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កថាភាគ ២ ការបសងកើតកិច្ចសនាខចបីរសិភាគ   ................................................................... ៤២ 

កថាភាគ ៣ ការខចីបរសិភាគសោយភាា បក់ាររាក់  .............................................................. ៤៣ 

កថាភាគ ៤ អរាការរាក ់................................................................................................ ៤៣ 
៤-១-អរតាការរាកដ់ដលកណំត្់គោយចាប់  ............................................................. ៤៣ 
៤-២- អរតាការរាកក់ន ងកចិចស្ន្ា ............................................................................. ៤៤ 
៤-៣-ការករមិត្ការរាក់  .......................................................................................... ៤៤ 
៤-៤-គពលគវលានន្ការបង់ការរាក ់និ្ង ការរាកស់្ោស្ដដលកណំត្់គោយចាប ់..... ៤៥ 

៤-៤-១-គពលគវលានន្ការបងក់ាររាក ់................................................................. ៤៥ 

៤-៤-២-ការរាក់ស្ោស្ដដលកណំត្់គោយចាប ់............................................... ៤៥ 

កថាភាគ ៥ ការអនុវតតកិច្ចសនាខចីបរសិភាគ .......................................................... ៤៦ 

៥-១-កាតពវកិច្ចរបសអ់នកឱ្យខចី  ..................................................................... ៤៦ 
៥-១-១-ករណីឱ្យខ្ចវីត្ថ ដដលជាកមមវត្ថ   ................................................................... ៤៦ 
៥-១-២-ការទទួលខ្ ស្រត្វូកន ងការធានារបស់្អនកឲ្យខ្ច ី............................................. ៤៦ 
ក-ការទទួលខ្ ស្រត្ូវកន ងការធានារបស់្អនកឱ្យខ្ចី កន ងការរបរល់វត្ថ របស់្អនកដនទ  
ខ្-ការទទួលខ្ ស្រត្ូវកន ងការធានារបស់្អនកឱ្យខ្ចីនូ្វវត្ថ ដដលោន្វកិារៈ  .............. ៤៦ 
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៥-១-៣-ការទមទរឲ្យស្ងមកវញិ គៅកន ងករណីដដល ថ្ ន្ភាពរបស់្អនកខ្ច ី ាន្ ធាល ក ់
ច ុះយ៉ា ងខាល ងំ ......................................................................................................................... ៤៧ 

៥-២-ករណីយកចិ្ចរបសអ់នកខច ី............................................................................... ៤៧  
៥-២-១-ករណីកចិចរត្វូស្ងវត្ថ  ............................................................................... ៤៧ 
ក-គពលគវលានន្ការស្ង ................................................................................. ៤៧ 
ខ្-ទីកដន្លងនន្ការស្ង ..................................................................................... ៤៧ 
រ-ករណីដដលអនកខ្ចីមិន្អាចស្ងវត្ថ ាន្ ......................................................... ៤៨ 

៥-២-២-កាត្ពវកចិចបងក់ាររាក ់............................................................................ ៤៨ 
ជំពូកទ ី៤ 
ភតិសនា 

កថាភាគ ១ សញ្ញា ណទសូៅននភតសិនា ........................................................................... ៤៩ 
កថាភាគ ២ លកខខណឌ តាងំននភតសិនា  ....................................................................... ៤៩ 

ក-លកខខ្ណឌ ត្តាងំនន្សិ្ទធិជួលអចលន្វត្ថ   ................................................................. ៤៩ 
ខ្-រយៈគពលនន្កិចចស្ន្ាជួល  ................................................................................... ៥០ 

កថាភាគ ៣ លកខខណឌ រគឹោះននការបសងកើតភតសិនា  ........................................................... ៥០ 

ក-ការរពមគរពៀងពិត្រាកដ និ្ងគស្រ ី.........................................................................  ៥១ 
ខ្-ស្មត្ថភាពរបស់្ោរ ី.............................................................................................. ៥២ 
រ-កមមវត្ថ នន្ភត្សិ្ន្ា  ............................................................................................... ៥៣ 

កថាភាគ ៤ លកខខណឌ ទរមង់ននភតិសនា  .................................................................. ៥៤ 

កថាភាគ ៥ អានុភាពននភតសិនា  ................................................................................... ៥៦ 

កថាភាគ ៦ ការអនវុតតភតសិនា ...................................................................................... ៥៧ 
៦-១-សទិធិ នងិ ករណីកចិ្ចរបសភ់តកិៈ ...................................................................... ៥៧ 
៦-១-១-ករណីកិចចបង់នលលឈនូល .............................................................................. ៥៧ 
៦-១-២-សិ្ទធិ និ្ង ករណីយកិចចនន្ការគរបើរាស់្ និ្ង អារស័្យទល ដទតកតាមវយិីគរបើរាស់្ 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



សាកលវទិ្យាល័យ ប ៀលប្រាយ                                                                      នីតិកចិ្ចសនាពិសសស  
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៦-១-៣-កាត្ពវកិចចដលទវំត្ថ  .................................................................................... ៥៨ 
៦-១-៤-សិ្ទធិទមទរឱ្យស្ងវញិនូ្វគ្េ៊េ យរបស់្ភត្ិកៈ  ....................................... ៥៨ 
៦-១-៥-សិ្ទធិទមទរឱ្យបន្ថយនលលឈនួល គៅកន ងករណីដដលចណូំលលយច ុះ  ............. ៥៩ 
៦-១-៦-សិ្ទធិទមទរបន្ថយនលលឈនួលគោយ្រការាត្ប់ង់ ឬ វនិាស្វត្ថ ជួលមួយភារ ៥៩ 
៦-១-៧-ករណីយកចិចរបរល់វត្ថ ជួល ...................................................................... ៥៩  
៦-២-សទិធិ នងិ ករណីកចិ្ចរបសភ់តបិតី ...................................................................  ៦០ 
៦-២-១- កាត្ពវកិចចរបរល់វត្ថ គអាយភត្កិៈគរបើរាស់្ និ្ង អារស័្យទល ................... ៦០ 
៦-២-២-ការត្ពវកិចចជួស្ជ ល .................................................................................. ៦១ 
៦-២-៣-ការទទួលខ្ ស្រត្វូកន ងការធានារបស់្ភត្ិប ី................................................. ៦១ 
ក-ការត្ពវកិចចធានាពីការរខំាន្ .......................................................................... ៦១  
ខ្-ការទទួលខ្ ស្រត្ូវចគំ ុះវកិារៈ ...................................................................... ៦២ 

កថាភាគ ៧ ការជួលបនតនូវវតថជុួល ................................................................................. ៦៣ 
៧-១-ការគទទរកចិចស្ន្ាជួល  .......................................................................................... ៦៣ 

៧-១-១-ការផ្លល ស់្បដូ រអនកជួល .................................................................................. ៦៣ 
៧-១-២-ការផ្លល ស់្បដូ រអនកទទួលជួល ........................................................................ ៦៣ 

កថាភាគ ៨ ការរលំាយភតសិនា ....................................................................................... ៦៤ 

 ៨-១-កាបញ្ចប់គោយ្រការទ ត្អឡំ ងគពលកណំត្ ់ ................................................. ៦៤ 
៨-២-ការគស្នើស្ ឲំ្យរលំាយភត្ិស្ន្ា ដដលព ំោន្កណំត្់អឡំ ងគពល ............................ ៦៤ 
៨-៣-ការាត្ប់ង ់ឬ ការខូ្ចខាត្យងន្់យងរនន្វត្ថ ជួល ...................................................... ៦៥ 
៨-៤-ការរលំាយភត្ិស្ន្ា គោយ្រការមនិ្អន្ វត្តកាត្ពវកិចច .................................... ៦៥ 
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ជំពូកទ ី៥ 
កិច្ចសនាអាណតដ ិ

កថាភាគ ១ សញ្ញា ណទសូៅននកិច្ចសនាអាណតតិ .............................................................. ៦៦ 

១-១-លកខខ្ណឌ នន្ការបគងើើត្កចិចស្ន្ាអាណត្ត ិ........................................................... ៦៦ 
កថាភាគ ២ ការអនុវតតកិច្ចសនាអាណតត ិ........................................................................ ៦៦ 

២-១-ករណីកិច្ចរបសអ់ាណតតិោហក ...................................................................... ៦៦ 
២-១-១-ករណីយកិចចរបុងរបយ័ត្ន ......................................................................... ៦៦ 
២-១-២-ករណីយកិចចរាយការណ៍ ........................................................................ ៦៧ 
២-១-៣-ករណីយកិចចរបរល់ ............................................................................... ៦៧ 
២-១-៤-ករណីយកចិចស្ងស្ណំងនន្ការខូ្ចខាត្ ................................................... ៦៧ 

២-២-ករណីកចិ្ចរបសអ់ាណតតិទាយក ..................................................................... ៦៧ 
២-២-១-ករណីកិចចន្ង់កនរម ................................................................................. ៦៧ 
២-២-២-ករណីយកិចចបង់គ្េ៊េ យជាម ន្  ........................................................... ៦៧ 
២-២-៣-ករណីស្ងស្ណំងការខូ្ចខាត្ .............................................................. ៦៨ 

កថាភាគ ៣ ការបញ្ចបក់ិច្ចសនាអាណតត ិ.......................................................................... ៦៨ 
៣-១-ការរលំាយកិចចស្ន្ាអាណត្ដិ  ........................................................................... ៦៨ 
៣-២-មូលគេត្ នន្ការបញ្ចបអ់ាណត្ដ ិ ....................................................................... ៦៨ 
៣-៣-ល័កខខ្ណ័ឌ ត្តាងំនន្ការបញ្ចបអ់ាណត្ដិ  ............................................................. ៦៩ 
៣-៤-អាន្ ភាពនន្ការរលំាយ ..................................................................................... ៦៩ 

ជំពូកទ ី៦ 
កិច្ចសនាស ៉ៅ ការ 

កថាភាគ ១ សញ្ញា ណទសូៅននកិច្ចសនាស ៉ៅ ការ ............................................................... ៧០ 
កថាភាគ ២ លកខខណឌ រគឹោះននកចិ្ចសនាស ៉ៅ ការ ................................................................. ៧០ 

ក-ការរពមគរពៀង ..................................................................................................... ៧០ 
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ខ្-ស្មត្ថភាព .......................................................................................................... ៧១ 
រ-កមមវត្ថ  ................................................................................................................. ៧៣ 

កថាភាគ ៣ លកខខណឌ ទរមង់ននកចិ្ចសនាស ៉ៅ ការ............................................................. ៧៣ 

កថាភាគ ៤ ការអនវុតតននកិច្ចសនាស ៉ៅ ការ ..................................................................... ៧៤ 

 ៤-១-កាតពវកចិ្ចរបសភ់ាគីម្ចច សក់ារ ............................................................................ ៧៤ 

៤-១-១-ករណីកិចចបង់កនរម ................................................................................... ៧៤ 
៤-១-២-ករណីកិចចទទួវត្ថ ដដលជាកមមនន្កចិចស្ន្ា ................................................... ៧៤ 

៤-២-ករណីកិច្ចរបសអ់នកស ៉ៅ ការ ............................................................................... ៧៥ 
៤-២-១-ករណីកចិចស្គរមចការងារគោយោម ន្វកិារៈ .................................................. ៧៥  
៤-២-១-១-ការទទួលខ្ ស្រត្វូរបស់្អនកគ ៉ា ការគៅកន ងករណីដដលកាងារោន្វកិារៈ 
ក-ការទមទរឲ្យអន្ វត្តការងារគពញគលញរបស់្ោច ស់្ការ ............................. ៧៦ 
ខ្-ការជួស្ជ លវកិារៈគោយោច ស់្ការ ............................................................. ៧៦ 
រ-សិ្ទធិរលំាយកិចចស្ន្ារបស់្ោច ស់្ការ ......................................................... ៧៦ 
ឃ-សិ្ទធិទមទរបន្ថយនលលឈនួលរបស់្ោច ស់្ការ ............................................... ៧៧ 
ង-សិ្ទធិទមទរស្ណំងការខូ្ចខាត្ ............................................................... ៧៧ 
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 សេចក្តីសផដើម 
 កិចចសនាពិសសស មិនមមនមាននយ័ថាមានកិចចនាថមីបមនែមសទៀតស ោះសទ សោលគ ឺកិចចសនា
ទ ាំងអស់សុទធមតជាកចិចសនាចាស់ មដលសយើងធ្លល ប់សរបើរាស់ជារបចា ាំ  មតអវីមដលពិសសសស ោះ គឺ ការ
ដាកក់ាតពវកិចចជាសរចើនសៅសលើភាគីននកិចចសនា មដលកាលពីមុនភាគមីិនសូវជាមានការទទួលខុសរតូវ
ចាំសោោះការខូចខាតមដលាន សកើតសឡើងពីកិចចសនាស ោះសទ ។ 

ឧទហរណ៍ កាលពីសម័យបុរាណសគនិយម សធវើការដឹកជញ្ជូ នអីវ៉ានត់ាមរយៈរសទោះសសោះណាស់ 
សៅសពលមានការខូចខាតសកើតសឡើងតាមផលូ វគ ឺអនកដឹកជញ្ជូ ន គ្មម នការទទួលខុសរតូវអវីទ ាំងអស់ ដូចជា
ករណីសចារបលនជ់ាសដើម មតរហូតកមដល់សពលបចចុបបននសនោះ សដាយមានការរកីចាំសរ ើនខាងវស័ិយចាប ់
ជាពិសសសស ោះគ ឺវស័ិយដឹកជញ្ជូ ន ទាំងតាមផលូ វសគ្មក ផលូ វទឹក និង ផលូ វអាកាស សហតុសនោះសហើយ ានជា
ចាបា់នមចងដាកក់ាតពវកិចចជាពិសសសដល់អនកដកឹជញ្ជូ ន ទាំងអស់ រតូវមានកាតពវកិចចទទួលខុស
រតូវកានម់តសរចើនសឡើងចាំសោោះ ទាំនិញ មដលខលួនានទទួលដឹកជញ្ជូ ន មដលសនោះជាកាតពវកិចចពិសសស
មដលកាំ ណតស់ដាយចាប ់ ។  
 សហតុផលសនោះសហើយមដល សយើងសៅថាជាកចិចសនាពិសសស ពិសសសរតងថ់ាភាគមីានកាតពវ
កិចចកានម់តសរចើនកនុងការទទួលខុសរតូវនូវការខូចខាត សហើយកាតវកិចចទ ាំងអស់ស ោះានមចងទុកជា
មុនសៅកនុងចាប ់ឬ រកម។ 
 តាមរកមរដឌបបសវណី សយើងសគសៅកចិចសនាទ ាំងស ោះថាជាកិចចសនាមដលសរបើរាស់
ញឹកញាប់ មដលកនុងស ោះមានចាំនួន ១៣ កិចចសនា ឬ សគអាចសៅានមា៉ាងសទៀតថា ជាកិចចសនា 
មានស ម្ ោះ ។   
ក្ថាភាគ ១ េញ្ញា ណទូសៅននក្ិចចេនា 
 កិចចសនា ជាការសមមែងឆនទៈរពមសរពៀង រវងបុគគលពីរ ក់ ឬ សរចើន ក ់សដើមបបីសងកើត មកមរប 
ឬ រ ាំលតក់ាតពវកិចចមួយ ឬ សរចើនមដលទក់ទងនិងខលួន ។ កនុងអតែន័យខាងសលើ បុគគលអាចជារូបវនែ
បុគគល ឬ នីតិបុគគល1 ។  

ការសមមែងឆនទៈ មាននយ័ថាជាការរាប់សចត របស់សយើងសៅអនកដន៏ទ ឬ នដគូសដើមបបីសងកើត
ចាំណងផលូ វចាប ់កនុងកាំរតិមួយមដលរសបទ ាំងរសុងសៅតាមឆនទៈមដលរតូវានបសងកើតសឡើងស ោះ  ។ 

                                              
1 មារតា ១ ននរកតឹយ-ចាប់សលខ ៣៨ ។ 
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 សូមកុាំគតិថា ការរាបនូ់វអវីៗមដលខលួនយល់សឃើញសៅនដគូទ ាំងប៉ាុ ម ន សុទធមតជាការសមមែង
ឆនទៈស ោះសអាយស ោះ ។ តាមចាប់រគបក់ារសមមែងឆនទៈ មិនមមនសុទធមតបសងកើតសអាយមានអានុភាពគ
តិយុតកស ោះសទ ។ ឧទហរណ៍ ថាសយើងានសោលោកយសពចន ៍ សសនហាសរៀបរាបនូ់វ មស សសញ្ចត 
សៅសងាររបស់ខលួនសៅសពលស ោះ សទោះបីជាសយើង ាននិយាយសដាយមានការតា ាំងចិតែសមាោះមុត
យា៉ា ងណាក៏សដាយ ទាំងសនោះមនិមមន មាននយ័ថាជាការសមមែងឆនទៈដូចមដលានអធបិាយស ោះសទ 
។ ផទុយសៅវញិ កនុងករណីមដលសយើងានហុចរាក ់១០០០សរៀល សៅសអាយមាច ស់តូប សហើយនិយាយ
ថា ”សអាយកូកាកូឡាសនោះមកខញុ ាំ” សនោះជាការសមមែងឆនទៈដ៏ជាក់លាក ់និង ចាស់លាស់មួយ ។ ពីសរោោះ
ថាសនោះជាសាំសណើ សដើមបបីសងកើតកចិចសនា ទិញកូកាកូឡាកនុងតនមល ១០០០ សរៀលសហើយ របសិនសបើអនក
លក ់យល់រពមតាមសាំសណើ ស ោះ ខណៈស ោះចាំណងផលូ វចាបនិ់ងសកើតមានរវងអនកលក ់និង អនកទិញ 
សហើយនិង ាំមកនូវការកសកើតកាតពវកចិចរវងភាគទី ាំងពីរ ។ 

តាមរកមរដឌបបសវណីសងគមចាស់ មារតា ៧៩១ កិចចសនា ជាកិរយិាមដលជនពីរ ក ់ឬ សរចើន
 កម់ានឆនទៈរតូវគ្មន  រពមបសងកើត មកមរប ឬ លាំរត់នូវកាតពវកចិចមួយ ឬ សរចើនមដលជាបនទុកសលើខលូន
មាន ក់ៗ  ។ កិចចសនាស ោះ អាចមចងពីកាតពវកចិចពិសសសមដលជាបនទុកសលើភាគីមតមាន ក ់ ឬ សរចើន ក់
ឱ្យបាំសពញក៏ាន ឬ អាចមចងពីកាតពវកិចចសៅវញិសៅមកមដលជាបនទុកសលើភាគីទ ាំងសងខាងឱ្យ
បាំសពញសៅវញិសៅមកក៏ាន ។ 

តាមរកមរដឌបបសវណីារា ាំង មារតា ១១០១ កិចចសនា គឺជាអនុសញ្ញដ មួយមដលតាមរយៈស ោះ
ភាគមួីយ ឬ សរចើនានសនាចាំសោោះភាគមីាា ងសទៀត ឬ សរចើនសដើមបឱី្យសធវើ ឬ មិនសធវើអវមួីយ ។ 

 តាមរកមរដឌបបសវណី២០០៧ មារតា ៣១១ ានមចងថា កិចចសនាជាកិរយិាមដលបុគគលពីរ 
 ក ់ឬ សរចើន ក់មានឆនទៈរតូវគ្មន រពមបសងកើត មកមរប ឬ រ ាំលតនូ់វកាតពវកិចច ។ 
ក្ថាភាគ ២ សោលការណ៍េខំាន់ៗ សៅក្នងុនីតកិ្ិចចេនា 
  ២-១-គោលការណ៍ស្វយ័ភាពខាងឆន្ទៈ 
  តាមរយៈសគ្មលការណ៍សនោះ គសឺដឋ តធងន់សៅសលើឆនទៈរបស់បុគគលមាន ក់ៗ  មដលជាភាគសីៅកនុង
សរឿងរដឌបបសវណី ។ សោល បុគគលមាន ក់ៗ  មដលជាពលរដឌ មិនមមនរស់សដាយសគ្មរពតាមវធិ្លនមដលអនកដនទ
កាំណតឱ់្យសនោះសទ ាននយ័ថា សៅរាល់ទាំ កទ់ាំនងជីវភាពរវងបុគគលនិងបុគគល សហើយនិងបសងកើត
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 3 

 

វធិ្លនសៅតាមឆនទៈរបស់ខលួន សហើយរគបរ់គងជីវភាពរបស់ខលួនសដាយខលួនឯងមដរ ។ សនោះសគសៅថា
សគ្មលការណ៍សវ័យភាពខាងឆនទៈ ឬ សគ្មលការណ៍សវ័យភាពននបុគគលឯកជន2 ។ តាមរយៈសគ្មល
ការណ៍សនោះ ឆនទៈរបស់គូភាគ ី រតូវានយកមកសធវើជាវធិ្លនចាប ់ សរមាប់សធវើការរគប់រគងទាំ កទ់ាំនង
គតយុិតែ សដាយសធវើការបដិសសធសចាលវធិ្លនចាប ់។  
  ២-២-គោលការណ៍គស្រភីាពនន្ការច ុះកចិចស្ន្ា  

តាមរយៈសគ្មលការណ៍សនោះ គូភាគ ីអាចសធវើកិចចសនាសដាយសសរ ីតាមឆនទៈរពមសរពៀងសដាយ
សសរ ី និង ពិតរាកដ មានន័យថាការរពមសរពៀងសដាយគ្មម នវកិារៈ ។ សោលគឺគូភាគ ីអាចបសងកើតកិចច
សនាសដាយសសរ ីកុាំឱ្យមតប៉ាោះោល់ដល់សណាឋ បធ់្លន ប់ ធ្លរណៈ និង ទាំសនៀមទាំលាប់លអសៅកនុងសងគម 
។ កនុងន័យសនោះ គូភាគនីនកិចចសនា មានសសរភីាពសពញសលញកនុងការសរជើសសរ ើសភាគីននកិចចសនា
របស់ខលួនសៅសពលមដលខលួនចុោះកិចចសា សទោះបជីាកិចចសនាស ោះ ជាកិចចសនារបសភទណាក៏សដាយ 
កុាំសអាយមតកិចចសនាស ោះផទុយនិងចាប ់ ។ 

តាមរកមរដឌបបសវណីមារត ៣៤៥ អនកមដលបង្ហា ញឆនទៈសដាយមានវកិារៈ អាចលុបកិចចសនា
សចាលាន ។ ការរពមសរពៀងមដលមានវកិារៈ សាំសៅសៅសលើការរពមសរពៀងមដលសកើតសឡើងសដាយមាន
ការភានរ់ចឡាំ សដាយហិងា ឬ សដាយការបនលាំសាករាស់ 3។ 
  ២-៣-បទប្បញ្ញត្ដតិាមការស្មរ័រចតិ្ដ ន្ងិ បទប្បញ្ញត្ដគិោយបងខ ំ
  សយាងសៅតាមសគ្មលការណ៍ខាងសលើ សគពុាំដឹងគួរសធវើដូចសមឋចសទ សរៅពីសគ្មរពតាមឆនទៈននគូ
ភាគី កនុងការបដិសសដ មិនអនុវតឋតាមចាប់ណាមួយស ោះ កប៏៉ាុមនឋ សូមបញ្ញជ ក់ថាពុាំមមនដូចស ន្ ោះសទ។ 
សបើគូភាគាីនកាំណតនូ់វវធិ្លនអវីមួយសហើយស ោះ វធិ្លនស ោះនិងរតូវយកមកអនុវតឋ ប៉ាុមនឋ ចាំសោោះ
ចាំណុចណាមដលមិនានកាំណត់ស ោះ សគរតូវយកបទបបញ្ដតឋនិនចាប់រដឌបបសវណីមកអនុវតឋ សដើមបបីាំ
សពញខវោះចស ល ោះ ។  
  ឧទហរណ៍ សៅកនុងករណីថាានកាំណត់តនមលទាំនិញមមន ប៉ាុមនឋ ពុាំានសាំសរចថាសតើអនកណាជា
អនករតូវបងន់ថលឈនួលទាំនិញ សតើសគរតូវសសរមចយា៉ា ងណា ? ។  

                                              
2 មារតា ៣ រកមរដឌបបសវណី  ។ 
3 មារតា ៧ រកតឹយ -ចាប់សលខ ៣៨។ 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 4 

 

 បទបបញ្ដតឋ ិ មដលអនុញ្ញដ តិឱ្យការរពមសរពៀងរបស់ភាគ ី មានអាទិភាពជាងសសចកឋមីដលមចងសៅ
កនុងមារតាននចាបរ់ដឌបបសវណីសនោះសគសៅថា បញ្ដតឋតិាមការសម័រគចតិឋ ។ 
  ចាំសោោះបញ្ដតឋិ មដលកាំណត់ថាសទោះជាគូភាគាីនរពមសរពៀងគ្មន កាំណតយ់កតាមវធិ្លនយា៉ា ងណា
កឋី ពុាំអាចបឋូ រន័យសៅកនុងមារតាននចាបា់នជាដាច់ខាតសទស ោះ សគសៅថា បទបបញ្ដតឋសិដាយបងាាំ ។  
 តាមរកមរដឌបបសវណី ានមចងអាំពីរបសភទននសិទធិរបតយកសជាសដើម មដលជាសិទធិដឋ ចមុ់ខអនុ 
ញ្ញដ តឱ្យសគអាចរបកាសនូវសិទធិរគប់រគងដាចខ់ាត តតា ាំង និង រគបត់តយិជន។  
 ដូសចាន ោះសយើង មាន ក់ៗ មិនអាចសចោះមតបសងកើតវធិ្លនណា មដលខុសពីមារតាមចងកនុងចាបា់នតាម
ចិតឋានសឡើយ (សគ្មលការណ៍កាំណតសិ់ទធិរបតយកសសដាយចាប)់ 4។ 
  ២-៤-គោលការណ៍នន្ភាពស្ ចរតិ្ ន្ងិ ភាពគ ម្ ុះរត្ង ់
  តាមសគ្មលការណ៍ស ោះ គូភាគីននកិចចសនារតវូមតសគ្មរពសៅអវីមដលខលួនានសាំមដងឆនទៈមក
ខាងសរៅសដាយភាពស ម ោះរតង ់ សោលគឺអនុវតឋសដាយគ្មម នកលបចិសឡើយ ។ រកមរដឌបបសវណីមារតា ៥
ានមចងថាការសរបើសិទធិ និងការអនុវតឋករណីយកិចចរតូវសធវើសឡើង សដាយសុចរតិមផអកតាមភាពស ម ោះរតង់។  

ក្ថាភាគ ៣ បសចចក្សទេអាន និង បសចចក្សទេេរសេរក្ិចចេនា 

 សដើមបអីានកចិចសនាសអាយានម៉ាតចត់ស ោះនិសសតិ ឬ អនកអាន ឬ អនកចាប ់រតូវពិនិតយសមើលសៅ
ចាំនុចសាំខាន់មួយចាំនួនដូចខាងសរកាមៈ 

 ៣-១-ចណំងគជើ ង ឬ កមមវត្ថ នន្កចិចស្ន្ា 

 អនកអានរតូវពិនិតយសមើលថា កិចចសនាស ោះជាកចិចសនារបសភទណា មានកមមវតែុជាអវី ដូចជា
កិចចសនាលកដ់ ីលក់ផទោះ កិចចសនាខចីរាក ់ជាសដើម  ។ សរោោះកមមវតែុ ននកិចចសនានីមួយមានរបសភទ
ខុសៗគ្មន  សយើងរតូវយកលកាណៈពិសសសននចាបណ់ាមួយ មកដាក់សអាយសមរសបនឹងកមមវតែុ ននកចិច
សនាស ោះ បមនែមសលើលកាណៈទូសៅ មដលចាបត់ាំរូវសអាយមាន សដើមបសីអាយកិចចសនា មានសុពល 
ភាព ។ កនុងករណីសនោះ ចាំណងសជើងននកិចចសនា ជួនកាលអាចរតូវានដាកស់ ម្ ោះ សដាយគូភាគី
ដទ ល់មតមែង សរោោះកចិចសនាមួយចាំនួនជាកចិចសាគ្មម នស ម្ ោះ មតមនិមមនានន័យថា កិចចសនាស ោះ

                                              
4 មារតា ១៣១ រកមរដឌបបសវណី  ។ 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 5 

 

គ្មម នសុពលភាពស ោះសទ កនុងករណីសនោះ គូភាគមីានសសរភីាពកនុងការកាំណតស់ ម្ ោះកិចចសា កុាំសអាយ
មតកិចចសនាស ោះរតូវានហាមឃាត់សដាយចាប់។ 

 ៣-២-ភារទីងំអស្គ់ៅកន ងកចិចស្ន្ា 

 អនកអាន ឬ និសសតិ រតូវពិនិតយសមើលថា ភាគទី ាំងអស់សៅកនុងកិចចសនាមានចាំនួនប៉ាុ ម ន ក ់ជា
សហពទធ ័ ឬ ជាបុគគលមដលសៅលីវ សហើយមានអតែសញ្ញដ ណរតឹមរតូវសហើយឬសៅ ដូចជា ស ម្ ោះ 
សញ្ញជ ត ិទីលាំសៅ ទីសាំណាក ់នថងមខ ន្ ាំកាំសណើ ត ជាសដើម ។ កនុងស ោះមតរតូវពិនិតយសមើលថា បុគគលស ោះ
មានសមតែភាព និងអាចបាំសពញកិចចតាមផលូ វចាបា់នមដរឬសទ មានអាស័យដាឌ នចាស់លាស់មដរឬសទ  
សហើយពិនិតយសមើលថា នណាជាអនកទទួលកាតពវកចិច និង នណាជាអនកផែល់កាតពវកិចច សៅកនុងទាំ ក់
ទាំនងគតយុិតែសនោះ ។ 

 ៣-៣-ការរពមគរពៀង 

 ការរពមសរពៀ ជាចាំនុចសាំខាន់មដលទមទរសអាយមានជាដាច់ខាត សដាយខានមិនាន ការ
រពមសរពៀងរតូវមតជាការរពមសរពៀង មដលសកើតមានសដាយពិតរាកដ សដាយសសរ ីជាកល់ាក ់និង គ្មម ន 
អធមន៌នការរពមសរពៀង ។ រួចសហើយរតូវពិនិតយសមើលថា សតើមានសាំសណើ  មានការទទួលសវីការ មានការ 
សគ្មរពននរយៈសពលសរមាប់សធវើសាំសណើ  និងសវីការមដរឬសទ ។ រតងចាំនុចសនោះ គូភាគ ីអាចសធវើការរពម
សរពៀគ្មន សដាយសសរតីាមអវីមដលពួកសគចងាន កុាំសអាយមតការរពមសរពៀងស ោះ ផទុយ និងចាប ់។ 

 ៣-៤-ខ្លមឹ្រនន្កចិចស្ន្ា 

 រតងច់ាំនុចស ោះ ជាចាំនុចចុងសរកាយមដលអនកអាន រតវូពិនិតយសមើលថាសតើ កនុងកចិចសនាស ោះមាន
ប៉ាុ ម នមារតា ប៉ាុ ម នរបការ សហើយរបការ ឬ មារតានីៗមួយមាន មចងអវីខលោះអាំពីកាតពវកចិចរបស់គូភាគ ី
និងការបករ យកិចចសនាសៅសពលមានវវិទសកើតសឡើងសៅនថងសរកាយ និងពីរយៈសពលននការបញ្ចប់
កិចចសនា និងការទទួលខុសរតូវចាំសោោះការខូចខាតជាសដើម ។ 

ក្ថាភាគ ៤ ទណឌ ក្មមចំស ោះការមិនសោរព លក្ខខណឌ េពុលភាពននក្ិចចេនា 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 6 

 

 តាមរកមរដឌបបសវណីននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ានកាំណតនូ់វទណឍ កមមចាំនួនពីរ សបើកិចចសនា
ទ ាំងឡាយណាមិនសគ្មរពតាមលកាខណឍ ស ោះសទ កិចចសាស ោះគ្មម នសុពលភាពសទ ។ ទណឍ កមម ពីរ
ស ោះ គ ឺសមាឃៈភាពកិចចសនា(មារតា ៣៥៧) និង ការលុបសចាល (មារតា ១៨)។ 
 ៤-១-សោឃៈភាពក្ិចចេា 
 សមាឃៈភាព ជាសទសមដលរបកាសសដាយសៅរកមលុបបាំាតសចាលជារបតសិកមមនូវលិខិតគតិ
យុតឋណាមដលមនិានបាំសពញតាមលកាខណឍ ចាបក់ាំណត់។  
 សមាឃៈភាពរតូវានមចងមចកជាពីរគឺ៖5 
 សមាឃៈភាពដាចខ់ាតៈ កាលសបើលកាខណឍ មដលចាបា់នតាំរូវស ោះមាន លកាណៈជា រវន័ឋ
សហើយមានសគ្មលសៅការោរផលរបសយាជនទូ៍សៅ ឬ សណាឋ បធ់្លន ប ់ធ្លរណៈ ឬ ទាំសនៀមទាំលាបល់អ។ 
 សមាឃៈភាពមនិដាចខ់ាតៈ ជាវធិ្លនមដលអនុវតឋសៅសលើវធិ្លនណាមួយមដល ការោរផល់
របសយាជនឯ៍កជន ។  
 តាមរកមរដឌបបសវណីោកយសមាឃៈ មាននយ័ថាគ្មម នការកសកើតសុពលភាពតាាំងពីដាំបូងទី ។ 
សកមមភាពផទុយសៅនិងបទបបញ្ដតឋមិដល អនុវតឋសដាយបងាាំ ឬផទុយសៅនិងសណាឋ បធ់្លន ប ់ធ្លរណៈ 
និង ទាំសនៀមទាំលាប់លអ ជនណាកអ៏ាចអោះអាងនូវសមាឃៈភាពននកិចចសនាស ោះាន6 ។ កនុនន័យសនោះ 
មានន័យថា កាលណាកចិចសនាមួយ រតូវានចាត់ទុកជាសមាឃៈ ចាបា់នសនមតថា កិចចសនា 
ស ោះមិនរតូវានសកើតសឡើងតា ាំងពីដាំបូង សោលគឺចាបម់ិនទទួល គ ល់កិចចសនារសបៀបសនោះសទ សទោះ
បីជាកចិចសនាស ោះរតូវានបសងកើតសឡើងក៏រួចសហើយក៏សដាយ ។ សៅកនុងរកមរដឌបបសវណី ថមរីបស់សយើង
មិនមានមារតាណាមួយបញ្ញជ ក់អាំពីអានុភាពននសមាឃៈភាព ដូចរកតឹយចាបស់លខ ៣៨ សទ ប៉ាុមនែ កាល
ណាកិចចសនាមួយរតូវានសមាឃៈស ោះ  ភាគមីាា ងសទៀតមដលទទួលរងការខូចខាត សដាយ រ
សមាឃៈភាពស ោះអាចទមទរ សាំណងននការខូចខាតរតលប់មកវញិ តាមបទបញ្ដតែិសែីពី សសចកែី
ចសរមើនឥតសហតុ មារតា ៧៤១ ននរកមរដឌបបសវណី ។   
 ៤-២-ការលបុក្ចិចេនា 

                                              
5
 តាមប្រកឹត្យចយបាប់ េបល  ៣៨ ស្ាីពីកិបាបចស្នា និងកា ទ្យទ្យួល ុស្ប្រតូ្យចវបប្រៅកិបាបចស្នា ១៩៨៨។ 

6មារតា ៣៥៧ រកមរដឌបបសវណី។  
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 7 

 

 ការលុបសចាល មាននយ័ថាមានសុពលភាពពីដាំបូងរហូតដល់សពលលុបសចាលប ទ ប់ពីាន
លុបសចាលសហើយ គឺសគសនមត់ថាគ្មម នសុពលភាពតាាំងពីដាំបូងមក7 សោលគឺ សសើរសរ ើរតឡបថ់យសរកាយ
វញិសដាយចាតទុ់កថាគ្មម នឥទធិពលអវីសឡើយចាបពី់សដើមទីមក( អានុភាពរបតសិកមម) ។ 
 តាមរកមរដឌបបសវណីមារតា ៣៥៩ កិចចសនាមដលអាចលុបសចាលានសដាយ មូលសហតុថាមាន
វកិារៈកនុងការបង្ហា ញឆនទៈដូចជា ការភានរ់ចឡាំ ការឆសាក ព័តម៌ានមិនពិត ការរ ាំសលាភបាំោនសលើ
 ែ នភាព ការគរមាមកាំមហង អាំសពើសកងយកចាំសណញហួសសហតុ អសមែភាពកនុងការបង្ហា ញឆនទៈ 
អនីតភិាព ។  
 សដើមបសីធវើការលុបកិចចសនា រតូវសធវើសឡើងសដាយការជូនដាំណឹងសៅភាគីមាា ង សទៀតស ោះ សហើយ
ការលុបស ោះរតូវមានអានុភាពសៅសពលមដលដាំណឹងស ោះានសៅ ដល់ភាគមីាា ងសទៀត  ។ 
 អាជាញ យុកាល ននការរ ាំលត់សិទធិលុបសចាលមានរយោះសពល ៣ ន្ ាំ ចាប់ពីខលួនកាល យជាអនកមដល
អាចផឋល់សចាច នុមតិនិងអាំឡុងសពល ១០ ន្ ាំចាបត់ា ាំពីកាលបរសិចឆទននសកមមភាពសនោះ។ 

ចាំណាាំៈកនុងោកយចាប ់ ការសនមត ់ មានន័យថា ការសនមត់ជាបសណាឋ ោះអាសននថាវយា៉ា ងដូច
សចាន ោះសិន សហើយសគអនុញ្ញដ តឱិ្យ មីខលួនរកភសឋុតាងមកបញ្ញជ ក់ សោលគឺបញ្ញជ ក់អោះអាងថាវខុស 
និងការពិត សហើយលុបសចាលការសនមតស់ ោះ។ ចាំមនកឯោកយ ការចាតទុ់ក មានន័យថាជាការ កាំណត់ 
សដាយចាបថ់ាយា៉ា ងសនោះសហើយមិនអាចលុបសចាលសដាយបញ្ញជ ក់ផទុយពីស ោះានសទ ។  
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 8 

 

ជំពូក្ទ ី១ 
ការលក្់ទិញ 

ក្ថាភាគ ១ េញ្ញា ណទូសៅននក្ិចចេនាលក្់ទិញ 

ការលកទិ់ញ សាំសៅសៅសលើកចិចសនាមួយ មដលភាគមីាា ងសៅថា អនកលក ់មានករណីយកិចច
រតូវសផទរកមមសិទធិ ឬ សិទធិសផសងសទៀតសលើរទពយសមបតឋឱិ្យសៅភាគមីាា ងសទៀត សៅថាអនកទិញ សហើយអនក
ទិញមានករណីយកចិចរតូវសចញនថលជារាកឱ់្យអនកលក់8 ។ ការលកទិ់ញសនោះផងមដរ កម៏ានមចងសៅ
កនុងមារតា ៦៥ ននចាបភូ់មិាល និង មារតា ៣៤ ននរកតឹយចាប់សលខ ៣៨ ផងមដរ ។ សិទធិសផសងសនោះ 
សាំសៅសៅសលើសិទធិជួល អចិន្នែយ៍(មារតា ២៥២) និង សិទធិទមទរ (មារតា ៥០១)។ 

សិទធិជួលអចនិ្នែយ៍ សាំសៅសលើសិទធិជួលអចលនវតែុ រយៈសពលមវងចាប់ពី ១៥ ន្ ាំ សឡើងសៅដល់ 
៥០ ន្ ាំ ។ សិទធសនោះរតូវានយកមកអនុវតែចាំសោោះមត អចលនវតែុ មតប៉ាុសណាណ ោះ ។ អចលនវតែុ សគសាំសៅ
សៅសលើ ដីធលី អាគ្មរ សាំណង់ ផទោះ ជាសដើម ។ 

តាមរកមរដឌបបសវណីសងគមចាស់ ១៩២០ មារតា ១០១៧ មានសអាយអតែនយ័ថា កាលក ់ជា
កិចចសនាមួយ មដលជនមាន ក ់ សៅថាអនកលករ់តូវសផទរនូវកមមសិទធិននវតែុណាមួយ ឬ សិទធិណាមួយជា
របស់ខលួនឲ្យសៅជនមាន ក់សទៀត សៅថា អនកទិញ មដលជាអនករតូវសចញនថលជារាកត់ាមតនមលននវតែុ ស ោះឲ្យ
អនកលក ់។ 

តាមរកមរដឌបបសវណីារា ាំង មារតា ១៥៨១ ានសអាយអតែនយ័ថា កិចចសនាលកគ់ឺជាកិចច
សនាមដលកនុងស ោះ ភាគមីាា ងមានកាតពវកិចចរបគល់វតែុ មួយសៅឲ្យភាគមីាា ងសទៀតមដលមានកាតពវ
កិចចរបគល់ តនមលជាថនូ រវតែុ ស ោះសៅវញិ ។ 
ក្ថាភាគ ២ លក្ខខណឌ រគឹោះននក្ិចចេនាលក្់ទិញ 
 ២-១-ការរពមសរពៀងរបេគ់ភូាគ ី

កិចចសនាលក់ទិញអាច រតូវានបសងកើតសឡើងសដាយមានការរពមសរពៀងគ្មន រវងភាគីទ ាំងសង
ខាងមតប៉ាុសណាណ ោះ សលើកមលងមត កនុងករណីមដលមានបញ្ដតឋពិិសសសកនុងចាប់ ។ ប៉ាុមនឋ ភាគីអាចកាំណត់
ការសធវើលិខិតយថាភូត ឬ  លិខិតឯកជន ជាល័កាខណ័ឍ សរមាបក់ារបសងកើតកិចចសនាាន ។  
                                              
