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Yoshie SASAKI / JICA Expert 

សេចក្តីពន្យលទ់សូៅអំពី ពាក្យបណ្តឹ ង ឯក្សាចស្លើយ  
ឯក្សារស្រៀ្ ន្ិង លខិិរសាល្ក្្ 

 

★ ការដាក់ពាកយបណ្តឹ ង（មាត្រា ៧៥ កថា.ទ១ី） 
១. ពាកយបណ្តឹ ង (មាត្រា ៧៥) 

□ តរីមានសរតសរអំពីចណុំ្ចចបំាច់ដែលត្ររូវសរតសរ(មាត្រា ៧៥ កថា.ទី២)ដែរតទ?  
○ ត ម្ ោះ ឬ នាមករណ៍្ និង អាសយដាា នរបស់ភាគី ត ម្ ោះ នងិ អាសយដាា នរបស់អនករណំាង
ដែលចាប់បានកណំ្រ់  (ចណុំ្ច ក.) 

○ ខ្លឹមសារននសាលត្រកមដែលតែមីតចទទាមទារឲ្យរុលាការតចញ (ចំណុ្ច ខ្.) 
 តរីមានបញ្ជា ក់ចាស់អំពីចនំួនទឹកត្របាក់ដែរឬតទ? 
 តបីសរតសរថា “ចនំួនទកឹត្របាក់ដែលរុលាការទទលួសាា ល់ថា សមរមយ” គ ឺ មិនទាន់ត្រគប់
ត្រាន់តទ។   

○ អងាតេរុចបំាច់តែមីបបីញ្ជា ក់នូវការទាមទារ (ចណុំ្ច ខ្.) 
 តរីទាមទារត្របាក់ចំនួន ១០.០០០ ែុលាល រអាតមរកិតដាយដអែកតលីអវី ? 
 វាគជឺាត្របាក់កមចី ចំននួ ១០.០០០ែុលាល រអាតមរកិ ? ឬ ជាត្របាក់នលលលក់ទិញចំននួ 
១០.០០០ែុលាល រអាតមរកិ ឬ ជាត្របាក់ដែលតគមិនទាន់តបីកឲ្យចនំួន ១០.០០០ែុលាល រអាតមរកិ ?  
 ឧបមាថា ជាត្របាក់កមចី  តរខី្ចី ១តលីក ឬ ខ្ចីតត្រចនីតលីក?  
 ← ចបំាច់ត្ររូវដរសរតសរតៅកនុងពាកយបណ្តឹ ង។  

   ※ កនុងករណី្ដែលមិនមានការសរតសរអពំីចណុំ្ចចបំាច់ដែលត្ររូវសរតសរតៅកនុងពាកយបណ្តឹ ង 
រុលាការនងឹបង្គា ប់ឲ្យតែីមតចទដករត្រមូវ តេយីកនុងករណី្ដែលមិនមានការដករត្រមូវ រុលាការនងឹ
តលីកពាកយបណ្តឹ ងតចលតដាយែីកាសតត្រមច (មាត្រា ៧៨)។  

    ែីកាសតត្រមច គជឺា ការសតត្រមចតសចកតីដែលរុលាការ ឬ តៅត្រកមអាចត្វីតដាយមិនឆ្លងការ់ាម
ការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់បាន តេយីមិនដមនជាសាលត្រកម(មាត្រា ១៧៩ កថា.ទ២ី)។ 

 
□ តរីមានសរតសរអំពីអងាតេរុដែលជាមូលតេរុននការទាមទារ និង ភសតុាងជាតែីម (មាត្រា ៧៥ 
កថា. ទី៣) ដែរឬតទ? 
○ តរីមានសរតសរអំពីអងាតេរុដែលជាមូលតេរុននការទាមទារ (អងាតេរុចមបង)ដែរតទ? 
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 ដអែកាមរយៈចណុំ្ចដែលចបំាច់ត្ររូវសរតសរតៅកនុងពាកយបណ្តឹ ង ត្ររូវត្វីការដសវងយល់
ថា បណ្តឹ ងតនោះ គជឺាបណ្តឹ ងដែលទាមទារឲ្យសងត្របាក់កមចចីំនួន ១០.០០០ ែុលាល រអាតមរកិ 
ដអែកាមកចិចសនាខ្ចីត្របាក់ចុោះនលៃទី ១ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៧ ែូតចនោះតេយី តរមីានសរតសរ
អំពីអងាតេរុចមបងតែីមបឲី្យតករីត ងីនូវសិទធិទាមទារ (ការត្រពមតត្រពៀងអពំីការខ្ចីត្របាក់ ការ
ត្របគល់ត្របាក់ចំននួ ១០.០០០ ែុលាល រអាតមរកិតដាយដអែកាមការត្រពមតត្រពៀង ការមកែល់នន
តពលកណំ្រ់សង)ដែរតទ? 

