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1 អុំពី្ឈ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋា ន មានបញ្ញត្តិឈៅកន ងចុំណ ច ក កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីតិ្វធីិរដា
បបឈវណី  ប  ន្នត ចុំឈ ោះចុំណ ចឈផ្េងឈទៀត្ ដូចជា នងៃន្ខឆ្ន ុំកុំឈណើ ត្ជាអាទិ៍ ជាចុំណ ចន្ដេព្ ុំមានបញ្ញត្តិ
កន ងចាប់ឈទ។ ប  ន្នត ក៏មានករណីន្ដេព្ ុំអាចកុំណត់្អុំពី្ភាគី ាមរយៈឈ ម្ ោះ និង អាសយដ្ឋា នបានផ្ង
ន្ដរ។ ដូឈចនោះ ករណីក្ត្ូវសរឈសរចុំណ ចទុំងឈ ោះកន ងកក្មិត្មួយន្ដេចុំបាច់ ឈដើមបីអាចកុំណត់្អុំពី្ភាគី
បាន។ 
2 ឈយាងមាក្ា ៥៣៩ មាក្ា ២៤៩ និងមាក្ា ២៥០ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី។ ការសរឈសរអុំពី្ទីកន្នលង 
បញ្ជូ ន មិនន្មនជាករណីយកិចចឈទ។ ក្បសិនឈបើមិនសរឈសរទីកន្នលងបញ្ជូ ន ឈ ោះការបញ្ជូ ន នឹងបញ្ជូ នឈៅ 
អាសយដ្ឋា នរបស់មាច ស់បុំណ េ ជាអាទិ៍។ ឈហត្ ដូឈចនោះ ករណីន្ដេអនកត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណត្តិរបស់ 
មាច ស់បុំណ េមានបុំណងចង់ឱ្យឈធវើការបញ្ជូ នឈៅទីកន្នលងឈក្ៅពី្អាសយដ្ឋា នរបស់មាច ស់បុំណ េ ជាអាទិ៍ 
ចុំបាច់ក្ត្ូវសរឈសរទីកន្នលងបញ្ជូ នជាោយេ័កខអកេរដូចជាឈៅកន ង កយស ុំ ជាអាទិ៍។ 
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សមូ្ចោររជូន្ 
ឯរឧតតម្/ចោរជុំទាវ ព្បធាន្សាោដុំបូងរាជធាន្ីភ្នុំចរញ3 

 
រ. ខ្លឹម្សារនន្ដីកាសចព្ម្ចររាការពាដដលអនរោរ់ពារយសុុំទាម្ទារ៖4 
 របឹអូសជាបឈណាត ោះអាសននចុំឈ ោះអចេនវត្ថ  ន្ដេមានសរឈសរឈៅកន ងបញ្ជ ី
ឧបសមព័នធអុំពី្វត្ថ ន្ដេជាកមមសិទធិរបស់កូនបុំណ េ។ 

