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ឯកសារឈក្តៀមដែេច៊ុងចឈមលើយដ្ឋក់ឈៅត៊ុោការជាឈេើកែំបូង ឈៅថា “ឯកសារចឈមលើយ”។ ឈៅកន៊ុងឯកសារឈនោះ
នឹងក្តូវសរឈសរអំេី ① ការឈ្លើយតបចំឈពាោះខលឹមសារននសាេក្កមដែេឈែើមឈោទបានសរឈសរឈៅកន៊ុងពាកយបណ្ឹត ង
② ការទទួេសាាេ់ ឬ មិនទទួេសាាេ់នូវអងាឈហត៊ុដែេមានសរឈសរឈៅកន៊ុងពាកយបណ្ឹត ង និង ③ អងាឈហត៊ុឈែើមបី
តវ៉ា ចំឈពាោះអងាឈហត៊ុដែេមានសរឈសរឈៅកន៊ុងពាកយបណ្ឹត ង (កថាខណ្ឌទី ៣ មាក្ា ១០១ននក្កមនីតិវ ិធីរែាបបឈវណ្ី)។
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មាក្ា ២៤៩ និង មាក្ា ២៥០ ននក្កមនីតិវ ិធីរែាបបឈវណ្ី។ ការសរឈសរអំេីកដនលងបញ្ូជ ន មិនដមនជាកាតេវកិចច

ឈទ។ ក្បសិនឈបើមិនបានសរឈសរអំេីទីកដនលងបញ្ូជ ន ការបញ្ូជ ននឹងក្តូវឈធវើឈ ើងឈៅេំឈៅដ្ឋានរបស់ច៊ុងចឈមលើយជាអាទិ៍។
ែូឈចនោះ
កន៊ុងករណ្ីដែេអនកតំណាងឈដ្ឋយអាណ្តតិរបស់ច៊ុងចឈមលើយចង់ឈធវើការបញ្ូជ នឈៅទីកដនលងណាឈផ្េងឈក្ៅេី
េំឈៅដ្ឋានរបស់ច៊ុងចឈមលើយជាអាទិ៍ ោំបាច់ក្តូវសរឈសរអំេីកដនលងបញ្ូជ នចូេឈៅកន៊ុងេិខិតោយេកខណ្៍អកេរ ែូច
ជា ឯកសារចឈមលើយជាអាទិ៍។

1

សូម្មោររជូន
មោរ J មៅព្រម្ននសាោ ំបូងរាជធានីភ្នំមរញ
រម្មវតថុ ៖ សុំដ្ឋក់ឯកសារចឈមលើយឈែើមបីឈ្លើយតបនឹងពាកយបណ្ឹ ត ងច៊ុោះនងៃទី ០៣ ដខ វ ិចឆិកា
ឆ្នំ ២០១៤ របស់ឈ្មោះ X
មោង៖-មាក្ា ១០១ កថាខណ្ឌទី ៣ ននក្កមនី តិវ ិធីរែាបបឈវណ្ី
-សំណ្៊ុំឈរឿងរែាបបឈវណ្ីឈេខ........ ច៊ុោះនងៃទី ០៣ ដខ វ ិចឆិកា ឆ្នំ ២០១៤
រ. ការម្លើយតបចំម

ះខ្លឹម្សារននសាលព្រម្ដ លម ើម្មោទទាម្ទារ

(១) ក្ោនឈោេការទាមទារទាំងអស់របស់ឈែើមឈោទ។
(២) ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កី ជា
ត បនទ៊ុករបស់ឈែើ មឈោទ។
ខ្. ការទទួលសាាល់ ឬ ម្ិនទទួលសាាល់អ្ងាមេតុដ លមានសរមសរមៅរនង
ុ

រយ

បណតឹង

ខ.១. សតីេីអងាឈហត៊ុ “ខ.១.១” ដែេក្តូវបានសរឈសរឈៅកន៊ុងពាកយបណ្ឹ ត ង ៖ ច៊ុងចឈមលើយ
ទទួេសាាេ់ទាំងស្សុង ។
ខ.២. សតីេីអងាឈហត៊ុសងក្បាក់មួយភាគ “ខ.១.២” ដែេក្តូវបានសរឈសរឈៅកន៊ុងពាកយ
បណ្ឹ ត ង៖

