
ច្បាប ់
ភមូបិាល 

បទបបញ្ញត្តទិទូៅ 

មារា ១ .- 

ចាប់ននេះមាននោលនៅកំណត់អំពីរបបកមមសិទនិនលើអចលនវតទុទំងឡាយ នៅ កបុងរពេះរាជា
ណាចរកកមពុជា កបុងនោលបំណងធានាការពារសិទនិននកមមសិទនិ និងសិទនិនផេងៗនទៀតនលើ
អចលនវតទុស្សបាមបទបផញ្ដតថិននរដឌធមមនុញ្ដ ឆ្ប ំ ១៩៩៣ ននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

មារា ២ .- 

ចាត់ទុកជាអចលនវតទុ ាមន័យននចាប់ននេះមានអចលនវតទុពីកំនណើ ត អចលនវតទុពីភ័ពវ
វាសនានិងអចលនវតទុាមការកំណត់របស់ចាប់។ 

អចលនវតទុពីកំនណើ តមានដីធមមជាតិដូចជា ដីនរពនឈើ ដីកាប់រាន ដីដំដុេះ ដីទុកទំននរ ឬមិន
អាចដំដុេះ ដីលិចទឹកនដយទឹកនៅនឹងឬទឹកហូរ និងសំណង់ឬការនរៀបចំទំងឡាយដដល
សទិតនៅជាប់មួយកដនលង នកើតនឡើងនដយអំនពើរបស់មនុសេ នហើយមិនអាចរកិំល ឬផ្លល ស់បឋូរ
កដនលងបាន។ 

អចលនវតទុពីភ័ពវវាសនាមានវតទុដដលជាប់នឹងដី ឬបញ្ចូ លជាមួយសំណង់ទំងឡាយដដល
មិនអាចដបកនចញបាននដយមិននធវើឲ្យ មានការខូចខាត ឬមិនដូរសភាពនដើមដូចជា នដើម
នឈើ ឧបករណ៍ដតងលំអជានដើម។ 

អចលនវតទុាមការកំណត់របស់ចាប់មានសិទនិភណឍិ កទំងឡាយនលើ អចលនវតទុនិង
ចលនវតទុទំងឡាយដដលបានកំណត់នដយចាប់ជាអចលនវតទុ។ 

មារា ៣ .- 

ជនរគប់របូរតូវនោរពរទពយសមផតថិរបស់រដឌ និងកមមសិទនិឯកជនស្សបចាប់នលើអចលនវតទុ។ 

ការរគប់រគងដផបករដឌបាលសុរនិោដីនលើអចលនវតទុដដលជា រទពយសមផតថិ របស់រដឌ និងការ
នចញប័ណតកមមសិទនិនលើអចលនវតទុទូទំងរពេះរាជាណាចរកកមពុជា ជាសមតទកិចចរបស់រកសួង
នរៀបចំដដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់។ 



បទបញ្ជជ  និងនីតិវធីិននការរគប់រគងអចលនវតទុដដលជារទពយសមផតថិរបស់រដឌនឹងរតូវកំណត់
នដយអនុរកឹតយ។ 

មាតិកាទី ១ 

អំពីកមមសិទនិឯកជន និង កមមសិទនិសាធារណៈ 

ជំពូកទី ១ 

អំពីនោលការណ៍ននកមមសិទនិ 

មារា ៤ .- 

សិទនិននកមមសិទនិដដលដចងកបុងមារា ៤៤ ននរដឌធមមនុញ្ដឆ្ប ំ ១៩៩៣ អនុវតថនៅនលើអចលនវតទុ
ទំងអស់ននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា ាមលកខខណឍ ដដលបានកំណត់នដយចាប់ននេះ។ 

មារា ៥ .- 

ោម នបុគគលណាមួយរតូវបាននគដកហូតកមមសិទនិរបស់ខលួនបាននទ របសិននបើការដកហូតននេះ
មិនដមននដើមផរីបនោជន៍សាធារណៈ។ ការដកហូតរតូវនធវើនៅាមទរមង់ និងនីតិវធីិបញ្ដតថិ
នដយចាប់ និងបទបញ្ជជ  បនាធ ប់ពីបានផឋល់សំណងជាមុននដយសមរមយ និងយុតថិធម៌។ 

មារា ៦ .- 

មានដតនភាគៈរតឹមរតូវាមចាប់ប ុនណាត េះដដលអាចនំាឱ្យបានកមមសិទនិ។ 

រដឌក៏អាចផឋល់កមមសិទនិននរទពយអចលនវតទុ ដដលជារបស់រដឌកបុងរពំដដនជាក់លាក់ដដលបាន
កំណត់នដយចាប់ននេះដល់ របូវនថបុគគលឬនីតិបុគគលដដលមានសញ្ជជ តិដខមរ។ 

រាល់ការនផធរឬផ្លល ស់បឋូរសិទនិននកមមសិទនិរតូវនធវើនឡើងាម  វធិាននននីតិរមួននការលក់ ការបនថ
មរតក ការដូរ ឬរបទនកមម ឬាមនសចកឋីសំនរចរបស់តុលាការ។ 

មារា ៧ .- 

របបកមមសិទនិនលើអចលនវតទុមុនឆ្ប ំ ១៩៧៩ មិនរតូវបានទទួលសាគ ល់។ 

មារា ៨ .- 

មានដតរបូវនថបុគគល ឬនីតិបុគគលដដលមានសញ្ជជ តិជាដខមរនទនទើបមានសិទនិជាមាច ស់ កមមសិទនិ
នលើដីននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ 



អបកមានឧបនិសេ័យជាកមមសិទនិករនលើដីនៅកមពុជាគឺពលរដឌដខមរ ទំង អស់ សមូហភាពដដន
ដីសាធារណៈ រគឹេះសាទ នសាធារណៈ សហគមន៍ឬសមាគមកមពុជា សហរោសសាធារណៈ 
និងរកុមហ ុនសីុវលី ឬពាណិជជកមមកមពុជានិងរគប់អងគការកមពុជាដដលបានទទួលសាគ ល់នដយ 

ចាប់ថាជានីតិបុគគល។ 

ជនបរនទសដដលបានដកលងបនលំប័ណតសញ្ជជ តិនដើមផឱី្យកាល យជា កមមសិទនិករនលើដីនៅកមពុជានឹង
រតូវផឋនាធ នទសដូចមានដចងកបុង មារា ២៥១ ននចាប់ននេះ។ រទពយដដលបានមកកបុង
លកខខណឍ ននេះរតូវរបឹអូសយកទុកជាសមផតថិ រដឌ នដយរដឌមិននចញសំណងឱ្យនឡើយ។ 

មារា ៩ .- 

រកុមហ ុនដដលបានចុេះបញ្ជ ីនៅកមពុជា នហើយដដលមានភាគហ ុនចាប់ពី ៥១%នឡើងនៅ កាន់
កាប់នដយរបូវនថបុគគលមានសញ្ជជ តិដខមរ ឬនីតិបុគគលននចាប់កមពុជាអាចជាកមមសិទនិករនន
រទពយជាដីបាន។ មានដតចំនួនភាគរយននរបាក់ហ ុនដដលមានដចងកបុងលកខនថិកៈ រកុមហ ុន
ប ុនណាត េះនទដដលទទួលយកជាការបាន។ រាល់ការរពមនរពៀងដដលចុេះហតទនលខាជាលកខ
ណៈឯកជនរវាងអបកចូលហ ុន ទំងឡាយដដលមានន័យផធុយពីននេះរតូវទុកជានមាឃៈ និង
ោម នអនុភាព។ 

របសិននបើចំនួនភាគរយដដលមានដចងកបុងលកខនថិកៈបានដរបរបួល បណាឋ ល ឱ្យរកុមហ ុន
ដលងមានសញ្ជជ តិជាដខមរ រកុមហ ុនមានកាតពវកិចចនធវើការផ្លល ស់បឋូរលកខនថិកៈឱ្យបានសមស្សប 

ាមសាទ នភាពជាក់ដសឋង នហើយរតូវផឋល់ពត៌មាននៅសាទ ប័នមានសមតទកិចចអំពីការដរបរបលួ
ននេះ នដយអនុវតថឱ្យបានរតឹមរតូវាមចាប់ជាធរមាន។ 

មារា ១០ .- 

កមមសិទនិរបស់បុគគលដតមាប ក់នទេះជារបូវនថបុគគលកឋីឬនីតិបុគគលកឋីគឺជាកមមសិទនិឯកតថជន។ 

កមមសិទនិរបស់បុគគលមួយរកុមដដលមានបុពវសិទនិនរៀងៗខលួន ាមរយៈចាប់ដដលមានបញ្ដតថិ
អំពីកមមសិទនិននេះគឺជាកមមសិទនិ សមូហភាព។ 

កមមសិទនិរបស់បុគគលនរចើននាក់ដដលអនុវតថសិទនិរបស់ខលួននដយសាមគគីោប នៅនលើរទពយទំង
មូលគឺកមមសិទនិអវភិាគ។ 

កមមសិទនិរបស់បុគគលនរចើននាក់ដដលអនុវតថនូវសិទនិឯកជនផ្លឋ ច់ មុខ នលើភាគខលេះននរទពយ
នហើយភាគដនទនទៀតនៅថាភាគរមួ រតូវដក់នៅនរកាមបទបញ្ជជ នីតានុកូល ឬាមការរពម
នរពៀងគឺសហកមមសិទនិ។ 



របនភទននកមមសិទនិនីមួយៗ រតូវបានកំណត់នដយបទបផញ្ដតថិនដយដឡករបស់កមមសិទនិទំង
ននាេះ។ 

មារា ១១ .- 

របបគតិយុតឋននកមមសិទនិអចលនវតទុដរបរបួលនៅាមរតូវការរបស់ សងគមដខមរដូចជា ដី
កសិកមម នរពនឈើ ផលូវទឹក រតពំាង បឹងបួឬធារទឹក នរតើយសមុរទឬរចំាងទននល អចលនវតទុកបុងទី
រកុង និងដីសំរាប់សាងសង់តំបន់អភិវឌណន៍ឧសាហកមម។ 

ចាប់ពិនសសរតូវបំនពញបទបផញ្ដតថិទំងឡាយននអតទបទចាប់ននេះឬ  ាំងបដិបផញ្ដតថិនដើមផី
រកានូវការចំាបាច់ខាងសងគមនសដឌកិចច ការនរៀបចំដដនដី និងនគរបូនីយកមម។ 

បទបញ្ជជ ទំងឡាយនឹងបញ្ជជ ក់លំអិតនូវរបបនផេងៗននកមមសិទនិ នដយនោរពាមបទ
បផញ្ដតថិននចាប់។ 

ជំពូកទី ២ 

អំពីកមមសិទនិសាធារណៈ 

មារា ១២ .- 

រដឌជាកមមសិទនិករននរទពយសមផតថិទំងឡាយកបុងដដនដីននរពេះ រាជាណាចរកកមពុជា ដដលបាន
ដចងកបុងមារា ៥៨ ននរដឌធមមនុញ្ដឆ្ប ំ ១៩៩៣ និងរទពយនិទោទភាពទំងអស់ ឬរទពយ
ដដលមាច ស់របគល់ឲ្យរដឌនដយសម័រគចិតថ ឬរទពយដដលមិនដមនជាកមមវតទុននការយកនធវើជា
របស់ឯកជនាមចាប់ឬ មិនដមនជារទពយដដលកំពុងកាន់កាប់ជារបស់ឯកជនស្សបាមបទ
បផញ្ដតថិ ននជំពូកទី ៤ ននចាប់ននេះ។ 

មារា ១៣ .- 

នរៅពីរដឌ សមូហភាពដដនដីសាធារណៈ រគឹេះសាទ នសាធារណៈនិងនីតិបុគគលនននីតិសាធារ
ណៈដដលបានទទួលសាគ ល់ នដយចាប់ថាជានីតិបុគគល អាចជាកមមសិទនិករននរទពយជា
អចលនវតទុកបុងលកខខណឍ ដដលបានកំណត់ កបុងជំពូកននេះ។ 

មារា ១៤ .- 

រទពយមួយចំនួនរបស់រដឌ ឬរបស់សមូហភាពដដនដីសាធារណៈដដលរតូវបានដក់នៅនរកាម
របបគតិយុតថ ពិនសសគឺជារទពយសមផតថិសាធារណៈរបស់នីតិបុគគលសាធារណៈ។ រទពយមួយ



ចំនួននទៀតរតូវរគប់រគងដូចកមមសិទនិឯកជននិងអាចជាកមម វតទុននកិចចការជំនួញ គឺជារទពយ
សមផតថិឯកជនរបស់នីតិបុគគលសាធារណៈ។ 

មារា ១៥ .- 

រាប់ចូលកបុងសមផតថិសាធារណៈរបស់រដឌនិងរបស់នីតិបុគគលសាធារណៈ : 

- រទពយទំងឡាយដដលបង្ហា ញនូវការនកើតនឡើងពីធមមជាតិដូចជា នរពនឈើផលូវទឹកដដលនាវាឬ
កផូននចញចូលបាន បដណឋ តបាន បឹងធមមជាតិ រចំាងទននល ដដលនាវាឬកផួននចញចូលបាន 
បដណឋ តបាននិងនរតើយសមុរទ 

- រទពយទំងឡាយដដលជាកមមវតទុននការនរៀបចំពិនសសសរមាប់របនោជន៍ ទូនៅដូចជាតី
រឋាន កំពង់ដផ ផលូវដដក សាទ នីយរថនភលើងនិងរពលានយនថន េះ 

- រទពយទំងឡាយណាដដលរតូវបានដក់ឱ្យនរបើរបាស់ជាសាធារណៈាម សាទ នភាពពី
កំនណើ តឬនរកាយពីបាននរៀបចំដូចជាផលូវថបល់ ផលូវលំ ផលូវរនទេះ ផលូវនដើរ សួនចារនិងឧទានសា
ធារណៈនិងដីចំណី 

- រទពយទំងឡាយដដលរតូវបានដក់ឱ្យដំនណើ រការសំរាប់នសវាសាធារណៈ ដូចជាសាលា
នរៀនឬអោរសិកាសាធារណៈ អោររដឌបាល មនធីរនពទយសាធារណៈទំងឡាយ 

- រទពយទំងឡាយដដលបនងកើតជាដដនបំរងុធមមជាតិការពារនដយចាប់ 

- នបតិកភណឍ បុរាណវទិា វបផធម៌និងរបវតថិសាស្តសថ 

- អចលនវតទុជារពេះរាជរទពយដដលមិនដមនជារទពយសមផតថិឯកជនរបស់ រពេះរាជវងានុវងេ។ 

អចលនវតទុជារទពយរតូវបានចាត់ដចងនដយរពេះម កេរត កំពុងរគងរាជយ។ 

មារា ១៦ .- 

រទពយសមផតថិសាធារណៈរបស់រដឌមិនអាចលក់ដូរបាននឡើយនហើយ កមមសិទនិននរទពយទំង
ននាេះមិនអាចកំណត់អាជាញ យុកាលបាននទ។ 

រទពយសមផតថិសាធារណៈរបស់រដឌ មិនអាចឋិតនៅនរកាមការកាន់កាប់នដយលទនកមមពិនសស
ននជំពូកទី ៤ ននចាប់ននេះបាននទ។ 

ប ុដនថរទពយសមផតថិសាធារណៈរបស់រដឌអាចជាកមមវតទុននការ អនុញ្ជដ តឱ្យកាន់កាប់ ឬនរបើ
របាស់ជាបនណាឋ េះអាសនប មិននទៀង នហើយអាចដកហូតវញិបាន នបើមិនបានបំនពញ



កាតពវកិចចបង់ពនននផេងៗ នលើកដលងដតបានអនុញ្ជដ តាមជំពូកទី ៣ ននចាប់ននេះ។ ការ
អនុញ្ជដ តទំងននេះមិនអាចដរបកាល យនៅជាកមមសិទនិ ឬជាសិទនិភណឍិ កជារបនោជន៍ដល់អបក
កាន់កាប់រទពយទំងននេះបាននឡើយ។ 

រទពយសមផតថិសាធារណៈរបស់រដឌ នៅនពលបាត់បង់ផលរបនោជន៍សាធារណៈ អាចរតូវ
ចាត់បញ្ចូ លជារទពយសមផតថិឯកជនរបស់រដឌាមរយៈចាប់ អនុបនោគ។ 

មារា ១៧ .- 

រទពយសមផតថិឯកជនរបស់រដឌនិងរបស់នីតិបុគគលសាធារណៈ អាចជាកមមវតទុននការលក់ ការ
ដូរ ការដបងដចកឬការនផធរសិទនិាមការកំណត់នដយចាប់។ 

រទពយទំងននាេះអាចផឋល់ឱ្យាមរយៈភតិសនា និងជាកមមវតទុននកិចចសនា ដដលបាននធវើ
នឡើងរតឹមរតូវាមចាប់។ លកខខណឍ ទំងឡាយនិងនីតិវធីិននការលក់ និងការរគប់រគងរទពយ
សមផតថិឯកជនរបស់រដឌនិងរបស់នីតិបុគគល សាធារណៈនឹងកំណត់នដយអនុរកឹតយ។ ោម ន
ការលក់ណាមួយអាចរតូវបានសនរមចនដយោម នអនុរកឹតយននេះនឡើយ។ ដីជារទពយសមផតថិ
ឯកជនរបស់រដឌអាចជាកមមវតទុននសមផទនកបុង លកខខណឍ ដដលមានដចងកបុងជំពូកទី ៥ នន
ចាប់ននេះ។ 

ោម នការចាប់យកដីាមទំននើងចិតថណាមួយ អាចនកើតនឡើងនៅនលើរទពយសមផតថិឯកជនរបស់
រដឌឬរបស់នីតិបុគគល សាធារណៈបាននឡើយ ចាប់ពីចាប់ននេះចូលជាធរមាន នទេះបីស្សប
នឹងជំពូកទី ៤ ននចាប់ននេះក៏នដយ។ 

ប ុដនថដីទំននរននរទពយសមផតថិឯកជនរបស់រដឌអាចរតូវបាន ដបងដចក នៅឱ្យបុគគលដដលរតូវ
ការដីកបុងនោលនៅសងគមកិចចាមលកខខណឍ ដដល កំណត់នដយអនុរកឹតយ។ 

មារា ១៨ .- 

រតូវទុកជានមាឃៈនិងោម នអានុភាព នហើយមិនអាចរតូវបាននធវើនិយ័តកមម នទេះាមរបូភាព
ណាក៏នដយនូវ : 

- រាល់ការចូលកាន់កាប់រទពយសមផតថិសាធារណៈរបស់រដឌនិងរបស់ នីតិបុគគលសាធារណៈ 
និងរាល់ការបំដបលងការកាន់កាប់រទពយសមផតថិឯកជនរបស់រដឌនៅជា សិទនិកមមសិទនិ នទេះបីការ
កាន់កាប់និងការបំដបលងននេះនកើតមាននៅនពលណាក៏នដយ ដដលមិនស្សបាមលិខិត
បទដឌ នគតិយុតថ និងនីតិវធីិដដលបានកំណត់កនលងមក 



- រាល់ការបំដបលងនៅជាសិទនិកមមសិទនិននដីសមផទន នទេះជាការបំដបលងននាេះនកើតនឡើងមុន
នពលចាប់ននេះចូលជាធរមានក៏នដយ នលើកដលងដតសមផទនដដលនឆលើយតបនៅ នឹង
របនោជន៍សងគម 

- រាល់សមផទនមិនស្សបនឹងបញ្ដតថិទំងឡាយននជំពូកទី ៥ 

- រាល់ការចូលកាន់កាប់រទពយសមផតថិឯកជនរបស់រដឌ នទេះជាាមរបូភាពណាក៏នដយដដល
បាននកើតនឡើងនរកាយចាប់ននេះរតូវចូល ជាធរមាន។ 

មារា ១៩ .- 

បុគគលទំងឡាយដដលមានប័ណតឬមានសាទ នភាពជាក់ដសឋងឋិតនៅនរកាម ឥទនិពលនន 
មារា១៨ ននចាប់ននេះមិនអាចទមទរសំណងទូទត់ឬនសាហ ុយសំរាប់ការដថទំឬការ 
នរៀបចំដដលបាននធវើនលើអចលនវតទុដដលបានកាន់កាប់នដយខុសចាប់បាន នឡើយ។ 

លទនកមមណាមួយនដយខុសចាប់ និងនដយនចតនា ឬនដយនបាករបាស់នលើរទពយសមផតថិ
សាធារណៈរបស់រដឌ ឬរបស់នីតិបុគគលសាធារណៈ រតូវផឋនាធ នទសដូចមានដចងកបុង មារា 
២៥៩ ននចាប់ននេះ។ 

ចំនពាេះការកាន់កាប់រទពយសមផតថិសាធារណៈ ដដលបណាឋ លឱ្យខូចខាតឬនធវើឱ្យយឺតោ វ
ដល់ការង្ហរដដលជារបនោជន៍ទូនៅ ពិនសសចំនពាេះការកាន់កាប់ដីចំណីផលូវកំរតិនទសនឹង
រតូវកំណត់ជា នទវ។ 

កបុងរគប់ករណី នបើជននលមើសមិនបញ្ឈប់ការកាន់កាប់របស់ខលួនកបុងរយៈនពលដដលបាន
កំណត់ នដយអាជាញ ធរមានសមតទកិចចនទ អាជាញ ធរអាចដំនណើ រការបណាឋ ញជននលមើសនចញ។ 

ជំពូកទី ៣ 

អំពីកមមសិទនិរបស់សមូហភាព 

ដផបកទី ១ : អំពីអចលនវតទុរបស់វតថ 

មារា ២០ .- 

អចលនវតទុជាដីនិងជាសំណង់ដដលមាននៅកបុងនិងនរៅបរនិវណ វតថអារាម ននរពេះពុទន
សាសនាជានបតិកភ័ណឍ នរបើរបាស់ជានិចចកាលសំរាប់ រពេះពុទនសាសនា និងដក់ឱ្យពុទន
សាសនិកនរបើរបាស់នរកាមការដថទំរបស់គណៈកមមការវតថ។ 



មារា ២១.- 

អចលនវតទុរបស់វតថមិនអាចលក់ដូរឬនធវើអំនណាយនហើយោម នកំណត់អាជាញ យុកាលនឡើយ។ 

អចលនវតទុរបស់វតថអាចជួល ឬរបវាស់បាន ដតផលទុនដដលបានមកពីការជួលឬរបវាស់ននេះ
រតូវទុកសំរាប់ដត កិចចការកបុងសាសនាប ុនណាត េះ។ 

កិចចការពាររទពយទំងននេះរតូវធានានដយតំណាងគណៈកមមការវតថ។ នីតិវធីិននការនរជើស
នរ ើសគណៈកមមការនិងតំណាងនដើមផកីារពាររបនោជន៍ វតថ រតូវកំណត់នដយរបកាសរបស់
រកសួងធមមការ និងសាសនា។ 

មារា ២២ .- 

ទីកដនលងសកាក របូជានិងរទពយសមផតថិននជំននឿសាសនាដនទនទៀតមិន សទិត នៅនរកាមរបប
ដដលមានបញ្ដតថិកបុងមារា ២០ និងមារា ២១ ននចាប់ននេះនឡើយ។ រទពយទំងននាេះរតូវ
រគប់រគងនដយសមាគមននសាសនិកដដលបនងកើតនឡើងនៅ ាមបញ្ដតថិននចាប់។ 

ដផបកទី ២ : អំពីអចលនវតទរុបស់សហគមន៍ជនជាតិនដើមភាគតិច 

មារា ២៣ .- 

សហគមន៍ជនជាតិនដើមភាគតិច គឺជារកុមមនុសេដដលរស់នៅនលើដដនដីននរពេះរាជាណា
ចរកកមពុជាដដល សមាជិកទំងអស់បង្ហា ញនូវការឯកភាពននជាតិពននុ សងគមវបផធម៌ និង
នសដឌកិចចរបតិបតថិរនបៀបរស់នៅាមរបនពណីនិងដំដុេះនលើដី ដដលខលួនកាន់កាប់នៅាម
កផួនខាប តទំននៀមទំលាប់ននការនរបើរបាស់ជា សមូហភាព។ 

កបុងនពលរង់ចំាការកំណត់ខាងផលូវចាប់នូវលកខនថិកៈរបស់ សហគមន៍ រកុមដដលមានជាក់
ដសឋងមកទល់បចចុបផនបននេះនឹងបនថរគប់រគងសហគមន៍ និងអចលនវតទុរបស់ខលួនាម
របនពណី នហើយរតូវអនុវតថាមបញ្ដតថិននចាប់ននេះ។ 

មារា ២៤ .- 

ចាត់ទុកជាសមាជិកននសហគមន៍ជនជាតិនដើមភាគតិចដដលអាចទទួល គុណរបនោជន៍ ពី
ការធានាសិទនិនិងការការពារដដលនរៀបចំនឡើងនដយចាប់ននេះ រាល់បុគគលដដលនឆលើយតប
នៅនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យននជាតិពននុ អំពីវបផធម៌និងសងគមរបស់សហគមន៍ ដដលទទួល
សាគ ល់នដយមតិភាគនរចើនននសមាជិកដនទនទៀតនិងនដយរពមទទួលនូវ សាមគគីភាពនិង
ភាពចំណុេះដដលនំាឱ្យមានការចូលរមួកបុងសហគមន៍។ 



មារា ២៥ .- 

ដីសហគមន៍ជនជាតិនដើមភាគតិច គឺជាដីទំងអស់ដដលសហគមន៍បាននរៀបចំនិនវសនដឌ ន
និងរបកបរបរកសិកមមរបនពណី។ 

ដីសហគមន៍ជនជាតិនដើមភាគតិចមិនដមនមានដតដីដដលបានដំដុេះជាក់ ដសឋង ននាេះនទ ប ុដនថ
មានដីបំរងុចំាបាច់កបុងការដូរនវនដំណំាដថមនទៀត ដដលតរមូវនៅាមរនបៀបទញយកផល
ដដលធាល ប់នធវើកនលងមក នហើយរតូវបានទទួលសាគ ល់នដយអាជាញ ធររដឌបាល។ 

ការវាស់ដវងនិងការកំណត់រពំរបទល់ននអចលនវតទុរបស់សហគមន៍ទំង ននាេះ រតូវកំណត់
នៅាមសាទ នភាពជាក់ដសឋងដូចដដលបានអេះអាងនដយសហគមន៍ នដយមានការរពម
នរពៀងពីអបកជិតខាងនិងដដលបានកំណត់ាមនីតិវធីិ កបុងមាតិកាទី ៦ ននចាប់ននេះនឹងអនុ
រកឹតយពាក់ព័នន។ 

មារា ២៦ .- 

កមមសិទនិននអចលនវតទុដដលបានដចងកបុងមារា ២៥ រតូវបានផឋល់នដយរដឌជូនសហគមន៍
ជនជាតិនដើមភាគតិចជាកមមសិទនិ សមូហភាព។ កមមសិទនិសមូហភាពរមួមានរាល់សិទនិ និង
ការការពារកមមសិទនិដូចកមមសិទនិឯកជនដដរ។ ប ុដនថសហគមន៍ននាេះោម នសិទនិចាត់ដចងនូវ
ចំដណកណា មួយននកមមសិទនិសមូហភាពដដលជារទពយសមផតថិសាធារណៈរបស់រដឌឱ្យ នៅ
បុគគល ឬរកុមណាមួយបាននឡើយ។ 

ការអនុវតថនូវសិទនិជាកមមសិទនិទក់ទងនិងអចលនវតទុរបស់សហគមន៍ និងលកខខណឍ ជាក់
លាក់ននការនរបើរបាស់ដីរតូវសទិតនៅនរកាមការទទួល ខុសរតូវរបស់អាជាញ ធរ របនពណី និង
យនថការននការនធវើនសចកឋីសំនរចរបស់សហគមន៍ អនុនលាមាមទំននៀមទំលាប់របស់ពួកនគ 

នហើយរតូវដក់ឱ្យនៅនរកាមចាប់ននការអនុវតថទូនៅទក់ទងនឹងអចលន វតទុដូចជា ចាប់
ការពារបរសិាទ នជានដើម។ 

បញ្ដតថិននមារាននេះមិនដមនជាឧបស័គគដល់សកមមភាពការង្ហររបស់ រដឌ ដដលជាតរមូវការនន
ផលរបនោជន៍ជាតិ ឬតរមូវការជាបនាធ ន់របស់ជាតិនឡើយ។ 

មារា ២៧ .- 

នដើមផសីរមួលការវវិតថន៍វបផធម៌ នសដឌកិចច និងសងគមននសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិនដើមភាគ
តិចនិងនដើមផអីនុញ្ជដ តឱ្យពួក នគបាននចញនដយនសរពីីសហគមន៍ឬរចួផុតពីការបងខិតបងខំ
សិទនិនន កមមសិទនិឯកតថជន អាចនឹងរតូវនផធរជាពិនសសឱ្យពួកនគបាននលើចំដណកសមស្សប



មួយននដីដដល នរបើ នដយសហគមន៍ ប ុដនថចំដណកននដីដដលជាកមមវតទុននការយកនធវើជាកមម
សិទនិឯកជន ននាេះ មិនអាចជាដីដដលចូលកបុងនិយមន័យទូនៅននរទពយសមផតថិសាធារណៈ
របស់ រដឌនទ។ 

