ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

សំណុំយរឿងររាការពារយលខ៖ 00

ដីកាសម្ព្ម្ចរ ឹបអូសជាបម្ណា
ត ះអាសន្ន1

ចុោះនងៃទី៣០ ខខវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០២០
ដីកាសយក្មចយលខ៖00
ចុោះនងៃទី៤ ខខធនូ ឆ្នំ២០២០

យ
−

ើង

បាៃយ

J

ជាយៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធាៃីភ្ំនយេញ

ើញ ចំណុច រ មាក្ា ៥៣១, មាក្ា ៥៤២, រថាខណឌទី ១

ិ ីរដឋបបយវណី។2
មាក្ា ៥៤៥, រថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤៧ នៃក្រមៃីតិវធ
−

បាៃយ

ើញពារយសុំឱ្យយចញដីកាសយក្មចរប
ឹ អូសជាបយ្
ត ោះអាសៃន

ិ ិកា
ចំយពាោះអចលៃវតថុ ចុោះនងៃទី៣០ ខខវច
ឆ ឆ្នំ២០២០។

1

ការសយក្មចយសចរតី មាៃ សាលក្រម ៃិង ដីកាសយក្មច (មាក្ា ១៧៩ នៃក្រមៃីតិវ ិធីរដឋបបយវណី) ដូយចនោះ

គឺមាៃភាេចំបាច់ ខដលក្តូវសយសរក្បយភ្ទនៃការសយក្មចយសចរតីយៅរនុងរាលយដើ មនៃឯរសារ។

ជាអាទិ៍ មាៃភាេខុ សគ្ននរវាង សាលក្រម ៃិងដី កាសយក្មច។ បណឹត ងឧបាស្ស័

ថា វ ិធី នៃឧបាស្ស័

ចំយពាោះសាលក្រមរបស់សាលាដំបូង
បណឹត ងឧបាស្ស័

េី យក្ពាោះ

ជាយគ្នលការណ៍

ចំយពាោះដីកាសយក្មច គឺ ក្តូវយ

គឺក្តូវយធវើយ

ើងជាបណឹត ងឧទធរណ៍

ចំខណរឯ

ើងជាបណឹត ងជំទាស់ (រថាខណឌទី ១ មាក្ា ២៥៩ នៃ

ក្រមៃីតិវ ិធី រដឋបបយវណី)។
មយ៉ា ងយទៀត យៅរនុងដី កាសយក្មចររាការពារ មាៃដី កាសយក្មចរ ឹបអូ សជាបយ្
ត ោះអាសៃន ៃិង
ដីកាសយក្មចចត់ ខចងជាបយ្
ត ោះអាសៃន ដូ យចនោះ គឺមាៃការចំបាច់រំណត់ឱ្យបាៃចាស់លាស់ថាជាដី កា
សយក្មច្មួ
2

។

ិ ីរដឋបបយវណី គួ រខតសរយសរឱ្យបាៃលមអិតក្តឹមខតយលខមាក្ាខដលក្តូវអៃុវតត។
យៅយេលខដលយោងក្រមៃីតិវធ

1

ម្ចាស់បំណុល
យ្មោះ ៖ X
អាស

ដ្ឋឋៃ ៖ ផ្ទោះយលខ ០០ ផ្លូវយលខ ០០ ភ្ូមិ......

ុំ.......ស្សុរ......... យខតតបាត់ដំបង។

អនរតំណាងម្ោយអាណតតិ
យ្មោះ៖យលារ/យលារស្សី ៖ P
អាស

ដ្ឋឋៃការោ
ិ ល័

យ្មោះការោ
ិ ល័

៖ ...................................

យមធាវ/ី ក្រុមយមធាវ/ី ក្រុមហុៃយមធាវ ី ៖ ...........................................

យលខទូរស័េទ ៖ ...................................................

រូន្បំណុល
យ្មោះ ៖ Y
អាស ដ្ឋឋៃ ៖ ផ្ទោះយលខ ០០ ផ្លូវយលខ ០០ ភ្ូមិ......

