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ឯកសារឈក្ត្ៀមដែេចងចឈមលើយដ្ឋក់ឈៅត្ោការជាឈេើកែុំបូង ឈៅថា “ឯកសារចឈមលើយ”។ ឈៅកនងឯកសារឈនោះ

នឹងក្ត្ូវសរឈសរអុំេី ① ការឈ្លើយត្បចុំឈពាោះខលឹមសារននសាេក្កមដែេឈែើមឈោទបានសរឈសរឈៅកនងពាកយបណ្ឹត ង
② ការទទួេសាាេ់ ឬ មិនទទួេសាាេ់នូវអងាឈហត្ដែេមានសរឈសរឈៅកនងពាកយបណ្ឹត ង និង ③ អងាឈហត្ឈែើមបី
ត្វ៉ា ចុំឈពាោះអងាឈហត្ដែេមានសរឈសរឈៅកនងពាកយបណ្ឹត ង (កថាខណ្ឌទី ៣ មាក្ា ១០១ននក្កមនីត្ិវ ិធីរែាបបឈវណ្ី)។
2

មាក្ា ២៤៩ និង មាក្ា ២៥០ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរែាបបឈវណ្ី។ ការសរឈសរអុំេីកដនលងបញ្ូជ ន មិនដមនជាកាត្េវកិចច

ឈទ។ ក្បសិនឈបើមិនបានសរឈសរអុំេីទីកដនលងបញ្ូជ ន ការបញ្ូជ ននឹងក្ត្ូវឈធវើឈ ើងឈៅេុំឈៅដ្ឋានរបស់ចងចឈមលើយជាអាទិ៍។
ែូឈចនោះ
កនងករណ្ីដែេអនកត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណ្ត្តិរបស់ចងចឈមលើយចង់ឈធវើការបញ្ូជ នឈៅទីកដនលងណាឈផ្េងឈក្ៅេី
េុំឈៅដ្ឋានរបស់ចងចឈមលើយជាអាទិ៍ ោុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរអុំេីកដនលងបញ្ូជ នចូេឈៅកនងេិខិត្ោយេកខណ្៍អកេរ ែូច
ជា ឯកសារចឈមលើយជាអាទិ៍។

1

សូម្មោររជូន
មោរ J មៅព្រម្ននសាោ ំបូងមេតតរតនគិរ ី
រម្មវតថុ ៖ សុំដ្ឋក់ ឯកសារចឈមលើយឈែើមបីឈ្លើយត្បនឹងពាកយបណ្ឹ ត ងចោះនងៃទី ០១ ដខ មីោ
ឆ្នុំ ២០១៩ របស់ឈ្មោះ X
មោង៖-មាក្ា ១០១ កថាខណ្ឌទី ៣ ននក្កមនី ត្ិវ ិធីរែាបបឈវណ្ី
-សុំណ្ុំ ឈរឿងរែាបបឈវណ្ីឈេខ .........ចោះនងៃទី០១ ដខ មីោ ឆ្នុំ ២០១៩
រ. ការម្លើយតបចំម

ះេលឹម្សារននសាលព្រម្ដ លម ើម្មោទទាម្ទារ

(១) ក្ោនឈោេការទាមទាររបស់ឈែើមឈោទ។
(២) ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កី ជា
ត បនទករបស់ឈែើ មឈោទ។
េ. ការទទួលសាាល់ ឬ ម្ិនទទួលសាាល់នវ
ូ អ្ងាមេតុដ លមានសរមសរមៅរនង
ុ
រយបណតឹង

ខ.១. ការទទួេសាាេ់ ឬ មិនទទួេសាាេ់អុំេី “ការបឈងាើត្កិចស
ច នាេក់ទិញនន
ចុំណ្ច ខ.១.” ឈៅកនងពាកយបណ្ឹ ត ង
ខ.១.១.

អងាឈហត្ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកនងចុំ ណ្ច

“ខ.១.១.”

ននពាកយ

“ខ.១.២.”

ននពាកយ

“ខ.១.៣.”

ននពាកយ

បណ្ឹ ត ង ៖ ចងចឈមលើយទទួេសាាេ់ ។
ខ.១.២.

អងាឈហត្ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកនងចុំ ណ្ច
បណ្ឹ ត ង ៖ ចងចឈមលើយទទួេសាាេ់ ។

ខ.១.៣.

