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អងគេហតុចំបងែដលជធតុផ ②ំ

～លំ ត់（េ យែផកេលើកំណត់េហត

1

ល ត（េ យែផ្អកេលកណតេហតុ
ស្រមប់េយង）～

ដំបងតកយដបូងតូកយូ
េច្រកមរង   Mr. Hara  Masanori

1. កមមវតថុៃនបណ្ដឹ ង

2

េដើមេចទបនទមទរឱយសង្របក់កមចី (ពកយបណ្ដឹ ង វគគ
ទី ២ ចំណុចទី៥) េ យែផ្អកេលើឧបសនយខចីបរេិភគ ចុះៃថង
ទី១ កកក  ២០១១ （ឯក រេ្រត មទីរបស់េដើមេចទ វគគ
ទី១）

សិទធិទមទរឱយសង្របក់កមចី េ យែផ្អកេលើឧបសនយ
ចំនួន：１
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2. មូលេហតុៃនករទមទរ
A) សិទធិទមទរឱយសង្របក់កមចីេ យែផ្អកេលើឧបសនយខចីបរេិភគ

ដ វ ី ៥៨២ ថ ័ ី

3

្រកមរដ្ឋបបេវណ ម្រ  ៥៨២ កថខណ្ឌ ទ១
បុគគលែដលមនករណីយកិចចផ្តល់ វកលិកជ្របក់ ឬ វតថុជំនួសេផ ង

េទៀត េ យមូលេហតុេ្រកអំពីករខចីបរេិភគ ្របសិនេបើបន្រពមេ្រព ង
ជមួយមច ស់បំណុលថ យកវតថុេនះេធ្វើជកមមវតថុៃនករខចីបរេិភគ ករខចី
បរេិភគ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យករ្រពមេ្រព ងេនះ ។

ម្រ  ៥៧៨, ម្រ  ៥៩១ កថខ័ណ្ឌ ទី១

i. អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនកំេណើ តកតព្វកិចចចស់
ii. ករ្រពមេ្រព ងអំពីឧបសនយខចីបរេិភគ
iii. ករ្រពមេ្រព ងអំពីកលកំណត់សង
iv. កលកំណត់សងបនមកដល់

2. មូលេហតុៃនករទមទរ
A) សិទិទមទរឱយសង្របក់កមីេ យែផកេលើឧបសនយខីបរេិភគ

4

A) សទធទមទរឱយសង្របកកមចេ យែផ្អកេលឧបសនយខចបរេភគ
i. អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនកំេណើ តកតព្វកិចចចស់

a. េដើមេចទ→ចុងចេម្លើយ    េនៃថងទី២៩ មិថុន ២០១១   បនឱយខចី្របក់ ៤០០មឺុនេយន េ យមិន
កំណត់កលបរេិចឆទសង េ យមន គីកុជតំ ង（កិចចសនយទី１）

b. េដើមេចទ→ចុងចេម្លើយ   េនៃថងទី១ កកក  ២០១១   បនឱយខចី្របក់ ៥០មឺុនេយន េ យកំណត់ៃថង
ទី២៨ កញញ  ២០១១ ជកលបរេិចឆទសង េ យមន គីកុជតំ ង（កិចចសនយទី２）

ii. េដើមេចទ-ចងចេម្លើយ   ៃថងទី១ កកក  ២០១១   បន្រពមេ្រព ងអំពីឧបសនយខចីបរេិភគ ុ ្ល ង ក ប ្រ ្រ យ ច
េ យ សរបុ្របក់កមចីៃនកិចចសនយ ⅰa,b  ែដលមនចំនួន្របក់សរបុ ៤៥០មឺុនេយន េ យ
មន គីកុ ជតំ ង

iii. េពល្រពមេ្រព ងៃនⅱ បន្រពមេ្រព ងកលកំណត់សង ៃថងទី២៨ កញញ  ២០១១
iv. កលកំណត់សង គឺ ៃថងទី២៨ កញញ  ២០១១ បនមកដល់
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2. មូលេហតុៃនករទមទរ
B) សកមមភពគតិយុត្តិ មរយៈករតំ ង（មនសិទធិ, សម័គចិត្ត）

