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ក្រសួងយុត្តិធម៌ វទិ្យាស្ថា នស្រស្ថវក្ាវទូ្យទៅអំពីរិច្ចការចច្ចបាប  ់
នាយរដ្ឋា នសហក្់តិ្់ត្តិារចអនតចាតិ្
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បញ្ហា នានាដែលមាននៅក្នុង
នរឿងក្ដីរែឋប្បនេណី



1 ារចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនា និង ទោឃភាព
2 ារចជំនំុជក្មះស្ថាថ្មី

រនុងសិារា ស្ថលាថ្ថ្ៃទនះនិងថ្ថ្ៃស្សែរ  ទយើងខំុ្នឹងយរ
ក្់ធាន់ទ្យពីចខាងទក្ារមទនះមរពនយល ។

ា់ឋម សូមពនយល អំពីក្់ធាន់ទ្យទី្យមួយ។
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1 ារចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនា និង ទោឃភាព
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ទត្ើរនុ ងរចណីណាស្ែលអាច្ចលុ់រិច្ចកសនាបាន ?
ទត្ើអាច្ចទធវើារចអះអាងអំពីារចលុ់រិច្ចកសនាទោល
ទដ្ឋយវធីិណាខលះ ....?
ទែើមបីលុ់រិច្ចកសនាទោល ទត្ើក្ត្ូវទាមទាចស្ថល
ក្រមស្ែចឬទទ្យ ?
・・・etc

ទយើងខំុ្នឹងពនយល ា់នត់នាា  ់នូវច្ចមៃល ទំាងទនះ។
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រចណីសិរាទី្យ១

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី
L ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ 
ែូទច្ចនះ Y ក្ត្ូវ់ង ក្បារ ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។
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ែី L

ោ៎ា , ខំុ្យល ទហើយ ។



រចណីធមមតា
• ទពលស្ែលបាន់ទងកើត្រិច្ចកសនាចចួ្ចទហើយ ាគីោា ង

ោនារត្ពវរិច្ចកចំ្ចទ ះាគីោា ងទទ្យៀត្ ទៅវទិទៅមរ។
• ែូទច្ចនះ ាគីទំាងសងខាងក្តូ្វស្ត្អនុវត្តារត្ពវរិច្ចកទចៀងៗ

ខលួន។
• ឧទាហចណ៍  ់នាា  ់ពីបាន់ទងកើត្រិច្ចកសនាចចួ្ចទហើយ  

ទទាះាអនរទិ្យទគិត្ទឃភើទថា “មិនទិ្យទែីទនាះ ទហើយ
យរក្បារ ទៅទិ្យទចថ្យនត Ferrari វទិ ែូច្ចាលែាង”
ាទែើម រ៏ទដ្ឋយ  រ៏ក្ត្ូវ់ំទពទារត្ពវរិច្ចក់ង ក្បារ ច់ស 
ខលួន ទដ្ឋយស្អែរទលើរិច្ចកសនាលរ ទិ្យទែីទនាះស្ែច។
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ចទ់ៀ់គិត្(ទោលារចណ៍)

ចវាង Ｘ និង Ｙ ទគបាន់ទងកើត្រិច្ចកសនាលរ 
ទិ្យទែី L(ពី CC515 ទៅ) រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែូលាល ច 
អាទមចរិ។

↓

អនរទិ្យទ Y ោនារត្ពវរិច្ចកក្ត្ូវ់ង ក្បារ ១មុ៉ឺន
ែុលាល ចអាទមចរិទៅឱ្យអនរលរ  X (CC554)។
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Ｘ Ｙ
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សិទ្យធិទ្យទួ្យលនូវារច់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ច(សិទ្យធិទលើ់ំណុល)

ារត្ពវរិច្ចក់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ច(ារត្ពវរិច្ចក)

រិច្ចកសនាលរ ទិ្យទ

រចណីសិរាទី្យ១
ែី L



ទោលគំនិត្ថ្ន “ារចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនា”

 ់ុស្នត អាច្ចោនរចណីស្ែលមិនគ់បីទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវ
អានុាពថ្នរិច្ចកសនា ទហើយទធវើឱ្យាគីបានចចួ្ចអុត្ពី
ារត្ពវរិច្ចកស្ែលទរើត្ទ ើងទដ្ឋយស្ថចរិច្ចកសនាទនាះ 
ាារចលែ។

ទែើមបីារច ចាគីស្ែលគួចឱ្យអាណិត្អាសូចស្់់ទនះ 
រនុងច្ចបាប  ់ ោនច់់លុ់ទោលនូវរិច្ចកសនា។
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Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី
L ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ 
ែូទច្ចនះ Y ក្ត្ូវ់ង ក្បារ ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។

ខំុ្បានទិ្យទែី L ទនាះទដ្ឋយស្ថចស្ត្Ｘបាន
និយាយថា ែីទនាះោនជីាតិ្លែ ដំ្ឋែំណំាអវី
រ៏ែុះស្ែច។ ស្ត្X បានភូត្រុហរខំុ្ ែីទនាះោន
ស្ថចធាតុ្ពុល ទធវើអវីមិនទរើត្ទទ្យ ែូទច្ចនះខំុ្មិន
ច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះទទ្យ។
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រចណីសិរាទី្យ១
ែី L



Ｘ Ｙ

11

សិទ្យធិទ្យទួ្យលនូវារច់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ច(សិទ្យធិទលើ់ំណុល)

ារត្ពវរិច្ចក់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ច(ារត្ពវរិច្ចក)

រិច្ចកសនាលរ ទិ្យទ

រចណីសិរាទី្យ១
ែី L
ខ្ុំលុ់រិច្ចកសនាទនាះ

ទោល។



Ｘ Ｙ

12

ទំ្យនារ ទំ្យនងសិទ្យធិនិងារត្ពវរិច្ចកស្ែល
បានទរើត្ទ ើងទដ្ឋយរិច្ចកសនាទនាះ 
ក្ត្ូវចលត្ ។

ខ្ុំលុ់រិច្ចកសនាទនាះ
ទោល។

រចណីសិរាទី្យ១
ែី L



ទោលគំនិត្ថ្ន “ារចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនា”

ទក្ៅពីទនះ រនុងរចណីស្ែលបាន់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទហើយ  
តាមចយៈារចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាទនះ ទគអាច្ច
ទាមទាចឱ្យសងក្បារ ស្ែលបាន់ង ចចួ្ចទហើយមរវទិ
បាន(ារចទាមទាចឱ្យសងទសច្ចរដីច្ចទក្មើនឥត្ទហតុ្)។
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Ｘ Ｙ

ខំុ្បានទិ្យទែី L ទនាះទដ្ឋយស្ថចស្ត្ X បាននិយាយថា 
ែីទនាះោនជីាតិ្លែ ដំ្ឋែំណំាអវីរ៏ែុះស្ែច ទហើយរ៏បាន
់ង ថ្ថ្លទិ្យទចចួ្ចទហើយ។ ស្ត្ារ ស្សដង ែីទនាះោនស្ថច
ធាតុ្ពុល ទធវើអវីមិនទរើត្ ែូទច្ចនះខំុ្ច្ចង ទាចថ្ថ្លលរ ទិ្យទ
ទនាះមរវទិ។
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រចណីសិរា 1-2
ែី L



រចណីសិរា 1-2

Ｘ Ｙ

15

ែី L

រិច្ចកសនាលរ ទិ្យទ
សិទ្យធិទ្យទួ្យលនូវារច់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ច(សិទ្យធិទលើ់ំណុល)

ារត្ពវរិច្ចក់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ច(ារត្ពវរិច្ចក)

ខ្ុំលុ់រិច្ចកសនាទនាះ
ទោល។



Ｘ Ｙ

16

ទដ្ឋយស្ថចស្ត្ X អស ោនទហតុ្អលអវីទែើមបីទ្យទួ្យល
ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះទហើយ ែូទច្ចនះ Y អាច្ចទាមទាចឱ្យ X 
សងក្បារ ស្ែលាទសច្ចរដីច្ចទក្មើនឥត្ទហតុ្បាន។

រចណីសិរា 1-2
ែី L
ខ្ុំលុ់រិច្ចកសនាទនាះ

ទោល។



ទហតុ្ទនះទហើយ  តាមចយៈារចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនា អាច្ចោន
ស្ថា នាពពីចែូច្ចខាងទក្ារមទនះ។

①បានចចួ្ចអុត្ពីារត្ពវរិច្ចកស្ែលបានទរើត្ទ ើងទដ្ឋយស្ថចរិច្ចកសនា
ទនាះ

②អាច្ចយរមរវទិនូវវត្ាុ ឬក្បារ ស្ែលបានក្់គល ាតាវារលិរ តាម
ចយៈារត្ពវរិច្ចកស្ែលបានទរើត្ទ ើងទដ្ឋយស្ថចរិច្ចកសនាទនាះ
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ទោលគំនិត្ថ្ន “ារចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនា”



រចណីស្ែលអាច្ចលុ់រិច្ចកសនាទោលបាន
រនុងសិារា ស្ថលាទនះ ទយើងខំុ្ពនយល អំពី “រចណី
ោនវាិរចៈរនុងារច់ង្ហា ទឆនាៈ រ ព័នធនឹងរិច្ចក

សនា”។
※ទក្ៅពីទនះ រនុងរចណីស្ែលារិច្ចកសនា់ទងកើត្ទដ្ឋយអនរោន
ារចរក្មិត្រនុងារចទធវើសរមមាព ស្ែលក្តូ្វស្ត្ារច ច  រ៏អាច្ចលុ់
ទោលនូវរិច្ចកសនាបានស្ែច(CC14,18,26,30)

ឧ： ទទាះាអនីតិ្ជនＡបាន់ទងកើត្រិច្ចកសនាទិ្យទែីាមួយនឹង B 
រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចរ៏ទដ្ឋយ ទ ើ់សិនាោម នារចយល ក្ពមពីអនរ
ោនអំណាច្ចទមបាសដីពីារច់ទងកើត្រិច្ចកសនាទនាះទទ្យ  អាច្ចលុ់
ទោលនូវរិច្ចកសនាទនាះបាន ទក្ារយពីទនាះ។ 18



រចណីស្ែលអាច្ចលុ់រិច្ចកសនាទោលបាន
① ារចាន ក្ច្ច ំ(CC345-1,346)
② ារចឆទបារ(CC345-2,347)
③ ារចគក្ោមរំស្ហង(CC345-2,350)
④ ារច់ង្ហា ទារចមិនពិត្(CC345-2,348)
⑤ អំទពើទឆលៀត្ឱ្ារសទដ្ឋយោនទោល់ំណងទរង

