ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
សាលព្រម្1

តុលាការរដឋរបពេណី

រនងនាម្ព្រជារាស្រសត
ខ្មែរ
ុ

រាំណុាំហរឿងហលែ........

សាលាដំរូងរាជធានីភ្នំពរញ2

ចុេះថ្ងៃទី ០៣ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤
សាលក្កមហលែ ........
ចុេះថ្ងៃទី ២០ ខែ កុមភៈ ឆ្នាំ២០១៥

បានបញ្ចប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់ហៅ
ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥3 4
ពៅព្រម្ជំនុំជព្ម្ះ
ហោក

J

ជាហៅក្កមថ្នសាោដាំបូងរាជធានីភ្ាំនហេញ
ព្រឡារញ្ជ ី

ហោកស្រី C
1

ជាក្កឡាបញ្ជីថ្នសាោដាំបូងរាជធានីភ្ាំនហេញ

ការរហក្មចហរចកតី គឺខចកហចញជា សាលក្កម និង ដីការហក្មច (មាក្ា ១៧៩ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី) ដូហចនេះ

មានភាេចាំបាច់ហៅកនុងការបញ្ជ
ជ ក់ឲ្យបានចារ់ោរ់ថា

អាំេីក្បហភ្ទថ្នការរហក្មចហរចកតីោក់ ហៅក្តង់ចាំណុច

ចប់ហផតើម។ ហោយសារខត សាលក្កម និង ដីការហក្មចមានភាេែុរគ្ននចាំហ
ជាហគ្នលការណ៍បណឹត ងឧបាស្រ័យចាំហ

េះសាលក្កម គឺ បណឹត ងឧទធរណ៍

េះវ ិធីកុងការហធវ
ន
ើ ឧបាស្រ័យជាអាទិ៍ ។

ហេើយ បណឹត ងឧបាស្រ័យចាំហ

េះដីកា

រហក្មច គឺ បណឹត ងជាំទារ់ (កថាែណឌទី ១ មាក្ា ២៥៩ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី)។
2
3

សាលក្កមរដឋបបហវណីក្តូវខតររហររអាំេីចាំណុចខដលខចងហៅកនុងមាក្ា ១៨៩ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី។

ក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី មាក្ា ១៨៩ កថាែណឌទី ១ ចាំណុច ែ ។ សាលក្កមនឹងក្តូវកាំណត់ជាសាាេរនូវទាំនាក់

ទាំនងរិទិធ

ឬ

ទាំនាក់ទាំនងគតិយុតិនា
ត ហេលបញ្ចប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់

មាក្ា ១៩៤ កថាែណឌទី ២) ហេតុហនេះ
ទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់។ ហ

(ក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី

ចាំបាច់ក្តូវររហររឲ្យបានចារ់ោរ់អាំេី ហេលខដលបានបញ្ចប់ការ

លគឺ រិទិធ ឬ ទាំនាក់ទាំនងគតិយុតតខដលតុោការបានទទួលសាាល់ហោយ

សាលក្កម គឺមានន័យថា តុោការបានរហក្មចជាមុនហៅហលើអងាហេតុខដលមានគិតមកដល់ក្តឹមការបញ្ច ប់ការ
ទាញហេតុផលហោយផ្ទាល់មាត់ហនាេះ ហេតុហនេះ ឧទាេរណ៍ថា ហៅចហនាលេះថ្ងៃខដលបានបញ្ចប់ការទាញហេតុផល
ហោយផ្ទាល់មាត់

រេូតដល់ថ្ងៃក្បការសាលក្កម

មានការរងខដលនាាំឲ្យរិទិធហលើបាំណុលរលត់ក៏ហោយ

ក៏

តុោការមិនហលើកយកអងាហេតុថ្នការរងមកោក់ហៅកនុងលិែិតសាលក្កមខដរ។
4

ការប្រកាសសាលប្រមប្រូវធ្វើធឡើងរនុងអំឡុងធេល ១ (មួយ) ខែ គិរចារ់េីថ្ងៃខែលបានរញ្ចរ់ការទាញធេរុផល

