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រនូបុំណុល  
ឈ ម្ ោះ ៖ Y  

 
1 ឈ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋា ន មានបញ្ញត្តិឈៅកន៊ុងចំណ៊ុ ច ក កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី  ប ៊ុន្នត 
ចំឈ ោះចំណ៊ុ ចឈផ្េងឈទៀត្ ដូ្ចជា នងៃន្ខឆ្ន ំកំឈណើ ត្ជាអាទិ៍ ជាចំណ៊ុ ចន្ដ្េព្៊ុំមានបញ្ញត្តិកន៊ុងចាប់ឈទ។ ប ៊ុន្នត ក៏មាន
ករណីន្ដ្េព្៊ុំអាចកំណត់្អំពី្ភាគី ាមរយៈឈ ម្ ោះ និង អាសយដ្ឋា នបានផ្ងន្ដ្រ។ ក្នុងក្រណី្ពនេះ ក្ត្ូវសរឈសរ
ចំណ៊ុ ចទំងឈ ោះកន៊ុងកក្មិត្មួយន្ដ្េចំបាច់ ឈដ្ើមបីអាចកំណត់្អំពី្ភាគីបាន។ 
2 ឈយាងមាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២៤៩ និងមាក្ា ២៥០ ននក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី។ ការសរឈសរអំពី្ទីកន្នលងបញ្ជូ ន 
មិនន្មនជាករណីយកិចចឈទ។ ក្បសិនឈបើមិនសរឈសរទីកន្នលងបញ្ជូ ន ឈ ោះការបញ្ជូ ន នឹងបញ្ជូ នឈៅអាសយដ្ឋា ន
របស់មាច ស់បំណ៊ុ េ ជាអាទិ៍។ ឈហត្៊ុដូ្ឈចនោះ ករណីន្ដ្េអនកតំ្ណាងឈដ្ឋយអាណត្តិរបស់ មាច ស់បំណ៊ុ េមានបំណង
ចង់ឱ្យឈធវើការបញ្ជូ នឈៅទីកន្នលងឈក្ៅពី្អាសយដ្ឋា នរបស់មាច ស់បំណ៊ុ េ ជាអាទិ៍ ចំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរទីកន្នលងបញ្ជូ ន
ជាោយេ័កខណ៍្អកេរដូ្ចជាឈៅកន៊ុង កយស៊ុំ ជាអាទិ៍។ 
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អាសយដ្ឋា ន ៖ ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០ ភូមិ...... សង្កា ត់.......ខណ្ឌ ......... រាជធានីភ្នំពេញ។ 
 
 