ច៊ុងចឈមលើយទទួេសាាេ់នូវការក្បគេ់ក្បាក់ឲ្យឈៅឈែើមឈោទចំនួន

១.០០០ (មួយពាន់) ែ៊ុោលរឈមរ ិកឈៅនងៃទី ៣១ ដខ ត៊ុោ ឆ្នំ ២០១២ ចំឈពាោះ
អងាឈហត៊ុឈក្ៅេីឈនោះ ច៊ុងចឈមលើយមិនទទួេសាាេ់ឈទ។
ឈៅនងៃទី ៣១ ដខ ត៊ុោ ឆ្នំ ២០១២ ច៊ុងចឈមលើយបានក្បគេ់ក្បាក់ចំនួន
១.០០០ (មួយពាន់) ែ៊ុោលរអាឈមរ ិកឲ្យឈៅឈែើមឈោទ ប៉ា៊ុដនត ក្បាក់ឈនោះ គឺជាការ
សងបំណ្៊ុេឈផ្េង ឈហើយមិនដមនជាការសងឈៅឈេើសិទិធឈេើបំណ្៊ុេជាក្បាក់
ដែេឈែើមឈោទកំ េ៊ុងទាមទារឈៅកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះឈទ។ ឈពាេគឺ ឈៅនងៃទី ៣០
ដខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ ច៊ុងចឈមលើយបានេក់នំឈធវើេីដផ្លឈ
កញ្ចប់ ដែេសរ៊ុបទឹកក្បាក់ចំនួន

១០.០០០

ើ ចំនួន ១០.០០០

(មួយម៊ុឺន) ែ៊ុោលរអាឈមរ ិកឲ្យឈៅ

ឈែើមឈោទ ឈហើយឈដ្ឋយសារដតឈែើ មឈោទបាននិយាយថា ឈៅកន៊ុងចំ ឈណាមនំ
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ទាំងឈោោះ មាននំចំនួន ៥០០កញ្ចប់ដែេខូច ឈហើយមិនអាចយកមកេក់បាន
ឈទ ឈហត៊ុែូឈចនោះឈហើយ ឈៅនងៃទី ៣១ ដខ ត៊ុោ ឆ្នំ ២០១២ ច៊ុងចឈមលើយបានបង់
ក្បាក់ ១.០០០ (មួយពាន់) ែ៊ុោលរអាឈមរ ិកឲ្យឈៅឈែើមឈោទជានងលសងការខូច
ខាតចំឈពាោះទំនិញទាំងឈោោះ។3
ខ.៣. សតីេីអងាឈហត៊ុ “ខ.២” ដែេសរឈសរឈៅកន៊ុងពាកយបណ្ឹ ត ង ៖ ច៊ុងចឈមលើយមានវ ិវទ។
ែូ ចដែេបានឈេើកឈ

ើងឈៅខាងឈេើ

ឈៅកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះ

អាជាាយ៊ុកាេននការរ ំេត់សិទិធឈេើបំណ្៊ុេបានសឈក្មចឈ

ឈដ្ឋយសារដត

ើង ែូឈចនោះ ច៊ុងចឈមលើយ

មិនមានករណ្ីយកិ ចចបង់ក្បាក់ សំណ្ងការខូ ចខាតចំ ឈពាោះការយឺតយា៉ា វកន៊ុងការ
អន៊ុវតតកាតេវកិចចឈទ ។
គ. អ្ងាមេតុតវ៉ា
គ.១. អាជាាយ៊ុកាេននការរ ំេត់សទ
ិ ិឈធ េើបំណ្៊ុេ
ច៊ុងចឈមលើយបានឈេើកឈ

