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 ទូល្រពះបង�ំ ខ� �្រពពះ�រ អត រំាព ប ខ� ���បទំងអ ជរ�ទទះះ រសទទ� �ំ ពាេ ប វត�េពធិសត � (េពធិ ធចតនតុ 

ង �ំ់់ះំ  ំ ាណ�េពធេសពំនេ័ធ រអ�ារន, ះួមជមួពរ�ទទះះ រសទ ��បពអ�ប្ះាទំធរបំា្េ្ះាទបធមូលម�រងអ ជ 

ឯពទ�សធ�ផ�ួទាផ� ម្បះរទា�េ  បុណ្បប�ុ ុះណណ �សី ម នមង ន�ង ម ទិ�ផផ ពអ�បវ��។ 

អសពាេ��ុូទបធ្ះាេធំទូលលេ ពំេ្រះេូធូបាល ំទូល្រពះបង�  ខ� �្រពពះ�រំាព ប ខ� �ូម យនម ង�ម នមអេប� ញម

្រុេតជគុណម�េង�ចម្មន ងម ឯកត�ងមេេឯកឯញា មេេឯជកជំមេេឯមេេឯ្�សមអ្ឯផនឯអ� មកា�ឯមកា� ិ  ធរបរ�ទទះះ រសទ្េះំមេជ ឈ្ ធទូលះួម 

ចះំមេងផល ធរបទធ�ារទទពពផកធរបិមពរម �ប�ទ ្េពលម ាះថប� មួធ។ 

ក��វធីបនណ្ 

្ប្ រ្ត�េ�េទេ្ៈេ៤ ទប់េ៥ ៃថ� 

ៃថ�ទ�ីួទ   ៃថ� ្រេស�េ ១៥ានទ ព ផលង�ធ ឆអ �ាលពំ្� សពំរ.ំ២៥៥៥ ្�តវធនប ៃថ�ទ ២២ំព ម ទំឆអ � ២០១២ 

-ារា បំ៦,៣០ ទទ  ្រនពំ្ះាេធនេូះ្រពបះឃ 

-ារា បំ៨,៣០ ទទ  ្រនព  រា ំានបទរ��ប៩ំមពពព �ុ�ធរមរ�� រាេ់ធំានបទរា  ុមស ្បះរទររ� ាផិប� 

-ារា បំ១០,៤៥ ទទ  ្រនពំាវះរ� ះ្ះាេធ្រពបរ 

-ារា ប ១៣,០០ ទទ  ះាថល េួះេ��រា ំានបទរ��ប៩ ពព �ុ� រមព់ធំ ានប រមាធ�ព លំា  ុមស ា�េ ររ� ្ ពីបណល  

-ារា បំ១៤,៣០ទទ  ុពប� �ុ�ថតធរមរ�� រ៣េ��្ រពវ រះំះួទទ�ទូលាេ �ុពលំពអ�ប្រពវ រះំា�េ ះទធមិ់ះរ�ធ ល 

ាវះានបឧាបថ ាវះ �ុ�ថតធរមរ�� រ ្ះាេធទ�ាណព្រពបរ ទ�ាះ  ធ្រពះះ រ��ំុពប� �ុ�ថតធរមរ�� រាេ់ធំះាន� ��ប៩  

ះទ� ះំមពនបំាម�ទ្រពវធះ ស� ណទេ្ិរក ្ រពបរទពពះបទ ៣ំៃធ្រពនជរទ្ពពម្�ជ ្ះ�ធ�មធាទទ។ 

ៃថ�ទី្ ីេ  ៃថ� �្ពំ១ាព �  ព ាទ្� ឆអ �ាលពំ្� សពំរ.ំ២៥៥៥ំ្�តវធនបំៃថ�ទ ២៣ំព ម ទំឆអ � ២០១២ 

-ារា បំ៦,៣០ ទទ ្ រនពំ្ះាេធនេូះ្រពបះឃមានបទរ 

-ារា ប ១០,៤៥ ទទ ្រនពំាវះរ��្ះាេធ្រពបះឃមានបទរ 



 

