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ម ើម្មោទ  
ឈ ម្ ោះ ៖ X  
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1 ឯកសារឈ្តៀមដែេចុងចឈមលើយដ្ឋក់ឈៅតុលាការជាឈេើកែំបូង ឈៅថា “ឯកសារចឈមលើយ”។ ឈៅកនុងឯកសារឈនោះ 
នឹង្តូវសរឈសរអំេី ① ការឈ្លើយតបចំឈពាោះខលឹមសារននសាេ្កមដែេឈែើមឈោទបានសរឈសរឈៅកនុងពាកយបណ្តឹ ង 
② ការទទួេសាា េ់ ឬ មិនទទួេសាា េ់នូវអងាឈេតុដែេមានសរឈសរឈៅកនុងពាកយបណ្តឹ ង និង ③ អងាឈេតុឈែើមបី
តវ៉ាចំឈពាោះអងាឈេតុដែេមានសរឈសរឈៅកនុងពាកយបណ្តឹ ង (កថាខណ្ឌ ទី៣ មា្ា ១០១នន្កមនីតិវធីិរែាបបឈវណី្)។ 
2 មាក្ា ២៤៩ និង មាក្ា ២៥០ ននក្កេនីតិវធីិរដ្ាបបលវណី។ ការររលររអំពី្កន្នែងបញ្ជូ ន េិនន្េនជាកាតព្វកិច្ចលទ។ 
ក្បរិនលបើេិនបានររលររអំពី្ទីកន្នែងបញ្ជូ ន ការបញ្ជូ ននឹងក្តវូលធវើល ើងលៅលំលៅដ្ឋា នរបរ់ច្៊ុងច្លេែើយជាអាទិ៍។ 
ដូ្លច្នេះ កន៊ុងករណីន្ដ្លអនកតំណាងលដ្ឋយអាណតតិរបរ់ច្៊ុងច្លេែើយច្ង់លធវើការបញ្ជូ នលៅទីកន្នែងណាលសេងលក្ៅពី្
លំលៅដ្ឋា នរបរ់ច្៊ុងច្លេែើយជាអាទិ៍ ចំបាច់្ក្តូវររលររអំពី្កន្នែងបញ្ជូ នចូ្លលៅកន៊ុងលិខិតោយលកខណ៍អកេរ ដូ្ច្
ជា ឯកសារច្លេែើយជាអាទិ៍។  
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សមូ្មោររជូន 
មោរ J មៅព្រម្ននសាោ ំបូងរាជធានីភ្នំមរញ 

រម្មវតថ ុ៖ រ៊ុំដ្ឋក់ឯកសារចឈមលើយឈែើមបឈី្លើយតបនឹងពាកយបណ្តឹ ងចុោះនងៃទី ០១ ដខ កុមភៈ   
               ឆ្ន ំ ២០១៩ របស់ឈ ម្ ោះ X 
មោង៖-មា្ា ១០១ កថាខណ្ឌ ទី ៣ នន្កមនីតិវធីិរែាបបឈវណី្ 
 -សំណំុ្ឈរឿងរែាបបឈវណី្ឈេខ ....... ចុោះនងៃទី០១ ដខ កុមភៈ ឆ្ន ំ ២០១៩  

 
រ. ការម្លើយតបចំម ះខ្លឹម្សារននសាលព្រម្ដ លម ើម្មោទទាម្ទារ 
(១) ្ោនឈោេការទាមទារ3ទំាងអស់របស់ឈែើមឈោទ។ 
(២) ្បាក់្បដ្ឋប់កតីជាបនទុករបស់ឈែើមឈោទ។  

 
ខ្. ការទទួលសាា ល ់ឬ ម្និទទួលសាា លអ់្ងាមេតុដ លមានសរមសរមៅរនងុ រយ
 បណតឹ ង 
ខ.១. ការទទួេសាា េ់ ឬ មិនទទួេសាា េ់អំេីការបឈងាើតកិចចសនាេក់ទិញឈៅកនុង

