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ចុងចដម្លើយ
ឈ្មោះ ៖ Y
អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០ សង្កាត្់មឈោរមយ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភុំនឈព្ញ។

1

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋាន មានបញ្ញត្ិឈត ៅកនងមាក្ា ៧៥ កថាខណ្ឌទី ២ ចុំណ្ច ក ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី បន្នត

ចុំឈ

ោះចុំណ្ចឈផ្េងឈទៀត្ ដ្ូចជា នងៃន្ខឆ្នុំកុំឈណ្ើត្ជាអាទិ៍ ជាចុំណ្ចន្ដ្េព្ុំមានបញ្ញត្ិក
ត នងចាប់ឈទ។ បន្នត ក៏មាន

ករណ្ីន្ដ្េព្ុំអាចកុំណ្ត្់អុំព្ីភាគី ាមរយៈឈ្មោះ និង អាសយដ្ឋានបានផ្ងន្ដ្រ ដ្ូឈចនោះ ក្ត្ូវសរឈសរចុំណ្ចទុំង
ឈោោះកនងកក្មិត្មួយន្ដ្េចុំបាច់ ឈដ្ើមបីអាចកុំណ្ត្់អុំព្ីភាគី។
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មាក្ា ២៤៩ និងមាក្ា ២៥០ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី។ ការដ្ឋក់ព្ីទីកន្នលងន្ដ្េក្ត្ូវបញ្ូជ ន មិនន្មនជាកាត្ព្វកិចច

ឈោោះឈទ។

ក្បសិនឈបើព្ុំមានការសរឈសរអុំព្ីទីកន្នលងន្ដ្េក្ត្ូវបញ្ូជ នឈទ

ការបញ្ូជ ននឹងក្ត្ូវឈធវើឈ ើងឈៅេុំឈៅឋាន
របស់ឈដ្ើមឈចទ ជាអាទិ៍។ ឈហត្ឈនោះ កនងករណ្ីន្ដ្េអនកត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណ្ត្តិរបស់ឈដ្ើមឈចទមានបុំណ្ងឈធវើការ
បញ្ូច នឈៅកាន់ទីកន្នលងណាឈផ្េងឈក្ៅព្ីេុំឈៅដ្ឋានរបស់ឈដ្ើមឈចទជាអាទិ៍
កន្នលងន្ដ្េក្ត្ូវបញ្ូច នឈៅកនងេិខិត្ កយបណ្ឹត ងជាអាទិ៍។

1

គឺមានភាព្ចុំបាច់កនងការសរឈសរអុំព្ីទី

សូម្ដោររជូន
ំ ូងដេតតរតនគិរ ី 3
ដោរព្បធានសាោ ប
រ. េលឹម្សារននសាលព្រម្ដ លដ ើម្ដោទទាម្ទារឲ្យតុោការដចញ

4

៖

(១) បង្កាប់ឲ្យចងចឈមលើយឈធវើនីត្ិវ ិធីចោះបញ្ជីអចេនវត្ថន្ដ្េបានកត្់ ក្ាកនងបញ្ជីឧបសមព័នធ
ឲ្យឈៅឈដ្ើមឈចទ។5
(២) ក្បាក់ ក្បដ្ឋប់ កីជា
ត បនទករបស់ចងចឈមលើយ។6

