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1 ឈ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋា ន មានបញ្ញតតិឈៅកន៊ុងមាក្ា ៧៥ កថាខណ្ឌ ទី ២ ចំណ្៊ុ ច ក ននក្កមនីតិវធីិរដ្ាបបឈវណី្ ប ៊ុន្នត 
ចំឈ ោះចំណ្៊ុ ចឈផ្េងឈទៀត ដូ្ចជា ន្ខឆ្ន ំកំឈណ្ើ តជាអាទិ៍ ជាចំណ្៊ុ ចន្ដ្េេ៊ុំមានបញ្ញតតិកន៊ុងចាប់ឈទ។  ប ៊ុន្នត ក៏មាន
ករណី្ន្ដ្េេ៊ុំអាចកំណ្ត់អំេី ភាគី ាមរយៈឈ ម្ ោះ និង អាសយដ្ឋា នផ្ងន្ដ្រ ដូ្ឈចនោះឈហើយ ក្តូវសរឈសរចំណ្៊ុ ចទំង
ឈោោះកន៊ុងកក្មិតមួយន្ដ្េចំបាច់ឈដ្ើមបីអាចកំណ្ត់អំេីភាគី ។  
2  មាក្ា ២៤៩ និងមាក្ា ២៥០ ននក្កមនីតិវធីិរដ្ាបបឈវណី្។ ការដ្ឋក់េីទីកន្នលងន្ដ្េក្តូវបញ្ជូ ន មិនន្មនជា
កាតេវកិចចឈោោះឈទ។ ក្បសិនឈបើេ៊ុំមានការសរឈសរអំេីទីកន្នលងន្ដ្េក្តូវបញ្ជូ នឈទ ការបញ្ជូ ននឹងក្តូវបានឈធវើឈៅកាន់
អាសយដ្ឋា នរបស់ឈដ្ើមឈចទជាអាទិ៍។ ឈហត៊ុឈនោះ កន៊ុងករណី្ន្ដ្េអនកតំណាងឈដ្ឋយអាណ្តតិរបស់ឈដ្ើមឈចទមាន
បំណ្ងឈធវើការបញ្ជូ នឈៅកាន់ទីកន្នលងណាឈផ្េងឈក្ៅេីអាសយដ្ឋា នរបស់ឈដ្ើមឈចទជាអាទិ៍ គឺមានភាេចំបាច់កន៊ុង
ការសរឈសរអំេីទីកន្នលងន្ដ្េក្តូវបញ្ជូ នឈៅកន៊ុងេិខិត កយបណ្តឹ ងជាអាទិ៍។  
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សមូ្ដោររជូន 

ដោរព្បធានសាោ បំូងរាជធានីភ្នំដរញ3 

រ. ខ្លឹម្សារននសាលព្រម្ដ លដ ើម្ដោទទាម្ទារឲ្យតុោការដចញ4 ៖ 
(១) បង្គា ប់ឲ្យចុងចម្លើយបង់ប្រាក់ចំនួន ១៣.៥០០ (្ួយ្ុ៉ឺនបីពាន់ប្រាំរយ) ដុល្លល រ

អាម្រកិ និង ប្រាក់ ១០% (ដប់ភាគរយ) ននប្រាក់ចំនួន ១០.០០០ (្ួយ្ុ៉ឺន)
ដុល្លល រអាម្រកិកនុងទឹកប្រាក់ ១៣.៥០០ (្ួយ្ុ៉ឺនបីពាន់ប្រាំរយ) ដុល្លល រអាម្រកិ 
គិតចាប់ពីនងៃទី១  ខែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១២ រហូតដល់មពលសងរចួមៅមដើ្មចាទ។  

(២) ប្រាក់ប្របដាប់កតីជាបនទុករបស់ចុងចម្លើយ។5 

(៣) សាលប្រក្មនេះអាចអនុវតតជាបម ត្ េះអាសននាន។6 
 

ខ្. អ្ងគដេតុោបំាច់ដ ើម្បបីញ្ជា រ់នូវការទាម្ទារ និង អ្ងគដេតុដ លជា 
ម្ូលដេតុននការទាម្ទារ7 

