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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 
ដីកាសម្ព្ម្ចរបឹអូសជាបម្ណាត ះអាសន្ន1 

 
      

 
យ ើង  J ជាយៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធាៃីភ្នំយេញ 

− បាៃយ ើញ ចំណុច រ មាក្ា ៥៣១, មាក្ា ៥៤២, រថាខណឌ ទី ១ 
មាក្ា ៥៤៥, រថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤៧ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី។2 

− បាៃយ ើញពារយសំុឱ្យយចញដីកាសយក្មចរបឹអូសជាបយ ត្ ោះអាសៃន
ចំយពាោះអចលៃវតថុ ចុោះនងៃទី៣០ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០២០។  
 

 
 

 
1 ការសយក្មចយសចរតី មាៃ សាលក្រម ៃិង ដីកាសយក្មច (មាក្ា ១៧៩ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី) ដូយចនោះ 
គឺមាៃភាេចំបាច់ខដលក្តូវសយសរក្បយភ្ទនៃការសយក្មចយសចរតីយៅរនុងរាលយដើមនៃឯរសារ។ េីយក្ពាោះ
ថា វធីិនៃឧបាស្ស័ ជាអាទិ៍ មាៃភាេខុសគ្នន រវាង សាលក្រម ៃិងដីកាសយក្មច។ បណតឹ ងឧបាស្ស័ 
ចំយពាោះសាលក្រមរបស់សាលាដំបូង ជាយគ្នលការណ៍ គឺក្តូវយធវើយ ើងជាបណតឹ ងឧទធរណ៍ ចំខណរឯ          
បណតឹ ងឧបាស្ស័ ចំយពាោះដីកាសយក្មច គឺក្តូវយ ើងជាបណតឹ ងជំទាស់ (រថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ២៥៩ នៃ
ក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី)។ 
 មយ៉ាងយទៀត យៅរនុងដីកាសយក្មចររាការពារ មាៃដីកាសយក្មចរបឹអូសជាបយ ត្ ោះអាសៃន ៃិង
ដីកាសយក្មចចត់ខចងជាបយ ត្ ោះអាសៃន ដូយចនោះ គឺមាៃការចំបាច់រំណត់ឱ្យបាៃចាស់លាស់ថាជាដីកា
សយក្មច្មួ ។ 
2 យៅយេលខដលយោងក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី គួរខតសរយសរឱ្យបាៃលមអិតក្តឹមខតយលខមាក្ាខដលក្តូវអៃុវតត។ 

សំណំុយរឿងររាការពារយលខ៖ 00 

ចុោះនងៃទី៣០ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០២០ 

ដីកាសយក្មចយលខ៖00  

ចុោះនងៃទី៤ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០២០ 
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ម្ចា សប់ំណុល  
យ ម្ ោះ ៖ X 
អាស ដ្ឋឋ ៃ ៖ ផ្ទោះយលខ ០០ ផ្លូវយលខ ០០ ភូ្មិ......  ំុ.......ស្សុរ......... យខតតបាត់ដំបង។ 
 
អនរតំណាងម្ោយអាណតតិ  
យ ម្ ោះ៖យលារ/យលារស្សី ៖  P  
អាស ដ្ឋឋ ៃការោិល័  ៖ ................................... 
យ ម្ ោះការោិល័ យមធាវ/ីក្រមុយមធាវ/ីក្រមុហ ុៃយមធាវ ី៖ ...........................................
យលខទូរស័េទ ៖ ................................................... 

 
រនូ្បំណុល  
យ ម្ ោះ ៖ Y  
អាស ដ្ឋឋ ៃ ៖ ផ្ទោះយលខ ០០ ផ្លូវយលខ ០០ ភូ្មិ......  ំុ.......ស្សុរ......... យខតតបាត់ដំបង។ 
 

ខ្លឹម្សារនន្ដីកាសម្ព្ម្ចររាការពារដដលអនរោរ់ពារយសុទំាម្ទារ3 
របឹអូសជាបយ ត្ ោះអាសៃនចំយពាោះអចលៃវតថុ ខដលមាៃសរយសរយៅរនុងបញ្ជ ី

