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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
ឯរសារតព្តៀម្ត ើរទ១ីរបសត់ ើម្តោទ 

ត ើម្តោទ 

ឈ ម្ ោះ ៖  X  
អាសយដ្ឋា ន ៖ ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០ សង្កា ត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំឈេញ។ 
 
 

អ្នរតំណាងតោយអាណតតិ  
ឈោក/ឈោកស្សី ៖ P  
អាសយដ្ឋា នការយិាេ័យឈមធាវ ី / ក្កមុឈមធាវ ី / ក្កុមហ ៊ុនឈមធាវ ី ៖ .....................
ការយិាេ័យឈមធាវ ី/ ក្កុមឈមធាវ ី/ ក្កុមហ ៊ុនឈមធាវ ី៖ ................................................. 
ឈេខទូរស័េទ ៖ ............................................................................................. 
ទីកន្នលងបញ្ជូ ន ៖ ការយិាេ័យឈមធាវ/ី ក្កុមឈមធាវ/ី ក្កុមហ ៊ុនឈមធាវ.ី................. 
 
ចុងចតម្លើយ 

ឈ ម្ ោះ ៖ Y 
អាសយដ្ឋា ន ៖ ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០ សង្កា ត់មឈោរមយ ខណ្ឌ  ៧មករា រាជធានីភ្នំឈេញ។ 

សមូ្តោររជូន 
តោរ  J តៅព្រម្ននសាោ ំបូងរាជធានីភ្នំតរញ 

រម្មវតថ ុ ៖ សំឈណ្ើ ស៊ុំដ្ឋក់ ឯកសារឈក្តៀមឈេើកទី១ របស់ឈ ើមឈោទឈ ើមបឈី្លើយតប
ចំឈ ោះឯកសារចឈមលើយរបស់ឈ ម្ ោះ Y ច៊ុោះថ្ងៃទី ៥ ន្ខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤ ។  

តោង ៖ -មាក្ា ១០១ កថាខណ្ឌ ទី ២ថ្នក្កមនីតិវធីិ្រ ាបបឈវណី្ 

 -សំណ្៊ុំ ឈរឿងរ ាបបឈវណី្ឈេខ........ ច៊ុោះថ្ងៃទី ០៣ ន្ខ វចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៤  
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រ. ការទទួ សាា   ់ឬ ម្ិនទទួ សាា  ច់ំត ះអ្ងាតេតុដ  មានសរតសរតៅ
 រនងុឯរសារចតម្លើយ1 
 ក.១. អងគឈហត៊ុន្ េមានសរឈសរឈៅកន៊ុងចំណ្៊ុ ច “ខ.២.”  ថ្នឯកសារចឈមលើយ ៖ 

ឈ ើមឈោទទទួេសាគ េ់ថា បានទិញនំន្ផ្លឈ ើ ចំនួន ១០.០០០ កញ្ច ប់ កន៊ុង
តថ្មល ១០.០០០ (មួយម៊ុ៉ឺន)  ៊ុោល រអាឈមរកិេីច៊ុងចឈមលើយឈៅថ្ងៃទី ៣០ ន្ខ 
កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ ឈហើយឈៅកន៊ុងចំឈោមនំចំនួន ១០.០០០ កញ្ច ប់ឈោោះ 
មាន ៥០០ កញ្ច ប់ន្ េខូច ឈហើយឈ ើមឈោទមិនទទួេសាគ េ់ចំឈ ោះអងគឈហត៊ុ
ឈក្ៅេីឈនោះ។ 

   ចំឈ ោះនំ ៥០០កញ្ច ប់ន្ េឈេើកឈ ើងខាងឈេើឈនោះ មិនន្មនថា មិនអាច
េក់ឈចញបានឈោោះឈទ ឈហើយាមការេិតឈ ើមឈោទបានេក់អស់ឈហើយ 
ឈហត៊ុឈនោះ ឈ ើមឈោទក្ាន់ន្តក្េមានមិនឲ្យដ្ឋក់របស់ន្បបឈនោះឈទៀតឈេេ
ឈក្កាយ ឈហើយមិនបានទាមទារសំណ្ងេីច៊ុងចឈមលើយឈទ។ ឈ ើមឈោទមិនបាន
ទទួេការសងក្បាក់ទាក់ទងនឹងឈរឿងនំន្ផ្លឈ ើឈនោះេីច៊ុងចឈមលើយឈោោះឈទ។ 

