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        ដីធ្លីនៅកម្ពុជា 
១. នេចកតីនផតើម្ 

ចាប់ភូមិបាល២០០១ របស់របទេសកមពុជាមិនផតល់និយមន័យអំពីដី ឬរបទភេដីធ្លីទេ ប ុន្នត
ចាប់ទនេះនិយាយទយាងទៅរកពាកយ“កម្មសិទិិធដ”ី និង “ររភេទិនៃកម្មសិទិិធដ”ី ន្ដលររបដណ្ត ប់ទលើ
រាល់របទភេដី ឬស្ថថ នភាពដីទំងអស់អាចធ្លល ក់ចូលកនុង “កម្មសិទិិធ”។  

ររភេទិដ ីជាធ្មមតាសំទៅដល់ស្សទប់ខាងទលើននន្ផនដី ន្ដលទកើតពីសំណ្ល់សររីាងគចរមរេះ 
ដីសអិត ភក់ និងបំន្ណ្កថ្មតូចៗ ន្ដលអំទោយឲ្យមានការដុេះលូតលាស់ននធ្មមជាតិ និងន្ដលអាច
បងកបទងកើនផលដំោំ និងអាចរេរេង់េឹកកនុង    ធំ្តូចអាស្ស័យតាមស្ថថ នភាពរបស់ដីន្ដលកំណ្ត់
ជាទ ម្ េះថាេទនល បឹង រតពំាង។ល។ ថ្មរឺជារបទភេន្រ  ដ៏រងឹន្ដលកប់ទៅទរកាមដី និងដុេះផុតខ្ពស់ទលើ
នផទដីបទងកើតជាភនំ។ រាល់របទភេដី និងវតថុតំាងភាា ប់នឹង  រតូវបានកំណ្ត់ជាអចលនវតថុ1 និងទរៀបចំដាក់
ជាកមមសិេិធ ឬកមមសិេិធទលើអចលនវតថុទំងទនេះន្ដលកំណ្ត់ទដាយចាប់ដូចចាប់ភូមិបាលកមពុជា
២០០១ ជាទដើម។  

               ?                                     ទ ើយ                 
                                         ? 
២. គម្ម្បដីធ្ល ី

ទៅកនុងចាប់ភូមិបាលឆ្ន ំ២០០១ មាននិយាយទយាងទៅរកររមបដីធ្លីជាទរចើន។ ររមបដីធ្លី 
ជាស្សទប់ទៅទលើន្ផនដី ន្ដលមានជាអាេិ៍ ដជីាយររជុុំជៃរាជធាៃី ៃិងដរីរជុុំជៃេូម្ ិ រសុក ភេត្ត ៃិង
រាជធាៃី ន្ដល   ដណ្ត ប់ទដាយទ ដាា រចនាសមព័នធនិងអាគារពាណិ្ជាកមមចរមរេះ មណ្ឌ លេំនាក់េំនង 
អាគារស្ថថ ប័ន មនទីរទពេយ។ល។ ដលីុំភៅដ្ឋា ៃ ជាដីន្ដលររបដណ្ត ប់ទដាយរចនាស   ចរមរេះ និង 
សមបូរទដាយអាគារស្ថន ក់ទៅធំ្តូចន្ដលសថិតទៅមួយន្ផនកធំ្ននជនបេ ឬជាយរករង មានជាប់ជាមួយ
ដីន្ស្សនិងវតថុកស្ថងទផេងៗ។ ដតី្ុំរៃព់ាណិជជកម្ម ៃិងភសវាកម្ម ជាដីន្ដលររបដណ្ត ប់យា ងទលើសលប់
ទដាយកន្នលងផលិត កន្នលងលក់ផលិតផល និងទសវាកមមទផេងៗ។ ជាធ្មមតា ដីតំបន់ពាណិ្ជាកមមនិង
ទសវា កមមរតូវបាន  ុមព័េធទដាយដីលំទៅដាា ន ដីកសិកមម ។ល។ ដកីសិកម្ម ជាដីន្ដលររបដណ្ត ប់ 
ទដាយចំការដំោំអាហារ ដំោំ ឧសា កមម ទផេងៗ ។ល។ ដនីរៃ  ជាដីន្ដលររបដណ្ត ប់
ទដាយនរពទឈើធ្មមជាតិជាជរមកសតវនរពធំ្តូច និង ន្ដលអាចផតល់អនុផលនរពទឈើ និង ផលិតផល 
ទឈើសរមាប់សំណ្ង់អាគារ ឬទររឿងសង្ហា រមឹ។ ត្ុំរៃ ់ ទឹិក សំទៅ ដល់តំបន់ន្ដលររប ដណ្ត ប់ 
ទដាយេឹក និងសរមាប់រកាេុកនិងផគត់ផគង់េឹក។ ររមបដី ដនេទេៀតរមួមានអាងសតុកេឹក បឹង េទនល 
ន្រពក សមុរេ ទឆនរសមុរេ ដីនរពទរចរលឹ ភនំ ។ល។ 

