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វចិារណកថាស្តពី ី“ពន្ធប្រថារ់ប្ា” 

ការចេញផ្សាយរបស់មៃទរីសារការភី្នចំពញ 
(ចេខ ០២ ប្បច ំខខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ - © រក្សាសិទធិប្រប់យ៉ា ង) 

 

ប្បកាសថ្មមីួយរបស់ប្ក្សសងួចសដ្ឋក្សិេច ៃិងហរិញ្ញវត្ថុចេខ ២៧៣ សហវ.ប្ប.ក្ស. េុុះនថ្ៃ
ទ១ី៧ ខខមនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ សតីពី ការបង់ពៃធប្បថាប់ប្ា បាៃកាា យជាេណំាប់អារមមណ៍មយួ        
ដ៏្សំខាៃ់សប្ាប់មជ្ឈដ្ឋឋ ៃអ្នក្សអ្ៃុវត្តេាប់ ក៏្សដូ្េជាប្បជាពេរដ្ឋទូចៅផ្សងខដ្រ។  

មុៃៃឹងបរយិយអ្ំពពីៃធប្បថាប់ប្ាចៃុះ ដ្បូំងចយងីរួរយេ់ថាអ្វចីៅខដ្េចៅថា «ពៃធ»?  

ពៃធ រឺជាកាត្ពវក្សិេចបង់ជាប្បាក់្ស ខដ្េប្ត្ូវបាៃដ្ឋក់្សជាបៃទុក្សដ្េ់រូបវៃ័តបុរគេ ឬ ៃីត្ិ
បុរគេទងំឡាយ សប្ាប់ការេំណាយចេីចសវាសាធារណៈ ការសចប្មេចោេការណ៍     
ចសដ្ឋក្សិេច ៃិងសងគម ខដ្េប្ត្ូវបាៃក្សំណត់្ចដ្ឋយអ្ំណាេសាធារណៈ។ ដូ្េចៃុះ ចដ្ីមបធីានាថា
ចសវារដ្ឋបាេ ៃិងសៃតិសុខសងគម ៃឹងប្បប្ពឹត្តចៅបាៃេអ ពេរដ្ឋប្រប់រូបប្ត្ូវាៃកាត្ពវក្សេិចក្សនុង
ការរមួេំខណក្សចេីការេណំាយដូ្េចរៀបរាប់ខាងចេី ាមរយៈការបង់ពៃធចៃុះឯង។  

ពៃធ ាៃចប្េៃីទប្មង់ ចហយីប្ត្វូបាៃបចងកីត្ច ងីាមរយៈបទបញ្ញត្តិចផ្សេងៗ។ ជាក់្សខសតង 
ពៃធប្បថាប់ប្ា ខដ្េជាទប្មង់មួយនៃពៃធ ប្ត្ូវបាៃៃមិិមត្ច ងីចដ្ឋយេាប់សតពី ី “ការបចងកតី្ពៃធ
ប្បថាប់ប្ា” េុុះនថ្ៃទ០ី១ ខខកុ្សមភៈ ឆ្ន ១ំ៩៩១ នាសម័យរដ្ឋក្សមពុជា ចហយីបាៃវវិត្តជាចប្េៃីសារ
ចប់ាងំពីការក្សចក្សីត្ចៃុះ។ ចដ្ីមបីជាបេច័យក្សនុងការយេ់ដ្ឹង ពាក់្សព័ៃធៃឹងពៃធប្បថាប់ប្ា 
ចយងីចបំាេ់ប្ត្ូវសិក្សាជាបៃតបនាទ ប់ អ្ំព ី«ការក្សចក្សីត្ ៃងិការវវិត្តរបស់ពៃធប្បថាប់ប្ា» ចៅ
ក្សនុងជ្ពូំក្សទ១ី ៃិងអ្ំព ី«កាអ្ៃុវត្តពៃធប្បថាប់ប្ា» នាចពេបេចុបបៃន ចៅក្សនុងជ្ពូំក្សទ២ី។ 

