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o ការអះអាងរបស់ X 
 នៅថ្ងៃទី ១ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ែ្ុាំបានន្វើការសនាជាមុនជាមួយ Y អាំពីការលក់
ដីខដលជាកមមសិទធិរបស់ែ្ុាំ (ទីតាំង ៖ ផ្លូវនលែ....... ភូមិ............ ឃុាំ.............. ស្សុក.......... 
នែតត រតនគិរ ីនលែកាលដី ៖................) (តនៅនៅថា “ដី L”) ស្សបតមលកខែណ្ឌ ដូច
ខាងនរកាម នោយកាំណ្ត់អាំពីអាំឡុងនពលថ្នការអនុវតតសិទធិសនរមចបនងកើតកិចចសនា
លក់ទិញចាំនួន ៣ខែ  ន ើយ Y បានបង់របាក់ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុ៉ឺន)  ដុលាល រអានមរកិ 
ជាតថ្មលងនូរថ្នលទធកមមសិទធិសនរមចបនងកើតកិចចសនាលក់ទិញមកឲ្យែ្ុាំ។  
“លកខែណ្ឌ ថ្នការលក់”  
 កមមវតថុ  ៖  កមមសិទធិនលើដី L  
 ថ្ងលលក់ទិញ ៖ ១០០.០០០ (មួយខសន) ដុលាល រអានមរកិ (របាក់ខដល Y បានបង់

ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិខដលជាតថ្មលងនូរថ្នលទធកមម
សិទធិសនរមចបនងកើតកិចចសនាលក់ទិញ នឹងរតូវកាត់ជាមួយថ្ងលលក់ទិញ
នៅនពលខដលបានបនងកើតកិចចសនាលក់ទិញ។) 

 អាំឡុងនពលថ្នការអនុវតត ៖  នៅកនុងអាំឡុងនពល ២សបាត  ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃខដល Y 
បានបង្ហា ញឆនទៈអាំពីការបាំនពញការទិញនៅកាន់ X  X និង Y រតូវន្វើ
លិែិតយថាភូតថ្នកិចចសនាលក់ទិញ (លិែិតខដលមន្តនតីមានសមតថកិចច
ន្វើនឡើង) ជាមួយគ្នន ននះ Y រតូវបង់របាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ 
(របាាំមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិ (ចាំន ះរបាក់ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុ៉ឺន) ដុលាល រ
អានមរកិកនុងចាំនួនទឹករបាក់ ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិននះ រតូវ
កាត់ជាមួយទឹករបាក់ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមឹុន) ដុលាល រអានមរកិខដល
រតូវបានបង់ជាតថ្មលងនូរថ្នលទធកមមសិទធិសនរមចបនងកើតកិចចសនាលក់ទិញ។ 
ដូនចនះន ើយ ចាំនួនទឹករបាក់ខដលY រតូវបង់នៅឲ្យ X ជាក់ខសតង គ៉ឺចាំនួន 
៤០.០០០ (បួនមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិ) ឲ្យនៅ X បន្ទទ ប់មក X និង Y រតូវរមួ
គ្នន ន្វើ និង  ោក់ កយសុាំអាំពីការចុះបញ្ជ ីនផ្ទរកមមសិទធិទាំងមូលនៅរដឋបាល
សុរនិោដីនែតតរតនគិរ។ី  

    X រតូវរបគល់ដី L ឲ្យនៅ Y ន ើយ Y រតូវបង់របាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន 
៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិខដលនៅែវះឲ្យនៅ X ។  
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 នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៨ Y បានបង្ហា ញឆនទៈថារពមបាំនពញការទិញខដល
នលើកនឡើងខាងនលើននះ មកកាន់ែ្ុាំ។  
 នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ែ្ុាំ និង Y បានន្វើលិែិតយថាភូតថ្នកិចចសនា
លក់ទិញខាងនលើ (លិែិតខដលមន្តនតីមានសមតថកិចចន្វើនឡើង) ជាមួយគ្នន ននះ បន្ទទ ប់ពី Y 
បានបង់របាក់មកឲ្យែ្ុាំចាំនួន ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិ (ចាំន ះរបាក់ចាំនួន 
