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1

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋាន មានបញ្ញត្ិឈត ៅកនងចុំណ្ច ក កថាខណ្ឌទី ២ មាក្ា ៧៥ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណ្ី បន្នត

ចុំឈ

ោះចុំណ្ចឈផ្េងឈទៀត្ ដូចជា នងៃន្ខឆ្នុំកុំឈណ្ើត្ជាអាទិ៍ ជាចុំណ្ចន្ដេព្ុំមានបញ្ញត្ិក
ត នងចាប់ឈទ។ បន្នត ក៏មាន

ករណ្ីន្ដេព្ុំអាចកុំណ្ត្់អុំព្ីភាគី ាមរយៈឈ្មោះ និង អាសយដ្ឋានបានផ្ងន្ដរ ដូឈចនោះ ក្ត្ូវសរឈសរចុំណ្ចទុំង
ឈោោះកនងកក្មិត្មួយន្ដេចុំបាច់ ឈដើមបីអាចកុំណ្ត្់អុំព្ីភាគី។
2

ិ ី រ ដា បបឈវណ្ី ។ ការដ្ឋក់ ព្ីទីក ន្នលង ន្ដេក្ត្ូ វបញ្ូជ ន មិ ន ន្មនជា
មាក្ា ២៤៩ និ ង មាក្ា ២៥០ ននក្កមនី ត្ិវ ធ

កាត្ព្វ កិចច ឈោោះឈទ។ ក្បសិន ឈបើ ព្ុំ មានការសរឈសរអុំ ព្ីទីក ន្នលង ន្ដេក្ត្ូវ បញ្ូ ជ នឈទ ការបញ្ូ ជ ននឹ ង ក្ត្ូ វ ឈធវើឈ ើ ង ឈៅ
េុំឈៅឋានរបស់ឈដើមឈចទ ជាអាទិ៍។ ឈហត្ឈនោះ កនងករណ្ីន្ដេអនកត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណ្ត្តិរបស់ឈដើមឈចទមាន

បុំណ្ងឈធវើការបញ្ូច នឈៅកាន់ទីកន្នលងណាឈផ្េងឈក្ៅព្ីេុំឈៅដ្ឋានរបស់ឈដើមឈចទជាអាទិ៍ គឺមានភាព្ចុំបាច់កនងការ
សរឈសរអុំព្ីទីកន្នលងន្ដេក្ត្ូវបញ្ូច នឈៅកនងេិខិត្

កយបណ្ឹត ងជាអាទិ៍។

1

សូម្ដោររជូន
ំ ូងដេតតបាត់ ំបង 3
ដោរព្បធានសាោ ប
រ. េលឹម្សារននសាលព្រម្

ការោត់ចចងបនាាប់បនស ំច លដ ើម្ដោទ

និង

ទាម្ទារឲ្យតុោការដចញ

4

៖

(១) ន្េងេោះឈដើមឈចទ និង ចងចឈមលើយ ។5
3

ឈដើ មឈចទក្ត្ូវន្ត្ដ្ឋក់

ិ ី រដាបបឈវណ្ី)។
កយបណ្ឹត ងឈៅត្ោការន្ដេមានសមត្ថកិចច (មាក្ា ៧ ននក្កមនីត្ិវធ
ិ ី រ ដា បបឈវណ្ី )។
កយបណ្ឹ ត ង (មាក្ា ១៧ ននក្កមនី ត្ិ វ ធ

សមត្ថ កិ ចច សា ោជក្មោះកតី ក្ត្ូ វ កុំ ណ្ ត្់ ា មឈព្េដ្ឋក់

បណ្ឹត ងទមទរន្េងេោះគ្ននសថិត្ឈៅឈក្កាមសមត្ថកិចចផ្តតច់មខរបស់សាោដុំបូងន្ដេមានសមត្ថកិចចឈៅេុំឈៅដ្ឋាន
របស់ភាគី (កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៩៨២ ននក្កមរដាបបឈវណ្ី និង កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ១០ ននក្កមនិត្ិវ ិធីរដាបបឈវណ្ី)។
ឈៅកនងឈរឿងកតីឈនោះ េុំឈៅដ្ឋានរបស់ឈដើមឈចទ ឈៅឈខត្តបាត្់ដុំបង ឈហើយេុំឈៅដ្ឋានរបស់ចងចឈមលើយឈៅទីក្កុង
ភុំនឈព្ញ ឈហត្ឈនោះឈហើយ សាោដុំបូងឈខត្តបាត្់ដុំបង និង សាោដុំបូងរាជធានីភុំនឈព្ញ គឺជាសាោដុំបូងន្ដេមាន
សមត្ថកិចច។
រវាងសាោដុំបូងឈខត្តបាត្់ដុំបង ឬ សាោដុំបូងរាជធានីភុំនឈព្ញ ឈដើមឈចទអាចដ្ឋក់

កយបណ្ឹត ងឈៅសាោ

ដុំបូងណាមួយក៏បាន បន្នត ឈៅកនងឈរឿងកតីឈនោះ េុំឈៅដ្ឋានរបស់ឈដើមឈចទរស់ឈៅឈខត្តបាត្់ដុំបង ឈហើយបានចោះបញ្ជ ី
អា

ហ៍ព្ិ

ហ៍ឈៅសាោស្សុកឈខត្តបាត្់ដុំបងជាឈដើមផ្ងន្ដរ ឈហត្ឈនោះឈហើយ ឈដើមឈចទបានដ្ឋក់

កយបណ្ឹត ងឈៅ

សាោដុំបូងឈខត្តបាត្់ដុំបង។
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ខលឹមសារននសាេក្កមន្ដេឈដើមឈចទទមទរ គឺជាចុំណ្ចន្ដេចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរឈៅកនង

កយបណ្ឹត ង (ចុំណ្ច ខ

កថាខណ្ឌទី ២ មាក្ា ៧៥ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណ្ី)។ មយងឈទៀត្ ក្បសិនឈបើត្ោការឈចញសាេក្កម ឬ សាេ
ដីកាន្ដេទទួេសាាេ់បណ្ឹត ងទមទរន្េងេោះ ត្ោការនឹងក្ត្ូវសឈក្មចឈសចកតីអុំព្ីការចត្់ន្ចងបោទប់បនេុំ (កុំណ្ត្់
អនកមានអុំណាចឈមបា ការចត្់ន្ចងទក់ទងនឹងការបីបាច់រកាកូន ឬ ការចត្់ន្ចងទក់ទងនឹងការន្បងន្ចកក្ទព្យ
សមបត្តិ ) ឈដ្ឋយឆោទ នសិ ទិធ ឬ ាម

កយសុំ ដូ ឈចនោះ ឈហើយ ឈដើ ម ឈចទគបបី ស រឈសរទកជាមនអុំ ព្ីខឹលមសារននការ

ចត្់ន្ចងបោទប់បនេុំន្ដេទមទរឲ្យត្ោការឈចញ ឈទើបជាការក្បឈសើរ (កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ២២ ននចាប់សតីព្ី
នីត្ិវ ិធីបណ្ឹត ងទក់ទងនឹងឋានៈបគាេ)។
5

ភាគីននការអា

ត្ោការបាន

កនង

ហ៍ព្ិ

ហ៍ អាចដ្ឋក់

កយបណ្ឹត ងន្េងេោះគ្នន (ាមេកខណ្ៈក្ត្ឹមក្ត្ូវ គឺ

“ករណ្ីន្ដេភាគីសងខាងបានក្ព្មឈក្ព្ៀងអុំព្ីការន្េងេោះគ្នន”

កយសុំន្េងេោះ) ឈៅ

(មាក្ា

៩៧៩

ននក្កម

រដាបបឈវណ្ី)។ កនងករណ្ីឈនោះ ត្ោការក្ត្ូវសឈក្មចឈសចកតី (ដីកាសឈក្មច) ឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមចាប់សតីព្ីនីត្ិវ ិធីននឈរឿង
កតីរដាបបឈវណ្ីន្ដេមិនន្មនជាបណ្ឹត ង

(មាក្ា ៣ ននចាប់សតីព្ីនីត្ិវ ិធីននឈរឿងកតីរដាបបឈវណ្ីន្ដេមិនន្មនជាបណ្ឹត ង

ារាងឧបសមព័នធចុំណ្ច ៥ ន្ផ្នកទី ៤ )។ “ករណ្ីន្ដេភាគីសងខាងបានក្ព្មឈក្ព្ៀងអុំព្ីការន្េងេោះគ្នន” គឺសុំឈៅឈៅ
ឈេើករណ្ីន្ដេភាគីសងខាងមានកូនន្ដេជាអនីត្ិជន

ឈហើយភាគីសងខាងបានក្ព្មឈក្ព្ៀងគ្ននចុំឈ

ោះការសឈក្មចអុំព្ី

① ការន្េងេោះ និង ② អនកមានអុំណាចឈមបា។ មូេឈហត្ គឺឈដ្ឋយសារន្ត្ឈៅឈព្េន្ដេឪព្កមាតយន្េងេោះគ្នន
ក្ត្ូវន្ត្កុំណ្ត្់ឪព្ក ឬ មាតយណាមាខង ជាអនកមានអុំណាចឈមបា ាមការព្ិភាការបស់ឪព្កមាតយ (កថាខណ្ឌទី ១
មាក្ា ១០៣៧ ននក្កមរដាបបឈវណ្ី)។ ការន្េងេោះគ្ននទុំងមិនបានកុំណ្ត្់អុំព្ីអនកមានអុំណាចឈមបា មិនក្ត្ូវបាន
ទទួេសាាេ់ាមក្កមរដាបបឈវណ្ីឈទ។ ដូឈចនោះឈហើយ កនងករណ្ីន្ដេត្ោការឈចញដីកាសឈក្មចទទួេសាាេ់នូវការ
ន្េងេោះឈដ្ឋយន្ផ្ែកាម

