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1 ឯកសារឈក្ត្ៀមដែេច ងចឈមលើយដ្ឋក់ឈៅត្ ោការជាឈេើកែុំបូង ឈៅថា “ឯកសារចឈមលើយ”។ ឈៅកន ងឯកសារឈនោះ 
នឹងក្ត្ូវសរឈសរអុំេី ① ការឈ្លើយត្បចុំឈពាោះខលឹមសារននសាេក្កមដែេឈែើមឈោទបានសរឈសរឈៅកន ងពាកយបណ្តឹ ង 
② ការទទួេសាា េ់ ឬ មិនទទួេសាា េ់នូវអងាឈហត្ ដែេមានសរឈសរឈៅកន ងពាកយបណ្តឹ ង និង ③ អងាឈហត្ ឈែើមបី
ត្វ៉ាចុំឈពាោះអងាឈហត្ ដែេមានសរឈសរឈៅកន ងពាកយបណ្តឹ ង (កថាខណ្ឌ ទី៣ មាក្ា ១០១ននក្កមនីតិ្វធីិរែាបបឈវណី្)។ 
2 មាក្ា ២៤៩ និង មាក្ា ២៥០ ននក្កមនីតិ្វធីិរែាបបឈវណី្។ ការសរឈសរអុំេីកដនលងបញ្ជូ ន មិនដមនជាកាត្េវកិចច
ឈទ។ ក្បសិនឈបើមិនបានសរឈសរអុំេីទីកដនលងបញ្ជូ ន ការបញ្ជូ ននឹងក្ត្ូវឈធវើឈ ើងឈៅេុំឈៅដ្ឋា នរបស់ច ងចឈមលើយជាអាទិ៍។ 
ែូឈចនោះ កន ងករណី្ដែេអនកត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណ្ត្តិរបស់ច ងចឈមលើយចង់ឈធវើការបញ្ជូ នឈៅទីកដនលងណាឈផ្េងឈក្ៅេី
េុំឈៅដ្ឋា នរបស់ច ងចឈមលើយជាអាទិ៍ ោុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរអុំេីកដនលងបញ្ជូ នចូេឈៅកន ងេិខិត្ោយេកខណ៍្អកេរ ែូច
ជា ឯកសារចឈមលើយជាអាទិ៍។  
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សមូ្មោររជូន 
មោរ J មៅព្រម្ននសាោ ំបូងមេតតរតនគិរ ី

រម្មវតថ ុ៖ ស ុំដ្ឋក់ឯកសារចឈមលើយឈែើមបឈី្លើយត្បនឹងពាកយបណ្តឹ ងច ោះនងៃទី ០១ ដខ មីោ 

ឆ្ន ុំ ២០១៩ របស់ឈ ម្ ោះ X 
មោង៖-មាក្ា ១០១ កថាខណ្ឌ ទី ៣ ននក្កមនីតិ្វធីិរែាបបឈវណី្ 
 -សុំណ្ ុំ ឈរឿងរែាបបឈវណី្ឈេខ .........ច ោះនងៃទី០១ ដខ មីោ ឆ្ន ុំ ២០១៩ 
 

រ. ការម្លើយតបចំម ះេលឹម្សារននសាលព្រម្ដ លម ើម្មោទទាម្ទារ 
(១) ក្ោនឈោេការទាមទាររបស់ឈែើមឈោទ។ 
(២) ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កតីជាបនទ ករបស់ឈែើមឈោទ។  
 

េ. ការទទួលសាា ល ់ ឬ ម្និទទួលសាា លន់វូអ្ងាមេតុដ លមានសរមសរមៅរនងុ
  រយបណតឹ ង 

ខ.១. ការទទួេសាា េ់ ឬ មិនទទួេសាា េ់អុំេី “ការបឈងាើត្កិចចសនាេក់ទិញនន
ចុំណ្ ច ខ.១.” ឈៅកន ងពាកយបណ្តឹ ង  

ខ.១.១. អងាឈហត្ ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “ខ.១.១.” ននពាកយ 
បណ្តឹ ង ៖ ច ងចឈមលើយទទួេសាា េ់ ។ 

ខ.១.២. អងាឈហត្ ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “ខ.១.២.” ននពាកយ 
បណ្តឹ ង ៖ ច ងចឈមលើយទទួេសាា េ់ ។ 

