ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
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ុំ យលរ់ដោយបង្ខុំ
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1

ឈយាងចុំណច ក កថាខណឌទី ២ មាក្ា ៣៤៩ ននក្កមនី ត្ិវ ិធីរដាបបឈវណី។ មាាស់បុំណេននការអនវត្ត

និង កូនបុំណេននការអនវត្តន្ដេសរឈសរឈៅកនងពាកយសុំឱ្យអនវត្តឈដ្ឋយបងខុំ ក្ត្ូវន្ត្ឱ្យដូចគ្នននឹងភាគី
ន្ដេមានសរឈសរឈៅកនងេិខិត្អនវត្ត និងរូបមនតអនវត្ត។ ករណីន្ដេមានការផ្លលស់បូរត ឈ្មោះ ឬ នាម
ករណ៍ និ ង អាសយដ្ឋានរបស់មាាស់បុំណេននការអនវត្ត និងកូនបុំណេននការអនវត្ត ក្ត្ូវន្ត្ដ្ឋក់ មាាស់

បុំណេននការអនវត្ត និងកូនបុំណេននការអនវត្ត ជាបគគេឱ្យដូចគ្នននឹងភាគីន្ដេមានសរឈសរឈៅកនង
េិខិត្អនវត្ត និងរូបមនតអនវត្ត។
2

ឈយាងមាក្ា ៣៣៥, មាក្ា ២៤៩ និងមាក្ា ២៥០ ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដាបបឈវណី។ ការសរឈសរអុំព្ីទី

កន្នលងបញ្ូជ ន មិនន្មនជាករណីយកិចាឈទ។ ក្បសិនឈបើមិនសរឈសរទីកន្នលងបញ្ូជ ន ឈនាោះការបញ្ូជ ន នឹង
បញ្ូជ នឈៅអាសយដ្ឋានរបស់មាាស់បុំណេននការអនវត្ត ជាអាទិ៍។ ឈហត្ដូឈចនោះ ករណីន្ដេអនកត្ុំ ណាង
ឈដ្ឋយអាណត្តិរបស់មាាស់បុំណេននការអនវត្ត

មានបុំណងចង់ឱ្យឈធវើការបញ្ូជ នឈៅទីកន្នលងឈក្ៅព្ី

អាសយដ្ឋានរបស់មាាស់បុំណេននការអនវត្ត ជាអាទិ៍ ចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរទីកន្នលងបញ្ូជ នជាោយេ័កខ
អកសរដូចជាឈៅកនងពាកយសុំ ជាអាទិ៍។

1

រូៃបុំណុលនៃការអៃុវតត
ឈ្មោះ ៖ Y
អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០ ភូមិ...... ឃុំ.......ស្សុក......... ឈខត្តបាត្់ដុំបង។
សិទ្ធិដលើបុំណុលដែលទាម្ទារ

ដូចមានសរឈសរឈៅកនងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំព្ីសិទិឈធ េើ
បុំណេ ន្ដេ ទាមទារ3

អចលៃវតថុដែលជារម្មវតថុ ដូចមានសរឈសរឈៅកនងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំព្ីវត្ថ4
សូម្ដោររជូៃ
ដោរព្បធាៃសាោែុំបូង្រាជធាៃីភ្នុំដរញ5
េិខិត្អនវត្ត៖ អនសារសាេក្កមន្ដេមានអានភាព្អនវត្តសាេក្កមរដាបបឈវណី
ឈេខ០០ ចោះនងៃទី០០ ន្ខ០០ ឆ្នុំ២០២១ របស់សាោដុំបូងរាជធានីភុំនឈព្ញ
មាាស់បុំណេននការអនវត្ត
កនងេិខិត្អនវត្ត

6

មានសិទិធឈេើបុំណេដូចន្ដេមានសញ្ញាណឈៅ

និងមានសរឈសរកនងបញ្ជ ីឧបសមព័នអ
ធ ុំព្ីសិទិឈធ េើបុំណេន្ដេ

ទាមទារចុំឈពាោះកូនបុំណេននការអនវត្ត បន្នត កូនបុំណេននការអនវត្តមិនឈធវើការសង
នូវសិទិធឈេើបុំណេឈនាោះឈទ អាស្ស័យឈហត្ឈនោះ មាាស់បុំណេននការអនវត្ត ទាមទារឲ្យ
ចប់ឈផ្តើមនីត្ិវ ិធីការេក់ឈដ្ឋយបងខុំចុំឈពាោះអចេនវត្ថន្ដេមានសរឈសរឈៅកនងបញ្ជ ី

3

កថាខណឌទី ២ មាក្ា ៣៤៩ មិនបានន្ចងអុំព្ីសញ្ញាណសិទិធឈេើបុំណេន្ដេទាមទារឈទ បន្នតគួន្ត្

មានសញ្ញាណសិទិធឈេើបុំណេន្ដេទាមទារ ឈដើមបីឱ្យសិទិធឈេើបុំណេន្ដេទាមទារ និងជាមូេឈហត្
នន ការអនវត្តឈដ្ឋយបងខុំចុំឈពាោះកូនបុំណេននការអនវត្ត ឱ្យមានភាព្កាន់ ន្ត្ចាស់ោស់។
4
5

