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ទ្ាកក់កន់ងឹ្ការន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើម （ជាភាសាខ្េែរ カンボジア語版） 

「ទ្ាកក់ក」់នងឹ្「ការន្វើនោយដ៉ូចភាពនដើម」 

ចាបត់ំង្ពីជ្លួបនទបរ់ហ៉ូត្ដល់នរើនចញវិញទ្ត្វូានលកខេណ្ឌ នងឹ្ការបំនពញខ្បបបរនសេង្ៗ។ 

នសៀវនៅខ្ណ្នំននេះនលើកន ើង្ជាពិនសសសដពី「ីទ្ាកក់ក」់នងឹ្「ការន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើម」 

・ការរ៉ូទាត្់ទ្ាកក់ក់នងឹ្ការន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើម 

・ដំនណ្ើរការរបសទ់្ាកក់ក់នងឹ្ការន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើម 

・ការពនយល់អពំីវិ្ីនទ្បើទ្ាសប់នទប ់នពលច៉ូលមករស់នៅនងឹ្នពលនរើនចញ 

សតីពអីង្គការNPO មជ្ឈមណ្ឌ លទ្រទ្រង្ល់នំៅដា្ឋនសទ្ាបជ់្នបរនរសនេត្តកាណាហ្គគ វ៉ា  

  មជ្ឈមណ្ឌ លទ្រទ្រង្ល់ំនៅដា្ឋនសទ្ាបជ់្នបរនរសនេត្តកាណាហ្គគ វ៉ា គឺជាមជ្ឈមណ្ឌ លសទ្ាប់ជ្យួកនុង្ការ 

ខ្សវង្រកបនទបជ់្លួដលជ់្នបរនរសខ្ដលានភាសាកំនណ្ើត្នទ្ៅពភីាសាជ្ប  ន។ 

 ុ 

 

 

 

ន្វើន ើង្នៅឆ្ន 2ំ020ខ្េក មភេះ 

អង្គការNPOមជ្ឈមណ្ឌ លទ្រទ្រង្ល់ំនៅដា្ឋនសទ្ាបជ់្នបរនរសនេត្តកាណាហ្គគ វ៉ា ានររលួការទ្បគល់កិចចពីនេត្តកាណាហ្គគ វ៉ា នហើយានប

នង្កើត្នសៀវនៅខ្ណ្ននំនេះ។ 

ការយិាលយ័នេត្តកាណាហ្គគ វ៉ា ខ្សនកវបប្ម៍នរសចរណ្អ៍នតរជាត្(ិយ ៉ូក៉ូហ្គា ស ុ ីណាកាេ ឹនីហ នអ៉ូរដ អ៉ូរ1ិ) 

TEL 045-210-1111 នលេបនតរផ្ជា បរ់៉ូរសពទ3័748    FAX 045-212-2753 

យ ៉ូក៉ូហ្គា សាត ជ្ោីមឹា នអ 

JR・នដើរ5នរីពីចណំ្ត្ខ្េេរថន្លើង្នទ្កាមដសីាា នយីខាន់ណណ្，នដើរ5នរពីីចណំ្ត្ខ្េេរថន្លើង្មណិាត្ មិណរ សាា នីយនហី នអ៉ូរដ អ៉ូរ ិ

ＪＲសាា នយី ខាន់ណណ្ 

រថន្លើង្នទ្កាមដ ី

សាា នីយ ខាន់ណណ្ 

យ ៉ូក៉ូហ្គា េឹយា េឹសយ ុ

យ ៉ូក៉ូហ្គា សាត ជ្ោីម ឹ

សាា នីយនីហ នអ៉ូរដ អ៉ូរិ ខ្េេរថន្លើង្មណិាត្ មិណរ 

យ ៉ូក៉ូហ្គា YMCA 

＜敷金と原状回復＞
しききん　　げんじょうかいふく
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１ ស៉ូមយលដ់ងឹ្អពំខី្បបបររបស「់ការជ្លួបនទប់នងឹ្ការនរើនចញ」 

 

