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1

ិ ីរដា
អុំព្ីឈ្មោះ និ ងអាសយដ្ឋាន មានបញ្ញ ត្ិតឈៅកនងចុំណច ក កថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីត្ិវធ

បបឈវណី បន្នត ចុំ ឈ

ោះចុំណចឈផ្េងឈទៀត្ ដូ ចជា នងៃន្ខឆ្នុំកុំឈណើត្ជាអាទិ៍ ជាចុំណចន្ដេព្ុំមានបញ្ញ ត្ិត

កនងចាប់ឈទ។ បន្នត ក៏ មានករណីន្ដេព្ុំ អាចកុំណត្់ អុំព្ីភាគី ាមរយៈឈ្មោះ និង អាសយដ្ឋានបានផ្ង
ន្ដរ។ ដូឈចនោះ ករណីក្ត្ូវសរឈសរចុំណចទុំងឈ

ោះកនងកក្មិ ត្មួយន្ដេចុំបាច់ ឈដើ មបីអាចកុំណត្់អុំព្ីភាគី

បាន។
2

ឈយាងមាក្ា ៥៣៩ មាក្ា ២៤៩ និងមាក្ា ២៥០ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណី។ ការសរឈសរអុំព្ីទីកន្នលង

បញ្ូជ ន មិនន្មនជាករណីយកិ ចចឈទ។ ក្បសិនឈបើ មិនសរឈសរទីកន្នលងបញ្ូជ ន ឈ ោះការបញ្ូជ ន នឹងបញ្ូជ នឈៅ
អាសយដ្ឋានរបស់មាចស់បុំណេ ជាអាទិ៍។ ឈហត្ដូឈចនោះ ករណីន្ដេអនកត្ុំ ណាងឈដ្ឋយអាណត្តិរបស់
មាចស់បុំណេមានបុំណងចង់ ឱ្យឈធវើការបញ្ូជ នឈៅទី កន្នលងឈក្ៅព្ី អាសយដ្ឋានរបស់មាចស់បុំណេ ជាអាទិ៍
ចុំបាច់ ក្ត្ូវសរឈសរទីកន្នលងបញ្ូជ នជាោយេ័កខអកេរដូចជាឈៅកនង

1

កយសុំ ជាអាទិ៍។

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទោះឈេខ ០០ ផ្លូវឈេខ ០០ ភូមិ...... ឃុំ.......ស្សុក......... ឈខត្តបាត្់ដុំបង។

សូម្ចោររជូន្
ឯរឧតតម្/ចោរជុំទាវ ព្បធាន្សាោដុំបូងរាជធាន្ីភ្នុំចរញ3
រ. ខ្លឹម្សារនន្ដីកាសចព្ម្ចររាការពាដដលអនរោរ់ពារយសុទា
ុំ ម្ទារ៖4
រ ឹបអូសជាបឈណា
ត ោះអាសននចុំឈ

ោះអចេនវត្ថ

ន្ដេមានសរឈសរឈៅកនងបញ្ជ ី

ឧបសមព័នធអុំព្ីវត្ថន្ដេជាកមមសិទិរធ បស់កូនបុំណេ។
3

ឈរឿងកតីននដីកាសឈក្មចរកាការ

រ ក្ត្ូវសថិត្ឈៅឈក្កាមសមត្ថិកិចចរបស់ត្ោការន្ដេមានសមត្ថកិចចឈេើ

អងគឈសចកតី ឬ សាោដុំបូងន្ដេមានសមត្ថកិចចឈេើទីកន្នលងវត្ថន្ដេនឹងក្ត្ូវរ ឹបអូសជាបឈណា
ត ោះអាសនន ឬ
វត្ថន្ដេជាកមមវត្ថននវ ិវាទសថិត្ឈៅ (កថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤០ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណី)។
ឈៅកនងឈរឿងកតីឈនោះ ឈដ្ឋយសារន្ត្េុំឈៅដ្ឋានរបស់ កូនបុំ ណេឈៅឈខត្តបាត្់ដុំបង ឈហើយេុំឈៅដ្ឋាន
របស់កមាចស់បុំណេ និងទី កន្នលងន្ដេក្ត្ូវអនវត្តនូវកាត្ព្វកិចចក្បាក់ កមចី ឈៅឈខត្តបាត្់ ដុំបងន្ដរ ឈហត្
ឈនោះឈហើយ សាោដុំបូងឈខត្តបាត្់ដុំបង គឺជាសាោដុំបូងន្ដេមានសមត្ថកិចចឈេើអងគឈសចកតី ឬ សាោ
ដុំបូងន្ដេមានសមត្ថកិចចឈេើទីកន្នលងវត្ថ។ មយងវ ិញឈទៀត្ អចេនវត្ថន្ដេជាកមមវត្ថននវ ិវាទ សថិត្ឈៅ
រាជធានីភុំនឈព្ញ