យរចំ្ចទណទហួសទហតុ្(CC345-3,351)
⑥ ារចចទំលាភ់ំ នទលើស្ថា នាព(CC349)
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រចណីស្ែលអាច្ចលុ់រិច្ចកសនាទោលបាន
① ារចាន ក្ច្ច ំ(CC345-1,346)
② ារចឆទបារ(CC345-2,347)
③ ារចគក្ោមរំស្ហង(CC345-2,350)
④ ារច់ង្ហា ទារចមិនពិត្(CC345-2,348)
⑤ អំទពើទឆលៀត្ឱ្ារសទដ្ឋយោនទោល់ំណងទរង

យរចំ្ចទណទហួសទហតុ្(CC345-3,351)
⑥ ារចចទំលាភ់ំ នទលើស្ថា នាព(CC349)

20



ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចាន ក្ច្ច ំ
(CC346-1)

1 ារចាន ក្ច្ច ំារ លារ 
រនុងរចណីស្ែលាគីោនារចាន ក្ច្ច ំអំពីចំ្ចណុច្ចសំ
ខាន ៗថ្នរិច្ចកសនា ទ ើ់ាគីោា ងទទ្យៀត្បានសាិត្ទៅរនុង
ស្ថា នាពស្ែលអាច្ចែឹងអំពីារចាន ក្ច្ច ំទនះ ាគី
ស្ែលបានាន ក្ច្ច ំអាច្ចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាបាន
ទដ្ឋយទហតុ្ថា ារច់ង្ហា ទឆនាៈទនាះោនវាិរចៈ (រថា
ខណឌ ទី្យ1)។

21



ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។

ខំុ្គិត្ស្ថម នថា គ៉ឺា “ែីR” ស្ែលអាច្ចដំ្ឋស្រសូវ
បានលែ ទទ្យើ់ខំុ្ទិ្យទ ស្ត្ារ ស្សដង ែីទនាះគ៉ឺា 
“ែីL” ែូទច្ចនះខំុ្មិនច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះ
ទទ្យ។

22

ែី L



ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចាន ក្ច្ច ំ
(CC346-1)

រនុងរចណីស្ែលាគីោនារចាន ក្ច្ច ំអំពីចំ្ចណុច្ចសំខាន ៗថ្នរិច្ចក
សនា ទ ើ់ាគីោា ងទទ្យៀត្បានសាិត្ទៅរនុងស្ថា នាពស្ែលអាច្ចែឹងអំពី
ារចាន ក្ច្ច ំទនះ ាគីស្ែលបានាន ក្ច្ច ំអាច្ចលុ់ទោលនូវរិច្ចក
សនាបាន ទដ្ឋយទហតុ្ថា ារច់ង្ហា ទឆនាៈទនាះោនវាិរចៈ ។

① ារចាន ក្ច្ច ំអំពីចំ្ចណុច្ចសំខាន ៗថ្នរិច្ចកសនា(អនរ់ង្ហា ទឆនាៈ)
② សាិត្ទៅរនុងស្ថា នាពស្ែលអាច្ចែឹងអំពីារចាន ក្ច្ច ំ(ាគីោា ង

ទទ្យៀត្)
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ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចាន ក្ច្ច ំ
(CC346-1)

① “ចំ្ចណុច្ចសំខាន ៗថ្នរិច្ចកសនា”
→ក្ត្ូវបានរំណត្ ារ លារ តាមចយៈក្់ទភទ្យថ្នរិច្ចកសនា 

និងស្ថា នាពទអេងៗ។

ឧ：
ខុសក្ត្ង ចំ្ចណុច្ចសដីពីអនរលរ និងអនរទិ្យទ? → មិនស្មនាចំ្ចណុច្ចសំខាន ៗទទ្យ
ខុសក្ត្ង ចំ្ចណុច្ចសដីពីវត្ាុស្ែលារមមវត្ាុថ្នារចចលរ ទិ្យទ? → ចំ្ចណុច្ចសំខាន ៗ
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ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចាន ក្ច្ច ំ
(CC346-1)

②សាិត្ទៅរនុងស្ថា នាពស្ែលអាច្ចែឹងអំពីារចាន ក្ច្ច ំ(ាគី
ោា ងទទ្យៀត្)

ាគីោា ងទទ្យៀត្បានែឹងអំពីារចាន ក្ច្ច ំទនាះ
ឬរ៏
ាគីោា ងទទ្យៀត្អាច្ចែឹងអំពីារចាន ក្ច្ច ំទនាះ

មូលទហតុ្：ារច ចាគីោា ងទទ្យៀត្, សុវត្ាិាពថ្នក្់តិ្់ត្តិារច
25



ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចាន ក្ច្ច ំ
(CC346-2)

2 ារចាន ក្ច្ច ំទដ្ឋយស្ថចារចយល ែឹងមិនក្តឹ្ម
ក្ត្ូវ(ារចាន ក្ច្ច ំអំពី់ុពវទហតុ្)

រនុងរចណីស្ែលោនារចាន ក្ច្ច ំសដីពីចំ្ចណុច្ចថ្នរិច្ចកសនា
ស្ែលាគីោា ងទទ្យៀត្ថ្នរិច្ចកសនាគិត្ថាសំខាន  ឬ ចំ្ចណុច្ច
ស្ែលាគីទនាះគិត្ទឃភើទថា សំខាន ទែើមបីទធវើរិច្ចកសនា  ទ ើ់
សិនាាគីោា ងទទ្យៀត្អាច្ចែឹងអំពីាពសំខាន ថ្នចំ្ចណុច្ច
ទនាះ ទហើយអាច្ចែឹងថាអនរ់ង្ហា ទឆនាៈោនារចាន ក្ច្ច ំ  
អនរោនារចាន ក្ច្ច ំអាច្ចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាទដ្ឋយ
មូលទហតុ្ោនវាិរចៈរនុងារច់ង្ហា ទឆនាៈទនាះបាន។
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ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី
L ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ 
ែូទច្ចនះ Y ក្ត្ូវ់ង ក្បារ ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។

ខំុ្បានទិ្យទែី L ទែើមបីដំ្ឋស្រសូវ ស្ត្ែីទនាះសាិត្
ទៅរនុងតំ្់ន ស្ែលទគហាមដំ្ឋស្រសូវ ែូទច្ចនះខំុ្
មិនច្ចង ់ង ថ្ថ្លទិ្យទទនាះទទ្យ។

27

ែី L



ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចាន 
ក្ច្ច ំ(CC346-2)

រនុងរចណីស្ែលាគីោា ងថ្នរិច្ចកសនា ោនារចាន ក្ច្ច ំអំពី
(ចំ្ចណុច្ចថ្នរិច្ចកសនាស្ែលខលួនយល ទឃភើទថាសំខាន  ឬ) ចំ្ចណុច្ច
ស្ែលខលួនយល ទឃភើទថាសំខាន រនុងារច់ទងកើត្រិច្ចកសនា ទ ើ់ាគី
ោា ងទទ្យៀត្បានសាិត្ទៅរនុងស្ថា នាពស្ែលអាច្ចែឹងអំពីាព
សំខាន ថ្ន ចំ្ចណុច្ចទនះ និង ារចាន ក្ច្ច ំច់ស អនរ់ង្ហា ទឆនាៈ
ទនាះ ាគីស្ែលបានាន ក្ច្ច ំអាច្ចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាបាន 
ទដ្ឋយទហតុ្ថា ារច់ង្ហា ទឆនាៈទនាះោនវាិរចៈ.

① ារចាន ក្ច្ច ំអំពី់ុពវទហតុ្(អនរ់ង្ហា ទឆនាៈ)
② អាច្ចយល ែឹងអំពីស្ថចសំខាន និង អំពីារចាន ក្ច្ច ំថ្ន់ុពវ

ទហតុ្(ាគីោា ងទទ្យៀត្) 28



រចណីស្ែលអាច្ចលុ់រិច្ចកសនាទោលបាន
① ារចាន ក្ច្ច ំ(CC345-1,346)
② ារចឆទបារ(CC345-2,347)
③ ារចគក្ោមរំស្ហង(CC345-2,350)
④ ារច់ង្ហា ទារចមិនពិត្(CC345-2,348)
⑤ អំទពើទឆលៀត្ឱ្ារសទដ្ឋយោនទោល់ំណងទរង

យរចំ្ចទណទហួសទហតុ្(CC345-3,351)
⑥ ារចចទំលាភ់ំ នទលើស្ថា នាព(CC349)
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ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចឆទបារ(CC347-1)
់ុគាលស្ែលបានទធវើារច់ង្ហា ទឆនាៈទដ្ឋយស្ថចារច
ឆទបារច់ស ាគីោា ងទទ្យៀត្ អាច្ចលុ់ទោលនូវរិច្ចក
សនា ទដ្ឋយទហតុ្ថា ារច់ង្ហា ទឆនាៈទនាះោន
វាិរចៈ។
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ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។
ខំុ្បានទិ្យទែី L ទនាះទដ្ឋយស្ថចស្ត្ X បាន
និយាយថា ែីទនាះោនជីាតិ្លែ ដំ្ឋែំណំាអវី
រ៏ែុះស្ែច។ ស្ត្ X បានរុហរខំុ្  ារ ស្សដង ែី
ទនាះោនស្ថចធាតុ្ពុល ទធវើអវីមិនទរើត្ ែូទច្ចនះខំុ្
មិនច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះទទ្យ។ 31

ែី L



ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចឆទបារ(CC347-1)
1 អនរស្ែលបាន់ង្ហា ទឆនាៈទដ្ឋយស្ថចារចឆទបារច់ស 

ាគីោា ងទទ្យៀត្ អាច្ចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាបាន 
ទដ្ឋយមូលទហតុ្ោនវាិរចៈរនុងារច់ង្ហា ទឆនាៈ។

①ាគីោា ងទទ្យៀត្បានអដល ព័ត៌្ោនមិនពិត្ទដ្ឋយទច្ចត្នា
(ឆទបារ)

②ទដ្ឋយស្ថចអំទពើទនាះទហើយ បានាអនរ់ង្ហា ទឆនាៈ
បាន់ង្ហា ទឆនាៈស្ែលខុសពីគំនិត្ច់ស ខលួន

32



ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចឆទបារ(CC347-1)

① “ទច្ចត្នា”
ក្ត្ូវស្ត្ោនគំនិត្ឆទបារាគីោា ងទទ្យៀត្ទៅទពល
ស្ែលាគីទនាះ់ង្ហា ទឆនាៈសដីពីរិច្ចកសនា ស្ត្
ទ ើ់សិនាគំនិត្ទនាះទរើត្ទ ើងទក្ារយទពល
់ង្ហា ទឆនាៈ ទនាះមិនស្មនា “ារចឆទបារ” ទទ្យ។

