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សាលព្រម្1 

រនងុនាម្ព្រជារាស្រសតខ្មែរ 

សាលាដំរូងរាជធានីភ្នំពរញ2 

 
បានបញ្ច ប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់ហៅ 

ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៥3 4 
 

 ពៅព្រម្ជំនុំជព្ម្ះ 
ហោក J ជាហៅក្កមថ្នសាោដាំបូងរាជធានីភ្នាំហេញ 

ព្រឡារញ្ជ  ី
ហោកស្រី  C ជាក្កឡាបញ្ជ ីថ្នសាោដាំបូងរាជធានីភ្នាំហេញ 

                                                           
1 ការរហក្មចហរចកតី គឺខចកហចញជា សាលក្កម និង ដីការហក្មច (មាក្ា ១៧៩ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី) ដូហចនេះ
មានភាេចាំបាច់ហៅកនុងការបញ្ជជ ក់ឲ្យបានចារ់ោរ់ថា អាំេីក្បហភ្ទថ្នការរហក្មចហរចកតីោក់ហៅក្តង់ចាំណុច
ចប់ហផតើម។ ហោយសារខត សាលក្កម និង ដីការហក្មចមានភាេែុរគ្នន ចាំហ េះវធីិកនុងការហធវើឧបាស្រ័យជាអាទិ៍ ។ 
ជាហគ្នលការណ៍បណតឹ ងឧបាស្រ័យចាំហ េះសាលក្កម គឺ បណតឹ ងឧទធរណ៍  ហេើយ បណតឹ ងឧបាស្រ័យចាំហ េះដីកា
រហក្មច គឺ បណតឹ ងជាំទារ់ (កថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ២៥៩ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី)។  
2 សាលក្កមរដឋបបហវណីក្តូវខតររហររអាំេីចាំណុចខដលខចងហៅកនុងមាក្ា ១៨៩  ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី។ 
3 ក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី មាក្ា ១៨៩ កថាែណឌ ទី ១ ចាំណុច ែ ។ សាលក្កមនឹងក្តូវកាំណត់ជាសាា េរនូវទាំនាក់
ទាំនងរិទធិ ឬ ទាំនាក់ទាំនងគតិយុតតិនាហេលបញ្ច ប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់ (ក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី 
មាក្ា ១៩៤ កថាែណឌ ទី ២) ហេតុហនេះ  ចាំបាច់ក្តូវររហររឲ្យបានចារ់ោរ់អាំេី ហេលខដលបានបញ្ច ប់ការ
ទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់។ ហ លគឺ រិទធិ ឬ ទាំនាក់ទាំនងគតិយុតតខដលតុោការបានទទួលសាា ល់ហោយ
សាលក្កម គឺមានន័យថា តុោការបានរហក្មចជាមុនហៅហលើអងាហេតុខដលមានគិតមកដល់ក្តឹមការបញ្ច ប់ការ
ទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់ហនាេះ  ហេតុហនេះ ឧទាេរណ៍ថា ហៅចហនាល េះថ្ងៃខដលបានបញ្ច ប់ការទាញហេតុផល
ហោយផ្ទា ល់មាត់ រេូតដល់ថ្ងៃក្បការសាលក្កម មានការរងខដលនាាំឲ្យរិទធិហលើបាំណុលរលត់ក៏ហោយ ក៏
តុោការមិនហលើកយកអងាហេតុថ្នការរងមកោក់ហៅកនុងលិែិតសាលក្កមខដរ។ 
4 ការប្រកាសសាលប្រមប្រូវធ្វើធឡើងរនុងអំឡុងធេល ១ (មួយ) ខែ គិរចារ់េីថ្ងៃខែលបានរញ្ច រ់ការទាញធេរុផល
ធោយផ្ទា ល់មារ់ (មាប្ា ១៨៧ ថ្នប្រមរែឋរបធវណី)។ ធេើយការប្រកាសសាលប្រមចំាបាច់ប្រូវធ្វើធឡើងធោយខផែរ
ធលើចារ់ធែើមថ្នមូលសាលប្រម (រថាែណឌ ទី ១ មាប្ា ១៨៨ ថ្នប្រមរែឋរបធវណី) ែូធចនេះធេើយ ចំាបាច់ប្រូវខរ
រញ្ច រ់នូវការារ់ខរងចារ់ធែើមថ្នមូលសាលប្រមឲ្យបាន គិរប្រឹមធេលប្រកាសសាលប្រម។   