មារា ២៨ .- 

ោម នអាជាញ ធរណាមួយនរៅពីសហគមន៍ អាចទទួលបានសិទនិនលើអចលនវតទុរបស់ជនជាតិ
នដើមភាគតិចបាននឡើយ។ 

មាតិកាទី ២ 

អំពីលទនកមមននកមមសិទនិ 

 

ជំពូកទី ៤ 

អំពីការបនងកើតនឡើងវញិនូវកមមសិទនិនលើអចលនវតទ ុ
ាមលទនកមមពិនសសនននភាគៈ 

មារា ២៩ .- 

កបុងរកបខ័ណឍ ននការបនងកើតនឡើងវញិនូវកមមសិទនិនលើអចលនវតទុនៅ កមពុជានរកាយសម័យមាន
វបិតថិពីឆ្ប ំ ១៩៧៥ ដល់ឆ្ប ំ ១៩៧៩ នដយមិនចំណុេះនៅនឹងវធិានទូនៅននអាជាញ យុកាលសឋីពី
កមមសិទនិនលើ អចលនវតទុ នភាគៈននអចលនវតទុដដលរតូវបានទទួលសាគ ល់ចាប់ពីឆ្ប ំ ១៩៨៩ 
អាចបនងកើតជាពិនសសនូវសិទនិភណឍិ កនលើអចលនវតទុនិងនំានៅដល់ លទនកមមននកមមសិទនិ
នដយអបកកាន់រទពយកបុងលកខខណឍ ដដលបានកំណត់ នដយចាប់ននេះ។ 

ការចូលកាន់កាប់នភាគៈរតូវបញ្ច ប់នភាគៈរតូវបញ្ច ប់នៅនពលដដលចាប់ននេះចូលជាធរមាន។ 

មារា ៣០ .- 

បុគគលទំងឡាយដដលបានអាស្ស័យផលនននភាគៈនដយសនថិវធីិនិងមិនមាន ការ ជំទស់
ចាប់ពី ៥(របំា) ឆ្ប ំ ោ ងតិចគិតមកដល់កាលបរនិចឆទននការរបកាសឱ្យនរបើចាប់ននេះនលើ 
អចលនវតទុដដលមានលកខណៈរតឹមរតូវាមចាប់កបុងការកាន់កាប់ជា ឯកជន មានសិទនិនសបើ
សំុប័ណតកមមសិទនិជាសាទ ពរ។ 

កបុងករណីមានការជំទស់ដល់ការផឋល់ប័ណតកមមសិទនិសាទ ពរននេះ អបកតវា រតូវយកភសថុាង
មកបញ្ជជ ក់ថា ខលួនឯងផ្លធ ល់បានបំនពញលកខខណឍ នននភាគៈនដយសនថិវធីិ និងមិនមានការ
ជំទស់ចាប់ពី៥(របំា)ឆ្ប ំ នៅនលើអចលនវតទុដដលមានទំនាស់ឬយកភសថុាងដដលថាខលួន



បានទិញ អចលនវតទុននាេះពីនភាគីនដើមឬពីសិទនិវនថស្សបចាប់ឬអបកទទួលនផធរ កមមសិទនិឬពី
សនថតិជនរបស់ខលួន។ 

មារា ៣១ .- 

បុគគលដដលបានអាស្ស័យផលនននភាគៈកនលងមក គិតមកដល់កាលបរនិចឆទដដលចាប់ននេះ
ចូលជាធរមាន របសិននបើបានបំនពញរគប់រោន់នូវលកខខណឍ ទំងឡាយកបុងការកាល យនៅ ជា
កមមសិទនិករ អាចរតូវបានអនុញ្ជដ តនដយអាជាញ ធរមានសមតទកិចចឱ្យបដនទមរយៈនពល កាន់
កាប់នភាគៈរបស់ខលួនរហូតរគប់រយៈនពលស្សបចាប់ ៥ (ឆ្ប ំ) និងបានប័ណតកមមសិទនិសាទ ពរ។ 

ការអនុញ្ជដ តឱ្យបនថរយៈនពលមិនអាចរតូវបានបដិនសធនដយអាជាញ ធរមាន សមតទកិចចនឡើយ 

របសិននបើនភាគៈបានមកនដយសនថិវធីិនិងមិនមានការជំទស់។ 

អាជាញ ធរមានសមតទកិចចដដលបដិនសធនដយរនំលាភនូវការអនុញ្ជដ តឱ្យបនថរយៈនពលរតូវ
ទទួលខុសរតូវខលួនចំនពាេះមុខចាប់។ 

ការទទួលសាគ ល់នដយរនំលាភនដយអាជាញ ធរមានសមតទកិចច នូវនភាគៈដដលមិនបំនពញ
លកខខណឍ ននចាប់ រតូវចាត់ទុកជានមាឃៈនិងោម នអានុភាព។ អាជាញ ធរដដលបានទទួល
សាគ ល់នដយរនំលាភននេះ រតូវទទួលខុសរតូវនដយផ្លធ ល់ខលួនចំនពាេះមុខចាប់។ 

មារា ៣២.- 

អចលនវតទុទំងឡាយដដលមិនអាចកាល យជាកមមសិទនិននអបកកាន់កាប់ ស្សប ាមចាប់ននេះ
កបុងករណីនភាគីបំនពញមិនបាននូវលកខខណឍ ននចាប់ នដយនហតុមកពីលកខណៈសមផតថិ
របស់ខលួនជានភាគីនកងបនលំឬនដយឥរោិបថ របស់ខលួនជានភាគីដដលលួចលាក់នឹងចាប់ឬ
ដដលមិននចញមុខឬជានភាគី នដយនរបើហឹងា។ អចលនវតទុននាេះរតូវទុកជាសមផតថិរដឌ នហើយ
មិនអាចឱ្យជនណាចូលកាន់កាប់នភាគីថមីសំរាប់លទនកមមនន កមមសិទនិកបុងលកខខណឍ ននជំពូក
ននេះបាននឡើយ។ 

មារា ៣៣ .- 

កបុងករណីមានការដកហូតអចលនវតទុនដយហឹងាឬនដយនរបើអំណាចរនំលាភ របស់អាជាញ
ធរ អចលនវតទុននាេះរតូវបានបងវិលមករដឌវញិ នហើយមិនអាចជាកមមវតទុននការកាន់កាប់ថមីបាន
នឡើយ របសិននបើោម នពាកយបណឋឹ ងទមទរពីនភាគីស្សបចាប់ននអចលនវតទុដដល រតូវបាន
ដកហូត។ បណឋឹ ងទមទរននេះមានរយៈនពល ៣ (បី) ឆ្ប ំ ចាប់ពីនថៃដដលរដឌរបកាសដកហូ
ត។ 



មារា ៣៤.- 

អបកកាន់កាប់ថមីនលើអចលនវតទុ របស់នីតិបុគគលសាធារណៈឬរបស់បុគគលឯកជននដយោម នប័
ណត នរកាយចាប់ននេះចូលជាធរមានរតូវចាត់ទុកជាអបកកាន់កាប់នដយខុស ចាប់ នហើយរតូវ
ទទួលនទសដូចមានដចងកបុងមារា ២៥៩ ននចាប់ននេះ។ 

មារា ៣៥ .- 

មានដតអាជាញ ធរមានសមតទកិចចកបុងនាមរដឌ និងនីតិបុគគលសាធារណៈប ុនណាត េះដដលអាចឱ្យ
អបកកាន់កាប់អចលនវតទុ ោម នប័ណតឬមានប័ណតមិនរគប់រោន់ចាកនចញពីទីាំងអចលនវតទុ
ននាេះ។ 

សាមញ្ដជន ឬអាជាញ ធរដដលមិនាងនាមរដឌឬនីតិបុគគលសាធារណៈោម នសមតទកិចចនដញ 

អបកកាន់កាប់នដយសនថិភាព មានប័ណតរតឹមរតូវនដយនរបើកមាល ំងបាននឡើយ។ ការនដញអាច
នធវើបានដតាមការបង្ហគ ប់របស់តុលាការ នោងាមបណឋឹ ងរបស់បុគគលដដលបានបឋឹង
ទមទររទពយ។ 

តុលាការរតូវពិនិតយបញ្ជជ ក់របូភាព របភព កាលបរនិចឆទ និងលកខខណឍ ទំងឡាយននប័ណត
ដដលបានបង្ហា ញ។ តុលាការមិនអាចរបដកកកបុងការបង្ហគ ប់ឱ្យចាកនចញនដើមផជីារបនោជន៍ 

ដល់បុគគលដដលបង្ហា ញប័ណតរតឹមរតូវនិងនពញនលញរបស់សុរនិោដីបាននឡើយ។ 

មារា ៣៦ .- 

នបើវធិានការបនណឋ ញនចញ បង្ហគ ប់នដយតុលាការអាចបណាឋ លឱ្យមានភាពវកឹវរឬមានផល
វបិាកធៃន់ធៃរ ដល់សងគម អាជាញ ធរមានសមតទកិចចអាចសំុពយួរការអនុវតថន៍ជាបនណាឋ េះអាសនបបា
ន។ 

មារា ៣៧ .- 

លទនកមមននកមមសិទនិនលើអចលនវតទុនដយនភាគៈអាចសនរមចបាន ចំនពាេះដតគុណរបនោជន៍
ដល់បុគគលដដលបានកាន់កាប់អចលនវតទុ ស្សបាមលកខខណឍ ននចាប់ននេះ។ លទនកមមននេះ
មិនអាចជាគុណរបនោជន៍ដល់នភាគីនកងបនលំនឡើយ។ 

មារា ៣៨ .- 

នដើមផកីាល យនៅជាកមមសិទនិនលើអចលនវតទុបាន លុេះរាដតនភាគៈននាេះរតូវបានកាន់កាប់នដយ
ពិតរបាកដ ោម នហឹងា ដឹងឮជាសាធារណៈ ោម នអាក់ខាននិងនដយសុចរតិ។ 



នភាគីរតូវកាន់កាប់អចលនវតទុនដយពិតរបាកដគឺថា នភាគីនទេះកាន់កាប់នដយខលួនឯងកឋី ឱ្យ
អបកដនទនធវើឱ្យកឋីរតូវកាន់កាប់ឱ្យនឃើញថា ការននាេះរបាកដជានធវើនដើមផខីលួនកបុងនោលនៅខលួន
ជានភាគីោ ង ផ្លឋ ច់មុខ កំុឱ្យនឃើញថាការដដលនធវើននាេះគឺនធវើនដយសារសិទនិណាមួយនផេង 

នៅវញិ។ របសិននបើនភាគីពិតរបាកដមិននចញមុខ នៅពីនរកាយនភាគីមិនពិតរបាកដ នភាគី
ននាេះមិនអាចទមទរប័ណតនភាគៈនដើមផនីធវើលទនកមមនៅជាកមមសិទនិ បាននឡើយ។ នភាគៈននាេះ
រតូវចាត់ទុកជានមាឃៈ។ 

នភាគីរតូវកាន់កាប់អចលនវតទុនដយោម នហិងាគឺថា នភាគៈដដលបានមកនដយហិងាមិន
ទុកជានភាគៈរតឹមរតូវាមចាប់នឡើយ។ ក៏ប ុដនថ នបើកាលណានគនរបើហិងាកបុងនពលមានតតិ
យជនឥតសិទនិនសាេះមកដនណឋើ ម ននាេះ ហិងាននេះោម នឥទនិពលអវីនៅនលើនភាគៈដដលនគបាន
នដយសនថិភាពាំងពី នដើមមកននាេះនទ។ 

នភាគីរតូវកាន់កាប់អចលនវតទុនដយដឹងឮជាសាធារណៈគឺថា នភាគីរតូវកាន់កាប់នដយឥត
លាក់បិទបាំងអបកទំងពួងដដលចង់តវា អំពី សិទនិរបស់ខលួននលើវតទុននាេះនឹងបានដឹងឮនឃើញ
មិនខាន។ 

នភាគីរតូវកាន់កាប់អចលនវតទុនដយោម នអាក់ខានគឺថានភាគីរតូវ នធវើ នូវកិចចការផងទំងពួង
ាមធមមាជារបរកតីកបុងរយៈនពលចំាបាច់នន ការទមទរលទនកមមកមមសិទនិ។ ការអាក់ខាន
កបុងរយៈនពលខលីឬនបាេះបង់ទុកឱ្យនៅទំននរនដើមផឱី្យមាន ជីជាតិនឡើងវញិមិនដមនជាឧបសគគ
ដល់លទនកមមកមមសិទនិននាេះនទ។ 

នភាគីរតូវកាន់កាប់អចលនវតទុនដយសុចរតិគឺថា នភាគីមិនដឹងពីសិទនិជាយថានហតុរបស់តតិ
យជននលើវតទុដដលខលួនកំពុង កាន់កាប់ននាេះនសាេះ។ 

មារា ៣៩ .- 

កបុងការរង់ចំានដើមផឱី្យបាននៅជាកមមសិទនិនពញនលញ នភាគៈដដលស្សបាមបញ្ដតថិននចាប់
ននេះបនងកើតបានជាកមមសិទនិភណឍិ ក នលើអចលនវតទុ។ នភាគៈននេះអាចជាកមមវតទុននការផ្លល ស់បឋូរ 
នផធរសិទនិឬជាកមមវតទុននកិចចការជំនួញ។ 

មារា ៤០ .- 

កបុងការរង់ចំាការនរៀបចំនឡើងវញិនូវបលង់សុរនិោដីនិងនសៀវនៅនោល បញ្ជ ីដី អាជាញ ធរមាន
សមតទកិចចរតូវបនថនចញប័ណតសំោល់សិទនិកាន់កាប់ អចលនវតទុចំនពាេះនភាគៈដដលមានកនលង
មក មុនចាប់ននេះចូលជាធរមាន។ 



ប័ណតសំោល់សិទនិននេះជាវតទុាងននសិទនិកាន់កាប់ ប ុដនថមិនដមនជាប័ណតននកមមសិទនិនទ នហើយ
ក៏មិនដមនជាលិខិតដដលតវា មិនបានននាេះដដរ។ 

ប័ណតសំោល់សិទនិននេះ អាចនឹងបនងកើតបានជាប័ណតសាទ ពរននកមមសិទនិដដលមានលកខណៈ មិន
អាចតវា បាន លុេះរាដតោម នការជំទស់នៅនពលបនងកើតនសៀវនៅនោលបញ្ជ ីដី។ 

កបុងករណីមានការជំទស់ទមទរ ការកំណត់ថានរណាជានភាគីស្សបចាប់ននអចលនវតទុ
ននាេះ រតូវដផែកនលើការនសុើបអនងកតបដនទមនូវរាល់ភសថុាងដដលពាក់ព័ននទំង អស់។ ប័ណត
សំោល់សិទនិកាន់កាប់អចលនវតទុគឺជាភសថុាងមួយប ុដនថមិនអាច កំណត់ដតឯកឯងបាននទ។ 

មារា ៤១ .- 

រតូវ មឃាត់ការនចញប័ណតសំោល់សិទនិកាន់កាប់អចលនវតទុ ដដលមិនអាចយកនធវើជា
របស់ឯកជនបាន ឬដដលមិនបានកាន់កាប់ាមលកខខណឍ ស្សបចាប់។ 

មារា ៤២ .- 

បុគគលទំងឡាយដដលមិនបានចុេះបញ្ជ ីនភាគៈស្សបចាប់របស់ខលួន នដយនហតុមិនបានដឹង
ឬនដយនធវសរបដហស អបកននាេះនៅដតមានសិទនិរតូវបានការពារអំណាចននមារា ២៩ 
មារា ៣០ និងមារា ៣១ ននចាប់ននេះ។ 

មារា ៤៣ .- 

រទពយសមផតថិសាធារណៈរបស់រដឌមិនអាចជាកមមវតទុននលទនកមមកមមសិទនិបាននឡើយ នទេះកបុង
ករណីណាក៏នដយ។ 

សាទ នភាពននអបកកាន់កាប់រទពយសមផតថិសាធារណៈរបស់រដឌនៅដតមិន នទៀងទត់ និងខុស
ចាប់ដដដល របសិនជាសាទ នភាពននាេះមិននកើតនចញពីការអនុញ្ជដ តាមដបបដផនដដលបាន 

កំណត់នដយចាប់នទននាេះ។ 

បុគគលកាន់កាប់ខុសចាប់រតូវបងខំឱ្យចាកនចញជាបនាធ ន់ នហើយរតូវទទួលទណឍ កមមដដលបាន
កំណត់កបុងមារា ២៥៩ ននចាប់ននេះ។ 

បុគគលកាន់កាប់ខុសចាប់ោម នសិទនិទមទរសំណងសំរាប់ចំណាយនលើ ការង្ហរ និងការដក
លំអដដលខលួនបាននធវើនៅនលើអចលនវតទុននាេះនឡើយ។ 

មារា ៤៤ .- 



ប័ណតឬឯកសារសំោល់សិទនិកាន់កាប់អចលនវតទុជារទពយសមផតថិ សាធារណៈរបស់រដឌឬ
របស់នីតិបុគគលសាធារណៈដដលនចញនដយអាជាញ ធរមាន សមតទកិចចឱ្យដល់បុគគលឯកជន 
រតូវទុកជានមាឃៈនិងោម នតនមលគតិយុតថ។ 

ភាប ក់ង្ហរដដលនចញប័ណត ឬឯកសារសំោល់សិទនិកាន់កាប់ននេះរតូវទទួលខុសរតូវចំនពាេះមុខ
ចាប់ទំងខាងសីុវលិនិងរពហមទណឍ ។ 

អាជាញ ធរដដលរពនងើយកននថើយចំនពាេះការរនំលាភខុសចាប់ាមរនបៀបននេះ ដដលខលួនបានដឹង
ចាត់ទុកជាអបករមួគំនិត នហើយរតូវទទួលនទសដូចោប នឹងចារដីដរ។ 

មារា ៤៥ .- 

កបុងករណីដដលអាជាញ ធរមានសមតទកិចចមិនរពមនចញប័ណតសំោល់ សិទនិ កាន់កាប់អចលន
វតទុអបកកាន់កាប់អចលនវតទុននាេះអាចនធវើពាកយបឋឹងនៅ រកសួងនរៀបចំដដនដី នគរបូនីយកមម 
និង សំណង់។ 

មារា ៤៦ .- 

ការនចញប័ណតសំោល់សិទនិកាន់កាប់អចលនវតទុនដយអាជាញ ធរមាន សមតទកិចច ឱ្យបុគគល
នរៅពីនភាគីពិតរបាកដដដដលបានកាន់កាប់អចលនវតទុ គឺជាបទនលមើសដដលរតូវទទួល
នទសាមបញ្ដតថិននមារា ២៦១ ននចាប់ននេះ។ 

មារា ៤៧ .- 

វវិាទរវាងនភាគីចំនពាេះអចលនវតទុមួយ នឹងរតូវដក់ឱ្យនធវើការនសុើបអនងកតនិងនដេះស្សាយាម
នីតិវធីិដដលបាន កំណត់។ លទនផលននការនសុើបអនងកតរតូវដក់ជូនគណៈកមមការសុរនិោដី
ដដលបនងកើត នឡើងនៅរកសួងនរៀបចំដដនដី នគរបូនីកមម និង សំណង់។ គណៈកមមការននេះ
រតូវនធវើនសចកឋីសំនរចនលើបដិវាទកមមននាេះ។ កបុងករណីមិនសុខចិតថគូវវិាទ អាចបឋឹងនៅ
តុលាការបាន។ ការនរៀបចំនិងការរបរពឹតថនៅននគណៈកមមការននេះ រតូវកំណត់ នដយអនុ
រកឹតយ។ 

ជំពូកទី ៥ 

អំពីសមផទនដី 

មារា ៤៨ .- 



សមផទនដីជាសិទនិស្សបចាប់ដដលបានដចងកបុងឯកសារគតិយុតថនចញ នដយ អាជាញ ធរមាន
សមតទកិចច ាមអំណាចឆនាធ នុសិទនិឱ្យរបូវនថបុគគលឬនីតិបុគគលឬរកុមមនុសេ នដើមផកីាន់កាប់
ដីនិងនរបើរបាស់សិទនិនលើដីននាេះាមការកំណត់នន ចាប់ននេះ។ 

មារា ៤៩ .- 

សមផទនដីរតូវនឆលើយតបនៅនឹងរបនោជន៍សងគមឬនៅនឹងរបនោជន៍នសដឌកិចច។ 

សមផទនដីនឆលើយតបនៅនឹងរបនោជន៍សងគម អនុញ្ជដ តឱ្យអបកទទួលរបនោជន៍នរៀបចំដី
នដើមផសីង់លំនៅឋាន ឬ/និងដំដំណំានៅនលើដីដដលជាកមមសិទនិរបស់រដឌនដើមផីធានាការ 
ចិញ្ច ឹមជីវតិ។ 

សមផទនដីនឆលើយតបនៅនឹងរបនោជន៍នសដឌកិចច អនុញ្ជដ តឱ្យអបកទទួលរបនោជន៍កាប់ឆ្ក រ 
ទញយកផលនដយនធវើអាជីវកមមកសិឧសាហកមមនលើដីននរពេះរាជាណាចរក កមពុជា។ 

មារា ៥០ .- 

សមផទនអាចមានរបូភាពនផេងនទៀតដូចជាការអនុញ្ជដ តឱ្យនរបើរបាស់ នរៀបចំឬនធវើអាជីវកមម
ដីដដលជារទពយសមផតថិរបស់រដឌ នទេះជាភាជ ប់ឬមិនភាជ ប់នៅនឹងការបំនពញនសវាសាធារណៈ
ក៏នដយមានជា អាទិ៍ សមផទនដរ   សមផទនកំពង់ដផ សមផទនរពលានយនឋន េះ 

សមផទននរៀបចំតំបន់ឧសាហកមម សមផទនននសាទ។ សមផទនទំងននេះមិនឋិតនៅ
នរកាមបទបផញ្ដតថិននចាប់ននេះនទ។ 

មារា ៥១ .- 

សមផទនដីមិនអាចរបគល់ឱ្យនដយឥតគិតនថលនទ នលើកដលងដតសមផទននឆលើយតបនៅនឹង
របនោជន៍សងគមដដលរបគល់ឱ្យរគួសារ រកីរកសំរាប់ាំងទីលំនៅ ឬ/និងដំដំណំាចិញ្ច ឹមជីវ ិ
ត។ 

មារា ៥២ .- 

សមផទនដីអាចបនងកើតបានដតសិទនិកបុងរយៈនពលមួយជាកំណត់ាម កិចច សនាដដលបាន
បនងកើតសមផទនននាេះស្សបាមបញ្ដតថិននចាប់ននេះ។ 

សមផទនដីមិនអាចឈានដល់ការបនងកើតនូវសិទនិជាកមមសិទនិនលើដី ដដល បានផឋល់ជា
សមផទនជារបនោជន៍ដល់សាមីជនននាេះនទ នលើកដលងដតចំនពាេះសមផទនដដលនឆលើយតប
នៅនឹងរបនោជន៍សងគម។ 



មារា ៥៣ .- 

សមផទនដីមិនអាចនកើតនចញពីសាទ នភាពកាន់កាប់ដីជាក់ដសឋងបាននទ។ សមផទនដីរតូវ
សំអាងនលើលិខិតគតិយុតថជាក់លាក់ដដលបាននចញមុនការ កាន់កាប់ដីនដយអាជាញ ធរមាន
សមតទកិចចគឺរដឌឬសមូហភាពដដនដីសាធារណៈ ឬរគឹេះសាទ នសាធារណៈដដលជាកមមសិទនិករ
ននដីដដលរតូវបានផឋល់ជា សមផទន។ សមផទនរតូវដតចុេះបញ្ជ ីនៅរកសួងនរៀបចំដដនដី នគ
របូនីយកមម និង សំណង់។ 

មារា ៥៤ .- 

សមផទនដីរតូវមានលកខខណឍ ។ សមផទនរតូវដតអនុនលាមនៅាមបទបផញ្ដតថិននចាប់ននេះ
ដដលជាសណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណៈ។ 

លិខិតសមផទនអាចមានខនដយដឡកនផេងនទៀតដដលមានតនមលជាកិចចសនា។ 

មារា ៥៥ .- 

សមផទនដីរតូវបានដកហូតវញិនដយនសចកឋីសំនរចខាងរដឌបាល កបុងករណីលកខខណឍ ចាប់
មិនរតូវបាននោរព។ ករណីននេះសមផទនិកមានសិទនិបឋឹងនៅតុលាការាមនីតិវធីិដដលចាប់ 

បានកំណត់។ 

សមផទនដីអាចរតូវបានទុកជានមាឃៈនដយតុលាការ កាលនបើសមផទនិកមិននោរពខ
នដយដឡកដដលមានដចងកបុងកិចចសនា។ 

មារា ៥៦ .- 

សិទនិរបស់សមផទនិកនលើដីដដលបានផឋល់ជាសមផទនកបុងអំឡុងនពល នន សមផទន គឺជា
សិទនិដដលទទួលសាគ ល់ដូចជាកមមសិទនិករ នលើកដលងដតការនផធរសិទនិ។ សមផទនិកមានសិទនិ
ជាពិនសសកបុងការការពារសាទ នភាពរបស់ខលួននដយ អាជាញ ធរមានសមតទកិចច។ 

សមផទនិកអាចការពារដីដដលបានផឋល់ជាសមផទនឱ្យខលួនចំនពាេះការទន្ទ្នាធ ន ឬការប េះ
ពាល់នទេះជាាមរបូភាពណាក៏នដយ។ 

សមផទនិកអាចទញយកនូវផលិតផលពីដីរបស់ខលួននធវើការនរៀបចំ ដំដុេះ ស្សបាមនោល
បំណងននសមផទន។ សមផទនិកមិនអាចដកដរបនោលបំណងននសមផទននធវើឱ្យប េះពាល់
ដល់ រចនាសមព័ននធមមជាតិនិងនធវើអាជីវកមមដដលមានលកខណៈជាការបំផ្លល ញ នៅចុងបញ្ច ប់នន
សមផទនបាននឡើយ។ 



មារា ៥៧ .- 

ការនផធរដីសមផទនមិនអាចនធវើនឡើងាមរយៈការនផធរសិទនិបាន នឡើយ។ ការនផធរដីសមផទន 

អាចនកើតនឡើងដតាមរយៈការបនងកើតកិចចសនាថមីននសមផទននដយ អាជាញ ធរមានសមតទកិចច 
ជាគុណរបនោជន៍ដល់អបកទទួលសិទនិសមផទនថមី។ 

កបុងករណីដដលសមផទនិកទទួលមរណភាព ទោទទំងឡាយរបស់នខាម ចរបសិនជាមាន
បំណង អាចនឹងបនថនរបើរបាស់សិទនិទំងននាេះកបុងរយៈនពលសមផទនដដលនៅសល់។ 

មារា ៥៨ .- 

សមផទនដីអាចនធវើនឡើងបានដតនៅនលើដីដដលជាចំដណកនន រទពយសមផតថិ ឯកជន របស់រ
ដឌ។ សមផទនដីមិនអាចប េះពាល់ផលូវគមនាគមន៍ ដីចំណីផលូវនិងដីចំាបាច់សំរាប់ដថទំក៏ដូចជា
ផលូវទឹក រតពំាង បឹង និងដដនទឹកបំរងុដដលមានរបនោជន៍ដល់ការរស់នៅរបស់របជាពលរដឌ
នឡើយ។ 

មារា ៥៩ .- 

សមផទនដីមានទំហំនរចើនបំផុតរតឹមដត ១០.០០០ (មួយមឺុនហិកា) ហិកា។ 

សមផទនដីដដលសំនរចនហើយ នហើយមានទំហំនលើសពីទំហំកំណត់ខាងនលើ ជាកមមវតទុននការ
កាត់បនទយ។ ប ុដនថរបសិននបើការកាត់បនទយននេះមានឥទនិពលនធវើឱ្យខូចរបនោជន៍ អាជីវកមម
ដដលកំពុងមានដំនណើ រការ សមផទនិកអាចនឹងទទួលបានការនលើកដលងជាពិនសស។ នីតិ
វធីិននការកាត់បនទយនិងការនលើកដលងជាពិនសសរតូវកំណត់នដយ អនុរកឹតយ។ 

រតូវបាន មឃាត់ការនចញលិខិតសមផទនដីនរចើនកដនលងឱ្យបុគគលដត  មាប ក់ ឬឱ្យនីតិ
បុគគលនរចើន ដតរគប់រគងនដយរបូវនថបុគគលឬនីតិបុគគលដដដលៗ ដដលមានទំហំសរបុធំជាង
ទំហំដដលបានកំណត់នៅវាកយខ័ណឍ ខាងនលើ។ 

មារា ៦០ .- 

នីតិវធីិននការផឋល់សមផទនដីសរមាប់ការសង់លំនៅឋាននិងសមផទន ដី កសិកមមសំរាប់
ការចិញ្ច ឹមជីវតិឬអាជីវកមមកសិឧសាហកមមរតូវកំណត់ នដយអនុរកឹតយ។ 

