូភាគពី្តូវ
រៃយល់ោតម់ៅក្សនុងៃីតិវធិីេជឈតតការ។ មោយដទ្បក្សវធិាៃ១១ នៃវធិាៃសតីរេីជឈតតការ នៃេជឈ-
េណឌ លជាតិនៃេជឈតតការ ដ្នក្សពាណិជាក្សេម (េ.ជ.េ.) តព្េូវលក្សខខណឌ អ្បបរមាែូចជា ថាមតើ
បុគគលមនាះបាៃចុះបចា ីជាេយួ េ.ជ.េ. ឬមទ្ ឬេយួថា មតើ “បុគគលមនាះ បាៃបំមរញតួនាទី្ឬ
បាៃចុះបចាីជាេជឈតតក្សរដ្នក្សពាណិជាក្សេម ជាេយួសាថ បៃ័េជឈតតការដ្នក្សពាណិជាក្សេម ក្សនុ ងព្បមទ្ស 
ឬអ្ៃតរជាតិ” ដែលេ.ជ.េ. ធាល ប់បាៃទ្ទ្ួលសាគ ល់។66 តាេទ្ិែឋភារជាក្សដ់សតង បុគគលដែលេ.ជ.េ.
បាៃចុះបចា ីក្សនុងព្សរក្ស ធាល បទ់្ទ្ួលការបណតុ ះបណាត លបមចចក្សមទ្សសមព្េចមសចក្សតី ក្សែូ៏ចជាចាប់
ដែលពាក្សរ់ៃ័ធ រេី.ជ.េ. មោយផ្ទា ល់ ឬមព្កាេការសព្េបសព្េួលរីេ.ជ.េ។67 មទាះបីជាយា៉ា ង
ណាក្សម៏ោយការធាល បទ់្ទ្ួលការបណតុ ះបណាត លេៃិដេៃសុទ្ធសឹងជាក្សតាត សំខាៃជ់ាងមគ សព្មាប់
ការមព្ជើសមរ ើសរបស់គូភាគីមទ្បើយ។68  

                                                 
66 វធិាៃសតីរីេជឈតតការ មធវើមៅនងៃទ្ី ១១ ដខក្សក្សេោ ឆ្ន ២ំ០១៤ នៃេជឈេណឌ លជាតិនៃេជឈតតការ ដ្នក្សពាណិជាក្សេម 

របស់ព្បមទ្សក្សេពុជា 
67 សំណំុឯក្សសារពាក្ស់រ័ៃធេជឈតតការមៅក្សេពុជា ឆ្ន ២ំ០១៧ មរៀបចំមោយ េ.ជ.េ. ទ្ំរ័រទ្ី១ ែល់ទ្ី ១៣។ សិកាឋ កាេ

ដែលបាៃចូលរេួការបណតុ ះបណាត លមាៃជាង៣០នាក្ស់ៃិងភាគមព្ចើៃបាៃព្បលងជាប់ៃិងបំមរញដបបបទ្        
ម្ស ងៗមែើេបចុីះបចា ីជាេជឈតតក្សរ តាេតព្េូវការរបស់េ.ជ.េ.។ មព្ៅរីមៃះ មាៃេជឈតតក្សរេយួចំៃួៃមទ្ៀតដែល
បាៃចុះបចា ីេុៃឆ្ន ២ំ០១៧ ប៉ាុដៃត្លងកាត់ការបណតុ ះបណាត លេយួចំៃួៃតាេការសព្េបសព្េួលរបស់េ.ជ.េ.ដែរ  

68 ការព្សាវព្ជាវេយួរបស់សមាគេ េជឈតតការរបស់អាមេរកិ្សកាងំ (AAA) បាៃរក្សម ើញថា ភារជំនាញមលើវស័ិយអ្វី
េយួ គឺជាគុណសេបតតិសំខាៃ់បំ្ុត ក្សនុងចំមណាេគុណសេបតតិទាងំព្បា ំដែលគូភាគីព្តូវការ។ គុណសេបតតិទាងំ៥
មនាះគឺ ជំនាញមលើវស័ិយអ្វីេយួ ការបណតុ ះបណាត លដ្នក្សចាប់ បទ្រិមសាធៃរ៏ីេុៃក្សនុងេជឈតតការ ការបណតុ ះ      
 ណាត លមធវើមទ្បើងមោយ AAA ៃិង ចារកិ្សរបស់បុគគល។ តាេរិត ការបណតុ ះបណាត លដ្នក្សចាប់ ៃិងបទ្រិមសាធន៍
រីេុៃក្សនុងេជឈតតការ   ឈរមលើលំោប់ទ្ី២ បនាា ប់រីភារជំនាញមលើវស័ិយអ្វីេយួ ៃិងការបណតុ ះបណាត លមធវើមទ្បើង
មោយ AAA ឈរមលើលំោប់បនាា ប់ ៃិងចារកិ្សទូ្មៅរបស់បុគគលឈរមលើលំោប់ចុងមព្កាយ ។  សូេមេើល Non-
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មទាះបីជាវធិានានានារេួទាងំវធិាៃរបស់េ.ជ.េ. ្ង េៃិតព្េវូឲ្យេជឈតតក្សរ ព្តូវតែជា
មេធាវ ីគូភាគីដតងមព្ជើសមរ ើសយក្សមេធាវឲី្យមធវើជាេជឈតតក្សរក្សនុងមរឿងក្សតីរបស់ខលួៃ។ 

២.៤  វធិាៃសតីរកីារដតងតាងំេជឈតតក្សរ 
គូភាគីមធវើការមព្ជើសមរ ើស េជឈតតក្សរតាេការព្រេមព្រៀង ម ើយៃីតិវធិីក្សនុងការមព្ជើស

មរ ើសខុសៗោន  មៅតាេវធិាៃរបស់សាថ បៃ័ដែលគូភាគីមព្ជើសមរ ើស មៅក្សនុងក្សិចចព្រេមព្រៀងេជឈតត
ការ។ ព្បសិៃមបើគូភាគីេៃិបាៃព្រេមព្រៀងររីមបៀបដែលគូភាគីមរ ើសេជឈតតក្សរមៅក្សនុងខដចងសតីរី
េជឈតតក្សរមទ្ ដតបាៃមព្ជើសមរ ើសវធិាៃក្សនុងការព្គបព់្គងៃីតិវធិី ការមព្ជើសមរ ើសមនាះៃងឹមធវើមទ្បើង
តាេវធិាៃរបស់សាថ បៃ័ដែលមគបាៃមព្ជើសមរ ើសមនាះ។69 មទាះបីជាយា៉ា ងណាក្សម៏ោយ មបើគូភាគី
េៃិបាៃព្រេមព្រៀងមលើរមបៀបមព្ជើសមរ ើសេជឈតតក្សរជាេុៃមទ្ គូភាគីអាចព្រេមព្រៀងមព្ជើសមរ ើស
មៅេុៃមរលចាបម់្តើេេជឈតតការពាណិជាក្សេម។ ព្បសិៃមបើគូភាគេីៃិអាច្ៃែល់ការព្រេ
មព្រៀងមទ្ សាថ បៃ័ដែលអ្ៃុេត័វធិាៃមនាះៃងឹមព្ជើសមរ ើសេជឈតតក្សរ។ 

វធិាៃសតីរីេជឈតតការរបស់ព្បមទ្សក្សេពុជា រេួមាៃបទ្បចញតតិសតីរី ការមព្ជើសមរ ើស       
េជឈតតក្សររបស់គូភាគី ក្សែូ៏ចជាការមព្ជើសមរ ើសមោយសាថ បៃ័មាៃសេតថក្សិចច ដែលជាគណៈក្សមាម -
ធិការដតងតាងំនៃេ.ជ.េ.។70 វធិាៃមៃះអ្ៃុញ្ញ តឲ្យគូភាគីមព្ជើសមរ ើសេជឈតតក្សរមយួរូប បីរូប ឬ
មព្ចើៃជាងមៃះ ឲ្យដតជាចំៃួៃមសស។71 ព្បសិៃមបើគូភាគី េៃិអាចព្រេមព្រៀង មលើចំៃៃួេជឈតតក្សរ 
េ.ជ.េ. ព្តូវក្សំណតច់ៃំួៃេជឈតតក្សរ៣រូប។ មៅក្សនុងេជឈតតក្សេមដែលមាៃេជឈតតក្សរបីរូប ភាគីមាខ ង
ព្តូវមព្ជើសតាងំេជឈតតក្សរេយួរូប ម ើយេជឈតតក្សរទាងំរីរមៃះព្តូវបៃតមព្ជើសតាងំេជឈតតក្សរទ្ីប។ី 
“ព្បសិៃមបើការដតងតាងំេិៃព្តូវបាៃមធវើមទ្បើងតាេរយៈមសចក្សតីជូៃែណឹំងអ្រីំេជឈតតក្សេម ឬមសចក្សតី
ជូៃែណឹំងអ្ំរីការម្លើយតបមទ្មនាះ ភាគីៃីេយួៗព្តូវដតងតាងំេជឈតតក្សរមាន ក្សេ់យួរូបក្សនុ ងអ្ទំ្បុង 
មរល ១៥ (ែបព់្បា)ំ នងៃព្បតិទិ្ៃ បនាា បរី់បាៃទ្ទ្ួលការជូៃែណឹំងអ្ំរីការទ្ទ្ួលបាៃការម្លើយ
តបចំមពាះមសចក្សតីជូៃែណឹំងអ្ំរីេជឈតតក្សេម។”72  