3

ឈដ្ើមឈចទក្ត្ូវន្ត្ដ្ឋក់

កយបណ្ឹត ងឈៅត្ោការន្ដ្េមានសមត្ថកិចច

សមត្ថកិចចសាោជក្មោះកតីក្ត្ូវកុំណ្ត្់ាមឈព្េដ្ឋក់

(មាក្ា

៧

ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី)។

កយបណ្ឹត ង (មាក្ា ១៧ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី)។

ឈៅកនងឈរឿងកតីឈនោះ េុំឈៅឋានរបស់ចងចឈមលើយ ឈៅរាជធានីភុំនឈព្ញ ដ្ូឈចនោះ សាោដ្ុំបូងរាជធានីភុំនឈព្ញមាន
សមត្ថកិចចជក្មោះកតី (ចុំណ្ច ក មាក្ា ៨ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី)។
មយងវ ិញឈទៀត្ ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈរឿងកតីឈនោះ គឺជាឈរឿងកតីន្ដ្េទមទរឲ្យឈធវើនីត្ិវ ិធីចោះបញ្ជីអុំព្ីការេបការចោះបញ្ជីអុំព្ី
ការឈផ្ទរកមមសិទិធ (បណ្ឹត ងទក់ទងនឹងការចោះបញ្ជ ី) ដ្ូឈចនោះ ត្ោការន្ដ្េមានសមត្ថកិចចឈៅឈេើ “ទីកន្នលងន្ដ្េក្ត្ូវចោះ
បញ្ជ ី” មានសមត្ថកិចចជក្មោះកតី (ចុំណ្ច ជ មាក្ា ៩ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី)។ “ទីកន្នលងន្ដ្េក្ត្ូវចោះបញ្ជ ី” គឺជា
“រដ្ាបាេសរ ិឈយាដ្ី រាជធានី ឈខត្តន្ដ្េអចេនវត្ថសថិត្ឈៅ (ក្បកាសអនតរក្កសួងសតីព្ីការចោះបញ្ជីអុំព្ីសិទិក្ធ បត្យកេ
ទក់ទងនឹងក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី)។ ឈៅកនងឈរឿងកតីឈនោះ ឈដ្ឋយសារន្ត្អចេនវត្ថសថិត្ឈៅឈខត្តរត្នគិរ ី ដ្ូ ឈចនោះឈហើយ រដ្ាបាេ
សរ ិឈយាដ្ីឈខត្តរត្នគិរ ី គឺជា “ទីកន្នលងន្ដ្េក្ត្ូវចោះបញ្ជ ី” ឈហើយសាោដ្ុំបូងឈខត្តរត្នគិរ ីន្ដ្េមានសមត្ថកិចចឈៅ
ទីឈោោះ ក៏មានសមត្ថកិចចជក្មោះកតីន្ដ្រ។
ឈដ្ើមឈចទ អាចដ្ឋក់

កយបណ្ឹត ងឈៅត្ោការណាមួយក៏បានដ្ូចជាសាោដ្ុំបូងរាជធានីភុំនឈព្ញ ឬ សាោដ្ុំបូង

ឈខត្តរត្នគិរ ី បន្នត ឈៅកនងឈរឿងកតីឈនោះ ឈដ្ឋយសារន្ត្ឈដ្ើមឈចទកុំព្ងរស់ឈៅឈខត្តរត្នគិរ ី

ឈហត្ឈនោះក៏បានដ្ឋក់

កយ

បណ្ឹត ងឈៅសាោដ្ុំបូងឈខត្តរត្នគិរ ី។
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ខលឹមសារននសាេក្កមន្ដ្េឈដ្ើមឈចទទមទរ គឺ ជាចុំណ្ចន្ដ្េចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរឈៅកនង

កយបណ្ឹត ង (មាក្ា

៧៥ កថាខណ្ឌទី ២ ចុំណ្ច ខ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី)។
5

អនកចោះបញ្ជ ី គឺជាមន្តនតីសរ ិឈយាដ្ី

(ក្បកាសអនតរក្កសួងសតីព្ីការចោះបញ្ជីអចេនវត្ថទក់ទងនឹងក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី

(ត្ឈៅឈៅឈព្េន្ដ្េឈៅឈដ្ឋយសឈងេបថា “ក្បកាសអនតរក្កសួង” ន្ដ្េសុំឈៅឈៅឈេើក្បកាសអនតរក្កសួងឈនោះ )
មាក្ា ៩០)

មិនន្មនជាចងចឈមលើយឈទ។

កថាខណ្ឌទី ១ ននក្បកាសអនតរក្កសួង) ឈ
កយសុំចោះបញ្ជីឈ

ចងចឈមលើយមានកាត្ព្វកិចចឈធវើនីត្ិវ ិធីដ្ឋក់

កយសុំចោះបញ្ជី (មាក្ា ១០

េគឺ ចងចឈមលើយមានកាត្ព្វកិចចមិនឈេើសព្ីការបង្កាញឆនទៈកនងការដ្ឋក់

ើយ។ ឈៅឈព្េន្ដ្េសាេក្កមបង្កាប់ឈៅចងចឈមលើយអុំព្ីការក្ត្ូវឈធវើការបង្កាញឆនទៈកនងការដ្ឋក់

