
ការអនុវត្តសេចក្ដីេសរេចចិត្តដាក្់ទណ្ឌ ក្េម
របេរ់ក្ុេរបឹក្ាេនតិេខុននអង្គការេហរបជាជាត្ិ 
អនុសោេតាេចាប់េដពីីការរបឆាំង្ហរិញ្ញបបទាន
ដលក់ាររកី្សាយភាយអាវុធេហារបលយ័

បប៉ែន សពររសាលី
អគ្គនាយកកិច្ចការអយយការ និងព្រហ្មទណ្ឌ
ព្កសងួយុត្តធិម៌
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មាត្ិកា
១.នីតិ្វិធីននការសេនើេុាំបង្កក្រទពយេេបត្ត ិ

២.ដីកាេសរេចបង្កក្រទពយេេបត្តិរបេស់ាោដាំបូង្រារធានីភ្នាំសពញ

៣.ដីកាេសរេចបង្កក្រទពយេេបត្តិសលខ១១ ចុុះនងៃទី០២ បខ វិចឆិកា ឆន ាំ២០២០ (ក្សូរ ៉ែខាង្សរើង្)

៤.ដីកាេសរេចបង្កក្រទពយេេបត្តិសលខ១២ ចុុះនងៃទី០២ បខ វិចឆិកា ឆន ាំ២០២០ (អុីរ ៉ែង្់)

៥.ទរេង្់របាយការណ៍្របេប់ុគ្គលឬអង្គភាពសរៅពីបុគ្គលរាយការណ៍្ 

៦.ការផ្សពវផ្ាយជាសាធារណ្ៈសៅក្នងុ្សគ្ហទាំព័រផ្លូវការរបេរ់ក្េងង្យតុ្តិធេ 

៧.សទាេបបញ្ញត្តិពាក្់ព័នធនឹង្របូវនតបុគ្គល

៨.សទាេបបញ្ញត្តិពាក្់ព័នធនឹង្នីត្ិបុគ្គល
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១.នីត្ិវិធីននការសេនើេុាំបង្កក្រទពយេេបត្តិ (ខលឹេសារមារតា ៤) 

ព្កសួងការបរទទសនិងសហ្ព្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិបញ្ជូ នទសច្កតីសទព្មច្ច្ិត្តដាក់ទ ម្ ោះបុគ្គលឬអងគភារកនុង
បញ្ជ ីទដាយព្កុមព្បឹកាសនតិសុខននអងគការសហ្ព្បជាជាត្ិ ឬគ្ណ្ៈកម្មម ធិការននព្កុមព្បឹកាទនោះមកព្កសួង
យុត្តិធម៌។

ព្កសួងយុត្តិធម៌បញ្ជូ នទសច្កតីសទព្មច្ច្ិត្តទនាោះទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំទរញ ទដីមបទីសនីសុំបងកកព្ទរយសមបត្តិ
ដូច្ខាងទព្កាម៖
ក. ព្ទរយសមបត្តិដដលជាកមមសិទធិ ឬព្គ្ប់ព្គ្ងទដាយបុគ្គលឬអងគភារជាប់ទ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ី ទ ោះមួយដននក
ឬ ងំព្សុង ទដាយផ្ទា ល់ឬទដាយព្បទោលកដី ទហ្យីមិនដមនព្ត្ឹមដត្ជាព្ទរយសមបត្តិដដលអាច្ជាប់ជាមួយ
សកមមភារ ដននការទុច្ចរតិ្ ឬការគ្ំរាមកំដហ្ងជាក់លាក់ទនាោះទទ។
ខ.ព្ទរយសមបត្តិរបស់បុគ្គលឬអងគភារត្ំណាងឬសថិត្ទព្កាមការដឹកនាផំ្ទា ល់រីបុគ្គលឬអងគភារជាប់ទ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ី។
គ្.ព្ទរយសមបត្តិបដងែរមករី ឬរកបានមករីព្ទរយសមបត្តិដដលបានកំណ្ត់្ទៅកនុងច្ំណុ្ច្ (ក) និង (ខ)។
ឃ.នាវាជាប់ទ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ី ទដាយព្កុមព្បឹកាសនតិសុខននអងគការសហ្ព្បជាជាត្ិឬគ្ណ្ៈកម្មម ធិការនន
ព្កុមព្បឹកាទនោះ អនុទលាមតាមទសច្កដីសទព្មច្ច្ិត្តរបស់ព្កុមព្បឹកាសនតិសុខននអងគការសហ្ព្បជាជាត្ិ។
ទសច្កដីសទព្មច្បងកកព្ទរយសមបត្តិទច្ញទដាយតុ្លាការរុំម្មនរយៈទរលកំណ្ត់្ទ យី ទលីកដលងដត្ទសច្កដី-
សទព្មច្ទនាោះព្ត្ូវបានលុបទោល។