ក៏្សប៉ាុខៃត ាមរយៈវចិរណក្សថាចៃុះ ចយងីៃឹងចេីក្សយក្សមក្សសិក្សាប្ត្ឹមខត្ជ្ំពូក្សទី១ សតីព ី
«ការក្សចក្សីត្ ៃិងការវវិត្តរបស់ពៃធប្បថាប់ប្ា» ខត្ប៉ាុចណាណ ុះ ចហយីចយងីៃឹងចេីក្សយក្សជ្ពូំក្សទ២ី 
មក្សបរយិយនាឱកាសចប្កាយ។ 

 

 
ចដ្ឋយសារការ ី ស ុៃ តុ្លា ខដ្េាៃ
សញ្ញញ ប័ប្ត្ជាៃ់ខពស់ខផ្សនក្សសារការពីី
មហាវទិាេយ័េាប ់ Jean Moulin 

Lyon 3  នៃប្បចទសបារាងំ ៃិងជា 
សហប្បធាៃមៃទីរសារការភី្នំចពញ។ 

6 
 

អ្ពំមីៃទរីសារការភី្នចំពញ 
 

មៃទីរសារការភី្នំចពញប្តូ្វបាៃបចងកីត្
ច ីងចដ្ឋយអ្ៃុប្កឹ្សត្យចេខ ១៣៨ 
អ្ៃប្ក្ស.បក្ស របសរ់ាជ្រដ្ឋឋ ភិ្បាេក្សមពុជា 
ចហយីផ្សតេច់សវាក្សមមខផ្សនក្សេាប ់ជាអាទិ៍៖ 
- ការាក្សខ់ត្ងកិ្សេចសៃានានា 
- ការច វ្ីមរត្ក្សសាសៃ៍ 
- ការបញ្ញា ក្សហ់ត្ថចេខា ៃិងចសេក្សតី
េមាងាមេាបច់ដី្ម 

- ការផ្សតេប់្បឹក្សាខផ្សនក្សេាបទូ់ចៅ 
 

ពត័្ា៍ៃបខៃថម សូមទក្សទ់ង៖ 
- មក្សទីសាន ក្សក់ារ ចៅអ្ោរកាណាឌីយ៉ា  
ជាៃទី់១២ ខក្សងផ្សាូវប្ពុះអ្ងគឌងួ ៃិង
មហាវថីិ្ប្ពុះមុៃីវងេ  រាជ្ធាៃីភ្នំចពញ 

- ឬាមរយៈទូរសព័ទចេខ ០២៣ ៤៣១ 
៧៨៩  ឬាមរយៈអីុ្ខម៉ាេ  
info@ppnp.com.kh 
 

mailto:info@ppnp.com.kh
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ជំពូកទី ១ 

ការកកកើត និងការវិវតតរបសព់នធប្បថាប់ប្ា 
 

ការសិក្សាសុីជ្ចប្ៅ បាៃបង្ហា ញឲ្យច ញីថាវសិាេភាពរបស់ពៃធចៃុះប្ត្ូវបាៃច្វកីារខក្សខប្បចប្េីៃចេកី្សចប្េីៃសារ
ាងំពីចពេក្សចក្សតី្រហូត្មក្សដ្េ់បេចុបបៃនចៃុះ។ ដូ្េចៃុះ ចដ្ីមបចី្វីឱយចយងីអាេយេ់េាស់អ្ំពីការវវិត្តទងំចៃុះ ចយងី
ចបំាេ់ប្ត្ូវរឭំក្សចដ្ឋយប្ត្ួសៗអ្ំពីបខប្មបប្មួេរបស់ពៃធប្បថាប់ប្ាដូ្េត្ចៅ ៖ 

 

ខផ្សនក្សទី ១ េាប់សតពីីការបចងកតី្ពៃធប្បថាប់ប្ា េុុះនថ្ៃទី០១ ខខកុ្សមភៈ ឆ្ន ១ំ៩៩១  
 

េាប់ឆ្ន ១ំ៩៩១ ចៃុះ បាៃបចងកីត្ឱយាៃពៃធប្បថាប់ប្ាចេីប្បតិ្បត្តការណ៍ចផ្សទរក្សមមសិទធិាមរយៈការេក់្ស
ទិញ ចេីេេៃវត្ថុ ៃិងអ្េេៃវត្ថុ ដូ្េជា៖  