ដូឈចនោះឈហើយសាោដុំបូងរាជធានីភុំនឈព្ញក៏មានសមត្ថកិចចឈេើឈេើឈរឿងកតីរ ឹបអូសជាប

ឈណា
ត ោះអាសននផ្ងន្ដរ។ រវាងសាោដុំបូងឈខត្តបាត្់ដុំបង ឬ សាោដុំបូងរាជធានីភុំនឈព្ញ មាចស់បុំណេ
អាចដ្ឋក់

កយសុំ ឈៅសាោដុំបូងណាមួ យក៏បាន បន្នត ឈៅកនងឈរឿងកតីឈនោះ បានដ្ឋក់

កយសុំឈៅសាោ

ដុំបូងរាជធានីភុំនឈព្ញ ឈដ្ឋយសារេុំឈៅដ្ឋានរបស់អចេនវត្ថន្ដេជាកមមវត្ថននវ ិវាទឈៅជិត្ជាង។
4

ខលឹមសារននដីកាសឈក្មចរកាការ
កយសុំឱ្យឈចញដីកាសឈក្មចរកាការ

រន្ដេអនក

កយសុំទមទរ

ជាចុំណចក្ត្ូវសរឈសរជាចុំបាច់ កនង

រ (ចុំណច ខ កថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដា

បបឈវណី)។ កនងករណី ឈសនើរសុំឱ្យឈចញដីកាសឈក្មចរ ឹបអូ សជាបឈណា
ត ោះ គឺឈសនើសុំដីកាសឈក្មចន្ដេមាន
ន័យថា រ ឹបអូ សជាបឈណា
ត ោះអាសននចុំឈ
នូវអេនវត្ថន្ដេជាកមមវត្ថឈ
ោក់ឈនោះ

ោះក្ទព្យសមបត្តិរបស់កូន ។ មយងវ ិញឈទៀត្ ក្ត្ូវកុំណត្់ ជាក់ោក់

ិ ី ឈដើមបីកុំណត្់ជាក់
ោះ (មាក្ា ៥៤៦ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណី) ឈហើយវធ

ក្ត្ូវភាជប់ បញ្ជីឧបសមព័នធអុំព្ីសិទិធ

ឈេើបុំណេន្ដេទមទរ

និ ងបញ្ជីឧបមព័នធអុំព្ីវត្ថឈៅកនង

កយសុំ និងឈយាងាមរយៈបញ្ជីឧបសមព័នធទុំងឈនោះ។
យាងណាមិ ញ ចុំឈ

ោះក្បាក់រឈុំ ដ្ឋោះព្ី ការរប
ឹ អូ សជាបឈណា
ត ោះអាសនន (កថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤៧

ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដាបបឈវណី) និ ងករណីយកិចចទទួ េបនទកក្បាក់ ក្បដ្ឋប់កីត (មាក្ា ៥៣៩ និង មាក្ា ១៨២
ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដាបបឈវណី) ឈទោះបីជាមាន ឬ មិនមាន

