
សិក្ខា សាលាសតីពី

ក្ខរសរសសរពាក្យបណ្ត ឹង និង ឯក្សារស្រៀម

ឧសទេសនាមសោយ៖ សលាក្សមធាវី អ ីវ ប ៉ូលី

សលាក្្សីសមធាវី សទព ប៉ូផល

្ប្ពឹរតសៅសៅថ្ងៃទី ០៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ ២០១៦

សៅគណ្ៈសមធាវី
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ក្ខរសរសសរពាក្យបណ្ត ឹង និង ឯក្សារស្រៀម
មារិក្ខ

I. ក្ខរពនយល់ទ៉ូសៅ

II. ក្ខរសរៀបចាំពាក្យបណ្ត ឹង

១-ក្ខរខសែងយល់អាំពីអងគសេរ ចមបង

២-ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

III. ក្ខរសរៀបចាំឯក្សារស្រៀម និងឯក្សារចសមលើយ

១- ក្ខរខសែងយល់អាំពីអងគសេរ ចមបង

២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រូវសរសសរសៅក្នុងឯក្សារស្រៀមនិង

ឯក្សារចសមលើយ
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I - ក្ខរពនយល់ទ៉ូសៅ
១- នីរិវិធីសោោះ្សាយវិវាទរែឋបបសវណ្ី

ក្ខរសោោះ្សាយវិវាទរែឋបបសវណ្ី

នីរិវីធីរែឋបបសវណ្ី

នីរិវិធីបណ្ត ឹង នីរិវិធីរក្ាក្ខរពារ នីរិវិធីអន វរតសោយបងាាំ

នីរិវិធីថ្នក្ខរជាំន ាំជ្មោះសលើក្ទី១

នីរិវីធីជាំន ាំជ្មោះសៅរ លាក្ខរជាន់ែពស់

នីរិវិធីោស់សរឿន

នីរិវិធីជាំន ាំជ្មោះសារជាងមី

នីរិវីធីទាក់្ទងនឹងឋានៈប គគល
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លាំេ៉ូរនីរិវិធីថ្នក្ខរជាំន ាំជ្មោះសលើក្ទី១

ោក្់ពាក្យបណ្ត ឹង

① ② ③ ④

នីរិវិធីស្រៀមស្មាប់
ក្ខរទាញសេរ ផល

ក្ខរទាញសេរ ផលសោយផ្ទេ ល់មារ់
្បក្ខសសាល្ក្ម

សរៀបចាំពាក្យបណ្ត ឹង និង ឯក្សារស្រៀម
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២ - ្បសេទថ្នបណ្ដ ឹង

① បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យផតល់តាវក្ខរលិក្

② បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់

③ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប និង រំលរ់ទាំនាក្់ទាំនងគរិយ រត
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① បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យផតល់តាវក្ខលិក្

ជាបណ្ត ឹង ខែលទាមទារឲ្យរ លាក្ខរសចញសាល្ក្មបង្គគ ប់ ឲ្យច ងចសមលើយផតល់តាវក្ខលិក្ ក្ាំណ្រ់មួយខផែក្សលើក្ខរអោះអាងអាំពីអរថិភាពថ្នសិទិធ

ទាមទារតាមផលូវចាប់សារធារ របស់សែើមសោទ។

បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យផតល់តាវក្ខលិក្ មានែ៉ូចជា បង់្ាក្់ ្បគល់វរថុ ឲ្យសធែើ ឬមិនឲ្យសធែើសក្មមភាពអែីមួយ។ 
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① បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យផតល់តាវក្ខលិក្

ឧទាេរណ្៍ 

(១) បង្គគ ប់ឲ្យច ងចសមលើយបង់្ាក្់ចាំនួន១០០០ែ លាល រឲ្យសែើមសោទ 

(២) បង្គគ ប់ឲ្យច ងចសមលើយ ្បគល់វរថុខែលមានក្ាំណ្រ់សៅក្នុង

ឧបសមព័នធមក្ឲ្យសែើមសោទ

(៣) បង្គគ ប់ឲ្យច ងចសមលើយសធែើនីរិវិធីសផេរច ោះបញ្ាីទាាំងម៉ូលសលើែីខែលមានក្ាំណ្រ់សៅក្នុងឧបសមព័នធសោយម៉ូលសេរ លក្់ទិញ សៅថ្ងៃទី ០១ ខែ ០២ ឆ្ន ាំ

២០១៦ មក្ឲ្យសែើមសោទ
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① បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យផតល់តាវក្ខលិក្

(៤) ហាមឃារ់ច ងចសមលើយមិន្រូវសធែើឲ្យមានសសមលងរំខានខែលធាំជាង៨០dBពីសមា ង៦ លាៃ ច ែល់សមា ង ៦ ្ពឹក្ សៅទតីាាំង(អរត
សញ្ជា ណ្ថ្នអចលនវរថុ)របស់សែើមសោទពីខាងស្ៅ។

❖ សយើងអាចសមាគ ល់បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យផតល់តាមវក្ខលិក្តាមរយៈ ពាក្យបង្គគ ប់ឲ្យ /ហាមឃារ់  ខែល្រូវសរសសរសៅក្នុងបណ្ត ឹង 
។ 
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① បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យផតល់តាវក្ខលិក្

❖ ក្ខរស្បើពាក្យ
បង្គគ ប់ឲ្យ
ហាមឃារ់  (ក្រណ្ីមិនឲ្យសធែើសក្មមភាពអែីមួយ) 

ខផែក្សលើសោលគាំនិររបស់្បសទសក្មពុជា ។

❖ សៅ្បសទសជប  ន ែលឹមសារថ្នសាល្ក្មចាំសពាោះបណ្ត ឹង
ទាមទារឲ្យផតល់តាវក្ខលិក្ ព ាំមានពាក្យថា បង្គគ ប់ឲ្យ /ហាមឃារ់
សទ សគសរសសរថា ច ងចសមលើយ្រូវបង់្ាក្់ / ច ងចសមលើយមិន្រូវ
សធែើឲ្យមានសាំសលងរំខាន.....។ 
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① បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យផតល់តាវក្ខលិក្

Ａ Ｂ

ពាក្យបណ្ត ងឹ

បង្គគ ប់ឲ្យ B បង់្ាក្់ ១០០០
＄ ឲ្យ A 
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② បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់

ជាបណ្ត ឹងខែលទាមទារឲ្យរ លាក្ខរបញ្ជា ក្់អាំពីអរថិភាព ឬ នរថិភាពថ្នសិទិធ ឬទាំនាក្់ទាំនងគរិយ រតិតាមចាប់សារធារ  ។

ក្ខរសាំោល់បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់ ៖

បញ្ជា ក្់អាំពីសិទិធ 

បញ្ជា ក្់អាំពីទាំនាក្់ទាំនងគរិយ រតិ

បញ្ជា ក្់អាំពីនរថិភាពថ្នក្ខរពែក្ិចច
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② បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់