២.ដីកាសទព្មច្បងកកព្ទរយសមបត្តិទលខ១២
ចុ្ោះនងៃទី០២ ដខ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ ពាក់រ័នធ
នឹងការដាក់ទណ្ឌ កមមទលីព្បទទសអុីរង់៉។

4

២.ដីកាេសរេចបង្កក្រទពយេេបត្តិរបេស់ាោដាំបូង្រារធានីភ្នាំសពញ

ទព្កាយរីបានទទួលទសច្កដីសទព្មច្ច្ិត្តរបស់

ព្កុមព្បឹកាសនតិសុខននអងគការសហ្ព្បជាជាត្ិ

តាមរយៈព្កសួងយុត្តិធម៌ទដីមបីទច្ញទសច្កតី

សទព្មច្បងកកព្ទរយសមបត្តិ សាលាដំបូង

រាជធានីភ្នំទរញបានទច្ញនូវដីកាសទព្មច្

បងកកព្ទរយសមបត្តិចំ្នួន០២ ៖

១.ដីកាសទព្មច្បងកកព្ទរយសមបត្តិទលខ១១
ចុ្ោះនងៃទី០២ ដខ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ ពាក់រ័នធ
នឹងការដាក់ទណ្ឌ កមមទលីសាធារណ្រដឋ ព្បជា-
ម្មនិត្ព្បជាធិបទត្យយកូទរ ៉



សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំទរញបានសទព្មច្បងកកព្ទរយសមបត្តិរបស់បុគ្គល ឬអងគភារ
ជាប់ទ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីននទសច្កតីសទព្មច្ចិ្ត្តរបស់ព្កុមព្បឹកាទនោះ និងហាមឃាត់្មិនឱ្យ
ម្មនការលក់ ទនារ បំដបែង នគត់្នគង់ ទធែីភ្ត្ិសនា ទធែីមត៌្ក ទធែីអនុបប ន ច្ល័ត្ ឬ
ទព្បីព្បាស់ ច្ំទពាោះព្ទរយសមបត្តិ ងំអស់ ដូច្ខាងទព្កាម៖

១.១-ព្ទរយសមបត្តិដដលជាកមមសិទធិឬព្គ្ប់ព្គ្ងទដាយបុគ្គលឬអងគភារជាប់ទ ម្ ោះកនុង
បញ្ជ ីខាងទលី ទ ោះមួយដននក ឬ ងំព្សុង ទដាយផ្ទា ល់ ឬ ទដាយព្បទោលកដីទហ្យីមិន
ដមនព្ត្ឹមដត្ជាព្ទរយសមបត្តិដដលអាច្ជាប់ជាមួយសកមមភារ ដននការទុច្ចរតិ្ ឬការ
គ្ំរាមកំដហ្ងជាក់លាក់ទនាោះទទ។

១.២-ព្ទរយសមបត្តិរបស់បុគ្គល ឬអងគភារត្ំណាង ឬសថិត្ទព្កាមការដឹកនាផំ្ទា ល់រី
បុគ្គល ឬអងគភារជាប់ទ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីខាងទលី។

