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មព្ពង 
សណួំរទាមទ់ងនឹង 

ព្មពរដ្ឋបបវេណី និងព្មពនីតេិិធីរដ្ឋបបវេណី 
 
 

សិក្ខា សាលាសតីព ីក្ខរអនុវត្តក្រមនីត្ិវិធីក្ពហ្មទណ្ឌ  

ក្ខលពីថ្ងៃ ទី២៧ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០០៩ នៅសណ្ឋា គារ ណ្ឋហាា នវើល 

 

ដរក្សង់នេញពីនេហ្ទាំព័រេណ្ៈនមធាវើថ្នក្ពះរាជាណ្ឋេក្ររមពជុា 
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សណួំរ 

1> ត ើតៅក្នុងដំណាក់្កាលនើ ិវធិើតរ ៀម ការទាញតេ ុផល ត ើតៅរក្មអាចត្នើ្ ុ ំតៅអាជ្ញា ធរតផេងៗ
តដើមបើតធវើតកា្លយវចិច័យ បានដដរឬតេ? 

2> តោងតាមមារតា ១០៨ អនុភាពននការបញ្ច ប់នើ ិវធិើតរ ៀមភាគើមិនអាចដាក់្មតធោបាយ េល់... ។ 
តលើក្ដលងដ ភ្តុតាងដដល ុលាការរាវរជ្ញវឆន្ទទ នុ្ិេធិ ត ើពាក្យរាវរជ្ញវក្នុងមារតាតនេះមានេំេំ
ប ុណាា  ត ើវាដូចជ្ញពាក្យរាវរជ្ញវក្នុងតរឿងរពេមេណ្ឌ ដដរ ឬតេ? 

3> ទាក់្េងនឹងកំ្ណ្ ់តេ ុបញ្ច ប់បណ្តឹ ងដដលវាមានអានុភាពអនុវ តដូច ាលរក្មមារតា ២២២ ត ើ
កំ្ណ្ ់តេ ុតនេះមានអាជ្ញា អ្់ជំនំុដូចាលរក្មឬតេ? ត ើមានដចងក្នុងមារតាណា? 

4> ត ើបណ្តឹ ង បរប្់ភាគើមាា ងតេៀ  ទាមទារតអាយបង់របាក្រ់បដាប់ក្តើថ្មើមយួតេៀ ដដរឬតេ? តេ ុអវើ? 

5> តៅតពលមានាលរក្មកំ្បាងំមុខ រចួតេើបចុងចតមលើយដាក់្ពាក្យបណ្តឹ ង បទាមទារជមងឺចិ តតេើយបតឹង 
ទា្់នឹងាលរក្មត ើបណ្តឹ ង បតនេះរ ូវបង់ពនធដដរឬតេ? ត ើបណ្តឹ ង បក្រណ្ើ តនេះអាចេេលួបាន ឬ
តេ? តបើបានត ើ ុលាការរ ូវចា ់ ការដូចតមតច? តបើមិនបានត ើ ុលារការរ ូវដំតណ្ើ ការនើ ិវធិើដបបណា? 

6> តបើតដើមតចាេ្ុដំក្ពាក្យបណ្តឹ ងដ ចុងចតមលើយមិនយល់រពម (មារតា ២១៧ ក្ថាខណ្ឌ  ២) ត ើចំណា ់
ការនើ ិវធិើរ ូវតធវើោ ងដូចតមតច? ត ើរ ូវតអាយចុងចតមលើយតធវើជ្ញតដើមតចាេវញិឬោ ងណា? ត ើរបាក្់
របដាប់ក្តើរ ូវគិ ដូចតមតច? 

7> ត ើបណ្តឹ ងដដលតៅរក្មពំុបានតធវើតាមបញ្ញ ិននរក្មនើ ិវធិើ ឧទាេរណ៍្ មារតា ៥៧៦ ដដលបញ្ញ តិ         
តអាយតៅរក្ម តធវើនើ ិវធិើតរ ៀមតាមរក្ម ដ តៅរក្មតៅដ តធវើតាមនើ ិវធិើចា្់ឬតៅ ាក្េើមក្្ួរក្នុង
តពលតរ ៀមទាញតេ ុផលជ្ញតដើមេតងវើដបបតនេះផទុយពើរក្ម។ ត ើដំណាក់្កាលតរឿងក្តើដបបតនេះអាចជ្ញ
មូលតេ ុតអាយេុក្ជ្ញតមាឃៈាលរក្ម តដាយាលាឧេធរណ៍្បានដដរ ឬតេ? 

