
វិ ធីដ ោះស្រាយ  
“ទំនាស់ឬវិវាទ” 



១. និយមន័យ“ទំនាស់ឬវិវាទ” 

២. មូលហេតុ“ទំនាស់ឬវិវាទ” 

ស្វែ ងយល់អំព ីៈ 

ផ្នែកទី ១    



១. និយមន័យ“ទំនាស់ឬវិវាទ” 
សម្តេចសង្ឃរាជ ជនួ ណាត  

ពាក្យ"ទំនាស"់ ក្ំណត់ថា: 

ដំហណើរ ហសចក្តី អំហ ើដដលទាស់ ដដលផ្ទុយគ្នា  

ដដលទីទទ ីគ្នា ហៅជាទំនាស់។  

ពាក្យ"វិវាទ" ក្ំណត់ថា: 
ជាដំហណើរទាស់ដទងគ្នា  ដំហណើរហ ល្ ោះប្រដក្ក្គ្នា   

មាន វិវាទហក្ើតវិវាទនងងគ្នា ។ 

សហងេរមក្ពាក្យ "ទំនាសឬ់វិវាទ" គឺជា 

ដំហណើរដដលផ្ទុយគ្នា  ទាស់ដទងគ្នា ឬហ ល្ ោះគ្នា  

ហេើយរងកឱ្យមានទំនាស់ឬវិវាទហ ើង។  



១. និយមន័យ“ទំនាស់ឬវិវាទ”(ត) 
ម្សៀវម្ៅឯកសារជំនយួសាា រតី 

" ការសប្មរសប្មួលហ ោះប្ាយទំនាស់ក្ាុង 

សេគមន៍ហនាទ " 

ទំនាស ់ គឺជាភា ខុសគ្នា រវាងជំហនឿ  គំនិត ឬការចារ់

អារមមណ៍រវាងមនុសស ីរនាក្់ឬហប្ចើនជាងដដលហ្វើឱ្យហក្ើត

មានរញ្ហា ។ 

ទំនាស ់ជាដំហណើរការទនការចារ់ហផ្តើមក្ាុងហ លដដលភាគី
មាេ ងយល់ហ ើញថា ភាគីមាេ ងហទៀតហ្វើឱ្យរ ោះពាល់ជាអ វិជជ 

    មានមក្ហលើខលនួ។ 

ទំនាស ់ ជាភា ចប្មូងចប្មាស់មួយក្ាុងចហំោមភាគី ីរ

ឬហប្ចើនដដលរងកហ ើងហ យការមិនហោគយល់គ្នា (អាត្មម

និយម) ហដើមបីសហប្មចឱ្យបានហគ្នលរំណងឬទទួលបាន 

    នូវផ្លប្រហោជន៍ហរៀងៗខលនួ។  



២. មូលហេតុ“ទំនាស់ឬវិវាទ” 

មានតលូម្េតមុ្្ចីនកែុង្ម្នាោះតលូម្េតសុំខាន់ៗ  
 រតួមាន ៖ 

 -ភាពររីររនិងតរមូវការ  
 -ចណំ េះដឹងនិងអណំាច 
 -ការរបរួតរបជជងនិងណេដឋរិចច 
 -មណោគមវជិ្ជជ  ជណំនឿ សាេោនិងទណំនៀមទលំាប់-
 -ការណរបើរាេ់ធនធានធមមជ្ជតិ 

 



២. មូលហេតុ“ទំនាស់ឬវិវាទ”(ត) 

ភាពរររីរៈ 
គឺជ្ជណដើមណេតុមួយជដលបងកឱ្យមនុេសមាន 

ទោំេ់ឬវវិាទ  ជ្ជមួយគ្នន  ជ្ជពិណេេរវាងអនរររនិងអនរររ ។ 

តរមូវការៈ 
ានណធវើឱ្យមនុេសមានទោំេ់ឬវវិាទជ្ជមួយគ្នន ឥត 

ឈបឈ់រ ណររេះមេិចជតារបេ់មនុេសពុអំាចរ ំតា់ន។ 



២. មូលហេតុ“ទំនាស់ឬវិវាទ”(ត) 

