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សាលព្រម្1 

  រនងុនាម្ព្រជារាស្រសតខ្មែរ 
 សាលាដំរូងខមតតរតនគិរ ី2 

 

បានបញ្ច ប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់ហៅ 
 ថ្ងៃទី ៣១  ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ 3 4 

 
 ខៅព្រម្ជំនុំជព្ម្ះ 

ហោក   J ជាហៅក្កមថ្នសាោដាំបូងហែតតរតនគិរ ី
ព្រឡារញ្ជ  ី

ហោកស្សី   C ជាក្កឡាបញ្ជ ីថ្នសាោហែតតរតនគិរ ី

                                                           
1 ការសហក្មចហសចកតី គឺខចកហចញជា សាលក្កម និង ដីកាសហក្មច (មាក្ា ១៧៩ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី) ដូហចនេះ
មានភាពចាំបាច់ហៅកនុងការបញ្ជជ ក់ឲ្យបានចាស់ោស់ថា អាំពីក្បហេទថ្នការសហក្មចហសចកតីោក់ហៅក្តង់ចាំណុច
ចប់ហផតើម។ ហោយសារខត សាលក្កម និង ដីកាសហក្មចមានភាពែុសគ្នន ចាំហ េះវធីិកនុងការហធវើឧបាស្ស័យជាអាទិ៍ ។ ជា
ហគ្នលការណ៍បណតឹ ងឧបាស្ស័យចាំហ េះសាលក្កម គឺ បណតឹ ងឧទធរណ៍  ហេើយ បណតឹ ងឧបាស្ស័យចាំហ េះដីកាសហក្មច 
គឺ បណតឹ ងជាំទាស់ (កថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ២៥៩ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី)។ 
2 សាលក្កមរដឋបបហវណីក្តូវខតសរហសរអាំពីចាំណុចខដលខចងហៅកនុងមាក្ា ១៨៩  ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី។ 
3 ក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី មាក្ា ១៨៩ កថាែណឌ ទី ១ ចាំណុច ែ ។ សាលក្កមនឹងក្តូវកាំណត់ជាសាា ពរនូវទាំនាក់ទាំនង
សិទធិ ឬ    ទាំនាក់ទាំនងគតិយុតតិនាហពលបញ្ច ប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់   (ក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី  មាក្ា   
១៩៤ កថាែណឌ ទី ២) ហេតុហនេះ  ចាំបាច់ក្តូវសរហសរឲ្យបានចាស់ោស់អាំពី ហពលខដលបានបញ្ច ប់ការទាញហេតុ
ផលហោយផ្ទា ល់មាត់។ សាលក្កមគឺជាការសហក្មចហសចកតីរបស់តុោការខដលក្តូវបានហធវើហ ើងហោយកាំណត់ជា
មុននូវទាំនាក់ទាំនងអងគហេតុគិតមកដល់ក្តឹមថ្ងៃបញ្ច ប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់។  
4 ការប្រកាសសាលប្រមប្រូវធ្វើធឡើងរនុងអំឡុងធេល ១ (មួយ) ខែ គិរចារ់េីថ្ងៃខែលបានរញ្ច រ់ការទាញធេរុផល
ធោយផ្ទា ល់មារ់ (មាប្ា ១៨៧ ថ្នប្រមរែឋរបធវណី)។ ធេើយការប្រកាសសាលប្រមចំាបាច់ប្រូវធ្វើធឡើងធោយខផែរ
ធលើចារ់ធែើមថ្នមូលសាលប្រម (រថាែណឌ ទី ១ មាប្ា ១៨៨ ថ្នប្រមរែឋរបធវណី) ែូធចនេះធេើយ ចំាបាច់ប្រូវខររញ្ច រ់
នូវការារ់ខរងចារ់ធែើមថ្នមូលសាលប្រមឲ្យបាន គិរប្រឹមធេលប្រកាសសាលប្រម។   

តុលាការរដឋរបខេណី 
សាំណុាំ ហរឿងហលែ ....... 
ចុេះថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
សាលក្កមហលែ ......... 
ចុេះថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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ខដើម្ខោទ  

ហ ម្ េះ ៖  X  
អាសយោឋ ន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ េូមិ...... ឃុាំ.......ស្សុក......... ហែតតរតនគិរ។ី 
 
អ្នរតំណាងខោយអាណតតិ  
ហោក/ហោកស្សី ៖  P  
អាសយោឋ នការយិាល័យហមធាវ/ី ក្កុមហមធាវ/ី ក្កុមេ ុនហមធាវ ី៖ .................................. 
ការយិាល័យហមធាវ/ី ក្កមុហមធាវ/ី ក្កុមេ ុនហមធាវ ី៖ .................................................. 
ហលែទូរស័ពា ៖ ................................................... 
 
