
សាកលវិទ្យាលយ័ភូមិន្ទ 
ន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិង វិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច 

សាកលវិទ្យាលយ័ ហ្សង់មូឡាំង លយី ៉ុង ៣ 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ហ្៉ុបី ូតតក 
 

 

មុខវជិ្ជ ាៈ ន្ីតបិ្រាតិសោគអច្លន្វតថ៉ុ 
 

 

ររៀបររៀងរោយ    សាស្រ្សាា ចារយណែនាំ  

និស្សិតរ ម្ ោះ ចាន្់ សន្ឿន្ បែឌិ ត កាន្ ច្័ន្ទសមត្តត  
 
 

ថ្នន ក់បរញិ្ញា បប្រតជាន្់ខ្ព្ ់ន្ីតិសាស្រ្ត         ឆ្ន ាំច្ូលសរៀន្ ២០០៩ 
ជាំនញ ន្ីតិភូមិាល ន្ិងសបតិកភណ្ឌ    ជាំនាន្់ទ្យី ៣      ឆ្ន ា្ំ រស្រសារណា 
                           ២០១១ 
 
 
 
  

រាយការណ៍្កមម្ កិា ន្ិងសារណាបញ្ចប់ការ្កិា 



អារមភកថ្ន 
អត្ថបទសារណាស្តពី ី “ ហ្៉ុបី ូតតក ”  ដដលមតិ្តនសិ្សិត្កពំុងកាន់ននេះ    គឺជាអត្ថបទ 

ស្រសាវស្រជាវ  នោយផារភ្ជា ប់ស្រទសឹ្តនីៅនឹងទដិឋភ្ជពននការអនុវត្តមួយចំនួន  ស្តពីហីុបី ូដត្កនៅ 
កមពុជា ។ នស្រកាយពបីានទទួលការបង្ហា ត្់បនស្រងៀនដផនកស្រទសឹ្តនីលើមុខវជិាា ជានស្រចើន នោយនតត ត្ 
ជាស្ខំាន់នលើអចលនវត្ថុ   នស្រកាមកិចចខតិ្ខំស្របឹងដស្របងកនុងការចំណាយនពលនវលដម៏មាញកឹ  
នោយមនិខាា ចននឿយហត្់ យកអស្ស់ាា រត្ ីបនចចញអស្ស់្មត្ថភ្ជពពសី្ណំាក់សាស្រ្សាត ចារយ 
បណ្ឌិ ត្ អនុបណ្ឌិ ត្ និង ឯកឧត្តមមកពីសាថ បន័នានារចួមក ។  នដើមបីជាការនឆាើយត្បនៅនឹង 
ត្ស្រមូវការរបស្ស់ាកលវទិាលយ័ភូមិនទនីត្ិសាស្រ្ស្ត  និង វទិាសាស្រ្ស្តនស្ដឋកិចច  និង សាកល 
វទិាលយ័ហសង់មូឡំង លយី ងុ  ៣  ននស្របនទស្បារំង      ខ្ុ ំបាទជានសិ្សិត្ឆ្ន ំស្កិាបចច ប ់
ស្រត្ូវបានត្ស្រមូវឲ្យនរៀបចជំារបាយការណ៍្កមាស្កិា និងសារណាបចច បក់ារស្កិា ។ 
 ការនស្រជើស្នរ ើស្យកស្របធានបទននេះ ស្រត្ូវបានទទលួនូវការគំស្រទ    និង ការជួយនលើក 
ទឹកចិត្តយ ងនពញទហំងឹពីស្ណំាក់នលកសាស្រ្សាត ចារយ បណ្ឌិ ត  កាន្ ច្័ន្ទសមត្តត   ។  
 អត្ថបទស្រសាវស្រជាវននេះ  ស្រត្ូវបានដបងដចកជាពីរគនថី ដដលគនថីទ ី១ ស្តពីីរបាយការណ៍្ 
កមាស្កិា និង គនថីទ ី២ ស្តពីីសារណាបទ ។    

 នគលបំណ្ងស្ខំាន ់កនុងការស្រសាវស្រជាវស្របធានបទននេះ       នោយខ្ុ ំយលន់ឃើញថា 
ន េះជាហុបី ូដត្កមានអត្ថិភ្ជពជាយរូមកនហើយកន៏ោយ      ប ុដនត   វនៅដត្ពុំស្វូស្រត្ូវបាននគ 
សាគ លព់ីត្នមា និងសារស្របនយជន៍របស្វ់   ។   អាស្រស្យ័នហត្ុននេះ  ខ្ុ ំស្ងឃមឹយ ងមុត្មាំថា 
អត្ថបទស្រសាវស្រជាវននេះ នឹងបានចលូរមួចំដណ្កនដើមបីឲ្យមតិ្តនិស្សតិ្កាន់ដត្មានការយលដ់ឹង 
បដនថមស្តពីីហុបី ូដត្ក  ។  
 នោយនពលនវលមានកស្រមិត្   និង   ភ្ជពកងវេះខាត្ននឯកសារ   ខ្ុ ំនៅដត្នជឿជាកថ់ា    
កំហសុ្ឆគង  នោយស្របការណាមួយនឹងអាចនកើត្មានន ើង នោយនជៀស្មិនផុត្ន ើយ  ។  
ត្ួយ ងអាចជាកំហសុ្ដផនកអកខរវរិទុធ    ការនស្របើពាកយនពចន ៍   នវយាករណ៍្     និង ការភ្ជា ប ់
ឃ្លា លបេះមិនបានស្រត្ឹមស្រត្វូជានដើម ។ អាស្រស្យ័នហត្ុននេះ ខ្ុ ំស្មូខនតីអភ័យន ស្ទកុជាមនុ។ 

ជាទីបចច ប់ននេះ    ខ្ុ ំស្ងឃឹមថា អត្ថបទសារណាននេះ នឹងបានជយួស្ស្រមលួដលប់អូនៗ 
និស្សិត្ជំនាន់នស្រកាយ នដើមបីនរៀបចំសារណារបស្ខ់ាួនឲ្យបានកាន់ដត្លអស្របនស្ើរជាងននេះ និង 
បានជាស្របនយជន៍ដលប់គុគលនផសងនទៀត្ ដដលមានបំណ្ងដស្វងយលអ់ំពហីុបី ូដត្ក ។ 

 
 



ស្ច្កតីតលែងអាំណ្រគ៉ុណ្ 
ខ្ញុំសូមគោរព និងថ្ថលងអុំណរគញណយ៉ាងរាលគរៅដល់ ៖ 
គោកសាស្រ្សាា ចារយបណឌិ ត កាន្ ច្័ន្ទសមត្តត    ាសាស្រ្សាា ចារយនៃនសាកលវទិយាលលយយ 

ភូមិនទនីតិសាស្រ្សា   និង  វទិយាលសាស្រ្សាគសដឋកិច្ច  ថ្ដលរបូគោក បានផាល់នូវការគលើកទឹកចិ្តា   
ជួយថ្ណនុំ  គរាមថ្រជង និង ខិតខុំយកចិ្តាទញកដាក់រតសួរាយផលូវសរាប់របូខ្ញុំ  និង បាន 
ផាល់នូវទសសនទានលអៗយ៉ាងគរច្ើនថ្ដលគធវើឲ្យខ្ញុំបានបញ្ច ប់ការស្រសាវរាវគលើរបធានបទគនេះ 
គដាយគាគជយយគួរាទីគាទនៈ  ។ 
 គោករបធាន  ប ៉ុន្  យឌូ ី   នលក អ៉ុងឹ ្៉ុោលក័ខ   នងិ   នលកនមធាវ ី  Antoine 
Fontaine ាថ្នន ក់ដឹកនុំរបស់ការយិលយយគមធាវបី ញន  និង សហការថី្ដលបានផាល់ទីកថ្នលង 
និង បរយិកាសយ៉ាងអុំគោយផលដល់របូខ្ញុំគដើមបីបានច្ញេះកមមសិកា គហើយថ្ថមទាុំងបាន 
ផាល់នូវគុំនិតលអៗ យ៉ាងគរច្ើនសរាប់របូខ្ញុំថ្ដលាបច្ចយយយ៉ាងសុំខាន់ជួយឲ្យការស្រសាវរាវ 
គនេះសគរមច្លទធផលាសាា ពរ។ 
 គោក ហួ្យ ត៉ុងគីន្ ាទីរបឹកាច្ាប់របស់ការយិលយយគមធាវបី ញន និងសហការ ី
ថ្ដលរបូគោកបានជួយផាល់គយបល់  និង ថ្ច្ករ ុំថ្លកនូវបទពិគសាធន៍លអៗ យ៉ាងគរច្ើនកនញង 
ការសរគសររបធានបទសាីពីហញីប៉ាូថ្តកគនេះ  ។  
 សាស្រ្សាា ចារយបណឌិ ត   អនញបណឌិ តទាុំងអស់នៃនថ្នន ក់បរញិ្ញា បរតាន់ខពស់ ថ្ផនកនីតិភូមិ 
បាល     និង   គបតិកភណឌ  ថ្ដលបានច្ុំោយនូវគពលគវោដ៏ានតនៃមល    និង   បានខិតខុំ 
របឹងថ្របងជួយបណាញ េះបោា លដល់របូខ្ញុំ     រមួទាុំងនិសសិតដនៃទគទៀត រហូតបានបញ្ច ប់ការ 
សិកាគដាយគាគជយយ ។ 

សិសសច្បង  មិតារមួជុំនន់   និង បអូនៗនិសសិតទាុំងអស់ថ្ដលបានជួយផាល់គុំនិតលអៗ  
ផាល់នូវឯកសារ  គហើយបានជួយពិនិតយ ថ្ថមទាុំងបានជួយថ្កសរមលួនូវអកខរាវរិញទធ  និង ការ
គរបើរបាស់ពាកយគពច្ន៍យ៉ាងគរច្ើនគៅកនញងអតាបទនៃនសារោ នដើមបីន្វើឲ្យសារណាននេះ   
កាន់ដត្មានភ្ជពលអស្របនស្ើរ  ។ 

ាទីបញ្ច ប់គនេះ   ខ្ញុំសូមជូនពរដល់អនកទាុំងអស់ោន ឲ្យានសញខភាពលអ   និង ទទួល 
បាននូវភាពគាគជយយរគប់ភារកិច្ចានិច្ចនិរនដរ ៍  ។ 
 

 
 
 
 



អាំណ្ះអាំណាង 
ខ្ុ ំបាទន ា្ េះ ចាន្់  សន្ឿន្ ជានិស្សតិ្ថាន កប់រញិ្ញា បស្រត្ជានខ់ពស្ ់ជនំាញនតី្ភិមូបិាល 

និងនបត្ិកភណ្ឌ ជំនាន់ទ៣ី ឆ្ន ំស្កិា២០០៩-២០១១ននសាកលវទិាលយ័ភូមិនទនីត្ិសាស្រ្ស្ត 
និង វទិាសាស្រ្ស្តនស្ដឋកចិច នោយមានកិចចស្ហស្របត្ិបត្តកិារជាមួយសាកលវទិាលយ័បារំង 
ហសង់មូឡំង លយី ងុ ៣ បានស្នស្រមចចតិ្តស្រសាវស្រជាវស្របធានបទស្តពី ី“ ហ្៉ុបី ូតតក ”   ។ 
 កនុងខណ្ៈនពលដដលឯកសារស្តពីីហុបី ូដត្កកំពងុមានការខវេះខាត្    នហើយហុបី ូដត្ក 
នស្ទើរដត្មិនដដលស្រត្ូវបានយកមកអនុវត្តនៅកមពុជា  នទើបន្វើឲ្យការស្រសាវស្រជាវស្របធានបទស្តពី ី
ហុបី ូដត្កកាន់ដត្មានត្នមាមួយកស្រមិត្ដែមនទៀត្ ។ 
 ខ្ុ ំបាទស្មូធានាអេះអាងថា  សាន នដននេះ   ពិត្ជាស្របស្សូ្រត្នចញពកីារស្កិាស្រសាវស្រជាវ 
របស្ខ់្ុបំាទតទ ល ់នោយបូករមួ ំងចំនណ្េះដឹង  ដដលទទួលបានតាមរយៈការស្កិាកនាង 
មក    ការចុេះកមាស្កិានៅការយិលយ័នមធាវ ីប នុ  និង ស្ហការ ី   និង  ជាពិនស្ស្ពកីារ 
ដណ្នំាពីស្ណំាក់សាស្រ្សាត ចារយដណ្នំា  នពាល គឺពុំបានលចួចមាងពីសាន នដរបស្ប់ុគគលណា 
មាន ក់ន ើយ ។ 
 ខ្ុ ំស្មូធានាថា អំណ្េះអំណាងខាងនលើពិត្ជាន្វើន ើងនោយភ្ជពស្ចុរតិ្   និង  ការ 
ទទួលខសុ្ស្រត្ូវស្រគប់ដបបយ ងចំនពាេះមុខចាបជ់ា្រមាន  ។ 
 

រជធានភីនំនពញ  នែងទ ី១៦ ដខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ 
                                                                                               ហត្ថនលខា 

             
          ចាន្់ សន្ឿន្ 
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កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  1                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

គនថីទី ១ 
របយករណ៍កមមសកិ  

 
េ យេមើលេឃើញពីភពចំបច់    និង  មនត្រមូវករេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ំងគួរឲយកត់ 

សមគ ល់េលើវស័ិយអចលន្រទពយេនកមពុជ    ។    កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត   និង  
វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច        េ យមនកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយនឹង កលវទិយល័យ
ហ ង់មូ ំង លីយុ៉ង ៣ ៃន្របេទសប ងំ   បនេរៀបចំឲយមននូវថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់
ែផនកនីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ   ។   
        ករេរៀបចំឲយមនថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េលើមុខជំនញេនះ គឺជករផ្តល់នូវឱកស
ដ៏ក្រមស្រមប់និស ិត     ។   ករបណ្តុ ះប ្ត លរបស់ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េនះមន 
កមមវតថុសំខន់  េដើមបីប្រញជ បករយល់ដឹងអំពីវស័ិយអចលន្រទពយេនកមពុជឲយកន់ែតមន 
ភពទូលំទូ យខ្ល ំងេឡើងមួយក្រមិតែថមេទៀត  ។ 
         េដើមបីជ្រមុញឲយករសិក េលើែផនកេនះ កន់ែតផ្តល់នូវអតថ្របេយជន៍ជអតិបរមនិង 
េដើមបីឲយនិស ិតទំងអស់ទទួលបននូវករយល់ដឹងបែនថម េ្រកពីករសិក ែផនក្រទឹស្តី  ករ 
ចុះកមមសិក របស់និស ិតេន ម  ្រកុមហុ៊ន ្រកសួង ថ ប័នននេដើមបីផ រភជ ប់្រទឹស្តីេទ 
នឹងទិដ្ឋភពៃនករអនុវត្តជក់ែស្តង គឺជេរឿងដ៏សំខន់  និងមិន ចកត់ផ្ត ច់បន  ។  
           េ យមនករជួយែណនំ និង េ្រជមែ្រជងពីសំ ក់េ ក ្រ ្ត ចរយ បណ្ឌិ ត 
កន  ច័នទេម ្ត    និង មនករផ្តល់នូវឱកសពីសំ ក់ថន ក់ដឹកនំរបស់ករយិល័យ 
េមធវបុ៊ីន   និងសហករ ី     របូខញុំបទ្រតូវបនអនុញញ តឲយចុះកមមសិក េនករយិល័យ
េមធវបុ៊ីន   និង សហកររីយៈេពលចំនួនបួនែខគឺ ចប់ពីៃថងទី ០១ ែខ ឧសភ  ឆន ំ ២០១១
រហូតដល់ ៃថងទី ៣១ ែខ សី   ឆន ំ ២០១១  ។ 

កនុងអំឡុងេពលចុះកមមសិក េលើកដំបូង       របូខញុំបទ   ្រតូវបនផ្តល់ជូននូវេសចក្តី 
សេងខបអំពី្របវត្តិៃនករកេកើតករយិល័យេមធវេីនះ    អំពីករងរសនូល     អំពីែបបបទៃន 
ករបំេពញករងរ    និង អំពីទិដ្ឋភពសំខន់ៗដៃទេទៀតអំពីករយិល័យេមធវបុ៊ីន  និង 
សហករេី យេ ក ហួយ តុងគីន ជទី្របឹក ចបប់របស់ករយិល័យេមធវេីនះ  ។ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  2                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

         ជបន្តេទេទៀតេនះ  ខញុំសូមអនុញញ តេធ្វើេសចក្តី យករណ៍េ យសេងខបអំពី ថ ប័ន 
កមមសិក  (ជំពូកទី ១) អំពីសកមមភព   និង   អំពីសមិទធិផលេផ ងៗ ែដលសេ្រមចបនកនុង 
អំឡុងេពលចុះកមមសិក  (ជំពូកទី ២)  ។  ខញុំសូមបញជ ក់ថ   ល់ព័ត៌មនែដលខញុំនឹងេលើក 
យកមកបង្ហ ញេនេពលេនះ គឺជព័ត៌មន  ែដលទទួលបន មរយៈករពិនិតយ ករអេងកត  
ករចូលរមួអនុវត្តករងរេ យផទ ល់និងករផ្តល់ជូនពីសំ ក់បុគគលិករបស់ករយិល័យ
េមធវបុ៊ីន  និង សហករ ី ។     
 
ជំពូកទី ១ ថ ប័នកមមសកិ   
  

ករយិល័យេមធវបុ៊ីន និងសហករ ី គឺជករយិល័យេមធវមួីយ ែដលបន និង 
កំពុងផ្តល់នូវេស កមមែផនកចបប់យ៉ងល្អជូនអតិថិជនច្រមុះជតិ សន៍េនកមពុជ។ េ យ 
មនករដឹកនំយ៉ងល្អពីសំ ក់ េ ក្របធន បុ៊ន យូឌី    និង   សហកររីបស់េ ក     
្រពមទំងសមបូរេទេ យបុគគលិកល្ៗអ    ែដលមនបទពិេ ធន៍     និង សញញ ប្រតក្រមិត 
ថន ក់ជតិ     និង អន្តរជតិជេ្រចើនរបូ ែដលកំពុងែតបេ្រមើករងរេនទីេនះ  បនេធ្វើឲយ 
ករយិល័យេមធវមួីយេនះ ឈរេនលំ ប់ជួរមុខ   និង មនកិតយនុភពយ៉ងលបីលបញ 
េនកមពុជ  ។   ចប់ ំងពីមនករបេងកើតករយិល័យេមធវេីនះមក  ករយិល័យេមធវ ី
មួយេនះបន និងកំពុងវវិត្តន៍ខ្លួនយ៉ងឆប់រហ័សឥតឈប់ឈរ  ។ 
       េទះបីជមនកររកីចេ្រមើនយ៉ងេលឿនដូចេនះក៏េ យ    ក៏ថន ក់ដឹកនំករយិល័យ
េមធវេីនះ េនែតបន្តបេងកើននូវភពេជឿជក់   និងទំនុកចិត្តឲយបនកន់ែតខ្ល ំងក្ល េឡើងែថម 
េទៀត មរយៈកររក ករសមង ត់ជូនអតិថិជន   និង ករផ្តល់ជូននូវេស កមមែផនកចបប់គួរ 
ជទីេពញចិត្ត   ។ 
 េដើមបីឲយបនយល់កន់ែតចបស់អំពីករយិល័យេមធវបុ៊ីន និង សហករ ី្រពមទំង 
េស កមមែដលមនេនករយិល័យេមធវេីនះ     ខញុំបទសូមអនុញញ តេធ្វើករបង្ហ ញអំពី 
ករយិល័យេមធវបុ៊ីន និងសហករ ី (ែផនកទី១) ្រពមទំងបង្ហ ញអំពីេស កមមេផ ងៗរបស់ 
ករយិល័យេមធវបុ៊ីន និងសហករ ី(ែផនកទី ២)  ។ 
  

 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  3                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ែផនកទី ១ ករបង្ហ ញអពីំករយិលយ័េមធវីប៊ុន និង សហករ ី
  

េនកនុងែផនកេនះ ខញុំសូមេធ្វើករបង្ហ ញអំពីករយិល័យេមធវបុ៊ីន  និង សហករគឺីជ 
ទី ំង ែដលខញុំបនចុះកមមសិក  េ យេធ្វើករបង្ហ ញអំពីករបេងកើតករយិល័យេមធវបុ៊ីន 
និង សហករ(ីកថខណ្ឌ ទី១) និងអំពីរចនសមព័នធរបស់ករយិល័យេមធវបុ៊ីន និងសហករ ី
(កថខណ្ឌ ទី ២) ។ 

 
កថខណ្ឌ ទី ១ ករបេងកើតករយិលយ័េមធវបុ៊ីន និង សហករ ី 

 
ករយិល័យេមធវបុ៊ីន និង សហករ្ីរតូវបនបេងកើតេឡើងេនឆន ំ ២០០៨ ្រសប ម 

លកខខណ្ឌ ត្រមូវឲយេបើកករយិល័យវជិជ ជីវៈេមធវ ី  េ យបនេធ្វើករចុះបញជ ីយ៉ង្រតឹម្រតូវ 
េនគណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ ករយិល័យេមធវេីនះ មនទី ំងសថិតេន 
ផទះេលខ ២៩ ផ្លូវេលខ ២៩៤ សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន  ជធនីភនំេពញ  ។    

េនកនុងដំ ក់កលដំបូងៃនករបេងកើតករយិល័យេមធវេីនះ     គឺពំុសូវមនអនក 
គ ល់  និង  មនករពឹងពក់ពីសំ ក់អតិថិជនេឡើយ   ។   េនកនុងដំ ក់កលេនះ   

ករយិល័យេមធវេីនះ   ក៏េនពំុទន់មនលទធភពេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកេនេឡើយ  េ្រពះថ  
េនេពលបេងកើតេលើកដំបូង   ករយិល័យ្រតូវករចំ យនូវេដើមទុនេ្រចើន  េហើយេន 
េពលេនះ  មនែតថន ក់ដឹកនំចំនួនបីរបូបុ៉េ ្ណ ះ     គឺេ កេមធវ្ីរបធន បុ៊ន យូឌី  និង
សហកររីបស់េ កចំនួនពីររបូេផ ងេទៀត គឺេ ក អឹុង សុភល័កខ    និង  េ កេមធវ ី
Antoine Fontaine ។    

្រស័យេ យភពឆ្ល តៃវរបស់ថន ក់ដឹកនំ     និង ករផ្តល់ជូននូវេស កមមយ៉ងល្អ 
ជូនអតិថិជន  បនេធ្វើឲយករយិល័យេមធវេីនះ  ទទួលបននូវករេជឿទុកចិត្ត និងមនករ 
ពឹងពក់យ៉ងេ្រចើនពីសំ ក់អតិថិជន ែដលរមួមនទំងអតិថិជនជតិ និងអន្តរជតិ ។   
្រសបេពលជមួយនឹងកររកីចេ្រមើន  និង មនភពេជឿជក់កន់ែតខ្ល ំងេឡើងៗពីសំ ក់ 
អតិថិជនេនះេហើយ    បនេធ្វើឲយកំេណើ នករងរេនករយិល័យេនះ     កន់ែតមនេ្រចើន 
េឡើងៗពីមួយៃថងេទមួយៃថង ។ េ យមូលេហតុេនះេហើយ េទើបជ្រមុញឲយថន ក់ដឹកនំេធ្វើករ 
េ្រជើសេរ ើសបុគគលិកជបន្តបនទ ប់  េ យមន  េ ក ហួយ តុងគីន ជបុគគលិកដំបូងបង្អស់ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  4                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

េហើយែដលកនុងេពលបចចុបបនន   បុគគលិករបស់ករយិល័យេនះ   បនេកើនេឡើងរហូតដល់
១៥របូ  េ យមិន ប់បញចូ លអនកេបើកបរ និងអនកេបសសំ តេឡើយ  ។ 
 េ្រកយមកេទៀតករយិល័យេមធវេីនះ បនចប់េផ្តើមផ្តល់ឱកសដល់និស ិតេដើមបី 
បនចុះកមមសិក ជបន្តបនទ ប់ែដលមនទំងនិស ិតជជនជតិែខមរ និងនិស ិតបរេទស ។ 
ចំណុចដូចបនេរៀប ប់ខងេលើេនះ  សបញជ ក់ឲយេឃើញថ ករយិល័យេមធវបុ៊ីន     និង 
សហករ ី   គឺជករយិល័យេមធវមួីយ  ែដលមនសក្ត នុពលយ៉ងេពញេលញកនុងករ 
បេ្រមើេស កមមែផនកចបប់ជូនអតិថិជនេនកមពុជ     និង  កំពុងែតមនកររកីចេ្រមើនយ៉ង
ឆប់រហ័ស    ។   េ យមូលេហតុេនះេហើយ   េទើបថន ក់ដឹកនំបនេរៀបចំជរចនសមព័នធ 
បុគគលិកេដើមបីស្រមួលដល់ករបំេពញករងរ  ។ 

 
កថខណ្ឌ ទី ២ រចនសមពន័ធៃនករយិលយ័េមធវីប៊ុន និង សហករ ី

 
ករេរៀបចំ  និងករែបងែចកជរចនសមព័នធឲយបនចបស់ ស់ គឺជែផនកមួយយ៉ង 

សំខន់  ែដលជួយជ្រមុញដល់ករបំេពញករងររបស់បុគគលិក ឲយកន់ែតមន្របសិទធិភព 
និងមនភពឆប់រហ័ស េ យផ្តល់លទធផលជអតិបរម    ។   េ្រកយពីបនចុះកមមសិក  
អស់រយៈេពលចំនួន បួនែខកន្លងមកេនករយិល័យេមធវបុ៊ីន    និង សហករ ី   និង ករ 

កសួរេ យផទ ល់ជមួយនឹងបុគគលិករបស់ករយិល័យេមធវេីនះ     ខញុំបទបនដឹងថ 
ករយិល័យេមធវមួីយេនះ ក៏មិនខុសែប្លកពីករយិល័េមធវដីៃទេទៀតែដរ   គឺបនេរៀបចំ 
ជរចនសមព័នធយ៉ងចបស់ ស់  េ យបនេធ្វើករែបងែចកជបីអងគភព(ែផនក) សំខន់ៗ 
គឺ ៖ 
 អងគភពធនគរ និងវស័ិយពណិជជកមមេ យមនេ ក េមធវ ីបុ៊ន យូឌីជ្របធន  
និងមនបុគគលិកចំនួន ៥ របូេផ ងេទៀត    ។  ភគេ្រចើនែផនកេនះេធ្វើករេទេលើករចុះបញជ ី 
្រកុមហុ៊ន  ករេផទរភគហុ៊ន  ករសំុ ជញ ប័ណ្ណ  និង ករេ ះ្រ យវ ិ ទករងរជេដើម ។ 

អងគភពភូមិបល  និង េបតិកភណ្ឌ  េ យមនេ ក   អឹុង សុភល័កខ   ជ្របធន 
និង មនបុគគលិកចំនួន ៣ របូេផ ងេទៀត ។ អងគភពេនះ ភគេ្រចើនេធ្វើករេទេលើកិចចសនយ 
េផ ងៗ   ដូចជ  កិចចសនយលក់-ទិញ   ភតិសនយ    និង កិចចសនយជួលរយៈេពលែវង  ។   
េ្រកពីេនះ អងគភពេនះ ក៏េធ្វើករងរេទេលើករ ក់  និង ករេលើកែលងបនទុកៃនកិចចសនយ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  5                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

បញច ំ  និងករ ក់ធនរមួទំងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីផងែដរ  ។   
អងគភពេ ះ្រ យទំនស់អន្តរជតិេ យមនេ ក េមធវ ី  Antoine  Fontaine

ជ្របធន    និង  មនបុគគលិកចំនួន ២របូ ។  អងគភពេនះភគេ្រចើនេធ្វើករេទេលើករ
េ ះ្រ យទំនស់អន្តរ្របេទស និងស្រមបស្រមួលជមួយអតិថិជនជជនជតិបរេទស។         
ចំេពះករយិល័យេមធវបុ៊ីន     និង  សហករទំីងមូល្រតូវបន្រគប់្រគង     និង  ស្រមប
ស្រមួលេ យអនក្រគប់្រគងករយិល័យចំនួនមួយរបូ    ។    ទនទឹមគន េនះែដរ ករយិល័យ 
ក៏មនអនក្រគប់្រគងគណេនយយមន ក់   និងមនជំនួយករមន ក់ែដលទទួលបនទុកទក់ទងនឹង 
ចំណូល  និងចំ យេផ ងៗរបស់ករយិល័យ  ។  
  