្រកមរដបបេវណី ម្រ  ៣៦៤

5

្រ ្ឋ ប ្រ
ករតំ ងសំេ េទេលើទំនក់ទំនងគតិយុត្តែដល នុភពៃនកិចចសនយ្រតូវមនចំេពះមច ស់សិទធិ
ផទ ល់ កនុងករណីែដលអនកតំ ងេធ្វើកិចចសនយជមួយភគីមខ ងេទៀត េ យបង្ហ ញថ ករេធ្វើកិចច
សនយេនះ គឺ េធ្វើស្រមប់មច ស់សិទធិ កនុងទំហំៃនសិទធិតំ ង ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៣៦៥
សិទធិតំ ងេកើតមនេឡើងេ យកិចចសនយរ ងមច ស់សិទធិ និង អនកតំ ង ឬ េ យបញញត្តិៃន
ចបប់ ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៣៦៦ កថខ័ណ្ឌ ទី១ កយខ័ណ្ឌ ទី១
ំ ំៃ ិ ិ ំ ំ ់ ិ ែ ់ ិ ិ ំ ទឱ ំទំហំៃនសិទធិតំ ង្រតវូកំណត់េ យកិចចសនយែដល្របគល់សិទធិតំ ងេទឱយអនកតំ ង ។

i. អនកតំ ងបនបេងកើតកិចចសនយនឹងភគីមខ ងេទៀត
ii. េពលេនះ អនកតំ ងបននិយយថ បេងកើតកិចចសនយស្រមប់ មីខ្លួន
iii. មុននឹងបេងកើតកិចចសនយⅰ មីខ្លួនបនផ្ដល់សិទធិតំ ងកនុងករបេងកើតកិចច

សនយេនះ ចំេពះអនកតំ ង

B) សកមមភពគតិយុត្តិ មរយៈករតំ ង（មនសិទធិ, សម័គចិត្ត）
i. កិចចសនយទី１

a. េដើមេចទ→ គីកុ    េនៃថងទី២៩ មិថុន ២០១១   បនឱយខចី្របក់ ៤០០មឺុនេយន េ យ
មិនកំណត់កលបរេិចទសង
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2. មូលេហតុៃនករទមទរ

មនកណតកលបរេចឆទសង
b. េពលបេងកើតកិចចសនយ a   គីកុបននិយយថ ខ្លួនេធ្វើស្រមប់ចុងចេម្លើយ
c. មុនេពលបេងកើតកិចចសនយ a  ចុងចេម្លើយបនផ្ដល់សិទធិតំ ងកនុងករេធ្វើកិចចសនយ  ចុង

ចេម្លើយបនផ្ដល់សិទធិតំ ងចំេពះ គីកុ
ii. កិចចសនយទី２

a. េដើមេចទ→ គីកុ   ឱយខចី្របក់ ៥០មឺុនេយន េនៃថងទី២៩ មិថុន ២០១១ េ យកំណត់
ឱយសងេនៃថងទី២៨ កញញ  ២០១១

b. េពលបេងកើតកិចចសនយ a  គីកុបននិយយថ ខ្លួនេធ្វើស្រមប់ចុងចេម្លើយ
c. មនេពលបេងើតកិចសនយ a ចងចេមើយបនផល់សិទិតំ ងកងករេធើកិចសនយចំេពះc. មុនេពលបេងកតកចចសនយ a  ចុងចេម្លយបនផ្ដលសទធត ងកនុងករេធ្វកចចសនយចេពះ

គីកុ
iii. ឧបសនយខចីបរេិភគ

a. េដើមេចទ- គីកុ   េនៃថងទី១ កកក  ២០១១  បន្រពមេ្រព ងអំពីឧបសនយខចីបរេិភគ 
េ យសរបុ្របក់កមចី២ ៃនកិចចសនយទី១ និងទី២ ែដលមនចំនួនសរបុ ៤៥០មឺុនេយន

b. េពលបេងកើតកិចចសនយ a  គីកុបននិយថ ខ្លួនេធ្វើស្រមប់ចុងចេម្លើយ
c. មុនេពលបេងកើតកិចចសនយ a  ចុងចេម្លើយបនផ្ដល់សិទធិតំ ងកនុងករេធ្វើកិចចសនយចំេពះ

គីកុ
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C) ករពិចរ អំពីករអះ ងជលកខណៈសនមត(សចច នុមតិ)
“េទះបីជពំុមនករផ្ដល់សិទធិតំ ងពីចុងចេម្លើយ ចំេពះ គីកុក៏េ យ ”