 - ផ្សទុះ ៃិង ដ្ីសង់េំចៅដ្ឋឋ ៃ   ៦ ភាររយ 

 - រថ្យៃតប្រប់ប្បចភ្ទ ៤ ភាររយ 

 - ម៉ាូតូ្ប្រប់ប្បចភ្ទ   ២ ភាររយ 

 - ទូក្ស កាណូត្ ក្សបា៉ា េ់ សា ង់ ២ ភាររយ 

 េាប់ចៃុះក្សំណត់្េាស់លាស់អ្ំពីអ្ប្ាភាររយនៃពៃធខដ្េប្ត្ូវបង់ ប៉ាុខៃតមិៃបាៃបញ្ញា ក់្សថាចត្ីប្បត្ិបត្ត
ការណ៍រវាងបុរគេណាខាុះ ខដ្េប្ត្ូវសថិត្ចៅចប្កាមខដ្ៃអ្ៃុវត្តនៃេាប់ចៃុះ។ ដូ្េចៃុះ ចយងីរួរអាេច្វកីារសៃនដិ្ឋឋ ៃថា 
េាប់ឆ្ន ១ំ៩៩១ អ្ៃុវត្តចៅចេីប្រប់ប្បត្ិបត្តការណ៍ចផ្សទរក្សមមសិទធិខដ្េាៃក្សមមវត្ថុដូ្េចរៀបរាប់ពីខាងចេ ី រវាងប្រប់
បុរគេសាធារណៈ ៃិងបុរគេឯក្សជ្ៃ។  

នាចពេចប្កាយមក្សចទៀត្ អ្ប្ាភាររយ ៃិងវត្ថុ ក៏្សដូ្េជាប្បត្ិបត្តការណ៍ខដ្េប្ត្ូវជាប់ពៃធប្បថាប់ប្ាប្ត្ូវបាៃ
ខក្សខប្បចដ្ឋយេាប់សតីពីហរិញ្ញវត្ថុសប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ១ំ៩៩៥។ 

 

ខផ្សនក្សទី ២ េាប់សតពីីហរិញ្ញវត្ថុសប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ១ំ៩៩៥  
 

េាប់េុុះនថ្ៃទ៣ី១ ខខ្នូ ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សតីពហីរិញ្ញវត្ថុសប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ១ំ៩៩៥ បាៃក្សំណត់្អ្ំពីបទបញ្ញត្តិ
ចផ្សេងៗជាចប្េីៃ ចហយីេណុំេខដ្េៃិយយអ្ំពពីៃធប្បថាប់ប្ាាៃខេង ចប់ពាីប្ា ៤០ រហូត្ដ្េ់ាប្ា ៤៥ នៃ
េាប់ចៃុះ។   
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េាប់ចៃុះច្វីការខក្សខប្បេៃុំេមយួេំៃួៃ ពាក់្សព័ៃធៃឹងពៃធប្បថាប់ប្ា ជាពិចសសាប្ា ៤០ ខដ្េបាៃច្វីការ
ផ្លា ស់បតូរ ៃិងបខៃថមយ៉ា ងដូ្ចេនុះថា៖ 

-ពៃធប្បថាប់ប្ា ប្ត្ូវក្សំណត់្ាមអ្ប្ាសាាប្ត្ ៤ % េំចពាុះការចផ្សទរក្សមមសិទធអិ្េេៃប្ទពយ ឬ ការចផ្សទរសិទធិ
កាៃ់កាប់ដ្ីខដ្េោម ៃសណំង់ ចប្កាមរូបភាពជា ការេក់្ស ការចដ្ឋុះដូ្រ ការទទួេអ្ំចណាយ ការដ្ឋក់្សភារទុៃ
ក្សនុងប្ក្សុមហ ុៃ។ ប្ត្ង់េំៃុេចៃុះចយងីសចងកត្ច ញីថា អ្ប្ាពៃធនៃការចផ្សទរសិទធិចេីអ្េេៃប្ទពយប្ត្ូវបាៃ
កាត់្បៃថយេំៃួៃ ២% (ព ី ៦% នៃេាប់ឆ្ន ១ំ៩៩១ មក្សប្ត្ឹម ៤% ចប់ពីការដ្ឋក់្សឱយអ្ៃុវត្តេាប់ឆ្ន ំ
១៩៩៥ ចៃុះ) ។ 