8> ចូរពនយល់អំពើបណ្តឹ ងទាមទារតអាយបញ្ជជ ក់្អំពើអ ថិភាព ឬន ថិភាពននេំន្ទក់្េំនងគ ិយុ តិ និងតអាយ
ឧទាេរណ៍្អំពើរបតភេននបណ្តឹ ងតនេះឲ្យបានតរចើនក្រណ្ើ ? 

9> ចូរពនយល់អំពើបណ្តឹ ង ប? 
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10> រប្ិនតបើតៅរក្មបានតធវើការាក្្ួរាក្េើ ឬាមើភាគើតៅក្នុងនើ ិវធិើតរ ៀម ត ើកិ្ចចដដលបានតធវើ
តនេះន្ទតំអាយមានផលវបិាក្អវើខលេះ? 

11> តោងតាមមារតា ២៣ និង ២៤ ននរក្មនើ ិវធិើ ត ើការ្ំតរចតដាយរក្ុមរបឹក្ារ ូវមានកំ្ណ្ ់តេ ុ
ពិភាក្ា្ំងា ់ ក្នុង្ំនំុតរឿងដដរឬតេ? តៅរបតេ្ជប ុន តគតធវើដូចតមតច? 

12> ក្នុងបណ្តឹ ងកំ្ពុងចា ់ការ រប្ិនតបើមាន  ិយជនបតឹងអនតរាគមន៍ ត ើ ុលាការរ ូវចា ់ការតាមវធិើ
ណា? រ ូវតធវើកំ្ណ្ ់តេ ុឬដើការ្ំតរច? 

13> តបើ្ិនតបើមានបណ្តឹ ង ប ត ើបណ្តឹ ងតន្ទេះ រ ូវកំ្ណ្ ់ពនធ(របាក់្របដាប់ក្តើ) ដបបណា? ឬមយួមិន  
បាច់យក្? 

14> ត ើតគអាចតចញាលរក្មកំ្បាងំមុខបានប ុន្ទម នដងក្នុងតរឿងក្តើមយួ? ឧទាេរណ៍្ ាលរក្ម
កំ្បាងំមុខចុងចតមលើយ។ តៅកាលបរតិចឆេថ្មើ តដើមតចាេមិនចូល ត ើ ុលាការតចញាលរក្មកំ្បាងំមុខ
តដើមតចាេ ឬតចញាលរក្មដបបណា? 

15> រប្ិនតបើគូភាគើបានចូលរមួក្នុងនើ ិវធិើតរ ៀមរចួតេើយ តបើតដើមតចាេអវ តមានមានតពលទាញតេ ុ
ផលតដាយផ្ទទ ល់មា ់ ត ើ ុលាការអាចយក្ការអេះអាងរប្់តដើមតចាេតៅតពល PPOA តធវើជ្ញមូលដាា ន
ននត្ចក្តើ្ ំតរចតដាយឲ្យ តដើមតចាេឈនេះក្តើបានដដរឬតេ? 

16> មារតា ១៩៦ ក្ថាខណ្ឌ  ៤ ការរបកា្ឲ្យអនុវ តជ្ញបតណាត េះអា្នន ក្រណ្ើ  ុលាការមិនបាន្ំតរច
ត្ចក្តើអំពើការរបកា្ឲ្យអនុវ តជ្ញ បតណាត េះអា្ននក្នុងាលរក្ម ឬាលដើការតេ  ុលាការរ ូវតចញ
ដើការ្ំតរចបដនថម។ ត ើដើការតន្ទេះមានត ម្ េះដើការ្តរមចអវើ? តៅតពលអនុវ តតដាយបងាំ ត ើយក្ដើការ
តន្ទេះតធវើជ្ញលិខិ អនុវ តដ មតងឬមយួក៏្យក្ាលរក្ម ឬាលដើការតធវើជ្ញលិខិ អនុវ ត ឬមយួលិខិ 
អនុវ តក្នុងក្រណ្ើ តនេះទាល់ដ មានាលរក្ម និងាលដើការទាងំពើរបញ្ចូ លគ្នន តេើបតៅថាលិខិ អនុវ ត 
ពើតរពាេះមារតា ៣៥០ មានដើការ្តរមចខលេះក៏្ជ្ញលិខិ អនុវ តដដរ។ តៅតពលផតល់របូមនតអនុវ តត ើរូបមនត
អនុវ តតន្ទេះរ ូវតធវើភាជ ប់នឹងាលរក្ម ឬភាជ ប់ជ្ញមយួដើកា្តរមច ឬក៏្តធវើជ្ញលិខិ រូបមនតមយួតផេងតេៀ 
ដាច់ពើាលរក្មនិងាលដើការតន្ទេះ។ 

