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ចុងចដម្លើយ  
ឈ ម្ ោះ ៖ Y  
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1 ឈ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋា ន មានបញ្ញត្តិឈៅកន ងចុំណ្ ច ក កថាខណ្ឌ ទី ២ មាក្ា ៧៥ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្  ប  ន្នត 
ចុំឈ ោះចុំណ្ ចឈផ្េងឈទៀត្ ដូចជា នងៃន្ខឆ្ន ុំកុំឈណ្ើ ត្ជាអាទិ៍ ជាចុំណ្ ចន្ដេព្ ុំមានបញ្ញត្តិកន ងចាប់ឈទ។ ប  ន្នត ក៏មាន
ករណី្ន្ដេព្ ុំអាចកុំណ្ត់្អុំពី្ភាគី ាមរយៈឈ ម្ ោះ និង អាសយដ្ឋា នបានផ្ងន្ដរ ដូឈចនោះ ក្ត្ូវសរឈសរចុំណ្ ចទុំង
ឈោោះកន ងកក្មិត្មួយន្ដេចុំបាច់ ឈដើមបីអាចកុំណ្ត់្អុំពី្ភាគី។   
2  មាក្ា ២៤៩ និងមាក្ា ២៥០ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្។ ការដ្ឋក់ពី្ទីកន្នលងន្ដេក្ត្ូវបញ្ជូ ន មិនន្មនជា
កាត្ព្វកិចចឈោោះឈទ។ ក្បសិនឈបើព្ ុំមានការសរឈសរអុំពី្ទីកន្នលងន្ដេក្ត្ូវបញ្ជូ នឈទ ការបញ្ជូ ននឹងក្ត្ូវឈធវើឈ ើងឈៅ
េុំឈៅឋានរបស់ឈដើមឈចទ ជាអាទិ៍។ ឈហត្ ឈនោះ កន ងករណី្ន្ដេអនកត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណ្ត្តិរបស់ឈដើមឈចទមាន
បុំណ្ងឈធវើការបញ្ចូ នឈៅកាន់ទីកន្នលងណាឈផ្េងឈក្ៅពី្េុំឈៅដ្ឋា នរបស់ឈដើមឈចទជាអាទិ៍ គឺមានភាព្ចុំបាច់កន ងការ
សរឈសរអុំពី្ទីកន្នលងន្ដេក្ត្ូវបញ្ចូ នឈៅកន ងេិខិត្ កយបណ្តឹ ងជាអាទិ៍។  
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សមូ្ដោររជូន 
ដោរព្បធានសាោ បំូងដេតតបាត់ ំបង 3 

 
រ. េលឹម្សារននសាលព្រម្ និង ការោត់ចចងបនាា ប់បនសចំ លដ ើម្ដោទ

ទាម្ទារឲ្យតុោការដចញ 4 ៖ 
(១) ន្េងេោះឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយ ។5 

 
3  ឈដើមឈចទក្តូ្វន្ត្ដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងឈៅត្ ោការន្ដេមានសមត្ថកិចច (មាក្ា ៧ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្)។    
សមត្ថកិចចសាោជក្មោះកតីក្ត្ូវកុំណ្ត់្ាមឈព្េដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ង (មាក្ា ១៧ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្)។  
បណ្តឹ ងទមទរន្េងេោះគ្នន សថិត្ឈៅឈក្កាមសមត្ថកិចចផ្តត ច់ម ខរបស់សាោដុំបូងន្ដេមានសមត្ថកិចចឈៅេុំឈៅដ្ឋា ន
របស់ភាគី (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៩៨២ ននក្កមរដាបបឈវណី្ និង កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ១០ ននក្កមនិតិ្វធីិរដាបបឈវណី្)។  
 ឈៅកន ងឈរឿងកតីឈនោះ េុំឈៅដ្ឋា នរបស់ឈដើមឈចទ ឈៅឈខត្តបាត់្ដុំបង ឈហើយេុំឈៅដ្ឋា នរបស់ច ងចឈមលើយឈៅទីក្កុង
ភុំនឈព្ញ ឈហត្ ឈនោះឈហើយ សាោដុំបូងឈខត្តបាត់្ដុំបង និង សាោដុំបូងរាជធានីភនុំឈព្ញ គឺជាសាោដុំបូងន្ដេមាន
សមត្ថកិចច។ 
 រវាងសាោដុំបូងឈខត្តបាត់្ដុំបង ឬ សាោដុំបូងរាជធានីភនុំឈព្ញ ឈដើមឈចទអាចដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងឈៅសាោ
ដុំបូងណាមួយក៏បាន ប  ន្នត ឈៅកន ងឈរឿងកតីឈនោះ េុំឈៅដ្ឋា នរបស់ឈដើមឈចទរស់ឈៅឈខត្តបាត់្ដុំបង ឈហើយបានច ោះបញ្ជ ី
អា ហ៍ពិ្ ហ៍ឈៅសាោស្សុកឈខត្តបាត់្ដុំបងជាឈដើមផ្ងន្ដរ ឈហត្ ឈនោះឈហើយ ឈដើមឈចទបានដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងឈៅ
សាោដុំបូងឈខត្តបាត់្ដុំបង។    
4  ខលឹមសារននសាេក្កមន្ដេឈដើមឈចទទមទរ គឺជាចុំណ្ ចន្ដេចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរឈៅកន ង កយបណ្តឹ ង (ចុំណ្ ច ខ 
កថាខណ្ឌ ទី ២ មាក្ា ៧៥  ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្)។ មយ ងឈទៀត្ ក្បសិនឈបើត្ ោការឈចញសាេក្កម ឬ សាេ
ដីកាន្ដេទទួេសាា េ់បណ្តឹ ងទមទរន្េងេោះ ត្ ោការនឹងក្ត្ូវសឈក្មចឈសចកតីអុំពី្ការចត់្ន្ចងបោទ ប់បនេុំ (កុំណ្ត់្ 
អនកមានអុំណាចឈមបា ការចត់្ន្ចងទក់ទងនឹងការបីបាច់រកាកូន ឬ ការចត់្ន្ចងទក់ទងនឹងការន្បងន្ចកក្ទព្យ
សមបត្តិ) ឈដ្ឋយឆោទ ន សិទធិ ឬ ាម កយស ុំ ដូឈចនោះឈហើយ ឈដើមឈចទគបបីសរឈសរទ កជាម នអុំពី្ខលឹមសារននការ
ចត់្ន្ចងបោទ ប់បនេុំន្ដេទមទរឲ្យត្ ោការឈចញ ឈទើបជាការក្បឈសើរ (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ២២ ននចាប់សតីពី្ 
នីតិ្វធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈប គាេ)។ 
5  ភាគីននការអា ហ៍ពិ្ ហ៍ អាចដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងន្េងេោះគ្នន  (ាមេកខណ្ៈក្តឹ្មក្ត្ូវ គឺ កយស ុំន្េងេោះ) ឈៅ
ត្ ោការបាន កន ង “ករណី្ន្ដេភាគីសងខាងបានក្ព្មឈក្ព្ៀងអុំពី្ការន្េងេោះគ្នន ” (មាក្ា ៩៧៩ ននក្កម 
រដាបបឈវណី្)។ កន ងករណី្ឈនោះ ត្ ោការក្ត្ូវសឈក្មចឈសចកតី (ដីកាសឈក្មច) ឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមចាប់សតីពី្នីតិ្វធីិននឈរឿង 
កតីរដាបបឈវណី្ន្ដេមិនន្មនជាបណ្តឹ ង  (មាក្ា ៣ ននចាប់សតីពី្នីតិ្វធីិននឈរឿងកតីរដាបបឈវណី្ន្ដេមិនន្មនជាបណ្តឹ ង 
ារាងឧបសមព័នធចុំណ្ ច ៥ ន្ផ្នកទី ៤ )។ “ករណី្ន្ដេភាគីសងខាងបានក្ព្មឈក្ព្ៀងអុំពី្ការន្េងេោះគ្នន ” គឺសុំឈៅឈៅ
ឈេើករណី្ន្ដេភាគីសងខាងមានកូនន្ដេជាអនីតិ្ជន ឈហើយភាគីសងខាងបានក្ព្មឈក្ព្ៀងគ្នន ចុំឈ ោះការសឈក្មចអុំពី្ 
① ការន្េងេោះ  និង ② អនកមានអុំណាចឈមបា។ មូេឈហត្  គឺឈដ្ឋយសារន្ត្ឈៅឈព្េន្ដេឪព្ កមាត យន្េងេោះគ្នន  
ក្ត្ូវន្ត្កុំណ្ត់្ឪព្ ក ឬ មាត យណាមាខ ង ជាអនកមានអុំណាចឈមបា ាមការពិ្ភាការបស់ឪព្ កមាត យ (កថាខណ្ឌ ទី ១ 
មាក្ា ១០៣៧ ននក្កមរដាបបឈវណី្)។ ការន្េងេោះគ្នន ទុំងមិនបានកុំណ្ត់្អុំពី្អនកមានអុំណាចឈមបា មិនក្ត្ូវបាន
ទទួេសាា េ់ាមក្កមរដាបបឈវណី្ឈទ។ ដូឈចនោះឈហើយ កន ងករណី្ន្ដេត្ ោការឈចញដីកាសឈក្មចទទួេសាា េ់នូវការ
ន្េងេោះឈដ្ឋយន្ផ្ែកាម កយស ុំរបស់ភាគីននអា ហ៍ពិ្ ហ៍ ឈៅកន ងឈសចកតីសឈក្មចបញ្ច ប់ននដីកាសឈក្មច មិន
ន្មនក្តឹ្មន្ត្ឲ្យ ① ភាគីន្េងេោះគ្នន ឈទ  គឺចុំបាច់ក្ត្ូវន្ត្ ②កុំណ្ត់្អុំពី្អនកមានអុំណាចឈមបាផ្ងន្ដរ។ ឈៅកន ង
ារាងឧបសមព័នធននចាប់សតីពី្នីតិ្វធីិននឈរឿងកតីរដាបបឈវណី្ន្ដេមិនន្មនជាបណ្តឹ ង មិនបានសរឈសរអុំពី្ “ដីកា
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(២) កុំណ្ត់្ថា ឈដើមឈចទជាអនកមានអុំណាចឈមបាឈេើកូនក្បុសរវាងឈដើមឈចទ និង 
ច ងចឈមលើយន្ដេមានឈ ម្ ោះ ស ក ស ជាតិ្ (ឈកើត្ឈៅនងៃទី ១១ ន្ខ សីហា ឆ្ន ុំ 
២០១៦) ។6 

