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KINNO Tatsuaki/ JICA Expert 

 

នីតិវិធីននការរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសននចំណ ោះអចលនវតថុ 

 

I. ចរតិលក្ខណៈននការចាត់ចចងរក្ាការ រ 
១. លក្ខណៈបន្ទា បប់នស ំ
ការចាត់ចែងរក្សាការពារ គជឺានីតិវធិីបន្ទា ប់បនសនំនបណ្តឹ ងអងគសេែក្សតី 1។  សៅសេលចែលមិនមានការដាក្ស ់    

បណ្តឹ ងអងគសេែក្សតីសេ នឹងត្តូវលុបសចាលតាមពាក្សយេុំរបេកូ់្សនបណុំ្ល (មាត្តា ៥៥៧ ននត្ក្សមនតីិវធិីរែឋបបសវណី្  
តសៅ ែំសពាោះមាត្តាសៅក្សនុងត្ក្សមនីតិវធិីរែឋបបសវណី្ នឹងសោងចតសលខមាត្តាសេ )  

 
២. លក្ខណៈបណ ត្ ោះអាសនន (ភាពក្ណំតជ់ាបណ ត្ ោះអាសនន) 
ែីកាេសត្មែរក្សាការពារ គជឺាែីកាេសត្មែមានលក្សខណ្ៈជាបស ត្ ោះអាេនន សដាយេនមតថាមានការដាក្ស ់  

បណ្តឹ ងអងគសេែក្សត ី និងេុំមានឥេធិេលែលក់ារជំនុំជត្មោះបណ្តឹ ងអងគសេែក្សតីសេ  ការអនុវតតរក្សាការពារ ក្ស៏បំចលងសៅ
ជាការអនុវតតសដាយបងខំចែរ ែូសែនោះែកីាេសត្មែរក្សាការពារ ត្ាន់ចតជាការចាត់ចែងមានលក្សខណ្ៈបស ត្ ោះអាេនន 
េត្មារំហូតែល់អាែេសត្មែសាលបណំ្ងននការអនុវតតសដាយបងខំ   

 
៣. លក្ខណៈបន្ទា នប់ងខំ (ភាពជាប្រញារ)់ 
ការរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន និងការចាត់ចែងជាបស ត្ ោះអាេនន មិនអាែេសត្មែសាលបណំ្ងបានសេ 

ត្បេិនសបមីិនអនុវតតឱ្យបានឆាប់រហ័េ  សេែក្សតេីសត្មែទាក្ស់េងនឹងនតីិវធិីែីកាេសត្មែរក្សាការពារ ត្តូវសធវីស ងី
សដាយែីកាេសត្មែ (ក្សថាខណ្ឌ េ ី១ មាត្តា ៥៣៥) សហយីេិេធិ ឬ េំន្ទក្ស់េំនងគតិយុតតចែលនឹងត្តូវបានរក្សាការពារ 
និង ភាេចាបំាែ់ននការរក្សាការពារ គឺត្ាន់ចតសធវីសេែក្សតបីញ្ជា ក្ស់ែំបូង 2  ជាការត្គប់ត្ាន ់ (ក្សថាខណ្ឌ េី ៣ មាត្តា
៥៤១)  នីតិវធិីននការអនុវតតរក្សាការពារ មានក្សត្មិតអ ុំងសេលអនុវតត (ក្សថាខណ្ឌ េ ី២ មាត្តា ៥៦២) និងជា
សាលការណ៍្ មិនត្តូវការរូបមនតអនុវតតសេ (ក្សថាខណ្ឌ េ ី១  មាត្តា ៥៦២)  

 
1  បណ្តឹ ងអងគសេែក្សតី មានន័យថាជាការដាក្ស់បណ្តឹ ងរែឋបបសវណី្េតីេីេិេធិ ឬ េំន្ទក្ស់េំនងគតិយុតតចែលនឹងត្តូវបានរក្សាការពារ  

2  សេែក្សតីបញ្ជា ក្ស់ែំបូង គឺរសបៀបេេួលស្គគ ល់អងគសហតុជាស្គា េរ សទាោះបីជាសេែក្សតីបញ្ជា ក្ស់ែំបូងសន្ទោះ មានក្សត្មិតននជំសនឿេុក្សែិតត 
(ក្សត្មិតននការបញ្ជា ក្ស់) ទាបជាងការបញ្ជា ក្ស់ក្ស៏សដាយ  ក្សរណី្ចែលជាការបញ្ជា ក្ស់ គឺអាែសធវីឱ្យតុលាការយល់ស ញីអំេីភាេជាក្ស់
ែាេ់ននអតាិភាេ ឬ នតាិភាេននអងគសហតុ ប ុចនតក្សរណី្សែលសេែក្សតីបញ្ជា ក្ស់ែំបូងវញិ ត្បេិនសបីអាែសធវីឱ្យតុលាការយល់ស ញីថា 
វាមានភាេចែលហាក្ស់ែូែជាការេិតននអតាិភាេ ឬ នតាិភាេននអងគសហតុ គឺជាការត្គប់ត្ាន់ (មាត្តា ១៣១ “សេែក្សតីេនយល់
ក្សំណ្ត់មាត្តា”)    
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៤. លក្ខណៈសម្ងា ត ់
ការរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន និងការចាត់ចែងជាបស ត្ ោះអាេននែំសពាោះវតាុចែលជាក្សមមវតាុននវវិាេ គអឺាែសធវី

ការជំនុំជត្មោះ និងសែញែីកាេសត្មែសដាយមនិជូនែំណឹ្ងសៅកូ្សនបណុំ្លអំេីនតីិវធិីបាន សត្ពាោះត្បេនិសបី កូ្សនបណុំ្ល
ែឹងអំេនីីតិវធិីទាងំសនោះ សន្ទោះកូ្សនបណុំ្លនងឹត្បត្េតឹតអំសេីការពារខលួន (ែណុំ្ែសនោះតុលាការត្តូវថ្លងឹចថ្លងឱ្យបាន 
ែាេ់លាេនូ់វលក្សខណ្ៈបន្ទា ន់បងខំនននីតិវធិី និង ភាេេុែរតិរបេ់មាា េ់បណុំ្ល និងកូ្សនបំណុ្ល)  