33



【ទយាង】ាពខុសោន ចវាងារចឆទបារ និង 
ារចមិនអនុវត្តារត្ពវរិច្ចក

【សមិទ្យធិរមម】
A បានឱ្យ B ខកីក្បារ ១មុ៉ឺនែុលាល ចទដ្ឋយស្អែរទលើរិច្ចក
សនាខកី់ចទិាគ។
ទៅទពល់ទងកើត្រិច្ចកសនា Bោនឆនាៈសង ស្ត្ទក្ារយ
មរ ោត្ ធាល រ ខលួនក្រ ោម នក្ទ្យពយសមបត្តិ ទហើយាលទ្យធ
អល ោត្ មិនអាច្ចសងបាន។

→ាលទ្យធអល B មិនអាច្ចសងបាន ែូទច្ចនះ ទនះមិនស្មន
ាារច “ឆទបារ” ទទ្យ (ក្ោន ស្ត្ាារចមិនអនុវត្ត
ារត្ពវរិច្ចក  ់ុទណាណ ះ) 34



【ទយាង】ាពខុសោន នឹងទចឿងក្ពហមទ្យណឌ
ក្រមក្ពហមទ្យណឌ  ោក្តា377(និយមន័យថ្នារចឆទបារ)
អំទពើឆទបារ គ៉ឺាអំទពើ់នលំចំ្ចទ ះចូ់ វនត់ុគាល ឬ នីតិ្់ុគាលណា
មួយ ទដ្ឋយទក្ ើ់ទ ម្ ះស្រលង ទដ្ឋយអះអាងឋានៈស្រលង ទដ្ឋយ
ចទំលាភទលើឋានៈពិត្ក្បារែ ឬ ទដ្ឋយទក្ ើ់ឧបាយរលទុ្យច្ចកចតិ្ 
ទហើយែូទច្ចនះបានទ្យទួ្យលពី់ុគាលទនះ ស្ែលនំាឱ្យខូច្ចក្់ទយាជន៍
ច់ស ់ុគាលទនះ  ឬ ច់ស ត្តិ្យជននូវ :

១. ារចក្់គល នូវមូលនិធិ  ត្ថ្មល  ឬក្ទ្យពយសមបត្តិអវីមួយ។
២. ារចអាត្ អាង ទសវា
៣. ារចទធវើលិខិត្ស្ែលោនត្ថ្មលាារត្ពវរិច្ចក ឬាារចឱ្យចចួ្ច
ារត្ពវរិច្ចក។

35



រចណីស្ែលអាច្ចលុ់រិច្ចកសនាទោលបាន
① ារចាន ក្ច្ច ំ(CC345-1,346)
② ារចឆទបារ(CC345-2,347)
③ ារចគក្ោមរំស្ហង(CC345-2,350)
④ ារច់ង្ហា ទារចមិនពិត្(CC345-2,348)
⑤ អំទពើទឆលៀត្ឱ្ារសទដ្ឋយោនទោល់ំណងទរង

យរចំ្ចទណទហួសទហតុ្(CC345-3,351)
⑥ ារចចទំលាភ់ំ នទលើស្ថា នាព(CC349)

36



ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចគក្ោមរំស្ហង
(CC350)

់ុគាលស្ែលបាន់ង្ហា ទឆនាៈទដ្ឋយស្ថចោនារចគ
ក្ោមរំស្ហងពីសំណារ ាគីោា ងទទ្យៀត្ ឬ ពីសំណារ ត្
តិ្យជន អាច្ចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាបានទដ្ឋយទហតុ្
ថា ារច់ង្ហា ទឆនាៈទនាះោនវាិរចៈ ។

37



ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។

Ｘបាននិយាយថា ទ ើ់មិនទិ្យទែី L ទនាះទទ្យ 
ក្់យ័ត្នខលួន ទហើយ់ងាំឱ្យខំុ្ចុ្ចះរិច្ចកសនា  
ែូទច្ចនះខំុ្មិនច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះទទ្យ។

38

ែី L



ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចគក្ោមរំស្ហង 
(CC350)

់ុគាលស្ែលបាន់ង្ហា ទឆនាៈទដ្ឋយស្ថចោនារចគក្ោម 
រំស្ហងពីសំណារ ាគីោា ងទទ្យៀត្ ឬ ពីសំណារ ត្តិ្យ 
ជន អាច្ចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាបានទដ្ឋយទហតុ្ថា 
ារច់ង្ហា ទឆនាៈទនាះោនវាិរចៈ ។

①ក្បា  ់ាគីោា ងទទ្យៀត្អំពីគំនិត្ពាបាទ្យ
②ទធវើឱ្យាគីោា ងទទ្យៀត្ភ័យខាល ច្ច
③តាមចយៈអំទពើទំាងទនះទហើយ ស្ែលទធវើឱ្យអនរទនាះ
់ង្ហា ទឆនាៈខុសច្ចបាប  ់
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រចណីស្ែលអាច្ចលុ់រិច្ចកសនាទោលបាន
① ារចាន ក្ច្ច ំ(CC345-1,346)
② ារចឆទបារ(CC345-2,347)
③ ារចគក្ោមរំស្ហង(CC345-2,350)
④ ារច់ង្ហា ទារចមិនពិត្(CC345-2,348)
⑤ អំទពើទឆលៀត្ឱ្ារសទដ្ឋយោនទោល់ំណងទរង

យរចំ្ចទណទហួសទហតុ្(CC345-3,351)
⑥ ារចចទំលាភ់ំ នទលើស្ថា នាព(CC349)
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ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចារច់ង្ហា ទមិនពិត្
(CC348)

ទៅទពលទធវើរិច្ចកសនា ទ ើ់ទហតុ្ស្ែលបាន់ង្ហា ទទដ្ឋយ 
ាគីោា ងទនាះខុសពីារចពិត្ ទហើយាគីោា ងទទ្យៀត្បាន
់ង្ហា ទឆនាៈទដ្ឋយទជឿារ ថា ទហតុ្ទំាងទនាះាារច
ពិត្  ់ុស្នតក្់សិនទ ើ់ាគីទនាះែឹងថា ទហតុ្ទនាះមិនស្មន
ាារចពិត្ ខលួននឹងមិន់ង្ហា ទឆនាៈទទ្យ ាគីទនាះអាច្ច
លុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាបាន ទដ្ឋយទហតុ្ថា ារច
់ង្ហា ទឆនាៈទនាះោនវាិរចៈ ។
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ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។
ខំុ្បានទិ្យទែី L ទនាះទដ្ឋយស្ថចស្ត្ X បាន
និយាយថា ែីទនាះោនជីាតិ្លែ ដំ្ឋែំណំាអវី
រ៏ែុះស្ែច។ ស្ត្ារ ស្សដង ខំុ្បានែឹងថា ែីទនាះ
ោនស្ថចធាតុ្ពុល ទធវើអវីមិនទរើត្ ែូទច្ចនះខំុ្មិន
ច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះទទ្យ។ 42

ែី L



ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចារច់ង្ហា ទមិនពិត្ 
(CC348)

ទៅទពលទធវើរិច្ចកសនា ទ ើ់ទហតុ្ស្ែលបាន់ង្ហា ទទដ្ឋយាគីោា ង
ទនាះខុសពីារចពិត្ ទហើយាគីោា ងទទ្យៀត្បាន់ង្ហា ទឆនាៈទដ្ឋយ
ទជឿារ ថា ទហតុ្ទំាងទនាះាារចពិត្  ់ុស្នតក្់សិនទ ើ់ាគីទនាះ
ែឹងថា ទហតុ្ទនាះមិនស្មនាារចពិត្ ខលួននឹងមិន់ង្ហា ទឆនាៈទទ្យ 
ាគីទនាះអាច្ចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាបាន ទដ្ឋយទហតុ្ថា ារច
់ង្ហា ទឆនាៈទនាះោនវាិរចៈ ។

※ទទាះាោម នទច្ចត្នារ៏ទដ្ឋយ រ៏ស្រស់នឹងល័រាខ័ណឌ ទនះស្ែច។ 
មា ងទទ្យៀត្ រនុងរចណីស្ែលបាន់ង្ហា ទព័ត៌្ោនមិនពិត្
ទដ្ឋយទច្ចត្នា ទនាះគ៉ឺា “ារចឆទបារ”។ 43



រចណីស្ែលអាច្ចលុ់រិច្ចកសនាទោលបាន
① ារចាន ក្ច្ច ំ(CC345-1,346)
② ារចឆទបារ(CC345-2,347)
③ ារចគក្ោមរំស្ហង(CC345-2,350)
④ ារច់ង្ហា ទារចមិនពិត្(CC345-2,348)
⑤ អំទពើទឆលៀត្ឱ្ារសទដ្ឋយោនទោល់ំណងទរង

យរចំ្ចទណទហួសទហតុ្(CC345-3,351)
⑥ ារចចទំលាភ់ំ នទលើស្ថា នាព(CC349)

44



ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចអំទពើទរងយរ
ចំ្ចទណទហួសទហតុ្(CC351)

រនុងរចណីស្ែលាគីោា ងបានទធវើរិច្ចកសនា ទដ្ឋយទឆលៀត្
ឱ្ារសស្ែលាគីោា ងទទ្យៀត្ រំពុងជួ់ក្់ទ្យះារចលំបារ
ខាងស្អនរទសែារិច្ចក ឬ ាពលៃង  ឬ ារចខវះារចពិទស្ថធន៍ 
ទហើយបានទរងយរចំ្ចទណទយា ងសនធឹរសនាធ  ់ពីរិច្ចក
សនាទនាះ ាគីោា ងទទ្យៀត្ទនាះអាច្ចលុ់ទោលនូវរិច្ចក
សនាបាន ទដ្ឋយទហតុ្ថា ារច់ង្ហា ទ ឆនាៈទនាះោន
វាិរចៈ ។

45



ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១០មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១០មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។

Ｘ ាអនរជួទែូចអច្ចលនក្ទ្យពយ ទហើយែឹងត្ថ្មលែីធលី
ច្ចបាបស ណាស  ចឯីខ្ុំវទិ មិនែឹងអំពីែីធលីទទ្យ។ ទលើរ
ទនះ ខ្ុំបានទិ្យទែីាទលើរទី្យមួយទហើយ។ ថ្មីៗទនះ 
ខ្ុំបានែឹងថា ែី L ទនាះោនត្ថ្មលស្ត្១មុ៉ឺនែុលាល ច
 ់ុទណាណ ះ  ែូទច្ចនះខ្ុំមិនច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះទទ្យ។
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ែី L



ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចអំទពើទរងយរ
ចំ្ចទណទហួសទហតុ្ (CC351)

