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1 ឈ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋា ន មានបញ្ញត្តិឈៅកន ងមាក្ា ៧៥ កថាខណ្ឌ ទី ២ ចុំណ្ ច ក ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី្  ប  ន្នត 
ចុំឈ ោះចុំណ្ ចឈផ្េងឈទៀត្ ដូ្ចជា នងៃន្ខឆ្ន ុំកុំឈណ្ើ ត្ជាអាទិ៍ ជាចុំណ្ ចន្ដ្េព្ ុំមានបញ្ញត្តិកន ងចាប់ឈទ។ ប  ន្នត ក៏មាន
ករណី្ន្ដ្េព្ ុំអាចកុំណ្ត់្អុំពី្ភាគី ាមរយៈឈ ម្ ោះ និង អាសយដ្ឋា នបានផ្ងន្ដ្រ ដូ្ឈចនោះ ក្ត្ូវសរឈសរចុំណ្ ចទុំង
ឈោោះកន ងកក្មិត្មួយន្ដ្េចុំបាច់ ឈដ្ើមបីអាចកុំណ្ត់្អុំពី្ភាគី។   
2 មាក្ា ២៤៩ និងមាក្ា ២៥០ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី្។ ការដ្ឋក់ពី្ទីកន្នលងន្ដ្េក្ត្ូវបញ្ជូ ន មិនន្មនជាកាត្ព្វកិចច
ឈោោះឈទ។ ក្បសិនឈបើព្ ុំមានការសរឈសរអុំពី្ទីកន្នលងន្ដ្េក្ត្ូវបញ្ជូ នឈទ ការបញ្ជូ ននឹងក្ត្ូវឈធវើឈ ើងឈៅេុំឈៅឋាន
របស់ឈដ្ើមឈចទ ជាអាទិ៍។ ឈហត្ ឈនោះ កន ងករណី្ន្ដ្េអនកត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណ្ត្តិរបស់ឈដ្ើមឈចទមានបុំណ្ងឈធវើការ 
បញ្ចូ នឈៅកាន់ទីកន្នលងណាឈផ្េងឈក្ៅពី្េុំឈៅដ្ឋា នរបស់ឈដ្ើមឈចទជាអាទិ៍ គឺមានភាព្ចុំបាច់កន ងការសរឈសរអុំពី្ទី
កន្នលងន្ដ្េក្ត្ូវបញ្ចូ នឈៅកន ងេិខិត្ កយបណ្តឹ ងជាអាទិ៍។  
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សមូ្ដោររជូន 
ដោរព្បធានសាោ បំូងដេតតរតនគិរ ី3 

រ. េលឹម្សារននសាលព្រម្ដ លដ ើម្ដោទទាម្ទារឲ្យតុោការដចញ 4 ៖ 
(១) បង្កា ប់ឲ្យច ងចឈមលើយឈធវើនីតិ្វធីិច ោះបញ្ជ ីអចេនវត្ថ ន្ដ្េបានកត់្ក្ាកន ងបញ្ជ ីឧបសមព័នធ

ឲ្យឈៅឈដ្ើមឈចទ។5 

(២) ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កតីជាបនទ ករបស់ច ងចឈមលើយ។6 
                                                           