ចុងចខម្លើយ 

ហ ម្ េះ ៖ Y 
អាសយោឋ ន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ សង្កា ត់មហនារមយ ែណឌ ៧មករា រាជធានីេនាំហពញ។ 
 
អ្នរតំណាងខោយអាណតតិ 
ហោក/ហោកស្សី ៖  B  
អាសយោឋ នការយិាល័យហមធាវ/ី ក្កុមហមធាវ/ី ក្កុមេ ុនហមធាវ ី៖ .................................. 
ការយិាល័យហមធាវ/ី ក្កមុហមធាវ/ី ក្កុមេ ុនហមធាវ ី៖ .................................................. 
ហលែទូរស័ពា ៖ ................................................... 
 

អ្ងគខេតុ និង ចំណុចេិវាទ 

រ. មលឹម្សារននសាលព្រម្ខ្ដលខដើម្ខោទទាម្ទារឲ្យតុលាការខចញ 
(១)   បង្កគ ប់ឲ្យចុងចហមលើយហធវើនីតិវធីិចុេះបញ្ជ ីអចលនវតាុខដលបានកត់ក្ាកនុងបញ្ជ ី

ឧបសមព័នធឲ្យហៅហដើមហចទ។ 

(២)   ក្បាក់ក្បោប់កតីជាបនាុករបស់ចុងចហមលើយ។ 
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ម. ដំខណើ រខរឿងរតី និង ចំណុចេិវាទ 

 ម.១. ការសខងេរអ្ំរីខរឿងរតី 
 ហៅកនុងហរឿងកតីហនេះ ចាំហ េះអចលនវតាុខដលបានកត់ក្ាហៅកនុងបញ្ជ ីឧបសមព័នធ  

(តហៅហៅថា “ដីL” ) ហដើមហចទបានទាមទារនូវការហធវើនីតិវធីិចុេះបញ្ជ ីអាំពីការលុប
ការចុេះបញ្ជ ីអាំពីការហផារកមមសិទធិហលើអចលនវតាុដខដល ហោយខផែកហលើការរ ាំោយ
កិចចសនាលក់ទិញចុេះថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ។  

 ម.២. អ្ងគខេតុខ្ដលគ្មែ នេិវាទ5 
ែ.២.១. ហៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ហដើមហចទបានទិញ “ដី L” កនុងតថ្មល

១០០.០០០ (មួយខសន) ដុោល រអាហមរកិពីចុងចហមលើយ (តហៅហៅថា “កិចចសនា
លក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” )។ 

ែ.២.២. ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបាន “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ជា
លិែិតយថាេូត (លិែិតលក់ផ្ទត ច់)។6  

ែ.២.៣. ចាំហ េះ “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបាន
ក្ពមហក្ពៀងគ្នន ដូចខាងហក្កាមអាំពីកាលបរហិចឆទបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់៖ 
ក. ចាំហ េះក្បាក់ចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមឺុន) ដុោល រអាហមរកិថ្នថ្ងលលក់ នឹង

បង់ហៅហពលខដលបានោក់ កយសុាំចុេះបញ្ជ ីហផារកមមសិទធិទាាំងមូល។  
ែ.  ចាំហ េះក្បាក់ចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមឺុន) ដុោល រអាហមរកិខដលែវេះ នឹង

ក្តូវបង់ហៅកនុងអាំ ុងហពល ១ខែ គិតចប់ពីហពលខដលបានោក់ កយ
សុាំចុេះបញ្ជ ីហផារកមមសិទធិទាាំងមូល។  

ែ.២.៤. ថ្ងៃទី ៣០  ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ចុងចហមលើយបានបង់ក្បាក់7 ថ្ងលលក់ទិញ
ចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមឺុន) ដុោល រអាហមរកិថ្ន “កិចចសនាលក់ទិញថ្ន 

                                                           
5 មាក្ា ១២៣ កថាែណឌ ទី ២ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី។ ចាំណុចហនេះនឹងក្តូវសរហសរអាំពីអងគហេតុខដលភាគីបាន
សារភាពហៅចាំហ េះមុែតុោការ និង អងគហេតុខដលតុោការយល់ហឃើញថា អតាិភាពថ្នអងគហេតុហនាេះមានភាព
ជាក់ខសតង។  
6 ក្កមរដឋបបហវណី មាក្ា ៣៣៦ កថាែណឌ ទី ២។ អងគហេតុខដលមានភាពចាំបាច់ហដើមបីបញ្ជជ ក់ឲ្យបានចាស់ោស់
នូវ “កិចចសនាថ្នហរឿងកតីហនេះ” ខដលបានបហងាើតហ ើងហោយមានសុពលភាព។ (ការពនយល់លមែិត សូមហយាងាម 
Footnote ថ្ន កយបណតឹ ង។)  