១០.០០០ (មួយមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិកនុងចាំនួនទឹករបាក់ ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិ 
ននះ រតវូកាត់ជាមួយទឹករបាក់ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមឹុន) ដុលាល រអានមរកិខដលរតូវបាន
បង់ជាតថ្មលងនូរថ្នលទធកមមសិទធិសនរមចបនងកើតកិចចសនាលក់ទិញ ដូនចនះន ើយ ចាំនួនទឹក
របាក់ខដលY រតូវបង់នៅឲ្យ X ជាក់ខសតង គ៉ឺចាំនួន ៤០.០០០ (បួនមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិ) 
ខដលជារបាក់មួយខផ្នកថ្នថ្ងលលក់ទិញ ពួកនយើងបាននៅរដឋបាលសុរនិោដីនែតតរតនគិរ ី
ជាមួយគ្នន  និងបានោក់លិែិត កយសុាំចុះបញ្ជ ីអាំពីការនផ្ទរកមមសិទធិទាំងមូលនលើដី L ។    
 នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ រដឋបាលសុរនិោដីនែតតរតនគិរបីានចុះបញ្ជ ីអាំពី
ចាំណុ្ចខដលរតូវបានសរនសរនៅកនុងលិែិត កយសុាំចុះបញ្ជ ីអាំពីការនផ្ទរកមមសិទធិទាំងមូល
ដូចបាននលើកនឡើងខាងនលើ ោក់នៅកនុងនសៀវនៅនគ្នលបញ្ជ ីដី្លី។  
 បន្ទទ ប់ពីែ្ុាំបានសមាា តសាំរាមខដលមាននៅនលើដី L និង បានខរបកាល យសភាពដី L 
ទុកសរមាប់ការរបគល់រចួរាល់ន ើយ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ខដលរតូវនឹងរយៈ
នពល ១ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃខដលបានោក់លិែិត កយសុាំចុះបញ្ជ ីអាំពីការនផ្ទរកមមសិទធិទាំងមូល 
ែ្ុាំបានជូនដាំណឹ្ងអាំពី ការបានខរបកាល យសភាពដី L ទុកសរមាប់ការរបគល់ និង បាន
ោស់នតឿនឲ្យ Y មកទទួល ស្សបជាមួយគ្នន ននះខដរ ែ្ុាំក៏បានសួរថា នតើការបង់របាក់ថ្ងល
លក់ទិញខដលនៅែវះោ៉ាងណាខដរន ើយ? តមរយៈ Telegram។   
 Y បាននឆលើយមកែ្ុាំវញិតម Telegram ថា “គ្នត់មិនអាចនរៀបចាំរបាក់ចាំនួន 
៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិឲ្យបានភាល មៗនទ នោយសារខត គ្នត់រតូវបាន
មនុសសអារកក់នបាកយកលុយបាត់នៅន ើយ។ គ្នត់នឹងរកមន្ាបាយណាមួយ ន ើយ 
ចង់ឲ្យែ្ុាំរង់ចាាំគ្នត់រយៈនពល ៣ ខែបនតនទៀត។” ជានដើម។ ប៉ាុខនត ែ្ុាំមិនយល់ស្សបតម
ការទមទររបស់ Y នទ នោយសារខត នគបានពាករថា តថ្មលដី L នឹងនៅខតបនតនឡើង
ថ្ងល ន ើយក៏អាចរកអនកទិញបានភាល មៗខដរ។  
 ឆ្ន ាំងមីរតូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែ្ុាំបានោស់នតឿននៅ Y  តម Telegram 
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ឲ្យបង់របាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិខដលនៅែវះ ឲ្យបាន
នៅកនុងអាំឡុងនពល ២សបាត  ៍ ជាមួយគ្នន ននះែ្ុាំក៏បានបង្ហា ញឆនទៈថា នឹងរ ាំលាយកិចចសនា 
លក់ទិញ នៅនពលខដលគ្នត់មិនបង់របាក់នៅកនុងអាំឡុងនពលនន្ទះ។  នៅថ្ងៃនន្ទះខដរ Y 
ក៏បាននឆលើយតបមកែ្ុាំវញិតម Telegram ថា “គ្នត់យល់ន ើយ”។ ចុងនរកាយ Y មិនបាន
បង់របាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ ដុលាល រអានមរកិខដលនៅែវះឲ្យបានរតឹមថ្ងៃទី ២៥ 
ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ នទ។  
 ដូនចនះន ើយ ែ្ុាំទមទរនៅ Y អាំពីការន្វើនីតិវ ិ្ ីចុះបញ្ជ ីអាំពីការលុបការចុះបញ្ជ ីអាំពី
ការនផ្ទរកមមសិទធិនលើដី L នោយមូលន តុការរ ាំលាយកិចចសនាលក់ទិញចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ 
មករា ឆ្ន ាំ ២០១៩។   
 