3  ឈដ្ើមឈចទក្ត្ូវន្ត្ដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងឈៅត្ ោការន្ដ្េមានសមត្ថកិចច (មាក្ា ៧ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី្)។    
សមត្ថកិចចសាោជក្មោះកតីក្ត្ូវកុំណ្ត់្ាមឈព្េដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ង (មាក្ា ១៧ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី្)។  
   ឈៅកន ងឈរឿងកតីឈនោះ េុំឈៅឋានរបស់ច ងចឈមលើយ ឈៅរាជធានីភនុំឈព្ញ ដូ្ឈចនោះ សាោដ្ុំបូងរាជធានីភនុំឈព្ញមាន 
សមត្ថកិចចជក្មោះកតី (ចុំណ្ ច ក មាក្ា ៨ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី្)។ 
   មយ ងវញិឈទៀត្ ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈរឿងកតីឈនោះ គឺជាឈរឿងកតីន្ដ្េទមទរឲ្យឈធវើនីតិ្វធីិច ោះបញ្ជ ីអុំពី្ការេ បការច ោះបញ្ជ ីអុំពី្
ការឈផ្ទរកមមសិទធិ (បណ្តឹ ងទក់ទងនឹងការច ោះបញ្ជ ី) ដូ្ឈចនោះ ត្ ោការន្ដ្េមានសមត្ថកិចចឈៅឈេើ “ទីកន្នលងន្ដ្េក្ត្ូវច ោះ
បញ្ជ ី” មានសមត្ថកិចចជក្មោះកតី (ចុំណ្ ច ជ មាក្ា ៩ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី្)។ “ទីកន្នលងន្ដ្េក្ត្ូវច ោះបញ្ជ ី” គឺជា     
“រដ្ាបាេស រឈិយាដី្ រាជធានី ឈខត្តន្ដ្េអចេនវត្ថ សថិត្ឈៅ (ក្បកាសអនតរក្កសួងសតីពី្ការច ោះបញ្ជ ីអុំពី្សិទធិក្បត្យកេ
ទក់ទងនឹងក្កមរដ្ាបបឈវណី្)។ ឈៅកន ងឈរឿងកតីឈនោះ ឈដ្ឋយសារន្ត្អចេនវត្ថ សថិត្ឈៅឈខត្តរត្នគិរ ី ដូ្ឈចនោះឈហើយ រដ្ាបាេ
ស រឈិយាដី្ឈខត្តរត្នគិរ ី គឺជា “ទីកន្នលងន្ដ្េក្ត្ូវច ោះបញ្ជ ី” ឈហើយសាោដ្ុំបូងឈខត្តរត្នគិរនី្ដ្េមានសមត្ថកិចចឈៅ      
ទីឈោោះ ក៏មានសមត្ថកិចចជក្មោះកតីន្ដ្រ។  
    ឈដ្ើមឈចទ អាចដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងឈៅត្ ោការណាមួយក៏បានដូ្ចជាសាោដ្ុំបូងរាជធានីភនុំឈព្ញ ឬ សាោដ្ុំបូង
ឈខត្តរត្នគិរ ីប  ន្នត ឈៅកន ងឈរឿងកតីឈនោះ ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈដ្ើមឈចទកុំព្ ងរស់ឈៅឈខត្តរត្នគិរ ី   ឈហត្ ឈនោះក៏បានដ្ឋក់ កយ
បណ្តឹ ងឈៅសាោដ្ុំបូងឈខត្តរត្នគិរ។ី 
4  ខលឹមសារននសាេក្កមន្ដ្េឈដ្ើមឈចទទមទរ គឺជាចុំណ្ ចន្ដ្េចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរឈៅកន ង កយបណ្តឹ ង (មាក្ា 
៧៥  កថាខណ្ឌ ទី ២ ចុំណ្ ច ខ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី្)។  
5 អនកច ោះបញ្ជ ី គឺជាមន្តនតីស រឈិយាដី្     (ក្បកាសអនតរក្កសួងសតីពី្ការច ោះបញ្ជ ីអចេនវត្ថ ទក់ទងនឹងក្កមរដ្ាបបឈវណី្  
(ត្ឈៅឈៅឈព្េន្ដ្េឈៅឈដ្ឋយសឈងេបថា “ក្បកាសអនតរក្កសួង” ន្ដ្េសុំឈៅឈៅឈេើក្បកាសអនតរក្កសួងឈនោះ ) 
មាក្ា ៩០)   មិនន្មនជាច ងចឈមលើយឈទ។   ច ងចឈមលើយមានកាត្ព្វកិចចឈធវើនីតិ្វធីិដ្ឋក់ កយស ុំច ោះបញ្ជ ី  (មាក្ា  ១០ 
កថាខណ្ឌ ទី ១ ននក្បកាសអនតរក្កសួង) ឈ េគឺ ច ងចឈមលើយមានកាត្ព្វកិចចមិនឈេើសពី្ការបង្កា ញឆនទៈកន ងការដ្ឋក់
 កយស ុំច ោះបញ្ជ ីឈ ើយ។ ឈៅឈព្េន្ដ្េសាេក្កមបង្កា ប់ឈៅច ងចឈមលើយអុំពី្ការក្ត្ូវឈធវើការបង្កា ញឆនទៈកន ងការដ្ឋក់
 កយស ុំច ោះបញ្ជ ី (ឈធវើនីតិ្វធីិដ្ឋក់ កយស ុំច ោះបញ្ជ ី) បាន ចូេជាសាថ ព្រ នឹងក្ត្ូវបានចត់្ទ កថា ច ងចឈមលើយបានឈធវើការ
បង្កា ញឆនទៈឈៅឈព្េចូេជាសាថ ព្រឈោោះ (មាក្ា ៥២៩ កថាខណ្ឌ ទី ១ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី្)។ ជាងឈនោះឈៅឈទៀត្ 
ឈដ្ើមឈចទន្ដ្េជាអនកមានសិទធិច ោះបញ្ជ ីឈៅឈព្េន្ដ្េទទួេបានសាេក្កមសាថ ព្រន្ដ្េបង្កា ប់អុំពី្នីតិ្វធីិច ោះបញ្ជ ីមក
ឈធវើជាេិខិត្អន វត្ត គឺអាចដ្ឋក់ កយស ុំច ោះបញ្ជ ីន្ត្មាន ក់ឯងបាន (មាក្ា ១០ កថាខណ្ឌ ទី ២ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី្)។ 
មក្នីតស រឈិយាដី្នឹងមានកាត្ព្វកិចចច ោះបញ្ជ ីឈៅឈព្េន្ដ្េចប់ឈផ្តើមមាន កយស ុំ (ក្បកាសដ្ន្ដ្េ មាក្ា ៦ កថាខណ្ឌ ទី ២)។ 
វានឹងមិនអាចឈៅរចួឈ ើយន្ដ្េមន្តនតីស វឈិយាដី្មានកាត្ព្វកិចចច ោះបញ្ជ ី  ទុំងព្ ុំមាន កយស ុំពី្ភាគី។  
6  ត្ ោការក្ត្ូវសឈក្មចឈសចកតីអុំពី្ករណី្យកិចចទទួេបនទ កក្បាក់ក្បដ្ឋប់កតី    ឈទោះបីជាគ្មម ន កយស ុំរបស់ភាគីក៏ឈដ្ឋយ   
(កថាខណ្ឌ ទី ៣ មាក្ា ១៨២ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី្)។ ឈហើយ ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កតី គឺជាបនទ ករបស់ភាគីចញ់កតី 
(មាក្ា ៦៤ កថាខណ្ឌ ទី ១)។  
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េ. អ្ងគដេតុោបំាច់ដ ើម្បបីញ្ជា រ់នូវការទាម្ទារ និង អ្ងគដេតុដ លជា 
 ម្ូលដេតុននការទាម្ទារ 7 
 ខ.១. ការបឈងាើត្កិចចសនយេក់ទិញ 8  