កយសុំចោះបញ្ជី (ឈធវើនីត្ិវ ិធីដ្ឋក់

កយសុំចោះបញ្ជី) បាន ចូេជាសាថព្រ នឹងក្ត្ូវបានចត្់ទកថា ចងចឈមលើយបានឈធវើការ

បង្កាញឆនទៈឈៅឈព្េចូេជាសាថព្រឈោោះ (មាក្ា ៥២៩ កថាខណ្ឌទី ១ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី)។ ជាងឈនោះឈៅឈទៀត្
ឈដ្ើមឈចទន្ដ្េជាអនកមានសិទិធចោះបញ្ជីឈៅឈព្េន្ដ្េទទួេបានសាេក្កមសាថព្រន្ដ្េបង្កាប់អុំព្ីនីត្ិវ ិធីចោះបញ្ជីមក
ឈធវើជាេិខិត្អនវត្ត គឺ អាចដ្ឋក់

កយសុំចោះបញ្ជីន្ត្មានក់ឯងបាន (មាក្ា ១០ កថាខណ្ឌទី ២ ននក្កមនី ត្ិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី)។

មក្នីតសរ ិឈយាដ្ីនឹងមានកាត្ព្វកិចចចោះបញ្ជីឈៅឈព្េន្ដ្េចប់ឈផ្តើមមាន កយសុំ (ក្បកាសដ្ន្ដ្េ មាក្ា ៦ កថាខណ្ឌទី ២)។
វានឹងមិនអាចឈៅរួចឈ
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ើយន្ដ្េមន្តនតីសវ ិឈយាដ្ីមានកាត្ព្វកិចចចោះបញ្ជី ទុំងព្ុំមាន

ត្ោការក្ត្ូវសឈក្មចឈសចកតីអុំព្ីករណ្ីយកិចទ
ច ទួេបនទកក្បាក់ក្បដ្ឋប់កីត

កយសុំព្ីភាគី។

ឈទោះបីជាគ្មមន

កយសុំរបស់ភាគីក៏ឈដ្ឋយ

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

2

េ. អ្ងគដេតុោ ំបាច់ដ ើម្ប ីបញ្ជ
ា រ់នូវការទាម្ទារ
ម្ូលដេតុននការទាម្ទារ

និង

អ្ងគដេតុដ លជា

7

ខ.១. ការបឈងាើត្កិចស
ច នយេក់ទិញ 8
ខ.១.១. ឈៅនងៃទី ៣០ ន្ខវ ិចឆិកា ឆ្នុំ ២០១៨ ឈដ្ើមឈចទបានេក់ អចេនវត្ថន្ដ្េ
បានកត្់ ក្ាកនងបញ្ជីឧបសមព័នធ (ត្ឈៅឈៅថា “ដ្ី L” ) កនងត្នមល ១០០.០០០ (មួយ
ន្សន) ដ្ោលរអាឈមរ ិកឈៅឲ្យចងចឈមលើយ (ត្ឈៅឈៅថា “កិចចសនយេក់ទិញនន
ឈរឿងកតីឈនោះ”) ។ ( ភសតាង X1)
ខ.១.២. ឈដ្ើមឈចទ និង ចងឈមលើយបានឈធវើេិខិត្យថាភូត្ (េិខិត្េក់ផ្តតច់)
ចុំឈ

ោះ “កិចស
ច នយេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ។ ( ភសតាង X1)

ខ.១.៣. ចុំឈ

ោះ “កិចស
ច នយេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ឈដ្ើ មឈចទ និង ចងចឈមលើយ

បានក្ព្មឈក្ព្ៀងគ្មនដ្ូចខាងឈក្កាមអុំព្ីកាេបរ ិឈចឆទបង់ក្បាក់នងលេក់៖
ក. ចុំឈ

ោះក្បាក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំមឺន) ដ្ោលរអាឈមរ ិកនននងលេក់ នឹងបង់