១.៣-ព្ទរយសមបត្តិបដងែរមករី ឬបានមករីព្ទរយសមបត្តិដដលបានកំណ្ត់្ទៅកនុង
វាកយខណ្ឌ ១.១ដល់១.២ននទសច្កដីសទព្មច្ទនោះ។

១.៤-នាវាជាប់ទ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីទដាយព្កុមព្បឹកាសនតិសុខននអងគការសហ្ព្បជាជាត្ិ 
ឬគ្ណ្ៈកម្មម ធិការននព្កុមព្បឹកាទនោះ អនុទលាមតាមទសច្កដីសទព្មច្ច្ិត្តរបស់ព្កុម
ព្បឹកាសនតិសុខននអងគការសហ្ព្បជាជាត្ិខាងទលី។ 5

៣.ដីកាេសរេចបង្កក្រទពយេេបត្តិសលខ១១ ចុុះនងៃទី០២ បខ វិចឆិកា ឆន ាំ២០២០ របេស់ាោដាំបូង្រារធានីភ្នាំសពញ 

១-ទោងតាមទសច្កតី
សទព្មច្ចិ្ត្តរបស់ព្កុម
ព្បឹកាសនតិសុខននអងគ
ការសហ្ព្បជាជាត្ិ៖

១.ទលខ១៧១៨
(២០០៦) អនុម័
ត្ទៅនងៃទី ១៤
ដខ តុ្លា ឆ្ន ំ
២០០៦

២.ទលខ ១៨៧៤
(២០០៩) អនុម័ត្
ទៅនងៃទី ១២ ដខ
មិងុនា ឆ្ន ២ំ០០៩

៣.ទលខ ២០៨៧
(២០១៣) អនុម័ត្
ទៅនងៃទី ២២ ដខ
មករា ឆ្ន ២ំ០១៣

៤.ទលខ២០៩៤
(២០១៣) អនុម័ត្
ទៅនងៃទ០ី៧ដខមនីា
ឆ្ន ំ ២០១៣

៥.ទលខ២២៧០
(២០១៦) អនុម័ត្
ទៅនងៃទី ០២ ដខ
មីនា ឆ្ន ២ំ០១៦

៦.ទលខ២៣២១
(២០១៦)អនុម័ត្
ទៅនងៃទី ៣០ ដខ
វចិិ្នកា ឆ្ន ២ំ០១៦

៧.ទលខ២៣៧១
(២០១៧) អនុម័
ត្ទៅនងៃទី០៥ ដខ
សីហាឆ្ន ំ
២០១៧

៨.ទលខ២៣៧៥
(២០១៧)អនុម័ត្
ទៅនងៃទ១ី១ ដខ
កញ្ញា ឆ្ន ំ ២០១៧

៩.ទលខ២៣៩៧
(២០១៧)អនុម័ត្
ទៅនងៃទី ២២ ដខ 
ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧

និងទសច្កតីសទព្មច្
ច្ិត្តជាបនតបនាា ប់
ពាក់រ័នធនឹង
សាធារណ្រដឋ ព្បជា
ម្មនិត្ព្បជាធិបទត្
យយកូទរ ៉
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២-បង្គគ ប់មកបុគ្គលរាយការណ៍្ឱ្យទនញីរបាយការណ៍្កនុងរយៈទរលមិនទលីសរី ៣ (បី) នងៃ អំរីការបងកកព្ទរយសមបត្តិនិងរាល់ការបុ៉នប៉ង
ទធែីព្បត្ិបត្តិការទៅទលីព្ទរយសមបត្តិដដលបានបងកកជូនអងគភារទសុីបការណ៍្ហ្រិញ្ាវត្ថុកមពជុាទព្កាយរីបានបងកកព្ទរយសមបត្តិរចួ្។

