
Rule- JICA seminar 7

ស្មុំកនូធម្្តា
វាគ្មិន៖ លោកស្រី ប ៊ួយ ធីតា 

បណ្ឌិ ត អ ៊ុន រកកកដា 
លោក ដ៊ុុំ អ៊ុីម

កាលបរលិឆេទ៖ ២១ ធនូ ២០១៦ (៩:៣០-១១:៣០)
ទីកន្នែង៖ រហសាល G, RULE 1



ទីតា ុំងននបញ្ញត្តិសតពីីស្មុំកនូនៅកនមងក្កម្រដ្ឋបបនេណី
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លៅកន៊ុងក្កមរដឋបបលេណី្ ក្តូេបានបញ្ញតតជាន្ននកជាលក្ឆើនជារងវង់ លក្បៀបដូឆជា
ព្ក្ៃន្ដលធុំ។ លដើមបីក៊ុុំឲ្យេលងវងដូឆលៅកន៊ុងព្ក្ៃ លៅលៃលន្ដលរិកាក្កម
រដឋបបលេណី្ ចុំបាឆ់ក្តូេន្តគិ្តឲ្យបានឆារ់បលណ្តើ ររិកាបលណ្តើ រថា លតើខ្ែ៊ួន
ឯងកុំៃ៊ុងលរៀនន្ននកណាម៊ួយ?

ទីតា ុំងននបញ្ញត្តិសតពីីស្មុំកនូនៅកនមងក្កម្រដ្ឋបបនេណី



គ្នថីទី ១  បទបបញ្ញតិតទូលៅ
គ្នថីទី ២  ប៊ុគ្គល
គ្នថីទី ៣ រិទធិក្បតយកស
គ្នថីទី ៤  កាតៃវកិឆច
គ្នថីទី  ៥  កិឆចរនារុំខាន់ៗ និង អុំលៃើអនីតាន៊ុកូល
គ្នថីទី ៦  ការធានាកាតៃវកិឆច
គ្នថីទី ៧ ញាតិ
គ្នថីទី ៨  រនតតិកមម
គ្នថីទី ៩  អេសានបបញ្ញតតិ
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ទីតា ុំងននបញ្ញត្តិសតពីីស្មុំកនូនៅកនមងក្កម្រដ្ឋបបនេណី
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ជុំៃូកទី ១ បទបបញ្ញតតិទូលៅ
ជុំៃូកទី ២ កុំជាប់ពាកយ
ជុំៃូកទី ៣ អាពាហ៍ៃិពាហ៍
ជុំៃូកទី ៤ ឪៃ៊ុកម្តត យ និង កូន

ន្ននកទី ១ ប៊ុតតភាៃ
ន្ននកទី ២ រម៊ុុំកូន

ជុំៃូកទី ៥  អុំណាឆលមបា
ជុំៃូកទី ៦ អាណាៃាបាល
ជុំៃូកទី ៧ ហិតូបតថមភ
ជុំៃូកទី ៨ អាហារកាតៃវកិឆច

គ្នថីទី ៧ ញាតិ

ទីតា ុំងននបញ្ញត្តិសតពីីស្មុំកនូនៅកនមងក្កម្រដ្ឋបបនេណី



ស្មុំកនូនពញនេញ និង ស្មុំកនូធម្្តា
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លៅកន៊ុងៃិភៃលោក ម្តនឪៃ៊ុកម្តត យន្ដលឆង់បានកូន ប ៊ុន្នត មិនអាឆទទ៊ួល
បាន។ លហើយលៅកន៊ុងៃិភៃលោកលនេះ ក៏ម្តនកូនន្ដលគ្មម នឪៃ៊ុកម្តត យ កូន
ន្ដលមិនអាឆទទ៊ួលបានការឆិញ្ច ឹមបានលអៃីឪៃ៊ុកម្តត យនងន្ដរ។ ក្បរិនលបើ
ឪៃ៊ុកម្តត យនិងកូនដូឆខាងលលើលនេះ អាឆបលងកើតទុំនាក់ទុំនងជាឪៃ៊ុកម្តត យនិង
កូន លនាេះភាគី្ទុំងៃីរព្នឪៃ៊ុកម្តត យនិងកូននឹងម្តនរ៊ុភមងគល។ ដូលឆនេះ ក្បៃ័នធ
ន្ដលបលងកើតទុំនាក់ទុំនងឪៃ៊ុកម្តត យ និង កូនលដាយកិឆចរនា តាមនែូេឆាប់
ដូឆនឹងទុំនាក់ទុំនងឪៃ៊ុកម្តត យនិងកូនខាងលលើលនេះ គឺ្ជាក្បៃ័នធព្នការរម៊ុុំកូន
ធមមតា។

កន៊ុងករណី្ន្ដលរម៊ុុំកូនធមមតា កូនរ៊ុុំដឹងថា ខ្ែ៊ួនគឺ្ជាកូនរ៊ុុំរបរ់ឪៃ៊ុកម្តត យ
ឆិញ្ច ឹម។ លហើយ មន៊ុរសម្តន លៅកន៊ុងៃិភៃលោកលនេះ ក៏ដឹងថា ឪៃ៊ុកម្តត យនិង
កូនលនាេះមិនន្មនជាឪៃ៊ុកម្តត យនិងកូនៃិតក្បាកដលនាេះលទ គឺ្ជាឪៃ៊ុកម្តត យនិង
កូនតាមរយៈរម៊ុុំកូនធមមតា។
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ស្មុំកនូនពញនេញ និង ស្មុំកនូធម្្តា



ប ៉ុន្តែ ប្បសិតបបើគិតបលើបោលជំហរខាងកូតស៉ុំវញិ មាតករណីខ្លះការចិញ្ច ឹម
បីបាច់ជាលកខណៈកូតបបងកើតតឹងមាតស៉ុភមងគលចំប ះបគជាងការន្ែលប្តូវ
បាតចិញ្ច ឹមជាលកខណៈកូតស៉ុំពីឪព៉ុកមាែ យចិញ្ច ឹម។ បហត៉ុែូបចនះ ប្បព័តធនតការ
ស្៉ុំកូតបពញបលញប្តូវបាតបបងកើតប ើង។ ស្៉ុំកូតបពញបលញ គឺជាប្បព័តធ
ន្ែលបបងកើតឲ្យមាតទំនាក់ទំតងរវាងកូតស៉ុំតិងឪព៉ុកមាែ យចិញ្ច ឹមឲ្យែូចតឹង
ឪព៉ុកមាែ យតិងកូតបបងកើត បែើមបីផលប្បបោជត៍របស់កូតស៉ុំ ។

ែូបចនះបហើយ ស្៉ុំកូតធម្តា គឺជាប្បព័តធន្ែលប្ោត់ន្តបបងកើតឲ្យមាតទំនាក់
ទំតងឪព៉ុកមាែ យតិងកូតតាមចាប់ជាលកខណៈធម្តាន្តប ៉ុប ណ្ ះ ។ ផទ៉ុយមក
វញិ ស្៉ុំកូតបពញបលញជាប្បព័តធន្ែលបបងកើតឲ្យមាតទំនាក់ទំតងឪព៉ុកមាែ យ
តិងកូតែូចឪព៉ុកមាែ យតិងកូតបបងកើត។ បហត៉ុែូបចនះ ស្៉ុំកូតបពញបលញ មាត
លកខខ្ណឌ តឹងរងឹ តិង អាត៉ុភាពខាល ំងជាង។
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ស្មុំកនូនពញនេញ និង ស្មុំកនូធម្្តា