ចណំ េះដងឹៈ 
ជ្ជរបភពននទោំេ់ឬវវិាទ  ណររេះអនរមានចណំ េះដងឹទាប 
ជតងជតទទួលរងនូវឥទឋិពលពីអនរមានចណំ េះដងឹខ្ពេ់ជ្ជង  
ណេើយទីបផុំតអនរមានចណំ េះដឹងកាល យជ្ជជនរងណរគ្នេះ។ 

អណំាចៈ 
អណំាចជដលេណរមចណោយអតតណោមត័និងពុាំនគតិគូ 
រគបរ់ជុងណរជ្ជយរបរបណោយេមបជញ្ជៈ ជ្ជមូលណេតុបងក 

ឱ្យមានទោំេ់ឬវវិាទណរើតណ ើង។ 



២. មូលហេតុ“ទំនាស់ឬវិវាទ”(ត) 

ការរបរួតរបជជងៈ 
ការរបរួតរបជជងានបងកឱ្យមានទោំេ់ឬវវិាទណរើតណ ើង   

ពីណររេះណគ្នលប ំងននការរបរួតរបជជងគ ឺណដើមបឈីនេះ-ចាញ់ 
 ដូណចនេះ ណគរតូវណរបើរលលបចិតាមរគបម់ណធោាយ។ 

ណេដឋរចិចៈ 
ណេដឋរិចចជដលពំុមានតុលយភាព ានបងកឱ្យមានទោំេ់ 
ឬវវិាទណរើតណ ើង ពីណររេះអនរមានណេដឋរចិចខ្ពេ់ជតងជត 
ណរងរបវញ័្ចអនរជដលរ បខ្លួន ជ្ជពិណេេអនរជដលមាន 

 ណេដឋរចិចទាបជ្ជងជ្ជនិចច។ 



២. មូលហេតុ“ទំនាស់ឬវិវាទ”(ត) 

មណោគមវជិ្ជជ  ជណំនឿ ឬសាេោៈ 
ជ្ជនិចចកាលជតងមានទោំេ់ឬវវិាទណរើតណ ើង ពីណររេះ 

មាន រ់ៗ  ជតងរបកានថ់ា របេ់ខ្លួនលអរតមឹរតូវនិងលអជ្ជងរបេ់អនរដនទណទៀតជ្ជនិចច។ 

ទណំនៀមទលំាប់ៈ 
អវជីដលមនុេសណជឿជ្ជរ ់មនុេសនឹងរបតបិតតតិាម។ ប ុជនត  

ររ ីមានមនុេសណផសងណទៀតមរជរជរបទណំនៀមទលំាបរ់បេ់ 
ខ្លួនណោេះ ទីបផុំតទោំេ់ឬវវិាទរតូវជតណរើតណ ើង ។ រេូតដល់ 
មានររយបុរា ជខ្មរមួយណរលថា ទលំាប់ធជំ្ជងចាប់។ 



២. មូលហេតុ“ទំនាស់ឬវិវាទ”(ត) 

ធនធានធមមជ្ជតិៈ 
ជ្ជធនធានជដលណរើតណ ើងណោយឯរឯងនិងជ្ជរមមេិទធិរួម
របេ់មនុេសជ្ជត។ិ  ណេតុណនេះណេើយ ការណរបើរាេ់ធនធាន 
ធមមជ្ជតិជតងជតមានការរបណាងំរបជជងគ្នន ដណ តើ មផល
របណោជនគ៍្នម នទីបផុំតណៅតាមមេិចឆតារបេ់ខ្លួនណរៀងៗ 
ខ្លួន។ ចុងណរកាយបញ្ហា "ទោំេ់ឬវវិាទ"រតូវានណរើតណ ើង។ 



វវទិកាចូលរួមចចករំចលក 
បទពិវោធន៍វិធីវ ោះស្រោយ”ទំនាស់ឬវិវាទ”របស់ 

បណ្តាខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល 
ហតើមាន ”ទំនាស់ឬវិវាទ” អវីខលោះហៅក្ាងុអងគភា ររស់អាក្? 

