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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
ឯរសារតព្តៀម្ត ើរទ១ីរបសត់ ើម្តោទ 

ត ើម្តោទ  
ឈ ម្ ោះ ៖ X 
អាសយដ្ឋា ន ៖ ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០ ភូមិ...... ឃ ុំ.......ស្សុក......... ឈខត្តរត្នគិរ។ី 
 
អ្នរតំណាងតោយអាណតតិ 
ឈោក/ឈោកស្សី ៖  P  
អាសយដ្ឋា នការយិាេ័យឈមធាវ/ី ក្កុមឈមធាវ/ី ក្កុមហ  នឈមធាវ ី៖ .................................. 
ការយិាេ័យឈមធាវ/ី ក្កមុឈមធាវ/ី ក្កុមហ  នឈមធាវ ី៖ ................................................... 
ឈេខទូរស័ព្ទ ៖ ................................................... 
ទីកន្នលងបញ្ជូ ន ៖ ការយិាេ័យឈមធាវ/ី ក្កុមឈមធាវ/ី ក្កុមហ  នឈមធាវ.ី................. 
 
ចុងចតម្លើយ  
ឈ ម្ ោះ ៖ Y  
អាសយដ្ឋា ន ៖ ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០ សង្កា ត់្មឈោរមយ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភនុំឈព្ញ។ 

 
សមូ្តោររជូន 

តោរ  J តៅព្រម្ននសាោ ំបូងតេតតរតនគិរ ី
រម្មវតថ ុ៖ សំណ ើ ស ំដ្ឋក់ឯកសារឈក្ត្ៀមឈេើកទី១របស់ឈ ើមឈោទឈ ើមបីឈ្លើយត្បចុំឈ ោះ

ឯកសារចឈមលើយរបស់ឈ ម្ ោះ Y   ច ោះថ្ងៃទី ០១ ន្ខ ឈមសា ឆ្ន ុំ ២០១៩ 
តោង ៖ -មាក្ា ១០១ កថាខណ្ឌ ទី ២ ថ្នក្កមនីតិ្វធីិរ ាបបឈវណី្ 

  -សុំណ្ ុំ ឈរឿងរ ាបបឈវណី្ឈេខ ........ច ោះថ្ងៃទី ០១ ន្ខ មីោ ឆ្ន ុំ ២០១៩ 
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រ. ការទទួ សាា   ់ឬ ម្ិនទទួ សាា  ច់ំត ះអ្ងាតេតុដ  មានសរតសរតៅ
 រនងុឯរសារចតម្លើយ 

ក.១. អងគឈហត្ ន្ េក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “គ.១.១.” ថ្នឯកសារចឈមលើយ ៖ 
ឈ ើមឈោទមិនទទួេសាគ េ់។ 

