
Available at noplegal.com 

	   1	  

ករខ្ីបរ'េភគ 
 
ក .  ចូរេ្ជើសេរ)សពក,-ខងេ្កមេនះ េទដក់ឲ'(្ត+វនឹងខ្ឹមសររបស់វ! 
 
ករខ្ីបរ'េភគ   ឧបសន%&ៃនករខ្ីបរ-េភគ  ករ្បក ់     វត្$ជំនួស កររ#លយកិច្សន,-េដយករ
ធ"#ក់ចុះនូវទំនុកចិត្ចំេពះអ្កខ្ ីទីកែន្ងៃនករសង ករែ្ប្ប&លៃនតៃម្រូបិយវត្2 
 
ល .រ  ខ្ឹមសរ ចំណងេជើង 
១ វត្$ែដលអច្ត+វបនជំនួសេដយវត្$េផ67ងែដលមន្បេភទ គុណភព និង

ចំនួនដូចគ()។ 
 

២ ចំនួនទឹក្បក ់ ឬវត្%េផ()ងេទៀត ែដល្ត&វបនផ្ល់េទឲ01តមសមម្តៃន
អំឡ$ងេពលៃនករេ្បើ្បស ់ ក្#ងនមជតៃម្តបចំេពះករេ្បើ្បស់្បក ់
ឬវត្% ែដល្ត&វបន្បគលឲ់"#អ្កខ្ ី េហើយែដល្ត*វគណនេដយយកចំនួន
ទឹក្បក ់ឬវត្% ែដលបនខ្ ីមកគុណជមួយនឹងអ្តែដល្ត3វបនកំណត់។ 

 

៣ កិច្សន'(ែដលអ្កឲ'/ខ្ី្បគល់ករេ្បើ្បស់េដយេសរ= នូវ្បក ់ េស#$%ង
អហរ  ្សូវ  ឬវត្#ជំនួសេផ+,ងេទៀតក្#ងអំឡ#ងេពលកំណត់មួយឲ+;េទអ្កខ្ ី
េហើយេនេ្កយែដលអំឡ,ងេពលេនះបនកន្ងផុត  អ្កខ្ី្ត)វសងេទឲ"#
អ្កឲ%&ខ្ ី នូវវត្&ែដលមន្បេភទ គុណភព និងចំនួនេស្ើគ,-នឹងវត្'ែដលបន
ទទួលពីអ្កឲ*+ខ្ី។ 

 

៤ េទះបីជតៃម្រូបិយវត្1 ឬតៃម្ៃនវត្) មនករែ្ប្ប#ល េនមុនេពលសងក៏
េដយ េលើកែលងែតក្)ងករណីែដលមនករ្ពមេ្ពៀងពិេសស អ្កខ្ី្ត)វ
សងនូវចំនួនទឹក្បក់ដូចគ12នឹងចំនួនទឹក្បក់ែដលទទួលបនពីករ្បគល់។ 

 

៥ េនចេន%&ះេពលែដលកិច្សន&1បនបេង្ើតេឡើង រហូតដល់េពល្បគល់វត្/
ែដលជកម្វត្' ្បសិនេបើស)*នភពេសដ្កិច្របស់អ្កខ្ ី ធ"#ក់ចុះយ*#ងខ"#ំង 
ែដលនឹងេធ្ើឲ,-មនឧបសគ្ដល់ករអនុវត្កតព្កិច្សង អ្កឲ%&ខ្ីអច
រ"លយកិច្សន+,ខ្ីបរ0េភគបន។ 

 

៦ បុគ្លែដលមនករណយីកិច្ផ្ល់តវកលិកជ្បក ់ ឬវត្%ជំនួសេផ-.ងេទៀត
េដយមូលេហតុេ្កអំពីករខ្ីបរ5េភគ ្បសិនេបើបន្ពមេ្ពៀងជមួយម"#ស់
បំណ$លយកវត្+េនះេធ្ើជកម្វត្+ៃនករខ្ីបរ<េភគ ករខ្ីបរ'េភគ្ត-វបន
បេង្ើតេឡើងេដយករ្ពមេ្ពៀងេនះ។ 

