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កិច្ចសនាផតលស់សវាកម្ម 

 

កិចចសនាផតល់សសវាកមម (តសៅសនេះសៅថា កចិចសនា) គឺរតូវបានសធវើស ើងកនុងសោលបណំងបសងកើតកមមវធិីរបតិបតតិសលើទូរស័ពទ
អ ៊ែនរទដ័មយួ (តសៅសនេះសៅថា កមមវធិអី ៊ែនរទដ័) សដើមបផីសពវផាយ និងទទួលពត័ម៌ាន ស ើយមានសុពលភាពចាបព់ីដថៃចុេះ
 តថសលខាកនុងកិចចសនាសនេះ។ កនុងកចិចសនាសនេះ ភាគសីដើមបទីទួលសសវាកមមរតូវបានសនមតស់ៅថា “ តថិជិន” និងភាគី
អដលនឹងផគតផ់គងស់សវាកមម រតូវបានសនមតស់ៅថាជា “ នកផតល់សសវាកមម”។ 
 

 តថិជិន 
………………………………………………………………………………. រតូវបានបសងកើតស ើង និងចុេះបញ្ជ ីរតមឹរតូវតាមចាប់
ដនរពេះរាជាណាចរកកមពុជា តណំាងសោយ ………………………………………………….. មានទីតាងំសៅផទេះសលខ ……….. 
ផលូវ…………………. សង្កក ត…់……………… ខណឌ ……………… រាជធានីភនសំពញ។ 
 

និង 
 

 នកផតល់សសវាកមម 
…………………………………………………………………………….. មានទីតាងំសៅ ផទេះសលខ……………….. ផលូវ………… 
សង្កក ត…់……………. ខណឌ …………….. រាជធានីភនសំពញ។ 
 

ប្បការ១ ៖ ការពណ៌នាសសវាកម្ម 
១.១ ការទទួលយក ៖ សោយមានបំណងសរបើរបាស់កមមវធិីអ ៊ែនរទដ័មយួ (ដូចពណ៌នាកនុងឧបសមពន័ធ) អដលអាចរបតិបតតិ
សលើទូរស័ពទដដអ ៊ែនរទដ័ កនុងការបសង្កហ េះផសពវផាយ និងទទួលពត័ម៌ាន។  តិថជិន យល់រពម ផតល់របាកដ់ថលឈនួលសសវាកមម
ជូនដល់  នកផតល់សសវាកមម សដើមបសី្ថថ បនាកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័មយួ អដលអាចសរបើរបាស់សៅសលើទូរស័ពទដដអ ៊ែនរទដ័ នងិសធវើការ
ផាយស្ថកលបងកមមវធិីសសរមច រសបតាមលកខខណឌ  និងខអចងកនុងកិចចសនាសនេះ។  
 

១.២ ការអចកផាយ ៖ កមមវធិីអ ៊ែនរទដ័ អដលបានបសងកើតស ើងសរកាមកិចចសនាសនេះ អាចនឹងរតូវបានអចកផាយកនុងពីរវធិី ៖ 
(១). តាមរយៈទីផារអ ៊ែនរទដ័ របសិនសបើរតូវបានសរជើសសរ ើសសោយ  តិថិជន (២). តាមមូលោា នកំណតម់យួ សរមាបស់របើ
របាស់សលើសរគឿងឧបករណ៍អដលបានចុេះបញ្ជ ី។ ការអចកផាយកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័សសរមច រតូវមានការ នុញ្ញា តជាមនុសោយ 
 តិថិជន សរមាបក់ារអចកផាយតាមរយៈ ទផីារអ ៊ែនរទដ័។ របសិនសបើ  នកផតល់សសវាកមម មានបំណងចងផ់សពវផាយកមម
វធិីអ ៊ែនរទដ័សសរមច សៅសលើទីផារអ ៊ែនរទដ័ ការអចកផាយនឹងមនិរតូវគិតរបាកព់ី នកសរបើរបាស់ស ើយ។ 
 