Ａ ច េះកិចចក ង្ទ្តនដើមបីជ្លួបនទប ់

 

Ｂ ដមកលទ់្ាកក់ក់នៅទ្កុមហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ 

  នោកអនកទ្ត្ូវន្វើកិចចការទាងំ្ននេះជាមយួទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ 

 

Ｃ ពិនតិ្យនមើលបនទប់ម ននងឹ្ច៉ូលនៅរស់នៅ 

（ទ្ត្វូពិនិត្យនមើលបនទបជ់ាមយួទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះថានត្ើានកខ្នលង្ណាខ្ដលទ្បឡាកឬ់ខ្បកាកេ់៉ូចខាត្ឬនរ） 

 

 

Ｄ រស់នៅកនងុ្បនទប់ខ្ដលានជ្លួ 

 

Ｅសតល់ត្ណំ្ងឹ្ជាម ននៅនពលខ្ដលនរើនចញ 

（ទ្ាប់ទ្នៅក មហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះថានងឹ្ទ្ត្វូនរើនចញ） 

 

Ｆ នរើនចញពបីនទប（់យកអីវ៉ា ន់នចញពបីនទប）់ 

 

 

 

Ｇ អនកទ្ត្វូន្វើនោយបនទបា់នភាពដ៉ូចនដើម(ដ៉ូចនពលខ្ដលម ននងឹ្ច៉ូលមករស់នៅ) 

 

កិចចការខ្ដលនោកអនកទ្ត្វូន្វើជាមយួទ្កុមហ  នអចលនទ្រពយឬាច សស់ទេះ 

 

Ｈ ពិនតិ្យនមើលបនទប់នៅនពលនរើនចញ 

ទ្ត្ូវពនិិត្យនមើលបនទបជ់ាមយួទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះថានត្ើានកខ្នលង្ណាខ្ដលទ្បឡាកឬ់ខ្បកាក់េ៉ូចខាត្ឬនរ 

 

Ｉ ទ្កមុហ  នជ្នំញនងឹ្ជ្សួជ្ លន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើម(ដ៉ូចនពលខ្ដលម ននងឹ្ច៉ូលមករស់នៅ) 

 

Ｊ ទ្កមុហ  នជ្នំញនងឹ្រ៉ូទាត្់ទ្ាក់កនុង្ការជ្សួជ្ ល 

 

Ｋ រ៉ូទាត្ជ់ាមយួទ្ាកក់ក(់នទ្កាយពីជ្សួជ្ លនោយានភាពដ៉ូចនដើមានរចួរាល។់កនងុ្ករណ្ីនៅនសសសល់ទ្ាក់នងឹ្ទ្ត្វូានសង្ជ្៉ូន  
កិចចការខ្ដលនោកអនកទ្ត្វូន្វើ 
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２ ស៉ូមចង្ចាំពាកយសខំាន់ៗ  

(1) ទ្ាកក់ក ់  Shikikin 

នៅនពលច េះកិចចក ង្ទ្តទ្ត្វូទ្បគល់ទ្ាក់កក់នៅនោយទ្កុមហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ។នដា្យរ៉ូទាត្់ណថលសទេះចំននួប  នែ នខ្េរ កជាម ន(ចំននួខ្េ

គឺេ សគ្នន នៅតមកិចចក ង្ទ្ត) 

ទ្ាកក់កន់ងឹ្ទ្ត្វូានយកនៅរ៉ូទាត្់នៅនពលខ្ដលនរើនចញ 

កនុង្ករណ្ាីនខ្បកាក់េ៉ូចខាត្នហើយចំាចទ់្ត្វូជ្សួជ្ ល,សាា ត្កខ្នលង្ណាខ្ដលទ្បឡាក,់យកនៅបង្់ណថលសទេះខ្ដលនោកអនកមនិានបង្ជ់ានដើ

ម។ 

 