 ពាកយបណ្តឹ ង  
ខ.១.១. អងាឈេតុដែេ្តូវបានសរឈសរឈៅកនុងចំណុ្ច “ខ.១.” ននពាកយបណ្តឹ ង៖ 

ចុងចឈមលើយទទួេសាា េ់ ។ 
ខ.១.២. អងាឈេតុដែេ្តូវបានសរឈសរឈៅកនុងចំណុ្ច “ខ.២.” ននពាកយបណ្តឹ ង ៖ 

ចុងចឈមលើយទទួេសាា េ់ ។ 
ខ.២. ការទទួេសាា េ់ ឬ មិនទទួេសាា េ់អំេីអងាឈេតុពាក់េ័នធននចំណុ្ច “គ” ឈៅ

 កនុងពាកយបណ្តឹ ង  
ខ.២.១. អងាឈេតុដែេ្តូវបានសរឈសរឈៅកនុងចំណុ្ច “គ.១.” ននពាកយបណ្តឹ ង ៖ 

ចុងចឈមលើយទទួេសាា េ់ ។ 

                                                           
3 សិទធិដែេឈែើមឈោទកំេុងដតទាមទារមាន ២ ( ១. សិទធិទាមទារឲ្យ្បគេ់វតថុននការេក់ទិញឈដ្ឋយដផ្ែកាមកិចច
សនាេក់ទិញ និង ២. សិទធិទាមទារឲ្យឈធវើនីតិវធីិចុោះបញ្ជ ីឈផ្ទរកមមសិទធិទំាងមូេឈដ្ឋយដផ្ែកាមកិចចសនាេក់ទិញ) 
ែូឈចនោះឈេើយឈៅឈេេដែេទាមទារឲ្យ្ោនឈោេនូវចំណុ្ចទំាងអស់ឈោោះ ្តូវសរឈសរពាកយថា “ទំាងអស់” ។  
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ខ.២.២. អងាឈេតុដែេ្តូវបានសរឈសរឈៅកនុងចំណុ្ច “គ.២.” ននពាកយបណ្តឹ ង ៖ 
ចុងចឈមលើយទទួេសាា េ់ ។ 

 
គ. អ្ងាមេតុតវ៉ា  
គ.១. ការរលំាយកិចចសនាឈដ្ឋយសង្បាក់កក់ 4 
គ.១.១. ឈៅនងៃទី ០១ ដខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៨ ឈៅឈេេដែេចុោះ “កិចចសនាេក់

ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ជាមួយចុងចឈមលើយ ឈែើមឈោទបាន្េមឈ្េៀងបង់
្បាក់កក់ចំនួន ២០.០០០ (េីរមុ៉ឺន) ែុលាល រអាឈមរកិ ឈេើយបាន្បគេ់
្បាក់ឈោោះឲ្យឈៅចុងចឈមលើយ។ 

  

