ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
ពារយបណ្តឹង
ដ ើម្ដោទ
ឈ្មោះ ៖ X
អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំនឈេញ1។

អ្នរតំណាងដោយអាណ្តតិ
ឈោក/ឈោកស្សី ៖ P
អាសយដ្ឋានការ ិយាេ័យឈមធាវ ី/ ក្កុមឈមធាវ ី/ ក្កុមហ៊ុនឈមធាវ ី ៖ ................................
ការ ិយាេ័យឈមធាវ ី/ ក្កុមឈមធាវ ី/ ក្កុមហ៊ុនឈមធាវ ី ៖ ...................................................
ឈេខទូរស័េទ៖ .........................................................................................................
ទីកន្នលងបញ្ូជ ន ៖ ការ ិយាេ័យឈមធាវ ី/ ក្កុមឈមធាវ ី/ ក្កុមហ៊ុនឈមធាវ ី..................2
ចុងចដម្លើយ
ឈ្មោះ ៖ Y
អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០ សង្កាត់មឈោរមយ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្ំនឈេញ។

1

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋាន មានបញ្ញតិឈត ៅកន៊ុងមាក្ា ៧៥ កថាខណ្ឌទី ២ ចំណ្៊ុច ក ននក្កមនីតិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី ប៊ុន្នត

ចំឈ

ោះចំណ្៊ុចឈផ្េងឈទៀត ដ្ូចជា នងៃន្ខឆ្នំកំឈណ្ើតជាអាទិ៍ ជាចំណ្៊ុចន្ដ្េេ៊ុំមានបញ្ញតិក
ត ៊ុងចាប់
ន
ឈទ។ ប៊ុន្នត ក៏មាន

ករណ្ីន្ដ្េេ៊ុំអាចកំណ្ត់អំេីភាគី ាមរយៈឈ្មោះ និង អាសយដ្ឋានបានផ្ងន្ដ្រ ដ្ូឈចនោះ ក្តូវសរឈសរចំណ្៊ុចទំង

ឈោោះកន៊ុងកក្មិតមួយន្ដ្េចំបាច់ ឈដ្ើមបីអាចកំណ្ត់អំេីភាគី។
2
មាក្ា ២៤៩ និងមាក្ា ២៥០ ននក្កមនីតិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី។ ការដ្ឋក់េីទីកន្នលងន្ដ្េក្តូវបញ្ូជ ន មិនន្មនជា
កាតេវកិចចឈោោះឈទ។

ក្បសិនឈបើេ៊ុំមានការសរឈសរអំេីទីកន្នលងន្ដ្េក្តូវបញ្ូជ នឈទ

េំឈៅឋានរបស់ឈដ្ើមឈចទជាអាទិ៍។

ឈហត៊ុឈនោះ

ការបញ្ូជ ននឹងក្តូវឈធវើឈ ើងឈៅ
កន៊ុងករណ្ីន្ដ្េអនកតំណាងឈដ្ឋយអាណ្តតិរបស់ឈដ្ើមឈចទមាន

បំណ្ងឈធវើការបញ្ូច នឈៅកាន់ទីកន្នលងណាឈផ្េងឈក្ៅេីេំឈៅដ្ឋានរបស់ឈដ្ើមឈចទជាអាទិ៍
សរឈសរអំេីទីកន្នលងន្ដ្េក្តូវបញ្ូច នឈៅកន៊ុងេិខិត

កយបណ្ឹត ងជាអាទិ៍។

1

គឺមានភាេចំបាច់ក៊ុងការ
ន

សូម្ដោររជូន
ំ ូងរាជធានីភ្នំដរញ3
ដោរព្បធានសាោ ប
រ. ខ្លឹម្សារននសាលព្រម្ដ លដ ើម្ដោទទាម្ទារឲ្យតុោការដចញ4 ៖
(១) បង្កាប់ ឲ្យច៊ុ ងចឈមលើយក្បគេ់អចេនវតថ៊ុន្ដ្េបានកត់ ក្ាកន៊ុងបញ្ជីឧបសមព័នធ