អងាឈហត្ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកនងចុំ ណ្ច
បណ្ឹ ត ង ៖ ចងចឈមលើយទទួេសាាេ់ ។

ខ.២. ការទទួេសាាេ់

ឬ

មិនទទួេសាាេ់អុំេី

“ការរ ុំោយកិចស
ច នាេក់ទិញ

ឈដ្ឋយមូេឈហត្ចងចឈមលើយមិនអនវត្តកាត្េវកិចនច នចុំណ្ច

“ខ.២.”

ឈៅកនង

ពាកយបណ្ឹ ត ង3
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អងាឈហត្ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកនងចុំណ្ច “ខ.២.២.” ននពាកយបណ្ឹត ង (នងៃទី ៣១ ដខ ធនូ ឆ្នុំ ២០១៨ បានកនលង
ផ្ត្) គឺជា “អងាឈហត្ដែេអត្ថិភាេននអងាឈហត្ឈោោះមានភាេជាក់ដសតងចុំឈពាោះត្ោការ” (កថាខណ្ឌទី ២ មាក្ា ១២៣
ននក្កមនីត្ិវ ិធីរែាបបឈវណ្ី) ែូឈចនោះ ត្ោការេុំោុំបាច់ទទួេសាាេ់ឈដ្ឋយដផ្ែកឈេើភសតាងឈទ។ ឈហត្ឈនោះ ភាគីក៏េុំ
ោុំបាច់ឈធវើការទទួេសាាេ់ ឬ មិនទទួេសាាេ់ដែរ។

2

ខ.២.១.

អងាឈហត្ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកនងចុំ ណ្ច

“ខ.២.១.”

ននពាកយ

“ខ.២.៣.”

ននពាកយ

“ខ.២.៤.”

ននពាកយ

“ខ.២.៥.”

ននពាកយ

បណ្ឹ ត ង ៖ ចងចឈមលើយទទួេសាាេ់ ។
ខ.២.២.

អងាឈហត្ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកនងចុំ ណ្ច
បណ្ឹ ត ង ៖ ចងចឈមលើយទទួេសាាេ់ ។

ខ.២.៣.

អងាឈហត្ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកនងចុំ ណ្ច
បណ្ឹ ត ង ៖ ចងចឈមលើយទទួេសាាេ់ ។

ខ.២.៤.

អងាឈហត្ដែេក្ត្ូវបានសរឈសរឈៅកនងចុំ ណ្ច
បណ្ឹ ត ង ៖ ចងចឈមលើយទទួេសាាេ់ ។

គ. អ្ងាមេតុតវ៉ា
គ.១. ការក្េមឈក្េៀងអុំេីការផ្លលស់បូរកាេបរ
ត
ិឈចេទអនវត្ត4
គ.១.១. ឈៅនងៃទី ៣១ ដខធនូ ឆ្នុំ២០១៨ ឈែើមឈោទ និង ចងចឈមលើយបានក្េម
ឈក្េៀងអុំេីការផ្លលស់បូរកាេបរ
ត
ិឈចេទបង់ ក្បាក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំមឺន)
ែោលរអាឈមរ ិកដែេមិ នទាន់ បានបង់ ននក្បាក់ នងលេក់ ទិញកនង “កិចស
ច នា
េក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” េីនងៃទី ៣១ ដខធនូ ឆ្នុំ ២០១៨ ឈៅជានងៃទី ៣១
ដខមី ោ ឆ្នុំ ២០១៩។ 5
4

េកខខណ្ឌមួយនន “ការបុំពានកិចចសនាធៃន់ធៃរ” ដែេមានឈៅកនងចុំណ្ច ក កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៤០៨ ននក្កម

រែាបបឈវណ្ី គឺ “ភាគីមាខង “មិនបានអនវត្តកាត្េវកិចចាមឈេេកុំណ្ត្់ ” ។ ក្បសិនឈបើ “ឈេេកុំណ្ត្់” ឈនោះក្ត្ូវបាន
ផ្លលស់បូរត ឈហើយភាគីមាខងបានអនវត្តសិទិរធ ុំោយឈៅឈេេដែេអុំ
មានន័យថាមិនទាន់បានបុំឈេញេកខខណ្ឌដែេឈេើកឈ

ើងថា

ងឈេេអនវត្តកាត្េវកិចចមិនទាន់បានមកែេ់ គឺ
“មិនបានអនវត្តាមឈេេកុំណ្ត្់”