កយសុំរបស់ភាគីននអា

ន្មនក្ត្ឹមន្ត្ឲ្យ ① ភាគីន្េងេោះគ្ននឈទ

ហ៍ព្ិ

ហ៍ ឈៅកនងឈសចកតីសឈក្មចបញ្ចប់ននដីកាសឈក្មច មិន

គឺចុំបាច់ក្ត្ូវន្ត្ ②កុំណ្ត្់អុំព្ីអនកមានអុំណាចឈមបាផ្ងន្ដរ។ ឈៅកនង

ារាងឧបសមព័នធននចាប់សតីព្ីនីត្ិវ ិធីននឈរឿងកតីរដាបបឈវណ្ីន្ដេមិនន្មនជាបណ្ឹត ង
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មិនបានសរឈសរអុំព្ី

“ដីកា

(២) កុំណ្ត្់ថា ឈដើមឈចទជាអនកមានអុំណាចឈមបាឈេើកូនក្បុសរវាងឈដើមឈចទ និង
ចងចឈមលើយន្ដេមានឈ្មោះ សក សជាត្ិ (ឈកើត្ឈៅនងៃទី ១១ ន្ខ សីហា ឆ្នុំ
២០១៦) ។6
(៣) កុំណ្ត្់ថា

ឈដើមឈចទជាអនកមានអុំណាចឈមបាឈេើកូនស្សីរវាងឈដើមឈចទ

ចងចឈមលើយន្ដេមានឈ្មោះ សក សជាា

និង

(ឈកើត្ឈៅនងៃទី ២២ ន្ខ កកាដ្ឋ ឆ្នុំ

២០១៨) ។ 7
(៤) បង្កាប់ឲ្យចងចឈមលើយបង់ក្បាក់ចុំនួន ១៥០ ដោលរអាឈមរក
ិ កនង ១ ន្ខ ឲ្យឈៅឈដើមឈចទ
គិត្ក្ត្ឹមនងៃចងឈក្កាយជាឈរៀងរាេ់ន្ខ កនងអុំ

ងឈព្េគិត្ចប់ព្ីនងៃន្ដេសាេក្កម

សឈក្មចអុំព្ីអនកមានអុំណាចឈមបាឈដ្ឋយឈយាងាមបញ្ញត្ិតននកថាខណ្ឌទី ៣ មាក្ា ១០៣៧” គឺឈដ្ឋយសារន្ត្មាន
ការព្យករថា ឈៅឈព្េន្ដេឈធវើការសឈក្មចឈសចកតីអុំព្ី “

កយសុំន្េងេោះឈដ្ឋយការក្ព្មឈក្ព្ៀងឈដ្ឋយឈយាងាម

បញ្ញត្ិតននមាក្ា ៩៧៩ (ការន្េងេោះឈដ្ឋយការក្ព្មឈក្ព្ៀង) (ារាងឧបសមព័នធ ន្ផ្នកទី ៤ ចុំណ្ចទី ៥” គឺចុំបាច់ក្ត្ូវ
ន្ត្សឈក្មចអុំព្ីអនកមានអុំណាចឈមបាផ្ងន្ដរ (មិនអាចដ្ឋក់

កយសុំអុំព្ីការសឈក្មចអុំណាចឈមបាឈដ្ឋយឯករាជយដ្ឋច់

ន្ត្ឯងបានឈទ។ ចុំបាច់ក្ត្ូវឲ្យត្ោការសឈក្មចជាមួយគ្ននឈៅកនង
បន្នត កនងករណ្ីន្ដេភាគីមាខងននអា

ហ៍ព្ិ

កយសុំន្េងេោះ។)។

ហ៍មិនក្ព្មឈក្ព្ៀងន្េងេោះគ្នន ឬ ភាគីសងខាងបានក្ព្មឈក្ព្ៀង

ន្េងេោះគ្នន បន្នត មិនបានក្ព្មឈក្ព្ៀងគ្ននសឈក្មចអុំព្ីអនកមានអុំណាចឈមបាឈទ នឹងក្ត្ូវដ្ឋក់

កយបណ្ឹត ងទមទរ

ន្េងេោះគ្នន (មាក្ា ៩៧៨ និង មាក្ា ៩៨២ ននក្កមរដាបបឈវណ្ី)។ កនងករណ្ីទុំងឈនោះ ត្ោការនឹងក្ត្ូវឈធវើការ
សឈក្មចឈសចកតី(សាេក្កម) ឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមចាប់សតីព្ីនីត្ិវ ិធីបណ្ឹត ងទក់ទងនឹងឋានៈបគាេ (មាក្ា ១៣ននចាប់
សតព្
ី ីនីត្ិវ ិធីបណ្ឹត ងទក់ទងនឹងឋានៈបគាេ) ន្ដេជានីត្ិវ ិធីមួយខសគ្ននខាលុំងឈៅនឹងនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណ្ីធមមា។ កនង
ករណ្ីន្ដេត្ោការបានឈចញសាេក្កម

ឈដ្ឋយឈក្បើក្បាស់នូវបញ្ញត្ិតននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណ្ីន្ដេមិនអាចយក

មកអនវត្តបានឈៅកនងនីវ ិធីឋានៈបគាេ សាេក្កមឈោោះនឹងកាលយឈៅជាសាេក្កមន្ដេខសចាប់ ដូឈចនោះឈហើយ ក្ត្ូវ
មានការក្បុងក្បយ័ត្ន ជាព្ិឈសសគឺ ឈៅក្កម។
6

ក្បសិនឈបើត្ោការឈចញសាេក្កមទទួេសាាេ់បណ្ឹត ងទមទរន្េងេោះ ត្ោការក្ត្ូវឈធវើការសឈក្មចឈសចកតីអុំព្ី

ការកុំណ្ត្់អនកមានអុំណាចឈមបា “ឈដ្ឋយឆោទនសិទិ”ធ (កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ២២ ននចាប់សតីនីត្ិវ ិធីបណ្ឹត ងទក់ទង
នឹងឋានៈបគាេ)។
គ្នម ន

កយថា “ឈដ្ឋយឆោទនសិទិ”ធ គឺមានន័យថា ត្ោការចុំបាច់ក្ត្ូវន្ត្សឈក្មចឈសចកតីឈបើ ឈទោះបីជា

កយសុំ រ បស់ ភា គី ក៏ ឈដ្ឋយ។ ក្បសិ ន ឈបើ ឈៅកន ង

កយបណ្ឹត ងឈដើ ម ឈចទមិ ន បានសរឈសរអុំ ព្ី កា រកុំ ណ្ ត្់ អន ក

មានអុំណាចឈមបាឈៅកនងខលឹមសារននសាេក្កមន្ដេឈដើមឈចទទមទរឲ្យត្ោការឈចញក៏ឈដ្ឋយ ក៏ត្ោការក្ត្ូវ
កុំណ្ត្់អនកមានអុំណាចឈមបាឲ្យឈៅឈដើមឈចទ ឬ ចងចឈមលើយណាមាខងន្ដរ កនងករណ្ីន្ដេទទួេសាាេ់បណ្ឹត ង
ទមទរន្េងេោះ។ បន្នត ការកុំណ្ត្់អុំណាចឈមបានឈនោះ ក៏ត្ោការនឹងយកមកឈយាងឈៅឈព្េន្ដេសឈក្មចថា
ឈត្ើកុំណ្ត្់អុំណាចឈមបាឲ្យឈៅឈដើមឈចទ ឬ ចងចឈមលើយណាមាខងផ្ងន្ដរ? (ឈត្ើឈដើមឈចទមាន ឬ គ្នមនឆនទៈបីបាច់រកា
រូបកាយកូនន្ដរឈទ?) ដូឈចនោះឈហើយ ឈបើសិនជាឈដើមឈចទមានឆនទៈ ត្ោការក៏អាចសរឈសរអុំព្ីឆនទៈឈោោះបានផ្ងន្ដរ។
7
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ឈនោះចូ េ ជាសាថ ព្ររហូ ត្ ដេ់ ឈ្មោះ ស ក ស ជាត្ិ ន្ដេបានកត្់ ក្ាឈៅកន ង
ចុំណ្ច (២) ខាងឈេើឈនោះកាលយជានីត្ិជន។ 8
(៥) បង្កាប់ឲ្យចងចឈមលើយបង់ក្បាក់ចុំនួន ១៥០ ដោលរអាឈមរក
ិ កនង ១ ន្ខ ឲ្យឈៅឈដើម
ឈចទគិ ត្ ក្ត្ឹ ម នងៃចងឈក្កាយជាឈរៀងរាេ់ ន្ខ កនងអុំ