 
II. ដីកាសណរេចរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសនន 
១. លក័្ខខ័ណឌ ននការរបឹអសូជាបណ ត្ ោះអាសនន 
     (១)សទិ្ធិ ឬ ទ្ំន្ទក្់ទ្នំងគតិយតុតចដលនឹងរតូវបានរក្ាការ រ 
េិេធិ ឬ េំន្ទក្សេ់ំនងគតិយុតតចែលនងឹត្តូវបានរក្សាការពារសៅក្សនុងការរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ត្តូវចតជា 

េិេធិសលបីំណុ្លចែលសាលបណំ្ងេងជាត្បាក្ស់ “េិេធិសលបីណុំ្លជាត្បាក្ស់” (ែណុំ្ែ ក្ស មាត្តា ៥៣១, ក្សថាខណ្ឌ េី
១ មាត្តា ៥៤៥)   ត្បេនិសបីមានេិេធិសលបីណុំ្លជាត្បាក្ស់ សទាោះបីជាេិេធិសលីបណុំ្លសនោះភាា ប់នឹងល័ក្សខខ័ណ្ឌ  ឬ 
សេលក្សណំ្តក់៏ដោយ ក្ស៏អាចក្លា យជាសទិ្ធិ ឬ ទ្ំនាកទ់្ំនងគតិយុតតដែលនងឹត្តូវបានរកាក្លរពារ (ក្សថាខណ្ឌ េ ី ២ 
មាត្តា ៥៤៥)  

េិេធិ ឬ េំន្ទក្ស់េំនងគតិយុតតចែលនឹងត្តូវបានរក្សាការពារ ត្តូវចតក្សណំ្ត់ឱ្យបានែាេល់ាេ់នូវខលឹមស្គរ នងិ 
ែំនួនេកឹ្សត្បាក្ស ់ជាអាេិ៍ ក្សនុងក្សត្មិតចែលអាែចបងចែក្សសែញេេីិេធិសលបីំណុ្លសសសងសេៀត  ការក្សំណ្ត់េេិធិសលីបណុំ្ល 
ចែលនឹងត្តូបានរក្សាការពារ ត្តូវេរសេរ ស្គរធាតុតាមែាប់ននេិេធិសលីបណុំ្លសន្ទោះ (ត្បាក្ស់ក្សមា ី ត្បាក្ស់នថ្លលក្ស់េញិ 
ក្សនត្មែំសពាោះលេធសលននការងារ ជាអាេិ៍) នងិ ធាតុសសេំខំាន់ននេិេធិសលីបណុំ្លសន្ទោះ (សេលសវលាននការសក្សីតស ងី 
ននេិេធិសលបីណុំ្ល មូលសហតុននការក្សសក្សីត សេលក្សណំ្ត់េង ខលឹមស្គរននល័ក្សខខណ័្ឌ  ជាសែមី)  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

【Case.5】X អោះអាង េេិធសលីបណុំ្លននត្បាក្ស់ក្សមាី ជាេេិធិ ឬ េំន្ទក្ស់េនំងគតិយុតតចែលនឹង
ត្តូវបាន រក្សាការពារ សដាយចសែក្សតាមក្សិែាេនាខាីបរសិភាគត្បាក្ស់ចែលបានបសងកតី សៅនថ្ៃេ១ី ចខតុលា ឆាន ំ
២០១៩ ជាមយួ Y សដាយយក្សនថ្ៃេី៣០ ចខក្សញ្ជា  ឆាន ២ំ០២០ ជាសេលក្សណំ្ត់េង  េិេធសិលីបណុំ្លនន 
ត្បាក្ស់ក្សមាីសនោះ គឺជាេេិធិសលបីណុំ្លជាត្បាក្ស ់ែូសែនោះេេិធិសលបីំណុ្លសនោះ កាល យជាេេិធ ិឬ េំន្ទក្ស់េនំងគតិ
យុតតចែលនឹងត្តូវបានរក្សាការពារសៅក្សនុងការរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន  
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២. ភាពចាបំាច់ននការរក្ាការ រ 
ភាេចាបំាែ់ននការរក្សាការពារសៅក្សនុងការរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន នឹងេេួលស្គគ ល់សៅសេលចែលមានការ 

បារមភថា ការអនុវតតសដាយបងខនំឹងមិនអាែសធវីបាន ឬ សៅសេលចែលមានការបារមភថា នងឹមានការលំបាក្សោ ងខាល ងំ 
ក្សនុងការអនុវតតសដាយបងខ ំ(ក្សថាខណ្ឌ េី ១ មាត្តា ៥៤៥)  

ភាេចាបំាែ់ននការរក្សាការពារ នឹងេេលួស្គគ ល់សៅក្សនុងក្សរណី្ចែលមានការបារមភអេំីការសក្សីតស ងីនូវ 
ឧបេគគតាមអងគសហតុសៅក្សនុងការអនុវតតែូែជា សៅក្សនុងក្សរណី្ចែលស្គា នភាេត្េេយេមបតតិរបេ់កូ្សនបណុំ្លេំនងជា 
ធាល ក្ស់តនមល ជាបរមិាណ្ ឬ ជាគុណ្ភាេ ឬ សដាយស្គរការចាយវាយខាោះខាា យ ការលក្សក់្សនុងតនមលសថាក្ស ការខូែខាត ការ
បំបាត់ ឬ សៅក្សនុងក្សរណី្ចែលកូ្សនបណុំ្លបានសគែខលួន ឬ បានបតូរលំសៅឋានជាសត្ែនីសលកី្សសត្ែីនស្គរ ចែលសធវីឱ្យមាន
ការេិបាក្សសែមីបែីឹងអំេីត្េេយេមបតតិរបេ់កូ្សនបណុំ្ល ជាអាេិ៍  ែំសពាោះភាេលំបាក្សសៅក្សនុងការអនុវតត សដាយស្គរចត
ការធាល ក្ស់ែុោះត្េេយេមបតតិរបេកូ់្សនបណុំ្ល នឹងវនិិែឆយ័ជាេតានុម័ត សដាយេិចារ្ មុខរបរ ឋានៈ នងិស្គា នភាេ 
ត្េេយេមបតត ិ (រមួទាងំតនមលអែលនវតាុចែលជាក្សមមវតាុ) របេ់កូ្សនបណុំ្ល  ែំសពាោះភាេចាបំាែ់ននការរក្សាការពារ 
ចាបំាែ់ត្តូវេរសេរអងគសហតុបងាា ញស្គា នភាេទាងំសន្ទោះឱ្យបានលមែិត  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
២. ការដាក្់ ក្យសុរំបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសននចំណ ោះអចលនវតថ ុ
(១) សេតថក្ិចចតុលាការ 
សរឿងក្សតីននែីកាេសត្មែរក្សាការពារ ត្តូវេាិតសៅសត្កាមេមតាក្សិែារបេ់តុលាការចែលមានេមតាក្សែិាសលអីងគ 