(2) ការរ៉ូទាត្ទ់្ាកក់ក់   Shikikin no seisan 

នៅនពលខ្ដលនរើនចញ 

ណថលជ្ួសជ្ លបនទប់នងឹ្ណថលសាា ត្ឬានការជ្ពំាក់ណថលជ្លួសទេះទ្ត្វូានរ៉ូទាត្ជ់ាមួយទ្ាកក់ក។់កនងុ្ករណ្ីនៅសល(់ទ្ាកក់ក)់នងឹ្ទ្ត្វូានសង្ជ្៉ូន

ខ្ត្នបើេវេះនោកអនកទ្ត្វូបង្់ទ្ាកប់ខ្នាម។ 

 

(3) ការន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើម Genjou kaifuku 

「ន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើម」ាននយថ័ាដ៉ូចនពលខ្ដលម ននងឹ្ច៉ូលមករស់នៅ។សាា ត្បនទប់នបើានទ្បឡាក ់

ជ្ួសជ្ លកខ្នលង្ណាខ្ដលរខ្ហកេ៉ូចខាត្ នរៀបចំអវី៉ា ន។់នបើនោកអនកន្វើនោយានដ៉ូចភាពនដើមទ្ាកក់ក់ក៍ទ្ត្វូានសង្មកវិញនទ្ចើនខ្ដរ។ 

 

(4) ការពិនិត្យោគ្នរ   Bukken kakunin 

នៅនពលជ្លួបនទប់ទ្ត្វូពិនិត្យជាម នថាបនទប(់ោគ្នរ)ននេះានទ្បឡាករ់ខ្ហកឬកអ៍ត្។់នៅនពលនរើអីវ៉ា ន់នចញអស់កទ៍្ត្ូវពិនតិ្យនមើលដ៉ូចគ្នន ខ្ដរ។

យកលាទ្ត្ូវពនិិត្យនមើលជាមយួគ្នន នងឹ្ទ្កុមហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ។ 

 

(5) ការនោយត្ំណ្ងឹ្ម ននពលខ្ដលនរើនចញ   Taikyo yokoku 

ស៉ូមទ្ាប់ទ្នៅក មហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះជាម ននៅនពលចាកនចញ(នរើនចញ) 

នៅកនងុ្កចិចក ង្ទ្តជ្លួសទេះានកណំ្ត្ន់ោយទ្ាបរ់យេះនពលប  នែ នខ្េជាម ន។ 

នៅនពលខ្ដលទ្ាប់នៅទ្កុមហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះន៉ូវណថៃនរើនចញស៉ូមក ំន្លចណាត្់ណថៃពិនិត្យនមើលបនទបថ់ាានេ៉ូចខាត្អវេីលេះ។ 
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３ ស៉ូមចង្ចាំចណំ្ ចសខំាន់ៗ   
អនកខ្ដលជាាច ស់សទេះនៅកនងុ្នសៀវនៅននេះាននទ្បើពាកយថាទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ 

អនកជ្លួសទេះ(អនកបង្ណ់ថលសទេះសទ្ាបល់ំនៅដា្ឋន)នៅកនងុ្នសៀវនៅននេះាននទ្បើពាកយថានោកអនក  
Ａ ច េះកិចចក ង្ទ្តនដើមបីជ្លួបនទប ់

○ កនងុ្កចិចក ង្ទ្តានច េះលកខេណ្ឌ ័កនងុ្ការជ្លួបនទប។់ 

○ ានលកខេណ្ឌ ័សខំាន់ៗ ជានទ្ចើន។ទ្ត្វូោននដើមបីនោយានយល់ចាស់។ 

 

Ｂ បង្់ទ្ាក់កក់នៅទ្កុមហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ 

 

 

Ｃ ពិនតិ្យនមើលបនទប់ម ននងឹ្ច៉ូលនៅរស់នៅ 

（ទ្ត្វូពិនិត្យនមើលជាមយួគ្នន នងឹ្ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះថានត្ើានទ្បឡាកឬ់រខ្ហកឬកអ៍ត្។់） 

 

○ រវង្「នោកអនក」នងឹ្「ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ」ទ្ត្ូវពិនិត្យថានត្ើានកខ្នលង្ណាទ្បឡាកឬ់រខ្ហកឬកអ៍ត្។់ 