                                                           
1 អចលនវតថុ: ជាដីនិងរាល់វតថុន្ដលតំាងភាា ប់ទៅនឹងដី រមួទំងសំណ្ង់អាគារ។  
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រាល់ររមបដីទំងអស់រតវូបានកំណ្ត់ជា “អចលនវតថុ” ន្ដលយកទរៀបចំជា “កមមសិេិធ” ន្ដល 

កមមសិេិធករមានសិេិធទពញទលញកនុងការទរបើរបាស់សិេិធអាស្ស័យផល និងសិេិធចាត់ន្ចងទលើររមប
ដីទំងទនាេះ។  
៣. អចលនវត្ថ ុ

អចលនវតថុមាន ៣ របទភេ ៖ 
 អចលៃវត្ថុៃីកុំភណើ ត្ មានជាអាេិ៍ ៖ ដីនរពទឈើ ដីកាប់រាន ដីដំាដុេះ ដីេុកេំទនរ ដីមិនអាច

ដំាដុេះ ដីលិចេឹក ដីសំណ្ង់ ដីទរៀបចំទផេងទេៀត។ 
 អចលៃវត្ថុៃីេៃ័វវាសនាមានជាអាេិ៍៖ វតថុន្ដលយកទៅដំាជាប់នឹងដី ឬដំាជាប់ជាមួយ 

សំណ្ង់ និងមិនអាចបំន្បកទចញបាន។  
 អចលៃវត្ថុតាម្ការកុំណត្រ់រស់ចារម់ានជាអាេិ៍ ៖ សិេិធភណ្ឌិ ក2ទលើអចលនរេពយនិង 

ចលនវតថុន្ដលចាប់កំណ្ត់ថាជាអចលនវតថុ។  
៤.          

        សំទៅដល់សិេិធទពញទលញជាមាា ស់ទលើរេពយន្ដលមិនន្មនសំទៅន្តដីធ្លីប ុទោណ េះ 
ទេ។ កមមសិេិធអាចរាប់បញ្ាូ លទំងសិេិធទរបើរបាស់ សិេិធអាស្ស័យផល និងសិេិធចាត់ន្ចងទលើ រេពយ 
ទនេះ។ តាមផលូវចាប់កមមសិេិធទកើតពីការកាន់កាប់ស្សបចាប់ ឬការបានមកតាមផលូវចាប់ដូចជាតាម 
រយៈការេិញ ការដូរ ឬការឲ្យន្ដលស្សបតាមចាប់។ ការបានមកនូវរេពយោមួយន្ដលមិនស្សប 
តាមចាប់រឺមិនអាចទកើតជាកមមសិេិធទេ។ ជាេូទៅ ចាប់កំណ្ត់ការផលិត ការេិញ ការដូរឬការឲ្យ 
ន្ដលស្សបចាប់កនុងបំណ្ងរកាការពារអនកផលិត អនកេិញ អនកដូរ ឬអនកឲ្យ។ ឧទ រណ៍្ អនកបាន 
េិញដីពីររួស្ថរន្ដលមានប័ណ្ណកមមសិេិធទលើដីស្សបចាប់។   
៥. េទិិិធជាម្ចា េក់ម្មេទិិិធ និងទិម្ម្ង់នន         