(៣) កុំណ្ត់្ថា ឈដើមឈចទជាអនកមានអុំណាចឈមបាឈេើកូនស្សីរវាងឈដើមឈចទ និង  
ច ងចឈមលើយន្ដេមានឈ ម្ ោះ ស ក ស ជាា  (ឈកើត្ឈៅនងៃទី ២២ ន្ខ កកាដ្ឋ ឆ្ន ុំ 
២០១៨) ។ 7 

(៤)  បង្កា ប់ឲ្យច ងចឈមលើយបង់ក្បាក់ចុំនួន ១៥០ ដ ោល រអាឈមរកិកន ង ១ ន្ខ ឲ្យឈៅឈដើមឈចទ
គិត្ក្តឹ្មនងៃច ងឈក្កាយជាឈរៀងរាេ់ន្ខ កន ងអុំ  ងឈព្េគិត្ចប់ពី្នងៃន្ដេសាេក្កម

 

សឈក្មចអុំពី្អនកមានអុំណាចឈមបាឈដ្ឋយឈយាងាមបញ្ញត្តិននកថាខណ្ឌ ទី ៣ មាក្ា ១០៣៧” គឺឈដ្ឋយសារន្ត្មាន
ការព្យករថា ឈៅឈព្េន្ដេឈធវើការសឈក្មចឈសចកតីអុំពី្ “  កយស ុំន្េងេោះឈដ្ឋយការក្ព្មឈក្ព្ៀងឈដ្ឋយឈយាងាម  
បញ្ញត្តិននមាក្ា ៩៧៩ (ការន្េងេោះឈដ្ឋយការក្ព្មឈក្ព្ៀង) (ារាងឧបសមព័នធ ន្ផ្នកទី ៤ ចុំណ្ ចទី ៥”  គឺចុំបាច់ក្ត្ូវ
ន្ត្សឈក្មចអុំពី្អនកមានអុំណាចឈមបាផ្ងន្ដរ (មិនអាចដ្ឋក់ កយស ុំអុំពី្ការសឈក្មចអុំណាចឈមបាឈដ្ឋយឯករាជយដ្ឋច់
ន្ត្ឯងបានឈទ។ ចុំបាច់ក្ត្ូវឲ្យត្ ោការសឈក្មចជាមួយគ្នន ឈៅកន ង កយស ុំន្េងេោះ។)។   
 ប  ន្នត កន ងករណី្ន្ដេភាគីមាខ ងននអា ហ៍ពិ្ ហ៍មិនក្ព្មឈក្ព្ៀងន្េងេោះគ្នន  ឬ ភាគីសងខាងបានក្ព្មឈក្ព្ៀង
ន្េងេោះគ្នន  ប  ន្នត មិនបានក្ព្មឈក្ព្ៀងគ្នន សឈក្មចអុំពី្អនកមានអុំណាចឈមបាឈទ នឹងក្ត្ូវដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងទមទរ
ន្េងេោះគ្នន  (មាក្ា ៩៧៨ និង មាក្ា ៩៨២ ននក្កមរដាបបឈវណី្)។ កន ងករណី្ទុំងឈនោះ ត្ ោការនឹងក្ត្ូវឈធវើការ
សឈក្មចឈសចកតី(សាេក្កម) ឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមចាប់សតីពី្នីតិ្វធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈប គាេ  (មាក្ា ១៣ននចាប់
សតពីី្នីតិ្វធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈប គាេ) ន្ដេជានីតិ្វធីិមួយខ សគ្នន ខាល ុំងឈៅនឹងនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្ធមមា។ កន ង
ករណី្ន្ដេត្ ោការបានឈចញសាេក្កម ឈដ្ឋយឈក្បើក្បាស់នូវបញ្ញត្តិននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្ន្ដេមិនអាចយក 
មកអន វត្តបានឈៅកន ងនីវធីិឋានៈប គាេ សាេក្កមឈោោះនឹងកាល យឈៅជាសាេក្កមន្ដេខ សចាប់ ដូឈចនោះឈហើយ ក្ត្ូវ
មានការក្បុងក្បយ័ត្ន ជាពិ្ឈសសគឺ ឈៅក្កម។  
6  ក្បសិនឈបើត្ ោការឈចញសាេក្កមទទួេសាា េ់បណ្តឹ ងទមទរន្េងេោះ ត្ ោការក្ត្ូវឈធវើការសឈក្មចឈសចកតីអុំពី្
ការកុំណ្ត់្អនកមានអុំណាចឈមបា “ឈដ្ឋយឆោទ ន សិទធិ” (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ២២ ននចាប់សតីនីតិ្វធីិបណ្តឹ ងទក់ទង
នឹងឋានៈប គាេ)។  កយថា “ឈដ្ឋយឆោទ ន សិទធិ” គឺមានន័យថា ត្ ោការចុំបាច់ក្ត្ូវន្ត្សឈក្មចឈសចកតីឈបើឈទោះបីជា
គ្នម ន កយស ុំរបស់ភាគីក៏ឈដ្ឋយ។ ក្បសិនឈបើឈៅកន ង កយបណ្តឹ ងឈដើមឈចទមិនបានសរឈសរអុំពី្ការកុំណ្ត់្អនក
មានអុំណាចឈមបាឈៅកន ងខលឹមសារននសាេក្កមន្ដេឈដើមឈចទទមទរឲ្យត្ ោការឈចញក៏ឈដ្ឋយ ក៏ត្ ោការក្ត្ូវ
កុំណ្ត់្អនកមានអុំណាចឈមបាឲ្យឈៅឈដើមឈចទ ឬ ច ងចឈមលើយណាមាខ ងន្ដរ កន ងករណី្ន្ដេទទួេសាា េ់បណ្តឹ ង
ទមទរន្េងេោះ។ ប  ន្នត ការកុំណ្ត់្អុំណាចឈមបានឈនោះ ក៏ត្ ោការនឹងយកមកឈយាងឈៅឈព្េន្ដេសឈក្មចថា 
ឈត្ើកុំណ្ត់្អុំណាចឈមបាឲ្យឈៅឈដើមឈចទ ឬ ច ងចឈមលើយណាមាខ ងផ្ងន្ដរ? (ឈត្ើឈដើមឈចទមាន ឬ គ្នម នឆនទៈបីបាច់រកា
រូបកាយកូនន្ដរឈទ?) ដូឈចនោះឈហើយ ឈបើសិនជាឈដើមឈចទមានឆនទៈ ត្ ោការក៏អាចសរឈសរអុំពី្ឆនទៈឈោោះបានផ្ងន្ដរ។ 
7  ខលឹមសារដូចគ្នន នឹង Footnote 6។  
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ឈនោះចូេជាសាថ ព្ររហូត្ដេ់ឈ ម្ ោះ ស ក ស ជាតិ្ ន្ដេបានកត់្ក្ាឈៅកន ង
ចុំណ្ ច (២) ខាងឈេើឈនោះកាល យជានីតិ្ជន។ 8 

(៥) បង្កា ប់ឲ្យច ងចឈមលើយបង់ក្បាក់ចុំនួន ១៥០ ដ ោល រអាឈមរកិកន ង ១ ន្ខ ឲ្យឈៅឈដើម
ឈចទគិត្ក្តឹ្មនងៃច ងឈក្កាយជាឈរៀងរាេ់ន្ខ កន ងអុំ  ងឈព្េគិត្ចប់ពី្នងៃន្ដេ
សាេក្កមឈនោះចូេជាសាថ ព្ររហូត្ដេ់ឈ ម្ ោះ ស ក ស ជាា ន្ដេបានកត់្ក្ា
ឈៅកន ងចុំណ្ ច (៣) ខាងឈេើឈនោះកាល យជានីតិ្ជន។9 

