ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
សាលព្រម្1

តុលាការរដឋរបខេណី
សាំណុាំហរឿងហលែ .......
ចុេះថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩
សាលក្កមហលែ .........

រនងនាម្ព្រជារាស្រសត
ខ្មែរ
ុ

សាលាដំរូងខមតតរតនគិរ ី 2

ចុេះថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិងុនា ឆ្នាំ២០១៩

បានបញ្ចប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់ហៅ
ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ 3 4
ខៅព្រម្ជំនុំជព្ម្ះ
ហោក

J

ជាហៅក្កមថ្នសាោដាំបូងហែតតរតនគិរ ី

ព្រឡារញ្ជ ី
ហោកស្សី

1

C

ជាក្កឡាបញ្ជីថ្នសាោហែតតរតនគិរ ី

ការសហក្មចហសចកតី គឺខចកហចញជា សាលក្កម និង ដីកាសហក្មច (មាក្ា ១៧៩ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី) ដូហចនេះ

មានភាពចាំបាច់ហៅកនុងការបញ្ជ
ជ ក់ឲ្យបានចាស់ោស់ថា

អាំពីក្បហេទថ្នការសហក្មចហសចកតីោក់ ហៅក្តង់ចាំណុច

ចប់ហផតើម។ ហោយសារខត សាលក្កម និង ដីកាសហក្មចមានភាពែុសគ្ននចាំហ
ហគ្នលការណ៍បណឹត ងឧបាស្ស័យចាំហ

េះវ ិធីកុងការហធវ
ន
ើឧបាស្ស័យជាអាទិ៍ ។ ជា

េះសាលក្កម គឺ បណឹត ងឧទធរណ៍ ហេើយ បណឹត ងឧបាស្ស័យចាំហ

េះដីកាសហក្មច

គឺ បណឹត ងជាំទាស់ (កថាែណឌទី ១ មាក្ា ២៥៩ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី)។
2
3

សាលក្កមរដឋបបហវណីក្តូវខតសរហសរអាំពីចាំណុចខដលខចងហៅកនុងមាក្ា ១៨៩ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី។

ក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី មាក្ា ១៨៩ កថាែណឌទី ១ ចាំណុច ែ ។ សាលក្កមនឹងក្តូវកាំណត់ជាសាាពរនូវទាំនាក់ទាំនង

សិទិធ ឬ

ទាំនាក់ទាំនងគតិយុតិនា
ត ហពលបញ្ចប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់

(ក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី មាក្ា

១៩៤ កថាែណឌទី ២) ហេតុហនេះ ចាំបាច់ក្តូវសរហសរឲ្យបានចាស់ោស់អាំពី ហពលខដលបានបញ្ចប់ការទាញហេតុ
ផលហោយផ្ទាល់មាត់។

សាលក្កមគឺជាការសហក្មចហសចកតីរបស់តុោការខដលក្តូវបានហធវើហ

ើងហោយកាំណត់ជា

មុននូវទាំនាក់ទាំនងអងគហេតុគិតមកដល់ក្តឹមថ្ងៃបញ្ចប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់។
4

ការប្រកាសសាលប្រមប្រូវធ្វើធឡើងរនុងអំឡុងធេល ១ (មួយ) ខែ គិរចារ់េីថ្ងៃខែលបានរញ្ចរ់ការទាញធេរុផល

ធោយផ្ទាល់មារ់ (មាប្ា ១៨៧ ថ្នប្រមរែឋរបធវណី)។ ធេើយការប្រកាសសាលប្រមចាំបាច់ប្រូវធ្វើធឡើងធោយខផែរ
ធលើចារ់ធែើមថ្នមូលសាលប្រម (រថាែណឌទី ១ មាប្ា ១៨៨ ថ្នប្រមរែឋរបធវណី) ែូធចនេះធេើយ ចាំ បាច់ប្រូវខររញ្ចរ់
នូវការារ់ខរងចារ់ធែើមថ្នមូលសាលប្រមឲ្យបាន គិរប្រឹមធេលប្រកាសសាលប្រម។

