
ការបែងបែកប្ែភេទភរឿងកតីទាក់ទងនឹងការែ ុះែញ្ជ ី

មូលដ្ឋា ននន “ខ្លឹមសារននសាលប្កមបែលភែើមភោទទាមទារ” 
និង “ភេែកតីេភប្មែែញ្ចែ់” ១

ការយិាល័យស្រាវស្រាវនីតិកម្មរមួ្ផ្នែកកិច្ចសហស្ររតិរតតកិារននតរាតិននស្រកសួងយុតតិធម៌្
ាស្រ្ាត ចារយច្ារ់ UCHIYAMA Jun
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【ប្ែភេទភរឿងកតីបែលប្រូវែង្ហា ញ】

១ ការទាម្ទារឲ្យផ្នេរការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ោយផ្នែកផ្លីកិច្ចសនយា

២ ការទាម្ទារឲ្យលុរការចុ្ុះរញ្ជ ី

៣ ការទាម្ទារឲ្យផ្រងផ្ច្កស្ររព្យសម្បតតិ(នច្លនវតថុ)តាម្រយៈ
ការផ្លងលុះ

៤ ការទាម្ទារឲ្យចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ោយផ្នែកផ្លីការផ្រងផ្ច្កម្ត៌ក

មូលដ្ឋា ន

ការអនុវត្ត
ជាក់ស្តតង

2



【ែំណ ែបែលប្រូវោែ់អារមមណ៍】

× ស្រាន់ផ្តច្ងចាាំការសរផ្សរររស់ឧទាហរណ៍
↓

ម្ិនអាច្ផ្ោុះស្រាយករណីសិកាដាំរូងផ្រ

○ យល់ផ្ៅផ្លីមូ្លផ្ហតុននការសរផ្សរររស់ឧទាហរណ៍
↓

ផ្ទាុះរីាករណីសិកាដាំរូងក៏អាច្ផ្ោុះស្រាយបានផ្ដរ
នឹងកាា យាាលស្រកម្ស្រតឹម្ស្រតូវសស្រារ់ការចុ្ុះរញ្ជ ី
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【ប្ែភេទភរឿងកតីបែលប្រូវែង្ហា ញ】

១ ការទាម្ទារឲ្យផ្នេរការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ោយផ្នែកផ្លីកិច្ចសនយា

២ ការទាម្ទារឲ្យលុរការចុ្ុះរញ្ជ ី

៣ការទាម្ទារឲ្យផ្រងផ្ច្កស្ររព្យសម្បតតិ(នច្លនវតថុ)
តាម្រយៈការផ្លងលុះ

៤ ការទាម្ទារឲ្យចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ោយផ្នែកផ្លីការផ្រងផ្ច្កម្ត៌ក
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【ករណីេកិាទី ១】

ការលក់ ទិញ
（ការល ែភោលភដ្ឋយសារការភាន់ប្ែឡ）ំ
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រីតាាំង សង្កា ត់រឹងផ្កងកង ១
រាជធានីភ្ែាំផ្ព្ញ

រាំហាំ ៦០០ម្២
នងៃចុ្ុះកិច្ចសនយា នងៃរ២ី៩ម្ករា២០១៣
តនម្ា ៦០មុ្៉ឺនដុល្លា រ

Ａ Ｂ

ការលក់រិញដី

6

ចុ្ុះរញ្ជ ី
កម្មសិរធិ

ករណីសិការី ១

ស្របាក់



Ａ Ｂ

ការលក់រិញដី
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ករណីសិការី ១

ផ្ោយារផ្តយល់ស្រច្ឡាំផ្ហតុផ្នុះខុ្ាំ
លុរផ្ចាលកិច្ចសនយា！

មិ្នសហការកែុងការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរផ្រ！



Ａ Ｂ

ការលក់រិញដី
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ករណីសិការី ១

វាមិ្នស្រតឹម្ស្រតូវផ្រ！
សូម្ចូ្លរមួ្សហការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរ！



Ａ Ｂ
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ករណីសិការី ១

ោក់ពាកយរណតឹ ង！
（ទាម្ទារឲ្យចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរ）



Ａ Ｂ
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ករណីសិការី ១

Ｂានែកឈ្ែុះ！



【ខ្លឹមសារននសាលប្កមបែលភែើមភោទទាមទារ
／ភេែកតីេភប្មែែញ្ចែ់】

រង្កា រឲ់្យចុ្ងច្ផ្ម្ាីយផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរកម្មសិរធិទាាំងមូ្ល
ផ្លីដីផ្ដលបានចុ្ុះផ្ៅកែុងឧរសម្ពន័ធកម្មវតថុផ្ៅឲ្យផ្ដីម្ផ្ចារ
ផ្ោយមូ្លផ្ហតុននការលករិ់ញចុ្ុះនងៃរី២៩ ផ្ខម្ករាឆ្ែ ាំ
២០១៣។
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១ “ចុ្ងច្ផ្ម្ាីយ”

២ “ផ្ៅឲ្យផ្ដីម្ផ្ចារ”

៣ “ដីផ្ដលបានចុ្ុះផ្ៅកែុងឧរសម្ព័នធកម្មវតថុ”

៤ “ផ្ោយមូ្លផ្ហតុននការលក់រិញចុ្ុះនងៃរី២៩ផ្ខម្ករាឆ្ែ ាំ២០១៣”

៥ “(រង្កា រ់)ឲ្យផ្ធវីនីតិវធិីចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរកម្មសិរធិទាាំងមូ្ល”

ស្ររសិនផ្រីផ្ធវីការវភិាគ・・・
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១ “ែ ងែភមលើយ”
〈មូ្លផ្ហតុ〉

ការចុ្ុះរញ្ជ ីស្រតូវផ្ធវីផ្ឡងីតាម្រយៈ“ផ្សច្កតីសផ្ស្រម្ច្រញ្ច រ់” 
(ម្.១៨៩កថា.១ច្ាំណុច្ច្ននក.ន.រ)
（ស្ររការ២កថា.២, ស្ររការ៤០ននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្នីតិវធីិរដឋរបផ្វណី) 

↓ ផ្ហតុផ្នុះ
ផ្ៅកែុង“ផ្សច្កតីសផ្ស្រម្ច្រញ្ច រ់” តុល្លការស្រតូវសរផ្សរនាំពី្“ខាឹម្ារស្រតឹម្ស្រតូវសស្រារ់ការ
ចុ្ុះរញ្ជ ី”។
ផ្ដីម្បាីមូ្លោឋ ន, ផ្ៅកែុង“ខាឹម្ារននាលស្រកម្ផ្ដលផ្ដីម្ផ្ចារទាម្ទារ” (ម្.៧៥
កថា.២ច្ាំណុច្ខននក.ន.រ) ភាគីក៏ស្រតូវសរផ្សរនាំពី្“ខាឹម្ារស្រតឹម្ស្រតូវសស្រារ់ការចុ្ុះ
រញ្ជ ី” ផ្ដរ

↓
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១ “ែ ងែភមលើយ”

↓

“ខាឹម្ារស្រតឹម្ស្រតូវសស្រារ់ការចុ្ុះរញ្ជ ី” សាំផ្ៅផ្ៅផ្លី
“ព័្ត៌ានសាំខាន់ផ្ៅផ្ព្លោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី”

↓

ច្ាំណុច្១នន“ព័្ត៌ានសាំខាន់ផ្ៅផ្ព្លោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” គ៉ឺ
“រុគាលានកាតព្វកិច្ចចុ្ុះរញ្ជ ី” (ស្ររការ២៦ននស្ររកាសននតរស្រកសួង
ទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)
↓ ដូផ្ច្ែុះ