-ពៃធប្បថាប់ប្ា ប្ត្ូវក្សំណត់្ាមអ្ប្ាសាាប្ត្ ៤ % េំចពាុះការចផ្សទរក្សមមសិទធិចេីមច្ាបាយដ្ឹក្សជ្ញ្ាូ ៃចផ្សេង  ៗ។  

-ពៃធប្បថាប់ប្ាក៏្សៃឹងប្ត្ូវបង់ផ្សងខដ្រ េំចពាុះប្បត្ិបត្តការណ៍រត្ិយុត្តដូ្េខាងចប្កាម ៖ 

  ១- េិខិត្សតីពីការបចងកីត្ប្ក្សុមហ ុៃ      ១០០០០០ ចរៀេ 

  ២- េិខិត្សតីពីការរលំាយប្ក្សុមហ ុៃបញ្ចូេោន     ១០០០០០ ចរៀេ 

  ៣- េិខតិ្សតពីីការរសំាយប្ក្សមុហ ុៃ     ១០០០០០ ចរៀេ 

  ៤- ក្សិេចសៃាផ្សគត់្ផ្សគង់ចសវាសាភ រទំៃិញដ្េ់អ្ងគការសាធារណៈ ១០០០០០ ចរៀេ 

 េាប់ចៃុះ ប្ត្ូវបាៃយក្សមក្សអ្ៃុវត្តជាបៃតបនាទ ប់រហូត្ប្ត្ូវបាៃច្វីការខក្សខប្បចដ្ឋយេាប់សតពីីហរិញ្ញវត្ថុសប្ាប់
ការប្រប់ប្រងឆ្ន ២ំ០១៣ ខដ្េបាៃពប្ងីក្សវសិាេភាពនៃពៃធប្បថាប់ប្ា ដូ្េាៃក្សំណត់្ចៅក្សនុងជ្ំពូក្សទ៣ី ខផ្សនក្សទ ី១ នៃ
េាប់ឆ្ន ២ំ០១៣ ចៃុះ។  
 

ខផ្សនក្សទី ៣ េាប់សតពីីហរិញ្ញវត្ថុសប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ២ំ០១៣ 
 

ាប្ា ១២ នៃេាប់ចេខ ៃ.ស.រភ្ម.១២១២.០១០ េុុះនថ្ៃទី២៦ ខខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីហរិញ្ញវត្ថុសប្ាប់
ការប្រប់ប្រងឆ្ន ២ំ០១៣ បាៃច្វកីារខក្សខប្បអ្ប្ាពៃធខដ្េាៃខេងក្សនុងាប្ា ៤០ នៃេាប់ឆ្ន ១ំ៩៩៥ ខាងចេី ចហយី
អ្ប្ាសាាប្ត្នៃពៃធប្បថាប់ប្ាប្ត្ូវក្សណំត់្ដូ្េត្ចៅ ៖ 

- ៤ % នៃត្នមាអ្េេៃប្ទពយេំចពាុះការចផ្សទរក្សមមសទិធ ិឬ/ៃិង សិទធិកាៃ់កាប់អ្េេៃប្ទពយជាសំណង់ ឬជាដ្ ី
ឬការដ្ឋក់្សភារហ ុៃជាអ្េេៃប្ទពយក្សនុងប្ក្សមុហ ុៃ។  

- ៤ % នៃត្នមាមច្ាបាយដ្កឹ្សជ្ញ្ាូ ៃ ឬយៃយៃតេំចពាុះការចផ្សទរក្សមមសទិធ ិឬ សិទធិកាៃ់កាប់មច្ាបាយដ្ឹក្ស
ជ្ញ្ាូ ៃ ៃិង យៃយៃតប្រប់ប្បចភ្ទ។  