ឈៅឈព្េន្ដ្េបានដ្ឋក់
ខ. ចុំឈ

កយសុំចោះបញ្ជីឈផ្ទរកមមសិទិធទុំងមូេ។

ោះក្បាក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំមឺន) ដ្ោលរអាឈមរ ិកន្ដ្េខវោះ នឹងក្ត្ូវ

បង់ ឈៅកនងអុំ

ងឈព្េ ១ន្ខ គិត្ចប់ព្ីឈព្េន្ដ្េបានដ្ឋក់

កយសុំចោះ

បញ្ជីឈផ្ទរកមមសិទិធទុំងមូេ។
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អងាឈហត្ចុំបាច់ ឈដ្ើមបីបញ្ជ
ជ ក់នូវការទមទរ គឺជាចុំណ្ចន្ដ្េចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរឈៅកនង

កយបណ្ឹត ង (ចុំណ្ច ខ

កថាខណ្ឌទី ២ មាក្ា ៧៥ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី)។
មយងឈទៀត្

ឈៅកនង

កយបណ្ឹត ង

ក្ត្ូវសរឈសរបញ្ជ
ជ ក់ឲ្យបានចាស់ោស់នូវអងាឈហត្ន្ដ្េជាមូេឈហត្ននការ

ទមទរ និង ាមចុំណ្ចន្ដ្េក្ត្ូវការបញ្ជ
ជ ក់ភសតាង គបបីសរឈសរបញ្ជ
ជ ក់នូវអងាឈហត្សុំខាន់ៗ កនងចុំឈណាម
អងាឈហត្ទុំងមូេន្ដ្េទក់ទងនឹងអងាឈហត្ន្ដ្េជាមូេឈហត្ននការទមទរ និង ភសតាង (កថាខណ្ឌទី ៣ មាក្ា
៧៥ ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដ្ាបបឈវណ្ី)។
8

កិចចសនយេក់ទិញ

អាចក្ត្ូវបានបឈងាើត្ឈ

ើងឈដ្ឋយមានការក្ព្មឈក្ព្ៀងគ្មនរវាងភាគីទុំងសងខាងន្ត្បឈណាណោះ

ឈេើកន្េងន្ត្កនងករណ្ីន្ដ្េមានបញ្ញត្ិព្
ត ិឈសសកនងចាប់ (មាក្ា ៥១៦ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី)។ ចុំឈ
ព្ិឈសសកនងចាប់” មានដ្ូចជា កថាខណ្ឌទី ២ មាក្ា ៣៣៦ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី។ ឈ

ោះ “បញ្ញត្ិត

េគឺ កនងករណ្ីកិចចសនយេក់

ទិញ គឺជាកិចចសនយន្ដ្េ “ភាគីមាេងមានករណ្ីយកិចចឈធវើអនបបទននូវកមមសិទិឈធ េើអចេនវត្ថ ឬ ករណ្ីយកិចចឈធវើ
េទធកមមនូវកមមសិទិឈធ េើអចេនវត្ថ”