ហតើក្នលងមក្ អាក្ហ ោះប្ាយរញ្ហា “ទំនាស់ឬវិវាទ”ទំាងហនាោះត្មមវិ្ី

ោ? ហេើយមានប្រសិទឋភា ោ ងោដដរ ?  

ររៀបចំបទបង្ហា ញរយៈរេល ១៥ នាទី 
 

ការរ្វើបទបង្ហា ញរយៈរេល ៨  នាទី 



ហតើប្តីហនោះជាររស់អាក្ោ? 



    ១ -ការចរចា 

    ២ -ការផ្សោះផ្ា 

    ៣ -សនាា នក្មមឬការសប្មុោះសប្មួល 

ផ្នែកទី ២    
 

 វិ្ីហ ោះប្ាយហប្ៅប្រ ័នឋតុលាការ 
  



 វិ្ីហ ោះប្ាយហប្ៅប្រ ័នាតុលាការ  

១-ការចរចាៈ 
 ជ្ជវធិណីោេះរសាយ”ទោំេ់ឬវវិាទ”ណោយគូភាគជីណមាល េះជដល
បង្ហា ញឆនទៈណរៀងខ្លួន ណដើមបបីញ្ចបប់ញ្ហា គ្នម នជនទី៣ ចូលរួមនិងជ្ជ 
វធិមួីយេមញ្ដបផុំតរនុងជវីភាពរេ់ណៅរបចានំងង។ ការចរចារអ៏ាច 
មានតណំាងមរបញ្ចុ េះបញ្ចូ លគូភាគីានជដរ ណដើមបឱី្យរតូវរូវគ្នន ។ 
 វធិណីោេះរសាយណនេះណរបើានជតណរឿងរដឋបបណវ ីប ុណណា េះ 
ប ុជនតណគពុអំាចណរបើវធិណីនេះ េរមាបណ់ោេះរសាយ”ទោំេ់ឬវវិាទ”ណៅ
រនុងណរឿងរពេមទ ឌ ានណទ។ 
 ជ្ជណគ្នលការ ៍ោណពលណោេះរសាយ”ទោំេ់ឬវវិាទ”ចប ់
តរមូវឱ្យមានរ ំតណ់េតុនិងចុេះេតថណលខាណោយគូភាគជីណមាល េះ។ 
 



 វិ្ីហ ោះប្ាយហប្ៅប្រ ័នាតុលាការ(ត) 
    ១-ការចរចាៈ(ត) 
 ១-១-ណគ្នលការ ៍ននការចរចាៈ 
  -ភាគមីាា ងននជណមាល េះពោោមេសាត បក់ារអធបិាយភាគ ី
 មាា ងណទៀត ណដើមបទីទួលានពត័ម៌ានេខំាន់ៗ និងណធវើការវាយតនមល។ 
  -ពោោមទបអ់ារមម ៍ឱ្យេងបរ់រដណំណាេះរសាយណោយ 
 េនតិវធីិតាមរយៈការជជជរគ្នន  ណដើមបរីរមូលណេតុ។ 
  -ជេវរយល់ផលរបណោជនរ៍បេ់ភាគនីីមួយៗ ណេើយបោទ ប ់
 មរ រតូវណរបើវធិបីណំពញផលរបណោជនណ៍ោេះណបើអាចណធវើណៅាន។ 
 រនុងររ ីចរចាឯរភាពគ្នន  រតូវេរណេរចុេះរនុងរិចចេនោងម។ី 



 វិ្ីហ ោះប្ាយហប្ៅប្រ ័នាតុលាការ(ត) 
 ១-ការចរចាៈ(ត) 
         ១-២-យុទធវធិនីនការចរចាៈ 
  ការចរចាទទួលានលទធផល លុេះរតាគូភាគីណជឿជ្ជរ់ថា 
 បោទ បពី់ចរចារួច ពួរណគនឹងទទួលានលទធផលពីការចរចាណោេះ។ 
  -ការចរចាណោយឈនេះ-ឈនេះ។ មាននយ័ថា ការចរចាាន 
 ផតល់ផលរបណោជនដ៍ល់គូភាគ។ី 
 