 ែផនកទី ២ េស កមមរបសក់រយិលយ័េមធវីបុ៊ន និងសហករ ី

 
ករបេងកើតេឡើងនូវករយិល័យេមធវបុ៊ីន  និង សហករ ីគឺកនុងេគលបំណងេរៀបចំ  

នូវស ្ត ប់ធន ប់ែផនកឯកជន   និង ចូលរមួដល់កំែណទ្រមង់ចបប់េនកមពុជឲយកន់ែតមន 
ភពល្អ្របេសើរេឡើងែថមេទៀត  ។   
        ករយិល័យេមធវបុ៊ីន និងសហករបីនចូលរមួបេ្រមើេស កមមែផនកចបប់យ៉ងេ្រចើន   
េនកមពុជ   ជពិេសស   ស្រមប់វនិិេយគិនបរេទសែតម្តងកនុងករេ ះ្រ យជេម្ល ះ្រគប់ 
្របេភទែដលបនេកើតេឡើង  ។ 
 ករយិល័យេមធវបុ៊ីន   និង សហករមីនលទធភពយ៉ងេពញេលញកនុងករបេ្រមើ 
េស កមមែផនកចបប់យ៉ងល្អជូនអតិថិជនេ យមនេមធវ ីរមួទំង ទី្របឹក  និងអនកជំនញ 
្របកបេ យសមតថភពខពស់ មនជំនញ    និង  បទពិេ ធន៍កនុងករជួយដល់កូនក្តីយ៉ង 
ចំ ន   េ យេធ្វើករ ម នេរឿងក្តីយ៉ងសកមម     ពយយមែស្វងរកនូវមូល ្ឋ នចបប់ 
្របមូលទិនន័យពក់ព័នធ និងេធ្វើករេរៀបចំជឯក រេដើមបីករពរផល្របេយជន៍របស់កូនក្តី 
ឲយបនជអតិបរម  ។ 

េ្រកពីេនះ  ករយិល័យេមធវេីនះក៏មនទទួលេរៀបចំេធ្វើកិចចសនយ្រគប់្របេភទ និង
ផ្តល់នូវករពិេ្រគះេយបល់ែផនកចបប់អំពី បញ្ហ ពហ៍ពិពហ៍    ករែលងលះ      សមុំកូន 
ករែបងែចកមត៌ក   ករលក់ទិញអចលនវតថុ  ករជួលរយៈេពលែវង   ្រពមទំងមនទទួល 
្រ វ្រជវអំពីចបប់ទម្ល ប់មួយចំនួនែដលកំពុងែតជួបបញ្ហ េនកមពុជ  ។    



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  6                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

េលើសពីេនះេទៀត  ករយិល័យេមធវេីនះ  ក៏មនផ្តល់ជូននូវេស កមមេ ះ្រ យ 
វ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករផងែដរ   ។   េនេពលមនវ ិ ទេកើតេឡើង     អនកជំនញកររបស់ 
ករយិល័យ   ែតងែតជួយស្រមុះស្រមួល    និង ពយយមេលើកទឹកចិត្តឲយភគីវ ិ ទបញច ប់ 
ជេម្ល ះ មរយៈករចរចរ    និង   ករស្រមុះស្រមួលេដើមបីឲយភគីទំងសងខងចំេណញ
េពលេវ   និង ផល្របេយជន៍ែផនកេសដ្ឋកិចច  ្រពមទំង រក បននូវទំនក់ទំនងល្អេទ 
ៃថងេ្រកយ ។    
 ចំេពះេស កមមចបប់ែដលមនផ្តល់ជូនេ យករយិល័យេមធវបុ៊ីន និងសហករ ី 
ែដលបនេលើកេឡើងខងេលើេនះ  គឺ្រគន់ែតជេស កមមមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ    េហើយក៏េន 
មនេស កមមជេ្រចើនេផ ងៗេទៀត   ដូចជ េស កមមែផនកពណិជជកមម    ែផនកធនគរ និង 
ហិរញញវតថុ  ែផនកពនធ  និងករេ ះ្រ យវ ិ ទករងរ ។ ល ។ 
 
ជំពូកទី ២ សកមមភព និងសមិទធិផលៃនកមមសកិ  

 
ករសិក ែផនក្រទឹស្តីរយៈេពលជិតពីរឆន ំស្រមប់និស ិតគឺជរយៈេពលដ៏ខ្លី  និង មិន 

ទន់មនលកខណៈ្រគប់្រគន់េនេឡើយ ។ ករចុះកមមសិក  គឺជគន្លឹះយ៉ងសំខន់ស្រមប់ 
និស ិតេដើមបីផ រភជ ប់្រទឹស្តីែដលនិស ិតបនសិក កនុងរយៈេពលកន្លងមកេទនឹងទិដ្ឋភព 
ៃនករអនុវត្ត   ។    េនកនុងអំឡុងេពលៃនករចុះកមមសិក     ខញុំបទ បនចូលរមួអនុវត្តនូវ 
សកមមភពមួយចំនួន (ែផនកទី ១) េហើយទនទឹមគន េនះែដរ  ខញុំបទក៏សេ្រមចបននូវលទធផល 
សំខន់ៗគួរឲយកត់សមគ ល់ផងែដរ (ែផនកទី ២) ពីករចុះកមមសិក  ។ 

 
ែផនកទី ១ សកមមភពចុះកមមសកិ  
 
រយៈេពលៃនករចុះកមមសិក   គឺជឱកសដ៏មនតៃម្ល  និង មន រៈសំខន់បំផុត 

ស្រមប់និស ិត  េ្រពះថ  អំឡុងេពលេនះផ្តល់ឱកសដល់និស ិតកនុងករចូល្របឡូក 
ករងរជក់ែស្តង និង េដើមបីឈនេទរកករចប់យកនូវវជិជ ជីវៈមួយ្របកបេ យេជគជ័យ 
កនុងេពលខងមុខ  ។  េទះបីជខញុំបទ  គឺជនិស ិតកមមសិក របស់ករយិល័យេមធវបុ៊ីន
និងសហករក៏ីេ យ  ក៏ខញុំមនភរកិចច និងករទទួលខុស្រតូវមួយចំនួនផងែដរ (កថខណ្ឌ



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  7                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ទី ១) ។ កនុងអំឡុងេពលៃនករចុះកមមសិក   េទះបីជមនករផ្តល់នូវទីកែន្លង និងបរយិ
កសយ៉ងអំេ យផល   និង មនករជួយេ្រជមែ្រជងយ៉ងេ្រចើនពីសំ ក់ថន ក់ដឹកនំ 
និង   បុគគលិករបស់ករយិល័យេមធវេីនះដល់របូខញុំក៏េ យ   ក៏េនែតមនបញ្ហ ្របឈម
(កថខណ្ឌ ទី ២) មួយចំនួនចំេពះរបូខញុំ  ែដល គឺជេរឿងធមម  និងពិបកនឹងេជៀសផុត ។
   
កថខណ្ឌ ទី ១ ភរកចិច និងករទទួលខុស្រតវូ 

 
កនុងអំឡុងេពលៃនករចុះកមមសិក     របូខញុំបទ    ្រតវូបនចត់ ំងឲយសថិតេនកនុង 

អងគភពភូមិបលេ យមន េ ក ហួយ តុងគីន គឺជអនកដឹកនំ   និង ្រតួតពិនិតយករងរ 
របស់ខញុំបទផទ ល់   ។   កនុងរយៈេពលៃនករចុះកមមសិក េលើកដំបូង   របូខញុំបទ បនែស្វង 
យល់ពីរេបៀបរបបៃនករេធ្វើករងរ ចរន្តករងរ្របចំៃថង និងរចនសមព័នធរបស់ករយិល័យ 
េមធវេីនះ  ។  េ្រកយមកេទៀត  េ ក  ហួយ តុងគីន  ក៏បន្របគល់ករងរឲយខញុំបទកនុង 
ករ្របមូលនូវចបប់    និង លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងៗែដលពក់ព័នធេទនឹង្របតិបត្តិករ 
ៃនករធនបំណុល  ករ ក់   និង ករេលើកែលងបនទុកអចលនវតថុ   េហើយែដលឯក រ 
ទំងេនះមនករពក់ព័នធេ យផទ ល់ជមួយនឹង្របធនបទ រ របស់ខញុំ េហើយក៏េដើមបី 
ជ្របេយជន៍មួយចំនួនដល់ករយិល័យផងែដរ  ។     

េលើសពីេនះេទេទៀត   េ យ រករយិល័យេមធវបុ៊ីន     និង  សហករសីមបូរ
េទេ យអតិថិជនជជនជតិបរេទស     េហតុេនះេហើយ េដើមបីបងកភពងយ្រសួលដល់
អតិថិជន      របូខញុំបទ ក៏្រតូវបនផ្តល់ឱកសឲយជួយបកែ្របនូវឯក រសំខន់ៗមួយចំនួន 
េទជ ភ របរេទស   ។   េ្រកពី   ករងរបកែ្របែដលរបូខញុំបនចូលរួមេធ្វើខញុំបទក៏បន
ចូលរមួ្រ វ្រជវនូវអតថបទចបប់   និង ពយយមែស្វងរកនូវមូល ្ឋ នចបប់ក៏ដូចជចូលរមួ
កនុងករជែជកពិភក   េដើមបីជួយស្រមួលដល់ករពិេ្រគះេយបល់ែផនកចបប់ជូនអតិថិជន
ផងែដរ ។ 
 េដើមបីជួយជ្រមុញដល់ករ្រ វ្រជវ     និង   ករសរេសរនូវ្របធនបទៃន រ  
របស់ខញុំបទ     ថន ក់ដឹកនំករយិល័យ បនអនុញញ តឲយរបូខញុំចុះេទែស្វងយល់ករងរេន 

មេខត្តមួយចំនួន អំពីករ ក់បនទុក និង ករេលើកែលងបនទុកអចលនវតថុ  ។  េ្រកពីេនះ    
ថន ក់ដឹកនំក៏បនផ្តល់ឱកសឲយរបូខញុំ េធ្វើករ្រ វ្រជវេលើ្របធនបទតូចៗមួយចំនួន ែដល 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  8                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

្របធនបទ្រ វ្រជវទំងេនះ        ពិតជមន្របេយជន៍យ៉ងខ្ល ំង  ដល់ករសរេសរនូវ
រ បញច ប់ករសិក េលើ្របធនបទស្តីពីហីុបូ៉ែតកេនះ  ។ 

ជងេនះេទេទៀត  ខញុំបទ ក៏្រតូវបនអនុញញ តឲយពិនិតយនូវគំរកិូចចសនយេផ ងៗមួយ 
ចំនួន   ដូចជ  គំរៃូនកិចចសនយ ក់បញច ំ  និង កិចចសនយ ក់ធនេ យពយយមផ្តល់នូវ 
ទស នៈផទ ល់ខ្លួនចំេពះគំរៃូនកិចចសនយទំងេនះ   េដើមបចូីលរមួកនុងករែកលម្អឲយកន់ែត
មនភពល្អ្របេសើរ   េហើយក៏េដើមបីព្រងឹងនូវសមតថភពៃនករយល់ដឹងរបស់ខញុំបទឲយកន់ 
ែតមនភពរងឹមំផងែដរ  ។ 
   
   កថខណ្ឌ ទី ២ បញ្ហ ្របឈម 
  
 េបើនិយយអំពីបញ្ហ ្របឈម  ែដលបនជួប្របទះកនុងអំឡុងេពលចុះកមមសិក    គឺ 
េសទើរែតមិនមនទល់ែតេ ះស្រមប់របូខញុំ េ្រពះថថន ក់ដឹកនំ និង ល់បុគគលិកទំងអស់ 
របស់ករយិល័យេមធវេីនះ សុទធែតជបុគគលដ៏ល្អមនករសហករ ជួយេ្រជមែ្រជង  និង 
មន មគគីភពគន យ៉ងេពញទំហឹងជដ៏ ប     េហើយពួកគត់ែថមទំងបនជួយផ្តល់នូវ
គំនិត និងដំបូនម នល្ៗអ យ៉ងេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ដល់របូខញុំេទៀតផង ។    
 េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ  ឧបសគគស្រមប់របូខញុំក៏េនែតមន េ្រពះថ  របូខញុំបទ 
គឺជបុគគល ែដលេនេកមងខចី និងមនបទពិេ ធន៍តិចតួចេនេឡើយ  ។  ដូចេនះ ខញុំេនមិន 
ទន់មនសមតថភព្រគប់្រគន់  និង តួនទីជក់ ក់កនុងករបំេពញករងរ មួយេឡើយ។   
េ យបទពិេ ធន៍តិចតួចេនះេហើយ    ខញុំបទេនមិនទន់ ចបំេពញករងរេ យ 
ឯកឯងបនេឡើយ  គឺត្រមូវឲយមនអនកដឹកនំ និង ្រតួតពិនិតយនូវលទធផលករងរជ្របចំ 
មុននឹងសេ្រមចយកេទេ្របើ្របស់ជផ្លូវករ  ។ 
 េ្រកពីផលវបិកេផ ងៗែដលខញុំបនជួប្របទះ  ដូចបនេលើកេឡើងខងេលើ    ក៏េន 
មនផលវបិកេផ ងៗេទៀតផងែដរ      ដូចជ    រយៈេពលែដលខញុំបនចុះកមមសិក ចំនួន
បួនែខ ជរយៈេពលមួយដ៏ខ្លី    និង  មិនមនភពសម្រសបស្រមប់ករ្រ វ្រជវ    និង 
ែស្វងយល់អំពី្របធនបទែដលខញុំបនេ្រជើសេរ ើសេនះេឡើយ ។  មយ៉ងេទៀត ្របធនបទស្តីពី  
ហីុបូ៉ែតក ែដលខញុំបនេ្រជើសេរ ើសេនះ គឺេសទើរែតគម នករអនុវត្តេ ះ  ែដល្របករេនះ គឺជ 
បញ្ហ ្របឈមផងែដរចំេពះរបូខញុំ កនុងករែស្វងយល់ពីទិដ្ឋភពៃនករអនុវត្តជំុវញិ្របធនបទ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  9                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

េនះ  ។ 
  េ្រកពីេនះ ឯក រសំខន់ៗ មួយចំនួនែដលខញុំគួរែស្វងយល់   គឺសុទធែតជឯក រ 
សមង ត់ និងមិនអនុញញ តឲយបុគគលេផ ង  េ្រកពីបុគគលិកែដល្រតូវទទួលបនទុកករងរពិនិតយ 
េឡើយ  ។  េលើសពីេនះេទៀត  អំឡុងេពលែដលខញុំចុះកមមសិក ក៏ជេពល ែដលខញុំកំពុងែត 
សិក េន កលវទិយល័យផងែដរ េហតុដូេចនះ ត្រមូវឲយរបូខញុំ្រតូវៃលលកនូវេពលេវ ខ្លះ
ស្រមប់ករសិក  ។ កង្វះខតេពលេវ ្រគប់្រគន់ក៏បនបងកនូវភព ងំសទះមួយចំនួន 
ផងែដរ ដល់ករចុះកមមសិក  ក៏ដូចជ ករចំ យេពលេវ េដើមបី្រ វ្រជវ  និងព្រងឹង
សមតថភពបែនថមេដើមបីឲយលទធផលៃនករចុះកមមសិក ទទួលបនលទធផលជអតិបរម  ។ 

 
ែផនកទី ២ សមិទធិផលៃនកមមសកិ  

  
េ្រកយពីបនចុះកមមសិក េនករយិល័យេមធវបុ៊ីន និងសហករមួីយរយៈកន្លង 

មក   កន់ែតេធ្វើឲយរបូខញុំមនភពេជឿជក់    និង  មនេមទនភពចំេពះចំេណះដឹង   និង 
បទពិេ ធន៍េផ ងៗែដលបនទទួល ។ អ្វីៗ្រគប់យ៉ងែដលបនទទួលពីករចុះកមមសិក  
េនះ    េយើង ចនិយយបនថ  គឺជសមិទធិផលៃនករចុះកមមសិក  (កថខណ្ឌ ទី ១) ។  
ទនទឹមគន េនះ េយើងនឹងេធ្វើករសិក វភិគអំពីសមិទធិផលទំងេនះផងែដរ (កថខណ្ឌ ទី ២) ។ 
 

កថខណ្ឌ ទី ១ ករងរែដលសេ្រមចបន 
 
កនុងអំឡុងេពលៃនករចុះកមមសិក      ខញុំបនចូលរមួអនុវត្តសកមមភពជេ្រចើនេន

ករយិល័យេមធវបុ៊ីន    និង   សហករ ី   េហើយជលទធផលៃនករចូលរមួ បនេធ្វើឲយខញុំ
ទទួលបននូវចំេណះដឹង និង បទពិេ ធន៍យ៉ងេ្រចើនផងែដរ    ។  បុ៉ែន្ត េនេពលេនះ  ខញុំ 
សូមេលើកយកែតចំេណះដឹង   និង បទពិេ ធន៍សំខន់ៗែតបុ៉េ ្ណ ះមកេធ្វើករបង្ហ ញ ។ 
កនុងអំឡុងេពលចុះកមមសិក     ខញុំបនចូលរមួករជែជកពិភក យ៉ងេ្រចើន    និង ចូលរមួ
អនុវត្តករងរេ យផទ ល់ជមួយនឹងបុគគលិកដៃទេទៀត  េហើយជលទធផលបនេធ្វើឲយរបូខញុំ 
ទទួលបននូវបទពិេ ធន៍ល្ៗអ ពីពួកគត់ផងែដរ ។   



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  10                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

េ្រកពីេនះ   របូខញុំក៏ទទួលបននូវដំបូនម នល្ៗអ យ៉ងេ្រចើនពីថន ក់ដឹកនំ   ក៏ដូចជពី 
បុគគលិករបស់ករយិល័យេមធវេីនះ ែដលដំបូនម នទំងេនះមន្របេយជន៍យ៉ងខ្ល ំងដល់ 
ករសរេសរបញច ប់នូវ្របធនបទ រ   ែដលខញុំបនេ្រជើសេរ ើសេ យេជគជ័យ    និង 
ស្រមប់ជេដើមទុនដល់ករបំេពញករងរេទៃថងអនគតផងែដរ  ។ 

េ្រកពីេនះ    ករចូលរមួអនុវត្តករងរេ យផទ ល់  ក៏បនេធ្វើឲយរបូខញុំទទួលបននូវ
បទពិេ ធន៍កនុងករែស្វងរកនូវឯក រែដលពក់ព័នធ ជពិេសស  េនេពលមនវ ិ ទ 

មួយេកើតេឡើង  និងមនករពឹងពក់ពីសំ ក់អតិថិជន  ។   
អ្វីែដលេធ្វើឲយខញុំចងចំនិងមិន ចបំេភ្លចបនេនះ គឺករទទួលបននូវបទពិេ ធន៍ 

ករងរេនះែតម្តង ជពិេសសបទពិេ ធន៍កនុងករេរៀបចំជ រ ករពរកូនក្តី រមួទំង 
បទពិេ ធន៍កនុងករែស្វងរកនូវមូល ្ឋ នចបប់េដើមបីផ្តល់េយបល់ែផនកចបប់ជូនអតិថិជន  ។ 

សមិទធិផលេផ ងេទៀត     ែដលខញុំ បនទទួលពីករចុះកមមសិក ផងែដរេនះ  គឺថ 
ករចុះកមមសិក បនេធ្វើឲយរបូខញុំមនសមតថភពេធ្វើករងរ្រគប់្រគន់ និង ចបញច ប់នូវករ 
សរេសរ រ បន្របកបេ យេជគជ័យ  ។  ទនទឹមគន េនះែដររបូខញុំ ក៏ទទួលបនឯក រ 
ល្ៗអ យ៉ងេ្រចើនស្រមប់ករសរេសរ រ េនះ ។     
 េ្រកពីេនះ   ករចុះកមមសិក   ក៏បនេធ្វើឲយរបូខញុំបេងកើតបននូវចំណងមិត្តភពយ៉ង 
ស្អិតរមួតជមួយ្រគប់បុគគលិកទំងអស់ែដលបេ្រមើករងរេនទីេនះ  េហើយែថមទំងបន
ជួយជ្រមុញឲយសមតថភពែផនកភ បរេទសរបស់ខញុំកន់ែតមនករេកើនេឡើងមួយក្រមិត 
ែថមេទៀត  ។ 
          កថខណ្ឌ ទី ២ ករសកិ វិភគេលើលទធផលែដលសេ្រមចបន  

 
ដូចបនេលើកេឡើងេនចំណុចខងេលើ  ជលទធផលៃនករចុះកមមសិក   បនេធ្វើឲយ 

របូខញុំសេ្រមចបននូវសមិទធិផលជេ្រចើនគួរជទីេមទនៈ ។  ្រសបេពលនឹងករសេ្រមចបន 
នូវសមិទធិផលខងេលើក៏មនសំណួរមួយបនេចទេឡើងថ ៖  េតើមនមូលេហតុអ្វីខ្លះែដល 
ជួយជ្រមុញឲយសេ្រមចបននូវសមិទធិផលទំងេនះ  ?     ចំេពះចេម្លើយេទនឹងសំណួរេនះ 
េយើង ចេឆ្លើយបនយ៉ង មញញថ  មួយែផនកធំ  និង ក៏ជមូលេហតុចមបងៃនសមិទធិផល 
ទំងេនះ គឺេកើតេចញពីករជួយេ្រជមែ្រជង  និង ករែណនំពីសំ ក់េ ក ្រ ្ត ចរយ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  11                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

បណ្ឌិ ត កន ច័នទេម ្ត    រមួទំង  ករផ្តល់នូវឱកសកនុងករចុះកមមសិក ពីសំ ក់ថន ក់ 
ដឹកនំរបស់ករយិល័យេមធវបុ៊ីន  និង សហករ ី ។ 

េ្រកពីេនះ   មួយែផនក ក៏បនេកើតេចញពីករខិតខំ្របឹងែ្របងជួយបង្ហ ត់បេ្រង នពី 
សំ ក់េ ក េ ក្រសី ្រ ្ត ចរយបណ្ឌិ ត អនុបណ្ឌិ តទំងអស់ ្របចំថន ក់បរញិញ ប្រត 
ជន់ខពស់  ែផនកនីតិភូមិបល  និង េបតិកភណ្ឌ    និង  បូករមួទំងករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ 
ខញុំបទផទ ល់ ។ 
 ថ្វីតបិតែតរយៈេពលៃនករចុះកមមសិក មនរយៈេពលខ្លីក៏ពិតែមន    បុ៉ែន្ត របូខញុំបន 
សេ្រមចេនលទធផលយ៉ងេ្រចើន ែដល្របករេនះបនេធ្វើឲយរបូខញុំមនេមទនភពយ៉ងខ្ល ំង។          
េនេ្រកយេពលបញច ប់ ករចុះកមមសិក េ យេជគជ័យេនករយិល័យេមធវបុ៊ីន និង 
សហករ ី   ខញុំបនដឹងថ   ជទិដ្ឋភពៃនករអនុវត្តជក់ែស្តង  កិចចសនយហីុបូ៉ែតកមន 
ករអនុវត្តតិចតួចបំផុត ។  ទនទឹមគន េនះែដរ ខញុំក៏បនរកេឃើញនូវមូលេហតុេផ ងៗែដលបងក 
ជបញ្ហ ្របឈមដល់ករ ក់ឲយអនុវត្តកិចចសនយេនះ   ។   េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ  ខញុំ
សងឃឹមថ   ករ ក់ឲយអនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតកនឹង ចេធ្វើេទបនយ៉ងទូលំទូ យកនុង 
រយៈេពលដ៏ខ្លីខងមុខ េ យេហតុថ ថមីៗេនះមនករវវិត្តយ៉ងេ្រចើនពក់ព័នធនឹងកិចចសនយ 
ហីុបូ៉ែតក  ដូចជ  ករបេងកើត្រ ហីុបូ៉ែតក  ករចប់បដិសនធិៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី និង ចបប់ 
ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី  េហើយែថមទំងមនករលុបេចលនូវករ ក់ធនេ យ 
្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីផងែដរ   ។   ជពិេសស កនុងឱកសៃនករ កសួរ    និង  ែស្វងយល់ពី 

ថ ប័នកមមសិក  ក៏ដូចជម្រន្តីអនុវត្តេផ ងៗសុទធែតបនសំែដងពីសុទិដ្ឋិនិយមថ កិចចសនយ 
ហីុបូ៉ែតកនឹង ច ក់ឲយអនុវត្តបនយ៉ងទូលំទូ យកនុងេពលដ៏ខ្លីខងមុខ  ។   
 
  
 
   
 

 
 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  12                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

គនថីទី ២ 
រ  

េសចក្តីេផ្តើម 
កនុងជីវភពរស់េន្របចំៃថង    មិនចំេពះែតបុគគល មន ក់េឡើយ    េទះបីជមន 

ជីវភពល្អ្របេសើរយ៉ង ក៏េ យ ករខ្វះខតម្តងមក លគឺជេរឿងធមម  ។  េនេពលមន 
ករខ្វះខត ឬមនត្រមូវករ្របក់េដើមបីយកេទបេ្រមើេគលបំណងេផ ងៗ   េពលេនះ  េគ 
ែតងែតេទខចីបំណុលពីបុគគលេផ ងេទៀត ែដលេយើងេ ថ  មច ស់បំណុល    ែដល ចជ 
ធនគរ ឬ ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ងៗ ។ បុ៉ែន្តេនេពលែដលមច ស់បំណុល (ធនគរ ឬ 

ថ ប័នហិរញញវតថុ) ឲយ្របក់េទកូនបំណុលខចី  គឺមិនមនអ្វី ែដលផ្តល់នូវភពេជឿជក់ 
ចំេពះមច ស់បំណុលថ កូនបំណុលនឹងអនុវត្តករណីយកិចចសងបំណុលេទមច ស់បំណុល 
វញិេឡើយ េនេពលដល់កំណត់សង   ។  េហតុដូេចនះេហើយ  មច ស់បំណុលែតងែតត្រមវូ
ឲយកូនបំណុលបេងកើតជកិចចសនយេផ ងៗជមួយនឹងខ្លួនេដើមបីធននូវករសងបំណុល  ។   
         កមមសិទធិករៃន្រទពយជអចលនវតថុ មនសិទធិចត់ែចង្រទពយរបស់ខ្លួនបនេ យេសរ ី
ឲយែតករចត់ែចងេនះ មនភព្រសបចបប់ និង បទ ្ឋ នគតិយុត្តជធរមន  ។  េនេពល 
ែដលមច ស់្រទពយមនករខ្វះខត  និង មនត្រមូវករ្របក់  េគ ចយក្រទពយេនះ េទលក់ 
េដើមបីបន្របក់យកមកបេ្រមើនូវេគលបំណងេផ ងៗ   ។   បុ៉ែន្ត   ្របសិនេបើេគយក្រទពយ
េនះេទលក់   េនះេគនឹងបត់បង់ផទះសែមបង  កែន្លង្របកបរបររកសីុ ឬ ចបត់បង់នូវ 
មេធយបយេដើមបីរក្របក់ចិញច ឹមជីវតិ  ។ េហតុេនះ លទធភពៃនករេ្របើ្របស់អចលន្រទពយ 
ជ្រទពយធនេដើមបីទទួលបន្របក់កមចី  ពិតជបនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់  េនកនុង្របព័នធ 
េសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ ី ។   

របូភពៃនករធនបំណុល   ឬ ធនករអនុវត្តករណីយកិចចរបស់កូនបំណុលមន 
លកខណៈេផ ងៗគន      ្រស័យេទ មករ្រពមេ្រព ងេ្រជើសេរ ើសយកនូវទ្រមង់ មួយ 
រ ងកូនបំណុល    និង មច ស់បំណុល     ។     េយង មចបប់ភូមិបលថមី  ែដល្រតូវបន 
្របកសឲយេ្របើេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៨០១/១៤ ចុះៃថងទី  ៣០ ែខ សី   ឆន ំ 
២០០១   (តេទេ ថ “ ចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ ” )  ែដលកំពុងេនជធរមនេនេឡើយ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  13                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

របូភពៃនករធនបំណុលេនះ ចជករ្របគល់្រទពយេទឲយមច ស់បំណុលកន់កប់ែដល
េយើងេ ថ   ករបញច ំ   ឬ ចជករ្របគល់ប័ណ្ណកមមសិទធិេទឲយមច ស់បំណុលកន់កប់ 
ែដលេយើងេ ថករ ក់ធន ឬកនុងករណីខ្លះ   កូនបំណុលមិនបន្របគល់ឲយេទមច ស់ 
បំណុល   ទំង្រទពយទំងប័ណ្ណកមមសិទធិេ យ្រគន់ែតេធ្វើេលខចរកឹ  ្រតូវបនេគឲយេឈម ះ
ថ “ ហីុបូ៉ែតក ”  ។     

្រស័យេ យេពលេវ មនក្រមិត   និង េដើមបីបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ករ 
្រ វ្រជវេនេពលេនះ     េយើងសូមេលើកយកែត “ ហីុបូ៉ែតក ”  មកេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវ 
បុ៉េ ្ណ ះ  ។    
          ហីុបូ៉ែតក គឺជ្របតិេភគអចលនវតថុមួយ្របេភទែដល្រគន់ែតផ្តល់ឲយមច ស់បំណុល 
ហីុបូ៉ែតកកនុងករ្រគប់្រគងេលើតៃម្លេសដ្ឋកិចចៃនវតថុជកមមវតថុៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតកបុ៉េ ្ណ ះ។ 
េទះបីជករបេងកើតហីុបូ៉ែតក    ត្រមូវឲយមនករចុះបញជ ីក៏េ យ      ែតអនកបេងកើតហីុបូ៉ែតក 
(កូនបំណុល) មិនចំបច់េផទរករកន់កប់េលើអចលនវតថុេនះេទឲយមច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតក
េឡើយ   ។   មនន័យថ   អនកបេងកើតហីុបូ៉ែតកេនែត ចេ្របើ្របស់    និង  ្រស័យផលពី 
អចលនវតថុេនះបនដែដល   ។   ករណីែដលអនកបេងកើតហីុបូ៉ែតកមិនបនសងបំណុលេន 
េពលដល់កំណត់សងេទ   មច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតកនឹងេសនើសំុឲយអនុវត្តហីុបូ៉ែតក ែដលបន 
ចុះបញជ ីេនះ  េពលគឺេសនើសំុឲយេធ្វើករលក់េ យបងខំនូវវតថុជកមមវតថុ មផ្លូវតុ ករ  ។ 