៣-បង្គគ ប់មកបុគ្គលឬអងគភារទព្ៅរីបុគ្គលរាយការណ៍្ឱ្យទនញីរបាយការណ៍្កនុងរយៈទរលមិនទលីសរី ៣ (បី) នងៃ អំរីការបងកកព្ទរយ
សមបត្តិនិងរាល់ការបុ៉នប៉ងទធែីព្បត្ិបត្តិការទៅទលីព្ទរយសមបត្តិដដលបានបងកកជូនទៅព្កសួងយុត្តិធម៌ ទព្កាយរីបានបងកកព្ទរយសមបត្តិរួច្។

៤-បង្គគ ប់មករាល់បុគ្គល ឬអងគភារដដលកំរុងកាន់កាប់ព្ទរយសមបត្តិដដលព្តូ្វបានបងកកតាមដីកាសទព្មច្ទនោះឱ្យបងកកព្ទរយសមបត្តិ ងំទនាោះ
ទដាយគ្មម នបងអង់ និងទដាយគ្មម នការជូនដំណឹ្ងជាមុន។

៥-ព្កសួង សាថ ប័នព្ត្ួត្រិនិត្យព្ត្ូវតាមដានបុគ្គលរាយការណ៍្សថិត្ទៅទព្កាមការព្ត្ួត្រិនិត្យរបស់ខែួន ទដីមបីធានាការអនុវត្តដីកាសទព្មច្ទនោះ
ទោងតាមបញ្ាត្តិននម្មព្តា១៦ននច្ាប់សដីរីការព្បឆ្ងំហ្រិញ្ាបប នដល់ការរកីសាយភាយអាវុធមហាព្បល័យ។

6

៣.ដីកាេសរេចបង្កក្រទពយេេបត្តិសលខ១១ ចុុះនងៃទី០២ បខ វិចឆិកា ឆន ាំ២០២០ របេស់ាោដាំបូង្រារធានីភ្នាំសពញ (ត្) 



7

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំទរញបានសទព្មច្បងកកព្ទរយសមបត្តិរបស់បុគ្គល ឬអងគភារជាប់ទ ម្ ោះកនុង
បញ្ជ ីននទសច្កតីសទព្មច្ចិ្ត្តរបស់ព្កុមព្បឹកាទនោះ និងហាមឃាត់្មិនឱ្យម្មនការលក់ ទនារ បំដបែង
នគត្់នគង់ ទធែីភ្ត្ិសនា ទធែីមត៌្ក ទធែីអនុបប ន ច្ល័ត្ ឬទព្បីព្បាស់ ច្ំទពាោះព្ទរយសមបត្តិ ងំអស់
ដូច្ខាងទព្កាម៖

១.១-ព្ទរយសមបត្តិដដលជាកមមសិទធិឬព្គ្ប់ព្គ្ងទដាយបុគ្គលឬអងគភារជាប់ទ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីខាងទលី
ទ ោះមួយដននក ឬ ងំព្សុង ទដាយផ្ទា ល់ ឬ ទដាយព្បទោលកដីទហ្យីមិនដមនព្តឹ្មដត្ជាព្ទរយសមបត្តិ
ដដលអាច្ជាប់ជាមួយសកមមភារ ដននការទុច្ចរតិ្ ឬការគ្ំរាមកំដហ្ងជាក់លាក់ទនាោះទទ។

១.២-ព្ទរយសមបត្តិរបស់បុគ្គល ឬអងគភារត្ំណាង ឬសថិត្ទព្កាមការដឹកនាផំ្ទា ល់រីបុគ្គល ឬអងគភារ
ជាប់ទ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីខាងទលី។

១.៣-ព្ទរយសមបត្តិបដងែរមករី ឬបានមករីព្ទរយសមបត្តិដដលបានកំណ្ត់្ទៅកនុងវាកយខណ្ឌ ១.១
ដល់១.២ននទសច្កដីសទព្មច្ទនោះ។

