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1 ឈយាងចុំណ ច ក កថាខណឌ ទី ២ មាក្ា ៣៤៩ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី។ មាា ស់បុំណ េននការអន វត្ត 
និង កូនបុំណ េននការអន វត្តន្ដេសរឈសរឈៅកន ងពាកយស ុំឱ្យអន វត្តឈដ្ឋយបងខុំ ក្ត្ូវន្ត្ឱ្យដូចគ្នន នឹងភាគី 
ន្ដេមានសរឈសរឈៅកន ងេិខិត្អន វត្ត និងរបូមនតអន វត្ត។ ករណីន្ដេមានការផ្លល ស់បតូរ ឈ ម្ ោះ ឬ នាម
ករណ៍ និង អាសយដ្ឋា នរបស់មាា ស់បុំណ េននការអន វត្ត និងកូនបុំណ េននការអន វត្ត ក្ត្ូវន្ត្ដ្ឋក់មាា ស់
បុំណ េននការអន វត្ត និងកូនបុំណ េននការអន វត្ត ជាប គគេឱ្យដូចគ្នន នឹងភាគីន្ដេមានសរឈសរឈៅកន ង
េិខិត្អន វត្ត និងរបូមនតអន វត្ត។ 
2  ឈយាងមាក្ា ៣៣៥, មាក្ា ២៤៩ និងមាក្ា ២៥០ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី។ ការសរឈសរអុំពី្ទី
កន្នលងបញ្ជូ ន មិនន្មនជាករណីយកិចាឈទ។ ក្បសិនឈបើមិនសរឈសរទីកន្នលងបញ្ជូ ន ឈនាោះការបញ្ជូ ន នឹង
បញ្ជូ នឈៅអាសយដ្ឋា នរបស់មាា ស់បុំណ េននការអន វត្ត ជាអាទិ៍។ ឈហត្ ដូឈចនោះ ករណីន្ដេអនកត្ុំណាង
ឈដ្ឋយអាណត្តិរបស់មាា ស់បុំណ េននការអន វត្ត មានបុំណងចង់ឱ្យឈធវើការបញ្ជូ នឈៅទីកន្នលងឈក្ៅពី្
អាសយដ្ឋា នរបស់មាា ស់បុំណ េននការអន វត្ត ជាអាទិ៍ ចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរទីកន្នលងបញ្ជូ នជាោយេ័កខ
អកសរដូចជាឈៅកន ងពាកយស ុំ ជាអាទិ៍។ 



 
 
 
 
   

2 
 

រៃូបុំណុលនៃការអៃុវតត  
ឈ ម្ ោះ ៖ Y  
អាសយដ្ឋា ន ៖ ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០ ភូមិ...... ឃ ុំ.......ស្សុក......... ឈខត្តបាត់្ដុំបង។ 
 

សទិ្ធិដលើបុំណុលដែលទាម្ទារ ដូចមានសរឈសរឈៅកន ងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំពី្សិទធិឈេើ  
បុំណ េ ន្ដេ ទាមទារ3 

អចលៃវតថុដែលជារម្មវតថុ  ដូចមានសរឈសរឈៅកន ងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំពី្វត្ថ 4 
 

សមូ្ដោររជូៃ 
ដោរព្បធាៃសាោែុំបូង្រាជធាៃីភ្នុំដរញ5 

 
េិខិត្អន វត្ត៖ អន សារសាេក្កមន្ដេមានអាន ភាព្អន វត្តសាេក្កមរដាបបឈវណី

ឈេខ០០ ច ោះនងៃទី០០ ន្ខ០០ ឆ្ន ុំ២០២១ របស់សាោដុំបូងរាជធានីភនុំឈព្ញ 
 

មាា ស់បុំណ េននការអន វត្ត មានសិទធិឈេើបុំណ េដូចន្ដេមានសញ្ញា ណឈៅ
កន ងេិខិត្អន វត្ត 6  និងមានសរឈសរកន ងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំពី្សិទធិឈេើបុំណ េន្ដេ
ទាមទារចុំឈពាោះកូនបុំណ េននការអន វត្ត ប  ន្នត កូនបុំណ េននការអន វត្តមិនឈធវើការសង
នូវសិទធិឈេើបុំណ េឈនាោះឈទ អាស្ស័យឈហត្ ឈនោះ មាា ស់បុំណ េននការអន វត្ត ទាមទារឲ្យ
ចប់ឈផ្តើមនីតិ្វធីិការេក់ឈដ្ឋយបងខុំចុំឈពាោះអចេនវត្ថ ន្ដេមានសរឈសរឈៅកន ងបញ្ជ ី