○ នដើមបបីង្កក រក ំនោយានបញ្ហា នៅណថៃនទ្កាយ។នបើោចស៉ូមថត្រ៉ូបខ្ដលានច េះណថៃខ្េនហើយរការ ក។ 

 

Ｄ ការរស់នៅកនងុ្បនទប់ខ្ដលានជ្ួល 

  

○ នបើសិនជា「នោកអនក」នទ្បើទ្ាសប់នទបត់ម្មែត（ដ៉ូចជារសន់ៅជាយ៉ូឆ្ន តំម្មែតនហើយទ្ត្ូវទ្បឡាក់ឬរខ្ហក） 

「ាច ស់សទេះ」នងឹ្នចញណថលជ្សួជ្ លនដើមបីនោយដ៉ូចភាពនដើមវញិ។ 

○ ខ្ត្នបើ「នោកអនក」នទ្បើទ្ាសប់នទបម់ិន្មែតនដា្យមនិខ្ថទាំនោកអនកទ្ត្វូបង្ល់ យណថលជ្សួជ្ លនដា្យផ្ជទ ល់េលួន។  
◯នបើកនងុ្កិចចក ង្ទ្តានច េះលកខេណ្ឌ ពិនសសណាមយួគបឺ គគលខ្ដលាននៅកនងុ្លកខេណ្ឌ ននេះទ្ត្វូបង្់ណថលេ៉ូចខាត្។ស៉ូមោនកចិចក ង្ទ្តនោ

យានចាស។់ 

○ ទ្បនរសជ្ប  ននពារនពញនៅនដា្យសំនណ្ើម។ស៉ូមទ្បងុ្ទ្បយត្នធ័ាត្ រកឹនងឹ្ក ំនោយានដ េះសេតិ្។ 

○ នៅទ្បនរសជ្ប  ននបើនោកអនកនទ្បើទ្ាសប់នទបា់ននលើកន ើង្ដ៉ូចជាឧទាហរណ្៍នៅខាង្នទ្កាម「នោកអនក」ទ្ត្វូបង្់ណថលេ៉ូចខាត្។ 
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＜ករំាល（កននទល・កាត រករំាល・ករំាលទ្ពំុជានដើម）＞ 

   ・ នបើានកពំប់មាបូចណំ្ីឬន្សជ្ាេះនៅនលើកំរាលទ្ពុំន្វើនោយជាបដ់ា្មឬដ េះសេតិ្（ស៉ូមឧសាហ៍សាា ត្） 