១.៣ និយមនយ័ ៖ “កមមវធិរីបតិបតតិសលើទូរស័ពទដដអ ៊ែនរទដ័” មាននយ័ថាជា កមមវធិីអ ៊ែនរទដ័មយួ ឬសរចើន អដលរតូវបាន
 ភវិឌ្ឍសោយ  នកផតល់សសវាកមម សរកាម មា៉ា ក ឬពាណិជជនាម របស់ខលួន ស ើយសរមាបស់របើរបាស់ជាកល់ាកជ់ាមយួនឹង បនទេះ
សសតើងសរបើរបាស់កមមវធិីអ ៊ែនរទដ័ ឬទូរស័ពទដដអ ៊ែនរទដ័ សោយ នុសលាមតាមឯកស្ថរ និងកមមវធិតីរមូវជាសរចើន សរកាមការ
សរមបសរមួល ការអកអរប សធវើឱ្យរបសសើរ ពិនិតយស ើងវញិ បចចុបបននភាព ដនកមមវធិីទន។់ 
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ប្បការ២ ៖ តម្ម្ៃម្នសសវាកម្ម 
 តិថិជន យល់រពមបងដ់ថលសសវាកមម សដើមបសីរសសរកូដកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័មយួ ឱ្យដល់  នកផតល់សសវាកមម កនុងតដមលរពមសរពៀង
ចំនួន $............... (……………….ដុលាល រអាសមរកិ) សរមាប ់……….. ផ្ទ ងំ រសបតាមការោកត់ដមលកនុងឧបសមពន័ធ។ តដមលសនេះ 
មនិរាបប់ញ្ចូ ល ដថលបងព់នធសលើតដមលបអនថម ឬការចណំាយនានាពាកព់ន័ធនឹងការបអនថមមុខង្ករ ឬអកអរបកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័។ 

 

ប្បការ៣ ៖ លកខខណឌ បញ្ចប់កចិ្ចសនា 
៣.១ សសវាកមម បសងកើតកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័ អដលរតូវបានផតល់សរកាមកមមវធិីទនស់នេះ គឺជា កចិចសនាសសវាកមម អដលរតូវបានផតល់
សរមាបរ់យៈសពលមយួអដលបានកំណតជ់ាកល់ាកស់ៅកនុងលំោបដ់នឯកស្ថរឧបសមពន័ធ សលើកអលងអតការសសរមចកមមវធិី
អ ៊ែនរទដ័ សៅមុនការរពមសរពៀង។  
 

៣.២ កិចចសនាសនេះ នឹងរតូវបញ្ចបស់ៅរតឹមកាលបរសិចេទបចុងសរកាយដនរយៈសពលផតល់សសវាកមមអដលបានបញ្ញជ កក់នុងឯក
ស្ថរឧបសមពន័ធ សលើកអលងអតមានការកំណតស់ផសងពីសនេះកនុងកិចចសនា។ 
 

ប្បការ៤ ៖ ការបង់ប្ាក ់
៤.១  តថិិជន តរមូវបងដ់ថលសសវាកមម ៣០% (ស្ថមសិបភាគរយ) ដនដថលសសវាកមមសរបុ (ដូចភាជ បក់នុងឧបសម័ពនធ) ជាដំណាក់
កាលទីមយួ សរកាយការចុេះ តថសលខាទទួលសសវាកមម សោយរតូវបងជ់ា ស្ថចរ់បាកសុ់ទធ។ ដណំាកក់ាលទ២ី  តិថជិន រតូវ
បងរ់បាក ់៤០% (អសសិបភាគរយ) ដនដថលសសវាកមមសរបុបអនថមសទៀត សៅសពលស្ថកលបងសសវាកមមពាកក់ណាត លសសរមច។ 
សរកាយការបញ្ចបក់ារបសងកើតកមមវធិីរបតិបតតិសលើទូរស័ពទដដអ ៊ែនរទដ័  តិថជិនរតូវបងរ់បាកផ់្ត ចជូ់ន  នកផតល់សសវាកមម តាម
ការទាមទា។ 
 

៤.២ របសិនសបើ  នកផតល់សសវាកមម បានបញ្ចបទ់ាងំរសុងនូវកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័  តិថជិនរតូវបងរ់បាកអ់ដលសៅសល់ កនុង ំ ុង
សពល ៣០ដថៃយ៉ា ងយូរ រាបប់ញ្ចូ លទាងំការចំណាយដថលសសវាកមមអដលបានបញ្ញជ  និងរពមសរពៀងបអនថមមយួចំនួនអដលមនិ
ទានប់ានទូទាត ់សរកាមកិចចសនាសនេះ។    

