


អារមភកថា 
 

ស្នា ដដស្រស្នវរាវននេះររវូបានចងររង និងសនរមចនឡើងនរោមោរជួយនរាមជ្រជងយ៉ាង

នពញទំហឹងពីសំណារ់ស្នស្រ្ស្នា ចារយជ្ែនំ ល ី រ៉ា នាថ ស្រសបនឹងោររនំលចររួយពុទធិជ្ដលទទួល

បានតាមរយៈោរបែាុ េះបណាា លជ្ផាររទឹសាីតំាងពីថ្នា រ់បរញិ្ញា បររចាប់ និងោរងាររបរិបរាិរាុង

នពលចុេះរមមសិរានៅ ររមុនមធាវដូីននពញ។ ឯរស្នរននេះ ររូវបានបងាា ញនោយជ្បងជ្ចរា ពីរគនថី 

គឺ របាយោរែ៍រមមសិរា និងស្នរណា។ 

នោលបំែងដនោរសិរាស្រស្នវរាវ និងចងររងស្នា ដដនលើរបធានបទ “ភតសិន្យាច ុះ
ដោយសហពទ័ធជាភតិកៈ ន្យងិអាន្យ ភាពចំដ ុះសហពទ័ធម្ខា ងដទៀត” ននេះ គឺនដើមបជី្សវងយល់

បជ្នថមនលើមូលោា នគរិយុរាជ្មមរជ្ដលមានស្រស្នប់អំពីលទធភាពដនោរបនងកើររិចចសនាជួលអចលនវរថុ
មួយជ្ដលមានសមាសភាពសហព័ទធាគូភាគីដនភរិសនា។ បទអតាថ ធិបាយាបនាបនា ប់ ររូវបាន

នយងតាមនោលោរែ៍ដនរិចចសនារាុងនីរិជ្មមរ និងពិនិរយនមើលបញ្ញា ននរាុងោរអនុវរារិចចសនា

ជ្ដលនពើបរបទៈតាមរយៈោរចុេះរមមសិរា និងសងគមោរងារ យរមរវភិាគជ្វរជ្ញរ នហើយ

អនារាគមន៍នលើបញ្ញា នោយភាា ប់ាមួយនឹងអនុស្នសន៍សរមាប់ាគរិមួយជួយសរមួលដល់និសសរិ 

និងអារចាប់រាុងោរពិចារណាថ្លឹងជ្ថ្លងមុននពលអនុវរាោរតារ់ជ្រងរិចចសនា ឬោរចុេះរិចចសនា

ជ្ដលអាចមានោរពារ់ព័នធដល់សហព័ទធ។  

ោរជួលអចលនវរថុ ររូវបានពលរដា និងអារចាប់អនុវរានសាើររាល់ដថ្ង ឬមានាយូរមរនហើយ 

ជ្រគុែរដមល ផលរបនយជន៍ និងភាពរបឈមដនោរចុេះរិចចសនានោយសហព័ទធមានលរខែៈា

រិចចសនាពិនសសមួយ ជ្បរមិនររូវបានលារររោងឱ្យបានទូលំទូលាយ។ អាស្រស័យនហរុននេះ ម្ុំ

បាទសងឃឹមថ្ន ស្នា ដដននេះនឹងចូលរមួបជ្នថមចំនែេះដឹង ដល់មិរានិសសិរជំនន់នរោយ និងទារ់ទាញ

អារចាប់ទំាងឡាយ រាុងោរសិរាជ្សវងយល់ពី អានុភាពដនរិចចសនាជ្ដលមានភាគីាសហព័ទធ 

នៅរាុងបរបិទរបនទសរមពុា នហើយជ្ផែរនលើមូលោា នគរិយុរាិជ្មមរ និងយុតាា ធិោររុលាោររមពុា។ 

នោយស្នរនពលនវលាមានររមិរ គួបផសនឹំងភាពមវេះខារដនោររបមូលផគុំទិនាន័យ ោរនថ្នល េះ 

ទរមង់ពារយតាមវចននុររមជ្មមរ ម្ុំនជឿារ់ថ្ន អាចមានភាពឆ្គ ំឆគងណាមួយ នហើយមិនអាចនចៀស

រចួនឡើយ។ អាស្រស័យនហរុននេះ ម្ុំបាទរ៏សូមអភ័យនទាសទុរាមុននូវរាល់រំហុសឆគងនោយអនចរ-

នដូចា រំហុសអរខរាវរិទុធ ោរនរបើរបាស់ពារយនពចន៍នវយាររែ៍ និងឃ្លល លបេះពំុបានររឹមររូវោប់

ចិរាអារអានានដើម។ 

ម្ុំបាទរ៏រង់ចំាមរិរេិះគន់ និងរបរិរមមររឡប់របស់អារអាននលើឯរស្នរននេះរគប់នពលនវលា។ 



           ដសចកតីថ្ថែងអំណរគ ណ 
 

ម្ុំបាទ ស្ស ីស ភ័ក្រកត ានិសសិរថ្នា រ់បរញិ្ញា បររាន់មពស់ ជ្ផារនីរិស្នស្រ្សា ជំនញភូមិបាល 

និងនបរិរភែឌ  ជំនន់ទី៤ ឆ្ា ំសិរា២០១១-២០១២ ដនស្នរលវទិាល័យភូមិនានីរិស្នស្រ្សា និងវទិា

ស្នស្រ្សានសដារិចច សហោរាមួយស្នរលវទិាល័យហសង់ម៉ាូឡំាងលីយ៉ាុង៣ (Jean Moulin Lyon 3)។ 
 

ដោរពថ្ថែងអំណរគ ណយ៉ា ងស្ជាលដស្ៅជូន្យចំដ ុះ 
នលារឪពុរ ស្ស ីស៊ា ត និងអារមាា យ ស ក ស វណ្ណា  ជ្ដលបានផាល់រំនែើ រ និងយរចិរា

ទុរោរ់ជ្ថ្ររា ទំនុរបរមុងរបូម្ុំទំាងស្នម ររី និងសមាា រៈ ាពិនសស នលារអារមានគុែទំាងពីរ 

បានជរមុញ និងនលើរទឹរចិរាដល់របូរូន ឱ្យមានឱ្ោសទទួលបានោរសិរាអប់រមូំលោា នដ៏លែ រាប់

ចាប់ពីថ្នា រ់មនរយយសិរា បឋមសិរា រហូរដល់បានបញ្ញច ប់ថ្នា រ់បរញិ្ញា បររាន់មពស់។ 

ស្នស្រ្ស្នា ចារយអនុបែឌិ រ ល ីរ៉ា នាថ ាស្នស្រ្ស្នា ចារយដនស្នរលវទិាល័យភូមិនានីរិស្នស្រ្សា 

និងវទិាស្នស្រ្សានសដារិចច ជ្ដលបានរមួវភិាគទានានពលនវលាផ្ទា ល់មលួនដ៏មានរដមល មរផាល់ាឱ្វាទ

ររួសរតាយបលង់ ពិនសសបានជរមុញទឹរចិរាម្ុំឱ្យចងររងរបាយោរែ៍រមមសិរា និងស្នរណា 

របស់ម្ុំបាទបានបញ្ច ប់ទាន់នពលនវលា។ 

នលារ យចិ សមិទធិ ាថ្នា រ់ដឹរនំ ដនោរយិល័យនមធាវ ីស្កមុដមធាវីដូន្យដពញ និង

សហោរ ី ជ្ដលបានផាល់ទីរជ្នលង និងបរយិោសដ៏សមស្រសបមួយសរមាប់របូម្ុំ នដើមបបីានចុេះរមម

សិរា នហើយជ្ថ្មទំាងបានផាល់នូវគំនិរលែៗ យ៉ាងនរចើនសរមាប់របូម្ុំជ្ដលាបចច័យដ៏សំខាន់រាុងោរ

ស្រស្នវរាវ និងចងររងឯរស្នរននេះ តំាងពីនពលចាប់នផាើមរហូរសនរមចាស្នា ដដស្នថ ពរ។ 

ស្នស្រ្ស្នា ចារយបែឌិ រ អនុបែឌិ រទំាងអស់ដនថ្នា រ់បរញិ្ញា បររាន់មពស់ ជ្ផារនីរិភូមិបាល និង

នបរិរភែឌ  រមួទំាងជនារិជ្មមរ និងជនារិបារាងំ ជ្ដលបានចំណាយនពលនវលាដ៏មានរដមល របស់

នលារ នលារស្រសីស្នស្រ្ស្នា ចារយ និងបានមិរមំរបឹងជ្របងនផារចំនែេះដឹងជ្ផារពុទធិដល់របូម្ុំ រោន់ាទុន

មូលោា នរាុងោរនរៀបចំឯរស្នរននេះ រមួទំាងនិសសរិរមួជំនន់ជ្ដលបានជួយជ្ចររជំ្លរនពលនវលា 

និងចំនែេះដឹងជ្ផារសងគមរាុងនពលរំពុងសិរារនលងមរ។ 

ាទីបញ្ញច ប់ ម្ុំសូមបួងសួងដល់វរថុសរាិសិទធរាុងនលារ សូមជួយតាមបីបាច់ជ្ថ្ររា នលារ

អារមានគុែទំាងពីរ នលារ នលារស្រសីស្នស្រ្ស្នា ចារយ នលារនមធាវ ីមិរារមួថ្នា រ់ទំាងអស់ ឱ្យជួបរបទេះ

ជ្រនឹងនសចរាីសុមរគប់របោរ សុមភាពលែ និងរបសពវជ្រនឹងអវីៗជ្ដលលែនៅរាុងជីវរិ។ 

  



អំណុះអំណ្ណង 
 

 ម្ុំបាទន ម្ េះ ស្ស ីស ភក័្រកត ានិសសិរថ្នា រ់បរញិ្ញា បររាន់មពស់ជ្ផារនីរិស្នស្រ្សា ជំនញនីរិ

ភូមិបាល និងនបរិរភែឌ  ជំនន់ទី៤ ឆ្ា ំសិរា២០១១-២០១២ ដនស្នរលវទិាល័យភូមិនានីរិ

ស្នស្រ្សា និងវទិាស្នស្រ្សានសដារិចច សហោរាមួយ ស្នរលវទិាល័យហសង់ម៉ាូឡំាង លីយ៉ាុង ៣ (Jean 

Moulin Lyon 3) ដនរបនទសបារាងំ ជ្ដលបាននឹងរំពុងបែាុ េះបណាា លនិសសរិ ថ្នា រ់បរញិ្ញា បររាន់

មពស់ជំនញ នីរិភូមិបាល និងនបរិរភែឌ ។ 

 សូមបញ្ញា រ់ថ្ន អរថបទរបាយោរែ៍ និងស្នរណាននេះ ពិរាផលិរនឡើងពីោរមិរមំរបឹង

ជ្របងសិរាស្រស្នវរាវរបស់ម្ុំបាទ និងោរជ្ែនំរបស់ស្នស្រ្ស្នា ចារយ នពាលគឺម្ុំពំុបានលួចចមលង

ស្នា ដដរបស់អារដដទនឡើយ។ 

 ម្ុំបាទសូមធានថ្ន ោរអេះអាងខាងនលើបញ្ញា រ់ពីសុចររិភាព និងោរទទួលមុសររូវ។ 

 

      រាជធានីភាំនពញ ដថ្ងទី១៩ ជ្មរុលា ឆ្ា ំ២០១២  

ហរថនលខា 

 

 

        និសសរិ ស្ស ីស ភ័ក្រកត 
              ទូរស័ពា ៖ ០១២-៩៩៨-៣៦៤ 

         អីុជ្ម៉ាល ៖ sreysopheak@yahoo.com 

      

 



មាតកិានុក្រម 
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បញ្ជឯីរស្ថរពដិក្រុះ 
ឧបសម័ពនធ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 1 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

 

សរច្តីស្តើម 
 

កនុងជីវភាពរ្់សៅត្បចំាថ្ងង ពលរដឋបាន្ជាប់កាតកិច្ចថ្ន្កិច្ច្ន្ាពិស្្មួយ ជាមួយនឹ្ង

រដឋសោយមិន្ដឹងខ្លួន្តាមរយៈ្ញ្ញជ តិ។ សត្ៅពីសន្េះពលរដឋ ឬរដឋ ក៏មាន្្ិទ្យធិត្ពមសត្ពៀងគ្នន សដើមបី

បសងកើត ផ្កផ្ត្ប ឬរលំត់កាតពវកិច្ច និ្ងតាវកាលិកតប្នង សោយឈរសលើមូលោឋ ន្គតិយុតតមួយជាក់

លាក់ ឬការអនុ្វតតជាលកខែៈទំ្យសន្ៀមទ្យមាល ប់លអពិស្្ណាមួយ។ កាតពវកិច្ចកនុងន័្យសន្េះ ជាចំ្ែង

ថ្ន្ច្ាប់ផ្ដលត្បតិបតតិការែ៍រប្់វា មាន្ការចាប់បងខំតាមនលូវច្ាប់ និ្ង្សត្មច្សោយជំនួ្យកមាល ំង

សាធារែៈ។ 
កនុងនី្តិផ្ខ្ែរ “កិច្ច្ន្ា” ត្តូវបាន្ពន្យល់សោយត្កមរដឋបបសវែីថាជា កិរយិា ផ្ដលបុគគលពីរ

នាក់ ឬសត្ច្ើន្នាក់មាន្ឆន្ទៈត្តូវគ្នន  ត្ពមបសងកើត ផ្កផ្ត្ប ឬរលំត់កាតពវកិច្ច។1 ដូច្គ្នន ផ្ដរ “ភតិ្ន្ា” 

្ំសៅសៅសលើកិច្ច្ន្ាផ្ដល ភាគីមាខ ង អនុ្ញ្ញដ តឱ្យភាគីមាខ ងសទ្យៀត សត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យនលពី

វតថុណាមួយ សោយយកថ្ងល។2   ភតិ្ន្ា ក៏ត្តូវបាន្បសងកើតស ើងសោយការត្ពមសត្ពៀងរវាងគូភាគី ឬ

អាច្សៅបាន្ថា ជាច្ាប់រប្់គូភាគីផ្ដរ។ សលើ្ពីសន្េះសទ្យៀត អានុ្ភាពថ្ន្ការចុ្េះកិច្ច្ន្ាសោយ

ភាគីជា្ហព័ទ្យធ អាច្មាន្លកខែៈសនសងៗគ្នន  និ្ងអាស្្័យសៅតាមកមែវតថុថ្ន្កិច្ច្ន្ា ឬការត្ពម

សត្ពៀងសត្ជើ្សរ ើ្ អនុ្វតតនូ្វទ្យត្មង់ណាមួយរវាងគូភាគី។  
ត្បតិបតតិការែ៍ជួលអច្លន្វតថុសោយ្ហព័ទ្យធ ជាកិច្ច្ន្ាផ្ដលត្បទ្យេះស ើញមាន្ការអនុ្

វតតជាញឹកញាប់ សហើយទំ្យលាប់កនុងសពលចុ្េះកិច្ច្ន្ាផ្តងសវវ្ត្បផ្ហ្ពាករែ៍ទុ្យកនូ្វហានិ្ភ័យ

ថ្ន្កិច្ច្ន្ា។  ជាពិស្្ទាក់ទ្យងនឹ្ង ្ុពលភាពថ្ន្ការចុ្េះកិច្ច្ន្ាសោយ្ហព័ទ្យធមាខ ងសដើមបី

ជួលអច្លន្វតថុសៅមុន្សពលមាន្ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬកនុងអំ ុងសពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ បតី ឬ

ត្បពន្ធបាន្ចុ្េះកិច្ច្ន្ាជួលអច្លន្វតថុ សហើយបាន្បសងកើតកាតពវកិច្ចណាមួយផ្ដលបាន្ច្ងកាតពវ-
កិច្ច្ ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតសោយមិន្ដឹងខ្លួន្។ ដូសច្នេះ ការស្សាវត្ជាវសលើចំ្ែងកាតពវកិច្ចទំាងសន្េះគួរផ្ត

មាន្ត្បសយាជន៍្ដល់្ិ្សផ្ដល្ិកាច្ាប់ អនកអនុ្វតតន៍្ច្ាប់ផ្ដលចាប់អារមែែ៍នឹ្ងការតាក់ផ្តង

កិច្ច្ន្ា ត្ពមទំាងពលរដឋផ្ដលមាន្បំែងផ្្វងយល់អំពី្ិទ្យធិ និ្ងកាតពវកិច្ចរប្់្ហព័ទ្យធកនុង

ត្បព័ន្ធនី្តិផ្ខ្ែរ។  

                                                 
1
 មាត្តា ៣១១ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 

2
 មាត្តា ៥៩៦ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 2 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

ខ្ែៈផ្ដលសយើងមិន្ទាន់្មាន្បញ្ដតិតជាក់លាក់កនុងការសវវើអន្តរាគមន៍្សលើអានុ្ភាពថ្ន្ការចុ្េះ

កិច្ច្ន្ាសោយភាគីជា្ហព័ទ្យធភតិកៈមាខ ង បញ្ញា អាច្សចាទ្យស ើងថា សតើការចុ្េះកិច្ច្ន្ាជួល

អច្លន្វតថុរប្់ភតិកៈជា្ហព័ទ្យធមាខ ង អាច្មាន្អានុ្ភាពចំ្សពាេះ្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតផ្ដរឬសទ្យ? 
សាន ថ្ដស្សាវត្ជាវសន្េះនឹ្ងសលើកយកករែី្ិកា ្ិទ្យធិជួលរមូរប្់្ហព័ទ្យធកនុងច្ាប់ត្បសទ្យ្

បារាងំមកបង្ហា ញសដើមបជីាមូលោឋ ន្គតិយុតតិកនុងការសត្បៀបសវៀបនងផ្ដរ។  
អាស្្័យសោយសពលសវលាថ្ន្ការស្សាវត្ជាវមាន្កត្មិត និ្ងសដើមបីបងកលកខែៈង្ហយស្្ួល

ដល់ការច្ងត្កងសារណា សាន ថ្ដសន្េះ្ូមសលើកយកផ្ត “ការចុ្េះកិច្ច្ន្ាសោយ្ហព័ទ្យធជាភតិកៈ

មាខ ងសដើមបជួីលអច្លន្វតថុមួយកនុងរបបត្ទ្យពយរមួ និ្ងអានុ្ភាពថ្ន្កិច្ច្ន្ាចំ្សពាេះ្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត” 

កនុងនី្តិផ្ខ្ែរ មកសវវើការវភិាគបកស្សាយផ្តប ុសណាណ េះ។ កនុងការបកស្សាយសទ្យៀតសសាត ្ហព័ទ្យធគឺ ត្គប

ដែត ប់ត្តឹម ្ហព័ទ្យធផ្ដលមាន្្ញ្ញជ តិផ្ខ្ែរ និ្ងគូភាគីមាន្្ញ្ញជ តិផ្ខ្ែរ។  
សោយផ្នអកតាមការ្ិកាស្សាវត្ជាវសលើបទ្យបបញ្ដតតិផ្ដលមាន្ស្សាប់ គួបនសនឹំ្ងការចុ្េះស្សាវ

ត្ជាវផ្ទទ ល់កនុងសាថ ប័ន្អនុ្វតតការតាក់ផ្តង និ្ងការពារកិច្ច្ន្ា ទ្យន្ទឹមនឹ្ងចំ្សែេះដឹងមូលោឋ ន្ផ្ដល

ធាល ប់បាន្្ិកាផ្ននកច្ាប់កន្លងមក សាន ថ្ដស្សាវត្ជាវក៏ត្តូវបាន្ច្ងត្កងស ើង។ សៅកនុងកិច្ចស្សាវត្ជាវ 

និ្ងសារណាបញ្ច ប់ការ្ិកាសន្េះ ខ្ញុំបាទ្យ្ូមសវវើការបកស្សាយវភិាគផ្វកផ្ញក សោយផ្បងផ្ច្កបលង់ជា

ពីរ្ំខាន់្ៗដូច្ជា គន្ថីទី្យ១ ៖ របាយការែ៍ចុ្េះកមែ្ិកា និ្ង គន្ថីទី្យ២ ៖ សារណាបញ្ច ប់ការ្ិកា។  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 3 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
គន្ថីទី១ 

របាយការណ៍ចុុះ្មមរិ្ ា 
 

  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 4 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

 ចំ្សពាេះកមែវវីិ្ិកា វវីិសាស្រ្តអប់រ ំ និ្ងរសបៀបវា្់្ទង់ចំ្សែេះដឹងរប្់និ្្សិតច្ាប់កត្មិត

ថាន ក់បរញិ្ញដ បត្ត និ្ងការ្ិកាសៅថាន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់ផ្ននកច្ាប់ មាន្ភាពខុ្្ផ្បលកគ្នន គួរឱ្យកត់

្មាគ ល់។ ថាន ក់បរញិ្ញដ បត្តច្ាប់ កមែវវីិ្ិកាសផ្ទត តសលើការបញ្រ្ញ្ញជ បចំ្សែេះដឹងអំពីនី្តិ តាមរយៈការ

នសពវនាយវធិាន្គតិយុតតិ និ្ងវភិាគត្ទឹ្យ្តីសត្ច្ើន្ជាងឱ្កា្អន្តរាគមន៍្ដល់ការអនុ្វតតវធិាន្ផ្ដលកំពុង

ចូ្លជាវរមាន្ និ្ងត្ប្ិទ្យធិភាពថ្ន្វធិាន្ទំាងសនាេះកនុង្ងគមជាក់ផ្្តង។ ឯការបញ្ច ប់កត្មិត្ិកា

ថាន ក់បរញិ្ញដ បត្តច្ាប់សន្េះ ត្បព័ន្ធបច្ចុបបន្ន និ្្សតិអាច្សត្ជើ្សរ ើ្ បាន្ថា សតើគួរត្បលងសដើមបបីញ្ច ប់ ឬ

្រស្រសារណាសដើមបីបញ្ច ប់? ្ត្មាប់ការ្រស្រសារណា បាន្នតល់ជសត្មើ្ដល់និ្្សតិកនុងការ

្សត្មច្្រស្ររបាយការែ៍្តីពីការចុ្េះកមែ្ិកាសៅកផ្ន្លងហាត់ការណាមួយសលើត្បធាន្បទ្យជាក់

លាក់ផ្ដលខ្លួន្មាន្ចំ្ណាប់អារមែែ៍ ឬច្ងត្កងសាន ថ្ដ្ិកាស្សាវត្ជាវសលើត្បធាន្បទ្យជាក់លាក់មួយ

សោយផ្នអកសលើមូលោឋ ន្គតិយុតតិផ្ដលមាន្ស្សាប់មកវភិាគស្្បតាមសគ្នលគំនិ្តរប្់ខ្លួន្។  

្ត្មាប់ថាន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់ផ្ននកនី្តិភូមិបាល កមែវវីិ្ិកាមាន្លកខែៈពត្ងឹងមូល

ោឋ ន្ថ្ន្ការពិចារណាជំុវញិភូមិបាលសាស្រ្ត និ្ងបទ្យវភិាគសឆលើយតបសៅនឹ្ងការអនុ្វតតកនុង្ងគមជាក់

ផ្្តងសត្ច្ើន្ជាងត្ទឹ្យ្តី។ ការបញ្ច ប់កត្មិតបរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់សន្េះតត្មូវឱ្យនិ្្សតិចុ្េះអនុ្វតតជាក់ផ្្តង

សដើមបផី្្វងរកបញ្ញា  និ្ងច្ងត្កងជាសាន ថ្ដគតិយុតតិ សោយវភិាគសលើត្បធាន្បទ្យណាមួយផ្ដលស្្ប

នឹ្ងចំ្ែូលចិ្តតរប្់និ្្សតិ។ 

ការចុ្េះកមែ្ិកាត្តូវបាន្ចាត់ទុ្យកថាជាលកខខ្ែឌ ចំាបាច់្មួយសដើមបវីា្់ផ្វងចំ្សែេះដឹងរប្់

និ្្សិតមុន្នឹ្ងបញ្ច ប់ថាន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់ផ្ននកភូមិបាលសាស្រ្ត ជាការកិច្ចផ្្វងយល់បផ្ន្ថមពី

ការបំសពញមុខ្ង្ហររប្់អនកច្ាប់សលើឯកសទ្យ្ទាក់ទ្យងនឹ្ងត្បធាន្បទ្យ ក៏ដូច្ជាពត្ងឹងគុែភាពថាន ក់

បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់ និ្ងនតល់ឱ្កា្អនុ្វតតការង្ហរជាអតិបរមាដល់និ្្សិតកនុងទី្យលាន្គតិយុតតិពិត

ត្បាកដមួយ។  ត្បធាន្បទ្យនឹ្ងត្តូវស្សាយចំ្ែងបញ្ញា គតិយុតតតាមរយៈការចុ្េះកមែ្ិកា ការវភិាគ

បញ្ញា កនុងការអនុ្វតតផ្នអកសលើវធិាន្ផ្ដលមាន្ស្សាប់ និ្ងជំហរបញ្ញជ ក់ពីទ្យ្សន្ៈផ្ទទ ល់រប្់និ្្សិតសលើ

ការបកស្សាយត្បធាន្បទ្យនិ្មួយៗ។ 

សោយមាន្ការផ្ែនំា និ្ងជួយសត្ជាមផ្ត្ជងពី្ំណាក់សាស្រសាត ចារយ លី រា នាង និ្ងឱ្កា្

ចុ្េះហាត់ការង្ហរសៅ ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ ខ្ញុំបាទ្យបាន្ផ្្វងយល់ពី ត្បវតតិថ្ន្ការកសកើតការយិាល័យ

ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ ស្វាកមែរប្់ត្កុមសមធាវសីន្េះ រសបៀប្រស្រលិខិ្តតាមផ្បបបទ្យរដឋបាល 

រសបៀប្រស្រទ្យត្មង់លិខិ្តបែតឹ ង រសបៀបសវវើការង្ហរជាត្កុម និ្ងទិ្យដឋភាព្ំខាន់្ៗដថ្ទ្យសទ្យៀតកនុងការ

ត្បឹកាសយាបល់ផ្ននកច្ាប់។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 5 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

ជាបន្តសៅសទ្យៀត ខ្ញុំ្ូមសវវើស្ច្កតីរាយការែ៍សោយ្សងខបអំពី សាថ ប័ន្កមែ្ិកា (ជំពូកទី្យ១) 

ទាក់ទ្យងនឹ្ងការបសងកើតត្កមុសមធាវដូីន្សពញ និ្ងស្វាកមែរប្់ត្កុមសមធាវសីន្េះ។ ព័ត៌មាន្ផ្ដលនឹ្ង

សលើកបង្ហា ញក៏មាន្បញ្ញជ ក់អំពី្កមែភាព និ្ង្មិទ្យធិនលថ្ន្ការចុ្េះកមែ្ិការប្់ខ្ញុំបាទ្យនងផ្ដរ 

(ជំពូកទី្យ២) នងផ្ដរ។ របាយការែ៍ផ្ននកសន្េះ ត្តូវបាន្ច្ងត្កងស ើងផ្នអកតាមការ្មាា ្ន៍្ ្សងកត 

និ្ងការចូ្លរមួអនុ្វតតសោយផ្ទទ ល់កនុង ត្កុមសមធាវដូីន្សពញ កនុងរយៈសពល ពីរផ្ខ្ គឺចាប់ពី ថ្ងងទី្យ២៨ ផ្ខ្

កកកោ ឆ្ន ំ២០១២ រហូតដល់ថ្ងងទី្យ២៨ ផ្ខ្កញ្ញដ  ឆ្ន ំ២០១២។  

 

ជំពូ្ទ១ី អំពីស្ថថ ប័ន្ចុុះ្មមរិ្ ា (ស្្ុមសមធាវីដូន្សពញ) 
 វជិាជ ជីវៈសមធាវ ី ជាវជិាជ ជីវៈមួយឯករាជយ និ្ងស្រ ី ផ្ដលពាក់ព័ន្ធយា ង្ំខាន់្ដល់វ ិ្ ័យ

យុតតិវម៌ សហតុដូសច្នេះសទ្យើបរាល់សមធាវតី្តូវត្បតិបតតិតាម ច្ាប់្តីពីលកខន្តិកៈសមធាវ ី និ្ងត្បត្ពឹតតិសៅបាន្

ផ្តកនុងត្កបខ្ែឌ ថ្ន្គែៈសមធាវ។ី  

 ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ ជាការយិាល័យសាខាថ្ន្សមធាវផី្ខ្ែរមួយ ផ្ដលទ្យទួ្យលបាន្ការអនុ្ញ្ញដ ត

ជាមុន្ ពីត្កមុត្បឹកាគែៈសមធាវ ី សដើមបសីវវើ្កមែភាពវជិាជ ជីវៈ និ្ងទ្យទួ្យលអតិងិជន្ សៅកនុងត្ពេះរាជា

ណាច្ត្កកមពុជា។ សតើត្កុមសមធាវដូីន្សពញ ត្តូវបាន្បសងកើតស ើងតំាងពីសពលណា សហើយមាន្ទ្យទួ្យល

អតិងិជន្សលើស្វាកមែអវីខ្លេះ ?  

