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1

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋាន មានបញ្ញ ត្ិឈត ៅកន៊ុងចំណ៊ុច ក កថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដ្ាបបឈវណី ប៊ុន្នត

ចំឈ

ោះចំណ៊ុចឈផ្េងឈទៀត្ ដ្ូចជា នងៃន្ខឆ្នំកំឈណើត្ជាអាទិ៍ ជាចំណ៊ុចន្ដ្េព្៊ុំ មានបញ្ញ ត្ិតក៊ុងចាប់
ន
ឈទ។ ប៊ុន្នត ក៏ មាន

ករណីន្ដ្េព្៊ុំ អាចកំណត្់អំព្ីភាគី ាមរយៈឈ្មោះ និង អាសយដ្ឋានបានផ្ងន្ដ្រ។ ក្នុងក្រណ្ីពនេះ ក្ត្ូវសរឈសរ
ចំណ៊ុចទំងឈ ោះកន៊ុងកក្មិត្មួ យន្ដ្េចំបាច់ ឈដ្ើមបីអាចកំ ណត្់អំព្ីភាគី បាន។
2

ឈយាងមាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២៤៩ និងមាក្ា ២៥០ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដ្ាបបឈវណី។ ការសរឈសរអំព្ីទីកន្នលងបញ្ូជ ន

មិនន្មនជាករណីយកិចចឈទ។ ក្បសិនឈបើមិនសរឈសរទីកន្នលងបញ្ូជ ន ឈ

ោះការបញ្ូជ ន នឹងបញ្ូជ នឈៅអាសយដ្ឋាន
របស់មាចស់បំណ៊ុេ ជាអាទិ៍។ ឈហត្៊ុដ្ូឈចនោះ ករណីន្ដ្េអនកត្ំណាងឈដ្ឋយអាណត្តិរបស់ មាចស់បំណ៊ុេមានបំណង
ចង់ឱ្យឈធវើការបញ្ូជ នឈៅទីកន្នលងឈក្ៅព្ីអាសយដ្ឋានរបស់មាចស់បំណ៊ុេ ជាអាទិ៍ ចំបាច់ ក្ត្ូវសរឈសរទីកន្នលងបញ្ូជ ន
ជាោយេ័កខណ្៍អកេរដ្ូចជាឈៅកន៊ុង

កយស៊ុំ ជាអាទិ៍។
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អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០ ភូមិ...... សង្កាត់.......ខណ្ឌ......... រាជធានីភ្ំពន េញ។

សូម្ម្ោររជូន
ឯរឧតតម្/ម្ោរជុំទាវ ក្បធានសាោដុំបូងរាជធានីភ្នុំម្រញ3
រ. ខ្លឹម្សារននដីកាសម្ក្ម្ចររាការពាដដលអ្នរោរ់ពារយសុទា
ុំ ម្ទារ៖4

3

ឈរឿងកតីននដ្ី កាសឈក្មចរកាការ

រ ក្ត្ូវសថិត្ឈៅឈក្កាមសមត្ថកិចចរបស់ត្៊ុោការន្ដ្េមានសមត្ថកិចចឈេើអងគឈសចកតី

ឬ សាោដ្ំបូងន្ដ្េមានសមត្ថកិចចឈេើទីកន្នលងវត្ថ៊ុន្ដ្េនឹ ងក្ត្ូវរ ឹបអូ សជាបឈណា
ត ោះអាសនន ឬ វត្ថ៊ុន្ដ្េជាកមមវត្ថ៊ុនន
វ ិវាទសថិត្ឈៅ (ក្ថាខណ្ឌទី១ មាក្ា ៥៤០ ននក្ក្មនីតិវ ិធីរដ្ឋប្បពវណ្ី)។
ឈៅកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះ ឈដ្ឋយសារន្ត្េំឈៅដ្ឋានរបស់ក្ូនប្ំណ្ុលឈៅរាជធានីភ្ំនពេញ ដ្ូ ព្នេះ សាលាដ្ំប្ូងរាជធានី
ភ្នំពេញ មានសមតថក្ិ្ចននពរឿងក្តីពនេះ (្ំណ្ុ្ ក្ មាក្ា ៨ ននក្ក្មនីតិវ ិធី រដ្ឋប្បពវណ្ី)។ មយ៉ា ងពទៀត ពរឿងក្តីពនេះ ជា
ិ ី្ុេះប្ញ្ជីលុប្ការ្ុេះប្ញ្ជីពទេរក្មមសិទិធ ដ្ូព្នេះ តុលាការ
“ប្ណ្ឹត ងទាក្់ ទងនឹងការ្ុេះប្ញ្ជី” ដដ្លទាមទារឱ្យពធវើនីតិវធ
ដដ្លសថិតពៅ “ក្ដនែងដដ្លក្តូវ្ុេះប្ញ្ជី” ក្៏ មានសមតថក្ិ្ចទងដដ្រ (្ំណ្ុ្ ជ មាក្ា ៩ ននក្ក្មនីតិវ ិធី រដ្ឋប្បពវណ្ី)។
“ក្ដនែងដដ្លក្តូវ្ុេះប្ញ្ជី” គឺ “រដ្ឋបាលសុរពិ ោដ្ី ថានក្់រាជធានី ពខតត ដដ្លអ្លនវតថុាំងពៅ” (ក្ថាខណ្ឌទី២ ក្ប្ការ
៥ ននក្ប្កាសអនតរក្ក្សួងសតីេីនីតិវ ិធីននការ្ុេះប្ញ្ជីអំេីសិទិធក្ប្តយក្សទាក្់ទងនឹងក្ក្មរដ្ឋប្បពវណ្ី )។ ពៅក្នុងពរឿងក្តី
ពនេះ ពោយសារដតអ្លនវតថុសថិតពៅរាជធានីភ្ំពន េញ ដ្ូ ព្នេះ រដ្ឋបាលសុរ ិពោដ្ី ពៅរាជធានីភ្ំនពេញ គឺ ជា “ទីក្ដនែង
ដដ្លក្តូវ្ុេះប្ញ្ជី” ព