- ឧទាេរណ្៖៍ 

បណ្ត ឹងទាមទារបញ្ជា ក្់អាំពីសិទធិ 

❖បញ្ជា ក្ថ់ា សែើមសោទមានក្មមសិទធិសលើែីែ៉ូចមានក្ាំណ្រ់សៅក្នុងឧបសមព័នធ។

បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់ទាំនាក្់ទាំនងគរិយ រត

❖បញ្ជា ក្់ថា សែើមសោទ មិនខមនជាក្៉ូនរបស់ច ងចសមលើយ 

(មា្តា១០០២ ថ្នCC)។
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② បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់

បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់អាំពីនរថិភាពថ្នក្ខរពែក្ិចច

បញ្ជា ក្់ថា  ក្ខរពែក្ិចចរបស់ច ងចសមលើយ ក្នុងក្ខរសង្ាក្់ចាំនួន២០០០ែ លាល រ ឲ្យសែើមសោទ ខផែក្សលើក្ិចចសនាែចីបរិសភាគរវាង សែើម
សោទ និងច ងចសមលើយច ោះថ្ងៃទី ០៦ ខែ មិង នា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ព ាំមានអរថិភាព។ 
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② បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់

Ａ Ｂ

ពាក្យបណ្ត ងឹ

បញ្ជា ក្់ថាក្ខរពែក្ិចចរបស់ B ក្នុងក្ខរសង្ាក្់ចាំនួន
២០០០＄ឲ្យ A ខផែក្សលើក្ិចចសនាែចីបរិសភាគរវាង

A និង B

៦ មិង នា ២០១៥ព ាំមានអរថភិាព

X
ក្ិចចសនាែចីបរិសភាគ ៦ មិង នា ២០១៥

14



② បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់

បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់ សផ្ទត រសាំខាន់សលើផល្បសោជន៍ថ្ន

បណ្ត ឹងែ៉ូចមានបញ្ារតិសៅក្នុងមា្តា៧៤ថ្នCCP សេរ សនោះ 

រ លាក្ខរនឹងសលើក្បណ្ត ឹងសោលក្នុងក្រណ្ីបណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់ខែលោម នភាពោាំាច់ (ផល្បសោជន)៍ក្នុងក្ខរសធែើបណ្ត ឹង ែ៉ូចជា

បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់សមាឃភាព/ល បសោល /រំលាយក្ិចចសនាជាអាទិ៍ ។
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② បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់

 សាល្ក្មបញ្ជា ក្់ព ាំមានអាន ភាពអន វរតសទ សលើក្ខលង ខរសាល្ក្មបញ្ជា ក្់អាំពីសិទិធ្ារិសភាគខែលមានបញ្ារតិសៅក្នុងមា្តា 
៤៩៦ ចាំណ្ ច ក្ ថ្ន្ក្មនីរិវិធីរែឋបបសវណ្ី។ 

16



 ជាបណ្ត ឹង ទាមទារឲ្យរ លាក្ខរសចញសាល្ក្ម្បក្ខសបសងកើរជាងមីន៉ូវទាំនាក្់ទាំនងគរិយ រតខែលមានក្ាំណ្រ់តាមផលូវចាបស់ារធារ  ។

❖ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរទាំនាក្់ទាំនងគរិយ រតិ

ឧទាេរណ្៍ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យទទួលសាគ ល់ក្៉ូន (មា្តា១០០១ ថ្នCC)

ែលឹមសារថ្នសាល្ក្មសរសសរថា ទទួលសាគ ល់សែើមសោទ Xជាក្៉ូនរបស់

ច ងចសមលើយ Y ។

③ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប និង រំលរទ់ាំនាក្់ទាំនងគរិយ រត
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③ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប និង

រំលរ់ទាំនាក្ទ់ាំនងគរិយ រត

❖ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យខក្ខ្បទាំនាក់្ទាំនងគរិយ រតិ

សៅក្នុង្ក្មរែឋបបសវណ្ីក្មពុជាមានខចង បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ និង រំលរ់ទាំនាក្់ទាំនងគរិយ រត ែ៉ូចជា ខលងលោះ (មា្តា ៩៧៨), ក្ខរ់ក្ខល់

ក្៉ូនសមុាំ (មា្តា ១០៣១), ទទួលសាគ ល់ក្៉ូន (មា្តា ១០០១),សិទធិល បសោលអាំសពើខែលនាាំឲ្យែ៉ូចផល្បសោជន៍ (មា្តា ៤២៨)។
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③ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប

រំលរ់ទាំនាក្ទ់ាំនងគរិយ រត

ចាំសពាោះបណ្ត ឹងទាមទារឲ្យខក្ខ្បទាំនាក្់ទាំនងគរិយ រតព ាំមានខចងសៅក្នុង្ក្មរែឋបបសវណ្ីសទ ប  ខនតមានមា្តាមួយចាំនួន

មានលក្ាណ្ៈែ៉ូចបណ្ត ឹងទាមទារឲ្យខក្ខ្ប ែ៉ូចជាមា្តា ២៤៩(មា្តាសនោះក្៏អាចសធែើក្ខរបក្្សាយថាវាជាបណ្ត ឹងខក្ខ្បានខែរ),

មា្តា ៦០៧។ ប  ខនត មា្តាសនោះ ព ាំរ្មូវឲ្យខក្ខ្បតាមផលូវរ លាក្ខរសនាោះសទ សេរ សនោះ វាព ាំខមនជាបណ្ត ឹងទាមទារឲ្យខក្ខ្បសនាោះសទ។
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③ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប

រំលរ់ទាំនាក្ទ់ាំនងគរយិ រត

❖បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យរំលរ់ទាំនាក្់ទាំនងគរិយ រត

ឧទាេរណ្៍ បណ្ត ឹងខលងលោះ
ែលឹមសារថ្នសាល្ក្ម សរសសរថា ឲ្យសែើមសោទ Xខលងលោះ
ពីច ងចសមលើយ Y ។
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③ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប និង រំលរ់

ទាំនាក្ទ់ាំនងគរិយ រត

 លក្ាណ្ៈសាំោល់ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប រំលរ់ទាំនាក្់ទាំនងគរិយ រត ៖

(១) មិនបសងកើរអាន ភាពសបើ ព ាំសធែើតាមផលូវរ លាក្ខរ

ឧទាេរណ្៍ ក្រណ្ីខលងលោះ

សេរ សនោះ ក្រណ្ីខែលអាចទាមទារអន វរតសិទធិស្ៅរ លាក្ខរាន សនាោះវាមិនខមនជាបណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប រំលរ់ទាំនាក្់ទាំនង

គរិយ រតសទ ែ៉ូចជា មា្តា ៦០៧ថ្ន CC។
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③ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប និង

រំលរទ់ាំនាក្់ទាំនងគរិយ រត

(២) បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប រំលរ់ទាំនាក្់ទាំនងគរិយ រត គឺជាបណ្ត ឹងខែលសែើមសោទ្រូវោក្់េសតុតាង និង អោះអាងអាំពីលក្ាែណ្ឌ ក្ាំណ្រ់មួយ