ឈយាងចុំណច ឃ កថាខណឌទី ២ មាក្ា ៣៤៩ ននក្កមនី ត្ិវ ិធីរដាបបឈវណី។
ចុំឈពាោះការអនវត្តឈដ្ឋយបងខុំន្ដេមានកមមវត្ថជាដី ឬ វត្ថន្ដេក្ត្ូវបានចោះបញ្ជី គឺសាោដុំបូងឈៅទី

កន្នលងន្ដេដី ឬ វត្ថន្ដេក្ត្ូវបានចោះបញ្ជីឈនាោះ ជាត្ោការអនវត្តន្ដេមានសមត្ថកិចា (ចុំណច ក មាក្ា
៤១៨ ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដាបបឈវណី)។ ឈៅកនងឈរឿងកតីឈនោះ អចេនវត្ថន្ដេជាកមមវត្ថ មានទី ាុំងឈៅ រាជធានី
ភនុំឈព្ញ ដូឈចនោះសាោដុំបូងរាជធានីភុំនឈព្ញមានសមត្ថកិចាឈេើឈរឿងកតីឈនោះ។។
6

ិ ីរដាបបឈវណី។
ឈយាងចុំណច គ កថាខណឌទី ២ មាក្ា ៣៤៩ ននក្កមនី ត្ិវធ

2

ឧបសមព័នធអុំព្ីវត្ថន្ដេជាកមមសិទិរធ បស់កូនបុំណេននការអនវត្ត ជាការអនវត្តាមការ
បងខុំឈដ្ឋយផ្លទេ់7។
ចុំឈពាោះឈរឿងកតីឈនោះ បានចោះបញ្ជ ីរប
ឹ អូសជាបឈណា
ត ោះអាសនន ឈដ្ឋយន្ផ្ែកាម ដីកា
សឈក្មចឈេខ 00 AJ 00 របស់សាោដុំបូងរាជធានីភុំនឈព្ញ ចោះនងៃទី៤ ន្ខធនូ ឆ្នុំ២០២០8។
ឈសចកតីដូចមានកុំណត្់ សូម ឯរឧតតម្/ ដោរជុំទាវព្បធាៃ សឈក្មចាមការឈសនើសុំ
ឈដ្ឋយកតីអនឈក្គ្នោះ។
សូម ឯរឧតតម្/ ដោរជុំទាវព្បធាៃ ទទួេនូវឈសចកតីឈគ្នរព្ដ៏ក្ជាេឈក្ៅអុំព្ីខុំ។
្
ខេត្តបាត្់ដំបង, ថ្ងៃទី ៩ ខេសីហា ឆ្នំ ២០២១
អនរតុំណាង្ដោយអាណតតិ

P

7
8

ឈយាងចុំណច គ និងចុំណច ឃ កថាខណឌទី ២ មាក្ា ៣៤៩ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណី។
ឈៅឈព្េដ្ឋក់ ពាកយឱ្យសុំេក់ឈដ្ឋយបងខុំ ចុំ ឈពាោះករណីន្ដេមានការ ឹបអូសជាបឈណា
ត ោះអាសនន គួរន្ត្

សរឈសរនូវខលឹមសារន្ដេការដ្ឋក់ពាកយសុំឱ្យេក់ឈដ្ឋយបងខុំ ជាការឈផ្ទរឈៅការអនវត្តឈដ្ឋយបងខុំព្ីការរ ឹប
អូសជាបឈណា
ត ោះអាសនន ឈហើយភាជប់ ឯកសារងត្ចមលងយថាភូត្ននដីកាសឈក្មចរ ឹបអូសជាបឈណា
ត ោះអាសនន។
យាងណាមិ ញ ឈដើមបីការរ ឹបអូ សជាបឈណា
ត ោះឈផ្ទរឈៅជាការអនវត្តឈដ្ឋយបងខុំ ចុំបាច់ក្ត្ូវការ ①អត្ថិភាព្នន
េិខិត្អនវត្ត ②ភាគីននការអនវត្តរកាការពារ និងការអនវត្តឈដ្ឋយបងខុំ ជាភាគីដូចគ្នន ③ការណ៍ន្ដេ
អាចទទួេសាគេ់ថាសិទិធ ឬ ទុំនាក់ទុំនងន្ដេនឹងក្ត្ូវបានរកា ការពាររ ឹបអូ សជាបឈណា
ត ោះអាសនន ដូចគ្នន
ជាមួយនឹងសិទិធឈេើបុំណេន្ដេទាមទារឈៅកនងការអនវត្តឈដ្ឋយបងខុំ។