សេែក្សត ីឬ ស្គលាែំបូងចែលមានេមតាក្សិែាសលីេីក្សចនលងចែលវតាុចែលនឹងត្តូវរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ឬ វតាុចែលជា 
ក្សមមវតាុននវវិាេ េាិតសៅ (ក្សថាខណ្ឌ េី ១ មាត្តា ៥៤០)  

សៅក្សនុងក្សរណី្ចែលតុលាការបានែឹងសរឿងក្សតីននែីកាេសត្មែរក្សាការពារ មិនេាិតសៅសត្កាមេមតាក្សិែាសេ 
តុលាការសនោះត្តូវសសារេមតាក្សែិាសៅតុលាការចែលមានេមតាក្សិែា តាមពាក្សយេុំ ឬ សដាយឆន្ទា នុេិេធ ិ (ក្សថាខណ្ឌ េី ១ 
មាត្តា ១៨)  ែកីាេសត្មែននការសសារសនោះ ត្បេិនសបីបក្សត្ស្គយថា ត្តូវជូនែណឹំងសៅកូ្សនបណុំ្ល នងឹន្ទឱំ្យមានការ

【Case.5】Y មានអាជីវក្សមមសបីក្សហាងសបាក្សអ ុត ប ុចនតអាជីវក្សមមសនោះ មិនែំសណី្ការសៅសដាយ 
រលូនសេ សហយីបានខាីត្បាក្ស់េបុីគគលសសសងសត្ៅេី X សេៀត  សលីេេីសនោះ ាត់មនិមានត្េេយេមបតតិ្
ចែលមានតនមល សត្ៅេអីែលនវតាុចែលជាក្សមមវតាុសេ  សោងតាមស្គា នភាេទាងំអេ់សនោះសហយី ត្តូវវនិិែឆ័យថា 
ត្េេយេមបតតិរបេ ់Y មានការធាល ក្ស់ែុោះ សតីនងឹមានការបារមភថា ការអនុវតតសដាយបងខ ំនឹងមនិអាែសធវីបាន ឬ 
បានរមភថាការអនុវតតសដាយបងខ ំនឹងមានភាេលបំាក្សោ ងសៅក្សនុងការអនុវតតចែរឬសេ?  
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ចបក្សធាល យភាេជាេមាៃ ត់  ការអនុវតតជាក្ស់ចេតងសៅត្បសេេជប ុន មិនបញ្ាូ នែីកា េសត្មែននការសសារសេ គឺត្ាន់ចត    
សតល់ែណឹំ្ងសៅកាន់មាា េ់បណុំ្លឱ្យសធវីការែក្ស សដាយត្បាប់ថាេមតាក្សែិាមិនត្តឹមត្តូវសេ (សេាីរចត ១០០ ភាគរយ
(មួយរយភាគរយ)។មាា េ់បណុំ្ល អនុវតតតាម)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(២)  ក្យសុ ំ
ពាក្សយេំុឱ្យសែញែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ត្តូវចតសធវីជាលាយល័ក្សខណ៍្អក្សសរ (ែំណុ្ែ ក្ស មាត្តា 

៥៣៤)  េនធដាក្ស់ពាក្សយេំុ គមឺានែំននួ ៥.០០០។(ត្បាពំាន)់ សរៀល (ក្សថាខណ្ឌ េ ី១ មាត្តា ៥៣៧)  ែំសពាោះែណុំ្ែ
ចែលត្តូវ េរសេរសៅក្សនុងពាក្សយេុំឱ្យសែញែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន និងឯក្សស្គរសេែក្សតីបញ្ជា ក្ស់ែំបូង
ចែលត្តូវភាា ប់ េូមសោងឯក្សស្គរេត្មងគ់ំរូ និងសេែក្សតេីនយល់សៅក្សនុងឯក្សស្គរសន្ទោះ  

 
៣. ការវនិិចឆយ័ 
(១) ដកីាសណរេច 

ការេត្មែសេែក្សតែីំសពាោះនីតិវធិីទាក្ស់េងនឹងែីកាេសត្មែរក្សាការពារ ត្តូវសធវីស ងីសដាយែកីាេសត្មែ (ក្សថា ខណ្ឌ េ១ី 
មាត្តា៥៣៥)  ែូសែនោះ វាខុេាន នឹងក្សរណី្ចែលសែញជាស្គលត្ក្សម សដាយមនិចាបំាែ់ត្តូវឆលងកាត់ការទាញសហតុសល
សដាយផ្ទា ល់មាត់សេ សហយីតុលាការនឹងក្សំណ្ត់អំេកីារសធវី ឬ មិនសធវីការទាញសហតុសលសដាយផ្ទា ល ់សដាយឆន្ទា នុេេិធ ិ
(វាក្សយខណ្ឌ េ ី២ ក្សថាខណ្ឌ េី ១ មាត្តា ១១៤)  តុលាការអាែេួរភាគីទាងំេងខាង ឬ ចតមាខ ងបាន (ក្សថាខណ្ឌ េ ី
២ មាត្តា ១១៤)  មា ងសេៀត ក្សរណី្ចែលរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន គឺត្តូវការភាេជាេមាៃ ត់ ែូសែនោះ ជាធមមតា ត្ាន់
ចតដាក្ស់សែញឱ្យេួរចតមាា េ់េេិធិបណុំ្លសេ  