ងឈព្េគិ ត្ចប់ ព្ីនងៃ ន្ដេ

សាេក្កមឈនោះចូ េជាសាថព្ររហូត្ដេ់ ឈ្មោះ សក សជាា ន្ដេបានកត្់ ក្ា
ឈៅកនងចុំណ្ច (៣) ខាងឈេើឈនោះកាលយជានីត្ិជន។9
(៦) បង្កាប់ឲ្យចងចឈមលើយបង់ក្បាក់ចុំនួន ១០០ ដោលរអាឈមរ ិកកនង ១ន្ខ ឲ្យឈៅឈដើមឈចទ
គិត្ក្ត្ឹមនងៃចងឈក្កាយជាឈរៀងរាេ់ន្ខ កនងអុំ
ឈនោះចូេជាសាថព្ររហូត្ដេ់ឈដើមឈចទឈរៀបអា

8

ងឈព្េគិត្ចប់ព្ីនងៃន្ដេសាេក្កម
ហ៍ព្ិ

ហ៍ងីម។ 10

ឪព្ក ឬ មាតយន្ដេព្ុំមានអុំណាចឈមបា ឈក្កាយឈព្េន្េងេោះគ្នន មានសិទិធចូេជួ ប និ ង ក្បាស្ស័យទក់ ទង

ជាមួយកូន និង មានករណ្ីយកិចចទទួេបនទកឈេើឈសាហយន្ដេចុំបាច់ឈដើមបីក្គប់ក្គងន្ងរកាកូន (កថាខណ្ឌទី ១
មាក្ា ១០៤០ ននក្កមរដាបបឈវណ្ី)។
ឈបើត្ោការឈចញសាេក្កមន្ដេទទួេសាាេ់បណ្ឹត ងទមទរន្េងេោះ ឈហើយឈបើមាន

កយសុំព្ីភាគី ក្ត្ូវឈធវើការ

សឈក្មចឈសចកតីអុំព្ីការចត្់ន្ចងទក់ទងនឹងការបីបាច់រកាកូន (កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ២២ ននចាប់សតីព្ីនីត្ិវ ិធី
បណ្ឹត ងទក់ទងនឹងឋានៈបគាេ)។ កនងករណ្ីឈនោះ ឈៅកនងសាេក្កម ត្ោការអាចបង្កាប់ឲ្យភាគីក្បគេ់កូន ឬ បង់
ក្បាក់ ឬ ផ្តេ់ាវកាេិកឈផ្េងឈទៀត្ (កថាខណ្ឌទី ២ មាក្ា ២២)។
ឈដើមឈចទ បានដ្ឋក់

កយសុំទមទរឈៅចងចឈមលើយន្ដេមិនបានកាលយជាអនកមានអុំណាចឈមបាឈេើកូនាមរយៈ

ការន្េងេោះឲ្យបង់ក្បាក់ន្ដេជាការទទួេបនទកឈៅឈេើឈសាហយចុំបាច់ឈដើមបីក្គប់ក្គងន្ងរកាកូន។ កនងករណ្ីឈនោះ
ត្ោការក្ត្ូវន្ត្សឈក្មចឈៅឈេើ

កយសុំឈនោះ។

9
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កនងករណ្ីន្េងេោះគ្នន ភាគីន្ដេគ្នមនកុំហស ឈហើយខវោះខាត្ អាចឈសនើសុំអាហារកិចចព្ីភាគីមាខងឈទៀត្បាន។ ភាគី

ខាងឈក្កាយឈនោះ ក្ត្ូវន្ត្ជួយឧបត្ថមភឈៅាមេទធភាព្របស់ខួន។
ល
កុំរ ិត្អាហារកិចចក្ត្ូវសុំឈរចឈៅាមការយេ់ក្ព្ម

របស់គូភាគីទុំងសងខាង។ កនងករណ្ីន្ដេគូភាគីទុំងសងខាងមិនឯកភាព្គ្នន ត្ោការក្បជាជនក្ត្ូវសុំឈរចឈសចកតី។
ឈបើជនន្ដេទទួេអាហារកិចច

ឈរៀបអា

( មាក្ា ៧៦ ននចាប់សតីព្ីអា

ហ៍ព្ិ

ហ៍ព្ិ

ហ៍ងីមឈទៀត្

ជនឈោោះឈប់មានសិទិធទទួេអាហារកិចចឈទៀត្ឈហើយ

ហ៍និងក្គួសារ)។

ឈដើមឈចទ បានទមទរឈៅចងចឈមលើយឲ្យបង់អាហារកិចចឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមមាក្ា ៧៦ ននចាប់សតីព្ីអា
និងក្គួសារ។

4

ហ៍ព្ិ

ហ៍

(៧)

ន្បងន្ចកក្ទព្យសមបត្តិនីមួយៗ ន្ដេបានកត្់ក្ាឈៅកនង “បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរម
ួ ”

11

ននឧបសមព័នធ ដូចខាងឈក្កាមឈនោះ ៖ 12
ក. ដីចុំណ្ច ១. ន្ដេកត្់ក្ាឈៅកនង “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរម
ួ ” ននឧបសមព័នធ (ត្ឈៅ
ឈៅថា “ដីＬ１” ) ជាកមមសិទិធរបស់កូនក្បុសរវាងឈដើមឈចទ និង ចងចឈមលើយន្ដេ
មានឈ្មោះ សក សជាត្ិ។ 13 （※ ការទមទរឈនោះ មិនក្ត្ឹមក្ត្ូវឈទ។ ឈដ្ឋយសារ

ន្ត្ឈៅកនង “េិខិត្
ចុំឈ

កយសុំន្កត្ក្មូវល

ើ

កយបណ្ឹត ង” ក្ត្ូវបានន្កត្ក្មូវ ឈហត្ឈនោះ

ោះការទមទរន្ដេក្ត្ឹមក្ត្ូវ សូមព្ិនិត្យឈមើេឯកសារននេិខិត្ឈោោះ។）

ខ. ដីចុំណ្ច ២. ន្ដេកត្់ក្ាឈៅកនង “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរម
ួ ” ននឧបសមព័នធ (ត្ឈៅ
ឈៅថា “ ដី L２ ” ) ជាកមមសិទិអ
ធ វ ិភាគរវាងឈដើមឈចទ និង ចងចឈមលើយកនងចុំន្ណ្ក
មានក់ៗចុំនួន ១ ភាគ ២ ។
11

ឧបសមព័នធ ជាឯកសារមួយន្ដេបានបឈងាើត្ឈដើមបីដ្ឋក់បញ្ូច េព្័ត្៌មានឈោោះ ឈហើយជាន្ផ្នកន្ត្មួយននឯកសារឈដើម។

ឧបសមព័នធ គឺក្គ្នន់ន្ត្ជាការសរឈសរឈដើមបីឈធវើការសរបនូវខលឹមសារមួយន្ផ្នកដ្ឋក់ឈៅកនងទុំព្័រចងឈក្កាយ ឈដ្ឋយន្ផ្ែក
ឈេើការព្ិចរណាអុំព្ីភាព្ង្កយស្សួេននការអានខលឹមសារទុំងស្សុងននឯកសារឈដើម។
“ខលឹមសារននសាេក្កមន្ដេឈដើមឈចទទមទរឲ្យត្ោការឈចញ”

ដូឈចនោះឈហើយ

ក្បសិនឈបើ

ក្ត្ូវបានដកស្សង់ខឹលមសារឈៅដ្ឋក់ឈៅកនងឧបសមព័នធ

ឈោោះមានន័ យ ថា ឈគក្គ្នន់ ន្ត្បានយកខលឹមសារមួ យ ន្ផ្នក ន្ដេមានភាព្ចុំ បា ច់ ក្ត្ូ វសរឈសរឈៅកន ង “ខលឹមសារនន
សាេក្កមន្ដេឈដើមឈចទទមទរឲ្យត្ោការឈចញ”

មកសរឈសរសរបដ្ឋក់ឈៅកនងទុំព្័រចងឈក្កាយន្ត្បឈណាណោះ

ឈហើយ “ខលឹមសារននសាេក្កមន្ដេឈដើមឈចទទមទរឲ្យត្ោការឈចញ” ក៏ រួមបញ្ូច េទុំងឧបសមព័នធ ផ្ងន្ដរ។
12

កនងករណ្ីន្ដេបតីក្បព្នធន្េងេោះគ្នន ក្ត្ូវន្បងន្ចកក្ទព្យសមបត្តិឈដ្ឋយយត្តិធម៌ ន្ផ្ែកាមការព្ិភាការបស់ភាគី

ទុំងសងខាង (កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៩៨០ ននក្កមរដាបបឈវណ្ី)។ កនងករណ្ីន្ដេមិនអាចព្ិភាកាគ្ននររវាងបតីក្បព្នធ
បានឈទ ក្ត្ូវន្បងន្ចកក្ទព្យសមបត្តិឈដ្ឋយន្ផ្ែកឈៅាមចុំណ្ចនីមួយៗ ឈៅកនងកថាខណ្ឌទី ២ ននមាក្ា ៩៨០ ននក្កម
រដាបបឈវណ្ី។
ឈបើត្ោការឈចញសាេក្កមន្ដេទទួេសាាេ់បណ្ឹត ងទមទរន្េងេោះ ឈហើយឈបើមាន