ធោយផ្ទាល់មារ់ (មាប្ា ១៨៧ ថ្នប្រមរែឋរបធវណី)។ ធេើយការប្រកាសសាលប្រមចាំបាច់ប្រូវធ្វើធឡើងធោយខផែរ
ធលើចារ់ធែើមថ្នមូលសាលប្រម (រថាែណឌទី ១ មាប្ា ១៨៨ ថ្នប្រមរែឋរបធវណី) ែូធចនេះធេើយ ចាំបាច់ប្រូវខរ
រញ្ច រ់នូវការារ់ខរងចារ់ធែើមថ្នមូលសាលប្រមឲ្យបាន គិរប្រឹមធេលប្រកាសសាលប្រម។

1

ពដើម្ពោទ
ហ្មេះ ៖ X
អារយោឋន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ រង្កាត់ទាំនប់ទឹក ែណឌចាំការមន រាជធានីភ្ាំនហេញ5។
អ្នរតំណាងពោយអាណតតិ
ហោក/ហោកស្រី ៖ P
អារយោឋនការ ិយាល័យហមធាវ ី / ក្កុមហមធាវ ី / ក្កុមេុនហមធាវ ី ៖ .....................
ការ ិយាល័យហមធាវ ី / ក្កុមហមធាវ ី / ក្កុមេុនហមធាវ ី ៖ .................................................
ហលែទូររ័េា ៖ .............................................................................................
ចុងចពម្លើយ
ហ្មេះ ៖ Y
អារយោឋន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ រង្កាត់មហនារមយ ែណឌ៧មករា រាជធានីភ្ាំនហេញ។
អ្នរតំណាងពោយអាណតតិ
ហោក ហោកស្រីហមធាវ ី ៖ B
អារយោឋនការ ិយាល័យហមធាវ ី / ក្កុមហមធាវ ី / ក្កុមេុនហមធាវ ី ៖...............................
ការ ិយាល័យហមធាវ ី / ក្កុមហមធាវ ី / ក្កុមេុនហមធាវ ី ៖..................................................
ហលែទូររ័េា ៖.....................................................
អ្ងគពេតុ និងចំណុចេិវាទ
រ. មលឹម្សារននសាលព្រម្ខ្ដលពដើម្ពោទទាម្ទារឲ្យតុលាការពចញ
(១) បង្គាប់ឲ្យចុងចម្លើយបង់ប្រាក់ចំនួន

១៣.៥០០

(្ួយ្ុ៉ឺនបីពាន់ប្រាំរយ)

ដុល្លលរអាម្រ ិក និង ប្រាក់ ១០% (ដប់ភាគរយ) ននប្រាក់ចំនួន ១០.០០០
5

ហ្មេះ និងអារយោឋន មានបញ្ញតិហត ៅកនុងមាក្ា ៧៥ កថាែណឌទី ២ ចាំណុច ក ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី បុខនត

ចាំហ

េះចាំណុចហផេងហទៀត ដូចជា ឆ្នាំកាំហណើត ជាចាំណុចខដលេុាំមានបញ្ញតិក
ត ុងចាប់
ន
ហទ។ បុខនត ក៏មានករណីខដលេុាំ

អាចកាំណត់អាំេី ភាគី ាមរយៈហ្មេះ និង អារយោឋនផងខដរ ដូហចនេះហេើយ អាចររហររចាំណុចទាាំងហនាេះកនុង
កក្មិតមួយខដលចាំបាច់ហដើមបីអាចកាំណត់អាំេីភាគី ។

2

(្ួយ្ុ៉ឺន) ដុល្លលរអាម្រ ិកមៅកនុងទឹ កប្រាក់ ១៣.៥០០ (្ួយ្ុ៉ឺនបីពាន់ប្រាំរយ)

ដុល្លលរអាម្រ ិកគិតចាប់ពីនងៃទី ១ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១២ រហូតដល់មពលសងរួច
មៅមដើ្មចាទ។
(២) ប្រាក់ ប្របដាប់ កីជា
ត បនទុករបស់ចុងចម្លើយ។

(៣) សាលប្រក្មនេះអាចអនុវតតជាបម្
ត េះអាសននាន។
ម. ដំពណើរពរឿងរតី និង ចំណុចេិវាទ
ម.១. ការសពងេរអ្ំរីពរឿងរដី6
ហៅកនុងហរឿងកតីហនេះ