      រឺជាអំោចតាមផលូវចាប់ ទដើមបីទធ្វើសកមមភាព ទរបើរបាស់អាស្ស័យផល និង ចាត់ន្ចង 
រេពយ។ ឧទ រណ៍្ សិេិធកាន់កាប់ដី រឺជាអំោចតាមផលូវចាប់ទលើការទរបើរបាស់អាស្ស័យផល និង 
ការចាត់ន្ចងដីរតឹមរតវូតាមចាប់ ប ុន្នតការកាន់កាប់ផទុយពីចាប់កំណ្ត់នឹងមិនន្មនជាសិេិធកាន់កាប់ 
ទេ។ សិេិធជាមាា ស់កមមសិេិធទលើអចលនវតថុរឺជាសិេិធទពញទលញតាមផលូវចាប់ជាមាា ស់ទលើរេពយ។  

                  ភលើអចលៃវត្ថុ  3                            ៤៤   រដា     ញ្ញ 
ននរពេះរាជាោចរក      ន្ដលជាចាប់កំពូលរបស់របទេស។ មារតា ៤៤ ននរដា       ន្ចងថា ៖ 

 
 

                                                           
2
 សិេធិភណ្ឌិ ក = សិេិធជាមាា ស់រេពយ 

3
 មារតា ៤ ននចាប់ភូមិបាល 



                                 

3 

ជៃណាក៏ភដ្ឋយ ភ ោះជារុគ្គលកតី ជាសមូ្ហភាៃកតី មាៃសិទិិធជាមាា ស់កម្មសិទិិធ។ 
មាៃតត្រូរវៃតរុគ្គល ឬៃីត្ិរុគ្គល តដលមាៃសញ្ជជ ត្ិតេមរភទិ ភទិើរមាៃសិទិិធជាមាា ស់កម្មសិទិិធ
ភលើដីធ្លី។ 
     កម្មសិទិិធឯកជៃរសរចារ់ សថិត្ភៅភរកាម្ការគ ុំពារនៃចារ់។ 
      តដលៃឹងដកហូត្កម្មសិទិិធៃីជៃណាមួ្យបាៃភនាោះ លុោះរតាតត្ររភោជៃ៍សាធារណៈ
ត្រម្ូវឲ្យភធ្វើកនុងករណីតដលចារ់បាៃរញ្ញត្តិទុិកភហើយរត្ូវផ្តល់សុំណងជាមុ្ៃភដ្ឋយសម្រម្យ 
ៃិងយុត្តិធ្ម្៌។ 

 
                  ទលើអចលនវតថុរតូវបានបញ្ជា ក់េេួលស្ថគ ល់ទៅ              

     ឆ្ន ំ២០០១ ។ អនកន្ដលមាន               េធិទលើអចលនវតថុអាចជាបុរគលមាន ក់ ជាររួស្ថរ 
ជារករម ជាអងគការ ជាស រមន៍ និងជារដា។         ទលើអចលនវតថុ             ជា ៦       
មានដូចជា ៖ 

                       ដា  
                 
                
             
                   ដា     
                  ដា  

៥.១                                     
                                                                  

           (              ) ។                                            
រេ                ខ្           4                                          5 
           6                                             រ ូ7           
        ។8 

                                                                  
ដី                                         ។ 

 
                                                           
4
 មារតា ៨៥ ននចាប់ភូមិបាល 

5
 ទចតនាបងករឲ្យអនកដនេឈឺចាប់ របួស ឬភ័យរពយួ 

6 ជនេីបី ឬភារីេីបីកនុងទរឿង។ អនកដនេឬអនកទរៅ។ ឧទ រណ៍្ អនកលក់និងអនកេិញជាភារីេី១និងេី២ ឯអនកទផេងពីទនេះរឺជាតតិយជន។ 
7
 ធ្មាម នុរបូ      ន្ដលមានរុណ្ភាពតាមផលូវចាប់។ 