ុំ.......ស្សុរ......... យខតតបាត់ដំបង។

ខ្លឹម្សារនន្ដីកាសម្ព្ម្ចររាការពារដដលអនរោរ់ពារយសុទា
ំ ម្ទារ3
រប
ឹ អូ ស ជាបយ្
ត ោះអាសៃន ចំ យពាោះអចលៃវតថុ ខដលមាៃសរយសរយៅរនុ ងបញ្ជ ី
ឧបសមព័ៃធអំេីវតថុខដលជារមមសិទិរធ បស់រូៃបំណុល។
សំអាងម្េតុ4

មាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២១៦, ចំណុច

3

រថាខណឌទី ១ មាក្ា ១៨៩ នៃក្រមៃីតិវ ិធីរដឋបបយវណី។

មាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២១៦, ចំណុច ង មាក្ា ១៨៩ នៃក្រមៃីតិវ ិធីរដឋបបយវណី។ ក្បសិៃយបើយមើ លេីយគ្នល

4

គំៃិតនៃលរខណៈបន្ទទៃ់បងខំ (លរខណៈឆ្ប់ រហ័ស) នៃការររាការពារខផ្នររដឋបបយវណី ដី កាសយក្មចររា
ការពារ ក្តូវយធវើឱ្យបាៃឆ្ប់រហ័ស យហើ

ជាេិ យសសយៅរនុងដីកាសយក្មចរ ឹបអូ សជាបយ្
ត ោះអាសៃន ជា

ធមមា ក្បសិៃយបើមិៃយបើរការទាញយហតុ ផ្លយដ្ឋ

ផ្ទទល់មាត់ ៃិ ងសួររូ ៃបំណុលយទ ន្ទំឱ្យការសរយសរ

យៅរនុងសំអាងយហតុ ក្គ្នៃ់ ខតសរយសរឱ្យមាៃលរខណៈជារួម ៃិងខលីៗ គឺក្គប់ ក្គ្នៃ់។ យលើសេីយៃោះ យៅរនុង
សមាអងយហតុយក្កា េី បាៃរំ ណ ត់ អំេី ក្បយភ្ទ ខលឹម សារ ៃិ ង ចំ ៃួៃ ទឹ រ ក្បារ់ នៃសិ ទិធ យលើ បំ ណុ លខដល
មាា ស់ បំ ណុ លមាៃ ក្តូ វ សរយសរៃូវខលឹមសារថា រប
ឹ អូសជាបយ្
ត ោះចំ យពាោះក្ទេយសមបតតិរបស់រូៃបំណុល

2

យោងាមសំណុំយរឿងនៃយរឿងរតីយៃោះ

ទទួលសាាល់ថាមាាស់បំណុលមាៃសិទិធយលើ

បំ ណុ លដូ ច មាៃសរយសរយៅរនុ ងបញ្ជ ី ឧ បសមព័ ៃធ អំ េី សិ ទិធ យលើ បំ ណុ លខដលទាមទារ
ចំយពាោះរូៃបំណុល

ៃិងទទួលសាាល់ផ្ងខដរៃូវភាេចំបាច់នៃដីកាសយក្មចរប
ឹ អូសជា

បយ្
ត ោះអាសៃន ។
ដូយចនោះ តុលាការ ទទួលសាាល់ថា ពារយសុំរបស់មាាស់បំណុលគឺសមរមយ យហើ

ឱ្យ

មាាស់បំណុលដ្ឋរ់ក្បាតិយភាគចំៃួៃ ១២.០០០.០០០ (ដប់ពីរលាន) យរៀល យដើមបីររា
ការពារៃូវការអៃុវតតសិទិយធ លើបំណុលដូចមាៃសរយសរយៅរនុងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីសិទិធយលើ
បំណុលខដលទាមទាររបស់មាាស់បំណុលចំយពាោះរូៃបំណុល ដូចរនុងការសយក្មចយសចរតី
ខាងយក្កាម។