ហដើមហចទបានទាមទារឲ្យចុងចហមលើយបង់ ក្បាក់ហដើមចាំនួន

១០.០០០ (មួយមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិក ហោយខផែកាមកិចចរនាែចីក្បាក់ចុេះហៅថ្ងៃទី
០១ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ រវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ ហេើយទាមទារឲ្យបង់
ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំ ហ
(បី

េះការយឺតយាវកនុងការអនុ វតតកាតេវកិចច ចាំនួន ៣.៥០០

ន់ ក្បាាំរយ) ដុោលរអាហមរ ិក (ចាំនួនទឹកក្បាក់ខដលហៅរល់ថ្នក្បាក់រាំណងការ

ែូចខាតចាំហ

េះការយឺតយាវកនុងការអនុវតតកាតេវកិចចចាំនួន ៤.០០០ (បួន

ន់) ដុោលរ

អាហមរ ិកខដលគិតចប់េីថ្ងៃទី ១ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០០៨ រេូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ
ឆ្នាំ

២០១២)

និង

ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំ ហ

េះការយឺតយាវកនុងការអនុ វតត

កាតេវកិចចចាំនួន ១០% កនុង ១ ឆ្នាំ (ដប់ ភាគរយកនុងមួ យឆ្នាំ) ថ្នក្បាក់ចាំនួន ១០.០០០
(មួយមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិកខាងហលើ គិតចប់េីថ្ងៃទី ០១ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ រេូត
ដល់ថ្ងៃរងរួចខផែកហលើការមិនអនុវតតកាតេវកិច។
ច
ម.២. អ្ងគពេតុខ្ដលគ្មែនេិវាទ7
ែ.២.១. ថ្ងៃទី០១ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានចុេះកិចចរនា
ែចីក្បាក់ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិកហោយកាំណត់យក ថ្ងៃ
ទី៣១ ខែតុោ ឆ្នាំ ២០០៨ ជាកាលបរ ិហចឆទរង ហេើយហដើមហចទបាន
6

ហៅក្តង់ចាំណុចហនេះ ជាចាំណុចខដលហមើលេីតុោការថាហតើហដើមហចទកាំេុងទាមទារអវីែលេះ? ហ

បានចារ់ោរ់អាំេីកមមវតាុថ្នបណឹត ង ហេើយក្តូវបង្កាញឲ្យហ
7

លគឺក្តូវររហររឲ្យ

ើញអាំេីកមមវតាុថ្នការរហក្មចហរចកតី។

ក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី មាក្ា ១២៣ កថាែណឌទី ២។ ក្តូវររហររអាំេី អងាហេតុខដលភាគី បានសារភាេហៅ

ចាំហ

េះមុែតុោការ និង អងាហេតុខដលតុោការយល់ហ

ើញថា មានភាេជាក់ខរតង។

3

ក្បគល់ចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិកឲ្យហៅចុងចហមលើយខផែក
ាមកិចរ
ច នាហនេះ។ ហៅកនុងកិចចរនាហនេះ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ
បានក្េមហក្េៀង អាំេីការបង់ នូវការក្បាក់ចាំនួន ៥% កនុង ១ ឆ្នាំ (ក្បាាំភាគ
រយកនុងមួយឆ្នាំ) និ ង ក្បាក់ រាំណងការែូចខាតចាំ ហ

េះការយឺតយាវកនុង

ការអនុវតតកាតេវកិចច ចាំនួន ១០% កនុង ១ ឆ្នាំ (ដប់ ភាគរយកនុងមួ យឆ្នាំ)
ថ្នក្បាក់កមចីចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិក ហេើយការក្េម
ហក្េៀងហនេះបានហធវើហ

ើងជាោយលកខណ៍អកេរហោយមានេតាហលខា

របរ់ចុងចហមលើយ។ តហៅកិចចរនាហនេះនឹងហៅថា “កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្ន
ហរឿងកដីហនេះ”

