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មូលមហ្ត្ុននបណ្តឹ ងសាទុកខ កនងុនីត្វិិធីរពហ្មទណ្ឌ កមពជុា  
(ភាគ ១) 

         សូ មមូសសនបី 
 

១. មសចក្សថមីផថើម 
មៅក្សបុងរក្សមនីតិវធិីរព មទណឍ  បណថឹ ងសាទុក្សេមៅតុលាការក្សំពូលមានសារសំខាន ់មោយ 

ម តុថា មនះគឺជាដំណាក្សក់ាលចុងមរកាយ ម ើយបិទផលូវតវ៉ា។35 មបើសិនជាតុលាការក្សំពូលរចន-
មចលបណថឹ ងសាទុក្សេរបស់មមធាវ ី ម ើយត    សាលដកីារបស់សភារព មទណឍ ននសាលាឧទនរណ៍ 
(មៅកាតថ់ា សាលាឧទនរណ៍)ទុក្សជាបានការ មនាះរបដ លជាមមធាវមីនិអាចបថឹងតវ៉ាមៅតុលាការ 
ណាមទៀតម ើយ។36 មៅក្សបុងអ្តទបទមនះ អ្បក្សនពិននមផ្ទថ តមៅមលើបណថឹ ងសាទុក្សេតាមមារតា ៤១៩ 
“មលូម តុននបណថឹ ងសាទុក្សេ” ននរក្សមនីតិវធិរីព មទណឍ ។ 

 
២. មូលម តុននបណថឹ ងសាទុក្សេ 

បណថឹ ងសាទុក្សេមៅតុលាការក្សពូំល មបើក្សផលូ   ភាគី37បថឹងសាទុក្សេរបឆ្ងំនងឹសាលដីការបស់ 
សាលាឧទនរណ៍ មដើមផឲី្យតុលាការក្សំពូលបដិមសធសាលដីកាមនះ។ មា៉ងវញិមទៀត បណថឹ ង   
សាទុក្សេមានអានុភាពបងាងក់ារអ្នុវតថសាលដកីារបស់សាលាឧទនរណ៍។38 មដើមផឲី្យតុលាការក្សំពូល
បដិមសធសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍ បណថឹ ងសាទុក្សេរតូវសំអាងមៅមលើចំណុចដដលមានរាយនាម

                                                 
 មលាក្ស សូ មូមសសនបី បចចុបផនបគឺជាស មមធាវកីារពារក្សថីជាតិក្សបុងសំណំុមរឿង០០៤ មៅអ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដក្សបុង
តុលាការក្សមពុជា ម ើយក្សជ៏ាសាទ បនិក្ស និងជាមមធាវមីៅការោិល័យមមធាវ ី មអ្សភដីខមរម ហាគ ល ដដលមាន
អាសយោឌ នផធះមលខ ១៥អា ផលូវ   ៣២០ សងាេ តបឹ់ងមក្សងក្សង៣ ខណឍ ចំការមន រាជធានីភបមំពញ។ 

35 សូមមមើលមារតា ៤៣៩ ដចងរតងដ់ផបក្សពាក្សព់ន័នថា “... របសិនមបើបណថឹ ងសាទុក្សេរតូវបានបដិមសធ មនាះមសចក្សថី
សមរមចដដលតវ៉ាមានអាជាញ អ្ស់ជំនំុ។ អ្បក្សបថឹងសាទុក្សេមនិរតូវបានអ្នុញ្ដ ត  បថឹងសាទុក្សេជាថមីមថងមទៀត អំ្ពីសាល-
ដីកាដដដលមនាះមទ”។ 

36  មលើក្សដលងក្សរណីបណថឹ ងមសើមរ ើ ជាអាទិ៍ សូមមមើលមារតា ៤៤៣ ដដលដចងរតងដ់ផបក្សពាក្សព់ន័នថា “បណថឹ ងមសើមរ ើ គឺជា
ផលូវតវ៉ាមយួរបឆ្ងំនឹងសាលរក្សម និងសាលដីកាដដលសាទ ពរ ម ើយដដលមានអាជាញ អ្ស់ជំនំុ”។ 