 
ផ្្ន្ទី១ ការបស្កើត ន្ិ្រចនារម័ពន្ធស្្ុមសមធាវដីូន្សពញ 

 កនុងផ្ននកសន្េះ ខ្ញុំ្ូមសវវើការបង្ហា ញនូ្វ ត្បវតតិថ្ន្ការបសងកើតត្កមុសមធាវដូីន្សពញ (កថាខ្ែឌ ទី្យ១) 

និ្ងរច្នា្ម័ពន្ធថ្ន្ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ (កថាខ្ែឌ ទី្យ២)។ 

 
្ថាខណឌ ទី១ ការបស ក្ើតស្្ុមសមធាវដូីន្សពញ 
ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ ត្តូវបាន្បសងកើតស ើងតំាងពីផ្ខ្ឧ្ភា ឆ្ន ំ២០១១ សត្កាមកិច្ចនតួច្សនតើម និ្ង

ដឹកនំាសោយ សលាកសមធាវ ី យិច្ ្មិទ្យធិ។ ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ បាន្ចុ្េះបញ្ជ ីការ និ្ងត្តវូបាន្ទ្យទួ្យល

សាគ ល់ជានលូវការសោយ គែៈសមធាវថី្ន្ត្ពេះរាជាណាច្ត្កកមពុជា កាលពីថ្ងងទី្យ១២ ផ្ខ្ឧ្ភា ឆ្ន ំ

២០១១ កនុងការស្នើ្ំុសបើកការយិាល័យសមធាវ ី ផ្ដលមាន្ទី្យតំាង្ថិតសៅ ជាន់្ទី្យ ២ ថ្ន្អគ្នរប៊ែីផ្អ៊ែ្ 

មហាវងីិត្ពេះមុនី្វងស និ្ងកមពុជាសត្កាម ្ង្ហក ត់មសនារមយ ខ្ែឌ ៧មករា រាជធានី្ភនំសពញ។  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 6 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

 ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ មាន្ការសត្បើត្បា្់របូ្ញ្ញដ  ជញ្ជ ឹងពែ៌មា្ រសំលច្សោយ បាវច្ន្ៈ3 

“្ងឃឺម ទុ្យកចិ្តត សជឿជាក់” ( ូហគូដូច្មាន្ភាជ ប់កនុងឧប្ម័ពន្ធ)។ បាវច្នាសន្េះត្តូវបាន្ពន្យល់លមអិត

បផ្ន្ថមសោយ ត្បធាន្ត្កមុសមធាវថីា “្ងឃមឹ” បង្ហា ញពី្ុទិ្យដឋិនិ្យមរប្់សមធាវកីនុងសាថ ប័ន្សន្េះនូ្វ

រាល់សពលនតល់ស្វាកមែជូន្អតិងិជន្ ត្តូវផ្តជាស្វាកមែលអ។ “ទុ្យកចិ្តត” ្ំសៅដល់ ្មតថភាពកនុង

ការបំសពញវជិាជ ជីវៈជូន្អតិងិជន្ និ្ងទំ្យនុ្កចិ្តតរប្់អតិងិជន្ថានឹ្ងទ្យទួ្យលបាន្ជ័យជំន្ៈ។ “សជឿជាក់” 

មាន្ន័្យថា ជំសន្ឿចិ្តតដសែតើ មបាន្សជាគជ័យជូន្អតិងិជន្ និ្ងជាការវាយតថ្មលពីអតិងិជន្រាល់សពល

ទ្យទួ្យលបាន្ស្វាកមែពីត្កមុសមធាវដូីន្សពញ។ 

 សទាេះបីជា ត្កុមសមធាវដូីន្សពញ សទ្យើបផ្តបសងកើតស ើងកនុងឆ្ន ំ២០១១ ផ្តត្បធាន្ត្កមុសមធាវ ី និ្ង

្មាជិកដថ្ទ្យសទ្យៀត ្ុទ្យធផ្តមាន្បទ្យពិសសាវន៍្សលើការង្ហរវជិាជ ជីវៈច្ាប់អ្់សត្ច្ើន្ឆ្ន ំមកសហើយ មុន្

នឹ្ងបង្ហា ញឆន្ទៈស្្បគ្នន បសងកើត ត្កមុសមធាវសីន្េះស ើង។ អតិងិជន្ភាគសត្ច្ើន្ ក៏ត្តូវបាន្ត្បផ្មរត្បមូល 

និ្ងគួបនសនឹំ្ងទំ្យនុ្កចិ្តតរប្់អតិងិជន្ចា្់ៗផ្ដលធាល ប់បាន្ទ្យទួ្យលស្វាកមែពី្មាជិកសមធាវកីនុង

ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ។ 

 
 ្ថាខណឌ ទី២  រចនារម័ពន្ធនន្ស្្ុមសមធាវីដូន្សពញ 

ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ បច្ចុបបន្នមាន្្មា្ភាព សលាកសមធាវ ី យិច្ ្មិទ្យធិ ជាត្បធាន្ត្កមុ

សមធាវដូីន្សពញ សមធាវតី្បកបវជិាជ ជីវៈ ២របូ “សមធាវកីមែ្ិកា” ២របូ ត្បធាន្ផ្ននករដឋបាល និ្ងហិរញ្ដ

វតថុ ជំនួ្យការរដឋបាល ជំនួ្យការសមធាវចំី្នួ្ន្ ៣របូ។4 ត្បធាន្ត្កុមសមធាវដូីន្សពញ ជាសមធាវ ី ផ្ដល

បាន្ចុ្េះបញ្ជ ីគែៈសមធាវ ី ថ្ន្ត្ពេះរាជាណាច្ត្កកមពុជា សៅថ្ងងទី្យ០៩ ផ្ខ្្ីហា ឆ្ន ំ២០០៦ អតតសលខ្ 

៣៦០ ត្តឹមត្តូវតាមច្ាប់ សហើយមាន្្ិទ្យធិសពញលកខែៈ កនុងការត្បកបរបរវជិាជ ជីវៈសមធាវ ី កនុងត្ពេះ

រាជាណាច្ត្កកមពុជា។  

“សមធាវកីមែ្ិកា” ជាសមធាវផី្ដលសទ្យើបបាន្ចុ្េះស ែ្ េះសៅគែៈសមធាវ ី សហើយត្តូវបាន្គែៈ

សមធាវ ី តត្មូវឱ្យចូ្លរមួបសត្មើការង្ហរជា ្ហការ ី កនុងការយិាល័យសមធាវណីាមួយរយៈសពល ១ឆ្ន ំ 

តាមផ្បបបទ្យផ្ដលកំែត់សោយបទ្យបញ្ញជ ថ្នទកនុងរប្់ គែៈសមធាវ ី(សមធាវខី្លេះអាច្មាន្ការអនុ្ញ្ញដ ត

ឱ្យរចួ្នុតពីកមែ្ិកា)។ កមែ្ិកាសន្េះត្តវូ្ថិតសត្កាមការត្តួតពិនិ្តយរប្់សមធាវមីាន ក់ ផ្ដលត្កុម

ត្បឹកាគែៈសមធាវ ី ចាត់តំាងជា ត្បធាន្ទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសលើកមែ្ិកា។ សត្កាយបញ្ច ប់កមែ្ិកា 

                                                 
3
 បាវច្នា មាន្ន័្យថា ពាកយសគ្នលចារកឹ ឬ្មតីជា្ំអាងទុ្យកជាសគ្នលត្បតិបតតិ។ (វច្នានុ្ត្កមផ្ខ្ែរ ្សមតច្ ជូន្ ណាត) 

4
 សោយសារត្កុមសមធាវដូីន្សពញមិន្ទាន់្បាន្សរៀបចំ្ តារាងរច្នា្ម័ពន្ធបុគគលិក និ្ងថាន ក់ដឹកនំា ដូសច្នេះ្មា្ភាព ថ្ន្រច្នា្ម័ពន្ធផ្ដល
បាន្បង្ហា ញត្តូវបាន្ដកស្្ង់សច្ញពីការ្មាា ្ន៍្ត្បធាន្រដឋបាលថ្ន្ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ និ្ងស្ច្កតីបញ្ញជ ក់ពីត្បធាន្ត្កមុសមធាវសីន្េះ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 7 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

ត្កមុត្បឹកាគែៈសមធាវ ី នឹ្ងសវវើស្ច្កតី្សត្មច្ពី ការចុ្េះស ែ្ េះកនុងបញ្ជ ីគែៈសមធាវសីោយផ្នអកសលើ

របាយការែ៍រប្់ត្បធាន្ទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសលើកមែ្ិកា។ 

ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ ផ្តងសរៀបចំ្កិច្ចត្បជំុបុគគលិកសរៀងរាល់មួយផ្ខ្មតង សដើមបី្ របុសាន ថ្ដ សវវើ

បច្ចុបបន្នភាពការង្ហរវវិតតន៍្ងែីៗ ផ្ច្ករផំ្លកបទ្យពិសសាវន៍្នលូវច្ាប់ទាក់ទ្យងនឹ្ងការសោេះស្សាយករែី

សជាគជ័យមួយចំ្នួ្ន្។ កនុងកិច្ចត្បជំុសន្េះ សមធាវរីាល់របូក៏អាច្មាន្ឱ្កា្រាយការែ៍ពីឧប្គគថ្ន្

ការង្ហរ ឬស្នើសយាបល់សៅ ត្បធាន្ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ កនុងករែីមាន្អតិងិជន្ ស្នើឱ្យសោេះស្សាយ

ករែីត្បឹកាសយាបល់ ឬវវិាទ្យពិបាកមួយចំ្នួ្ន្។  

 

ផ្្ន្ទី២ សរវា្មមរបរស់្្ុមសមធាវីដនូ្សពញ 
សដើមបអីាច្ត្បកបវជិាជ ជីវៈជាសមធាវបីាន្ សមធាវតី្តូវ្សត្មច្សោយ ត្កមុត្បឹកាគែៈសមធាវ ីឱ្យ

ត្បកបវជិាជ ជីវៈ សហើយត្តូវសវវើ្ចាច ត្បែិធាន្ជាមុន្ សៅចំ្សពាេះមុខ្សាលាឧទ្យធរែ៍។ 

 
មាត្តា ៣៤ ថ្ន្ច្ាប់្តីពី លកខខ្ន្តិកៈសមធាវ ីឆ្ន ំ១៩៩៥ 

“ខ្ញុំ្ូម្ចាច ត្បែិធាន្ថា នឹ្ងអនុ្វតតវជិាជ ជីវៈរប្់ខ្ញុំ សោយស្ច្កតីថ្ងលងនូរ សោយ្តិ្មប 

ជញ្ដៈ សោយស្ច្កតីសទ្យៀងត្តង់ សោយមនុ្្សវម៌ សោយសាែ រតីឯករាជយ និ្ងសោយសគ្នរពរដឋ

វមែនុ្ញ្ដ និ្ងច្ាប់ទំាងឡាយថ្ន្ត្ពេះរាជាណាច្ត្កកមពុជា”។  

  

ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ ទ្យទួ្យលរាល់អតិងិជន្ សោយមិន្ទាន់្មាន្ការផ្បងផ្ច្កជាក់លាក់សលើ

ជំនាញឯកសទ្យ្ោច់្សោយផ្ កតាមផ្ននកស ើយ សពាលគឺ សមធាវរីាល់របូ ្ុទ្យធផ្តមាន្លទ្យធភាពកនុង

ការការពារកតី និ្ងពិសត្គ្នេះសយាបល់ផ្ននកច្ាប់ និ្ងតាក់ផ្តងលិខិ្តជំនួ្យគតិយុតតសនសងៗ។ អតិងិជន្

ផ្ដល ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ ធាល ប់បាន្ទ្យទួ្យលរមួមាន្ ជន្ជាតិចិ្ន្ ជន្ជាតិសវៀតណាម ជន្ជាតិថ្ង និ្ង

ភាគសត្ច្ើន្ជាជន្ជាតិផ្ខ្ែរផ្ដលរ្់សៅ និ្ងសវវើពាែិជជកមែសៅកនុងត្ពេះរាជាណាច្ត្កកមពុជា។ ស្វាកមែ

ផ្ដលត្កុមសមធាវដូីន្សពញ ទ្យទួ្យលអតិងិជន្ញឹកញាប់ គឺស្វាកមែការពារកតី។ 

ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ ទ្យទួ្យលកំថ្រសៅតាមការឯកភាពគ្នន ជាមុន្ជាមួយអតិងិជន្ តាមទំ្យហំ

ការង្ហរ តាមទំ្យហំ្មតថភាពផ្ដលបាន្បសញ្ចញកនុងការង្ហរសនាេះ តាមការលំបាកថ្ន្ការង្ហរ តាមលទ្យធ

នល្សត្មច្បាន្ ឬតាមតារាងត្បាក់សមា ងកំែត់សោយ គែៈសមធាវសីរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ ថ្ងលស្វាកមែ 

អាច្មាន្ចាប់ពី ២០០ដុលាល រ្ហរដឋ និ្ងស ើងថ្ងលតាមត្បសភទ្យថ្ន្ស្វាកមែ។ អំពីកំថ្រសន្េះ ត្កមុសមធាវ ី

ដូន្សពញ មិន្ធាល ប់មាន្ការតវា ពី ភាគីអតិងិជន្ ឬបែតឹ ងសៅគែៈសមធាវសី ើយ។  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 8 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

សោយសារ ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ ត្បមូលនតុំសមធាវផី្ដលមាន្ឆន្ទៈស្្បគ្នន សទ្យើបអាច្បសងកើតបាន្ 

ដូច្សន្េះសមធាវកីនុងត្កមុ្ុទ្យធផ្តជាប់កាតពវកិច្ចបង់ថ្ងលជួលទី្យតំាងសដើមបបីសត្មើស្វាកមែ។ ចំ្ផ្ែកការ

ផ្បងផ្ច្កនលត្បសយាជន៍្្ត្មាប់សមធាវកីនុងត្កមុ ក៏ត្តូវបាន្សវវើស ើងស្្បតាមការត្ពមសត្ពៀង និ្ងការ

ខិ្តខំ្ត្បឹងផ្ត្បង។ 

 
 ្ថាខណឌ ទី១ ការពារ្ត ី
 ដូច្មាន្ផ្ច្ងកនុង ច្ាប់្តីពី លកខន្តិកៈសមធាវ ីមាត្តា ២ ថា សមធាវ ីអាច្តំណាងកូន្កតី តាម

ការយល់ត្ពមពីកូន្កតី ឬជួយការពារកតី សៅត្គប់សាលាជត្មេះកតី និ្ងត្គប់ដំណាក់កាលថ្ន្នី្តិវវីិ សលើក

ផ្លងផ្តមាន្វធិាន្ហាមឃាត់។ សមធាវអីាច្ជួយការពារកតី និ្ងតំណាងកូន្កតីកនុងបទ្យរដឋបបសវែី និ្ង

សដើមបែតឹ ងរដឋបបសវែីបាន្ ផ្តមិន្អាច្សវវើជាតំណាងជន្ជាប់សចាទ្យបាន្ស ើយ ឬសវវើបាន្ត្តឹម សមធាវ ី

ជួយការពារជន្ជាប់សចាទ្យកនុងសរឿងត្ពហែទ្យែឌ សលើកផ្លងផ្តករែីអនុ្វតតបទ្យបបញ្ដតតិពិស្្។ សមធាវ ី

មាន្ស្រភីាពទ្យទួ្យល ឬមិន្ទ្យទួ្យលអតិងិជន្ ត្ប្ិន្សបើត្បតិបតតិការទំាងឡាយណានទុយពីវធិាន្វជិាជ ជីវៈ 

និ្ងនទុយពីការតត្មូវថ្ន្្មបជញ្ដៈរប្់ខ្លួន្។  

ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ មាន្បទ្យពិសសាវន៍្ទំាងករែីសរឿងរដឋបបសវែី និ្ងសរឿងត្ពហែទ្យែឌ  

សហើយការពារកតីឱ្យអតិងិជន្ រាប់ចាប់ពីសាលាដំបូង សាលាឧទ្យធរែ៍ និ្ងសាលាកំពូល។ ត្កុមសមធាវ ី

ដូន្សពញ ទ្យទួ្យលអតិងិជន្កនុងរបូភាព ការពារកតីមិន្្ូវោច់្ ដូច្ជា ការពារជន្ជាប់សចាទ្យករែីសរឿង

រសំលាភស្ព្ន្ធវៈ តវា កតីបែតឹ ងទាមទាផ្ច្កត្ទ្យពយ្មបតតិ ការពារកតីបែតឹ ងអនុ្វតតកិច្ច្ន្ា ការពារ

កតីបែតឹ ងទាមទាជមងឺចិ្តតជួ្ជុលពយ្ន្កមែជាសដើម។  

 ករែីការពារជន្ជាប់សចាទ្យផ្ដលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងសរឿងរសំលាភស្ព្ន្ធវៈណាមួយ តត្មូវ

ឱ្យសមធាវតី្តូវចុ្េះសាក្ួរព័ត៌មាន្លមអិតថ្ន្្ំែំុសរឿងពីជន្ជាប់សចាទ្យ ផ្្វងរកឯកសារជំនួ្យពី

សៅត្កមស្ុើប្ួរ ចុ្េះពិនិ្តយកផ្ន្លងសកើតសហតុ និ្ងរកសហតុនលសោយ្ំអាងអងគច្ាប់មកសោេះបន្ទុក

កូន្កតីសៅសាលាជត្មេះកតី។ ត្កុមសមធាវដូីន្សពញ ទ្យទួ្យលការពារកតីសោយធានារកាការ្មាង ត់ជូន្ 

អតិងិជន្យា ងខាជ ប់ខ្ជួន្។ 
  
 ្ថាខណឌ ទី២ ពិសស្រុះសោបលផ់្ ន្្ចាប់ ន្ិ្តា្ផ់្ត្លខិិតស្េ្ 
 សត្ៅពី ស្វាកមែការពារកូន្កតីសៅចំ្សពាេះមុខ្ត្កុមត្បឹកាវនិិ្ច្ឆ័យ ត្កុមសមធាវដូីន្សពញ មាន្ស្

វាកមែត្បឹកាសយាបល់ផ្ននកច្ាប់ និ្ងតាក់ផ្តងលិខិ្តសាន មសនសងៗកនុងវ ិ្ ័យគតិយុតតិនងផ្ដរ។  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 9 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

 ការពិសត្គ្នេះសយាបល់ផ្ននកច្ាប់ សមធាវនឹី្ងសឆលើយតបរាល់បញ្ញា រប្់អតិងិជន្ តាមរយៈការ

សាត ប់អងគសហតុ និ្ងពិចារែមូលោឋ ន្គតិយុតតស្្បតាមបរបិទ្យរប្់អតិងិជន្។ ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ 

បាន្នតល់សយាបល់សលើច្ាប់វនិិ្សយាគ ករែីវវិាទ្យច្ាប់ការង្ហរ ការតាក់ផ្តងកិច្ច្ ន្ាជួលជាសដើម។ 

 ការតាក់ផ្តងលិខិ្តសនសងៗ ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ ផ្នអកសលើឋាន្ៈ ឬជំហររប្់អតិងិជន្ និ្ង

បទ្យពិសសាវន៍្តាក់ផ្តងកិច្ច្ ន្ាជាក់ផ្្តងមក្ត្មប្ត្មួលសដើមបអីាច្្ន្ដល់ចំ្ែុច្រមូកនុង

សពលចុ្េះកិច្ច្ន្ា។ 

សដើមបីពត្ងីកស្វាកមែបផ្ន្ថមសផ្ទត តសលើតត្មវូការទី្យនារបច្ចុបបន្ន ត្កុមសមធាវដូីន្សពញ មាន្

គសត្មាង “នតល់ត្បឹកាសយាបល់ផ្ននកមូលបត្ត” នាសពលអនាគតនងផ្ដរ។ បច្ចុបបន្នត្កុមសមធាវសីន្េះ 

កំពុងបែតុ េះបណាត ល និ្ងកសាង្មតថភាពផ្ននកមូលបត្តដល់សមធាវរីប្់ខ្លួន្។ ទ្យន្ទឹមនឹ្ងសន្េះ ត្កុម

សមធាវដូីន្សពញ កំពុងពត្ងីកការយិាល័យ សហើយសត្គ្នងត្តូវការសមធាវបីផ្ន្ថមត្បមាែ ៣របូសទ្យៀត។  

 

ជំពូ្ទ២ី  រ្មមភាព ន្ិ្រមិទធិ្លនន្ការចុុះ្មមរិ្ ា 
 ការចុ្េះកមែ្ិកា ជាឱ្កា្យា ងលអ្ ត្មាប់និ្្សតិច្ាប់ផ្ដលបាន្្ិកាផ្ននកត្ទឹ្យ្តី សហើយ

ត្តូវការផ្្វងយល់ពីទិ្យដឋភាពអនុ្វតតជាក់ផ្្តងសលើបទ្យោឋ ន្គតិយុតតិ។ កនុងរយៈសពលពីរផ្ខ្សន្េះ ខ្ញុំបាទ្យ

ចូ្លរមួកនុងការអនុ្វតត្ កមែភាពមួយចំ្នួ្ន្ (ផ្ននកទី្យ១) សហើយសរៀន្បាន្នូ្វលទ្យធនល្ំខាន់្ៗ ពីការចុ្េះ

កមែ្ិកានងផ្ដរ (ផ្ននកទី្យ២)។  

 
ផ្្ន្ទ១ី រ្មមភាពចុុះ្មមរិ្ ា ន្ិ្បញ្ហា ស្បឈម 
តាមរយៈការចុ្េះកមែ្ិកាសៅត្កុមសមធាវដូីន្សពញ ខ្ញុំបាទ្យមាន្ឱ្កា្ជួប្មាា ្ន៍្ផ្ទទ ល់

ជាមួយនឹ្ងត្បធាន្ត្កមុសមធាវដូីន្សពញ សមធាវដីថ្ទ្យសនសងសទ្យៀត ត្បធាន្រដឋបាល បុគគលិកកនុងត្កុម

សមធាវដូីន្សពញ ទាក់ទ្យងនឹ្ងដំសែើ រការង្ហរថ្ន្សាថ ប័ន្ ការអនុ្វតតវជិាជ ជីវៈសមធាវ ី ការត្បឹកាសយាបល់

កនុងការតាក់ផ្តងសារណា។ តាមរយៈកិច្ច្មាា ្ន៍្ និ្ងការ្សងកតសលើការសត្បើត្បា្់វជិាជ ជីវៈសមធាវ ី

ខ្ញុំបាទ្យសរៀន្្ូត្តបាន្ថា បទ្យពិសសាវន៍្ និ្ងការសរៀន្្ូត្តបផ្ន្ថមពីការវវិតតន៍្ថ្ន្ច្ាប់ វធិាន្ងែីៗ ពិត

ត្តូវការជាចំាបាច់្្ត្មាប់អាជីពសមធាវ ី សត្ពាេះសទាេះបីជា សមធាវធីាល ប់បាន្បញ្ច ប់ការ្ិកាផ្ននកច្ាប់ 

និ្ងមាន្បទ្យពិសសាវន៍្សោេះស្សាយសរឿងកតី ផ្តបទ្យបបញ្ដតតិងែីៗផ្តងមាន្ឥទ្យធិពលសលើលទ្យធនលថ្ន្្ំែំុ

សរឿងផ្ដលសមធាវតី្តូវបសត្មើជូន្អតិងិជន្។  

កនុងរយៈសពលចុ្េះកមែ្ិកាសដើមបីផ្្វងយល់ពីបញ្ញា ផ្ដលអាច្សកើតមាន្សោយសារការចុ្េះកិច្ច

្ន្ាជួល សហើយសផ្ទត តផ្តសលើត្បធាន្បទ្យសគ្នល  “ភតិ្ន្ាចុ្េះសោយ្ហព័ទ្យធជាភតិកៈ និ្ងអានុ្



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 10 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

ភាពចំ្សពាេះ្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត” ខ្ញុំបាទ្យមិន្ទាន់្បាន្រកស ើញបញ្ញា ជាក់ផ្្តងទាក់ទ្យងនឹ្ងត្បធាន្បទ្យ

សន្េះស ើយ សត្ពាេះ្ូមបផី្តបទ្យពិសសាវន៍្កន្លងមករប្់ ត្កុមសមធាវដូីន្សពញ ក៏បាន្ឱ្យដឹងថា មិន្ធាល ប់

បាន្ជួបបញ្ញា សោយសារផ្ត ភតិកៈមាន្្មា្ភាព្ហព័ទ្យធស ើយ។ ការទាញសហតុនលទុ្យកជាមុន្

អំពីបញ្ញា ផ្ដលអាច្សកើតមាន្សោយសារភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ្ហព័ទ្យធសន្េះ ជាការបង្ហា ញពីទ្យ្សន្ៈ 

វ ិ្ ័យ និ្ងច្មងល់ផ្ទទ ល់ខ្លួន្ មកវភិាគរកដំសណាេះស្សាយនគួបនឹ្ងសគ្នលការែ៍គតិយុតតប ុសណាណ េះ។  

សោយសារផ្ត ខ្ញុំបាទ្យមាន្ភាពមមាញឹកកនុងការបំសពញភារកិច្ចជាប់កិច្ច្ន្ាការង្ហរជាមួយ

នឹ្ងសាថ ប័ន្ការង្ហរផ្ទទ ល់ខ្លួន្ ខ្ញុំបាទ្យមិន្មាន្ឱ្កា្ចុ្េះកមែ្ិកាសពញមួយថ្ងងស ើយ និ្ងជាប់លាប់

ស ើយ។ ម ាងសទ្យៀតសោយសហតុសមធាវទំីាងអ្់កនុងត្កុមសមធាវដូីន្សពញ មាន្ភារកិច្ចជាប់ខ្លួន្កនុងការ

ត្បឹកាសយាបល់ដល់អតិងិជន្ និ្ងជួន្កាលត្តូវសច្ញសៅនតល់ស្វាកមែសៅតាមបណាត សខ្តត សទ្យើបខ្ញុំក៏

មិន្មាន្ឱ្កា្បាន្ចុ្េះជាប់មូលោឋ ន្ថ្ន្ការអនុ្វតតការង្ហរជាសមធាវសី ើយ។ សទាេះបីជាយា ងសន្េះកតី ខ្ញុំ

បាទ្យធាល ប់បាន្ចូ្លរមួ្រស្រពាកយបែតឹ ងទាមទាឱ្យ្ងត្បាក់កនុងសរឿងរដឋបបសវែី ចូ្លរមួសលើកជា

សយាបល់ផ្ននកច្ាប់កនុងវវិាទ្យកិច្ច្ន្ា នតល់សយាបល់សលើការរច្នាសគហទំ្យព័រ...។ សោយរយៈសពលថ្ន្

ការចុ្េះកមែ្ិកាក៏មាន្រយៈសពលខ្លីសទ្យៀតសសាត សទ្យើបញំាងឱ្យរបាយការែ៍កមែ្ិកាអាច្មិន្្ូវ

ពែ៌នាបាន្លមអិតពិសាត រ។ 

 
ផ្្ន្ទី២ រមទិធិ្លនន្ការចុុះ្មមរិ្ ា 
ខ្ញុំសរៀន្បាន្នូ្វបញ្ញា  និ្ងដំសណាេះស្សាយជាក់លាក់មួយចំ្នួ្ន្ទាក់ទ្យងនឹ្ងការសរៀបចំ្កិច្ច្ន្ា 

តាមរយៈដំបូនាែ ន្ពីសមធាវវីជិាជ ជីវៈថ្ន្សាថ ប័ន្សន្េះ។ មិន្ត្តឹមផ្តប ុែណឹ ង កនុងសពលចុ្េះកមែ្ិកា ខ្ញុំអាច្

យល់ដឹង្ីុជសត្ៅផ្ងមសទ្យៀត និ្ងទ្យទួ្យលបាន្បទ្យពិសសាវន៍្ពីរសបៀបសវវើការង្ហររប្់អនកច្ាប់ រសបៀប

សវវើការង្ហរជាត្កមុ រសបៀបរកាទុ្យកឯកសារតាមលំោប់សរឿងកតីជាសដើម។  

សត្ៅពីភារៈជំនួ្យការរដឋបាលទូ្យសៅ ខ្ញុំបាទ្យក៏មាន្ឱ្កា្ចូ្លរមូស្សាវត្ជាវនូ្វអតថបទ្យច្ាប់ 

និ្ងពាយាមផ្្វងរកមូលោឋ ន្ផ្ននកច្ាប់្ត្មាប់ជួយ្ត្មួលដល់សមធាវកីនុងការជផ្ជកពិភាកា

ពិសត្គ្នេះសយាបល់ផ្ននកច្ាប់ជូន្អតិងិជន្នងផ្ដរ។ ថាន ក់ដឹកនំាថ្ន្ត្កុមសមធាវដូីន្សពញ បាន្ផ្ែនំា

បផ្ន្ថមដល់របូខ្ញុំសលើការសរៀបចំ្ច្ងត្កង និ្ងការ្រស្រនូ្វសារណាបញ្ច ប់ការ្ិកាសលើត្បធាន្បទ្យ 

សហើយ ផ្ងមទំាងបាន្អនុ្ញ្ញដ តឱ្យខ្ញុំបាទ្យបាន្្ិកា និ្ងពិនិ្តយគត្មូកិច្ច្ន្ាសនសងៗ ដូច្ជា កិច្ច-

្ន្ាជួលអាគ្នរ កិច្ច្ន្ាពាែិជជកមែ កិច្ច្ន្ាការង្ហរ...។ ការចូ្លរមួពិនិ្តយកិច្ច្ន្ាមួយ

ចំ្នួ្ន្ បាន្កាល យជាទុ្យន្ដ៏្ំខាន់្្ត្មាប់ខ្ញុំបាទ្យកនុងការនតល់សយាបល់ផ្ទទ ល់ខ្លួន្ត្ត ប់សៅវញិ សដើមបី

ចូ្លរមួកនុងការផ្កលមអឱ្យកិច្ច្ន្ាជួលមួយឱ្យមាន្គុែភាព និ្ងពត្ងឹង្មតថភាពថ្ន្ការយល់ដឹង



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 11 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

រប្់ខ្ញុំបាទ្យ។ ដូច្គ្នន ផ្ដរ ការពិនិ្តយ និ្ងវភិាគកិច្ច្ន្ាខ្លេះរប្់ខ្ញុំបាទ្យ បាន្កាល យជាលទ្យធនលថ្ន្ការ

ង្ហរមួយ  សត្ពាេះត្តូវបាន្ទ្យទួ្យលសាគ ល់សោយសមធាវវីជិាជ ជីវៈ្សត្មច្យកសៅអនុ្វតតជានលូវការ។ 

ខ្ញុំសជឿជាក់ថា រាល់ការចុ្េះកមែ្ិកាសលើកសន្េះ បាន្នតល់ជាទុ្យន្សោយសត្បៀបកនុងការបំសពញតួ

នាទី្យជាអនកច្ាប់មាន ក់ និ្ងគតិកនុងការវភិាគបញ្ញា ថ្ន្ត្បធាន្បទ្យ “ភតិ្ន្ាចុ្េះសោយ្ហព័ទ្យធជាភតិ-

កៈ និ្ងអានុ្ភាពចំ្សពាេះ្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត” ផ្ដលខ្ញុំនឹ្ងតាក់ផ្តងបទ្យអន្តរាគមន៍្ទំាងស្្ងុតាមរយៈ 

គន្ថីទី្យ២ (សារណា)។ 

  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 12 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 គន្ថីទី២ 
ស្ថរណា  

 
ភតិរន្ាចុុះសោយរហព័ទធជាភតិ្ៈ ន្ិ្ 

អាន្ុភាពចំសពាុះរហព័ទធម្ខា ្សទៀត 

 
  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 13 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

្ត្មាប់ត្បសទ្យ្ត្បជាវិបសតយយសលើពិភពសលាក ជាពិស្្រដឋហតថសលខី្ថ្ន្ស្ច្កតីត្បកា្

ជា្កល្តីពី្ិទ្យធមនុ្្ស ្ុទ្យធផ្តត្បកា្ទ្យទួ្យលសាគ ល់  ្ិទ្យធិស្ែើគ្នន រប្់ពលរដឋទំាងពីរសភទ្យ ចំា

បាច់្ត្តូវផ្តមាន្សៅចំ្សពាេះមុខ្ច្ាប់។ ជាក់ផ្្តង រដឋវមែនុ្ញ្ដ ផ្ដលជាច្ាប់កំពូលថ្ន្ត្ពេះរាជាណា-

ច្ត្កកមពុជា ក៏បាន្ត្បកា្ទ្យទួ្យលសាគ ល់រចួ្សហើយថា “បុរ្ និ្ងស្រ្តីមាន្្ិទ្យធិស្ែើគ្នន កនុងត្គប់វ ិ្ ័យ

ទំាងអ្់ ជាពិស្្កនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ងត្គួសារ”5។ កនុងនី្តិផ្ខ្ែរ្ម័យទំ្យសន្ើប ្ិទ្យធិទាក់ទ្យងនឹ្ង

សភទ្យ រតឹផ្តមាន្្មភាពជាក់លាក់ផ្ងមសទ្យៀត សៅសពលផ្ដល្មព័ន្ធថ្ន្សភទ្យត្តូវបាន្ច្ងរតឹសោយ

ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមនលូវច្ាប់ ពិស្្្មភាពសលើ្ិទ្យធិត្គប់ត្គង និ្ងផ្បងផ្ច្កត្ទ្យពយកនុងរបប

ត្ទ្យពយ្មបតតិរមួមួយ។ ត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ ត្តវូបាន្ពន្យល់សោយ ត្កមរដឋបបសវែី6 ថា ជាត្ទ្យពយ្មបតតិ

ឡាយ ផ្ដលបតីត្បពន្ធទំាង្ងខាង ឬផ្តមាខ ងទ្យទួ្យលបាន្សៅកនុងអំ ុងសពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ សលើក

ផ្លងផ្តត្ទ្យពយ្មបតតិសោយផ្ ក។ អានុ្ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ បាន្នតល់្ិទ្យធិត្គប់ត្គង និ្ងសត្បើត្បា្់

ត្ទ្យពយរមួ និ្ងកាតពវកិច្ចរប្់បតី ឬត្បពន្ធ ផ្ដលទ្យទួ្យលបាន្ឋាន្ៈ ជា្ហព័ទ្យធ តាមការចុ្េះបញ្ជ ីអាពាហ៍

ពិពាហ៍ត្តឹមត្តូវស្្បច្ាប់ កនុងសពលបំសពញកាតពវកិច្ចចំាបាច់្រមួគ្នន សដើមបីត្ទ្យត្ទ្យង់ជីវភាពរមួ។  