ខ.១. ការទមទរក្បាក់ឈដ្ើម និង ក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការយឺតយា វ
កន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចច8គិតចប់េីនងៃទី ១ ន្ខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០០៨ រហូតដ្េ់
នងៃទី ៣១ ន្ខ ត៊ុោ ឆ្ន  ំ២០១២ 9 

ខ.១.១. នងៃទី ០១  ន្ខ វចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៧   ច៊ុងចឈមលើយបានក្េមឈក្េៀងឈេើ
កិចចសនាកមចីបរឈិភាគជាមួយឈដ្ើមឈចទកន៊ុងទឹកក្បាក់ចំនួន ១០.០០០ 

                                                           
3  កយបណ្តឹ ងក្តូវន្តដ្ឋក់ឈធវើឈៅត៊ុោការន្ដ្េមានសមតថកិចច (សមតថកិចចសាោជក្មោះកតី) ( មាក្ា ៨ មាក្ា ៩  
ជាអាទិ៍ននក្កមនីតិវធីិរដ្ាបបឈវណី្)។ អាសយដ្ឋា នរបស់ច៊ុងចឈមលើយកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះ គឺសថិតឈៅរាជធានីភ្នំឈេញ ដូ្ឈចនោះ 
ត៊ុោការន្ដ្េមានសមតថកិចច គឺសាោដំ្បូងរាជធានីភ្នំឈេញ ( ក្កមនីតិវធិិរដ្ាបបឈវណី្មាក្ា ៨ ចំណ្៊ុ ច ក)។  
4 ខលឹមសារននសាេក្កមន្ដ្េឈដ្ើមឈចទទមទរ គឺមានភាេចំបាច់ន្ដ្េក្តូវសរឈសរកន៊ុង កយបណ្តឹ ង (មាក្ា ៧៥ 
កថាខណ្ឌ ទី ២ ចំណ្៊ុ ច ខ ននក្កមនីតិវធីិរដ្ាបបឈវណី្)។  
5 ត៊ុោការក្តូវសឈក្មចអំេីក្បាក់ក្បដ្ឋប់កតី (មាក្ា ១៨២ កថាខណ្ឌ ទី ៣ ននក្កមនីតិវធីិរដ្ាបបឈវណី្ ) ឈហើយក្បាក់
ក្បដ្ឋប់កតីជាបនទ៊ុករបស់អនកចញ់កតី (មាក្ា ៦៤ កថាខណ្ឌ ទី ១ ននក្កមនីតិវធីិរដ្ាបបឈវណី្)។ 
6 មាក្ា ១៩៦ ននក្កមនីតិវធីិរដ្ាបបឈវណី្។ 
7 មាក្ា ៧៥ កថាខណ្ឌ ទី ២ ចំណ្៊ុ ច ខ និង កថាខណ្ឌ ទី ៣ ននក្កមនិតិវធីិរដ្ាបបឈវណី្។ 
8 ឈក្បើក្បាស់ កយន្ដ្េន្ចងឈៅកន៊ុងកថាខណ្ឌ ទី ៦ មាក្ា ១៧ ននចាប់សតីេីការអន៊ុវតតក្កមរដ្ាបបឈវណី្។  
9 ចប់េីមាក្ា ៥៧៨ ដ្េ់ មាក្ា ៥៩៥ ក្េមទំង មាក្ា ៣៩៨ មាក្ា ៣៩៩ និង មាក្ា ៤០៣ កថាខណ្ឌ ទី ១  
ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្។ 
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(មួយម៊ុឺន) ដ្៊ុោល រអាឈមរកិ 10 ។ កិចចសនាឈនោះបានកំណ្ត់កាេ
បរឈិចឆទសងឈៅនងៃ ទី៣១ ន្ខ ត៊ុោ ឆ្ន ំ ២០០៨។ ឈដ្ើមឈចទ និង 
ច៊ុងចឈមលើយបានក្េមឈក្េៀងជាេិខិតោយេកខណ៍្អកេរឈដ្ឋយមាន
ហតថឈេខារបស់ច៊ុងចឈមលើយ អំេីការបង់ការក្បាក់ចំនួន ៥ %   កន៊ុង 
១ ឆ្ន ំ (ក្បំាភាគរយកន៊ុងមួយឆ្ន ំ) និង ក្បាក់សំណ្ងការខូចខាត
ចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចច ចំនួន ១០% កន៊ុង ១ ឆ្ន ំ 
(ដ្ប់ភាគរយកន៊ុងមួយឆ្ន ំ) ននក្បាក់កមចីចំនួន ១០.០០០ (មួយម៊ុឺន) 
ដ្៊ុោល រអាឈមរកិខាងឈេើ11 12។ (ភ្សត៊ុាង X1) 

