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Ｑ１ ត ើ “ពាក្យបណ្តឹ ង” គឺជាអ្វើ?

Ｑ２ ត ើ “បណ្តឹ ង” គឺជាអ្វើ?

Ｑ３ ត ើ “ការទាមទារ” គឺជាអ្វើ?

Ｑ４ ត ើភាពខុសគ្នា រវាង “បណ្តឹ ង” និង “ការទាមទារ” គឺជាអ្វើ? 



Ｑ１ ត ើ “ពាក្យបណ្តឹ ង” គឺជាអ្វើ?

Ａ１ ជាឯក្សារសម្រាប់ដាក់្់“ បណ្តឹ ង ”

Ｑ２ ត ើ “បណ្តឹ ង” គឺជាអ្វើ?

Ｑ３ ត ើ “ការទាមទារ” គឺជាអ្វើ?

Ｑ４ ត ើភាពខុសគ្នា រវាង “បណ្តឹ ង” និង “ការទាមទារ” គឺជាអ្វើ?



Ｑ１ ត ើ “ពាក្យបណ្តឹ ង” គឺជាអ្វើ?

Ｑ２ ត ើ “បណ្តឹ ង” គឺជាអ្វើ?

Ａ２ ជាការសុុំទាមទារឲ្យ ុលាការតេញសាលម្រក្មដែលានខលមឹ
សារក្ុំណ្ ់មួយ តដាយដអែក្តលើ “ការទាមទារ” តាមអលូវបណ្តឹ ង（ក្ថាភាគ
ទើ១ “អ្ ថន័យននបណ្តឹ ង” ទុំព័រទើ៤០ ននតសេក្តើពនយល់អ្ុំពើម្រក្មនើ ិវធិើរែឋបបតវណ្ើ ភាគ១）

Ｑ３ ត ើ “ការទាមទារ” គឺជាអ្វើ?

Ｑ４ ត ើភាពខុសគ្នា រវាង “បណ្តឹ ង” និង “ការទាមទារ” គឺជាអ្វើ?



Ｑ１ ត ើ “ពាក្យបណ្តឹ ង” គឺជាអ្វើ?

Ｑ２ ត ើ “បណ្តឹ ង” គឺជាអ្វើ?

Ｑ３ ត ើ “ការទាមទារ” គឺជាអ្វើ?

Ａ３ ជាការអ្ះអាងសតើពើអ្ ថិភាព ឬ ន ថភិាពននសទិធិ ឬ ទុំនាក្់
ទុំនងគ យុិ ត តាមអលូវេាប់នើ ឯិក្ជនដែលបានក្ុំណ្ ់មួយ របស់
តែើមតោទេុំតពាះេុងេតមលើយ（ក្ថាភាគទើ២ “ការទាមទារតាមអលូវបណ្តឹ ង និង ក្មមវ ថុ
ននបណ្តឹ ង” ទុំព័រទើ៤១ ននតសេក្តើពនយល់អ្ុំពើម្រក្មនើ ិវធិើរែឋបបតវណ្ើ ភាគ១）

Ｑ４ ត ើភាពខុសគ្នា រវាង “បណ្តឹ ង” និង “ការទាមទារ” គឺជាអ្វើ?



Ｑ４ ត ើភាពខុសគ្នា រវាង “បណ្តឹ ង” និង “ការទាមទារ” គឺជាអ្វើ?



 ុលាការ

តែើមតោទ េុងេតមលើយសិទធិ ឬ ទុំនាក់្ទុំនងគ យុិ ត តាមអលូវេាប់នើ ឯិក្ជនដែលបានក្ុំណ្ ់មួយ

ការទាមទារ

បណ្តឹ ង

ពាក្យបណ្តឹ ង
ក្ថាខណ្ឌ ទើ១ ាម្រតា៧៥
ននម្រក្មនើ ិវធិើរែឋបបតវណ្ើ



ត ើតៅក្ាុងពាក្យបណ្តឹ ងម្រ ូវសរតសរអ្វើខលះ?
① តែើមតោទ
② េុងេតមលើយ
③ សិទធិ ឬ ទុំនាក់្ទុំនងគ យុិ ត តាមអលូវេាប់នើ ឯិក្ជនដែល
បានក្ុំណ្ ់មួយ