   ※ កនុងករណី្ដែលមនិមានការសរតសរអំពចីណុំ្ចទាងំតនោះតៅកនុងពាកយបណ្តឹ ង រុលាការនងឹតត្របី
ត្របាស់សិទធឲិ្យត្រសាយបំភលឺ    តេយីជំរុញឲ្យតែមីតចទអោះអាង   និង បញ្ជា ក់ភសតុាង (មាត្រា ៩០ 
កថា.ទ១ី)។  

 
□ ការបតងកីរដអនកដែលនិយាយអពំី Kg តៅកនុងែាត្រកាម 

 
□ ការបញ្ាូ នតៅចុងចតមលយី (មាត្រា ៧៩ កថា.ទ១ី) 

 
□ កំណ្រ់អំ ុងតពលដែលត្ររូវដាក់ឯកសារតត្ររៀម (មាត្រា ១០២) 

 ការឲ្យចុងចតមលីយដែលដាក់ឯកសារចតមលីយឲ្យបានត្ររមឹមុនតពលចប់តអតីមនរីិវ ិ្ ីតត្ររៀម
សត្រមាប់ការទាញតេរុអល នងឹអាចត្វីការជំនុំជត្រមោះតដាយមានភាពតពញតលញ។  
 ឧទាេរណ៍្ ៖ កណំ្រ់អពំីអ ុំងតពលដែលត្ររូវដាក់ឯកសារតត្ររៀមថា “ឲ្យបាន១សបាត េ៍មុន
កាលបរតិចឆទនននីរិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុអល”។  
 

□ ការកំណ្រ់អំពកីាលបរតិចឆទនននីរិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុអល (ជាតាលការណ៍្ កនុង
អំ ុងតពល ៣០ នលៃ) (មាត្រា ៨០) 

 
២. ឯកសារចតមលីយ (មាត្រា ១០១ កថា.ទី៣) 

□ ការតឆ្លយីរបចំតពាោះខ្លឹមសារននសាលត្រកមដែលតែមីតចទបានសរតសរទាមទារតៅកនុងពាកយបណ្តឹ ង 
 

□ ការទទួលសាា ល់ ឬ មិនទទលួសាា ល់ចំតពាោះអងាតេរុដែលមានសរតសរតៅកនុងពាកយបណ្តឹ ង 
○ កនុងករណី្ដែលតៅកនុងពាកយបណ្តឹ ងមិនមានការសរតសរឲ្យអំពី “អងាតេរុដែលជាមូលតេរុ
ននការទាមទារ” (មាត្រា ៧៥ កថា.ទី៣) (អងាតេរុចមបង) ឲ្យបានត្រគប់ត្រាន់តទ រុលាការ
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ចបំាច់ត្ររូវជំរុញឲ្យតែីមតចទអោះអាង តេយីឲ្យចុងចតមលយីត្វីការទទលួសាា ល់ ឬ មិនទទលួ
សាា ល់សាជាលមីតៅតលអីងាតេរុតនាោះ។  
 

□ អងាតេរុរវា៉ា  
○ តរីមានសរតសរអំពីអងាតេរុចមបងទាងំអស់ដែលនាឲំ្យតករីសិទធិរវា៉ា  តេយីឬតៅ? 
(ឧទាេរណ៍្ ៖ ត្របសិនតបជីាការរវា៉ាអំពីការទូទារ់ ត្ររូវតលកីត ងីែូចជា    អរថិភាពននសិទធិ
តលីបណុំ្លដែលតអតីមការ 
ទូទារ់ ការបង្គា ញអំពឆី្នាៈទូទារ់   មនិមានភាា ប់នូវសិទធិរវា៉ា របស់ភាគីមាា ងតទៀរចំតពាោះសិទធិ
តលីបណុំ្លដែលតអតីមការទូទារ់) 
  