8
 មារតា៨៦ ននចាប់ភូមិបាល 
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៥.២                
                            ២                                     

             បរទិវណ្                  9                   មន៍       
                                       នពណី្                       មន៍ 
              10។               ទំងពីរ    រឺ ៖ 

១.    ន             
២.    ន           មន៍  
៥.២.១                 
                រឺជា  វតត កុដិ រពេះវហិារ និងស្ថលាឆ្នន្ដលអាចសថិតទៅ        

        ណ្                  ន្ដលជាធ្មមតារតវូន្តមានចុេះបញ្ា ីរេពយទដាយវតត ទដាយ 
រណ្ៈកមាម ធិ្ការវតត និងេេួលស្ថគ ល់ទដាយរកសួងធ្មមការនិងស្ថសនា។ រកសួងទរៀបចំន្ដនដី 
នររបូនីយកមមនិងសំណ្ង់ ជួយដល់វតតកនុងការទធ្វើអតតសញ្ជញ ណ្កមមរេពយ កស្ថងបលង់សូរទិយាដី 
ទចញប័ណ្ណកមមសិេិធចុេះបញ្ា ីដីវតត និងផតល់ព័ត៌មានដល់រណ្ៈកមាម ធិ្ការអាចារយវតតនិងរពេះទៅអធិ្ការ 
វតតអំពីកាលដីរបទភេ េំ ំ កមមសិេិធករ និងបនទុកទផេងៗទេៀត។ 

អចលនវតថុរបស់វតត                       ទៅអនកោមាន ក់  ទ ើយនិងគាម ន
អាជាា យុកាលទេ ក៏        យកទៅ           ទដើមបរីកចំណូ្លរេរេង់កិចាការកនុងរពេះពុេធ
ស្ថសនា ។11 េីសកាក របូជានិងរេពយននជំទនឿស្ថសនាមិនចាត់ជា               ទេ ទ ើយអាច
លក់ដូរ ឬទធ្វើអំទោយបាន។  

៥.២.២         របសស់ហគមន ៍              
ចាប់ភូមិបាល២០០១ កំណ្ត់ថាដី    ន៍              មានជាអាេិ៍ ដីសង់

និទវសនដាា ននិងដីរបកបរបរជារបនពណី្ រមួមានដីកំពុងដំាដុេះជាក់ន្សតងនិងដីបរមរងទផេងទេៀត
សរមាប់ដំោំដូរទវន។ ចាប់ភូមិបាល បានតរមូវឲ្យរកសួងទរៀបចំន្ដនដី នររបូនីយកមមនិងសំណ្ង់
ទធ្វើអតតសញ្ជញ ណ្កមមរេពយ កស្ថងបលង់សូរទិយាដី ទចញប័ណ្ណកមមសិេិធចុេះបញ្ា ីដី និងផតល់ព័ត៌មាន
ដល់    ន៍              អំពីកាលដី របទភេ េំ ំ កមមសិេិធករ និងបនទុកទផេងៗទេៀត។ 

  ស្ថធ្លរណ្ៈរបស់រដាន្ដលរដាន្ចកឲ្យ    ន៍                           
ឲ្យ                      12 ក៏ប ុន្នតចាប់ភូមិបាលកមពុជា២០០១ផតល់សិេិធឲ្យ  

                                                           
9 មារតា ២០ ននចាប់ភូមិបាល 
10

 មារតា ២៥ ននចាប់ភូមិបាល 
11

 មារតា ២១ ននចាប់ភូមិបាល 
12

 មារតា ២៦ ននចាប់ភូមិបាល 
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សមាជិកននស រមន៍ជនជាតិទដើមភារតិចេេួលបានកមមសិេិធឯកជនទលើអចលនវតថុ តាមរយៈ 
ការទផទរអចលនវតថុរបស់ស រមន៍ន្ដលមិនន្មនជាកមមសិេិធស្ថធ្លរណ្ៈរបស់រដា។            
                                ន៍                13។ 
៦.               