37  ចំមពាះភាគីដដលអាចបថឹងសាទុក្សេបាន សូមមមើលមារតា ៤១៨ ចំដណក្សមសចក្សថីសមរមចដដលអាចមធវើបណថឹ ងសាទុក្សេ
បាន សូមមមើលមារតា ៤១៧ ចំមពាះទរមងន់នការរបកាសបណថឹ ងសាទុក្សេ សូមមមើលមារតា ៤២២ ម ើយរយៈ
មពលមដើមផបីថឹងសាទុក្សេ សូមមមើលមារតា ៤២០។  

38  ចំមពាះអានុភាពមផសងមទៀត សូមមមើលមារតា ៤៣៥។ 



 
 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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ក្សបុងមារតា៤១៩ ននរក្សមនីតិវធិីរព មទណឍ ។ មារតាមនះដចងថា៖ 
មារតា39 ៤១៩៖ តុលាការក្សពូំលអាចបដិមសធមសចក្សថីសមរមចក្សបុងក្សរណីដូចតមៅ៖ 

 សមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ 
 អ្សមតទក្សចិចននតុលាការ 
 ការរមំលាភអ្ំណាច 
 ការបំពានចាប ់ឬការអ្នុវតថខុសចាប ់
 ការបំពាន ឬមភលចទរមងក់ារ ដដលចាបប់ចដតថិថារតូវទុក្សជាមមាឃៈ 
 ការមនិបានសមរមចមលើពាក្សយសំុរបស់អ្យយការ ឬភាគីកាលណាពាក្សយប    
សំុ    មធវើជាលាយលក្សេណ៍អ្ក្សសរ និងមាននយ័ោ៉ងចាស់លាស់ 

 ការបំនភលអ្ងគម តុ 
 ការផធុយោប រវាងសំអាងម តុ និងមសចក្សថីសមរមច។ 

 
២.១ សមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ 

សមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ សំមៅមៅមលើសមាសភាពននអ្ងគជំនុំ    របស់ 
តុលាការជានម់រកាមដូចជា សាលាឧទនរណ៍ សាលាដំបូង ជាអាទិ៍។ សមាសភាពមនិរសបចាបន់ន 
តុលាការមានជាអាទិ៍ដូចជា សាលាឧទនរណ៍មានសមាសភាពមៅរក្សមដដដលក្សបុងក្សរណីមរឿងក្សថី
ដដលបងវិលពតុីលាការក្សំពូលមដើមផជីំនុំជរមះសារជាថមជីាមលើក្សទីពីរ ការមនិមានសមាសភាពបី
របូននមៅរក្សមមៅសាលាដំបូងជំនុំជរមះមសចក្សថីក្សបុងមរឿងក្សថីបទឧរក្សិដឌ និងសមាសភាពននតុលាការ 
ដដលមានវសិមតិភាពននមុខងារមចទរបកាន ់ មសុើបសួរ និងជំនុជំរមះ។ កាលណាសាលាដំបងូ 
ឬសាលាឧទនរណ៍ ជំនុជំរមះក្សថមីោយមានសមាសភាពមនិរសបមៅតាមលក្សេខណឍ តរមូវមោយចាប4់0 
មនាះជាមូលម តុដដលនា ំ តុលាការក្សំពូលបដិមសធមសចក្សថសីមរមចរបស់តុលាការោងំ   ។ 
មោលបំណងសំខានន់នចំ  ចទីមយួននមារតា ៤១៩ មនះគឺថា ភាគនីនមរឿងក្សថរីតូវទទួលបានការ
                                                 
39 កំ្សណតស់មាគ ល់ កាលណាអ្បក្សនិពននមរបើដតមារតា មោយមនិមានបញ្ជ ក្សច់ាបណ់ាចាស់លាស់ គឺអ្បក្សនិពននសំមៅ
ដតមៅមលើមារតាោងំឡាយននរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  ឆ្ប ២ំ០០៧ប៉ុមណាត ះ។ 

