ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
សាលព្រម្1

តុលាការរដឋរបពេណី
រាំណុាំហរឿងហលែ ........

រនងនាម្ព្រជារាស្រសត
ខ្មែរ
ុ

ចុេះថ្ងៃទី ០១ ខែ កុេភៈ ឆ្នាំ ២០១៩

សាលាដំរូងរាជធានីភ្នំពរញ 2

សាលក្កេហលែ ........
ចុេះថ្ងៃទី ៣០ ខែ ហេសា ឆ្នាំ២០១៩

បានបញ្ចប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់ហៅ
ថ្ងៃទី ០១ ខែ ហេសា ឆ្នាំ ២០១៩ 3 4
ពៅព្រម្ជំនុំជព្ម្ះ
ហោក

J

ជាហៅក្កេថ្នសាោដាំបូងរាជធានីភ្ាំនហេញ
ព្រឡារញ្ជ ី

ហោកស្រី C

1

ជាក្កឡាបញ្ជីថ្នសាោដាំបូងរាជធានីភ្ាំនហេញ

ការរហក្េចហរចកតី គឺខចកហចញជា សាលក្កេ និង ដីការហក្េច (មាក្ា ១៧៩ ថ្នក្កេនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី) ដូហចនេះ

មានភាេចាំបាច់ហៅកនុងការបញ្ជ
ជ ក់ឲ្យបានចារ់ោរ់ថា អាំេីក្បហភ្ទថ្នការរហក្េចហរចកតីោក់ហៅក្តង់ចាំណុច
ចប់ហផតើេ។ ហោយសារខត សាលក្កេ និង ដីការហក្េចមានភាេែុរគ្ននចាំហ
ជាហគ្នលការណ៍បណឹត ងឧបាស្រ័យចាំហ

េះវ ិធីកុងការហធវ
ន
ើឧបាស្រ័យជាអាទិ៍ ។

េះសាលក្កេ គឺ បណឹត ងឧទធរណ៍ ហេើយ បណឹត ងឧបាស្រ័យចាំហ

េះដីកា

រហក្េច គឺ បណឹត ងជាំទារ់ (កថាែណឌទី ១ មាក្ា ២៥៩ ថ្នក្កេនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី)។
2
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សាលក្កេរដឋបបហវណីក្តូវខតររហររអាំេីចាំណុចខដលខចងហៅកនុងមាក្ា ១៨៩ ថ្នក្កេនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី។

ក្កេនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី មាក្ា ១៨៩ កថាែណឌទី ១ ចាំណុច ែ ។ សាលក្កេនឹងក្តូវកាំណត់ជាសាាេរនូវទាំនាក់ទាំនង

រិទិធ ឬ ទាំនាក់ទាំនងគតិយុតិនា
ត ហេលបញ្ចប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់ (ក្កេនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី មាក្ា ១៩៤
កថាែណឌទី ២) ហេតុហនេះ ចាំបាច់ក្តូវររហររឲ្យបានចារ់ោរ់អាំេី ហេលខដលបានបញ្ចប់ការទាញហេតុផល
ហោយផ្ទាល់មាត់។ សាលក្កេគឺជាការរហក្េចហរចកតីរបរ់តុោការខដលក្តូវបានហធវើហ

ើងហោយកាំណត់ជាេុននូវ

ទាំនាក់ទាំនងអងគហេតុគិតេកដល់ក្តឹេថ្ងៃបញ្ចប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់។
4

ការប្រកាសសាលប្រមប្រូវធ្វើធឡើងរនុងអំឡុងធេល ១ (មួយ) ខែ គិរចារ់េីថ្ងៃខែលបានរញ្ចរ់ការទាញធេរុផល

ធោយផ្ទាល់មារ់ (មាប្ា ១៨៧ ថ្នប្រមរែឋរបធវណី)។ ធេើយការប្រកាសសាលប្រមចាំបាច់ប្រូវធ្វើធឡើងធោយខផែរ
ធលើចារ់ធែើមថ្នមូលសាលប្រម (រថាែណឌទី ១ មាប្ា ១៨៨ ថ្នប្រមរែឋរបធវណី) ែូធចនេះធេើយ ចាំបាច់ប្រូវខររញ្ចរ់
នូវការារ់ខរងចារ់ធែើមថ្នមូលសាលប្រមឲ្យបាន គិរប្រឹមធេលប្រកាសសាលប្រម។