 ក.២. ការអោះអាងអំេីអាជ្ញា យ៊ុកាេថ្នការរេំត់សិទធិឈេើបំណ្៊ុ េន្ េមានសរឈសរ
ឈៅកន៊ុងចំណ្៊ុ ច “គ.១” ថ្នឯកសារចឈមលើយ ៖ ឈ ើមឈោទមានវវិាទ 2។  

 ក.៣. ការអោះអាងអំេីការទូទាត់ន្ េមានសរឈសរឈៅកន៊ុងចំណ្៊ុ ច “គ.២” ថ្ន    ឯកសារ 
ចឈមលើយ ៖  ឈ ើមឈោទទទួេសាគ េ់ថា ច៊ុងចឈមលើយបានេក់រងយនតកន៊ុងតថ្មល
៧.០០០ (ក្បំាេីរ ន់)  ៊ុោល រអាឈមរកិ មកឲ្យឈ ើមឈោទឈៅថ្ងៃទី ៣១ ន្ខ 

                                                           
1 ចំណ្៊ុ ចន្ េក្តូវសរឈសរឈៅកន៊ុងឯកសារឈក្តៀម៖ ① មឈធ្ោបាយតទេ់ ឬ ការ រខលួន និង ② ឈសចកតីន្ងលងការណ៍្ 
ចំឈ ោះមឈធ្ោបាយតទេ់ ឬ ការ រខលួនរបស់ភាគីមាា ងឈទៀត (ក្កមនីតិវធីិ្រ ាបបឈវណី្ មាក្ា ១០១ កថាខណ្ឌ ទី ២)។  
2  អងគឈហត៊ុចមបងសតីអំេីអាជ្ញា យ៊ុកាេថ្នការរេំត់សិទធិឈេើបំណ្៊ុ េគ៉ឺ ①  ឈេេន្ េសិទធិឈេើបំណ្៊ុ េអាចអន៊ុវតត
បាន (ក្កមរ ាបបឈវណី្ មាក្ា ៤៨១) ② អំ ៊ុងឈេេថ្នអាជ្ញា យ៊ុកាេបានកនលងផ្៊ុតគិតោប់េីឈេេឈោោះ (ក្កម    
រ ាបបឈវណី្ មាក្ា៤៨២) ③ ការឈេើកឈ ើងនូវអាជ្ញា យ៊ុកាេថ្នការរេំត់សិទធិឈេើបំណ្៊ុ េ (ក្កមរ ាបបឈវណី្ មាក្ា 
៤៨៦ កថាខណ្ឌ ទី ១) ។ ឈៅកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះ  ចំឈ ោះចំណ្៊ុ ចទំាងឈនោះ   ចំណ្៊ុ ចទី ① គូភាគីេ៊ុំមានវវិាទឈទ រឯីចំណ្៊ុ ច
ទី ② និងចំណ្៊ុ ចទី ③ គ៉ឺជ្ញអងគឈហត៊ុន្ េមានភាេជ្ញក់ន្សតងចំឈ ោះត៊ុោការ (ក្កមនីតិវធីិ្រ ាបបឈវណី្ មាក្ា ១២៣ 
កថាខណ្ឌ ទី ២ )  ូឈចនោះឈហើយ ច៊ុងចឈមលើយមិនោំបាច់បញ្ញជ ក់ភ្សត៊ុាងឈៅឈេើ អាជ្ញា យ៊ុកាេថ្នការរេំត់សិទធិឈេើ
បំណ្៊ុ េឈទ។ ឈហត៊ុឈនោះ ឈ ើមឈោទ ក៏មិនោំបាច់ទទួេសាគ េ់ ឬ មិនទទួេសាគ េ់ន្ រ ប ៊ុន្នត ឈ ើមឈោទបានគិតថា  
ចង់ប ិឈសធ្នូវ ការសឈក្មចបាននូវអាជ្ញា យ៊ុកាេន្ េជ្ញ អាន៊ុភាេគតិយ៊ុតត។ កន៊ុងករណី្ន្បបឈនោះ គួរន្តសរឈសរថា 
“មានវវិាទ” ឈទើបក្បឈសើរ។  
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ត៊ុោ ឆ្ន ំ ២០១៣ ឈហើយច៊ុងចឈមលើយបានក្បគេ់រងយនតឈោោះមកឲ្យឈ ើមឈោទ 
ឈៅថ្ងៃ ន្ េ ឈហើយឈ ើមឈោទមិនទទួេសាគ េ់អងគឈហត៊ុឈផ្េងឈក្ៅេីឈនោះ ។ 