មារា ៦១ .- 

រយៈនពលននសមផទនដីរតូវកំណត់ ៩៩ (នៅសិបរបំាបួន) ឆ្ប ំ ោ ងនរចើន។ 



មារា ៦២ .- 

រាល់សមផទនដីសំរាប់ដំដំណំាឧសាហកមម រតូវចាប់នផឋើមនធវើអាជីវកមមកបុងរយៈនពល១២ 
(ដប់ពីរ) ដខ បនាធ ប់ពីការផឋល់សមផទន នបើមិនដូនចាប េះនទនឹងរតូវទុកជានមាឃៈ។ 

ការខកខាននធវើអាជីវកមមរយៈនពលនលើសពី ១២ (ដប់ពីរ) ដខ នំាឱ្យមាននមាឃភាពសមផទន
របសិននបើការខកខានននាេះពំុមានមូលនហតុ រតឹមរតូវ។ 

រាល់សមផទនដីដដលបានផឋល់ឱ្យមុនចាប់ននេះចូលជាធរមាន នហើយមិនបាននធវើអាជីវកមម
ចាប់ពី ១២ (ដប់ពីរ) ដខ នឡើងនៅ គិតពីនថៃដដលចាប់ននេះចូលជាធរមាន រតូវទុកជានមាឃៈ
របសិននបើការខកខានមិនបាននធវើអាជីវកមមននាេះពំុមាន មូលនហតុរតឹមរតវូ។ 

រាល់ការមិនបានបំនពញកិចចាមនសៀវនៅបនធុកនដយសមផទនិក នំាឱ្យមានការដកហូតស
មផទ។ កបុងករណីននការដកហូតសមផទន នទេះជាមានមូលនហតុអវីក៏នដយសមផទនិក
ោម នសិទនិទរសំណងននការ ខូចខាតណាមួយនឡើយ។ 

ជំពូកទី ៦ 

អំពីរនបៀបលទនកមមននកមមសិទនិ 

មារា ៦៣ .- 

ការនផធរកមមសិទនិអចលនវតទុរវាងបុគគលឯកជនាមរយៈការលក់ ការដូរ ការនធវើអំនណាយឬ
ាមរយៈសនថតិកមមរតូវអនុវតថាមបញ្ដតថិនន ចាប់។ 

ដផបកទី ១ : អំពីលទនកមមនដយការលក់អចលនវតទ ុ

មារា ៦៤ .- 

ការលក់អចលនវតទុគឺជាកិចចសនាដដលអនុញ្ជដ តឱ្យនផធរសិទនិជា កមមសិទនិននអចលនវតទុពីអបក
លក់ឱ្យអបកទិញ នដយអបកទិញរតូវបង់របាក់នថលអចលនវតទុននាេះនៅឱ្យអបកលក់។ 

មារា ៦៥ .- 

ការនផធរកមមសិទនិមិនអាចជំទស់ពីតតិយជនបាន លុេះរាដតកិចចសនាលក់អចលនវតទុរតូវ
បាននធវើជាលាយលកខណ៍អកេរាម ទរមង់លិខិតយថាភូតនធវើនដយអាជាញ ធរមានសមតទកិចច
នហើយរតូវបាន ចុេះបញ្ជ ីនៅអងគភាពសុរនិោដី។ 



កិចចសនាលក់ដតឯកឯង មិនអាចចាត់ទុកជាការនផធរកមមសិទនិរទពយននាេះនពញលកខណៈចាប់
បាននឡើយ។ 

មារា ៦៦ .- 

បុគគលដដលមានសញ្ជជ តិដខមរ និងមានសមតទភាពចុេះកិចចសនាអាចលក់ ឬទិញរទពយជា
អចលនវតទុបាន។ 

បុគគលដដលមិនអាចលក់បានគឺ: 

- បុគគលដដលមិនដមនជាកមមសិទនិករននរទពយដដលរតូវលក់ 

- កមមសិទនិករននរទពយអវភិាគនដយោម នការយល់រពមពីកមមសិទនិករអវភិាគនផេងនទៀត 

- បុគគលដដលមានអចលនវតទុជាកមមវតទុននការរបឹអូស។ 

បុគគលដដលមិនអាចទិញបានគឺ: 

- អាណាពាបាលមិនអាចទិញរទពយរបស់បាលិតខលួន 

- ហិតូបតទមភកៈមិនអាចទិញរទពយដដលខលួនរគប់រគង 

- នៅរកម ឬភាប ក់ង្ហររដឌបាលមិនអាចទិញរទពយដដលយុាថ ធិការរបស់ខលួន ឬដដលខលួនមាន
នបសកកមមលក់ 

- បុគគលដដលមានរទពយរតូវរបឹអូសមិនអាចទិញរទពយននាេះវញិបាននទ។ 

មារា ៦៧ .- 

ការលក់រវាងសហព័ទនរតូវទុកជានមាឃៈ។ 

មារា ៦៨ .- 

អបកលក់រតូវធានាជាមួយអបកទិញ កបុងកិចចសនា ចំនពាេះអចលនវតទុដដលកល់នូវរាល់វកិារៈ
អាថ៌កំបំាងសំខាន់ៗ នបើពំុននាេះនទនំាឱ្យមានកតិកានភទននការលក់។ 

មារា ៦៩ .- 



ការនផធរកមមសិទនិរតូវចាត់ទុកជាបានសនរមច ចាប់ពីនពលដដលបានចុេះបញ្ជ ីកិចចសនាននាេះ
នៅ អងគភាពសុរនិោដី។ នថលលក់រតូវដតចុេះកបុងកិចចសនាលក់ នបើមិនដូនចាប េះនទកិចចសនាលក់
ននាេះរតូវទុកជានមាឃៈ។ 

កិចចសនាលក់អចលនវតទុនឹងអាចចុេះបញ្ជ ីបាន លុេះរាដតភាគីទំងអស់បានបង្ហា ញភសថុ
ាងថារាល់ពននដរនលើរទពយ ននាេះរតូវបានបង់រចួ។ 

ដផបកទី ២ : អំពីលទនកមមនដយការដូរអចលនវតទ ុ

មារា ៧០.- 

ការដូរអចលនវតទុ គឺជាកិចចសនាដដលភាគីទំងសងខាងរពមនរពៀងឱ្យអចលនវតទុោប នៅវញិ
នៅមក។ 

ការដូរអចលនវតទុអនុញ្ជដ តឱ្យនផធរកមមសិទនិននរទពយជាអចលនវតទុបាន។ 

ការដូរននេះរតូវមានលកខខណឍ ដូចោប នឹងការលក់ដដរ។ 

ដផបកទី ៣ : អំពីលទនកមមនដយសនថតិកមម 

មារា ៧១ .- 

អាចនផធរាមរយៈសនថតិកមមឥតបណាឋ ំ សនថតិកមមមានបណាឋ ំឬអចចយទននូវ: 

- រទពយជាអចលនវតទុដដលប័ណតកមមសិទនិរតូវបាននរៀបចំជាសាទ ពរស្សបាមបញ្ដតថិទំងឡាយ
ននចាប់ននេះ 

- នភាគៈទំងឡាយស្សបាមចាប់នដយនោងនៅនលើប័ណតឬឯកសារគតិយុតថ ឬភសថុាង
នផេងៗនទៀត 

- រាល់អវយវនភទននកមមសិទនិនិងរាល់សិទនិភណឍិ កអចលនវតទុ។ 

មារា ៧២ .- 

កបុងករណីសនថតិកមម ការគិតរយៈនពលចំាបាច់ននការកាន់កាប់អចលនវតទុសំរាប់លទនកមម កមម
សិទនិនពញនលញដូចដដលបានបញ្ដតថិកបុងមារា ៣០ និងមារា ៣១ ននចាប់ ននេះរតូវរាប់
ចាប់ពីនពលដដលនខាម ចបានចូលកាន់កាប់រទពយននាេះ។ 



មារា ៧៣ .- 

រទពយជាអចលនវតទុដដលរោន់ដតកាន់កាប់នដយជាក់ដសឋង នហើយមិនទន់បានចុេះបញ្ជ ីឬ
បញ្ជជ ក់នដយលិខិតរដឌបាល ប ុដនថរតូវបានកាន់កាប់ស្សបាមលកខខណឍ ននចាប់ ក៏អាចជា
កមមវតទុននការនផធរាមសនថតិកមមបានដដរ។ 

មារា ៧៤ .- 

កបុងករណីរទពយកាន់កាប់ោម នប័ណតរតូវបាននផធរាមរយៈ សនថតិកមម ទោទដដលជាអបក
កាន់កាប់ថមីអាចបនថចាត់ដចងរទពយននាេះនិងទទួលបាន នូវកិចចការពារ នដយនហតុថាសាទ ន
ភាពរបស់ខលួននឆលើយតបនៅនឹងលកខខណឍ ននចាប់។ 

កបុងករណីននេះ អាជាញ ធរមានសមតទកិចចឬជនណាក៏នដយមិនអាចយកនលសពីសាទ នភាពនន
ការ កាន់កាប់ជាក់ដសឋងរបស់នខាម ចឬយកនលសពីការខវេះនូវការជំរេះមរតក រតឹមរតូវ នដើមផនីធវើ
ឱ្យប េះពាល់សិទនិននទោទនិងជាពិនសសនដើមផីបដិនសធការ ទទួលសាគ ល់ ឬមិនបញ្ជជ ក់ការ
កាន់កាប់របស់នគបាននឡើយ។ 

មារា ៧៥ .- 

កាលនបើអចលនវតទុជាមរតកនរបើរបាស់សំរាប់ជាលំនៅឋានននរគួសារ របស់ នខាម ចឬដីនរបើ
របាស់សំរាប់ការផគត់ផគង់ជីវភាពនដយផ្លធ ល់ ទោទមិនអាចសំុដបងដចកឬសនរមចលក់
រទពយននាេះនទ នលើកដលងមានការយល់រពមនដយចាស់ពីសហទោទទំងអស់។ កបុង
ករណីមានការជំទស់អំពីការដបងដចកមរតក សហទោទមានសិទនិបឋឹងនៅតុលាការនដើមផី
សំុឱ្យនដេះស្សាយទំនាស់ននេះ។ 

ការលក់ចំដណកសិទនិរបស់សហទោទណាមាប ក់រតូវទុកជានមាឃៈ របសិននបើោម នការយល់
រពមចាស់លាស់ពីសហទោទទំងអស់។ ម ាងនទៀតចំនពាេះសហទោទដដលបានលក់
ចំដណកសិទនិរបស់ខលួនននេះរតូវ បាត់បង់សិទនិននសនថតិកមមនលើរទពយដដលបានលក់។ សហ
ទោទណាមាប ក់ដដលបានបំពានការ មលក់មរតកននេះ រតូវទទួលខុសរតូវដតមាប ក់ឯង
នលើអំនពើរបស់ខលួនចំនពាេះអបកទិញ។ 

មារា ៧៦ .- 

ទោទទំងឡាយដដលមិនអាចបនថនិរនថរភាពននការកាន់កាប់រទពយជា មរតក បាន នដយ
ជាក់ដសឋងឬនដយគតិយុតថឬមិនចង់ទទួលបនធុកនដយខលួនឯង អាចនធវើការនផធរ នដយរបគល់
សិទនិឱ្យតតិយជនបាន។ 



មារា ៧៧ .- 

នបើអបកទទួលសមផទនដីនឆលើយតបនៅនឹងរបនោជន៍នសដឌកិចចមិនដមនជា  រកុមហ ុន នហើយ
មានប័ណតអចលនវតទុកាន់កាប់នដយរបូវនថបុគគលមាប ក់ដដលទទួល មរណភាព សមផទន
ននាេះមិនអាចជាកមមវតទុននការដបងដចកនដយោម នការយល់រពមពី អាជាញ ធររដឌបាល ដដល
បានផឋល់សមផទនបាននឡើយ។ 

មារា ៧៨ .- 

រទពយទំងឡាយដដលកមមសិទនិករសាល ប់នដយោម នបនេល់ទុកនូវទោទ ឬអចចយលាភីរតូវ
រតឡប់មកជារបស់រដឌ នហើយរតូវបញ្ចូ លកបុងរទពយសមផតថិឯកជនរបស់រដឌ។ 

មារា ៧៩ .- 

ការចាត់ដចងមរតករតូវសទិតនៅនរកាមវធិានទំងឡាយននទំលាប់របនពណី កបុងនរឿងននេះកបុង
នពលរង់ចំាការរបកាសឱ្យនរបើរកមរដឌបផនវណី ថមី។ 

ដផបកទី ៤ : អំពីលទនកមមនដយរបទនកមម 

មារា ៨០ .- 

របទនកមមគឺជាកិចចសនាដដលជនមាប ក់នៅថាអបកនអាយ ឬទយកនផធរនូវកមមសិទនិននរទពយ
របស់ខលួនឱ្យនៅជនមាប ក់នទៀត នៅថាអបកទទួល ឬបដិោគ ហកដដលរពមទួលយករទពយ
ននាេះ។ 

មារា ៨១ .- 

របទនកមមអចលនវតទុមិនអាចរតូវបានជំទស់ពីតតិយជនបាន លុេះរាដតរបទនកមមននាេះ
រតូវបាននធវើជាលាយលកខណ៍អកេរាមទរមង់ លិខិតយថាភូត នហើយរតូវបានចុេះបញ្ជ ីនៅអងគ
ភាពសុរនិោដី។ 

មារា ៨២ .- 

អចលនវតទុអាចជាកមមវតទុននរបទនកមមរវាងអបកនៅរស់ឬ របទនកមម នដយនហតុមរណៈឬអ
ចចយទន។ របសិននបើជារបទនកមមនៅវញិនៅមក របតិបតថិការននេះបនងកើតបានជាការបឋូរ។ 

មារា ៨៣ .- 



រដឌអាចនធវើអំនណាយជាអចលនវតទុចំនពាេះដតរបូវនថបុគគលនដយនហតុផល សងគមកិចច នដើមផឱី្យ
សាប ក់នៅឬដំដំណំាចិញ្ច ឹមជីវតិ។ តនមលអចលនវតទុដដលផឋល់ឱ្យរតូវបានកំណត់សមស្សបនៅ
នឹងនោលនៅណាមួយ ដដលចង់បាននិងមិនអនុញ្ជដ តឱ្យនកងយកកំនរឬនធវើមានបានមិន
ស្សបនៅ នឹងកំរតិជីវភាពសងគមននអបកទទួល។ 

របទនកមមដដលរដឌបាននធវើពីមុនមកនហើយមិនអាចនសើនរ ើបាននឡើយ។ 

មារា ៨៤ .- 

របទនកមមជាអចលនវតទុមិនអាចដកហូតមកវញិបាននឡើយ នៅនពលដដលមានការរពម
ទទួលនហើយននាេះ។ របទនកមមននេះអាចនធវើការនផធរសិទនិកមមសិទនិបានភាល ម។ ប ុដនថទយកអាច
រកាទុកសំរាប់ខលួននូវសិទនិផលុបនភាគននរទពយ សិទនិនរបើរបាស់និងអាស្ស័យនៅននអចលនវតទុ
ដដលរតូវដចងកបុងកិចច សនានិងរតូវចុេះបញ្ជ ីនៅអងគភាពសុរនិោដី។ 

មាតិកាទី ៣ 

អំពីរបបកមមសិទនិឯកជន 

ជំពូកទី ៧ 

អំពីសិទនិនិងកាតពវកិចចននកមមសិទនិករ 
ដផបកទី ១ : អំពីការអាស្ស័យផលននកមមសិទនិ 

មារា ៨៥ .- 

កមមសិទនិករននរទពយជាអចលនវតទុមានសិទនិនរបើរបាស់ អាស្ស័យផលនិងចាត់ដចងរទពយរបស់
ខលួនផ្លឋ ច់មុខនិងទូលំទូលាយ កំុឱ្យដតយករទពយននាេះនៅនរបើរបាស់កបុងបទណាមួយដដល
ចាប់បាន  មឃាត់។ 

មារា ៨៦ .- 

កមមសិទនិករននរទពយមិនអាចនរបើរបាស់រទពយននាេះកបុងនោលនៅ ពាបាទឬរខំានដល់តតិ
យជននិងជាពិនសសដល់អបកជិតខាងរបស់ខលួនបាន នឡើយ។ 

ការនរបើរបាស់រទពយជាធមមាដដលមានចរតិធមាម នុរបូមិនអាចចាត់ ទុក ជាការរខំាន ដដល
បណាឋ លឱ្យរាងំសធេះដល់ការនរបើរបាស់រទពយននាេះបាននឡើយ។ 

មារា ៨៧ .- 



កមមសិទនិករននដីអាចនធវើនៅនលើដី រាល់ការដំដុេះ ការនរៀបចំ និងការសាងសង់ាមបំណង
របស់ខលួននលើកដលងដតមានចាប់ មឃាត់។ ការនរៀបចំឬការសាងសង់ទំងននាេះជាកមម
សិទនិរបស់ខលួនទំងអស់ស្សប ាមបញ្ដតថិននដផបកទី ៣ ននជំពូកននេះ។ 

មារា ៨៨ .- 

កមមសិទនិករននរទពយជាអចលនវតទុអាចនរៀបចំឬដកដរបបាននដយនសរ ីនូវ របនភទនិងរចនាស
មព័នននដើមននរទពយរបស់ខលួន ស្សបាមការនរបើរបាស់ដដលខលួនចង់នធវើាមការកំណត់ននចាប់។ 

មារា ៨៩ .- 

ចាត់ទុកជាការដកដរបរបនភទឬរចនាសមព័នននដើមននរទពយជា អចលនវតទុ កបុងន័យននចាប់ននេះ
មានជាអាទិ៍ ការោស់រានដី ការកាប់នរពនឈើ ការដំដំណំានលើដីននាេះ ការចាក់បំនពញដី ការ
ឈូសពរង្ហបភបំ ការជីករកុរក ការជីកយកដីនចញ ការជីកអណឋូ ងដរ  ឬកដនលងយកថម ការនរៀបចំ
ឬការនធវើឱ្យសៃួតដដនវារជីាតិ ការនរៀបចំដីកសិកមមនៅជាទីរបជំុជន ការបនងកើតតំបន់ឧសាហ
កមមនិងការបនងកើតទីាំងនរាងចរក។ 

មារា ៩០ .- 

កមមសិទនិករនននផធដីគឺជាកមមសិទនិករននដផបកនរកាមដី និងរាល់អវីៗដដលទញយកផលបាន កំុ
ឱ្យដតផធុយនឹងបញ្ដតថិននមារា ៨៨ និងមារា ៨៩ ននចាប់ននេះ។ រពំរបទល់ននដផបកខាង
នរកាមដីរតូវបានកំណត់ាមបនាធ ត់ឈរនននផធ រាបខាងនលើ។ 

ប ុដនថកមមសិទនិករមិនអាចទមទរយកជាកមមសិទនិនូវបដិមាករ ចមាល ក់រកនឡាតឬបុរាណវតទុ
រគប់របនភទដដលបានរកនឃើញ។ សាប នដទំងននេះជាចំដណកនននបតិកភណឍ ជាតិ នហើយរតូវ
ដតរបគល់ឱ្យរកសួងវបផធម៌និងវចិិរតសិលផៈ។ 

មារា ៩១ .- 

កមមសិទនិករនននផធដីក៏ជាកមមសិទនិករននលំហអាកាសនិងវតទុធាតុ  អចិនន្ទ្នថយ៍ដដលសទិតចំពីនលើ
ដីជាកមមសិទនិរបស់ខលួន នលើកដលងដតបណាឋ ញដខេអគគិសនីនិងទូរគមនាគមន៍ដដលរតូវអនុវតថ
ាម ចាប់នដយដឡក។ ជាពិនសស កមមសិទនិករអាចកាប់ដមកនឈើអបកជិតខាងដដលលយ
ចូលមកនលើកមមសិទនិ របស់ខលួនឬនបេះយកផលដផលនឈើននាេះបាន។ 

ប ុដនថកមមសិទនិករមិនអាច មឃាត់ការន េះនហើរនដយអាកាសោនរគប់របនភទបាននឡើ
យ។ 



មារា ៩២ .- 

កមមសិទនិករននរទពយជាអចលនវតទុអាចបនងកើតបានជារបាតិនភាគនន កិចចសនា ស្សបាម
បញ្ដតថិដដលបានកំណត់កបុងមាតិកាទី ៥ ននចាប់ននេះ។ 

មារា ៩៣ .- 

កមមសិទនិករននរទពយអាចចាត់ដចងផលិតផលនិងការនកើននឡើងាម ធមមជាតិឬ ាមសិបផ
និមមិតដដលផេំោប ឬដដលជាប់ជាមួយនឹងរទពយននាេះាម វធិានដដលបានកំណត់កបុងដផបកទី២ 
និងទី៣ននជំពូកននេះ។ 

ដផបកទី ២ : អំពីឧបាគមន៍ផលិតផលនិងផលទុនននកមមសិទនិ 

មារា ៩៤ .- 

កមមសិទនិករននរទពយជាអចលនវតទុមានសិទនិទទួលផលរគប់ដបបោ ង ពី រទពយននាេះមានផល
ធមមជាតិនិងផលសីុវលិាមសិទនិឧបាគមន៍។ 

ផលធមមជាតិផលដដលនកើតពីដីនដយឯកឯង ឬនដយអំនពើរបស់មនុសេ។ 

ផលសីុវលិគឺផលទុន ធនលាភនិងការរបាក់។ 

មារា ៩៥ .- 

ផលដដលនកើតនចញពីដំណំានលើរទពយជាដីរបស់កមមសិទនិករននរទពយ ននេះ លុេះរាដតកមមសិទនិ
ករននាេះបានសងតនមលននការភជួររាស់ ពលកមមនិងពូជដដលបាននធវើជាយថានហតុនដយតតិយ
ជន។ 

ដផបកទី ៣ : អំពីការនកើនននកមមសិទនិ 

 

អនុដផបកទី ១ : អំពីការនកើននដយអំនពើរបស់មនុសេ 

មារា ៩៦ .- 

សំណង់ ដំណំានិងការយទំងឡាយដដលបាននធវើនៅនលើដីឬនៅនរកាមដី រតូវបានចាត់ទុកថា
បាននធវើនដយកមមសិទនិករ នដយនសាហ ុយផ្លធ ល់ខលួននហើយជារបស់កមមសិទនិករននាេះនលើក
ដលងដតមាន ភសថុាងផធុយពីននេះ។ 



មារា ៩៧ .- 

កមមសិទនិករននដីដដលបាននធវើការសាងសង់ ដំដុេះ ឬនរៀបចំនដយនរបើសមាភ រៈដដលមិនដមន
ជារបស់ខលួនរតូវនចញនថលសមាភ រៈ ទំងននាេះឱ្យមាច ស់នគវញិ។ កមមសិទនិករននាេះអាចរតូវផឋនាធ
នទសឱ្យសងជមៃឺចិតថផងដដរ របសិនជាមាន ប ុដនថមាច ស់សមាភ រៈោម នសិទនិដកយកសមាភ រៈននាេះ
នចញនឡើយ។ 

មារា ៩៨ .- 

កាលនបើដំណំា សំណង់និងការនរៀបចំទំងឡាយរតូវបាននធវើនឡើងនដយបំពានពីតតិយជន
និង នដយសមាភ រៈរបស់ខលួន កមមសិទនិករននដីមានសិទនិរកាទុករបស់ននាេះឬបងខំឱ្យតតិយជន
ននាេះ ដកយកនចញបាន។ 

របសិនជាកមមសិទនិករននដីសំុដកយកនចញនូវដំណំានិងសំណង់ដដល បាន នធវើនដយបំពាន
នសាហ ុយននការដកនចញជាបនធុករបស់តតិយជន នហើយោម នសំណងណាមួយសំរាប់អបក
ននាេះនទ។ តតិយជនននាេះក៏អាចរតូវផឋនាធ នទសឱ្យសងជមៃឺចិតថផងដដរ របសិននបើមានពយស
នកមមជាយថានហតុដល់កមមសិទនិករននដី។ របសិននបើកមមសិទនិករចង់រកាទុកដំណំានិងការយ
ទំងននាេះ កមមសិទនិករននាេះរតូវសងនថលសមាភ រៈនិងនថលការង្ហរនដយមិនគិតដល់ តនមលនលើស 
តិចឬនរចើន ដដលដីអាចនឹងនកើនតនមលននាេះនទ។ 

ចំនពាេះដំណំា សំណង់ឬការយទំងឡាយណាដដលបាននធវើនដយតតិយជននដយសុចរតិដូច
មានដចង កបុងមារា ៣៨ ននចាប់ននេះ កមមសិទនិករមិនអាចសំុដកយកនចញនូវការយ ដំណំាឬ
ការនរៀបចំទំងននាេះបាននឡើយ។ កមមសិទនិករមានជំនរ ើសពីរ ឬមួយសងនថលសមាភ រៈនិងនថលពល
កមម ឬមួយសងជាទឹករបាក់នសមើនឹងតនមលនលើសដដលដីបាននកើនតនមលក៏បាន។ 

អនុដផបកទី ២ : អំពីការនកើននដយធមមជាតិ 

មារា ៩៩ .- 

ដីដុេះដដលនកើននឡើងជាបនថបនាធ ប់ បនថិចមឋងៗនលើដីជាប់មាត់ទននលឬសធឹង ដរពកនៅថាលា
ប់។ 

លាប់រតូវបានជារបនោជន៍ដល់កមមសិទនិករដដលមានដីជាប់មាត់ ទឹក ដដលនាវាឬកផូន
នចញចូលបាន បដណឋ តបានឬមិនបាន។ កបុងករណីនាវាឬកផូននចញចូលបាន បដណឋ តបាន 

កមមសិទនិកររតូវទុកផលូវសំរាប់ទញពួរនាវាស្សបនៅាមបទបញ្ជជ  ទំងឡាយ។ 

មារា ១០០ .- 



ចំនពាេះដីដដលនកើននឡើងនដយសារចរនថទឹកហូរនំាលាប់បនថិចមឋងៗនមើល  មិនដឹងពីរចំាង
មាខ ងនៅគរនៅរចំាងមាខ ងនទៀត ជាប់ជាមួយនឹងដីអបកនផេង កមមសិទនិករននដីដដលជាប់នឹងដី
ដុេះននាេះទទួលបានគុណរបនោជន៍នន លាប់ននេះ នដយមិនអាចឱ្យមានដីនៅរចំាងមាខ ង
ដដលបាត់ដីមកតវា យកដីដដល បាត់ននាេះបាននឡើយ។ 

មារា ១០១ .- 

របសិនជាទននលឬសធឹង ដរពក ដដលនាវានចញចូលបានឬមិនបាននំាយកនចញនដយកមាល ំង
ទឹកជំនន់ភាល មៗនូវ ចំដណកដីដ៏ធំនិងអាចសាគ ល់បាន ពីរចំាងមាខ ងនៅភាជ ប់នឹងដីខាងនរកាម
ដខេទឹក ឬ នឹងរចំាងមាខ ងនទៀត កមមសិទនិករននដីដដលបាក់នចញអាចតវា យកជាកមមសិទនិរបស់
ខលួន វញិបាន ដតរតូវដក់ពាកយបឋឹងទរកបុងរយៈនពលោ ងយូរ ១ (មួយ) ឆ្ប ំ គិតពីនថៃនកើត
នឡើងនូវរពឹតថិការណ៍ននាេះ នបើហួសរយៈនពលននេះ បណឋឹ ងទមទរមិនរតូវបានទទួលយកមក
នដេះស្សាយនឡើយ នលើកដលងដតកមមសិទនិករននដីដដលមានដីបាក់នៅភាជ ប់ននាេះមិនទន់បាន 

កាន់កាប់នៅនឡើយ។ 

មារា ១០២ .- 

នកាេះធំ នកាេះតូចនិងដីដុេះទំងឡាយដដលនឹងកនកើតថមីកបុងនផធទននល ឬសធឹង ដរពកដដលនាវាឬ
កផូននចញចូលបាន បដណឋ តបាន ជារបស់រដឌ។ 

មារា ១០៣ .- 

នកាេះធំ នកាេះតូចនិងដីដុេះទំងឡាយដដលនឹងកនកើតថមីកបុងសធឹង ដរពកដដលនាវាឬកផូននចញ
ចូលមិនបាន បដណឋ តមិនបាន រតូវបានកមមសិទនិករននដីជាប់រចំាងដដលមាន នកាេះ ឬដីដុេះ
ននាេះ។ របសិននបើការដុេះននាេះមិនបានដុេះរជុលនៅរចំាងមាខ ងនទននាេះ រតូវបាននៅកមមសិទនិករ
ដដលមានដីជាប់រចំាងទំងសងខាងគិតពី បនាធ ត់ពុេះពាក់កណាឋ លសធឹង។ 

មារា ១០៤ .- 

របសិននបើសធឹង ដរពកឬទននលបនងកើតជាផលូវទឹកថមីមួយកាត់យកដីកមមសិទនិអបកនៅ ជាប់មាត់ទឹក
ណាមាប ក់ នហើយបនងកើតបានជានកាេះមួយ កមមសិទនិករននាេះរកាបានសិទនិជាកមមសិទនិននដីរបស់
ខលួនដដល ដច់ននាេះដដដល នទេះបីជានកាេះននាេះដុេះកបុងទននលឬសធឹង ដរពកដដលនាវាឬកផូន
នចញចូលបានបដណឋ តបានក៏នដយ។ 