8 មារតា៥១៥ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 9 

 

កិចចសនាលកទិ់ញ រតូវមតសកើតសឡើងពីការរពមសរពៀសដាយសសរ ី និង ពិតរាកដមានន័យថា
ជាការរពមសរពៀសដាយគ្មម នវកិារៈ ។ ការរពមសរពៀងសដាយសសរ ី មាននយ័ថា ការរពមសរពៀងស ោះសកើត
សចញពីឆនទៈ សដាយដទ ល់របស់បុគគលស ោះ សដាយគ្មម នការបងាិតបងាាំ ទាំងសៅសលើរាងគកាយ និងសៅសលើ
ផលូ វចិតែ ។ កនុងន័យសនោះ ភាគអីនកលក ់និងអនកទិញ រតូវមតមានការរពមសរពៀងគ្មន សដាយគ្មម នការបងាិតបងាាំ កនុង
ការលក់ ឬទិញ មានន័យថាអនកទិញមានឆនទៈកនុងការទិញ ចាំមណកអនកលក ់ក៏មានឆនទៈ កនុង ការលកម់ដរ ។  

ការរពមសរពៀសដាយមានវកិារៈ សាំសៅសៅសលើការរពមសរពៀងមដលសកើតសចញ ពីការបនលាំសាក
រាស់ ការភាន់រចឡាំ ការសរបើអាំសពើហិងា និងការសឆលៀតឪកាសចាំសណញហួសសហតុ ។ ដូសចនោះការរពម
សរពៀសដាយគ្មម នវកិារៈ គជឺាការរពមសរពៀង មដលមិនមមនសកើតសចញពី ការបនលាំសាករាស់ ការភាន ់
រចឡាំ ការសរបើអាំសពើហិងា និងការសឆលៀតឪកាសចាំសណញហួសសហតុ មាននយ័ថា រាលការរពមសរពៀង 
រវងអនកលក ់ និង អនកទិញ រតូវមតគ្មម នវកិារៈ កាលណាការរពមសរពៀងស ោះមានវកិារៈ ភាគីទ ាំងពីរអាច
សុាំលុបកិចចសនាសនោះ សចាលាន សដាយបង្ហា ញភសែុតាងថាការរពមសរពៀងននកចិចសនាសនោះមានវកិារៈ ។ 

២-២-េមតថភាពរបេគ់ភូាគ ី

 ២-២-១-ចាំសោោះអនកលក ់
សមតែភាព កនុងនយ័សនោះមានន័យ ថាអនកលក ់ រតូវមតជាមនុសសមដលមានសមតែភាព សោលគ ឺ

រតូវមតជានីតិជន ។ នីតិជន គឺជនមដលមានអាយុរគបត់ាមការកាំណត់របស់ចាប ់។  
តាមរកមរដឌបបសវណី ន្ ាំ ២០០៧ មារតា ១៧ ានសអាយនិយមន័យ អនីតិជនថា ជាជនមដល

មានអាយុសរកាម ១៨ ន្ ាំ ។ តាមមារតាសនោះ សយើងសឃើញថា សដើមបមីានសមតែភាពទទួលានសិទធិ
សពញសលញ ជនស ោះរតូវមតមានអាយុចាប់ពី ១៨ ន្ ាំសឡើងសៅសទើបអាចសធវើសកមមភាពានសពញ
សលញ ។ សបើសយើងពិនិតយសមើល រកមរដឌបបសវណីសងគមចាស់ ន្ ាំ ១៩២០ និង រកមរដឌបបសវណីអាឡឺម៉ាង 
និង រកមរដឌបបសវណីជប៉ាុន ២០ ន្ ាំ ជានីតជិន ។  
 តាមរយៈសមតែភាពសនោះ មិនមមនមានន័យថា សអាយមតជនស ោះមានអាយុរគប ់ ១៨ ន្ ាំ 
សហើយ គ ឺសុទធមតមានសមតែភាពសពញសលញកនុងការសធវើសកមមភាព9ស ោះសទ ។ សដើមបសីអាយជន ស ោះ
មានសមតែភាពសពញសលញ កនុងការសធវើសកមមភាពានរតឹមរតូវតាមចាប់ស ោះគ ឺទល់មតបុគគលស ោះ
មិនរតូវានករមិតសមតែភាពតាមចាបក់នុងការសធវើសកមមភាពរបស់ខលួនសឡើយ ។  
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 10 

 

តាមរកមរដឌបបសវណីននរពោះរាជាណាចរក កមពុជា មារតា ១៦ មានសធវើការករមិតជនមដលមិន
អាចសធវើសកមមភាពានមាន អនីតិជន ជនសៅសរកាមអាណាពាាលទូសៅ ជនសៅសរកាមរបបហិតូ
បតែមភ ។ បញ្ញជ ក់អនីតជិនមានអតាែ ធនិភាព មានសមែភាពសពញសលញកនុងការចុោះកិចចសនាដូច
នីតិជនមដល10។ 
 សលើសពីសនោះសៅសទៀតអនកលក់រតូវមតជាមាច ស់កមមសិទធិរសបចាប់សៅសលើរទពយ ឬ វតែុ មដលខលួន
លក ់ សបើមិនដូសចនោះសទ ការលក់សនោះរតូវទុកជាសមាឃៈ ។ ការលក់រទពយសមបតែិរួមរបស់សហព័ទធ 
សដាយគ្មម នការយល់រពមពីសហព័ទធមាា ងសទៀត រតូវទុកជាសមាឃៈ សដើមបសីធវើការចាត់មចងរទពយរបស់ 
សហព័ទធានទល់មតមានការយល់រពមពីសហព័ទធតា ាំងសងខាង 11។  
 ២-២-២-ចាំសោោះអនកទិញ 
 មិនមមនមាននយ័ថាសអាយមត រូបវនែបុគគល ឬ នីតិបុគគល សុទធមតអាចកាល យជាអនកទិញាន
ទ ាំងអស់ស ោះសទ មានបុគគលមួយចាំនួន មដលចាបា់នសធវើការហាមឃាត ់មនិសអាយកាល យជាអនកទិញ 
សហើយការមដលចាប់សធវើការហាមឃាតស់នោះ គឺសដើមបផីលរបសយាជន៍របស់ភាគីអនកលក់។  
 សមតែភាពរបស់អនកទិញ មានលកាណៈដូចគ្មន  និង សមតែភាពរបស់អនកលក់មដរ មតអវមីដលមាន
លកាណៈមផលកស ោះគ ឺចាប់ានសធវើការហាមឃាត់សៅបុគគលមួយចាំនួនតាមផលូ វចាប ់មិនសអាយសធវើសកមម
ភាពកនុងការទិញ សដើមបសីជៀសរសវៀងការាត់បង់តនមលសៅកនុងការទិញ ។ បុគគលមដលចាប់ានសធវើការ
ហាមឃាត់មិនអាចកាល យជាអនកទិញតាមផលូ វចាប់មានដូចជាៈ12 

-អនករគបរ់គង រទពយសមបតឋិតាមចាប ់តាមផលូ វតុលាការ ឬ តាមកិចចសនា មិនអាចកាល យជាអនក
ទិញឬជាអនកទិញសដាយការលក់សដាយបងាាំនូវរទពយសមបតឋ ិ មដលខលួនានទទួលភារកចិចលកស់ដាយ
ដទ ល់ខលួន ឬ តាមរយៈអនឋរការាីនសឡើយ ។ 

-ម្នឋីរាជការមដលទទួលបនទុកចាត់ការការលក់សដាយបងាាំ ឬ ទទួលបនទុករគបរ់គងការលកស់ដាយបងាាំ  

                                              
10មារតា ២២ រកមរដឌបបសវណី ។ 
11

 មារតា ៩៧៦ រកមរដឌបបសវណី ។ 
12 មារតា ៥២៥ រកមរដឌបបសវណី ។ 
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-សៅរកម រពោះរាជអាជាញ  រកឡាបញ្ជី  ឬ  ម្នឋីតុលាការសផសងសទៀត មនិអាចកាល យជាអនកទិញ ឬ  
ជាអនកទិញសដាយការលកស់ដាយបងាាំសដាយដទ ល់ខលួន ឬ  តាមរយៈអនឋរការនូីវវតែុ  ឬ  សិទធិមដល
ជាកមមវតែុ ននវវិទមដលកាំពុងចាតក់ារសៅតុលាការមដលខលួនបាំសពញភារកិចចានសទ ។ 
-សមធ្លវ ីឬ   រការ ីកាល យជាអនកទិញ ឬ  ជាអនកទិញសដាយការលកស់ដាយបងាាំនូវវតែុ  ឬ  សិទធិ 
មដលទកទ់ងនឹងសរឿងកឋីមដលខលួនទទួលបនទុក ។  

 ២-៣-ក្មមវតថុននក្ិចចេនាលក្ទ់ិញ 

 កមមវតែុ ននកិចចសនាលកទិ់ញមានពីររបសភទ គ ឺអាចជាវតែុ  និង អាចជាសិទធិ។ 
 ក.វតែុ 
 កមមវតែុ ននកិចចសនាលកទិ់ញរតូវមតមាន 13 
 វតែុជាកល់ាក ់

វតែុ មដលរតូវលក ់រតូវមតជាវតែុ មួយមដលជាក់លាក ់មដលអាចសធវើកចិចសនាលក់ទិញាន សធវើការ 
សាំគ្មល់ ឬ ក៏អាចកាំណតជ់ាកល់ាក់សៅរូបរាង បរមិាណ និង គុណភាព ។ វតែុ  កនុងន័យសនោះអាចជាច 
លនវតែុ និង អចលនវតែុ  14។ 

តាមរកមរដឌបបសវណី ន្ ាំ ២០០៧ មារតា ១១៩ ានសអាយនិយមន័យនន វតែុ  ថាសាំសៅសៅសលើ
របស់មដលមានរូបរាងគ  ជា រធ្លតុឧសម័ន ជា រធ្លតុរាវ ជា រធ្លតុរងឹ ។ 

វតែុ មួយជាកល់ាកអ់ាចជាវតែុ មដលមាន សពលបចចុបបនន ឬក៏សៅសពលអ គតកាល ។ 
វតែុ  សគសធវើការមបងមចកជាពីរគឺ វតែុ មដលមិនអាចជាំនួសាន និង វតែុ មដលអាចជាំនួសាន ។ 

វតែុ មដលមិនអាចជាំនួសានជា វតែុ មដលមានមតមួយ ឬ កជ៏ាវតែុកាំរមួយ សហើយមិនអាច ល្ ស់គ្មន ានពី
មួយសៅមួយ  ។ តាមចាប់ វតែុមិនអាចជាំនួសាន កាលណាមានការាតប់ង់ចាំមណកណាមួយននវតែុ
ស ោះ អនកទិញអាចរ ាំលាយកិចចសនា ឬ ក៏បនែយននវតែុ ស ោះ ។  

វតែុ មដលអាចជាំនួសាន គឺជាវតែុ មដលអាចបសងកើតសឡើងសដាយសសរផីលិតផល អាច ល្ ស់គ្មន
ានពីមួយសៅមួយ  និងមានលកាណៈសាំបូរមបប ។ កាលណាវតែុ មដលអាចជាំនួសានសនោះ រតូវាន

                                              
13 មារតា ៣ ននរកតឹយចាប់សលខ ៣៨ ។ 
14 មារតា ១២០ ននរកមរដឌបបសវណី។ 
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ាតប់ង ់ សៅសពលចុោះកិចចសនាលក់ទិញស ោះ អនកលក់អាចយកវតែុ  មដលមានសសរដូីចគ្មន ស ោះ មក
ជាំនួស មតរតូវសគ្មរពសៅតាមភិនភាគ ន្ ាំផលិត និងគុណភាព។  
 វតែុអាចសធវើសកើត 
  សបើកាលណាវតែុ សៅកនុងកចិចសនាលកទិ់ញ គឺជាវតែុ មួយ មដលមិនអាចសធវើសកើតស ោះ វជាមូល
សហតុមដល ាំឱ្យមានការសមាឃៈភាពននកចិចសនាលកទិ់ញស ោះ ។ ភាពអាចសធវើសកើតសនោះ រតូវមតមាន
ភាពទូសៅ មានន័យថា មនុសសទូសៅសុទធមតមានលទធភាពអាចសធវើានទ ាំងអស់គ្មន  មិនមមនមនិអាច
សធវើានសឡើយ  ។  
 វតែុ មដលមិនអាចសធវើសកើតមានមកពីបញ្ញា ពីរយា៉ា ង ៖  

 ភាពមិនអាចសធវើសកើតសដាយ រមតអាំសពើ ។  ឧ. យកនដសៅប៉ាោះនិងរពោះចន័ទ ជីកភនាំកនុងរយៈ 
សពលមួយយប់។ ល។  

 ភាពមិនអាចសធវើសកើតសដាយ រមតចាប ់។  
ឧ. ងសងផ់ទោះសលើដីមដលចាប់មនិអនុញ្ញដ តឱ្យ ងសង ់លក់វតែុ មដលចាប់មនិអនុញ្ញដ តិ ាំចូល។  

មតសដើមបកីាំណត់ថាកិចចសនាស ោះរតូវសមាឃៈភាព ឬ យា៉ា ងណាស ោះ គឺសយើងរតូវមតកាំណត់
សៅសលើលកាណៈដាច់ខាត ឬ មិនដាចខាត សបើលកាណៈដាច់ខាតស ោះ វ ាំឱ្យមានសមាឃៈកិចចសនា 
មតសបើ   លកាណៈមិនដាចខ់ាតស ោះ កិចចសនាសៅមតមានសុពលភាពដ៏មដល ។ 

ឧ. សលាក “ក” ានទទួលចុោះកចិចសនាជាមួយសលាក “ខ” ថា សលាក នឹងសធវើ ការ ងសង់ផទោះ
ឱ្យសលាក “ខ” មតសលាក “ក“ មិនសចោះ ងសង់។ 

វតែុរតវូសែិតកនុងសពលបចចុបបនន 
 វតែុ រតូវមតសែិតសៅកនុងសពលបចចុបបនន មានន័យថា សៅសពលមដលគូភាគ ី ានសធវើការចុោះកិចច 
សនាទិញលក ់ វតែុ មដលរតូវលក ់ រតូវមតមានយា៉ា ងពិតរាកដ សហើយសែិតសៅ សពលបចចុបបននសទៀត
ផង ។ ប៉ាុមនែ មានកិចចសនាលកទិ់ញនូវវតែុ មួយចាំនួន  អាចសធវើានផងមដរ សទោះបជីាវតែុ មដលលក់ស ោះ 
មិនសែិតសៅកនុងសពលបចចុបបននក៏សដាយ ក៏កិចចសនាស ោះសៅមតមានសុពលភាពដ៏មដល សដាយ កមម
វតែុ ននកិចច សនាស ោះ វអាចសកើតសឡើង សពលអា គត ។  
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 13 

 

ឧទហរណ៍ កិចចសនា ងសងផ់ទោះលក ់ មដលផទោះស ោះ នឹងរតូវាន ងសង ់ សហើយសៅ
សពលអ គតខាងមុខ ។  
 តាមរកមរដឌបបសវណី វតែុ   ឬ សិទធិ ទ ាំងឡាយណា សទោះបជីាសកើតមានសឡើង សពលអ គតក៏
សដាយអាចយកសៅសធវើជាកមមវតែុ ននកិចចសនាលកទិ់ញានមដរ សលើកមលងមតវតែុ  ឬ សិទធិស ោះមាន
លកាណៈមិនអាចសធវើអនុបបទន ឬ ចាប់ហាមឃាតម់ិនឱ្យសធវើអនុបបទន 15 ។  
 វតែុរតវូមតរសបចាប ់និង សណាែ បធ់្លន ប ់រសបៀបសរៀបរយ ធ្លរណៈ 

រគប់វតែុ មដលសៅសលើពិភពសលាក គឺជាកមមវតែុ មដលអាចសធវើការលកដូ់រាន  សលើកមលងមត 
វតែុ មួយចាំនួន មដលចាបា់នហាមមតប៉ាុសណាណ ោះ មដលមនិអាចសធវើការលក់ដូរាន ៖  

វតែុមនិអាចសធវើោណិជជកមម ៖ គឺជាវតែុ មដលចាបម់ិនអនុញ្ញដ តឱ្យសធវើចរាចរ សៅសលើទីផារ 
សរោោះថាកាលណាវតែុទ ាំងស ោះចរាចរសៅសលើទីផារ វ ាំឱ្យាតប់ង់នូវសសែរភាពសងគម ឬ សណាែ ប់ធ្លន ប់
 ធ្លរណៈ ឬ កា៏ត់បងនូ់វសីលធម៌របស់មនុសស ឬកម៏ានការសរ ើសសអើងសលើពូជ សន ៍ “កិចចសនា
ទ ាំងអស់រតូវមានកមមវតែុ ននកិចចសនាសែិតសៅកនុងោណិជជកមម”។  

ឧទហរណ៍ ៖ ្ម សរគឿងសញៀន អវៈយវៈមនុសស ខយល់ ពនលឺ សសរភីាពកនុងការរស់សៅ។ល។ 
អចលនវតែុ របស់វតឋមនិអាចលក់ាន ឬសធវើអាំសណាយ សហើយ គ្មម នអាជាញ យុកាលសឡើយ។  

ខ.សិទធិ 
សិទធិ សាំសៅសលើសិទធិរគបរ់គងវតែុលក់ទិញ មដលរតូវានសផទរសៅឲ្យភាគមីាា ងសទៀត សៅថា 

អនកទិញ(មារតា ៥១៥)  ។ និង សិទធិសលើវតែុ មដលមនិអាចបាំមបកាន ឬ មនិអាចដល ស់បែូ រលកាណៈ 
សដើមននសមាសធ្លតុ (មារតា ១២១ និង មារតា ១២៥) ។ 

២-៤-តនមលននក្ិចចេនាលក្ទ់ិញ 

កិចចសនាលកទិ់ញ ជាកចិចសនាអញ្ដមញ្ដ មដលតរមូវសអាយភាគីទ ាំងពីរ រតូវមានកាតពវ 
កិចចសៅវញិសៅមក មានន័យថា ភាគីមាា ងរតូវមានកាតពវកិចចរបគល់វតែុ  សហើយភាគីមាា ងសទៀត មាន
កាតពវកិចចរបគល់លុយជាថនូ រនឹងវតែុ មដលានរបគល់ ។ សគអាចនិយាយមា៉ាងសទៀតថា កិចចសនាលក់
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 មារតា ៥២៧ ននរកមរដឌបបសវណី។ 
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ទិញ ជាកិចចសនាមូលា សរោោះកចិចសនាសនោះរតូវានបសងកើតសឡើងកនុងសគ្មលបាំណងមសវងរករបសយាជន ៍
និង ថនូ រសៅវញិសៅមក ។ 

តនមល គឺពិតជាមាន រៈសាំខានណ់ាស់ចាំសោោះកិចចសនាលក់ទិញ ពីសរោោះកិចចសនាលក ់ រតូវ
មតមានតនមលជាថនូ រ មដលខុសពីកិចចសនាដូរ មដលគ្មម នតនមលជាថនូ រសឡើយ ដូចសចនោះការកាំណតត់នមល វជា
កតាែ មួយសាំខានណ់ាស់ចាំសោោះភាគីអនកលក ់ មតអវមីដលសាំខានស់ ោះគ ឺ ជារសបៀប និង បសចចកសទសនន
ការកាំណត់តនមល ថាសតើសយើងរតូវសធវើតាមរសបៀបណា សដើមបសីអាយមានភាពសុរកតឹយស ោះ ។  

ការកាំណត់នូវតនមល អាចយកតាមទីផារ ឬ តាមការរពមសរពៀងរបស់ភាគទី ាំងសងខាង  ។  

កនុងន័យសនោះ សទោះបីជាតនមលស ោះមិនទនរ់តូវានបង់ក៏សដាយ ក៏កិចចសនាអាចសកើតមានានមដរ ។  
មានកិចចសនាមួយចាំនួន ការបង់នថលរតូវានសធវើតាមសរកាយ សរកាយពីមានការដកឹទាំនិញដល់ផទោះ ឬ 
សរកាយពីមានការរបគល់ទាំនិញជាសដើម ។ កាលណា កិចចសនាមួយគ្មម នតនមលជាថនូ រសទស ោះ មិនមមន
ជាកិចចសនាលក់ស ោះសទ មតវជាកិចចសនាដូរសៅវញិ ។  

ភាគីននកចិចសនា រតូវកាំណត់ចាំនួនរាកន់ននថលលក់ទិញ ឬ  វធិីកាំណត់ចាំនួនរាកស់ ោះសៅកនុង
កិចចសនាលកទិ់ញស ោះ ។ ចាំនួនរាក់នននថលលកទិ់ញ អាចរតូវានកាំណតស់ដាយសយាងសៅតាមតនមល
ននទាំនិញណាមួយសៅសលើទីផារកនុងសពលបចចុបបនន ឬ  អ គត ឬ  សដាយមផអកសលើការវយតនមល មដល
សធវើសដាយតតិយជនមដលរតូវានសរជើសសរ ើសតាម រសបៀបកាំណត់សដាយគូភាគី ។ 

 កនុងករណី មដលការវយតនមលរបស់តតិយជនរតវូានសធវើសឡើងសដាយភានរ់ចឡាំ ឬ  ករណី
មដលការវយតនមលស ោះចាស់ជាផទុយនឹងសមភាពភាគីននកិចចសនា មដលទទួលការខូចខាតផល
របសយាជនរ៍បស់ខលួន សដាយ រការវយតនមលស ោះ អាចតវ៉ាចាំសោោះការវយតនមលស ោះាន ។ ប៉ាុមនឋ 
កនុងករណីមដលតតិយជនវយតនមលនថលលកទិ់ញ រតូវានកាំណតស់ដាយបង្ហា ញចាំនួននថលសដើមពិត
រាកដ សលើកមលងមតករណី មដលគូភាគរីបគល់សិទធិសៅ តតយិជនសដាយជាក់លាក ់។ 
ក្ថាភាគ ៣ លក្ខខណឌ ទរមង់ននកិ្ចចេនាលក់្ទិញ 

៣-១-កចិចស្ន្ាឯកជន្ ឬ លខិ្តិ្ឯកជន្ 
 កិចចសនាឯកជន គឺជាកចិចសនាមដលសធវើសឡើងសដាយគួរភាគ ី តាមការរពមសរពៀងណាមួយ 
សដើមបបីសងកើតឱ្យមានលកាណៈគតិយុតែតិាមផលូ វចាប។់  
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 15 

 

កិចចសនាឯកជនៈ គឺជាកិចចសនាមដលសធវើសឡើងមតគ្មន ឯង ឥតមានម្នឋីរាជការ ធ្លរណៈ
ណាមួយជួយដឹងឮសឃើញផងសទ មានមតហតែសលខាននគូភាគមីតប៉ាុសណាណ ោះ។  
 កិចចសនាឯកជន គឺសគអាចសធវើសឡើងសដាយដទ ល់មាត ់ និងជាលាយលកាអ័កសរ។ “កិចចសនា
អាចសធវើសឡើងសដាយដទ ល់មាត ់ ឬ លាយល័កាអកសរ ។ ចាបអ់ាចកាំណតឱ់្យមានទរមង់មួយជាក់លាក់
កនុងការសធវើកិចចសនា។  

តាមរកមរដឌបបសវណីមារតា ៥១៧ ានមចងថាៈ កិចចសនាលកទិ់ញ អាចរតូវានបសងកើតសឡើង 
សដាយមានការរពមសរពៀងគ្មន រវងភាគទី ាំងសងខាងមតប៉ាុសណាណ ោះ សលើកមលងមត កនុងករណីមដលមាន
បញ្ដតែពិិសសសកនុងចាប ់ ។ ប៉ាុមនែ ភាគអីាច កាំណត់ការសធវើលិខិតយថាភូត ឬ លិខិតឯកជន ជាល័កា
ខណ័ឍ សរមាបក់ារបសងកើតកចិចសនាាន ។ តាមមារតាសនោះ មាននយ័ថា កិចចសនាលក់ទិញអាចសធវើ
សឡើងសដាយដទ ល់មាតា់ន មតរតូវសធវើសដាយលិខិតឯកជនាន សលើកមលងមតកចិចសនាមួយចាំនួន
មដលចាបា់នកាំណត់សៅទរមង់មួយជាក់លាក ់ដូចជាកចិចសនាលក់អចលនវតែុជាសដើម មដលរតូវសធវើ
សឡើងតាមទរមងលិ់ខិតយថាភូត ។ 

៣-២- លខិ្តិ្យថាភតូ្  
លិខិតយថាភូត គឺជាលិខិតមដលសធវើសឡើងសដាយ រការ ី ឬ លិខិតឯកជន មដល រការចុីោះ

និសទទសថាលិខិតស ោះមានភាពរតឹមរតូវតាមចាប ់ និងចុោះកាលបរសិចឆទ និង ហតែសលខាសរកាយសពល
ខលួនបញ្ញជ កថ់ាលិខិតស ោះមានភាពរតឹមរតូវតាមចាប1់6។ ការសធវើកិចចសនាតាមលិខិតយថាភូតស ោះ 
គឺដាច់ខាតរតូវមតមាន ម្នឋីមដលមានសមតែកិចចចូលរួមកនុងការសធវើ ដូចជាតាមចាបភូ់មាិល ន្ ាំ 
២០០១ មារតា ៦៥ ានមចងថា “ការសផទរកមមសិទធមុនអាចជាំទស់ពីអាជាញ ធរមានសមតែកិចច សហើយរតូវ
ានចុោះបញ្ជី សៅអងគភាពសុរសិយាដ ី។ កិចចសនាលក់ឯកជន មិនអាចចាត់ទុកជាការសផទរកមមសិទធិរទពយ
សមបតឋសិ ោះសពញសលញលកាណៈចាបា់នសឡើយ ។ តាមរកមរដឌបបសវណីថមីនន រពោះរាជាណាចរក 
កមពុជា មារតា ១៣៤ និង១៣៥ ានកាំណតអ់ាំពីលកាខណឍ ននការតតា ាំងចាំសោោះសិទធិរបតយកស ទល់មត 
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មានការចុោះបញ្ជី  សទើបតតយិជនមិនអាចជាំទស់ាន ចាំសោោះអចលនវតែុ   ចាំមណកឯចលនវតែុ វញិ 
ចាប់ពីសពលមដលមានការរបគល់ចលនវតែុ ស ោះដល់ភាគ ីមាា ងសទៀត ។ 

តាមមារតា៣៣៦ កថាខណឍ  ២ ានមចងថាកចិចសនាមដលភាគមីាា ងទទួលករណីកិចចសធវើ 
អនុបបទននូវកមមសិទធិសលើអចលនវតែុ  ឬ ករណីកចិចសធវើលទធកមមនូវកមមសិទធិសលើអចលនវតែុ  នឹងមាន 
អានុភាព លុោះរតាមតានសធវើលិខិតយថាភូត ។ ដូចសនោះកចិចសនាលកទិ់ញអចលនវតែុ រតូវមត សធវើតាម 
លិខិតយថាភូត សបើមនិដូសចាន ោះសទ កិចចសនាស ោះនិង រតូវទុកជាសមាឃៈ សរោោះ បញ្ដតែិមដលមានមចង 
កនុងមារតា ៣៣៦ សនោះ ជាបញ្ដតែិមដលអនុវតែសដាយបងាាំ  ។ តាមមារតា ៣៥៧ របសិនសបើសកមមភាព 
ស ោះានសធវើផទុយ និងបញ្ដតែមិដលអនុវតែសដាយបងាាំរតូវទុកជាសមាឃៈ ។  
ក្ថាភាគ ៤ របសភទននក្ិចចេនាលក្់ទិញ 

  ៤-១-ការស្ន្ាលកទ់ញិជាម ន្គោយឯកគតាភារ ី 

ការសនាលកទិ់ញជាមុនសដាយឯកសតាភាគី គឺជាការមដលភាគមីតមាា ងសនាជាមុនកនុងការ
លក ់ឬ ទិញ ការលក់ទិញសនោះនឹងមានអានុភាពចាបត់ា ាំងពីសពល មដលភាគីមាា ងសទៀតបង្ហា ញឆនទៈបាំ
សពញការទិញ ឬ  លកច់ាំសោោះអនកសនាស ោះ ។  

របសិនសបើអាំឡុងសពលសរមាបក់ារបង្ហា ញឆនទៈមិនរតវូានកាំណត់សទ អនកសនាជាមុនអាច
កាំណតនូ់វអាំឡុងសពលសមរមយមួយ សហើយអាចដាស់សតឿនឱ្យភាគមីាា ងសទៀត បង្ហា ញឆនទៈថារពម ឬ  
មិនរពមបាំសពញការទិញ ឬ លកស់ៅកនុងអាំឡុងសពលស ោះ។ កនុងករណីមដល ភាគមីាា ងសទៀតមិន
ានបង្ហា ញឆនទៈសៅកនុងអាំឡុងសពលកាំណត់សទ ការសនាជាមុនស ោះរតូវាតប់ង់អានុភាព ។   

៤-២-កចិចស្ន្ាលកទ់ញិគោយមាន្រាកក់ក់ ់ 
រាក់កក ់ជារាក់មដលភាគីអនកទិញ ឬ អនកជួលានដាក ់ ឬ របគល់សអាយសៅមាច ស់ផទោះ ឬ 

អនកលក់ឬ មាច ស់ផទោះ សដើមបធី្ល នូវកាតពវកិចចរបស់ខលួន កនុងករណីមដលមានការរ ាំលាយកចិចសនា មិន
មមនជារាកស់រមាបស់ាំណងការខូចខាត កនុងករណីមានការបាំោនកិចចសនាសទ ។ អនកលកម់ានសិទធិ
ទទួលានរាកក់កស់នោះ របសិនសបើ ភាគអីនកទិញ មិនរពមអនុវតែកាតពវកចិចរបស់ខលួនតាមការសនា ។ 

រាក់កកម់ានតួ ទី បញ្ញជ ក់នូវការបសងកើតកចិចសនា សាំណងការខូចខាតចាំសោោះការរ ាំលាយ
កិចច សនា របឹអូសយករាកក់ក់កនុងករណីមដលមនិមានការអនុវតែកាតពវកចិច ។  
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 17 

 

សបើអនកទិញ ានបង់រាកក់ក់សៅឱ្យអនកលក់  អនកទិញ អាចរ ាំលាយកិចចសនាលកទិ់ញ សដាយ 
សាោះបង់សចាលរាក់កក់ស ោះាន រឯី អនកលក ់ អាចរ ាំលាយកចិចសនាលក់ទិញសដាយសងរាកស់សមើ 
នឹងពីរដងននរាក់កកស់នោះមកវញិានមដរ ។ ប៉ាុមនឋ ភាគមីិនអាចរ ាំលាយកិចចសនាានសឡើយ សរកាយ
សពលភាគមីាា ងសទៀតានចាបស់ផឋើមអនុវតឋកិចចសនាសហើយ 17។ សបើគូភាគាីនរពមសរពៀងគ្មន សផសងពី
សនោះ រតូវសគ្មរពតាមការរពមសរពៀងស ោះ ។ 

៤-៣-ការលកគ់ោយមាន្ការភលក់្ ក  
ការភលក់ ក ជាទមាល បមួ់យមដសគនិយមសរបើរាស់ជាសរចើន សៅកនុងកិចចសនាមួយចាំនួន មដល

រតូវានសរបើរាស់សរមាបជីវភាពរស់សៅរបចា ាំនថង ។ ជាទូសៅការភលក់ ករតូវានអនុវតែចាំសោោះវតែុ
មដល អាចបរសិភាគាន ។ ឧទហរណ៍ ការលក់សដាយមានការភលក ់ក មានដូចជាការទិញមផលសឈើ  
ការទិញនាំជាសដើម ។ 

ការលក់របស់ណាមដលមានទាំសនៀមទាំលាប ់ តរមវូឱ្យមានការភលក ់កមុននឹងទិញ រតូវមាន
អានុភាពសៅសពល អនកទិញានយល់រពមសរកាយសពលានភលក់ ករួចសហើយ ។  

កនុងករណីមដលមនិានកាំណត់អាំឡុងសពលសរមាបអ់នកទិញ សដើមបយីល់រពម អនកលកអ់ាច
ដាស់សតឿនឱ្យអនកទិញសឆលើយចាស់អាំពីការយល់រពម ឬមិនយល់រពមសដាយកាំណតអ់ាំឡុងសពលសម
រមយាន។ កនុងករណីមដល អនកទិញមិនានសឆលើយចាស់កនុងអាំឡុងសពលស ោះ រតូវចាតទុ់កថា អនកទិញ
បដសិសធកនុងការសធវើកិចចសនា18 ។   

៤-៤-ការលកគ់ោយមាន្ការគរប្ើ្ ក  

ចាំសោោះការលកទិ់ញសដាយមានការសរបើ ក កិចចសនាលក់ទិញស ោះមានអានុភាពសៅសពល
មដលអនកទិញានយល់រពមកនុងអាំឡុងសពលសរបើ ក ឬ  អាំឡុងសពលសរបើ កស ោះកនលងហួសសដាយ
អនកទិញមនិានបង្ហា ញឆនទៈសទ ។ កនុងករណីមដល អនកទិញ បដិសសធមិនទទួលវតែុ មដលជាកមមវតែុ
កិចចសនាលកទិ់ញស ោះរតូវចាតទុ់កថា មិនរតូវានបសងកើតសឡើយ ។ 
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 មារតា ៥១៨ ននរកមរដឌបបសវណី។ 
18 មារតា ៥១៩ ននរកមរដឌបបសវណី។ 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 18 

 

កនុងករណីមដលមនិ ានកាំណត់អាំឡុងសពលសរបើ កសៅកនុងកិចចសនាអនកលកអ់ាចដាស់សតឿន
ឱ្យអនកទិញសឆលើយចាស់អាំពីការយល់រពម ឬ មិនយល់រពមសដាយកាំណត់។ 
ក្ថាភាគ  ៥ អានុភាពននក្ិចចេនាលក្ទ់ញិ  
 អានុភាពននកិចចសនាលក់ទិញមានដូចខាងសរកាមៈ 
 ៥-១-ការសផទរក្មមេទិធ ិ

ការសផទរកមមសិទធិ ជាការសផទរហានិភយ័ សហើយវអារស័យតាមរបសភទននកិចចសនានីមួយៗ ។ 
ការសផទរកមមសិទធិ សិទធិសលើកមមវតែុកនុងកចិចសនាលកទិ់ញ រតូវអនុវតឋសៅតាមសគ្មលការណ៍ទូសៅមដល
ានកាំណតស់ែីពី ការបសងកើត ការសផទរ និង ការមកមរបនូវសិទធិរបតយកស សដាយការរពមសរពៀង ។ សបើកមមវតែុ  
ននកិចចសនាលក់ទិញជាសិទធិសលើរទពយសមបតឋ ិ សរៅពីកមមសិទធិ ការសផទរសិទធិទ ាំងស ោះ រតូវអនុវតឋសៅ 
តាមសគ្មលការណ៍ទូសៅ មដលទកទ់ងនឹងការសផទរសិទធិនីមួយៗស ោះ ។ 

ក-អចលនវតែុ 
អចលនវតែុ ជាវតែុ មដលមនិអាចសធវើការដល ស់បែូ រទីកមនលងាន សបើអាចដល ស់បែូ រាន វអាចសធវើ

សអាយាត់បងរ់ទង់រទយសដើម ឬ ខូចខាតតនមលសរចើន ។  
តាមរកមរដឌបបសវណី ន្ ាំ ២០០៧ មារតា ១២០ ានមបងមចកវតែុជាពីរបសភទគ ឺចលនវតែុ  និង 

អចលនវតែុ ។ អចលនវតែុ  សាំសៅសៅសលើ ដីធលី និង វតែុជាប ់ សៅសលើដ ី សហើយមិនអាចដល ស់បែូ រកមនលង
ាន ដូចជាអាគ្មរ សាំណង់ ដាំណាាំ រុកាជាតជិាសដើម ។ 

 ការសផទរសិទធិសលើអចលនវតែុ  គឺរតូវសធវើសឡើងសៅរកសួងមដលមានសមតែកិចច “ការសផទរកមមសិទធិ
រតូវចាតទុ់កជាានសសរមចចាប់ពីសពលានចុោះបញ្ជី កចិចសនាស ោះសៅអងគភាពសុរសិយាដ”ី ។  

ចាំសោោះអចលនវតែុ  ការសផទរសិទធិរបស់អនកលក ់ ឱ្យសៅអនកទិញទុកជារតឹមរតូវ សហើយតតិយជន 
ជាំទស់មលងាន លុោះរតាមតសធវើការចុោះបញ្ជីតាមបញ្ដតែិរបស់ចាប ់  19 ។ តាមបទបញ្ដតែិសៅកនងមារតា
សនោះ វមិនមមនជាលកាខណឍ សុពលភាពននកិចចសនាលកទិ់ញអចលនវតែុ ស ោះសទ មតវជាលកាខណឍ  
តតា ាំងចាំសោោះតតិយជនមតប៉ាុសណាណ ោះ មាននយ័ថាសបើគូភាគ ីមិនានសធវើការចុោះបញ្ជី សអាយរតឹមរតូវតាម

                                              
19 មារតា ១៣៥ រកមរដឌបបសវណី ។ 
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សាកលវទិ្យាល័យ ប ៀលប្រាយ                                                                         នីតិកិច្ចសនាពិសសស  

ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 19 

 

ចាប់សទ គូភាគ ី មិនអាយយកសិទធិរបស់ខលួនមដលមានចាំសោោះអចលនវតែុ ស ោះ សៅតតា ាំងចាំសោោះអនក
សផសងសទៀតានសឡើយ ។ ដូចសនោះសដើមបអីាចតតា ាំងចាំសោោះតតយិជនានគ ឺមានមតការចុោះបញ្ជី មតមួយគត់។ 

តាមចាបភូ់មិាល ន្ ាំ ២០០១ មារតា ៦៥ វកយខណ័ឍ  ១ នន ានមចងថា “ការសផទរកមមសិទធិ 
មដលតតយិជនជាំទស់តជាំទស់មលងាន លុោះរតាមតកិចចសនា លក ់ទិញ អចលនវតែុ ស ោះ រតូវាន
សធវើសឡើងសដាយជាលាយល័កាអកសរ តាមទរមងលិ់ខិតយថាភូត មដលសធវើសឡើងសដាយអាជាញ ធរមាន
សមតែកិចច សហើយរតូវានចុោះបញ្ជី សៅកនុងអងគភាពសុរសិយាដ”ី ។  

ខ-ចលនវតែុ 
ការសផទរកមមសិទធិ សលើចលនវតែុ វមានលកាណៈង្ហយរសួលជាង ការសផទរកមមសិទធិសលើអចវតែុ  

សរោោះថាការសផទរកមមសិទធិសនោះ ពុាំចា ាំាច់មានអាជាញ ធរមានសមតែកិចចចូលរួម កនុងការសធវើសឡើយគ ឺមានមត
គូភាគអីនកលក ់និងអនកទិញប៉ាុសណាណ ោះ កនុងការសសរមចសផទរកមមសិទធសនោះ ។ ចាំសោោះការសផទរកមមសិទធិ ទុកជា
រតឹមរតូវតាមចាប ់ សហើយតតិយជនក៏ជាំទស់មលងាន ចាបត់ា ាំងពីសពលមដលមានរបគល់ចលនវតែុ
ស ោះដល់នដអនកទិញ សលើកមលងមតការលករ់តូវសធវើជាសាំបុរតមានសសចកឋបីញ្ញជ ក ់20។ 

 កនុងរណីខាងសរកាមសនោះ តតិយជន ជាំទស់មលងាន ចាបត់ា ាំងមតពីនថងមដលសាំបុរតស ោះមាន
សសកឋបីញ្ញជ ក ់។ មតការសផទរសិទធិសនោះ រតូវពិចារណាសៅសលើវតែុ សៅកនុងកិចចសនាសទៀតដូចជា  ៖ 

វតែុមដលសកើតសៅអ គត ៖ ចាំសោោះវតែុ មដលសកើតសៅអ គតស ោះ ការសផទរសិទធិ អាចសធវើសឡើង
សដាយសាំបុរតសនោះ មានសសចកឋីបញ្ញជ ក់មតមួយគត ់ មដលអាចឱ្យអនកទិញ កាល យជាកមមសិទធករានសៅ
សពលមដលវតែុានសកើតសឡើង ។ សបើវតែុ ស ោះមិនអាចសកើតសឡើងសៅសពលអ គតស ោះ អនកទិញអាច
សុាំរ ាំលាយកចិចសនាស ោះានសឡើយ ។   

ឧ.សលាក “ក” សធវើកិចចសនាទិញរសូវជាមួយនឹងសលាក “ខ” មដលសៅកនុងមរស មិនទនរ់បមូល
ផល “កាំពុងសទូង” មតរសបសពលមួយ មខកនលងមក រ ប់មតមានទឹកជាំននលិ់ច ខូចរសូវគ្មម នសល់។  

វតែុ មដលអាចជាំនួសាន៖ ការសផទរសិទធិសៅសលើកវតែុ មដលអាចជាំនួសានសនោះ ក៏សធវើសឡើងដូច
ការសផទរសិទធសលើចលនវតែុ មដរ គឺសៅសពលមដលសិទធសលើវតែុ ស ោះរតូវានរបគល់សអាយអនកទិញ សបើ

                                              
20 មារតា ១៣៤ ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 20 

 