【ឧទាហរណ៍្】

សិទធិទាមទារឲ្យសងម្របាក់្ក្មចើតដាយដអែក្តលើកិ្េចសនាខចើបរតិភាគម្របាក់្ េុះនងៃទើ១ ដខ ុលា ឆ្ា ុំ
២០២០ រវាងតែើមតោទ និង េុងេតមលើយ

←តបើានដ ប ុណ្ណឹ ងគឺមិនអាេែឹងបានតទថា ត ើេង់ទាមទារបញ្ជា ក់្ថាានសិទធិទាមទារឲ្យ
សងម្របាក់្ក្មចើតនះ ឬ ត ើេង់ទាមទារឲ្យសងម្របាក់្ក្មចើតដាយដអែក្តលើសិទធិទាមទារឲ្យសងម្របាក់្ក្មចើ
តនះ។

→នឹងេាស់លាស់តាមរយៈខលឹមសារននសាលម្រក្មដែលតែើមតោទទាមទារឲ្យ ុលាការតេញ។

④ ខលមឹសារននសាលម្រក្មដែលតែើមតោទទាមទារឲ្យ ុលាការ
តេញ

“បង្គា ប់ឲ្យេុងេតមលើយបង់ម្របាក់្េុំនួន ១០.០០០.០០០ (ែប់លាន) តរៀល តៅតែើមតោទ។”

① ②

③

④

េុំណុ្េ ក្ ក្ថាខណ្ឌ ទើ២ ាម្រតា៧៥
ននម្រក្មនើ ិវធិើរែឋបបតវណ្ើ

េុំណុ្េ ខ ក្ថាខណ្ឌ ទើ២ ាម្រតា៧៥
ននម្រក្មនើ ិវធិើរែឋបបតវណ្ើ



 ុលាការ

តែើមតោទ ？？？？？？

បណ្តឹ ង？

？？？

ែើកាសតម្រមេ

បង្គា ប់ឲ្យដក្ ម្រមូវ់(ក្ថាខណ្ឌ ទើ១់ាម្រតា៧៨ ននម្រក្ម
នើ ិវធិើរែឋបបតវណ្ើ )

→តៅតពលមិនដក្ ម្រមូវ់ម្រ ូវតលើក្តោល់“ពាក្យបណ្តឹ ង”់
(ក្ថាខណ្ឌ ទើ២់ាម្រតា៧៨ ននម្រក្មនើ ិវធិើរែឋបបតវណ្ើ )



ត ើតៅក្ាុងការពិនិ យពាក្យបណ្តឹ ងម្រ ូវតធវើអ្វើខលះ?
① តែើមតោទ
ជាតគ្នលការណ៍្ អ្ាក្ដែលបានដាក់្បណ្តឹ ង (អ្ាក្ដាក់្ពាក្យបណ្តឹ ងតៅ ុលាការ) គឺជា

តែើមតោទ តហ ុតនះ ានការក្ុំណ្ ់តែើមតោទ។

② េុងេតមលើយ
េុងេតមលើយ គឺជានរណា? ានការក្ុំណ្ ់ភាគើាា ងតទៀ ននបណ្តឹ ងដែរឬតទ?
ានម្រ ឹមដ “ឬទធើ” គឺមិនអាេែឹងបានតទ។ ត ើជា “ឬទធើ” មយួណា?តៅឯណា?

③ សិទធិ ឬ ទុំនាក់្ទុំនងគ យុិ ត តាមអលូវេាប់នើ ឯិក្ជនដែលបានក្ុំណ្ ់មួយ
・ ត ើ “សិទធិ ឬ ទុំនាក់្ទុំនងគ ិយុ ត” ម្រ ូវបានសរតសរដែរឬតទ?
・ ត ើសិទធិ ឬ ទុំនាក់្ទុំនងគ ិយុ ត “េុំតពាះេុងេតមលើយ” ម្រ ូវបានសរតសរដែរឬតទ?

④ ខលមឹសារននសាលម្រក្មដែលតែើមតោទទាមទារឲ្យ
 ុលាការតេញ

មិនតធវើការវនិិេឆយ័អ្ុំពើ អ្ ថភិាព ឬ
ន ថភិាពនន សិទធិ ឬ ទុំនាក្ទ់ុំនងគ ិយុ តិ
(ថាត ើទទួលសាា ល់ការទាមទាររបស់តែើម
តោទដែរឬតទ) តទ!!