※ កនុងករណី្ដែលមិនមានសរតសរអំពចីណុំ្ចទាងំអស់តនោះតទ រុលាការនឹងតត្របីត្របាស់សិទធិត្រសាយ
បំភលឺ តេយីជំរុញឲ្យចុងចតមលីយអោះអាង និង បញ្ជា ក់ភសតុាង (មាត្រា ៩០ កថា.ទ១ី)។ 

 
□ ការទទួលសាា ល់ ឬ មនិទទលួសាា ល់អពំី Kg ដែលសរតសរតៅកនុងែាត្រកាម តេយីបតងកីរនូវដអនក
សតីពីការវា៉ា   
 

※ ត្របសិនតបីមានការដាក់ឯកសារចតមលីយាមែំណាក់កាល នឹងអាចត្វីឲ្យរុលាការអាចតរៀបចំនូវ
ចំណុ្ចវវិាទចំតពាោះមូលតេរុននការទាមទារ។ 

 តពាល គឺតដាយសារដរ រុលាការពុំចបំាច់ទទួលសាា ល់តៅតលី “អងាតេរុដែលភាគីបានសារភាព” 
និង “ អងាតេរុដែលរុលាការយល់ត ញីថា មានភាពជាក់ដសតង” តទ ែូតចនោះ តៅកនុងចំតណាមអងាតេរុ
ដែលជាមូលតេរុននការទាមទារ  រុលាការមនិចបំាច់ត្វកីារពិនិរយភសតុាងចំតពាោះអងាតេរុដែលចុង
ចតមលីយបានទទលួសាា ល់តៅកនុងឯកសារចតមលីយ។  
 ចំតពាោះអងាតេរុដែលចុងចតមលយីមិនបានទទលួសាា ល់តៅកនុងឯកសារចតមលីយ រុលាការចបំាច់ត្ររូវ
ពិនិរយភសតុាងតៅកាលបរតិចឆទននការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់តៅតពលបនាា ប់ (មាត្រា ១២៣ 
កថា.ទ ី១ និង មាត្រា ១២៧ កថា.ទី១)  ។  តរីតែីមតចទដាក់ភសតុាងតេយីឬតទ? ត្របសិនតបមីនិ
ទាន់បានដាក់តទ រុលាការនងឹជំរុញឲ្យដាក់ភសតុាង (មាត្រា ៩០ កថា.ទ១ី) 
 
→ តៅកនុងនរីិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុអល រុលាការត្ររូវតរៀបចំនូវតសចកតីអោះអាងរបស់ភាគី បំភលឺ
នូវចំណុ្ចវវិាទននតរឿងកត ីនិង តរៀបចំភសតុាងភសតុាងដែលទាក់ទងតៅនឹងចណុំ្ចវវិាទននតរឿងកតី តែីមបី
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អាចត្វីការវនិចិឆ័យតរឿងកតីតៅកនុងនីរិវ ិ្ ីននការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់ឲ្យបានលែិរលែន់ (មាត្រា 
១០៣)។ 
 

★ កាលបរតិចឆទតលកីទ ី១ នននរីវិ ិ្ តីត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុអល 
□ តបីតែីមតចទមិនបានបង្គា ញខ្លួនតៅកាលបរតិចឆទតលកីទ ី ១ នននរីិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញ
តេរុអលតទ រុលាការត្ររូវត្រចន់តចលការទាមទាររបស់តែីមតចទតនាោះ   តដាយសាលត្រកមកំបាងំ
មុខ្   (មាត្រា   ២០០ កថា.ទី១)។  
 

□ តបីចុងចតមលយីមិនបានបង្គា ញខ្លួនតៅកាលបរតិចឆទតលីកទ ី ១ នននរីិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញ
តេរុអលតទ រុលាការត្ររូវបញ្ឈប់នីរិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុអលភាល មៗ  តេយីកំណ្រ់
នូវកាលបរតិចឆទតលីកទី ១ ននការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់ (មាត្រា ២០១ កថា.ទី១)។ 
 