  ឈៅនងៃទី ១ ន្ខវចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ឈដ្ើមឈចទបានក្បគេ់សាច់
ក្បាក់ចំនួន ១០.០០០ (មួយម៊ុឺន) ដ្៊ុោល រអាឈមរកិឈៅច៊ុងចឈមលើយ
ឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមកិចចសនាខាងឈេើ។ (ភ្សត៊ុាង X2) 

                                                           
10 អងគឈហត៊ុចមបងឈដ្ើមបទីមទរក្បាក់ឈដ្ើម ៖ មាក្ា ៥៧៨ មាក្ា ៥៧៩ មាក្ា ៥៩១ និង មាក្ា ៥៩៤ ននក្កម 
រដ្ាបបឈវណី្ ។ ①ការឲ្យខចីក្បាក់ និង ការក្េមឈក្េៀងសង ②ការក្បគេ់ក្បាក់ឈដ្ឋយន្ផ្ែកឈេើចំណ្៊ុ ចទំងឈនោះ ③ ការ
ក្េមឈក្េៀងអំេីឈេេកំណ្ត់ន្ដ្េក្តូវសង ④ការមកដ្េ់ននឈេេកំណ្ត់ន្ដ្េក្តូវសង។ 
11 អងគឈហត៊ុចមបងឈដ្ើមបីទមទរការក្បាក់ ៖ មាក្ា ៥៨៣ និង មាក្ា ៥៨៤ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្។ ① ការក្េមឈក្េៀង
អំេីការបង់ការក្បាក់ ② ការក្បគេ់ក្បាក់ឈដ្ើម ③ ការក្េមឈក្េៀងននចំណ្៊ុ ច ① ក្តូវបានឈធវើឈ ើងជាោយេកខណ៍្
អកេរឈដ្ឋយមានច៊ុោះហតថឈេខារបស់អនកខចី ④ ការកនលងផ្៊ុតននអំ ៊ុងឈេេជាក់ោក់ (ចប់េីនងៃឲ្យខចីរហូតដ្េ់ការ
កនលងផ្៊ុតននឈេេកំណ្ត់ន្ដ្េក្តូវសង) ឈហើយកន៊ុងករណី្ន្ដ្េមានការក្េមឈក្េៀងអំេីការបង់ការក្បាក់ន្ដ្េមានអ
ក្ាខពស់ជាងអក្ាការក្បាក់ន្ដ្េចាប់បានកំណ្ត់ ក្តូវបន្នថមនូវ ⑤ ការក្េមឈក្េៀងអំេីអក្ាការក្បាក់ ⑥ ការក្េម
ឈក្េៀងននចំណ្៊ុ ច  ⑤ ក្តូវបានឈធវើឈ ើងជាោយេកខណ៍្អកេរឈដ្ឋយមានច៊ុោះហតថឈេខារបស់អនកខចី។ មា ងឈទៀត 
ក្តូវក្បុងក្បយ័តនចំឈ ោះការកក្មិតការក្បាក់ (មាក្ា ៥៨៥ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្)។ 
12  អងគឈហត៊ុចមបងឈដ្ើមបីទមទរក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចច ៖ មាក្ា 
៣៩៨ កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៣៩៩ កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា ៤០៣ កថាខណ្ឌ ទី១ មាក្ា ៥៨៤ កថាខណ្ឌ ទី ៣ និង 
មាក្ា ៥៨៣ កថាខណ្ឌ ទី ៣ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្។ កន៊ុងករណី្ន្ដ្េឈធវើការទមទរនូវក្បាក់សំណ្ងការខូចខាត
ចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចច ឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមអក្ាការក្បាក់ន្ដ្េចាប់បានកំណ្ត់ ( ៥ % កន៊ុង ១ឆ្ន ំ 
មាក្ា ៣១៨ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្) ក្តូវមាន ① ការប្រគល់ប្ាក់ដ ើម  ②ការកនលងផ្៊ុតននអំ ៊ុងឈេេជាក់ោក់ (ការ
កនលងផ្៊ុតននឈេេកំណ្ត់ន្ដ្េក្តូវសង រហូតដ្េ់ ការកនលងផ្៊ុតននអំ ៊ុងឈេេជាក់ោក់) គឺជាការក្គប់ក្ាន់។ កន៊ុង
ករណី្ន្ដ្េអក្ាការក្បាក់កន៊ុងកិចចសនា ខពស់ជាងអក្ាការក្បាក់ន្ដ្េចាប់បានកំណ្ត់ ឈហើយឈធវើការទមទរ
ក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចច ឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមអក្ាការក្បាក់កន៊ុងកិចចសនា 
ក្តូវបន្នថមនូវ ③ ការក្េមឈក្េៀងអំេីអក្ាការក្បាក់ ④ ការក្េមឈក្េៀងននចំណ្៊ុ ច ③ ក្តូវបានឈធវើឈ ើងជាោយ 
េកខណ៍្អកេរឈដ្ឋយមានច៊ុោះហតថឈេខារបស់អនកខចី។ យា ងណាមិញ ចំឈ ោះ ចំណ្៊ុ ច ③ គឺជាចំណ្៊ុ ចន្ដ្េឈកើតមាន
ឈ ើងាមឈាេគំនិតននកថាខណ្ឌ ទី ៣ មាក្ា ៥៨៤ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្។ 