                                                           
4 អងាឈេតុចមបងននការរលំាយកិចចសនាឈដ្ឋយសង្បាក់កក់ ៖ មា្ា ៥១៨ មា្ា ៤១៤ មា្ា ៤០៩ កថាខណ្ឌ ទី ១ ។ 
ឈដ្ឋយសារដតភាេោំបាច់ែំបូងគ៉ឺ “ អនកទិញបានបង់្បាក់កក់ឈៅឲ្យអនកេក់” (មា្ា ៥១៨) ែូឈចនោះឈេើយ ោំបាច់
្តូវឈធវើការអោះអាងថា ៖ ① អនកទិញបាន្េមឈ្េៀងជាមួយអនកេក់អំេីការ្បគេ់្បាក់កក់ននកិចចសនាេក់ទិញ ② 
អនកទិញបាន្បគេ់្បាក់កក់ឈដ្ឋយដផ្ែកឈេើកចំណុ្ច ①     ឲ្យឈៅអនកេក់។  បោទ ប់មកឈទៀត ភាេោំបាច់គ៉ឺ “ការ
សង្បាក់ឈសមើនឹងេីរែងនន្បាក់កក់” (មា្ា ៥១៨) ឈេតុឈនោះ ោំបាច់្តូវឈធវើការអោះអាងថា ៖ ③      អនកទិញបានឈធវើ
សំឈណ្ើ ផ្តេ់្បាក់កក់ជាក់ដសតងចំនួន ២ែង នន្បាក់កក់ឲ្យឈៅអនកទិញ (ឈោងាម Footnote 5 ដែេសរឈសរខាង
ឈ្កាមផ្ងដែរ)។ ឈេើយ ឈដ្ឋយសារដតភាេោំបាច់ឈៅឈេេដែេឈធវើការរលំាយកិចចសនា គ៉ឺ “ ការបង្កា ញ្នទៈអំេី
ការរលំាយកិចចសនាឈៅភាគីមាា ងឈទៀត” (មា្ា ៤១៤ កថាខណ្ឌ ទី ១ មា្ា ៤០៩ កថាខណ្ឌ ទី ១) ឈេតុឈនោះ 
ោំបាច់្តូវឈធវើការអោះអាងថា ៖ ④  អនកេក់បានបង្កា ញ្នទៈអំេីការរលំាយកិចចសនាឈៅអនកទិញ។ ោ៉ាងណាមិញ 
ឈដ្ឋយសារដត ការបង្កា ញ្នទៈនឹងឈកើតមានអានុភាេឈៅឈេេដែេបានឈៅែេ់ភាគីមាា ងឈទៀត (មា្ា ៣១០  
កថាខណ្ឌ ទី ២) ែូឈចនោះឈេើយ ឈៅកនុងឈរឿងកតីឈនោះ   ្តូវឈធវើការអោះអាងអំេី  ការបានបង្កា ញ្នទៈដែេបានឈធវើឈ ើងឈៅ
ចំឈពាោះមុខឈែើមឈោទដែេជាភាគីមាា ងឈទៀត។   
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គ.១.២. ឈៅនងៃទី ២២ ដខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៨ចុងចឈមលើយបានឈធវើសំឈណ្ើ ផ្តេ់5 

្បាក់ជាក់ដសតងចំនួន ៤០.០០០ (បួនមុ៉ឺន) ែុលាល រអាឈមរកិឈៅផ្ទោះរបស់
ឈែើមឈោទ (ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០  សង្កា ត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន 
រាជធានីភ្នំឈេញ) ឈេើយបានបង្កា ញ្នទៈអំេីការរលំាយ “កិចចសនា
េក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ឈៅកាន់ឈែើមឈោទ។  

 
ែូឈចនោះឈេើយ ឈដ្ឋយសារដតចុងចឈមលើយបាន “រលំាយកិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” 

ឈដ្ឋយដផ្ែកាមមា្ា ៥១៨ នន្កមរែាបបឈវណី្ ឈេតុឈនោះ ចុងចឈមលើយេំុមានទំនួេខុស
្តវូកនុងការអនុវតត “កិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ឈទ ។ 

 

ឃ. ភ្សតតុាង   

 ១. លិខិតទទួលក្បាក់ចំ្នួន ២០.០០០ (ពី្រេ៊ុ៉ឺន) ដ្៊ុោែ រអាលេរកិច្៊ុេះនងៃទី ០១ ន្ខ 
រីហា ឆ្ន ំ ២០១៨ (ភ្សតាុងY1) 