ការសរផ្សរពាកយថា“ចុ្ងច្ផ្ម្ាីយ” ផ្ដលា“រុគាលានកាតព្វកិច្ចចុ្ុះរញ្ជ ី”
ានភាព្ចាាំបាច់្
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២. “ភៅឲ្យភែើមភោទ”

〈មូ្លផ្ហតុ១〉

ច្ាំណុច្១នន“ព័្ត៌ានសាំខាន់ផ្ៅផ្ព្លោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” គ៉ឺ
“រុគាលានសិរធិចុ្ុះរញ្ជ ី” (ស្ររការ២៦ននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រង
នឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)

↓ ដូផ្ច្ែុះ

ការសរផ្សរពាកយថា“ផ្ដីម្ផ្ចារ” ផ្ដលា“រុគាលានសិរធិចុ្ុះរញ្ជ ី” 
ានភាព្ចាាំបាច់្
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២. “ភៅឲ្យភែើមភោទ”
〈មូ្លផ្ហតុ២〉

រណតឹ ងទាករ់ងនឹងការចុ្ុះរញ្ជ ីគ៉ឺារណតឹ ងទាម្ទារ“ការរង្កា ញឆនេៈ” ផ្ដលាការ
រង្កា ញឆនេៈោកព់ាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ីពី្ភាគីាា ងផ្រៀតផ្ដលមិ្នស្រព្ម្ោកព់ាកយសុាំរមួ្។

↓ ផ្ហតុផ្នុះ
“ការរង្កា ញឆនេៈ” ស្រតូវរញ្ជជ កថ់ាផ្តីនែកណារង្កា ញឆនេៈ“ផ្ៅឲ្យនែកណា”

↓ ដូផ្ច្ែុះ
ការសរផ្សរពាកយថា“ផ្ៅឲ្យ” ានភាព្ចាាំបាច្់
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៣ “ែីបែលបានែ ុះភៅកន ងឧែេមព័នធកមមវរថ ”
〈មូ្លផ្ហតុ〉

ច្ាំណុច្១នន“ព័្ត៌ានសាំខាន់ផ្ៅផ្ព្លោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” គ៉ឺ
“នតតសញ្ជា ណនននច្លនវតថុ” (ស្ររការ២៦ននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រងនងឹស្រកម្រដឋរបផ្វណី)

↓ ឧទាហរណ៍
ករណីចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរកម្មសិរធិ
“រីតាាំងដី” “ផ្លខកាលដីឬផ្លខរ័ណណ” (ស្ររការ២៨ច្ាំណុច្ងននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រង
នឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)
※គួរផ្តរផ្ងាតីឧរសម្ព័នធកម្មវតថុផ្ដីម្បងី្កយយល់
↓ ដូផ្ច្ែុះ

ការសរផ្សរថា“ដីផ្ដលបានចុ្ុះផ្ៅកែុងឧរសម្ព័នធកម្មវតថុ” ផ្ដីម្បកីាំណត់នច្លនវតថុានភាព្ចាាំបាច់្
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ឧែេមព័នធកមមវរថ 

ឧទាហរណ៍ននឧែេមព័នធកមមវរថ (កមព ជា)
※ផ្យាងការសរផ្សរផ្ៅកែុងផ្សៀវផ្ៅចុ្ុះរញ្ជ ី

ផ្ ម្ ុះរាជធាន/ីផ្ខតត
ផ្ ម្ ុះស្រកុង/ស្រសុក/ខ័ណឌ
ផ្ ម្ ុះឃុាំ/សង្កា ត់
ផ្ ម្ ុះភូ្ម្ិ

(ផ្លខរ័ណណ)
ផ្លខកាលដី
ផ្ ម្ ុះកម្មសិរធិករ
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ឧែេមព័នធកមមវរថ 

ឧទាហរណ៍ននឧែេមព័នធកមមវរថ (ជែ  ន)

※ស្រសរតាម្ខេង់“នតតសញ្ជា ណដី” ននផ្សៀវផ្ៅចុ្ុះរញ្ជ ី

រីតាាំង Osakashi, Fukushimaku, Fukushima 1cyome 
ផ្លខកាលដី ផ្លខ១, ៦០
ផ្ាលរាំណងដី ដីលាំផ្ៅោឋ ន
ននេស្រកឡាដី ១២៣.៤៥ម្២



៤ “ភដ្ឋយមូលភហរ ននការលកទ់ិញែ ុះនងៃទី២៩ បខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៣”

〈មូ្លផ្ហតុ〉

ច្ាំណុច្១នន“ព័្ត៌ានសាំខាន់ផ្ៅផ្ព្លោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” គ៉ឺ
“មូ្លផ្ហតុននពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ីនិងកាលររផិ្ច្េរ”
(ស្ររការ២៦និង២៨ច្ាំណុច្ខននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្
រដឋរបផ្វណី)

↓ ផ្ហតុផ្នុះ
ការសរផ្សរថា“ផ្ោយមូ្លផ្ហតុននការលក់រិញនងៃរ២ី៩ ផ្ខម្ករាឆ្ែ ាំ
២០១៣” ផ្ដលាមូ្លផ្ហតុននការចុ្ុះរញ្ជ ីានភាព្ចាាំបាច់្
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៥ “(ែង្ហា ែ់)ឲ្យភ្វើនីរិវិ្ីែ ុះែញ្ជ ភីទេរកមមេទិធិទាងំមូល”

〈មូ្លផ្ហតុ១〉

ច្ាំណុច្១នន“ព័្ត៌ានសាំខាន់ផ្ៅផ្ព្លោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” គ៉ឺ
“ផ្ាលរាំណងននពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” (ស្ររការ២៦ននស្ររកាសននតរស្រកសួង
ទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)

↓ ផ្ហតុផ្នុះ
ការសរផ្សរថា“ចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរកម្មសិរធិទាាំងមូ្ល” ផ្ដលាផ្ាលរាំណងនន
ការចុ្ុះរញ្ជ ីានភាព្ចាាំបាច់្(ស្ររការ២៨ច្ាំណុច្ក ននស្ររកាសននតរ
ស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)
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៥ “(ែង្ហា ែ់)ភ្វើនីរិវិ្ីែ ុះែញ្ជ ភីទេរកមមេទិធិទាងំមូល”

〈មូ្លផ្ហតុ២〉

“ការចុ្ុះរញ្ជ ី” គ៉ឺាការសរផ្សរផ្ៅកែុងផ្សៀវផ្ៅចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ដលផ្ធវីផ្ឡងីផ្ោយម្ស្រ្នតីចុ្ុះ
រញ្ជ ីមិ្នផ្ម្នចុ្ងច្ផ្ម្ាីយផ្រ
（ស្ររការ៦ននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)
កិច្ចការផ្ដលចុ្ងច្ផ្ម្ាយីអាច្ផ្ធវីបានគ៉ឺ“ផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ី” ានន័យថាចុ្ងច្ផ្ម្ាីយ
អាច្ផ្ធវីបានស្រតឹម្ផ្តការោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ីរ ុផ្ណាណ ុះ
（ស្ររការ១០ននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)

↓ ផ្ហតុផ្នុះ

ស្រតូវសរផ្សរថារង្កា រ់ឲ្យ“ផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ី” មិ្នផ្ម្ន រង្កា រ់ឲ្យ“ចុ្ុះរញ្ជ ី” ផ្ ុះផ្រ
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៥ “(ែង្ហា ែ់)ភ្វើនីរិវិ្ីែ ុះែញ្ជ ភីទេរកមមេទិធិទាងំមូល”