មានការខូចខាតសកើតសឡើងស ោះ អនកទិញមិនអាចសុាំរ ាំលាយកិចចសនាលកទិ់ញ ានសឡើយ សបើកាល
ណាអនកលកអ់ាចរកវតែុ សផសងមកជាំនួសាន។  

ឧ.សលាក “ក” ានសៅកាម៉ាង់ទិញឡានពីរកមុហ ុន TOYOTA មតឡានមដលសលាកានកុាំម៉ាង់ 
ស ោះរតូវានខាតបង់សៅតាមផលូ វដឹកជញ្ជូ ន។  

គ.ការសផទរកមមសិទធិសលើយានយនែ 
ការសផទរកមមសិទធិ ចាំសោោះយានយនែរគប់របសភទ រតូវសធវើសឡើងកនុងរយៈសពល ៣ នថងយា៉ា ងយូរ 

សៅសពលមដលមានការលក់ទិញ  ។ ការផទរសនោះរតូវសធវើសឡើង សដាយមាច ស់កមមសិទធិសដើម មដលានលក់
យានយនែរបស់ខលួនសៅសអាយ មាច ស់កមមសិទធិចុងសរកាយ រតូវយកយានយនែមកសធវើការសផទរកមមសិទធិ 
សៅអគគ យកដាឌ នដកឹជញ្ជូ ន ឬ មនទី ធ្លរណការ និង ដឹកជញ្ជូ នរាជធ្លនី សខតែ ។  

ការសផទរកមមសិទធិសនោះរតូវសធវើសឡើង សដាយមានការសសនើសុាំជាលាយលកាណ៍អកសរ ពីមាច ស់កមមសិទធិ 
យានយនែចុងសរកាយ ឬ សដាយមាច ស់កមមសិទធិសដើម តាមរយៈការរពមសរពៀង  និង រតូវសធវើលិខិតលក់
ទិញ សដាយផែិតសមនដចាំសោោះមុខម្នែីទទួលបនទុកសផទរកមមសិទធិសៅអគគ កយកដាឌ នដឹកជញ្ជូ ន ឬ សៅ 
មនទីរ ធ្លរណការ និងដឹកជញ្ជូ នរាជធ្លនី សខតែ សហើយរតូវមាន កសចីាំនួន ២  ក ់ ។ កនុងករណី 
មដលអនកលក ់ឬ អនកទិញ ពុាំអាចមកផែិតសមនដសលើលិខិតលកទិ់ញ សដាយដទ ល់ចាំសោោះមុខម្នែីទទួល 
បនទុកស ោះ លិខិតលកទិ់ញ រតូវយកសៅបញ្ញជ ក់ពីអាជាញ ធរមានសមតែកិចចមូលដាឌ នមដលអនកលក ់ ឬ 
អនកទិញមានអាស័យដាឌ នអចិន្នែយ៍សៅទីស ោះ ។ ប ទ ប់មក មាច ស់កមមសិទធិយានយនែចុងសរកាយរតូវ 
យករថយនែមកជូនម្នែីមានសមតែកិចច សដើមបពិីនិតយអាំពីភនិភាគ លកាណៈបសចចកសទសយានយនែ 
បណណ័ សមាគ ល់យានយនែ ដល កសលខយានយនែ សដាយសធវើការសផទៀងដទ ត់សៅនឹងឯក រសដើមរបស់យាន
យនែមដលដាំកល់ទុក 21 ។ 
ក្ថាភាគ ៦ ការអនុវតតក្ិចចេនាលក្់ទិញ 

៦-១-េទិធិរបេអ់នក្លក្់  
៦-១-១-ស្ទិធជិសួ្ជ លរបស្អ់នកលក់  
កនុងករណីមដលអនកលករ់បគល់វតែុ មដលមានវកិារៈ មុនសពលកាំណត់រតូវរបគល់ អនកលកស់ ោះ

អាចជួសជុលវកិារៈរហូតដល់សពលកាំណត់ស ោះាន លុោះរតាមតមិនបណាឋ លឱ្យខូចខាតផលរបសយា
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 21 

 

ជនហួ៍សសហតុដល់អនកទិញ ។ ប៉ាុមនឋ អនកទិញ មិនរតូវានរារា ាំងកនុងការអនុវតឋសិទធិទមទរសាំណងនន
ការខូចខាតសឡើយ ។  

សទោះបីជាសរកាយសពលកាំណត់រតូវរបគល់ក៏សដាយ អនកលក ់ អាចជួសជុលវកិារៈទ ាំងអស់ 
សដាយសចញចាំណាយសដាយខលួនឯងាន លុោះរតាមត មិនបណាឋ លឱ្យមានការខូចខាតផលរបសយាជន៍
ហួសសហតុដល់អនកទិញ ។ ប៉ាុមនឋ អនកទិញ មនិរតូវានរារា ាំងកនុងការអនុវតឋសិទធិរ ាំលាយ និង សិទធិទម
ទរសាំណងននការខូចខាតសឡើយ ។   

៦-១-២-ស្ទិធតិ្វ៉ា ឱ្យអន្ វត្ដរពមោន   ន្ងិ ស្ទិធតិ្វ៉ា គោយមាន្ការបារមភ  
អនកលក់អាចរបមកកមិនរពមសផទរសិទធិមដលជាកមមវតែុ  និង មនិរពមរបគល់វតែុ មដលជាកមមវតែុ

សៅអនកទិញានរហូតដល់សពល មដលអនកទិញានផឋល់ការសងចាំសោោះកាតពវកិចចបង់នថលលក ់ ។ ប៉ាុមនឋ 
បញ្ដតឋសិនោះមិនរតូវយកមកអនុវតឋសឡើយចាំសោោះករណី មដលកាតពវកិចចរបស់អនកទិញស ោះ ពុាំទន់ដល់
សពលកាំណត់រតូវសង ឬ ករណីមដលមានការរពមសរពៀងគ្មន អាំពីការអនុវតឋករណីយកិចចសផទរសិទធិ ឬ កាតពវ
កិចចរបគល់ជាមុន ។ 

សទោះបីជាអនកលកា់នអនុញ្ញដ តឱ្យអនកទិញមានសពលកាំណត់សដើមបសីងនថលកមមវតែុ  ក៏សដាយរប
សិនសបើអនកទិញានកសយ័ធន ឬ  ានកាល យសៅជាមានកងវោះនូវរទពយធន សរកាយសពលសធវើ កិចចសនា
លកទិ់ញ ឬ  ានលាកនូ់វកងវោះននរទពយធនមុនសពលសធវើកចិចសនាក៏អនកលកអ់ាចរបមកកមិនសផទរសិទធិ 
និង មិនរបគល់កមមវតែុ ស ោះានមដរ ។  

៦-១-៣-ស្ទិធទិទលួផល 
តាមមារតា ១២៧ ននរកមរដឌបបសវណី ២០០៧ ានសអាយអតែនយ័ ផល ថាជាអតែរបសយាជន៍

មដលសកើតពីវតែុអវីមួយ ។ វតែុ មដលបសងកើតផលសៅថា វតែុ សដើម ។ ផលរតូវានមបងមចក ជាពីររបសភទគ ឺ
ផលធមមជាត ិនិង ផលសីុវលិ ។ 

កនុងករណីមដលកមមវតែុ ននការលក ់ានបសងកើតផលធមមជាត ិ មុនសពលរបគល់សៅអនកទិញផល
សនោះ រតូវទុកជាកមមសិទធិរបស់អនកលក់ សលើកមលងមតមានការរពមសរពៀងគ្មន ពិសសសរវងគូភាគ ី។  

បញ្ដតឋិសនោះរតូវយកមកអនុវតឋដូចគ្មន ផងមដរ ចាំសោោះករណីមដលកមមវតែុ ននការលកប់សងកើតផល  
សីុវលិដូចជានថលឈនួល ។ 
៦-២-ក្រណីយក្ិចចរបេអ់នក្លក្់  
៦-២-១-ករណីកចិចផដលព់ត័្ម៌ាន្ ឬ ករណីកចិចពន្យល ់
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តាមចាប ់ អនកលក ់ មានករណីយកិចចរតូវពនយល់ ឱ្យានចាស់លាស់នូវខលឹម រននករណីយ 
កិចច មដលអនកលកទ់ទួលបនទុក ទាំ កទ់ាំនងគតយុិតឋ មដលទកទ់ងនឹងវតែុ  ឬ សិទធិមដលជាកមមវតែុ ននការ
លកទិ់ញ សហើយជាពិសសស កនុងករណីលកអ់ចលនវតែុ  អនកលក ់ រតូវពនយល់ដល់អនកទិញ ឱ្យាន
ចាស់លាស់នូវខលឹម រននសិទធិ ការទទួលបនទុកនិងរពាំមដនននអចលនវតែុ  ។ អនកលក ់រតូវផឋល់ព័ត៌មាន
មដលទកទ់ង និងវតែុ ស ោះឱ្យសៅអនកទិញានដងឹឬ ព័ត៌មានទ ាំងស ោះមាន ដូចជា ៖ 

-  ែ នភាពវតែុ  
- រសបៀសរបើវតែុ 
-  ធ្លតុរបស់វតែុ  

- ការផុតកាំណត់សៅកនុងកចិចសរបើរាស់ និងព័ត៌មានមួយចាំនួនសទៀត “អនកលក់រតវូរាប់
អនកទាំនិញនូវគុណភាពទ ាំងឡាយមដលទក់ទងសៅនឹង ែ នភាពទ ាំងសនោះ។  
៦-២-២-ករណីកចិចគផទរស្ទិធ ិ22 
អនកលក ់មានករណីយកចិចរតូវសផទរសិទធិសលើរទពយសមបតឋ ិមដលជាកមមវតែុ ននការលកទិ់ញសៅឱ្យ

អនកទិញ។ របសិនសបើ កមមវតែុ ននការលកទិ់ញ ជាសិទធិរបស់អនកដនទ អនកលក ់មានករណីយកិចចរតូវទ
ទួលសិទធិស ោះ សហើយរតូវសផទរសិទធិស ោះសៅឱ្យអនកទិញ ។ របសិនសបើ អនកលក ់ មិនអាចសផទរសិទធិមដល
ជាកមមវតែុ ននការលកទិ់ញសៅឱ្យអនកទិញានសទ អនកទិញអាចរ ាំលាយកិចចសនាាន ។ កនុងករណីសនោះ 
របសិនសបើអនកទិញមិនានដឹងសៅសពលសធវើកិចចសនាថា សិទធិស ោះមិនមមនជាសិទធិរបស់អនកលក់សទ អនក
ទិញអាចទមទរសាំណងននការខូចខាតាន ។ 

អនកលក ់រតូវមានករណីយកិចចរបគល់វតែុ  មដលជាកមមវតែុ  សៅឱ្យអនកទិញ តាមកាលបរសិចឆទ និង 
តាមទីកមនលងមដលានកាំណត់សៅកនុងកចិចសនា ។ កនុងករណីមដលានកាំណត់សពលរតូវបង់នថលលក់
ស ោះរតូវសនមតថាសពលកាំណត់ននការរបគល់វតែុ មដលជាកមមវតែុ  ដូចសពលកាំណត់ននការបងន់ថលលក់
មដរ។ កនុងករណី មដលមិនានកាំណតក់ាលបរសិចឆទមដលរតូវរបគល់ផង មនិានកាំណតក់ាលបរសិចឆទ
មដលរតូវបងន់ថលលកផ់ង អនកលកម់ានករណីយកិចច របគល់វតែុ មដលជាកមមវតែុ  សៅឱ្យអនកទិញសៅសពល
មដលអនកទិញទមទរឱ្យរបគល់ ។  

៦-២-៣-ករណីរប្រលវ់ត្ថ ដដលជាកមមវត្ថ  
ការរបគល់វតែុ  គឺជាការតពវកិចចរបស់អនកលក ់កនុងការផឋល់នូវវតែុ មដលានចុោះកិចចសនាជាមួយគ្មន ។ 
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ការរបគល់វតែុ  រតូវសធវើសឡើងតាមវធិីរបគល់កមមវតែុ សដាយជាក់មសឋង  វធិីរបគល់សដាយសសងាប វធិី
សផទរការកានក់ាបស់ដាយបញ្ញជ  ឬ  វធិីបឋូ រលកាណៈននការកានក់ាប2់3 ។ ការរបគល់អចលនវតែុ  អាចសធវើ
សឡើង ានសដាយការរបគល់ស ននអាគ្មរ ឬ  របគល់ប័ណណបញ្ញជ កសិ់ទធិ ។ 

ប័ណណកមមសិទធិ សាំសៅសៅសលើឯក រមដល បញ្ញជ កពី់សិទធិរសបចាបក់នុងការសរបើរាស់វតែុ ស ោះ
។ ឧទហរណ៍ ប័ណណសាំគ្មល់កមមសិទធិ ឬ ប័ណណសាំគ្មល់សិទធិកានក់ាប ់អាចរតូវានចាតទុ់កថាជាបណណ័
បញ្ញជ ក់សិទធិ ។ 

កនុងករណី មដលមិនានកាំណតទី់កមនលងមដលរតូវរបគល់វតែុ សទ ចាំសោោះការលកវ់តែុ មដលាន
កាំណត់ជាក់លាក់ អនកលក់រតូវរបគល់វតែុ មដលជាកមមវតែុ សៅទីកមនលងមដលវតែុ ស ោះសែិតសៅ សៅសពលសធវើ
កិចចសនា និង ចាំសោោះករណីសរៅពីសនោះ រតូវរបគល់វតែុ មដលជាកមមវតែុ ស ោះ សៅលាំសៅឋានរបស់អនកទិញ ។  

អនកលក ់ រតូវសចញស ហ ុយសរមាបរ់បគល់ សលើកមលងមត មានការរពមសរពៀងគ្មន ពិសសស ។ 
ប៉ាុមនឋ របសិនសបើ ស ហ ុយរបគល់ស ោះសកើនសឡើងសដាយ រ អនកទិញានបឋូ រលាំសៅឋាន ឬ សដាយ
 រអាំសពើអវីមួយរបស់អនកទិញ អនកទិញរតូវទទួលបនទុកបងនូ់វចាំនួនកាំសណើ នននស ហ ុយសនោះ ។  

៦-២-៣-១- ការរប្រលវ់ត្ថ តាមដំណាកក់ាល 
  ដាំណាក់កាលននការរបគល់វតែុ  គឺជារយៈសពល ឬ ក៏ជាវគគ ននការរបគល់វតែុ មដល ាំឱ្យវតែុ  
មានលកាណៈសពលសលញ ឬក៏សដើមបបី្ងគប់ចាំនួន។  
 វតែុ មដលរបគល់តាមដាំណាកក់ាលសនោះ សគមបងមចកជាពីររបសភទគ ឺ៖ 

o បណឋុ ាំ ននវតែុ  
o សសរនីនវតែុ  

ក-បណឋុ ាំ ននវតែុ  
បណឋុ ាំ ននវតែុ គឺជាវតែុ មដលមានលកាណៈតាំរូវឱ្យមានការយកវតែុ  មដលជាបណឋុ ាំ គ្មន ស ោះ យកមក 

ប្ងគប ់ឬ តាំសរៀបគ្មន  សដើមបបីសងកើតឱ្យមានលកាណៈសពញសលញននវតែុ  មដល ាំឱ្យវតែុ  អាច ាំយកសៅសរបើ 
រាស់ានតាមមុខង្ហរននវតែុ  មដល ាំវតែុអាច ាំឱ្យយកសៅសរបើរាស់ានតាមមុខង្ហរននវតែុ  ។ សបើកនុងដាំ
ណាកក់ាលណាមួយននការរគប់រគងវតែុ ស ោះ មិនអាចសធវើសៅាន សដាយ រមតគ្មម នវតែុ   ឬក៏វតែុ ស ោះ
មិនរតឹមរតូវសៅតាមរសបៀបប្ងគបស់ ោះអនកលកទិ់ញ អាចសុាំរ ាំលាយកិចចសនាស ោះាន។  
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 មារតា ២២៩ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 24 

 

ឧទហរណ៍ ៖ សលាក “ក” ានសៅទិញកុាំពយូទរស័លាក “ខ” មដលសលាក “ខ” ានសនាថា នឹង 
បញ្ជូ នឱ្យ សលាក “ក” តាមបីដាំណាក់កាល។  

ខ-សស រនីនវតែុ 
សស រនីនវតែុ គឺជាវតែុ មដលមានលកាណៈដូចពីគ្មន មួយសៅមួយ សហើយមានលកាណៈង្ហយរសួល

កនុងការកវតែុ ស ោះ ។ សបើកាលណា ដល់ដាំណាកក់ាលមដលមានមចងសៅកនុងកិចចសនាសហើយស ោះ អនក
លកម់ិនទនា់នបាំសពញសៅតាមបរមិាណ  មដលអនកទិញចង់ានស ោះសទ អនកទិញអាចសុាំរ ាំលាយ
កិចចសនាស ោះសចាល ឬកប៏ងត់ាំនលសៅឱ្យ អនកលកត់ាមបរមិាណជាក់មសឋងមដលមានសៅសពលស ោះ។  

៦-២-៤-ករណីកចិចរកាទ កវត្ថ ដដលជាកមមវត្ថ  
មុនសពលដល់នថងរបគល់វតែុ ស ោះ អនកលក ់ រតូវមថរកាវតែុឱ្យានគង់វងស  រហូតដល់នថងមដលកាំ

ណតស់ៅកនុងកិចចសនា  សទើបអនកលក់អស់កាតពវកចិចមថរកា គឺមានន័យថា អនកលក ់ មិនរតូវដល ស់បឋូ   
មកមរបវតែុ  សដាយរបការណាមួយសឡើយ កនុងរយៈសពលចាប់ពីនថងលក់រហូតដល់នថងរបគល់វតែុ សឡើយ ។  

មា៉ាងវញិសទៀត អនកលក ់ រតូវទទួលខុសរតូវចាំសោោះឧបទទវសហតុមដលសកើតសឡើងចាំសោោះវតែុ  រហូត
ដល់នថងរបគល់វតែុ ។ “អនកលក ់ រតូវរការវតែុឱ្យានលអរហូតដល់នថងកាំណត ់ សដើមបអីាចានអនុវតឋការតពវ
កិចចរបស់ខលួនមដលរតូវរបគល់វតែុ ”។  

អនកលក ់មិនរតឹមមតមានកាតពវកិចចរកាវតែុឱ្យអនកទិញប៉ាុសណាណ ោះសទ  គ ឺអនកលក ់មានកាតពវកិចច
មថរកាវតែុ រហូតដល់នថងមដលអនកទិញ មានលទធភាពកនុងការទទួលយកនូវវតែុ ស ោះមថមសទៀត សលើកមលងមត
សៅកនុងកិចចសនាទិញលក់ស ោះ មានបញ្ញជ កស់សចកឋីសផសងពីសនោះ សទើបអនកលកផុ់តកាតពវកិចចមថរកា។  

មតចាំសោោះការមថវតែុ របស់អនកលក់វញិ គឺអាចទទួលាននូវកាំនរកនុងការមថរកាវតែុ  សបើកាលណា
សៅកនុងកិចចសនាលក់ទិញស ោះ ានកាំណត់អាំពីតាំនលកនុងការមថរកា។  

៦-២-៥-ករណីកចិចទទលួខ្ ស្រត្វូកន ងការធានា 
កិចចសនាលក់ គឺជាកិចចសនា មដលផឋល់ផលរបសយាជន៍សៅឱ្យភាគីអនកទិញ និងភាគីអនក

លក់ទ ាំងសងខាង ។ ដូសចនោះ សដើមបកីារោរអនកទិញរងនូវការខូតខាតរបសយាជនស៍ៅសពលទទួលវតែុ ស ោះ
ចាបា់នតាំរូវឱ្យអនកលក ់រតូវមានកាតពវកិចចធ្ល ចាំសោោះវតែុ មដលានលកស់ ោះសទៀត ។  

កាតពវកចិចធ្ល ស ោះមានដូចជា:  
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 25 

 

១-ការធានាចគំ ុះការរខំាន្ 
រ ាំខានគជឺាកិចចការទ ាំងពួងមដលបង្ហអ ក់អនកទិញ មិនឱ្យសរបើរាស់នូវវតែុ មដលទិញសដាយសនឋិ

ភាព” ការរ ាំខានមដលសធវើឱ្យអនកទិញមិនអាចសរបើ ឬក៏ពិាកកនុងការសរបើរាស់វតែុ មដលពិាកស ោះ 
សគរកសឃើញមានការ រ ាំខានពីររបសភទគ ឺ៖  

-  រ ាំខានសដាយអនកលក ់
-  រ ាំខានសដាយតតយិជន 

១-ក-រខំាន្គោយអនកលក ់
ជួនកាលការរ ាំខានសនោះបងកសឡើងសដាយអនកលក់ជាក់មសឋងមតមឋង សដាយ រមតសៅកនុងកចិច 

សនា មិនានមចងចាស់ ។ ដូចជាសៅកនុងការលករ់គោឹះជាំនួញជាសដើម អនកលក់ស ោះានសបើករគឹោះ
ជាំនួញមួយសទៀតសៅមកបរជាំនួញមដលានលក់សៅស ោះ ។ ភាគីលក់រគឹោះជាំនួញរតូវានធ្ល អោះអាង
ថា មិនសបើករគឹោះជាំនួញរបណាាំរបមជងជា មួយនឹងខលួនស ោះសឡើយ ។ កនុងកចិចសនារតូវចុោះចមាង យពីរគឹោះ
លក់សៅរគឹោះមដលភាគលីក់អាចសបើកាន ។ សបើគ្មម នចុោះ ចមាង យសនោះសទតុលាការពុាំអាចសាំសរចានសឡើយ។  

សគរកសឃើញការរ ាំខានសដាយអនកលកម់ានដូចជា ៖  
 ខលួនមានសិទធិសលើមុខរបរសនោះមដរ (ការលករ់គោឹះជាំនួញ)  
 ខលួនមានសិទធសលើវតែុ ស ោះមដរ (វតែុអវភិាគមិនទនម់ានការមបងមចក)  
 ខលួនមានសិទធផលុសភាគ  

១-ខ្. ការរខំាន្គោយត្ត្យិជន្ 
មារតា ៤៣ រកិតយ ចាបស់លខ ៣៨សឋីពីកិចចសនា និងការទទួលខុសរតូវសរៅកិចចសនាាន

មចងថា“ អនកលក់រតូវធ្ល ដល់អនកទិញ ចាំសោោះការរ ាំខានណា មដលតតិយជន គាំរាមកាំមហងថានឹងបឋឹង
ឱ្យដកហូតវតែុ ពីអនកទិញ ។ សសចកឋីគាំរាមថាបឋឹងឱ្យដកហូតស ោះ សកើតសឡើងកនុងរគ្មមដល តតិយជនទម
ទរឱ្យអនកទិញទទួល គ ល់សិទធរបស់ខលួនសលើវតែុ ស ោះ ។  

“សបើមានការរ ាំខានពីតតិយជនស ោះ  អនកមដលទិញ រតូវផឋល់ដាំណឹងឱ្យដល់អនកលក់តាមមសធា
ាយមដលអាចសធវើសៅានជាប ទ ន ់សដើមបសីអាយអនកលក់ផឋល់ភសឋុងតាងតបសៅតតិយជនកនុងការរ ាំខាន
ស ោះ“ខណៈណាមានតតិយជន គាំរាមថានឹងបឋឹងឱ្យដកហូតអនកទិញឱ្យសៅសៅ អនកលក់ ឱ្យមកធ្ល
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 26 

 

 រា៉ាប់រងភាល មៗ ខណៈស ោះអនកលក់រតូវបសញ្ចញបណ័ណរបស់ខលួនរគប់មសធាាយ សដើមបឱី្យតតយិជន
មលងបឋឹងវញិ ឬក៏ឱ្យានឈនោះតតិយជនតតិយជនស ោះតាមអាំណាច លារកមរបស់តុលាការ។  

ចាំណាាំ ៖ សបើការណាការរ ាំខានស ោះអនកលកម់ិនអាចសធវើការសធវើការទបទ់ល់ានសទ សហើយវ ្ន 
សៅដល់ការដករហូតដក់វតែុតាមតុលាការ ឬតាមរយៈណាមួយស ោះ អនកទិញមានសិទធដូចតសៅ ៖  

o បណឋឹ ងរ ាំលាយកចិចសនាសចាល 
o បណឋឹ ងទមទរសាំណងជាំងឺចិតឋ 
o បណឋឹ ងទមទរចាំសោោះការមថរកាវតែុមានដូចជា ពនធសលើវតែុ  នថលជួល និង នថលសផសងៗ
មដលអនកទិញ្ដានចាំណាយសៅសលើវតែុ ស ោះ។  

សិទធិរ ាំលាយកិចចសនារបស់អនកលក ់ សិទធិអនកដនទ របសិនសបើ អនកលក់មនិានដឹងថាសិទធិ 
មដលជាកមមវតែុ ននការលកទិ់ញមិនមមនជារបស់ខលួនសៅសពលសធវើកិចចសនាសទ សហើយមិនអាចទទួល
យកសិទធិស ោះសដើមបសីផទរសៅឱ្យអនកទិញានសទ អនកលក់អាចរ ាំលាយកិចចសនាស ោះានមតរតូវសងការខូច
ខាត ។  របសិនសបើ សៅសពលសធវើកិចចសនា អនកទិញានដឹងថា សិទធិមដលជាកមមវតែុ ននការលកទិ់ញមិនមមន
ជាសិទធិរបស់អនកលកស់ទ អនកលក ់អាចរ ាំលាយកិចចសនាស ោះាន សដាយមិនចា ាំាចស់ងការខូចខាត ។  

១-រ-ការទទលួខ្ ស្រត្វូកន ងការធានាកន ងករណីដដលមាន្ស្ទិធរិាត្គិភាររប្ត្យកស 
ការទទួលខុសរតូវកនុងការធ្ល  កនុងករណីមដលមានសិទធិរបតយកសជាផលុបសភាគ កនុងករណី

មដលកមមវតែុ ននការលកទិ់ញ ភាជ បជ់ាមួយសិទធិជួលជាអចិន្នឋយ៍ ផលុបសភាគ សិទធិសរបើរាស់ សសវភាព 
សិទធិជួល សិទធិឃាត់ទុក ឬ  សិទធិសលើការបញ្ញច ាំ សរមាប់តតយិជន សហើយសបើ អនកទិញ មនិអាចសរបើ រាស់ 
ឬ ទទួលផលពីកមមវតែុទ ាំងមូល ឬ មួយមផនកសដាយ រអតែភិាពននសិទធិស ោះ អនកទិញ មដល មិនានដងឹ
អាំពីអតែភិាពននសិទធិស ោះសៅសពលសធវើកិចចសនា អាចទមទរសាំណងននការខូចខាតពីអនកលកា់ន ។  

កនុងករណីមដល ានកាំណត់ខាងសលើសនោះ របសិនសបើសគ្មលបាំណងននកចិចសនាមិនអាច
សសរមចាន សដាយ រអតែិភាពននសិទធិស ោះ អនកទិញមដលមនិានដឹងអាំពីអតែិភាពននសិទធិស ោះសៅ 
សពលសធវើកិចចសនា កអ៏ាចរ ាំលាយកិចចសនាានមដរ ។ ការរ ាំលាយកិចចសនា ឬ  ការទមទរសាំណង 
ននការខូចខាត រតូវសធវើសឡើងកនុងអាំឡុងសពល ១ ន្ ាំ គតិចាបពី់សពលមដលអនកទិញានដងឹការពិត ។   

១-ឃ-គៅកន ងករណីដដលស្ទិធមិយួភារជាកមមស្ទិធរិបស្អ់នកដនទ 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 27 

 

កនុងករណីសិទធិមួយភាគ កនុងចាំសណាមសិទធិមដល ជាកមមវតែុ ននការលកទិ់ញ គឺជាសិទធិរបស់
អនកដនទ សហើយ សបើអនកលក់មិនអាចទទួលសិទធិននភាគស ោះសដើមបសីផទរសៅឱ្យអនកទិញានសទ អនកទិញ
អាចទមទរឱ្យបនែយនូវតនមលតាមសមាមារតននភាគស ោះាន ។ របសិនសបើ សៅសពលសធវើកិចចសនា 
អនកទិញមិនានដឹងថាភាគខវោះស ោះ មិនមមនជារបស់អនកលកស់ទ សហើយសបើទទួល គ ល់ថា អនក ទិញ 
នឹងមនិទិញមតភាគមដលសល់មតប៉ាុសណាណ ោះសទ  អនកទិញស ោះអាចរ ាំលាយកិចចសនាាន ។ 

 សបើសៅសពលសធវើកិចចសនា អនកទិញ មិនានដឹងថាសិទធិមួយភាគស ោះ មនិមមនជារបស់អនកលក់
សទ អនកទិញ ក៏អាចទមទរសាំណងននការខូចខាតានមដរ ។សិទធិសនោះ រតូវអនុវតឋកនុងអាំឡុងសពល ១ 
ន្ ាំ គិតចាបពី់សពលមដល អនកទិញ ានដឹងការពិតមដលសៅសពលសធវើកិចចសនា អនកទិញ មិនានដឹង
សិទធិមួយភាគកនុងចាំសណាមសិទធិមដល ជាកមមវតែុ ននការលកទិ់ញ មិនមមនជារបស់អនកលក់សទ ឬ គិត 
ចាប់ពីសពលសធវើកិចចសនា កនុងករណីមដលអនកទិញ ានដឹងថាសិទធិមួយភាគកនុងចាំសណាមសិទធិមដល
ជាកមមវតែុ ននការលកទិ់ញមិនមមនជារបស់អនកលក ់សៅសពលសធវើកិចចសនា ។   

កនុងករណី មដលមានឯកសិទធិ ឬ  សិទធិសលើការបញ្ញច ាំ មដលកាំណតថ់ា មាច ស់បាំណុលមិនសរបើ
រាស់ និង អារស័យផល ឬ  មានហីុប៉ាូមតក មដលានដាក់សលើអចលនវតែុ មដលជាកមមវតែុ នន ការលក ់
ទិញ សៅសពលមដលអនកទិញានាតប់ង់កមមសិទធិសលើអចលនវតែុ ស ោះ សដាយ រសិទធិរាតសិភាគ
របតយកសស ោះរតូវានអនុវតឋ អនកទិញអាចរ ាំលាយកចិចសនាាន ។ កនុងករណីមដល អនកទិញ ានសធវើ
ការចាំណាយសដើមបរីកាកមមសិទធិអនកទិញអាចទមទរឱ្យអនកលក់សងនថល ចាំណាយស ោះមកវញិាន ។  

១-ង-ការទទលួខ្ ស្រត្វូកន ងការធានាកន ងការលកគ់ោយបងខ ំ  
អនកមដលានទិញ តាមរយៈការលក់សដាយបងាាំ អាចរ ាំលាយកិចចសនាចាំសោោះកូនបាំណុល ឬ  

ទមទរឱ្យបនែយតនមលាន ។ របសិនសបើ កូនបាំណុលសែិតកនុង ភាពអ ធនីយ អនកទិញអាចទមទរ 
ឱ្យមាច ស់បាំណុលមដលានទទួលចាំមណកនននថលលក់សង រាក់មដលានមកពីការលក់ស ោះទ ាំងអស់ 
ឬ  មួយភាគវញិាន ។  របសិនសបើកូនបាំណុល ានដឹងអាំពីអតែិភាពននសហតុ មដលកាល យជាមូលសហតុ
ននការទទួលខុសរតូវកនុងការធ្ល  សហើយមិនានជូនដាំណឹងសៅ ែ ប័នមដលអនុវតឋការលកស់ដាយ
បងាាំសទ ឬ  មាច ស់បាំណុលានដងឹសហើយ មតសៅមតទមទរឱ្យលកស់ដាយបងាាំ អនកទិញអាចទមទរ
នូវសាំណងននការខូចខាតពីអនកទ ាំងស ោះាន ។ 

៦-២-៦-ករណីកចិចធានាចគំ ុះវិការៈ  
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 28 

 

វកិារៈ គកឺារសៅហមងសផសងៗ មដលវតែុ ស ោះ សរបើការកនុងសុខការរបស់វមិនសកើត ឬថយតាំនលឬឱ្យ
ថយរបសយាជន៍សរចើន សរបើការមិនាន។ ឧ.ការលក់មផលឪឡឹកជាសដើម មដលអនកលក ់ មានកាតពវកិចច
កនុងការធ្ល នូវ វកិារៈកាំា ាំងខាងកនុងមផលឪឡឹក មានន័យថា អនកលករ់តូវទទួលខុសរតូវទ ាំងឡាយ កនុង 
ករណី មដលមផលឪឡឹកស ោះមានបញ្ញា សៅសពលមដលពុោះវ ។ឧ.អនកលក ់មិនរតវូធ្ល រា៉ាប់រ ៉ាងអាំពីវកិារៈ 
មដលសៅសសើៗខាងសរៅសទ គឺរតូវរា៉ា ប់រងមតអាំពីវកិារៈមដលកាំា ាំង ។  សបើវកិារៈស ោះ សទើបនឹងបសងកើត
សឡើងឱ្យសពលលក ់អនកលក់ក៏មនិរតូវរា៉ា បរងមដរ។ 

លកាណៈណាមួយដូចខាងសរកាមសនោះរតូវានចាតទុ់កថា មានវកិារៈ ៖  
-វតែុ ស ោះមានភាពមនិរសបនឹងចាំនួន គុណភាព និង លកាណៈមដលានកាំណតក់នុងកិចចសនា  
-វតែុ ស ោះមានភាពសផសងពីគាំរូ មដលអនកលកា់នបង្ហា ញឱ្យអនកទិញសមើល ចាំសោោះចាំនួន គុណភាព 
និង លកាណៈ ។  
-វតែុ ស ោះមនិរសបនឹងវធិីសរបើមដលអនកទិញរតូវានបង្ហា ញសដាយជាក់លាក់ ឬ  សដាយតុណាី ភាព 
សៅសពលសធវើកចិចសនា ។  
-វតែុ ស ោះមនិរសបនឹងវធិីសរបើធមមតាននវតែុ របសភទដូចគ្មន  ។  
-វតែុ ស ោះមនិរតូវានខចបត់ាមវធិីធមមតាននការខចប់វតែុ របសភទដូចគ្មន  ឬ  តាមវធិសីមរមយសដើមបកីារ
ោរវតែុ ស ោះ ។  
សទោះបជីាវកិារៈសកើតសឡើងសៅសរកាយសពល មដលានកាំណតខ់ាងសលើសនោះក៏សដាយ របសិនសបើ

វកិារៈស ោះ ានសកើតសឡើងសដាយ រអនកលក់សធវើខុសនឹងករណីយកិចចរបស់ខលួន ក៏អនកលក ់ រតូវទទួល
ខុសរតូវកនុងការធ្ល វកិារៈ  ។ 

កនុងករណីមដលអនកទិញានដឹង ឬ  មនិានដឹងសដាយ រកាំហុសធងនធ់ងររបស់ខលួនអាំពីវកិារៈ
ននវតែុ មដលជាកមមវតែុ ស ោះ សៅសពលសធវើកចិចសនាលកទិ់ញ អនកលកម់ិនរតវូទទួលខុសរតូវកនុងការធ្ល
 វកិារៈស ោះសទ ។ 

អនកលក ់ ទទួលការធ្ល រា៉ាប់រងចាំសោោះមតវកិារៈអាថក៌ាំា ាំងមតប៉ាុសណាណ ោះ គឺមនិទទួលខុសរតូវចាំ
សោោះវកិារៈខាងសរៅសទ សរោោះថាវកិារៈខាងសរៅ ជាវកិារៈមដលអាចសមើលសឃើញនឹងមភនកាន សហើយ
សពលលកស់ ោះ អនកទិញវញិអាចសមើលសឃើញវកិារៈសនោះ សដាយខលួនឯង សបើកាលណាវកិារៈខាងសរៅសនោះ
គ្មត ់ យល់ថា វមានគុណវបិបតឋខិាល ាំងចាំសោោះវតែុ ស ោះ គឺវ ាំឱ្យគ្មតម់ិនសធវើកិចចសនាទិញលក ់ សៅ
សពលស ោះមតមឋងៗ។ ជាធមមតាសគអាចរកសឃើញវកិារៈកាំា ាំងស ោះតាមរយៈដូចជា អនកជាំ ញ និង 
ការសធវើសកាសលយវចិច័យ។ 

www.facebook.com/7khmer
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សាកលវទិ្យាល័យ ប ៀលប្រាយ                                                                         នីតិកិច្ចសនាពិសសស  

ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 29 

 

របសិនសបើ កិចចសនាលកទិ់ញ អនកលកា់នរបគល់វតែុ មដលមានវកិារៈ អនកលករ់តូវទទួលខុស
រតូវកនុងការរបគល់វតែុជាំនួស ការជួសជុលវកិារៈ ការរ ាំលាយកចិចសនា ឬ  ការបនែយនូវតនមលរសបតាម
កិចចសនា។  

៦-២-៦-១-ករណីកចិចរប្រលវ់ត្ថ ជំន្សួ្ 
កនុងករណីមដល កមមវតែុ ននកិចចសនាលក់ទិញមានវកិារៈ អនកលក់រតូវមានកាតពវកចិចរបគល់

វតែុជាំនួសមដលគ្មម នវកិារៈឲ្យសៅអនកទិញសុចរតិ និង គ្មម នកាំហុសធងនធ់ងរ ។ ប៉ាុមនឋមត សបើការសរៀបចាំវតែុ
មដលមានរបសភទដូចគ្មន  សដាយអនកលក់នឹងបសងកើតបនទុកមិនសមរមយហួសសហតុដល់អនកលក ់ ស ោះ
អនកលកនឹ់ងមិនមានករណីកិចចរបគល់វតែុជាំនួសសឡើយ ប៉ាុមនែ អនកលក់រតូវមានករណីកចិចសងសាំណង
ការខូចខាតចាំសោោះអនកទិញ ។ 

៦-២-៦-២-ករណីកចិចជសួ្ជ ល 
អនកលក ់ រតូវមានកាតពវកិចចជួសជុលវតែុ  មដលមានវកិារៈ ចាំសោោះអនកទិញមដលសុចរតិ និង 

គ្មម ន កាំហុសធងន់ធងរកនុងករណីមដលកមមវតែុ ននកិចចសនាលកទិ់ញមានវកិារៈ ។ កនុងករណីសនោះ របសិន
ការជួសជុលវកិារៈ នឹងដាក់បនទុកមនិសមរមយហួសសហតុដល់អនកលក ់ ស ោះអនកលក់មិនមានករណី
កិចចជួសជុលសឡើយ ។ 

៦-២-៦-៣-ករណីកចិចបន្ថយនលលលក ់
សិទធិទមទរឱ្យបនែយនថលលក់របស់អនកទិញ កនុងករណីវតែុ មដលរតូវានរបគល់មានវកិារៈ

សទោះបជីានថលលក់រតូវានបង់រួចសហើយក៏សដាយ ឬ  មិនទន់បង់ក៏សដាយ ក៏អនកទិញអាចទមទរ
បនែយនថលលកស់ ោះតាមសមាមារតននភាពខុសគ្មន សៅសពលរបគល់រវងតនមលននវតែុ មដលគ្មម នវកិារៈ និង 
តនមលននវតែុ មដលរតូវានរបគល់ានមដរ ។ ប៉ាុមនឋ កនុងករណីមដលអនកលកជួ់សជុលវកិារៈ ស ោះសដាយរសប
សៅតាមមារតា ៥៤២ ននរកមសនោះ ឬ ករណីមដលអនកទិញមនិរពមទទួលសសចកឋសីសនើផឋល់ការជួសជុលរបស់
អនកលកស់ដាយគ្មម នមូលសហតុរតឹមរតូវ ស ោះអនកទិញមិនអាចទមទរឱ្យបនែយនថលលក់ានសឡើយ ។ 

អនកទិញមានសិទធិសរជើសសរ ើសនូវវតែុ មដលខលួនចង់ាន សដើមបបីាំសពញតរមូវការរបស់ខលួន ។ មា៉ាង
វញិសទៀត អនកទិញមានសិទធិបសងកើតនូវកាតពវកិចចមួយចាំនួនចាំសោោះអនកលក់។ 

សទោះនឹងមលងទិញកឋ ី ការទមទរឱ្យបនែយនថលកឋ ី អនកទិញរតូវតវ៉ាកនុងរយៈសពល ១ ន្ ាំចាបពី់
នថងរបគល់វតែុ ។  សបើសិនមានការរកកនុងរយៈសពល ១ ន្ ាំ ចាបពី់នថងមដលរបគល់វតែុ  ។ សបើសិនមិនតវ៉ាកនុង
រយៈសពល ១ ន្ ាំសនោះសទ ការសសងៀម ង ត់ស ោះ ទុកដូចជាការយល់រពម។ 

៦-២-៦-៤-ការរលំាយកចិចស្ន្ា 
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សាកលវទិ្យាល័យ ប ៀលប្រាយ                                                                         នីតិកិច្ចសនាពិសសស  

ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 30 

 

របសិនអនកទិញ មិនអាចសសរមចសគ្មលបាំណងននកិចចសនាលក់ទិញាន សដាយ រវតែុ
មដលរតូវានរបគល់មានវកិារៈ អនកទិញស ោះអាចរ ាំលាយកិចចសនាស ោះាន របសិនសបើអនកទិញ
សុចរតិ និង គ្មម នកាំហុសធងន់ធងរ ។ សបើអនកទិញមានភសឋុតាងថា វកិារៈស ោះមានមុនសពលក ់  អនកទិញ
អាចទមទរឱ្យអនកលកស់ ោះលុបសចាលកិចចសនា ឬ ក៏បនែយនថលាន ។  