5

ឲ្យឈៅឈដ្ើមឈចទ។
(២) បង្កាប់ ឲ្យច៊ុ ងចឈមលើយឈធវើនីតិវ ិធី ច៊ុោះបញ្ជីអចេនវតថ៊ុន្ដ្េបានកត់ ក្ាកន៊ុងបញ្ជី
ឧបសមព័នធឲ្យឈៅឈដ្ើមឈចទ។ 6
(៣) ក្បាក់ ក្បដ្ឋប់ កីជា
ត បនទ៊ុករបស់ច៊ុងចឈមលើយ។7
3

ការដ្ឋក់

កយបណ្ឹត ងក្តូវឈធវើឈៅត៊ុោការន្ដ្េមានសមតថកិចច (សមតថកិចចសាោជក្មោះកតី) (មាក្ា ៨ មាក្ា ៩ ជា

អាទិ៍ននក្កមនីតិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី)។ ឈដ្ឋយសារន្តេំឈៅឋានរបស់ច៊ុងចឈមលើយ និង កន្នលងន្ដ្េអចេនវតថ៊ុសថិតឈៅ គឺ

ឈៅរាជធានីភ្ំនឈេញទំងេីរ ដ្ូឈចនោះ ត៊ុោការន្ដ្េមានសមតថកិចច គឺសាោដ្ំបូងរាជធានីភ្ំឈន េញ ( ក្កមនីតិវ ិធិ
រដ្ាបបឈវណ្ីមាក្ា ៨ ចំណ្៊ុច ក និង មាក្ា ៩ ចំណ្៊ុច ឆ)។
4

ខលឹមសារននសាេក្កមន្ដ្េឈដ្ើមឈចទទមទរ គឺ ជាចំណ្៊ុចន្ដ្េចំបាច់ក្តូវសរឈសរឈៅកន៊ុង

កយបណ្ឹត ង (មាក្ា

៧៥ កថាខណ្ឌទី ២ ចំណ្៊ុច ខ ននក្កមនីតិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី)។
5

ឧបសមព័នធ ជាឯកសារមួ យន្ដ្េបានបឈងាើតឈដ្ើមបីដ្ឋក់បញ្ូច េេ័ត៌មានឈោោះ ឈហើយជាន្ផ្នកន្តមួយននឯកសារឈដ្ើម។

ឧបសមព័នធ គឺក្ាន់ន្តជាការសរឈសរឈដ្ើមបីឈធវើការសរ៊ុបនូវខលឹមសារមួយន្ផ្នកដ្ឋក់ឈៅកន៊ុងទំេ័រច៊ុងឈក្កាយ ឈដ្ឋយន្ផ្ែក

ឈេើការេិចរណាអំេីភាេង្កយស្សួេននការអានខលឹមសារទំងស្សុងននឯកសារឈដ្ើម។ ដ្ូឈចនោះឈហើយ ក្បសិនឈបើ “ខលឹម
សារននសាេក្កមន្ដ្េឈដ្ើមឈចទទមទរឲ្យត៊ុោការឈចញ” ក្តូវបានដ្កស្សង់ខឹម
ល សារឈៅដ្ឋក់ឈៅកន៊ុងឧបសមព័នធ
មានន័យថា

ឈោោះ

ឈគក្ាន់ន្តបានយកខលឹមសារមួយន្ផ្នកន្ដ្េមានភាេចំបាច់ក្តូវសរឈសរឈៅកន៊ុង “ខលឹមសារននសាេ

ក្កមន្ដ្េឈដ្ើមឈចទទមទរឲ្យត៊ុ ោការឈចញ”

មកសរឈសរសរ៊ុបដ្ឋក់ឈៅកន៊ុងទំេ័រច៊ុងឈក្កាយន្តប៊ុឈណាណោះ

ឈហើយ

“ខលឹមសារននសាេក្កមន្ដ្េឈដ្ើមឈចទទមទរឲ្យត៊ុោការឈចញ” ក៏រម
ួ បញ្ូច េទំងឧបសមព័នធ ផ្ងន្ដ្រ។
រ ីឯឯកសារភាជប់

ជាឯកសារន្ដ្េឈគបានយកមកភាជប់ជាមួយឯកសារឈដ្ើម

ន្ផ្នកមួយននឯកសារឈដ្ើមឈ
6

អនកច៊ុោះបញ្ជ ី

ឈហើយឯកសារភាជប់ឈនោះមិនន្មនជា

ើយ។

គឺជាមន្តនតីស៊ុរ ិឈយាដ្ី

( ក្បកាសអនតរក្កសួងសតីេីការច៊ុោះបញ្ជីអចេនវតថ៊ុទក់ទងនឹងក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី

(តឈៅឈៅឈេេន្ដ្េឈៅឈដ្ឋយសឈងេបថា “ក្បកាសអនតរក្កសួង” ន្ដ្េសំឈៅឈៅឈេើក្បកាសអនតរក្កសួងឈនោះ )
មាក្ា ៩០)

មិនន្មនជាច៊ុងចឈមលើយឈទ។

កថាខណ្ឌទី ១ ននក្បកាសអនតរក្កសួង) ឈ
កយស៊ុំច៊ុោះបញ្ជីឈ

ច៊ុងចឈមលើយមានកាតេវកិចចឈធវើនីតិវ ិធីដ្ឋក់

កយស៊ុំច៊ុោះបញ្ជី

(មាក្ា ១០

េគឺ ច៊ុងចឈមលើយមានកាតេវកិចចមិនឈេើសេីការបង្កាញឆនទៈកន៊ុងការដ្ឋក់

ើយ។ ឈៅឈេេន្ដ្េសាេក្កមបង្កាប់ឈៅច៊ុងចឈមលើយអំេីការក្តូវឈធវើការបង្កាញឆនទៈកន៊ុងការដ្ឋក់

កយស៊ុំច៊ុោះបញ្ជី (ឈធវើនីតិវ ិធីដ្ឋក់

កយស៊ុំច៊ុោះបញ្ជី) បាន ចូេជាសាថេរ នឹងក្តូវបានចត់ទ៊ុកថា ច៊ុងចឈមលើយបានឈធវើការ

បង្កាញឆនទៈឈៅឈេេចូេជាសាថេរឈោោះ (មាក្ា ៥២៩ កថាខណ្ឌទី ១ ននក្កមនីតិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី)។ ជាងឈនោះឈៅឈទៀត
ឈដ្ើមឈចទន្ដ្េជាអនកមានសិទិធច៊ុោះបញ្ជី ឈៅឈេេន្ដ្េទទួេបានសាេក្កមសាថេរន្ដ្េបង្កាប់អំេីនីតិវ ិធីច៊ុោះបញ្ជីមក
ឈធវើជាេិខិតអន៊ុវតត

គឺអាចដ្ឋក់

កយស៊ុំច៊ុោះបញ្ជ ីន្តមានក់ឯងបាន

(មាក្ា

១០

រដ្ាបបឈវណ្ី)។ មក្នីតស៊ុរ ិឈយាដ្ីនឹងមានកាតេវកិចចច៊ុោះបញ្ជ ីឈៅឈេេន្ដ្េចប់ឈផ្តើមាន
៦ កថាខណ្ឌទី ២)។ វានឹងមិនអាចឈៅរួចឈ
7

កថាខណ្ឌទី

២

ននក្កមនីតិវ ិធី

កយស៊ុំ (ក្បកាសដ្ន្ដ្េ មាក្ា

ើយន្ដ្េមន្តនតីស៊ុវ ិឈយាដ្ីមានកាតេវកិចចច៊ុោះបញ្ជី ទំងេ៊ុំមាន

កយស៊ុំេីភាគី។

ត៊ុោការក្តូវសឈក្មចអំេីករណ្ីយកិចចទទួេបនទ៊ុកក្បាក់ក្បដ្ឋប់កីត (មាក្ា ១៨២ កថាខណ្ឌទី ៣ ននក្កមនីតិវ ិធី

រដ្ាបបឈវណ្ី) ឈហើយ ក្បាក់ក្បដ្ឋប់ កីតគឺជាបនទ៊ុករបស់ភាគីចញ់កីត (មាក្ា ៦៤ កថាខណ្ឌទី ១)។
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ខ្. អ្ងគដេតុោ ំបាច់ដ ើម្ប ីបញ្ជ
ា រ់នូវការទាម្ទារ

និង

អ្ងគដេតុដ លជា

ម្ូលដេតុននការទាម្ទារ
សតីអំេីការបឈងាើតកិចស
ច នាេក់ទិញ 8
ខ.១. ឈៅនងៃទី ០១ ន្ខ សីហា ឆ្នំ ២០១៨