កិចចសនយឈនោះ នឹងមានអានភាព្េោះក្ាន្ត្បានឈធវើេិខិត្យថាភូត្ (កថាខណ្ឌ

ទី ២ មាក្ា ៣៣៦ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី)។ ចុំឈ

ោះអត្ថន័យនន “េិខិត្យថាភូត្” កនងកថាខណ្ឌទី ២ មាក្ា ៣៣៦ នន

ក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី ក្ត្ូវបានកុំណ្ត្់ឈៅកនងកថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៩ ននចាប់សីព្
ត ីការអនវត្តក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី។
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ខ.២. ការរ ុំោយកិចស
ច នយេក់ទិញឈដ្ឋយមូេឈហត្ចងចឈមលើយមិនអនវត្ត
កាត្ព្វកិចច 9
ខ.២.១. ឈៅនងៃទី៣០ ន្ខវ ិចឆិកា ឆ្នុំ ២០១៨ ឈដ្ើមឈចទ និង ចងឈមលើយបានដ្ឋក់
កយសុំចោះបញ្ជីឈផ្ទរកមមសិទិធទុំងមូេឈៅរដ្ាបាេសរ ិឈយាដ្ីឈខត្តរត្នគិរ ីឈដ្ឋយ
ន្ផ្ែកាម “កិចស
ច នយេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ”។ (ភសតាង X2)
ខ.២.២. នងៃទី៣១ ន្ខធនូ ឆ្នុំ ២០១៨ បានកនលងផ្ត្។
ខ.២.៣. ឈៅនងៃទី១១ ន្ខមករា ឆ្នុំ២០១៩ ឈដ្ើមឈចទបានដ្ឋស់ឈត្ឿន10ឈៅចង
ចឈមលើយឲ្យបង់ក្បាក់នងលេក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំមឺន) ដ្ោលរអាឈមរ ិកន្ដ្េខវោះ
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ភាគីមាេងននកិចចនយអញ្ញមញ្ញអាចរ ុំោយកិចចសនយបានភាលមៗ កនងករណ្ីន្ដ្េភាគីមាេងឈទៀត្ “បុំ

នកិចចសនយ

ធៃន់ធៃរ” (មាក្ា ៤០៧ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី)។
ជាដ្ុំបូង កិចចសនយេក់ទិញ គឺជាកិចចសនយន្ដ្េភាគីមាេងឈៅថា អនកេក់មានករណ្ីកិចចក្ត្ូវឈផ្ទរកមមសិទិធ ឬ សិទិធ
ឈផ្េងឈទៀត្ឈេើក្ទព្យសមបត្តិឲ្យឈៅភាគីមាេងឈទៀត្ឈៅថា អនកទិញ ឈហើយអនកទិញមានករណ្ីយកិចចក្ត្ូវឈចញនងលជា
ក្បាក់ឲ្យអនកេក់ (មាក្ា ៥១៥ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី) ដ្ូឈចនោះឈហើយ កិចចសនយឈនោះ គឺជាកិចចសនយអញ្ញមញ្ញ។
បោទប់មកឈទៀត្ ចុំឈ

ោះខលឹមសារនន “ការបុំ

៤០៨ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី។

នកិចចសនយធៃន់ធៃរ” គឺក្ត្ូវបានកុំណ្ត្់ឈៅកនងកថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា

ភាគីមាេងននកិចចសនយន្ដ្េចង់រ ុំោយកិចចសនយអញ្ញមញ្ញ

ចុំបាច់ក្ត្ូវអោះអាងអុំព្ី

មូេឈហត្ន្ដ្េក្ត្ូវបានកុំណ្ត្់ឈៅកនងកថាខណ្ឌទី ១ ននមាក្ាដ្ន្ដ្េឈនោះ។
ឈហើយ ភាគីមាេងននកិចចសនយន្ដ្េមានសិទិធរ ុំោយកិចចសនយ អាចរ ុំោយកិចចសនយឈដ្ឋយការបង្កាញឆនទៈអុំព្ី
ការរ ុំោយឈៅភាគីមាេងឈទៀត្បាន។

ការបង្កាញឆនទៈរ ុំោយកិចស
ច នយអាចឈធវើឈ

ង
ើ ឈៅឈក្ៅត្ោការបាន

(កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៤០៩ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី) ឈដ្ើមបីអោះអាងអុំព្ីការរ ុំោយកិចស
ច នយ ព្ុំចុំបាច់ឈធវើការ
ដ្ឋក់

កយបណ្ឹត ងឈទ។

ការរ ុំោយកិចស
ច នយោុំឲ្យគូភាគីរច
ួ ផ្ត្ព្ីករណ្ីយកិចក
ច ងកិ
ន ចស
ច នយ

ឈេើកន្េងន្ត្ករណ្ីយកិចស
ច ងការខូចខាត្

(កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៤១១ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី)។ មយងវ ិញឈទៀត្ ភាគីន្ដ្េបានទទួេាវកាេិកននកិចស
ច នយន្ត្
មួយភាគ ឬ ទុំងអស់ ក្ត្ូវមានករណ្ីកិចស
ច ងាវកាេិកឈោោះឈៅភាគីមាេងឈទៀត្ ឈដ្ើមបីឲ្យភាគីឈោោះទទួេបដ្ិទន
ឈ

