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វិទយោសាន្រសាវ្រជាវចបោប់ទូេទៅ 
នាយកដានសហ្របតិបត្តការអន្តរជាតិ
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អ្វីេទៅ អង្គេហតុចំបងែដលជាធាតុផសំ ?

 ចបោប់សារធាតុ：្រកមរដ្ឋបបេវណី ជាេដើម
◦ មានែចងថា េបើសិនជាមានអង្គេហតុពិេសសណា
មួយ អានុភាពគតយិុត្តិនងឹេកើតមានេឡើង ដូចជា 
កំេណើត ឬការរលត់ៃនសិទ្ធិ ជាអាទិ៍។

 អង្គេហតុចំបងែដលជាធាតុផសំ：
◦ អង្គេហតុចាំបាច់េដើមបីបេង្កើតអានភាពគតយិុត្តិ
◦ េពលជំនុំជ្រមះ ្រតូវគិតជា្របចាំថា អ្វីេទៅអង្គេហតុចំ
បងែដលជាធាតុផសំ។
◦ ្រតូវគិតថា េតើភាគីណាមានការទទួលខុស្រតូវក្នុងការ
អះអាង និងប ក់ភស្តុតាងអពំអីង្គេហតុចំបងែដល
ជាធាតុផសំេនាះ េដើមបីេរៀបចំចំណុចវិវាទ។



ឧទាហរណ៍
ការអះអាងរបស់េដើមេចាទ
◦ េនៅៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆាំ2013 ខ្ញុំនិងចងុចេម្លើយបាន្រពម
េ្រពៀងអំពីកិច្ចសនយោឱយចុងចេម្លើយខ្ច្របាក់១មុនឺ
ដុលារ េដាយឱយសងេនៅមួយឆាំេ្រកាយ គឺៃថ្ងទី1 ែខមី
នា ឆាំ2014  េហើយបាន្របគល់្របាក់១មុឺនដលារ 
តាមកិច្ចសនយោេនាះេទៅឱយចុងចេម្លើយ។
◦ ក៏ប៉ុែន្ត េទាះជាកាលកំណត់សងបានកន្លងផតុេហើយ
ក៏េដាយ  ចុងចេម្លើយេចះែតនិយាយថា “សូមចា
បន្តិច!” េហើយមិន្រពមសងទាល់ែតេសាះ។ ដូេច្នះ ខ្ញុំ
សូមទាមទារឱយចុងចេម្លើយសង១មុនឹដលារេនាះ។



ឧទាហរណ៍
ការអះអាងរបស់ចុងចេម្លើយ
◦ ខ្ញុំទទួលសា្គល់ថា េនៅៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆាំ2013  ខ្ញុំពិត
ជាបានទទួល្របាក់១មុនឺដលារពីេដើមេចាទពិតែម
ន។ ក៏ប៉ុែន្ត ្របាក់េនះ គឺេដើមេចាទបានចងៃដខ្ញុ ំេពល
ខ្ញុំការ ដូេច្នះមិនចាបាច់សងេទ។
◦ ខ្ញុំមិនែដលនិយាយ្របាប់េដើមេចាទថា  “សូមចា
បន្តិច” ម្ដងណាេទ។



ឧទាហរណ៍
＜ចូរពិចារណាពីេចៅ្រកម និង េមធាវី＞
 េនៅក្នុងការជំនុំជ្រមះេនះ េតើចំណុចវិវាទមានេនៅ្រតងណា?
 េតើចំណុចវិវាទគ ឺ“េតើគឺជា្របាក់កម្ច ីឬក៏ជា្របាក់្របទាន
កម្ម?” ែមនឬេទ ?

 ប ចងុចេម្លើយនយាយថា “សមូចាំបន្តចិ” គឺជាចំណចុវិវាទ
ែដរឬេទ ?

 ក្នុងករណែីដលមនិមានភស្តុតាង្រគប់្រគាន ់េហើយមិនដឹង
ចបោស់ថា ជា្របាក់កម្ចី ឬ្របទានកម្មេទ  ្រតូវេធ្វើដូចេម្ដច
ែដរ ?



＜សូមេរៀបចំេមើលេឡើងវិញ＞

1. េគាលគំនិតៃនការទាមទារ គឺ？
2. កម្មវត្ថុៃនបណ្ដឹង គឺ？
3. មូលេហតុៃនការទាមទារ គឺ？
4. អត្ថន័យតាមផ្លូវចបោប់ៃនការអះអាងរបស់ចុង

ចេម្លើយ គឺ？
5. ចំណុចវិវាទគឺ？

ឧទាហរណ៍



１．េគាលគំនិតៃនការទាមទារ
 ការទាមទាររបស់េដើមេចាទ ្រតូវបានបងាញ
យាងងាយ្រសួលធម្មតា េនៅក្នុងេគាលគំនិតៃន
ការទាមទារ។