                                                  ទរចើននាក់ ទដាយមាន ក់ៗ
មានចំន្ណ្ករបស់ខ្លួនកនុងរេពយមួយន្ដលមិនអាចពុេះន្ចកគាន បាន។ បុរគលទំងទនាេះ          
                ។                                                       
                                                                       
               ។14                            ពួកទរ                       
   ដ  ៗពីគាន  15។  

   ឧ ហរណ៍ ម្៉ៃ ររុក ៃិងកុសល ុំងរីនាក់ភៃោះ ចូលរបាក់គន ទិិញលុំភៅដ្ឋា ៃមួ្យ តដលមាន ក់ៗ
ចូលរបាក់ត្ិចភរចើៃម្ិៃភសមើគន ភទិ ឬភសមើគន ក៏បាៃ។ ៃួកភគ្ទិិញបាៃផ្ទោះមួ្យ។ ភៃលភៃោះ មាន ក់ៗនៃអនក
 ុំងរមីាៃចុំតណកររស់េលួៃកនុងផ្ទោះភៃោះ តដលម្ិៃអាចៃុោះតចកគន បាៃភទិ ភហើយ ៃួក ភគ្ កាល យជាកម្ម
សិទិិធករអវភិាគ្។ រត្ង់ចុំណុចភៃោះ គ្ឺម្ិៃេុសគន ៃីការទិិញដីចូលលុយគន ភដ្ឋយម្ៃុសស ភរចើៃនាក់
ភនាោះភទិ។  
     កនុងករណីជួសជុលផ្ទោះ អនក ុំងរីរត្ូវតត្ឯកភាៃគន ភទិើរអាចភធ្វើបាៃ រ៉ុតៃតភរើម្៉ុកអត្់មាៃរបាក់
ចូលរួម្ជួសជុលផ្ទោះ ឬជុំ ស់ការជួសជុល ភនាោះររុកៃិងកុសលតដលមាៃ                 
       មាៃសិទិិធសរម្ចចាត្់តចងជួសជុលផ្ទោះភៃោះបាៃ ភដ្ឋយអនក ុំងៃីរជាអនកភចញនលលជួស
ជុល ភហើយសុំណងៃិងទូិ ត្់វញិតាម្ការឯកភាៃគន ។ រ៉ុតៃត ភរើមាៃ                       
តដលចារ់ត្រម្ូវឲ្យភចញ អនក ុំងរីរត្ូវតត្ភចញនលលតាម្សមាសមារត្នៃរបាក់ររស់េលួៃ។ 

 
៧.            

       ទិិធ                                                        ត៍
                    ឯក                                 ។           
                           ឯក                             
                  មាន                                                   

                                                           
13

 មារតា ២៨ ននចាប់ភូមិបាល 
14

 មារតា ១៧០ និង ១៧២ ននចាប់ភូមិបាល 
15

 មារតា ១៧៤ ននចាប់ភូមិបាល 
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                                     ឯក                          
                    ។ 