 

៧ លំេនដ&'នរបស់អ្កឲ'1ខ្ ី្ត#វបនកំណត់េដយច/0ប់ថជកែន្ងៃនករសង។ 
ប៉ុែន្្បសិនេបើភគីមនករសន23េផ25ងអំពីកែន្ងែដល្ត?វសង េនះកែន្ង
ែដល្ត&វសង្ត&វេគរពតមករសន23េនះ។ 

 

៨ ្បក់ និងវត្'េផ*+ងេទៀត ែដលអ្កឲ()ខ្ីបនទទួលេ្កពី្បក់េដើម ទក់ទង
េទនឹងកិច្សន'(ខ្ីបរ-េភគ េទះបីជបនទទួលេនក្/ងនមជ្បក់រង78ន ់
កៃ្មេជើងសរ កៃ្មេសុើបអេង្ត និងកៃ្មេផ*+ងៗ។ 
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ខ .ចូរកំណត់ថខ្ឹមសរខងេ្កមេនះ ្ត#វ ឬខុស! 
ល .រ  ខ្ឹមសរ ្ត#វ/ខុស 
១ ក"#$មស បនផ្ល់អង្រផ"#ម្ិះ ១០០ គីឡ$ ឲ"#េលកសំណង េហើយេលកសំណង

បនផ្ល់្ បក់ែដលមនចំនួនេស្ើនឹងតៃម្អង្រ ១០០ គីឡ$ េនទីផ&'រជនូក"#$មស 
េ្ពះឆ"#េំនះទឹកជំនន់បនបំផ-.ញ្សូវផ&'ម្ិះរបស់េលកសំណងគ"#នសល។់ ករណេីនះ 
ជកិចស្ន#$ខ្បីរ#េភគ។ 

 

២ េលកសំណងបនខ្ីទូរស័ព្ម45ក I Phone 7 ពីក$%&មស េដយសន&'ថនឹងសង
វ"ញក្&ងអំឡ&ងេពល ១ ែខេ្កយ។ ែតេ្បើបនែតមួយសប-.ហ ៍េលកសំណងេធ្ើឲ,-បត់
ទរូសព័េ្នះ េលកសណំងបនទញិទរូសព័ ្ម"#ក I Phone 7 ថ្ ី េហើយបនជនូេទក"#$
មសវ$ញ។ ករណីេនះ ជកិចស្ន#$ខ្ីបរ&េភគ។ 

 

៣ ក"#$មស បនលក់អង្រឲ+,េលកសំណងចំនួន ១០០ គីឡ$ ៃថ្១០០ ដុល$%រ។ 
េដយេលកសំណងគ)*ន្បក់សងៃថ្ទិញអង្រេនះ ក"#$មស និងេលកសំណង
បនេធ្ើកិច្សន+,ជលយលក្ណ៍អក+5រ ែដលមនខ្ឹមសរថេលកសំណង្ត$វសង
្បក់ៃថ្ទិញអង្រេនះេនក្4ងអំឡ4ងេពលបីែខេទៀត េហើយ្តវបងក់រ្បក់ ១%  ភគរយ
ក្#ងមួយែខ។ ករណេីនះ មនេកើតេឡើងនូវឧបសន#$ៃនករខ្ីបរ&េភគ។ 

 

៤ 
 

ក"#$មស យល់្ពមនឹងេលកសំណងថនឹងឲ23ខ្ី្បក់ែដលមនចំនួន ៥០០០$។ មិន
ទន់បនេធ្ើកិច្សន./ជលយលក្ណ៍អក.8រផង េលកសំណងបនមកសុំេបើក្បក់
ចំនួន ៥០០$។ ពីរៃថ្េ្កយ េលកសំណងបនមកសុំេបើក្បក់ចំនួន១៥០០$ បែន្ម 
េទៀត។ ក"#$មសបនប្+រចិត្ឈប់ឲ$3េលកសំណងខ្ី្បក់តមករសន$@។ ក្#ងករណី
េនះ តមច$%ប ់ ក"#$មសមនសិទ្ិដកករសន%&របស់ខ្+នវ-ញេនេពលណក៏បន 
េហើយេលកសំណងេនែតមនកតព្កិច្សង្បក់ចំនួន២០០០$ ដល់ក%&'មស។ 