ម្សចរតីសម្ព្ម្ចបញ្ា ប់5
១. រ ឹបអូសជាបយ្
ត ោះអាសៃនចំយពាោះអចលៃវតថុ ខដលមាៃសរយសរយៅរនុងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធ
អំេីវតថុខដលជារមមសិទិរធ បស់រូៃបំណុល។
២. រូៃបំណុល ក្តូវយផ្ញើចំៃួៃក្បារ់ ចំៃួៃ ៤២.៣២៨.០០០ (សែែិបពីរលានបីសែន េីរ
មុឺៃក្បាំបីពាៃ់) យរៀល6 យដើមបីទទួលបាៃៃូវការលុបយចលការអៃុវតតដីកាសយក្មចយៃោះ។
៣. ក្បារ់ក្បដ្ឋប់រីជា
ត បៃទុររបស់រូៃបំណុល។
យដើមបីររាការពារការអៃុវតតយៃោះ។

យៅរនុងឯរសារទក្មង់គំរយូ ៃោះ មាៃភាជប់បញ្ជីឧបសមព័ៃធអំេីសិទិធយលើ
បំណុលខដលទាមទារយៅរនុងលិខិតដី កាសក្មច យហើ ាមរ ៈការយោងបញ្ជីឧបសមព័ៃធយៃោះ មាៃការ
រំណត់ ជារ់លារ់ សិទិធយលើបំណុលខដលមាាស់បំណុលមាៃ។
5

មាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២១៦, ចំណុច ច រថាខណឌទី ១ មាក្ា ១៨៩ នៃក្រមៃីតិវ ិធីរដឋបបយវណី។
ដីកាសយក្មចរប
ឹ អូ សជាបយ្
ត ោះអាសៃន ជាយគ្នលការណ៍ ក្តូវយចញដី កាសយក្មច យដ្ឋ

រំណត់

ជារ់ លារ់ៃូវរមមវតថុ (មាក្ា ៥៤៦ នៃក្រមៃី តិវ ិធី រដឋបបយវណី)។ យៅរនុងឯរសារទក្មង់គំរយូ ៃោះ មាៃភាជប់ បញ្ជី
ឧបសមព័ៃធអំេីវតថុយៅរនុងលិខិតដី កាសយក្មច យហើ

ាមរ

ៈការយោងបញ្ជីឧបសមព័ៃធយៃោះ មាៃការរំណត់

ជារ់ លារ់ៃូវអចលៃវតថុខដលជារមមវតថុ។

ោ៉ា ង្មិ ញ យទាោះបី មាៃ ឬ មិ ៃមាៃពារយសុំេីភាគី រ៏ ក្តូវរំ ណត់ក្បារ់រយំ ដ្ឋោះេី ការរប
ឹ អូសជា

បយ្
ត ោះអាសៃន (រថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤៧ នៃក្រមៃី តិវ ិធី រដឋបបយវណី) ៃិ ងររណី

រិ ចាទទួលបៃទុរក្បារ់

ក្បដ្ឋប់រីត (មាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២១៦, រថាខណឌទី ៣ មាក្ា ១៨២ នៃក្រមៃីតិវ ិធី រដឋបបយវណី)។
6

យៃោះគឺជាចំៃួៃទឹរក្បារ់ សមរមយនៃសិទិធយលើបំណុលខដលមាៃសរយសរយៅរនុងបញ្ជីឧបសមព័ៃធអំេីសិទិធ

យលើបំណុលខដលទាមទារ ។

3

ដីកាសយក្មចយៃោះអាចអៃុវតតបាៃភាលម។
ចំយពាោះដីកាសយក្មចយៃោះ អាចដ្ឋរ់ពារយសុំតវា៉ា យោងាមមាក្ា ៥៥០ នៃក្រម
ៃីតិវ ិធីរដឋបបយវណីបាៃ។
នងៃសុក្រ ៤យរាជ ខខមិគសិរ ឆ្នំជូត យទាស័រ េស ២៥៦៤
រាជធានីភ្ំនពេញ, ថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ ឆ្នំ ២០២០
ម្ៅព្រម្
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ឧបសម្ព័ន្ធ
បញ្ជ ឧ
ី បសម្ព័ន្ធអំរីសទ្
ិ ធិម្លើបំណុលដដលទាម្ទារ7
ចំៃួៃទឹរក្បារ់៖ ៤២.៣២៨.០០០ (សែែិបពីរលានបីសែនពីរម៉ឺនប្រាំបីពាន់ ) យរៀល
ខផ្អរាមរិចស
ា ៃយខាីបរយិ ភាគក្បារ់ខដលបយងកើតយ
បំណុលយៅនងៃទី១ ខខតុលា ឆ្នំ២០១៩ យដ្ឋ