(៦) បង្កា ប់ឲ្យច ងចឈមលើយបង់ក្បាក់ចុំនួន ១០០ ដ ោល រអាឈមរកិកន ង ១ន្ខ ឲ្យឈៅឈដើមឈចទ
គិត្ក្តឹ្មនងៃច ងឈក្កាយជាឈរៀងរាេ់ន្ខ កន ងអុំ  ងឈព្េគិត្ចប់ពី្នងៃន្ដេសាេក្កម
ឈនោះចូេជាសាថ ព្ររហូត្ដេ់ឈដើមឈចទឈរៀបអា ហ៍ពិ្ ហ៍ងមី។ 10 

 
8  ឪព្ ក ឬ មាត យន្ដេព្ ុំមានអុំណាចឈមបា ឈក្កាយឈព្េន្េងេោះគ្នន  មានសិទធិចូេជួប និង ក្បាស្ស័យទក់ទង
ជាមួយកូន និង មានករណី្យកិចចទទួេបនទ កឈេើឈសាហ  យន្ដេចុំបាច់ឈដើមបីក្គប់ក្គងន្ងរកាកូន (កថាខណ្ឌ ទី ១ 
មាក្ា ១០៤០ ននក្កមរដាបបឈវណី្)។ 
 ឈបើត្ ោការឈចញសាេក្កមន្ដេទទួេសាា េ់បណ្តឹ ងទមទរន្េងេោះ ឈហើយឈបើមាន កយស ុំពី្ភាគី ក្ត្ូវឈធវើការ
សឈក្មចឈសចកតីអុំពី្ការចត់្ន្ចងទក់ទងនឹងការបីបាច់រកាកូន (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ២២ ននចាប់សតីពី្នីតិ្វធីិ 
បណ្តឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈប គាេ)។ កន ងករណី្ឈនោះ ឈៅកន ងសាេក្កម ត្ ោការអាចបង្កា ប់ឲ្យភាគីក្បគេ់កូន ឬ បង់
ក្បាក់ ឬ ផ្តេ់ាវកាេិកឈផ្េងឈទៀត្ (កថាខណ្ឌ ទី ២ មាក្ា ២២)។  
 ឈដើមឈចទ បានដ្ឋក់ កយស ុំទមទរឈៅច ងចឈមលើយន្ដេមិនបានកាល យជាអនកមានអុំណាចឈមបាឈេើកូនាមរយៈ
ការន្េងេោះឲ្យបង់ក្បាក់ន្ដេជាការទទួេបនទ កឈៅឈេើឈសាហ  យចុំបាច់ឈដើមបីក្គប់ក្គងន្ងរកាកូន។ កន ងករណី្ឈនោះ
ត្ ោការក្ត្ូវន្ត្សឈក្មចឈៅឈេើ កយស ុំឈនោះ។  
9  ខលឹមសារដូចគ្នន នឹង Footnote 8។ 
10  កន ងករណី្ន្េងេោះគ្នន  ភាគីន្ដេគ្នម នកុំហ ស ឈហើយខវោះខាត្ អាចឈសនើស ុំអាហារកិចចពី្ភាគីមាខ ងឈទៀត្បាន។ ភាគី
ខាងឈក្កាយឈនោះ ក្ត្ូវន្ត្ជួយឧបត្ថមភឈៅាមេទធភាព្របស់ខលួន។ កុំរតិ្អាហារកិចចក្ត្ូវសុំឈរចឈៅាមការយេ់ក្ព្ម
របស់គូភាគីទុំងសងខាង។ កន ងករណី្ន្ដេគូភាគីទុំងសងខាងមិនឯកភាព្គ្នន  ត្ ោការក្បជាជនក្ត្ូវសុំឈរចឈសចកតី។ 
ឈបើជនន្ដេទទួេអាហារកិចច ឈរៀបអា ហ៍ពិ្ ហ៍ងមីឈទៀត្ ជនឈោោះឈប់មានសិទធិទទួេអាហារកិចចឈទៀត្ឈហើយ 
( មាក្ា ៧៦ ននចាប់សតីពី្អា ហ៍ពិ្ ហ៍និងក្គួសារ)។  
 ឈដើមឈចទ បានទមទរឈៅច ងចឈមលើយឲ្យបង់អាហារកិចចឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមមាក្ា ៧៦ ននចាប់សតីពី្អា ហ៍ពិ្ ហ៍
និងក្គួសារ។  
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(៧) ន្បងន្ចកក្ទព្យសមបត្តិនីមួយៗ ន្ដេបានកត់្ក្ាឈៅកន ង “បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរមួ” 
11ននឧបសមព័នធ ដូចខាងឈក្កាមឈនោះ ៖ 12 

ក. ដីចុំណ្ ច ១. ន្ដេកត់្ក្ាឈៅកន ង “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរមួ ” ននឧបសមព័នធ (ត្ឈៅ
ឈៅថា “ដីＬ１” ) ជាកមមសិទធិរបស់កូនក្បសុរវាងឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយន្ដេ
មានឈ ម្ ោះ ស ក ស ជាតិ្។ 13 （※ ការទមទរឈនោះ មិនក្តឹ្មក្ត្វូឈទ។ ឈដ្ឋយសារ
ន្ត្ឈៅកន ង “េិខិត្ កយស ុំន្កត្ក្មវូល ើ កយបណ្តឹ ង” ក្ត្វូបានន្កត្ក្មវូ ឈហត្ ឈនោះ 
ចុំឈ ោះការទមទរន្ដេក្តឹ្មក្ត្វូ សូមពិ្និត្យឈមើេឯកសារននេិខិត្ឈោោះ។） 

ខ. ដីចុំណ្ ច ២. ន្ដេកត់្ក្ាឈៅកន ង “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរមួ ” ននឧបសមព័នធ (ត្ឈៅ
ឈៅថា “ ដី L２ ”  ) ជាកមមសិទធិអវភិាគរវាងឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយកន ងចុំន្ណ្ក
មាន ក់ៗចុំនួន ១ ភាគ ២ ។ 

 
11  ឧបសមព័នធ ជាឯកសារមួយន្ដេបានបឈងាើត្ឈដើមបីដ្ឋក់បញ្ចូ េព័្ត៌្មានឈោោះ ឈហើយជាន្ផ្នកន្ត្មួយននឯកសារឈដើម។ 
ឧបសមព័នធ គឺក្គ្នន់ន្ត្ជាការសរឈសរឈដើមបីឈធវើការសរ បនូវខលឹមសារមួយន្ផ្នកដ្ឋក់ឈៅកន ងទុំព័្រច ងឈក្កាយ ឈដ្ឋយន្ផ្ែក
ឈេើការពិ្ចរណាអុំពី្ភាព្ង្កយស្សួេននការអានខលឹមសារទុំងស្សុងននឯកសារឈដើម។ ដូឈចនោះឈហើយ ក្បសិនឈបើ  
 “ខលឹមសារននសាេក្កមន្ដេឈដើមឈចទទមទរឲ្យត្ ោការឈចញ” ក្ត្ូវបានដកស្សង់ខលឹមសារឈៅដ្ឋក់ឈៅកន ងឧបសមព័នធ   
ឈោោះមានន័យថា   ឈគក្គ្នន់ន្ត្បានយកខលឹមសារមួយន្ផ្នកន្ដេមានភាព្ចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរឈៅកន ង  “ខលឹមសារនន
សាេក្កមន្ដេឈដើមឈចទទមទរឲ្យត្ ោការឈចញ” មកសរឈសរសរ បដ្ឋក់ឈៅកន ងទុំព័្រច ងឈក្កាយន្ត្ប  ឈណាណ ោះ 
ឈហើយ “ខលឹមសារននសាេក្កមន្ដេឈដើមឈចទទមទរឲ្យត្ ោការឈចញ”  ក៏រួមបញ្ចូ េទុំងឧបសមព័នធ ផ្ងន្ដរ។   
12  កន ងករណី្ន្ដេបតីក្បព្នធន្េងេោះគ្នន  ក្ត្ូវន្បងន្ចកក្ទព្យសមបត្តិឈដ្ឋយយ ត្តិធម៌ ន្ផ្ែកាមការពិ្ភាការបស់ភាគី
ទុំងសងខាង (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៩៨០ ននក្កមរដាបបឈវណី្)។ កន ងករណី្ន្ដេមិនអាចពិ្ភាកាគ្នន ររវាងបតីក្បព្នធ
បានឈទ ក្ត្ូវន្បងន្ចកក្ទព្យសមបត្តិឈដ្ឋយន្ផ្ែកឈៅាមចុំណ្ ចនីមួយៗ ឈៅកន ងកថាខណ្ឌ ទី ២ ននមាក្ា ៩៨០ ននក្កម
រដាបបឈវណី្។ 
 ឈបើត្ ោការឈចញសាេក្កមន្ដេទទួេសាា េ់បណ្តឹ ងទមទរន្េងេោះ ឈហើយឈបើមាន កយស ុំពី្ភាគី ក្ត្ូវឈធវើ ការ
សឈក្មចឈសចកតីអុំពី្ការចត់្ន្ចងទក់ទងនឹងការបីបាច់រកាកូន (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ២២ ននចាប់សតីពី្នីតិ្វធីិ 
បណ្តឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈប គាេ)។ កន ងករណី្ឈនោះ ឈៅកន ងសាេក្កម ត្ ោការអាចបង្កា ប់ឲ្យភាគីក្បគេ់កូន ឬ បង់
ក្បាក់ ឬ ផ្តេ់ាវកាេិកឈផ្េងឈទៀត្ (កថាខណ្ឌ ទី ២ មាក្ា ២២)។  
 ឈដើមឈចទបានដ្ឋក់ កយស ុំទមទរឲ្យន្បងន្ចកក្ទព្យសមបត្តិរួម។ កន ងករណី្ឈនោះ ត្ ោការក្ត្ូវន្ត្សឈក្មចឈសចកតី
ចុំឈ ោះ កយស ុំឈនោះផ្ងន្ដរ។  
13  លៅក្នុងការបែងបែក្ទ្រព្យសម្បត្តិ មិ្នអាែទ្ែទានក្ម្មទ្រព្យសម្បត្តិលៅឲ្យត្តិ្យជនលទ្ៅពី្ែតីទ្ែព្នធបានលរ។ 
ទ្ែធានបែ ររួ បាននូវទ្រព្យសម្បត្តិ គឺ “សហព័្រធនីមួ្យៗ” បែ មានបែងលៅក្នុងែំណុែនីមួ្យៗនន 
ក្ថាខណឌ រី២ មាទ្ា៩៨០ ននទ្ក្ម្រែឋែបលវណី។ ការណ៍បែ ឲ្យត្តិ្យជនលទ្ៅពី្សហព័្រធនីមួ្យៗររួ បាន គឺ 
ទ្ក្ម្រែឋែបលវណីមិ្នររួ ស្គា  ់ល ោះលរ។ 
 ការអោះអាងឈនោះ ក្ត្វូបានន្កត្ក្មវូឈដ្ឋយ “េិខិត្ កយស ុំន្កត្ក្មូវល ើ កយបណ្តឹ ង” ឈហត្ ឈនោះសូមពិ្និត្យឈមើេ
ទុំងឯកសារននេិខិត្ឈោោះផ្ង។ 
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  បង្កា ប់ឲ្យេក់ឈដញនងលឈេើ “ ដី L２ ” ឈហើយយកចុំនួនទឹកក្បាក់ន្ដេបាន
ដកឈសាហ  យសក្មាប់នីតិ្វធីិពី្នងលេក់ឈោោះមកន្បងន្ចកឲ្យឈៅឈដើមឈចទ និង 
ច ងចឈមលើយកន ងមាន ក់ៗ ចុំនួន ១ ភាគ ២។  

