ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

សំណំ យរឿងររាការពារយលែ៖ 00

ដីកាសម្ព្ម្ចចាត់ចែងបម្ណា
ត ះអាសន្ន1

ចោះនងៃទី២០ ខែធនូ ឆ្នំ២០២១
ដីកាសយក្មចយលែ៖00
ចោះនងៃទី២៧ ខែធនូ ឆ្នំ២០២១

យ
−

ើង

បាៃយ

J

ជាយៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធាៃីភ្ំនយេញ

ើញ ចំណុច ក មាក្ា ៥៣១, មាក្ា ៥៤២, កថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤៨,

ិ ីរដឋបបយវណី។2
មាក្ា ៥៤៩ នៃក្រមៃីតិវធ
−

បាៃយ

ើញពារយសំឱ្យចចញដីកាសចរេចចាត់ចចងជាបច្
ត ោះអាសន្នចំយពាោះ

ិ ិកា
អចលៃវតថ ចោះនងៃទី៣០ ខែវច
ឆ ឆ្នំ២០២១។

1

ការសយក្មចយសចរតី មាៃ សាលក្រម ៃិង ដី កាសយក្មច (មាក្ា១៧៩ នៃក្រមៃី តិវ ិធី រដឋបបយវណី) ដូ យចនោះ គឺ មាៃភាេ

ចំបាច់ខដលក្តូវសយសរក្បយភ្ទនៃការសយក្មចយសចរតីយៅរនងរាលយដើ មនៃឯរសារ។ េីយក្ពាោះថា វ ិធី នៃឧបាស្ស័
អាទិ៍ មាៃភាេែសគ្ននរវាង សាលក្រម ៃិងដីកាសយក្មច។ បណឹត ងឧបាស្ស័
ជាយគ្នលការណ៍ គឺក្តូវយធវើយ

ើងជាបណឹត ងឧទធរណ៍ ចំខណរឯ បណឹត ងឧបាស្ស័

ជា

ចំយពាោះសាលក្រមរបស់សាលាដំបូង
ចំយពាោះដីកាសយក្មច គឺក្តូវយ

ើងជា

បណឹត ងជំទាស់ (រថាែណឌទី ១ មាក្ា ២៥៩ នៃក្រមៃីតិវ ិធីរដឋបបយវណី)។ ចំ ចពាោះដីកាសចរេចរកាការពារ
កូន្បំណុល អាចដាក់ ពាកយសុំតវ៉ា ចៅតុលាការចដលបាន្ចចញដី កាសចរេចច

ោះ (មារា ៥៥០ នន្រកេន្ីតិវ ិធីរដឋ

បបចវណី)។
មយ៉ា ងយទៀត យៅរនងដីកាសយក្មចររាការពារ មាៃដីកាសយក្មចរ ឹបអូ សជាបយ្
ត ោះអាសៃន ៃិងដីកាសយក្មច
ចត់ខចងជាបយ្
ត ោះអាសៃន ដូយចនោះ គឺ មាៃការចំបាច់រំណត់ឱ្យបាៃចាស់លាស់ថាជាដី កាសយក្មច្មួ
2

ិ ីរដឋបបយវណី គួរខតសរយសរឱ្យបាៃលមអិតក្តឹមខតយលែមាក្ាខដលក្តូវអៃវតត។
យៅយេលខដលយោងក្រមៃីតិវធ
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។

ម្ចាស់បំណុល
យ្មោះ ៖ X
អាស

ដ្ឋឋៃ ៖ ផ្ទោះយលែ ០០ ផ្លូវយលែ ០០ ភ្ូមិ...... សង្កាត់.......ខណឌ.........រាជធាន្ីភ្ំចន េញ។

អ្នរតំណាងម្ោយអាណតតិ
យ្មោះ៖យលារ/យលារស្សី ៖ P
អាស

ដ្ឋឋៃការោ
ិ ល័

យ្មោះការ ិោល័

៖ ...................................

យមធាវ/ី ក្រុមយមធាវ/ី ក្រុមហៃយមធាវ ី ៖ ...........................................យលែ

ទូរស័េទ ៖ ...................................................