ែ៉ូចមានក្ាំណ្រ់ក្នុង្ក្មរែឋបបសវណ្ី។ មា្តាែលោះសៅក្នុង្ក្មរែឋបបសវណ្ី ែ៉ូចជាមា្តា២១២ សមើលសៅមានលក្ាណ្ៈែ៉ូចជា បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ
ខក្ខ្ប រំលរ់ទាំនាក្់ទាំនងគរិយ រត ប  ខនត មា្តាសនោះព ាំមានខចងចាស់ឲ្យសែើមសោទអោះអាងលក្ាែណ្ឌ នឹងោក្់េសតុតាងស ើយ។
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③ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប និង

រំលរទ់ាំនាក្់ទាំនងគរិយ រត

ផេុយសៅវិញ មា្តាសនោះគឺជាក្ខរសស្មចសោយឆនាេ ន សិទធិរបស់រ លាក្ខរ សេរ សនោះ វាមិនខមនជាប

ណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប រំលរ់ទាំនាក់្ទាំនងគរិយ រតស ើយ។
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③ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប និង

រំលរ់ទាំនាក់្ទាំនងគរិយ រត

ពាក្យបណ្ត ងឹ

ឲ្យ A ខលងលោះជាមួយ

B

X

ＢＡ
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③ បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើរ ខក្ខ្ប និង

រំលរទ់ាំនាក្់ទាំនងគរិយ រត

បណ្ត ឹងបសងកើរ ខក្ខ្ប រំលរ់ទាំនាក់្ទាំនងគរិយ រត ភាគស្ចើនគឺជាបណ្ត ឹងទាក្់ទងនឹងឋានៈប គគល។

សាល្ក្មបសងកើរ ខក្ខ្ប រំលរ់ទាំនាក់្ទាំនងគរិយ រតព ាំមានអាន ភាពអន វរតសទ។ 
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៣ - ទ្មងថ់្នពាក្យបណ្ត ឹង

① ទ្មង់សពញសលញថ្នពាក្យបណ្ត ឹង

② ចាំណ្ ចោច់ខារថ្នពាក្យបណ្ត ឹង

③ ចាំណ្ ចមិនោច់ខារថ្នពាក្យបណ្ត ឹង
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① ទ្មង់សពញសលញថ្នពាក្យបណ្ត ឹង

 ពាក្យបណ្ត ឹង ្រូវសរសសរជាលាយលក្ាណ្៍អក្សរ ោក្់សៅរ លាក្ខរ (មា្តា៧៥ ក្ថាែណ្ឌ ទ១ី ថ្ន CCP) ។ ប  ខនត ចាំសពាោះក្រណ្ីសរឿងក្តី

ចាំនួនទឹក្្ាក្់រិច ពាក្យបណ្ត ឹងអាចសធែើសោយផ្ទេ ល់មារ់ាន (មា្តា២២៥ ក្ថាែណ្ឌ ទ១ី ថ្នCCP)។

 ពាក្យបណ្ត ឹង ្រូវសរសសរន៉ូវចាំណ្ ចែ៉ូចខាងស្ក្ខម៖
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① ទ្មង់សពញសលញថ្នពាក្យបណ្ត ឹង

ពាក្យបណ្ត ងឹ

① អរតសញ្ជា របស់ភាគី និង អនក្រាំណាងខែលចាប់ ានក្ាំណ្រ់
②ែលឹមសារថ្នសាល្ក្មខែលសែើមសោទទាមទារឲ្យ រ លាក្ខរសចញ
③ អងគសេរ ោាំាច់សែើមបីបញ្ជា ក្់ន៉ូវក្ខរទាមទារ

④ អងគសេរ ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ

⑤ អងគសេរ សាំខាន់ៗខែលទាក្់ទងនឹងអងគសេរ ខែល ជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ
⑥ េសតុតាង

CC # ៧៥ 
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② ចាំណ្ ចោច់ខារថ្នពាក្យបណ្ត ឹង

 ជាទ៉ូសៅ ពាក្យបណ្ត ឹងគួរខរសរសសរឲ្យានសពញសលញែ៉ូចមានខចងសៅក្នុងមា្តា៧៥ថ្ន ្ក្មនីរិវិធីរែឋបបសវណ្ី ប  ខនតសៅក្នុងមា្តាសនាោះ

មិនខមនោច់ខារ្រូវខរសរសសរទាាំងអស់សនាោះសទ មាន

ចាំន ចែលោះ សែើមសោទមិនោាំាច់សរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹងក្៏ាន ោាំអោះអាងសៅក្នុងនីរិវិធីស្រៀមស្មាប់ក្ខរទាញសេរ ផលក្៏ាន សេើយក្៏មានចាំណ្ ច

ែលោះខែលរ្មូវឲ្យសរសសរជាោច់ខារផងខែរ។

 ចាំណ្ ចខែល្រូវសរសសរោច់ខារ ៖
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② ចាំណ្ ចោច់ខារថ្នពាក្យបណ្ត ឹង

ពាក្យបណ្ត ងឹ

① អរតសញ្ជា របស់ភាគី និង អនក្រាំណាងខែលចាប់ ានក្ាំណ្រ់

②ែលឹមសារថ្នសាល្ក្មខែលសែើមសោទទាមទារឲ្យ រ លាក្ខរសចញ

③ អងគសេរ ោាំាច់សែើមបីបញ្ជា ក្់ន៉ូវក្ខរទាមទារ

CCP# ៧៥ - ២- ក្,ែ 
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③ ចាំណ្ ចមិនោច់ខារថ្នពាក្យបណ្ត ឹង

ពាក្យបណ្ត ងឹ
④ អងគសេរ ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ

⑤ អងគសេរ សាំខាន់ៗខែលទាក្់ទងនឹងអងគសេរ ខែល ជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ

⑥ េសតុតាង

CCP# ៧៥- ៣,៤
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③ ចាំណ្ ចមិនោច់ខារថ្នពាក្យបណ្ត ឹង

ចាំណ្ ចទាាំង៣ខាងសលើ ក្នុងក្រណ្ី មិនានសរសសរសៅ
ក្នុងពាក្យបណ្ត ឹងក៏្រ លាក្ខរមិនបង្គគ ប់ឲ្យខក្រ្មូវខែរ 

ពីស្ពាោះមា្តា៧៥ ក្ថាែណ្ឌ ទ៣ីនិងទ៤ី ថ្ន CCP មិន
រ្មូវោច់ខារសនាោះសទ ។ ប  ខនតសែើមបីឲ្យមានភាពង្គយ
្សួល ជាពិសសសឲ្យរ លាក្ខរ អាចយល់ែឹងាន គួរខរសរ
សសរឲ្យានសពញសលញ។
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ោក្់ពាក្យបណ្ត ឹង

① ② ③ ④

នីរិវិធីស្រៀមស្មាប់
ក្ខរទាញសេរ ផល

ក្ខរទាញសេរ ផលសោយផ្ទេ ល់មារ់ ្បក្ខស
សាល្ក្ម

ក្ខរទាមទារ ក្ខរអោះអាង ក្ខរពិនិរយេសតុតាង
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ពាក្យបណ្ត ឹង
ពាក្យ   បណ្ត ឹង