ខ.១.៣. អងាឈហត្ ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “ខ.១.៣.” ននពាកយ 
បណ្តឹ ង ៖ ច ងចឈមលើយទទួេសាា េ់ ។ 

ខ.២.  ការទទួេសាា េ់ ឬ មិនទទួេសាា េ់អុំេី “ការរ ុំោយកិចចសនាេក់ទិញ
ឈដ្ឋយមូេឈហត្ ច ងចឈមលើយមិនអន វត្តកាត្េវកិចចននចុំណ្ ច “ខ.២.” ឈៅកន ង

ពាកយបណ្តឹ ង3  
                                                           
3 អងាឈហត្ ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “ខ.២.២.” ននពាកយបណ្តឹ ង (នងៃទី ៣១ ដខ ធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៨ បានកនលង
ផ្ ត្) គឺជា “អងាឈហត្ ដែេអត្ថិភាេននអងាឈហត្ ឈោោះមានភាេជាក់ដសតងចុំឈពាោះត្ ោការ” (កថាខណ្ឌ ទី ២ មាក្ា ១២៣ 
ននក្កមនីតិ្វធីិរែាបបឈវណី្) ែូឈចនោះ ត្ ោការេ ុំោុំបាច់ទទួេសាា េ់ឈដ្ឋយដផ្ែកឈេើភសត ាងឈទ។ ឈហត្ ឈនោះ ភាគីក៏េ ុំ
ោុំបាច់ឈធវើការទទួេសាា េ់ ឬ មិនទទួេសាា េ់ដែរ។  
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ខ.២.១. អងាឈហត្ ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “ខ.២.១.” ននពាកយ 
បណ្តឹ ង ៖ ច ងចឈមលើយទទួេសាា េ់ ។ 

ខ.២.២. អងាឈហត្ ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “ខ.២.៣.” ននពាកយ 
បណ្តឹ ង ៖ ច ងចឈមលើយទទួេសាា េ់ ។ 

ខ.២.៣. អងាឈហត្ ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “ខ.២.៤.” ននពាកយ 
បណ្តឹ ង ៖ ច ងចឈមលើយទទួេសាា េ់ ។ 

ខ.២.៤. អងាឈហត្ ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “ខ.២.៥.” ននពាកយ 
បណ្តឹ ង ៖ ច ងចឈមលើយទទួេសាា េ់ ។ 

 

គ. អ្ងាមេតុតវ៉ា  
គ.១. ការក្េមឈក្េៀងអុំេីការផ្លល ស់បតូរកាេបរឈិចេទអន វត្ត4 

គ.១.១.  ឈៅនងៃទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ុំ២០១៨ ឈែើមឈោទ និង ច ងចឈមលើយបានក្េម
ឈក្េៀងអុំេីការផ្លល ស់បតូរកាេបរឈិចេទបង់ក្បាក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំម ឺន) 
ែ ោល រអាឈមរកិដែេមិនទាន់បានបង់ននក្បាក់នងលេក់ទិញកន ង “កិចចសនា
េក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” េីនងៃទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៨ ឈៅជានងៃទី ៣១ 
ដខមីោ ឆ្ន ុំ ២០១៩។ 5 