4 

 

  នងៃទី៣១ ន្ខត៊ុោ ឆ្ន ំ២០០៨ ន្ដ្េជានងៃកំណ្ត់សងបានកនលង
ផ្៊ុត13។ 

ខ.១.២. ទឹកក្បាក់ន្ដ្េទមទរចំនួន ១៣.៥០០ (មួយម៊ុឺនបី ន់ក្បំារយ) 
ដ្៊ុោល រអាឈមរកិឈនោះបានមកេី៖  

 ក្បាក់ឈដ្ើម ៖ ១០.០០០ (មួយម៊ុឺន) ដ្៊ុោល រអាឈមរកិ 
ការក្បាក់ ៖ ៥០០ (ក្បំារយ) ដ្៊ុោល រអាឈមរកិ (អក្ាការក្បាក់ ៥ % 

កន៊ុង១ឆ្ន ំ គិតចប់េីនងៃទី ១ ន្ខ វចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ រហូត
ដ្េ់នងៃទី ៣១ ន្ខ ត៊ុោ ឆ្ន ំ ២០០៨) 

ក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចច ៖ 
៤.០០០ (បួន ន់) ដ្៊ុោល រអាឈមរកិ (ក្បាក់សំណ្ងការខូច
ខាតចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចច១០% កន៊ុង 
១ឆ្ន ំ គិតចប់េីនងៃទី ០១ ន្ខ វចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ដ្េ់នងៃទី 
៣១ ន្ខត៊ុោ ឆ្ន ំ ២០១២)  