 

៥ អ្តករ្បក ់ អចកំណត់បនតមប-.ត្ិច12ប ់ ឬេដយករ្ពមេ្ពៀងរបស់ភគី។ 
ក្#ងករណីែដលករខ្ីបរ/េភគមនភ56ប់ជមួយករ្បក ់ ្បសិនេបើភគមីិនបនកំណត់
អ្តករ្បក់េទេនះ ្ត#វអនុេលមតមអ្តករ្បក់ែដលកំណត់េដយច9:ប់ែដល
ប"#ត្េនក្*ង្កមរដ្ប12េវណ ីឬច#$ប់ពិេសស។ 

 

៦ អ្តករ្បក់ែដលកំណត់េដយករ្ពមេ្ពៀងរបស់ភគ ី មិនអចេលើសពីអ្តករ
្បក់ែដលបនក្មិតេដយច/0ប់េឡើយ។ 

 

៧ ក្#ងករណីែដលមនករយឺតយ23វមិនបនសងករ្បក់ ស្មប់រយៈេពលចប់ពីមួយឆ12ំ
េឡើងេទ េហើយេទះបីជអ្កឲ./ខ្ីបនដស់េតឿនឲ./សងយ;.ងណក៏េដយ ក៏អ្កខ្ីមិន
្ពមសងករ្បក់េនះ អ្កឲ%&ខ្ីអចបូកករ្បក់ប3្4លេទក្8ង្បក់េដើមបន។ 

 

៨ កិច្សន'(ខ្ីបរ-េភគបនកំណត់ថ អ្កខ្ី្ត)វបង់្បក់ៃថ្េសុើបអេង្តសិក89ពីស<8នភព
ហិរ$%វត្)របស់អ្កខ្ ីែដលមនចំនួនេស្ើនឹង ០,៥ % ៃន្បក់េដើម ឲ"#េទអ្កឲ"#ខ្ី្ បក់។ 
កៃ្មសិក'(េនះេហថ ករ្បក់។ 

 

៩ េលកសុកបនេស្ើសុំខ្ី្បក់ចំនួន ៥០០០ ដុល$%រ េទេលក្សីេស េហើយេលក្សី
េសបនេឆ្ើយតបភ+,មថយល់្ពម។ ក្#ងករណីេនះ តមច$%ប ់កិច្សន'(ខ្ីបរ-េភគ្ត#វ
បនបេង្ើតេឡើង លុះ្តែតេលក្សីេសបន្បគល់្បក់ចំនួន ៥០០០ ដុល$%រ ឲ"#េទ
េលកសុក។ 
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១០ េលកសុកបនខ្ី្បក់ពីេលក្សេីសចំនួន ៥០០០ ដុល$%រ តមរយៈកិច្សន'(ចុះៃថ្
ទ០ី១ ែខមករ ឆ"#២ំ០១៥។ េ្កយមកេលកសុក និងេលកប()* បនមកខ្ី្បក់ចំនួន 
៧០០០ ដុល$%របែន្មេទៀតតមរយៈកិច្សន%8ចុះៃថ្ទ ី ០១ ែខមករ ឆ"#២ំ០១៦ េហើយ
បែន្មពីេនះកិចស្ន#$េនះបនប&'(ក់ថ េលកប%&'បនយល់្ពមទទួលខុស្ត#វ
េដយសមគ្ីភពជមួយេលកសុកចំេពះ្បក់កម្ីចំនួន៥០០០ដលុ"#រ ែដលបនខ្ី
េដយេលកសុកតមរយៈកិច្សន'(ចុះៃថ្ទ០ី១ ែខមករ ឆ"#២ំ០១៥។ ក្#ងករណីេនះ 
េទះបីមនករ្ពមេ្ពៀងរបស់ភគីកេ៏ដយ េលកប%&' ទទួលខុស្ត)វេដយសមគ្ី
ភពជមួយេលកសុក ចំេពះែតទឹក្បក ់ ចំនួន ៧០០០ ដុល$%រែតប៉ុេណ-%ះ។ ចំេពះ
្បក់៥០០០ដ ុល#$រអេមរ%ក ជបន្%កែតម*+ក់ឯងរបស់េលកសុក។ 