ហីុបូ៉ែតក     គឺជ្របេភទមួយៃនសិទធិ្របតិេភគ្របតយក   ែដលេកើតេឡើងពីករ្រពម 
េ្រព ងរ ងមច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតក និងអនកបេងកើតហីុបូ៉ែតកែដលមនន័យថ កិចចសនយេនះ 
នឹង ចេកើតេឡើងបនទល់ែតមនករ្រពមេ្រព ងគន  ។  

ហីុបូ៉ែតក គឺជ្របេភទមួយៃនសិទធិ្របតិេភគ្របតយក  ែដលមនភពបនទ ប់បន ំេទ 
នឹងកតព្វកិចចចមបងែដលជសិទធិេលើបំណុល     េហើយ្របសិនេបើសិទធិេលើបំណុលេនះ្រតូវ 
បនចត់ទុកជេមឃៈ   ហីុបូ៉ែតក ក៏្រតូវចត់ទុកជេមឃៈផងែដរ   ឬកនុងករណីែដលសិទធិ 
េលើបំណុល  ែដល្រតូវបនធន បនរលត់េ យ រករសង    ឬ  ជញ យុកលៃន 
កររលំត់សិទធិ ឬេហតុេផ ងេទៀត ហីុបូ៉ែតកេនះក៏្រតូវរលត់ផងែដរ  ។  បុ៉ែន្ត  េនកនុងករណី 
ែដលបំណុល្រតូវបនសងេសទើរែតទំង្រសុងេហើយក៏េ យ ក៏ហីុបូ៉ែតកមិនបត់បង់ ឬមន 
ករែកែ្របេនះេទ  េហើយ នឹងរ យេ យស្វ័យ្របវត្តិ    េនេពលែដលបំណុល្រតូវបន 
ទូទត់ជ ថ ពរ ។  



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  14                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ហីុបូ៉ែតក  គឺជ្របេភទមួយៃនសិទធិ្របតិេភគ្របតយក  ែដលសិទធិេនះមនលកខណៈ 
ភជ ប់េទនឹងវតថុ ែដលជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតក ្រស័យេហតុេនះេហើយ  េទះបីជវតថុ ែដលជ 
កមមវតថុៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតក្រតូវបនេធ្វើអនុបបទនេទតតិយជន  ក៏មច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតក  

ចយក នុភពៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតក មកត ំងចំេពះតតិយជនបនែដរ  ឲយែតមច ស់ 
បំណុលហីុបូ៉ែតកមន្រគប់្រគន់នូវលក្ខខណ្ឌ ត ំង  ។ 

ហីុបូ៉ែតក  មិនែមនជសញញ ណថមី   ែដលេទើបែតកេកើតេនកនុងេពលបចចុបបននេនះេទ 
េពលគឺ  សញញ ណៃនហីុបូ៉ែតកបនចប់បដិសនធិជយូរលង់ ស់មកេហើយ  េ យមន 
ែចងកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់ែដលបនេបះពុមភេលើកទីមួយេនឆន ំ ១៩៦៧ េរៀបេរៀងេ យ 
េ ក េអង សុត និង្រតូវបនែចងជបន្តបនទ ប់មកេទៀតេនកនុងចបប់ភូមិបលឆន ំ ១៩៩២ 
និងចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ និងរហូតដល់្រកមរដ្ឋបបេវណីឆន ំ២០០៧  ។  បុ៉ែន្ត សញញ ណ 
ៃន្របតិេភគអចលនវតថុមួយេនះ     េនែតពំុសូវ្រតូវបនេគ គ ល់    និង យកមកអនុវត្តពី 
សំ ក់្របជពលរដ្ឋទូេទ  ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ   ក៏ដូចជ  ម្រន្តីជំនញពក់ព័នធ ។ 
         ជករពិត ស់ េនមុនេពលសញញ ណ មួយ្រតូវបនេគយកមកអនុវត្ត លុះ្រ  
ែតសញញ ណេនះ្រតូវបនេគ គ ល់ឲយបនចបស់ ស់ជមុនសិន   ។  ្រស័យេហតុេនះ 
េតើសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក ្រតូវបន គ ល់ពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋទូេទ  ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ 
និង ម្រន្តីអនុវត្តេហើយឬេន ? 
 មយ៉ងេទៀត     េបើេយើងពិនិតយេមើលពីេគលបំណងសំខន់កនុងករបេងកើតហីុបូ៉ែតក គឺ 
េដើមបីធនឲយ្របកដថ  មច ស់បំណុលនឹង ចទទួលបននូវករសងបំណុលមកវញិេ យ 
មនបុព្វសិទធិ   និង បុរមិមុនមច ស់បំណុលេផ ងេទៀត   ។   បុ៉ែន្តេដើមបី ចបេងកើតហីុបូ៉ែតក
បន លុះ្រ ែតរបបគតិយុត្តស្តីពីហីុបូ៉ែតកមនភព្រគប់្រគន់ជមុនសិន ។ េតើរបបគតិយុត្ត
ស្តីពីហីុបូ៉ែតក មនភព្រគប់្រគន់  ែដលអនុញញ តឲយេគបេងកើតកិចចសនយហីុបូ៉ែតកបនែដរ
ឬេទ ? 
 េលើសពីេនះេទៀត  ករបេងកើតកិចចសនយហីុបូ៉ែតក្រតូវេធ្វើេទ មែបបបទ និង ទ្រមង់ 
មួយជក់ ក់ េដើមបីឲយមច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតក ចអនុវត្តកិចចសនយេនះបន  ។   េ យ 
អនុេ មេទ មម្រ   ២០១  ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ  ២០០១  បនែចងថ   “  កិចចសនយ 
ហីុបូ៉ែតក្រតូវេរៀបចំ មរបូមន្តយថភូត    ចំេពះមុខ ជញ ធរមនសមតថកិចច    ឬ  អនកចបប់ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  15                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

មន ក់ ែដលមននីតិសមបទកនុងេរឿងេនះ ។ កិចចសនយ្រតូវចុះបញជ ីេនអងគភពសុរេិយដី
។  ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងករ ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតក    និង ទ្រមង់ៃនករចុះបញជ ី 
នឹង្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ ”  ។ េ យេហតុថកនុងេពលបចចុបបនន អនុ្រកឹតយែដលកំណត់ 
អំពី ជញ ធរមនសមតថកិចច កនុងករ ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតក េនមិនទន់្រតូវបនេរៀបចំ 
េនេឡើយ ែដល្របករេនះ បនបងកជចំេ ទគតិយុត្តដ៏្រសួច្រ ល និងេក្ត គគុកជំុវញិ 
បញ្ហ  ៖ េតើ ជញ ធរមនសមតថកិចច មួយែដល្រតូវទទួលបនទុកកនុងករ ក់ែតងកិចចសនយ
ហីុបូ៉ែតក ? េតើ ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងករ ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតកកនុងេពលបចចុបបនន
មនភព្រគប់្រគន់ែដរឬេទ ? 
 េ យ រែតសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតកពំុសូវ្រតូវបនេគ គ ល់    និង  េ យមនបញ្ហ  
្របឈមមួយចំនួនកនុងករអនុវត្តផងេនះ    េទើបេធ្វើឲយករ ក់ឲយអនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតក 
េនែតជចំេ ទបញ្ហ រហូតដល់េពលបចចុបបនន ។ ចំេ ទេនះ គួរមននូវដំេ ះ្រ យ 
ដ៏ជក់ ក់   េដើមបីឈនេទដល់ករ ក់ឲយអនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតកឲយបនេពញេលញ 
កនុងេពលដ៏ខ្លីខងមុខ ។ 
 េ្រកយពីបនចុះកមមសិក អស់រយៈេពលចំនួន ៤ ែខ  និង  េ្រកយពីបនទទួលនូវ 
ទស នទនល្ៗអ យ៉ងេ្រចើនពីសំ ក់ ្រ ្ត ចរយែណនំ ពីទី្របឹក ចបប់ អនកជំនញករ 
និង ម្រន្តីពក់ព័នធជេ្រចើនរបូ បូករមួទំងករសិក ្រ វេទេលើចបប់   និង  លិខិតបទ ្ឋ ន 
ជេ្រចើនរចួមក  អតថបទ រ េលើ្របធនបទស្តីពីហីុបូ៉ែតកមួយ្រតូវបនេលចេចញរបូ ង 
ជ ថ ពរ ។ 
 កនុងករ្រ វ្រជវនេពលេនះ  េយើងនឹងយកចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១  េដើមបីេធ្វើជ 
មូល ្ឋ នស្រមប់ករសិក វភិគអំពី្របធនបទេនះ    បុ៉ែន្ត  េ យេហតុថចបប់ភូមិបល 
េនះមនបទបបញញត្តិតិចតួច និងមិនមនភព្រគប់្រគន់ ។ មយ៉ងេទៀត ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី 
នឹងមន្របសិទធិភពអនុវត្តកនុងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ េហើយែដលបទបបញញត្តិមួយចំនួនធំ 
ៃនចបប់ភូមិបលនឹង្រតូវបននិ ករណ៍េ យ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី  ។  េហតុដូេចនះ  េយើងនឹង 
េធ្វើករសិក េ យែផ្អកេលើ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីផងែដរ   រមួទំងចបប់    និង  លិខិតបទ ្ឋ ន 
ចស់ៗែដលមនពីមុនមកេដើមបីឲយបនយល់ពីឬសគល់ និង ករវវិត្តេផ ងៗស្តីពីហីុបូ៉ែតក។ 
េដើមបីឲយមនភពងយ្រសួល   និងបនយល់កន់ែតចបស់អំពី្របធនបទេនះ   េយើងសូម 
េធ្វើករសិក េ យែបងែចកប្លង់ជពីរជំពូកសំខន់ៗគឺ ៖ ករសិក អំពីរបបគតិយុត្ត (ជំពូក 
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ទី ១)  និងករសិក អំពីករអនុវត្តហីុបូ៉ែតក (ជំពូកទី ២)  ។ 
 
ជំពូកទី ១ របបគតិយតុ្ត 
 េដើមបីឲយមនភពចបស់ ស់អំពីរបបគតិយុត្តៃនហីុបូ៉ែតក   ជបឋម េយើងគួរគបបី 
េធ្វើករសិក អំពីសញញ ណរបស់្របតិេភគអចលនវតថុ(ែផនកទី ១)   និង ករបេងកើតហីុបូ៉ែតក 
(ែផនកទី ២) ។ 

 
ែផនកទី ១ សញញ ណរបស្់របតិេភគអចលនវតថុ 

 េបើេយើងពិនិតយេមើលពីទិដ្ឋភពចបប់   ចប់ ំងពី្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់    រហូតដល់ 
ចបប់ជធរមន  ្របេភទៃន្របតិេភគអចនវតថុនីមួយៗ សុទធសឹងែតមនឬសគល់ និងមន 
ករវវិត្តេផ ងៗគន    ។   ករយល់ដឹង   និង   ករែបងែចកឲយ ច់ពីគន នូវសញញ ណរបស់ 
្របតិេភគអចលនវតថុនីមួយៗ េនែតជបញ្ហ ដ៏េក្ត គគុករហូតដល់បចចុបបនន  ។   
 េតើសញញ ណផទ ល់របស់ហីុបូ៉ែតក(កថខណ្ឌ ទី ១)    និង សញញ ណរបស់្របតិេភគ 
អចលនវតថុេផ ងេទៀត (កថខណ្ឌ ទី ២) មនឬសគល់ មនករវវិត្ត និងមនលកខណៈដូចគន  
និងខុសគន យ៉ងដូចេម្តច ? 
    

កថខណ្ឌ ទី ១ សញញ ណផទ លរ់បសហុ់បូ៉ីែតក 
េទះបីជសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក្រតូវបនកេកើតជយូរមកេហើយក៏ពិតែមន  បុ៉ែន្ត ករ 

យល់ដឹងអំពីសញញ ណេនះ ក់េនមនក្រមិតេនេឡើយ ។ េ យមូលេហតុេនះេហើយ     
េទើប  ករ ក់ឲយអនុវត្តយន្តករេនះ េនែតជបញ្ហ ដ៏សមុគ ម ញ  និង ច្រមូងច្រមស់ែដល 
បនបន ល់ទុកជចំេ ទគតិយុត្តរហូតដល់េពលបចចុបបនន    ។    េដើមបីឲយមនភពងយ 
្រសួលកនុងករែស្វងយល់អំពីសញញ ណផទ ល់របស់ហីុបូ៉ែតក   ករសិក អំពីសញញ ណផទ ល់ 
របស់ហីុបូ៉ែតកកនុងវធិនចបប់ចស់(១) និងករសិក អំពីសញញ ណផទ ល់របស់ហីុបូ៉ែតកកនុង 
វធិនជធរមន (២) គឺជអ្វីែដលមិន ចកត់ផ្ត ច់បន  ។ 

 
១. សញញ ណផទ ល់របស់ហីុបូ៉ែតកកនុងវធិនចបប់ចស់ 

 មុននឹងេធ្វើករសិក អំពីសញញ ណផទ ល់ៃនហីុបូ៉ែតក   ែដលមនែចងកនុងបទបបញញត្តិ 
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្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  17                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
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ចបប់របស់កមពុជ ជបឋម េយើងគួរែស្វងយល់អំពី្របភពៃនពកយ” ហីុបូ៉ែតក” ជមុនសិន ។   
          ពកយ “ហីុបូ៉ែតក” បនមកពីពកយប ងំ គឺពកយ“hypothèque” ែដល មរយៈម្រ  
២៣៩៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីប ងំ  ឆន ំ ១៨០៧  បនែចងថ   “   ហីុបូ៉ែតក  ជសិទធិភណ្ឌិ ក 
(សិទធិ្របតយក )មួយេលើអចលនវតថុ ក់ធនចំេពះករអនុវត្តកតព្វកិចច  ។  ហីុបូ៉ែតកមន 
លកខណៈអវភិគ  និង មនអតថិភពេទេលើអចលនវតថុ ក់ធនទំងមូល ។ ហីុបូ៉ែតកមន 

នុភព ម េទះអចលនវតថុេនះសថិតេនេលើៃដជន ក៏េ យ ” ។ (L’hypothèque est 

un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Elle est, de sa 
nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur 
chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.) 

 េយង មនិយមន័យៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីេនះ    ហីុបូ៉ែតកគឺជសិទធិភណ្ឌិ ក1 ស្រមប់ 
ធនករអនុវត្តកតព្វកិចច  ។ េ យេហតុថ សិទធិភណ្ឌិ ក គឺជសិទធិែដលមនលកខណៈបន្ត 
ដូចេនះ  មច ស់បំណុលេនែត ចអះ ង  និង មនសិទធិេលើវតថុ ែដលជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតក 
េទះវតថុេនះ្រតូវបនេធ្វើអនុបបទនក៏េ យ   ។   ចំណុចគួរកត់សមគ ល់េផ ងេទៀតេនះ  គឺ 
ហីុបូ៉ែតក្រតូវមនអតថិភពេលើអចលនវតថុ ក់ធនទំងមូល  ែដលមនន័យថ  ដ ប  
កូនបំណុលមិនទន់សងបំណុល្រគប់ចំនួនេទ        មច ស់បំណុលេនែត ចេសនើសំុឲយលក់ 
អចលនវតថុេនះបន  ។ 
         េ្រកយពីបនដឹងពី្របភព និងអតថន័យៃនហីុបូ៉ែតក ែដលមនែចងកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី 
ប ងំខងេលើ េពលេនះ សូម្រតឡប់មកេមើលបទបបញញត្តិស្តីពីហីុបូ៉ែតកែដលមនែចងកនុង 
បទ ្ឋ នចបប់របស់កមពុជវញិម្តង  ។ 
         សញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក   បនចប់បដិសនធិជយូរមកេហើយ កនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់ 
របស់កមពុជែដលបនេបះពុមភេលើកទី ១ េនឆន ំ ១៩៦៧ េរៀបេរៀងេ យេ កេអង សុត ។ 
បទបបញញត្តិស្តីពីហីុបូ៉ែតកមនចំនួន ៣ម្រ គឺចប់ពីម្រ  ១៣៦៣ ដល់ម្រ  ១៣៦៥ ។ 
ម្រ    ១៣៦៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីេនះបនផ្តល់និយមន័យៃនហីុបូ៉ែតកថ  “ ហីុបូ៉ែតកជ 
្របតិេភគ្របតយ័ក  ែដលេបើកឲយមច ស់បំណុលប្តឹង, េនេវ ែដលដល់កំណត់សងេហើយ,  
សំុឲយលក់អចលនវតថុេនះ,   េទះេនេលើៃដនរ ក្តី,  េដើមបីយក្របក់សងខ្លួនជអនកមន 
ឯកសិទធិ និង បុរមិជងមច ស់បំណុលឯេទៀតេ យគម នដកអចលនវតថុពីកមមសិទធិករេទ ”  ។ 

                                                 
1 សិទធិភណ្ឌិ ក   ឬ សិទធិ្របតយក  ជសិទធិ្រគប់្រគង   េ យចំេពះេលើវតថុ ែដល ចអះ ងចំេពះបុគគលដៃទេទៀតបន    (សនទ នុ្រកមៃន 
្រកមរដ្ឋបបេវណីឆន ំ២០០៧  ទំព័រ ២៣ ។ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  18                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

មអតថន័យៃនម្រ េនះ    ហីុបូ៉ែតកគឺជ្របតិេភគ្របតយក ែដលមច ស់បំណុល ពំុទទួល 
ករកន់កប់្រទពយ ក់ហីុបូ៉ែតកេឡើយ    បុ៉ែន្ត  មច ស់បំណុល ចេសនើសំុឲយលក់្រទពយេនះ  
េដើមបីយក្របក់មកសងបំណុលបន    េនេពលដល់កំណត់សងេទះបី្រទពយេនះេនេលើ 
ៃដជន ក៏េ យ  ។ 
        ម្រ   ១៣៦៥  ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីដែដលេនះ បនបញជ ក់បែនថមថ  “  ហីុបូ៉ែតកជ 
កិចចសនយ ែដល្រតូវ្របតិបត្តិ មល័កខខ័ណ្ឌ ៃនចបប់ប ងំ ែដលស្តីពីេធ្វើែបប   ែដលទុក 
ថ្រតឹម្រតូវ គឺថ្រតូវេធ្វើេន រករ ី េបើមិនដូេចនះេទ ្រតូវចត់ទុកជេមឃៈជ ច់ខត”  ។  
       េយង មទស នទនស្តីពីហីុបូ៉ែតកែដលមនែចងកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីេនះ កិចចសនយ 
ហីុបូ៉ែតក្រតូវ្របតិបត្តិ មចបប់ប ងំេទវញិ ។   េ យ រែត ករកំណត់ែបបេនះេហើយ 
េទើបករអនុវត្តហីុបូ៉ែតកមិន ច្រប្រពឹត្តេទបនេឡើយ េ្រពះថ្របជពលរដ្ឋទូេទ រមួទំង 
ម្រន្តីអនុវត្តមនករលំបកកនុងករែស្វងយល់ពីេគលគំនិតៃនចបប់ប ងំ   ។  េ យ រ 
សញញ ណេនះ មិនធ្ល ប់មនេនកនុងចបប់របស់កមពុជផងេនះ  េហតុដូេចនះ  ករទទួលយក 
សញញ ណេនះ មក ក់បញចូ លកនុង្របព័នធចបប់របស់កមពុជ គឺមិន ចេធ្វើេទបនេឡើយ។   
        សរបុមក េយើង ចនិយយបនថ ជសញញ ណដ៏ចែម្លក និងមិនមនភពសីុសង្វ ក់ 
ជមួយនឹង ថ នភពេនកមពុជ ឬជសញញ ណែដលយកលំនំ មចបប់បរេទស  េហើយ
េ យ រហីុបូ៉ែតកជសញញ ណដ៏ថមីផងេនះ បនេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋ   រមួទំង ម្រន្តីអនុវត្ត 
កន់ែតមនករលំបកកនុងករែស្វងយល់ពីសញញ ណេនះ  ។  េលើសពីេនះេទៀត  ករត្រមូវ 
ឲយេធ្វើកិចចសនយហីុបូ៉ែតក េនចំេពះមុខ រករេី យ្រកមេនះ      កន់ែតេធ្វើឲយករអនុវត្ត 
ហីុបូ៉ែតកមិន ចអនុវត្តបន ។ 

េ្រកយមកេទៀត     េដើមបីបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ករ្រគប់្រគងដីធ្លី  េនកមពុជ 
ចបប់ភូមិបល ្រតូវបន្របកសឲយេ្របើជេលើកដំបូង  េ យ្រកឹតយេលខ   ១០០ ្រក ចុះៃថងទី  
១៣ ែខ តុ  ឆន ំ ១៩៩២  ។  សញញ ណៃនហីុបូ៉ែតកបន មនវត្តមនជថមីម្តងេទៀតេនកនុង 
ចបប់ភូមិបលេនះ  ។  បទបបញញត្តិស្តីពីហីុបូ៉ែតក មនែចងចប់ពីម្រ  ១៦៣  ដល់ម្រ
១៦៩ បុ៉ែន្ត ចបប់ភូមិបលេនះបនេ្របើពកយ “ អីុបូ៉ែតក” ជំនួសវញិ    ។    អតថន័យៃនពកយ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  19                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

“អីុបូ៉ែតក2” ែដលមនែចងកនុងចបប់ភូមិបលេនះ គឺមិនមនអ្វីែដលខុសែប្លកគន ពីហីុបូ៉ែតក
ែដលមនែចងកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់េឡើយ  ។  បទបបញញត្តិស្តីពីហីុបូ៉ែតកែដលមនែចង
កនុងចបប់េនះ ក់មនលកខណៈ្រគប់្រគន់ ែដលអនុញញ តឲយេគបេងកើតហីុបូ៉ែតកបន បុ៉ែន្ត
្របតិេភគអចលនវតថុមួយ្របេភទេនះ េនែតពំុ្រតូវបនេគយកមកអនុវត្ត ។  

មូលេហតុចមបង ែដលេធ្វើឲយករអនុវត្តហីុបូ៉ែតក មិន ច្រប្រពឹត្តេទបនេនះ គឺមក 
ពីចបប់ភូមិបលេនះ  េនែតែចងយ៉ងតឹងរុងឹ ដូចគន េទនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់     េ យ 
បនែចងថ  “  កិចចសនយ ក់អីុបូ៉ែតក្រតូវេធ្វើេន រករ ី  េបើមិនដូេចនះេទ  ្រតូវចត់ទុកជ
េមឃៈ ច់ខត3 ”  ។   ករត្រមូវឲយេធ្វើកិចចសនយហីុបូ៉ែតកេន រករេីនះ    គឺពិតជបន 
បងកឲយមនភព ងំសទះ ដល់ករអនុវត្តនូវសញញ ណមួយេនះ   េ យេហតុថសម័យេនះ
្របេទសកមពុជេយើង មិនមន រករ ី ។ 

 
២.សញញ ណផទ ល់របស់ហីុបូ៉ែតកកនុងវធិនជធរមន 

 កនុងខណៈេពលែដលចបប់ភូមិបលឆន ំ ១៩៩២ េនមនលកខណៈចេង្អ តចង្អល់ និង 
មិនមនភពចបស់ ស់េនេឡើយ    ចបប់ភូមិបលថមីមួយ្រតូវបន ្របកសឲយេ្របើជករ 
្របញប់េនៃថងទី ៣០ ែខ សី  ឆន ំ២០០១ េហើយែដលចបប់េនះកំពុងេនជធរមនរហូត 
ដល់េពលបចចុបបនន  ។   សញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក  ក៏្រតូវបន ក់បញចូ លផងែដរកនុងចបប់ភូមិ 
បលេនះ ។  បទបបញញត្តិស្តីពីហីុបូ៉ែតកេនកនុងចបប់េនះ មិនមនលកខណៈអ្វីែដលខុសែប្លក 
គន ខ្ល ំងពីហីុបូ៉ែតក ែដលមនែចងកនុងចបប់ភូមិបលឆន ំ  ១៩៩២  េឡើយ   ។   ម្រ  ១៩៨ 
ៃនចបប់ភូមិបលេនះ បនឲយនិយមន័យៃនហីុបូ៉ែតកថ “  ហីុបូ៉ែតក   ជ្របតិេភគភណ្ឌិ ក 
ែដលេបើកឲយមច ស់បំណុលប្តឹងសំុឲយលក់អចលនវតថុេនះ េនេពលដល់កំណត់សង េទះជ 
អចលនវតថុេនះេនេលើៃដជន ក៏េ យ េដើមបីយក្របក់មកសងខ្លួន និង  មច ស់បំណុល 
ដៃទេទៀតែដលជអនកមនបុព្វសិទធិ និងបុរមិ េ យមិនដកអចលនវតថុពីកមមសិទធិករេទ ” ។
 េយង មនិយមន័យេនះ       េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ     ហីុបូ៉ែតក គឺពំុត្រមូវឲយ 

                                                 
2
 “ អីុបូ៉ែតកជ្របតិេភគ្របតយ័ក  ែដលេបើកេ យមច ស់បំណុលប្តឹងេនេវ  ែដលដល់កំណត់សងេហើយ សំុឲយលក់អចលនវតថុេនះ 
េទះេនេលើៃដនរ ក្តីេដើមបីយក្របក់សងខ្លួនជអនកមនឯកសិទធិនិងបុរមិជងមច ស់បំណុលឯេទៀត េ យគម នដកអចលនវតថុេនះ 
ពីកមមសិទធិករេទ ” (ម្រ  ១៦៣ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ១៩៩២)  ។ 
3
 ម្រ  ១៦៦ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ១៩៩២ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  20                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

កូនបំណុល្របគល់្រទពយ ឬប័ណ្ណកមមសិទធិេទឲយមច ស់បំណុលេឡើយ ។ បុ៉ែន្ត មច ស់បំណុល 
ចេសនើសំុឲយលក់្រទពយ   ជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតក    េដើមបីយក្របក់មកសងបំណុលបនេន 

េពលដល់កំណត់សង េទះ្រទពយេនះ េនេលើៃដជន ក៏េ យ  ។  េ យ រលកខណៈ 
មិន្របគល់វតថុៃនហីុបូ៉ែតកេនះេហើយ     េទើបចបប់ជធរមនអនុញញ តឲយមនមច ស់បំណុល 
េ្រចើនេនេលើ្រទពយែតមួយបន4 ។  

ចំណុចខុសែប្លកគន ែដលគួរឲយកត់សមគ ល់ពីចបប់ភូមិបលឆន ំ ១៩៩២ េនះគឺចបប់ 
ភូមិបលឆន ំ  ២០០១ មិនបនក្រមិត្រតឹមែត រករេីឡើយ ែដលមនសិទធិកនុងករ ក់ែតង 
កិចចសនយហីុបូ៉ែតក     បុ៉ែន្ត   ចបប់េនះ  មិនបនបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់ថេតើ ជញ ធរ 
មនសមតថកិចច មួយែដល្រតូវទទួលបនទុកភរកិចចេនះ េ យ្រគន់ែតបនបញជ ក់បែនថម 
ថ  ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងករ ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតក   និង ទ្រមង់ៃនករចុះបញជ ី 
្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ5   ។    កនុងខណៈេពលែដលអនុ្រកឹតយកំណត់អំពី ជញ ធរមន 
សមតថកិចចែដល្រតូវទទួលបនទុក ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតក   េនពំុទន់្រតូវបនេរៀបចំេន 
េឡើយ  េយើងេនពំុទន់មនភពចបស់ ស់ ថេតើ ជញ ធរ មួយែដល្រតូវទទួលបនទុក 
នូវភរកិចចេនះ6 ។  
 កនុងរយៈកលថមីៗេនះ កនុងេគលបំណងេដើមបីស្រមួលដល់ករ្រគប់្រគងទំនក់ទំនង 
ែផនករដ្ឋបបេវណីេនកមពុជ ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីមួយ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង និង ្រតូវបន្របកស 
ឲយេ្របើេ យ្រពះម ក ្រតេនៃថងទី ០៨ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០០៧  ។   ្រកមរដ្ឋេវបបណីេនះ   មន 
នូវបទបបញញត្តិយ៉ងេ្រចើន    ជពិេសស    គឺករមនវត្តមនជថមីម្តងេទៀតនូវសញញ ណស្តីពី 
ហីុបូ៉ែតក ។  ហីុបូ៉ែតក ្រតូវបនែចងចប់ពីម្រ  ៨៤៣ ដល់ម្រ  ៨៨៧    េហើយ្រកមរដ្ឋ 
បបេវណីេនះ  បនបែនថមនូវសញញ ណថមីៗជេ្រចើនេទេលើនីតិជធរមន  ដូចជ  សញញ ណ 
ៃនហីុបូ៉ែតករមួ (ម្រ  ៨៥៧)  សញញ ណៃនហីុបូ៉ែតកបន្ត (ម្រ  ៨៥៩) និង សញញ ណៃន 
ហីុបូ៉ែតកធនបំណុលអែណ្ត ត (ម្រ  ៨៦៧) ជេដើម ។ 
 ចំេពះអតថន័យៃនហីុបូ៉ែតកវញិ ម្រ  ៨៤៣ កថខណ្ឌ ទី ១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីេនះ
បនែចងថ “ មច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតកមនសិទធិទទួលករសងចំេពះសិទធិេលើបំណុលរបស់ 

                                                 
4
 ម្រ  ២០៣ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 

5 ម្រ  ២០១ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 
6 បំណក្រ យលម្អិតកនុងជំពូកទី ២ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  21                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ខ្លួន   េ យមន ទិភពជងមច ស់បំណុលេផ ងេទៀត   ចំេពះអចលនវតថុែដលបន ក់ 
ជ្របតិេភគ ៃនកតព្វកិចច   ឬ តតិយជនមិនេផទរករកន់កប់ ”  ។   អ្វីែដលខុសែប្លកគន ពី 
ចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ េនះគឺថ  ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី មិនបនេ្របើពកយ   បុព្វសិទធិ     និង  
បុរមិេឡើយ  បុ៉ែន្ត ្រកមេនះ  បនេ្របើពកយទទួលសំណងេ យមន ទិភពជំនួសវញិ ។ 
េលើសពីេនះេទៀត  ម្រ  ៨៤៣ ខងេលើេនះ បនផ្តល់សិទធិឲយតតិយជន ចេធ្វើករធន 
កតព្វកិចចជំនួសកូនបំណុល  េ យ ក់អចលនវតថុរបស់ខ្លួនជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតកបនផង 
ែដរ ។ 

សរបុមក     េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ    ហីុបូ៉ែតកគឺជ្របតិេភគអចលនវតថុមួយ
្របេភទែដលផ្តល់សិទធិឲយមច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតកមនសិទធិទមទរសំណងពីសិទធិេលើបំណុល 
របស់ខ្លួនមុនមច ស់បំណុលឯេទៀត    ។   យ៉ង មិញ    កូនបំណុលហីុបូ៉ែតកេនែត ច 
រក សិទធិរបស់ខ្លួនជមច ស់កមមសិទធិកនុងករកន់កប់អចលនវតថុេនះ     និង ចេ្របើ្របស់

្រស័យផលស្រមប់ជីវភព្របចំៃថងជធមម     ។   កិចចសនយហីុបូ៉ែតកនឹងចងកតព្វកិចច 
រ ងមច ស់បំណុល និងកូនបំណុលរហូតដល់ៃថងរលត់សិទធិេលើបំណុល ។    

េ្រកពីហីុបូ៉ែតក េនមន្របតិេភគអចលនវតថុចំនួនពីរ្របេភទេទៀតគឺ ករ ក់ធន 
និងករបញច ំ ។ េតើសញញ ណៃនករ ក់ធន និងករបញច ំមនករវវិត្តយ៉ងដូចេម្តចខ្លះ 
ចប់ ំងពី្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់រហូតដល់ចបប់ជធរមន ?  េតើសញញ ណៃនករ ក់ធន 
និង    ករបញច ំមនលកខណៈដូចគន      និង  ខុសគន យ៉ងដូចេម្តចខ្លះ េទនឹងសញញ ណៃន 
ហីុបូ៉ែតក ? 

