
1 
 

KINNO Tatsuaki / JICA Expert 

 

ឯកសារទម្រងគ់ំរពូាកព់ន័្ធន្ឹងការរបឹអសូជាបណ ត្ ោះអាសន្នចំណពាោះអចលន្វត្ថ ុ

 

I. ពាកយសុដំីកាសណម្រចរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្នចំណពាោះអចលន្វត្ថ ុ
១. ចណុំចដដលម្ត្ូវសរណសរណៅកនងុពាកយសុ ំ
ការដាក់ពាកយស ុំឱ្យចេញដីកាសចរេេរកាការពារ ររូវច្វីច ងីជាលាយល័កខណ៍អកសរ (េុំណ េ ក មារា 

៥៣៤  នៃរកេៃរីិវ ិ្ ីរដឋប្បចវណី។ រចៅ រចៅ េុំចពាោះមារាចៅកន ងរកេៃីរិវ ិ្ ីរដឋប្បចវណី ៃងឹចោងតរចលខមារា
ចេ។)។ ចៅកន ងពាកយស ុំ ររូវតរសរចសរេុំណ េតដលបាៃកុំណរ់ចៅកន ងកថាខណឌ េី ១ មារា ៥៤១។  

 
(១) ច ម្ ោះ ឬ នាេករណ៍ ៃងិ អាសយដាឋ ៃរប្ស់ភាគី ច យីៃិង ច ម្ ោះ ៃិងអាសយដាឋ ៃរប្ស់អនករុំណាង 

តដលេាប់្បាៃកុំណរ់ (េុំណ េ ក កថាខណឌ េី ១ មារា ៥៤១) 
ចៅកន ងពាកយស ុំ ក៏ដូេគ្នន ៃឹងពាកយប្ណតឹ ងតដរ (េុំណ េ ក កថាខណឌ េី ២ មារា ៧៥)  តដលររូវតរសរចសរ 

អុំពីច ម្ ោះ ឬ នាេករណ៍ ៃិង អាសយដាឋ ៃ រប្ស់ភាគី ច យីៃិង ច ម្ ោះ ៃងិអាសយដាឋ ៃរប្ស់អនករុំណាងតដលេាប្់
បាៃកុំណរ។់ កន ងករណីតដលេិៃអាេកុំណរ់ភាគីចដាយរគ្នៃ់តរមាៃច ម្ ោះ ឬ នាេករណ៍ ៃងិ អាសយដាឋ ៃ គួរតរ
កុំណរ់ភាគីាេ េុំ ុំតដលចុំបាេ់ ដូេជាសរចសរ នងៃ តខ ឆ្ន ុំកុំចណីរ ជាអាេិ៍។ 

ការសរចសរអុំពអីនករុំណាងចដាយអាណរត ិ េិៃតេៃជាេុំណ េតដលររូវសរចសរចុំបាេច់នាោះចេ ប្  តៃតគួរតរ 
សរចសរច ម្ ោះ ឬ នាេករណ៍ ៃិង អាសយដាឋ ៃរប្សអ់នករុំណាងចដាយអាណរតិ។ ចរពាោះវាៃឹងផ្តលភ់ាពេាសល់ាស ់
តដលថា ចរៃីរណា ជាអនកដុំចណីរការៃរីិវ ិ្ ី ៃងិផ្តលភ់ាពងាយរសួលកន ងការប្ញ្ជូ ៃឯកសារ។ 

មាា ស់ប្ុំណ ល ក៏អាេសរចសរអុំពីេីកតៃែងប្ញ្ជូ ៃ ជាអាេិ៍ ផ្ងតដរ (មារា ៥៣៩, មារា ២៥០)។  
 
(២) ខែេឹសារនៃដីកាសចរេេរកាការពារតដលអនកដាក់ពាកយស ុំទាេទារ (េុំណ េ ខ កថាខណឌ េ ី១ មារា

៥៤១) 
ចៅកន ងការចរ់តេងរកាការពារ មាៃ ៣ រប្ចេេ (មារា ៥៣១) ដូចេនោះមាៃភាពចុំបាេ់ររូវកុំណរ់ឱ្យបាៃ

េាស់លាសៃូ់វខែឹេសារនៃដកីាសចរេេរកាការបារតដលមាា ស់ប្ុំណ លទាេទារ។ 
កន ងករណីតដលស ុំទាេទារដកីាសចរេេរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃន ជាការស ុំទាេទារដកីាសចរេេតដលររូវ

របឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃនៃូវរេពយសេបរតិរប្សកូ់ៃប្ុំណ ល។  
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េយ ងចេៀរ ដីកាសចរេេរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃន ជាចគ្នលការណ៍ ររូវចេញដីកាសចរេេរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះ 
អាសៃន ចដាយកុំណរ់ជាក់លាក់ៃូវកេមវរថ  (មារា ៥៤៦) ដូចេនោះចៅកន ងការសរចសរៃូវខែេឹសារនៃដីកាសចរេេរកា 
ការពារតដលអនកដាក់ពាកយ ស ុំទាេទារ ជាចគ្នលការណ៍ ករ៏រូវកុំណរ់ជាកល់ាក់ៃូវកេមវរថ ផ្ងតដរ។ វ ី្ ីចដេីបកីុំណរ ់
អេលៃវរថ  គឺច្វកីារភាជ ប្់ប្ញ្ជ ីឧប្សេពៃ័ធអុំពីវរថ ចៅកន ងពាកយស ុំ ៃិងចោងពីប្ញ្ជ ីឧប្សេព័ៃធចនាោះ។ 

ចដាយត ក ចៅកន ងដីកាសចរេេរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃន ររូកុំណរ់អុំពីរបាក់រ ុំចដាោះពីការរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះ 
អាសៃន (កថាខណឌ េ ី១ មារា ៥៤៧) ៃិង ករណីយកេិាេេួលប្ៃទ ករបាក់រប្ដាប្ក់ត ី(មារា ៥៣៩, មារា ២១៦, 
កថាខណឌ េី៣ មារា១៨២) ប្  តៃតេុំណ េទាុំងអស់ចៃោះ ចទាោះប្ីជា មាៃ ឬ េៃិមាៃ ចៅកន ងពាកយស ុំរប្ស់ភាគី ក៏ររូវ
តរច្វីការកុំណរ ់ដូចេនោះ អនកដាក់ពាកយស ុំ េិៃចុំបាេ់សរចសរចៅកន ងខែឹេសារនៃដកីាសចរេេរកាការពារតដលអនកដាក់
ពាកយស ុំទាេទារចេ។ 

 
(៣) សិេធិ ឬ េុំនាក់េុំៃងគរយិ រតតដលៃងឹររវូបាៃរកាការពារ (េុំណ េ គ កថាខណឌ េី ១ មារា ៥៤១) 
េុំចពាោះ សិេធ ិឬ េុំនាក់េុំៃងគរិយ រតតដលៃឹងររូវបាៃរកាការពារ ររូវតរសរចសរឱ្យបាៃលេអិរទាុំងអងគច រ 

ចុំបាេ់ចដីេបបី្ញ្ជជ ក់ៃូវសិេធ ិ រពេទាុំងអងគច រ តដលជាេូលច រ នៃសេិធិផ្ងតដរ។ ចៃោះគជឺា អងគច រ តដលជាេូល
ច រ នៃការទាេទារចៅកន ងពាកយប្ណតឹ ង (កថាខណឌ េី ២ មារា ៧៥)។ េយ ងចេៀរ ចដីេបជីុំរ ញឱ្យចេញដកីា
សចរេេមាៃភាពឆ្ប្់រ ័ស ៃិងេុំៃៃួេឹករបាក់របារិចភាគមាៃេុំៃៃួទាប្ គួរតរសរចសរទាុំងេរផិ្ទ យរប្ចៅៃឹងការ
រវា តដលបាៃរ ុំពឹងេ ក។ វ ិ្ ីចដីេបកីុំណរ់ប្រភេទខ្លមឹសារ ៃិងចំននួទឹកប្ាក់សេិធិចលីប្ុំណ លតដលមាា ស់ប្ុំណ លមាៃ 
គឺររូវភាជ ប្់ប្ញ្ជ ីឧប្សេព័ៃធអុំពសីិទធិភលើរំណុលដែលទាមទារចៅកន ងពាកយស ុំ ៃងិចោងពបី្ញ្ជ ីឧប្សេព័ៃធចនាោះ។ 

 
(៤) ភាពចុំបាេ់នៃការរកាការពារ (េុំណ េ គ មារា ៥៤១) 
េុំចពាោះភាពចុំបាេ់នៃការរកាការពារ ររូវតរសរចសរអងគច រ ឱ្យបាៃលេអរិ ចដីេបកីាែ យជាេូលដាឋ ៃនៃ     