 
 
 

【Case.5】លំសៅឋានរបេ់ Y (ែណុំ្ែ ក្ស មាត្តា ៨) នងិក្សចនលងចែលត្តូវអនុវតតកាតេវក្សែិានន
ត្បាក្ស់ក្សមា ី(ែំណុ្ែ ក្ស មាត្តា ៩) គឺសៅក្សនុងសខតតបាត់ែំបង ែូសែនោះស្គលាែំបូងសខតតបាត់ែំបងមានេមតាក្សិែា
ននសរឿងក្សតីទាមទារឱ្យេងត្បាក្សក់្សមាីចែលជាបណ្តឹ ងអងគសេែក្សត ី សហតុសនោះ ស្គលាែបូំងសខតតបាតែ់ំបង 
មានេមតាក្សិែាននសរឿងក្សតីរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន  មា ងសេៀត អែលនវតាុចែលជាក្សមមវតតុននការរបឹអូេ
ជាបស ត្ ោះអានន មានេីតាងំេាតិសៅក្សនុងរាជធានីភ្នំសេញ ែូសែនោះស្គលាែបូំងរាជធានភី្នំសេញ ក្សម៏ានេមតាក្សិែា
ននសរឿងក្សតីរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេននសងចែរ  
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(២) ណសចក្តីបញ្ជា ក្់ដបំងូ 
ការបញ្ជា ក្ស់សដាយត្ាន់ចតសធវីសេែក្សតីបញ្ជា ក្ស់ែបូំងសៅសលលីក័្សខខណ័្ឌ ននការរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ចែល

មាន ① េិេធ ិឬ េំន្ទក្សេ់ំនងគតិយុតតចែល នឹងត្តូវបានរក្សាការពារ និង ② ភាេចាបំាែន់នការរក្សាការពារ សន្ទោះជា
ការត្គប់ត្ាន់ (ក្សថាខណ្ឌ េី ៣ មាត្តា ៥៤១)  ត្បេិនសបចីាបំាែ់ត្តូវការក្សត្មិតននការបញ្ជា ក្សខ់ពេ់។ វាមិនខុេាន េ ី       
បណ្តឹ ងអងគសេែក្សតីសេ សត្ពាោះវាបានន្ទឱំ្យសាុយនងឹលក្សខណ្ៈជាបស ត្ ោះអាេនន និងលក្សខណ្ៈននភាេឆាប់រហ័េ  ។។។។
សេែក្សតីបញ្ជា ក្ស់ែបូំង ត្តូវចតសធវសីដាយភ្េតុតាងចែលអាែត្ស្គវត្ជាវបានោ ងឆាប់រហ័េ ែូែជា ឯក្សស្គរ និង វតាុចែល 
នឹងត្តូវបានត្តួតេនិិតយ ប ុចនតមនិអាែត្បគល់ក្សែិាការត្ស្គវត្ជាវ ែីកាេសត្មែបងាគ បឱ់្យសតលឯ់ក្សស្គរ ការស្គក្សេួរស្គក្សស ី
ចែលចាបំាែ់ត្តូវសកាោះសៅ ជាអាេិ៍ សន្ទោះសេ(មាត្តា ១៣១)  

ភ្េតុតាងសែីមបកីាល យជាសេែក្សតបីញ្ជា ក្ស់ែបូំង មានែូែជា លខិតិក្សិែាេនា លខិិតមតក្សស្គេន៍ លិខតិវកិ្សកយបត្ត 
លិខិតេិនតិយវនិិែឆ័យ ក្សំណ្ត់សហតុ លិខិតរបាយការណ៍្ចែលសធវីស ងីសដាយមាា េ់បណុំ្ល ឬ តតិយជន រូបថ្ត ជាអាេិ៍  
សៅសេលបសងកតីលខិិតរបាយការណ៍្ ត្តូវចតេរសេរឱ្យបានលមែិតអេំីេេិធិ ឬ េំន្ទក្ស់េំនងគតិយុតតចែលនឹង ត្តូវបាន
រក្សាការពារ និង ភាេចាបំាែ់ននការរក្សាការពារ   

 
 
 
 
 
 
 

 

【 Case.5 】តុលាការ មនិចាបំាែ់ឆលងកាតក់ារទាញសហតុសលសដាយផ្ទា ល់មាត់ នងិក្ស៏មនិ 
ចាបំាែ់េួរភាគីចែរ  ក្សនុងក្សរណី្ចែលតុលាការមានអារមមណ៍្ថាា៝ែណុំ្ែចែលេរសេរសៅក្សនុងពាក្សយេុំ ឬ 
ឯក្សស្គរចែលបានដាក្ស់មក្ស មនិទាន់ត្គប់ត្ាន់សៅស យី គតុឺលាការអាែទាមទារឱ្យ X បសំេញតត្មូវសៅ 
ក្សនុងពាក្សយេុ ំឬ បចនាមឯក្សស្គរជាលាយលក័្សខណ៍្អក្សសរ ឬ សដាយផ្ទា ល់មាត់បាន (ការេួរមាា េ់បណុំ្ល)  
មា ងសេៀត ត្បេនិសបី Y ែឹងអេំីការរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេននសនោះ នឹងមានការបារមភនូវវធីកីារពារែូែជា 
អនុបបទានអែលនវតាុចែលជាក្សមមវតាុសៅឱ្យតតិយជន ជាសែមី ែូសែនោះការេួរ Y ជាសាលការណ៍្ ដាែ់
ខាតមិនត្តូវសធវីសន្ទោះសេ  

 
 
 
ទានអែលនវតាុចែលជាក្សមមវតាុសៅឱ្យតតិយជន ជាសែីម ែូសែនោះការេួរ Y ជាសាលការណ៍្ ដាែ់

ខាតមិនត្តូវសធវីសន្ទោះសេ  

 