ខ.១.១. ឈៅនងៃទី ៣០ ន្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០១៨ ឈដ្ើមឈចទបានេក់អចេនវត្ថ ន្ដ្េ
បានកត់្ក្ាកន ងបញ្ជ ីឧបសមព័នធ (ត្ឈៅឈៅថា “ដី្ L” ) កន ងត្នមល ១០០.០០០ (មួយ
ន្សន) ដ្ ោល រអាឈមរកិឈៅឲ្យច ងចឈមលើយ (ត្ឈៅឈៅថា “កិចចសនយេក់ទិញនន
ឈរឿងកតីឈនោះ”) ។  ( ភសត ាង X1)  
ខ.១.២. ឈដ្ើមឈចទ និង ច ងឈមលើយបានឈធវើេិខិត្យថាភូត្ (េិខិត្េក់ផ្តត ច់) 
ចុំឈ ោះ “កិចចសនយេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ។ ( ភសត ាង X1)  
ខ.១.៣.  ចុំឈ ោះ “កិចចសនយេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ឈដ្ើមឈចទ និង ច ងចឈមលើយ
បានក្ព្មឈក្ព្ៀងគ្មន ដូ្ចខាងឈក្កាមអុំពី្កាេបរឈិចឆទបង់ក្បាក់នងលេក់៖ 