 
3  កថាខណឌ ទី ២ មាក្ា ៣៤៩ មិនបានន្ចងអុំពី្សញ្ញា ណសិទធិឈេើបុំណ េន្ដេទាមទារឈទ ប  ន្នតគួន្ត្
មានសញ្ញា ណសិទធិឈេើបុំណ េន្ដេទាមទារ ឈដើមបឱី្យសិទធិឈេើបុំណ េន្ដេទាមទារ និងជាមូេឈហត្ 
នន ការអន វត្តឈដ្ឋយបងខុំចុំឈពាោះកូនបុំណ េននការអន វត្ត ឱ្យមានភាព្កាន់ន្ត្ចាស់ោស់។ 
4 ឈយាងចុំណ ច ឃ កថាខណឌ ទី ២ មាក្ា ៣៤៩ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី។ 
5  ចុំឈពាោះការអន វត្តឈដ្ឋយបងខុំន្ដេមានកមមវត្ថ ជាដី ឬ វត្ថ ន្ដេក្ត្ូវបានច ោះបញ្ជ ី គឺសាោដុំបូងឈៅទី 
កន្នលងន្ដេដី ឬ វត្ថ ន្ដេក្ត្ូវបានច ោះបញ្ជ ីឈនាោះ ជាត្ ោការអន វត្តន្ដេមានសមត្ថកិចា (ចុំណ ច ក មាក្ា
៤១៨ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី)។ ឈៅកន ងឈរឿងកតីឈនោះ អចេនវត្ថ ន្ដេជាកមមវត្ថ  មានទីាុំងឈៅ រាជធានី
ភនុំឈព្ញ ដូឈចនោះសាោដុំបូងរាជធានីភនុំឈព្ញមានសមត្ថកិចាឈេើឈរឿងកតីឈនោះ។។ 
6 ឈយាងចុំណ ច គ កថាខណឌ ទី ២ មាក្ា ៣៤៩ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី។ 



 
 
 
 
   

3 
 

ឧបសមព័នធអុំពី្វត្ថ ន្ដេជាកមមសិទធិរបស់កូនបុំណ េននការអន វត្ត ជាការអន វត្តាមការ
បងខុំឈដ្ឋយផ្លទ េ់7។ 

ចុំឈពាោះឈរឿងកតីឈនោះ បានច ោះបញ្ជ ីរបឹអូសជាបឈណាត ោះអាសនន ឈដ្ឋយន្ផ្ែកាម ដីកា
សឈក្មចឈេខ 00 AJ 00 របស់សាោដុំបូងរាជធានីភនុំឈព្ញ ច ោះនងៃទី៤ ន្ខធនូ ឆ្ន ុំ២០២០8។ 

 

ឈសចកតីដូចមានកុំណត់្ សូម ឯរឧតតម្/ ដោរជុំទាវព្បធាៃ សឈក្មចាមការឈសនើស ុំ 
ឈដ្ឋយកតីអន ឈក្គ្នោះ។ 

សូម ឯរឧតតម្/ ដោរជុំទាវព្បធាៃ ទទួេនូវឈសចកតីឈគ្នរព្ដ៏ក្ជាេឈក្ៅអុំពី្ខ្ ុំ។ 
 

ខេត្តបាត់្ដំបង, ថ្ងៃទី ៩ ខេសីហា ឆ្ន ំ ២០២១ 
អនរតុំណាង្ដោយអាណតតិ 

 
 
P 

 
 
 
 
 
 

 
7 ឈយាងចុំណ ច គ និងចុំណ ច ឃ កថាខណឌ ទី ២ មាក្ា ៣៤៩ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី។ 
8  ឈៅឈព្េដ្ឋក់ពាកយឱ្យស ុំេក់ឈដ្ឋយបងខុំ ចុំឈពាោះករណីន្ដេមានការបឹអូសជាបឈណាត ោះអាសនន គួរន្ត្ 
សរឈសរនូវខលឹមសារន្ដេការដ្ឋក់ពាកយស ុំឱ្យេក់ឈដ្ឋយបងខុំ ជាការឈផ្ទរឈៅការអន វត្តឈដ្ឋយបងខុំពី្ការរបឹ 
អូសជាបឈណាត ោះអាសនន ឈហើយភាជ ប់ឯកសារងត្ចមលងយថាភូត្ននដីកាសឈក្មចរបឹអូសជាបឈណាត ោះអាសនន។ 
យា ងណាមិញ ឈដើមបីការរបឹអូសជាបឈណាត ោះឈផ្ទរឈៅជាការអន វត្តឈដ្ឋយបងខុំ ចុំបាច់ក្ត្ូវការ ①អត្ថិភាព្នន
េិខិត្អន វត្ត ②ភាគីននការអន វត្តរកាការពារ និងការអន វត្តឈដ្ឋយបងខុំ ជាភាគីដូចគ្នន  ③ការណ៍ន្ដេ
អាចទទួេសាគ េ់ថាសិទធិ ឬ ទុំនាក់ទុំនងន្ដេនឹងក្ត្ូវបានរកា ការពាររបឹអូសជាបឈណាត ោះអាសនន ដូចគ្នន
ជាមួយនឹងសិទធិឈេើបុំណ េន្ដេទាមទារឈៅកន ងការអន វត្តឈដ្ឋយបងខុំ។ 



 
 
 
 
   