1

ខដើម្ខោទ
ហ្មេះ ៖ X
អាសយោឋន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ េូមិ...... ឃុាំ.......ស្សុក......... ហែតតរតនគិ រ។
ី
អ្នរតំណាងខោយអាណតតិ
ហោក/ហោកស្សី ៖ P
អាសយោឋនការ ិយាល័យហមធាវ ី/ ក្កុមហមធាវ ី/ ក្កុមេុនហមធាវ ី ៖ ..................................
ការ ិយាល័យហមធាវ ី/ ក្កុមហមធាវ ី/ ក្កុមេុនហមធាវ ី ៖ ..................................................
ហលែទូរស័ពា ៖ ...................................................
ចុងចខម្លើយ
ហ្មេះ ៖ Y
អាសយោឋន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ សង្កាត់មហនារមយ ែណឌ៧មករា រាជធានីេាំនហពញ។
អ្នរតំណាងខោយអាណតតិ
ហោក/ហោកស្សី ៖ B
អាសយោឋនការ ិយាល័យហមធាវ ី/ ក្កុមហមធាវ ី/ ក្កុមេុនហមធាវ ី ៖ ..................................
ការ ិយាល័យហមធាវ ី/ ក្កុមហមធាវ ី/ ក្កុមេុនហមធាវ ី ៖ ..................................................
ហលែទូរស័ពា ៖ ...................................................
អ្ងគខេតុ និង ចំណុចេិវាទ
រ. មលឹម្សារននសាលព្រម្ខ្ដលខដើម្ខោទទាម្ទារឲ្យតុលាការខចញ
(១) បង្កគប់ឲ្យចុងចហមលើយហធវើនីតិវ ិធី ចុេះបញ្ជីអចលនវតាុខដលបានកត់ក្ាកនុងបញ្ជី
ឧបសមព័នឲ្
ធ យហៅហដើមហចទ។
(២) ក្បាក់ ក្បោប់ កីជា
ត បនាុករបស់ចុងចហមលើយ។

2

ម. ដំខណើរខរឿងរតី និង ចំណុចេិវាទ
ម.១. ការសខងេរអ្ំរីខរឿងរតី
ហៅកនុងហរឿងកតីហនេះ

ចាំ ហ

េះអចលនវតាុខដលបានកត់ក្ាហៅកនុងបញ្ជីឧបសមព័នធ

(តហៅហៅថា “ដីL” ) ហដើ មហចទបានទាមទារនូ វការហធវើនីតិវ ិធី ចុេះបញ្ជីអាំពីការលុប
ការចុេះបញ្ជីអាំពីការហផារកមមសិទិ ហធ លើអចលនវតាុដខដល

ហោយខផែកហលើការរ ាំោយ

កិចចសនាលក់ទិញចុេះថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ ។
ម.២. អ្ងគខេតុខ្ដលគ្មែនេិវាទ5
ែ.២.១. ហៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ហដើមហចទបានទិញ “ដី L” កនុងតថ្មល
១០០.០០០ (មួយខសន) ដុ ោលរអាហមរ ិកពី ចុងចហមលើយ (តហៅហៅថា “កិចចសនា
លក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” )។
ែ.២.២. ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបាន “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ជា
លិែិតយថាេូត (លិែិតលក់ផ្ទតច់)។6
ែ.២.៣. ចាំហ

េះ “កិចស
ច នាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបាន

ក្ពមហក្ពៀងគ្ននដូចខាងហក្កាមអាំពីកាលបរ ិហចឆទបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់៖
ក. ចាំហ

េះក្បាក់ចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិកថ្នថ្ងលលក់ នឹង

បង់ហៅហពលខដលបានោក់
ែ. ចាំហ

កយសុាំចុេះបញ្ជីហផារកមមសិទិទា
ធ ាំងមូល។

េះក្បាក់ចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិកខដលែវេះ នឹង

ក្តូវបង់ហៅកនុងអាំ

ុងហពល ១ខែ គិតចប់ពីហពលខដលបានោក់

កយ

សុាំចុេះបញ្ជីហផារកមមសិទិទា
ធ ាំងមូល។
ែ.២.៤. ថ្ងៃទី ៣០ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ចុងចហមលើយបានបង់ក្បាក់ 7 ថ្ងលលក់ទិញ
ចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិកថ្ន “កិចចសនាលក់ទិញថ្ន
5

មាក្ា ១២៣ កថាែណឌទី ២ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី។ ចាំណុចហនេះនឹងក្តូវសរហសរអាំពីអងគហេតុខដលភាគីបាន

សារភាពហៅចាំហ

េះមុែតុោការ និង អងគហេតុខដលតុោការយល់ហឃើញថា អតាិភាពថ្នអងគហេតុហនាេះមានភាព

ជាក់ខសតង។
6

ក្កមរដឋបបហវណី មាក្ា ៣៣៦ កថាែណឌទី ២។ អងគហេតុខដលមានភាពចាំបាច់ហដើមបីបញ្ជ
ជ ក់ឲ្យបានចាស់ោស់

នូវ “កិចចសនាថ្នហរឿងកតីហនេះ” ខដលបានបហងាើតហ
Footnote ថ្ន
7

ើងហោយមានសុពលភាព។ (ការពនយល់លមែិត សូមហយាងាម

កយបណឹត ង។)

ចាំណុចហនេះគឺជាអងគហេតុខដលមានភាពចាំបាច់ហដើមបីហធវើជាមូលហេតុ អាំពីការតវ៉ា ឲ្យអនុវតតក្ពមគ្ននខដលចុងចហមលើយ