- ០,១ % នៃត្នមាភារហ ុៃេំចពាុះការចផ្សទរេំខណក្សណាមយួ ឬទងំប្សងុនៃភារហ ុៃរបស់ប្ក្សុមហ ុៃ។  

- ០,១ % នៃត្នមាេុុះក្សេិចសៃាេំចពាុះក្សិេចសៃាផ្សគត់្ផ្សគង់ទំៃញិ ឬ ចសវាខដ្េចប្បីប្បាស់ថ្វកិាររដ្ឋ។  
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- ១ ០០០ ០០០ (មយួលាៃ) ចរៀេ េំចពាុះេិខិត្ាៃេក្សខណៈរត្ិយុត្ត ជាអាទិ៍ េិខិត្សតីពកីារបចងកតី្
ប្ក្សុមហ ុៃ េិខិត្សតីពីការរលំាយប្ក្សុមហ ុៃបញ្ចូ េោន   េិខិត្សតីពីការបទិប្ក្សុមហ ុៃ។  

 

ចដ្ឋយខ ក្ស ាប្ា១៣ នៃេាប់ដ្ខដ្េចៃុះខេងថា ពៃធប្បថាប់ប្ាប្ត្ូវចេីក្សខេង ៃិងអ្ៃុចប្ោុះដូ្េត្ចៅ៖ 

- ការទទួេក្សមមសិទធ ិ ឬ សិទធកិាៃ់កាប់ដ្កី្សនុងេក្សខណុះសមបទៃពីរាជ្រដ្ឋឋ ភ្ិបាេ ប្ត្ូវបាៃចេីក្សខេងពៃធ
ប្បថាប់ប្ា។  

- ការទទួេក្សមមសិទធ ិ ឬ សិទធិកាៃ់កាប់អ្េេៃប្ទពយពីញាត្ិប្ត្ូវបាៃអ្ៃុចប្ោុះឲ្យដ្ក្សចេញពីត្នមារតិ្ពៃធ
ប្បថាប់ប្ា េំៃួៃ ៖ 

 ២០០ ០០០ ០០០ (ពរីរយលាៃ) ចរៀេ េំចពាុះសៃតត្ិក្សមម 

 ១០០ ០០០ ០០០ (មយួរយលាៃ) ចរៀេ េំចពាុះប្បទៃក្សមម  

ប៉ាុនាម ៃខខបនាទ ប់ពកីារអ្ៃុម័ត្េាប់ហរិញ្ញវត្ថុសប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ២ំ០១៣ ចពាេរីចៅនថ្ៃទី៨ ខខសីហា 
ឆ្ន ២ំ០១៣ ប្បកាសមយួចទៀត្សតីពីពៃធប្បថាប់ប្ាប្ត្ូវបាៃដ្ឋក់្សឲ្យចប្បីប្បាស់ ។ 

 

ខផ្សនក្សទី ៤ ប្បកាសសតពីី “ការប្បមូេពៃធប្បថាប់ប្ា” េុុះនថ្ៃទី០៨ ខខសហីា ឆ្ន ២ំ០១៣  
 

ប្បកាសចេខ៧៣៥ សហវ. ប្បក្ស. អ្ពដ្ េុុះនថ្ៃទី០៨ ខខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៣ សតីព ី“ការប្បមូេពៃធប្បថាប់ប្ា” 
ខដ្េប្ត្ូវបាៃចេញចដ្ឋយប្ក្សសងួចសដ្ឋក្សិេច ៃិងហរិញ្ញវត្ថុ បាៃក្សំណត់្ថាពៃធប្បថាប់ប្ាប្ត្ូវប្បមូេេំចពាុះប្បត្ិបត្តការណ៍
ចផ្សេងៗដូ្េជា ៖ 