៣. ឯកសារតត្ររៀម (មាត្រា ១០១ កថា.ទី២) 
□ តៅតពលត្វីនរីិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញេរុអល នងិ ការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់ 
រុលាការអាចបង្គា ប់ឲ្យភាគីដាក់ឯកសារតត្ររៀមបាន។(មាត្រា ១០១ កថា.ទី១)  
 
 តរីតៅកនុងករណី្ដបបណាដែលចំបាច់ឲ្យភាគី (តែមីតចទ ឬ ចុងចតមលីយ) ដាក់ឯកសារតត្ររៀម? 
← គឺតៅកនុងករណី្តែីមបតីរៀបចំនូវតសចកតីអោះអាងរបស់ភាគ ី បំភលចឺំណុ្ចវវិាទននតរឿងកត ី ឬ តរៀបចំ
ភសតុាងដែលទាក់ទងនឹងចណុំ្ចវវិាទននតរឿងកតី (មាត្រា ១០៣)។ 
  ចំតពាោះឯកសារតត្ររៀម គឺ  មិនកំណ្រ់ថាមានដរ  ១ចាប់តទ។ តៅកនុងតរឿងកតីដែលមានលកាណ្ៈ
សមុគសាម ញ ក៏មានការដាក់ឯកសារតត្ររៀមតត្រចនីែងអងដែរ (ឯកសារតត្ររៀមតលកីទ១ី របស់តែមីតចទ 
ឯកសារតត្ររៀមតលីកទ១ី របស់ចុងចតមលីយ ឯកសារតត្ររៀមតលីកទី២ របស់តែមីតចទ ឯកសារ
តត្ររៀមតលីកទ២ី របស់ចុងចតមលយី...)។  
 

□ ករណី្ដែលរត្រមូវឲ្យតែីមតចទដាក់ឯកសារតត្ររៀម 
○ ការទទួលសាា ល់ ឬ មិនទទួលសាា ល់ចំតពាោះអងាតេរុរវា៉ា  (ករណី្ដែលចុងចតមលយីបាន
អោះអាងអំពីអងាតេរុរវា៉ា ) 

○ ករណី្ដែលមានការរវា៉ារបចំតពាោះការរវា៉ា  
○ ការអោះអាងអំពអីងាតេរុត្របតយាល (ករណី្ដែលមិនមានភសតុាងផ្ទា ល់តែីមបបីញ្ជា ក់អំពី
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អងាតេរុដែលចុងចតមលីយមិនបានទទលួសាា ល់ តៅកនុងចំតណាមអងាតេរុដែលតែីមតចទ
មានបនាុកត្ររូវបញ្ជា ក់ភសតុាង (អងាតេរុដែលជាមូលតេរុននការទាមទារ ឬ អងាតេរុរវា៉ា
របជាតែីម)) 

○ ការទទួលសាា ល់ ឬ មិនទទលួសាា ល់ចំតពាោះអងាតេរុត្របតយាល (ករណី្ដែលចុងចតមលយី
បានអោះអាងអពំីអងាតេរុត្របតយាល) ជាអាទិ៍ 
 

□ ករណី្ដែលរត្រមូវឲ្យចុងចតមលយីដាក់ឯកសារតត្ររៀម 
○ ការទទួលសាា ល់ ឬ មិនទទួលសាា ល់អំពអីងាតេរុរវា៉ារប (ករណី្ដែលតែីមតចទបាន
អោះអាងអំពីអងាតេរុរវា៉ារប) 

○ ករណី្ដែលមានអងាតេរុរវា៉ារបមតងតទៀរ 
○ ការអោះអាងអំពអីងាតេរុត្របតយាល (ករណី្ដែលមិនមានភសតុាងផ្ទា ល់តែីមបបីញ្ជា ក់អំពី
អងាតេរុដែលតែីមតចទមនិបានទទលួសាា ល់ តៅកនុងចំតណាមអងាតេរុដែលចុងចតមលយី
មានបនាុកត្ររូវបញ្ជា ក់ភសតុាង (អងាតេរុរវា៉ា  ឬ អងាតេរុរវា៉ារបមតងតទៀរជាតែីម)) 

○ ការទទួលសាា ល់ ឬ មិនទទួលសាា ល់ចំតពាោះអងាតេរុត្របតយាល (ករណី្ដែលតែីមបាន
អោះអាងអំពីអងាតេរុត្របតយាល) ជាអាទិ៍ 
 