【Case.5】X ត្តវូដាក្សល់ិខតិក្សែិាេនាខាីត្បាក្ស ់និងលិខតិវកិ្សកយបត្តេេលួត្បាក្សក់្សមា ីជាភ្េតុតាង
ននសេែក្សតបីញ្ជា ក្ស់ែបូំង សៅសលីេិេធ ិឬ េំន្ទក្ស់េំនងគតិយុតតចែលនងឹត្តូវបានរក្សាការពារ និងត្តូវដាក្ស់
លិខិតរបាយការណ៍្ចែលសធវីស ងីសដាយ X ជាភ្េតុតាងននសេែក្សតីបញ្ជា ក្ស់ែបូំងសៅសលី ភាេចាបំាែ់រក្សា
ការពារ  លិខតិរបាយការណ៍្ចែលសធវីស ងី សដាយ X គឺ X ត្តូវសធវីការត្ស្គវត្ជាវ សហយីត្តវូេរសេរអំេី
ស្គា នភាេឱ្យបានលមែិតនូវស្គា នភាេែូែជា Y មានជាប់ត្បាក្ស់ក្សមាី និងមិនមានត្េេយេមបតតិចែលមាន
តនមល្សសសងសេៀតសត្ៅេីអែលនវតាុចែលជាក្សមមវតាុសេ ត្េមទាងំ គួរចតេរសេរទាងំតនមលអែលនវតាុចែល
ជាមមវតាុតាមចែលអាែសធវីបាន  សត្ពាោះតនមលអែលនវតាុចែលជាក្សមមវតាុ ជាធាតុសសេំខំាន់ក្សនុងការវនិិែឆ័យ
អំេីភាេចាបំាែ់រក្សាការពារ  
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៤. ដកីាសណរេច 
(១) េលូដាា ន 
សេែក្សតេីសត្មែែំសពាោះពាក្សយេុែំីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ត្តូវសធវីស ងីសដាយែកីាេសត្មែ  
ក្សនុងក្សរណី្ចែលខវោះល័ក្សខខណ័្ឌ បណ្តឹ ង (េមតាភាេភាគី លក្សខណ្ៈជាភាគ ី ជាអាេិ៍) ចែលត្តូវបានយក្សមក្ស 

អនុវតតែូែនឹងនីតិវធិីែកីាេសត្មែរក្សាការពារ ឬ ក្សរណី្ចែលមិនអាែេេលួស្គគ ល់លក័្សខខណ័្ឌ ននការរបឹអូេជាបស ត្ ោះ 
អាេនន សន្ទោះពាក្សយេុនំឹងត្តូវសលីក្សសចាល  ែំសពាោះែីកាេសត្មែសលីក្សសចាលពាក្សយេុំ អាែបតឹងជំទាេ់បាន (មាត្តា
៥៤៤)   

ក្សនុងក្សរណី្ចែលេេលួស្គគ លល់័ក្សខខណ័្ឌ ននការបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន សហយីបានបំសេញទាងំល័ក្សខខ័ណ្ឌ  
សសសងសេៀត សន្ទោះត្តូវសែញែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន  ជាសាលការណ៍្ តុលាការ ត្តូវចតសែញែីកាេសត្មែ 
របឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន សដាយក្សំណ្ត់ជាក្សល់ាក្ស់នូវក្សមមវតាុ (មាត្តា ៥៤៦)  ែណុំ្ែចែលត្តូវេរសេរសៅក្សនុងែកីា 
េសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន េូមសោងឯក្សស្គរេត្មង់គំរូ និងសេែក្សតេនយល់សន្ទោះ   

តុលាការ ត្តូវចតបញ្ាូ នែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេននសៅភាគី (មាត្តា ៥៤៣)  មា ងវញិសេៀត 
ការអនុវតតរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេននែំសពាោះអែលនវតាុ ត្តវូសធវីតាមរសបៀបែុោះបញ្ា ីរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន (មាត្តា 
៥៦៧) សហយីត្បេិនសបែីកីាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេននត្តូវបានបញ្ាូ នសៅភាគសីៅមុនសេលែុោះបញ្ា ីរបឹអូេ 
ជាបស ត្ ោះអាេនន សន្ទោះកូ្សនបណុំ្លនឹងត្បត្េឹតតិអំសេកីារពារ សហតុែូសែនោះគួរចតេនិិតយជាេនិថាបានែុោះបញ្ា ីរបឹអូេជា 
បស ត្ ោះអាេននរែួ សេីបបញ្ាូ នែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេននសៅកូ្សនបណុំ្ល   

 
(២) របាតិណភាគ 
ែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន អាែសធវីសដាយឱ្យដាក្ស់ត្បាតិសភាគ ឬ មនិដាក្ស់ត្បាតិសភាគ តាមឆន្ទា នុ 

េិេធិរបេ់តុលាការ (មាត្តា ៥៤២)  ត្បាតិសភាគ គឺជាការេងេណំ្ងខូែខាតចែលសក្សីតស ងីែំសពាោះកូ្សនបណុំ្ល 
សៅក្សនុងក្សរណី្ែកីាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេននមានលក្សខណ្ៈមិនត្តមឹត្តូវ  ជំនេួសដាយឱ្យដាក្ស់ត្បាតិសភាគេុក្ស 
ជាមុន ក្សអ៏ាែបងាគ ប់ឱ្យសតល់នូវត្បាតិសភាគេត្មាប់ជាល័ក្សខខណ័្ឌ ននការអនុវតត  វធិីសតល់នូវត្បាតិសភាគ ត្តូវសធវតីាមវធិ។ី។
សសញីរត្បាក្ស់ ឬ ឧបក្សរណ៍្អាែជញួែូរបាន ចែលតុលាការេេួលស្គគ ល់ថាេមរមយ សៅតុលាការចែលបងាគ ប់ឱ្យដាក្ស់ត្បាតិ
សភាគសន្ទោះ (មាត្តា ៥៣៦)  