េុំណុ្េតនះ តធវើការវនិិេឆ័យតដាយសាលម្រក្ម។
មិនម្រ ូវតធវើការវនិិេឆ័យតៅក្ាុងការពិនិ យពាក្យបណ្តឹ ងតទ!



ឧទាហរណ៍្ជាក្ដ់សតងតៅក្ាុងការពិនិ យពាក្យបណ្តឹ ង Case１
តែើមតោទ A
អាសយដាឋ ន ○○

េុងេតមលើយ B
អាសយដាឋ ន ××

【ខលឹមសារននសាលម្រក្មដែលតែើមតោទទាមទារឲ្យ ុលាការតេញ】

１．តែើមតោទ ទាមទាររ ុំលាយក្ិេចសនា េុំតពាះេុងេតមលើយ។
２．បង្គា ប់ឲ្យមន្រនតើេុះបញ្ា ើ េុះបញ្ា ើលុបអ្ុំពើការតអេរក្មមសិទធិ េុំតពាះតែើមតោទ។

【អ្ងាតហ ុោុំបាេ់តែើមបើបញ្ជា ក់្នូវការទាមទារ】
１．តែើមតោទ បានលក់្ែើក្ាុង នមល ៥០.០០០ (៥មុឺន) ែុលាល រ តៅនងៃទើ១ ដខ ុលា ឆ្ា ុំ២០២០ ឲ្យតៅេុងេតមលើយ។
２．តែើមតោទ និង េុងេតមលើយ បានតៅក្ដនលងតមឃុុំ តហើយបានបតងកើ លិខិ លក់្ផ្តត េ់ បនាេ ប់មក្បានតធវើនងិដាក់្ពាក្យសុុំេុះបញ្ា ើតអេរ
ក្មមសិទធិតៅម្រេក្តេញេូលដ មួយ តៅនងៃទើ១ ដខវេិឆិកា ឆ្ា ុំ២០២០។
３．េុងេតមលើយ បានសនាថានឹងបង់ម្របាក់្នងលលក់្សរុបទាុំងអ្ស់រហូ ែល់នងៃទើ៣០ ដខវេិឆិកា ឆ្ា ុំ២០២០ ប ុដនតតៅសល់ ២០.០០០
(២មុឺន) ែុលាល រតទៀ មិនទាន់បានបង់តៅត ើយតទ។
４．តែើមតោទ េង់ទាមទាររ ុំលាយក្េិចសនាលក់្ទញិ តហើយេង់ទាមទារឲ្យេុះបញ្ា ើលុបអ្ុំពើការតអេរក្មមសិទធិ។



ឧទាហរណ៍្ជាក្ដ់សតងតៅក្ាុងការពិនិ យពាក្យបណ្តឹ ង Case１

តែើមតោទ A ✓
អាសយដាឋ ន ○○ ✓

េុងេតមលើយ B ✓
អាសយដាឋ ន ×× ✓

【ខលឹមសារននសាលម្រក្មដែលតែើមតោទទាមទារឲ្យ ុលាការតេញ】

１．តែើមតោទ ទាមទាររ ុំលាយក្ិេចសនា េុំតពាះេុងេតមលើយ។
２．បង្គា ប់ឲ្យមន្រនតើេុះបញ្ា ើ េុះបញ្ា ើលុបអ្ុំពើការតអេរក្មមសិទធិ េុំតពាះតែើមតោទ។

【អ្ងាតហ ុោុំបាេ់តែើមបើបញ្ជា ក់្នូវការទាមទារ】
１．តែើមតោទ បានលក់្ែើក្ាុង នមល ៥០.០០០ (៥មុឺន) ែុលាល រ តៅនងៃទើ១ ដខ ុលា ឆ្ា ុំ២០២០ ឲ្យតៅេុងេតមលើយ។
２．តែើមតោទ និង េុងេតមលើយ បានតៅក្ដនលងតមឃុុំ តហើយបានបតងកើ លិខិ លក់្ផ្តត េ់ បនាេ ប់មក្បានតធវើនងិដាក់្ពាក្យសុុំេុះបញ្ា ើតអេរ
ក្មមសិទធិតៅម្រេក្តេញេូលដ មួយ តៅនងៃទើ១ ដខវេិឆិកា ឆ្ា ុំ២០២០។
３．េុងេតមលើយ បានសនាថានឹងបង់ម្របាក់្នងលលក់្សរុបទាុំងអ្ស់រហូ ែល់នងៃទើ៣០ ដខវេិឆិកា ឆ្ា ុំ២០២០ ប ុដនតតៅសល់ ២០.០០០
(២មុឺន) ែុលាល រតទៀ មិនទាន់បានបង់តៅត ើយតទ។
４．តែើមតោទ េង់ទាមទាររ ុំលាយក្េិចសនាលក់្ទញិ តហើយេង់ទាមទារឲ្យេុះបញ្ា ើលុបអ្ុំពើការតអេរក្មមសិទធិ។