រម៊ុុំកូនលៃញលលញ

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០០៧ ដល់ 
ម្តក្តា ១០១៩

រម៊ុុំកូនធមមតា

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២០ ដល់ 
ម្តក្តា ១០៣៣

រម៊ុុំកូន

ន្ននកលនេះនឹងរិកាតាមលក្កាយ ន្ននកលនេះនឹងរិកាជាម៊ុន
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ស្មុំកនូនពញនេញ និង ស្មុំកនូធម្្តា



ស្មុំកនូធម្្តា

េកខខណឌ ននការបនងកើត្
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ស្មុំកនូធម្្តា េកខខណឌ ននការបនងកើត្

Ｃ ＡＤ

Ｘ

●អាយ៊ុចប់ៃី២៥ឆ្ន ុំ
ល ើងលៅ
●អាយ៊ុលក្ឆើនជាងកូនរ៊ុុំ

កូន

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២០
១- ប៊ុគ្គលន្ដលម្តនអាយ៊ុចប់ៃី ២៥ (ព្មភក្បាុំ) ឆ្ន ុំ ល ើងលៅ អាឆដាក់ពាកយរ៊ុុំជាម៊ួយនឹង
ប៊ុគ្គលន្ដលនឹងកាែ យជាកូនរ៊ុុំ លៅត៊ុោការ ឲ្យបលងកើតរម៊ុុំកូនធមមតាបាន។ ប ៊ុន្នត ប៊ុគ្គល
ន្ដលនឹងកាែ យជាកូនរ៊ុុំ មិនក្តូេជាប៊ុៃវញាតិរបរ់ប៊ុគ្គលន្ដលនឹងកាែ យជាឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម
ឬ ប៊ុគ្គលម្តនអាយ៊ុលក្ឆើនជាងប៊ុគ្គលន្ដលនឹងកាែ យជាឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹមល ើយ។

ករណី្ន្ដលប៊ុគ្គលគ្មម នរហៃ័ទធនឹងកាែ យជាឪៃ៊ុកម្តត យ

ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យ
ឆិញ្ច ឹម

ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២២
ឆុំលពាេះប៊ុគ្គលន្ដលម្តនរហៃ័ទធ លដើមបីដាក់ពាកយរ៊ុុំព្នរម៊ុុំកូនធមមតា ក្តូេទទ៊ួលការយល់
ក្ៃមៃីរហៃ័ទធរបរ់ខ្ែ៊ួន។ ប ៊ុន្នត បញ្ញតតិលនេះមិនក្តូេយកមកអន៊ុេតតល ើយ ឆុំលពាេះករណី្
ន្ដលដាក់ពាកយរ៊ុុំន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងម្តក្តា ១០២០ (ពាកយរ៊ុុំព្នរម៊ុុំកូនធមមតា) ខាង
លលើលនេះ ជាម៊ួយនឹងរហៃ័ទធ ឬ ករណី្ន្ដលរហៃ័ទធមិនអាឆបង្ហា ញឆនទៈរបរ់ខ្ែ៊ួនបាន។

Ｃ ＡＤ

Ｘ

Ｂ

រហៃ័ទធ

●ការក្ៃម
លក្ៃៀងរបរ់
រហៃ័ទធ

ស្មុំកនូធម្្តា េកខខណឌ ននការបនងកើត្

ករណី្ន្ដលប៊ុគ្គលម្តនរហៃ័ទធនឹងកាែ យជាឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យ

កូន

●អាយ៊ុចប់ៃី២៥ឆ្ន ុំ
ល ើងលៅ
●អាយ៊ុលក្ឆើនជាងកូន
រ៊ុុំ ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យ

ឆិញ្ច ឹម
ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២១
លបើប៊ុគ្គលន្ដលម្តនរហៃ័ទធ រ៊ុុំកូនន្ដលជាអនីតិជន ប៊ុគ្គលលនាេះក្តូេដាក់ពាកយរ៊ុុំន្ដល
បានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងម្តក្តា ១០២០ (ពាកយរ៊ុុំព្នរម៊ុុំកូនធមមតា) ខាងលលើលនេះ ជាម៊ួយនឹងរហ
ៃ័ទធរបរ់ខ្ែ៊ួន។ ប ៊ុន្នត បញ្ញតតិលនេះមិនក្តូេយកមកអន៊ុេតតល ើយ ឆុំលពាេះករណី្ន្ដលយកកូន
របរ់រហៃ័ទធ មកលធវើជាកូនរ៊ុុំ ឬ ករណី្ន្ដលរហៃ័ទធមិនអាឆបង្ហា ញឆនទៈរបរ់ខ្ែ៊ួនបាន។

Ｃ ＡＤ

Ｘ

Ｂ

ករណី្ន្ដលប៊ុគ្គលម្តនរហៃ័ទធរ៊ុុំកូនន្ដលជាអនីតិជន

អនីតិជន

ស្មុំកនូធម្្តា េកខខណឌ ននការបនងកើត្

កូន

រហៃ័ទធ

●ការក្ៃម
លក្ៃៀងរបរ់
រហៃ័ទធ

●អាយ៊ុចប់ៃី២៥ឆ្ន ុំ
ល ើងលៅ
●អាយ៊ុលក្ឆើនជាងកូន
រ៊ុុំ ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យ

ឆិញ្ច ឹម
ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត



14

Ａ

Ｘ

កូន

Ｂ

អនីតិជន

Ｃ×
បតីម៊ុន

ស្មុំកនូធម្្តា េកខខណឌ ននការបនងកើត្

ករណី្ន្ដលប៊ុគ្គលម្តនរហៃ័ទធរ៊ុុំកូនន្ដលជាអនីតិជន

រហៃ័ទធ

●អាយ៊ុចប់ៃី២៥ឆ្ន ុំ
ល ើងលៅ
●អាយ៊ុលក្ឆើនជាងកូន
រ៊ុុំ ឪៃ៊ុកឆិញ្ច ឹម

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២១
លបើប៊ុគ្គលន្ដលម្តនរហៃ័ទធ រ៊ុុំកូនន្ដលជាអនីតិជន ប៊ុគ្គលលនាេះក្តូេដាក់ពាកយរ៊ុុំន្ដល
បានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងម្តក្តា ១០២០ (ពាកយរ៊ុុំព្នរម៊ុុំកូនធមមតា) ខាងលលើលនេះ ជាម៊ួយនឹងរហ
ៃ័ទធរបរ់ខ្ែ៊ួន។ ប ៊ុន្នត បញ្ញតតិលនេះមិនក្តូេយកមកអន៊ុេតតល ើយ ឆុំលពាេះករណី្ន្ដលយកកូន
របរ់រហៃ័ទធ មកលធវើជាកូនរ៊ុុំ ឬ ករណី្ន្ដលរហៃ័ទធមិនអាឆបង្ហា ញឆនទៈរបរ់ខ្ែ៊ួនបាន។
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៣
១-ត៊ុោការ អាឆឲ្យបលងកើតរម៊ុុំកូនបាន ល៊ុេះក្តាន្តករណី្ន្ដលអាឆបញ្ជា ក់អុំៃីឆនទៈៃិតក្បាកដ
របរ់ភាគី្ កន៊ុងការបលងកើតទុំនាក់ទុំនងរវាងឪៃ៊ុកម្តត យ និងកូន។
២-ត៊ុោការមិនក្តូេឲ្យបលងកើតរម៊ុុំកូនល ើយ លបើយល់ល ើញថា រម៊ុុំកូនក្តូេបានបុំពានកន៊ុងលគ្មល
បុំណ្ងលរៀបអាពាហ៍ៃិពាហ៍ រវាងលភទលនសងគ្មន ឬ លភទដូឆគ្មន ឬ កន៊ុងលគ្មលបុំណ្ងមិនក្តឹមក្តូេ
លនសងលទៀត។

ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យ
ឆិញ្ច ឹម

Ａ

Ｘ

ករណី្ន្ដលក្តូេបានទទ៊ួលសាគ ល់កូនរ៊ុុំ

ខ្្៊ុុំឆង់ម្តនទុំនាក់ទុំនងឪៃ៊ុកម្តត យនិងកូន
ជាម៊ួយＸ។

ខ្្៊ុុំឆង់ម្តនទុំនាក់ទុំនងឪៃ៊ុកម្តត យនិងកូន
ជាម៊ួយA។

ស្មុំកនូធម្្តា េកខខណឌ ននការបនងកើត្



ខ្្៊ុុំឆង់ន្លងលេះជាម៊ួយＢ លហើយលរៀបការ
ជាម៊ួយ Ｘ។ ប ៊ុន្នត លដាយសារន្ត Ｂ មិន
ក្ៃមន្លងលេះជាម៊ួយខ្្៊ុុំ ដូលឆនេះ ខ្្៊ុុំមិនអាឆ
លរៀបអាពាហ៍ៃិពាហ៍ជាម៊ួយ Ｘបាន
ល ើយ។ លហត៊ុលនេះ ខ្្៊ុុំឆង់រម៊ុុំ Ｘលធវើជាកូន។

16

Ａ Ｘ

(ឧទហរណ៍្) ករណី្ន្ដលមិនក្តូេបានទទ៊ួលសាគ ល់កូនរ៊ុុំ

Ｂ

រហៃ័ទធ គូ្កុំណាន់

ស្មុំកនូធម្្តា េកខខណឌ ននការបនងកើត្

ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យ
ឆិញ្ច ឹម

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៣
១-ត៊ុោការ អាឆឲ្យបលងកើតរម៊ុុំកូនបាន ល៊ុេះក្តាន្តករណី្ន្ដលអាឆបញ្ជា ក់អុំៃីឆនទៈៃិតក្បាកដ
របរ់ភាគី្ កន៊ុងការបលងកើតទុំនាក់ទុំនងរវាងឪៃ៊ុកម្តត យ និងកូន។
២-ត៊ុោការមិនក្តូេឲ្យបលងកើតរម៊ុុំកូនល ើយ លបើយល់ល ើញថា រម៊ុុំកូនក្តូេបានបុំពានកន៊ុងលគ្មល
បុំណ្ងលរៀបអាពាហ៍ៃិពាហ៍ រវាងលភទលនសងគ្មន ឬ លភទដូឆគ្មន ឬ កន៊ុងលគ្មលបុំណ្ងមិនក្តឹមក្តូេ
លនសងលទៀត។



ខ្្៊ុុំបានទិញX កន៊ុងតព្មែ១០០០០ដ៊ុោែ រ ៃីC
ន្ដលជាឪៃ៊ុករបរ់X។ ដូលឆនេះ ខ្្៊ុុំឆង់ឲ្យXររ់
លៅនទេះរបរ់ខ្្៊ុុំ លហើយលធវើការង្ហរនទេះឲ្យខ្្៊ុុំ។
លហើយ ខ្្៊ុុំក៏ឆង់រ៊ួមលភទជាម៊ួយ Ｘ នងន្ដរ។
លហត៊ុលនេះ ខ្្៊ុុំឆង់រម៊ុុំ Ｘ លធវើជាកូន។
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Ａ Ｃ

Ｘ

កូនស្រី

(ឧទហរណ៍្) ករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំមិនក្តេូបានទទ៊ួលសាគ ល់កូនរ៊ុុំ

ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យ
ឆិញ្ច ឹម

ស្មុំកនូធម្្តា េកខខណឌ ននការបនងកើត្

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៣
១-ត៊ុោការ អាឆឲ្យបលងកើតរម៊ុុំកូនបាន ល៊ុេះក្តាន្តករណី្ន្ដលអាឆបញ្ជា ក់អុំៃីឆនទៈៃិតក្បាកដ
របរ់ភាគី្ កន៊ុងការបលងកើតទុំនាក់ទុំនងរវាងឪៃ៊ុកម្តត យ និងកូន។
២-ត៊ុោការមិនក្តូេឲ្យបលងកើតរម៊ុុំកូនល ើយ លបើយល់ល ើញថា រម៊ុុំកូនក្តូេបានបុំពានកន៊ុងលគ្មល
បុំណ្ងលរៀបអាពាហ៍ៃិពាហ៍ រវាងលភទលនសងគ្មន ឬ លភទដូឆគ្មន ឬ កន៊ុងលគ្មលបុំណ្ងមិនក្តឹមក្តូេ
លនសងលទៀត។
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ＡＸ

មិតតភ័កត

លដាយសារន្តខ្្៊ុុំ មិនអាឆរងល៊ុយបាន 
ដូលឆនេះ ខ្្៊ុុំឆង់បតូរល ម្ េះលដើមបីរត់លគ្ឆៃី
ម្តច រ់បុំណ្៊ុ ល។ ដូលឆនេះលហើយ ខ្្៊ុុំឆង់កាែ យ
ជាកូនរ៊ុុំរបរ់ Ａ។

លហＸ! រងល៊ុយឲ្យលលឿនមក。

(ឧទហរណ៍្) ករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំមិនក្តេូបានទទ៊ួលសាគ ល់កូនរ៊ុុំ

ស្មុំកនូធម្្តា េកខខណឌ ននការបនងកើត្

ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យ
ឆិញ្ច ឹម

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៣
១-ត៊ុោការ អាឆឲ្យបលងកើតរម៊ុុំកូនបាន ល៊ុេះក្តាន្តករណី្ន្ដលអាឆបញ្ជា ក់អុំៃីឆនទៈៃិតក្បាកដ
របរ់ភាគី្ កន៊ុងការបលងកើតទុំនាក់ទុំនងរវាងឪៃ៊ុកម្តត យ និងកូន។
២-ត៊ុោការមិនក្តូេឲ្យបលងកើតរម៊ុុំកូនល ើយ លបើយល់ល ើញថា រម៊ុុំកូនក្តូេបានបុំពានកន៊ុងលគ្មល
បុំណ្ងលរៀបអាពាហ៍ៃិពាហ៍ រវាងលភទលនសងគ្មន ឬ លភទដូឆគ្មន ឬ កន៊ុងលគ្មលបុំណ្ងមិនក្តឹមក្តូេ
លនសងលទៀត។
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ស្មុំកនូធម្្តា

េកខខណឌ ននការបនងកើត្ 
ករណីកនូសមុំជាអនីត្ិជន
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៤
១- លបើប៊ុគ្គលន្ដលនឹងកាែ យជាកូនរ៊ុុំ ជាអនីតិជន ត៊ុោការអាឆឲ្យបលងកើតកូនរ៊ុុំបាន ល៊ុេះ
ក្តាន្តយល់ល ើញថា ម្តនភាៃចុំបាឆ់ៃិលររលដើមបីនលក្បលោជន៍របរ់អនីតិជនលនាេះ។

Ｃ ＡＤ

Ｘ

Ｂ
・លទធភាៃលរដឋកិឆច លទធភាៃព្នការ
ឆិញ្ច ឹមបីបាឆ់របរ់ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត
・ទុំនាក់ទុំនងឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត និង កូន
・លទធភាៃលរដឋកិឆច លទធភាៃព្នការ
ឆិញ្ច ឹមបីបាឆ់របរ់ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម
・ទុំនាក់ទុំនងឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម និងកូនរ៊ុុំ
・លនសងលទៀត

ករណីកនូសមុំជាអនីត្ិជន

អនីតិជន

ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត

សាថ នភាៃន្ដលក្តេូៃិចរណាលដើមបីនលក្បលោជន៍របរ់អនីតិជន

ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម
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Ｃ ＡＤ

Ｘ

អនីតិជន

ឪៃ៊ុកម្តត យន្ដល
មិនន្មនជាអនក
ម្តនអុំណាឆ

លមបា

Ｂ

អនកម្តន
អុំណាឆលមបា

ករណី្ន្ដលឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើតរបរ់កូនរបរ់ប៊ុគ្គលន្ដលនឹងកាែ យជាកូនរ៊ុុំបានន្លងលេះ

×លតើ Ｃ គិ្តោ ងដូឆ
លមតឆឆុំលពាេះការរម៊ុុំ
កូនលនេះ? 