មុន្នឹ្ងបកស្សាយសលើត្បធាន្បទ្យ “ភតិ្ន្ាចុ្េះសោយ្ហព័ទ្យធជាភតិកៈ និ្ងអានុ្ភាព

ចំ្សពាេះ្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត" ជាបឋម សយើងគបបីផ្្វងយល់ពីខ្លឹមសារថ្ន្ពាកយគន្លឹេះកនុងត្បធាន្បទ្យសន្េះ

មាន្ដូច្ជា “្ហព័ទ្យធ” និ្ង“ភតិ្ន្ា” ជាមុន្្ិន្។   
តាម្ទាទ នុ្ត្កម ផ្ននករដឋបបសវែី ្ហព័ទ្យធ ្ំសៅសៅសលើ បតី ឬត្បព័ន្ធ ឬទំាងបតី ទំាងត្បពន្ធ 

ផ្ដលទ្យទួ្យលបាន្ឋាន្ៈជា្ហព័ទ្យធសន្េះ សត្កាយពីបាន្ចុ្េះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្តឹមត្តវូតាមច្ាប់។7 

ដូច្គ្នន ផ្ដរ អាពាហ៍ពិពាហ៍នឹ្ងមាន្អានុ្ភាព សោយការោក់ពាកយ្ំុសរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការជូន្

ដំែឹងជាសាធារែៈ ការចុ្េះកិច្ច្ន្ាអាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ងការចុ្េះបញ្ជ ីសៅចំ្សពាេះមុខ្មញ្រ្ន្តីអត្តានុ្-  
កូលោឋ ន្។8 ជាងសន្េះសទ្យៀត ្ហព័ទ្យធត្តូវមាន្ចំ្ផ្ែកបន្ទុកសលើសសាហ៊ែុយផ្ដលសកើតសច្ញពីអាពាហ៍

ពិពាហ៍សោយពិចារណាសៅសលើត្ទ្យពយ្មបតតិ ត្បាក់ចំ្ែូល និ្ងសាថ ន្ភាពសនសងៗសទ្យៀត9 ឬជាការ

ទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសោយសាមគគីរប្់បតីត្បពន្ធ ចំ្សពាេះកាតពវកិច្ចសដើមបបុីពវសហតុរកាជីវភាពរមួ។  

                                                 
5
 មាត្តា៤៥ ថ្ន្រដឋវមែនុ្ញ្ដ ថ្ន្ត្ពេះរាជាណាច្ត្កកមពុជា 

6
 មាត្តា ៩៧៣ (ត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ) ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 

7
 ្ទាទ នុ្ត្កម ផ្ននករដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ (ទំ្យព័រ ២២) 

8
 មាត្តា ៩៥៥ (ការោក់ពាកយ្ំុសរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ងការចុ្េះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍) ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី 

9
 មាត្តា ៩៧១ (ចំ្ផ្ែកបន្ទុកថ្ន្សសាហ៊ែុយអាពាហ៍ពិពាហ៍) ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 14 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

ភតិ្ន្ា ជាកិច្ច្ន្ាមួយផ្ដល ភាគីមាខ ង (ភតិបតី ឬអនកជួល) នតល់សៅឱ្យភាគីមាខ ងសទ្យៀត 

(ភតិកៈ ឬអនកទ្យទួ្យលជួល) សដើមបីសត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យនល ពីវតថុណាមួយ សោយយកថ្ងល។10 ភតិ

្ន្ា ឬកិច្ច្ន្ាជួលអច្លន្វតថុ មាន្ពីរត្បសភទ្យ គឺ ភតិ្ន្ារយៈសពលខ្លី ផ្ដលអាច្សវវើស ើង

សោយផ្ទទ ល់មាត់ និ្ង  ភតិ្ន្ារយៈសពលផ្វង ផ្ដលតត្មវូឱ្យសវវើជាលាយលកខែ៍អកសរ កនុងករែី

ជួលសលើ្ពី ១៥ឆ្ន ំ។ ភាពខុ្្គ្នន រវាង ការជួលរយៈសពលខ្លី និ្ងរយៈសពលផ្វង គឺការជួលរយៈសពល

ផ្វង បសងកើតបាន្ជា “្ិទ្យធិភែឌិ ក” ផ្ដលជា្ិទ្យធិត្គប់ត្គងសោយចំ្សពាេះសលើវតថុ ផ្ដលអាច្អេះអាងបាន្

ចំ្សពាេះបុគគលដថ្ទ្យសទ្យៀតបាន្ ចំ្ផ្ែកការជួលរយៈសពលខ្លី គឺត្គ្នន់្ផ្តជា្ិទ្យធិផ្ទទ ល់ខ្លួន្រវាងអនកជួល 

និ្ងភតិ្ន្ាបតីផ្តប ុសណាណ េះ។ សោយសហតុផ្ត្ិទ្យធិផ្ទទ ល់ខ្លួន្អនុ្វតតបាន្ចំ្សពាេះផ្តរវាងភាគីថ្ន្កិច្ច

្ន្ា ការ្ិកាស្សាវត្ជាវសន្េះ នឹ្ងវភិាគផ្តរបបគតិយុតតិថ្ន្កិច្ច្ន្ាជួលរយៈសពលខ្លីប ុសណាណ េះ។ 
ភតិ្ន្ា មាន្អានុ្ភាព សោយភាគីមាខ ង ្ន្ាថា ឱ្យភាគីមាខ ងសទ្យៀត សត្បើត្បា្់ និ្ង

អាស្្័យនល ពីវតថុណាមួយ ចំ្ផ្ែកភាគីមាខ ងសទ្យៀត ្ន្ាថា បង់ថ្ងលឈនួលចំ្សពាេះវតថុជួលសនាេះ។11 

តាមរយៈអានុ្ភាពថ្ន្ភតិ្ន្ា គូភាគីត្តូវបំសពញកាតពវកិច្ចដល់គ្នន សៅវញិសៅមកស្្បតាមខ្លឹមសារ

ថ្ន្កិច្ច្ន្ា និ្ងសគ្នលការែ៍ថ្ន្ភាពសសាែ េះត្តង់។ 
ភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ ជាត្បសភទ្យកិច្ច្ន្ាពិស្្មួយ និ្ងត្តូវបាន្សគសត្បើត្បា្់ជាញឹក

ញាប់ សហើយអវីផ្ដលជាចំ្សណាទ្យបញ្ញា សនាេះគឺ ការចុ្េះកិច្ច្ន្ាជួលអច្លន្វតថុឱ្យសៅភតិកៈសៅលីវ 

ផ្ដលសត្កាយមកភតិកៈរបូសនាេះបាន្សរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬការចុ្េះកិច្ច្ន្ាជួលសោយ្ហព័ទ្យធជា 

ភតិកៈ សតើអាច្មាន្ឥទ្យធិពលអនុ្វតតន៍្កាតពវកិច្ចដល់្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត ត្ប្ិន្សបើបតី និ្ងត្បពន្ធ្ ថិត

កនុងរបបត្ទ្យពយរមួ? ចុ្េះត្ប្ិន្សបើ សពលចុ្េះកិច្ច្ន្ាជួល ភតិកៈបាន្សត្បើ្មា្ភាពជា្ហព័ទ្យធ ផ្ត

សពលស្នើ្ំុរលំាយកិច្ច្ន្ាសទ្យើបដឹងថា ពួកសគត្គ្នន់្ផ្តជា កូន្បំែុលរមួ សោយសារមិន្បាន្ចុ្េះ

បញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍វញិ?  

សដើមបសីោេះស្សាយបញ្ញា ទំាងសន្េះ ចំ្ែង “ភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ្ហព័ទ្យធ”12 ត្តវូការកិច្ចអន្តរា

គមន៍្ជាក់លាក់សោយអនុ្សលាមតាម “របបគតិយុតតិថ្ន្ភតិ្ន្ា” (ជំពូកទី្យ១) មួយជាចំាបាច់្ សទ្យើប

កិច្ច្ន្ាមាន្ “អានុ្ភាព” អនុ្វតតវបិាកកមែថ្ន្ភតិ្ន្ា (ជំពូកទី្យ២)។  

                                                 
10

 មាត្តា ៥៩៦ (និ្យមន័្យថ្ន្ភតិ្ន្ា) ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 
11

 មាត្តា ៥៩៧ (ការបសងកើតភតិ្ន្ា) ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 
12

 ភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ្ហព័ទ្យធ កនុងការស្សាវត្ជាវសន្េះ គឺ្ត្មាប់នតល់ភាពង្ហយស្្ួលដល់ការនិ្យាយសយាងប ុសណាណ េះ 
សហើយពំុមាន្ឥទ្យធិពលណាមួយសលើការបកស្សាយ ឬដំសែើ រការថ្ន្កិច្ច្ន្ាតាមនលូវច្ាប់ស ើយ។ ភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 15 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

ជំពូ្ទ១ី របបគតយិតុតនិន្ភតរិន្ា 
ជាសគ្នលការែ៍ សៅកនុងកិច្ច្ន្ាសទ្យវភាគី ការត្ពមសត្ពៀងរវាងបុគគល និ្ងបុគគលកតី ឬរវាងនី្តិ

បុគគល និ្ងរបូវន័្តបុគគលកតី រផ្មងផ្តងបសងកើតចំ្ែងកាតពវកិច្ចដល់គូភាគីថ្ន្កិច្ច្ន្ា ផ្ដលចំាបាច់្

ត្តូវបំសពញឱ្យគ្នន សៅវញិសៅមកស្្បតាមតថ្មល្ មមូលគ្នន ។ តាមត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ ភតិ

្ន្ា បាន្បសងកើតកាតពវកិច្ចបង់ថ្ងល សលើវតថុសត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យនលរប្់ ភតិកៈ និ្ងករែីយកិច្ច

នតល់វតថុ រប្់ភតិបតី តាមការបង្ហា ញឆន្ទៈត្ពមសត្ពៀង។ បបញ្ដតតិទំាងសន្េះ មាន្ន័្យថា ចំ្ែងកាតពវ

កិច្ចថ្ន្កិច្ច្ន្ា មាន្អានុ្ភាពត្តឹមផ្តគូភាគីផ្ដលត្ពមសត្ពៀងបសងកើត្ិទ្យធិ និ្ងកាតពវកិច្ច សហើយតត្មវូ 

ឱ្យបំសពញជូន្គ្នន សៅវញិសៅមកស្្បតាមកិច្ច្ន្ា ឬការត្ពមសត្ពៀង។ ដូសច្នេះ បតីត្បពន្ធបាន្ចុ្េះហតថ

សលខាបសងកើតកាតពវកិច្ចតាមរយៈកិច្ច្ន្ារមួគ្នន មួយ បតី និ្ងត្បពន្ធសនាេះត្តូវជាប់កាតពវកិច្ចរមួគ្នន ។ 
កនុងនី្តិផ្ខ្ែរ របបគតិយុតតផ្ដលត្តូវអនុ្វតតសលើភតិ្ន្ាជួលសោយ្ហព័ទ្យធ រមួមាន្ ៖ 

 ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 
 ច្ាប់្តីពី ការអនុ្វតតត្កមរដឋបបសវែី ចុ្េះថ្ងងទី្យ៣១ ផ្ខ្ឧ្ភា ឆ្ន ំ២០១១ 
 ច្ាប់ភូមិបាល ឆ្ន ំ២០០១ 
 ច្ាប់្តីពី អាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ងត្គសួារ ឆ្ន ំ១៩៨៩ 
 ត្កឹតយច្ាប់ ៣៨ ត្ក.ច្ ្តីពី កិច្ច្ន្ា និ្ងការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តវួសត្ៅកិច្ច្ន្ា ចុ្េះថ្ងងទី្យ

២៨ ផ្ខ្តុលា ឆ្ន ំ១៩៨៨ 
 
តាមច្ាប់ភូមិបាល  ឆ្ន ំ២០០១ ការជួលអច្លន្វតថុ ត្តូវបាន្ផ្ច្ងកនុងមាត្តា ១០៦ ដល់ 

មាត្តា ១១៣។ ការជួលអច្លន្វតថុ គឺជាកិច្ច្ន្ាមួយត្បសភទ្យ សោយភាគីមាច ្់ត្ទ្យពយស្្បច្ាប់សវវើ

ការសនទរ្ិទ្យធិសត្បើត្បា្់ សៅឱ្យភាគីមាខ ងសទ្យៀត ្ត្មាប់រយៈសពលមួយកំែត់ សដើមបទី្យទួ្យលបាន្មកវញិ

នូ្វតថ្មលឈនួលតប្នង ស្្បតាមទ្យត្មង់ថ្ន្ការត្ពមសត្ពៀងមួយជាក់លាក់។ សៅកនុងច្ាប់កមពុជា ការ

ជួលអច្លន្វតថុត្តូវបាន្កំែត់ និ្ងទ្យទួ្យលសាគ ល់សោយច្ាប់ភូមិបាល អនុ្សលាមតាមមាត្តា ១០៦ ៖ 
 

មាត្តា ១០៦ ថ្ន្ច្ាប់ភូមិបាល 

កមែ្ិទ្យធិករថ្ន្ត្ទ្យពយជាអច្លន្វតថុអាច្ជួលត្ទ្យពយរប្់ខ្លួន្ឱ្យអនកដថ្ទ្យបាន្។ ការជួលជា កិច្ច

្ន្ា ផ្ដលកមែ្ិទ្យធិករថ្ន្ត្ទ្យពយមួយត្បគល់ត្ទ្យពយសនាេះ ឱ្យជន្ណាមាន ក់សត្បើត្បា្់ កនុងរយៈសពល

មួយសោយយកជាត្បាក់ឈនួលមកវញិយា ងសទ្យៀងទាត់តាម្មាមាត្ត ថ្ន្រយៈសពលសត្បើត្បា្់។ 

                                                                                                                                                         

្ហព័ទ្យធ ត្តូវបាន្ពាយាមបកស្សាយសោយ អនកច្ងត្កងថា ជា កិច្ច្ន្ាជួលអច្លន្វតថុមួយ ផ្ដលគូភាគីមាន្ ្មា្
ភាព បតី ឬត្បពន្ធ ឬទំាងបតីត្បពន្ធ ចុ្េះកិច្ច្ន្ានតល់្ុពលភាព និ្ង្ន្ាអនុ្វតតកាតពវកិច្ច។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 16 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

កិច្ច្ន្ាថ្ន្ការជួលអច្លន្វតថុសៅថា ភតិ្ន្ា។ កិច្ច្ន្ាជួលអច្លន្វតថុ មាន្ពីរយា ងគឺ 

ការជួលរយៈសពលមិន្កំែត់ និ្ងការជួលរយៈសពលកំែត់។ ការជួលរយៈសពលកំែត់មាន្ 

ការជួលរយៈសពលខ្លីអាច្បន្តជាងែីបាន្ និ្ងការជួលរយៈសពលផ្វង ១៥ (ដប់ត្បំា)ឆ្ន ំ ឬសលើ្។ 

 

សោយអានុ្ភាពថ្ន្ មាត្តា ៨០ (វសិសាវន្កមែនូ្វបទ្យបបញ្ដតិតមួយចំ្នួ្ន្ថ្ន្ច្ាប់ភូមិបាល ឆ្ន ំ

២០០១) ថ្ន្ច្ាប់្តីពី ការអនុ្វតតត្កមរដឋបបសវែី បាន្ត្បកា្និ្រាករែ៍ មាត្តាទំាងឡាយទាក់ទ្យង

នឹ្ងការជួលអច្លន្វតថុកនុងច្ាប់ភូមិបាល ឆ្ន ំ២០០១ សត្កាមសពលច្ាប់សន្េះ ចាប់សនតើមអនុ្វតត។ ដូសច្នេះ

ត្កមរដឋបបសវែី មាន្អានុ្ភាពលុបសលើបបញ្ដតិតទំាងឡាយកនុងច្ាប់ភូមិបាល ឆ្ន ំ២០០១ អំពីការជួល

អច្លន្វតថុ។ 
 
តាមត្កឹតយច្ាប់ ៣៨ ត្ក.ច្ ្តីពី កិច្ច្ន្ា និ្ងការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសត្ៅកិច្ច្ន្ា ឆ្ន ំ១៩៨៨ 

បាន្នតល់ការពន្យល់ពាកយ “កិច្ច្ន្ា” ថាគឺជា ឆន្ទេះត្ពមសត្ពៀងរវាងបុគគលពីរនាក់ ឬសត្ច្ើន្នាក់ 

សដើមបីបសងកើត ផ្កផ្ត្ប ឬរលំត់ កាតពវកិច្ចមួយ ឬសត្ច្ើន្ ផ្ដលទាក់ទិ្យន្នឹ្ងខ្លួន្។13 ចំ្ផ្ែក “កិច្ច្ន្ាថ្ន្

ការជួល” កនុងត្កឹតយច្ាប់ ៣៨ សន្េះបាន្ផ្ច្ងកនុងបបញ្ដតិតថ្ន្មាត្តា ១០០ ដល់មាត្តា១១១ ផ្ដល

កំែត់ការជួលត្តឹមការ្ន្ាថាជួលវតថុឱ្យសត្បើត្បា្់សោយគិតថ្ងល។ កនុងត្កឹតយសន្េះ រាល់ការជួល

ផ្ដលមាន្កំែត់រយៈសពលសលើ្ពីមួយឆ្ន ំ ត្តូវសវវើជាលាយលកខែ៍អកសរ ឬសបើគ្នែ ន្ការកំែត់រយៈ

សពលថ្ន្ការជួល កិច្ច្ន្ាមាន្កំន្ត់យា ងយូរ ១២ឆ្ន ំ។ ត្កឹតយដផ្ដលបាន្បបញ្ដតិតថា សបើអនកជួល

សាល ប់ កិច្ច្ន្ាថ្ន្ការជួលត្តូវផ្តអនុ្វតតបន្ត ផ្តសបើអនកទ្យទួ្យលជួលសាល ប់វញិ កិច្ច្ន្ាថ្ន្ការជួលនឹ្ង

ផ្លងយកមកអនុ្វតតបាន្លុេះណាផ្តទាយាទ្យផ្លងច្ង់ជួលបន្តសៅសទ្យៀត។  

 
មាត្តា ១០០ ថ្ន្ត្កឹតយច្ាប់ ៣៨ ត្ក.ច្ ្តីពី  កិច្ច្ ន្ា និ្ងការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តវូសត្ៅកិច្ច្ ន្ា 
ការជួល ជាកិច្ច្ន្ាផ្ដលអនកជួល្ន្ាផ្ដលអនកជួល្ន្ាថា នឹ្ងនតល់សៅឱ្យអនកទ្យទួ្យលជួល

នូ្វវតថុណាមួយសដើមបីសត្បើត្បា្់ ជាបសណាត េះអា្ន្ន សោយតត្មូវឱ្យគិតថ្ងលថ្ន្ការជួលវតថុសនាេះឱ្យ

អនកជួល។ 
វតថុផ្ដលអាច្ជួលបាន្សនាេះ គឺវតថុផ្ដលជាអច្លន្វតថុ ឬជាច្លន្វតថុ។ 
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 មាត្តា ១ ថ្ន្ត្កឹតយច្ាប់ ៣៨ ត្ក.ច្ ្តីពី កិច្ច្ន្ា និ្ងការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសត្ៅកិច្ច្ន្ា 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 17 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

សោយសារអានុ្ភាពថ្ន្មាត្តា ៧៩ (និ្រាករែ៍នូ្វបទ្យបបញ្ដតិតមួយចំ្នួ្ន្ថ្ន្ត្កឹតយច្ាប់ សលខ្

៣៨ ត្ក.ច្ ្តីពី កិច្ច្ន្ា និ្ងការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសត្ៅកិច្ច្ន្ា) ថ្ន្ច្ាប់្តីពី ការអនុ្វតតត្កមរដឋ

បបសវែី មាត្តាទំាងឡាយផ្ដលបាន្បបញ្ដតតិពី កិច្ច្ន្ាថ្ន្ការជួល ត្តូវបាន្បាត់បង់អានុ្ភាព

ទំាងស្្ុង សហើយត្តូវអនុ្វតតសោយសយាងសលើត្កមរដឋបបសវែី និ្ងច្ាប់អនុ្វតតត្កមរដឋបបសវែីវញិ។ 
 

កនុងន័្យគតិយុតតិកនុងត្កមរដឋបបសវែីវញិ “កិច្ច្ន្ា”14 គឺជា កិរយិាផ្ដលបុគគលពីរនាក់ ឬ

សត្ច្ើន្នាក់មាន្ឆន្ទៈត្តូវគ្នន ត្ពមបសងកើត ផ្កផ្ត្ប ឬរលំត់នូ្វកាតពវកិច្ច។ កិច្ច្ន្ាមួយ មាន្អានុ្ភាព

សពលផ្ដលភាគីមាខ ង្ផ្មតងឆន្ទៈភាជ ប់ខ្លួន្ជាមួយនឹ្ងចំ្ែងគតិយុតតិកនុងការោក់្ំសែើ  សហើយភាគី

មាខ ងសទ្យៀតយល់ស្្បទ្យទួ្យល។ តាមមាត្តា ៥៩៦ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែីដផ្ដល បាន្កំែត់ថា “ភតិ

្ន្ា” ជាកិច្ច្ន្ាមួយ ផ្ដលភាគីមាខ ង ឱ្យភាគីមាខ ងសទ្យៀតសត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យនលពីវតថុណា

មួយសោយយកថ្ងល។ សហើយជាសគ្នលការែ៍ ភតិ្ន្ា ត្គ្នន់្ជាការសនទរ្ិទ្យធិត្គប់ត្គង ផ្ដល្ំសៅ

ដល់ភាពមិន្បសងកើត្ិទ្យធិភែឌិ ត មិន្   បណាត លឱ្យ្ិទ្យធិភែឌិ តបាត់បង់សបតិកភែឌ រប្់បុគគលណា

មួយ។ ភតិ្ន្ាត្តូវមាន្អានុ្ភាព15 សោយភាគីមាខ ង្ន្ាថា ឱ្យភាគីមាខ ងសទ្យៀតសត្បើត្បា្់ និ្ង

អាស្្័យនលពីវតថុណាមួយ ចំ្ផ្ែកឯភាគីមាខ ងសទ្យៀត្ន្ាថា បង់ថ្ងលឈនួលចំ្សពាេះវតថុសនាេះ។ កនុង

ន័្យសន្េះ ភតិ្ន្ា មិន្បាន្ទាមទាោច់្ខាតត្តូវផ្តសវវើស ើងជាលាយលកខែ៍អកសរស ើយ ផ្តវបិាក

អាច្សកើតមាន្សៅសពលភតិបតីស្នើ្ំុរលំាយកិច្ច្ន្ាសោយត្គ្នន់្សគ្នរពសគ្នលការែ៍សពលសវលា

ថ្ន្ការជូន្ដំែឹងមួយផ្ដលយកមូលោឋ ន្ស្ែើនឹ្ងរយៈសពលថ្ន្ការបង់ត្បាក់ឈនួល។ 

 
តាមច្ាប់សគ្នលខាងសលើ សយើង្សងកតស ើញមាន្ការវវិតតន៍្ថ្ន្ការសត្បើត្បា្់ពាកយបសច្ចក

សទ្យ្ច្ាប់ខុ្្គ្នន ៗស្្បតាមសគ្នលថ្ន្ច្ាប់នី្មួយៗ ដូច្ជា  
 ត្កឹតយច្ាប់ ៣៨ ត្ក.ច្ ឆ្ន ំ១៩៨៨ សត្បើត្បា្់ពាកយ “កិច្ច្ន្ាថ្ន្ការជួល” សហើយភា

គីមាន្ “អនកជួល” និ្ង “អនកទ្យទួ្យលជួល”។ 

 កនុងច្ាប់ភូមិបាល ឆ្ន ំ២០០១ មាន្សត្បើពាកយ “កិច្ច្ ន្ាជួល” និ្ង “ភតិ្ន្ា” 

សហើយ ភាគី ថ្ន្កិច្ច្ន្ាជួល មាន្ “ភតិ្ន្ាបតី” និ្ង “អនកជួល”។ 
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 មាត្តា ៣១១ (និ្យមន័្យថ្ន្កិច្ច្ន្ា) ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 
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 មាត្តា ៥៩៧ (ការបសងកើតភតិ្ន្ា) ថ្ន្ត្កមរដឋសបបវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 18 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

 តាមត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ មាន្សត្បើពាកយ “ភតិ្ន្ា” សហើយភាគីថ្ន្ភតិ្ន្ា 

មាន្ “ ភតិបតី” និ្ង “ភតិកៈ”។ 

 
សោយសារ ភតិ្ន្ា ថ្ន្ការស្សាវត្ជាវសន្េះ មាន្ការពាក់ព័ន្ធនឹ្ង្មា្ភាព បតីត្បពន្ធ សយើង

ត្តូវយល់ពី ្ហព័ទ្យធ និ្ងអានុ្ភាពថ្ន្អាពាហ៍ពិពាហ៍នងផ្ដរ។  
ការសរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមនលូវច្ាប់ ជាបុពវសហតុផ្ដលនំាឱ្យសកើតមាន្អានុ្ភាពកាតពវកិច្ច

អនុ្វតតសលើសាថ ន្ភាពផ្ទទ ល់ខ្លួន្ថ្ន្សាមី្ហព័ទ្យធនី្មួយៗនង និ្ងអានុ្ភាពសលើត្ទ្យពយ្មបតតិរប្់ពួក

សគនងផ្ដរ។ កាតពវកិច្ចសន្េះ មាន្ផ្ច្ងកនុងត្កមរដឋបបសវែី ច្ាប់្តីពី អាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ងត្គួសារ 

សោយោក់កំហិតយា ងតឹងរងឹកនុងទំ្យនាក់ទំ្យន្ងជីវតិ្ហព័ទ្យធ បងកប់អតថន័្យថ្ន្ការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសៅ

វញិសៅមករវាងគ្នន ។ ្ហព័ទ្យធស្្បច្ាប់ជាប់កាតពវកិច្ចសសាែ េះត្តង់ និ្ងភកតីភាព កាតពវកិច្ចជួយយក

អាសារគ្នន  និ្ងកាតពវកិច្ចរមួរ្់ជាមួយគ្នន ។ 
តាមច្ាប់្តីពី អាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ងត្គួសារ ឆ្ន ំ១៩៨៩ បាន្កំែត់វធិាន្ជាក់លាក់មួយចំ្នួ្ន្

កនុងការបសងកើតអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្្បច្ាប់មួយ។ តាមច្ាប់សន្េះ អាពាហ៍ពិពាហ៍មួយ មាន្អានុ្ភាព 

ត្តូវបំសពញលកខខ្ែឌ ្មតថភាព អាយុ ការត្ពមសត្ពៀង និ្ងបំសពញទ្យត្មង់បញ្ញជ ក់អាពាហ៍ពិពាហ៍សៅ

ចំ្សពាេះមុខ្មញ្រ្ន្តីអត្តានុ្កូលោឋ ន្។ ករែីយកិច្ចរប្់្ហព័ទ្យធ តាមរយៈចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺបតី 

និ្ងត្បពន្ធ មាន្្ិទ្យធិស្ែើគ្នន  កនុងការសត្បើត្បា្់ អាស្្័យនល ចាត់ផ្ច្ងត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ សហើយ

ចំ្ណាយចំាបាច់្មួយចំ្នួ្ន្ត្តូវធាល ក់សលើបន្ទុកត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ។ មាន្ន័្យថា ត្ទ្យពយផ្ដល្ហព័ទ្យធទំាង

ពីររកបាន្ជាមួយគ្នន  ឬ្ហព័ទ្យធណាមាន ក់រកបាន្កនុងរយៈសពលមាន្ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្តូវ

ចំ្ណាយ្ត្មាប់បន្ទុករមួ។ 
 

មាត្តា ៣ ថ្ន្ច្ាប់្តី អាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ងត្គសួារ  
អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជាកិច្ច្ន្ាដ៏ឧឡារកិមួយសវវើស ើងសោយបុរ្មាន ក់ និ្ងស្រ្តីមាន ក់ ផ្ដលសបតជាញ

ថា ខ្លួន្នឹ្ងរមួ្មគគ្ ង្ហវ ្ជាមួយគ្នន តាមបញ្ដតិតច្ាប់ សហើយផ្ដលមិន្អាច្រលំាយសៅវញិបាន្

តាមទំ្យសន្ើងចិ្តតរប្់ខ្លួន្។ 
 

មាត្តា ៣៥ ថ្ន្ច្ាប់្តីពី អាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ងត្គសួារ 
ត្តូវធាល ក់សលើបន្ទុកត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ ៖ 
១. ការនគត់នគង់ត្គួសារ និ្ងចំ្ណាយសដើមបអីប់រ ំនិ្ងបែតុ េះបណាត លកូន្។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 19 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

២. បំែុល និ្ងកាតពវកិច្ចទំាងឡាយផ្ដល្ហព័ទ្យធទំាងពីរបាន្ត្ពមសត្ពៀងគ្នន ្សត្មច្កនុងរយៈ

សពលមាន្ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ សោយមាន្ការយល់ត្ពមពី្ហព័ទ្យធមាន ក់សទ្យៀត។ 
៣. ការផ្ងទំា និ្ងការត្គប់ត្គងត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ។ 

 
តាមអំណាច្អានុ្ភាពថ្ន្ មាត្តា ៧៨ (និ្រាករែ៍នូ្វបទ្យបបញ្ដតតិមួយចំ្នួ្ន្ថ្ន្ច្ាប់្តីពី អាពា

ហ៍ពិពាហ៍ និ្ងត្គួសារ) ថ្ន្ច្ាប់្តីពី ការអនុ្វតតត្កមរដឋបបសវែី បាន្ត្បកា្ផ្លងទ្យទួ្យលសាគ ល់

មាត្តាជាសត្ច្ើន្សៅកនុងច្ាប់្តីពី អាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ងត្គួសារ ឆ្ន ំ១៩៨៩ សលើកផ្លងផ្ត មាត្តា ចំ្នួ្ន្

៥ (មាន្ភាជ ប់កនុងឧប្មព័ន្ធ ៖ មាត្តា ៧៦ មាត្តា ៧៧ មាត្តា ៧៩ មាត្តា ៨០ និ្ងមាត្តា ៨១) ថ្ន្

ច្ាប់សនាេះ សៅសពលផ្ដលច្ាប់អនុ្វតតត្កមរដឋបបសវែី បាន្ចូ្លជាវរមាន្សៅទូ្យទំាងត្បសទ្យ្។ 
សយាងមាត្តា ៥ (សគ្នលការែ៍ថ្ន្ការអនុ្វតតត្កមរដឋបបសវែី) ថ្ន្ច្ាប់្តីពី ការអនុ្វតតត្កមរដឋ

បបសវែី រាល់បញ្ញា ផ្ដលសកើតសៅមុន្កាលបរសិច្ឆទ្យថ្ន្ការអនុ្វតតត្កមរដឋបបសវែី មិន្អាច្មកត្កមរដឋ

បបសវែីមកអនុ្វតតបាន្ស ើយ។ អានុ្ភាពថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី មាន្ចំ្ែងគតិយុតតត្តឹមបញ្ញា ផ្ដល

បាន្សកើតស ើងមុន្កាលបរសិច្ឆទ្យថ្ន្ការអនុ្វតត សហើយសៅផ្តបន្តមាន្អតថិភាពសត្កាយការបរសិច្ឆទ្យថ្ន្ការ

អនុ្វតតត្កម។ តាមមាត្តា ១៣០៥ (កាលបរសិច្ឆទ្យថ្ន្ការអនុ្វតត ជាអាទ្យិ៍) ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី បាន្ពន្ារ

ការអនុ្វតតត្កម និ្ងនិ្រាករែ៍ច្ាប់្ំខាន់្ៗមួយចំ្នួ្ន្ថ្ន្ច្ាប់ផ្ដលមាន្ជាវរមាន្ រាប់បញ្ចូ លទំាង 