ភាគើាា ងដែលានសិទធិរ ុំលាយ អាេរ ុំលាយកិ្េចសនា តដាយបង្គា ញឆនេៈ
រ ុំលាយេុំតពាះភាគើាា ងតទៀ បាន។ ការបង្គា ញឆនេៈរ ុំលាយតនះអាេតធវើត ើង
តម្រៅ ុលាការបាន។ (ក្ថាខណ្ឌ ទើ ១ ាម្រតា ៤០៩ ននម្រក្មរែឋបបតវណ្ើ )

ម្របសិនតបើេង់រ ុំលាយកិ្េចសនា ម្រគ្នន់ដ តធវើការបង្គា ញឆនេៈ អាេរ ុំលាយបាន។

“សិទធិ ឬ ទុំនាក់្ទុំនងគ ិយុ ត” មិនម្រ ូវបានសរតសរតទ។

សិទធិ ឬ ទុំនាក់្ទុំនងគ ិយុ ត “េុំតពាះ
េុងេតមលើយ” មិនម្រ ូវបានសរតសរតទ។

េុងេតមលើយ គឺជា B។



 ុលាការ

A B？？？

បណ្តឹ ង？

？？？

ែើកាសតម្រមេ

ត ើ A ④េងទ់ាមទារអ្វើ ③តដាយដអែក្តលើសិទធិដបបណា េុំតពាះ B?

① ②

③

④

បង្គា ប់ឲ្យដក្ ម្រមូវ់(ក្ថាខណ្ឌ ទើ១់ាម្រតា៧៨ ននម្រក្ម
នើ ិវធិើរែឋបបតវណ្ើ )

→តៅតពលមិនដក្ ម្រមូវ់ម្រ ូវតលើក្តោល់“ពាក្យបណ្តឹ ង”់
(ក្ថាខណ្ឌ ទើ២់ាម្រតា៧៨ ននម្រក្មនើ ិវធិើរែឋបបតវណ្ើ )



ឧទាហរណ៍្ជាក្ដ់សតងតៅក្ាុងការពិនិ យពាក្យបណ្តឹ ង Case 2

តែើមតោទ A
អាសយដាឋ ន ○○

េុងេតមលើយ រែឋបាលសុរតិោែើរាជធានើភ្ាុំតពញ
អាសយដាឋ ន ××

【ខលឹមសារននសាលម្រក្មដែលតែើមតោទទាមទារឲ្យ ុលាការតេញ】

１．បង្គា ប់ឲ្យេុងេតមលើយ េុះបញ្ា ើលុបអ្ុំពើការតអេរក្មមសិទធិ េុំតពាះតែើមតោទ។

【អ្ងាតហ ុោុំបាេ់តែើមបើបញ្ជា ក់្នូវការទាមទារ】
１．តែើមតោទ បានលក់្ែើក្ាុង នមល ៥០.០០០ (៥មុឺន) ែុលាល រ តៅនងៃទើ១ ដខ ុលា ឆ្ា ុំ២០២០ ឲ្យតៅ B។
２．តែើមតោទ និង B បានតៅក្ដនលងតមឃុុំ តហើយបានបតងកើ លិខិ លក់្ផ្តត េ់ បនាេ ប់មក្បានតធវើនងិដាក់្ពាក្យសុុំេុះបញ្ា ើតអេរក្មមសិទធិ
តៅម្រេក្តេញេូលដ មួយ តៅនងៃទើ១ ដខវេិឆិកា ឆ្ា ុំ២០២០។
３．B បានសនាថានឹងបង់ម្របាក់្នងលលក់្សរុបទាុំងអ្ស់រហូ ែល់នងៃទើ៣០ ដខវេិឆិកា ឆ្ា ុំ២០២០ ប ុដនតតៅសល់ ២០.០០០ (២មុឺន) 
ែុលាល រតទៀ មិនទាន់បានបង់តៅត ើយតទ តហ ុតនះ តែើមតោទ បានរ ុំលាយក្ិេចសនាលក់្ទញិ។
４．េុងេតមលើយ ានក្រណ្ើ យក្ិេចេុះបញ្ា ើលុបអ្ុំពើការតអេរក្មមសិទធិពើតែើមតោទមក្ B។