〈មូ្លផ្ហតុ៣〉

ាផ្ាលការណ៍ការោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ីស្រតូវោក់រមួ្ាែ （ស្ររការ១០កថា.១ននស្ររកាស
ននតរស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)

↓ ករណីផ្លីកផ្លង

ករណីរុគាលានកាតព្វកិច្ចចុ្ុះរញ្ជ ីមិ្នស្រព្ម្សហការកែុងការោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី
ផ្ៅផ្ព្លាន“ដីកាសផ្ស្រម្ច្ឬាលស្រកម្/ាលដីកាាថ ព្រផ្ដលាលិខិតននុវតតរង្កា រ់
ឲ្យផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ី” រុគាលានសិរធិចុ្ុះរញ្ជ ីអាច្ោក់ពាកយសុាំផ្តាែ កឯ់ងបាន（កថា.២）
ឧទាហរណ៍៖ “ាលស្រកម្/ាលដីកាាថ ព្រ” ផ្ៅកែុងរណតឹ ងចុ្ុះរញ្ជ ី

↓
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៥ “(ែង្ហា ែ់)ភ្វើនីរិវិ្ីែ ុះែញ្ជ ភីទេរកមមេទិធិទាងំមូល”

↓ ម្យា ងផ្រៀត
ផ្នុះគ៉ឺា“ការរង្កា រ់ឲ្យផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ី” ផ្ហតុផ្នុះ
គ៉ឺាាលស្រកម្/ាលដីកា“រង្កា រ់ឲ្យនតល់តាវកាលិក”（ផ្សច្កតីព្នយល់នាំពី្ស្រកម្នីតិវធីិរដឋរ ្
រផ្វណីគនថី៣ផ្នែករី៣ផ្លខ១.១)

↓ ផ្ហតុផ្នុះ
គ៉ឺា“ាលស្រកម្/ាលដីការង្កា រ់ឲ្យនតល់តាវកាលិក”(ម្.៣៥០កថា.២ច្ាំណុច្កនន
ក.ន.រ)

↓ ដូផ្ច្ែុះ
ស្រតូវសរផ្សរថា“រង្កា រ់” ឲ្យផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ដលរង្កា ញថាាាលស្រកម្/ាលដីកា
រង្កា រ់ឲ្យនតល់តាវកាលិក
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សាំ.១ ផ្តីម្ិនានភាជ រ់ការស្ររកាសននុវតតរផ្ណាត ុះអាសនែផ្រ(ម្.១៩៦
ននក.ន.រ)?

ច្ាំ.១ ម្ិនអាច្ភាជ រ់ផ្រ

→ រណតឹ ងចុ្ុះរញ្ជ ីគ៉ឺារណតឹ ងទាម្ទារការរង្កា ញឆនេៈផ្ដលាការរង្កា ញឆនេៈ
កែុងការោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី
→ ផ្ព្លាលស្រកម្/ាលដីកាចូ្លាាថ ព្រផ្គសនមតថាបានរង្កា ញឆនេៈ

(ម្.៥២៩ក.ន.រ)

→ មុ្នផ្ព្លាលស្រកម្/ាលដីកាាថ ព្រការកាំណត់ថាបានរង្កា ញឆនេៈផ្ដលា
ការោក់ពាកយសុាំ“ារផ្ណាត ុះអាសនែ” មិ្នស្រតូវបានររលួាា ល់ផ្ៅកែុងរញ្ាតតចិ្ារ់ផ្រ

→មិ្នអាច្ភាជ រ់ការស្ររកាសននុវតតរផ្ណាត ុះអាសនែផ្ដលាការននុវតតរផ្ណាត ុះ
អាសនែបានផ្រ
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សាំ.២ ការសរផ្សរថា“A គ៉ឺាកម្មសិរធិករ” ស្រតឹម្ស្រតូវផ្រ?
ច្ាំ.២ ម្ិនស្រតឹម្ស្រតូវផ្រ
→ ផ្ៅកែុង“ខាឹម្ារននាលស្រកម្ផ្ដលផ្ដីម្ផ្ចារទាម្ទារ/ ផ្សច្កតីសផ្ស្រម្ច្

រញ្ចរ”់ ស្រតូវសរផ្សរនូវ“ខាឹម្ារស្រតឹម្ស្រតូវសស្រារ់ការចុ្ុះរញ្ជ ី”
→ការសរផ្សរថា“Ａ គ៉ឺាកម្មសិរធិករ” ពុ្ាំានការរង្កា រ់ឲ្យនតល់តាវកាលិកនវី

ផ្ឡយីផ្ហតុផ្នុះវាាាលស្រកម្/ាលដីការញ្ជជ ក់
→ាលស្រកម្/ាលដីការញ្ជជ ក់មិ្នអាច្ាលិខិតននុវតតបានផ្រ

(ម្.៣៥០ននក.ន.រមិ្នបានផ្រៀររារ់ាលស្រកម្/ាលដីការញ្ជជ កផ់្រ)
→ពាកយសុាំអាច្ោក់ផ្តាែ ក់ឯងបានកែុងករណីាន“លិខិតននុវតត” ផ្ដលរង្កា រ់

ឲ្យផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ីដូច្ាាលស្រកម្/ាលដីកាាថ ព្រឬដីកាសផ្ស្រម្ច្ាថ ព្រ
(ស្ររការ១០កថា.២ននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)
→ការសរផ្សរឃ្លា ផ្ៅកែុងសាំណួរមិ្នផ្ម្នាលិខិតននុវតតផ្រផ្ហយីមិ្នអាច្ចុ្ុះ

រញ្ជ ីបានផ្រផ្ហតុផ្នុះមិ្នស្រតឹម្ស្រតូវ
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សាំ.៣ ការសរផ្សរថា“រង្កា រ់ឲ្យម្ស្រ្នតីចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ធវកីារចុ្ុះរញ្ជ ី” ស្រតឹម្ស្រតូវ
ផ្ដរឬផ្រ?

ច្ាំ.៣ ម្ិនស្រតឹម្ស្រតូវ
→ ផ្ៅកែុង“ខាឹម្ារននាលស្រកម្ផ្ដលផ្ដីម្ផ្ចារទាម្ទារ/ ផ្សច្កតីសផ្ស្រម្ច្រញ្ច រ់” 

ស្រតូវសរផ្សរនូវ“ខាឹម្ារស្រតឹម្ស្រតូវសស្រារ់ការចុ្ុះរញ្ជ ី”
→ រណតឹ ងចុ្ុះរញ្ជ ីគ៉ឺារណតឹ ងទាម្ទារការរង្កា ញឆនេៈររស់រុគាលានកាតព្វកិច្ច

ចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ហយីស្រតូវចាត់រុកថាបានរង្កា ញឆនេៈតាម្រយៈាលស្រកម្/ាលដីកាាថ ព្រ
→ ម្ស្រ្នតីចុ្ុះរញ្ជ ីមិ្នផ្ម្នារុគាលផ្ដលានកាតព្វកិច្ចចុ្ុះរញ្ជ ីផ្រផ្ហយីក៏មិ្នផ្ម្ន

ានែករង្កា ញឆនេៈផ្ដរ
→ការសរផ្សរឃ្លា ផ្ៅកែុងសាំណួរមិ្នអាច្ាការចាត់រុកថាបានរង្កា ញឆនេៈផ្រ

ផ្ហយីក៏មិ្នអាច្ចុ្ុះរញ្ជ ីបានផ្ដរផ្ហតុផ្នុះមិ្នស្រតឹម្ស្រតូវ



【ប្ែភេទភរឿងកតីបែលប្រូវែង្ហា ញ】

១ ការទាម្ទារឲ្យផ្នេរការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ោយផ្នែកផ្លីកិច្ចសនយា