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៤
២-កន៊ុងករណី្ន្ដលប៊ុគ្គលន្ដលនឹងកាែ យជាកូនរ៊ុុំ ជាអនីតិជន លបើឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើតរបរ់
ប៊ុគ្គលលនាេះបានន្លងលេះលហើយ ត៊ុោការក្តូេរ៊ួរលោបល់របរ់ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យន្ដលមិនន្មន
ជាអនកម្តនអុំណាឆលមបា លដើមបីេនិិឆេ័យអុំៃីឆុំណ្៊ុ ឆន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ១
ខាងលលើលនេះ។

ករណីកនូសមុំជាអនីត្ិជន

ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម
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Ｃ ＡＤ

Ｘ

អនីតិជនន្ដលម្តនអាយ៊ុ
១៥ឆ្ន ុំល ើង

Ｂ

ករណី្អនីតិជនន្ដលនឹងក្តូេកាែ យជាកូនរ៊ុុំម្តនអាយ៊ុ១៥ឆ្ន ុំល ើង

លតើ Ｘយល់ក្ៃម
ឆុំលពាេះការរម៊ុុំកូន
លនេះឬលទ? 

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៤
៣-លបើអនីតិជនបានដល់អាយ៊ុ ១៥ (ដប់ក្បាុំ) ឆ្ន ុំ លដើមបីបលងកើតរម៊ុុំកូន ក្តូេទទ៊ួលការយល់ក្ៃមៃី
អនីតិជនលនាេះ។

ឪៃ៊ុកម្តត យន្ដល
មិនន្មនជាអនក
ម្តនអុំណាឆ

លមបា

អនកម្តន
អុំណាឆលមបា

ករណីកនូសមុំជាអនីត្ិជន

ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម
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Ｃ ＡＤ

Ｘ

អនីតិជនន្ដលមិនទន់
ក្គ្ប់អាយ៊ុ១៥ឆ្ន ុំ
អាឆបង្ហា ញឆនទៈ

Ｂ

ករណី្ជនន្ដលនឹងកាែ យជាកូនរ៊ុុំអាឆបង្ហា ញឆនទៈបាន

លតើ X គិ្តោ ងដូឆ
លមតឆឆុំលពាេះការរម៊ុុំ
កូនលនេះ? 

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៤
៣-លទេះបីអនីតិជនលនាេះមិនទន់ដល់អាយ៊ុ ១៥ (ដប់ក្បាុំ) ឆ្ន ុំក៏លដាយ លបើអនីតិជនលនាេះអាឆ
បង្ហា ញឆនទៈរបរ់ខ្ែ៊ួនបាន ត៊ុោការក្តូេរ៊ួរលោបល់របរ់អនីតិជនលនាេះ លដើមបីេនិិឆេ័យអុំៃីឆុំន៊ុឆ
ន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ១ ខាងលលើលនេះ។

ករណីកនូសមុំជាអនីត្ិជន

ឪៃ៊ុកម្តត យន្ដល
មិនន្មនជាអនក
ម្តនអុំណាឆ

លមបា

អនកម្តន
អុំណាឆលមបា

ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម
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ស្មុំកនូធម្្តា

អានមភាព
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Ｃ ＡＤ

កូនរ៊ុុំ

ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត

Ｂ

ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៧
១-បញ្ញតតិព្នកថាខ្ណ្ឌ ទី ១ ព្នម្តក្តា ១០១៥ (អាន៊ុភាៃព្នរម៊ុុំកូនលៃញលលញ) ព្នក្កមលនេះ ក្តូេយក
មកអន៊ុេតតដូឆគ្មន នងន្ដរឆុំលពាេះរម៊ុុំកូនធមមតា។
ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០១៥
១-លដាយបលងកើតរម៊ុុំកូនលៃញលលញ កូនរ៊ុុំក្តេូទទ៊ួលបានឋានៈដូឆគ្មន នឹងកូនបលងកើតរបរ់ឪៃ៊ុកម្តត
យឆិញ្ច ឹម និង ក្តូេទទ៊ួលបាននូេរិទធិ និង ករណី្កិឆច ដូឆគ្មន នឹងកូនបលងកើតលៅកន៊ុងទុំនាក់ទុំនងជាម៊ួយ
នឹងឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម។

ស្មុំកនូធម្្តា អានមភាព

・រនតតិកមម
・អាហារកាតៃវកិឆច
・ក្គ្ប់ក្គ្ងក្ទៃយ
រមបតតិជាលដើម

Ｘ
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Ｃ ＡＤ Ｂ

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៧
៣-កន៊ុងករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំ ជាអនីតិជន កូនរ៊ុុំលនាេះក្តូេរថិតលៅលក្កាមអុំណាឆលមបារបរ់
ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម ឪៃ៊ុកឆិញ្ច ឹម ឬ ម្តត យឆិញ្ច ឹម។ ប ៊ុន្នត កន៊ុងករណី្ន្ដលយកកូនបលងកើតរបរ់
រហៃ័ទធ មកលធវើជាកូនរ៊ុុំ កូនរ៊ុុំលនាេះក្តូេរថិតលៅលក្កាមអុំណាឆលមបារ៊ួមរបរ់ឪៃ៊ុក ឬ
ម្តត យឆិញ្ច ឹម និង រហៃ័ទធលនាេះ។

អុំណាឆលមបា

Ｘ

កូនរ៊ុុំ

ស្មុំកនូធម្្តា អានមភាព

កូនរ៊ុុំ

ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម
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Ｃ ＡＤ Ｂ

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៦
១-លទេះបីជាម្តនការបលងកើតការរម៊ុុំកូនក៏លដាយ ញាតិភាៃរវាងរម៊ុុំកូន និង ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត ក្តូេ
បនតអតថិភាៃ លហើយកូនរ៊ុុំ និង ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត ម្តនរិទធិលធវើរនតតិកមមគ្មន លៅេញិលៅមក។
២-កូនរ៊ុុំ និង ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត ម្តនរិទធិទមទរ និង ករណី្យកិឆចនគត់នគង់អាហារកាតៃវកិឆច។

・រនតតិកមម
・អាហារកាតៃវកិឆច Ｘ

ស្មុំកនូធម្្តា អានមភាព

・រនតតិកមម
・អាហារកាតៃវកិឆច
・ក្គ្ប់ក្គ្ងក្ទៃយ
រមបតតិជាលដើមកូនរ៊ុុំ

ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម
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Ｃ ＡＤ Ｂ

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៧
២-កូនរ៊ុុំ អាឆលក្បើនាមក្តកូលរបរ់ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម ឬ នាមក្តកូលម៊ុនរម៊ុុំកូនបាន។

