
ការរក្សាការពាររដ្ឋប្បវេណី 
(ទ្រឹស្ដីរូវៅ)

ទ្ក្សសួ្ងយុត្តិធម៌ នាយក្សដ្ឋឋ នស្ហទ្ប្តិ្ប្ត្តិការ្នតរតតិ្
េរិាស្ថា នស្រស្ថេទ្តេរូវៅ្ំពីកិ្សច្ចការច្បាបប្ 
ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ Uchiyama  Jun
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វត្ើ  “ការរក្សាការពាររដ្ឋប្បវេណី” , តនីតិ្េធីិបប្ប្
ណាបដ្រ ?

វត្ើការជំនំុជទ្មះធមមតា  មិនទ្រប្ ទ្ាន  ឬយ៉ាង
ណាបដ្រ ?

ខំុ្សូ្មវ ល្ើយត្ប្នឹងច្មងល វនះ តប្នតប្ន់ាប្  !

តប្ឋម  សូ្មវមើលក្សរណីសិ្ក្សា ៣ ខាងវទ្កាមវនះ !

2



3

Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី១ 
(ទ្ាក្ស ក្សមចី)

1)ានឱ្យខចី
2)មិនទ្ពមស្ង

មានទ្រពយស្មបត្តិ
បត្មួយរត្ 

(ដី្)
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Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី១
ប្ដឹងវៅតុ្លាការ！
(ការទាមទារឱ្យស្ង

ទ្ាក្ស ក្សមចី)

តុ្លាការ
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Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី១
ឈ្នះក្សដី !

ដី្
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Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី១

ដី្

・វរានលក្ស វៅឱ្យត្តិ្យជនាត្ វៅវហើយ
・ទ្ាក្ស បដ្លានពីការលក្ស ដី្វនាះ  វរានយក្សវៅ
ចាយស្ទ្មាប្ ចិ្ញ្ច ឹមជីេតិ្្ស្ ាត្ វៅវហើយ

ានឈ្នះក្សដីវហើយ  បត្ .......
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Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី១

？？？
វត្ើ Ａ រប្បីវធវើយ៉ាងណាតការលអ ?

ចុ្ងប្ញ្ច ប្   សូ្មបីបត្មួយដុ្លាល រក៏្សវរ
មិនានស្ងបដ្រ  ......



8

Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី២(ភតិ្ស្នា)
1)ានជួលផ្់ះមួយខនងវៅឱ្យវរ
2)វរមិនប្ង ថ្លលឈ្នួលផ់្ះ
3)រលំាយភតិ្ស្នា
4)វរមិនទ្ប្រល ផ់្ះមក្សេញិ
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Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី២
ប្ដឹងវៅតុ្លាការ！

(ទាមទារឱ្យវរ ើវច្ញ វហើយ
ទ្ប្រល អាារមក្សេញិ)

តុ្លាការ
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Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី២
ឈ្នះក្សដី！



11

Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី២

・មុនវពល A ដ្ឋក្ស ពាក្សយប្ណដឹ ង  C ានចូ្លរស្ វៅក្សនុងផ់្ះវនាះ
វដ្ឋយាម នការ្នុញ្ញា ត្ វដ្ឋយ្ះអាងថា ាត្ ានជួលពី B

・មិនដឹ្ងត B វៅវៅឯណាវរ ាត្ ខលួនវហើយ

Ｃ

ានឈ្នះក្សដីវហើយ  បត្ .......
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Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី២

？？？
វត្ើ Ａ រប្បីវធវើយ៉ាងណាតការលអ ?

ចុ្ងប្ញ្ច ប្   ទ្ត្ូេប្ដឹង C ស្ថតលមី .........
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Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី៣(វទ្ាះថាន ក្ស ច្រាច្រ)

1) វទ្ាះថាន ក្ស ច្រាច្រ
2) A ចូ្លវរងវពរយ វហើយឈ្ប្ 
ស្ទ្មាក្សការងារ

3) ទ្រួស្ថរាត្ ខវះទ្ាក្ស ស្ទ្មាប្ 
ចិ្ញ្ច ឹមជីេតិ្

្នក្សវលមើរវជើង ្នក្សវប្ើក្សប្ររុ ៉ឺម៉ាក្សក្សង បី្
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Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី៣
ដ្ឋក្ស ពាក្សយប្ណដឹ ង(ទាមទារសំ្ណងថ្នការ
ខូច្ខាត្)
ក្សនុង្ំឡុងវពលវនះ  ទ្ាក្ស ស្ទ្មាប្ ចិ្ញ្ច ឹម
ជីេតិ្ ទ្ត្ូេវធវើយ៉ាងណា ........

・វដ្ឋយស្ថរបត្ចូ្លវរងវពរយ វហើយស្ទ្មាក្សការងារ  ាម ន
ទ្ាក្ស ចំ្ណូលវរ

・វដ្ើមបីរក្សទ្ាក្ស ចិ្ញ្ច ឹមជីេតិ្  ទ្តូ្េជំពាក្ស បំ្ណុលវរវទ្ច្ើន
・មានការពិាក្សនឹងប្នតវរឿងក្សដី
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Ａ Ｂ

ក្សរណីសិ្ក្សារី៣

？？？
វត្ើ Ａ រប្បីវធវើយ៉ាងណាតការលអ ?

ចុ្ងប្ញ្ច ប្   វៅបត្ាម នទ្ាក្ស ចិ្ញ្ច ឹម
ជីេតិ្ទ្ប្ចំាថ្លងដ្បដ្ល  .......
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វទាះតក្សនុងក្សរណីណាមួយក៏្សវដ្ឋយ A អាច្
“ វធវើការរក្សាការពារ” តការលអ !

...... ក៏្សប្៉ាុបនតមិនដឹ្ងវធវើយ៉ាងវមដច្វរ  មិន្ីចឹ្ង ?
ដូ្វច្នះ  សូ្មវមើលលំ្ិត្ស្ដីពីការរក្សាការពាររដ្ឋប្បវេណី។



មុខងារ

ការ្នុេត្តវដ្ឋយប្ងខំ (CCP រនាីរី៦)
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ប្ណដឹ ងរដ្ឋប្បវេណី (CCP ពីរនាីរី១～)

ការរក្សាការពាររដ្ឋប្បវេណី (CCP រនាីរី៧)

↓

↓

ការរក្សាការពាររដ្ឋប្បវេណី មានបច្ងក្សនុងទ្ក្សមនីតិ្េធីិរដ្ឋប្បវេណី។



លក្សខណៈពិវស្ស្
វៅក្សនុងវរឿងក្សដីធមមតា (ប្ណដឹ ង្ងគវស្ច្ក្សដី) ពីវពលដ្ឋក្ស ពាក្សយ
ប្ណដឹ ង រហូត្ដ្ល វពលស្ថលទ្ក្សមចូ្លស្ថា ពរ ទ្ត្ូេការវពល
វេលាវទ្ច្ើនណាស្ 