ែីក្ខបង្គគ ប់ឲ្យខក្រ្មូវ ①

②

ឯក្សារចសមលើយ

ពិនិរយពាក្យបណ្ត ឹងតាមមា្តា ៧៨ ថ្ន
CCP
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៤ - ទ្មង់ថ្នឯក្សារស្រៀម និងឯក្សារចសមលើយ

ឯក្សារចសមលើយ

① អរតសញ្ជា របស់ភាគី និង អនក្រាំណាងខែលចាប់ានក្ាំណ្រ់(សរសសរក្៏ានមិនសរសសរក្៏ាន)
② ក្ខរសឆលើយរបនឹងក្ខរទាមទាររបស់សែើមសោទ

③ ក្ខរសឆលើយរបនឹងអងគសេរ ខែលអោះអាងសោយសែើម សោទ
④ អងគសេរ រវា៉ា

⑤ អងគសេរ សាំខាន់ៗខែលទាក្់ទងនឹងអងគសេរ រវា៉ា

⑥ េសតុតាង

CCP # ១០១
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ក្ខរសរៀបចាំពាក្យបណ្ត ឹង

ឧសទេសនាមសោយ៖

សលាក្សមធាវី អ ីវ ប ៉ូលី
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II. ក្ខរសរៀបចាំពាក្យបណ្ត ឹង

១- ក្ខរខសែងយល់អាំពីអងគសេរ ចមបង

២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល្រូវសរសសរសៅក្នុង

ពាក្យបណ្ត ឹង
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១- ក្ខរខសែងយល់អាំពីអងគសេរ ចមបង

 អងគសេរ ចមបង គឺជាអងគសេរ លាំអិរខែល្រូវនឹងលក្ាែណ្ឌ ចាប់ 
សេើយនាាំឲ្យសក្ើរមានន៉ូវអាន ភាពគរិយ រត។ 

 ្បសេទថ្នអងគសេរ ចមបង 

អងគសេរ សក្ើរស ើងសិទធិ 

អងគសេរ រារាាំងសិទធិ 

អងគសេរ រលរ់សិទធិ

អងគសេរ ទប់សាក រ់សិទធិ
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១- ក្ខរខសែងយល់អាំពីអងគសេរ ចមបង

សពលមួយនាអរីរក្ខល បចចុបបនន

1. សក្ើរស ើង                                                                                      

2. រារាាំង 

3. រលរ់

4. ទប់សាក រ់

39



២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

(១) អរតសញ្ជា ណ្របសភ់ាគី និងអនក្រាំណាងខែលចាប់ានក្ាំណ្រ់ (មា្តា៧៥ ក្ថាែណ្ឌ ទី២ ចាំណ្ ច ក្ ថ្ន CCP)

ស ម្ ោះ ឬ នាមក្រណ្៍ និងអាសយោឋ នរបស់ភាគី

ស ម្ ោះ និង អាសយោឋ នរបស់អនក្រាំណាងខែលចាប់ានក្ាំណ្រ់

សរើពាក្យបណ្ត ឹង្រូវសរសសរអាំពីទីក្ខនលងបញ្ចូនឬសទ?
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២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នងុពាក្យបណ្ត ឹង

(២) ែលឹមសារថ្នសាល្ក្មខែលសែើចសោទទាមទារឲ្យរ លាក្ខរសចញ (មា្តា៧៥ ក្ថាែណ្ឌ ទី២ចាំណ្ ច ែ ថ្នCCP) 

 ែលឹមសារថ្នសាល្ក្មខែលសែើមសោទទាមទារឲ្យរ លាក្ខរសចញ គឺជាក្ខរខែលសែើមសោទស ាំឲ្យរ លាក្ខរសចញសសចក្តីសស្មចបញ្ចប់ថ្នសាល្ក្

ម។
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នងុពាក្យបណ្ត ឹង

 ឧទារេណ្៍

បង្គគ ប់ឲ្យច ងចសមលើយ បង់្ាក់្ចាំនួន១០០០ែ លាល រឲ្យសែើមសោទ

បង្គគ ប់ឲ្យច ងចសមលើយ ្បគល់អចលនវរថុខែលមានក្ាំណ្រ់សៅក្នុងឧបសមព័នធមក្ឲ្យ

សែើមសោទ

 សៅក្នុងែលឹមសារថ្នសាល្ក្មខែលសែើមសោទទាមទារឲ្យរ លាក្ខរសចញ មិន្រូវសរសសរអាំពីលក្ាណ្ៈថ្នសិទធិជាសារធារ ស ើយ ។
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល
្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

ឧទាេរណ្៍៖ បង្គគ ប់ឲ្យច ងចសមលើយ បង់្ាក្់ចាំនួន១០០០

ែ លាល រឲ្យសែើមសោទ ខផែក្សលើក្ិចចសនាលក្់ទិញ ។

(ែលឹមសារថ្នសាល្ក្មខែលសែើមសោទទាមទារឲ្យរ លាក្ខរ

សចញសធែើោ ងណាឲ្យែលី និងមានភាពង្គយ្សួលយល់)។
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

ក្រណ្ីសលើក្ខលង៖ 

ក្រណ្ីសផេរច ោះបញ្ាី 

បង្គគ ប់ឲ្យច ងចសមលើយសធែើនីរិវិធីច ោះបញ្ាីសផេរក្មមសិទធិទាាំងម៉ូលសលើែីខែលមានក្ាំណ្រ់សៅក្នុងឧបសមព័នធឲ្យសែើមសោទ សោយ

ម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរលក្់ទញិ ច ោះថ្ងៃទី ០១ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៥។ 

្បក្ខរ ២៨ ចាំណ្ ច ក្ ថ្ន្បក្ខសអនតរ្ក្សួង សតីពីក្ខរច ោះបញ្ាីអាំពីសិទធិ្បរយក្សទាក្់ទងនឹង្ក្មរែឋបបសវណ្ី
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

ក្រណ្ីបញ្ជា ក្់អាំពីនរថិភាពថ្នក្ខរពែកិ្ចច

បញ្ជា ក្់ថា ក្ខរពែកិ្ចចរបស់ច ងចសមលើយ ក្នុងក្ខរសង្ាក្់ 

ចាំនួន២០០០ែ លាល រ ឲ្យសែើមសោទ ខផែក្សលើក្ិចចសនា ែចី

បរិសភាគរវាង សែើមសោទ និងច ងចសមលើយច ោះថ្ងៃទី ០៦ ខែ 

មិង នា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ព ាំមានអរថិភាព។ 
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នងុពាក្យបណ្ត ឹង

 សៅក្នុងែលឹមសារថ្នសាល្ក្មខែលសែើមសោទទាមទារឲ្យរ លាក្ខរសចញ  មានក្ខរទាមទារចមបង និងអាចមានក្ខរទាមទារបនាេ ប់បនសាំ ។ 

