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o ការអះអាងរបស់ X 
 ខ្ញុំជាអនកទិញនុំធ្វើពីផ្លែធ ើត្រូពិកពីធេ មកលក់បនដ។ 
 Y េឺជាអនកធ ះដញុំឱ្យខ្ញុំម្នន ក់។ ធៅថ្ងៃទី ០១ ផ្ខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ុំ ២០០៧ Y   នធសនើមកខ្ញុំ
ថា ”Yត្រូវបង់ថ្ងែទិញផ្លែធ ើត្រូពិកធៅឱ្យ Z ដូធច្នះ សញុំខចីត្ ក់ច្ុំនួន ១០.០០០ (មួយ
មញឺន) ដញល្លែ រអាធមរកិលង ធ ើយនឹងសងវញិធៅថ្ងៃទី ៣១ ផ្ខ រញល្ល ឆ្ន ុំ ២០០៨” ។ ធៅ
ថ្ងៃដផ្ដលធ ះ ខ្ញុំក៏ នត្បេល់ត្ ក់ច្ុំនួន ១០.០០០ (មួយមញឺន) ដញល្លែ រអាធមរកិធោយ
 នបធងកើរកិច្ចសនាផ្ដលម្នន រថធលខារបស់ Y ធ ើយធៅថ្ងៃធ ះ ក៏ នត្បេល់
ត្ ក់ ១០.០០០ (មួយមញឺន)  ដញល្លែ រអាធមរកិជូន Y ភ្លែ មធៅ។ ធលើសពីធនះ ខ្ញុំ និង Y 
 នត្ពមធត្ពៀងសដីពីការត្ ក់ផ្ដរ េឺ ៥ % កនញងមួយឆ្ន ុំ ធ ើយត្ ក់សុំណងថ្នការខូច្
ខារធោយសារការយឺរយ៉ាវ េឺ ១០% កនញងមួយឆ្ន ុំ ធ ើយ នច្ញះកនញងកិច្ចសនាខាងធលើ
ធនះផ្ដរ។ 
 តុំងពីធ ះមក Y  នសងខ្ញុំផ្រ ១.០០០ (មួយពាន់) ដញល្លែ រអាធមរកិ ធៅថ្ងៃទី ៣១ 
ផ្ខ រញល្ល ឆ្ន ុំ ២០១២ ប៉ាញធ ណ្ ះ។ ធពលធ ះខ្ញុំ នច្ញះ រថធលខាធៅធលើលិខិរទទួល
ត្ ក់ធោយ នបញ្ជា ក់យ៉ាងច្ាស់ថា នទទួលត្ ក់ផ្ដលជាការសងមួយផ្លនកថ្នត្ ក់
កមចីខាងធលើ។ 
 ធត្ៅពីធនះ  Y មិន នសងទាល់ផ្រធសាះ ធ ើយ្មួយធពលធ ះ ខ្ញុំមិនទាន់
ទ័ល ធ ើយក៏មិនទាន់ត្រូវការត្ ក់ធ ះ ធម្ន៉ាែ ះធ ើយ ខ្ញុំមិន នោស់ធរឿនឱ្យ Y សង
ធៅធ ើយធទ។ 
 តុំងពីធដើមរ ូរមកដល់ធពលបដឹង Y ធនះ ខ្ញុំនិង Y  នធ្វើជុំនួញជាមួយគ្នន ជាអាទិ៍ 
ធ ើយម្ននទុំ ក់ទុំនងជិរសនិទធនឹងគ្នន ខាែ ុំង្ស់។ ជាការពិរ្ស់ ធៅថ្ងៃទី ៣០ 
ផ្ខ កញ្ជា  ឆ្ន ុំ ២០១២ ខ្ញុំ នទិញនុំធ្វើពីផ្លែធ ើត្រូពិកច្ុំនួន ១០.០០០ កញ្ច ប់ កនញងរថ្មែ
សរញប ១០.០០០ (មួយមញឺន) ដញល្លែ រអាធមរកិពី Y ធៅកនញងធ ះ ក៏ម្នននុំជាង ៥០០ 
កញ្ច ប់ ផ្ដលម្ននរបូរាងខញសផ្បែកពីរាល់ដងលងផ្ដរ។ ប៉ាញផ្នែ វាមិនដល់ថាន ក់ថាមិន
អាច្យកមកលក់ នធ ះធទ ធ ើយជាក់ផ្សែង ធោយសារផ្រនុំទាុំងធ ះ នលក់
ោច់្ទាុំងអស់ ដូធច្នះធ ើយ ខ្ញុំមិន នទាមទារឲ្យ Y សងធ ះធទ ធ ើយត្គ្នន់ផ្រឲ្យ
ត្បុងត្បយ័រនថា កញុំឲ្យម្ននបញ្ជា ផ្បបធនះធកើរធ ើងធទៀរធៅធពលធត្កាយ។ ធ រញធនះ
ធ ើយ ខ្ញុំមិនធ្លែ ប់ នទទួលសុំណងច្ុំធពាះនុំទាុំងធ ះពី Y ធទ។  ធៅថ្ងៃទី ៣១ ផ្ខ 