ឧបសមព័ៃធអំេីវតថុខដលជារមមសិទធិរបស់រូៃបំណុល។ 
 

សអំាងម្េតុ4 

 
3 មាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២១៦, ចំណុច    រថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ១៨៩ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី។ 
4មាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២១៦, ចំណុច ង មាក្ា ១៨៩ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី។ ក្បសិៃយបើយមើលេីយគ្នល
គំៃិតនៃលរខណៈបន្ទទ ៃ់បងខំ (លរខណៈឆ្ប់រហ័ស) នៃការររាការពារខផ្នររដឋបបយវណី ដីកាសយក្មចររា
ការពារ ក្តូវយធវើឱ្យបាៃឆ្ប់រហ័ស យហើ ជាេិយសសយៅរនុងដីកាសយក្មចរបឹអូសជាបយ ត្ ោះអាសៃន ជា
ធមមា ក្បសិៃយបើមិៃយបើរការទាញយហតុផ្លយដ្ឋ ផ្ទទ ល់មាត់ ៃិងសួររូៃបំណុលយទ នំ្ទឱ្យការសរយសរ
យៅរនុងសំអាងយហតុ ក្គ្នៃ់ខតសរយសរឱ្យមាៃលរខណៈជារួម ៃិងខលីៗ គឺក្គប់ក្គ្នៃ់។ យលើសេីយៃោះ  យៅរនុង
សមាអ ងយហតុយក្កា េី បាៃរំណត់អំេីក្បយភ្ទ ខលឹមសារ ៃិងចំៃួៃទឹរក្បារ់នៃសិទធិយលើបំណុលខដល
មាា ស់បំណុលមាៃ ក្តូវសរយសរៃូវខលឹមសារថា របឹអូសជាបយ ត្ ោះចំយពាោះក្ទេយសមបតតិរបស់រូៃបំណុល 
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យោងាមសំណំុយរឿងនៃយរឿងរតីយៃោះ ទទួលសាា ល់ថាមាា ស់បំណុលមាៃសិទធិយលើ
បំណុលដូចមាៃសរយសរយៅរនុងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីសិទធិយលើបំណុលខដលទាមទារ 
ចំយពាោះរូៃបំណុល ៃិងទទួលសាា ល់ផ្ងខដរៃូវភាេចំបាច់នៃដីកាសយក្មចរបឹអូសជា  
បយ ត្ ោះអាសៃន ។ 

ដូយចនោះ តុលាការ ទទួលសាា ល់ថា ពារយសំុរបស់មាា ស់បំណុលគឺសមរមយ យហើ ឱ្យ
មាា ស់បំណុលដ្ឋរ់ក្បាតិយភាគចំៃួៃ ១២.០០០.០០០ (ដប់ពីរលាន) យរៀល យដើមបីររា
ការពារៃូវការអៃុវតតសិទធិយលើបំណុលដូចមាៃសរយសរយៅរនុងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីសិទធិយលើ
បំណុលខដលទាមទាររបស់មាា ស់បំណុលចំយពាោះរូៃបំណុល ដូចរនុងការសយក្មចយសចរតី
ខាងយក្កាម។ 

 
 

ម្សចរតីសម្ព្ម្ចបញ្ាប់5 
១. របឹអូសជាបយ ត្ ោះអាសៃនចំយពាោះអចលៃវតថុ ខដលមាៃសរយសរយៅរនុងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធ

អំេីវតថុខដលជារមមសិទធិរបស់រូៃបំណុល។ 

២. រូៃបំណុល ក្តូវយផ្ញើចំៃួៃក្បារ់ ចំៃួៃ ៤២.៣២៨.០០០ (សែែិបពីរលានបីសែន េីរ
មឺុៃក្បំាបីពាៃ់) យរៀល6 យដើមបីទទួលបាៃៃូវការលុបយចលការអៃុវតតដីកាសយក្មចយៃោះ។ 

៣. ក្បារ់ក្បដ្ឋប់រតីជាបៃទុររបស់រូៃបំណុល។ 
 

យដើមបីររាការពារការអៃុវតតយៃោះ។ យៅរនុងឯរសារទក្មង់គំរយូៃោះ មាៃភាជ ប់បញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីសិទធិយលើ
បំណុលខដលទាមទារយៅរនុងលិខិតដីកាសក្មច យហើ ាមរ ៈការយោងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធយៃោះ មាៃការ
រំណត់ជារ់លារ់សិទធិយលើបំណុលខដលមាា ស់បំណុលមាៃ។ 
5 មាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២១៦, ចំណុច ច រថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ១៨៩ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី។  

ដីកាសយក្មចរបឹអូសជាបយ ត្ ោះអាសៃន ជាយគ្នលការណ៍ ក្តូវយចញដីកាសយក្មច យដ្ឋ រំណត់
ជារ់លារ់ៃូវរមមវតថុ (មាក្ា ៥៤៦ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី)។ យៅរនុងឯរសារទក្មង់គំរយូៃោះ មាៃភាជ ប់បញ្ជ ី
ឧបសមព័ៃធអំេីវតថុយៅរនុងលិខិតដីកាសយក្មច យហើ ាមរ ៈការយោងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធយៃោះ មាៃការរំណត់
ជារ់លារ់ៃូវអចលៃវតថុខដលជារមមវតថុ។ 

ោ៉ាង្មិញ យទាោះបីមាៃ ឬ មិៃមាៃពារយសំុេីភាគី រ៏ក្តូវរំណត់ក្បារ់រយំដ្ឋោះេីការរបឹអូសជា    
បយ ត្ ោះអាសៃន (រថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤៧ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី) ៃិងររណី រិចាទទួលបៃទុរក្បារ់
ក្បដ្ឋប់រតី (មាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២១៦, រថាខណឌ ទី ៣ មាក្ា ១៨២ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី)។  
6  យៃោះគឺជាចំៃួៃទឹរក្បារ់សមរមយនៃសិទធិយលើបំណុលខដលមាៃសរយសរយៅរនុងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីសិទធិ 
យលើបំណុលខដលទាមទារ ។ 
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  ដីកាសយក្មចយៃោះអាចអៃុវតតបាៃភាល ម។ 
  ចំយពាោះដីកាសយក្មចយៃោះ អាចដ្ឋរ់ពារយសំុតវា៉ាយោងាមមាក្ា ៥៥០ នៃក្រម
ៃីតិវធីិរដឋបបយវណីបាៃ។ 