ក្ខរទាមទារចមបងអាចមានមួយ ឬ មានស្ចើន្សបតាមសរឿងក្តីនីមួយៗ ឧទាេរណ្៍ ក្រណ្ីទាមទារ្ាក្់ក្មចី ៖ 

ក្ខរទាមទារចមបងមានខរមួយចាំណ្ ចសទ គឺ ក្ខរទាមទារ្ាក្់សែើម។ 
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល
្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

ក្រណ្ីក្ខរទាមទារឲ្យសធែើនីរិវិធីច ោះបញ្ាីសផេរក្មមសិទធិ
ក្ខរទាមទារចមបងមាន៖ ឲ្យច ងចសមលើយសធែើនីរិវិធីសផេរច ោះ
បញ្ាី និងទាមទារឲ្យ្បគល់វរថុ។

ក្ខរទាមទារបនាេ ប់បនសាំមាន៖ ក្ខរទាមទារក្ខរ្ាក្់ ក្ខរ
្ាក្យ់ឺរោ វ។

- ្ាក្់្ បោប់ក្តី គឺ សទាោះបី ភាគីមិនទាមទារក្៏រ លាក្ខរ្រូវខរសស្មចឲ្យខែរ។

- ក្ខរ្បក្ខសឲ្យអន វរតបសណាត ោះអាសនន គឺភាគី្ោន់ខរសធែើក្ខរទាមទារ ខរវាជាឆនាេ ន សិទធិរបស់រ លាក្ខរក្នុងក្ខរសធែើសសចក្តីសស្មចសៅសលើក្ខរទាមទារសនោះ។
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នងុពាក្យបណ្ត ឹង

(៣) អងគសេរ ោាំាច់សែើមបបីញ្ជា ក្់ន៉ូវក្ខរទាមទារ (មា្តា៧៥ ក្ថាែណ្ឌ ទី២ ចាំណ្ ច ែ ថ្នCCP)

អងគសេរ ោាំាច់សែើមបីបញ្ជា ក្់ក្ខរទាមទារ គឺជាអងគសេរ ខែលជាម៉ូលោឋ ន ឬ សាំអាងចាំសពាោះក្ខរទាមទារ ប  ខនត មិនខមនជាអងគសេរ ខែលជា
ម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ។ 
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

ឧទាេរណ្៍ ទាមទារឲ្យបង់ថ្ងលខផែក្សលើក្ិចចសនាលក្់ទិញ 
អងគសេរ ោាំាច់សែើមបីបញ្ជា ក្់ក្ខរទាមទារ គឺ 

ក្ិចចសនាលក្់ទិញរងយនត Lexus មួយស្គឿងសសរី
ឆ្ន ាំ ២០១៥ រថ្មល ៥០០០០ែ លាល រ  រវាង Xនិង Yសៅសៅថ្ងៃទ ី
០៥ ខែ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ។
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

ឧទាេរណ្៍៖  ទាមទារសាំណ្ងថ្នក្ខរែ៉ូចខារខផែក្សលើអាំសពើ
អនីរាន ក្៉ូល

អងគសេរ ោាំាច់សែើមបីបញ្ជា ក្់ន៉ូវក្ខរទាមទារ ៖ គឺ Aានជិោះ
ម ៉ូរ៉ូប ក្B បណាត លឲ្យ B ែ៉ូចខារម ៉ូរ៉ូ និងរងរបួសក្ាល សៅ
ថ្ងៃទី ០១ ខែ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៥ សវលាសមា ង ១០ សពល្ពឹក្ ។ 
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

សៅក្នុងមា្តា៧៥ ក្ថាែណ្ឌ ទី ២ ានបញ្ារតិបញ្ចូលោន រវាងែលឹមសារថ្នសាល្ក្មខែលសែើមសោទទាមទារឲ្យរ លាក្ខរសចញ
និងអងគសេរ សេរ ោាំាច់សែើមបីបញ្ជា ក្់ក្ខរទាមទារ ប  ខនត ជាក្់ខសតង សគមិនសរសសរ អងគសេរ ោាំាច់សែើមបីបញ្ជា ក្់ក្ខរទាមទារសៅក្នុង

ែលឹមសារថ្នសាល្ក្មខែលសែើមសោទទាមទារឲ្យរ លាក្ខរសចញសទ សពាលគឺ សរសសរសៅក្ខនលងសផសងោន ។
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

អងគសេរ ោាំាច់សែើមបីបញ្ជា ក្់ន៉ូវក្ខរទាមទារ សសេើរខរែ៉ូចោន នឹងអងគសេរ ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ សេរ សនោះ សគសរ
សសរច៉ូលជាមួយអងគសេរ ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ។

ពីស្ពាោះក្នុងក្រណ្ីានសរសសរ អងគេរ ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ ជាសែ័យ្បវរតិ នឹងមានអងគសេរ ោាំាចស់ែើមបីបញ្ជា ក្ន់៉ូវក្ខរ

ទាមទារ នាាំឲ្យោម ន្បសោជន៍ក្នុងក្ខរខបងខចក្ និងសរសសរសផសងពីោន សនាោះសទ ផេុយសៅវិញ នាាំឲ្យមានក្ខរសរសសរែខែលៗ។ 
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

(៤) អងគសេរ ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ (មា្តា៧៥ ក្ថា.៣ ថ្នCCP)

អងគសេរ ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ គឺជាអងគសេរ ចមបង 

ខែលអោះអាងសោយសែើមសោទសែើមបីឲ្យសក្ើរស ើងន៉ូវសិទិធទាមទារ។

ឧទាេរណ្៍ ក្រណ្ីែចី្ាក្់

អងគសេរ ខែលសក្ើរស ើងន៉ូវសិទធិទាមទារឲ្យសងវិញ មា្តា ៥៧៨ និង

៥៩១ ថ្នCC៖
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

ក្ខរ្ពមស្ពៀង

❖ក្ខរ្បគល់្ាក្់

ក្ាំណ្រ់សពលសងានមក្ែល់

(អងគសេរ បសងកើរន៉ូវសិទធិ)
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

ឧទាេរណ្៍ ក្រណ្ីទាមទារសាំណ្ងថ្នក្ខរែ៉ូចខារខផែក្សលើអាំសពើអនីរាន ក្៉ូល 

អងគសេរ សក្ើរស ើងន៉ូវសិទធិទាមទារសាំណ្ងថ្នក្ខរែ៉ូចខារ ខផែក្តាមមា្តា ៧៤២ ៧៤៣ ៧៥៧៖ 

អាំសពើបាំពានសិទធិ ឬ ផល្បសោជន៍របស់សែើមសោទ

❖ក្ាំេ ស

ក្ខរែ៉ូចខារ
ទាំនាក្់ទាំនងសេរ និងផលរវាង ចាំណ្ ច❖ និងចាំណ្ ច
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