១.៤-នាវាជាប់ទ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីទដាយព្កុមព្បឹកាសនតិសុខននអងគការសហ្ព្បជាជាត្ិ ឬគ្ណ្ៈកម្មម -
ធិការននព្កុមព្បឹកាទនោះ អនុទលាមតាមទសច្កដីសទព្មច្ច្ិត្តរបស់ព្កុមព្បឹកាសនតិសុខននអងគការ
សហ្ព្បជាជាត្ិខាងទលី។

៤.ដីកាេសរេចបង្កក្រទពយេេបត្តិសលខ១២ ចុុះនងៃទី០២ បខ វិចឆិកា ឆន ាំ២០២០ របេស់ាោដាំបូង្រារធានីភ្នាំសពញ 

១-ទោងតាមទសច្កតី
សទព្មច្ចិ្ត្តរបស់ព្កុម
ព្បឹកាសនតិសុខននអងគ
ការសហ្ព្បជាជាត្ិ៖

១.ទលខ១៧៣៧ 
(២០០៦)អនុម័ត្
នងៃទី ២៣ ដខធនូ 
ឆ្ន ២ំ០០៦

២.ទលខ  ២២៣១
(២០១៥) អនុម័ត្
នងៃទី២០ ដខកកកដា 
ឆ្ន  ំ២០១៥

ទសច្កតីសទព្មច្ចិ្ត្ត

ជាបនតបនាា ប់

ពាក់រ័នធនឹង

ព្បទទសអី៉រង់៉
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២-បង្គគ ប់មកបុគ្គលរាយការណ៍្ឱ្យទនញីរបាយការណ៍្កនុងរយៈទរលមិនទលីសរី ៣ (បី) នងៃ អំរីការបងកកព្ទរយសមបត្តិនិងរាល់ការបុ៉នប៉ង
ទធែីព្បត្ិបត្តិការទៅទលីព្ទរយសមបត្តិដដលបានបងកកជូនអងគភារទសុីបការណ៍្ហ្រិញ្ាវត្ថុកមពជុាទព្កាយរីបានបងកកព្ទរយសមបត្តិរចួ្។

៣-បង្គគ ប់មកបុគ្គលឬអងគភារទព្ៅរីបុគ្គលរាយការណ៍្ឱ្យទនញីរបាយការណ៍្កនុងរយៈទរលមិនទលីសរី៣ (បី) នងៃ អំរីការបងកកព្ទរយ
សមបត្តិនិងរាល់ការបុ៉នប៉ងទធែីព្បត្ិបត្តិការទៅទលីព្ទរយសមបត្តិដដលបានបងកកជូនទៅព្កសួងយុត្តិធម៌ ទព្កាយរីបានបងកកព្ទរយសមបត្តិរួច្។

៤-បង្គគ ប់មករាល់បុគ្គល ឬអងគភារដដលកំរុងកាន់កាប់ព្ទរយសមបត្តិដដលព្ត្ូវបានបងកកតាមដីកាសទព្មច្ទនោះឱ្យបងកកព្ទរយសមបត្តិ ងំទនាោះ
ទដាយគ្មម នបងអង់ និងទដាយគ្មម នការជូនដំណឹ្ងជាមុន។

៥-ព្កសួង សាថ ប័នព្ត្ួត្រិនិត្យព្ត្ូវតាមដានបុគ្គលរាយការណ៍្សថិត្ទៅទព្កាមការព្ត្ួត្រិនិត្យរបស់ខែួន ទដីមបីធានាការអនុវត្តដីកាសទព្មច្ទនោះ
ទោងតាមបញ្ាត្តិននម្មព្តា១៦ននច្ាប់សដីរីការព្បឆ្ងំហ្រិញ្ាបប នដល់ការរកីសាយភាយអាវុធមហាព្បល័យ។