 

3 

 

រញល្ល ឆ្ន ុំ ២០១៣ ខ្ញុំ នទិញរងយនដពី Y ផ្ដលគ្នរ់កុំពញងធត្បើកនញងរថ្មែ ៧.០០០ 
(ត្ ុំពីរពាន់) ដញល្លែ រអាធមរកិ ធ ើយ ជាក់ផ្សែងខ្ញុំក៏ នទទួលការត្បេល់រងយនែធៅថ្ងៃ
ធ ះផ្ដរ។ តមផ្ដលខ្ញុំច្ងចុំអុំ ញងផ្ខ ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១៣  ខ្ញុំ នបង់ត្ ក់ច្ុំនួន ៧.០០០  
(ត្ ុំពីរពាន់) ដញល្លែ រអាធមរកិ ។  
 ធពលផ្ដលខ្ញុំធបើកហាងងមី ខ្ញុំត្រូវការធដើមទញន ធ ើយក៏ នទាមទារ Y ឱ្យគ្នរ់សង
បុំណញ លវញិ ធោយការ់ត្ ក់ ១.០០០ (មួយពាន់) ដញល្លែ រអាធមរកិផ្ដល នសងធ ើយ  
និង ត្ ក់ផ្ដលធៅសល់។ ផ្រ Y មិនត្ពមសងទាល់ផ្រធសាះ ធ រញធនះធ ើយ ធៅថ្ងៃទី 
៣ ផ្ខ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ុំ ២០១៤ ខ្ញុំ នោក់ពាកយបណដឹ ងធនះច្ុំធពាះ Y ធៅរញល្លការ។ 