រូន្បំណុល
យ្មោះ ៖ Y
អាស ដ្ឋឋៃ ៖ ផ្ទោះយលែ ០០ ផ្លូវយលែ ០០ ភ្ូមិ...... សង្កាត់.......ខណឌ.........រាជធាន្ីភ្ំចន េញ។

ខ្លឹម្សារនន្ដីកាសម្ព្ម្ចររាការពារដដលអ្នរោរ់ពារយសុទា
ំ ម្ទារ3
១. ហាមឃាត់មិៃឱ្យរូៃបំណលយធវើអៃបបទាៃៃូវរមមសិទិធ ឬ បយងកើតសិទិក្ធ បាតិយភាគ (សិទិធ
បញ្
ច ំ ឬ ហីប៉ាូខតរ ជាអាទិ៍) ឬ សិទិធជួល ឬ ការចត់ខចងយផ្េងយទៀត ចំចពាោះអចលៃវតថ ដូច
មាៃសរចសរយៅរនងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីវតថ ជាបយ្
ត ោះអាសៃន។
២. ហាេឃាត់េិន្ឱ្យកូន្បំណុលចទេរការកាន្់កាប់ចំចពាោះអចលន្វតថុ ដូចមាន្សរចសរចៅ
កនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្អ
ធ ំេីវតថុ ជាបច្
ត ោះអាសន្ន។
បង្កាប់ឱ្យកូន្បំណុលរបគល់អចលន្វតថុ

ដូចមាន្សរចសរចៅកនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ

ចៅឱ្យអាជាាសាលា ។

3

មាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២១៦, ចំណច

រថាែណឌទី ១ មាក្ា ១៨៩ នៃក្រមៃីតិវ ិធីរដឋបបយវណី។
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បង្គាប់ឱ្យអាជាាសាលាខងររាក្គប់ក្គងអចលៃវតថ

ដូចមាៃសរចសររនងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធ

អំេីវតថ។
អាជាាសាលា រតូវរបកាសជាសាធារណៈថា កូន្បំណុលរតូវបាន្ហាេឃាត់ការចទេរការ
កាៃ់កាប់ចំយពាោះអចលៃវតថដូចមាៃសរយសរយៅរនងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃអ
ធ ំេីវតថ យហើ

អាជាាសាលា

ចែរការគប់រគងចំចពាោះអចលន្វតថុដូចមាន្សរចសរចៅកនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ

ចដាយ

លិខិតបិទរបកាសជាសាធារណៈ ាេរចបៀបចដលេុំង្កយបកចចញ ឬ ាេរចបៀបសេរេយ
ចទេងចទៀត។
បង្កាប់ឱ្យអាជាាសាលារតូអន្ុញ្ញាតឱ្យកូន្បំណុលចរបើរបាស់អចលន្វតថុដូចមាន្សរចសរ
ចៅកនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ។
សំអាងម្េតុ4
យោងាមសំណំ យរឿងនៃយរឿងរតីយៃោះ

ទទួលសាាល់ថាមាចស់បំណលមាៃសិទិធទាេទារចុោះ

បញ្ជ ីលុបការចុោះបញ្ជ ីចទេរកេមសិទិធ ន្ិង សិទិធទាេទារឱ្យរបគល់វ ិញ ចៅចលើអចលន្វតថុដូចមាៃ
សរយសរយៅរនងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីវតថុ

ចំយពាោះរូៃបំណល

ៃិងទទួលសាាល់ផ្ងខដរៃូវភាេ

ចំបាច់នៃដីកាសយក្មចចាត់ចចងជាបច្
ត ោះអាសន្ន ។
ដូយចនោះ តលាការ ទទួលសាាល់ថាពារយសំរបស់មាចស់បំណលគឺសមរមយ យហើ

ឱ្យមាចស់

បំណលដ្ឋរ់ក្បាតិយភាគចំៃួៃ ៨០.០០០.០០០ (ចប៉ាតសិបលាន្) យរៀល ចទើបចធវើការសចរេច
ចសចកតីដូចខាងចរកាេ

យដើមបីររាការពារៃូវសិទិធទាមទារចោះបញ្ជ ីលបការចោះបញ្ជ ីយផ្ទររមមសិទិធ

មាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២១៦, ចំណច ង រថាែណឌទី ១ មាក្ា ១៨៩ នៃក្រមៃីតិវ ិធីរដឋបបយវណី។ ក្បសិៃយបើ យមើលេី

4

យគ្នលគំៃិតនៃលរខណៈបន្ទទៃ់បងខំ (លរខណៈឆ្ប់រហ័ស) នៃការររាការពារខផ្នររដឋបបយវណី ដី កាសយក្មចររា
ការពារ ក្តូវយធវើឱ្យបាៃឆ្ប់រហ័ស យហើ

ជាេិ យសសយៅរនងដីកាសយក្មចរ ឹបអូ សជា

ក្បសិៃយបើមិៃយបើរការទាញយហតផ្លយដ្ឋ

បយ្
ត ោះអាសៃន ជាធមមា

ផ្ទទល់មាត់ ៃិងសួររូៃបំណលយទ ន្ទំឱ្យការសរយសរយៅរនងសំអាងយហត

ិ ចទៀត ករណីចដលមាន្ការចសនើរសុំចៅចលើ
ក្គ្នៃ់ ខតសរយសរឱ្យមាៃលរខណៈជារួម ៃិងែលីៗ គឺ ក្គប់ ក្គ្នៃ់។ េយ៉ា ងវញ
វ ិធីឱ្យអាជាាសាលាចែរការគប់រគងវតថុចដលជាកេមវតថុវ ិវទ
ហាេឃាត់ការចទេរការកាន្់កាប់