កយសុំព្ីភាគី ក៏ក្ត្ូវកុំណត្់ ក្បាក់រឈុំ ដ្ឋោះព្ី ការរ ឹប

អូសជាបឈណា
ត ោះអាសននឈៅកនងដីកាសឈក្មចរ ឹបអូ សជាបឈណា
ត ោះអាសនន ដូឈចនោះ អនកដ្ឋក់

កយសុំ មិនមាន

ភាព្ចុំបាច់ ន្ដេក្ត្ូវសរឈសរឈៅកនងខលឹមសារននដិកាសឈក្មចរកាការ

កយសុំទមទរ

ឈ

ោះឈទ។

2

រន្ដេអនកដ្ឋក់

ខ្. សិទ្ធិ ឬ ទ្ុំនារ់ទ្ុំន្ងគតិយត
ុ តដដលន្ឹងព្តូវបាន្ររាការពារ5
ខ្.១ ការបចងកើតរិចាសន្ាខ្ាីបរ ិចោគព្បារ់
ឈៅនងៃទី១ ន្ខត្ោ ឆ្នុំ២០១៩ មាចស់បុំណេបានបឈងកើត្កិចចសនយខចីបរឈិ ភាគក្បាក់
ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ឈរៀេ ជាមួយកូនបុំណេ។ ឈៅកនងកិចចសនយ
ដន្ដេឈនោះ មាចស់បុំណេ និងកូនបុំណេ បានកុំណត្់ថា នងៃទី៣០ ន្ខកញ្ញញ ឆ្នុំ
២០២០ ជាឈព្េកុំណត្់សង។ មយងវ ិញឈទៀត្ មាចស់បុំណេ និងកូនបុំណេ បានក្ព្ម
ឈក្ព្ៀងឈៅឈេើខឹលមសារន្ដេបង់ការក្បាក់ ចុំនួន ៥ ភាគរយ (ក្បាុំភាគរយ) កនងមួយឆ្នុំ
ននក្បាក់ឈដើមចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ឈរៀេ ឈហើយការក្ព្មឈក្ព្ៀងឈនោះ
បានឈធវើឈ

ើងជាោយេ័កខណ៍អកេរ ឈដ្ឋយមានចោះហត្ថឈេខារបស់កូនបុំណេ។ (ភ្សតុ

តាងX1)

ឈៅនងៃទី១ ន្ខត្ោ ឆ្នុំ២០១៩ ឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមកិចចសនយខាងឈេើ មាចស់បុំណេ
បានក្បគេ់សាច់ក្បាក់ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ឈរៀេ ឈៅកូនបុំណេ។
6
(ភ្សតតាងX
2)
ុ

ខ្.២ ការរន្លងផុតនន្ចរលរុំណត់សង
ឈព្េកុំណត្់សង ន្ដេជានងៃទី៣០ ន្ខកញ្ញញ ឆ្នុំ២០២០ បានកនលងផ្ត្។
5

សិទិធ ឬ ទុំ

ក់ទុំនងគត្ិយត្តន្ដេនឹងក្ត្ូវបានរកាការ

សុំឱ្យឈចញននដី កាសឈក្មចរកាការ

រ ជាចុំណចក្ត្ូវសរឈសរជាចុំបាច់កនង

កយ

រ (ចុំណច គ កថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដាបបឈវណី)។

ឈហើយចុំណចឈនោះ ក្ត្ូវសរឈសរឱ្យបានេមែិត្នូវអងគឈហត្ចុំបាច់ឈដើមបីបញ្ញ
ជ ក់នូវសិទិធ និ ងអងគឈហត្ន្ដេ
ជាមូេឈហត្ននសិទិធ។

មយងឈទៀត្

ឈដើ មបីឱ្យដីកាសឈក្មចឈចញបានឈដ្ឋយយាងឆ្ប់រហ័ស

និងការ

កុំណត្់ចុំនួនទឹកក្បាក់ក្បាត្ិ ឈភាគឱ្យបានទបាមន្ដេអាចឈធវើបាន គួ រន្ត្សរឈសរនូ វការត្វាត្បចុំឈ

ោះ

ការត្វាន្ដេនឹងក្ត្ូវបានរ ុំព្ឹងទក។
6

អុំព្ីសិទិធ ឬ ទុំ

ក់ ទុំនងគត្ិ យត្តន្ដេនឹងក្ត្ូវបានរកាការ

ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដាបបឈវណី) និ ងភាព្ចុំបាច់ ននការរកាការ

រ (ចុំណច គ កថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤១
រ (ចុំណច ឃ កថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤១

ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដាបបឈវណី) គួរន្ត្ខិត្ខុំក្បឹ ងន្ក្បងសរឈសរនូវភសតាងាមឈហត្នីមួយៗន្ដេក្ត្ូវបញ្ញ
ជ ក់
(កថាខណឌទី ២ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណី)។ វ ិធី កុំណត្់អុំព្ីសិទិធ ឬ ទុំ
ន្ដេនឹងក្ត្ូវបានរកាការ
នឹង