តុលាការរដឋរបពេណី 
រាំណុាំ ហរឿងហលែ........ 
ចុេះថ្ងៃទី ០៣ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៤ 
សាលក្កមហលែ ........ 
ចុេះថ្ងៃទី ២០ ខែ កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ 
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ពដើម្ពោទ  

ហ ម្ េះ ៖  X  
អារយោឋ ន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ រង្កា ត់ទាំនប់ទឹក ែណឌ ចាំការមន រាជធានីភ្នាំហេញ5។ 
 
អ្នរតំណាងពោយអាណតតិ  
ហោក/ហោកស្រី ៖ P  
អារយោឋ នការយិាល័យហមធាវ ី / ក្កមុហមធាវ ី / ក្កុមេ ុនហមធាវ ី ៖ .....................
ការយិាល័យហមធាវ ី/ ក្កុមហមធាវ ី/ ក្កុមេ ុនហមធាវ ី៖ ................................................. 
ហលែទូររ័េា ៖ ............................................................................................. 
 
ចុងចពម្លើយ  
ហ ម្ េះ ៖ Y  
អារយោឋ ន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ រង្កា ត់មហនារមយ ែណឌ ៧មករា រាជធានីភ្នាំហេញ។ 

 
អ្នរតំណាងពោយអាណតតិ  
ហោក ហោកស្រីហមធាវ ី៖ B 
អារយោឋ នការយិាល័យហមធាវ ី/ ក្កុមហមធាវ ី/ ក្កុមេ ុនហមធាវ ី៖............................... 
ការយិាល័យហមធាវ ី/ ក្កុមហមធាវ ី/ ក្កុមេ ុនហមធាវ ី៖.................................................. 
ហលែទូររ័េា ៖..................................................... 

 
អ្ងគពេតុ និងចំណុចេិវាទ 

រ. មលឹម្សារននសាលព្រម្ខ្ដលពដើម្ពោទទាម្ទារឲ្យតុលាការពចញ 
(១) បង្គា ប់ឲ្យចុងចម្លើយបង់ប្រាក់ចំនួន ១៣.៥០០ (្ួយ្ុ៉ឺនបីពាន់ប្រាំរយ) 

ដុល្លល រអាម្រកិ និង ប្រាក់ ១០% (ដប់ភាគរយ) ននប្រាក់ចំនួន ១០.០០០ 
                                                           
5 ហ ម្ េះ និងអារយោឋ ន មានបញ្ញតតិហៅកនុងមាក្ា ៧៥ កថាែណឌ ទី ២ ចាំណុច ក ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី ប ុខនត 
ចាំហ េះចាំណុចហផេងហទៀត ដូចជា ឆ្ន ាំកាំហណើ ត ជាចាំណុចខដលេុាំមានបញ្ញតតិកនុងចាប់ហទ។  ប ុខនត ក៏មានករណីខដលេុាំ
អាចកាំណត់អាំេី ភាគី ាមរយៈហ ម្ េះ និង អារយោឋ នផងខដរ ដូហចនេះហេើយ អាចររហររចាំណុចទាាំងហនាេះកនុង
កក្មិតមួយខដលចាំបាច់ហដើមបីអាចកាំណត់អាំេីភាគី ។ 
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 (្ ួយ្ុ៉ឺន) ដុល្លល រអាម្រកិមៅកនុងទឹកប្រាក់ ១៣.៥០០ (្ ួយ្ុ៉ឺនបីពាន់ប្រាំរយ) 
ដុល្លល រអាម្រកិគិតចាប់ពីនងៃទី ១  ខែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១២ រហូតដល់មពលសងរចួ
មៅមដើ្មចាទ។  