17> ក្នុងនើ ិវធិើតរ ៀម្រមាប់ការទាញតេ ុផល អាចរបរពឹ តតៅចំតពាេះមុខរក្ឡាបញ្ជ ើតដាយគ្នម ន វ តមាន
តៅរក្មេេលួបនទុក្បានដដរឬតេ? រប្ិនតបើពំុអាច ត ើេំន្ទ្់ជ្ញមយួចាប់មានេំេោំ ងដូចតមតច? 
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18> មារតា ១២៦ ការដបងដចក្តរឿងក្តើ។ ត ើមានក្រណ្ើ ពិត្្ដដរឬតេ ដដលតៅរក្មណាមាន ក់្អាច
េេលួតរឿងក្តើពើរ ឬបើតលខជ្ញប់គ្នន  តេើបបនតតៅតៅរក្មបន្ទទ ប់ពើដើការ្ំតរច ឬតរៅពើដើការ្ំតរចដបង
ដចក្តរឿងក្តើ? រប្ិនតបើពំុអាច ត ើផលវបិាក្ននចំណា ់ការតរឿងក្តើដូចតមតច តេើយគូភាគើមាន្ិេធិ ោ ង
ណាខលេះចំតពាេះក្រណ្ើ តនេះ? 

19> វកិារៈក្នុងការបងាា ញឆនទៈ ដូចជ្ញឆតបាក្ព័ ៌មានមិនពិ  (មារតា ៣៤៧) ជ្ញអាេិ៍ ជ្ញមូលតេ ុនន  
បណ្តឹ ងរពេមេណ្ឌ ដដរ ឬតេ? 

20> ត ើការតលើក្បណ្តឹ ងតចាល តាមមារតា ៨១ តដើមតចាេអាចមាន្ិេធតិធវើបណ្តឹ ងឧេធរណ៍្ ឬតេ? 

21> ការចា ់េុក្ថាដក្ពាក្យបណ្តឹ ង។ តដើមតចាេ្ុំដក្ពាក្យបណ្តឹ ងតរកាយនើ ិវធិើតរ ៀមតលើក្េើ២ មុន
នឹងជូនភ្តុតាងឲ្យពិនិ យតដាយមានការយល់ រពមពើភាគើចុងចំតលើយ។ ត ើតៅរក្មរ ូវតចញដើការ្ំតរច
អវើ? ជ្ញកំ្ណ្ ់តេ ុដក្ពាក្យបណ្តឹ ងជ្ញដើការ្តរមចតលើក្បណ្តឹ ងតចាល ឬជ្ញាលរក្មរលំាយតរឿង ឬ
ោ ងណា? 

22> ចូរពនយល់អំពើការលេះបង់ ឬការេេលួាា ល់នូវការទាមទារ។ តដើមតចាេបតឹងទាមទាររបាក្់ជំពាក់្ 
៥០០.០០០ និងការរបាក្់។ ចុងចតមលើយេេលួាា ល់ការទាមទារដ ្ុំពនោតពល្ងគឺ្ុំ្ងរតំលាេះ 
របចាដំខ តដើមតចាេយល់រពមតាមចុងចតមលើយ។ ត ើតៅរក្មរ ូវតចញដើការ្តរមចអវើ? ត ើជ្ញកំ្ណ្ ់
តេ ុ្េះជ្ញ ឬជ្ញាលរក្ម? 

23> តៅតពលកំ្ពុងទាញតេ ុផលផ្ទទ ល់មា ់ (ាវន្ទការជ្ញាធារណ្ៈ) ទាងំតរឿងវវិាេរគួារ ទាងំ
តរឿងវវិាេកិ្ចច្នោ គូភាគើ្េះជ្ញ ត ើតៅរក្មតចញដើកា ឫាលរក្ម តដើមបើបញ្ច ប់នើ ិវធិើ ? 

24> តដើមតចាេទារបតឹងរបាក់្តាមកិ្ចច្នោ ។ចុងចតមលើយេេួលដើការតន្ទេះ និងពាក្យបណ្តឹ ងចមលង ដ ពំុចូល 
ខលួនមក្តធវើការតាមនើ ិវធិើ ុលាការតាេះ ត ើតៅរក្មអាចដំតនើរការនើ ិវធិើតចញាលរក្មតាមបណ្តឹ ង
ទាមទារ ឫោ ងណា? 

25> ត ើបុគាលិក្ណាខលេះដដលអាចេេលួ្ិេធិពើតដើមតចាេបាន តរៅពើអនក្ ំណាងតដាយអណ្ តិ? តេើយ
អាចេេលួបានតលើ ំនលក្មមវ ថុអវើខលេះ ? ចំននួប ុន្ទម ន ? 

26> ចូរពនយល់អំពើការដបងដចក្មរ ៌ក្ ។ 
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27> ត ើការបញ្ជច  ំ ឫេុើប ូដ ក្តលើអចលនវ ថុដដលពំុបានចុេះបញ្ជ ើរ ូវតធវើោ ងដូចតមតច តដើមបើអាច តាងំ 
ជ្ញមយួ  ើយជនបាន ? 