ើងអំេីអាជាាយ៊ុកាេននការរ ំេត់សិទិធឈេើបំណ្៊ុេ4។

ឈពាេគឺ ឈបើ គិតោប់េីនងៃទី ៣១ ដខ ត៊ុោ ឆ្នំ២០០៨ ដែេជាឈេេកំណ្ត់ក្តូវ
សងននក្បាក់ កមចីក៊ុងឈរឿងកត
ន
ី ឈនោះមក ោំឲ្យនងៃទី ៣១ ដខ ត៊ុោ ឆ្នំ ២០១៣ ដែេជា
អំ

៊ុងឈេេននអាជាាយ៊ុកាេននការរ ំេត់ សិទិ ឈធ េើបំណ្៊ុេបានកនលងផ្៊ុ ត។ ច៊ុងចឈមលើយ

ឈេើកឈ

ើងអំេីអាជាាយ៊ុកាេននការរ ំេត់សិទិធឈេើបំណ្៊ុេខាងឈេើាមរយៈឯកសារ

ចឈមលើយ។
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ែូចឈែើមឈោទបានអោះអាងឈៅកន៊ុងពាកយបណ្ឹត ង ក្បសិនឈបើច៊ុងចឈមលើយទទួេសាាេ់ថា ឈែើមឈោទបានទទួេការ

សងមួយដផ្នកននក្បាក់កមចីេីច៊ុងចឈមលើយ

អងាឈហត៊ុឈោោះ

នឹងក្តូវកាលយជាមូេឈហត៊ុននការផ្អាកអាជាាយ៊ុកាេននការ

រ ំេត់សិទិធឈេើបំណ្៊ុេ (ក្កមរែាបបឈវណ្ី មាក្ា ៤៨៩ កថាខណ្ឌទី ៣) ។ ឈហត៊ុឈនោះ ឈែើមបីឲ្យឈគទទួេសាាេ់នូវការ
តវ៉ា អំេីអាជាាយ៊ុកាេននការរ ំេត់ សិទិឈធ េើបំណ្៊ុេ

កន៊ុងោមជាច៊ុងចឈមលើយ ោំបាច់ក្តូវដតេនយេ់ឲ្យបានេមាិតថា
ក្បាក់ដែេសង គឺមិនដមនជាការសងមួយដផ្នកននក្បាក់កមចីឈទ។
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អងាឈហត៊ុចមបងសតីអំេីអាជាាយ៊ុកាេននការរ ំេត់សិទិធឈេើបំណ្៊ុេមាន ① ឈេេដែេអាចអន៊ុ វតតសិទិធឈេើបំណ្៊ុេ

បាន (ក្កមរែាបបឈវណ្ី មាក្ា ៤៨១) ② អំ

៊ុងឈេេននអាជាាយ៊ុកាេននការរ ំេត់សិទិឈធ េើបំណ្៊ុេគិតោប់េីឈេេ
ឈោោះបានកនលងផ្៊ុត (ក្កមរែាបបឈវណ្ី មាក្ា ៤៨២) និង ③ ការឈេើកឈ ើងនូវអាជាាយ៊ុកាេននការរ ំេត់សិទិធឈេើ
បំណ្៊ុេ (ក្កមរែាបបឈវណ្ី មាក្ា ៤៨៦ កថាខណ្ឌទី១)។ ឈៅកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះ ចំ ឈពាោះចំណ្៊ុច ① គូភាគីមិនមានវ ិវទ
ឈទ ឈហើយឈដ្ឋយសារដតចំណ្៊ុច ② និង ③ គឺជាអងាឈហត៊ុដែេមានេកខណ្ៈជាក់ដសតងចំឈពាោះត៊ុោការ (ក្កមនីតិវ ិធី
រែាបបឈវណ្ី មាក្ា ១២៣ កថាខណ្ឌទី ២) ឈហត៊ុឈនោះ ច៊ុងចឈមលើយមិនោំបាច់បញ្ញ
ជ ក់ភ្សត៊ុាងសតីេី អាជាាយ៊ុកាេនន
ការរ ំេត់សិទិធឈេើបំណ្៊ុេឈទ។
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គ.២. ការទូទាត់5 6
ឈៅនងៃទី ៣១ ដខ ត៊ុោ ឆ្នំ ២០១៣ ច៊ុ ងចឈមលើយបានេក់ រងយនដក៊ុងតនមល
ន
៧.០០០
(ក្បាំេីរពាន់) ែ៊ុោលរអាឈមរ ិក (ភ្សតាង
Y1) និង បានក្បគេ់រងយនត (ភ្សតាង
Y2) ឈៅឱ្យ
៊ុ
៊ុ
ឈែើមឈោទចំឈពាោះនងលេក់រងយនតចំនួន ៧.០០០ (ក្បាំេីរពាន់) ែ៊ុោលរអាឈមរ ិកឈោោះ ច៊ុង
ចឈមលើយបានដ្ឋស់ឈតឿនឲ្យបង់ជាឈក្ចើនឈេើកឈក្ចើនសារ ប៉ា៊ុដនត ឈែើមឈោទមិនបានបង់ឈទ។
កនងករណីតលាការមិលទទួលស្គាល់អុំពីការតវ៉ា សីព
ត ី អាជ្ញាយកាលនលការរ ុំលត់សិទិធ
លលើបុំណលលទ ចងចលមែើយបង្ហាញឆលទៈទូទាត់ លូវទឹកប្រាក់ចុំលួល ៧.០០០ (ប្រាុំពីរពាល់)
ដលាែរអាលមរ ិកនលសិទិធលលើបុំណលនលប្រាក់នលែលក់ទិញខាងលលើលលេះជ្ញមួយលឹង
កាតពវកិចចប្រាក់កមចីកនងចុំលួលសមស្សប។