7 ចាំណុចហនេះគឺជាអងគហេតុខដលមានភាពចាំបាច់ហដើមបីហធវើជាមូលហេតុ អាំពីការតវ៉ាឲ្យអនុវតតក្ពមគ្នន ខដលចុងចហមលើយ
អេះអាង។(ការពនយល់លមែិត សូមហយាងាម Footnote ថ្នឯកសារចហមលើយ។)  
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ហរឿងកតីហនេះឲ្យហៅហដើមហចទ ហេើយ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានោក់
 កយសុាំចុេះបញ្ជ ីហផារកមមសិទធិទាាំងមូលហោយខផែកហលើ “កិចចសនាលក់ទិញ
ថ្នហរឿងកតីហនេះ” ។ 

ែ.២.៥. ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ បានកនលងផុត។ 
ែ.២.៦. ហៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ហដើមហចទបានោស់ហតឿនឲ្យចុងចហមលើយ

បង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមឺុន) ដុោល រអាហមរកិខដលហៅ
ែវេះឲ្យបានកនុងអាំ ុងហពល ២ សបាត េ៍ ហេើយក្ពមគ្នន ហនាេះ ក៏បានហធវើការ
បង្កា ញឆនាៈ 8 អាំពីការរ ាំោយ “កិចចសនាថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហៅហពលខដលមិន
មានការបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញហៅកនុងអាំ ុងហពល ២សបាត េ៍។  

ែ.២.៧. ចុងចហមលើយមិនបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញខដលហៅែវេះចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមឺុន) 
ដុោល រអាហមរកិឲ្យបានក្តឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ហទ។ 9 

ែ.២.៨. ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ហដើមហចទបានផតល់នូវការក្បគល់ដី L ហៅ
ឲ្យចុងចហមលើយ ហោយខផែកាម “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ។10  

ែ.២.៩. ហៅកាលបរហិចឆទថ្ននីតិវធីិហក្តៀមសក្មាប់ការទាញហេតុផលថ្នហរឿងកតីហនេះ
នាថ្ងៃទី ៥ ខែ ហមសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ចុងចហមលើយបានហក្បើសិទធិតវ៉ាឲ្យអនុវតត
ក្ពមគ្នន  កនុងករណីខដលតុោការវនិិចឆ័យថា “ការរ ាំោយកិចចសនាលក់
ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” មានសុពលភាព ចុងចហមលើយនឹងបដិហសធនូវការហធវើនីតិ

វធីិចុេះបញ្ជ ីអាំពីការលុបការចុេះបញ្ជ ីអាំពីការហផារកមមសិទធិហលើ “ដី L” លុេះក្ាខត
បានទទួលនូវការសងក្បាក់ចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមឺុន) ដុោល រអាហមរកិ  និង 
ការក្បាក់ចាំនួន ៥ % កនុង ១ឆ្ន ាំថ្នក្បាក់ហនេះ គិតចប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ វចិឆិកា 

                                                           
8 ការបង្កា ញឆនាៈអាំពីការរ ាំោយកិចចសនាហោយោក់ល័កខែ័ណឌ បងែង់ (កថាែណឌ ទី៣ មាក្ា ៤០៩ និង កថាែណឌ ទី 
១ វកយែណឌ ទី ២ មាក្ា ៣២៥ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី) ។ (ការពនយល់លមែិត សូមហយាងាម Footnote ថ្ន កយបណតឹ ង។)  
9 ចាំណុចហនេះគឺជាអងគហេតុខដលចាំបាច់ហដើមបីបង្កា ញថា លកខែណឌ បងែង់ក្តូវបានបាំហពញ។ (ការពនយល់លមែិត សូម
ហយាងាម Footnote ថ្ន កយបណតឹ ង។) 
10  ចាំណុចហនេះគឺជាអងគហេតុខដលចាំបាច់ហដើមបីហធវើជាមូលហេតុអាំពី “ការបាំ នកិចចសនា” របស់ចុងចហមលើយ (មាក្ា 
៤០៧ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)។ (ការពនយល់លមែិត សូមហយាងាម Footnote ថ្ន កយបណតឹ ង។) 
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 ឆ្ន ាំ២០១៨ រេូតដល់ថ្ងៃសងរចួ ។ 11  
 ម.៣. ចំណុចេិវាទ 

 ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ហតើហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានហធវើការក្ពមហក្ពៀង
អាំពីការផ្ទល ស់បតូរកាលបរហិចឆទបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមឺុន) ដុោល រ
អាហមរកិខដលហៅែវេះមកជាថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៩វញិខដរ ឬ ហទ? (តហៅ ការ
ក្ពមហក្ពៀងហនេះ ហៅថា “ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការផ្ទល ស់បតូរថ្នហរឿងកតីហនេះ”។)។  

