
តារាងលំហូរនៃៃតីវិធិលីលងលះ

បាៃច ះបញ្ជ ី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

ភាគីទងំពីរ
បាៃព្ពមពព្ពៀង
លលងលះគ្នា

បាៃកំណត់អពំី
អាកមាៃ

អំណាចពមបា

មាៃកូៃលែល
ជាអៃីតិជៃ

YES YES YES YES

“ការលលងលះគ្នា  ៃិង ការកំណត់អាកមាៃ
អំណាចពមបា (ែីកាសពព្មច)”
ពាកយស ំលលងលះពោយការព្ពមពព្ពៀងលអែកតាម
បញ្ញតតិនៃមាព្តា ៩៧៩ នៃព្កមរ/ែ (មាព្តា ៣ ៃិង
ចំណ ច ៥ លអាក ៤ កា ងតារាងឧបសមព័ៃធ  នៃចាប់សតពីី
ៃីតវិធិនីៃពរឿងកតរីែឋបបពវណីលែលមៃិលមៃជាបណតឹ ង)

“ការលលងលះគ្នា  ៃិង ការកំណត់អាកមាៃ
អំណាចពមបា (សាលព្កម)” 
បណតឹ ងទមទរលលងលះគ្នា  តាមបញ្ញតតិនៃចំណ ច 
ង កថា/ទី ១ មាព្តា ៩៧៨ នៃព្កមរ/ែ (ចំណ ច គ 
មាព្តា ៣  ៃិង កថា/ទី ១ មាព្តា ២២ នៃចាប់សតពីី
ៃីតវិធិបីណតឹ ងទក់ទងៃងឹឋាៃៈប គគល )NO

“ពបីមាៃលតការលលងលះគ្នា  (ែីកាសពព្មច)”
ពាកយស ំលលងលះពោយការព្ពមពព្ពៀងលអែកតាមបញ្ញតតិនៃមាព្តា ៩៧៩ នៃព្កមរ/ែ ( មាព្តា៣ៃិង
ចំណ ច ៥ លអាក ៤ កា ងតារាងឧបសមព័ៃធ នៃចាប់សតពីៃីតីវិធិនីៃពរឿងកតរីែឋបបពវណីលែលមៃិលមៃ
ជាបណតឹ ង)NO

“ការលលងលះគ្នា  ៃិង ការកំណត់អាកមាៃអំណាចពមបា (ករណីលែលមាៃកូៃជាអៃីតិជៃ) (សាលព្កម) ”
បណតឹ ងទមទរលលងលះគ្នា  តាមបញ្ញតតិនៃចំណ ចៃមីួយៗ កថា/ទី ១ មាព្តា ៩៧៨ នៃព្កមរ/ែ (ចំណ ច គ មាព្តា ៣  ៃិង កថា/ទី ១ 
មាព្តា ២២ នៃចាប់សតពីីៃីតិវធីិបណតឹ ងទក់ទងៃឹងឋាៃៈប គគល )NO

“មិៃចបំាច់ព្តូវពធវីៃីតិវធីិលលងលះគ្នា ពទ! !”
ការលលងលះ គឺជាៃីតិវធិីរលំាយទំនាក់ទៃំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ពោងវាកយខណឌ ទី ២ មាព្តា ៩៧៩ នៃព្កមរ/ែ)។
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ៃឹងមាៃអាៃ ភាព ពោយការោក់ពាកយស ំពរៀបអាពាហ៍ពពិាហ៍ ការជូៃែំណឹងជាសាធារណៈ ការច ះកិចចសៃាអាពាហ៍ពពិាហ៍ ៃិង ការច ះបញ្ជ ីពៅចំពពាះម ខមន្តៃតី
អព្តាៃ កូលោឋ ៃ (មាព្តា ៩៥៥ នៃព្កមរ/ែ)។ ពពាលគឺ ព្បសិៃពបីមិៃបាៃបញ្ច ប់ឲ្យសពវព្គប់ៃូវការច ះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ពទ អាៃ ភាពនៃអាពាហ៍ពពិាហ៍ៃងឹមៃិពកតីមាៃ
ព ងីពទ។ 
កា ងករណីលែលមិៃបាៃច ះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ពទ គឺព ំចបំាច់ព្តូវពធវីៃីតិវធីិលលងលះគ្នា ពទ!
ប  លៃត ប គគលលែលបាៃបែពិសធពចលពោយមិៃព្តឹមព្តវូៃូវ “ទំនាក់ទំៃងអៃីតសិង្វវ ស” ព្តូវទទួលខ សព្តូវសងសណំងខូចខាតពោយមូលពហត នៃអពំពីអៃីតាៃ កូល ចំពពាះ
ភាគីមាា ងពទៀត។ ថាពតីជា “ទំនាក់ទំៃងអៃីតសិង្វវ ស” ឬោ ងណាពនាះ ព្តូវវៃិិចឆ័យពៅពលី ទងំឆៃទៈរបស់គូភាគី ៃិង ពៅពលីសាថាន ៃភាពជីវភាពជាក់លសតង។

NO



តារាងលំហូរនៃៃតីវិធិលីលងលះ

បាៃច ះបញ្ជ ី
អាពាហ៍ពិពាហ៍
をした

“មិៃចបំាច់ព្តូវពធវីៃីតិវធីិលលងលះគ្នា ពទ！！”