ភាពចុំបាេ់ចនាោះ។ 
 
(៥) េសត ាងាេច រ ៃេីយួៗ (កថាខណឌ េី ២ មារា ៥៤១) 
េុំចពាោះ សិេធ ិឬ េុំនាកេ់ុំៃងគរិយ រតតដលៃឹងររូវបាៃរកាការពារ (េុំណ េ គ កថាខណឌ េី ១ មារា ៥៤១) 

ៃិង ភាពចុំបាេ់នៃការរកាការពារ (េុំណ េ ឃ កថាខណឌ េ ី១ មារា ៥៤១) ររូវតរពយោេសរចសរឱ្យបាៃលេអរិ 
ៃិង សរចសរេសត ាងាេច រ ៃីេួយៗតដលររូវប្ញ្ជជ ក។់ 
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២. ឯកសារណសចកតបីញ្ជា ក់ដបំូង (កថាខណឌ ទី ៣ មាម្ា ៥៤១) 
ចៅកន ងពាកយស ុំ ររវូភាជ ប្ឯ់កសារចសេកតបី្ញ្ជជ ក់ដុំបូ្ង។ ឯកសារចសេកតីប្ញ្ជជ កដ់ុំបូ្ងចៅកន ងឯកសារេរេង់ 

គុំរ ូមាៃដូេខាងចរកាេចៃោះ ៖ 
  
(១) លខិិរកេិាសៃយខាីរបាក់ 
ចៅកន ងពាកយស ុំ ររូវសរចសរឱ្យបាៃលេអិរៃូវអងគច រ តដលជាេូលច រ នៃសិេធិ ចៅចលីសិេធិតដលររូវបាៃ 

រកាការពារ។ ចៅកន ងេុំចណាេអងគច រ ទាុំងចៃោះ លខិិរកេិាសៃយខាីរបាក់ គឺជាេសត ាងតដលច្វីចសេកតីប្ញ្ជជ ក់ដុំបូ្ង 
ៃូវអងគច រ ប្ចងកីរកិេាសៃយខាបី្រចិភាគរបាក។់  

 
(២) វកិកយប្ររេេលួរបាក់កេាី 
េុំចពាោះសេិធិតដលៃឹងររូវបាៃរកាការពារ គឺជាេសត ាងតដលច្វីចសេកតីប្ញ្ជជ ក់ដុំបូ្ងៃូវអងគច រ េេលួរបាក ់

កេាីជាសាេ់របាក ់ចៅកន ងេុំចណាេអងគច រ តដលជាេូលច រ នៃសេិធិ។ 
 
(៣) លិខិររបាយការណ៍ 
មាា ស់ប្ុំណ ល ររូវរសាវរជាវដូេជា េ ខរប្រ ឋាៃៈ ៃិង សាថ ៃភាពរេពយសេបរតិ (រេួទាុំងរនេែអេលៃវរថ តដល 

ជាកេមវរថ ) ជាអាេិ៍ ច យីជាលេធផ្លពីការសាវរជាវចៃោះ មាា ស់ប្ុំណ លររូវសរចសរសាថ ៃភាពឱ្យបាៃលេអិរអុំពីភាព 
ចុំបាេ់នៃការរកាការពារចៅកន ងពាកយស ុំ។ កន ងករណីតដលេិៃមាៃឯកសារតដលប្ញ្ជជ ក់លេធផ្លពកីាររសាវរជាវ 
រប្ស់មាា សប់្ុំណ លចេ ចនាោះមាា ស់ប្ុំណ ល អាេច្វីជាលខិរិរបាយការណ៍ចដាយសរចសរអុំពីលេធផ្លនៃការរសាវរជាវ 
ច យីដាក់ជាេសត ាងតដលច្វីចសេកតបី្ញ្ជជ កដ់ុំបូ្ងអុំពីភាពចុំបាេ់នៃការរកាការពារ។ 