1

ពដើម្ពោទ
ហ្មេះ ៖ X
អារយោឋន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ រង្កាត់ទាំនប់ទឹក ែណឌចាំការេន រាជធានីភ្ាំហន េញ។
អ្នរតំណាងពោយអាណតតិ
ហោក/ហោកស្រី ៖ P
អារយោឋនការ ិយាល័យហេធាវ ី / ក្កុេហេធាវ ី / ក្កុេេុនហេធាវ ី ៖ ...............................
ការ ិយាល័យហេធាវ ី / ក្កុេហេធាវ ី / ក្កុេេុនហេធាវ ី ៖ ..................................................
ហលែទូររ័េា ៖ .............................................................................................
ចុងចពម្លើយ
ហ្មេះ ៖ Y
អារយោឋន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ រង្កាត់េហនារេយ ែណឌ៧េករា រាជធានីភ្ាំហន េញ។
អ្នរតំណាងពោយអាណតតិ
ហោក/ហោកស្រី ៖ B
អារយោឋនការ ិយាល័យហេធាវ ី / ក្កុេហេធាវ ី / ក្កុេេុនហេធាវ ី ៖ .....................
ការ ិយាល័យហេធាវ ី / ក្កុេហេធាវ ី / ក្កុេេុនហេធាវ ី ៖ ........................................
ហលែទូររ័េា ៖ .............................................................................................
អ្ងគពេតុ និងចំណុចេិវាទ
រ. មលឹម្សារននសាលព្រម្ខ្ដលពដើម្ពោទទាម្ទារឲ្យតុលាការពចញ

2

(១) បង្កគប់ឲ្យចុងចហេលើយក្បគល់អចលនវតាុខដលបានកត់ ក្ាកនុងបញ្ជីឧបរេព័ន5ធ ឲ្យ
ហៅហដើេហចទ។
(២) បង្កគប់ ឲ្យចុ ងចហេលើយហធវើនីតិវ ិធី ចុេះបញ្ជីអចលវតាុខដលបានកត់ ក្ាកនុងបញ្ជី
ឧបរេព័នឲ្
ធ យហៅហដើេហចទ។
(៣) ក្បាក់ក្បោប់កីជា
ត បនាុករបរ់ចុងចហេលើយ។
ម. ដំពណើរពរឿងរតី និង ចំណុចេិវាទ
ម.១. ការសពងេរអ្ំរីពរឿងរតី
ហៅកនុងហរឿងកតីហនេះ ហដើេហចទបានទាេទារនូវការក្បគល់អចលនវតាុខដលបាន
កត់ក្ាកនុងបញ្ជីឧបរេព័នធ (តហៅហៅថា “ដី L” ) និ ង ការហធវើនីតិវ ិធី ចុេះបញ្ជីហផារកេមរិទិ ធ
ទាាំងេូលហលើអចលនវតាុដខដលហោយខផែកហលើកិចរ
ច នាលក់ទិញចុ េះថ្ងៃទី ១ ខែ រីហា
ឆ្នាំ ២០១៨ េីចុងចហេលើយ។
ម.២. អ្ងគពេតុខ្ដលគ្មែនេិវាទ6
ែ.២.១. ហៅថ្ងៃទី ១ ខែ រីហា ឆ្នាំ ២០១៨ ហដើេហចទបានទិញ “ដី L” កនុងតថ្េល
២០០.០០០ (េីរខរន) ដុ ោលរអាហេរ ិកេី ចុងចហេលើយ (តហៅហៅថា “កិចចរនា
លក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” )។
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ឧបរេព័នធ ជាឯកសារេួយខដលបានបហងាើតហដើេបីោក់បញ្ូច លេ័ ត៌មានហនាេះ ហេើយជាខផនកខតេួ យថ្នឯកសារហដើេ។

ដូហចនេះហេើយចាំហ
ខតហធវើហ

េះអនុសារថ្នសាលក្កេ (កថាែណឌទី ២ មាក្ា ១៩០ ថ្នក្កេនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី) ក ក្បាកដជាក្តូវ

ើងហោយរួេបញ្ូច លទាាំងឧបរេព័នផ
ធ ងខដរ។ ឧបរេព័នធ គឺជាក្គ្នន់ខតររហររហដើេបីហធវើការររុបនូវែលឹេសារ

េួយខផនកោក់ ហៅកនុងទាំេ័រចុងហក្កាយខតបុហ្ណេះ ហោយខផែកហធវើការេិចរ្អាំេីភាេង្កយស្រួលថ្នការអានែលឹេសារ
ទាាំងស្រុងថ្នអតាបទ។ ក្បរិនហបើហៅកនុង លិែិតសាលក្កេ មានការដកស្រង់ែឹេ
ល សារហៅោក់ហៅកនុងឧបរេព័នធ
ហនាេះមានន័យថា