 ក្នុងករណីែដលេដើមេចាទឈ្នះេពញេលញ  
េគាលគំនិតៃនការទាមទារេនះនឹងសរេសរដូច
គាេនៅក្នុងេសចក្ដីសេ្រមចបញ្ចប់។

 េគាលគំនិតៃនការទាមទារក្នុងេរឿងក្ដីេនះគឺ 
“ចុងចេម្លើយ្រតូវបង់្របាក់១មុនឺដលារចំេពាះេដើម
េចាទ”។



＜សូមេរៀបចំេមើលេឡើងវិញ＞

1. េគាលគំនិតៃនការទាមទារ គឺ？
2. កម្មវត្ថុៃនបណ្ដឹង គឺ？
3. មូលេហតុៃនការទាមទារ គឺ？
4. អត្ថន័យតាមផ្លូវចបោប់ៃនការអះអាងរបស់ចុង

ចេម្លើយ គឺ？
5. ចំណុចវិវាទគឺ？

ឧទាហរណ៍



２．កម្មវត្ថៃុនបណ្ដឹង
អ្វីេទៅ កម្មវត្ថុៃនបណ្ដងឹ？
 សិទ្ធិែដលជាមូលដានៃនការទាមទាររបស់េដើមេចាទ
 កម្មវត្ថុៃនការជំនុជំ្រមះ
 េដើមេចាទជាអ្នកកណំតន់វូកម្មវត្ថុេនះ
 កម្មវត្ថុេនះចងតលាការ

្រកមនីតិវិធីរដ្ឋបបេវណី មា្រតា182 (ចំណុចែដល្រតូវេធ្វើការវិនិច្ឆ័យ
េដាយសាល្រកម)

1. តុលាការ្រតូវេចញសាល្រកមចំេពាះការទាមទារទាំងអស់ែដលភា
គីបានសុំ ។

2. តុលាការមិនអាចេចញសាល្រកមចំេពាះចំណុចណាែដលភាគី
មិនបានសុំេឡើយ ។



２．កម្មវត្ថៃុនបណ្ដឹង
• េដើមេចាទបានអះអាងថា េនះគឺជា្របាក់កម្ចី ដូេច្នះសូមសង។
• ការទាមទាររបសេ់ដើមេចាទ គឺ ？
• មូលដានតាមផ្លូវចបោប់ គឺ ？

្រកមរដ្ឋបបេវណី មា្រតា578 (និយមន័យៃនការខ្ចីបរិេភាគ)

ការខ្ចីបរិេភាគ សំេដៅេទៅេលើកិច្ចសនយោមួយ ែដលភាគីមា្ខង េហៅថាអ្នកឱយខ្ចី មានករណីយកិច្ច្របគល់
ការេ្របើ្របាស់េដាយេសរ ីនូវ្របាក់េសបៀងអាហារ ្រសូវ ឬ វត្ថុជំនួសេផសងេទៀត ក្នុងអំឡុងេពលែដលមាន
កំណត់ឱយេទៅភាគីមា្ខងេទៀត េហៅថាអ្នកខ្ចី េហើយេនៅេ្រកាយេពលែដលអំឡុងេពលេនាះបានកន្លងផុត 
អ្នកខ្ចីមានករណីយកិច្ចសងេទៅឱយអ្នកឱយខ្ចីវិញ នូវវត្ថុែដលមាន្របេភទ គុណភាព និង ចំនួន េស្មើគានឹង
វត្ថុែដលបានទទួលពីអ្នកឱយខ្ចីេនាះ ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី មា្រតា591 (ករណីយកិច្ច្រតូវសង្របាក់េដើម និង បង់ការ្របាក់របស់អ្នកខ្ចី)

(1) អ្នកខ្ចី មានករណីយកិច្ច្រតូវសងេទៅអ្នកឱយខ្ចី នូវវត្ថុែដលមាន្របេភទ គុណភាព និង ចំនួន េស្មើគានឹង
វត្ថុែដលបានទទួលការ្របគល់ េនៅៃថ្ងែដល្រតូវសង ។



２．កម្មវត្ថៃុនបណ្ដឹង
• ការទាមទាររបស់េដើមេចាទ គឺ ？
ទាមទារឱយសង្របាក់កម្ចី

• មូលដានតាមផ្លូវចបោប់ គឺ？
កិច្ចសនយោខ្ចបីរិេភាគ



２．កម្មវត្ថៃុនបណ្ដឹង
 កម្មវត្ថុៃនបណ្ដឹង：
◦ សិទ្ធិទាមទារឱយសង្របាក់កម្ចី េដាយែផ្អកេលើ
កិច្ចសនយោខ្ចីបរិេភាគ



＜សូមេរៀបចំេមើលេឡើងវិញ＞

1. េគាលគំនិតៃនការទាមទារ គឺ？
2. កម្មវត្ថុៃនបណ្ដឹង គឺ？
3. មូលេហតុៃនការទាមទារ គឺ？
4. អត្ថន័យតាមផ្លូវចបោប់ៃនការអះអាងរបស់ចុង