ឧទាហរណ៍្ជាក្ដ់សតងតៅក្ាុងការពិនិ យពាក្យបណ្តឹ ង Case 2

តែើមតោទ A ✓

អាសយដាឋ ន ○○ ✓

េុងេតមលើយ រែឋបាលសុរតិោែើរាជធានើភ្ាុំតពញ ✓

អាសយដាឋ ន ×× ✓

【ខលឹមសារននសាលសម្រក្មដែលតែើមតោទទាមទារឲ្យ ុលាការតេញ】

１． បង្គា ប់ឲ្យេុងេតមលើយ េុះបញ្ា ើលុបអ្ុំពើការតអេរក្មមសិទធិ េុំតពាះតែើមតោទ។✓

【អ្ងាតហ ុោុំបាេ់តែើមបើបញ្ជា ក់្នូវការទាមទារ】
１．តែើមតោទ បានលក់្ែើក្ាុង នមល ៥០.០០០ (៥មុឺន) ែុលាល រ តៅនងៃទើ១ ដខ ុលា ឆ្ា ុំ២០២០ ឲ្យតៅ B។
２．តែើមតោទ និង B បានតៅក្ដនលងតមឃុុំ តហើយបានបតងកើ លិខិ លក់្ផ្តត េ់ បនាេ ប់មក្បានតធវើនងិដាក់្ពាក្យសុុំេុះបញ្ា ើតអេរក្មមសិទធិ
តៅម្រេក្តេញេូលដ មួយ តៅនងៃទើ១ ដខវេិឆិកា ឆ្ា ុំ២០២០។
３．B បានសនាថានឹងបង់ម្របាក់្នងលលក់្សរុបទាុំងអ្ស់រហូ ែល់នងៃទើ៣០ ដខវេិឆិកា ឆ្ា ុំ២០២០ ប ុដនតតៅសល់ ២០.០០០ (២មុឺន) 
ែុលាល រតទៀ មិនទាន់បានបង់តៅត ើយតទ តហ ុតនះ តែើមតោទ បានរ ុំលាយក្ិេចសនាលក់្ទញិ។
４．េុងេតមលើយ ានក្រណ្ើ យក្ិេចេុះបញ្ា ើលុបអ្ុំពើការតអេរក្មមសិទធិពើតែើមតោទមក្ B។



សាលាែុំបូងរាជធានើភ្ាុំតពញ

A
រែឋបាល
សុរតិោែើ

រាជធានើភ្ាុំតពញ
សិទធិទាមទារេុះបញ្ា ើលុបអ្ុំពើការតអេរក្មមសិទធិ

បណ្តឹ ង

ការទាមទារ បង្គា ប់ឲ្យេុះបញ្ា ើលុបអ្ុំពើការតអេរក្មមសិទធិ
① ②

③

④



ក្រណ្ើ យកិ្េចេុះបញ្ា ើរបស់រែឋបាលសុរតិោែើ ានដេងតៅក្ាុងវាក្យខណ្ឌ ទើ២ ម្របការ៦ ននម្របកាសអ្នតរម្រក្សួង
សតើពើនើ ិវធិើននការេុះបញ្ា ើអ្ុំពើសិទធិម្រប យក្សទាក់្ទងនឹងម្រក្មរែឋបបតវណ្ើ ។
រែឋបាលសុរតិោែើរាជធានើ តខ ត ានក្រណ្ើ យកិ្េចេុះបញ្ា ើ “តៅតាមេុំណុ្េដែលានតៅក្ាុងពាក្យសុុំរបស់អ្ាក្
ដាក់្ពាក្យសុុំ ឬ លិខិ អេុក្ផ្តត ក់្”។