                                                           
4  េកខខណ្ឌ មួយនន “ការបុំពានកិចចសនាធៃន់ធៃរ” ដែេមានឈៅកន ងចុំណ្ ច ក កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៤០៨ ននក្កម     
រែាបបឈវណី្ គឺ “ភាគីមាខ ង “មិនបានអន វត្តកាត្េវកិចចាមឈេេកុំណ្ត់្” ។ ក្បសិនឈបើ “ឈេេកុំណ្ត់្” ឈនោះក្ត្ូវបាន
ផ្លល ស់បតូរ ឈហើយភាគីមាខ ងបានអន វត្តសិទធិរ ុំោយឈៅឈេេដែេអុំ  ងឈេេអន វត្តកាត្េវកិចចមិនទាន់បានមកែេ់ គឺ
មានន័យថាមិនទាន់បានបុំឈេញេកខខណ្ឌ ដែេឈេើកឈ ើងថា “មិនបានអន វត្តាមឈេេកុំណ្ត់្” ឈៅឈ ើយឈទ 
ឈហត្ ឈនោះ ភាគីមាខ ងមិនអាចរ ុំោយកិចចសនាបានឈទ។ ែូឈចនោះ  កាេបរឈិចេទអន វត្តដែេក្ត្ូវបានផ្លល ស់បតូរ នឹងមានតួ្
ោទីសក្មាប់ឈធវើជាការត្វ៉ាអុំេី ការរ ុំោយកិចចសនាឈដ្ឋយមូេឈហត្ ការមិនអន វត្តកាត្េវកិចច។   
5 អងាឈហត្ ដែេសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “គ.១.១.” េ ុំមានឯកសារបញ្ជជ ក់ឈដ្ឋយផ្លទ េ់ឈៅឈេើចុំណ្ ចឈនោះឈទ (ឧទាហរណ៍្៖ 
សារដែេឈែើមឈោទបានយេ់ក្េមឈៅឈេើចុំណ្ ចឈោោះ)។  
   ប៉ា ដនត ឈែើមឈោទកុំេ ងដត្អោះអាងអុំេីការកនលងផ្ ត្នននងៃទី ៣១ ដខ ធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៨ ដែេជាកាេបរឈិចេទអន វត្ា
កាត្េវកិចចឈៅឈេេែុំបូងឈដ្ឋយគិត្ជាម នថាកាេបរឈិចេទអន វត្តកាត្េវកិចចមិនក្ត្ូវបានផ្លល ស់បតូរឈទ ែូឈចនោះឈហើយ 
ត្ ោការេាករថា ការក្េមឈក្េៀងអុំេីការផ្លល ស់បតូរកាេបរឈិចេទអន វត្ត ក្បាកែជាមានវវិទ។ 
   ែូឈចនោះឈហើយ កន ងោមជាច ងចឈមលើយ គបបីអោះអាងទ កជាម នអុំេី អងាឈហត្ សុំខាន់ (គ.១.២.) ដែេជាអងាឈហត្ 
ដែេពាក់េ័នធនឹងការក្េមឈក្េៀងអុំេីការផ្លល ស់បតូរកាេបរឈិចេទ ឈទើបជាការក្បឈសើរ។ ចុំណ្ ចឈនោះគឺមានឈោេបុំណ្ង
ែូចោន ឈៅនឹងការកុំណ្ត់្ដែេឈេើកឈ ើងថា “ឈៅកន ងពាកយបណ្តឹ ង  ាមចុំណ្ ចដែេក្ត្ូវបញ្ជជ ក់ភសត ាង គមបីសរ
ឈសរបញ្ជជ ក់ឲ្យបានចាស់ោស់នូវអងាឈហត្ សុំខាន់ៗ កន ងចុំឈណាមអងាឈហត្ ទាុំងមូេដែេទាក់ទងនឹងអងាឈហត្ 
ដែេជាមូេឈហត្ ននការទាមទារ និង ភសត ាង (កថាខណ្ឌ ទី ៣ មាក្ា ៧៥ ននក្កមរែាបបឈវណី្)។  
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គ.១.២.  ការក្េមឈក្េៀងឈៅកន ងចុំណ្ ច “គ.១.១.” ខាងឈេើ ឈដ្ឋយច ងចឈមលើយឈធវើ
សុំឈណ្ើ អុំេីការផ្លល ស់បតូរឈៅកាន់ឈែើមឈោទ ឈហើយឈែើមឈោទបានឈធវើ
សវីការយេ់ក្េមឈេើសុំឈណ្ើ ឈោោះ។ ឈៅខណ្ៈឈេេដែេច ងចឈមលើយ
កុំេ ងឈរៀបចុំឈរ ើោកឈចញេីភនុំឈេញឈៅឈខត្តរត្នគិរ ី ក្ត្ូវបានឈគបបួេ
េិភាកាឈរឿងដែេឈធវើឲ្យចុំឈណ្ញេ យ ឈដ្ឋយសារដត្ចិត្តនឹកឈឃើញ
ចង់បាន ក៏ចូេរមួនិយាយឈរឿងឈោោះ ែូឈចនោះឈហើយក៏ក្ត្ូវបានឈគឈបាក
យកេ យបានសឈក្មច។ ឈហើយចុំឈពាោះក្បាក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំម ឺន) 
ែ ោល រអាឈមរកិដែេច ងចឈមលើយមានគឈក្មាងបង់ឈៅឲ្យឈែើមឈោទឲ្យ
បានក្តឹ្មនងៃទី ៣១ ដខ ធនូ ឆ្ន ុំ២០១៨ ដែេជាគឈក្មាងកាេេីឈែើមឈោោះ 
ក៏េិបាកនឹងបង់បានដែរ។ ែូឈចនោះឈហើយ ឈៅឈេេដែេបានទទួេការ
ទាក់ទងេីឈែើមឈោទអុំេីការក្បគេ់ “ែី L”   ច ងចឈមលើយក៏បានឈផ្ញើសារ
ឈៅវញិថា “សូមឲ្យរង់ោុំ ៣ ដខត្ឈទៀត្” ។ បោទ ប់មក ឈែើមឈោទក៏បាន
ទូរស័េទមកច ងចឈមលើយភាល មៗ និងឈក្កាយេីបានសាត ប់អុំេីខលឹមសារដែេ
ច ងចឈមលើយក្ត្ូវបានឈគឈបាក ឈែើមឈោទក៏បាននិយាយមកកាន់ច ងចឈមលើយ
ថា “ខញ ុំែឹងឈហើយ។  ឆ្ន ុំឈក្កាយនឹងមានភាេក្បឈសើរឈ ើងវញិឈហើយ”។ 
(ភសត ាង Y1 និង Y2)  

