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េយើង 

្រពះបាេទសេ ្រពះេេរសទ ាហីះុ  

េហហរ�ងង ឧភេតាសុរ  �រាុប�រងង អគ�ទហាុហាហរះត ះិកេេរសទ 

ធទ�ិកទហេសធេិ ាហទន ាហទារិ្រ 

្រពេេ្ករងកទករសធាិរ ី

3 
− បាន្រទងររដ�ធម�ាុ� �ៃារពះរជណណម្ររ ១៩៩៣ 
− បាន្រទងររពះរណមេងខ ាស/រណម/០៣៩៩/០១ ជុពៃថ �ន ី០៨ ែខ មីន ឆា ១៩៩៩ ែដងរបសឲ 

េរបរផ��វបរារវជវររធម�ាុ� �ស�រីីវ�េសធាណម�មម ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ 

៩០ ៩១ ៩៣ ាិ្មម ្ាទ ៃារររណន ី៨ ដងររររណនី ១៤ ៃារដ�ធម�ាុ� � ៃារពះរជណណម្ររ 
− បាន្រទងររពះរណមេងខ រស/រណម/០៤៩៨/០៦ ជុពៃថ �នី ០៨ ែខ េមស ឆា  ១៩៩៨ ែដងរបស 

ឲេរបជវររស�រីបីរេរេរជ ាិ្បររររ្�េ�ៃាណរមរ្ណឹធម�ាុ� � 
− បាន្រទងររពះរណ្រកេងខ ាស/រណរ/១១៩៨/៦៩ ជុពៃថ �ន ី២៥ ែខ  វ�ជ �បិ ឆា  ១៩៩៨ ស�រីបីរចររ

ម នទណរដ�ម�ា�ី ៃាះរររ� ិបងណម្ររ 
− បាន្រទងររពះរណ្រកេងខ ាស/រណរ/១១៩៨/៧២ ជុពៃថ �នី ៣០ ែខ វ�ជ �ប ឆា  ១៩៩៨ ស�រីបីរែរ្

ម ះរររ� ិបង ៃារពះរជណណម្ររ 
− បាន្រទងរ រពះរណមេងខ ០២/ាស/៩៤ ជុពៃថ �នី ២០ ែខ ណណ�រ ឆា  ១៩៩៤ ែដងរបសឲេរប 

ជវររស�រីីបរេរេរជ ាិ្បររររ្�េ� ៃាគណៈរដ�ម�ា� ី
− មមេសជណ�ីបររ្ានរងេសាបសុ�រីសេម�ជនទណរដ�ម�ា�ី ៃាះរររ� ិបងណម្ររ 

 

 

 

ាស/រណម/០៦៩៩/០៦ 
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្រ�កាសឲ្រេ 
 ជវររស�រីីបររេ្ �បរណសរ្ស្ាមណិជ � បរងរ រណ�រ ពរ� ងវ�រ� រីវៈ ាិ្ទុវាីរិសម្្ ែដងរដ�សភបា

�ាុម័រ បងរីៃថ �នី ១២ ែខ ឧសភ ឆា  ១៩៩៩ នសមទ័ររុរដ �សភេងបណនី ២ ាីរិបងនី ២ ាិ្ែដងរន្ទសភ

បា�ាុម័រទងរសរមមេងបនម្រ ាិ្គរៃិាជវររេាព  សរ្ បងរៃីថ �ន ី ១៧ ែខ ឧសភ ឆា  ១៩៩៩

នសមទ័ររុេរំ�្ាេងបណន១ី ាីរិបងន១ី ាិ្ែដងណរមរ្ណឹធម�ាុ� �របសូ សរមមរដ�ធម�ាុ� � បងរី

ៃថ �ន ី២៦ ែខ ឧសភ ឆា  ១៩៩៩ មាេសជណ�ី ្សរ្ដរជរេ�ៈ 
 

ច�ប ់

 ក�េរេ  

�ាបឲេងេ�្ជកសេកេ�្ �ច� �ាងាា បណ�ុ ពបណា� ល�ជា� រវីៈ ន�េយវុនេ�ក្្បទា 
 

ម្ត ១.− រ�វបារេ្ �បរណសរ្ ស្ាមណិជ � បរងរ រណ�រ ពរ� ងវ�រ� រីវៈ ាិ្ទវុាីរសិម្្ ជណពុ

ះរររ� ិបង ៃារពះរជណណម្ររ� 

ម្ត ២.− ណសរ្ស្ាមណិជ � បរងរ រណ�រ ពរ� ងវ�រ� រីវៈ ាិ្ទវុាីរិសម្្ មាសមរមភរដ្ណន ាិ្

គររគ្េងបវ�សទ័ស្ាមណិជ �  វ�សទ័បរងរ  វ�ស័ទរណ�រ ពរ� ងវ�រ� រវីៈ ាិ្វ�សទ័រណ�រ ពរ� ង

 វ�រ� រីវៈ ាិ្វ�សទ័ទវុាីរសិម្្ ៃារពះរជណណម្ររ� 

ម្ត ៣.− ណសរ្ស្ាមណិជ � បរងរ រណ�រ ពរ� ងវ�រ� រីវៈ ាិ្ទុវាីរិសម្្ រ�វបាដ្ណនេរទរដ�ម�ា�ី

មរទរររ ែដងឣជ�មេរទរដ�េងលធិបរ ាិ្ / ឬ�ាុរដ�េងលធិបរ មមបរចបជរ� 

ម្ត ៤.− បរេរេរជរជនសម័ា្ ទ ាិ្បរររ្រ�េ�ររសរណសរ្ ស្ាមណិជ � បរងរ រណ�រ ពរ� ងវ�រ� រវីៈ ាិ្

ទវុាីរសិម្្ រ�វណណររេរទ�ាុណ្រក� 

ម្ត ៥.− រនរ្�� រ�ិ ្ាទែដងផ�រទា្្ជវររេាព រ�វនុណរាិះណរណរ� 

ម្ត ៦.− ជវររេាព រ�វបារបសររបររ� 

ះរជាីាេរំ ៃថ �នី ១៧ ែខ មិថុន ឆា  ១៩៩៩ 

        ្រពហាសេេល 

        ះេេរសទ ាីហះុ 
       

បារ្ានរង លូ ទ 

សរមាទររស�េងលរពមរណះរ 

នយកហរដទមះស ី

ររមេងល ាិ្ម 

ហ៊ុះ ែាះ 

េងខៈ ១២៥ ជ.ង 

េដបម្ីជម�្ ែជណ 

ះរជាីាេរំ ៃថ �នី ២២ ែខ មិថុន ឆា  ១៩៩៩ 

អគ�េេលធកិា�ហេហដដ ភិះេ 

ណឌ ីតះ់ 

 