 

នងៃសុក្រ ៤យរាជ ខខមិគសិរ ឆ្ន ំជូត យទាស័រ េស ២៥៦៤ 
 

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២០ 
ម្ៅព្រម្                 
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ឧបសម្ព័ន្ធ 

បញ្ជឧីបសម្ព័ន្ធអំរីសទិ្ធិម្លើបំណុលដដលទាម្ទារ7 
 ចំៃួៃទឹរក្បារ់៖ ៤២.៣២៨.០០០ (សែែិបពីរលានបីសែនពីរម ៉ឺនប្រាំបីពាន់) យរៀល 

ខផ្អរាមរិចាសៃយខាីបរយិភាគក្បារ់ខដលបយងកើតយ ើងរវាងមាា ស់បំណុល ៃិងរូៃ

បំណុលយៅនងៃទី១ ខខតុលា ឆ្ន ំ២០១៩ យដ្ឋ រំណត់នងៃទី៣០ រញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២០ ជា

យេលរំណត់សង មាៃចំៃួៃសរបុនៃសិទធិទាមទារទឹរក្បារ់ដូចខាងយក្កាម៖ 

 

១. ក្បារ់យដើម ចំៃួៃ ៤០.០០០.០០០ (ខសសិបលាៃ) យរៀល 

 

២. ការក្បារ់ ចំៃួៃ ២.០០០.០០០ (េីរលាៃ) យរៀល 

 ការក្បារ់ ចំៃួៃ ៥ ភាគរ  (ក្បំាភាគរ ) រនុងមួ ឆ្ន ំ នៃក្បារ់យដើម ចំៃួៃ 

៤០.០០០.០០០ (ខសសិបលាៃ) យរៀល គិតចប់េីនងៃទី១ ខខតុលា ឆ្ន ំ២០១៩ រហូត

ដល់នងៃទី៣០ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២០ 

 

៣. ក្បារ់សំណងនៃការខូចខាតយដ្ឋ សារការ ឺតោ៉ា វ ចំៃួៃ ៣២៨.០០០ (បីខសៃ

េីរមឺុៃក្បំាបីពាៃ់) យរៀល 

 
7 សិទធិខដលៃឹងក្តូវបាៃររាការពារ (សិទធិយលើបំណុលខដលទាមទារ) ក្តូវរំណត់ជារ់លារ់ដូចជា ខលឹមសារ 
ៃិង ចំៃួៃទឹរក្បារ់  ជាអាទិ៍  រនុងរក្មិតខដលអាចខបងខចរយចញេីសិទធិ យលើបំណុលយផ្េងយទៀត។  
ក្បសិៃយបើជារិចាសៃយខាីបរយិភាគក្បារ់ ក្តូវរំណត់ជារលារ់យដ្ឋ សរយសរដូចជា ភាគី កាលបរយិចឆទ នៃ
រិចាសៃយ ៃិងយេលរំណត់សង ជាអាទិ៍។ មយ៉ាងយទៀត បខៃថមេីក្បារ់យដើម រនុងររណីសិទធិខដលៃឹងក្តូវ
បាៃររាការពារ គឺជាការក្បារ់ ៃិង ក្បារ់សំណងខូចខាត គឺមាៃភាេចំបាច់ក្តូវរំណត់ឱ្យបាៃចាស់
អំេីចំៃួៃទឹរក្បារ់ៃីមួ ៗ ក្េមទំាងចំៃួៃទឹរក្បារ់យដើមខដលជារមមវតថុ អក្ាការក្បារ់ ៃិង អំ ុងយេល 
ជាអាទិ៍ េីយក្ពាោះទំាងអស់យៃោះ គឺជាសិទធិដ្ឋច់យដ្ឋ ខ រយផ្េងៗេីគ្នន ។ 
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 ក្បារ់សំណងនៃការខូចខាតយដ្ឋ សារការ ឺតោ៉ា វ ចំៃួៃ ៥ ភាគរ  (ក្បំា

ភាគរ ) រនុងមួ ឆ្ន ំ នៃក្បារ់យដើម ចំៃួៃ ៤០.០០០.០០០ (ខសសិបលាៃ) យរៀល គិត

ចប់េីនងៃទី១ ខខតុលា ឆ្ន ំ២០២០ រហូតដល់ នងៃទី៣០ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០២០ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ 
បញ្ជឧីបសម្ព័ន្ធអំរីវតថុ 

“ទីាំងដី” ផ្លូវយលខ ០០ ភូ្មិ...... សង្កក ត់.......ខណឌ .........រាជធាៃីភ្នំយេញ 

“យលខ ូត៍” ០០ 

 


