
 

 

រយៈពេលអនុញ្ញា ត៖ ២ព ៉ោង 

វញិ្ញា សាពនេះចែកពែញជា ២ ចនែក៖ 

ចនែក ក- សំនួរទំង ៤៥ គឺចំបាែ់ និងតម្រូវឱ្យសាកលបងព្លើយ។ 

ចនែក ខ- សំនួរទំង៥ គឺចំបាែ់ និងតម្រូវឱ្យសាកលបងព្លើយ។ 

 
ហារព ើកវញិ្ញា សាពនេះ រហូតទល់ចត នការចែនំេីអែកម្តតួេិនិតយ។ 
អែករិនម្តវូសរពសរែំពលើយកែុងកូនពសៀវពៅរ ស់អែក រហូតទល់ចត ន
ការចែនំេីអែកម្តតួេិនិតយ។ 

វញិ្ញា សាពនេះេំុអាែយកពែញេីសាលម្ លងបានព ើយ។ 
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ការម្ លងែា ់អាជីវករមករពុជា 
ចខធ្ែូ ឆ្ែ ំ២០១៨ 
ចនែក ក (សំែួរ ) 

 
១. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម ពតើម្ ពោគខាងពម្ការពនេះ រួយណាចែល
ម្តឹរម្តវូ?  

ក. ែា ់េីសហម្ាសពាែិជជករម អនុវតតែំពពាេះម្កុរហ ុនសហករមសិទ្ធិទូ្ពៅ និង
ម្កុរហ ុនសហករមសិទ្ធិ នកម្រិត ចែលពធ្វើពាែិជជកិែចពៅកែុងម្ ពទ្សករពុ
ជា។ 

ខ. ែា ់េីសហម្ាសពាែិជជករម អនុវតតែំពពាេះម្កុរហ ុនសហករមសិទ្ធិ និងម្កុរ
ហ ុនទ្ទួ្លខុសម្តូវ នកម្រិត ចែលពធ្វើពាែិជជកិែចពៅកែុងម្ ពទ្សករពុជា។ 

គ. ែា ់េីសហម្ាសពាែិជជករម រិនអនុវតតែំពពាេះម្កុរហ ុនឯកជនទ្ទួ្លខុស
ម្តូវ នកម្រិត ឬម្កុរហ ុនរហាជនទ្ទួ្លខុសម្តវូ នកម្រិត។ 

១ េិនទុ 
 

២. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម ម្ករុហ នុឯកជនទ្ទួ្លខុសម្តវូ នកម្រិត
រិនអាែ ពងកើតពម្ការែា ់ពនេះ ពែើរបពីធ្វើអាជីវករម ធ្នារ ធានរ៉ោ ់រង និងឥែទនបានព ើ
យ។ 

ក. ម្ ពោគខាងពលើពនេះ ម្តឹរម្តូវ។ 
ខ. ម្ ពោគខាងពលើពនេះ ម្តឹរម្តូវ ម្ សិនព ើម្កុរហ ុនពនេះ ជាម្កុរហ ុន រពទ្ស។ 
គ. ម្ ពោគខាងពលើពនេះ រិនម្តឹរម្តូវពទ្។ 

១ េិនទុ 
 

៣. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម ពតើម្ ពោគរួយណាចែលម្តឹរម្តវូទក់ទ្ង
នឹងការ ពងកើតម្ករុហ នុ? 

ក.  ម្កុរហ ុនរួយម្តូវបាន ពងកើតព ើង និងទ្ទួ្លបាននីតិ ុគគលិកលកខែៈពៅ
កាល រពិែេទ្ចែលម្កុរហ ុនពនេះច ់ពនតើរពធ្វើពាែិជជករម។ 



 

ខ.  ម្កុរហ ុនរួយម្តូវបាន ពងកើតព ើង និងទ្ទួ្លបាននីតិ ុគគលិកលកខែៈពៅ
កាល រពិែេទ្ចែល ង្ហា ញពៅពលើវញិ្ញា  ន ័ម្ត ពងកើតម្ករុហ ុន ពែញពោយ
ម្កសួងពាែិជជករម។ 

គ.  ម្កុរហ ុនរួយម្តូវបាន ពងកើតព ើង និងទ្ទួ្លបាននីតិ ុគគលិកលកខែៈពៅ
កាល រពិែេទ្ ចែលម្កសួងពាែិជជករមទ្ទួ្លឯកសារែុេះ ញ្ជ ីម្ករុហ ុន។ 

២ េិនទុ 
 

៤. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម ម្ករុហ នុពាែិជជករម រពទ្សរួយអាែពធ្វើ
ពាែិជជកិែចពៅកែុងម្ ពទ្សករពុជា កែុងទ្ម្រង់ែូែខាងពម្ការ៖ 

ក.  សាខាម្កុរហ ុន ម្កុរហ ុនសហករមសិទ្ធិ ឬម្កុរហ ុន ុម្តសរព័នធ។ 
ខ.  ការោិល័យតំណាងពាែិជជករម ឬសាខាម្កុរហ ុន។ 
គ.  សាខាម្កុរហ ុន ការោិល័យតំណាងពាែិជជករម ឬម្កុរហ ុន ុម្តសរព័នធ។ 

២ េិនទុ 
 

៥. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម ពតើអែកណា នសិទ្ធិចតងតំាងអភិបាលកែុង
ម្ករុហ នុទ្ទួ្លខុសម្តវូ នកម្រិត? 