ឈៅឈ

ើយឈទ

ឈហត្ឈនោះ ភាគីមាខងមិនអាចរ ុំោយកិចចសនាបានឈទ។ ែូឈចនោះ កាេបរ ិឈចេទអនវត្តដែេក្ត្ូវបានផ្លលស់បូរត នឹងមានត្ួ
ោទីសក្មាប់ឈធវើជាការត្វ៉ា អុំេី ការរ ុំោយកិចចសនាឈដ្ឋយមូេឈហត្ការមិនអនវត្តកាត្េវកិចច។
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អងាឈហត្ដែេសរឈសរឈៅកនងចុំណ្ច “គ.១.១.” េុំមានឯកសារបញ្ជ
ជ ក់ឈដ្ឋយផ្លទេ់ឈៅឈេើចុំណ្ចឈនោះឈទ (ឧទាហរណ្៍៖

សារដែេឈែើមឈោទបានយេ់ក្េមឈៅឈេើចុំណ្ចឈោោះ)។
ប៉ាដនត ឈែើមឈោទកុំេងដត្អោះអាងអុំេីការកនលងផ្ត្នននងៃទី ៣១ ដខ ធនូ ឆ្នុំ ២០១៨ ដែេជាកាេបរ ិឈចេទអនវត្ា
កាត្េវកិចចឈៅឈេេែុំបូងឈដ្ឋយគិត្ជាមនថាកាេបរ ិឈចេទអនវត្តកាត្េវកិចចមិនក្ត្ូវបានផ្លលស់បូរឈទ
ត
ែូឈចនោះឈហើយ
ត្ោការេាករថា ការក្េមឈក្េៀងអុំេីការផ្លលស់បូរកាេបរ
ត
ិឈចេទអនវត្ត ក្បាកែជាមានវ ិវទ។

ែូឈចនោះឈហើយ កនងោមជាចងចឈមលើយ គបបីអោះអាងទកជាមនអុំេី អងាឈហត្សុំខាន់ (គ.១.២.) ដែេជាអងាឈហត្

ដែេពាក់េ័នធនឹងការក្េមឈក្េៀងអុំេីការផ្លលស់បូរកាេបរ
ត
ិឈចេទ ឈទើ បជាការក្បឈសើរ។ ចុំណ្ចឈនោះគឺមានឈោេបុំណ្ង
ែូចោនឈៅនឹងការកុំណ្ត្់ដែេឈេើកឈ

ើងថា “ឈៅកនងពាកយបណ្ឹត ង ាមចុំណ្ចដែេក្ត្ូវបញ្ជ
ជ ក់ភសតាង គមបីសរ

ឈសរបញ្ជ
ជ ក់ឲ្យបានចាស់ោស់នូវអងាឈហត្សុំខាន់ៗ

កនងចុំឈណាមអងាឈហត្ទាុំងមូេដែេទាក់ទងនឹងអងាឈហត្

ដែេជាមូេឈហត្ននការទាមទារ និង ភសតាង (កថាខណ្ឌទី ៣ មាក្ា ៧៥ ននក្កមរែាបបឈវណ្ី)។
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គ.១.២. ការក្េមឈក្េៀងឈៅកនងចុំណ្ច “គ.១.១.” ខាងឈេើ ឈដ្ឋយចងចឈមលើយឈធវើ
សុំឈណ្ើអុំ េីការផ្លលស់បូរឈៅកាន់
ត
ឈែើ មឈោទ
សវីការយេ់ក្េមឈេើសុំឈណ្ើឈោោះ។

ឈហើយឈែើមឈោទបានឈធវើ

ឈៅខណ្ៈឈេេដែេចងចឈមលើយ

កុំេងឈរៀបចុំឈរ ើោកឈចញេីភុំនឈេញឈៅឈខត្តរត្នគិរ ី
េិភាកាឈរឿងដែេឈធវើឲ្យចុំឈណ្ញេយ

ក្ត្ូវបានឈគបបួេ

ឈដ្ឋយសារដត្ចិត្ន
ត ឹ កឈឃើញ

ចង់បាន ក៏ចូេរួមនិយាយឈរឿងឈោោះ ែូឈចនោះឈហើយក៏ក្ត្ូវបានឈគឈបាក
យកេយបានសឈក្មច។ ឈហើយចុំឈពាោះក្បាក់ចុំនួន ៥០.០០០ (ក្បាុំមឺន)
ែោលរអាឈមរ ិកដែេចងចឈមលើយមានគឈក្មាងបង់ឈៅឲ្យឈែើមឈោទឲ្យ
បានក្ត្ឹមនងៃទី ៣១ ដខ ធនូ ឆ្នុំ២០១៨ ដែេជាគឈក្មាងកាេេីឈែើមឈោោះ
ក៏េិបាកនឹងបង់បានដែរ។ ែូឈចនោះឈហើយ ឈៅឈេេដែេបានទទួេការ
ទាក់ទងេីឈែើមឈោទអុំេីការក្បគេ់ “ែី L”