↓

ក្សនុង្ំឡុងវពលវនះ  វប្ើសិ្នតកូ្សនបំ្ណុលវផ្់រទ្រពយស្មបត្តិ
ាត្ វៅឱ្យត្តិ្យជនតាមរំវនើងចិ្ត្តវៅ វទាះតមាច ស្ បំ្ណុល
ឈ្នះក្សនុងវរឿងក្សដីវនះក៏្សវដ្ឋយ  អាច្មានក្សរណីមិនអាច្្នុេត្ត
វដ្ឋយប្ងខំាន

↓

វដ្ើមបីប្ងាា រកំុ្សឱ្យមានប្ញ្ញា បប្ប្វនះវក្សើត្មានវឡើង  “េធីិជួយ
ស្វគងាគ ះតប្វណាដ ះអាស្នន” រហូត្ដ្ល វពលានររួលស្ថល
ទ្ក្សមឈ្នះក្សដីក្សនុងវរឿង្ងគវស្ច្ក្សដី វហើយអាច្្នុេត្តាន ទ្ត្ូេាន
កំ្សណត្  ＝ ការរក្សាការពាររដ្ឋប្បវេណី

↓ 18



លក្សខណៈពិវស្ស្
↓ ដូ្វច្នះវហើយ

េធីិប្វណាដ ះអាស្នននិងប្ន់ាប្ ប្នសំ
・េធិានការស្វគងាគ ះ “តប្វណាដ ះអាស្នន” (សូ្មវមើល CCP 
មាទ្តា 531)
・ទ្ត្ូេមានប្ណដឹ ង្ងគវស្ច្ក្សដី (សូ្មវមើល CCP មាទ្តា 557)

េធីិប្ន់ាន 
・វប្ើមិន្នុេត្តឱ្យានវលឿន មុនវពលកូ្សនបំ្ណុលចាត្ បច្ង
ទ្រពយស្មបត្តិរប្ស្ វរវរ  ាម នន័យវរ (សូ្មវមើល CCP 
មាទ្តា 562 ក្សថាខណឌ រី 1 និងរី 2)
・អាច្មានក្សរណីបដ្លទ្ត្ូេ្នុេត្តស្ថង ត្ ៗ មិនឱ្យកូ្សនបំ្ណុល
ដឹ្ង វប្ើមិនដូ្វច្នះវរ  ាម នន័យវរ (សូ្មវមើល CCP មាទ្តា
562 ក្សថាខណឌ រី 3)
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វស្ច្ក្សដីពនយល ទ្ត្ួស្ៗ្ំពីនីតិ្េធីិ
នីតិ្េធីិថ្នការវច្ញដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារ (CCP មាទ្តា
540～)

ឧ) វធវើការេនិិច្ឆ័យថា វត្ើរួរររួលស្ថគ ល នូេការរបឹ្្ូស្ត
ប្វណាដ ះអាស្ននចំ្វពាះដី្រប្ស្ កូ្សនបំ្ណុលឬវរ។

វប្ើសិ្នតររួលស្ថគ ល   ទ្ត្ូេវច្ញដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារ។

↓ វប្ើសិ្នតានវច្ញដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារ ....
នីតិ្េធីិ្នុេត្តរក្សាការពារ (CCP មាទ្តា562～)

ឧ) ស្ដីពីដី្បដ្លទ្ត្ូេានររួលស្ថគ ល នូេការរបឹ្្ូស្ត
ប្វណាដ ះ អាស្នន  ទ្ត្ូេចុ្ះ្ំពីការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្ននវៅ
ក្សនុងវស្ៀេវៅវាលប្ញ្ជ ីដី្ធលី។
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នីតិ្េធីិថ្នការសំុ្ដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារ



ការដ្ឋក្ស ពាក្សយសំុ្

・តាមរយៈការដ្ឋក្ស ពាក្សយសំុ្ (CCP មាទ្តា 532 ក្សថាខណឌ រី 1)
・ទ្ត្ូេវធវើតលាយល័ក្សខណ៍្ក្សសរ (CCP មាទ្តា 534 ចំ្ណុច្ ក្ស)

22



ស្មត្ាកិ្សច្ច

23

ស្មត្ាកិ្សច្ចផ្ដដ ច្ មុខ(CCP មាទ្តា 533)
→បច្ងក្សនុង CCP មាទ្តា 540
・តុ្លាការបដ្លមានស្មត្ាកិ្សច្ចថ្នប្ណដឹ ង្ងគវស្ច្ក្សដី
(CCP មាទ្តា 7～)
ឬ

・ស្ថលាដំ្បូ្ងបដ្លមានស្មត្ាកិ្សច្ចវលើេត្ាុបដ្លទ្តូ្េ
របឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នន
ឬ

・ស្ថលាដំ្បូ្ងបដ្លមានស្មត្ាកិ្សច្ចវៅរីក្សបនលងបដ្ល
មានេត្ាុបដ្លតក្សមមេត្ាុថ្នេវិារ



ចំ្ណុច្បដ្លទ្តូ្េស្រវស្រក្សនុងពាក្សយសំុ្
(CCP មាទ្តា 541 ក្សថាខណឌ រី 1 ចំ្ណុច្ ក្ស)
1. វ ម្ ះ ឬ នាមក្សរណ៍ និង អាស្យដ្ឋឋ នរប្ស្ ភារី វហើយ

និង វ ម្ ះ និង អាស្យដ្ឋឋ នរប្ស្ ្នក្សតំ្ណាងបដ្លច្បាបប្ 
ានកំ្សណត្ 

2. ខលឹមស្ថរថ្នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារបដ្ល្នក្សដ្ឋក្ស ពាក្សយសំុ្
ទាមទារ

3. សិ្រធិ ឬ រំនាក្ស រំនងរតិ្យុត្តបដ្លនឹងទ្ត្ូេានរក្សាការពារ

4. ភាពចំាាច្ ថ្នការរក្សាការពារ

24



1．វ ម្ ះ អាស្យដ្ឋឋ នរប្ស្ ភារី តអារ៍
・វ ម្ ះ ឬ នាមក្សរណ៍ ＋អាស្យដ្ឋឋ នរប្ស្ ភារី
・វ ម្ ះ＋អាស្យដ្ឋឋ នរប្ស្ ្នក្សតំ្ណាងបដ្លច្បាបប្ 
ានកំ្សណត្ 