ើងវ ិញ ឈដ្ឋយសារការរ ុំោយ (កថាខណ្ឌទី ២ មាក្ា ៤១១ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី)។ កនងករណ្ីន្ដ្េឈដ្ើមឈចទព្ុំមាន

ាវកាេិកន្ដ្េចង់ទមទរឲ្យចងចឈមលើយន្ដ្េជាភាគីមាេងឈទៀត្សងមកវ ិញឈទឈោោះ

ក្គ្មន់ន្ត្បង្កាញឆនទៈអុំព្ីការ

រ ុំោយកិចស
ច នយឈៅកាន់ចងចឈមលើយឈៅឈក្ៅត្ោការ គឺជាការក្គ្មប់ក្គ្មន់ ឈហើយព្ុំចបា
ុំ ច់ដ្ឋក់

កយបណ្ឹត ងមកកាន់

ត្ោការឈទ។
10

ឈៅកនងឈរឿងកតីឈនោះ

ឈដ្ឋយឈហត្ថា

ឈដ្ើមឈចទកុំព្ងន្ត្អោះអាងអុំព្ី

“ការបុំ

នកិចចសនយធៃន់ធៃរ”

ន្ផ្ែកាម

ចុំណ្ច ក កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៤០៨ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី ដ្ូឈចនោះឈហើយ ចុំបាច់ក្ត្ូវន្ត្អោះអាងអុំព្ី ① កាេបរ ិឈចឆទ
បង់ក្បាក់នងលេក់ (នងៃទី ៣១ ន្ខ វ ិចឆិកា ឆ្នុំ ២០១៨) បានកនលងផ្ត្ (“ខ.២.១.” និង “ខ.២.២.”) និង ② ការបាន
ដ្ឋស់ឈត្ឿនឈដ្ឋយកុំណ្ត្់អុំ

ងឈព្េសមរមយ (“ខ.២.៣.”)។

4

ឈៅកនងអុំ

ងឈព្េ២សបាតហ៍ ជាមួយគ្មនឈនោះ ក៏បានឈធវើការបង្កាញឆនទៈ 11 អុំព្ី

ការរ ុំោយ “កិចចសនយននឈរឿងកតីឈនោះ” ឈៅឈព្េន្ដ្េមិនបានបង់ក្បាក់នងលេក់
ឈៅកនងអុំ

ងឈព្េ ២សបាតហ៍។ (ភសតាង X3)

ខ.២.៤. ចងចឈមលើយមិនបានបង់ក្បាក់នងលេក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំមឺន) ដ្ោលរ
អាឈមរ ិកន្ដ្េខវោះឈទ គិត្មកដ្េ់នងៃទី ២៥ ន្ខ មករា ឆ្នុំ ២០១៩ ។ 12
ខ.២.៥. ឈៅនងៃទី ៣១ ន្ខធនូ ឆ្នុំ ២០១៨ បានផ្តេ់នូវការក្បគេ់ “ដ្ីL” ឈៅចង
ចឈមលើយ ន្ផ្ែកាម “កិចស
ច នយននឈរឿងកតីឈនោះ” ។13 (ភសតាង X4)
ដ្ូឈចនោះ

ឈដ្ើមឈចទទមទរឲ្យចងចឈមលើយឈធវើនីត្ិវ ិធីចោះបញ្ជអ
ី ុំព្ីការេបការចោះបញ្ជីអុំព្ី

ការឈផ្ទរកមមសទ
ិ ិឈធ េើ “ដ្ី L” ឈដ្ឋយន្ផ្ែកឈេើកការរ ុំោយ “កិចស
ច នយេក់ទិញននឈរឿងកតី
ឈនោះ”។ 14
គ. ព្បារ់ព្បោប់រី ត
ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កីនត នឈរឿងកតីឈនោះ គបបីជាបនទករបស់ចងចឈមលើយ (កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា
៦៤ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដ្ាបបឈវណ្ី)។

