ររឿងក្តីទាមទារឲ្យរ្វើនីតវ
ិ ិ្ច
ី ុុះបញ្ជ អ
ី ំពីការលុបការចុុះបញ្ជ ី
អំពីការរទេរក្មមសទ្
ិ ធិរោយផ្ទែក្រលើការរ ំលាយក្ិចស
ច នា

1

o ការអះអាងរបស់ X
នៅថ្ងៃទី ១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ែ្ាំុបានន្វើការសនាជាមុនជាមួយ Y អាំពីការលក់
ដីខដលជាកមមសិទិរធ បស់ែាំុ្ (ទីតាំង ៖ ផ្លូវនលែ....... ភូ មិ............ ឃុាំ.............. ស្សុក..........
នែតត រតនគិរ ី នលែកាលដី ៖................) (តនៅនៅថា “ដី L”) ស្សបតមលកខែណ្ឌដូច
ខាងនរកាម

នោយកាំណ្ត់ អាំពីអាំឡុងនពលថ្នការអនុវតតសិទិស
ធ នរមចបនងកើតកិចស
ច នា

លក់ទិញចាំនួន ៣ខែ ន

ើយ Y បានបង់របាក់ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិក

ជាតថ្មលងូរថ្នលទធ
ន
កមមសិទិ ស
ធ នរមចបនងកើតកិ ចស
ច នាលក់ ទិញមកឲ្យែ្ាំុ។
“លកខែណ្ឌថ្នការលក់ ”
កមមវតថុ

៖ កមមសិទិធនលើដី L

ថ្ងលលក់ទិញ ៖ ១០០.០០០ (មួយខសន) ដុលាលរអានមរ ិក (របាក់ខដល Y បានបង់
ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិកខដលជាតថ្មលងូរថ្នលទធ
ន
កមម
សិទិធសនរមចបនងកើតកិចស
ច នាលក់ទិញ នឹងរតូវកាត់ជាមួយថ្ងលលក់ទិញ
នៅនពលខដលបានបនងកើតកិចចសនាលក់ទិញ។)
អាំឡុងនពលថ្នការអនុវតត ៖ នៅកនុងអាំ ឡុងនពល ២សបាត

៍ គិ តចាប់ ពីថ្ងៃខដល Y

បានបង្ហាញឆនទៈអាំពីការបាំនពញការទិញនៅកាន់ X

X និង Y រតូវន្វើ

លិែិតយថាភូតថ្នកិចចសនាលក់ទិញ (លិែិតខដលមន្តនតីមានសមតថកិចច
ន្វើនឡើង) ជាមួយគ្ននននះ Y រតូវបង់របាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០
(របាាំមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិក (ចាំន

ះរបាក់ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុ៉ឺន) ដុលាលរ

អានមរ ិកកនុងចាំនួនទឹករបាក់ ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិកននះ រតូវ
កាត់ជាមួយទឹករបាក់ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុឹន) ដុលាលរអានមរ ិកខដល
រតូវបានបង់ ជាតថ្មលងូរថ្នលទធ
ន
កមមសិទិ ស
ធ នរមចបនងកើតកិ ចស
ច នាលក់ ទិញ។
ដូនចនះន

ើយ ចាំនួនទឹករបាក់ខដលY រតូវបង់នៅឲ្យ X ជាក់ខសតង គ៉ឺចាំនួន

៤០.០០០ (បួនមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិក) ឲ្យនៅ X បន្ទទប់មក X និង Y រតូវរួម
គ្ននន្វើ និង ោក់

កយសុាំអាំពីការចុះបញ្ជីនផ្ទរកមមសិទិធទាំងមូលនៅរដឋបាល

សុរ ិនោដីនែតតរតនគិរ ី។
X រតូវរបគល់ដី L ឲ្យនៅ Y ន

ើយ Y រតូវបង់របាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន

៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិកខដលនៅែវះឲ្យនៅ X ។
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នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ Y បានបង្ហាញឆនទៈថារពមបាំនពញការទិញខដល
នលើកនឡើងខាងនលើននះ មកកាន់ែាំុ។
្
នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ែ្ាំុ និ ង Y បានន្វើលិែិតយថាភូតថ្នកិចចសនា
លក់ទិញខាងនលើ (លិែិតខដលមន្តនតីមានសមតថកិចចន្វើនឡើង) ជាមួយគ្ននននះ បន្ទទប់ពី Y
បានបង់របាក់មកឲ្យែ្ាំុចាំនួន ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិក (ចាំន

ះរបាក់ចាំនួន

១០.០០០ (មួ យមុ៉ឺ ន) ដុលាលរអានមរ ិកកនុងចាំនួនទឹករបាក់ ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិក
ននះ រតូវកាត់ជាមួយទឹករបាក់ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុឹន) ដុលាលរអានមរ ិកខដលរតូវបាន
បង់ជាតថ្មលងូរថ្នលទធ
ន
កមមសិទិធសនរមចបនងកើតកិចស
ច នាលក់ទិញ ដូនចនះន