 
3 ឈរឿងកតីននដីកាសឈក្មចរកាការ រ ក្ត្ូវសថិត្ឈៅឈក្កាមសមត្ថិកិចចរបស់ត្ ោការន្ដេមានសមត្ថកិចចឈេើ
អងគឈសចកតី ឬ សាោដុំបូងន្ដេមានសមត្ថកិចចឈេើទីកន្នលងវត្ថ ន្ដេនឹងក្ត្ូវរបឹអូសជាបឈណាត ោះអាសនន ឬ 
វត្ថ ន្ដេជាកមមវត្ថ ននវវិាទសថិត្ឈៅ (កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤០ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី)។ 
 ឈៅកន ងឈរឿងកតីឈនោះ ឈដ្ឋយសារន្ត្េុំឈៅដ្ឋា នរបស់កូនបុំណ េឈៅឈខត្តបាត់្ដុំបង ឈហើយេុំឈៅដ្ឋា ន
របស់កមាច ស់បុំណ េ និងទីកន្នលងន្ដេក្ត្ូវអន វត្តនូវកាត្ព្វកិចចក្បាក់កមចី ឈៅឈខត្តបាត់្ដុំបងន្ដរ ឈហត្ 
ឈនោះឈហើយ សាោដុំបូងឈខត្តបាត់្ដុំបង គឺជាសាោដុំបូងន្ដេមានសមត្ថកិចចឈេើអងគឈសចកតី ឬ សាោ
ដុំបូងន្ដេមានសមត្ថកិចចឈេើទីកន្នលងវត្ថ ។ មយ ងវញិឈទៀត្ អចេនវត្ថ ន្ដេជាកមមវត្ថ ននវវិាទ សថិត្ឈៅ
រាជធានីភនុំឈព្ញ ដូឈចនោះឈហើយសាោដុំបូងរាជធានីភនុំឈព្ញក៏មានសមត្ថកិចចឈេើឈេើឈរឿងកតីរបឹអូសជាប
ឈណាត ោះអាសននផ្ងន្ដរ។ រវាងសាោដុំបូងឈខត្តបាត់្ដុំបង ឬ សាោដុំបូងរាជធានីភនុំឈព្ញ មាច ស់បុំណ េ
អាចដ្ឋក់ កយស ុំ ឈៅសាោដុំបូងណាមួយក៏បាន ប  ន្នត ឈៅកន ងឈរឿងកតីឈនោះ បានដ្ឋក់ កយស ុំឈៅសាោ
ដុំបូងរាជធានីភនុំឈព្ញ ឈដ្ឋយសារេុំឈៅដ្ឋា នរបស់អចេនវត្ថ ន្ដេជាកមមវត្ថ ននវវិាទឈៅជិត្ជាង។ 
4  ខលឹមសារននដីកាសឈក្មចរកាការ រន្ដេអនក កយស ុំទមទរ ជាចុំណ ចក្ត្ូវសរឈសរជាចុំបាច់កន ង
 កយស ុំឱ្យឈចញដីកាសឈក្មចរកាការ រ (ចុំណ ច ខ កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីតិ្វធីិរដា
បបឈវណី)។ កន ងករណី ឈសនើរស ុំឱ្យឈចញដីកាសឈក្មចរបឹអូសជាបឈណាត ោះ គឺឈសនើស ុំដីកាសឈក្មចន្ដេមាន
ន័យថា  របឹអូសជាបឈណាត ោះអាសននចុំឈ ោះក្ទព្យសមបត្តិរបស់កូន ។ មយ ងវញិឈទៀត្ ក្ត្ូវកុំណត់្ជាក់ោក់
នូវអេនវត្ថ ន្ដេជាកមមវត្ថ ឈ ោះ (មាក្ា ៥៤៦ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី) ឈហើយវធីិឈដើមបីកុំណត់្ជាក់
ោក់ឈនោះ ក្ត្ូវភាជ ប់បញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំពី្សិទធិ ឈេើបុំណ េន្ដេទមទរ និងបញ្ជ ីឧបមព័នធអុំពី្វត្ថ ឈៅកន ង  
 កយស ុំ និងឈយាងាមរយៈបញ្ជ ីឧបសមព័នធទុំងឈនោះ។ 
 យា ងណាមិញ ចុំឈ ោះក្បាក់រ ុំឈដ្ឋោះពី្ការរបឹអូសជាបឈណាត ោះអាសនន (កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤៧ 
ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី) និងករណីយកិចចទទួេបនទ កក្បាក់ក្បដ្ឋប់កតី (មាក្ា ៥៣៩ និង មាក្ា ១៨២ 
ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី) ឈទោះបីជាមាន ឬ មិនមាន កយស ុំពី្ភាគី ក៏ក្ត្ូវកុំណត់្ក្បាក់រ ុំឈដ្ឋោះពី្ការរបឹ
អូសជាបឈណាត ោះអាសននឈៅកន ងដីកាសឈក្មចរបឹអូសជាបឈណាត ោះអាសនន ដូឈចនោះ អនកដ្ឋក់ កយស ុំ មិនមាន
ភាព្ចុំបាច់ន្ដេក្ត្ូវសរឈសរឈៅកន ងខលឹមសារននដិកាសឈក្មចរកាការ រន្ដេអនកដ្ឋក់ កយស ុំទមទរ
ឈ ោះឈទ។ 
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ខ្. សទិ្ធិ ឬ ទ្ុំនារ់ទ្ុំន្ងគតិយតុតដដលន្ឹងព្តូវបាន្ររាការពារ5 
 ខ្.១ ការបចងកើតរិចាសន្ាខ្ាីបរចិោគព្បារ់  
 ឈៅនងៃទី១ ន្ខត្ ោ ឆ្ន ុំ២០១៩ មាច ស់បុំណ េបានបឈងកើត្កិចចសនយខចីបរឈិភាគក្បាក់
ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ឈរៀេ ជាមួយកូនបុំណ េ។ ឈៅកន ងកិចចសនយ
ដន្ដេឈនោះ មាច ស់បុំណ េ និងកូនបុំណ េ បានកុំណត់្ថា នងៃទី៣០ ន្ខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ
២០២០ ជាឈព្េកុំណត់្សង។ មយ ងវញិឈទៀត្ មាច ស់បុំណ េ និងកូនបុំណ េ បានក្ព្ម
ឈក្ព្ៀងឈៅឈេើខលឹមសារន្ដេបង់ការក្បាក់ ចុំនួន ៥ ភាគរយ (ក្បាុំភាគរយ) កន ងមួយឆ្ន ុំ 
ននក្បាក់ឈដើមចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ឈរៀេ ឈហើយការក្ព្មឈក្ព្ៀងឈនោះ 
បានឈធវើឈ ើងជាោយេ័កខណ៍អកេរ ឈដ្ឋយមានច ោះហត្ថឈេខារបស់កូនបុំណ េ។ (ភ្សតុ
តាងX1) 