(២) ប្រាក់ប្របដាប់កតីជាបនទុករបស់ចុងចម្លើយ។ 

(៣) សាលប្រក្មនេះអាចអនុវតតជាបម ត្ េះអាសននាន។ 
 

ម.  ដំពណើ រពរឿងរតី និង ចណុំចេិវាទ 
 ម.១. ការសពងេរអ្ំរីពរឿងរដី6 

 ហៅកនុងហរឿងកតីហនេះ ហដើមហចទបានទាមទារឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ហដើមចាំនួន 
១០.០០០ (មួយមឺុន) ដុោល រអាហមរកិ ហោយខផែកាមកិចចរនាែចីក្បាក់ចុេះហៅថ្ងៃទី 
០១ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៧ រវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ ហេើយទាមទារឲ្យបង់
ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំហ េះការយឺតយា វកនុងការអនុវតតកាតេវកិចច ចាំនួន ៣.៥០០ 
(បី ន់ក្បាាំរយ) ដុោល រអាហមរកិ (ចាំនួនទឹកក្បាក់ខដលហៅរល់ថ្នក្បាក់រាំណងការ
ែូចខាតចាំហ េះការយឺតយា វកនុងការអនុវតតកាតេវកិចចចាំនួន ៤.០០០ (បួន ន់) ដុោល រ
អាហមរកិខដលគិតចប់េីថ្ងៃទី ១ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០០៨ រេូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ 
ឆ្ន ាំ ២០១២) និង ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំហ េះការយឺតយា វកនុងការអនុវតត
កាតេវកិចចចាំនួន ១០% កនុង ១ ឆ្ន ាំ (ដប់ភាគរយកនុងមួយឆ្ន ាំ) ថ្នក្បាក់ចាំនួន ១០.០០០ 
(មួយមឺុន) ដុោល រអាហមរកិខាងហលើ គិតចប់េីថ្ងៃទី ០១ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១២ រេូត
ដល់ថ្ងៃរងរចួខផែកហលើការមិនអនុវតតកាតេវកិចច។ 
ម.២. អ្ងគពេតុខ្ដលគ្មែ នេិវាទ7 

ែ.២.១. ថ្ងៃទី០១ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០០៧ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានចុេះកិចចរនា
ែចីក្បាក់ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមឺុន) ដុោល រអាហមរកិហោយកាំណត់យក ថ្ងៃ
ទី៣១ ខែតុោ ឆ្ន ាំ ២០០៨ ជាកាលបរហិចឆទរង ហេើយហដើមហចទបាន

                                                           
6 ហៅក្តង់ចាំណុចហនេះ ជាចាំណុចខដលហមើលេីតុោការថាហតើហដើមហចទកាំេុងទាមទារអវីែលេះ? ហ លគឺក្តូវររហររឲ្យ
បានចារ់ោរ់អាំេីកមមវតាុថ្នបណតឹ ង ហេើយក្តូវបង្កា ញឲ្យហ ើញអាំេីកមមវតាុថ្នការរហក្មចហរចកតី។ 
7 ក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី មាក្ា ១២៣ កថាែណឌ ទី ២។ ក្តូវររហររអាំេី អងាហេតុខដលភាគីបានសារភាេហៅ
ចាំហ េះមុែតុោការ និង អងាហេតុខដលតុោការយល់ហ ើញថា មានភាេជាក់ខរតង។     
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ក្បគល់ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមឺុន) ដុោល រអាហមរកិឲ្យហៅចុងចហមលើយខផែក
ាមកិចចរនាហនេះ។ ហៅកនុងកិចចរនាហនេះ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ
បានក្េមហក្េៀង អាំេីការបង់នូវការក្បាក់ចាំនួន ៥% កនុង ១ ឆ្ន ាំ (ក្បាាំភាគ
រយកនុងមួយឆ្ន ាំ)  និង ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំហ េះការយឺតយា វកនុង
ការអនុវតតកាតេវកិចច ចាំនួន ១០% កនុង ១ ឆ្ន ាំ (ដប់ភាគរយកនុងមួយឆ្ន ាំ) 
ថ្នក្បាក់កមចីចាំនួន ១០.០០០ (មួយមឺុន) ដុោល រអាហមរកិ ហេើយការក្េម
ហក្េៀងហនេះបានហធវើហ ើងជាោយលកខណ៍អកេរហោយមានេតាហលខា
របរ់ចុងចហមលើយ។ តហៅកិចចរនាហនេះនឹងហៅថា “កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្ន
ហរឿងកដីហនេះ”  ហេើយហរឿងកតីហនេះនឹងហៅថា “ហរឿងកតីរតីេីការទាមទារឲ្យ 
រងក្បាក់កមចីថ្នហរឿងកតីហនេះ” ។  