 

 
គ .  ចូរពិភក()អំពីករណខីងេ្កម៖ 
១.  េលកសុកបនឲ$%េលក្សីេសខ្ី្បក់ចំនួន ២ មុឺនដុល'(រអេមរ,ក ស្មបរ់យៈេពល៣ ឆ"# ំ
េហើយេលក្សីេស្ត,វបង់ករ្បក ់២% ៃន្បក់េដើម ក្#ងមួយែខជូនេលកសុក។ េលកសុកបនមក
រកអ្កេដើម)*ីសុំេយបល់្បឹក)5ច)7ប ់ េ្ពះគត់បនលឺថអ្តករ្បកម់ិនអចេលើសពីអ្តករ្បក់
ែដលបនក្មិតេដយច/0ប់េឡើយ។ 
 
២.  ្កុមហ៊ុន កខគ បនមកសុំខ្ី្បក់ពីេលកសិង្។ េលកសិង្បនមករកអ្កេដើម01ីសុំ្បឹក08ច0:ប ់
េតើ្ត%វេធ្ើដូចេម្ចេដើម./ីចងកតព្កិច្របស់្កមុហ៊ុន។ សូមប%&'ក់ថ្កុមហ៊ុន កខគ មនម#$ស់ភគហ៊ុន
បីនកគ់ឺេលកសុក (កន់កបភ់គហ៊ុន៤០%)  េលក្សីេស(កន់កបភ់គហ៊ុន ៣០%) និងក%&'េទវ+ 
(កនក់បភ់គហ៊ុន៣០%)។ ្កុម្បឹក'(ភិបលៃន្កុមហ៊ុនេនះមនចំនួនពីរនក ់ គឺេលកប'() 
និងេលកអូជ ី (ស"#$តិចិន)។ ្កុមហ៊ុន កខគ គឺជ្កុមហ៊ុនែដលចុះប1្តីមច$%បៃ់ន្ពះរជ
ណច្កកម្'ជ េហើយជ្កុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស្ត1វមនក្មិត។ 
 
៣.  ្កុមហ៊ុន កខគ បនមកសុំខ្ី្បក់ពីេលកសិង្។ េលកសិង្បនមករកអ្កេដើម01ីសុំ្បឹក08ច0:ប ់
េតើ្ត%វេធ្ើដូចេម្ចេដើម./ីចងកតព្កិច្របស់្កុមហ៊ុន។ ម"#ស់ភគហ៊ុនៃន្កមហ៊ុន កខគ គឺ្កុមហ៊ុន េខេខ 
(កន់កបភ់គហ៊ុន៦០%)  េលកសុក(កន់កបភ់គហ៊ុន ៤០%) ។ ្កុម្បឹក'(ភិបលៃន្កុមហ៊ុន 
កខគ េនះមនចំនួនពីរនក ់គឺេលកប'() និងេលកអូជ ី (ស"#$តិចិន)។ ្កុមហ៊ុន កខគ គឺជ្កុមហ៊ុន
ែដលចុះប"្តីមច$%ប់ៃន្ពះរជណច្កកម្$ជ េហើយជ្កុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស្ត1វមនក្មិត។ 
្កុមហ៊ុន េខេខ ជ្កុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស្ត1វមនក្មិត ែដលមនម&'ស់ភគហ៊ុនពីររូប គឺ
េលក្សីេស (កន់កប់ហ៊ុន៦០%)  ក"#$េទវ((កន់កប់ហ៊ុន ៤០%) េហើយពួកេគក៏ជអភិបលរបស់
្កុមហ៊ុនេនះផងែដរ។ លក្ន្ិកៈ្កុមហ៊ុន កខគ និង្កុមហ៊ុន េខេខ ែដលបនតម្ល់្តឹម្ត#វេន
្កសួងពណិជ្កម្បនកំណតដ់ូចគ%&ថដំេណើរ្បចំៃថ ្ និងករ្បកបករងរពណិជ្កម្របស់្កុមហ៊ុន
្ត#វបន្បគល់ជូន្កុម្បឹក*+ភិបល ប៉ុែន្ករខ្ី្បក ់ ឬករយក្ទព$%របស់្កុមហ៊ុនេនធនកតព្កិច្
ណមយួ ្ត#វមនករយល់្ពមជឯកច្័នពីម56ស់ភគហ៊ុន។ 
 