អេះអាង។(ការពនយល់លមែិត សូមហយាងាម Footnote ថ្នឯកសារចហមលើយ។)

3

ហរឿងកតីហនេះឲ្យហៅហដើមហចទ ហេើយ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានោក់
កយសុាំចុេះបញ្ជីហផារកមមសិទិធទាាំងមូលហោយខផែកហលើ “កិចស
ច នាលក់ទិញ
ថ្នហរឿងកតីហនេះ” ។
ែ.២.៥. ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្នាំ ២០១៨ បានកនលងផុត។
ែ.២.៦. ហៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ ហដើមហចទបានោស់ហតឿនឲ្យចុងចហមលើយ
បង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិកខដលហៅ
ែវេះឲ្យបានកនុងអាំ

ុងហពល ២ សបាតេ៍ ហេើយក្ពមគ្ននហនាេះ ក៏បានហធវើការ

បង្កាញឆនាៈ 8 អាំពីការរ ាំោយ “កិចស
ច នាថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហៅហពលខដលមិន
មានការបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញហៅកនុងអាំ

ុងហពល ២សបាតេ៍។

ែ.២.៧. ចុងចហមលើយមិនបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញខដលហៅែវេះចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមុឺន)
ដុោលរអាហមរ ិកឲ្យបានក្តឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ ហទ។ 9
ែ.២.៨. ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្នាំ ២០១៨ ហដើមហចទបានផតល់នូវការក្បគល់ដី L ហៅ
ឲ្យចុងចហមលើយ ហោយខផែកាម “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ។10
ែ.២.៩. ហៅកាលបរ ិហចឆទថ្ននីតិវ ិធី ហក្តៀមសក្មាប់ ការទាញហេតុ ផលថ្នហរឿងកតីហនេះ
នាថ្ងៃទី ៥ ខែ ហមសា ឆ្នាំ ២០១៩ ចុងចហមលើយបានហក្បើសិទិ ត
ធ វ៉ា ឲ្យអនុ វតត
ក្ពមគ្នន កនុងករណីខដលតុ ោការវ ិនិច័ យ
ឆ ថា “ការរ ាំោយកិចចសនាលក់
ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” មានសុពលភាព ចុងចហមលើយនឹងបដិហសធនូវការហធវើនីតិ
វ ិធី ចុេះបញ្ជីអាំពីការលុបការចុ េះបញ្ជីអាំពីការហផារកមមសិទិ ហធ លើ “ដី L” លុេះក្ាខត
បានទទួលនូវការសងក្បាក់ចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិក និង
ការក្បាក់ចាំនួន ៥ % កនុង ១ឆ្នាំថ្នក្បាក់ហនេះ គិតចប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ វ ិចឆិកា

8

ការបង្កាញឆនាៈអាំពីការរ ាំោយកិចចសនាហោយោក់ល័កខែ័ណឌបងែង់ (កថាែណឌទី ៣ មាក្ា ៤០៩ និង កថាែណឌទី

១ វកយែណឌទី ២ មាក្ា ៣២៥ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី) ។ (ការពនយល់លមែិត សូមហយាងាម Footnote ថ្ន
9

កយបណឹត ង។)

ចាំណុចហនេះគឺជាអងគហេតុខដលចាំបាច់ហដើមបីបង្កាញថា លកខែណឌបងែង់ក្តូវបានបាំហពញ។ (ការពនយល់លមែិត សូម

ហយាងាម Footnote ថ្ន
10

កយបណឹត ង។)

ចាំណុចហនេះគឺជាអងគហេតុខដលចាំបាច់ហដើមបីហធវើជាមូលហេតុអាំពី “ការបាំ

នកិចចសនា” របស់ចុងចហមលើយ (មាក្ា

៤០៧ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)។ (ការពនយល់លមែិត សូមហយាងាម Footnote ថ្ន
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កយបណឹត ង។)

ឆ្នាំ២០១៨ រេូតដល់ថ្ងៃសងរួច ។ 11
ម.៣. ចំណុចេិវាទ
ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្នាំ ២០១៨ ហតើហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានហធវើការក្ពមហក្ពៀង
អាំពីការផ្ទលស់បូរកាលបរ
ត
ិហចឆទបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមុឺន) ដុោលរ
អាហមរ ិកខដលហៅែវេះមកជាថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩វ ិញខដរ ឬ ហទ? (តហៅ ការ
ក្ពមហក្ពៀងហនេះ ហៅថា “ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការផ្ទលស់បូរថ្នហរឿងកត
ត
ីហនេះ”។)។
ម.៤. ការអ្ះអាងររស់ភាគីចំខ