ចេម្លើយ គឺ？
5. ចំណុចវិវាទគឺ？

ឧទាហរណ៍



３．មូលេហតុៃនការទាមទារ
មូលេហតៃុនការទាមទារ គឺជា ？
 អង្គេហតុែដលចាបាច់យាងតិចបំផុត េដើមបីបេង្កើតសទិ្ធិែដលជាកម្មវត្ថៃុន

បណ្ដឹង (អង្គេហតុចំបង)

 ្រតូវពិចារណាេមើលមា្រតាែដលជាមលូដានៃនកំេណើតសទិ្ធិ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី មា្រតា578 (និយមន័យៃនការខ្ចីបរិេភាគ)

ការខ្ចីបរិេភាគ សំេដៅេទៅេលើកិច្ចសនយោមួយ ែដលភាគីមា្ខង េហៅថាអ្នកឱយខ្ចី មាន
ករណីយកិច្ច្របគល់ការេ្របើ្របាស់េដាយេសរី នូវ្របាក់េសបៀងអាហារ ្រសូវ ឬ វត្ថុជំនួសេផសង
េទៀត ក្នុងអំឡុងេពលែដលមានកំណត់ឱយេទៅភាគីមា្ខងេទៀត េហៅថាអ្នកខ្ចី េហើយេនៅេ្រកាយ
េពលែដលអំឡុងេពលេនាះបានកន្លងផុត អ្នកខ្ចីមានករណីយកិច្ចសងេទៅឱយអ្នកឱយខ្ចីវិញ នូវវត្ថុ
ែដលមាន្របេភទ គុណភាព និង ចំនួន េស្មើគានឹងវត្ថុែដលបានទទួលពីអ្នកឱយខ្ចីេនាះ ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី មា្រតា591 (ករណីយកិច្ច្រតូវសង្របាក់េដើម និង បង់ការ្របាក់របស់អ្នកខ្ចី)
(1) អ្នកខ្ចី មានករណីយកិច្ច្រតូវសងេទៅអ្នកឱយខ្ចី នូវវត្ថុែដលមាន្របេភទ គុណភាព និង 

ចំនួន េស្មើគានឹងវត្ថុែដលបានទទួលការ្របគល់ េនៅៃថ្ងែដល្រតូវសង ។



３．មូលេហតុៃនការទាមទារ
េដើមបីបេង្កើតសទិ្ធេិនះ ្រតូវមាន
A) ការបេង្កើតកិច្ចសនយោខ្ចីបរេិភាគ (មា្រតា578)

B) ការ្របគល្របាក់េដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោ (មា្រតា591)

C) កាលកំណត់សងបានមកដល ់(មា្រតា591)

្រកមរដ្ឋបបេវណី មា្រតា578 (និយមន័យៃនការខ្ចីបរិេភាគ)

ការខ្ចីបរិេភាគ សំេដៅេទៅេលើកិច្ចសនយោមួយ ែដលភាគីមា្ខង េហៅថាអ្នកឱយខ្ចី មាន
ករណីយកិច្ច្របគល់ការេ្របើ្របាស់េដាយេសរី នូវ្របាក់េសបៀងអាហារ ្រសូវ ឬ វត្ថុជំនួសេផសង
េទៀត ក្នុងអំឡុងេពលែដលមានកំណត់ឱយេទៅភាគីមា្ខងេទៀត េហៅថាអ្នកខ្ចី េហើយេនៅេ្រកាយ
េពលែដលអំឡុងេពលេនាះបានកន្លងផុត អ្នកខ្ចីមានករណីយកិច្ចសងេទៅឱយអ្នកឱយខ្ចីវិញ នូវវត្ថុ
ែដលមាន្របេភទ គុណភាព និង ចំនួន េស្មើគានឹងវត្ថុែដលបានទទួលពីអ្នកឱយខ្ចីេនាះ ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី មា្រតា591 (ករណីយកិច្ច្រតូវសង្របាក់េដើម និង បង់ការ្របាក់របស់អ្នកខ្ចី)
(1) អ្នកខ្ចី មានករណីយកិច្ច្រតូវសងេទៅអ្នកឱយខ្ចី នូវវត្ថុែដលមាន្របេភទ គុណភាព និង 

ចំនួន េស្មើគានឹងវត្ថុែដលបានទទួលការ្របគល់ េនៅៃថ្ងែដល្រតូវសង ។



３．មូលេហតុៃនការទាមទារ
េដើមបីបេង្កើតសទិ្ធេិនះ ្រតូវមាន
A) ការបេង្កើតកិច្ចសនយោខ្ចីបរេិភាគ (មា្រតា578)
 អ្នកឱយខ្ចី→អ្នកខ្ចី បានសនយោ្របគល់និងទទួល្របាក់
 អ្នកខ្ចី→អ្នកឱយខ្ចី បានសនយោសង
 បាន្រពមេ្រពៀងអំពីកាលកំណត់សង