 
ឧ ហរណ៍ សាៃ សុៃ ៃិងភៅ  ុំងរីនាក់ភៃោះ ភដើររកទិិញលុំភៅដ្ឋា ៃភរៀងេលួៃ។ រ៉ុតៃតមាៃផ្ទោះៃិងដី
ៃ័ទិធររងជុុំវញិតដល ុំងមូ្លលក់ត្នម្ល ៣០០ដុល្លល រ។ សាៃទិិញយកជាៃ់ទីិ១ ត្នម្ល ១៤០ដុល្លល រ 
សុៃទិិញជាៃ់ទីិ ២ ត្នម្ល ៩០ ដុល្លល រ ៃិងភៅទិិញជាៃ់ទីិ៣ ត្នម្ល ៧០ ដុល្លល រ តដលជាជាៃ់មាៃដុំរូល 
ររក់ភកបឿង។ អនក ុំងរីមាៃចុំតណកជាឯកជៃភរៀងេលួៃ។ សុៃៃិងភៅមាៃជភណតើ រខាងភរៅភឡើងរួម្
គន តដលភៃោះជាសហកម្មសិទិិធររស់សុៃៃិងភៅ ៃិងសាៃផ្ងតដរ។ លុំភៅដ្ឋា ៃភៃោះមាៃររងៃ័ទិធជុុំវញិ 
តដលសល់ដី ៤ តម្៉រត្ជុុំវញិកនុងររងៃិងភៅខាងមុ្េផ្ទោះ មាៃដី ៧ តម្៉រត្ភៅមុ្េ រភងកើត្ជាទីិធាល ធ្ុំមាៃ 
សួៃចារ ផ្លូ វភចញចូលៃិងកតៃលងចត្រលយៃត តដល ុំងភៃោះគ្ឺជាសហកម្មសិទិិធររស់អនក ុំងរី។  
ដុំរូលភកបឿងខាងភលើក៏មាៃចុំតណកជាសហកម្មសិទិិធតដរ ភរពាោះចុំតណកឯកជៃររស់អនក ុំងរីបាៃ 
តចកអារស័យចុំតណករួម្នៃដុំរូលផ្ទោះភៃោះៃីភេលៀង។ រសភដៀងគន ភៃោះតដរ លុំភៅដ្ឋា ៃកនុង  រៃីីមួ្យៗ 
មាៃរុំតណកជាសហកម្មសិទិិធជាភរចើៃ ភហើយផ្ទោះតលវងតដលសង់លក់សៃវនលៃក៏មាៃរុំតណកជាសហ
កម្មសិទិិធផ្ងតដរ។ 

 
៨.            ណៈ     ដឋ  

           ណៈ       16           ណ្ៈ                         
 ឱ្យរង់វងេ         ឲ្យ                          ។                          
                                             ។     ជាកមមសិេិធស្ថធ្លរណ្ៈ
របស់រដា                               ទរកាម      ៤                
                                          បាន17។ រេពយជាកមមសិេិធ
ស្ថធ្លរណ្ៈរបស់រដាមានជាអាេិ៍ ៖ 

                      មានដូចជា                                   
                                                       
             ។ 

                                              ៃ ៍      
មានដូចជា                                                 ។ 

                                                           
16

 មារតា ១៥ ននចាប់ភូមិបាល 
17

 មារតា ១៦ ននចាប់ភូមិបាល 
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                      ឲ្យ            ណៈ                
ឬ                មានដូចជា                                                 
   ណ្ៈ           ។  

                      ឲ្យ                   ណៈ  
មានដូចជា        អា         ណ្ៈ អា                 
   ណ្ៈ     ។ 

                       បរមរង                 ។ 
                      ម៌               
                                       ឯក              ។ 

                                                     ។ 
៩.         ឯក          

        ឯក         មានជាអាេិ៍ (១) រេពយន្ដល                ណ្ៈ18       
               ឲ្យ           ន៍   ណ្ៈ     (២)      ឯក                
        ណ្ៈ                                             ។  

ចាប់ភូមិបាល២០០១ កំណ្ត់ថា                            ឯក         
               ណ្ៈ រតូវទធ្វើតាម្រយៈ        ។ ដូទចនេះការ                            
ឯក                          ទដាយគាម ន        រឺជាការរទំលាភចាប់។ ចាប់ភូមិ បាល 
២០០១ អនុញ្ជញ តឲ្យរដាយក  ន្ដល     សមបតតិឯកជនរបស់រដាទៅទធ្វើ     ដូចមាន    
                  ៥             ។19           ឃៈ                     
                                       ៖ 

១.                           ណ្ៈ                      ណ្ៈ 
២.                             ឯក                          
៣.                          នន         
៤.                            ទរកាម        ៥             20 
៥.                                                          

 

 
 

                                                           
18

 មារតា១៦ កថាខ្ណ្ឌ ៤ ននចាប់ភូមិបាល 
19

 មារតា១៧ កថាខ្ណ្ឌ ២ ននចាប់ភូមិបាល 
20

 មារតា១៧ កថាខ្ណ្ឌ ២ ននចាប់ភូមិបាល 
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              ២០០១ 
 
                                   www.sithi.org/landrights  

http://www.sithi.org/landrights