ះចំណុចេិវាទ

ែ.៤.១. ការអេះអាងរបស់ចុងចហមលើយ
ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្នាំ ២០១៨ ហដើមហចទបានបហងាើត “ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការ
ផ្ទលស់បូរថ្នហរឿងកត
ត
ីហនេះ” ជាមួយចុងចហមលើយ។
ហ

ល ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្នាំ ២០១៨ ហៅហពលខដលមានការទាក់ទងពីហដើម

ហចទ អាំពីការក្បគល់ “ដី L” ចុងហមលើយបានហផញើសារថា “សុាំឲ្យរង់ចាំ ៣ខែតហទៀត”
ចាំហ

េះការបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញខដលហៅែវេះ។

ចាំហ

េះសារហនេះ ហដើមហចទបាន

ទូរស័ពាហៅចុងចហមលើយ ភាលមៗ ហោយបានបញ្ជ
ជ ក់អាំពីមូលហេតុហនាេះ ហេើយបាន
ហឆលើយតបថា “ ែញាំុយល់ហេើយ។ ឆ្នាំហក្កាយនឹងមានភាពក្បហសើរហ

ើងវ ិញ” ។ ាមរ

យៈការហឆលើយតបហនេះ នាាំឲ្យ “ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការផ្ទលស់បូរថ្នហរឿងកត
ត
ី ហនេះ” បាន
បហងាើតហ

ើង។

ែ.៤.២. ការអេះអាងរបស់ហដើមហចទ
“ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការផ្ទលស់បូរថ្នហរឿងកត
ត
ី ហនេះ” ពុាំបានបហងាើតហ
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ចាំហ

ើងហទ។

េះការហក្បើសិទិត
ធ វ៉ា ឲ្យអនុវតតក្ពមគ្នន ឬ យា៉ា ងណាហនាេះ គឺអាស្ស័យហៅហលើឆនាៈរបស់មាចស់សិទិធខដលមានសិទិធ

តវ៉ា ឲ្យអនុវតតក្ពមគ្នន (មាក្ា ៤០៧ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី) ។ (ការពនយល់លមែិត សូមហយាងាម Footnote ថ្នឯកសារ
ចហមលើយ។)
ចុងចហមលើយបង្កាញឆនាៈយា៉ា ងចាស់អាំពីការអនុវតតសិទិត
ធ វ៉ា ឲ្យអនុវតតក្ពមគ្ននហៅកនុងឯកសារចហមលើយចុេះថ្ងៃទី ១ ខែ

ហមសា ឆ្នាំ ២០១៩ (ចាំណុច “គ.២.២.” ថ្នឯកសារចហមលើយ) ប៉ាុខនតការបង្កាញឆនាៈរបស់ចុងចហមលើយហនេះមានភាព
ចាស់ោស់ចាំហ

េះតុោការ

គឺហៅហពលខដលែលឹមសារខដលបានសរហសរហៅកនុងឯកសារចហមលើយហនេះក្តូវបានអេះអាង

ហៅកនុងកាលរ ិហចឆទថ្ននីតិវ ិធីហក្តៀមសក្មាប់ការទាញហេតុផល ឬ កាលបរ ិហចឆទថ្នការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់
មាត់។ ដូហចនេះហេើយ ចាំបាច់ក្តូវខតសរហសរអាំពីហពលហវោឲ្យចាស់ោស់ចាំហ េះតុោការអាំពី ការបង្កាញឆនាៈរបស់

ចុងចហមលើយកនុងការហក្បើសិទិត
ធ វ៉ា ឲ្យអនុវតតក្ពមគ្នន (ហៅកនុងហរឿងកតីហនេះ កាលបរ ិហចឆទថ្ននីតិវ ិធីហក្តៀមសក្មាប់ការទាញ
ហេតុផលក្តូវបានហធវើហ ើងហៅថ្ងៃទី ៥ ខែហមសា ឆ្នាំ ២០១៩) ។
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ហដើ មហចទបានទូ រស័ពាហៅចុ ងចហមលើយវ ិញភាលមៗ
ចុងចហមលើយថា “សូមឲ្យរង់ចាំ ៣ ខែតហទៀត” ចាំហ

ហក្កាយពីបានទទួលសារពី

េះការបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញខដល

ហៅែវេះ ប៉ាុខនត ការទូរស័ពហា នាេះ គឺក្គ្នន់ខតបញ្ជ
ជ ក់ពីមូលហេតុ ខដលចុងចហមលើយមិន
អាចបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញឲ្យបានក្តឹមកាលបរ ិហចឆទខតប៉ាុហណាណេះ។