ហគក្គ្នន់ខតបានយកែលឹេសារេួយខផនកខដលមានភាេចាំបាច់ក្តូវររហររហៅកនុងលិែិតសាលក្កេ

េកររហររររុបោក់ហៅកនុងទាំេ័រចុងហក្កាយខតបុហ្ណេះ
ផងខដរ។

ហេើយែលឹេសារថ្នលិែិតសាលក្កេករួេបញ្ូច លទាាំងឧបរេព័នធ

រ ីឯ ឯកសារភាជប់ ជាឯកសារខដលហគបានយកេកភាជប់ជាេួយឯកសារហដើេ ហេើយឯកសារភាជប់ហនេះេិនខេនជា
ខផនកេួយថ្នឯកសារហដើេហ
6

ើយ។

មាក្ា ១២៣ កថាែណឌទី ២ ថ្នក្កេនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី។ ចាំណុចហនេះនឹងក្តូវររហររអាំេីអងគហេតុខដលភាគីបាន

សារភាេហៅចាំហ

េះេុែតុោការ និង អងគហេតុខដលតុោការយល់ហ

ជាក់ខរតង។

3

ើញថា អតាិភាេថ្នអងគហេតុហនាេះមានភាេ

ែ.២.២. “កិចចរនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ក្តូវបានហធវើហ

ើងជាលិែិតយថាភ្ូត7។

ែ.២.៣. ហដើេហចទបានក្េេហក្េៀងបង់ក្បាក់កក់ចាំនួន ២០.០០០ (េីរេុឺន) ដុោលរ
អាហេរ ិកចាំហ

េះការចុេះ

“កិចចរនាថ្នហរឿងកតីហនេះ”

ជាេួយចុងចហេលើយ

ហេើយបានក្បគល់ក្បាក់ហនេះឲ្យហៅចុងចហេលើយ។
ែ.២.៤. ហៅថ្ងៃទី ២២ ខែ រីហា ឆ្នាំ ២០១៨ ចុងចហេលើយបានហធវើរាំហណើផតល់ 8ក្បាក់
ជាក់ខរតងចាំនួន ៤០.០០០ (បួនេុឺន) ដុោលរអាហេរ ិកហៅផាេះរបរ់ហដើេ
ហចទ (ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ រង្កាត់ទាំនប់ទឹក ែណឌចាំការេនរាជ
ធានីភ្ាំនហេញ) ហេើយបានបង្កាញឆនាៈថា នឹងរ ាំោយ “កិចរ
ច នាថ្នហរឿងកតី
ហនេះ” 9។
សំអាងពេតុ
រ. ការេិនិចឆ័យអ្ំរីការទាម្ទារ
ខផែកាេអងគហេតុ ខដលគូ ភាគីគ្នមនវ ិវាទ តុ ោការទទួលសាគល់ថា “កិចរ
ច នាលក់
ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ក្តូវបានចុេះរវាងហដើេហចទ និង ចុងចហេលើយមានរុេលភាេ បុខនត
ចុងចហេលើយខដលជាភាគីអនកលក់បានរ ាំោយ “កិចចរនាលក់ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហោយ
ហធវើរាំហណើផតល់ក្បាក់ជាក់ខរតងចាំនួន ៤០.០០០ (បួនេុឺន) ដុោលរអាហេរ ិកខដលជាចាំនួន
ទឹកក្បាក់េីរដងថ្នចាំនួនក្បាក់កក់ខដលក្តូវបានក្បគល់ហៅហេលចុេះ

“កិ ចចរនាលក់

ទិញថ្នហរឿងកតីហនេះ” (ហយាងមាក្ា ៥១៨ ថ្នក្កេរដឋបបហវណី)។
ដូហចនេះហេើយ ការទាេទាររបរ់ហដើេហចទខដលទាេទារនូវការក្បគល់ “ដី L” និង
ការហធវើនីតិវ ិធីចុេះបញ្ជីហផារកេមរិទិទា
ធ ាំងេូល ហោយខផែកាេ “កិចចរនាលក់ទិញថ្នហរឿង
កតីហនេះ” គឺេុាំមានេូលហេតុ ហទ (កថាែណឌទី ១ មាក្ា ៤១៤ និង កថាែណឌទី ១ មាក្ា
៤១១ ថ្នក្កេរដឋបបហវណី )។
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ក្កេរដឋបបហវណី មាក្ា ៣៣៦ កថាែណឌទី ២។ អងគហេតុខដលមានភាេចាំបាច់ហដើេបីបញ្ជ
ជ ក់ឲ្យបានចារ់ោរ់

នូវ “កិចចរនាថ្នហរឿងកតីហនេះ” ខដលបានបហងាើតហ
Footnote ថ្ន

ើងហោយមានរុេលភាេ។ (ការេនយល់លេែិត រូេហយាងាេ

កយបណឹត ង។)

8

ការេនយល់លេែិតអាំេីេី
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កយថា “ការហធវើរាំហណើផតល់ជាក់ខរតង” រូេហយាងាេ Footnote ថ្នឯកសារចហេលើយ។