គ. ឡានចុំណ្ ច ៣. ន្ដេបានកត់្ក្ាឈៅកន ង “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរមួ ” ននឧបសមព័នធ 
(ត្ឈៅឈៅថា “ រងយនតននឈរឿងកតីឈនោះ ” ) ជាកមមសិទធិរបស់ច ងចឈមលើយ។   

  បង្កា ប់ឲ្យច ងចឈមលើយបង់ក្បាក់ចុំនួន ៥.០០០ ដ ោល រអាឈមរកិឲ្យឈៅឈដើមឈចទ។  

ឃ. ម ូតូ្ចុំណ្ ច ៤. ន្ដេបានកត់្ក្ាឈៅកន ង “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរមួ ” ននឧបសមព័នធ 
(ត្ឈៅឈៅថា “ ម ូតូ្ននឈរឿងកតីឈនោះ ” ) ជាកមមសិទធិរបស់ឈដើមឈចទ។  

ង. ក្បាក់សនេុំចុំណ្ ច ៥. ន្ដេបានកត់្ក្ាឈៅកន ង   “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរមួ ” នន
ឧបសមព័នធ (ត្ឈៅឈៅថា  “ ក្បាក់សនេុំននឈរឿងកតីឈនោះ ” ) ជាកមមសិទធិច ងចឈមលើយ។  

  បង្កា ប់ឲ្យច ងចឈមលើយបង់ក្បាក់ចុំនួន ២៥០ ដ ោល រអាឈមរកិឲ្យឈៅឈដើមឈចទ។  

ច. កាត្ព្វកិចចចុំណ្ ច ៦. ន្ដេបានកត់្ក្ាឈៅកន ង “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរមួ ” នន
ឧបសមព័នធ ជាបនទ ករបស់ច ងចឈមលើយ។ （※ ការទមទរឈនោះ មិនក្តឹ្មក្ត្វូឈទ។ 
ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈៅកន ង “េិខិត្ កយស ុំន្កត្ក្មវូល ើ កយបណ្តឹ ង” ក្ត្វូបានន្ក
ត្ក្មវូ ឈហត្ ឈនោះ ចុំឈ ោះការទមទរន្ដេក្តឹ្មក្ត្វូ សូមពិ្និត្យឈមើេឯកសារនន
េិខិត្ឈោោះ។） 

ឆ. កាត្ព្វកិចចចុំណ្ ច ៧. ន្ដេបានកត់្ក្ាឈៅកន ង “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរមួ ” នន
ឧបសមព័នធ ជាបនទ ករបស់ច ងចឈមលើយ។ （※ ការទមទរឈនោះ មិនក្តឹ្មក្ត្វូឈទ។ 
ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈៅកន ង “េិខិត្ កយស ុំន្កត្ក្មវូល ើ កយបណ្តឹ ង” ក្ត្វូបានន្ក
ត្ក្មវូ ឈហត្ ឈនោះ ចុំឈ ោះការទមទរន្ដេក្តឹ្មក្ត្វូ សូមពិ្និត្យឈមើេឯកសារនន
េិខិត្ឈោោះ។） 
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(៨) ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កតីជាបនទ ករបស់ច ងចឈមលើយ។14 
េ. អ្ងគដេតុោបំាច់ដ ើម្បបីញ្ជា រ់នូវការទាម្ទារ និង អ្ងគដេតុច លជា 
 ម្ូលដេតុននការទាម្ទារ 15 
 ខ.១. ការបឈងាើត្អា ហ៍ពិ្ ហ៍ និង ការរមួរស់ជីវភាព្ជាមួយគ្នន បោទ ប់ពី្ឈព្េឈោោះ  

ខ.១.១. ច ងចឈមលើយកាេពី្ម នបានរស់ឈៅន្កបរេុំឈៅដ្ឋា នបចច បបននរបស់ឈដើមឈចទ 
(ស្សុកកុំឈណ្ើ ត្របស់ឈដើមឈចទ) ឈហើយឈដើមឈចទសថិត្ឈៅជាក មារភាព្ឈៅឈ ើយ។ 
ឈដ្ឋយសារន្ត្ការឈដើរន្សវងរកការង្ករឈធវើ ច ងចឈមលើយក៏បានឈរ ើផ្ទោះមកទីេុំឈៅ
បចច បបននរបស់ច ងចឈមលើយ។ ឈក្កាយមក ឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមើលយបាន
ស្សោញ់គ្នន រយៈឈព្េជាង ១ឆ្ន ុំ ។ ឈហើយឈៅនងៃទី ៣ ន្ខ សីហា ឆ្ន ុំ២០១៥ 
ឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយបានឈៅច ោះបញ្ជ ីអា ហ៍ពិ្ ហ៍ឈៅសាោឃ ុំន្ដេ
ជាេុំឈៅដ្ឋា នបចច បបននរបស់ឈដើមឈចទ (ស្សកុកុំឈណ្ើ ត្របស់ឈដើមឈចទ) បោទ ប់ 

មកក៏បានចប់ឈផ្តើមរមួរស់ជីវភាព្ជាមួយគ្នន ឈៅេុំឈៅដ្ឋា នរបស់ច ងចឈមលើយ។  
( ភសត ាង X1 ・ X2)  
ខ.១.២. ឈៅនងៃទី ១១ ន្ខ សីហា ឆ្ន ុំ ២០១៦ កូនក្បសុឈ ម្ ោះ ស ក ស ជាតិ្      
(ត្ឈៅឈៅថា “ស ជាតិ្”) បានឈកើត្ ។ ( ភសត ាង X3 )  
ខ.១.៣.  ឈៅនងៃទី ២២ ន្ខ កកាដ្ឋ ឆ្ន ុំ ២០១៧ កូនស្សីឈ ម្ ោះ ស ក ស ជាា  
(ត្ឈៅឈៅថា “ស ជាា”) បានឈកើត្ ។ ( ភសត ាង X4 ) 
 

ខ.២. មូេឈហត្ ននការន្េងេោះគ្នន  (ចុំណ្ ច ង កថាខណ្ឌ ទី ១ ននមាក្ា ៩៧៨ 
ក្កមរដាបបឈវណី្)  