៤.៣ រាល់ដថលសសវាកមមកនុងកចិចសនា គមឺនិអាចទុកជាសមាឃៈស ើយ ស ើយការបងដ់ថលរចួស ើយមនិអាចសងរបាកម់កវញិ។ 
 

៤.៤  តិថិជន រពមសរពៀងសដើមបចីំណាយដថលពនធអាករបអនថម អដលបានោកក់រមតិសោយចាបអ់ដលមានជាធរមានទាកទ់ង
នឹងការផតល់សសវាកមម សលើកអលងពនធសលើរបាកច់ំណូលរបស់  នកផតល់សសវាកមម។  
 

៤.៥ រាល់ការចណំាយដថលសសវាកមមអដលអាចសងវញិបាន ដរាបណា នកផតល់សសវាកមម រតូវសចញវកិយ័បរតសដើម សដើមបី
ទូទាតក់នុង ំ ុងសពលយ៉ា ងយូរ ៣០ដថៃ រាបព់ីដថៃសចញវកិយ័បរត។ 

 

៤.៦ ទកីអនលងរបគល់ដថលសសវាកមម គូភាគីកំណតយ់កទីស្ថន កក់ារ ចិដ្នតយរ៍បស់  តិថជិន សដើមបសីធវើការទូទាត។់ 
 

៤.៧ រាល់បនទុកដនសស្ថ ៊ែុយកនុងការរបគល់របាក ់សផសងពទីីកអនលងកណំតខ់ាងសលើ ជាបនទុករបស់ នកផតល់សសវាកមម។ 
 
 
 



 

កិចចសនាផតល់សសវាកមមសដើមបបីសងកើតកមមវធិីរបតបិតតសិលើទូរស័ពទដដអ ៊ែនរទដ័ ទំពរ័ 3 

 

ប្បការ៥ ៖ ការទនំាក់ទនំងម្នភាគ ី
៥.១-  នកផតល់សសវាកមម ធានា េះអាងថា ខលួនមានសិទធចុិេះកិចចសនាសនេះ នងិមានសិទធចុិេះកិចចសនាសដើមបផីតល់សសវាកមមកនុង
ការផលិតកមមវធិអី ៊ែនរទដ័។ 
៥.២-  នកផតល់សសវាកមម ធានាថា នឹងសឆលើយតបជាលាយលកខណ៍ កសរយ៉ា ងឆាបរ់ ័ស និងសមស តុផលចំសពាេះរាល់
សំសណើ ជាលាយលកខណ៍ កសរពី  តិថិជន សរមាបព់ត័ម៌ានចាបំាចន់ានាអដលពាកព់ន័ធនឹងការផាយ។ 
 

៥.៣-  នកផតល់សសវាកមម នឹងរសួរានផ់តល់នូវការជូនដំណឹងជាលាយលកខណ៍ កសរ ឬផ្ទ ល់មាតដ់ល់  តថិិជន  ំពីលកខខណឌ
សផសង អដលរតូវបានរងការរខំាន ស ើយខលួនបានដឹងទាកទ់ងនឹងការបសងកើតកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័ ទាងំមុនសពលចុេះកចិចសនា កនុង
 ំ ុងសពលកិចចសនា នងិសរកាយសពលបញ្ចបក់ិចចសនា។ 
 

៥.៤-  នកផតល់សសវាកមម នងឹសរបើរបាស់ជំនាញបសចចកសទសសោយរបុងរបយត័នកនុងការបសងកើតកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័ ស ើយទទួល
ខុសរតូវអកសរមួលរាល់របតបិតតិការអដលមានកំ ុសតាមការទាមទារបស់ តិថិជនរសបតាមកិចចសនាសនេះ។ 
 

៥.៥-  នកផតល់សសវាកមម នឹងធានាបញ្ចបក់ារផលិតកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័ ឱ្យបានទានស់ពលសវលា រសបតាមកាលបរសិចេទកណំត់
កនុងកិចចសនា។ 

 