B) ការ្របគល្របាក់េដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោ (មា្រតា591)

 បាន្របគល្របាក់
 េដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោ

C) កាលកំណត់សងបានមកដល ់(មា្រតា591)

្រកមរដ្ឋបបេវណី មា្រតា578 (និយមន័យៃនការខ្ចីបរិេភាគ)

ការខ្ចីបរិេភាគ សំេដៅេទៅេលើកិច្ចសនយោមួយ ែដលភាគីមា្ខង េហៅថាអ្នកឱយខ្ចី មាន
ករណីយកិច្ច្របគល់ការេ្របើ្របាស់េដាយេសរី នូវ្របាក់េសបៀងអាហារ ្រសូវ ឬ វត្ថុជំនួសេផសង
េទៀត ក្នុងអំឡុងេពលែដលមានកំណត់ឱយេទៅភាគីមា្ខងេទៀត េហៅថាអ្នកខ្ចី េហើយេនៅេ្រកាយ
េពលែដលអំឡុងេពលេនាះបានកន្លងផុត អ្នកខ្ចីមានករណីយកិច្ចសងេទៅឱយអ្នកឱយខ្ចីវិញ នូវវត្ថុ
ែដលមាន្របេភទ គុណភាព និង ចំនួន េស្មើគានឹងវត្ថុែដលបានទទួលពីអ្នកឱយខ្ចីេនាះ ។



３．មូលេហតុៃនការទាមទារ
មូលេហតុៃនការទាមទារ：
A) េដើមេចាទនិងចុងចេម្លើយបានេង្កើតកិច្ចសនយោខ្ចីបរិេភាគ
 មានការ្រពមេ្រពៀងអំពីទឹក្របាក់កម្ចី និង កាលកំណត់សង

B) បាន្របគល់្របាក់
C) ចំណុច B គឺែផ្អកេលើកិច្ចសនយោៃនចំណុច A
D) កាលកំណត់សងបានមកដល់

※ទាល់ែត្រសបនឹងល័ក្ខខ័ណទាងអស់េនះ េទើបសិទ្ធិេនះេកើតមានេឡើង។ េបើ
សិនជាខ្វះល័ក្ខខ័ណណាមួយក៏េដាយ ក៏្រតូវ្រចានេចាលនូវការទាមទារែដរ។
※េដើមេចាទ្រតូវេធ្វើការអះអាងទាងអស់េនះ។

→ការទទួលខុស្រតូវក្នុងការអះអាង
※េបើសិនជាមានវិវាទ  េដើមេចាទ្រតូវេធ្វើការប ក់ភស្តុតាង។

→ការទទួលខុស្រតូវក្នុងការប ក់ភស្តុតាង



３．មូលេហតុៃនការទាមទារ
មូលេហតុៃនការទាមទារ：
A) “េនៅៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆា2013 េដើមេចាទនិងចុង

ចេម្លើយបាន្រពមេ្រពៀងអំពីកិច្ចសនយោឱយចុង
ចេម្លើយខ្ចី្របាក់១មុឺនដុលារ េដាយឱយសងេនៅ
មួយឆាំេ្រកាយ គឺៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆា2014  ។”

B) “េដើមេចាទបាន្របគល់្របាក់១មុឺនដុលារ េនៅ
ៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆា2013 េទៅឱយចុងចេម្លើយ។”

C) “ការ្របគល់្របាក់ៃនB ្រតូវបានេធ្វើេឡើង
េដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោៃនA។”

D) “ៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆា2014 បានមកដល់។”



＜សូមេរៀបចំេមើលេឡើងវិញ＞

1. េគាលគំនិតៃនការទាមទារ គឺ？
2. កម្មវត្ថុៃនបណ្ដឹង គឺ？
3. មូលេហតុៃនការទាមទារ គឺ？
4. អត្ថន័យតាមផ្លូវចបោប់ៃនការអះអាងរបស់ចុង

ចេម្លើយ គឺ？
5. ចំណុចវិវាទគឺ？

ឧទាហរណ៍



４．ការអះអាងរបស់ចងុចេម្លើយ
 ការអះអាងរបស់ចុងចេម្លើយ
◦ ខ្ញុំទទួលសា្គល់ថា េនៅៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆាំ2013  ខ្ញុំពិត
ជាបានទទួល្របាក់១មុនឺដលារពីេដើមេចាទពិតែម
ន។ ក៏ប៉ុែន្ត ្របាក់េនះ គឺេដើមេចាទបានចងៃដខ្ញុ ំេពល
ខ្ញុំការ ដូេច្នះមិនចាបាច់សងេទ។