២ ការទាម្ទារឲ្យលុរការចុ្ុះរញ្ជ ី

៣ការទាម្ទារឲ្យផ្រងផ្ច្កស្ររព្យសម្បតត(ិនច្លនវតថុ)
តាម្រយៈការផ្លងលុះ

៤ ការទាម្ទារឲ្យចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ោយផ្នែកផ្លីការផ្រងផ្ច្កម្ត៌ក
28



【ករណីេកិាទី ២】

ការលក់ ទិញ
（ការល ែភោលភដ្ឋយសារការឆភបាក）
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រីតាាំង សង្កា ត់រឹងផ្កងកង ២
រាជធានីភ្ែាំផ្ព្ញ

រាំហាំ ៥០០ម្២
នងៃចុ្ុះកិច្ចសនយា នងៃរី២៩ម្ករា
២០១៣
តនម្ា ៥០មុ្៉ឺនដុល្លា រ

Ａ Ｂ

ការលក់រិញដី

30

ចុ្ុះរញ្ជ ី
កម្មសិរធិ

ករណីសិការី ២

ស្របាក់



Ａ Ｂ

ការលក់រិញដី
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ចុ្ុះរញ្ជ ី
កម្មសិរធិ

ស្របាក់
រង់ស្របាក់រចួ្ ចុ្ុះរញ្ជ ីរចួ្

ករណីសិការី ២



Ａ Ｂ

ការលក់រិញដី

32

ករណីសិការី ២

ខុ្ាំលុរផ្ចាលកិច្ចសនយាផ្ោយារាន
ការឆផ្បាក!

សូម្សហការកែុងការចុ្ុះរញ្ជ ីលុរ!

នងៃលុរផ្ចាលនងៃរី២ផ្ខម្ិ ឆ្ែ ាំ២០១៣



Ａ Ｂ

ការលក់រិញដី
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ករណីសិការី ២

មិ្នបានឆផ្បាកផ្រ!
មិ្នសហការកែុងការចុ្ុះរញ្ជ ីលុរផ្រ!



Ａ Ｂ

34

ករណីសិការី ២

រតឹង!
（ទាម្ទារឲ្យចុ្ុះរញ្ជ ីលុរ）



Ａ Ｂ

35

ករណីសិការី ២

Ａឈ្ែុះ！



រង្កា រឲ់្យចុ្ងច្ផ្ម្ាីយផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ីនាំពី្ការលុរការចុ្ុះរញ្ជ ីទាក់
រងនឹងការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរកម្មសិរធិផ្ដលានចុ្ុះផ្ៅកែុងឧរសម្ពន័ធចុ្ុះ
រញ្ជ ី ផ្លីដីផ្ដលានចុ្ុះផ្ៅកែុងឧរសម្ព័នធកម្មវតថុផ្ៅឲ្យផ្ដីម្ផ្ចារ
ផ្ោយមូ្លផ្ហតុននការលុរផ្ចាលការលករិ់ញផ្ៅនងៃរី២ ផ្ខមី្ 
ឆ្ែ ាំ២០១៣។

【ខ្លឹមសារននសាលប្កមបែលភែើមភោទទាមទារ／
ភេែកតីេភប្មែែញ្ចែ់】
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១ “ចុ្ងច្ផ្ម្ាីយ”
២ “ផ្ៅឲ្យផ្ដីម្ផ្ចារ”
៣ “ផ្លីដីផ្ដលានចុ្ុះផ្ៅកែុងឧរសម្ព័នធកម្មវតថុ”
៤ “ទាក់រងនឹងការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរកម្មសិរធិផ្ដលានចុ្ុះផ្ៅកែុង

ឧរសម្ព័នធចុ្ុះរញ្ជ ី”

៥ “ផ្ោយមូ្លផ្ហតុននការលុរផ្ចាលការលក់រិញផ្ៅនងៃរី២
ផ្ខម្ី ឆ្ែ ាំ២០១៣”

៦ “(រង្កា រ់)ឲ្យផ្ធវីនីតិវធិីចុ្ុះរញ្ជ ីនាំព្កីារលុរការចុ្ុះរញ្ជ ី”

ស្ររសិនផ្រីផ្ធវីការវភិាគ・・・
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១ “ចុ្ងច្ផ្ម្ាីយ”
២ “ផ្ៅឲ្យផ្ដីម្ផ្ចារ”
៣ “ផ្លីដីផ្ដលានចុ្ុះផ្ៅកែុងឧរសម្ពន័ធកម្មវតថុ”

※ស្ររការផ្យាង៖ស្ររការ២៨ច្ាំណុច្ង → ស្ររការ៣១
ច្ាំណុច្ឃននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី

↓
ដូច្ាែ នឹង【ករណីសិការី១】ទាាំងនស់
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៤ “ទាក់ទងនឹងការែ ុះែញ្ជ ភីទេរកមមេទិធិបែលមានែ ុះ
ភៅកន ងឧែេមព័នធែ ុះែញ្ជ ”ី

〈មូ្លផ្ហតុ〉

ផ្ដីម្បចុី្ុះរញ្ជ ីនាំព្ីការលុរការចុ្ុះរញ្ជ ីចាាំបាច់្ស្រតូវកាំណត់កម្មវតថុននការចុ្ុះ
រញ្ជ ីនាំព្ីការលុរការចុ្ុះរញ្ជ ី
※ការរផ្ងាីតឧរសម្ព័នធានលកាណៈង្កយយល់។
↓ ផ្ហតុផ្នុះ

ការសរផ្សរថា“ទាក់រងនឹងការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរកម្មសិរធិផ្ដលានចុ្ុះផ្ៅកែុង
ឧរសម្ព័នធចុ្ុះរញ្ជ ី” ផ្ដីម្បកីាំណត់ការចុ្ុះរញ្ជ ីានភាព្ចាាំបាច់្
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40

ឧែេមព័នធែ ុះែញ្ជ ី

ឧទាហរណ៍ននឧែេមព័នធែ ុះែញ្ជ ី (កមព ជា)
※ផ្នែកតាម្ការសរផ្សរផ្ៅកែុងផ្សៀវផ្ៅចុ្ុះរញ្ជ ី

ផ្ ម្ ុះម្នេីរសុរផិ្យាដី(ថាែ ក់ផ្ខតត)
មូ្លផ្ហតុននការចុ្ុះរញ្ជ ី
ច្ាំណុច្ផ្នេងផ្រៀតផ្ដលស្រតូវចុ្ុះរញ្ជ ី



41

ឧែេមព័នធែ ុះែញ្ជ ី

ឧទាហរណ៍ននឧែេមព័នធែ ុះែញ្ជ (ីជែ  ន)

※ស្រសរតាម្ខេង់“ច្ាំណុច្ទាក់រងនឹងកម្មសិរធិ” ននផ្សៀវផ្ៅចុ្ុះរញ្ជ ី

 យកោឋ នកិច្ចការនីតិកម្មរីស្រកុងOsaka ររលួនងៃរី៣ផ្ខកុម្ភៈ
ឆ្ែ ាំ២០១៥

ផ្នេរកម្មសិរធិផ្លខ១០០
មូ្លផ្ហតុ ការលក់រិញចុ្ុះនងៃ១០ផ្ខម្ករាឆ្ែ ាំ២០១៥
កម្មសិរធិករ Tokyoto, Chiyodaku, Kasumigaseki, 

1cyome, 1ban, 1gou
Houmu Ichirou



៥ “ភដ្ឋយមូលភហរ ននការល ែភោលការលក់ទិញ
ភៅនងៃទី ២ បខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១៣”