រនុងរចណីស្ែលាគីោា ងបានទធវើរិច្ចកសនា ទដ្ឋយទឆលៀត្
ឱ្ារសស្ែលាគីោា ងទទ្យៀត្ រំពុងជួ់ក្់ទ្យះារចលំបារ
ខាងស្អនរទសែារិច្ចក ឬ ាពលៃង ឬ ារចខវះារចពិទស្ថធន៍
ទហើយបានទរងយរចំ្ចទណទយា ងសនធឹរសនាធ  ់ពីរិច្ចក
សនាទនាះ ាគីោា ងទទ្យៀត្ទនាះអាច្ចលុ់ទោលនូវរិច្ចក
សនាបាន ទដ្ឋយទហតុ្ថាារច់ង្ហា ទឆនាៈទនាះោនវាិរចៈ។
※សដង ដ្ឋចវនិិច្ចឆ័យារចចំ្ចទណទសនធឹរសនាធ  ់ ?
→ោំបាច្ច ក្តូ្វក្់មូលអដុំទិ្យននន័យទក្ច្ចើនពីារចវនិិច្ចឆ័យនា

អនាគត្ 47



រចណីស្ែលអាច្ចលុ់រិច្ចកសនាទោលបាន
① ារចាន ក្ច្ច ំ(CC345-1,346)
② ារចឆទបារ(CC345-2,347)
③ ារចគក្ោមរំស្ហង(CC345-2,350)
④ ារច់ង្ហា ទារចមិនពិត្(CC345-2,348)
⑤ អំទពើទឆលៀត្ឱ្ារសទដ្ឋយោនទោល់ំណងទរង

យរចំ្ចទណទហួសទហតុ្(CC345-3,351)
⑥ ារចចទំលាភ់ំ នទលើស្ថា នាព(CC349)
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ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចចទំលាភ់ំ នទលើ
ស្ថា នាព(CC349-1)

ទៅទពលទធវើរិច្ចកសនា ទ ើ់ាគីោា ងថ្នរិច្ចកសនាបាន
ទក្ ើ់ទដ្ឋយមិនក្តឹ្មក្តូ្វនូវឋានៈខលួនស្ែលោនអាទិ្យាព
ាងាគីោា ងទទ្យៀត្ ខាងស្អនរទសែារិច្ចក ឬ ស្អនរសងាម 
ឬ បានទក្ ើ់ទដ្ឋយមិនក្តឹ្មក្ត្ូវនូវស្ថា នាពទអេងទទ្យៀត្
ស្ែលាគីោា ងទទ្យៀត្មិនអាច្ចក្់ឆំ្ងត្់បានទទ្យ ាគី
ោា ងទទ្យៀត្ទនាះអាច្ចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាបាន 
ទដ្ឋយ ទហតុ្ថា ារច់ង្ហា ទឆនាៈទនាះោនវាិរចៈ ។
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ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។
តាមពិត្ ែី L ទនាះ ខំុ្មិនក្តូ្វារចទទ្យ ស្ត្ Ｘា
ក្់ធានក្រុមហ ុនស្ែល ែ់ូនក្់ុសខំុ្ទធវើារច  ែូទច្ចនះ
ខំុ្គិត្ថា ក្់សិនាខំុ្ក្់ស្ររទៅ ខាល ច្ចស្ត្ោត្ 
ទែទ ែ់ូនខំុ្ទច្ចទ បានាខំុ្មិនែឹងទធវើទមដច្ចរ៏ចុ្ចះ
រិច្ចកសនាទិ្យទទៅ ែូទច្ចនះ ខំុ្មិនច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ 
ទិ្យទទនាះទទ្យ។ 50

ែី L



ទៅទពលទធវើរិច្ចកសនា ទ ើ់ាគីោា ងថ្នរិច្ចកសនាបានទក្ ើ់
ទដ្ឋយមិនក្តឹ្មក្តូ្វនូវឋានៈខលួនស្ែលោនអាទិ្យាពាងាគី
ោា ងទទ្យៀត្ ខាងស្អនរទសែារិច្ចក ឬ ស្អនរសងាម ឬ បានទក្ ើ់
ទដ្ឋយមិនក្តឹ្មក្តូ្វនូវស្ថា នាពទអេងទទ្យៀត្ស្ែលាគីោា ង
ទទ្យៀត្មិនអាច្ចក្់ឆំ្ងត្់បានទទ្យ ាគីោា ងទទ្យៀត្ទនាះអាច្ច
លុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាបាន ទដ្ឋយ ទហតុ្ថា ារច់ង្ហា ទឆនាៈ
ទនាះោនវាិរចៈ ។

※មិនោំបាច្ច ោនល័រាខ័ណឌ  “បានចំ្ចទណទសនធឹរសនាធ  ់” ទទ្យ។
51

ារចលុ់ទោលទដ្ឋយស្ថចារចចទំលាភ់ំ នទលើ
ស្ថា នាព(CC349-1)



អនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល
ារចលុ់ទោល គ៉ឺាច់់មួយសក្ោ  ់ារច ចាគី
ស្ែលចងទក្ោះគួចអាណិត្អាសូច ែូទច្ចនះទហើយ ារច
ទ្យទួ្យលស្ថា ល ឱ្យស្ត្អនរចងទក្ោះស្់់ទនះអាច្ចលុ់ទោល
បាន គ៉ឺាារចក្គ  ់ក្ោន ។
→ោនស្ត្ “អនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល” ទទ្យ ស្ែលអាច្ច
អះអាងអំពីារចលុ់ទោលបាន។

52

ចំ្ចទ ះសរមមាពស្ែលអាច្ចលុ់ទោលបាន ទដ្ឋយមូលទហតុ្ថាោនវាិរចៈ
រនុងារច់ង្ហា ទឆនាៈស្ែលបានរំណត្ ោ  ់ពីោក្តា ៣៤៦ (ារចាន ក្ច្ច ំ) 
ែល ោក្តា ៣៥១ (អំទពើទរងយរចំ្ចទណទហួសទហតុ្) ថ្នក្រមទនះ អនរ
ស្ែល់ង្ហា ទឆនាៈទដ្ឋយោនវាិរចៈ ឬ អនរតំ្ណាងស្ែលច្ចបាប  ់បានរំណត្ 
ច់ស អនរទនាះ អាច្ចលុ់ទោលនូវសរមមាពទនាះបាន។ (CC359)



ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។
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ែី L

Yបានទិ្យទែី L ពី Xរនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ 
ទដ្ឋយស្ថចស្ត្ X បាននិយាយថា ែីទនាះោនជី
ាតិ្ទក្ច្ចើន ដំ្ឋែំណំាអវីរ៏បានលែស្ែច។ 
ស្ត្តាមពិត្ X បានភូត្រុហរខ្ុំ  ែីទនាះោន
ស្ថចធាតុ្ពុល ទធវើអវីរ៏មិនទរើត្ស្ែច។



អនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល
Ｑ：

ទត្ើ X ស្ែលឆទបារទនាះ អាច្ចអះអាងារចលុ់ទោល
បានស្ែចឬទទ្យ ?

Ａ：

Ｘ មិនស្មនា “អនរស្ែលបាន់ង្ហា ទឆនាៈស្ែលោន
វាិរចៈ” (=អនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល) ទទ្យ
↓

មិនអាច្ចអះអាងារចលុ់ទោលបានទទ្យ។
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អនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល
Ｑ：

ទត្ើ Z ស្ែលាមិត្តចិ្ចត្តលែច់ស  Y ស្ត្ោម ន រ ព័នធនឹងារច
់ង្ហា ទឆនាៈច់ស Y អាច្ចលុ់ទោលបានស្ែចឬទទ្យ ?

Ａ：

Ｚ មិនស្មនា “អនរស្ែលបាន់ង្ហា ទឆនាៈស្ែលោនវាិរចៈ”
(=អនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល) ទទ្យ
↓

មិនអាច្ចអះអាងារចលុ់ទោលបានទទ្យ។
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វធីិលុ់ទោល
់នាា  ់មរ ទត្ើអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល ក្ត្ូវទធវើ
យា ងែូច្ចទមដច្ច ទែើមបីលុ់ទោល?

ទត្ើក្ត្ូវទធវើតាមចយៈស្ថលក្រមស្ែចឬទទ្យ?
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វធីិលុ់ទោល
【ក្រឹត្យ-ច្ចបាប  ់ទលខ ៣៨ សដីពីរិច្ចកសនា និង ារចទ្យទួ្យលខុសក្ត្ូវទក្ៅរិច្ចក
សនា】

ោក្តា19
រនុងរចណីទោឃភាពថ្នរិច្ចកសនា ់ណាដ លមរពីមូលទហតុ្អសមត្ា

ាព ារចភ័នតក្ច្ច ំ ហឹងា ឬារច់នលំទបារក្បាស ារចសំុទោឃភាពថ្នរិច្ចក
សនាទនះអាច្ចនឹងទធវើបានទដ្ឋយាពចងទក្ោះ ឬ ទដ្ឋយជនទំាងឡាយ
ណាស្ែលោនក្់ទយាជន៍ស្រស់ច្ចបាប  ់ រនុងារចសំុទោឃភាពទនាះ។
ាគីស្ែលចងទក្ោះ ឬ ជនស្ែលោនក្់ទយាជន៍ស្រស់ច្ចបាប  ់រនុងារចសំុ

ទោឃភាព ក្ត្ូវឱ្យែំណឹងទៅាគីោា ងទទ្យៀត្។ ាគីស្ែលទ្យទួ្យលែំណឹង
ក្ត្ូវទឆលើយត្់ា់នាា ន ។ ទក្ារយារចឱ្យែំណឹង ាគីចងទក្ោះ ឬ ជនស្ែល
ោនក្់ទយាជន៍ស្រស់ច្ចបាប  ់រនុងារចសំុទោឃភាព អាច្ចសំុ់ដឹងទោឃភាព
ថ្នរិច្ចកសនាទនាះ រនុងអំ ុងទពល ១២ស្ខ យា ងយូច។
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【ក្រឹត្យ-ច្ចបាប  ់ទលខ ៣៨ សដីពីរិច្ចកសនា និង ារចទ្យទួ្យលខុសក្តូ្វទក្ៅរិច្ចកសនា】
ោក្តា19
រនុងរចណីទោឃភាពថ្នរិច្ចកសនា ់ណាដ លមរពីមូលទហតុ្អសមត្ាាព 

ារចភ័នតក្ច្ច ំ ហឹងា ឬារច់នលំទបារក្បាស  ារចសំុទោឃភាពថ្នរិច្ចកសនា
ទនះអាច្ចនឹងទធវើបានទដ្ឋយាពចងទក្ោះ ឬទដ្ឋយជនទំាងឡាយណាស្ែល
ោនក្់ទយាជន៍ស្រស់ច្ចបាប  ់ រនុងារចសំុទោឃភាពទនាះ។
ាគីស្ែលចងទក្ោះ ឬជនស្ែលោនក្់ទយាជន៍ស្រស់ច្ចបាប  ់រនុងារចសំុទោឃភាព ក្ត្ូវឱ្យែំណឹងទៅាគីោា ងទទ្យៀត្។ ាគីស្ែលទ្យទួ្យលែំណឹងក្ត្ូវទឆលើយត្់ា់នាា ន ។ ទក្ារយារចឱ្យែំណឹង ាគីចងទក្ោះ ឬជនស្ែលោនក្់ទយាជន៍ស្រស់ច្ចបាប  ់រនុងារចសំុទោឃភាព អាច្ចសំុ់ដឹងទោឃភាពថ្នរិច្ចកសនាទនាះ រនុងអំ ុងទពល ១២ស្ខ យា ងយូច។