ក់ទុំនងគត្ិ យត្តិ

រ ក្ត្ូវឈធវើការឈយាង និងភាជប់ឧបសមព័នធសិទិធឈេើបុំណេន្ដេនឹងទមទរឈៅ

កយសុំ។

3

ខ្.៣ ការសន្និោាន្អុំរីសទ្
ិ ធិ ឬ ទ្ុំនារ់ទ្ុំន្ងគតិយត
ុ តិដដលន្ឹងព្តូវបាន្ររា
ការពារ
ឈហត្ដូឈចនោះ មាចស់បុំណេ មានសិទិទ
ធ មទរចុំឈ

ោះកូនបុំណេឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមកិចច

សនយខចីបរឈិ ភាគននឈរឿងកតីឈនោះដូចមានសរឈសរឈៅកនងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំព្ីសិទីឈធ េើបុំណេ
ន្ដេទមទរ (១) ក្បាក់ឈដើម ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ឈរៀេ , (២)
ការក្បាក់

ចុំនួន

៥

ភាគរយ

(ប្រាំភាគរយ)

កនងមួយឆ្នុំ

ននក្បាក់ឈដើមចុំនួន

៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ឈរៀេ គិត្ចប់ព្ីនងៃទី១ ន្ខត្ោ ឆ្នុំ២០១៩ ដេ់នងៃទី
៣០ ន្ខកញ្ញញ ឆ្នុំ២០២០ គឺចុំនួន ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) ឈរៀេ, (៣) ក្បាក់សុំណងនន
ការខូចខាត្ឈដ្ឋយសារការយឺត្យាវ ចុំនួន ៥ ភាគរយ (ប្រាំភាគរយ) កនងមួយឆ្នុំ នន
ក្បាក់ឈដើម ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ឈរៀេ គិត្ចប់ព្ីនងៃទី១ ន្ខត្ោ ឆ្នុំ
ិ ិកា
២០២០ ដេ់នងៃទី៣០ ន្ខវច
ឆ
ឆ្នុំ២០២០ គឺ ចុំនួន ៣២៨.០០០ (បីសែនពីរម៉ឺន
ប្រាំបីពាន់) ឈរៀេ។
គ. ោរច ុំបាច់នន្ការររាការពារ7
គ.១ ឈក្កាយឈព្េកុំណត្់សង ន្ដេជានងៃទី៣០ ន្ខត្ោ ឆ្នុំ២០២០ បានកនលង
ផ្ត្ កូនបុំណេមិនបានសងទេ់ន្ត្ឈសាោះមកមាចស់បុំណេ។ អុំ

ងឈព្េន្ខត្ោ

ឆ្នុំ២០២០ មាចស់បុំណេ បានទមទរឱ្យសងជាឈក្ចើនឈេើកឈៅកាន់កូនបុំណេ បន្នត
កូនបុំណេមិនបានឈ្លើយត្បឈទ រហូត្មកដេ់អុំ

ិ ិកា
ងឈដើម ន្ខវច
ឆ
ឆ្នុំ២០២០ សូមបី

ទក់ទងក៏ន្េងបានន្ដរ។ (ភ្សតតាងX
3)
ុ

គ.២ឈយាងាមន្ដេមាចស់បុំណេបានសួរ

បុំណេថា

កូនបុំណេ

មានអាជីវកមមហាងឈបាកអត្

ដុំឈណើរឈៅឈដ្ឋយយាងរេូនឈ
7

ភាព្ចុំបាច់ ននការរកាការ

ការ

និងឮព្ីអនកន្ដេបានសាគេ់កូន
បន្នតអាជីវកមមឈ

ោះមិនបាន

ោះឈទ ឈហើយឈដើមបីឈមើេន្ងទុំឪព្កន្ដេមានជុំងឺ កូន

រ ជាចុំណចក្ត្ូវសរឈសរជាចុំបាច់កនង

កយសុំឱ្យឈចញដី កាសឈក្មចរកា

រ (ចុំណច ឃ កថាខណឌទី១ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនីត្ិវ ិធីរដាបបឈវណី)។
ឈៅកនងការរ ឹបអូ សជាបឈណា
ត ោះអាសនន

ក្ត្ូវសរឈសរនូ វសាថនភាព្ឱ្យបានចាស់ោស់ន្ផ្ែកាម

ការបារមភថាការអនវត្តឈដ្ឋយបងខុំនឹងមិនអាចឈធវើបាន
ឈដ្ឋយបងខុំ។

4

ឬ

នឹងមានការេុំបាកយាងខាលុំងកនងការអនវត្ត

បុំ ណ េបានខចី ក្បាក់ ព្ី សា ច់ ញា ត្ិ និ ង អន ក សាគ េ់ គ្នន ជាឈក្ចើ ន ។ ឈេើ ស ព្ី ឈនោះ ការ
ស្សាវក្ជាវរបស់មាចស់បុំណេ