ក្បាក់សងមួយភាគ ៖ ចំឈ ោះក្បាក់ចំនួន ១.០០០ (មួយ ន់) ដ្៊ុោល រ
អាឈមរកិន្ដ្េបានទទួេឈៅនងៃទី ៣១ ន្ខត៊ុោ ឆ្ន ំ
២០១២ (ភ្សត៊ុាងX3) ជាដំ្បូងក្តូវយកមកកាត់នឹងការ
ក្បាក់ចំនួន ៥០០ (ក្បំារយ) ដ្៊ុោល រអាឈមរកិ ឈហើយទឹក
ក្បាក់ន្ដ្េឈៅសេ់ក្តូវយកមកកាត់នឹងក្បាក់សំណ្ង
ការខូចខាតចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចច
ចំនួន ៤.០០០ (បួន ន់) ដ្៊ុោល រអាឈមរកិន្ដ្េបានឈកើត 

  

                                                           
13 ចំឈ ោះការទមទរក្បាក់ឈដ្ើម និង ការក្បាក់ ឈបើនងៃទី៣១ ន្ខត៊ុោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ន្ដ្េជាឈេេកំណ្ត់ន្ដ្េក្តូវសង
បានមកដ្េ់គឺអាចទមទរបាន ប ៊ុន្នត ឈដ្ឋយសារន្តឈៅកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះ មានការទមទររមួបញ្ចូ េទំងក្បាក់
សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចច ផ្ងន្ដ្រ ដូ្ឈចនោះ ចំបាច់ក្តូវអោះអាងអំេី ការកនលង
ផ្៊ុតនននងៃទី ៣១ ន្ខត៊ុោ ឆ្ន ំ ២០០៨។ មា ងវញិឈទៀត  កយថា “មកដ្េ់” គឺសំឈៅឈៅឈេើឈេេឈវោន្ដ្េហួសេី
ឈមា ង ០ ឈេេក្េឹកនននងៃកំណ្ត់ឈោោះ ប ៊ុន្នត  កយថា “កនលងផ្៊ុត” គឺសំឈៅឈៅឈេើ ការបញ្ច ប់នននងៃន្ដ្េបានកំណ្ត់
ឈោោះដូ្ឈចនោះឈហើយ គឺខ៊ុសាន ក្បន្ហេជា ១នងៃ ( ាមន័យចឈងែៀត គឺ សំឈៅឈៅឈេើ ២៣ ឈមា ង ៥៩ោទី និង ៥៩ វ ិ
ោទី....)។ 



5 

 

 ឈ ើងឈៅឈេេឈោោះ។ 14 15 
 
 ោំឲ្យចំនួនទឹកក្បាក់ននការទមទរមានដូ្ចខាងឈក្កាមឈនោះ ៖ 
៥០០ + ៤.០០០ - ១.០០០ = ៣.៥០០ (ចំនួនទឹកក្បាក់ន្ដ្េឈៅ
សេ់ននក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតត
កាតេវកិចច ឈក្កាយេីការកាត់បំណ្៊ុ េន្ផ្ែកាមការសងមួយភាគ) 
១០.០០០ (ក្បាក់ឈដ្ើម) + ៣.៥០០ = ១៣.៥០០  
 

ខ.២. ការទមទរនូវក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតត 
កាតេវកិចច គិតចប់េីនងៃទី០១ ន្ខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១២ រហូតនងៃសងក្គប់ 

ច៊ុងចឈមលើយមានកាតេវកិចចក្តូវបង់ក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការ
យឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចចឲ្យឈៅឈដ្ើមឈចទចំនួន ១០%  កន៊ុង១ឆ្ន ំ
ចំឈ ោះក្បាក់កមចីចំនួន ១០.០០០ (មួយម៊ុឺន) ដ្៊ុោល រអាឈមរកិខាងឈេើឈនោះ 
គិតចប់េីនងៃទី ១ ន្ខវចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ រហូតដ្េ់នងៃសងរចួ។  