8

៤.ដីកាេសរេចបង្កក្រទពយេេបត្តិសលខ១២ ចុុះនងៃទី០២ បខ វិចឆិកា ឆន ាំ២០២០ របេស់ាោដាំបូង្រារធានីភ្នាំសពញ (ត្) 



បុគ្គលឬអងគភារទព្ៅរីបុគ្គលរាយការណ៍្ដដលបានបងកកព្ទរយសមបត្តិ
ព្សបតាមម្មព្តា៦ននច្ាប់ទនោះ ព្ត្ូវរាយការណ៍្កនុងរយៈទរលមិនទលីសរី៣(បី)នងៃ
អំរីការបងកកព្ទរយសមបត្តិ និងរាល់ការបុ៉នប៉ងទធែីព្បតិ្បត្តិការទៅទលីព្ទរយសមបត្តិ
ដដលបានបងកកទៅព្កសួងយុត្តិធម៌ (ម្មព្តា១៣)។ បុគ្គលឬអងគភារទព្ៅរីបុគ្គល
រាយការណ៍្ព្ត្ូវរាយការណ៍្តាមទព្មង់ដដលបានកំណ្ត់្ទៅកនុងព្បកាសទលខ ១៨៤
កយ ព្បក/២០ សតីរីទព្មង់ននរបាយការណ៍្អំរីការបងកក ព្ទរយសមបត្តិ ដដលព្ត្ូវទធែ ី
ទដាយ បុគ្គល ឬអងគភារ ទព្ៅរីបុគ្គល រាយការណ៍្ ដដលម្មននសរែនាយទៅកនុង
ទគ្ហ្ទំរ័រនែូវការរបស់ព្កសួងយុត្តិធម៌។

9

៥.ទរេង្់របាយការណ៍្របេប់ុគ្គលឬអង្គភាពសរៅពីបុគ្គលរាយការណ៍្ 

កំណ្ត់្សម្មគ ល់៖ ច្ំទពាោះបុគ្គលរាយការណ៍្ដដលជាប់កាត្រែកិច្ចតាមម្មព្តា១២ (កាត្រែកិច្ចរាយការណ៍្របស់បុគ្គលរាយការណ៍្)
ននច្ាប់សដីរីការព្បឆ្ងំហ្រិញ្ាបប នដល់ការរកីសាយភាយអាវុធមហាព្បល័យព្ត្ូវរាយការណ៍្ទៅអងគភារទសុីបការណ៍្ហ្រិញ្ាវត្ថុ
កមពុជា ដដលនឹងព្ត្ូវោត់្វធិានការទដាយដ កតាមម្មព្តា១២ (កាត្រែកិច្ចរាយការណ៍្របស់បុគ្គលរាយការណ៍្) ននច្ាប់ដដដល
ទនោះ។



៦.ការផ្សពវផ្ាយជាសាធារណ្ៈសៅក្នងុ្សគ្ហទាំព័រផ្លូវការរបេរ់ក្េងង្យតុ្តិធេ 

ទៅនងៃទ១ី២ ដខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ ព្កសួងយុត្តិធម៌បានទច្ញទសច្កដីជូនដំណឹ្ងជា
សាធារណ្ៈ និងបាននសរែនាយទៅកនុងទគ្ហ្ទំរ័រនែូ វការរបស់ព្កសួងយុត្តិធម៌
នូវឯកសារដូច្ខាងទព្កាម៖

• ដីកាសទព្មច្បងកកព្ទរយសមបត្តិទលខ១១ ចុ្ោះនងៃទី០២ ដខ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ របស់
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំទរញ (http://moj.gov.kh/kh/announcement/150)

• ដីកាសទព្មច្បងកកព្ទរយសមបត្តិទលខ ១២ ចុ្ោះនងៃទី០២ ដខ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០
របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំទរញ
(http://moj.gov.kh/kh/announcement/149)