កយសុំព្ីភាគី ក្ត្ូវឈធវើ ការ

ិ ី
សឈក្មចឈសចកតីអុំ ព្ីកា រចត្់ ន្ចងទក់ ទ ងនឹ ង ការបី បាច់ រ កាកូ ន (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ២២ ននចាប់ សីតព្ីនី ត្ិវ ធ
បណ្ឹត ងទក់ទងនឹងឋានៈបគាេ)។ កនងករណ្ីឈនោះ ឈៅកនងសាេក្កម ត្ោការអាចបង្កាប់ឲ្យភាគីក្បគេ់កូន ឬ បង់
ក្បាក់ ឬ ផ្តេ់ាវកាេិកឈផ្េងឈទៀត្ (កថាខណ្ឌទី ២ មាក្ា ២២)។
ឈដើមឈចទបានដ្ឋក់
ចុំឈ

ោះ

កយសុំទមទរឲ្យន្បងន្ចកក្ទព្យសមបត្តិរួម។ កនងករណ្ីឈនោះ ត្ោការក្ត្ូវន្ត្សឈក្មចឈសចកតី

កយសុំឈនោះផ្ងន្ដរ។

លៅក្នុងការបែងបែក្ទ្រព្យសម្បត្តិ
ទ្ែធានបែ ររួ បាននូវទ្រព្យសម្បត្តិ
13

ម្ិនអាែទ្ែទានក្ម្មទ្រព្យសម្បត្តិលៅឲ្យត្ត្ិយជនលទ្ៅព្ីែីតទ្ែព្នធបានលរ។
គឺ

“សហព្័រធនីម្ួយៗ”

ក្ថាខណឌរី២ មាទ្ា៩៨០ ននទ្ក្ម្រែឋែបលវណី។ ការណ៍បែ
ទ្ក្ម្រែឋែបលវណីម្ិនររួ

ស្គា

់ល

បែ

មានបែងលៅក្នុងែំណុែនីម្ួយៗនន
ឲ្យត្ត្ិយជនលទ្ៅព្ីសហព្័រធនីម្ួយៗររួ បាន គឺ

ោះលរ។

ការអោះអាងឈនោះ ក្ត្ូវបានន្កត្ក្មូវឈដ្ឋយ “េិខិត្

កយសុំន្កត្ក្មូវល

ទុំងឯកសារននេិខិត្ឈោោះផ្ង។

5

ើ

កយបណ្ឹត ង” ឈហត្ឈនោះសូមព្ិនិត្យឈមើេ

បង្កាប់ឲ្យេក់ឈដញនងលឈេើ “ ដី L２ ” ឈហើយយកចុំនួនទឹកក្បាក់ន្ដេបាន
ិ ីព្ីនងលេក់ឈោោះមកន្បងន្ចកឲ្យឈៅឈដើមឈចទ និង
ដកឈសាហយសក្មាប់នីត្ិវធ
ចងចឈមលើយកនងមានក់ៗ ចុំនួន ១ ភាគ ២។
គ. ឡានចុំណ្ច ៣. ន្ដេបានកត្់ក្ាឈៅកនង “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរម
ួ ” ននឧបសមព័នធ
(ត្ឈៅឈៅថា “ រងយនតននឈរឿងកតីឈនោះ ” ) ជាកមមសិទិធរបស់ចងចឈមលើយ។
បង្កាប់ឲ្យចងចឈមលើយបង់ក្បាក់ចុំនួន ៥.០០០ ដោលរអាឈមរក
ិ ឲ្យឈៅឈដើមឈចទ។
ឃ. មូត្ូចុំណ្ច ៤. ន្ដេបានកត្់ក្ាឈៅកនង “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរម
ួ ” ននឧបសមព័នធ
(ត្ឈៅឈៅថា “ មូត្ូននឈរឿងកតីឈនោះ ” ) ជាកមមសិទិធរបស់ឈដើមឈចទ។
ង. ក្បាក់សនេុំចុំណ្ច ៥. ន្ដេបានកត្់ក្ាឈៅកនង

“ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរម
ួ ” នន

ឧបសមព័នធ (ត្ឈៅឈៅថា “ ក្បាក់សនេុំននឈរឿងកតីឈនោះ ” ) ជាកមមសិទិធចងចឈមលើយ។
បង្កាប់ឲ្យចងចឈមលើយបង់ក្បាក់ចុំនួន ២៥០ ដោលរអាឈមរក
ិ ឲ្យឈៅឈដើមឈចទ។
ច. កាត្ព្វកិចចចុំណ្ច ៦. ន្ដេបានកត្់ក្ាឈៅកនង “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរម
ួ ” នន
ឧបសមព័នធ ជាបនទករបស់ចងចឈមលើយ។ （※ ការទមទរឈនោះ មិនក្ត្ឹមក្ត្ូវឈទ។

ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈៅកនង

“េិខិត្

កយសុំន្កត្ក្មូវល

ើ

កយបណ្ឹត ង”

ក្ត្ូវបានន្ក

ត្ក្មូវ ឈហត្ឈនោះ ចុំឈ

ោះការទមទរន្ដេក្ត្ឹមក្ត្ូវ សូមព្ិនិត្យឈមើេឯកសារនន

េិខិត្ឈោោះ។）
ឆ. កាត្ព្វកិចចចុំណ្ច ៧. ន្ដេបានកត្់ក្ាឈៅកនង “ បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរម
ួ ” នន
ឧបសមព័នធ ជាបនទករបស់ចងចឈមលើយ។ （※ ការទមទរឈនោះ មិនក្ត្ឹមក្ត្ូវឈទ។

ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈៅកនង

“េិខិត្

កយសុំន្កត្ក្មូវល

ត្ក្មូវ ឈហត្ឈនោះ ចុំឈ

ោះការទមទរន្ដេក្ត្ឹមក្ត្ូវ សូមព្ិនិត្យឈមើេឯកសារនន

េិខិត្ឈោោះ។）

6

ើ

កយបណ្ឹត ង”

ក្ត្ូវបានន្ក

(៨) ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កីជា
ត បនទករបស់ចងចឈមលើយ។14
េ. អ្ងគដេតុោ ំបាច់ដ ើម្ប ីបញ្ជ
ា រ់នូវការទាម្ទារ
ម្ូលដេតុននការទាម្ទារ
ខ.១. ការបឈងាើត្អា

ហ៍ព្ិ

និង

អ្ងគដេតុច លជា
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ហ៍ និង ការរួមរស់ជីវភាព្ជាមួយគ្ននបោទប់ព្ីឈព្េឈោោះ

ខ.១.១. ចងចឈមលើយកាេព្ីមនបានរស់ឈៅន្កបរេុំឈៅដ្ឋានបចចបបននរបស់ឈដើមឈចទ
(ស្សុកកុំឈណ្ើត្របស់ឈដើមឈចទ) ឈហើយឈដើមឈចទសថិត្ឈៅជាកមារភាព្ឈៅឈ

ើយ។

ឈដ្ឋយសារន្ត្ការឈដើរន្សវងរកការង្ករឈធវើ

ចងចឈមលើយក៏បានឈរផ្
ើ ទោះមកទីេុំឈៅ

បចចបបននរបស់ចងចឈមលើយ។

ឈដើមឈចទ

ឈក្កាយមក

និង

ចងចឈមើយ
ល បាន

ស្សោញ់គ្ននរយៈឈព្េជាង ១ឆ្នុំ ។ ឈហើយឈៅនងៃទី ៣ ន្ខ សីហា ឆ្នុំ ២០១៥
ឈដើមឈចទ និង ចងចឈមលើយបានឈៅចោះបញ្ជ ីអា

ហ៍ព្ិ

ហ៍ឈៅសាោឃុំន្ដេ

ជាេុំឈៅដ្ឋានបចចបបននរបស់ឈដើមឈចទ (ស្សុកកុំឈណ្ើត្របស់ឈដើមឈចទ) បោទប់
មកក៏បានចប់ឈផ្តើមរួមរស់ជីវភាព្ជាមួយគ្ននឈៅេុំឈៅដ្ឋានរបស់ចងចឈមលើយ។
( ភសតាង X1 ・ X2)
ខ.១.២. ឈៅនងៃទី ១១ ន្ខ សីហា ឆ្នុំ ២០១៦ កូនក្បុសឈ្មោះ សក សជាត្ិ
(ត្ឈៅឈៅថា “សជាត្ិ”) បានឈកើត្ ។ ( ភសតាង X3 )
ខ.១.៣. ឈៅនងៃទី ២២ ន្ខ កកាដ្ឋ ឆ្នុំ ២០១៧ កូនស្សីឈ្មោះ សក សជាា
(ត្ឈៅឈៅថា “សជាា”) បានឈកើត្ ។ ( ភសតាង X4 )
ខ.២. មូេឈហត្ននការន្េងេោះគ្នន (ចុំណ្ច ង កថាខណ្ឌទី ១ ននមាក្ា ៩៧៨
ក្កមរដាបបឈវណ្ី)
14

ត្ោការក្ត្ូវសឈក្មចឈសចកតីអុំព្ីករណ្ីយកិចទ
ច ទួេបនទកក្បាក់ក្បដ្ឋប់កីត

ឈទោះបីជាគ្នមន

កយសុំរបស់ភាគីក៏ឈដ្ឋយ

(កថាខណ្ឌទី ៣ មាក្ា ១៨២ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណ្ី)។ ឈហើយ ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កីត គឺជាបនទករបស់ភាគីចញ់កីត
(មាក្ា ៦៤ កថាខណ្ឌទី ១)។
15

អងាឈហត្ចុំបាច់ឈដើមបីបញ្ជ
ជ ក់នូវការទមទរ

គឺជាចុំណ្ចន្ដេចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរឈៅកនង

កយបណ្ឹត ង (ចុំណ្ច

ខ កថាខណ្ឌទី ២ មាក្ា ៧៥ ននក្កមរដាបបឈវណ្ី)។
មយងឈទៀត្

ឈៅកនង

កយបណ្ឹត ង

ក្ត្ូវសរឈសរបញ្ជ
ជ ក់ឲ្យបានចាស់ោស់នូវអងាឈហត្ន្ដេជាមូេឈហត្ននការ

ទមទរ និង ាមចុំណ្ចន្ដេក្ត្ូវការបញ្ជ
ជ ក់ភសតាង គបបីសរឈសរបញ្ជ
ជ ក់នូវអងាឈហត្សុំខាន់ៗ កនងចុំឈណាម
អងាឈហត្ទុំងមូេន្ដេទក់ទងនឹងអងាឈហត្ន្ដេជាមូេឈហត្ននការទមទរ និង ភសតាង (កថាខណ្ឌទី ៣ មាក្ា
៧៥ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណ្ី)។
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ខ.២.១.