  -ការចរចាណោយឈនេះ-ចាញ់។ មាននយ័ថា  ការចរចាណនេះ 
 មានផលរបណោជន៍ជតភាគីមាា ង។  



យទុធវិធី ឈ្ា ោះ-ឈ្ា ោះ  

មុនចរចា 

ការចរចា 
 

យុទ្ធវិធ ី
ឈ្ែោះ-ឈ្ែោះ 



 វិ្ីហ ោះប្ាយហប្ៅប្រ ័នាតុលាការ(ត) 
    ២-ការផសេះផា   
  -ការណោេះរសាយ”ទោំេ់ឬវវិាទ” មានជនទី៣ ចូលអនតរាគន ៍
 ណៅថា អនរផសេះផា ណដើមបេីរមបេរមួលនិងជេវងររច ុំចរួមរបេ់ 
 គូភាគីឈានណៅបញ្ចប់បញ្ហា ។ 
  -អនរផសេះផាអាចជ្ជណៅររម ប ុជនតលុេះរតាប តឹ ងរបេ់ភាគ ី
 ានោរចូ់លតុលាការរួចណោយមនិទានច់ាតក់ារជ្ជផលូវការ។ 
  -ររ ីអនរផសេះផាមនិជមនណៅររម អនរផសេះផាណោេះរតូវាន 
 ណរជើេណរ ើេណ ើងណោយគូភាគជីណមាល េះជ្ជអាទិ៍ ណមភូម ិណមឃុ ំរពឹទាធ ចារយ 
 មនុេសចាេ់ រពេះេងឃឬមនុេសជដលណគរគបគ់្នន ណគ្នរពរាបអ់ាន ។ 
  -ការផសេះផាណគណរចើនណរបើវធិណីនេះណោេះរសាយរនុងជណមាល េះរដឋបប  ណវ ី រដឋាលនិងជណមាល េះរវាងរដឋនិងរដឋ។ 
 



 វិ្ីហ ោះប្ាយហប្ៅប្រ ័នាតុលាការ(ត) 

    ៣-េោធ នរមមឬការេរមុេះេរមួលៈ 
  -ជ្ជវធីិណោេះរសាយ”ទោំេ់ឬវវិាទ”រេណដៀងការផសេះផាជដរ។ 
 ប ុជនតខុ្េគ្នន រតងេ់ោធ នការេីរមមជ្ជងណោយខិ្តខ្រំរមូលណេតុនិង 
 ធាតុេខំាន់ៗ ណលើរជ្ជេណំ ើ ឱ្យភាគទីទួលយរ។ 
           -េោធ នការ ីរតូវអពោររឹតនិងគ្នម នភាពលណំអៀង ណេើយណរជើេ 
ណរ ើេណោយគូភាគ។ី េោធ នការរីតូវសាត បក់ារណរៀបរាបរ់បេ់គូភាគ ី
ណដើមបរី ំតប់ញ្ហា ជណមាល េះ។ បោទ បម់រ រតូវេរមបេរមួលឱ្យគូភាគ ី
ានរារេ័យទារទ់ងជ្ជមួយគ្នន  ណដើមបឈីានណៅណៅចុេះរចិចេនោងម ី
មួយជដលពួរណគានរពមណរពៀងគ្នន ។ ររ ីភាគណីាមួយមនិណគ្នរព 
រចិចេនោងមណីនេះ ភាគមីាងណទៀតមានេិទធិបតងឹណៅតុលាការាន។ 
 -េោធ នរមម ណគណរចើនណធវើការណោេះរសាយរនុងណរឿងរដឋាល។ 



 វិ្ីហ ោះប្ាយហប្ៅប្រ ័នាតុលាការ(ត) 

 ៣-១-របណភទននេោធ នរមមៈ 
     -ការេរមុេះេរមួលណោយតុលាការ      

 មានន័យថា ណពលប តឹ ងោរ់ចូលតុលាការ តុលាការចាត់ 
 ណៅ ររម១ រូបមរេរមុេះេរមួល ជដលរិចចការណនេះតុលាការ 
 មានលទធភាពជ្ជងការផសេះផា ។ ឯណេចរតេីណរមចរបេ់ណៅ 
 ររមខាងណលើ គឺមានរបេិទធភាពរនុងការោរ់ឱ្យអនុវតត។              