 ម.៤. ការអ្ះអាងររសភ់ាគីចំខ ះចំណុចេិវាទ 
 ែ.៤.១.  ការអេះអាងរបស់ចុងចហមលើយ 

ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ហដើមហចទបានបហងាើត “ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការ
ផ្ទល ស់បតូរថ្នហរឿងកតីហនេះ” ជាមួយចុងចហមលើយ។  

ហ ល ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ហៅហពលខដលមានការទាក់ទងពីហដើម

ហចទ អាំពីការក្បគល់ “ដីL” ចុងហមលើយបានហផញើសារថា “សុាំឲ្យរង់ចាំ ៣ខែតហទៀត” 
ចាំហ េះការបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញខដលហៅែវេះ។   ចាំហ េះសារហនេះ  ហដើមហចទបាន
ទូរស័ពាហៅចុងចហមលើយ ភាល មៗ ហោយបានបញ្ជជ ក់អាំពីមូលហេតុហនាេះ ហេើយបាន
ហឆលើយតបថា “ ែញុាំយល់ហេើយ។ ឆ្ន ាំហក្កាយនឹងមានភាពក្បហសើរហ ើងវញិ” ។ ាមរ
យៈការហឆលើយតបហនេះ នាាំឲ្យ “ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការផ្ទល ស់បតូរថ្នហរឿងកតីហនេះ” បាន
បហងាើតហ ើង។  

 ែ.៤.២. ការអេះអាងរបស់ហដើមហចទ 
“ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការផ្ទល ស់បតូរថ្នហរឿងកតីហនេះ” ពុាំបានបហងាើតហ ើងហទ។  

                                                           
11 ចាំហ េះការហក្បើសិទធិតវ៉ាឲ្យអនុវតតក្ពមគ្នន  ឬ យា៉ាងណាហនាេះ គឺអាស្ស័យហៅហលើឆនាៈរបស់មាច ស់សិទធិខដលមានសិទធិ
តវ៉ាឲ្យអនុវតតក្ពមគ្នន  (មាក្ា ៤០៧ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី) ។ (ការពនយល់លមែិត សូមហយាងាម Footnote ថ្នឯកសារ 
ចហមលើយ។) 
   ចុងចហមលើយបង្កា ញឆនាៈយា៉ាងចាស់អាំពីការអនុវតតសិទធិតវ៉ាឲ្យអនុវតតក្ពមគ្នន ហៅកនុងឯកសារចហមលើយចុេះថ្ងៃទី ១ ខែ 
ហមសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ (ចាំណុច “គ.២.២.” ថ្នឯកសារចហមលើយ) ប៉ាុខនតការបង្កា ញឆនាៈរបស់ចុងចហមលើយហនេះមានភាព
ចាស់ោស់ចាំហ េះតុោការ គឺហៅហពលខដលែលឹមសារខដលបានសរហសរហៅកនុងឯកសារចហមលើយហនេះក្តូវបានអេះអាង
ហៅកនុងកាលរហិចឆទថ្ននីតិវធីិហក្តៀមសក្មាប់ការទាញហេតុផល ឬ កាលបរហិចឆទថ្នការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់ 
មាត់។ ដូហចនេះហេើយ ចាំបាច់ក្តូវខតសរហសរអាំពីហពលហវោឲ្យចាស់ោស់ចាំហ េះតុោការអាំពី ការបង្កា ញឆនាៈរបស់
ចុងចហមលើយកនុងការហក្បើសិទធិតវ៉ាឲ្យអនុវតតក្ពមគ្នន  (ហៅកនុងហរឿងកតីហនេះ កាលបរហិចឆទថ្ននីតិវធីិហក្តៀមសក្មាប់ការទាញ
ហេតុផលក្តូវបានហធវើហ ើងហៅថ្ងៃទី ៥ ខែហមសា ឆ្ន ាំ ២០១៩) ។  
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ហដើមហចទបានទូរស័ពាហៅចុងចហមលើយវញិភាល មៗ ហក្កាយពីបានទទួលសារពី
ចុងចហមលើយថា “សូមឲ្យរង់ចាំ ៣ ខែតហទៀត” ចាំហ េះការបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញខដល
ហៅែវេះ ប៉ាុខនត ការទូរស័ពាហនាេះ គឺក្គ្នន់ខតបញ្ជជ ក់ពីមូលហេតុខដលចុងចហមលើយមិន
អាចបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញឲ្យបានក្តឹមកាលបរហិចឆទខតប៉ាុហណាណ េះ។ ហដើមហចទមិន
ទាន់បានហធវើសវីការទទួលសាំហណើ ពីចុងហមលើយហទ។  