ចៅកន ងចរឿងកតីចៃោះ មាា សប់្ុំណ ល បាៃសួរចៅកាៃ់េិរតជិរសនេិធិ ជាអាេិ៍ ច យីបាៃរសាវរជាវអាជីវកេមរប្ស់ 
កូៃប្ុំណ ល ៃងិសាថ ៃភាពអាជីវកេមចនាោះ មាៃ ឬ េិៃមាៃជាប្់កេា ីរពេទាុំងពៃិិរយចេលីេីាុំងដីនៃអាសយដាឋ ៃ ៃិង 
ហាងចបាកអ  ររប្សកូ់ៃប្ុំណ ល ចៅកន ងចសៀវចៅេ ោះប្ញ្ជ ីចសៀវចៅេ ោះប្ញ្ជ ី ៃងិបាៃដឹងថាេីាុំងដទីាុំងចៃោះ េៃិសថិរ
ចៅចរកាេ កេមសិេធិរប្ស់កូៃប្ុំណ លចេ។ មាា សប់្ុំណ ល ចៅចពលេេួលបាៃឯកសារេេែងតដលមាៃចសេកតីប្ញ្ជជ ក់
នៃចសៀវចៅេ ោះប្ញ្ជ ីចសៀវចៅេ ោះប្ញ្ជ ី ៃិងបាៃដឹងថាអេលៃវរថ តដលជាកេមវរថ  សថរិចៅចរកាេកេមសិេធិរប្ស់កូៃ
ប្ុំណ ល ចេីប្ក៏បាៃរសាវរជាវ អុំពីរនេែអេលៃវរថ តដលជាកេមវរថ ចនាោះ។ មាា សប់្ុំណ ល បាៃដាក់ជាេសត ាងចដាយ   
សរចសរចៅកន ងលិខិររបាយការណ៍អុំពលីេធផ្លពីការសាវរជាវចនាោះ។  
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(៤) ឯកសារេេែងតដលមាៃចសេកតីប្ញ្ជជ ក់នៃចសៀវចៅេ ោះប្ញ្ជ ីចសៀវចៅេ ោះប្ញ្ជ ី 
ដីកាសចរេេរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃន ជាចគ្នលការណ៍ ររូវចេញដីកាសចរេេចដាយកុំណរ់ជាក់លាក់ៃូវ 

កេមវរថ  (មារា ៥៤៦) ច យីចៅកន ងពាកយស ុំរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃនេុំចពាោះអេលៃវរថ តដលររូវបាៃេ ោះប្ញ្ជ ី ររូវ
ដាក់ជាឯកសារេេែងតដលមាៃចសេកតបី្ញ្ជជ ក់នៃចសៀវចៅេ ោះប្ញ្ជ ីចសៀវចៅេ ោះប្ញ្ជ ី។ េយ ងចេៀរ វរថ តដលជាកេមវរថ នៃ
ការរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃន ររូវតរសថិរចៅចរកាេកេមសិេធិរប្ស់កូៃប្ុំណ ល (េុំណ េ ក មារា ៥៣១) ច យីាេ
រយៈ ការដាក់ជាឯកសារេេែងតដលមាៃចសេកតបី្ញ្ជជ ក់នៃចសៀវចៅេ ោះប្ញ្ជ ីចសៀវចៅេ ោះប្ញ្ជ ី គឺអាេប្ងាា ញថាអេលៃ
វរថ តដលជាកេមវរថ  សថិរចៅចរកាេកេមសិេធិរប្ស់កូៃប្ុំណ ល។  

 
៣. លខិិត្ត្ំ្ង 
លិខិរចៃោះ គឺជាឯកសារតដលប្ញ្ជជ កអ់ុំពីសេិធិអុំណាេរប្ស់អនករុំណាងចដាយអាណរត ិ (កថាខណឌ េី ២ 

មារា ៥៣)។  
 

II. ដីកាសណម្រចរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្ន 
ដីកាសចរេេរកាការពារ ររូវប្ញ្ជូ ៃចៅភាគី (មារា ៥៤៣) ច យីការអៃ វរតរកាការពារ ររូវច្វីច ងី

ចដាយតផ្អកចលឯីកសារេេែងយថាេូរនៃដីកាសចរេេរកាការពារ (កថាខណឌ េី ១ មារា ៥៦២)។ ច រ ដូចេនោះ ដីកា
សចរេេរកាការពារ ររូវច្វីជាលាយល័កខណ៍អកសរ។ 

េុំចពាោះេុំណ េតដលររូវសរចសរចៅកន ងលខិិរដីកាសចរេេនៃដីកាសចរេេរកាការពារ  េិៃមាៃប្ញ្ញរតេិាស ់
លាស់ចនាោះចេ ច រ ដូចេនោះ ចៅចពលប្ចងកីរលិខិរដីកាសចរេេ ររូវចោងេុំណ េចដលររូវសរចសរចៅកន ងលិខរិ 
សាលរកេ (មារា ១៨៩) ច យីពយោេពចិរណាឱ្យបាៃរគប្់រគ្នៃៃូ់វចគ្នលគុំៃិរនៃការចរ់តេងរកាការពារ។ 

 
(១) រ លាការ ៃិង ភាគី (កន ងករណីតដលមាៃអនករុំណាងតដលេាប់្បាៃកុំណរ់ មាៃភាគី ៃងិ អនក

រុំណាងចដាយអាណរត)ិ 
េុំណ េទាុំងចៃោះ ររូវសរចសរចៅកន ងលខិិរដកីាសចរេេដូេគ្នន ៃឹងលខិិរសាលរកេ។ 
 