•  ព្បកាសទលខ ១៨៤ កយ ព្បក/២០ សតីរីទព្មង់ននរបាយការណ៍្អំរីការបងកក 
ព្ទរយសមបត្តិ ដដលព្ត្ូវទធែី ទដាយ បុគ្គល ឬអងគភារ ទព្ៅរីបុគ្កល រាយការណ៍្
(http://moj.gov.kh/kh/announcement/160)

• ទសច្កតីជូនដំណឹ្ង ជាសាធារណ្ៈ ដល់បុគ្គល ឬ អងគភារ ទព្ៅរីបុគ្គល រាយការណ៍្
(http://moj.gov.kh/kh/announcement/155)
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៧.សទាេបបញ្ញត្តពិាក្ព់ន័ធនងឹ្របូវន័តបគុ្គល

11

បទសលមើេននការបាំពានសេចក្ដេីសរេចបង្កក្ (មារតា១៩)

ទដាយមិន នគិ់្ត្ដល់បទទលមីសព្រហ្មទណ្ឌ ដនទទទៀត្ ជនណាដដលមិនអនុវត្តតាមទសច្កដីសទព្មច្របស់តុ្លាការដូច្ម្មន
ដច្ងកនុងម្មព្តា៦(ការបងកកព្ទរយសមបត្តិ)ននច្ាបទ់នោះ ព្ត្ូវនដនាា ទ សដាករ់នធនាគ្មររី២(រីរ)ឆ្ន ទំៅ៥(ព្បា)ំឆ្ន ំ និងរិនយ័ជាព្បាកច់្ំនួន
២០ ០០០ ០០០ (នមៃលាន)ទរៀល ទៅ ៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិបលាន)ទរៀល។

បទសលមើេននការរបគ្លរ់ទពយេេបត្ត ិ(មារតា២០)

ទដាយមិន ន់គិ្ត្ដល់បទទលមីសព្រហ្មទណ្ឌ ដនទទទៀត្ ជនណាព្បគ្ល់ព្ទរយសមបត្តិ ងំអស់ឬមួយដននកទ ោះទដាយផ្ទា ល់
ឬព្បទោលកដី ឬទព្បីព្បាស់ព្ទរយសមបត្តិ ងំទនាោះជានលព្បទោជន៍ដល់បុគ្គល ឬអងគភារដូច្ម្មនដច្ងកនុងម្មព្តា១០(ការហាមឃាត្់
មិនឱ្យទព្បីព្បាស់ព្ទរយសមបត្តិ)ននច្ាបទ់នោះ ព្តូ្វនដនាា ទ សដាករ់នធនាគ្មររី៧(ព្បារីំរ)ឆ្ន ំ ទៅ១៥(ដបព់្បា)ំឆ្ន ំ និងរិនយ័ជាព្បាករី់៥០
០០០ ០០០ (ហាសិបលាន)ទរៀលទៅ២០០ ០០០ ០០០(រីរយលាន)ទរៀល។

បទសលមើេននការបាំពានកាត្ពវក្ចិចរាយការណ៍្ (មារតា២១)

ទដាយមិន ន់គ្ិត្ដល់បទទលមីសព្រហ្មទណ្ឌ ដនទទទៀត្ ជនណាមិនបានរាយការណ៍្ព្សបតាមម្មព្តា១២(កាត្រែកិច្ចរាយការណ៍្របស់
បុគ្គលរាយការណ៍្)និងម្មព្តា១៣(កាត្រែកិច្ចរាយការណ៍្របស់បុគ្គលឬអងគភារទព្ៅរីបុគ្គលរាយការណ៍្ )ននច្ាប់ទនោះ ព្ត្ូវនដនាា ទ សដាក់
រនធនាគ្មររី១(មួយ)ដខ ទៅ៦(ព្បាមំួយ)ដខ និងរិន័យជាព្បាក់រី  ១០០ ០០០ (មួយដសន)ទរៀល ដល់ ១ ០០០ ០០០ (មួយលាន)ទរៀល។