ចងចឈមលើយក៏បានឈផ្ញើសារ

ឈៅវ ិញថា “សូមឲ្យរង់ោុំ ៣ ដខត្ឈទៀត្” ។ បោទប់មក ឈែើមឈោទក៏បាន
ទូរស័េម
ទ កចងចឈមលើយភាលមៗ និងឈក្កាយេីបានសាតប់អុំេីខឹម
ល សារដែេ
ចងចឈមលើយក្ត្ូវបានឈគឈបាក ឈែើមឈោទក៏បាននិយាយមកកាន់ចងចឈមលើយ
ថា “ខញុំ ែឹងឈហើយ។

ឆ្នុំឈក្កាយនឹ ងមានភាេក្បឈសើរឈ

ើងវ ិញឈហើយ”។

(ភសតាង Y1 និង Y2)
គ.១.៣. ឈយាងាមការក្េមឈក្េៀងចុំណ្ច “គ.១.១.” ខាងឈេើឈនោះ ក្បាក់ចុំនួន
៥០.០០០ (ក្បាុំមឺន) ែោលរអាឈមរ ិកនន “កិចស
ច នាេក់ទិញននឈរឿងកតី
ឈនោះ” ដែេខវោះក្ត្ូវបានផ្លលស់បូរកាេបរ
ត
ិឈចេទអនវត្តបង់ ក្បាក់ ឈោោះមកឈៅ
ក្ត្ឹមនងៃទី ៣១ ដខ មីោ ឆ្នុំ ២០១៩ វ ិញ។
ែូឈចនោះឈហើយ គិត្ក្ត្ឹមនងៃទី ១១ ដខ មករា ឆ្នុំ ២០១៩ ដែេឈែើមឈោទបានបង្កាញ
្នទៈអុំេីការរ ុំោយកិចស
ច នាគឺ
ឈ

ចងចឈមលើយមិនទាន់បានបុំពានកិចស
ច នយធៃន់ធរៃ ឈៅ

ើយឈទ (កថាខណ្ឌទី ១ មាក្ា ៤០៨ ននក្កមរែាបបឈវណ្ី) ែូឈចនោះ ការរ ុំោយ “កិចស
ច នា

េក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ដែេឈធវើឈ

ង
ើ ឈដ្ឋយឈែើមឈោទគឺ ក្ត្ូវឈមាឃៈ។ ចងចឈមលើយ

មិនមានករណ្ីយកិចឈច ធវើនីត្ិវ ិធីចោះបញ្ជីអុំេីការេបការចោះបញ្ជអ
ី ុំេីការឈផ្ទរកមមសទ
ិ ិឈធ េើ
“ែី L” ឈទ។
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ឈបើឈទាោះបីជាការរ ុំោយ “កិចស
ច នាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ដែេឈធវើឈ

ង
ើ ឈដ្ឋយ

ឈែើមឈោទ មានសេេភាេក៏ឈដ្ឋយ ក៏ចងចឈមលើយនឹងអោះអាងអុំេីការត្វ៉ា ែូចមានខាង
ឈក្កាម ៖ 6
គ.២. ការអនវត្តក្េមោន
គ.២.១. ឈៅនងៃទី ៣០ ដខវ ិចេិកា ឆ្នុំ ២០១៨ ចងចឈមលើយបានបង់ក្បាក់ចុំនួន ៥០.០០០
(ក្បាុំមឺន) ែោលរអាឈមរ ិកដែេជាមួយភាគនននងលេក់ទិញឈដ្ឋយដផ្ែកឈេើ
“កិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ឲ្យឈៅឈែើមឈោទ។7 (ភសតាងY3)
គ.២.២. ចងចឈមលើយបែិឈសធអុំ េីការឈធវើនីត្ិវ ិធី ចោះបញ្ជីអុំេីការេបការចោះបញ្ជី
អុំេីការឈផ្ទរកមមសិទិធឈេើ “ែី L” ដែរ រហូត្ទាេ់ដត្ឈែើមឈោទសងក្បាក់
៥០.០០០ (ក្បាុំមឺន) ែោលរអាឈមរ ិក ឈដ្ឋយភាជប់ជាមួយនឹងការក្បាក់
៥ % កនងមួ យឆ្នុំ ដែេគិត្ោប់ េីនងៃទី ៣០ ដខ វ ិចេិកា ឆ្នុំ ២០១៨ រហូត្
ែេ់នងៃសងរួច (កថាខណ្ឌទី ២ និង ទី ៣ មាក្ា ៤១១) ។8
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ភាគីដែេបានទទួេាវកាេិកននកិចចសនាដត្មួយភាគ ឬ ទាុំងអស់ក្ត្ូវមានករណ្ីយកិចចសងាវកាេិកឈោោះ