សមូ្ម្ោររជូន 
ឯរឧតតម្/ម្ោរជុំទាវ ក្បធានសាោដុំបូងរាជធានីភ្នុំម្រញ3 

 
រ. ខ្លឹម្សារននដីកាសម្ក្ម្ចររាការពាដដលអ្នរោរ់ពារយសុុំទាម្ទារ៖4 

 
3  ឈរឿងកតីននដី្កាសឈក្មចរកាការ រ ក្ត្ូវសថិត្ឈៅឈក្កាមសមត្ថកិចចរបស់ត្៊ុោការន្ដ្េមានសមត្ថកិចចឈេើអងគឈសចកតី 
ឬ សាោដំ្បូងន្ដ្េមានសមត្ថកិចចឈេើទីកន្នលងវត្ថ៊ុន្ដ្េនឹងក្ត្ូវរបឹអូសជាបឈណាត ោះអាសនន ឬ វត្ថ៊ុន្ដ្េជាកមមវត្ថ៊ុនន
វវិាទសថិត្ឈៅ (ក្ថាខណ្ឌ ទី១ មាក្ា ៥៤០ ននក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋប្បពវណី្)។ 
 ឈៅកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះ ឈដ្ឋយសារន្ត្េំឈៅដ្ឋា នរបស់កូ្នបំ្ណុ្លឈៅរាជធានីភ្នំពេញ ដូ្ព្នេះ សាលាដំ្បូ្ងរាជធានី 
ភ្នំពេញ មានសមតថកិ្្ចននពរឿងក្តីពនេះ (្ំណុ្្ ក្ មាក្ា ៨ ននក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋប្បពវណី្)។ មយ៉ាងពទៀត ពរឿងក្តីពនេះ ជា 
“ប្ណ្តឹ ងទាក់្ទងនឹងការ្ុេះប្ញ្ជ ី” ដដ្លទាមទារឱ្យពធវើនីតិវធីិ្ុេះប្ញ្ជ ីលុប្ការ្ុេះប្ញ្ជ ីពទេរក្មមសិទធិ ដូ្ព្នេះ តុលាការ 
ដដ្លសថិតពៅ “ក្ដនែងដដ្លក្តូវ្ុេះប្ញ្ជ ី” ក៏្មានសមតថកិ្្ចទងដដ្រ (្ំណុ្្ ជ មាក្ា ៩ ននក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋប្បពវណី្)។ 
“ក្ដនែងដដ្លក្តូវ្ុេះប្ញ្ជ ី” គឺ “រដ្ឋបាលសុរពិោដី្ថាន ក់្រាជធានី ពខតត ដដ្លអ្លនវតថុាំងពៅ” (ក្ថាខណ្ឌ ទី២ ក្ប្ការ 
៥ ននក្ប្កាសអនតរក្ក្សួងសតីេីនីតិវធីិននការ្ុេះប្ញ្ជ ីអំេីសិទធិក្ប្តយក្សទាក់្ទងនឹងក្ក្មរដ្ឋប្បពវណី្)។ ពៅក្នុងពរឿងក្តី 
ពនេះ ពោយសារដតអ្លនវតថុសថិតពៅរាជធានីភ្នំពេញ ដូ្ព្នេះ រដ្ឋបាលសុរពិោដី្ពៅរាជធានីភ្នំពេញ គឺជា “ទីក្ដនែង 
ដដ្លក្តូវ្ុេះប្ញ្ជ ី” ព ើយពៅក្នុងខែឹមសារននសមតថកិ្្ចពនេះ គឺសាលាដំ្បូ្ងរាជធានីភ្នំពេញ មានសមតថកិ្្ចពលើពរឿងក្តី 
ពនេះ។ ពលើសេីពនេះពៅពទៀត ពរឿងក្តីពនេះ គឺជា “ប្ណ្តឹ ងទាក់្ទងនឹងអ្លនវតថុ” ដដ្លទាមទារឱ្យក្ប្គល់អ្លនវតថុ 
ដូ្ព្នេះ តុលាការដដ្លអ្លនវតថុសថិតពៅ ក៏្មានសមតថកិ្្ចទងដដ្រ (្ំណុ្្ ឆ មាក្ា ៩ ននក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋប្បពវណី្)។ 
ពៅក្នុងពរឿងក្តីពនេះ គឺអ្លនវតថុ មានទីាំងពៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ព តុដូ្ព្នេះ ពៅក្នុងខែឹមសារននសមតថកិ្្ចពនេះ ក៏្ 
សាលាដំ្បូ្ងរាជធានីភ្នំពេញ មានសមតថកិ្្ចពលើពរឿងក្តីពនេះទងដដ្រ។ ដូ្្ដដ្លបានពរៀប្រាប់្ដូ្្ខាងពលើ 
សាលាដំ្បូ្ងរាជធានីភ្នំពេញ ជា “តុលាការដដ្លមានសមតថកិ្្ចពលើពរឿងក្តីពនេះ” ព ើយមានសមតថកិ្្ចពលើពរឿងក្តីឱ្យ 
ព្ញដី្កាសពក្ម្ចាត់ដ្ងជាប្ព ត្ េះអាសនន។ 
 មយ៉ាងពទៀត ពៅក្នុងពរឿងក្តីពនេះ អ្លនវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវវិាទ មានទីាំងពៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ព តុដូ្ព្នេះ 
សាលាដំ្បូ្ងរាជធានីភ្នំពេញ ជា “តុលាការដដ្លមានសមតថកិ្្ចពលើទីាំងននវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវវិាទ” ព ើយពៅ 
ក្នុងខែឹមសារពនេះ ក៏្សាលាដំ្បូ្ងរាជធានីភ្នំពេញ មានសមតថកិ្ ច្ពលើពរឿងក្តីឱ្យព្ញដី្កាសពក្ម្ចាត់ដ្ងជាប្ព ត្ េះ 
អាសននទងដដ្រ។  
4  ខលឹមសារននដី្កាសឈក្មចរកាការ រន្ដ្េអនក កយស៊ុំទមទរ ជាចំណ៊ុ ចក្ត្ូវសរឈសរជាចំបាច់ពៅកន៊ុង កយ
ស៊ុំឱ្យព្ញដី្កាសឈក្មចរកាការ រ (្ំណុ្្ ខ ក្ថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋប្បពវណី្)។  
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 ១.  ហាមឃាត់្មិនឱ្យកូនបំណ៊ុ េឈធវើអន៊ុបបទននូវកមមសិទធិ ឬ បឈងកើត្សិទធិក្បាតិ្ឈភាគ (សិទធិ
បញ្ច ំ ឬ ហ៊ុីប ូន្ត្ក ជាអាទិ៍) ឬ សិទធិជួេ ឬ  ការចត់្ន្ចងឈផ្េងឈទៀត្ ្ំព េះអចេនវត្ថ៊ុ ដូ្ច
មានសរពសរឈៅកន៊ុងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអំេីវត្ថ៊ុ ជាបឈណាត ោះអាសនន។5 