 ឈៅនងៃទី១ ន្ខត្ ោ ឆ្ន ុំ២០១៩ ឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមកិចចសនយខាងឈេើ មាច ស់បុំណ េ 
បានក្បគេ់សាច់ក្បាក់ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ឈរៀេ ឈៅកូនបុំណ េ។
(ភ្សតតុាងX2) 6 

 ខ្.២ ការរន្លងផុតនន្ចរលរុំណតស់ង 

 ឈព្េកុំណត់្សង ន្ដេជានងៃទី៣០ ន្ខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០២០ បានកនលងផ្ ត្។ 

 
5 សិទធិ ឬ ទុំ ក់ទុំនងគតិ្យ ត្តន្ដេនឹងក្ត្ូវបានរកាការ រ  ជាចុំណ ចក្ត្ូវសរឈសរជាចុំបាច់កន ង កយ
ស ុំឱ្យឈចញននដីកាសឈក្មចរកាការ រ (ចុំណ ច គ កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី)។ 
ឈហើយចុំណ ចឈនោះ ក្ត្ូវសរឈសរឱ្យបានេមែិត្នូវអងគឈហត្ ចុំបាច់ឈដើមបីបញ្ញជ ក់នូវសិទធិ និងអងគឈហត្ ន្ដេ
ជាមូេឈហត្ ននសិទធិ។ មយ ងឈទៀត្ ឈដើមបឱី្យដីកាសឈក្មចឈចញបានឈដ្ឋយយា ងឆ្ប់រហ័ស និងការ
កុំណត់្ចុំនួនទឹកក្បាក់ក្បាតិ្ឈភាគឱ្យបានទបាមន្ដេអាចឈធវើបាន គួរន្ត្សរឈសរនូវការត្វា ត្បចុំឈ ោះ 
ការត្វា ន្ដេនឹងក្ត្ូវបានរ ុំពឹ្ងទ ក។ 
6 អុំពី្សិទធិ ឬ ទុំ ក់ទុំនងគតិ្យ ត្តន្ដេនឹងក្ត្ូវបានរកាការ រ (ចុំណ ច គ កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ 
ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី) និងភាព្ចុំបាច់ននការរកាការ រ (ចុំណ ច ឃ កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ 
ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី) គួរន្ត្ខិត្ខុំក្បឹងន្ក្បងសរឈសរនូវភសត ាងាមឈហត្ នីមួយៗន្ដេក្ត្ូវបញ្ញជ ក់ 
(កថាខណឌ ទី ២ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី)។ វធីិកុំណត់្អុំពី្សិទធិ ឬ ទុំ ក់ទុំនងគតិ្យ ត្តិ
ន្ដេនឹងក្ត្ូវបានរកាការ រ ក្ត្ូវឈធវើការឈយាង និងភាជ ប់ឧបសមព័នធសិទធិឈេើបុំណ េន្ដេនឹងទមទរឈៅ
នឹង កយស ុំ។ 
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 ខ្.៣ ការសន្និោា ន្អុំរីសទិ្ធិ ឬ ទ្ុំនារ់ទ្ុំន្ងគតិយតុតិដដលន្ឹងព្តវូបាន្ររា
ការពារ 