※ វប្ើសិ្នតមិនអាច្កំ្សណត្ តក្ស លាក្ស ានវរ  ទ្ត្ូេឱ្យបក្សត្ទ្មូេ
វប្ើសិ្នតមិនអាច្បក្សត្ទ្មេូវរ  ទ្ត្ូេវលើក្សពាក្សយសំុ្វចាល
(CCP មាទ្តា 539，មាទ្តា 78 ក្សថាខណឌ រី 1，រី 2)
※ រប្បីស្រវស្រ្ំពីវលខរូរស្ព ់និងព័ត៌្មានរប្ស្ ្នក្សតំ្ណាង
វដ្ឋយអាណត្តិបដ្រ។

25



2．ខលឹមស្ថរថ្នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារបដ្ល ន្ក្សដ្ឋក្ស 
ពាក្សយសំុ្ទាមទារ

ការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នន(CCP មាទ្តា 531ចំ្ណុច្ ក្ស)
・ការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នននូេ្ច្លនេត្ាុ
・ការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នននូេច្លនេត្ាុ
・ការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នននូេសិ្រធិវលើបំ្ណុល តវដ្ើម

ការចាត្ បច្ងតប្វណាត ះអាស្ននចំ្វពាះេត្ាុបដ្លតក្សមមេត្ាុថ្នេវិារ(មាទ្តា
ដ្បដ្ល ចំ្ណុច្ ខ)

・ការចាត្ បច្ងតប្វណាដ ះអាស្ននបដ្លហាមឃាត្ ការវផ្់រការកាន កាប្ 
・ការចាត្ បច្ងតប្វណាដ ះអាស្ននបដ្លហាមឃាត្ ការចាត្ បច្ងតវដ្ើម

ការចាត្ បច្ងតប្វណាត ះអាស្ននបដ្លកំ្សណត្ ឋានៈតប្វណាត ះអាស្នន 
(មាទ្តាដ្បដ្ល ចំ្ណុច្ រ)

・ការចាត្ បច្ងតប្វណាដ ះអាស្ននបដ្លប្ងាគ ប្ ឱ្យប្ង ទ្ាក្ស តប្វណាដ ះអាស្នន
・ការចាត្ បច្ងតប្វណាដ ះអាស្ននបដ្លហាមឃាត្ ការស្ថងស្ង តវដ្ើម 26



ការរក្សាការពារ
រដ្ឋប្បវេណី

ការរបឹ្្ូស្ត
ប្វណាដ ះអាស្នន

ការចាត្ បច្ងត
ប្វណាដ ះអាស្នន

ការចាត្ បច្ងត
ប្វណាដ ះអាស្នន
ចំ្វពាះេត្ាុបដ្លត
ក្សមមេត្ាុថ្នេវិារ

ការចាត្ បច្ងត
ប្វណាដ ះអាស្នន
បដ្លកំ្សណត្ ឋានៈ
តប្វណាដ ះអាស្នន

ការចាត្ បច្ងត
ប្វណាដ ះអាស្នន

បដ្លហាមឃាត្ ការ
វផ្់រការកាន កាប្ 

ការចាត្ បច្ងត
ប្វណាដ ះអាស្នន

បដ្លហាមឃាត្ ការ
ចាត្ បច្ង

្ច្លនេត្ាុ

ច្លនេត្ាុ

សិ្រធិវលើបំ្ណុល 
តវដ្ើម

※1 វៅក្សនុងតារាងវនះ មិនានស្រវស្រវរ  បត្វទ្ៅពីវនះ មានការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នននូេនាវាបដ្រ។

※1

【ទ្ប្វភរថ្នការចាត្ បច្ង
រក្សាការពារ】



2．ខលឹមស្ថរថ្នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារបដ្ល្នក្សដ្ឋក្ស 
ពាក្សយសំុ្ទាមទារ
【ការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នន】
ការចាត្ បច្ងបដ្លក្សទ្មិត្នូេការចាត្ បច្ង ទ្រពយស្មបត្តិរប្ស្ កូ្សន

បំ្ណុល វដ្ើមបីរក្សាការពារការ្នុេត្តវដ្ឋយប្ងខំ ចំ្វពាះសិ្រធិវលើ
បំ្ណុលបដ្លមានវាលបំ្ណងឱ្យស្ងតទ្ាក្ស (CCP មាទ្តា 531
ចំ្ណុច្ ក្ស)

↓

〈សិ្រធិវលើបំ្ណុលបដ្លទ្ត្ូេរក្សាការពារ〉 សិ្រធិវលើបំ្ណុលតទ្ាក្ស 
ឧ)សិ្រធិទាមទារឱ្យប្ង ថ្លល, សិ្រធិទាមទារឱ្យស្ងសំ្ណងថ្នការខូច្ខាត្  ត

វដ្ើម
〈អានុភាពថ្នការរក្សាការពារ〉 ការក្សទ្មិត្នូេការចាត្ បច្ងទ្រពយស្មបត្តិ
រប្ស្ កូ្សនបំ្ណុល

ឧ) ការក្សទ្មិត្នូេការលក្ស , ការក្សទ្មិត្នូេការប្វងាើត្ហីុប្៉ាូបត្ក្ស  តវដ្ើម
28



29

【ការចាត្ បច្ងតប្វណាត ះអាស្ននចំ្វពាះេត្ាុបដ្លតក្សមមេត្ាុថ្នេវិារ】
ការចាត្ បច្ងបដ្លរក្សារុក្សនូេស្ថា នភាពប្ច្ចុប្បនន ថ្នេត្ាុបដ្លតក្សមមេត្ាុថ្នេវិារ ក្សនុងក្សរណីបដ្លមានការារមភថា មាច ស្ បំ្ណុលនឹងមិនអាច្្នុេត្ត

សិ្រធិ ឬ នឹងមានការលំាក្សយ៉ាងខាល ំងក្សនុងការ្នុេត្តសិ្រធិ វដ្ឋយ ស្ថរ មាន
ការបទ្ប្ទ្បួ្លស្ថា នភាពប្ច្ចុប្បននថ្នេត្ាុវនាះ (CCP មាទ្តា 531 ចំ្ណុច្ ខ)

↓

〈សិ្រធិបដ្លទ្ត្ូេរក្សាការពារ〉 សិ្រធិវលើបំ្ណុលបដ្លមិនបមនតទ្ាក្ស 
ឧ)សិ្រធិទាមទារឱ្យចុ្ះប្ញ្ជ ីលុប្វចាលនូេការចុ្ះប្ញ្ជ ីវផ្់រក្សមមសិ្រធិដី្, 

សិ្រធិទាមទារឱ្យវរ ើ និងទ្ប្រល អាារ  តវដ្ើម
〈អានុភាពថ្នការរក្សាការពារ〉 ការក្សទ្មិត្នូេការចាត្ បច្ងេត្ាុបដ្លតក្សមម
េត្ាុថ្នេវិារ