ហេើយហរឿងកតីហនេះនឹងហៅថា “ហរឿងកតីរីេ
ត ីការទាមទារឲ្យ

រងក្បាក់កមចីថ្នហរឿងកតីហនេះ” ។
ែ.២.២. ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែតុោ ឆ្នាំ ២០១២ ហដើមហចទបានទទួលក្បាក់ ១.០០០
(មួយ

ន់) ដុោលរអាហមរ ិកេីចុងចហមលើយ។

ែ.២.៣. ហៅថ្ងៃទី

៣១

ខែតុោ

ឆ្នាំ២០១៣

ចុ ងចហមលើយកនុងតថ្មល ៧.០០០ (ក្បាាំេីរ

ហដើមហចទបានទិញរងយនតេី
ន់) ដុោលរអាហមរក
ិ ហេើយបាន

ទទួលនូវការក្បគល់រងយនតហនាេះ។
ែ.២.៤. ថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្នាំ ២០១៣ បានកនលងផុត។
ែ.២.៥. ហៅកនុងឯកសារចហមលើយខដលបានហៅដល់ហដើមហចទហៅខងៃទី ១២ ខែ ធនូ
ឆ្នាំ ២០១៤ ចុងចហមលើយបានបង្កាញឆនាៈអាំេីការហលើកហ
អាជាាយុកាលហលើកាតេវកិចចរងក្បាក់កមចីខផែកាម
ថ្នហរឿងកដីហនេះ”

ើងនូវការរលត់

“កិចរ
ច នាែចីក្បាក់

។ មាងវ ិញហទៀត ហៅកនុងឯកសារចហមលើយដខដលហនេះ

ចុងចហមលើយបានអេះអាងហក្តៀមថា

នឹងបង្កាញឆនាៈទូទាត់នូវចាំនួនក្បាក់

ហរមើគ្ននថ្នរិទិធហលើបាំណុលថ្នក្បាក់ថ្ងលលក់ទិញរងយនតខដលបានររហររ
ហៅកនុងចាំណុច

ែ.២.៣

ខាងហលើជាមួយនិង

“កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ” ។
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រិទិធហលើបាំណុលខផែក

ម.៣. ចំណុចេិវាទ
ែ.៣.១. ការតវាតបចាំហ

េះការតវាអាំ េីអាជាាយុកាលថ្នការរ ាំលត់ រិទិ ហធ លើបាំណុល

(ការផ្ទែកអាជាាយុកាល)
ហតើក្បាក់ចាំនួន ១.០០០ (មួយ
ទទួលេីចុងចហមលើយគឺ

ន់) ដុោលរអាហមរ ិក ខដលហដើមហចទ

ការរងមួយខផនកចាំហ

េះកាតេវកិចខច ផែកាម

“កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ” ឬ ហទ?
ែ.៣.២. ការតវាតបចាំ ហ

េះការតវាអាំ េីការទូ ទាត់ (ការរលត់ថ្នរិទិធហលើបាំណុល

ខដលហផតើមការទូ ទាត់ាមរយៈការតវា)
ហតើហដើមហចទបានបង់ថ្ងលរងយនតចាំនួន ៧.០០០ (ក្បាាំេីរ

ន់) ដុោលរ

អាហមរ ិកឲ្យចុងចហមលើយ ឬ ហទ?
ម.៤. ការអ្ះអាងររស់ភាគីសរ
ី ដ ីចំណុចេិវាទ 8
ែ.៤.១. រតីេីចាំណុចវ ិវាទទី ១

(ហតើក្បាក់ចាំនួន ១.០០០ (មួយ

ន់) ដុោលរអាហមរក
ិ

ខដលហដើមហចទទទួលេីចុងចហមលើយ គឺ ការរងមួយខផនកចាំហ

េះកាតេវកិចច

ខផែកាម “កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ” ឬ ហទ?)
ែ.៤.១.១. ការអេះអាងរបរ់ហដើមហចទ
ហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្នាំ២០១២ ហដើមហចទបានទទួលក្បាក់ចាំនួន
១.០០០ (មួយ