៦-២-៦-៥-ទមទរស្ណំងការខ្ចូខាត្ 
អនកទិញអាចទមទរសាំណងននការខូចខាត របសិនវតែុ មដលានរបគល់មានវកិារៈ។  
៦-៣-ក្រណីយក្ិចចរបេអ់នក្ទិញ  

៦-៣-១-ករណីកចិចបងន់លលទញិ  
អនកទិញមានករណីយកិចច បង់នថលទិញជារាក ់ មដលានកាំណតក់នុងកិចចសនាតាមកាលប

រសិចឆទ និង សៅទីកមនលងមដលានកាំណត់កនុងកចិចសនា ។ កនុងករណីននការលកច់លនវតែុ  ការបងន់ថល
រតូវសធវើសឡើងសៅសពលមដលមានការរបគល់ចលនវតែុ  មដលជាកមមវតែុ ននការលក់ប៉ាុសណាណ ោះ ។ ចាំសោោះការ
លកអ់ចលនវតែុ មដលមានមតកាំណតស់ពលននការសធវើសកមមភាពចា ាំាចស់ដើមបចុីោះបញ្ជី អចលនវតែុ មដល
ជាកមមវតែុ ននការលកស់ ោះ រតូវសនមតថាសពលកាំណតន់នការបង់នថលទិញ រតូវសធវើសឡើងដាំណាលគ្មន នន
សពលកាំណតន់នការរបគល់អចលនវតែុ  ឬ  ការសធវើសកមមភាពចា ាំាច់សដើមបចុីោះបញ្ជី មដរ។  

កនុងករណីមដល មិនានកាំណត់សពល របគល់ចលនវតែុ មដលជាកមមវតែុ  ឬ  សពលសធវើសកមម
ភាពចា ាំាចស់ដើមបចុីោះបញ្ជី អចលនវតែុ  មដលជាកមមវតែុផង មនិានកាំណតស់ពលបងន់ថលផង អនកទិញ
មានករណីយកិចចបង់នថលសៅអនកលក់ សៅសពលមដលអនកលកទ់មទរឱ្យអនកទិញបងន់ថលទិញ ។  

កនុងករណីមដល មិនានកាំណតទី់កមនលង មដលរតូវបង់នថលទិញសៅកនុងកចិចសនាសទ របសិនសបើ
ការបង់នថលរតូវសធវើរពមគ្មន នឹងការរបគល់ចលនវតែុ  មដលជាកមមវតែុ  ឬ  រពមគ្មន នឹងការសធវើសកមមភាពចា ាំ
ាចស់ដើមបចុីោះបញ្ជី អចលនវតែុ មដលជាកមមវតែុ ស ោះ  អនកទិញ រតូវបងន់ថលសៅទីកមនលងមដលអនកលករ់តូវ
របគល់ចលនវតែុ មដលជាកមមវតែុ  ឬ  រតូវសធវើសកមមភាពចា ាំាចស់ដើមបចុីោះបញ្ជី អចលនវតែុ មដលជាកមមវតែុ  ។ 
 កាតពវកចិចរបស់អនកទិញគ ឺការបង់រាកស់ៅឱ្យអនកលក ់ មដលការបងរ់ាកស់នោះវអារស័យសៅ
តាមដាំណាក់កាលដូចខាងសរកាម៖ 

ក-គោរពតាមកចិចស្ន្ា 
សបើកាលណា សៅសពលសធវើកិចចសនាទិញ-លក់ស ោះ ភាគទី ាំងពីរានយល់រពមសៅសលើរបការ

មដលានមចងសៅកនុងកិចចសនា រួមទ ាំងវធិីកនុងការរបគល់រាកស់ ោះ ភាគទី ាំងពីរគឺរតូវអនុវតឋសៅកិចច
សនាមដលានសធវើស ោះ។ គ្មរបង់រាក់សៅតាមកិចចសនាសគសសងកតសឃើញមានបីរបសភទគ ឺ៖  
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- ការបង់រាកមុ់ន 
- ការបង់រាកភ់ាល មសៅសពលរបគល់វតែុ  
- ការបង់រាក់សៅសពលអ គត ់

ក-១-ការបងរ់ាកម់ ន្ 
ជាធមមតាការបង់រាកមុ់នសនោះ វសកើតសឡើងចាំសោោះការទិញវតែុ មដលមានលកាណៈកាំរ ឬ 

ក៏អនកផគតផ់គងមានមតមាន ក ់ ឬ ក៏ការទិញវតែុ មដលសកើតសឡើងសៅសពលអ គ មដលអនកលកត់ាំរូវឱ្យ
អនកទិញរតូវសធវើការបងរ់ាក់ជាមុន សដើមបធី្ល កនុងការផគតផ់គង់វតែុ ។ មា៉ាងវញិសទៀត ចាំសោោះសមយ័
បចចុបបនន សដាយ រមតរបព័នធព័តម៌ានវទិា មានការរកីចាំសរ ើនស ោះការទិញ ក៏អាចសធវើតាមរយៈព័ត៌
មានវទិាានមដរ មដលការទិញតាមរយៈព័ត៌មានវទិាសនោះ គឺអនកទិញសធវើការបងរ់ាកជ់ាមុន សទើបសធវើ
ការទិញតាមរបព័នធសនោះាន។  

ក-២-ការបងរ់ាកភ់ាល មគៅគពលរប្រលវ់ត្ថ   
ការជួបជាញឹកញាប់ជាងសគសៅកនុងកចិចសនាលក-់ទិញស ោះ គឺអនកទិញ រតូវបងរ់ាកភ់ាល មសៅ 

សពល ទទួលវតែុ  សរោោះសដើមបទីទួលកាតពវកចិចរបស់ខលួនកនុងការបង់រាក់។  
ក-៣-ការបងរ់ាកគ់ៅគពលអនារត្ 
សៅកនុងរបសទស មដលមានការរបកួតរបមជងខាល ាំងស ោះ ការបង់រាក់សៅសពលអ គតសនោះ 

គឺសគសរចើនមតសៅថាការផគត់ផគង់សរកឌីត កនុងសគ្មលបាំណងមថរកាអតិថិជនរបស់ពួកសគ ឬក៏យុទធ
 ្សឋសៅកនុងការដសណឋើ មទីផារ ។ ឧទហរណ៍៖ ការសណឋើ មអតិថិតជនថមី គឺរតូវបង់នថលផលិត ផល 
ចាស់ ការទិញ បណាឋ ក់...។ល។  

ខ្-គោរពតាមគពលគវលា 
សបើកាលណាសៅកនុងកិចចសនាមដលានសធវើសឡើងសដាយគូភាគី សហើយមានកាំណត់សពល

សវលាសៅកនុងការបងរ់ាកស់ ោះ  អនកលក ់ រតូវមតរង់ចា ាំរហូតដល់នថងមដលមានកាំណត់កនុងកិចចសនា 
មដលានសធវើសឡើងស ោះ សទើបអាចចាត់វធិ្លនការ សៅកនុងការសធវើឱ្យអនកទិញ បង់រាក់មកឱ្យខលួនគឺ 
មិនអាចសធវើមុនសពលមកដល់នថងមដលចុោះកិចចសនាសឡើយ។  

ប៉ាុមនឋ មានករណីមដល អាចសធវើឱ្យអនកលក ់អាចទមុនកាលកាំណតា់នគ ឺ សដាយ រអនកទិញ
ស ោះទទួលរមណភាព សរោោះសៅសពលមដលអនកលក់របគល់វតែុឱ្យសៅអនកទិញសហើយស ោះ អនកលក ់គឺ
កាល យសៅជាមាច ស់កាំណុលរបស់អនកទិញ សដាយ រមតអនកទិញមិនទន់របគល់លុយ។  
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រ-ទកីដន្លង  
ជាធមមតាសៅសពលការរស់សៅរបចា ាំនថងមនុសសមាន ក់ៗ  មតងមតសធវើការលកទិ់ញជាធមមតា សហើយ

ការទិញស ោះគ ឺ មតងមតសធវើការបង់រាក់សៅសពលមដលអនកលករ់បគល់វតែុ  មកឱ្យអនកទិញ ។ ជាទូសៅ
ទីកមនលននកិចចសនាលកទិ់ញ រតូវរបរពឹតែិសៅសៅកមនលងមដលលក់ស ោះ ។ មតភាគីកអ៏ាចសធវើការរពម
សរពៀងគ្មន សផសងពីសនោះផងមដរ ។ 

ឃ-មគយាបាយកន ងការទទូត្ ់
 មសធាាយទូទត់ គឺជាការកាំណត់យករូបិយប័ណណ ឬ ក៏រូបិយវតែុ  ឬ ក៏តាមមសធាាយសផសង
សទៀតសដើមបយីកមកទូទត់ជាមួយនឹងតាំនលវតែុ  ។ មូលសហតុមានការកាំណត់សៅសលើមសធាាយទូទត់
ដូសចនោះគ ឺ សដាយ រមតអរតាបឋូ ររាកម់ានការមរបរបួល មដលវ ាំឱ្យមានការខាតបង់សៅសលើអនកលក ់
ក៏ដូចជាអនកទិញ។  

៦-៣-២-កាត្ពវកចិចបងក់ាររាក ់
កនុងករណីមដលអនកទិញ ានទទួលការរបគល់កមមវតែុ ននកចិចសនាពីអនកលក់រួចសហើយ 

ស ោះអនក ទិញ រតូវបងក់ាររាក់នននថលទិញ រហូតដល់សពលបងរ់ាក់នថលទិញចប់សពវរគប ់ឬ បង ់រាក ់
សាំណងននការខូចាខាតសដាយ រការយតឺយា៉ា វ ។ ប៉ាុមនែ សបើអនកទិញមិនទន់ានទទួលការរបគល់
កមមវតែុ ពីអនកលកស់ ោះអនកទិញមិនចា ាំាចរ់តូវបងក់ាររាក ់ ឬ រាក់សាំណងននការខូចាខាតសដាយ
 រការយឺតយា៉ា វសទ ។ 

ការរាករ់តូវកាំណត់សៅតាមកិចចសនា ឬ តាមការរពមសរពៀងរបស់ភាគ ីនិង តាមការកាំណត់
របស់ចាប ់ ៥ ភាគរយកនុងមួយ ន្ ាំ ។ ការរាក់នននថលទិញ និង រាក់សាំណងននការខូចខាតសដាយ 
 រការយឺតយា៉ា វ អនកទិញមនិចា ាំាចរ់តូវបងក់ាររាក់នននថលទិញ ឬរាកស់ាំណងននការខូចខាត
សដាយ រការយតឺយា៉ា វ រហូតដល់សពលមដលវតែុ មដលជាកមមវតែុ រតូវានរបគល់សឡើយ ។  

៦-៣-៣-ករណីកចិចទទលួយកវត្ថ ដដលខ្លនួ្ទញិ 
អនកទិញរតូវមានករណីយកិចចទទួលវតែុ មដលខលួនានទិញ ។ របសិន អនកលក់ានរបគល់កមម

វតែុ ននកចិចសនាមកឲ្យអនកទិញ ប៉ាុមនែ អនកទិញ បដិសសធកនុងការទទួលវតែុ មដលានរបគល់ស ោះ 
អនកទិញ រតូវទទួលខុសរតវូចាំសោោះការយឺតយា៉ា វកនុងការទទួល ។  ដូសចនោះ របសិនសបើ អនកទិញ បដិសសធ 
កនុងការទទួលការផែល់ការអនុវតែកាតពវកចិច សដាយ រកាំហុសរបស់អនកទិញ ស ោះអនកលកអ់ាចទម
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ទរសាំណងននការខូចខាត និង អនកលកអ់ាចរ ាំលាយកិចចសនាសនោះ សៅកនុងករណីមដល ការមិនទទួល
យកការអនុវតែកាតពវកិចចរបស់អនកលក ់ គឺជាការបាំោនកិចចសនាយា៉ា ងធងន់ធងរ ។ កនុងករណីមដលវតែុ
មដលជាកមមវតែុ រតូវានាត់បង ់ ឬ ខូចខាតសដាយគ្មម នកាំហុសរបស់អនកលក់ អនកទិញ រតូវទទួល 
បនទុកហានិភយ័ស ោះ ។ 

កនុងករណីមដល អនកលកា់នផឋល់នូវការសង មតអនកទិញសៅមតមនិរពមទទួលវតែុ មដលជា
កមមវតែុ  អនកលក់អាចតមកល់ ឬ  លក់វតែុ មដលជាកមមវតែុ ស ោះាន24 ។  

៦-៤-េទិធិរបេអ់នក្ទិញ 

អនកទិញអាចទមទរឱ្យអនកលក់អនុវតឋករណីយកិចចាន ។ អនកទិញអាចកាំណត់អាំឡុងសពល
សមរមយបមនែមសដើមបឱី្យអនកលក់អនុវតឋករណីយកិចចាន ។ អនកទិញមិនអាចទមទរការសស្ង្ហគ ោះ
ចាំសោោះការបាំោនកិចចសនាកនុងអាំឡុងសពលសនោះសទ សលើកមលងមតករណីមដល អនកទិញទទួលដាំណឹង
ពីអនកលក់ថាអនកលក់មិនអនុវតឋ ករណីយកិចចរបស់ខលួនកនុងអាំឡុងសពលស ោះ។ ប៉ាុមនឋ អនកទិញមិន 
រតូវាត់បងសិ់ទធិទមទរសាំណងការខូចខាតមដលាន សកើតសឡើងសដាយ រការយឺតយា៉ា វកនុងការអនុវតឋ 
ករណីយកិចចតាមសពលកាំណតស់ដើមសទ ។  

៦-៤-១-ស្ទិធបិដិគស្យមនិ្បងន់លលទញិ 
អនកទិញ អាចសធវើការបដសិសធមិនបង់នថលទិញ ានរបសិនសបើកមមវតែុ ននកិចចសនាលក់ មាន ដូចជាៈ 
ក-កន ងករណីដដលត្ត្យិជន្អុះអាងស្ទិធរិបស្ខ់្លនួ្គលើវត្ថ ដដលជាកមមវត្ថ នន្ការលកទ់ញិ  
កនុងករណីមដល មានអនកអោះអាងសិទធិសលើវតែុ មដលជាកមមវតែុ ននការលកទិ់ញ សហើយមានការា

រមភថា អនកទិញនឹងាតប់ង់នូវសិទធិទ ាំងអស់ ឬមួយភាគមដលខលួនានទិញស ោះ អនកទិញអាច
បដិសសធមិនបង់នថលទិញទ ាំងអស់ ឬ  មួយភាគសៅតាមទាំហាំននហានិភយ័ស ោះាន ។ ប៉ាុមនឋ បញ្ដតឋិសនោះ
មិនរតូវយកមកអនុវតឋសឡើយ ចាំសោោះករណីមដលអនកលកា់នដាករ់ាតិសភាគសមរមយ ។ កនុងករណី 
សនោះ អនកលកអ់ាចទមទរឱ្យអនកទិញតមកល់នថលទិញាន ។  

ខ្-ស្ទិធតិ្វ៉ា ឱ្យអន្ វត្ដរពមោន    

                                              
24 មារតា ៤៥៧ ននរកមរដឌបបសវណី ។  
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អនកទិញអាចមនិរពមបង់នថលទិញាន រហូតដល់សពលមដលអនកលក់ានផឋល់នូវការសង 
ចាំសោោះកាតពវកិចចរបស់ខលួន ។ ប៉ាុមនឋ បញ្ដតឋិសនោះមនិរតូវយកមកអនុវតឋសឡើយ ចាំសោោះករណីមដល
កាតពវកចិចរបស់អនកលក ់ មិនទន់ដល់សពលកាំណត់រតូវសង ឬ ករណីមដលមានការរពមសរពៀង
គ្មន អាំពីការអនុវតឋកាតពវ កចិចបងន់ថលជាមុន ។  

រ-ស្ទិធតិ្វ៉ា គោយមាន្ការបារមភ  

សទោះបជីាអនកទិញ ានអនុញ្ញដ តឱ្យអនកលកម់ានសពលកាំណតស់ដើមបអីនុវតឋកាតពវកចិចក៏សដាយ 
របសិនសបើមានការារមភយា៉ា ងជាកម់សឋងថា អនកលក់នឹងមិនអនុវតឋកាតពវកចិចរបស់ខលួន ក៏អនកទិញអាច
របមកកមិនបង់នថលទិញានមដរ ។ ប៉ាុមនឋ បញ្ដតឋិសនោះមិនរតូវយកមកអនុវតឋសឡើយ ចាំសោោះករណីមដល
អនកលកា់នដាករ់ាតសិភាគ ឬ  ចាត់មចងវធិ្លនការសដើមបរី ាំលតក់ារារមភស ោះ ។ 

&' 
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ជំពូក្ទ ី២ 
របទានក្មម 

 
ក្ថាភាគ ១ េញ្ញា ណទសូៅននរបទានក្មម 

របទនកមម សាំសៅសៅសលើកិចចសនាមួយ មដលរតូវមានអានុភាព សដាយភាគមីាា ងបង្ហា ញឆនទៈ
ផឋល់សៅឱ្យភាគមីាា ងសទៀតនូវរទពយសមបតឋិ សដាយមនិយកនថល សហើយភាគីមាា ងសទៀតយល់រពមទទួល ។ 

រកមរដឌបបសវណីសងគមចាស់ ១៩២០ មារតា ១២៩៤ ានសអាយអតែន័យ របទនកមម ជាកិចច
សនាមួយមដលជនមាន កស់ៅថាអនកឲ្យ ឬ ទយកឲ្យនូវវតែុអវីមួយដាច ់ ឥតសរ ើរុសសៅជនមាន ក់សៅថា 
អនកទទួល ឬ បដគិ្មគ ហកមដលរពមយកវតែុ ស ោះ ។  
ក្ថាភាគ ២ ចរតិលក្ខណៈននរបទានក្មម 
 ២-១-កចិចសនាមុធ្ល 
 កិចចសនាមុធ្ល ជាកិចចសនាមួយមដលរតូវានបសងកើតសឡើងសដាយមិនមានផនូ រជាតាវកាលិក
អវីសឡើយ ។ សគអាចនិយាយានថា កិចចសនាមុធ្ល ជាកិចចសនាមដលមនិយកតនមលជាថនូ រ ។  
កិចចសនាមដលមិនយកតនមលជាថនូ រ ជាកិចចសនា មដលមានភាគីមាា ង ផែល់នូវកនរម ចាំមណកឯ ភាគ ី
មាា ង សទៀត មិនមានកាតពវកិចច ឬ មានបនទុកមដលមិនសមមូល ។ ឧទហរណ៍ សលាក A ានផែល់ទូរ
សពទរ័បស់គ្មត់ឲ្យ សៅសលាក B ចាំមណកឯសលាក B មនិមានតាវកាលិកតមវញិសទ ។ 
 ២-២-កចិចសនាឯកសតាភាគ ី
 កិចចសនាឯកសតាភាគ ី ជាកិចចសនាមដលមានមតភាគីមាា ង មានកាតពវកចិច ចាំមណក ឯភាគ ី
មាា ង សទៀតមិនមានកាតពវកិចច ឬ រគ្មន់មតមានបនទុក មតមានតនមលមិនសមមូល ។របទនកមម 
ជាកិចចសនាឯកសតាភាគ ីពីសរោោះ មានមតទយក ទទួលនូវកាតពវកចិចមតឯង សលើការរបគល់នូវ កមមវតែុ
ននរបទនកមមសៅឲ្យបដគិ្មគ ហក ។ ចាំមណក បដគិ្មគ ហកវញិ មិនបាំសពញកាតពវកចិចតបសៅវញិសទ គឺ
រគ្មនម់តបង្ហា ញ ឆនទៈយល់រពមទទួលនូវកមមវតែុ ននរបទនកមមប៉ាុសណាណ ោះ ។ 
ក្ថាភាគ ៣ លក្ខខណឌ ននការបសងកើតក្ិចចេនារបទានក្មម 

 របទនកមម ជាកិចចសនាមួយមដល រតូវានបសងកើតសឡើងសដាយមានការរពមសរពៀងរវង 
ទយក និង បដគិ្មគ ហក សហើយកិចចសនារបទនកមមសនោះ អាចរតូវានបសងកើតសឡើងសដាយរគ្មនម់តមាន
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ការរពមសរពៀងរវងគូភាគបី៉ាុសណាណ ោះ ។ កនុងករណីកចិចសនារបទនកមម អចលវតែុ វនិងមានអានុភាព 
លុោះរតាមត ានសធវើជាលិខិតយថាភូត25 ។  
ក្ថាភាគ ៤ ការអនវុតតក្ិចចេនា 

៤-១-ក្រណីក្ិចចរបេទ់ាយក្ 

៤-១-១-ការគផទរកមមស្ទិធ ិ 
ការសផទរកមមសិទធិសិទធិសលើកមមវតែុកនុងកិចចសនារបទនកមម រតូវអនុវតឋសៅតាមសគ្មលការណ៍ទូ

សៅមដលានកាំណត់សែីពីការបសងកើត ការសផទរ និង ការមកមរបនូវសិទធិរបតយកសសដាយការរពមសរពៀង ។  
ការសផទរកមមសិទធិ ជាការសផទរហានិភយ័ សហើយវអារស័យតាមរបសភទននកិចចសនានីមួយៗ ។ 
-សបើកមមវតែុ ននកចិចសនារបទនកមម ជាសិទធិសលើរទពយសមបតឋ ិ សរៅពីកមមសិទធិ ការសផទរសិទធិទ ាំង
ស ោះរតូវអនុវតឋសៅតាមសគ្មលការណ៍ទូសៅ មដលទកទ់ងនឹងការសផទរសិទធិនីមួយៗស ោះ ។ 

ក-អចលនវតែុ 
អចលនវតែុ ជាវតែុ មដលមនិអាចសធវើការដល ស់បែូ រទីកមនលងាន សបើអាចដល ស់បែូ រាន វអាចសធវើ

សអាយាត់បងរ់ទង់រទយសដើម ឬ ខូចខាតតនមលសរចើន ។  
តាមរកមរដឌបបសវណី ន្ ាំ ២០០៧ មារតា ១២០ ានមបងមចកវតែុជាពីរបសភទគ ឺចលនវតែុ  និង 

អចលនវតែុ ។ អចលនវតែុ  សាំសៅសៅសលើ ដីធលី និង វតែុជាប ់ សៅសលើដ ី សហើយមិនអាចដល ស់បែូ រកមនលង
ាន ដូចជាអាគ្មរ សាំណង់ ដាំណាាំ រុកាជាតជិាសដើម ។ 

 ការសផទរសិទធិសលើអចលនវតែុ  គឺរតូវសធវើសឡើងសៅរកសួងមដលមានសមតែកិចច “ការសផទរកមមសិទធិ
រតូវចាតទុ់កជាានសសរមចចាប់ពីសពលានចុោះបញ្ជី កចិចសនាស ោះសៅអងគភាពសុរសិយាដ”ី ។  

ចាំសោោះអចលនវតែុ  ការសផទរសិទធិរបស់អនកលក ់ ឱ្យសៅអនកទិញទុកជារតឹមរតូវ សហើយតតិយជន 
ជាំទស់មលងាន លុោះរតាមតសធវើការចុោះបញ្ជីតាមបញ្ដតែិរបស់ចាប ់  26 ។ តាមបទបញ្ដតែិសៅកនងមារតា
សនោះ វមិនមមនជាលកាខណឍ សុពលភាពននកិចចសនាលកទិ់ញអចលនវតែុ ស ោះសទ មតវជាលកាខណឍ  
តតា ាំងចាំសោោះតតិយជនមតប៉ាុសណាណ ោះ មាននយ័ថាសបើគូភាគ ីមិនានសធវើការចុោះបញ្ជី សអាយរតឹមរតូវតាម

                                              
25 មារតា ៥៦៩ និង មារតា ៣៣៦ ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
26 មារតា ១៣៥ រកមរដឌបបសវណី ។ 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 37 

 

ចាប់សទ គូភាគ ី មិនអាយយកសិទធិរបស់ខលួនមដលមានចាំសោោះអចលនវតែុ ស ោះ សៅតតា ាំងចាំសោោះអនក
សផសងសទៀតានសឡើយ ។ ដូចសនោះសដើមបអីាចតតា ាំងចាំសោោះតតិយជនានគ ឺមានមតការចុោះបញ្ជី មតមួយគត់។ 

តាមចាបភូ់មិាល ន្ ាំ ២០០១ មារតា ៦៥ វកយខណ័ឍ  ១ នន ានមចងថា “ការសផទរកមមសិទធិ 
មដលតតយិជនជាំទស់តជាំទស់មលងាន លុោះរតាមតកិចចសនា លក ់ទិញ អចលនវតែុ ស ោះ រតូវាន
សធវើសឡើងសដាយជាលាយល័កាអកសរ តាមទរមងលិ់ខិតយថាភូត មដលសធវើសឡើងសដាយអាជាញ ធរមាន
សមតែកិចច សហើយរតូវានចុោះបញ្ជី សៅកនុងអងគភាពសុរសិយាដ”ី ។   

ខ-ចលនវតែុ 
ការសផទរកមមសិទធិ សលើចលនវតែុ វមានលកាណៈង្ហយរសួលជាង ការសផទរកមមសិទធិសលើអចវតែុ  

សរោោះថាការសផទរកមមសិទធិសនោះ ពុាំចា ាំាច់មានអាជាញ ធរមានសមតែកិចចចូលរួម កនុងការសធវើសឡើយគ ឺមានមត
គូភាគអីនកលក ់និងអនកទិញប៉ាុសណាណ ោះ កនុងការសសរមចសផទរកមមសិទធសនោះ ។ ចាំសោោះការសផទរកមមសិទធិ ទុកជា
រតឹមរតូវតាមចាប ់ សហើយតតិយជនក៏ជាំទស់មលងាន ចាបត់ា ាំងពីសពលមដលមានរបគល់ចលនវតែុ
ស ោះដល់នដអនកទិញ សលើកមលងមតការលករ់តូវសធវើជាសាំបុរតមានសសចកឋបីញ្ញជ ក ់27។ 

៤-១-២-ការបន្ថយការទទលួខ្ ស្រត្វូកន ងការធាររបស្ទ់យក  
កិចចសនារបទនកមម ជាកិចចសនាមុធ្ល មដលតាមរយៈស ោះ ទយកមានកាតពវកិចច សធវើការ 

សផទរកមមសិទធិ សលើរទពយសមបតែ ិ សៅសអាយបដិគ្មគ ហកសដាយមិនយកនថល ។ សហតុសនោះសហើយានជាសៅ
កនុងកចិចសនារបទនកមម ចាប់មិនរតូវសអាយមានការធ្ល ចាំសោោះវកិារៈននវតែុ  មដលរតូវរបគល់ 
សរោោះការសអាយសនោះ វជាការសអាយសដាយមិនាចត់បសនងអវមីកវញិសឡើយ  ។ របសិនសបើ ចាប់សអាយ 
ទយករតូវទទួលខុសរតូវសទៀតស ោះ វហាក់ដូចជាគ្មម នភាពយុតែិធម៌ស ោះ ចាំសោោះទយក មដល
សអាយសគសរបើសដាយមិនានអវីស ោះ មតរតូវទទួលខុសរតូវចាំសោោះវកិារៈស ោះវញិ ។ រតងស់ ោះសហើយ
មដល កិចចសនារបទនកមម មានលកាណៈ ខុសមផលកពី កិចចសនាលកទិ់ញ មដលចាប ់តរមូវសអាយ
ភាគអីនកលក ់ រតូវមានកាតពវកិចចកនុងការធ្ល ចាំសោោះវកិារៈននវតែុ មដលជាកមមវតែុ ននការលក ់ សដាយសហតុ
ថាសៅកនុងកចិចសនាលកទិ់ញ អនកទិញ រតូវមានករណីកិចចរតូវបង់នថលជាថនូ រជាមួយ និងការរបគល់វតែុ  
ដូសចាន ោះសបើវតែុ មដលរបគល់ស ោះ មិនអាចយកមកសរបើរាស់ានស ោះ វពិតជាមិនសមសហតុផលសទ ។  

ដូសចនោះ សៅកនុងកិចចសនារបទនកមម ទយក ពុាំមានបនទុកទទួលខុសរតូវកនុងការធ្ល  ចាំសោោះ
វកិារៈ ឬ ការខវោះវតែុ  ឬ សិទធិមដលជាកមμវតែុ ននរបទនកមមសឡើយ ។ ប៉ាុមនឋ បញ្ដតឋិសនោះមិនរតូវយកមក

                                              
27 មារតា ១៣៤ ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 38 

 

អនុវតឋសឡើយ សបើ ទយក ានដឹងអាំពីវកិារៈ ឬ ការខវោះស ោះសហើយ មតមិនានផឋល់ដាំណឹងសៅបដគិ្មគ
ហក ។ បញ្ដតែិសនោះគ ឺ មចងសឡើងសដើមបកីារោរចាំសោោះ ទយកមដលមានគាំនិតទុចចរតិ កនុងការរបគល់វតែុ  
មដលមិនអាចសរបើរាស់ានសៅសអាយបដគិ្មគ ហក សហើយមដលបដិគ្មគ ហកជាជនសុចរតិ28 ។ 
ក្ថាភាគ ៥ របសភទននរបទានក្មមពិសេេ  

៥-១-រប្ទន្កមមគោយមាន្កណំត្គ់ពល 
របទនកមមសដាយមានកាលកាំណត ់ គឺសាំសៅសៅសលើរបទនកមម មដលទយកផែល់នូវរទពយ 

សមបតែជិាបនែប ទ ប ់ ។ របទនកមមរបសភទសនោះ មានសគ្មលសៅសដើមបផីគត់ផគងអ់នកណាមាន ក ់ សដាយមផអក 
សលើ ទាំ កទ់ាំនងពិសសស ដូចជា ឪពុកមាែ យ និង កូន។  អាំឡុងសពលសវលាមដលានកាំណតស់ដាយគូ
ភាគតីាមរយៈការរពមសរពៀងគ្មន  ។ ការកាំណត់អាំឡុងសពល អាចសធវើានសដាយសសរ ី សោលគឺសអាយមត
ភាគទី ាំងសងខាងានរពមសរពៀង ។ 

របទនកមមមដលមានកាំណត់រយៈសពលរតូវាត់បង់អានុភាព សៅសពលមដលទយក ឬ  បដិ
គ្មគ ហកទទួលមរណភាព  ។ តាមរតា១១៤៧ ននរកមរដឌបបសវណី សនែិជនរតូវទទួលបនែនូវសិទធិ និង 
ករណីកិចចទ ាំងអស់ មដលសែិតសៅសរកាមរទពយសមបតែិរបស់មតកជន ។ មតកនុងករណី របទនកមម 
មដលមានកាំណត់សពលសនោះ មិនមានបុគគលណាមាន ករ់តូវទទួលបនែនូវសិទធិ និងកាតពវកិចចសឡើយ 
របសិនសបើ មានភាគីណាមាា ងានទទួលមរណភាព ។ 

៥-២-រប្ទន្កមមដដលមាន្ភាា បប់ន្ទ ក  
របទនកមមមដលមានភាជ បប់នទុក ជារបទនកមម មដលបដគិ្មគ ហក រតូវអនុវតែកាតពវកិចចជា 

កាំណតជ់ាក់លាក់ណាមួយ សដើមបទីទួលាននូវរបទនកមម29 ។ បនទុក មដលបដិគ្មគ ហក រតូវអនុវតែសៅ
កនុងករណី ននរបទនកមមមដលមានភាជ ប់បនទុក មិនមានតនមលសសមើនឹងកាតពវកិចចរបស់ទយកសឡើយ  
សរោោះរបទនកមម មដលមានភាជ ប់បនទុក ជាកិចចសនាមិនមានតនមលជាថនូ រ ។ 

                                              
28 មារតា ៥៧៤ ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
29 មារតា ៥៧៦ រកមរដឌបបសវណី ។ 
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សៅកនុងរបទនកមមមដលមានភាជ បប់នទុក ទយក រតូវទទួលខុសរតូវសលើរាតសិភាគ ដូចគ្មន  នឹង
អនកលកផ់ងមដរ រតឹមករមតិននបនទុកស ោះ ។ កនុងករណីមដល ភាគមីាា ង ានសធវើការផឋល់តាវកាលិកសៅ
កនុងរបទនកមមមដលមានភាជ ប់បនទុក បុគគលស ោះអាចទមទរចាំសោោះភាគមីាា ងសទៀតឱ្យផឋល់តាវ កាលិកាន  

សៅកនុងរបទនកមមមដលមានភាជ បប់នទុក សបើគ្មម នកចិចសនាពិសសសសទ លុោះរតាមតភាគមីាា ងមិន
ានសធវើការផឋល់តាវកាលិកសទ សទើបភាគីមាា ងសទៀតននកិចចសនា អាចមិនផឋល់តាវកាលិករបស់ខលួនាន 
។ ទយកននរបទនកមមមដលមានភាជ ប់បនទុក អាចរ ាំលាយកចិចសនារបទនកមមមដលមានភាជ បប់នទុក
ស ោះ តាមបញ្ដតឋិននការរ ាំលាយកិចចសនាានសៅកនុងករណីមដលភាគមីាា ងសទៀតមនិានអនុវតឋបនទុក ។  

៥-១-៣-រប្ទន្កមមគោយមលូគេត្ មរណភាព  
របទនកមម មដលបសងកើតអានុភាពសដាយមរណភាពរបស់ទយក  រតូវសៅថា របទនកមម

សដាយមូលសហតុមរណភាព  ។ បញ្ដតឋិននអចចយ័ទន រតូវយកមកអនុវតឋដូចគ្មន ផងមដរ ចាំសោោះអានុ
ភាពននរបទនកមមសដាយមូលសហតុមរណភាព ។ អចច័យទន ជារបទនកមម មដលមាច ស់បណាែ ាំសធវើសៅ
ឲ្យមនុសសមាន ក ់ឬ សរចើន ក់តាមរយៈមរតក សន3៍0 ។  

មតក សន ៍ រតូវបសងកើតអានុភាព ចាប់ពីសពលមដលមាច ស់បណាឋ ាំានទទួលមរណភាព ។ 
ដូសចនោះ របទនកមមសដាយមូលសហតុមរណភាពរបស់ទយក និង អចច័យទន មានលកាណៈដូចគ្មន  
គឺមានអានុភាពសៅសពលមដលមាច ស់បណាែ ាំទទួលមរណភាព ។ ប៉ាុមនែ របទនកមមសដាយមូលសហតុមរ
ណភាព វជាកិចចសនា សដាយតរមូវសអាយមានការរពមសរពៀងរវងទយក និង បដិគ្មគ ហក ផទុយសៅ
វញិ អចច័យទន វជាសកមមភាពឯកសតាភាគ មិនរតវូសអាយមានការរពមសរពៀងសទ មានមតការសមមែង
ឆនទៈរបស់ភាគីមតមាា ង ។ 
ក្ថាភាគ ៦ ការលបុសោលរបទានក្មម 
 ៦-១-ករណីដដលមនិ្គយវើជាលាយលក័ខណ៍អកសរ 

របទនកមមមដលមិនសធវើជាលាយល័កាណ៍អកសរ សទោះបជីា ានសធវើការសនារបទនកមម ក៏
សដាយរបសិនសបើ មិនានសធវើជាលាយល័កាណ៍អកសរសឋីអាំពីរបទនកមមសទ ទយក អាចលុបសចាល
កិចចសនា សដាយដកការបង្ហា ញឆនទៈននការសធវើរបទនកមមវញិាន ។ មូលសហតុមដលចាប់អនុញ្ញដ ត 

                                              
30 មារតា ១១៩៩ រកមរដឌបបសវណី ។ 
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សអាយមានការលុបសចាលសៅរបទនកមមមដលមនិសធវើជាលាយល័កាអកសរ សដាយមានលកាណៈង្ហយ
រសួល សបើទយកយករទពយសមបតែិរបស់ខលួន សដាយមនិានគិតគូដិតដល់ ។  

សគអាចនិយាយានថា ការសមមែងឆនទៈ របស់ទយកមានលកាណៈមិនចាស់លាស់ មតសបើ
គ្មតា់នសធវើជាលាយល័កាអកសរវញិ មាននយ័ថា ការបង្ហា ញឆនទៈរសបៀបសនោះ គឺជាការវនិិចឆ័យសដាយ
របុងរបយតន ័ សហើយឆនទៈសនោះអាចរតូវានបញ្ញជ កយ់ា៉ា ងចាស់លាសតាមលិខិត ។  ប៉ាុមនឋ ចាំសោោះមផនក
មដលានអនុវតឋសហើយមិនអាចដកការបង្ហា ញឆនទៈននការសធវើរបទនកមមវញិានសឡើយ ។  

៦-២-ការល បគោលរប្ទន្កមមគោយ្រអគំពើរគំលាភគលើទនំ្ កចតិ្ត  
កនុងករណីមដល បដគិ្មគ ហកានសធវើ អាំសពើរ ាំសលាភសលើទាំនុកចិតឋធងនធ់ងរចាំសោោះទយក ទយក

អាចលុបសចាលរបទនកមមាន ។  អាំសពើរ ាំសលាភសលើទាំនុកចតិែ មានន័យថា សកមមភាពអកតែញ្ដូ ធងនធ់ងរ 
ដូចជា សធវើទុកាបុកសមនញ ឬ មិនានបាំសពញករណីកិចចចញិ្ចឹ មទាំនុកបាំរុងឪពុកមាែ យ សៅសពលមដលពួក
គ្មត ់ មិនអាចរកសីុចិញ្ចឹ មជីវតិាន ។ ចាំសោោះមផនកមដលានអនុវតឋសហើយ  ការលុបសចាលរបទនកមម
មដលកាំណត ់ ខាងសលើសនោះ អាចសធវើានមតកនុងអាំឡុងសពល ៥ ន្ ាំ គិតចាបពី់សពលមដលមានអាំសពើ
រ ាំសលាភសលើទាំនុកចិតឋធងន់ធងរស ោះ ។ 

៦-៣-ការល បគោលរប្ទន្កមមគោយ្ភាពទទីល័រករបស្ទ់យក  
សទោះបីជាភាគាីនសធវើ កិចចសនារបទនកមមរួចសហើយកែី ក៏ចាប់អនុញ្ញដ តសិអាយមានការមកមរប 

ឬ លុបសចាលវញិានមដរ របសិនសបើទយក ធ្លល ក់ខលួនកនុង ែ នភាពទីទល័រក មិនអាចរកាជីវភាពរស់
សៅរបស់ខលួនដទ ល់ និង បុគគលមដលរតូវមានអាហារកាតពវកិចច សរកាយពីានបង្ហា ញឆនទៈសធវើរបទន
កមមសហើយ ទយកអាចលុបរបទនកមមស ោះសចាលាន ។  

បុគគលមដលរតូវមានអាហារកាតពវកិចចមានដូចជាៈ 
- ញាតិមដលរស់សៅជាមួយគ្មន  ។ 
- ញាតិសលាហិតមខសដទ ល់ ។ 
- បងបអូនបសងកើត ។ 
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- សរៅពីសនោះ តុលាការអាចឱ្យញាតិសៅកនុងថាន កទី់ ៣ទទួលបនទុកករណីយកចិចរតវូផគត់ផគងអ់ា
ហារកាតពវកិចចាន សបើមាន ែ នភាពពិសសស 31។  
មូលសហតុមដលចាបអ់នុញ្ញដ ត សអាយមានការលុបសចាលរបទមកមមសដាយ រមូលសហតុ 

រកីរក សនោះ គឺសដើមបសីជៀសវង កនុងការមដលសអាយទយកបាំសពញកាតពវកិចច សដាយសធវើការលោះបង់ជីវតិ 
របស់ខលួន ឬ បុគគលមដលខលួនមានកាតពវកិចចផែល់អាហាកាពវកចិច សៅកនុងករណីមដលទយក ានធ្លល ក់
សៅកនុងភាពទីទល័រក ។  ចាំសោោះមផនកមដលានអនុវតឋសហើយ ការលុបសចាល របទនកមមមដលខាង
សលើសនោះ អាចសធវើានមតកនុងអាំឡុងសពល ៥ ន្ ាំ គិតចាប់ពីសពលមដលានអនុវតឋ ។ 
ក្ថាភាគ ៧ អានុភាពននការលបុសោលរបទានក្មម  
 ការលុបសចាលរបទនកមម គឺសាំសៅសៅសលើសកមមភាពរបស់ទយក កនុងការទមទរឲ្យបដគិ្មគ
ហកសងរទពយសមបតែ ិ មដលានសធវើរបទនកមមស ោះមកវញិ ។ ការទមទរសនោះរតូវអនុវតែតាមបទ
បញ្ដតែ ិសែីការសងននសសចកែីចសរមើនឥតសហតុ 32។  
 សសចកែចីសរមើនឥតសហតុ សាំសៅសៅសលើការទទួលផលរបសយាជន ៍ សដាយ រទពយសមបតែ ិ ឬ 
កាំលា ាំងពលកមមរបស់អនកដ៏នទ សដាយគ្មម នមូលសហតុតាមផលូ វចាប ់ សហើយសធវើសអាយមានការាត់បង់
ផលរបសយាជន៍របស់អនកដ៏នទ សដាយ រការទទួលផលស ោះ ។ សសចកែចីសរមើនឥតសហតុអាចសកើត
សឡើងកនុងករណីដូចជា ការសងសដាយគ្មម នកាតពវកិចច ការសងមុនសពលកាំណត់ ការសងកាតពវកិចច
របស់អនកដ៏នទ ។  
 លកាខណឍ ននសសចកែចីសរមើនឥតសហតុមានដូចជាៈ 