ឈដ្ើមឈចទបានទិញអចេនវតថ៊ុ

ន្ដ្េបានកត់ ក្ាកន៊ុងបញ្ជីឧបសមព័នធ (តឈៅឈៅថា “ដ្ី L”) កន៊ុងតនមល
២០០.០០០ (េីរន្សន) ដ្៊ុោលរអាឈមរ ិកេី ច៊ុងចឈមលើយ(តឈៅឈនោះឈៅថា
“កិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ) ។ ( ភ្សតាង
X1)
៊ុ
ខ.២. “កិចស
ច នាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ”

ក្តូវបានឈធវើឈ

ើងជាេិខិតយថាភ្ូត។

( ភ្សតាង
X1)
៊ុ
ដ្ូឈចនោះ ឈដ្ើមឈចទទមទរឲ្យច៊ុងចឈមលើយ ក្បគេ់ដ្ី L និង ឈធវើនីតិវ ិធីច៊ុោះបញ្ជីឈផ្ទរ
កមមសទ
ិ ិទ
ធ ង
ំ មូេឈដ្ឋយន្ផ្ែកឈេើ “ កិចស
ច នាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ ” ។ 9
គ.អ្ងគដេតុពារ់រ័នធ
គ.១. ឈៅកន៊ុង “កិចចសនាននឈរឿងកតីឈនោះ” បានកំណ្ត់ថា ឈៅនងៃទី ០១ ន្ខ កញ្ញញ
ឆ្នំ ២០១៨ ច៊ុងចឈមលើយក្តូវក្បគេ់ដ្ី L និ ង ឈធវើនីតិវ ិធី ច៊ុោះបញ្ជី ជាងនូរនឹងឈដ្ើម
ឈចទបង់ក្បាក់ ២០០.០០០ (េីរន្សន) ដ្៊ុោលរអាឈមរ ិក។
គ.២. យាងណាមិញ ឈៅនងៃទី ២២ ន្ខ សីហា ឆ្នំ ២០១៨ ច៊ុងចឈមលើយបានយក
ក្បាក់ចំនួន
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៤០.០០០

(បួនម៊ុឺន)

ដ្៊ុោលរអាឈមរ ិកមកផ្ទោះរបស់ឈដ្ើមឈចទ

អងាឈហត៊ុចមបងនន ① ការទមទរឲ្យក្បគេ់វតថ៊ុននការេក់ទិញ និង ② សិទិទ
ធ មទរឲ្យឈធវើនិតិវ ិធីច៊ុោះបញ្ជីឈផ្ទរកមម

សិទិធទំង មូេឈដ្ឋយន្ផ្ែកឈេើកិចចសនាេក់ទិញរួមមាន ៖ មាក្ា ៥១៥ មាក្ា ៥១៦ មាក្ា ៥៣០ និង កថាខណ្ឌ
ទី ១ មាក្ា ៥៣១ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី។ ាមរយៈការបឈងាើតកិចចសនាេក់ទិញ នឹងោំឲ្យឈកើតមាននូវសិទិធទមទរ
① និង ② ដ្ូឈចនោះឈហើយជាដ្ំបូងចំបាច់ក្តូវឈធវើការអោះអាងអំេីការច៊ុោះកិចចសនា។
មាងវ ិញឈទៀត ចំឈ

ោះកិចចសនា ① ខាងឈេើឈនោះ កន៊ុងករណ្ីន្ដ្េ “ភាគីមាេងឈធវើអន៊ុបបទននូវកមមសិទិឈធ េើអចេនវតថ៊ុ ឬ

ករណ្ីយកិចចឈធវើេទធកមមនូវកមមសិទិឈធ េើអចេនវតថ៊ុ”

ក្បសិនឈបើមិនឈធវើជាេិខិតយថាភ្ូតឈទ

មានអាន៊ុភាេឈទ (មាក្ា ៣៣៦ កថាខណ្ឌទី ២ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី)។ ឈេើសេីឈនោះឈទៀតចំឈ

កិចចសនាឈនោះនឹងមិន

ោះ “េិខិតយថាភ្ូត”

ននកថាខណ្ឌទី២ មាក្ា ៣៣៦ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី មានន្ចងឈៅកន៊ុងចាប់សីេ
ត ីការអន៊ុវតតក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី មាក្ា ៩
កថាខណ្ឌទី ១។
9