 
14 ត្ ោការក្ត្ូវសឈក្មចឈសចកតីអុំពី្ករណី្យកិចចទទួេបនទ កក្បាក់ក្បដ្ឋប់កតី    ឈទោះបីជាគ្នម ន កយស ុំរបស់ភាគីក៏ឈដ្ឋយ   
(កថាខណ្ឌ ទី ៣ មាក្ា ១៨២ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្)។ ឈហើយ ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កតី គឺជាបនទ ករបស់ភាគីចញ់កតី 
(មាក្ា ៦៤ កថាខណ្ឌ ទី ១)។  
15 អងាឈហត្ ចុំបាច់ឈដើមបីបញ្ជជ ក់នូវការទមទរ    គឺជាចុំណ្ ចន្ដេចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរឈៅកន ង កយបណ្តឹ ង  (ចុំណ្ ច   
ខ   កថាខណ្ឌ ទី ២ មាក្ា ៧៥ ននក្កមរដាបបឈវណី្)។ 
   មយ ងឈទៀត្ ឈៅកន ង កយបណ្តឹ ង ក្ត្ូវសរឈសរបញ្ជជ ក់ឲ្យបានចាស់ោស់នូវអងាឈហត្ ន្ដេជាមូេឈហត្ ននការ
ទមទរ និង ាមចុំណ្ ចន្ដេក្ត្ូវការបញ្ជជ ក់ភសត ាង គបបីសរឈសរបញ្ជជ ក់នូវអងាឈហត្ សុំខាន់ៗ កន ងចុំឈណាម   
អងាឈហត្ ទុំងមូេន្ដេទក់ទងនឹងអងាឈហត្ ន្ដេជាមូេឈហត្ ននការទមទរ និង ភសត ាង (កថាខណ្ឌ ទី ៣ មាក្ា 
៧៥ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្)។  
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ខ.២.១.  ឈដើមឈចទបានឈធវើការង្ករបឈណ្តើ រ ឈហើយឈមើេន្ងទុំកូនបឈណ្តើ រឈៅ 
ទីក្កុងភនុំឈព្ញទុំងព្ ុំមានសាច់ញាតិ្ណាមាន ក់ឈៅទីក្កុងភនុំឈព្ញឈ ើយ ឈហើយ
ឈបើឈទោះបីជាឈៅឈក្កាយកុំឈណ្ើ ត្ស ជាតិ្ក៏ឈដ្ឋយ ក៏ភាគឈក្ចើនច ងចឈមលើយឈៅន្ត្
បានយកការង្ករ និង ការជួបជ ុំជាមួយនដគូន្ដេសហការជាមួយក្កុមហ  នជាធុំ 
ជាឈហត្ ោុំឈអាយឈមា ងក្ត្េប់មកផ្ទោះវញិកាន់ន្ត្យប់ឈក្ៅ។  មិនក្តឹ្មន្ត្
ប  ឈណាណ ោះឈទ ឈក្កាយឈព្េឈដើមឈចទមានទមៃន់ស ជាា ក៏ឈដ្ឋយ ក៏ច ងចឈមលើយ
មិនជួយសហការកន ងការឈមើេន្ងទុំកូនទេ់ន្ត្ឈសាោះឈ ើយ ឈបើឈទោះបីជានងៃ
សក្មាកក៏ឈដ្ឋយ ក៏គ្នត់្បានឈចញឈៅឈក្ៅឈដ្ឋយនិយាយថា “មានការជួបជ ុំ
ជាមួយនដគូន្ដេសហការជាមួយក្កមុហ  ន” ជាឈដើម។ ឈព្េន្ដេខ្ ុំរវេ់ឈមើេ
ន្ងទុំកូនទុំង ២ ឈហើយខ្ ុំមិនអាចឈរៀបចុំបាយទឹកឲ្យ Ｙ ឈោោះ  Ｙ ក៏ធាល ប់បាន
សតីបឈោទ សឈអាយខ្ ុំដូចជា “ផ្ទោះឈនោះមិនក្ត្ូវការអនកណាន្ដេមិនឈចោះឈធវើការង្ករ
ផ្ទោះឈទ” ឬក៏ថា “ឲ្យខ្ ុំក្ត្េប់ឈៅស្សុកកុំឈណ្ើ ត្វញិឈៅ” ជាឈដើមន្ងមឈទៀត្ផ្ង។ 
(ភសត ាង X5) 
ខ.២.២. ឈដ្ឋយសារគិត្អុំពី្កូនតូ្ចទុំងពី្រ ឈដើមឈចទបានស ខចិត្តក្ទុំនឹង
អាកបបកិរយិាអស់ទុំងឈនោះរបស់ច ងចឈមលើយ ដូចបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច 
“ខ.២.១” ខាងឈេើឈនោះ ។ ប  ន្នត ឈៅនងៃទី ២៤ ន្ខ ធនូ ឆ្ន ុំ២០១៩ Ｙ បានផឹ្កស្សា 
ឈហើយក្ត្េប់មកផ្ទោះវញិ ក់កណាត េអាក្ធាត្ ឈដើមឈចទបានក្ព្មានឈៅច ង
ចឈមលើយ ឈដ្ឋយសារន្ត្បាន ឈធវើឈអាយភ្ាក់ ស ជាតិ្ ន្ដេកុំព្ ងន្ត្ឈគងេក់  
ស្សាប់ន្ត្ច ងចឈមលើយផ្ទ ោះកុំហឹង ឈហើយបានឈក្បើអុំឈព្ើហឹងាមកឈេើឈដើមឈចទភាល មៗ
ន្ត្មតង។    (ភសត ាង X5) 
ខ.២.៣. ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈដើមឈចទបានទទួេរងអុំឈព្ើហិងាជាក់ន្សតងពី្ច ងចឈមលើយ 
ឈហត្ ឈនោះ ឈហើយបានឈធវើឈអាយឈដើមឈចទយេ់ថា ឈបើសិនជាបនតរមួរស់ជីវភាព្
ជាមួយច ងចឈមលើយត្ឈទៀត្ នឹងមានបញ្ជា   ឈទើបឈៅនងៃទី ៤ ន្ខ មករា ឆ្ន ុំ ២០២០ 
ឈដើមឈចទក៏បានោុំកូនទុំងពី្រគឺ ស ជាតិ្ និង ស ជាា ក្ត្េប់ឈៅស្សកុកុំឈណ្ើ ត្
របស់ឈដើមឈចទវញិ ។ ចប់ពី្ឈព្េឈោោះមក ឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយក៏បាន
បនតរស់ន្បកគ្នន ។  (ភសត ាង X6) 
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ខ.២.៤.  អាស្ស័យដូចបានឈេើកឈ ើងខាងឈេើឈនោះ ឈដ្ឋយឈហត្ ថា ទុំោក់
ទុំនងអា ហ៍ពិ្ ហ៍រវាងឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយបានន្បកបាក់ ឈហើយ
គ្នម នសងឃឹមថានឹងអាចបដិទនឈ ើងវញិបានឈទ ដូឈចនោះឈហើយ ឈដើមឈចទ
ទមទរន្េងេោះជាមួយច ងចឈមលើយឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមចុំណ្ ច ង កថាខណ្ឌ ទី ១ 
មាក្ា ៩៧៨ ននក្កមរដាបបឈវណី្។ 

ខ.៣. ការសឈក្មចអុំពី្អនកមានអុំណាចឈមបា (កថាខណ្ឌ ទី១ និង ទី៣ ននមាក្ា 
១០៣៧ ក្កមរដាបបឈវណី្)  

ខ.៣.១.  ឈក្កាយពី្ការសក្មាេ ស ជាតិ្ និង ស ជាា ឈដើមឈចទបានបីបាច់
រការបូកាយរបស់ពូ្កឈគរហូត្មក។ ឈហើយស ជាតិ្ ឈទើបន្ត្មានអាយ  ៣ ឆ្ន ុំ 
ចុំន្ណ្កស ជាា ឈទើបមានអាយ  ១ ឆ្ន ុំ ន្ដេពួ្កឈគទុំងពី្រ គឺស ទធន្ត្ឈៅតូ្ចៗ
ឈៅឈ ើយ។ ឈដើមបឲី្យពួ្កឈគទុំងពី្រធុំេូត្ោស់បានគឺ មិនអាចខវោះ វត្តមាន
របស់ឈដើមឈចទន្ដេជាមាត យបានឈ ើយ។ 
ខ.៣.២. មកទេ់ឈព្េឈនោះ ច ងចឈមលើយក៏មិនន្ដេជួយសហការឈមើេន្ងររកា
កូនតូ្ចៗទុំងពី្រឈនោះទេ់ន្ត្ឈសាោះ ឈហើយឈសទើរន្ត្ព្ ុំន្ដេបានប ោះ េ់កូនឈ ើយ។ 
ខ.៣.៣.  ដូឈចនោះឈហើយ ឈដើមឈចទស ុំឲ្យត្ ោការពិ្ចរណាអុំពី្ផ្េក្បឈយាជន៍
របស់កូនទុំងពី្រោក់ ឈហើយស ុំកុំណ្ត់្អនកមានអុំណាចឈមបាឈេើកូនទុំងពី្រ  
ឲ្យមកឈដើមឈចទ។  

ខ.៤. បនទ កឈេើឈសាហ  យន្ដេចុំបាច់ឈដើមបកី្គប់ក្គងន្ងរកាកូន (ឈសាហ  យចិញ្ច ឹម
បីបាច់កូន) (កថាខណ្ឌ ទី១ ទី២ ទី៤  និង ទី ៦ននមាក្ា ១០៤០ ក្កមរដាបបឈវណី្)  