11

ការបង្កាញឆនទៈអុំព្ីការរ ុំោយកិចចសនយ អាចដ្ឋក់េកេខណ្ឌបងែង់បាន (កថាខណ្ឌទី ៣ មាក្ា ៤០៩ និង វាកយ

ខណ្ឌទី ២ កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៣២៥ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី)។ ឈៅកនងឈរឿងកតីឈនោះ ឈៅឈព្េន្ដ្េបង្កាញឆនទៈរ ុំោយ
“កិចចសនយេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ”
ដ្ឋស់ឈត្ឿន (អុំ
12

ឈដ្ើមឈចទបានដ្ឋក់េកេខណ្ឌបងែង់ថា

“ឈបើមិនបង់ក្បាក់ឈៅកនងអុំ

ងឈព្េ

ងឈព្េ ២សបាតហ៍) ។

ឈដ្ើមឈចទអោះអាងអុំព្ីេកេខណ្ឌបងែង់ ( េកេខណ្ឌន្ដ្េឈេើកឈ

ើងថា “មិនបង់ ក្បាក់ឈៅកនងអុំ

ងឈព្េដ្ឋស់ឈត្ឿន”)

ន្ដ្េបានដ្ឋក់ ឈៅឈព្េបង្កាញឆនទៈអុំព្ីការរ ុំោយកិចចសនយ គឺក្ត្ូវបានបុំឈព្ញ (កថាខណ្ឌទី ៣ មាក្ា ៣២៥ ននក្កម
រដ្ាបបឈវណ្ី)។
13

អនកទិញអាចមិនក្ព្មបង់ក្បាក់ នងលទិញបាន

រហូត្ដ្េ់ឈព្េន្ដ្េអនកេក់បានផ្តេ់នូវការសងចុំ ឈ

ោះកាត្ព្វកិចច

របស់ខួន
ល (កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៥៥៨ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី)។ ដ្ូឈចនោះឈហើយ ឈទោះបីជាអនកទិញមិនបានអនវត្តកាត្ព្វកិចច
បង់នងលទិញក៏ឈដ្ឋយ ដ្រាបណាឈៅកនងអុំ
អាចនិយាយថា “ បុំ
ឈៅកនងឈរឿងកតីឈនោះ

ងឈព្េន្ដ្េក្ត្ូវទទួ េនូវការផ្តេ់ការសងកាត្ព្វកិចចរបស់អនកេក់ គឺមិន

នកិចចសនយធៃន់ធៃរ”បានឈទ។
ឈដ្ើមឈចទន្ដ្េជាអនកេក់

ឈក្ៅព្ីមានករណ្ីយកិចចឈធវើការចោះបញ្ជីឈផ្ទរកមមសិទិធ

ឈៅមាន

ករណ្ីយកិចចក្បគេ់ដ្ី L (មាក្ា ៥៣០ ននក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី) ដ្ូ ឈចនោះ ឈបើសិនជាមិនអោះអាងអុំព្ីការបានឈធវើនីត្ិវ ិធីឈផ្ទរ
កមមសិទិធ (“ខ.២.១.”) ឈហើយបន្នថមនូវការអោះអាងអុំព្ីការបានផ្តេ់នូវការក្បគេ់ដ្ី L (“ខ.២.៥.”) ឈទឈោោះ មិនអាច
និយាយបានថា ការមិនអនវត្តករណ្ីយកិចចបង់នងលទិញរបស់ចងចឈមលើយ គឺជា “ការបុំ
14

បញ្ជ
ជ ក់ឲ្យបានចាស់អុំព្ីសារធាត្គត្ិយត្តននសិទិធទមទរ។

5

នកិចចសនយធៃន់ធៃរ” បានឈទ។

ង. ភសតតាង
ុ
១. េិខិត្េក់ផ្តតច់ ចោះនងៃទី ៣០ ន្ខ វ ិចឆិកា ឆ្នុំ ២០១៨ (ភសតាង X1)
២. ចាប់ចមលងនន