ឧ) ការក្សទ្មិត្នូេការលក្ស ដី្, ការហាមឃាត្ ការវផ្់រការកាន កាប្ អាារ  តវដ្ើម

2．ខលឹមស្ថរថ្នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារបដ្ល្នក្សដ្ឋក្ស 
ពាក្សយសំុ្ទាមទារ



30

【ការចាត្ បច្ងតប្វណាត ះអាស្ននបដ្លកំ្សណត្ ឋានៈ
តប្វណាត ះអាស្នន】
ការចាត្ បច្ងបដ្លកំ្សណត្ ស្ថា នភាពតប្វណាត ះអាស្ននរហូត្ដ្ល 

ស្ថលទ្ក្សម ឬ ស្ថលដី្កាចូ្លតស្ថា ពរ ក្សនុងក្សរណីបដ្លមានភាព
ចំាាច្ វដ្ើមបីវជៀស្វាងការខូច្ខាត្ធងន ធងរ ឬ វទ្ាះថាន ក្ស ប្ន់ាន បដ្ល
នឹងវក្សើត្វឡើងដ្ល មាច ស្ បំ្ណុល ចំ្វពាះរំនាក្ស រំនងរតិ្យុត្តបដ្ល
មានេវិារ (CCP មាទ្តា 531 ចំ្ណុច្ រ)

↓

〈សិ្រធិបដ្លទ្ត្ូេរក្សាការពារ〉 ាម នការក្សទ្មិត្វរ
ឧ)សិ្រធិទាមទារសំ្ណងថ្នការខូច្ខាត្, សិ្រធិទាមទារឱ្យប្ញ្ឈប្ ការរារាងំ

វដ្ឋយបផ្អក្សវលើក្សមមសិ្រធិ  សិ្រធិទាមទារឱ្យទ្ប្រល ច្លនេត្ាុ  តវដ្ើម
〈អានុភាពថ្នការរក្សាការពារ〉 ាម នរទ្មង កំ្សណត្ ច្បាបស្ លាស្ វរ រ៉ឺ
សំ្បូ្របប្ប្

ឧ)ការប្ង ទ្ាក្ស តប្វណាដ ះអាស្នន, ការហាមឃាត្ ការស្ថងស្ង , ការ
ទ្ប្រល ច្លនេត្ាុ  តវដ្ើម

2．ខលឹមស្ថរថ្នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារបដ្ល្នក្សដ្ឋក្ស 
ពាក្សយសំុ្ទាមទារ



ប្ន់ាប្ មក្ស  វៅក្សនុងក្សរណីសិ្ក្សាទំាងបី្ខាងវលើវនះ 

ក្សនុងចំ្វណាម
ការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នន
ការចាត្ បច្ងតប្វណាត ះអាស្ននចំ្វពាះេត្ាុ បដ្លតក្សមម

េត្ាុ ថ្នេវិារ
ការចាត្ បច្ងតប្វណាត ះអាស្ននបដ្លកំ្សណត្ ឋានៈត

ប្វណាត ះអាស្នន
វត្ើទ្តូ្េយក្សនីតិ្េធីិណាមួយបដ្រ ?
សូ្មពិចារណាវដ្ឋយវមើលវៅវលើភាពខុស្ាន រប្ស្ វា។
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2．ខលឹមស្ថរថ្នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារបដ្ល្នក្សដ្ឋក្ស 
ពាក្សយសំុ្ទាមទារ



1)វមើលវៅវលើអានុភាពថ្នការរក្សាការពារ
វត្ើច្ង រក្សាស្ថា នភាពប្ច្ចុប្បននបមនវរ ?
វត្ើច្ង ប្ដូរស្ថា នភាពប្ច្ចុប្បននបមនវរ ?
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・ច្ង វធវើយ៉ាងណាកំុ្សឱ្យកូ្សនបំ្ណុលលក្ស ដី្តាមរំវនើងចិ្ត្តាត្ 
・ច្ង វធវើយ៉ាងណាកំុ្សឱ្យមានការវផ្រ់ការកាន កាប្ អាារវៅ្នក្សដ្ថ្រ
・ច្ង ានទ្ាក្ស ភាល មៗវដ្ើមបចិី្ញ្ច ឹមជីេតិ្

2．ខលឹមស្ថរថ្នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារបដ្ល្នក្សដ្ឋក្ស 
ពាក្សយសំុ្ទាមទារ
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2)វមើលវៅវលើខលឹមស្ថរថ្នសិ្រធិបដ្លទ្តូ្េរក្សាការពារ
សិ្រធិវលើបំ្ណុលតទ្ាក្ស  បមនវរ ?
សិ្រធិវលើបំ្ណុលបដ្លមិនបមនតទ្ាក្ស  បមនវរ?

・សិ្រធិទាមទារឱ្យស្ងទ្ាក្ស ក្សមចី
・សិ្រធិទាមទារឱ្យវរ ើ និងទ្ប្រល អាារ
・សិ្រធិទាមទារសំ្ណងថ្នការខូច្ខាត្

2．ខលឹមស្ថរថ្នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារបដ្ល្នក្សដ្ឋក្ស 
ពាក្សយសំុ្ទាមទារ



1)                                  
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YES

YES

NO

NO

ការចាត្ បច្ងត
ប្វណាដ ះអាស្នន
បដ្លកំ្សណត្ ឋានៈ
តប្វណាដ ះអាស្នន

ការចាត្ បច្ងត
ប្វណាត ះអាស្នន
ចំ្វពាះេត្ាុ បដ្លត
ក្សមមេត្ាុ ថ្នេវិារ

ការរបឹ្្ូស្ត
ប្វណាដ ះអាស្នន

ច្ង រក្សាស្ថា នភាពប្ច្ចុប្បនន ?

សិ្រធិវលើបំ្ណុលបដ្លទ្ត្ូេរក្សាការពារ រ៉ឺ
តសិ្រធិវលើបំ្ណុលតទ្ាក្ស  ?2)                                  

មានច្ក្សខុេស័ិ្យមួយវរៀត្ .....

2．ខលឹមស្ថរថ្នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារបដ្ល្នក្សដ្ឋក្ស 
ពាក្សយសំុ្ទាមទារ
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សូ្មយក្សក្សរណីសិ្ក្សាពីរី ១ ដ្ល  រី ៣ មក្សពិចារណាតមុនសិ្ន
【ក្សរណីសិ្ក្សារី១ (ទ្ាក្ស ក្សមចី)】
1)វត្ើច្ង រក្សាស្ថា នភាពប្ច្ចុប្បននឬវរ ?