េិន្រតឹេចតចៅមាាស់បំណុលចទ

ចៅកនុងចំ ច្េការចាត់ ចចងជាបច្
ត ោះអាសន្នចដល
ំឱ្យជោះឥទធិេលយ៉ា ងខាលំងចៅចលើកូន្បំណុល ដូចចនោះ គួរចតចធវើការសាកសួរ

ក៏រតូវសាកសួរកូន្បំ ណុលទងចដរ

ចដើេបីទតល់ឱ្កាសឱ្យកូន្បំណុលចធវើការ

អោះអាង។ កនុងករណីចន្ោះ រតូវចតសរចសរសំអាងចេតុឱ្យបាន្លេអិតចំចពាោះករណីចដលបាន្េិន្ឱ្យកូន្បំណុលចធវើ
ការអោះអាង។
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ចំយពាោះអចលៃវតថដូចមាៃ ចៅកនុងកំណត់បញ្ជ ីឧបសេព័ន្នធ ន្វតថុចដលបាន្ចរៀបរាប់ចៅកនុងចំណុច
១

ន្ិង

ិ ចំចពាោះអចលន្វតថុដូចមាន្សរចសរចៅ
ចដើេបីរកាកាពារន្ូវសិទិទា
ធ េទារឱ្យរបគល់វញ

កនុងចរៀបរាប់ខាងចលើចៅកនុងចំណុច ២។
សេែក្តីេសរេែបញ្ច ប់5
១.ហាមឃាត់មិៃឱ្យរូៃបំណលយធវើអៃបបទាៃៃូវរមមសិទិធ ឬ បយងកើតសិទិក្ធ បាតិយភាគ (សិទិធ
បញ្
ច ំ ឬ ហីប៉ាូខតរ ជាអាទិ៍) ឬ សិទិធជួល ឬ ការចត់ខចងយផ្េងយទៀត ចំចពាោះអចលៃវតថ ដូច
មាៃសរចសរចៅរនងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីវតថ ជាបយ្
ត ោះអាសៃន។6
២.ហាេឃាត់េិន្ឱ្យកូន្បំណុលចទេរការកាន្់កាប់ចំចពាោះអចលន្វតថុ

ដូចមាន្សរចសរចៅ

កនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្អ
ធ ំេីវតថុ ជាបច្
ត ោះអាសន្ន។7
បង្កាប់ឱ្យកូន្បំណុលរបគល់អចលន្វតថុ

ដូចមាន្សរចសរចៅកនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ

ចៅឱ្យអាជាាសាលា ។
បង្គាប់ឱ្យអាជាាសាលាខងររាក្គប់ក្គងអចលៃវតថ

ដូចមាៃសរចសររនងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធ

អំេីវតថ។

5

មារា ៥៣៩, មារា ២១៦, ចំណុច ច កថាខណឌទី ១ មារា ១៨៩ នន្រកេន្ីតិវ ិធី រដឋបបចវណី។ ករណីចន្ោះខុសេី

ការរ ឹបអូសជាបច្
ត ោះអាសន្ន

ចេើយចៅកនុងការចាត់ចចងជាបច្
ត ោះអាសន្ន

កូន្បំណុលរតូវចទាើរ (របាក់រចំ ដាោះ) ចដើេបីលុបចចាលការអន្ុ វតតច

េិន្មាន្ការបញ្ា តតអំេីរបាក់ ចដល

ោះចទ។

6

ចៅកនុងកថាខណឌទី ១ គឺ ជាការចាត់ ចចងជាបច្
ត ោះអាសន្នចដលហាេឃាត់ ការចាត់ ចចង ចដើេបីរកាការពារ
ិ ន្ូវអចលន្វតថុ ចៅកនុងចំច្េការចាត់ចចងជាបច្
សិទិធទាេទារឱ្យរបគល់វញ
ត ោះអាសន្នទាក់ទងន្ឹងវតថុចដលជា
កេមវតថុនន្វ ិវទ (ចំណុច ខ មារា ៥៣១ នន្ រកេន្ីតិវ ិធី រដឋបបចវណី)។

ចៅកនុងកថាខណឌទី២ គឺ ជាការចាត់ ចចងជាបច្
ត ោះអាសន្នចដលហាេឃាត់ ការចទេរការកាន្់កាប់ ចដើេបីរកា
ការពារទាមទារឱ្យក្បគល់អចលៃវតថ យៅរនងចំ យ្មការចត់ខចងជាបយ្
ត ោះអាសៃនទារ់ទងៃឹងវតថខដលជា រមម
7