 
សអំាងខេតុ 

រ. ការេិនិចឆ័យចំខ ះចំណុចេិវាទ 
 រ.១. ការទទួលសាគ លអ់្ងគខេតុ  

 អងគហេតុខដលគូភាគីគ្នម នវវិទ និង អងគហេតុខដលក្តូវបានទទួលសាគ ល់ាមរយៈ
េសតុាងខដលបានកត់ក្ាហៅាមចាំណុចចុងហក្កាយនីមួយៗ មានដូចខាងហក្កាម៖ 

ក.១.១. ហៅងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ហដើមហចទបានជូនដាំណឹងអាំពីការបានខក្ប
កាល យសភាព “ដី L” សក្មាប់ហធវើការក្បគល់ និងោស់ហតឿនអាំពីការទទួល
យកការក្បគល់ហនាេះ ជាមួយគ្នន ហនេះ ក៏បានហផញើសារបញ្ជជ ក់អាំពីការបង់
ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញខដលហៅែវេះថ្ន “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ”  ហៅ
ចុងចហមលើយ ។ (េសតាុងX4 និង Y1) 

ក.១.២. ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ចាំហ េះសារខដលបានសរហសរហៅកនុង
ចាំណុច “ក.១.១.” ខាងហលើហនេះ ចុងហមលើយបានហផញើសារថា “ សុាំឲ្យរង់ចាំ ៣
ខែតហទៀត” ហៅកាន់ហដើមហចទ ។ (គ្នម នវវិទ) 

ក.១.៣. ហដើមហចទបានទូរស័ពាហៅចុងចហមលើយវញិភាល ម ហៅហក្កាយហពលខដល
ទទួលបានសារដូចបានសរហសរហៅកនុងចាំណុច “ក.១.២.” ។ ហៅកនុងការ
សនានាាមទូរស័ពាហនាេះ ចុងចហមលើយបានពនយល់ហៅហដើមហចទថា ចុងហមលើយ 
ក្តូវបានហគហបាកយកក្បាក់ ហេើយមិនអាចបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន 
៥០.០០០ (ក្បាាំមឺុន) ដុោល រអាហមរកិខដលហៅែវេះឲ្យបានភាល មៗហទ ។ (គ្នម ន
វវិទ) 
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ក.១.៤. ហក្កាយពីការទូរស័ពាហៅកនុងចាំណុចខដលសរហសរហៅ “ក.១.៣.” រេូត
ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ខដលហដើមហចទហធវើការបង្កា ញឆនាៈហៅ
ចុងចហមលើយ ដូចហៅកនុងចាំណុចសតីពី “អងគហេតុនិង ចាំណុចវវិទ” ខដល
បានសរហសរខាងហលើ ក្តង់ចាំណុច “ែ.២.៦.” ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយពុាំ
បានទាក់ទងគ្នន ហទ ។  (េសតាុង X3  េសតាុង X4 លទធផលថ្នការសាកសួរ
សាមីហដើមហចទ និង ចុងហមលើយនីមួយ  ៗទាំនាក់ទាំនង និង ែលឹមសារថ្នការទាញ
ហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់12) 

 រ.២. ខសចរតីសននិោឋ នចំខ ះចំណុចេិវាទ 
 ក្បសិនហបើហក្បៀបផាឹមអងគហេតុខដលបានទទួលសាគ ល់ហៅកនុងចាំណុច “ក.១.” ខាងហលើ 

និង “អងគហេតុខដលគ្នម នវវិទ ចាំណុច ែ.២.” ថ្នចាំណុចសតីពី “អងគហេតុ និង ចាំណុច
វវិទ” ខាងហលើ តុោការទទួលសាគ ល់ថា អងគហេតុខដលហដើមហចទបានទូរស័ពាហៅ
ចុងចហមលើយ និង   បានសនានាគ្នន ជាមួយចុងចហមលើយ     ហៅហក្កាយហពលខដលបាន
ទទួលសាំហណើ ពីចុងចហមលើយអាំពី “ការក្ពមហក្ពៀងផ្ទល ស់បតូរថ្នហរឿងកតីហនេះ” ភាល មៗ។ 

 ប៉ាុខនត ហៅកនុងការសនានាគ្នន ខាងហលើហនេះ ពុាំមានេសតុាងខដលជាក់ោក់ក្គប់
ក្គ្នន់ហដើមបីទទួលសាគ ល់ថា ហដើមហចទបានហធវើសីវការហៅចុងចហមលើយចាំហ េះសាំហណើ
អាំពី “ការក្ពមហក្ពៀងផ្ទល ស់បតូរថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហទ ។ ហ លគឺ ចុងចហមលើយអេះអាងថា 
ហដើមហចទបានហឆលើយតបហៅកនងុការសនានាគ្នន ខាងហលើហនេះថា “ ែញុាំយល់ហេើយ។ ឆ្ន ាំ
ហក្កាយនឹងមានភាពក្បហសើរហ ើង” ហេើយបានខងលងការដូចគ្នន ហៅខបបហនេះខដរ13 ប៉ាុខនត 
ហបើហទាេះបីជា ហដើមហចទបាននិយាយខបបហនាេះក៏ហោយ  ក៏ឃ្លល ភាជ ប់ខដលហៅខាងមុែ
ការនិយាយខបបហនាេះ មិនមានភាពចាស់ោស់ហ ើយ ហក្ៅពីហនេះហទៀត ហោយសារ