(២) ខែឹេសារនៃដីកាសចរេេរកាការពារតដលអនកដាក់ពាកយស ុំទាេទារ 
ចៅកន ងលខិិរសាលរកេ ររូវសរចសរអុំពអីងគច រ  ៃងិ េុំណ េវវិាេ ច យីចៅកន ងចនាោះ ររូវសរចសរអុំពីខែឹេ

សារនៃសាលរកេតដលចដីេចចេទាេទារឱ្យរ លាការចេញ។ ផ្ទ យេកវញិ ចៅកន ងៃីរិវ ិ្ ីនៃដីកាសចរេេរកាការពារ 
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ភាគចរេីៃ ររូវបាៃចេញជាដីកាសចរេេ ចដាយេិៃឆ្ែងការក់ារទាញច រ ផ្លមាទ ល់មារ់1 ៃិងការសួរកូៃប្ុំណ លចេ។ 
ករណីចៃោះ ចៅកន ងៃីរិវ ិ្ ីនៃដីកាសចរេេរកាការពារ ៃឹងនាុំឱ្យមាៃភាពេិៃេាសល់ាស់ៃូវការអោះអាងរប្ស់កូៃ
ប្ុំណ ល ៃិងេុំណ េវវិាេ ដូចេនោះ ចៅកន ងលិខិរដីកាសចរេេ េៃិចុំបាេ់សរចសរៃូវអងគច រ  ៃិង េុំណ េវវិាេចេ2។ ោ ង
ណាេិញ េុំចពាោះខែឹេសារនៃដកីាសចរេេរកាការពារតដលអនកដាក់ពាកយស ុំទាេទារ ៃឹងមាៃភាពេាស់លាស់ចៅកន ង
ពាកយស ុំ ដូចេនោះ ចៅកន ងលខិិរដីកាសចរេេ ររូវសរចសរអុំពីេុំណ េចៃោះ។ 

 
(៣) សុំអាងច រ  
សុំអាងច រ  គឺជាសុំអាងច រ តដលេាស់លាស់ ចដាយជោះឥេធិពលចៅដល់ការវៃិិេឆ័យតដលប្ងាា ញចៅកន ង 

ចសេកតីសចរេេប្ញ្ាប្់នៃលខិរិដីកាសចរេេ ដូចេនោះសុំអាងច រ  ក៏ររូវតរសរចសរចៅកន ងលិខិរដីកាសចរេេផ្ងតដរ។ 
េយ ងចេៀរ រប្សិៃពិៃិរយចៅចលីចគ្នលគុំៃិរនៃលកខណៈរន្ទា ន់រង្ខំ (ភាពជាប្រញារ់) តដលជាលកខណៈពិចសសេួយ
នៃៃីរិវ ិ្ ីចរ់តេងរកាការពារ ដីកាសចរេេរកាការពារររូវច្វីឱ្យបាៃចលឿៃ ច យីជាពិចសសចៅកន ងដីកាសចរេេរបឹ្
អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃន ជាេូចៅរប្សិៃចប្ីចប្ីកការទាញច រ ផ្លចដាយផ្ទទ ល់មារ់ ៃិងេៃិសួរកូៃប្ុំណ ល  នាុំឱ្យការ
សរចសរសុំអាងច រ  រគ្នៃ់តរសរចសរជាលកខណៈងាយរសលួខែីៗ គឺជាការរគប្់រគ្នៃ់ 3 ។ ចដាយសារតរការចសរចសរ
សុំអាងច រ មាៃលកខណៈងាយរសួលខែីនាុំឱ្យការប្ចងកីរលខិិរដីកាសចរេេមាៃភាពឆ្ប្រ់ ័ស ច យីជាលេធផ្លនាុំ
ឱ្យរសប្ចៅៃឹងចគ្នលគុំៃិរនៃលកខណៈរន្ទា ន់រង្ខ ំ(ភាពជាប្រញារ់)។ ប្តៃថេពីចៃោះ ចៅកន ងសុំអាងច រ  ប្នាទ ប្់ពីបាៃ
កុំណរ់ប្រភេទ ខ្លឹមសារ ៃងិចនំួនទឹកប្ាក់នៃសិេធិចលបី្ុំណ លតដលមាា ស់ប្ុំណ លមាៃរេួច យី គួរតរច្វីឱ្យមាៃភាព
េាស់លាសអ់ុំពកីាររបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃនៃូវរេពយសេបរតិកូៃប្ុំណ ល ចដេីបរីកាការពារការអៃ វរតចៃោះ។ ចៅកន ង
ឯកសារេរេង់គុំរូចៃោះ គបឺាៃច្វីការកុំណរ់សិេធិចលីប្ុំណ លតដលមាា ស់ប្ុំណ លមាៃចដាយភាជ ប្់ឧប្សេពៃ័ធសេិធិចលី
ប្ុំណ លតដលទាេទារ ចៅកន ងដីកាសចរេេ ច យីចោងឧប្សេព័ៃធចនាោះ។ 