 ការទទួលសា្គល់ ឬមិនទទួលសា្គល់របស់ចុង
ចេម្លើយ ចំេពាះមូលេហតុៃនការទាមទារ គឺ ？



４． ការអះអាងរបស់ចងុចេម្លើយ
 ការទទួលសា្គល់ ឬមិនទទលួសា្គល់ចេំពាះមលូេហតៃុនការ
ទាមទារ

A) េដើមេចាទនិងចងុចេម្លើយបានបេង្កើតកិច្ចសនយោខ្ចីបរិេភាគ
→មិនទទលួសា្គល់

B) ការ្របគល់្របាក់
→ទទួលសា្គល់

C) ការ្របគល់្របាក់ៃនB គឺបានេធ្វើេឡើងេដាយែផ្អកេលើកចិ្ច
សនយោៃនA

→មិនទទលួសា្គល់
D) កាលកំណតស់ងបានមកដល់

→អង្គេហតជាកែ់ស្ដង

※AនិងC គឺជាចំណចុវិវាទ។ BនិងD មិនែមនជាចណំចុវិវាទេទ។



＜សូមេរៀបចំេមើលេឡើងវិញ＞

1. េគាលគំនិតៃនការទាមទារ គឺ？
2. កម្មវត្ថុៃនបណ្ដឹង គឺ？
3. មូលេហតុៃនការទាមទារ គឺ？
4. អត្ថន័យតាមផ្លូវចបោប់ៃនការអះអាងរបស់ចុង

ចេម្លើយ គឺ？
5. ចំណុចវិវាទគឺ？

ឧទាហរណ៍



５．ចំណុចវិវាទ
A) េតើបាន ឬមិនបានបេង្កើតកិច្ចសនយោខ្ចី

បរិេភាគ?
C) េតើការ្របគល់្របាក់១មុឺនដុលារ គឺជាការ

្របគល់េដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោខ្ចីបរិេភាគ
ែដរឬេទ ?

 ចំេពាះចំណុចវិវាទខាងេលើេនះ េដើមេចាទជា
អ្នកទទួលខុស្រតូវក្នុងការប ក់ភស្តុតាង។

 ចំេពាះចំណុចវិវាទទាងេនះ  តុលាការ្រតូវេធ្វើ
ការវិនិច្ឆ័យេដាយែផ្អកេលើភស្តុតាង។



５．ចំណុចវិវាទ
A) េតើបាន ឬមិនបានបេង្កើតកចិ្ចសនយោខ្ចបីរិេភាគ?
C) េតើការ្របគល់្របាក់១មុនឺដលារ គឺជាការ្របគល់េដាយ

ែផ្អកេលើកិច្ចសនយោខ្ចបីរិេភាគែដរឬេទ ?

 េតើចុងចេម្លើយបាននយាយថា “សូមចាំបន្តចិ” ែដរឬេទ ?
 េបើសិនជាអង្គេហតុេនះមានពិតែមន  អាចសន្និដានថា កិច្ចសនយោ

េនះ្រតូវបានបេង្កើតពិតែមន។
អង្គេហតុ្របេយាល（ “សូមចាំបន្តិច”）

↓

អង្គេហតុចំបង（អង្គេហតុៃនការបេង្កើតកិច្ចសនយោខ្ចីបរិេភាគ）



５．ចំណុចវិវាទ
A) េតើបាន ឬមិនបានបេង្កើតកចិ្ចសនយោខ្ចបីរិេភាគ?
C) េតើការ្របគល់្របាក់១មុនឺដលារ គឺជាការ្របគល់

េដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោខ្ចបីរិេភាគែដរឬេទ ?

ការអះអាងរបស់ចុងចេម្លើយែដលថា “ជា្របទាន
កម្ម” គឺជាអ្វី ?
 េនះគឺ្រគាន់ែតជាមូលេហតុៃនការ្របគល់្របាក់មិន

ែមនែផ្អកេលើកិច្ចសនយោខ្ចបីរិេភាគប៉ុេណា្ណះ។
 មិនទទលួសា្គល់នូវមូលេហតុៃនចំណុចវិវាទC
 មិនចាបាច់េធ្វើការវិនិច្ឆ័យថា េតើជាមាន្របទានកម្ម

ឬេទ េនាះេទ។



５．ចំណុចវិវាទ
A) េតើបាន ឬមិនបានបេង្កើតកចិ្ចសនយោខ្ចបីរិេភាគ?
C) េតើការ្របគល់្របាក់១មុនឺដលារ គឺជាការ្របគល់

េដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោខ្ចបីរិេភាគែដរឬេទ ?