ើយពៅក្នុងខែឹមសារននសមតថក្ិ្ចពនេះ គឺសាលាដ្ំប្ូងរាជធានី ភ្ំនពេញ មានសមតថក្ិ្ចពលើពរឿងក្តី

ពនេះ។ ពលើសេី ពនេះពៅពទៀត ពរឿងក្តីពនេះ គឺ ជា “ប្ណ្ឹត ងទាក្់ ទងនឹងអ្លនវតថុ” ដដ្លទាមទារឱ្យក្ប្គល់អ្លនវតថុ

ិ ីរដ្ឋប្បពវណ្ី)។
ដ្ូព្នេះ តុលាការដដ្លអ្លនវតថុសថិតពៅ ក្៏ មានសមតថក្ិ្ចទងដដ្រ (្ំណ្ុ្ ឆ មាក្ា ៩ ននក្ក្មនីតិវធ
ពៅក្នុងពរឿងក្តីពនេះ គឺអ្លនវតថុ មានទីាំងពៅក្នុងរាជធានី ភ្ំនពេញ ព តុដ្ូព្នេះ ពៅក្នុងខែឹមសារននសមតថក្ិ្ចពនេះ ក្៏
សាលាដ្ំប្ូងរាជធានីភ្ំនពេញ
មានសមតថក្ិ្ចពលើពរឿងក្តីពនេះទងដដ្រ។
ដ្ូ្ដដ្លបានពរៀប្រាប្់ដ្ូ្ខាងពលើ
សាលាដ្ំប្ូងរាជធានីភ្ំនពេញ ជា “តុ លាការដដ្លមានសមតថក្ិ្ចពលើពរឿងក្តីពនេះ” ព

ើយមានសមតថក្ិ្ចពលើពរឿងក្តីឱ្យ

ព្ញដ្ី កាសពក្ម្ចាត់ ដ្ងជាប្ព្
ត េះអាសនន។
មយ៉ា ងពទៀត ពៅក្នុងពរឿងក្តីពនេះ អ្លនវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវ ិវាទ មានទីាំងពៅក្នុងរាជធានីភ្ំពន េញ ព តុដ្ូព្នេះ
សាលាដ្ំប្ូងរាជធានីភ្ំនពេញ ជា “តុលាការដដ្លមានសមតថក្ិ្ចពលើទីាំងននវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវ ិវាទ” ព ើយពៅ

ក្នុងខែឹមសារពនេះ ក្៏ សាលាដ្ំ ប្ូងរាជធានីភ្ំនពេញ មានសមតថក្ិ្ចពលើពរឿងក្តីឱ្យព្ញដ្ី កាសពក្ម្ចាត់ ដ្ងជាប្ព្
ត េះ
អាសននទងដដ្រ។
4

ខលឹមសារននដ្ី កាសឈក្មចរកាការ

ស៊ុំឱ្យព្ញដ្ីកាសឈក្មចរកាការ

រន្ដ្េអនក

កយស៊ុំទមទរ

ជាចំណ៊ុចក្ត្ូវសរឈសរជាចំបាច់ ពៅកន៊ុង

រ (្ំណ្ុ្ ខ ក្ថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្ក្មនីតិវ ិធីរដ្ឋប្បពវណ្ី)។