3

ឯកសារភ្ជាប់

១-អនសារសាេក្កមន្ដេមានអានភាព្អនវត្ត9
២-េិខិត្បញ្ញ
ជ ក់ការបញ្ូជ ន10
៣-ឯកសារចមលងន្ដេមានឈសចកតីបញ្ញ
ជ ក់ននឈសៀវឈៅចោះបញ្ជ ី
៤- ឯកសារងត្ចមលងយថាភូត្ននដីកាសឈក្មចរ ឹបអូសជាបឈណា
ត ោះអាសនន
៥-េិខិត្ក្បគេ់សិទិអ
ធ នកត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណត្តិ “ច្បាប់ខដើម”

9

ឈៅកនងពាកយសុំឱ្យអនវត្តឈដ្ឋយបងខុំ ជាឈគ្នេការណ៍ មាាស់បុំណេននការអនវត្ត ក្ត្ូវភាជប់ ជារឈបៀប

ន្ដេ បានទទួ េរូបមនតអនវត្ត (មាក្ា ៣៥០ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណី) ឈដ្ឋយបានសរឈសរភាជប់បន្នថម
ឈៅ ន្ផ្នកខាងឈក្កាមននឯកសារចមលងននេិខិត្អនវត្ត (មាក្ា ៣៥៧ ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដាបបឈវណី)។
10

ការអនវត្តឈដ្ឋយបងខុំ អាចចប់ឈផ្តើមបាន ន្ត្កនងករណីឈដេឯកសារចមលងយថាភូត្ ឬ ឯកសារចមលង

ន្ដេមានឈសចកតីបញ្ញ
ជ ក់ននេិខិត្អនវត្ត ឬ ឈសចកតីសឈក្មចន្ដេនឹងកាលយជាេិខិត្អនវត្តឈៅឈព្េចូ េ
ជាសាថព្រ ក្ត្ូវបញ្ូជ នឈៅកូនបុំ ណេននការអនវត្តទកជាមន (មាក្ា ៣៦០ ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដាបបឈវណី)។
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ឧបសម្ព័ៃធ
បញ្ជ ឧ
ី បសម្ព័ៃធអុំរីសទ្
ិ ធិដលើបុំណុលដែលទាម្ទារ
សិទិធឈេើបុំណេន្ដេមានសញ្ញាណឈៅកនងអនសារសាេក្កមន្ដេមានអនភាព្
អនវត្តសាេក្កមរដាបបឈវណីឈេខ ០០ ចោះនងៃទី០០ ន្ខ០០ ឆ្នុំ២០២០ របស់សាោ
ដុំបូងរាជធានីភុំនឈព្ញ រវាងមាាស់បុំណេននការអនវត្ត និង កូនបុំណេននការអនវត្ត
មានដូចខាងឈក្កាម៖

១. ក្បាក់ ឈដើម ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (ន្សសិបោន) ឈរៀេ

២. ការក្បាក់ចុំនួន ២.០០០.០០០ (ព្ីរោនឈរៀេ) ឈរៀេ
ការក្បាក់ ចុំ នួន ៥ ភាគរយ (ក្បាុំភាគរយ) កនងមួយឆ្នុំ ននក្បាក់ ឈដើ មចុំ នួន
៤០.០០០.០០ (ន្សសិបោន) ឈរៀេ គិត្ចប់ព្ីនងៃទី១ ន្ខត្ោ ឆ្នុំ២០១៩ រហូត្ដេ់
នងៃទី៣០ ន្ខកញ្ញា ឆ្នុំ២០២០

៣. ក្បាក់សុំណងននការខូ ចខាត្ឈដ្ឋយសារការយឺត្យាវ11
ក្បាក់ សុំណងននការខូ ចខាត្ឈដ្ឋយសារការយឺត្យាវ ចុំ នួន ៥ ភាគរយ (ក្បាុំ
ភាគរយ) កនងមួយឆ្នុំ ននក្បាក់ ឈដើមចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (ន្សសិបោន) ឈរៀេ គិ ត្
ិ ិឆកា ឆ្នុំ២០២០
ចប់ព្ីនងៃទី១ ន្ខត្ោ ឆ្នុំ២០២០ រហូត្ដេ់ នងៃទី៣០ ន្ខវច

11

មាាស់ បុំណេននការអនវត្ត អាចទទួ េបានការន្ចកចុំ ន្ណកក្បាក់ សុំណងននការខូ ចខាត្ឈដ្ឋយសារ

ការយឺ ត្យាវ រហូត្ដេ់កាេបរ ិឈចឆទននការន្ចកចុំ ន្ណក (ឈយាង កថាខណឌទី ៤ មាក្ា ៤៩០ ក្កមនីត្ិវ ិធី
រដាបបឈវណី)។
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ឧបសម្ព័ៃធ
បញ្ជ ឧ
ី បសម្ព័ៃធអុំរីវតថុ

“ទីាុំងដី” ផ្លូវឈេខ ០០ ភូមិ...... សង្កាត្់.......ខណឌ.........រាជធានីភុំនឈព្ញ
“ឈេខឡូត្ិ៍” ០០
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