 
កថខណ្ឌ ទី ២ សញញ ណរបស្់របតិេភគអចលនវតថុេផ ងេទៀត 
ករ ក់ធន   និង ករបញច ំគឺជ្របេភទៃន្របតិេភគអចលនវតថុ  ែដលកំពុងមន 

ករេពញនិយមកនុងករអនុវត្តនេពលបចចុបបនន
7  ។  េនកនុងករ ក់ធន  កូនបំណុល្រតូវ

្របគល់ប័ណ្ណកមមសិទធិ េទឲយមច ស់បំណុលកន់កប់       ស្រមប់ធននូវករសងបំណុល8

                                                 
7 មករ កសួរេ ក ស សន ្របធនករយិល័យចុះបញជ ី ច់េ យដំុ េន ជធនីភនំេពញ 
8 ម្រ  ២១៩ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  22                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

េ យែឡក ចំេពះករបញច ំវញិ កូនបំណុល្រតូវ្របគល់្រទពយេទឲយមច ស់បំណុលស្រមប់
ធននូវករសងបំណុល9    ។   េដើមបីឲយបនយល់ដឹងពីឬសគល់ និងករវវិត្តេផ ងៗរបស់ 
សញញ ណ្របតិេភគអចលនវតថុទំងពីរេនះ   ករសិក អំពីសញញ ណៃនករ ក់ធន (១)  
និង សញញ ណៃនករបញច ំ (២)   េ យមនករេ្រប បេធៀបរ ងរបបគតិយុត្តៃនសញញ ណ
នីមួយៗគឺមន រៈសំខន់មិន ចខ្វះបន ។ 
 

១.សញញ ណៃនករ ក់ធន 
 េបើពិនិតយេមើលពីបទ ្ឋ នចបប់របស់កមពុជ   ចប់ ំងពី្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់ រហូត
ដល់ចបប់ភូមិបលឆន ំ ១៩៩២ គឺពំុមនែចងអំពីសញញ ណៃនករ ក់ធនេឡើយ ។  

សញញ ណៃនករ ក់ធន    គឺជរបូភពៃនករបញច ំកនុងចបប់ភូមិបលឆន ំ ១៩៩២
ពីេ្រពះម្រ  ១៩៨ ៃនចបប់េនះបនែចងថ  ”  អចលនវតថុ ែដល ក់បញច ំនឹង្របគល់ឲយ
កូនបំណុលក៏បន មិន្របគល់ឲយក៏បន មិនបងខំេទ   ។  េគ ចបញច ំេ យ្របគល់ែតប័ណ្ណ 
ៃនអចលនវតថុេនះក៏បន ” ។   

សញញ ណៃន្របតិេភគអចលនវតថុមួយ្របេភទេនះ    េទើបែតេឃើញមនវត្តមនេន 
កនុងចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ បុ៉េ ្ណ ះ  ។   េ យ រែតមូលេហតុេនះេហើយ   េយើងសូម 
េលើកយកែតចបប់ភូមិបលឆន ំ  ២០០១  បុ៉េ ្ណ ះ       េដើមបីេធ្វើករបង្ហ ញអំពីសញញ ណៃន 
្របតិេភគអចលនវតថុេនះ ។ 
 អនុេ ម មចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១  បទបបញញត្តិស្តីពីករ ក់ធន  មនចំនួន 
៧ម្រ  គឺចប់ពីម្រ  ២១៩ ដល់ម្រ  ២២៥    ។   ម្រ  ២១៩ ៃនចបប់ភូមិបលេនះ 
បនផ្តល់និយមន័យៃនករ ក់ធនថ  “  ករ ក់ធន      គឺជកិចចសនយមួយែដលបន 
សេ្រមចេឡើងេដើមបីធនករសងបំណុល     ែដលកនុងេនះកូនបំណុល្របគល់េទឲយមច ស់ 
បំណុលរបស់ខ្លួនមិនែមនជ្រទពយេទ ែតជប័ណ្ណកមមសិទធិៃន្រទពយេនះែដលបនចុះនិេទទស 
កនុងបញជ ីសុរេិយដី ”  ។  មរយៈសញញ ណេនះ នំឲយេយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ ករ ក់ 
ធន    គឺជកិចចសនយ  េហើយែដលមនភគីចំនួនពីរគឺកូនបំណុល  និង មច ស់បំណុល ។ 

                                                 
9 ម្រ  ២០៦ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  23                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

មរយៈកិចចសនយេនះ  កូនបំណុល្រតូវ្របគល់ប័ណ្ណកមមសិទធិេទឲយមច ស់បំណុល ។ ម 
និយមន័យខងេលើ    គឺមនែតអចលនវតថុែដលបនចុះបញជ ីកនុងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លីេទ 
េទើប ចក្ល យជកមមវតថុៃនករ ក់ធនបន ។ 
 សញញ ណៃនករ ក់ធនដូចបនេលើកេឡើងខងេលើេនះ គឺមនលកខណៈ្រប ក់ 
្របែហលគន េទនឹងសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក    បុ៉ែន្ត ក៏មនែផនកខ្លះ  មនលកខណៈខុសែប្លកពី 
សញញ ណៃនហីុបូ៉ែតកផងែដរ  ។ 

លកខណៈដូចគន េទនឹងសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក្រតង់ថ សញញ ណេនះ(ករ ក់ធន)
្រតូវបេងកើតេឡើងស្រមប់ធននូវករសងបំណុល   និង ពំុត្រមូវឲយេផទរករកន់កប់្រទពយជ
កមមវតថុៃនករ ក់ធនពីកូនបំណុលេទឲយមច ស់បំណុលេឡើយ      ។    េហតុដូេចនះេហើយ   
កូនបំណុលេនែត ចេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផល្រទពយ ក់ធនបនជធមម ដូចគន េទ 
នឹងសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតកផងែដរ  ។ 
 មរយៈនិយមន័យខងេលើ  ក៏នំឲយេយើង ចសននិ ្ឋ នបនផងែដរថ  សញញ ណ
ៃនករ ក់ធន   មនលកខណៈខុសែប្លកពីសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក     ្រតង់ថ សញញ ណៃន
ហីុបូ៉ែតកបនចប់បដិសនធិជយូរមកេហើយ   េ យែឡកសញញ ណៃនករ ក់ធនេទើបែត
េឃើញមនេនកនុងចបប់ភូមិបលឆន ំ  ២០០១ បុ៉េ ្ណ ះ   ។   មយ៉ងេទៀត   សញញ ណៃនករ 

ក់ធន្រតូវបន ក់ែតងេ យអនកនីតិបញញត្តិរបស់កមពុជផទ ល់ េ យមិនយកលំនំ  ឬ 
អនុវត្ត មលកខខណ្ឌ ៃនចបប់បរេទស  ដូចជសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក ែដលមនែចងកនុង្រកម 
រដ្ឋបបេវណីចស់េឡើយ10  ។   
 លកខណៈខុសែប្លកគន េផ ងេទៀត  ែដលគួរឲយកត់សមគ ល់ពីសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក គឺ  
កូនបំណុលៃនករ ក់ធន្រតូវេធ្វើករ្របគល់ប័ណ្ណកមមសិទធិេទឲយមច ស់បំណុល ។  េលើស 
ពីេនះេទៀត       ករ ក់ធនមិន ចមនមច ស់បំណុលេ្រចើនេនេលើ្រទពយែតមួយ      ដូច 
ហីុបូ៉ែតកេឡើយ   េ្រពះថ ្រទពយមួយមនកមមសិទធិែតមួយបុ៉េ ្ណ ះ  េ យ រែតករត្រមូវ 
ឲយ្របគល់ប័ណ្ណេទឲយមច ស់បំណុលេនះេហើយ    ែដលេធ្វើឲយកូនបំណុលអលទធភពកនុងករ 
យក្រទពយេទបេងកើត្របតិេភគអចលនវតថុេផ ងេទៀត ។ 
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 ម្រ  ១៣៦៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់ េរៀបេរៀងេ យេ ក េអង សុត េបះពុមភេនឆន ំ ១៩៦៧ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  24                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

 អតថ្របេយជន៍ែដលេកើតេចញពីសញញ ណៃនករ ក់ធន  គឺថ ករ ក់ធននឹង
េធ្វើឲយកូនបំណុលទទួលបន្របក់កមចីស្រមប់បំេពញត្រមូវកររបស់ខ្លួន     េ យ្រគន់ែត

ក់នូវប័ណ្ណកមមសិទធិអចលនវតថុែតបុ៉េ ្ណ ះ   េហើយកូនបំណុលេនែត ចេ្របើ្របស់  និង
្រស័យផល្រទពយ ក់ធនជធមម   ។  ទនទឹមគន េនះែដរ  មច ស់បំណុលក៏មនទំនុកចិត្ត

ផងែដរ េ យកូនបំណុលមិន ចយក្រទពយេទេធ្វើអ្វីេផ ងេទៀតបន   េ យ រែតប័ណ្ណ
កមមសិទធិសថិតកនុងៃដមច ស់បំណុល   ។   មយ៉ងេទៀត   មច ស់បំណុលមិនមនកតព្វកិចចកនុង
ករែថរក ្រទពយេនះឲយគង់វង    និង   មិនមន និភ័យកនុងករទទួលខុស្រតូវចំេពះករ 
ខូចខតននេលើ្រទពយែដលប ្ត លមកពីកំហុស ឬករេធ្វស្របែហសរបស់ខ្លួនេឡើយ  ។
 ជទិដ្ឋភពជក់ែស្តងនេពលបចចុបបនន  ករ ក់ធនកំពុងមនករេពញនិយម និង 
្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងេ្រចើន   េ យេហតុថ ភគេ្រចើនកូនបំណុលគឺជរបូវន្តបុគគលែដលជ
្របជពលរដ្ឋ      េហើយពួកេគ្រតូវករជចំបច់នូវអចលនវតថុ ស្រមប់ករេ្របើ្របស់    និង 

្រស័យផល្របចំៃថង    ។   ចំេពះមច ស់បំណុលជ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុននវញិ កន់ែត 
បងកនូវករលំបកេទវញិេទ កនុងករទទួលយក្រទពយរបស់កូនបំណុលមកកន់កប់េនះ ។ 
 សញញ ណៃនករ ក់ធន  ្រតូវបនលុបេចលេ យ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី    េហើយេបើ 
េយើងពិនិតយេមើល្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី គឺមនបទបបញញត្តិជេ្រចើនស្តីពីហីុបូ៉ែតក ។  េ យ រ
ែតមូលេហតុេនះេហើយ   ែដលនំឲយេយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ   ្រកមេនះមននិនន ករកនុង
ករអនុវត្តហីុបូ៉ែតកជំនួសឲយសញញ ណៃនករ ក់ធនយ៉ងពិត្របកដ ។   
   

២.សញញ ណៃនករបញច  ំ
 សញញ ណៃនករបញច ំ    ក៏ដូចគន េទនឹងសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតកផងែដរ   គឺបនចប់ 
បដិសនធិជយូរមកេហើយ កនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់      ។    េយង ម្រកមរដ្ឋបបេវណីេនះ
បទបបញញត្តិស្តីពីករបញច ំមនចំនួន ៣៥ម្រ គឺចប់ពីម្រ  ១៣២៨ ដល់ម្រ  ១៣៦២ ។   

បញញត្តិទូេទស្តីពីករបញច ំៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីេនះ    បនផ្តល់អតថន័យៃនករបញច ំថ 
“ ករបញច ំ  គឺករែដលកូនបំណុល ឯងក្តី  តតិយជន  មន ក់ក្តី   ក់្រទពយអ្វីមួយ េនៃដ 
មច ស់បំណុលស្រមប់ ៉ ប់រងសងបំណុល មួយ    េ យឲយមច ស់បំណុលេនះ មនសិទធិ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  25                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

យកៃថ្លៃន្រទពយ ែដល ក់បញច ំេនះ  ជសំណង្របក់ខ្លួនមុនមច ស់បំណុលឯេទៀត11 ”  ។  
 មនិយមន័យេនះ   េដើមបី ចចត់ទុកជករបញច ំ  គឺ្រតូវមនភគីកូនបំណុល ឬ
តតិយជន  និង មច ស់បំណុល   ។  មរយៈកិចចសនយេនះ កូនបំណុល    ឬ តតិយជន្រតូវ 
្របគល់្រទពយេទឲយមច ស់បំណុលេដើមបីធនករសងបំណុល    ។ ( អតថន័យៃនពកយ្រទពយ 
ែដលមនែចងកនុងម្រ េនះ គឺ្រគបដណ្ត ប់ទំងចលន្រទពយនិងអចលន្រទពយ បុ៉ែន្តស្រមប់ 
ករេលើកយកមកបង្ហ ញេនេពលេនះ  េយើងសូមេផ្ត តែតេទេលើអចលន្រទពយបុ៉េ ្ណ ះ) ។  
េលើសពីេនះេទៀត មច ស់បំណុលៃនករបញច ំមនសិទធិទទួលបន្របក់ពីករលក់្រទពយែដល 

ក់បញច ំមុនមច ស់បំណុលេផ ងេទៀត  ។ 
 ទនទឹមគន េនះែដរ   បញញត្តិពិេសស  ស្តីពីករបញច ំអចលនវតថុ    បនបញជ ក់បែនថមថ   
“ អចលនវតថុ ែដល ក់បញច ំ នឹង្របគល់ឲយមច ស់បំណុល  ក៏បន,    មិន្របគល់ឲយ ក៏បន,  
មិនបងខំេទ ។  េគ ចបញច ំ េ យ្របគល់ែតប័ណ្ណៃនអចលនវតថុេនះក៏បន ”  ។  មរយៈ 
ករែចងៃនម្រ េនះ នំឲយេយើង ចទញបនថ ្រកមរដ្ឋបបេវណីេនះទទួល គ ល់នូវករ 
បញច ំអចលនវតថុេ យមិនចំបច់្របគល់េទឲយមច ស់បំណុលេឡើយ  េពលគឺ កូនបំណុល 
្រគន់ែត្របគល់នូវប័ណ្ណកមមសិទធិេទឲយមច ស់បំណុលបុ៉េ ្ណ ះ ។ 
 េបើេយើងពិនិតយេមើល ពីសញញ ណៃនករបញច ំកនុងចបប់ភូមិបលឆន ំ ១៩៩២   ម្រ   
១៤២ ៃនចបប់េនះបនែចងថ “ ករបញច ំ គឺជកិចចសនយ   ែដលកូនបំណុលខ្លួនឯងក្តី 
តតិយជន មន ក់ក្តី    ក់្រទពយអ្វីមួយេនៃដមច ស់បំណុល     សំ ប់ ៉ ប់រងសងបំណុល 

មួយ   េ យេ យមច ស់បំណុលេនះ     មនសិទធិយកៃថ្លៃន្រទពយែដលបញច ំេនះ  ជ 
សំណង្របក់ខ្លួនមុនមច ស់បំណុលឯេទៀត12”   ។  េលើសពីេនះេទៀត ម្រ  ១៤៨ ៃនចបប់
ដែដលេនះ  ក៏បនែចងផងែដរថ  “    អចលនវតថុ  ែដល ក់បញច ំនឹង្របគល់េ យមច ស់
បំណុលក៏បនមិន្របគល់េ យក៏បនមិនបងខំេទ    ។   េគ ចបញច ំេ យ្របគល់ែតប័ណ្ណ 
ៃនអចលនវតថុេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏បន ” ។ 
 េយង មសញញ ណៃនករបញច ំ ែដលមនែចងកនុងចបប់ភូមិបលខងេលើ   គឺមិន
មនអ្វីែដលខុសែប្លកគន ជ រវន័្តពីសញញ ណៃនករបញច ំ  កនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់េឡើយ  
បុ៉ែន្តេទះជយ៉ង ក៏េ យ    ចបប់ភូមិបលេនះបនរេំលច  និងបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ  
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 ម្រ  ១៣២៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់  េរៀបេរៀងេ យ េ ក េអង សុត េបះពុមភេនឆន ំ ១៩៦៧ 

12 ម្រ  ១៣៤៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់  េរៀបេរៀងេ យ េ ក េអង សុត េបះពុមភឆន ំ ១៩៦៧ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  26                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ករបញច ំ គឺជកិចចសនយ ។   
 េ្រកយពីបនេឃើញសញញ ណៃនករបញច ំកនុងវធិនចបប់ចស់ខងេលើ    េនេពល 
េនះ េយើងសូមពិនិតយេមើលពីសញញ ណៃនករបញច ំែដលមនែចងកនុងវធិនចបប់ជធរមន
វញិម្តង    ។   េតើសញញ ណៃនករបញច ំមនករវវិត្តយ៉ងដូចេម្តចខ្លះ  ពីបទបបញញត្តិេនកនុង
វធិនចបប់ចស់េទនឹងវធិនជធរមន ? 
 ម្រ  ២០៦ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ បនែចងថ “ ករបញច ំអចលនវតថុ  គឺជ
កិចចសនយ ែដល មកិចចសនយេនះ កូនបំណុល្របគល់ឲយមច ស់បំណុលរបស់ខ្លួននូវ្រទពយ
មួយេដើមបីធនករសងបំណុល  ។  មច ស់បំណុលមនសិទធិសំុឲយលក់្រទពយេនះេដើមបីសង 
បំណុល មបុព្វសិទធិ  និងបុរមិែដលខ្លួនមនជងមច ស់បំណុលដៃទេទៀត ”  ។  
          ចំណុចវវិត្តខុសែប្លកគន     ែដលគួរឲយកត់សមគ ល់ពីសញញ ណៃនករបញច ំែដលមន 
ែចងកនុងវធិនចបប់ចស់េទនឹងវធិនជធរមន   គឺថ កនុងវធិនជធរមន    ករបញច ំ្រតូវ
មនករ្របគល់្រទពយពីកូនបំណុលេទមច ស់បំណុលជចំបច់  េបើពំុេនះេទ ពំុែមនជករ
បញច ំេឡើយ  ។  ផទុយេទវញិ េបើកនុងករណី ែដលកូនបំណុល ្រគន់ែត្របគល់ប័ណ្ណកមមសិទធិ 
េទឲយមច ស់បំណុលកន់កប់ ដូចកនុងវធិនចបប់ចស់13  េនះ  គឺជសញញ ណៃនករ ក់
ធនេទវញិ14 ។  

មនិយមន័យខងេលើ  េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ  សញញ ណៃនករបញច ំ  គឺមន 
លកខណៈខុសែប្លក ពីសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក      េហើយក៏មនលកខណៈខុសែប្លកពីសញញ ណ 
ៃនករ ក់ធនផងែដរ   េ យ រែត     សញញ ណេនះ  ត្រមូវឲយមនករ្របគល់្រទពយពី 
កូនបំណុលេទមច ស់បំណុល  ។   េលើសពីេនះេទៀត    សញញ ណៃនករបញច ំមិន ចមន 
មច ស់បំណុលេ្រចើនេនេលើអចលនវតថុែតមួយដូចជហីុបូ៉ែតកេឡើយេ យ រែតករបញច ំ 
ត្រមូវឲយមនករដកហូត្រទពយពីកូនបំណុល ។   

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ រ ងសញញ ណៃនករបញច ំ សញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក  និង 
សញញ ណៃនករ ក់ធន  ក៏មនចំណុចរមួមួយចំនួនផងែដរ  គឺថ្របតិេភគអចលនវតថុ 

                                                 
13  ម្រ  ១៤៨ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ១៩៩២ 
14 ម្រ  ២១៩ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  27                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ទំងេនះ   ្រតូវបេងកើតេឡើងេដើមបីធននូវករសងបំណុលដូចគន        ។   េលើសពីេនះេទៀត
្របតិេភគអចលនវតថុទំងេនះសុទធែតជ្របតិេភគ មករ្រពមេ្រព ង15 ។  ដូចេនះេដើមបី
ឲយ្របតិេភគអចលនវតថុទំងេនះ េកើតេឡើងលុះ្រ ែតមនករ្រពមេ្រព ងរ ងកូនបំណុល 
និង មច ស់បំណុល  ។   

ករបញច ំបេងកើតបនជសិទធិ្របតយក េលើអចលនវតថុ ក់បញច ំ ។  េបើកនុងករណីែដល 
កូនបំណុលមិនបនសងបំណុលេនេពលដល់កំណត់សងេទ        មច ស់បំណុលមនសិទធិ
េសនើសំុឲយលក់្រទពយេនះ មផ្លូវតុ ករបន   ។   មច ស់បំណុលៃនករបញច ំមនបុព្វសិទធិ 
និងបុរមិេលើ្របក់ែដលបនមកពីករលក់្រទពយេនះ     មនន័យថ្របក់ែដលបនមកពី
ករលក់្រទពយ្រតូវសងេទមច ស់បំណុលៃនករបញច ំមុននឹងសងេទមច ស់បំណុលេផ ងេទៀត ។ 
       ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីែដល្រតូវ្របកសឲយេ្របើ េ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/១២០៧ 
ចុះៃថងទី ០៨ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០០៧ ក៏បនបញញត្តផងែដរអំពីសញញ ណៃនករបញច ំ   ។   ្រកមរដ្ឋ 
េវណីេនះមននូវបទបបញញត្តិយ៉ងេ្រចើនស្តីពីករបញច ំ       បុ៉ែន្ត    ្រកមេនះមិនបនផ្តល់
និយមន័យឲយបនជក់ ក់ ថអ្វីេទជករបញច ំេឡើយ ។ ម្រ ៨១៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី
ខងេលើ  បនែចងថ  “  មច ស់សិទធិេលើករបញច ំ   មនសិទធិកន់កប់វតថុ ែដលបនទទួលពី 
កូនបំណុល  ឬ តតិយជន េដើមបីធនសិទធិេលើបំណុលរបស់ខ្លួន និង ទទួលករសងចំេពះ 
សិទធិេលើបំណុលរបស់ខ្លួនពីវតថុេនះេ យមន ទិភពជងមច ស់បំណុលេផ ងេទៀត ”  ។ 

បទបបញញត្តិខងេលើេនះ មិនបនបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់    ថអ្វីេទជករបញច ំ 
េឡើយ   ។    បទបបញញត្តិេនះ  ្រគន់ែតបនបញជ ក់ពីលកខណៈៃនករបញច ំែដលផ្តល់សិទធិឲយ 
មច ស់បំណុល ៃនករបញច ំ     ទទួលបនករសងចំេពះសិទធិេលើបំណុលមុនមច ស់បំណុល
េផ ងេទៀត  ។   ម៉យងេទៀត   េយង ម្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីខងេលើ វតថុែដល ក់បញច ំ ច
ជរបស់កូនបំណុល  ឬជរបស់តតិយជនែដលេនះគឺជចំណុចខុសគន គួរឲយកត់សមគ ល់ពី 
ចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ ។ 
 បញញត្តិខងេលើ ក៏ដូចគន េទនឹងចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ ផងែដរ  គឺបនបញជ ក់ថ 
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 ្របតិេភគ    ចមនមកពីចបប់ (្របតិេភគនីតយនុេគល)    ពីកិចចសនយ  (្របតិេភគ មករ្រពមេ្រព ង)      ពីករកំណត់របស់ 
តុ ករ (្របតិេភគតុ ករ)  (េមេរៀនស្តីពីនីតិ្របតិេភគរបស់ េ ក្រសី ចំង សីុ ត     ្រ ្ត ចរយៃន កលវទិយល័យភូមិនទ 
នីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច, ទំព័រ ១) 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  28                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

កិចចសនយបញច ំ្រតូវមនករ្របគល់នូវវតថុែដលជកមមវតថុៃនករបញច ំជចំបច់16   ។    មន 
ន័យថ  សិទធិេលើករបញច ំនឹងមិនេកើតមនេឡើយ  េបើវតថុែដលជកមមវតថុៃនករបញច ំមិន្រតូវ 
បន្របគល់េទឲយមច ស់សិទធិេលើករបញច ំ  ។  បនទ ប់ពីបនសិក អំពីសញញ ណផទ ល់របស់ 
ហីុបូ៉ែតករចួមក     និង បនដឹងពីលកខណៈដូចគន     និង ខុសគន ពីសញញ ណៃន្របតិេភគ 
អចលនវតថុេផ ងេទៀត ។  េតើហីុបូ៉ែតក្រតូវបេងកើតយ៉ងដូចេម្តច ? 