（ឯក រេ្រត មទី១ វគគទី២ របស់េដើមេចទ）
→កនងចំេ មអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ  ្រតវពិចរ ករណីែដលពំុមនអងគ

ៃ
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2. មូលេហតុៃនករទមទរ

នុ គ ុ ូ ុ ្រ ូ ុ គ
េហតុៃនករផ្ដល់សិទធិតំ ង។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៣៦៩ កថខ័ណ្ឌ ទី១ កយខ័ណ្ឌ ទី១
អំេពើែដលអនកគម នសិទធិតំ ងេធ្វើកនុងនមជអនកតំ ងរបស់អនកដៃទ មិន្រតូវបេងកើត

នុភពចំេពះមច ស់សិទធិេទ ។
→េបើសិនជពំុមនអងគេហតុៃនករផ្ដល់សិទធិតំ ងេទ  ក៏ពំុមនមូលេហតុៃនករទមទរែដរ។
្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៣៦៩ កថខ័ណ្ឌ ទី១ កយខ័ណ្ឌ ទី១

បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះមិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះករណីែដលមច ស់សិទធិបនផ្តល់សចច នុ
មតិចំេពះអំេពើេនះ ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៣៧០ កថខ័ណ្ឌ ទី១
្របសិនេបើមិនបនផ្ដល់សចច នុមតិចំេពះភគីមខ ងេទៀតេទ មច ស់សិទធិមិន ចអះ ង

នុភពៃនសចច នុមតិេនះ ចំេពះភគីមខ ងេទៀតបនេឡើយ ។
្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៣៧០ កថខ័ណ្ឌ ទី២ កយខ័ណ្ឌ ទី១

 អំេពើតំ ងេ យគម នសិទធិ ្រតូវមនសុពលភព្របតិសកមម េ យសចច នុមតិ ំងពី
េពលែដលអំេពើេនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។

→េទះជពំុមនអងគេហតុៃនករផ្ដល់សិទធិតំ ងក៏េ យ  ឱយែតមនអងគេហតុផ្ដល់សចច នុមតិ  
គឺមនមូលេហតុៃនករទមទរេហើយ។

D) សេងខបអំពីមូលេហតុៃនករទមទរ
I. ករតំ ងេ យមនសិទធិ（ករទមទរបឋម）

i. កិចចសនយទី １
a. េនៃថងទី១ កកក  ២០១១ េដើមេចទបនឱយ គីកុខចី្របក់ ៤០០មឺុនេយន េ យគម ន

កំណត់កលបរេិចឆទសង
ងើ ិ ី ិ ថ ើ ់ ង ើ
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2. មូលេហតុៃនករទមទរ

b. េពលបេងកតកចចសនយ a  គកុបននយយថ ខ្លួនេធ្វស្រមបចុងចេម្លយ
c. មុនេពលបេងកើតកិចចសនយ a  ចុងចេម្លើយបនផ្ដល់សិទធិតំ ងកនុងករបេងកើតកិចចសនយ 

a ចំេពះ គីកុ
ii. កិចចសនយទី ２

a. េនៃថងទី២៩ មិថុន ២០១១ េដើមេចទបនឱយ គីកុខចី ៥០មឺុនេយន េ យកំណត់
ឱយសងេនៃថងទី ២៨ កញញ  ២០១១

b. េពលបេងកើតកិចចសនយ a  គីកុបននិយយថ ខ្លួនេធ្វើស្រមប់ចុងចេម្លើយ
c. មុនេពលបេងកើតកិចចសនយ a  ចុងចេម្លើយបនផ្ដល់សិទធិតំ ងកនុងករបេងកើតកិចចសនយ 

a ចំេពះ គីកុ
iii ឧបសនយខីបរេិភគiii. ឧបសនយខចបរេភគ

a. េនៃថងទី១ កកក  ២០១១ េដើមេចទនិង គីកុ បន្រពមេ្រព ងអំពីឧបសនយខចីបរេិភគ 
េ យសរបុ្របក់កមចី២ ៃនកិចចសនយទី១ និងទី២ ែដលមនចំនួនសរបុ ៤៥០មឺុនេយន

b. េពលបេងកើតកិចចសនយ a  គីកុបននិយយថ ខ្លួនេធ្វើស្រមប់ចុងចេម្លើយ
c. មុនេពលបេងកើតកិចចសនយ a  ចុងចេម្លើយបនផ្ដល់សិទធិតំ ងកនុងករេធ្វើកិចចសនយ  