ច្ាប់ផ្ដលបាន្សរៀបរាប់ខាងសលើ (ច្ាប់ភូមិបាល ឆ្ន ំ២០០១ ច្ាប់្តីពី អាពាហ៍ពិពិពាហ៍ និ្ងត្គួសារ 

ឆ្ន ំ១៩៨៩ និ្ងត្កឹតយច្ាប់ ៣៨ ត្ក.ច្ ្តីពី កិច្ច្ ន្ា និ្ងការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសត្ៅកិច្ច្ន្ា ឆ្ន ំ

១៩៨៨)។ សលើ្ពីសន្េះសទ្យៀត មាត្តា ៨៤ (កាលបរសិច្ឆទ្យថ្ន្ការអនុ្វតត) ថ្ន្ច្ាប់្តីពី ការអនុ្វតតត្កមរដឋ

បបសវែី បាន្នតល់្ុពលភាពថ្ន្ការអនុ្វតតត្កមរដឋបបសវែី សហើយចូ្លវរមាន្សៅទូ្យទំាងត្បសទ្យ្ 

សត្កាយការនសពវនាយរយៈសពល ៦ (ត្បំាមួយ) ផ្ខ្។ សពាលគឺ ចាប់ពីថ្ងងទី្យ២១ ផ្ខ្វនូ ឆ្ន ំ២០១១ តសៅ 

របបគតិយុតតផ្ដលត្តូវអនុ្វតតសលើ ភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ្ហព័ទ្យធ មាន្ត្តឹមវធិាន្រមួ ឬត្កមរដឋបបសវែី 

ឆ្ន ំ២០០៧ និ្ងច្ាប់្តីពី ការអនុ្វតតត្កមរដឋបបសវែី ចុ្េះថ្ងងទី្យ៣១ ផ្ខ្ឧ្ភា ឆ្ន ំ២០១១។ 
នលត្បសយាជន៍្ថ្ន្ការកំែត់របបគតិយុតត នំាឱ្យគូភាគី្សត្មច្លទ្យធនលមួយយា ងច្ា្់

លា្់តាមកិច្ច្ន្ា និ្ងវធិាន្ផ្ដលមាន្អានុ្ភាព។ ការផ្បងផ្ច្ករបបគតិយុតត នំាឱ្យមាន្ការង្ហយ

ស្្ួលដល់ការអនុ្វតតកាតពវកិច្ច និ្ងទាមទារការបំសពញតាវកាលិករប្់គូភាគីថ្ន្កិច្ច្ន្ាស្្ប

តាមវធិាន្ត្តឹមត្តូវមួយ។ 
 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 20 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

កនុងរបបគតិយុតតថ្ន្ភតិ្ន្ា សតើ្ិទ្យធិជួលរមួមាន្ត្បភពពីណា? (ផ្ននកទី្យ១) សហើយមាន្ផ្ដន្

អនុ្វតតន៍្យា ងដូច្សមតច្? (ផ្ននកទី្យ២) 
 
ផ្ ន្្ទី១ ស្បភពនន្រទិធជួិលចំសពាុះរហព័ទធ (រទិធិជួលរមូ) ្នុ្ នី្តិផ្ខមរ 
ជាសគ្នលការែ៍ កាតពវកិច្ច មាន្ត្បភពសច្ញពី អំសពើគតិយុតត លិខិ្តគតិយុតត និ្ងច្ាប់។ 

កាតពវកិច្ចផ្ដលសកើតស ើងសោយស្ច្កតីច្សត្មើន្ឥតសហតុ សោយ្កមែភាពឯកសតាភាគី គឺជាកាតពវ

កិច្ចសោយសារអំសពើអនី្តានុ្កូល និ្ងសោយបញ្ដតតិថ្ន្ច្ាប់។ កាតពវកិច្ចផ្ដលសកើតស ើងសោយកិច្ច

្ន្ា គឺជាកាតពវកិច្ចផ្ដលសកើតស ើងសោយឆន្ទៈរប្់ភាគី។ កាតពវកិច្ចផ្ដលសកើតស ើងសោយការ

ត្គប់ត្គងសោយឈឺឆ្អ ល គឺជាកាតពវកិច្ចផ្ដលកំែត់សោយច្ាប់។  
សយាងតាមត្កមរដឋបបសវែីផ្ខ្ែរសយាងតាមាត្តា ៣១១ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ “កិច្ច

្ន្ា” គឺជាកិរយិាផ្ដលបុគគលពីរនាក់ ឬសត្ច្ើន្នាក់ មាន្ឆន្ទេះត្តូវគ្នន ត្ពមគ្នន បសងកើត ឬរលំត់នូ្វ

កាតពវកិច្ច។ ដូច្សន្េះ កិច្ច្ ន្ាត្តូវមាន្បុគគលពីរចូ្លរមួ សដើមបីអនុ្វតតកាតពវកិច្ចមួយចំ្នួ្ន្។ ស្រ ី

ភាពថ្ន្ការចុ្េះកិច្ច្ន្ា ត្តូវឈរសលើសគ្នលការែ៍ឆន្ទៈ (ផ្ដលមិន្អាច្បងខំសោយបុគគលណាមាន ក់) 

និ្ងកមែវតថុថ្ន្កាតពវកិច្ច។ ជាត្ទឹ្យ្តី ្វ័យភាពថ្ន្ឆន្ទៈ អាច្ផ្្តងសច្ញតាមរយៈពាកយ្មតី ផ្តជួល

កាលក៏ត្តវូការបំសពញលកខខ្ែឌ ទ្យត្មង់មួយចំ្នួ្ន្សពាលគឺ សវវើជាលាយលកខែ៍អកសរ(ភ្តុតាង)សដើមបី

នតល់្ុពលភាព ដូច្ជា កិច្ច្ន្ាអាពាហ៍ពិពាហ៍ ភតិ្ន្ា។ល។  
អានុ្ភាពថ្ន្ ភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ្ហព័ទ្យធ ដរាបណាគូភាគីផ្ដលជា ្ហព័ទ្យធបាន្បំសពញ

លកខខ្ែឌ ទ្យត្មង់សោយការចុ្េះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍សៅមុខ្មញ្រ្ន្តីអត្តានុ្កូលោឋ ន្សដើមបឱី្យអាពាហ៍

ពិពាហ៍មាន្អានុ្ភាព រមួនសំបាន្ត្ពមសត្ពៀងចុ្េះកិច្ច្ន្ារមួគ្នន បសងកើតកាតពវកិច្ចជួលមួយ។ បផ្ន្ថមសលើ

ការតតំាងជាមួយនឹ្ងតតិយជន្ ្ំបុត្តអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹ្ងទាញកាតពវកិច្ចជួយគ្នន សោយអ្់លទ្យធ

ភាពមួយ្ត្មាប់បតីត្បពន្ធសដើមបទូី្យទាត់សសាហ៊ែុយបន្ទុកសដើមបីរកាជីវភាពរមួ។ 
កនុងន័្យខាងសលើ កិច្ច្ន្ាអាពាហ៍ពិពាហ៍ ផ្ដលជា កិច្ច្ន្ាឱ្ឡារកិមួយ មិន្្ំសៅផ្ត 

ការ្ផ្មតងឆន្ទៈថ្ន្ភាគីប ុសណាណ េះសទ្យ ប ុផ្ន្តវា ត្តូវបំសពញទ្យត្មង់ផ្បបបទ្យមួយចំ្នួ្ន្ ដូច្ជា លិខិ្ត

លាយលកខែ៍អកសរ និ្ងការចុ្េះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាសដើម សទ្យើបកិច្ច្ន្ាសន្េះ មាន្្ុពលភាព។ 
គូ្ហព័ទ្យធ មាន្ករែីយកិច្ចចំ្សពាេះគ្នន សៅវញិសៅមកកនុងការនគត់នគង់ ឧបតថមា ទំាង្មាា រៈ 

និ្ងសាែ រតីសដើមបីធានាដល់ការត្ទ្យត្ទ្យង់ជីវភាពត្គួសារត្បកបសោយ្ុភមងគល។ ការត្ទ្យត្ទ្យង់ជីវភាព

ត្គួសារតត្មូវឱ្យ្ហព័ទ្យធនី្មួយៗ រមួគ្នន ទ្យទួ្យលខុ្្ត្តវូសលើចំ្ែូលចំ្ណាយចំាបាច់្្ត្មាប់ជីវតិ រមួ



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 21 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

មាន្ការចំ្ណាយ្ត្មាប់អាហារកិច្ច ការអប់របំែតុ េះបណាត លកូន្ ការកំសាន្ត ការផ្ងទំា្ុខ្ភាព

ត្គួសារ និ្ងទី្យលំសៅត្គសួារ។ សៅកនុងអំ ុងសពលមាន្ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្ទ្យពយ្មបតតិរប្់

្ហព័ទ្យធ ត្តូវត្គប់ត្គង តាមចំ្ផ្ែកថ្ន្ត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ ឬត្ទ្យពយ្មបតតិសោយផ្ ក និ្ងផ្បងផ្ច្ក

តាមសគ្នលការែ៍ ត្បភព និ្ង្មា្ធាតុដថ្ទ្យថ្ន្ត្ទ្យពយ្មបតតិ និ្ង្ិទ្យធិអំណាច្រប្់គូ្ហព័ទ្យធ

កនុងការត្គប់ត្គងចាត់ផ្ច្ង។ កនុងទំ្យនាក់ទំ្យន្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ហិរញ្ដវតថុ្ត្មាប់ត្ទ្យត្ទ្យង់ត្គួសារ មិន្

ត្តឹមផ្តត្គប់ត្គងសោយ សមត្គួសារតាមទំ្យលាប់ប ុសណាណ េះសទ្យ ផ្ងមទំាងត្តវូស្្បតាមវធិាន្គតិយុតត 

ផ្ដលផ្បងផ្ច្កយា ងច្ា្់លា្់រវាងកាតពវកិច្ចសាមគគីកាតពវកិច្ចតាមកិច្ច្ន្ារប្់បតីឬត្បពន្ធ និ្ង

កាតពវកិច្ចសត្ៅកិច្ច្ន្ា។ 
ដូច្គ្នន ផ្ដរ តាមត្កមរដឋបបសវែី ត្បព័ន្ធត្ទ្យពយ្មបតតិរមួរប្់្ហព័ទ្យធ16 ត្តូវបាន្ត្គប់ត្គង

សោយស្្បតាមពីរសគ្នលការែ៍ គឺត្បព័ន្ធត្ទ្យពយ្មបតតិតាមកិច្ច្ន្ា និ្ងត្បព័ន្ធត្ទ្យពយ្មបតតិផ្ដល

កំែត់សោយច្ាប់។ ត្បព័ន្ធត្ទ្យពយ្មបតតិតាមកិច្ច្ន្ា17 បតីត្បពន្ធអាច្សវវើកិច្ច្ន្ាអំពីទំ្យនាក់ទំ្យន្ង 

ត្ទ្យពយ្មបតតិសៅមុន្ ឬសត្កាយសពលអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន្ ប ុផ្ន្តកិច្ច្ន្ាសន្េះ មិន្អាច្នទុយនឹ្ងបបញ្ដតិត

្តីពី ្ិទ្យធិទាមទារអាហារកិច្ច និ្ងភាគបត្មងុបាន្ស ើយ។ សបើបតីត្បពន្ធមិន្អាច្សវវើកិច្ច្ ន្ា ពិស្្

ចំ្សពាេះត្ទ្យពយ្មបតតិសនាេះសទ្យ ទំ្យនាក់ទំ្យន្ងត្ទ្យពយ ត្តូវអនុ្សលាម តាមត្បព័ន្ធត្ទ្យពយ្មបតតិផ្ដលកំែត់

សោយច្ាប់។ ត្បសយាជន៍្បឋមផ្ដលបតី ឬត្បពន្ធទ្យទួ្យលបាន្ គឺកាតពវកិច្ចសាមគគី ផ្ដលមិន្បាន្ផ្ច្ក

កាតពវកិច្ចសោយផ្ ក ឬផ្ញកបតីជា ភតិកៈសនសង សហើយត្បពន្ធជា ភតិកៈសនសង។ 
ភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ្ហព័ទ្យធ កនុងរបបត្ទ្យពយរមួ ជាត្បសភទ្យកិច្ច្ន្ាពិស្្មួយ (សទាេះបី

ជាមាន្ស ែ្ េះជា កិច្ច្ន្ាជួល ផ្តវធិាន្អនុ្វតតមាន្លកខែៈពិស្្) សោយសារការអនុ្វតតកិច្ច

្ន្ាសន្េះមាន្អានុ្ភាពសលើបតី ឬត្បពន្ធផ្ដលជា្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត ត្តវូជាប់កាតពវកិច្ចសាមគគី 

សទាេះបី មិន្បាន្ចូ្លរមួសោយផ្ទទ ល់កនុងការចុ្េះកិច្ច្ន្ា។  
សយាងតាមលទ្យធកមែថ្ន្ការកាន់្កាប់ ការសត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យនលជាបន្តបនាទ ប់ នូ្វវតថុជួល

ត្កមរដឋបបសវែីផ្ខ្ែរឆ្ន ំ២០០៧ បាន្នតល់្ិទ្យធិដល់ ភតិកៈថ្ន្ភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ អាច្តតំាងចំ្សពាេះ 

ជន្ផ្ដលសវវើលទ្យធកមែនូ្វ្ិទ្យធិត្បតយកស18 សលើអច្លន្វតថុ សៅសត្កាយសពលផ្ដលភតិកៈបាន្ទ្យទួ្យលការ

កាន់្កាប់។ ចំ្សពាេះ ភតិកៈផ្ដលកំពុងផ្តកាន់្កាប់វតថុជួល អាច្អនុ្វតត្ ិទ្យធិទាមទារឱ្យត្បគល់វញិ ្ិទ្យធិ

ទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការរារាងំ និ្ង្ិទ្យធិទាមទារឱ្យបង្ហក រជាមុន្នូ្វការរារាងំ ចំ្សពាេះការបំពាន្្ិទ្យធិជួល 
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 ផ្ននកទី្យ៣ ត្បព័ន្ធត្ទ្យពយ្មបតតិរមួរប្់បតីត្បពន្ធ កនុងត្កមរដឋបបសវែីឆ្ន ំ២០០៧ ទំ្យព័រ៣៤៨ 
17

 មាត្តា ៩៦៩ (កិច្ច្ន្ាត្ទ្យពយ្មបតតិបតីត្បពន្ធ និ្ងត្បព័ន្ធត្ទ្យពយ្មបតតតិផ្ដលកំែត់សោយច្ាប់) ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី 
18

 ្ិទ្យធិត្បតយកស ជា្ិទ្យធិត្គប់ត្គងសោយចំ្សពាេះសលើវតថុ ផ្ដលអាច្អេះអាងចំ្សពាេះបុគគលដថ្ទ្យសទ្យៀតបាន្។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 22 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

ដូច្្ិទ្យធិផ្ដលកមែ្ិទ្យធិករមាន្ផ្ដរ។ ្ិទ្យធិតតំាងទំាងសន្េះ មិន្បាន្បញ្ញជ ក់ពី្ញ្ញដ ែជាក់លាក់ថ្ន្

្ិទ្យធិជួលចំ្សពាេះ្ហព័ទ្យធស ើយ មាន្ន័្យថា ្ហព័ទ្យធនាសពលអនាគតមិន្ទាន់្ត្តូវបាន្ចាត់ចំ្ណាត់

ថាន ក់សោយ្វ័យត្បវតតិសៅជា ភតិកៈរមួស ើយ សទាេះបី្ហព័ទ្យធនាសពលអនាគត ត្តូវជាប់កាតពវកិច្ច

សាមគគីចំ្សពាេះការអនុ្វតតកាតពវកិច្ចសដើមបរីកាជីវភាពរមួ។ សោយសារមិន្ទាន់្មាន្បបញ្ដតតិផ្ច្ងជាក់

លាក់ សយើងស ើញមាន្ ភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុផ្ដលមាន្ភតិកៈជា្ហព័ទ្យធធាល ប់បាន្អនុ្វតតត្តឹមកត្មិត

ជាច្ាប់រប្់គូភាគីប ុសណាណ េះ មាន្ន័្យថា កិច្ច្ន្ាត្តូវការការត្ពមសត្ពៀងពី ភតិបតី ឬត្តូវផ្ច្ងកនុង

កិច្ច្ន្ាជាមុន្ពី្ិទ្យធ និ្ងកាតពវកិច្ចរប្់្ហព័ទ្យធនាសពលអនាគត។ 
 
សតើ្ិទ្យធិជួលរមួកនុងនី្តិផ្ខ្ែរ (កថាខ្ែឌ ទី្យ១) និ្ង្ិទ្យធិជួលរមួកនុងនី្តិបរសទ្យ្ខុ្្គ្នន  ឬដូច្គ្នន

យា ងណាផ្ដរ (កថាខ្ែឌ ទី្យ២)? 

  
 ្ថាខណឌ ទី១ ៖ ន្ន្ថិភាពនន្រទិធិជួលរមួ្នុ្ ន្ីតិផ្ខមរ 

អវតតមាន្ទំាងស្្ុងថ្ន្កមែវតថុ ឬមូលសហតុថ្ន្កិច្ច្ន្ា សវវើឱ្យគ្នែ ន្កាតពវកិច្ច។ កិច្ច្ន្ា

ជួលអច្លន្វតថុ មាន្មូលសហតុ  ភតិបតី ត្បគល់វតថុជួលឱ្យសគសត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យនល ចំ្ផ្ែក 

ភតិកៈ បង់ត្បាក់ថ្ងលឈនួល។ សៅកនុង “កិច្ច្ន្ាអញ្ដមញ្ដ”19  ករែី អវតតមាន្ថ្ន្មូលសហតុ បាន្

បញ្ញជ ក់ច្ា្់ថា ភាគីណាមួយបាន្ពយួរការអនុ្វតតកាតពវកិច្ចរប្់ខ្លួន្ ត្ប្ិន្សបើភាគីមាខ ងសទ្យៀតមិន្

បាន្អនុ្វតតកាតពវកិច្ចរប្់សគសទ្យ ឬកិច្ច្ន្ាត្តវូរលំាយ ត្ប្ិន្សបើភាគីមាខ ង បាន្អនុ្វតតកាតពវកិច្ច

រប្់ខ្លួន្ ផ្តភាគីមាខ ងសទ្យៀត មិន្បាន្អនុ្វតតកាតពវកិច្ចរប្់សគ។  
ត្ប្ិន្សបើពំុមាន្ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមនលូវច្ាប់ ្ហភតិកៈ មិន្មាន្ឋាន្ៈជា ្ហ

ព័ទ្យធ ស ើយ។ ្ិទ្យធិជួលកនុងទំ្យនាក់ទំ្យន្ងសន្េះ គឺជា្ិទ្យធិជួលទូ្យសៅ ផ្ដលជាប់កាតពវកិច្ចបង់ថ្ងល ត្គប់ត្គង 

ផ្ងរកាតាមចំ្ផ្ែករប្់ភតិកៈនី្មួយៗ។ ជាសគ្នលការែ៍ កិច្ច្ន្ា បសងកើតជា ្ិទ្យធិ និ្ងកាតពវកិច្ច

ចំ្សពាេះភាគីផ្ដលបសងកើត ចំ្ផ្ែក ភតិ្ន្ា បសងកើតជា្ិទ្យធិជួល។ ការចុ្េះកិច្ច្ ន្ា សោយមិន្បាន្

បញ្ញជ ក់ ភាពស្្បច្ាប់ថ្ន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ មិន្អាច្អនុ្វតតកាតពវកិច្ចសាមគគី បាន្ស ើយសោយសារ 

្ហភតិកៈ មិន្ផ្មន្ជា បតីត្បពន្ធទ្យទួ្យលសាគ ល់សោយច្ាប់។ ្ហភតិកៈ ត្គ្នន់្ផ្តជា កូន្បំែុលរមួ 

ផ្ដលមាន្ត្តឹម កាតពវកិច្ចអវភិាគីយ៍។ 
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 ភតិ្ន្ា គឺជា កិច្ច្ន្ាអញ្ដមញ្ដ សត្ពាេះជា កិច្ច្ន្ា ផ្ដលភាគីមាន្បន្ទុកបំសពញកាតពវកិច្ចសៅវញិសៅមកដូច្ជា កិច្ច
្ន្ាសៅ ការ ភតិ្ន្ា កិច្ច្ន្ាលក់ទំ្យនិ្ញ...។ (សយាង្ទាទ នុ្ត្កមរដឋបបសវែី ទំ្យព័រ៣) 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 23 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

សបើសយើងផ្្វងរកនិ្យមន័្យថ្ន្ “្ិទ្យធិជួលរមួ” តាមរយៈត្កមរដឋបបសវែី ត្កឹតយច្ាប់ ៣៨ត្ក

.ច្ ្តីពីកិច្ច្ន្ា និ្ងការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសត្ៅកិច្ច្ន្ា ច្ាប់ភូមិបាល ឬវធិាន្ផ្ដលកំពុងចូ្លជាវរ

មាន្នាសពលបច្ចុបបន្ន ពាកយគន្លឹេះសន្េះ មិន្ទាន់្ត្តូវបាន្នតល់និ្យមន័្យសៅស ើយសទ្យ។ ដូច្សន្េះ 

្ញ្ញដ ែថ្ន្្ិទ្យធិជួលរមួ ត្តូវបាន្ទាញសហតុនលសច្ញពីសគ្នលការែ៍អានុ្ភាពថ្ន្កិច្ច្ន្ា។  
ជាសគ្នលការែ៍ថ្ន្អានុ្ភាពទាក់ទ្យងនឹ្ងគូភាគីថ្ន្កិច្ច្ ន្ា ត្ប្ិន្សបើ ្ហព័ទ្យធមាខ ង មិន្

ផ្មន្ជា គូភាគីថ្ន្កិច្ច្ន្ាជួល កនុងន័្យកិច្ច្ន្ា ្ហព័ទ្យធសនាេះ ជា តតិយជន្។ កិច្ច្ន្ាមិន្

មាន្ចំ្ែងជាមួយតតិយជន្។ ដូច្សន្េះ តតិយជន្ គឺជាជន្ទំាងឡាយណា ផ្ដលសៅសត្ៅកិច្ច្ន្ា

ទំាងស្្ុង ឬត្គប់បុគគលផ្ដលមិន្បាន្ជាប់កាតពវកិច្ចបំសពញតាវកាលិក និ្ងបាន្ទ្យទួ្យលត្បសយាជន៍្ពី

កិច្ច្ន្ា។ អានុ្ភាពចំ្សពាេះ គូភាគី ថ្ន្កិច្ច្ន្ារមួបញ្ចូ លទំាងសហតុការែ៍ថ្ន្កិច្ច្ ន្ា ភាគីថ្ន្

កិច្ច្ន្ាមិន្អាច្ផ្ទល ្់បតូរឱ្យ ភាគីណាមួយជាកូន្បំែុល ឬជាមាច ្់បំែុលសទ្យ។20  
 

្ិទ្យធិជួល បាន្មកពី កិច្ច្ ន្ារប្់្ហព័ទ្យធ ជា្ិទ្យធិជួលរមួ ? 

 
១. ្ិទ្យធិជួលរមួ និ្ងសគ្នលការែ៍អានុ្ភាពថ្ន្កិច្ច្ន្ា 

តាមមាត្តា ៦០០ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី  ឆ្ន ំ២០០៧ (្ិទ្យធិ និ្ងកាតពវកិច្ចថ្ន្ការសត្បើត្បា្់ និ្ង

អាស្្័យនល ផ្នអកតាមវវីិសត្បើត្បា្់រប្់ភតិកៈ) ភតិកៈមាន្្ិទ្យធិ និ្ងករែីយកិច្ចសត្បើត្បា្់ និ្ង

អាស្្័យនល សលើវតថុជួល ផ្នអកតាមវវីិសត្បើត្បា្់ផ្ដលត្តូវបាន្កំែត់កនុងកិច្ច្ ន្ា ឬតាមលកខែៈ

ថ្ន្វតថុជួលសនាេះ។ ការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តវូសោយសាមគតីភាពចំ្សពាេះកាតពវកិច្ច21 ផ្ដលបាន្បបញ្ដតតិ ច្ងភាជ ប់

កាតពវកិច្ចបតីត្បពន្ធ ត្តឹម (ក.) សសាហ៊ែុយសដើមបីរកាជីវភាពរមួរប្់បតីត្បពន្ធ និ្ងសសាហ៊ែុយ សដើមបីការ

អប់រ ំឬការពាបាលផ្ងទំាកូន្ ជាអាទ្យិ៍។ (ខ្.) កាតពវកិច្ច និ្ងករែីកិច្ចសនសងៗសទ្យៀត ផ្ដលបតី ឬត្បពន្ធ

ទំាង្ង្ហខ ងបាន្ត្ពមសត្ពៀងតាមលិខិ្តជាលាយល័កខែ៍អកសរ ជាមួយមាច ្់បំែុល សៅកនុងអំ ុង

សពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬកាតពវកិច្ច និ្ងករែីយកិច្ចសនសងៗសទ្យៀត ផ្ដលបតី ឬត្បពន្ធណាមាខ ងបាន្

ទ្យទួ្យលបន្ទុក សោយមាន្ការយល់ត្ពមតាមលិខិ្តជាលាយល័កខែឌ៍ អកសរ ពីត្បពន្ធ ឬបតីមាខ ងសទ្យៀតសៅ

កនុងអំ ុងសពលអាពាហ៍ពិពាហ៍។ (គ.) សសាហ៊ែុយសដើមបីត្គប់ត្គង និ្ងរកាត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ។ ទំាងសន្េះ 

ត្គ្នន់្្ិទ្យធរមួរប្់្ហព័ទ្យធផ្ដលទ្យទួ្យលបាន្តាមការចុ្េះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍។  

                                                 
20

  “នី្តិកិច្ច្ន្ា” សលាកសាស្រសាត ចារយ ជិន្ ្ុវណាណ រា  ឆ្ន ំ២០១៣ (ច្មលងតាមត្កបស្ៀវសៅ) ទំ្យព័រ១៤៨ 
21

 មាត្តា ៩៧៥ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 24 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

ការអនុ្វតតកាតពវកិច្ចរប្់្ហព័ទ្យធកនុងចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ នំាឱ្យ្ហព័ទ្យធជា ភាគីមាខ ង 

ផ្ដលមាន្្ិទ្យធិរមួគ្នន  សោយផ្នអកសលើការអនុ្វតតកាតពវកិច្ចសាមគគីរប្់ខ្លួន្។ 
កាតពវកិច្ច គឺជាទំ្យនាក់ទំ្យន្ងគតិយុតតិផ្ដលច្ងបុគគលពីរនាក់ សោយឱ្យបុគគលមាន ក់ ផ្ដលបាន្

កំែត់មាន្ករែីយកិច្ចមួយចំ្នួ្ន្ ចំ្សពាេះបុគគលផ្ដលបាន្កំែត់មាន ក់សទ្យៀត ឬអាច្បកស្សាយបាន្

ថាជា ករែីយកិច្ចផ្ដលបុគគលមាន ក់មាន្ចំ្សពាេះបុគគលមាន ក់សទ្យៀត។ ជាសគ្នលការែ៍ អានុ្ភាពថ្ន្ភតិ

្ន្ានឹ្ងបសងកើតបាន្ជា ្ិទ្យធិជួល។ កិច្ច្ន្ាបសងកើតបាន្ជា្ិទ្យធិ និ្ងកាតពវកិច្ចចំ្សពាេះគូភាគី។ ភតិ

្ន្ា ត្តវូបាន្បសងកើតស ើងសោយការត្ពមសត្ពៀងរវាងគូភាគី។ ការសវវើជាលាយលកខែ៍អកសរ មិន្

តត្មូវឱ្យមាន្ោច់្ខាត្ត្មាប់ ភតិ្ន្ាសនាេះសទ្យ ផ្តការកំែត់ថ្ងលឈនួលចំាបាច់្ត្តូវផ្តមាន្ សទ្យើបកិច្ច

្ន្ាមាន្្ុពលភាព។  
ដូសច្នេះ សបើផ្នអកតាមការ្ិកាផ្្វងយល់ពី សគ្នលការែ៍អានុ្ភាពថ្ន្កិច្ច្ន្ា កិច្ច្ន្ា

ផ្ដលបាន្ចុ្េះសោយ្ហព័ទ្យធមាខ ងសៅមុន្សពល ឬកនុងអំ ុងសពលមាន្ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ មិន្   

នតល់្ិទ្យធិជួលដល់្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតស ើយ។ ជាសគ្នលការែ៍ សបើគ្នែ ន្្ំបុត្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ គូ  

ភាគី អាច្ផ្ច្ង ខ្ោក់លកខខ្ែឌ  សដើមបីកំែត់ការទ្យទួ្យលបន្ទុកសោយសាមគគី។  
សោយសហតុថា ្ិទ្យធិជួលចំ្សពាេះ្ហព័ទ្យធកនុងនី្តិផ្ខ្ែរមិន្ទាន់្មាន្ស ើយ  ផ្តអតថិភាពថ្ន្្ិទ្យធិ

ជួលរមួរប្់្ហព័ទ្យធមាន្កនុងច្ាប់បរសទ្យ្ ដូសច្នេះត្បសទ្យ្បារាងំជាករែី្ិកាមូលោឋ ន្មួយ។ 
 
២. អតថិភាពថ្ន្្ិទ្យធិជួលរមួរប្់្ហព័ទ្យធកនុងច្ាប់បរសទ្យ្ ៖  

(ករែី្ិកាត្បសទ្យ្បារាងំ) 

តាមមាត្តា ១១០១ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែីបារាងំ បាន្ផ្ច្ងថា “កិច្ច្ន្ា” គឺជា អនុ្្ញ្ញដ មួយ

ផ្ដលតាមរយៈសន្េះ ភាគីមួយ ឬសត្ច្ើន្ បាន្្ន្ា ចំ្សពាេះភាគីមាខ ងសទ្យៀត ឬសត្ច្ើន្ សដើមបឱី្យសវវើ ឬមិន្សវវើ

អវីមួយ។ ដូសច្នេះ កិច្ច្ន្ា កនុងវធិាន្បារាងំ ដូច្ជា អនុ្្ញ្ញដ មួយ ត្តូវមាន្បុគគលពីរ ចូ្លរមួ ផ្ដល

ត្តូវបាន្សៅថា គូភាគីថ្ន្កិច្ច្ន្ា។ 

កនុងត្បសទ្យ្បារាងំ នលត្បសយាជន៍្ថ្ន្កិច្ច្ន្ាជួលអច្លន្វតថុសៅឱ្យភតិកៈផ្ដលមាន្

ត្បពន្ធ ឬបតី្ត្មាប់សគ្នលបំែងជាលំសៅត្គសួារ ច្ាប់បារាងំបាន្ត្បគល់ជាគុែ្មបតតិ្វ័យ

ត្បវតតិសៅឱ្យ្ហព័ទ្យធជាភតិកៈ ដូច្សន្េះ្ហព័ទ្យធទំាងពីរ ងវីសបើភាគីណាមាន ក់មិន្បាន្យល់ត្ពមកនុង

សពលចុ្េះកិច្ច្ ន្ាក៏សោយ ក៏ច្ាប់តត្មូវឱ្យកាល យសៅជា “ភាគីជួលយករមួ ឬភតិកៈរមួ” ថ្ន្លំសៅ

ោឋ ន្សនាេះផ្ដរ”។  

វធិាន្ និ្ងច្ាប់កមពុជា បច្ចុបបន្នមិន្ទាន់្បាន្ផ្ច្ងជាក់លាក់ពី្ិទ្យធិជួលរមួសន្េះសៅស ើយសទ្យ។  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 25 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

Article 1751 du Code Civil  

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert 

effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial 

et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le 

mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. 

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en 

considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la 

demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des 

droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. 

En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un 

droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. 