  
          -ការេរមុេះេរមួលណោយឯរជន      

 ការេរមុេះេរមួលណនេះ ទទួលានរិចចេនោងមមួីយ។ រនុងររ ីមានភាគីណាមួយមិនណគ្នរពរិចចេនោងមណីនេះ ោឱំ្យភាគី 
     មាា ងណទៀតមានេិទធិោរ់ររយប តឹ ងណៅតុលាការ ណដើមប ី     បងាភំាគីណោេះអនុវតត។ 



     វិ្ីហ ោះប្ាយហប្ៅប្រ ័នាតុលាការ(ត)  
៣-២-រតាត ណជ្ជគជ័យេោធ នរមមៈ 
     -គូភាគីរតូវជតយល់រពមណោេះរសាយជណមាល េះណនេះ។ 
 េោធ នរមមណរចើនអនុវតតណៅណពលការចរចាបរជ័យ។  គូភាគី 
 រតូវយណលើរពមនិោយអវជីដលានជជជរគ្នន រួច។ 
      -េោធ នការ ីរតូវជតមនុេសអពោររឹត ទុរចិតតនិងគួរ 
ឱ្យណគ្នរព។ េោធ នការមីាន ណមធាវ ីមន្តនតីរោឋ ភិាល អនរដឹរោ ំ
មូលោឋ ន អនរដឹរោសំាេោ ឬរ ិជជររជដលមានជោំញ 
និងបទពិណសាធន៍រនុងេងគម។ 
     -េោធ នការមុីនដបូំងរតូវជួបជ្ជមួយភាគីមាន រ់មតងៗ 
រួចពនយល់អពីំដណំ ើ រការេរមុេះេរមួលនិងេួរជុវំញិបញ្ហា  អងគណេតុនិអារមមរ ៍របេ់ភាគីនីមួយៗតាមជហំ៊ា នដូចតណៅ៖ 



 វិ្ីហ ោះប្ាយហប្ៅប្រ ័នាតុលាការ(ត)  
៣-២-រតាត ណជ្ជគជ័យរបេ់េោធ នរមមៈ(ត) 
     -ជហំ៊ា នទី១ : 
 េោធ នការ ីរតូវពនយល់អពីំផលរបណោជន៍និងបញ្ហា  
របេ់គូភាគីណោយណរបើបណចចរណទេនិោយជដលណធវើឱ្យគូភាគី 
សាត ប់រនុងណគ្នលប ំងបនធូអារមម ៍និងណធវើោ ងណាឱ្យគូ 
បដិបរសអាចរារេ័យទារ់ទងគ្នន ាន។ 
  -ជហំ៊ា នទី២ : 
 េោធ នការ ីរតូវេណងាបបញ្ហា និងណរៀបចរំណបៀបវារៈោរ់ 
ចូលរនុងរិចចពិភារារបេ់គូភាគី។ រតូវបជំបររាល់បញ្ហា ណៅរនុង 
រិចចពិភារាឱ្យានចាេ់លាេ់និងណពញណលញ។ រតូវណលើរទឹរ 
ចិតតគូភាគីជណមាល េះឱ្យយល់ចិតតគ្នន ណៅវញិណៅមរ។  
 



 វិ្ីហ ោះប្ាយហប្ៅប្រ ័នាតុលាការ(ត)  
៣-២-រតាត ណជ្ជគជ័យរបេ់េោធ នរមមៈ(ត) 
     -ជហំនទី៣ : 
 េោធ នការ ីរតូវររឱ្យណឃើញលទធផលននរិចចពិភារា។ 
បោទ ប់មរ រតូវណធវើការជ ោគូំភាគីទោំេ់ឱ្យណធវើការរួមគ្នន និង 
ររជណរមើេជដលមានផលរបណោជន៍ ណេើយណធវើការជបងជចរ 
ផលរបណោជន៍ណៅវញិណៅមរ។  
    -ជហំនទី៤ : 
 េោធ នការ ីរតូវេរណេររិចចេនោងមណីៅតាមលរាខ្ ឌ     
          ណផសងៗជដលគូភាគីានរពមណរពៀងគ្នន រួច។ ការេរណេរ 
          រតូវចាេ់លាេ់ ណពញណលញនិងពនយល់ឱ្ាលមឹសារ។ 
            េោធ នការ ីរតូវតាមោនថា រិចចេនោងមណីនេះ គូភាគី 
           អាចអនុវតតានឬណទ ? រឯីគូភាគីវញិ រ៏អាចណេនើេុំេោធ នការឱី្យតាមោនភាគីណាមួយជដលមិនណគ្នរពរិចច
េនោងមណីោេះានជដរ។ 