ខ.៤.១. ឈដើមឈចទបានោឈប់ពី្ការង្ករឈៅទីក្កុងភនុំឈព្ញ បចច បបននឈនោះ 
កុំព្ ងន្ត្ក្គប់ក្គងន្ងរកាកូនទុំងពី្រ ឈដ្ឋយទទួេបានជុំនួយពី្ឪព្ កមាត យឈៅ
ឯស្សុកកុំឈណ្ើ ត្។ បចច បបននឈនោះ ឈដើមឈចទគ្នម នក្បាក់ចុំណូ្េឈទ ឈដ្ឋយសារន្ត្
មិនមានការង្ករឈធវើ។ 
ខ.៤.២. ប  ន្នត ច ងចឈមលើយកុំព្ ងន្ត្ឈធវើការជាប គាេិកក្កុមហ  នឈៅភនុំឈព្ញ 
ឈហើយមានក្បាក់ចុំណូ្េក្បចុំឆ្ន ុំក្បន្ហេជា ៧.០០០ ដ ោល រអាឈមរកិ។ 
ខ.៤.៣.  ឈហត្ ដូឈចនោះ ឈដើមឈចទទមទរឈៅច ងចឈមលើយឲ្យបង់ក្បាក់សក្មាប់
កូនមាន ក់ៗ ចុំនួន ១៥០ ដ ោល រអាឈមរកិក្បចុំន្ខនីមួយៗ ( សរ បចុំនួន ៣០០ 
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ដ ោល រអាមរកិ )  ន្ដេជាឈសាហ  យន្ដេចុំបាច់ឈដើមបីក្គប់ក្គងន្ងរកាកូនទុំងពី្រ 
(ឈសាហ  យចិញ្ច ឹមបីបាច់កូន) កន ងអុំ  ងឈព្េរហូត្ដេ់កូនមាន ក់ៗកាល យជានីតិ្ជន។ 

ខ.៥. ការទមទរអាហារកិចច  (ចាប់សតីពី្អា ហ៍ពិ្ ហ៍ និង ក្គសួារ មាក្ា ៧៦) 
ខ.៥.១.  ឈដើមឈចទមិនមានកុំហ សចុំឈ ោះការន្េងេោះគ្នន ឈទ ដូចបានសរឈសរ
ឈៅកន ងចុំណ្ ច “ខ.២” ខាងឈេើឈនោះ។ មយ ងវញិឈទៀត្ ឈដើមឈចទមិនមានក្បាក់
ចុំណូ្េឈទ ដូចបានកត់្ក្ាឈៅកន ងចុំណ្ ច “ខ.៤.១” ។ ដូឈចនោះ ឈដើមឈចទ
ទមទរឲ្យច ងចឈមលើយបង់អាហារកិចច។ 
ខ.៥.២.  ឈដ្ឋយឈមើេឈឃើញថា ក្បាក់ចុំណូ្េរបស់ច ងចឈមលើយដូចបានកត់្ក្ា
ឈៅកន ងចុំណ្ ច “ខ.៤.២” ខាងឈេើ ឈៅកន ង១ឆ្ន ុំបានក្បន្ហេ ៧.០០០ ដ ោល រ
អាឈមរកិ ឈហើយច ងចឈមលើយក្ត្ូវទទួេបនទ កចុំឈ ោះឈសាហ  យចិញ្ច ឹមបីបាច់កូន
ទុំងពី្រដូចបានកត់្ក្ាឈៅកន ងចុំណ្ ច “ខ.៤.២” ឈៅកន ង ១ឆ្ន ុំ ចុំនួន ៣.៦០០ 
ដ ោល រអាឈមរកិ (៣០០ ដ ោល រអាឈមរកិ X ១២ ន្ខ = ៣.៦០០ ដ ោល រអាឈមរកិ)
ដូឈចនោះ ចុំឈ ោះចុំនួនទឹកក្បាក់ននអាហារកិចចគបបីកុំណ្ត់្ឈៅកន ង ១ ន្ខ ចុំនួន 
១០០ ដ ោល រអាឈមរកិ។  
ខ.៥.៣.  ដូឈចនោះឈហើយ ឈដើមឈចទទមទរឈៅច ងចឈមលើយឲ្យបង់ក្បាក់កន ង ១ ន្ខ
ចុំនួន ១០០ ដ ោល រអាឈមរកិជាអាហារកិចចកន ងអុំ  ងឈព្េគិត្ក្តឹ្មឈដើមឈចទ
ឈរៀបអា ហ៍ពិ្ ហ៍ងមី។ 

ខ.៦. ការន្បងន្ចងក្ទព្យសមបត្តិ (កថាខណ្ឌ ទី ២ ននមាក្ា ៩៨០ ក្កមរដាបបឈវណី្) 
ខ.៦.១.  រវាងឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយមានក្ទព្យសមបត្តិរមួដូចបានកត់្ក្ា
ឈៅកន ង “បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរមួ” ននឧបសមព័នធ។16   (ភសត ាង X7 X8 X9 X10) 

 
16  ករណី្ន្ដេមិនអាចពិ្ភាកាបានរវាងបតីក្បព្នធ ក្ត្ូវន្បងន្ចកក្ទព្យសមបត្តិអន ឈោមាមចុំណ្ ចនីមួយៗ ឈៅកន ង 
កថាខណ្ឌ ទី២ មាក្ា៩៨០ ននក្កមរដាបបឈវណី្។ ចុំឈ ោះក្ទព្យសមបត្តិឈដ្ឋយន្ កន្ដេកុំណ្ត់្ ឈៅកន ងមាក្ា៩៧២ 
ននក្កមរដាបបឈវណី្ គឺសហព័្ទធនីមួយៗក្ត្ូវទទួេបានក្ទព្យសមបត្តិឈដ្ឋយន្ កឈោោះ ឈហត្ ឈនោះមិនមានភាព្ចុំបាច់
ន្ដេត្ ោការក្ត្ូវន្បងន្ចកឈោោះឈទ។ ចុំឈ ោះក្ទព្យសមបត្តិរួម (មាក្ា៩៧៣) ជាឈគ្នេការណ៍្ សហព័្ទធនីមួយ មាន
សិទធិទទួេបាន ១ ភាគ ២ ននក្ទព្យសមបត្តិរួម ប  ន្នតជាករណី្ ឈេើកន្េង ក្បសិនឈបើមាន ① ករណី្ពិ្ឈសស និង ② 
ការទមទររបស់បតីក្បព្នធណាមាខ ង ត្ ោការអាច ន្បងន្ចកសមាមាក្ត្ន្ដេខ សពី្ ១ ភាគ ២ បាន។ 
 ឈៅកន ងឈរឿងកតីឈនោះ ឈដើមឈចទ អោះអាង “ទុំហុំននការបរចិច គរបស់ភាគីនីមួយៗចុំឈ ោះ” “េទធកមមននក្ទព្យសមបត្តិ” 
(វាកយខណ្ឌ ទី២ ចុំណ្ ច ខ កថាខណ្ឌ ទី២ មាក្ា៩៨០ ននក្កមរដាបបឈវណី្) ន្ដេជាករណី្ពិ្ឈសស ឈហើយស ុំទមទរ 
ឲ្យត្ ោការន្បកន្ចកសមាមាក្ត្ន្ដេមិនន្មន ១ ភាគ ២។ 
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ខ.៦.២.  ែំល ោះែី L1 និង ែី L 2 គឺលែើម្លោរ និង ែុងែលម្លើយ បានរិញលោយ 
លទ្ែើទ្បាស់ទ្បាក់្សនសំបែ មានលរៀងៗខលួនលៅមុ្នលព្ អា ហ៍ពិ្ ហ៍ និង 
ទ្បាក់្បែ បានខចីពី្ធ គាររមួ្គាន ។ ែំល ោះែី L 1 គឺែង់ទ្ែទានក្ម្មលៅឲ្យ 
សុជាតិ្ បែ ជាកូ្នរែស់ខលួនទំាងពី្រ។ 17  （※  ការអោះអាងឈនោះ មិនក្តឹ្មក្ត្វូ
ឈទ។ ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈៅកន ង “េិខិត្ កយស ុំន្កត្ក្មវូល ើ កយបណ្តឹ ង” ក្ត្វូបាន
ន្កត្ក្មវូ ឈហត្ ឈនោះ ចុំឈ ោះការអោះអាងន្ដេក្តឹ្មក្ត្វូ សូមពិ្និត្យឈមើេឯកសារ
ឈោោះ។）  ែំល ោះែី L 2 នឹង ក់្លែញ លហើយទ្បាក់្នលល ក់្ល ោះ គឺែង់បែក្ 
 ក់្ក្ណ្តត  ជាមួ្យែុងែលម្លើយ។   

ែំល ោះរលយនតននលរឿងក្តីលនោះ ត្នម្ល លព្ ែែចុែបនន គឺ ១០.០០០ ែុល្លល រ 
អាឈមរចិ។ ឈដើមឈចទ មិនសូវជាឈក្បើក្បាស់រងយនតននឈរឿងកតីឈនោះឈទ 
លហតុ្លនោះ ទ្ែសិនលែើអាចទទួេបានែំនួនរឹក្ក្បាក់ ៥.០០០ ដ ោល រអាឈមរចិ 
ន្ដេជាែំនួនក្បាក់ ក់កណាត េពី្ច ងចឈមលើយ គឺែុងែលម្លើយអាែយក្ម្ក្ 
លធវើជាក្ម្មសិរធិបាន។ 