មារា ១០៥ .- 



របសិនជាទននលឬសធឹង ដរពកណាមួយដដលនាវាឬកផូននចញចូលបាន បដណឋ តបាន បនងកើតជា
ផលូវទឹកថមីមួយនដយនបាេះបង់នចាលផលូវទឹកចាស់ កមមសិទនិករដដលមានដីជាប់រចំាងននាេះ អាច
នធវើលទនកមមសិទនិកបុងនផធទននលឬសធឹង ដរពកចាស់ដដលនោកននាេះបាន នហើយមាប ក់ៗរតូវបានាម
សិទនិរបស់ខលួនរហូតដល់ដខេបនាធ ត់ដដល ពុេះពាក់កណាឋ លទននល ឬសធឹង ដរពក ននាេះ។ នថលដីនន
ផលូវទឹកចាស់ននាេះរតូវបានកំណត់នដយអបកជំនាញដដលដតងាំង នដយតុលាការនខតថ-រកុង
ទីននាេះ ាមពាកយនសបើសំុពីអាជាញ ធរនខតថ-រកុងឬពីភាគីដដលមានរបនោជន៍ កបុងនរឿងននេះ។ 

នបើកមមសិទនិករនៅមាត់ទឹកននាេះមិនចង់បានដីននាេះាមនថលដដលអបក ជំនាញកំណត់នទអាជាញ
ធររតូវលក់ឡាយឡុងផលូវទឹកចាស់ននាេះឱ្យ សាធារណជន។ នថលដដលបានមកពីការលក់ដី
ននាេះ រតូវយកនៅដចកឱ្យកមមសិទនិករដដលមានដីដច់នៅននាេះ ាមសមាមារតននដីដដលខូច
ខាតនរៀងៗខលួន។ 

ដផបកទី ៤ : អំពីការជួលអចលនវតទ ុ

មារា ១០៦.- 

នបើកមមសិទនិករននរទពយជាអចលនវតទុអាចជួលរទពយរបស់ខលួនឱ្យ អបកដនទបាន។ ការជួលជា
កិចចសនាដដលកមមសិទនិករននរទពយមួយរបគល់រទពយននាេះ ឱ្យជនណាមាប ក់នរបើរបាស់កបុងរ
យៈនពលមួយ នដយយកជារបាក់ឈបួលមកវញិោ ងនទៀងទត់ាមសមាមារតននរយៈនពល 

នរបើរបាស់។ កិចចសនាននការជួលអចលនវតទុនៅថាភតិសនា។ 

កិចចសនាជួលអចលនវតទុមានពីរោ ងគឺ ការជួលរយៈនពលមិនកំណត់ និងការជួលរយៈ
នពលកំណត់។ ការជួលរយៈនពលកំណត់មាន ការជួលរយៈនពលខលីអាចបនថជាថមីបាន និង
ការជួលរយៈនពលដវង ១៥ (ដប់របំា) ឆ្ប ំ ឬនលើស។ 

មារា ១០៧ .- 

កិចចសនាជួលរយៈនពលមិនកំណត់ឬរយៈនពលខលី នហើយអាចបនថជួលជាថមីបានបនងកើតបាន
ជាទំនាក់ទំនងផ្លធ ល់ខលួនរវាង ភតិសនាបតីនិងអបកជួល។ 

ការជួលបនថឱ្យតតិយជនអាចនធវើនៅបាន លុេះរាដតមានការរពមនរពៀងនដយជាក់លាក់ឬ
ការអនុញ្ជដ តពីកមមសិទនិករ។ 

មារា ១០៨ .- 

កិចចសនាជួលរយៈនពលដវងបនងកើតបានជាសិទនិភណឍិ កនលើអចលនវតទុ។ សិទនិននេះអាចរតូវ
បានរបគល់ឱ្យនដយមាននថល ឬនផធរបនថាមរយៈសនថតិកមម។ 



រទពយដដលបានជួលរយៈនពលដវងអាចជាកមមវតទុននការនរៀបចំនិងការ បំដបលង កំុឱ្យការង្ហរ
ននាេះមានអនុភាពបំផ្លល ញឬបំដបលងជាសារវនថនូវសភាពនដើម ននវតទុននាេះ នលើកដលងករណី
មានដចងនដយដឡកកបុងភតិសនា។ 

នៅនពលផុតកំណត់ននការជួល ភតិសនាបតីឬទោទទំងឡាយរបស់ជនននេះទទួលបាន
មកវញិនូវកមមសិទនិ នពញនលញននសំណង់ នដយោម នការសងនសាហ ុយកបុងការនរៀបចំឬដក
លំអទំងឡាយដដលបាននធវើនដយ អបកជួល។ ភតិសនាបតីឬទោទមិនអាចបងខំអបកជួល
ឱ្យរបគល់អចលនវតទុាម សាទ នភាពនដើមបាននឡើយ នបើសិនជាអបកជួលនោរពបទបផញ្ដតថិនន
វាកយខណឍ  ២ ននមារាននេះ។ 

មារា ១០៩ .- 

ភតិសនារតូវនធវើនឡើងាមឆនធៈ ននបណាឋ ភាគីនិងាមបញ្ដតថិននចាប់ ឬបទបញ្ជជ ទូនៅជាធរ
មាន។ 

ភតិសនារតូវដតនធវើនឡើងជាលាយលកខណ៍អកេរ។ ភតិសនានធវើនឡើងនដយផ្លធ ល់មាត់រតូវ
ទុកជាបនណាឋ េះអាសនប នហើយអាចរតូវបានបញ្ឈប់នៅរគប់នពលនដយជូនដំណឹងជាមុន កបុង
រយៈនពលនសមើនឹងរយៈនពលបង់របាក់ឈបួល។ 

មារា ១១០ .- 

មុនការចូលអាស្ស័យផលនលើអចលនវតទុ អបកជួលរតូវដតដឹងអំពីសាទ នភាពននអចលនវតទុនិង
សមាភ រៈនៅនឹង កដនលងដដលបាននរៀបចំាមការរពមនរពៀងជាមួយនឹងភតិសនាបតី។ ការ
មិនបានពិនិតយសាទ នភាពអចលនវតទុនិងសមាភ រៈនៅនឹងកដនលងនៅនពល ចូលអាស្ស័យផល
រតូវចាត់ទុកថារតឹមរតូវាមលកខខណឍ ដូចមានដចង កបុងភតិសនា។ 

រទពយដដលជួលមិនរតូវមានវកិារៈអាថ៌កំបំាងដដលនធវើឱ្យការនរបើរបាស់មិនអាចរបរពឹតថនៅ
បានាមធមមានឡើយ។ 

មារា ១១១ .- 

អបកជួលរតូវធានាការដថទំរទពយជាធមមា និងរតូវសងមកវញិកបុងសាទ នភាពមួយស្សបាម
សាទ នភាពននអចលនវតទុ និងសមាភ រៈនៅនឹងកដនលង នៅនពលផុតកំណត់ននកិចចសនាជួល
នដយគិតទំងតនមលននការខូចខាតដដល នកើតពីការនរបើរបាស់មិនធមមា នលើកដលងករណី
មានដចងនដយដឡកកបុងភតិសនា។ 

មារា ១១២ .- 



ភតិសនាបតីមិនរតូវនធវើសកមមភាពឬឥរោិបទអវីដដលអាចនធវើឱ្យ បង្ហែ ក់ឬរខំាន ដល់ការ
អាស្ស័យផលរបស់អបកជួលផធុយពីភតិសនានឡើយ។ 

មារា ១១៣ .- 

ដបបបទននកិចចសនាជួលអចលនវតទុនដើមផនីរបើរបាស់សំរាប់សាប ក់នៅ សំរាប់ពាណិជជកមម សំ
រាប់ឧសាហកមមនិងសំរាប់កសិកមមរតូវកំណត់នដយអនុរកឹតយ។ 

ដផបកទី ៥ : អំពីវធិានដី 

មារា ១១៤ .- 

សិទនិនិងកាតពវកិចចននកមមសិទនិកររតូវបានកំរតិនដយវធិានដី ទំងឡាយសំនៅធានា ការពារ
ផលរបនោជន៍ទូនៅដដលកំណត់នដយចាប់។ 

មារា ១១៥ .- 

ដបបបទសំណង់និងលកខខណឍ ទំងឡាយននការនរៀបចំដដនដី និងនគរបូនីយកមមចំនពាេះកមម
សិទនិករនឹងកំណត់នដយអនុរកឹតយ។ 

មារា ១១៦ .- 

កា រនរបើរបាស់កមមសិទនិដដលមិនស្សបាមវធិានដី ដតជាប់កិចចសនាមុនការរបកាសឱ្យនរបើ
ចាប់ននេះ    មិនអាចប េះពាល់បាននឡើយ។ ប ុដនថការនរបើរបាស់ននាេះមិនអាចពរងីកដថមនៅ
នរកាយនពលរបកាសឱ្យ នរបើវធិានដីដដលបានកំរតិ ឬ មឃាត់បាននឡើយ។ 

កបុងករណីបនាធ ន់ ឬតរមូវការចំាបាច់ននផល របនោជន៍សាធារណៈ ចាប់អាចប ញ្ដតថិដថម
នទៀតនូវការ អនុវតថបនាធ ន់ននវធិានដី កំរ ិតពីការនរបើរបាស់កមមសិទនិដដលមាន លកខណៈជាស
ណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណៈ។ 

ជំពូកទី ៨ 

អំពីអវយវនភទននកមមសិទនិ 

មារា ១១៧ .- 

កមមសិទនិមានអវយវនភទ កាលណាការអាស្ស័យផលបាននៅបុគគលនរៅពីកមមសិទនិករននរទ
ពយ។ សិទនិដដលនៅសល់សំរាប់កមមសិទនិករនឈាម េះថាអសារកមមសិទនិ។ 



មារា ១១៨ .- 

របូភាពននអវយវនភទននកមមសិទនិមាន : ផលុបនភាគ សិទនិនរបើរបាស់និងអាស្ស័យនៅនិងនសវ
ភាព។ 

ដផបកទី ១ : អំពីផលុបនភាគ 

មារា ១១៩ .- 

ផលុបនភាគគឺការអាស្ស័យផលននអចលនវតទុដដលជាកមមសិទនិរបស់អបក ដនទ សំរាប់រយៈ
នពលមួយកំណត់មិននអាយនលើសពីមួយអាយុជីវតិននអបកបានសិទនិ អាស្ស័យផលននាេះនឡើ
យ។ 

មារា ១២០ .- 

ផលុបនភាគបនងកើតនឡើងនដយចាប់ឬនដយការរពមនរពៀង។ ផលុបនភាគអាចបនងកើតនឡើង
នដយឥតកំណត់កាលក៏បាន ឬមានកំណត់កាលក៏បាន ឬរហូតដល់បំនពញបានសនរមចនូវ
លកខខណឍ ដដលបានកំណត់ក៏បាន។ 

របសិននបើលកខខណឍ ននរយៈនពលមិនបានបញ្ជជ ក់ ផលុបនភាគរតូវបានចាត់ទុកថាបនងកើត
នឡើងសំរាប់រយៈនពលមួយអាយុជីវតិនន អបកទទួលសិទនិផលុបនភាគ។ 

កិចចសនាផលុបនភាគនឹងយកជាការបាន លុេះរាដតបាននធវើលិខិតាមរបូមនថយថាភូត។ 

កិចចសនាននេះមិនអាចជំទស់ពីតតិយជនបាន លុេះរាដតបានចុេះបញ្ជ ីសុរនិោដីរចួនហើយ។ 

មារា ១២១ .- 

ផលុបនភាគីមានសិទនិអាស្ស័យផលរគប់របនភទ ជាផលធមមជាតិ ជាផលសីុវលិដដលនកើត
នចញពីអចលនវតទុដដលខលួនមានសិទនិ។ 

មារា ១២២ .- 

ផលធមមជាតិដដលជាប់នឹងដី នៅនពលចាប់នផឋើមផលុបនភាគរតូវបាននៅផលុបនភាគី។ ផល
ធមមជាតិដដលមានសាទ នភាពដូចោប  នៅនពលចប់ផលុបនភាគ រតូវបាននៅអសារកមមសិទនិករ
នដយោម នការទូទត់នៅវញិនៅមកសំរាប់ ការង្ហរភជួររាស់ឬរចូតកាត់ឬពូជធារអវីនឡើយ។ 

ប ុដនថនបើមានអបកជួលឬរបវាស់រចួនហើយ នៅនពលចាប់នផឋើមឬនៅនពលបញ្ច ប់ផលុបនភាគ អបក
ជួលឬអបករបវាស់ននេះមិនរតូវបាត់បង់ចំដណកដដលរតូវបានមក ខលួនននាេះនទ។ 



មារា ១២៣ .- 

ផលសីុវលិបាននៅផលុបនភាគីសមាមារតនៅនឹងរយៈនពលននផលុបនភាគ។ 

មារា ១២៤ .- 

ផលុបនភាគីអាចអាស្ស័យផលនដយខលួនឯងផ្លធ ល់នូវផលុបនភាគ ឬជួល ឬរបវាស់ ឬក៏នផធរ
សិទនិរបស់ខលួននដយយកនថល ឬនដយឥតយកនថលឱ្យនៅអបកដនទបាន។ 

កបុងករណីជួលឬរបវាស់ កិចចសនាមិនរតូវកំណត់ឱ្យហួសពី ៣ (បី) ឆ្ប ំនឡើយ។ របសិននបើ
ចង់ជួលឬរបវាស់បនថ កិចចសនាថមីរតូវបញ្ច ប់មុន ១ (មួយ) ឆ្ប ំ នននថៃចប់កិចចសនាផលុបនភា
គ។ 

មារា ១២៥ .- 

ផលុបនភាគីអាស្ស័យផលពីការនកើនជាយថានហតុ នដយលាប់នៅនលើដីដដលខលួនមានសិទនិ
ផលុបនភាគ។ 

មារា ១២៦ .- 

ផលុបនភាគីនរបើរបាស់នូវនសវភាពនានានិងសិទនិទំងឡាយដដលកមមសិទនិករអាចអាស្ស័យ
ផលបាន នលើកដលងដតសិទនិចាត់ដចង។ 

មារា ១២៧ .- 

ផលុបនភាគីនរបើរបាស់សិទនិាមរនបៀបដូចោប នឹងកមមសិទនិករ នលើផលិតផលននកដនលងយកថម
ដដលមានស្សាប់នៅនលើដីដដលដក់ជាផលុបនភាគ។ 

មារា ១២៨ .- 

ផលុបនភាគីរតូវបានទទួលនថលដដលរតូវបង់ឱ្យកមមសិទនិករននដី សមផទនិកអណឋូ ងដរ  កបុង
បរនិវណដីនរកាមសិទនិផលុបនភាគរបស់ខលួន។ 

មារា ១២៩ .- 

អសារកមមសិទនិករមិនអាចនធវើឱ្យរខំានដល់សិទនិរបស់ផលុបនភាគី នទេះាមរបូភាពណាក៏នដ
យ។ 



ចំដណកឯផលុបនភាគីវញិ នៅនពលអស់សិទនិអាស្ស័យផល មិនអាចទមទរសំណងននការ
ដកលំអដដលខលួនអេះអាងថាបាននធវើនៅនលើ អចលនវតទុជាប់ផលុបនភាគបាននឡើយ នទេះជា
អចលនវតទុននាេះបាននកើនតនមលនដយសារការនរៀបចំរបស់ខលួនក៏នដយ។ 

ផលុបនភាគីឬទោទរបស់ជនននេះអាចដកយកនចញបាននូវកញ្ច ក់ ផ្លធ ំងគំនូរ និងនរគឿងតុ
បដតងនផេងៗដដលខលួនបានដក់ាំងនៅកបុងអោរ ប ុដនថរតូវនរៀបចំកដនលងននាេះឱ្យមានសាទ ន
ភាពដូចនដើមនឡើងវញិ។ 

មារា ១៣០.- 

ផលុបនភាគីរតូវបានទទួលបនធុកដតនលើការជួសជុលដថទំប ុនណាត េះ។ ការជួសជុលធំៗជា
បនធុករបស់អសារកមមសិទនិករ នលើកដលងដតការខូចខាតណាដដលបណាឋ លមកពីការខវេះ
សាម រតីដថទំរបស់ ផលុបនភាគី ចាប់ពីទទួលបានផលុបនភាគមក។ កបុងករណីននេះផលុបនភា
គីរតូវនធវើនដយខលួនឯង។ 

ការជួសជុលធំៗគឺ ការជួសជុលជញ្ជជ ងំរទ នកាល ងទវ រ ការនរៀបចំនឡើងវញិនូវធបឹម ដំបូងទំង
ស្សុង ការនរៀបចំនឡើងវញិនូវទំនប់ទឹក ជញ្ជជ ងំទប់ដីឬទឹកនិងរបងទំងមូល។ 

ការជួសជុលនរៅពីននេះជាការជួសជុលដថទំ។ 

មារា ១៣១.- 

ទំងអសារកមមសិទនិករ ទំងផលុបនភាគី ោម នកាតពវកិចចសង់នឡើងវញិនូវអវីដដលបានរទុឌ
នរទម ឬអវីដដលបានបំផ្លល ញនដយករណីរបធានសកឋិនឡើយ។ 

ប ុដនថនបើអចលនវតទុដដលបានដក់ធានារា ប់រងរតូវវនិាសបណាឋ លមក ពី មហនថរាយជា
យថានហតុអសារកមមសិទនិករឬផលុបនភាគីអាចសំុយកនថល ធានារា ប់រងនៅជួសជុល ឬសាង
សង់នឡើងវញិបាន។ 

មារា ១៣២.- 

ផលុបនភាគីរតូវទទួលកបុងនពលខលួនអាស្ស័យផលនូវបនធុករបចំា ឆ្ប ំ ននអចលនវតទុដូចជា ពនន
និងអាករ នសាហ ុយធានារា ប់រងដដលរតូវបង់។ 

ផលុបនភាគីរតូវបនថអនុវតថកិចចសនាធានារា ប់រងនធវើសាជាថមី ឲ្យ ទន់នពលនវលា និងចុេះកិចច
សនាធានារា ប់រងដដលមានរបនោជន៍ដល់អចលនវតទុជា ផលុបនភាគរបស់ខលួន នទេះជាកិចច



សនាននាេះកំពុងដំនណើ រការ នៅនពលដដលផលុបនភាគបានចាប់នផឋើមនហើយកឋី ឬនទេះជាកិចច
សនាធានារា ប់រងដដលរតូវឲ្យនធវើនានពលនរកាយនដយ អសារកមមសិទនិករកឋី។ 

មារា ១៣៣.- 

កបុងនពលដំនណើ រការផលុបនភាគ នបើមានតតិយជនណាមកនបៀតនបៀនសិទនិននអសារកមមសិទនិ
ករផលុបនភាគីរតូវ ជូនដំណឹងនៅអសារកមមសិទនិករ នបើមិនដូនចបេះនទ ផលុបនភាគីននាេះរតូវ
ទទួលខុសរតូវនលើការខូចខាតដដលបណាឋ លមកពីនរឿងននាេះ ចំនពាេះអសារកមមសិទនិករដូច
ករណីដដលខលួនបាននធវើឲ្យខូចខាតនដយ ផ្លធ ល់។ 

មារា ១៣៤.- 

ផលុបនភាគផុតរលត់ៈ 

- នដយមរណភាពននផលុបនភាគី 

- នដយការផុតកំណត់រយៈនពលឬការសនរមចបាននូវលកខខណឍ ដដលបានកំណត់។ 

- នដយកិចចរពមលេះបង់សិទនិរបស់ផលុបនភាគី 

- នដយអចលនវតទុដដលជាប់ផលុបនភាគ រតូវអនថរាយទំងស្សុង 

- នដយនសចកឋីសំនរចរបស់តុលាការស្សបាមបទបផញ្ដតថិននមារា ១៣៥ ននចាប់ននេះ។ 

មារា ១៣៥.- 

ការបាត់បង់សិទនិរបស់ផលុបនភាគី អាចនឹងរតូវបានរបកាសនដយតុលាការាមបណឋឹ ង
របស់អសារកមមសិទនករ នដយនហតុថាផលុបនភាគបានរនំលាភនលើការអាស្ស័យផល 

ពិនសសរបសិននបើផលុបនភាគននាេះនធវើឱ្យមានវកិារភាពនលើអចលនវតទុ ឬទុកឲ្យអចលនវតទុ
ខូចខាតនដយមិនដថទំ។ 

កបុងករណីននេះ មាច ស់បំណុលននផលុបនភាគីមានសិទនិបឋឹងនៅតុលាការនដើមផសំុីបនថ សិទនិរបស់
ផលុបនភាគី នដយធានាការជួសជុលនូវរាល់វកិារភាពដដលមាននិងការធានាសំរាប់អនាគ
ត។ 

នដយនោលនៅាមកាលៈនទសៈ និងនហតុផលនផេងៗតុលាការអាចរបកាសការរលត់
ដច់ខាតននផលុបនភាគ ឬរោន់ដតបង្ហគ ប់ឱ្យរបគល់អចលនវតទុឱ្យអសារកមមសិទនិករនដយ



បង់ របាក់របចំាឆ្ប ំឱ្យផលុបនភាគី ឬសិទនិវនថរបស់ជនននេះនូវទឹករបាក់មួយចំនួនជាកំណត់
រហូតដល់ បញ្ច ប់ផលុបនភាគ។ 

មារា ១៣៦.- 

ការលក់អចលនវតទុដដលកំពុងជាប់ផលុបនភាគនដយអសារកមមសិទនិករ មិននធវើឱ្យមានការ
ផ្លល ស់បឋូរណាមួយចំនពាេះផលុបនភាគីដដលកំពុងបនថ នរបើរបាស់សិទនិរបស់ខលួនននាេះនទ នលើក
ដលងដតមានការលេះបង់នដយជាក់លាក់ពីផលុបនភាគី។ 

មារា ១៣៧.- 

របសិននបើផលុបនភាគមានដតនៅនលើអោរ នហើយអោរននាេះរតូវអនថរាយជាយថានហតុសិទនិ
របស់ផលុនភាគីរតូវរលត់ នហើយផលុបនភាគីមិនអាចទមទរសិទនិផលុបនភាគ នលើដីឬនលើស
មាភ រៈសំណង់ននាេះនទ។ 

ប ុដនថនបើផលុបនភាគមាននលើដីនិងនលើអោរ នហើយនបើអោរននាេះរតូវអនថរាយផលុបនភាគនៅ
មាននលើដីដដដល។ 

ដផបកទី២ : អំពីសិទនិនរបើរបាស់និងអាស្ស័យនៅ 

 មារា ១៣៨.- 

សិទនិនរបើរបាស់គឺជាសិទនិទទួលយកពីដីនូវបរមិាណផលចំាបាច់ សំរាប់នសចកឋីរតូវការរបស់
អតទោហកៈនិងរគួសាររបស់ខលួន។ 

សិទនិអាស្ស័យនៅគឺជាសិទនិកាន់កាប់ផធេះនូវចំដណកចំាបាច់សំរាប់រស់នៅរបស់អតទោហកៈ
និងរគួសាររបស់ខលួន។ 

នទេះបីនថៃនរកាយមក អតទោហកៈននាេះមានបឋី របពននកឋីឬមានកូនកឋី ក៏សិទនិទំងពីរននេះនៅដត
មានដល់អតទោហកៈដដដល។ 

មារា ១៣៩.- 

សិទនិនរបើរបាស់និងអាស្ស័យនៅ នកើតនឡើងនិងបាត់បង់នៅវញិ ាមដបបននផលុបនភាគដដរ។ 

សិទនិននអបកនរបើរបាស់និងអបកអាស្ស័យនៅកំណត់នដយខដចងកបុង កិចចសនាាមរបូមនថ
លិខិតយថាភូត ឬនដយបញ្ដតថិននចាប់ដដលដចងអំពីសិទនិននេះ។ 



មារា ១៤០.- 

អតទហកៈននសិទនិនរបើរបាស់ឬសិទនិអាស្ស័យនៅ មិនអាចនផធរឬជួលសិទនិរបស់ខលួននៅអបកនផេង
នទៀតបាននឡើយ។ 

សិទនិនរបើរបាស់និងអាស្ស័យនៅ ជាសិទនិផ្លធ ល់ខលួនរបស់បុគគល។ សិទនិននេះបញ្ច ប់នៅនពល
មរណភាពននអតទោហកៈឬនដយអនុវតថាមលកខខណឍ  ននកិចចសនា។ 

មារា ១៤១.- 

របសិននបើអតទហកៈននសិទនិនរបើរបាស់របមូលយកផលទំងអស់ននដីឬ របសិននបើអតទោហកៈ
ននសិទនិអាស្ស័យនៅកាន់កាប់នគហដឌ នទំងមូល អបកននាេះរតូវទទួលបនធុកចំណាយ
នសាហ ុយកបុងការដំដុេះឬការជួសជុល ដថទំនិងបង់ពននអាករនិងនសាហ ុយធានារា ប់រងដូច
ផលលុបនភាគីដដរ។ 

របសិននបើអតទោហកៈយកដតចំដណកណាមួយននផល ឬកាន់កាប់ដតមួយចំដណកនន
នគហដឌ ន អបកននាេះរតូវចូលរមួចំណាយនៅាមសមាមារតដដលខលួនអាស្ស័យផលននាេះ។ 

ដផបកទី ៣ : អំពីនសវភាព 

មារា ១៤២.- 

នសវភាពដីគឺជាបនធុកដដលផធុកនៅនលើដីមួយ នៅដីបំនរ ើឬដីនរកាមសំរាប់ការនរបើរបាស់និង
របនោជន៍ននដីមួយនទៀត នៅដីនរបើឬដីនលើដដលជារបស់កមមសិទនិករនផេងនទៀត។ 

មារា ១៤៣.- 

នសវភាពនកើតពីធមមជាតិ នកើតពីចាប់ ឬនកើតពីការរពមនរពៀងអាស្ស័យនដយសាទ នភាពននទី
កដនលង នដយការកំណត់របស់ចាប់ឬនដយការរពមនរពៀងរវាងកមមសិទនិករ។ 

អនុដផបកទី ១ : អំពីនសវភាពនកើតពីធមមជាតិ 

មារា ១៤៤.- 

ដីនរកាមរតូវទទួលទឹកដដលហូរាមធមមជាតិពីដីនលើ។ 

កមមសិទនិករននដីនរកាមមិនអាចនលើកទំនប់ ភលឺ របំាងឬការយដនទនផេងនទៀតទប់ការហូរននេះ
បាននឡើយ។ 



កមមសិទនិករននដីនលើមិនអាចនធវើអវីដដលនធវើឱ្យកាន់ដតធៃន់ដល់នសវភាពននដីនរកាមបាននឡើ
យ។ 

មារា ១៤៥.- 

កមមសិទនិករននដីនលើមានសិទនិនរបើរបាស់និងចាត់ដចងទឹកនភលៀងដដល  ធាល ក់មកនលើដីរបស់ខលួន
រពមទំងទឹកដដលមានរបភពផុសនឡើងនៅទី ននាេះ នលើកដលងដតកបុងករណីដដលមានដចង
កបុងវាកយខណឍ ចុងនរកាយននមារា ១៤៤។ 

មារា ១៤៦.- 

កមមសិទនិករននដីដដលសទិតនៅជាប់ផលូវទឹកហូររតូវទុកឱ្យទឹក  ហូរនៅនលើដីជិតខាង នហើយកមម
សិទនិករននដីជិតខាងក៏រតូវមានកាតពវកិចចដូចោប  ចំនពាេះដីនៅឆ្ៃ យនៅាមតរមូវការននក
សិកមម។ 

អនុដផបកទី ២ : អំពីនសវភាពនកើតពីចាប់ 

មារា ១៤៧.- 

នសវភាពនកើតពីចាប់មាននោលនៅនរបើរបាស់ជារបនោជន៍សាធារណៈឬជារបនោជន៍ឯក
ជន។ 

នសវភាពនកើតពីចាប់នរបើរបាស់ជារបនោជន៍សាធារណៈរតូវកំណត់នដយចាប់ឬនដយ
បទបញ្ជជ ពិនសសដដលបងខំនៅនលើកមមសិទនិករ។ 

នសវភាពនកើតពីចាប់នរបើរបាស់ជារបនោជន៍ឯកជនកំណត់រពំដដន ដដលកមមសិទនិករអាចនធវើ
សកមមភាពមួយចំនួនកបុងដីរបស់ខលួន នលើកដលងដតនធវើឲ្យប េះពាល់ដល់សិទនិននកមមសិទនិករដី
ជិតខាង។ 

មារា ១៤៨.- 

ការកំណត់រពំដី និងកមមសិទនិដដលសទិតនៅាមបនណាឋ យផលូវសាធារណៈរតូវកំណត់នដយ 

អាជាញ ធរមានសមតទកិចច នោងាមនសចកឋីរតូវការជាក់ដសឋងននផលរបនោជន៍រមួ ពិនសស
ាមនសចកឋីរតូវការនននធវើចរាចរ។ 

មុននឹងនធវើរបងឬកសាងអាោររបនភទណាក៏នដយដដលសទិតនៅជាប់នឹង  ផលូវសាធារណៈ
កមមសិទនិករចំាបាច់រតូវដតរតួតពិនិតយនមើលនូវភាព សមស្សបននអោរននាេះជាមួយនឹងបលង់