 
                                                                                                                                     

Lawyers in International Commercial Arbitration: Gathering Splinters on the Bench, Issue 1, 
Spring 1991, North western Journal of International Law & Business, ទ្ំរ័រ ៣១ 

69 Margaret L. Moses, the Principles and Practice of International Commercial Arbitration, 2008, 
page 120. 

70 វធិាៃ ១០.២ នៃវធិាៃសតីរីេជឈតតការ 
71 វធិាៃ ៩ នៃវធិាៃសតីរីេជឈតតការ 
72 វធិាៃ ១០.២ ក្សថាខ័ណឌ ១ នៃវធិាៃសតីរីេជឈតតការ 
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២.៥  ភារទ្មំៃរមែើេបបីមំរញការ្រ 
គូភាគីដតងចងប់ាៃ េជឈតតក្សរដែលលបលីាញ ដែលធាល បម់ាៃបទ្រិមសាធៃស៏មព្េច  

មសចក្សតីមលើសំណំុមរឿងមព្ចើៃ។ តាេរតិេជឈតតក្សរដែលលបអីាចេៃិមាៃមរលព្គបព់្ោៃក់្សនុងការ
ចូលរេួព្បក្សបមោយអ្តថៃយ័មៅក្សនុងៃតីិវធិនីេីយួៗមទ្។ មែើេបបីមចច ៀសបញ្ា មៃះ គូភាគីព្តូវ
ដសវងយល់រីមរលមវោរបស់េជឈតតក្សរដែលខលួៃមាៃបំណងចងដ់តងតាងំជាេុៃសិៃ បនាា បេ់ក្ស
មធវើការមព្បៀបមធៀប រវងមរលទ្ំមៃរសព្មាបម់រឿងក្សត ីៃិងសេតថភាររបស់ោត។់  

២.៦  គុណភារអ្រូបរបស់េជឈតតក្សរ (Intangible Quality) 
ក្សនុងដ្នក្សមៃះ គុណភារអ្រូបិយេៃិសំមៅមលើ សាថ ៃភារសងគេ វបបធេ ៌ការអ្បរ់ ំៃងិ

ព្បមភ្ទ្ការ្រដែលេជឈតតក្សរមធវើមព្ៅរមីនាះមទ្បើយ។73 “ភារមសាម ះព្តង”់ “ភារេៃិលមេែៀង” ៃងិ”
សុចរតិភារ” ជាគុណភារអ្រូបរបស់េជឈតតក្សរដែលគូភាគីព្តូវការ។ “ភារមសាម ះព្តង”់ ជាគុណ
ភារេយួដែល្ារភាា បៃ់ឹងជមំៃឿរបស់េជឈតតក្សរ។ ព្បសិៃមបើោតម់ជឿជាក្សថ់ា អ្វីដែលខលួៃោតម់ធវើ
ព្តូវ មនាះោតម់ាៃភារមសាម ះព្តង ់ ដែលជាតព្េូវការរបស់គូភាគី។ ព្បសិៃមបើ ភាគីដសវងយល់
មោយខលួៃឯងថា េជឈតតក្សរមនាះៃឹងព្បកាៃយ់ក្សមោលជំ រ ៃិងសមព្េចតាេភារមសាម ះព្តង់
របស់ខលួៃ មនាះគូភាគៃីឹងមោររភារមសាម ះព្តងរ់បស់េជឈតតក្សរមនាះេៃិថាការសមព្េចចិតតមនាះ
េៃិតំណាងឲ្យព្បមយាជនរ៍បស់ខលួៃក្សម៏ោយ។74 មោយដទ្បក្ស “ភារេៃិលមេែៀង”   ក្សជ៏ាគុណភារ
សំខាៃេ់យួមទ្ៀត ដែលេជឈតតក្សរព្តូវ្ារភាា បៃ់ឹងជំនាញ ៃិងបទ្រិមសាធនរ៍បស់ខលួៃ។ ជាទូ្មៅ 
“ភារេៃិលមេែៀង”  មាៃៃយ័ថា េជឈតតក្សរេៃិព្តូវលមេែៀង មោយម តុ្លថា មាៃសញ្ញ ណ
ែឹងេុៃអ្ំរបីញ្ា ទាងំមៃះេុៃ ឬមោយម តុ្លណាេយួមធវើឲ្យមរញចតិតភាគមីាខ ងជាងភាគីមាខ ង
មទ្ៀត។75 មៅមរលដែលគូភាគីមេើលម ើញមក្សរ តិ៍ម ម្ ះរបស់េជឈតតក្សរជាេុៃ ភារេៃិលមេែៀង
របស់េជឈតតក្សរមក្សើតមចញរីបទ្រិមសាធៃ ៍ ៃិងជនំាញរីេុៃៗេក្ស ក្សនុងការគិតថាការសមព្េចចិតត
ណាេយួព្តឹេព្តូវ។ គូភាគីអាចម្ាៀងផ្ទា តក់្សព្េតិលមេែៀង ឬេៃិលមេែៀងរបស់េជឈតតក្សរណាេយួ 

                                                 
73 Non-Lawyers in International Commercial Arbitration: Gathering Splinters on the Bench, Issue 1, 

Spring 1991, North western Journal of International Law & Business, ទ្ំរ័រ ៤១ 
74 Non-Lawyers in International Commercial Arbitration: Gathering Splinters on the Bench, Issue 1, 

Spring 1991, North western Journal of International Law & Business, ទ្ំរ័រ ៤២ 
75 Margaret L. Moses, the Principles and Practice of International Commercial Arbitration, 2008, 

page 130. 
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តាេេជឈតតវៃិិចឆយ័ដែលោតប់ាៃមចញរីេុៃៗ។ មព្ៅរីមៃះ “សុចចរតិភារ” គួរដតជាគុណភារ   
ែសំ៏ខាៃប់ំ្ុត។ មគអាចមចាទ្សួរសំណួរខាងមព្កាេ មែើេបកី្សំណតថ់ាមតើេជឈតតក្សរណាមាន ក្សម់ាៃ 

បញ្ា ដ្នក្ស “សុចរតិភារ” ឬមទ្?76  
១. មតើេជឈតតក្សរមនាះមាៃ្លព្បមយាជៃ ៍ដ្នក្ស ិរចញ វតថុ  ឬពាណិជាក្សេមរីភាគី 
ខាងណាឬមទ្? មតើេជឈតតក្សរ ធាល បទ់្ទ្ួលព្បមយាជៃដ៍បបមៃះរីមរលេុៃឬមទ្? 
 
២. មតើេជឈតតក្សរមាៃទ្ំនាក្សទ់្ៃំងផ្ទា ល់ខលួ ៃ េិៃថាផ្ទា ល់ ឬេិៃផ្ទា ល់មទ្ ជាេយួ 
ភាគីខាងណាេយួ? 
៣. មតើេជឈតតក្សរ ្តល់មយាបល់ោពំ្ទ្ភាគីណាេយួខាល ងំឬមទ្? 
៤. មតើព្បវតតិការ្រជាេជឈតតក្សររីេុៃៗរបស់ោតយ់ា៉ា ងណាដែរ? 
 