o ការអះអាងរបស់ Y 
 ទាំន្ទក់ទាំនសងថ្នអងគន តុខដលគិតចាប់ពីថ្ងៃ ១ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៨ រ ូតដល់ថ្ងៃ
ទី ៣១ ខែ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ខដលែ្ុាំបាននឆលើយតបនៅ X គ៉ឺ ែ្ុាំទទួលសាគ ល់ទាំងអស់។  
 នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ បន្ទទ ប់ពីែ្ុាំបាននឆលើយតបតម Telegram នៅ X ថា 
“ ែ្ុាំចង់ឲ្យរង់ចាាំរយៈនពល ៣ ខែបនតនទៀត” X បានទូរស័ពទមកែ្ុាំភាល មៗ ន ើយគ្នត់បាន
បញ្ជជ ក់ោ៉ាងលមាិតអាំពីការរងនរគ្នះពីការឆនបាកខដលែ្ុាំបានជួបរបទះ ន ើយគ្នត់បាន
សខមតងកតីអាណិ្តអាសូរមកនលើរបូែ្ុាំ រពមទាំងបាននលើកទឹកចិតតែ្ុាំនោយនិោយថា  
“ គ្នត់យល់ន ើយ។ គ្នត់សងឃមឹថា ឆ្ន ាំនរកាយនឹងមានភាពរបនសើរនឡើងវញិ” ។   
 ប៉ាុខនតខបរជានៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ X  បាននផ្្ើសារមកែ្ុាំតម Telegram 
ខដលមានែលឹមសារដូច X បានអះអាងនៅវញិ។  នោយសារខត ែ្ុាំបានគិតថា X បាន
ពនារនពលឲ្យែ្ុាំរយៈនពល ៣ ខែ កនុងការបង់របាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ (របាាំ
មុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិខដលនៅែវះ ន ើយែ្ុាំក៏មានបាំណ្ងថានឹងបង់ឲ្យខានខតបានរតឹម
ខែមីន្ទ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ដូនចនះន ើយ ែ្ុាំបាននៅរកមិតតភកតិ និង ្ន្ទគ្នរជានដើម នដើមបី
ពិភាកាសុាំែចីរបាក់ចាំនួន ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិ  បន្ទទ ប់មកក៏នឆលើយតបនៅ
វញិោ៉ាងែលីថា “ែ្ុាំយល់ន ើយ” ។ ចុងនរកាយគិតមកដល់រតឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្ន ាំ 
២០១៩ ែ្ុាំពុាំអាចរកមិតតភកតិ ឬក៏្ន្ទគ្នរខដលអាចឲ្យែ្ុាំែចីរបាក់ចាំនួន ៥០.០០០ (របាាំ
មុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិបាននទ ដូនចនះនទើប ែ្ុាំមិនអាចបង់របាក់ថ្ងលលក់ទិញចាំនួន ៥០.០០០ 
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(របាាំមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិខដលនៅែវះឲ្យនៅ X ឲ្យបានរតឹមថ្ងៃនន្ទះនឡើយ។  
 ដរាបណា X បានរពមនរពៀងនៅនលើការផ្លល ស់បតូរនូវកាលបរនិចឆទបង់របាក់ថ្ងលលក់
ទិញចាំនួន ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) ដុលាល រអានមរកិខដលនៅែវះ មករតឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីន្ទ 
ឆ្ន ាំ ២០១៩ នន្ទះ ការរ ាំលាយកិចចសនានោយយកមូលន តុថ្នការមិនបានបង់របាក់
គិតរតឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១៩នន្ទះ គ៉ឺពុាំអាចន្វើនឡើងបាននទ ។ ែ្ុាំមិនអាចយល់
រពមចាំន ះការទមទររបស់ X នទ។  
 មា៉ាងនទៀត ឧបមាថា នបើនទះបីជាការរពមនរពៀងខាងនលើននះពុាំរតូវបានទទួល
សាគ ល់ក៏នោយ ក៏ែ្ុាំនឹងនៅខតន្វើការបដិនស្អាំពីការន្វើនីតិវ ិ្ ីចុះបញ្ជ ីអាំពីការលុបការ
ចុះបញ្ជ ីអាំពីការនផ្ទរកមមសិទធិនលើដីL ខដរ រ ូតទល់ខត X សងរបាក់ ៥០.០០០ (របាាំមុ៉ឺន) 
ដុលាល រអានមរកិខដលបានទទួលរចួរាល់ ខដលជាមួយខផ្នកថ្នថ្ងលលក់ទិញ នោយភាជ ប់
ជាមួយនឹងការរបាក់ខដលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ខដលជាថ្ងៃទទួល
របាក់សិន។  