 ឧទាេរណ្៍ ក្រណ្ីទាមទារឲ្យច ោះបញ្ាសីផេរក្មមសទិធសិោយម៉ូលសេរ លក្់ទិញ 

អងគសេរ សក្ើរស ើងន៉ូវសិទធិទាមទារឲ្យសផេរច ោះបញ្ាីសផេរក្មមសិទធិ ខផែក្តាមមា្តា៣៣៦ ក្ថាែណ្ឌ ទី២ ថ្នCC៖ 

ក្ខរ្ពមស្ពៀងលក្់ទិញ 

❖ក្ខរ្ពមស្ពៀងសធែើស ើងសោយលិែិរយថាេ៉ូរ
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

(៥) អងគសេរ សាំខាន់ៗខែលទាក្ទ់ងនងឹអងគសេរ ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ (មា្តា៧៥ ក្ថាែណ្ឌ ទី៣ ថ្ន

CCP)

ជាអងគសេរ  ្បសោលខែលសគស្បើសៅសពលខែលព ាំមានេសតុតាងសោយផ្ទេ ល់សែើមបីសធែើក្ខរបញ្ជា ក្់អាំពីអងគសេរ 

ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ។ 
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

 ឧទាេរណ្៍ ក្រណ្ីក្ខរទាមទារសាំណ្ងថ្នក្ខរែ៉ូចខារខផែក្សលើ អាំសពើអនីរាន ក្៉ូល

សៅថ្ងៃទី ០២ ខែ ក្ មភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ សែើមសោទ្រូវច ងចសមលើយោល់មួយថ្ែោាំម ែ ក្នងុក្រណ្ីសនោះ ព ាំមានេសតុតាងសោយផ្ទេ ល់

ខែលបង្គា ញពីសក្មមភាពខែលច ងចសមលើយោល់សែើមសោទសនាោះសទ ក្រណ្ីសនោះ សែើមសោទអាចអោះអាងអងគសេរ ្បសោលែ៉ូចខាង

ស្ក្ខមសែើមបីបញ្ជា ក្់ពីអងគសេរ  វាយសៅថ្ងៃទី ០២ ខែ ក្ មភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ ៖ 
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

❖ ថ្ងៃទី ០២ ខែ ក្ មភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ ច ងចសមលើយមក្សលងផេោះរបស់សែើមសោទ 

❖ សពលច ងចសមលើយសចញពីផេោះរបស់សែើមសោទ ម ែរបស់សែើមសោទមានរបួស 

❖ សៅសពលខែលច ងចសមលើយមក្សលងផេោះសែើមសោទ ព ាំមានអនក្សផសងស្ៅពីសែើមសោទ និង ច ងចសមលើយសទ។
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② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចនីមួយៗខែល

្រូវសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ងឹ

(៦) េសតុតាង (មា្តា៧៥ ក្ថាែណ្ឌ ទី៤ ថ្នCCP)

 តាមមា្តា៧៥ ក្ថាែណ្ឌ ទ៤ី ថ្ន្ក្មនីរិវិធីរែឋបបសវណ្ី ព ាំរ្មូវឲ្យសែើមសោទសៅភាា ប់ជាមួយនឹងេសតុតាងសទ ប  ខនតសែើមបីង្គយ្សួលឲ្យ

រ លាក្ខរានយល់ សែើមសោទ គួរខរ ភាា ប់ជាមួយ េសតុតាង ឬ សរសសរមសធាាយក្ខរពារែលួនសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង ។

 េសតុតាងខែលទាក្់ទងនឹងអងគសេរ ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្ន

ក្ខទាមទារ៖លិែិរកិ្ចចសនា វិក្កយប័្រជាអាទិ៍ ។
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ពាក្យបណ្ត ឹង

ពាក្យ   បណ្ត ឹង

ែីក្ខបង្គគ ប់ឲ្យខក្រ្មូវ ①

②

ឯក្សារចសមលើយ

ពិនិរយពាក្យបណ្ត ឹងតាមមា្តា ៧៨ ថ្ន
CCP
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ក្ខរសរៀបចាំឯក្សារស្រៀម និង ឯក្សារចសមលើយ

ឧសទេសនាមសោយ៖

សលាក្្សី សមធាវី សទព ប៉ូផល
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ក្ខរសរៀបចាំឯក្សារស្រៀម និង ឯក្សារចសមលើយ

① ក្ខរខសែងយល់អាំពីអងគសេរ ចមបង

② ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រូវសរសសរសៅក្នុងឯក្សារ ចសមលើយ

③ ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រូវសរសសរសៅក្នុងឯក្សារ ស្រៀម
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សបើរ លាក្ខរពិនិរយសៅ មានភាព្រឹម្រូវ រ លាក្ខរនឹងបញ្ចូនពាក្យបណ្ត ឹងសៅច ងចសមលើយសោយក្ាំណ្រ់ក្ខល

បរិសចេទនីរិវិធីស្រៀមស្មាប់ក្ខរទាញសេរ ផលសលើក្ទី១ 

ក្នុងអាំ ុងសពល៣០ថ្ងៃគិរោប់ពីថ្ងៃខែលានទទួលពាក្យ

បណ្ត ឹង ។
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សៅក្នុងែីក្ខសក្ខោះខែលបញ្ចូនសៅច ងចសមលើយ រ លាក្ខរអាចក្ាំណ្រ់ក្ខលបរិសចេទក្នុងក្ខរោក្់ឯក្សារចសមលើយាន ក្នុងក្រណ្ីសនោះ ច ងចសមលើយ្រូវ
ខរោក្់ឯក្សារចសមលើយតាមក្ខរក្ាំណ្រ់របស់រ លាក្ខរ ។ ជាក្់ខសតងសៅក្មពុជា រ លាក្ខរព ាំខែលក្ាំណ្រ់ក្ខលបរិសចេទោក្់ឯក្សារចសមលើយសនាោះសទ សេរ 

សនោះ ក្ខរោក្់ឯក្សារចសមលើយជាម នមានចាំនួនរិចរួច។
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66

ពាក្យបណ្ត ឹង ឯក្សារស្រៀម

ឯក្សារចសមលើយ

ឯក្សារស្រៀម

ឯក្សារចសមលើយជាឯក្សារខែលច ងចសមលើយោក្់សៅរ លាក្ខរជាសលើក្ែាំប៉ូង។



II. ក្ខរសរៀបចាំឯក្សារស្រៀម និងឯក្សារចសមលើយ

❖ លាំោប់ថ្នក្ខរោក្់ឯក្សារ

★ ក្ខរោក្ឯ់ក្សារជាធមមតា
ពាក្យបណ្ត ឹង (សែើមសោទសធែើក្ខរសែើមសោទសធែើក្ខរទាមទារ និង អោះអាង)

↓

ឯក្សារចសមលើយ (ច ងចសមលើយសធែើក្ខរសឆលើយរបចាំសពាោះពាក្យបណ្ត ឹង)
↓

ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី១ របស់សែើមសោទ (សែើមសោទសធែើក្ខរសឆលើយរបចាំសពាោះឯក្សារចសមលើយ)