បញ្ញ
ជ ក់ឲ្យបានចាស់អំេីមូេដ្ឋានគតិយ៊ុតត។
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ឈហើយបានអោះអាងន្តមានក់ឯងថា “នឹងរ ំោយ “កិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតី
ឈនោះ” ឈដ្ឋយសារន្តរកបានអនកទិញដ្ី L កន៊ុងតនមលខពស់ជាងឈនោះ” ជាអាទិ៍ រួច
ឈហើយឈទើបក្ត

ប់ ឈៅផ្ទោះវ ិញ។

ឃ. ព្បារ់ព្បោប់រី ត
ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កីនត នឈរឿងកតីឈនោះ គបបីជាបនទ៊ុករបស់ច៊ុងចឈមលើយ។ (មាក្ា ៦៤ កថាខណ្ឌទី ១
ននក្កមនី តិវ ិធី រដ្ាបបឈវណ្ី)។
ង. ភ្សតតាង
ុ
១.េិខិតយថាភ្ូតសតីេីការេក់ទិញ ច៊ុោះនងៃទី ០១ ន្ខ សីហា ឆ្នំ ២០១៨ (ភ្សតាង
X1)
៊ុ
ឈសចកតីដ្ូចមានកំណ្ត់ សូម ដោរព្បធាន សឈក្មចាមការឈសនើស៊ុំ ឈដ្ឋយកតីអន៊ុឈក្ាោះ។
សូម ដោរព្បធាន ទទួេនូវឈសចកតីឈារេដ្៏ ក្ជាេឈក្ៅអំ េីខំ៊ុ។
្

រាជធានីភ្ំនពេញ, ថ្ងៃទី ០១ ខែ កុ ម្ភៈ ឆ្នំ ២០១៩
អ្នរតំណាងដោយអាណ្តតិ

P
ឯកសារភាជប់
១-េិខិតក្បគេ់សិទិធតំណាងឈដ្ឋយអាណ្តតិ “ចាប់ឈដ្ើម”
២-ចាប់ងតចមលងននភ្សត៊ុាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចំនួន ០២ ចាប់”
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ឧបសម្ព័នធ
បញ្ា 10
ី
“ឈាេបំណ្ងនន
“មូេឈហត៊ុនន

កយស៊ុំច៊ុោះបញ្ជី”

ឈផ្ទរកមមសិទិធទំងមូេ

កយស៊ុំច៊ុោះបញ្ជី និង កាេបរ ិឈចេទ”

ការេក់ទិញច៊ុោះនងៃទី ១ ន្ខ សីហា ឆ្នំ ២០១៨

“ប៊ុគាេមានសិទិធច៊ុោះបញ្ជី”

ឈដ្ើមឈចទ ( X )
នងៃន្ខឆ្នំកំឈណ្ើត ៖ នងៃ......ន្ខ..........ឆ្នំ.........
ទីកន្នលងកំឈណ្ើត ៖ .......................................
ឈ្មោះរបស់ឪេ៊ុកមាតយ៖ ...................(ឪេ៊ុក)
.....................(មាតយ)

“ប៊ុគាេមានកាតេវកិចចច៊ុោះបញ្ជី”

ច៊ុងចឈមលើយ ( Y )
នងៃន្ខឆ្នំកំឈណ្ើត ៖ នងៃ......ន្ខ..........ឆ្នំ.........
ទីកន្នលងកំឈណ្ើត ៖ .......................................
ឈ្មោះរបស់ឳេ៊ុកមាតយ៖ ...................(ឳេ៊ុក)
.....................(មាតយ)

“អតតសញ្ញញណ្ននអចេនវតថ៊ុ”

ទីាំងដ្ី ៖ ផ្លូវឈេខ ១០២ ភ្ូមិ ៣ សង្កាត់
ឈក្ជាយចង្កវរ ខណ្ឌ ឈក្ជាយចង្កវរ រាជធានី
ភ្នំឈេញ
ឈេខកាេដ្ី ៖ ១៣០៦
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ឈដ្ើមបីទមទរនូវនីតិវ ិធីច៊ុោះបញ្ជីអំេីការឈផ្ទរកមមសិទិធ មានភាេចំបាច់ក្តូវសរឈសរអំេីចំណ្៊ុចន្ដ្េក្តូវបានកំណ្ត់ឈៅ

កន៊ុងក្បការ ២៦ និង ២៨ ននក្បកាសអនតរក្កសួងសតីេីនីតិវ ិធីននការច៊ុោះបញ្ជីអំេីសិទិក្ធ បតយកេទក់ទងនឹងក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី។
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