វធីិលុ់ទោល

ក្ត្ូវបាននិរារចណ៍តាមចយៈច្ចបាប  ់សដពីីារចអនុវត្តក្រមចែា់បទវណី ោក្តា 79

↓

ទៅរនុងក្រមចែា់ បទវណី់ច្ចកុ់បនន
ទែើមប ី“លុ់ទោល”

“មិន” ោំបាច្ច ោនស្ថលក្រមទទ្យ
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វធីិលុ់ទោល
CC358
១-សរមមាពស្ែលអាច្ចលុ់ទោលបាន ោនសុពលាព 
ចហូត្ែល ទពលស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល លុ់
ទោលសរមមាពទនាះ។

២-រនុងរចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល បានលុ់ទោល
សរមមាពស្ែលអាច្ចលុ់ទោលបាន សរមមាពទនះក្ត្ូវ
ោត្ ទុ្យរាទោឃភៈតំាងពីែំ់ូង។

៣- ・・・

→គ៉ឺក្ោន ស្ត្់ង្ហា ទឆនាៈថា “លុ់ទោល” ទៅបានទហើយ។
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វធីិលុ់ទោល
→វធីិ់ង្ហា ទឆនាៈ “អវីរ៏បានស្ែច”
ឧ.： និយាយចំ្ចទ ះមុខ, និយាយតាមទូ្យចស័ពា ក្បា  ់

តាមសំ់ុក្ត្ ឬតាមស្មល ាទែើម 

រ៏  ់ុស្នតមិនស្មនក្ោន ស្ត្់ង្ហា ទឆនាៈ  ់ុទណាណ ះទទ្យ គ៉ឺក្ត្វូ
ទធវើឱ្យាគីោា ងទទ្យៀត្ែឹងអំពីឆនាៈទនាះ (ទៅែល អនរ
ទនាះ) (CC360)។
សូម់ញ្ជា រ ថា  មិនោំបាច្ច ោនារចយល ក្ពមច់ស ា
គីោា ងទទ្យៀត្ទទ្យ។
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អានុាពថ្នារចលុ់ទោល(CC358)
សរមមាពស្ែលអាច្ចលុ់ទោលបាន ោនសុពលាព ចហូត្ែល ទពលស្ែល
អនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល លុ់ទោលសរមមាពទនាះ (រថាខណឌ ទី្យ1)។

រនុងរចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល បានលុ់ទោលសរមមាពស្ែលអាច្ច
លុ់ទោលបាន (រថាខណឌ ទី្យ2)
→សរមមាពទនះក្តូ្វោត្ ទុ្យរាទោឃភៈតំាងពីែំ់ូង

ទ ើ់សិនាអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល មិនទាន បានអនុវត្តារត្ពវរិច្ចកច់ស ខលួនទៅ
ទ ើយទទ្យ(ឧទាហចណ៍ មិនទាន បាន់ង ថ្ថ្លទិ្យទ)：មិនោំបាច្ច អនុវត្តទទ្យៀត្ទទ្យ។
ទ ើ់សិនាអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល បានអនុវត្តារត្ពវរិច្ចកច់ស ខលួនទហើយ
(ឧទាហចណ៍ បាន់ង ថ្ថ្លទិ្យទទហើយ)：អាច្ចទាមទាចឱ្យទគសងមរវទិនូវ
ចំ្ចស្ណរស្ែលបានអនុវត្តទហើយ។
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ារចអដល សោក នុមតិ្(CC358)
អាច្ចោនរចណីស្ែលខលឹមស្ថចថ្នរិច្ចកសនាមិនទធវើឱ្យ
ខូច្ចអលក្់ទយាជន៍ច់ស អនរោនសិទ្យធិលុ់ទោលទទ្យ។ 
រនុងរចណីស្់់ទនះ អាច្ចអដល សោក នុមតិ្បាន។

រនុងរចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល បានអតល 
សោក នុមតិ្ទលើសរមមាពស្ែលអាច្ចលុ់ទោលបាន
(រថាខណឌ ទី្យ3)
→សរមមាពទនាះនឹងោនសុពលាពាស្ថា ពច
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ារចអដល សោក នុមតិ្(CC357-3)
ឧទាហចណ៍លំអិត្：
ែី L ោនស្ថចធាតុ្ពុល មិនអាច្ចដំ្ឋែំណំាបានទទ្យ ស្ត្អាច្ច
ទក្ ើ់សក្ោ  ់ស្ថងសង ទរាងច្ចក្រ។ Y ច្ចង ពក្ងីរអាជីវរមម
ច់ស ខលួន ទហើយក្ត្ូវារចែីសក្ោ  ់សង ទរាងច្ចក្រ។ គ់បី
អដល សោក នុមតិ្។
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អាា្យុារលថ្នារចចលំត្ សិទ្យធិលុ់ទោល
(CC363)

ក្់សិនទ ើ់អនរោនសិទ្យធិលុ់ទោលមិនអនុវត្តសិទ្យធិទនាះរនុងចយៈ
ទពល៣ឆ្ន ំ ោ  ់តំាងពីទពលស្ែលខលួនអាច្ចអតល សោក នុមតិ្ ទនាះ
សិទ្យធិលុ់ទោលក្ត្ូវចលត្ ។

ក្់សិនទ ើ់ហួសអំ ុងទពល១០ឆ្ន ំ ោ  ់តំាងពីារល់ចទិច្ចឆទ្យថ្ន
សរមមាព ទនាះសិទ្យធិលុ់ទោលរ៏ក្ត្ូវចលត្ ស្ែច។
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ក្់សិនទ ើ់អនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល “មិនបានលុ់ទោល” ឬ “មិនបានអដល 
សោក នុមតិ្” ទទ្យ នឹងទធវើឱ្យាគីោា ងទទ្យៀត្អទសាចាព។ ទហតុ្ទនះទហើយ បាន
ាោន់ញ្ញត្តិស្ច្ចងអំពីអាា្យុារលថ្នារចចលំត្ សិទ្យធិលុ់ទោលទនាះ។



រចណីស្ែលរិច្ចកសនាារល យាទោឃភៈ

① ារច់ង្ហា ទឆនាៈមិនពិត្(CC353)
② ារចទធវើអាុយនឹង់ញ្ញត្តិស្ែលអនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំ(CC354-1-រ)
③ ារចទធវើអាុយនឹងសណាត  ់ធាន  ់ស្ថធាចណៈ និង ទំ្យទនៀមទ្យោល  ់

លែ(CC354-1-ខ)
④ ារចទធវើអាុយនឹងទ្យក្មង ថ្នច្ចបាប  ់ ឬ់ទ្យដ្ឋា នគតិ្យុត្ត(CC357)

65

ោនច់់ទោឃភាព ស្ែលាច់់មួយក្់ហារ 
ក្់ស្ហលនឹងារចលុ់ទោលស្ែច។



រចណីស្ែលរិច្ចកសនាារល យាទោឃភៈ
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① ារច់ង្ហា ទឆនាៈមិនពិត្(CC353)
② ារចទធវើអាុយនឹង់ញ្ញត្តិស្ែលអនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំ(CC354-1-រ)
③ ារចទធវើអាុយនឹងសណាត  ់ធាន  ់ស្ថធាចណៈ និង ទំ្យទនៀមទ្យោល  ់

លែ(CC354-1-ខ)
④ ារចទធវើអាុយនឹងទ្យក្មង ថ្នច្ចបាប  ់ ឬ់ទ្យដ្ឋា នគតិ្យុត្ត(CC357)



ទោឃភាពទដ្ឋយស្ថចារច់ង្ហា ទឆនាៈមិនពិត្
(CC353)

រិច្ចកសនាទដ្ឋយស្អែរទលើារច់ង្ហា ទឆនាៈមិនពិត្ស្ែល
ក្ត្ូវបានទធវើទ ើង ទដ្ឋយោនារចឃុភ់ឃិភត្ាមួយនឹង
ាគីោា ងទទ្យៀត្ ក្ត្ូវោត្ ទុ្យរាទោឃភៈ។
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ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។

Xបានទសនើសំុឱ្យខំុ្ទិ្យទែីLច់ស ោត្  ទែើមបីឱ្យ
ោត្ អាច្ចចចួ្ចអុត្ពីារចអនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំច់ស 
ោក ស ់ំណុល A ច់ស ោត្  ែូទច្ចនះខំុ្មិនច្ចង 
់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះទទ្យ។

68

ែី L



រចណីស្ែលរិច្ចកសនាារល យាទោឃភៈ
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① ារច់ង្ហា ទឆនាៈមិនពិត្(CC353)
② ារចទធវើអាុយនឹង់ញ្ញត្តិស្ែលអនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំ(CC354-

1-រ)
③ ារចទធវើអាុយនឹងសណាត  ់ធាន  ់ស្ថធាចណៈ និង ទំ្យទនៀម

ទ្យោល  ់លែ(CC354-1-ខ)
④ ារចទធវើអាុយនឹងទ្យក្មង ថ្នច្ចបាប  ់ ឬ់ទ្យដ្ឋា នគតិ្យុត្ត

(CC357)



ទោឃភាពទដ្ឋយស្ថចារចទធវើអាុយនឹង់ញ្ញត្តិ
អនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំ(CC354-1-រ)

ទទាះ់ីាាគីថ្នរិច្ចកសនាបានទធវើារច់ង្ហា ទឆនាៈ
ទដ្ឋយោម នវាិរចៈរ៏ទដ្ឋយ រ៏ រិច្ចកសនាក្ត្ូវបានោត្ 
ទុ្យរាទោឃភៈ រនុងរចណីខាងទក្ារមទនះ  ៖

រ. អត្ាន័យថ្នរិច្ចកសនាទនាះអាុយនឹង់ញ្ញត្តិស្ែល
អនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំណាមួយ

ខ. អត្ាន័យថ្នរិច្ចកសនាទនាះអាុយនឹងសណាត  ់ធាន  ់
ស្ថធាចណៈ និង ទំ្យទនៀមទ្យោល  ់លែ

70



ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។

Ｘបានទធវើរិច្ចកសនាទអាចរមមសិទ្យធិែី L មរឱ្យខំុ្
ទដ្ឋយចរាទុ្យរារចចុ្ចះ់ញ្ា ីទៅែស្ែល ែូទច្ចនះខំុ្
មិនច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះទទ្យ។
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ែី L