ឈៅភាគីមាខងឈទៀត្ ឈែើមបីឲ្យភាគីឈោោះទទួេបែិទានឈ

ើងវ ិញ ឈដ្ឋយសារការរ ុំោយ។ កនងករណ្ីដែេភាគីទាុំង

សងខាង មានករណ្ីយកិចចឈធវើបែិទានឈៅវ ិញឈៅមក ករណ្ីកិចចទាុំងឈោោះក្ត្ូវអនវត្តឈៅឈេេជាមួយោន។ (កថា
ខណ្ឌទី ២ មាក្ា ៤១១ ននក្កមរែាបបឈវណ្ី)
ឈបើឈទាោះបីជាការរ ុំោយ
ឈដ្ឋយ

“កិចចសនាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ”

ដែេឈធវើឈ

ើងឈដ្ឋយឈែើមឈោទមានសេេភាេក៏

ក៏ចងចឈមលើយអោះអាងថា ការទាមទាររបស់ឈែើមឈោទ (ការឈធវើនីត្ិវ ិធីចោះបញ្ជីអុំេីការេបការចោះបញ្ជីអុំេីការ

ឈផ្ទរកមមសិទិធឈេើ “ែី L” ) និង ការអនវត្តនូវករណ្ីយកិចចឈធវើបែិទានសាថនភាេឈែើមដែេឈែើមឈោទមានចុំឈពាោះចង
ចឈមលើយក្ត្ូវឈធវើឈ

ើងឈៅកនងឈេេដត្មួយ

ែូឈចនោះឈហើយ

ចងចឈមលើយអាចរារាុំងត្ោការេីការទទួេសាាេ់ទាុំងមូេ

ឈៅឈេើការទាមទាររបស់ឈែើមឈោទបាន។ កនងករណ្ីដែេត្ោការបានទទួេសាាេ់នូវការត្វ៉ា ឈនោះ ោុំឲ្យត្ោការ
ក្ត្ូវទទួេសាាេ់នូវការទាមទារដែេឈែើមឈោទបានទាមទារនូ វាវកាេិកធមមាឈដ្ឋយកក្មិត្នូវការផ្តេ់ាវកាេិក
ត្បវ ិញ (ទទួេសាាេ់មួយដផ្នក ឈហើយក្ោនឈោេមួយដផ្នក)។
ហ

ើយ

ខ្លឹមសារនៃករណីយកិច្ចហ្វើបដិទាៃសាាៃភាពហដើមដដលហដើមហោទមាៃច្ំហ

ោះច្ុងច្ហមលើយ

គឺជាការសង

ប្រាក់ច្ំៃួៃ ៥០.០០០ (ប្រាំមុឺៃ)ដុល្លលរអាហមរ ិក ៃិង ការប្រាក់ ៥% កនុងមួយឆ្នំនៃប្រាក់ហៃោះ ហោយគិតោប់ពីនងៃទី
៣០ ដខ្ វ ិច្ឆិកា ឆ្នំ ២០១៨ រ ូតដល់នងៃសងរួច្ (កថាខ្ណឌទី ៣ មាប្រា ៤១១នៃប្រកមរដឋបបហវណី)។
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ហដើមបីអោះអាងអំពីការតវ៉ា ឲ្យអៃុវតតប្រពមគ្នន