                                                           
12  មាក្ា ១៨៤ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី។ កនុងការហចញសាលក្កម តុោការក្តូវវនិិចឆ័យទទួលសាគ ល់ហោយគិត
ពិចរណាអាំពី “ដាំហណើ រការ និង ែលឹមសារថ្នការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់” ផងខដរ មិនខមនពិចរណាខតហៅ
ហលើលទធផលថ្នការស្សាវក្ជាវេសតុាងហនាេះហទ។  
13 “ការអេះអាង” និង “ការខងលងការ” ខផែកាមន័យចាប់ គឺមានភាពែុសគ្នន ។  “ការអេះអាង” គឺជា កយខដលក្តូវបាន
បញ្ញតតហៅកនុងមាក្ា ៩៥ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី រឯី “ការខងលងការ” គឺជាលទធផលថ្នការសាកសួរសាមីភាគី ហេើយ
គឺជាវធីិមួយថ្នការបញ្ជជ ក់ ។ យា៉ាងណាមិញ ហៅហពលខដលជាសាកសី ហេើយមិនខមនភាគី ហគហៅថា “កសសិណ 
សាកស”ី។ 
  ភាគីចាំបាច់ក្តូវ “អេះអាង” អាំពីអងគហេតុណាមួយ ហេើយ “បញ្ជជ ក់” អងគហេតុហនាេះ។ ហេតុហនេះហេើយ ហៅកនុងហរឿងកតី
ហនេះ បានសរហសរថា ចុងចហមលើយបាន “អេះអាង” ហេើយ បាន “ខងលងការ” ខដលជាវធីិមួយថ្នការបញ្ជជ ក់។ 
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ខតពុាំមានេសតុាងក្គប់ក្គ្នន់ហដើមបីទទួលសាគ ល់ថា ការនិយាយរបស់ហដើមហចទហនេះ 
គឺជាសវីការចាំហ េះសាំហណើ ថ្ន “ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការផ្ទល ស់បតូរថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហ ើយ។  

ហេតុហនេះ ហោយសារខត អងគហេតុខដលហលើកហ ើងថាហដើមហចទបានហធវើសវីការ
ចាំហ េះសាំហណើ ថ្ន “ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការផ្ទល ស់បតូរថ្នហរឿងកតីហនេះ” មិនក្តូវបានទទួល
សាគ ល់ហទ ដូហចនេះ តុោការមិនអាចទទួលសាគ ល់ថា  “ការក្ពមហក្ពៀងអាំពីការផ្ទល ស់បតូរ
ថ្នហរឿងកតីហនេះ” បានបហងាើតហ ើងហទ។  
ម. ការេិនិចឆ័យចំខ ះការទាម្ទារ 
 ម.១. សតអី្ំរី ការរលំាយ “រិចចសនាលរ់ទញិននខរឿងរតីខនះ” ខោយខ្អែរខលើ

ម្ូលខេតុននការម្ិនអ្នុេតតកាតរវរិចចររសច់ុងចខម្លើយ (ការម្ិនរង់
នលលលរ់ទិញ) 

ខផែកាមការហលើកហ ើងខាងហលើ ហោយសារខតតុោការទទួលសាគ ល់ថា ចុងចហមលើយ
មិនបានបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញឲ្យបានក្តឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ខដលជាកាល
បរហិចឆទបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមឺុន) ដុោល រអាហមរកិខដលហៅែវេះ
ថ្ន “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហទ ហេើយហទាេះបីជាហដើមហចទបានោស់ហតឿន
ឲ្យអនុវតតកាតពវកិចចហនាេះហោយបានកាំណត់អាំ ុងហពល ២ សបាត េ៍គិតចប់ថ្ងៃទី ១១ 
ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ រេូតដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ក៏ហោយ ក៏ចុងចហមលើយ
មិនបានអនុវតតកាតពវកិចចខដរ ដូហចនេះ តុោការទទួលសាគ ល់ថា ចុងចហមលើយបានបាំ ន
កិចចសនាធៃន់ធៃរ (ចាំណុច ក. កថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ៤០៨ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)។   