 ・ នទ្ចេះខ្ដលាននៅខាង្នទ្កាមរ៉ូរកឹកក（ស៉ូមឧសាហស៍ាា ត្） 

   ・ សាន មរខ្ហកនៅនពលខ្ដរនរើសទេះមកនៅ（ស៉ូមទ្បយត្ន័នៅនពលខ្ដលនលើកអីវ៉ា ន）់ 

   ・ ករំាលខ្ដលខ្ទ្បពណ្៍ឬរលយួនដា្យសាររកឹឬន្លៀង្（ស៉ូមទ្បញាប់ជ្៉ូត្រកឹនចញ） 

＜ជ្ញ្ហា ងំ្、ទ្កដា្សបរិជ្ញ្ហា ងំ្、ដំប៉ូលជានដើម＞ 

   ・ ការទ្បឡាក់ខាល ញឬ់សាន មខ្សេង្នៅជ្ញ្ហា ងំ្ឬដំប៉ូលចទ្ង្កា ន 

   (នបើាននទ្បើទ្ាសខ់ាល ញ់កនងុ្ការចមានិនហើយទ្ត្វូសាា ត្នោយានសាា ត្។） 

   ・ កនងុ្ករណ្ាីនជាបស់ាន មខ្សេង្ឬកលនិារើនៅនងឹ្ជ្ញ្ហា ងំ្ 

   ・ កនងុ្ករណ្ីខ្ដល「នោកអនក」ដំខ្ដកនគ្នលឬនចាេះរនធនចច（ស៉ូមក ំនចាេះរនធនៅនងឹ្ជ្ញ្ហា ងំ្） 

   ・ កនងុ្ករណ្ីខ្ដល「នោកអនក」ាននចាេះរនធដំប៉ូលនដើមបតី្អំព៉ូលន្លើង្ 

   ・ កនងុ្ករណ្ីខ្ដល「នោកអនក」ានគ៉ូសវសនៅនលើទាវ ឬជ្ញ្ហា ងំ្ 
・  កនងុ្ករណ្ីខ្ដល「នោកអនក」

មនិានជ្៉ូត្ដណំ្ក់រកឹនៅនងឹ្ជ្ញ្ហា ំង្ឬនទ្កាមបង្ាចួ។នបើសនិជាានជាត្ិសំនណ្ើមនៅនងឹ្បង្ាចួឬជ្ញ្ហា ងំ្ស៉ូមទ្ាប់នៅទ្កុមហ  

នអចលនទ្រពយឬក៍ាច ស់សទេះ 

នពលខ្ដលាននទ្បើា ស ុនីកំនៅឬច៉ូលោង្ទ្តរំកឹស៉ូមនបើកបង្ាចួនដើមបផី្ជល ស់បដូរេយល ់  

   នបើមនិផ្ជល សប់តរូេយល់នរនងឹ្ោចន្វើនោយានជាប់ដណំ្ក់រកឹ（ស៉ូមជ្៉ូត្ដណំ្ក់រកឹ） 

・ នពលខ្ដលនោកអនកមិនានជ្៉ូត្រកឹខ្ដលហ៉ូរនចញពាី ស ុនីទ្ត្ជាក់នៅកនងុ្បនទប់ន្វើនោយព កជ្ញ្ហា ងំ្ឬានសាន មទ្បឡាកឬ់
ដ េះសេតិ្ 

（នបើសនិជាានរកឹខ្ដលហ៉ូរនចញពាី ស ុនីទ្ត្ជាក់នៅកនងុ្បនទបស់៉ូមទ្ាប់នៅទ្កុមហ  នអចលនទ្រពយឬក៍ាច សស់ទេះ 

នហើយស៉ូមជ្៉ូត្រកឹ） 

   ・ នបើសនិជាសត្វខ្ដលនោកអនកចញិ្ចមឹានន្វើនោយរខ្ហកឬជាបក់លិននៅជ្ញ្ហា ងំ្ 

（ស៉ូមសរួបញ្ហា ក់នៅ「ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬក៍ាច ស់សទេះ」

ថានត្ើោចចញិ្ចមឹសត្វានខ្ដរឬនរ។កនងុ្កិចចក ង្ទ្តានច េះអពំលីកខេណ្ឌ ណនការចិញ្ចមឹសត្វ។） 
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＜សសរ,ទាវ ,ទាវ ខ្បបជ្ប  នជានដើម＞ 

・ នៅនពលខ្ដល「នោកអនក」ានការដំខ្ដកនគ្នលឬដំនចច នៅនលើសសរ（ស៉ូមក ំនចាេះរនធនៅនលើសសរ） 

・ កខ្នលង្ខ្ដល「នោកអនក」ានគ៉ូសវសឬន្វើនោយរខ្ហក 

・ នបើសិនជាសត្វខ្ដលអនកចិញ្ចមឹានន្វើនោយរខ្ហកឬជាបក់លនិនៅនលើសសរ 

＜សាភ រេះ,នសា,សនួជានដើម＞ 

・ នបើានខាល ញឬ់ខ្សេង្ជាប់នៅកង្កា របដរូេយល់ឬចង្ក្ង្កក នហ្គគ ស（់ស៉ូមសាា ត្នោយានសាា ត្） 

・ ទ្បឡាក់ដ េះសេតិ្ឬជាប់ខ្កាលនៅោង្ង្៉ូត្រកឹ បង្គន ់កខ្នលង្ល បម េ（ស៉ូមសាា ត្នោយានសាា ត្） 