-2-

កយ

១. ហាមឃាត្់មិនឱ្យកូនបំណ៊ុេឈធវើអន៊ុបបទននូវកមមសិទិធ ឬ បឈងកើត្សិទិធក្បាត្ិឈភាគ (សិទិធ
បញ្
ច ំ ឬ ហ៊ុីបូន្ត្ក ជាអាទិ៍) ឬ សិទិធជួេ ឬ ការចត្់ន្ចងឈផ្េងឈទៀត្ ្ំព

េះអចេនវត្ថ៊ុ ដ្ូច

មានសរពសរឈៅកន៊ុងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអំេីវត្ថ៊ុ ជាបឈណា
ត ោះអាសនន។5
២. ហាមឃាត់មិនឱ្យក្ូនប្ំណ្ុលពទេរការកាន់កាប្់្ំព

េះអ្លនវតថុ ដ្ូ្មានសរពសរពៅ

ក្នុងប្ញ្ជ ីឧប្សមព័នអ
ធ ំេីវតថុ ជាប្ព្
ត េះអាសនន។6
ប្ង្កាប្់ឱ្យក្ូនប្ំណ្ុលក្ប្គល់អ្លនវតថុ

ដ្ូ្មានសរពសរពៅក្នុងប្ញ្ជ ីឧប្សមព័នធអំេីវតថុ

ពៅឱ្យ អាជាាសាលា ។
បង្គគប់ឱ្យអាជាាសាោន្ងរកាក្គប់ក្គងអចេនវត្ថ៊ុ

ដ្ូចមានសរពសរកន៊ុងបញ្ជ ីឧបសមព័នធ

អំេីវត្ថ៊ុ។
អាជាាសាលា ក្តូវក្ប្កាសជាសាធារណ្ៈថា ក្ូនប្ំណ្ុលក្តូវបានហាមឃាត់ការពទេរការ
កាន់កាប់ចំឈ

ោះអចេនវត្ថ៊ុដ្ូចមានសរឈសរឈៅកន៊ុងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអំព្ីវត្ថ៊ុ ឈហើយអាជាាសាោ

ដែរក្ាក្គប្់ក្គង្ំព

េះអ្លនវតថុដ្ូ្មានសរពសរពៅក្នុងប្ញ្ជ ីឧប្សមព័នធអំេីវតថុ

លិខិតប្ិទក្ប្កាសជាសាធារណ្ៈ

ាមរពប្ៀប្ដដ្លេុំង្កយប្ក្ព្ញ

ឬ

ពោយ

ាមរពប្ៀប្

សមរមយពទសងពទៀត។

5

ខែឹមសារននដ្ីកាសពក្ម្រក្ាការ

រដដ្លអនក្ោក្់

ប្ព្
ត េះអាសននដដ្លហាមឃាត់ការចាត់ ដ្ង

ក្យសុំទាមទារ ពៅក្នុងក្ថាខណ្ឌទី ១ គឺជាការចាត់ ដ្ងជា
ពដ្ើមបីរក្ាការ រសិទិធទាមទារ្ុេះប្ញ្ជីទាក្់ទងនឹងអ្លនវតថុពៅ

ក្នុង្ំព្មការចាត់ ដ្ងជាប្ព្
ត េះអាសននទាក្់ទងនឹងវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវ ិវាទ (្ំ ណ្ុ្ ខ មាក្ា ៥៣១ នន
ក្ក្មនីតិវ ិធី រដ្ឋប្បពវណ្ី)។
ក្យសុំទាមទារ ពៅក្នុងក្ថាខណ្ឌទី២ គឺជាការចាត់ ដ្ងជា
ប្ព្
ត េះអាសននដដ្លហាមឃាត់ការពទេរការកាន់ កាប្់ ពដ្ើ មបីរក្ាការ រសិទិធទាមទារឱ្យក្ប្គល់អ្លនវតថុ ពៅក្នុង
6

ខែឹមសារននដ្ី កាសពក្ម្រក្ាការ

រដដ្លអនក្ោក្់

្ំព្មការចាត់ ដ្ងជាប្ព្
ត េះអាសននទាក្់ទងនឹងវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវ ិវាទ (្ំណ្ុ្ ខ មាក្ា ៥៣១ ននក្ក្មនីតិ

វិធីរដ្ឋប្បពវណ្ី)។ ការចាត់ដ្ងដដ្លហាមឃាត់ការពទេរការកាន់កាប្់ មានខែឹមសារថាជាការហាមឃាត់មិនឱ្យក្ូនប្ំណ្ុល
ពទេរការកាន់ កាប្់វតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវ ិវាទ និងប្ង្កាប្់ឱ្យក្ូនប្ំណ្ុលក្ប្គល់វតថុពៅអាជាាសាលា ពោយដ្ក្
កាន់កាប្់ ព

េះ ព

ើយប្ង្កាប្់ ឱ្យអាជាាសាលាដែរក្ាក្គប្់ ក្គងវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវ ិវាទព

