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Rule- JICA seminar 8 

សមុកំនូ 
គមិន៖   េ ក្រសី ឃឹម ម៉ែណត  

     េ ក េទព សុខ 
     េ ក ឃឹម គីរ ី
កលបរេិចឆទ៖ ០៤ មក   ២០១៧ (៩:៣០-១១:៣០) 
 ទីកែន្លង៖   សហ ល G1, RULE 1 

សមុកំនូេពញេលញ 
 

លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 

2 
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សមុំកូនេពញេលញ គឺជ្របព័នធមួយេដើមបីបេងកើតទំនក់ទំនងឲយដូចនឹងឪពុក
ម្ត យនិងកូនបេងកើត។ េហតុដូេចនះ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើតសមុំកូនេពញ
េលញ មនភពតឹងរងឹជងសមុំកូនធមម េហើយ នុភពក៏ខ្ល ំងជងសមុំកូន
ធមម ផងែដរ។ 

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 

4 

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម 

Ｃ Ａ Ｄ 

Ｘ 
កូន 

ឪពុកម្ត យបេងកើត 

Ｂ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១០០៧ 
េបើយល់េឃើញថ មនលកខខណ្ឌ ែដលបនកំណត់េនកនុងបញញត្តិចប់ពីម្រ ១០០៨ (សមុំកូនេ យ
សហកររ ងប្តី្របពនធ) ដល់ម្រ ១០១២ (មូល ្ឋ នវនិិចឆ័យៃនករបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ) ខង
េ្រកមេនះ តុ ករ ចបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ េ យបញច ប់ញតិភពជមួយនឹងញតិេ ហិត
ៃនឪពុកម្ត យបេងកើត មពកយសំុរបស់បុគគលែដលនឹងក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹមបន។ 

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 
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Ｃ Ａ Ｄ 

Ｘ 

Ｂ សមុំកូនេ យ
សហកររ ង
ប្តី្របពនធ 

ម្រ  ១០០៨ 
១-បុគគលែដលក្ល យជឪពុក ឬម្ត យចិញច ឹម ្រតូវែតជបុគគលែដលមនសហព័ទធ។ 
២-ប្តី ឬ្របពនធែតមខ ង ពំុ ចក្ល យជឪពុក ឬម្ត យចិញច ឹមបនេឡើយ ្របសិនេបើសហព័ទធមខ ងេទៀត 
មិនក្ល យជម្ត យ ឬឪពុកចិញច ឹម។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះមិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះករណីែដល
ប្តី្របពនធ មខ ង ក្ល យជឪពុក ឬម្ត យចិញច ឹមរបស់កូនបេងកើតៃនសហព័ទធមខ ងេទៀត។ 

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 

កូន 

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឪពុកម្ត យបេងកើត 

6 

ឪពុក ឬ ម្ត យ 
ចិញច ឹម 

Ａ 

Ｘ 
កូន 

Ｂ 
សហព័ទធ 

ករណីែដលសមុំកូនរបស់សហព័ទធជកូនសំុ 

Ｃ × 
ប្តីមុន 

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 

ម្រ  ១០០៨ 
១-បុគគលែដលក្ល យជឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹម ្រតូវែតជបុគគលែដលមនសហព័ទធ។ 
២-ប្តី ឬ ្របពនធែតមខ ង ពំុ ចក្ល យជឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹមបនេឡើយ ្របសិនេបើសហព័ទធមខ ង
េទៀត មិនក្ល យជម្ត យ ឬ ឪពុកចិញច ឹម។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះមិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះ
ករណីែដលប្តី្របពនធ មខ ង ក្ល យជឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹមរបស់កូនបេងកើតនសហព័ទធមខ ងេទៀត។ 
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Ｃ  Ａ Ｄ 

Ｘ 

Ｂ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១០១០ 
ជេគលករណ៍កូនសំុ្រតវូមន យុតិចជង៨ (្របំបី) ឆន ំ។ 

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 

កូន 

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឪពុកម្ត យបេងកើត 

សមុំកូនេ យ
សហកររ ង
ប្តី្របពនធ 

យុតិចជង៨ឆន ំ 

8 

Ｃ Ｄ 

Ｘ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១០០៩  
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម្រតូវមន យុចប់ពី២៥ (ៃមភ្របំ) ឆន ំ េឡើងេទ េហើយ្រតូវមន យុេ្រចើនជង
កូនសំុយ៉ងតិច២០ឆន ំ។ 