ែូឈចនោះ ច៊ុងចឈមលើយមិនមានករណ្ីកិចប
ច ង់ក្បាក់ឈែើម និង ក្បាក់សណ្
ំ ងការខូចខាត
ចំឈពាោះការយឺតយា៉ា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចឈច ដ្ឋយដផ្ាកឈេើកិចស
ច នាននឈរឿងកតីឈនោះឲ្យ
ឈែើមឈោទឈទ។
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ការអោះអាងនូវការតវ៉ា អំេីការទូ ទាត់ ោំបាច់ក្តូវដតឈធវើការក្បុងក្បយ័តន ឈដ្ឋយសារដត ឈគក្េួយបារមភថា ការអោះអាង

នូវការតវ៉ា

អំេីការទូទាត់នឹងោំឲ្យមានការទទួេសាាេ់

អំេីការផ្អាកអាជាាយ៊ុកាេននការរ ំេត់សិទិធឈេើបំណ្៊ុេ

(ក្កមរែាបបឈវណ្ី មាក្ា ៤៨៩ កថាខណ្ឌទី ៣) ឈៅជាមួយគ្នន។ ប៉ា៊ុដនត ការតវ៉ា អំេីការទូទាត់នឹងោំឲ្យឈកើតមាន
អាន៊ុភាេននអាជាាអស់ជំន៊ុំឈេើការវ ិនិច័យ
ឆ ឈោោះ (ក្កមនីតិវ ិធីរែាបបឈវណ្ី មាក្ា ១៩៤ កថាខណ្ឌទី ៤) ក្េមទាំងឈធវើឲ្យ
ច៊ុងចឈមលើយខាតបង់ក្បឈយាជន៍ ជាងឈៅឈេេដែេត៊ុោការទទួេសាាេ់អំេីការតវ៉ា ឈផ្េងឈទៀត ែូឈចនោះ ជាឈគ្នេការណ្៍
ត៊ុោការគបបីសឈក្មចនូវការតវ៉ា អំេីការទូទាត់ឈៅឈក្កាយឈេេមិ នទទួេសាាេ់ឈៅឈេើការតវ៉ា ទាំងអស់ឈផ្េងឈទៀត។
ែូឈចនោះឈហើយ ឈទាោះបីជាឈធវើការអោះអាងអំេីអាជាាយ៊ុកាេននការរ ំេត់សិទិឈធ េើបំណ្៊ុេ និង អោះអាងនូវការតវ៉ា អំេីការ
ទូទាត់ក៊ុងឈេេជាមួ
ន
យគ្ននក៏ឈដ្ឋយ ក៏គ្នមនបញ្ញ
ា ដែរ។ ជាក់ដសតង ឈៅកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះ កន៊ុងករណ្ីដែេការតវ៉ា អំេីអាជាា
យ៊ុកាេននការរ ំេត់សិទិឈធ េើបំណ្៊ុេ ក្តូវត៊ុោការមិនទទួេសាាេ់ ោំឲ្យត៊ុោការនឹងក្តូវវ ិនិច័យ
ឆ អំេីការតវ៉ា អំេី
ការទូទាត់។
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អងាឈហត៊ុចមបងននការទូទាត់ គឺ ① អតថិភាេននសិទិធឈេើបំណ្៊ុេដែេឈផ្តើមការទូទាត់ (ក្កមរែាបបឈវណ្ី មាក្ា ៤៦៤