ឈដើមឈចទបានឈធវើការង្ករបឈណ្ើ ត រ ឈហើយឈមើេន្ងទុំកូនបឈណ្ើ ត រឈៅ

ទីក្កុងភនុំឈព្ញទុំងព្ុំមានសាច់ញាត្ិណាមានក់ឈៅទីក្កុងភនុំឈព្ញឈ

ើយ ឈហើយ

ឈបើឈទោះបីជាឈៅឈក្កាយកុំឈណ្ើត្សជាត្ិក៏ឈដ្ឋយ ក៏ភាគឈក្ចើនចងចឈមលើយ ឈៅន្ត្
បានយកការង្ករ និង ការជួបជុំជាមួយនដគូន្ដេសហការជាមួយក្កុមហនជាធុំ
ិ កាន់ ន្ត្យប់ ឈក្ៅ។
ជាឈហត្ ោុំ ឈអាយឈមា ងក្ត្េប់ ម កផ្ទោះ វ ញ

មិ ន ក្ត្ឹ ម ន្ត្

បឈណាណោះឈទ ឈក្កាយឈព្េឈដើមឈចទមានទមៃន់សជាា ក៏ឈដ្ឋយ ក៏ចងចឈមលើយ
មិនជួយសហការកនងការឈមើេន្ងទុំកូនទេ់ន្ត្ឈសាោះឈ

ើយ ឈបើឈទោះបីជានងៃ

សក្មាកក៏ឈដ្ឋយ ក៏គ្នត្់បានឈចញឈៅឈក្ៅឈដ្ឋយនិយាយថា “មានការជួបជុំ
ជាមួយនដគូន្ដេសហការជាមួយក្កុមហន” ជាឈដើម។ ឈព្េន្ដេខ្ុំរវេ់ឈមើេ
ន្ងទុំកូនទុំង ២ ឈហើយខ្ុំមិនអាចឈរៀបចុំបាយទឹកឲ្យ Ｙ ឈោោះ Ｙ ក៏ធាលប់បាន
សតីបឈោទសឈអាយខ្ុំដូចជា “ផ្ទោះឈនោះមិនក្ត្ូវការអនកណាន្ដេមិនឈចោះឈធវើការង្ករ
ផ្ទោះឈទ” ឬក៏ថា “ឲ្យខ្ុំក្ត្េប់ឈៅស្សុកកុំឈណ្ើត្វ ិញឈៅ” ជាឈដើមន្ងមឈទៀត្ផ្ង។
(ភសតាង X5)
ខ.២.២.

ឈដ្ឋយសារគិត្អុំព្ីកូនត្ូចទុំងព្ីរ

ឈដើមឈចទបានសខចិត្តក្ទុំនឹង

អាកបបកិរយា
ិ អស់ទុំងឈនោះរបស់ចងចឈមលើយ

ដូចបានសរឈសរឈៅកនងចុំណ្ច

“ខ.២.១” ខាងឈេើឈនោះ ។ បន្នត ឈៅនងៃទី ២៤ ន្ខ ធនូ ឆ្នុំ២០១៩ Ｙ បានផ្ឹកស្សា
ឈហើយក្ត្េប់មកផ្ទោះវ ិញ

ក់កណា
ត េអាក្ធាត្ ឈដើមឈចទបានក្ព្មានឈៅចង

ចឈមលើយ ឈដ្ឋយសារន្ត្បាន ឈធវើឈអាយភា្ក់ សជាត្ិ ន្ដេកុំព្ងន្ត្ឈគងេក់
ស្សាប់ន្ត្ចងចឈមលើយផ្ទោះកុំហឹង ឈហើយបានឈក្បើអុំឈព្ើហឹងាមកឈេើឈដើមឈចទភាលមៗ
ន្ត្មតង។

(ភសតាង X5)

ខ.២.៣. ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈដើមឈចទបានទទួេរងអុំឈព្ើហិងាជាក់ន្សតងព្ីចងចឈមលើយ
ឈហត្ឈនោះ ឈហើយបានឈធវើឈអាយឈដើមឈចទយេ់ថា ឈបើសិនជាបនតរម
ួ រស់ជីវភាព្
ជាមួយចងចឈមលើយត្ឈទៀត្ នឹងមានបញ្ជ
ា ឈទើបឈៅនងៃទី ៤ ន្ខ មករា ឆ្នុំ ២០២០
ឈដើមឈចទក៏បានោុំកូនទុំងព្ីរគឺ សជាត្ិ និង សជាា ក្ត្េប់ឈៅស្សុកកុំឈណ្ើត្
ិ ។ ចប់ព្ីឈព្េឈោោះមក ឈដើមឈចទ និង ចងចឈមលើយក៏បាន
របស់ឈដើមឈចទវញ
បនតរស់ន្បកគ្នន។ (ភសតាង X6)
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ខ.២.៤.

អាស្ស័យដូចបានឈេើកឈ

ទុំ ន ងអា

ហ៍ ព្ិ

ើងខាងឈេើឈនោះ ឈដ្ឋយឈហត្ថា ទុំោក់

ហ៍ រ វាងឈដើ ម ឈចទ និ ង ច ងចឈមលើយ បានន្បកបាក់ ឈហើ យ
ិ បានឈទ
ើងវញ

គ្នម នសងឃឹ ម ថានឹ ង អាចបដិ ទ នឈ

ដូ ឈចនោះឈហើ យ

ឈដើ ម ឈចទ

ទមទរន្េងេោះជាមួយចងចឈមលើយឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមចុំណ្ច ង កថាខណ្ឌទី ១
មាក្ា ៩៧៨ ននក្កមរដាបបឈវណ្ី។
ខ.៣. ការសឈក្មចអុំព្ីអក
ន មានអុំណាចឈមបា (កថាខណ្ឌទី១ និង ទី៣ ននមាក្ា
១០៣៧ ក្កមរដាបបឈវណ្ី)
ខ.៣.១. ឈក្កាយព្ីការសក្មាេ សជាត្ិ និង សជាា ឈដើមឈចទបានបីបាច់
រការូបកាយរបស់ព្ូកឈគរហូត្មក។ ឈហើយសជាត្ិ ឈទើបន្ត្មានអាយ ៣ ឆ្នុំ
ចុំន្ណ្កសជាា ឈទើបមានអាយ ១ ឆ្នុំ ន្ដេព្ួកឈគទុំងព្ីរ គឺសទធន្ត្ឈៅត្ូចៗ
ឈៅឈ

ើយ។ ឈដើមបីឲ្យព្ួកឈគទុំងព្ីរធុំេូត្ោស់បានគឺ មិនអាចខវោះ វត្តមាន

របស់ឈដើមឈចទន្ដេជាមាតយបានឈ

ើយ។

ខ.៣.២. មកទេ់ឈព្េឈនោះ ចងចឈមលើយក៏មិនន្ដេជួយសហការឈមើេន្ងររកា
កូនត្ូចៗទុំងព្ីរឈនោះទេ់ន្ត្ឈសាោះ ឈហើយឈសទើរន្ត្ព្ុំន្ដេបានបោះ េ់កូនឈ

ើយ។

ខ.៣.៣. ដូឈចនោះឈហើយ ឈដើមឈចទសុំឲ្យត្ោការព្ិចរណាអុំព្ីផ្េក្បឈយាជន៍
របស់កូនទុំងព្ីរោក់

ឈហើយសុំកុំណ្ត្់អនកមានអុំណាចឈមបាឈេើកូនទុំងព្ីរ

ឲ្យមកឈដើមឈចទ។
ខ.៤. បនទកឈេើឈសាហយន្ដេចុំបាច់ ឈដើ មបីក្គប់ ក្គងន្ងរកាកូ ន (ឈសាហយចិញ្ចឹម
បីបាច់កូន) (កថាខណ្ឌទី១ ទី២ ទី៤ និង ទី ៦ននមាក្ា ១០៤០ ក្កមរដាបបឈវណ្ី)
ខ.៤.១.