 
ែផនកទី ២ ករបេងកើតហុបូ៉ីែតក 

        ដូចគន េទនឹងកិចចសនយដៃទេទៀតែដរ  ហីុបូ៉ែតក្រតូវបេងកើត មរយៈកិចចសនយ  (កថ 
ខណ្ឌ ទី ១) ែដល្រតូវេគរពេទ មលកខខណ្ឌ ទូេទ  និងលកខខណ្ឌ ពិេសស ។  េលើសពីេនះ 
េទៀតេដើមបី ចត ំងេទនឹងករអះ ងេផ ងៗរបស់តតិយជន    កិចចសនយេនះ ្រតូវយក 
េទចុះបញជ ីេនអងគភពសុរេិយដី (កថខណ្ឌ ទី ២) ្រសប មទ្រមង់ ែដលកំណត់េ យ 
ចបប់  ។ 

 
កថខណ្ឌ ទី ១ ករេរៀបចំកិចចសនយហុបូ៉ីែតក 

កិចចសនយហីុបូ៉ែតក្រតូវេរៀបចំេឡើង    េ យេគរពេទ មបទបបញញត្តិចំនួនពីរ    គឺ 
បទបបញញត្តិទូេទ  និង បទបបញញត្តិពិេសស  ។  កនុងករណី ែដលបទបបញញត្តិពិេសសមិនមន 
ែចង  បទបបញញត្តិទូេទនឹង្រតូវយកមកអនុវត្ត  ។ 

ករេរៀបចំកិចចសនយហីុបូ៉ែតក   ្រតូវបំេពញលកខខណ្ឌ ដូចគន  េទនឹងកិចចសនយេផ ង 
េទៀតផងែដរ គឺ្រតូវមនករ្រពមេ្រព ងេ យពិត្របកដ   និង េ យេសររី ងកូនបំណុល 
និងមច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតក ។  ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើមនវកិរៈៃនករ្រពមេ្រព ង មួយ 
បនែស្តងេឡើងេនេពលេរៀបចំកិចចសនយេនះ  កិចចសនយហីុបូ៉ែតកនឹងមិន ចអនុវត្តបន 
េឡើយ ។ 

កនុងន័យេនះែដរ េដើមបីឲយកិចចសនយហីុបូ៉ែតកមនសុពលភព  និង  ចអនុវត្តបន 
ភគីៃនកិចចសនយ្រតូវែតជជនែដលមនសមតថភព   និង  មនសិទធិចុះកិចចសនយ្រសបេទ 

មចបប់ជធរមនៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
17 ។ ជនែដលមនសមតថភពចុះកិចចសនយ 
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 ម្រ  ៨១៨-១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី 

17 ម្រ  ៣ ៃន្រកឹតយចបប់េលខ ៣៨ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  29                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

បនគឺមនែតសមតថជន18បុ៉េ ្ណ ះ ។ េហតុេនះ ឲយែតជសមតថជន ែដល ចចុះកិចចសនយ
ទូេទបនក៏ ចចុះកិចចសនយហីុបូ៉ែតកបនផងែដរ ។ 

លកខណៈពិេសសៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតក    េនះគឺ មិន្រគន់ែត្រតូវេរៀបចំេឡើងេដើមបី 
ធនសិទធិេលើបំណុល ែដលមនអតថិភពរចួេនះេទ ែតក៏េដើមបីធនសិទធិេលើបំណុលែដល
នឹងេកើតមននេពលអនគតផងែដរ19 ។ 
 លកខខណ្ឌ េផ ងេទៀត ស្រមប់ករេរៀបចំកិចចសនយហីុបូ៉ែតក គឺទក់ទងេទនឹង្រទពយ 
ជកមមវតថុៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតក ។  េតើ្រទពយេនះ ្រតូវែតជ្រទពយយ៉ងដូចេម្តច េទើប ចជ 
កមមវតថុៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតកបន ?    បទបបញញត្តិៃននីតិជធរមន បនេធ្វើករកំណត់យ៉ង 
ជក់ ក់  េ យបនែចងថ   “  ្រទពយែដលកំពុងជប់បញច ំ    មិន ច ក់ហីុបូ៉ែតកបន 
េឡើយ20 ”  ។  ដូចេនះ េដើមបី ចជកមមវតថុៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតកបន   ្រទពយេនះ្រតូវែតជ 
្រទពយែដលមិនកំពុងជប់បញច  ំ។  

មូលេហតុែដលនីតិជធរមនកំណត់ែបបេនះ     េ្រពះថ     េបើេយើងពិនិតយេមើលពី 
របបគតិយុត្តៃនករបញច ំ    មច ស់បំណុលរក ទុកនូវ្រទពយ ក់បញច ំស្រមប់ធនករសង 
បំណុលែដលចបប់េបើកឲយខ្លួនជអនកមនបុព្វសិទធិ    និង បុរមិមុនមច ស់បំណុលឯេទៀត ។ 
រឯី  របបគតិយុត្តៃនហីុបូ៉ែតកវញិ គឺមិនគិតថ្រទពយ ក់ធន     េនេលើៃដជន េនះេទ  
េនេពលដល់កំណត់សងបំណុល   មច ស់បំណុល មន ក់ ចប្តឹងេទតុ ករេដើមបី ក់ 
លក់្រទពយេនះ ។  មច ស់បំណុលទទួលបនសំណង មលំ ប់ៃនករចុះបញជ ីហីុបូ៉ែតក ។ 
េហតុដូេចនះេដើមបីកំុឲយមនភព្របទញ្របទង់គន រ ងមច ស់បំណុលបញច ំ និងមច ស់បំណុល 
ហីុបូ៉ែតក      នីតិជធរមនបនករពរជមុន    គឺ្រទពយ ែដលកំពុង ក់បញច ំមិន ច ក់ 
ហីុបូ៉ែតកបនេឡើយ  ។ 

ជរមួមក   ្រទពយទំង យ  ែដលកំពុងជប់បញច ំមិន ច ក់ហីុបូ៉ែតកេឡើយ  
េ យ រែតបទបបញញត្តិៃននីតិជធរមន បន ម្របមយ៉ងជក់ ក់ ។ 

េបើេយើង្រកេឡកេមើលបទបបញញត្តិៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីវញិចំេពះ ករយក្រទពយជប់ 
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 ជនទំង យេ្រកពីជនេនេ្រកម ពយបលទូេទ  និង  េ្រកពីជនេនេ្រកមហិតូបតថមភ និង អនីតិជន េលើកែលងែតអនីតិជន 
ែដលទទួលបនអ ្ត ធីនភព (សនទ នុ្រកម្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី-ទំព័រ ២១) ។ 
19 ម្រ  ៨៦៧-១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីឆន ំ ២០០៧ 
20 ម្រ  ២០៥ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  30                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

បញច ំេទ ក់ហីុបូ៉ែតកេនះ  មិនមនបទបបញញត្តិ មួយបនេធ្វើករ ម្របមេឡើយ  ។ 
េ យ រមិនមនបទបបញញត្តិ មួយបន ម្របមេនះេហើយ  ែផ្អក មេគលករណ៍ 
ស្វ័យភពៃនឆនទៈ     មច ស់សិទធិេលើករបញច ំ  ចអនុញញ តឲយយក្រទពយជប់បញច ំេទ ក់ 
ហីុបូ៉ែតកបន  ។  កនុងករណីេនះ នំឲយមនសំណួរអំពីបញ្ហ លំ ប់ ទិភពកនុងករទទួល 
បនសំណង៖ េតើមច ស់បំណុល មួយ (មច ស់សិទធិេលើករបញច ំឬមច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតក)  
ជអនកមនសិទធិ ទិភព កនុងករទទួលបនសំណងពីទឹក្របក់  ែដលបនមកពីករលក់ 
្រទពយេនះ ?  
 ចំេពះបញ្ហ លំ ប់ ទិភពកនុងករទទួលសំណង  ក់ដូចជ  មិនេចទជបញ្ហ  
េឡើយ  េ្រពះថ   សិទធិកនុងករទទួលបនសំណងរបស់មច ស់បំណុល   គឺ ្រស័យេទ ម 
លំ ប់ៃនករចុះេលខចរកឹេនអងគភពសុរេិយដី21 ។ ដូចេនះ េបើមច ស់បំណុល មួយ 
បនយកកិចចសនយេនះេទចុះបញជ ីេនអងគភពសុរេិយដីមុន   មច ស់បំណុលេនះនឹងមន 
សិទធិទទួលបនសំណងមុនមច ស់បំណុលេផ ងេទៀត ។  
        េបើេយើងពិចរ ផទុយេទនឹងបទបបញញត្តិៃននីតិជធរមនខងេលើ   ៖   េតើ្រទពយជប់ 
ហីុបូ៉ែតក ចយកេទបេងកើតកិចចសនយបញច ំបនែដឬេទ ?  ចបប់ជធរមន មិនមនម្រ  

មួយបញជ ក់អំពីបញ្ហ េនះេឡើយ    ។  បុ៉ែន្ត  ្រទពយ ក់ហីុបូ៉ែតកេនែតសថិតកនុងៃដរបស់ 
កូនបំណុលហីុបូ៉ែតកដែដល       ដូចេនះ   កូនបំណុលេនែតមនលទធភពយកេទបេងកើត 
កិចចសនយបញច ំបន   ។  សរបុមក   េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ ្រទពយជប់ហីុបូ៉ែតកេនែត

ចយកេទបេងកើតកិចចសនយបញច ំបន  ។ 
េលើសពីេនះេទៀត   េដើមបីបញជ ក់ថ  អនកបេងកើតហីុបូ៉ែតក ពិតជមច ស់ៃន្រទពយែដល 

ក់ហីុបូ៉ែតក    នីតិជធរមនបន  រេំលចេចញជម្រ យ៉ងចបស់   េ យបនែចងថ 
“ មនែតអចលនវតថុែដលបនចុះបញជ ីសុរេិយដីេទ   េទើប ចជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតក22 ”  ។ 

មអតថន័យៃនម្រ េនះ       ្រទពយែដល ចយកមកេធ្វើជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតក   ្រតូវែតជ 
អចលនវតថុ និងបនចុះបញជ ីសុរេិយដីរចួេហើយ ។  ដូចេនះ ្រទពយសមបត្តិទំង យ ជ 
ចលនវតថុ ឬអចលនវតថុែដលមិនទន់បនចុះបញជ ី មិន ចយកមកេធ្វើជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតក 
េឡើយ  ។  
                                                 
21 ម្រ  ៨៣៩ និង ម្រ  ៨៥១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី 
22 ម្រ  ១៩៩ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  31                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

 េយង ម្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី   កមមវតថុៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតក     មិនក្រមិត្រតឹមែតជ 
អចលនវតថុ ដូចមនែចងកនុងចបប់ជធរមនេឡើយ   ។   ្រកមេនះ   បនព្រងីកវ ិ លភព 
កមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតកេ យែចងថ “ ...សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ និង ផលុបេភគក៏ ចយកមកេធ្វើ 
ជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតកបនែដរ23... ”  ។    េហតុផលែដល្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីកំណត់ែបបេនះ 
េ្រពះថសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍និងផលុបេភគ គឺជសិទធិ្របតយក 24    េហើយសិទធិទំងេនះសុទធ 
ែតមនតៃម្លែផនកេសដ្ឋកិចច    និង  ចយកេទចត់ែចងបន     ។   កនុងករណីែដលកមមវតថុ
ៃនហីុបូ៉ែតកជសិទធិ្របតយក  ក៏មិនមនអ្វីែដលខុសែប្លកគន េនះែដរ     ្របសិនេបើអនកបេងកើត 
ហីុបូ៉ែតកមិនសងបំណុលេនេពលដល់កំណត់សងេទ   មច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតកនឹងេសនើសំុ 
ឲយលក់នូវសិទធិទំងេនះេ យបងខំេដើមបីយក្របក់មកសងបំណុល   ។   េលើសពីេនះេទៀត 
្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី    ក៏បនទទួល គ ល់លទធភព ៃនករបេងកើតឲយមន្របព័នធមួយ មរយៈ 
ចបប់ពិេសសេ្រកពី្រកមរដ្ឋបបេវណីែដលអនុញញ តឲយបេងកើតហីុបូ៉ែតកេលើ្រទពយសមបត្តិេផ ង 
េ្រកពីអចលនវតថុ

25 ។ ្រទពយសមបត្តិទំងេនះ្រតូវែតជ្រទពយ ែដលមន្របព័នធចុះបញជ ីដូចជ 
រថយន្ត និង ន  ។ ល ។  

មបញញត្តិៃននីតិជធរមន     ្រទពយែដលជកមមវតថុៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតក្រតូវែតជ 
កមមសិទធិរបស់កូនបំណុល    េ យែឡក ចំេពះ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីវញិបនអនុញញ តឲយយក 
្រទពយែដលជរបស់តតិយជនមកេធ្វើជកមមវតថុៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតកផងែដរ  ដ ប មន 
ករ្រពមេ្រព ងពីជនេនះ26  ។    បុ៉ែន្ត  កនុងករណី ែដលតតិយជនផ្តល់្រទពយស្រមប់ធន 
បំណុលរបស់កូនបំណុលករទទួលខុស្រតូវ    គឺមនក្រមិត្រតឹមែតតៃម្លៃន្រទពយែដលបន 

ក់ធនេនះបុ៉េ ្ណ ះ  ។ 
េយង ម្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី   វតថុទំង យ    ែដលមិន ចេធ្វើអនុបបទនបន 

(េ្រកពណិជជកមម)មិន ចក្ល យជកមមវតថុៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតកបនេឡើយ27 ។ ករកំណត់ 
ែបបេនះ  េ យេហតុថ   ករបេងកើតកិចចសនយហីុបូ៉ែតក   គឺេដើមបីធននូវករសងបំណុល 

                                                 
23 ម្រ  ៨៤៣-២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី 
24 ម្រ  ១៣២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី 
25 

 ម្រ  ៨៤៣-៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី 
26

 ម្រ  ៨៤៣-១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី  
27 ម្រ  ៧៦៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  32                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

របស់មច ស់បំណុល    េហើយ ្របសិនេបើបំណុលមិន្រតូវបនសងេទ    វតថុែដលជកមមវតថុៃន 
កិចចសនយហីុបូ៉ែតកេនះ្រតូវចត់ែចងប្តូរជ្របក់    េហើយមច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតកនឹងទទួល 
ករសងពី្របក់េនះេ យមន ទិភព  ។  េហតុដូេចនះ  វតថុែដលមិន ចប្តូរជ្របក់បន 
េ យ រមិន ចេធ្វើអនុបបទនបនេនះ មិន ចក្ល យជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតកបនេឡើយ។ 
         េ្រកពីលកខខណ្ឌ ចំបច់សំខន់ៗមួយចំនួនែដល្រតូវបំេពញកនុងករេរៀបចំកិចចសនយ 
ហីុបូ៉ែតក ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ   កិចចសនយេនះក៏្រតូវបញជ ក់ផងែដរ   ដូចជ ថ នភព 
និង ្របេភទៃន្រទពយ  េសវភព ឬ បនទុក  និងតៃម្លៃន្រទពយ28 ។  េ្រកពីេនះ  ធតុេផ ងេទៀត 
ែដល មនភពចំបច់ផងែដរ   មនដូចជ  អត្តសញញ ណរបស់កូនបំណុល      និង មច ស់ 
បំណុលហីុបូ៉ែតក ចំនួនទឹក្របក់ែដលជំពក់ ចំនួនករ្របក់  និងេពលេវ ែដល្រតូវសង 
និង ធតុចំបច់េផ ងេទៀត ែដលមនករែ្រប្របួលេទ មកិចចសនយនីមួយៗ ។ 

េនេ្រកយេពលកិចចសនយហីុបូ៉ែតកេនះ ្រតូវបនេរៀបចំ្រតឹម្រតូវេហើយ   កិចចសនយ 
េនះ្រតូវយកេទចុះបញជ ី   ។    ករចុះបញជ ីគឺជលកខខណ្ឌ សុពលភព  មចបប់ភូមិបល 
ឆន ំ ២០០១ បុ៉ែន្ត ករចុះបញជ ីគឺជលកខខណ្ឌ ត ំង ម្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី ។   
    

កថខណ្ឌ ទី ២ ករចះុបញជហុីបូ៉ីែតក 

 េយង មនីតិជធរមន កិចចសនយហីុបូ៉ែតក្រតូវេរៀបចំ មរបូមន្តយថភូត  ចំេពះ 
មុខ ជញ ធរមនសមតថកិចច   ឬ អនកចបប់ មន ក់  ែដលមននីតិសមបទកនុងេរឿងេនះ  និង 
្រតូវយកេទចុះបញជ ីេនអងគភពសុរេិយដី29  ។  ចំេ ទគតិយុត្ត ែដលេចទេនេពលេនះ 
គឺ ៖  េតើករចុះបញជ ី  គឺជលកខខណ្ឌ បេងកើត នុភព   ឬ ្រគន់ែតជលកខខណ្ឌ េដើមបី្របឆំង 
ជំទស់នឹងតតិយជន?  នីតិជធរមន មិនបនបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់្រតង់ចំណុចេនះ 
េឡើយ   ។   បុ៉ែន្ត េ យ រែត ជលកខខណ្ឌ ែដលត្រមូវេ យចបប់  ដូចេនះ  េយើង ច 
សននិ ្ឋ នបនថ  ករមិនបនចុះបញជ ីកិចចសនយហីុបូ៉ែតកនឹងនំឲយកិចចសនយហីុបូ៉ែតកេនះ 
មិនមនសុពលភពេឡើយ  ។ 

េ យែឡក  ម្រ  ៨៤៤ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីបនែចងថ “  ហីុបូ៉ែតកនឹង្រតូវបន 
បេងកើតេឡើង េ យមនករ្រពមេ្រព ងគន  រ ងមច ស់បំណុល  និងកូនបំណុល ឬតតិយជន 
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 ម្រ  ២០២ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 
29 ម្រ  ២០១ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  33                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ែដលយកអចលនវតថុរបស់ខ្លួនមក ក់ជ្របតិេភគ ”  ។  មនិយមន័យេនះបនបង្ហ ញ 
ពីករវវិត្ត ែដលគួរឲយកត់សមគ ល់ពីចបប់ជធរមនេទ្រកមរដ្ឋបបេវណី   េ យ្រកមេនះមិន 
បនកំណត់យកករចុះបញជ ី     គឺជលកខខណ្ឌ សុពលភព   ដូចចបប់ជធរមនេឡើយ  ។ 

្រស័យេហតុេនះ    េនេ្រកយេពល ែដល្រកមរដ្ឋបបេវណីចប់េផ្តើមអនុវត្ត     ករចុះបញជ ី 
ហីុបូ៉ែតក  មិនែមនជលកខខណ្ឌ ចំបច់     េដើមបីេធ្វើឲយកិចចសនយហីុបូ៉ែតក មនសុពលភព 
េឡើយ  បុ៉ែន្ត គឺជលកខខណ្ឌ ត ំង30  ។  កនុងករណីេនះនំឲយមនសំណួរេចទេឡើងថ៖  
េតើមច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតកនឹងមនសុវតថិភពឬ   េបើ្រគន់ែតេរៀបចំកិចចសនយេ យមិនបន 
យកេទចុះបញជ ីេនះ ?  
 េទះបីជែបបេនះក៏េ យ  មច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតក មិនគួរេធ្វស្របែហសេ យមិន 
យកកិចចសនយហីុបូ៉ែតកេនះេទចុះបញជ ីេឡើយ      េ្រពះថ    ករខកខនមិនបនចុះបញជ ី 
ហីុបូ៉ែតកនឹងេធ្វើឲយមច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតក ្របឈមនឹង និភ័យខពស់កនុងករទទួលបន 
្របក់សំណង    េបើកនុងករណីែដលអនកបេងកើតហីុបូ៉ែតកយក្រទពយ  ែដលបន ក់ហីុបូ៉ែតក 
េនះេទលក់ ឬបេងកើតហីុបូ៉ែតកជមួយតតិយជនេផ ងេទៀត ។ 
 លកខខណ្ឌ ទមទរ  េដើមបី ចដំេណើ រករចុះបញជ ីបនេនះគឺ  ភគីៃនកិចចសនយ្រតូវ
េរៀបចំកិចចសនយជលិខិតយថភូតែដល ចឲយម្រន្តីេជឿជក់ពីភពពិត្របកដ និងសុពល 
ភពេពញេលញៃនកិចចសនយ   ។  េហតុផល  ែដលត្រមូវឲយេធ្វើករចុះបញជ ីហីុបូ៉ែតកេនះគឺ 
េដើមបីផ្តល់ករ ករពរដល់ជនទំង យពីករទិញអចលនវតថុ   េ យមិនបនដឹងថ ម 
ពិតអចលនវតថុេនះជប់បនទុកហីុបូ៉ែតក  ។   

មនីតិជធរមន  ករចុះបញជ ី   គឺជក ្ត កំណត់លំ ប់ៃនហីុបូ៉ែតក31  ។  កនុងករ 
ចុះបញជ ី េគ្រតូវបញជ ក់អំពីទឹក្របក់ែដលជំពក់  និង អចលនវតថុែដលជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតក 
។  ករចុះបញជ ីបន្រតឹម្រតូវេធ្វើឲយមច ស់បំណុលមនបុព្វសិទធិ   និង បុរមិេលើទឹក្របក់ែដល
បនមកពីករលក់្រទពយ   ែដលជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតក  េ យទទួលបនសំណង្រគប់ចំនួន
និងមុនមច ស់បំណុលេផ ងេទៀត   ។  ផទុយេទវញិ  ករខកខនមិនបនចុះបញជ ីេធ្វើឲយមច ស់ 
បំណុលេថ្ល ះសិទធិ្របតិេភគភណ្ឌិ ក      េហើយ មច ស់បំណុលមនសិទធិ្រតឹមប្តឹងទមទរ  
សំណង មចបប់ជធរមនបុ៉េ ្ណ ះ  ។ 
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 ម្រ  ២០៣ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  34                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

 ករចុះបញជ ី និង ករេលើកែលងបនទុកៃនហីុបូ៉ែតក រមួទំងសិទធិ្របតិេភគអចលនវតថុ 
េផ ងេទៀត ចេធ្វើេនរដ្ឋបលសុរេិយដីទំងបីថន ក់  គឺេន អគគនយក ្ឋ នសុរេិយដី និង
ភូមិ ្រស្ត  ឬ េនមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម សំណង់ និង សុរេិយដី ជធនី េខត្ត
ឬ េនករយិល័យេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមម សំណង់  និង ភូមិបល្រសុក ខណ្ឌ 32 ។ 
 េយង មេសចក្តីែណនំេនះបនបង្ហ ញថ   ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
និង សំណង់មិនបនែបងែចកសមតថកិចចកនុងករចុះបញជ ី   និង  េលើកែលងបនទុក្របតិេភគ 
អចលនវតថុេឡើយ  ។   ករមិនបនែបងែចកសមតថកិចចកនុងករចុះបញជ ី   និង ករេលើកែលង 
បនទុកេនះ ចនំឲយមនផលល្អនិងផលមិនល្អ ។ ចំេពះផលល្អគឺ្របជពលរដ្ឋែដលេសនើសំុ 
ចុះបញជ ី និងេលើកែលងបនទុក ចេ្រជើសេរ ើសយករដ្ឋបលសុរេិយដី មួយ ែដលេនជិត  
ឬែដលខ្លួនយល់េឃើញថ មនភពងយ្រសួល  ។   េហតុដូេចនះេហើយ   ករងរ្របកដជ 

ចសេ្រមចបនយ៉ងរហ័ស   និង ្របកបេ យ្របសិទធិភពខពស់ែថមេទៀត   ពីេ្រពះពំុចំ 
បច់ចំ យេពលេវ រងចំឲយមនករ្រតួតពិនិតយ ម ននុ្រកមេនះេទ   ។    ចំេពះ 
ផលមិនល្អ េនះគឺ ចនំឲយមនទំនស់ពីករ្របកួត្របែជងគន កនុងករចុះបញជ ី    និង េលើក 
ែលងបនទុក (ហីុបូ៉ែតក) េដើមបីទទួលបនកៃ្រមេស  ។ 
  កនុងដំេណើ រករចុះបញជ ី    មច ស់អចលនវតថុ   ្រតូវមនកតព្វកិចចយកប័ណ្ណសំគល់
អចលនវតថុេទចុះបញជ ីេ យមនភជ ប់ជមួយនូវឯក រេផ ងៗ ស្តីពីកិចចសនយហីុបូ៉ែតក
ែដលបនេធ្វើជមួយ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ ឬមច ស់បំណុលេផ ងេទៀត  ។ េពលខ្លះេដើមបីធន
ថ     ប័ណ្ណសំគល់អចលនវតថុ    ្រតូវបនមច ស់ប័ណ្ណ (កូនបំណុល) យកេទ ក់បនទុកពិត
្របកដែមន  មច ស់បំណុល ចេទជមួយមច ស់ប័ណ្ណដល់ទីកែន្លងៃនអងគភពសុរេិយដី ។ 
        ចំេពះេ ហុ៊យៃនករចុះបញជ ីសិទធិ្របតិេភគ ្រតូវបនកំណត់យ៉ងជក់ ក់េ យ
្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ ៣៩៦ សហវ.្របក រ ង្រកសួងេសដ្ឋកិចច   និង  ហិរញញវតថុ     និង 
្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមម    និង សំណង់ស្តីពីករែកស្រមួល្របកសអន្តរ្រកសួង
េលខ   ៣៧៧  សហវ    ចុះៃថងទី ២៨-០៥-០២   ស្តីពីករកំណត់ចំណូលពីេ ហុ៊យេស  
សុរេិយដីចុះៃថងទី ២៨ ែខ តុ  ឆន ំ ២០០៤ ។  ជទិដ្ឋភពជក់ែស្តង  ករគិតកៃ្រមេស ពី 
្របជពលរដ្ឋ     ម្រន្តីអនុវត្តបនអនុវត្តយ៉ង្រតឹម្រតូវេទ មករកំណត់កនុង្របកសរមួេនះ 
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 េសចក្តីែណនំេលខ ១០ ដនស.សណន ស្តីពីករចុះបញជ ីសិទធិ្របតិេភគ និង េលើកែលង្របតិេភគអចលនវតថុ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  35                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

បុ៉ែន្ត ករណីខ្លះ ចមនករគិតកៃ្រមបែនថមបន្តិចបន្តួចជថនូរនឹងកររត់ករឯក រ   ដូចជ 
េនេពលែដលឯក រស្រមប់ករ ក់បនទុកេនះមនករខ្វះខតជេដើម33  ។ 

េនេ្រកយេពលចរកឹបនទុកេលើប័ណ្ណសំគល់សិទធិរចួេហើយ  េគ្រតូវសរេសរព័ត៌មន 
ៃនករ ក់ហីុបូ៉ែតកកនុងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លី  ។  េសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លីមនតៃម្ល្រតឹម 
្រតូវ មចបប់ និងផទុកេទេ យព័ត៌មនយ៉ងជក់ ក់អំពីអចនវតថុែដលបន ក់បនទុក ។ 
េហតុេនះ ស្រមប់្របជពលរដ្ឋទំង យ ែដលមនបំណងទិញនូវអចលនវតថុ ឬផ្តល់ 
្របក់កមចី ែតងែតេទពិនិតយេមើលព័ត៌មនៃនករ ក់បនទុកេនកនុងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លី ។ 
 សរបុមក េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ កិចចសនយហីុបូ៉ែតក្រតូវេគរពេទ មលកខខណ្ឌ  
ទ្រមង់ ែដល្រតូវេធ្វើជលិខិតយថភូត និង្រតូវចុះបញជ ីេនអងគភពសុរេិយដី ។ ផទុយេទវញិ 
ករមិនេគរពេទ មលកខខណ្ឌ ទំងេនះ   នឹងនំឲយប៉ះពល់ដល់សុពលភពៃនកិចចសនយ  
និងមិន ចត ំងជមួយតតិយជនបនេឡើយ  ។ 
 េនេ្រកយេពល ក់បនទុករចួេហើយ       ្របសិនេបើកូនបំណុលហីុបូ៉ែតក  បនសង 
បំណុល្រគប់ចំនួន   កូនបំណុលហីុបូ៉ែតក ចេសនើសំុឲយេលើកែលងបនទុកៃនហីុបូ៉ែតកេ យ 
បំេពញទ្រមង់ែបបបទេសនើសំុេលើកែលង្របតិេភគអចលនវតថុបន34 ។ 
 
ជំពូកទី ២ ករអនុវត្តហុបូ៉ីែតក 

ករេរៀបចំឲយមនបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រគប់្រគន់  និងកំណត់តួអងគឲយបនចបស់ ស់ 
ពក់ព័នធនឹងកិចចសនយហីុបូ៉ែតក   គឺជមូល ្ឋ នយ៉ងសំខន់  ស្រមប់ករអនុវត្តកិចចសនយ 
េនះ  ។    កិចចសនយហីុបូ៉ែតក ក៏មិនខុសពីកិចចសនយេផ ងេទៀតេនះែដរ   េដើមបី ចអនុវត្ត 
េទបន្រតូវពឹងែផ្អកេលើទិដ្ឋភពសំខន់ៗចំនួនពីរគឺ៖ ទិដ្ឋភពែផនកគតិយុត្ត (ែផនកទី ១) និង  
តួអងគស្រមប់ករអនុវត្ត (ែផនកទី ២)  ។  
  

ែផនកទី ១ ទិដ្ឋភពែផនកគតិយតុ្ត 
 បទ ្ឋ នចបប់ែដលកំពុងអនុវត្ត (កថខណ្ឌ ទី ១)     និង បទ ្ឋ នចបប់ែដលនឹងមន 
្របសិទធិភពអនុវត្ត (កថខណ្ឌ ទី ២) សុទធែតមនែចងអំពីហីុបូ៉ែតក  ។ េតើបទ ្ឋ នចបប់ទំង 
                                                 
33 មករ កសួរេ ក េសង សូមូ៉លីក ម្រន្តីករយិល័យ្រសុកពញឮ  េខត្តក ្ត ល  
34

  ទ្រមង់ែបបបទេសនើសំុចុះបញជ ី និង េលើកែលង្របតិេភគអចលនវតថុមនភជ ប់ជូនកនុងឧបសមព័នធទី ១ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  36                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

េនះបនផ្តល់លទធភព្រគប់្រគន់ស្រមប់ករអនុវត្តហីុបូ៉ែតកបនែដរឬេទ ? 
 