ការលលងលះ គឺជាៃីតិវធីិរលំាយទំនាក់ទំៃងអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ពោងវាកយខណឌ ទី ២ មាព្តា ៩៧៩ នៃព្កមរ/ែ)។
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ៃឹងមាៃអាៃ ភាព ពោយការោក់ពាកយស ំពរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការជូៃែំណឹងជាសាធារណៈ ការច ះកិចចសៃាអាពាហ៍ពិពាហ៍ ៃិង ការច ះបញ្ជ ីពៅ
ចំពពាះម ខមន្តៃតីអព្តាៃ កូលោឋ ៃ (មាព្តា ៩៥៥ នៃព្កមរ/ែ)។ ពពាលគឺ ព្បសិៃពបីមិៃបាៃបញ្ច ប់ឲ្យសពវព្គប់ៃូវការច ះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ពទ អាៃ ភាពនៃ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ៃឹងមិៃពកីតមាៃព ងីពទ។ 
កា ងករណីលែលមិៃបាៃច ះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ពទ គឺព ំចបំាច់ព្តូវពធវីៃីតិវធីិលលងលះគ្នា ពទ!
ប  លៃត ប គគលលែលបាៃបែិពសធពចលពោយមិៃព្តឹមព្តូវៃូវ “ទំនាក់ទំៃងអៃីតិសង្វវ ស” ព្តូវទទលួខ សព្តូវសងសំណងខូចខាតពោយមូលពហត នៃអំពពីអៃីតាៃ កូល
ចំពពាះភាគីមាា ងពទៀត។ ថាពតីជា “ទំនាក់ទំៃងអៃីតិសង្វវ ស” ឬោ ងណាពនាះ ព្តូវវៃិិចឆ័យពៅពលី ទងំឆៃទៈរបស់គូភាគី ៃិង ពៅពលីសាថាន ៃភាពជីវភាពជាក់លសតង។

NO

ករណីលែលមាៃកូៃជាអៃីតិជៃ

ជាពគ្នលការណ៍៖ មាត យ គឺជាអាកមាៃអំណាចពមបា (កថាខណឌ ទី ១ មាព្តា ១០៣៨ នៃព្កមរ/ែ)

ករណីពលីកលលង៖ ករណីលែលឪព កទទួលសាគ ល់កូៃពនាះ（※）ៃិង ការពិភាការបស់ឪព កមាត យបាៃកំណតយ់កឪព កជាអាក
មាៃអំណាចពមបា ពនាះឪព កជាអាកមាៃអំណាចពមបា (កថាខណឌ ទី ២ មាព្តា ១០៣៨ នៃព្កមរ/ែ)។
※ការទទលួសាគ ល់ ៃឹងព្តូវពធវីព ងីពោយការជូៃែំណឹងពៅមន្តៃតីអព្តាៃ កូលោឋ ៃ (មាព្តា ៩៩៧ នៃព្កមរ/ែ)។ ព្ពមទងំករណីលែលបាៃច ះហតថាន
ពលខា ឬ អតិតពមនែពៅកា ងពសៀវពៅកំពណីតថាព ម្ ះខលួៃជាឪព ក ព្តូវចត់ទ កថាបាៃទទលួសាគ ល់ (មាព្តា ៩៩៨ នៃព្កមរ/ែ)។

អាកមាៃអណំាចពមបា កំណត់ពោយយកៃរណាមាា ក់រវាងមាត យឬឪព កតាងំពីពែីម។ ពៅពពលពីរនាកល់បកគ្នា ព ចំបំាចក់ណំតអ់ាក
មាៃអំណាចពមបាជាថ្មមីតងពទៀតពទ។

ករណីលែលចង់ផ្លល ស់បតូរអាកមាៃអំណាចពមបា ព្តូវោក់ពាកយស ំៃីតិវធីិពែីមបផី្លល ស់បតូរអាកលែលមាៃអំណាចពមបា (មាព្តា
១០៣៩ នៃព្កមរ/ែ, មាព្តា ៣ ៃិង ចំណ ច ១២ លអាក ៤ កា ងតារាងឧបសមព័ៃធ នៃចាប់សតីពីៃីតិវធីិនៃពរឿងកតីរែឋបបពវណីលែលមិៃ
លមៃជាបណតឹ ង)។



ករណីមាៃវវិាទពលីព្ទពយសមបតតិ
ោក់ពាកយស ំលលងលះពោយការព្ពមពព្ពៀង។ ព្ពមទងំ
ោក់ពាកយស ំលបងលចកព្ទពយសមបបតតិ លអែកតាមមាព្តា ៣
ៃិង ចំណ ច ៦ លអាក ៤ កា ងតារាងឧបសមព័ៃធ នៃចាប់សតពីី
ៃីតិវធិនីៃពរឿងកតរីែឋបបពវណីលែលមៃិលមៃជាបណតឹ ង។

ោក់បណតឹ ងទមទរលលងលះគ្នា ។ ព្ពមទងំោក់ពាកយស ំ
ចត់លចងទក់ទងៃឹងការលបងលចកព្ទពយសមបតតិ លអែកតាម
កថា/ទី ១ មាព្តា ២២ នៃចាប់សតពីៃីតីវិធិបីណតឹ ងទក់ទង
ៃឹងឋាៃៈប គគល។

ពោយសារលតមិៃបាៃច ះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពហត ពៃះនាំ
ឲ្យមិៃមាៃព្ទពយសមបតតិរមួលែលកំណត់ពៅកា ងមាព្តា
៩៧៣ នៃព្កមរ/ែពទ។ ព្ទពយសមបតតិលែលមាៃកមមសិទធិលត
មាា ង គឺជាព្ទពយសមបតតិលែលប គគលពនាះមាៃកមមសិទធិ។ ព ំ
ចបំាច់លបងលចកព្ទពយសមបតតិពទ។
បនាទ ប់ពីបាៃកំណត់ព្ទពយសមបតតិលែលមាៃវវិាទ សូម
ពិចរណាពលីការោក់បណតឹ ងរែឋបបពវណី ពែីមបពីោះព្សាយ
វវិាទពនាះ។


