
រពឹតតិបរតគតិយតុតខិលីៗរបចែំខ   
ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២ 

ភគ ៣១ 

ការបដិេសធ: ព័ត៌មានែដលបានេរៀបេរៀងេនៅក្ន7ង្រពឹត្តិប្រតគតិយុត្តរបស់េអណា គឺក្ន7ងេគាលបំណងស្រមាប់ផ្តល់ជាព័ត៌មានែតបុ៉េណាHIះ និងមិនេផាMIតសំខាន់ 
េទៅេលើការ្របឹកIQេយាបល់ែផ្នកចITប់េឡើយ។ សូមេធ្វើការកត់សមាYIល់ថា ការ្របឹកIQែផ្នកចITប់្រត[វេធ្វើេឡើង និងផ្តល់ជូនេដាយេមធាវ្̀របកបេដាយសមត្ថភាព ្រពម
ទំាងគុណភាព ែដលេធ្វើការ្របឹកIQេយាបល់េទៅេលើ្រគប់សាeIនភាពទំាងអស់។ 

 

សញញ ណទូេទៃនសនតតិកមមតមចបប់   

១. េតសនតតិកមមតមចបបម់នអតថន័យដូចេមតច? មនអនុភពែបបណខលះ?  

េយាងតាម្រកមរដ្ឋប,-េវណីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព:ជា សន្តតិកម្ម្រត@វបានែបងែចកជាពីរ
្របេភទ ទីមួយ គឺសន្តតិកម្មតាមឆន្ទៈ (សន្តតិកម្មមានបណាM,ំ) និងទីពីរ គឺសន្តតិកម្មតាម
បOPត្តិច,Qប់ (សន្តតិកម្មតាមច,Qប់)។ េនៅក្ន:ង្រពឹត្តិប្រតគតិយុត្ត្ិរបចំាែខេនះ េយើងនឹងសូម
េលើកយកែតសន្តតិកម្មតាមច,Qប់កំណត់មកេធ្វើការបក្រសាយែតបុ៉េណាb,ះ។ េយាងតាម
មា្រតា១១៤៥ ៃន្រកមរដ្ឋប,-េវណីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព:ជា សន្តតិកម្មតាមច,Qប់ គឺជា
សន្តតិកម្ម ឬការែបងែចកចំែណកមតក៌របស់មតកជនេទៅឱ,kសន្តតិជនអា្រស័យេទៅតាម
បOPត្ត ិ និងតាមលំដាប់លំេដាយែដលបានកំណត់េដាយច,Qប់។ ពាក,kថា មតកជន សំេដៅ
េទៅេលើជនែដលបានទទួលមរណភាព។ ចំែណកឯពាក,k សន្តតិជន សំេដៅេទៅេលើជនែដល
ទទួលបានមត៌កពីមតកជន។ 	

្រសបេពលជាមួយគាu,េនះ សន្តតិកម្មអាច្រត@វបានចាប់េផ្តើម និងមានអានុភាពេនៅេពលែដលមតកជនទទួលមរណភាព េហើយ
សន្តតិជន្រត@វទទួលបន្តនូវសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចែដលមានជាប់នឹង្រទព,kសម,-ត្តិ ឬមត៌ករបស់មតកជនេនាះ។	 

២. េតសនតតិជនតមចបប់មនបុ៉នម នលដំប់? អវីខលះ?  