↓

ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី១ របស់ច ងចសមលើយ (ច ងចសមលើយសធែើក្ខរសឆលើយរបចាំសពាោះឯក្សារស្រៀមសលើក្   ទី១ របស់សែើមសោទ)  
↓

ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី២ របស់សែើមសោទ (សែើមសោទសធែើក្ខរសឆលើយរបចាំសពាោះឯក្សារស្រៀមសលើក្     ទី១ របស់ច ងចសមលើយ)

↓

ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី២ របស់ច ងចសមលើយ (ច ងចសមលើយសធែើក្ខរសឆលើយរបចាំសពាោះឯក្សារស្រៀមសលើក្   ទី២ របស់សែើមសោទ)  
↓

(បនត)
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❖ លាំោប់ថ្នក្ខរោក្់ឯក្សារ

★ ក្នុងក្រណ្ចី ងចសមលើយែែោះខារក្នងុក្ខរោក្់ឯក្សារ

ពាក្យបណ្ត ឹង (សែើមសោទសធែើក្ខរទាមទារ និង អោះអាង)
↓

ឯក្សារចសមលើយ (ច ងចសមលើយសឆលើយរបចាំសពាោះពាក្យបណ្ត ឹង)
↓

ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី១ របស់ច ងចសមលើយ (ច ងចសមលើយសធែើក្ខរបាំសពញន៉ូវែលឹមសារសៅក្នុង ឯក្សារចសមលើយ)

↓
ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី១ របស់សែើមសោទ (សែើមសោទសធែើក្ខរសឆលើយរបចាំសពាោះឯក្សារ ចសមលើយ និង ឯក្សារ
ស្រៀមទី១ របស់ច ងចសមលើយ)

↓
ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី២ របស់ច ងចសមលើយ(ច ងចសមលើយសធែើក្ខរសឆលើយបចាំសពាោះឯក្សារស្រៀម សលើក្ទី១ របស់សែើម
សោទ)
↓
ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី២ របស់សែើមសោទ (សែើមសោទសធែើក្ខរសឆលើយរបចាំសពាោះឯក្សារ ស្រៀមសលើក្ទី២ របស់
ច ងចសមលើយ ) 

↓
(បនត)
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❖ លាំោប់ថ្នក្ខរោក្់ឯក្សារ

★ ក្នុងក្រណ្សីែើមមសោទែែោះខារក្នងុក្ខរោក្ឯ់ក្សារ

ពាក្យបណ្ត ឹង (សែើមសោទសធែើក្ខរទាមទារ និង អោះអាង)
↓

ឯក្សារចសមលើយ (ច ងចសមលើយសឆលើយរបចាំសពាោះពាក្យបណ្ត ឹង)
↓

ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី១ របស់សែើមសោទ (សែើមសោទសធែើក្ខរសឆលើយរបចាំសពាោះឯក្សារ
ចសមលើយ)

↓
ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី២ របស់សែើមសោទ (សែើមសោទសធែើក្ខរបាំសពញន៉ូវែលឹមសារសៅក្នុងឯក្

សារស្រៀមសលើក្ទី១)  
↓

ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី១ របស់ច ងចសមលើយ (ច ងចសមលើយសធែើក្ខរសឆលើយរបចាំសពាោះឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី១របស់សែើមសោទ និង ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី២ របស់សែើមសោទ)
↓

ឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី៣ របស់សែើមសោទ (សែើមសោទសធែើក្ខរសឆលើយរបចាំសពាោះឯក្សារស្រៀមសលើក្ទី១ របស់ច ងចសមលើយ)  

↓
(បនត)
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១- ក្ខរខសែងយល់អាំពីអងគសេរ ចមបង

ច ងចសមលើយ ្រូវខសែងយល់អាំពីអងគសេរ ចមបងែ៉ូចោន នឹងសែើមសោទខែរ ប  ខនតជាអងគសេរ ចមបងខែលនាាំឲ្យសិទធិទាមទារ

របស់សែើមសោទារ់បង់។ អងគសេរ  រារាាំង រលរ់  និងទប់សាក រ់សិទធិ ជាអងគសេរ ចមបង ខែល្រូវអោះអាងសោយច ងចសមលើយ សែើមបី

សឆលើយរបអងគសេរ ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ។
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១- ក្ខរខសែងយល់អាំពីអងគសេរ ចមបង

ឧទាេរណ្៍ អងគសេរ  ក្ខរសង ក្ខរសលើក្ខលងបាំណ្ ល 

ពនាសពលសង  ក្ខរផ ររលរ់អាជាា យ ក្ខលថ្នសិទធិសលើ

បាំណ្ ល សិទធិរវា៉ា ឲ្យអន វរត្ពមោន  សមាឃភាពកិ្ចចសនាជាអាទិ៍។ 
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២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រូវសរសសរសៅ

ក្នុងឯក្សារចសមលើយ

(១) ក្ខរសឆលើយរប ចាំសពាោះក្ខរទាមទារថ្នែលមឹសារថ្នសាលា្ក្មខែលសរសសរសៅក្នុងពាក្យបណ្ត ឹង

❖ ក្រណ្ីមិនទទួលសាគ ល់ក្ខរទាមទាររបស់សែើមសោទ៖ ្រូវសរសសរថា ្ោនសោលក្ខរទាមទាររបសស់ែើមសោទ

(ទាាំងអស់)
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២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រវូសរសសរសៅ

ក្នុងឯក្សារចសមលើយ

❖ ក្រណ្ីទទួលសាគ ល់ក្ខរទាមទាររបស់សែើមសោទ៖ 
្រូវសរសសរថា ទទួលសាគ ល់ក្ខរទាមទាររបសស់ែើមសោទ
(ទាាំងអស)់ ។

❖រ លាក្ខរនឹងបញ្ចប់បណ្ត ឹងសោយក្ាំណ្រ់សេរ  
ទទួលសាគ ល់ក្ខរទាមទារែ៉ូចមានបញ្ារតិសៅក្នុងមា្តា២២១ 
ថ្ន្ក្មនីរិវិធីរែឋបបសវណ្ី។
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២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រវូសរសសរសៅ

ក្នុងឯក្សារចសមលើយ

(២) ក្ខរសឆលើយរបចាំសពាោះអងគសេរ ខែលមានសរសសរសៅក្នុង
ពាក្យបណ្ត ឹង

ក្ខរទទួលសាគ ល់ ឬ មិនទទួលសាគ ល់ ៖
១. ទទួលសាគ ល់
២. មិនទទួលសាគ ល់
 ៣. មិនែឹង
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២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រវូសរសសរសៅ

ក្នុងឯក្សារចសមលើយ

១. ទទួលសាគ ល់

ក្នុងក្រណ្ី ច ងចសមលើយទទួលសាគ ល់ចាំសពាោះអងគសេរ ខែល

អោះអាងសោយសែើមសោទ អងគសេរ សនាោះ គឺជាអងគសេរ ខែល

្រូវានសារភាព សេរ សនោះ រ លាក្ខរ្រូវទទួលសាគ ល់

អងគសេរ សនាោះសោយមិនោាំាច់ពិនិរយេសតុតាង (មា្តា

១២៣ ក្ថាែណ្ឌ ទ២ី ថ្នCCP)។
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២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រូវសរសសរសៅ