ហេើយ ហៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ហដើមហចទបានបង្កា ញឆនាៈ ហៅចុង
ចហមលើយ ហោយបានោក់លកខែណឌ បងែង់ថា “ហបើមិនបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញខដលហៅែវេះ
ឲ្យបានកនុងអាំ ុងហពល ២សបាត េ៍” នឹងរ ាំោយ “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” 
ហេើយហោយសារខត ចុងហមលើយមិនបានបង់ក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញខដលហៅែវេះឲ្យបានក្តឹម
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ហទ ដូហចនេះហេើយតុោការទទួលសាគ ល់ថា ការបង្កា ញ
ឆនាៈអាំពីការរ ាំោយកិចចសនាមានអានុភាព ( កថាែណឌ ទី ១ និង កថាែណឌ ទី ៣ 
មាក្ា ៤០៩ និង កថាែណឌ ទី ៣ មាក្ា ៣២៥ ) 

ហេតុដូហចនេះហេើយ “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ក្តូវបានរ ាំោយ។  
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 ម.២. សតអី្ំរី ការតវា៉ា ឲ្យអ្នុេតតព្រម្គ្មន  
ខផែកាមការរ ាំោយ “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ចុងចហមលើយមានករណីយកិចច

ហធវើនីតិវធីិចុេះបញ្ជ ីអាំពីការលុបការចុេះបញ្ជ ីអាំពីការហផារកមមសិទធិហលើ “ដីL” ឲ្យហៅហដើម
ហចទ (កថាែណឌ ទី ២ មាក្ា ៤១១ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)។  

ប៉ាុខនត ខផែកាមការរ ាំោយ “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហដើមហចទក៏មាន
ករណីយកិចចសងក្បាក់ចាំនួន ៥០.០០០ (ក្បាាំមឺុន) ដុោល រអាហមរកិជាថ្ងលលក់ទិញមួយ
ភាគថ្ន “កិចចសនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ខដលបានទទួលរចួរាល់ និង ការក្បាក់
ចាំនួន ៥ % កនុង ១ឆ្ន ាំ ថ្នក្បាក់ហនេះ ហោយគិតចប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
(កថាែណឌ ទី ២ និង កថាែណឌ ទី ៣ មាក្ា ៤១១ និង មាក្ា ៣១៨ ថ្នក្កម 
រដឋបបហវណី)។ 

មា៉ាងវញិហទៀត តុោការទទួលសាគ ល់ថា ចុងចហមលើយបានអនុវតតសិទធិតវ៉ាឲ្យអនុវតត
ក្ពមគ្នន  (កថាែណឌ ទី ២ មាក្ា ៤១១ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី) ហៅកនុងនីតិវធីិថ្នបណតឹ ងហនេះ។ 

ហេតុហនេះ ការទាមទាររបស់ហដើមហចទហៅចុងចហមលើយ មានមូលហេតុខដលក្តូវ
កក្មិតឲ្យផតល់ាវកាលិកតប។   
គ. សតរីីរនទុរននព្ារព់្រោរ់រតី 
 ហោយសារខតការទាមទារនូវាវកាលិកធមមារបស់ហដើមហចទមានមូលេតុខដលក្តវូ
កក្មិតឲ្យផតល់ាវកាលិកតប   ដូហចនេះ  ហដើមហចទក៏សកតិសមចាំហ េះការទទួលបនាុកហលើ
ក្បាក់ក្បោប់កតីផងខដរ។ ហេើយហដើមហចទោក់ កយបណតឹ ងថ្នហរឿងកតីហនេះ ក៏ហោយសារ
ខតចុងចហមលើយមិនបានអនុវតតកាតពវកិចច  ប៉ាុខនត ក្បសិនហបើពិចរណាអាំពីាវកាលិកតប
របស់ហដើមហចទវញិ គឺហលើសពី ១ ភាគ ២ ថ្នចាំនួនទឹកក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញ ដូហចនេះ គបបីឲ្យ
ហដើមហចទទទួលបនាុក ១ ភាគ ៣ ហេើយចុងចហមលើយទទួលបនាុក ២ ភាគ ៣ ចាំហ េះភាគ
ហលើបនាុកថ្នក្បាក់ក្បោប់កតី  ។  (កថាែណឌ ទី ១ ថ្នមាក្ា ៦៤ ក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី)។  
 

ខសចរដីសខព្ម្ចរញ្ចរ់ 
១.  បង្កគ ប់ឲ្យចុងចហមលើយហធវើនីតិវធីិចុេះបញ្ជ ីអចលនវតាុខដលបានកត់ក្ាកនុងបញ្ជ ីឧបសមព័នធ

ឲ្យហៅហដើមហចទ  ជាងនូរនឹងការទទួលនូវការបង់ក្បាក់ពីហដើមហចទចាំនួន ៥០.០០០ 
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(ក្បាាំមឺុន) ដុោល រអាហមរកិ និង ក្បាក់ចាំនួន ៥ % កនុង ១ឆ្ន ាំថ្នទឹកក្បាក់ហនេះ ហោយគិត
ចប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៨ រេូតដល់ថ្ងៃសងរចួ។  