 ២. ហាមឃាត់មិនឱ្យកូ្នបំ្ណុ្លពទេរការកាន់កាប់្្ំព េះអ្លនវតថុ ដូ្្មានសរពសរពៅ 
ក្នុងប្ញ្ជ ីឧប្សមព័នធអំេីវតថុ ជាប្ព ត្ េះអាសនន។6 

  ប្ង្កា ប់្ឱ្យកូ្នបំ្ណុ្លក្ប្គល់អ្លនវតថុ ដូ្្មានសរពសរពៅក្នុងប្ញ្ជ ីឧប្សមព័នធអំេីវតថុ 
ពៅឱ្យ អាជាា សាលា ។ 

  បង្គគ ប់ឱ្យអាជាា សាោន្ងរកាក្គប់ក្គងអចេនវត្ថ៊ុ ដូ្ចមានសរពសរកន៊ុងបញ្ជ ីឧបសមព័នធ
អំេីវត្ថ៊ុ។ 

  អាជាា សាលា ក្តូវក្ប្កាសជាសាធារណ្ៈថា កូ្នបំ្ណុ្លក្តូវបានហាមឃាត់ការពទេរការ 
កាន់កាប់ចំឈ ោះអចេនវត្ថ៊ុដូ្ចមានសរឈសរឈៅកន៊ុងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអំពី្វត្ថ៊ុ ឈហើយអាជាា សាោ 
ដែរក្ាក្គប់្ក្គង្ំព េះអ្លនវតថុដូ្្មានសរពសរពៅក្នុងប្ញ្ជ ីឧប្សមព័នធអំេីវតថុ ពោយ 
លិខិតបិ្ទក្ប្កាសជាសាធារណ្ៈ ាមរពប្ៀប្ដដ្លេំុង្កយប្ក្ព្ញ ឬ ាមរពប្ៀប្ 
សមរមយពទសងពទៀត។  

 
5  ខែឹមសារននដី្កាសពក្ម្រក្ាការ រដដ្លអនក្ោក់្ ក្យសំុទាមទារ ពៅក្នុងក្ថាខណ្ឌ ទី ១ គឺជាការចាត់ដ្ងជា 
ប្ព ត្ េះអាសននដដ្លហាមឃាត់ការចាត់ដ្ង ពដ្ើមបីរក្ាការ រសិទធិទាមទារ្ុេះប្ញ្ជ ីទាក់្ទងនឹងអ្លនវតថុពៅ 
ក្នុង្ំព្មការចាត់ដ្ងជាប្ព ត្ េះអាសននទាក់្ទងនឹងវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវវិាទ (្ំណុ្្ ខ មាក្ា ៥៣១ នន 
ក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋប្បពវណី្)។ 
6  ខែឹមសារននដី្កាសពក្ម្រក្ាការ រដដ្លអនក្ោក់្ ក្យសំុទាមទារ ពៅក្នុងក្ថាខណ្ឌ ទី២ គឺជាការចាត់ដ្ងជា 
ប្ព ត្ េះអាសននដដ្លហាមឃាត់ការពទេរការកាន់កាប់្ ពដ្ើមបីរក្ាការ រសិទធិទាមទារឱ្យក្ប្គល់អ្លនវតថុ ពៅក្នុង 
្ំព្មការចាត់ដ្ងជាប្ព ត្ េះអាសននទាក់្ទងនឹងវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវវិាទ (្ំណុ្្ ខ មាក្ា ៥៣១ ននក្ក្មនីតិ 
វធីិរដ្ឋប្បពវណី្)។ ការចាត់ដ្ងដដ្លហាមឃាត់ការពទេរការកាន់កាប់្ មានខែឹមសារថាជាការហាមឃាត់មិនឱ្យកូ្នបំ្ណុ្ល 
ពទេរការកាន់កាប់្វតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវវិាទ និងប្ង្កា ប់្ឱ្យកូ្នបំ្ណុ្លក្ប្គល់វតថុពៅអាជាា សាលា ពោយដ្ក្ ូតការ 
កាន់កាប់្ព េះ ព ើយប្ង្កា ប់្ឱ្យអាជាា សាលាដែរក្ាក្គប់្ក្គងវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវវិាទព េះ ក្េមទំាងអាជាា សាលា 
ក្តូវក្ប្កាសជាសាធារណ្ៈថា កូ្នបំ្ណុ្លក្តូវបានហាមឃាត់ការពទេរការកាន់កាប់្វតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវវិាទព េះ 
ព ើយអាជាា សាលាដែរក្ាក្គប់្ក្គងវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវវិាទព េះ (ក្ថាខណ្ឌ ទី១ មាក្ា ៥៧១ ននក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋ 
ប្បពវណី្)។ មយ៉ាងពទៀត ក្រណី្ដដ្លអនុញ្ញា តឱ្យកូ្នបំ្ណូ្លពក្ប្ើក្បាស់វតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវវិាទ ក៏្ក្តូវប្ង្កា ប់្រមួទំាង 
ខែឹមសារពនេះទងដដ្រ។ 
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 ប្ង្កា ប់្ឱ្យអាជាា សាលាក្តអូនុញ្ញា តឱ្យកូ្នបំ្ណុ្លពក្ប្ើក្បាស់អ្លនវតថុដូ្្មានសរពសរពៅ
ក្នុងប្ញ្ជ ីឧប្សមព័នធអំេីវតថុ។  
  