-ារា បំ១៤,៣០ ទទ ះាថល េួះេ��រា ំានបទរ��ប៩ំា�េ ះទធមិ់ះំរ�ធ លំទ�ាះ  ធ្រពះះ រ�ះ�  

ពអ�បមានប ះទ� ះំមពនប ាម�ទ្រពមទះ រពវបិ េសេ រេិចនថនៈល ្រពបប�ំេំនេ័ធរអ�ារន  

្ះ�ធធូវ្រព�មធាទទ។ 

ៃថ�ទបីី   ៃថ�ាសះ រ  ២ាព �  ព ាទ្� ឆអ �ំាលពំ្� សពំរ.ំ២៥៥៥ំ្�តវធនបំៃថ�ទ ២៤ំព ម ទំឆអ � ២០១២ 

-ារា បំ០៣,៣០ំទទ ាទថះរមឺ ា�េ ះទធមិ់ះំ ទ�ាះ  ធរ��ទ ររាពំ្រពរ�ទទះូះ្រពទបង��ំំធរបេ�ធូះរ�ទទ្ះវ��រាល ្រពវ រះ 

-ារា បំ៦,៣០ ទទ ្ រនពំ្ះាេធនេូះ្រពបះឃមានបទរ 

-ារា បំ១០,៤៥ ទទ ្រនព ាវះរ� ះ្ះាេធ្រពបះឃមានបទរ 

-ារា ប ១៤,៣០ ទទ ះាថល ា�េ ះទធមិ់ះំរ�ធ លំទ�ាះ  ធ្រពះះ រ�� ះទ� ះំមពធរមធ�ំ្រពះំវបិ ឃរ�េិច 

 ្រពាមេំនេ័ធ រអ�ារន ្ះ�ធធូវ្រព�មធាទទ។ 

ៃថ�ទបីួច   ៃថ� អទរ�តំ៣ាព �ំព ាទ្� ឆអ �ាលពំ្� សពំរ.ំ២៥៥៥ំ្�តវធនបំៃថ�ទ ២៥ំព ម ទំឆអ � ២០១២ 

-ារា បំ៦,៣០ ទទ ្ រនពំ្ះាេធនេូះ្រពបះឃមានបទរ 

-ារា បំ៨,០០ ទទ ្ រនព ធរមធ�្រពបរទ�ធួធំ១០៨អត� ាងទះះរ  ំ ប្� 

-ារា បំ១០,៤៥ ទទ ្រនព ្ះាេធនេូះ្រពបះឃមានបទរ 

-ារា បំ១៤,៣០ ទទ ះាថល ា�េ ះទធមិ់ះំរ�ធ លំទ�ាះ  ធ្រពះះ រ�ះ� ះទ� ះំមពធរមធ�ំ្រព្េត�ាម�័ធ ំ 

វ៉ត់េគរ�ិច ្រពទធ�េំ ណំ ាណ�េពធេសព ធរបំ្រពា�េេ�ំំសពតះ�ា�  ជេិនុ ម  ះ�ច� -វ រេ�ទព្េរ ះ។ 

-ារា បំ២២,០០ ទទ ពះំំធរមធ�្រពបរទ�ធួធ ១០៨ទបង េ�្ ធីប�� ច់សត  នុពទ�ា្ព  ្រពះំវបិ ឃរ�េិច 

 ្រពាមេំនេ័ធ រអ�ារន។ 

ៃថ�ទី្ រ ប   ៃថ� ទធ�ំ៤ាព �ំព ាទ្� ឆអ �ាលពំ្� សពំរ.ំ២៥៥៥ំ្�តវធនបំៃថ�ទ ២៦ ព ម ទំឆអ � ២០១២ 

-ារា បំ៦,០០ ទទ ្ រនពំ្ះាេធនេូះ្រពបះឃមានបទរ 

-ារា បំ៧,៣០ ទទ ្ រនព ទទួលះ រុរឈ ះពរទាំឯពឧ��មំែកបេជនតធុ  ទររបលំៃធេំណទររបលនេ័ធ រអ�ារន 