Ａ ច្ង ឱ្យវរស្ងទ្ាក្ស ក្សមចី
→ Ｂ មានទ្រពយស្មបត្តិបត្មួយរត្  រ៉ឺ ដី្ (្ច្លនេត្ាុ) វហតុ្វនះវហើយ ចុ្ង

ប្ញ្ច ប្   ច្ង ឱ្យាត្ លក្ស ដី្វនាះ វហើយយក្សទ្ាក្ស វនាះមក្សស្ងបំ្ណុលខ្ុំ
→ច្ង វធវើយ៉ាងណាកំុ្សឱ្យាត្ លក្ស តាមរំវនើងចិ្ត្តរប្ស្ ាត្ 
→ច្ង រុក្សដី្វនាះដ្បដ្លដូ្ច្ស្ពវថ្លង
＝ច្ង រក្សាស្ថា នភាពប្ច្ចុប្បនន

2)សិ្រធិបដ្លទ្ត្ូេរក្សាការពារ រ៉ឺសិ្រធិវលើបំ្ណុលតទ្ាក្ស  ឬយ៉ាង
ណាបដ្រ ?

្វីបដ្ល A ច្ង រក្សាការពាររ៉ឺ សិ្រធិទាមទារឱ្យស្ងទ្ាក្ស ក្សមចី ＝ សិ្រធិ
វលើបំ្ណុលតទ្ាក្ស 
→ទ្ប្វភរថ្នការចាត្ បច្ងរក្សាការពារបដ្លទ្តូ្េវធវើរ៉ឺ “ ការរបឹ្្ូស្ត
ប្វណាដ ះ អាស្នន”

2．ខលឹមស្ថរថ្នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារបដ្ល្នក្សដ្ឋក្ស ពាក្សយ
សំុ្ទាមទារ



36

【ក្សរណីសិ្ក្សារី ២ (ភតិ្ស្នា)】
1)វត្ើច្ង រក្សាស្ថា នភាពប្ច្ចុប្បននឬវរ ?A ច្ង ឱ្យវរវរ ើវហើយទ្ប្រល ផ្ះ់មក្សេញិ
→វប្ើសិ្នតត្តិ្យជនចាប្ វផ្ដើមកាន កាប្ ផ្់ះតាមរំវនើងចិ្ត្តវរវៅ  វដ្ើមបីវដ្ញ

ត្តិ្យជនវនាះវច្ញ  ទ្ត្ូេដ្ឋក្ស ពាក្សយប្ណដឹ ងមួយវផ្សងវរៀត្  ដូ្វច្នះមានការលំាក្ស
ណាស្ 
→ច្ង វធវើយ៉ាងណាកំុ្សឱ្យមានការប្ដូរ្នក្សកាន កាប្ វៅត្តិ្យជន
→ច្ង រុក្សឱ្យ B វៅបត្ត្នក្សកាន កាប្ ដ្បដ្ល
＝ច្ង រក្សាស្ថា នភាពប្ច្ចុប្បនន

2)សិ្រធិបដ្លទ្ត្ូេរក្សាការពារ រ៉ឺសិ្រធិវលើបំ្ណុលតទ្ាក្ស  ឬយ៉ាង
ណាបដ្រ ?

A ច្ង រក្សាការពារសិ្រធិទាមទារឱ្យវរ ើ និងទ្ប្រល អាារមក្សេញិ ＝ មិនបមនត
សិ្រធិវលើបំ្ណុលតទ្ាក្ស វរ

→ទ្ប្វភរថ្នការចាត្ បច្ងរក្សាការពារបដ្លទ្ត្េូវធវើរ៉ឺ “ការចាត្ បច្ងតប្វណាដ ះ
អាស្ននចំ្វពាះេត្ាុបដ្លតក្សមមេត្ាុថ្នេវិារ”

2．ខលឹមស្ថរថ្នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារបដ្ល្នក្សដ្ឋក្ស 
ពាក្សយសំុ្ទាមទារ
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【ក្សរណីសិ្ក្សារី ៣ (វទ្ាះថាន ក្ស ច្រាច្រ)】
1) វត្ើច្ង រក្សាស្ថា នភាពប្ច្ចុប្បននឬវរ ?

A ច្ង ានទ្ាក្ស ស្ទ្មាប្ ចិ្ញ្ច ឹមជីេតិ្ាត្ ភាល មៗ
→ាត្ ច្ង ដ្ឋក្ស ប្ណដឹ ងទាមទារសំ្ណងថ្នការខូច្ខាត្ពី B បត្វៅវពល

បដ្លាត្ ចំារទ្មំាានររួលលរធផ្ល ាត្ មិនអាច្ចិ្ញ្ច ឹមជីេតិ្ាត្ ាន
→ាត្ ច្ង ទាមទារឱ្យវរប្ង សំ្ណងថ្នការខូច្ខាត្បដ្លនឹងអាច្

ររួលនា្នារត្ មួយភារតមុនសិ្ន
＝ ច្ង ប្ដូរស្ថា នភាពប្ច្ចុប្បនន

→ ទ្ប្វភរថ្នការចាត្ បច្ងរក្សាការពារបដ្លទ្ត្ូេវធវើរ៉ឺ “ការចាត្ បច្ងត
ប្វណាដ ះអាស្ននបដ្លកំ្សណត្ ឋានៈតប្វណាដ ះអាស្នន”

2．ខលឹមស្ថរថ្នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារបដ្ល្នក្សដ្ឋក្ស 
ពាក្សយសំុ្ទាមទារ



3．សិ្រធិឬរំនាក្ស រំនងរតិ្យុត្តិបដ្លនឹងទ្ត្ូេានរក្សា
ការពារ

ស្រវស្រលំ្ិត្្ំពីសិ្រធិបដ្លទ្ត្ូេរក្សាការពារ (CCP មាទ្តា 541
ក្សថាខណឌ រី 2)

↓

សិ្រធិបដ្លនឹងទ្ត្ូេានរក្សាការពារ រ៉ឺដូ្ច្ាន នឹង “ការទាមទារ” ថ្ន
ក្សរណីដ្ឋក្ស ពាក្សយប្ណដឹ ងថ្ន្ងគវស្ច្ក្សដី

↓

វដ្ើមបីស្រវស្រលំ្ិត្្ំពី “ការទាមទារ” ទ្ត្ូេស្រវស្រលំ្ិត្្ំពី
្ងគវហតុ្បដ្លតមូលវហតុ្ថ្នការទាមទារ
្ងគវហតុ្សំ្ខាន ៗ បដ្លពាក្ស ព័នធ