រចណីស្ែលរិច្ចកសនាារល យាទោឃភៈ

72

① ារច់ង្ហា ទឆនាៈមិនពិត្(CC353)
② ារចទធវើអាុយនឹង់ញ្ញត្តិស្ែលអនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំ

(CC354-1-រ)
③ ារចទធវើអាុយនឹងសណាត  ់ធាន  ់ស្ថធាចណៈ និង 

ទំ្យទនៀមទ្យោល  ់លែ(CC354-1-ខ)
④ ារចទធវើអាុយនឹងទ្យក្មង ថ្នច្ចបាប  ់ ឬ់ទ្យដ្ឋា នគតិ្យុត្ត

(CC357)



ទោឃភាពទដ្ឋយស្ថចអាុយនឹងសណាត  ់ធាន  ់ស្ថធាច
ណៈ និង ទំ្យទនៀមទ្យោល  ់លែ(CC354-1-ខ)

ទទាះារចណីស្ែលាគីថ្នរិច្ចកសនាបាន់ង្ហា ទឆនាៈ
ោម នវាិរចៈរ៏ទដ្ឋយ រ៏រនុងរចណីខាងទក្ារមទនះ រិច្ចកសនា
ទនាះក្ត្ូវោត្ ទុ្យរាទោឃភៈស្ែច។

1 រចណីស្ែលខលឹមស្ថចថ្នរិច្ចកសនាអាុយនឹង់ញ្ញត្តិអនុវត្ត
ទដ្ឋយ់ងាំ

2 រចណីស្ែលរិច្ចកសនាោនខលឹមស្ថចអាុយនឹងសណាត  ់
ធាន  ់ស្ថធាចណៈ និង ទំ្យទនៀមទ្យោល  ់លែ
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ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។

ខំុ្បានែឹងថា Ｘបានលរ ែី L គ៉ឺទែើមបីឱ្យបាន
ចចួ្ចអុត្ពីារចអនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំពីសំណារ ោក ស 
់ំណុល A ច់ស  X ទដ្ឋយខុសច្ចបាប  ់  ែូទច្ចនះខំុ្
មិនច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះទទ្យ។
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ែី L



ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧  Y បាន
សនាថា នឹងឱ្យខំុ្ខកី ១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ 
ែូទច្ចនះ Ｙ ក្តូ្វ់ង ឱ្យខំុ្១មុ៉ឺនែុលាល ចមរ។

ទដ្ឋយស្ថចស្ត្ខំុ្បានែឹងថា Ｘខកីក្បារ ពីខំុ្ទែើមបី
សងក្បារ ស្ែលោត្ ោទ ស្លបងសីុសង 
ែូទច្ចនះខំុ្មិនច្ចង ឱ្យោត្ ខកីទទ្យ។
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រចណីស្ែលរិច្ចកសនាារល យាទោឃភៈ
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① ារច់ង្ហា ទឆនាៈមិនពិត្(CC353)
② ារចទធវើអាុយនឹង់ញ្ញត្តិស្ែលអនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំ(CC354-1-រ)
③ ារចទធវើអាុយនឹងសណាត  ់ធាន  ់ស្ថធាចណៈ និង ទំ្យទនៀមទ្យោល  ់

លែ(CC354-1-ខ)
④ ារចទធវើអាុយនឹងទ្យក្មង ថ្នច្ចបាប  ់ ឬ់ទ្យដ្ឋា នគតិ្យុត្ត(CC357)



ទោឃភាពទដ្ឋយស្ថចារចទធវើអាុយនឹង
ទ្យក្មង ថ្នច្ចបាប  ់(CC357)

រនុងរចណីស្ែលសរមមាពក្តូ្វោត្ ទុ្យរាទោឃភៈ 
ទដ្ឋយ ស្ថចសរមមាពទនាះអាុយនឹងទ្យក្មង ស្ែលក្ត្ូវបាន
ទាមទាចឱ្យោនទដ្ឋយក្រមទនះ ឬ ច្ចបាប  ់ទអេង ជនណារ៏
អាច្ចអះអាងនូវទោឃភាពថ្នរិច្ចកសនាទនាះបាន។
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ឧទាហចណ៍លំអិត្

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។

ទដ្ឋយស្ថចស្ត្ោត្ បាន់ទងកើត្រិច្ចកសនាទអាច
រមមសិទ្យធិែី L មរឱ្យខំុ្ ទដ្ឋយពំុបាន់ទងកើត្រិច្ចក
សនាទនាះាលិខិត្យថាភូត្  ែូទច្ចនះខំុ្មិន
ច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះទទ្យ។

78

ែី L



ាពខុសោន ចវាងារចលុ់ទោល និង ទោឃភាព

79

ារចលុ់ទោល ទោឃភាព

អនរស្ែលអាច្ចអះអាងបាន អនរ់ង្ហា ទឆនាៈ
ោនវាិរចៈ ោម នរក្មិត្

វធីិអះអាង
ារច់ង្ហា ទឆនាៈ ោំបាច្ច មិនោំបាច្ច 
ស្ថលក្រម មិនោំបាច្ច មិនោំបាច្ច 

ារចអដល សោក នុមតិ្ អាច្ច មិនអាច្ច
អាា្យុារលថ្នារចចលំត្ ោន ោម ន



រចណីសិរា 2

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។
ខំុ្បានទិ្យទែី L ទនាះទដ្ឋយស្ថចស្ត្ X បាន
និយាយថា ែីទនាះោនជីាតិ្លែ ដំ្ឋែំណំាអវីរ៏
ែុះស្ែច។ ស្ត្តាមពិត្ ោត្ ភចខំុ្ ែីទនាះគ៉ឺាែី
ស្ែលោនស្ថចធាតុ្ពុល ទធវើអវីមិនទរើត្  ែូទច្ចនះ ខំុ្
មិនច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះទទ្យ។

80

ែី L
ទក្ៅអលូវតុ្លាារច

ខ្ុំលុ់រិច្ចកសនា
ទនាះទោល។

ទក្ៅអលូវតុ្លាារច



រចណីសិរា 

Ｘ Ｙ
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ែី L

Xបានទាមទាចឱ្យY ់ង ក្បារ ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ ទក្ៅអលូវ់ណដឹ ង។ 
ចំ្ចទ ះារចទាមទាចទនះ  Y បាន់ង្ហា ទឆនាៈលុ់ទោលទក្ៅ
អលូវតុ្លាារចស្ែច។ តាមចយៈសរមមាពទនះ រិច្ចកសនាក្ត្ូវ
បានលុ់ទោល។ ទ ើ់សិនា X មិនោនវវិាទ្យទទ្យ មិនោំបាច្ច 
ដ្ឋរ  រយ់ណដឹ ងទទ្យ។

ខ្ុំលុ់រិច្ចកសនា
ទនាះទោល។

ទក្ៅអលូវតុ្លាារច



 ់ុស្នតក្់សិនា Ｘ ោនវវិាទ្យ ទត្ើយា ងែូច្ចទមដច្ចស្ែច ?
់នាា  ់ពីទនះ វានឹងារល យទៅា់ញ្ជា ់ណដឹ ងចែា់បទវណី។
អាច្ចោនពីចរចណី គ៉ឺ រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល
ក្ត្ូវាគីោា ងទទ្យៀត្់ដឹង និង រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់
ទោល់ដឹងាគីោា ងទទ្យៀត្ ែូទច្ចនះសូមវាិគរចណីនីមួយៗ
ែូច្ចត្ទៅ។

82



Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។

ខ្ុំបានទិ្យទែី L ទនាះទដ្ឋយស្ថចស្ត្ X បាននិយាយថា ែី
ទនាះោនជីាតិ្លែ ដំ្ឋែំណំាអវីរ៏ែុះស្ែច។ ស្ត្តាមពិត្ោត្ 
ភចខ្ុំ ែីទនាះគ៉ឺាែីស្ែលោនស្ថចធាតុ្ពុល ទធវើអវីមិនទរើត្  
ែូទច្ចនះ ខ្ុំមិនច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទទនាះទទ្យ។
ខ្ុំបាន់ង្ហា ទឆនាៈលុ់ទោលទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខរុមភៈ ឆ្ន ំ
២០១៧ មុនថ្ថ្ៃោត្ ដ្ឋរ  រយ់ណដឹ ង។

83

ែី L
រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោលក្តូ្វាគីោា ងទទ្យៀត្់ដឹង

តាមអលូ វតុ្លាារច
ខ្ុំលុ់រិច្ចកសនា
ទនាះទោល។

ទក្ៅអលូវតុ្លាារច



• រនុងរចណីទនះ ខលឹមស្ថចថ្នារចទាមទាចច់ស ទែើមទោទ្យ X
គ៉ឺ “់ង្ហា  ់ឱ្យចុ្ចងច្ចទមលើយ់ង ក្បារ ១មុ៉ឺនែុលាល ចទៅឱ្យទែើម
ទោទ្យ”។

•  ់ុស្នត ចុ្ចងច្ចទមលើយ Y មិនស្រស់ចិ្ចត្តទទ្យ ែូទច្ចនះោត្ ទឆលើយត្់
វទិថា “ក្ោនទោលនូវារចទាមទាចច់ស ទែើមទោទ្យ”។

•  រ ព័នធនឹង់ញ្ជា ទនះ ចុ្ចងច្ចទមលើយ Y បានអះអាងអំពី
ារច់ង្ហា ទឆនាៈលុ់ទោលទក្ៅអលូវតុ្លាារច ស្ែលាមូល
ទហតុ្ក្ត្ូវក្ោនទោលនូវារចទាមទាចច់ស ទែើមទោទ្យ។

រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោលក្ត្ូវាគីោា ងទទ្យៀត្ ដ់ឹង
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1 Ｙបាន់ទងកើត្រិច្ចកសនាលរ ទិ្យទថ្នទចឿងរដីទនះ 
ទដ្ឋយស្ថចស្ត្Xបាននិយាយឆទបារក្បា  ់ Y ថា ែី L 
ោនជីាតិ្លែ ដំ្ឋែំណំាអវីរ៏បានលែស្ែច ស្ែលទធវើឱ្យ Y 
ទជឿ ទទាះ់ីាែី L ទនាះោនស្ថចធាតុ្ពុលដំ្ឋអវីមិនបាន
រ៏ទដ្ឋយ។

2 Y បាន់ង្ហា ទឆនាៈលុ់ទោលរិច្ចកសនាលរ ទិ្យទថ្ន
ទចឿងរដីទនះ ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខរុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៧ ចំ្ចទ ះ X។
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វធីិសចទសចអំពីអងាទហតុ្ស្ែលＹក្ត្ូវអះអាង