ក្តូវក្ប្កាសជាសាធារណ្ៈថា
ព

ូតការ

េះ ក្េមទាំងអាជាាសាលា

ក្ូនប្ំណ្ុលក្តូវបានហាមឃាត់ការពទេរការកាន់ កាប្់ វតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវ ិវាទព

ើយអាជាាសាលាដែរក្ាក្គប្់ក្គងវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវ ិវាទព

េះ

េះ (ក្ថាខណ្ឌទី១ មាក្ា ៥៧១ ននក្ក្មនីតិវ ិធីរដ្ឋ

ប្បពវណ្ី)។ មយ៉ា ងពទៀត ក្រណ្ីដដ្លអនុ ញ្ញាតឱ្យក្ូនប្ំ ណ្ូលពក្ប្ើ ក្បាស់វតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវ ិវាទ ក្៏ក្តូវប្ង្កាប្់រម
ួ ទាំង
ខែឹមសារពនេះទងដដ្រ។
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ប្ង្កាប្់ឱ្យអាជាាសាលាក្តូអនុញ្ញាតឱ្យក្ូនប្ំណ្ុលពក្ប្ើក្បាស់អ្លនវតថុដ្ូ្មានសរពសរពៅ
ក្នុងប្ញ្ជ ីឧប្សមព័នធអំេីវតថុ។
ខ. សិទ្ធិ ឬ ទ្ំនាក់ទ្ំន្ងគតិយត
ុ តចែលន្ឹងព្តូវបាន្រកាការ

រ7

ខ.១ ការបចងកើតកិេចសន្ាលក់ទ្ិញ
ខ.១.១ មាចស់ប្ំណ្ុល បានលក្់អ្លនវតថុដ្ូ្មានសរពសរពៅក្នុងប្ញ្ជ ីឧប្សមព័នធអំេីវតថុ
ដដ្លសថិតពៅពក្កាមក្មមសិទិរធ ប្ស់ខួន
ែ

ពៅឱ្យក្ូនប្ំណ្ុល

ក្នុងតនមែ ១០០.០០០

(ដ្ប្់មុឺន)

ដ្ុលាែរអាពមរ្
ិ ពៅនែៃទី១ ដខក្ញ្ញា ឆ្នំ២០២១ (តពៅពៅថា “ក្ិ្ចសនយលក្់ទិញននពរឿងក្តី
ពនេះ”។)។ (ភ្សតុាង X1)8
ខ.១.២ មាចស់ប្ំណ្ុល និង ក្ូនប្ំណ្ុល បានប្ពងាើតលិខិតយថាភ្ូត (លិខិតលក្់ផ្តត្់)
ពៅពលើ “ក្ិ្ចសនយលក្់ទិញននពរឿងក្តីពនេះ”។ (ភ្សតុាង X2)
ខ.១.៣ មាចស់ប្ំណ្ុល និង ក្ូនប្ំណ្ុល បានក្េមពក្េៀងគ្ននពៅពលើកាលប្រពិ ្េទននការ
ប្ង់ក្បាក្់នែែលក្់ពៅក្នុង “ក្ិ្ចសនយលក្់ទិញននពរឿងក្តីពនេះ” ដដ្លមានពស្ក្តីដ្ូ្ខាងពក្កាម៖
i.

្ំព

េះក្បាក្់ ្ំនួន ៥០.០០០ (ក្បាំមុឺន) ដ្ុលាែរអាពមរ្
ិ ដដ្លជាក្បាក្់
ក្់ក្្
ត លននក្បាក្់នែែលក្់

ក្តូវប្ង់ពៅពេលដដ្លបានោក្់

ក្យសុំ

្ុេះប្ញ្ជ ីពទេរក្មមសិទិធទាំងមូល។

7

សិទិធ ឬ ទំ

ក់ទំនងគត្ិ យ៊ុត្តន្ដ្េនឹងក្ត្ូវបានរកាការ

ននដ្ី កាសឈក្មចរកាការ

រ ជាចំណ៊ុចក្ត្ូវសរឈសរជាចំបាច់ក៊ុង
ន

រ (្ំណ្ុ្ គ ក្ថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្ក្មនីតិវ ិធី រដ្ឋប្បពវណ្ី)។ ឈហើយចំណ៊ុចឈនោះ

ក្ត្ូ វ សរឈសរឱ្យបានេមអិ ត្ នូ វ អងគ ឈហត្៊ុ ចំ បា ច់ ឈដ្ើ មបី ប ញ្
ជ ក់ នូ វ សិ ទិធ
មយ៉ា ងពទៀត