ន់) ដុោលរអាហមរ ិកេីចុងចហមលើយខដលជាការរងកាតេវកិចច

ខផែកាម “កិចរ
ច នាែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ” ។ ហៅហេលហនាេះ ហដើមហចទបាន
ហធវើលិែិតទទួលក្បាក់ ខដលបានររហររថា បានទទួលក្បាក់ចាំនួន ១.០០០
(មួយ

ន់) ដុោលរអាហមរ ិក ជាការរងកាតេវកិចចខផែកាម “កិចរ
ច នាែចីក្បាក់

ថ្នហរឿងកដីហនេះ” ហេើយបានក្បគល់លិែិតហនេះឲ្យហៅចុងចហមលើយ (ភ្រតាង
X3)។
ុ

បញ្ូច លនូវអងាហេតុខដលគ្នមនវ ិវាទ និង ការអេះអាងរបរ់ភាគីរីអ
ត ាំេីចាំណុចវ ិវាទចូលជាមួយគ្នន ហេើយចាំបាច់ក្តូវ
ហធវើយាងណាកុាំឲ្យមានការែវេះចហនាលេះចាំហ េះការអេះអាងរបរ់ភាគី ជាេិហររគឺការអេះអាងខដលទាក់ទងហៅនឹងអងា
8

ហេតុចមបង។ មូលហេតុខដលក្តូវហធវើខបបហនេះ គឺហោយសារខតតុោការមិនអាចយកអងាហេតុណាខដលភាគីណា
មួយមិនបានអេះអាងមកហធវើជាមូលោឋនថ្នសាលក្កមបានហ

5

ើយ (មាក្ា ៩៥ ថ្នក្កមនីតិវ ិធីរដឋបបហវណី)។

ែ.៤.១.២. ការអេះអាងរបរ់ចុងចហមលើយ
ចុងចហមលើយមិនទទួលសាាល់។
ចាំហ

េះក្បាក់ ចាំនួន ១.០០០ (មួយ

ន់) ដុោលរអាហមរ ិកខដលចុងចហមលើយ

បានក្បគល់ហៅហដើមហចទគឺជាការរងកាតេវកិចហច ផេង ហេើយមិនខមនជាការ
រងចាំហ

េះកាតេវកិចចហោយខផែកាម “កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ” ហទ។

ែ.៤.២. រតីេីចាំណុចវ ិវាទទី ២ (ហតើហដើមហចទបានបង់ថ្ងលរងយនតចាំនួន ៧.០០០
(ក្បាាំេីរ

ន់) ដុោលរអាហមរ ិកឲ្យចុងចហមលើយ ឬ ហទ?)

ែ.៤.២.១. ការអេះអាងរបរ់ហដើមហចទ
ហៅអាំ

ុងខែធនូ

៧.០០០ (ក្បាាំេីរ

ឆ្នាំ២០១៣

ហដើមហចទបានបង់ក្បាក់ថ្ងលរងយនតចាំនួន

ន់) ដុោលរអាហមរ ិកខដលមានកនុងចាំ ណុច “ែ.២.៣.” ខាង

ហលើឲ្យហៅចុងចហមលើយ។
ែ.៤.២.២. ការអេះអាងរបរ់ចុងចហមលើយ
ចុងចហមលើយមិនទទួលសាាល់។
ចុងចហមលើយបានោរ់ហតឿនហៅហដើមហចទឲ្យបង់ក្បាក់ជាហក្ចើនហលើក
ហក្ចើនសារ បុខនត ហដើមហចទមិនបានបង់ក្បាក់ហទ។
សំអាងពេតុ
រ. សតរ
ី ីចំណុចេិវាទទី១
ខផែកាម ភ្រតាង
X3 តុោការទទួលសាាល់នូវអងាហេតុខដលហដើមហចទបានទទួល
ុ
ក្បាក់ចាំនួន ១.០០០ (មួ យ

ន់) ដុោលរអាហមរ ិក ជាការរងកាតេវកិចចខផែកាម “កិចចរនា

ែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ” េីចុងចហមលើយហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្នាំ ២០១២ ។
ដូហចនេះ អាជាាយុកាលថ្នការរ ាំលត់រិទិធហលើបាំណុល ចាំហ
កមចីរបរ់ហដើមហចទបានផ្ទែក។
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េះរិទិធហលើបាំណុលជាក្បាក់