៣. មសចក្សតសីៃនោិឋ ៃ  
គូភាគីមធវើការមព្ជើសមរ ើសេជឈតតក្សរ តាេរយៈការដសវងយល់រីចំមណះែងឹ ៃងិបទ្

រិមសាធនរ៍បស់េជឈតតក្សរ ៃងិគុណភារអ្រូបរបស់េជឈតតក្សរ។ គុណភារអ្រូបេៃិសំមៅមលើ 
សាថ ៃភារសងគេ វបបធេ ៌ ការអ្បរ់ ំ ៃិងព្បមភ្ទ្ការ្រដែលេជឈតតក្សរមធវើមព្ៅរីវជិាា ជីវៈេជឈតតក្សរ
មនាះមទ្បើយ។ សាថ បៃ័ដ្នក្សេជឈតេការជាអ្នក្សក្សំណតល័់ក្សខខណ័ឌ អ្បបរមាមែើេបកី្សំណតថ់ា ជៃណា
អាចមាៃលក្សខណៈសេបតតិព្គបព់្ោៃ ់ មែើេបសីមព្េចមលើមរឿងក្សតីពាណិជាក្សេមសព្មាបគូ់ភាគីមព្ជើស
មរ ើស។ ប៉ាុដៃតការមព្ជើសមរ ើសរកី្សព្េតិដ្នក្សជំនាញ ៃិងបទ្រិមសាធៃ ៍ បូក្សរេួទាងំ“ភារមសាម ះព្តង”់ 
“ភារេៃិលមេែៀង” ៃិង”សុចរតិភារ” ព្តូវដសតងមចញ រីសេតថភារព្តួតរៃិិតយរបស់គូភាគីមៅវញិ
មទ្។ មទាះបីជាព្ក្សេសីលធេស៌ព្មាបេ់ជឈតតក្សរនានាបាៃមធវើការធានារី“ភារមសាម ះព្តង”់ “ភារ
េៃិលមេែៀង” ៃិង”សុចរតិភារ” មៅក្សនុងបចញតតៃិេីយួៗក្សម៏ោយ កប៏ចញតតិទាងំមនាះបាៃជាការ
មព្ក្សើៃរលឹំក្សែល់េជឈតតក្សរថា ខលួៃៃឹងអាចព្តូវជំទាស់មៅមរលណាេយួមោយភាគីចំមពាះការេៃិ
ព្បកាសរបស់ខលួៃ។ គុណភារអ្រូបរបស់េជឈតក្សរគឺេៃិអាចមេើលម ើញមោយដភ្នក្សទ្មទ្ មោយ
សារការគិត ៃិងការយល់ម ើញរបស់េៃុសសគឺេៃិអាចមេើលម ើញរ ូតែល់សដេដងមចញេក្ស
ខាងមព្ៅ។ មោយម តុថា គុណភាររបស់េជឈតតក្សរទាក្សទ់្ងមោយផ្ទា ល់ៃឹងមរលមវោមោះ
ព្សាយ (ដវង ឬខលី) ៃិងចំណាយ (តិច ឬមព្ចើៃ) ៃិងភារដែលអាចទ្ទ្ួល ឬេៃិទ្ទ្ួលយក្សបាៃ

                                                 
76 F. Elkouri and E. Elkouri, ត ើេជឈតតការែំមណើ រការមោយរមបៀបណា? How ARBITRATION WORKS 

140-41 (1985). 
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មៅក្សនុងការសមព្េចមសចក្សតីរបស់គូភាគី(គុណភារេជឈតតវៃិិចឆយ័) ការមព្ជើសមរ ើសេជឈតតក្សរមជៀស
េៃិ្ុតរីការរៃិិតយមេើលឲ្យព្គបព់្ជរងមព្ជាយមទ្បើយ។



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

លសចកតីជូនែំណឹងអំរីការតកែក្មូវអែថ ទតែលបានចលុះនាយ 
 

 

63 
 

លេចកតជីូនដណឹំងអពំកីារកកតម្ម្ូវអតថបទកដលបានច ុះផ្សាយ 
 

ក្កុម ណ្ណា ធ្ិការននគណៈលមធាវនីនក្រុះរាជ្ញណ្ណចក្កក្សេពុជា សំុមធវើ 
ការដក្សតព្េូវ ៃូវចំណងមជើងអ្តថបទ្ដែលចុះ្ាយមលខ ១៧ (មេសា-េងុិនា 
២០១៨) លៅទំររ័ទី១ តែលមានចណំងលជើងថា ការរោំយក្សចិចសៃាមាៃ
ក្សណំតម់ងរមវោ មៅជា ការរោំយក្សចិចសៃាការ្រេៃិក្សណំតម់ងរមវោ។  

អាក្ស័យែូចបានជូននូវការតកែក្មូវលនុះ ស ភាតា ឯក្សឧតតេ 
មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្សព្សីទាងំអ្ស់ក្ជ្ញ ជ្ញរែ័ម៌ាន។ 
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១. កិចចព្បជុាំននទកនងុ 
កិ្សចចព្បជំុបុគគលិក្សរិៃិតយការ្រព្បចាដំខធនូ ៃិងមលើក្សទិ្សមៅការ្រព្បចាដំខងម ី

នានងៃសុព្ក្ស ១៥មរាច ដខក្សតតិក្ស ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស, រ.ស. ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី០៧ ដខធនូ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះ
រាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាពំ្បជុំបុគគលិក្សព្បចាដំខធនូ។ 

មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុមំៃះមាៃរមបៀបវរៈរីរសំខាៃ់ៗ គឺ ១) ការ្សរវ្ាយមោលៃមយាបាយ
 ិរញ្ញ វតថុរបស់គណៈមេធាវដីែលព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវបីាៃសមព្េចកាលរីនងៃទ្ី០៦ ដខធនូ ឆ្ន ំ
២០១៨ ២) ការរាយការណ៍របស់បុគគលិក្សដែលបាៃសមព្េចក្សនុងដខក្សៃលងេក្ស បញ្ា ព្បឈេេុខ 
ៃិងដ្ៃការបនាា បស់ព្មាបន់ាយក្សោឋ ៃៃីេយួៗ។ មៅក្សនុងក្សចិចព្បជុំក្សម៏ាៃការចូលរេួរីមោក្ស
មេធាវ ី យឹេ សារ ី នាយក្សេជឈេណឌ លបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈមេធាវ ី អ្គគមលខាធិការរង ៃិង
បុគគលិក្សព្គបន់ាយក្សោឋ ៃទាងំអ្ស់។ មៅចុងបចចបន់ៃក្សចិចព្បជុំ មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវបីាន 
្តល់អ្ៃុសាសៃល៍ែៗ ែល់បុគគលិក្សព្គបន់ាយក្សោឋ ៃ រេួទាងំបុគគលិក្សេជឈេណឌ លបណតុ ះបណាត ល
វជិាា ជីវៈមធវើយា៉ា ងណាបមព្េើការ្រតាេដ្នក្សៃីេយួៗរបស់ខលួៃ ព្បក្សបមោយព្បសិទ្ធភារ ៃងិ
ព្បសិទ្ធ្លខពស់។ 
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កិ្សចចព្បជំុរិភាក្សាការ្ររបស់ព្បតិភូ្គណៈមេធាវ ីព្បចាពំ្តីមាស 
មៅនងៃសុព្ក្ស ៦ មរាច ដខេគិសិរ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស.២៥៦២ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី ២៨ ដខធនូ 

ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី បាៃមរៀបចំក្សចិចព្បជុំព្បតិភូ្គណៈមេធាវពី្បចារំាជធាៃី-
មខតត មព្កាេអ្ធបិតីភារមោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស 
ក្សេពុជាមែើេបរីិភាក្សាការ្រព្បតិភូ្ព្បចាពំ្តីមាស ។ 

មៅក្សនុងក្សិចចរិភាក្សាមៃះ បាៃមផ្ទត តមលើបញ្ា ព្បឈេេុខ នៃការអ្ៃុវតតការ្រក្សៃលងេក្ស 
រមបៀបនៃសរមសររបាយការណ៍មរឿងក្សតី ៃីតិវធិទូី្ទាតង់វកិា បទ្ប ា្ ញអ្ំរីការមព្បើព្បាស់ 
Database ៃងិដ្ៃការយុទ្ធសាគសតសព្មាបឆ់្ន បំនាា ប។់ មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុមំៃះ្ងដែរ មោក្ស
ព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃ្តល់ៃូវអ្ៃុសាសៃល៍ែៗ   
សព្មាបឲ់្យសមាជិក្ស-សមាជិកាព្បតិភូ្ ៃិងមលខាធិការគណៈមេធាវមីធវើយា៉ា ងណាឲ្យែមំណើ រការ  
នៃការ្រព្បតភូិ្ព្បក្សបមោយគុណភារ ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវខពស់។ 
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២. កចិចព្បជុាំគណៈកេមការជាំនាញ 
កិ្សចចព្បជំុសមាជិក្សគណៈក្សេមការកិ្សចចការសិទ្ធិេៃុសស ៃិងចាបអ់្ៃតរជាតិ ជាមលើក្សទី្២ 