េនៅេពលែដលនិយាយអំពីសន្តតិកម្មតាមច,Qប់ េយើង្រត@វពិចារណាេលើថាេតើបុគ្គលណាខ្លះ ែដលមានសិទ្ធិ្រសបច,Qបេ់ទៅេលើ
ចំែណកមត៌ករបស់មតកជន។ េយាងតាមមា្រតា១១៥៦ ៃន្រកមរដ្ឋប,-េវណីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព:ជា សន្តតិជនលំដាប់ទី១ 
សំេដៅដល់ជនែដលមានសិទ្ធអិាទិភាពក្ន:ងការទទួលបានចំែណកមត៌កមុនសន្តតិជនលំដាប់ទី២ និងទី៣ េហើយសន្តតិជនលំដាប់
ទី១ គឺជាកូនរបស់មតកជន។ ជាមួយគាu,េនះ េទាះបីជាសន្តតិជនលំដាប់ទី១ ជាកូនស្ម:ំរបស់មតកជនក៏មានសិទ្ធទិទួលបាន
ចំែណកមត៌កេស្មើគាu,នឹងកូនបេង្កើតែដរ។  ចំែណកឯ សន្តតិជនលំដាប់ទី២ គឺជាបុព្វញាតិផា�,លរ់បស់មតកជន (មានដូចជា ឪពុក 
មា�,យ ជីដូន ជីតា ឬថាu,ក់បន្តបនា�,ប់ ក្ន:ង៦ថាu,ក់)។ ក្ន:ងករណីបុព្វញាតិែដលមានថាu,ក់ជិតជាងេគ មានចំនួនេ្រចើននាក់បុព្វញាតិែដល
នឹងកា�,យជាសន្តតិជនេនាះនឹងទទួលបានចំែណកមតក៌េស្មើៗ គាu, (មា្រតា១១៥៩ ៃន្រកមរដ្ឋប,-េវណី)។ សន្តតិជនលំដាប់ទី៣ 
សំេដៅេទៅបងប្អ�នបេង្កើតរបស់មតកជន។ ្របសិនេបើ បងប្អ�នបេង្កើតមានចំនួនេ្រចើននាក់ បងប្អ�ននីមួយៗ្រត@វទទួលចំែណកមតក៌
េស្មើៗគាu, (មា្រតា១១៦០ កថាខណ� ១ ៃន្រកមរដ្ឋប,-េវណី)។ េលើសពីេនះ ្របសិនេបើបងប្អ�នបេង្កើតែដលមានមា�,យ ឬឪពុកែតមា�,ង
ដូចគាu, (�ស្តី ឬបុរសែដលបានែលងលះ និងមានកូនជាមួយសហព័ទ្ធមុន (ប្តី ឬ្របពន្ធ) មុនេពលេរៀបការជាមួយសហព័ទ្ធេ្រកាយ 
្រត@វទទួលបានែតពាក់កណាM,ល(១/២) ៃនបងប្អ�នបងបេង្កើតែដលមានឪពុកមា�,យរួមគាu,ែតបុ៉េណាb,ះ (មា្រតា១១៦០ កថាខណ� ២ 
ៃន្រកមរដ្ឋប,-េវណី)។ ចំែណកឯបុគ្គលចុងេ្រកាយ ែដលច,Qប់បានរាប់បO្ច�លថាជាសន្តតិជនផងេនាះ គឺសហព័ទ្ធរបស់មតកជន។ 

បចចុបបននភពគតិយតុតិ 

កាលពីៃថ្ងទី០៨ ែខមិថុនា ឆាpIំ២០២២ 
្រពះមហាកIs្រតបានលាយ្រពះហត្ថេលខា
េដើមIvី្របកាសដាក់ឱIxេ្របើ ចបប់សតពីី

សវុតថិភពមហូបអហរ ក្ន7ងេគាល
បំណងេដើមIvី្រគប់្រគងនិងធានាសុវត្ថិភាព 
អនាម័យនិងភាព្រសបចITប់ៃនម្ហzបអាហារ 
ក្ន7ងដំណាត់កាលៃនែខIsចងា}Iក់ផលិតកម្ម 
េដើមIvីផ្តល់ការការពារសុខភាព និងសុវត្ថិ
ភាពម្ហzបអាហារ ស្រមាប់អ្នកេ្របើ្របាស់ និង
ធានាឱIxបានការេធ្វើពាណិជ្ជកម្មម្ហzបអាហារ
្របកបេដាយភាពេសា�Iះ្រតង់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



រពឹតតិបរតគតិយតុតខិលីៗរបចែំខ   
ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២ 

ភគ ៣១ 

ការបដិេសធ: ព័ត៌មានែដលបានេរៀបេរៀងេនៅក្ន7ង្រពឹត្តិប្រតគតិយុត្តរបស់េអណា គឺក្ន7ងេគាលបំណងស្រមាប់ផ្តល់ជាព័ត៌មានែតបុ៉េណាHIះ និងមិនេផាMIតសំខាន់ 
េទៅេលើការ្របឹកIQេយាបល់ែផ្នកចITប់េឡើយ។ សូមេធ្វើការកត់សមាYIល់ថា ការ្របឹកIQែផ្នកចITប់្រត[វេធ្វើេឡើង និងផ្តល់ជូនេដាយេមធាវ្̀របកបេដាយសមត្ថភាព ្រពម
ទំាងគុណភាព ែដលេធ្វើការ្របឹកIQេយាបល់េទៅេលើ្រគប់សាeIនភាពទំាងអស់។ 