(CCP មាទ្តា 75 ក្សថាខណឌ រី 3)
↓ 38

【ដំ្ណាក្ស កាលថ្នការ្ះអាង】



↓ ដូ្វច្នះវហើយ
ខលឹមស្ថរបដ្លទ្ត្ូេស្រវស្រ ភារវទ្ច្ើនរ៉ឺដូ្ច្ាន នឹងពាក្សយប្ណដឹ ង
ប្៉ាុបនត  ចំ្វពាះការ្ះអាងនិងការត្វា៉ាបដ្លអាច្រិត្រុក្សថា កូ្សន
បំ្ណុលច្បាបស្ តនឹងវលើក្សវឡើងវៅក្សនុងប្ណដឹ ង្ងគវស្ច្ក្សដី  ក៏្ស
ទ្ត្ូេស្រវស្រ្ំពី  

ការត្ប្វៅនឹងការត្វា៉ា
ការ្ះអាង្ំពីការត្វា៉ាត្ប្

វដ្ើមបីឱ្យតុ្លាការវច្ញដី្កាស្វទ្មច្ស្មស្រស្ប្ទាន វពលវេលា
ឧ)ទ្ាន បត្វមើលមួយវភលត្វៅ រិត្ថា ្ំឡុងវពលថ្នអាត្យុកាលថ្ន
ការរលំត្ សិ្រធិបដ្លទាមទារានក្សនលងផុ្ត្វហើយ (ការត្វា៉ា)
→អាត្យុកាលទ្តូ្េានផ្ដអ ក្សវដ្ឋយស្ថរការប្ង មួយភារ (ការ
ត្វា៉ាត្ប្)
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3．សិ្រធិឬរំនាក្ស រំនងរតិ្យុត្តិបដ្លនឹងទ្ត្ូេានរក្សា
ការពារ



ស្ដីពីសិ្រធិបដ្លទ្ត្ូេរក្សាការពារ  ទ្ាន បត្វធវើវស្ច្ក្សដីប្ញ្ញជ ក្ស 
ដំ្បូ្ងតការទ្រប្ ទ្ាន (CCP មាទ្តា 541 ក្សថាខណឌ រី 3)

↓

វស្ច្ក្សដីប្ញ្ញជ ក្ស ដំ្បូ្ង រ៉ឺទ្ត្ូេវធវើវឡើងវដ្ឋយភស្តុតាងបដ្លអាច្
ពិនិត្យភាល មៗាន (CCP មាទ្តា 131)

○ ឯក្សស្ថរបដ្លានយក្សមក្សតាមខលួន (លិខិត្ថ្នកិ្សច្ច
ស្នា, ឯក្សស្ថរច្មលងបដ្លមានវស្ច្ក្សដីប្ញ្ញជ ក្ស ថ្ន
វស្ៀេវៅវាលប្ញ្ជ ីដី្ធលី តវដ្ើម)

× ្វីបដ្លទ្ត្ូេការវពលវេលា វដ្ើមបីវធវើនីតិ្េធីិ
(ការទ្ប្រល កិ្សច្ចការស្រស្ថេទ្តេ, ដី្កាប្ងាគ ប្ ឱ្យផ្ដល ឯក្ស
ស្ថរ  តវដ្ើម)
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【ដំ្ណាក្ស កាលថ្នការប្ញ្ញជ ក្ស ភស្តុតាង】

3．សិ្រធិឬរំនាក្ស រំនងរតិ្យុត្តិបដ្លនឹងទ្ត្ូេានរក្សា
ការពារ



ក្សទ្មិត្ថ្នការប្ញ្ញជ ក្ស ភស្តុតាងទាប្ណាស្ 

តវាលការណ៍：ចំាាច្   “ការប្ញ្ញជ ក្ស ”
※ “ការប្ញ្ញជ ក្ស ” រ៉ឺតស្ថា នភាពបដ្លវៅទ្ក្សមមានជំវនឿតក្ស 

ច្បាបស្ 

↓ ប្៉ាុបនត  វៅក្សនុងនីតិ្េធីិបដ្លទ្ត្ូេចាត្ បច្ងប្ន់ាន   តាមផ្លូេច្បាបប្   មានការវលើក្សបលង

ក្សរណីវលើក្សបលង： “វស្ច្ក្សដីប្ញ្ញជ ក្ស ដំ្បូ្ង” តការទ្រប្ ទ្ាន 
※ “វស្ច្ក្សដីប្ញ្ញជ ក្ស ដំ្បូ្ង”：ស្ថា នភាពបដ្លវៅទ្ក្សមានររួល

នូេជំវនឿរុក្សចិ្ត្តថា ទ្ប្បហលតពិត្ (ការប្ញ្ញជ ក្ស ទ្ត្ួស្ៗ)
× ការប្ញ្ញជ ក្ស វលើក្សដំ្បូ្ង 41

《ឯក្សស្ថរវយង》
ការប្ញ្ញជ ក្ស  (ភស្តុតាង) មាទ្តា ១០៧ និង
វស្ច្ក្សដីប្ញ្ញជ ក្ស ដំ្បូ្ង មាទ្តា ៥៤១ ក្សថាខណឌ រី ៣



វៅក្សនុងការរក្សាការពាររដ្ឋប្បវេណី  ស្ដីពី .....
សិ្រធិឬរំនាក្ស រំនងរតិ្យុត្តបដ្លនឹងទ្ត្ូេានរក្សា

ការពារ
ភាពចំាាច្ ថ្នការរក្សាការពារ

(CCP មាទ្តា 541 ក្សថាខណឌ រី 3) បច្ងថា ទ្ាន បត្វធវើ 
“វស្ច្ក្សដីប្ញ្ញជ ក្ស ដំ្បូ្ង” តការទ្រប្ ទ្ាន ។
※វទ្ៅពីវនះ  ទ្ត្ូេបត្វធវើការ “ប្ញ្ញជ ក្ស ”។

42

0％ 100％

វស្ច្ក្សដីប្ញ្ញជ ក្ស 
ដំ្បូ្ង ការប្ញ្ញជ ក្ស 

《ឯក្សស្ថរវយង》
ការប្ញ្ញជ ក្ស  (ភស្តុតាង) មាទ្តា ១០៧ និង
វស្ច្ក្សដីប្ញ្ញជ ក្ស ដំ្បូ្ង មាទ្តា ៥៤១ ក្សថាខណឌ រី ៣



4．ភាពចំាាច្ ថ្នការរក្សាការពារ
ភាពចំាាច្ ថ្នការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នន
“ក្សរណីបដ្លមានការារមភថា ការ្នុេត្តវដ្ឋយប្ងខំនឹងមិនអាច្វធវើ
ាន ឬ នឹងមានការលំាក្សយ៉ាងខាល ំងក្សនុងការ្នុេត្តវដ្ឋយប្ងខំ”
(CCP មាទ្តា 545 ក្សថាខណឌ រី 1)