 ក. ចុំឈ ោះក្បាក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំម ឺន) ដ្ ោល រអាឈមរកិនននងលេក់ នឹងបង់
  ឈៅឈព្េន្ដ្េបានដ្ឋក់ កយស ុំច ោះបញ្ជ ីឈផ្ទរកមមសិទធិទុំងមូេ។  

 ខ. ចុំឈ ោះក្បាក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំម ឺន) ដ្ ោល រអាឈមរកិន្ដ្េខវោះ នឹងក្ត្ូវ
  បង់ឈៅកន ងអុំ  ងឈព្េ ១ន្ខ គិត្ចប់ពី្ឈព្េន្ដ្េបានដ្ឋក់ កយស ុំច ោះ
  បញ្ជ ីឈផ្ទរកមមសិទធិទុំងមូេ។  

                                                           
7 អងាឈហត្ ចុំបាច់ឈដ្ើមបីបញ្ជជ ក់នូវការទមទរ    គឺជាចុំណ្ ចន្ដ្េចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរឈៅកន ង កយបណ្តឹ ង  (ចុំណ្ ច   ខ   
កថាខណ្ឌ ទី ២ មាក្ា ៧៥ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្)។ 
   មយ ងឈទៀត្ ឈៅកន ង កយបណ្តឹ ង ក្ត្ូវសរឈសរបញ្ជជ ក់ឲ្យបានចាស់ោស់នូវអងាឈហត្ ន្ដ្េជាមូេឈហត្ ននការ
ទមទរ និង ាមចុំណ្ ចន្ដ្េក្ត្ូវការបញ្ជជ ក់ភសត ាង គបបីសរឈសរបញ្ជជ ក់នូវអងាឈហត្ សុំខាន់ៗ កន ងចុំឈណាម   
អងាឈហត្ ទុំងមូេន្ដ្េទក់ទងនឹងអងាឈហត្ ន្ដ្េជាមូេឈហត្ ននការទមទរ និង ភសត ាង (កថាខណ្ឌ ទី ៣ មាក្ា 
៧៥ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី្)។  
8  កិចចសនយេក់ទិញ អាចក្ត្ូវបានបឈងាើត្ឈ ើងឈដ្ឋយមានការក្ព្មឈក្ព្ៀងគ្មន រវាងភាគីទុំងសងខាងន្ត្ប  ឈណាណ ោះ 
ឈេើកន្េងន្ត្កន ងករណី្ន្ដ្េមានបញ្ញត្តិពិ្ឈសសកន ងចាប់ (មាក្ា ៥១៦ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្)។ ចុំឈ ោះ “បញ្ញត្តិ
ពិ្ឈសសកន ងចាប់” មានដូ្ចជា កថាខណ្ឌ ទី ២ មាក្ា ៣៣៦ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្។  ឈ េគឺ កន ងករណី្កិចចសនយេក់
ទិញ គឺជាកិចចសនយន្ដ្េ “ភាគីមាេ ងមានករណី្យកិចចឈធវើអន បបទននូវកមមសិទធិឈេើអចេនវត្ថ  ឬ ករណី្យកិចចឈធវើ
េទធកមមនូវកមមសិទធិឈេើអចេនវត្ថ ”   កិចចសនយឈនោះ នឹងមានអាន ភាព្េ ោះក្ាន្ត្បានឈធវើេិខិត្យថាភូត្ (កថាខណ្ឌ
ទី ២ មាក្ា ៣៣៦ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្)។ ចុំឈ ោះអត្ថន័យនន “េិខិត្យថាភូត្” កន ងកថាខណ្ឌ ទី ២ មាក្ា ៣៣៦ នន
ក្កមរដ្ាបបឈវណី្ ក្ត្ូវបានកុំណ្ត់្ឈៅកន ងកថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៩ ននចាប់សតីពី្ការអន វត្តក្កមរដ្ាបបឈវណី្។ 
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ខ.២. ការរ ុំោយកិចចសនយេក់ទិញឈដ្ឋយមូេឈហត្ ច ងចឈមលើយមិនអន វត្ត 
 កាត្ព្វកិចច 9 