 

េយាងតាមមា្រតា ១១៦១ ៃន្រកមរដ្ឋប,-េវណី សហព័ទ្ធរបស់មតកជន គឺជាសន្តតិជនជានិច្ច។ ដូេច្នះ សហព័ទ្ធ្រត@វទទួលបាន
ចំែណកមរតកេស្មើគាu,នឹងសន្តតិជនែដលស្ថិតេនៅក្ន:ងលំដាប់នីមួយៗ។	

តរងសេងខប 

លំដាប់របស់សន្តតិជន អត្តស��,ណរបស់សន្តតិជន ចំនួនែដលសន្តតិជន្រត@វទទួលបាន 

សន្តតិជនលំដាប់ទី១	 បចា�,ញាតិផា�,ល់របស់មតកជន 	

ឧ. កូនបេង្កើត និងកូនស្ម:ំរបស់មតកជន	

ទទួលបានចំែណកមត៌កេស្មើៗគាu,េលើកែលង
បងប្អ�នបេង្កើតែដលមានឪពុក ឬមា�,យែតមា�,ង
ដូចគាu, ទទួលបានែតពាក់កណាM,លៃនបងប្អ�ន
ែដលមានឪពុក និងមា�,យែតមួយ 	

សន្តតិជនលំដាប់ទី២	 បុព្វញាតិផា�,ល់របស់មតកជន 	

ឧ.ឪពុក មា�,យ ឬ ជីដូន ជីតា	

ទទួលបានចំែណកមត៌កេស្មើៗគាu, 

សន្តតិជនលំដាប់ទី៣	 សាខាញាតិរបស់មតកជន ឧ. បងប្អ�នបេង្កើត	 ទទួលបានចំែណកមត៌កេស្មើៗគាu, 

សន្តតិជនជានិច្ច	 សហព័ទ្ធរបស់មតកជន (ប្តី ឬ្របពន្ធ) 	 ទទួលបានចំែណកមត៌កេស្មើគាu,នឹងសន្តតិជន
ែដលេនៅក្ន:ងលំដាប់ទី ១ ឬ ២ ឬ ៣  

លំដាប់ៃនសន្តតិជនដូចេរៀបរាប់ខាងេលើ ្រត@វយកមកអនុវត្តបានជាបន្តបនា�,ប់្របសិនេបើមិនមានសន្តតិជនតាមលំដាប់ថាu,ក់ែដល
េនៅជិតជាងេគ។ ្រតង់ចំណ�ចេនះមានន័យថា ្របសិនេបើមតកជនមិនមានកូនែដលស្ថិតេនៅក្ន:ងសន្តតិជនថាu,ក់ទី១ ស្រមាប់ស្នង   
មត៌កេទ សន្តតិជនថាu,ក់ទី២ នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានចំែណកមត៌ករបស់មតកជន។ ្របសិនេបើ មតកជនមិនមានសន្តតិជនលំដាប់
ទី១ និងទី២ ស្រមាប់ស្នងមត៌ក សន្តតិជនលំដាប់ទី៣ ែដលជាបងប្អ�នបេង្កើតរបស់មតកជនមានសិទ្ធិទទួលបានចំែណកមត៌ក
របស់មតកជន។ ្របសិនេបើសន្តតិជនៃនលំដាប់នីមួយៗមានចំនួនេ្រចើននាក់ មត៌កនឹង្រត@វេធ្វើការែបងែចកេទៅឱ,kសន្តតិជនតាម  
សមាមា្រត។  ចំែណកឯ សហព័ទ្ធរបស់មតកជន មានសិទ្ធទិទួលបានចំែណកមត៌កតាមលំដាប់ថាu,ក់របស់សន្តតិជនែដលនឹង្រត@វ
ទទួលមត៌ក មានន័យថា សិទ្ធិទទួលបានចំែណកមត៌ករបស់សហព័ន្ធ្រត@វេតាងជាប់ជាមួយសន្តតិជន្រគប់លំដាប់។ ឧទាហរណ៍ 
្របសិនេបើ មតកជនមានសហព័ន្ធ និងមានកូនចំនួន ៤ នាក់ េនាះមត៌ករបស់មតកជននឹង្រត@វែបងែចកជា ៥ ចំែណកេស្មើគាu, 
ស្រមាប់ឱ,kសហព័ទ្ធ និងកូនទំាង ៤ របសខ់្ល�ន។ 	

	