ភាពចំាាច្ ថ្នការចាត្ បច្ងតប្វណាដ ះអាស្ននចំ្វពាះេត្ាុ
បដ្លតក្សមមេត្ាុថ្នេវិារ
“ក្សរណីបដ្លមានការារមភថា មាច ស្ បំ្ណុលនឹងមិនអាច្្នុេត្តសិ្រធិ 
ឬ នឹងមានការលំាក្សយ៉ាងខាល ំងក្សនុងការ្នុេត្តសិ្រធិ វដ្ឋយ ស្ថរ មាន
ការបទ្ប្ទ្បួ្លស្ថា នភាពប្ច្ចុប្បននថ្នេត្ាុវនាះ”
(CCP មាទ្តា 531 ចំ្ណុច្ ខ，មាទ្តា 548 ក្សថាខណឌ រី 1)
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ភាពចំាាច្ ថ្នការចាត្ បច្ងតប្វណាដ ះអាស្នន បដ្ល
កំ្សណត្ ឋានៈតប្វណាដ ះអាស្នន
“ក្សរណីបដ្លមានភាពចំាាច្ វដ្ើមបីវជៀស្វាងការខូច្ខាត្ធងន ធងរ ឬ 
វទ្ាះថាន ក្ស ប្ន់ាន បដ្លនឹងវក្សើត្វឡើងដ្ល មាច ស្ បំ្ណុល”
(CCP មាទ្តា 531 ចំ្ណុច្ រ，មាទ្តា 548 ក្សថាខណឌ រី 2)
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↓

វៅក្សនុងពាក្សយសំុ្  វប្ើសិ្នតស្រវស្រវដ្ឋយបឡក្សពីាន ្ំពីចំ្ណុច្ខាង
វទ្កាមវនះ នឹងស្រស្ួលយល 

្ងគវហតុ្លំ្ិត្បដ្លប្ងាា ញ្ំពីភាពចំាាច្ ថ្នការរក្សាការពារ
តលរធផ្ល  វរអាច្វាយត្ថ្មលថា មានភាពចំាាច្ រក្សាការពារ

4．ភាពចំាាច្ ថ្នការរក្សាការពារ
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ឯក្សស្ថរបដ្លទ្តូ្េភាជ ប្ ក្សនុងពាក្សយសំុ្ (ឧទាហរណ៍)
【ឯក្សស្ថរស្ទ្មាប្ វស្ច្ក្សដីប្ញ្ញជ ក្ស ដំ្បូ្ង】
ស្ដីពីសិ្រធិបដ្លទ្តូ្េរក្សាការពារ

ឧ) លិខិត្ថ្នកិ្សច្ចស្នា
ស្ដីពីភាពចំាាច្ រក្សាការពារ

ឧ) រាយការណ៍ស្ដីពីស្ថា នភាពថ្នទ្រពយស្មបត្តិតអារ៍ រប្ស្ កូ្សន
បំ្ណុល

【វទ្ៅពីវនះ】
ឯក្សស្ថរបដ្លកំ្សណត្ តក្ស លាក្ស នូេ្ច្លនេត្ាុ (សូ្មវមើល 

CCP មាទ្តា 546)
ឧ) ឯក្សស្ថរច្មលងបដ្លមានវស្ច្ក្សដីប្ញ្ញជ ក្ស ថ្នវស្ៀេវៅចុ្ះប្ញ្ជ ី

ឯក្សស្ថរបដ្លប្ញ្ញជ ក្ស សិ្រធិ្ំណាច្រប្ស្ ្នក្សតំ្ណាងវដ្ឋយ
អាណត្តិ (CCP មាទ្តា 53 ក្សថាខណឌ រី 2)

ឧ) លិខិត្ទ្ប្រល សិ្រធិតំ្ណាងវដ្ឋយអាណត្តិ
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ការេនិិច្ឆ័យ
・ការទាញវហតុ្ផ្លវដ្ឋយផ់្ដល មាត្  រ៉ឺត្ន់ានុសិ្រធរប្ស្ តុ្លាការ

(CCP មាទ្តា 539，មាទ្តា 114 ក្សថាខណឌ រី 1 វាក្សយខណឌ រី ២)
・ការសួ្រភារី រ៉ឺត្ន់ានុសិ្រធិរប្ស្ តុ្លាការ

(CCP មាទ្តា 539，មាទ្តា 114 ក្សថាខណឌ រី 2)
※ “ការសួ្រភារី”：នីតិ្េធីិផ្ដល ឱ្កាស្ឱ្យភារីវធវើវស្ច្ក្សដីបលលងការណ៍

ចំ្វពាះក្សរណីនីមួយៗ តលាយល័ក្សខណ៍្ក្សសរ ឬវដ្ឋយផ់្ដល មាត្  បត្
មិនមានការកំ្សណត្ រទ្មង ច្បាបស្ លាស្ វរ

មិនចំាាច្ វៅរល មុខភារីមាខ ងវរៀត្ ឬវធវើតស្ថធារណៈវរ
→ក្សរណីថ្ន “ការចាត្ បច្ងតប្វណាដ ះអាស្ននបដ្លកំ្សណត្ ឋានៈតប្វណាដ ះ
អាស្នន”
ទ្ត្ូេបត្វធវើការទាញវហតុ្ផ្លវដ្ឋយផ់្ដល មាត្  ឬសួ្រភារី
(CCP មាទ្តា 548 ក្សថាខណឌ រី 4 វាក្សយខណឌ រី ១)

→វទ្ៅពីក្សរណីថ្ន “ការចាត្ បច្ងតប្វណាដ ះអាស្ននបដ្លកំ្សណត្ ឋានៈត
ប្វណាដ ះអាស្នន” 
វដ្ឋយស្ថរបត្តនីតិ្េធីិប្ន់ាន   វហតុ្វនះវហើយ តាមធមមតា តុ្លាការ
ដឹ្ក្សនំានីតិ្េធីិ វដ្ឋយមិនចំាាច្ ស្ថដ ប្ ការ្ះអាងរប្ស្ ភារីមាខ ងវរៀត្(កូ្សន
បំ្ណុល)វរ
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នីតិ្េធីិថ្នការ្នុេត្តរក្សាការពារ



ពាក្សយសំុ្
・តាមរយៈពាក្សយសំុ្ (CCP មាទ្តា 532 ក្សថាខណឌ រី 2)
・ទ្ត្ូេបត្វធវើតលាយល័ក្សខណ៍្ក្សសរ (CCP មាទ្តា 534
ចំ្ណុច្ ច្)
・ចំ្ណុច្បដ្លទ្ត្ូេស្រវស្រ រ៉ឺទ្ត្ូេ្នុេត្តដូ្ច្ាន តាម
ប្ញ្ាត្តិថ្នការ្នុេត្តវដ្ឋយប្ងខំ