4 
 

ឯកសារភ្ជា ប់ 

១-អន សារសាេក្កមន្ដេមានអាន ភាព្អន វត្ត9 

២-េិខិត្បញ្ញជ ក់ការបញ្ជូ ន10 

៣-ឯកសារចមលងន្ដេមានឈសចកតីបញ្ញជ ក់ននឈសៀវឈៅច ោះបញ្ជ ី  

៤- ឯកសារងត្ចមលងយថាភូត្ននដីកាសឈក្មចរបឹអូសជាបឈណាត ោះអាសនន 

៥-េិខិត្ក្បគេ់សិទធិអនកត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណត្តិ “ច្បាប់ខដើម” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9  ឈៅកន ងពាកយស ុំឱ្យអន វត្តឈដ្ឋយបងខុំ ជាឈគ្នេការណ៍ មាា ស់បុំណ េននការអន វត្ត ក្ត្ូវភាជ ប់ជារឈបៀប
ន្ដេ បានទទួេរបូមនតអន វត្ត (មាក្ា ៣៥០ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី) ឈដ្ឋយបានសរឈសរភាជ ប់បន្នថម
ឈៅ ន្ផ្នកខាងឈក្កាមននឯកសារចមលងននេិខិត្អន វត្ត (មាក្ា ៣៥៧ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី)។ 
10  ការអន វត្តឈដ្ឋយបងខុំ អាចចប់ឈផ្តើមបាន ន្ត្កន ងករណីឈដេឯកសារចមលងយថាភូត្ ឬ ឯកសារចមលង 
ន្ដេមានឈសចកតីបញ្ញជ ក់ននេិខិត្អន វត្ត ឬ ឈសចកតីសឈក្មចន្ដេនឹងកាល យជាេិខិត្អន វត្តឈៅឈព្េចូេ 
ជាសាថ ព្រ ក្ត្ូវបញ្ជូ នឈៅកូនបុំណ េននការអន វត្តទ កជាម ន (មាក្ា ៣៦០ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី)។ 



 
 
 
 
   

5 
 

ឧបសម្ព័ៃធ 
បញ្ជឧីបសម្ព័ៃធអុំរីសទិ្ធិដលើបុំណុលដែលទាម្ទារ 

សិទធិឈេើបុំណ េន្ដេមានសញ្ញា ណឈៅកន ងអន សារសាេក្កមន្ដេមានអន ភាព្

អន វត្តសាេក្កមរដាបបឈវណីឈេខ ០០ ច ោះនងៃទី០០ ន្ខ០០ ឆ្ន ុំ២០២០ របស់សាោ

ដុំបូងរាជធានីភនុំឈព្ញ រវាងមាា ស់បុំណ េននការអន វត្ត និង កូនបុំណ េននការអន វត្ត 

មានដូចខាងឈក្កាម៖ 

 

១. ក្បាក់ឈដើម ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (ន្សសិបោន) ឈរៀេ 

 

២. ការក្បាក់ចុំនួន ២.០០០.០០០ (ពី្រោនឈរៀេ) ឈរៀេ 

 ការក្បាក់ ចុំនួន ៥ ភាគរយ (ក្បាុំភាគរយ) កន ងមួយឆ្ន ុំ ននក្បាក់ឈដើមចុំនួន 

៤០.០០០.០០ (ន្សសិបោន) ឈរៀេ គិត្ចប់ពី្នងៃទី១ ន្ខត្ ោ ឆ្ន ុំ២០១៩ រហូត្ដេ់

នងៃទី៣០ ន្ខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០២០ 

 

៣. ក្បាក់សុំណងននការខូចខាត្ឈដ្ឋយសារការយឺត្យា វ11 

 ក្បាក់សុំណងននការខូចខាត្ឈដ្ឋយសារការយឺត្យា វ ចុំនួន ៥ ភាគរយ (ក្បាុំ

ភាគរយ) កន ងមួយឆ្ន ុំ ននក្បាក់ឈដើមចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (ន្សសិបោន) ឈរៀេ គិត្

ចប់ពី្នងៃទី១ ន្ខត្ ោ ឆ្ន ុំ២០២០ រហូត្ដេ់ នងៃទី៣០ ន្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០២០  

 

 

 

 
11  មាា ស់បុំណ េននការអន វត្តអាចទទួេបានការន្ចកចុំន្ណកក្បាក់សុំណងននការខូចខាត្ឈដ្ឋយសារ
ការយឺត្យា វ រហូត្ដេ់កាេបរឈិចឆទននការន្ចកចុំន្ណក (ឈយាង កថាខណឌ ទី ៤ មាក្ា ៤៩០ ក្កមនីតិ្វធីិ
រដាបបឈវណី)។ 
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ឧបសម្ព័ៃធ 
បញ្ជឧីបសម្ព័ៃធអុំរីវតថុ 

 
“ទីាុំងដី” ផ្លូវឈេខ ០០ ភូមិ...... សង្កា ត់្.......ខណឌ .........រាជធានីភនុំឈព្ញ 

“ឈេខឡូត្ិ៍” ០០ 

 