ក.  នចត ច ស់ហ ុន ៉ោុពណាណ េះ។ 
ខ.  នចតនយកម្ តិ តតិ ៉ោុពណាណ េះ។ 
គ. នយកម្ តិ តតិម្តូវពសើែពៅ ច ស់ហ ុន ពែើរបីចតងតំាងអភិបាល។ 

១ េិនទុ 
 
 

៦. ម្ករុហ នុ ABC គឺជាម្ករុហ ុនចែលែុេះ ញ្ជ ពីៅម្កសួងពាែិជជករម ពោយ ន ច ស់ហ នុ
ែំនួនរួយរ ូ និងអភិបាលែំនួនម្បំារ ូ។ ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម ពតើម្ករុ
ហ ុន ABC  នទ្ម្រង់អវី? 

ក. ម្កុរហ ុនរហាជនទ្ទួ្លខុសម្តូវ នកម្រិត។ 
ខ. សហម្ាសឯក ុគគលទ្ទួ្លខុសម្តូវ នកម្រិត។ 

 គ. ម្កុរហ ុនឯកជនទ្ទួ្លខុសម្តូវ នកម្រិត។ 



 

១ េិនទុ 
 

៧. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម ពតើម្ករុហ នុម្ ពភទ្ណារួយខាងពម្ការ ចែល
តម្រវូឲ្យ នអភិបាលោ៉ោងតិែ ី (៣) រ ូ? 

ក. ម្កុរហ ុនឯកជនទ្ទួ្លខុសម្តូវ នកម្រិត។ 
ខ. ម្កុរហ ុនរហាជនទ្ទួ្លខុសម្តូវ នកម្រិត។ 
គ.    ម្កុរហ ុនសហករមសិទ្ធិ។ 

១ េិនទុ 
 

៨. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម ពតើអភិបាលម្ករុហ នុ នសិទ្ធិកែុងការពធ្វើ
សករមណារួយខាងពម្ការ? 

ក. រលំាយម្កុរហ ុន។ 
ខ. ខចីម្បាក់។ 
គ. លក់ម្ទ្េយសរបតតិម្ករុហ ុនទំងអស់ ឬរួយភាគធំ្។ 

១ េិនទុ 
 

៩. ម្ករុហ នុ ABC  ន ១០០% ននភាគហ នុកាន់កា ់ពោយ ច ស់ហ នុចែល នសញ្ញជ តិអូស្ត្សាត
លី និង នការោិល័យែុេះ ញ្ជ  ីនទី្តំាងពៅរជធានីភែំពេញ។ ពោងតារែា ់សតេីីសហ
ម្ាសពាែិជជករម ពតើម្ករុហ នុ ABC  នសញ្ញជ តិអវី? 

ក. សញ្ញជ តិ រពទ្ស។ 
ខ. សញ្ញជ តិចខមរ។ 
គ.    សញ្ញជ តិចខមរ ឬសញ្ញជ តិអូស្ត្សាត លី។  

២ េិនទុ 
 

១០. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម ពតើនីតិ ុគគលរួយណាខាងពម្ការ ចែលរិន
 ននីតិ ុគគលិកលកខែៈោែ់ពោយច កេីម្ករុហ ុនពែើរ? 

ក. សាខាម្កុរហ ុន។ 
ខ. ម្កុរហ ុនរហាជនទ្ទួ្លខុសម្តូវ នកម្រិត។ 



 

គ. ម្កុរហ ុនឯកជនទ្ទួ្លខុសម្តូវ នកម្រិត។ 
១ េិនទុ 

 
១១. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម ម្ករុហ នុឯកជនទ្ទួ្លខុសម្តវូ នកម្រិត

ម្តវូពបាេះពែញភាគហ ុន កែុងែំនួន និងតនរលអ ប រ  ែូែខាងពម្ការ៖ 
ក.  រួយរយពាន់ (១០០.០០០) ភាគហ ុន ចែលភាគហ ុននីរួយៗម្តូវ នតនរលរិនតិែ

ជាង ួនពាន់ (៤.០០០) ពរៀល។ 
ខ.  ែ ់ពាន់ (១០.០០០) ភាគហ ុន ចែលភាគហ ុននីរួយៗម្តូវ នតនរលរិនតិែជាង

 ួនពាន់ (៤.០០០) ពរៀល។ 
គ.  រួយពាន់ (១.០០០) ភាគហ ុន ចែលភាគហ ុននីរួយៗ ម្តូវ នតនរលរិនតិែជាង