៤.  េលកសុកមនអយ ុ ១៨ ឆ"# ំ ជប្ ី និងេលក្សីេសជ្បពន ្ អយ១ុ៦ ឆ"# ំ បនមកសុខំ្ី
្បក់ពេីលកសិង ្ចំនួន ២ មុឺនដុល'(រអេមរ,ក េហើយសន'(សងវ+ញក្/ងអំឡ/ងេពល ៦ ែខេទៀត ្ពមទំង
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យល់្ ពមបង់ករ្បក១់% ៃន្បក់េដើមក្,ងមួយែខ។ េលកសិង្មនករបរម្ណ ៍េ្ពះេលកេសែដល
ជ្បពន្េទើបមនអយ១ុ៦ឆ"#ំ។ គត់បនមករកអ្កេដើម./ី្បឹក.4ច.6ប ់ ថេតើគត់្ត(វេធ្ើដូចេម្ចេដើម%&ចីង
កតព្កិចេ្លកសុក និងេលក្សីេស។ 
 
៥. េលកសុកបនចុះកិច្សន,-ខ្ី្បក់ពីេលក្សីេសចំនួន ៥០០០ ដុល$%រ ក្#ងអ្តករ្បក ់១០% 
ក្#ងមួយឆ)* ំ េហើយ្ត'វសងវ+ញក្/ងរយៈេពល ២ ឆ"#។ំ ្បក់កម្េីនះ្ត#វបនធនេដយករបេង្ើតហុីប៉ូែតក
េលើដីទំេនរមួយកែន្ងរបស់េលកសុក។ ក្#ងកិចស្ន#$ខ្ី្បក់េនះ បនកំណត់ថេលកសុកជអ្កទទួល
ខុស្ត&វេលើេសហ៊ុយ និងករចំណយទំងអស់ក្,ងករេធ្ើកិច្សន./ និងចុះប(្ីហុីប៉ូែតកេនមន្ីរ
សុរ$េយដី។ េលក្សីេស្ត'វ្បគល់្បក់កម្ីេនះឲ45េទេលកសុក បន#$បព់ីករចុះប)្ីបេង្ើតហុីប៉ូែតក
រួចរល់។ បន#$ប់ពីចុះហុីប៉ូែតករួចរល ់ េសហ៊ុយ និងករចំណយទំងអស់មនចំនួន ៣០០ ដុល$%រ។ 
េនៃថ្្បគល់្បក ់ េលក្សីេសបន្បគល់្បក់ែត៤៧០០ ដុល$%រេទេលកសុកែតប៉ុេណ0%ះ។ 
េ្កយមក េលកសុកមិនបនបង់ករ្បក់រហូតដល់េពលែដលេលក្សីេសមកជួបអ្កេដើម%&ីសុំ្ បឹក%&
ច"#ប់។ 
 
៦.  េលកសុក និងេលក្សីជប្ី្បពន ្មនដីមួយកែន្ងជ្ទព01សម03ត្ិរួមប្ី្បពន ្និងដីមួយកែន្ង
េផ#$ងេទៀតជ្ទព#,េដយែឡករបស់េលកសុក ស្ិតេនរជធនីភ្ំេពញដូចគ56។ េលកសុកបនមករក
េលកសិង្េដើម+,ីខ្ី្បក់ចំនួន ៥ មុឺនដុល'(រ េដើម%&ីេទទិញរថយន្ដឹកទំនិញ។ េលកសិង្ចង់ឲ+,េលក្សី
េសចូលរួមក្)ងករខ្ី្បក់េនះែដរ េដយត្ម'វឲ*+េលក្សីេសចុះហត្េលខេលើកិចស្ន#$ខ្ី្បក់។ 
េលក្សេីសបន្បែកកមិនចូលរួមចុះហត្េលខេលើកិច្សន9:ខ្ីេនះេទ ។ េលកសិង្បនមករកអ្ក 
េដើម%&ីសុំេយបល់ច%0ប ់ក្#ងករណីេនះ។ 
 