ែំនួនេកឹ្សត្បាក្ស់ត្បាតិសភាគ ត្តវូេសត្មែសដាយសេរភីាេននឆន្ទា នុេិេធិរបេ់តុលាការ  ត្បាតិសភាគ គឺជាការ 
េងេណំ្ងខូែខាតចែលសក្សតីស ងីែំសពាោះកូ្សនបណុំ្ល ប ុចនត តុលាការនងឹមានការេិបាក្សក្សនុងការគណ្ន្ទេុក្សជាមុន 
ឱ្យបានត្តឹមត្តូវនូវការខូែខាតចែលសក្សីតស ងីែំសពាោះកូ្សនបណុំ្ល  តុលាការមានចតខំត្បឹងេិចារ្នូវស្គា នភាេ 
លមែិត (ខលមឹស្គរននេិេធិ ឬ េនំ្ទក្ស់េំនងគតិយុតតចែលនឹងត្តវូបានរក្សាការពារ នងិ តនមល។ ត្បសភ្េននវតាុចែលជាក្សមមវតាុ 
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ននការរក្សាការពារ និងតនមល មុខរបររបេ់កូ្សនបំណុ្ល, ត្េេយេមបតត ិជាអាេិ៍) នងិ ក្សត្មិតននសេែក្សតីបញ្ជា ក្ស់ែំបូង3 
សេីបសែញែកីាេសត្មែែំននួេកឹ្សត្បាក្ស់ចែលេមរមយ   

ក្សនុងក្សរណី្ចែលតុលាការបងាគ ប់ឱ្យសតលនូ់វត្បាតិសភាគ សន្ទោះតុលាការត្តូវក្សណំ្ត់អំេអីំ ុងសេលសតល់នូវត្បាត ិ
សភាគសន្ទោះ សហយីក្សនុងក្សរណី្ចែលមិនមានការដាក្ស់ត្បាតិសភាគសៅក្សនុងអំ ុងសេលចែលបានក្សំណ្ត់សេ សន្ទោះពាក្សយេុំឱ្យ 
សែញែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ត្តូវសលីក្សសចាល  ោ ង្មិញ មាា េប់ំណុ្ល អាែសេនីរេុេំនារ 
អំ ុងសេល សដាយដាក្ស់ជាលាយល័ក្សខណ៍្អក្សសរចែលបានេរសេរនូវស្គា នភាេចែលមនិអាែដាក្ស់ត្បាតិសភាគសៅក្សនុង 
អំ ុងសេលត្តូវបានសតល់សន្ទោះ   

 
 
 
 

 

 
(៣) របាក្់រណំដាោះពកីាររបឹអសូជាបណ ត្ ោះអាសនន 
សៅក្សនុងែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន សទាោះបាីម នពាក្សយេុំរបេ់ភាគីក្ស៏សដាយ ក្ស៏តុលាការត្តូវ 

ក្សំណ្ត់ែំននួេឹក្សត្បាក្ស ់ (ត្បាក្ស់រសំដាោះ) ចែលកូ្សនបំណុ្លត្តូវសសញី សែីមបេីេួលបាននូវការលុបសចាលការអនុវតតការរបឹ 
អូេជាបស ត្ ោះអាេនន (ក្សថាខណ្ឌ េី ១ មាត្តា ៥៤៧)  ត្បាក្ស់រសំដាោះ គជឺាត្បេន័ធចែលបានបសងកីតស ងីសែីមបកីារពារ 
កូ្សនបណុំ្ល និងរារាងំការអនុវតតចែលមនិចាបំាែ ់ កូ្សនបណុំ្ល អាែេេួលបាននូវការលុបសចាលការអនុវតតការរបឹ 
អូេជាបស ត្ ោះអាេនន សដាយការសសញីត្បាក្ស់រសំដាោះ សហយីមាា េប់ំណុ្ល អាែេេលួបានការសេញែិតតនឹង េិេធិ ឬ េំន្ទក្ស់
េំនងគតិយុតតចែលនងឹត្តូវបានរក្សាការពារ េីត្បាក្ស់រសំដាោះចែលបានសសញីសន្ទោះ  ការសសញតី្បាក្ស់រសំដាោះ ត្តូវសធវីស ងីសៅ
តុលាការចែលបានសែញែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ឬ តុលាការអនុវតតរក្សាការពារ (ក្សថាខណ្ឌ េ ី ២ 
មាត្តា ៥៤៧)  

ែំនួនេកឹ្សត្បាក្ស់រសំដាោះេីការរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ជាសាលការណ៍្ ត្តូវក្សណំ្តយ់ក្សេតងដ់ារននតនមល 
អែលនវតាុចែលជាក្សមមវតាុ សហយីក្សនុងក្សរណី្ចែលែំននួេឹក្សត្បាក្ស់ននេេិធិ ឬ េំន្ទក្ស់េនំងគតិយុតតចែលនឹងត្តូវបានរក្សា
ការពារ ទាបជាងតនមលវតាុចែលជាក្សមមវតាុ ត្តូវក្សណំ្ត់យក្សេតងដ់ារននែំនួនេឹក្សត្បាក្ស់េិេធ ិឬ េំន្ទក្ស់េនំងគតិយុតតចែល

 
3 ប ុចនត ក្សនុងក្សរណី្ចែលមិនសធវីសេែក្សតីបញ្ជា ក្ស់ែំបូងសៅសលី េិេធិ ឬ េំន្ទក្ស់េំនងគតិយុតតចែលនឹងត្តូវបានរក្សាការពារ និង ភាេ 
ចាបំាែ់ននការរក្សាការពារ គឺមិនអាែសែញែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន សដាយក្សំណ្ត់ត្បាតិសភាគក្សនុងែំនួនេឹក្សត្បាក្ស់ 
សត្ែីនសន្ទោះសេ   