មាក្ា ៥១៨ មាក្ា ៤១៤ កថាែណឌទី ១ មាក្ា ៤០៩ កថាែណឌទី ១ ថ្នក្កេរដឋបបហវណី ។ (ការេនយល់លេែិត

រូេហយាងាេ Footnote ថ្នឯកសារចហេលើយ។)

4

ម. សតរ
ី ីរនទរននព្ារ់
ព្រោរ់រី ត
ុ
ហោយសារខតការទាេទារទាាំងអរ់របរ់ហដើេហចទេុាំមានេូលហេតុ ដូហចនេះ ក្បាក់
ក្បោប់កី ត គឺជាបនាុករបរ់ហដើ េហចទ (មាក្ា ៦៤ កថាែណឌទី ១ វាកយែណឌទី ១ ថ្នក្កេ
នីតិវ ិធី រដឋបបហវណី)។
ពសចរដីសពព្ម្ចរញ្ច រ់
១. ក្ចនហចលការទាេទារទាាំងអរ់របរ់ហដើេហចទ។
២. ក្បាក់ក្បោប់ កីជា
ត បនាុករបរ់ហដើេហចទ ។
សាលក្កេហនេះក្តូវបានក្បការហៅរវនការជាសាធារណៈហៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ ហេសា
ឆ្នាំ ២០១៩ ។ កនុងករណីខដលបតឹងឧទធរណ៍ ក្តូវខតហធវើហ

ើងហៅកនុងរយៈហេល ០១ (េួយ)

ខែ គិ តចប់េីថ្ងៃបានទទួលការបញ្ូជ នលិែិតសាលក្កេហនេះ។
ថ្ងៃអង្គារ ១១ រោច ខែរចត្រ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣
ោជធានីភ្ាំនរពញ, ថ្ងៃ ទី ៣០ ខែ រេសា ឆ្នាំ២០១៩
ពៅព្រម្
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ឧរសម្ព័នធ
រញ្ជ 10
ី
“ហគ្នលបាំ ណងថ្ន
“េូ លហេតុនថ្ន

កយរុាំចុេះបញ្ជី”

ហផារកេមរិទិ ទា
ធ ាំងេូ ល

កយរុាំចុេះបញ្ជី និង កាលបរ ិហចេទ”

ការលក់ ទិញចុ េះថ្ងៃទី ០១ ខែ រីហា ឆ្នាំ ២០១៨

“បុ គគលមានរិទិច
ធ ុ េះបញ្ជី”

ហដើេហចទ ( X )
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំហណើត ៖ ថ្ងៃ......ខែ..........ឆ្នាំ.........
ទី កខនលងកាំហណើត ៖ .......................................
ហ្មេះរបរ់ឪេុកមាតយ៖ ...................(ឳេុ ក)
.....................(មាតយ)

“បុ គគលមានកាតេវកិចច
ច ុ េះបញ្ជី”

ចុ ងចហេលើយ ( Y )
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំហណើត ៖ ថ្ងៃ......ខែ..........ឆ្នាំ.........
ទី កខនលងកាំហណើត ៖ .......................................
ហ្មេះរបរ់ឳេុកមាតយ៖ ...................(ឪេុ ក)
.....................(មាតយ)

“អតតរញ្ជាណថ្នអចលនវតាុ”

ទី ាាំងដី ៖ ផលូវហលែ ១០២ ភ្ូេិ ៣ រង្កាត់ ហក្ជាយ
ចង្កវរ ែណឌ ហក្ជាយចង្កវរ រាជធានី ភ្ាំហន េញ
ហលែកាលដី ៖ ១៣០៦

ហៅកនុងសាលក្កេ សាលដីកាខដលជាំនួរឲ្យការបង្កាញឆនាៈរបរ់បុគគលមានកាតេវកិចចចុេះបញ្ជី ចាំបាច់ក្តូវខត
មានការររហររទាាំងអរ់នូវចាំ ណុចខដលចាំបាច់ហៅហេលហធវើ កយរុាំចុេះបញ្ជ ី (ឧទាេរណ៍ ៖ ចាំហ េះ កយរុាំចុេះ
10

បញ្ជីអាំេីការហផារកេមរិទិធ គឺក្តូវររហររអាំេីចាំណុចខដលបានកាំណត់ហៅកនុងក្បការ ២៦ និង ក្បការ ២៨ ថ្នក្បការ

អនតរក្ករួងរតីេីនីតិវ ិធីថ្នការចុេះបញ្ជីអាំេីរិទិក្ធ បតយកសទាក់ទងនឹងក្កេរដឋបបហវណី)។ ហេើយក្តូវហធវើការបញ្ជ
ជ ក់ថា គ្នមន
ភាេែវេះចហនាលេះហ

ើយ។
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