មៅនងៃអាទ្ិតយ ១៤មរាច ដខព្សារណ៌ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធស័ិក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃ
ទ្ី០៩ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីបាៃមរៀបចំក្សិចចព្បជុំ សមាជិក្ស គណៈ- 
ក្សេមការក្សិចចការសិទ្ធេិៃុសស ៃិងចាបអ់្ៃតរជាតិ ជាមលើក្សទ្ី២ មព្កាេការែឹក្សនា ំព្បជុំមោយ មោក្ស
មេធាវ ី គង ់ សំអុ្ៃ ព្បធាៃគណៈក្សេមការ។មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុំ សមាជិក្ស-សមាជិការគណៈក្សេមការ
បាៃរិភាក្សាមលើការដក្សសព្េួលបទ្បញ្ា ន្ាក្សនុង ដ្ៃការសក្សេមភារការ្រ ដែលទាក្សទ់្ងៃឹង
ការមធវើជាវគមិៃសព្មាបសិ់កាខ សាោ ការបណដុ ះបណាដ លមេធាវចូីល ព្បក្សបតាេមាព្តា ៣២ ការ
មធវើជាវគមិៃក្សនុងប៉ាុសតិ៍ទូ្រទ្សសៃប៍ាយៃ័ ការសរមសរអ្តថបទ្ោក្សចូ់លព្រតឹតិបព្ត គណៈមេធាវ ី ការ
វយតនេលរីការយល់ែឹងរបស់ស ភាតា អ្ំរីសិទ្ធិេៃុសស ៃិងចាបអ់្ៃតរជាតិ  ការមៅទ្សសៃៈ
ក្សិចចមៅមព្ៅព្បមទ្ស បញ្ា ការសរមសរសារណារបស់ស ភាតាមៅ តុោការក្សំរូលៃិងទាក្សទ់្ង
ការក្សំណតច់ំៃួៃសមាជិក្សចូលរចួសិកាខ សាោ។ 
 

 

 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1867-2018-09-10-02-21-51
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គណៈមេធាវ ីបាៃមរៀបចំកិ្សចចព្បជំុសមាជិក្សគណៈក្សេមការកិ្សចចការរែឋបបមវណី  
មៅនងៃអ្ គ្ រ ១មរាច ដខភ្ព្ទ្បទ្ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្២ី៥ 

ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី បាៃមរៀបចំក្សចិចព្បជុំសមាជិក្ស គណៈក្សេមការ 
ក្សិចចការរែឋបបមវណី នៃគណៈមេធាវ។ី 

សមាជិក្ស-សមាជិកានៃគណៈក្សេមការបាៃជដជក្សរភិាក្សាអ្ំរី ដ្ៃការសព្មាបម់ធវើ វមីែអូ្
្សរវ្ាយចាប ់ៃិងរិភាក្សាមេមរៀៃសដីរីសៃតតិក្សេម ដែលព្តវូមលើយក្សេក្សមធវើបទ្ប ា្ ញ តាេទូ្រ
ទ្សសៃ។៍ 

 
គណៈមេធាវបីាៃមរៀបចំកិ្សចចព្បជំុសមាជិក្ស-សមាជិការគណៈក្សេមការកិ្សចចការរែឋបបមវណី 
នៃគណៈមេធាវ ី

មៅនងៃអ្ គ្ រ ៦មរាច ដខអ្សសុជ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្៣ី០ ដខ
តុោ ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃមរៀបចំ ក្សិចចព្បជុំ 
សមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈក្សេមការក្សិចចការរែឋបបមវណីមលើក្សទ្ី០៥ មព្កាេការែកឹ្សនាពំ្បជុំ មោយ 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1879-2018-09-26-02-21-01
https://www.bakc.org.kh/index.php/1934-2018-10-30-20-59-35
https://www.bakc.org.kh/index.php/1934-2018-10-30-20-59-35
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មោក្សមេធាវ ី អុ្ីវ ប៉ាូលី ព្បធាៃគណៈក្សេមការ។ មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុំសមាជិក្ស-សមាជិកា គណៈក្សេម
ការបាៃរិភាក្សាមផ្ទត តសំខាៃម់លើព្បធាៃបទ្សព្មាបក់្សេមវធិី្ សរវ្ាយចាបត់ាេរយៈ ទូ្រទ្សសៃ ៍
វទិ្យុ សិកាខ សាោ ៃងិព្រឹតតបិព្តគណៈមេធាវ ី។ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
គណៈមេធាវបីាៃមរៀបចំកិ្សចចព្បជំុសមាជិក្ស-សមាជិការគណៈក្សេមការកិ្សចចការរែឋបបមវណី 
នៃគណៈមេធាវ ី

មៅនងៃអ្ គ្ រ ៥មរាច ដខក្សតតិក្ស ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី២៧ ដខវចិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃមរៀបចំក្សិចចព្បជុ ំ
សមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈក្សេមការ ក្សិចចការរែឋបបមវណី មព្កាេការែឹក្សនាពំ្បជុំមោយ មោក្សមេធាវ ី
អុ្ីវ ប៉ាូលី ព្បធាៃគណៈក្សេមការ។ 

មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុមំៃះ មោក្សមេធាវ ី អុ្ីវ ប៉ាូលី បាៃមធវើបទ្ប ា្ ញព្បធាៃបទ្សតីរី “ការ
ព្បាក្ស”់ ែល់សមាជិក្ស-សមាជិកានៃអ្ងគព្បជុំ មែើេបដីចក្សរដំលក្សៃូវចំមណះែឹង សព្មាប ់សមាជិក្ស
នៃគណៈក្សេមការក្សិចចការរែឋបបមវណី្ងដែរ។ មព្កាយបចចបៃូ់វបទ្ប ា្ ញមនាះេក្ស អ្ងគព្បជុកំ្ស៏

https://www.bakc.org.kh/index.php/2050-2018-11-28-07-39-07
https://www.bakc.org.kh/index.php/2050-2018-11-28-07-39-07
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បាៃសមព្េចក្សនុងការោក្សសំ់មណើ បចចូលៃូវសមាជិក្ស-សមាជិកាងម ីមែើេបឲី្យមោក្ស ព្បធាៃ គណៈ
មេធាវសីមព្េច្ងដែរ។ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
គណៈមេធាវបីាៃមរៀបចំកិ្សចចព្បជំុសមាជិក្ស-សមាជិការគណៈក្សេមការកិ្សចចការពាណិជាក្សេម  

នានងៃចៃ័ា ៥មរាច ដខអ្សសុជ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី២៩ ដខតុោ  
ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីបាៃមរៀបចំក្សិចចព្បជុំសមាជិក្ស-សមាជិការគណៈក្សេមការ  
ក្សិចចការពាណិជាក្សេមព្បចាដំខតុោ មព្កាេការែកឹ្សនាពំ្បជុំមោយមោក្សព្សីមេធាវ ី យូ សួៃទ្ ី
ព្បធាៃគណៈក្សេមការ។ មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុំ សមាជិក្ស-សមាជិការគណៈក្សេមការបាៃរិភាក្សា មផ្ទត ត
សំខាៃម់លើព្បធាៃបទ្សព្មាបក់្សេមវធិី្សរវ្ាយចាបត់ាេទូ្រទ្សសៃ ៍ ៃិងតាេរយៈសិកាខ -        
សាោ។ មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុំមៃះ ក្សប៏ាៃក្សំណតច់មំពាះអ្នក្សទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុងការព្សាវព្ជាវ មលើ 
ព្បធាៃបទ្ៃីេយួៗ្ងដែរ។ 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1933-2018-10-29-12-48-44
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គណៈមេធាវបីាៃមរៀបចំកិ្សចចព្បជំុសមាជិក្ស-សមាជិការគណៈក្សេមការកិ្សចចការការ្រ  