40 ក្សរណីខលះចាបកំ់្សណតក់ារមនិមោរពលក្សេខណឍ តរមូវមនះនា ំ មានមមាឃភាពមសចក្សថីសមរមច ដដលមចញមោយ
តុលាការោងំមនះ សូមមមើលមារតា ៥៤ មារតា ២៨៨ និងមារតា ៣៧៤ ក្សបុងមលខមោងខាងមរកាម មោះបីជា
ម តុផលមនះដូចោប នឹងចំណុចទី៥ ននមារតា ៤១៩ “ការបំពាន ឬមភលចទរមងក់ារ ដដលចាបប់ចដតថិថារតូវទុក្សជា
មមាឃៈ” ក្សម៏ោយ ក្សរ៏បដ លជាមគអាចអ្ះអាងបានដូចោប ជាមូលោឌ នមដើមផបីថឹងសាទុក្សេមៅតុលាការកំ្សពូលបានដដរ 
ឈរមលើមូលម តុសមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ។ 



 

 

 

មូលម តុននបណថឹ ងសាទុក្សេ ក្សបុងនីតិវធិីរព មទណឍ ក្សមពុជា(ភាគ ១) 
 

 

18 

 

កាតម់សចក្សថមីោយមៅរក្សម ដដលមានសមាសភាពថមី គនំតិថមីមនិពាក្សព់ន័នពីអ្វីដដលខលួនធាល បប់ាន
ពិភាក្សា ឬសមរមចមសចក្សថីពីមុន រពមោងំរបកានភ់ាពមនិលំមអ្ៀង មានអ្ពារក្សឹតភាពមដើមផផីថល់
យុតថិធម ៌និងដសវងរក្សការពិត។ ខាងមរកាមមនះគឺជាមសចក្សថីបក្សរសាយមៅមលើក្សរណីនីមយួៗដដល 
មគយល់មឃើញថា ជាសមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ។ 

ក្សរណីទីមយួ គឺមៅមពលដដលមានការបដិមសធ មោយតុលាការក្សំពូល មលើសាលដីកា
សាលាឧទនរណ៍ម ើយតរមូវបងវិល  សាលាឧទនរណ៍កាតម់សចក្សថមី ើងវញិ ចាបក់្សណំតថ់ា សមាស 
ភាពននអ្ងគជំនុំជរមះននសាលាឧទនរណ៍ននការជំនុំជរមះមលើក្សទី២មនះ រតូវមានសមាជិក្សថមមីផសងពី
សមាសភាពពីមុន។41 មបើសិនជាសាលាឧទនរណ៍មនិបថូរសមាសភាពថមី ដតយក្សមៅរក្សមដដលកាត ់
មសចក្សថីមលើក្សទីមយួមក្សចូលរមួជំនុំជរមះមលើក្សទ២ី មនាះសមាសភាពននអ្ងគជនុំំជរមះមនះគឺមាន
ភាពផធុយនឹងចាប ់ ដដលជាមូលម តុនាឲំ្យតុលាការក្សំពូលអាចរចនមចលសាលដកីាសាលា
ឧទនរណ៍បាន មោយមោងមលើមូលម តុសមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ។ 

ក្សរណីមយួមទៀត(ក្សរណីទីពីរ)ននសមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ ដូចជាការជំនុំ-
ជរមះមរឿងក្សថបីទមលមើសឧរក្សិដឌមៅសាលាដំបូងដដលចាប4់2 តរមូវឲ្យមានសមាសភាពមៅរក្សមបី
របូ43។ មបើសិនជាសាលាដំបងូមនិមោរពតាមបចដតថិមនះ មោយមានសមាសភាពដតមៅរក្សមមយួ
របូ    ជាការកាតម់សចក្សថីដដលសមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ។ ក្សបុងក្សរណីមនះមគអាច
មចទសួរជាឧបមាថា មបើសិនជាមៅសាលាឧទនរណ៍មនិមានភាគី44ណាមយួ មលើក្សពីសមាសភាព