ខ. សទិ្ធិ ឬ ទ្ំនាក់ទ្ំន្ងគតិយតុតចែលន្ឹងព្តូវបាន្រកាការ រ7 
 ខ.១ ការបចងកើតកិេចសន្ាលក់ទ្ិញ 
 ខ.១.១ មាច ស់បំ្ណុ្ល បានលក់្អ្លនវតថុដូ្្មានសរពសរពៅក្នុងប្ញ្ជ ីឧប្សមព័នធអំេីវតថុ 
ដដ្លសថិតពៅពក្កាមក្មមសិទធិរប្ស់ខែួន ពៅឱ្យកូ្នបំ្ណុ្ល ក្នុងតនមែ ១០០.០០០ (ដ្ប់្មឺុន) 
ដុ្លាែ រអាពមរ ិ្  ពៅនែៃទី១ ដខក្ញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២១ (តពៅពៅថា “កិ្្ចសនយលក់្ទិញននពរឿងក្តី 
ពនេះ”។)។ (ភ្សតុាង X1)8 
 ខ.១.២ មាច ស់បំ្ណុ្ល និង កូ្នបំ្ណុ្ល បានប្ពងាើតលិខិតយថាភូ្ត (លិខិតលក់្ផ្តត ្់) 
ពៅពលើ “កិ្្ចសនយលក់្ទិញននពរឿងក្តីពនេះ”។ (ភ្សតុាង X2) 
 ខ.១.៣ មាច ស់បំ្ណុ្ល និង កូ្នបំ្ណុ្ល បានក្េមពក្េៀងគ្នន ពៅពលើកាលប្រពិ្េទននការ 
ប្ង់ក្បាក់្នែែលក់្ពៅក្នុង “កិ្្ចសនយលក់្ទិញននពរឿងក្តីពនេះ” ដដ្លមានពស្ក្តីដូ្្ខាងពក្កាម៖ 

i. ្ំព េះក្បាក់្ ្ំនួន ៥០.០០០ (ក្បំាមឺុន) ដុ្លាែ រអាពមរ ិ្  ដដ្លជាក្បាក់្ 
 ក់្ក្ ត្ លននក្បាក់្នែែលក់្ ក្តវូប្ង់ពៅពេលដដ្លបានោក់្ ក្យសំុ 
្ុេះប្ញ្ជ ីពទេរក្មមសិទធិទំាងមូល។ 

 
7 សិទធិ ឬ ទំ ក់ទំនងគតិ្យ៊ុត្តន្ដ្េនឹងក្ត្ូវបានរកាការ រ  ជាចំណ៊ុ ចក្ត្ូវសរឈសរជាចំបាច់កន៊ុង កយស៊ុំឱ្យព្ញ
ននដី្កាសឈក្មចរកាការ រ (្ំណុ្្ គ ក្ថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋប្បពវណី្)។ ឈហើយចំណ៊ុ ចឈនោះ 
ក្ត្ូវសរឈសរឱ្យបានេមអិត្នូវអងគឈហត្៊ុចំបាច់ឈដ្ើមបីបញ្ជ ក់នូវសិទធិ  និងអងគឈហត្៊ុន្ដ្េជាមូេឈហត្៊ុននសិទធិ។ 
មយ៉ាងពទៀត ឈដ្ើមបីឱ្យដី្កាសពក្ម្ព្ញបានពោយោ៉ាងឆ្ប់្រ ័ស និងការកំណត់្ចំនួនទឹកក្បាក់ក្បាតិ្ឈភាគ
ឱ្យបានទបាមដដ្លអា្ពធវើបាន គួរដតសរឈសរនូវការតវា៉ាតប្្ំព េះការតវា៉ាដដ្លនឹងក្តូវបានរេឹំងទុក្។ 