 េបើសិនជាមិនដងឹថា េតើេនះគឺជាការឱយខ្ចី ឬជា
្របទានកម្ម តាមភស្តុតាងេទ ្រតូវេធ្វើេម្ដច ?
 េដើមេចាទ មានការទទួលខុស្រតូវក្នុងការប ក់ភស្តុតាងស្ដី

ពីការឱយខ្ចី។
 មូលេហតុៃនការទាមទារ A និង C មិនអាចប ក់េដាយភស្តុ

តាងបាន  ដូេច្នះ ្រតូវ្រចានេចាលនូវការទាមទារ។



ប្លុកដយោ្រកាម

×

មូលេហតុៃនការទាមទារ

○

A
Ｘ・Ｙ  បាន្រពមេ្រពៀងេនៅ 
2013.3.1 អំពីកិច្ចសនយោឱយចុង
ចេម្លើយខ្ចី្របាក់១មុឺនដុលារ េដាយ
ឱយសងេនៅ 2014.3.1

B Ｘ→Ｙ 2013.3.1 បាន្របគល់១
មុឺនដុលារ

C ការ្របគល់្របាក់ៃន B េធ្វើេឡើង
េដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោៃន A

ជាក់ែស្ដង2014.3.1 បានមកដល់D

×



ឧទាហរណ៍Ⅱ
 ការអះអាងរបស់េដើមេចាទ
◦ េនៅៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆាំ2013  ខ្ញុំបានឱយចុងចេម្លើយខ្ចី
្របាក់១មុឺនដុលារ េដាយកំណត់ឱយសងេនៅៃថ្ងទី 1 ែខ
មីនា ឆាំ2014។ ក៏ប៉ុែន្ត គាត់មិនសងទាល់ែតេសាះ 
េហតុេនះេហើយ ខ្ញុំទាមទារឱយចុងចេម្លើយសង្របាក់១
មុឺនដុលារេនាះ។

 ការអះអាងរបស់ចុងចេម្លើយ
◦ ខ្ញុំពិតជាបានខ្ច្របាក់១មុនឺដលារពីេដើមេចាទែមន  ែត
េនៅៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆាំ2014  ខ្ញុំបានសងរួចរាល់េហើ
យ។



ឧទាហរណ៍Ⅱ
＜សូមេរៀបចំេមើលេឡើងវិញ＞

1. េគាលគំនិតៃនការទាមទារ គឺ？
2. កម្មវត្ថុៃនបណ្ដឹង គឺ？
3. មូលេហតុៃនការទាមទារ គឺ？
4. អត្ថន័យតាមផ្លូវចបោប់ៃនការអះអាងរបស់ចុង

ចេម្លើយ គឺ？
5. ចំណុចវិវាទគឺ？



１．េគាលគំនិតៃនការទាមទារ
 “ចុងចេម្លើយ្រតូវបង់្របាក់១មុឺនដុលារ 
ចំេពាះេដើមេចាទ”



２．កម្មវត្ថៃុនបណ្ដឹង
សិទ្ធិទាមទារឱយសង្របាក់កម្ចីេដាយែផ្អក
េលើកិច្ចសនយោខ្ចីបរិេភាគ



３．មូលេហតុៃនការទាមទារ
A) េដើមេចាទនិងចុងចេម្លើយបានបេង្កើតកិច្ច

សនយោខ្ចីបរិេភាគ
B) ការ្របគល់្របាក់
C) B្រតូវបានេធ្វើេឡើងេដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោ

ៃនA

D) កាលកំណត់សងបានមកដល់



３．មូលេហតុៃនការទាមទារ
មូលេហតុៃនការទាមទារ：
A) “េនៅៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆា2013 េដើមេចាទនិងចុង

ចេម្លើយបាន្រពមេ្រពៀងអំពីកិច្ចសនយោឱយចុង
ចេម្លើយខ្ចី្របាក់១មុឺនដុលារ េដាយឱយសងេនៅ
មួយឆាំេ្រកាយ គឺៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆា2014  ។”

B) “េដើមេចាទបាន្របគល់្របាក់១មុឺនដុលារ េនៅ
ៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆា2013 េទៅឱយចុងចេម្លើយ។”

C) “ការ្របគល់្របាក់ៃនB ្រតូវបានេធ្វើេឡើង
េដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោៃនA។”

D) “ៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆា2014 បានមកដល់។”



４．ការអះអាងរបស់ចងុចេម្លើយ
 ការអះអាងរបស់ចុងចេម្លើយ
ខ្ញុំពិតជាបានខ្ចី្របាក់១មុឺនដុលារពីេដើមេចាទែមន  ែតេនៅៃថ្ងទី1 ែខ

មីនា ឆាំ2014  ខ្ញុំបានសងរួចរាល់េហើយ។

◦ មា្រតា 384 (ករណីយកិច្ចរបសក់ូនបំណុលក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច)
១-កូនបំណុល្រតូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបសខ់្លួន ឱយ្រសបេទៅតាមខ្លឹមសារៃនកិច្ច

សនយោ និង េគាលការណ៍ៃនភាពសចុរតិ និង ភាពេសាះ្រតង់ ។
២-ការអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិៃនកថាខណទី ១ ខាងេលើេនះ ្រតូវចាត់ទុកជាការ

សង ែដលនាឱំយកាតព្វកិច្ចរលត់ ។

◦ មា្រតា 433 (មូលេហតុៃនការរលត់កាតព្វកិច្ច)
កាតព្វកិច្ច្រតូវរលត់េដាយេហតុដូចខាងេ្រកាមេនះ  ៖
ក-ការសង ការទទាត់ ការេលើកែលង នវកម្ម ឬ ពយោកុលភាព ដូចបាន