រពឹតតិបរតគតិយតុតខិលីៗរបចែំខ   
ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២ 

ភគ ៣១ 

ការបដិេសធ: ព័ត៌មានែដលបានេរៀបេរៀងេនៅក្ន7ង្រពឹត្តិប្រតគតិយុត្តរបស់េអណា គឺក្ន7ងេគាលបំណងស្រមាប់ផ្តល់ជាព័ត៌មានែតបុ៉េណាHIះ និងមិនេផាMIតសំខាន់ 
េទៅេលើការ្របឹកIQេយាបល់ែផ្នកចITប់េឡើយ។ សូមេធ្វើការកត់សមាYIល់ថា ការ្របឹកIQែផ្នកចITប់្រត[វេធ្វើេឡើង និងផ្តល់ជូនេដាយេមធាវ្̀របកបេដាយសមត្ថភាព ្រពម
ទំាងគុណភាព ែដលេធ្វើការ្របឹកIQេយាបល់េទៅេលើ្រគប់សាeIនភាពទំាងអស់។ 

 

៣. េតអតថរបេយជន៍ៃនសនតតិកមមតមចបប់មនអវីខលះ? 

ការបេង្កើតឱ,kមានសន្តតិកម្មតាមច,Qប់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស ់ ស្រមាប់ជួយស្រម�លដលក់ារែបងែចកមតក៌របស់មតកជន 
ជាពិេ េសស ក្ន:ងេពលែដលមតកជនមិនបានបន,�ល់ទុកនូវបណាM,តំាមឆន្ទៈស្រមាបែ់បងែចក្រទព,kសម,-ត្តិមុនេពលែដលខ្ល�នទទួល
មរណៈភាព។ េលើសពីេនះ ការកំណត់ឱ,kមានសន្តតិកម្មតាមច,Qបអ់ាចជួយស្រម�ល ឬទប់សា�,ត់វ�វាទរវាងសមាជិក្រគ�សារ ឬបងប្អ�ន 
សាច់ញាតិរបស់មតកជន េដាយេហតុថាច,Qប់នឹងេធ្វើការកំណត់អំពីជនណាែដលមានសិទ្ធតិាមផ្ល�វច,Qប់េទៅេលើចំែណកមតក៌របស់    
មតកជនមុនេគ។ ្របសិនេបើច,Qប់មិនបានកំណត់អំពីសន្តតិកម្មតាមច,Qប់ េហើយលំដាប់ៃនសន្តតិជនមិន្រត@វបានកំណត ់អាចនំា
ឱ,kមានភាពមិនច,Qស់លាស់ក្ន:ងការែបងែចងមត៌ករបស់ជនែដលបានសា�,ប់េទៅ និងអាចនំាឱ,kសាច់ញាតិរបស់មតកជន ឬបុគ្គល
ែដលអាចទទួលបាន្របេយាជន៍ពីមត៌កមានជេមា�,ះក្ន:ងការែបងែចកមត៌ក ឬ្រទព,kសម,-ត្តរិបស់មតកជនជាេដើម។ ដូេច្នះេហើយបាន
ជាបទប,-OPត្តិៃនសន្តតិកម្មតាមច,Qប់ែដលមានែចងេនៅក្ន:ង្រកមរដ្ឋប,-េវណីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព:ជាបានចូលមកបំេពញនូវត្រម@វ
ការេលើការៃនការែបងែចកមត៌ករបស់មតកជន េដើម,-ីេចៀសវាងការបង្កឱ,kមានជេមា�,ះ ភាពស្ម:គសា£,ញ និងចំណាយេពលជាេ្រចើន
ក្ន:ងការែបងែចកមត៌ករបស់មតកជន។	

	

ទំនក់ទំនងមកកន់៖ 

ការ�យាល័យេមធាវ¥ េអណា និងសហការ¥  
េគហទំព័រ: www.anna-associates.com 

អ៊§ែម៉ល: info@anna-associates.com 

េលខទូរស័ព្ទ: (+៨៥៥) ៩៩ ៨៨៨ ៧៣៧ 
 

 

អាសយដាª,នការ�យាល័យ: ជាន់ទី៧ អគារេលខ២៣៤  
មហាវ�ថីេមៅ®,េសងទុង សងា�,ត់ទំនប់ទឹក ខណ�បឹងេកងកង  
រាជធានីភ្នំេពញ ្រពះរាជាណាច្រកកម្ព:ជា។ 
 

 