មាត្តា ១៧៥១ ត្កមរដឋបបសវែី៖ 

្ិទ្យធិជួលទី្យតំាងផ្ដលគ្នែ ន្លកខែៈបសត្មើឲ្យការអនុ្វតតវជិាជ ជីវៈ ឬការសវវើពាែិជជកមែ សហើយ

ផ្ដលបសត្មើឲ្យការអាស្្័យសៅរប្់្ហព័ទ្យធទំាងពីរ សទាេះបី្ថិតកនុងរបបអាពាហ៍ពិពាហ៍

ណាមួយក៏សោយ  សហើយសទាេះបីជាមាន្កិច្ចត្ពមសត្ពៀងនទុយក៏សោយ  និ្ងសទាេះបីជាកិច្ច្ន្ា

ជួលចុ្េះមុន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ក៍សោយ ្ិទ្យធិជួលសនាេះ ត្តូវ្ន្ែត់ថាជារប្់្ហព័ទ្យធទំាងពីរ។  

សៅសពលផ្លងលេះ ឬបំផ្បកលំសៅ្ង្ហវ ្ សោយពិចារណាសលើត្បសយាជន៍្្ងគមកិច្ច និ្ងត្គួ

សារ ្ិទ្យធិជួលសន្េះអាច្ ត្តូវបាន្យុតាត វិកាថ្ន្បែតឹ ង្ំុផ្លងលេះ ឬ្ំុបំផ្បកលំសៅ្ង្ហវ ្

្សត្មច្នតល់ឲ្យ្ហព័ទ្យធណាមាន ក់ សោយនតល់្ិទ្យធិឲ្យ្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតទ្យទួ្យលបាន្ការ

ទូ្យទាត់ ឬ្ំែង។  

ករែីផ្ដល្ហព័ទ្យធមាខ ងទ្យទួ្យលមរែៈភាព ្ហព័ទ្យធសៅរ្់ផ្ដលទ្យទួ្យលបាន្្ិទ្យធិជួល នឹ្ង

មាន្្ិទ្យធិផ្ទត ច់្មុខ្សៅសលើការជួល សលើកផ្លងផ្ត្ហព័ទ្យធសនាេះបដិស្វសោយជាក់លាក់។  

 

Article 220 du Code Civil: 

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet 

l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par 

l'un oblige l'autre solidairement. 

មាត្តា ២២០ ត្កមរដឋបបសវែីបារាងំ៖ 

្ហព័ទ្យធផ្តមាន ក់ឯង អាច្ចុ្េះកិច្ច្ន្ាផ្ដលមាន្កមែវតថុសដើមបីទំ្យនុ្កបត្មុងជីវភាពត្គួសារ ឬ

ការអប់រកូំន្។ ចំ្សពាេះរាល់បំែុលផ្ដលសកើតពីកិច្ច្ន្ាទំាងសនាេះ ត្តូវទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសោយ

សាមគគីសោយ្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត។ 

 

យា ងណាមិុញ ចំ្សពាេះ ភតិបតី ផ្ដលមាន្បំែងច្ង់យកវតថុជួលវញិ ត្តូវឱ្យដំែឹងសៅ្ហ

ព័ទ្យធទំាងពីរសទ្យើបមាន្្ុពលភាព ផ្តនី្តិវវីិសន្េះមាន្ការលំបាកកនុងករែីផ្ដលភតិកៈផ្បរជាសរៀបអា

ពាហ៍ពិពាហ៍សត្កាយពីបាន្ជួលអច្លន្វតថុ សហើយភតិបតីមិន្បាន្ដឹង សទ្យើបពិបាកនឹ្ងឱ្យដំែឹងអំពី

បំែងផ្ដលច្ង់បញ្ច ប់កិច្ច្ ន្ាជួលសោយឱ្យដំែឹងជាមុន្។ សទាេះបីជាយា ងសន្េះកតី ត្បសទ្យ្បារាងំ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 26 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

ងែីៗសន្េះបាន្ផ្កច្ាប់សោយអនុ្ញ្ញដ តឱ្យមាន្្ុពលភាពចំ្សពាេះការឱ្យដំែឹងសៅផ្តភតិកៈណាមាន ក់ 

សទាេះជាបតីឬត្បពន្ធក៏សោយ សបើ្ភាពការែ៍សន្េះសាមីខ្លួន្មិន្បាន្ត្បាប់ភតិបតីឱ្យបាន្ដឹងជាមុន្។22  

នទុយសៅវញិ ្ហព័ទ្យធជាភតិកៈទំាងពីរត្តូវផ្តសវវើអន្តរាគមន៍្ទំាងពីរនាក់សដើមបបីញ្ច ប់កិច្ច

្ន្ាជួល។ ភតិកៈរមួត្តូវផ្តបង់ថ្ងលជួលអច្លន្វតថុ ផ្តសោយគ្នែ ន្កាតពវកិច្ចសាមគតី មាន ក់ៗអាច្បង់

ផ្តពាក់កណាត លតថ្មលឈនួល។ កនុងន័្យសន្េះ ភតិបតី អាច្ត្បឈមនឹ្ងការបង់ខាតថ្ងលឈនួល សបើ ភតិកៈ

ណាមាន ក់មិន្មាន្លទ្យធភាពបង់ថ្ងលឈនួល សត្ពាេះមិន្អាច្ទាមទាកាតពវកិច្ចពីភតិកៈមាខ ងសទ្យៀតបាន្។  

សៅត្បសទ្យ្បារាងំដផ្ដល ចំ្សពាេះកិច្ច្ន្ាជួលនទេះសវវើពាែិជជកមែ ច្ាប់មិន្ទាន់្បាន្សត្គ្នង

ទុ្យកដូច្កនុងកិច្ច្ន្ាជួលអច្លន្វតថុសដើមបីជាលំសៅោឋ ន្សទ្យ ផ្តបាន្នតល់សត្បៀប ឬ្ិទ្យធិផ្ទត ច់្មុខ្សៅឱ្យ

្ហព័ទ្យធជាភតិកៈ ផ្ដលមាន្្មា្ភាពជាពាែិជជករ ឬក្ិករ កាលណា្ហព័ទ្យធសនាេះបាន្រមួ

ចំ្ផ្ែកកនុងអាជីវកមែជំនួ្ញ ឬក្ិកមែ។ ច្ាប់បារាងំ ហាមឃាត់មិន្ឱ្យ្ហព័ទ្យធណាមាន ក់លក់្ិទ្យធិ

ជួលសន្េះ សោយគ្នែ ន្ការយល់ត្ពមពី្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតបាន្សទ្យ។ ភតិ្ន្ាពាែិជជកមែ មិន្ចំាបាច់្

មាន្ការយល់ត្ពមពីបតីសទ្យ សបើសដើមបីត្បសយាជន៍្ស្ដឋកិច្ចត្គួសារ ស្រ្តីអាច្ចុ្េះកិច្ច្ ន្ាសោយខ្លួន្ឯង

បាន្លុេះណាផ្ត ភតិ្ន្ាមូលនិ្វិពាែិជជកមែ ផ្ដលត្តូវការសពល ៩ឆ្ន ំ ត្តូវមាន្ការយល់ស្្បពី

្ហព័ទ្យធ។ ភតិ្ន្ាពាែិជជកមែ ផ្ដលសវវើស ើងសោយពាែិជជករ ជា្ហព័ទ្យធ មិន្ចំាបាច់្មាន្ការ

ត្ពមសត្ពៀងពី ្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតសទ្យ។ 

 
 ្ថាខណឌ ទី២ ៖ លទធភាពនន្ការបស្កើតរទិធិជួលរមួតាម្ិចចរន្ា 

ការបសងកើត្ិទ្យធិជួលរមួតាមកិច្ច្ន្ា មាន្ទំ្យនាក់ទំ្យន្ងសៅនឹ្ងលកខខ្ែឌ ្ុពលភាពផ្ដល

ត្តូវបាន្កំែត់សោយច្ាប់។ ការត្ពមសត្ពៀង និ្ង្មតថភាពរប្់គូភាគី ជាលកខខ្ែឌ មួយចំាបាច់្

សត្ពាេះ សោយសារផ្តការត្ពមសត្ពៀងសន្េះសហើយ ផ្ដលបង្ហា ញថា ភាគីនិ្មួយៗ មាន្្ិទ្យធិ និ្ង្មតថ

ភាពសពញសលញកនុងការចុ្េះកិច្ច្ន្ាសដើមបី្ ផ្មតងនូ្វ ឆន្ទៈយល់ត្ពមកនុងការបសងកើតកិច្ច្ន្ាមួយ។  
កមែវតថុ ត្តវូបាន្កំែត់ជា លកខខ្ែឌ តត្មវូ្ត្មាប់្ុពលភាពកនុងការបសងកើតកិច្ច្ន្ា។ 

កមែវតថុថ្ន្កិច្ច្ន្ា ្ំសៅសៅសលើ កាតពវកិច្ចគតិយុតត ផ្ដលផ្្វងរក ផ្ដលច្ង់បាន្សោយភាគី។ កនុង

កិច្ច្ន្ាជួលអច្លន្វតថុ កមែវតថុថ្ន្កិច្ច្ន្ា គឺកាតពវកិច្ចអនុ្ញ្ញដ តឱ្យសគសត្បើត្បា្់នទេះ។ 
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 ច្ាប់កិច្ច្ន្ាពិស្្ ឆ្ន ំ២០០៧ តាក់ផ្តងសោយ សាស្សាត ចារយ ្ ្ូវាន្ បែឌិ តច្ាប់សាកលវទិ្យាល័យច្ាប់ និ្ង

ស្ដឋកិច្ចត្កុងបា រ ី្  ទំ្យព័រ ១៣១ និ្ង១៣២។ 
 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 27 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

កនុងត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ គូភាគីត្តូវអនុ្វតតកាតពវកិច្ចរប្់ខ្លួន្ឱ្យស្្បតាមខ្លឹមសារថ្ន្

កិច្ច្ន្ា និ្ងសគ្នលការែ៍ថ្ន្ភាព្ុច្រតិ និ្ងភាពសសាែ េះត្តង់។ សយាងតាមត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ

២០០៧ មាត្តា ៣៣៦ កថាខ្ែឌ ទី្យ១ បាន្ផ្ច្ងថា “កិច្ច្ន្ាមាន្អានុ្ភាពសៅសពលផ្ដល្ំសែើ  

និ្ង្វីការ ត្តូវគ្នន ។” បញ្ដតតិទំាងសន្េះ ទាមទារការត្ពមសត្ពៀងជាចំាបាច់្សដើមបបីសងកើតនូ្វ្ិទ្យធិតាមរយៈ

កិច្ច្ន្ា។  
ដូច្គ្នន ផ្ដរ កនុងភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ្ហព័ទ្យធ ្ហព័ទ្យធមាន ក់ៗមាន្្ិទ្យធិចុ្េះកិច្ច្ន្ា ផ្ដល

មាន្កមែវតថុបសត្មើស្វាដល់ការនគត់នគង់ជីវភាពត្គួសារ។ មាន្ន័្យថា រាល់ត្គប់របូភាពថ្ន្បំែុល

ផ្ដលសឆលើយតបនឹ្ងកមែវតថុសន្េះ មាន្អានុ្ភាពចំ្សពាេះ្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត សោយសាមគគី ដូសច្នេះមាច ្់

បំែុលមាន្្ិទ្យធិទាមទារឱ្យមាន្ការអនុ្វតតកាតពវកិច្ចទំាងមូលពីភាគីណាមាន ក់ក៏បាន្។ 
ជាការអនុ្វតត ត្ប្ិន្សបើមាន្ភាពមិន្ច្ា្់លា្់ថ្ន្កិច្ច្ន្ា ផ្ដលអាច្នទុយនឹ្ងឆន្ទៈរប្់

ភាគីមាខ ង គូភាគី អាច្បកស្សាយតាមទ្យមាល ប់ថ្ន្ការអនុ្វតតកិច្ច្ន្ាបាន្ លុេះត្តាណាមិន្នទុយនឹ្ងបទ្យ

បបញតតិថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី។ 
្ិទ្យធិជួលរមួសកើតសច្ញពី ការចុ្េះកិច្ច្ន្ាអាច្មាន្របូភាព និ្ងអានុ្ភាពពីរសនសងគ្នន  គឺកនុងរបូ

ភាពជា្ហព័ទ្យធ ឬ្ហភតិកៈ។  
 

 ១. ្ហព័ទ្យធ និ្ង្ហភតិកៈ 
“្ហព័ទ្យធ” ្ំសៅដល់ បតី ឬត្បពន្ធ ផ្ដលបាន្ចុ្េះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍។ បតីត្បពន្ធ មាន្ករែី

កិច្ចជួយគ្នន សៅវញិសៅមក។ ្ហព័ទ្យធត្តូវទ្យទួ្យលខុ្្ត្តវូសោយសាមគតីភាពចំ្សពាេះកាតពវកិច្ចរប្់

្ហព័ទ្យធ កនុងអំ ុងសពលអាពាហ៍ពិពាហ៍។ សបើ្ហព័ទ្យធមាខ ងជួលអច្លន្វតថុ មុន្សពលសរៀបអាពាហ៍

ពិពាហ៍ កាតពវកិច្ចសន្េះ អាច្ជាកាតពវកិច្ចសាមគគីអំ ុងសពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ដរាបណា ត្បពន្ធ ឬបតី

អាច្បញ្ញជ ក់បាន្ថា ្ិទ្យធិជួលរមួ ជាប់កាតពវកិច្ចសដើមបរីកាជីវភាពរមួ ឬមាន្ការយល់ត្ពមពីត្បពន្ធ ឬ

បតីមាខ ងសទ្យៀតជាលាយលកខែ៍អកសរ។  
សបើ្ហព័ទ្យធ បសងកើត្ិទ្យធិជួលរមួ មាន្ន័្យថា ្ហព័ទ្យធកាល យជាកូន្បំែុលរមួ ផ្តការបំសពញ

កាតពវកិច្ចសាមគគី ឬកាតពវកិច្ចទូ្យសៅ ត្តូវអាស្្័យសលើការសត្បើត្បា្់វតថុជួល។ សបើការជួលអច្លន្វតថុ
សោយ្ហព័ទ្យធមាខ ងសត្កាយសពលសរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ្ិទ្យធិជួលរមួ អាច្នឹ្ងត្តូវបាន្ភាជ ប់កាតពវកិច្ច

សាមគគីត្ប្ិន្សបើ ្ហព័ទ្យធចុ្េះកិច្ច្ន្ារមួគ្នន ។ សបើកិច្ច្ន្ាចុ្េះសោយ្ហព័ទ្យធផ្តមាខ ង សគ្នលសៅ

ថ្ន្ការសត្បើត្បា្់វតថុជួលត្តវូសលើកមកពិចារណា។  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 28 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

មាត្តា ៩៧៥ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី បាន្បបញ្ដតតិ ពីកាតពវកិច្ចសាមគតី៖ 
 

មាត្តា ៩៧៥ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី (ការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តវូសោយសាមគគីភាពចំ្សពាេះកាតពវកិច្ច 

បតីត្បពន្ធត្តូវទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសោយសាមគគី ចំ្សពាេះកាតពវកិច្ចផ្ដលកំែត់ខាងសត្កាមសន្េះ 

 ក-សសាហ៊ែុយសដើមបីរកាជីវភាពរមួរប្់បតីត្បពន្ធ និ្ងសសាហ៊ែុយសដើមបីការអប់រ ំ ឬការ

ពាបាល ផ្ងទំាកូន្ ជាអាទ្យិ៍។ 

 ខ្-កាតពវកិច្ច និ្ងករែីយកិច្ចសនសងៗសទ្យៀត ផ្ដលបតី ឬត្បពន្ធទំាង្ងខាងបាន្ត្ពម

សត្ពៀងតាមលិខិ្តជាលាយល័កខែ៍អកសរ ជាមួយមាច ្់បំែុល សៅកនុងអំ ុងសពលអាពាហ៍

ពិពាហ៍ ឬកាតពវកិច្ច និ្ងករែីយកិច្ចសនសងៗសទ្យៀត ផ្ដលបតី ឬត្បពន្ធណាមាខ ងបាន្ទ្យទួ្យល

បន្ទុក សោយមាន្ការយល់ត្ពមតាមលិខិ្តជាលាយល័កខែ៍អកសរ ពីត្បពន្ធ ឬបតី មាខ ងសទ្យៀត 

សៅកនុងអំ ុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 

 គ-សសាហ៊ែុយសដើមបីត្គប់ត្គង និ្ងរកាត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ។ 

 

្ិទ្យធិជួលរមួរប្់្ហព័ទ្យធកនុងច្ាប់បារាងំ ត្តវូបាន្នតល់គុែ្មបតតិសលើ ការជួលអច្លន្

វតថុសដើមបកីារការពារលំសៅ្ង្ហវ ្ ការជួលផ្ដលជាប់បន្ទុករមួ វជិាជ ជីវៈពាែិជជកមែ ឬតាមការបក

ស្សាយថ្ន្កិច្ច្ន្ា។ 
“្ហភតិកៈ” ្ំសៅ អនកជួលសត្ច្ើន្នាក់ ផ្ដលមាន្្ិទ្យធិសលើវតថុជួលផ្តមួយ។ ្ហភតិកៈ 

មាន្កាតពវកិច្ចទូ្យសៅ សដើមបីបំសពញកាតពវកិច្ចតាមចំ្ផ្ែករប្់ខ្លួន្។ លុេះណាផ្ត មិន្មាន្ការផ្បង

ផ្ច្កចំ្ផ្ែកពិស្្សទ្យើប ការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវ រប្់ ្ហភតិកៈ ត្តូវបាន្្ន្ែត់ថា ស្ែើគ្នន ។ 
្របុមកជាសគ្នលការែ៍ ភតិកៈនិ្មួយៗ មិន្ថា ្ហព័ទ្យធជាភតិកៈ ឬ្ហភតិកៈ ត្តូវ

ទ្យទួ្យលបាន្្ិទ្យធិ និ្ងកាតពវកិច្ចដូច្គ្នន  ចំ្សពាេះ ភតិបតី សពាលគឺជា កូន្បំែុលរមួ។ ផ្តអានុ្ភាពថ្ន្

កិច្ច្ន្ាអាច្មាន្ភាពខុ្្គ្នន ខ្លេះ។ 
 

២. អានុ្ភាពថ្ន្កិច្ច្ន្ា 
ភតិ្ន្ា ជាកិច្ច្ន្ាមួយផ្ដល គូភាគីត្តវូមាន្កាតពវកិច្ចបំសពញឱ្យគ្នន សៅវញិសៅមក។ 

ដូសច្នេះភាគីថ្ន្កិច្ច្ន្ា មាន្លកខែៈជិត្និត សោយសារផ្តមូលសហតុសន្េះ សទ្យើប ភតិ្ន្ា មាន្

លកខែៈសៅវញិសៅមក។ អានុ្ភាពថ្ន្កិច្ច្ន្ា ត្តូវស្្បតាមខ្លឹមសារថ្ន្កិច្ច្ន្ា និ្ងទំ្យនាក់ទំ្យ

ន្ងគតិយុតតរវាងភតិបតី និ្ងភតិកៈ។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 29 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

តាមរយៈភតិ្ន្ា ្ិទ្យធិ និ្ងករែីកិច្ចសត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យនល ត្តូវផ្នអកតាមវវីិសត្បើ

ត្បា្់រប្់ ភតិកៈ។ ភតិកៈ មាន្ករែីយកិច្ចបង់ថ្ងលឈនួល និ្ងផ្ងរកា មាន្្ិទ្យធិទាមទារឱ្យ្ងនូ្វ

ចំ្ណាយសសាហ៊ែុយចំាបាច់្ មាន្្ិទ្យធិរលំាយ និ្ង្ិទ្យធិទាមទារឱ្យបន្ថយថ្ងលឈនួល។ ភតិកៈពំុអាច្សវវើ

អនុ្បបទាន្្ិទ្យធិជួល ឬជួលបន្តនូ្វវតថុជួល សោយគ្នែ ន្ការយល់ត្ពមពី ភតិបតី បាន្ស ើយ សលើកផ្លង

ផ្ត ករែីថ្ន្្ិទ្យធិជួលអចិ្ថ្ញ្រ្ន្តយ៍។ កនុងករែីរលំាយកិច្ច្ន្ា ្ហព័ទ្យធ និ្ង្ហភតិកៈ អាច្រចួ្នុត

ពីករែីយកិច្ចកនុងកិច្ច្ន្ា សលើកផ្លងផ្តករែីយកិច្ច្ ងការខូ្ច្ខាត។ ការស្នើបន្តកិច្ច្ន្ា ឬ

រលំាយកិច្ច្ន្ា ភតិបតី ត្តូវជូន្ដំែឹងសៅ ្ហព័ទ្យធ និ្ង្ហភតិកៈទំាងអ្់។ 
ជាសគ្នលការែ៍ ្ហព័ទ្យធ និ្ង្ហភតិកៈ គឺជា កូន្បំែុលរមួ (មាន្ន័្យថាជា ្ហកូន្

បំែុល) ដូសច្នេះ មាន ក់ៗត្តវូទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវត្តឹមចំ្ផ្ែករប្់ខ្លួន្ប ុសណាណ េះ។ ករែីគ្នែ ន្ការផ្បងផ្ច្ក

ពិស្្ ចំ្ផ្ែកថ្ន្ការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវ ត្តវូបាន្្ន្ែត់ថា ស្ែើគ្នន ។ 
ភតិ្ន្ា មួយនឹ្ងត្តវូបញ្ច ប់ សោយមូលសហតុ ដូច្ខាងសត្កាម ៖ 

 ការបញ្ច ប់សោយសារនុតអំ ុងសពលកំែត់ (មាត្តា ៦១២) 
 ការស្នើ្ំុឱ្យរលំាយភតិ្ន្ា ផ្ដលពំុមាន្កំែត់អំ ុងសពល (មាត្តា ៦១៥) 
 ការបាត់បង់ ឬការខូ្ច្ខាតវងន់្វងរថ្ន្វតថុជួល 
 ការរលំាយភតិ្ន្ា សោយសារការមិន្អនុ្វតតកាតពវកិច្ច 

ភតិ្ន្ាមួយផ្ដលមាន្កំែត់អំ ុងសពល ត្តូវបញ្ច ប់សៅសពលនុតអំ ុងសពលផ្ដលបាន្

កំែត់។ ត្ប្ិន្សបើ អំ ុងកំែត់បាន្កន្លងនុត សនាេះភតិ្ន្ា នឹ្ងបាត់បង់អានុ្ភាព សហើយ ភតិកៈ 

រតូវសងវតថុជួលរតឡប់មកវញិ ចំណែក ភតិបតី រតូវមានកាតព្វកិចចបង់នូវចំណាយដ ើមបីបដងកើនតម្មល។23 

្ត្មាប់ភតិ្ន្ាផ្ដលមិន្បាន្កំែត់អំ ុងសពល ភាគីមាខ ងអាច្ស្នើ្ំុរលំាយភតិ្ន្ា

បាន្ សោយត្គ្នន់្ផ្តរង់ចំាឱ្យនុតអំ ុងសពល (១) អំ ុងសពល ១ថ្ងង ្ត្មាប់ការស្នើ្ំុរលំាយភតិ

្ន្ាច្លន្វតថុ (២) អំ ុងសពល ៣ ផ្ខ្ ្ត្មាប់ការស្នើ្ំុរលំាយភតិ្ន្ាចំ្សពាេះ អគ្នរ និ្ង(៣) 

អំ ុងសពល ១ឆ្ន ំ ្ត្មាប់ការស្នើ្ំុរលំាយភតិ្ន្ាចំ្សពាេះដីវលី។24  
ភតិ្ន្ាក៏អាច្បញ្ច ប់បាន្ត្ប្ិន្សបើ សគ្នលបំែងថ្ន្ភតិ្ន្ាមិន្អាច្្សត្មច្សៅបាន្។ 

ភតិ្ន្ាមិន្មាន្លទ្យធភាពកនុងការពិចារណាថា មាន្ផ្តកាតពវកិច្ចបង់ថ្ងលឈនួល សៅមាន្ ត្ប្ិន្សបើ

កមែវតថុ ត្តូវបាន្បាត់បង់។ ដូសច្នេះ ភតិ្ន្ាត្តវូបញ្ច ប់ សោយមិន្មាន្ការបង្ហា ញឆន្ទៈសទ្យ ត្ប្ិន្សបើ

កមែវតថុថ្ន្ភតិ្ន្ាត្តវូបាន្បាត់បង់។ 
                                                 
23

 មាត្តា ៦១២ (ការនុតអំ ុងសពលកំែត់) ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 
24

 មាត្តា ៦១៥ (ការស្នើ្ំុឱ្យរលំាយភតិ្ន្ាផ្ដលពំុមាន្កំែត់អំ ុងសពល) ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 30 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

មួយវញិសទ្យៀត សោយសារផ្តភតិ្ន្ាជា កិច្ច្ន្ាអញ្ដមញ្ដ តាមមាត្តា ៤០៧ (ការរលំាយ

សោយមូលសហតុមិន្អនុ្វតតកាតពវកិច្ច) ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ សបើភាគីណាមួយថ្ន្កិច្ច្ន្ាអ

ញ្ដមញ្ដ បំពាន្កិច្ច្ន្ាយា ងវងន់្វងរ ភាគីមាខ ងសទ្យៀត អាច្រលំាយបាន្ភាល ម។  
 
ផ្ ន្្ទី២ ៖ ផ្ដន្អនុ្វតតនន្រទិធិជួល 
កាតពវកិច្ច គឺជា ចំ្ែងតាមនលូវច្ាប់ ផ្ដលច្ងបុគគលពីរនាក់ឱ្យបុគគលមាន ក់ផ្ដលបាន្កំែត់

សៅថា “កូន្បំែុល” មាន្ករែីយកិច្ចមួយចំ្នួ្ន្ចំ្សពាេះបុគគលមាន ក់សទ្យៀតផ្ដលបាន្កំែត់សៅថា “

មាច ្់បំែុល”។25 ឬ កាតពវកិច្ច ជាទំ្យនាក់ទំ្យន្ងគតិយុតតិផ្ដលច្ងបុគគលពីរនាក់ សោយឱ្យបុគគលមាន ក់ 

ផ្ដលបាន្កំែត់មាន្ករែីកិច្ចមួយចំ្នួ្ន្ ចំ្សពាេះបុគគលផ្ដលបាន្កំែត់មាន ក់សទ្យៀត។ 
មុន្នឹ្ងកំែត់ផ្ដន្អនុ្វតតថ្ន្្ិទ្យធិជួល សយើងត្តវូ្ិកាសៅសលើ ភាគីពាក់ព័ន្ធ (កថាខ្ែឌ ទី្យ១) 

និ្ងកិច្ច្ន្ាពាក់ព័ន្ធ (កថាខ្ែឌ ទី្យ២) ជាមុន្្ិន្ សត្ពាេះកកាត ខាងសលើនតល់នូ្វផ្ដន្អនុ្វតតថ្ន្្ិទ្យធិជួល

សនសងគ្នន ។ 
   

្ថាខណឌ ទី១ ៖ បុគគលផ្ដលពា្់ព័ន្ធ 
 ភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ្ហព័ទ្យធ អនុ្ញ្ដតឱ្យបុគគលសនសងផ្ដលទាក់ទ្យងនឹ្ងកិច្ច្ន្ា ដូច្ជា ភ

តិបតី និ្ងភតិកៈ។ កនុងភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ្ហព័ទ្យធ បតីត្បពន្ធសវវើ្កមែភាពបំសពញកាតពវកិច្ចជាក់

លាក់ស្្បតាមខ្លឹមសារថ្ន្កិច្ច្ន្ា និ្ងការត្ពមសត្ពៀង។ ដរាបណាមាន្ទំ្យនា្់ វធិាន្គតិយុតតនឹ្ង

ត្តូវយកមកសោេះស្សាយតាមការទាមទាររប្់គូភាគីជាសត្កាយ។  
បុគគលផ្ដលទាក់ទ្យងអាច្នឹ្ងមាន្ ្ិទ្យធិវន្ត26 នងផ្ដរ ផ្ដលជាអនកមាន្្ិទ្យធិ ដូច្ជា កូន្

បំែុល ឬមាច ្់បំែុល។ ្ិទ្យធិវន្ត កនុងគតិយុតតការែ៍ មាន្ពីរ គឺ ្ិទ្យធិវន្តសាកល និ្ង្ិទ្យធិវន្តសោយ

ផ្ ក។ ជាសគ្នលការែ៍ ្ិទ្យធិវន្តសាកល27 ត្តូវទ្យទួ្យលបន្តពីមាច ្់្ិទ្យធិនូ្វ្ិទ្យធិទំាងអ្់ កាតពវកិច្ច

ទំាងអ្់ និ្ងសបតិកភែឌ ។ ជាអាទ្យិ៍ ត្គប់កិច្ច្ន្ាផ្ដលចុ្េះជាមួយមាច ្់្ិទ្យធិ នតល់អានុ្ភាពដល់

្ិទ្យធិវន្តសាកល សពលណាមាច ្់្ិទ្យធិបាន្សាល ប់។ ចំ្ផ្ែក ្ិទ្យធិវន្តសោយផ្ ក28 ជាសគ្នលការែ៍ 

                                                 
25

 ្ទាទ នុ្ត្កមផ្ននករដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ (ផ្ននកអកសរនុ្ត្កម “ក”) 
26

 ្ិទ្យធិវន្ត គឺជា អនកផ្ដលទ្យទួ្យល្ិទ្យធិ ឬកាតពវកិច្ចបន្តពីសគ ផ្ដលសៅថា មាច ្់្ិទ្យធិ ឬមាច ្់កាតពវកិច្ច។ (សយាង ស្ៀវសៅ 
“នី្តិកិច្ច្ន្ា” សាស្រសាត ចារយ ជិន្ វណាណ រា  ឆ្ន ំ២០១៣ ទំ្យព័រ ១៣០។ 
27

 ្ិទ្យធិវន្តសាកល គឺជា ្ិទ្យធិវន្តផ្ដលទ្យទួ្យល សបតិកភែឌ ទំាងអ្់ពីមាច ្់សបតិកភែឌ ។ 
28

 ្ិទ្យធិវន្តសោយផ្ ក គឺជា ្ិទ្យធិវន្តផ្ដលទ្យទួ្យលយក្ិទ្យធិមួយ ឬសត្ច្ើន្ជាកំែត់ច្ា្់លា្់។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 31 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

អាច្ទ្យទួ្យល្ិទ្យធិមួយ ឬសត្ច្ើន្ជាកំែត់ច្ា្់លា្់។ ជាទូ្យសៅ វធិាន្ត្តូវបាន្សនទរកិច្ច្ន្ា សោយ

្ិទ្យធិផ្ដលត្បតិបតតិផ្ទទ ល់ ឬក៏ទាក់ទ្យងនឹ្ង្ិទ្យធិសនទរសន្េះ។ ភតិ្ន្ា អាច្ត្តូវបាន្សនទរសៅឱ្យអនកទិ្យញ

អច្លន្វតថុ។ ជាបនាទ ប់ ការសនទរ្ិទ្យធិ ឬកាតពវកិច្ច រប្់្ហព័ទ្យធមាខ ង បាន្ទាញឱ្យមាច ្់្ិទ្យធិកាល យជា

ភាគីថ្ន្កិច្ច្ន្ាផ្ដរ។ 
 សទាេះជាយា ងណាកតី ភាគីអាច្កំែត់កនុងកិច្ច្ន្ាថា មិន្មាន្្ុពលភាពដល់ទាយាទ្យ

រប្់ភាគី សដើមបបីដិស្វន៍្ ្ិទ្យធិវន្ត។ 
 
 ១. ្ហព័ទ្យធ 

សយាងតាមត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ ឋាន្ៈជា ្ហព័ទ្យធ ត្តូវបញ្ញជ ក់សោយ បញ្ជ ីអាពាហ៍

ពិពាហ៍ត្តឹមត្តូវតាមទ្យត្មង់ច្ាប់មួយ។ តាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍សពញច្ាប់ ្ហព័ទ្យធត្តូវបាន្ចាត់