※មូ្លផ្ហតុននការចុ្ុះរញ្ជ ី៖ការលក់រិញ → ការលុរផ្ចាលការលក់រិញ
កាលររផិ្ច្េរ៖ នងៃរផ្ងាីតកិច្ចសនយា → នងៃលុរផ្ចាល
ស្ររការផ្យាង៖ស្ររការ២៨ច្ាំណុច្ខ → ស្ររការ៣១ច្ាំណុច្ខ

ននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី
↓

ដូច្【ករណីសិការី១】
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៦ “(ែង្ហា ែ់)ឲ្យភ្វើនីរិវិ្ីែ ុះែញ្ជអីពំីការល ែការែ ុះែញ្ជ ”ី
〈មូ្លផ្ហតុ〉

ច្ាំណុច្១នន“ព្ត័ា៌នសាំខានផ់្ៅផ្ព្លោកព់ាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” គ៉ឺ
“ផ្ាលរាំណងននការោកព់ាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” (ករណីសិការី១, ស្ររការ២៦, ស្ររការ
៣១ច្ាំណុច្កននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាករ់ងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)

↓ ផ្ហតុផ្នុះ
ការសរផ្សរថា“ការចុ្ុះរញ្ជ ីនាំពី្ការលុរការចុ្ុះរញ្ជ ី” ានភាព្ចាាំបាច្់

“នីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ី” → ដូច្【ករណីសិការី១】〈មូ្លផ្ហតុ២〉
“រង្កា រឲ់្យ” → ដូច្【ករណីសិការី១】〈មូ្លផ្ហតុ៣〉
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ផ្ម្ផ្រៀនរនតផ្ៅនងៃផ្សែក！
44



ការបែងបែកប្ែភេទភរឿងកតីទាក់ទងនឹងការែ ុះែញ្ជ ី

មូលដ្ឋា ននន “ខ្លឹមសារននសាលប្កមបែលភែើមភោទទាមទារ” 
និង “ភេែកតីេភប្មែែញ្ចែ់” ២

ការយិាល័យស្រាវជ្រជាវនីតិ្កមមរមួស្នែកកិច្ចតហជ្ររតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្នន
ជ្រកតួងយុត្តិធម៌

ាស្រ្ាត ចារយច្ារ់ UCHIYAMA Jyun
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【ប្ែភេទភរឿងកតីបែលប្រូវែង្ហា ញ】

១ ការទាម្ទារឲ្យផ្នេរការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ោយផ្នែកផ្លីកិច្ចសនយា

២ ការទាម្ទារឲ្យលុរការចុ្ុះរញ្ជ ី

៣ការទាម្ទារឲ្យផ្រងផ្ច្កស្ររព្យសម្បតត(ិនច្លនវតថុ)
តាម្រយៈការផ្លងលុះ

៤ ការទាម្ទារឲ្យចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ោយផ្នែកផ្លីការផ្រងផ្ច្កម្ត៌ក
46



【ករណីេកិាទី ៣】

ការបែងបែកប្ទពយេមបរតិ
(អែលនវរថ )
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រីតាាំង សង្កា ត់វតតភ្ែាំភ្ែាំផ្ព្ញ

លរធកម្មកែុងនាំឡុងផ្ព្ល
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍→ រមួ្
（ម្.៩៧៣ននក.រ）

Ａ Ｂ

ការផ្រងផ្ច្កដី

48

ចុ្ុះរញ្ជ ីកម្មសិរធិនវភិាគ
ររស់ AនិងB

ករណីសិការី ៣

ផ្លងលុះ



កាំណត់ថា・・・

ករណីភាគីបានស្រព្ម្ផ្ស្រព្ៀងាែ
ដី → Ｂ

ការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរច្ាំផ្ណកពី្Ａ ផ្ៅＢ៖ដូច្ផ្ាលការណ៍ោក់ពាកយសុាំ“រមួ្ាែ ”
（ ស្ររការ១០កថា.១ននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី）

↓ រ ុផ្នត
ផ្ោយារានការស្រព្ម្ផ្ស្រព្ៀងផ្ហតុផ្នុះពុ្ាំចាាំបាច្់ោក់ពាកយរណតឹ ងផ្ៅតុល្លការផ្រ
＝មិ្នផ្ម្នារញ្ជា ននការសរផ្សរ“ខាឹម្ារននាលស្រកម្ផ្ដលផ្ដីម្ផ្ចារទាម្ទារ/
ាលស្រកម្ចុ្ងផ្ស្រកាយ” ផ្ ុះផ្រ

នញ្ច ឹង，

ផ្តីករណីភាគីពុ្ាំបានស្រព្ម្ផ្ស្រព្ៀងាែ ផ្ៅាយា ងណា?
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Ａ Ｂ

ការផ្រងផ្ច្កដី

50

ករណីសិការី ៣

ស្របាក់សនេាំឲ្យផ្ៅនែក
ផ្ហតុផ្នុះស្ររគល់ដីម្ក!

សូម្សហការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរម្ក!



Ａ Ｂ

ការផ្រងផ្ច្កដី
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ករណីសិការី ៣

មិ្នអាច្ស្ររគល់ដីឲ្យផ្រ!
ផ្ហយីក៏មិ្នសហការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរច្ាំផ្ណកផ្ដរ!



Ａ Ｂ

52

ករណីសិការី ៣

រតឹង!
（ផ្លងលុះ）



Ａ Ｂ

53

ករណីសិការី ៣

Ｂឈ្ែុះ!



១.ផ្ធវីការផ្រងផ្ច្កស្ររព្យសម្បតតិរមួ្ររស់ភាគីទាាំង២ដូច្តផ្ៅ៖

(១) ផ្ធវីលរធកម្មដីខាងផ្លីឲ្យផ្ៅផ្ដីម្ផ្ចារ
២. រង្កា រ់ឲ្យចុ្ងច្ផ្ម្ាីយផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរកម្មសិរធិច្ាំផ្ណក
ទាាំងមូ្លផ្លីដីខាងផ្លីផ្ដលាកម្មសិរធនវភិាគពាក់កណាត ល
ររស់ចុ្ងផ្ចារផ្ៅឲ្យផ្ដីម្ផ្ចារផ្ោយមូ្លផ្ហតុការផ្រងផ្ច្ក
ស្ររព្យសម្បតតិ។

54

【ខ្លឹមសារននសាលប្កមបែលភែើមភោទទាមទារ
／ភេែកតីេភប្មែែញ្ចែ់】



១ “ដីផ្ដលានចុ្ុះកែុងឧរសម្ព័នធស្ររព្យសម្បតតិរមួ្”
២ “ផ្ធវីការផ្រងផ្ច្កដូច្ខាងផ្ស្រកាម្”

៣ “ផ្ដីម្ផ្ចារ”
៤ “ផ្ធវីលរធកម្មផ្លីដីខាងផ្លី”

55

ស្ររសិនផ្រីផ្ធវីការវភិាគ・・・



១ “ែីបែលមានែ ុះកន ងឧែេមព័នធប្ទពយេមបរតិរមួ”
※ឧរសម្ពន័ធកម្មវតថុ→ឧរសម្ពន័ធស្ររព្យសម្បតតិរមួ្

↓

ដូច្ 【ករណីសិការី១】
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ឧែេមព័នធកមមវរថ (ែី)