២.  ក្ចនហចលការទាមទារហផសងពីហនាេះរបស់ហដើមហចទ។14 
៣. ក្បាក់ក្បោប់កតីខចកជា ៣ភាគ ហោយ ១ភាគ គឺជាបនាុករបស់ហដើមហចទ ហក្ៅពីហនេះ

ជាបនាុករបស់ចុងចហមលើយ។ 
 
 សាលក្កមហនេះ ក្តូវបានក្បកាសហៅសវនការជាសាធារណៈ ហៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិងុនា 
ឆ្ន ាំ ២០១៩ ។  កនុងករណីខដលបតឹងឧទធរណ៍ ក្តូវខតហធវើហ ើងហៅកនុងរយៈហពល ០១ (មួយ) 
ខែ គិតចប់ពីថ្ងៃបានទទួលការបញ្ជូ នលិែិតសាលក្កមហនេះ។  
 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ រោច  ខែរេសឋ   ឆ្ន ាំរុរ  ឯរស័រ   ព.ស.២៥៦៣ 
                          រែត្តរត្នគិរ,ី ថ្ងៃទី ២៨  ខែ មិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៩  

ខៅព្រម្ 
  

                                                           
14 តុោការមិនខមនទទួលសាគ ល់នូវការទាមទារខដលហដើមហចទបានទាមទារនូវាវកាលិកធមមាទាាំងខបបហនាេះខត
មតងហទ ដូហចនេះ ក្តូវខតបញ្ជជ ក់អាំពីចាំណុចការទទួលសាគ ល់ហនាេះឲ្យបានចាស់ោស់។ (ែលឹមសារលាំអិត សូមហយាងាម
Footnoteថ្នឯកសារចហមលើយ)  
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ឧរសម្ព័នធ 
រញ្ជ 1ី5 

“ហគ្នលបាំណងថ្ន កយសុាំចុេះបញ្ជ ី” ការលុបការចុេះបញ្ជ ីអាំពីការហផារកមមសិទធិ 
“មូលហេតុតថ្ន កយសុាំចុេះបញ្ជ ី និង កាលបរហិចឆទ” ការរ ាំោយកិចចសនាចុេះថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្ន ាំ 

២០១៩ 
“បុគគលមានសិទធិចុេះបញ្ជ ី” ហដើមហចទ ( X ) 

ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំហណើ ត ៖ ថ្ងៃ......ខែ..........ឆ្ន ាំ......... 
ទីកខនលងកាំហណើ ត ៖ ....................................... 
ហ ម្ េះរបស់ឪពុកមាត យ៖ ...................(ឳពុក) 
 .....................(មាត យ) 

“បុគគលមានកាតពវកិចចចុេះបញ្ជ ី” ចុងចហមលើយ ( Y ) 
ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំហណើ ត ៖ ថ្ងៃ......ខែ..........ឆ្ន ាំ......... 
ទីកខនលងកាំហណើ ត ៖ ....................................... 
ហ ម្ េះរបស់ឳពុកមាត យ៖ ...................(ឪពុក) 
 .....................(មាត យ) 

“អតតសញ្ជញ ណថ្នអចលនវតាុ” ទីាាំងដី ៖ ផលូវហលែ....... េូមិ....... ឃុាំ........ ស្សុក
....... ហែតត រតនគិរ ី
ហលែកាលដី ៖ ........ 

 
 

                                                           
15  ហៅកនុងសាលក្កម សាលដីកាខដលជាំនួសឲ្យការបង្កា ញឆនាៈរបស់បុគគលមានកាតពវកិចចចុេះបញ្ជ ី ចាំបាច់ក្តូវខត
មានការសរហសរទាាំងអស់នូវចាំណុចខដលចាំបាច់ហៅហពលហធវើ កយសុាំចុេះបញ្ជ ី (ឧទាេរណ៍ ៖ ចាំហ េះ កយសុាំចុេះ
បញ្ជ ីអាំពីការលុបការចុេះបញ្ជ ីអាំពីការហផារកមមសិទធិ គឺក្តូវសរហសរអាំពីចាំណុចខដលបានកាំណត់ហៅកនុងក្បការ ២៦ និង 
ក្បការ ៣១ ថ្នក្បកាសអនតរក្កសួងសតីពីនីតិវធីិថ្នការចុេះបញ្ជ ីអាំពីសិទធិក្បតយកសទាក់ទងនឹងក្កមរដឋបបហវណី)។ ហេើយ
ក្តូវហធវើការបញ្ជជ ក់ថា គ្នម នភាពែវេះចហនាល េះហ ើយ។  