ឈដ្ើមបីឱ្យដ្ី កាសពក្ម្ព្ញបានពោយោ៉ា ងឆ្ប្់រ

ឱ្យបានទបាមដដ្លអា្ពធវើបាន គួ រដតសរឈសរនូ វការតវា៉ា តប្្ំព
8

អំព្ីសិទិធ ឬ ទំ

កយស៊ុំឱ្យព្ញ

ក់ទំនងគត្ិ យ៊ុត្តន្ដ្េនឹងក្ត្ូវបានរកាការ

ិ ី រ ដ្ា បបឈវណី ) និ ង ភាព្ចំ បា ច់ ននការរកាការ
នី ត្ិ វ ធ

័ស

និ ង អងគ ឈហត្៊ុ ន្ដ្េជាមូ េ ឈហត្៊ុ ននសិ ទិធ ។
និងការកំណត្់ចំនួនទឹកក្បាក់ក្បាត្ិឈភាគ

េះការតវា៉ា ដដ្លនឹងក្តូវបានរ ំេឹងទុក្។

រ (្ំណ្ុ្ គ ក្ថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កម

រ (ចំ ណ៊ុ ច ឃ កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនី ត្ិ

ិ ី រ ដ្ា បបឈវណី ) គួ រ ន្ត្ខិ ត្ ខំ ក្បឹ ង ន្ក្បងសរឈសរនូ វ ភសត៊ុ ាងាមឈហត្៊ុ នី មួ យ ៗន្ដ្េក្ត្ូ វ បញ្
វធ
ជ ក់ (ក្ថាខណ្ឌទី ២
មាក្ា ៥៤១ ននក្ក្មនីតិវ ិធីរដ្ឋប្បពវណ្ី)។
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ii.

្ំព

េះក្បាក្់ ្ំនួន ៥០.០០០ (ក្បាំមុឺន) ដ្ុលាែរអាពមរ្
ិ ដដ្លជាក្បាក្់

នែែលក្់ពៅសល់ ក្តូវប្ង់ពៅក្នុងអំឡងពេល
១ (មួយ) ដខ គិតចាប្់េី
ុ
ពេលដដ្លបានោក្់
ខ.២

ក្យសុំ្ុេះប្ញ្ជ ីពទេរក្មមសិទិទា
ធ ំងមូល។

ការរ ំលាយកិេចសន្ាលក់ទ្ិញចោយសារមូលចេតុនន្ការមិន្អន្ុវតត

កាតរវកិេចរបស់េុងេចមលើយ
ខ.២.១ មាចស់ប្ំណ្ុល និង ក្ូនប្ំណ្ុល បានោក្់
ពៅរដ្ឋបាលសុរពិ ោដ្ីរាជធានីភ្ំពន េញ

ពោយដទែក្ាម

ក្យសុំ្ុេះប្ញ្ជ ីពទេរក្មមសិទិទា
ធ ំងមូល
“ក្ិ្ស
ច នយលក្់ទិញននពរឿងក្តីពនេះ”

ពៅនែៃទី១ ដខក្ញ្ញា ឆ្នំ២០២១។ (ភ្សតុាង X2)
ក្ូលប្ំណ្ុលបានប្ង់ក្បាក្់នែែលក្់្ំនួន ៥០.០០០ (ក្បាំមុឺន) ដ្ុលាែរអាពមរក្
ិ ពៅពលើដ្ី L
ពៅឱ្យមាចស់ប្ំណ្ុល

ពោយដទែក្ាម

“ក្ិ្ចសនយលក្់ទិញពរឿងក្តីពនេះ”

ពៅនែៃដ្ដដ្លពនេះ។

(ភ្សតុាង X3)
ខ.២.៣ ឈៅនងៃទី៨ ន្ខកញ្ញ ឆ្នំ២០២១ “ដ្ី L” ក្ត្ូវបានច៊ុោះបញ្ជ ីឈផ្ទរកមមសិទិធទំងមូេព្ី
មាចស់បំណ៊ុេឈៅកូនបំណ៊ុេ។ (ភសត៊ុាង X4)
ខ.២.៤ មាចស់ប្ំណ្ុល បានក្ប្គល់ “ដ្ី L” ពៅក្ូនប្ំណ្ុល ពៅនែៃទី២០ ដខក្ញ្ញា
ឆ្នំ២០២១។ ក្ូនប្ំណ្ុល ក្ំេុងរស់ពៅពលើ “ដ្ី L” និង ក្ំេុងកាន់កាប្់ “ដ្ី L” ចាប្់េីនែៃទី១
ដខតុលា ឆ្នំ២០២១។ (ភ្សតុាង X 6,7)
ខ.២.៥ នែៃទី ១ ដខតុ លា ឆ្ន ំ២០២១ បានក្នែងទុ ត។
ខ.២.៦ មាច ស់ប្ំ ណ្ុល បានោស់ពតឿន9ឱ្យក្ូ នប្ំ ណ្ុ លប្ង់ ក្បាក្់ នែែលក្់ ដដ្លពៅសល់
្ំ នួ ន ៥០.០០០ (ក្បាំមុឺន ) ដ្ុ លាែ រអាពមរ ្
ិ ក្នុងអំ ឡុ ងពេល ២ (េី រ) សបាត