Ｘ

កូនរ៊ុុំ

ស្មុំកនូធម្្តា អានមភាព

ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម



ស្មុំកនូធម្្តា

ការចមុះបញ្ជ  ីនិង បញ្ជកីុំនណើ ត្

29
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០៣៣
ក្បរិនលបើបានបលងកើតរម៊ុុំកូនធមមតា ក្តូេររលររការបលងកើតរម៊ុុំកូនធមមតា លៅលលើរមឹទុំៃ័រព្នបញ្ា ី
កុំលណ្ើ តលដើមរបរ់កូនរ៊ុុំលនាេះ។

ស្មុំកនូធម្្តា ការចមុះបញ្ជ  ីនិង បញ្ជកីុំនណើ ត្

Ａ

Ｂ

ល ម្ េះ ： Ｘ

ព្ងៃ○ន្ខ្○ឆ្ន ុំ○
រម៊ុុំកូនធមមតា

ភូមិ  ៊ុុំ រង្ហក ត់

បញ្ា ីកុំលណ្ើ ត

Ｘ
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ស្មុំកនូធម្្តា

ការក្ពម្នក្ពៀងកាត្់កាេ់



32

ការកាត្់កាេ ់
ការកាត់កាលគឺ្ជាក្បៃ័នធព្នការលធវើឲ្យរលត់អាន៊ុភាៃព្នរម៊ុុំកូន។ ការកាត់កាល់
អាឆអន៊ុេតតឆុំលពាេះន្តឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម និងកូនរ៊ុុំ។ ការកាត់កាល់អាឆក្តូេបាន
លធវើល ើងល៊ុេះក្តាន្តម្តនដីការលក្មឆៃីត៊ុោការ។
ក្កមរដឋបបលេណី្មិនបញ្ញតតៃីការកាត់កាល់រវាងឪៃ៊ុកម្តត យ និងកូនបលងកើតលទ។
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Ａ

កូនរ៊ុុំ

ស្មុំកនូធម្្តា ការក្ពម្នក្ពៀងកាត្់កាេ ់

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៨
១-ភាគី្ព្នរម៊ុុំកូន អាឆដាក់ពាកយរ៊ុុំលៅត៊ុោការឲ្យកាត់កាល់រម៊ុុំកូនបាន កន៊ុងករណី្ន្ដលភាគី្
រងខាងក្ៃមលក្ៃៀងអុំៃីការកាត់កាល់លនាេះ។

Ｘ

ពាកយរ៊ុុំឲ្យកាត់កាល់

ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យឆិញ្ច ឹម



34

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០៣០
លបើម្តនពាកយរ៊ុុំន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ១ ព្នម្តក្តា ១០២៨ (ពាកយរ៊ុុំឲ្យ
កាត់កាល់រម៊ុុំកូនធមមតា)ខាងលលើលនេះ ត៊ុោការអាឆរលក្មឆឲ្យកាត់កាល់រម៊ុុំកូនបានល៊ុេះក្តាន្ត
បានបញ្ជា ក់ថា ភាគី្រងខាងម្តនលគ្មលបុំណ្ងៃិតក្បាកដ កន៊ុងការរ ុំោយទុំនាក់ទុំនងរវាង
ឪៃ៊ុកម្តត យ និង កូន។

(ឧទហរណ៍្) ករណី្ន្ដលពាកយរ៊ុុំកាត់កាល់ក្តូេបានទទ៊ួលសាគ ល់

Ｘ មិនសាត ប់បង្ហគ ប់របរ់ខ្្៊ុុំទល់ន្តលសាេះ។ ការង្ហរក៏មិនលធវើ 
លហើយ លលងក្គ្ប់ន្តលៃល។ Ｘ ឆង់ឲ្យខ្្៊ុុំចកលឆញៃីនទេះ
របរ់ខ្្៊ុុំ។ ខ្្៊ុុំឆង់កាត់កាល់គ្មត់។

Ａ ន្តងន្តនិោយរអ ូរទុំមកខ្្៊ុុំរហូត។ ខ្្៊ុុំមិនឆង់ររ់លៅ
ជាម៊ួយនឹង Ａ តលៅលទៀតលទ។

Ａ

កូនរ៊ុុំ

Ｘ

ស្មុំកនូធម្្តា ការក្ពម្នក្ពៀងកាត្់កាេ ់

ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យ
ឆិញ្ច ឹម
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ខ្្៊ុុំឆង់លរៀបការជាម៊ួយគូ្កុំណាន់ឆិតតន្ដលខ្្៊ុុំកុំៃ៊ុងស្រោញ់
នាលៃលបឆច៊ុបបននលនេះ។ ប ៊ុន្នត គ្មត់មិនឆូលឆិតត Ｘ លទ លហើយ
និោយក្បាប់ខ្្៊ុុំថា ឆង់ឲ្យខ្្៊ុុំកាត់កាល់ជាម៊ួយ Ｘ។ ដូលឆនេះ ខ្្៊ុុំ
ឆង់កាត់កាល់X ។

ខ្្៊ុុំមិនឆង់លធវើការកាត់កាល់ជាម៊ួយ Ａ លនាេះលទ។ ប ៊ុន្នត Ａបាន
និោយជាលក្ឆើនដងមកកាន់ខ្្៊ុុំថាឆង់កាត់កាល់។ ដូលឆនេះ ខ្្៊ុុំ
គ្មម នមលធាបាយលទ ម្តនន្តដាក់ពាកយរ៊ុុំឲ្យកាត់កាល់។

Ａ

Ｘ

ស្មុំកនូធម្្តា ការក្ពម្នក្ពៀងកាត្់កាេ ់

(ឧទហរណ៍្) ករណី្ន្ដលពាកយរ៊ុុំកាត់កាល់មិនក្តេូបានទទ៊ួលសាគ ល់

កូនរ៊ុុំ

ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យ
ឆិញ្ច ឹម

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០៣០
លបើម្តនពាកយរ៊ុុំន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ១ ព្នម្តក្តា ១០២៨ (ពាកយរ៊ុុំឲ្យ
កាត់កាល់រម៊ុុំកូនធមមតា)ខាងលលើលនេះ ត៊ុោការអាឆរលក្មឆឲ្យកាត់កាល់រម៊ុុំកូនបានល៊ុេះក្តាន្ត
បានបញ្ជា ក់ថា ភាគី្រងខាងម្តនលគ្មលបុំណ្ងៃិតក្បាកដ កន៊ុងការរ ុំោយទុំនាក់ទុំនងរវាង
ឪៃ៊ុកម្តត យ និង កូន។
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៨
២-កន៊ុងករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន ពាកយរ៊ុុំន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី១ ខាងលលើលនេះ
ក្តេូលធវើល ើង លដាយឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម និង ប៊ុគ្គលន្ដលក្តេូកាែ យជាអនកតុំណាងន្ដលឆាប់បាន
កុំណ្ត់ លក្កាយលៃលកាត់កាល់។ ប ៊ុន្នត លបើកូនរ៊ុុំដល់អាយ៊ុ១៥ (ដប់ក្បាុំ) ឆ្ន ុំ លហើយក្តេូទទ៊ួលការ
យល់ក្ៃមៃីកូនរ៊ុុំលនាេះ។ លទេះបីជាអនីតិជនលនាេះមិនទន់ដល់អាយ៊ុ ១៥ (ដប់ក្បាុំ) ឆ្ន ុំ ក៏លដាយ លបើ
អនីតិជនលនាេះអាឆបង្ហា ញឆនទៈរបរ់ខ្ែ៊ួនបាន ត៊ុោការក្តូេរ៊ួរលោបល់របរ់អនីតិជនលនាេះ។

ករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន

ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យឆិញ្ច ឹម

Ａ

អនីតិជន

Ｘ

Ｃ Ｄ

ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត

ពាកយរ៊ុុំឲ្យកាត់កាល់

ស្មុំកនូធម្្តា ការក្ពម្នក្ពៀងកាត្់កាេ ់
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Ａ

អនីតិជន・ចប់ៃីអាយ៊ុ១៥ឆ្ន ុំ

Ｘ

Ｃ Ｄ

ខ្្៊ុុំក៏យល់ក្ៃមឆុំលពាេះការ
កាត់កាល់លនេះន្ដរ។

ករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន

ស្មុំកនូធម្្តា ការក្ពម្នក្ពៀងកាត្់កាេ ់

ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យឆិញ្ច ឹម

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៨
២-កន៊ុងករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន ពាកយរ៊ុុំន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី១ ខាងលលើលនេះ
ក្តេូលធវើល ើង លដាយឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម និង ប៊ុគ្គលន្ដលក្តេូកាែ យជាអនកតុំណាងន្ដលឆាប់បាន
កុំណ្ត់ លក្កាយលៃលកាត់កាល់។ ប ៊ុន្នត លបើកូនរ៊ុុំដល់អាយ៊ុ១៥ (ដប់ក្បាុំ) ឆ្ន ុំ លហើយក្តេូទទ៊ួលការ
យល់ក្ៃមៃីកូនរ៊ុុំលនាេះ។ លទេះបីជាអនីតិជនលនាេះមិនទន់ដល់អាយ៊ុ ១៥ (ដប់ក្បាុំ) ឆ្ន ុំ ក៏លដាយ លបើ
អនីតិជនលនាេះអាឆបង្ហា ញឆនទៈរបរ់ខ្ែ៊ួនបាន ត៊ុោការក្តូេរ៊ួរលោបល់របរ់អនីតិជនលនាេះ។
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Ａ

អនីតិជន មិនទន់់ក្គ្ប់អាយ៊ុ១៥ឆ្ន ុំ អាឆបង្ហា ញឆនទៈបាន

Ｘ

Ｃ Ｄ

លតើＸគិ្តោ ងដូឆលមតឆន្ដរ
ឆុំលពាេះការកាត់កាល់លនេះ?

ករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន

ស្មុំកនូធម្្តា ការក្ពម្នក្ពៀងកាត្់កាេ ់

ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យឆិញ្ច ឹម

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៨
២-កន៊ុងករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន ពាកយរ៊ុុំន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី១ ខាងលលើលនេះ
ក្តេូលធវើល ើង លដាយឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម និង ប៊ុគ្គលន្ដលក្តេូកាែ យជាអនកតុំណាងន្ដលឆាប់បាន
កុំណ្ត់ លក្កាយលៃលកាត់កាល់។ ប ៊ុន្នត លបើកូនរ៊ុុំដល់អាយ៊ុ១៥ (ដប់ក្បាុំ) ឆ្ន ុំ លហើយក្តេូទទ៊ួលការ
យល់ក្ៃមៃីកូនរ៊ុុំលនាេះ។ លទេះបីជាអនីតិជនលនាេះមិនទន់ដល់អាយ៊ុ ១៥ (ដប់ក្បាុំ) ឆ្ន ុំ ក៏លដាយ លបើ
អនីតិជនលនាេះអាឆបង្ហា ញឆនទៈរបរ់ខ្ែ៊ួនបាន ត៊ុោការក្តូេរ៊ួរលោបល់របរ់អនីតិជនលនាេះ។
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៨
៣-កន៊ុងករណី្ន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ២ ខាងលលើលនេះ លបើឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើតរបរ់
កូនរ៊ុុំ បានន្លងលេះគ្មន លហើយ ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើតរបរ់កូនរ៊ុុំលនាេះ ក្តូេៃិភាកា និង កុំណ្ត់
ថា ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យបលងកើត ជាប៊ុគ្គលន្ដលក្តូេកាែ យជាអនកម្តនអុំណាឆលមបាលៅលក្កាយលៃល
កាត់កាល់។

ករណី្ន្ដលឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើតរបរ់កូនរ៊ុុំបានន្លងលេះគ្មន

Ａ

Ｘ

Ｃ Ｄ×
ការៃិភាកា

រលក្មឆអុំៃីអនកម្តន
អុំណាឆលមបា

ពាកយរ៊ុុំឲ្យកាត់កាល់

ស្មុំកនូធម្្តា ការក្ពម្នក្ពៀងកាត្់កាេ ់

ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យឆិញ្ច ឹម
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៨
៤-លបើការៃិភាកាន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ៣ ខាងលលើលនេះ ៃ៊ុុំបានរលក្មឆ ឬ លបើៃ៊ុុំអាឆ
ៃិភាកាបានលទ ត៊ុោការក្តេូកុំណ្ត់ប៊ុគ្គលន្ដលក្តូេកាែ យជាអនកម្តនអុំណាឆលមបា លដាយគិ្ត
ៃិចរណាលៅលលើនលក្បលោជន៍របរ់កូន។

Ａ

Ｘ

Ｃ Ｄ×

មិនអាឆរលក្មឆអុំៃីអនក
ម្តនអុំណាឆលមបា

កុំណ្ត់អនកម្តនអុំណាឆ
លមបា

ករណី្ន្ដលឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើតរបរ់កូនរ៊ុុំបានន្លងលេះគ្មន

ស្មុំកនូធម្្តា ការក្ពម្នក្ពៀងកាត្់កាេ ់

ការៃិភាកា

ពាកយរ៊ុុំឲ្យកាត់កាល់

ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យឆិញ្ច ឹម
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៩ 
កន៊ុងករណី្ន្ដលបតីក្បៃនធបានរ៊ុុំកូនលដាយរហការគ្មន ជាឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម លដើមបីកាត់កាល់
កូនរ៊ុុំជាអនីតិជន បតីក្បៃនធក្តូេដាក់ពាកយរ៊ុុំន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី១ ព្នម្តក្តា
១០២៨(ពាកយរ៊ុុំឲ្យកាត់កាល់រម៊ុុំកូនធមមតា) ខាងលលើលនេះ ជាម៊ួយគ្មន ។ ប ៊ុន្នត បញ្ញតតិលនេះ មិនក្តូេ
យកមកអន៊ុេតតល ើយ ឆុំលពាេះបតីក្បៃនធណាម្តា ងមិនអាឆបង្ហា ញឆនទៈរបរ់ខ្ែ៊ួន។

ករណីន្ែលកូតស៉ុំជាអតីតិជតបហើយឪព៉ុកមាែ យចិញ្ច ឹមជាបែីប្បពតធ

Ａ

អតីតិជត

Ｘ

Ｃ Ｄ

ឪព៉ុកមាែ យបបងកើត

Ｂ

ស្មុំកនូធម្្តា ការក្ពម្នក្ពៀងកាត្់កាេ ់

ពាកយរ៊ុុំឲ្យកាត់កាល់
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ស្មុំកនូធម្្តា

ការកាត្់កាេន់ោយត្មលាការ
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ស្មុំកនូធម្្តា ការកាត្់កាេន់ោយត្មលាការ