ឈដើមឈចទបានោឈប់ព្ីការង្ករឈៅទីក្កុងភនុំឈព្ញ

បចចបបននឈនោះ

កុំព្ងន្ត្ក្គប់ក្គងន្ងរកាកូនទុំងព្ីរ ឈដ្ឋយទទួេបានជុំនួយព្ីឪព្កមាតយឈៅ
ឯស្សុកកុំឈណ្ើត្។ បចចបបននឈនោះ ឈដើមឈចទគ្នមនក្បាក់ចុំណ្ូេឈទ ឈដ្ឋយសារន្ត្
មិនមានការង្ករឈធវើ។
ខ.៤.២. ប ន្នត ច ងចឈមលើ យ កុំ ព្ ងន្ត្ឈធវើ កា រជាប គា េិ ក ក្កុ ម ហ នឈៅភនុំ ឈព្ញ
ឈហើយមានក្បាក់ចុំណ្ូេក្បចុំឆ្នុំក្បន្ហេជា ៧.០០០ ដោលរអាឈមរក
ិ ។
ខ.៤.៣.

ឈហត្ដូឈចនោះ ឈដើមឈចទទមទរឈៅចងចឈមលើយឲ្យបង់ក្បាក់សក្មាប់

កូនមានក់ៗ ចុំនួន ១៥០ ដោលរអាឈមរក
ិ ក្បចុំន្ខនីមួយៗ ( សរបចុំនួន ៣០០

9

ដោលរអាមរក
ិ ) ន្ដេជាឈសាហយន្ដេចុំបាច់ឈដើមបីក្គប់ក្គងន្ងរកាកូនទុំងព្ីរ
(ឈសាហយចិញ្ចឹមបីបាច់កូន) កនងអុំ

ងឈព្េរហូត្ដេ់កូនមានក់ៗកាលយជានីត្ិជន។

ខ.៥. ការទមទរអាហារកិចច (ចាប់សីព្
ត ីអា
ខ.៥.១. ឈដើមឈចទមិនមានកុំហសចុំឈ

ហ៍ព្ិ

ហ៍ និង ក្គួសារ មាក្ា ៧៦)

ោះការន្េងេោះគ្ននឈទ ដូចបានសរឈសរ

ិ ឈទៀត្ ឈដើមឈចទមិនមានក្បាក់
ឈៅកនងចុំណ្ច “ខ.២” ខាងឈេើឈនោះ។ មយងវញ
ចុំណ្ូេឈទ ដូចបានកត្់ក្ាឈៅកនងចុំណ្ច “ខ.៤.១” ។ ដូឈចនោះ ឈដើមឈចទ
ទមទរឲ្យចងចឈមលើយបង់អាហារកិចច។
ខ.៥.២. ឈដ្ឋយឈមើេឈឃើញថា ក្បាក់ចុំណ្ូេរបស់ចងចឈមលើយដូចបានកត្់ក្ា
ឈៅកនងចុំណ្ច “ខ.៤.២” ខាងឈេើ ឈៅកនង១ឆ្នុំបានក្បន្ហេ ៧.០០០ ដោលរ
អាឈមរក
ិ

ឈហើយចងចឈមលើយក្ត្ូវទទួេបនទកចុំឈ

ោះឈសាហយចិញ្ចឹមបីបាច់កូន

ទុំងព្ីរដូចបានកត្់ក្ាឈៅកនងចុំណ្ច “ខ.៤.២” ឈៅកនង ១ឆ្នុំ ចុំនួន ៣.៦០០
ដោលរអាឈមរក
ិ (៣០០ ដោលរអាឈមរក
ិ X ១២ ន្ខ = ៣.៦០០ ដោលរអាឈមរក
ិ )
ដូឈចនោះ ចុំឈ

ោះចុំនួនទឹកក្បាក់ននអាហារកិចចគបបីកុំណ្ត្់ឈៅកនង ១ ន្ខ ចុំនួន

១០០ ដោលរអាឈមរក
ិ ។
ខ.៥.៣. ដូឈចនោះឈហើយ ឈដើមឈចទទមទរឈៅចងចឈមលើយឲ្យបង់ក្បាក់កនង ១ ន្ខ
ចុំនួន ១០០ ដោលរអាឈមរក
ិ ជាអាហារកិចក
ច នងអុំ
ឈរៀបអា

ហ៍ព្ិ

ងឈព្េគិត្ក្ត្ឹមឈដើមឈចទ

ហ៍ងីម។

ខ.៦. ការន្បងន្ចងក្ទព្យសមបត្តិ (កថាខណ្ឌទី ២ ននមាក្ា ៩៨០ ក្កមរដាបបឈវណ្ី)
ខ.៦.១. រវាងឈដើមឈចទ និង ចងចឈមលើយមានក្ទព្យសមបត្តិរម
ួ ដូចបានកត្់ក្ា
ឈៅកនង “បញ្ជ ីក្ទព្យសមបត្តិរម
ួ ” ននឧបសមព័នធ។16 (ភសតាង X7 X8 X9 X10)
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ករណ្ីន្ដេមិនអាចព្ិភាកាបានរវាងបតីក្បព្នធ ក្ត្ូវន្បងន្ចកក្ទព្យសមបត្តិអនឈោមាមចុំណ្ចនីមួយៗ ឈៅកនង

កថាខណ្ឌទី២ មាក្ា៩៨០ ននក្កមរដាបបឈវណ្ី។ ចុំឈ

ោះក្ទព្យសមបត្តិឈដ្ឋយន្

ននក្កមរដាបបឈវណ្ី គឺសហព្័ទធនីមួយៗក្ត្ូវទទួេបានក្ទព្យសមបត្តិឈដ្ឋយន្
ន្ដេត្ោការក្ត្ូវន្បងន្ចកឈោោះឈទ។ ចុំឈ

កន្ដេកុំណ្ត្់ ឈៅកនងមាក្ា៩៧២

កឈោោះ ឈហត្ឈនោះមិនមានភាព្ចុំបាច់

ោះក្ទព្យសមបត្តិរួម (មាក្ា៩៧៣) ជាឈគ្នេការណ្៍ សហព្័ទធនីមួយ មាន

សិទិទ
ធ ទួេបាន ១ ភាគ ២ ននក្ទព្យសមបត្តិរួម បន្នតជាករណ្ី ឈេើកន្េង ក្បសិនឈបើមាន ① ករណ្ីព្ិឈសស និង ②
ការទមទររបស់បីក្ត បព្នធណាមាខង ត្ោការអាច ន្បងន្ចកសមាមាក្ត្ន្ដេខសព្ី ១ ភាគ ២ បាន។
ឈៅកនងឈរឿងកតីឈនោះ ឈដើមឈចទ អោះអាង “ទុំហុំននការបរ ិចចគរបស់ភាគីនីមួយៗចុំឈ

ោះ” “េទធកមមននក្ទព្យសមបត្តិ”

(វាកយខណ្ឌទី២ ចុំណ្ច ខ កថាខណ្ឌទី២ មាក្ា៩៨០ ននក្កមរដាបបឈវណ្ី) ន្ដេជាករណ្ីព្ិឈសស ឈហើយសទ
ុំ មទរ
ឲ្យត្ោការន្បកន្ចកសមាមាក្ត្ន្ដេមិនន្មន ១ ភាគ ២។
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ខ.៦.២. ែំល

ោះែី L1 និង ែី L 2 គឺលែើម្លោរ និង ែុងែលម្លើយ បានរិញលោយ

លទ្ែើទ្បាស់ទ្បាក្់សនសំបែ
ទ្បាក្់បែ

បានខចីព្ីធ

មានលរៀងៗខលួនលៅម្ុនលព្

គាររួម្គាន។ ែំល

ហ៍ព្ិ

ហ៍

និង

ោះែី L 1 គឺែង់ទ្ែទានក្ម្មលៅឲ្យ

ជាក្ូនរែស់ខួនទាំ
ល
ងព្ីរ។ 17 （ ※ ការអោះអាងឈនោះ មិនក្ត្ឹមក្ត្ូវ

សុជាត្ិ បែ

ឈទ។ ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈៅកនង “េិខិត្
ន្កត្ក្មូវ ឈហត្ឈនោះ ចុំឈ

កយសុំន្កត្ក្មូវល

ោះែី L 2 នឹង

ក្់ក្ណ្ត
ត

ជាម្ួយែុងែលម្លើយ។

ក្់លែញ លហើយទ្បាក្់នលល

ោះរលយនតននលរឿងក្តីលនោះ ត្នម្ល

អាឈមរ ច
ិ ។

ើ

កយបណ្ឹត ង” ក្ត្ូវបាន

ោះការអោះអាងន្ដេក្ត្ឹមក្ត្ូវ សូមព្ិនិត្យឈមើេឯកសារ

ឈោោះ។） ែំល
ែំល

អា

ឈដើ ម ឈចទ

លព្

ក្់ល

ោះ គឺែង់បែក្

ែែចុែបនន គឺ ១០.០០០ ែុល្លលរ

មិ ន សូ វ ជាឈក្បើ ក្បាស់ រ ងយនត ននឈរឿងកតី ឈនោះឈទ

លហត្ុលនោះ ទ្ែសិនលែើអាចទទួេបានែំនួនរឹក្ក្បាក់ ៥.០០០ ដោលរអាឈមរច
ិ
ន្ដេជាែំនួនក្បាក់