ចុងចេម្លើយបនផ្ដល់សិទធិតំ ងចំេពះ គីកុ
iv. េពល្រពមេ្រព ងៃនⅲa េដើមេចទនិង គីកុបន្រពមេ្រព ងអំពីកលកំណត់សង គឺ ៃថង

ទី២៨ កញញ  ២០១១
v. កលកំណត់សង គឺៃថងទី២៩ កញញ  ២០១១ បនមកដល់
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D) សេងខបអំពីមូលេហតុៃនករទមទរ
II. សចច នុមតិៃនករតំ ងេ យគម នសិទធិ（ករទមទរបនទ ប់បន ）ំ

i. កិចចសនយទី１
a. េនៃថងទី១ កកក  ២០១១ េដើមេចទបនឱយ គីកុខចី្របក់ ៤០០មឺុនេយន េ យគម ន

កំណត់កលបរេិចឆទសង

9

2. មូលេហតុៃនករទមទរ

ឆ
b. េពលបេងកើតកិចចសនយ a  គីកុបននិយយថ ខ្លួនេធ្វើស្រមប់ចុងចេម្លើយ

ii. កិចចសនយទី２
a. េនៃថងទី២៩ មិថុន ២០១១ េដើមេចទបនឱយ គីកុខចី ៥០មឺុនេយន េ យកំណត់ឱយសង 

េនៃថងទី ២៨ កញញ  ២០១១
b. េពលបេងកើតកិចចសនយ a  គីកុបននិយយថ ខ្លួនេធ្វើស្រមប់ចុងចេម្លើយ

iii. ឧបសនយខចីបរេិភគ
a. េនៃថងទី១ កកក  ២០១១ េដើមេចទនិង គីកុ បន្រពមេ្រព ងអំពីឧបសនយខចីបរេិភគ 

េ យសរបុ្របក់កមចី២ ៃនកិចចសនយទី១ និងទី២ ែដលមនចំនួនសរបុ ៤៥០មឺុនេយន
b. េពលបេងើតកិចសនយ a  គីកបននិយយថ ខនេធើស្រមប់ចងចេមើយb ក ច យ a ុប ្លួ ្វ ្រ ុ ្ល

iv. េពល្រពមេ្រព ងៃនⅲa េដើមេចទនិង គីកុបន្រពមេ្រព ងគន អំពីកលកំណត់សង គឺ ៃថងទី
២៨ កញញ  ២០១១

v. កលកំណត់សង គឺៃថងទី២៩ កញញ  ២០១១ បនមកដល់
vi. េនេដើមែខតុ  ២០១១  ចុងចេម្លើយបនបង្ហ ញឆនទៈផ្ដល់សចច នុមតិស្ដីពីកិចចសនយ ia, iia, 

iiia ចំេពះេដើមេចទ
III. ដូេចនះ េដើមេចទ ចទមទរចុងចេម្លើយសង្របក់កមចី៤៥០មឺុនេយន ជបឋម េ យែផ្អកេលើ

ឧបសនយខចីបរេិភគេ យមនសិទធិតំ ង និងជបនទ ប់បន ំ េ យែផ្អកេលើឧបសនយខចី
បរេិភគេ យករផ្ដល់សចច នុមតិចំេពះករតំ ងគម នសិទធិ

3. ករទទួល គ ល់ ឬមិនទទួល គ ល់នូវមូលេហតុ
ៃនករទមទរ

I សីពីមលេហតៃនករទមទរⅠ

10

I. ស្ដពមូលេហតុៃនករទមទរⅠ
i. ទទួល គ ល់អងគេហតុ ia, b    មិនទទួល គ ល់អងគេហតុ c
ii. ទទួល គ ល់អងគេហតុ iia, b   មិនទទួល គ ល់អងគេហតុ c
iii. ទទួល គ ល់អងគេហតុ iiia, b  មិនទទួល គ ល់អងគេហតុ c
iv. ទទួល គ ល់អងគេហតុⅳ