ឧទាហរណ៍ននឧែេមព័នធកមមវរថ (កមព ជា)
※ផ្យាងការសរផ្សរផ្ៅកែុងផ្សៀវផ្ៅចុ្ុះរញ្ជ ី

ផ្ ម្ ុះរាជធាន/ីផ្ខតត
ផ្ ម្ ុះស្រកុង/ស្រសុក/ខ័ណឌ
ផ្ ម្ ុះឃុាំ/សង្កា ត់
ផ្ ម្ ុះភូ្ម្ិ

(ផ្លខរ័ណណ)
ផ្លខកាលដី
ផ្ ម្ ុះកម្មសិរធិករ

ផ្ ម្ ុះផ្ដីម្ផ្ចារ កម្មសិរិធនវភិាគ១/២
ផ្ ម្ ុះចុ្ងច្ផ្ម្ាយី កម្មសិរិធនវភិាគ១/២



២ “ភ្វើការបែងបែកែូែខាងភប្កាម”

〈មូ្លផ្ហតុ〉
ស្ររព្យសម្បតតិផ្ដលរតីស្ររព្នធររលួបានកែុងនាំឡុងផ្ព្លអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍គ៉ឺាស្ររព្យរមួ្
(ម្.៩៧៣ននក.រ)

↓

តាម្រយៈការ“ននុវតតការផ្រងផ្ច្ក” ស្ររព្យសម្បតតិផ្ៅផ្ព្លផ្លងលុះ(ម្.៩៨០កថា.២ននក.រ)
រាំ ក់រាំនងសិរធនឹិងានការផ្លា ស់រតូរ
(ផ្ៅកែុងករណីសិកានឹងកាា យាកម្មសិរធិផ្តាែ ក់ឯងររស់ផ្ដីម្ផ្ចារ)

↓ ដូច្ផ្នុះ
ការសរផ្សរនាំពី្ការផ្លា ស់រតូរសិរធិតាម្រយៈការផ្រងផ្ច្កថា“ផ្ធវីការផ្រងផ្ច្កដូច្ខាងផ្ស្រកាម្” 
ានភាព្ចាាំបាច្់
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៣ “ភែើមភោទ”

〈មូ្លផ្ហតុ〉

ច្ាំណុច្១នន“ព្័តា៌នសាំខានផ់្ៅផ្ព្លោកព់ាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” គ៉ឺ
“នែកានសិរធិចុ្ុះរញ្ជ ី” (ករណីសិការី១, ស្ររការ២៦ននស្ររកាសននតរ

ស្រកសួងទាករ់ងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)

↓ ដូច្ផ្នុះ
ការសរផ្សរថា“ផ្ដីម្ផ្ចារ” ានភាព្ចាាំបាច្់
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60

៤ “ភ្វើលទធកមមភលើែីខាងភលើ”
〈មូ្លផ្ហតុ〉

តាម្រយៈការផ្រងផ្ច្កស្ររព្យសម្បតតិ(ម្.៩៨០ននក.រ) រាំ ក់រាំនងសិរធិនឹងានការ
ផ្លា ស់រតូរ(ដូច្ច្ាំណុច្២ខាងផ្លី)
កែុងផ្រឿងកតីផ្នុះរាំ ករ់ាំនងសិរធិរមួ្នឹងកាា យាកម្មសិរធិផ្តាែ កឯ់ងររស់B

↓ ាលរធនល
តាម្រយៈការោកព់ាកយសុាំរមួ្ាែ អាច្ផ្ធវីការផ្សែីសុាំចុ្ុះរញ្ជ ីពី្ផ្ ម្ ុះរមួ្ាែ ម្ក
ផ្ ម្ ុះររស់Bផ្តាែ កឯ់ងបាន(ផ្សច្កតីសផ្ស្រម្ច្រញ្ចរ២់)

↓ ដូច្ផ្នុះ
ការសរផ្សរថា“ផ្ធវីលរធកម្មផ្លីដីខាងផ្លី” ាមូ្លោឋ នកែុងការោកព់ាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី
ានភាព្ចាាំបាច្់



៥ “ែ ងែភមលើយ”
៦ “ភៅឲ្យភែើមភោទ”
៧     “កមមេទិធអវិភាគពាក់កណ្តត ល
រែេែ់ ងភោទភលើែីខាងភលើ”
៨ “ភដ្ឋយមូលភហរ ការបែងបែក
ប្ទពយេមបរត”ិ  
៩ “ែង្ហា ែ់ឲ្យែ ងែភមលើយភ្វើនីរិវិ្ី
ែ ុះែញ្ជ ភីទេរកមមេទិធិែំបណក
ទាងំមូល”
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ស្ររសិនផ្រីផ្ធវីការវភិាគ・・・



៥ “ែ ងែភមលើយ”
៦ “ភៅឲ្យភែើមភោទ”

↓

ដូច្ 【ករណីសិការី១】 ទាាំងនស់
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៧     “កមមេទិធអវិភាគពាក់កណ្តត លរែេែ់ ងភោទភលើែី
ខាងភលើ”

〈មូ្លផ្ហតុ〉

ការសរផ្សរថា“ផ្លីដីខាងផ្ល”ី ានភាព្ចាាំបាច្់ផ្ដីម្បកីាំណត់
នាំពី្នច្លនវតថុ
 ស្ររការផ្យាង៖ស្ររការ២៨ច្ាំណុច្ង → ស្ររការ២៩
ច្ាំណុច្ងននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី
ឧរសម្ព័នធកម្មវតថុ→ ឧរសម្ព័នធស្ររព្យសម្បតតិរមួ្(ដូច្រាំព្័រមុ្ន)

↓

ដូច្ 【ករណីសិការី១】ទាាំងនស់
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↓ រ ុផ្នតច្ាំផ្ពាុះកម្មសិរធនវភិាគ
ច្ាំណុច្១នន“ព្ត័ា៌នសាំខានផ់្ៅផ្ព្លោកព់ាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” 
គ៉ឺ“ផ្ៅផ្ព្លានកម្មសិរធករផ្លីសពី្២ ក់ស្រតូវសរផ្សរនាំពី្
ច្ាំផ្ណកនីម្យួៗ” (ស្ររការ២៦ននស្ររកាសននតរស្រកសួង
ទាករ់ងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)

↓ ដូច្ផ្នុះ
ការសរផ្សរថា“កម្មសិរធនវភិាគពាកក់ណាត លររស់ចុ្ងផ្ចារ”
កា៏នភាព្ចាាំបាច្ក់ែុងការកាំណតក់ម្មសិរធនវភិាគផ្ដរ

64

៧     “កមមេទិធអវិភាគពាក់កណ្តត លរែេែ់ ងភោទភលើែី
ខាងភលើ”



៨ “ភដ្ឋយមូលភហរ ការបែងបែកប្ទពយេមបរតិ”  
〈មូ្លផ្ហតុ〉
ផ្ៅកែុងមូ្លផ្ហតុននការចុ្ុះរញ្ជ ីននស្ររការ២៩ច្ាំណុច្ខននស្ររកាសននតរស្រកសួង
ទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណីផ្គមិ្នបានសរផ្សរច្ាស់នាំពី្ការផ្រងផ្ច្កស្ររព្យសម្បតតិផ្រ
រ ុផ្នតស្រតូវបានផ្គគិតថាស្រតូវនឹង”មូ្លផ្ហតុផ្ដលបានផ្ច្ងកែុងររោឋ នគតិយុតតិផ្នេង
ផ្រៀត”

↓

ច្ាំណុច្១នន“ព័្ត៌ានសាំខាន់ផ្ៅផ្ព្លោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” គ៉ឺ”មូ្លផ្ហតុននការោក់
ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ីនិងកាលររផិ្ច្េរ” ” (ករណីសិការី១, ស្ររការ២៦ននស្ររកាសននតរ
ស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)