 ឈហត្ ដូឈចនោះ មាច ស់បុំណ េ មានសិទធិទមទរចុំឈ ោះកូនបុំណ េឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមកិចច
សនយខចីបរឈិភាគននឈរឿងកតីឈនោះដូចមានសរឈសរឈៅកន ងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំពី្សិទធីឈេើបុំណ េ 
ន្ដេទមទរ (១) ក្បាក់ឈដើម ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ឈរៀេ , (២)        
ការក្បាក់ ចុំនួន ៥ ភាគរយ (ប្រាំភាគរយ) កន ងមួយឆ្ន ុំ ននក្បាក់ឈដើមចុំនួន 
៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ឈរៀេ គិត្ចប់ពី្នងៃទី១ ន្ខត្ ោ ឆ្ន ុំ២០១៩ ដេ់នងៃទី
៣០ ន្ខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០២០ គឺចុំនួន ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) ឈរៀេ, (៣) ក្បាក់សុំណងនន
ការខូចខាត្ឈដ្ឋយសារការយឺត្យា វ ចុំនួន ៥ ភាគរយ (ប្រាំភាគរយ) កន ងមួយឆ្ន ុំ នន
ក្បាក់ឈដើម ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ឈរៀេ គិត្ចប់ពី្នងៃទី១ ន្ខត្ ោ ឆ្ន ុំ
២០២០ ដេ់នងៃទី៣០ ន្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០២០ គឺ ចុំនួន ៣២៨.០០០ (បីសែនពីរម ៉ឺន 
ប្រាំបីពាន់) ឈរៀេ។ 

គ. ោរចុំបាច់នន្ការររាការពារ7 

      គ.១ ឈក្កាយឈព្េកុំណត់្សង ន្ដេជានងៃទី៣០ ន្ខត្ ោ ឆ្ន ុំ២០២០ បានកនលង
ផ្ ត្ កូនបុំណ េមិនបានសងទេ់ន្ត្ឈសាោះមកមាច ស់បុំណ េ។ អុំ  ងឈព្េន្ខត្ ោ 
ឆ្ន ុំ២០២០ មាច ស់បុំណ េ បានទមទរឱ្យសងជាឈក្ចើនឈេើកឈៅកាន់កូនបុំណ េ ប  ន្នត 
កូនបុំណ េមិនបានឈ្លើយត្បឈទ រហូត្មកដេ់អុំ  ងឈដើម ន្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០២០ សូមបី
ទក់ទងក៏ន្េងបានន្ដរ។ (ភ្សតតុាងX3) 

គ.២ឈយាងាមន្ដេមាច ស់បុំណ េបានសួរ និងឮពី្អនកន្ដេបានសាគ េ់កូន
បុំណ េថា កូនបុំណ េ មានអាជីវកមមហាងឈបាកអ  ត្ ប  ន្នតអាជីវកមមឈ ោះមិនបាន
ដុំឈណើ រឈៅឈដ្ឋយយា ងរេូនឈ ោះឈទ ឈហើយឈដើមបីឈមើេន្ងទុំឪព្ កន្ដេមានជុំងឺ កូន