មិនោំបាច្ច ស្ថលក្រមទែើមបីលុ់ទោលទទ្យ។
• ចុ្ចងច្ចទមលើយ Ｙ បាន់ង្ហា ទឆនាៈទក្ៅអលូវតុ្លាារចទហើយ 
ែូទច្ចនះរិច្ចកសនាក្ត្ូវបានលុ់ទៅទពលទនាះ។

• តុ្លាារចក្ោន ស្ត្ទធវើារចវនិិច្ចឆ័យថា “ទត្ើារចលុ់ទោល
ច់ស ចុ្ចងច្ចទមលើយ Y ទនាះ ស្រស់នឹងល័រាខ័ណឌ ស្ែល
ោនស្ច្ចងរនុងក្រមចែា់បទវណីស្ែចឬទទ្យ”  ់ុទណាណ ះ។

•  ់ុស្នតារចវនិិច្ចឆ័យទនាះ មិនស្មនាទោល់ំណងចុ្ចង
ទក្ារយថ្ន់ណដឹ ងទទ្យ។

រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោលក្ត្ូវាគីោា ង
ទទ្យៀត្់ដឹង
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• ទោល់ំណងចុ្ចងទក្ារយថ្ន់ណដឹ ងគ៉ឺារចទធវើារចវនិិច្ចឆ័យថា “ទត្ើ
ទែើមទោទ្យ X ោនសិទ្យធិទាមទាចឱ្យចុ្ចងច្ចទមលើយ Y ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ
ស្ែចឬទទ្យ?”។

• ារចវនិិច្ចឆ័យថា “ទត្ើារចលុ់ទោលច់ស ចុ្ចងច្ចទមលើយ Y ទនាះ ស្រស់
នឹងល័រាខ័ណឌ ស្ែលោនស្ច្ចងរនុងក្រមចែា់បទវណីស្ែចឬទទ្យ?” ទនាះ 
គ៉ឺក្ោន ស្ត្ាវធីិមួយទែើមបីឱ្យអាច្ចសទក្មច្ចនូវទោល់ំណងចុ្ចង
ទក្ារយ “ទត្ើទែើមទោទ្យ X ោនសិទ្យធិទាមទាចឱ្យចុ្ចងច្ចទមលើយ Y ់ង 
ថ្ថ្លលរ ទិ្យទស្ែចឬទទ្យ?”  ់ុទណាណ ះ។

• ទហតុ្ទនះទហើយ តុ្លាារចក្ត្ូវទច្ចទស្ថលក្រមសដីពីចំ្ចណុច្ចថា 
“ទត្ើទែើមទោទ្យ X ោនសិទ្យធិទាមទាចឱ្យចុ្ចងច្ចទមលើយ Y ់ង ថ្ថ្លលរ 
ទិ្យទស្ែចឬទទ្យ?” ស្ែលាទោល់ំណងចុ្ចងទក្ារយថ្ន់ណដឹ ង។

រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោលក្ត្ូវាគីោា ង
ទទ្យៀត្់ដឹង
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ឧទាហចណ៍លំអិត្ថ្នស្ថលក្រម：
“់ង្ហា  ់ឱ្យចុ្ចងច្ចទមលើយ់ង ក្បារ ○○ែុលាល ចអាទមចរិទៅឱ្យទែើម
ទោទ្យ។”
“ក្ោនទោលនូវារចទាមទាចច់ស ទែើមទោទ្យ។”

រ៏  ់ុស្នត មិនទច្ចទស្ថលក្រមស្ែលោនខលឹមស្ថចែូច្ចា “លុ់
ទោលនូវរិច្ចកសនាលរ ទិ្យទចវាង XនិងY” ាទែើម ទទ្យ។

រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោលក្ត្ូវាគីោា ង
ទទ្យៀត្់ដឹង
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Ｘ Ｙ

ទៅថ្ថ្ៃទី្យ១ ស្ខមររា ឆ្ន ំ២០១៧ ខំុ្បានលរ ែី L 
ទៅឱ្យ Y រនុងត្ថ្មល១មុ៉ឺនែុលាល ចអាទមចរិ ែូទច្ចនះ
Y ក្ត្ូវ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ១មុ៉ឺនែុលាល ចមរឱ្យខំុ្។

ខំុ្បានទិ្យទែី L ទនាះទដ្ឋយស្ថចស្ត្ X បាននិយាយ
ថា ែីទនាះោនជីាតិ្លែ ដំ្ឋែំណំាអវីរ៏ែុះស្ែច។ ស្ត្
តាមពិត្ ោត្ ភចខំុ្ ែីទនាះគ៉ឺាែីស្ែលោនស្ថចធាតុ្
ពុល ទធវើអវីមិនទរើត្  ែូទច្ចនះ ខំុ្មិនច្ចង ់ង ថ្ថ្លលរ ទិ្យទ
ទនាះទទ្យ។
ខំុ្ច្ចង ់ង្ហា ទឆនាៈលុ់ទោលទៅរនុង់ណដឹ ងទនះ។ 89

ែី L
រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោលក្ត្ូវាគីោា ង

ទទ្យៀត្់ដឹង

តាមអលូ វតុ្លាារច

តាមអលូ វតុ្លាារច
ខ្ុំលុ់រិច្ចកសនា
ទនាះទោល។



1 Ｙបាន់ទងកើត្រិច្ចកសនាលរ ទិ្យទថ្នទចឿងរដីទនះ ទដ្ឋយ 
ស្ថចស្ត្Xបាននិយាយឆទបារក្បា  ់ Y ថា ែី L ោនជីាតិ្
លែ ដំ្ឋែំណំាអវីរ៏បានលែស្ែច ស្ែលទធវើឱ្យ Y ទជឿ ទទាះ់ីាែី 
L ទនាះោនស្ថចធាតុ្ពុលដំ្ឋអវីមិនបានរ៏ទដ្ឋយ។

2 Ｙបាន់ង្ហា ទឆនាៈលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាលរ ទិ្យទថ្ន
ទចឿងរដីទនះ ចំ្ចទ ះＸតាមចយៈឯរស្ថចទក្ត្ៀមទនះ។

90

ចទ់ៀ់សចទសចអងាទហតុ្ស្ែលＹក្ត្ូវអះអាង

• អាច្ចលុ់ទោលតាមចទ់ៀ់ទនះរ៏បានស្ែច។
• អានុាពថ្នារចលុ់ទោលនឹងទរើត្ោនទ ើងែូច្ចរចណីលុ់ទោល

ទក្ៅអលូវតុ្លាារចស្ែច ែូទច្ចនះមិនោំបាច្ច ទច្ចទស្ថលក្រមទទ្យ។



Ｘ Ｙ
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ែី L
រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល់ដឹងាគីោា ងទទ្យៀត្

តាមអលូ វតុ្លាារច

ខ្ុំលុ់រិច្ចកសនា
ទនាះទោល។

ទក្ៅអលូវតុ្លាារច

ខំុ្បានទិ្យទែី L ទនាះទដ្ឋយស្ថចស្ត្ X បាននិយាយថា 
ែីទនាះោនជីាតិ្លែ ដំ្ឋែំណំាអវីរ៏ែុះស្ែច។ ស្ត្តាម
ពិត្ ោត្ ភចខំុ្ ែីទនាះគ៉ឺាែីស្ែលោនស្ថចធាតុ្ពុល 
ទធវើអវីមិនទរើត្  ែូទច្ចនះ ខំុ្បានលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនា
ទនះ មុនទពលដ្ឋរ  រយ់ណដឹ ង។ X មិនក្ពមសងថ្ថ្ល
លរ ទិ្យទមរខំុ្វទិទទ្យ ែូទច្ចនះ ខំុ្ច្ចង ទាមទាចក្បារ ទនាះ
មរវទិតាមចយៈ់ណដឹ ងទនះ។  



• រនុងរចណីទនះ ារចទាមទាចច់ស ទែើមទោទ្យ Ｙ គ៉ឺ “់ង្ហា  ់ឱ្យ
ចុ្ចងច្ចទមលើយ់ង ក្បារ ១មុ៉ឺនែុលាល ចទៅឱ្យទែើមទោទ្យ”។

• មិនទាមទាចនូវស្ថលក្រមែូច្ចា “លុ់ទោលរិច្ចកសនាចវាង
XនិងY។” ឬ “ទាមទាចនូវារចលុ់ទោល។” ាទែើមទទ្យ។

• ទែើមទោទ្យＹ ក្ត្ូវអះអាងអំពីារចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនា 
ស្ែលាមូលទហតុ្ទែើមបីទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាចច់ស 
ទែើមទោទ្យ។

• ចំ្ចទ ះារចទាមទាចទនះ ចុ្ចងច្ចទមលើយYក្ត្ូវត្ទ្យល  ទដ្ឋយទឆលើយ
ត្់ថា “ក្ោនទោលនូវារចទាមទាចច់ស ទែើមទោទ្យ”។

រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល ដ់ឹងាគីោា ងទទ្យៀត្
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មិនោំបាច្ច ស្ថលក្រមទែើមបីលុ់ទោលទទ្យ។
• ទែើមទោទ្យＹបាន់ង្ហា ទឆនាៈលុ់ទោលទក្ៅអលូវតុ្លាារច ែូទច្ចនះ 

ទៅទពលទនាះ រិច្ចកសនាក្ត្ូវបានលុ់ទោលទហើយ។
• តុ្លាារចក្ោន ស្ត្ទធវើារចវនិិច្ចឆ័យថា “ទត្ើារចលុ់ទោលច់ស 

ទែើមទោទ្យ Y ទនាះ ស្រស់នឹងល័រាខ័ណឌ ស្ែលោនស្ច្ចងរនុងក្រម
ចែា់បទវណីស្ែចឬទទ្យ”  ់ុទណាណ ះ។

•  ់ុស្នតារចវនិិច្ចឆ័យទនះ មិនស្មនាទោល់ំណងចុ្ចងទក្ារយថ្ន
់ណដឹ ងទទ្យ។

រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល ដ់ឹងាគីោា ងទទ្យៀត្
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• ទោល់ំណងចុ្ចងទក្ារយថ្ន់ណដឹ ងទនះគ៉ឺ “ទត្ើទែើមទោទ្យ Y ោន
សិទ្យធិទាមទាចឱ្យចុ្ចងច្ចទមលើយ X សងទសច្ចរដីច្ចទក្មើនឥត្ទហតុ្ស្ែច
ឬទទ្យ?”។