គ.១.៣. ឈយាងាមការក្េមឈក្េៀងចុំណ្ ច “គ.១.១.” ខាងឈេើឈនោះ ក្បាក់ចុំនួន 
៥០.០០០ (ក្បាុំម ឺន) ែ ោល រអាឈមរកិនន “កិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតី
ឈនោះ” ដែេខវោះក្ត្ូវបានផ្លល ស់បតូរកាេបរឈិចេទអន វត្តបង់ក្បាក់ឈោោះមកឈៅ
ក្តឹ្មនងៃទី ៣១ ដខ មីោ ឆ្ន ុំ ២០១៩ វញិ។  

 

ែូឈចនោះឈហើយ គិត្ក្តឹ្មនងៃទី ១១ ដខ មករា ឆ្ន ុំ ២០១៩ ដែេឈែើមឈោទបានបង្កា ញ   
្នទៈអុំេីការរ ុំោយកិចចសនាគឺ ច ងចឈមលើយមិនទាន់បានបុំពានកិចចសនយធៃន់ធៃរឈៅ
ឈ ើយឈទ  (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៤០៨ ននក្កមរែាបបឈវណី្) ែូឈចនោះ ការរ ុំោយ “កិចចសនា 
េក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ដែេឈធវើឈ ើងឈដ្ឋយឈែើមឈោទគឺ ក្ត្វូឈមាឃៈ។ ច ងចឈមលើយ
មិនមានករណី្យកិចចឈធវើនីតិ្វធីិច ោះបញ្ជ ីអុំេីការេ បការច ោះបញ្ជ អីុំេីការឈផ្ទរកមមសិទធិឈេើ 
“ែី L” ឈទ។ 
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 ឈបើឈទាោះបីជាការរ ុំោយ “កិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ដែេឈធវើឈ ើងឈដ្ឋយ
ឈែើមឈោទ មានស េេភាេក៏ឈដ្ឋយ ក៏ច ងចឈមលើយនឹងអោះអាងអុំេីការត្វ៉ាែូចមានខាង
ឈក្កាម ៖ 6 
គ.២.  ការអន វត្តក្េមោន  

គ.២.១. ឈៅនងៃទី ៣០ ដខវចិេិកា ឆ្ន ុំ ២០១៨ ច ងចឈមលើយបានបង់ក្បាក់ចុំនួន ៥០.០០០ 
(ក្បាុំម ឺន) ែ ោល រអាឈមរកិដែេជាមួយភាគនននងលេក់ទិញឈដ្ឋយដផ្ែកឈេើ 
“កិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ឲ្យឈៅឈែើមឈោទ។7 (ភសត ាងY3) 