៍ ពៅនែៃទី ១១

ដខតុ លា ឆ្ន ំ២០២១ ក្េមទាំងបានប្ង្កាញឆនេៈ 10 នូវខែឹមសាថានឹងរំលាយ “ក្ិ្ចសនយលក្់ទិញ

9

្ំណ្ុ្ ក្ ក្ថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៤០៨ ននក្ក្មរដ្ឋប្បពវណ្ី។ ការរ ំលាយពោយមូ លព

កាតេវក្ិ្ច សូមពោងឯក្សារពៅក្នុងសិកាាសាលាជុំ ទី៣។
10

្ំណ្ុ្ គ ក្ថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៤០៩ ននក្ក្មរដ្ឋប្បពវណ្ី។ ការរំលាយពោយមូ លព

សូមពោងឯក្សារពៅក្នុងសិកាាសាលាជុំទី ៣។

-5-

តុននការមិនអនុវតត

តុ ននការមិ នអនុ វតតកាតេវក្ិ្ច

ននពរឿងក្តីពនេះ”
សបាត

ពៅពេល

ដដ្លក្ូនប្ំ ណ្ុលមិ នប្ង់ ក្បាក្់ នែែលក្់ ក្នុ ងអំ ឡុងពេល

២

(េី រ)

៍។ (ភ្សតុាង X7)
ខ.២.៧

ក្ូនប្ំ ណ្ុល

មិ នបានប្ង់ ក្បាក្់ នែែលក្់ ដដ្លពៅសល់

(ក្បាំមុឺន) ដ្ុ លាែរអាពមរ ្
ិ ក្តឹ មនែៃទី ២៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០២១ ព

្ំ នួ ន

៥០.០០០

េះពទ។

ខ.៣ ការសន្និោាន្អំរី សិទ្ធិ ឬ ទ្ំនាក់ទ្ន្
ំ ងគតិយត
ុ តចែលន្ឹងព្តូវបាន្រកា
ការ

រ
ព

្ំព

តុដ្ូព្នេះ

មាចស់ប្ំណ្ុល

មានសិទិធទាមទារឱ្យ្ុេះប្ញ្ជ ីលុប្ការ្ុេះប្ញ្ជ ីពទេរក្មមសិទិធ

េះ “ដ្ី L” ពោយដទែក្ាមការរលា
ំ យ “ក្ិ្ចសនយលក្់ទិញននពរឿងក្តីពនេះ” ្ំព

េះក្ូនប្ំណ្ុល

(ក្ថាខណ្ឌទី២ មាក្ា៤១១ ននក្ក្មរដ្ឋប្បពវណ្ី)។11 មយ៉ា ងពទៀត មាចស់ប្ំណ្ុល មានសិទិទា
ធ មទារ
ឱ្យក្ប្គល់ “ដ្ី L” ពោយដទែក្ាមការរលា
ំ យ “ក្ិ្ចសនយលក្់ទិញននពរឿងក្តីពនេះ” (ក្ថាខណ្ឌទី២
មាក្ា៤១១ ននក្ក្មរដ្ឋប្បពវណ្ី)។12
គ. ភារចា ំបាេ់នន្ការរកាការ

11

ពនេះគឺជាសិទិធ ឬ ទំ

រ13

ក្់ទំនងគតិយុតតដដ្លនឹងក្តូវបានរក្ាការ

ឃាត់ការចាត់ ដ្ង។ សិទិធ ឬ ទំ

រននការចាត់ដ្ងជាប្ព្
ត េះអាសនន ដដ្លហាម

ក្់ទំនងគតិ យុតតដដ្លនឹងក្តូវបានរក្ាការ

រននការចាត់ដ្ងជាប្ព្
ត េះអាសនន

ដដ្លហាមឃាត់ការចាត់ដ្ង គឺ ជាសិទិធទាមទារាវកាលិក្ទាក្់ទងនឹងវតថុដដ្លក្មមវតថុននវ ិវាទ ដដ្លពផ្តតតសំខាន់
ពៅពលើសិទិធទាមទារ ឱ្យ្ុេះប្ញ្ជី។
12