ហដើមហចទមិន

ទាន់ បានហធវើសីកា
វ រទទួលសាំហណើពីចុងហមលើយហទ។

សំអាងខេតុ
រ. ការេិនិចឆ័យចំខ

ះចំណុចេិវាទ

រ.១. ការទទួលសាគល់អ្ងគខេតុ
អងគហេតុខដលគូ ភាគីគ្នមនវ ិវទ និង អងគហេតុខដលក្តូវបានទទួលសាគល់ាមរយៈ
េសតុាងខដលបានកត់ក្ាហៅាមចាំណុចចុងហក្កាយនីមួយៗ មានដូចខាងហក្កាម៖
ក.១.១. ហៅងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្នាំ ២០១៨ ហដើមហចទបានជូនដាំណឹងអាំពីការបានខក្ប
កាលយសភាព “ដី L” សក្មាប់ហធវើការក្បគល់ និងោស់ហតឿនអាំពីការទទួល
យកការក្បគល់ហនាេះ ជាមួយគ្ននហនេះ ក៏បានហផញើសារបញ្ជ
ជ ក់អាំពីការបង់
ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញខដលហៅែវេះថ្ន “កិចស
ច នាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហៅ
ចុងចហមលើយ ។ (េសតាងX
4 និង Y1)
ុ
ក.១.២. ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្នាំ ២០១៨ ចាំ ហ

េះសារខដលបានសរហសរហៅកនុង

ចាំណុច “ក.១.១.” ខាងហលើហនេះ ចុងហមលើយបានហផញើសារថា “ សុាំឲ្យរង់ចាំ ៣
ខែតហទៀត” ហៅកាន់ហដើមហចទ ។ (គ្នមនវ ិវទ)
ក.១.៣. ហដើ មហចទបានទូ រស័ពាហៅចុ ងចហមលើយវ ិញភាលម

ហៅហក្កាយហពលខដល

ទទួ លបានសារដូ ចបានសរហសរហៅកនុងចាំ ណុច “ក.១.២.” ។ ហៅកនុងការ
សនានាាមទូរស័ពហា នាេះ ចុងចហមលើយបានពនយល់ហៅហដើមហចទថា ចុងហមលើយ
ក្តូវបានហគហបាកយកក្បាក់

ហេើយមិនអាចបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន

៥០.០០០ (ក្បាាំមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិកខដលហៅែវេះឲ្យបានភាលមៗហទ ។ (គ្នមន
វ ិវទ)
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ក.១.៤. ហក្កាយពីការទូរស័ពាហៅកនុងចាំ ណុចខដលសរហសរហៅ “ក.១.៣.” រេូត
ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ ខដលហដើមហចទហធវើការបង្កាញឆនាៈហៅ
ចុ ងចហមលើយ ដូចហៅកនុងចាំណុចសតីពី “អងគហេតុនិង ចាំ ណុចវ ិវទ” ខដល
បានសរហសរខាងហលើ ក្តង់ចាំណុច “ែ.២.៦.” ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយពុាំ
បានទាក់ទងគ្ននហទ ។ (េសតាង
X3 េសតាង
X4 លទធផលថ្នការសាកសួរ
ុ
ុ
សាមីហដើមហចទ និង ចុងហមលើយនីមួយៗ ទាំនាក់ទាំនង និង ែលឹមសារថ្នការទាញ
ហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់12)
រ.២. ខសចរតីសននិោឋនចំខ

ះចំណុចេិវាទ

ក្បសិនហបើហក្បៀបផាឹមអងគហេតុ ខដលបានទទួលសាគល់ហៅកនុងចាំ ណុច “ក.១.” ខាងហលើ
និង “អងគហេតុ ខដលគ្នមនវ ិវទ ចាំ ណុច ែ.២.” ថ្នចាំណុចសតីពី “អងគហេតុ និង ចាំណុច
វ ិវទ” ខាងហលើ តុោការទទួលសាគល់ថា អងគហេតុខដលហដើមហចទបានទូរស័ពាហៅ
ចុងចហមលើយ និង

បានសនានាគ្ននជាមួយចុងចហមលើយ

ហៅហក្កាយហពលខដលបាន

ទទួលសាំហណើពីចុងចហមលើយអាំពី “ការក្ពមហក្ពៀងផ្ទលស់បូរថ្នហរឿងកត
ត
ី ហនេះ” ភាលមៗ។
ប៉ាុ ខនត

ហៅកនុងការសនានាគ្ននខាងហលើហនេះ

ក្គ្នន់ហដើមបីទទួលសាគល់ថា

ពុាំ មានេសតាងខដលជាក់
ោក់ក្គប់
ុ

ហដើមហចទបានហធវើសីកា
វ រហៅចុងចហមលើយចាំហ

អាំពី “ការក្ពមហក្ពៀងផ្ទលស់បូរថ្នហរឿងកត
ត
ីហនេះ” ហទ ។ ហ
ហដើមហចទបានហឆលយ
ើ តបហៅកនងការសនា
នាគ្ននខាងហលើហនេះថា
ុ
ហក្កាយនឹ ងមានភាពក្បហសើរហ