 
 

 
1  កន ងករណីតដលេិៃឆ្ែងការ់ការទាញច រ ផ្លមាទ ល់មារ់ ជា្េមា េិៃសរចសរអុំពីកាលប្រចិេឆេនៃការប្ញ្ាប្់ទាញច រ ផ្ល 
ចដាយផ្ទទ ល់មារ់ចៅកន ងលិខិរដីកាសចរេេចេ។  
2 កន ងករណីតដលបាៃចប្ីកការទាញច រ ផ្លផ្ទទ ល់មារ់ ៃិង សួរចៅកូៃប្ុំណ ល តដលជាករណីចលីកតលង ៃឹងនាុំឱ្យេុំណ េ វវិាេ
មាៃភាពេាស់លាស់ាេរយៈការអោះអាងរប្ស់កូៃប្ុំណ ល ដូចេនោះ គួរតរសរចសរអុំពីអងគច រ  ៃិង េុំណ េវវិាេ។ 
3 កនងករណីតដលបាៃចប្ីកការទាញច រ ផ្លផ្ទទ ល់មារ់ ៃិង សួរចៅកូៃប្ុំណ ល តដលជាករណីចលីកតលង ៃឹងនាុំឪ្យេុំណ េវវិាេ 
មាៃភាពេាស់លាស់ ដូចេនោះ ការវៃិិេឆ័យរប្ស់រ លាការេុំចពាោះេុំណ េវវិាេ គួរតរសរចសរឱ្យបាៃលេអិរ។ កន ងករណីចៃោះ កូៃ
ប្ុំណ ល ដឹងថាមាៃការដាក់ពាកយស ុំឱ្យចេញដីកាសចរេេរកាការពារ ដូចេនោះ េិៃសូវជាមាៃភាពចុំបាេ់កន ងការពិចរណា អុំពី
លកខណៈរន្ទា ន់រង្ខំ (ភាពជាប្រញារ់) ៃិង លកខណៈជាសមាៃ រ់ចេ។ េុំចពាោះការជុំៃ ុំជរេោះអុំពីការរវា េុំចពាោះដីកាសចរេេ រកា
ការពារ ក៏ដូេគ្នន ផ្ងតដរ (មារា ៥៥២)។  
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(៤) សញ្ជញ ណរបារិចភាគ 
ចៅចពលរ លាការចេញដីកាសចរេេរបារិចភាគ ចដាយឱ្យដាក់របារិចភាគ (មារា ៥៤២) ចនាោះគួរតរសរចសរ 

អុំពីការណ៍តដលឱ្យដាក់របារិចភាគ ៃិង េុំៃួៃេឹករបាក់របារចិភាគ ក៏ចដីេបផី្តលដ់ុំណឹងចៅកូៃប្ុំណ លផ្ងតដរ។ 
 
(៥) ចសេកតីសចរេេប្ញ្ា ប់្ 

• ដីកាសចរេេរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃន ជាចគ្នលការណ៍ ររវូចេញដីកាសចរេេ ចដាយកុំណរ់ជាក់
លាក់ៃូវកេមវរថ  (មារា ៥៤៦)។ ចៅកន ងឯកសារេរេង់គុំរូចៃោះ មាៃភាជ ប្់ប្ញ្ជ ីឧប្សេពៃ័ធអុំពីវរថ 4  ចៅកន ងលិខិរដីកា
សចរេេ ច យីាេរយៈការចោងប្ញ្ជ ីឧប្សេព័ៃធចៃោះ កុំណរ់ជាក់លាក់ៃូវអេលៃវរថ តដលជាកេមវរថ ។ 

ោ ងណាេិញ ចទាោះប្ីជាមាៃ ឬ េិៃមាៃពាកយស ុំរប្ស់ភាគី ក៏ររូវកុំណរ់របាក់រ ុំចដាោះពកីាររបឹ្អូសជា       
ប្ចណាត ោះអាសៃន (កថាខណឌ េី ១ មារា ៥៤៧) ៃិង ករណីយកិេាេេួលប្ៃទ ករបាក់រប្ដាប្់កតី (មារា ៥៣៩, មារា
២១៦, កថាខណឌ េី ៣ មារា ១៨២)។ 