មៅនងៃសុព្ក្ស ៩មក្សើត ដខក្សតដកិ្ស ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី១៦ ដខវចិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃមរៀបចកំ្សិចចព្បជុំសមាជិក្ស 
-សមាជិកាគណៈក្សេមការក្សិចចការការ្រមលើក្សទ្ី០៣ មព្កាេការែឹក្សនាពំ្បជុំមោយ មោក្សព្សី
មេធាវ ីអាៃ វរីៈ ព្បធាៃគណៈក្សេមការ។ មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុំសមាជិក្ស-សមាជកិា គណៈក្សេមការបាៃ
រិភាក្សា មផ្ទត តសំខាៃម់លើ  ព្បធាៃបទ្សព្មាបក់្សេមវធិី្សរវ្ាយចាបត់ាេរយៈ ទូ្រទ្សសៃ ៍ វទិ្យុ 
សិកាខ សាោ ៃិងព្រតឹតិបព្តគណៈមេធាវ។ី 

 

 

 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1963-2018-11-16-11-46-31
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៣. ទាំនាកទ់ាំនងជ្ញត្ិ និងអនតរជ្ញត្ ិ
 ៣.១ ទាំនាក់ទាំនងជ្ញត្ ិ
មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល បាៃែឹក្សនាមំេធាវចំីៃួៃ ៩៩រូប ចូលរេួសិកាខ សាោជាមលើក្ស
ទី្២សតីរីការមលើក្សក្សេពស់ការយល់ែឹងសតី តរីវបបធេស៌ារមរើរៃធែល់វស័ិយយុតតធិេ ៌

មៅនងៃអ្ គ្ រ ៤មក្សើត ដខេគិសិរ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស. ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី១ ដខធនូ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃ
ែឹក្សនាមំេធាវចីៃំួៃ៩៩ រូបចូលរេួសិកាខ សាោសតីរីការមលើក្សក្សេពស់ការយល់ែឹងសតី តរី វបបធេ ៌
សារមរើរៃធែល់វស័ិយយុតតធេ ៌ មៅទ្ីសតីការព្ក្សសួងមសែឋក្សចិចៃិង ិរចញ វតថុដែលមរៀបចំម ើង 
មោយព្ក្សសួងមសែឋក្សិចច ៃងិ ិរចញ វតថុ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
កិ្សចចរិភាក្សាសតីអំ្រី៖ ការរព្ងឹងវជិាា ជីវៈមេធាវមីលើព្បរៃ័ធយុតតិធេ ៌

ក្សិចចរិភាក្សាសតីអ្ំរី៖ ការរព្ងឹងវជិាា ជីវៈមេធាវមីលើព្បរៃ័ធយុតតធិេ ៌ដែលមាៃការចូលរេួរ ី
មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ជាព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងឯក្សឧតតេ ជៃិ 
មា៉ា លីៃ អ្ៃុរែឋមលខាធិការ ៃិងអ្នក្សនាពំាក្សយ នៃព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌មៅក្សេមវធិី Asean Connect នៃ
សាថ ៃីយទូ្រទ្សសៃ ៍PNN។ 

https://www.bakc.org.kh/index.php/2229-2018-12-12-02-13-57
https://www.bakc.org.kh/index.php/2229-2018-12-12-02-13-57
https://www.bakc.org.kh/index.php/2244-2018-12-14-10-03-13
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កិ្សចចសំមណះសំណាលរវងមោក្សមេធាវសួីៃ វសិាល ជាេយួៃិសសតិសាក្សលវទិ្ាល័យ 
ភូ្េៃិាៃីតិសាគសត ៃិងវទិ្ាសាគសតមសែឋកិ្សចច 

នានងៃអ្ គ្ រ ១១ មក្សើត ដខេគិសិរ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស. ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី៨ ដខធនូ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃមធវើ
ក្សិចចសំមណះសំណាលជាេយួៃិសសតិនៃសាក្សលវទិ្ាល័យភូ្េៃិាៃីតិសាគសត ៃិងវទិ្ាសាគសត
មសែឋក្សិចច។ ក្សិចចសំមណះសំណាលមៃះមផ្ទត តសំខាៃម់លើ តួនាទ្ីរបស់គណៈមេធាវកី្សនុងការជួយ 
ក្សិចចការសងគេរមិសសក្សនុងវស័ិយ យុតតិធេ ៌ៃងិក្សំដណទ្ព្េងសីុ់ជមព្ៅមៅក្សនុងសាថ បៃ័គណៈមេធាវ ី
មៅក្សនុងអាណតតិែកឹ្សនារំបស់មោក្ស្ងដែរ។ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាលក្សប៏ាៃមលើក្សទ្ឹក្សចតិតឲ្យ
ៃិសសតិព្បឹងដព្បងមរៀៃសូព្ត ៃងិព្បលងចូលសាោបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈមេធាវដីែលបាៃៃងឹ
ក្សំរុងមធវើការមព្ជើសមរ ើសៃិសសតិចូលមរៀៃជាមរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 

 
 

 
 
 
 

https://www.bakc.org.kh/index.php/2246-2018-12-19-07-34-12
https://www.bakc.org.kh/index.php/2246-2018-12-19-07-34-12
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល បាៃចូលរេួរិធីព្បកាសោក្សឱ់្យអ្ៃុវតតជា ល្ូវការ ៃូវដ្ៃការ
យុទ្ធសាគសត ៃិងដ្ៃការព្បតិបតត ិមែើេបអី្ៃុវតតចាបស់តីរីយុតតិធេអ៌្ៃីតិជៃ 

នានងៃសុព្ក្ស ១៤ មក្សើត ដខេគិសិរ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស. ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី ២១ ដខ
ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា អ្េ
មោយមោក្សមេធាវ ី កុ្សយ នាេ ជាអ្គគមលខាធិការរង នៃគណៈមេធាវ ីៃងិមោក្សមេធាវ ីវ៉ា  រិសី
ជាព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃការពារក្សតីជូៃជៃព្ក្សីព្ក្សបាៃចូលរេួរិធពី្បកាសោក្សឱ់្យអ្ៃុវតតជា្លូវការ ៃូវ
ដ្ៃការយុទ្ធសាគសត ៃងិដ្ៃការព្បតបិតត ិ មែើេបអី្ៃុវតតចាបស់តីរីយុតតធិេអ៌្ៃីតជិៃ ឆ្ន  ំ២០១៨-
២០២០ មៅទ្ីសតីការព្ក្សសួងសងគេក្សិចច អ្តីតយុទ្ធជៃ ៃិងយុវៃីតិសេបទា។ 

មោក្សអ្គគមលខាធិការងជួបសំមណះសំណាលជាេយួៃិសសតិេក្សរីសាក្សលវទិ្ាល័យ
ព្គបព់្គង ៃិងមសែឋកិ្សចចមខតតបាតែំ់បង 

មៅនងៃអ្ េ្ រ ៣ មរាច ដខេគិសិរ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស. ២៥៦២ ព្តវូៃឹងនងៃទ្ ី២៥ ដខធនូ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ី កុ្សយ នាេ អ្គគមលខាធិការរងនៃគណៈ
មេធាវបីាៃជួបសំមណះសំណាលជាេយួៃិសសតិរូដក្ស ឆ្ន ទំ្ី៣ េក្សរីសាក្សលវទិ្ាល័យព្គបព់្គង 
ៃិងមសែផក្សចិច (UME) មខតតបាតែ់បំង ៃិងៃិសសតិសាក្សលវទិ្ាល័យបាតែ់ំបង (UBB) ចំៃួៃ៣០
នាក្ស ់ មែើេបមីធវើទ្សសៃៈក្សិចចសិក្សាដសវងយល់ ៃិង ទ្ទ្ួលបាៃបទ្រិមសាធៃអ៍្ំរតីួនាទ្ី ៃងិភារៈ

https://www.bakc.org.kh/index.php/2277-2018-12-23-00-38-16
https://www.bakc.org.kh/index.php/2277-2018-12-23-00-38-16
https://www.bakc.org.kh/index.php/2288-2018-12-25-08-48-58
https://www.bakc.org.kh/index.php/2288-2018-12-25-08-48-58
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ក្សិចចរបស់ គណៈមេធាវ។ី មៅក្សនុងក្សិចចសំមណះសំណាលមៃះ មោក្សមេធាវ ី កុ្សយ នាេ ក្សប៏ាៃមធវើ
បទ្ប ា្ ញអ្ំរគីណៈមេធាវ ី ៃិង្តល់ឳកាសសព្មាបៃ់ិសសតិសួរសំណួរមែើេបជីដជក្សរិភាក្សា្ង
ដែរ។ 
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃែឹក្សនាគំណៈព្បភ្ភូិ្ ជួបរិភាក្សា 
ការ្រជាេយួ ឯក្សឧតតេ អ្ងគ វងស វឌ្ានា រែឋេគៃតពី្ក្សសួងយុតតធិេ ៌