ទុ្យកថា មាន្្ិទ្យធិដូច្ នី្តិភាពទូ្យសៅ។ សោយអំណាច្ថ្ន្ទំ្យនាក់ទំ្យន្ងគតិយុតត ្ហព័ទ្យធជាប់

ករែីយកិច្ចរមួរ្់នឹ្ងគ្នន  សហើយត្តូវ្ហការ និ្ង្សញ្រ្ង្ហគ េះគ្នន សៅវញិសៅមក។ សលើ្ពីសន្េះ ្ហ

ព័ទ្យធមាន្្ិទ្យធិ និ្ងកាតពវកិច្ចស្ែើគ្នន កនុងការសត្បើត្បា្់ ចាត់ផ្ច្ង និ្ងត្គប់ត្គងត្ទ្យពយរមួ។ ត្ទ្យពយ្មបតតិ

រមួ ផ្ដលត្គបដែត ប់សលើត្ទ្យពយ្មបតតិផ្ដលបតី ត្បពន្ធ ទ្យទួ្យលបាន្កនុងអំ ុងសពលអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
ការត្គប់ត្គង និ្ងការសត្បើត្បា្់ត្ទ្យពយ្មបតតិ រប្់្ហព័ទ្យធ មាន្បបញ្ដតតិកនុងមាត្តា ៩៦៩

រហូតដល់ មាត្តា ៩៧៧ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ៖ 
 

មាត្តា ៩៧៤ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី (ការត្គប់ត្គង និ្ងការសត្បើត្បា្់ត្ទ្យពយ្មបតតិ) 

១-បតីត្បពន្ធ មាន្្ិទ្យធិស្ែើគ្នន កនុងការសត្បើត្បា្់ ទ្យទួ្យលនលត្បសយាជន៍្ និ្ងត្គប់ត្គងត្ទ្យពយ

្មបតតិរមួ។ ្ហព័ទ្យធនី្មួយៗ មាន្្ិទ្យធិសត្បើត្បា្់ ទ្យទួ្យលនលត្បសយាជន៍្ និ្ងត្គប់ត្គង

ត្ទ្យពយ្មបតតិរប្់ខ្លួន្សរៀងៗខ្លួន្បាន្។ 

២-្ហព័ទ្យធ មាន្្ិទ្យធិសត្បើត្បា្់ត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ សៅកនុងទំ្យហំផ្ដលចំាបាច់្ សោយផ្នអក

សលើការចំាបាច់្សៅកនុងជីវភាព។ 

៣-្ហព័ទ្យធត្តូវត្គប់ត្គងត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ សោយ្ហការគ្នន ។ ្ហព័ទ្យធមាខ ងអាច្

ទាមទារចំ្សពាេះភាគីមាខ ងសទ្យៀត ឱ្យសវវើចំ្ណាត់ការផ្ដលចំាបាច់្សដើមបតី្គប់ត្គង និ្ងរកា

ទុ្យកនូ្វត្ទ្យពយ្មបតតិរមួបាន្។ 

៤-សបើការពិភាកាអំពីការត្គប់ត្គង ឬសត្បើត្បា្់ត្ទ្យពយ្មបតតិរមួរប្់បតី ត្បពន្ធមិន្បាន្

្សត្មច្ ឬសបើពំុអាច្ពិភាកាបាន្សទ្យ ភាគីមាខ ងសទ្យៀតអាច្ទាមទារសៅតុលាការឱ្យសវវើការ

ចាត់ផ្ច្ងចំ្សពាេះការត្គប់ត្គង និ្ងសត្បើត្បា្់ត្ទ្យពយ្មបតតិរមួបាន្។ 

 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 32 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

មាត្តា ៩៧៦ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី (ការចាត់ផ្ច្ងត្ទ្យពយ្មបតតិរមួរប្់បតីត្បពន្ធ) 

១-សបើគ្នែ ន្ការយល់ត្ពមពីបតីត្បពន្ធទំាង្ងខាងសទ្យ ត្ទ្យពយ្មបតតិរមួរប្់បតីត្បពន្ធមិន្

អាច្យកសៅលក់ ឬសវវើការចាត់ផ្ច្ងសនសងសទ្យៀតបាន្ស ើយ។ 

២-សទាេះបីជាមាន្បញ្ដតតិថ្ន្កថាខ្ែឌ ទី្យ១ ខាងសលើក៏សោយ សបើមាន្សាថ ន្ភាពមិន្អាច្

សជៀ្វាងបាន្ ្ត្មាប់ការផ្ងទំាជីវភាពរមួកនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ងសដើមបីរកាជីវភាពរ្់ 

សៅ សនាេះបតីត្បពន្ធណាមាខ ងអាច្លក់ ឬសវវើការចាត់ផ្ច្ងសនសងសទ្យៀត នូ្វត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ

បាន្ សោយទ្យទួ្យលការអនុ្ញ្ញដ តពីតុលាការ។ 

៣-កនុងករែីផ្ដលបតី ឬត្បពន្ធណាមាខ ង បាន្លក់ ឬសវវើការចាត់ផ្ច្ងសនសងសទ្យៀត នូ្វត្ទ្យពយ

្មបតតិរមួ សោយគ្នែ ន្ការយល់ត្ពមពី្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតនង និ្ងគ្នែ ន្ការអនុ្ញ្ញដ តពី

តុលាការនង ្ហព័ទ្យធផ្ដលមិន្បាន្នតល់ការយល់ត្ពម អាច្ទាមទារឱ្យលុបសចាលនូ្វ

ការចាត់ផ្ច្ងសៅតុលាការបាន្ សៅកនុងអំ ុងសពល ២ ឆ្ន ំ គិតចាប់ពីសពលផ្ដលបាន្ដឹង

អំពីការចាត់ផ្ច្ងសនាេះ សបើត្ទ្យពយ្មបតតិរមួផ្ដលត្តូវបាន្ចាត់ផ្ច្ងសនាេះ ជាអច្លន្វតថុ និ្ង

សៅកនុងអំ ុងសពល ១ឆ្ន ំ គិតចាប់ពីសពលផ្ដលបាន្ដឹងអំពី ការចាត់ផ្ច្ងសនាេះ សបើត្ទ្យពយ

្មបតតិរមួផ្ដលត្តូវបាន្ចាត់ផ្ច្ងសនាេះ ជាត្ទ្យពយ្មបតតិសនសង។ 

 

តាមន័្យខាងសលើ ្ហព័ទ្យធស្្បច្ាប់ អាច្ចាត់ផ្ច្ងត្ទ្យពយ្មបតិតរមួ សដើមបរីកាជីវភាពរមួ។ 

ការចាត់ផ្ច្ងត្ទ្យពយរមួត្តូវការឱ្យមាន្ការយល់ត្ពមជាមុន្ពី ្ហព័ទ្យធទំាង្ងខាង។ តុលាការ អាច្

អន្តរាគមន៍្សលើ ការចាត់ផ្ច្ងត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ ត្ប្ិន្សបើការចាត់ផ្ច្ងត្ទ្យពយសនាេះមិន្មាន្ការត្ពម

សត្ពៀងពីបតីត្បពន្ធទំាង្ងខាង។ អានុ្ភាពថ្ន្កិច្ច្ ន្ាផ្ដលការបំសពញកាតពវកិច្ចមាន្ការពាក់ព័ន្ធ

ដល់ត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ ក៏ត្តូវការការយល់ត្ពមពី្ហព័ទ្យធទំាង្ងខាង។ សដើមបសីច្ៀ្វាងវបិាកសលើ

អានុ្ភាពថ្ន្ភតិ្ន្ាសន្េះ គូភាគី គួរតត្មូវឱ្យ បតី និ្ងត្បពន្ធចុ្េះហតថសលខារមួគ្នន សដើមបគំី្នត្ទ្យការបសងកើត

្ុពលភាពថ្ន្កិច្ច្ន្ា។ 

 
២. វបិាកកនុងការអនុ្វតត 
សដើមបចុី្េះកិច្ច្ន្ា្ហព័ទ្យធ គូភាគីត្តវូផ្តមាន្្មតថភាពសដើមបអីនុ្វតត្ ិទ្យធិរប្់ខ្លួន្។ ស្្ប

នឹ្ងសគ្នលការែ៍ មាន្ផ្តអនកចុ្េះហតថសលខា ឬបង្ហា ញឆន្ទៈត្ពមសត្ពៀងបសងកើតកិច្ច្ន្ាសទ្យ ផ្ដលជាគូ

ភាគីថ្ន្កិច្ច្ន្ា។ សបើគូភាគីជាភតិកៈ មិន្បាន្សរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមនលូវច្ាប់ កាតពវកិច្ចរប្់

ពូកសគ ត្គ្នន់្ផ្តជា កាតពវកិច្ចទូ្យសៅមួយ។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 33 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

សាថ ន្ភាពអនី្តិ្ង្ហវ ្ ជាចំ្ែងតាមត្ពឹតតិការែ៍ ឬជីវត្ពឹតតរវាង ត្បុ្ និ្ងស្្ី សត្បើជីវតិរមួ

គ្នន សត្កាមដំបូលផ្តមួយ មាន្លកខែៈមិន្ខុ្្ពីបតីត្បពន្ធ ស្្បតាមច្ាប់ជាប់លាប់យូរអផ្ងវង ផ្តពំុ

្ថិតសត្កាម្មតថកិច្ចនី្តិរមួ។  
្ហព័ទ្យធតាមនលូវច្ាប់ តត្មូវនតល់្កខីកមែសោយ បញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ កនុងករែីផ្ដលបតី

ត្បពន្ធផ្ដលសរៀបការតាមត្បថ្ពែី សហើយមិន្បាន្ចុ្េះ្ំបុត្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ ផ្បរមកចុ្េះកិច្ច្ន្ា 

កាតពវកិច្ចសាមគគីរប្់្ហព័ទ្យធមិន្អាច្អនុ្វតតបាន្ស ើយ សៅសពលផ្ដល ភតិបតី ទាមទារ ឱ្យមាន្

ការអនុ្វតតកាតពវកិច្ចសាមគគី្ត្មាប់្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត ផ្ដលមាន្ឋាន្ៈតាមនលូវច្ាប់ ត្តឹមជា ្ហ

ភតិកៈ ផ្ដលទ្យទួ្យលខុ្្ត្តវូត្តឹមចំ្ផ្ែករប្់ខ្លួន្ ឬជាកូន្បំែុលរមួ។ 
ការអនុ្វតត្ិទ្យធិជួល ត្តូវមាន្្ុពលភាព តាមការត្ពមសត្ពៀងសោយពិតត្បាកដ និ្ងស្រ។ី 
សនតើមសច្ញពីកាតពវកិច្ចថ្ន្ភតិ្ន្ា នំាឱ្យមាន្វបិាកជាសត្ច្ើន្កនុងសពលអនុ្វតតកិច្ច្ន្ា ដូច្

ជា សតើត្តូវទូ្យទាត់បំែុលកនុងសពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬសត្កាយសពលរលំាយយា ងដូច្សមតច្ ? ន្រណាជា

អនកទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវចំ្សពាេះភតិបតី ? 
 
្ថាខណឌ ទី២ ៖ ភតិរន្ាផ្ដលពា្់ព័ន្ធ 
កិច្ច្ន្ាជួលត្តូវបាន្សត្បើត្បា្់ញឹកញាប់តាមកមែវតថុ។ សយើងផ្្វងយល់ពីកិច្ច្ន្ាជួល

ញឹកញាប់មួយចំ្នួ្ន្រមួមាន្ ភតិ្ន្ា្ត្មាប់បសត្មើឱ្យការសាន ក់សៅរប្់ត្គសួារ និ្ងភតិ្ន្ា

ពាែិជជកមែ។  
 
១. ភតិ្ន្ា្ត្មាប់បសត្មើឱ្យការសាន ក់សៅរប្់ត្គសួារ 
្ហព័ទ្យធផ្ដលជួលអច្លន្វតថុ្ត្មាប់បសត្មើឱ្យការសាន ក់សៅត្គួសារ តត្មូវឱ្យ្ហព័ទ្យធជាប់

កាតពវកិច្ចសាមគគី។ ្ហព័ទ្យធ ជាភតិកៈ មាន្ករែីយកិច្ចបង់ថ្ងលជួលសៅឱ្យភតិបតី ផ្តសបើ្ិន្ជា 

្ហព័ទ្យធបាន្ជួលអច្លន្វតថុ្ត្មាប់តំាងជំាទី្យលំសៅអចិ្ថ្ញ្រ្ន្តយ៍ និ្ងទី្យ្ំណាក់ ឬលំសៅផ្ដល្ហ

ព័ទ្យធរ្់សៅផ្បកគ្នន  អានុ្ភាពថ្ន្កិច្ច្ន្ាអាច្ផ្ត្បត្បលួសៅតាមតត្មវូការចំាបាច់្ថ្ន្ត្គសួារ។ ត្ប្ិន្

សបើការរ្់សៅផ្បកលំសៅរប្់្ហព័ទ្យធនំាឱ្យមាន្ការចំ្ណាយសលើត្ទ្យពយរមួ កាតពវកិច្ចថ្ន្កិច្ច្ន្ា

ជួលអាច្នឹ្ងត្តវូបាន្ងលឹងផ្ងលងសលើសសាហ៊ែុយចំ្ណាយរកាជីវភាពរមួរប្់បតីត្បពន្ធ។ កនុងនី្តិផ្ខ្ែរ 

្ហព័ទ្យធមាខ ងផ្ដលរងសត្គ្នេះ អាច្បតឹងទាមទារថ្ងលចំ្ណាយរកាជីវភាពរមួសៅតុលាការ ត្ប្ិន្សបើ បតី 

ឬត្បពន្ធ សនាេះរកស ើញថា ្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតបាន្សត្បើត្បា្់ត្ទ្យពយរមួមិន្បាន្ត្តឹមត្តូវ។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 34 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

២. ភតិ្ន្ាពាែិជជកមែ 
កនុងត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ ការជួលអច្លន្វតថុ្ត្មាប់សគ្នលបំែងពាែិជជកមែ មិន្

ទាន់្បាន្បបញ្ដតិតជាពិស្្្ត្មាប់្ហព័ទ្យធស ើយ។ ដូសច្នេះ តាមសគ្នលការែ៍រមួថ្ន្កិច្ច្ន្ាជួល

ភតិកៈមាន្្ិទ្យធិ និ្ងករែីយកិច្ចសត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យនលសលើវតថុជួល សោយផ្នអកតាមវវីិសត្បើ

ត្បា្់ផ្ដលបាន្កំែត់កនុងកិច្ច្ន្ា ឬលកខែៈថ្ន្វតថុជួល។ ត្ប្ិន្សបើមិន្បាន្ផ្ច្ងទុ្យកកនុងកិច្ច

្ន្ាជួលសទ្យ ភតិកៈមិន្អាច្ជួលបន្ត នូ្វវតថុជួលសោយគ្នែ ន្ការយល់ត្ពមពី  ភតិបតីស ើយ។  
សទាេះបីជា កិច្ច្ន្ា ផ្ដលចុ្េះសោយ្ហព័ទ្យធមាខ ងសៅមុន្សពល ឬកនុងអំ ុងសពលថ្ន្អាពាហ៍

ពិពាហ៍ មិន្នតល់្ិទ្យធិជួលដល់្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតស ើយ ប ុផ្ន្ត្ ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត ត្តូវមាន្កាតពវកិច្ច

ទ្យទួ្យលបន្ទុកផ្ដលសកើតពីកិច្ច្ន្ា។  
សតើអវីជា បដិបញ្ដតតិចំ្សពាេះអានុ្ភាពថ្ន្ភតិ្ន្ា? 

 
ជំពូ្ទ២ី  អាន្ុភាពនន្ភតរិន្ា 

គូភាគីថ្ន្ភតិ្ន្ា អាច្មិន្អនុ្វតតកាតពវកិច្ចរប្់ខ្លួន្ រហូតដល់សពលភាគីមាខ ងសទ្យៀតនតល់

នូ្វការអនុ្វតតកាតពវកិច្ច។ នលគតិយុតតផ្ដលសកើតសច្ញពីភតិ្ន្ា គូភាគីមាន្កាតពវកិច្ច និ្ង

តាវកាលិក ស្្បសៅតាមខ្លឹមសារថ្ន្កិច្ច្ន្ា និ្ងសគ្នលការែ៍្ុច្រតិភាព និ្ងភាពសសាែ េះត្តង់។ 

ការអនុ្វតតកិច្ច្ន្ាក៏ត្តវូធានាភាពត្តឹមត្តូវស្្បតាមច្ាប់ និ្ងខ្លឹមសារថ្ន្កិច្ច្ន្ា។ ជាសគ្នល

ការែ៍ ការរលំាយកិច្ច្ ន្ា ភាគីមាខ ងៗអាច្រលំាយបាន្ភាល មៗ កនុងករែីផ្ដលភាគីមាខ ងសទ្យៀត

បំពាន្កិច្ច្ ន្ាវងន់្វងរ។ ភាគីផ្ដលបាន្ទ្យទួ្យលតាវកាលិកថ្ន្កិច្ច្ន្ា សត្កាមអានុ្ភាពថ្ន្ការ

រលំាយកិច្ច្ន្ា ត្តូវជាប់ករែីយកិច្ច្ ងតាវកាលិកតបសៅភាគីមាខ ងសទ្យៀតសដើមបីឱ្យមាន្បដិទាន្

ស ើងវញិ។  
សៅសពលវវិាទ្យថ្ន្កិច្ច្ន្ាមិន្ត្តូវបាន្ស្សាយ អំណាច្តុលាការនឹ្ងោក់ឥទ្យធិពលនលូវច្ាប់

សដើមបបីកស្សាយកិច្ច្ន្ា ការបំសពញកាតពវកិច្ចស្្បតាមកិច្ច្ន្ា ត្ពមទំាង្ិទ្យធិ និ្ងកាតពវកិច្ច

រប្់ភាគីទី្យបី។ កនុងច្ាប់បាន្នតល់អំណាច្ជូន្តុលាការសដើមបី្សត្មច្មសវាបាយទូ្យទាត់។  
 

ច្ាប់កិច្ច្ ន្ា សាស្រសាត ចារយ បែឌិ ត ្ុក ្ីុផ្ទន់្ណា ទំ្យព័រ ២៤  
“តុលាការពិចារណានូ្វអតថន័្យវមែតាថ្ន្ស្ច្កតីផ្ច្ងផ្ដលមាន្ជសមាល េះ  និ្ង
កាលៈសទ្យ្ៈជំុវញិ ដូច្ជាដំសែើ រការថ្ន្ការបំសពញកាតពវកិច្ច ដំសែើ រការថ្ន្

ការទាក់ទ្យងរក្ីុ និ្ងការអនុ្វតតផ្ននកពាែិជជកមែ។ តុលាការបកស្សាយ  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 35 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

ស្ច្កតីផ្ច្ងផ្ដលមាន្ជសមាល េះត្បឆំ្ង និ្ងអនកត្ពាងកិច្ច្ន្ា ត្ប្ិន្សបើ្ម

សហតុនល។”  

 

ខ្្ន្ាកត្មិត ឬបដិស្វន៍្ការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវ  មាន្នតល់នួ្វភាពសពញសលញមួយដល់កូន្

បំែុល។ ខ្សន្េះ អាច្បបញ្ដតតិគិតជាមុន្អំពីតថ្មល ថ្ន្ការពំុអនុ្វតតកាតពវកិច្ច សហើយត្តូវដឹងនងផ្ដរ។ 

ខ្្ន្ា នតល់ត្បសយាជន៍្មិន្ផ្ទទ ល់ចំ្សពាេះមាច ្់បំែុល។ កូន្បំែុលអាច្ទ្យទួ្យលបាន្ពីត្កុមហ៊ែុន្

ធានារា ប់រងរប្់គ្នត់នូ្វតថ្មលមួយអំសណាយនលសត្ច្ើន្ សបើ្ិន្ជាគ្នត់ច្ង់ទាញសច្ញពីខ្្ន្ា។  
កនុងនី្តិកមពុជា សតើអានុ្ភាពចំ្សពាេះ្ហព័ទ្យធជាភតិកៈ (ផ្ននកទី្យ១) និ្ងអានុ្ភាពចំ្សពាេះភតិបតី 

(ផ្ននកទី្យ២) ខុ្្គ្នន យា ងណា? 
 
ផ្ ន្្ទី១ ៖ អានុ្ភាពចំសពាុះរហព័ទធជាភតិ្ៈ 
អានុ្ភាពថ្ន្ភតិ្ន្ា ត្តវូអនុ្វតតតាមទ្យត្មង់ថ្ន្ច្ាប់ ផ្ដលតត្មវូឱ្យគូភាគីសវវើស ើងជាលាយ

លកខែ៍អកសរ ចំ្ផ្ែកភតិ្ន្ាផ្ដលសវវើស ើងសោយផ្ទទ ល់មាត់ ត្តូវចាត់ទុ្យកជា ភតិ្ន្ាបសណាត េះ

អា្ន្ន សហើយអាច្បញ្ឈប់បាន្សោយត្គ្នន់្ជូន្ដំែឹងជាមុន្ កនុងរយៈសពលមួយស្ែើនឹ្ងរយៈសពល

បង់ត្បាក់ឈនួល។ សោយសារកិច្ច្ន្ាមាន្អានុ្ភាពត្តឹមគូភាគី សបើ្ិន្ជាមិន្មាន្ខ្ផ្ច្ងជាមុន្ពី

ការទ្យទួ្យលបន្ទុកសោយសាមគតីរប្់្ហព័ទ្យធនាសពលអនាគត ឬ្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតផ្ដលមិន្ផ្មន្ជា 

គូភាគី សនាេះកិច្ច្ន្ាមិន្មាន្អានុ្ភាពអនុ្វតតចំ្សពាេះតតិយជន្ ជា្ហព័ទ្យធនាសពលអនាគត ឬ

្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតស ើយ។ 
កនុងត្ទ្យពយរមួ ្ហព័ទ្យធជា ភតិកៈ មាន្កាតពវកិច្ចសាមគគីរវាងកូន្បំែុលកនុងភតិ្ន្ា្ហ

ព័ទ្យធ មាន្ន័្យថា សបើមាច ្់បំែុល ផ្ដលជា ភតិបតី អាច្នឹ្ងទាមទារបំែុលទំាងមូលរប្់ខ្លួន្ពីកូន្

បំែុល (បតី ឬត្បពន្ធ) ណាក៏បាន្ តាមចិ្តត្ែត្គ។ សបើ កូន្បំែុលមាន ក់បាន្បំសពញកាតពវកិច្ចអ្់

សហើយ សនាេះកូន្បំែុលសាមគគីដថ្ទ្យសទ្យៀតត្តូវបាន្រចួ្ពីកាតពវកិច្ចនងផ្ដរ។  
សយាងតាមត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ ភតិកៈត្តូវអនុ្វតតកាតពវកិច្ចស្្បតាមខ្លឹមសារថ្ន្កិច្ច

្ន្ា និ្ងសគ្នរពសគ្នលការែ៍ថ្ន្្ច្ចវម៌ និ្ងភាពសសាែ េះត្តង់។ ការអនុ្វតតកាតពវកិច្ចនំាឱ្យរលត់កាត

ពវកិច្ច។ ករែីយកិច្ចរប្់កូន្បំែុលកនុងការអនុ្វតតកាតពវកិច្ច បាន្បបញ្ដតតិកនុងមាត្តា ៣៨៤ ថ្ន្ត្កម

រដឋបបសវែី ៖ 
 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 36 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

មាត្តា ៣៨៤ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧  
១-កូន្បំែុលត្តូវអនុ្វតតកាតពវកិច្ចរប្់ខ្លួន្ ឱ្យស្្បសៅតាមខ្លឹមសារថ្ន្កិច្ច្ន្ា និ្ង

សគ្នលការែ៍ថ្ន្ភាព្ុច្រតិ និ្ងភាពសសាែ េះត្តង់។ 
២-ការអនុ្វតតតាមបញ្ដតតិថ្ន្កថាខ្ែឌ ទី្យ១ ខាងសលើសន្េះ ត្តូវចាត់ទុ្យកជា ការ្ងផ្ដលនំាឱ្យ

កាតពវកិច្ចរលត់។ 

 
មាន្មូលសហតុពីរផ្ដលនំាឱ្យមាន្ការផ្កផ្ត្បទំ្យហំថ្ន្ការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវទាក់ទ្យងនឹ្ងការចុ្េះកិច្ច

្ន្ាខ្ជេះខាជ យសលើចំ្ណាយសវៀបនឹ្ងកត្មិតថ្ន្សាថ ន្ភាពត្គួសារ ដូច្ជា ការចំ្ណាយផ្ដលមិន្្ថិត

កនុងចំ្ណាត់ថ្ន្ការត្ទ្យត្ទ្យង់បន្ទុកត្គួសារ ឬការចំ្ណាយផ្ដលសកើន្ហួ្ពី្មតថភាពពិតថ្ន្ចំ្ែូល

យា ងវងន់្វងរ។ ដូសច្នេះកនុងសាថ ន្ភាពផ្បបសន្េះ ្ហព័ទ្យធផ្ដលខ្ជេះខាជ យត្តូវជាប់កាតពវកិច្ចទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវ

ផ្តមាន ក់ឯង នូ្វអវីផ្ដលខ្លួន្បាន្ត្បពឹតតិសលើទំ្យហំផ្ដលសលើ្ ឬមាច ្់បំែុលពំុអាច្របឹអូ្ត្ទ្យពយ្មបតតិ

រប្់្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតបាន្ស ើយ។ គូ្ហព័ទ្យធពំុអាច្សត្បើត្បា្់្ិទ្យធិចាត់ផ្ច្ងត្ទ្យពយរមួផ្តឯកឯង

សោយគ្នែ ន្ការយល់ត្ពមពី្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតស ើយ។  
ភតិកៈ មាន្្ិទ្យធិសត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យនល សោយផ្នអកសៅតាមវវីិសត្បើត្បា្់វមែតា។ ជា

សគ្នលការែ៍ អនកជួល មាន្ករែីយកិច្ចបង់ថ្ងលឈនួលសៅឱ្យមាច ្់អច្លន្វតថុ។ ភតិកៈ មាន្

កាតពវកិច្ចបង់ថ្ងលឈនួលសៅឱ្យភតិបតី តាមសពលសវលាផ្ដលបាន្កំែត់កនុងកិច្ច្ន្ា។ គូភាគីមាន្

កាតពវកិច្ចបំសពញតាមកិច្ច្ ន្ា។ អានុ្ភាពថ្ន្្ហព័ទ្យធជាភតិកៈ អាស្្័យសោយសាថ ន្ភាពរប្់ភ

តិកៈ។  
 

 ្ថាខណឌ ទី១ ៖ ្នុ្ អំឡុ្ សពលអាពាហព៍ិពាហ ៍
តាមអានុ្ភាពថ្ន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ បតីត្បពន្ធ ត្តូវមាន្ចំ្ផ្ែកបន្ទុកសលើសសាហ៊ែុយ ផ្ដលសកើត

សច្ញពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ សោយពិចារណាសៅសលើ ត្ទ្យពយ្មបតតិ ត្បាក់ចំ្ែូល និ្ងសាថ ន្ភាពសនសងៗ

សទ្យៀត។29 ការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តវូបន្ទុកសសាហ៊ែុយសដើមបផី្ងទំាជីវភាពរមួ រាប់បញ្ចូ លមាូបអាហារ ការសាន ក់

សៅ និ្ងផ្ងទំា្ុខ្ភាពនងផ្ដរ។ សោយសារ្ហព័ទ្យធមាន្្មា្ភាព បតី និ្ងត្បពន្ធ ផ្ដលត្តូវទ្យទួ្យល

ខុ្្ត្តវូបំសពញកាតពវកិច្ច ការបង់ថ្ងលបន្ទុក និ្ងការបញ្ច ប់ភតិ្ន្ាសោយ្ហព័ទ្យធមាខ ង ្ុទ្យធផ្តមាន្

អានុ្ភាពសនសងគ្នន ។  
 

                                                 
29

 មាត្តា ៩៧១ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 37 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

១. ការបង់ថ្ងលឈនួល និ្ងបន្ទុកថ្ន្ការជួល 
សទាេះបីជា កិច្ច្ន្ាជួលត្តូវបាន្ចុ្េះសៅមុន្សពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ សហើយបាន្បន្តអនុ្វតតកនុង

សពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ្ហព័ទ្យធ ត្តូវបន្តករែីយកិច្ចទ្យទួ្យលបន្ទុកសសាហ៊ែុយចំ្ណាយថ្ងលឈនួល រហូត

ដល់ បតីត្បពន្ធផ្លងលេះគ្នន ោច់្សស្្ច្។ អនកជួលមាន្កាតពវកិច្ចបង់ត្បាក់ឈនួលថ្ន្ការសត្បើត្បា្់ និ្ង

អាស្្័យនលសលើវតថុតាមការត្ពមសត្ពៀងផ្ដលមាន្ផ្ច្ងកនុងកិច្ច្ន្ា។ ្ហព័ទ្យធសត្បើត្បា្់ត្ទ្យពយរមួ

សដើមបី ចំ្ណាយសលើបន្ទុកថ្ន្ការជួល។  
 

២. ការបញ្ច ប់ភតិ្ន្ាសោយ្ហព័ទ្យធមាខ ង 
 សដើមបបីញ្ច ប់ភតិ្ន្ាមួយ ដរាបណា នុតអំ ុងសពលកំែត់ ឬតាមការស្នើ្ំុឱ្យរលំាយ   

ភតិ្ន្ាផ្ដលពំុមាន្កំែត់អំ ុងសពល ឬការខូ្ច្ខាតវងន់្វងរថ្ន្វតថុជួល ឬការរលំាយភតិ្ន្ា 

សោយសារការមិន្អនុ្វតតកាតពវកិច្ច។  
្ហព័ទ្យធមាខ ងមិន្ចំាបាច់្្ំុការយល់ត្ពមពី្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀតស ើយ។ នទុយសៅវញិ ្ហ

ព័ទ្យធមាខ ងក៏គ្នែ ន្្ិទ្យធិ្ំុបន្តកិច្ច្ន្ាផ្តមាខ ងបាន្ផ្ដរ។ កនុងច្ាប់កមពុជា មិន្ទាន់្មាន្ វធិាន្ការ

ការពារលំសៅត្គួសារ្ត្មាប់ ភតិកៈដូច្សៅត្បសទ្យ្បារាងំសៅស ើយសទ្យ។ ផ្តកមពុជា មាន្្ញ្ញដ ែ

ថ្ន្ការអាស្្័យត្ទ្យពយ្មបតតិសោយផ្ ក តាមមាត្តា ៩៧៧ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ផ្ដលបាន្អនុ្ញ្ញដ ត

ឱ្យ ភតិបតី អាស្ស័យដៅរបស់រគួសារបាន។ 

 
 ្ថាខណឌ ទី២ ៖ សស្កាយអាពាហព៍ិពាហ ៍
 ជីវតិ្ហព័ទ្យធសពញលកខែៈច្ាប់ សនតើមសច្ញពី ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ បន្តអតថិភាពរហូត

ដល់ថ្ងងមរែៈភាពថ្ន្្ហព័ទ្យធណាមាន ក់ ឬពំុដូសច្នេះសទ្យ អាច្ជាថ្ងងផ្លងលេះជាសដើម។ ដរាបណាពំុ

ទាន់្មាន្បញ្ញា សកើតស ើង អានុ្ភាពថ្ន្ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាកតាត ចំ្បងកនុងការកំែត់ការសត្បើ

ត្បា្់រប្់វា ដូសច្នេះទាមទារឱ្យមាន្យន្តការចាត់ផ្ច្ងមួយសដើមបធីានាភាពត្តឹមត្តូវ និ្ង្ុវតថិភាពថ្ន្

កាតពវកិច្ច។   

ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍រប្់្ហព័ទ្យធ អាច្នឹ្ង្ថិតស្ថររហូតដល់មរែកាល ឬ្ន្ដល់

ដំណាក់កាលផ្បកបាក់។ មូលសហតុថ្ន្ការផ្បកបាក់អាច្មកពីការស្នើ្ំុផ្លងលេះ ឬបំផ្បកលំសៅ។ 

សាថ ន្ភាពនី្មួយៗ មាន្ឥទ្យធិពលដល់ដល់កិច្ច្ន្ាសនសងគ្នន ។ កាតពវកិច្ចជួយយកអាសារគ្នន សៅវញិ

សៅមក និ្ងត្ទ្យត្ទ្យង់ជីវភាពត្គួសារ សចាទ្យជាបញ្ញា  អាស្្័យសលើ សាថ ន្ភាពរប្់ គូ្ហព័ទ្យធ រ្់សៅជំុ



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 38 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

គ្នន  ឬមិន្ជំុគ្នន  (បំផ្បកលំសៅ)។ ចំ្សពាេះការរ្់សៅជំុគ្នន  បតីត្បពន្ធត្តូវទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសោយសាមគគីភាព 

សត្ពាេះជាការចំ្ណាយ្ត្មាប់បន្ទុកត្គសួារ ចុ្េះសពលផ្លងលេះ និ្ងបំផ្បកលំសៅ ? 