កថាខណ្ឌទី ១ ) ② ការបង្កាញ្នទៈអំេីការទូទាត់ (ក្កមរែាបបឈវណ្ី មាក្ា ៤៦៥ កថាខណ្ឌទី ១) ③ សិទិត
ធ វ៉ា របស់
ភាគីមាខងឈទៀតឈៅឈេើសិទិធឈេើបំណ្៊ុេដែេឈផ្តើមការទូទាត់ មិនទាន់បានភាជប់ (ក្កមរែាបបឈវណ្ី មាក្ា ៤៦៨ កថា
ខណ្ឌ ទី១) ។ អងាឈហត៊ុចមបងននកិចចសនាេក់ទិញ ខណ្ៈឈេេដែេមានការអោះអាងអំេីសិទិធឈេើបំណ្៊ុេននក្បាក់
នងលេក់ទិញឈធវើជាសិទិឈធ េើបំណ្៊ុេដែេឈផ្តើមការទូទាត់ឈៅកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះ គឺ ការក្េមឈក្េៀងអំេីកមមវតថ៊ុ និង ក្បាក់នងល
េក់ទិញ (ក្កមរែាបបឈវណ្ី មាក្ា ៥១៥ និង មាក្ា ៥១៦) ។ មា៉ា ងវ ិញឈទៀត ឈដ្ឋយសារដតមានការភាជប់នូវសិទិត
ធ វ៉ា

ឲ្យអន៊ុវតតក្េមគ្ននរបស់អនកទិញ (មាក្ា ៥៥៨ កថាខណ្ឌទី ១) ចំឈពាោះសិទិធឈេើបំណ្៊ុេននក្បាក់នងលេក់ទិញ ខណ្ៈ
ឈេេដែេច៊ុងចឈមលើយជាអនកេក់បានឈេើកឈ
ការអោះអាងអំេី ការបានក្បគេ់រងយនត ។

ើងអំេីការតវ៉ា ឈហត៊ុឈនោះ ាមភាេជាក់ដសតង គឺ មានភាេោំបាច់ក៊ុង
ន
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ឃ. ភ្សតតាង
ុ
១.េិខិតកិចស
ច នាទិញេក់រងយនត ច៊ុោះនងៃទី ៣១ ដខ ត៊ុោ ឆ្នំ ២០១៣ (ភ្សតាងY
1)
៊ុ
២.េិខិតក្បគេ់ទទួេរងយនត ច៊ុោះនងៃទី ៣១ ដខ ត៊ុោ ឆ្នំ ២០១៣ (ភ្សតាងY
2)
៊ុ
សូម មោរមៅព្រម្ សឈក្មចាមការអោះអាងខាងឈេើ ឈដ្ឋយកតីអន៊ុឈក្គ្នោះ។
រាជធាលីភ្ុំនលពញ, នលៃទី ៥ ន្ែ ធ្នូ ឆ្នុំ ២០១៤
អ្នរតំណាងមោយអាណតតិ

B
ឯកសារភាជប់
១-េិខិតក្បគេ់សិទិធតំណាងឈដ្ឋយអាណ្តតិ “ចាប់ឈែើម”
២-ចាប់ងតចមលងននភ្សត៊ុាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចំនួន ០២ ចាប់ ”
៣-ឯកសារចមលងននឯកសារចឈមលើយ “ចំនួន ០២ ចាប់”
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