ខ.២.១.  ឈៅនងៃទី៣០ ន្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០១៨ ឈដ្ើមឈចទ និង ច ងឈមលើយបានដ្ឋក់
 កយស ុំច ោះបញ្ជ ីឈផ្ទរកមមសិទធិទុំងមូេឈៅរដ្ាបាេស រឈិយាដី្ឈខត្តរត្នគិរឈីដ្ឋយ
ន្ផ្ែកាម “កិចចសនយេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ”។ (ភសត ាង X2) 
ខ.២.២.  នងៃទី៣១ ន្ខធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៨ បានកនលងផ្ ត្។ 
ខ.២.៣.  ឈៅនងៃទី១១ ន្ខមករា ឆ្ន ុំ២០១៩ ឈដ្ើមឈចទបានដ្ឋស់ឈត្ឿន10ឈៅច ង
ចឈមលើយឲ្យបង់ក្បាក់នងលេក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំម ឺន) ដ្ ោល រអាឈមរកិន្ដ្េខវោះ 

                                                           
9  ភាគីមាេ ងននកិចចនយអញ្ញមញ្ញអាចរ ុំោយកិចចសនយបានភាល មៗ កន ងករណី្ន្ដ្េភាគីមាេ ងឈទៀត្ “បុំ នកិចចសនយ
ធៃន់ធៃរ” (មាក្ា ៤០៧ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្)។  
   ជាដ្ុំបូង កិចចសនយេក់ទិញ គឺជាកិចចសនយន្ដ្េភាគីមាេ ងឈៅថា អនកេក់មានករណី្កិចចក្ត្ូវឈផ្ទរកមមសិទធិ ឬ សិទធិ
ឈផ្េងឈទៀត្ឈេើក្ទព្យសមបត្តិឲ្យឈៅភាគីមាេ ងឈទៀត្ឈៅថា អនកទិញ ឈហើយអនកទិញមានករណី្យកិចចក្ត្ូវឈចញនងលជា
ក្បាក់ឲ្យអនកេក់ (មាក្ា ៥១៥ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្)  ដូ្ឈចនោះឈហើយ កិចចសនយឈនោះ គឺជាកិចចសនយអញ្ញមញ្ញ។ 
   បោទ ប់មកឈទៀត្ ចុំឈ ោះខលឹមសារនន “ការបុំ នកិចចសនយធៃន់ធៃរ” គឺក្ត្ូវបានកុំណ្ត់្ឈៅកន ងកថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា 
៤០៨ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្។    ភាគីមាេ ងននកិចចសនយន្ដ្េចង់រ ុំោយកិចចសនយអញ្ញមញ្ញ   ចុំបាច់ក្ត្ូវអោះអាងអុំពី្
មូេឈហត្ ន្ដ្េក្ត្ូវបានកុំណ្ត់្ឈៅកន ងកថាខណ្ឌ ទី ១ ននមាក្ាដ្ន្ដ្េឈនោះ។  
    ឈហើយ ភាគីមាេ ងននកិចចសនយន្ដ្េមានសិទធិរ ុំោយកិចចសនយ អាចរ ុំោយកិចចសនយឈដ្ឋយការបង្កា ញឆនទៈអុំពី្
ការរ ុំោយឈៅភាគីមាេ ងឈទៀត្បាន។ ការបង្កា ញឆនទៈរ ុំោយកិចចសនយអាចឈធវើឈ ើងឈៅឈក្ៅត្ ោការបាន 
(កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៤០៩ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្) ឈដ្ើមបអីោះអាងអុំពី្ការរ ុំោយកិចចសនយ ព្ ុំចុំបាច់ឈធវើការ
ដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងឈទ។  
   ការរ ុំោយកិចចសនយោុំឲ្យគូភាគីរចួផ្ ត្ពី្ករណី្យកិចចកន ងកិចចសនយ ឈេើកន្េងន្ត្ករណី្យកិចចសងការខូចខាត្ 
(កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៤១១ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្)។ មយ ងវញិឈទៀត្ ភាគីន្ដ្េបានទទួេាវកាេិកននកិចចសនយន្ត្
មួយភាគ ឬ ទុំងអស់ ក្ត្វូមានករណី្កិចចសងាវកាេិកឈោោះឈៅភាគីមាេ ងឈទៀត្ ឈដ្ើមបឲី្យភាគីឈោោះទទួេបដិ្ទន
ឈ ើងវញិ ឈដ្ឋយសារការរ ុំោយ (កថាខណ្ឌ ទី ២ មាក្ា ៤១១ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្)។ កន ងករណី្ន្ដ្េឈដ្ើមឈចទព្ ុំមាន
ាវកាេិកន្ដ្េចង់ទមទរឲ្យច ងចឈមលើយន្ដ្េជាភាគីមាេ ងឈទៀត្សងមកវញិឈទឈោោះ ក្គ្មន់ន្ត្បង្កា ញឆនទៈអុំពី្ការ
រ ុំោយកិចចសនយឈៅកាន់ច ងចឈមលើយឈៅឈក្ៅត្ ោការ គឺជាការក្គ្មប់ក្គ្មន់ ឈហើយព្ ុំចុំបាច់ដ្ឋក់ កយបណ្តឹ ងមកកាន់
ត្ ោការឈទ។ 
10 ឈៅកន ងឈរឿងកតីឈនោះ    ឈដ្ឋយឈហត្ ថា   ឈដ្ើមឈចទកុំព្ ងន្ត្អោះអាងអុំពី្   “ការបុំ នកិចចសនយធៃន់ធៃរ”   ន្ផ្ែកាម
ចុំណ្ ច ក កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៤០៨ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្ ដូ្ឈចនោះឈហើយ ចុំបាច់ក្ត្ូវន្ត្អោះអាងអុំពី្  ① កាេបរឈិចឆទ
បង់ក្បាក់នងលេក់ (នងៃទី ៣១ ន្ខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០១៨) បានកនលងផ្ ត្ (“ខ.២.១.” និង “ខ.២.២.”) និង ② ការបាន
ដ្ឋស់ឈត្ឿនឈដ្ឋយកុំណ្ត់្អុំ  ងឈព្េសមរមយ (“ខ.២.៣.”)។ 
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ឈៅកន ងអុំ  ងឈព្េ២សបាត ហ៍ ជាមួយគ្មន ឈនោះ ក៏បានឈធវើការបង្កា ញឆនទៈ 11  អុំពី្
ការរ ុំោយ “កិចចសនយននឈរឿងកតីឈនោះ” ឈៅឈព្េន្ដ្េមិនបានបង់ក្បាក់នងលេក់
ឈៅកន ងអុំ  ងឈព្េ ២សបាត ហ៍។ (ភសត ាង X3) 
ខ.២.៤.  ច ងចឈមលើយមិនបានបង់ក្បាក់នងលេក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំម ឺន) ដ្ ោល រ
អាឈមរកិន្ដ្េខវោះឈទ គិត្មកដ្េ់នងៃទី ២៥ ន្ខ មករា ឆ្ន ុំ ២០១៩ ។ 12  
ខ.២.៥.  ឈៅនងៃទី ៣១ ន្ខធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៨ បានផ្តេ់នូវការក្បគេ់ “ដី្L” ឈៅច ង
ចឈមលើយ ន្ផ្ែកាម “កិចចសនយននឈរឿងកតីឈនោះ” ។13 (ភសត ាង X4) 

 
ដូ្ឈចនោះ ឈដ្ើមឈចទទមទរឲ្យច ងចឈមលើយឈធវើនីតិ្វធីិច ោះបញ្ជ អីុំពី្ការេ បការច ោះបញ្ជ ីអុំពី្

ការឈផ្ទរកមមសិទធិឈេើ “ដី្ L” ឈដ្ឋយន្ផ្ែកឈេើកការរ ុំោយ “កិចចសនយេក់ទិញននឈរឿងកតី 

ឈនោះ”។ 14 

 

គ.  ព្បារ់ព្បោប់រត ី
ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កតីននឈរឿងកតីឈនោះ គបបីជាបនទ ករបស់ច ងចឈមលើយ (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា 

៦៤ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី្)។ 

 