ែ.២.២. ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែតុោ ឆ្ន ាំ ២០១២ ហដើមហចទបានទទួលក្បាក់ ១.០០០  
(មួយ ន់) ដុោល រអាហមរកិេីចុងចហមលើយ។ 

ែ.២.៣. ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១៣ ហដើមហចទបានទិញរងយនតេី 
ចុងចហមលើយកនុងតថ្មល ៧.០០០ (ក្បាាំេីរ ន់) ដុោល រអាហមរកិ ហេើយបាន
ទទួលនូវការក្បគល់រងយនតហនាេះ។  

ែ.២.៤. ថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្ន ាំ ២០១៣ បានកនលងផុត។  
ែ.២.៥. ហៅកនុងឯកសារចហមលើយខដលបានហៅដល់ហដើមហចទហៅខងៃទី ១២ ខែ ធនូ 

ឆ្ន ាំ ២០១៤ ចុងចហមលើយបានបង្កា ញឆនាៈអាំេីការហលើកហ ើងនូវការរលត់
អាជាា យុកាលហលើកាតេវកិចចរងក្បាក់កមចីខផែកាម “កិចចរនាែចីក្បាក់
ថ្នហរឿងកដីហនេះ”  ។ មា ងវញិហទៀត ហៅកនុងឯកសារចហមលើយដខដលហនេះ 
ចុងចហមលើយបានអេះអាងហក្តៀមថា នឹងបង្កា ញឆនាៈទូទាត់នូវចាំនួនក្បាក់
ហរមើគ្នន ថ្នរិទធិហលើបាំណុលថ្នក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញរងយនតខដលបានររហររ
ហៅកនុងចាំណុច ែ.២.៣ ខាងហលើជាមួយនិង រិទធិហលើបាំណុលខផែក  
“កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ”  ។ 
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ម.៣. ចំណុចេិវាទ  
ែ.៣.១. ការតវា តបចាំហ េះការតវា អាំេីអាជាា យុកាលថ្នការរ ាំលត់រិទធិហលើបាំណុល 

(ការផ្ទែ កអាជាា យុកាល) 
  ហតើក្បាក់ចាំនួន ១.០០០ (មួយ ន់) ដុោល រអាហមរកិ ខដលហដើមហចទ

ទទួលេីចុងចហមលើយគឺ ការរងមួយខផនកចាំហ េះកាតេវកិចចខផែកាម 
 “កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ”   ឬ ហទ? 

ែ.៣.២. ការតវា តបចាំហ េះការតវា អាំេីការទូទាត់ (ការរលត់ថ្នរិទធិហលើបាំណុល
ខដលហផតើមការទូទាត់ាមរយៈការតវា ) 

  ហតើហដើមហចទបានបង់ថ្ងលរងយនតចាំនួន ៧.០០០ (ក្បាាំេីរ ន់) ដុោល រ
អាហមរកិឲ្យចុងចហមលើយ ឬ ហទ? 

 
ម.៤. ការអ្ះអាងររសភ់ាគីសដរីីចំណុចេិវាទ 8  

ែ.៤.១. រតីេីចាំណុចវវិាទទី១ (ហតើក្បាក់ចាំនួន ១.០០០ (មួយ ន់) ដុោល រអាហមរកិ 
ខដលហដើមហចទទទួលេីចុងចហមលើយ គឺ ការរងមួយខផនកចាំហ េះកាតេវកិចច
ខផែកាម  “កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ” ឬ ហទ?) 