ក៏ោំាច្់ប្រតូវអោះអាងអំពីភាគីមាាងដដល “

កំពុងទទួលាវកាលិក

នៃកិច្ចសៃាមួយភាគ ឬ ទាំងអស់” ផងដដរ (កថាខ្ណឌទី ២ មាប្រា ៤១១ នៃប្រកមរដឋបបហវណី)។ ហៅកនុងហរឿងកតី
ហៃោះ ច្ុងច្ហមលើយោំាច្់ប្រតូវអោះអាងថា ាៃបង់នងលលក់ទិញមួយភាគឲ្យហៅហដើមហោទដផែកាម “កិច្ចសៃាលក់ទិញ
នៃហរឿងកតីហៃោះ”។
8

ការហប្របើៃូវការតវ៉ា ឲ្យអៃុវតតប្រពមគ្នន ឬ យ៉ា ងណាហ

ោះ គឺអាស្ស័យហៅហលើឆៃទៈរបស់មាចស់សិទិដធ ដលមាៃសិទិត
ធ វ៉ា ឲ្យ

អៃុវតតប្រពមគ្នន។ ហបើហទាោះបីជាហៅហពលដដលមាៃសិទិត
ធ វ៉ា ឲ្យអៃុវតតប្រពមគ្ននក៏ហោយ ហ
តវ៉ា ហ

ោះ ហ

ើយមិៃាៃអោះអាងអំពីសិទិធ

ើយអៃុវតតកាតពវកិច្ចរបស់ខ្ួៃវ
ល ិញ ក៏ពុំមាៃបញ្ហ
ា ណាមួយាមផលូវច្ាប់ដដរ។ ដូហច្នោះហ

ដដលមាចស់សិទិធហប្របើសិទិត
ធ វ៉ា ឲ្យអៃុវតតប្រពមគ្នន ោំាច្់ប្រតូវអោះអាងអំពីឆៃទៈថាៃឹងហប្របើសិទិធហ
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ោះ។

ើយ កនុងករណី

ែូឈចនោះឈហើយ ឈបើឈទាោះបីជា ការរ ុំោយ “កិចស
ច នាេក់ទិញននឈរឿងកតីឈនោះ” ដែេឈធវើ
ឈ

ើងឈដ្ឋយឈែើមឈោទ មានសេេភាេក៏ឈដ្ឋយ ក៏ចងចឈមលើយបែិឈសធអុំេីការឈធវើនីត្ិ

វ ិធីចោះបញ្ជអ
ី ុំេីការេបការចោះបញ្ជីអុំេីការឈផ្ទរកមមសិទិឈធ េើ “ែី L” ដែរ រហូត្ទាេ់ដត្
ឈែើមឈោទសងក្បាក់ ៥០.០០០ (ក្បាុំមឺន) ែោលរអាឈមរ ិក ឈដ្ឋយភាជប់ជាមួយនឹងការ
ក្បាក់ ៥ ភាគរយកនងមួយឆ្នុំ ដែេគិត្ោប់េីនងៃទី ៣០ ដខ វ ិចេិកា ឆ្នុំ ២០១៨ រហូត្ែេ់
នងៃសងរួច។
ឃ. ភសតតាង
ុ
១. រូបងត្ (សារឈៅកនង Telegram ដែេក្ត្ូវបានឈផ្ញើឈៅមករវងឈែើមឈោទ និង
ចងចឈមលើយឈៅនងៃទី៣១ ដខធនូ ឆ្នុំ២០១៨) (ភសតាងY1)
២. កុំណ្ត្់ក្ាដែេចងចឈមលើយបានសរឈសរអុំេីខឹម
ល សារដែេបាននិយាយោនាម
ទូរស័េជា
ទ មួយឈែើមឈោទ ឈៅនងៃទី ៣១ ដខធនូ ឆ្នុំ ២០១៨ (ភសតាងY2)
៣. េិខិត្ទទួេក្បាក់ (ភសតាងY3)
៤. ការសាកសួរសាមីចងចឈមលើយ
សូម មោរមៅព្រម្ សឈក្មចាមការឈសនើសុំ ឈដ្ឋយកតីអនឈក្ោោះ។
រាជធាលីភ្ុំនពេញ, ថ្ងៃទី ០១ ន្ែពេសា ឆ្នុំ ២០១៩
អ្នរតំណាងមោយអាណតតិ

B
ឯកសារភាជប់
១-េិខិត្ក្បគេ់សិទិធត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណ្ត្តិ “ចាប់ឈែើម”
២-ចាប់ងត្ចមលងននភសតាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចុំនួន ០២ ចាប់”
៣-ឯកសារចមលងននឯកសារចឈមលើយ “ចុំនួន ០២ ចាប់”
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