ផ្នែកទី ៣ 

 វិ្ីហ ោះប្ាយត្មមប្រ ័នឋតុលាការ 

ចំស្ែកវិធ ដ ោះស្រាយវិញ មានអងគភាព២ ទទួលបនទុកគឺ៖ 

-តុលាការឬសាលាជរមេះរតសីាធារ ៈ 
      -មជឈតតការឬតុលាការអាជ្ជញ រណាត ល 

 ជ្ជវធិណីោេះរសាយផលូវការណោយសាថ បន័តុលាការរដឋ 
និងឯររាជយ។ ឯការវនិិចឆយ័តុលាការានរ ំតអ់ណំពើរបរពឹតត 
  ជ្ជមួយចាប។់ 
             អនុវតតតាមនីតវិធិនិីងណបើរេិទធិឱ្យគូភាគបីតងឹបនតាន។ 
      ណេចរតេីណរមចរបេ់តុលាការមានអណំាច២ គ៖ឺ 
            អំណាចវដស្រេចដវចកត និងអំណាចបង្គគ ប់បញ្ជា ។ 



 វិ្ីហ ោះប្ាយត្មមប្រ ័នឋតុលាការ(ត) 

      ១-តុលាការឬសាលាជរមេះរតសីាធារ ៈ 
 ជ្ជណេវាសាធារ ៈជផនរយុតតធិមរ៌បេ់រដឋ។ទទួលជរមេះ 
រគបណ់រឿងរត(ីរដឋាលនិងឯរជន)ឱ្យជតទទួលានររយប តឹ ង។ 
ណទាេះបមីានចាបជ់ចងឬគ្នម នរត។ី តុលាការរអ៏ាចេណរមចណេចរត ី
តាមេមធមា៌នជដរ។ ចជំ រ អនរមានអណំាចេណរមច 
ណេចរតគីណឺៅររម។ 
  
  



 
១-តុលាការឬសាលាជរមេះរតសីាធារ ៈ(ត)  
  វោលការណ្ទ៍វូ ៅៈ 
 -ណគ្នលការ ៍និរនតរភាព 
 -ណគ្នលការ ៍េមភាព 
  ចណំរេះណគ្នលការ ៍ណនេះ មានការណលើរជលងររ ី 
ការណលើរជលងណោយចាបនិងសាថ នភាពណេដឋរិចចនិងេងគម។ 
 -ណគ្នលការ ៍មិនយររនរមណេវាសាធារ ៈ 
 -ណគ្នលការ ៍ណរៀបចរំបពន័ធតុលាការ២ ថាន រ់ 
 -ណគ្នលការ ៍អពោររឹត 
  ណគ្នលការ ៍អពោររឹត មានន័យថា  តុលាការធាោ 
ជផនរបណចចរណទេ(អនុវតតនីតិវធីិនិងចាប់)និងធាោជផនរេងគម 
(មិនលណំអៀង បរសពួរ ឋានៈេងគម)។ 
 
 
 
 
 

 

 វិ្ីហ ោះប្ាយត្មមប្រ ័នឋតុលាការ(ត) 