   ឈ ើមឈោទបានបង់ក្បាក់ថ្ងលទិញរងយនតឲ្យឈៅច៊ុងចឈមលើយ ូចកន៊ុងចំណ្៊ុ ច 
“ខ.២.” ថ្នន្ េបានសរឈសរខាងឈក្កាម ។ 

ខ. អ្ងាតេតុសតរីីការតវ៉ា តប 
 ខ.១. ការផ្អា កអាជ្ញា យ៊ុកាេថ្នការរេំត់សិទធិឈេើបំណ្៊ុ េ 3  (ចំឈ ោះការតវា អំេីការ

ផ្អា កអាជ្ញា យ៊ុកាេថ្នការរេំត់សិទធិឈេើបំណ្៊ុ េ 4) 
ឈៅថ្ងៃទី ០១ ន្ខ វចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ ឈ ើមឈោទបានទទួេក្បាក់ចំនួន 

១.០០០ (មួយ ន់)  ៊ុោល រអាឈមរកិន្ េជ្ញការសងក្បាក់កមចីកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះ
េីច៊ុងចឈមលើយ។ ឈៅកន៊ុងេិខិតក្បគេ់ ទទួេក្បាក់ន្ េឈ ើមឈោទបានសរឈសរ 
និងឈចញឲ្យច៊ុងចឈមលើយ បានសរឈសរអំេីខលឹមសារថា បានទទួេក្បាក់ចំនួន 
១.០០០ (មួយ ន់)  ៊ុោល រអាឈមរកិ ជ្ញការសងក្បាក់កមចីថ្នឈរឿងកតីឈនោះ 
(ភ្សត៊ុាង X3)។ 

 ឈដ្ឋយសារន្តច៊ុងចឈមលើយបានសងក្បាក់មួយន្ផ្នកថ្នក្បាក់កមចីកន៊ុងឈរឿងកតី
ឈនោះ  ូឈចនោះ ោំឲ្យអាជ្ញា យ៊ុកាេថ្នការរេំត់សិទធិឈេើបំណ្៊ុ េបានផ្អា ក។  

 

 ខ.២. ការសង5 (ចំឈ ោះការតវា អំេីការទូទាត់) 
 ឈ ើមឈោទបានបង់ក្បាក់ចំនួន ចំនួន ៧.០០០ (ក្បំាេីរ ន់)  ៊ុោល រអាឈមរកិ 

ជ្ញថ្ងលេក់ទិញរងយនតឲ្យឈៅច៊ុងចឈមលើយឈៅអំ ៊ុងន្ខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៣។ 
 

                                                           
3  ឈ ើមឈោទអាចអោះអាងអំេីការសងមួយន្ផ្នក ឈធ្វើជ្ញមូេឈហត៊ុថ្នការផ្អា កអាជ្ញា យ៊ុកាេាមផ្លូវចាប់បាន  (ក្កម 
រ ាបបឈវណី្ មាក្ា ៤៨៩ កថាខណ្ឌ ទី ៣)។  
4 ឈៅឈេេអោះអាងអំេីការតវា តប ឈយើងក្តូវបង្កា ញឲ្យចាស់ថាជ្ញការតវា តបចំឈ ោះការតវា មួយោ។ 