មៅព្រឹក្សនងៃព្រស បតតិ៍ ៥មរាច ដខេគិសិរ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស២៥៦២ ព្តូវៃងិនងៃទ្ី
២៧ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨  មៅទ្ីសតីការព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈ
មេធាវបីាៃែឹក្សនាគំណៈព្បភ្ភូិ្ ជួបរិភាក្សាការ្រជាេយួ ឯក្សឧតតេ អ្ងគ វងស វឌ្ានា រែឋេគៃតី
ព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌មលើរមបៀបវរៈចំៃៃួ ៤ គឺ៖ 

១-ការមធវើវមិសាធៃក្សេមចាបស់តីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវ ី។ 
២-ការមរៀបចំសិកាខ សាោរេួោន ក្សនុងមោលបំណងរព្ងឹងវស័ិយយុតតិធេ។៌ 
៣-ជំៃួយដ្នក្សចាបស់ព្មាបជ់ៃព្ក្សីព្ក្ស។ 
៤-អ្ោររែឋបាលរបស់េជឍេណឌ លបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈមេធាវ។ី ជាលទ្ធ្លនៃ 
ជំៃួបរិភាក្សាអ្ងគព្បជុំបាៃសមព្េច៖ 
១-ការមធវើវមិសាធៃក្សេមចាបស់តីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវ ី ព្តូវបៃតអ្ៃុវតតតាេយៃតការព្ក្សរេការ 

្រដែលមាៃព្សាប ់មោយស ការជាេយួព្ក្សសួងពាណិជាក្សេម ៃិងមធវើរបាយការណ៍ េក្សព្ក្សសួង
យុតតិធេឲ៌្យបាៃឆ្ប។់ 

២-ឯក្សឧតតេរែឋេគៃតីបាៃឯក្សភារជាមោលការណ៍ មរៀបចំសិកាខ សាោរេួោន រវង គណៈ 
មេធាវ ីៃិងព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌មែើេបរីព្ងឹងវស័ិយយុតតិធេ។៌ 

៣-ចំមពាះជៃំួយដ្នក្សចាបស់ព្មាបជ់ៃព្ក្សីព្ក្ស អ្ងគព្បជុំបាៃឯក្សភារោន ថាៃឹងមសនើសំុមៅ 
ព្ក្សសួងមសែឋក្សចិច ៃិង ិរចញ វតថុ មែើេបសំុីបមងេើៃងវកិាជួយ សំណំុមរឿងក្សតីជៃព្ក្សពី្ក្ស បនាា បរ់ីបាៃ
ទ្ទ្ួលរបាយការណ៍លទ្ធ្លការ្រលេែតិរីគណៈមេធាវ។ី 

៤-ចំមពាះអ្ោររែឋបាលរបស់េជឍេណឌ លបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈមេធាវ ី ឯឧតតេ រែឋេគៃតី 
មសនើឲ្យបមងេើតព្ក្សរេការ្រេយួមែើេបរីិភាក្សាលេែតិរីក្សរណីមៃះ។ ក្សិចចព្បជុំបាៃបចចបម់ៅមព្កាេ
បរយិាកាសមយាគយល់ ៃិងសនិតសាន លជាទ្ីបំ្ុត។ 

 
 
 
 

 

https://www.bakc.org.kh/index.php/2330-2018-12-27-09-20-38
https://www.bakc.org.kh/index.php/2330-2018-12-27-09-20-38
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េជឈេណឌ លបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈមេធាវ ីបាៃមរៀបចំក្សេមវធីិបិទ្វគគបណតុ ះបណាត ល    
សុព្កិ្សតការវជិាា ជីវៈមេធាវវីគគ៦ 

មៅនងៃសុព្ក្ស ៧មរាច ដខក្សតតកិ្ស ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី៣០ ដខវចិឆិកា  

ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា េជឈេណឌ លបណតុ ះ បណាត
លវជិាា ជីវៈមេធាវបីាៃមរៀបចំក្សេមវធិបីិទ្វគគបណតុ ះបណាត លសុព្ក្សិតការវជិាា ជីវៈមេធាវវីគគ៦ មព្កាេ
អ្ធិបតីភាររបស់មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃ គណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ី យឹេ សារ ី
នាយក្សេជឈេណឌ លបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈមេធាវ ី ៃិងសមាជិក្ស-សមាជិក្សព្ក្សរេព្បកឹ្សាគណៈ
មេធាវ។ី វគគបណតុ ះបណាត លសុព្ក្សិតការវជិាា ជីវៈមេធាវវីគគទ្៦ី មាៃក្សេមសិក្សាការចីំៃៃួ៨៩រូប 
ដែលបាៃចូលសិក្សាមលើជំនាញឯក្សមទ្សបដៃថេចៃំួៃ១៨០មមា៉ា ង សព្មាបព់្បក្សបវជិាា ជីវៈមេធាវ ី
ព្បក្សបមោយការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ ៃិងមសចក្សតីនងលងនូរ។ មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ក្សប៏ាៃផ្ទត មំ្្ើែល់
ក្សេមសិក្សាការទីាងំអ្ស់យក្សជំនាញ ៃិងចំមណះែងឹសព្មាប់្ លព្បមយាជៃស៍ងគេ ៃងិរព្ងឹងៃូវ
ការអ្ៃុវតតចាបព់្បក្សបមោយព្បសិទ្ធិភារខពស់។ មៅចុងបចចបន់ៃក្សេមវធិីបទិ្វគគមៃះ មោក្សគណៈ
អ្ធិបតីក្សប៏ាៃដចក្សជូៃៃូវក្សព្េងអ្ៃុសាវរយីស៍ព្មាបក់្សេមសិក្សាការៃីងិងតរូបទុ្ក្សជាអ្ៃុសារយី
្ងដែរ។ 

 

https://www.bakc.org.kh/index.php/2126-2018-11-30-08-16-24
https://www.bakc.org.kh/index.php/2126-2018-11-30-08-16-24
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៣.២ ទនំាកទ់ំនងអនតរជាត ិ
សៃនិសីទ្អ្ៃតរជាតសិតីរ ី "មធវើឲ្យការព្បក្សបវជិាា ជវីៈរបស់មោក្សអ្នក្សមៅជាសក្សល ៖ ឱ្កាស ៃងិការ
ព្បឈេ"  

មៅនងៃព្រ សបតិ៍ ៨ មរាច ដខអ្សសុជ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធស័ិក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃ
ទ្ី0១ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃស ការជាេយួសមា-
គេគណៈមេធាវអី្ៃតរជាតិ (International Bar Association), LAWASIA ៃិង េូលៃិធិមេធាវ ី
អ្ឺរ ៉ាុប (European Lawyer Foundation) បាៃមរៀបចំសៃនិសីទ្អ្ៃតរជាតិសតីរី  "មធវើឲ្យការព្បក្សប
វជិាា ជីវៈរបស់មោក្សអ្នក្សមៅជាសក្សល ៖ ឱ្កាស ៃិងការព្បឈេ" ដែលព្បព្រឹតតមៅសណាឋ ោរសូ
 វដីតលអ្ងគរ មខតតមសៀេរាប ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ មៅក្សនុងឱ្កាសមៃះមោក្សមេធាវ ី សួៃ 
វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃដងលងចំណាបអ់ារេមណ៍សាវ គេៃ ៍
ែល់មភ្្ៀវ ជាតិៃិងអ្ៃតរជាតិ ដែលបាៃចូលរេួ មៅព្រឹតតការណ៍សំខាៃម់ៃះ។ មៅព្រតឹតការណ៍មៃះ
មាៃ ការចូលរេួរីវគមិៃអ្ៃតរជាតិជាមព្ចើៃដែលបាៃដចក្សរដំលក្សក្សនុង្តល់ចំមណះែឹង ៃងិបទ្
រិមសាធៃ ៍ ពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងឧបក្សរណ៍សតីរីពាណិជាក្សេមអ្ៃតរជាតកិ្សនុងមសវក្សេមចាប ់ ៃិងការអ្ៃុវតតៃ៍
ការ្រ មេធាវមីៅក្សនុងតំបៃអ់ាសីុ ៃិនាន ការនៃការព្គបព់្គងព្ក្សរេ  ុៃមេធាវេីជឈតតការ នៃការ
ជមមាល ះ ពាណិជាក្សេមអ្ៃតរជាតិជាមែើេ។ 
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ក្សេពុជាមធវើជាមាច ស់្ាះសៃនសីិទ្មលើក្សទី្៣១ នៃសមាគេចាបស់ព្មាបអ់ាសីុ ៃិងបា៉ា សីុ វកិ្ស 
មៅមខតតមសៀេរាប 