តពាលគឺ ក្រណ្ើ យកិ្េចដែលរែឋបាលសុរតិោែើេុះបញ្ា ើ គឺតៅតម្រកាយតពលដែលម្រ ូវបានតធវើនិងដាក់្ “ពាក្យសុុំ ឬ
លិខិ អេុក្ផ្តត ក់្”។

តៅតពលតនះ A និង B មិនទាន់បានតធវើនិងដាក់្ពាក្យសុុំេុះបញ្ា ើលុបអ្ុំពើការតអេរក្មមសិទធិ េុំតពាះរែឋបាល
សុរតិោែើតៅត ើយតទ!!



ក្រណ្ើ យកិ្េចេុះបញ្ា ើរបស់រែឋបាលសុរតិោែើ ានដេងតៅក្ាុងវាក្យខណ្ឌ ទើ២ ម្របការ៦ ននម្របកាសអ្នតរម្រក្សួង
សតើពើនើ ិវធិើននការេុះបញ្ា ើអ្ុំពើសិទធិម្រប យក្សទាក់្ទងនឹងម្រក្មរែឋបបតវណ្ើ ។
រែឋបាលសុរតិោែើរាជធានើ តខ ត ានក្រណ្ើ យកិ្េចេុះបញ្ា ើ “តៅតាមេុំណុ្េដែលានតៅក្ាុងពាក្យសុុំរបស់
អ្ាក្ដាក្់ពាក្យសុុំ ឬ លិខិ អេុក្ផ្តត ក់្”។

តពាលគឺ ក្រណ្ើ យកិ្េចដែលរែឋបាលសុរតិោែើេុះបញ្ា ើ គឺតៅតម្រកាយតពលដែលម្រ ូវបានតធវើនិងដាក់្ “ពាក្យសុុំ ឬ
លិខិ អេុក្ផ្តត ក់្”។

តៅតពលតនះ A និង B មិនទាន់បានតធវើនិងដាក់្ពាក្យសុុំេុះបញ្ា ើលុបអ្ុំពើការតអេរក្មមសិទធិ េុំតពាះរែឋបាល
សុរតិោែើតៅត ើយតទ!!

ែូតេាះ តៅក្ាុងតរឿងក្តើតពលតនះ គឺរែឋបាលសុរតិោែើ មិនានក្រណ្ើ យក្េិចេុះបញ្ា ើលុបតោល
ការតអេរក្មមសិទធិ េុំតពាះតែើមតោទតទ។

តពាលគឺ មិនានសិទធិដែលតែើមតោទអ្ះអាងតទ។

ប ុដនត តៅក្ាុងការពិន ិយពាក្យបណ្តឹ ង មនិតធវើការវនិេិឆយ័អ្ុំពើ អ្ ថភិាព ឬ ន ថភិាពនន សិទធិ ឬ
ទុំនាក់្ទុំនងគ យុិ ត (ថាត ើទទួលសាា ល់ការទាមទាររបស់តែើមតោទដែរឬតទ)តទ!!
➡ ការពិនិ យពាក្យបណ្តឹ ង គ្នម នបញ្ជា

បញ្ាូ នពាក្យបណ្តឹ ងតៅេុងេតមលើយ (រែឋបាលសុរតិោែើរាជធានើភ្ាុំតពញ)។



ម្របតភ្ទននការសតម្រមេតសេក្តើ់(ាម្រតា១៧៩)

សាលម្រក្ម
(ក្ថាខណ្ឌ ទើ១)

ែើកាសតម្រមេ
(ក្ថាខណ្ឌ ទើ២)

សាលម្រក្មេុងតម្រកាយ
(ាម្រតា១៨០)

សាលម្រក្មរតបៀប់
(ាម្រតា១៨១)

សាលម្រក្មតលើក្តោលបណ្តឹ ង

សាលម្រក្មម្រោនតោលការទាមទារ

សាលម្រក្មទទួលសាា ល់ការទាមទារ

តគ្នលការណ៍្៖ ដអែក្តលើការទាញ
តហ ុអលតដាយផ្តេ ល់ា ់
(ក្ថាខណ្ឌ ទើ១ ាម្រតា១៧៩, 
ាម្រតា១៨០)