【 Case.5 】តុលាការ សេនរីេុំឱ្យសតល់នូវត្បាតិសភាគចែលេមរមយក្សនុងែំននួ ១២.០០០.០០០ 
(ែប់ពីរលាន) សរៀល  ែំននួេឹក្សត្បាក្ស់សនោះ គជឺាែំននួេកឹ្សត្បាក្ស់ចែលេមរមយក្សនុងែនំួនត្បចហល ២០ 
ភាគរយ (ម្ភៃភាគរយ) ននតនមលអែលនវតាុចែលជាក្សមមវតាុ (ត្បចហល ១៥.០០០ (ភយួភុ៉ឺនត្បាពំាន់) 
ែុលាល រអាសមរកិ្ស)  
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នឹងត្តូវបានរក្សាការពារ  សពាលគឺ ត្តូវក្សណំ្ត់យក្សេតង់ដារថាមួយ្ទាបជាងរវាងតនមលវតាុចែលជាក្សមមវតាុ និងែនំួន
េឹក្សត្បាក្សេ់ិេធ ិឬ េំន្ទក្សេ់ំនងគតិយុតតចែលនងឹត្តូវបានរក្សាការពារ   

 
 
 
 
 
 

 

III. ការអនុវតតការរបឹអសូជាបណ ត្ ោះអាសនន 
១. លក្ខខ័័ណឌ ននការអនវុតតរបឹអសូជាបណ ត្ ោះអាសនន 
(១) ភាពេនិចាបំាច់ននរបូេនតអនុវតត 
ែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ត្តូវអនុវតតសដាយចសែក្សសលីឯក្សស្គរែមលងយថាភូ្តននែីកាេសត្មែរបឹ

អូេជាបស ត្ ោះអាេនន ែូសែនោះជាសាលការណ៍្ រូបមនតអនុវតត មិនត្តូវការសន្ទោះសេ (វាក្សយខណ្ឌ េី ១ ក្សថាខណ្ឌ េី ១ 
មាត្តា ៥៦២)  ប ុចនត ការអនុវតតរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន េត្មាប់ជនសត្ៅេីមាា េ់បណុំ្ល ចែលត្តូវបានក្សណំ្ត់សៅ
ក្សនុងែីកាេសត្មែ ឬ ែំសពាោះជនសត្ៅេីកូ្សនបណុំ្ល ចែលត្តូវបានក្សណ្ត់សៅក្សនុងែកីាេសត្មែ ត្តូវសធវីស ងីសដាយចាបំាែ ់
ត្តូវភាា ប់នឹងរូបមនតអនុវតត (រូបមនតអនុវតតេិសេេ) (វាក្សយខណ្ឌ េ ី២ ក្សថាខណ្ឌ េី ១ មាត្តា ៥៦២) សែីមបកី្សណំ្ត ់    
ភាគីអនុវតត (សោងវាក្សយខណ្ឌ េី ១ ក្សថាខណ្ឌ េ ី១ មាត្តា ៣៥១)  

 
(២) អឡំងុណពលអនុវតត 
ការអនុវតតរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន មិនត្តូវសធវីស យី សបីអ ុំងសេល ២ េបាត ហ៍ បានក្សនលងហួេ ចាបេ់ីនថ្ៃ 

ចែលែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ត្តូវបានបញ្ាូ នសៅមាា េ់បណុំ្ល (ក្សថាខណ្ឌ េី ២ មាត្តា ៥៦២)  ការ
អនុវតតរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេននអាែសធវីបាន សទាោះបីជាសៅមុនសេលសេលបញ្ាូ នែកីាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះ 
អាេននសៅកូ្សនបណុំ្លក្ស៏សដាយ (ក្សថាខណ្ឌ េី ៣ មាត្តា ៥៦២)  

 
២. ការអនុវតតរបឹអសូជាបណ ត្ ោះអាសននចំណ ោះអចលនវតថ ុ
(១) សេតថក្ិចច 
ការអនុវតតរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេននែំសពាោះអែលនវតាុ តុលាការចែលបានសែញែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះ

អាេនន ត្តូវមានេមតាក្សែិាជាតុលាការអនុវតតរក្សាការពារ (ក្សថាខណ្ឌ េី ២ មាត្តា ៥៦៧)  

【Case.5】ែនំួនេកឹ្សត្បាក្ស់ននេិេធិ ឬ េំន្ទក្ស់េំនងគតយុិតតចែលនងឹត្តូវបានរក្សាការពារ មាន
ែំនួន ៤២.៣២៨.០០០ (ដសសិបពីរលានបីដសនពីរភុ៉ឺនត្បាបំីពាន)់ សរៀល ចែលជាែនំនួទាបជាងតនមល
អែលនវតាុចែលជាក្សមមវតាុ មានែំនួនត្បចហល ១៥.០០០ (ភួយភុ៉ឺនត្បំាពាន់) ែុលាល រអាសមរកិ្ស សហតុសនោះ 
តុលាការ បានក្សណំ្តែ់ំនួនេឹក្សត្បាក្ស់រសំដាោះចែលយក្សេតង់ដារននតនមលេេិធិ ឬ េំន្ទក្សេ់ំនងគតិយុតតចែលនឹង
ត្តូវបានរក្សាការពារ សៅក្សនុងែកីាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន   
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(២) ការដាក្ ់ក្យសុ ំ
កាដាក្ស់ពាក្សយេុំឱ្យអនុវតតរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ត្តូវចតសធវីជាលាយល័ក្សខណ៍្អក្សសរ (ែណុំ្ែ ែ មាត្តា

៥៣៤)  ែំសពាោះែណុំ្ែចែលត្តូវេរសេរសៅក្សនុងពាក្សយេុំ េូមសោងឯក្សស្គរេត្មង់គំរូ នងិសេែក្សតីេនយល់សន្ទោះ  
 
(៣) វធិីអនវុតត 
ការអនុវតតរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេននែំសពាោះអែលនវតាុ ត្តវូសធវីតាមរសបៀបែុោះបញ្ា ីរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន 

(ក្សថាខណ្ឌ េ ី១ មាត្តា ៥៦៧)  ការែុោះបញ្ា ីរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ត្ក្សឡាបញ្ា ីត្តូវសាុក្សផ្ទត ក្ស ់ (ក្សថាខណ្ឌ េី ៣ 
មាត្តា ៥៦៧) សហយីនីតិវធិសីន្ទោះ ែូែាន នឹងមូលដាឋ ននននតីិវធិីរបឹអូេអនុវតតអែលនវតាុ (ក្សថាខណ្ឌ េី ៤ មាត្តា
៥៦៧, ក្សថាខណ្ឌ េី ៣ មាត្តា ៤២១, មាត្តា ៤២៥, មាត្តា ៤២៧, មាត្តា ៤២៨)  