● យុចប់ពី
២៥ឆន ំ 
● យុេ្រចើនជង
កូនសំុយ៉ងតិច
២០ឆន ំ 

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 

កូន 
យុតិចជង៨ឆន ំ 

Ａ  Ｂ 

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឪពុកម្ត យបេងកើត 

សមុំកូនេ យ
សហកររ ង
ប្តី្របពនធ 
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Ｃ Ｄ 

Ｘ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១១ 
េដើមបីបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ ្រតូវមនករយល់្រពមពីឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ អនក ពយលបល
ស្រមប់អនីតិជន របស់កុមរែដលនឹងក្ល យជកូនសំុេនះ។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះ មិន្រតូវយកមកអនុវត្ត
េឡើយ ចំេពះករណីែដលឪពុកម្ត យេនះ មិន ចបង្ហ ញឆនទៈបន ឬ ករណីែដលមនករេធ្វើបប
េ យឪពុកម្ត យ ករេបះបង់កូនេចលេ យគំនិតទុចចរតិ ឬ េហតុេផ ងៗេទៀត ែដលបំពនផល
្របេយជន៍របស់កុមរែដលនឹងក្ល យជកូនសំុេនះ យ៉ងធងន់ធងរ។ 

ករយល់្រពម 

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 

កូន 
យុតិចជង៨ឆន ំ 

Ａ  Ｂ 
● យុចប់ពី
២៥ឆន ំ 
● យុេ្រចើនជង
កូនសំុយ៉ងតិច
២០ឆន ំ 

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឪពុកម្ត យបេងកើត 

សមុំកូនេ យ
សហកររ ង
ប្តី្របពនធ 

10 

Ｃ Ｄ 

Ｘ 
កូន 

មិនចំបច់ករ
យល់្រពម 

ករេធ្វើបប 
ករេបះបង់េចល
េ យគំនិតទុចចរតិ 

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 

យុតិចជង៨ឆន ំ 

Ａ  Ｂ 
● យុចប់ពី
២៥ឆន ំ 
● យុេ្រចើនជង
កូនសំុយ៉ងតិច
២០ឆន ំ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១១ 
េដើមបីបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ ្រតូវមនករយល់្រពមពីឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ អនក ពយលបល
ស្រមប់អនីតិជន របស់កុមរែដលនឹងក្ល យជកូនសំុេនះ។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះ មិន្រតូវយកមកអនុវត្ត
េឡើយ ចំេពះករណីែដលឪពុកម្ត យេនះ មិន ចបង្ហ ញឆនទៈបន ឬ ករណីែដលមនករេធ្វើបប
េ យឪពុកម្ត យ ករេបះបង់កូនេចលេ យគំនិតទុចចរតិ ឬ េហតុេផ ងៗេទៀត ែដលបំពនផល
្របេយជន៍របស់កុមរែដលនឹងក្ល យជកូនសំុេនះ យ៉ងធងន់ធងរ។ 

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម 

សមុំកូនេ យ
សហកររ ង
ប្តី្របពនធ 
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សមុំកូនធមម  សមុំកូនេពញេលញ 

យុរបស់កូនសំុ មិនកំណត់ តិចជង៨ឆន ំ 

យុរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម យុចប់ពី ២៥ឆន ំេឡើង
េទ 

យុចប់ពី ២៥ឆន ំេឡើង
េទ 

ភពខុសគន រ ង យុរបស់
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងកូនសំុ 

យុេ្រចើនជងកូនសំុ យុេ្រចើនជងកូនសំុ
យ៉ងតិច ២០ឆន ំ 

សមុំកូនេ យសហកររ ងប្តី
្របពនធែដលជឪពុកម្ត យចិញច ឹម មិនចំបច់ ចំបច់ 

ករយល់្រពមរបស់ឪពុក
ម្ត យបេងកើត 

មិនចំបច់ ចំបច់ 

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 

សមតថកិចចសេ្រមច តុ ករ តុ ករ 

12 

Ｃ Ａ Ｄ 

Ｘ 

Ｂ 

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១០១២ 
សមុំកូនេពញេលញ ្រតវូបនបេងកើតេឡើងេនកនុងករណីែដលមនករពិបកយ៉ងខ្ល ំង ឬ 
មិនសមរមយ កនុងករ្រគប់្រគងែថរក កុមរែដលនឹងក្ល យជកូនសំុ េ យឪពុកម្ត យ 
បេងកើត ឬមន ថ នភពពិេសសេផ ងៗេទៀត េបើយល់េឃើញថ មនភពចំបច់ពិេសស 
េដើមបីផល្របេយជន៍របស់កូនេនះ។  

េតើ្រតូវករភពចំបច់ពិេសស េដើមបីផល
្របេយជន៍របស់កូនឬេទ? 