 

 ១. ករែីផ្លងលេះ និ្ងបំផ្បកលំសៅ 
 ការផ្លងលេះ គឺជាការរលំាយកិច្ច្ន្ាអាពាហ៍ពិពាហ៍។ បតីត្បពន្ធអាច្ត្ពមសត្ពៀងគ្នន ថា 

ផ្លងលេះ សហើយត្តូវបាន្តុលាការ្សត្មច្ឱ្យភាគីផ្លងលេះគ្នន តាមដីកា្សត្មច្ផ្លងលេះ កនុងករែី 

ផ្ដលបីតត្បពន្ធផ្លងលេះគ្នន  សទ្យើបការផ្លងលេះមាន្អានុ្ភាពតាមនលូវច្ាប់។ សបើមាន្ភាគីណាមួយ មិន្

មាន្ឆន្ទេះត្ពមសត្ពៀងផ្លងលេះ ភាគីមាខ ងសទ្យៀតអាច្សត្បើត្បា្់មូលសហតុ អំសពើនិតកបត់ ការសបាេះបង់

សចាល្ហព័ទ្យធសោយគ្នែ ន្មូលសហតុត្តឹមត្តូវ បាត់ខ្លួន្្ហព័ទ្យធមិន្ដឹងសាល ប់ឬរ្់អ្់រយៈសពល

ជាងមួយឆ្ន ំ រ្់សៅផ្បកគ្នន អ្់រយៈសពលជាង មួយឆ្ន ំ ឬបង្ហា ញទំ្យនាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ត្តវូផ្បកបាក់

សដើមបបីតឹងផ្លងលេះតាមនលូវតុលាការ។ អានុ្ភាពផ្លងលេះ តត្មូវឱ្យបតីត្បពន្ធមាន្្ិទ្យធិផ្បងផ្ច្កត្ទ្យពយ

្មបតតិសោយយុតតិវម៌ ផ្នអកតាមការពិភាការប្់ភាគីទំាង្ងខាង។ សៅសពលផ្ដលការផ្លងលេះ 

បាន្្សត្មច្រចួ្រាល់សហើយ ករែីយកិច្ចទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវបន្ទុកសសាហ៊ែុយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្តវូ្ងតាម

ការវាយតថ្មលរប្់អនកវាយតថ្មលផ្ដលត្តវូបាន្សត្ជើ្តំាងសោយតុលាការ។ បតីត្បពន្ធមាន្្ិទ្យធិទ្យទួ្យល

យកមួយភាគពីរថ្ន្ត្ទ្យពយរមួ។ កាតពវកិច្ចសាមគគីត្តូវយកមកទូ្យទាត់ចំ្សពាេះបន្ទុកថ្ងលឈនួលកនុងសពល

មាន្ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍។  
ត្ប្ិន្សបើ ្ហព័ទ្យធផ្ដលច្ង់ជួលបន្ត មិន្ផ្មន្ជាគូភាគីថ្ន្កិច្ច្ ន្ា ្ហភតិកៈមាខ ង

សនាេះ អាច្សយាងមាត្តា ៤១១ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ការរលំាយកិច្ច្ន្ាមិន្អាច្សវវើឱ្យខូ្ច្នល

ត្បសយាជន៍្ត្តឹមត្តូវរប្់តតិយជន្បាន្ស ើយ។ ត្ប្ិន្សបើ ភតិកៈ មាខ ងអេះអាងថា សៅផ្តបន្តជួល 

កិច្ច្ន្ាសៅ ផ្តបន្តមាន្អានុ្ភាពដផ្ដល។  
 

មាត្តា ៤១១ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី (អានុ្ភាពថ្ន្ការរលំាយកិច្ច្ ន្ា) 
១-ការរលំាយកិច្ច្ន្ា នំាឱ្យគូភាគីរចួ្នុតពី ករែីយកិច្ចកនុងកិច្ច្ន្ា សលើកផ្លងផ្ត

ករែីយកិច្ច្ ងការខូ្តខាត។ 
២-ភាគីផ្ដលបាន្ទ្យទួ្យលតាវកាលិកថ្ន្កិច្ច្ន្ាផ្តមួយភាគ ឬទំាងអ្់ ត្តូវមាន្ករែីយ

កិច្ច្ងតាវកាលិកសនាេះសៅភាគីមាខ ងសទ្យៀត សដើមបីឱ្យភាគីសនាេះទ្យទួ្យលបដិទាន្ស ើងវញិ 

សោយសារការរលំាយ។ កនុងករែីផ្ដលភាគីទំាង្ងខាង មាន្ករែីយកិច្ចសវវើបដិទាន្សៅ

វញិសៅមក ករែីយកិច្ចទំាងសនាេះត្តូវអនុ្វតតសៅសពលជាមួយគ្នន ។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 39 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

៣-ភាគីផ្ដលមាន្ករែីយកិច្ច្ ងជាត្បាក់សោយការរលំាយកិច្ច្ន្ា ត្តូវ្ងជាមួយនឹ្ង

ការត្បាក់សោយគិតចាប់ពីថ្ងងផ្ដលបាន្ទ្យទួ្យលត្បាក់សដើមសនាេះ។ ភាគីផ្ដលមាន្ករែីយកិច្ច

បងវិលជាវតថុ ឬជាតាវកាលិកសនសងផ្ដលខ្លួន្បាន្ទ្យទួ្យល សៅភាគីមាខ ងសទ្យៀត សោយសារការ

រលំាយ ត្តូវ្ងទំាងនលផ្ដលបាន្ទ្យទួ្យលពីវតថុ ឬតាវកាលិកសនាេះនងផ្ដរ។ 
៤-ការរលំាយកិច្ច្ន្ាមិន្អាច្សវវើឱ្យខូ្ច្នលត្បសយាជន៍្ត្តឹមត្តូវរប្់តតិយជន្បាន្ស ើយ។ 

 

 ២. ករែីមរែភាព  
 មរែភាពថ្ន្គូភាគី ជាបន្ទុកហានិ្ភ័យមួយ។ កនុងភតិកៈ មិន្អាច្អនុ្វតតកាតពវកិច្ចរប្់ខ្លួន្

បាន្ សោយសារមរែភាព ដូច្សន្េះ កាតពវកិច្ចមិន្អាច្អនុ្វតតបាន្ មាច ្់បំែុលត្តូវដឹងថា សតើ

ន្រណានឹ្ងទ្យទួ្យលយកហានិ្ភ័យសន្េះ ? 
 មាត្តា ៤១៥ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី បាន្បញ្ដតតិពី អលទ្យធភាពថ្ន្ការអនុ្វតតកាតពវកិច្ច សោយបាន្

ការពារកូន្បំែុល(មរែភាព) ផ្ដលគ្នែ ន្កំហុ្កនុងការបំសពញកាតពវកិច្ច ត្តវូបាន្រលត់កាតពវកិច្ច 

សហើយមាច ្់បំែុលមិន្អាច្ទាមទារតាវកាលិកបាន្សទ្យ។  
នទុយសៅវញិ មាត្តា ៤១៧ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ ដផ្ដល បាន្បញ្ដតតិថា កនុងករែី

ផ្ដលកមែវតថុថ្ន្កិច្ច្ន្ាត្តូវបាន្បាត់បង់សោយគ្នែ ន្កំហុ្រប្់ភាគី ទំាង្ងខាងកូន្បំែុលត្តូវ

ទ្យទួ្យលបន្ទុកហានិ្ភ័យ សហើយមិន្អាច្ទាមទារតាវកាលិកតប ពីមាច ្់បំែុលបាន្សទ្យ។ កនុងន័្យសន្េះ

សបើភតិកៈ ទ្យទួ្យលមរែភាព ភតិបតី (ជាកូន្បំែុល) មិន្អាច្ទាមទារត្បាក់ថ្ងលឈនួលពីភតិកៈសទ្យ។  
ជាសគ្នលការែ៍ ការទ្យទួ្យល្ិទ្យធិជួលបន្តសត្កាយសពលភតិកៈសាល ប់ ជាការបង្ហា ញឆន្ទៈ

ទាយាទ្យ លុេះត្តាណាមាន្ ការកំែត់ជាក់លាក់សនសងពីសន្េះកនុងកិច្ច្ន្ា។ 
 
ផ្ ន្្ទី២៖ អានុ្ភាពចំសពាុះភតិបតី 
ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាកតាត ចំ្បងកនុងការចាប់សនតើមកសកើតរបបគតិយុតតិរមួមួយ្ត្មាប់

ត្គួសារ មាន្ន័្យថា ពំុមាន្្ិទ្យធិជួលរមួ សោយគ្នែ ន្អតថិភាពថ្ន្ចំ្ែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ស ើយ។ 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ កនុងន័្យសន្េះ គឺជាកិច្ច្ន្ាពិស្្មួយ ផ្ដលត្តូវបំសពញលកខខ្ែឌ ទ្យត្មង់ចុ្េះបញ្ជ ី

អាពាហ៍ពិពាហ៍សៅចំ្សពាេះមុខ្មញ្រ្ន្តីអត្តានុ្កូលោឋ ន្។ នទុយសៅវញិ ការត្បកាន់្យកការអនុ្វតតកាតពវ

កិច្ចសាមគគីកនុងការត្គប់ត្គងត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ ត្តូវផ្្តងសច្ញពីរបបគតិយុតត ត្ប្ិន្សបើគូ្ហព័ទ្យធពំុ

បាន្    ្ផ្មតងឆន្ទេះជាមុន្នូ្វការត្គប់ត្គងត្ទ្យពយ្មបតតិកនុងត្គួសារសនាេះសទ្យ ្ច្ចធា និ្ងកំែត់យក

តាមច្ាប់។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 40 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

្ហព័ទ្យធជាភតិបតី មាន្កាតពវកិច្ចសាមគគីរវាងមាច ្់បំែុល មាន្ន័្យថា មាច ្់បំែុល

មាន ក់កនុងចំ្សណាមមាច ្់បំែុលទំាងឡាយ មាន្្ិទ្យធិទារឱ្យ កូន្បំែុលបំសពញនូ្វកាតពវកិច្ចទំាង

មូល សដើមបខី្លួន្ផ្តមាន ក់ឯង។ សបើកូន្បំែុលបាន្បំសពញកាតពវកិច្ចឱ្យមាច ្់បំែុលផ្តមាន ក់រចួ្សហើយ 

កូន្បំែុលសន្េះ ត្តូវរចួ្ពីការជំពាក់មាច ្់បំែុលដថ្ទ្យសទ្យៀត។ 
តាមត្កមរដឋបបសវែី មាត្តា ៣៨៥ ភតិបតី ផ្ដល ជាមាច ្់បំែុល អាច្ទាមទារឱ្យកូន្

បំែុលអនុ្វតតកាតពវកិច្ច។  
  

 ្ថាខណឌ ទី១ ៖  ការទទួលបន្ទុ្សោយស្ថមគគី 
 តាមមាត្តា ៩៧៧ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី បតីត្បពន្ធមាខ ងអាច្អាស្្័យសៅអច្លន្វតថុផ្ដលជា

ត្ទ្យពយ្មបតតិសោយផ្ ករប្់្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត ផ្ដលត្តូវបាន្សត្បើ្ត្មាប់ការអាស្្័យសៅរប្់

ត្គួសារបាន្ សបើសទាេះបីជាអច្លន្វតថុសនាេះត្តវូបាន្ចាត់ផ្ច្ងក៏សោយ។ 
 

១. ្ញ្ញដ ែទូ្យសៅថ្ន្កាតពវកិច្ចសោយសាមគគី 
ចំ្សពាេះ កាតពវកិច្ចសាមគគី ត្តូវបាន្ពន្យល់កនុង ្ទាទ នុ្ត្កមរដឋបបសវែី ថាជា កាតពវកិច្ចរប្់

កូន្បំែុលសត្ច្ើន្នាក់ ផ្ដលកនុងសនាេះកូន្បំែុលមាន ក់ៗ ឬសត្ច្ើន្នាក់ត្តូវអនុ្វតតកាតពវកិច្ចទំាងអ្់ ឬ

មួយភាគសោយត្ពមគ្នន  ឬសោយបន្តបនាទ ប់តាមការទាមទាររប្់មាច ្់បំែុល។ កនុងន័្យសន្េះ មាច ្់

បំែុល អាច្ទាមទាឱ្យកូន្បំែុលណាមួយក៏បាន្កនុងចំ្សណាមកូន្បំែុលទំាងអ្់ ឱ្យ្ង

បំែុល សោយមិន្កំន្ត់កត្មិតទំ្យហំបំែុល មាន្ន័្យថា អាច្ទាមទាបំែុលទំាងអ្់។ 
សោយសារ កាតពវកិច្ចផ្ដលភាគីមាខ ងជា្ហព័ទ្យធ ត្តូវបាន្បំសពញចំ្សពាេះ ភតិបតី ្ហព័ទ្យធ

មាខ ងសនាេះ មាន្្ិទ្យធិសលើ ការសត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យនលសលើវតថុជួល។  
 
 ២. ការធានាជាអតិបរមាចំ្សពាេះ បំែុលថ្ន្ការជួល 
 កាតពវកិច្ចសាមគគីរប្់្ហព័ទ្យធជាភតិកៈ អាច្ធានាបាន្នូ្វបំែុលថ្ន្ការជួល សោយសារ 

ភតិបតី អាច្ទាមទារឱ្យ្ហព័ទ្យធមាខ ងបំសពញកាតពវកិច្ចក៏បាន្។ សដើមបអីនុ្វតតលកខខ្ែឌ សន្េះ ភតិបតី 

ត្តូវត្បាកដថា ភតិកៈ ជា្ហព័ទ្យធស្្បច្ាប់ ផ្ដលមាន្ចុ្េះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្្បច្ាប់ ឬមាន្

កិច្ចធានាជាលាយល័កខែ៍អកសរ បញ្ញជ ក់ពី កាតពវកិច្ចសោយសាមគគី។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 41 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

សត្ៅពីសន្េះ ការោក់ត្បាក់តំកល់ធានា ត្តូវបាន្ចាត់ទុ្យកថា ជាការធានាអតិបរមាន្ចំ្សពាេះ 

បំែុលថ្ន្ការជួលមួយ។ ជាការអនុ្វតតជាក់ផ្្តង ត្បាក់តំកល់ធានា ត្តូវបាន្ ភតិបតី ស្នើតំកល់

ចំ្នួ្ន្ ៣ផ្ខ្ ថ្ន្ត្បាក់ថ្ងលឈនួល។ ត្បាក់តំកល់ធានា សន្េះ ត្តូវបាន្ចាត់ផ្ច្ងតាមការត្ពមសត្ពៀងកនុងកិច្ច

្ន្ា សោយអាច្បផ្ងវរជាត្បាក់ថ្ងលឈនួលថ្ន្ផ្ខ្ទំាង៣ ចុ្ងសត្កាយ ឬជាត្បាក់ធានាទូ្យទាត់ការជួ្

ជុលការខូ្ច្ខាតសត្កាយសពលបញ្ច ប់កិច្ច្ន្ាជួល។ 
 
 ្ថាខណឌ ទី២ ៖ ការរស្ម្ខលកាតពវ្ិចច្នុ្ ការជូន្ដំណឹ្ 
 សៅសពលផ្ដលគូភាគីមិន្មាន្បំែងបន្តកិច្ច្ន្ា ការជូន្ដំែឹងសដើមបរីលំាយកិច្ច្ន្ាជា

នី្តិវវីិមួយផ្ដលភាគីត្តូវយកចិ្តតទុ្យកោក់។  
 
 ១. ករែីរលំាយកិច្ច្ន្ា 
 ភាគីមាខ ងមាន្្ិទ្យធិរលំាយ អាច្រលំាយកិច្ច្ន្ា សោយបង្ហា ញឆន្ទៈ រលំាយចំ្សពាេះភាគីមាខ ង

សទ្យៀតបាន្។ ការបង្ហា ញឆន្ទៈរលំាយសន្េះ អាច្សវវើស ើងសត្ៅតុលាការបាន្។30  
កនុងករែីផ្ដលភាគីមាខ ងមាន្សត្ច្ើន្នាក់ ការរលំាយកិច្ច្ន្ាត្តវូសវវើស ើងសោយបុគគលទំាង

អ្់សនាេះ ចំ្សពាេះភាគីមាខ ងសទ្យៀត ឬសោយភាគីមាខ ងសទ្យៀតចំ្សពាេះបុគគលទំាងអ្់សនាេះ។ ត្ប្ិន្សបើ្ិទ្យធិ

រលំាយកិច្ច្ន្ាបាន្រលត់ចំ្សពាេះបុគគលណាមាន ក់ កនុងចំ្សណាមបុគគលថ្ន្ភាគីផ្ដលមាន្សត្ច្ើន្នាក់ 

្ិទ្យធិរលំាយសនាេះក៏ត្តូវរលត់ចំ្សពាេះបុគគលសនសងសទ្យៀតថ្ន្ភាគីសនាេះផ្ដរ។31 
 
 ២. ករែីជូន្ដំែឹងពីការបញ្ច ប់កិច្ច្ន្ា និ្ងឆន្ទៈកនុងការបន្ត ឬមិន្បន្តកិច្ច្ ន្ាជាងែី 

ចំ្សពាេះភតិ្ន្ាអច្លន្វតថុ សបើភាគីមាខ ងពំុបាន្បង្ហា ញឆន្ទៈបដិស្វការបន្តជាងែីសៅមុន្រ

យៈសពល ៣ផ្ខ្ មុន្នុតកំែត់អំ ុងសពល ចំ្សពាេះនទេះ ឬអាគ្នរ ឬសៅមុន្រយៈសពល ១ឆ្ន ំ មុន្នុត

កំែត់អំ ុងសពល ចំ្សពាេះដីវលី សៅភាគីមាខ ងសទ្យៀតសទ្យ ត្តូវចាប់ទុ្យកថា បាន្យល់ត្ពមកនុងការបន្តជា

ងែី។ ប ុផ្ន្តកនុងករែីសន្េះ ភតិ្ន្ាផ្ដលត្តូវបាន្ បន្តជាងែីសន្េះ គឺជាភតិ្ន្ាផ្ដលពំុមាន្កំែត់

អំ ុងសពល។32  
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 មាត្តា ៤០៩ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 
31

 មាត្តា ៤១០ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 
32

 មាត្តា ៦១៣ ថ្ន្ត្កមរដឋបបសវែី ឆ្ន ំ២០០៧ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដឋកិច្ច បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិសាស្រ្ត ផ្ននកភូមិបាល ជំនាន់្ទី្យ៤ 

និ្្សិត ៖ ស្រ ីរភុក័្រ្ត 42 សាស្រសាត ចារយផ្ែនំា ៖ ល ីរ៉ា នាថ 

 

រន្និោា ន្  
ការចុ្េះកិច្ច្ន្ាសោយ្ហព័ទ្យធជាភតិកៈមាខ ង មាន្អានុ្ភាពចំ្សពាេះ្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត 

សោយសារវតតមាន្ថ្ន្្ំបុត្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ងកមែវតថុថ្ន្ការសត្បើត្បា្់ស្្បតាមលកខខ្ែឌ ថ្ន្ការ

ចំ្ណាយត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ សដើមបីរកាជីវភាព។ ត្ប្ិន្សបើ ្ហព័ទ្យធចុ្េះកិច្ច្ន្ាផ្តមាខ ង សោយមាន្

កមែវតថុមិន្្មស្្ប ភតិកៈផ្ដលចុ្េះហតថសលខាត្តូវទ្យទួ្យលរងកាតពវកិច្ចសោយខ្លួន្ឯង។ 

កនុងការរលំាយ ឬជូន្ដំែឹងមិន្បន្តកិច្ច្ន្ាសារជាងែី ការជួលអច្លន្វតថុឱ្យ្ហព័ទ្យធផ្ត

មាខ ង ភតិបតីមាន្កាតពវកិច្ចស្សាលជាងការជួលឱ្យ្ហព័ទ្យធជាភតិកៈទំាង្ង្ហខ ង នទុយមកវញិ 

បំែុលថ្ន្ការជួលមិន្ត្តូវបាន្ធានាជាអតិបរមាស ើយ។ មាន្ន័្យថា ្ហព័ទ្យធជាភតិកៈមាខ ង ជាប់

កាតពវកិច្ចត្តឹម បំែុលរមួ សហើយ្ងតាមកាតពវកិច្ចទូ្យសៅ ផ្ដលត្តូវ្ងតាមចំ្ផ្ែករប្់ខ្លួន្ ឬ

ពាក់កណាត លថ្ន្បំែុលរមួ។ ការអនុ្វតតមាន្ការសវវ្ត្បផ្ហ្កនុងការពិនិ្តយសលើ្ំបុត្តអាពាហ៍

ពិពាហ៍ ដូច្សន្េះ សបើមិន្ផ្មន្ជា ្ហព័ទ្យធ សពញច្ាប់ អនកទំាងពីរ មាន្គុែភាពត្គ្នន់្ផ្តជា ្ហកូន្

បំែុល ដូច្សន្េះ ទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវត្តឹម ចំ្ផ្ែករប្់ខ្លួន្ប ុសណាណ េះ។ 

កនុងការអនុវតតមានការដវវសរបណែលកនុងការពិ្និតយដលើសំបុរតអាពាែ៍ពិ្ពាែ៍  ូដចនេះ ដបើមិន

ណមនជា សែព័្ទ្ធដព្ញចាប់ អនកទំងពី្រមានគុែភាព្រាន់ណតជា សែកូនបំែុល ណ លទ្ទួ្ល

ខុសរតវូរតឹមចំណែករបស់ខលួនប ុដណាណ េះ។ ការចុ្េះកិច្ច្ ន្ា សោយមិន្បាន្បញ្ញជ ក់ ភាពស្្បច្ាប់

ថ្ន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ មិន្អាច្អនុ្វតតកាតពវកិច្ចសាមគគី បាន្ស ើយសោយសារ ្ហភតិកៈ មិន្ផ្មន្ជា 

បតីត្បពន្ធទ្យទួ្យលសាគ ល់សោយច្ាប់។ ្ហភតិកៈ ត្គ្នន់្ផ្តជា កូន្បំែុលរមួ ផ្ដលមាន្ត្តឹមកាតពវ 

កិច្ចអវភិាគីយ៍។ សដើមបីការពារវបិាកថ្ន្ការចុ្េះកិច្ច្ន្ា សោយ្ហព័ទ្យធផ្តមាខ ង ភតិបតី គួរទាមទារភ

្តុតាងសដើមបីទាញបន្ទុកទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវរប្់្ហព័ទ្យធមាខ ងសទ្យៀត ឬកំែត់ខ្ផ្ច្ង សដើមបីភាជ ប់

កាតពវកិច្ចសាមគគីសលើបំែុល។ មាន្ន័្យថា សបើគ្នែ ន្្ំបុត្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ គូភាគី អាច្ផ្ច្ង ខ្ោក់

លកខខ្ែឌ  សដើមបកំីែត់ការទ្យទួ្យលបន្ទុកសោយសាមគគី។ 

ចំ្សពាេះវបិាកថ្ន្កិច្ច្ន្ាជួលឱ្យភតិកៈជា្ហព័ទ្យធផ្តមាខ ង ស្សាលជាការជួលឱ្យភតិកៈ

ផ្ដលមិន្ទាន់្សរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ការជួលឱ្យសែព័្ទ្ធណតមាា ង ភតិបតី  មានកាតព្វកិចចអបបរមា

ជាងការជួលឱ្យសែព័្ទ្ធទំងសង្ខា ង កនុងករែីរលំាយ ឬជូន ំែឹងមិនបនតកិចចសនាសារជាថ្មី ណត

មានការធានាជា អតិបរមាចំដពាេះ បំែុលម្នការជួល៕ 



 
 
 
 
 

បញ្ជឯីកសារពិគ្រោះ 
 



ឯកសារយោង ៖ 
 រដ្ឋធមមនុញ្ញននរពះរាជាណាចរររមពុជា  
 ចាប់ស្តីពី លរខនតិរៈមមធាវ ីឆ្ន ាំ១៩៩៥ 
 ចាប់ភូមិបាល ឆ្ន ាំ២០០១ 
 ចាប់ស្តីពី អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងររសួារ ឆ្ន ាំ១៩៨៩ 
 ររឹត្យចាប់ ៣៨ ររ.ច ស្តីពី រិចចស្នា និងការទទួលខុស្រត្វួមរៅរិចចស្នា ចុះនងៃទី២៨ ខខ

តុ្លា ឆ្ន ាំ១៩៨៨ 
 ររមរដ្ឋបបមវណី ឆ្ន ាំ២០០៧ 
 ចាប់ស្តីពី ការអនុវត្តររមរដ្ឋបបមវណី ចុះនងៃទី៣១ ខខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១១ 
 ររមរដ្ឋបបមវណី (ភារ១ ដ្ល់ភារ៦) មបាះពុមពផាយ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ មរៀបមរៀងមោយ 

JICA 
 ររមរដ្ឋបបមវណីបារាាំង 
 ចាប់រិចចស្នាពិមស្ស្ សាស្រ្សាត ចារយ ស្ សូ្វាន បណឌិ ត្ចាប់ស្រលវទិាល័យចាប់ និង

មស្ដ្ឋរិចចររងុប៉ារសី្ ឆ្ន ាំ២០០៧ 
 ចាប់រិចចស្នា សាស្រ្សាត ចារយ បណឌិ ត្ សុ្រ សីុ្ផាន់ណា ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
 នីតិ្រិចចស្នា មលារសាស្រ្សាត ចារយ ជិន វណណរ៉ា មបាះពុមពផាយឆ្ន ាំ២០១៣ (កាលបរមិចេទមលើ

ររបមស្ៀវមៅ) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ឧបសម្ពន័្ធ 



បញ្ជឧីបសម្ពន័្ធ 
 

 លិខិតស ុំអន ញ្ញា តច ុះកម្មសិកា 
 ទម្ម្ង់ននការបុំពេញ និងតាក់តតងសារណា 
 មាម្តាទុំង ៥ ននចាប់សតីេី អាពាហ៍េិពាហ៍ និងម្គួសារ (តែលបនតមានអាន ភាេចាប់េីនងៃទី

២១ តខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១១) 
 គម្មូ្កិចចសនាជួល (តែលមានភាគី ជាសហេ័ទធ) 
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មាត្រា ទំាង ៥ នៃច្បាប់ស្តពីី អាពាហព៍ិពាហ ៍ៃិងត្ររួសារ  
ដែលនៅមានអានុភាពអនុវត្តនរោយចាប់ស្តីពី ោរអនុវត្តររមរែឋបបនវណី ចូលជាធរមាន 

 (ចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១) 
 

មាត្រា ៧៦ . រនុងររណីដលងលះគ្នន  ភាគីដែលគ្នម នរាំហុស្ នហើយែវះខាត្ អាចនស្នើសុ្ាំអាហាររិចចពី
ភាគីមាា ងនទៀត្បាន។ ភាគីខាងនរោយននះ រត្ូវដត្ជួយឧបត្ថមភនៅតាមលទធភាពរបស់្ែលួន។  
 ររមិត្អាហាររិចចរត្ូវស្នរមចតាមោរយល់រពមរបស់្គូភាគីទាំងស្ង្ខា ង។ 
 រនុងររណីដែលគូភាគីទាំងស្ង្ខា ង មិនឯរភាពគ្នន  តុ្លាោររបជាជនរត្ូវស្នរមចនស្ចរតី។ 
នបើជនដែលទទួលអាហាររិចចនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ងមីនទៀត្ ជនន ះឈប់មានសិ្ទធិទទួលអាហាររិចច
នទៀត្នហើយ។ 
 
មារតា ៧៧. តុ្លាោររបជានជននែត្ត ររុង អាចដរដរបនោយបនងកើន ឬបនថយររមិត្អាហាររិចចបាន
នបើមានស្ាំណូមពររបស់្ភាគីមាា ង។ ោរបនងកើន ឬបនថយររមិត្អាហាររិចចន ះ រត្ូវនធវើន ើងតាមលទធ
ភាពថ្នភាគីដែលផតល់អាហាររិចច និងតាមនស្ចរតីរត្ូវោរ ថ្នភាគីដែលទទួលអាហាររិចច។ 
 អាហាររិចចអាចផតល់ឱ្យជាទឹររបារ់ ឬជារបស់្។ 
 
មារតា ៧៩. អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរែឋរមពុជា និងពលរែឋរមពុជា ឬរវាងពលរែឋរមពុជា និងជន
បរនទស្ ដែលរស់្នៅឯបរនទស្ រត្ូវរបរពឹត្តិនៅនៅចាំនពាះមុែមន្រនតីអរតានុរូលោឋ នថ្នស្ថថ នទូត្ 
ឬស្ថថ នរុងស្ ុលថ្នរែឋរមពុជារបចាាំនៅរបនទស្ដែលគូភាគីមានទីលាំនៅ។ 
 រនុងររណីដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរែឋរមពុជា និងពលរែឋរមពុជា និងអាពាហ៍ពិពាហ៍
រវាងពលរែឋរមពុជា និងជនបរនទស្ បានរបរពឹត្តិនៅរតឹ្មរត្ូវតាមទរមង់ថ្នអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដែលមាន
ដចងរនុងចាប់ថ្នរដនលងនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាពាហ៍ពិពាហ៍ន ះ រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់យរជាោរ
បាននៅរែឋរមពុជា របសិ្ននបើអាពាហ៍ពិពាហ៍ន ះ មិនផទុយនឹងបទបញ្ញត្តិចាប់ថ្នរែឋរមពុជា។ 
 លិែិត្បញ្ជា រ់អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬនស្ចរតីចាំលងលិែិត្អាពាហ៍ពិពាហ៍ននះ រត្ូវយរមរចុះ រនុង
បញ្ា ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្នស្ថថ នទូត្ ឬស្ថថ នរុងស្ ុលថ្នរែឋរមពុជា ឬគូស្ថវ មីភរយិាមរតាាំងទីលាំនៅនៅ
រែឋរមពុជា រត្ូវយរមរចុះរនុងបញ្ា ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ នៅឃុាំ ឬស្ង្ខក ត់្ ដែលមរតាាំងទីលាំនៅន ះ។ 
 
មារតា ៨០. អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរែឋរមពុជា និងជនបរនទស្រស់្នៅរែឋរមពុជា រត្ូវរបរពឹត្តនៅ តាម
ចាប់ថ្នរែឋរមពុជា។  
 