ចុំឈ ោះម ូតូ្ននឈរឿងកតីឈនោះ គឺលែើម្លោរបានរិញលោយ ទ្បាក្់បានម្ក្ព្ី 
 ក្់ម្ ូត្ូបែ មានក្ម្មសិរធិម្ុនលព្ អា ហ៍ព្ិ ហ៍ និង ែបនែម្លោយ 
ទ្បាក្់សនសំរែស់ែតីទ្ែព្នធ។ ឈក្កាយពី្បានរស់ឈៅន្បកគ្នន ជាមួយនឹងច ង
ចឈមលើយក៏ឈដ្ឋយ ក៏ឈដើមឈចទឈៅន្ត្ឈក្បើក្បាស់ម្ ូត្ូននលរឿងក្តីលនោះ ឈហើយវាក៏
ជាមានភាព្ចុំបាច់សក្មាប់ឈៅទិញទុំនិញឈក្បើក្បាស់ជាក្បចុំ ដូឈចនោះ ឈដើម
ឈចទចង់យកមកឈធវើជាកមមសិទធិរបស់ខលួន។   

ែំល ោះទ្បាក្់សនសំននលរឿងក្តីលនោះ គឺសែិត្លទ្កាម្ល ម្ ោះរែស់ែុង 
ែលម្លើយ លហត្ុលនោះ លទាោះែីជាែុងែលម្លើយយក្ម្ក្លធវើជាក្ម្មសិរធិក្៏ម្ិន 
អីបែរ ែ ុបនតលៅែំណុែននលព្ ោែ់ល្តើម្រស់លៅបែក្គាន រវាង លែើម្លោរ 

 
17  លៅក្នុងការបែងបែក្ទ្រព្យសម្បត្តិ មិ្នអាែទ្ែទានក្ម្មទ្រព្យសម្បត្តិលៅឲ្យត្តិ្យជនលទ្ៅពី្ែតីទ្ែព្នធបានលរ។ 
ក្បធានន្ដេទទួេបាននូវក្ទព្យសមបត្តិ គឺ “សហព័្ទធនីមួយៗ” ន្ដេមានន្ចងឈៅកន ងចុំណ្ ចនីមួយៗនន 
ក្ថាខណឌ រី២ មាទ្ា៩៨០ ននទ្ក្ម្រែឋែបលវណី។ ការណ៍បែ ឲ្យត្តិ្យជនលទ្ៅពី្សហព័្រធនីមួ្យៗររួ បាន គឺ 
ទ្ក្ម្រែឋែបលវណីមិ្នររួ ស្គា  ់ល ោះលរ។ 

ការអោះអាងឈនោះ ក្ត្វូបានន្កត្ក្មវូឈដ្ឋយ “េិខិត្ កយស ុំន្កត្ក្មូវល ើ កយបណ្តឹ ង” ឈហត្ ឈនោះសូមពិ្និត្យឈមើេ
ទុំងឯកសារននេិខិត្ឈោោះផ្ង។ 
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និង ែុងលម្លើយ គឺលៅមានស ់ទ្បាក្់ែំនួន ៥០០ ែុល្លល រអាលម្រែិ ែូលែនោះ 
ទាម្ទារឲ្យែង់ទ្បាក្់ែំនួន ២៥០ ែុល្លល រអាលម្រែិ បែ ជាែំនួន 
រឹក្ទ្បាក្់ ក្់ក្ណ្តត  ។ 

ែំល ោះកាត្ព្វក្ិែចនីម្ួយៗ បែ បានក្ត្់ទ្ាលៅក្នុង “ែញ្ជ ីទ្រព្យ 
សម្បត្តិរួម្” ននឧែសម្ព័នធ ែំណុែល ខ ៦ និង ៧ គឺលែើម្លោរម្ិន 
អាែែង់ទ្បាក្់បានលរ លហត្ុលនោះែង់ឲ្យែុងែលម្លើយររួ ែនទុក្។ 18  （※ 

ការអោះអាងឈនោះ មិនក្តឹ្មក្ត្វូឈទ។ ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈៅកន ង “េិខិត្ កយស ុំន្ក
ត្ក្មវូល ើ កយបណ្តឹ ង” ក្ត្វូបានន្កត្ក្មវូ ឈហត្ ឈនោះ ចុំឈ ោះការអោះអាងន្ដេ
ក្តឹ្មក្ត្វូ សូមពិ្និត្យឈមើេឯកសារឈោោះ។） 

 

គ.  ព្បារ់ព្បោប់រត ី
ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កតីននឈរឿងកតីឈនោះ គបបីជាបនទ ករបស់ច ងចឈមលើយ (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៦៤ 

ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្)។ 

 

ឃ. ភសតតុាង 
១. សុំប ក្ត្អា ហ៍ពិ្ ហ៍របស់ឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយ (ភសត ាង X1)19 

២.  ឈសៀវឈៅសាន ក់ឈៅរបស់ច ងចឈមលើយ (ភសត ាង X2)20 
 

18  កាត្ព្វកិចចឈដ្ឋយសាមគាីភាព្របស់បតីក្បព្នធ មិនអាចឈធវើការន្បងន្ចកន្ត្រវាងបតីក្បព្នធឈទ។ ក្បសិនឈបើចង់ផ្តល ស់បតូរ 
អនកទទួកបនទ ក ឬ ភាគទទួេបនទ កននកាត្ព្វកិចច ក្ត្ូវពិ្ភាកាជាមួយមាច ស់បុំណ្ េ (កន ងឈរឿងកតីឈនោះ គឺធោគ្នរ)។ 
ចុំឈ ោះវធីិេមែិត្ សូមឈយាងការព្នយ ់ែបនែម្លៅក្នុងឯក្ស្គរសតីពី្ឧែសម្ព័នធសតីពី្ “ការអោះអាងនីមួ្យៗរែស ់
លែើម្លោរ និង ែុងែលម្លើយ” ចុំណ្ ច ※ 3 ។ 

ការអោះអាងឈនោះ ក្ត្វូបានន្កត្ក្មវូឈដ្ឋយ “េិខិត្ កយស ុំន្កត្ក្មូវល ើ កយបណ្តឹ ង” ឈហត្ ឈនោះសូមពិ្និត្យឈមើេ
ទុំងឯកសារននេិខិត្ឈោោះផ្ង។ 
19  “ភាគីននអា ហ៍ពិ្ ហ៍” អាចដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងទមទរន្េងេោះបាន។  
 “អា ហ៍ពិ្ ហ៍” នឹងមានអាន ភាព្ ឈដ្ឋយ ①ការដ្ឋក់ កយស ុំឈរៀបអា ហ៍ពិ្ ហ៍  ②ការជូនដុំណឹ្ងជាសាធារណ្ៈ  
③ ការច ោះកិចចសនយអា ហ៍ពិ្ ហ៍ និង ④ការច ោះបញ្ជ ីឈៅចុំឈ ោះម ខមន្តនតីអក្ាន កូេដ្ឋា ន (មាក្ា ៩៥៥ ននក្កម 
រដាបបឈវណី្)។ 
 ដូឈចនោះ ប គាេន្ដេមិនទន់បានច ោះបញ្ជ ីអា ហ៍ពិ្ ហ៍ឈទ គឺមិនអាចដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងទមទរន្េងេោះបានឈទ។  
 កន ងករណី្ន្ដេដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងទមទរន្េងេោះក្ត្ូវន្ត្ដ្ឋក់នូវភសត ាងបញ្ជជ ក់អុំពី្ការបានច ោះបញ្ជ ី
អា ហ៍ពិ្ ហ៍ ឈ េ គឺសុំប ក្ត្អា ហ៍ពិ្ ហ៍។  
20  បណ្តឹ ងទមទរន្េងេោះគ្នន  ក្ត្ូវសថិត្ឈៅឈក្កាមសមត្ថកិចចផ្តត ច់ម ខរបស់សាោដុំបូងន្ដេមានេុំឈៅដ្ឋា នរបស់
ភាគី (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ១០ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្)។ “ផ្តត ច់ម ខ” គឺមានន័យថា  មានន្ត្ត្ ោការន្ដេបាន



 
 
 
 
   

13 
 

៣. សុំប ក្ត្កុំឈណ្ើ ត្របស់ស ជាតិ្  (ភសត ាង X3)21 

៤. សុំប ក្ត្កុំឈណ្ើ ត្របស់ស ជាា  (ភសត ាង X4)22 

៥. កុំណ្ត់្ឈហត្ ក្បចុំនងៃរបស់ឈដើមឈចទ (ភសត ាង X5) 
៦. ឈសៀវឈៅសាន ក់ឈៅរបស់ឪព្ ករបស់ឈដើមឈចទ (ភសត ាង X6)23 

៧.  ចាប់ចមលងននវញិ្ជញ បនបក្ត្សមាា េ់មាច ស់អចេនវត្ថ របស់ដី Ｌ１(ភសត ាង X7) 