ម. សតរ
ី ីចំណុចេិវាទទី២
ហដើមហចទបានអេះអាងអាំេីអងាហេតុ ថា
(ក្បាាំេីរ

ហដើមហចទបានបង់ក្បាក់ចាំនួន

ន់) ដុោលរអាហមរ ិកថ្នថ្ងលលក់ទិញរងយនតហៅឲ្យចុងចហមលើយ

៧.០០០

បុខនត

េុាំមាន

ភ្រតុាងហដើ មបីឲ្យតុ ោការអាចទទួ លសាាល់នូវការអេះអាងហនាេះបានហទ។
ហេតុហនេះ តុោការមិ នទទួលសាាល់អាំេីការតវាតបរបរ់ហដើ មហចទហទ។
គ. ការេិនិចឆ័យអ្ំរីចំនួនទឹរព្ារ់ខ្ដលានទទួលសាគល់
ខផែកាម “កិចចរនាែចីក្បាក់ថ្នហរឿងកតីហនេះ” ហបើគិតក្តឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្នាំ
២០១២

ហដើមហចទមានរិទិធហលើបាំណុលចាំហ

េះចុងចហមលើយដូចតហៅ។

ទី ១

ដខដលមុនហេលថ្នការរងមួយខផនក ហដើមហចទមានរិទិធហលើបាំណុលចាំហ

ហៅថ្ងៃ

េះចុងហមលើយ

ជាក្បាក់ហដើមចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិក ការក្បាក់ចាំនួន ៥០០ (ក្បាាំរយ)
ដុោលរអាហមរ ិក និង ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំ ហ
ចាំនួន ៤.០០០ (បួន

ន់) ដុោលរអាហមរ ិក។ ហេើយហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្នាំ ២០១២

ចុងចហមលើយបានរងក្បាក់ចាំនួន ១.០០០ (មួយ
ហេើយចាំហ

េះការយឺតយាវកនុងការអនុ វតតកាតេវកិចច

េះក្បាក់ចាំនួន ១.០០០ (មួយ

ន់) ដុោលរអាហមរ ិកឲ្យហៅហដើមហចទ

ន់) ដុោលរអាហមរ ិកហនាេះ ជាដាំបូងនឹងយកមក

កាត់ជាមួយនិងការក្បាក់ចាំនួន ៥០០ (ក្បាាំរយ) ដុោលរអាហមរ ិក រ ីឯក្បាក់ចាំនួន ៥០០
(ក្បាាំរយ)

ដុោលរអាហមរ ិកខដលហៅរល់នឹងយកមកកាត់ជាមួយនិ ងក្បាក់រាំណងការ

ែូចខាតចាំ ហ

េះការយឺតយាវកនុងការអនុ វតតកាតេវកិចច (ក្កមរដឋបបហវណី មាក្ា ៤៥១) ។

ដូហចនេះ គិតក្តឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្នាំ ២០១២ ចាំនួនទឹកក្បាក់ថ្នរិទិធហលើបាំណុលហៅ
រល់ខដលហដើមហចទមានចាំហ

េះចុងហមលើយគឺ

ក្បាក់ហដើមចាំនួន

ដុោលរអាហមរ ិក និង ក្បាក់ រាំណងការែូ ចខាតចាំ ហ
៣.៥០០ (បី

១០.០០០

(មួយមុឺន)

េះការយឺតយាវកនុងការអនុ វតត ចាំនួន

ន់ក្បាាំរយ) ដុោលរអាហមរ ិក ។

មាងវ ិញហទៀត មូលហេតុខដលមានសាានភាេរមស្របហៅនឹងការទូទាត់នូវក្បាក់
ចាំនួន ៧.០០០ (ក្បាាំេីរ

ន់) ដុោលរអាហមរ ិកខដលជារិទិធហលើបាំណុលថ្នក្បាក់ថ្ងលលក់

ទិញរងយនតរបរ់ចុងចហមលើយមានចាំហ
ហោយសារខតថ្ងៃហនាេះ

េះហដើមហចទហៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុោ ឆ្នាំ ២០១៣។

គឺជាថ្ងៃកិចចរនាលក់ទិញលក់ទិញរងយនតបានបហងាើតហ
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ើង