គ.២.២. ច ងចឈមលើយបែិឈសធអុំេីការឈធវើនីតិ្វធីិច ោះបញ្ជ ីអុំេីការេ បការច ោះបញ្ជ ី
អុំេីការឈផ្ទរកមមសិទធិឈេើ “ែី L” ដែរ រហូត្ទាេ់ដត្ឈែើមឈោទសងក្បាក់ 
៥០.០០០ (ក្បាុំម ឺន) ែ ោល រអាឈមរកិ ឈដ្ឋយភាជ ប់ជាមួយនឹងការក្បាក់ 
៥ % កន ងមួយឆ្ន ុំ ដែេគិត្ោប់េីនងៃទី ៣០ ដខ វចិេិកា ឆ្ន ុំ ២០១៨ រហូត្ 

ែេ់នងៃសងរចួ (កថាខណ្ឌ ទី ២ និង ទី ៣ មាក្ា ៤១១)  ។8 

                                                           
6 ភាគីដែេបានទទួេាវកាេិកននកិចចសនាដត្មួយភាគ ឬ ទាុំងអស់ក្ត្ូវមានករណី្យកិចចសងាវកាេិកឈោោះ
ឈៅភាគីមាខ ងឈទៀត្ ឈែើមបីឲ្យភាគីឈោោះទទួេបែិទានឈ ើងវញិ ឈដ្ឋយសារការរ ុំោយ។ កន ងករណី្ដែេភាគីទាុំង
សងខាង មានករណី្យកិចចឈធវើបែិទានឈៅវញិឈៅមក ករណី្កិចចទាុំងឈោោះក្ត្ូវអន វត្តឈៅឈេេជាមួយោន ។ (កថា
ខណ្ឌ ទី ២ មាក្ា ៤១១ ននក្កមរែាបបឈវណី្) 

ឈបើឈទាោះបីជាការរ ុំោយ  “កិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ”  ដែេឈធវើឈ ើងឈដ្ឋយឈែើមឈោទមានស េេភាេក៏
ឈដ្ឋយ  ក៏ច ងចឈមលើយអោះអាងថា ការទាមទាររបស់ឈែើមឈោទ (ការឈធវើនីតិ្វធីិច ោះបញ្ជ ីអុំេីការេ បការច ោះបញ្ជ ីអុំេីការ
ឈផ្ទរកមមសិទធិឈេើ “ែី L” ) និង ការអន វត្តនូវករណី្យកិចចឈធវើបែិទានសាថ នភាេឈែើមដែេឈែើមឈោទមានចុំឈពាោះច ង
ចឈមលើយក្ត្ូវឈធវើឈ ើងឈៅកន ងឈេេដត្មួយ ែូឈចនោះឈហើយ ច ងចឈមលើយអាចរារាុំងត្ ោការេីការទទួេសាា េ់ទាុំងមូេ
ឈៅឈេើការទាមទាររបស់ឈែើមឈោទបាន។ កន ងករណី្ដែេត្ ោការបានទទួេសាា េ់នូវការត្វ៉ាឈនោះ ោុំឲ្យត្ ោការ
ក្ត្ូវទទួេសាា េ់នូវការទាមទារដែេឈែើមឈោទបានទាមទារនូវាវកាេិកធមមាឈដ្ឋយកក្មិត្នូវការផ្តេ់ាវកាេិក
ត្បវញិ (ទទួេសាា េ់មួយដផ្នក ឈហើយក្ោនឈោេមួយដផ្នក)។ 
    ហ ើយ ខ្លឹមសារនៃករណីយកិច្ចហ្វើបដិទាៃសាា ៃភាពហដើមដដលហដើមហោទមាៃចំ្ហ ោះចុ្ងច្ហមលើយ គឺជាការសង
ប្រាក់ចំ្ៃួៃ ៥០.០០០ (ប្រាំមឺុៃ)ដុល្លល រអាហមរកិ ៃិង ការប្រាក់ ៥% កនុងមួយឆ្ន ំនៃប្រាក់ហៃោះ ហោយគិតោប់ពីនងៃទី
៣០ ដខ្ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ រ ូតដល់នងៃសងរចួ្ (កថាខ្ណឌ ទី ៣ មាប្រា ៤១១នៃប្រកមរដឋបបហវណី)។  
7  ហដើមបីអោះអាងអំពីការតវ៉ាឲ្យអៃុវតតប្រពមគ្នន       ក៏ោំាច់្ប្រតូវអោះអាងអំពីភាគីមាា ងដដល “   កំពុងទទួលាវកាលិក
នៃកិច្ចសៃាមួយភាគ  ឬ  ទំាងអស់”  ផងដដរ   (កថាខ្ណឌ ទី ២  មាប្រា ៤១១ នៃប្រកមរដឋបបហវណី)។  ហៅកនុងហរឿងកតី
ហៃោះ ចុ្ងច្ហមលើយោំាច់្ប្រតូវអោះអាងថា ាៃបង់នងលលក់ទិញមួយភាគឲ្យហៅហដើមហោទដផែកាម “កិច្ចសៃាលក់ទិញ
នៃហរឿងកតីហៃោះ”។  
8 ការហប្របើៃូវការតវ៉ាឲ្យអៃុវតតប្រពមគ្នន  ឬ យ៉ាងណាហ ោះ គឺអាស្ស័យហៅហលើឆៃទៈរបស់មាច ស់សិទធិដដលមាៃសិទធិតវ៉ាឲ្យ
អៃុវតតប្រពមគ្នន ។ ហបើហទាោះបីជាហៅហពលដដលមាៃសិទធិតវ៉ាឲ្យអៃុវតតប្រពមគ្នន ក៏ហោយ ហ ើយមិៃាៃអោះអាងអំពីសិទធិ
តវ៉ាហ ោះ ហ ើយអៃុវតតកាតពវកិច្ចរបស់ខ្លួៃវញិ ក៏ពំុមាៃបញ្ហា ណាមួយាមផលូវច្ាប់ដដរ។ ដូហច្នោះហ ើយ កនុងករណី
ដដលមាច ស់សិទធិហប្របើសិទធិតវ៉ាឲ្យអៃុវតតប្រពមគ្នន  ោំាច់្ប្រតូវអោះអាងអំពីឆៃទៈថាៃឹងហប្របើសិទធិហ ោះ។  
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ែូឈចនោះឈហើយ ឈបើឈទាោះបីជា ការរ ុំោយ “កិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ដែេឈធវើ
ឈ ើងឈដ្ឋយឈែើមឈោទ មានស េេភាេក៏ឈដ្ឋយ ក៏ច ងចឈមលើយបែិឈសធអុំេីការឈធវើនីតិ្
វធីិច ោះបញ្ជ អីុំេីការេ បការច ោះបញ្ជ ីអុំេីការឈផ្ទរកមមសិទធិឈេើ “ែី L” ដែរ រហូត្ទាេ់ដត្
ឈែើមឈោទសងក្បាក់ ៥០.០០០ (ក្បាុំម ឺន) ែ ោល រអាឈមរកិ ឈដ្ឋយភាជ ប់ជាមួយនឹងការ
ក្បាក់ ៥ ភាគរយកន ងមួយឆ្ន ុំ ដែេគិត្ោប់េីនងៃទី ៣០ ដខ វចិេិកា ឆ្ន ុំ ២០១៨ រហូត្ែេ់
នងៃសងរចួ។  