 
ឈហត៊ុឈនោះ ឈដ្ើមឈចទទមទរឲ្យច៊ុងចឈមលើយបង់ ① ក្បាក់ឈដ្ើមចំនួន ១០.០០០ (មួយម៊ុឺន) 

ដ្៊ុោល រអាឈមរកិ និង ②   ចំនួនទឹកក្បាក់ន្ដ្េឈៅសេ់ននក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការ

                                                           
14 េំដ្ឋប់ននការកាត់បំណ្៊ុ េ (មាក្ា ៤៥១ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្) កំណ្ត់ឲ្យកាត់នឹង ឈសាហ ៊ុយ ការក្បាក់ (ការក្បាក់ 
និង ក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចច) និងក្បាក់ឈដ្ើម ឈហត៊ុឈនោះ ចំឈ ោះក្បាក់
ចំនួន ១.០០០ (មួយ ន់) ដ្៊ុោល រអាឈមរកិ ជាដំ្បូង គឺក្តូវយកមកកាត់ជាមួយនឹងការក្បាក់ (៥០០ដ្៊ុោល រអាឈមរកិ) 
ឈហើយក្បាក់ន្ដ្េឈៅសេ់នឹងក្តូវបានយកមកកាត់ជាមួយនឹងក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុង
ការអន៊ុវតតកាតេវកិចចមួយន្ផ្នកននចំនួន ៤.០០០ដ្៊ុោល រអាឈមរកិន្ដ្េបានឈកើតឈ ើងឈៅឈេេសង។ 

15  ឈៅកន៊ុងឈរឿងកតីឈនោះ គឺបានអន៊ុវតតេំដ្ឋប់ននការកាត់បំណ្៊ុ តាមចាប់កំណ្ត់ន្ផ្ែកាមមាក្ា ៤៥១ ននក្កម        
រដ្ាបបឈវណី្ ប ៊ុន្នត ឈៅឈេេន្ដ្េមាច ស់បំណ្៊ុ េគណ្ោចំនួនទឹកក្បាក់ននការទមទរ គឺេ៊ុំមានភាេចំបាច់ក្តូវឈធវើការ
កាត់បំណ្៊ុ េាមចាប់កំណ្ត់ជាដ្ឋច់ខាតឈោោះឈ ើយ។ ន្ផ្ែកាមមាក្ា ៤៤៩ កថាខណ្ឌ ទី ២ ននក្កមរដ្ាបបឈវណី្ក៏
អាចឈធវើការកាត់បំណ្៊ុ េឈដ្ឋយការឈក្ជើសឈរ ើសបានន្ដ្រ។ កន៊ុងករណី្ន្ដ្េការសងមួយន្ផ្នកក្តូវបានឈធវើឈ ើងឈក្ចើន
ឈេើក ឈហើយឈេេឈវោឈោោះក៏មានឈផ្េងៗាន ឈទៀត នឹងឈធវើឲ្យការគណ្ោក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការយឺត
យា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចចជាអាទិ៍ន្ដ្េបានឈកើតឈ ើងកនលងមកមានភាេសម៊ុគសាម ញ ដូ្ឈចនោះឈហើយ ក៏អាចយក
ចំនួនទឹកក្បាក់ននការសងមួយន្ផ្នកមកកាត់នឹងក្បាក់ឈដ្ើមទំងអស់ក៏បានន្ដ្រ។ ចំឈ ោះកូនបំណ្៊ុ េវញិការកាត់
ជាមួយនឹងក្បាក់ឈដ្ើមជាម៊ុននឹងឈធវើឲ្យការក្បាក់ និង ក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការយឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតត
កាតេវកិចចន្ដ្េឈកើតឈ ើងនឹងមានភាេងយច៊ុោះ ឈហើយក៏ជាក្បឈយាជន៍ផ្ងន្ដ្រ ដូ្ឈចនោះ េ៊ុំមានបញ្ហា ឈទ។  
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យឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចចចំនួន ៣.៥០០ (បី ន់ក្បំារយ) ដ្៊ុោល រអាឈមរកិ គិត
ក្តឹមនងៃទី៣១ ន្ខត៊ុោ ឆ្ន ២ំ០១២ និង ក្េមទំងក្បាក់សំណ្ងការខូចខាតចំឈ ោះការ
យឺតយា វកន៊ុងការអន៊ុវតតកាតេវកិចចចំនួន ១០ % កន៊ុង ១ ឆ្ន  ំឈេើក្បាក់ឈដ្ើមចំនួន ១០.០០០ 
(មួយម៊ុឺន) ដ្៊ុោល រអាឈមរកិគិតចប់េីនងៃទី ០១ ន្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១២ រហូតដ្េ់នងៃន្ដ្េ
សងរចួឈដ្ឋយន្ផ្ែកាមកិចចសនាឈនោះ។16   