・ នៅនពលខ្ដល「នោកអនក」ន្វើនោយាត្ឬ់េ៉ូចនសាសទេះ 

・ នបើសិនជា「នោកអនក」បនណាដ យនោយដ េះនមែ នៅកនងុ្សនួ 

（ស៉ូមនាសសាា ត្នងឹ្ដកនមែ នៅកនុង្សនួ） 

 

Ｅ ការនោយត្ណំ្ងឹ្ម ននពលនរើនចញ（ទ្ាប់ទ្នៅក មហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះថានងឹ្ទ្ត្ូវនរើនចញ） 

◯ នៅនពលខ្ដល「នោកអនក」ចង្់នរើនចញពបីនទប់ស៉ូមនោយត្ណំ្ងឹ្ជាម នទ្នៅ「ក មហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ」

ថាចង្់នរើនចញនៅនពលណា 

○ នៅកនងុ្កចិចក ង្ទ្តជ្លួសទេះានច េះលកខេណ្ឌ កណំ្ត្់នោយទ្ាប「់ទ្ត្មឹរយេះនពលប  នែ នខ្េ」ម ននងឹ្នរើនចញ។ 

នៅនពលខ្ដលទ្ាប់នៅ「ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ」ន៉ូវណថៃនរើនចញស៉ូមក ំន្លចណាត្់ណថៃខ្ដលពិនតិ្យនមើលបនទបថ់ាានេ៉ូចខាត្អវីេលេះ។ 

○ នបើសិនជានោកអនកសដលត់្ំណ្ងឹ្យតឺ្នពលេ សពលីកខេណ្ឌ កនងុ្កិចចក ង្ទ្តនងឹ្ត្ទ្មវូនោយបង្់ទ្ាក។់（ស៉ូមនមតត ទ្បុង្ទ្បយត្ន）័ 

 

Ｆ ការនរើនចញពបីនទប(់នរើអីវ៉ា ន់នចញពបីនទប់ខ្ដលជ្លួ) 

○ នពលនរើនចញពបីនទប់ខ្ដលជ្លួស៉ូមរកាភាពណថលថន ូ

  ・ អីវ៉ា ន់ខ្ដល「នោកអនក」យកមកដា្ក់ស៉ូមយកនចញនោយអស់ 

  ・ ក បំនេលរ់ កសរំាមឬនទ្គឿង្សង្កា រមឹខ្ដល「នោកអនក」មនិទ្ត្ូវការ 

  ・ ស៉ូមសាា ត្បនទប់នោយានសាា ត្ 
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Ｇ ស៉ូមនោកអនកជ្សួជ្ លន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើមវញិ（ាននយថ័ាដ៉ូចនពលខ្ដលម ននឹង្ច៉ូលមករស់នៅ） 

 ○ ស៉ូមយកសរំាមឬនទ្គឿង្សង្កា រឹមរបស「់នោកអនក」នចញពបីនទប់នហើយសាា ត្បនទប់នោយានសាា ត្។ 

នបើានការេ៉ូចខាត្នៅកនុង្បនទប់ស៉ូមជ្សួជ្ ល។ 

 ○នបើសនិជា「នោកអនក」បនេល់រ កនៅអវី៉ា ន(់នទ្គឿង្សង្កា រមឹឬសរំាម)「ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ」

នឹង្ទ្ត្វូបង្ទ់្ាក់សរំាបយ់កនចាល។ 

 ○នបើសនិជា「នោកអនក」មនិានសាា ត្បនទប់នៅនពលនរើនចញ「ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ」

នឹង្ជ្លួទ្កមុហ  នជ្នំញនោយមកសាា ត្។ 

 ○នៅនពលខ្ដល「នោកអនក」មនិោចជ្សួជ្ លកនងុ្ការេ៉ូចខាត្បនទប់នដា្យផ្ជទ ល់ចាំច់ទ្ត្វូខ្ត្ជ្លួទ្កមុហ  នជ្ំនញនោយមកជ្សួជ្ ល។ 