- ផលរបសយាជន ៍
- ការាត់បង់ផលរបសយាជន៍ 
- ទាំ កទ់ាំនងសហតុ និង ផលរវងការទទួលផលរបសយាជន ៍និង ការាត់បង់ផលរបសយាជន ៍
- ភាពមិនមានមូលសហតុសលើផលូ វចាប់កនុងការទទួលផលរបសយាជន3៍3  

 

&' 
 

 

                                              
31 មារតា ១១៤០ ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
32

 មារតា ៥៧៣ ននរកមរដឌបបសវណី។ 
33 មារតា ៧៣៦ ននរកមរដឌបបសវណី។ 
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ជំពូក្ទ ី៣ 
ការខចីបរសិភាគ 

ក្ថាភាគទ ី១ េញ្ញា ណទូសៅននការខចបីរសិភាគ 

ការខចីបរសិភាគ សាំសៅសៅសលើកចិចសនាមួយ មដលភាគីមាា ង សៅថាអនកឱ្យខចី មានករណីយកិចច
របគល់ ការសរបើរាស់សដាយសសរនូីវ រាក់ សសបៀងអាហារ ឬវតែុជាំនួសសផសងសទៀត កនុងអាំឡុងសពលមដល
មានកាំណត់ឱ្យសៅភាគមីាា ងសទៀត សៅថា អនកខចី សហើយសៅសរកាយសពលមដល អាំឡុងសពលស ោះាន
កនលងផុត អនកខច ី មានករណីយកិចចសង សៅឱ្យអនកឱ្យខចីវញិ នូវវតែុ មដលមានរបសភទ គុណភាព និង 
ចាំនួនសសមើគ្មន នឹងវតែុ មដលានទទួលពីអនកឱ្យខចីស ោះ34 ។ កិចចសនាខចីបរសិភាគ ជាកចិចសនាសទវភាគី 
សរោោះអនកឲ្យខចីរតូវមាន កាតពវកិចចរបគល់វតែុ និង អនកខចីរតូវមានកាតពវកិចចសងវតែុ វញិមដរ ។ 

រកមរដឌបបសវណីសងគមចាស់ ១៩២០ មារតា ១២០៦ ានសអាយអតែន័យ ការខចីបរសិភាគវតែុ  ថា
 កាលវតែុ មដលឲ្យខចី ជារបស់មដលសគបរសិភាគាន អនកមដលខចីរបស់សគរតូវសឡើងជាមាច ស់ននវតែុខចីស ោះ 
អនកខចីអាចសរបើរាស់នូវវតែុ ស ោះ តាមទាំសនើងចិតែាន អនកសនោះរតូវរកវតែុ មដលមានធុនដូចគ្មន  មានគុណ
ភាព និង មានចាំនួនសសមើគ្មន  សងសគវញិមតប៉ាុសណាណ ោះ ។  

កិចចសនាខចីបរសិភាគ រតូវានមបមចកជាពីររបសភទគឺៈ 

- កិចចសនាខចីបរសិភាគសដាយភាជ បក់ាររាក ់
- កិចចសនាខចីបរសិភាគសដាយមិនយកការរាក់។ 

ក្ថាភាគ ២ ការបសងកើតក្ិចចេនាខចីបរសិភាគ   

កិចចសនាខចីបរសិភាគរតូវបសងកើតសឡើង សដាយការរពមសរពៀងរវងអនកឱ្យខចី និងអនកខចីមតប៉ាុសណាណ ោះ 
35។  កិចចសនាខចីបរសិភាគមនិយកការរាក ់មដលមិនសធវើជាលិខិតលាយល័កាណ៍អកសរ ភាគនីីមួយៗនន
កិចចសនា អាចដកកិចចសនាស ោះសៅសពលណាកា៏ន ។ ភាគ ីអាចបសងកើតកចិចសនាខចីបរសិភាគ សដាយ
មិនកាំណតអ់ាំឡុងសពលកនុងការសងាន ។ ប៉ាុមនែ រតូវមានការកាំណត់អាំពី គុណភាព ចាំនួន និង 
                                              
34មារតា ៥៧៨ ននរកមរដឌបបសវណី។ 
35មារតា ៥៧៩ ននរកមរដឌបបសវណី។ 
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របសភទននកមមវតែុ សដើមបបីសងកើតកចិចសនាខចីបរសិភាគ ។ វតែុ មដលានកាំណតជ់ាកល់ាក ់  ដូចជាអចលន
វតែុ  មិនអាចសធវើជាកមមវតែុ ននកិចចសនាខចីបរសិភាគ ស ោះសទ  សរោោះវមិនអាចជាំនួសាន ។  

ក្ថាភាគ ៣ ការខចីបរសិភាគសោយភាា ប់ការរាក្់  

ការរាក់ សាំសៅសៅសលើចាំនួនទឹករាក់ ឬ  វតែុ សផសងសទៀតមដលរតូវានផឋល់សៅឱ្យតាមសមា
មារតននអាំឡុងសពលននការសរបើរាស់ កនុង មជាតនមលតបចាំសោោះការសរបើរាស់រាក់ ឬ  វតែុ  មដលរតូវ
ានរបគល់ឱ្យអនកខចី សហើយមដលរតូវគណ សដាយយកចាំនួនទឹករាក់ ឬ  វតែុ  មដលានខចី មកគុណ
ជាមួយនឹងអរតាមដលរតូវានកាំណត់ 36។ វតែុ មដល រតូវានរបគល់ឱ្យអនកខចី សៅថា រាក់សដើម  ។ 
ការរាកជ់ាផលសីុវលិ ។  

ភាគីននកចិចសនាខចីបរសិភាគ  អាចយកកមមវតែុ ននការសងការរាក ់មកបសងកើតជាសិទធិសលើបាំណុ
លតាមការរពមសរពៀងាន ។ ប៉ាុមនឋ ចាំសោោះការរពមសរពៀងបសងកើតសិទធិសលើបាំណុលននការរាក់ របសិន
សបើពុាំានសធវើតាមលិខិតជាលាយល័កាណ៍អកសរ សដាយមានចុោះហតែសលខារបស់អនកខចីសទ ពុាំមានអានុភាព
សឡើយ ។  

ក្ថាភាគ ៤ អរាការរាក្ ់

៤-១-អរតាការរាកដ់ដលកណំត្គ់ោយចាប ់ 
អរតាការរាក ់ មដលកាំណត់សដាយចាប ់សាំសៅសៅសលើអរតាការរាក ់ មដលមានមចងកាំណត់

ទុកជាមុនសៅកនុងចាប ់។ កនុងករណីមដលភាគ ីមិនានរពមសរពៀគ្មន  អាំពីអរតាការរាកស់ៅកនុងកិចចសនាសទ 
គឺ សគរតូវយកអរតាការរាក់មដលានកាំណត់សដាយចាប ់យកមកអនុវតែសៅកនុងកិចចសនាខចីបរសិភាគមដល
មានភាជ ប់ការរាក ់។ អរតាការរាកម់ដលកាំណត់សដាយចាបស់នោះ គឺ ៥ % សៅកនុងមួយ ន្ ាំ 37។  

មារតា ៣១៨ ននរកមរដឌបបសវណី សគអាចកាំណតអ់រតាការរាក់សផសងពីសនោះ សដាយចាបពិ់
សសសាន ។ តាមចាបស់ែីពីការសរៀបចាំ និង ការរបរពឹតែិសៅននធ គ្មរជាត ិ ននកមពុជា ន្ ាំ ១៩៩៦ 
ានកាំណត់អាំពីតួ ទីរបស់ធ គ្មរជាតិននកមពុជាមានតួ ទីកាំណតអ់រតាការរាក3់8 ។ ដូសចនោះ អរតា

                                              
36 មារតា ៥៨៣ ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
37 មារតា ៥៩ រកចបសលខ៣៨ និង មារតា ៣១៨ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
38 មារតា ៧ ចាប់សែីពីការសរៀបចាំ និងការរបរពឹតែសិៅននធ គ្មរជាត ិននកមពុជា ន្ ាំ ១៩៩៦។ 
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ការរាកម់ដលរតូវយកមកអនុវតែសៅកនុង វស័ិយធ គ្មរ និង រគោឹះ ែ នមរីកហិូរញ្ដវតែុ រតូវានកាំណត់
សដាយបទបញ្ដតែពិិសសសរបស់ធ គ្មរជាត ិននកមពុជា ។  

៤-២- អរតាការរាកក់ន ងកចិចស្ន្ា  
ការកាំណត់អរតាការរាកស់ដាយចាប ់ វមានផលប៉ាោះោល់ខាល ាំណាស់ ចាំសោោះការរចីាំសរ ើនខាង

មផនកសសដឌកចិច សដាយ រមូលសហតុសនោះសហើយានជា រកមរដឌបបសវណីថមីននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
ានអនុញ្ញដ ត សអាយគូភាគី អាចសធវើការកាំណត់នូវអារតាការរាក ់តាមការរពមសរពៀងរបស់ភាគាីន 
សដាយមិនចា ាំាច ់ សធវើការអនុវតែតាមអរតាការរាកម់ដលកាំណតស់ដាយចាប ់ (៥%) សរោោះថា សៅកនុង
កិចចសនាខចីបរសិភាគមានហានិភយ័ខពស់ណាស់ ចាំសោោះអនកឲ្យខចី សដាយមានរាក់សអាយសគខចី សហើយ
ានទទួលការរាក់ទប មតរតូវរបឈមមុខនិងការខាតបងយ់ា៉ា ងខាល ាំងកនុងការសអាយរាក ់ឬ វតែុ របស់
ខលួន សៅសអាយអនកខចីសរបើរាស់សដាយសសរ ី មតអវីមដលជាថនូ រចាំសោោះការសរបើរាស់ស ោះ រគ្មន់មតជាការ
រាកប់នែិចបនែួច ។ មា៉ាងសទៀត សតើមានអនកមានណាហា នយកលុយរបស់ខលួន សៅសអាយសគខចីស ោះសបើ 
ការខចសី ោះទទួលានការរាកទ់មស ោះ ។ 

តាមមារត ៥៨៤ ននរកមរដឌបបសវណី ានអនុញ្ញដ ត សអាយគូភាគីននកិចចសនាខចីបរសិភាគមដល
មានភាជ បក់ាររាក ់ អាចសធវើការរពមសរពៀគ្មន សដាយសសរសីៅកនុងការកាំណតនូ់វអរតាការរាក់របស់ខលួន
សៅកនុងកិចចសនាាន សទោះបជីាការរពមសរពៀងស ោះ មានការកាំណតនូ់វអរតាការរាក ់ ហួសពី
អរតាការរាក់មដលកាំណត់សដាយចាប់ក៏សដាយ ក៏ការរពមសរពៀងស ោះ មានអានុភាព មតរតូវសធវើជាលាយ
ល័កាណ៍អកសរ ។  

៤-៣-ការករមតិ្ការរាក ់ 
អរតាការរាក់មដលរតូវានករមតិ  សាំសៅសៅសលើអរតាការរាកអ់តិបរមា មដលអាចកាំណត់

ានសដាយរសបចាប ់ ឬ កាំណតស់ដាយចាប ់ និង បទដាឌ នគតិយុតឋសផសងសទៀត សហើយគូភាគមីិន
អាចសធវើ ការរពមសរពៀងគ្មន សអាយសលើសពីការករមតិានសឡើយ ។  

តាមចាប់សែីពី ការអនុវតែរកមរដឌបបសវណី ន្ ាំ ២០១១ មារតា ១៧ អរតាការរាកម់ដលរតូវ
ានករមិត រតូវកាំណត់សដាយរបកាសរបស់រដឌម្នែីរកសួងយុតែធិម ៌ រតមឹអរតាចាប់ពី ១០% សៅ ៣០% 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 45 

 

កនុង១ ន្ ាំ ។ តាមរបកាសរបស់រកសួងយុតែិធម៌ សែីពីអរតាការរាក់មដលានករមតិ មថងទី ២១ មខ ធនូ  ន្ ាំ 
២០១១  អរតាការរាក់មដលរតូវានករមិតគឺ ១៨% សៅកនុង ១ ន្ ាំ ។ 

របសិនសបើ ភាគីានកាំណត់អរតាការរាក ់ សលើសពីអរតាការរាកម់ដលរតូវានករមិត កិចច
សនា ននភាគមដលសលើសពីករមតិននអរតាការរាក់ស ោះរតូវទុកជាសមាឃៈ រឯីអនកខច ី មានករណីយ
កិចចសងមត ចាំសោោះការរាក់មដលរតូវានគណ  តាមអរតាការរាកម់ដលរតូវានករមតិស ោះមត
ប៉ាុសណាណ ោះ ។ សៅកនុងករណី មដលានសងការរាក ់ មដលសលើសពីអរតាការរាកម់ដលរតូវានករមិត 
សហើយ រតូវចាតទុ់កថាភាគមដលសលើសពីការករមតិស ោះជាការកាត់បាំណុលសៅសលើរាក់សដើម 39។  

សៅកនុងករណីមដល ានកាតប់ាំណុលសៅសលើរាកស់ដើម ចាំសោោះមផនកមដលសលើសពីការករមិត
សហើយ មតសៅមានសសសសល់សទៀត អនកឱ្យខចីរតូវសងសៅឱ្យអនកខចីសដាយភាជ បជ់ាមួយ នូវរាក់សាំណង 
ននការខូចខាត សដាយគណ តាមអរតាការរាកម់ដលកាំណតស់ដាយចាប ់ សដាយគិតចាប់ពីនថងមដល
ានបសងកើតឱ្យមានការសសសសល់ននការសងរហូតដល់នថងមដលានសងស ោះ ។  

៤-៤-គពលគវលានន្ការបងក់ាររាក ់ន្ងិ ការរាកស់្មាស្ដដលកណំត្គ់ោយចាប ់
៤-៤-១-សពលសវលាននការបងក់ាររាក ់
ជាសគ្មលការណ៍ ការរាក់រតូវបង់សៅសរៀងរាល់សពលមដលសពលសវលា ១ ន្ ាំានកនលងផុត 

គិតចាបពី់សពលមដលានរបគល់វតែុ មដលជាកមមវតែុ  ។ សនោះមិនមមនជាបញ្ដតែិសដាយបងាាំសទ មានន័យ
ថាគូភាគអីាចសថវើការរពមសរពៀងគ្មន សផសងាន ។ ភាគី អាចរពមសរពៀងគ្មន បង់សរៀងរាល់មខ ឬ កនលោះ ន្ ាំ
មែងជាសដើម ។ ប៉ាុមនឋ សបើរតវូសងវតែុ ស ោះ សៅមុនសពល ១ ន្ ាំ ស ោះ ការយកការរាករ់តូវគិត សៅសពល
របគល់វតែុ មដលជាកមមវតែុ ស ោះ ។  

៤-៤-២-ការរាកស់មាសមដលកាំណតស់ដាយចាប ់
ការរាកស់មាស សាំសៅសលើការបមនែម ការរាកស់ៅសលើការរាកម់ដលមនិទនា់នសង ។ 
កនុងករណីមដល មានការយឺតយា៉ា វមនិានសងការរាក ់ចាបរ់យៈសពលចាប ់ពី១ ន្ ាំសឡើងសៅ

សហើយសទោះបជីា អនកឱ្យខចី ានដាស់សតឿនឱ្យសងយា៉ា ងណាកស៏ដាយ កអ៏នកខចីមិនរពម សងការរាក់
ស ោះ អនកឱ្យខចីអាចបូកការរាកប់ញ្ចូ លសៅកនុងរាកស់ដើមាន ។ 

                                              
39 មារតា  ៥៨៥ ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 46 

 

ក្ថាភាគ ៥ ការអនុវតតក្ិចចេនាខចីបរសិភាគ 
៥-១-កាតពវក្ិចចរបេអ់នក្ឱ្យខចី  
៥-១-១-ករណីឱ្យខចវីតែុមដលជាកមមវតែុ   
អនកឱ្យខចី មានករណីយកចិចឱ្យអនកខចីសរបើរាស់វតែុ  សដាយសមរសបតាមកិចចសនា រឯីអនកខចី 

អាចសរបើរាស់ អារស័យផល និង ចាត់មចងវតែុ(លក)់ សដាយសសរាីន សហើយរតូវទទួលបនទុកហា
និភ័យ សលើការាត់បង់ ឬ  ខូចខាត ចាំសោោះវតែុ មដលជាកមមវតែុ មដលសកើត សឡើងសដាយ រមូលសហតុ
មដលមិនមមនជាបនទុករបស់អនកឱ្យខចី កនុង មជាកមមសិទធិករ គិតចាបពី់នថងមដលានទទួលការរបគល់
វតែុ មដលជាកមមវតែុ  ។  

៥-១-២-ការទទួលខុសរតវូកនុងការធ្ល របស់អនកឲ្យខច ី
ក-ការទទួលខុសរតវូកនុងការធ្ល របស់អនកឱ្យខចី កនុងការរបគល់វតែុរបស់អនកដនទ  
សៅកនុងកិចចសនាខចីបរសិភាគ មដលមានភាជ បក់ាររាក់ អនកឱ្យខចី មដលានរបគល់វតែុ មដលមនិ

សែិតសៅសរកាមកមមសិទធិរបស់ខលួន មានករណីយកចិច រតូវសធវើលទធកមមនូវកមមសិទធិននវតែុ ស ោះសហើយសផទរ
សៅឱ្យអនកខចី ឬ  រតូវបឋូ រ ជាមួយនឹងវតែុ សផសងសទៀត មដលសែិតសៅសរកាមកមមសិទធិរបស់ខលួន ។ របសិនសបើ
អនកឱ្យខចី  ពុាំអាចអនុវតឋកាតពវកិចចខាងសលើសនោះានសទ អនកខចីអាចរ ាំលាយកចិចសនាាន ។  

ទមទឹមនឹងសនោះមដរ របសិនសបើអនកខច ី មដលានទទួលការរបគល់វតែុខចី សដាយពុាំានដឹងថា អនក
ឱ្យខចីស ោះគ្មម នសិទធិ អនកខចី អាចទមទរឱ្យអនកឱ្យខចីសងសាំណងននការខូចខាតាន ។  

សៅកនុងកិចចសនាខចីបរសិភាគសដាយគ្មម នការរាក់ ់ បញ្ដតឋិសនោះ រតូវយកមកអនុវតឋដូចគ្មន ផងមដរ 
ចាំសោោះមតករណីមដលអនកឱ្យខចីានដឹងថាខលួនគ្មម នសិទធិចាតម់ចងវតែុ មដលជាកមមវតែុ  សហើយាន របគល់
វតែុ របស់អនកដនទស ោះករណីយកិចចឱ្យខចីរបស់ អនកឱ្យខចី ។ 

ខ-ការទទួលខុសរតវូកនុងការធ្ល របស់អនកឱ្យខចនូីវវតែុមដលមានវកិារៈ  
អនកឲ្យខច ីរតវូរបគល់វតែុមដលគ្មម នវកិារៈ ។ ដូសចាន ោះសបើសៅកនុងកិចចសនាខចីបរសិភាគមដលមានភាជ ប់

ការរាក់ របសិនសបើ អនកឱ្យខចីានរបគល់វតែុ មដលមានវកិារៈ អនកខចីមដលានទទួលការរបគល់សដាយ
មិនានដឹងអាំពីវកិារៈស ោះ អាចទមទរឱ្យបឋូ រជាមួយនឹងវតែុ មដលគ្មម នវកិារៈ និង អាចទមទរ
សាំណងននការខូចខាតាន ។  សៅកនុងកិចចសនាខចីបរសិភាគមដលគ្មម នការរាក់  អនកខចីមដលានទទួ
លវតែុ មដលមានវកិារៈ អាចសងតនមលននវតែុ មដលមានវកិារៈដូចគ្មន វញិាន ។ 
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៥-១-៣-ការទមទរឲ្យសងមកវញិ សៅកនុងករណីមដល ែ នភាពរបស់អនកខចាីនធ្លល ក ់
ចុោះយា៉ា ងខាល ាំង 

សៅសពលបសងកើត កិចចសនាានបសងកើតសឡើងរវងអនកឲ្យខចី និង អនកខចីសហើយ  ែ នភាពសសដឌកិចច
របស់អនកខចី ធ្លល កចុ់ោះយា៉ា ងខាល ាំង មដលនឹងសធវើឱ្យមានឧបសគគដល់ការអនុវតឋកាតពវកចិចសង អនកឱ្យខចី 
អាចរ ាំលាយកចិចសនាខចីបរសិភាគាន ។ ការធ្លល កចុ់ោះនន ែ នភាពសសដឌកិចចសនោះ មាននយ័ថាជាការ
ាតប់ង ់ឬ ការថយចុោះសៅរទពយសមបតែិរបស់អនកឲ្យខចីសដាយ រមូលសហតុណាមួយ  សោល គឺអនកឲ្យ
ខចីានធ្លល កខ់លួនរកសរកាយសពលានបសងកើតកិចចសនាខចីបរសិភាគ ។ 

៥-២-ក្រណីយក្ចិចរបេអ់នក្ខចី  

 ៥-២-១-ករណីកចិចរត្វូស្ងវត្ថ  
 ជាសគ្មលការណ៍ អនកខចី មានករណីយកិចច រតូវសងសៅអនកឱ្យខច ីនូវវតែុ មដលមាន របសភទ គុណ
ភាពនិង ចាំនួន សសមើគ្មន នឹងវតែុ មដលានទទួលការរបគល់ សៅនថងមដលរតូវសង ។ 

ក-សពលសវលាននការសង 
របសិនសបើភាគ ីានកាំណត់កាលបរសិចឆទននការសង  អនកឱ្យខចី មិនអាចទមទរឱ្យសងវតែុ ស ោះ

មុនសពល កាំណតរ់តូវសង តាមកាលបរសិចឆទមដលកាំណត់កនុងកចិចសនាានសឡើយ  ។ ប៉ាុមនឋ មាន
ករណីមួយចាំនួន មដលអនកឲ្យខចីអាចសធវើការទមទរសអាយសងមុនសពលកាំណត់ស ោះាន ។ ករណី
ស ោះមានដូចជាៈ អនកខចីរតូវានរបកាសកសយ័ធន កូនបាំណុលានសធវើឲ្យខូចខាតរាតិសភាគ កូន
បាំណុលមានករណីយកិចចរតូវដាក់រាតសិភាគ ប៉ាុមនឋ មិនានបាំសពញករណីយកិចចសនោះ និង មានសហតុ
មដលគូភាគាីនរពមសរពៀងគ្មន  ានសកើតសឡើង 40។ 

របសិនសបើភាគ ី មិនានកាំណតក់ាលបរសិចឆទននការសងសទ អនកឱ្យខចីអាចដាស់សតឿនឱ្យសង
សដាយកាំណត់អាំឡុងសពលសមរមយាន ។ អនកខចី ននកិចចសនាខចីបរសិភាគសដាយគ្មម នការរាក់  អាច
សងសៅសពលណាក៏ាន ។ អនកខចីននកិចចសនាខចីបរសិភាគ មដលមានការរាក ់  អាចសងសៅមុនកាល
បរសិចឆទសងមដល ាន កាំណត់សដាយកចិចសនាាន ។  

ខ-ទីកមនលងននការសង 
របសិនសបើពុាំមានការរពមសរពៀងរវងភាគី អាំពីទីកមនលងននការសងសទ អនកខចីរតូវយក វតែុ មដល

ជាកមមវតែុ ស ោះ សៅសងសៅលាំសៅឋានរបស់អនកឱ្យខចី ។  

                                              
40 មារតា ៣៣១ ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
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គ-ករណីមដលអនកខចមីនិអាចសងវតែុាន 
របសិនសបើ អនកខចី មិនអាចសងានសទ អនកខចី មានករណីយកចិចរតូវបងរ់ាក់មដលសមរមយនឹង

តនមលននវតែុ មដលជាកមមវតែុ  សៅទីកមនលង និង នថងមដលរតូវសង ។ របសិនសបើ ពុាំានកាំណតន់ថង ឬ ទី
កមនលងមដលរតូវសងសទ រតូវចាតទុ់កថារតូវបងច់ាំនួនរាក់មដលសមរមយនឹងតនមលស ោះសៅនថង និង 
ទីកមនលងមដលានសធវើកចិចសនា ។ 

៥-២-២-កាត្ពវកចិចបងក់ាររាក ់
អនកខចី រតូវមានកាតាពវកចិចរតូវបងក់ាររាក ់ សហើយការបង់ការរាក់រតូវអនុវតែតាម អរតាការ

រាកម់ដលកាំណត់សដាយចាប ់និង អរតាការរាកក់នុងកចិចសនា ។ សទោះបជីា តនមលរូបយិវតែុ  ឬ តនមលនន
វតែុមានការមរបរបលួសៅមុនសពលសងក៏សដាយ សលើកមលងមត កនុងករណីមដល មានការរពមសរពៀង
ពិសសស អនកខចីរតូវសងនូវចាំនួនទឹករាក់ ដូចគ្មន  នឹងចាំនួនទឹករាកម់ដលទទួលានពីការរបគល់ ។  

 

&' 
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ជំពូក្ទ ី៤ 
ភតិេនា 

ក្ថាភាគ ១ េញ្ញា ណទសូៅននភតេិនា 
ភតសិនា  សាំសៅសៅសលើកិចចសនាមួយមដលភាគមីាា ង ឱ្យភាគមីាា ងសទៀតសរបើរាស់ និង អារស័

យផលពីវតែុណាមួយ សដាយយកនថល ។ វតែុ  មដលជាកមមវតែុ ននភតិសនាមាន ចលនវតែុ  និង អចលនវតែុ  41។  
ភតិសនាភតិសនា  រតូវមានអានុភាព សដាយភាគមីាា ង សនាថាឱ្យភាគីមាា ងសទៀត សរបើរាស់

និង អារស័យផលពីវតែុណាមួយ ចាំមណកឯភាគមីាា ងសទៀត សនាថាបងន់ថលឈនួល ចាំសោោះវតែុ ស ោះ ។ 
តាមរកមរដឌបបសវណីសងគមចាស់១៩៦៧ មារតា ១០៩៩ មានសអាយអតែនយ័ថា កិចចសនា

ជួលជាកិចចសនាមដលជនណាមាន ក ់សនាថានឹងផែល់សៅឲ្យជនណាមាន ក់សទៀតនូវវតែុណាមួយ សដើមប ី
សរបើរាស់កនុងសពលមានកាំណត់សដាយឲ្យនថលតាមសមាមារតននសពល  ។ 
ក្ថាភាគ ២ លក្ខខណឌ តាងំននភតេិនា  
 លកាខណឍ តតា ាំង ជាលកាខណឍ មួយមដល កាំណត់សដាយចាប ់ សដើមបអីាចតតា ាំងជាមួយតតយិ 
ជនាន គូភាគរីតូវមត បាំសពញលកាខណឍ សនោះ ។ លកាខណឍ តតា ាំងមនិ ជាលកាខណឍ សុពលភាពនន 
កិចចសនាស ោះសទ មតវជាលកាខណឍ  មដលអនុញ្ញដ តិសអាយគូភាគអីាចយកមកតតា ាំងចាំសោោះ តតយិ 
ជនទុចចរតិ មដលមកអោះអាងសៅសិទធិរបស់ខលួនចាំសោោះវតែុ មដលានរបគល់ស ោះ ។  
 តាមមារត ១៣៥ ននរកមរដឌបបសវណី ការសផទរសិទធិសលើអចលនវតែុ  មដលមានអានុភាពសពញ 
សលញ សហើយយកសៅតតាាំងានចាំសោោះរគប់តតយិជនស ោះ ទល់មតការមផទរកមមសិទធិ សលើអចលនវតែុ  
រតូវសធវើការចុោះបញ្ជី សអាយរសបតាមបញ្ដតែិរបស់ចាប់ ។ តាមមារតាសនោះ មានន័យថា ការណាការទិញ 
លក់អចលនវតែុ សដាយរគ្មន់មតសធវើសឡើង តាមការរពមសរពៀងវមានសុពលភាព មតមិនអាចកិចចសនា 
ស ោះសៅសធវើការតតា ាំង ឬ អោះអាងចាំសោោះតតិយជនមដលានមកសធវើការទមទរ សិទធិរបស់ខលួនចាំសោោះ 
វតែុ ស ោះានសឡើយ ។ 

ក-លកាខណឍ តតា ាំងននសិទធិជួលអចលនវតែុ    
ភតិសនា គឺរគ្មន់មតជាកចិចសនាមួយ មដលភតិកៈ អាចអោះអាងពីសិទធិសរបើរាស់ និង អា

រស័យផលរបស់ខលួន ានមតចាំសោោះភតិបត ីប៉ាុសណាណ ោះ ។ ភតិកៈ មដលកាំពុងមតកាន់កាប់វតែុ ជួល អាច
អនុវតឋសិទធិទមទរឱ្យរបគល់វញិ សិទធិទមទរឱ្យបញ្ឈបក់ាររារា ាំង និង សិទធិទមទរឱ្យបង្ហក រជាមុន 
នូវការរារា ាំង ចាំសោោះការបាំោនសិទធិជួល ដូចសិទធិមដលកមមសិទធករមាន ។ 

                                              
41 មារតា ៥៩៦ ននរកមរដឌបបសវណី ចាប់ភូមាិល ២០០១ មារតា ១០៦ និង រកតឹយចាប់សលខ ៣៨ មារតា ១០០ ។ 
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ខ-រយៈសពលននភតសិនា 
ភតិសនា អាចសធវើសឡើងសដាយកាំណត់ ឬ  មនិកាំណត់អាំឡុងសពលាន ។ ភតិសនាអចលនវតែុ  

មដលមនិានសធវើជាលាយល័កាណ៍អកសរ រតូវចាតទុ់កថាជា ភតិសនា មដលគ្មម នកាំណតអ់ាំឡុងសពល ។  
ភតិសនាគ្មម នកាំណត់អាំឡុងសពល  គឺរយៈសពលននការជួល មិនអាចសលើសពី ១៥ ន្ ាំ សទ។ 

ដូសចនោះ ភតិសនា មិនមានកាំណត់រយៈសពលជានិរនឋន៍ ឬ អស់មួយជីវតិានសទ សៅកនុងករណី សបើមាន
ការមចងថាភតិសនាមានរយៈសពលជានិរនឋន ៍កិចចសនាស ោះរតូវចាត់ទុកជាសមាឃៈ។  

កិចចសនាជួលមិនមានរយៈសពលកាំណត ់ គឺអាចបនឋការជួលរយៈសពល ជាថមាីន  បសងកើត
ានជាទាំ កទ់ាំនងដទ ល់ខលួនរវងភតសិនាបត ីនិងអនកជួល។  

កិចចសនាជួលរយៈសពលខលី គឺអាចបនឋជួលជាថមីានបសងកើតានជាទាំ ក់ទាំនងដទ ល់ខលួនរវងភតិ
សនាបត ីនិងអនកជួល។   
 ការជួលអចលនចតែុ  មដលមានកាំណត់អាំឡុងសពលចាប់ពី ១៥ ន្ ាំសឡើងសៅរតូវចុោះបញ្ជី  របសិន
សបើមិនានចុោះបញ្ជី  សទ ស ោះការជួលស ោះមានអានុភាពជាកិចចសនាជួលមានរយៈសពល ១៥ ន្ ាំ។   

ភតិសនាអចលនវតែុ មដលមានកាំណត់អាំឡុងសពលចាប់ពី ១៥ ន្ ាំ សឡើងសៅរតូវសធវើជាលាយ
លកាណ៍អកសរ42 ។  
ក្ថាភាគ ៣ លក្ខខណឌ រគឹោះននការបសងកើតភតេិនា 

 លកាខណឍ រគោឹះ ជាលកាខណឍ មដល កាំណតស់ដាយចាប ់ សហើយសបើគូភាគីមនិានបាំសពញ លកា
ខណឍ ស ោះសទ វ ាំសអាយកិចចសាស ោះគ្មម នសុពលភាពានសឡើយ ។ សគអាចនិយាយានថា 
លកាខណឍ រគោឹះ ជាបទបញ្ដតែិសដាយបងាាំ សរោោះចាបម់ិនអនុញ្ញដ តសអាយមានការរពមសរពៀងណាសធវើ 
សឡើងផទុយពីបទបញ្ដតែសិនោះានសឡើយ ។  
 តាមរកឹតយ ចាប់សលខ ៣៨ សែីពីកិចចសនា និង ការទទួលខុសរតូវ ១៩៨៨ មារតា៣ ាន
មចងអាំពី លកាខណឍ សុពលភាពននកចិចសនា  ។ សដើមបសីអាយកិចចសនាមួយមានសុពលភាព ទល់មត 
កិចចសនាស ោះ សកើតសចញពីការរពមសរពៀងសដាយសសរ ីនិង ពិតរាកដ សកើតពីបុគគលមដលមានសមតែ 
ភាព និង មានកមមវតែុ រសបចាប ់។ តាមមារតាសនោះ មាននយ័ថា គ្មម នកិចចសនាណាមួយ មានសុពល 

                                              
42 មារតា ២៤៥ ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
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ភាពានសឡើយ សបើកិចចសនាសនោះមិនបាំសពញតាមលកាខណឍ មដលានកាំណត់សនោះ មដលសនោះសគសៅ 
ថា លកាខណឍ រគោឹះ ។ 
 កិចចសនាគឺជាឆនទៈរពមសរពៀងរវងបុគគលពីរ ក ់ឬសរចើន ក់សដើមបបីសងកើតមកមរប ឬរលតក់ាត
ពវកិចចមួយ ឬសរចើនមដលទក់ទងនឹងខលួន។  
 កិចចសនាជួល ក៏ដូចជាកចិចសនាដនទសទៀតមដរ រតូវសគ្មរពនូវលកាខណឍ សុពលភាពមដលមានមច
ងកនុងមារតា៣ននរកឹតយចាប់៣៨សឋីពីកចិចសនានិងការទទួលខុសរតូវសរៅកិចចសនាមានមានដូចជា ៖  

- កិចចសនារតូវសកើតសចញពីការរពមសរពៀងពិតរាកដ និងសដាយសសរភីាព  
- កិចចសនារតូវសកើតសចញពីជនមដលមានសមតែភាពចុោះកចិចសនា 
- មានកមមវតែុ មួយជាកល់ាក ់ មដលអាចសធវើសកើត និងរសបចាប ់ រសបៀបសរៀបរយ ធ្លរណៈ 
ឬទាំសនៀមទាំលាបល់អរបនព។  

ក្-ការរពមសរពៀងពិតរាក្ដ និងសេរ ី

   កិចចសនាមដលសកើតសចញពីការរពមសរពៀងពិតរាកដ និងសសរ ីមាននយ័ថា កិចចសនាស ោះ
សធវើសឡើង សដាយភាគីទ ាំងពីរានរពមសរពៀងគ្មន  សដាយគ្មម នការសរបើអាំសពើហិងា បនលាំសាករាស់ និង 
ភានរ់ចឡាំសទ ។ សៅកនុងករណីសបើ កិចចសនា ណាមួយមដលសកើតពីការរពមសរពៀងមនិរតឹមរតូវ ឬពិត 
រាកដ និងមិនសដាយសសរសីទ កិចចសនាស ោះរតូវ គិតជាសមាឃៈដាច់ខាត។  
 -អាំសពើហិងា ៖ គឺជាការសរបើអាំសពើណាមួយ មដលបងាាំសៅសលើរូបរាងកាយ ឬផលូ វចិតឋសៅសលើបុគគល
ណាមួយសដើមបឱី្យមានការចុោះកចិចសនា ។ ដូសចនោះ អាំសពើហិងា មដលជាមូលសហតុសមាឃៈភាពននកិចច
សនាាន កាលណាអាំសពើហិងាស ោះ ជាការគាំរាមកាំមហង និងបងាិតបងាាំតាមផលូវកាយ ឬ ផលូ វចិតឋ របរពឹតឋ
សៅសលើភាគណីាមួយ ឬសៅសលើបឋី ឬរបពនធ បុពវញាតិ ឬបចាឆ ញាតិណាមួយរបស់ភាគីស ោះ។  
 -ការបនលាំសាករាស់ ៖ ការបនលាំសាករាស់ ជាមូលសហតុននសមាឃភាពកិចចសនា កាលណាមានការ
សរបើឧាយកល អាំសពើសាកបសញ្ញឆ ត អាំសពើបនលាំភូតភររបរពឹតឋសដាយភាគណីាមួយ មដលមានសហតុបញ្ញជ ក់
ចាស់ថា សបើគ្មម នកិចចកលទ ាំងស ោះសទស ោះភាគីមាា ងសទៀត រាកដជាមិនសធវើកចិចសនាស ោះសឡើយ។  
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 -ការភានរ់ចឡាំ ៖ រគបក់រណីភានរ់ចឡាំ មិនមមនសុទធមតជាវកិារៈ ននការរពមសរពៀង មដលសធវើឱ្យ
កិចចសនាសមាឃភាពស ោះសទ ។ ការភានរ់ចឡាំ មដលជាមូលសហតុ សមាឃភាពននកិចចសនា លុោះរតាមត
ការភានរ់ចឡាំសៅសលើ រជាតិននរបស់មដលជាកមមវតែុកិចចសនា។  

ខ-េមតថភាពរបេោ់គ ី

ជនមដលមានអាយុរគប់១៨ ន្ ាំ មដលចាប់សៅថានីតិជន អាចសធវើកចិចសនាានរគបស់ពលសវ
លាទ ាំងអស់ ពីសរោោះជនសនោះ ចាប់ានរបគល់សិទធិ និងទទួលនូវកាតពវកិចច សាំរាប់អនុវតឋនស៍ៅកនុងជីវ
ភាពរស់សៅ។  
 អនីតិជនមានអាយុសរកាម ១៨ ន្ ាំ ជាអសមតែជនមិនអាចសធវើឱ្យសកើតសិទធិ ឬករណីកចិច   
ជាពិសសសមិនអាចចុោះកចិចសនា សដាយគ្មម នការយល់រពមពីអាណាពាាលរសបចាប់របស់ខលួន 
ានសឡើយ ។ កិចចសនាមដលសធវើសដាយនីតិជន មដលគ្មម នការយល់រពមពីអាណាពាាល សៅមុន
សពលចុោះកិចចសនា នឹងអាចយកសៅអនុវតឋាន លុោះរតាមត អាណាពាាលានឯកភាពសលើកិចច
សនាស ោះ សរកាយសពលមដលអនីតិជនស ោះចុោះកិចចសនារួច ។ ដូសចនោះភាគីមដលចុោះកចិចសនា ជាមួយ
ជនមដល អសមតែភាពមិនអាចសដាោះ រសដើមបសីគចមកពីកាតពវកចិចននកិចចសនាជាមួយ នឹងខលួនជា
អសមតែជនានសឡើយ ។   

សរុបមករគប់បុគគលមដលមានអាយុ ១៨ ន្ ាំចាបា់នកាំណតថ់ា ជានីតិជនមដលមានសមតែ
ភាពសលើកមលងមតជនគាំហាត ់ មដលចាបា់នកាំណត់ថាជនទ ាំងស ោះជាសមតែជនសទោះបីជាជនស ោះ
មានអាយុរគប ់១៨ ន្ ាំក៏សដាយ ក៏មិនអាចចុោះកិចចសនាមដរ43។   

សមតែភាពភតបិតមីដលអាចជួលវតែុានលុោះរតាមតជា ៖ 
 កមមសិទធិននវតែុ  ៖ កមមសិទធិននរពទយអាចជួលរទពយខលួនសដាយសសរ។ី  
 ផលុបសភាគ ី ៖ ផលុបសភាគ ី អាចអាចសធវើការជួលនូវរទពយសមបតឋមិដលខលួនអារស័យ
ផលស ោះាន ប៉ាុមនឋការជួលសនោះ មិនរតូវសធវើកិចចសនាឱ្យហួសរយៈសពល ៣ ន្ ាំសឡើយ 

                                              
43មារតា១៦ ននរកមរដឌបបសវណី ។ 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



សាកលវទិ្យាល័យ ប ៀលប្រាយ                                                                         នីតិកិច្ចសនាពិសសស  

ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 53 

 

44។  កនុងករណីសបើផលុបសភាគី ចង់បនឋជួលនូវរទពយសមបតឋិមដលខលួនអារស័យផល កិចច
សនាជួលថមីស ោះរតូវមតបញ្ជបមុ់នសពល មួយ ន្ ាំ នននថងចបក់ិចចសនាផលុបសភាគ។  

 ភតិកៈ របសិនសបើ មានការរពមសរពៀង ឬ អនុញ្ញដ តពីកមមសិទធិករ ៖ ភតិកៈ អាចជួល 
រទពយសមបតឋ ិ ឬវតែុ មដលខលួនជួលស ោះ លុោះរតាមតមានការរពមសរពៀងសដាយជាក់លាក ់
ឬអនុញ្ញដ តពីកមមសិទធិករឬអនកជួល  ។ ភតិកៈ រតូវមតជាបុគគលមដលមានសមតែភាព 
កនុងការបាំសពញលិខិតគតយុិតឋ ិមានន័យថាជា បុគគលនីតិជន មានអាយុ ១៨ ន្ ាំតាមចាប់
កាំណត ់ប៉ាុមនឋ មិនមមនជាជនហាត់មដលចាបា់នចាតទុ់កជាជនអសមតែភាពសនោះសទ។  