 
7  ភាព្ចុំបាច់ននការរកាការ រ ជាចុំណ ចក្ត្ូវសរឈសរជាចុំបាច់កន ង កយស ុំឱ្យឈចញដីកាសឈក្មចរកា
ការ រ (ចុំណ ច ឃ កថាខណឌ ទី១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី)។ 
 ឈៅកន ងការរបឹអូសជាបឈណាត ោះអាសនន ក្ត្ូវសរឈសរនូវសាថ នភាព្ឱ្យបានចាស់ោស់ន្ផ្ែកាម
ការបារមភថាការអនវ ត្តឈដ្ឋយបងខុំនឹងមិនអាចឈធវើបាន ឬ នឹងមានការេុំបាកយា ងខាល ុំងកន ងការអន វត្ត
ឈដ្ឋយបងខុំ។ 
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បុំណ េបានខចី ក្បាក់ពី្សាច់ញាតិ្ និងអនកសាគ េ់គ្នន ជាឈក្ចើន។ ឈេើសពី្ឈនោះ ការ
ស្សាវក្ជាវរបស់មាច ស់បុំណ េ គឺថាកូនបុំណ េមានកមមសិទធិឈេើដីន្ដេមានសរ
ឈសរឈៅកន ងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំពី្វត្ថ     (ភ្សតតុាងX4) ប  ន្នត ឈក្ៅពី្ឈនោះឈទៀត្ រកមិន
ឈឃើញក្ទព្យសមបត្តិឈផ្េងឈទៀត្មានត្នមលឈទ។ (ភ្សតតុាងX3) 

 គ.៣ មាច ស់បុំណ េ កុំព្ ងន្ត្ឈរៀបចុំឈដើមបដី្ឋក់បណតឹ ងទមទរឱ្យបង់សិទធិឈេើបុំណ េ
ន្ដេមានសរឈសរឈៅកន ងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំពី្សិទធិឈេើបុំណ េន្ដេទមទរចុំឈ ោះកូន
បុំណ េ ប  ន្នត ក្បសិនឈបើមិនឈធវើការរបឹអូសជាបឈណាត ោះអាសននចុំឈ ោះដីន្ដេមានសរឈសរ
កន ងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំពី្វត្ថ  ឈព្េឈនោះឈទ  ឈព្េឈក្កាយ ឈទោះបីជាទទួេបានសាេក្កម
ឈ្នោះកតីកន ងបណតឹ ងអងគឈសចកតីក៏ឈដ្ឋយ ក៏នឹងមិនអាចអន វត្ត ឬ មានការេុំបាកយា ង
ខាល ុំងកន ងការអន វត្តឈ ោះ ។ 

 ឃ. ភ្សតតុាង8 
១. េិខិត្កិចចសនយខចីក្បាក់ ច ោះនងៃទី១ ន្ខត្ ោ ឆ្ន ុំ២០១៩ (ភ្សតតុាងX1) 

២. េិខិត្វកិកយបក្ត្ទទួេក្បាក់កមចី ច ោះនងៃទី ១ ន្ខត្ ោ ឆ្ន ុំ២០១៩(ភ្សតតុាងX2) 

៣. របាយការណ៍ (ភ្សតតុាងX3) 

៤. ឯកសារចមលងន្ដេមានឈសចកតីបញ្ញជ ក់ឈសៀវឈៅច ោះបញ្ជ ី (ភ្សតតុាងX4) 
 

ឈសចកតីដូចបានជក្មាបជូនខាងឈេើ សូម ឯរឧតតម្/ចោរជុំទាវព្បធាន្ សឈក្មចាម
ការឈសនើស ុំ ឈដ្ឋយកតីអន ឈក្គ្នោះ។ 

សូម ឯរឧតតម្/ចោរជុំទាវព្បធាន្ ទទួេនូវឈសចកតីឈគ្នរព្ដ៏ក្ជាេឈក្ៅអុំពី្ខ្ ុំ។ 

 

 
8 អុំពី្សិទធិ ឬ ទុំ ក់ទុំនងគតិ្យ ត្តន្ដេនឹងក្ត្ូវបានរកាការ រ (ចុំណ ច គ កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ 
ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី) និងភាព្ចុំបាច់ននការរកាការ រ ( ចុំណ ច ឃ កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤១ 
ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី) មានភាព្ចុំបាច់ក្ត្ូវភាជ ប់នូវឯកសារឈដើមបីឈធវើឈសចកតីបញ្ញជ ក់ដុំបូង (កថាខណឌ  
ទី ៣ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីតិ្វធីិរដាបបឈវណី)។ 



 
 
 
 
   

6 
 

 
 

ខេត្តបាត់្ដំបង, ថ្ងៃទី ៣០ ខេវចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០២០ 
អនរតុំណាងចោយអាណតតិ 

 
 
P 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯកសារភាជ ប់ 

១-េិខិត្ក្បគេ់សិទធិត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណត្តិ “ចាប់ឈដើម” 