៥.៦  នកផតល់សសវាកមម នងឹទទួលខុសរតូវសរមាបក់ារតតាងំនឹងតតិយជនចំសពាេះកមមសិទធិបញ្ញា  និងការ នុញ្ញា តឱ្យ  តិថិ
ជន អាចសរបើរបាស់ និងរគបរ់គងកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័សសរមច សរកាមកិចចសនាសនេះ។ 

 

៥.៧  នកផតល់សសវាកមម នឹងផតល់សសវាអថទា ំនិងការអណនាបំអនថម កនុងការសផទរសសវាកមមរគបរ់គង នងិបញ្ចូ លពត័ម៌ានកនុងកមម
វធិីសសរមច សៅដល់  តិថជិន កនុងរយៈសពល ១ឆាន  ំសរកាយការរបគល់ការង្ករ សោយមនិគិតដថលសសវាបអនថម។ 

 

៥.៨  នកផតល់សសវាកមម អាចសរបើរបាស់ឧបករណ៍  តថបទ កមមវធិីទន ់និងឧបករណ៍សរបើរបាស់ សដើមបតីាមោន និងរគបរ់គង
សសវាកមមបសងកើតកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័ សដើមបជីួយ សោេះរស្ថយបញ្ញហ អដលរតូវបានសសនើស ើងសោយ  តិថិជន។ ឧបករណ៍ទាងំសនាេះ 
នឹងមនិរតូវបានសរបើរបាស់ សដើមបរីបមូល ឬផទុកទិនននយ័ ឯកជនរបស់  តិថិជនស ើយ។ 

 

៥.៩  នកផតល់សសវាកមម មនិអាចសផទរសសវាកមមបនត សោយមនិមានការ នុញ្ញា តពី  តថិជិនស ើយ។ 
 

៥.១០ ការសរបើរបាស់ស្ថកលបងដនសសវាកមម ៖  តថិិជន អាចនឹងសសនើការស្ថកលបងសរបើរបាស់សសវាកមមដនកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័
អដលមនិទានស់សរមច សដើមបពីិនិតយសមើលរបសិទធិភាព ឬបអនថមសសវាកមមថមី អដលរតូវការរពមសរពៀងជាមុន និងរសបតាមលកខ
ខណឌ អដលបានអចងកនុងកិចចសនាសនេះ។ កមមវធិីអ ៊ែនរទដ័ អដលអាចទទួលបានសរមាបស់ោលបំណងស្ថកលបង គឺរតូវបាន
ផតល់សោយ  នកផតល់សសវាកមម នឹងមនិរតូវបានធានារបសិទធភិាពសពញសលញសរមាបស់សវាកមមស្ថកលបងសទ។ 
 

៥.១១  នកផតល់សសវាកមម ធានាថា កមមវធិីអ ៊ែនរទដ័សសរមច នឹងអាចភាជ បព់ត័ម៌ាន ស ើយអាចសរបើរបាស់បានជាភាស្ថអខមរ 
នូវរាល់មាតិកា និងសសវាកមម សៅសលើសគ ទំពរ័សដើមរបស់ តិថិជន និងបណាត ញសផសងសទៀត រាបប់ញ្ចូ លទាងំលទធផលកនុង
ការសរបើរបាស់របស់ស្ថធារណជន។ 
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៥.១២  នកផតល់សសវាកមម មនិទទួលខុសរតូវសលើ មាតិកា និងទិនននយ័ អដលបានបសង្កហ េះ សៅសលើ កមមវធិីអ ៊ែនរទដ័ អដលបាន
ផតល់សោយ តិថិជន ឬសគ ទំពរ័សផសងសទៀត។ 
៥.១៣  នកផតល់សសវាកមម រកាសិទធទិាមទាដកសចញនូវ តតសញ្ញា ណ និងសញ្ញា សមាគ ល់អាជីវកមមរបស់ នកផតល់សសវាកមម 
ជាស្ថធារណៈ សៅសលើសមាា រៈសោសនា និង តថបទផសពវផាយ កនុងសោលបំណងសោសនាពាណិជជកមមណាមយួរបស់ 
 តិថិជន។  
 