នីត្ិបុគ្គលអាច្ព្ត្ូវបានព្បកាសថា
ព្ត្ូវទទួលខុសព្ត្ូវព្រហ្មទណ្ឌ ដូច្ម្មនដច្ងកនុង
ម្មព្តា៤២ (ការទទួលខុសព្ត្ូវរបស់នីត្ិបុគ្គល)
ននព្កមព្រហ្មទណ្ឌ ច្ំទពាោះបទទលមីសដដលម្មន
ដច្ងកនុងម្មព្តា២១(បទទលមីសននការបំពាន
កាត្រែកិច្ចរាយការណ៍្)ននច្ាប់ទនោះ។ នីត្ិបុគ្គល
ព្ត្ូវនដនាា ទ សរិន័យជាព្បាក់រី៣០ ០០០០០០
(សាមសិបលាន)ទរៀល ទៅ១០០ ០០០ ០០០
(មួយរយលាន)ទរៀល ព្រម ងំទ សបដនថម
មួយឬទព្ច្ីន ដូច្ម្មនដច្ងកនុងម្មព្តា១៦៨
(ទ សបដនថមអនុវត្តច្ំទពាោះនីត្ិបុគ្គល) នន
ព្កមព្រហ្មទណ្ឌ ។
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៨.ការទទងលខេុរតូ្វរបេន់តី្បិគុ្គល (មារតា២២)

នីត្ិបុគ្គលអាច្ព្ត្ូវបានព្បកាសថា
ព្ត្ូវទទួលខុសព្ត្ូវព្រហ្មទណ្ឌ ដូច្ម្មនដច្ងកនុង
ម្មព្តា៤២ (ការទទួលខុសព្ត្ូវរបស់នីត្ិបុគ្គល)
ននព្កមព្រហ្មទណ្ឌ ចំ្ទពាោះបទទលមីសដដលម្មន
ដច្ងកនុងម្មព្តា១៩(បទទលមីសននការបំពាន
ទសច្កតីសទព្មច្បងកក)ននច្ាប់ទនោះ។ នីត្ិបុគ្គល
ព្ត្ូវនដនាា ទ សរិន័យជាព្បាក់រី៣០ ០០០ ០០០
(សាមសិបលាន)ទរៀល ទៅ១០០ ០០០ ០០០
(មួយរយលាន)ទរៀល ព្រម ងំទ សបដនថម
មួយឬទព្ច្ីន ដូច្ម្មនដច្ងកនុងម្មព្តា១៦៨
(ទ សបដនថមអនុវត្តច្ំទពាោះនីត្ិបុគ្គល) ននព្កម
ព្រហ្មទណ្ឌ

នីត្ិបុគ្គលអាច្ព្ត្ូវបានព្បកាសថា
ព្ត្ូវទទួលខុសព្ត្ូវព្រហ្មទណ្ឌ ដូច្ម្មនដច្ងកនុង
ម្មព្តា៤២ (ការទទួលខុសព្ត្ូវរបស់នីត្ិបុគ្គល)
ននព្កមព្រហ្មទណ្ឌ ចំ្ទពាោះបទទលមីសដដលម្មន
ដច្ងកនុ ងម្មព្តា២០(បទទលមីសននការព្បគ្ល់
ព្ទរយសមបត្តិ)ននច្ាប់ទនោះ។ នីត្ិបុគ្គលព្ត្ូវនដនាា -
ទ សរិន័យជាព្បាក់រី១០០ ០០០ ០០០(មួយ
រយលាន)ទរៀល ទៅ៤០០ ០០០ ០០០(បួនរយ
លាន)ទរៀល ព្រម ងំទ សបដនថមមួយឬទព្ច្ីន
ដូច្ម្មនដច្ងកនុងម្មព្តា១៦៨ (ទ សបដនថមអនុវត្ត
ច្ំទពាោះនីត្ិបុគ្គល) ននព្កមព្រហ្មទណ្ឌ ។



េេូអរគ្ុណ្!!!
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