តរមង់ជួរ របសិននបើមាន។ រាល់លិខិតអនុញ្ជដ តកសាងសង់រតូវដតយកចិតថទុកដក់ដល់ដខេ
តរមង់ ជួរដដលមានរចួនហើយ។ 

អាជាញ ធរមានសមតទកិចចអាចសំនរចនធវើការផ្លល ស់បឋូរទំហំផលូវបាន  ាមតរមូវការចំាបាច់សំរាប់
ផលរបនោជន៍សាធារណៈ។ នៅនពលដដលអាជាញ ធរនធវើការសំនរចពរងីកទំហំផលូវសំណង់
ទំងឡាយដដល សទិតនៅនលើបនាធ ត់តរមង់ជួររតូវបនទយនៅនរកាយ។ នបើជារបងធមមាឬជា
សំណង់ស្សាល អាជាញ ធរតរមូវឱ្យនធវើការរកិំលនចញ។ របសិននបើជាអចលនវតទុដដលមិនអាច
ជាកមមវតទុននការផ្លល ស់បឋូរ ដកសំរលួរេុះនរ ើបាន អចលនវតទុននាេះរតូវឋិតកបុងសភាពដដដលសិន 

រហូតដល់នពលអាជាញ ធរមានសមតទកិចចសំនរចអំពីការពរងីកដដលបាន នរោងទុក។ ការដក
ហូតកមមសិទនិមួយចំដណកឬទំងស្សុងអាចរបរពឹតថនៅបាននដយ អនុវតថរតឹមរតូវាមនីតិវធីិ
ននចាប់។ ចំនពាេះដីដដលបានកាន់កាប់ស្សបចាប់រពមទំងរបង និងសំណង់ទំងឡាយ
ដដលបាននធវើនឡើងរតឹមរតូវាមបញ្ដតថិននចាប់ មាច ស់កមមសិទនិមានសិទនិទមទរឱ្យសងការ
ខូចខាតរបស់ខលួន។ 

មារា ១៤៩.- 

កមមសិទនិករដដលចង់នធវើនៅនលើដីរបស់ខលួននូវកិចចការដដលមាន  លកខណៈរខំានដល់ដីជិត
ខាងដូចជាការខួងអណឋូ ង ការជីកសធង់ដី ការជីករកុរក ការគរទុកវតទុរបកបនដយនរោេះថាប ក់
ដដលនំាឱ្យរខំាន ឬប េះពាល់ដល់សុខភាពរតូវអនុនលាមាមបញ្ដតថិននបទបញ្ជជ ពិនសសសឋីពី 

ការកំណត់ចមាៃ យដដលរតូវរបតិបតថិ ឬសឋីពីការយដដលនធវើសំរាប់ទប់ដរជង។ 

មារា ១៥០.- 

កមមសិទនិករមិនអាចនឹងនធវើរបន ងទវ រឬបងែួច នកើយឬយ  រតង់ចំោប នៅវញិនៅមកចមាៃ យ
តិចជាងពីរដម រតពីដីអបកជិតខាង បាននទ។ 

មារា ១៥១.- 

កមមសិទនករមិនអាចដំនដើមនឈើធំ តូច មានកំពស់នលើសពី ២(ពីរ) ដម រត នៅរបបរពំដីជាប់ោប
ដដលមានចមាៃ យតិចជាងពីរដម រតពីរពំដី បាននទ នបើមិនដូនចាប េះនទនឹងរតូវបងខំឱ្យយកនចញ 

កាលនបើមានបណឋឹ ងពីកមមសិទនិករដដលមានរបនោជន៍កបុងនរឿងននេះ។ 

មារា ១៥២.- 

កមមសិទនិករដដលដីរបស់ខលួនរតូវបានបិទជិតនិងោម នរចកនចញ ចូល នៅផលូវសាធារណៈឬ
មានរចកមិនរគប់រោន់សំរាប់អាជីវកមមកសិកមម ឧសាហកមមននកមមសិទនិរបស់ខលួន មានសិទនិ



នសបើសំុនបើកផលូវឆលង ាមដីអបកជិតខាងខលួន នដយរតូវនចញសំណងាមសមាមារតចំនពាេះការ
ខូចខាតដដលបណាឋ លមកពី កិចចការននាេះ។ 

មារា ១៥៣.- 

ជានោលការណ៍ ផលូវដូចមានដចងកបុងមារា ១៥២ រតូវយកកដនលងណាដដលមានចមាៃ យជិត
ជាងនគពីដីបិទជិតនៅផលូវ សាធារណៈ ប ុដនថរតូវកំណត់កដនលងណាដដលមានការខូចខាតតិច
បំផុតសំរាប់ កមមសិទនិករននដីដដលរតូវទទួលរង។ 

មារា ១៥៤.- 

របសិននបើដីបិទជិតនកើតនឡើងពីការដបងដចកដីាមរយៈកាលក់ ការដូរ ការដចកឬពីកិចច
សនានផេងនទៀត ការនបើកផលូវឆលងកាត់អាចសំុដតនៅនលើដីដដលនៅសល់ពីការដបងដចក។ 

ប ុដនថនបើដីដដលនៅសល់ពំុអាចបនងកើតបានជាផលូវរគប់រោន់ បញ្ដតថិននមារា ១៥២ និងមារា 
១៥៣ នៅដតអនុវតថបានដដដល។ 

មារា ១៥៥.- 

កមមសិទនិករដដលចង់នរបើទឹកដដលខលួនមានសិទនិនដើមផីនរបើរបាស់ និង នស្សាចស្សពដីរបស់ខលួន
អាចទទួលបានផលូវនំាទឹកឆលងកាត់ដីដដល សទិតនៅចននាល េះកណាឋ លបាន ដតរតូវចំណាយ
នសាហ ុយសងការខូចខាតឱ្យមាច ស់ដីននាេះ។ 

មារា ១៥៦.- 

កមមសិទនិករអាចបនញ្ចញទឹកនស្សាចស្សពរចួនហើយនចញពីដីខលួនឆលងកាត់ដីនរកាមបាន ដតរតូវ
ចំណាយនសាហ ុយសងការខូចខាត។ 

មារា ១៥៧.- 

កមមសិទនិករននដីលិចទឹកទំងស្សុងឬមួយចំដណក អាចបងាូរទឹកមិនលែនចញបានដតរតូវនធវើឱ្យ
បានរតឹមរតូវាមវធីិ អនាម័យ។ 

មារា ១៥៨.- 

កមមសិទនិករននដីជាប់មាត់ទឹកដដលចង់នរបើរបាស់ទឹកនដើមផ ីនស្សាចស្សពដីរបស់ខលួនអាចមាន
សិទនិនធវើសិលផៈការយចំាបាច់ទល់នៅ នលើដីដដលសទិតនៅជាប់មាត់ទឹកមាខ ងនទៀតនដើមផនីរៀបចំ
យកទឹកដតរតូវ ទទួលបនធុកនចញនសាហ ុយននការខូចខាត។ 



មារា ១៥៩.- 

កមមសិទនិករននដីដដលរពមឱ្យនធវើការយអវីនលើដីខលួនននាេះ អាចនឹងសំុនរបើទំនប់ឬរបំាងទឹកននាេះ
បាន នដយរតូវនចញនសាហ ុយនធវើនិងនសាហ ុយដថទំពាក់កណាឋ ល។ កមមសិទនិករននេះមិនរតូវ
ទរនសាហ ុយនថលដីនឡើយ នបើបានទទួលនហើយរតូវដតបងវិលសងនគវញិ។ 

អនុដផបកទី ៣ : អំពីនសវភាពនកើតពីការរពមនរពៀង 

មារា ១៦០.- 

រតូវបានអនុញ្ជដ តឱ្យកមមសិទនិករបនងកើតនៅនលើដីរបស់ខលួនរាល់ នសវភាពជាគុណរបនោជន៍
ដល់កមមសិទនិករននដីនផេងនទៀត ឱ្យដតនសវភាពននាេះមិនផធុយពីសណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណៈ។ 

ការនរបើរបាស់និងវសិាលភាពនននសវភាពននេះរតូវកំណត់នដយកិចច រពមនរពៀងដដលបាន
បនងកើតនសវភាពននាេះ។ 

មារា ១៦១.- 

នសវភាពនកើតពីការរពមនរពៀងអាចបនងកើតនឡើងបានដតាមលិខិតយថាភូត ប ុនណាត េះ។ នសវ
ភាពននេះមិនអាចតតិយជនជំទស់បាននទ នរកាយពីការចុេះនលខាចារកិកបុងបញ្ជ ីសុរនិោដី។ 

ទំនាក់ទំនងនសវភាពរវាងដីបំនរ ើនិងដីនរបើនឹងរតូវចប់នៅនពលដដល ដី ណាមួយកបុងចំនណាម
ដីទំងពីររតូវបាននផធរឲ្យតតីយជនណាមាប ក់ នបើការរកាទុកនសវភាពននាេះមិនបានដចង
ចាស់កបុងលិខិតនផធរ កមមសិទនិនទ។ 

មារា ១៦២.- 

កមមសិទនិករដដលបានបនងកើតនសវភាពនលើដីរបស់ខលួនរតូវបានចាត់ ទុក ថាយល់រពមរាល់អវី
ដដលចំាបាច់សំរាប់នសវភាពននាេះ។ នសវភាពននការយកទឹកបនងកើតនឡើងនៅកដនលងរបភព
ទឹកអនុញ្ជដ តឱ្យអបកយក ទឹកមានសិទនិឆលងកាត់ដីដដលមានរបភពទឹកននាេះបាន។ 

មារា ១៦៣.- 

កមមសិទនិករននដីនរបើមានសិទនិនធវើរាល់ការយចំាបាច់នផេងៗ នលើដីបំនរ ើនដើមផនីរបើនិងរកាទុកនសវ
ភាពបាន។ 

មារា ១៦៤.- 



ការយចំាបាច់សំរាប់នរបើនិងរកាទុកនសវភាពគឺជានសាហ ុយនន កមមសិទនិករដីនរបើ នលើកដលង
ដតមានការរពមនរពៀងោប នផេងពីននេះ។ 

មារា ១៦៥.- 

កមមសិទនិករននដីបំនរ ើមិនអាចនធវើអវីដដលមានបំណងបនទយការ នរបើរបាស់នសវភាព ឬនធវើឲ្យ
នសវភាពមិនអាចនរបើបាននឡើយ។ កមមសិទនិករននដីបំនរ ើមិនអាចបឋូរសាទ នភាពននការនរបើរបាស់
នសវភាព ដដលបានកំណត់ពីដំបូងមកបាននទ។ ប ុដនថនបើទុកនសវភាពកបុងសាទ នភាពនដើមនំា
ឱ្យកមមសិទនិករននដីបំនរ ើ ចំណាយរបាក់នលើការជួសជុលដថទំនរចើន កមមសិទនិករននដីបំនរ ើអាច
សំុដក់នសវភាពជំនួសនៅទីនផេងនទៀតបាន ដដលស្សលួនរបើដូចោប  នហើយកមមសិទនិករននដី
នរបើមិនអាចបដិនសធបាននឡើយ។ 

មារា ១៦៦.- 

ចំដណកឯកមមសិទធិករននដីនរបើ អាចនរបើរបាស់នសវភាពដតកបុងរពំដដនដដលបានកំណត់កបុង
កិចចសនា នដយមិនអាចនធវើនៅនលើដីបំនរ ើ ឬដីរបស់ខលួនឱ្យមានការដរបរបលួណាមួយដដល
អាចមានឥទនិពល ធៃន់ធៃរដល់សាទ នភាពននដីបំនរ ើបាននឡើយ។ 

អនុដផបកទី ៤ : អពីការផុតរលត់នននសវភាព 

មារា ១៦៧.- 

នសវភាពផុតរលត់នដយៈ 

- ការបញ្ច ប់កិចចរពមនរពៀងដដលបនងកើតនសវភាពននាេះ 

- ដីនរបើនិងដីបំនរ ើធាល ក់កបុងនដកមមសិទនិករដតមាប ក់ ឬ 

- មហនថរាយទំងស្សុងននដីដដលជាទីាំងនសវភាពននាេះ។ 

មាតិកាទី ៤ 

អំពីទរមង់ននកមមសិទនិ 

 

ជំពូកទី ៩ 

អំពីកមមសិទនិអវភិាគ 

មារា ១៦៨.- 



កមមសិទនិអវភិាគគឺជាកមមសិទនិនលើរទពយដតមួយដដលជារបស់ បុគគល នរចើននាក់។ បុគគលទំង
ននាេះជាកមមសិទនិករអវភិាគ។ កមមសិទនិករអវភិាគមាប ក់ៗមានចំដណករបស់ខលួនកបុងរទពយននាេះ 

ប ុដនថរទពយននាេះមិនអាចពុេះដចកោប បាននឡើយ។ 

មារា ១៦៩.- 

ភាគដបងននកមមសិទនិអវភិាគចាត់ទុកថានសមើោប ។ កបុងករណីដដលការដបងដចករទពយមិននសមើោប
កមមសិទនិករមាប ក់ៗមាន សិទនិនិងបនធុកសមាមារតនៅនឹងចំដណករបស់ខលួន។ កមមសិទនិករមាប
ក់ៗអាចលក់ចំដណក ឬចុេះកិចចសនានផេងៗនលើចំដណករបស់ខលួនបាន នហើយមាច ស់បំណុល
របស់នគមាប ក់ៗ អាចរបឹអូសចំដណកននរទពយរបស់អបកននាេះបាន។ 

មារា ១៧០.- 

កមមសិទនិករអវភិាគរគប់រគងរមួនលើកមមសិទនិអវភិាគ នលើកដលងដតមានកិចចរពមនរពៀងផធុយពី
ននេះ។ កមមសិទនិករអវភិាគមាប ក់ៗមាននាទីរគប់រគងជាធមមាដូចជាការ ជួសជុលដថទំនិងការ
ដំដុេះ នបើកមមសិទនិករអវភិាគភាគនរចើនមិនបានចាត់ឱ្យនធវើអវីនផេងនទៀតនទ។ 

កិចចការសំខាន់ៗដូចជាការបឋូរដំណំានិងការជួសជុលធំៗអាចសនរមច  បាន លុេះរាដតភាគ
នរចើនននកមមសិទនិករអវភិាគដដលមានចំដណករមួោប នលើស ពីពាក់កណាឋ លននរទពយននាេះបាន
យល់រពម។ 

មារា ១៧១.- 

កមមសិទនិករអវភិាគមាប ក់ៗរតូវយកចិតថទុកដក់ដថទំនិងការពារ របនោជន៍រមួ។ កមមសិទនិករ
អវភិាគអាស្ស័យផលពីរទពយនិងនរបើរបាស់រទពយកបុង រពំដដនដដលមិនប េះពាល់ដល់សិទនិនន
កមមសិទនិករអវភិាគឯនទៀត។ 

ការរពមនរពៀងោប ពីកមមសិទនិករអវភិាគទំងអស់ជាការចំាបាច់ សំរាប់ការនផធរសិទនិ ការបនងកើត
សិទនិភណឍិ កឬការផ្លល ស់បឋូរនោលនៅននរទពយ នលើកដលងដតមានវធិាននផេងពីននេះ។ 

មារា ១៧២.- 

ចំណាយនលើការរគប់រគង ការបង់ពនននិងបនធុកនផេងនទៀតនលើរទពយអវភិាគរតូវទទួលរា ប់រង
នដយ កមមសិទនិករអវភិាគទំងអស់ាមសមាមារតននចំដណកនរៀងៗខលួន នលើកដលងដតមាន
បញ្ដតថិផធុយពីននេះ។ 

មារា ១៧៣.- 



ោម នជនណាមួយអាចរតូវបានបងខំឲ្យនៅកបុងអវភិាគកមមបាននទ។ កមមសិទនិករអវភិាគមាប ក់ៗ
អាចទមទរឲ្យដបងដចករទពយអវភិាគននាេះ បាន។ 

កមមសិទនិករអវភិាគទំងឡាយអាចរកាទុកជាបនណាឋ េះអាសនបនូវ សាទ នភាព ននអវភិាគកមម
ប ុដនថសាទ នភាពដបបននេះមិនអាចចាប់បងខំឱ្យនលើសពី រយៈនពល ៥ (របំា) ឆ្ប ំបាននឡើយ នលើក
ដលងដតមានកិចចរពមនរពៀងថមី 

មារា ១៧៤.- 

អវភិាគកមមរតូវចប់នដយការដបងដចករទពយាមរបូនដើមឬនដយការលក់ រទពយនហើយដចកនថល
ោប ឬនដយកមមសិទនិករអវភិាគមាប ក់ឬនរចើននាក់ ទទួលយកចំដណករបស់អបកដនទ។ 

របសិនជាកមមសិទនិករអវភិាគមិនយល់រពមាមអំពីរនបៀបននការដចក អបកទំងននាេះរតូវបឋឹង
នៅតុលាការដដលនឹងនរៀបចំដចករទពយឬនបើ រទពយននាេះ កាលនបើដចកនៅនំាឱ្យថយនថលនរចើន
តុលាការអាចបង្ហគ ប់ឱ្យលក់រទពយ ទំងមូលនៅឱ្យតតិយជនឬនៅឱ្យកមមសិទនិករ អវភិាគណា
មាប ក់ក៏បាន។ 

ជំពូកទី ១០ 

អំពីសហកមមសិទនិ 

មារា ១៧៥.- 

សហកមមសិទនិគឺជាកមមសិទនិនលើរទពយជាអចលនវតទុរបស់បុគគល នរចើន នាក់ដបងដចកាមឡូត៍ 

ដដលមាប ក់ៗបានមួយចំដណកជាឯកជននហើយមួយចំដណកនទៀតជាដផបកននរទពយ រមួ។ 

មារា ១៧៦.- 

សហកមមសិទនិករទំងឡាយអាចនរៀបចំបទបញ្ជជ នផធកបុងដដលកំណត់រនបៀប រគប់រគង និង
វធិានននការដថទំរពមទំងកាតពវកិចចរបស់សហកមមសិទនិករ ជាពិនសសចំនពាេះដផបករមួនដយ
នោរពាមបទបផញ្ដតថិទំងឡាយននចាប់ ននេះ។ 

កបុងករណីដដលោម នបទបញ្ជជ នផធកបុងននេះនទ សហកមមសិទនិរតូវសទិតនៅនរកាមបទបផញ្ដតថិ
ទំងឡាយដដលបានកំណត់ពី មារា ១៧៧ ដល់មារា ១៨៥ ននចាប់ននេះ។ 

មារា ១៧៧.- 



សហកមមសិទនិករទំងឡាយមានសិទនិនពញនលញនលើចំដណកឯកជនរបស់ខលួន នដយ មិន
បំពាននៅនលើចំដណករមួ និងមិនរខំាន ឬរាងំសធេះដល់ការនរបើរបាស់ចំដណករមួនដយសហ
កមមសិទនិករដនទនទៀត។ សហកមមសិទនិករទំងននាេះអាចនផធរសិទនិនដយនសរ ីជួលឬបនងកើតផ
លុបនភាគនរៀបចំសិទនិនរបើរបាស់និងអាស្ស័យនៅ ដក់ហីុប ូដតក ដក់បញ្ជច នូំវចំដណកឯកជន
របស់ខលួន។ប ុដនថសហកមមសិទនិករមិនអាច បនងកើតនសវភាពនលើចំដណកឯកជនរបស់ខលួនននាេះ
បាននទ។ 

មារា ១៧៨.- 

រាល់ចំដណកននអោរឬដីសរមាប់ការនរបើរបាស់ផ្លឋ ច់មុខនន សហកមមសិទនិករណាមួយបនងកើត
បានជាចំដណកឯកជន។ វញិ្ជដ បនបរតសំោល់មាច ស់អចលនវតទុរតូវកំណត់អំពីរបនភទនិង
ទំហំនន ចំដណកននាេះ។ 

មារា ១៧៩.- 

រាល់ចំដណកននអោរឬដីសរមាប់ការនរបើរបាស់ឬជារបនោជន៍នន សហកមមសិទនិករ
ទំងឡាយឬសហកមមសិទនិករខលេះកបុងចំនណាមននាេះបនងកើតបាន ជាចំដណករមួ។ 

រទពយរមួមានជាអាទិ: 

- ដី ទីធាល  ឧទាននិងសួនចារ ផលូវ រចកនចញចូល 

- ជញ្ជជ ងំ សសររទរទង់សំខាន់ៗននអោរ ឧបករណ៍រមួរាប់បញ្ចូ លចំដណក ននបណាឋ ញទឹក 
នភលើង បណាឋ ញឧសម័នដដលអាចឆលងកាត់ចំដណកឯកជន 

- ទូរមួ បំពង់និងកាលបំពង់ដផេង 

- ទីកដនលងនននសវារមួ។ 

សិទនិបនាធ ប់បនេខំាងនរកាមននេះក៏រតូវទុកជាកមមសិទនិរមួដដរ: 

- សិទនិជីករកុរកវតទុធាតុដដលមានកបុងដី 

- សិទនិសាទ បនាអោរថមីកបុងទីធាល  ឧទានឬសួនចារដដលជាចំដណករមួ 

- សិទនិជីករកុរកកបុងទីធាល  ឧទានឬសួនចារទំងននាេះ 

- សិទនិននអឌណសិទនិភាពដដលជាប់នៅនឹងចំដណករមួទំងឡាយ 



- សិទនិនលើកបនថឱ្យខពស់នូវអោរសំរាប់នរបើរបាស់រមួឬដដលមាន កដនលងនរចើនបនងកើតបានជា
ចំដណកឯកជននផេងោប ។ ោម នករណីណាមួយដដលកមមសិទនិករននអោរសហកមមសិទនិជាន់
នលើបំផុត អាចនលើកបនថសរមាប់ដតខលួនឯងផ្លធ ល់ ឬ លក់សិទនិននការនលើកបនថននេះនឡើយ។ 

- បទបផញ្ដតថិននេះមានលកខណៈជាសណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណៈ។ 

មារា ១៨០.- 

សហកមមសិទនិករដដលនធវើឱ្យប េះពាល់ដល់ចំដណករមួននអោរឬដីនដយបាន  ដកដរបនដើមផកីារ
នរបើរបាស់ជាឯកជនឬសំរាប់លក់នឹងរតូវបងខំឱ្យ នរៀបចំដូចសភាពនដើមវញិ។ សហកមមសិទនិ
ករននាេះរតូវទទួលទណឍ កមមដូចមានដចងកបុងមារា ២៥៧ ននចាប់ននេះ។ 

ជននរៅសហកមមសិទនិករដដលដនណឋើ មយកចំដណករមួសរមាប់ជាទីលំនៅ ឯកជន របស់ខលួន
នឹងរតូវបងខំឱ្យសងកដនលងដដលកាន់កាប់ខុសចាប់ នហើយរតូវនធវើឱ្យមានសភាពដូចនដើមវញិ។ 

កបុងករណីណាក៏នដយ អាជាញ ធរមានសមតទកិចចមិនអាចនចញប័ណតសំោល់សិទនិឱ្យបុគគល
ននាេះ បាននឡើយ ពំុននាេះនទនឹងចាត់ទុកអបកសមគំនិតនិងរតូវទទួលខុសរតវូរមួជាមួយ ដដរ។ 

អាជាញ ធរមានភារកិចចបងខំឱ្យអបកកាន់កាប់នដយខុសចាប់រេុះនរ ើនចញ។ 

បញ្ដតថិទំងននេះក៏មាននោលនៅដក់នទសអបកមិនទទួលសាគ ល់ កមមសិទនិ និងលកខខណឍ នន
សណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណៈនិងជាសារវន័ថ នហើយរតូវអនុវតថចំនពាេះការប េះពាល់ដដលមានកនលង
មកមុនការរបកាសឱ្យ នរបើចាប់ននេះ។ 

មារា ១៨១.- 

ចំដណករមួគឺជាកមមសិទនិអវភិាគរបស់សហកមមសិទនិករ។ សហកមមសិទនិកររតូវបានធានាការ
ដថទំចំដណករមួ។ បនធុកននការដថទំននេះរតូវដចកោប ាមសមាមារតនៅនឹងតនមលននឡូត៍ នីមួ
យៗ។ 

មារា ១៨២.- 

ជញ្ជជ ងំដដលខ័ណឍ ចំដណកឯកជនរតូវចាត់ទុកជាជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិដូចមានដចងកបុងជំពូកទី
១១ ននចាប់ននេះ។ 

មារា ១៨៣.- 



ចំដណករមួនិងសិទនិបនាធ ប់បនេទំំងឡាយមិនអាចជាកមមវតទុនន ការ ដបងដចកឬបងខំឱ្យលក់
ដច់នដយដឡកពីចំដណកឯកជនបាននឡើយ។ 

មារា ១៨៤.- 

សហកមមសិទនិករអាចបនងកើតអងគការរគប់រគងដដលអាចជា រកុមរបឹកាភិបាលឬ/និងគណៈ
កមមការរគប់រគងនដើមផទីទួលបនធុក កិចចការសហកមមសិទនិ។ អងគការរគប់រគងននេះរតូវនរជើស
នរ ើស នដយម សនបិបាតដដលមានការចូលរមួពីសហកមមសិទនិករទំងអស់នដយគិត ាម
សមាមារតននសារៈសំខាន់ននឡូត៍នរៀងៗខលួន។ អងគការរគប់រគងនធវើការសនរមចចិតថទក់ទង
នៅនឹងការដថទំ សហកមមសិទនិាមមតិភាគនរចើន។ 

សហកមមសិទនិកររតូវនោរពាមនសចកឋីសំនរចដដលបានដក់នចញនដយ ម សនបិបាតជា
ពិនសសទក់ទងនៅនឹងការដថទំនិងការនធវើឱ្យស្សបនៅ នឹងលកខខណឍ ននសណាឋ ប់ធាប ប់សា
ធារណៈននចំដណករមួ។ 

សហកមមសិទនិករណាមាប ក់ដដលមិនរពមនោរពាមការសនរមចរបស់ ម សនបិបាតនិង
នដេះខលួនពីចំដណកននបនធុកដដលធាល ក់មកនលើខលួន អាចនឹងរតូវបានបឋឹងនៅតុលាការនដើមផីបងខំ
ឱ្យបង់បនធុកដដលរតូវ បង់។ 

កបុងករណីោម នការបនងកើតអងគការរគប់រគង ការរគប់រគងសហកមមសិទនិកររតូវរា ប់រងផ្លធ ល់
នដយសហកមមសិទនិករ ទំងអស់ដដលនធវើការសនរមចជាឯកចឆនធ។ នបើសិនោម នការ យល់
រពមណាមួយអាចនកើតនឡើងរវាងសហកមមសិទនិករនទ ដដលជានហតុនំាឱ្យការដថទំមិនលែឬ
ថយតនមលននសហកមមសិទនិ សហកមមសិទនិករទំងអស់នរកាយពីមានការរពមនរពៀងោប អាចបឋឹង
នៅ តុលាការឱ្យចាត់អបករគប់រគងសហកមមសិទនិមាប ក់។ របាក់ឈបួលសំរាប់អបករគប់រគងជា
បនធុកននសហកមមសិទនិករទំងអស់។ 

មារា ១៨៥.- 

អាជាញ ធរមានសមតទកិចចអាចដក់វធិានការឱ្យសហកមមសិទនិករ រា ប់រងការដថទំឱ្យលែនលើ
ចំដណករមួ។ 

នសាហ ុយននការដថទំជាបនធុកននសហកមមសិទនិករ នដយគិតាមសមាមារតនៅនឹងតនមលនន
ចំដណកនរៀងៗខលួន។ 

សហកមមសិទនិករដដលមិនរពមចូលរមួទទួលបនធុកននេះឬមិននោរពាម លកខខណឍ នន
សណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណៈរតូវទទួលទណឍ កមមដូចមានដចងកបុង មារា ២៥៨ ននចាប់ ននេះ។ 



ជំពូកទី ១១ 

អំពីអឌណសិទនិភាព 

មារា ១៨៦.- 

អឌណសិទនិភាពគឺជាទរមង់មួយននកមមសិទនិរមួអនុវតថនៅនលើ ជញ្ជជ ងំ និងកំដពងដដលនៅរតង់
រពំខ័ណឍ ដចកកមមសិទនិពីរជាប់ោប ។ 

កំដពងកបុងន័យននចាប់ននេះគឺសំនៅនៅនលើសាប មនភាល េះ របងនិងភលឺ។ 

ដផបកទី ១ : អំពីជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិ 

មារា ១៨៧.- 

ការជួសជុលនិងការសាងសង់ជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិនឡើងវញិ ជាបនធុកននអបកដដលមានសិទនិនលើ
រទពយននាេះាមសមាមារតនៅនឹង សិទនិននកមមសិទនិករមាប ក់ៗ។ 

រាល់កមមសិទនិករដដលពាក់ព័ននអាចឱ្យរចួពីការនចញនថលជួសជុល ឬសាងសង់ជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិ
នឡើងវញិ នដយលេះបង់សិទនិននអឌណសិទនិរបស់ខលួននលើកដលងដតជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិ ទល់រទ
អោរដដលជារបស់ខលួនប ុនណាត េះ។ 