- ការចផ្សទរក្សមមសទិធ ិឬ សិទធិកាៃ់កាប់អ្េេៃវត្ថុ ឬ ការដ្ឋក់្សភារហ ុៃជាអ្េេៃប្ទពយក្សនុងប្ក្សមុហ ុៃ ៃិង ការ
ចផ្សទរក្សមមសទិធ ិឬ សិទធិកាៃ់កាប់មច្ាបាយដ្កឹ្សជ្ញ្ាូ ៃ ឬ យៃយៃតប្រប់ប្បចភ្ទ  

- ការចផ្សទរេំខណក្សណាមួយ ឬ ទងំប្សុងនៃភារហ ុៃរបស់ប្ក្សមុហ ុៃ  

- ក្សិេចសៃាផ្សគត់្ផ្សគង់ទំៃញិ ឬ ចសវាខដ្េចប្បីប្បាស់ថ្វកិារដ្ឋ 

- េិខិត្ាៃេក្សខណៈរត្យុិត្ត ិ ជាអាទិ៍ េិខិត្សតពីីការបចងកតី្ប្ក្សុមហ ុៃ េិខិត្សតពីីការរលំាយប្ក្សុមហ ុៃ
បញ្ចូ េោន  ៃិង េិខិត្សតីពីការបិទប្ក្សុមហ ុៃ ។  

 

ជាងពីរឆ្ន ចំប្កាយមក្ស ចពាេរឺចៅនថ្ៃទី១៧ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៦ ប្បកាសថ្មីមួយចទៀត្សតីពីការប្បមូេពៃធ
ប្បថាប់ប្ាចៃុះ ប្ត្ូវបាៃដ្ឋក់្សឲ្យចប្បីប្បាស់ចដ្ឋយប្ក្សសួងចសដ្ឋក្សិេច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្បកាសចៃុះាៃអាៃុភាពអ្ៃុវត្ត
ភាា មៗ ចប់ពីនថ្ៃទី១៧ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៦ ត្ចៅ។ ចហីយាមរយៈប្បការ ១០ នៃប្បកាសចៃុះ ខាឹមសារទងំប្សុង
របស់ប្បកាសេុុះនថ្ៃទី០៨ ខខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៣ ប្ត្ូវបាៃដ្ឋក់្សឲ្យៃិរាក្សរណ៍។  
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- េិខិត្ចេខ ១៩៧ សជ្ណ េុុះនថ្ៃទ១ី៧ ខខកុ្សមភៈ ឆ្ន ំ
២០១៦ របស់ទីសតីការរណៈរដ្ឋមន្តៃត ីសតីពីក្សរណីសំចណីសុំ
ចោេការណ៍បខៃថមចេីការអ្ៃុវត្តប្បមូេពៃធប្បថាប់ប្ាចផ្សទរ
ក្សមមសិទធ ិ ឬសិទធិកាៃ់កាប់អ្េេៃប្ទពយក្សនុងរងវង់ញាត្ិរវាង
ឪពុក្ស-ាត យ បចងកីត្ ៃិងកូ្សៃបចងកីត្ រវាងបតីៃិងប្បពៃធ។ 

 ប្បកាសេុុះនថ្ៃទ១ី៧ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៦ ជាវធិាៃេុងចប្កាយចរ
ពាក់្សព័ៃធៃឹងពៃធប្បថាប់ប្ាខដ្េប្ត្ូវបាៃបចងកីត្ច ងី ៃងិដ្ឋក់្សឱយចប្បីប្បាស់។ 
ប្បកាសចៃុះអ្ៃុញ្ញញ ត្ឱយច្វកីារចផ្សទរក្សមមសទិធិ ឬសិទធិកាៃ់កាប់ចេីអ្េេៃ
ប្ទពយ ចដ្ឋយពុាំៃការបង់ពៃធប្បថាប់ប្ា ក្សនុងក្សរណីចផ្សទរក្សមមសិទិធ៖ រវាង
ឪពុក្សាត យបចងកីត្ ៃងិកូ្សៃបចងកីត្ រវាងបតី ៃិងប្បពៃធ រវាងយយាបចងកតី្ 
ៃិងចៅបចងកតី្ ជាចដ្មី។ េ។ 

 ប្បត្ិបត្តការណ៍មួយេៃំួៃចផ្សេងចទៀត្ក៏្សៃងឹប្ត្ូវចេកី្សខេងពៃធ
ប្បថាប់ប្ាផ្សងខដ្រ ចហយីេៃុំេទងំចៃុះចយងីៃឹងចេកី្សយក្សមក្សៃិយយ
ចៅក្សនុងជ្ពូំក្សទ២ី ខដ្េៃឹងប្ត្ូវចេញផ្សាយនាចពេឆ្ប់ៗខាងមុខចៃុះ។ 

 

      ចៅាៃបៃតចទៀត្! 
 