ឈៅថ្ងៃទី ៣១ ន្ខ ធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៨ ឈ ើមឈោទបានទទួេឈ្លើយត្បសារពី្ច ង
ចឈមលើយថា “សូមឲ្យរង់ោុំ ៣ ន្ខត្ឈទៀត្”។ ឈ ើមឈោទបានទូរស័ព្ទឈៅច ងចឈមលើយ
ឈ ើមបីសួរឲ្យបានេមអិត្អុំពី្មូេឈហត្ ន្ េច ងចឈមលើយមិនអាចបង់ក្បាក់បានទាន់
ាមកាេបរឈិចេទ។ ច ងចឈមលើយបានព្នយេ់ថា គាត់្ក្ត្ូវបានមន សសអាក្កក់
ឈបាកយកេ យជាឈ ើម។ ឈ ើមឈោទមានអារមមណ៍្ឈៅឈេើការគិត្ថា ឈត្ើច ង
ចឈមលើយពិ្ត្ជាអាចបង់ក្បាក់ន្ េឈៅខវោះចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំម ៉ឺន)   ោល រអាឈមរ ិ
កបានន្ រ ឬ យា៉ាងណា? ឈក្ចើនជាងការគិត្ថា ឈត្ើសមតីរបស់ច ងចឈមលើយ
និយាយឈោោះពិ្ត្ន្ រ ឬយា៉ាងណា?  ពី្ឈក្ ោះ ឈគបានព្ាករថា ត្ថ្មលរបស់ “ ីL” 
នឹងឈៅន្ត្បនតឈកើនឈ ើង ឈហើយក៏អាចរកអនកទិញបានភ្លល មៗន្ រ  ូឈចនោះឈហើយ 
ឈបើសិនជាច ងចឈមលើយមិនអាចរកេ យន្ េឈៅខវោះមកបង់ឲ្យបានពិ្ត្ក្បាក ឈទ 
ឈ ើមឈោទនឹង “រ ុំោយកិចចសនាេក់ទិញថ្នឈរឿងកតីឈនោះ” ឈហើយចង់េក់ឈៅ
ឲ្យអនកឈផ្សង។ មា៉ាងឈទៀត្ ាមរយៈការឈ្លើយ្លងឈៅកន ងទូរស័ព្ទជាមួយច ង
ចឈមលើយ ឈ ើមឈោទមិនបានទទួេសាគ េ់ថា មានសាា នភ្លព្ន្ េច ងឈមលើយពិ្ត្
ជាអាចឈរៀបចុំក្បាក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំម ៉ឺន)   ោល រអាឈមរកិបានឈទ ឈហត្ ឈនោះ 
ឈហើយ ឈ ើមឈោទមិនបានត្បត្ចុំឈ ោះការទាមទាររបស់ច ងចឈមលើយឈទឈហើយ
បានដ្ឋក់ទូរស័ព្ទច ោះ (ភសត ាងX5)។ 

 ូឈចនោះឈហើយ ការក្ព្មឈក្ព្ៀងផ្លល ស់បតូរកាេបរឈិចេទឈៅជាថ្ងៃទី ៣១ ន្ខមីោ 
ឆ្ន ុំ ២០១៩ គ៉ឺព្ ុំបានបឈងាើត្ឈ ើងឈទ។  

ក.២. ឈៅកន ងចុំឈណាមអងគឈហត្ ន្ េក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “គ.១.២.” ថ្ន
ឯកសារចឈមលើយ ៖ ឈ ើមឈោទទទួេសាគ េ់ឈៅឈេើអងគឈហត្ ន្ េឈេើកឈ ើងថា 
ឈៅឈព្េន្ េឈ ើមឈោទបានទុំោក់ទុំនងអុំពី្ការក្បគេ់ “ ី L” ច ងចឈមលើយ
បានឈផ្ញើសារមកថា “សូមឲ្យរង់ោុំ ៣ ន្ខ ត្ឈទៀត្។” និង អងគឈហត្ ន្ េឈេើក
ឈ ើងថា ឈក្កាយមក ឈ ើមឈោទបានទូរស័ព្ទឈៅច ងចឈមលើយភ្លល មៗ ។  
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អងគឈហត្ ន្ េច ងចឈមលើយក្ត្ូវបានឈគឈបាកយកេ យ ៖ ឈ ើមឈោទមិន ឹង។ 
អងគឈហត្ ឈេើកឈ ើងថា ឈ ើមឈោទបានឈធវើសវីការចុំឈ ោះសុំឈណ្ើ របស់ច ង

ចឈមលើយអុំពី្ការផ្លល ស់បតូរកាេបរឈិចេទអន វត្តកិចចសនា និង អងគឈហត្ ន្ េឈេើក
ឈ ើងថា ឈ ើមឈោទបាននិយាយឈៅកាន់ច ងចឈមលើយថា “ខញ ុំ ឹងឈហើយ” ៖  
ឈ ើមឈោទមិនទទួេសាគ េ់។  