ែ.៤.១.១. ការអេះអាងរបរ់ហដើមហចទ  
ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្ន ាំ២០១២ ហដើមហចទបានទទួលក្បាក់ចាំនួន 

១.០០០ (មួយ ន់) ដុោល រអាហមរកិេីចុងចហមលើយខដលជាការរងកាតេវកិចច
ខផែកាម “កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ” ។ ហៅហេលហនាេះ ហដើមហចទបាន
ហធវើលិែិតទទួលក្បាក់ ខដលបានររហររថា បានទទួលក្បាក់ចាំនួន ១.០០០ 
(មួយ ន់) ដុោល រអាហមរកិ ជាការរងកាតេវកិចចខផែកាម “កិចចរនាែចីក្បាក់
ថ្នហរឿងកដីហនេះ”   ហេើយបានក្បគល់លិែិតហនេះឲ្យហៅចុងចហមលើយ (ភ្រតាុង X3)។ 

  

                                                           
8 បញ្ចូ លនូវអងាហេតុខដលគ្នម នវវិាទ និង ការអេះអាងរបរ់ភាគីរតីអាំេីចាំណុចវវិាទចូលជាមួយគ្នន  ហេើយចាំបាច់ក្តូវ
ហធវើយា ងណាកុាំឲ្យមានការែវេះចហនាល េះចាំហ េះការអេះអាងរបរ់ភាគី ជាេិហររគឺការអេះអាងខដលទាក់ទងហៅនឹងអងា
ហេតុចមបង។ មូលហេតុខដលក្តូវហធវើខបបហនេះ គឺហោយសារខតតុោការមិនអាចយកអងាហេតុណាខដលភាគីណា
មួយមិនបានអេះអាងមកហធវើជាមូលោឋ នថ្នសាលក្កមបានហ ើយ (មាក្ា ៩៥ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី)។  
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ែ.៤.១.២. ការអេះអាងរបរ់ចុងចហមលើយ 
ចុងចហមលើយមិនទទួលសាា ល់។ 
ចាំហ េះក្បាក់ចាំនួន ១.០០០ (មួយ ន់) ដុោល រអាហមរកិខដលចុងចហមលើយ

បានក្បគល់ហៅហដើមហចទគឺជាការរងកាតេវកិចចហផេង ហេើយមិនខមនជាការ
រងចាំហ េះកាតេវកិចចហោយខផែកាម “កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ”  ហទ។  

ែ.៤.២. រតីេីចាំណុចវវិាទទី២ (ហតើហដើមហចទបានបង់ថ្ងលរងយនតចាំនួន ៧.០០០ 
(ក្បាាំេីរ ន់) ដុោល រអាហមរកិឲ្យចុងចហមលើយ ឬ ហទ?) 

ែ.៤.២.១. ការអេះអាងរបរ់ហដើមហចទ  
ហៅអាំ ុងខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ ហដើមហចទបានបង់ក្បាក់ថ្ងលរងយនតចាំនួន

៧.០០០ (ក្បាាំេីរ ន់) ដុោល រអាហមរកិខដលមានកនុងចាំណុច “ែ.២.៣.” ខាង
ហលើឲ្យហៅចុងចហមលើយ។ 

ែ.៤.២.២. ការអេះអាងរបរ់ចុងចហមលើយ 
ចុងចហមលើយមិនទទួលសាា ល់។ 
ចុងចហមលើយបានោរ់ហតឿនហៅហដើមហចទឲ្យបង់ក្បាក់ជាហក្ចើនហលើក

ហក្ចើនសារ ប ុខនត ហដើមហចទមិនបានបង់ក្បាក់ហទ។  
 

សអំាងពេតុ 
រ. សតរីីចំណុចេិវាទទី១  

ខផែកាម ភ្រតាុង X3 តុោការទទួលសាា ល់នូវអងាហេតុខដលហដើមហចទបានទទួល
ក្បាក់ចាំនួន ១.០០០ (មួយ ន់) ដុោល រអាហមរកិ ជាការរងកាតេវកិចចខផែកាម “កិចចរនា 
ែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ” េីចុងចហមលើយហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្ន ាំ ២០១២ ។ 