ថ នភពែដល្រតវូពិចរ  
・លទធភពេសដ្ឋកិចច លទធភពចិញច ឹមបីបច់របស់
ឪពុកម្ត យបេងកើត 
・ទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យបេងកើត និងកូនសំុ 
・លទធភពេសដ្ឋកិចច លទធភពចិញច ឹមបីបច់របស់
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម 
・ទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងកូនសំុ 
・េផ ងេទៀត 
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សមុំកូនធមម  សមុំកូនេពញេលញ 

េនកនុងករណីែដលមនករពិបក
យ៉ងខ្ល ំង ឬមិនសមរមយ កនុងករ
្រគប់្រគងែថរក កុមរែដលនឹងក្ល យ
ជកូនសំុេ យឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ 
មន ថ នភពពិេសសេផ ងៗេទៀត  
្រតូវទទួល គ ល់ថ មនភពចំបច់
ពិេសស េដើមបីផល្របេយជន៍របស់
កូនេនះ។ 

ករណីែដល ចបញជ ក់ថ ភគីមនឆនទៈ
ពិត្របកដនឹងបេងកើតទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យ 
ចិញច ឹម និងកូន។ 
 
កនុងករណីែដលបុគគលនឹងក្ល យជកូនសំុ ជ
អនីតិជន គឺ្រតូវទទួល គ ល់ថ មនភព
ចំបច់ពិេសសេដើមបអីនីតិជន។ តុ ករ
មិន្រតូវឲយបេងកើតសមុំកូនេឡើយ េបើយល់
េឃើញថ សមុំកូន្រតូវបនបំពនកនុងេគល
បំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ រ ងេភទេផ ង
គន  ឬេភទដូចគន   ឬកនុងេគលបំណងមិន
្រតឹម្រតូវេផ ងេទៀត។  
 

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 

សមុកំនូេពញេលញ 
 

អំឡងុេពល កលបងចិញចមឹ 

14 
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15 

Ｃ Ａ Ｄ 

Ｘ 

Ｂ 

សមុកំនូេពញេលញ អំឡងុេពល កលបងចិញចមឹ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១០១៣ 
េដើមបបីេងកើតសមុំកូនេពញេលញ តុ ករ្រតូវពិចរ េលើ ថ នភពែដលបុគគលែដល
នឹងក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹម បនេធ្វើ កនុងករ្រគប់្រគងែថរក កុមរែដលនឹងក្ល យជ
កូនសំុ ជេគលករណ៍ យ៉ងតិច៦ (្របំមួយ) ែខ។ 

យ៉ងតិច៦ែខ，ឃ្ល ំេមើល 

16 

សមុំកូនធមម  សមុំកូនេពញេលញ 

មនអំឡុងេពល កលបង គម នអំឡុងេពល កលបង 

សមុកំនូេពញេលញ អំឡងុេពល កលបងចិញចមឹ 

-េន្របេទសជបុ៉ន អំឡុងេពល ក
លបងចិញច ឹម ្រតូវបនឃ្ល ំេមើលេ យអនក
្រតួតពិនិតយែដលជម្រន្តីេនកនុងតុ ករ 
និង្រតូវបនែតង ំងេ យតុ ករ។ 
បនទ ប់មក ម្រន្តីេនះសរេសររបយករណ៍
ស្តីពីអំឡុងេពល កលបងចិញច ឹមជូនេទ
េច្រកម។ 

អនក្រតួតពិនិតយភគេ្រចើនជអនកបន េរៀន
បញច ប់ករសិក ែផនកចិត្ត ្រស្ត 
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សមុកំនូេពញេលញ 
 

នុភព 

17 

18 

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម 

Ｃ Ａ Ｄ 

កូនសំុ 

ឪពុកម្ត យបេងកើត 

Ｂ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ១០១៤ 
ញតិភពរ ងកូនសំុ និង ឪពុកម្ត យបេងកើត ្រពមទំងញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យបេងកើត
េនះ ្រតូវបញច ប់ េ យសមុំកូនេពញេលញ។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះ  មិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ 
ចំេពះញតិភពជមួយនឹងឪពុកម្ត យមខ ងេទៀត និង ញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យមខ ង
េទៀតេនះ ែដលបនកំណត់េនកនុង កយខណ្ឌ ទី ២ កថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ  ១០០៨(សមុំកូន
េ យសហកររ ងប្តី្របពនធ)ៃន្រកមេនះ។  