 
គ. ព្បារ់ព្បោប់រត ី

ក្បាក់ក្បដ្ឋប់កតីននឈរឿងកតីឈនោះគបបីជាបនទ៊ុករបស់ច៊ុងចឈមលើយ (កថាខណ្ឌ ទី ១ មាក្ា 
៦៤ ននក្កមនីតិវធីិរដ្ាបបឈវណី្)។ 

 
ឃ. ការព្បកាសឲ្យអ្នុវតតជាបដណាត ះអាសនន 

ឈរឿងកតីឈនោះគឺជាឈរឿងកតីន្ដ្េទមទរឲ្យសងក្បាក់កមចី ឈហើយមានភ្សត៊ុាងក្គប់ក្ាន់
កន៊ុងការទទួេសាគ េ់នូវការអោះអាងរបស់ឈដ្ើមឈចទ។ ឈដ្ើមឈចទឈសនើស៊ុំនូវការក្បកាស
ឲ្យអន៊ុវតតជាបឈណាត ោះអាសនន (មាក្ា ១៩៦ កថាខណ្ឌ ទី ១ ននក្កមនីតិវធីិរដ្ាបបឈវណី្)។ 

 
ង. ភ្សតតុាង 

១. េិខិតកិចចសនាខចីក្បាក់ ច៊ុោះនងៃទី ០១ ន្ខ វចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ (ភ្សត៊ុាងX1)  

២. េិខិតក្បគេ់ទទួេក្បាក់ ច៊ុោះនងៃទី ០១ ន្ខវចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ (ភ្សត៊ុាងX2) 
៣.េិខិតទទួេក្បាក់សងមួយន្ផ្នកច៊ុោះនងៃទី៣១ ន្ខត៊ុោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ភ្សត៊ុាងX3) 
 

  

                                                           
16 ក្តូវបញ្ហច ក់ឲ្យបានចាស់នូវេកខណ្ៈគតិយ៊ុតតននក្បាក់ន្ដ្េទមទរ (កមមវតថ៊ុននបណ្តឹ ង)។  
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ឈសចកតីដូ្ចមានកំណ្ត់ សូម ដោរព្បធាន សឈក្មចាមការឈសនើស៊ុំឈដ្ឋយកតីអន៊ុឈក្ាោះ។ 

 សូម ដោរព្បធាន ទទួេនូវឈសចកតីឈារេដ៏្ក្ជាេឈក្ៅអំេីខ្៊ុំ។ 
 

រាជធានីភ្នំមពញ, នងៃទី ០៣ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

 អ្នរតំណាងដោយអាណ្តតិ 
 
 
P 

ឯកសារភាជ ប់ 
១-េិខិតក្បគេ់សិទធិតំណាងឈដ្ឋយអាណ្តតិ “ចាប់ឈដ្ើម” 
២-ចាប់ងតចមលងននភ្សត៊ុាងនីមួយៗខាងឈេើ “ចំនួន ០២ ចាប់” 

 