េះសាំហណើ

លគឺ ចុងចហមលើយអេះអាងថា
“

ែញយ
ាំុ ល់ហេើយ។

ឆ្នាំ

ើង” ហេើយបានខងលងការដូចគ្ននហៅខបបហនេះខដរ13 ប៉ាុខនត

ហបើហទាេះបីជា ហដើមហចទបាននិយាយខបបហនាេះក៏ហោយ ក៏ឃ្លលភាជប់ខដលហៅខាងមុែ
ការនិយាយខបបហនាេះ មិនមានភាពចាស់ោស់ហ

ើយ ហក្ៅពីហនេះហទៀត ហោយសារ

មាក្ា ១៨៤ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី។ កនុងការហចញសាលក្កម តុោការក្តូវវ ិនិច័យ
ឆ ទទួលសាគល់ហោយគិត
ពិចរណាអាំពី “ដាំហណើរការ និង ែលឹមសារថ្នការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់ ” ផងខដរ មិនខមនពិចរណាខតហៅ
12

ហលើលទធផលថ្នការស្សាវក្ជាវេសតុាងហនាេះហទ។
13

“ការអេះអាង” និង “ការខងលងការ” ខផែកាមន័យចាប់ គឺមានភាពែុសគ្នន។ “ការអេះអាង” គឺជា

កយខដលក្តូវបាន

បញ្ញតតហៅកនុងមាក្ា ៩៥ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី រ ីឯ “ការខងលងការ” គឺជាលទធផលថ្នការសាកសួរសាមីភាគី ហេើយ

គឺជាវ ិធីមួយថ្នការបញ្ជ
ជ ក់ ។ យា៉ា ងណាមិញ ហៅហពលខដលជាសាកសី ហេើយមិនខមនភាគី ហគហៅថា “កសសិណ
សាកសី”។
ភាគីចាំបាច់ក្តូវ “អេះអាង” អាំពីអងគហេតុណាមួយ ហេើយ “បញ្ជ
ជ ក់” អងគហេតុហនាេះ។ ហេតុហនេះហេើយ ហៅកនុងហរឿងកតី
ហនេះ បានសរហសរថា ចុងចហមលើយបាន “អេះអាង” ហេើយ បាន “ខងលងការ” ខដលជាវ ិធីមួយថ្នការបញ្ជ
ជ ក់។
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ខតពុាំមានេសតាងក្គប់
ក្គ្នន់ ហដើមបីទទួលសាគល់ថា ការនិ យាយរបស់ហដើ មហចទហនេះ
ុ
គឺជាសវីការចាំហ

េះសាំហណើថ្ន “ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការផ្ទលស់បូរថ្នហរឿងកត
ត
ី ហនេះ” ហ

ហេតុហនេះ ហោយសារខត អងគហេតុខដលហលើកហ
ចាំហ

ើ យ។

ើងថាហដើមហចទបានហធវើសីកា
វ រ

េះសាំហណើថ្ន “ការក្ពមហក្ពៀងអាំ ពីការផ្ទលស់បូរថ្នហរឿងកត
ត
ី ហនេះ” មិនក្តូវបានទទួល

សាគល់ហទ ដូហចនេះ តុោការមិនអាចទទួលសាគល់ថា “ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការផ្ទលស់បូរត
ថ្នហរឿងកតីហនេះ” បានបហងាើតហ
ម. ការេិនិចឆ័យចំខ

ើងហទ។

ះការទាម្ទារ

ម.១. សតអ្
ី ំរី ការរ ំលាយ “រិចចសនាលរ់ទញ
ិ ននខរឿងរតីខនះ” ខោយខ្អែរខលើ
ម្ូលខេតុននការម្ិនអ្នុេតតកាតរវរិចចររស់ចុងចខម្លើយ (ការម្ិនរង់
នលលលរ់ទិញ)
ខផែកាមការហលើកហ

ើងខាងហលើ ហោយសារខតតុោការទទួលសាគល់ថា ចុងចហមលើយ

មិនបានបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញឲ្យបានក្តឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្នាំ ២០១៨ ខដលជាកាល
បរ ិហចឆទបង់ក្បាក់ ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិកខដលហៅែវេះ
ថ្ន “កិចស
ច នាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហទ ហេើយហទាេះបីជាហដើមហចទបានោស់ហតឿន
ឲ្យអនុវតតកាតពវកិចចហនាេះហោយបានកាំ ណត់ អាំ

ុងហពល ២ សបាតេ៍គិតចប់ ថ្ងៃទី ១១

ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ រេូតដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ ក៏ហោយ ក៏ចុងចហមលើយ
មិនបានអនុវតតកាតពវកិចខច ដរ ដូហចនេះ តុោការទទួលសាគល់ថា ចុងចហមលើយបានបាំ