សមុកំនូេពញេលញ នុភព 

Ｘ 

ករបញច ប់ទំនក់
ទំនងញតិ 
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19 

ឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹម សហព័ទធ 

Ｃ × 
ប្តីមុន 

Ａ 

កូនសំុ 

Ｂ 

Ｘ 

ទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យនិងកូន
ជមួយ B មិន្រតូវបញច ប់ 

សមុកំនូេពញេលញ នុភព 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ១០១៤ 
ញតិភពរ ងកូនសំុ និង ឪពុកម្ត យបេងកើត ្រពមទំងញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យបេងកើត
េនះ ្រតូវបញច ប់ េ យសមុំកូនេពញេលញ។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះ  មិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ 
ចំេពះញតិភពជមួយនឹងឪពុកម្ត យមខ ងេទៀត និង ញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យមខ ង
េទៀតេនះ ែដលបនកំណត់េនកនុង កយខណ្ឌ ទី ២ កថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ  ១០០៨(សមុំកូន
េ យសហកររ ងប្តី្របពនធ)ៃន្រកមេនះ។  

20 

Ｃ Ａ Ｄ 

កូនសំុ 

Ｂ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៥ 
១-េ យបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ កូនសំុ្រតូវទទួលបននូវ នៈដូចគន នឹងកូនបេងកើតរបស់ឪពុកម្ត យ
ចិញច ឹម និង ្រតូវទទួលបននូវសិទធិ និង ករណីយកិចច ដូចគន នឹងកូនបេងកើតេនកនុងទំនក់ទំនងជមួយ
នឹងឪពុកម្ត យចិញច ឹម។  
២-កូនសំុ ចេ្របើនម្រតកូលរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឬ នម្រតកូលមុនសមុំកូនបន។ 
៣-កូនសំុ ្រតូវសិថតេនេ្រកមអំ ចេមបរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម។ បុ៉ែន្ត កនុងករណីែដលប្តី្របពនធ
មខ ង ក្ល យជឪពុកចិញច ឹម ឬ ម្ត យចិញច ឹម របស់កូនបេងកើតរបស់សហព័ទធមខ ងេទៀត កូនសំុេនះ្រតូវ
សថិតេនេ្រកមអំ ចេមបរមួរបស់ឪពុកបេងកើត ឬ ម្ត យបេងកើត និង  ឪពុកចិញច ឹម ឬ ម្ត យចិញច ឹម។  

・សន្តតិកមម 
・ រកតព្វកិចច 
・ករ្រគប់្រគង្រទពយ
សមបត្តិជេដើម 

អំ ចេមប 

Ｘ 

សមុកំនូេពញេលញ នុភព 

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឪពុកម្ត យបេងកើត 
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សមុកំនូេពញេលញ 
 

ករចុះបញជ  ីនិង កររក ករសមង ត់ 

21 

22 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៨ 
្របសិនេបើបនបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ បញជ ីកំេណើ តរបស់កូនសំុ ្រតូវេធ្វើថមី។ បុ៉ែន្ត េន
កនុងសំបុ្រតកំេណើ ត ឬ េសចក្តីចម្លងសំបុ្រតកំេណើ ត ឬ ឯក រដក្រសង់ៃនបញជ ីកំេណើ ត 
មិន្រតូវសរេសរចំណុចស្តីពីសមុំកូនេឡើយ។  

សមុកំនូេពញេលញ ករចុះបញជ  ីនិង កររក ករសមង ត់ 

Ａ Ｂ 

 
េឈម ះ ： Ｘ 
ៃថង○ែខ○ឆន ំ○  
សមុំកូនេពញេលញ 

ភូមិ ឃំុ សងក ត់ 

បញជ ីកំេណើ ត 
 
េឈម ះ : Ｘ 
 
 
 

បញជ ីកំេណើ ត 

បញជ ីកំេណើ តមុនេពលសមុំកូន បញជ ីកំេណើ តថមី 
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23 