(CCP មាទ្តា 564，មាទ្តា 349 ក្សថាខណឌ រី 2)

48



ស្មត្ាកិ្សច្ច
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ស្មត្ាកិ្សច្ចផ្ដដ ច្ មុខ (CCP មាទ្តា 533)

→តុ្លាការបដ្លវច្ញដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារ
ការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នន (CCP មាទ្តា 567 ក្សថា

ខណឌ រី 2)
ការចាត្ បច្ងតប្វណាដ ះអាស្ននបដ្លហាមឃាត្ ការ

ចាត្ បច្ង (CCP មាទ្តា 570，មាទ្តា 567 ក្សថាខណឌ រី 2)
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នីតិ្េធីិថ្នការ្នុេត្ត
・តវាលការណ៍ មិនចំាាច្ ផ្ដល របូ្មនត្នុេត្តវរ

(CCP មាទ្តា 562 ក្សថាខណឌ រី 1)
・្ំឡុងវពលថ្នការ្នុេត្តរក្សាការពាររ៉ឺ ទ្តឹ្ម ២ អារិត្យ 
រិត្ពីថ្លងបដ្លានប្ញ្ជូ នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារវៅ
មាច ស្ បំ្ណុល
(មាទ្តាដ្បដ្ល ក្សថាខណឌ រី 2)

・អាច្្នុេត្តមុនវពលប្ញ្ជូ នដី្កាស្វទ្មច្រក្សាការពារវៅ
កូ្សនបំ្ណុលក៏្សានបដ្រ
(មាទ្តាដ្បដ្ល ក្សថាខណឌ រី 3)
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នីតិ្េធីិថ្នការ្នុេត្ត
នីតិ្េធីិថ្នការ្នុេត្តរក្សាការពារ ទ្តូ្េវធវើវៅតាមទ្ប្វភរថ្នដី្កាស្វទ្មច្
រក្សាការពារ

↓ ឧទាហរណ៍ .....
【ការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នននូេ្ច្លនេត្ាុ】

ចុ្ះប្ញ្ជ ីរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្ននវៅក្សនុងវស្ៀេវៅវាលប្ញ្ជ ីដី្ធលី
(CCP មាទ្តា 567 ក្សថាខណឌ រី 1)
【ការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នននូេច្លនេត្ាុ】

អាត្ស្ថលាកាន កាប្ ច្លនេត្ាុវនាះ(CCP មាទ្តា 565 ក្សថាខណឌ រី 1)
ក្សរណីតទ្ាក្ស  ទ្តូ្េ្នុេត្តតាមរយៈការវផ្្ើវៅតុ្លាការ (មាទ្តាដ្បដ្ល 

ក្សថាខណឌ រី 2) តវដ្ើម
【ការចាត្ បច្ងតប្វណាដ ះអាស្ននចំ្វពាះេត្ាុបដ្លតក្សមមេត្ាុថ្នេវិារ】
【ការចាត្ បច្ងតប្វណាដ ះអាស្ននបដ្លកំ្សណត្ ឋានៈតប្វណាដ ះអាស្នន】

្នុេត្តតាមេធីិដូ្ច្ាន នឹងេធីិ្នុេត្តរបឹ្្ូស្តប្វណាត ះអាស្នន ឬ េធីិ
្នុេត្តវដ្ឋយប្ងខំ (CCP មាទ្តា 570)



ឧទាហរណ៍....
【ក្សរណីរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នននូេ្ច្លនេត្ាុ】

ប្ន់ាប្ ពីានចុ្ះប្ញ្ជ ី្ំពីការរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្ននវហើយ (ការ
្នុេត្តរក្សាការពារ) ការចាត្ បច្ង្ច្លនេត្ាុវនាះទ្តូ្េានក្សទ្មិត្
(ហាមមិនដ្ឋច្ ខាត្)

↓ មានន័យថា
មិនបមនហាមដ្ឋច្ ខាត្វរ
＝វទាះតវទ្កាយពីានចុ្ះប្ញ្ជ ីរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្ននក៏្ស

វដ្ឋយ  ក៏្សអាច្ចាត្ បច្ងាន ដូ្ច្តអាច្លក្ស  ឬអាច្ប្វងាើត្ហីុប្៉ាូបត្ក្ស
វលើ្ច្លនេត្ាុវនាះានបដ្រ

↓ ប្៉ាុបនត
វទ្កាយមក្ស  វប្ើសិ្នតមាច ស្ បំ្ណុលឈ្នះក្សនុងប្ណដឹ ង្ងគវស្ច្ក្សដី 

វហើយវរ្នុេត្តវដ្ឋយប្ងខំវៅ  អានុភាពថ្នការលក្ស មុនវនាះ តវដ្ើម 
ទ្តូ្េានប្ដិ្វស្ធ

(សូ្មវមើល CCP មាទ្តា 431 ក្សថាខណឌ រី 3)
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《ឯក្សស្ថរវយង》 អានុភាពថ្នការ្នុេត្តរក្សាការពារ
(អានុភាពស្ថវប្ក្សខភាព ឬអានុភាពមិនដ្ឋច្ ខាត្)



អានុភាពថ្នការចុ្ះប្ញ្ជ ីរបឹ្្ូស្តប្វណាដ ះអាស្នន
X：មាច ស្ បំ្ណុល Y：កូ្សនបំ្ណុល Z：ត្តិ្យជន Ｗ：មាច ស្ បំ្ណុលវផ្សងវរៀត្
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② Yានចុ្ះប្ញ្ជ ីប្វងាើត្
ហីុប្៉ាូបត្ក្សស្ទ្មាប្ W

① X ានចុ្ះប្ញ្ជ ីរបឹ្្ូស្
តប្វណាដ ះអាស្នន

③Yានចុ្ះប្ញ្ជ ីវផ្់រក្សមម
សិ្រធិវៅឱ្យ Z

《ឯក្សស្ថរវយង》 អានុភាពថ្នការ្នុេត្តរក្សាការពារ
(អានុភាពមិនដ្ឋច្ ខាត្)
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④X ានចុ្ះ
ប្ញ្ជ ីរបឹ្្ូស្ ⑤លក្ស វដ្ឋយប្ងខំ

《ឯក្សស្ថរវយង》 អានុភាពថ្នការ្នុេត្តរក្សាការពារ
(អានុភាពមិនដ្ឋច្ ខាត្)

② Y ានចុ្ះប្ញ្ជ ីប្វងាើត្
ហីុប្៉ាូបត្ក្សស្ទ្មាប្ W

① X ានចុ្ះប្ញ្ជ ីរបឹ្្ូស្
តប្វណាដ ះអាស្នន

③Yានចុ្ះប្ញ្ជ ីវផ្់រក្សមម
សិ្រធិវៅឱ្យ Z
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