មារតា ៨១. ោររ ាំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដែលនធវើនៅឯបរនទស្ រវាងរបជាពលរែឋរមពុជា និងពលរែឋ
រមពុជា ឬរវាងពលរែឋរមពុជា និងជនបរនទស្ ដែលរស់្នៅឯបរនទស្ រត្វូបានទទួលស្ថា ល់យរជា
ោរបាននៅរែឋរមពុជា។ 
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 ោររ ាំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរែឋរមពុជា និងជនបរនទស្ ឬោររ ាំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍
រវាងជនបរនទស្ និងជនបរនទស្នៅរែឋរមពុជា រត្ូវនធវើតាមចាប់ថ្នរែឋរមពុជា។ 
 តុ្លាោររបជាជនថ្នរែឋរមពុជា មានស្មត្ថរិចចស្នរមចនលើបណតឹ ងសុ្ាំរ ាំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
របស់្ស្ហព័ទធណាមួយដែលចូលមរតាាំងទីលាំនៅនៅរែឋរមពុជា។ 

 
បបញ្ញត្តិមាត្រា ៧៨ នៃច្បាបស់្តពីី ការអៃុវត្តត្ររមរដ្ឋបបវវណី ដដ្លមាៃអាៃុភាព

នំាឱ្យ ៃិរាររណ៍ច្បាបស់្តពីី អាពាហព៍ិពាហ ៍ៃិងត្ររួសារ 
  
មារតា ៧៨ (និរាររណ៍នូវបទបបញ្ញតិ្តមួយចាំនួនថ្នចាប់ស្តពីីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគសួ្ថរ) 

ចាប់ស្តីពី អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួស្ថរ រត្ូវបាត់្បង់អានុភាពចាប់ពីោលបរនិចេទថ្នោរ    
អនុវត្ត នលើរដលងដត្បញ្ញតិ្តថ្នមារតា ៧៦ មារតា ៧៧ និងបញ្ញត្តិពីមារតា ៧៩ ែល់ មារតា ៨១ ថ្ន
ចាប់ន ះ នៅដត្មានអានុភាពនរោយោលបរនិចេទថ្នោរអនុវត្តរហូត្ែល់នពលដែលរាំណត់្នផេង
នោយចាប់។ 
 



ទំព័រ 1 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

rrrpsss 
 
 

រិចចសន្យាជួលផ្ទះ 
 

កិច្ចសនាននេះនធវើនៅរាជធានភីននំពញ, ថ្ថៃទ…ី… ខែ....... ឆ្ន ២ំ០១២ 
 

រវាង 
 

ម្ចច ស់ផទេះ៖ ន ម្ េះ …………នភទរបុស អាយុ……………ឆ្ន  ំ ជនជាតិខែមរ កានអ់តតសញ្ញា ណបណ័ណ សញ្ញា តិខែមរ
នលែៈ………………………… ចុ្េះថ្ថៃទ…ី………… ខែ…………… ឆ្ន …ំ……………… និងភរយិា
ន ម្ េះ …………………………  អាយុ ……………ឆ្ន  ំជនជាតិខែមរកានអ់តតសញ្ញា ណបណ័ណ សញ្ញា តិ
ខែមរនលែៈ………………………… ចុ្េះថ្ថៃទ…ី………… ខែ…………… ឆ្ន …ំ…………… ម្ចន
អាសយដ្ឋា នបច្ចុបបននផទេះនលែ…………………ផលូវ………………សង្កា ត…់…………………………… 
ែណ័ឌ ……………………… រាជធានភីននំពញ តនៅននេះនៅថា ភាគ ី“ ក ”  ។ 

 
ជាមយួ 

 
អនកទទលួជលួ៖ ន ម្ េះ………………………… នភទរបុស អាយុ……………ឆ្ន  ំជនជាតិខែមរ កានអ់តតសញ្ញា ណ

បណ័ណ សញ្ញា តិខែមរនលែៈ………………………… ចុ្េះថ្ថៃទ…ី………… ខែ……………ឆ្ន …ំ…………
និងភរយិាន ម្ េះ ………………………… អាយុ ……………ឆ្ន  ំជនជាតិខែមរកានអ់តតសញ្ញា ណបណ័ណ
សញ្ញា តិខែមរនលែៈ………………………… ចុ្េះថ្ថៃទ…ី…………ខែ…………… ឆ្ន …ំ………………… 
ម្ចនអាសយដ្ឋា នបច្ចុបបននផទេះនលែ…………………………ផលូវ…………… សង្កា ត…់………………… 
ែណ័ឌ ………………… រាជធានីភននំពញ តនៅននេះនៅថា ភាគ ី“ ែ ”  ។ 

 
នដ្ឋយនេតុថាៈ ភាគ ី “ ក ”  ម្ចនផទេះខលវងជានផ់្ទទ ល់ដីមយួកខនលង និងម្ចនបណំងដ្ឋកជ់លួ ។  
នដ្ឋយនេតុថាៈ ភាគ ី “ ែ ”  ម្ចនបំណងជួលផទេះខលវងជានផ់្ទទ ល់ដីមយួកខនលងសំរាបន់បើកអាជីវកមម ។  

 
ភាគ ី“ ក ”  នងិ ភាគ ី“ ែ ”  

បានយល់រពមចុ្េះកចិ្ចសនាជលួផទេះ ដូច្ម្ចនែលមឹសារខាងនរកាម៖ 
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ការយលព់្រម្ជួល ន្យិងទទលួជលួ 
របការ១៖  ភាគ ី“ក” យល់រពមជួលផទេះខលវងជានផ់្ទទ ល់ដីមយួកខនលង ខដលជាកមមសិទធិរបស់ែលួនដល់ ភាគ“ីែ”។ 
របការ២៖  ភាគ ី“ែ” យល់រពមទទួលជលួផទេះខលវងជានផ់្ទទ ល់ដមីយួកខនលងខដលជាកមមសិទធិរបស់ ភាគ“ីក”។ 
 

រម្មវតថុនន្យការជលួ 
របការ៣៖  ផទេះខលវងជានផ់្ទទ ល់ដមីយួកខនលង ខដលជាកមមសិទធិរបស់ ភាគ ី “ ក ”  ម្ចននលែ…………………… 

ផលូវ……… សង្កា ត…់……………… ែណ័ឌ ……………… រាជធានភីននំពញ ខដលម្ចនលិែតិកានក់ាប់
នលែ…………………………… ចុ្េះថ្ថៃទ…ី……………ខែ………………ឆ្ន …ំ…………។ 

 
អាណតតិនន្យរិចចសន្យាជលួ 

របការ៤៖  កិច្ចសនាជួលននេះម្ចនរយៈនពល ០៣ (ប)ី ឆ្ន  ំ នដ្ឋយគិតចាបថ់្ថៃទី…………… ខែ…………………
ឆ្ន …ំ……………… នឹងរតូវបញ្ញច បន់ៅថ្ថៃទ…ី………… ខែ…………… ឆ្ន …ំ………… ។ 

 
នថៃឈ្នលួ ន្យងិការព្រគលព់្ារឈ់្នលួ 

របការ៥៖  ភាគ ី“ ក ”  និង ភាគ ី“ ែ ”  បានរពមនរពៀងនលើថ្ថលជួលផទេះខដលជាកមមវតថុថ្នការជួលខាងនលើននេះ 
ច្ំនួន USD ………………………… (……………ដុល្លល អានមរកិ) កនុងរយៈនពល ០១ (មយួ) ខែ ។  

របការ៦៖  ភាគ ី“ែ”  នឹងរតូវបងរ់បាកឈ់្នួលខដលម្ចនខច្ងខាងនលើ ដល់ ភាគ ី“ ក ” នូវសបាត ស៍ទី ០១ (មយួ) 
ថ្នខែនិមយួៗ ។ 

របការ៧៖  ការបងរ់បាកឈ់្នួលខដលម្ចនខច្ងកនុងរបការ៥ និងរបការ៦ ខាងនលើននេះ ភាគ ី“ ែ ”  អាច្នធវើន ើង
តាមពីរខបប៖ 
1) ការរបគល់របាកឈ់្នួលជាសាច្រ់បាកន់ដ្ឋយផ្ទទ ល់ដល់ ភាគ ី “ក” ឬ អនកតំណាងរបស់រសប

ច្ាបរ់បស់ ភាគ ី“ ក ”។  នៅនពលខដល ភាគ ី“ ែ ” របគល់របាកឈ់្នួលមតងៗ ភាគ ី“ ក ” ឬ 
អនកតំណាង ខដលបានទទួលរបាក ់រតូវនច្ញវកិយ័បរ័ត ឬលិែិតទទួលរបាកដ់ល់ ភាគ ី“ ែ ” 
នដ្ឋយបញ្ញា កន់អាយបានច្ាស់អំពីកាលបរនិច្េទទទួល ច្ំនួនរបាកឈ់្នួល ន ម្ េះខែខដល
របាកឈ់្នួលរតូវបង ់ និងសាន មនមថ្ដអនកទទួលរបាក។់ ទកីខនលងរបគល់របាក ់ គូភាគីកណំត់
យកទីតាងំផទេះជួល នដើមបនីធវើការទូទាត។់ 

2) ការបងរ់បាកឈ់្នួលតាមរយៈគណនធីនាគារ ខដលម្ចនគណននី ម្ េះ………………………… 
ថ្នធនាគារនអសីុលីដ្ឋ ភអីិលសីុ នលែ …………………………។ រាល់បនទុកថ្ននសាេ ុយកនុង
ការរបគល់/នផទររបាក ់តាមគណនធីនាគារ ជាបនទុករបស់ភាគី “ក”។ 

របការ៨៖  កនុងករណីខដល ភាគ ី “ ែ ”  ម្ចនការយឺតយា៉ា វកនុងការបងរ់បាកឈ់្នួលរបចាខំែ ខដលបានកំណត់
ខាងនលើ ។ ននាេះ ភាគ ី “ែ ” រតូវបងក់ាររបាកត់ាមច្ំនួនថ្ថៃខដលយឺតយា៉ា វដល់ ភាគ ី “ ក ”  កនុង    
អរតាការរបាក ់USD …………… (……………ដុល្លល រអានមរកិ) កនុងមយួថ្ថៃ ។ ការបងក់ាររបាក់
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ននេះ នងឹរតូវនធវើន ើងនៅនពលខដល ភាគ ី “ ែ ” បងរ់បាកឈ់្នួលរបចាខំែ សំរាបខ់ែខដលែកខាន 
ឬ យឺតយា៉ា វ ។   

 
ព្ារ់ររ់ធានា 

របការ៩៖  ភាគ ី“ ែ ” រតូវបងរ់បាកក់កធ់ានាការអនុវតតកចិ្ចសនាដល់ ភាគ ី“ ក ”  ខដលម្ចនច្ំនួននសមើនងឹរបាក់
ឈ្នួលរបចាខំែច្ំននួ ០៣ (ប)ី ខែ គឺនសមើនឹង USD …………… (……………ដុល្លល រអានមរកិគត)់។ 
ការបងរ់បាកក់កន់នេះនឹងរតូវនធវើន ើង បនាទ បព់ីភាគីទាងំពីរបានផតិតនមថ្ដនលើកិច្ចសនាននេះ ។ 

របការ១០៖ របាកក់កធ់ានាខាងនលើននេះ នឹងរតូវនរបើរបាស់សំរាបទូ់ទាតក់ារជួសជុលនូវរាល់ការែូច្ខាតនានា
ថ្នសំណងផ់ទេះ ខដលនកើតម្ចនន ើងកនុងអំ ុងនពលថ្នកិច្ចសនាជួល និងបងាន ើងនដ្ឋយការ
នធវសរបខេស ឬការរគបរ់គងែុសបនច្ចកនទស របស់ ភាគ ី“ ែ ” ។ កនុងករណីដូច្ម្ចនខច្ងខាង
នលើននេះ ភាគីទាងំពីរនឹងរតូវជបួពិភាកាគាន  កនុងរយៈនពល ០៣ (ប)ី ខែ យា៉ា ងតិច្ មនុនពលខដល
កិច្ចសនាជួលននេះរតូវបានបញ្ចប ់ នដើមបកីំណតអ់ំពតីថ្មលថ្នការែូច្ខាតខដលរតូវទូទាតជ់ាមយួនឹង
របាកក់កធ់ានា ។ 

របការ១១៖  របាកក់កធ់ានាខដលម្ចនខច្ងកនុងកិច្ចសនាននេះ កប៏ាននរបើរបាស់នដ្ឋយ ភាគ ី“ ក ” កនុងការទូទាត់
នូវថ្ថលនសវានានា (ទឹក, នភលើង, សំរាម, ពនធ...) ខដល ភាគ ី“ ែ ” បាននរបើរបាស់កនុងអំ ុងនពលថ្ន
កិច្ចសនាជួល នេើយ ភាគ ី“ ែ ” ែកខានមនិបានបង ់ ។ 

របការ១២៖  កនុងករណីខដលមនិម្ចនការែូច្ខាតសំណងផ់ទេះ ខដលបងាន ើងនដ្ឋយ ភាគ ី“ ែ ” កនុងអំ ុងនពល
ថ្នកិច្ចសនាជួលននាេះនទ ននាេះរបាកក់កធ់ានា នឹងរតូវនរបើរបាកជ់ារបាកឈ់្នួលរបចាខំែសំរាប ់
០៣ (បី) ខែចុ្ងនរកាយ ។  

 
សទិធ ិន្យិងកាតរវរិចចររសភ់ាគី “ រ ” 

របការ១៣៖  នទាេះបីជាបានរបគល់ផទេះនអាយ ភាគ ី“ ែ ” រគបរ់គងតាមរយៈកចិ្ចសនាជលួននេះកន៏ដ្ឋយ ក ៏ភាគ ី
“ ក ” ម្ចនសិទធិចូ្លនៅនធវើការរតួតពិនិតយនមើលសំណងផ់ទេះបាន ។ ប៉ាុខនត ការចូ្លរតួតពិនិតយននេះ 
មនិរតូវបងានូវការរខំានអវីមយួ ដល់ការរគបរ់គង ឬ ការនរបើរបាស់ ឬ អាជីវកមមរបស់ ភាគ ី “ ែ ” 
ន ើយ ។ 

របការ១៤៖  កនុងករណីពនិតិយន ើញថា ម្ចនការែុសឆ្គង ឬ ការែវេះច្ននាល េះកនុងការរគបរ់គង នងិនរបើរបាស់ផទេះ 
ភាគ ី“ ក ” ម្ចនសិទធជូិនដណឹំងនដ្ឋយផ្ទទ ល់ម្ចត ់ឬជាល្លយល័កខអកសរដល់ ភាគ ី“ ែ ” នដើមបខីក
លំអរន ើងវញិនអាយបានសមរសប ។ 

របការ១៥៖  កាតពវកិច្ចរបស់ ភាគ ី“ ក ” រមួម្ចនៈ 
1) របគល់ផទេះខដលជាកមមវតថុថ្នការជួល នអាយ ភាគ ី“ ែ ” រគបរ់គង បនាទ បព់ីបានផតតិនមថ្ដនលើ

កិច្ចសនាននេះ នងិទទួលរបាកក់កធ់ានា ដូច្ម្ចនខច្ងកនុងរបការ៩ ថ្នកិច្ចសនាននេះ ។ 
2) បងព់នធនលើការជួលផទេះជូនរដា ។ 
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3) ធានាែុសរតូវកនុងការនដ្ឋេះរសាយការតវា៉ា  ឬ ការរខំាននានាពីតតិយជន ពាកព់ន័ធនឹងការ
របគល់សិទធិរគបរ់គងផ់ទេះដល់ ភាគ ី“ ែ ” ។ 

4) ធានាជួសជុលផទេះជាបនាទ ន ់ តាមការជូនដណឹំងនដ្ឋយផ្ទទ ល់ម្ចត ់ ឬជាល្លយលកខណ៍អកសរ 
កនុងករណី ផទេះរជាបទកឹ (បណាត លមកពីភាពរទុឌនរទាមថ្នសំណង ់ ឬកំេុសបនច្ចកនទសថ្ន
សំណង)់។  

 
សទិធ ិន្យិងកាតរវរិចចររសភ់ាគី “ ខ ” 

របការ១៦៖  សិទធិរបស់ ភាគ ី“ ែ ” រមួម្ចនៈ 
1) ម្ចនសិទធិនពញនលញកនុងការរគបរ់គង និងនរបើរបាស់ផទេះជលួ កនុងការរបកបអាជីវកមមនផសងៗ 

រសបតាមច្ាប ់ នលើកខលងខតអាជីវកមមខដលបណាត លនអាយម្ចនការែូច្ខាតដល់ភាពរងឹម្ចំ
ថ្នសំណងផ់ទេះ ។ 

2) ម្ចនសិទធិយកមកវញិនូវសំភារៈ បរកិាខ រនផសងៗ ខដលែលួនបានបំពាកប់ខនថមកនុងលកខណៈជា
ច្លនវតថុ នៅនពលបញ្ចបក់ចិ្ចសនា។  

3) ភាគីែ អាច្ទាមទាតថ្មលបខនថម បណាត លមកពីការនរៀបច្ឧំបករណ៍តុបខតងកនុងផទេះ នៅនពល
បញ្ចបក់ិច្ចសនាតាមការរពមនរពៀង។ ភាគី “ែ” ពុទំទួលែុសរតូវរាល់ការែូច្ខាតបនាទ បប់នស ំ
ណាមយួ កនុងនពលអនុវតតការរេុះនរ ើមកវញិនូវឧបករណ៍តុបខតងផទេះខដលមនិបាន្នដល់
ការរពមនរពៀងជាមុនន ើយ។  

របការ១៧៖  កាតពវកិច្ចរបស់ ភាគ ី“ ែ ” រមួម្ចនៈ 
1) រគបរ់គង និងនរបើរបាស់ផទេះជលួ កនុងសាម រតីខថរកា នងិការពារ ។ 
2) បងថ់្ថលឈ្នួលរបចាខំែ និងរបាកក់កធ់ានា ដូច្ម្ចនខច្ងកនុងរបការនានាថ្នកិច្ចសនាននេះ ។ 
3) ទទួលបនទុកបងព់នធ នងិបនទុកនផសងៗនទៀត ខដលកំណតន់ដ្ឋយច្ាប ់ ពាកព់ន័ធនឹងរកបែណ័ឌ

អាជីវកមមរបស់ែលួន ។ 
4) បងរ់បាកថ់្ថលថាមពលអគគិសន,ី ថ្ថលនរបើរបាស់ទឹក, អនាមយ័ (សំរាម) នងិថ្ថលនសវានផសងៗនទៀត 

ខដលែលួនបាននរបើរបាស់ កនុងអំ ុងនពលថ្នកិច្ចសនាននេះ ។ 
5) ទទួលែុសរតូវនដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងទាងំរសុងច្ំនពាេះមុែច្ាបថ់្នរពេះរាជាណាច្រកកមពុជា កនុង

ករណីខដលម្ចនបញ្ញា  នកើតន ើង ឬ ម្ចនបាតុភាពមនិសមរសបនឹងច្ាប ់ នៅកនុងអាណតតិ
រគបរ់គង និងដំនណើ រការអាវវីកមមរបស់ែលួន ។ 

6) មនិអាច្វាយកំទិច្ មយួខផនក ឬទាងំរសុងថ្នសំណងផ់ទេះ (ផទេះកមមវតថុថ្នការជួល) ។ កនុងករណី
ខដលម្ចនបំណងច្ង ់នរៀបច្ំខកលំអ នងិជួសជុលខផនកណាមយួថ្នសំណងផ់ទេះ រតូវជូនដណឹំង 
និងសំុការយល់រពមជាមុនពី ភាគ ី“ ក ” ។ 

7) ទទួលបនទុកកនុងការជួសជុលការែូច្ខាតនលើរបពន័ធទកឹ-នភលើង និងសំណងអ់ាគារនៅកនុងរយៈ
នពលថ្នការរគបរ់គង របស់ែលួន ។ 



ទំព័រ 5 

 

របការ១៨៖  កនុងអាណតតិរគបរ់គងរបស់ែលួន ភាគ ី“ ែ ” អាច្ជួលបនតនូវផទេះខដលជាកមមវតថុថ្នការជួលននេះ ដល់
តតិយជនបាន ដរាបណាម្ចនការរពមនរពៀងជាមុនពភីាគី “ក” ។ 

 
ការទទសួខសុព្តវូលលើការខូចខាតនន្យសណំងផ់្ទះ 

របការ១៩៖  កនុងករណីសំណងផ់ទេះទទួលរងការែូតខាត ដូច្ជា ការនរបេះ រសុត បាកខ់បក បណាត លមកពីអាយុ
កាលថ្នសំណងន់នាេះ ការទទលួែុសរតូវ និងបនទុកថ្នការជលួជុលជារបស់ ភាគ ី“ ក ” ។  

របការ២០៖  កនុងករណីខដលម្ចនការែូច្ខាត បណាត លមកពីការកំេុសថ្នការជុសជុល ការនទវសរបខេស
កនុងការរគបរ់គង របស់ ភាគ ី “ ែ ” ឬ បុគគលិករបស់ែលួន ឬ កប៏ណាត លមកពីអគគិភយ័ ខដលជា
កំេុសកនុងការនរៀបច្ំបណាត ញអគគិសនីបខនថមរបស់ ភាគ ី“ ែ ”  ននាេះ ភាគ ី“ ែ ” រតូវទទួលែុស
រតូវនលើសំណងថ្នការែូច្ខាតដល់ ភាគ ី “ ក ” រពមទាងំទទួលែុស រតូវច្ំនពាេះមែុច្ាបជ់ា
ធរម្ចន នលើកខលងខតការែូច្ខាតទាងំននាេះ បណាត លមកពកីរណីរបធានស័កតិ។ 

របការ២១៖ ការទទួលែុសរតូវជួសជុលនលើការែូច្ខាតថ្នសំណងផ់ទេះ គូភាគឯីកភាពខបងខច្ក កាតពវកចិ្ច 
នដ្ឋយនយាងនលើតថ្មលថ្នការជួសជុល។ ភាគ ី“ែ” ទទួលែុសរតូវជួសជុលសំណងខ់ដលម្ចនតថ្មល
នរកាម USD…………………… (…………ដុល្លល រអានមរកិ)។ សរម្ចបក់ារជួសជុលសំណងន់លើស
ពី USD ………… (……………ដុល្លល រអានមរកិ) រតូវជាបនទុករបស់ភាគី “ក”។   

របការ២២៖ ការកំណតត់ថ្មលសំភារៈ និងនសវាជួសជុលសំណងផ់ទេះ ខាងនលើ (របការ២១) រតូវនឆ្លើយតបយា៉ា ង
យូរបំផុត ៧ថ្ថៃ នរកាយការជូនដំណឹងជាល្លយលកខណ៍អកសរ ឬផ្ទទ ល់ម្ចតព់ីភាគី “ែ” អំពីទំេថំ្ន
ការែូច្ខាត។ ការែកខានមនិបានជួសជុលសំណង ់ របស់ភាគី “ក” ខដលអាច្ប៉ាេះពាល់ដល់
អាជីវកមមរបស់ ភាគី “ែ” កនុងរយៈនពលននេះ ភាគ ី “ែ” អាច្ជួសជុលសំណងជ់ាមុន នេើយកាត់
នច្ញពីរបាកថ់្ថលឈ្នួលរបចាខំែនដ្ឋយរគានខ់តជូនដណឹំងដល់ភាគី “ក” អពំដីំនណើ រការជួសជុល
សំណង។់ 

របការ២៣៖ រយៈនពលថ្នការជួសជុលខដលអាច្បណាត លឱ្យប៉ាេះពាល់ដល់អាជីវកមមរបស់ភាគី “ែ” ភាគ ី “ក” 
រតូវធានាទូទាតសំ់ណងដល់ភាគី "ែ" វញិ នៅតាមច្ំនួនថ្ថៃថ្នការជួសជុល សម្ចម្ចរតនៅនឹង
របាកថ់្ថលឈ្នួលរបចាខំែ។ ការទូទាតន់នេះ អាច្កាតក់ាតន់ច្ញពីរបាកថ់្ថលឈ្នួលរបចាខំែនដ្ឋយរគាន់
ខតជូនដណឹំងដល់ភាគី “ក” អពំីដំនណើ រការជួសជុលសំណង។់ 

 
ការករកព្ររិចចសន្យា ន្យងិការរញ្ចរ់រចិចសន្យាម្នុ្យអាណតតិ 

របការ២៤៖  កិច្ចសនាននេះអាច្នធវើការខកខរបបាន លុេះរតាម្ចនការរពមនរពៀងពីភាគទីាងំពីរ ។ 
របការ២៥៖  កិច្ចសនាននេះអាច្បញ្ចបម់នុអាណតតិបាន របសិននបើភាគីទាងំពីរបានរពមនរពៀងគាន  ។ 
របការ២៦៖  របសិននបើ ភាគ ី“ែ”  ម្ចនបណំងបញ្ឈបក់ារជួលមុនអាណតិត នដ្ឋយមូលនេតុផ្ទទ ល់ែលួនណាមយួ 

ននាេះ ភាគ ី“ ក ”  ម្ចនសិទធិទទួលបានរបាកក់កធ់ានាទាងំអស់ខដលម្ចនខច្ងកនុងកិច្ចសនាននេះ។ 
ភាគី“ែ” អាច្នសនើបញ្ឈបក់ិច្ចសនាមុនអាណតតបិាន របសិននបើអាជីវកមមរបស់ែលួនមនិដំនណើ រការ 



ទំព័រ 6 

 

នេើយមនិអាច្សាត រអាជីវកមមន ើងវញិបានកនុងរយៈនពល ០២ (ខែ) និងអាច្ទាមទារបាកក់កម់ក
វញិនរកាយការទូទាតប់ញ្ចបក់ចិ្ចសនា។ 

របការ២៧៖  កនុងករណីខដល ភាគ ី“ ែ ”  ែកខានមនិបានបងរ់បាកឈ់្នួលរបចាខំែច្ំនួន០២ (ពីរ) ខែ ននាេះ   
ភាគ ី “ ក ” អាច្រលំ្លយកិច្ចសនាននេះជាឯកនតាភាគី នងិម្ចនសិទធិទទួលបានរបាកក់កទ់ាងំអស់ 
ខដលម្ចនខច្ងកនុងកិច្ចសនាននេះ នដ្ឋយឥតលកខែណ ។ 

របការ២៨ ៖ កនុងករណីភាគី “ក” ែកខានមនិបានបំនពញកាតពវកិច្ចជាម្ចច ស់ផទេះ នងិបងាការរខំានដល់អាជីវកមម
របស់ភាគី “ែ” ធៃនធ់ៃរ ភាគី “ែ” អាច្បញ្ឈបក់ិច្ចសនាមុនអាណតត ិ នេើយសិទធិទាមទាយករបាក់
កកម់កវញិ នងិសំណងជមៃចឺ្តិតពកីារែូច្ខាតននាេះ។ 

របការ២៩៖  នទាេះបីជាសថិតនៅកនុងអាណតតិថ្នកិច្ចសនាជលួននេះកន៏ដ្ឋយ ក ៏ភាគ ី“ ក ” ម្ចនសិទធិលក ់ឬ នផទរ
កមមសិទធិថ្នផទេះ (ផទេះខដលជាកមមវតថុថ្នការជួល) ដល់តតិយជនបាន នដ្ឋយ៖ 
1) ជូនដណឹំងជាមនុដល់ ភាគ ី“ ែ ” យា៉ា ងតិច្រយៈនពល ០៣ (ប)ី ខែ ពីការរលំ្លយកិច្ចសនា

ជួល និងរតូវរបគល់ របាកក់កធ់ានាទាងំអស់ដល់ ភាគ ី“ ែ ” រពមទាងំបងរ់បាកសំ់ណងជមៃឺ
ច្ិតតដល់ ភាគ ី“ ែ ” បខនថមនទៀតខដលម្ចនច្ំនួននទវដងថ្នរបាកក់កធ់ានា ។  

2) ករណីខដលម្ចនខច្ងកនុងច្នុំច្ទី១ខាងនលើអាច្អនុវតតបាន លុេះរតាខតម្ចច ស់កមមសិទធថិមីថ្នផទេះ 
ខដលរតូវបាននផទរ សិទធិនអាយនដ្ឋយ ភាគ ី “ ក ” មនិរពមបនតកិច្ចសនាជួលននេះរេូតដល់
កាលបរនិច្េទបញ្ចបថ់្នកចិ្ចសនាននេះ ។ ប៉ាុខនត កនុងករណីខដលម្ចច ស់កមមសិទធថិមីយល់រពមបនត
កិច្ចសនាជួលរេូតដល់កាលបរនិច្េទបញ្ញច បថ់្នកិច្ចសនាននេះ ននាេះ កិច្ចសនាជួលននេះនៅ
ខតម្ចនសុពលភាពដខដល ។ 

 
ការរញ្ចររ់ិចចសន្យា ន្យងិការរន្យតជាថម ី

របការ៣០៖  កិច្ចសនាជួលននេះ នងឹរតូវបញ្ញច បន់ៅរតឹមថ្ថៃទី……………ខែ……………ឆ្ន …ំ……………… ។ 
របការ៣១៖  កនុងករណីខដលភាគីទាងំពីរម្ចនបំណងបនតកិច្ចសនាននេះតនៅនទៀត ភាគីទាងំពីររតូវនធវើការ

ពិភាកាគាន រយៈនពល០៣ (ប)ី ខែ មុនកាលបរនិច្ចទបញ្ចបថ់្នកិច្ចសនាននេះមកដល់ ។  
របការ៣២៖  នៅនពលបញ្ចបក់ិច្ចសនាជួល ភាគ ី“ ែ ” រតូវរបគល់នអាយ ភាគ ី“ ក ” វញិនូវសំណងផ់ទេះខដល

ម្ចនសភាពលអធមមតា (នដ្ឋយមនិម្ចនការែូច្ខាត ខដលនកើតនច្ញពីការរគបរ់គងនដ្ឋយនធវស
របខេស ឬ ែុសបនច្ចកនទសរបស់ភាគ“ី ែ ”  ) 

  ការល ះព្សាយវវិាទ 
របការ៣៣៖  នៅកនុងអាណតតិថ្នកិច្ចសនាននេះ របសិននបើម្ចនវវិាទនកើតន ើង សតីព ីការអនុវតតកិច្ចសនា  ននាេះ

ភាគីទាងំពីរនឹងរតូវជួបពិភាកានដ្ឋេះរសាយសនតិវធិី នងិការយល់នយាគ ។ កនុងករណីខដលភាគី
ទាងំពីរមនិរកនដ្ឋេះរសាយបាន កនុងរយៈនពល ១៥ (ដបរ់បា)ំ ថ្ថៃ ននាេះភាគីទាងំពីររតូវនធវើការនដ្ឋេះ
រសាយវវិាទទាងំននាេះតាមផលូវច្ាប ់តាមរយៈសាថ បន័ម្ចនសមតថកិច្ច និងតុល្លការ ។ 

 



ទំព័រ 7 

 

ស្នា មេដៃស្នត ាំ (សហពទ័្ធ) 
ភាគី “ ក ”    

ស្នា េមេដៃស្នត ាំ (សហពទ័្ធ) 
ភាគី “ ខ ”    

ស្នា េមេដៃមេធាវី 
 

អវសាន្យរញ្ញតិត 
របការ៣៤៖  កិច្ចសនាននេះនធវើន ើងជាភាសារខែមរ ម្ចនច្នំួន០៣ (ប)ី ច្ាប ់និងម្ចនតថ្មលនសមើៗគាន  នេើយរតូវ

រកាទុកនដ្ឋយ៖ 
- ភាគ ី“ ក ”  …………………………………ច្ំនួន ០១ច្ាប ់ 
- ភាគ ី“ ែ ”  …………………………………ច្ំនួន ០១ច្ាប ់និង 
- នមធាវ ី ………………………………………ច្ំនួន ០១ច្ាប ់។ 

របការ៣៥៖ កិច្ចសនាននេះម្ចនសុពលភាពចាបព់ីថ្ថៃចុ្េះេតថនលខា នងិផតិតនមថ្ដននេះតនៅ ។ 
 
 

 

 

 

 

 



 