វតថនៃវ ិវាទ (ចំណច ែ មាក្ា ៥៣១ នៃក្រមៃីតិ វ ិធីរដឋបបយវណី)។ ការចត់ខចងខដលហាមឃាត់ការយផ្ទរការកាៃ់កាប់
ិ ទ
មាៃែលឹ ម សារថាជាការហាមឃាត់ មិ ៃ ឱ្យរូ ៃ បំ ណ លយផ្ទ រ ការកាៃ់ កា ប់ វ តថ ខដលជារមម វ តថ នៃវ វា
រូៃបំណលរបគល់វតថុចៅអាជាាសាលា
រគប់រគងវតថុចដលជាកេមវតថុនន្វ ិវទច

ចដាយដកេូតការកាន្់កាប់ច

ចេើយបង្កាប់ឱ្យអាជាាសាលាចែរកា

ោះ រេេទាំងអាជាាសាលា រតូវរបកាសជាសាធារណៈថា កូន្បំ ណុលរតូវបាន្

ិ ទច
ហាេឃាត់ការចទេរការកាន្់កាប់វតថុចដលជាកេមវតថុនន្វវ
កេមវតថុនន្វ ិវទច

ោះ

ៃិ ង បង្គា ប់ ឱ្យ

ោះ

ចេើយអាជាាសាលាចែរការគប់ រគងវតថុចដលជា

ោះ (កថាខណឌទី ១ មារា ៥៧១ នន្រកេន្ីតិវ ិធីរដឋ បបចវណី)។ េយ៉ា ងចទៀត ករណីចដលអន្ុញ្ញាតឱ្យ

កូន្បំណុលចរបើ របាស់វតថុចដលជាកេមវតថុនន្វ ិវទ ក៏រតូវបង្កាប់រេ
ួ ទាំងខលឹេសារចន្ោះទងចដរ។
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អាជាាសាលា រតូវរបកាសជាសាធារណៈថា កូន្បំណុលរតូវបាន្ហាេឃាត់ការចទេរការ
កាៃ់កាប់ចំយពាោះអចលៃវតថដូចមាៃសរយសរយៅរនងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃអ
ធ ំេីវតថ យហើ

អាជាាសាលា

ចែរការគប់រគងចំចពាោះអចលន្វតថុដូចមាន្សរចសរចៅកនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ
លិខិតបិទរបកាសជាសាធារណៈ

ាេរចបៀបចដលេុំង្កយបកចចញ

ឬ

ចដាយ

ាេរចបៀប

សេរេយចទេងចទៀត។
បង្កាប់ឱ្យអាជាាសាលារតូអន្ុញ្ញាតឱ្យកូន្បំណុលចរបើរបាស់អចលន្វតថុដូចមាន្សរចសរ
ចៅកនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ។
៣. របាក់របដាប់កីត គឺជាបន្េុករបស់កូន្បំណុល។8
ដីកាសយក្មចយៃោះអាចអៃវតតបាៃភាលម។
ចំយពាោះដីកាសយក្មចយៃោះ អាចដ្ឋរ់ពារយសំតវា៉ា យោងាមមាក្ា ៥៥០ នៃក្រមៃីតិវ ិធីរដឋ
បបយវណីបាៃ។
នងៃ

ខែ

ឆ្នំ ជូត

យទាស័រ េស ២៥៦៤

រាជធានីភ្ំនពេញ, ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នំ ២០២០
ម្ៅព្រម្

8

ចទាោះបី ជាជាមាន្

ឬ

េិន្មាន្ពាកយសុំរបស់ភាគី ក៏ចដាយ

ក៏ រតូវចតកំណត់អំេីករណីយកិចាទទួ លបន្េុករបាក់

របដាប់កីត (មារា ៥៣៩, មារា ២១៦, កថាខណឌទី ៣ មារា ១៨២ នន្រកេន្ីតិវ ិធី រដឋបបចវណី)។
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ឧបសម្ព័ន្ធ
បញ្ជ ឧ
ី បសម្ព័ន្ធអ្ំរីវតថុ

“ទីាំងដី” ផ្លូវយលែ ០០ ភ្ូមិ...... សង្គកត់.......ែណឌ.........រាជធាៃីភ្ំនយេញ
“យលែ

ូត៍” ០០

“សមាសភាេនន្ដីខាងចលើ” អាគារ (ទេោះ)
ចលខ៖ 00
របចភ្ទ៖ សរមាប់លំចៅដាឋន្
លកខណៈនន្អាគារ៖ ចធវើេីែមឥដឋ
ទំេំអាគារ៖ 00 m2
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