៧.  េលកសុក មនដីមួយកែន្ងស្ិតេនរជធនីភ្ំេពញ។ េលកសុកបនខ្ី្បក់ពេីលកសិងច្ំនួន ៥ 
មុឺនដុល'(រ ក្#ងអ្តករ្បក១់៨% ក្#ងមួយឆ)* ំ េហើយ្ត'វសងវ+ញក្/ងអំឡ/ងេពល ៣ ឆ"#។ំ េលកសុក
ែតងែតបង់ករ្បក់យឹតយ./វ រហូតដល់េលកសិង្បនពឹងពក់េមធវ3ឲ56េចញលិខិតរ<លឹកជញឹកញប់។ 
េលកសុកបនេធ្ើករេផ្រកមស្ិទ្េិលើដេីទឲ$%ម'$យរបស់ខ្/ន េដយមនចុះប*្ី្តឹម្ត1វ។ េលខចរ&ក
េលើប័ណក្ម្សិទ្បិនបង#$ញថេលកសុកបនេធ្ើអំេណយឲ"#េទម'"យរបស់គត់។ េលកសិង្បនមក
រកអ្ក េដើម%&សីុេំយបល់ច"#ប ់ក្#ងករណីេនះ។  
 
៨. េនៃថ្ទ០ី១ ែខមករ ឆ"#២ំ០១៣ េលកសុកបនខ្ី្បក់េលកសិង ្ចំនួនមួយមុឺនដុល+,រអេមរ0ក។ 
េនៃថ្ទ០ី១ ែខមករ ឆ"#២ំ០១៤ េលកសុកបនខ្ី្បក់បែន្មេទៀតពីេលកសិង្ចំនួន្បំពនដ់ុល$%រ
អេមរ%ក។ េនៃថ្ទ០ី១ ែខមករ ឆ"#២ំ០១៥ េលកសុកបនខ្ី្បក់ជេលើកទីបីពីេលកសិងច្ំនួន្បំពន់
ដុល$%រអេមរ$ក។ េរៀងរល់េលើកៃនករខ្ ី មនកិច្សន()ជលយលក្ណ៍អក(2រ េហើយេនក្#ងកិច្សន'(
ទងំបីេនះ មន្បករមួយែចងថ   ៉កិច្សន()េនះបេង្ើតជករ្ពមេ្ពៀងទំងមូលរវងភគី េហើយជំនួស
រល់ករ្ពមេ្ពៀង ករធន ករអះអងរបស់គូភគីែដលមនពីមុន ឬ្សបេពលគ)*ណមួ ួយ។” 
េលកសិង្បនមកជួបអ្កេដើម23ីសុំេយបល់្បឹក2<ច2>ប ់ពក់ព័ន្នឹងខ្ឹមសរៃន្បករខងេលើេនះ។ 
 
៩. េលកសុកមនបំណងខ្ី្បក់ពីេលកសិង្ចំនួនបីមុឺនដុល:;រអេមរ>ក។ េលកសុកដឹងថេបើគត់
គ"#ន្ទព$%អ្ីេដើម$-ធីនបំណ$លេទេនះ េលកសិង្្បកដជមិនឲ%&្បក់ខ្ីេឡើយ។ េលកសុកបន
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ចុះកិច្សន)*ខ្ី្បកម់ួ ួយជមួយនឹងេលក្សីេស ែដលក្&ងកិច្សន-.បង1-ញថេលក្សីេសជំពក់
្បក់េលកសុកចំនួន្បមំុឺនដុល'(រ េហើយ្ត'វបង់ករ្បក់ក្1ងអ្ត ១៨% ក្#ងមួយឆ"#ំ។ ករចុះហត្
េលខេលើកិច្សន*+េនះ ្ត#វបនេធ្ើេនចំេពះមុខេមធវ%ជសក$%ី។ ប៉ុែន្េលកសុកមិនែដលបន្បគល់
្បក់្បំមុឺនដុល,-រអេមរ1កដលេ់លក្សីេសេឡើយ េហើយេលក្សេីសក៏មិនែដលទមទរេលកសុក
ឲ"#្បគល់្បក់ែដរ។ េលកសុកបនយកលិខិតកិចស្ន#$ខ្ី្ បក់េនះេទបង#$ញេលកសិង ្ េដយសន#$
ថយកសិទ្ិេលើបំណ-លេនះ េធ្ើជ្បតិេភគេដើម%&ធីនករសងបំណ$លរបសគ់តច់ំេពះេលកសិង្។ 
េលកសិង្បនយល់្ពមឲ"#េលកសុកខ្ី្បកប់ីមុឺនដុល)*រអេមរ%ក។ េលកសិង្បនដឹងពីករណ៍េនះ 
េហើយបនមករកអ្កេដើម-.ីរកដំេណះ្សយតមផ្#វច"#ប់។ 
 