កថខណ្ឌ ទី ១ វធិនចបប់ែដលកំពងុអនវុត្ត 

 ល់ទ្រមង់ៃន្របតិេភគអចលនវតថុេផ ងៗែដល្រតូវបនបញញត្តេនកនុងចបប់គឺសុទធ 
ែតមនលកខណៈពិេសស      និង  ផ្តល់នូវអតថ្របេយជន៍េផ ងៗគន ្រស័យេទ មទ្រមង់ 
នីមួយៗ   ។   េយង មចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១  ទ្រមង់ៃន្របតិេភគអចលនវតថុមនបី 
្របេភទរមួមនហីុបូ៉ែតក  ករបញច ំ និង ករ ក់ធន35   ។   បុ៉ែន្ត ជទិដ្ឋភពៃនករអនុវត្ត 
ករបញច ំ  និងករ ក់ធន   គឺជទ្រមង់ៃន្របតិេភគែដល្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងេ្រចើនេន 
កមពុជ

36 ។ េ យមនេហតុផល មួយេនះ ហីុបូ៉ែតកេសទើរែតមិន្រតូវបនយកមកអនុវត្ត 
េ ះមកទល់នឹងេពលបចចុបបនន  ។ េតើបទបបញញត្តិៃននីតិជធរមន មនលកខណៈ្រគប់្រគន់ 
ែដល ចអនុញញ តឲយមនករបេងកើតកិចចសនយហីុបូ៉ែតកែដរឬេទ ? 
 ហីុបូ៉ែតក    គឺជ្របតិេភគអចលនវតថុមួយ្របេភទ  ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបី 
ធននូវករសងបំណុលរបស់មច ស់បំណុល ។ កិចចសនយហីុបូ៉ែតក មិនត្រមូវឲយកូនបំណុល 
្របគល់្រទពយជកមមវតថុេទឲយមច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតកកន់កប់េឡើយ37    ។   ្រស័យេហតុ 
េនះេហើយ   កូនបំណុលេនែត ចេ្របើ្របស់    និង ទញយកផលពីអចលនវតថុែដលបន 

ក់ហីុបូ៉ែតកជធមម    ។  េលើសពីេនះេទៀត កូនបំណុលក៏ ចលក់្រទពយែដលជកមមវតថុ 
ៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតកេនះផងែដរ ។ បុ៉ែន្ត ជទិដ្ឋភពៃនករអនុវត្ត ជញ ធរមនសមតថកិចច 
នឹងមិនេធ្វើករេផទរសិទធិចំេពះ្រទពយែដលជប់បនទុកេឡើយ េហើយអនកទិញក៏នឹងមិនទិញ្រទពយ 
េនះផងែដរ   េ្រពះ   ចនឹងមនបញ្ហ សមុគ ម ញជមួយនឹងមច ស់បំណុល្របតិេភគ38  

  ទនទឹមគន េនះែដរ    េបើេយើងពិនិតយេមើលពីរបបគតិយុត្ត ៃនករ ក់ធនវញិ   គឺមន 
លកខណៈេសទើរែតដូចគន ទំង្រសុងេទនឹងហីុបូ៉ែតក   េ្រពះថ   េគ ចបេងកើតករ ក់ធន  
 

                                                 
35 ម្រ  ១៩៧ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១  
36 មករ កសួរ េ ក ស សន ្របធនករយិល័យចុះបញជ ី ច់េ យដំុ ជធនីភនំេពញ    រមួទំងម្រន្តីេផ ងេទៀត ែដលទទួល 
បនទុកករងរចុះបញជ ីសិទធិ្របតិេភគ  
37 ម្រ  ១៩៨ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 
38  មករ កសួរេ ក េសង មូ៉លីកម្រន្តីករយិល័យេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់និងភូមិបល្រសុកពញឮ េខត្តក ្ត ល 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  37                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

េ យ្រគន់ែត្របគល់ប័ណ្ណកមមសិទធិេទឲយមច ស់បំណុលបុ៉េ ្ណ ះ39  េហើយកូនបំណុលេន 
ែត ចេ្របើ្របស់     និង  ្រស័យផលពីអចលនវតថុេនះបនជធមម     ។    េហតុដូេចនះ 
ករេ្រជើសេរ ើសយកនូវទ្រមង់ៃន្របតិេភគអចលនវតថុ មួយេនះ      សុទធែតផ្តល់នូវអតថ 
្របេយជន៍ដូចៗគន   គឺទំងមច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតក  និង មច ស់បំណុលៃនករ ក់ធនមិន 
មនកតព្វកិចចែថរក ្រទពយឲយបនគង់វង   និងមិនមន និភ័យកនុងករទទួលខុស្រតូវេលើ  
ករខូចខតៃន្រទពយ ែដលប ្ត លមកពីកំហុសឬករេធ្វស្របែហស មួយេនះេឡើយ។  

មយ៉ងេទៀត  ហីុបូ៉ែតកជកិចចសនយ  ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យេគរពេទ ម 
លកខខណ្ឌ ្រគឹះ    និង  លកខខណ្ឌ ទ្រមង់ដូចគន េទនឹងកិចចសនយទូេទកនុងនីតិឯកជនផងែដរ  
េ យ្រតូវមនករ្រពមេ្រព ង សមតថភព និងកមមវតថុ ។ កិចចសនយហីុបូ៉ែតក ្រតូវេរៀបចំ ម 
របូមន្តយថភូត   ចំេពះមុខ ជញ ធរមនសមតថកិចច      ឬ អនកចបប់ មន ក់ែដលមននីតិ 
សមបទកនុងេរឿងេនះ ។  កិចចសនយ្រតូវចុះបញជ ីេនអងគភពសុរេិយដី40 ។  ចំេពះកិចចសនយ 

ក់ធនវញិក៏្រតូវេធ្វើេឡើងជ យលកខណ៍អក រ  មរបូមន្តយថភូត  និង្រតូវចុះេលខ 
ចរកឹកនុងបញជ ីសុរេិយដីផងែដរ   ។   

េលើសពីេនះេទៀត  ជទូេទ ទំងកូនបំណុលេនកនុងករ ក់ធន  និងកូនបំណុល 
ហីុបូ៉ែតកមិន ចទទួលបនឥណទនេលើសពីតៃម្លៃន្រទពយដូចគន       េហើយេទះជេ្រជើស 
េរ ើសយកករអនុវត្តនូវ្របតិេភគអចលនវតថុ មួយក៏េ យ        មច ស់បំណុលមនសិទធិ 
េសនើសំុឲយលក់្រទពយ មផ្លូវតុ ករ េដើមបីទទួលបនសំណងដូចគន   េនេពលដល់កំណត់ 
សង  ។    

េ យ រែតករ ក់ធន  មនលកខណៈេសទើរែតដូចគន ទំង្រសុងេទនឹងហីុបូ៉ែតក 
េនះេហើយ    េទើបេធ្វើឲយប ្ត អនកអនុវត្ត ចចត់ទុកករ ក់ធនជហីុបូ៉ែតក   េហើយ 
សេ្រមចេ្រជើសេរ ើសយកករអនុវត្តករ ក់ធនជំនួសឲយហីុបូ៉ែតក ។  ្រស័យេ យភព 
្រប ក់្របែហលគន រ ង្របតិេភគអចលនវតថុទំងពីរ្របេភទេនះ    េទើប្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី 
បនលុបេចលនូវករ ក់ធនេ យបនបេងកើតហីុបូ៉ែតកជំនួសវញិ ។  

 ទនទឹមនឹងភព្រប ក់្របែហលគន រ ងហីុបូ៉ែតក    និង ករ ក់ធនែដលនំឲយេគ 
អនុវត្តករ ក់ធនជំនួសហីុបូ៉ែតកេនះ   ក៏មនសំណួរបនេចទេឡើងថ  ៖    ្របសិនេបើ 
                                                 
39 ម្រ  ២១៩ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១  
40 ម្រ  ២០១ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  38                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

អនកអនុវត្ត (កូនបំណុល និងមច ស់បំណុល) េសនើសំុអនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតក  េតើេគ ចេធ្វើ 
េទបនឬ ?      េបើែផ្អក មបទបបញញត្តិ ៃននីតិជធរមនរបស់កមពុជ      កនុងេពលបចចុបបនន   
ករ ក់ឲយអនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតកមិន ច្រប្រពឹត្តេទបនេឡើយ    េ្រពះថ  ករបេងកើត 
កិចចសនយហីុបូ៉ែតក្រតូវេធ្វើេទ មែបបបទ និងនីតិវធីិមួយជក់ ក់េដើមបីឲយកិចចសនយេនះ 
មនសុពលភព និង ចអនុវត្តបន  េបើកនុងករណីែដលកូនបំណុលមិនបនសងបំណុល 
េនេពលដល់កំណត់សង    ។   នតថិភពៃនចបប់នីតិវធីិ ែដល្រតូវកំណត់អំពីែបបបទ  និង
នីតិវធីិស្រមប់ករចុះបញជ ីហីុបូ៉ែតក គឺជបញ្ហ ្របឈមែដលេធ្វើឲយករ ក់ឲយអនុវត្តហីុបូ៉ែតក 
មិន ចេធ្វើេទបនេឡើយ ។ 

ជំុវញិបញ្ហ ែបបបទ   និង  នីតិវធីិចុះបញជ ីកិចចសនយហីុបូ៉ែតកេនះ   េនៃថងទី ២៨  ែខ 
ឧសភ ឆន ំ ២០០៤ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមម     និង   សំណង់ បនេចញេសចក្តី 
ែណនំេលខ ០២ ដនស/សដ ស្តីពីករចុះបញជ ីដីបន្ត   ។    េនកនុងេសចក្តីែណនំេនះបន 
បញជ ក់ថ “  ករចុះបញជ ីដីបន្តទក់ទងនឹងករបេងកើតសិទធិថមីេលើកបលដី  :  កិចចសនយបេងកើត 
សិទធិថមីេលើកបលដី  ( ក់បនទុកឬធនសងបំណុល) មនកិចចសនយផលុបេភគ  កិចចសនយ 
បេងកើតេសវភព   កិចចសនយបេងកើតសិទធិេ្របើ្របស់   និង  ្រស័យេន   កិចចសនយហីុបូ៉ែតក  
កិចចសនយបញច ំអចលនវតថុ   កិចចសនយជួលរយៈេពលែវង    ។     ម្រន្តីទទួលបនទុកបនទ ប់ពី 
ពិនិតយេឃើញថ ឯក រ្រតឹម្រតូវ  និង ្រគប់្រគន់េហើយ្រតូវេធ្វើេលខចរកឹេនកនុងេសៀវេភ 
ចុះបញជ ីអចលនវតថុ   ឬ   េសៀវេភេគលបញជ ីដី     និង    ចុះចរន្តករកនុងប័ណ្ណសំគល់សិទធិ 
កន់កប់អចលនវតថុ  ឬកនុងវញិញ បនប្រតសំគល់មច ស់អចលនវតថុ មរបូមន្តកំណត់ ”  ។  
       េតើេគ ចបេងកើតកិចចសនយហីុបូ៉ែតក បនែដរឬេទេ យែផ្អក មេសចក្តីែណនំេនះ ?  
ចំេពះចេម្លើយៃនសំណួរេនះ      គឺថេសចក្តីែណនំេនះ    មិន ចឲយេគបេងកើតកិចចសនយ 
ហីុបូ៉ែតកបនេឡើយ   េ្រពះថ   េបើេយើងពិនិតយេមើលពីេគលបំណងៃនេសចក្តីែណនំេនះ 
គឺេដើមបីជ្រមុញឲយករកន់កប់ឯក រសុរេិយដីមនភព្រសបគន      និង មនសុ្រកឹតយភព 
បុ៉េ ្ណ ះ ។ េសចក្តីែណនំេនះ ្រគន់ែតបញជ ក់ថ ចំេពះករចុះបញជ ីែដលទក់ទងនឹងករ
បេងកើតសិទធិថមីេលើកបលដី ដូចជកិចចសនយហីុបូ៉ែតកជេដើម  ម្រន្តីទទួលបនទុកេ្រកយពីបន 
ពិនិតយេឃើញថ  ឯក រមនភព្រតឹម្រតូវ   និង ្រគប់្រគន់េហើយ ្រតូវេធ្វើេលខចរកឹ  និង
ចុះចរន្តករេនកនុងប័ណ្ណកមមសិទធិ ។  េ យែឡកចំេពះ  នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីហីុបូ៉ែតកវញិ 
េសចក្តីែណនំេនះមិនបនបញជ ក់េឡើយ  ។ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  39                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

         េ្រកយមកេទៀត  េដើមបីបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់្របជពលរដ្ឋក៏ដូចជ្រគឹះ ថ ន 
ហិរញញវតថុននកនុងករចុះបញជ ីសិទធិ្របតិេភគ   និង េលើកែលង្របតិេភគអចលនវតថុ  េន 
ៃថងទី ១៣ ែខសី  ឆន ំ ២០០៩ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់បនេចញ 
េសចក្តីែណនំេលខ ១០ ដនស.សណន ស្តីពីករចុះបញជ ីសិទធិ្របតិេភគ   និង េលើកែលង 
្របតិេភគអចលនវតថុ41  ។  កនុងេសចក្តីែណនំេនះ  ក៏បនបញជ ក់ផងែដរថ “  ករចុះបញជ ី 
សិទធិ្របតិេភគ   និង  េលើកែលង្របតិេភគអចលនវតថុ ចេធ្វើេនរដ្ឋបលសុរេិយដីទំង 
បីថន ក់បន និង មនតៃម្លដូចគន គឺេនអគគនយក ្ឋ នសុរេិយដី និង ភូមិ ្រស្ត ឬេនមនទីរ 
េរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមម សំណង់ និងសុរេិយដី ជធនីេខត្តឬេនករយិល័យេរៀបចំ 
ែដនដី នគរបូនីយកមមសំណង់ និង ភូមិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   ”  ។  

អនុេ ម មេសចក្តីែណនំេនះ  គឺេនែតមិនបនបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់អំពី 
នីតិវធីិ     និង ែបបបទរដ្ឋបលលម្អិតថ្រតូវចុះបញជ ីហីុបូ៉ែតកយ៉ងដូចេម្តចេឡើយ    េហើយ 
េសចក្តីែណនំេនះ ្រគន់ែតបនបញជ ក់ថ ករចុះបញជ ីសិទធិ្របតិេភគ  និងករេលើកែលង 
្របតិេភគអចលនវតថុ ចេធ្វើបនេនរដ្ឋបលសុរេិយដីទំងបីថន ក់បន  និង តៃម្លគតិយុត្ត 
ដូចគន  ។ 

ែផ្អក មករ្រ វ្រជវកន្លងមក រហូតមកដល់េពលបចចុបបនន       េយើងេនមិនទន់ 
េឃើញមនចបប់ ឬបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េផ ងេទៀតែដលកំណត់ពីនីតិវធីិ និងទ្រមង់ែបបបទ 
ស្រមប់ករចុះបញជ ីហីុបូ៉ែតកេនេឡើយេទ ។ 

េលើសពីេនះេទៀតេដើមបីបញជ ក់ថ កូនបំណុលពិតជកមមសិទធិករៃនអចលនវតថុែដល 
បន ក់ហីុបូ៉ែតក    នីតិជធរមនបនែចងយ៉ងជក់ ក់ថ  “  មនែតអចលនវតថុែដល 
បនចុះបញជ ីសុរេិយដីេទ េទើប ចជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតកបន42 ”  ។  មអតថន័យៃនម្រ  
េនះ  េដើមបី ចជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតកបន        លុះ្រ ែតអចលនវតថុេនះ បនចុះបញជ ីកនុង 
េសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លី ឬេសៀវេភចុះបញជ ីអចលនវតថុ  និង ទទួលបននូវប័ណ្ណកមមសិទធិ ឬ 
ប័ណ្ណសំគល់សិទធិកន់កប់អចលនវតថុ ជមុនសិន43 ។  ករកំណត់យ៉ងតឹងរុងឹេ យែចង
ថ  មនែតអចលនវតថុ ែដលបនចុះបញជ ីសុរេិយដី េទើប ចជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតកបនបងក 
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 មនភជ ប់កនុងឧបសមព័នធទី ២ 
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  ម្រ  ១៩៩ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 
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 មនភជ ប់ជូនកនុងឧបសមព័នធទី ៣ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  40                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ជបញ្ហ ្របឈមផងែដរដល់ករ ក់ឲយអនុវត្តយន្តករៃនហីុបូ៉ែតកេនកមពុជ     កនុងខណៈ 
េពលែដលកបលដីភគេ្រចើនេនកមពុជមិនទន់បនចុះបញជ ីេនេឡើយ ។ 

ករកំណត់ែបបេនះ មនន័យថ េបើអចលនវតថុេនះ មិនទន់បនចុះបញជ ីសុរេិយដី 
េទ  ករបេងកើតហីុបូ៉ែតកនឹងមិន ចអនុវត្តបនេឡើយ  ។ េហតុេនះេហើយចំេពះអចលនវតថុ 
ទំង យ ែដលឥតប័ណ្ណ េនះេគនឹងប្តូរេទេ្រជើសេរ ើសយកករអនុវត្ត្របេភទៃន្របតិ 
េភគេផ ងេទៀត  ដូចជ  ករបញច ំជេដើមែដលេគ ចបេងកើត េ យ្រគន់ែតេធ្វើកិចចសនយ 
ជ យលកខណ៍អក រ   មនករ្រពមេ្រព ងរ ងភគី      និង  មនករបញជ ក់ពី ជញ ធរ 
ឃំុ សងក ត់44 ។ 
 មរយៈករេលើកេឡើងខងេលើមូលេហតុែដលនំឲយេគមិនអនុវត្តហីុបូ៉ែតកគឺេ យ 

រអនកអនុវត្ត    ចគិតថករ ក់ធន មនលកខណៈ្រប ក់្របែហលគន នឹងហីុបូ៉ែតក 
ែដលនំឲយេគអនុវត្តករ ក់ធនជំនួសហីុបូ៉ែតក ។  ដូចេនះ  េដើមបីជកររមួចំែណកដល់ 
ករអនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតក  ជបឋម  េយើងគួរេរៀបចំករបណ្តុ ះប ្ត លឲយមន្រកុមអនក 
ជំនញឲយបន្រគប់្រគន់ស្រមប់េធ្វើករអប់រ ំ    និង    ផ ព្វផ យឲយបនទូលំទូ យដល់ 
្របជពលរដ្ឋទូេទអំពីផល្របេយជន៍ៃនករអនុវត្តហីុបូ៉ែតក  េ យេធៀបេទនឹង្របេភទៃន 
្របតិេភគអចលនវតថុេផ ងេទៀត  ។  

ទនទឹមគន េនះែដរ ភពខ្វះចេន្ល ះៃន្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ត ជពិេសស គឺនតថិភពៃនចបប់ 
នីតិវធីិ  ក៏ជបញ្ហ ្របឈមដល់ករអនុវត្តហីុបូ៉ែតកផងែដរ      េហតុេនះ     េដើមបីជសំេណើ  
ដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ េនះ  េយើងគួរបេងកើត និងេរៀបចំឲយមននូវបទ ្ឋ នជក់ ក់  
ដូចជ   អនុ្រកឹតយ  ចរ េសចក្តីែណនំ...េដើមបីបំេពញនូវភពខ្វះចេន្ល ះៃនចបប់  ។ 
េលើសពីេនះ    ករេរៀបចំឲយមននូវនីតិវធីិ   និង  ែបបបទរដ្ឋបលលម្អិតស្រមប់ករអនុវត្ត 
កិចចសនយហីុបូ៉ែតក គឺជេរឿងែដលគួរេធ្វើករពិចរ  និងមនភពចំបច់ផងែដរ  ។   

 
 
កថខណ្ឌ ទី ២ វិធនចបប់ែដលនឹងមន្របសទិធភិពអនុវត្ត 

 កនុងខណៈេពលែដលចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១  មនបទបបញញត្តិតិច   និង  មិនបន 
ផ្តល់លទធភព្រគប់្រគន់កនុងករបេងកើតហីុបូ៉ែតក    ករចប់បដិសនធិៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីកនុង 
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 មករ កសួរ េ ក េសង សូមូ៉លី  ម្រន្តីករយិល័យ ្រសុកពញឮ  េខត្តក ្ត ល 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  41                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

អំឡុងេពលថមីៗេនះ គឺជក្តីសងឃឹមថមីមួយស្រមប់ករអនុវត្តហីុបូ៉ែតកេនកមពុជ  ។  ្រកមរដ្ឋ 
បបេវណីេនះ្រតូវបន្របកសឲយេ្របើ និង បនចូលជធរមនេហើយ  បុ៉ែន្តេនមិនទន់អនុវត្ត 
េនេឡើយេទ េ្រពះ្រកមេនះ្រតូវករចបប់មួយេផ ងេទៀតេដើមបី្របកសឲយេ្របើ ។ ជបន្តេទ 
េនះ េយើងនឹងេលើកយក្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី  និង ចបប់អនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណីមកសិក េដើមបី 
ឲយបនដឹងពីលទធភពៃនករអនុវត្តហីុបូ៉ែតក េ យែផ្អកេលើបទ ្ឋ នចបប់ទំងពីរេនះ ។ 

េដើមបីស្រមួល  ដល់ករ្រគប់្រគងទំនក់ទំនងគតិយុត្តែផនករដ្ឋបបេវណីឲយកន់ែតមន 
ភពល្អ្របេសើរេឡើងេនកមពុជ

45  ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីមួយ   ែដលមនបទបបញញត្តិយ៉ងសមបូរ 
ែបប្រតូវបនបេងកើតេឡើង   ។   ្រកមេនះបនេធ្វើទំេនើបកមម   និង មនបទបបញញត្តិយ៉ងេ្រចើន 
ស្តីពីហីុបូ៉ែតក ជពិេសស គឺករកេកើតនូវសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតកេដើមបីធនបំណុលអែណ្ត ត 
។     ហីុបូ៉ែតកេដើមបីធនបំណុលអែណ្ត ត   គឺជសញញ ណដ៏ថមី    និង មិនមនែចងកនុងបទ 
បបញញត្តិៃននីតិជធរមនេឡើយ ។  អនុេ ម ម្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី ហីុបូ៉ែតក គឺជយន្តករ 
មួយដ៏មនសក្ត នុពល និង មន្របេយជន៍យ៉ងខ្ល ំងេបើេធៀបេទនឹង្របេភទៃន្របតិេភគ 
អចលនវតថុេផ ងេទៀត េពលគឺ  ករមនវត្តមនៃនហីុបូ៉ែតកេដើមបីធនបំណុលអែណ្ត ត ។     
          ហីុបូ៉ែតកេដើមបីធនបំណុលអែណ្ត ត សំេ ដល់ហីុបូ៉ែតកែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង 
េដើមបីធនកតព្វកិចចមិនកំណត់ែដល ចេកើតមនេឡើងរ ងមច ស់បំណុល     និង   កូនបំ 
ណុល    េ យ រករជួញដូរជនិរន្តរ ៍ ែដលមន្របេភទជកំណត់     កនុងក្រមិតៃនចំនួន 
អតិបរមបន46  ។  ចំេពះហីុបូ៉ែតកធនបំណុលធមម  គឺ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីធន 
នូវកតព្វកិចចជក់ ក់    និង  មនអតថិភពរចួេហើយ   ។   បុ៉ែន្តកនុងករណីខ្លះ  កូនបំណុល  
និងមច ស់បំណុល្រតូវមនទំនក់ទំនងជំនួញ   និង េធ្វើ ជីវកមមជមួយគន កនុងរយៈេពលយូរ 
អែង្វង  និង ទមទរឲយមននូវករធនមួយជចំបច់ចំេពះបំណុល   ែដលនឹងេកើតមន 
ជបន្តបនទ ប់ ។ េដើមបីបេញច សនូវករេធ្វើកិចចសនយ ម្តងេហើយ ម្តងេទៀតេ យ្រតូវចំ យ 
នូវេពលេវ     និង  ្របក់កសេ្រចើនកនុងករេធ្វើកិចចសនយ  ករ ក់   និង  ករេលើកែលង 
បនទុកហីុបូ៉ែតកេនះ     ករអនុវត្តនូវយន្តករហីុបូ៉ែតកេដើមបីធនបំណុលអែណ្ត ត   ពិតជ 
បនផ្តល់នូវផល្របេយជន៍យ៉ងេ្រចើនចំេពះកូនបំណុល   និង មច ស់បំណុលហីុបូ៉ែតក  ។ 
 ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី បនលុបេចលនូវករ ក់ធន    េហើយ្រកមេនះបនបញចូ លនូវ 
                                                 
45 ម្រ  ១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី  
46 ម្រ  ៨៦៧ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  42                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

សញញ ណថមីៗមួយចំនួនស្តីពីហីុបូ៉ែតក   ែដល ក់បីដូចជបនបង្ហ ញថ  ្រកមេនះមន 
និនន ករកនុងករ ក់ឲយអនុវត្តហីុបូ៉ែតក   ។  េទះបីជមនករលុបេចល នូវករ ក់ធន 
េ យ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីក៏េ យ   ែត មិនបននំឲយមនករខតបង់េនះេទ  ផទុយេទវញិ 
កន់ែតផ្តល់នូវផល្របេយជន៍   និង ភពងយ្រសួលដល់កូនបំណុល និងមច ស់បំណុល 

េទវញិកនុងករទទួលយក និងអនុវត្តនូវបទបបញញត្តិយ៉ងសមបូរែបបស្តីពីហីុបូ៉ែតក ែដលមន
ែចងកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី ។ 

កនុងខណៈេពល ែដលបទបបញញត្តិៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី ស្តីពីហីុបូ៉ែតកមនភពសមបូរ 
ែបប   និង មនលកខណៈទូលំទូ យេនះ  មនសំណួរមួយបនេចទេឡើងថ  ៖   េតើបទ 
បបញញត្តិៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី មនលកខណៈ្រគប់្រគន់   ែដលអនុញញ តឲយេគបេងកើតហីុបូ៉ែតក 
បនឬ ?   បទបបញញត្តិ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី ចមនលកខណៈ្រគប់្រគន់  ែដលអនុញញ តឲយ 
េគបេងកើតហីុបូ៉ែតកបន  ។   បុ៉ែន្ត  េ យេហតុថ បទបបញញត្តិៃន្រកមេនះ   មនភពពិបក 
កនុងករសិក ែស្វងយល់    េហើយេដើមបីឲយករអនុវត្ត្រកមេនះមនភពរលូន   និង មនករ 
យល់ដឹងបនទូលំទូ យពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋរមួទំង ម្រន្តីអនុវត្តផងេនះ    េទើប្រកម 
េនះ្រតូវេធ្វើករផ ព្វផ យមួយរយៈសិន ។  

មយ៉ងេទៀត បទបបញញត្តិមួយចំនួនៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី  េនមនភព្របទំង្របេទើស 
ជមួយនឹងបទបបញញត្តិៃននីតិជធរមន េហើយេដើមបីេ ះ្រ យនូវភព្របទំង្របេទើសគន         
េនះ      ្រកមេនះ្រតូវករចបប់មួយេផ ងេទៀត េដើមបីែណនំបែនថមពីករអនុវត្ត  េដើមបីឲយករ 
អនុវត្តមនភពរលូន   ។   ជករពិត ស់ ម្រ   ១៣០៥ ៃន្រកមរដបេវណីថមីបនបញជ ក់ 
ថ “ ្រកមេនះ្រតូវអនុវត្ត ចប់ពីេពលែដលកំណត់េផ ងេ យចបប់...”  ។      

ចបប់ែដលែចងអំពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីែដល្រតូវបនេ ថ  ចបប់ស្តពីីករ 
អនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណីនឹងកំណត់អំពីវធិនអន្តរកល   និងេធ្វើឲយមនភពចបស់ ស់ថេតើ 
បទបបញញត្តិ ខ្លះៃននីតិជធរមនែដល្រតូវេធ្វើករែកែ្រប  េហើយបទបញញត្តិ ខ្លះែដល្រតូវ 
លុបេចលេនះ   ។  
  ម្រ   ៥៤  ៃនចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណីបនែចងថ ” ១- េទះបីជសិទធិ 
្របតិេភគ្របតយក  ែដលបនកំណត់កនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី   បនេកើតេឡើងមុនកលបរេិចឆទ 
ៃនករអនុវត្តក៏េ យក៏សិទធិ្របតិេភគ្របតយក េនះមនអនុភពដូច ែដលបនកំណត់កនុង 
្រកមរដ្ឋបបេវណីែដរ េនេ្រកយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត្ត   ២- សិទធិហីុបូ៉ែតកេ យែផ្អកេលើ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  43                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ចបប់ភូមិបលឆន ំ   ២០០១  ្រតូវចត់ទុកជ   សិទធិហីុបូ៉ែតកេ យែផ្អកេលើ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
េនេ្រកយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត្ត ” ។  មរយៈម្រ េនះ   េទះបីជហីុបូ៉ែតក្រតូវបន 
បេងកើតេនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណីក៏េ យ    ក៏ នុភពៃនហីុបូ៉ែតក 
េនះ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីផងែដរ     មនន័យថ្រកមេនះបន្តទទួល 

គ ល់នូវ នុភពៃនហីុបូ៉ែតក   ែដលមនអតថិភព  េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត្ត្រកម 
រដ្ឋបបេវណី  ។  

ទនទឹមគន េនះែដរ     េ យ រែតភពសមបូរែបបៃនបទបបញញត្តិស្តីពីហីុបូ៉ែតក ែដល 
មនែចងកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីេនះេហើយ    េទើបចបប់េនះបនកំណត់ថ  ហីុបូ៉ែតកែដល្រតូវ 
បនបេងកើតេ យែផ្អកេលើចបប់ភូមិបលឆន ំ  ២០០១   ្រតូវប្តូរមកសថិតេនេ្រកមបទបបញញត្តិ 
ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី េនេ្រកយេពល្រកមេនះចប់េផ្តើមអនុវត្ត47  ។ 

ចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី្រតូវបន្របកសឲយេ្របើ    េ យ្រពះម ក ្រត 
េនៃថងទី ៣១ ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១១  និងបនចូលជធរមនេហើយ ។ បុ៉ែន្ត ម្រ  ៨៤ ៃន 
ចបប់េនះបនែចងថ  “  េ្រកយេពលចូលជធរមនេនទូទំង្របេទស   ចបប់េនះ្រតូវករ 
ផ ព្វផ យកនុងរយៈេពល ៦ (្របំមួយ) ែខេទើបអនុវត្ត ”  ។  ្រស័យេហតុេនះេហើយ  េទះ 
បីជចបប់េនះ្រតូវបន្របកសឲយេ្របើ   និង បនចូលជធរមនេហើយក៏េ យ  ក៏ចបប់េនះ 
េនមិនទន់ ចអនុវត្តបនេនេឡើយែដរ េហើយ្រតូវេធ្វើករផ ព្វផ យរយៈេពល ៦ ែខសិន 
េទើបចប់េផ្តើមអនុវត្ត  ។  
     សរបុមក  េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ   េទះបីជមនវត្តមន្រកមរដ្ឋបបេវណីថមីក៏េ យ 
ែត្រកមេនះ   េនែតមិនបនផ្តល់លទធភពស្រមប់ករបេងកើតកិចចសនយហីុបូ៉ែតកេឡើយ   ។   
 

ែផនកទី ២ តួអងគកនងុករអនុវត្ត 
ភពមិនចបស់ ស់កនុងករកំណត់ ជញ ធរមនសមតថកិចច  ែដល្រតូវទទួលបនទុក

េរៀបចំកិចចសនយហីុបូ៉ែតកជលិខិតយថភូត (កថខណ្ឌ ទី ១) និងករយល់ដឹងអំពីហីុបូ៉ែតក 
ពីសំ ក់្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុននេនមនក្រមិត (កថខណ្ឌ ទី ២) សុទធែតជបញ្ហ ្របឈម 

                                                 
47 ម្រ  ៥៤-២ ៃនចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  44                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ដល់ករអនុវត្តហីុបូ៉ែតក  ។   េតើគួរមនសំេណើ ដំេ ះ្រ យយ៉ងដូចេម្តច ចំេពះបញ្ហ  
្របឈមទំងេនះ ?  