ដូហចនេះ អាជាា យុកាលថ្នការរ ាំលត់រិទធិហលើបាំណុល ចាំហ េះរិទធិហលើបាំណុលជាក្បាក់
កមចីរបរ់ហដើមហចទបានផ្ទែ ក។ 
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ម. សតរីីចំណុចេិវាទទី២ 
ហដើមហចទបានអេះអាងអាំេីអងាហេតុថា ហដើមហចទបានបង់ក្បាក់ចាំនួន ៧.០០០ 

(ក្បាាំេីរ ន់) ដុោល រអាហមរកិថ្នថ្ងលលក់ទិញរងយនតហៅឲ្យចុងចហមលើយ  ប ុខនត  េុាំមាន 
ភ្រតុាងហដើមបឲី្យតុោការអាចទទួលសាា ល់នូវការអេះអាងហនាេះបានហទ។ 

ហេតុហនេះ តុោការមិនទទួលសាា ល់អាំេីការតវា តបរបរ់ហដើមហចទហទ។ 
 

គ. ការេិនិចឆ័យអ្ំរីចំនួនទឹរព្ារ់ខ្ដលានទទួលសាគ ល ់
ខផែកាម “កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហបើគិតក្តឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្ន ាំ 

២០១២ ហដើមហចទមានរិទធិហលើបាំណុលចាំហ េះចុងចហមលើយដូចតហៅ។ ទី១ ហៅថ្ងៃ
ដខដលមុនហេលថ្នការរងមួយខផនក ហដើមហចទមានរិទធិហលើបាំណុលចាំហ េះចុងហមលើយ
ជាក្បាក់ហដើមចាំនួន ១០.០០០ (មួយមឺុន) ដុោល រអាហមរកិ ការក្បាក់ចាំនួន ៥០០ (ក្បាាំរយ) 
ដុោល រអាហមរកិ និង ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំហ េះការយឺតយា វកនុងការអនុវតតកាតេវកិចច
ចាំនួន ៤.០០០ (បួន ន់) ដុោល រអាហមរកិ។ ហេើយហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្ន ាំ ២០១២ 
ចុងចហមលើយបានរងក្បាក់ចាំនួន ១.០០០ (មួយ ន់) ដុោល រអាហមរកិឲ្យហៅហដើមហចទ 
ហេើយចាំហ េះក្បាក់ចាំនួន ១.០០០ (មួយ ន់) ដុោល រអាហមរកិហនាេះ ជាដាំបូងនឹងយកមក
កាត់ជាមួយនិងការក្បាក់ចាំនួន ៥០០ (ក្បាាំរយ) ដុោល រអាហមរកិ រឯីក្បាក់ចាំនួន ៥០០ 
(ក្បាាំរយ) ដុោល រអាហមរកិខដលហៅរល់នឹងយកមកកាត់ជាមួយនិងក្បាក់រាំណងការ
ែូចខាតចាំហ េះការយឺតយា វកនុងការអនុវតតកាតេវកិចច (ក្កមរដឋបបហវណី មាក្ា ៤៥១) ។ 
ដូហចនេះ គិតក្តឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្ន ាំ ២០១២ ចាំនួនទឹកក្បាក់ថ្នរិទធិហលើបាំណុលហៅ
រល់ខដលហដើមហចទមានចាំហ េះចុងហមលើយគឺ ក្បាក់ហដើមចាំនួន ១០.០០០ (មួយមឺុន) 
ដុោល រអាហមរកិ និង ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំហ េះការយឺតយា វកនុងការអនុវតត ចាំនួន 
៣.៥០០ (បី ន់ក្បាាំរយ) ដុោល រអាហមរកិ ។  