                                                 
41  សូមមមើលមារតា ៤៣៩ រតងចំ់ណុចពាក្សព់ន័នដចងថា “...កាលណាតុលាការកំ្សពូលបដិមសធមសចក្សថីសមរមចដដល
មគតវ៉ា តុលាការកំ្សពូលបចជូ នមរឿង និងគូភាគីមៅចំមពាះមុខសាលាឧទនរណ៍មយួមផសងមទៀត ឬមៅចំមពាះមុខ
សាលាឧទនរណ៍ដដដល ប៉ុដនថមានសមាសភាពថមីមផសងពីសមាសភាពមុន”។  ោ៉ងណាក្សម៏ោយ មគ   រតូវយល់
រច  ថា សមាសភាពននអ្ងគជំនំុជរមះសាលាឧទនរណ៍ដដលរតូវកាតម់សចក្សថីជាថមីមលើមរឿងក្សថីដដដល ក្សបុងក្សរណីដដល
មានការបថឹងោស់នឹងសាលដីកាកំ្សបាងំមុខរបស់សាលាឧទនរណ៍ សូមមមើលមារតា ៤១៥ “សាលដីកាមចញតាម  
បណថឹ ងោស់” រតងចំ់ណុចពាក្សព់ន័នថា “មរឿងរតូវមលើក្សមក្សជំនំុជរមះមៅមុខសាលាឧទនរណ៍ដដដល....” ។ មោយ
ម តុ មារតា ៤១៥ មនះមនិមានដចងល   តពីពាក្សយ “សាលាឧទនរណ៍ដដដល” អ្បក្សនិពននយល់ថា មារតាមនះសំមៅ
មលើសមាសភាពដដដលននអ្ងគជំនំុជរមះរបស់សាលាឧទនរណ៍ ដដលការបក្សរសាយមនះ មោងមៅមលើមារតា 
៤៣៩ ខាងមលើ។ 

42  សូមមមើលមារតា ២៨៩ ដដលដចងរតងចំ់ណុចពាក្សព់ន័នថា “... សាលាដំបូងសមរមចជារក្សរមសមូ ភាពដដលមាន
មៅរក្សម ៣(បី) រូប ចំមពាះបទឧរកិ្សដឌ...”។  

43  សូមមមើលមារតា ៣៤៨ ចំមពាះក្សរណីមរឿងក្សថីរព មទណឍ ជាបទមលមើសមជឈមឹ ដតសមាសភាពមៅរក្សមមានបីរូបវញិ 
គឺមានលក្សេណៈផធុយពីក្សរណីមនះមោយម តុថា ចាបអ់្នុញ្ដ តឲ្យមៅរក្សមបនថមានសមតទកិ្សចចមដើមផជីរមះដដដល។  

44   ភាគីនាមពលមនះសំមៅមលើ អ្យយការ ភាគីមាច ស់បណថឹ ងឧទនរណ៍ និងចុងបណថឹ ងឧទនរណ៍។ 



 
 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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មនិរសបចាបន់នតុលាការសាលាដបំូង ម ើយសាលដកីាសាលាឧទនរណ៍មនិពនិិតយ មលើចំណុច
មនះ មតើភាគីអាចមលើក្សយក្សចំណុចមនះជាមូលម តុននបណថឹ ងសាទុក្សេ មដើមផឲី្យតុលាការក្សំពូល
រចនមចលសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍បានដដរមទ។ តាមទសសនៈរបស់អ្បក្សនិពនន រក្សមនីតិវធិី
រព មទណឍ ក្សមពុជាមនិបានក្សណំតជ់ាក្សល់ាក្សព់ីការមថាល ះសិទនិបថឹងតវ៉ា មោយសារការមនិបានអ្ះអាង
ដបបមនះនាមពលសវនាការមៅតុលាការជានម់រកាមមនាះមទ។ ដូមចបះភាគីមៅដតអាចមលើក្សម ើង
មៅក្សបុងប    សាទុក្សេបាន ម ើយតុលាការក្សំពូលអាចសមរមចមសចក្សថីឈរមលើមូលោឌ នមនះ។ 
មា៉ងវញិមទៀត មោយសារក្សបុងមរឿងក្សថីរព មទណឍ  តុលាការរព មទណឍ ជាតុលាការសក្សមម ដូមចបះ 
មោះបីជាភាគមីនិមលើក្សពចីំណុចមនះមៅក្សបុងបណថឹ ងសាទុក្សេ ក្សតុ៏លាការក្សពូំលអាចមលើក្សម ើងពី
សមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ មោយឆនាធ នុសិទនបិានដដរ។ 