 

ឃ. ភសតតុាង   
១. របូងត្ (សារឈៅកន ង Telegram  ដែេក្ត្ូវបានឈផ្ញើឈៅមករវងឈែើមឈោទ  និង 

ច ងចឈមលើយឈៅនងៃទី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ុំ២០១៨)  (ភសត ាងY1) 
២. កុំណ្ត់្ក្ាដែេច ងចឈមលើយបានសរឈសរអុំេីខលឹមសារដែេបាននិយាយោន ាម

ទូរស័េទជាមួយឈែើមឈោទ ឈៅនងៃទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៨  (ភសត ាងY2) 
៣. េិខិត្ទទួេក្បាក់  (ភសត ាងY3) 
៤. ការសាកសួរសាមីច ងចឈមលើយ 
 

សូម មោរមៅព្រម្ សឈក្មចាមការឈសនើស ុំ ឈដ្ឋយកតីអន ឈក្ោោះ។ 
 

រាជធាលីភ្នុំពេញ, ថ្ងៃទី ០១ ន្ែពេសា ឆ្ន ុំ ២០១៩ 
អ្នរតំណាងមោយអាណតតិ   

 
 
          B 

ឯកសារភាជ ប់ 
១-េិខិត្ក្បគេ់សិទធិត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណ្ត្តិ “ចាប់ឈែើម” 
២-ចាប់ងត្ចមលងននភសត ាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចុំនួន ០២ ចាប់” 
៣-ឯកសារចមលងននឯកសារចឈមលើយ  “ចុំនួន ០២ ចាប់” 

 