១-តុលាការឬសាលាជរមេះរតសីាធារ ៈ(ត)  
  ការវរៀបចំស្របពន័ធតលុាការកមពជុាមាន២ ថ្នាក់គឺ ៖ 
 រ-តុលាការជ្ជន់ទាប 
     -សាលាដបូំងរាជធានី ណខ្តត(រគប់ណខ្តតនិងរាជធានី) 
     -តុលាការណោធា(មាន១ េថិតណៅរាជធានីភនណំពញ) 
 ខ្-តុលាការជ្ជន់ខ្ពេ់ 
     -សាលាឧទធរ ៍(មាន១ េថិតណៅរាជធានីភនណំពញ) 
     -តុលាការរពូំល(មាន១ េថិតណៅរាជធានីភនណំពញ) 
 

 
 

 វិ្ីហ ោះប្ាយត្មមប្រ ័នឋតុលាការ(ត) 



១-តុលាការឬសាលាជរមេះរតសីាធារ ៈ(ត)  
      រ-សមាសភាពមន្រនតីរាជការវៅតលុាការជាន់ទាបៅៈ 
               -ជផនរណៅររម 
     -ជផនរអយយការ  
     -ររឡាបញ្ជី និងមន្តនតីរដឋាល 

       ខ្-សមាសភាពមន្រនតរីាជការវៅតលុាការជាន់ខពសៅ់ៈ 
               -ជផនរណៅររម 
     -ជផនរមហអយយការ(ររ ីសាលាឧទធរ ៍មាន 
        ោយរោឋ នរពេមទ ឌ និងោយរោឋ នរដឋបបណវ ី) ។ 
        ចជំ រ តុលាការរពូំលមានមនទីររដឋាលរួម១ រនុងណោេះមាន៤ ការោិល័យណរកាមច ុំេះ។ 

 វិ្ីហ ោះប្ាយត្មមប្រ ័នឋតុលាការ(ត) 



២-មជឈតតការឬតុលាការអាជ្ជញ រណាត ល ឬមជឈតតវនិិចឆយ័ 
        ជ្ជសាលាជរមេះរតឯីរជនប ុជនតមានមុខ្ង្ហរដូចសាលា 
  ជរមេះរតរីដឋជដរ។ សាលាជរមេះរតណីនេះ មានផលរបណោជន៍ឆាប់ 
   រេ័យនិងចណំាយងវកាតិច។ មានេមតថរិចចណោេះរសាយ 
   វវិាទការង្ហរនិងរ ិជជរមមនិងវវិាទរវាងរដឋនិងរដឋ។ ប ុជនត    
   ហមឃាត់ណោេះរសាយវវិាទរដឋាល។ 
      តុលាការអាជ្ជញ រណាត លមានេមតថរិចច លុេះរតា ៖ 
               -មានការរពមណរពៀងអពីំគូភាគីជណមាល េះ 
     -ឯរភាពគ្នន ទទួលយរមជឈតតររ  
     -េណរមចណេចរតីតាមចាប់ ប ុជនតអាចេណរមចតាម 
   េមធម៌ាន។ 

  
  

 វិ្ីហ ោះប្ាយត្មមប្រ ័នឋតុលាការ(ត) 



រ-មជឈតតការរ ិជជរមមណៅរមពុជ្ជ 
        មជឈតតការរ ិជជរមមណៅរមពុជ្ជបណងកើតណ ើងណៅឆាន  ំ    ២០០៩  តាមរយៈអនុររឹតយណលខ្១២៤ អនររ. បរ ចុេះនងងទី 
  ១២ ជខ្េីហ ឆាន ២ំ០០៩។ 
ខ្-គ ៈរមមការណោេះរសាយវវិាទការង្ហរណៅរមពុជ្ជ 
        វវិាទការង្ហរ រតូវានបណងកើតណ ើងណៅឆាន ២ំ០១០ តាមរយៈ 
   របកាេណលខ្១៧៧ រប/របរ ចុេះនងងទី១៨ ជខ្េីហ ឆាន  ំ
   ២០១០ របេ់ររេួងការង្ហរនិងប តុ េះបណាត លវជិ្ជជ ជីវៈ។ 
គ- មជឈតតការរ ិជជរមមអនតរជ្ជតិមួយចនួំនៈ 
         
  

 វិ្ីហ ោះប្ាយត្មមប្រ ័នឋតុលាការ(ត) 



sUmGrKuN! 
ត្រីន េះរបស់អញនេ! 