ក្សរណីទីបី គឺសមាសភាពននតុលាការមនិរសបចាបដ់ដលហាមឃាតវ់សិមតិភាពននមុខ
ងារមចទរបកាន ់ មសុើបសួរ និងជំនុជំរមះននមៅរក្សម។45 ការហាមឃាតដ់បបមនះគឺមានមោល
បំណងឲ្យមរឿងក្សថីរតូវទទួលបានការកាតម់សចក្សថី (ឬមសុើបសួរ) មោយបុគគលដដលមនិពាក្សព់ន័ននឹង
នីតិវធិពីីមនុ មដើមផធីានាអ្នាគតិ (ភាពមនិលមមាៀង)ជាអាទិ៍។ល។ មា៉ងមទៀត ដូចដដលមគនិោយ 
មរបៀបមធៀបជាទូមៅមោយរបដូចមៅនឹងក្សឡីាបាល់ោត ់ ដដលមនុសសមាប ក្សម់និអាចជាក្សីឡាក្សរ
ផង នងិជាអាជាញ ក្សណាថ លផងបានមនាះមទ។ ក្សរណីដបបមនះ អាចមក្សើតមានម ើងមោយសារមៅរក្សម 
ឬរពះរាជអាជាញ  អាចនឹងរតូវបានតមមលើងតំដណង ដតងតាងំ ឬផ្ទល ស់បថូរមៅវញិមៅមក្សក្សបុងចំមណាម
មុខងារោងំមនះ។ ឧោ រណ៍ រពះរាជអាជាញ ដដលមធវើបណថឹ ងអាជាញ  (មចទរបកាន)់ មៅសាលា
ដំបូងមខតេ-រក្សរង អាចរតូវបានដតងតាងំជាមៅរក្សម ជាអ្នុរបធាន ឬជារបធានសាលាឧទនរណ៍ 
ម ើយជំនុជំរមះមលើមរឿងក្សថីដដដល ដដលខលួនធាល បម់ធវើបណថឹ ងអាជាញ ។ ចណុំចមនះ អាចមានបញ្ា

                                                 
45សូមមមើលមារតា ៥៤ “មៅរក្សមមសុើបសួរមនិអាចចូលរមួក្សបុងការជំនំុជរមះមរឿងរព មទណឍ  ដដលខលួនបានចតក់ារក្សបុង
ឋានៈជាមៅរក្សមមសុើបសួរបានមទ មបើពំុដូមចបះមទ ការជំនំុជរមះរតូវចតទុ់ក្សជាមមាឃៈ”។ សូមមមើលផងដដរមារតា 
២៨៨  “រវាងមុខងារជាមៅរក្សម និងមុខងារជារពះរាជអាជាញ  ឬជារពះរាជអាជាញ រង គឺមានវសិមតិភាពនឹងោប ោ៉ង
ោចខ់ាត។ មៅរក្សមណាដដលបានបំមពញមុខងារក្សបុងឋានៈជារពះរាជអាជាញ  ជារពះរាជអាជាញ រង ឬជាមៅរក្សមមសុើប
សួរមលើមរឿងណាមយួ មនិអាចចូលរមួក្សបុងការជំនំុជរមះមរឿងមនាះបានមទ មបើពំុដូមចប ះមទ សាលរក្សមនឹងរតូវទុក្សជា
មមាឃៈ” និង មារតា ៣៧៤ “មៅរក្សមណាមាប ក្សដ់ដលបានបំមពញកិ្សចចមចទរបកាន ់ ឬមសុើបសួរ ឬដដលបានចូលរមួ
ជំនំុជរមះសាលាដំបូងរចួម ើយមនាះ មនិអាចនឹងចូលរមួជំនំុជរមះមៅសាលាឧទនរណ៍ក្សបុងឋានៈជារបធាន ឬមៅរក្សម
ចំមពាះមរឿងដដដលមនាះបានម ើយ”។ សូមមមើលផងដដររដឌធមមនុចដ      ១២៩ថមី និងមារតា១៣១ថមី ដដលសំមៅ
ការដបងដច ោចពី់ោប ពីមុខងារមធវើបណថឹ ងអាជាញ  (សរមាបក់ារមចទរបកាន ់ សូមមមើលមារតា ៤ ននរក្សមនីតិវធីិរព ម
ទណឍ ) និងមុខងារជំនំុជរមះក្សថី ។ 



 

 

 