ក្រណ្ើ តលើក្ដលង៖ មិនឆលងកា ់ការ
ទាញតហ ុអលតដាយផ្តេ ល់ា ់់
(ាម្រតា៨១)

ែើកាសតម្រមេតលើក្តោលពាក្យបណ្តឹ ង
(ក្ថាខណ្ឌ ទើ២់ាម្រតា៧៨)

歌江
“បណ្តឹ ង” គឺ “តលើក្តោល”
”ការទាមទារ” គឺ “ម្រោនតោល”

歌江
តហ ុអ្វើ?
(សូមរលឹក្អ្ុំពើភាពខុសគ្នា រវាង
“បណ្តឹ ង” និង “ការទាមទារ”!)



 ុលាការ

តែើមតោទ េុងេតមលើយសិទធិ ឬ ទុំនាក់្ទុំនងគ យុិ ត តាមអលូវេាប់នើ ឯិក្ជនដែលបានក្ុំណ្ ់មួយ

ការទាមទារ

បណ្តឹ ង

គ្នម នល័ក្ាខ័ណ្ឌ បណ្តឹ ង
→តលើក្តោល

គ្នម នសិទធិ់ឬ់ទុំនាក់្ទុំនងគ យុិ ត
→ម្រោនតោល

ានសិទធិ់ឬ់ទុំនាក់្ទុំនងគ យុិ ត
→ទទួលសាា ល់

សាលម្រក្ម

សាលម្រក្ម

តៅតពលតធវើការវនិិេឆ័យតលើ
ការទាមទារ ជាដាេ់ខា 
ម្រ ូវទាញតហ ុអលតដាយ

ផ្តេ ល់ា ់

សាលម្រក្មតលើក្តោលបណ្តឹ ង ជាតគ្នល
ការណ៍្ ម្រ ូវទាញតហ ុអលតដាយផ្តេ ល់ា ់
(ក្ថាខណ្ឌ ទើ១ ាម្រតា១៧៩, ាម្រតា១៨០) 

ប ុដនត ជាក្រណ្ើ តលើក្ដលង ក៏្
ម្រ ូវបានអ្នុញ្ជា  ឲ្យតេញសាលម្រក្មតដាយមិន
ឆលងកា ់ការទាញតហ ុអលតដាយផ្តេ ល់ា ់

អងដែរ(ាម្រតា៨១)



ឧទាហរណ៍្ជាក្ដ់សតងតៅក្ាុងការពិនិ យពាក្យបណ្តឹ ង
េុំតពាះ Case 1 តៅក្ាុងការពិន ិយពាក្យបណ្តឹ ង បង្គា ប់ឲ្យដក្ ម្រមវូពាក្យបណ្តឹ ង។
ោុំបាេ់ម្រ ូវតធវើឲ្យេាស់លាស់ថាេង់ទាមទារអ្វើ តដាយដអែក្តលើ សិទធិ ឬ ទុំនាក់្ទុំនងគ យុិ ត របស់ A េុំតពាះ B។

េុំតពាះ Case 2 តៅក្ាុងពាក្យបណ្តឹ ងមនិានបញ្ជា តនាះតទ តហ ុតនះ  ុលាការ បញ្ាូ នពាក្យបណ្តឹ ងតៅេុងេតមលើយ។
ម្រោនតោលការទាមទាររបស់តែើមតោទតៅក្ាុងសាលម្រក្ម បនាេ ប់ពើបានតធវើការទាញតហ ុអលតដាយផ្តេ ល់ា ់រេួ។

តហ ុអ្វើបានជាម្រោនតោលការទាមទាររបស់តែើមតោទ ប ុដនតដបជាមនិតលើក្តោលពាក្យបណ្តឹ ង
តៅក្ាុងែុំណាក់្កាលននការពនិ ិយពាក្យបណ្តឹ ង?

ត ើអ្ ថន័យដែលដាក់្ឲ្យែុំតណ្ើ រការនើ វិធិើសថិ តៅម្រ ង់ណា?

ត ើ “សាលម្រក្ម” ានអ្ ថន័យដបបណា? (ត ើអ្ ថន័យដែលានតៅក្ាុងសាលម្រក្ម តហើយមិន
ានតៅក្ាុងែើកាសតម្រមេ គឺជាអ្វើ?)
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