ើយ ចាំនួនទឹក

របាក់ខដលY រតូវបង់នៅឲ្យ X ជាក់ខសតង គ៉ឺចាំនួន ៤០.០០០ (បួនមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិក)
ខដលជារបាក់មួយខផ្នកថ្នថ្ងលលក់ទិញ ពួកនយើងបាននៅរដឋបាលសុរ ិនោដីនែតតរតនគិរ ី
ជាមួយគ្នន និងបានោក់លិែិត

កយសុាំចុះបញ្ជីអាំពីការនផ្ទរកមមសិទិធទាំងមូ លនលើដី L ។

នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ រដឋបាលសុរ ិនោដីនែតតរតនគិរ ីបានចុះបញ្ជីអាំពី
ចាំណ្ុចខដលរតូវបានសរនសរនៅកនុងលិែិត

កយសុាំចុះបញ្ជីអាំពីការនផ្ទរកមមសិទិធទាំងមូល

ដូចបាននលើកនឡើងខាងនលើ ោក់ នៅកនុងនសៀវនៅនគ្នលបញ្ជីដី្ី។
ល
បន្ទទប់ពីែាំុបា
្ នសមាាតសាំរាមខដលមាននៅនលើដី L និង បានខរបកាលយសភាពដី L
ទុកសរមាប់ការរបគល់រច
ួ រាល់ន

ើយ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ ខដលរតូវនឹងរយៈ

នពល ១ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃខដលបានោក់លិែិត កយសុាំចុះបញ្ជីអាំពីការនផ្ទរកមមសិទិធទាំងមូល
ែ្ាំុបានជូនដាំណ្ឹងអាំពី ការបានខរបកាលយសភាពដី L ទុកសរមាប់ការរបគល់ និង បាន
ោស់នតឿនឲ្យ Y មកទទួល ស្សបជាមួ យគ្ននននះខដរ ែ្ាំុក៏បានសួរថា នតើ ការបង់ របាក់ ថ្ងល
លក់ទិញខដលនៅែវះោ៉ា ងណាខដរន
Y

បាននឆលើយមកែ្ាំុវ ិញតម

ើយ? តមរយៈ Telegram។

Telegram

ថា

“គ្នត់មិនអាចនរៀបចាំរបាក់ចាំនួន

៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិកឲ្យបានភាលមៗនទ នោយសារខត គ្នត់រតូវបាន
មនុសសអារកក់នបាកយកលុយបាត់នៅន

ើយ។ គ្នត់នឹងរកមន្ាបាយណាមួយ ន

ើយ

ចង់ឲ្យែ្ាំុរង់ចាាំគ្នត់ រយៈនពល ៣ ខែបនតនទៀត។” ជានដើ ម។ ប៉ាុ ខនត ែ្ាំុមិនយល់ស្សបតម
ការទមទររបស់ Y នទ នោយសារខត នគបានពាករថា តថ្មលដី L នឹងនៅខតបនតនឡើង
ថ្ងល ន

ើយក៏អាចរកអនកទិញបានភាលមៗខដរ។

ឆ្នាំងីមរតូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ ែ្ាំុបានោស់នតឿននៅ Y តម Telegram
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ឲ្យបង់របាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិកខដលនៅែវះ ឲ្យបាន
នៅកនុងអាំ ឡុងនពល ២សបាត

៍ ជាមួ យគ្ននននះែ្ាំុក៏បានបង្ហាញឆនទៈថា នឹ ងរ ាំលាយកិ ចចសនា

លក់ទិញ នៅនពលខដលគ្នត់មិនបង់របាក់នៅកនុងអាំ ឡុងនពលនន្ទះ។ នៅថ្ងៃនន្ទះខដរ Y
ក៏បាននឆលើយតបមកែ្ាំុវ ិញតម Telegram ថា “គ្នត់យល់ន

ើយ”។ ចុងនរកាយ Y មិនបាន

បង់របាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ ដុលាលរអានមរ ិកខដលនៅែវះឲ្យបានរតឹមថ្ងៃទី ២៥
ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ នទ។
ដូនចនះន

ើយ ែ្ាំុទមទរនៅ Y អាំ ពីការន្វើនីតិវ ិ្ី ចុះបញ្ជីអាំពីការលុបការចុ ះបញ្ជីអាំពី

ការនផ្ទរកមមសិទិធនលើដី L នោយមូលន

តុការរ ាំលាយកិចស
ច នាលក់ទិញចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ

មករា ឆ្នាំ ២០១៩។
o ការអះអាងរបស់ Y
ទាំន្ទក់ទាំនសងថ្នអងគន

តុ ខដលគិតចាប់ពីថ្ងៃ ១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨ រ

ូតដល់ថ្ងៃ

ទី ៣១ ខែ ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ ខដលែ្ាំុបាននឆលើយតបនៅ X គ៉ឺ ែ្ាំុទទួលសាគល់ទាំងអស់។
នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ បន្ទទប់ពីែាំុបា
្ ននឆលើយតបតម Telegram នៅ X ថា
“ ែ្ាំុចង់ឲ្យរង់ចាាំរយៈនពល ៣ ខែបនតនទៀត” X បានទូ រស័ពទមកែ្ាំុភាលមៗ ន

ើយគ្នត់ បាន

បញ្ជ
ជ ក់ោ៉ាងលមាិតអាំ ពីការរងនរគ្នះពី ការឆនបាកខដលែ្ាំុបានជួ បរបទះ ន

ើយគ្នត់ បាន

សខមតងកតីអាណ្ិតអាសូរមកនលើរប
ូ ែ្ាំុ
“ គ្នត់យល់ន

រពមទាំងបាននលើកទឹកចិ តែ
ត ាំុន្ ោយនិ ោយថា

ើយ។ គ្នត់សងឃឹមថា ឆ្នាំនរកាយនឹងមានភាពរបនសើរនឡើងវ ិញ” ។

ប៉ាុខនតខបរជានៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ X បាននផ្្ើសារមកែ្ាំុតម Telegram
ខដលមានែលឹមសារដូច X បានអះអាងនៅវ ិញ។ នោយសារខត ែ្ាំុបានគិតថា X បាន
ពនារនពលឲ្យែ្ាំុរយៈនពល ៣ ខែ កនុងការបង់ របាក់ ថ្ងលលក់ ទិញចាំ នួន ៥០.០០០ (របាាំ
មុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិកខដលនៅែវះ ន
ខែមីន្ទ ឆ្នាំ ២០១៩ ដូនចនះន

ើយែ្ាំុក៏មានបាំ ណ្ងថានឹងបង់ឲ្យខានខតបានរតឹ ម

ើយ ែ្ាំុបាននៅរកមិតតភកតិ និ ង ្ន្ទគ្នរជានដើម នដើមបី

ពិភាកាសុាំែីចរបាក់ចាំនួន ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិក បន្ទទប់មកក៏នឆលើយតបនៅ
វ ិញោ៉ា ងែលីថា “ែ្ាំុយល់ន

ើយ” ។ ចុងនរកាយគិតមកដល់រតឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ

២០១៩ ែ្ាំុពុាំអាចរកមិតភ
ត កតិ ឬក៏្ន្ទគ្នរខដលអាចឲ្យែ្ាំុែី រច បាក់ ចាំនួន ៥០.០០០ (របាាំ
មុ៉ឺន) ដុ លាលរអានមរ ិកបាននទ ដូ នចនះនទើប ែ្ាំុមិនអាចបង់របាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០
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(របាាំមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិកខដលនៅែវះឲ្យនៅ X ឲ្យបានរតឹមថ្ងៃនន្ទះនឡើយ។
ដរាបណា X បានរពមនរពៀងនៅនលើការផ្លលស់បូរនូ
ត វកាលបរ ិនចឆទបង់ របាក់ ថ្ងលលក់
ទិញចាំនួន ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាលរអានមរ ិកខដលនៅែវះ មករតឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីន្ទ
ឆ្នាំ ២០១៩ នន្ទះ ការរ ាំលាយកិចចសនានោយយកមូលន

តុ ថ្នការមិនបានបង់របាក់

គិតរតឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩នន្ទះ គ៉ឺពុាំអាចន្វើនឡើងបាននទ ។ ែ្ាំុមិនអាចយល់
រពមចាំន

ះការទមទររបស់ X នទ។

មា៉ា ងនទៀត

ឧបមាថា

នបើនទះបីជាការរពមនរពៀងខាងនលើននះពុាំរតូវបានទទួល

សាគល់ក៏នោយ ក៏ែាំុន
្ ឹ ងនៅខតន្វើការបដិ នស្អាំពីការន្វើនីតិវ ិ្ីចុះបញ្ជីអាំពីការលុបការ
ចុះបញ្ជីអាំពីការនផ្ទរកមមសិទិធនលើដីL ខដរ រ

ូតទល់ខត X សងរបាក់ ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន)

ដុលាលរអានមរ ិកខដលបានទទួលរួចរាល់ ខដលជាមួយខផ្នកថ្នថ្ងលលក់ទិញ នោយភាជប់
ជាមួយនឹងការរបាក់ខដលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ខដលជាថ្ងៃទទួល
របាក់សិន។
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