មូលម តុននបណថឹ ងសាទុក្សេ ក្សបុងនីតិវធិីរព មទណឍ ក្សមពុជា(ភាគ ១) 
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មចទដដលមមធាវអីាចមមើលរលំង ឬមនិបានបថឹងសាទុក្សេមលើចំណុចមនះ46 មៅមពលដដលមមធាវ ី
ទទួលការពារក្សថីមៅតុលាការក្សំពូល ពុំបានថតចមលងឲ្យបានសពវរគបនូ់វសំណំុមរឿង ជាពិមសស
តាមបទពិមសាធនជ៍ាក្សដ់សថង ដដលរក្សឡាបចជ ីមយួចំនួនពុំ  ថតចមលងសំណំុមរឿងោងំមូល    
មោយរោនដ់តបញ្ជ ក្សថ់ា យក្សដតដផបក្សសំខាន់ៗ ននសំណំុមរឿងដដលរគបរ់ោនស់រមាបក់ារពារក្សថីបាន
ម ើយ (រក្សឡាបចជ ីពុំដមនជាមមធាវ ី មនិយល់ពីតួនាទីមមធាវ ី យុទនសាស្រសថ និងរទឹសថីននមរឿងក្សថី
របស់មមធាវ ីម ើយក្សម៏និដមនជាតួនាទីរបស់រក្សឡាបចជ ីក្សបុងការមធវើដូមចបះដដរ47)។ 

ដូមចបះជាសរបុមក្ស សមាសភាពមនិរសបចាបន់នតុលាការ មានជាអាទិ៍ដូចជា សាលា-
ឧទនរណ៍មានសមាសភាពមៅរក្សមដដដល ក្សបុងក្សរណីមរឿងក្សថីដដលបងវិលពតុីលាការក្សំពូលមដើមផី
ជំនុំជរមះសារជាថមជីាមលើក្សទីពីរ ការមនិមានសមាសភាពបរីបូននមៅរក្សមមៅសាលាដំបូងជំនុ-ំ
ជរមះមសចក្សថកី្សបុងមរឿងក្សថីបទឧរក្សិដឌ និងសមាសភាពននតុលាការដដលមានវសិមតិភាពននមុខងារ
មចទរបកាន ់ មសុើបសួរ និងជំនុំជរមះ គឺជាមូលម តុដដលមមធាវអីាចបថឹងសាទុក្សេ មៅតុលាការ
ក្សំពូល មដើមផរីចនមចលសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍។ 

                                                      (មៅមានតមៅមលខមរកាយ) 

                                                 
46ដូចបានអ្ះអាងខាងមលើ តុលាការរព មទណឍ ជាតុលាការសក្សមម ដូមចបះតុលាការអាចមលើក្សពីចំណុចមនះមោយ 
 ឆនាធ នុសិទនិបានដដរ។ ោ៉ងណាក្សម៏ោយ មនះជាតនួាទីចមផងរបស់មមធាវកី្សបុងការជយួ ដល់តុលាការមដើមផកីារពារ
របមោជនរ៍បស់កូ្សនក្សថី និងរបមោជនយុ៍តថិធម ៌ដដលរតូវមធវើការឲ្យបានអ្ស់ពីចិតថពីមថលើមពីសមតទភាព (due diligent) 
មនិរតូវពឹងមលើតុលាការមោយម តុថា តុលាការអាចមរបើឆនាធ នុសិទនិដបបមនះបានមទ។ 

47ជាពិមសសមមធាវថីមីដដលទទួលការពារក្សថីបនថមៅដំណាក្ស់កាលតុលាការកំ្សពូល។ សូមមមើលផងដដរមារតា ១២៩  
មុខងាររបស់រក្សឡាបចជ ី ជាអាទិ៍។ ល។ មានការមលើក្សម ើងជាញយដង អំ្ពីបញ្ា មនះ ោងំមៅក្សបុងក្សមមវធីិសិកាេ -
សាលាមមធាវ ីឬមហាសនបិបាតរបចឆំ្ប រំបស់គណៈមមធាវផីងដដរ។ ោ៉ងណាក្សម៏ោយមគអាចយល់ថា មនះអាចជា
កំ្ស ុសរបស់មមធាវផីងដដរ មបើសិនជាខលួនមនិពាោមតវ៉ាឲ្យអ្ស់ពីចិតថពីមថលើមពីសមតទភាព(due diligent) មៅ
រក្សឡាបចជ ីកានសំ់ណំុមរឿង ឬ មៅរក្សមទទលួបនធុក្ស ឬអ្ងគភាពដដលរគបរ់គងរក្សឡាបចជ ី ជាអាទិ៍។ ល។ 