ក់កណា
ត េព្ីចងចឈមលើយ

គឺែុងែលម្លើយអាែយក្ម្ក្

លធវើជាក្ម្មសិរិបា
ធ ន។
ចុំ ឈ

ោះមូ ត្ូ ននឈរឿងកតី ឈនោះ គឺ ល ែើ ម្ លោរបានរិ ញ លោយ ទ្បាក្់ បា នម្ក្ព្ី

ក្់ ម្ ូ ត្ូ ប ែ

មានក្ម្ម សិ រ ធិ ម្ុ ន លព្

អា

ហ៍ ព្ិ

ហ៍ និ ង ែបនែម្ លោយ

ទ្បាក្់ ស នសំរ ែស់ ែ តី ទ្ ែព្នធ។ ឈក្កាយព្ី បា នរស់ ឈៅន្បកគ្នន ជាមួ យ នឹ ង ចង
ចឈមលើយ ក៏ ឈដ្ឋយ ក៏ ឈដើ មឈចទឈៅន្ត្ឈក្បើ ក្បាស់ ម្ ូ ត្ូ ននលរឿងក្តី លនោះ ឈហើយវាក៏
ជាមានភាព្ចុំបាច់សក្មាប់ឈៅទិញទុំនិញឈក្បើក្បាស់ជាក្បចុំ ដូឈចនោះ ឈដើម
ឈចទចង់យកមកឈធវើជាកមមសិទិរធ បស់ខួន។
ល
ែំ ល
ែលម្លើ យ

ោះទ្បាក្់ ស នសំន នលរឿងក្តី ល នោះ
លហត្ុ ល នោះ

គឺ ស ែិ ត្ លទ្កាម្ល្ម ោះរែស់ ែុ ង

លទាោះែី ជា ែុ ង ែលម្លើ យ យក្ម្ក្លធវើ ជា ក្ម្មសិ រ ធិ ក្៏ ម្ិ ន

អី ប ែរ ែ ុ ប នត ល ៅែំ ណុ ែននលព្

ោែ់ ល ្តើ ម្ រស់ ល ៅបែក្គាន រវាង លែើ ម្ លោរ

លៅក្នុងការបែងបែក្ទ្រព្យសម្បត្តិ
ម្ិនអាែទ្ែទានក្ម្មទ្រព្យសម្បត្តិលៅឲ្យត្ត្ិយជនលទ្ៅព្ីែីតទ្ែព្នធបានលរ។
ក្បធានន្ដេទទួ េ បាននូ វ ក្ទព្យសមបត្តិ គឺ “សហព្័ ទធ នី មួ យ ៗ” ន្ដេមានន្ចងឈៅកន ងចុំ ណ្ ចនី មួ យ ៗនន
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ក្ថាខណឌរី២ មាទ្ា៩៨០ ននទ្ក្ម្រែឋែបលវណី។ ការណ៍បែ
ទ្ក្ម្រែឋែបលវណីម្ិនររួ

ស្គា

់ល

ឲ្យត្ត្ិយជនលទ្ៅព្ីសហព្័រធនីម្ួយៗររួ

បាន គឺ

ោះលរ។

ការអោះអាងឈនោះ ក្ត្ូវបានន្កត្ក្មូវឈដ្ឋយ “េិខិត្

កយសុំន្កត្ក្មូវល

ទុំងឯកសារននេិខិត្ឈោោះផ្ង។

11

ើ

កយបណ្ឹត ង” ឈហត្ឈនោះសូមព្ិនិត្យឈមើេ

និ ង ែុ ង លម្លើ យ គឺ ល ៅមានស

់ ទ្ បាក្់ ែំ នួ ន ៥០០ ែុ ល្លល រអាលម្រ ែ
ិ ែូ ល ែន ោះ

ទាម្ទារឲ្យែង់ ទ្ បាក្់ ែំ នួ ន
រឹ ក្ ទ្បាក្់
ែំ ល

ក្់ ក្ ណ្ត
ត

២៥០

ែុ ល្លល រអាលម្រ ែ
ិ

បែ

ជាែំ នួ ន

។

ោះកាត្ព្វក្ិ ែ ចនី ម្ួ យ ៗ

បែ

បានក្ត្់ ទ្ ាលៅក្នុ ង

សម្បត្តិ រ ួម្ ” ននឧែសម្ព័ ន ធ ែំ ណុ ែល

“ែញ្ជ ី ទ្ រព្យ

ខ ៦ និ ង ៧ គឺ ល ែើ ម្ លោរម្ិ ន

អាែែង់ ទ្ បាក្់ បា នលរ លហត្ុ ល នោះែង់ ឲ្ យែុ ង ែលម្លើ យ ររួ

ែនទុ ក្។ 18 （ ※

ការអោះអាងឈនោះ មិនក្ត្ឹមក្ត្ូវឈទ។ ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈៅកនង “េិខិត្
ត្ក្មូវល

ើ

កយបណ្ឹត ង” ក្ត្ូវបានន្កត្ក្មូវ ឈហត្ឈនោះ ចុំឈ

កយសុំន្ក

ោះការអោះអាងន្ដេ

ក្ត្ឹមក្ត្ូវ សូមព្ិនិត្យឈមើេឯកសារឈោោះ។）
គ. ព្បារ់ព្បោប់រី ត
ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កីតននឈរឿងកតីឈនោះ គបបីជាបនទករបស់ចងចឈមលើយ (កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៦៤
ិ ីរដាបបឈវណ្ី)។
ននក្កមនីត្ិវធ
ឃ. ភសតតាង
ុ
១. សុំបក្ត្អា

ហ៍ព្ិ

ហ៍របស់ឈដើមឈចទ និង ចងចឈមលើយ (ភសតាង X1)19

២. ឈសៀវឈៅសានក់ឈៅរបស់ចងចឈមលើយ (ភសតាង X2)20
18

កាត្ព្វកិចចឈដ្ឋយសាមគាីភាព្របស់បីក្ត បព្នធ មិនអាចឈធវើការន្បងន្ចកន្ត្រវាងបតីក្បព្នធឈទ។ ក្បសិនឈបើចង់ផ្តលស់បូតរ

អនកទទួកបនទក ឬ ភាគទទួេបនទកននកាត្ព្វកិចច ក្ត្ូវព្ិភាកាជាមួយមាចស់បុំណ្េ (កនងឈរឿងកតីឈនោះ គឺធោគ្នរ)។
ចុំឈ

ោះវ ិធីេមែិត្

សូមឈយាងការព្នយ

់ែបនែម្លៅក្នុងឯក្ស្គរសតីព្ីឧែសម្ព័នធសតីព្ី

“ការអោះអាងនីម្ួយៗរែស់

លែើម្លោរ និង ែុងែលម្លើយ” ចុំណ្ច ※ 3 ។

ការអោះអាងឈនោះ ក្ត្ូវបានន្កត្ក្មូវឈដ្ឋយ “េិខិត្

កយសុំន្កត្ក្មូវល

ើ

កយបណ្ឹត ង” ឈហត្ឈនោះសូមព្ិនិត្យឈមើេ

ទុំងឯកសារននេិខិត្ឈោោះផ្ង។
19

“ភាគីននអា

ហ៍ព្ិ

ហ៍” អាចដ្ឋក់

“អា ហ៍ព្ិ

ហ៍” នឹងមានអានភាព្ ឈដ្ឋយ ①ការដ្ឋក់

③ ការចោះកិចចសនយអា

ហ៍ព្ិ

កយបណ្ឹត ងទមទរន្េងេោះបាន។
កយសុំឈរៀបអា ហ៍ព្ិ

ហ៍ និង ④ការចោះបញ្ជ ីឈៅចុំឈ

ហ៍ ②ការជូនដុំណ្ឹងជាសាធារណ្ៈ

ោះមខមន្តនតីអក្ានកូេដ្ឋាន (មាក្ា ៩៥៥ ននក្កម

រដាបបឈវណ្ី)។
ដូឈចនោះ បគាេន្ដេមិនទន់បានចោះបញ្ជីអា
កន ងករណ្ី ន្ដេដ្ឋក់
អា
20

ហ៍ព្ិ

ហ៍ ឈ

ហ៍ព្ិ

ហ៍ឈទ គឺមិនអាចដ្ឋក់

កយបណ្ឹត ងទមទរន្េងេោះបានឈទ។

កយបណ្ឹត ងទមទរន្េងេោះក្ត្ូ វ ន្ត្ដ្ឋក់ នូ វ ភសត ាងបញ្ជ
ជ ក់ អុំ ព្ី កា របានចោះបញ្ជី

េ គឺសុំបក្ត្អា

ហ៍ព្ិ

ហ៍។

បណ្ឹត ងទមទរន្េងេោះគ្នន ក្ត្ូវសថិត្ឈៅឈក្កាមសមត្ថកិចចផ្តតច់មខរបស់សាោដុំបូងន្ដេមានេុំឈៅដ្ឋានរបស់

ភាគី (កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ១០ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណ្ី)។ “ផ្តតច់មខ” គឺមានន័យថា មានន្ត្ត្ោការន្ដេបាន