                                                           
11 ការបង្កា ញឆនទៈអុំពី្ការរ ុំោយកិចចសនយ អាចដ្ឋក់េកេខណ្ឌ បងែង់បាន (កថាខណ្ឌ ទី ៣ មាក្ា ៤០៩ និង វាកយ
ខណ្ឌ ទី ២ កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៣២៥ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្)។ ឈៅកន ងឈរឿងកតីឈនោះ ឈៅឈព្េន្ដ្េបង្កា ញឆនទៈរ ុំោយ 
“កិចចសនយេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ”  ឈដ្ើមឈចទបានដ្ឋក់េកេខណ្ឌ បងែង់ថា  “ឈបើមិនបង់ក្បាក់ឈៅកន ងអុំ  ងឈព្េ
ដ្ឋស់ឈត្ឿន   (អុំ  ងឈព្េ ២សបាត ហ៍) ។  
12 ឈដ្ើមឈចទអោះអាងអុំពី្េកេខណ្ឌ បងែង់ ( េកេខណ្ឌ ន្ដ្េឈេើកឈ ើងថា “មិនបង់ក្បាក់ឈៅកន ងអុំ  ងឈព្េដ្ឋស់ឈត្ឿន”) 
ន្ដ្េបានដ្ឋក់ឈៅឈព្េបង្កា ញឆនទៈអុំពី្ការរ ុំោយកិចចសនយ គឺក្ត្ូវបានបុំឈព្ញ (កថាខណ្ឌ ទី ៣ មាក្ា ៣២៥ ននក្កម
រដ្ាបបឈវណី្)។ 
13  អនកទិញអាចមិនក្ព្មបង់ក្បាក់នងលទិញបាន រហូត្ដ្េ់ឈព្េន្ដ្េអនកេក់បានផ្តេ់នូវការសងចុំឈ ោះកាត្ព្វកិចច
របស់ខលួន (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៥៥៨ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្)។ ដូ្ឈចនោះឈហើយ ឈទោះបីជាអនកទិញមិនបានអន វត្តកាត្ព្វកិចច
បង់នងលទិញក៏ឈដ្ឋយ ដ្រាបណាឈៅកន ងអុំ  ងឈព្េន្ដ្េក្ត្ូវទទួេនូវការផ្តេ់ការសងកាត្ព្វកិចចរបស់អនកេក់  គឺមិន
អាចនិយាយថា “ បុំ នកិចចសនយធៃន់ធៃរ”បានឈទ។  
    ឈៅកន ងឈរឿងកតីឈនោះ ឈដ្ើមឈចទន្ដ្េជាអនកេក់ ឈក្ៅពី្មានករណី្យកិចចឈធវើការច ោះបញ្ជ ីឈផ្ទរកមមសិទធិ ឈៅមាន
ករណី្យកិចចក្បគេ់ដី្ L  (មាក្ា ៥៣០ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្) ដូ្ឈចនោះ ឈបើសិនជាមិនអោះអាងអុំពី្ការបានឈធវើនីតិ្វធីិឈផ្ទរ 
កមមសិទធិ (“ខ.២.១.”) ឈហើយបន្នថមនូវការអោះអាងអុំពី្ការបានផ្តេ់នូវការក្បគេ់ដី្ L (“ខ.២.៥.”) ឈទឈោោះ មិនអាច
និយាយបានថា ការមិនអន វត្តករណី្យកិចចបង់នងលទិញរបស់ច ងចឈមលើយ គឺជា “ការបុំ នកិចចសនយធៃន់ធៃរ” បានឈទ។  
14 បញ្ជជ ក់ឲ្យបានចាស់អុំពី្សារធាត្ គតិ្យ ត្តននសិទធិទមទរ។  
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ង.  ភសតតុាង 
១. េិខិត្េក់ផ្តត ច់ច ោះនងៃទី ៣០ ន្ខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០១៨ (ភសត ាង X1) 
២.  ចាប់ចមលងនន កយស ុំច ោះបញ្ជ ីអុំពី្ការឈផ្ទរកមមសិទធិ (ភសត ាង X2) 
៣. របូងត្ (សារឈៅកន ងTelegram ន្ដ្េក្ត្ូវបានឈផ្ញើឈៅមករវាងឈដ្ើមឈចទ និង  