 �ុរប រុ ្បំ ្ំះះំំាម�ទទេងមាទះ� ា�ាជ ហ៊នចេែិច ទពពះ ឈុមាធ� ំៃធ្រពនជរទ្ពពម្�ជ ធរបំ 

ាកពេ��វ ពរ��រ្រនទទះ  ំរ � ប៊នចេ៉ចី ្ះ័ធ់ពប�្ពេមពម្�ជ ធរបាកពេ��វំជនបេស�ចី  

-ារា បំ១០,៤៥ ទទ ្រនពំាវះរ��្ះាេធបរំរេូ្ឆមបជពរទាា្មទះ�ំត។ 



 

អ�កេផ��បនណ្ 

១-្រព្េត�ាម�័ធ   វ៉ត់េគរ�ិច  ្រពទធ�េំ  ំ ាណ�េពធេសព 

ឧបរ់ំិួិ េសក់ . ឧបរ់ំជួតេផត 

ឯពឧ��មំឧ��មាធ ពរឯព  ឯ�េិបណត ធរបាកពេ��វ  ទរ�េិនទ េ ី្រម��បះ�្ ំះ�្ �   ធរបាច 

្រពបរំាកពអចះតំេំណពមត់ ះំធរបរ�ទទះះ រសទទ�ំ � ពាេ ប វ��ាណ�រត នម (ទធិឥ�ចនកីៈុ 

២-ាកព ំចួចេិនវណ�  ្រម��បះ�្�ំធរបាច�ំ្រម��បះ�រមរ��្រព�មធំ(ទធិបូេណរ  ុ

៣-ាកពទធ�ះ  ំរ �ំចច់េសច ាកព ំហនតេិនវណ�  ្រម��បះបះងូធំពូធាច  (ទធិអេគ�ទរុ  

៤-ាកពំ្រក់េិនីិ នផនច ្រម��បះ�រមរ��្រព�មធ (ទធិទក្ ធណ  ុ

៥-ាកពំេគៀតេែិ ាកព ំៈរ�េេហត ្រម��បះ�្�ធរបាច�ំំ 

   ឧបព េហតេឈនចេឧបរ់  េៀ�េភេ្រម��បះ�្�ធរបាច          (ទធិចធេតី  ុ

      ្្�ទ បត ន្ទបេ ធិ ទិក�នតុូ�ធ និតថ�ៈល់តៈធិ ទ បត�ូៈ 

៦-ាកព្េត�មតបាកំេិឿចេសវី .ទអពឧពះា ំចទេេិៀតអន ី្រម��បះ�្ �ធរបាច (ទធិបិ�រ�  ុ

៧-ាកពឧពះា ំជេទី ធរបាកពេ��វំែហចេីស ្រម��បះ�្ �ំធរបាច�ំំ(ទធិពទ្្ុ 

៨-ាកពអចះតំំទរ�េទចិ� ធរបរះ រនំ្រម��បះ�្�ំធរបាច�ំ 

ាកពំឃចួេអនីច ្ះ័ធរូមរ  ុថត ំធរបរះ រនំ្រម��បរ�ទទះះ រសទពអ�បរូមរុ  ថត ��បមូល 

៩-ឯពឧ��ម  គធតេិនផ  ទររបលំៃធេំណទររបល  ំ ាណ�េពធេសពំធរបាកពេ��វំ 

   េអៀត ិនគន  ្រម��បះ�្� ះួមជមួពមាធ� នេ់ះៃធសក  ំ ��បមូល (ទធិឦសច  ុ

ប�� ក់  -នូវរ រ្ត ៃីថរ២២ មននសិល្បៈេ ន�នបាវល់ វប្ សធ់ វារយធនរ របធាាន�ំេយូនថនែដថ បិ ទស 

  -នូវរ រ្ត ៃីថរ២៣ មននសិល្ន�ទេដធពនប រា្នប� នរធយថូ្ថនែនយាCTN ំឹនដន�ំេបេធបៈនានកវសុ្ សថរិាីVictor) 

  -នូវរ រ្ត ៃីថរ២4 មននស លិ្បៈេ ន�នប ន�ំេយូនថនែដថ បិ ទស 

424 

 



 

 

 

 

 

 

 