កំណត់ ពីែផ្នកទី ១ (ការសង) ដល់ែផ្នកទី ៥ (ពយោកុលភាព) ៃនជំពូកទី 
៧ េនះ ។



４． ការអះអាងរបស់ចងុចេម្លើយ
េតើការទទួលសា្គល់ ឬមិនទទួលសា្គល់ចំេពាះមូលេហតុៃនការទាមទារ 
យាងណាែដរ ?
A) េដើមេចាទនិងចុងចេម្លើយបានបេង្កើតកិច្ចសនយោខ្ចីបរិេភាគ

→ទទួលសា្គល់
B) ការ្របគល់្របាក់

→ទទួលសា្គល់
C) ការ្របគល់្របាក់ៃនB គឺបានេធ្វើេឡើងេដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោៃនA

→ទទួលសា្គល់
D) កាលកំណត់សងបានមកដល់

→អង្គេហតុជាក់ែស្ដង

※ចុងចេម្លើយទទួលសា្គលន់ូវកេំណើតៃនសទិ្ធទាមទារឱយសង្របាក់កម្ចេីនាះ។



４．ការអះអាងរបស់ចងុចេម្លើយ
 ចុងចេម្លើយបានទទួលសា្គល់ថា កាតព្វកិច្ចេកើត
មានេឡើងពិតែមន  ែតបានអះអាងថា កាតព្វ
កិច្ចេនាះបានរលត់េដាយសារការសង។

 េទាះជាមានការទទួលសា្គល់នូវមូលេហតុៃន
ការទាមទារក៏េដាយ  ែតការអះអាងែដលអាច
បដិេសធសិទ្ធិ គឺជាការ “តវា”។

 េបើសិនជាមានវិវាទ  ចុងចេម្លើយ្រតូវេធ្វើការ
ប ក់ភស្តុតាង។



４．ការអះអាងរបស់ចងុចេម្លើយ
 េទាះជាមិនទទួលសា្គល់នូវមូលេហតុៃនការទាមទារ
ក៏េដាយ  ក៏េគអាចអះអាងអពំការតវា៉បានែដរ។
◦ Ex) “មិនបានខ្ច្របាកព់េីដើមេចាទេទ  ែតេទាះជាបានខ្ចីក៏
េដាយ  ក៏បានសងរួចរាល់េហើយែដរ”។

 ្របេភទៃនការតវា៉
◦ ការតវា៉រំលត់សិទ្ធ：ិការសង, អាជាយុកាល
◦ ការតវា៉អំពីឧបសគ័：ការបងាញឆន្ទៈមនិពតិ (មា្រតា353)

◦ ការតវា៉អំពីការរារាងំ：ការតវាឱ៉យអនុវត្ត្រពមគា (មា្រតា386)



４．ការអះអាងរបស់ចងុចេម្លើយ
 េតើអ្វីេទៅ អង្គេហតុចបំងែដលជាធាតផុសំៃនការ
សង ?

a. ការ្របគល់្របាក់
b. A គឺជាការអនុវត្តកាតព្វកចិ្ច េដាយែផ្អកេលើកចិ្ច

សនយោ

មា្រតា 384 (ករណីយកិច្ចរបស់កូនបំណុលក្នុងការអនុ
វត្តកាតព្វកិច្ច)

១-កូនបណំុល្រតូវអនុវត្តកាតព្វកចិ្ចរបស់ខ្លនួ ឱយ្រសបេទៅ
តាមខ្លឹមសារៃនកិច្ចសនយោ និង េគាលការណ៍ៃនភាព
សុចរិត និង ភាពេសាះ្រតង់ ។

២-ការអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិៃនកថាខណទី ១ ខាងេលើេនះ ្រតូវ
ចាត់ទុកជាការសង ែដលនាំឱយកាតព្វកិច្ចរលត់ ។



４．ការអះអាងរបស់ចងុចេម្លើយ
 ការតវារបស់ចុងចេម្លើយ：

“េនៅៃថ្ងទី1 ែខមីនា ឆាំ2014  ចុងចេម្លើយបានសង្របាក់
១មុឺនដលារ ែដលជាការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចេដាយែផ្អកេលើ
កិច្ចសនយោខ្ចបីរិេភាគៃនេរឿងក្ដីេនះ ចំេពាះេដើមេចាទ”។



４．ការអះអាងរបស់ចងុចេម្លើយ
 េតើការតវា៉ និង ការមិនទទួលសា្គល់  ខុសគាយាងណា ?