៨. ចាប់ចមលងននវញិ្ជញ បនបក្ត្សមាា េ់មាច ស់អចេនវត្ថ របស់ដី L ２  (ភសត ាង X8) 

៩. ចាប់ចមលងននបណ្ណសមាា េ់យានជុំនិោះរបស់រងយនតននឈរឿងកតីឈនោះ (ភសត ាង X9) 

១០. បណ្ណសមាា េ់យានជុំនិោះរបស់ម ូតូ្ននឈរឿងកតីឈនោះ (ភសត ាង X10) 

 

ឈសចកតីដូចមានកុំណ្ត់្ សូម ដោរព្បធាន សឈក្មចាមការឈសនើស ុំ ឈដ្ឋយកតីអន ឈក្គ្នោះ។ 
សូម ដោរព្បធាន ទទួេនូវឈសចកតីឈគ្នរព្ដ៏ក្ជាេឈក្ៅអុំពី្ខ្ ុំ។ 

 

កុំណ្ត់្ប  ឈណាណ ោះឈទើបមានសមត្ថកិចច ឈក្ៅពី្ត្ ោការឈោោះគឺព្ ុំមានសមត្ថកិចចឈទ (ឈយាងាមមាក្ា ១៥ ននក្កមនីតិ្
វធីិរដាបបឈវណី្)។  
 ាមធមមា ក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្ទទួេសាា េ់អុំពី្ សមត្ថកិចចសាោជក្មោះកតីន្ដេបានឈកើត្ឈ ើងឈដ្ឋយគ្នម នការ
ត្វា ពី្ច ងចឈមលើយ (មាក្ា១៤ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្) ដូឈចនោះឈហើយ ឈបើសិនជាឈៅឈព្េន្ដេដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ង 
ឈដើមឈចទបានយក កយបណ្តឹ ងឈៅដ្ឋក់ឈៅត្ ោការន្ដេគ្នម នសមត្ថកិចចក៏ឈដ្ឋយ ក៏ច ងឈក្កាយត្ ោការឈោោះនឹង
ឈៅន្ត្មានសមត្ថកិចច។ ប  ន្នត ករណី្ន្បបឈនោះ នឹងមិនអាចឈកើត្មានចុំឈ ោះ កយបណ្តឹ ងទមទរន្េងេោះគ្នន បានឈទ 
(ឈៅកន ងមាក្ា ១៥ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី្ មិនយកមាក្ា ១៤ ននក្កមដន្ដេឈនោះ មកអន វត្តឈ ើយ)។  
 ឈហត្ ដូឈចនោះ ដុំណាក់កាេននការដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ង ឈដើមឈចទចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរអុំពី្អាសយដ្ឋា នរបស់ភាគី
ទ កជាម នឲ្យបានចាស់ោេ។់ ដូឈចនោះ ឈៅឈព្េដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងទមទរន្េងេោះគ្នន  គឺចុំបាច់ក្ត្ូវន្ត្ដ្ឋក់នូវឯក
សារន្ដេបញ្ជជ ក់ឲ្យបានចាសោ់ស់អុំពី្អាសយដ្ឋា នរបស់ឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយ ឈ េគឺ ឈសៀវឈៅសាន ក់ឈៅ
របស់ភាគីនីមួយៗ។  
21 អនកន្ដេមានអុំណាចឈមបា មានសិទធិ និង ករណី្យកិចច ក្ត្ូវបីបាច់រការូបកាយរបស់ “កូនន្ដេជាអនីតិ្ជន” និង 
ក្គប់ក្គងក្ទព្យសមបត្តិរបស់កូនឈោោះ (មាក្ា ១០៣៤ ននក្កមរដាបបឈវណី្)។ ឪព្ ក ឬ មាត យន្ដេព្ ុំមានអុំណាចឈមបា
ឈក្កាយឈព្េន្េងេោះគ្នន  មានសិទធិចូេជួប និង ក្បាស្ស័យទក់ទងជាមួយកូន និង មានករណី្យកិចចទទួេបនទ ក
ឈេើឈសាហ  យន្ដេចុំបាច់ឈដើមបីក្គប់ក្គងន្ងរកាកូន (កថាខណ្ឌ ទី១ មាក្ា ១០៤០ ននក្កមរដាបបឈវណី្)។ 
ឈដ្ឋយសារន្ត្កូនន្ដេឪព្ កមាត យក្ត្ូវក្គប់ក្គងន្ងរកា គឺជាកូនន្ដេជាអនីតិ្ជន ដូឈចនោះឈហើយ ការទទួេកាត្ព្វកិចច
នូវបនទ កឈេើឈសាហ  យន្ដេចុំបាច់ឈដើមបីក្គប់ក្គងន្ងរកាកូនឈដ្ឋយឪព្ ក ឬ មាត យន្ដេព្ ុំមានអុំណាចឈមបាាម 
រយៈការន្េងេោះ គឺឈធវើឈ ើងឈៅកន ងអុំ  ងឈព្េន្ដេកូនឈោោះឈៅជាអនីតិ្ជន។ មយ ងវញិឈទៀត្  អនីតិ្ជន គឺសុំឈៅ
ឈេើជនន្ដេមានអាយ ឈក្កាម ១៨ (ដប់ក្បាុំបី) ឆ្ន ុំ  (មាក្ា ១៧ ននក្កមរដាបបឈវណី្)។ ឈដើមឈចទចុំបាច់ក្ត្ូវន្ត្បង្កា ញ
ឲ្យបានចាស់ោស់អុំពី្កូនរវាងឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយថាជាអនីតិ្ជន ឈដើមបីទមទរឈៅច ងចឈមលើយឲ្យអន វត្តនូវ
កាត្ព្វកិចចទទួេបនទ កឈេើឈសាហ  យចុំបាច់ឈដើមបីក្គប់ក្គងន្ងរកាកូន (ឈសាហ  យចិញ្ច ឹមបីបាច់កូន)។  
22 ខលឹមសារដូចគ្នន នឹង Footnote 21 ។ 
23 ខលឹមសារដូចគ្នន នឹង Footnote 20 ។ 
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ខេត្តបាត់្ដំបង, ថ្ងៃទី ០៤ ខេ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០២០ 
អ្នរតំណាងដោយអាណ្តតិ 

 
 
P 

  
ឯកសារភាជ ប់ 

១-េិខិត្ក្បគេ់សិទធិត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណ្ត្តិ “ចាប់ឈដើម” 

២-ចាប់ងត្ចមលងននភសត ាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចុំនួន ០២ ចាប់” 
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ឧបសម្ព័នធ 

បញ្ា ពី្ទរយសម្បតតិរមួ្ 
១. អចេនវត្ថ  

   “ទីាុំងដី”    ផ្លូវឈេខ......  ភូមិ........ ឃ ុំ............ ស្សុក........ ឈខត្តបាត់្ដុំបង 

   “ឈេខកាេដី” .......... 

២. អចេនវត្ថ  

   “ទីាុំងដី”    ផ្លូវឈេខ......  ភូមិ........ ឃ ុំ............ ស្សុក........ ឈខត្តបាត់្ដុំបង 

   “ឈេខកាេដី” ......... 

៣. រងយនត 

   “ក្បឈភទ” ឈទសចរណ៍្ 

   “មា ក”  LEXUS RX300 

   “ព្ណ៌្” ស  

   “កមមសិទធិករ” ច ងចឈមលើយ 

   “អាសយដ្ឋា ន”  ផ្ទោះឈេខ 00 ផ្លូវ 00 សង្កា ត់្មឈោរមយ ខណ្ឌ ៧មករា ភនុំឈព្ញ 

   “ផ្តល កឈេខ”  ......‐........ 

 

៤. ម ូតូ្ 

   “ក្បឈភទ” ស្សី 

   “មា ក”  YAMAHA QBIX 

   “ព្ណ៌្” ឈមម  

   “កមមសិទធិករ” ឈដើមឈចទ 

   “អាសយដ្ឋា ន”  ផ្ទោះឈេខ 00 ផ្លូវ 00 សង្កា ត់្មឈោរមយ ខណ្ឌ ៧មករា ភនុំឈព្ញ 



 
 
 
 
   

16 
 

   “ផ្តល កឈេខ”  ......‐........ 

៥. ក្បាក់សនេុំ 

   “សាថ ប័នហរញិ្ញវត្ថ ”      ធោគ្នរ...... សាខា........ 

   “ក្បឈភទ និង ឈេខគណ្នី” ក្បាក់សនេុំធមមា ××× ××× ××× 

   “ឈ ម្ ោះមាច ស់គណ្នី”       ច ងចឈមលើយ 

៦. កាត្ព្វកិចច 

  “សាថ ប័នហរញិ្ញវត្ថ ”      ធោគ្នរ A សាខា........ 

  “កូនបុំណ្ េ”                ឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយ (កាត្ព្វកិចចឈដ្ឋយសាមគាីភាព្) 

៧. កាត្ព្វកិចច 

  “សាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថ ”      ធោគ្នរ B សាខា........ 

  “កូនបុំណ្ េ”               ឈដើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយ (កាត្ព្វកិចចឈដ្ឋយសាមគាីភាព្) 

 