ពនេះគឺជាសិទិធ ឬ ទំ

ក្់ទំនងគតិយុតតដដ្លនឹងក្តូវបានរក្ាការ

ឃាត់ការកាន់ កាប្់។ សិទិធ ឬ ទំ

រននការចាត់ដ្ងជាប្ព្
ត េះអាសននដដ្លហាម

ក្់ទំនងគតិ យុតតដដ្លនឹងក្តូវបានរក្ាការ

រននការចាត់ដ្ងជាប្ព្
ត េះអាសនន

ដដ្លហាមឃាត់ការកាន់កាប្់ គឺជាសិទិទា
ធ មទារឱ្យក្ប្គល់វតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវ ិវាទ។ វាមិនក្តឹមដតជាសិទិធទាមទារ
ពោយដទែក្ពលើសិទិធននក្មមសិទិធ ជាអាទិ៍ ព
13

ភាព្ចំបាច់ននការរកាការ

រ

េះពទ វាក្៏ ជាសិទិធទាមទារពលើប្ំណ្ុលទងដដ្រ។

ជាចំណ៊ុចក្ត្ូវសរឈសរជាចំបាច់ក៊ុង
ន

កយស៊ុំឱ្យព្ញដ្ីកាសឈក្មចរកាការ

(្ំណ្ុ្ ឃ ក្ថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្ក្មនី តិវ ិធី រដ្ឋប្បពវណ្ី)។ ពៅពេលោក្់

រ

ក្យសុំចាត់ដ្ងជាប្ព្
ត េះ

អាសននដដ្លហាមឃាត់ ការពទេរការកាន់ កាប្់ ចាំបា្់ក្តូវមានការបារមភថា ការអនុ វតតសិទិធនឹងមិនអា្ពធវើបាន ឬ នឹ ង
មានការលំបាក្ោ៉ា ងខាែំង

ពោយសារដតការផ្តែស់ប្ូតរអនក្កាន់កាប្់។

ពៅពេលោក្់

អាសននដដ្លហាមឃាត់ ការចាត់ដ្ង ចាំបា្់ ក្តូវមានការបារមភថា ការអនុវតតសិទិធ

ក្យសុំចាត់ដ្ងជាប្ព្
ត េះ

ពេលអ

គត នឹងមិនអា្ពធវើ

បាន ឬ នឹងមានការលំបាក្ោ៉ា ងខាែំង ពោយសារដតពក្គ្នេះថានក្់ពក្ើតព្ញេី ការផ្តែស់ប្ូរសា
ត
ថ នភាេប្្ចុប្បនន ដ្ូ្ជា
អនុប្បទាន ឬ ការប្ពងាើតសិទិធក្បាតិ ពភាគ្ំព

េះវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវ ិវាទ ដដ្លបានពធវើពឡើងពោយក្ូនប្ំណ្ុល។

-6-

គ.១ មាចស់ប្ំណ្ុល ក្ំេុងពក្តៀមពរៀប្្ំោក្់ប្ណ្ឹ ត ងរដ្ឋប្បពវណ្ី ពដ្ើមបីសពក្ម្នូវសិទិធ
នីមួយៗដដ្លបានសរពសរពៅក្នុង ខ.៣។
គ.២ ប្៉ាុដនត ឈយាងាមន្ដ្េមាចស់បំណ៊ុេបានសួរ និងឮព្ីអក
ន ន្ដ្េបានសាគេ់កូនបំណ៊ុេ
ថា កូនបំណ៊ុេ មានអាជីវកមមដដ្លមិនបានដ្ំឈណើរឈៅឈដ្ឋយយាងរេូនឈ
ជំ

ក្់ក្បាក្់ក្មចីក្ុង្ំ
ន
នួនពក្្ើនគួរសម

ពទើប្

ោះឈទ និងមានជាប្់

ំឱ្យមានការបារមភោ៉ាងខាែំងដដ្លក្ូនប្ំណ្ុល

នឹងចាត់ដ្ង “ដ្ី L”។ (ភ្សតុាង X7)

គ.៣ មយ៉ា ងពទៀត ក្ូនប្ំណ្ុលក្ំេុងរស់ពៅក្នុងអាគ្នរពលើ “ដ្ី L” ក្៏េិតដមន ប្៉ាុដនតជា

ញឹក្ញាប្់ ក្ូនប្ំណ្ុលមិនពៅក្នុងអាគ្នរព
មិនពៅ

េះពទ ព

មានប្ុគល
ា ដដ្លហាក្់ដ្ូ្ជាសា្់ញាតិ

ព្ញ្ូលអាគ្នរព

េះ។

្ំព

េះសាថនភាេដប្ប្ពនេះ

ើយពៅក្នុងអំឡងពេលដដ្លក្ូ
នប្ំណ្ុល
ុ
ឬ

មិតិតភ្ក្តិជិតសនិទរធ ប្ស់ក្ូនប្ំណ្ុល

គឺមានការបារមភថា

ក្ូនប្ំណ្ុលង្កយ

នឹងពទេរការកាន់កាប្់ “ដ្ី L” ពៅឱ្យតតិយជន។ (ភ្សតុាង X7)
គ.៤

ក្ប្សិនពប្ើការបារមភទាំងព

េះនឹងកាែយជាការេិត

ំឱ្យមាចស់ប្ំណ្ុលពទាេះប្ីជា

ទទួលបានសាលក្ក្មឈ្នេះពលើប្ណ្ឹ ត ងអងាពស្ក្តី ក្៏នឹងមិនអា្ពធវើបាន ឬ នឹងមានការលំបាក្
ោ៉ា ងខាែំងក្នុងអនុវតតសិទិទា
ធ ំ ងព