មា ងវញិហទៀត មូលហេតុខដលមានសាា នភាេរមស្របហៅនឹងការទូទាត់នូវក្បាក់
ចាំនួន ៧.០០០ (ក្បាាំេីរ ន់) ដុោល រអាហមរកិខដលជារិទធិហលើបាំណុលថ្នក្បាក់ថ្ងលលក់
ទិញរងយនតរបរ់ចុងចហមលើយមានចាំហ េះហដើមហចទហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្ន ាំ ២០១៣។ 
ហោយសារខតថ្ងៃហនាេះ គឺជាថ្ងៃកិចចរនាលក់ទិញលក់ទិញរងយនតបានបហងាើតហ ើង 
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ហេើយចុងហមលើយបានក្បគល់រងយនតហៅឲ្យហដើមហចទ។ 9 ហោយសារខតគិតមកដល់ថ្ងៃទី 
៣១ ខែ តុោ ឆ្ន ាំ ២០១៣ ចាំនួនថ្នរិទធិហលើបាំណុលរបរ់ហដើមហចទមានចាំហ េះចុង
ចហមលើយមានដូចជា ក្បាក់ហដើមចាំនួន ១០.០០០ (មួយមឺុន) ដុោល រអាហមរកិ និង ក្បាក់
រាំណងការែូចខាតចាំហ េះការយឺតយា វកនុងការអនុវតតចាំនួន ៤.៥០០ (បួន ន់ក្បាាំរយ) 
ដុោល រអាហមរកិ ហេតុហនេះ ជាលទធផលហក្កាយេីការកាត់បាំណុលហោយការទូទាត់ (ក្កម
រដឋបបហវណី មាក្ា ៤៧២ និង មាក្ា ៤៥១) ចាំនួនទឹកក្បាក់ថ្នរិទធិហលើបាំណុលរបរ់
ហដើមហចទមានចាំហ េះចុងចហមលើយហក្កាយហេលទូទាត់គឺ មានខតក្បាក់ហដើមចាំនួន ៧.៥០០ 
(ក្បាាំេីរ ន់ក្បាាំរយ) ដុោល រអាហមរកិខតប ុហណាណ េះ។10 

ដូហចនេះ ហដើមហចទអាចទាមទាមឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ហដើមចាំនួន ៧.៥០០ (ក្បាាំេីរ
 ន់ក្បាាំរយ) ដុោល រអាហមរកិ និង ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំហ េះការយឺតយា វកនុងការ
អនុវតតកាតេវកិចចកនុងអក្ាចាំនួន ១០% កនុង ១ឆ្ន ាំថ្នក្បាក់ហដើមហនេះ គិតចប់េីថ្ងៃទី ០១ 
ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៣ រេូតដល់ថ្ងៃរងរចួខតប ុហណាណ េះ ហោយខផែកាម “កិចចរនាែចី
ក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ” ។ 

 
ឃ. សតរីីរនទុរននព្ារ់ព្រោរ់រតី 

ហៅកនុង “ហរឿងកតីរតីេីការទាមទារឲ្យរងក្បាក់កមចីថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហដើមហចទបាន
ចញ់កតីមួយខផនក ហេតុហនេះ ចាំហ េះបនាុកក្បាក់ក្បោប់កតីឲ្យហដើមហចទ និង ចុងហមលើយ
ទទួលបនាុក មាន ក់ ១ ភាគ (ក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី មាក្ា ៦៤ កថាែណឌ ទី ១) ។ ការ
ទាមទារចមបងរបរ់ហដើមហចទ គឺ ការបង់ក្បាក់ហដើមចាំនួន ១០.០០០ (មួយមឺុន) ដុោល រ
អាហមរកិ ប ុខនត ហោយសារខតតុោការទទួលសាា ល់ការទាមទារហនាេះខតចាំនួន ៧.៥០០ 
(ក្បាាំេីរ ន់ក្បាាំរយ) ដុោល រអាហមរកិប ុហណាណ េះ ហេតុហនេះ ចាំហ េះក្បាក់ក្បោប់កតីគឺឲ្យ 