ភូមិ ឃំុ សងក ត់ 

សំបុ្រតកំេណើ ត 

េសចក្តីចម្លងសំបុ្រតកំេណើ ត 

ឯក រដក្រសង់ៃនបញជ ី
កំេណើ ត 

មិន ចសរេសរ
ចំណុចែដល
ទក់ទងនឹងសមុំកូនបនេឡើយ 

សមុកំនូេពញេលញ ករចុះបញជ  ីនិង កររក ករសមង ត់ 

 
េឈម ះ ： Ｘ 
 
ៃថង○ែខ○ឆន ំ○  
សមុំកូនេពញេលញ 

បញជ ីកំេណើ ត 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៨ 
្របសិនេបើបនបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ បញជ ីកំេណើ តរបស់កូនសំុ ្រតូវេធ្វើថមី។ បុ៉ែន្ត េន
កនុងសំបុ្រតកំេណើ ត ឬ េសចក្តីចម្លងសំបុ្រតកំេណើ ត ឬ ឯក រដក្រសង់ៃនបញជ ីកំេណើ ត 
មិន្រតូវសរេសរចំណុចស្តីពីសមុំកូនេឡើយ។  

24 

សមុំកូនធមម  សមុំកូនេពញេលញ 

បញជ ីកំេណើ តថមីរបស់កូនសំុ ្រតូវបន
បេងកើតេឡើង េ យករបេងកើតករសមុំ
កូនេពញេលញ។ 

េនេពលែដលសមុំកូនធមម បនបេងកើត 
ចំណុចទំងេនះ ្រតូវបនកត់្រ េនេលើ
រមឹទំព័រៃនបញជ ីកំេណើ តេដើមរបស់កូនសំុ។   

ញតិភពរ ងកូនសំុ និង ឪពុកម្ត យ
បេងកើតបញច ប់។ 

ញតិភពរ ងកូនសំុ និង ឪពុកម្ត យ
បេងកើតេនបន្ត។  

សមុកំនូេពញេលញ ករចុះបញជ  ីនិង កររក ករសមង ត់ 
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សមុកំនូេពញេលញ 
 

សទិធិដឹងអំពីកំេណើ តខ្លួន 

25 

26 

សមុកំនូេពញេលញ សទិធិដឹងអំពីកំេណើ តខ្លួន 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៩ 
កូនសំុេពញេលញ  ែដលបនក្ល យជនីតិជន ចទមទរឲយបង្ហ ញនូវព័ត៌មនកនុងទំហំ
ែដលចំបច់ ចំេពះតុ ករែដលរក ទុកនូវសំណំុេរឿងស្តីពីសមុំកូនបន។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិ
េនះ មិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះករណីែដលមនេគលបំណងមិន្រតឹម្រតវូ។ 
ចំេពះកររក ទុកសំណំុេរឿង និងវធីិទមទរឲយបង្ហ ញ ជ ទិ៍ ្រតូវកំណត់េនកនុង 
បទបបញញត្តិរបស់តុ ករ។ 

Ｘ ចទមទរឲយបង្ហ ញព័ត៌មន
ទក់ទងនឹងសមុំកូនេពញេលញ 

ឧទហរណ៍ៃនេគលបំណង្រតឹម្រតវូ 
・េធ្វើករបញជ ក់ េ យ រែតមនបញ្ហ
េ យភគីែដលនឹងេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍ករពិតជបងប្អូនបេងកើត
ឬ ច់ញតិ។  
・េធ្វើករបញជ ក់ ថេតើឪពុកម្ត យបេងកើត
មនជំងឺតំណពូជែដរឬេទ?  

ឧទហរណ៍ៃនេគលបំណងមិន្រតឹម្រតវូ 
・ទមទរ្របក់ពីឪពុកម្ត យបេងកើត។ 



2017/1/3 

14 

សមុកំនូេពញេលញ 
 

ករកត់កល ់

27 

28 

Ｃ Ａ Ｄ Ｂ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៦ 
១-េបើយល់េឃើញថមនភពចំបច់ពិេសសេដើមបីផល្របេយជន៍កូនសំុ តុ ករ ចកត់កល់ភគី
ៃនសមុំកូនបន មពកយសំុរបស់កូនសំុ ឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ តំ ងអយយករ លុះ្រ ែតកនុងករណី
ែដល្រតូវនឹងចំណុចទំងអស់ ែដលកំណត់េនកនុងចំណុចនីមួយៗខងេ្រកមេនះ៖  
 ក-េបើមនករេធ្វើបបេ យឪពុកម្ត យចិញច ឹម េបះបង់កូនសំុេចលេ យគំនិតទុចចរតិ ឬេហតុ 
េផ ងៗេទៀតែដលបំពនផល្របេយជន៍របស់កូនសំុយ៉ងធងន់ធងរ។   
   ខ-េបើឪពុកម្ត យបេងកើត ច្រគប់្រគងែថរក េ យសមរមយ។ 
២-ករកត់កល់ ពំុ ចេធ្វើបនេឡើយ េ្រកពីេយង មបញញត្តិៃនកថខណ្ឌ ទី១ ខងេលើេនះ។ 