កយសុំចោះបញ្ជីអុំព្ីការឈផ្ទរកមមសិទិធ (ភសតាង X2)

៣. រូបងត្ (សារឈៅកនងTelegram ន្ដ្េក្ត្ូវបានឈផ្ញើឈៅមករវាងឈដ្ើមឈចទ និង
ចងចឈមលើយឈៅនងៃទី១១ ន្ខមករា ឆ្នុំ២០១៩) (ភសតាង X3)
៤. រូបងត្ (សារឈៅកនងTelegram ន្ដ្េក្ត្ូវបានឈផ្ញើឈៅមករវាងឈដ្ើមឈចទ និង
ចងចឈមលើយឈៅនងៃទី៣១ ន្ខធនូ ឆ្នុំ២០១៨) (ភសតាង X4)
ឈសចកតីដ្ូចមានកុំណ្ត្់ សូម ដោរព្បធាន សឈក្មចាមការឈសនើសុំ ឈដ្ឋយកតីអនឈក្គ្មោះ។
សូម ដោរព្បធាន ទទួេនូវឈសចកតីឈគ្មរព្ដ្៏ ក្ជាេឈក្ៅអុំ ព្ីខុំ ។
ញ

ខេត្តរត្នគិរ ី, ថ្ងៃទី ០១ ខេ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩
អ្នរតំណាងដោយអាណ្តតិ

P

ឯកសារភាជប់
១-េិខិត្ក្បគេ់សិទិធត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណ្ត្តិ “ចាប់ឈដ្ើម”
២-ចាប់ងត្ចមលងននភសតាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចុំនួន ០២ ចាប់ ”
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ឧបសម្ព័នធ
បញ្ា 15
ី
“ឈគ្មេបុំណ្ងនន
“មូេឈហត្នន

កយសុំចោះបញ្ជី”

ការេបការចោះបញ្ជីអុំព្ីការឈផ្ទរកមមសិទិធ

កយសុំចោះបញ្ជី និង កាេបរ ិឈចឆទ”

ការរ ុំោយកិចស
ច នយចោះនងៃទី ២៥ ន្ខមករា ឆ្នុំ
២០១៩

“បគាេមានសិទិធចោះបញ្ជី”

ឈដ្ើមឈចទ ( X )
នងៃន្ខឆ្នុំកុំឈណ្ើត្ ៖ នងៃ......ន្ខ..........ឆ្នុំ.........
ទីកន្នលងកុំឈណ្ើត្ ៖ .......................................
ឈ្មោះរបស់ឪព្កមាតយ៖ ...................(ឪព្ក)
.....................(មាតយ)

“បគាេមានកាត្ព្វកិចចចោះបញ្ជី”

ចងចឈមលើយ ( Y )
នងៃន្ខឆ្នុំកុំឈណ្ើត្ ៖ នងៃ......ន្ខ..........ឆ្នុំ.........
ទីកន្នលងកុំឈណ្ើត្ ៖ .......................................
ឈ្មោះរបស់ឳព្កមាតយ៖ ...................(ឳព្ក)
.....................(មាតយ)

“អត្តសញ្ជញណ្ននអចេនវត្ថ”

ទីាុំងដ្ី ៖ ផ្លូវឈេខ....... ភូមិ....... ឃុំ........
ស្សុក....... ឈខត្ត រត្នគិរ ី
ឈេខកាេដ្ី ៖ .........

15

ឈដ្ើមបីទមទរនូវនីត្ិវ ិធីចោះបញ្ជីអុំព្ីការេបការចោះបញ្ជីអុំព្ីការឈផ្ទរកមមសិទិធ មានភាព្ចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរអុំព្ីចុំណ្ច

ន្ដ្េក្ត្ូវបានកុំណ្ត្់ឈៅកនងក្បការ ២៦ និង ក្បការ ៣១ ននក្បកាសអនតរក្កសួងសតីព្ីនីត្ិវ ិធីននការចោះបញ្ជីអុំព្ីសិទិធ
ក្បត្យកេទក់ទងនឹងក្កមរដ្ាបបឈវណ្ី។
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