                                                           
9 អានុភាេថ្នការរលត់កាតេវកិចចាមរយៈការទូទាត់ នឹងហកើតមានហ ើងហោយក្បតិរកមមហៅនឹងហេលសាា នភាេ
រមស្របហៅនឹងការទូទាត់ (ក្កមរដឋបបហវណី មាក្ា ៤៦៦)។ 
10 លាំោប់ថ្នការកាត់បាំណុល (មាក្ា ៤៧២ មាក្ា ៤៥១ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី) គឺហសាេ ុយការក្បាក់ (ការក្បាក់ និង
ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំហ េះការយឺតយា វកនុងការអនុវតតកាតេវកិចច) និង ក្បាក់ហដើម ដូហចនេះហេើយ ចាំហ េះក្បាក់
ចាំនួន ៧.០០០ (ក្បាាំេីរ ន់) ដុោល រអាហមរកិ ដាំបូងនឹងយកមកកាត់ជាមួយនឹង ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំហ េះការ
យឺតយា វកនុងការអនុវតតកាតេវកិចចចាំនួន ៤.៥០០ (បួន ន់ក្បាាំរយ) ដុោល រអាហមរកិ ហេើយក្បាក់ខដលហៅរល់ចាំនួន 
២.៥០០ (េីរ ន់ក្បាាំរយ) ដុោល រអាហមរកិនឹងក្តូវយកមកកាត់ជាមួយនឹងក្បាក់ហដើមមួយខផនកចាំនួន។ 
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ចុងចហមលើយទទួលបនាុក ចាំនួន ៧៥% (ចិតរិបក្បាាំភាគរយ) រឯីហដើមហចទទទួលបនាុក
ចាំនួន ២៥% (ថ្មភក្បាាំភាគរយ)។ 
 
ង. សតរីីការព្រកាសឲ្យអ្នុេតតជារពណាត ះអាសនន 

ការទាមទាររបរ់ហដើមហចទ គឺជាការទាមទារជាក្បាក់ ហេើយតុោការទទួលសាា ល់
ថា មានភាេចាំបាច់ ដូហចនេះ ក្បការឲ្យអនុវតតជាបហណាត េះអារននចាំហ េះហរចកតីរហក្មច
បញ្ច ប់ខាងហក្កាមចប់េីចាំណុចទី ១ ដល់ ទី ៣។ 

 
ពសចរដីសពព្ម្ចរញ្ចរ់ 

១. បង្កា ប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ៧.៥០០ (ក្បាាំេីរ ន់ក្បាាំរយ) ដុោល រអាហមរកិ 
និង ក្បាក់កនុងអក្ាចាំនួន ១០% កនុង ១ ឆ្ន ាំថ្នក្បាក់ហនេះ គិតចប់េីថ្ងៃទី ០១ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ 
២០១៣ រេូតដល់ថ្ងៃរងរចួហៅហដើមហចទ។ 

២. ហក្ៅេីចាំណុចទី ១ ក្ចនហចលនូវការទាមទាររបរ់ហដើមហចទហលើរេីហនេះ ។ 
៣. ក្បាក់ក្បោប់កដី ៧៥ % (ចិតរិបក្បាាំភាគរយ) គឺជាបនាុករបរ់ចុងចហមលើយ ហេើយ 

២៥% (ថ្មភក្បាាំភាគរយ) គឺជាបនាុករបរ់ហដើមហចទ ។ 
៤. ចាំណុចទី ១ និង ចាំណុចទី ៣ ថ្នហរចកតីរហក្មចបញ្ច ប់ថ្នសាលក្កមហនេះ  អាច

អនុវតតជាបហណាត េះអារននបានចាំហ េះ ។ 

 
សាលក្កមហនេះក្តូវបានក្បការហៅរវនការជាសាធារណៈហៅថ្ងៃទី ២០ ខែ កុមភៈ 

ឆ្ន ាំ ២០១៥។ កនុងករណីខដលបតឹងឧទធរណ៍ ក្តូវខតហធវើហ ើងហៅកនុងរយៈហេល ០១ (មួយ) 
ខែ គិតចប់េីថ្ងៃខដលបានទទួលការបញ្ជូ នលិែិតសាលក្កមហនេះ។ 

 

នងៃសុប្រក  ១៣ មកើត ខែផលាុន ឆ្ន ំ្្ី ឆស័កព.ស.២៥៥៨ 
រាជធានីភ្នំមពញ, នងៃទី ២០ ខែ កុ្ភៈ ឆ្ន ំ ២០១៥ 

ពៅព្រម្ 
  