គឺ ថា កូ ន បុំ ណ េមានកមម សិ ទិធ ឈេើ ដី ន្ដេមានសរ

ឈសរឈៅកន ងបញ្ជ ី ឧ បសមព័ នធ អុំ ព្ី វ ត្ថ

(ភ្សតតាងX
4) បន្នត ឈក្ៅព្ីឈនោះឈទៀត្ រកមិន
ុ

ឈឃើញក្ទព្យសមបត្តិឈផ្េងឈទៀត្មានត្នមលឈទ។ (ភ្សតតាងX
3)
ុ

គ.៣ មាចស់បុំណេ កុំព្ងន្ត្ឈរៀបចុំឈដើមបីដ្ឋក់បណឹ ត ងទមទរឱ្យបង់សិទិឈធ េើបុំណេ
ន្ដេមានសរឈសរឈៅកនងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំព្ីសិទិឈធ េើបុំណេន្ដេទមទរចុំឈ
បុំណេ បន្នត ក្បសិនឈបើមិនឈធវើការរប
ឹ អូសជាបឈណា
ត ោះអាសននចុំឈ
កនងបញ្ជ ីឧបសមព័នធអុំព្ីវត្ថ

ឈព្េឈនោះឈទ

ោះកូន

ោះដីន្ដេមានសរឈសរ

ឈព្េឈក្កាយ ឈទោះបីជាទទួេបានសាេក្កម

ឈ្នោះកតីកនងបណឹ ត ងអងគឈសចកតីក៏ឈដ្ឋយ ក៏នឹងមិនអាចអនវត្ត ឬ មានការេុំបាកយាង
ខាលុំងកនងការអនវត្តឈ

ោះ ។

8
ឃ. ភ្សតតាង
ុ

១. េិខិត្កិចចសនយខចីក្បាក់ ចោះនងៃទី១ ន្ខត្ោ ឆ្នុំ២០១៩ (ភ្សតតាងX
1)
ុ
ិ យ
២. េិខិត្វក
ក បក្ត្ទទួេក្បាក់កមចី ចោះនងៃទី ១ ន្ខត្ោ ឆ្នុំ២០១៩(ភ្សតតាងX
2)
ុ
៣. របាយការណ៍ (ភ្សតតាងX3)
ុ
៤. ឯកសារចមលងន្ដេមានឈសចកតីបញ្ញ
ជ ក់ឈសៀវឈៅចោះបញ្ជ ី (ភ្សតតាងX
4)
ុ
ឈសចកតីដូចបានជក្មាបជូនខាងឈេើ សូម ឯរឧតតម្/ចោរជុំទាវព្បធាន្ សឈក្មចាម
ការឈសនើសុំ ឈដ្ឋយកតីអនឈក្គ្នោះ។
សូម ឯរឧតតម្/ចោរជុំទាវព្បធាន្ ទទួេនូវឈសចកតីឈគ្នរព្ដ៏ក្ជាេឈក្ៅអុំព្ីខុំ។
្

8

អុំព្ីសិទិធ ឬ ទុំ

ក់ ទុំនងគត្ិ យត្តន្ដេនឹងក្ត្ូវបានរកាការ

ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដាបបឈវណី) និងភាព្ចុំបាច់ ននការរកាការ

រ (ចុំណច គ កថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤១
រ ( ចុំណច ឃ កថាខណឌទី ១ មាក្ា ៥៤១

ននក្កមនីត្ិវ ិធី រដាបបឈវណី) មានភាព្ចុំបាច់ ក្ត្ូវភាជប់នូវឯកសារឈដើមបីឈធវើឈសចកតីបញ្ញ
ជ ក់ដុំបូង (កថាខណឌ
ទី ៣ មាក្ា ៥៤១ ននក្កមនី ត្ិវ ិធីរដាបបឈវណី)។

5

ិ ិកា
ខេត្តបាត្់ដំបង, ថ្ងៃទី ៣០ ខេវច្
ឆ ឆ្នំ ២០២០
អនរតុំណាងចោយអាណតតិ

P

ឯកសារភាជប់
១-េិខិត្ក្បគេ់សិទិធត្ុំណាងឈដ្ឋយអាណត្តិ “ចាប់ឈដើម”
២-ចាប់ងត្ចមលងននភសតាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចុំនួន ០១ ចាប់”
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ឧបសម្ព័ន្ធ
បញ្ជ ឧ
ី បសម្ព័ន្ធអុំរីសទ្
ិ ធិចលើបុំណុលដដលទាម្ទារ9