 
កថខណ្ឌ ទី ១ ជញ ធរមនសមតថកិចច 

កិចចសនយហីុបូ៉ែតក ក៏មិនខុសពីកិចចសនយេផ ងេទៀតកនុងនីតិឯកជនផងែដរ   េដើមបី 
ឲយកិចចសនយេនះមនសុពលភព  និង ចអនុវត្តបនកនុងករណីែដលកូនបំណុលមិនបន 
សងបំណុលេនេពលដល់កំណត់សង   កិចចសនយេនះ្រតូវអនុវត្តេទ មករកំណត់របស់ 
ចបប់  ។  នីតិជធរមន  បនកំណត់អំពីលកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើតកិចចសនយហីុបូ៉ែតកេ យ 
បនែចងថ “  កិចចសនយហីុបូ៉ែតក  ្រតូវេរៀបចំ មរបូមន្តយថភូត   ចំេពះមុខ ជញ ធរមន 
សមតថកិចច ឬអនកចបប់ មន ក់ែដលមននីតិសមបទកនុងេរឿងេនះ   ។ កិចចសនយ្រតូវចុះបញជ ី 
េនអងគភពសុរេិយដី  ។  ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងករ ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតក និង 
ទ្រមង់ៃនករចុះបញជ ីនឹងកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ 48” ។   

មម្រ េនះ  បនែស្តងឲយេឃើញយ៉ងចបស់ថ  កិចចសនយហីុបូ៉ែតក ចំបច់្រតូវ 
េរៀបចំជរបូមន្តយថភូត   ែដល្រតូវេធ្វើេនចំេពះមុខ ជញ ធរមនសមតថកិចច    ឬ អនកចបប់ 

មន ក់ ែដលមននីតិសមបទ ។ បុ៉ែន្ត បញ្ហ ែដលេចទេឡើងេនះគឺថ ម្រ េនះរមួទំង 
ម្រ េផ ងេទៀតៃនចបប់េនះ មិនបនបញជ ក់ឲយបនចបស់   ថេតើ ជញ ធរមនសមតថកិចច 
ឬ អនកចបប់ មួយ ែដល្រតូវទទួលបនទុកកនុងករ ក់ែតង និង េរៀបចំកិចចសនយហីុបូ៉ែតក 

មរបូមន្តយថភូត(លិខិតយថភូត)េនះេទ  ។  ជករពិត ស់ នីតិជធរមនខងេលើ 
ក៏បនែចងបែនថមផងែដរថ ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងករ ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតកនិង 
ទ្រមង់ៃនករចុះបញជ ីនឹងកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ ។ មរយៈករ្រ វ្រជវនិងករ កសួរ 
េ យផទ ល់ជមួយម្រន្តីែដលទទួលបនទុកករងរចុះបញជ ីសិទធិ្របតិេភគ បនបញជ ក់ដូចៗ 
គន ថ  អនុ្រកឹតយែដលកំណត់អំពី ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងករ ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតក 
េនះេនពំុទន់្រតូវបនេរៀបចំេនេឡើយ  ។ 
 កនុងខណៈេពលែដលអនុ្រកឹតយេនះ   េនពំុទន់្រតូវបនេរៀបចំេនេឡើយ  បននំឲយ 
មនសំណួរេលើកេឡើងថ៖ េតើ ជញ ធរមនសមតថកិចច ឬអនកចបប់ មួយែដល្រតូវទទួល 
បនទុកកនុងករ ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតកជលិខិតយថភូត ? 
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 ម្រ  ២០១ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  45                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

 េ យេហតុថ  កនុងេពលបចចុបបនន េនពំុទន់មនចបប់   ឬ លិខិតបទ ្ឋ ន មួយ 
មកបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់អំពី ជញ ធរមនសមតថកិចច ែដល្រតូវទទួលបនទុកនូវភរកិចច 
េនះ    បនេធ្វើឲយបញ្ហ ៃនករកំណត់អំពី ជញ ធរ ែដល្រតូវទទួលបនទុក ក់ែតងកិចចសនយ 
ហីុបូ៉ែតក េនែតជបញ្ហ ដ៏ច្រមូងច្រមស់   និង បេងកើតបនជបញ្ហ ្របឈមដល់ករអនុវត្ត 
កិចចសនយហីុបូ៉ែតករហូតដល់បចចុបបនន  ។  

ជទម្ល ប់ៃនករអនុវត្ត   េយើងសេងកតេឃើញថ  ជញ ធរមូល ្ឋ ន (អភិបល  ្រសុក  
ខណ្ឌ  ឬ េម ឃំុ េចសងក ត់) គឺជតួអងគយ៉ងសំខន់កនុងករបញជ ក់េលើលិខិតសញញ េផ ងៗ ។ 
េហតុដូេចនះ  េតើគួរផ្តល់សមតថកិចចកនុងករ ក់ែតង  និង េរៀបចំកិចចសនយហីុបូ៉ែតកជលិខិត 
យថភូតឲយេទ ជញ ធរមូល ្ឋ នឬ ?   ទក់ទងនឹងករផ្តល់សមតថកិចចេនះ  េទឲយ ជញ ធរ 
មូល ្ឋ ន  កលពីៃថងទី ០៩ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០០៥  ្រកសួងម ៃផទ   និង ្រកសួងេរៀបចំែដន 
ដីនគរបូនីយកមម  និង  សំណង់ បនេចញ្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ ២១៥្របក/ដនស.មផ 
ស្តីពីតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋបលឃំុ សងក ត់កនុងករចុះបញជ ីដីធ្លី  ។ ្របករ ៩  
ៃន្របកសអន្តរ្រកសួងេនះបនែចងថ “  អភិបល្រសុក ខណ្ឌ    ឬ េមឃំុេចសងក ត់ជអនក 
បញជ ក់េលើលិខិតសញញ េផ ងៗ ដូចជ...ហីុបូ៉ែតក  កិចចសនយជួលរយៈេពលែវង   កិចចសនយ 
បេងកើតេសវភព ផលុបេភគ  ្រស័យេលើករ្រពមេ្រព ងរបស់គូភគី...” ។ ម្របកសេនះ 
បនបង្ហ ញថ     ជញ ធរមូល ្ឋ ន  ក៏្រតូវបនចបប់ផ្តល់សិទធិឲយយ៉ងេពញេលញកនុងករ 
បញជ ក់េលើលិខិតសញញ េផ ងៗ រមួទំងកិចចសនយហីុបូ៉ែតកផងែដរ  ។  

ករ្របគល់សមតថកិចចកនុងករ ក់ែតង     និង  េរៀបចំកិចចសនយហីុបូ៉ែតកជលិខិត 
យថភូតេទឲយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន   ពិតជជេ្រមើសដ៏ល្អ    េ្រពះថ   ជញ ធរមូល ្ឋ នគឺជ 

ជញ ធរែដលេនជិត្របជពលរដ្ឋបំផុត  ។   េហតុដូេចនះេហើយ  ល់ករ ក់ែតង  និងករ 
េរៀបចំកិចចសនយហីុបូ៉ែតកជលិខិតយថភូត    េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ននឹងមនភពចបស់ 

ស់ េ យេហតុថ ជនិចចជកល  ម្រន្តីមូល ្ឋ នទំងេនះ ែតងែតទទួលបននូវព័ត៌មន 
្រគប់្រជុងេ្រជយអំពីអត្តសញញ ណអចលនវតថុ ែដលជកមមវតថុៃនកិចចសនយ   អត្តសញញ ណ 
គូភគីៃនកិចចសនយ  រមួទំងចំណុចសំខន់ៗដៃទេទៀត  ។   មយ៉ងេទៀត ករផ្តល់សមតថកិចច 
េទឲយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ក៏បនផ្តល់ភពងយ្រសួលដល់្របជពលរដ្ឋផងែដរ កនុងករេសនើសំុ 

ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតក   ។  ករផ្តល់សមតថកិចចេនះ ចេធ្វើឲយកិចចករងរសេ្រមចបន 
ឆប់រហ័ស    និង ្របកបេ យ្របសិទធិភពខពស់ ែដល ចចូលរមួកត់បនថយករចំ យ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  46                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

េពលេវ   និង ្របក់កសរបស់្របជពលរដ្ឋេទៀតផង  ។  
  េតើករផ្តល់សមតថកិចចកនុងករ ក់ែតង និង ករេរៀបចំកិចចសនយហីុបូ៉ែតកជលិខិត 

យថភូតេទឲយ ជញ ធរមូល ្ឋ នពិតជជេ្រមើសដ៏ល្អែមនឬ ?   
 េបើេយើងពិចរ ឲយបនល្អិតល្អន់េទ ករ្របគល់សមតថកិចចេនះ   េទឲយ ជញ ធរ 
មូល ្ឋ ន  ពំុែមនជជេ្រមើសដ៏ល្អេឡើយ    េ្រពះថ   ជញ ធរមូល ្ឋ ន ្រតូវទទួលបនទុក 
ករងររដ្ឋបលជេ្រចើនរចួេទេហើយ      ្រស័យេហតុេនះ    ជញ ធរមូល ្ឋ ននឹងពំុមន 
លទធភព ឬ េពលេវ ្រគប់្រគន់េដើមបីទទួលភរកិចចេនះបែនថមេទៀតេឡើយ ។ 

មយ៉ងេទៀត   សមតថភព   និង  ជំនញវជិជ ជីវៈរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ក់េនមន 
ក្រមិតេនេឡើយ    បូករមួទំងកង្វះនូវករបណ្តុ ះប ្ត ល    និង  ករែណនំលម្អិតអំពីករ 

ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតកពីរដ្ឋបលសុរេិយដីថន ក់ក ្ត លផងេនះ  នឹងេធ្វើឲយ ជញ ធរ 
មូល ្ឋ នកន់ែតមិន ចទទួលបនទុកនូវភរកិចចេនះ   ។    េហតុដូេចនះ    ករ្របគល់ភរកិចច 
េនះេទឲយ ជញ ធរមូល ្ឋ ននឹងនំឲយមន និភ័យខពស់ ដល់្របជពលរដ្ឋែដលជភគីៃន 
កិចចសនយ  ។ 

បទបបញញត្តិៃននីតិជធរមនខងេលើ បនែចងថ “  កិចចសនយហីុបូ៉ែតក...្រតូវេរៀបចំ 
មរបូមន្តយថភូត  ចំេពះមុខអនកចបប់ មន ក់ ែដលមននីតិសមបទកនុងេរឿងេនះ...” ។  

េយង មបទបបញញត្តិេនះ     ករេរៀបចំកិចចសនយហីុបូ៉ែតកេទ មរបូមន្តយថភូត ចេធ្វើ 
េនចំេពះមុខអនកចបប់ មន ក់ែដលមននីតិសមបទបន  ។   

េ យេហតុថ    េមធវគឺីជអនកចបប់ ែដលទទួលបននូវករបណ្តុ ះប ្ត ល   និង 
មនជំនញវជិជ ជីវៈែផនកចបប់ទូលំទូ យ    េហតុដូេចនះ  ៖  េតើសមតថកិចចកនុងករ ក់ែតង    
និង េរៀបចំកិចចសនយហីុបូ៉ែតកជលិខិតយថភូតគួរផ្តល់េទឲយេមធវែីដឬេទ ? 

ែផ្អក មេគលករណ៍ចបប់  ករ្របគល់សមតថកិចចេនះេទឲយេមធវ ី  គឺមិន ចេធ្វើ 
េទបនេឡើយ  េ្រពះថ   េមធវមិីនែមនជ ជញ ធរមនសមតថកិចចែដលទទួលបននូវករ 
េធ្វើ្របតិភូកមមអំ ចពីរដ្ឋ    ឬ ជ ជញ ធរមនសមតថកិចច   ែដលបំេពញភរកិចចកនុងនមរដ្ឋ 
េឡើយ  ។  ម៉យងេទៀត  េមធវក៏ីមិនបន ក់្របក់តមកល់ស្រមប់ធនករទទួលខុស្រតូវ 
កនុងករបំេពញមុខងររបស់ខ្លួនេនះែដរ  ។   

ជំុវញិបញ្ហ  ៃនករ ក់្របក់តមកល់េដើមបីធនករទទួលខុស្រតូវកនុងករ ក់ែតង ឬ 
េរៀបចំលិខិតសញញ េផ ងៗេនះ   គឺមនែត រករបុ៉ីេ ្ណ ះ     ែដលបន ក់្របក់តមកល់ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  47                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ស្រមប់ធនករទទួលខុស្រតូវកនុងករបំេពញមុខងររបស់ខ្លួន
49   ។    អញជ ឹង   េតើគួរផ្តល់ 

សមតថកិចចកនុងករេរៀបចំ  និង ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតកជលិខិតយថភូតេទឲយ រករ ី
ែដរឬេទ  ?   

សញញ ណៃន រករ ីកនុងករបញជ ក់េលើលិខិតគតិយុត្តបនចប់បដិសនធិ ជយូរមក 
េហើយេ យមនែចងកនុង្រពះ ជ្រកមេលខ ៩១០ ន.ស ចុះៃថងទី ៤ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ១៩៥៤ ។ 
េ្រកយមកសញញ ណេនះ   ក៏្រតូវបនែចង ជបន្តបនទ ប់កនុងលិខិតបទ ្ឋ នេផ ងៗ  ដូចជ  
អនុ្រកឹតយេលខ  ៥០៥  អន្រក.តត  ស្តីពីករផ្តល់សមតថកិចចបែនថម ជ រករដីល់េមធវៃីន 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ   និង  អនុ្រកឹតយេលខ ១៤៤ អន្រក.បក ស្តីពីករទទួល គ ល់មនទីរ 

រករ ី េអច-បី៊-េអស ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។  កនុង្រពះ ជ្រកម និងលិខិតបទ ្ឋ ន 
ដូចបនេលើកេឡើងខងេលើ សុទធែតបនបញជ ក់ពីមុខងរ  និង តួនទីរបស់ រករកីនុងករ 

ក់ែតង     និង  បញជ ក់េលើលិខិតគតិយុត្ត    ។    ករ្របគល់សមតថកិចចកនុងករ ក់ែតង 
កិចចសនយហីុបូ៉ែតកេទឲយ រករ ីគឺជដំេ ះ្រ យដ៏ល្អ េ្រពះថ េ្រកពីករ ក់្របក់ 
តមកល់េដើមបីធនករទទួលខុស្រតូវកនុងករបំេពញមុខងររបស់ខ្លួន  រករ ី  គឺជបុគគល 
ែដលមនជំនញវជិជ ជីវៈចបស់ ស់ផងែដរ   ។    
 ដូចេនះ  ល់ករ ក់ែតង   ឬករបញជ ក់កិចចសនយហីុបូ៉ែតកនឹងផ្តល់នូវទំនុកចិត្ត 
និង  មនសុវតថិភពខពស់ ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ជអនកទទួលេស     ។   េលើសពីេនះេទៀត  

រករ ី  គឺជម្រន្តី ធរណៈ ែដលទទួលបននូវករេធ្វើ្របតិភូកមមអំ ចពីរដ្ឋកនុងករ 
បញជ ក់េលើលិខិតសញញ េផ ងៗ50 ។ ទនទឹមគន េនះែដរ េដើមបីបំេពញមុខងររបស់ខ្លួន រករ ី 
ក៏្រតូវេរៀបចំជមនទីរ រករ ី51 េហើយ្របសិនេបើមនបញ្ហ មួយេកើតេឡើងែដលប ្ត ល 
មកពីករបំេពញករងរេនះ ល់ករទទួលខុស្រតូវគឺជករទទួលខុស្រតូវរមួេ្រកមរបូភព 
ជ ថ ប័នែតម្តង  ។  
         េទះបីជមនផល្របេយជន៍មួយចំនួន    កនុងករផ្តល់សមតថកិចច ក់ែតងកិចចសនយ 

                                                 
49 ម្រ   ៤ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ  ៥០៥ អន្រក.បក   ស្តីពីករផ្តល់សមតថកិចចបែនថមជ រករដីល់េមធវៃីនគណៈេមធវៃីន្រពះ ជ  
ច្រកកមពុជ និង ម្រ  ៥ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ១៤៤ ស្តីពីករទទួល គ ល់មនទីរ រករ ីេអច-បី៊-េអសៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ(មនភជ ប់ 
ជូនកនុងឧបសមព័នធទី ៤ 
50 ម្រ  ២ៃនអនុ្រកឹតយេលខ   ៥០៥   អន្រក.បក  ស្តីពីករផ្តល់សមតថកិចចបែនថមជ រករដីល់េមធវៃីនគណៈេមធវៃីន្រពះ ជ  
ច្រកកមពុជ 
51 ម្រ  ៦ ៃន្រពះ ជ្រកមេលខ ៩១០ នស.ចុះៃថងទី ០៤ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ១៩៥៤ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  48                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ហីុបូ៉ែតកេទឲយ រករក៏ីពិតែមន ែតករផ្តល់ភរកិចចេនះ  េទឲយ រករ ីក៏ ចមនបញ្ហ  
មួយចំនួនផងែដរ េ្រពះថ  ចំនួន រករេីនកមពុជកនុងេពលបចចុបបនន  េនមនតិចតួចេន 
េឡើយ  ។ ដូចេនះ   ករ ក់ែតង និងករេរៀបកិចចសនយហីុបូ៉ែតក េ យ រករនឹីងពំុមន 
លទធភព្រគប់្រគន់េដើមបីេឆ្លើយតបេទ មត្រមូវករឲយេពញេលញ      និង ទន់េពលេវ  
េឡើយ  ។  មយ៉ងេទៀត  ករ ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតក  ករ ក់បនទុក និងករេលើកែលង 
បនទុកហីុបូ៉ែតកេ យ រករនឹីងមនតៃម្លខពស់   ។    ដូចេនះ    ស្រមប់្របជពលរដ្ឋទំង 

យ ែដលមនជីវភពខ្វះខត   និង រស់េន មទីជនបទ ច់្រសយលនឹងមិនមន 
លទធភពមកទទួលេស ែដលផ្តល់េ យ រករេីឡើយ  ។ 

ជរមួមក  េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ ករកំណត់អំពី ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងករ 
ក់ែតង    និង  េរៀបចំកិចចសនយហីុបូ៉ែតកជលិខិតយថភូត  េនមនលកខណៈ្រព ំេន 

េឡើយ  ។  េ យ រែតភព្រព ំេនះេហើយ    ែដលបេងកើតបនជបញ្ហ ្របឈមដល់ករ 
ក់ឲយអនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតករហូតដល់េពលបចចុបបនន   ។    េដើមបីរមួចំែណកេធ្វើឲយមន 

ភពចបស់ ស់អំពីករកំណត់ ជញ ធរែដល្រតូវទទួលបនទុកនូវភរកិចចេនះ      េយើងសូម 
ផ្តល់ជវភិគទនគំនិតមួយចំនួនដូចតេទេនះ ។   

រហូតមកដល់េពលេនះ េនពំុទន់មនចបប់   ឬ លិខិតបទ ្ឋ ន មួយជក់ ក់ 
កំណត់អំពី ជញ ធរែដល្រតូវទទួលបនទុកនូវភរកិចចេនះេនេឡើយ ។ ដូចេនះ ជបឋម  េយើង 
គួរេរៀបចំឲយមននូវចបប់ ឬលិខិតបទ ្ឋ នជក់ ក់  និង ច់េ យែឡកមួយែដលកំណត់ 
អំពី ជញ ធរែដល្រតូវទទួលបនទុកភរកិចចេនះ ។  ចបប់ ឬបទ ្ឋ នេនះ គួរែតបញជ ក់ឲយបន 
ចបស់   ថេតើ ជញ ធរមនសមតថកិចច មួយ ែដល្រតូវទទួលបនទុកកនុងករ ក់ែតង   និង  
េរៀបចំកិចចសនយហីុបូ៉ែតកជលិខិតយថភូត ។  

កនុងេពលបចចុបបនន      េយើងសេងកតេឃើញថ  ជញ ធរមូល ្ឋ ន   និង រករេីនែត 
បំេពញមុខងរេនះជន់គន េនេឡើយ   ។  ដូចេនះ  ចបប់ ឬលិខិតបទ ្ឋ នេនះគួរែបងែចក 
សមតថកិចចឲយបនចបស់ ស់រ ង ជញ ធរមូល ្ឋ ន    និង រករ ី  ។  លកខខណ្ឌ ៃនករ 
ែបងែចកសមតថកិចចេនះ    គួរែផ្អកេលើតៃម្លៃនវតថុែដលជកមមវតថុៃនកិចចសនយ     េហើយែដល 
 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  49                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

គំនិតេនះក៏មនលកខណៈ្រសបគន ផងែដរេទនឹង ម រតីៃនក្រមរដ្ឋបបេវណីចស់52 ។ 
ចំេពះកិចចសនយទំង យ    ែដលមនតៃម្លទប  (គួរកំណត់តៃម្លឲយបនជក់ 

ក់)សមតថកិចចកនុងករ ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតក      គួរ្របគល់េទឲយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
េ្រពះថកនុងេពលបចចុបុបនន ជញ ធរមូល ្ឋ នែតងែតបនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករបញជ ក់ 
េលើលិខិតគតិយុត្ត េហើយចំនួន រករេីនកមពុជកនុងេពលបចចុបបនន ក៏េនមនចំនួនតិចតួច  
និង ពំុទន់ ចេឆ្លើយតបេទ មត្រមូវករឲយបនេពញេលញេនេឡើយ  ។    

សមតថកិចចរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន      ក៏គួរេធ្វើករែបងែចកឲយ ច់ពីគន ផងែដររ ង  
េមឃំុ េចសងក ត់ និងអភិបល ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េ យកំណត់ថេតើ ចំនួនទឹក្របក់បុ៉នម ន 
ែដល ជញ ធរថន ក់ឃំុសងក ត់មនសមតថកិចចេហើយចំនួនទឹក្របក់បុ៉នម ន ែដលអភិបល ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ មនសមតថកិចចេនះ   ។  េលើសពីេនះ គួរេរៀបចំឲយមនករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ 

ជញ ធរមូល ្ឋ នេដើមបីព្រងឹងសមតថភព    និង   ករទទួលខុស្រតូវរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
ឲយកន់ែតមនភពល្អ្របេសើរផងែដរ  ។ 

ផល្របេយជន៍ៃនករែបងែចកសមតថកិចចឲយបនចបស់ ស់      រ ង ជញ ធរមូល 
្ឋ ន     និង រករេីនះ នឹងជួយជ្រមុញឲយេគលនេយបយកត់បនថយភព្រកី្រករបស់ 
ជរ ្ឋ ភិបលកន់ែតមន្របសិទធិភព    េ យេហតុថ    ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន ម 

ទីជនបទ ច់្រសយលឆង យៗ ពំុចំបច់ចំ យនូវេពលេវ   និង ្របក់កសេ្រចើនមក 
េធ្វើកិចចសនយហីុបូ៉ែតកេនចំេពះមុខ រករេីឡើយ    ។   េលើសពីេនះេទៀត  ករែបងែចក 
សមតថកិចចឲយបនចបស់ ស់េនះ      ក៏ ចេជៀស ង  នូវករបំេពញករងរជន់គន រ ង 

ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង រករផីងែដរ  ។  
ចំេពះ រករវីញិ គួរទទួលបនទុក ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតកទំង យ ែដល 

មនតៃម្លខពស់ (គួរកំណត់តៃម្លឲយបនជក់ ក់)   េហើយេទៃថងអនគត    ្របសិនេបើចំនួន
រករេីនកមពុជមនចំនួនេ្រចើន្រគប់្រគន់   និង ចេឆ្លើយតបេពញេលញេទ មត្រមូវ

ករេនះ     ល់ករ ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតក គួរផ្តល់ឲយ រករនូីវសមតថកិចចផ្ត ច់មុខ 
េដើមបីផ្តល់នូវទំនុកចិត្ត  និង សុវតថិភពខពស់ស្រមប់អនកទទួលេស    ។    
                                                 
52  ម្រ  ៩៤៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់បនកំណត់ថ “ លិខិតទំង យ្រគប់្របេភទែដលមនតៃម្ល្រតឹមឬេលើសពី ២០០.០០០េរៀល 

េឡើងេទ្រតូវឲយេទ រករបីញជ ក់ មទ្រមង់ៃនករេធ្វើ ជីវកមមរបស់េគ  ពី ៥០.០០០េរៀល ដល់ ២០០.០០០េរៀល្រតូវឲយេទេច ្វ យ 
្រសុកៃន េខត្តខងលំេនៃនភគី មន ក់បញជ ក់ េ្រកមពី ៥០.០០០ ចុះមក ភគីចង់យកេទឲយេមឃំុ ឬេច ្វ យ្រសុកបញជ ក់ ឬ 
ឲយ រករបីញជ ក់ក៏បន, មចិត្ត ” ។ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  50                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

េលើសពីេនះេទៀត      េយើងគួរេរៀបចំឲយមននូវបទ ្ឋ ន មួយ  ែដលកំណត់អំពី 
េ ហុ៊យេស  របស់ រករឲីយបនសមរមយផងែដរ     េដើមបីេជៀស ងទំនស់ ែដល ច 
េកើតេនេពលេ្រកយ ។ 
 ទនទឹមគន េនះែដរ  េយើងគួរេធ្វើករផ ព្វផ យអំពីវជិជ ជីវៈ រករេីដើមបីឲយ្របជពល
រដ្ឋទូេទបន គ ល់  និងឈនេទដល់ករអនុវត្តឲយបនទូលំទូ យ  ។  កនុងន័យេនះែដរ 
េដើមបីឲយមនភពចបស់ ស់កនុងករែបងែចកសមតថកិចចរ ង ជញ ធរមូល ្ឋ ន  និង រករ ី 
ចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈ រករ ីែដលកំពុងសថិតេនជេសចក្តី្រពងេនេឡើយ   គួរយកចិត្តទុក 

ក់អំពីបញ្ហ េនះផងែដរ  ។  េ្រកពី ជញ ធរមនសមតថកិចច   ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុគឺជតួអងគ 
យ៉ងសំខន់ផងែដរកនុងករអនុវត្តហីុបូ៉ែតក   ។  េតើ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុននេនកមពុជមន 
ករេពញនិយមអនុវត្តហីុបូ៉ែតកឬេន ? 

 
កថខណ្ឌ ទី ២ ្រគឹះ ថ នហរិញញវតថ ុ

ហីុបូ៉ែតក គឺជ្របតិេភគអចលនវតថុ  ែដលមនលកខណៈ មញញជងេគេ យមិន 
ត្រមូវឲយមនករ្របគល់នូវអចលនវតថុ   ដូចជ   ករបញច ំ   េហើយក៏មិនត្រមូវឲយ្របគល់នូវ 
ប័ណ្ណ  ដូចជ  ករ ក់ធនផងែដរ   េពលគឺ្រតឹមេធ្វើេលខចរកឹ និង ចុះបញជ ីេនអងគភព 
សុរេិយដីបុ៉េ ្ណ ះ  ។ 

េ្រកយពីបនែស្វងយល់ពី ថ ប័នកមមសិក   និង មករ កសួរម្រន្តីចបប់ែដល 
បេ្រមើករងរេន ម្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុេផ ងៗបនបញជ ក់ថ    ជទិដ្ឋភពជក់ែស្តងមន 
ករអនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតកតិចតួចបំផុត ។ 
        េតើេ យមូលេហតុអ្វីែដលនំឲយ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ (មច ស់បំណុល) និយមេ្រជើសេរ ើស
យកករអនុវត្ត្របេភទៃន្របតិេភគអចលនវតថុេផ ងេទៀត េ យមិនអនុវត្តហីុបូ៉ែតក ? 