28> រប្ិនតបើ ុលាការរ ូវការឲ្យអនក្ជំន្ទញតធវើការវាយ នមលអំពើាថ ន ភាព្ំណ្ង់ ការខូចខា  ត ើតធវើ
តៅ ក្នុងដំន្ទក់្កាលណានននើ ិវធិើ ? នើ ិវធិើតរ ៀម្រមាប់ទាញតេ ុផល ឫតរកាយតពលបញ្ច ប់នើ ិវធិើ
តរ ៀម្រមាបក់ារទាញតេ ុផល ? 

29> រប្ិនតបើ ុលាការបាន្តរមចតលើពាក្យបណ្តឹ ងទា្់រប្់ភាគើតៅនឹង ាលរក្មកំ្បាងំមុខតដាយ
តចញាលរក្មថ្មើមយួតេៀ  ប ុដនត ុលាការពំុបានបងាា ប់ឲ្យអនក្បតឹងទា្់ដក្ រមូវតលើបណ្តឹ ងទា្់តេ 
តេើយក៏្្តរមចដ មតង ត ើាលរក្មថ្មើតនេះអាចជ្ញក្មមវ ថុននការលុបតចាលតដាយាលាឧេធរណ៍្ បាន
ដដរ ឫតេ? តេ ុអវើ ? 

30> ត ើាលរក្មននការជំនំុជរមេះតលើក្េើ១ដដលមានកំ្េុ្ដបបណាដដលមានឲ្យ ាលាឧេធរណ៍្លុប
តចាលបាន? 

31> មារតា ៣២ ននរក្មនើ ិវធិើរដាបបតវណ្ើ ដចងពើការតរជើ្តរ ើ្ ភាគើ ។ ត ើការតរជើ្តរ ើ្ ភាគើរ ូវការ
តគ្នរពលក្ាខណ្ឌ អវើខលេះ? ត ើរ ូវតគ្នរពតលើេរមង់ណាខលេះ? ត ើចាបំាច់រ ូវឲ្យអនក្តរជើ្តរ ើ្ តធវើការរបគល់
្ិេធឲិ្យតៅអនក្ តរជើ្តរ ើ្ ដដរ ឫ តេ? 

32> ត ើការ្េះជ្ញតាមផលូវ ុលាការអាចយក្បញ្ញ តិទាក់្េងនឹងកិ្ចច្នោ តៅអនក្ដដលរ ូវបានតរជើ្តរ ើ្
ដដរ ឫតេ? 

33> ក្រណ្ើ ពាក្យបណ្តឹ ង ប ដដលាលាដំបូងបានេេលួតរកាយការបញ្ច ប់នើ ិវធិើតរ ៀម្រមាបក់ារ
ទាញតេ ុផលឫ បានេេលួក្នុងនើ ិវធិើទាញតេ ុផលតដាយផ្ទទ ល់មា ់ ត ើរ ូវមានចំណា ់ការដបប
ណាខលេះតដើមបើឲ្យបាន្មរ្បតាម ាម រ ើននរក្មនើ ិវធិើរដាបបតវណ្ើ  ? 

34> ត ើរពេះរាជ្ញា មាន្ិេធិបតឹង្ុំរលំាយកំ្ណ្ ់តេ ុ្េះជ្ញរប្់ ុលាការបានដដរ ឫតេ? 

35> ក្នុងរយៈតពលក្នលងមក្ និងន្ទតពលបចចុបបននតនេះមានរបជ្ញពលរដា ឫមន្រនតើរាជការមយួចំនួនបានដាក់្
ពាក្យ្ុំ ដក្ដរបត ម្ េះផ្ទល ្់បតូរ ឫដក្ដរបអាយុជ្ញតដើម ត ើ ុលាការអាច្តរមចតាមាលរក្មរបកា្
ក្នុងក្រណ្ើ ទាងំតនេះបានដដរឬ តេ តដាយដផែក្តាមត្ចក្តើដណ្ន្ទអំនតររក្្ួង្តើពើការដក្ដរបការដក្  រមូវ 
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និងបំតពញចំណុ្ចខវេះខា តៅក្នុងត្ៀវតៅ អរតានុកូ្លដាា នរគប់របតភេតលខ ០១០ ្.ណ្.ន.ម.ផ.
ក្យ/០៧ ចុេះនថ្ងេើ ២៧-០៧-២០០៧ រប្់រក្្ួងមហានផទ និងរក្្ួងយុ តិធម៌ ។ 

36> ចូរពនយល់លំអិ អំពើ្នត ិក្មម ? 

 

 

 