១០. េលកសុក និងេលក្សេីស ប្ី្បពនប្នមកខ្ី្បក់ពីេលកសិង្ចំនួន្បំមុឺនដុល$%រអេមរ"ក។ 
េលកសុកជបុគ្លិក្កុមហ៊ុនមន្បក់ែខ១៥០០ដុល$%រអេមរ*ក េហើយជអ្កផ្ត់ផ្ង់្ គ#សរ រ"ឯេលក
្សីេសជ'ស្ីេមផ្ះ េហើយមិនមនរបរអ្ីេឡើយ។ េលកសិង្្ត'វ្បគល់្បក់ទំងអស់ដល់េលកសុក 
និងអ្ក្សីេសេនៃថ្ទ១ី៥ ែខមករ ឆ"#២ំ០១៥។ េពលចុះកិចស្ន#$ខ្ីបរ&េភគរួចរលេ់នៃថ្ទ១ី ែខមករ 
ឆ"#២ំ០១៥ េលកសុក និងេលក្សីេសបនជួបេ្គះថ23ក់ចរចរណ ៍ េហើយេលកសុកបនស'(ប ់ រ"ឯ
េលក្សេីស្គន់ែតមនរបួស្សល។ េលកសិងយ្លថ់កិចស្ន#$េនះ  មិនអចអនុវត្បនេទេ្ពះ
ម"#ក់ៃនអ្កខ្ីបនស/#ប់បត់េទេហើយ។ គត់បនមកពិេ្គះជមួយអ្ក េ្ពះគត់មិនចង់្បគល់្ បក់ឲ"#
េលក្សីេសេទ។ 
 
១១. េលកសុក បនខ្ី្បក់ពីេលក្សីេស ចំនួន ៥ មុឺនដុល'(រអេមរ,ក េដយបង់រ(េលះជដំណក់
កលទំងករ ទំងេដើមក្*ងរយៈេពល ៥ ឆ"#ំ។ េលកសុក្ត(វបងក់រ្បកក់្#ងអ្ត ១៨ ភគរយក្'ងមួយ
ឆ"# ំ និងករ្បកព់ិន័យយឺតយ%&វ ក្#ងអ្ត ១៨% ក្#ងមួយឆ)*ំ។ េលកសុកមនដីមួយកែន្ង េហើយបន
បេង្ើតហុីប៉ូែតកឲ"#េលក្សីេស េដើម%&ីធនបំណ-លរបស់ខ្4ន។ េលកសុក មនកូន ២ នក ់ និងក្&យ
្បុសម"#ក ់ែតេនក្'ងេសៀវេភ្គ/សរ និងេសៀវេភស*+ក់េន ក្#យម&'ក់េនះ ្ត#វបនចុះជកូនចិ.្ឹមរបស់
េលកសុក។ េលក្សីេសបនមករកអក្េដើម&'ីពិេ្គះេយបល់ច&3ប់អំពីប67&េនះ។ េតើមនហនិភ័យ
អ្ីខ្ះែដលអចេកើតមនចំេពះករណីេនះ? សូមផ្ល់ជដំេណះ្សយ។ 
 