 គ-ក្មមវតថុននភតិេនា 

 កមមវតែុ ននកិចចសនាជួលមានដូចខាងសរកាម ៖  
 - វតែុ ៖ វតែុកនុងកិចចសនាជួល ក៏ដូចជាវតែុកនុងកិចចសនាដនទសទៀតមដរ រតូវមតជាវតែុ មួយមដល
ជាកល់ាក ់  អាចសធវើសកើត រសបចាប ់ និងរសបៀបសរៀបរយ ធ្លរណៈ ឬទាំសនៀមទាំលាបល់អរបនព។ 
វតែុ រតូវមតជាវតែុ មដលសែិតកនុងោណិជជកមម មិនអាចសកើត ឬរសបច់ាប ់ រសបៀបសរៀបរយ ធ្លរណៈ 
និងទាំសនៀមទាំលាបរ់បនពណី ស ោះកិចចសនាជួល  មដលរតូវានសធវើសឡើងរតូវចាតទុ់កជាសមាឃៈ។  
 វតែុកនុងកិចចសនាជួលមានពីររបសភទ ដូចខាងសរកាម ៖  

 ចលនវតែុ  ៖ គឺជាវតែុ មដលអាចដល ស់បឋូ រទីកមនលងាន។ ឧ. កង ម៉ាូតូ ឡាន សសៀវសៅ តុ  
សៅអី ជាសដើម ។ល។  

 អចលនវតែុ  ៖ គឺជាវតែូ មដលមាន ែ នភាពជាប់នឹងកមនលងមតមួយ កាំសរ ើកមិនសកើត ឬ
មិនអាចដល ស់ បឋូ រទីកមនលងាន។ ឧ. ដ ីផទោះ អគ្មរ សាំណង ់ជាសដើម។ល។ 

រកឹតយចាប់សលខ៣៨ មានមចងទ ាំងការជួលអចលនវតែុ និងចលនវតែុ  ។ មាច ស់ចលនវតែុ  ឬ
អចលនវតែុ   គឺសៅថាអនកជួល។  

រកមរដឌបបសវណី ភតិសនា សាំសៅសៅសលើកចិចសនាមួយ មដលភាគ ីមាា ងឱ្យភាគីមាា ងសទៀតសរបើ
រាស់ និងអារស័យផលពីវតែុណាមួយសដាយយកនថល។ វតែុ  មដលជាកមមវតែុ ននភតសិនាមានចលនវតែុ 
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និង អចលនវតែុ ។ មាច ស់អលនវតែុ  ឬចលនវតែុ មដលដាក់ជូនឱ្យអនកដនទ គឺសៅថា ភតបិត ីនិងអនកជួល
ចលនវតែុ  ឬ អចលនវតែុ សៅថា ភតិកៈ។  
 សរុបមកសយើងសឃើញថា ចាប់ទ ាំងប ីគឺរកឹតយចាបស់លខ ៣៨ចាបភូ់មាិល ន្ ាំ២០០១ និង 
រកមរដឌបបសវណី មានភាពខុសមបលកគ្មន កនុងការសរបើរាស់ោកយបសចចកសទសកនុងការសៅកិចចសនាសនោះ។  

-រាក់ឈនួល ៖ គឺជាធ្លតុសាំខានក់នុងកិចចសនាជួល ពីសរោោះថាមនិមមនជាកិចចសនាជួលស ោះ
សទ របសិនសបើ ការជួលស ោះមិនានយកឈនួលសលើវតែុ មដលដាក់ជួលស ោះ ។ កាលណាសបើ សយើងឱ្យវតែុ
សរបើរាស់ជនណាមាន ក់សដាយមិនានយករាកឈ់នួល ឬកាំនរសលើវតែុ ស ោះ គឺជាការឱ្យខចីសៅវញិ។ 

- សៅកនុងចាប់មនិានមចង ឬកាំណត់ឱ្យានចាស់លាស់អាំពីរាកឈ់នួលស ោះសទ ដូសចនោះគូ
ភាគីននកិចចសនាជួលមានសិទធិសសរភីាពសពញសលញកនុងការកាំណតរ់ាកឈ់នួល និងរយៈ
សពលននការកាំណតរ់ាកឈ់នួល សៅកនុងកចិចសនាមដលានរពមសរពៀងជាមួយគ្មន ។  

- ជាទូសៅរាកឈ់នួល មដលានមកពីការជួលអចលនវតែុ  ឬចលនវតែុអាចគិតជាទឹករាក ់
ឬវតែុណាមួយ មដលមានតាំនលសសមើ។ 

- ចាំសោោះការបង់រាក់ឈនួលវញិ គឺអាចបងជ់ាសមា៉ា ង ជានថង ជាអាទិតយ ជាមខ ជា ន្ ាំ ឬបង់

ដឋ ចម់តមឋងក៏ាន។  
- កនុងករណី កិចចសនាមិនានកាំណត់សពលសវលាននការបង់រាកឈ់នួល ចាំសោោះចលនវតែុ 
និងផទោះ ឬអគ្មរ រតូវបង់ជាសរៀងរាល់ចុងមខ។ រឯីចាំសោោះដីធលីវញិ រតូវបង់សៅសរៀងរាល់ចុង ន្ ាំ។ 
ប៉ាុមនឋចាំសោោះវតែុ មដលមាន រដូវរបមូលផល រតូវបង់សៅសពលមដលរដូវរបមូលផលស ោះ
កនលងផុតសៅ សដាយគ្មម នការយតឺយាវ ។  

ក្ថាភាគ ៤ លក្ខខណឌ ទរមង់ននភតិេនា 

 លកាខណឍ ទាំរងន់នកចិចសនាជួលមាន រសាំខានណ់ាស់ មដលតាំរូវឱ្យភាគនីីមួយៗសគ្មរពតាម 
និងរបតបិតឋ ិតាមចាបជ់ាធរមាន ពីសរោោះថាសៅសពលភាគីមនិសគ្មរពកិចចសនា ឬសធវសរបមហសមិន
ានបាំសពញតាមទាំរង់រតឹមរតូវ ស ោះអាចជាកតាឋ មួយមដល ាំឱ្យគូភាគនីនកចិចសនាខូចរបសយាជនជ៍ា
មិនខាន ។ មា៉ាងវញិសទៀត ការកាំណត់ទាំរងក់ិចចសនាជួល មានភាពោក់ព័នធនឹងលកាខណឍ សុពល
ភាពរបស់កិចចសនាសនោះ មដរ។  
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 តាមរកឹមចាប់សលខ ៣៨ មារតា ១០១ ានមចងពីលកាខណឍ ទាំរងន់ន កិចចសនាជួលចលនវតែុ  
ថាកិចចសនា ជួលចលនវតែុ  មដលមានរយៈសពលកាំណត់សលើពី  ១ ន្ ាំ រតូវសធវើជាលាយល័កាអកសរ។  
 របសិនសបើ កិចចសនាជួលចលនវតែុ សធវើសឡើងសដាយគ្មម នសាំបុរត ន ម ឬជាលាយល័កាអកសរាន
ស ោះសទ ភាគីមាា ងរបមកកប ទ ល់ការជួលអចលនវតែុ សនោះ នឹងយកសាំអាង កសមីកបញ្ញជ កលុ់ោះរតាមត
កិចចសនាននការជួលស ោះមានរយៈសពលរតមឹមត ១ ន្ ាំប៉ាុសណាណ ោះ។ ដូសចនោះ កិចចសនាជួលអចលនវតែុមាន
រយៈសពលកាំណតស់លើសពី១ ន្ ាំសឡើងសៅ  មដលមនិានសធវើជាលាយល័កាអកសរ របសិនសបើភាគណីាមួយ
ចងរ់បមកក ឬមកមរបស ោះភាគមីាា ងសទៀត មិនអាចយក កសមីកសាំអាងសលើការជួលសនោះសទ។  
 តាមរកឹតយចាប់សលខ ៣៨ សយើងអាចសននិដាឌ នានថាលកាខណឍ ទាំរងន់ន កិចចសនាជួលចលន
វតែុមិនតាំរូវសធវើការជាលាយល័កាអកសរ សទើបមានសុពលភាពស ោះសទ សរោោះថាការមដលមិនសធវើ
កិចចសនាជាលាយល័កាអកសរចាំសោោះ កិចចសនាជួលអចនវតែុមានរយៈសពលសលើសពី ១ ន្ ាំ រគ្មនម់តសធវើ
ជាគូរភាគីពុាំមានលទធភាពនឹង រកភសឋុតាងមកបញ្ញជ ក់ ឬអោះអាងពីការចុោះកិចចសនាជួលស ោះ។ 
 រកមរដឌបបសវណី មិនានមចងពីលកាខណឍ ទាំរង់ននកិចចសនាជួលអចលនវតែុ សទ ដូសចនោះសយើង
មិនដឹងថា កិចចសនាជួលអចលនវតែុ រតូវមតសធវើជាលាយល័កាអកសរ ឬ អាចសធវើដទ ល់មាត ់ សដាយមិន
សធវើលិខិត ន មក៏ាន។  
 ក-កចិចស្ន្ាជលួអចលន្វត្ថ   
 តាមចាប់ភូមាិល ន្ ាំ២០០១ មារតា១០៩ វកយខណ័ឍ  ២ានមចងថា កិចចសនាជួល អចលន 
វតែុ  ឬភតសិនា រតូវសធវើសឡើងជាលាយល័កាអកសរ។ ភតិសនា មដលសធវើសឡើងសដាយដទ ល់មាត ់ រតូវទុក 
ជាបសណាឋ ោះអាសនន  សហើយរតូវានបញ្ឃបស់ៅរគប់សពល សដាយជូនដាំណឹងមុនកនុងរយៈសពលសសមើនឹង 
រយៈសពលបងរ់ាកឈ់នួល។  
 តាមចាប់ភូមាិល ន្ ាំ២០០១ មារតាខាងសលើកចិចសនាជួលអចលនវតែុមិនមមនជាកិចចសនា
ឱ្ឡារកិស ោះសទ ពីសរោោះចាបម់ិនានតាំរូវសអាយសធវើជាលាយល័កាអកសរ សដើមបសីធវើឱ្យមានសុពល
ភាពសទ ។ ដូសចនោះននកិចចសនាជួល អចលនវតែុអាចសធវើជាលាយល័កាអកសរ ឬសធវើដទ ល់មាត ់ (មិនសធវើជា
លាយល័កាអកសរ)ក៏ាន ប៉ាុមនឋសបើ ភាគីសរជើសសរ ើស យកកចិចសនាមនិលាយល័កាអកសរ ស ោះនឹងសធវើឱ្យ
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កិចចសនាជួលស ោះមានលកាណៈផុយរសួយ ឬង្ហយនឹងឱ្យភាគមីាា ងសទៀតបញ្ចបក់ិចចសនាសដាយ 
សសរ ី មដលបណាឋ លឱ្យមានការខូចរបសយាជនជ៍ាសរចើន។  
 ចាំសោោះរកមរដឌបបសវណី មារតា ៥៩៦ ចាំណុចទី ២ វញិ ភតិសនាអចលនវតែុ  មដលមនិ ាន 
សធវើជាលាយល័កាអកសររតូវានចាតទុ់កជា ភតិសនាមដលគ្មម នកាំណត់កាំឡុងសពល ។  
 កិចចសនាជួលអចលនវតែុមិនមានកាំណត់រយៈសពល កិចចសនាជួលស ោះ នឹងរតូវានរ ាំលាយ
សៅសពលណាកា៏ន សៅសពលភាគីណាមួយរ ាំលាយកិចចសនា។  
 តាមចាប់ភូមាិល ន្ ាំ២០០១ និងរកមរដឌបបសវណី មានភាពខុសគ្មន ពីសរោោះ សបើចាបភូ់ម ិ
ាល ន្ ាំ ២០០១ ភតិសនាមដលមិនានសធវើជាលាយល័កាអកសររតូវទុកជា បសណាឋ ោះអាសនន សហើយ 
អាចរតូវានបញ្ចប់សៅរគប់សពល សដាយជូនដាំណឹងជាមុនកនុងរយៈសពលបងរ់ាកឈ់នួល ប៉ាុមនឋ តាម
រកមរដឌបបសវណី គឺភតសិនាមដលមិនានសធវើលាយល័កាអកសរ រតូវចាតទុ់កជាភតសិនា មដលគ្មម ន
កាំណតរ់យៈសពល មដលកិចចសនារតូវរ ាំលាយសពលណាកា៏ន សៅសពលភាគណីាមួយរ ាំលាយកិចច
សនា ។ មា៉ាងវញិ សទៀតសៅកនុងរកមរដឌបបសវណីសនោះមដរ ភតិសនាអចលនវតែុ មដលមានមចងកនុង
រយៈសពលចាប់ពី ១៥ ន្ ាំ  សឡើងសៅរតូវចុោះបញ្ជី  មតសបើមិនានចុោះបញ្ជី រតូវមានអនុភាព ភតិសនា
រហូតដល់រគបក់ាំឡុងសពល ១៥ ន្ ាំប៉ាុសណាណ ោះ។   

ក្ថាភាគ ៥ អានុភាពននភតេិនា  

 សៅសពលមដលភាគីជួល និងភាគទីទួលជួល ានរពមសរពៀងគ្មន ចុោះកិចចសនាជួលចលនវតែុ  ឬ
អចលនវតែុណាមួយ កចិចសនាមានអានុភាពសៅសលើភាគទី ាំងសងខាងមដលតាំរូវឱ្យរតូវមតសគ្មរពនិង
របតិបតឋតិាមកាតពវកិចចរបស់ខលួនឱ្យានរតឹមរតូវ និងទន់សពលសវលាដូចមដលានមចងកនុងកិចចសនា 
។ កាតពវកចិចមដលសចញមកពីកិចចសនាសនោះានបងាាំឱ្យទ ាំងភតិបត ី និង ភតិកៈរតូវមត អនុវតឋសៅ
កនុងរណីសបើភាគណីាមួយមិនរពម អនុវតឋ ឬមានសចត សគចសវសមិនរពមសធវើតាមកិចចសនាភាគីស ោះ 
នឹងរតូវទទួលរងទណឍ កមមជាមិនខាន។  
 តាមរកមរដឌបបសវណី មារតា ៥៩៤ ានមចងថា ភតិសនារតូវមានអានុភាព សដាយ
ភាគមីាា ង(ភតិបត)ីសនាថាឱ្យភាគមីាា ងសទៀត(ភតិកៈ)សរបើរាស់ និងអារស័យផលពីវតែុណាមួយចាំ
មណកឯភាគមីាា ងសទៀតសនាថាបងន់ថលឈនួលចាំសោោះវតែុ ស ោះ។  
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ក្ថាភាគ ៦ ការអនុវតតភតិេនា 
៦-១-េទិធិ នងិ ក្រណីក្ចិចរបេភ់តកិ្ៈ 

  ៦-១-១-ករណីកចិចបងន់លលឈនលូ 
       ជាសគ្មលការណ៍ ភតិកៈ មានករណីកិចចបង់នថលជួល សៅឲ្យមាច ស់ចនលវតែុ  និង ផទោះ ឬ អាគ្មរ 
សៅចុងមខ សហើយសាំរាបក់ារជួលដ ីគឺសៅចុង ន្ ាំ  ។ ភតិកៈ មានកាតពវកិចចរតវូបងរ់ាកឈ់នួលតាមការ
កាំណត ់។ កនុងករណី ពុាំានកាំណត់សពលរតូវបង់រាកឈ់នួលសៅសពលណាស ោះសទ សគរតូវសធវើសៅតាម
ទាំសនៀមទាំលាបស់ៅកនុងរសុក ប៉ាុមនឋ សបើទាំសនៀមទាំលាប់មិនជាក់ចាស់ សគនឹងសននិដាឌ នថារតូវយករាក់
ឈនួលសៅសពលផុតកាំណត់ននការជួល ។ ភតិកៈនិង ភតិបតីអាចសធវើការរពមសរពៀងគ្មន សៅកនុងការបង់

រាកឈ់នួលាន ។ 

 តាមរកមរដឌបសវណី មារតា ៦០៧ ចាំណុច ២ ានមចងថា កនុងកិចចសនាជួលមិនានកាំណត់
ពី សពលសវលាននការបង់រាកឈ់នួល ចាំសោោះ ចលនវតែុ  និងផទោះ ឬ អគ្មររតូវបងជ់ាសរៀងរាល់ចុងមខ រឯី 
ចាំសោោះដីធលីវញិ រតូវបងស់ៅសរៀងរាល់ចុង ន្ ាំ ។ ប៉ាុមនឋ ចាំសោោះវតែុ មដលមានរដូវរបមូលផលរតូវបង់សៅ 
សរកាយរដូវរបមូលផលស ោះកនលងផុតសៅ សដាយគ្មម នការយឺតយា៉ា វ។ 
 តាមការអនុវតឋនជ៍ាក់មសឋង សៅសពលមដលសធវើកចិចសនាជួលវតែុអវីមួយ មិនថាជាចលនវតែុ  ឬ
អចលនវតែុ ស ោះសទ ភតិបតីមតងមតតាំរូវឱ្យភតកិៈបងរ់ាក់ធ្ល  ឬ រាក់កក ់សដើមបធី្ល សាំណងននការ
ខូចខាតវតែុ មដលអាចនឹងសកើតមានសឡើង ឬសដើមបទូីទតន់ថលទឹកនិងសភលើងជាសដើម សៅសពលបញ្ចបក់ិចច
សនាជួល ។ សហើយសៅសពលបញ្ចបក់ិចចសនាជួលសនោះ សបើ មិនមានការខូចខាតវតែុ  ឬ ភតិកៈ ានទូ
ទតន់ថលទឹកសភលើងរួចរាល់អស់សហើយស ោះ រាកធ់្ល  ឬរាក់កក់សនោះ នឹងរតូវានបងវលិសៅឱ្យភតកិៈវញិ។  
 សពលខលោះសៅ កនុងភតសិនាគូភាគ ីានរពមសរពៀងគ្មន ថា សៅកនុងករណី ភាគណីាមួយមិនាន
បាំសពញកាតពវកិចច ឬបាំសពញមនិានលអ ឬមិនានរគប់រគ្មន ់ភាគីស ោះនឹងរតវូបងនូ់វសាំណងជាំងចឺិតឋ
មដលមានកាំណតស់ៅកនុងកិចចសនា ។  

៦-១-២-ស្ទិធ ិន្ងិ ករណីយកចិចនន្ការគរប្ើរាស្ ់ន្ងិ អារស្យ័ផល ដផតកតាមវិយគីរប្ើរាស្ ់
  ភតិកៈ មានសិទធ និង ករណីកិចច កនុងការសរបើរាស់នូវវតែុ ជួល ឱ្យានសមរសបនឹងមុខង្ហរនន
វតែុ ជួល និង តាមកាលកាំណតន់នកិចចសនា ។ ការមនិសគ្មរពកាតពវកិចចសនោះ នឹងអនុញ្ញដ តឱ្យភតិប ីសសនើសុាំ
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រ ាំលាយកិចចសនាាន ។ វធិីសរបើរាស់មដល ភតិកៈមានសិទធិ និង ករណីយកចិចសលើការសរបើរាស់ និង 
អារស័យផលសលើវតែុ ជួល សដាយមផអកសៅតាមវធិសីរបើរាស់ មដលរតូវានកាំណត់សៅកនុងកចិចសនា ឬ 
តាមលកាណៈននវតែុ ជួលស ោះ 45 ។  សបើភតកិៈ ានសធវើខុសពីករណីកចិចខាងសលើសនោះ ភតបិត ី អាច
រ ាំលាយកិចចសនាសនោះាន ។ ភតិបត ីមិនរតូវសធវើឱ្យរា ាំងសទោះកនុងការសរបើរាស់ និងអារស័យផល មដល
ភតិកៈានខុសពីសនាខាងសលើសនោះ ភតិបត ី អាចរ ាំលាយកចិចសនាសនោះាន ។ ភតិបត ី មិនរតូវសធវើ
ឱ្យរា ាំងសទោះកនុងការសរបើរាស់ និងអារស័យផលមដលភតិកៈសធវើមផអកសៅតាមវធិីសរបើរាស់សឡើយ។   
 ៦-១-៣-កាត្ពវកចិចដលទវំត្ថ  
 ភតិកៈ មានកាតពវកចិចមថទ ាំវតែុឱ្យមានសភាពលអ គគឺ្មម នការាក់មបក គ្មម នការខូចខាត ឬ គ្មម ន
ការមកមរបននវតែុ ស ោះ មដលបណាឋ លមកពីអាំសពើននការទទួលជួលសទ ។ ភតកិៈ ក៏មានការតពវកិចចផង
មដរ ចាំសោោះការមថទ ាំវតែុ ស ោះឱ្យានគង់វងសលអ មតរតូវទទួលបនទុកនូវការជួសជុលបនឋិចបនឋួច មដលជា
ការជួសជុលធមមតា សលើកមលងមតចាប ់ឬកិចចសនាមចងសផសងពីសនោះ ។ ការជួសជុលធមមតា គឺសាំសៅ
សលើការជួសជុលវតែុ មដលមិនមមនជាការជួសជុលធាៗំ  ។ ឧទហរណ៍ ការដល ស់បែូ រកុងតាក ់រប សីភលើង ។ 
 ភតិកៈ រតូវទទួលការធ្ល ការមថទ ាំរទពយជាធមមតា កនុង ែ នភាពមួយរសបតាម ែ នភាពនន
អចលនវតែុ និងសមាភ រៈសៅនឹងកមនលង សៅសពលផុតកាំណតន់នកចិចសនាជួសជុល សដាយគិតទ ាំងតាំនល
ននការខូតខាត  មដលសកើតសចញពីការសរបើរាស់មនិធមមតា សលើកមលងមតករណីមានមចងសដាយមឡក
កនុងកចិចសនា ។  ភតិកៈ មានករណីកិចចរគបរ់គងវតែុ ជួល សដាយរបុងរបយ័តនកនុង មជាអនករគប់
រគងសដាយសុចចរតិ ផទុយសៅវញិ សបើភតិកៈ ានសធវើខុសពីរកណីកចិចសនោះ ជាកតាឋ មដល ាំសអាយភតិបតី
អាចរ ាំលាយកចិចសនាជួលាន។  

៦-១-៤-ស្ទិធទិមទរឱ្យស្ងវិញន្វូគ្េ  យរបស្ភ់ត្កិៈ  
សបើភតកិៈ ានចាំណាយស ហ ុយចា ាំាច់មដលរតូវជាបនទុករបស់ភតបិត ី ចាំសោោះវតែុ ជួល 

ភតិកៈ អាចទមទរសាំណងស ោះ ពីភតបិតជីាប ទ ន់ាន ។ ស ហ ុយចា ាំាច ់សាំសៅសលើស ហ ុយ
មដលរតូវានចាំណាយសដាយភតិកៈកនុងការជួសជុលចាាំាច់សដើមប ី សធវើការជួសជុលវតែុ មដលានជួល 
សហើយការចាំណាយស ោះ មិនមមនជាកាតពវកិចចរបស់ភតិកៈសឡើយតាមចាប ់។ 

                                              
45មារតា ៥៩៧ និង ៦០០ ននរកមរដឌបបសវណី ។ 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 59 

 

សបើភតកិៈ ានចាំណាយស ហ ុយសដើមបមីកលាំអវតែុ ជួល  ឬ  ចាំណាយសផសងសទៀត សដើមបបីសងកើន
តនមល លុោះរតាមត សៅកនុងករណីមដលករមិតននកាំសណើ នតនមលស ោះ សៅមតមាន សពលបញ្ចបភ់តិសនា
មតប៉ាុសណាណ ោះសទ សទើបភតិកៈ អាចទមទរចាំសោោះភតបិតី ឱ្យសងមកវញិនូវរាកម់ដលានចាំណាយ ឬ  
តនមលរាកម់ដលសកើនសឡើងស ោះ សដាយមផអកតាមការសរជើសសរ ើសរបស់ភតិបតីាន ។  

៦-១-៥-ស្ទិធទិមទរឱ្យបន្ថយនលលឈនលួ គៅកន ងករណីដដលចណូំលលយច ុះ  
សបើភតិកៈ ននដីមដលមានសគ្មលបាំណងអារស័យផលពីដី ទទួលផល ានតចិជាងនថលឈនួលសដា

យ រករណីរបធ្លនសកឋិ ភតិកៈ អាចទមទរឱ្យបនែយនថលឈនួល រហូតដល់រតមឹចាំនួនទឹករាកន់នការ
អារស័យផលស ោះាន ។  កនុងករណី មដលានកាំណតខ់ាងសលើសនោះ សបើការទទួលផលានតិចជាងនថល
ឈនួលសលើសពី ២ ន្ ាំ ជាបនឋប ទ ប ់សដាយ រករណីរបធ្លនសកឋិ ភតិកៈ អាចរ ាំលាយ ភតសិនាាន ។  

៦-១-៦-ស្ទិធទិមទរបន្ថយនលលឈនលួគោយ្រការបាត្ប់ង ់ឬ វិនាស្វត្ថ ជលួមយួភារ  
សបើវតែុ ជួលមួយភាគរតូវានាត់បង ់ ឬ វ ិស សដាយ រមិនមមនជាកាំហុសរបស់ភតិកៈសទ 

ភតិកៈ អាចទមទរឱ្យបនែយនថលឈនួល សៅតាមសមាមារតននភាគមដលរតូវានាតប់ង់ ឬ  វ ិស
ស ោះាន ។  សបើភតកិៈ ពុាំអាចសសរមចសគ្មលបាំណង មដលានសធវើកិចចសនាជួល សៅសលើភាគមដល
សៅសសសសល់ស ោះសទ ភតិកៈ អាចរ ាំលាយភតិសនាាន ។  

៦-១-៧-ករណីយកចិចរប្រលវ់ត្ថ ជលួ  
 សៅសពលកិចចសនាជួលសនោះរតូវានបញ្ចប់សហើយស ោះ ភតិកៈ មានកាតពវកចិចរតូវសងវតែុ ជួល
សៅឱ្យភតិបតីវញិ  ។ ការរបគល់វតែុ សនោះ ភតិកៈ រតូវរបគល់វតែុ មដលមានសភាពលអ គ្មម នការាកម់បក 
គ្មម នការខូចខាត ឬ គ្មម នការមកមរប ឬ គ្មម នការមកមរបមដលបណាឋ លមកពីអាំសពើរបស់អនកទទួលជួល។  
 សៅសពលមដលភតកិៈ ានសងវតែុ ជួលសៅឱ្យភតិបតវីញិស ោះ សគានសរបៀបសធៀបលកាណៈនន
វតែុ សៅនថងមដលភតិកៈានទទួលវតែុ ជួល និងលកាណៈននវតែុ សៅនថងមដលភតិកៈានរបគល់វតែុ ជួល សធវើមបប
សនោះ សគនឹងដឹងពី ែ នភាពវតែុ ជួល ស ោះថា សតើមានការមរបរបលួ  ឬ ខូតខាតាតប់ងយ់ា៉ា ងដូចសមឋច?  
 កនុងករណី មដលមានការដល ស់បឋូ រ ការខូចខាត ឬាត់បង ់ភតបិត ីមានសិទធិទមទរឱ្យ ភតិកៈ
សរៀបចាំវតែុឱ្យមានសភាពដូចសដើម សលើកមលងមតកិចចសនាមចងផទុយពីសនោះ។  
 មា៉ាងវញិសទៀត ចាំសោោះកចិចសនាជួលរយៈសពលមវង មដលអចលនវតែុ ជួលស ោះជាកមមវតែុ នន
ការសរៀបចាំ និងការបាំមបក ដូសចនោះ សៅសពលផុតកាំណត់ននការជួល ភតិបត ី មិនអាចបងាាំឱ្យ ភតិកៈ 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 60 

 

របគល់អចលនវតែុ  ដូច ែ នភាពសដើមានសឡើយ សហើយ ភតិកៈ ក៏មិនទមទរឱ្យភតិបតសីងស 
ហ ុយចាំសោោះការសបៀបចាំសនោះានសឡើយ។  

តាមមារតា ៦១៥ ននរកមរដឌបបសវណី ានកាំណតថ់ា សៅសពលបញ្ចប់កចិចសនា ភតិកៈមាន 
ករណីកិចចសធវើបដិទនវតែុ ជួល របគល់សៅឱ្យភតបិត ី សលើកមលងមតការាកម់បក ខូចខាតសកើតសឡើង 
សដាយការសរបើរាស់ជាធមមតា ភតិកៈ រតូវជួសជុលការខូចខាតមដលសកើតសឡើងសដាយ រមូលសហតុ
បនទុករបស់ខលួនសឡើងវញិ ឬ រតូវមានករណីកចិចសងសាំណងននការខូចខាតស ោះ ។ សាំណងននការខូច 
ខាត មដលសកើតសឡើងសដាយ រ ភតិកៈកនុងការសរបើរាស់ និងអារស័យផល មដលផទុយនឹងអតែន័យ
សដើមននកិចចសនា និងការសងមកវញិនូវស ហ ុយមដលភតិកៈានសចញរតូវទមទរនូវកាំឡុងសពល 
១ ន្ ាំ គិតចាប់ពីសពលមដលភតិបតីានទទួលនូវការសងវតែុ ជួលស ោះ។ 

៦-២-េទិធិ នងិ ក្រណីក្ចិចរបេភ់តបិតី  
  ៦-២-១- កាត្ពវកចិចរប្រលវ់ត្ថ គអាយភត្កិៈគរប្ើរាស្ ់ន្ងិ អារស្យ័ផល 
  ភតិបត ី រតូវរបគល់វតែុ សៅឱ្យភតកិៈ សរបើរាស់ និងអារស័យផល សៅតាមសិទធិរបស់ភតិកៈ 
ដូចានមចងសៅកនុងកិចចសនា ឬ ដូចអវីមដលភាគទី ាំងពីរានរពមសរពៀងជាមួយគ្មន ។  
 ការរបគល់វតែុ  ភាគ ីភតិបតី រតូវរបគល់វតែុ  និងរួមបញ្ចូ លទ ាំងរបគល់វតែុប ទ បស់នស ាំរបស់វតែុ
ស ោះមថមសទៀត ។ ចាំសោោះស ហ ុយសផសងៗកនុងការរបគល់វតែុ មដលជាបនទុករបស់ភតិបត ី។  
 ការរបគល់វតែុ  គ ឺ ភតិបត ី រតូវរបគល់វតែុ មដលមានសភាពសៅលអសៅឱ្យ ភតកិៈ សដើមប ី សចៀស
វងនូវអាំសពើទ ាំងពួងមដ ាំឱ្យមានការរ ាំខាន និង ខូចរបសយាជនដ៍ល់ភតកិៈ ។ ប៉ាុមនឋ សបើភាគីទ ាំងពីរាន
រពមសរពៀងគ្មន ផទុយពីសនោះ ដូចមានកាំណត់កនុងកិចចសនាស ោះ ភតិបត ីអាចរបគល់វតែុកនុងសភាពមដល
វតែុ ស ោះកាំពុងមតមានាន ។  
 ដូចមដលសយើងដឹងសហើយថាការរបគល់វតែុ  ភតិបត ីរតូវរបគល់វតែុ  រួមទ ាំងវតែុប ទ ប់សនស ាំ របស់
វតែុ ស ោះសៅកនុងសភាពលអសៅឱ្យភតកិៈ សៅកនុងករណីសបើ ភតិបត ីមិនានសគ្មរពតាមលកាខណឍ សនោះសទ 
ស ោះ ភតិបត ីរតូវមតទទួលទណឍ កមម ចាំសោោះការមនិានបាំសពញការតពវកចិចរបស់ខលួនដូចខាងសរកាម ៖ 
 - ករណីមនិរបគល់វតែុ 

 ភតិកៈអាចទមទរសអាយមានការអនុវតឋន៍សដាយបងាាំនូវកាតពវកចិច 
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 61 

 

 ឬ ភតិកៈអាចទមទរការរ ាំលាយកចិចសនាស ោះាន 
 ភតិកៈអាចមនិបាំសពញនូវការតពវកចិចវញិចាំសោោះភតបិតាីន  
 ភតិកៈ អាចទមទរសាំណងជាំងចឺិតឋសបើមានពយសនកមមសកើតសឡើង ។ 

 - ករណីមដលមានការរបគល់វតែុមដលមានភាពមនិលអ 
 ភតិកៈអាចទមទរសអាយបនែយនថលឈនួលានតាមសមាមារតននវតែុ មដលានរបគល់ 
 ភតិកៈអាចបដសិសធសដាយមិនសធវើការបង់រាកឈ់នួលមួយចាំនួនសៅឲ្យភតិបត។ី 
 សសនើសុាំឱ្យភតិបតសីធវើការជួសជុលវតែុ ស ោះឲ្យមានភាពលអសឡើងវញិ 
 សុាំរ ាំលាយកិចចសនា សបើសភាពមនិលអសនោះ  ាំឲ្យភតកិៈ មិនអាចសរបើរាស់វតែុាន។  

  ៦-២-២-ការត្ពវកចិចជសួ្ជ ល 
  ភតិបត ីរតូវទទួលបនទុកនូវការជួលជុលវតែុធាៗំ ចាំសោោះវតែុ ជួល សលើកមលងមតចាប់ ឬ កិចចសនា 
មចងសផសងពីសនោះ ។ ការជួសជុលអចលនវតែុធាៗំ  សាំសៅសលើ ការជួសជុលជញ្ញជ ាំងរទ សកាល ងទវ រ ការសរៀបចាំ
សឡើងវញិនូវធនឹម ដាំបូលទ ាំងរសុង ការ ៉ាូ បងអូច ការសរៀបចាំនូវទាំនប់ទឹក ជញ្ញជ ាំងទប់ដ ីឬទឹក និងរបង ទាំងមូល  ។ 

ភតិបត ី មានរកណីសធវើការជួសជុល មដលចាាំាចស់ាំរាបក់ារសរបើរាស់ និងអារស័យផលនន
វតែុ ជួលស ោះ។ សបើភតបិតី មានបាំណងចងអ់នុវតឋសកមមភាពមដលចាាំាច ់ កនុងការមថរកាវតែុ ជួល 
ភតិកៈ មិន អាចបដិសសធានសឡើយ ។ កនុងករណីមដល ភតិបត ីមានបាំណងចង់អនុវតឋសកមមភាព មដល
ចាាំាចក់នុងការមថរកាវតែុ ជួល ផទុយពីឆនទៈរបស់ភតិកៈ របសិនសបើ សហតុស ោះបណាឋ លឱ្យភតកិៈពុាំអាច
សសរមច សគ្មលបាំណងននការជួលសទ ភតិកៈ អាចទមទរឱ្យបនែយនថលឈនួល ឬ អាចរ ាំលាយកិចចសនាាន ។ 

៦-២-៣-ការទទលួខ្ ស្រត្វូកន ងការធានារបស្ភ់ត្បិ ី 
  សៅកនុងកិចចសនាជួល ភតបិតី មិនរតឹមមតមានកាតពវកិចចរបគល់វតែុ  ជួសជុលស ោះសទ មតភតិបត ី
សៅមានការតពវកិចចធ្ល សលើកចិចសនាជួល គឺធ្ល ពីការរ ាំខាន និងវកិារៈកាំា ាំងននវតែុ ស ោះ សដើមបកីារោរ
ដល់សិទធិរបស់ភតិកៈ កនុងការសរបើរាស់ និងអារស័យផលឱ្យានសពញសលញ នូវសិទធិរបស់ខលួន។  

ក-ការតពវកចិចធ្ល ពីការរ ាំខាន 
 ការតពវកចិចធ្ល ពីការរ ាំខាន មដលភតបិត ី រតូវធ្ល ស ោះ គឺសាំសៅសលើការធ្ល រប្ ាំងឥរយិា
បទរ ាំខានរបស់ភតបិតដីទ ល់ និងរប្ ាំងនឹងអាំសពើរ ាំខានសដាយតតិយជនណាមួយ ។  
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 62 

 

 ភតិបត ី រតូវសចៀសវងនូវអាំសពើទ ាំងពួង មដល ាំឱ្យរ ាំខានដល់ភតិកៈ សហើយរតូវរា៉ា ប់រងដល់
ភតិកៈ អាំពីការរ ាំខានទ ាំងឡាយ មដលបណាឋ លមកពីតតយិជន មដលទមទរសិទធិណាមួយសលើវតែុ
ជួលស ោះ ដូចជា កមមសិទធិ ការបញ្ញច ាំជាសដើម ។  
 តាមចាប់ភូមាិល ន្ ាំ ២០០១ មារតា ១១២ ានមចងថា ភតិសនាបត ីមិនរតូវសធវើសកមមភាព 
ឬ ឥរយិាបថអវមួីយមដលអាចសធវើឱ្យបង្ហអ ក ់ ឬ រ ាំខានដល់ការអារស័យផលរបស់ភតកិៈ មដលផទុយពី
ភតិសនាានសឡើយ។  
 តាមរកមរដឌបសវណី មារតា ៥៩៧ ចាំណុច ១ និង ចាំណុច ៣ ានមចងថា ភតិកៈ មានសិទធិ 
និង ករណីកចិចសលើការសរបើរាស់ និងអារស័យផលពីវតែុ ជួល សដាយមផអកសៅតាមវធិីសរបើរាស់មដល
រតូវកាំណតស់ៅកនុងកិចចសនា ឬតាមលកាខណឍ ននការជួលស ោះ ។ ភតិបត ី មិនរតូវសធវើឱ្យរា ាំងសទោះកនុង
ការសរបើរាស់ និងអារស័យផលមដលភតិកៈសធវើសដាយមផអកតាមវធិីសរបើរាស់ានសឡើយ។  

ខ-ការទទួលខុសរតវូចាំសោោះវកិារៈ 
របសិនសបើ ភតិកៈ មិនានពិនិតយ ែ នភាពននវតែុ មដលជាកមមវតែុ ននភតិសនា ថារតឹមរតូវតាម 

 ែ នភាពមដលានកាំណត់សៅកនុងកិចចសនា សៅសពលទទួលការរបគល់វតែុ មដលជាកមមវតែុ ស ោះ 
ភតិកៈ មិនអាចទមទរឱ្យ ភតិបត ីទទួលខុសរតូវានសឡើយ ចាំសោោះភាពខុសពី ែ នភាពមដលាន
កាំណតស់ៅកនុងកិចចសនាមដលខលួនអាចដឹងសដាយង្ហយរសួលសបើពិនិតយ ។ សៅកនុងករណីមដល វតែុ ជួល 
មានវកិារៈកាំា ាំង សបើ ភតិកៈ មិនានដឹងអាំពីវកិារៈស ោះសទ ភតិកៈ អាចទមទរឱ្យជួសជុលវកិារៈស ោះ ឬ 
ឱ្យដូរវតែុ មដលគ្មម នវកិារៈ និង អាចទមទរសាំណងននការខូចខាតាន ។  

ភតិបត ីអាចជួសជុលវកិារៈ  សដាយសចញស ហ ុយរបស់ខលួនាន លុោះរតាមតមនិសធវើឱ្យមាន កា
រខូចខាត សដាយមិនរតមឹរតូវនូវផលរបសយាជន៍របស់ភតិកៈ ។ ប៉ាុមនឋ ភតកិៈមិនរតូវានរារា ាំងកនុង
ការអនុវតឋសិទធិទមទរសាំណងននការខូចខាតសឡើយ ។  

ជាំនួសនឹងការទមទរសនោះ ភតិកៈ អាចទមទរឱ្យបនែយនថលឈនួលមដលសមរមយនឹងវកិារៈាន 
សដាយគិតតា ាំងពីសពលមដលានរបគល់វតែុ  ។ សបើពុាំអាច សសរមចនូវសគ្មលបាំណងមដលានសធវើសៅកនុង
កិចចសនា សដាយ រមូលសហតុននវកិារៈកាំា ាំងស ោះ ភតិកៈអាចរ ាំលាយភតសិនាស ោះាន ។ ភតបិត ី
មានកាតពវកិចចធ្ល វកិារៈកាំា ាំងចាំសោោះចលនវតែុ  ឬអចលនវតែុ មដលានជួលសៅឱ្យភតិកៈ ។  
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មុនការចូលអារស័យផល សលើចលនវតែុ  ភតិកៈ រតូវដឹងអាំពី ែ នភាពននចលនវតែុ  នឹងសមាភ រៈ
សៅនឹងកមនលង មដលានសរៀបចាំតាមការរពមសរពៀងជាមួយនឹងភតិបត ី។ ការមិនានពិនិតយ ែ នភាព
អចលនវតែុ និង សមាភ រៈសៅកមនលងសៅសពលចូលអារស័យផល រតូវចាត់ទុកថា រតមឹរតូវតាមលកាខណឍ
ដូចមានមចងកនុងកិចចសនា។  

តាមរកមរដឌសវណីមារតា ៦០៥ ានមចងថា សៅកនុងករណីមដល វតែុ ជួលមានវកិារៈកាំា ាំង សបើ 
ភតិកៈ មិនានដងឹពីវកិារៈស ោះសទ  ភតិកៈអាចទមទរឲ្យជួសជុលវកិារៈស ោះ ឬ ឱ្យដូរវតែុគ្មម នវកិារៈ 
និង ទមទរសាំណងននការខូចខាតាន ។ ការទមទរឱ្យជួសជុល ឱ្យដូរ ឱ្យបនែយនថលឈនួល និងការ
រ ាំលាយរតូវអនុវតឋកនុងរយៈសពល ១ ន្ ាំ គិតចាបពី់សពល មដលភតិកៈានដងឹ ឬសពលមដលរតូវដឹងអាំពី
សហតុស ោះាន។  
 មា៉ាងវញិសទៀត ភតិបត ីអាចជួសជុលវកិារៈ សដាយយកស ហ ុយខលួនាន លុោះរតាមត មិនឱ្យ
ខូតខាតផលរបសយាជនម៍និរតមឹរតូវដល់ភតកិៈ ។ ប៉ាុមនឋ ភតិកៈមិនរតូវានរារា ាំងកនុងការ អនុវតឋនសិ៍ទធិ
ទមទរសាំណងននការខូចខាតសឡើយ ។ សបើពុាំអាចសាំសរចនូវសគ្មលបាំណង មដលានសធវើកិចចសនា 
សដាយ រមូលសហតុននវកិារៈកាំា ាំងស ោះសទ ភតិកៈ អាចរ ាំលាយភតិសនាស ោះាន។  
ក្ថាភាគ ៧ ការជួលបនតនូវវតថជុួល 
   ការជួលបនឋ គឺភតិកៈានយកវតែុ ជួលមដលានជួលពី ភតិបត ី សៅជួលបនឋសៅឱ្យតតជិន
សផសងសទៀត ។ ភតិកៈ អាចជួលវតែុ ជួលបនឋ សៅឱ្យអនកសផសងាន លុោះរតាមត មានការរពមសរពៀងចាស់លាស់ 
ឬ អនុញ្ញដ តពីភតិបត ី ។ ប៉ាុមនឋ ភតិកៈ មដលានជួលវតែុបនឋរតូវសៅជាបក់ារតពវកិចចជាមួយ នឹងភតិបតី
ដមដល ជាអាទិ៍ ភតិកៈ រតូវទទួលខុសរតូវសលើភតិកៈមដលបនែជួលពីខលួន ចាំសោោះការមិនបង់រាកឈ់នួល 
ការមបកាក ់ការខូចខាតទ ាំងឡាយននវតែុ ជួល មដលបណាឋ លមកពីអាំសពើរបស់ភតកិៈបនឋស ោះ ។ 

៧.១.ការគផទរភត្សិ្ន្ា  
៧-១-១-ការដល ស់បឋូរភតបិត ី
សៅសពលមដល ភតិបត ី ទទួលមរណៈភាព កិចចសនាជួលសៅមតបនឋ ឬ សៅមតអនុវតឋ ។ 

ករណីខាងសលើ ក៏ដូចករណីលក់វតែុ ជួលស ោះមដរ គឺកិចចសនាសៅមតអនុវតឋ សដាយអនកទិញវតែុ ជួលនឹង
កាល យជា ភតិបតជីាំនួសអនកលក់វញិមឋង។  
   ៧-១-២-ការដល ស់បឋូរភតកិៈ 
  សៅសពលមដល ភតិកៈទទួលមរណភាព កិចចសនាសៅមតអនុវតឋបនឋ សលើកមលងមតទយាទ
របស់ភតិកៈមលងចង់ជួលបនែសៅសទៀត ។ ដូសចនោះ ភតិបត ីមិនអាចបញ្ឈបក់ិចចសនាជួលសដាយរមណ
ភាពរបស់ភាគណីាមួយានស ោះសទ។   
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ក្ថាភាគ ៨ ការរលំាយភតេិនា 

 កនុងករណីមដល កូនបាំណុល មិនអនុវតឋកាតពវកិចចរបស់ខលួន មាច ស់បាំណុលអាច ទមទរឱ្យ
អនុវតឋសដាយបងាាំ ទមទរសងសាំណងននការខូចខាត ឬ រ ាំលាយកិចចសនាាន ។ សៅសពលមដល 
ភតិសនារតូវានរ ាំលាយ សដាយភាគណីាមួយស ោះ ភតិសនាស ោះរតូវបញ្ចប ់  ។ ការរ ាំលាយភតិស
នា សាំសៅសលើការបញ្ចបនូ់វរាល់កាតពវកិចចមដលមានសៅកនុងភតសិនាស ោះ ។ ការ ាំលាយភតិសនា
សនោះ ពុាំមានអានុភាពរបតសិកមមសទ គឺមានអានុភាពស ព្ ោះសៅអ គតមតមែង 46 ។ អានុភាពននការរ ាំ
លាយភតសិនាសនោះ មានលកាណៈមបលកពីកចិចសនាសផសងៗសទៀត មដលមានអានុភាពរបតសិកមម  ។  
 ភតិសនាមួយ និងរតូវបញ្ចប ់សដាយមូលសហតុដូចខាងសរកាមៈ 
  ៨-១-កាបញ្ចបគ់ោយ្រការផ ត្អឡំ ងគពលកណំត្ ់
 ភតិសនា មដលមានកាំណត់អាំឡុងសពល រតូវបញ្ចប់សដាយការផុតអាំឡុងសពលមដល ាន
កាំណតស់ ោះ ។ ភតិសនា មិនមានកាំណតរ់យៈសពល ភាគអីាចនឹងរ ាំលាយកចិចសនាជួលានលុោះរតា
ណាមតមានការឱ្យដាំណឹងមុន ១ មខ យា៉ា ងតិច ឬ២ មខយា៉ា ងយូរ ។ ភតិបត ីអាចរ ាំលាយកិចចសនាជួល
ាន របសិនសបើ ភតិកៈ មិនអនុវតឋកាតពវកិចចរបស់ខលួន ឬកយ៏កវតែុ ជួលស ោះសរបើរាស់ខុសពីការ មដល
រតូវសរបើ ឬ ក៏សរបើកនុងការ មដល ាំឱ្យអនឋរាយដល់វតែុ ស ោះ ។  
  ៨-២-ការគស្នើស្ ឲំ្យរលំាយភត្សិ្ន្ា ដដលព មំាន្កណំត្អ់ឡំ ងគពល 
 សបើភតសិនាមិនានកាំណត់អាំឡុងសពលជួលសៅកនុងកចិចសនាសទ ភាគនីីមួយៗ អាចសសនើសុាំឱ្យ
រ ាំលាយភតិសនាសៅសពលណាកា៏ន ។ ភតិសនា រតូវរលាយ សៅសពលមដលអាំឡុងសពលដូចានកាំ
ណតខ់ាងសរកាម ៖ 

- ១ នថង ចាំសោោះចលនវតែុ  ។ 
- ៣ មខ ចាំសោោះអាគ្មរ ។ 
- ១ ន្ ាំ ចាំសោោះដីធល ី។ 
- ចាំសោោះភតិសនាដធីលមីដលមានរដូវរបមូលផល រតូវសធវើការសសនើសុាំរ ាំលាយកិចចសនាសៅ

សរកាយរដូវស ោះ មុនការចាប់សផឋើមការសធវើកសិកមមសរមាប់រដូវប ទ ប ់។ 
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៨-៣-ការបាត្ប់ង ់ឬ ការខ្ចូខាត្យងន្យ់ងរនន្វត្ថ ជលួ 
សៅកនុងភតិសនា វតែុ ជួល គឺជាវតែុ មដលានកាំណតជ់ាក់លាក ់ សៅសពលាតប់ងវ់តែុ ជួល ភតិ

សនា រតូវបញ្ចប ់សរោោះមតសគ្មលបាំណងននភតិសនាមិនអាចសសរមចាន ។ ការាតប់ង់សនោះ វអាច
បណាែ លមកពីកាំហុសរបស់ភាគណីាមាា ង សហើយភាគីមដលមានកាំហុស រតវូទទួលខុសរតូវសងសាំណ
ងការខូចខាតមដលសកើតសឡើង47។  

៨-៤-ការរលំាយភត្សិ្ន្ា គោយ្រការមនិ្អន្ វត្តកាត្ពវកចិច 
កាលណាមានភាគីណាមួយ ានបាំោនកចិចសនាយា៉ា ងធងនធ់ងរ ភាគមីាា ងសទៀត អាចរ ាំលាយ

កិចចសនាានភាល ម សដាយសលើកសហតុផលពីការមិនអនុវតែកាតពវកិចចរបស់ភាគមីាា ងសទៀត ។ 
ការបាំោនកិចចសនាយា៉ា ងធងន់ធងរ សាំសៅសៅសលើ ករណីមដលភាគមីាា ង មិនអាចសសរមចនូវសគ្មល
បាំណងននកិចចសនាាន សដាយ រការបាំោនរបស់ភាគមីាា ងសទៀត ។ 

រតូវចាតទុ់កថាមានការបាំោនកិចចសនាយា៉ា ងធងន់ធងរ កនុងករណីដូចខាងសរកាមសនោះ48 ៖ 
- ភាគមីាា ងានដាស់សតឿនភាគមីាា ងសទៀតមដលមិនានអនុវតឋកាតពវកចិច តាមសពលកាំណត់ 
សដាយកាំណត់អាំឡុងសពលសមរមយសដើមបឱី្យអនុវតឋកាតពវកិចច សហើយកាតពវកិចចមនិរតូវាន
អនុវតឋកនុងអាំឡុងសពលស ោះ ។ 

- ភាគីមិនានអនុវតឋកាតពវកចិចតាមសពលកាំណត់កនុងកិចចសនា កនុងករណីមដលសគ្មលបាំណង
ននកិចចសនាមិនានសសរមចស ោះ សបើភាគីមិនអនុវតឋកាតពវកិចចតាមសពលកាំណតស់ ោះ ។ 

- ភាគមីិនអាចអនុវតឋករណីយកិចចផឋល់តាវកាលិកចមបងរបស់ខលួនានសទ ។ 
- ការបាំោនកចិចសនាមានភាពហួសសហតុ មដលសធវើឱ្យាតប់ងនូ់វទាំនុកចតិឋរវងគូភាគ ី សហើ
យមិនអាចសជឿជាកថ់ា នឹងអនុវតឋកាតពវកិចច អ គតាន ។ 

ក្ថាភាគ ៩ នីតវិិធីក្នងុការរលំាយភតេិនា 
 ភតិសនា គឺជាកិចចសនាមួយមដរ ដូសចនោះការរ ាំលាយភតសិនា រតូវានយកបទបញ្ដតែិសែីពី 
ការរ ាំលាយកិចចសនាទូសៅយកមកអនុវតែចាំសោោះភតសិនាមដរ ។  
 

&' 
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ជំពូក្ទ ី៥ 
ក្ិចចេនាអាណតដ ិ

ក្ថាភាគ ១ េញ្ញា ណទសូៅននក្ិចចេនាអាណតតិ 

អាណតឋ ិ សាំសៅសៅសលើកចិចសនាមួយមដលភាគមីាា ងសៅថា អាណតឋទិយក របគល់សិទធិអាំ
ណាចឱ្យភាគមីាា ងសទៀត សៅថា អាណតឋគិ្មហក សធវើការចាតម់ចងកិចចការសដើមបអីាណតឋទិយក ។  

ោកយថា “កិចចការ” សៅកនុងអាណតែ ិរាប់បញ្ចូ លរគប់កិចចការដូចជា ការសធវើកចិចសនា អនែរការ ី
ននអចលនវតែុ សិទធិកនុងការសធវើបណែឹ ង ជាសដើម ។   

១-១-លកាខណឍ ននការបសងកើតកចិចសនាអាណតែ ិ
 អាណតែ ិ គឺជាកចិចសនារតឹមការរពមសរពៀង សដាយមិនតរមូវឲ្យសធវើជាលាយលកាណ៍អកសរជា
លកាខណឍ សុពលភាពននកិចចសនាអាណតែសិ ោះសទ ។ មាននយ័ថា ឲ្យមតមានឆនទៈរតូវគ្មន រវងភាគី
ទ ាំង សងខាង ស ោះអាណតែ ិនឹងរតូវានបសងកើតសឡើង49 ។  

អាណតឋ ិអាចសធវើសដាយយកកនរម  ឬ  មនិយកកនរមាន ។ សបើពុាំានបង្ហា ញឆនទៈអាំពីការសធវើ
សដាយយកកនរមសទ រតូវសនមតថាជាអាណតឋិសដាយមនិយកកនរម ។ 
ក្ថាភាគ ២ ការអនុវតតក្ិចចេនាអាណតត ិ

២-១-ក្រណីក្ិចចរបេអ់ាណតតិោហក្ 

២-១-១-ករណីយកចិចរប្ ងរប្យត័្ន 
អាណតឋគិ្មហក មានករណីយកចិច ចាត់មចងកចិចការអាណតឋិ សដាយរបងុរបយ័តន កនុង មជា

អនករគបរ់គងសុចរតិ សដាយមផអកតាមអតែន័យននអាណតឋិ ។ ប៉ាុមនឋ បញ្ដតឋិសនោះមនិរារា ាំងចាំសោោះការ
បនែយករណីយកិចច របងុរបយ័តនរបស់អាណតឋគិ្មហក តាមការរពមសរពៀងរបស់ភាគសីឡើយ ។  

កនុងករណី មដលអាណតឋគិ្មហក សធវើផទុយនឹងករណីយកចិចរបងុរបយ័តនសនោះ សហើយានសធវើឱ្យ 
មាន ការខូចខាតដល់ អាណតឋិទយក អាណតឋិទយក អាចទមទរសាំណងននការខូចខាតស ោះាន 
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។ សៅកនុងករណីសនោះ របសិនសបើជា អាណតឋ ិសដាយមិនយកកនរម តុលាការ អាចបនែយចាំនួនទឹករាក ់
សាំណងននការខូចខាតាន ។  

២-១-២-ករណីយកចិចរាយការណ៍ 
សបើមានការទមទររបស់ អាណតឋទិយកអាណតឋគិ្មហក រតូវរាយការណ៍ អាំពី ែ នភាពនន

កិចចការចាត់មចងអាណតឋ ិ  សទោះបីសៅសពលណាក៏សដាយ ឬ  រតូវរាយការណ៍អាំពីសហតុការណ៍ស ោះ
សដាយគ្មម នការយឺតយា៉ា វ សៅសរកាយសពលមដលានបញ្ចបអ់ាណតឋិសហើយ ។ 

២-១-៣-ករណីយកចិចរប្រល ់
អាណតឋគិ្មហក  រតូវរបគល់រាក់  និង វតែុ សផសងៗ សទៀតមដលទទួលាន តាមការចាតម់ចង

កិចចការអាណតឋិឱ្យសៅអាណតឋទិយក ។ អាណតឋគិ្មហក ក៏រតូវរបគល់ផលមដលរបមូលានឱ្យសៅ 
អាណតឋទិយកផងមដរ ។ ចាំសោោះសិទធិមដល អាណតឋិគ្មហក ានសធវើលទធកមមសៅកនុងសពលអនុវតែការ
កនុង មអាណតឋទិយក រតូវសផទរសិទធិស ោះឱ្យសៅអាណតឋិទយក ។  

២-១-៤-ករណីយកចិចស្ងស្ណំងនន្ការខ្ចូខាត្ 
របសិនសបើ អាណតឋគិ្មហក ានសរបើរាកម់ដលរតូវរបគល់សៅឱ្យអាណតឋទិយក  ឬ  ានសរបើ

រាកម់ដលទុកសរបើសរមាបផ់លរបសយាជនស៍ ោះសដើមបខីលួនឯង អាណតែគិ្មហក រតូវបងក់ាររាកស់ដាយ
គិតចាបពី់នថងមដលានសរបើរាក់ស ោះ រួមទ ាំងសាំណងការខូចខាត របសិនសបើមានការខូចខាត  ។ 

២-២-ក្រណីក្ចិចរបេអ់ាណតតិទាយក្ 
២-២-១-ករណីកចិចបងក់នរម 
កនុងករណីមដល ពុាំានកាំណតជ់ាពិសសស កនុងកចិចសនាសទ អាណតឋគិ្មហក ពុាំអាចទមទរ

កនរមចាំសោោះអាណតឋិទយកានសឡើយ ។ ជាសគ្មលការណ៍ វជាអណតែិមិនយកកនរម ។ 
កនុងករណីនន អាណតឋ ិ សដាយយកកនរម  អាណតឋគិ្មហក មិនអាចទមទរកនរម ានសឡើយ 

សបើមិនានបញ្ចបក់ារអនុវតឋ ករណីយកិចចមដលរតូវតាមអាណតឋសិ ោះរួចសហើយ ។ សបើានកាំណតអ់ាំ
ឡុងសពល អាណតែគិ្មហក អាចទមទរានសៅសរកាយសពលមដលអាំឡុង សពលស ោះានកនលងផុត ។  

សបើ អាណតឋ ិ រតូវានបោច ប់ការអនុវតឋ សៅោកក់ណាឋ លទី សដាយ រមូលសហតុមដល មិន
មមនជាការទទួលខុសរតូវរបស់ អាណតឋគិ្មហក អាណតឋគិ្មហក អាចទមទរកនរម ានតាមសមា
មារតននភាគមដលានអនុវតឋរួចសហើយស ោះ ។ 

២-២-២-ករណីយកចិចបងគ់្េ  យជាម ន្   
របសិនសបើមានតរមូវការចា ាំាច ់ សលើស ហ ុយសរមាបក់ារចាត់មចងកចិចការអាណតឋ ិ អាណតឋិ

ទយក រតូវបង់ស ហ ុយស ោះជាមុន តាមការទមទររបស់អាណតឋគិ្មហក ។  
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របសិនសបើ ានចាំណាយរាក ់ មដលទទួល គ ល់ថាចាាំាច់សរមាប ់ សធវើការចាតម់ចងកិចចការ
អាណតឋិ អាណតឋិគ្មហក អាចទមទរចាំសោោះ អាណតឋទិយក ឱ្យសងមកវញិនូវស ហ ុយ និង 
ការរាកា់ន សដាយគតិចាប់ពីសរកាយនថងមដលានចាំណាយស ហ ុយស ោះ ។  

២-២-៤-ករណីស្ងស្ណំងការខ្ចូខាត្ 
របសិនសបើ ានទទួលការខូចខាត  មដលមិនមមនបណាឋ លមកពីកាំហុសរបស់ខលួន សៅកនុងការ

ចាតម់ចងកិចចការអាណតឋិសទ អាណតឋគិ្មហក អាចទមទរសាំណងស ោះ ពីអាណតឋទិយកាន  ។ 
ប៉ាុមនឋ របសិនសបើការខូចខាតស ោះ សកើតសឡើងសដាយសចត  ឬ  កាំហុសរបស់តតិយជន អាណតឋគិ្មហក 
អាចទមទរសាំណងចាំសោោះអាណតឋទិយកាន រតឹមករមិតមដល ពុាំានទទួល សាំណងពីតតយិជន
ស ោះមតប៉ាុសណាណ ោះ ។   
ក្ថាភាគ ៣-ការបញ្ចបក់្ិចចេនាអាណតត ិ

៣-១-ការរលំាយកចិចស្ន្ាអាណត្ដ ិ 
ភាគនីីមួយៗ  អាចរ ាំលាយកិចចសនាអាណតឋិ សៅសពលណាកា៏ន ។ ភាគមីាា ង រតូវសង

សាំណងននការខូចខាត របសិនសបើ ានរ ាំលាយកិចចសនាអាណតឋិ  សៅកនុងអាំឡុងសពលមដលសធវើ ឱ្យខូច
ផលរបសយាជនច៍ាំសោោះភាគីមាា ងសទៀត ។ ប៉ាុមនឋ បញ្ដតឋសិនោះមិនរតូវយកមកអនុវតឋ សឡើយរបសិន សបើ
មានមូលសហតុមដលមនិអាចសជៀសវងាន ។  

ករណីមដលាន រ ាំលាយកិចចសនាអាណតឋ ិអានុភាពននការរ ាំលាយកចិចសនា ស ោះ សកើតមាន
សឡើងសដាយស ព្ ោះសៅអ គតមតប៉ាុសណាណ ោះ ។ ប៉ាុមនឋ ករណីសនោះ ពុាំរារា ាំងសលើការទមទរសាំណង ននការ
ខូចខាតចាំសោោះការរ ាំលាយកិចចសនាស ោះសឡើយ របសិនសបើភាគណីាមាា ងមានកាំហុស ។  

៣-២-មលូគេត្ នន្ការបញ្ច បអ់ាណត្ដ ិ 
ការរ ាំលាយកិចចសនាអាណតឋ ិរតូវបញ្ចប់សដាយមូលសហតុដូចខាងសរកាមសនោះ ៖  
-អាណតឋិទយក ឬ  អាណតឋិគ្មហក ានទទួលមរណភាព ។  
-អាណតឋិទយក ឬ  អាណតឋិគ្មហក រតូវានរបកាសធនកសយ័ ។ 
-អាណតឋិទយក រតូវានទទួលការរបកាសការចាបស់ផឋើម អាណាពាាលទូសៅ ឬ  ការរបកាស
ការចាប់សផឋើមហិតូបតែមភ ។  
-អាណតឋិគ្មហក  រតូវានទទួលការរបកាសការចាប់សផឋើម អាណាពាាលទូសៅ  ឬការរបកា
សចាប់សផឋើមហិតូបតែមភ  ។  

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



សាកលវទិ្យាល័យ ប ៀលប្រាយ                                                                         នីតិកិច្ចសនាពិសសស  

ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 69 

 

-អាណតឋិទយក  ឬ  អាណតឋិគ្មហកមដលជានីតបុិគគល ានរលាយ ។  
-អាណតឋិទយក  ឬអាណតឋិគ្មហកមដលជានីតបុិគគល ានរួមបញ្ចូ លជាមួយនីតិបុគគលសផសង  
-មូលសហតុសផសងៗ មដលានកាំណតត់ាមការរពមសរពៀងរបស់ភាគាីនសកើតសឡើង ។  
-តាមការរពមសរពៀងរបស់គូភាគ ី ។  
៣-៣-លកខខ្ណឌ ត្តាងំនន្ការបញ្ចបអ់ាណត្ដ ិ 
មូលសហតុននការបញ្ចប់អាណតឋ ិ សទោះបជីាមូលសហតុស ោះសកើតសឡើងចាំសោោះ អាណតឋិទយក ក៏

សដាយ ឬ ចាំសោោះ  អាណតឋគិ្មហក ក៏សដាយ ពុាំអាចយកមកតតា ាំងជាមួយនឹងភាគីមាា ងសទៀតានសឡើយសបើ
មិនានជូនដាំណឹងសៅឱ្យភាគមីាា ងសទៀត ឬ  សបើភាគមីាា ងសទៀតពុាំានដឹងអាំពីមូលសហតុស ោះសទ ។ 

៣-៤-អាន្ ភាពនន្ការរលំាយ 
ការរ ាំលាយកិចចសនាអាណតឋ ិ ពុាំមានអានុភាពរបតិសមកមមសឡើយ ការរ ាំលាយកិចចសនាស ោះ

មានអានុភាព ស ព្ ោះសៅអ គតមតប៉ាុសណាណ ោះ ។  ការរ ាំលាយសនោះ ពុាំរារា ាំងសលើ ការទមទរសាំណងនន
ការខូចខាតសឡើយ របសិនសបើភាគីណា មាា ងមានកាំហុស ។ 
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ជំពូក្ទ ី៦ 
ក្ិចចេនាស ៉ៅ ការ 

 
ក្ថាភាគ ១ េញ្ញា ណទសូៅននក្ិចចេនាស ៉ៅ ការ 

កិចចសនាស ៉ា ការ សាំសៅសៅសលើកចិចសនាមួយ មដលភាគមីាា ងមានករណីយកចិចសសរមច
ការង្ហរមដលានរពមសរពៀង សហើយភាគីមាា ងសទៀតមានករណីយកិចចផឋល់កនរម ចាំសោោះលទធផលនន
ការង្ហរមដលានសធវើស ោះ50 ។ កនរមរតូវបង់ដាំណាលគ្មន  នឹងការរបគល់វតែុ  មដលជាកមមវតែុ ននការង្ហរ  
។ សបើពុាំចា ាំាចក់នុងការរបគល់វតែុ សទ សរកាយពីានសសរមចការង្ហរសហើយ  អនកស ៉ា ការអាចទមទរឱ្យបង់

កនរមាន។ 
 សដាយសយាងសៅ តាមរកមរដឌបបសវណីមារតា ៦៥២ ានមចងថា កិចចសនាស ៉ា ការ សាំសៅសៅ
សលើកចិចសនាមួយ មដលភាគមីាា ងមានករណីយកិចចសសរមចការង្ហរ មដលានរពមសរពៀង សហើយភាគី
មាា ងសទៀតមាន ករណីយកិចចផឋល់កនរមចាំសោោះលទធផលននការង្ហរមដលានសធវើស ោះ។ សហើយសដើមប ី
សអាយកិចចសនាស ៉ា ការមានសុពលភាព លុោះរតាមតកិចចសនាសនោះរសបចាប ់ សហើយសគ្មរពសៅតាម
លកាខណឍ ដូចខាងសរកាម។  
ក្ថាភាគ ២ លក្ខខណឌ រគឹោះននក្ចិចេនាស ៉ៅ ការ 
 ក្-ការរពមសរពៀង 

 ការរពមសរពៀង គឺជាឆនទៈរបស់ភាគីនីមួយៗកនុងការចុោះកចិចសនា ។ ការរពមសរពៀងសៅកនុងកិចច
សនា រតូវមានចាំនួនសសមើនិងចាំនួនមដលមានសៅកនុងកចិចសនា សហើយការរពមសរពៀងស ោះរតូវមាន
ភាពសីុសង្ហវ កគ់្មន ។ ោកយថាការរពមសរពៀងសាំសៅសៅសលើការសាំមដងនូវបាំណងរបស់ភាគមីកខាងសរៅ 
។ ជាទូសៅ គមឺានមតការ សាំមដងឆនទៈមដល សាំមដងមកខាងសរៅសទ មដលមានតាំនលមផនកគតយុិតឋ 
សរោោះមានមតឆនទៈសនោះសទមដលសយើងអាចដឹងាន ។  
 ការរពមសរពៀងរតូវមតសធវើសដាយពិតរាកដ និង សដាយសសរ។ី ការរពមសរពៀង រតូវមតមានសដាយ
ពិតរាកដ សៅសពលមដលមានសាំសណើ ចាស់លាស់ ជួបជាមួយសវីការសពញសលញ ។ ការរពមសរពៀង 
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រតូវសធវើសឡើងសដាយសសរ ី សហើយជាការរពមសរពៀងមដលពុាំមានអធម ៌ មដលជាវកិារៈប៉ាោះោល់ដល់ការ
រពមសរពៀង។ 
  ការរពមសរពៀងនឹងមានសដាយពិតរាកដសៅសពលមដលសាំសណើ ជួបជាមួយ និង សវីការ ។ 
ចាំមនកឯការរពមសរពៀងសដាយសសរមីាននយ័ថា ជាការរពមសរពៀងមដលពុាំមានអធម ៌ឬ វកិារៈ។  
 តាមរកឹតយ-ចាប់សលខ៣៨ អធម៌ននការរពមសរពៀងមានបរីបសភទ គឺ ៖ ការភានរ់ចឡាំ ការបនលាំសាក
រាស់ និង ហឹងា។ ការរពមសរពៀសដាយសសរ ីនិង ពិតរាកដ មានន័យថាការរពមសរពៀសដាយគ្មម នវកិារៈ 51។ 
 តាមអតែនយ័ននរកឹតយ-ចាប់សលខ ៣៨សឋីពីកិចចសនា និងការទទួលខុសរតូវសរៅកិចចសនា
ានសអាយនិយមនយ័ននោកយកិចចសនាថា កិចចសនា គឺជាឆនទៈរពមសរពៀងរវងបុគគលពីរ ក ់ ឬ
សរចើន ក ់ សដើមបបីសងកើត មកមរប ឬរ ាំលតក់ាតពវកចិចមួយ ឬសរចើនមដលទកទិ់ននឹងខលួន មដលបុគគល កនុង
ន័យសនោះអាចជារូបវនឋបុគគលផង និង នីតិបុគគលផង ។ នីតិបុគគល សធវើកិចចសនាតាមរយៈបុគគលមដល
ជាតាំណាងរបស់ខលួន ។ កិចចសនាទ ាំងឡាយរតូវរួមចាំមណកកនុងការផារភាជ ប់ផលរបសយាជនបុ៍គគល 
និងផលរបសយាជនស៍ងគម ។ ភាគីននកចិចសនា រតូវសហការនឹងគ្មន កនុងបរយិាកាសទុកចតិឋ ស ម ោះរតង់

នឹងគ្មន  អនុវតឋសមរសបនឹងសគ្មលការណ៍សីលធម៌សងគម សហើយជាពិសសស កាំចាតនូ់វគាំនិតមនុសស
ជិោះជាន់មនុសស ។ ដូចគ្មន មដរ សៅកនុងកចិចសនាស ៉ា ការ ភាគសរចើនភាគីននកិចចសនាគឺជានីតបុិគគល ។  

ខ-េមតថភាព 

 សដើមបសីអាយកិចចសនាមានសុពលភាពការសាំមដងឆនទៈ រតូវមតសកើតពីជនមដលមានសមតែភាព
កនុងការសធវើកិចចសនា ។ មតអវីមដលគួរសអាយស ក ឋ យសគពុាំទនស់ឃើញមានរទឹសឋីជាទូសៅអាំពីសមតែ
ភាព ឬ អសមតែភាពសឡើយ សពលសពវនថងសនោះ ។ សមតែភាពមានពីរ របសភទគសឺមតែភាពខាង
ផលូ វចាប ់ ឬ សមតែភាពខាងអារស័យផល (សមតែភាពខាងឆនទៈ) និង សមតែភាពខាងការយិកមម ឬ 
ខាងអាំសពើ (សមតែភាពកនុងការសធវើសកមមភាព)។ 
 តាមមារតា១៤ ននរកឹតយចាប់សលខ៣៨ ានមចងថា “ជនទ ាំងឡាយមដលមានអាយុ១៨ ន្ ាំ 
អាចសធវើកិចចសនាានរគប់សពលសវលា សលើកមលងមតគាំហាតជ់នមដលមានមចងកនុងចាប”់ ។  
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 ចាំមណកមារតា ១៥ វញិានមចងថា “អនីតិជនអាយុតិចជាង១៨ ន្ ាំ មិនអាចសធវើសអាយសកើត
សិទធិ ឬករណីយកិចច   ជាពិសសសមនិអាចចុោះកិចចសនាសដាយគ្មម នការយល់រពមពីអនកអាណាពា
ាលរសបចាបរ់បស់ខលួនសឡើយ ។  

កិចចសនាមដលសធវើសដាយអនីតិជន សដាយគ្មម នការយល់រពមជាបឋមពីអនកអាណាពាាល
រសបចាបរ់បស់ខលួន នឹង អាចយកសៅអនុវតឋាន លុោះរតាមតអនកអាណាពាាលរសបចាបឯ់កភាព
សលើកិចចសនាស ោះ សរកាយសពលមដល អនីតិជនានចុោះកិចចសនាស ោះរួច” ។  
 ដូចគ្មន មដរកិចចសនាស ៉ា ការ អនីតិជន មិនអាចសកើតសិទធិកនុងការចុោះកចិចសនាានសឡើយពី
សរោោះសៅកនុងកិចចសនារបសភទសនោះ ភាគីមដលមានសមតែភាពចុោះកិចចសនារតូវទទួល គ ល់សដាយ
ចាប ់ ។ ចាំសោោះភាគអីនកទទួលស ៉ា ការវញិគ ឺ រតូវមានការចុោះបញ្ជី រកមុហ ុន និងលកាខណឍ សផសង
សទៀតជាសរចើន ដូចសនោះអសមតែជនមិនអាចទទួលានសិទធិ សទសាំរាប់ជាភាគអីនកទទួលស ៉ា ការ ។  
 សៅកនុងករណីសលើកមលងពិសសស របសិនសបើមាច ស់រកុមហ ុសនស ៉ា ការានចុោះកចិចសនាស ៉ា ការ
រួចសហើយសោល គកឺាល យជាអនកទទួលស ៉ា ការ ានទទួលសរគ្មោះថាន កស់ដាយរបការណាមួយមិនអាច
រគបរ់គងរកមុហ ុនានសទៀតស ោះ គឺអាចសផទរសិទធិសនោះបនឋសៅសអាយកូនមដលជាអនីតជិនមដលសែិត
កនុងវយ័ ១៦ ដល់ ១៨ ន្ ាំានសបើមានការបញ្ញជ ក ់ ឬទទួល គ ល់សដាយតុលាការថាអនកទទួលសិទធិ
រគបរ់គងបនឋស ោះ មានសមតែភាពសពញបរបូិរណ៍កនុងការទទួលការង្ហរសនោះ ។ មតកនុងករណីសនោះ 
គឺសយើងមិនានពិចារណាដល់អសមតែជនមដលមានបញ្ញា វបិលាល ស ម រត ី និង អនីតិជនមដលមាន
អាយុសរកាម ១៦ ន្ ាំសទ ។  
 ចាំសោោះ អនកមាច ស់ការវញិក៏មិនមុខពីចាំនុចខាងសលើមដរ កនុងករណីអនកមាច ស់ការមានសរគ្មោះថាន ក់
សដាយនចដនយ កនុងកាំឡុងសពលននកិចចសនាស ោះ សហើយមានមតកូនមដលជាអនីតិជនអាយុ១៦ដល់
១៨ ន្ ាំ ។ ចាំសោោះកូនមដលមានអាយុសរកាម១៦ ន្ ាំវញិ គឺតរមូវសអាយមានការបសងកើតជារកុមរបឹកា
ញាតមួិយ សដើមបរីគប់រគងសលើកូនស ោះរហូត អាចមាននីតភិាពតាមចាប ់។  
 សៅកនុងកិចចសនាស ៉ា ការសនោះខុសមបលកពីកិចចសនាខចីបរសិភាគ រតង់ថាភាគីននកចិចសនាស ៉ា ការ
ភាគសរចើនគឺ អនីតិបុគគល មដលរកុមហ ុនចុោះបញ្ជី រតឹមរតូវសៅតាមចាប ់។  
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គ-ក្មមវតថ ុ

កិចចសនានឹងមានសុពលភាពសៅសពលមដល កាតពវកិចចមដលសកើតពីកិចចសនាស ោះមានវតែុ មួយ
ជាកល់ាក់អាចសធវើសកើតនិងមដលរសបចាប ់រសបៀបសរៀបរយ ធ្លរណៈឬទាំសនៀមទាំលាបដ់ល៏អរបនព52 ។ 
 កមមវតែុ សៅកនុងកចិចសនាស ៉ា ការ រតូវមតជាក់លាក់មដលសធវើសកើត និង មដលរសបចាបរ់សបៀប
សរៀបរយ ធ្លរណៈ ឬទាំសនៀមទាំលាបដ់ល៏អរបនព ។  

- កមមវតែុជាក់លាក ់ ៖ កមមវតែុគឺជាកិចចសនាស ៉ា ការ ងសង ់អាចជាការ ងសង់អគ្មរសាំ
ណង ់ផលូ វ  ព ន ជាសដើម ។     

- កមមវតែុ រតូវមតអាចសធវើានៈ  ការ ងសង់សាំណង់អគ្មរ ផលូ វ  ព ន គឺជាកមមវតែុ មដលអាច
សធវើ ាន សលើកមលងមតចាប់មិនអនុញ្ញដ ត ។                                                                                                                           

- រាល់សាំណង់អគ្មរ ផលូ វ  ព ន រតូវទទួលការអនុញ្ញដ តពីចាប់រដឌ ។  
ដូសចនោះសៅកនុងកចិចសនាស ៉ា ការសនោះ កមមវតែុ  គឺសុទធមតទទួលយកានទ ាំងអស់ មដល ាំសអាយ

កិចចសនាស ៉ា  ការអាចរតូវយកសៅអនុវតឋាន សហើយយា៉ា ងរសបចាប់សទៀតផង ។  
ក្ថាភាគ ៣ លក្ខខណឌ ទរមង់ននក្ចិចេនាស ៉ៅ ការ 

 សយាងតាមមារតា៤ ននរកតឹយចាប់សលខ៣៨ ានមចងថា “កិចចសនាអាចសធវើសដាយដទ ល់ ឬជា
លាយលកាណ៍អកសរ ។ ចាបអ់ាចកាំណតទ់រមង់មួយជាក់លាកក់នុងការសធវើកចិចសនា ។ កិចចសនាទ ាំង
ឡាយណាមដលមិនអាច សធវើតាមទរមង់មដលចាបា់នកាំណតទុ់កជាសមាឃៈ សលើកមលងមតមានបទ
បញ្ដតឋនិនវធិ្លនណាកាំណត់ ផទុយពីសនោះ។ 
 កិចចសនារគបរ់បសភទសឋីពីរាក ់ ឬវតែុ មដលមានចាំនួន ឬមានតនមលសលើសពីរា ាំោនស់រៀលរតូវ
សធវើជាលាយលកាណ៍អកសរ ។ តាមមារតាសនោះ កិចចសនាស ៉ា ការគឺតរមូវសអាយមានការសធវើវជាលាយ
លកាណ៍អកសរសរោោះទាំ ហាំទឹករាកស់ាំរាប់កិចចសនាសនោះគមឺានចាំនួនសរចើន (សលើសពីរា ាំោន់សរៀល) ។  
 ចាំសោោះការសនាសដាយដទ ល់មាត់វញិ គឺមិនអាចសកើតមានចាំសោោះកចិចសនារបសភទសនោះសឡើយ
សដាយ រគូភាគនីនកិចចសនា ក៏ទមទរសអាយមានទាំនុកចិតឋរវងគ្មន នឹងគ្មន  សហើយក៏សដើមបជីាសាំអាង
កនុងការតតា ាំងសៅសពល មដលសកើតមាន វវិទនចដនយសដាយរបការណាមួយមដរ ។  
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 សៅកនុងការស ៉ា ការ កិចចសនាមានលកាណៈ ាំញុា ាំជាងកចិចសនាសផសងសទៀត ពីសរោោះរតូវការ
បញ្ញជ កច់ាស់លាស់ចាំសោោះចាំនុចនីមួយៗននការ ងសង ់ ថិរសវលាកាំណត់ជាដាំណាកក់ាលចាស់
លាស់កនុងការទទួល ងសង ់ ការរបគល់រាក ់ និងការធ្ល គុណភាពជាសដើម មដលតរមូវសអាយ
មានការសរសសរវជាលកាអកសរជាកល់ាកមួ់យ ។   
ក្ថាភាគ ៤ ការអនវុតតននក្ិចចេនាស ៉ៅ ការ 

 កិចចសនាស ៉ា ការមានអានុភាពលុោះរតាមតភាគីសៅកនុងកចិចសនាសនោះ សោលគឺមាច ស់ការនិង
ភាគអីនកទទួលការានបាំសពញនូវកាតពវកិចចរបស់ខលួនចប់សពវរគប ់។  
 សតើភាគីទ ាំងពីរសនោះមានកាតពវកិចចអវីខលោះ ?   
 