★ កាលបរតិចឆទតែមីបបីនតនរីវិ ិ្ តីត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុអល 
□ តបីតែីមតចទមិនបានបង្គា ញខ្លួនតៅកាលបរតិចឆទតែីមបបីនតនរីិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុ
អលតទ រុលាការអាចបញ្ឈប់នីរិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុអល តដាយភាល មៗ តេយី
កំណ្រ់នូវកាល់បរតិចឆទតលីកទ ី ១ ននការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់បាន (មាត្រា ២០០ 
កថា.ទ២ី)។  

 
★ ការបញ្ច ប់នរីវិ ិ្ តីត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុអល 

□ បញ្ច ប់នូវការត្វីែាត្រកាម 
 ត្របសិនតបមីិនអាចបញ្ច ប់នូវការត្វីែាត្រកាមបានតទ នឹងមានន័យថា   ការតរៀបចំនូវតសចកតី
អោះអាងរបស់ភាគី គឺមនិទាន់ត្រគប់ត្រជុងតត្រជាយតៅត យីតទ។  ចំតពាោះដអនកដែលមនិបានបញ្ច ប់
តពញតលចញ  នឹងត្ររូវឲ្យភាគ ី(តែីមតចទ ឬ ចុងចតមលយី) ដាក់ឯកសារតត្ររៀម តេយីតរៀបចំនូវ
តសចកតីអោះអាងសាជាលម។ី  (មាត្រា១០៣) 
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□ ការបញ្ច ប់នរីិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុអល 
 ដអែកាមមាត្រា ១០៧ ដចងថា “ តៅតពលបញ្ច ប់នរីិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុអល 
តដាយបានបញ្ច ប់ការតរៀបចចំណុំ្ចវវិាទននតរឿងកតី និង ភសតុាងតេយី តនាោះរុលាការត្ររូវត្វីការ
បញ្ជា ក់ជាមយួភាគនូីវអងាតេរុដែលនងឹត្ររូវបភំលឺតៅតពលពនិិរយភសតុាងតៅតពលតត្រកាយ” ។  
 

□ ការកំណ្រ់អំពកីារបរតិចឆទតែីមបតី្វីការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់ និង ការតកាោះតៅគូភាគី
(មាត្រា ១១៣) 

 
★ កាលបរតិចឆទននការទាញតេរុតដាយផ្ទា ល់មារ់ 

□ តបីតែីមតចទមិនបានបង្គា ញខ្លួន តៅកាលបរតិចឆទននការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់តទ 
រុលាការត្ររូវត្រចនតចលការទាមទាររបស់តែីមតចទតនាោះ តដាយសាលត្រកមកបំាងំមុខ្ (មាត្រា 
២០០ កថា.ទី៣)។ 

 
□ តសចកតីដលលងការណ៍្អំពលីទធអលនននីរិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុអល (ត្វីត ងីតៅកាល
បរតិចឆទននការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់) (មាត្រា ១១៦ កថា.ទី១ និង ទី២) 
 ចបំាច់ត្ររូវបង្គា ញឲ្យបានចាស់លាស់នូវអងាតេរុដែលនឹងត្ររូវបញ្ជា ក់តដាយការពិនិរយភសតុាង 
(អងាតេរុដែលមានវវិាទ = ចណុំ្ចវវិាទ)។ 
 

□ ការពិនិរយភសតុាង (មាត្រា ១២៣ ែល់ មាត្រា ១៧២) 
  

□ ការតបីកនីរិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុអលជាលមមីតងតទៀរ (អាត្រស័យាមភាពចបំាច់) 
(មាត្រា ១១៦ កថា.ទី៤) 
 ចំតពាោះដរករណី្ពិតសសដរប៉ាុតណាណ ោះ  (តត្រកាយលទធអលននការពិនិរយភសតុាង តលចតចញនូវ
ចំណុ្ចវវិាទលមីរុលាការមិនអាចពាករណ៍្បានតៅកនុងនរីិវ ិ្ នីនការតត្ររៀមសត្រមាប់ការទាញតេរុ
អលតលីកែបូំង តេយីមានភាពចបំាច់តៅកនុងការតរៀបចំតសចកតអីោះអាងរបស់ភាគីអំពចីណុំ្ចតនាោះ)។ 
  តែីមបកុីំឲ្យភាពចបំាច់តៅកនុងការតបីកនីរិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាម់ការទាញតេរុអលសាជាលមីតករី
មានត ងី គបបតីរៀបចំនូវតសចកតីអោះអាងរបស់ភាគីឲ្យបានចាស់លាស់ាងំពីនរីិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ 
ការទាញតេរុអលតលកីែំបូងតទីបត្របតសីរ។  
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□ ការទាញតេរុអលចុងតត្រកាយតដាយភាគី (មាត្រា ១១៦ កថា.ទ៥ី) 
  

★ ការបញ្ច ប់ការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់ 
□ ការបញ្ច ប់ការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់ (មាត្រា ១៨០ កថា.ទ១ី) 

  
□ ការតបីកការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់សាជាលម ី (អាត្រស័យាមភាពចបំាច់) (មាត្រា 
១៨០ កថា.ទី៣) 
 ចំតពាោះដរករណី្ពិតសសដរប៉ាុតណាណ ោះ (ករណី្ដែលមានការសងតៅតត្រកាយតពលដែលបញ្ច ប់
ការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់ តេយីគួរដរយកខ្លឹមសារតនាោះឆ្លុោះបញ្ជច ងំដាក់តៅកនុងសាល
ត្រកមចុងតត្រកាយជាតែីម (កនុងករណី្ដែលមានការសង តេយីរុលាការបានតចញសាលត្រកមចុង
តត្រកាយតដាយមិនបានបង្គា ញឲ្យត ញីអំពកីារសងតនាោះ នាឲំ្យតគអាចពាករណ៍្ទុកបានថា នឹង
អាចមានបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្ដែលជាការត្វីឧបាត្រស័យតៅតលកីសាលត្រកមចុងតត្រកាយតនាោះ ពីខាង
ភាគីដែលបានសង))។ 
 

៤. លិខ្ិរសាលត្រកម 
□ ការកំណ្រ់អំពកីាលបរតិចឆទត្របកាសសាលត្រកម (មាត្រា ១៨៨ កថា.ទ១ី) 

 ※ ជាតាលការណ៍្ គឺតៅកនុងអំ ុងតពល ១ដខ្គរិចប់ពីនលៃដែលបានបញ្ច ប់ការទាញតេរុ
អលតដាយផ្ទា ល់មារ់ (មាត្រា ១៨៧) 

 
□ តរីមានសរតសរចណុំ្ចដែលចបំាច់ត្ររូវដរសរតសរ (មាត្រា ១៨៩ កថា.ទ១ី)ឬតទ?  

○ រុលាការ (ចណុំ្ច ក.) 
○ នលៃដែលបានបញ្ច ប់ការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់ (ចណុំ្ច. ខ្) 

 ← សាលត្រកម គឺការកណំ្រ់ជាសាថ ពរនូវទនំាក់ទនំងសទិធិ ឬ ទំនាក់ទំនងគរិយុរត នា
តពលបញ្ច ប់ការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់ (មាត្រា ១៩៤ កថា.ទ២ី) ែូតចនោះតេយី 
ចបំាច់ត្ររូវដរបញ្ជា ក់ឲ្យបានចាស់លាស់ថា តរីតពលណាបានបញ្ច ប់ការទាញតេរុអល
តដាយផ្ទា ល់មារ់?  
 តពាលគឺ មានន័យថា  តបមីានការរលរ់សិទធិតដាយសារការសងតៅចតនាល ោះនលៃបញ្ច ប់ការ
ទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់ រេូរែល់នលៃត្របកាសសាលត្រកមក៏តដាយ ក៏អងាតេរុននការ
សងតនាោះ រុលាការមិនបានយកមកពចិរណាតៅកនុងលខិ្ិរសាលត្រកមត យី។  
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○ ត ម្ ោះ ឬ នាមករណ៍្ នងិ អាសយដាា នរបស់ភាគី តេយីនងិ ត ម្ ោះ នងិ អាសយដាា នរបស់
អនករណំាងដែលចាប់បានកណំ្រ់ (ចណុំ្ច គ.) 