(មសៀេរាប)៖ សមាគេចាបស់ព្មាបអ់ាសីុ ៃិងបា៉ា សីុ វិក្ស (LAWASIA) ស ការ 
ជាេយួគណៈមេធាវនីៃក្សេពុជា ៃិងគណៈក្សមាម ធកិារជាតិ នៃសមាគេចាបអ់ាសា ៃក្សេពុជា បាៃ
ព្បាររធសៃនិសីទ្មលើក្សទ្៣ី១របស់ខលួៃ មព្កាេអ្ធបីតីភារ ឯក្សឧតតេ អ្ងគ វងស វឌ្ានា រែឋេគៃតី
ព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌ តំណាងសមេតចមតមជា   ុៃ ដសៃ នាយក្សរែឋេគៃតនីៃក្សេពុជា ដែល ព្បព្រឹតតមៅ
មៅមខតតមសៀេរាប ចាបរ់នីងៃទ្០ី២ ែល់នងៃទ្ី០៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
ក្សនុងសៃនិសីទ្មៃះ ក្សម៏ាៃការចូលរេួរ ីមោក្ស អ្ ុក្ស សាវុធ អ្គគព្រះរាជអាជ្ានៃ េហាអ្យយ កាអ្េ
សាោឧទ្ធរណ៍ តំណាងព្បធាៃតុោការក្សំរូល, តំណាងអ្ងគភារព្បឆ្ងំអ្មំរើរុក្សលួយ, មោក្ស
មេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃក្សេពុជា, មោក្ស ព្គីសតូម វើ លុង ព្បធាៃ សមាគេ
ចាបស់ព្មាបអ់ាសីុ ៃិងបា៉ា សីុ វិក្ស (LAWASIA), មោក្ស  ឹេ ប ុៃសុង អ្ភ្បិាលមខតតមសៀេរាប 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1936-2018-11-03-11-38-53
https://www.bakc.org.kh/index.php/1936-2018-11-03-11-38-53
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ៃិងមោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវនីៃក្សេពុជា ជាអ្នក្សសព្េបសព្េួល
ការ្រ។ 

មោក្ស ព្គីសតូម វើ លុង ព្បធាៃសមាគេចាបស់ព្មាបអ់ាសីុ ៃិងបា៉ា សីុ វិក្ស 
(LAWASIA) បាៃរាយការណ៍មោយសមងខប រីសក្សេមភារការ្ររបស់សមាគេចាប ់សព្មាប់
អាសីុ ៃិងបា៉ា សីុ វិក្ស (LAWASIA) ៃិងបាៃមលើក្សម ើងថា ការសមព្េចយក្សក្សេពុជាជាមាច ស់្ាះ នៃ
ការមរៀបចំសៃនិសីទ្មលើក្សទ្ី៣១មៃះ ក្សម៏ោយសារក្សេពុជា មាៃសុខសៃតិភារ ៃិងសុវតថិភារមរញ
មលញ ជារិមសសក្សេពុជាជាមោលមៅ ទាក្សទ់ាញអ្នក្សវៃិមិយាគរីព្គប ់េជឈោឋ ៃ។ 

មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃក្សេពុជា ៃងិជាព្បធាៃសមាគេចាប ់
អាសា ៃក្សេពុជា បាៃគូសបញ្ា ក្សថ់ា សៃនិសីទ្មលើក្សទ្ី៣១ របស់សមាគេចាប ់ សព្មាបអ់ាសីុ 
ៃិងបា៉ា សីុ វិក្ស (LAWASIA) មៃះ អាចព្បព្រឹតតមៅបាៃ គឺមោយសារមាៃការោពំ្ទ្រីសំណាក្សស់
មេតចមតមជា   ុៃ ដសៃ នាយក្សរែឋេគៃតនីៃក្សេពុជា ម ើយជាព្បវតតិសាគសតម ើយដែលក្សេពុជា ព្តូវ 
បាៃមព្ជើសមរ ើសឲ្យមធវើជាមាច ស់្ាះនៃសៃនិសីទ្មៃះ។ 

ដងលងក្សនុងឱ្កាសមនាះ ឯក្សឧតតេ អ្ងគ វងស វឌ្ានា រែឋេគៃតពី្ក្សសួងយុតតិធេ ៌បាៃដងលងមៅ
កាៃអ់្ងគសៃនិសីទ្ថា ក្សេពុជាក្សំរុងមែើរមលើ្លូវែព៏្តឹេព្តូវេយួ ដែលមាៃក្សំមណើ ៃមសែឋក្សិចចជាង៧% 
រយៈមរល៣ឆ្ន បំៃតបនាា បោ់ន  ដែលមៃះមក្សើតមចញរីមសថរភារៃមយាបាយ សុវតថិភារសងគេ ៃិង
សៃតិសុខគតិយុតតិ ដែលក្សេពុជាក្សំរុងមាៃ។ 

រាជរោឋ ភ្បិាលអាណតតិទ្ី៦ ដែលមទ្ើបដតទ្ទ្លួបាៃការោពំ្ទ្រីព្បជារលរែឋក្សេពុជាែ ៏
មព្ចើៃមលើសលប ់ ក្សនុងការមបាះមឆ្ន តជាសាក្សល កាលរីនងៃទ្ី២៩ ដខក្សក្សេោ ឆ្ន ២ំ០១៨ក្សៃលងេក្ស
មៃះ បាៃៃងិក្សរុំងខតិខជំំរុញបដៃថេមទ្ៀត ៃូវព្ក្សបខណឌ ចាប ់ ៃិងព្បរៃ័ធយុតតធិេ ៌ មែើេបធីានា
បាៃៃូវក្សំមណើ ៃមសែឋក្សិចច ការវៃិមិយាគក្សនុងព្បមទ្ស ការការពាសិទ្ធិេៃុសស ការការពារបរសិាថ ៃ 
ការរព្ងឹងយៃតការមោះព្សាយវវិទ្មព្ៅព្បរៃ័ធតុោការ ការមោះព្សាយបញ្ា ែីធលី ជារិមសស
រព្ងឹងយៃតការពាណិជាក្សេម អ្ៃតរព្បមទ្ស ៃិងការខិតខមំធវើឲ្យមាៃសុខែុេៃីយក្សេមនៃ ចាបក់្សនុង
ព្ក្សបខណឌ តំបៃ ់ៃិងសាក្សលមោក្ស។ 

សូេបញ្ា ក្សថ់ា សៃនិសីទ្មលើក្សទ្៣ី១ នៃសមាគេចាបស់ព្មាបអ់ាសីុ ៃិងបា៉ា សីុ វិក្ស 
(LAWASIA)មៃះ ព្បព្រឹតតិមៅរយៈមរល៤នងៃ ចាបរ់ីនងៃទ្ី០២ រ ូតែល់នងៃទ្ី០៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០១៨ មៅសណាឋ ោរសូ វដីតលអ្ងគរភូ្គីព្តា មខតតមសៀេរាប ដែលមាៃអ្នក្សចាបអ់្ៃតរជាតិ 
ចូលរេួព្បមាណជាង៥០០នាក្ស។់ 
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សៃនិសីទ្មលើក្សទ្ី៣១មៃះ ៃឹងមលើក្សយក្សព្បធាៃបទ្េយួចំៃៃួេក្សរិភាក្សា ែូចជា បញ្ា  
មសែឋក្សិចច ការវៃិមិយាគក្សនុងព្បមទ្ស ការការពាសិទ្ធិេៃុសស ការកាពារបរសិាថ ៃ ការរព្ងងឹយៃតការ
មោះព្សាយវវិទ្មព្ៅព្បរៃ័ធតុោការ ការមោះព្សាយបញ្ា ែីធលី ជារិមសស រព្ងឹងយៃតការ
ពាណិជាក្សេមអ្ៃតរព្បមទ្ស ៃិងការខតិខំមធវើឲ្យមាៃសុខែុេៃីយក្សេមនៃចាប ់ក្សនុងព្ក្សបខណឌ តំបៃ។់  
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ការមបាះមឆ្ន ត្មព្ជើស
តាាំងព្បធានគណៈ