មារា ១៨៨.- 

កមមសិទនិករណាមាប ក់ននជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិមិនអាចនចាេះចូលនរៅនៅ កបុងជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិឬនធវើ
ការយអវីដដលអាចបណាឋ លឱ្យខូចខាតដល់ ជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិ នដយោម នការរពមនរពៀងពីកមម
សិទនិករមាខ ងនទៀតនឡើយ។ កបុងករណីោម នការរពមនរពៀងោប  តរមូវឱ្យអាជាញ កណាឋ លជាអបក
ជំនាញដដលនឹងកំណត់មនធាបាយចំាបាច់ សំរាប់ការយថមី ដដលមិនរខំានដល់សិទនិរបស់កមម
សិទនិករណាមាប ក់។ 

មារា ១៨៩.- 

កមមសិទនិករមាប ក់ៗអាចសង់ជាប់នឹងជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិនិងដក់ ធបឹម និងរនូត ចូលកបុងជញ្ជជ ងំ
អឌណសិទនិនដយទុកឱ្យដល់របំាសងធីដម រត ដតការង្ហរននេះមិនរតូវនធវើឱ្យខូចដល់សិទនិរបស់អបក
មាខ ងនទៀតនឡើយ។ របសិននបើកមមសិទនិករមាខ ងនទៀតននាេះមានបំណងសង់ពីមាខ ងរតង់កដនលង 

ននាេះមកវញិដដរ កមមសិទនិករននាេះអាចមានសិទនិទមទរឱ្យបនទយធបឹមនិងរនូតននាេះមក រតឹម
ពាក់កណាឋ លននកំរាស់ជញ្ជជ ងំវញិ។ 



មារា ១៩០.- 

កមមសិទនិករននអចលនវតទុដដលនៅជាប់ជញ្ជជ ងំណាមួយរបស់ កមមសិទនិករ ដនទ មានសិទនិនធវើ
ជញ្ជជ ងំននាេះឱ្យនៅជាជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិទំងស្សុងឬមួយ ចំដណកនដយសងនៅកមមសិទនិករ
ននជញ្ជជ ងំននាេះនូវតនមលពាក់កណាឋ លនន ចំដណកដដលខលួនចង់នធវើឱ្យនៅជាអឌណសិទនិ បូកនឹង
ពាក់កណាឋ លតនមលដីដដលសង់ជញ្ជជ ងំពីនលើននាេះ។ 

មារា ១៩១.- 

កមមសិទនិករមាប ក់ៗអាចសង់បនថជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិឱ្យខពស់ជាង មុន បាន ប ុដនថរតូវនចញ
នសាហ ុយកបុងការសង់ ការជួសជុលដថទំជញ្ជជ ងំដដលខពស់ហួសកំណត់នដើមននាេះដតមាប ក់ឯ
ង។ នរៅពីននេះ កមមសិទនិករននាេះរតូវនចញនសាហ ុយសំរាប់បនធុកដដលនកើតមកពីការនលើក កំ
ពស់ហួសនៅនលើននាេះឱ្យសមាមតនមលផង។ 

មារា ១៩២.- 

របសិននបើជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិមិនមំាមិនអាចរទរទង់កំពស់ដដលនលើក នៅ នលើននាេះបានអបក
ដដលចង់នលើកឱ្យខពស់ននាេះអាចរេុះនរ ើនធវើជាថមី ទំងអស់នឡើងវញិនដយនសាហ ុយផ្លធ ល់ខលួន។ 

ឯកំរាស់ជញ្ជជ ងំដដលរតូវនធវើនលើសពីកំរាស់នដើមរតូវសង់ដក់ខាងនលើ ដីរបស់ខលួន។ 

មារា ១៩៣.-  

កមមសិទនិករមាខ ងនទៀតដដលមិនបានជួយកបុងការសង់ឱ្យនឡើងខពស់ នបើរតូវការយកសំណង់
ននាេះទុកជារបស់អឌណសិទនិននខលួនដដរ រតូវនចញនថលសំណង់ដដលនលើកឱ្យខពស់ពាក់កណាឋ ល
បូកនឹងពាក់កណាឋ ល នននថលដីដដលសង់ជញ្ជជ ងំនលើសពីកំរាស់នដើមននាេះ។ 

ដផបកទី ២ : អំពីសាប មនភាល េះ របង ភលឺអឌណសិទនិ 

មារា ១៩៤.- 

កំដពងអឌណសិទនិដដលបានបនងកើតនដយសាប មនភាល េះកឋី នដយរបងកឋី នដយភលឺកឋី រតូវដតដថទំ
នដយនសាហ ុយរមួ។ ដតនបើកមមសិទនិករណាមាប ក់ចង់ដកខលួននចញពីកាតពវកិចចននេះ កមមសិទនិករ
ននាេះអាចនធវើបាននដយរោន់ដតលេះបង់អឌណសិទនិភាពរបស់ ខលួននចាលប ុនណាត េះ។ 

ប ុដនថនបើសាប មនភាល េះឬភលឺននាេះ ជាកដនលងសរមាប់បងាូរទឹកជាធមមា សហកមមសិទនិករមិនអាច
លេះបង់អឌណសិទនិរបស់ខលួនបាននឡើយ។ 



មារា ១៩៥.- 

កមមសិទនិករដដលមានដីជាប់នឹងសាប មនភាល េះ របងឬភលឺណាមួយដដលមិនដមនជារបស់អឌណសិទនិ
នទ មិនអាចតរមូវឱ្យមាច ស់សាប មនភាល េះ មាច ស់របង មាច ស់ភលឺននាេះដក់សាប មនភាល េះ របងឬភលឺននាេះជា
របស់អឌណសិទនិឱ្យខលួនបាននឡើយ។ 

មារា ១៩៦.- 

កមមសិទនិករននរបងអឌណសិទនិអាចជួសជុល ដកលំអឫរេុះនរ ើរបងននាេះរហូតដល់រពំរបទល់កមម
សិទនិរបស់ខលួនបាន ដតរតូវនធវើរបងរតឹមដីរបស់ខលួននឡើងវញិ។ 

សិទនិននេះអាចនរបើបានកបុងករណីនបើសាប មនភាល េះឬភលឺអឌណសិទនិននាេះ រោន់ដតនរបើរបាស់ជារបង
ប ុនណាត េះ។ 

មាតិកាទី ៥ 

អំពីរបាតិនភាគអចលនវតទុ 

មារា ១៩៧.- 

រទពយជាអចលនវតទុអាចបនងកើតជារបាតិនភាគសំរាប់ដក់ធានាការសង បំណុលនដយកមម
សិទនិករននរទពយននាេះាមរយៈហីុប ូដតកឬការបញ្ជច ឬំការ ដក់ធានា។ 

ជំពូកទី ១២ 

អំពីហីុប ូដតក 

មារា ១៩៨.- 

ហីុប ូដតកគឺជារបាតិនភាគភណឍិ កដដលនបើកឱ្យមាច ស់បំណុលបឋឹងសំុ ឱ្យ លក់អចលនវតទុននាេះ
នៅនពលដល់កំណត់សង នទេះជាអចលនវតទុននាេះនៅនលើនដជនណាក៏នដយ នដើមផយីក
របាក់មកសងខលួននិងមាច ស់បំណុលដនទនទៀតដដលជាអបកមាន បុពវសិទនិនិងបុរមិានដយមិន
ដកអចលនវតទុននាេះពីកមមសិទនិករនទ។ 

មារា ១៩៩.- 

មានដតអចលនវតទុដដលបានចុេះបញ្ជ ីសុរនិោដីនទ នទើបអាចជាកមមវតទុននហីុប ូដតកបាន។ 

មារា ២០០.- 



មាច ស់បំណុលមិនអាចកាល យជាកមមសិទនិករននរទពយដដលបានដក់ហីុប ូដតកជំនួសការសង
បំណុលបាននឡើយ។ 

មារា ២០១.- 

កិចចសនាហីុប ូដតករតូវនរៀបចំាមរបូមនថយថាភូត ចំនពាេះមុខអាជាញ ធរមានសមតទកិចចឬអបក
ចាប់ណាមាប ក់ដដលមាន នីតិសមផទកបុងនរឿងននេះ។ កិចចសនារតូវដតចុេះបញ្ជ ីនៅអងគភាព
សុរនិោដី។ អាជាញ ធរមានសមតទកិចចកបុងការាក់ដតងកិចចសនាហីុប ូដតកនិង ទរមង់ននការចុេះ
បញ្ជ ីនឹងកំណត់នដយអនុរកឹតយ។ 

មារា ២០២.- 

កិចចសនាហីុប ូដតករតូវសរនសរបញ្ជជ ក់ឱ្យចាស់ពីសាទ នភាពនិង  របនភទននរទពយនសវភាពឬ
បនធុកដដលកំណត់នដយបទបញ្ជជ ទំងឡាយនិង តនមលននរទពយននាេះ។ 

មារា ២០៣.- 

ហីុប ូដតកនរចើនបនថបនាធ ប់ោប អាចរតូវបានបនងកើតនៅនលើរទពយដត  មួយ។ មាច ស់បំណុលមាប ក់ៗ
នរបើសិទនិាមលំដប់អាទិភាពននការចុេះនលខា ចារកិហីុប ូដតករបស់ខលួន។ 

មារា ២០៤.- 

របសិននបើកសិទនិករននរទពយដក់ហីុប ូដតកមិនសងបំណុលនពលដល់ កំណត់ រតូវសងមាច ស់
បំណុលមាប ក់អាចបឋឹងសំុឱ្យលក់រទពយននាេះបាននដយ មិនគិតពីលំដប់ននហីុប ូដតករបស់នគ
នឡើយ។ មាច ស់បំណុលហីុប ូដតកនានានឹងរតូវទទួលសំណងនៅនពលននាេះដដរ ាមលំដប់
ននហីុប ូដតកនីមួយៗ។ 

មារា ២០៥ .- 

រទពយដដលកំពុងដក់បញ្ជច មិំនអាចដក់ហីុប ូដតកបាននឡើយ។ 

ជំពូកទី ១៣ 

អំពីការបញ្ជច អំចលនវតទុ 

មារា ២០៦ .- 

ការបញ្ជច អំចលនវតទុគឺជាកិចចសនាដដលាមកិចចសនាននាេះ កូនបំណុលរបគល់ឱ្យមាច ស់
បំណុលរបស់ខលួននូវរទពយមួយនដើមផធីានា ការសងបំណុល។ មាច ស់បំណុលមានសិទនិសំុឱ្យ



លក់រទពយននាេះនដើមផសីងបំណុលាម បុពវសិទនិនិងបុរមិាដដលខលួនមានជាងមាច ស់ បំណុល
ដនទនទៀត។ 

ការនរបើរបាស់រទពយដក់បញ្ជច នំដយមាច ស់បំណុលអាចជំនួសការសង បំណុលននេះជាការ
របាក់ដតមួយមុខឬជារបាក់នដើមនិងការរបាក់ផងក៏ បាន នបើសិនមានដចងកបុងកិចចសនា
បញ្ជច ។ំ 

មារា ២០៧ .- 

កិចចសនាបញ្ជច អំចលនវតទុរតូវនធវើជាលាយលកខណ៍អកេរាមរបូមនថ  លិខិតយថាភូតនដយ
អាជាញ ធរមានសមតទកិចច នហើយរតូវចុេះបញ្ជ ីនៅអងគភាពសុរនិោដី។ 

មារា ២០៨ .- 

ការបញ្ជច អំចលនវតទុចាត់ទុកជាបានការ នហើយតតិយជនមិនអាចជំទស់បាន លុេះរាដតកិចច
សនាបញ្ជច នំនាេះបាននធវើាមបញ្ដតថិដូចមានដចងកបុង មារា ២០៧ ននចាប់ននេះ។ 

ការមិនបានចុេះបញ្ជ ីនៅអងគភាពសុរនិោដីនូវកិចចសនាបញ្ជច  ំបណាឋ ល ឱ្យនថាល េះសិទនិរបាតិ
នភាគភណឍិ ក នហើយមាច ស់បំណុលមានសិទនិរតឹមបឋឹងទរសំណងាមចាប់ជាធរមាន 

ប ុនណាត េះ។ 

មារា ២០៩ .- 

រទពយជាប់កិចចសនាបញ្ជច អំចលនវតទុនឹងរតូវសងមកកូនបំណុលវញិ ជា ចំាបាច់ចាប់ពីនពល
ដដលកូនបំណុលបានសងទំងស្សុងរចួនហើយ។ 

ចំនពាេះកិចចសនាដដលមិនបានបញ្ជជ ក់ពីកាលបរនិចឆទផុតកំណត់សង កបុង រយៈនពល ១០
(ដប់) ឆ្ប ំគិតពីនថៃដដលបានចុេះកិចចសនាបញ្ជច ំមក នបើមាច ស់បំណុលមិនបានដក់ពាកយបឋឹង
នៅតុលាការនដើមផទីមទរឱ្យសង បំណុលនទ មាច ស់បំណុលននាេះរតូវបាត់បង់ការធានានន
ការដក់បញ្ជច ។ំ 

ចំនពាេះកិចចសនាដដលបានបញ្ជជ ក់នថៃកំណត់ឱ្យសងកបុងរយៈនពល ១០ (ដប់) ឆ្ប ំ គិតពីនថៃ
ផុតរយៈនពលសងបំណុល នបើមាច ស់បំណុលមិនបានដក់ពាកយបឋឹងនៅតុលាការនដើមផី
ទមទរឱ្យសង បំណុលនទ មាច ស់បំណុលននាេះរតូវបាត់បង់ការធានាននការដក់បញ្ជច ។ំ 



ការបាត់បង់ការធានាននការដក់បញ្ជច នំនេះតរមូវឱ្យមាច ស់បំណុល របគល់អចលនវតទុនិងប័
ណតឱ្យកូនបំណុលវញិ ដតកូនបំណុលពំុបានរចួពីការសងបំណុលនឡើយ នហើយមាច ស់
បំណុលមានសិទនិរតឹមបឋឹងទរសំណងាមចាប់ជាធរមាន ប ុនណាត េះ។ 

ការនលើកដលងបញ្ជច ឬំការលុបបនធុកបញ្ជច រំតូវនធវើនលខាចារកិ កបុង បញ្ជ ីសុរនិោដីាមការនសបើ
សំុរបស់កូនបំណុលឬនដយឯកឯង។ 

មារា ២១០ .- 

កបុងករណីណាក៏នដយ មាច ស់បំណុលមិនអាចកាល យជាកមមសិទនិករននរទពយជាប់កិចចសនា 

បញ្ជច បំាននឡើយ។ ខសនាណាដដលផធុយនឹងបទបផញ្ដតថិននេះរតូវទុកជានមាឃៈ។ 

មារា ២១១ .- 

កិចចសនាបញ្ជច អំចលនវតទុអនុញ្ជដ តឱ្យមាច ស់បំណុលមានសិទនិ រតឹម ដតបឋឹងនៅតុលាការឱ្យ
ដក់លក់អចលនវតទុនដយបងខំប ុនណាត េះ នដើមផសីងខលួនជាអាទិភាព នដយបុរមិានិងបុពវសិទនិ
មុនមាច ស់បំណុលដនទនទៀត។ 

នបើសិនជាកបុងរយៈនពលននកិចចសនាបញ្ជច  ំមាច ស់បំណុលដដលទទួលបញ្ជច ទិំញអចលនវតទុ
ដដលដក់បញ្ជច  ំកិចចសនាទិញននេះរតូវចុេះបញ្ជ ីនៅអងគភាពសុរនិោដី ពំុននាេះនទនឹងរតូវចាត់
ទុកជានមាឃៈ។ 

មារា ២១២ .- 

មាច ស់បំណុលដដលបានកាន់កាប់រទពយដក់បញ្ជច  ំអាចមានសិទនិអាស្ស័យផលពីរទពយននាេះ
ដូចជាផលុបនភាគីដដរ លុេះរាដតមានដចងកបុងកិចចសនាដក់បញ្ជច ។ំ មាច ស់បំណុលមាន
កាតពវកិចចដថទំរកាទុករទពយននាេះឱ្យដូចជា រទពយរបស់ខលួន។ នបើរទពយននាេះខូចខាតនដយ
អំនពើឬកំហុសណាមួយរបស់ខលួន ខលួនរតូវសងតនមលខូចខាតននាេះនដយកាត់របាក់កបុងបំណុល
បាន។ 

មារា ២១៣ .- 

នៅនពលផុតរយៈនពលននកិចចសនាបញ្ជច  ំនដយកូនបំណុលបានសងរបាក់អស់វញិកឋីឬ
នដយផុតរយៈនពលបឋឹងដូចមាន កបុងមារា ២០៩ កឋី មាច ស់បំណុលរតូវសងមកកូនបំណុល
វញិនូវរទពយឬតនមលននរទពយ របសិននបើរទពយននេះរតូវបានវនិាសនដយអំនពើឬកំហុសណាមួយ
របស់ មាច ស់បំណុល។ 



មារា ២១៤ .- 

នៅនថៃចប់កិចចសនាបញ្ជច  ំនហើយកូនបំណុលមកសំុនលាេះរទពយវញិដតមាច ស់បំណុលមិនរពម
ឱ្យនលាេះ មាច ស់បំណុលរតូវជំពាក់កូនបំណុលវញិនូវផលឬផលទុនដដលបានមកពី រទពយ
ដក់បញ្ជច នំដយគិតចាប់ាំងពីនថៃដដលកូនបំណុលសំុនលាេះមក។ 

មារា ២១៥ .- 

នបើរទពយជាដី នហើយកិចចសនាបញ្ជច មិំនបានដចងឱ្យចាស់លាស់ពីនថៃកំណត់សងនទ មាច ស់
បំណុលនៅដតមានសិទនិយកផលឬផលទុនដដលជាផលនកើតមកពីការ យកចិតថទុកដក់
របស់ខលួនពីការង្ហររបស់ខលួននិងពីទុនរបស់ខលួន កបុងរដូវដដលកូនបំណុលសំុនលាេះ។ 

ប ុដនថនបើរទពយជាផធេះ នហើយកិចចសនាបញ្ជច មិំនបានដចងឱ្យចាស់លាស់ពីនថៃកំណត់សងនទ 

មាច ស់បំណុលរតូវរបគល់រទពយដក់បញ្ជច នំនាេះឱ្យកូនបំណុលគិតពីនថៃ ដដលកូនបំណុលបាន
សងបំណុល។ 

មារា ២១៦ .- 

ការរបាក់រតូវបានបញ្ច ប់ចាប់ពីនថៃដដលកូនបំណុលបានសងបំណុល រចួ មុនការបញ្ច ប់កិចច
សនា។ ការនសបើសងបំណុលរតូវបង្ហា ញពីចំនួននិងរតូវកត់រាកបុងលិខិត ដដលមានចុេះហតទ
នលខានដយនមឃំុឬនៅសង្ហក ត់ជាមួយនឹងហតទនលខាកូន បំណុលនិងសាកេីពីរនាក់។ 

មារា ២១៧ - 

ការបង់ពននដរនៅដតជាបនធុកននកូនបំណុល នលើកដលងដតមានការរពមនរពៀងោប នផេងពី
ននេះរវាងមាច ស់បំណុលនិងកូនបំណុល។ 

មារា ២១៨.- 

នបើកូនបំណុលបានសងបំណុលរគប់ចំនួននហើយ មាច ស់បំណុលមិនអាចរកាទុករទពយ ដដល
បានដក់បញ្ជច ំ នដយយកនលសថាកូនបំណុលនៅជំពាក់បំណុលមួយនផេងនទៀតបាននទ 

នទេះជាបំណុលនរកាយននេះដល់កំណត់ទរនហើយក៏នដយ នលើកដលងដតមានកិចចសនា
បញ្ជច ថំមីមួយនទៀតនលើរទពយដដដលននេះ នហើយបាននរៀបចំាមទរមង់ននចាប់នទៀតផង។ 

កូនបំណុលអាចនរបើសិទនិខាងនលើននេះ នលើទោទឬនលើសិទនិវនឋននមាច ស់បំណុលបាន។ 



ជំពូកទី ១៤ 

អំពីការដក់ធានា 

មារា ២១៩ .- 

ការដក់ធានាគឺជាកិចចសនាមួយដដលបានសនរមចនឡើងនដើមផធីានាការ សង បំណុលដដល
កបុងននាេះកូនបំណុលរបគល់នៅឱ្យមាច ស់បំណុលរបស់ខលួន មិនដមនជារទពយនទដតជាប័ណត
កមមសិទនិននរទពយននាេះដដលបានចុេះ និនទធសកបុងបញ្ជ ីសុរនិោដី។ 

មារា ២២០ .- 

កិចចសនាដក់ធានារតូវនធវើនឡើងជាលាយលកខណ៍អកេរាមរបូមនថយថាភូតនិងរតូវចុេះ
នលខាចារកិកបុងបញ្ជ ីសុរនិោដី។ 

មារា ២២១ .- 

កបុងករណីណាក៏នដយ មាច ស់បំណុលមិនអាចកាល យជាកមមសិទនិករននរទពយជាប់កិចចសនា 

ដក់ធានាបាននឡើយ។ ខសនាណាដដលផធុយនឹងបទបផញ្ដតថិរតូវទុកជានមាឃៈ។ 

កិចចសនាដក់ធានាអនុញ្ជដ តឱ្យមាច ស់បំណុលមានសិទនិរតឹមដត បឋឹង នៅតុលាការឱ្យដក់
លក់អចលនវតទុនដយបងខំដតប ុនណាត េះ នដើមផសីងខលួនជាអាទិភាពនដយបុរមិានិងបុពវសិទនិមុន
មាច ស់បំណុល ដនទនទៀត។ 

មារា ២២២ .- 

នបើកូនបំណុលបានសងបំណុលនិងការរបាក់រចួនហើយាមនពលកំណត់ឬមុន នពល កំណត់
មាច ស់បំណុលរតូវបងវិលប័ណតកមមសិទនិមកកូនបំណុលវញិនដយនធវើ នលខាចារកិនលើកដលង
បនធុកកបុងបញ្ជ ីសុរនិោដី។ 

មារា ២២៣ .- 

កូនបំណុលរតូវរកាទុក រគប់រគងនិងនរបើរបាស់រទពយរបស់ខលួន ប ុដនថមិនអាចនធវើអវីដដលនំាឱ្យ
បនទយតនមលរទពយននាេះបានជាដច់ ខាត។ 

មារា ២២៤.- 

សិទនិវនថននកូនបំណុលនិងសិទនិវនថននមាច ស់បំណុលមាន កាតពវកិចច និងសិទនិដូចោប នឹងកូន
បំណុលឬមាច ស់បំណុលរបស់ខលួនដដរ។ 



មារា ២២៥ .- 

ទោទឬរបតិសិទនិននកូនបំណុលរពមទំងសមាជិកទំងឡាយននរគួសារ ដដល អាច
របកាសថាជាសហកមមសិទនិករននរទពយដក់ធានា មានកាតពវកិចចនិងសិទនិដូចោប នឹងកូន
បំណុលដដរ។ 

មាតិកាទី ៦ 

អំពីសុរនិោដី 

ជំពូកទី ១៥ 

អំពីរដឌបាលសុរនិោដី 

មារា ២២៦ .- 

កមមសិទនិនលើអចលនវតទុរតូវបានធានានដយរដឌ។ ាមនោលនៅននេះ រដឌបាលសុរនិោដី
នរកាមការរគប់រគងរបស់រកសួងនរៀបចំដដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង់មានសមតទកិចចនធវើ
អតថសញ្ជដ ណកមមរទពយ កសាងបលង់សុរនិោដី នចញប័ណតកមមសិទនិ ចុេះបញ្ជ ីដី និងផឋល់ពត៌
មានដល់ជនទំងឡាយអំពីសាទ នភាពកាលដីទក់ទងនឹង របនភទ ទំហំ កមមសិទនិករ និង
បនធុកនផេងៗដដលអាចមាននលើកាលដីននាេះ។ 

មារា ២២៧ .- 

កាលដីឬឯកាសុរនិោដី គឺជានផធដីមួយជាក់លាក់សទិតនៅកបុងឃំុ ឬសង្ហក ត់ដតមួយមិនពុេះ
បំដបកនដយរពំជាប់មិនដច់ជារបស់ជនមាប ក់ ឬនរចើននាក់កបុងករណីអវភិាគកមមនហើយនរបើ
របាស់កបុងរបូភាពដតមួយ។ 

ចាត់ទុកជារពំជាប់មិនដច់ដដលនំាឱ្យបំដបកកាលដីជានរចើន កាល ននាេះគឺរបងផលូវសាធារ
ណៈ របឡាយនិងផលូវទឹកដដលមានទទឹងោ ងតិចពីរដម រត។ 

មារា ២២៨ .- 

ការនរៀបចំនិងការរបរពឹតថនៅននរដឌបាលសុរនិោដី រតូវកំណត់នដយអនុរកឹតយស្សបាមបទ
បផញ្ដតថិននចាប់ននេះ។ 

មារា ២២៩ .- 

រដឌបាលសុរនិោដីមានភារកិចចដូចតនៅ : 



- នធវើការចុេះបញ្ជ ីដីមានលកខណៈជារបព័ននាមបញ្ដតថិ ននអនុរកឹតយសឋីពីនីតិវធីិននការកសាង
បលង់សុរនិោដីនិងនសៀវនៅ នោលបញ្ជ ីដី 

- នធវើការពរងឹងការចុេះបញ្ជ ីដីមានលកខណៈដច់នដយដំុ ាមនីតិវធីិដដលនឹងបញ្ដតថិនដយអនុ
រកឹតយ 

-អនុវតថការអនងកតវាស់ដវងសុរនិោដីននកាលដីរមួមាន ការកំណត់រពំដីការបំដបកកាលដី 

ការបរងួមកាលដីនិងការកឺតរមូវរពំរបទល់ននកាលដី និងជាទូនៅរាល់ការដរបរបលួអំពី
ទំហំដដលបណាឋ លមកពីធមមជាតិឬនដយ សម័រគចិតថ 

-កសាងនសៀវនៅនោលបញ្ជ ីដីនហើយនធវើនលខាចារកិនឈាម េះកមមសិទនិករនិង រាល់ ទិនបន័យ
របមូលបានទក់ទងនៅនឹងលកខណៈរបូ ទំហំ និងអតថសញ្ជដ ណននអចលនវតទុ ទំងននាេះ 

- នធវើចរនថការនូវរាល់ការផ្លល ស់បឋូរដរបរបលួទក់ទងនៅនឹងសិទនិ ដដលនកើតនឡើងនដយកិចច
សនានផធរដូចជា ការលក់ ការឱ្យ ការដូរ សនថតិកមមឬពាក់ព័នននឹងការដូរ របនភទឬសាទ នភាព
ននដីដូចជា ការសាងសង់ ការចាក់បំនពញដី ការជីកកកាយយកដីជានដើម 

- អភិរកេនូវរាល់ឯកសារសុរនិោដីដដលមានបលង់សុរនិោដី បញ្ជ ីនឈាម េះកមមសិទនិករ នសៀវនៅ
នោលបញ្ជ ីដីនិងរាល់ឯកសារគតិយុតថិទក់ទងនៅនឹងកាលដីនី មួយៗ 

- នចញវញិ្ជដ បនប័រតសំោល់មាច ស់អចលនវតទុជូនកមមសិទនិករនិងលិខិតបញ្ជជ ក់នផេងៗនទៀត
ទក់ទងនៅនឹងកាលដី 

-មានកាតពវកិចចរបគល់ជូនជនដដលបានដក់ពាកយនសបើសំុបលង់ថត ចមលង និងឯកសារពត៌មាន
ទក់ទងនៅនឹងទីាំង អតថសញ្ជដ ណ រពំដីនិងសិទនិដដលទក់ទងនៅនឹងកាលដី 

-នធវើនលខាចារកិនូវរាល់ហីុប ូដតក ការបញ្ជច  ំការដក់ធានា ការជួលរយៈនពលដវងឬនសវភាព
ដដលបានបនងកើតនឡើងនលើរទពយជាអចលនវតទុ នហើយផឋល់ពត៌មាននៅរគប់ជនដដលសាកសួរ
មករដឌបាលសុរនិោដី អំពីសាទ នភាពននកមមសិទនិដដលជាកមមវតទុននការដក់ហីុប ូដតកដក់ 

បញ្ជច  ំដក់ធានា ការជួលរយៈនពលដវងឬនសវភាពននាេះ។ 

មារា ២៣០ .- 

នសាហ ុយនសវានផេងៗដដលទក់ទងនៅនឹងការបំនពញភារកិចចខាងនលើរតូវ កំណត់នដយ
របកាសរមួរបស់រកសួងនរៀបចំដដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ និងរកសួងនសដឌកិចច និង 
ហិរញ្ដវតទុ។ 



មារា ២៣១ .- 

រដឌបាលសុរនិោដីថាប ក់កណាឋ លជាអគគនាយកដឌ នសុរនិោដីនិង ភូមិសាស្តសថទទួលបនធុក
នរៀបចំសរមបសរមលួនិងរតួតពិនិតយរបតិបតថិ ការទំងឡាយននការវាស់ដវងសុរនិោដីដដល
នធវើនឡើងនលើដដនដីននរពេះ រាជាណាចរកកមពុជា និងរាល់របតិបតថិការកសាងបលង់សុរនិោដី 