េះ។

14
ឃ. ភសតតាង
ុ

១. លិខិតលក្់ផ្តត្់ ្ុេះពៅនែៃទី១ ដខក្ញ្ញា ឆ្នំ២០២១ (ភ្សតាង
X1)
ុ
២. ឯក្សារែត្មែង

ក្យសុំ្ុេះប្ញ្ជ ីពទេរក្មមសិទិធទាំងមូល (ភ្សតុាង X2)

ិ ័យប័ក្ត្ទទួេ (ភ្សតុាង X3)
៣. វក
៤. ឯកសារចមលងន្ដ្េមានឈសចកតីបញ្
ជ ក់ននឈសៀវឈៅឈោេបញ្ជ ីដ្ីធីល (ភ្សតុាង X4)
៥. រូប្ែត (សារពៅក្នុង Telegram ដដ្លក្តូវបានប្ញ្ជូ ន និងទទួល រវាងមាចស់ប្ំណ្ុល

និងក្ូនប្ំណ្ុល ពៅនែៃទី១១ ដខតុលា ឆ្នំ២០២១) (ភ្សតុាង X5)

14

អំព្ីសិទិធ ឬ ទំ

ក់ ទំនងគត្ិយ៊ុត្តន្ដ្េនឹងក្ត្ូវបានរកាការ

ននក្ក្មនីតិវ ិធី រដ្ឋប្បពវណ្ី)

និងភាព្ចំបាច់ ននការរកាការ

រ

រ (្ំណ្ុ្ គ ក្ថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៥៤១
(្ំណ្ុ្

ឃ

ក្ថាខណ្ឌទី

១

មាក្ា

៥៤១

ននក្ក្មនីតិវ ិធី រដ្ឋប្បពវណ្ី) មានភាព្ចំបាច់ ក្តូវភាជប់នូវឯកសារឈដ្ើមបីឈធវើឈសចកតីបញ្
ជ ក់ដ្ំបូង (ក្ថាខណ្ឌទី ៣ មាក្ា
៥៤១ ននក្ក្មនីតិវ ិធីរដ្ឋប្បពវណ្ី)។
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៦. រូប្ែត (សាថនភាេកាន់កាប្់ ដ្ី L

ពេលប្្ចុប្បនន) (ភ្សតុាង X6)

៧. របាយការណ្៍ (ភ្សតាង
X7)
ុ

ឈសចកតីដ្ូចបានជក្មាបជូនខាងឈេើ សូម ឯរឧតតម្/ម្ោរជុំទាវក្បធាន សឈក្មចាមការឈសនើស៊ុំ
ឈដ្ឋយកតីអន៊ុឈក្ោោះ។
សូម ឯរឧតតម្/ម្ោរជុំទាវក្បធាន ទទួេនូវឈសចកតីឈោរព្ដ្៏ក្ជាេឈក្ៅអំព្ីខំ៊ុ។
ា

រាជធានីភ្ំនពេញ, ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១

អ្នរតុំណាងម្ោយអាណតតិ
ឯកសារភាជប់
១-េិខិត្ក្បគេ់សិទិធត្ំណាងឈដ្ឋយអាណត្តិ “ចាប់ឈដ្ើម”
២-ចាប់ងត្ចមលងននភសត៊ុាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចំនួន ០១ ចាប់”
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P

ឧបសម្ព័នធ
បញ្ជ ឧ
ី បសម្ព័នធអ្ុំរីវតថុ

“ទីាំងដ្ី” ផ្លូវឈេខ ០០ ភូមិ...... សង្គកត្់.......ខណឌ.........រាជធានីភំនឈព្ញ
“ឈេខឡូត្៍” ០០
“សមាសភាេននដ្ីខាងពលើ” អាគ្នរ (ទេេះ)
ពលខ៖ 00
ក្ប្ពភ្ទ៖ សក្មាប្់លំពៅោឋន
លក្ាណ្ៈននអាគ្នរ៖ ពធវើេីែមឥដ្ឋ
ទំ

ំអាគ្នរ៖ 00 m2
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