មេធាវីសព្មាប់អាណត្តិ
ទី ១២  
និង 

មព្ជើសតាាំងព្កុេព្បឹកា
គណៈមេធាវីសព្មាប់

អាណត្តិទី៩ 
 





 

 

 
សកមមភារគណៈលមធាវកី្ ោកំ្ែីមាសទី៤ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

89 
 

លទ្ធ្លមបាះមឆ្ន តមព្ជើសតាងំព្បធាៃគណៈមេធាវសីព្មាបអ់ាណតតិទី្ ១២ ៃិងមព្ជើស
តាងំព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវសីព្មាបអ់ាណតតទីិ្ ៩ 

មៅនងៃអ្ គ្ រ ៧មក្សើត ដខអ្សសុជ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី១៦ ដខ
តុោ ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅសណាឋ ោរសុខាមរ ៉ាសីុែងភ់្នមំរញ បាៃមរៀបចំេហាសៃនិបាតមលើក្សទ្ី ២៣ 
របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា មព្កាេអ្ធីបតីភារមោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល 
ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាៃងិការអ្មចា ើញចូលរេួជាអ្ធីបតីរីសំណាក្ស ់ឯក្ស
ឧតតេ អ្ងគវងស វឌ្ានា រែឋេគៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេ ៍ ព្រេទាងំឯក្សឧតតេ អ្ ុក្ស សាវុធ អ្គគព្រះរាជអាជ្ា
អ្េសាោឧទ្ធរណ៍ ៃិងសមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ី្ ងដែរ។ 

បនាា បរ់ីមោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី រាយការណ៍រី
សក្សេមភារការ្ររយៈមរលេយួឆ្ន រំបស់គណៈមេធាវ ី អ្ងគសៃិនបាតបាៃែមំណើ រការមបាះមឆ្ន ត
មព្ជើសតាងំព្បធាៃគណៈមេធាវសីព្មាបអ់ាណតតិទ្១ី២ ៃិងមព្ជើសតាងំព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ី
សព្មាបអ់ាណតតិទ្ី ៩។ ជាលទ្ធ្ល មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវអីាណតតិទ្ ី
១១ ព្តូវបាៃអ្ងគសៃនិបាតមបាះមឆ្ន តឱ្យបៃតមធវើជាព្បធាៃគណៈ មេធាវសីព្មាបអ់ាណតតិទ្ី ១២ 
មទ្ៀត។ ទ្ៃាឹេៃឹងមៃះ អ្ងគសៃនិបាតក្សប៏ាៃបៃតមបាះមឆ្ន តមព្ជើសតាងំព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ី
សព្មាបអ់ាណតតិទ្ី ៩ សរុបចំៃៃួ ៣៣ រូបែូចមាៃរាយនាេែូចខាងមព្កាេមៃះ៖ 
១ មេធាវ ីកុ្សយ នាេ 
២ មេធាវ ីមទ្រ បូ្ល 
៣ មេធាវ ីមរព្ជ សូរយិា 
៤ មេធាវ ីជុំ សុវណាា លី 
៥ មេធាវ ីបា៉ា  ងួៃោ 
៦ មេធាវ ីមចង មប៉ាងហាប ់
៧ មេធាវ ីយុង ផ្ទៃិត 
៨ មេធាវ ីមៅ ប ុៃ ៃួ 
៩ មេធាវ ីរស់ េុៃិៃាៈ 
១០ មេធាវ ីដត ចំណាៃ 
១១ មេធាវ ីខូវ ចនាថ  

១២ មេធាវ ី ុង គឹេសួៃ 
១៣ មេធាវ ីឌុ្យ សុខសូលីោ 
១៤ មេធាវ ីសួៃ ប ុៃមធឿៃ 
១៥ មេធាវ ីមក្សង សុមា៉ា រតៃ ៍
១៦ មេធាវ ីរៃិ វណា ៈ 
១៧ មេធាវ ីចៃ័ា វចិិព្ត 
១៨ មេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តសុភា 
១៩ មេធាវ ីណុប គុណងុល 
២០ មេធាវ ីយឹេ ថាវ ី
២១ មេធាវ ីឌ្ឹេ មៅមសង 
២២ មេធាវ ីលី សុខឡាយ 
 

២៣ មេធាវ ីស ុយ ឈុៃហាក្ស ់
២៤ មេធាវ ីគង ់សំអុ្ៃ 
២៥ មេធាវ ីហាក្ស ់មសៀក្សលី 
២៦ មេធាវ ីគង ់សុភ្គ័ក្សត 
២៧ មេធាវ ីោៃ តារា 
២៨ មេធាវ ីហា ង  ុង 
២៩ មេធាវ ីឈរ លីនង 
៣០ មេធាវ ីេ៉ាុេ រិសី 
៣១ មេធាវ ីព្ទ្ី សំរស់ 
៣២ មេធាវ ីៃួៃ ផ្ទៃតិ 
៣៣ មេធាវ ី ុត ដក្សវសុវតាថ  

https://www.bakc.org.kh/index.php/1914-2018-10-18-03-56-16
https://www.bakc.org.kh/index.php/1914-2018-10-18-03-56-16
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រិធីម ា្រតំដណងសមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
នានងៃចៃ័ា ១៣មក្សើត ដខអ្សសុជ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី២២ ដខ

តុោ ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី បាៃមរៀបចំការម្ារែដំណងរវងសមាជិក្សព្ក្សរេ
ព្បឹក្សាគណៈមេធាវអីាណតតិទ្៨ី ជូៃសមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវអីាណតតិទ្៩ី មព្កាេអ្ធិប
ភារមោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវអីាណតតិទ្ី១២មៃះ។ សូេរលឹំក្ស្ងដែរថា 
កាលរីនងៃអ្ គ្ រ ៧មក្សើត ដខអ្សសុជ ឆ្ន ចំ សំរទឹ្ធិស័ក្ស រ.ស ២៥៦២ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី៦ ដខតុោ ឆ្ន ំ
២០១៨ មៅសណាឋ ោរសុខាមរ ៉ាសីុែងភ់្នមំរញ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃមរៀប
ចំេហាសៃិនបាតមលើក្សទ្ី២៣ របស់ខលួៃមែើេបមីព្ជើសតាងំព្បធាៃគណៈមេធាវ ី ៃិងសមាជិក្សព្ក្សរេ
ព្បឹក្សាគណៈមេធាវ។ី មោក្សមេធាវមីេធាវសួីៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវអីាណតតិទ្ី១១ ព្តូវ
បាៃេហាសៃនិបាតបាៃមបាះមឆ្ន តោពំ្ទ្បៃតែំដណងសព្មាបអ់ាណតតិទ្ី២(២០១៨-២០២០)។  
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គណៈកេមការព្រតឹ្តិបព្ត្ 
 

១-ឯកឧត្តេ សនួ វិសាេ  ោងហាា ងការនាយ 

២-មលាកមេធាវី កយុ នាេ  និរនធនាយក 

៣-មលាកមេធាវី លវី េ វណ្ណា  មេខាធិ្ការ 

 
 

នាយកដ្ឋឋ នព្សាវព្ជ្ញវ មបាះរេុព នងិនសរានាយ 
១-មលាកមេធាវី ខក ប ុនមធ្ឿន ព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន 

២-មលាកមេធាវី  នេ៉ា ច័នទសត្ា អនុព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន 

៣-មលាក ឃេី ោន់មធ្ឿន  អនុព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន 

៤-មលាកមេធាវី វ៉ា  សាំរតិ្  ព្បធានការ.ិ ព្រឹត្តិបព្ត្ 

៥-មលាកមេធាវី ហួ្ត្ សវុណណ  បុគគេកិសមព័្គចិត្ត 

៧-កញ្ញា  តាន់ ចរណី  បណាណ រកស 

៨-មលាក ថា ប ុននថ  បុគគេកិបមចចកមទស 

៩-មលាក ខន សមុខង  បុគគេកិសមព័្គចិត្ត 

១០-មលាក មព្សង សហី្ប ុននុត្ បុគគេកិហាត់្ការ 

    ១១-មលាក ជុាំ ប៉ាុនណារាយ បុគគេកិហាត់្ការ 

    ១២.មលាក នួន រា៉ា    បុគគេកិហាត់្ការ 
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ឧបត្ថេភការមបាះរុេពនាយមដ្ឋយ 
 

សមេតចវិបុេមសនាភកតី សាយ ឈុាំ 
មលាកមេធាវ ីសារនិ មដ្ណូរា៉ា  

DFDL  

គណៈមេធាវី ននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពជុា


