
នស/រកម/០៥១១/០០៧

 ពះ ជ កម 
  េយង 

ពះករ ុ ពះបទសេមច ពះបរមនម នេ តម សហីមុនី 
សមនភូមិជតិ សន រកខតខតិយ េខម រដ ស ពុទធិ នទ ធ ម ក ត 
េខម ជន សមូេ ភស កមពុជឯក ជរដបូរណសនិ សភុមងគ  សិរវិីបុ  

េខម សពីិ ស ពះេច កងកមពុជធិបតី 
 

-បន ទង់យល់ រដធមមនុញញៃន ពះ ជ ច កកមពុជ 
-បនទង់យល់ ពះ ជ កឹតយេលខ នស/រកម/០៩០៨/១០៥៥ ចុះៃថងទី ២៥ ែខកញញ  ឆន ំ ២០០៨ 
សីពីករែតង ំង ជរ ភិបលៃន ពះ ជ ច កកមពុជ 

-បន ទង់យល់ ពះ ជ កមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខកកក  ឆន ំ ១៩៩៤ ែដល
បកសឱយេ បចបប់សីពីករេរ បចំ និងករ ប ពឹតេទៃនគណៈរដម នី 

-បន ទង់យល់ ពះ ជ កមេលខ នស/រកម/០១៩៦/០៤ ចុះៃថងទី ២៤ ែខមក  ឆន ំ ១៩៩៦ 
ែដល បកសឱយេ បចបប់សីពីករបេងកត កសួងយុតិធម៌ 

-បនទង់យល់ េសចកីកបបងគំទូលថយ របស់សេមចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន 
នយករដម នី ៃន ពះ ជ ច កកមពុជ និងរដម នី កសួងយុតិធម៌ 

បកសឱយេ ប 

ចបប់ សីពីករអនុវត កមរដបបេវណី ែដលរដសភបនអនុម័ត កលពីៃថងទី ០៩ ែខេម  
ឆន ំ ២០១១ នសម័យបជំុរដសភេលកទី ៦ នីតិកលទី ៤ និងែដលពឹទធសភបនយល់សប មទមង់ 
និងគតិៃនចបប់េនះទំងសង េ យគម នករែកែ បអីេឡយ កលពីៃថងទី ០៩ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១១ 
នសម័យ បជំុេពញអងគ ពឹទធសភេលកទី ៧ នីតិកលទី ២ េហយែដលមនេសចកី ទំង សង
ដូចតេទេនះ៖ 



 
 

 
 
 

ចបប ់

សពីី 

ករអនវុត កមរដបបេវណី 
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ជពំូកទ១ី 
បទបបញញតទិូេទ 

ម  ១.- េគលេ  
ចបប់េនះបញញតអំពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត កមរដបបេវណី ែដល តវបន បកសឲយេ បី

េ យ ពះ ជ កមេលខ នស/រកម/១២០៧/០៣០ ចុះៃថងទី០៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៧ (តេទេ ថ 

“ កមរដបបេវណី”) ែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ ម ១៣០៥ (កលបរេិចឆទៃនករអនុវត 

ជ ទ) ៃន កមរដបបេវណី និងអំពី វធិនករអនរកល និងចំណុចចបំច់េផ ងេទ តែដលទក់ទង

នឹងករអនុវត កមរដបបេវណី ែដលកំណត់កនុងកថខណទី២ ៃនម ១៣០៥ េនះ។ 

ម  ២.- េគលបណំង 
ចបប់េនះមនេគលបណំងធនសថិរភពៃនទនំក់ទំនងគតិយុតែផនករដបបេវណី   និងធន

ឲយមនករអនុវតបន តមឹ តវនូវបទបបញញតិៃន កមរដបបេវណី។ 

ម  ៣.- វិ លភព 
ចបប់េនះមនវ ិ លភពអនុវតចំេពះបញែដលទក់ទងនឹងករអនុវត កមរដបបេវណី។ 

ម  ៤.- កលបរេិចឆទៃនករអនុវត កមរដបបេវណី 
 កមរដបបេវណី តវអនុវតចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវតចបប់េនះ។ 

ម  ៥.- េគលករណ៍ៃនករអនុវត កមរដបបេវណី 
១ - កមរដបបេវណី មិន តវអនុវតចំេពះបញែដលបនេកីតេឡីងមុនកលបរេិចឆទៃនករ

អនុវតែដលកំណត់េនកនុងម ៤ (កលបរេិចឆទៃនករអនុវត កមរដបបេវណី) ខងេលីេនះ (តេទ

េ ថ “កលបរេិចឆទៃនករអនុវត”) េឡយី េលីកែលងែតមនបញញតិេផ ងេទ ត។ បុ៉ែន ទំនក់

ទំនងគតិយុតជបនែដលបនេកីតេឡងី មុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត េហយីេនែតមនអតថិភព

េ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត តវអនុេ ម មបញញតិៃន កមរដបបេវណី គិត តមឹពីកលបរេិចឆទ

ៃនករអនុវត។ 
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២ - នុភពែដលបនេកតីេឡងីេ យបទ នគតិយុត ឬបញញតិទំេន មទមប់ៃនកមពុជ 

េនមុនកលបរេិចឆទ ៃនករអនុវត កមរដបបេវណី មនិ តវបន ងំេឡយី េ កយកលបរេិចឆទៃន

ករអនុវត េលីកែលងែតមនបញញតិេផ ងេទ តេនកនុងជំពូកទី៥  (អនរបបញញតិ) ៃនចបប់េនះ។ 

៣ -បញញតិៃនកថខណទី១ និងកថខណទី២ ខងេលីេនះ មិន តវ ងំករយក កមរដបបេវណី

មកអនុវត ជេគលករណ៍សមធម៌ ចំេពះបញែដលេកីតេឡងីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 

កនុងករណីពំុមនបទ នគតិយុត ឬបញញតិទំេន មទមប់ ែដលកំណត់អំពីបញេនះ ឬកនុងករណី

មិនដឹងចបស់ថមនបញញតិទំេន មទមប់។ 

ជពំូកទ២ី 
បញញតិ រធត ុ

ម  ៦.- ករ ក់ជនូបញជ ី រេពភ័ណ ជ ទ េទតុ ករ 
 ១-តុ ករែដលកណំតក់នុងកថខណទី១ ម ៧២ (ករណីយកិចចេធីេសចកី យករណ៍

អំពីករ វ ជវ ទពយសមបតិនីតិបុគគល) ៃន កមរដបបេវណី គឺជ ដំបូងែដលមនសមតថកិចច

េលីទីកែនងៃនទី ន ក់ករក លរបស់នតិីបុគគល។ 

 ២-តុ ករែដលទទួលករ ក់ជូនបញជ ី រេពភ័ីណ ជ ទ ពីនីតិបុគគល ច វ ជវ

នីតិបុគគលេនះ បងគ ប់ឲយនតិីបុគគលេនះេធីនីតិវធីិែដលកំណត់កនុងម ៧៨ (ធនក យ័េនកនុង

េពលជ មះបញជ ី) ៃន កមរដបបេវណីភមៗ និងេធីករចត់ែចងចបំច់េផ ងេទ ត េដីមបេីធីករ

ជ មះបញជ ីឲយបនឆប់រហ័ស និង តឹម តវ។ 

ម  ៧.- ករជនូដំណឹងអំពីករបងញឆនទៈេទអនកេនឆង យ 

១-ករបងញឆនទៈេទអនកេនឆង យ ចបញជ ក់បន េ យេ បី “ករផល់ដំណឹងេឆីយតប

ពីករបនទទួល” ៃនលិខិតអនុសិដែដលមន “ករផលដំ់ណឹងេឆីយតបពីករបនទទួល” និង

ឯក រចមងៃនលិខិតែដល តវបនចុះ និេទទសេ យ ក បញជ ីតុ ករ មវធីិខងេ កម ៖ 

ក -អនកបងញឆនទៈ តវយកមកនូវលិខិតែដលនឹង តវេផញីជូន មរយៈលិខិតអនុសិដ 

ឯក រចមងៃនលិខិតេនះ និងរូបមនៃន “ករផល់ដំណឹងេឆយីតបពីករបនទទួល” ឲយ

ក បញជ ីតុ ករ។ បសិនេបី ក បញជ ីតុ ករ ចេធីឯក រចមងៃនលិខតិេនះ
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េ យខួនឯង ក បញជ ីតុ ករ ចេលីកែលងឲយអនកបងញឆនទៈពីករបងញឯក រ

ចមងៃនលិខិតេនះបន។ 

ខ- ក បញជ ីតុ ករ តវ៖ 

-ពិនិតយ និងបញជ ក់ថ ឯក រេនះពិតជឯក រចមងៃនលិខិតែដលនឹង

តវេផញីជូន មរយៈលិខិតអនុសិដ ឬេធីឯក រចមងៃនលិខិតែដលនឹង តវេផញីជូន

មរយៈលិខិតអនុសិដេនះ 

- ក់លិខិតេដីមេនកនុងេ មសំបុ ត និងបិទេ មសំបុ តេនះ 

-ចុះេលខដូចគន  និងេបះ ផូវករេនរមឹទំព័រៃនឯក រចមង េ មសំបុ ត 

និងរូបមនៃន “ករផលដំ់ណឹងេឆីយតបពីករបនទទួល” 

  -ចុះនិេទទសេលីឯក រចមងថ បនេធី មែបបបទខងេលីេនះ 

  - បគល់ឯក រទងំេនះ េទអនកបងញឆនទៈ។ 

េនេពលេធីនីតិវធីិខងេលីេនះ ក បញជ ីតុ ករ តវសរេសរៃថង  ែខ  ឆន  ំ  េលខ  

និងេឈម ះអនក បងញឆនទៈេនកនុងេស វេភ។ 

គ -អនកបងញឆនទៈ តវេផញីជូនឯក រេដីមែដល តវបន ក់កនុងេ មសំបុ ត 

មែបបបទខងេលីេនះ មលិខិតអនុសិដ។  

២ -េដីមបេីធីនីតិវធីិែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ ខងេលីេនះ អនកបងញឆនទៈ តវបង់ពនធ
ែដល តវបនកំណត់េ យ បកសអនរ កសងួរ ងរដម នី កសួងយុតិធម៌ និងរដម នី កសួង 
េសដកិចច និងហរិញញវតថុ។ ចំណូល ពនធេនះ តវបែងរចូលេទថវកិរដ។ 

៣-បញញតិៃនកថខណទី១ ខងេលីេនះ មិន តវ ងំវធីិបញជ ក់េផ ងេទ តេឡយី។ 

ម  ៨.- និយមន័យៃនលខិិតែដលមនកលបរេិចឆទ ថ ពរ 

“លិខិតែដលមនកលបរេិចឆទ ថ ពរ” ែដលកំណត់កនុងកថខណទី៣ ៃនម ៤៥៩ 
(ឧបេទសកមមេ យករសង) កថខណទី២ ៃនម ៥០៣ (លកខខណត ងំៃនអនុបបទនសិទធិ
េលីបំណុលែដលមនកណំត់េឈម ះ) កថខណទី២ ៃនម ៨៤១ (លកខខណត ងំៃនសិទិធ
េលីករបញច សិំទិធេលីបំណុលែដលមនកំណត់េឈម ះ) និងកថខណទី២ ៃនម ៥០៣ (លកខខណ
ត ងំៃនអនុបបទនសិទិធេលីបំណុលែដលមនកណំត់េឈម ះ) ែដល តវយកមកអនុវតដូចគន ផងែដរ 
មបញញតិៃនកថខណទី២ ៃនម ៤៥៩ (ឧបេទសកមមេ យករសង) និងម  ៥១៣ 

(ករបេងីកតអនុបបទន នៈកនុងកិចចសនយ) ៃន កមរដបបេវណី សំេ េលីលិខិតខងេ កម៖ 
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ក-លិខិតយថភូត។ 
ចំេពះលិខិតយថភូត កលបរេិចឆទៃនករេធលីិខិតេនះ តវកយជកលបរេិចឆទ

ថ ពរ។ 
ខ-លិខិតឯកជនែដល រករ ី ឬ ក បញជ ីតុ ករចុះនេិទទសអំពីកលបរេិចឆទ

ែដលខួន តវបនបងញលិខិតឯកជនេនះ និងចុះហតថេលខ។ 
កនុងករណីេនះ កលបរេិចឆទេនះ តវកយជកលបរេិចឆទ ថ ពរ។ 
គ-លិខិតឯកជនែដលមនជន មន ក់កនុងចំេ មជនែដលបនចុះហតថេលខេលី

លិខិតេនះ បនទទួលមរណភព។ 
កនុងករណីេនះ ៃថងែដលជនេនះទទលួមរណភព តវកយជកលបរេិចឆទ ថ ពរ។ 
ឃ-លិខិតឯកជនែដល តវបនយកជ គត ន េនកនុងលិខិតែដលមនកល

បរេិចឆទ ថ ពរ។ 
កនុងករណីេនះ កលបរេិចឆទេនកនុងលិខិតែដលមនកលបរេិចឆទ ថ ពរេនះ តវ

កយជកលបរេិចឆទ ថ ពរស មប់លិខិតឯកជនែដល តវបនយកជ គត នេនះ។ 

ម  ៩.- អតថនយ័ៃនលខិិតយថភូត 
 “លិខិតយថភូត” ែដលកណំត់កនុង កមរដបបេវណី សំេ េទេលីលិខិតខងេ កម៖ 

ក -លិខិតយថភូតែដលកំណត់កនុងម ៣៣៦ (ករបេងកីតកិចចសនយេ យសំេណី 
និងសីករ) ម ៥១៦ (ករបេងីកតកិចចសនយលក់ទិញ) និងម ៨៦២ ( នុភពៃន 
ករចត់ែចងហុបូ៉ីែតក) ៃន កមរដបបេវណី សំេ េទេលីលិខិតែដល តវេធីេឡងីេ យ 
រករ ី ឬលិខិតឯកជនែដល រករចុីះនិេទទសថ លិខិតេនះមនភព តឹម តវ មចបប់ 

និងចុះកលបរេិចឆទ និងហតថេលខេ កយេពលខួនបញជ ក់ថ លិខិតេនះមនភព តឹម តវ
មចបប។់ បុ៉ែន ចំេពះលិខិតយថភូតែដលកណំត់កនុងម ៣៣៦ (ករបេងីកតកិចចសនយ

េ យសំេណី និងសីករ) និងម ៨៦២ ( នុភពៃនករចត់ែចងហុបូ៉ីែតក) ៃន កម
រដបបេវណី លិខិតែដលម នីមនសមតថកិចចេធីេឡងីេដីមបេីធីនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ី ក៏ជលិខិត
យថភូតែដរ។ 

ខ-លិខិតយថភូតែដលកំណត់កនុងម ៨៤៥ (ករត ងំៃនហុបូ៉ីែតក) ៃន កម
រដបបេវណី សំេ េទេលីលិខិតែដលម នីមនសមតថកិចចេធីេឡងីេដីមបេីធីនីតិវធីិៃនករចុះ
បញជ ី។ 

គ-លិខិតយថភូតែដលកំណត់កនុងម ១១៧២ (បុគគលែដលមិន ចកយជ
ក  ីជ ទ) ម ១១៧៣ (មតក សន៍េ យលិខិតយថភូត) និងម ១១៨១ 
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(បទបបញញតិពិេសសចំេពះមតក សន៍របស់ជនជតិែខមរែដលរស់េនបរេទស) ៃន កម
រដបបេវណី សំេ េទេលីលិខិតែដល តវបនេធីេឡងីេ យ រករ ីឬកុងស៊ុល មបញញតិ
ៃនម នីមួយៗ ខងេលីេនះ។ 

ម  ១០.- ករកណំត់ម នីទទួលបនទុកកិចចករ រករ ី
១-រដម នី កសួងយុតិធម៌ តវកំណត់ម នីទទួលបនទុកកិចចករ រករ ី ែដល តវទទួល

បនទុកកិចចករ រករជីបេ ះ សនន មត មវករចបំច់ េនកនុងអំឡុងេពលរហូតដលម់ន
ករកំណត់េផ ងេនកនុងចបប់  មិនេលីសពី ២ នក់ េនកនុងែដនសមតថកិចចៃន ដំបូង  កនុង
ចំេ មេច កម ពះ ជ ជញ  ឬឥស រជនជម នី ជករ ធរណៈ ែដលមនបទពិេ ធ
ករងរែផនកវស័ិយចបប់ និងមនសញញ ប តនីតិ សចប់ពីបរញិញ ប តេឡងីេទ។  

 ២-េច កមែដល តវបនកំណត់ថជម នីទទួលបនទុកកិចចករ រករ ី តវបនចត់ទុកថ 
មនេហតុៃនករ ដកហូតសមតថកិចចែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ ៃនម ២៧ (ករដកហូត
េច កមពីសមតថកិចចជំនំុជ មះ) ៃន កមនីតិវធីិរដបបេវណី ចំេពះេរ ងកែីដលខួនបនចត់ែចង
កិចចករ រករ។ី 

 ៣-ចំេពះ រករ ី និងមនទីរ រករែីដលបនែតង ងំ និងបេងីកតេឡងីមុនចបប់េនះ
តវបនមនសមតថកិចច បំេពញកចិចករ រករ ីសប ម កមរដបបេវណី កមនីតិវធីិរដបបេវណី 
និងចបប់ជធរមន។ 

ម  ១១.- សទិធិអំ ចរបសម់ នីទទួលបនទកុកិចចករ រករ ីជ ទ 
១-ម នីទទួលបនទុកកិចចករ រករ ី តវេធីកិចចកររបស់ រករ ី ែដលកំណត់កនុង កម

រដបបេវណី និងចបប់េនះ ដូចជករផល់េសចកបីញជ ក់េលលីកខនិកៈ ករេធីលិខិតយថភូត ជ ទ 
ជបេ ះ សនន។ 

២ -េដីមបេីធីលិខិតយថភូតែដលកំណត់កនុងម ៩ (អតថន័យៃនលិខិតយថភូត) ៃនចបប់
េនះ ម នីទទួលបនទុកកិចចករ រករ ី តវពិនិតយ និងបញជ ក់អតសញញ ណរបស់ភគីេ យ ក  ី
ឬសំបុ តកំេណីត ឬសបុំ តបញជ ក់កំេណីត េហយីេ កពីេនះ តវេធីករចត់ែចងែដលកំណត់កនុង
បកសរបស់ កសួងយុតិធម៌។ 

៣ -បុគគលែដលេ បី បស់េស របស់ម នីទទួលបនទុកកិចចករ រករែីដលបនកំណត់កនុង
កថខណទី១ ខងេលីេនះ តវបងព់នធ។ ចំណូលពនធេនះ តវបែងរចូលេទថវកិរដ។ 

៤ -ករបេងកីតលិខិតយថភូត ែដល តវបនេធេីឡងីេ យម នីទទួលបនទុកកិចចករ រករ ី
ករ បគល់ឯក រចមងែដលមនេសចកីបញជ ក់ ែដលមន នុភពដូចគន នឹងចបប់េដីមៃន 
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លិខិតយថភូត និងចំណុចចបំច់េផ ងេទ ត តវកំណត់េ យ បកសរបសរ់ដម នី កសងួ 
យុតិធម៌។  

៥- បក់ពនធ តវកំណតេ់ យ បកសអនរ កសងួរ ងរដម នី កសួងយុតិធម៌ និងរដម នី 
កសួងេសដកិចច និងហរិញញវតថុ។ 

ម  ១២.- ករ បកសជ ធរណៈ 
១ -ករ បកសជ ធរណៈែដលកំណត់កនុងកថខណទី២ ម ១៩១ (កមមសិទិធវតថុបត់) 

ៃន កមរដបបេវណី តវេធីេឡងី េ យ បធនប៉ុសនគរបលរដបលឃុ ំ សងក ត់ ែដលកំណត់កនុង
កថខណដែដលេនះ េ យវធីិបិទ បកសែដលសរេសរអំពី បេភទ និងលកខណៈៃនវតថុេរសី 
ពមទងំកលបរេិចឆទ និងទីកែនងែដលេរសីវតថុេនះេនកែនងបិទ បកសរបស់បុ៉សនគរបលេនះ។ 

២ -ករ បកសជ ធរណៈែដលកណំត់កនុងម ១២៨១ (ករជូនដំណឹងជ ធរណៈ 
និងករ សេ់ត ន) កថខណទី២ ៃនម ១២៩១ (ករេ ជីស ងំអនក គប់ គង) ម ១២៩៦ 
(ករជូនដំណឹងជ ធរណៈ និងករ ស់េត នចំេពះមច ស់បំណុល ជ ទ) ឬកថខណទី១ 
ៃនម ១២៩៧ (ករជូនដំណឹងជ ធរណៈ ែសងរកសនតិជន) ៃន កមរដបបេវណី 
តវេធីេឡងីេ យបិទ បកសរបស់តុ ករ និងករចុះកនុង ពឹតិប តរបស់ កសួងយុតិធម៌។ 

ម  ១៣.- សទិធិរបសក់មមសទិធិករៃនដី 
១ -ចំេពះកមមសិទិធេលីដី “ករេ បី បស់ និងករ ស័យផលវតថុែដលជកមមសិទធិ” ែដល

កំណត់កនុងម ១៣៨ (និយមន័យៃនកមមសិទិធ) ៃន កមរដបបេវណី តវរមួបញចូ លករេរ បចំ 
ឬករែកែ បេ យេសរនូីវ បេភទ និងរចនសមព័នធេដីមៃនដ ី សប មករេ បី បស់ែដលកមមសិទិធករ
ចង់េធី មករកំណត់ៃនចបប ់និងបទ នគតយុិតេផ ងេទ ត។ 

២- តវចត់ទុកជករែកែ បនូវ បេភទ ឬរចនសមព័នធេដមីៃនដី ចំេពះករអនុវតកថខណ
ទី១ ខងេលីេនះ មនករគស់ នដី ករកប់ៃ ពេឈ ីករ ដំំ េំលីដេីនះ ករចក់បំេពញដី 
ករឈូសព ងបភនំ ករជីកយកដីេចញ ករជីកអណូងែរ ៉ ឬកែនងយកថម ករេរ បចំ ឬករេធីឲយ
សងួតែដន រជិត ករេរ បចំដីកសិកមមេទជដី បជុំជន ករបេងកីតតំបន់ឧស ហកមម និងករបេងកីត
ទី ងំេ ងច ក ជ ទ។ 

ម  ១៤.- េភគៈ 
១-ចំេពះដីែដលប័ណសគំល់សិទធកិនក់ប់អចលនវតថុ ឬប័ណសំគល់សិទធិកនក់ប់

េ បី បស់ដីធី តវបនេចញ េ កពី តវអនុេ ម មបញញតិៃនចបប់ភូមិបលែដល តវបន
បកសឲយេ បីេ យ ពះ ជ កមេលខ នស/រកម/០៨០១/១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ 
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(តេទេ ថ “ចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១”) និងម ២៤២ (ករករពរេភគីអចលនវតថុែដល
មនប័ណសំគល់សិទធិកន់កប់) ៃន កមរដបបេវណី បញញតិៃន កមរដបបេវណី តវយកមកអនុវត
ចំេពះដីេនះ េ យចត់ទុកថេភគៈែដលប័ណសំគលស់ិទិធកន់កប់អចលនវតថុ ឬប័ណសគំល់
សិទធិកន់កប់េ បី បសដី់ធីេនះ តវបនេចញជកមមសិទិធ េលីកែលងែតបញញតិេនះមនភពផទុយ
នឹងលកខណៈេភគៈេនះ។ 

២ -បុគគលែដលទទលួករេចញប័ណសំគល់សិទធកិន់កប់អចលនវតថុ ឬប័ណសំគល់សិទធិ
កន់កប់េ បី បស់ដីធី ែដលកណំត់កនុងកថខណទី១ ខងេលេីនះ ឬអនុបបទនិករបស់
បុគគលេនះ ចបេងកីតសិទធិ បតយក  េ បី បស់ និង ស័យផល ឬសិទធិ បតិេភគ បតយក បន 
េ យអនុេ មេទ មបញញតិៃនកថខណទី១ ខងេលីេនះ។ 

ម  ១៥.- ករណីលទធកមមកមមសទិធិ 
១ -កនុងករណីែដលបុគគលែដលកំណត់កនុងកថខណទី២ ៃនម ១៤ (េភគៈ) ខងេលីេនះ  

បនេធីលទធកមមកមមសិទិធេលីដី េ យេយង មបញញតិៃនចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ សិទិធែដល តវ
បនបេងកីតេលីដីេនះ មុនេពលលទធកមមេនះ តវកយេទជសទិធិែដលយកកមមសិទធិេលដីីេនះ 
ឬដីដែដលជកមមវតថុៃនកមមសិទិធេនះមកេធីជកមមវតថុ។ 

២ -កនុងករអនុវត កមរដបបេវណី បសិនេបីបញអំពីអំឡុងេពលេកីតេឡីង ចំេពះសិទធិ
ែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ ខងេលីេនះ អំឡុងេពល តវគណន ចប់ពីេពលែដលសិទិធេនះ
តវបនបេងកីតជដំបូង។ បុ៉ែន ចំេពះ ជញ យុកលៃនលទធកមម អំឡុងេពលេនះ តវគណន 
ចប់ពីេពលែដលដីែដលនឹង តវបនេធីលទធកមមេនះ បនកយេទជកមមវតថុៃនកមមសិទិធ។ 

ម  ១៦.- អនរបបញញតិ 
បញញតិៃនម ៣៨ ( នុភពៃនសិទិធ បតយក ែដលមនអតិថភព ងំពីមុនកលបរេិចឆទៃន

ករអនុវត) បញញតិចប់ពីម ៤១ (អំឡុងេពលែដលសិទធិជួលរយៈេពលែវង ងំពីមុនកល

បរេិចឆទៃនករអនុវតមនអតថិភព) ដល់ម ៤៣ (អនរបបញញតិសីពីសិទិធេ បី បស់ និងសទិធិ

ស័យេន ែដល តវបនចុះបញជ ី) និងបញញតិចប់ពីម ៥៤ (ករធនកតពកិចច ងំពីមុន

កលបរេិចឆទៃនករអនុវត) ដល់ម ៥៧ (អំឡុងេពលែដលសិទិធេលីករបញច អំចលនវតថុមន

អតថិភព) ៃនចបប់េនះ តវយកមកអនុវតដូចគន ផងែដរ ចំេពះដីែដលប័ណសគំល់សិទិធកន់កប់

អចលនវតថុ ឬប័ណសំគល់សិទិធកន់កប ់ េ បី បស់ដីធី តវបនេចញេនមុនកលបរេិចឆទៃន

ករអនុវត។ 
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ម  ១៧.- អ ករ បក់ែដល តវបនក មិត ជ ទ 
១-អ ករ បក់ែដល តវបនក មិត ែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ ៃនម ៥៨៥ 

(ករក មិតករ បក)់ ៃន កមរដបបេវណី តវកំណត់េ យ បកសរបស់រដម នី កសួងយុតិធម៌ 

តឹមអ ចប់ពី ១០ (ដប់) ភគរយេទ ៣០ ( មសិប) ភគរយកនុង ១ (មួយ) ឆន ។ំ 

២-ចំេពះករ ពមេ ព ងអពីំករកណំត់ជមុននូវចំនួនៃនសំណង កនុងករណីមិនអនុវត

កតពកិចច កនុងកិចចសនយខចីបរេិភគែដលមនកមមវតថុជ បក ់ បសិនេបីផលែចកៃនចនួំន បក់សណំង

ករខូចខត ែដលបនកំណត់មុន េនះជមួយនឹង បក់េដីម េលីសពីអ ែដលកំណត់េ យ

បកសរបស់រដម នី កសួងយុតិធម៌ ភគែដលេលីសេនះ តវទុកជេមឃៈ។ 

៣ - បកសខងេលី ចកំណត់អ ែដលកំណត់កនុងកថខណទី២ ខងេលីបន តឹម

ទំហពីំ១,២ េទ ២ ដង ៃនអ ករ បក់ែដល តវបនក មិត ែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ 

ៃនម េនះ។ 

៤-កថខណទី៣ និងកថខណទី៤ ៃនម ៥៨៥ (ករក មិតករ បក)់ ៃន កម

រដបបេវណី តវយកមកអនុវតដូចគន ផងែដរ ចំេពះករណីកូនបំណុលែដលបនបង់ែផនកេលីស 

ែដលកំណត់កនុងកថខណទី២ ខងេលី។ 

 ៥ -បញញតិៃនកថខណទី២ និងកថខណទី៤ ខងេលី តវអនុវតចំេពះ បក់ធនសំណង

កនុងករណីបំពនកិចចសនយ េ យចត់ទុកថ បក់ធនេនះជករកំណត់ជមុននូវចំនួនៃន

សំណងកនុងក មតិៃនករអនុវតបញញតិៃនកថខណទី២ និងកថខណទី៤ ខងេលីេនះ។ 

៦-កនុងករណីមិនមនករសនយពិេសស មយួសីពី បកស់ំណងករខូចខតចំេពះករ

យតឺយ៉វកនុងករអនុវតកតពកិចច កនុងកិចចសនយខចបីរេិភគែដលមនកមមវតថុជ បក់ែដលភជ ប់ជមយួ

នឹងករ បក់ បញញតិៃនម េនះ និងម ៥៨៥ (ករក មិតករ បក់) ៃន កមរដបបេវណី 

តវអនុវតចំេពះ បក់សំណងករខូចខតចំេពះករយតឺយ៉វ េ យចត់ទុកថ បក់សំណង

ករខូចខតចំេពះករយតឺយ៉វេនះជករ បក់ កនុងក មិតៃនករអនុវតបញញតិៃនម េនះ និង

ម ៥៨៥ (ករក មិតករ បក)់ ៃន កមរដបបេវណីេនះ។ 
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ជពំូកទ៣ី 
ករចុះបញជនីីតបិគុគល 

ម  ១៨.- សមតថកិចចេលករចះុបញជ នីីតិបុគគល 
១-កិចចករែដលទក់ទងនឹងករចុះបញជ ីនីតិបុគគល តវសថិតេនេ កមសមតថកិចចរបស់ កសួង

យុតិធម៌។ 

២ -រដម នី កសួងយុតិធម៌ តវចត់ ងំម នីទទួលបនទុកកិចចករែដលទក់ទងនឹងករចុះ
បញជ ីនីតិបុគគល។ បញជ ីនីតិបុគគល តវរក ទុកេន កសួងយុតិធម៌។ 

ម  ១៩.- ែបបបទ និងទ មងៃ់នករចុះបញជ នីីតិបុគគល 
ែបបបទ និងទ មង់ៃនករចុះបញជ ីនីតិបុគគល តវកំណត់េ យ បកសរបស់រដម នី កសួង

យុតិធម៌។ 

ម  ២០.- ពកយសុចុំះបញជ នីីតិបុគគល 
១-ពកយសុចុំះបញជ ី តវេធីជ យលកខណ៍អក រ។ 

២-ចំណុចែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ ម ៥០ (ចំណុចែដល តវចុះបញជ ី) ៃន កម
រដបបេវណី តវសរេសរចូលេទកនុងពកយសំុ េហយីអនកតំ ងរបស់ ជីវកមម ឬមូលនិធិែដល
នឹង តវកយេទជនីតិបុគគល តវចុះបញជ ី។ ពកយសុំ តវសរេសរចូលផងែដរនូវចំណុចែដលកំណត់
កនុងកថខណទី១ ៃនម ៨៧ (ចំណុចែដល តវចុះបញជ ី នងិអំឡុងេពលចុះបញជ ី) ៃន កម
រដបបេវណី បសិនេបីជ ជីវកមមទទួលខុស តវមនក មិត ឬចំណុចែដលកំណត់កនុងកថខណ
ទី១ ៃនម ១០២ (ចំណុចែដល តវចុះបញជ ី និងអំឡុងេពលចុះបញជ ី) ៃន កមរដបបេវណី 
បសិនេបីជ ជីវកមមទទួលខុស តវគម នក មិត ឬចំណុចែដលកណំត់កនុងកថខណទី១ ៃន
ម ១១៥ (ចំណុចែដល តវចុះបញជ ី នងិអំឡុងេពលចុះបញជ ី) ៃន កមរដបបេវណី បសិនេបីជ
មូលនិធិ។ 

៣ -ពកយសុំ តវភជ ប់មកជមួយនូវលកខនិកៈ លិខិតអនុញញ តែដលេចញេ យ ថ បន័ែដល
មនសមតថកិចច តតពិនិតយ កនុងករណីជមូលនិធិ និងឯក រេផ ងេទ តែដលកំណត់េ យ បកស
របស់រដម នី កសួងយុតិធម៌។ 
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ម  ២១.- ករ បតិបតិករចុះបញជ  ី
ម នីែដលកំណត់កនុងកថខណទី២ ៃនម ១៨ (សមតថកិចចេលីករចុះបញជ ីនីតិបុគគល) 

ៃនចបប់េនះ មិន ច បតិបតិករចុះបញជ ីឲយនីតិបុគគល មួយបនេទ រហូតទល់ែត ចបញជ ក់
បនថ ពកយសុំេនះ តមឹ តវ ម កមរដបបេវណី និងបទ នគតិយុតេផ ងេទ ត។ 

ម  ២២.- ករចះុបញជចីេំពះករផសបូ់រ ជ ទ 
១- បសិនេបីមនករផស់បូរនូវចំណុចែដលបនសរេសរចូលេនេពលចុះបញជ ីនីតិបុគគល 

អនកតំ ងនីតិ បុគគល តវ ក់ពកយសុំចុះបញជ ីចំេពះករផស់បូរេនះ។ 
២ - បសិនេបនីីតិបុគគល តវបនរ ំ យ អនកជ មះបញជ ី តវ ក់ពកយសុំចុះបញជ ីែដលកំណត់

កនុងម ៧០ (ករចុះបញជ ីអំពីអនកជ មះបញជ ី និងកររ ំ យ) និងម ៨០ (ករចុះបញជ ីអំពី
ករបញច ប់ករជ មះបញជ ី) ៃន កមរដបបេវណី។ 
 ៣-ចំណុចែដល តវសរេសរចូលកនុងពកយសុំ និងឯក រែដល តវភជ ប់ជមួយនងឹពកយសុំ 
ស មប់ករ ក់ពកយសុែំដលកណំត់កនុងកថខណទី១ និងកថខណទី២ ខងេលីេនះ តវកំណត់
េ យ បកសរបស់រដម នី កសួងយុតិធម៌។ 

ម  ២៣.- ករបញជ ក់ 
១ -បុគគល ក៏េ យ ក៏ ចសុំឲយេធីករបញជ ក់ ចំេពះចំណុចែដលបនចុះ ឬមិនបន

ចុះេនកនុងបញជ ីនីតិបុគគលបនែដរ េ យ តវបងេ់ ហុ៊យ។ 
២-បុគគលែដលមនផល បេយជន៍ ចទមទរេមីលពកយសុ ំ និងឯក រភជ ប់ជមួយនឹង

ពកយសុំេនះបន េ យ តវបង់េ ហុ៊យ។ 

ម  ២៤.- ករណីេលកែលងចេំពះករចុះបញជ ទីី ន ក់ករ ខ 
េទះបីមនបញញតិៃនជំពូកទី២ (នីតិបុគគល) កនុងគនថីទី២ សីពីបុគគល ៃន កមរដបបេវណី

ក៏េ យ ករចុះបញជ ីែដល តវេធីេឡងីេនទី ងំៃនទី ន ក់ករក លៃននីតិបុគគល តវេធីេន
កសួងយុតិធម៌ េហយីមិនចបំច់ ក់ពកយសុំេដីមបចុីះបញជ ីេនទី ងំៃនទី ន ក់ករ ខៃន
នីតិបុគគលេទ រហូតដលេ់ពលមនករកំណតេ់ផ ងេ យចបប។់ 

ម  ២៥.- ករ បគលស់ទិធិឲយរដម នី កសងួយតិុធម ៌និងរដម នី កសងួ
េសដកិចច និងហរិញញវតថុ េធ បកស 

ទ មង់ៃនពកយសុំ និងបញេផ ងេទ តែដលចបំច់ស មប់ករចុះបញជ ីនីតិបុគគល តវ
កំណត់េ យ បកសរបសរ់ដម នី កសួងយុតិធម៌។  
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ចំនួនេ ហុ៊យ តវកំណត់េ យ បកសអនរ កសួងរ ងរដម នី កសួងយុតិធម៌ 
និងរដម នី កសួង េសដកិចច និងហិរញញវតថុ។ 

ជពំូកទ៤ី 
ករចុះបញជកីិចចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធ 

ម  ២៦.- សមតថកិចចេលករចះុបញជកីចិចសនយ ទពយសមបតបីិ បពនធ 
១ -កិចចករចុះបញជ ីកិចចសនយ ទពយសមបតបីិ បពនធ តវសថិតេនេ កមសមតថកិចច របស់រដម នី

កសួងយុតិធម៌។ 
២ -រដម នី កសួងយុតិធម៌ តវចត់ ងំម នីទទួលបនទុកកិចចករែដលទក់ទងនឹងករចុះ

បញជ ីកិចចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធ។ បញជ ីកិចចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធ តវរក ទុកេន កសួង
យុតិធម៌។ 

ម  ២៧.- ែបបបទ និងទ មងៃ់នករចុះបញជ កិីចចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធ 
ែបបបទ និងទ មង់ៃនករចុះបញជ ីកិចចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធ តវកំណត់េ យ

បកសរបស់រដម នី កសួងយុតិធម៌។ 

ម  ២៨.- ពកយសុចុំះបញជ កិីចចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធ    
១-ពកយសុចុំះបញជ ីកិចចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធ តវេធីរមួគន  និងជ យល័កខណ៍អក រ 

េ យបី បពនធ ឬេ យបុគគលែដលនងឹ តវេរ ប ពហ៍ពិពហ៍។ 

២-ពកយសុំ តវសរេសរចូលនូវេឈម ះ និង សយ នរបសអ់នក ក់ពកយសុំ កលបរេិចឆទ
ចុះកិចចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធ ខឹម រៃនកចិចសនយេនះ និងចំណុចេផ ងេទ តែដលកំណត់
េ យ បកសរបស់រដម នី កសួងយុតិធម៌។ 

៣ -ពកយសុំ តវភជ ប់មកជមួយនូវកិចចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធជ យល័កខណ៍អក រ 
និងឯក រេផ ងេទ តែដលកំណត់េ យ បកសរបស់រដម នី កសួងយុតិធម៌។ 

ម  ២៩.- ករ បតិបតិករចុះបញជ  ី
ម នីែដលកំណត់កនុងកថខណទី២ ៃនម ២៦ (សមតថកិចចេលីករចុះបញជ ីកិចចសនយ

ទពយសមបតិបី បពនធ) ៃនចបប់េនះ មិន ច បតិបតិករចុះបញជ ី ទពយសមបតិបី បពនធបនេទ 
រហូតទល់ែត ចបញជ ក់បនថ ពកយសុំេនះ តឹម តវ ម កមរដបបេវណី នងិបទ នគតិយុត
េផ ងេទ ត។ 
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ម  ៣០.- ករចះុបញជចីេំពះករផសបូ់រ ជ ទ 
១ - បសិនេបមីនករផស់បូរនូវចណុំចែដលបនចុះកនុងបញជ ីកចិចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធ 

បី បពនធ ឬបុគគលែដលនឹង តវេរ ប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយគន  តវ កព់កយសុំចុះបញជ ីចំេពះករ

ផស់បូរេនះ។ 

២- បសិនេបីបី បពនធបនរ ំ យ ពហ៍ពិពហ៍ ឬ បសិនេបីបុគគលែដលនឹង តវេរ ប

ពហ៍ពិពហ៍ជមួយគន បនរ ំ យកំជប់ពកយ បី បពនធ ឬបុគគលែដលនងឹ តវេរ ប ពហ៍ពិពហ៍

ជមួយគន េនះ តវ ក់ពកយលុបេចលករចុះបញជ ីកិចចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធជមួយគន ។ 

៣ -េទះបីមនបញញតិៃនកថខណទី២ ខងេលីេនះក៏េ យ ជនែដលបនកំណត់ខង 

េ កមេនះ ច ក់ពកយសុំលុបេចលករចុះបញជ ីកិចចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធែតឯកឯងបន 

បសិនេបីមនេហតុដូចតេទេនះ៖ 

ក- បសិនេបីសហព័ទធ មន ក់បន ប់ គឺ សហព័ទធែដលេនរស់។ 

ខ- បសិនេបីមនេសចកីសេ មចអំពីករែបងែចក ទពយសមបត ិ កនុង ល កម ឬ

លដីករ ំ យ ពហ៍ពិពហ៍ែដលបនចូលជ ថ ពរ គឺ អតីតសហព័ទធ មន ក់។ 

គ- បសិនេបីតុ ករបនសេ មចេសចកីអំពីករែបងែចក ទពយសមបតិ េ យករ

រ ំ យ ពហ៍ពិពហ៍េ យែផកេលីបញញតិៃនចបប់សីពីនីតិវធីិៃនេរ ងកីរដបបេវណីែដល

មិនែមនជបណឹង េហយីេសចកសីេ មចេនះចូលជ ថ ពរ គឺ អតីតសហព័ទធ មន ក់។ 

ឃ- បសិនេបីេហតុករណ៍ែដលរ ំ យកំជបព់កយ តវបនបញជ ក់េ យជក់ ក ់

េនកនុង ល កម ឬ លដីក ថ ពរ ែដលសេ មចអំពីករទមទរេ យែផកេលីេហតុករណ៍

រ ំ យកំជប់ពកយ គឺ ភគី មន ក់។ 

៤-ចំណុចែដល តវសរេសរចូលកនុងពកយសុំ និងឯក រែដល តវភជ ប់ជមួយនឹងពកយសុំ 

ស មប់ករ ក់ពកយសុំែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ និងកថខណទី២ ខងេលីេនះ តវកំណត់

េ យ បកសរបស់រដម នី កសួងយុតិធម៌។ 

ម  ៣១.- ករបញជ ក់ 
បុគគល ក៏េ យ ក៏ ចសុំឲយេធីករបញជ ក់ចំេពះចំណុចែដលបនចុះ ឬមិនបនចុះ

េនកនុងបញជ ីកិចចសនយ ទពយសមបតិបី បពនធបនែដរ េ យ តវបង់េ ហុ៊យ។ 
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ម  ៣២.- ករ បគលស់ទិធិឲយរដម នី កសងួយតុធិម៌ និងរដម នី កសងួ
េសដកិចច និងហរិញញវតថ ុេធ បកស 

ទ មង់ៃនពកយសុ ំករបញជ ក់ និងបញេផ ងេទ តែដលចបំច់ស មប់ករចុះបញជ ីកិចចសនយ
ទពយសមបត ិបី បពនធ តវកំណត់េ យ បកសរបស់រដម នី កសួងយុតិធម៌។ 

ចំនួនេ ហុ៊យ តវកំណត់េ យ បកសអនរ កសួងរ ងរដម នី កសួងយុតិធម៌ និងរដម នី
កសួងេសដកិចច និងហិរញញវតថុ។ 

ជពំូកទ៥ី 
អនរបបញញតិ 

ម  ៣៣.- ករអនុញញ តឲយអនីតជិន បកប ជីវកមម  
ករអនុញញ តឲយអនីតិជន បកប ជីវកមម េ យអនកមនអំ ចេមប ែដលបនេធីេឡងី 

មុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត តវចតទុ់កជករអនុញញ តឲយ បកប ជីវកមមេ យែផកេលីបញញតិ
ៃនកថខណទី១ ៃនម ២០ (អនីតិជនែដល តវបនអនុញញ តឲយ បកប ជីវកមម) ៃន កម
រដបបេវណី។ 

ម  ៣៤.- ករចត់ែចងអំពី ជីវកមម ឬមូលនិធែិដលមនអតថិភព ងំ
ពីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 

១ - ជីវកមមែដលមន ទពយសមបតិឯក ជមនតៃមមិនតិចជង ២០.០០០.០០០(ៃមភ ន) 
េរ ល េហយីែដលជ ជីវកមមមនេគលបំណងមិនទញយកចំេណញ ឬមូលនិធិែដលមន ទពយ
សមបតិឯក ជមនតៃម មិនតិចជង ២០០.០០០.០០០ (ពីររយ ន) េរ ល េហយីែដលជ
មូលនិធិមនេគលបំណងបេ មីផល បេយជន៍ ធរណៈេនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត តវ
េធី មនីតិវធីិែដលកំណត់ចប់ពីកថខណទី២ ខងេ កមេនះេទ។ បញញតិេនះ តវយកមក
អនុវតដូចគន ផងែដរ ចំេពះ ជីវកមមែដលមន ទពយសមបតិឯក ជមន តៃមតិចជង 
២០.០០០.០០០ (ៃមភ ន) េរ ល េហយីែដល តវនឹងនីតិបុគគល ជីវកមមទទួលខុស តវគម ន
ក មិត ែដលកំណត់កនុងម ១០១ (ករបេងីកត និងលកខនិកៈ) ៃន កមរដបបេវណី។ 

២-កនុងករណីែដល ជីវកមមែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ ខងេលីេនះ តវនឹងនីតិបុគគល
ជីវកមមទទួលខុស តវមនក មិតែដលកំណត់កនុងម ៨២ (ករបេងីកត និងលកខនិកៈ) 

ៃន កមរដបបេវណី អនកតំ ង ជីវកមមេនះ តវេធីឯក រែដលបញជ ក់អំពីចំណុចនីមួយៗ 
ែដលកំណត់កនុងកថខណទី២ ៃនម ដែដល និងចំណុចេផ ងេទ តែដលបនកំណតេ់ យ
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សមជិក េហយីចបំចម់នករទទួលេសចកីបញជ ក់ពី រករចំីេពះ ឯក រេនះ កនុងអំឡុងេពល 
៣ (បី) ែខចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

៣ -កនុងករណីែដល ជីវកមមែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ ខងេលីេនះ តវនឹងនីតិបុគគល
ជីវកមមទទួលខុស តវគម នក មិតែដលកំណត់កនុងម ១០១ (ករបេងីកត និងលកខនិកៈ) 

ៃន កមរដបបេវណី អនកតំ ង ជីវកមមេនះ តវេធីឯក រែដលបញជ ក់អំពីចំណុចនីមួយៗ 
ែដលកំណត់កនុងកថខណទី២ ៃនម ដែដល និងចំណុចេផ ងេទ តែដលបនកំណត់េ យ
សមជិក េហយីចបំចម់នករទទួលេសចកបីញជ ក់ពី រករចំីេពះឯក រេនះកនុងអំឡុងេពល 
៣  (បី) ែខ ចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

៤-កនុងករណីែដលមូលនិធិែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ ខងេលេីនះ តវនឹងនីតិបុគគល
មូលនិធិែដល កំណត់កនុងម ១១០ (ករបេងីកត និងលកខនិកៈ) ៃន កមរដបបេវណី អនកតំ ង
មូលនិធិេនះ តវេធីឯក រ ែដលបញជ ក់អំពីចំណុចនីមួយៗ ែដលកំណត់កនុងកថខណទី២ 
ៃនម ដែដល និងចំណុចេផ ងេទ តែដលបនកំណត់េ យអនកែដលបនេធីវភិគទន ទពយសមបតិ 
និង តវទទួលេសចកីបញជ ក់ពី រករចំីេពះឯក រេនះ េហយីចបំច់ ក់ជូនឯក រេនះ 
េទ ថ ប័នែដលមនសមតថកិចច តតពិនិតយ និងទទួលករអនុញញ តពីសំ ក់ ថ ប័នេនះ កនុង 
អំឡុងេពល ៣ (បី) ែខ ចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ បុ៉ែន បសិនេបីេឃញីថ ឯក រេនះ 
មនភពផទុយនឹង កមរដបបេវណី ឬបទ នគតិយុតេផ ងេទ ត ឬយល់េឃញីថចបំចស់ មប់ 
ផល បេយជន៍ ធរណៈេនះ ថ ប័នែដលមនសមតថកិចច តតពិនិតយ ចបំច់ តវបងគ ប់ឲយ 
ែកែ បឯក រេនះ។ 

៥ -ឯក រែដលកំណត់ចប់ពីកថខណទី២ ដល់កថខណទី៤ ខងេលីេនះ តវមន 
នុភពជលកខនិកៈ ចប់ពីេពលទទួលេសចកីបញជ ក់ពី រករ។ី 

៦- ជីវកមម ឬមូលនិធិែដល តវបនបេងកីតេឡងីេ យអនុ កឹតយ ឬេ យ បកស 
េនមុនកលបរេិចឆទ ៃនករអនុវត កនុងទំហៃំនករអនុវតចប់ពីកថខណទី២ ដល់កថខណទី៥ 
ខងេលីេនះ តវចត់ទុកថបនទទួល េសចកីបញជ ក់េ យ រករ ីឬករអនុញញ តេ យ ថ ប័ន
ែដលមនសមតថកិចច តតពិនិតយ េនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

ម  ៣៥.- ករចះុបញជ ី ជីវកមម ឬមូលនិធែិដលមនអតថិភព ងំពីមុន
កលបរេិចឆទៃនករអនុវត ជ ទ 

១-កនុងករណីែដលអនកតំ ង ជីវកមម ឬមូលនិធិែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ ៃន
ម ៣៤ (ករចត់ែចងអំពី ជីវកមម ឬមូលនិធិែដលមនអតថិភព ងំពីមុនកលបរេិចឆទៃន
ករអនុវត) ខងេលីេនះ បនទទួលេសចកបីញជ ក់ពី រករ ី ឬករអនុញញ តពីសំ ក់ ថ ប័ន
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ែដលមនសមតថកិចច តតពិនិតយ េ យេយង មបញញតិ ចប់ពីកថខណទី២ ដល់កថខណទី៤ 
ៃនម ដែដលេនះ ជីវកមម ឬមូលនិធិេនះចបំច់ តវចុះបញជ ីអំពីចំណុចខងេ កមេនះ 
េន កសួងយុតិធម៌ កនុងអំឡុងេពល ២ (ពីរ) សបហ៍៖ 

ក -ចំណុចែដលកំណតក់នុងម ៥០ (ចំណុចែដល តវចុះបញជ ី) ៃន កមរដបបេវណី។ 
ខ-ៃថង ែខ ឆន  ំ ទទួលេសចកីបញជ ក់ពី រករ ី ឬៃថង ែខ ឆន  ំ ែដលបនទទួលករ

អនុញញ តពីសំ ក់ ថ ប័នែដលមនសមតថកិចច តតពិនិតយ។ 
២-អំឡុងេពលែដលកណំត់កនុងកថខណទី១ ខងេលេីនះ តវគិតចប់ពីៃថងទទួលលិខិត

បញជ ក់អំពីេសចកីបញជ ក់ពី រករ ីឬៃថងែដលលខិិតអនុញញ តបនមកដល់។ 

ម  ៣៦.- បញជ ី ទពយសមបតិ ឬបញជ ី យនមសមជិក 
កនុងករណីែដល ជីវកមម ឬមូលនិធិែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ ៃនម ៣៤ (ករ

ចត់ែចងអំពី ជីវកមម ឬមូលនិធិែដលមនអតថិភព ងំពីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត) ៃន
ចបប់េនះ គម នបញជ ី ទពយសមបតិ ឬបញជ ី យនមសមជិកេទ ជវីកមម ឬមូលនិធិេនះ ចបំច់ តវ
េធីបញជ ីេនះេ យគម នករយតឺយ៉វ េនេ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត េហយី តវទុកបញជ ីេនះ
េនទី ន ក់ករនីមួយៗ។ 

ម  ៣៧.- បញញតិពិេសសអំពីេពលែដលនតិីបុគគល តវបនបេងកត 
កនុងករណីែដល ជីវកមម ឬមូលនិធិែដលកំណត់កនុងកថខណទី១ ៃនម ៣៤ (ករ

ចត់ែចងអំពី ជីវកមម ឬមូលនិធិែដលមនអតថិភព ងំពីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត) ៃន
ចបប់េនះ បនអនុវតនីតិវធីិែដលកណំត់ចប់ពីកថខណទី២ ដល់កថខណទី៤ ៃនម ដែដល 
និងេនកនុងម ៣៥ (ករចុះបញជ ី ជវីកមម ឬមូលនិធិែដលមនអតថិភព ងំពីមុនកលបរេិចឆទ
ៃនករអនុវត ជ ទ) ៃនចបប់េនះ មុនកលបរេិចឆទែដលកំណត់ កនុងបញញតិទងំេនះ ជីវកមម 
ឬមូលនិធិេនះ តវបនចត់ទុកថមននីតិបុគគលភពេ យ បតិសកមម ងំពីកលបរេិចឆទៃនករ
អនុវត។ 

ម  ៣៨.- នភុពៃនសទិធិ បតយក ែដលមនអតថិភព ងំពីមុនកល
បរេិចឆទៃនករអនវុត 

១-សិទិធ បតយក ែដលកណំត់កនុងគនថីទី៣ សីពី សិទធិ បតយក  ៃន កមរដបបេវណី េទះបីសិទធិ
បតយក េនះ បនេកីតេឡងីេនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតក៏េ យ កម៏ន នុភពដូចែដល
កំណត់កនុង កមរដបបេវណី គិតចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវតែដរ។ 
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២-សិទិធជួលរយៈេពលែវង ផលុបេភគ សិទធិេ បី បស់ សទិធិ ស័យេន ឬេសវភពេកីតពី
ករ ពមេ ព ង េ យែផកេលីចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ មុនេពល តវបនេធីវេិ ធនកមម េ យ
ែផកេលីបញញតិៃនម ៨០ (ករេធីវេិ ធនកមមេលីបញញតិមយួចំនួនៃនចបប់ភូមិបលឆន  ំ២០០១) 
ៃនចបប់េនះ តវចត់ទុកជសិទិធជួលអចិៃ នយ ៍ ផលុបេភគ សិទធិេ បី បស ់ សិទធិ ស័យេន 
ឬេសវភព េ យែផកេលី កមរដបបេវណី គិតចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ កនុងករណីេនះ 
អំឡុងេពលែដលសិទធិទងំេនះមនអតថិភព តវគណនចប់ពីៃថងែដល សទិធិេនះ តវបនបេងកីត
េ យែផកេលីចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ ។ 

ម  ៣៩.- ករកន់កប់ចលនវតថុ ងំពីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 
១- បសិនេបីជនែដលកន់កប់ចលនវតថុ ងំពីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត បំេពញ

លកខខណែដលកំណត់កនុងម ១៩៣ (លទធកមមេ យសុចរតិនូវកមមសិទិធេលីចលនវតថុ) ៃន កម
រដបបេវណី ជនេនះ តវទទួលសទិិធ ែដល ចអនុវតេលីចលនវតថុេនះេនកលបរេិចឆទៃនករ
អនុវត។ កនុងករណីេនះ បញញតៃិន កមរដបបេវណី តវយកមកអនុវត ចំេពះ នុភពៃនកិចចសនយ
េធីអនុបបទនកមមសិទធិ តឹមក មិតៃនករអនុវតម ១៩៣ (លទធកមមេ យសុចរតិនូវកមមសិទិធ
េលីចលនវតថុ) ៃន កមរដបបេវណីែតប៉ុេ ះ។ 

២-បញញតិៃនកថខណទី១ ខងេលេីនះ មិន តវ ងំកនុងករអនុវតបញញតិៃនម ១៩៤ 
(អនុបបទននូវវតថុ លួច ឬវតថុបត់) ៃន កមរដបបេវណី។ 

ម  ៤០.- ឧបគមន៍ ងំពីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 
១ -ជនែដលសថិតេនកនុង ថ នភពែដល ចេធីលទធកមមេលីកមមសិទធិ េបីេយង មបញញតិ

ៃនម ១៩៨ (ករជប់គន  ករ យ ចបល់គន ៃនចលនវតថុ) ឬម ១៩៩ (ករែកៃចន
ចលនវតថុ) ៃន កមរដបបេវណី ងំពីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត តវចត់ទុកជមច ស់កមមសទិិធ
ឯកតជន ឬមច ស់ៃនកមមសិទធិអវភិគ េ យេយង មបញញតិៃន កមរដបបេវណី គិតចប់ពីកល
បរេិចឆទៃនករអនុវត។ បុ៉ែន បញញតិេនះ មិន ងំសិទធិែដលតតិយជនបនេធីលទធកមមេ យ តឹម តវ
េឡយី។ 
 ២-ជនែដលបត់បង់សិទធិ េ យ រអនុវត មបញញតិៃនកថខណទី១ ខងេលីេនះ 

ចទមទរ បក់សំណង េ យេយង មបញញតិៃនម ២០១ (ឧបគមន៍ និងសិទធទិមទរ

បក់សំណង) ៃន កមរដបបេវណី។ 
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ម  ៤១.- អំឡងុេពលែដលសទិធិជួលរយៈេពលែវង ងំពីមុនកល
បរេិចឆទៃនករអនវុត មនអតថិភព 

 ចំេពះសិទធជួិលរយៈេពលែវងែដល តវបនបេងកីតេឡងី ងំពីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 

េ យែផកេលីចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ េហីយែដលអំឡុងេពលេនសល់មនេលីសពី ៥០ 

( សិប) ឆន  ំ េនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត េទះបីមនបញញតិៃនម ២៤៧ (អំឡុងេពល

ែដលសិទិធជួលអចិៃ នយ៍មនអតិថភព) ៃន កមរដបបេវណីក៏េ យ ក៏សិទិធេនះ តវមនអតថិភព

កនុងអំឡុងេពលែដលបនកំណត់េ យករ ពមេ ព ងែដរ។ បុ៉ែន ចំេពះសិទធជួិលរយៈេពលែវង

ែដលអំឡុងេពលេនសល់ មនេលសីពី ៩៩ (េកសិប បបួំន) ឆន  ំ វញិ អំឡុងេពលែដលសិទធិ

េនះមនអតថិភព តវកំណត់ជ ៩៩ (េកសិប បបួំន) ឆន  ំចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

ម  ៤២.- ផលបុេភគែដល តវបន ក់ធន ៉ ប់រង 
ចំេពះផលុបេភគែដល តវបនបេងកីតេឡងី េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតេ យែផក

េលីចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ េហយីវតថុែដលជកមមវតថុៃនផលុបេភគេនះបន ក់ធន ៉ ប់រង 

កនុងករណីែដលកមមវតថុេនះ តវវនិស េ យករណី បធនសកិ កនុងអំឡុងេពលៃនករធន ៉ ប់រង

េ យបុព ភ ធន ៉ ប់រងែដលបនបង់េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត េហយីេបីកមមសិទិធករ 

ឬផលុបេភគីបនទទួលៃថធន ៉ ប់រង េនះភគមីខ ងេទ ត ចទមទរ ឲយជួសជុល ឬ ងសង់

េឡងីវញិនូវវតថុែដលជកមមវតថុេនះ េ យយកៃថធន ៉ ប់រងេនះបន េទះបីេនេ កយ 

កលបរេិចឆទៃនករអនុវតក៏េ យ។ 

ម  ៤៣.- អនរបបញញតិសពីីសទិធិេ ប បស ់និងសទិធិ សយ័េន ែដល តវ
បនចុះបញជ  ី

បសិនេបីសទិិធេ បី បស ់ ឬសិទធិ ស័យេន ែដល តវបនបេងកីតេ យែផកេលីចបប់

ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ តវបនចុះបញជ ី េ យែផកេលីបញញតិៃនកថខណទី៣ ម ១២០ 

ៃនចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ ែដល តវយក មកអនុវត េ យេយង មបញញតិៃនម ១៣៩ 

ៃនចបប់ដែដល េទះបីមនបញញតិៃនម ២៧៧ (លកខខណ ត ងំៃនសិទិធេ បី បស់ និង

សិទិធ ស័យេន) ៃន កមរដបបេវណីក៏េ យ េហយីេទះបីមិនេ បី បស់ ឬ ស័យេន 

ជក់ែសងក៏េ យ ក៏សិទធិេនះ ចត ងំចំេពះតតិយជនបនែដរ។ 
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ម  ៤៤.- អនរបបញញតិសពីីករ បកស់មស 
១-បញញតិៃនម ៣១៩ (ករ បកស់មស) ៃន កមរដបបេវណី មិន តវយកមកអនុវត

េឡយីចំេពះករ បក់ែដលបនេកីតេឡងីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

២-ចំេពះករអនុវតកថខណទី២ ៃនម ៥៨៦ (េពលេវ ៃនករបង់ករ បក ់ និង

ករ បកស់មស ែដលកំណត់េ យចបប់) ៃន កមរដបបេវណី តវអនុេ ម មបញញតិៃន

កថខណទី១  ខងេលីេនះ។ 

ម  ៤៥.- អនរបបញញតិសពីីករមិនអនុវតកតពកិចច 
១- បសិនេបីបុគគលែដលបនទទួលបនទុកកតពកិចច ងំពីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 

មិនអនុវតកតពកិចចរបស់ខួន េនេ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត បុគគលេនះ តវទទួលខុស តវ
ចំេពះករមនិអនុវតកតពកិចចេនះ េ យេយង មបញញតិៃន កមរដបបេវណី។ 

២-បញញតិៃនកថខណទី១ ខងេលេីនះ តវយកមកអនុវតដូចគន ផងែដរ កនុងករណីែដល
មច ស់បំណុល បែកកមិនទទួលនូវករអនុវតកតពកិចច ឬមិន ចទទួលករអនុវតកតពកិចចបន។ 

៣ -កនុងករណីែដលកតពកិចចៃនកិចចសនយែដលបនេធីេឡងីេនមុនកលបរេិចឆទៃនករ
អនុវត តវបនអនុវត េនេ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត បញញតិសីពីករទទួលខុស តវកនុង
ករធន េនកនុង កមរដបបេវណី តវយកមកអនុវតចំេពះករអនុវតកតពកិចចេនះ។ 

ម  ៤៦.- អនរបបញញតិសពីីបញញតិពិេសសអពីំកតពកិចចជ បក ់
កនុងករណីែដលបុគគលទទលួបនទុកកតពកិចចែដលមនេគលបណំងឲយសងជ បក់ 

មិនបនអនុវតកតពកិចចេនះ ងំពីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតេទ បញញតិៃនម ៣៩៩ 
(បញញតិពិេសសអំពីកតពកិចចជ បក់) ៃន កមរដបបេវណី តវយកមកអនុវត ចំេពះចំនួន
ទឹក បក់ែដលជសំណងៃនករខូចខតែដលេកតីេឡងីេនេ កយកល បរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

ម  ៤៧.- អនរបបញញតិសពីីករទូទត់ 
១ -េទះបីកតពកិចចបនេកីតេឡងីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតក៏េ យ ក៏ ចរចួផុតពី

កតពកិចចេនះេ យករទូទត់ េ យេយង មបញញតៃិន កមរដបបេវណីបនែដរ។ 
២ -កនុងករណីែដលកតពកិចចទងំសងខង សបនឹងលកខខណទូទត់េទវញិេទមក ងំពី

មុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត នុភពៃនកររលត់កតពកិចចេ យករទូទត់ តវេកីតេឡងី
េ យ បតសិកមម មកដល់ តឹមកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 
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ម  ៤៨.- អនរបបញញតិសពីី ជញ យកុលៃនកររលំត់សទិធិ 
១ -បញញតិសីពី ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទិធេនកនុង កមរដបបេវណី តវយកមកអនុវត 

ចំេពះសិទធិេលីបំណុលែដលមិនទន់រលត់េ យ ជញ យុកល មុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

២-េទះបីមនបញញតិៃនកថខណទី១ ខងេលីក៏េ យ បសនិេបីអំឡុងេពល ជញ យុកល
ៃនកររលំត់សិទធិែដលបនចប់េផីមគិតមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតែវងជងអំឡុងេពល
ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទិធេលីបំណុល ែដលកំណត់កនុង កមរដបបេវណី សិទធិេលីបំណុលេនះ 

មិន តវផុត ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិ រហូតដល់េពលផុតអំឡុងេពល ជញ យុកលៃនកររលំត់
សិទិធែដលបនកំណត់េ យចបប់ ឬបទ នគតិយុតកនងមក។ បុ៉ែន កនុងករណីែដលអំឡុងេពល
ជញ យុកលែដលេនសល់េនះ ែវងជង ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទិធេលីបំណុលែដលកំណត់

កនុង កមរដបបេវណី េ យគណនចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត េនះបញញតិៃន កមរដបបេវណី 
តវយក មកអនុវត េ យគណនចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវតេនះេទ។ 

៣ -ចំេពះសទិធិែដលគម នកណំត់អំឡុងេពល ជញ យុកលៃនកររលំត់សទិធិ បញញតិសីពី
ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលីបណុំលេនកនុង កមរដបបេវណី តវយកមកអនុវតេ យគណន

ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

ម  ៤៩.- េពលចបេ់ផមករអនុវតបញញតិសពីីករផក ជញ យកុល 
និងករបងង់ករសេ មច ជញ យកុល 

កនុងករណីែដលបញញតិៃនម ៤៨ (អនរបបញញតិសីពី ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទិធ) 

ខងេលីេនះ តវយកមកអនុវត បញញតិសពីីករផក ជញ យុកល និងករបងង់ករសេ មច
ជញ យុកល េនកនុង កមរដបបេវណី តវយក មកអនុវតចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

ម  ៥០.- ករអនុវតដូចគន ចេំពះអឡំងុេពលែដលចបប់បនកំណត់ 
បញញតិៃនម ៤៨ (អនរបបញញតិសីពី ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទិធ) និងម ៤៩ 

(េពលចប់េផីមករអនុវតបញញតិសីពីករផក ជញ យុកល និងករបងង់ករសេ មច ជញ យុកល) 

ខងេលីេនះ តវយកមកអនុវត ដូចគន ផងែដរ ចំេពះអំឡុងេពលែដលចបប់បនកំណតែ់ដលគម ន
លកខណៈជអំឡុងេពលៃន ជញ យុកល។ 

ម  ៥១.- អនរបបញញតិសពីីកិចចសនយខចីបរេិភគេ យភជ ប់ករ បក់ 
កនុងករណីែដលអនកខចីៃនកិចចសនយខចីបរេិភគេ យភជ ប់ករ បកែ់ដល តវបនបេងកីតេឡងី 

េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត បនទទួលមរណភព េនេ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 
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បញញតិៃន កយខណទី២ ៃនម  ៦១ ៃន កឹតយ-ចបប់ េលខ៣៨ ក.ច ចុះេនៃថងទ២ី៨ ែខតុ  

ឆន ១ំ៩៨៨ សីពីកិចចសនយ និងករទទួលខុស តវេ កកិចចសនយ (តេទេ ថ “ កឹតយ-ចបប់ 

េលខ៣៨ ក.ច”) មិន តវយកមកអនុវតេឡយី។ 

ម  ៥២.- អនរបបញញតិកនងុករណីែដលវតថុជួលមនវិករៈ 
១-កនុងករណីែដលភតិសនយែដលបនេធីេឡងីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត េនែតមន

អតថិភពេ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវតេនះ បញញតិៃនម ៦០៥ (ករទទួលខុស តវរបស់

ភតិបតីចំេពះវកិរៈៃនវតថុជួល) ៃន កមរដបបេវណី តវយកមកអនុវតចំេពះភតិសនយេនះ។ 

កនុងករណីេនះ បសិនេប ី អំឡុងេពលែដលកណំត់កនុង កថខណទី៦ ៃនម ៦០៥ (ករទទួល

ខុស តវរបស់ភតិបតីចំេពះវកិរៈៃនវតថុជួល) ៃន កមរដបបេវណី បនចប់េផមីមនដំេណីរករមុន

កលបរេិចឆទៃនករអនុវត អំឡុងេពលេនះ គឺ ១ (មួយ) ឆន  ំ េ យគណនចប់ពីកលបរេិចឆទ 

ៃនករអនុវត។ 

២ -បញញតិៃនកថខណទី១ ខងេលីេនះ មិន តវយកមកអនុវតេឡីយ ចំេពះករណីែដល

អំឡុងេពល ១ (មួយ) ឆន  ំ ែដលកណំត់កនុងកថខណទី៦ ៃនម ៦០៥ (ករទទួលខុស តវ

របស់ភតិបតីចំេពះវកិរៈៃនវតថុជួល) ៃន កមរដបបេវណី បនកនងផុត ១ (មួយ) ឆន  ំ មុនកល

បរេិចឆទៃនករអនុវត។  

ម  ៥៣.- អនរបបញញតិសពីីេសចកីចេ មនេ យឥតេហតុ 
បញញតិៃនម ៧៤១ (ករផល់ វកលិកេ យមូលេហតុខុសចបប់) ៃន កមរដបបេវណី 

តវយកមកអនុវតផងែដរ ចំេពះេសចកីចេ មនីេ យឥតេហតុែដលបនេកីតេឡងី មុនកល
បរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

ម  ៥៤.- ករធនកតពកិចច ងំពមុីនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 
១-េទះបជីសិទធិ បតេិភគ បតយក ែដលកំណត់កនុង កមរដបបេវណី បនេកីតេឡងីេនមុន

កលបរេិចឆទៃនករអនុវតក៏េ យ ក៏សិទធិ បតិេភគ បតយក េនះ មន នុភពដូចែដលកំណត់

កនុង កមរដបបេវណីែដរ េនេ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

២-សិទធិេលកីរបញច  ំឬហុបូ៉ីែតក េ យែផកេលីចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ តវចត់ទុកថ

ជសិទធិេលកីរបញច  ំ ឬហុបូ៉ីែតក េ យែផកេលី កមរដបបេវណី េនេ កយកលបរេិចឆទៃនករ

អនុវត។ 
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៣ -ករបញច សំិទិធែដល តវបនបេងកីតេឡងី េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត េហយីែដល

ចត ងំចំេពះកូនបំណុលទី ៣ ឬតតិយជនេផ ងេទ ត ងំពីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 

ក៏ ចត ងំចំេពះកូនបំណុលទី ៣ ឬតតិយជនេផ ងេទ តេ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវតបន

ែដរ។ 

៤-ករបញច ចំលនវតថុ េ យែផកេលី កឹតយ-ចបប់ េលខ៣៨ ក.ច តវចត់ទុកថជសិទិធ

េលីករបញច  ំេ យែផកេលី កមរដបបេវណី េនេ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

ម  ៥៥.- ករចត់ែចងអំពីករ ក់ធន 
១ -ករ ក់ធន េ យែផកេលីចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ តវចត់ទុកជហុីបូ៉ែតក 

េ យែផកេលី កមរដបបេវណី េ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

២-ករចុះបញជ ីអំពីករ ក់ធន តវចត់ទុកជករចុះបញជ ីហុបូ៉ីែតកែដល តវបនចត់ទុក 

េ យេយង មបញញតិៃនកថខណទី១ ខងេលីេនះ។ បុ៉ែន បញញតិេនះមិន ងំភគីកនុងករចុះ

បញជ ីហុបូ៉ីែតក េ យលុបេចលករចុះបញជ ីអំពីករ ក់ធន។ 

៣ -មច ស់សទិធិេលីករ ក់ធន តវ បគល់នូវប័ណកមមសិទធិេទអនកបេងកីតវញិភមេ កយ

កលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

ម  ៥៦.- ករចត់ែចងអំពីកិចចសនយបេងកតសទិធិ បតិេភគ បតយក ែដល
មិនទន់ចុះបញជ  ី

១ -កនុងករណីេធីកិចចសនយបេងកីតសិទធិេលីករបញច  ំ េ យលខិិតយថភូតែដលបនកំណត់

េនកនុងម ២០៧ ៃនចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ េហយីវតថុែដលជកមមវតថុៃនសិទធិេលីករបញច េំនះ 

តវបន បគល់រចួ ែតមនិទន់ចុះបញជ ី េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតេទ នុភពៃនសិទិធេលី

ករបញច េំនះ តវេកីតេឡីង ងំពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

២-កនុងករណីេធីកិចចសនយបេងកីតហុបូ៉ីែតក េ យលិខិតយថភូតែដលបនកំណត់េនកនុង

ម ២០១ ៃន ចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ ែតមិនទន់ចុះបញជ ីេនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតេទ 

នុភពៃនហុបូ៉ីែតកេនះ តវ េកីតេឡងី ងំពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

៣ -កនុងករណីេធីកិចចសនយបេងកីតសទិធិេលីករ កធ់ន េ យលិខិតយថភូតែដលកំណត់ 

កនុងម ២២០ ៃនចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ ែតមិនទន់ចុះបញជ ី េនមុនកលបរេិចឆទៃនករ

អនុវតេទ តវចត់ទុកថេធីកិចចសនយ បេងកតីហុបូ៉ីែតក េនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 
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៤- បសិនេបីហុបូ៉ីែតកែដលកំណត់កនុងកថខណទី៣ ខងេលីេនះ តវបនចុះបញជ ី មច ស់

បំណុលហុបូ៉ីែតក តវ បគល់ប័ណកមមសិទធិេទអនកបេងកីតវញិ។ 

ម  ៥៧.- អំឡងុេពលែដលសទិធិេលករបញច អំចលនវតថុ មនអតថិភព 
ចំេពះករបញច អំចលនវតថុែដល តវបនបេងកីតេឡងី េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 

េហយីែដលអំឡុងេពលេនសល់ ែដលសិទធិេលីករបញច េំនះមនអតថិភព មនេលសីពី ៥ ( ប)ំ 

ឆន  ំ េនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត េនះអំឡុងេពលែដលសទិិធេនះមនអតថិភព តវកំណត់ជ ៥ 

( ប)ំ ឆន  ំគិតចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត ។ 

ម  ៥៨.- ករកណំត់ករធនបំណុលអែណត កល 
កនុងករណីេធីកិចចសនយធនបំណុលអែណត េ យមិនកំណត់ទំនក់ទំនងគតិយុតជ

និរនរ ៍ែដលជមូល នៃនករេកីតកតពកិចចចមបង េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត បក់េដីមៃន

សិទិធេលីបំណុលែដល តវបនធន េ យកិចចសនយធនបំណុលអែណតេនះ តវកំណត់ជ ថ ពរ 

េនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

ម  ៥៩.- ករបត់ខួនរបសស់ហព័ទធ 
កនុងករណីមនពកយសុំឲយ បកសអំពីករបត់ខួនរបស់សហពទ័ធ ែដលបនេធីេឡងីេ យ

ែផកេលបីញញតិៃន ម ១០ ៃនចបប់សីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រែដល តវបន បកសឲយេ បី

េ យ កឹតយេលខ ៥៦ ក. ចុះេន ៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ១ំ៩៨៩ (តេទេ ថ “ចបប់សីពី

ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រ”) េនមុនកលបរេិចឆទ ៃនករអនុវត ករ បកសអំពីករបត់ខួនេនះ 

តវអនុេ មេទ មកិចចករែដលបនេធីពីមុនមក។ 

ម  ៦០.- អនរបបញញតិសពីីករ បកសផ យជ ធរណៈអពំី ពហពិ៍ពហ ៍
ករ បកសផ យជ ធរណៈ ែដលបនេធីេឡងីេ យែផកេលីបញញតិចប់ពីម ១១ 

ដល់ ម ១៣ ៃនចបបស់ីពី ពហ៍ពពិហ៍ និង គ រ េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 

តវចត់ទុកថជករជូនដំណឹងជ ធរណៈែដលកំណត់កនុងម ៩៥៥ (ករ ក់ពកយសុំ

េរ ប ពហ៍ពិពហ៍ និងករចុះបញជ ី ពហ៍ពិពហ៍) ៃន កមរដបបេវណី។ 
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ម  ៦១.- អនរបបញញតិសពីីករបឹងជំទស ់និងករបឹងទសមិ់នឲយេរប
ពហពិ៍ពហ ៍

ករបឹងជំទស់ និងករបឹងទស់មិនឲយេរ ប ពហ៍ពិពហ៍ កនុងករណីែដលកណំត់កនុង

ម ៦០ (អនរបបញញតិ សីពីករ បកសផ យជ ធរណៈអំពី ពហ៍ពិពហ៍) ខងេលីេនះ 

តវអនុេ ម មកិចចករែដលបន េធីពីមុនមក។ 

ម  ៦២.- អនរបបញញតិសពីីករលបុេចល ពហពិ៍ពហ ៍ជ ទ 
១ -េទះបី ពហ៍ពិពហ៍ែដលបនេធីេឡីង េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត ច តវ

បន បកសជេមឃៈបន េ យេយង មបញញតិចប់ពីម ២១ ដល់ម ២៦ ៃនចបប់
សីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រ ក៏េ យ បសិនេបី ពហ៍ពិពហ៍េនះ មិន ចលុបេចលបន 
េ យេយង មបញញតិចប់ពីម ៩៥៩ (ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍) ដល់ម ៩៦៣ 
(ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ េ យករឆេបក ឬករគំ ម) ៃន កមរដបបេវណីេទ ពហ៍-
ពិពហ៍េនះមិន ច តវបន បកសជេមឃៈបនេឡយី។ 

២-េទះបី ពហ៍ពិពហ៍បនេធីេឡងី េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតក៏េ យ បសិន
េបីមនេហតុែដលកំណត់ចប់ពីម ៩៤៨ ( យុ គប់លកខណៈេរ ប ពហ៍ពិពហ៍) ដល់
ម ៩៥៤ (ករេរ ប ពហ៍ពិពហ៍ របស់ជនេនេ កម ពយបលទូេទ) ៃន កម
រដបបេវណី ពហ៍ពិពហ៍េនះ ចលុបេចលបន េ យែផកេលីបញញតិចប់ពីម ៩៥៩ 
(ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍) ដល់ម ៩៦៣ (ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ េ យករ
ឆេបក ឬករគំ ម) ៃន កមរដបបេវណី។ កនុងករណីេនះ ចំេពះ ពហ៍ពិពហ៍ែដលភគីរចួខួន
ពីករគំ ម េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត ែតមិនទន់កនងផុតអំឡុងេពល ៦ ( បមួំយ) ែខ 
គិតពីេពលរចួខួនពីករគំ ម េនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត េទះបីមនបញញតិៃនកថខណទី២ 
ម ៩៦៣ (ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ េ យករឆេបក ឬករគំ ម) ៃន កមរដបបេវណី 
ក៏េ យ ភគីេនះ ចលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍បនេ យ យកករគំ មមកជមូលេហតុ 
រហូតដល់អំឡុងេពល ៦ ( បមួំយ) ែខ កនងផុត គិតពីេពលែដលភគីេនះបនរចួខួនពីករ
គំ ម។ 

៣ -កនុងករណីែដលជនពក់ព័នធនឹងផល បេយជន៍ េ កពជីនែដលកំណត់កនុងម ៩៦០ 
(ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ែដលមិន តឹម តវ មចបប់ ជ ទ) ៃន កមរដបបេវណី បន ក់
ពកយសុ ំ បកសេមឃភពៃន ពហ៍ពិពហ៍ េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតេ យែផកេលី
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បញញតិៃនម ២៦ ៃនចបប់សីពី ពហ៍ពិពហ៍ នងិ គ រ ជនពក់ព័នធនឹងផល បេយជន៍េនះ 
ក៏មនលកខណសមបតជិេដីមេចទៃនបណឹងេនះ េ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវតែដរ។ 

ម  ៦៣.- អនរបបញញតិសពីីមូលេហតុៃនករែលងលះគន  
១-កនុងករណីែដលេហតុែដលបនេកីតេឡងី េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត តវនឹង

មូលេហតុៃនករែលងលះគន ែដលកំណត់កនុងម ៩៧៨ (មូលេហតុៃនករែលងលះគន ) ៃន កម
រដបបេវណី បី ឬ បពនធ ច ក់ពកយបណឹងសុំែលងលះគន បន។ 

២-ចំេពះបណឹងសុំែលងលះគន ែដលបន ក់មុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត បី បពនធ ក៏
ចែលងលះគន បនែដរ បសិនេបីមនមូលេហតុែដលកំណត់កនុងម ៣៩ ៃនចបប់សីពី
ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រ។ កនុងករណីេនះ បញញតិៃនកថខណទី២ និងកថខណទី៣ ៃន

ម ៩៧៨ (មូលេហតុៃនករែលងលះគន ) ៃន កមរដបបេវណី តវយកមកអនុវតដូចគន ផង
ែដរ។ 

ម  ៦៤.- អនរបបញញតិសពីីនីតិវិធីែលងលះគន  
១-ករ ក់ពកយសុំែលងលះគន េទ កម បឹក ឃុ ំ សងក ត់ និងករបញជូ នសំណំុេរ ងែដល

បនេធីេឡងីេ យ កម បឹក ឃុ ំ សងក ត់េទតុ ករ េ យែផកេលីបញញតិៃនម ៤២ ៃន
ចបប់សីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រ េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត តវចតទុ់កថ បនេធី
េឡងីេ យែផកេលីបញញតិៃនកថខណទី២ ៃនម ៩៨២ (បណឹងៃនករែលងលះគន ) ៃន កម
រដបបេវណី។ 

២-ករចត់វធិនករបេ ះ សននែដលបនេធីេឡងី េ យែផកេលីបញញតៃិនម ៤៤ 
ៃនចបប់សីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រ េ យតុ ករែដលបនទទួលពកយបណឹង  េនកល
បរេិចឆទៃនករអនុវត តវចត់ទុកជករចត់ែចងរក ករពរែដលបនេធីេឡីង េ យែផកេលី
បញញតិៃនម ៩៨៣ (ករចត់ែចងរក ករពរ) ៃន កមរដបបេវណី។ 

៣ -កនុងករណីែដល បពនធស មលកូន េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត ឬមនៃផទេពះ 
េនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត បីមិន ចសុំែលងលះគន  កនុងអំឡុងេពល ១ (មួយ) ឆន  ំ េ កយ
កំេណីតកូនេនះបនេឡយី។ បសនិេបី បពនធស មលកូនកនុងអំឡុងេពល ៣០០ (បីរយ) ៃថង 
គិតចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវតេនះ តវសនមតថ បពនធ េនះមនៃផទេពះ េនកលបរេិចឆទៃន
ករអនុវត។ 
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ម  ៦៥.- ករសនមតបិតុភព ជ ទ 
១-ករសនមតបិតុភព និងករបដិេសធនូវបិតុភពែដលបនេកីតេឡងីេ យជនែដល តវ

បនសនមតថជឪពុកជ ទ ចំេពះកូនែដលបនេកីតេនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត តវ
អនុេ ម មកិចចករែដលបនេធីពីមុនមក។ 

២-េទះបីមនបញញតិៃនកថខណទី១ ខងេលីេនះក៏េ យ កូនែដលបនេកីតមុនកល
បរេិចឆទ ៃនករអនុវត ច កព់កយបងឹបដិេសធបិតុភពបន េ យែផកេលីបញញតិៃនម ៩៩១ 
(បណឹងបដិេសធបិតុភព ពីកូន) ៃន កមរដបបេវណី ចំេពះជនែដល តវបនសនមតថជឪពុក។ 
បុ៉ែន ករសនមតបិតុភពកនុងករណីេនះ តវអនុេ ម មកិចចករែដលបនេធីពីមុនមក។ 

៣ -េទះបីមនបញញតិៃនកថខណទី១ ខងេលីេនះក៏េ យ ចំេពះលកខណសមបតិរបស់ជន
ែដល ច ក់ពកយបឹងបដិេសធបិតុភពបន េនេ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត តវអនុេ ម
មបញញតិៃន កមរដបបេវណី។ ប៉ុែន កនុងករណីែដលទយទរបស់ជនែដល តវបនសនមតថជ

ឪពុក បន ក់ពកយបឹងបដិេសធបិតុភពស មប់ជនេនះ េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 
េ យែផកេលីបញញតិៃនម ៨៧ ៃនចបប់សីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រ ទយទេនះ ចរក
បននូវបណឹងេនះ ស មបជ់នែដល តវបនសនមតថជឪពុក េ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត
បនែដរ។ 

ម  ៦៦.- ករទទួល គ លេ់ យបងខំ 
១-កនុងករណីែដលជនែដលបនកយេទជនីតិជន េលីសពីអំឡុងេពល ២ (ពីរ) ឆន  ំ

េនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត បនដឹងជដំបូងថជឪពុកកនុងអំឡុងេពល ១ (មួយ) ឆន  ំ មុន
កលបរេិចឆទៃនករអនុវត ជនេនះ ចបឹងទមទរឲយទទួល គ ល់ េ យែផកេលីបញញតិៃន កម
រដបបេវណីបន កនុងអំឡុងេពល ១ (មួយ) ឆន  ំ ចបពី់កលបរេិចឆទៃនករអនុវត េទះបមីន
បញញតិៃនកថខណទី១ ៃនម ៩៧ ៃនចបប់សីពី ពហ៍ពិពហ៍ នងិ គ រក៏េ យ។ 
កនុងករណីេនះ បញញតិៃនកថខណទី៣ ៃនម ១០០១ (បណឹងទមទរឲយទទួល គ ល)់ 
ៃន កម រដបបេវណី មិន តវយកមកអនុវតេឡយី។ 

២-កនុងករណីែដលជនែដលបនកយេទជនីតិជន កនុងអំឡុងេពល ២ (ពីរ) ឆន  ំ
មុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត ជនេនះ ចបឹងទមទរឲយទទួល គ ល់ េ យែផកេលីបញញតិៃន
កមរដបបេវណីបន កនុងអំឡុងេពល ១(មួយ) ឆន  ំចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត េទះបីមន
បញញតិៃនកថខណទី៣ និងកថខណទី៤ ៃនម  ១០០១ (បណឹងទមទរឲយទទួល គ ល)់ 
ៃន កមរដបបេវណីក៏េ យ។ 
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ម  ៦៧.- សមុកំនូែដលបនេធមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 
ចំេពះសមុ ំកូនែដល តវបនេធីេនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត េ យកិចចសនយសុំកូន

ែដលបនទទួលករ បញជ ក់ េ យែផកេលីបញញតិៃនម ១១៣ ៃនចបបស់ីពី ពហ៍ពពិហ៍ 
និង គ រ បញញតិសីពីសមុ ំកូនេពញេលញ េនកនុង កមរដបបេវណី តវយកមកអនុវត េនេ កយ
កលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ បុ៉ែន បញញតិេនះមិនប៉ះពល់ដល់េហតុករណ៍ែដលបនេកីតេឡងី 
មុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតេឡយី។ 

ម  ៦៨.- អនរបបញញតិសពីីករ កព់កយសុកំនូ 
កនុងករណីែដលកលបរេិចឆទៃនករអនុវត បនចូលមកដល់ េនេពលកំពុងែត ក់ពកយសុំ

ឲយ កម បឹក ឃុ ំសងក ត់បញជ ក់អំពីកិចចសនយសុកូំន េ យែផកេលីបញញតិៃនម ១១៣ ៃនចបប់
សីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រ កម បឹក ឃុ ំ សងក ត ់ តវបញជូ នសំណំុេរ ងេនះេទតុ ករ។ 
កនុងករណីេនះ កម បឹក ឃុ ំ សងក ត់ ចភជ ប់មតិរបស់ខួនបន េហយីតុ ករគិតពិចរ
មតិេនះ។ 

ម  ៦៩.- អំ ចេមបេ កយករែលងលះគន  
ឪពុក ឬមយ ែដល តវបនសេ មចឲយរក កូន េ យែផកេលីបញញតិៃនម ៧៣ 

ៃនចបប់សីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រ េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត តវចត់ទុកថ 
តវបនកំណត់ជអនកមនអំ ច េមប េ យេយង មបញញតិៃនម ១០៣៧ (ករសេ មច
អំពីអនកមនអំ ចេមបេនេពលែលងលះគន ) ៃន កមរដបបេវណី។ 

ម  ៧០.- អនរបបញញតិសពីីករសុដំកហូតអំ ចេមប ជ ទ 

១-តុ ករ ច បកសពយួរ ឬដកហូតអំ ចេមប ឬសិទធិអំ ចៃនករ គប់ គង
ទពយសមបត ិេ យអងគេហតុែដលបនេកីតេឡងី មុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតបន។ 

២ -ជនែដលបន ក់ពកយសុំឲយដកហូតអំ ចេមប េ យែផកេលីបញញតិៃនម ១២០ 
ៃនចបប់សីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រ មុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត តវមនលកខណសមបតិជ
អនក ក់ពកយសុ ំ េទះបីមនបញញតិៃនម ១០៤៨ (ករ បកសពយួរ ឬករដកហូតអំ ច
េមប) ៃន កមរដបបេវណីក៏េ យ។ 
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ម  ៧១.- ករអនុវតបញញតិសពីីសនតកិមម 
បញញតិសីពីសនតិកមម តវយកមកអនុវត ចំេពះែតសនតិកមមែដលបនចប់េផីមេ កយ

កលបរេិចឆទៃនករអនុវតបុ៉េ ះ។ កនុងករណីេនះ បញញតិសីពីសនតិកមម តវយកមកអនុវត 
ចំេពះេហតុករណ៍ែដលបនេកីត េឡងីមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតផងែដរ។ 

ជពំូកទ៦ី 
បតបិតិករែដលមនកចិចធន 

ម  ៧២.- េគលបំណងៃនជំពូកេនះ 
១ -ជំពូកេនះមនេគលបំណងស មបស មល រ ង បតិបតិករែដលកំណត់កនុង កម

រដបបេវណី ដូចជ បតិេភគេលីចលនវតថុ ជ ទ និង បតិបតិករែដលកំណត់កនុងចបប់សីពី
បតិបតិករែដលមនកិចចធន ែដល តវបន បកសឲយេ បីេ យ ពះ ជ កមេលខ នស/រកម/
០៥០៧/០១២ ចុះៃថងទី២២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៧ (តេទ េ ថ “ចបប់សីពី បតិបតិករែដល
មនកិចចធន”)។ 

២ -បញញតិៃនជំពូកេនះ តវបនបញចូ លេនកនុងចំេ មចបប់េផ ងែដលកំណត់កនុងកថខណ
ទី២ ម ១ ៃនចបបស់ីពី បតិបតិករែដលមនកិចចធន។ 

ម  ៧៣.- នុភពៃន បតិបតិករែដលមនកចិចធន ែដល តវបនេធេឡង 
េនមនុកលបរេិចឆទៃនករអនុវត កមរដបបេវណី  

បតិបតិករែដល តវបនេធីេឡងី េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត កមរដបបេវណី េ យ
េយង មបញញតិ ៃនចបប់សីពី បតិបតិករែដលមនកិចចធន តវមន នុភពបន េនេ កយ
កលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 

ម  ៧៤.- ករបរូេទ បតិបតិករេ យែផកេល កមរដបបេវណី 
១-កនុងករណីែដល បតិបតិករែដលកំណត់កនុងម ៧៣ ( នុភពៃន បតិបតិករែដល

មនកិចចធន ែដល តវបនេធេីឡងី េនមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត កមរដបបេវណី) ខងេលីេនះ 
បំេពញលកខខណែដលកំណត់កនុង កមរដបបេវណី បសិនេបភីគីបងញឆនទៈថ បូរេទ បតិបតិករ
េ យែផកេលីបញញតិៃន កមរដបបេវណី េនះ តវចត់ទុកថភគីបនេធី បតិបតិករេនះ េនកល
បរេិចឆទៃនករអនុវត េ យេយង មបញញតៃិន កមរដបបេវណី។ បុ៉ែន ករបូរេនះមនិ ចេធីឲយខូច
បេយជន៍ដល់សិទធិរបស់តតិយជនេឡយី។  
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២-កនុងករណីែដលកណំត់កនុងកថខណទី១ ខងេលីេនះ ភគីៃន បតិបតិករែដល តវបន
បូរេនះ មិន ចអះ ង នុភពៃន បតិបតិករេ យេយង មបញញតិៃនចបប់សីពី បតិបតិករ
ែដលមនកិចចធនេឡយី។ 

ម  ៧៥.- បញញតិសនមត 
ចំេពះ បតបិតិករែដល តវបនេធីេឡងី េនេ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវត បសិនេបី

មនភពមិនចបស់ ស់រ ងភគីៃន បតិបតិករេនះថ បតិបតិករេនះ តវបនេធីេឡងី 
េ យេយង មបញញតិៃន កមរដបបេវណី ឬបញញតិៃនចបប់សីពី បតិបតិករែដលមនកិចចធន 
បតិបតិករេនះ តវសនមតថ តវបនេធីេឡងី េ យេយង មបញញតិៃន កមរដបបេវណី។ 

ម  ៧៦.- ទភិពរ ង បតិបតិករេ យេយង មចបបស់ពីី បតិបតិករ
ែដលមនកិចចធន និង បតិបតិករេ យេយង ម កម 
រដបបេវណី 

បសិនេបី បតិបតិករែដល តវបនេធេីឡងី េ យេយង មបញញតិៃនចបប់សីពី បតិបតិករ
ែដលមនកិចចធន ចំេពះកមមវតថុ មួយ និង បតិបតិករែដល តវបនេធីេឡងីេ យេយង
មបញញតិៃន កមរដបបេវណី ចំេពះកមមវតថុដែដល មនវសិមិតភព ទិភពរ ង បតិបតិករ

ទងំេនះ តវសេ មច មេពលេវ ែដល ចយក បតិបតិករេនះមកត ងំចំេពះតតិយជន។  

ម  ៧៧.- ករករពរបុគគលសចុរតិ 
បញញតិៃនម ៧៦ ( ទិភពរ ង បតិបតិករេ យេយង មចបបស់ីពី បតិបតិករ

ែដលមនកិចចធន និង បតិបតិករេ យេយង ម កមរដបបេវណី) ខងេលីេនះ មិន ងំករ
អនុវតម ១៩៣ (លទធកមមេ យ សុចរតិនូវកមមសិទធិេលីចលនវតថុ) និងម ១៩៤ (អនុបបទន
នូវវតថុលួច ឬវតថុបត់) ៃន កមរដបបេវណី។ 

ជពំូកទ៧ី 
វិេ ធនកមម និងនិ ករណ៍នូវបទបបញញតិមួយចំនួនៃនចបប់ជធរមន 

ម  ៧៨.- និ ករណ៍នូវបទបបញញតិមួយចំនួនៃនចបបស់ពីី ពហពិ៍ពហ ៍
និង គ រ 

ចបប់សីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រ តវបត់បង់ នុភពចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 
េលីកែលងែត បញញតិៃនម ៧៦ ម ៧៧ និងបញញតិពីម ៧៩ ដល់ម ៨១ 
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ៃនចបប់េនះេនែតមន នុភពេនេ កយកលបរេិចឆទៃនករអនុវតរហូតដល់េពលែដលកំណត់
េផ ងេ យចបប់។ 

ម  ៧៩.- និ ករណ៍នូវបទបបញញតិមួយចំនួនៃន កឹតយ-ចបប ់េលខ ៣៨ ក.ច 
សពីីកិចចសនយ  និងករទទួលខុស តវេ ក កិចចសនយ 

 កឹតយ-ចបប់ េលខ ៣៨ ក.ច តវបត់បង់ នុភពចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត 

េលីកែលងែត ម ៨៣ ដល់ម ៨៨ ៃន កឹតយ-ចបប់ េលខ ៣៨ ក.ច េនះេនែតមន

នុភព េនេ កយកលបរេិចឆទ ៃនករអនុវត រហូតដល់េពលែដលកណំត់េផ ងេ យចបប់។ 

ម  ៨០.- វិេ ធនកមមនូវបទបបញញតិមួយចំនួនៃនចបបភូ់មិបល ឆន ២ំ០០១ 
ចបប់ភូមិបល ឆន ២ំ០០១ តវេធីវេិ ធនកមមដូចខងេ កម៖ 

តវលុបកថខណទី៣ ៃនម ៦។ 

តវលុបកថខណទី១ និងកថខណទី៣ ៃនម ១០។ 

តវែកចំណងេជីងៃនជំពូកទី៦ េទជ “អំពីលទធកមមៃនកមមសិទិធ”។ 

តវលុបម ៦៣ ដលម់ ៦៨។ 

តវលុបកថខណទី១ ៃនម ៦៩។ 

តវែកែផនកទី២ ៃនជំពូកទី៦ ដូចតេទ៖ 

“ែផនកទី២ តវបនលុបម ៧០ ដល់ម ៧១”។  

តវលុបម ៧៥ និងម ៧៦។ 

តវែកម ៧៨ ថ “ដីែដលធក់េទជ ទពយរដ េ យេយង មបញញតិៃនម ១៣០០

(មត៌កែដលធក់េទជ ទពយរដ) ៃន កមរដបបេវណី តវបញចូ លកនុង ទពយសមបតិឯកជន

របស់រដ។ 

តវលុបចបពី់ម ៧៩ ដល់ម ៨២ ។ 

តវលុបម ៨៤ ។ 

តវែកចំណងេជីងៃនមតិកទី៣ េទជ”អំពីវធិនដី និង េសវភព”។ 

តវែកចំណងេជីងៃនជំពូកទី៧ េទជ”អំពីវធិនដី”។ 

តវែកែផនកទី១ ដល់ែផនកទី៤ ៃនជំពូកទី៧ ដូចតេទ៖ 

“ែផនកទី១ ដល់ែផនកទី៤ តវបនលុប 
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ម  ៨៥ ដល់ម  ១១៣ តវបនលុប"។ 

តវែកចំណងេជីងៃនជំពូកទី៨ េទជ”អំពីេសវភព”។ 

តវលុបម ១១៧ និង ម ១១៨ ។ 

តវែកែផនកទី១ និង ែផនកទី២ ៃនជំពូកទី៨ ដូចតេទ៖ 

“ែផនកទី១ និងែផនកទី២ តវបនលុប 

 ម ១១៩ ដល់ម ១៤១ តវបនលុប”។ 

តវលុបចបពី់ម ១៤២ ដល់ម ១៤៧ ។ 

តវលុបចបពី់ម ១៤៩ ដល់ម ១៦៧ ។ 

តវែកចំណងេជីងៃនមតិកទី៤ េទជ ”អំពីសហកមមសិទិធ”។ 

តវែកជំពូកទី៩ ដូចតេទ៖ 

“ជំពូកទី៩ តវបនលុប 

 ម ១៦៨ ដល់ម ១៧៤ តវបនលុប”។ 

តវែកជំពូកទី១១ ដូចតេទ៖ 

“ជំពូកទី១១ តវបនលុប 

 ម ១៨៦ ដល់ម ១៩៦ តវបនលុប”។ 

តវែកមតកិទី៥ ដូចតេទ៖ 

“មតិកទី៥ តវបនលុប 

ម ១៩៧ តវបនលុប 

ជំពូកទី១២ ដល់ជំពូកទី១៤ តវបនលុប  

ម ១៩៨ ដល់ម ២២៥ តវបនលុប”។ 

តវែកពកយ “ករ ក់ធន” េទជ “ផលុបេភគ” េនកនុងម ២២៩ និងម ២៣៨។  

តវែកឃ “េ យលិខិតលក់ ឲយ ដូរ ឬ ជ មះមត៌ក ែដល តវបនេធីេឡងីេ យបុគគល

ែដលមននីតិសមបទ ដូចមនែចងកនុងម ៦៥ ៃនចបប់េនះ” េទជ “េ យលិខិតជ យ

លកខណ៍អក រ មទ មង់លិខិតយថភូតេធី េ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច” េនកនុងកថខណទី២ 

ម ២៤៤។ 
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តវែកម ២៤៥ េទជ “កិចចសនយេដីមបេីផទរកមមសិទធិេលីអចលនវតថុ តវេធីេឡងីជ

យលកខណ៍អក រ មទ មង់លិខិតយថភូត េ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច េដីមបចុីះបញជ ី

កិចចសនយេនះេនរដបលសុរេិយដី”។ 

តវលុបម ២៤៦ ។ 

តវលុបឃ “េហីយករខូចខតទងំ យែដលប លមកពីអំេពីេនះ តវេ ះ យ

េ យសំណងរដបបេវណី” េនកនុងម ២៤៧ ។ 

តវលុបកថខណទី២ ៃនម ២៥៣ ។ 

ម ៨១.- វិេ ធនកមមនូវបទបបញញតិមួយចំនួនៃន កមរដបបេវណី 
កមរដបបេវណី ែដល តវបន បកសឲយេ បីេ យ ពះ ជ កម េលខ នស/រកម/១២០៧

/០៣០ ចុះៃថងទី៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៧ តវេធីវេិ ធនកមមដូចខងេ កម៖ 

តវែកឃ “លកខណៈេដីមៃនសមសភគេនះ” េទជ “លកខណៈេដីមៃនវតថុេនះ” េន

កនុងម ១២១(សមសភគៃនវតថុ)។ 

តវែកឃ “កនុងទំហែំដលចបប់បនក មិត” េទជ “កនុងទំហែំដលចបប់ និងបទ ន

គតិយុតេផ ងៗេទ តបនក មិត” េនកនុងម ១៣៨ (និយមន័យៃនកមមសិទធិ)។ 

តវែកពកយ “ ជញ ធរេខត កង” េទជ “ ជញ ធរ ជធនី េខត” េនកនុង កយខណទី៣ 

និង កយខណទី៤ ៃនម ១៨៥ (កមមសទិធិៃនបតទេន ឬសទឹងចស ់ េ យ រករបេងកីត

ផូវទឹកថមី)។ 

តវែកឃ “េ យបនដឹងថខួនគម នសិទធិកន់កប់េទ” េទជ “េ យបនដឹងថខួនគម ន

សិទធិអំ ចកនុងករកន់កប់េទ” និងែកឃ “េ យមិនបនដឹងថខួនគម នសិទធិេទ” េទជ 

“េ យមិនបនដឹងថខួនគម នសិទធិអំ ចេទ” េនកនុង កយខណទី១ កថខណទី១ ៃនម

២៣៣ (ករកន់កប់ េ យមនវកិរៈ)។  

តវបែនថមពកយ “ឬប័ណសំគល់សិទធកិន់កប់េ បី បស់ដីធី” បនទ ប់ពីពកយ “ប័ណសគំល់

សិទធិកន់កប់អចលនវតថុ” េនកនុងកថខណទី១ និងកថខណទី៣ ៃនម ២៤២ (ករករពរ

េភគីអចលនវតថុែដលមនប័ណ សគំល់សិទិធកនក់ប់)។ 

តវែកពកយ “ផលុបេភគី” េទជ”មច ស់េសវភព” េនកនុងកថខណទី៤ ម ២៩១ 

(ករណីយកិចចរបស់ មច ស់េសវភព)។ 
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តវែកឃ “េបីភគីមខ ងៃនកិចចសនយបនេ បី នៈខួនែដលមន ទិភពជងភគីមខ ងេទ ត 

ខងែផនកេសដកិចច ឬែផនកសងគម ឬបនេ បី ថ នភពេផ ងេទ តែដលភគីមខ ងេទ តមិន ច

បឆងំតបបនេទ” េទជ “េបីភគីមខ ងៃនកិចចសនយបនេ បីេ យមិន តឹម តវនូវ នៈខួនែដល

មន ទិភពជងភគីមខ ងេទ ត ខងែផនកេសដកិចច ឬែផនកសងគម ឬបនេ បីេ យមិន តឹម តវ

នូវ ថ នភពេផ ងេទ ត ែដលភគីមខ ងេទ តមិន ច បឆងំតបបនេទ” េនកនុងកថខណទី១ 

ៃនម ៣៤៩ (កររេំ ភបពំនេលី ថ នភព)។ 

តវបែនថមពកយ “េ កផូវតុ ករ ឬ” មុនពកយ “ មផូវតុ ករ” េនកនុងកថខណទី១ 

ៃនម ៣៨៥  (សិទធិរបស់មច ស់បំណុលកនុងករទមទរឲយអនុវតកតពកិចច)។ 

តវែកពកយ  “ករមិនអនុវតកតពកិចច” េទជ “ករអនុវតកតពកិចចមិនបនេពញេលញ” 

េនកនុងម ៣៩៣ (ករអនុវតកតពកិចចមិនបនេពញេលញ)។ 

តវលុបឃ “កនុងករណីែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណទី១ ខងេលីេនះ” េនកនុង

កថខណទី២ ៃនម ៤១២ (សិទធិរ ំ យកនុងករណីែដលកមមវតថុៃនកចិចសនយ តវបនខូចខត ឬ 

បត់បង់)។ 

តវែកពកយ “បុ៉ែន” េទជ “កនុងករណីេនះ” េនកនុង កយខណទី២ ៃនម ៤២០ (ករ

ទទួលបនទុក និភ័យចំេពះកិចចសនយអញញមញញែដលមនអតថន័យ តវេធី ឬ មិន តវេធ)ី។ 

តវែកឃ “សិទធិេលីបំណុលេនះ” េទជ “មច ស់បំណុល” េហយីបែនថម ”ឬ អនកែដល

ទទួលបនទុកបនវតថុពីអនកេនះ” បនទ ប់ពីពកយ “អនកែដលបនទទួលផល បេយជន៍ពីអំេពីរបស់កូន

បំណុលេនះ” េនកនុងកថខណទី១ ៃនម ៤២៨  (លកខខណៃនករលុបេចលនូវអំេពីែដលនំ

ឲយខូចខតផល បេយជន៍)។  

តវែកឃ “េពលែដលករទញេហតុផលេ យផទ លម់ត់” េទជ “េពលបញច ប់ករទញ

េហតុផលេ យផទ លម់ត់” េនកនុង កយខណទី២ ៃនម ៤២៩ (សិទធិែដល តវបនរក

ករពរ)។ 

តវែកឃ “េនេពលែដលមច ស់បំណុលមិន ពមចំេពះករតមកល់ ឬ ល កម ឬ លដីក

ែដល បកស ថករតមកល់េនះមនសុពលភព មិនទន់ចូលជ ថ ពរេទ” េទជ “េនកនុងអំឡុង

េពល ែដលមច ស់បំណុលមនិទន់ ពមចំេពះករតមកល ់ ឬកនុងអំឡុងេពល ែដល ល កម 
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ឬ លដីកែដល បកសថករតមកល់េនះ មនសុពលភពមិនទន់ចូលជ ថ ពរេទ” េនកនុង

កយខណទី១ កថខណទី២ ៃនម ៤៥៧ (ករតមកល)់។ 

តវែកឃ “មិន ចយកេហតុេនះត ងំចំេពះអនុបបទយបីនេឡយី” េទជ “មិន ច

យកេហតុេនះ ត ងំចំេពះអនុបបទនិកបនេឡយី” េនកនុង កយខណទី១ កថខណទី១ ៃន

ម ៥០៥ ( នុភពៃនករជូន ដំណឹង និងករយល់ ពម)។ 

តវែកឃ “េនកនុងម ១៣៣ (ករបេងកីត ករេផទរ និងករែកែ បនូវសិទិធ បតយក  

េ យករ ពមេ ព ង) ម ១៣៤ (លកខខណត ងំៃនករបេងកីត ករេផទរ និងករែកែ បនូវសិទធិ

បតយក ) ម ១៣៥ (លកខខណេដីមប ីបេងកីត នុភពៃនករេផទរកមមសិទធិេលីអចលនវតថុ េ យ

ករ ពមេ ព ង) ម ១៦០ (លទធកមមៃនកមមសិទធិេលី អចលនវតថុ) និងម ១៨៧ (លទធកមម

ៃនកមមសិទធិេលីចលនវតថុ) េទជ “ចប់ពីម ១៣៣ (ករបេងកីត ករេផទរ និង ករែកែ បនូវ

សិទិធ បតយក  េ យករ ពមេ ព ង) ដល់ម ១៣៥ (លកខខណេដីមបបីេងកីត នុភពៃនករេផទរ 

កមមសិទធិេលអីចលនវតថុេ យករ ពមេ ព ង)” េនកនុងកថខណទី១ ៃនម ៥២៨ (ករេផទរកមម

សិទធិ)។ 

តវែកពកយ “សិទធិជួលជអចិៃ នយ”៍ េទជ “សិទធិជួលអចិៃ នយ"៍ និងបែនថមពកយ 

“សិទធិ សយ័េន” បនទ ប់ពីពកយ “សិទធិេ បី បស់” េនកនុងកថខណទី១ ៃនម ៥៣៤ 

(ករទទួលខុស តវកនុងករធនកនុងករណីែដលមនសិទធិ បតយក ជផលុបេភគ ជ ទ)។ 

តវែកឃ “អនកទិញ តវបនបងញ” េទជ “អនកលក់ តវបនបងញ” េនកនុងចំណុច គ 

កថខណទី២ ៃន ម ៥៣៩  (ករណីយកិចចផល់វតថុែដលគម នវកិរៈ)។ 

តវបែនថមពកយ “ សវ” បនទ ប់ពីពកយ “េសប ង រ” េនកនុងម ៥៧៨ (និយមន័យៃន

ករខចីបរេិភគ)។ 

តវែកឃ “ករទមទរែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណទី១ ខងេលីេនះ” េទជ 

“ករទមទរែដល កំណត់កនុងកថខណទី២ ខងេលីេនះ” េនកនុងកថខណទី៤ ៃនម ៦០៥ 

(ករទទួលខុស តវរបស់ភតិបតី ចំេពះវកិរៈៃនវតថុជួល)។ 

តវែកពកយ “សមជិកគណៈកមមករនយក” េទជ “អភិបល” េនកនុងកថខណទី១ 

ៃនម ៧៤៨ (អំេពីអនីតយនុកូលរបស់នីតិបុគគល)។ 
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តវែកពកយ “ចំនួនទឹក បក់ៃនករខូចខត” េទជ “ចំនួនទឹក បក់ៃនសំណងករខូចខត” 

េនកនុងម  ៧៦៣ (ករទូទត់ បក់ចំេណញ និង ខត) និង ម ៧៦៤ (ករទូទត់នូវកំហុស)។ 

តវលុបឃ “សិទធិេលកីរបញច េំដីមបធីនបំណុលអែណត ឬ” េនកនុងកថខណទី២ 

ៃនម ៧៧០ (ភពេទជមួយគន ៃនសិទធិ បតេិភគ បតយក )។ 

តវែកពកយ “ រកិចច” េទជ “ រកតពកិចច” េនកនុងកថខណទី២ ៃនម

៧៨៦ (ឯកសិទធិ ចំេពះេ ហុ៊យស មប់បុណយសព) និង ម ៧៨៧ (ឯកសិទធិចំេពះករផល់

នូវវតថុស មប់េ បី បស់ បចៃំថង)។ 

តវែកឃ  “ចំេពះ បកែ់ដលអនុបបទនិក ឬ ភតិកៈបនេនះទទួល” េទជ “ចំេពះ បក់

ែដលអនុបបទយ ីឬភតិបតីបនទទួល” េនកនុង កយខណទី២ ៃនម ៧៩១ (ទំហៃំនវតថុែដលជ

កមមវតថុៃនឯកសិទិធចំេពះករជួលអចលនវតថុ កនុងករណីអនុបបទននូវសទិធិជួល ឬ ជួលបន)។ 

តវែកឃ “េដីមបផីល បេយជន៍របសម់ច សបំ់ណុលេផ ងេទ ត” េទជ “េដីមបផីល

បេយជន៍របស់មច ស់ បំណុលហុបូ៉ីែតកេផ ងេទ ត” េនកនុង កយខណទី១ កថខណទី១ ៃន

ម ៨៦១ (អនុបបទន ឬ ករេបះបង់ និង ករផស់បូរនូវលំ បៃ់នហុបូ៉ីែតក)។ 

តវែកពកយ “បញជូ ល” េទជ “បញចូ ល” េនកនុងកថខណទី១ ម  ៩០៣ (ទំហៃំនករ

ធនកតពកិចច)។ 

តវលុបឃ “េ យមិនចបំច់មនករយល់ ពមពីកូនបំណុលេផ ងេទ ត” េនកនុង

កថខណទី៣ ៃនម  ៩២២ (ករបេងកីតកតពកិចចេ យ មគគីភព)។ 

តវែកឃ “ មសមម តៃនបនទុករបស់កូនបំណុលេផ ងេទ ត” េទជ “ មសមម ត

នឹងចំនួនភគរយៃនចំនួនទឹក បកស់រុបៃនកតពកិចច” េនកនុង កយខណទី២ កថខណទី១ ៃន

ម ៩៣២  (សិទធិទមទរសំណងរបស់កូនបំណុលែដលបនសង)។ 

តវលុបឃ “ឬែលងទទួល គ ល់” េនកនុងចំណងេជីង និងបញញតិៃនម ៩៤២  

(កររលតញ់តិភព េ យករកត់កល់ ឬ ែលងទទួល គ ល)់។ 

តវែកឃ “បី ឬ បពនធទងំសងខង” េទជ “បី បពនធទងំសងខង” េនចំណុច ខ 

ៃនម ៩៧៥ (ករទទួលខុស តវេ យ មគគីភព ចំេពះកតពកិចច)។ 

តវែកឃ “អចលនវតថុ” េទជ “អចលនវតថុស មប់ករ ស័យេនរបស់ គ រ” េនកនុង

កថខណទី៣ ៃនម ៩៧៦  (ករចត់ែចង ទពយសមបតិរមួរបស់បី បពនធ)។ 

តវែកពកយ “េខត កង” េទជ “ ជធនី េខត” េនកនុងចំណុច ខ ៃនម ១០៤២  

(ករណីយកិចចពិភក អំពីចំណុចសំខន់ៗ ទក់ទងេទនឹងកូន)។ 
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តវែកឃ “សហព័ទធ និងញតិេនកនុង ៤ (បួន) ថន ក់ របស់អនីតិជនេនេកម ពយបល” 

េទជ “សហព័ទធ និង  ញតិេនកនុង ៤ (បួន) ថន ក់ របសអ់នក ពយបលស មប់អនីតិជន” 

េនកនុងម ១០៧៦   (បុគគលែដលមិន ចកយជអនក តតពិនិតយអនក ពយបលស មប់

អនីតិជន)។ 

តវែកឃ “សហព័ទធ និងញតិេនកនុង ៤ (បួន) ថន ក់ របស់ជនេនេ កម ពយបល

ទូេទ” េទជ “សហព័ទធ និងញតិេនកនុង ៤ (បួន) ថន ក់របស់់អនក ពយបលទូេទ” 

េនកនុងម ១១១១ (បុគគលែដលមិន ចកយជអនក តតពិនិតយអនក ពយបលទូេទ)។ 

តវែកឃ “េនមុនេពលចប់េផីមសនតិកមម” េទជ “េនមុន ឬ ពមគន នឹងេពលចប់

េផីមសនតិកមម” េនកនុង កយខណទី១ កថខណទី១ ៃនម ១១៥៧ (សនតិកមមជំនួស)។ 

តវបែនថមឃ “ចំេពះសនតិកមមេនះ” បនទ ប់ពីឃ “បុគគលេនះមនិែមនជសនតិជន” 

េនកនុងកថខណទី ១ ៃនម ១២៦១ ( នុភពៃនករេបះបង់)។ 

តវែកឃ “ករែបងែចក តវេធីជ យលកខណ៍អក រេទ មទ មង់នីមួយៗែដលចបំច់

េនកនុងករេផទរសិទធិេនះ” េទជ “ករែបងែចក តវេធីេទ មទ មង់ចបំច់េដីមបេីផទរសិទធិនីមួយៗ

េនះ ដូចជ លិខិតជ យលកខណ៍អក រ ជ ទ” េនកនុងកថខណទី២ ៃនម ១២៦៦ 

(ករពិភក ែបងែចកមត៌ក) ។ 

ម  ៨២.- ករចត់ែចងអំពី កមរដបបេវណីចស ់
កមរដបបេវណីចស់ ែដលបនអនុញញ ត បកសឲយេ បី េ យ ពះម ក ត េនៃថងទី២៥ 

ែខកុមភៈ ឆន ១ំ៩២០ និងែដល តវបនេធវីេិ ធនកមមបនបនទ ប់រហូតដល់មុនៃថងទី១៧ ែខេម  
ឆន ១ំ៩៧៥ មិនមន នុភពេឡយី។ 

ម  ៨៣.- នភុពៃនចបប់ និងបទ នគតិយតុេផ ងេទត 
េ កពីចបប់ និងបទ នគតយុិតែដលកំណត់ចប់ពីម ៧៨ (ករេធីឲយនិ ករនូវចបប់

សីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រ) ដល់ម ៨២ (ករចត់ែចងអំពី កមរដបបេវណីចស)់ ចបប់ 
និងបទ នគតិយុតេផ ងេទ តែដល មន នុភពេនកលបរេិចឆទៃនករអនុវត េហយីផទុយនឹង
បញញតិៃន កមរដបបេវណី មិន តវមន នុភព តឹមទំហ ំ ែដលផទុយនឹង កមរដបបេវណី ចបពី់
កលបរេិចឆទៃនករអនុវត។ 
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បនជ មបជូនសេមចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន
នយករដម នីៃន ពះ ជ ច កកមពុជ 

រដម នី កសួងយុតិធម៌ 

ហតថេលខ 

អងគ វង វឌ ន

បនយកេសចកី កបបងគំទូលថយ 
សូម យ ពះហសេលខ ពះម ក ត 

នយករដម នី 

ហតថេលខ 

សេមចអគគម េសនបតីេតេជហ៊ុន ែសន

េធេន ពះបរម ជ ងំ ជធនីភនំេពញៃថងទី ៣១ ែខឧសភ ឆន ំ ២០១១
 ពះហសេលខ និង ពះ ជលញឆករ 
 នេ តម សហីមុនី 

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ០៣ ែខមិថុន ឆន ំ ២០១១

អគគេលខធិកររង ជរ ភិបល 

ឃនុ ជិនេកន 

េលខ៖ ៤៦៦ ច.ល 
េដមបចីមងែចក 

ជពំូកទ៨ី 
អវ នបបញញត ិ

ម ៨៤.- កលបរេិចឆទៃនករអនុវត 
េ កយេពលចូលជធរមនេនទូទងំ បេទស ចបប់េនះ តវផ ពផ យកនុងរយៈេពល ៦ 

( បមួំយ) ែខ េទីប តវអនុវត។ 
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