↓ ដូច្ផ្នុះ
ការសរផ្សរថា“ផ្ោយមូ្លផ្ហតុការផ្រងផ្ច្កស្ររព្យសម្បតត”ិានភាព្ចាាំបាច្់
កាលររផិ្ច្េរ៖ាធម្មតាាម ន

65



66

៩ “(ែង្ហា ែ់)ឲ្យភ្វើនីរិវិ្ីែ ុះែញ្ជ ភីទេរកមមេទិធិែំបណកទាងំមូល”

※កម្មសិរធិ៖ស្ររព្នធ(ផ្នែកតាម្ាលស្រកម្)
ផ្ ម្ ុះចុ្ុះរញ្ជ ី៖កម្មសិរធនវភិាគររស់រតីនិងស្ររព្នធ

〈មូ្លផ្ហតុ〉
ច្ាំណុច្១នន“ព័្ត៌ានសាំខាន់ផ្ៅផ្ព្លោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” គ៉ឺ
“ផ្ាលរាំណងននពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី” (ស្ររការ២៦, ស្ររការ២៩ច្ាំណុច្ក ននស្ររកាសននតរ
ស្រកសួងទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)

↓ ផ្ហតុផ្នុះ
ការសរផ្សរថា“ចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរកម្មសិរធិច្ាំផ្ណកទាាំងមូ្ល” ផ្ដលាផ្ាលរាំណងននការចុ្ុះ
រញ្ជ ីានភាព្ចាាំបាច្់
“រង្កា រ”់ ដូច្【ករណីសិការី១】 〈មូ្លផ្ហតុ៣〉
“ឲ្យផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ី” ដូច្【ករណីសិការី១】〈មូ្លផ្ហតុ២〉



【ប្ែភេទភរឿងកតីបែលប្រូវែង្ហា ញ】

១ ការទាម្ទារឲ្យផ្នេរការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ោយផ្នែកផ្លីកិច្ចសនយា

២ ការទាម្ទារឲ្យលុរការចុ្ុះរញ្ជ ី

៣ការទាម្ទារឲ្យផ្រងផ្ច្កស្ររព្យសម្បតត(ិនច្លនវតថុ)
តាម្រយៈការផ្លងលុះ

៤ ការទាម្ទារឲ្យចុ្ុះរញ្ជ ីផ្ោយផ្នែកផ្លីការផ្រងផ្ច្កម្ត៌ក
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【ករណីេកិាទី ៤-១】

ការបែងបែកមរ៌ក
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Ａកូនស្ររុស Ｂកូនស្រសី

ម្ត៌កររស់ឪពុ្ក

ចុ្ុះរញ្ជ ីកម្មសិរធិ

ករណីសិកា៤－១
ដី១ ដី២

・ម្រណភាព្នងៃ៤ផ្ខផ្ម្ាឆ្ែ ាំ២០១៣
・ាម នម្តកាសន៍
・ាត យម្រណភាព្យូរផ្ហយី
・សនតតិជន២រូរ（Ａ，Ｂ）

លរធកម្មតាម្រយៈសនតតិកម្ម
→កម្មសិរធិនវភិាគ

(ម្.១១៤៨កថា.២ក.រ) 69

ចុ្ុះរញ្ជ ីកម្មសិរធិ



កាំណត់ថា・・・

ករណីភាគីបានស្រព្ម្ផ្ស្រព្ៀងាែ
ដី១ → Ａ

ដី២ → Ｂ

ការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរព្ផី្ ម្ ុះឪពុ្កផ្ៅＡ និងព្ីផ្ ម្ ុះឪពុ្កផ្ៅＢ ៖
ករណីទាាំងនស់ោក់ពាកយសុាំផ្តាែ ក់ឯង(ស្ររការ១០កថា.២ស្ររកាសននតរស្រកសួងទាក់រង

នឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី)
ានន័យថាច្ាំផ្ពាុះＢ，Ａ ម្ិនផ្ម្នារុគាលានកាតព្វកចិ្ចចុ្ុះរញ្ជ ីផ្រ
↓

ម្ិនចាាំបាច់្រតងឹផ្ៅតុល្លការផ្រ
＝ម្ិនផ្ម្នារញ្ជា ននការសរផ្សរ“ខាឹម្ារននាលស្រកម្ផ្ដលផ្ដីម្ផ្ចារទាម្ទារ／ផ្សច្កតី
សផ្ស្រម្ច្ចុ្ងផ្ស្រកាយ” ផ្រ

នញ្ច ឹង，
ផ្តីករណីភាគីពុ្ាំបានស្រព្ម្ផ្ស្រព្ៀងាែ ផ្ៅាយា ងណា? 70



Ａ Ｂ

ម្ត៌កឪពុ្កករណីសិកា៤-១

ដី១ ដី២

ខ្ុ ាំច្ង់បានដី១

ខ្ុ ាំក៏ច្ង់បានដី១ផ្ដរ
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ករណីសិកា៤-១

ោក់ពាកយសុាំ!
（ការផ្រងផ្ច្កម្ត៌ក）

Ａ Ｂ
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ករណីសិកា៤-១

ដី១ផ្រងផ្ច្កឲ្យＢ !

Ａ Ｂ



ផ្ធវីការផ្រងផ្ច្កដីផ្ដលានចុ្ុះកែុងឧរសម្ព័នធម្ត៌កដូច្ខាងផ្ស្រកាម្៖
(១) ផ្ដីម្ផ្ចារផ្ធវីលរធកម្មផ្លីដីខាងផ្លី។

74

【ខ្លឹមសារននសាលប្កមបែលភែើមភោទទាមទារ
／ភេែកតីេភប្មែែញ្ចែ់】

※ាលស្រកម្→ដីកាសផ្ស្រម្ច្

※សតីពី្មូ្លោឋ នននដីកាសផ្ស្រម្ច្
ម្.៣កថា.១ននច្ារ់សតីពី្នីតិវធីិផ្រឿងកតីរដឋរបផ្វណីមិ្នផ្ម្នរណតឹ ង
កែុងច្ាំផ្ណាម្ច្ាំណុច្ផ្ដលសថិតផ្ៅផ្ស្រកាម្សិរធិនាំណាច្ររស់តុល្លការផ្ោយផ្យាងតាម្រញ្ាតតិននស្រកម្រដឋរបផ្វណី，ច្ាំផ្ពាុះច្ាំណុច្ផ្ដលកាំណត់

កែុងផ្នែកនីម្យួៗននតារាងឧរសម្ព័នធតុល្លការស្រតូវសផ្ស្រម្ច្ផ្សច្កតីតាម្រញ្ាតតិននច្ារ់ផ្នុះ ផ្លីកផ្លងផ្តានរញ្ាតតិពិ្ផ្សសកែុងច្ារ់ផ្នេង។
កថា.២ ការសផ្ស្រម្ច្ផ្សច្កតីផ្ដលកាំណត់កែុងកថាខណឌ រី១ខាងផ្លីផ្នុះស្រតូវផ្ធវីផ្ឡងីផ្ោយដីកាសផ្ស្រម្ច្។
តារាងឧរសម្ព័នធផ្នែក៥ផ្លខ១៧ ការផ្រងផ្ច្កម្ត៌កផ្ោយផ្យាងតាម្រញ្ាតតិននកថា.រី១ម្.១២៧០(ការផ្រងផ្ច្កផ្ោយតុល្លការ)



១ “ដីផ្ដលានចុ្ុះកែុងឧរសម្ពន័ធម្តក៌”

២ “ផ្ធវីការផ្រងផ្ច្កដូច្ខាងផ្ស្រកាម្”