៥.១៤ សសចកតីបញ្ញជ ករ់បស់ តិថិជន ៖  តថិិជន យល់រពមរបកាស តតសញ្ញា ណ និង នុញ្ញា តឱ្យ  នកផតល់សសវាកមម សរបើ
របាស់សញ្ញា សមាគ ល់ របវតតិរបូសសងខប របស់ តិថិជន សៅសលើសមាា រៈសោសនា  តថបទផសពវផាយ សរមាបស់ោលបំណង
សោសនាពាណិជជកមមសផសងៗ។ 

 

៥.១៥-  តិថិជន រតូវបងដ់ថលជូន  នកផតល់សសវាកមម តាមកាលកំណត ់និងទំ ទំឹករបាកក់នុងកចិចសនា។ 
 

៥.១៦-  តិថជិន មានសិទធិសពញសលញកនុងការសរៀបចំទិនននយ័ និងបសងកើតកមមវធិីរបស់ខលួន ស ើយមានសិទធតិតាងំនឹងការ
សរជៀតអរជកសលើទិនននយ័ណាមយួពីសំណាក ់ នកផតល់សសវាកមម។ 
 

៥.១៧-  តិថិជន មនិអាចទាមទាសំណងខូចខាតណាមយួអដលបណាត លមកពីកំ ុសរបស់ តិថិជនស ើយ។ 
 

៥.១៨-  តិថិជន មានសិទធិសសនើសំុរតួតពិនិតយ ឬផ្ល ស់បតូរឧបករណ៍ចុចណាមយួ សោយរោនអ់តជូនដណឹំងដល់  នកផតល់សស
វាកមម ស ើយធានាថា មនិរខំានដល់ការបសងកើតកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័របស់  នកផតល់សសវាកមមស ើយ។  

 

ប្បការ៦ ៖ ភាពជាម្ចច ស ់
៦.១  តិថិជន រតូវបាន នុញ្ញា តឱ្យសរបើរបាស់សិទធកិមមសិទធ និងកមមសិទធិបញ្ញា  សៅសលើកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័សសរមច។  នកផតល់
សសវាកមម សៅអតមានភាពជាមាច ស់ និងកមមសិទធិបញ្ញា  ចំសពាេះសសវាកមមកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័ អដលរតូវបាន ភវិឌ្ឍ និងអចកផាយ
សរកាមកិចចសនាសនេះ។  
 

៦.២ បសចចកវទិារបស់តតយិជន អាចនឹងសរមបសរមលួ ឬចាបំាចស់រមាបក់ារសរបើរបាស់ជាមយួនឹងកមមវធិីខលេះរបស់ នក    
ផតល់សសវាកមម គឺរតូវអតបញ្ញជ កស់ៅកនុងឯកស្ថរកមមវធិ ី ឬលំោបឯ់កស្ថរអដលអាច នុវតតបាន។ ការសរបើរបាស់បសចចកវទិា 
របស់តតិយជន គឺរតូវសថិតសរកាមលកខខណឌ ដនកិចចសនាជាកល់ាកណ់ាមយួរបស់តតយិជនអដល នុញ្ញា តឱ្យសរបើរបាស់ប
សចចកវទិា និងមនិសថិតសរកាមលកខខណឌ ដនកិចចសនាសនេះស ើយ។  
 

៦.៣  តិថជិន នងឹមនិដកសចញ ឬអកអរបសញ្ញា សមាគ ល់ណាមយួ ឬការជូនដំណឹង ំពីកមមសិទធបិញ្ញា របស់ នកផតល់សសវាកមម
ស ើយ។ 
 

ប្បការ៧ ៖ ការកប្ម្តិការទទួលខុសប្តូវ 
៧.១ សៅសពលបញ្ចបដ់នសសវាកមមបសងកើតកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័ រគបសិ់ទធសិដើមបចូីលសៅដល់ ឬសរបើរបាស់ការផសពវផាយពត័ម៌ាន 
សលើកមមវធិីអ ៊ែនរទដ័សសរមច រាបប់ញ្ចូ លទាងំកមមវធិី និងទនិននយ័អដលបានរាបប់ញ្ចូ លកនុងឧបសមពន័ធ រតូវជាកមមសិទធផិ្ត ចម់ុខ
របស់  តិថិជន។  
 



 

កិចចសនាផតល់សសវាកមមសដើមបបីសងកើតកមមវធិីរបតបិតតសិលើទូរស័ពទដដអ ៊ែនរទដ័ ទំពរ័ 5 

 