ចុំនួនទឹកក្បាក់៖ ៤២.៣២៨.០០០ (សែែិបពីរលានបីសែនពីរម៉ឺនប្រាំបីពាន់) ឈរៀេ
ន្ផ្ែកាមកិចស
ច នយខចីបរឈិ ភាគក្បាក់ន្ដេបឈងកើត្ឈ

ើងរវាងមាចស់បុំណេ និងកូន

បុំណេ ចោះនងៃទី១ ន្ខត្ោ ឆ្នុំ២០១៩ ឈដ្ឋយយកនងៃទី៣០ កញ្ញញ ឆ្នុំ២០២០ ជាឈព្េ
កុំណត្់សង មានចុំនួនសរបននសិទិទ
ធ មទរទឹកក្បាក់ដូចខាងឈក្កាម៖

១. ក្បាក់ ឈដើម ចុំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ររៀល

២. ការក្បាក់ ចុំ នួន ២០.០០០.០០០ (ពី រលាន) ររៀល
ការក្បាក់ ចុំនួន ៥ ភាគរយ (ក្បាុំភាគរយ) កនងមួយឆ្នុំ ននក្បាក់ ឈដើម ចុំ នួន
៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ររៀល គិត្ចប់ព្ីនងៃទី១ ន្ខត្ោ ឆ្នុំ២០១៩ រហូត្
ដេ់នងៃទី៣០ ន្ខកញ្ញញ ឆ្នុំ២០២០

៣. ក្បាក់សុំណងននការខូ ចខាត្ឈដ្ឋយសារការយឺត្យាវ ចុំ នួន ៣២៨.០០០
(បី សែនពី ម៉ឺនប្រាំបី ពាន់ ) ររៀល
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សិទិធបុំណេន្ដេទមទរ ក្ត្ូវកុំណត្់ ជាក់ោក់នូវ ខលឹមសារ និង ចុំនួនទឹកក្បាក់ ជាអាទិ៍ កនងកក្មិ ត្

ន្ដេអាចន្បងន្ចកជាមួ យនឹ ងសិទិធឈេើបុំណេឈផ្េងឈទៀត្បាន។

ក្បសិនឈបើជាកិ ចចសនយខចីបរឈិ ភាគ

ក្បាក់ ក្ត្ូវសរឈសរកុំណត្់ ជាក់ោក់ឈដ្ឋយសរឈសរ អុំព្ីភាគី កាេបរ ិឈចឆទននកិចចសនយ ឈព្េកុំណត្់ សង
ជាអាទិ៍។ មយងឈទៀត្ បន្នថមព្ីក្បាក់ ឈដើមន្ដេជាក្បាក់កមចី កនងករណីន្ដេទមទរការក្បាក់ និង ក្បាក់
សុំណខូចខាត្

ក្ត្ូវកុំណត្់ ឱ្យបានចាស់ោស់នូវចុំនួនទឹកក្បាក់ នីមួយៗ

ចាស់ោស់នូវអក្ាការក្បាក់ និង អុំ

ងឈព្េ ជាអាទិ៍។

7

ក្ព្មទុំងកុំណត្់ឱ្យបាន

ក្បាក់ សុំណងខូ ចខាត្ឈដ្ឋយសារការយឺត្យាវ ចុំ នួន ៥ ភាគរយ (ក្បាុំភាគ
រយ) កនងមួ យឆ្នុំ ននក្បាក់ ឈដើម ចុំ នួន ៤០.០០០.០០០ (សែែិបលាន) ររៀល គិ ត្ចប់
ិ ិឆកា ឆ្នុំ២០២០
ព្ី នងៃទី១ ន្ខត្ោ ឆ្នុំ២០២០ រហូត្ដេ់នងៃទី៣០ ន្ខវច
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ឧបសម្ព័ន្ធ
បញ្ជ ឧ
ី បសម្ព័ន្ធអុំរីវតថុ

“ទីាុំងដី” ផ្លូវឈេខ ០០ ភូមិ...... សង្កកត្់.......ខណឌ.........រាជធានីភុំនឈព្ញ
“ឈេខ

ូត្៍” ០០
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