ការមិនទទួលសា្គល់：គឺជាការអះអាងថា មិនទទលួ
សា្គល់នូវអង្គេហតុែដលជាមូលេហតុៃនការទាមទារ
េទ ដូេច្នះសិទ្ធិរបស់េដើមេចាទកម៏និេកើតមានេឡើង
ែដរ

ការតវា៉：គឺជាការអះអាងថា េទាះជាមានការទទួល
សា្គល់នូវអង្គេហតុែដលជាមូលេហតុៃនការទាមទារ
ក៏េដាយ  ែតសិទ្ធិរបស់េដើមេចាទ្រតូវបានបដិេសធ
េដាយមូលេហតុគតិយុត្តិេផសង
 ចុងចេម្លើយមានការទទលួខុស្រតូវក្នុងការ
អះអាងនិងប ក់ភស្តុតាង។

※េបើសិនជាមិនបានេរៀបចំថា េតើអង្គេហតុែដលជាមូលេហតុៃនការ
ទាមទារមានអ្វីខ្លះេទ  នឹងមានការពិបាកក្នុងការែបងែចកឱយបាន
ចបោស់លាស់អំពីការមិនទទួលសា្គល់ និងការតវា៉ណាស់។



４．ការអះអាងរបស់ចងុចេម្លើយ
 េតើការតវា៉ និង ការមិនទទួលសា្គល ់ ខុសគាយាងណា ?

※្រតូវវនិិច្ឆយ័េទៅតាមវធិីែចងក្នុងបញ្ញត្តិចបោប់  េហើយ្រតូវពិចារណាេទៅ
តាមទសសនៈទទួលខុស្រតវូេស្មើភាពគាក្នុងការប ក់ភស្តតាង។

Ex) េនៅជប៉ុន ស្ដីពីការេធ្វើផ្ទុយនឹងេគាលការណ៍ៃនភាពសចុរតិនិងភាព
សច្ចៈ ភាគីមា្ខងេទៀតជាអ្នកេធ្វើការប ក់ភស្តតាង។

◦ មា្រតា 384 (ករណីយកិច្ចរបស់កូនបំណុលក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច)
១-កូនបំណុល្រតូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ឱយ្រសបេទៅតាមខ្លឹមសារៃនកិច្ចសនយោ និង 

េគាលការណ៍ៃនភាពសុចរិត និង ភាពេសាះ្រតង់ ។

Ex) េបើសិនជាមានការអះអាងអំពីការតំណាងេដាយគានសទិ្ធិ ចំេពាះ
ការទាមទារេដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោ េដាយអ្នកតំណាង  េដាយសារ
ែតមានការពិបាកក្នុងការប ក់ភស្តតាងថា ពុំមានសិទ្ធិតំណាង 
េហតុេនះេហើយ ករណីេនះមិនែមនជាការតវា៉េទ គឺជាការមិនទទួល
សា្គល់។



５．ចំណុចវិវាទ
 ការទទួលសា្គល់ ឬមិនទទលួសា្គល់របស់េដើមេចាទ 
ចំេពាះការតវា៉

a. ការ្របគល់្របាក់
→មិនទទលួសា្គល់

b. a គឺជាការអនុវត្តកាតព្វកចិ្ច េដាយែផ្អកេលើកិច្ចសនយោ
→មិនទទលួសា្គល់

 a, b គឺជាចំណុចវិវាទ។
 ចុងចេម្លើយមានការទទលួខុស្រតូវក្នុងការប ក់ភស្តុ
តាង។



５．ចំណុចវិវាទ
 cf) ការតវាមួយភាគ：
ចុងចេម្លើយបានអះអាងថា “ខ្ញុំបានសង4000
ដុលារ ែដលជាការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចមួយភាគ 
ចំេពាះេដើមេចាទ” េហើយេបើសិនជាការអះអាង
េនះ្រតូវបានទទួលសា្គល់
កាតព្វកិច្ចនងឹរលត់ក្នងុទហំំ 4000ដុលារ  ដូេច្នះ 
កាតព្វកិច្ចសងេនៅសល់ែត 6000ដុលារប៉ុេណា្ណះ។
េសចក្ដីសេ្រមចបញ្ចប់ “ចុងចេម្លើយ្រតូវបង់្របាក់ 

6000ដុលារ ចំេពាះេដើមេចាទ”។



ប្លុកដយោ្រកាម

○

មូលេហតុៃនការទាមទារ

ជាក់ែស្ដង

a
Ｙ→Ｘ 2014.3.1  
បាន្របគល ់១មុឺន
ដុលារ

b
a គឺជាការអនុវត្តកាតព្វ
កិច្ចៃនA

ការតវា៉ (ការសង)

×

○ ×

A
Ｘ・Ｙ  បាន្រពមេ្រពៀងេនៅ 
2013.3.1 អំពីកិច្ចសនយោឱយចុង
ចេម្លើយខ្ចី្របាក់១មុឺនដុលារ េដាយ
ឱយសងេនៅ 2014.3.1

B
Ｘ→Ｙ 2013.3.1 បាន្របគល ់
១មុឺនដុលារ

C
ការ្របគល្របាក់ៃនB េដាយែផ្អក
េលើកិច្ចសនយោៃន A ○

2014.3.1 បានមកដល់D