៧.២ ការខកខានមនិបានបំសពញកាតពវកចិច អាចរតឹមករមតិការទទួលខុសរតូវ សោយការទាមទាសំណងខូចខាត។ 
 

៧.៣ របសិនសបើលកខខណឌណាមយួដនកិចចសនាសនេះ រតូវបានបំពាន ឬខកខាន មនិបានអកតរមូវស ើងវញិ កនុងរយៈសពល 
៣០ដថៃ សរកាយការជូនដំណឹងជាលាយលកខខណឌ  កសរ ដនការខកខាន ឬបំពាន ភាគអីដលរងការបំពាន អាចបញ្ចបក់ារ នុ
វតតខអចងអដលបានបំពាន ស ើយតាវកាលិកតបសនងរតូវទូទាតត់ាមសមាមារតតាមកចិចសនា។ 
 

ប្បការ៨ ៖ ជសម្ចៃ ោះកិច្ចសនា និងយតុ្តត ធិការ 
៨.១ កចិចសនាសនេះ គសឺថិតសរកាមយុតាត ធិការរបស់តុលាការ និងចាបដ់នរពេះរាជាណាចរកកមពុជា ស ើយភាគីទាងំពីរយល់
រពមទទួលស្ថគ ល់យុតាត ធិការសនេះ កនុងករណីមានជសមាល េះ ឬវវិាទអដលទាកទ់ងនឹងការបករស្ថយកិចចសនាសនេះ។  
 

៨.២ កនុងករណីមានជសមាល េះ ឬវវិាទកនុងការបករស្ថយកចិចសនា គូភាគសីនានងឹសរមបសរមួលោន សោយសនតិវធិី រពមទាងំ    
ផតល់ការជូនដណឹំងជាលាយលកខណ៍ កសរ ស ើយរងច់ាដំំសណាេះរស្ថយកនុងរយៈសពល ៣០ដថៃ មុននឹងដំសណើ រការបណតឹ ងសៅ
យុតាត ធិការតុលាការ។ 
 

ប្បការ៩ ៖ ការបកប្ាយកិច្ចសនា 
៩.១ ឧបសមពន័ធអដលបានភាជ បក់នុងកចិចសនាសនេះ នងឹចាតជ់ាអផនកមយួដនកិចចសនា នងិជាឯកស្ថរសុពលភាពកនុងការ នុ
វតតកិចចសនា។  
 

៩.២ របសិនសបើ អផនកណាមយួដនលកខខណឌ ជាកល់ាកក់នុងកិចចសនាសនេះ រតូវបានរកសឃើញថា មនិមានសុពលភាព ឬមនិ
អាច នុវតតបាន លកខខណឌ អដលសៅសល់ នឹងសៅអតមានសុពលភាព ស ើយអាចជនំួសលកខខណឌ ជាកល់ាកអ់ដលមនិមាន
សុពលភាព ឬមនិអាច នុវតតបានសនាេះ កនុងសោលបណំង និងសចតនាសុចចរតិ កនុងការ នុវតតកិចចសនាសនេះ។  
 

ប្បការ១០ ៖ ការច្ុោះហតថសលខា 

១០.១-កិចចសនាសនេះសធវើស ើងជាភាស្ថអខមរ ចំនួន ២(ពីរ)ចាប ់សរមាបគូ់ភាគី និងមានសុពលភាពរសបតាមកាលបរសិចេទ
អដលបានចុេះ តថសលខា។ 
 

១០.២- តថសលខាខាងសរកាម ជាការ េះអាងសោយគូភាគទីាងំពីរថា បានពិនិតយសមើល និងយល់រជាបពីខលឹមស្ថរដនកិចច
សនា ស ើយយល់រពមសដើមបជីាបក់ិចចសនាសោយលកខខណឌ  និងខអចងដនឯកស្ថរសនេះ។ 
 
 

 តថិជិន         នកផតល់សសវាកមម 
……………………………………………..     ………………………………………………… 
……………………………………………….     ………………………………………………… 

 
 
 

ដថៃទី................ អខកកកោ ឆាន ២ំ០១២     ដថៃទី................ អខកកកោ ឆាន ២ំ០១២  