• កន ងករណីចលីកចចលពាកយស ុំ ររូវសរចសរៃូវខែឹេសារថា ចលីកចចលពាកយស ុំសេិធិចលីប្ុំណ ល រពេ
ទាុំងសរចសរៃូវខែឹេសារមាា ស់ប្ុំណ លេេលួប្ៃទ ករបាក់រប្ដាប្់កតី។ 

 
III. ពាកយសុឱំ្យអន្ុវត្តដីកាសណម្រចរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្នចំណពាោះអចលន្វត្ថ ុ

ពាកយស ុំអៃ វរតរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃន ររូវតរច្វីជាលាយល័កខណ៍អកសរ (េុំណ េ េ មារា ៥៣៤)។ 
 
១. ចណុំចដដលម្ត្ូវសរណសរណៅកនងុពាកយសុ ំ

 មារា៥៦៤ ៃងឹអៃ វរតដូេគ្នន ៃឹង មារា ៣៤៩ ដូចេនោះ េុំចពាោះេុំណ េតដលររូវសរចសរចៅកន ងពាកយស ុំ ររូវ
តរអៃ ចលាេាេមារាចៃោះ។ 

 (១) ច ម្ ោះ ឬ នាេករណ៍ ៃងិ អាសយដាឋ ៃ រប្សម់ាា ស់ប្ុំណ លនៃការមាា សប់្ុំណ លនៃការអៃ វរត ៃិង កូៃ
ប្ុំណ លនៃការអៃ វរត ច យីៃិងច ម្ ោះ ៃិង អាសយដាឋ ៃរប្ស់អនករុំណាងតដលេាប្់បាៃកុំណរ់ (មារា ៥៦៤, 
េុំណ េ ក កថាខណឌ េី ២ មារា ៣៤៩) 

 (២) សញ្ជញ ណនៃលខិិរអៃ វរត (មារា ៥៦៤, េុំណ េ ខ កថាខណឌ េី ២ មារា ៣៤៩) 

 
4  រប្សិៃចប្ីេិៃមាៃប្ញ្ជា ចៅកន ងការសរចសរប្ញ្ជ ីឧប្សេព័ៃធអុំពីសិេធិចលីប្ុំណ លតដលទាេទារ តដលបាៃភាជ ប្់ចៅកន ងពាកយស ុំចេ 
គឺអាេចរប្ីរបាស់បាៃដូេគ្នន ចៅកន ងលិខិរដីកាសចរេេផ្ងតដរ។ 
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 ការអៃ វរតរកាការពារ ររូវច្វីច ងីចដាយតផ្អកចលីឯកសារេេែងយថាេូរនៃដកីាសចរេេរកាការពារ (កថា
ខណឌ េ ី១ មារា ៥៦២) ដូចេនោះ ឯកសារេេែងយថាេូរនៃដីកាសចរេេរកាការពារ ៃឹងមាៃភាពសេរេយសរមាប្់ជា
លិខិរអៃ វរតចៅកន ងការអៃ វរតចដាយប្ងខុំ។ 

 (៣) ចសេកតីស ុំឱ្យអៃ វរត ាេការប្ងខុំចដាយផ្ទទ ល ់ឬ ការអៃ វរតជុំៃសួ ឬ វធិាៃប្ងខុំចដាយរប្ចោល (មារា 
៥៦៤, េុំណ េ គ កថាខណឌ េី ២ មារា ៣៤៩) 

 ការរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃន គឺជាតផ្នកេយួនៃការអៃ វរតាេការប្ងខុំចដាយផ្ទទ ល់ ដូចេនោះ រគ្នៃ់តរសរសរចសរ
ថា របឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃនេុំចពាោះអេលៃវរថ  ជាការរគប្់រគ្នៃ់ជាលកខណៈននភសចកតើសុ។ំ ចៅកន ងឯកសារេរេងគ់ុំរូ
ចៃោះ ចដាយសារគរិពីេុំណ េងាយរសួលយល់ គឺបាៃប្តៃថេពាកយថា”ាេការប្ងខុំចដាយផ្ទទ ល់” ប្  តៃតចទាោះជាេិៃមាៃ
ពាកយចៃោះ ក៏ចដាយ ក៏មានភាពប្ររ់ប្ានជ់ាលកខណៈននចសេកតីស ុំឱ្យអៃ វរត ាេការប្ងខុំចដាយផ្ទទ ល់ ឬ ការអៃ វរត
ជុំៃួស ឬ វធិាៃប្ងខុំចដាយរប្ចោលៃ។់ 