8 អំពី្សិទធិ ឬ ទំ ក់ទំនងគតិ្យ៊ុត្តន្ដ្េនឹងក្ត្ូវបានរកាការ រ (្ំណុ្្ គ ក្ថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កម
នីតិ្វធីិរដ្ាបបឈវណី) និងភាព្ចំបាច់ននការរកាការ រ (ចំណ៊ុ ច ឃ កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីតិ្
វធីិរដ្ាបបឈវណី) គួរន្ត្ខិត្ខំក្បឹងន្ក្បងសរឈសរនូវភសត៊ុាងាមឈហត្៊ុនីមួយៗន្ដ្េក្ត្ូវបញ្ជ ក់ (ក្ថាខណ្ឌ ទី ២ 
មាក្ា ៥៤១ ននក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋប្បពវណី្)។ 



-5- 
 

ii. ្ំព េះក្បាក់្ ្ំនួន ៥០.០០០ (ក្បំាមឺុន)  ដុ្លាែ រអាពមរ ិ្  ដដ្លជាក្បាក់្ 
នែែលក់្ពៅសល់ ក្តូវប្ង់ពៅក្នុងអំឡុងពេល ១ (មួយ) ដខ គិតចាប់្េី 
ពេលដដ្លបានោក់្ ក្យសំុ្ុេះប្ញ្ជ ីពទេរក្មមសិទធិទំាងមូល។ 
 

ខ.២ ការរលំាយកិេចសន្ាលក់ទ្ិញចោយសារមូលចេតុនន្ការមិន្អន្ុវតត 
កាតរវកិេចរបសេ់ុងេចមលើយ 
ខ.២.១ មាច ស់បំ្ណុ្ល និង កូ្នបំ្ណុ្ល បានោក់្ ក្យសំុ្ុេះប្ញ្ជ ីពទេរក្មមសិទធិទំាងមូល 

ពៅរដ្ឋបាលសុរពិោដី្រាជធានីភ្នំពេញ ពោយដទែក្ាម “កិ្្ចសនយលក់្ទិញននពរឿងក្តីពនេះ” 
ពៅនែៃទី១ ដខក្ញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២១។ (ភ្សតុាង X2) 

កូ្លបំ្ណុ្លបានប្ង់ក្បាក់្នែែលក់្្ំនួន ៥០.០០០ (ក្បំាមឺុន) ដុ្លាែ រអាពមរកិ្ ពៅពលើដី្ L 
ពៅឱ្យមាច ស់បំ្ណុ្ល ពោយដទែក្ាម “កិ្្ចសនយលក់្ទិញពរឿងក្តីពនេះ” ពៅនែៃដ្ដដ្លពនេះ។ 
(ភ្សតុាង X3) 

ខ.២.៣ ឈៅនងៃទី៨ ន្ខកញ្ញ  ឆ្ន ំ២០២១ “ដី្ L” ក្ត្ូវបានច៊ុោះបញ្ជ ីឈផ្ទរកមមសិទធិទំងមូេពី្ 
មាច ស់បំណ៊ុ េឈៅកូនបំណ៊ុ េ។  (ភសត៊ុាង X4) 

ខ.២.៤ មាច ស់បំ្ណុ្ល បានក្ប្គល់ “ដី្ L” ពៅកូ្នបំ្ណុ្ល ពៅនែៃទី២០ ដខក្ញ្ញា  
ឆ្ន ំ២០២១។ កូ្នបំ្ណុ្ល កំ្េុងរស់ពៅពលើ “ដី្ L” និង កំ្េុងកាន់កាប់្ “ដី្ L” ចាប់្េីនែៃទី១ 
ដខតុលា ឆ្ន ំ២០២១។ (ភ្សតុាង X 6,7) 
 ខ.២.៥ នែៃទី១ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០២១ បានក្នែងទុត។ 
 ខ.២.៦ មាច ស់ប្ំណុ្ល បានោស់ពតឿន9ឱ្យកូ្នប្ំណុ្លប្ង់ក្បាក្់នែែលក្់ដដ្លពៅសល់ 
្ំនួន ៥០.០០០ (ក្បាំមុឺន) ដុ្លាែ រអាពមរ ិ្  ក្នុងអំឡុងពេល ២ (េីរ) សបាត  ៍ ពៅនែៃទី១១ 
ដខតុលា ឆ្ន ំ២០២១ ក្េមទំាងបានប្ង្កា ញឆនេៈ 10 នូវខែឹមសាថានឹងរលំាយ “កិ្ ច្សនយលក់្ទិញ 