 
 
 
 
 

  

IV. អានុភាពននការរបឹអសូជាបណ ត្ ោះអាសនន 
ត្បេិនសបែុីោះបញ្ា ីរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន កូ្សនបណុំ្ល នឹងត្តូវបានក្សត្មតិនូវ េក្សមមភាេអនុបបទានែូែជា 

លក្ស់េិញ ត្បទានក្សមម ជាអាេិ៍ ឬ េក្សមមភាេបសងកតីេិេធិត្បាតិសភាគ ែូែជា ការបញ្ជា  ំហុបី ូចតក្ស ជាអាេិ៍ និងការចាត ់
ចែងសសសងសេៀតទាងំអេ់  ោ ង្មញិ អានុភាេននការក្សត្មិតសនោះ ក្សនុងក្សរណី្ចែលមាា េ់បណុំ្លបានេេលួលខិតិ 
អនុវតត សហយីបានដាក្ស់ពាក្សយេុំអនុវតតសដាយបងខំសដាយយក្សកូ្សនបណុំ្លជាភាគីមាខ ងសេៀត នឹងន្ទឱំ្យត្តូវបែិសេធ
អានុភាេននការចាត់ចែងចែលបានសាុយនងឹការក្សត្មិតសៅក្សនុងេំន្ទក្ស់េនំងជាមយួនឹងនីតិវធិីនន ការអនុវតតសដាយបងខំ  

មានន័យថា តាមសលូវែាប ់សត្កាយេីបានែុោះបញ្ា ីរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន កូ្សនបណុំ្ល អាែចាត់ចែងែូែជា 
អនុបបទាន ឬ បសងកតីហុបី ូចតក្សបាន ប ុចនត ត្បេនិសបីមាា េ់បណុំ្លេេលួបាននូវលិខិតអនុវតត សន្ទោះមាា េ់បណុំ្ល មិន
ចាបំាែ់ខាវ យខវល់នងឹការចាត់ចែងទាងំសន្ទោះសេ និងអាែដាក្សព់ាក្សយេុំអនុវតតសដាយបងខំ សដាយយក្សកូ្សនបណុំ្ល ជាភាគី
មាខ ងសេៀតបាន  

 
 
 
 

【Case.5】បន្ទា ប់េេីេលួបានការបញ្ាូ នែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន X ដាក្សព់ាក្សយ
េុំអនុវតតរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន សៅស្គលាែំបូងរាជធានីភ្នំសេញ  ត្ក្សឡាបញ្ា ីស្គលាែំបូងរាជធានី
ភ្នំសេញ ត្តូវសាុក្សផ្ទត ក្សក់ារែុោះបញ្ា ីរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន  
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V. ការបំចលងជាការអនុវតតណដាយបងខ ំ

សត្កាយេីបានែុោះបញ្ា ីរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ក្សនុងក្សរណី្ចែលមាា េប់ណុំ្លេេួលបាននូវលិខិតអនុវតត សហយី
ដាក្ស់ពាក្សយេុំអនុវតតសដាយបងខ ំ សដាយយក្សកូ្សនបណុំ្លជាភាគីមាខ ងសេៀត សន្ទោះការរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ត្តវូ         
បំចលងជាការអនុវតតសដាយបងខ ំ សែីមបបីំចលងការរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេននសៅជាការអនុវតតសដាយបងខំ។ ចាបំាែ់ត្តូវ
េេួលបានែីកាេសត្មែចាប់សសតីមលក្ស់សដាយបងខំ។ សហយីសធវកីារែុោះបញ្ា ីរបឹអូេស្គរជាថ្ម ី។  សែីមបបីំចលងការរបឹអូេជា 
បស ត្ ោះអាេននសៅជាការអនុវតតសដាយបងខ ំ ចាបំាែ់ត្តូវការ។ ①អតាិភាេននលិខតិអនុវតត។ ②ភាគីននការអនុវតតរក្សា
ការពារ និងការអនុវតតសដាយបងខំ ជាភាគែូីែាន ។③ការណ៍្ចែលអាែេេួលស្គគ ល់ថា េិេធិ ឬ េំន្ទក្សេ់ំនងគតិយុតត
ចែលនឹងត្តូវបានរក្សាការពាររបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន ែូែាន ជាមួយនឹងេិេធិសលបីំណុ្លចែលទាមទារសៅក្សនុងការ
អនុវតតសដាយបងខ4ំ  

 

 
4 ក្សនុងក្សរណី្សនោះ ត្តូវសតល់ែំណឹ្ងសៅតុលាការអនុវតតថា ជាបំចលងសៅការអនុវតតសដាយបងខំ សហយីសែីមបបីងាា ញថាបានបំសេញល័ក្សខ
ខ័ណ្ឌ  ① ~③  គួរចតេរសេរសៅក្សនុងពាក្សយេំុលក្ស់សដាយបងខំថា ជាការបំចលងជាការអនុវតតសដាយបងខំេីការរបឹអូេជាបស ត្ ោះ 
អាេនន ត្េមទាងំភាា ប់ជាមួយនឹងឯក្សស្គរែមលងយថាភូ្តននែីកាេសត្មែរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន  

【 Case.5 】សទាោះបីជា អែលនវតាុចែលជាក្សមមវតាុ ត្តូវបានែុោះបញ្ា ីរបឹអូេជាបស ត្ ោះអាេនន 
សហយី Y អនុបបទាន   អែលនវតាុចែលជាក្សមមវតាុសៅឱ្យ Z នងិបានែុោះបញ្ា ីក្ស៏សដាយ ត្បេនិ X េេួល បាន
លិខិតអនុវតតែំសពាោះ Y សន្ទោះ X អាែដាក្សព់ាក្សយេុអំនុវតតសដាយបងខំែំសពាោះអែលនវតាុចែលជាក្សមមវតាុ សដាយ
យក្ស Y ជាភាគមីាខ ងសេៀតបាន ន  

 