  ៤-១-កាតពវក្ចិចរបេភ់ាគីោច េក់ារ 

  ៤-១-១-ករណីកចិចបងក់នរម 
មាច ស់ការ រតូវបង់កនរមសអាយសៅអនកស ៉ា ការ ដាំណាលគ្មន នឹងការរបគល់វតែុ  មដលជាកមមវតែុ នន

ការង្ហរ ។ សបើពុាំចា ាំាច់កនុងការរបគល់វតែុ សទ មាច ស់ការរតូវសធវើការបង់នថលសៅសពលមដល  អនកស ៉ា ការ 
ានសសរមចការង្ហរ ។ កនុងករណីសនោះគូភាគ ីអាចសថវើការរពមសរពៀង គ្មន ពិសសសោក់ពនធនិ័ងការបង់

រាកក់នរមសនោះានសដាយសសរ ី។ 
 ភាគីអនកមាច ស់ការ អាចពនារសពលការរបគល់រាក់ សៅដាំណាកក់ាលណាមួយាន កនុង 
ករណីខលួនពិនិតយសឃើញថាលទធផលការង្ហរមដល ភាគីទទួលការ ាន និងកាំពុងសធវើស ោះ មិនរសប សៅ 
តាមលកាខណឍ ននកិចចសនា ដូចជា ការមនិយកចិតឋទុកដាក់កនុងការបាំសពញការង្ហរ ការលួចបនលាំ 
សមាភ រៈ មដលសធវើសអាយគុណភាពសាំណងធ់្លល ក់ចុោះជាសដើម។ មា៉ាងវញិសទៀត ភាគមីាច ស់ការក៏អាចបនឋ 
ឬបញ្ឈបក់ារង្ហរានមដរ សបើមានបនទុកបញ្ញជ កច់ាស់លាស់ ឬអាចសអាយភាគីទទួលការមកសាំរួល 
តាមការង្ហរស ោះ សអាយសមរសបតាមការរពមសរពៀងវញិ ។  
  ៤-១-២-ករណីកចិចទទវួត្ថ ដដលជាកមមនន្កចិចស្ន្ា 

សៅកនុងកិចចសនាស ៉ា ការ កាតពវកចិចដច៏ាំបងរបស់ ភាគមីាច ស់ការសមាភ រៈសផសងសទៀត មដលាន
សនាសៅសអាយភាគីអនកទទួលការ ។ ការរបគល់សនោះ គឺអារស័យសៅតាមលកាខណឍ មដលាន ជមជក
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មវកមញកគ្មន រវងភាគទី ាំងពីរ មដលអាចសធវើសឡើងជាដាំណាកក់ាល ឬតាមទាំហាំននលទធផលការង្ហរ 
មដលភាគ ីទទួលការសាំសរចាន ។  

មាច ស់ការ មានករណីកចិចទទួលយកវតែុ  មដលានសសរមចសដាយអនកស ៉ា ការ ។ កនុងករណី
មដលមាច ស់ការរបមកកមនិនូវការទទួលការង្ហរស ោះ សដាយមានកាំហុសស ោះ មាច ស់ការរតវូទទួល ខុស 
រតូវ កនុងការយឺតយា៉ា ងសៅកនុងការទទួលសនោះ។  
 អនកមាច ស់ការ រតូវសគ្មរពនូវកាតពវកចិចរបស់ខលួនតាមចាប ់និងជាពិសសសគបឺាំសពញកចិចសៅតាម 
ខទ ាំងឡាយ មដលមានមចងសៅកនុងកិចចសនាស ោះរ ប ់។    

៤-២-ក្រណីក្ិចចរបេអ់នក្ស ៉ៅ ការ 

៤-២-១-ករណីកចិចស្គរមចការងារគោយោម ន្វិការៈ  
អនកស ៉ា ការ មានករណីយកិចចសសរមចការង្ហរសដាយគ្មម នវកិារៈចាំសោោះមាច ស់ការ ។ រតូវចាតទុ់ក

ថាការង្ហរស ោះមានវកិារៈមានដូចជាៈ  
- ការង្ហរពុាំមានលកាណៈដូចានរពមសរពៀងគ្មន ។  
- ការង្ហរស ោះ ពុាំរតឹមរតូវកនុងការសរបើរាស់ មដលានសនមតសៅកនុងកិចចសនា ។ 
- ការង្ហរស ោះមិនរតមឹរតូវកនុងការសរបើរាស់ជារបរកត ី។ 
- ការង្ហរមដលានសធវើស ោះមិនរគប់ចាំនួន ។ 
- អនកស ៉ា ការានសធវើការង្ហរផទុយនិងការបញ្ញជ  53។ 
៤-២-១-១-ការទទលួខ្ ស្រត្វូរបស្អ់នកគ ៉ា ការ គៅកន ងករណីដដលកាងារមាន្វិការៈ 
កនុងករណី មដលអនកស ៉ា ការានសសរមចការង្ហរ សដាយមាវកិារៈ មាច ស់ការមាសិទធិទមទរឲ្យ

អនកស ៉ា ការ សធវើការអនុវតែកាតពវកចិចសអាយានរតមឹរតូវតាមកចិចសនា ឬ អនុវតែសិទធិមដលានផែល់ឲ្យ
តាមរកមរដឌបបសវណី ។ សិទធិកនុងការទមទរឱ្យអនុវតឋការង្ហរសពញសលញ និងសិទធិទមទរឱ្យបនែយ
តនមលរបស់មាច ស់ការរតូវយកមកអនុវតែសៅកនុងអាំឡុងសពល ១  ន្ ាំ ។ អាំឡុងសពលសនោះ រតូវគណ ចាប់
ពីសពលមដលមាច ស់ការាន ដឹង ឬ  គួរានដឹងអាំពីអតែិភាពននវកិារៈស ោះ ។   
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សបើវកិារៈស ោះានសកើតសឡើង សដាយសមាភ រៈមដលានផឋល់សដាយមាច ស់ការ ឬ  សដាយការបញ្ញជ
របស់មាច ស់ការ មិនរតូវយកមកអនុវតឋសឡើយ ។ ការសមមឋងរាប់ អាំពីបាំណងរបស់មាច ស់ការ ពុាំរតូវចាត់
ទុកថាជាការបញ្ញជ សឡើយ ។ បញ្ដតឋសិនោះ មនិរតូវយកមកអនុវតឋសឡើយ សបើ អនកស ៉ា ការ ានដឹងអាំពី
សភាពននសមាភ រៈ ឬ  ភាពមិនរតឹមរតូវននការបញ្ញជ ស ោះ មតមិនានផឋល់ដាំណឹង ។    

ក-ការទមទរឲ្យអនុវតែការង្ហរសពញសលញរបស់មាច ស់ការ 
សបើការង្ហរមានវកិារៈ មាច ស់ការ អាចទមទរឲ្យ អនកស ៉ា ការ ឱ្យអនុវតឋការង្ហរសពញសលញ 

សដាយកាំណតអ់ាំឡុងសពលសមរមយាន ។ កនុងករណីសនោះ អនកស ៉ា ការ អាចសរជើសសរ ើសយកការជួស
ជុលវកិារៈននការង្ហរស ោះ ឬ  អាចសធវើការង្ហរស ោះ ជាថមីសឡើងវញិ សដាយមផអកតាមការសរជើសសរ ើស ាន។  

សបើការអនុវតឋការង្ហរឱ្យសពញសលញសនោះ  ចា ាំាច់រតវូចាំណាយស ហ ុយ សរចើនហួសសហតុ សបើ
សរបៀបសធៀបសៅ នឹងការខូចខាតផលរបសយាជន៍សដាយវកិារៈស ោះ អនកស ៉ា ការអាចបដិសសធាន ។ 

ខ-ការជួសជុលវកិារៈសដាយមាច ស់ការ 
សរកាយពីានកាំណត់សពលសមរមយសដើមបអីនុវតឋការង្ហរឱ្យសពញសលញស ោះសហើយ ានកនលង

ផុតសៅមាច ស់ការ អាចជួសជុលវកិារៈសដាយខលួនឯងដទ ល់ សហើយអាចទមទរស ហ ុយមដលាន 
ចាំណាយសលើការជួសជុលវកិារៈស ោះ ពីអនកស ៉ា ការវញិាន ។  

របសិនសបើ ការអនុវតឋការង្ហរឱ្យសពញសលញ មិនានសសរមច ឬ ការអនុវតឋការង្ហរឱ្យសពញ
សលញ សដាយអនកស ៉ា ការ នឹងសធវើឱ្យមានការខូចខាតផលរបសយាជន ៍ សដាយមិនរតឹមរតូវ ចាំសោោះមាច ស់ 
ការ មាច ស់ការ អាចសធវើជួសជុលវកិារៈសដាយខលួនឯង សហើយអាចទមទរស ហ ុយមដលាន ចាំ យ 
កនុងការជួសជុលវកិារៈពីអនកស ៉ា ការាន ។ 

គ-សិទធិរ ាំលាយកចិចសនារបស់មាច ស់ការ 
មាច ស់ការ អាចរ ាំលាយកចិចសនាាន សដាយមូលសហតុវកិារៈននការង្ហរ ។ ការរ ាំលាយកិចច 

សនាសនោះ រតូវយកមកអនុវតឋដូចគ្មន ផងមដរ សបើការអនុវតឋការង្ហរឱ្យសពញសលញមនិានសសរមច ឬ  
ការអនុវតឋការង្ហរឱ្យសពញសលញសដាយអនកស ៉ា ការ នឹងសធវើឱ្យមានការខូចខាតផលរបសយាជន ៍ សដាយ
មិនរតឹមរតូវ ចាំសោោះមាច ស់ការ ។  ប៉ាុមនែ បញ្ដតឋសិនោះ មិនរតូវយកមកអនុវតឋចាំសោោះអាគ្មរ ឬ  សាំណង់សលើ
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ដីសផសងសទៀតឡ ើយ ។ សោលគ ឺអាចអនុវតែានមតសលើ សាំណងស់ ោះពុាំមានតនមលនឹងសរបើរាស់ ចាំសោោះ 
មាច ស់ការ សដាយ រវកិារៈធងន់ធងរសពក ។  

សិទធិរ ាំលាយកិចចសនារបស់មាច ស់ការ សៅកនុងសពលមដលការង្ហរមិនទនា់នសសរមច មាច ស់
ការអាចរ ាំលាយកិចចសនាសៅសពលណាកា៏ន និងអាចទមទរសងសាំណងននការខូចខាត រហូត
ដល់សពលមដលអនកស ៉ា ការ ានសសរមចការង្ហរ ។   

ឃ-សិទធិទមទរបនែយនថលឈនួលរបស់មាច ស់ការ 
សៅសពលមដលមាច ស់ការ ានកាំណត់អាំឡុងសពលសមរមយ សដើមបអីនុវតឋការង្ហរសពញសលញ 

ស ោះ ានកនលងផុតសៅ មាច ស់ការ អាចទមទរឱ្យបនែយនថល តាមការបង្ហា ញឆនទៈចាំសោោះ អនកស ៉ា ការ 
សដាយយកវកិារៈននការង្ហរមកសធវើជាមូលសហតុាន ។ បញ្ដតឋិសនោះ រតូវយកមកអនុវតឋដូចគ្មន ផងមដ 
រសបើការអនុវតឋការង្ហរឱ្យសពញសលញមិនានសសរមច ឬ ការអនុវតឋការង្ហរឱ្យសពញសលញសដាយ 
អនកស ៉ា ការ នឹងសធវើឱ្យមានការខូចខាត ផលរបសយាជន៍សដាយមិនរតមឹរតូវ ចាំសោោះមាច ស់ការ ។ 

កនរមនឹងរតូវានបនែយចុោះ  តាមការទមទរឱ្យបនែយនថល សដាយគិតសៅតាមសមាមារតនន 
តនមលការង្ហរមដលមានវកិារៈស ោះ សដាយសធៀបជាមួយនឹងតនមលននការង្ហរមដលគ្មម នវកិារៈស ោះ ។   

ង-សិទធិទមទរសាំណងការខូចខាត 
មាច ស់ការ អាចទមទរសាំណងននការខូចខាតាន ប៉ាុមនឋ សបើមាច ស់ការ ទមទរសាំណងការខូច

ខាត ជាំនួសសអាយការអនុវតែសពញសលញ គ្មត ់ អាចសធវើការទមទរានសៅសរកាយអាំឡុងសពលសម 
រមយស ោះានកនលងផុតសៅ សរមាប់សអាយអនកស ៉ា ការអនុវតែការង្ហរស ោះ ឬ ការអនុវតឋការង្ហរសពញ
សលញមិនានសសរមច ឬ ការអនុវតឋការង្ហរឱ្យសពញសលញសដាយអនកស ៉ា ការ នឹងសធវើឱ្យមានការខូច
ខាតផលរបសយាជន ៍សដាយមិនរតមឹរតូវចាំសោោះមាច ស់ការសទើបអាចទមទរាន ។   

មាច ស់ការ មិនអាចទមទរចាំនួនទឹករាក ់ នឹងស ហ ុយមដលចាាំាច់កនុងការជួសជុលវកិារៈ
ស ោះ ថាជាសាំណងននការខូចខាតានសទ សបើការអនុវតឋការង្ហរឱ្យសពញសលញសនោះ ចា ាំាចរ់តូវចាំណា 
យស ហ ុយសរចើនហួសសហតុ សបើសរបៀបសធៀបសៅ នឹង ការខូចខាតផលរបសយាជនស៍ដាយវកិារៈស ោះ ។  

៤-២-២-ករណីកចិចរប្រលវ់ត្ថ ដដលជាកមមវត្ថ នន្ការងារ 
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អនកស ៉ា ការ រតូវមានរបគល់វតែុ មដលជាកមមវតែុ ននការង្ហរ សរកាយសពលបញ្ចបក់ារង្ហរ។  សបើការ
ង្ហរមដលានរបគល់ ពុាំមានលកាណៈដូចានរពមសរពៀងគ្មន សទ  រតូវចាតទុ់កថាជាការង្ហរស ោះមាន
វកិារៈ ។ សបើ មិនានរពមសរពៀងអាំពីលកាណៈននការង្ហរស ោះ ថាមិនរតឹមរតូវកនុងការសរបើរាស់ មដល
ានកាំណតស់ៅកនុងកិចចសនា ឬ ពុាំានកាំណត់សៅកនុងកចិចសនាននការសរបើរាស់  ការង្ហរស ោះរតូវ 
ចាតទុ់កថាជាការង្ហរមានវកិារៈ ។  
ក្ថាភាគ ៥ ការបញ្ចបក់្ិចចេនាស ៉ៅ ការ 

កិចចសនាស ៉ា ការសនោះក៏មនិខុសពីកិចចសនាដនទសទៀតមដរ គឺអាចបញ្ចប ់ ឬ រ ាំលាយ ានកនុង
លកាខណឍ ដូចខាង សរកាមៈ  
 ៥-១-ការង្ហរមនិទនា់នសសរមច 
 មាច ស់ការ អាចរ ាំលាយកិចចសនា សៅសពលណាកា៏ន រហូតដល់សពលមដល អនកស ៉ា ការ ាន
សសរមចការង្ហររបស់ខលួន54។ ការមចងមបបសនោះ គឺសដើមបសីអាយមាច ស់ការ និង អនកស ៉ា ការ រួចផុតពិកាត
ពវកិចច របសិនសបើ មាច ស់ការ មិនចង់បនែការង្ហរស ោះតសៅសទៀត ។ ប៉ាុមនែ មាច ស់ការ រតូវសង សាំណងនន
ការខូចខាតសៅសអាយអនកស ៉ា ការ ។ 

៥-២-ការមនិអនុវតែកាតពវកចិច 
សៅសពលមដលភាគីណាមួយយល់សឃើញថា ភាគមីដលជានដគូរបស់ខលួន សៅកនុងកិចចសនាមិន

អនុវតែកាតពវកចិចស ោះសទ ភាគមីដលរងសរគ្មោះ អាចបឋឹងសុាំឱ្យរ ាំលាយកិចចសនាស ោះាន របសិនសបើ 
មូលសហតុរតូវានបង្ហា ញយា៉ា ងជាក់ចាស់ថា ខលួនទទួលរងនូវការាត់បងផ់លរបសយាជន៍ ពីការមិនអនុវតែ
កាតពវកិចចស ោះ ។ កនុងករណីសនោះ ភាគីមដលមិនអនុវតែកាតពវកិចច អាចទទួលរងនូវទណឍ កមមមផនករពហមទណឍ
ផងមដរ របសិនសបើ ពយសនកមមមដលសកើតពី ការមិនសគ្មរពកិចចសនាស ោះ មានលកាណៈធងនធ់ងរ ។  
 មា៉ាងវញិសទៀត ដរាបណាអនកស ៉ា ការ ស ោះមិនានបោច បក់ារង្ហរ ស ោះភាគអីនកមាច ស់ការ 
អាចរ ាំលាយកចិចសនាស ៉ា ការស ោះាន សៅសពលណាមួយ សដាយការសចញសងសៅសលើការខូចខាត ។  

៥-៣-កចិចសនាអស់សុពលភាព 
 សៅសពលមដលកិចចសនាសនោះអស់សុពលភាព ទាំងភាគីអនកមាច ស់ការ និង អនកស ៉ា ការ អាចសធវើ
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 79 

 

ការរ ាំលាយកិចចសនាសនោះាន ឬ កិចចសនាសនោះរតូវរលត់សដាយខលួនឯងមតមឋង ។ ោកយថា អស់សុពល
ភាពសៅកនុងចាំណុចសនោះ គឺសាំសៅដល់ការផុតរលតអ់ាជាញ យុកាលននកចិចសនា ឬ ការរពមសរពៀងគ្មន  
សដាយ គូភាគ ី ថាកិចចសនាសនោះមិនអាចបនឋសៅសទៀតានសដាយរបការណាមួយ ឬ សដាយដកីា
សសរមចរបស់ ែ បន័មានសមតែកិចចណាមួយតរមូវឱ្យ កិចចសនាសនោះមលងអនុវតឋានតសៅសទៀត ។ 
ផទុយសៅវញិ សបើកចិចសនាសនោះ រតូវផុតអាជាញ យុកាល មតគូភាគីសៅមតឯកភាពគ្មន បនឋ សដាយសម័រគ
ចិតឋស ម ោះ កិចចសនាសនោះ សៅមតមានសុពលភាពដមដល ។  

តាមរកឹតយចាប់សលខ ៣៨ សលើកមលងមត ចាបម់ចងផទុយពីសនោះ កាតពវកចិចទ ាំងឡាយមដល
សកើតសចញពីកិចចសនា រតូវផុតអាជាញ យុកាល កាលសបើភាគមីិនបឋឹងទមទរសអាយអនុវតឋកនុងអាំឡុង
សពល ០៥ ន្ ាំ គិតពីនថងកាំណត់កិចចសនា ឬសបើគ្មម នកាំណត់នថងសទ រតូវគិតពីនថងចុោះកចិចសនា ។  
 អាជាញ យុកាលរតូវានដអ កសិន កាលសបើភាគីកូនបាំណុលអវតឋមាន ពីលាំសៅឋាន សហើយអវតឋ 
មានសនោះរតូវានរដឌអាំណាចមូលដាឌ នបញ្ញជ ករ់តមឹរតវូ ។ ចាំសោោះបណឋឹ ងរបស់ភាគកូីនបាំណុលករ៏តូវ
ដអ កអាជាញ យុកាលននកិចចសនាមដរ ។  
 កូនបាំណុល ឬអនកធ្ល អាចនឹងសលើកយកអាជាញ យុកាលមកតវាន សបើកូនបាំណុយ ឬអនកធ្ល
 មិនានសលើកយកអាជាញ យុកាលមកតវសទ តុលាការរតូវសលើកយកជួស មីខលួន ភាគីកូនបាំណុល 
ឬអនកធ្ល មដលានបាំសពញកាតពវកចិចមដលផុតអាជាញ យុកាលរួចសៅសហើយ ពុាំអាចទមទរយកចាំនួន
ទឹករាក ់ឬ តនមលស ោះមកវញិានសឡើយ ។  
 

៥-៤-កាតពវកចិចរតវូានបាំសពញចបស់ពវរគប ់
 ការចុោះកចិចសនាស ៉ា ការ របសិនសបើ អនកស ៉ា ការ  ងសង់ផលូ វថនល់ស ោះ អនកស ៉ា ការមិនទនរួ់ច
ផុតពីការទទួលខុសរតូវសឡើយសទ គឺអនកស ៉ា ការសៅមានកិចចសនាធ្ល សលើគុណភាព និងតរមូវឱ្យ
មានការជួសជុលមួយសទៀត មដលមានកាំណត់រយៈសពលចាស់លាស់ ។ ករណីសនោះ សកើតមានភាគ
សរចើនចាំសោោះកិចចសនាស ៉ា ការ ងសង់ផលូ វ  ព នជាសដើម មដលភាគសរចើន គឺ អនកស ៉ា ការ ពី ែ ប័នរដឌ 
មដលតរមូវឱ្យមានកិចចសនាធ្ល សលើគុណភាពសនោះ ។ សយើងក៏សឃើញមានដូចគ្មន  មដរចាំសោោះការ
ទទួលស ៉ា ការពីរកុមហ ុនឯកជនដូចគ្មន  ដូចជាការស ៉ា  ងសង់ផទោះមលវង ទីកមនលងកាំ នឋណាមួយ។  
 ដូចសនោះ សៅកនុងចាំណុចសនោះ ោកយថាកាតពវកចិចរតវូានបាំសពញចបស់ពវរគប ់ គឺានន័យថា
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ប ៀ ប ៀងបោយបោកសាស្រ្សាា ចា យៈ យស បានច្ំរុង និង  ខ ំសុមករា 80 

 

កិចចសនាទ ាំង ឡាយមដលជាកិចចសនាអម ជាមួយនឹងកិចចសនាស ៉ា ការសនោះ រតូវានបាំសបញ
ចបស់ពវរគបប់ ទ ប ់ឬកនុងសពលជាមួយ នឹងកចិចសនាស ៉ា ការសនោះ ។  

៥-៤-ការរពមសរពៀងរបស់គូភាគ ី
 សសទើរមតរគបក់ិចចសនាទ ាំងអស់ គូភាគីអាចរ ាំលាយាន សដាយសមរគច័ិតឋ ពីគូភាគនីនកិចចសនា
ទ ាំងស ោះ ។ ដូចគ្មន មដរ របសិនសបើគូភាគយីល់សឃើញថា កិចចសនាសនោះពិាកនឹងបនឋសៅមុខសទៀត ឬ 
សបើបនឋសៅមុខសទៀតវនឹងផឋល់នូវលទធផលមនិលអស ោះ សហើយការសលើកសឡើង នូវមូលសហតុមដលជាសាំ
អាង សធវើឱ្យភាគមីាា ងសទៀត ទទួលយកានស ោះ កិចចសនាស ៉ា ការសនោះ គឺ្នសៅដល់ការរពមសរពៀង
គ្មន មួយជាកល់ាក់ថាគួរ ឬ មិនគួរបនឋសទៀត ។ ដូចសនោះ សបើគូភាគរីពមសរពៀងគ្មន ថា មិនរតូវបនឋសៅមុខ
សទៀតស ោះ សហើយរពមសរពៀងគ្មន រ ាំលាយកិចចសនាសនោះ ស ោះកិចចសនាសនោះគឺរតូវរលត ់ សដាយការរពម
សរពៀងរបស់គូភាគ ី។ ការរពមសរពៀងសនោះ អាចសធវើសឡើងសដាយដទ ល់មាត ់ឬ ជាលាយលកាណ៍អកសរ ។  

៥-៥-វកិារៈកនុងកចិចសនា 
 សៅមុនសពលចុោះកិចចសនា គូភាគនីនកចិចសនា រតូវពិនិតយសអាយានហមតច់តនូ់វខលឹម រ 
និងកមម វតែុ សៅកនុងកិចចសនា ឱ្យានចាស់លាស់ ។ សៅសរកាយសពល មដលកិចចសនាមានសុពល
ភាពសហើយស ោះ គឺសរកាយសពលមដលគូភាគាីនចុោះហតែសលខាសលើកិចចសនាស ោះសហើយស ោះ  ការមក 
មរបខលឹម រ ឬ កមមវតែុ សៅកនុងកចិចសនា គឺមានជួបការជាលាំាកជាមិនខាន សដាយ រមតភាគី
មដលទទួលាននូវផលរបសយាជន ៍ អាចបដិសសធដាចខ់ាតចាំសោោះការសសនើសុាំមកមរបស ោះ ។ ក៏ប៉ាុមនឋ 
សនោះមិនមមនជាលកាខណឍ ដាច់ខាតមដលមិនអាចសធវើការមកមរប ឬក៏សមាឃភាពានស ោះសទ របសិនសបើភាគី 
មដលាត់បង់ផលរបសយាជន៍ ានបង្ហា ញនូវមូលសហតុ ឬចាំណុចណាមួយចាស់លាស់ បញ្ញជ ក់ថា 
កិចចសនាសនោះសកើតសឡើងសដាយការភានរ់ចឡាំ សដាយ រការបងាិតបងាាំ ឬសដាយមូលសហតុសផសងសទៀត ។  
 ដូចសនោះ ការបនលាំសាករាស់ មដលបងកប់សដាយឧាយកល អាំសពើសាកបសញ្ញឆ ត អាំសពើបនលាំភូតភរ
របរពឹតឋសដាយ ភាគណីាមួយ មដលជាសហតុបញ្ញជ កច់ាស់ថា សបើគ្មម នកចិចកលទ ាំងស ោះសទ ភាគមីាា ង
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សទៀតរាកដជាមនិសធវើកិចចសនាស ោះសឡើយ ទាំស ោះគជឺាវកិារៈ យា៉ា ងសាំខាន់សរមាបភ់ាគមីដលាត់
បង់ផលរបសយាជន ៍បឋឹងសុាំលុបកិចចសនាស ោះាន 55។  
  ៥-៦-ការរ ាំលាយសចាលសដាយការកសយ័ធនរបស់មាច ស់ការ 
 សបើភាគីអនកមាច ស់ការ មានការកសយ័ធន តាមការវនិិចឆ័យរបស់សៅរកមស ោះ អនកស ៉ា ការ ឬ អនក 
រគបរ់គងការកសយ័ធនស ោះ អាចលុបសចាលកិចចសនាស ោះាន កនុងករណីសនោះ អនកស ៉ា ការ អាចសធវើ 
អនឋរាគមន ៍ សៅកនុងការមបងមចកចាំមណកណាមួយ មដលោក់ព័នធនឹងរាកឈ់នួលសលើការង្ហរមដលសគ
ានបាំសពញ សហើយនិងសរមាប់ការចាំណាយសផសងសទៀត មដលមិនានគិតបញ្ចូ លសៅកនុងរាកឈ់នួល
សនោះ ។ កនុងករណីសនោះ មិនមានភាគីណាមួយ អាចសសនើសុាំសាំណងការខូចខាត ពីភាគមីាា ងសទៀត មដល
ានសកើតមានសឡើងពីការលុបសចាលកចិចសនាស ោះានសឡើយ ។  
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ជំពូក្ទ ី៨ 
ក្ិចចេនាបសញ្ា ើ 

 
ក្ថាភាគ ១ េញ្ញា ណទសូៅននក្ិចចេនាបសញ្ា ើ 

បសញ្ដើ  សាំសៅសៅសលើ កិចចសនាមដលភាគីមាា ងជា អនកទទួលបសញ្ដើ  សនាទទួលយកវតែុបសញ្ដើ  ពី
ភាគមីាា ងសទៀត ជាអនកសផញើរ មករកាទុកកនុងអាំឡុងសពលមដលានកាំណត ់សហើយសៅសរកាយសពលមដល
អាំឡុងសពលរកាទុកស ោះរតូវានបញ្ចប់ រតូវសងវតែុដមដលស ោះសៅឱ្យអនកសផញើរវញិ56។ សបើគ្មម នកិចច
សនាពិសសសសទ អនកសផញើរពុាំមានករណីយកិចចបងក់នរមឱ្យអនកទទួលបសញ្ដើ សឡើយ ។  

កនុងករណីមដល អនកទទួលបសញ្ដើ  ានសធវើកិចចសនាស ោះជាមួយ អនកសផញើរ កនុង មជាអាជីវកមម
របស់ខលួន ឬ របសិនសបើ មានកាំណត់កនុងចាប ់ សទោះបីជាពុាំានសធវើកចិចសនាពិសសសចាំសោោះកនរម 
ក៏សដាយ អនកទទួលបសញ្ដើ  អាចទមទរកនរមសមរមយពីអនកសផញើរាន ។  
ក្ថាភាគ ២ លក្ខខណឌ ននការបសងកើតក្ិចចេនាបសញ្ា ើ 

២-១-ការទទលួយកវត្ថ នន្កចិចស្ន្ាបគញ្ញើ   
កិចចសនាបសញ្ដើ រតូវានបសងកើតសឡើងសដាយ អនកទទួលបសញ្ដើ  ទទួលយកកមមវតែុ ននបសញ្ដើ  តាម 

ការរពមសរពៀង ។ កនុងករណីមដល អនកទទួលបសញ្ដើ  ានកានក់ាបក់មមវតែុ ននបសញ្ដើ ស ោះសហើយ កិចច
សនាបសញ្ដើ រតូវានបសងកើតសឡើងសដាយការរពមសរពៀងបសងកើតទាំ កទ់ាំនងបសញ្ដើ ស ោះ ។ ចាំសោោះវតែុ 
មដលកានក់ាបស់ដាយតតិយជន កិចចសនាបសញ្ដើ រតូវានបសងកើតសៅសពលមដលានសផទរការកាន់ កាប ់
សដាយការបញ្ញជ  ។  

២-២-ការរពមគរពៀង  
របសិនសបើភាគ ី  រគ្មន់មតានរពមសរពៀងថា នឹងបសងកើតទាំ ក់ទាំនងបសញ្ដើ   សពលអ គត 

ភាគនីីមួយៗ អាចដកការរពមសរពៀងស ោះសចញ សៅសពលណាកា៏ន រហូតដល់សពល មដលាន 
របគល់កមមវតែុ ននបសញ្ដើ ស ោះ ។ កនុងករណីមដល ានសនាបសងកើត កិចចសនាបសញ្ដើ  សដាយឱ្យបង់នថលវញិ 
របសិនសបើានសធវើឱ្យខូចខាតដល់ភាគមីាា ងសទៀត សដាយ រការបដិសសធមិនទទួល វតែុបសញ្ដើ  ផទុយនឹង
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ការសនាស ោះ ភាគីមដលជាអនកទទួលបសញ្ដើ  មានករណីយកិចច រតូវសងសាំណងននការខូចខាតស ោះ 
ឱ្យសៅភាគមីាា ងសទៀតសបើការបដសិសធស ោះ គ្មម នមូលសហតុរតឹមរតូវសទ ។  

២-៣-កចិចស្ន្ាបគញ្ញើដដលបាន្គយវើគោយអនកោម ន្កមមស្ទិធ ិ 
សទោះបីជាអនកសផញើរ គ្មម នកមមសិទធិសលើវតែុ សផញើរក៏សដាយ  កក៏ិចចសនាបសញ្ដើ ស ោះ រតូវានបសងកើតអានុ

ភាពមដរ ។ សៅកនុងករណីសនោះ សទោះបជីាមានោកយបណឋឹ ងទមទរឱ្យសងវតែុ របស់កមមសិទធិករ ចាំសោោះ
អនកទទួលបសញ្ដើ ក៏សដាយ ក៏អនកទទួលបសញ្ដើ  អាចសងវតែុបសញ្ដើ ស ោះសៅឱ្យអនកសផញើរវញិានមដរ ។ ប៉ាុមនឋ 
បញ្ដតឋសិនោះមិនរតូវយកមកអនុវតឋសឡើយចាំសោោះករណីមដលបណឋឹ ងទមទរឱ្យសងវតែុ  របស់កមមសិទធិ
កររតូវានទទួល គ ល់ ។ 
ក្ថាភាគ ៣ ការអនុវតតក្ិចចេនាបសញ្ា ើ 

៣-១-ក្រណីក្ិចចរបេអ់នក្ទទលួបសញ្ា ើ 

៣-១-១-ដលរកាទ កវត្ថ បគញ្ញើ 
អនកទទួលបសញ្ដើ  មានករណីយកចិចរកាទុកវតែុបសញ្ដើ  សដាយពាយាមរបុងរបយ័តន កនុង មជា

អនករគបរ់គងសដាយសុចរតិ ។ សបើគ្មម នការយល់រពមពី អនកសផញើរសទ អនកទទួលបសញ្ដើ  មិនអាចសរបើវតែុ
បសញ្ដើានសឡើយ ។ សបើានសធវើឱ្យាតប់ង់ ឬ  ានសធវើឱ្យមបកាក់វតែុបសញ្ដើ ស ោះ អនកទទួលបសញ្ដើ  រតូវ
សងសាំណងននការខូចខាតស ោះ ។ ប៉ាុមនឋ បញ្ដតឋិសនោះមិនរតូវយកមកអនុវតឋសឡើយ សបើអនក ទទួលបសញ្ដើ  
ានបញ្ញជ ក់អាំពីការគ្មម នកាំហុស ចាំសោោះការសធវើឱ្យាត់បង់ ឬ មបកាកស់ ោះ ។  

កនុងករណីមដលបសញ្ដើ  រតូវានសធវើសឡើង តាមការទមទររបស់អនកទទួលបសញ្ដើ  របសិន សបើគ្មម ន
ការបញ្ញជ កថ់ាជាករណីរបធ្លនសកឋិសទ អនកទទួលបសញ្ដើ  មិនអាចរួចផុតពីការទទួលខុសរតូវ ចាំសោោះ
ការសធវើឱ្យាត់បង់ ឬ  មបកាកា់នសឡើយ ។  

សៅទីកមនលងដូចជា សណាឌ គ្មរ ផទោះសាំណាក់ សភាជនីយដាឌ ន កមនលងងូតទឹក សិលបៈការយ សផសង
សទៀតមដលមានសភញៀវជួបជុាំ របសិនសបើ កមមសិទធិករននសិលបៈការយទ ាំងឡាយស ោះ ានទទួលវតែុបសញ្ដើ ពី
សភញៀវរបសិនសបើ គ្មម នការបញ្ញជ កថ់ាជាករណីរបធ្លនសកឋសិទ អនកទទួលបសញ្ដើ  មិនអាចរួចផុតពីការ
ទទួលខុសរត ូវចាំសោោះការសធវើឱ្យាត់បង់ ឬមបកាកា់នសឡើយ57 ។   
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៣-១-២-ករណីយកចិចនន្ការរកាទ កគោយខ្លនួ្ឯង   
អនកទទួលបសញ្ដើ  ពុាំអាចឱ្យតតិយជន រកាទុកវតែុបសញ្ដើានសឡើយ សបើគ្មម នការយល់រពមពីអនកសផញើ

សទ ។  សបើអនកទទួលបសញ្ដើ  ឱ្យតតិយជនរកាទុកវតែុបសញ្ដើ ស ោះ អនកទទួលបសញ្ដើ  រតូវទទួលខុសរតូវចាំសោោះ
ការសរជើសតា ាំង និង រតួតពិនិតយអនកទទួលបសញ្ដើ មដលរតូវានឱ្យរកាទុកបនឋ ។  

៣-១-៣-ករណីយកចិចជនូ្ដំណឹងរបស្អ់នកទទលួបគញ្ញើ  
របសិនសបើតតិយជនមដលអោះអាងអាំពីសិទធិចាំសោោះវតែុបសញ្ដើ   ានដាក់ោកយបណឋឹ ង ចាំសោោះអនក

ទទួលបសញ្ដើ  ឬ  វតែុបសញ្ដើ  រតូវានរបឹអូស អនកទទួលបសញ្ដើ  រតូវជូនដាំណឹងអាំពីសហតុស ោះសៅឱ្យ អនកសផញើ
សដាយគ្មម នការយឺតយា៉ា វ ។ ការទមទរឱ្យសងពីអនកសផញើ សទោះបជីាភាគាីនកាំណត់អាំឡុងសពល ននការ
សងវតែុបសញ្ដើ កស៏ដាយ អនកសផញើអាចទមទរឱ្យសងវតែុបសញ្ដើ ស ោះសៅសពលណាកា៏ន ។  

៣-១-៤-ការស្រមាលការទទលួខ្ ស្រត្វូកន ងករណីដដលមនិ្បាន្រាយការណ៍អពំ ី 
អនកសផញើ ានសផញើរាក ់ ឧបករណ៍ អាចជួញដូរាន និង វតែុ មដលមានតនមលខពស់សផសងសទៀត 

របសិន សបើ អនកសផញើ មនិានរាយការណ៍អាំពីរបសភទ និង តនមលននវតែុ ស ោះសៅឱ្យ អនកទទួលបសញ្ដើ សទ  
តុលាការអាច បនែយការទទួលខុសរតូវសងសាំណង ននការខូចខាតរបស់ អនកទទួលបសញ្ដើ  ានកនុង
ករណីមដលមានការាត ់58។ 

៣-១-៥-ករណីកចិចស្ងរបស្អ់នកទទលួបគញ្ញើ   
អនកទទួលបសញ្ដើ  មានករណីយកចិចសងវតែុដមដល មដលានទទួលសៅសពលសផញើ ។ 
សបើភាគីពុាំានកាំណត់អាំឡុងសពលននការសងវតែុបសញ្ដើ សទ អនកទទួលបសញ្ដើ  អាចសង វតែុបសញ្ដើ

ស ោះសៅសពលណាកា៏ន ។ សបើមានកាំណត់អាំឡុងសពលមដលរតូវសង សបើគ្មម នមូលសហតុ មដលពុាំអាច 
សជៀស វងានសទ អនកទទួលបសញ្ដើ មិនអាចសងវតែុបសញ្ដើ  សៅមុនសពលកាំណតា់នសឡើយ ។ 

អនកទទួលបសញ្ដើ  មនិរតូវទទួលខុសរតូវចាំសោោះការាត់បង់ ឬ  មបកាកវ់តែុបសញ្ដើ សទ របសិនសបើ
អនកទទួលបសញ្ដើានទទួលរាកធ់្ល រា៉ាប់រង ឬ  វតែុ សផសងសទៀតជាំនួសវតែុបសញ្ដើ  មដលរតូវានាត់បង ់
ឬ  មបកាកស់ ោះ អនកទទួលបសញ្ដើមាន ករណីយកិចចរតូវសង វតែុ មដលានសធវើឧាសទសកមមស ោះឱ្យ

                                              
58មារតា ៦៧៦ ននរកមរដឌបបសវណី។ 
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សៅអនកសផញើវញិ ។ របសិនសបើ មនិានកាំណត់កនុងកិចចសនា ការសងវតែុបសញ្ដើ  ចា ាំាចរ់តវូសធវើសៅកមនលង 
មដលរតូវរកាទុកវតែុបសញ្ដើ ស ោះ ។ ប៉ាុមនឋ សបើ អនកទទួលបសញ្ដើានដល ស់បឋូ រកមនលងរកា ទុកវតែុ ស ោះ 
សដាយ មាន មូល សហតុរតឹមរតូវ ការសងអាចសធវើសៅកមនលងរកាទុកជាកម់សឋង សពលសងាន ។ 

៣-២-ក្រណីក្ចិចរបេអ់នក្សផញើ 

៣-២-១-ករណីយកចិចស្ងគ្េ  យ 
អនកសផញើ ចា ាំាច់រតូវបងស់ ហ ុយមដលចាាំាច់ កនុងការរកាទុកវតែុបសញ្ដើ  ។ អនកទទួលបសញ្ដើ  

អាចទមទរសាំណងននការខូចខាត មដលបណាឋ លមកពីវតែុបសញ្ដើ  សដាយមនិមមនជាកាំហុសរបស់
ខលួនពីអនកសផញើាន ។ ស ហ ុយចា ាំាចន់នការសងវតែុបសញ្ដើ  រតូវជាបនទុករបស់អនកសផញើ  ។ ប៉ាុមនឋ កនុងករណី
មដលអនក ទទួលបសញ្ដើ  ានដល ស់បឋូ រកមនលងសផញើ ស ហ ុយននការសងវតែុបសញ្ដើ  មដលសកើនសឡើងសដាយ
 រការដល ស់បឋូ រកមនលងស ោះរតូវជាបនទុករបស់ អនកទទួលបសញ្ដើ  ។  

៣-២-២-ករណីកចិចទទលួផល   
ផល ឬ  ចាំណូលមដលសកើតសឡើងពីវតែុបសញ្ដើ  អនកទទួលបសញ្ដើ រតូវ របគល់ផល ឬ ចាំណូលស ោះ 

ឱ្យ សៅអនកសផញើ ។ ផល សៅកនុងនយ័សនោះ មានផលធមមជាត ិនិង ផលសីុវលិ ។ 
ក្ថាភាគ ៤ របសភទននក្ិចចេនាបសញ្ា ើ 

៤-១-បគញ្ញើបន្ដ  
បសញ្ដើ បនែ ជាកិចចសនាមួយមដលសធវើសឡើង រវងអនកទទួលបសញ្ដើ  និង បុគគលមួយសទៀតសៅថា 

អនកទទួលបសញ្ដើ ត មានកាតពវកចិចរកាទុកនូវវតែុ មដលានសផញើ កនុងអាំឡុងសពលមដលានកាំណត ់
សហើយសៅសរកាយសពលមដលអាំឡុងសពលរកាទុកស ោះ រតូវានបញ្ចប ់ រតូវសងវតែុដមដលស ោះសៅឱ្យ អនក
ទទួល បសញ្ដើ វញិ ។ អនកទទួលបសញ្ដើ បនឋ មានសិទធិ និង ករណីយកិចច ដូចគ្មន នឹងអនកទទួលបសញ្ដើ មដរ 
ចាំសោោះ អនកសផញើ។ កនុងករណីមដល ានសងវតែុបសញ្ដើ ឱ្យសៅអនកសផញើសហើយ  អនកទទួលបសញ្ដើ បនឋ រតូវរួច
ផុតពីករណីយកិចចសងចាំសោោះអនកទទួលបសញ្ដើ  ។  

៤-២-បគញ្ញើជារាក ់ 
របសិនសបើ អនកទទួលបសញ្ដើ  ានទទួលការសផញើជារាក ់អនកទទួលបសញ្ដើ  រតូវរកាទុកតាមរសបៀប

មដលានកាំណតក់នុងកិចចសនា ។ សៅកនុងករណីសនោះ សបើគ្មម នការសនាជាពិសសសសទ អនកទទួលបសញ្ដើ  
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ពុាំមានករណីយកិចចបងក់ាររាក់សឡើយ ។ កនុងករណីមដល អនកទទួលបសញ្ដើ   ានរកាទុករាក់ 
សដាយដាកជ់ារាកប់សញ្ដើ  ការគតិការរាក់ រតូវយកមកអនុវតឋចាំសោោះបសញ្ដើ ស ោះ ។ 

៤-៣-បគញ្ញើគោយរួមបញ្ចូលោន   
សបើអនកទទួលបសញ្ដើ  ានទទួលបសញ្ដើ  នូវវតែុ មដលមានរបសភទដូចគ្មន  ពីអនកសផញើសរចើន ក់ សហើយ

អាចយកមករកាទុករួមបញ្ចូ លគ្មន  សដាយមិនាចម់បងមចកវតែុបសញ្ដើ ស ោះតាមកិចចសនា អនកសផញើនី
មួយៗមានសិទធិសៅតាមសមាមារតននចាំនួនវតែុ សផញើរបស់ខលួន ចាំសោោះវតែុទ ាំងមូល មដលរតូវានរកា
ទុកសដាយរួមបញ្ចូ លគ្មន  ។  

៤-៤-បគញ្ញើបរគិភារ 
បសញ្ដើ បរសិភាគ សៅកនុងកិចចសនាបសញ្ដើ  សបើានរពមសរពៀងឱ្យអនកទទួលបសញ្ដើ  អាចបរសិភាគវតែុ  

បសញ្ដើាន អនកទទួលបសញ្ដើ  មានករណីយកចិចសងវតែុ មដលមានរបសភទ និង ចាំនួនដូចគ្មន នឹង វតែុបសញ្ដើ
ស ោះ ។ ប៉ាុមនឋ សបើគ្មម នកាំណត់អាំឡុងសពលសងសៅកនុងកចិចសនាសទ អនកសផញើ អាចទមទរឱ្យសងសៅ 
សពលណាកា៏ន ។ 
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ឯក្សារសោង 
1. រកមរដឌបបសវណីថមីននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
2. រកមរដឌបបសវណី ជប៉ាុន  
3. រកមរដឌបបសវណី ារា ាំង  
4. រកមរដឌបបសវណីភាគ ១ ដល់ ៦ សាោះពុមព មខមី  ន្ ាំ ២០១២ 
5. ចាប់សែីពីការអនុវតែរកមរដឌបបសវណីននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
6. រកមរដឌបបសវណីសងគមចាស់ ១៩២០ 
7. ចាប់ភូមាិល ន្ ាំ ២០០១  
8. រកឹតយ ចាប់សលខ ៣៨ សែីពីកិចចសនា និង ការទទួលខុសរតូវសរៅកិចចសនា 
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