12

៣. សុំបក្ត្កុំឈណ្ើត្របស់សជាត្ិ (ភសតាង X3)21
៤. សុំបក្ត្កុំឈណ្ើត្របស់សជាា (ភសតាង X4)22
៥. កុំណ្ត្់ឈហត្ក្បចុំនងៃរបស់ឈដើមឈចទ (ភសតាង X5)
៦. ឈសៀវឈៅសានក់ឈៅរបស់ឪព្ករបស់ឈដើមឈចទ (ភសតាង X6)23
ិ ញ បនបក្ត្សមាាេ់មាចស់អចេនវត្ថរបស់ដី Ｌ１(ភសតាង X7)
៧. ចាប់ចមលងននវញ្ជ
៨. ចាប់ចមលងននវ ិញ្ជញបនបក្ត្សមាាេ់មាចស់អចេនវត្ថរបស់ដី L ２ (ភសតាង X8)
៩. ចាប់ចមលងននបណ្ណសមាាេ់យានជុំនិោះរបស់រងយនតននឈរឿងកតីឈនោះ (ភសតាង X9)
១០. បណ្ណ សមាាេ់យានជុំនិោះរបស់មូត្ូននឈរឿងកតីឈនោះ (ភសតាង X10)
ឈសចកតីដូចមានកុំណ្ត្់ សូម ដោរព្បធាន សឈក្មចាមការឈសនើសុំ ឈដ្ឋយកតីអនឈក្គ្នោះ។
សូម ដោរព្បធាន ទទួេនូវឈសចកតីឈគ្នរព្ដ៏ក្ជាេឈក្ៅអុំព្ីខុំ។
្
កុំណ្ត្់បឈណាណោះឈទើបមានសមត្ថកិចច ឈក្ៅព្ីត្ោការឈោោះគឺព្ុំមានសមត្ថកិចចឈទ (ឈយាងាមមាក្ា ១៥ ននក្កមនីត្ិ
វ ិធីរដាបបឈវណ្ី)។
ាមធមមា ក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណ្ីទទួេសាាេ់អុំព្ី សមត្ថកិចសា
ច
ោជក្មោះកតីន្ដេបានឈកើត្ឈ

ើងឈដ្ឋយគ្នមនការ

ត្វាព្ីចងចឈមលើយ (មាក្ា១៤ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណ្ី) ដូឈចនោះឈហើយ ឈបើសិនជាឈៅឈព្េន្ដេដ្ឋក់
ឈដើមឈចទបានយក

កយបណ្ឹត ងឈៅដ្ឋក់ឈៅត្ោការន្ដេគ្នមនសមត្ថកិចចក៏ឈដ្ឋយ ក៏ចងឈក្កាយត្ោការឈោោះនឹង

ឈៅន្ត្មានសមត្ថកិចច។ បន្នត ករណ្ីន្បបឈនោះ នឹងមិនអាចឈកើត្មានចុំឈ

ោះ

កយបណ្ឹត ងទមទរន្េងេោះគ្ននបានឈទ

(ឈៅកនងមាក្ា ១៥ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណ្ី មិនយកមាក្ា ១៤ ននក្កមដន្ដេឈនោះ មកអនវត្តឈ
ឈហត្ដូឈចនោះ

កយបណ្ឹត ង

ដុំណាក់កាេននការដ្ឋក់

កយបណ្ឹត ង

ទកជាមនឲ្យបានចាស់ោេ់។ ដូឈចនោះ ឈៅឈព្េដ្ឋក់

ើយ)។

ឈដើមឈចទចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរអុំព្ីអាសយដ្ឋានរបស់ភាគី
កយបណ្ឹត ងទមទរន្េងេោះគ្នន គឺចុំបាច់ក្ត្ូវន្ត្ដ្ឋក់នូវឯក

សារន្ដេបញ្ជ
ជ ក់ឲ្យបានចាស់ោស់អុំព្ីអាសយដ្ឋានរបស់ឈដើមឈចទ និង ចងចឈមលើយ ឈ

េគឺ ឈសៀវឈៅសានក់ឈៅ

របស់ភាគីនីមួយៗ។
21

អនកន្ដេមានអុំណាចឈមបា មានសិទិធ និង ករណ្ីយកិចច ក្ត្ូវបីបាច់រការូបកាយរបស់ “កូនន្ដេជាអនីត្ិជន” និង

ក្គប់ក្គងក្ទព្យសមបត្តិរបស់កូនឈោោះ (មាក្ា ១០៣៤ ននក្កមរដាបបឈវណ្ី)។ ឪព្ក ឬ មាតយន្ដេព្ុំមានអុំណាចឈមបា
ឈក្កាយឈព្េន្េងេោះគ្នន មានសិទិច
ធ ូេជួប និង ក្បាស្ស័យទក់ទងជាមួយកូន និង មានករណ្ីយកិចចទទួេបនទក
ឈេើឈសាហយន្ដេចុំបាច់ឈដើមបីក្គប់ក្គងន្ងរកាកូន

(កថាខណ្ឌទី១

មាក្ា

១០៤០

ននក្កមរដាបបឈវណ្ី)។

ឈដ្ឋយសារន្ត្កូនន្ដេឪព្កមាតយក្ត្ូវក្គប់ក្គងន្ងរកា គឺជាកូនន្ដេជាអនីត្ិជន ដូឈចនោះឈហើយ ការទទួេកាត្ព្វកិចច
នូវបនទកឈេើឈសាហយន្ដេចុំបាច់ឈដើមបីក្គប់ក្គងន្ងរកាកូនឈដ្ឋយឪព្ក ឬ មាតយន្ដេព្ុំមានអុំណាចឈមបាាម
រយៈការន្េងេោះ គឺឈធវើឈ

ើងឈៅកនងអុំ

ងឈព្េន្ដេកូនឈោោះឈៅជាអនីត្ិជន។ មយងវ ិញឈទៀត្ អនីត្ិជន គឺសុំឈៅ

ឈេើជនន្ដេមានអាយឈក្កាម ១៨ (ដប់ក្បាុំបី) ឆ្នុំ (មាក្ា ១៧ ននក្កមរដាបបឈវណ្ី)។ ឈដើមឈចទចុំបាច់ក្ត្ូវន្ត្បង្កាញ
ឲ្យបានចាស់ោស់អុំព្ីកូនរវាងឈដើមឈចទ និង ចងចឈមលើយថាជាអនីត្ិជន ឈដើមបីទមទរឈៅចងចឈមលើយឲ្យអនវត្តនូវ
កាត្ព្វកិចចទទួេបនទកឈេើឈសាហយចុំបាច់ឈដើមបីក្គប់ក្គងន្ងរកាកូន (ឈសាហយចិញ្ចឹមបីបាច់កូន)។
22

ខលឹមសារដូចគ្នននឹង Footnote 21 ។

23

ខលឹមសារដូចគ្នននឹង Footnote 20 ។

13

ខេត្តបាត្់ដំបង, ថ្ងៃទី ០៤ ខេ ឧសភា ឆ្នំ ២០២០
អ្នរតំណាងដោយអាណ្តតិ

P

ឯកសារភាជប់
១-េិខិត្ក្បគេ់សិទិធត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណ្ត្តិ “ចាប់ឈដើម”
២-ចាប់ងត្ចមលងននភសតាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចុំនួន ០២ ចាប់”

14

ឧបសម្ព័នធ
បញ្ា ព្ី ទរយសម្បតតិរ ួម្
១. អចេនវត្ថ
“ទី ាុំងដី”

ផ្លូវឈេខ...... ភូ មិ........ ឃុំ............ ស្សុក........ ឈខត្តបាត្់ ដុំបង

“ឈេខកាេដី” ..........
២. អចេនវត្ថ
“ទី ាុំងដី”

ផ្លូវឈេខ...... ភូ មិ........ ឃុំ............ ស្សុក........ ឈខត្តបាត្់ ដុំបង

“ឈេខកាេដី” .........
៣. រងយនត
“ក្បឈភទ”

ឈទសចរណ្៍

“មាក”

LEXUS RX300

“ព្ណ្៌”

ស

“កមមសិទិធករ”

ចងចឈមលើយ

“អាសយដ្ឋាន”

ផ្ទោះឈេខ 00 ផ្លូវ 00 សង្កាត្់ មឈោរមយ ខណ្ឌ៧មករា ភនុំឈព្ញ

“ផ្តលកឈេខ”

......‐........

៤. មូត្ូ
“ក្បឈភទ”

ស្សី

“មាក”

YAMAHA QBIX

“ព្ណ្៌”

ឈមម

“កមមសិទិធករ”

ឈដើ មឈចទ

“អាសយដ្ឋាន”

ផ្ទោះឈេខ 00 ផ្លូវ 00 សង្កាត្់ មឈោរមយ ខណ្ឌ៧មករា ភនុំឈព្ញ
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“ផ្តលកឈេខ”

......‐........

៥. ក្បាក់សនេុំ
“សាថប័នហរញ្
ិ ញ វត្ថ”

ធោគ្នរ...... សាខា........

“ក្បឈភទ និ ង ឈេខគណ្នី” ក្បាក់សនេុំធមមា ××× ××× ×××
“ឈ្មោះមាចស់គណ្នី”

ចងចឈមលើយ

៦. កាត្ព្វកិចច
“សាថប័នហរញ្
ិ ញ វត្ថ”

ធោគ្នរ A សាខា........

“កូនបុំណ្េ”

ឈដើមឈចទ និង ចងចឈមលើយ (កាត្ព្វកិចចឈដ្ឋយសាមគាីភាព្)

៧. កាត្ព្វកិចច
“សាថប័នហិ រញ្ញ វត្ថ”
“កូនបុំណ្េ”

ធោគ្នរ B សាខា........
ឈដើមឈចទ និង ចងចឈមលើយ (កាត្ព្វកិចចឈដ្ឋយសាមគាីភាព្)
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