ខផ្សនក្សទី ៥ ប្បកាសសតពីី “ការប្បមូេពៃធប្បថាប់ប្ា” េុុះនថ្ៃទី១៧ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
  

ចយងីប្ត្ូវដ្ឹងថាការពិត្ចៅ ប្បកាសថ្មីចៃុះប្ត្ូវបាៃចរៀបេំច ងីចដ្ីមបចី្ាីយត្បចៅៃឹងយៃតការណ៍ថ្មីៗរបស់រាជ្
រដ្ឋឋ ភ្ិបាេទក់្សទងៃឹងការចេកី្សខេងពៃធមួយេំៃួៃ។ យៃតការណ៍ទងំចនាុះប្ត្ូវបាៃខសតងច ងីាមរយៈ៖ 

- ចសេក្សតសីចប្មេចេខ ០៤ សសរ េុុះនថ្ៃទ១ី០ ខខមក្សរា ឆ្ន ២ំ០១៦ របស់រាជ្រដ្ឋឋ ភ្ិបាេ សតីពីការចេកី្ស
ខេងពៃធប្បថាប់ប្ាចេីការចផ្សទរក្សមមសិទធ ិ ឬ សិទធិកាៃ់កាប់អ្េេៃប្ទពយ រវាងឪពុក្សាត យបចងកីត្ ៃិងកូ្សៃ
បចងកីត្ រវាងបតី ៃិង ប្បពៃធ ៃិងរវាងយយាបចងកតី្ ៃិងចៅបចងកីត្។ 

- ចសេក្សតសីចប្មេចេខ ២២ សសរ េុុះនថ្ៃទ១ី០ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៦ របស់រាជ្រដ្ឋឋ ភ្ិបាេ សតីពីការចេកី្ស
ខេងពៃធប្បាប់ប្ាចេកីារចផ្សទរក្សមមសិទធិចទេប្ក្សយៃយៃត ប្ត្ីេប្ក្សយៃយៃតប្រប់ប្បចភ្ទ ប្ាក់្សទ័រ ៃិង
ជ្េយៃយៃតប្រប់ប្បចភ្ទខដ្េាៃក្សាា ងំដ្េ់ ១៥០ ចសស។ 

- េិខិត្ចេខ ១៣៤ សជ្ណ េុុះនថ្ៃទ០ី២ ខខក្សមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ របស់ទសីតីការរណៈរដ្ឋមន្តៃតី សតីពីវធិាៃ
ការចដ្ឋុះប្សាយក្សនុងការអ្ៃុវត្តប្បមូេពៃធប្បថាប់ប្ាចផ្សទរក្សមមសិទធិ ឬ សិទធិកាៃ់កាប់អ្េេៃប្ទពយ េំចពាុះ
អ្េេៃប្ទពយខដ្េបាៃេុុះបញ្ា ី ៃិងពុបំាៃេុុះបញ្ា ី។ 

 

6 
សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុម

ការងាររបស់មន្ទីរសារការភី្នំពេញ  
ជាេិពសស ពោរ  កាន់្ សុទ្ធប ូលីន្ 
និ្ងពោរ ស ុន្ ដានី្ ចំព ោះការអាន្ 
ព ើងវញិ ការផ្តល់ពោបល់ និ្ង ការ
ជួយេិនិ្ត្យរំហុសអរខរាវរិទុ្ធ រ៏ដូចជា 
ជំនួ្យបពចេរពទ្សពផ្េងៗ រនុ ងការ

ពរៀបចំការពចញផ្ាយពន្ោះ។ 

6 
 