៣ “ផ្ដីម្ផ្ចារ”

៤ “ផ្ធវលីរធកម្មផ្លីដីខាងផ្ល”ី

75

ស្ររសិនផ្រីផ្ធវីការវភិាគ・・・



១ “ែីបែលមានែ ុះកន ងឧែេមពន័ធមរក៌”
※ឧរសម្ព័នធស្ររព្យសម្បតតរិមួ្→ឧរសម្ពន័ធម្ត៌ក

២ “ភ្វើការបែងបែកែូែខាងភប្កាម”
※ការផ្រងផ្ច្កស្ររព្យសម្បតតិ→ការផ្រងផ្ច្កម្ត៌ក

（ម្.១២៧០កថា.២ននក.រ)
៣ “ភែើមភោទ”

↓

ដូច្【ករណីសិកា៣】
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៤ “ភ វ្ើលទធកមមភលើែីខាងភលើ”

〈មូ្លផ្ហតុ〉
តាម្រយៈការផ្រងផ្ច្កម្ត៌ក(ម្.១២៧០ននក.រ) រាំ ក់រាំនងសិរធនឹិងានការផ្លា ស់រតូរ
កែុងករណីសិកាផ្នុះរាំ ក់រាំនងសិរធនិវភិាគកាា យផ្ៅាកម្មសិរធិររស់Ｂ ផ្តាែ ក់ឯង

↓ ាលរធនល
អាច្ោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ីពី្ផ្ ម្ ុះឪពុ្កផ្ៅＢ ផ្តាែ កឯ់ងបាន
 កែុងករណីផ្នុះការសរផ្សរមូ្លផ្ហតុននការោក់ពាកយសុាំគ៉ឺការផ្រងផ្ច្កម្តក៌” 

(ស្ររការ២៦, ស្ររការ២៨ច្ាំណុច្ខននស្ររកាសននតរស្រកសួងទាករ់ងនឹងស្រកម្រដឋ
របផ្វណី) 
↓ ដូច្ផ្នុះ

ាមូ្លោឋ នកែុងការោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ី
ការសរផ្សរថា“ផ្ធវីលរធកម្មផ្លីដីខាងផ្លី” ានភាព្ចាាំបាច្់
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សាំ. ដូច្ករណីការផ្រងផ្ច្កស្ររព្យសម្បតតផិ្ៅផ្ព្លផ្លងលុះផ្តីចាាំបាច្់ស្រតូវសរផ្សរថា
“រង្កា រ់ឲ្យផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរ” កែុងករណីការផ្រងផ្ច្កម្តក៌ផ្ដរឬផ្រ?

ច្ាំ. មិ្នចាាំបាច់្ផ្រ
→លរធកម្មសិរធិតាម្រយៈការផ្រងផ្ច្កម្ត៌កានអានុភាព្ស្ររតសិកម្មចារ់ព្ផី្ព្លចារ់ផ្នតមី្

សនតតិកម្ម(ម្.១២៧៣កថា.១ននក.រ) ផ្ហតុផ្នុះម្ិនផ្ម្នផ្ធវលីរធកម្មសិរធិព្សីហសនតតិជន
ផ្ ុះផ្រ(សហសនតតិជនម្ិនផ្ម្នារុគាលានកាតព្វកចិ្ចចុ្ុះរញ្ជ ីផ្រ)
→ ម្ិនចាាំបាច់្ទាម្ទារការរង្កា ញឆនេៈកែុងការោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ីររស់សហសនតតិជនផ្រ
អាច្ោក់ពាកយសុាំចុ្ុះរញ្ជ ីផ្តាែ ក់ឯងបាន(ស្ររការ១០កថា.២ ននស្ររកាសននតរស្រកសួង

ទាក់រងនងឹស្រកម្រដឋរបផ្វណី)
→ការសរផ្សរផ្ៅកែុងសាំណួរម្ិនចាាំបាច់្



【ករណីេកិា ៤-២】

អែច័យទាន
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Ｂស្ររព្នធ

ម្ត៌កររស់ឪពុ្ក

80

ករណីសិកា៤-២

Cមិ្តតភ្កតិ

ដី២ ដី៣

នច្ច័យទាន

・ម្រណភាព្នងៃរី៤ផ្ខផ្ម្ាឆ្ែ ាំ២០១៣
នច្ច័យទាន៖ ពាកយសុាំរមួ្

(ស្ររការ១០កថា.២ននស្ររកាសននតរស្រកសួង
ទាក់រងនឹងស្រកម្រដឋរបផ្វណី“ករណីនច្ច័យទាន
ស្រតូវននុវតតដូច្ច្ាំណុច្១ននស្ររការផ្នុះ”)

ចុ្ុះរញ្ជ ីកម្មសិរធិ ចុ្ុះរញ្ជ ីកម្មសិរធិ



Ｂ

ម្ត៌កររស់ឪពុ្ក
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ករណីសិកា៤-២

C

ដី២ ដី៣

នច្ច័យទាន

ច្ង់ឲ្យសហការកែុងការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរ!

ដីផ្នុះម្ិនស្ររគល់ឲ្យផ្រ！
ក៏ម្ិនសហការកែុងការចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរផ្ដរ！
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ករណីសិកា៤-២

រតឹង！
（ទាម្ទារឲ្យចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរ）

CＢ



Ｂ
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ករណីសិកា៤-២

Ｃឈ្ែះ！

C



រង្កា រឲ់្យចុ្ងច្ផ្ម្ាីយផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរកម្មសិរធិទាាំងមូ្ល
ផ្លីដីផ្ដលានចុ្ុះកែុងឧរសម្ព័នធកម្មវតថុផ្ៅឲ្យផ្ដីម្ផ្ចារ
ផ្ោយមូ្លផ្ហតុនច្ចយ័ទាននងៃរី ៤ ផ្ខផ្ម្ា ឆ្ែ ាំ២០១៣។

【ខ្លឹមសារននសាលប្កមបែលភែើមភោទទាមទារ
／ភេែកតីេភប្មែែញ្ចែ】់
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១ “ចុ្ងច្ផ្ម្ាីយ”

២ “ផ្ៅឲ្យផ្ដីម្ផ្ចារ”

៣ “ផ្លីដីផ្ដលានចុ្ុះកែុងឧរសម្ពន័ធកម្មវតថុ”

៤ “ផ្ោយមូ្លផ្ហតុនច្ចយ័ទាននងៃរី៤ផ្ខផ្ម្ាឆ្ែ ាំ២០១៣”

៥ “(រង្កា រ)់ឲ្យផ្ធវីនីតិវធីិចុ្ុះរញ្ជ ីផ្នេរកម្មសិរធិទាាំងមូ្ល”

ស្ររសិនផ្រីផ្ធវីការវភិាគ・・・
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១ “ែ ងែភមលើយ”
២ “ភៅឲ្យភែើមភោទ”
៣ “ភលើែីបែលមានែ ុះកន ងឧែេមព័នធកមមវរថ ”
៤ “ភដ្ឋយមូលភហរ អែច័យទាននងៃទី ៤ បខ្ភមសា ឆ្ន ២ំ០១៣”
※មូ្លផ្ហតុននការចុ្ុះរញ្ជ ី៖ការលក់រិញ → នច្ច័យទាន
កាលររផិ្ច្េរ៖ នងៃចុ្ុះកិច្ចសនយា → នងៃសនតតិកម្ម

៥ “(ែង្ហា ែ់)ឲ្យភ្វើនីរិវិ្ីែ ុះែញ្ជ ភីទេរកមមេទិធិទាងំមូល”
↓

ដូច្ 【ករណីសិការី១】ទាាំងនស់
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