• ារចវនិិច្ចឆ័យថា “ទត្ើារចលុ់ទោលច់ស ទែើមទោទ្យ Y ទនាះ ស្រស់នឹង
ល័រាខ័ណឌ ស្ែលោនស្ច្ចងរនុងក្រមចែា់បទវណីស្ែចឬទទ្យ?” ទនាះ គ៉ឺ
ក្ោន ស្ត្ាវធីិមួយទែើមបីឱ្យអាច្ចសទក្មច្ចនូវទោល់ំណងចុ្ចង
ទក្ារយ “ទត្ើទែើមទោទ្យ Y ោនសិទ្យធិទាមទាចឱ្យចុ្ចងច្ចទមលើយ X សង
ទសច្ចរដីច្ចទក្មើនឥត្ទហតុ្ស្ែចឬទទ្យ? ”  ់ុទណាណ ះ។

• ទហតុ្ទនះទហើយ តុ្លាារចក្ត្ូវទច្ចទស្ថលក្រមសដីពីចំ្ចណុច្ចថា “ទត្ើ
ទែើមទោទ្យ Y ោនសិទ្យធិទាមទាចឱ្យចុ្ចងច្ចទមលើយ X សងទសច្ចរដីច្ចទក្មើន
ឥត្ទហតុ្ស្ែចឬទទ្យ?” ស្ែលាទោល់ំណងចុ្ចងទក្ារយថ្ន់ណដឹ ង។

រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល ដ់ឹងាគីោា ងទទ្យៀត្
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ឧទាហចណ៍លំអិត្ថ្នស្ថលក្រម：
“់ង្ហា  ់ឱ្យចុ្ចងច្ចទមលើយ់ង ក្បារ ○○ែុលាល ចអាទមចរិទៅឱ្យ
ទែើមទោទ្យ។”
“ក្ោនទោលនូវារចទាមទាចច់ស ទែើមទោទ្យ។”

រ៏  ់ុស្នត មិនទច្ចទស្ថលក្រមស្ែលោនខលឹមស្ថចែូច្ចា “លុ់
ទោលនូវរិច្ចកសនាលរ ទិ្យទចវាង XនិងY” ាទែើម ទទ្យ។

រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល ដ់ឹងាគីោា ងទទ្យៀត្
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ែី L
រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល ដ់ឹងាគីោា ងទទ្យៀត្

តាមអលូ វតុ្លាារច

ខ្ុំលុ់រិច្ចកសនា
ទនាះទោល។

តាមអលូ វតុ្លាារច

ខ្ុំបានទិ្យទែី L ទនះ ទដ្ឋយស្ថចស្ត្Xបាននិយាយភូត្រុហរ
ក្បា  ់ថា ែី L ោនជីាតិ្លែ ដំ្ឋែំណំាអវីរ៏បានលែស្ែច ទហើយ
Yរ៏បាន់ង ថ្ថ្លទិ្យទទហើយ។ ស្ត្តាមពិត្ ោត្ ភចខ្ុំ។ ែីទនាះគ៉ឺ
ាែីស្ែលោនស្ថចធាតុ្ពុល ទធវើអវីមិនទរើត្ ទហតុ្ទនះទហើយ
ខ្ុំច្ចង ទាមទាចយរក្បារ ស្ែលខ្ុំបាន់ង ទនាះមរវទិ បានា
ខ្ុំដ្ឋរ  រយ់ណដឹ ងទនះ។
ខ្ុំច្ចង ់ង្ហា ទឆនាៈលុ់ទោលទៅរនុង់ណដឹ ងទនះ។



សដីពីារច់ង្ហា ទឆនាៈលុ់ទោល  ខលឹមស្ថចស្ែលＹក្ត្ូវសចទសច
ទៅរនុង រយ់ណដឹ ង ឬរនុងឯរស្ថចទក្ត្ៀមគ៉ឺ ៖
“Ｙបាន់ង្ហា ទឆនាៈចំ្ចទ ះＸ អំពីារចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនា
លរ ទិ្យទថ្នទចឿងរដីទនះ តាមចយៈឯរស្ថចទក្ត្ៀមទនះ។”

សដីពីារចលុ់ទោលទក្ៅអលូវតុ្លាារចរ៏ែូច្ចោន ស្ែច  មិនោំបាច្ច 
ោនស្ថលក្រមទែើមបីលុ់ទោលទទ្យ គ៉ឺែូច្ចស្ែលបានពនយល ពី
មុនៗមរ។

រចណីស្ែលអនរោនសិទ្យធិលុ់ទោល ដ់ឹងាគីោា ងទទ្យៀត្
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ខំុ្បានទិ្យទែី L ទនាះទដ្ឋយស្ថចស្ត្ X បាន
និយាយថា ែីទនាះោនជីាតិ្លែ ដំ្ឋែំណំាអវីរ៏
ែុះស្ែច។ ស្ត្តាមពិត្ ោត្ ភចខំុ្ ែីទនាះគ៉ឺា
ែីស្ែលោនស្ថចធាតុ្ពុល ទធវើអវីមិនទរើត្ទទ្យ។
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ែី L

ទត្ើអាច្ចដ្ឋរ  រយ់ណដឹ ងទាមទាចនូវារចលុ់ទោលរិច្ចក
សនាាទែើមបានឬទទ្យ ?

ទត្ើអាច្ចក្់ារសថា រិច្ចកសនាក្ត្ូវបានលុ់ទោល
តាមចយៈស្ថលក្រមបានស្ែចឬទទ្យ ...?
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①ទាមទាចនូវស្ថលក្រមស្ែលោនខលឹមស្ថចថា 
“លុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាលរ ទិ្យទចវាងXនិងY”។

②ទាមទាចនូវស្ថលក្រមស្ែលោនខលឹមស្ថចថា 
“បាន់ញ្ជា រ ថា រិច្ចកសនាលរ ទិ្យទចវាងXនិង
Y ក្ត្ូវបានលុ់ទោលទហើយ”។

ឧទាហចណ៍ ទត្ើអាច្ចទាមទាចែូច្ចខាងទលើទនះស្ែច
ឬទទ្យ ...?

ទត្ើអាច្ចដ្ឋរ  រយ់ណដឹ ងទាមទាចនូវារចលុ់ទោលរិច្ចក
សនាាទែើមបានឬទទ្យ ?

ែី L



＜CCP74＞
“់ណតឹ ងអាច្ចទធវើទ ើងបាន រនុងរចណីស្ែល់ណតឹ ងទនាះោនរមមវត្ាុា
វវិាទ្យតាមអលូវច្ចបាប  ់ារ ស្សតង និង ស្ែលវវិាទ្យទនាះអាច្ចទដ្ឋះស្រស្ថយ
ទដ្ឋយស្ថលក្រម ។”

↓ ារ ស្សដង ...

・រនុងរចណីស្ែលក្ត្ូវទដ្ឋះស្រស្ថយវវិាទ្យណាមួយតាមចយៈវធីិទដ្ឋះ
ស្រស្ថយវវិាទ្យទអេងពីស្ថលក្រម  មិនអាច្ចដ្ឋរ  រយ់ណដឹ ងបានទទ្យ។

・រនុងរចណីស្ែលចុ្ចង់ញ្ក  ់ មិនអាច្ចទដ្ឋះស្រស្ថយនូវវវិាទ្យណាមួយតាម
ចយៈស្ថលក្រមបានទទ្យ  មិនអាច្ចដ្ឋរ  រយ់ណដឹ ងបានទទ្យ។

ទត្ើអាច្ចដ្ឋរ  រយ់ណដឹ ងទាមទាចនូវារចលុ់ទោលរិច្ចក
សនាាទែើមបានឬទទ្យ ?
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→ទដ្ឋយស្ថចស្ត្អានុាពតាមអលូវច្ចបាប  ់ថ្នារចលុ់ទោលតាមចយៈារច់ង្ហា ទ
ឆនាៈលុ់ទោល ទរើត្ោនទ ើង  ែូទច្ចនះ វវិាទ្យទនះក្តូ្វបានទដ្ឋះស្រស្ថយតាម
វធីិទអេងទទ្យៀត្ ទដ្ឋយមិនោំបាច្ច ោនស្ថលក្រមទទ្យ។

→ទទាះ់ីាបានទច្ចទស្ថលក្រមទនះ់ញ្ជា រ អំពីស្ថា នាពលុ់ទោលថ្នរិច្ចក
សនាលរ ទិ្យទទនះរ៏ទដ្ឋយ  រ៏វវិាទ្យស្ែលោនទៅរនុងស្ថល យែ៍ទី្យ88 និងទី្យ
95 ទៅស្ត្មិនអាច្ចទដ្ឋះស្រស្ថយែល ទី្យ់ញ្ក  ់ែស្ែល។

ទត្ើអាច្ចដ្ឋរ  រយ់ណដឹ ងទាមទាចនូវារចលុ់ទោលរិច្ចក
សនាាទែើមបានឬទទ្យ ?

101

①ច្ចង ទាមទាចនូវស្ថលក្រមស្ែលោនខលឹមស្ថចថា 
“លុ់ទោលនូវរិច្ចកសនាលរ ទិ្យទចវាង XនិងY”។

②ច្ចង ទាមទាចនូវស្ថលក្រមស្ែលោនខលឹមស្ថចថា 
“់ញ្ជា រ ថា រិច្ចកសនាចវាងXនិងY ក្ត្ូវបានលុ់
ទោល”។
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ែី L
ទត្ើអាច្ចដ្ឋរ  រយ់ណដឹ ងទាមទាចនូវារចលុ់ទោលរិច្ចក

សនាាទែើមបានឬទទ្យ ?

①ច្ចង ទាមទាចឱ្យ “លុ់ទោលនូវលិច្ចកសនា
លរ ទិ្យទចវាង XនិងY” ។

② ច្ចង ទាមទាចនូវស្ថលក្រមស្ែលោនខលឹម
ស្ថចថា “់ញ្ជា រ ថា រិច្ចកសនាចវាងXនិងY ក្ត្ូវ
បានលុ់ទោលទហើយ”។ 

មិនអាច្ចទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវ់ណដឹ ងស្់់ទនះបានទទ្យ
(អាុយនឹងច្ចបាប  ់)



សទងា់
・រនុងរចណីស្ែលោនវាិរចៈរនុងារច់ង្ហា ទឆនាៈ រ ព័នធនឹងរិច្ចក
សនា ់ុគាលស្ែលបាន់ង្ហា ទឆនាៈទនាះ អាច្ចលុ់ទោលនូវ
រិច្ចកសនាទនាះបាន។

・ទែើមបីលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនា ោំបាច្ច ក្ត្ូវ់ង្ហា ទឆនាៈលុ់
ទោល។ អាច្ច់ង្ហា ទឆនាៈលុ់ទោលតាមវធីិណារ៏បានស្ែច។

・ារចលុ់ទោលនូវរិច្ចកសនា មិនោំបាច្ច ក្់ារសទដ្ឋយស្ថល
ក្រមទទ្យ។ ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យក្់ារសតាមស្ថលក្រមស្់់ទនះ 
គ៉ឺា់ណដឹ ងអាុយនឹងច្ចបាប  ់។
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