II. ស្ដីពីមូលេហតុៃនករទមទរⅡ
i. ទទល គ ល់អងគេហតនីមយៗៃនⅰួ គ គ ុ ួ
ii. ទទួល គ ល់អងគេហតុនីមួយៗៃន ⅱ
iii. ទទួល គ ល់អងគេហតុនីមួយៗៃន ⅲ
iv. ទទួល គ ល់អងគេហតុៃន ⅳ
v. មិនទទួល គ ល់អងគេហតុៃន ⅵ
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4. ករត ៉
A) ករត ៉មួយភគចំេពះករសងមួយភគ（ចំេពះមូលេហតុៃន

ករទមទរⅠនិងⅡ）
្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៤៣៣

ិ ់

11

កតព្វកិចច្រតូវរលត់េ យេហតុដូចខងេ្រកមេនះ ៖
ក.  ករសង .....
្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៤៣៤ កថខ័ណ្ឌ ទី១

 ករសង ចេធ្វើេឡើងេ យកូនបំណុលក៏បន េ យតតិយជនក៏បន។
្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៤៤០

កូនបំណុល្រតូវសង មខ្លឹម រៃនកតព្វកិចច និង មេគលករណ៍ៃនភពសុចរតិ 
និង ភពេ ម ះ្រតង់ ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៤៤១
មស់បំណលមិនមនករណីយកិចទទលករសងមយភគៃនកតពកិចេទ ។ ប៉ែនមច សបណុលមនមនករណយកចចទទួលករសងមួយភគៃនកតព្វកចចេទ ។ បុែន្ត 

កនុងករណីែដលមច ស់បំណុលបនទទួលេ យដឹងថជករសងមួយភគ ករសងេនះ
មនសុពលភព្រតឹមទំហំែដលបនសង។

i. អនកសង បនផ្ដល់ វកលិកចំេពះមច ស់បំណុល េទ មេគលគំនិតៃនកតព្វកិចច
ii. វកលិក i ្រតូវបនផ្ដល់ចំេពះសិទធិេលើបំណុលេនះ
iii. េនេពលសងៃន i  មច ស់បំណុលបនទទួលេ យដឹងថ ជករសងមួយភគ

4. ករត ៉
ំ ី ៉

12

B) សេងខបអំពីករត ៉
ករត ៉មួយភគចំេពះករសងមួយភគ（ចំេពះមូល
េហតុៃនករទមទរⅠនិងⅡ）

េនៃថងទី៣០ កញញ  ២០១១  គីកុបនបង់ឱយេដើម
េចទ ចំនួន ៥០មឺុនេយន ែដលជករអនុវត្តកតព្វ ួ ុ ុ ្ត ្វ
កិចចៃនមូលេហតុៃនករទមទរⅠនិងⅡ
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5. ករទទួល គ ល់ ឬមិនទទួល គ ល់ចំេពះ
ករត ៉

13

េដើមេចទបនទទួល គ ល់នូវករទទួល្របក់៥០មឺុនេយន 
េនៃថងេនះ  ែតមិនទទួល គ ល់នូវអងគេហតុេ្រកពីេនះ

6. ករត ៉ចំេពះករត ៉

7. ឧទហរណ៍សរេសរអំពីអងគេហតុ
8. ដយ្រកម (block diagram)

9. ចំណុចវ ិ ទ
A) សីពីកិចសនយនីមយៗរ ងេដើមេចទ និង គីក េតើមន

14

A) ស្ដពកចចសនយនមួយៗរ ងេដមេចទ នង គកុ  េតមន
ករផ្ដល់សិទធិតំ ងែដរឬេទ ? （មូលេហតុៃនករទម 
ទរ ជបឋម）

B) （ករណីែដលមិន ចបញជ ក់ភស្តុ ងៃនＡ）េនេដើមែខ
តុ  ឆន ំ២០១១  េតើចុងចេម្លើយបនបង្ហ ញឆនទៈផ្ដល់សចច
នមតិចំេពះសកមភពតំ ងគនសិទិរបស់ គីកែដរនុមតចេពះសកមមភពត ងគម នសទធរបស គកុែដរ
ឬេទ ? （មូលេហតុៃនករទមទរបនទ ប់បន ំ）

C) េតើករបង់៥០មឺុនេយន គឺជករអនុវត្តឧបសនយខចីបរេិភគ
ៃនេរឿងក្ដីេនះឬេទ ?（ករត ៉មួយភគ）