ក្នុងឯក្សារចសមលើយ

២. មិនទទួលសាគ ល់

ក្នុងក្រណ្ីច ងចសមលើយមិនទទួលសាគ ល់អងគសេរ ចមបងខែល

អោះអាងសោយសែើមសោទ សនោះជាអងគសេរ ខែលមានវិវាទ

សេរ សនោះ រ លាក្ខរ្រូវសស្មចទទួលសាគ ល់ ឬមិនទទួល

សាគ ល់ន៉ូវអងគសេរ សនាោះសោយេសតុតាង (មា្តា១២៣ ក្ថា

ែណ្ឌ ទី១ ថ្នCCP)។
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២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រវូសរសសរសៅ

ក្នុងឯក្សារចសមលើយ

៣. មិនែឹង ្រូវសនមរថាអងគសេរ សនាោះជាចាំណ្ ចវិវាទ
មា្តា៩៦ ក្ថាែណ្ឌ ទ២ី ថ្ន្ក្មនីរិវិធី រែឋបបសវណ្ី ែ៉ូសចនោះ
ក្រណ្សីនោះែ៉ូចោន នឹងក្ខរមិនទទួលសាគ ល់ខែរ សេរ សនោះ
រ លាក្ខរ្រូវក្ាំណ្រ់អរថិភាព ឬ នរថិភាព ថ្នអងគសេរ សោយ
េសតុតាង។
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២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រវូសរសសរសៅ

ក្នុងឯក្សារចសមលើយ

 ក្រណ្ីមិនសធែើអែីទាាំងអស់ មិនសឆលើយទទួលសាគ ល់ សេើយក្៏មិនសឆលើយថាមិនទទួលសាគ ល់ចាំសពាោះអងគសេរ ណាមួយភាគី្រូវោរ់ទ ក្ថា

ានសារភាពចាំសពាោះអងគសេរ សនាោះ (មា្តា៩៦ក្ថាែណ្ឌ ទ១ី ថ្នCCP)។
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២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រូវសរសសរសៅ

ក្នុងឯក្សារចសមលើយ

(៣) អងគសេរ រវា៉ា  

សៅក្នុងឯក្សារចសមលើយ សឆលើយរបក្ខរទាមទាររបស់សែើមសោទ និងសឆលើយរបនឹង អងគសេរ ខែលអោះអាងសោយសែើមសោទ ច ងចសមលើយ

្រូវអោះអាងន៉ូវ អងគសេរ រវា៉ា សែើមបីឲ្យរលរ់ន៉ូវសិទធិទាមទាររបស់សែើមសោទ ។
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២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រវូសរសសរសៅ

ក្នុងឯក្សារចសមលើយ

(៤) អងគសេរ សាំខាន់ៗខែលទាក្ទ់ងនងឹអងគសេរ រវា៉ា

ជាអងគសេរ ្បសោល សែើមបីបញ្ជា ក្់អាំពី អរថិភាព ឬ 
នរថិភាពថ្នអងគសេរ រវា៉ា  ។

ឧទារេណ្៍ ក្រណ្ីច ងសមលើយអោះអាងអងគសេរ រវា៉ា  ចាំសពាោះ
ក្ខរសង ៖
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២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រវូសរសសរសៅ

ក្នុងឯក្សារចសមលើយ

❖ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ច ងចសមលើយានទ៉ូរស័ពេសៅ
សែើមសោទនិោយថា នឹងសង្ាក្់ក្នុងសពលឆ្ប់ៗសនោះ 

❖ សៅថ្ងៃែខែល ច ងចសមលើយានសៅែក្្ាក្់ពីគណ្នី
របស់ែលួន
❖សពលច ងចសមលើយសងល យសៅសែើមសោទ ានស ាំឲ្យសែើមសោទ 
សធែើលិែិរ្បគល់ទទួល្ាក្់ ខរសែើមសោទថា ោម នសពលោាំថ្ងៃ

ខសែក្ ច ងបញ្ចប់ អរ់ានសធែើលិែិរ្បគល់ទទួល្ាក្់សទ។ 
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២- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រូវសរសសរសៅ

ក្នុងឯក្សារចសមលើយ

(៥) េសតុតាង

លិែិរបញ្ជា ក្់អាំពីក្ខរសង លិែិរបញ្ជា ក្់អាំពីក្ខរសលើក្
ខលងបាំណ្ ល ជាអាទ៍។ 

េសតុតាង្បសោល ែ៉ូចជា លិែិរបញ្ជា ក្់អាំពីក្ខរសបើក្
្ាក្់ពីធនាោរ ជាអាទិ៍។ 
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① អរតសញ្ជា ណ្របស់ភាគី និង អនក្រាំណាងខែលចាប់ានក្ាំណ្រ់

②ែលឹមសារថ្នសាល្ក្មខែលសែើមសោទទាមទារឲ្យរ លាក្ខរសចញ

③＋④ អងគសេរ ោាំាច់សែើមបីបញ្ជា ក្់ន៉ូវក្ខរទាមទារ និង អងគសេរ ខែលជាម៉ូល

សេរ ថ្នក្ខរទាមទារ

⑤ អងគសេរ សាំខាន់ៗ ខែលទាក្់ទងនឹងសេរ ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ

⑥．េសតុតាង

① អរតសញ្ជា ណ្របស់ភាគី និង អនក្រាំណាងខែលចាប់ានក្ាំណ្រ(់មិនរ្មូវ)② ក្ខរ

សឆលើយរបនឹងក្ខរទាមទាររបស់សែើមសោទ

③＋④ ក្ខរសឆលើយរបនឹងអងគសេរ ខែលអោះអាងសោយសែើមសោទអងគសេរ រវា៉ា

⑤ អងគសេរ សាំខាន់ៗខែលពាក្់ព័នធនឹងអងគសេរ ខែលជាម៉ូលសេរ ថ្នក្ខរទាមទារ

ពាក្យបណ្ត ឹង ឯក្សារចសមលើយ
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៣- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រូវសរ

សសរសៅក្នុងឯក្សារស្រៀម

ចាំណ្ ចខែល្រូវសរសសរសៅក្នុងឯក្សារស្រៀម 

(១) សសចក្តីខងលងក្ខរណ្៍ ទទួលសាគ ល់ ឬមិនទទួលសាគ ល់

អងគសេរ ខែលានអោះអាងសោយភាគីមាា ងសទៀរ ។
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៣- ក្ខរខសែងយល់អាំពីចាំណ្ ចខែល្រូវសរ

សសរសៅក្នុងឯក្សារស្រៀម

(២) មសធាាយរទល់ ឬ ក្ខរពារែលួន 

អងគសេរ រវា៉ា រប

❖អងគសេរ រវា៉ា របចាំសពាោះអងគសេរ រវា៉ា រប

អងគសេរ សាំខាន់ៗខែលទាក្់ទងនឹងអងគសេរ 

េសតុតាង 
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