 ○នទ្កាយពីទ្កុមហ  នសាា ត្ជ្សួជ្ លនងឹ្យកអវី៉ា ន់នចាល「ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ」នងឹ្រ៉ូទាត្ជ់ាមួយទ្ាកក់ក់ខ្ដល

「នោកអនក」ានដមកល់រ ក។កនងុ្ករណ្ីេវេះទ្ាក់នោកអនកទ្ត្វូបង្ប់ខ្នាម។ 

Ｈ ការពិនតិ្យនមើលបនទប់នៅនពលនរើនចញ 

（រវង្នោកអនកនងឹ្ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះទ្ត្វូពិនិត្យនមើលជាមយួគ្នន ថានត្ើានកខ្នលង្ណាទ្បឡាកឬ់េ៉ូចខាត្ឬកអ៍ត្។់） 

○  នៅនពលខ្ដល「នោកអនក」សាា ត្បនទប់ន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើមវិញនហើយទ្ត្វូពិនិត្យនមើលជាមយួ「ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយ」

ឬាច ស់សទេះ」ថានត្ើានកខ្នលង្ណាទ្បឡាក់ឬេ៉ូចខាត្ឬកអ៍ត្។់ 

○ នបើសិនជានោកអនកនទ្បើទ្ាសប់នទបត់ម្មែតនហើយានការទ្បឡាក់ននេះ「ាច សស់ទេះ」នងឹ្នចញណថលជ្សួជ្ ល។ 

នទ្ៅពីននេះនោកអនកទ្ត្ូវបង្់ណថលជ្សួជ្ លផ្ជទ ល់េលនួ។ 

○នបើកនងុ្កិចចក ង្ទ្តានច េះ「លកខេណ្ឌ ័ពិនសស」ប គគលនៅកនងុ្លកខេណ្ឌ ័ននេះនហើយខ្ដលទ្ត្វូបង្់ណថលេ៉ូចខាត្។（ានករណ្ីខ្ដល

「នោកអនក」ទ្ត្ូវបង្់ទ្ាក់នដា្យេលនួឯង្សង្ខ្ដរ） 

○នដើមបីនោយានដងឹ្ថាអនកណាទ្ត្វូបង្់ទ្ាកច់ំននួប  នែ នននេះ「នោកអនក」ទ្ត្វូពិនតិ្យនមើលជាមយួ

「ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ」 

○កនងុ្ករណ្ីមនិោចពិនតិ្យនមើលជាមយួគ្នន ានស៉ូម「នោកអនក」

ពិនិត្យបនទប់នដា្យេលនួឯង្នហើយកត្ទ់្តរ កតមការនមើលន ើញ។យកលាស៉ូមថត្រ៉ូបរ កនដា្យានច េះណថៃខ្េ។ 
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Ｉ ទ្កមុហ  នជ្នំញនងឹ្ជ្សួជ្ លនោយានភាពដ៉ូចនដើមវញិ(ដ៉ូចនពលខ្ដលម ននងឹ្ច៉ូលមករស់នៅ) 

○ កខ្នលង្ណាខ្ដល「នោកអនក」មនិានជ្សួជ្ លឬមនិោចជ្សួជ្ ល ទ្កមុហ  នជ្នំញនងឹ្ជ្សួជ្ លន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើមវញិ ។ 

Ｊ ការរ៉ូទាត្់ទ្ាក់កនងុ្ការជ្សួជ្ លនោយន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើម 

○ទ្ត្វូចណំាយទ្ាក់នដើមបីជ្សួជ្ លនោយានភាពដ៉ូចនដើមឬទ្ត្វូចណំាយទ្ាក់នដើមបីនចាលសាភ រេះខ្ដល「នោកអនក」ានបនេលរ់ ក។ 

○「ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ」ទ្ត្វូរ៉ូទាត្់ទ្ាក់នោយនៅទ្កុមហ  នសាា ត្សទេះ,ទ្កមុហ  នជ្សួជ្ លសទេះ,នងឹ្ទ្កមុហ  ននរើសរំាម។ 