 ូចន្ េបានឈេើកឈ ើងឈៅកន ងចុំណ្ ច “ក.១.” ឈ ើមឈោទមិនអាចគិត្ថា 
ច ងចឈមលើយអាចបង់ក្បាក់ន្ េឈៅខវោះឲ្យបានពិ្ត្ក្បាក ឈទ  ូឈចនោះឈហើយ ឈទើប
មិនបានឈ្លើយត្បឈៅនឹងសុំឈណ្ើ អុំពី្ការផ្លល ស់បតូរកាេបរឈិចេទអន វត្តកិចចសនា
ឈទ។ ឈបើឈទាោះបីជា ឈ ើមឈោទ បាននិយាយឈៅច ងចឈមលើយថា “ឆ្ន ុំឈក្កាយនឹង
មានភ្លព្ក្បឈសើរឈ ើងវញិឈហើយ” ក៏ឈដ្ឋយ ក៏ការនិយាយឈោោះមិនឈេើសពី្
ឈគាេបុំណ្ងកន ងការឈេើកទឹកចិត្តច ងចឈមលើយឈ ើយ ឈដ្ឋយសារន្ត្ ខញ ុំមាន
អារមមណ៍្ឈសាកសាត យចុំឈ ោះច ងឈមលើយនិយាយពិ្ត្ប៉ា ន្នតក្ត្ូវបានឈគ្ឈបាក  
ឈហើយស្សបឈព្េឈោោះ ក៏ េ់ឈព្េច ងឆ្ន ុំេមម  ូឈចនោះ ការនិយាយន្បបឈោោះ
មិនន្មនជាការឈ្លើយត្បចុំឈ ោះការផ្លល ស់បតូរកាេបរឈិចេទអន វត្តកិចចសនាឈទ។ 

ក.៣. អងគឈហត្ ន្ េក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “គ.១.៣.” ថ្នឯកសារចឈមលើយ ៖ 
ឈ ើមឈោទមិនទទួេសាគ េ់។ 

ក.៤. អងគឈហត្ ន្ េក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកន ងចុំណ្ ច “គ.២.១.” ថ្នឯកសារចឈមលើយ ៖ 
ឈ ើមឈោទ ទទួេសាគ េ់។1 

 

េ. ភសតតុាង   
 ១. កុំណ្ត់្ក្ាន្ េឈ ើមឈោទបានសរឈសរអុំពី្ខលឹមសារន្ េបាននិយាយគាន ាម

ទូរស័ព្ទជាមួយច ងចឈមលើយ ឈៅថ្ងៃទី ៣១ ន្ខធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៨  (ភសត ាងX5) 
 ២.  ការសាកសួរសាមីឈ ើមឈោទ 

 

 

                                                           
1 ចំណុច “គ.២.២.” នៃឯកសារចម្លើយ ្ិៃម ើសពីការអះអាងអំពីសិទ្ធិរបស់ចុងចម្លើយ (ការអះអាងអំពីការអៃុវត្ត
ៃូវសិទ្ធិត្វ៉ាឲ្យអៃុវត្តព្ព្គ្នា ) ម ើយ មេើយ្ិៃម្ៃជាការសរមសរៃូវអងគមេតុ្មទ្។ ដូមចាះមេើយ ្ិៃចំបាច់ម្វើការ
ទ្ទួ្ សាគ  ់ ឬ ្ិៃទ្ទួ្ សាគ  ់មៅម ើចំណុច “គ.២.២.” នៃឯកសារចម្លើយមទ្។ 
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 សូម តោរតៅព្រម្សឈក្មចាមការឈសនើស ុំ ឈដ្ឋយកតីអន ឈក្គាោះ។ 
 

ណេត្តរត្នគិរ,ី ថ្ងៃទី ១  ខេ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៩ 
អ្នរតំណាងតោយអាណតតិ  

 
  

P 
 ឯកសារភ្លជ ប់ 

២-ចាប់ងត្ចមលងថ្នភសត ាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចុំនួន ០២ ចាប់” 