 
9  ្ំណុ្្ ក្ ក្ថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៤០៨ ននក្ក្មរដ្ឋប្បពវណី្។ ការរលំាយពោយមូលព តុននការមិនអនុវតត 
កាតេវកិ្្ច សូមពោងឯក្សារពៅក្នុងសិកាា សាលាជំុទី៣។  
10 ្ំណុ្្ គ ក្ថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៤០៩ ននក្ក្មរដ្ឋប្បពវណី្។ ការរលំាយពោយមូលព តុននការមិនអនុវតតកាតេវកិ្ ច្ 
សូមពោងឯក្សារពៅក្នុងសិកាា សាលាជំុទី ៣។  
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ននពរឿងក្តីពនេះ” ពៅពេល ដដ្លក្ូនបំ្ណុ្លមិនប្ង់ក្បាក់្នែែលក់្ក្នុងអំឡុងពេល ២ (េីរ) 
សបាត  ៍។ (ភ្សតុាង X7) 
 ខ.២.៧ កូ្នប្ំណុ្ល មិនបានប្ង់ក្បាក្់នែែលក់្ដដ្លពៅសល់ ្ំនួន ៥០.០០០ 
(ក្បាំមុឺន) ដុ្លាែ រអាពមរ ិ្  ក្តឹមនែៃទី២៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០២១ ព េះពទ។ 
 
 ខ.៣ ការសន្និោា ន្អំរី សទិ្ធិ ឬ ទ្ំនាក់ទ្នំ្ងគតិយតុតចែលន្ឹងព្តូវបាន្រកា 
ការ រ 

 ព តុដូ្ព្នេះ មាច ស់បំ្ណុ្ល មានសិទធិទាមទារឱ្យ្ុេះប្ញ្ជ ីលុប្ការ្ុេះប្ញ្ជ ីពទេរក្មមសិទធិ 
្ំព េះ “ដី្ L” ពោយដទែក្ាមការរលំាយ “កិ្្ចសនយលក់្ទិញននពរឿងក្តីពនេះ” ្ំព េះកូ្នបំ្ណុ្ល 
(ក្ថាខណ្ឌ ទី២ មាក្ា៤១១ ននក្ក្មរដ្ឋប្បពវណី្)។11 មយ៉ាងពទៀត មាច ស់បំ្ណុ្ល មានសិទធិទាមទារ 
ឱ្យក្ប្គល់ “ដី្ L” ពោយដទែក្ាមការរលំាយ “កិ្្ចសនយលក់្ទិញននពរឿងក្តីពនេះ” (ក្ថាខណ្ឌ ទី២ 
មាក្ា៤១១ ននក្ក្មរដ្ឋប្បពវណី្)។12 