ម្តនករណី្ន្ដលមិនអាឆលធវើការកាត់កាល់បាន លដាយសារន្តការបាត់ខ្ែ៊ួន ឬ
លទេះបីជាម្តនការលកើតល ើងនូេសាថ នភាៃជាក់ោក់ន្ដលទុំនាក់ទុំនងរវាង
ឪៃ៊ុកម្តត យ និង កូនមិនគ្៊ួរបនតលទៀត លហើយម្តនភាគី្ណាម្តា ងមិនក្ៃមលក្ៃៀង
កន៊ុងការកាត់កាល់។ កន៊ុងករណី្ន្បបលនេះ ភាគី្ម្តា ងលទៀតអាឆដាក់ពាកយបណ្តឹ ង
មកត៊ុោការ លហើយលធវើការកាត់កាល់បាន។
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០៣១
១-ភាគី្ម្តា ងព្នរម៊ុុំកូន អាឆដាក់ពាកយបណ្តឹ ងទមទរឲ្យកាត់កាល់បាន ល៊ុេះក្តាន្តកន៊ុងករណី្ខាង
លក្កាមលនេះ ៖

ក-លបើក្តូេបានលបាេះបង់លចល លដាយភាគី្ម្តា ងលទៀត លដាយទ៊ុឆចរតិ។

ខ្្៊ុុំម្តនជមៃឺ ដូលឆនេះ ខ្្៊ុុំមិនអាឆររ់លៅន្តម្តន ក់ឯងបានលទ។ ប ៊ុន្នត រាល់យប់ Ｘន្ដល
ជាកូនរ៊ុុំ លដើរលលងលៅលក្ៅ លហើយមិនលមើលន្ងខ្្៊ុុំលសាេះ។

Ｘ

ការលមើលន្ងＡគឺ្ធ៊ុញក្ទន់ណារ់។ ប ៊ុន្នត
លដាយសារន្តខ្្៊ុុំឆង់ទទ៊ួលរនតតិកមមក្ទៃយ
រមបតិតរបរ់ Ａ ដូលឆនេះ ខ្្៊ុុំមិនឆង់
កាត់កាល់លទ។

ស្មុំកនូធម្្តា ការកាត្់កាេន់ោយត្មលាការ

ឧទហរណ៍្លមអិត
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា១០៣១ 
១-ភាគី្ម្តា ងព្នរម៊ុុំកូន អាឆដាក់ពាកយបណ្តឹ ងទមទរឲ្យកាត់កាល់បាន ល៊ុេះក្តាន្តកន៊ុងករណី្ខាង
លក្កាមលនេះ ៖

ខ្-លបើមិនឆារ់ កន៊ុងអុំ ៊ុងលៃលោ ងតិឆ ១ (ម៊ួយ) ឆ្ន ុំ ថា ភាគី្ម្តា ងលទៀតលៅររ់ ឬ ទទ៊ួល
មរណ្ភាៃ។

Ｘ

Ａន្ដលជាឪៃ៊ុកឆិញ្ច ឹម បានលៅក្បលទរឆិនលដើមបីលធវើការ
កាលៃី២ឆ្ន ុំម៊ុន។ លក្កាយមក គ្មត់មិនបានក្ត ប់មកេញិ
លទ លហើយក៏មិនអាឆទក់ទងគ្មត់បានន្ដរ។ 

ស្មុំកនូធម្្តា ការកាត្់កាេន់ោយត្មលាការ

ឧទហរណ៍្លមអិត
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា១០៣១ 
១-ភាគី្ម្តា ងព្នរម៊ុុំកូន អាឆដាក់ពាកយបណ្តឹ ងទមទរឲ្យកាត់កាល់បាន ល៊ុេះក្តាន្តកន៊ុងករណី្ខាង
លក្កាមលនេះ ៖

គ្-លបើម្តនលហត៊ុធៃន់ធៃរលនសងលទៀត ន្ដលបណាត លឲ្យម្តនការៃិបាកកន៊ុងការបនតរម៊ុុំកូន។ 

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០៣១ កថាខ្ណ្ឌ ទី ១ ឆុំន៊ុឆ គ្ ជាមូលលហត៊ុព្នការកាត់កាល់់
ន្ដលម្តនលកាណ្ៈធមមតានិងអរបិូយ លហើយជាលកាខ្ណ្ឌ ន្ដលត៊ុោការក្តូេេនិិឆេ័យលៅ
តាមអងគលហត៊ុនីម៊ួយៗ និងលៅតាមសាថ នភាៃជាក់ន្រតង។ លដើមបជីាការរិកាៃិចរណា
លយើងនឹងលលើកយកយ៊ុតតិសាស្តរតរបរ់ក្បលទរជប ៊ុនម៊ួយឆុំន៊ួនមកបង្ហា ញ៖
(១) ករណី្ន្ដលឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹមវាយលធវើបាប លហើយបងករឲ្យម្តនរប៊ួរដល់កូនរ៊ុុំ
(២) ករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំវាយលធវើបាប លហើយបងករឲ្យម្តនរប៊ួរដល់ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម
(៣) ករណី្ន្ដលអតតឆរតិ ការគិ្តរបរ់ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម និង កូនរ៊ុុំខ្៊ុរគ្មន លធវើឲ្យម្តន
ទុំនាក់ទុំនងមិនលអ
(៤) ករណី្ន្ដលឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹមលធវើករិកមម លហើយរ ុំៃឹងថា កូនរ៊ុុំនឹងទទ៊ួលបនតនូេ
ករិកមមរបរ់ខ្ែ៊ួន ប ៊ុន្នត លដាយសារន្តកូនរ៊ុុំរអប់ករិកមម លធវើឲ្យទុំនាក់ទុំនងរបរ់អនក
ទុំង២មិនលអ

ស្មុំកនូធម្្តា ការកាត្់កាេន់ោយត្មលាការ
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ករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន

Ａ

អនីតិជន

Ｘ

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០៣១
២-កន៊ុងអុំ ៊ុងលៃលន្ដលកូនរ៊ុុំៃ៊ុុំទន់កាែ យជានីតិជន ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម មិនអាឆដាក់ពាកយបណ្តឹ ង
ន្ដលកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ១ ខាងលលើលនេះ ឆុំលពាេះកូនរ៊ុុំបានល ើយ។

×

ស្មុំកនូធម្្តា ការកាត្់កាេន់ោយត្មលាការ
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០៣១
៣- លបើកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន បញ្ញតតិចប់ៃីកថាខ្ណ្ឌ ទី ២ ដល់កថាខ្ណ្ឌ ទី ៤ ព្នម្តក្តា ១០២៨ (ពាកយរ៊ុុំកាត់កាល់រម៊ុុំកូនធមមតា) ព្នក្កម
លនេះ ក្តូេយកមកអន៊ុេតតដូឆគ្មន នងន្ដរឆុំលពាេះករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំដាក់ពាកយបណ្តឹ ងន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ១ ខាងលលើលនេះ
ឆុំលពាេះឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម។
ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៨
២-កន៊ុងករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន ពាកយរ៊ុុំន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី១ ខាងលលើលនេះ ក្តូេលធវើល ើង លដាយឪៃ៊ុកម្តត យ
ឆិញ្ច ឹម និង ប៊ុគ្គលន្ដលក្តូេកាែ យជាអនកតុំណាងន្ដលឆាប់បានកុំណ្ត់ លក្កាយលៃលកាត់កាល់។ ប ៊ុន្នត លបើកូនរ៊ុុំដល់អាយ៊ុ១៥ (ដប់
ក្បាុំ) ឆ្ន ុំ លហើយក្តូេទទ៊ួលការយល់ក្ៃមៃីកូនរ៊ុុំលនាេះ។ លទេះបីជាអនីតិជនលនាេះមិនទន់ដល់អាយ៊ុ ១៥ (ដប់ក្បាុំ) ឆ្ន ុំ ក៏លដាយ លបើអនីតិ
ជនលនាេះអាឆបង្ហា ញឆនទៈរបរ់ខ្ែ៊ួនបាន ត៊ុោការក្តូេរ៊ួរលោបល់របរ់អនីតិជនលនាេះ។

Ａ

Ｘ

Ｃ Ｄ

អនីតិជន ចប់ៃីអាយ៊ុ១៥ឆ្ន ុំល ើង

ខ្្៊ុុំក៏ក្ៃមលក្ៃៀងឆុំលពាេះលរឆកតី
រលក្មឆកាត់កាល់លនេះន្ដរ។

ករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន

ស្មុំកនូធម្្តា ការកាត្់កាេន់ោយត្មលាការ

ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យឆិញ្ច ឹម
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Ａ

Ｘ

Ｃ Ｄ

អនីតិជន・មិនទន់ក្គ្ប់អាយ៊ុ១៥ឆ្ន ុំ អាឆបង្ហា ញឆនទៈបាន

លតើＸគិ្តោ ងដូឆលមតឆ
ឆុំលពាេះលរឆកតីរលក្មឆ
កាត់កាល់លនេះ?

ករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន

ស្មុំកនូធម្្តា ការកាត្់កាេន់ោយត្មលាការ

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០៣១
៣- លបើកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន បញ្ញតតិចប់ៃីកថាខ្ណ្ឌ ទី ២ ដល់កថាខ្ណ្ឌ ទី ៤ ព្នម្តក្តា ១០២៨ (ពាកយរ៊ុុំកាត់កាល់រម៊ុុំកូនធមមតា) ព្នក្កម
លនេះ ក្តូេយកមកអន៊ុេតតដូឆគ្មន នងន្ដរឆុំលពាេះករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំដាក់ពាកយបណ្តឹ ងន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ១ ខាងលលើលនេះ
ឆុំលពាេះឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម។
ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៨
២-កន៊ុងករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន ពាកយរ៊ុុំន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី១ ខាងលលើលនេះ ក្តូេលធវើល ើង លដាយឪៃ៊ុកម្តត យ
ឆិញ្ច ឹម និង ប៊ុគ្គលន្ដលក្តូេកាែ យជាអនកតុំណាងន្ដលឆាប់បានកុំណ្ត់ លក្កាយលៃលកាត់កាល់។ ប ៊ុន្នត លបើកូនរ៊ុុំដល់អាយ៊ុ១៥ (ដប់
ក្បាុំ) ឆ្ន ុំ លហើយក្តូេទទ៊ួលការយល់ក្ៃមៃីកូនរ៊ុុំលនាេះ។ លទេះបីជាអនីតិជនលនាេះមិនទន់ដល់អាយ៊ុ ១៥ (ដប់ក្បាុំ) ឆ្ន ុំ ក៏លដាយ លបើអនីតិ
ជនលនាេះអាឆបង្ហា ញឆនទៈរបរ់ខ្ែ៊ួនបាន ត៊ុោការក្តូេរ៊ួរលោបល់របរ់អនីតិជនលនាេះ។

ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើត ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យឆិញ្ច ឹម
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ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០៣១
៣- លបើកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន បញ្ញតតិចប់ៃីកថាខ្ណ្ឌ ទី ២ ដល់កថាខ្ណ្ឌ ទី ៤ ព្នម្តក្តា ១០២៨ (ពាកយរ៊ុុំកាត់កាល់រម៊ុុំ
កូនធមមតា) ព្នក្កមលនេះ ក្តូេយកមកអន៊ុេតតដូឆគ្មន នងន្ដរឆុំលពាេះករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំដាក់ពាកយបណ្តឹ ងន្ដលបាន
កុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ១ ខាងលលើលនេះ ឆុំលពាេះឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម។
ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៨
៣-កន៊ុងករណី្ន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ២ ខាងលលើលនេះ លបើឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើតរបរ់កូនរ៊ុុំ បានន្លងលេះ
គ្មន លហើយ ឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើតរបរ់កូនរ៊ុុំលនាេះ ក្តូេៃិភាកា និង កុំណ្ត់ថា ឪៃ៊ុក ឬ ម្តត យបលងកើត ជាប៊ុគ្គលន្ដលក្តូេ
កាែ យជាអនកម្តនអុំណាឆលមបាលៅលក្កាយលៃលកាត់កាល់។

ករណី្ន្ដលឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើតរបរ់កូនរ៊ុុំបានន្លងលេះគ្មន

Ａ

Ｘ

Ｃ Ｄ×
ការៃិភាកា

ស្មុំកនូធម្្តា ការកាត្់កាេន់ោយត្មលាការ

រលក្មឆអុំៃីអនកម្តន
អុំណាឆលមបា
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Ａ

Ｘ

Ｃ Ｄ×

មិនអាឆរលក្មឆអុំៃីអនក
ម្តនអុំណាឆលមបា

កុំណ្ត់អនកម្តនអុំណាឆ
លមបា

ករណី្ន្ដលឪៃ៊ុកម្តត យបលងកើតរបរ់កូនរ៊ុុំបានន្លងលេះគ្មន

ការៃិភាកា

ស្មុំកនូធម្្តា ការកាត្់កាេន់ោយត្មលាការ

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០៣១
៣- លបើកូនរ៊ុុំជាអនីតិជន បញ្ញតតិចប់ៃីកថាខ្ណ្ឌ ទី ២ ដល់កថាខ្ណ្ឌ ទី ៤ ព្នម្តក្តា ១០២៨ (ពាកយរ៊ុុំកាត់កាល់រម៊ុុំ
កូនធមមតា) ព្នក្កមលនេះ ក្តូេយកមកអន៊ុេតតដូឆគ្មន នងន្ដរឆុំលពាេះករណី្ន្ដលកូនរ៊ុុំដាក់ពាកយបណ្តឹ ងន្ដលបាន
កុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ១ ខាងលលើលនេះ ឆុំលពាេះឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹម។
ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០២៨
៤-លបើការៃិភាកាន្ដលបានកុំណ្ត់លៅកន៊ុងកថាខ្ណ្ឌ ទី ៣ ខាងលលើលនេះ ៃ៊ុុំបានរលក្មឆ ឬ លបើៃ៊ុុំអាឆៃិភាកាបានលទ 
ត៊ុោការក្តូេកុំណ្ត់ប៊ុគ្គលន្ដលក្តូេកាែ យជាអនកម្តនអុំណាឆលមបា លដាយគិ្តៃិចរណាលៅលលើនលក្បលោជន៍
របរ់កូន។



ស្មុំកនូធម្្តា

អានមភាពននការកាត្់កាេ់
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Ｃ ＡＤ Ｂ

ស្មុំកនូធម្្តា អានមភាពននការកាត្់កាេ់

ក្កមរដឋបបលេណី្ ម្តក្តា ១០៣២
១-អាន៊ុភាៃទុំងឡាយព្នរម៊ុុំកូនធមមតា ក្តូេបញ្ច ប់លឆ្ព េះលៅអនាគ្ត លដាយការកាត់កាល់។
២-លក្កាយការកាត់កាល់ កូនរ៊ុុំអាឆទទ៊ួលេញិ នូេនាមក្តកូលម៊ុនរម៊ុុំកូនក៏បាន ឬ អាឆលក្បើ
នាមក្តកូលរបរ់ឪៃ៊ុកម្តត យឆិញ្ច ឹមក៏បាន។

ＸＸ

×ការកាត់កាល់

អាន៊ុភាៃព្នរនតតិកមម 
អាហារកាតៃវកិឆច ការ
ក្គ្ប់ក្គ្ងក្ទៃយរមបតតិ
ជាលដើម ក្តូេបញ្ច ប់ទុំង
ស្រុង។



Rule- JICA seminar ７

ស្មុំកនូធម្្តា

ចប់
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