 
o ការអះអាងរបស់ Y 
 មញខរបរខ្ញុំេឺ ទិញផ្លែធ ើត្រូពិកពីអនកច្ុំការ ធ ើយផ្កថ្ច្នជានុំ ធៅលក់ឱ្យម៉ាូយខ្ញុំ។ X 
េឺជាម៉ាូយខ្ញុំម្នន ក់សុំខាន់ផ្ដរ េឺគ្នរ់ទិញនុំធ្វើពីផ្លែធ ើត្រូពិក ពីខ្ញុំតុំងពីមញនមក។ 
 ធៅថ្ងៃទី ១ ផ្ខ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ុំ ២០០៧ ខ្ញុំត្រូវបង់ផ្លែធ ើផ្ដល នទិញធ ះ   ធៅឱ្យអនក
ច្ុំការ ធម្នែ ៉ា ះធ ើយខ្ញុំក៏ នធសនើធៅ X ថា “សញុំខចីត្ ក់ ១០.០០០ (មួយមញឺន) ដញល្លែ រអាធមរកិ 
ធ ើយនឹងសងធៅថ្ងៃទី ៣១ ផ្ខ រញល្ល ឆ្ន ុំ ២០០៨ ” ធ ើយធៅថ្ងៃដផ្ដលធ ះ ក៏ ន
បធងកើរកិច្ចសនាជាល្លយលកខណ៍អកសរ ធដើមបខីចីត្ ក់ ១០.០០០ (មួយមញឺន) ដញល្លែ រ 
អាធមរកិពិរផ្មន។យ៉ាង្មិញ ធៅធពលធ ះម្ននការត្ពមធត្ពៀងអុំពីការត្ ក់ ៥% 
កនញង ១ឆ្ន ុំ និង ការត្ ក់យឺរយ៉ា វច្ុំនួន ១០% កនញង ១ឆ្ន ុំ ពិរផ្មន។  
 ធៅថ្ងៃទី ៣១ ផ្ខ រញល្ល ឆ្ន ុំ ២០១២ ខ្ញុំ នត្បេល់ត្ ក់ ១.០០០ (មួយពាន់) ដញល្លែ រ
អាធមរកិធៅឱ្យ X ពិរផ្មន។ 
 ក៏ប៉ាញផ្នដ ត្ ក់ ១.០០០ (មួយពាន់) ដញល្លែ រអាធមរកិធនះ េឺខ្ញុំ នបង់ឱ្យធៅ X ធដើមបី
សងនូវទុំនិញមួយភ្លេផ្ដលខវះេញណភ្លពកនញងច្ុំធ្មទុំនិញផ្ដលខ្ញុំ នលក់ឱ្យគ្នរ់។ 
ធពាលេឺ ធៅថ្ងៃទី ៣០ ផ្ខ កញ្ជា  ឆ្ន ុំ ២០១២ ខ្ញុំ នលក់នុំធ្វើពីផ្លែធ ើត្រូពិកច្ុំនួន 
១០.០០០ កញ្ច ប់កនញងរថ្មែសរញប ១០.០០០ (មួយមញឺន) ដញល្លែ រអាធមរកិឲ្យធៅ X ។ ប៉ាញផ្នែ 
ធោយសារផ្រ X  ននិយយថា ធៅកនញងច្ុំធ្មនុំទាុំងធ ះ ម្នននុំច្ុំនួន ៥០០
កញ្ច ប់ ផ្ដលខូច្ត្ទង់ត្ទាយ ធ ើយមិនអាច្លក់ នធទ ដូធច្នះធ ើយធទើបធៅថ្ងៃទី ៣១ 
ផ្ខ រញល្ល ឆ្ន ុំ ២០១២ ខ្ញុំ នបង់ត្ ក់ឲ្យ X ច្ុំនួន ១.០០០ (មួយពាន់) ដញល្លែ រអាធមរកិ
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ជាសុំណងច្ុំធពាះផ្លនកនុំទាុំងធ ះ។ ដូធច្នះ មិនផ្មនម្ននន័យថា ខ្ញុំ នសងមួយភ្លេ
ថ្នត្ ក់កមចីច្ុំនួន ១០.០០០ (មួយមញឺន)  ដញល្លែ រអាធមរកិធ ះធទ។  
 ថ្ងៃទី ៣១ ផ្ខ រញល្ល ឆ្ន ុំ ២០១៣ ខ្ញុំ នលក់រងយនដផ្ដលខ្ញុំកុំពញងជិះធៅឱ្យ X កនញង
រថ្មែ ៧.០០០ (ត្ ុំពីរពាន់) ដញល្លែ រអាធមរកិ។ ពាក់ព័នធនឹងការលក់រងយនដធនះ ខ្ញុំ ន
ត្បេល់រងយនដធៅឱ្យ X ធៅថ្ងៃធ ះធ ើយ ប៉ាញផ្នែ ច្ុំធពាះត្ ក់ថ្ងែលក់ ៧.០០០ (ត្ ុំពីរ
ពាន់) ដញល្លែ រអាធមរកិធ ះ ធទាះបីជាខ្ញុំ នោស់ធរឿន ឬ ទាមទារប៉ាញ ម នដងក៏ធោយ ក៏
គ្នរ់មិនទាន់ នបង់ឱ្យខ្ញុំធទ។ 
 ធរឿងពិរ េឺដូច្ផ្ដលខ្ញុំ នធរៀបរាប់ខាងធលើធនះ។ 
 ច្ុំធពាះ ត្ ក់ផ្ដលខ្ញុំ នខចីពី X េឺអុំ ញងធពលថ្នអាជ្ាយញកាលថ្នការរ ុំលរ់សិទធិធលើ
បុំណញ ល នកនែងលញរធ ើយ ធ រញធនះ  ខ្ញុំនឹងធលើកធ ើងអុំពី អាជ្ាយញកាលថ្នការ
រ ុំលរ់សិទធិធលើបុំណញ ល ធៅកនញងនីរិវ ិ្ ីថ្នបណែឹ ង ។ 
 ម៉ាាងធទៀរ ធទាះបីជាមិនម្ននការទទួលសាា ល់នូវអាជ្ាយញកាលថ្នការរ ុំលរ់សិទធិធលើ
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