គ. ភារចាបំាេ់នន្ការរកាការ រ13 

 
11 ពនេះគឺជាសិទធិ ឬ ទំ ក់្ទំនងគតិយុតតដដ្លនឹងក្តូវបានរក្ាការ រននការចាត់ដ្ងជាប្ព ត្ េះអាសននដដ្លហាម 
ឃាត់ការចាត់ដ្ង។ សិទធិ ឬ ទំ ក់្ទំនងគតិយុតតដដ្លនឹងក្តូវបានរក្ាការ រននការចាត់ដ្ងជាប្ព ត្ េះអាសនន 
ដដ្លហាមឃាត់ការចាត់ដ្ង គឺជាសិទធិទាមទារាវកាលិក្ទាក់្ទងនឹងវតថុដដ្លក្មមវតថុននវវិាទ ដដ្លពផ្តត តសំខាន់ 
ពៅពលើសិទធិទាមទារ ឱ្យ្ុេះប្ញ្ជ ី។ 
12 ពនេះគឺជាសិទធិ ឬ ទំ ក់្ទំនងគតិយុតតដដ្លនឹងក្តូវបានរក្ាការ រននការចាត់ដ្ងជាប្ព ត្ េះអាសននដដ្លហាម 
ឃាត់ការកាន់កាប់្។ សិទធិ ឬ ទំ ក់្ទំនងគតិយុតតដដ្លនឹងក្តូវបានរក្ាការ រននការចាត់ដ្ងជាប្ព ត្ េះអាសនន 
ដដ្លហាមឃាត់ការកាន់កាប់្ គឺជាសិទធិទាមទារឱ្យក្ប្គល់វតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវវិាទ។ វាមិនក្តឹមដតជាសិទធិទាមទារ 
ពោយដទែក្ពលើសិទធិននក្មមសិទធិ ជាអាទិ៍ ព េះពទ វាក៏្ជាសិទធិទាមទារពលើបំ្ណុ្លទងដដ្រ។  
13  ភាព្ចំបាច់ននការរកាការ រ ជាចំណ៊ុ ចក្ត្ូវសរឈសរជាចំបាច់កន៊ុង កយស៊ុំឱ្យព្ញដី្កាសឈក្មចរកាការ រ 
(្ំណុ្្ ឃ ក្ថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋប្បពវណី្)។ ពៅពេលោក់្ ក្យសំុចាត់ដ្ងជាប្ព ត្ េះ 
អាសននដដ្លហាមឃាត់ការពទេរការកាន់កាប់្ ចំាបា្់ក្តូវមានការបារមភថា ការអនុវតតសិទធិនឹងមិនអា្ពធវើបាន ឬ នឹង 
មានការលំបាក្ោ៉ាងខាែ ំង ពោយសារដតការផ្តែ ស់ប្តូរអនក្កាន់កាប់្។ ពៅពេលោក់្ ក្យសំុចាត់ដ្ងជាប្ព ត្ េះ 
អាសននដដ្លហាមឃាត់ការចាត់ដ្ង ចំាបា្់ក្តូវមានការបារមភថា ការអនុវតតសិទធិ ពេលអ គត នឹងមិនអា្ពធវើ 
បាន ឬ នឹងមានការលំបាក្ោ៉ាងខាែ ំង ពោយសារដតពក្គ្នេះថាន ក់្ពក្ើតព្ញេីការផ្តែ ស់ប្តូរសាថ នភាេប្្ចុប្បនន ដូ្្ជា 
អនុប្បទាន ឬ ការប្ពងាើតសិទធិក្បាតិពភាគ្ំព េះវតថុដដ្លជាក្មមវតថុននវវិាទ ដដ្លបានពធវើពឡើងពោយកូ្នបំ្ណុ្ល។ 
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 គ.១ មាច ស់បំ្ណុ្ល កំ្េុងពក្តៀមពរៀប្្ំោក់្ប្ណ្តឹ ងរដ្ឋប្បពវណី្ ពដ្ើមបសីពក្ម្នូវសិទធិ 
នីមួយៗដដ្លបានសរពសរពៅក្នុង ខ.៣។ 

 គ.២ ប្៉ាុដនត ឈយាងាមន្ដ្េមាច ស់បំណ៊ុ េបានសួរ និងឮពី្អនកន្ដ្េបានសាគ េ់កូនបំណ៊ុ េ
ថា កូនបំណ៊ុ េ មានអាជីវកមមដដ្លមិនបានដំ្ឈណើ រឈៅឈដ្ឋយយា ងរេូនឈ ោះឈទ និងមានជាប់្ 
ជំ ក់្ក្បាក់្ក្មចីក្នុង្ំនួនពក្ ើ្នគួរសម ពទើប្ ំឱ្យមានការបារមភោ៉ាងខាែ ំងដដ្លកូ្នបំ្ណុ្ល 
នឹងចាត់ដ្ង “ដី្ L”។ (ភ្សតុាង X7) 

 គ.៣ មយ៉ាងពទៀត កូ្នបំ្ណុ្លកំ្េុងរស់ពៅក្នុងអាគ្នរពលើ “ដី្ L” ក៏្េិតដមន ប្៉ាុដនតជា 
ញឹក្ញាប់្ កូ្នបំ្ណុ្លមិនពៅក្នុងអាគ្នរព េះពទ ព ើយពៅក្នុងអំឡុងពេលដដ្លកូ្នបំ្ណុ្ល 
មិនពៅ មានបុ្គាលដដ្លហាក់្ដូ្្ជាសា្់ញាតិ ឬ មិតតិភ្ក្តិជិតសនិទធរប្ស់កូ្នបំ្ណុ្ល 
ព្ញ្ូលអាគ្នរព េះ។ ្ំព េះសាថ នភាេដប្ប្ពនេះ គឺមានការបារមភថា កូ្នបំ្ណុ្លង្កយ 
នឹងពទេរការកាន់កាប់្ “ដី្ L” ពៅឱ្យតតិយជន។ (ភ្សតុាង X7) 