ន

កិចចសនាធៃន់ធៃរ (ចាំណុច ក. កថាែណឌទី ១ មាក្ា ៤០៨ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)។
ហេើយ ហៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ ហដើមហចទបានបង្កាញឆនាៈ ហៅចុង
ចហមលើយ ហោយបានោក់លកខែណឌបងែង់ថា “ហបើមិនបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញខដលហៅែវេះ
ឲ្យបានកនុងអាំ

ុងហពល ២សបាតេ៍” នឹងរ ាំោយ “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ”

ហេើយហោយសារខត ចុងហមលើយមិនបានបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញខដលហៅែវេះឲ្យបានក្តឹម
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ហទ ដូហចនេះហេើយតុោការទទួលសាគល់ថា ការបង្កាញ
ឆនាៈអាំពីការរ ាំោយកិចស
ច នាមានអានុភាព ( កថាែណឌទី ១ និង កថាែណឌទី ៣
មាក្ា ៤០៩ និង កថាែណឌទី ៣ មាក្ា ៣២៥ )
ហេតុដូហចនេះហេើយ “កិចស
ច នាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ក្តូវបានរ ាំោយ។
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ម.២. សតអ្
ី ំរី ការតវា៉ាឲ្យអ្នុេតតព្រម្គ្មន
ខផែកាមការរ ាំោយ “កិចស
ច នាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ចុងចហមលើយមានករណីយកិចច
ហធវើនីតិវ ិធីចុេះបញ្ជីអាំពីការលុបការចុ េះបញ្ជីអាំពីការហផារកមមសិទិ ហធ លើ “ដីL” ឲ្យហៅហដើម
ហចទ (កថាែណឌទី ២ មាក្ា ៤១១ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)។
ប៉ាុខនត ខផែកាមការរ ាំោយ “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហដើមហចទក៏មាន
ករណីយកិចស
ច ងក្បាក់ចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិកជាថ្ងលលក់ទិញមួយ
ភាគថ្ន “កិចស
ច នាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ខដលបានទទួលរួចរាល់ និង ការក្បាក់
ចាំនួន ៥ % កនុង ១ឆ្នាំ ថ្នក្បាក់ហនេះ ហោយគិតចប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨
(កថាែណឌទី ២ និង កថាែណឌទី ៣ មាក្ា ៤១១ និង មាក្ា ៣១៨ ថ្នក្កម
រដឋបបហវណី)។
មា៉ា ងវ ិញហទៀត តុោការទទួ លសាគល់ថា ចុ ងចហមលើយបានអនុ វតតសិទិត
ធ វ៉ា ឲ្យអនុ វតត
ក្ពមគ្នន (កថាែណឌទី ២ មាក្ា ៤១១ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី) ហៅកនុងនី តិវ ិធី ថ្នបណឹ ត ងហនេះ។
ហេតុហនេះ ការទាមទាររបស់ហដើមហចទហៅចុងចហមលើយ មានមូលហេតុ ខដលក្តូវ
កក្មិតឲ្យផតល់ាវកាលិកតប។
គ. សតរ
ី ីរនទរននព្ារ់
ព្រោរ់រី ត
ុ
ហោយសារខតការទាមទារនូវាវកាលិកធមមារបស់ហដើមហចទមានមូលេតុ ខដលក្តូវ
កក្មិតឲ្យផតល់ាវកាលិកតប

ដូហចនេះ ហដើមហចទក៏ សកតិសមចាំ ហ

ក្បាក់ក្បោប់កីផ
ត ងខដរ។ ហេើយហដើមហចទោក់
ខតចុងចហមលើយមិនបានអនុវតតកាតពវកិចច

េះការទទួ លបនាុកហលើ

កយបណឹ ត ងថ្នហរឿងកតីហនេះ ក៏ហោយសារ

ប៉ាុខនត ក្បសិនហបើ ពិចរណាអាំពីាវកាលិកតប

របស់ហដើមហចទវ ិញ គឺហលើសពី ១ ភាគ ២ ថ្នចាំនួនទឹកក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញ ដូហចនេះ គបបីឲ្យ
ហដើមហចទទទួលបនាុក ១ ភាគ ៣ ហេើយចុ ងចហមលើយទទួលបនាុក ២ ភាគ ៣ ចាំហ