េបើេយើងពិនិតយេមើលពីរបបគតិយុត្តៃនហីុបូ៉ែតក      ្របេភទៃន្របតិេភគអចលនវតថុ 
មួយេនះ  អនុញញ តឲយមនមច ស់បំណុលេ្រចើនេនេលើ្រទពយែតមួយបន  ។  មនន័យថ    
កូនបំណុល ចយក្រទពយ ែដល ក់ហីុបូ៉ែតករចួេហើយេនះ       េទបេងកើតហីុបូ៉ែតកជមួយ 
មច ស់បំណុលេផ ងេទៀតបន  ។ កនុងខណៈេពល ែដល្របព័នធែចករែំលកព័ត៌មនឥណទន 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  51                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ស្តីពីកូនបំណុល   ក៏ដូចជ អំពីអចលនវតថុ េនកមពុជេនមនក្រមិតេនេឡើយ     េនះមច ស់
បំណុលហីុបូ៉ែតក នឹងមនភព ែរកកនុងករផ្តល់ឥណទន  ដល់កូនបំណុលេ យអនុវត្ត 
កិចចសនយហីុបូ៉ែតក53 ។ 
         េលើសពីេនះេទៀត េ យ រកិចចសនយហីុបូ៉ែតក ចអនុញញ តឲយមនមច ស់បំណុល 
េ្រចើនេលើ្រទពយែតមួយេនះេហើយ      ដូចេនះ    ្របសិនេបើកូនបំណុលមិនបនសងបំណុល 
េនេពលដល់កំណត់សងេទ    មច ស់បំណុលទំងអស់នឹង្រតូវចូលរមួកនុងដំេណើ រករៃនករ 
អនុវត្តេ យបងខំ មផ្លូវតុ ករ    ែដល នឹងេធ្វើឲយករអនុវត្ត   កន់ែតមនលកខណៈសមុគ 

ម ញ  និង្រតូវចំ យេពលេវ យ៉ងេ្រចើនស្រមប់មច ស់បំណុល    ។  ទនទឹមគន េនះែដរ   
កនុងខណៈេពលែដលសមតថភពៃនករ យតៃម្លអចលនវតថុ  េនពំុទន់មនភពជក់ ក់ 
េនេឡើយ ែដល្របករេនះនឹងេធ្វើឲយលទធភពកនុងករទទួលបនសំណងរបស់មច ស់បំណុល 
ែដលមនលំ ប់េ្រកយ កន់ែតមន និភ័យខពស់  ។ 

លកខណៈៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតក     គឺមិនត្រមូវឲយកូនបំណុល្របគល់្រទពយ   ឬ ប័ណ្ណ
កមមសិទធិេទមច ស់បំណុលេឡើយ   ។  េហតុដូេចនះ  េបើេយើងពិនិតយេមើលពី ថ នភពរបស់
មច ស់បំណុលគឺ ក់ដូចជ ច្របឈមេទនឹង និភ័យខពស់ េ យ រែត កូនបំណុល 
េនែត ចចត់ែចង្រទពយរបស់ខ្លួនបនេ យេសរ ី54   ដូចជ  ករេធ្វើអនុបបទន  ឬ បេងកើត 
ជសិទធិភណ្ឌិ កេផ ងៗេលើអចលនវតថុេនះជេដើម   ។   ចំេពះករបញច ំ  មច ស់បំណុល
បនទទួលនូវករកន់កប់្រទពយ    េហើយែថមទំង ចមនសិទធិ ្រស័យផលពី្រទពយេនះ 
េទៀតផង  ្របសិនេបើមនករ្រពមេ្រព ងពីកូនបំណុល55 ។  រឯី  ករ ក់ធនវញិ យ៉ង 
េ ច ស់មច ស់បំណុលទទួលបននូវប័ណ្ណកមមសិទធិ  និង ច ងំនូវ ល់សកមមភព 
ចត់ែចងននេនេលើ្រទពយ ែដល ចបងកឲយមន និភ័យ និងប៉ះពល់ដល់ផល
្របេយជន៍របស់ខ្លួន ។          េតើករមិននិយមអនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតកពីសំ ក់្រគឹះ

ថ នហិរញញវតថុននេនះគឺេ យ រែតកិចចសនយហីុបូ៉ែតកផ្តល់ និភ័យខពស់ កនុងករ
ទទួលបន្របក់សំណងែមនឬ ?   េនេពលែដលេយើងពំុទន់េធ្វើករសិក ឲយបនសីុ 
                                                 
53 ្រប សន៍របស់ម្រន្តីចបប់  ែដលប្រមីករងរេនធនគរពណិជជមួយ 
54

 អនកែដលមនសិទធិេលើដី មរយៈកិចចសនយ…ហីុបូ៉ែតក មិន ច ងំ មឃត់មច ស់ដីមិនឲយលក់ ឬេផទរដីេនះ…។ (េសៀវេភក្រមង 
សំណួរ-ចេម្លើយអំពីបញ្ហ ដីធ្លី  ចបប់ភូមិបល  សិទធិេលើដីធ្លី  និង ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី ែដលេរៀបចំេ យអងគករ EWMI-Cambodia- 
េបះពុមភេលើកទី ១  ែខ ធនួ  ឆន ំ២០០៩-ទំព័រ ៥៦) ។ 
55 ម្រ  ២១២ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  52                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ជេ្រម េនះេយើងនឹងេធ្វើករ យតៃម្លេ យលំេអៀង និងភ័ន្ត្រចឡំថ ករបញច ំ និងករ ក់ 
ធនផ្តល់សុវតថិភពស្រមប់មច ស់បំណុលជងហីុបូ៉ែតក    បុ៉ែន្ត  ្រគន់ែតជករសននិ ្ឋ ន 
េ យែផ្អកេលើសំបកេ្រកបុ៉េ ្ណ ះ     ។    ហីុបូ៉ែតកគឺជ្របតិេភគភណ្ឌិ ក ែដលេបើកឲយ 
មច ស់បំណុលប្តឹងសំុឲយលក់អចលនវតថុេនះ      េនេពលែដលដល់កំណត់សង     េទះជ 
អចលនវតថុេនះេនេលើៃដជន ក៏េ យេដើមបីយក្របក់មកសងខ្លួន  និង មច ស់បំណុល 
ដៃទេទៀតែដលជអនកមនបុព្វសិទធិ និង បុរមិេ យមិនដកអចលនវតថុេនះពីកមមសិទធិករ56  
។ ហីុបូ៉ែតកបេងកើតបនជសិទធិភណ្ឌិ កែដលភជ ប់នឹងអចលនវតថុេនះ   េហើយមច ស់បំណុល  
មនសិទធិបន្តករទមទរយក្រទពយេនះេទលក់េដើមបីទទួលបនសំណងមុនមច ស់បំណុល
េផ ងេទៀត      េទះបីជ្រទពយេនះ្រតូវបនេធ្វើអនុបបទនក៏េ យ57  ។ 

មនែតអចលនវតថុបុ៉េ ្ណ ះ   េទើប ចជកមមវតថុៃនហីុបូ៉ែតកបន  ។   េ យ រែត 
ភពនឹងថកល់ និង មិន ចផ្ល ស់ទីបនរបស់អចលនវតថុ  េនះនឹងេធ្វើឲយកូនបំណុលពិបក
ផ្ល ស់ប្តូរកែន្លង ឬយក្រទពយេនះេទទីឆង យ    ។    េហតុដូេចនះ   ឲយែតករេរៀបចំកិចចសនយ 
ហីុបូ៉ែតកេនះ  បនេធ្វើ្រតឹម្រតូវេទ មករកំណត់របស់ចបប់ និងបនចុះបញជ ីេនអងគភព 
សុរេិយដី គឺមច ស់បំណុលនឹងមនសិទធិេពញេលញេលើ្រទពយែដល ក់ហីុបូ៉ែតកេនះ  ។ 
 ជរមួមក    េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ ករមិនអនុវត្តហីុបូ៉ែតកពីសំ ក់្រគឹះ ថ ន 
ហិរញញវតថុេផ ងៗ  មិនែមនេ យ រហីុបូ៉ែតកេធ្វើឲយមច ស់បំណុលមន និភ័យខពស់េនះ 
េទ     បុ៉ែន្ត   ជករនិយមអនុវត្តេទ មទម្ល ប់របស់មច ស់បំណុលជមួយនឹង្របតិេភគ 
អចលនវតថុេផ ងេទៀត  និង ករយល់មិនបនចបស់ ស់ពីហីុបូ៉ែតកេទវញិ ។           
          ដូចអ្វីែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ ករមិនអនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតកមិនែមនេ យ 

រកិចចសនយហីុបូ៉ែតកេធ្វើឲយមច ស់បំណុលមន និភ័យខពស់េនះេទ បុ៉ែន្ត េ យ រែត 
ករយល់ដឹងពីហីុបូ៉ែតកមិនបនសីុជេ្រមេទវញិ ។ េហតុដូេចនះ ជសំេណើ ដំេ ះ្រ យ 
ចំេពះបញ្ហ េនះ  ជបឋម    េយើងគួរេធ្វើករប្រញជ បករយល់ដឹងអំពីសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក 
កនុងចំេ មតួអងគសំខន់ៗ    ែដលមនករពក់ព័នធេ យផទ ល់ នឹងកិចចសនយហីុបូ៉ែតក   

                                                 
56

 ម្រ  ១៩៨ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ 
57 អនកឲយខចី្របក់មនសិទធិប្តឹងេទតុ ករ...ឲយអនកទទួលករេផទរសិទធិេគរពសិទធិភណ្ឌិ ក (សិទធិ្របតយក ) ែដលអនកឲយខចី្របក់មនសិទធិ 
េលើដីេនះ មរយៈ...កិចចសនយអីុបូ៉ែតក...។  (េសៀវេភក្រមងសំណួរ-ចេម្លើយអំពីបញ្ហ ដីធ្លី   ចបប់ភូមិបល  សិទធិេលើដីធ្លី    និង 
ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី ែដលេរៀបចំេ យអងគករ EWMI-Cambodia- េបះពុមភេលើកទី ១ ែខ ធនួ  ឆន ំ២០០៩-ទំព័រ ៥៦) ។ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  53                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

ដូចជ ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ និង ជញ ធរមនសមតថកិចចែដល្រតូវទទួលបនទុក  ។  
េនេពលែដលសញញ ណៃនហីុបូ៉ែតក្រតូវបនយល់ចបស់ េយើងេជឿជក់ថ ្រគឹះ ថ ន 
ហិរញញវតថុនននឹងផ្ល ស់ប្តូរទម្ល ប់ៃនករអនុវត្ត  េហើយប្តូរមកអនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតកវញិ 
ជមិនខន ។   

ទនទឹមគន េនះ  េយើងគួរេរៀបចំឲយមននូវេគលករណ៍  និង នីតិវធីិលម្អិតស្រមប់ករ 
អនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតកឲយបនចបស់ ស់រមួទំងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ្របព័នធចបប់ 
និង    ្របព័នធយុត្តិធម៌ស្រមប់ធនសុវតថិភពដល់មច ស់បំណុល កនុងករទទួលបន្របក់
សំណងពីកូនបំណុលរបស់ខ្លួន  ។ 
 េលើសពីេនះេទៀត   រដ្ឋបលសុរេិយដី  គឺជតួអងគែដលមនករពក់ព័នធដ៏សំខន់
ផងែដរកនុងករចុះបញជ ី និងេលើកែលងបនទុកហីុបូ៉ែតក  ។   ថ ប័នេនះ  គួរយកចិត្តទុក ក់
និង ព្រងឹងករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនផងែដរ   េនេពលមនករេធ្វើេលខចរកឹ   ករ ក់ 
និង ករេលើកែលងបនទុកៃនហីុបូ៉ែតក និង កររក ទុកនូវឯក រេផ ងៗ េដើមបីជភស្តុ ង
យ៉ងរងឹមំកនុងករករពរសិទធិរបស់មច ស់បំណុល   និង  កូនបំណុល   ។  េ្រកពីេនះ   ករ 
េរៀបចំឲយមននូវ្របព័នធែចករែំលកព័ត៌មនឥណទន ស្តីពីកូនបំណុល កនុងចំេ ម ថ ប័ន 
ហិរញញវតថុនន   េ យរក ករសមង ត់នូវព័ត៌មនទំងេនះ   ឲយបន្រតឹម្រតូវេដើមបីផ្តល់នូវ 
ទំនុកចិត្តដល់មច ស់បំណុល េនេពលមនករផ្តល់ឥណទន គឺជេរឿងែដលមនភពចំបច់ 
ផងែដរ ។ 
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កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  54                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
សរបុមកេយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ    ហីុបូ៉ែតកមិនែមនជសញញ ណថមីែដលេទើប

ែតមនកនុងេពលបចចុបបននេនះេទ គឺថសញញ ណេនះបនកេកើតជយូរមកេហើយកនុង្រកម
រដ្ឋបបេវណីចស់   បុ៉ែន្តករអនុវត្តហីុបូ៉ែតកេនែតជេរឿងដ៏ថមី្រស ងស្រមប់សងគមកមពុជ។   
 ហីុបូ៉ែតកមនលកខណៈខុសែប្លកពីករបញច ំ  េហើយក៏មនលកខណៈ  ខុសែប្លកពីករ 

ក់ធនផងែដរ    េ្រពះថ    កិចចសនយហីុបូ៉ែតកមិនត្រមូវឲយកូនបំណុល្របគល់្រទពយ ឬ 
ប័ណ្ណកមមសិទធិេទឲយមច ស់បំណុលេឡើយ  ។  េ យ រែតលកខណៈៃនករមិន្របគល់វតថុពី 
កូនបំណុល េទមច ស់បំណុលៃនកិចចសនយហីុបូ៉ែតកេនះេហើយ  ែដលេធ្វើឲយហីុបូ៉ែតកក្ល យ
េទជ្របតិេភគអចលនវតថុមួយ្របេភទដ៏មនសក្ត នុពល     េបើេធៀបេទនឹង្របតិេភគ
អចលនវតថុេផ ងេទៀត ។ 
 អតថ្របេយជន៍ែដលទទួលបនពីករអនុវត្តកិចចសនយហីុបូ៉ែតក    គឺកូនបំណុលេន
ែត ចរក ទុកនូវប័ណ្ណកមមសិទធិៃន្រទពយ   និង  ចទទួលបននូវ្របក់កមចីរហូតដល់្រគប់ 
ឬ ្រប ក់្របែហលតៃម្លៃន្រទពយ   ។   េលើសពីេនះេទៀត កូនបំណុលេនែត ចេ្របើ្របស់ 
និង ្រស័យផល្រទពយ ក់ហីុបូ៉ែតកស្រមប់ជីវភព្របចំៃថងបនជធមម  ។ េ យែឡក 
ចំេពះមច ស់បំណុលវញិ  គឺមិន្រតូវទទួលបនទុកកនុងករែថរក    ឬទទួលខុស្រតូវចំេពះករ 
ខូចខតេផ ងៗេលើ្រទពយធន ែដលប ្ត លមកពីករេធ្វស្របែហសរបស់ខ្លួនេឡើយ ។ 
        េទះបីជហីុបូ៉ែតក គឺជ្របតិេភគអចលនតថុែដលផ្តល់នូវផល្របេយជន៍យ៉ងេ្រចើន 
ដល់កូនបំណុល និងមច ស់បំណុលក៏ពិតែមន   បុ៉ែន្ត ជទិដ្ឋភពជក់ែស្តង  ហីុបូ៉ែតកេនែត 
មិនមនករេពញនិយមកនុងករអនុវត្ត  ។  
 មូលេហតុែដលនំឲយហីុបូ៉ែតក េសទើរែតមិន្រតូវបនយកមកអនុវត្តេនះ គឺេ យ រ 
ែត ភពកង្វះខតនូវចបប់នីតិវធីិ ែដល្រតូវកំណត់ពីែបបបទ និងនីតិវធីិស្រមប់ករចុះបញជ ី 
ហីុបូ៉ែតក។  េហតុដូេចនះ ជសំេណើ ដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ េនះ  េយើងគួរេរៀបចំឲយមន 
នូវចបប់នីតិវធីិ  និងែបបបទរដ្ឋបលលម្អិតស្រមប់ករចុះបញជ ីហីុបូ៉ែតក  ។  
 ទនទឹមគន េនះ   ភពមិនចបស់ ស់កនុងករកំណត់ ជញ ធរមនសមតថកិចច ែដល្រតូវ 
ទទួលបនទុក ក់ែតងកិចចសនយហីុបូ៉ែតកជលិខិតយថភូត      និង   ករយល់ដឹងមិនបន 
សីុជេ្រមពីសំ ក់្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុននអំពីហីុបូ៉ែតក ក៏ជបញ្ហ ្របឈមដល់ករអនុវត្ត 
ហីុបូ៉ែតកផងែដរ  ។  ជសំេណើ ដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ េនះ   េយើងគួរបេងកើតឲយមននូវ 



កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច                  បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិភូមិបល និងេបតិកភណ្ឌ  ជំនន់ទី ៣ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ៖ បណ្ឌិ ត  កន  ច័នទេម ្ត  55                                          ្របធនបទ៖ ហុបី៉ូែតក 
និស ិតេឈម ះ ៖ ចន់ េនឿន         

 
   
 

បទ ្ឋ នមួយជក់ ក់ និង ្រតូវបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់អំពីបញ្ហ េនះ   ។   ជទស នៈ 
ខញុំផទ ល់ េយើងគួរែបងែចកសមតថកិចចឲយបនចបស់ ស់រ ង ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង រករ ី
េ យកំណត់ថ ចំនួនទឹក្របក់បុ៉នម ន ែដល ជញ ធរថន ក់ឃំុ សងក ត់មនសមតថកិចច េហើយ
ចំនួនទឹក្របក់បុ៉នម នែដល រករមីនសមតថកិចច  ។ 

េលើសពីេនះេទៀត េយើងគួរេធ្វើករផ ព្វផ យកិចចសនយហីុបូ៉ែតកឲយបនទូលំទូ យ 
កនុងចំេ ម្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន  ជញ ធរមនសមតថកិចចែដល្រតូវទទួលបនទុកករងរ 
ចុះបញជ ីសិទធិ្របតិេភគ រមួទំង ្របជពលរដ្ឋទូេទ   ។   េនេ្រកយេពល ែដល្រគប់គន បន 

គ ល់ចបស់ពីហីុបូ៉ែតក    េយើងេជឿជក់ថ កិចចសនយេនះនឹងមនករេពញនិយមកនុងករ 
អនុវត្តជក់ជមិនខន  ។ 
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ឧបសមព័នធទី ១ 
 
 
 

 
 
 
 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ   សន   ្រពះម ក ្រត 

 ខញុំបទ/នងខញុំ.................េភទ.............ឆន ំកំេណើ ត....................សញជ តិ................. 
ជតំ ងអងគភព ឬ ្រកុមហុ៊ន........................................................................................... 
មនទីលំេនបចចុបបនន/ទី ន ក់ករ...................................................ជមច ស់បំណុល  ។ 

សូមេគរព 

េ ក្របធនមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម សណំង់ និងសរុេិយដី េខត្ត ្រកុង.......... 
កមមវតថ ុ៖   សំេណើ សំុចុះបញជ ីសិទធិ្របតិេភគអចលនតថុ  េនេលើប័ណ្ណ/វញិញ បនប្រតសំគល់ 
មច ស់អចលវតថុេលខ.........ចុះៃថង..........។ 
េយង ៖ កិចចសនយខចី្របក់ និង ក់អចលនវតថុធនសងបំណុលចុះៃថង................................ 
 តប មកមមវតថុ   និង េយងខងេលើ ខញុំបទ/នងខញុំ សូមេម ្ត ្រជបថ ខញុំបទ/នងខញុំ 
ឬ ្រកុមហុ៊ន......បនចុះកិចចសនយខចី្របក់ចំនួន........................(.................................)ជមួយ 
េឈម ះ/្រកុមហុ៊ន............................តំ ងេ យ.............................................មនទីលំេន 
/ទី ន ក់ករ...................................................ែដលយក...(សិទធិេលើអចលនវតថុ ឬ អចលនវតថុ) 
មក ក់...(ធនបំណុល)............................។ 
 ្រស័យេហតុេនះ      េដើមបីឲយខញុំបទ/នងខញុំ ឬ ្រកុមហុ៊នមនសិទធិ មផ្លូវចបប់េលើ 
អចលនវតថុ ក់ធនសំ ប់ករសងបំណុល     ខញុំបទ/នងខញុំ តំ ង្រកុមហុ៊ន    សូមេ ក 
្របធនេម ្ត អនុញញ ត ចុះបញជ ីសិទធិេលើ (ហីុបូ៉ែតក  ករបញច ំ  ករ ក់ធន)  េនកនុងឯក រ 
សុរេិយដី និងេនេលើប័ណ្ណដីេលខ.......ចុះៃថង....... េ យអនុេ្រគះ  ។ 
ជូនភជ ប់មកជមួយៈ 
-ប័ណ្ណដីេលខ.............. 
-កិចចសនយខចី្របក់ និង ករ ក់ធន.............. 

.......ៃថងទី.......ែខ........ឆន ំ .......... 
ហតថេលខ ឬ ន មេមៃដ 

( មីខ្លួន ឬតំ ង្រកុមហុ៊ន) 
 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ   សន   ្រពះម ក ្រត 

 ខញុំបទ/នងខញុំ....................េភទ.........ឆន ំកំេណើ ត....................សញជ តិ.................. 
ជតំ ងអងគភព ឬ្រកុមហុ៊ន............................................................................................ 
មនទីលំេនបចចុបបនន/ទី ន ក់ករ............................................................ជ(មច ស់បំណុល ឬ 
កូនបំណុល)......។ 

សូមេគរពជូន 
េ ក្របធនមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម សណំង់ និងសរុេិយដី េខត្ត្រកុង… 

កមមវតថ ុ៖ សំេណើ សំុចុះបញជ ីេលើកែលង្របតិេភគអចលនវតថុែដលមនប័ណ្ណ ឬវញិញ បនប្រត 
សំគល់មច ស់អចលវតថុេលខ...........ចុះៃថង.........។ 
េយង ៖ លិខិត/កិចចសនយជំរះបញច ប់បំណុលចុះៃថង................ 
 តប មកមមវតថុ    និង   េយងខងេលើ ខញុំបទ/នងខញុំ  សូមជំ បេ ក្របធនេម ្ត  
្រជបថ  ខញុំបទ/នងខញុំ ឬ្រកុមហុ៊ន..........បនចុះកិចចសនយជំរះបញច ប់បំណុលចំនួន.....(.…...) 
ជមួយេឈម ះ/្រកុមហុ៊ន...................មនទីលំេន/ទី ន ក់ករ................................................ 
ែដលបន ក់ (ហីុបូ៉ែតក ក់បញច ំ  ក់ធន)............................................។ 
 ្រស័យេហតុេនះេហើយ  េដើមបីបញច ប់សិទធិ្របតិេភគ    ឬ បនទុកេលើអចលនវតថុដូច 
មនប័ណ្ណខងេលើ       ខញុំបទ/នងខញុំ ឬតំ ង្រកុមហុ៊ន........សូមេ ក្របធនេម ្ត ចុះបញជ ី 
េលើកែលង.......កនុងឯក រសុរេិយដី និងេលើប័ណ្ណដីេលខ.........ចុះៃថង......េ យអនុេ្រគះ  ។ 
 
សូមភជ ប់មកជមួយៈ 
ប័ណ្ណដីេលខ....... 
លិខិត(កិចចសនយជំរះបញច ប់បំណុល) 

 ......ៃថងទី.......ែខ........ឆន ំ....... 
ហតថេលខ ឬ ន មេមៃដ 

( មីខ្លួន ឬតំ ង្រកុមហុ៊ន) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឧបសមព័នធទី ២ 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

 
ឧបសមព័នធទី ៣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

ឧបសមព័នធទី៤ 
 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 ឯក រពិេ្រគះ 
 
១. ្រពះ ជ្រកមេលខ ៩១០ ន.ស ស្តីពី រករ ីចុះៃថងទី ៤ ែខវចិឆិក ឆន ំ ១៩៥៤ 
២. ្រកមរដ្ឋបបេវណីថមី ចុះៃថងទី ០៨  ែខធនូ  ឆន ំ ២០០៧ 
៣. ្រកមរដ្ឋបបេវណីចស់េរៀបេរៀងេ យេ ក េអង សតុ  េបះពុមភេលើកទី១ េនឆន ំ ១៩៦៧ 
៤. ចបប់ភូមិបលថមីចុះៃថងទី ៣០ ែខសី  ឆន ំ ២០០១ 
៥. ចបប់ភូមិបលចុះៃថងទី១៣  ែខតុ  ឆន ំ ១៩៩២ 
៦. ចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី ចុះៃថងទី ៣១ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១១ 
៧. ្រកឹតយចបប់េលខ ៣៨ ្រកច ស្តីពីកិចចសនយ   និង ករទទួលខុស្រតូវេ្រកកិចចសនយ ចុះៃថងទី 
២៨ ែខតុ  ឆន ំ ១៩៨៨ 
៨. អនុ្រកឹតយ ៥០៥ អន្រក.តត   ស្តីពីករផ្តល់សមតថកិចចបែនថម ជ រករដីល់េមធវៃីនគណៈ
េមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចុះៃថងទី ០៤ ែខធនូ ឆន ំ ២០០១ 
៩. អនុ្រកឹតយេលខ ១៤៤ អន្រក.បក  ស្តីពីករទទួល គ ល់មនទីរ រករេីអច-បី៊-េអសៃន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ ចុះៃថងទី ២៣ ែខកញញ  ឆន ំ ២០០៨ 

១០. ្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ៣៩៦ សហវ.្របកស្តីពីករែកស្រមួល្របកសអន្តរ្រកសួង េលខ 
៣៧៧  សហវ   ចុះៃថងទី ២៨-០៥-០២     ស្តីពីករកំណត់ចំណូលពីេ ហុ៊យេស សុរេិយដី 
ចុះៃថងទី ២៨ ែខតុ  ឆន ំ ២០០៤ 
១១. ្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ ២១៥ ្របក/ដនស  ស្តីពីតួនទី    និង  ករទទួលខុស្រតូវរបស់ 
រដ្ឋបលឃំុ សងក ត់  ចុះៃថងទី ០៩ ែខកញញ  ឆន ំ ២០០៥ 
១២. េសចក្តីែណនំេលខ ០៨៣  សដ   ស្តីពីរេបៀបរបបចុះេលខចរកឹេលើប ្ត លិខិតសញញ
េផ ងៗែដលពក់ព័នធដល់ករ្រគប់្រគងអចលនវតថុ ចុះៃថងទី១៧ ែខមិន ឆន ំ ១៩៩២ 
១៣. េសចក្តីែណនំេលខ ០២ ដនស/សដ ស្តីពីករចុះបញជ ីដីបន្តចុះៃថងទី ២៨ ែខឧសភ  ឆន ំ
២០០៤  
១៤. េសចក្តីែណនំេលខ ១០ ដនស/សណន  ស្តីពីករចុះបញជ ីសិទធិ្របតិេភគអចលនវតថុចុះ
ៃថងទី១៣ ែខសី  ឆន ំ ២០០៩ 



១៥. វចននុ្រកមែខមររបស់សេម្តច្រពះសងឃ ជ ជួន ត  េបះពុមភឆន ំ ១៩៦៧ 
១៦. អតថបទ្រ វ្រជវកនុង្រកបខណ្ឌ ៃនអងគករខុន ៉ដ េដរេ ែអ៊រ ស្តីពីេសចក្តីេផ្តើមសិក  
អំពីនីតិភូមិបលរបស់បណ្ឌិ ត  ែហល៊  ចំេរ ើន  ្រ ្ត ចរយែផនកនីតិឯកជន   និង  ជទី្របឹក  
ជន់ខពស់ៃនករយិល័យេមធវ ីសិទធិស័ក្តិ 
១៧. េមេរៀនស្តីពីនីតិ្របតិេភគេរៀបេរៀងេ យេ ក្រសី  ចងំ សុី ត   ្រ ្ត ចរយៃន

កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 
១៨. េមេរៀនចបប់ភូមិបល េរៀបចំេ យឯកឧត្តម  លមឹ ន់ អគគនយក ៃនអគគនយក ្ឋ ន
សុរេិយដី និង ភូមិ ្រស្ត 
១៩. េសៀវេភសិក  និង ្រ វ្រជវ ស្តីអំពីចបប់ភូមិបលកមពុជ (េរៀបេរៀងេ យ   East-West

Management Institute, Inc.) គំ្រទេ យគេ្រមងអនុវត្តចបប់ភូមិបលរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍
សីុ 

២០. េសចក្តីកំណត់ចំេពះម្រ នីមួយៗៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីឆន ំ ២០០៧ ភគ ៤  គនថីទី ៦ 
២១. េសៀវេភក្រមងសំណួរ-ចេម្លើយស្រមប់ជំនួយ ម រតីដល់្របជពលរដ្ឋេនកមពុជ   េរៀបចំ 
េ យអងគករ EWMI-Cambodia េបះពុមភេលើកទី១  ែខធនូ ឆន ំ ២០០៩ 
២២. េសៀវេភេមេរៀន ស្តីពីមូល ្ឋ នៃនអងគេហតុចមបង    េរៀបចំេ យ្រកុមកិចចកររដ្ឋបបេវណី 
ៃនគណៈេមធវ ី និង កមមវធីិសហ្របតិបត្តិករែផនកតុ ករជមួយគណៈេមធវ ី  ។ 

 6 
  
 
 
 
 
 


	1-Cover,preface,thanks,assersation and content
	2-Report & Thesis
	New-3- Annex & Reference