ើងរវាងមាាស់បំណុល ៃិងរូៃ

រំណត់នងៃទី៣០ រញ្ញា ឆ្នំ២០២០ ជា

យេលរំណត់សង មាៃចំៃួៃសរុបនៃសិទិទា
ធ មទារទឹរក្បារ់ដូចខាងយក្កាម៖

១. ក្បារ់ យដើម ចំៃួៃ ៤០.០០០.០០០ (ខសសិបលាៃ) យរៀល

២. ការក្បារ់ ចំ ៃួៃ ២.០០០.០០០ (េី រលាៃ) យរៀល
ការក្បារ់ ចំៃួៃ ៥ ភាគរ

(ក្បាំភាគរ

) រនុងមួ

ឆ្នំ នៃក្បារ់ យដើម ចំ ៃួៃ

៤០.០០០.០០០ (ខសសិបលាៃ) យរៀល គិតចប់េីនងៃទី១ ខខតុ លា ឆ្នំ២០១៩ រហូត
ដល់នងៃទី៣០ ខខរញ្ញា ឆ្នំ២០២០

៣. ក្បារ់សំណងនៃការខូ ចខាតយដ្ឋ

សារការ

ឺតោ៉ា វ ចំ ៃួៃ ៣២៨.០០០ (បី ខសៃ

េី រមុឺៃក្បាំបីពាៃ់ ) យរៀល
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សិទិធខដលៃឹ ងក្តូវបាៃររាការពារ (សិទិធយលើបំណុលខដលទាមទារ) ក្តូវរំ ណត់ ជារ់ លារ់ដូចជា ខលឹមសារ

ៃិ ង ចំ ៃួ ៃទឹ រក្បារ់ ជាអាទិ៍ រនុ ងរក្មិ តខដលអាចខបងខចរយចញេី សិ ទិធ យលើ បំ ណុ លយផ្េងយទៀត។
ក្បសិៃយបើ ជារិចាសៃយខាីបរយិ ភាគក្បារ់ ក្តូវរំណត់ ជារលារ់យដ្ឋ សរយសរដូចជា ភាគី កាលបរយិ ចឆទ នៃ
រិចាសៃយ ៃិងយេលរំណត់ សង ជាអាទិ៍។ មយ៉ា ងយទៀត បខៃថមេីក្បារ់ យដើម រនុងររណីសិទិធខដលៃឹងក្តូវ
បាៃររាការពារ គឺ ជាការក្បារ់ ៃិង ក្បារ់ សំណងខូចខាត គឺមាៃភាេចំបាច់ ក្តូវរំ ណត់ឱ្យបាៃចាស់
អំេីចំៃួៃទឹរក្បារ់ៃីមួ

ៗ ក្េមទាំងចំៃួៃទឹរក្បារ់ យដើមខដលជារមមវតថុ អក្ាការក្បារ់ ៃិង អំ

ជាអាទិ៍ េីយក្ពាោះទាំងអស់យៃោះ គឺជាសិទិធដ្ឋច់ យដ្ឋ

ខ

រយផ្េងៗេីគ្នន។
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ុងយេល

ក្បារ់ សំណងនៃការខូ ចខាតយដ្ឋ
ភាគរ

) រនុងមួ

សារការ

ឺតោ៉ា វ ចំ ៃួៃ ៥ ភាគរ

(ក្បាំ

ឆ្នំ នៃក្បារ់ យដើម ចំៃួៃ ៤០.០០០.០០០ (ខសសិបលាៃ) យរៀល គិត

ិ ិឆកា ឆ្នំ២០២០
ចប់េីនងៃទី១ ខខតុ លា ឆ្នំ២០២០ រហូតដល់ នងៃទី៣០ ខខវច
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ឧបសម្ព័ន្ធ
បញ្ជ ឧ
ី បសម្ព័ន្ធអំរីវតថុ
“ទីាំងដី” ផ្លូវយលខ ០០ ភ្ូមិ...... សង្កកត់.......ខណឌ.........រាជធាៃីភ្ំនយេញ
“យលខ

ូត៍” ០០
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