កសាងបញ្ជ ីនឈាម េះកមមសិទនិករ កសាងនសៀវនៅនោលបញ្ជ ីនិងនចញវញិ្ជដ បនប័រតសំោល់
មាច ស់អចលនវតទុប័ណត សំោល់សិទនិកាន់កាប់អចលនវតទុ។ នរៅពីននេះអគគនាយកដឌ ន
សុរនិោដីនិងភូមិសាស្តសថរតូវកំណត់វធីិនិង សថង់ដទក់ទងនឹងឯកសារ។ 

មារា ២៣២ .- 

រដឌបាលសុរនិោដីនខតថ – រកុងឬស្សុក- ខ័ណឍ នីមួយៗរតូវរបតិបតថិរាល់ការដណនំាពីរដឌបាល
សុរនិោដីថាប ក់ កណាឋ ល។ រដឌបាលសុរនិោដីនខតថ-រកុងឬស្សុក-ខ័ណឍ  ទទួលនធវើសរមង់
សុរនិោដីនដយសហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដឌ នដនទនទៀត កាន់កាប់នសៀវនៅនោលបញ្ជ ី
ដីធលី នធវើចរនថការជារបចំានរកាមការរតួតពិនិតយពីរដឌបាលសុរនិោដី ថាប ក់កណាឋ លរកាទុកឯក
សារនិងផឋល់ពត៌មានដល់អបកនសបើសំុ។ 

មារា ២៣៣ .- 

រដឌបាលសុរនិោដីស្សុក-ខ័ណឍ  រតូវនផញើចាប់ចមលងននសរមង់ឯកសារសុរនិោដីដល់ឃំុឬ
សង្ហក ត់ដដល ពាក់ព័នន។ នមឃំុឬនៅសង្ហក ត់រតូវអនុញ្ជដ តឱ្យជនរគប់របូពិនរោេះនោបល់
នហើយ រតូវរាយការណ៍នៅរដឌបាលសុរនិោដីស្សុក-ខ័ណឍ នូវរាល់ការផ្លល ស់បឋូរ ដដលទក់ទង
នៅនឹងសាទ នភាពននកមមសិទនិករកបុងមូលដឌ នរបស់ខលួន។ 

ជំពូកទី ១៦ 

អំពីសរមង់សុរនិោដី 

មារា ២៣៤ .- 

សរមង់សុរនិោដីរតូវនធវើាមបនចចកនទសនិងវធីិសាស្តសថកំណត់នដយអនុរកឹតយ។ 

មារា ២៣៥ .- 

កបុងករណីចំាបាច់រដឌបាលសុរនិោដីអាចនសបើសំុនៅអាជាញ ធរដដនដីឬ អងគភាពនោធាឬ
នគរបាលឱ្យជួយនរជាមដរជងដល់កិចចរបតិបតថិការនធវើ សរមង់សុរនិោដីនៅនឹងកដនលង។ 



ោម នសមតទកិចចណានរៅពីរដឌបាលសុរនិោដី មានសិទនិកំណត់កមមសិទនិករននកាលដី របនភទ
ដីឬទំហំដីបាននឡើយ។ 

មារា ២៣៦ .- 

ជនទំងឡាយ ជាពិនសសកមមសិទនិករនិងជនដដលពាក់ព័ននមានកាតពវកិចចចូលរមួនិង សហ
ការកបុងការនធវើសរមង់សុរនិោដី។ ជនទំងននាេះរតវូជួយសរមួលដល់កិចចរបតិបតថិការវាស់
ដវងសុរនិោដីនិង នធវើអតថសញ្ជដ ណកមមកមមសិទនិករ នហើយរតូវរាយការណ៍ពីការផ្លល ស់បឋូរទំង
អស់ដដលនកើតមានទក់ទងនឹង កាលដីរបស់ខលួននិងសាទ នភាពននទីាំងនិងរាល់ការនផធរ
សិទនិនន កមមសិទនិ។ 

មារា ២៣៧ .- 

កបុងករណីមានវវិាទកមមអំពីទំហំននកាលដី ឬនឈាម េះននកមមសិទនិករនកើតនឡើងកបុងនពល
របតិបតថិការនធវើសរមង់ សុរនិោដី អបកទទួលខុសរតូវននរដឌបាលសុរនិោដី រតូវអនញ្ជ ើញសាមី
ខលួនមកសរមុេះសរមួល។ ចំនពាេះវវិាទកមមដដលនកើតកបុងតំបន់កំពុងនធវើការវនិិចឆ័យដដលមាន 

លកខណៈជារបព័នន គណៈកមមការរដឌបាលមានភារៈសរមុេះសរមលួវវិាទកមមននេះ។ នបើការរពម
នរពៀងមិនអាចរបរពឹតថនៅបាន អបកទទួលខុសរតូវរតូវបនថនធវើអនងកតវាស់ដវងសុរនិោដី នហើយ
កសាងកំណត់នហតុននវវិាទននាេះ ដតមិនមានសិទនិអារកាត់នទ។ 

កាលនបើវវិាទកមមនកើតមាននៅនពលរបគល់ប័ណត រដឌបាលសុរនិោដីរតូវរបកាន់យកដត
នឈាម េះកមមសិទនិករដដលបានចុេះ កបុងបញ្ជ ីរបស់ខលួនប ុនណាត េះ។ ោម នករណីណាដដលរដឌបាល
សុរនិោដីអាចដកដរប ឬរបគល់ប័ណតឱ្យបុគគលនផេងនទៀតបាននឡើយ។ 

ជំពូកទី ១៧ 

អំពីបញ្ជ ឯីកសារសុរនិោដី 

មារា ២៣៨ .- 

រដឌបាលសុរនិោដីមានកាតពវកិចចកសាងបលង់សុរនិោដីនិងនសៀវនៅនោលបញ្ជ ីដី។ 

បលង់សុរនិោដីរគបដណឋ ប់តំបន់ដដលបាននធវើការវនិិចឆ័យ នដយមានកំណត់រពំរបទល់កមម
សិទនិសាធារណៈ ឬ / និងកមមសិទនិឯកជនទំងអស់ នហើយមានបញ្ជជ ក់អំពីរបនភទដីដូចជា ដី
ដំដុេះ ដីនរព ដីលិចទឹក ដីសរាប់សំណង់ឧសាហកមមជានដើម។ ការកសាងបលង់សុរនិោដីរតូវ
អនុវតថាមនីតិវធីិដដលរតូវដចងកបុង អនុរកឹតយសឋីពីនីតិវធីិននការសាងបលង់សុរនិោដី និង 

នសៀវនៅនោលបញ្ជ ីដី។ កាលដីកមមសិទនិនីមួយៗរតូវមាននលខរបស់វា។ 



នសៀវនៅនោលបញ្ជ ីដីបង្ហា ញចំនពាេះនលខកាលដីកមមសិទនិនីមួយៗនូវ នឈាម េះ កមមសិទនិករ
និងមនធាបាយននការនធវើអតថសញ្ជដ ណកមមកាលដី ការពិពណ៌នាអំពីកមមសិទនិ ទំហំ កាលដី 

នសវភាពនិងបនធុកនផេងៗនលើកាលដី។ រាល់ការដកដរបទិនបន័យទំងឡាយរតូវដតបានចុេះ
បញ្ជ ីនៅនពលដដល រដឌបាលសុរនិោដីបានទទួលដំណឹងននេះ។ បញ្ជ ីននេះ រតូវបានកាន់កាប់
ជា ៣ (បី) ចាប់ដដលមួយចាប់រតូវបានរកាទុកនៅរដឌបាលសុរនិោដីថាប ក់ កណាឋ លនិងពីរ
ចាប់នទៀតរកាទុកនៅរដឌបាលសុរនិោដីនខតថ-រកុងនិង ស្សុក-ខ័ណឍ ។ 

នសៀវនៅនោលបញ្ជ ីដីបង្ហា ញចំនពាេះនលខប័ណតកមមសិទនិនូវហីុប ូដតក ការបញ្ជច  ំការដក់ 

ធានានិងការជួលរយៈនពលដវងដដលអាចដក់បនធុកនលើកមមសិទនិននាេះ។ 

មារា ២៣៩ .- 

បលង់សុរនិោដីនិងនសៀវនៅនោលបញ្ជ ីដីមានតនមលរតឹមរតូវាមចាប់  និងមានអានុភាព
ចាស់លាស់។ បលង់សុរនិោដីនិងនសៀវនៅនោលបញ្ជ ីដីមិនរតូវមានការឆូតលុប ការសរនសរ
រតួត ការដក នលើកដលងដតមានការបញ្ជជ ក់ចាស់លាស់។ 

រដឌបាលសុរនិោដីរគប់លំដប់ថាប ក់រតូវទទួលខុសរតូវចំនពាេះមុខ ចាប់កបុងការកាន់កាប់នូវ
បញ្ជ ីដី និងភាពជាក់លាក់ននរបតិបតថិការសរមង់សុរនិោដី និងកិចចការអភិរកេឯកសារ។ 

មារា ២៤០ .- 

ការសាកសួរពត៌មានសុរនិោដីមិនអាចរតូវបានរបដកកចំនពាេះជនដដលមាន ការ ទក់ទង
នឡើយ។ ពត៌មានដដលបានចុេះកបុងនសៀវនៅនោលបញ្ជ ីដីជាកមមវតទុននការរបគល់ ចាប់ចមលង
នដយរតូវបង់របាក់ដដលបានកំណត់កបុងមារា ២៣០ ននចាប់ននេះ។ 

ជំពូកទី ១៨ 

អំពីប័ណតពត៌មានសុរនិោដី 

មារា ២៤១ .- 

រដឌបាលសុរនិោដីអាចនចញវញិ្ជដ បនប័រតសំោល់មាច ស់អចលនវតទុ ប័ណតសំោល់សិទនិកាន់
កាប់អចលនវតទុ វញិ្ជដ បនប័រតបញ្ជជ ក់ហីុប ូដតក សលាកប័រតពត៌មាននិងលិខិតបញ្ជជ ក់
សុរនិោដីអំពីរបនភទ សាទ នភាពគតិយុតថិ លកខណៈរបូនិងបនធុកននកាលដី នដយដផែកនលើ
ឯកសារនិងនសៀវនៅនោលបញ្ជ ីដី។ 

មារា ២៤២ .- 



វញិ្ជដ បនប័រតសំោល់មាច ស់អចលនវតទុឬប័ណតសំោល់សិទនិកាន់កាប់ អចលនវតទុរតូវនចញឱ្យ
ចំនពាេះដតកមមសិទនិករឬអបកមានសិទនិស្សប ចាប់នលើអចលនវតទុននាេះដតប ុនណាត េះ។ 

មារា ២៤៣ .- 

សលាកប័រតពត៌មានសុរនិោដីអាចរតូវបានផឋល់ឱ្យជនដដលបាននសបើសំុ។ ភាប ក់ង្ហរដដល
បានផឋល់ពត៌មានននេះរតវូទទួលខុសរតវូចំនពាេះការផឋល់ ពត៌មានមិនរតឹមរតូវដល់អបកនសបើ
សំុ។ពត៌មានដដលផឋល់ឱ្យមិននំាឱ្យ ជាប់ការទទួលខុសរតូវដល់រដឌបាលសុរនិោដីនទ។ 

មារា ២៤៤ .- 

លិខិតបញ្ជជ ក់សុរនិោដីគឺជាមូលដឌ នននការអេះអាងជាផលូវការមួយននលិខិតគតិយុតថិ។ 

កមមសិទនិអចលនវតទុនកើតនឡើងនដយលិខិតលក់ នអាយ ដូរឬជំរេះមរតក ដដលរតូវបាននធវើ
នឡើងនដយបុគគលដដលមាននីតិសមផទដូចមានដចងកបុង មារា ៦៥ ននចាប់ននេះ។ លិខិត
ទំងននាេះរតូវដតតំកល់ទុកនៅរដឌបាលសុរនិោដី។ 

មារា ២៤៥ .- 

លិខិតលក់ នអាយ ដូរឬជំរេះមរតកនធវើនឡើងជាឯកជនមិនអាចចុេះបញ្ជ ីបាននឡើយ។ តតិយជន
មិនអាចជំទស់បាន លុេះរាដតលិខិតននាេះនធវើនឡើងាមដបបបទដដលបានកំណត់កបុងមារា 
២៤៤ ននចាប់ននេះ។ 

មារា ២៤៦ .- 

របសិននបើលិខិតលក់ នអាយ ដូរឬជំរេះមរតក បាននធវើនឡើងាមរបូមនថយថាភូតនដយ 

បុគគលដដលមាននីតិសមផទ ប ុដនថមិនបានចុេះបញ្ជ ីនៅសុរនិោដីនទ លិខិតននាេះនៅដតតតិ
យជនអាចជំទស់បាន នហើយកមមសិទនិករនិងសិទនិវនថរតូវទទួលខុសរតូវនដយខលួនឯង កបុង
ការខកខានចុេះបញ្ជ ីននេះ។ 

មាតិកាទី ៧ 

អំពីនទសបផញ្ដតថិ 

 

ជំពូកទី ១៩ 

អំពីការប េះពាល់កមមសិទនិ 

មារា ២៤៧ .- 



រាល់ការប េះពាល់កមមសិទនិ និង សិទនិចាប់នផេងៗនទៀតនលើអចលនវតទុអាចជាបទនលមើសរពហម
ទណឍ អនុនលាម ាមបញ្ដតថិ ននចាប់ននេះ នហើយការខូចខាតទំងឡាយដដលបណាឋ លមកពី
អំនពើននេះរតូវនដេះស្សាយនដយ សំណងរដឌបផនវណី។ 

មារា ២៤៨ .- 

រតូវចាត់ទុកជាការប េះពាល់កមមសិទនិ និងសិទនិស្សបចាប់នផេងៗនទៀតនលើអចលនវតទុជាបទ
នលមើសរពហមទ័ណឍ  កបុងន័យចាប់ននេះមាន : 

- រាល់អំនពើរបរពឹតថនដយជាក់ដសឋង រនំលាភកាន់កាប់អចលនវតទុនដយនចតនា នដយមិន
ទទួលសាគ ល់ប័ណតនចញនដយរដឌបាលសុរនិោដី 

- រាល់អំនពើរបរពឹតថនដយជាក់ដសឋង រារាងំអបកកាន់កាប់នដយសនថិភាពឬនភាគីននរទពយមួយ
នៅកបុងតំបន់ មិនទន់មានបលង់សុរនិោដី ដដលរបបកមមសិទនិមិនទនបានពរងឹងជាសាទ ពរ
ាមបញ្ដតថិននចាប់ ននេះ 

- រាល់ការចូលកាន់កាប់មិនរតឹមរតូវាមចាប់ឬមិនរបរកតីនលើ អចលនវតទុដដលជារទពយ
សមផតថិសាធារណៈរបស់រដឌឬរទពយសមផតថិឯកជន របស់រដឌ ដដលមិនស្សបាមមារា ១៧ 
មារា ១៨ និងមារា ១៩ ននចាប់ននេះ 

- រាល់ការបំដបលងពីសមផទនមកជាកមមសិទនិ នលើកដលងសមផទននឆលើយតបនៅនឹង
របនោជន៍សងគម។ 

មារា ២៤៩ .- 

ការប េះពាល់កមមសិទនិកបុងន័យននមារាខាងនលើអាចជាទនងវើរបស់ អាជាញ ធរមានសមតទកិចចឬ
ជាទនងវើរបស់សាមញ្ដជនដដលនធវើនដយមាប ក់ឯង ឬនដយផេំគំនិតជាមួយភាប ក់ង្ហររបស់អាជាញ
ធរ។ 

មារា ២៥០ .- 

មន្ទ្នថីឬអាជាញ ធរមានសមតទកិចចដដលបាននធវើឱ្យប េះពាល់ដល់សិទនិ ស្សបចាប់នលើអចលនវតទុ
រតូវទទួលនទសរដឌបាលបដនទមនលើនទសរពហមទណឍ  និងសំណងរដឌបផនវណី។ 

ដផបកទី ១ : អំពីការប េះពាល់កមមសិទនិសាធារណៈ ឬឯកជននដយសាមញ្ដជន 

 

អនុដផបកទី ១ : អំពីការប េះពាល់កមមសិទនិឯកជន 



មារា ២៥១ .- 

ជនណាដដលបានដកលងប័ណតកបុងនោលបំណងយកនៅនរបើរបាស់ជាផលូវការ នទេះជាកបុងរបូ
ភាពអវីក៏នដយរតូវផឋនាធ នទសដក់ពនននាោរពី ១ (មួយ) ឆ្ប ំ ដល់ ៥ (របំា) ឆ្ប ំ។ 

មារា ២៥២ .- 

ជនណាដដលបានបំភាន់មន្ទ្នថីសុរនិោដីកបុងការបំនពញនបសកកមមឬ បំភាន់ អាជាញ ធរកបុងការ
ចុេះបញ្ជ ីដីរតូវផឋនាធ នទសពិន័យជារបាក់ពី ៥០០.០០០ (របំាដសន) នរៀល ដល់ ៣.០០០.០០០ 
(បីលាន) នរៀល ឬ/និងដក់ពនននាោរពី ១ (មួយ) ដខ ដល់ ៦(របំាមួយ) ដខ។ 

មារា ២៥៣ .- 

ជនណាដដលនរបើអំនពើហិងានៅនលើអបកកាន់កាប់អចលនវតទុនដយសុចរតិ នទេះជាមិនទន់
បាននធវើប័ណតឬកំពុងមានទំនាស់ក៏នដយ រតូវផឋនាធ នទសពិន័យជារបាក់ពី ១.៥០០.០០០ 
(មួយលានរបំាដសន) នរៀល ដល់ ២៥.០០០.០០០ (នមភរបំាលាន) នរៀល ឬ/និងដក់ពនននាោរ
ពី ៦ (របំាមួយ) ដខ ដល់ ២(ពីរ) ឆ្ប ំ នដយពំុទន់គិតបញ្ចូ លនូវនទសរបរពឹតថអំនពើហិងា
របឆំ្ងមនុសេ។ 

បដនទមនលើនទសខាងនលើ អបករបរពឹតថអំនពើហិងារតូវទទួលខុសរតូវចំនពាេះសំណងរដឌ
បផនវណី ដល់ជនរងនរោេះ ដដលបណាឋ លមកពីអំនពើហិងារបស់ខលួន។ 

នបើអំនពើហិងាខាងនលើរតូវបានបញ្ជជ ពីជនដនទនទៀតនរៅពីអបកបងក នហើយជនននាេះមិនបាន
ចូលរមួផ្លធ ល់កឋី អបកបញ្ជជ ននេះក៏រតូវទទួលការផឋនាធ នទសដូចអបករបរពឹតថអំនពើ ហិងាផ្លធ ល់ដដ
រ។ 

មារា ២៥៤ .- 

ោម នករណីណាមួយដដលអនុញ្ជដ តឱ្យនរបើរបាស់កមាល ំងឯកជន នដើមផធីានាចំនពាេះការនោរព
ប័ណតកមមសិទនិ ឬចំនពាេះការរបតិបតថិនសចកឋីសំនរចរបស់តុលាការកបុងការបនណឋ ញនចញឬ កបុង
ការបង្ហគ ប់ឱ្យចាកនចញបាននឡើយ។ ជនណាដដលនរបើកមាល ំងឯកជនកបុងនហតុផលននេះ រតូវ
ផឋនាធ នទសពិន័យជារបាក់ពី ៣.០០០.០០០ (បីលាន) នរៀល ដល់ ២៥.០០០.០០០ (នមភរបំា
លាន) នរៀល ឬ/និងផឋនាធ នទសដក់ពនននាោរពី ៦ (របំាមួយ) ដខ ដល់ ២ (ពីរ)ឆ្ប ំ។ 

មារា ២៥៥ .- 



ជនណាដដលបានលួចលក់ឬលួចបញ្ជច អំចលនវតទុដដលមិនដមនជារបស់ខលួន  រតូវផឋនាធ
នទសដក់ពនននាោរពី ៦ (របំាមួយ) ដខ ដល់ ៣ (បី) ឆ្ប ំ នដយមិនគិតដល់ពយសនកមមដដល
បណាឋ លមកពីអំនពើរបស់ខលួន។ 

មារា ២៥៦ .- 

កមមសិទនិករណាដដលបាននធវើការដំដុេះនលើដីរបស់ខលួន ឬរបគល់ដី ឬជួលដីឱ្យតតិយជនដំ
ដុេះនដយនចតនានូវមុខដំណំាដដលចាប់ឬបទបញ្ជជ   មឃាត់រតូវផឋនាធ នទសពិន័យជា
របាក់ពី ១៥.០០០.០០០ (ដប់របំាលាន) នរៀល ដល់ ៤៥.០០០.០០០ (ដសសិប របំាលាន) 
នរៀល ឬ/និងផឋនាធ នទសដក់ពនននាោរាមចាប់ជាធរមាន។ 

មារា ២៥៧ .- 

សហកមមសិទនិករអវភិាគដដលនធវើឱ្យប េះពាល់ដល់ចំដណករមួ ដូចមានដចងកបុងមារា ១៨០ 

ននចាប់ននេះរតូវផឋនាធ នទសពិន័យជារបាក់ពី ១.៥០០.០០០ (មួយលានរបំាដសន) នរៀលដល់ 
៩.០០០.០០០ (របំាបួនលាន) នរៀល។ កបុងករណីមិនរាងចាលរតូវផឋនាធ នទសពិន័យជារបាក់
នទវដង។ 

មារា ២៥៨ .- 

សហកមមសិទនិករដដលមិនរពមចូលរមួទទួលបនធុកដថទំចំដណករមួនន សហកមមសិទនិខលួនឬ
មិននោរពាមលកខខណឍ ននសណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណៈដូច មានដចងកបុងមារា ១៨៥ នន
ចាប់ននេះ រតូវផឋនាធ នទសពិន័យជារបាក់ពី៥០០.០០០(របំាដសន) នរៀល ដល់៣.០០០.០០០
(បីលាន)នរៀល។ 

អនុដផបកទី ២ : អពីការប េះពាល់កមមសិទនិននរទពយសមផតថិសាធារណៈ 

មារា ២៥៩ .- 

ការប េះពាល់កមមសិទនិននរទពយសមផតថិសាធារណៈ រតូវផឋនាធ នទសពិន័យជារបាក់ពី 
៥.០០០.០០០ (របំាលាន) នរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០( សិបលាន) នរៀល ឬ/និង ផឋនាធ
នទសដក់ពនននាោរពី ១ (មួយ) ឆ្ប ំ ដល់ ៥ (របំា) ឆ្ប ំ។ 

ចាររីតូវមានកាតពវកិចចចាកនចញពីរទពយសមផតថិសាធារណៈននាេះ ជាបនាធ ន់។ ចារោីម នសិទនិ
ទរកំនរអំពីពលកមមឬការនរៀបចំដដលបាននធវើនលើ រទពយននាេះនឡើយ។ 



កបុងករណីដដលអបកកំពុងកាន់កាប់រទពយសមផតថិសាធារណៈ មុនចាប់ននេះចូលជាធរមាន
នហើយមានឯកសារសំអាងនិងបញ្ជជ ក់ជាក់លាក់ថា ខលួនបានទិញពីជនណាមាប ក់អាចរាយ
ការណ៍ជូនអាជាញ ធរមានសមតទកិចច នដើមផអីនុវតថាមវធិានចាប់ចំនពាេះបុគគលដដលបានលក់
រទពយសមផតថិ សាធារណៈននេះនដយខុសចាប់ និងនដើមផជីារបនោជន៍របស់ខលួនដដលបានរង
នរោេះនដយសារទនងវើននេះ។ នទេះជាោ ងណាក៏នដយ ក៏ជនរងនរោេះននេះពំុមានសិទនិកាន់
កាប់បនថនលើរទពយសមផតថិសាធារណៈ បាននឡើយ។ 

មារា ២៦០ .- 

ជនណាដដលបាននលើកនចញ ឬរកិំលនចញ ឬបំផ្លល ញនចាលនូវបនង្ហគ លសីុម ងត៍នៅចំណុច
ឋាននលខានិងទីាំងផ្លល ក សញ្ជដ សុរនិោដី រតូវទទួលការរពមានពីអាជាញ ធរមានសមតទកិចច។ 

កបុងករណីមិនរាងចាល រតូវផឋនាធ នទសពិន័យជារបាក់ពី ៥០០.០០០ (របំាដសន) នរៀល ដល់ 
៣.០០០.០០០ (បីលាន) ឬ/និងផឋនាធ នទសដក់ពនននាោរពី ១ (មួយ) ដខ ដល់ ៦ (របំាមួយ) 
ដខ នដយមិនគិតដល់ពយសនកមមដដលបណាឋ លមកពី អំនពើរបស់ខលួន។ 

ដផបកទី ២ : អំពីការប េះពាល់កមមសិទនិសាធារណៈឬឯកជននដយអាជាញ ធររដឌបាល 

មារា ២៦១ .- 

មន្ទ្នថីឬអាជាញ ធរដដលបាននរបើអំណាចនដយរនំលាភ នទេះមានបញ្ជជ កឋី ឬោម នបញ្ជជ កឋី នដើមផី
ដកហូតអចលនវតទុពីអបកកាន់កាប់នដយសនថិភាព រតូវផឋនាធ នទសពិន័យជារបាក់ពី 
១០.០០០.០០០(ដប់លាន) នរៀល ដល់ ២៥.០០០.០០០ (នមភរបំាលាន) នរៀល និងរតូវទទួល
នទសរដឌបាលដថមនទៀត។ 

ចាត់ទុកជាការរនំលាភមាន ការដកលងបនលំ ការកសាងប័ណតនដយបំពាន ការនកៀបសងកត់ឬ
វធិានការសមាភ រៈ នដើមផបីនណឋ ញនចញនធវើនឡើងចំនពាេះអបកកាន់កាប់អចលនវតទុ។ 

នបើការដកហូតអចលនវតទុបានរបរពឹតថនៅនដយអំនពើហិងា ចាររីតូវផឋនាធ នទសដក់
ពនននាោរពី ៦ (របំាមួយ) ដខ ដល់ ២ (ពីរ) ឆ្ប ំ ដថមនទៀត។ 

អបកបញ្ជជ នដយរនំលាភរតូវផឋនាធ នទសដូចោប នឹងអបករបរពឹតថផ្លធ ល់ដដរ។ 

មារា ២៦២ .- 

អាជាញ ធរមានសមតទកិចចឬកងកមាល ំងរបដប់អាវធុរគប់របនភទ ដដលបានរនំលាភយករទពយជា
អចលនវតទុកបុងមណឍ លដដលខលួនមានភារកិចច ការពារសណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណៈនិងសនថិសុខ
មកនធវើជារបស់ខលួន រតូវផឋនាធ នទសពិន័យជារបាក់ពី ៣.០០០.០០០ (បីលាន) នរៀល ដល់ 



៣០.០០០.០០០(សាមសិបលាន) នរៀល ឬ/និងផឋនាធ នទសដក់ពនននាោរពី ២ (ពីរ) ឆ្ប ំ ដល់ 
៥ (របំា) ឆ្ប ំ និងរតូវទទួលនទសរដឌបាលដថមនទៀត។ 

មារា ២៦៣ .- 

អាជាញ ធរមានសមតទកិចចដដលរពនងើយកននថើយឬបនណាឋ យឱ្យសាមញ្ដជន របរពឹតថនដយ
រនំលាភសិទនិរបស់កមមសិទនិករ របស់នភាគី ឬរបស់អបកកាន់កាប់នដយសនថិភាពរតូវផឋនាធ នទស
ពិន័យជារបាក់ពី ១.០០០.០០០ (មួយលាន) នរៀល ដល់ ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) នរៀល 

និងរតូវទទួលនទសរដឌបាលដថមនទៀត។ 

មារា ២៦៤ .- 

ការរនំលាភនធវើនឡើងនដយមន្ទ្នថីសុរនិោដីរតូវផឋនាធ នទសពិន័យជា របាក់ ពី ១.០០០.០០០
(មួយលាន) នរៀល ដល់ ៥.០០០.០០០ (របំាលាន) នរៀល និង រតូវទទួលនទសរដឌបាលដថម
នទៀត។ 

រាប់ចូលជាការរនំលាភ ការផឋល់ទិនបន័យជាផលូវការខុស ការនចញប័ណតកមមសិទនិខុស ការបិទ
បំាងហីុប ូដតកឬបនធុកនផេងៗ ការនបាេះនោលរពំដីខុសនដយនចតនានិងរាល់ការនធវស
របដហសកបុងការ នធវើនលខាចារកិនលើឯកសារសុរនិោដី។ 

មារា ២៦៥ .- 

រាល់ការប េះពាល់នធវើនឡើង នដយរបឆំ្ងនឹងសិទនិនលើដីរបស់សហគមន៍ជនជាតិនដើមភាគតិច
នដយអាជាញ ធរ ដដលទទួលខុសរតូវរគប់រគងតំបន់ដដលអចលនវតទុននាេះាំងនៅ រតូវផឋនាធ
នទសពិន័យជារបាក់ពី ១.៥០០.០០០ (មួយលានរបំាដសន) នរៀល ដល់ ៩.០០០.០០០ 
(របំាបួនលាន) នរៀល ឬ/និងផឋនាធ នទសដក់ពនននាោរពី ២ (ពីរ) ឆ្ប ំ ដល់ ៥ (របំា) ឆ្ប ំ និងរតូវ
ទទួលនទសរដឌបាលដថមនទៀត។ 