○ អងាតេរុ និង ចណុំ្ចវវិាទ (ចំណុ្ច  .) 
 ចបំាច់ត្ររូវដរតរៀបចឲំ្យបានរចួជាតត្រសចត្ររឹមតពលដែលបញ្ច ប់នូវនីរិវ ិ្ ីតត្ររៀមសត្រមាប់ការ
ទាញតេរុអល។ 
 ត្ររូវយកអងាតេរុដែលរុលាការមិនចបំាច់ទទលួសាា ល់តដាយដអែកតលភីសតុាង (“អងា
តេរុដែលភាគីបានសារភាព” និង “អងាតេរុដែលរុលាការយល់ត ញីថា មានភាពជាក់
ដសតង”  (មាត្រា  ១២៣  កថា.ទ២ី) )   មកសរតសរតៅកនុងចណុំ្ចដែលមានចណំ្ងតជីង
ថា “អងាតេរុ”។  តេយី ត្ររូវយកអងាតេរុដែលរុលាការចបំាច់ត្ររូវទទួលសាា ល់តដាយ
ដអែកតលីភសតុាង មកសរតសរតៅត្ររង់ចណុំ្ចដែលមានចំណ្ងតជីងថា “ចណុំ្ចវវិាទ” 
(មាត្រា   ១២៣ កថា.ទ១ី)។  

○ សំអាងតេរុ (ចណុំ្ច ង) 
 កនុងការតចញសាលត្រកម រុលាការត្ររូវវនិិចឆ័យទទលួសាា ល់ ឬ មិនទទួលសាា ល់ថា ការ
អោះអាងអំពីអងាតេរុ មាន ឬ ាម នភាពពិរ តដាយគិរពិចរណាយា៉ា ងេមរ់ចរ់នូវលទាអល
ននការពិនិរយភសតុាង និង ែតំណី្រការ និងខ្លឹមសារននការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់
ាមជំតនឿទុកចិរតតដាយតសររីបស់ខ្លួន (មាត្រា ១៨៤)។ 
 ចំតពាោះចណុំ្ចដែលមានចណំ្ងតជីងថា “ សំអាងតេរុ” ត្ររវូភាពពិរ នងិ មូលតេរុនន
ការទទួលសាា ល់ ឬ ភាពពិរ និង មូលតេរុននការមិនទទលួសាា ល់មកសរតសរចូល។   

○ តសចកតសីតត្រមចបញ្ច ប់ (ចណុំ្ច ច.) 
      សរតសរអំពីតសចកតសីននិដាា ន។ 

 មានការវនិិចឆ័យចំតពាោះការទាមទារទាងំអស់ដែលភាគីបានសុ ំ(មាត្រា ១៨២ កថា.ទ១ី) 
 មិនមានការវនិិចឆ័យចំតពាោះចណុំ្ចដែលភាគីមិនបានសុំ (មាត្រា ១៨២ កថា.ទី២) 
 ការសតត្រមចតសចកតីអពំីករណី្កចិចទទួលបនាុកតលីត្របាក់ត្របដាប់កតី (មាត្រា ១៨២ កថា.ទ៣ី 
និង មាត្រា ៦៤) 

 ការត្របកាសឲ្យអនុវរតជាបតណាត ោះអាសនន (មាត្រា ១៩៦)  
        ត្វីការត្របកាសដអែកាមពាកយសុំ ឬ តដាយឆ្នាា នុសិទធ ិ
 

□ ការបញ្ច ប់នូវការត្វីចាប់តែមីននមូលសាលត្រកម (មាត្រា ១៨៨ កថា.ទី១) 
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★ កាលបរតិចឆទននការទាញតេរុអលតដាយផ្ទា ល់មារ់តលកីទ.ី...(កាលបរតិចឆទននការត្របកាសសាលត្រកម) 
□ ការត្របកាស (មាត្រា ១៨៦) 
សាលត្រកមនឹងមានអានុភាពតដាយការត្របកាស។ 
 

□ ការបញ្ាូ នអនុសារសាលត្រកម (កនុងអំ ុងតពល ២ សបាត េ៍ គិរចប់ពីនលៃដែលបានត្របកាស
សាលត្រកម) (មាត្រា ១៩០ )  