 គ.៤ ក្ប្សិនពប្ើការបារមភទំាងព េះនឹងកាែ យជាការេិត  ំឱ្យមាច ស់បំ្ណុ្លពទាេះបី្ជា 
ទទួលបានសាលក្ក្មឈ្នេះពលើប្ណ្តឹ ងអងាពស្ក្តី ក៏្នឹងមិនអា្ពធវើបាន ឬ នឹងមានការលំបាក្ 
ោ៉ាងខាែ ំងក្នុងអនុវតតសិទធិទំាងព េះ។ 

ឃ. ភសតតុាង14 

 ១. លិខិតលក់្ផ្តត ្់ ្ុេះពៅនែៃទី១ ដខក្ញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២១ (ភ្សតុាង X1) 

 ២. ឯក្សារែត្មែង ក្យសំុ្ុេះប្ញ្ជ ីពទេរក្មមសិទធិទំាងមូល (ភ្សតុាង X2) 
 ៣. វក័ិយប័ក្ត្ទទួេ (ភ្សតុាង X3) 
 ៤. ឯកសារចមលងន្ដ្េមានឈសចកតីបញ្ជ ក់ននឈសៀវឈៅឈោេបញ្ជ ីដី្ធលី (ភ្សតុាង X4) 
 ៥. របូ្ែត (សារពៅក្នុង Telegram ដដ្លក្តូវបានប្ញ្ជូ ន និងទទួល រវាងមាច ស់បំ្ណុ្ល 
និងកូ្នបំ្ណុ្ល ពៅនែៃទី១១ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០២១) (ភ្សតុាង X5) 

 
14  អំពី្សិទធិ ឬ ទំ ក់ទំនងគតិ្យ៊ុត្តន្ដ្េនឹងក្ត្ូវបានរកាការ រ (្ំណុ្្ គ ក្ថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ 
ននក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋប្បពវណី្) និងភាព្ចំបាច់ននការរកាការ រ (្ំណុ្្ ឃ ក្ថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ 
ននក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋប្បពវណី្) មានភាព្ចំបាច់ក្តូវភាជ ប់នូវឯកសារឈដ្ើមបីឈធវើឈសចកតីបញ្ជ ក់ដំ្បូង (ក្ថាខណ្ឌ ទី ៣ មាក្ា 
៥៤១ ននក្ក្មនីតិវធីិរដ្ឋប្បពវណី្)។ 
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 ៦. របូ្ែត (សាថ នភាេកាន់កាប់្ ដី្ L  ពេលប្្ចុប្បនន) (ភ្សតុាង X6) 

៧. របាយការណ៍្ (ភ្សតុាង X7) 
 

ឈសចកតីដូ្ចបានជក្មាបជូនខាងឈេើ សូម ឯរឧតតម្/ម្ោរជុំទាវក្បធាន សឈក្មចាមការឈសនើស៊ុំ 
ឈដ្ឋយកតីអន៊ុឈក្ោោះ។ 

សូម ឯរឧតតម្/ម្ោរជុំទាវក្បធាន ទទួេនូវឈសចកតីឈោរព្ដ៏្ក្ជាេឈក្ៅអំពី្ខា៊ុំ។ 

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 
អ្នរតុំណាងម្ោយអាណតតិ 

 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ឯកសារភាជ ប់ 

១ -េិខិត្ក្បគេ់សិទធិតំ្ណាងឈដ្ឋយអាណត្តិ “ចាប់ឈដ្ើម” 

២ -ចាប់ងត្ចមលងននភសត៊ុាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចំនួន ០១ ចាប់” 
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ឧបសម្ព័នធ 
បញ្ជឧីបសម្ព័នធអ្ុំរីវតថុ 

 
“ទីាំងដី្” ផ្លូវឈេខ ០០ ភូមិ...... សង្គក ត់្.......ខណឌ .........រាជធានីភនំឈព្ញ 

“ឈេខឡូត៍្” ០០ 

“សមាសភាេននដី្ខាងពលើ” អាគ្នរ (ទេេះ) 

 ពលខ៖ 00 

 ក្ប្ពភ្ទ៖ សក្មាប់្លំពៅោឋ ន 

 លក្ាណ្ៈននអាគ្នរ៖ ពធវើេីែមឥដ្ឋ 

 ទំ ំអាគ្នរ៖ 00 m2 