K ការរ៉ូទាត្់ទ្ាក់កនងុ្ការជ្សួជ្ លនោយានភាពដ៉ូចនដើម  

ការរ៉ូទាត្ជ់ាមយួទ្ាកក់ក(់ទ្កមុហ  នជ្ំនញនងឹ្ជ្សួជ្ លន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើមវញិ។នហើយទ្ាក់នសសសលន់ឹង្ទ្ត្វូសង្ជ្៉ូនកនុ

ង្ករណ្ីេវេះនងឹ្ត្ទ្មវូនោយនោកអនកបង្់ទ្ាក់បខ្នាម។ 

○តម្មែតទ្ាកក់ក់នងឹ្ទ្ត្ូវានសង្វិញនៅនពលខ្ដល「នោកអនក」

នរើនចញ។ក៍ប  ខ្នតនដា្យទ្ត្វូយកនៅចណំាយនៅនលើការជ្សួជ្ លនោយានភាពដ៉ូចនដើមវញិឬចណំាយនៅនលើការយកនចាលន៉ូវសរំាមឬសាភ រេះ

ខ្ដលនោកអនកានបនេល់រ ក។ 

○នទ្កាយពីរ៉ូទាត្ន់ៅនលើការចណំាយន្វើនោយានភាពដ៉ូចនដើមរចួទ្ាក់នសសសលន់ងឹ្ទ្ត្វូានសង្ជ្៉ូននៅ「នោកអនក」វញិ។ 

○ករណ្ីេវេះទ្ាក់ចណំាយនៅនលើការជ្សួជ្ លនោយានភាពដ៉ូចនដើមនងឹ្ត្ទ្មវូនោយ「នោកអនក」បង្ប់ខ្នាមនៅកាន់

「ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ」 

ស៉ូមចចារគ្នន នបើានការមនិស េចតិ្តកនង្ទ្បការណាមយួ 

・នៅនពលខ្ដល「នោកអនក」នរើនចញរចួរាល់នហើយទ្កមុហ  នសាា ត្សទេះ,ទ្កមុហ  នជ្សួជ្ លសទេះនងឹ្រ៉ូទាត្់ទ្ាក។់ 

・ស៉ូមស ំលេិិត្រាយអំពីរកឹទ្ាក់ខ្ដលទ្ត្វូចណំាយព「ីទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ」នដើមបីនោយដងឹ្ថានត្ើ 

ទ្ត្ូវចណំាយនៅនលើការទ្បឡាកឬ់ខ្បកាក់េ៉ូចខាត្អវីេលេះ 

・ទ្ត្វូពិនិត្យនមើលលិេតិ្រាយរកឹទ្ាក់នោយានចាសថ់ានត្ើេលមឹសារណន「C ការពិនតិ្យបនទប់ម ននពលច៉ូលរស់នៅ」នងឹ្ 
「H ការពិនតិ្យបនទប់នៅនពលនរើនចញ」ននេះសមទ្សបគ្នន ខ្ដរឬនរ។ 

・នបើានការមនិស េចិត្តកនងុ្លិេតិ្រាយរកឹទ្ាក់ស៉ូមរនំក់រនំង្នៅកាន「់ទ្កមុហ  នអចលនទ្រពយឬាច ស់សទេះ」

នដើមបីររលួការពនយល់នោយាននកាេះកាយ។ 

・សនិជានោកអនកនទ្បើទ្ាសប់នទបត់ម្មែត(ដ៉ូចជារស់នៅជាយ៉ូឆ្ន តំម្មែតនហើយទ្ត្វូទ្បឡាកឬ់រខ្ហក)ាច ស់សទេះនងឹ្នចញណថលជ្សួជ្ លនដើ

មបីនោយានភាពដ៉ូចនដើម។  ខ្ត្នបើនោកអនកនទ្បើទ្ាសប់នទបម់ិន្មែតឬមនិខ្ថទា「ំនោកអនក」ទ្ត្វូបង្់ល យណថលជ្ួសជ្ លនដា្យផ្ជទ លេ់លនួ។ 