 ច ងចឈមលើយឈៅនងៃទី១១ ន្ខមករា ឆ្ន ុំ២០១៩) (ភសត ាង X3) 
៤. របូងត្ (សារឈៅកន ងTelegram ន្ដ្េក្ត្ូវបានឈផ្ញើឈៅមករវាងឈដ្ើមឈចទ និង 

 ច ងចឈមលើយឈៅនងៃទី៣១ ន្ខធនូ ឆ្ន ុំ២០១៨) (ភសត ាង X4) 
 
ឈសចកតីដូ្ចមានកុំណ្ត់្ សូម ដោរព្បធាន សឈក្មចាមការឈសនើស ុំ ឈដ្ឋយកតីអន ឈក្គ្មោះ។ 
សូម ដោរព្បធាន ទទួេនូវឈសចកតីឈគ្មរព្ដ៏្ក្ជាេឈក្ៅអុំពី្ខញ ុំ។ 

 
ខេត្តរត្នគិរ,ី ថ្ងៃទី ០១ ខេ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

អ្នរតំណាងដោយអាណ្តតិ 
 
 
P 
 
 

  ឯកសារភាជ ប់ 

១-េិខិត្ក្បគេ់សិទធិត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណ្ត្តិ “ចាប់ឈដ្ើម” 

២-ចាប់ងត្ចមលងននភសត ាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចុំនួន ០២ ចាប់” 
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ឧបសម្ព័នធ 
បញ្ា 1ី5 

“ឈគ្មេបុំណ្ងនន កយស ុំច ោះបញ្ជ ី” ការេ បការច ោះបញ្ជ ីអុំពី្ការឈផ្ទរកមមសិទធិ 
“មូេឈហត្ នន កយស ុំច ោះបញ្ជ ី និង កាេបរឈិចឆទ” ការរ ុំោយកិចចសនយច ោះនងៃទី ២៥ ន្ខមករា ឆ្ន ុំ 

២០១៩ 
“ប គាេមានសិទធិច ោះបញ្ជ ី” ឈដ្ើមឈចទ ( X ) 

នងៃន្ខឆ្ន ុំកុំឈណ្ើ ត្ ៖ នងៃ......ន្ខ..........ឆ្ន ុំ......... 
ទីកន្នលងកុំឈណ្ើ ត្ ៖ ....................................... 
ឈ ម្ ោះរបស់ឪព្ កមាត យ៖ ...................(ឪព្ ក) 
 .....................(មាត យ) 

“ប គាេមានកាត្ព្វកិចចច ោះបញ្ជ ី” ច ងចឈមលើយ ( Y ) 
នងៃន្ខឆ្ន ុំកុំឈណ្ើ ត្ ៖ នងៃ......ន្ខ..........ឆ្ន ុំ......... 
ទីកន្នលងកុំឈណ្ើ ត្ ៖ ....................................... 
ឈ ម្ ោះរបស់ឳព្ កមាត យ៖ ...................(ឳព្ ក) 
 .....................(មាត យ) 

“អត្តសញ្ជញ ណ្ននអចេនវត្ថ ” ទីាុំងដី្ ៖ ផ្លូវឈេខ....... ភូមិ....... ឃ ុំ........ 
ស្សុក....... ឈខត្ត រត្នគិរ ី
ឈេខកាេដី្ ៖ ......... 

 

                                                           
15  ឈដ្ើមបីទមទរនូវនីតិ្វធីិច ោះបញ្ជ ីអុំពី្ការេ បការច ោះបញ្ជ ីអុំពី្ការឈផ្ទរកមមសិទធិ មានភាព្ចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរអុំពី្ចុំណ្ ច
ន្ដ្េក្ត្ូវបានកុំណ្ត់្ឈៅកន ងក្បការ ២៦ និង ក្បការ ៣១ ននក្បកាសអនតរក្កសួងសតីពី្នីតិ្វធីិននការច ោះបញ្ជ ីអុំពី្សិទធិ
ក្បត្យកេទក់ទងនឹងក្កមរដ្ាបបឈវណី្។  