                                                           
5 ឈដ្ឋយសារដតអនកេក់អាចរលំាយកិចចសនាេក់ទិញឈដ្ឋយ “សង្បាក់ឈសមើនឹងេីរែងនន្បាក់កក់” (មា្ា ៥១៨ 
នន្កមរែាបបឈវណី្) ែូឈចនោះ ឈបើសិនជាអនកេក់្ាន់ដតជូនែំណឹ្ងអំេីការបញ្ច ប់នូវការឈរៀបចំសង និង ដ្ឋស់ឈតឿន
ឈៅអនកទិញឲ្យទទួេការសងនូវទឹក្បាក់ ២ែង ននចំនួន្បាក់កក់ ដតប៉ាុណ្ណឹ ង គ៉ឺមិនទាន់មានភាេ្គប់្ាន់ឈទ 
(មិនអាចរលំាយកិចចសនាេក់ទិញបានឈទ) ។   
 ាមមា្ា ៥១៨ នន្កមរែាបបឈវណី្ ដចងថា “អនកេក់សង្បាក់ឈសមើនឹងេីរែងនន្បាក់កក់” គ៉ឺជាការដចងអំេី 
សកមមភាេរបស់អនកេក់ដតប៉ាុឈណាណ ោះ ែូឈចនោះឈេើយ ចំឈពាោះឥរោិបងរបស់អនកទិញដែេឈ្លើយតបឈៅកាន់សកមមភាេ
របស់អនកេក់វញិ (ទទួេយក ឬ ោ៉ាងណា? ) គ៉ឺេំុមានបញ្ហា អវីឈ ើយ។ ែូឈចនោះឈេើយ ចំឈពាោះអនកេក់ គ៉ឺ្ាន់ដតអោះអាង
អំេី “ការឈធវើសំឈណ្ើ ផ្តេ់្បាក់ជាក់ដសតង” ចំនួន ២ែង នន្បាក់កក់ គ៉ឺ្គប់្ាន់។  
 ឈៅកនុងឈរឿងកតីឈនោះ ឈែើមឈោទដែេជាអនកទិញមិនទាន់បានទទួេ្បាក់ចំនួន ៤០.០០០ (បួនមុ៉ឺន) ែុលាល រ        
អាឈមរកិឈទ ប៉ាុដនត ចុងចឈមលើយដែេជាអនកេក់បានឈធវើសំឈណ្ើ ផ្តេ់ ្បាក់ជាក់ដសតងចំនួន ៤០.០០០ (បួនមុ៉ឺន) ែុលាល រ
អាឈមរកិឈៅផ្ទោះរបស់ឈែើមឈោទ ែូឈចនោះឈេើយ គ៉ឺអាចឈធវើការរលំាយ “កិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ដផ្ែកាម
មា្ា ៥១៨ នន្កមរែាបបឈវណី្។  
 ោ៉ាងណាមិញ  ឈបើឈទាោះបីជា   “កិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ្តូវបានរលំាយដផ្ែកាមមា្ា  ៥១៨  នន
្កមរែាបបឈវណី្ក៏ឈដ្ឋយ ក៏សិទធិទាមទារឲ្យបង់្បាក់ចំនួន ៤០.០០០ (បួនមុ៉ឺន) ែុលាល រអាឈមរកិដែេឈែើមឈោទមាន
ចំឈពាោះចុងចឈមលើយ មិនរេត់ឈ ើយ ( ឈៅកនុងមូេឈេតុននការរេត់កាតេវកិចចននមា្ា ៤៣៣ នន្កមរែាបបឈវណី្ 
មិនមានបញ្ចូ េនូវ “សំឈណ្ើ ផ្តេ់ការសង” ឈទ។ ែរាបណា ចុងចឈមលើយមិនសង ឬ មិនតមាេ់ (មា្ា ៤៥៧ នន្កម
រែាបបឈវណី្) ឈទ កាតេវកិចចរបស់ចុងឈមលើយមិនរេត់ឈ ើយ ) ែូឈចនោះ ឈេើយឈែើមឈោទអាចទាមទារមតងឈទៀតឲ្យចុង
ចឈមលើយបង់្បាក់ចំនួន ៤០.០០០ (បួនមុ៉ឺន) ែុលាល រអាឈមរកិ។  



5 
 

 សូម មោរមៅព្រម្ សឈ្មចាមការឈសនើសំុ ឈដ្ឋយកតីអនុឈ្ាោះ។ 
 

រាជធានីភ្នំលព្ញ, នងៃទី ០១ ន្ខ េីនា ឆ្ន ំ ២០១៩ 
អ្នរតំណាងមោយអាណតតិ   

 
 

          B 

ឯកសារភាជ ប់ 
១-េិខិត្បគេ់សិទធិតំណាងឈដ្ឋយអាណ្តតិ “ចាប់ឈែើម” 
២-ចាប់ងតចមលងននភ្សតុាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចំនួន ០២ ចាប់” 
៣-ឯកសារចមលងននឯកសារចឈមលើយ  “ចំនួន ០២ ចាប់” 

 