សមុកំនូេពញេលញ ករកត់កល ់

Ｘ 

ករេធ្វើបប 
ករេបះបង់េ យគំនិត

ទុចចរតិជេដើម 
ច្រគប់្រគង 

ែថរក េ យ
សមរមយ 

េដើមបីជផល
្របេយជន៍របស់
កូនសំុＸ មនភព
ចំបច់កនុងករ
កត់កល់។ 

តំ ងអយយករ 
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29 

សមុំកូនធមម  សមុំកូនេពញេលញ 

-លកខខណ្ឌ ៃនករកត់កល់េ យតុ ករ 
 
្រគន់ែតបំេពញលកខខណ្ឌ មួយខង
េ្រកមគឺ្រគប់្រគន់៖ 
  ១.េបះបង់កូនសំុេចលេ យគំនិត
ទុចចរតិ 
  ២.មិនចបស់កនុងអំឡុងេពលយ៉ងតិច១ 
(មួយ) ឆន ំ ថភគីមខ ងេទៀតេនរស់ ឬ 
ទទួលមរណភព។   
  ៣.េបើមនេហតុធងន់ធងរេផ ងេទៀត ែដលប

្ត លឲយមនករពិបកកនុងករបន្តសមុំ 
កូន។ (ម្រ ១០៣១) 

-លកខខណ្ឌ ៃនពកយសំុកត់កល់ 
 
្រតវូបំេពញលកខខណ្ឌ ទំង២ខងេ្រកម 
បែនថមពីេនះេទៀត ្រតវូទទួល គ ល់ថមន
ភពចំបច់ពិេសសេដើមបីផល្របេយជន៍
របស់កូនសំុ៖ 
១.េបើមនករេធ្វើបបេ យឪពុកម្ត យ 

ចិញច ឹម េបះបង់កូនសំុេចលេ យគំនិត
ទុចចរតិ ឬ េហតុេផ ងៗេទៀតែដលបំពន
ផល្របេយជន៍របស់កូនសំុយ៉ងធងន់ធងរ។ 
 ២.េបើឪពុកម្ត យបេងកើត ច្រគប់្រគងែថ
រក េ យសមរមយ។ (ម្រ ១០១៦) 

-មនករ្រពមេ្រព ងកត់កល់ (ម្រ ១២០៨) -គម នករ្រពមេ្រព ងកត់កល់ 

សមុកំនូេពញេលញ ករកត់កល ់

សមុកំនូេពញេលញ 
 

នុភពៃនករកត់កល ់

30 
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31 

Ｃ 

Ａ 

Ｄ 

Ｂ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៧ 
ញតិភពរ ងកូនសំុ និង ឪពុកម្ត យបេងកើត ្រពមទំងញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យ
បេងកើតេនះ ែដល្រតូវបនបញច ប់ េ យសមុំកូនេពញេលញ្រតវូេកើតេឡើងវញិ គិតចប់ពី
ៃថងកត់កល់។ 

សមុកំនូេពញេលញ នុភពៃនករកត់កល ់

Ｃ Ｄ 

Ａ Ｂ 

សមុំកូនេពញេលញ ករកត់កល់ 

Ｃ Ｄ 

បញច ប់ទំនក់ទំនងញតិភព ទំនក់ទំនងញតិភព
េកើតេឡើងវញិ 

Ｘ 

បេងកើត 

Ｘ Ｘ 

32 

សមុំកូនធមម  សមុំកូនេពញេលញ 

-ទំនក់ទំនងញតិភពរ ងកូនសំុ និង 
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម្រតូវបញច ប់។ 
 

-ទំនក់ទំនងញតិភពរ ងកូនសំុ និង 
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម្រតូវបញច ប់។ 

-ទំនក់ទំនងញតិភពរ ងកូនសំុ និង 
ឪពុកម្ត យបេងកើត្រតូវេកើតេឡើងវញិ។  

សមុកំនូេពញេលញ នុភពៃនករកត់កល ់

-ទំនក់ទំនងញតិភពរ ងកូនសំុ និង 
ឪពុកម្ត យបេងកើតេនបន្តដែដល។  
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សមុកំនូ 

 ចប់ 

33 