ហេើយចុងហមលើយបានក្បគល់រងយនតហៅឲ្យហដើមហចទ។ 9 ហោយសារខតគិតមកដល់ថ្ងៃទី
៣១ ខែ តុោ ឆ្នាំ ២០១៣ ចាំនួនថ្នរិទិធហលើបាំណុលរបរ់ហដើមហចទមានចាំហ

េះចុង

ចហមលើយមានដូចជា ក្បាក់ហដើមចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុឺន) ដុោលរអាហមរ ិក និង ក្បាក់
រាំណងការែូ ចខាតចាំ ហ

េះការយឺតយាវកនុងការអនុ វតតចាំនួន ៤.៥០០ (បួន

ន់ក្បាាំរយ)

ដុោលរអាហមរ ិក ហេតុហនេះ ជាលទធផលហក្កាយេីការកាត់បាំណុលហោយការទូទាត់ (ក្កម
រដឋបបហវណី មាក្ា ៤៧២ និង មាក្ា ៤៥១) ចាំនួនទឹកក្បាក់ថ្នរិទិហធ លើបាំណុលរបរ់
ហដើមហចទមានចាំហ
(ក្បាាំេីរ

េះចុងចហមលើយហក្កាយហេលទូទាត់គឺ មានខតក្បាក់ហដើមចាំនួន ៧.៥០០

ន់ក្បាាំរយ) ដុោលរអាហមរ ិកខតបុហណាណេះ។10

ដូហចនេះ ហដើមហចទអាចទាមទាមឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ហដើមចាំនួន ៧.៥០០ (ក្បាាំេីរ
ន់ក្បាាំរយ) ដុោលរអាហមរ ិក និង ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំ ហ

េះការយឺតយាវកនុងការ

អនុវតតកាតេវកិចក
ច ុងអក្ាចាំ
ន
នួន ១០% កនុង ១ឆ្នាំថ្នក្បាក់ហដើមហនេះ គិតចប់េីថ្ងៃទី ០១
ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ រេូតដល់ថ្ងៃរងរួចខតបុហណាណេះ ហោយខផែកាម “កិចចរនាែចី
ក្បាក់ថ្នហរឿងកដីហនេះ” ។
ឃ. សតរ
ី ីរនទរននព្ារ់
ព្រោរ់រី ត
ុ
ហៅកនុង

“ហរឿងកតីរីេ
ត ីការទាមទារឲ្យរងក្បាក់កមចីថ្នហរឿងកតីហនេះ”

ចញ់កីម
ត ួយខផនក ហេតុហនេះ ចាំ ហ

ហដើមហចទបាន

េះបនាុកក្បាក់ក្បោប់ កីឲ្
ត យហដើមហចទ និង ចុងហមលើយ

ទទួលបនាុក មានក់ ១ ភាគ (ក្កមនីតិវ ិធី រដឋបបហវណី មាក្ា ៦៤ កថាែណឌទី ១) ។ ការ
ទាមទារចមបងរបរ់ហដើមហចទ គឺ ការបង់ក្បាក់ហដើមចាំនួន ១០.០០០ (មួយមុឺន) ដុោលរ
អាហមរ ិក បុខនត ហោយសារខតតុោការទទួលសាាល់ការទាមទារហនាេះខតចាំនួន ៧.៥០០
(ក្បាាំេីរ
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ន់ក្បាាំរយ) ដុោលរអាហមរ ិកបុហណាណេះ ហេតុហនេះ ចាំហ

អានុភាេថ្នការរលត់កាតេវកិចចាមរយៈការទូទាត់ នឹងហកើតមានហ

េះក្បាក់ក្បោប់កីតគឺឲ្យ

ើងហោយក្បតិរកមមហៅនឹងហេលសាានភាេ

រមស្របហៅនឹងការទូទាត់ (ក្កមរដឋបបហវណី មាក្ា ៤៦៦)។
10

លាំោប់ថ្នការកាត់បាំណុល (មាក្ា ៤៧២ មាក្ា ៤៥១ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី) គឺហសាេុយការក្បាក់ (ការក្បាក់ និង

ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំហ
ចាំនួន ៧.០០០ (ក្បាាំេីរ

េះការយឺតយាវកនុងការអនុវតតកាតេវកិចច) និង ក្បាក់ហដើម ដូហចនេះហេើយ ចាំហ

ន់) ដុោលរអាហមរ ិក ដាំបូងនឹងយកមកកាត់ជាមួយនឹង ក្បាក់រាំណងការែូចខាតចាំហ

យឺតយាវកនុងការអនុវតតកាតេវកិចច
ច ាំនួន ៤.៥០០ (បួន
២.៥០០ (េីរ

េះក្បាក់
េះការ

ន់ក្បាាំរយ) ដុោលរអាហមរ ិក ហេើយក្បាក់ ខដលហៅរល់ចាំនួន

ន់ក្បាាំរយ) ដុោលរអាហមរ ិកនឹងក្តូវយកមកកាត់ជាមួយនឹងក្បាក់ហដើមមួយខផនកចាំនួន។
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ចុងចហមលើយទទួលបនាុក ចាំនួន ៧៥% (ចិតរិបក្បាាំភាគរយ) រ ីឯហដើមហចទទទួ លបនាុក
ចាំនួន ២៥% (ថ្មភក្បាាំភាគរយ)។
ង. សតរ
ី ីការព្រកាសឲ្យអ្នុេតតជារពណា
ត ះអាសនន
ការទាមទាររបរ់ហដើមហចទ គឺជាការទាមទារជាក្បាក់ ហេើយតុោការទទួលសាាល់
ថា មានភាេចាំបាច់ ដូហចនេះ ក្បការឲ្យអនុវតតជាបហណា
ត េះអារននចាំហ

េះហរចកតីរហក្មច

បញ្ចប់ខាងហក្កាមចប់េីចាំណុចទី ១ ដល់ ទី ៣។
ពសចរដីសពព្ម្ចរញ្ច រ់
១. បង្កាប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ៧.៥០០ (ក្បាាំេីរ

ន់ក្បាាំរយ) ដុោលរអាហមរ ិក

និង ក្បាក់កុងអក្ាចាំ
ន
នួន ១០% កនុង ១ ឆ្នាំថ្នក្បាក់ហនេះ គិតចប់េីថ្ងៃទី ០១ ខែ វ ិចឆិកា ឆ្នាំ
២០១៣ រេូតដល់ថ្ងៃរងរួចហៅហដើមហចទ។
២. ហក្ៅេីចាំណុចទី ១ ក្ចនហចលនូវការទាមទាររបរ់ហដើមហចទហលើរេីហនេះ ។
៣. ក្បាក់ក្បោប់កីដ ៧៥ % (ចិតរិបក្បាាំភាគរយ) គឺជាបនាុករបរ់ចុងចហមលើយ ហេើយ
២៥% (ថ្មភក្បាាំភាគរយ) គឺជាបនាុករបរ់ហដើមហចទ ។
៤. ចាំណុចទី ១ និង ចាំណុចទី ៣ ថ្នហរចកតីរហក្មចបញ្ចប់ ថ្នសាលក្កមហនេះ អាច
អនុវតតជាបហណា
ត េះអារននបានចាំហ

េះ ។

សាលក្កមហនេះក្តូវបានក្បការហៅរវនការជាសាធារណៈហៅថ្ងៃទី ២០ ខែ កុមភៈ
ឆ្នាំ ២០១៥។ កនុងករណីខដលបតឹងឧទធរណ៍ ក្តូវខតហធវើហ

ើងហៅកនុងរយៈហេល ០១ (មួយ)

ខែ គិតចប់េីថ្ងៃខដលបានទទួលការបញ្ូជ នលិែិតសាលក្កមហនេះ។
នងៃសុប្រក ១៣ មកើត ខែផលាុន ឆ្នំ្្ី ឆស័កព.ស.២៥៥៨
រាជធានីភ្ំនមពញ, នងៃទី ២០ ខែ កុ្ភៈ ឆ្នំ ២០១៥

ពៅព្រម្
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