មារា ២៦៦ .- 

ការប េះពាល់អចលនវតទុរបស់វតថ នដយបុគគលដដលទទួលបនធុករគប់រគងរតូវបងខំឱ្យសង
រទពយននាេះវញិ និងរតូវផឋនាធ នទសពិន័យជារបាក់ពី ១.៥០០.០០០ (មួយលានរបំាដសន) 
នរៀលដល់ ៩.០០០.០០០ (របំាបួនលាន) នរៀល។ 

មាតិកាទី ៨ 



 

អវសានបផញ្ដតថិ 

មារា ២៦៧ .- 

បទបផញ្ដតថិទំងឡាយណាដដលផធុយនឹងចាប់ននេះ រតូវទុកជានិរាករណ៍។ 

មារា ២៦៨ .- 

ចាប់ននេះរតូវបានរបកាសជារបញាប់។ 

 

សទធ នុរកម 

LEXIQUE 

ក . ខ . គ 

កមមសិទនិ(propriete)       : 

សិទនិនពញនលញជាមាច ស់នលើរទពយ។សិទនិននេះរមួបញ្ចូ លទំង
សិទនិនរបើរបាស់ សិទនិអាស្ស័យផល និង សិទនិចាត់ដចងនលើរទ
ពយ។ 
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 កមមសិទនិករ(Proprietaire) : 
មាច ស់កមមសិទនិនលើរទពយ និង មានសិទនិនរបើរបាស់សិទនិអាស្ស័យ
ផលនិងសិទនិចាត់ដចងនលើរទពយដដលជារបស់ខលួន។ 

 កតិកានភទ(Rescision)    : 

កិរោិបដិនសធកិចចសនាណាមួយនដយមកពីកិចចសនា
ននាេះមានវកិារៈ ដល់ឫសគល់ននការរពមនរពៀងោប ។ កបុងទី
ននាេះកតិកានភទ បានន័យថាបដិនសធកិចចសនាលក់នចាល 

នដយមកពីលក់អចលនវតទុមានវកិារៈអាថ៌កំបំាង។ 

 កាតពវកិចច(Obligation)    : 

ចំណងននសិទនិដដលបងខំជនមាប ក់ឱ្យនផធរកមមសិទនិ ឬសិទនិណា
មួយឱ្យបំនពញនូវកិចចការណាមួយ ឬឱ្យឈប់បំនពញនូវកិចច
ការណាមួយដល់ជនមាប ក់នទៀត។ 

 ការជំរេះមរតក(Reglement 

des successions)               : 

កិរោិនធវើបញ្ជ ីរទពយសមផតថិរបស់នខាម ច នអាយដឹងថានៅសល់
ប ុនាម ន បាត់ប ុនាម ន នដើមផនឹីងដចកោប រវាងទោទ និងទោ
ទ។ 

 ការយ(Ouvrage)             : 

ផលអវីទំងពួងដដលនកើតមកពីសាប នដជាងឬសាប នដសិលផករ។ 
ឧទ: តុ ទូ ជាការយរបស់ជាង ឯរបនលាមនលាកជាការយរបស់
អបកនិពនន។ 

 នកើយ(Balcon)               : 
រាន លតូចោម នសរសររទពីនរកាមនទដតមានបង្ហក ន់នដព័ទនជំុ
វញិ។ 

 កូនបំណុល(Debiteur)     : ជនជំពាក់របាក់ ឬជំពាក់កាតពវកិចចនគ។ 

 កំដពង(Cloture)            : សាប មនភាល េះ របង ភលឺ។ 

ច . ឆ . ជ 

ចរនថការ(Mise a jour)      : 

ការកត់រាទុកជារបចំាកបុងឯកសារសុរនិោដីនូវរាល់ការ
ដរបរបលួ ឬការផ្លល ស់បឋូរនដយនោងាមឯកសារគតិ
យុតឋ។ 

 ចារ(ីAuteur)                 : អបករបរពឹតថ អបកនដដល់។ 

 ចាប់(Loi)                    : 

លិខិតបទដឌ នគតិយុតថដដលអនុម័តនដយអងគការនីតិ
បញ្ដតថិ(សភា) និងចូលជាធរមានាមរយៈរពេះរាជរកម
របកាសនអាយនរបើ។ 

 ឆនាធ និសិទនិ(Pouvoir 

discretionnaire)            : 

អំណាចដដលរបគល់ដល់អាជាញ ធរនអាយនរ ើសយក
មនធាបាយណាមួយាមចិតថខលួនមកនដេះស្សាយបញ្ជា ណា
មួយ។ 



 ជនជាតិនដើមភាគតិច
(Indigene) : 

ជនជាតិដខមរនដើម។ 

 ជ . ត . ថ . ទ . ធ . ន 

តតិយជន(Tiers,tierce)     : 

ជនទីបី ឬភាគីទីបីកបុងនរឿង។ អបកដនទ ឬអបកនរៅ។ ឧទ: អបក
លក់ និងអបកទិញ ជាភាគីទី១ និងទី២។ អបកនផេងនទៀតនរៅពី
អបកលក់ និងអបកទិញ នៅថាតតិយជន។ 

 តីរឋាន(Quai)                : 

ការយដដលបានកសាងនៅកបុងកំពង់ដផ ឬនលើរចំាងទននលសំរាប់
នាវាចូលចត សំរាប់អបកដំនណើ រនឡើងចុេះនាវា និងសំរាប់ផធុក
ទំនិញ និង ដក់ទំនិញចុេះ។ 

 ដតងាំង(Nommer)        : 
នអាយមុខការ នអាយគុណភាព ផឋល់ឋានៈនាទី។ ឧទ: នឈាម េះ 
“ក” បានដតងាំងនឈាម េះ “ខ” ជាទោទរបស់ខលួន។ 

 នថាល េះសិទនិ(Decheance du 

droit) : 

របាស់ចាកសិទនិ បាត់បង់សិទនិនដយនហតុទណឍ កមម ឬនដយ
នហតុមិនបានបំនពញលកខខណឍ ដដលចាប់ ឬកិចចសនាតរមូវនអា
យបំនពញកបុងរយៈនពលមានកំណត់។ 

 ទោទ(Heritier)           : 

អបកដដលចាប់តរមូវនអាយទទួលមរតកពីជនណាមាប ក់។ ឧទ: 

កូនជាទោទរបស់ឪពុក មាឋ យ នៅជាទោទរបស់ជីដូន ជីា 
ដដលឥតមានបចាឆ ញាតិជាតំណវងេ។ 

 រទពយសមផតថិសាធារណៈ 
(Domaine public)        : 

រទពយដដលរតូវរកានអាយគង់របូាម ធមមជាតិជារបស់វានដើមផី
ទុកនអាយអបករមួសងគមនរបើរបាស់ជាអដងវង នៅដូចជា : សាព ន 
ថបល់ …។ល។ រទពយទំងអស់ននេះសទិតនៅជារបនោជន៍សាធារ
ណៈមិនអាចលក់ ដូរ និងោម នកំណត់អាជាញ កាលនទ។ 

 រទពយសមផតថិឯកជន 

(Domaine prive)         : 

រទពយរបស់សងគមដដលមិនសំរាប់ឱ្យជន កបុងសងគមននាេះនរបើ
របាស់ជាសាធារណៈទូនៅនទ ជាសមផតថិដដលសងគមអាចលក់ 
ដូរ ជួល នធវើអំនណាយបាន។ 

 ធនលាភ(Rente)          : 
 ផលដដលផឋល់នអាយមករាល់ឆ្ប ំ ដូចជាការរបាក់ ឈបួលដី
ឈបួលផធេះជានដើម។ 

 ធមាម នុរបូ(Legitime)      : 

ដដលមានគុណភាពជាអវីមួយាមចាប់។ ឧទ: នៅ វ យស្សុក
ជាអាជាញ ធរធមាម នុរបូ។ កូនដដលនកើតពីឪពុក-មាឋ យដដលមាន
ខាន់សាល  នៅថាកូនធមាម នុរបូ ឬកូនមានខាន់សាល ។ 

 និទោទភាព ភាពឥតអបករតូវទទួលមរតក។ 



(Desherence) : 

 និនទធស(Mention)         : 
នសចកឋីដដលចុេះនដយសនងខបនៅនលើរមឹទំព័រ ឬនៅខាងចុងទំព័រ
ននលិខិតណាមួយ។ 

 និរាករណ៏(Abrogation)  : ការលុបនចាលដលងនអាយនរបើចាប់ននាេះតនៅនទៀត។ 

 នីតានុកូល (Legal)       : ដដលនកើតមកពីចាប់ ដដលចាប់ាក់ដតងមក។ 

 នីតិបុគគល(Personne 

morale) : 

រកុមមនុសេដដលចាប់ទទួលសាគ ល់ថាជាបុគគលដដរដតដនទពី
សមាជិកននខលួន។ ឧទ: ពុទនិកសមាគមជានីតិបុគគល រកុមហ ុន
នធវើសករ ក៏ជានីតិបុគគលដដរ។ 

 នីតិបុគគលនននីតិសាធារ
ណៈ 
(Personne morale du droit 

prive)                        : 

រកុមរាជការសាធារណៈ។ ឧទ : រដឌ នខតថ ឃំុ ឬរគឹេះសាទ នសាធារ
ណៈ ដូចជាសកលវទិាល័យជានដើម។ 

 នីតិបុគគលនននីតិឯកជន 

(Personne morale du 

droit prive) : 

សមាគម រកុមហ ុន រកុមមូលនិធិ។ 

 នីតិវធីិ(Procedure)       : 
វធីិដដលតុលាការនរបើរបាស់ នដើមផចីាត់ដចងនរឿងកឋីាំងពីនដើម
រហូតដល់ចប់។ 

 នីតិសមផទ(Habilite)     : 
សមតទភាពដដលចាប់នបើកនអាយជនមាប ក់ៗមានោ ងរគប់រោន់
នដើមផនីធវើការអវីមួយ។ 

ប . ផ . ព . ភ . ម 

បទបញ្ជជ
(Reglement)      : 

លិខិតបទដឌ នដដលនចញនដយអងគការ ឬអាជាញ ធរមានសមតទកិចច។ 

 បទបផញ្ដតថិ
(Disposition)    : 

នសចកឋីបញ្ដតថិរបស់ចាប់ ឬរបស់មារាណាមួយននចាប់ខសំខាន់
របស់លិខិតកបុងតុលាការ។ 

 បដិោហក
(Donataire)      : 

អបកទទួលអំនណាយ 

 បដិបផញ្ដតថិ
(Derogation)    : 

ការាំងបញ្ដតថិផធុយ ឬមិនស្សប។ 

 ប័ណត
(Titre)                   : 

លិខិតដដលមានរបូមនថយថាភូត(ដដលមានរបូភាព និងទរមង់រតឹម
រតូវាមចាប់) សំរាប់បញ្ជជ ក់សិទនិណាមួយ។ 

 បលង់សុរនិោដី ឬ បលង់រមួននដីតំបន់ណាមួយដដលមន្ទ្នថីជំនាញសុរនិោដីបានវាស់ដវង 



ដផនទីសុរនិោដី 

ឬបលង់កាលដី (Plan 

cadastral) : 

គួរបំនពញោ ងរតឹមរតូវ និងរគប់រោន់ាមបទដឌ នបនចចកនទស 

នហើយដក់នលខកាលដីឬដីឡូត៍ោ ងចាស់លាស់។ 

 បនធុក/ភារៈ/ធុរៈ
(Charges)  : 

មុខការ/មុខង្ហរ/អាណតថិ/របតិកមមដដលជនណាមាប ក់នធវើឬបំនពញ។ 

 បាលិត
(Pupille)              : 

កូនកំរពាជាអនីតិជនដដលសទិតនៅនរកាមអាណាពាបាលននជនណា
មាប ក់ 

 បុពវសិទនិ
(Prerogative)      : 

សិទនិជាពិនសសដដលឱ្យដច់នៅនលើមុខង្ហរ ឬនៅនលើរកុមនីមួយៗ 
នលើសពីអបកដនទ។ 

 បុរមិា
(Preference)          : 

សិទនិដដលនបើកនអាយជនណាមាប ក់បានអវីមួយមុនជនឯនទៀត។ 

 នបតិកភណឍ
(Patrimoine)   : 

រទពយដដលជនមាប ក់ៗមាន និងបំណុលដដលជនមាប ក់ៗជំពាក់នគ។ 
ទំងរទពយ ទំងបំណុលរបស់ជនមាប ក់ៗនៅថា “នបតិកភណឍ ”។ 

 របតិសិទនិ(Ayant 

cause) : 
អបកទទួលសិទនិបនថពីនគនដើមផរីបកបការរបស់ខលួនផង និងជំនួសនគផង 

 របធានសកកិ(Force 

majeure) : 

រពឹតថិការណ៍ដដលនកើតនឡើងនដយមិនដឹងជាមុនមិនអាចបា ន់សាម នជា
មុនបាន និងមិនអាចជំនេះបាន។ 

 របទនកមម
(Donation)       : 

ការនអាយ-អំនណាយ។ 

 របាតិនភាគភណឍិ ក
(Surete 

reelle) : 

ការយករទពយនៅធានាបំណុល។ ឧទ: ការបញ្ជច ដំស្សជារបាតិនភាគភ
ណឍិ កអចលនវតទុ។ ការបញ្ជច ដំខេមាសជា របាតិនភាគភណឍិ កចលនវ
តទុ។ (រកមរដឌបផនវណីចាស់នរបើរបាតិនភាគរបតយកេ) 

 ផលទុន
(Revenu)           : 

ផល ឬ ចំនណញដដលនកើតមកពីរបាក់ទុន ឬពីមូលនិធិដដលនគយក
នៅរបកបមុខរបរណាមួយ។ 

 ផលធមមជាតិ(Fruit 

naturel) : 
ផលិតផលដដលនកើតអំពីដីធលី ឬកូនសតវស្សុកដដលនកើតពីនមបាវា។ 

 ផលសីុវលិ(Fruit 

civil)        : 
របាក់ដដលបានមកពីវតទុឬពីរបាក់ដូចជាការរបាក់ឬឈបួលផធេះជានដើម។ 

 ផលុបនភាគ
(Usufruit)       : 

សិទនិបរនិភាគ និងនរបើរបាស់ផល និងផលទុនដដលនកើតមកពីរទពយជា
កមមសិទនិរបស់អបកដនទ។ 

 ផលុបនភាគី
(Usufruitier)    : 

អបកបាននូវផលុបនភាគ អបកសីុផល។ 



 ពយសនកមម
(Prejudice)      : 

ការខូចខាត ឬនសចកឋីវនិាសអនថរាយដល់របូកាយកឋី ដល់សំភារៈកឋី 
ដល់ទឹកចិតថកឋី ដដលបណាឋ លមកពីអំនពើរបស់អបកដនទ។ 

 រពឹតថិការណ៍
(Evenement)  : 

អវីៗដដលនកើតមាននឡើង ឬដដលរបរពឹតថនៅ។ 

 ភតិសនាបតី
(Bailleur)     : 

មាច ស់អចលនវតទុដដលដក់អចលនវតទុជួលនអាយអបកដនទ។ 

 ភាគី
(Partie)                 : 

គូកឋី គូសញ្ជដ  ជនមាខ ងៗ ននកិចចសនា។ 

 នភាគៈ
(Possession)        : 

សិទនិដដលជនមាប ក់ៗមាននលើរទពយណាមួយជាបនណាឋ េះអាសនប មិន
ទន់ស ប់ជារបស់ខលួនដមនដទននទ។ “នភាគៈ” ជាពាកយផធុយនឹងកមម
សិទនិដដលជាសិទនិនពញបរបូិរណ៍របស់ជនមាប ក់ៗ នលើរទពយណាមួយ។ 

ឧទ: ដីមានបលង់សុរនិោដី ជាដីកមមសិទនិ ឯដីមិនទន់មានបលង់
សុរនិោដី គឺនភាគៈ។ 

 នភាគី
(Possesseur)         : 

អបកទទួលនភាគៈ។ 

 មនធាបាយ
(Moyen)         : 

អវីដដលជានរគឿងសំរាប់យកនៅនដេះស្សាយកិចចការ ឬបញ្ជា ណាមួ
យ។ 

 មាតិកា
(Titre)                 : 

នមនសចកឋី នដើមនសចកឋី ចំដណកធំៗ ននចាប់។ អតទបទចាប់ដចក
នចញជាគនទី គនទីដចកនចញជាមាតិកា មាតិកាដចកនចញជាជំពូក ជំពូក
និមួយៗដចកនចញជាដផបក។ 

យ . រ . ល . វ 

យថានហតុ
(Eventualite)   : 

នហតុដដលពឹងដផែកនៅនលើរពឹតថិការណ៍ណាមួយ គឺថានបើ
រពឹតថិការណ៍ននាេះនកើតនឡើងោ ងណា នហតុននាេះក៏រតូវនធវើោ ង
ននាេះដដរ។ 

 យ (Saillie)                  : ចំដណកផធេះដដលនចញពីជញ្ជជ ងំនៅខាងមុខ។ 

 របូមនថ(Formule)           : ការង្ហរដដលរតូវបំនពញនអាយមានរបូាមចាប់កំណត់។ 

 របូវនថបុគគល(Personne 

physique)                   : 

បុគគលដដលមានរបូដមនៗ គឺមនុសេដមនៗ ផធុយនឹងនីតិបុគគល
ដដលជាមនុសេនដយសនមតាមរនបៀបចាប់។ 

 នលខាចារកឹ
(Inscription)  : 

ការកត់រានរឿងនហតុអវីមួយចូលកបុងនសៀវនៅ ឬបញ្ជ ីាមរបូមនថ
ដដលបានកំណត់នដើមផរីគប់រគងអចលនវតទុនអាយបាន រតឹមរតវូ



ាមចាប់។ 

 លកខខណឍ
(Condition)      : 

គុណភាពដដលរតូវមាន ឬខដដលរតូវបំនពញនអាយរគប់ចំនួន 
នដើមផនីអាយបានសនរមចបំណងណាមួយ។ 

 លកខណៈ
(Caractere)       : 

ភិនភាគ ឬកពារ កិរោិ ដបបបទ។ 

 លទនកមម
(Acquisition)      : 

ការបាននឡើងជានភាគីឬជាកមមសិទនិករននវតទុណាមួយនដយការង្ហរ
របស់ខលួនកឋី នដយទិញកឋី នដយដូរកឋី នដយសនថតិកមមកឋី។ 

 លិខិតយថាភូត 

(Acte authentique)       : 
លិខិតនធវើាមរបូមនថននចាប់ ដូចជាលិខិតបញ្ជជ ក់ជានដើម។ 

 វធិាន(Regle)                : មូលសាស្តសថ ចាប់ បនាធ ត់។ 

 វធិានការ
(Mesure)          : 

មនធាបាយ នសចកឋីរបយ័តប រនបៀបចាត់ដចងនឡើងនដើមផបីង្ហក រ ឬ
ទប់ទល់នឹងអវីមួយ។ 

 វកិារៈអាថ៌កំបំាង(Vice 

cache) : 

គុណវបិតថិឬការខូចខាតននវតទុអវីមួយដដលបានលក់ នហើយដដលនគ
ពិនិតយនមើលនលើកដំបូងនៅោម ននឃើញថាវតទុននាេះខូចខាតនទ ប ុដនថ
នពលយកវតទុននាេះនៅនរបើរបាស់ នរបើពំុនកើតនឡើយ។ 

ស . ហ 

សនថតិកមម
(Succession)    : 

ការនផធរាមចាប់នូវរទពយរបស់អបកសាល ប់នអាយនៅអបករស់។ មតិកឬ
រទពយរបស់នខាម ចដដលរតូវបាននៅទោន (អបកបនថមតិក)។ 

 នសៀវនៅនោលបញ្ជ ី
ដី 

(Registre 

foncier)        : 

បញ្ជ ីនោលសំរាប់កត់រានូវខលឹមសារននទិនបន័យដដលបនងកើតជា សាទ ន
ភាព ននសិទនិទក់ទងនៅនឹងរទពយណាមួយ។ ទក់ទង នឹងសាទ នភាព
ននេះ ជាទូនៅរតូវបានកាន់កាប់និងនធវើចរនថការាមលំដប់នពលនវ
លា។ 

 សំរង់សុរនិោដី 

(Releve 

cadastral)       : 

នសចកឋីដកស្សង់នូវទិនបន័យពាក់ព័នននឹងបនចចកនទស និងគតិយុតថកបុងវ ិ
ស័យសុរនិោដី ពីសាទ នភាពជាក់ដសឋងនលើដីយកមកកសាងជាឯក
សារសុរនិោដីនដើមផធីានា សិទនិស្សបចាប់របស់កមមសិទនិករ។ 

 សមផទន
(Concession)   : 

អចលនវតទុ (ដីធលី) ដដលរដឌផឋល់នអាយរបូវនថបុគគល ឬនីតិបុគគល សំរាប់
សង់លំនៅឋាន ឬ/និងបងកបនងកើនផលនដេះស្សាយជីវភាពរស់នៅកបុង
ទំហំដីតូច ពិនសសសំរាប់របជាពលរដឌរកីរក (សមផទននឆលើយតបនៅ
នឹងរបនោជន៍សងគម) ឬសំរាប់នធវើការដំដុេះនធវើអាជីវកមមកសិឧសាហ
កមមកបុងទំហំដីធំ ទូលាយ ពិនសសសំរាប់អបកវនិិនោគទុន (សមផទន



នឆលើយតបនៅនឹងរបនោជន៍នសដឌកិចច) ាមរយៈកិចចសនាផឋល់
សមផទននដយរតូវបង់របាក់ជូនរដឌ។ 

 សមផទនិក 
(concessionnaire) : 

អបកទទួលបានសមផទន។ 

 សមាមារត 
(Proportion)   : 

ការឬរបស់អវីមួយដដលសម ដដលលមមនឹងការឬនឹងរបស់មួយនទៀត។ 

ឧទ: ទណឍ កមមដដលតុលាការបានផឋនាធ ននេះមានសមាមារតនឹងអំនពើ 
ដដលជនននាេះបានរបរពឹតថនហើយគឺថាសមរមយនឹងអំនពើននាេះនហើយ។ 

 សមូហភាព
(Collectivite)   : 

ជនទំងឡាយដដលមករមួោប ជារកុម ឬជាសមព័ននមួយ។ មនុសេទំង
អស់កបុងឃំុ ឬកបុងស្សុក ឬកបុងរកុងណាមួយនៅថាសមូហភាព។ 

 សហកមមសិទនិ (Co-

propriete) : 

កមមសិទនិដតមួយជារបស់របជាជននរចើននាក់។ ឧទ: ជននរចើននាក់
របួរមួោប ទិញរថយនថមួយ។ រថយនថននាេះជាសហកមមសិទនិរបស់ជន
ទំងឡាយដដលទិញននាេះ។ 

 សហកមមសិទនិករ 
(Co-

proprietaire)           : 

អបកដដលមានសហកមមសិទនិ។ 

 សហគមន៍ 
(Communaute) : 

អវីៗដដលជនទំងឡាយយកមករមួោប ។ រទពយសហគមន៍គឺរទពយ
ដដលបឋី-របពននរកបានជាមួយោប ។ 

 សហទោទ (Co-

heritier) : 
អបកដដលរតូវចូលរមួកបុងការដចកមតិកណាមួយ។ 

 សហព័ទន 
(Conjoint)         : 

បឋី ឬរបពនន ឬ ទំងបឋីទំងរបពនន។ 

 សាទ ពរ 
(Definitif)            : 

មំាមួន ជាប់រហូត។ ឧទ: សាលរកមជាសាទ ពរគឺសាលរកមដដលកាត់
នសចកឋីជានស្សចដច់ខាតមិនរតូវ រេុះនរ ើនទៀតនទ គីថា គូកឋីមិនអាចបឋឹង
ឧទនរណ៍ បឋឹងសារទុកខបាននឡើយ។ 

 សិទនិវនថ (Ayant-

droit)      : 
អបកមានសិទនិនលើវតទុណាមួយ។ 

 សិលផៈការយ ឬ ការយ
សិលផៈ 
(Ouvrage 

d’art)           : 

សំណង់ធំៗមានសារៈសំខាន់ នធវើអំពីដដកឬ/និងសីុម ងត៍ដូចជា សាព ន 
អង់ដតនវទិយុ-ទូរទសេន៍ ផលូវរងូកបុងដីឬភបំ។ 

 នសវភាព 
(Servitude)      : 

បនធុកដដលផធុកនលើអចលនវតទុមួយ(ដីបំនរ ើ ឬ ដីនរកាម) នដើមផីជា
របនោជន៍ដល់អចលនវតទុមួយនទៀត (ដីនរបើ ឬដីនលើ) ដដលជារបស់
កមមសិទនិករនផេងនទៀត។ ឧទ: ដស្សនរកាមមាននសវភាពខាងទទួល



ទឹកពីដស្សនលើ។ ដស្សនរកាមនៅថាដស្សបំនរ ើ នហើយដស្សនលើនៅថា
ដស្សនរបើ។ 

 ហិតូបតទមភកៈ 
(Curateur)   : 

ជនដដលចាប់ចាត់នអាយឃំុរគងរទពយរបស់អនីតិជន ឬរទពយរបស់ 
ជនលៃីនលៃើជានដើម។ 

អ 

អចឆយទន 
(Legs)       : 

សំបុរតបណាឋ ំដដលផ្លឋ ំនអាយដចករទពយមតិកណាមួយនអាយនៅជន
ណាមាប ក់ ឬនរចើននាក់។ 

 អឌណសិទនិ 
(Mitoyen)    : 

ដដលមានសិទនិពាក់កណាឋ លមាប ក់ ដដលជារបស់ជនពីរនាក់និង ជារពំ
ននកមមសិទនិននជនទំងពីរនាក់ននាេះផង។ ឧទ: ជញ្ជជ ងំអឌណសិទនិគឺ
ជញ្ជជ ងំរបស់ជនពីរនាក់ដដលមានផធេះជាប់ោប ។ 

 អឌណសិទនិភាព 
(Mitoyennete) : 

ភាពដដលជាអឌណសិទនិ។ 

 អតថសញ្ជដ ណ 
(Identite) : 

សញ្ជដ ទំងអស់ននជនមាប ក់ៗដដលជានរគឿងសំោល់កំុនអាយភាន់រចឡំ 
និងជនមាប ក់នទៀត។ 

 អាថ ធិនភាព 
(Emancipation) : 

ការនបើកនអាយនកមងដដលនៅកបុងអនីតិភាពនៅនឡើយរគប់រគងខលួន និង
រទពយសមផតថិខលួននដយខលួនឯង។ 

 អតទោហក 
(Beneficiaire) : 

អបកដដលបានចំនណញ ឬបានកំនរពីវតទុណាមួយ ពីគុណរបនោជន៍អវី
មួយ ឬពីឯកសិទនិណាមួយ។ 

 អនុបនោគ 
(Desaffectation) : 

ការដលងនរបើាមការចាត់ការលុបនូវគមយសាទ នននអោរសាធារណៈ។ 

នៅទីននេះចាប់អនុបនោគ ជាចាប់ដដលរសំាយពីរបនភទរទពយ
សមផតថិមួយនៅរបនភទ រទពយសមផតថិមួយនទៀត ដូចជារសំាយពីរទពយ
សមផតថិសាធារណៈមកជាសមផតថិឯកជនរបស់រដឌជា នដើម។ 

 អាណាពាបាល 
(Tuteur)   : 

បុគគលដដលមានភារកិចចតំណាងនអាយអនីតិជន។ 

 អវយវនភទ 
(Demembrement) : 

ការបាក់ដបកអវយវៈ។ កបុងចាប់ អវយវនភទបានន័យថា ការនផធរសិទនិ
របស់ខលេះរបស់ខលួននលើកមមសិទនិណាមួយនអាយនៅអបកដនទ។ 

 អវភិាគកមម 
(Indivision)   : 

ភាពដដលដចកោប មិនបាន។ ឧទ: ផធេះមួយជាមរតករបស់កូន ៥នាក់ 
ពុេះផធេះននាេះដចកោប  ផធេះននាេះនឹងអនថរាយជាមិនខាន។ ដូនចបេះននេះជា
មរតកអវភិាគ។ 

 អសារកមមសិទនិ កមមសិទនិដដលឥតនអាយផលដល់មាច ស់កមមសិទនិនទ នដយនហតុថា 



(Nue-

propriete)          : 
មាច ស់កមមសិទនិននាេះនអាយសិទនិខលួននៅអបកដនទសីុផលននកមមសិទនិ ននេះ
ទំងអស់។ 

 អាជាញ ធរ 
(Autorite)        : 

អបករទរទង់អំណាច អបករាជការដដលកាន់អំណាច។ 

 អាជាញ យុកាល 
(Prescription) : 

មនធាបាយម ាងសំរាប់នដេះខលួននអាយរចួផុតពីកាតពវកិចចណាមួយ 

កាលណានបើមាច ស់កាតពវកិចចននាេះបដណឋ តបនណាឋ យនអាយជំពាក់យូរ 
នពកមិនទរ។ 

 ឧបាគមន៍ 
(Accession)     : 

អំនពើដដលឈាននៅដល់ ការឈាននៅទទួលបាន (រកមរដឌបផនវណី 
ចាស់នរបើ សិទនិដំណុេះ)។ 

 