េះភាគ

ហលើបនាុកថ្នក្បាក់ក្បោប់កី ត ។ (កថាែណឌទី ១ ថ្នមាក្ា ៦៤ ក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី)។
ខសចរដីសខព្ម្ចរញ្ច រ់
១. បង្កគប់ឲ្យចុងចហមលើយហធវើនីតិវ ិធីចុេះបញ្ជីអចលនវតាុខដលបានកត់ ក្ាកនុងបញ្ជីឧបសមព័នធ
ឲ្យហៅហដើមហចទ ជាងនូរនឹងការទទួ លនូ វការបង់ ក្បាក់ ពីហដើ មហចទចាំ នួន ៥០.០០០
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(ក្បាាំមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិក និង ក្បាក់ចាំនួន ៥ % កនុង ១ឆ្នាំថ្នទឹកក្បាក់ហនេះ ហោយគិត
ចប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ រេូតដល់ថ្ងៃសងរួច។
២. ក្ចនហចលការទាមទារហផសងពីហនាេះរបស់ហដើមហចទ។14
៣. ក្បាក់ក្បោប់កីខត ចកជា ៣ភាគ ហោយ ១ភាគ គឺជាបនាុករបស់ហដើមហចទ ហក្ៅពីហនេះ
ជាបនាុករបស់ចុងចហមលើយ។
សាលក្កមហនេះ ក្តូវបានក្បកាសហៅសវនការជាសាធារណៈ ហៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិងុនា
ឆ្នាំ ២០១៩ ។ កនុងករណីខដលបតឹងឧទធរណ៍ ក្តូវខតហធវើហ

ើងហៅកនុងរយៈហពល ០១ (មួយ)

ខែ គិ តចប់ពីថ្ងៃបានទទួលការបញ្ូជ នលិែិតសាលក្កមហនេះ។
ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ រោច ខែរេសឋ ឆ្នាំរុរ ឯរស័រ ព.ស.២៥៦៣
រែត្តរត្នគិរ ី, ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិងុនា ឆ្នាំ២០១៩
ខៅព្រម្

14

តុោការមិនខមនទទួលសាគល់នូវការទាមទារខដលហដើមហចទបានទាមទារនូវាវកាលិកធមមាទាាំងខបបហនាេះខត

មតងហទ ដូហចនេះ ក្តូវខតបញ្ជ
ជ ក់អាំពីចាំណុចការទទួលសាគល់ហនាេះឲ្យបានចាស់ោស់។ (ែលឹមសារលាំអិត សូមហយាងាម
Footnoteថ្នឯកសារចហមលើយ)
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ឧរសម្ព័នធ
រញ្ជ 15
ី
“ហគ្នលបាំ ណងថ្ន
“មូ លហេតុតថ្ន

កយសុាំចុេះបញ្ជី”

ការលុបការចុេះបញ្ជីអាំពីការហផារកមមសិទិធ

កយសុាំចុេះបញ្ជី និង កាលបរ ិហចឆទ”

ការរ ាំោយកិចចសនាចុ េះថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ
២០១៩

“បុ គគលមានសិទិច
ធ ុ េះបញ្ជី”

ហដើមហចទ ( X )
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំហណើត ៖ ថ្ងៃ......ខែ..........ឆ្នាំ.........
ទី កខនលងកាំហណើត ៖ .......................................
ហ្មេះរបស់ឪពុកមាតយ៖ ...................(ឳពុ ក)
.....................(មាតយ)

“បុ គគលមានកាតពវកិចច
ច ុ េះបញ្ជី”

ចុ ងចហមលើយ ( Y )
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំហណើត ៖ ថ្ងៃ......ខែ..........ឆ្នាំ.........
ទី កខនលងកាំហណើត ៖ .......................................
ហ្មេះរបស់ឳពុកមាតយ៖ ...................(ឪពុ ក)
.....................(មាតយ)

“អតតសញ្ជញណថ្នអចលនវតាុ”

ទី ាាំងដី ៖ ផលូវហលែ....... េូ មិ....... ឃុាំ........ ស្សុក

....... ហែតត រតនគិរ ី
ហលែកាលដី ៖ ........

ហៅកនុងសាលក្កម សាលដីកាខដលជាំនួសឲ្យការបង្កាញឆនាៈរបស់បុគគលមានកាតពវកិចចចុេះបញ្ជី ចាំបាច់ក្តូវខត
មានការសរហសរទាាំងអស់នូវចាំ ណុចខដលចាំបាច់ហៅហពលហធវើ កយសុាំចុេះបញ្ជ ី (ឧទាេរណ៍ ៖ ចាំហ េះ កយសុាំចុេះ
15

បញ្ជ ីអាំពីការលុបការចុេះបញ្ជ ីអាំពីការហផារកមមសិទិធ គឺក្តូវសរហសរអាំពីចាំណុចខដលបានកាំណត់ហៅកនុងក្បការ ២៦ និ ង
ក្បការ ៣១ ថ្នក្បកាសអនតរក្កសួងសតីពីនីតិវ ិធីថ្នការចុេះបញ្ជីអាំពីសិទិក្ធ បតយកសទាក់ទងនឹងក្កមរដឋបបហវណី)។ ហេើយ
ក្តូវហធវើការបញ្ជ
ជ ក់ថា គ្នមនភាពែវេះចហនាលេះហ

ើយ។
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