 (៤) សញ្ជញ ណនៃរេពយសេបរតិតដលជាកេមវរថ នៃការអៃ វរតចដាយប្ងខុំ ៃងិ វ ិ្ ីអៃ វរតចដាយប្ងខុំតដលមាា ស ់
ប្ុំណ លនៃការអៃ វរតស ុំ កន ងករណីតដលស ុំឱ្យអៃ វរតាេការប្ងខុំចដាយផ្ទទ ល់ (មារា ៥៦៤, េុំណ េ ឃ កថាខណឌ េ ី
២ មារា ៣៤៩) 

 ការកុំណរ់ជាកល់ាក់ៃូវអេលៃវរថ តដលជាកេមវរថ នៃការរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃន គឺជាសញ្ជញ ណតដលមាៃ 
ភាពចុំបាេ។់ វ ិ្ ីចដីេបកីុំណរ់ជាកល់ាកៃូ់វអេលៃវរថ  ររវូភាជ ប្់ប្ញ្ជ ីឧប្សេព័ៃធអុំពីវរថ ចៅកន ងពាកយស ុំ ៃងិចោងប្ញ្ជ ី
ចនាោះ។ 

 េុំចពាោះវ ិ្ ីអៃ វរតវញិ ការរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃនេុំចពាោះអេលៃវរថ  ររូវច្វីាេរចប្ៀប្េ ោះប្ញ្ជ ីរបឹ្អូសជា           
ប្ចណាត ោះអាសៃន តដលមាៃតេងចៅកន ងមារា៥៦៧ ដូចេនោះ រប្សិៃចប្ីរគ្នៃ់តរសរចសរថា ស ុំឱ្យអៃ វរតរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះ
អាសៃនេុំចពាោះ អេលៃវរថ  គជឺាការរគប្់រគ្នៃ។់ ចៅកន ងឯកសារេរេង់គុំរូចៃោះ ចដាយសារគិរពេីុំណ េងាយរសលួយល់ 
បាៃសរចសរថា “ាេរយៈវ ិ្ ីច្វីការេ ោះប្ញ្ជ ីនៃការរបឹ្អូសជាប្ចណាត ោះអាសៃន” ប្  តៃត ចទាោះជាេិៃមាៃពាកយចៃោះ ក៏ចដាយ 
ក៏មានភាពប្ររ់ប្ាន់ជាលកខណៈននការសរចសរអុំពីវ ិ្ ីនៃការអៃ វរតចដាយប្ងខុំ ចនាោះជាការរគប្់រគ្នៃ។់ 

 

 ២. ឯកសារភ្ជា ប់ណៅកនងុពាកយសុ ំ

(១) ឯកសារេេែងយថាេូរនៃដីកាសចរេេរកាការពារ 

 ការអៃ វរតរកាការពារ ររូវច ងីចដាយតផ្អកចលឯីកសារេេែងយថាេូរនៃដកីាសចរេេរកាការពារ (កថាខណឌ េី
១ មារា ៥៦២) ដូចេនោះ ចៅកន ងពាកយស ុំ មាៃចុំបាេ់តដលររូវភាជ ប្ឯ់កសារេេែងយថាេូរនៃដកីាសចរេេរកាការពារ។ 
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រូប្េៃតអៃ វរត ជាចគ្នលការណ៍ េិៃររូវការចនាោះចេ។ ដកីាសចរេេរកាការពារ ៃងឹមាៃអាៃ ភាពអៃ វរតភាែ េៗ ៃងិដូេតដល
មាៃកុំណរ់ចៅកន ងកថាខណឌ េ ី ២ មារា ៥៦២ ជាចគ្នលការណ៍ ររូវអៃ វរតឱ្យបាៃឆ្ប្់រ ័ស ដូចេនោះ អរថភិាពនៃ
អាៃ ភាពអៃ វរត េិៃចុំបាេ់ររូវច្វីៃិយរ័កេមចដាយរូប្េៃតចេ។ 

 

(២) លិខិររុំណាង 

ជាឯកសារតដលប្ញ្ជជ កស់ិេធអិុំណាេរប្ស់អនករុំណាងចដាយអាណរត ិ(កថាខណឌ េី ២ មារា ៥៣)។ 

 

 

 

សូេអរគ ណ 