5  អងគឈហត៊ុចមបងថ្នការសងមាន ① មានការផ្តេ់ាវកាេិកន្ផ្ាកាមខលឹមសារថ្នកាតេវកិចចេីកូនបំណ្៊ុ េឈៅ
មាច ស់បំណ្៊ុ េ (សូមឈយាងមាក្ា៤៤០ ថ្នក្កមរ ាបបឈវណី្) និង ② ទំោក់ទំនងថ្នាវកាេិកជ្ញមួយសិទធិឈេើបំណ្៊ុ េ។ 
ជ្ញក់ន្សតងក្តូវបង្កា ញថា  ៖  ① គ៉ឺ “បានក្បគេ់ក្បាក់ចំនួន ៧.០០០ (ក្បំាេីរ ន់)  ៊ុោល រអាឈមរកិ និង  ② ឈតើក្បាក់
ចំនួន ៧.០០០ (ក្បំាេីរ ន់)  ៊ុោល រអាឈមរកិឈនោះ ក្តូវបានក្បគេ់ឈ ើមបីអវី?  គ៉ឺោំបាច់ក្តូវសរឈសរថា “ជ្ញថ្ងលេក់ទិញ
រងយនត” ។  



4 

 

 សូម តោរតៅព្រម្ សឈក្មចាមការអោះអាងខាងឈេើ ឈដ្ឋយកតីអន៊ុឈក្ាោះ។ 

 

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២ ខែ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ 
អ្នរតំណាងតោយអាណតតិ   

 
 
P  

 

 

“ចំណុចដ  ព្តូវព្បុងព្បយត័ន” 

 ឈៅកន៊ុងឯកសារឈក្តៀមឈេើកទី១ របស់ឈ ើមឈោទ ឈ ើមឈោទបានអោះអាងនូវការ
តវា តបចំឈ ោះការតវា ន្ េច៊ុងចឈមលើយបានអោះអាងឈៅកន៊ុងឯកសារចឈមលើយ។ ឈហត៊ុ
ឈនោះ ចាស់ជ្ញក្តូវដ្ឋក់ឯកសារឈក្តៀមឈ ើមបីឲ្យច៊ុងចឈមលើយឈធ្វើការទទួេសាគ េ់ ឬ មិន
ទទួេសាគ េ់ ឬ ការឈធ្វើការតវា  (ឯកសារឈក្តៀមឈេើកទី ១ របស់ច៊ុងឈមលើយ) ជ្ញក់ជ្ញមិន
ខាន (ក្កមនីតិវធីិ្រ ាបបឈវណី្ មាក្ា ១០១ កថាខណ្ឌ ទី ២)  ។ ប ៊ុន្នត ាមរយៈឯក
សារចឈមលើយឈៅកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះ ច៊ុងចឈមលើយបានអោះអាងរួចឈហើយថា ការសង ១.០០០
 ៊ុោល រឈមរកិ គ៉ឺជ្ញការសងចំឈ ោះកាតេវកិចចឈផ្េង ឈហើយមិនមានការសងចំឈ ោះក្បាក់
ថ្ងលេក់ទិញឈទ ឈហត៊ុឈនោះ គ៉ឺបង្កា ញឲ្យឈ ើញចាស់ថា ច៊ុងចឈមលើយមានវវិាទឈៅឈេើក្គប់ 
ចំណ្៊ុ ចន្ េឈ ើមឈោទអោះអាងឈៅកន៊ុងការតវា តប។  ូឈចនោះឈទាោះបីជ្ញច៊ុងចឈមលើយមិនដ្ឋក់
ឯកសារឈក្តៀមឈេើកទី ១  ក៏ឈដ្ឋយ ក៏ត៊ុោការអាចឈធ្វើការសឈក្មចបានថា ច៊ុងចឈមលើយ
មានវវិាទចំឈ ោះការតវា តបរបស់ឈ ើមឈោទ ឈហត៊ុឈនោះ គ៉ឺមិនមានការសារភាេឈទ 
(ឈយាងក្កមនីតិវធីិ្រ ាបបឈវណី្ មាក្ា ៩៦ កថាខណ្ឌ ទី ១)។  