២-ចាប់ងត្ចមលងននភសត ាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចុំនួន ០១ ចាប់” 
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ឧបសម្ព័ន្ធ 

បញ្ជឧីបសម្ព័ន្ធអុំរីសទិ្ធិចលើបុំណុលដដលទាម្ទារ9 

 

 ចុំនួនទឹកក្បាក់៖ ៤២.៣២៨.០០០ (សែែិបពីរលានបីសែនពីរម ៉ឺនប្រាំបីពាន់) ឈរៀេ 

ន្ផ្ែកាមកិចចសនយខចីបរឈិភាគក្បាក់ន្ដេបឈងកើត្ឈ ើងរវាងមាច ស់បុំណ េ និងកូន

បុំណ េ ច ោះនងៃទី១ ន្ខត្ ោ ឆ្ន ុំ២០១៩ ឈដ្ឋយយកនងៃទី៣០ កញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០២០ ជាឈព្េ

កុំណត់្សង មានចុំនួនសរ បននសិទធិទមទរទឹកក្បាក់ដូចខាងឈក្កាម៖ 

 

១. ក្បាក់ឈដើម ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ររៀល 

 

២. ការក្បាក់ ចុំនួន ២០.០០០.០០០ (ពីរលាន) ររៀល  

 ការក្បាក់ ចុំនួន ៥ ភាគរយ (ក្បាុំភាគរយ) កន ងមួយឆ្ន ុំ ននក្បាក់ឈដើម ចុំនួន 

៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ររៀល គិត្ចប់ពី្នងៃទី១ ន្ខត្ ោ ឆ្ន ុំ២០១៩ រហូត្

ដេ់នងៃទី៣០ ន្ខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០២០ 

 

៣. ក្បាក់សុំណងននការខូចខាត្ឈដ្ឋយសារការយឺត្យា វ ចុំនួន ៣២៨.០០០ 

(បីសែនពីម ៉ឺនប្រាំបីពាន់) ររៀល 

 

 
9 សិទធិបុំណ េន្ដេទមទរ ក្ត្ូវកុំណត់្ជាក់ោក់នូវ ខលឹមសារ និង ចុំនួនទឹកក្បាក់ ជាអាទិ៍ កន ងកក្មិត្
ន្ដេអាចន្បងន្ចកជាមួយនឹងសិទធិឈេើបុំណ េឈផ្េងឈទៀត្បាន។ ក្បសិនឈបើជាកិចចសនយខចីបរឈិភាគ
ក្បាក់ ក្ត្ូវសរឈសរកុំណត់្ជាក់ោក់ឈដ្ឋយសរឈសរ អុំពី្ភាគី កាេបរឈិចឆទននកិចចសនយ ឈព្េកុំណត់្សង 
ជាអាទិ៍។ មយ ងឈទៀត្ បន្នថមពី្ក្បាក់ឈដើមន្ដេជាក្បាក់កមចី កន ងករណីន្ដេទមទរការក្បាក់ និង ក្បាក់
សុំណខូចខាត្ ក្ត្ូវកុំណត់្ឱ្យបានចាស់ោស់នូវចុំនួនទឹកក្បាក់នីមួយៗ ក្ព្មទុំងកុំណត់្ឱ្យបាន 
ចាស់ោស់នូវអក្ាការក្បាក់ និង អុំ  ងឈព្េ ជាអាទិ៍។  
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 ក្បាក់សុំណងខូចខាត្ឈដ្ឋយសារការយឺត្យា វ ចុំនួន ៥ ភាគរយ (ក្បាុំភាគ 

រយ) កន ងមួយឆ្ន ុំ ននក្បាក់ឈដើម ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ររៀល  គិត្ចប់

ពី្នងៃទី១ ន្ខត្ ោ ឆ្ន ុំ២០២០ រហូត្ដេ់នងៃទី៣០ ន្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០២០ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ 
បញ្ជឧីបសម្ព័ន្ធអុំរីវតថុ 

 
“ទីាុំងដី” ផ្លូវឈេខ ០០ ភូមិ...... សង្កក ត់្.......ខណឌ .........រាជធានីភនុំឈព្ញ 

“ឈេខ ូត៍្” ០០ 

 