 ួនពាន់ (៤.០០០) ពរៀល។ 
២ េិនទុ 

 
១២. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម ពតើម្ ពោគខាងពម្ការពនេះ រួយណាចែល
ម្តឹរម្តវូ? 
 ច ស់ហ នុអាែ ង់ភាគទុ្នែូលពៅកែុងម្ករុហ នុឯកជនទ្ទួ្លខុសម្តវូ នកម្រិតជា៖ 

ក. សាែ់ម្បាក់ វតថុ ឬពសវាចែលបាននតល់េីរុន។ 
ខ.  សាែ់ម្បាក់ ឬវតថុចត ៉ោុពណាណ េះ។ 
គ.    សាែ់ម្បាក់ ឬពសវាចែលនឹងនតល់នពេលខាងរុខ។ 

២ េិនទុ 
 

១៣. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម រហាសនែិបាត ច ស់ហ ុន អាែពធ្វើព ើង៖ 
ក. កែុងម្ ពទ្សករពុជា ៉ោុពណាណ េះ។ 
ខ.    ខាងពម្ៅម្ ពទ្សករពុជា ម្ សិនព ើ ច ស់ហ ុនចែល នសិទ្ធិពបាេះពឆ្ែ តកែុងកិែច

ម្ ជំុទំងអស់ឯកភាេាែ ។ 
 គ. ទី្តំាងនន ចែលកំែត់ពោយម្ ធានម្កុរម្ ឹកាភិបាល។ 

១ េិនទុ 
 



 

១៤. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម នរករែ៍ម្ករុហ នុម្តវូសរពសរជា៖ 
ក. ភាសាអង់ពគលស។ 
ខ. ភាសាចខមរ។ 
គ. ភាសាពនេងៗ។ 

១ េិនទុ 
 

១៥. ពោងតារែា ់សតេីីសហម្ាសពាែិជជករម ពតើម្ ពោគខាងពម្ការពនេះ រួយណាចែល
ម្តឹរម្តវូ? 

ក.  សហករមសិទ្ធិករទូ្ពៅននម្កុរហ ុនសហករមសិទ្ធិ នកម្រិត ម្តូវទ្ទួ្លខុសម្តូវ
ែំពពាេះ ំែុលម្ករុហ ុនម្តឹរកម្រិតភាគទុ្ន ចែលខលួនបានោក់ែូលពៅកែុងម្កុរ
ហ ុន។ 

ខ.  សហករមសិទ្ធិករទូ្ពៅននម្កុរហ ុនសហករមសិទ្ធិ នកម្រិត រិនម្តូវទ្ទួ្លខុស
ម្តូវែំពពាេះ ំែុលម្កុរហ ុនពទ្ ពម្ពាេះខលួនទ្ទួ្លបានម្តឹរចតម្បាក់ឈ្ែួលេីម្កុរ
ហ ុនសហករមសិទ្ធិពនេះ ៉ោុពណាណ េះ។ 

គ.  សហករមសិទ្ធិករទូ្ពៅននម្កុរហ ុនសហករមសិទ្ធិ នកម្រិត ទ្ទួ្លខុសម្តូវ
ែំពពាេះ ំែុលម្កុរហ ុនររួាែ  និងោែ់ពោយច កេីាែ ។ 

២ េិនទុ 
 

១៦. ពោងតារែា ់សតេីីគែពនយយ និងសវនករម របាយការែ៍ហិរញ្ាវតថុម្តវូពរៀ ែំឲ្យបាន
រែួរល់៖ 

ក.  កែុងរយៈពេល ី (៣) ចខ  នទ  ់េីការ ិទ្ ញ្ច  ់ឆ្ែ ំគែពនយយ។ 
ខ.  ពរៀងរល់ែុងឆ្ែ ំគែពនយយនីរួយៗ។ 
គ.  កែុងពេលណារួយរុនពេលពធ្វើសវនករម។ 

១ េិនទុ 
 

១៧. ពោងតារែា ់សតេីីគែពនយយ និងសវនករម ពតើម្ ពោគខាងពម្ការពនេះ រួយណាចែល
ម្តឹរម្តវូ? 



 

ក.  សវនករម សំពៅពៅពលើម្ េ័នធននការកំែត់ កត់ម្តា នតុំ ញ្ចូ លាែ  វាស់ចវង ចត់
ថ្នែ ក់ និង ង្ហា ញនូវេ័ត៌ នហិរញ្ាវតថុ ចែលទក់ទ្ងនឹងសករមភាេននអងគភាេ
រួយ។ 

ខ.  សវនករម សំពៅពៅពលើការម្តួតេិនិតយព ើងវញិ ឬការម្តតួេិនិតយលកខែៈជា
ម្ េ័នធពៅពលើការអេះអាង ទិ្នែន័យ សករមភាេ និងលទ្ធនលជាហិរញ្ាវតថុ ឬរិន
ចរនហិរញ្ាវតថុរ ស់អងគភាេអាជីវករមរួយកែុងពាល ំែងណារួយជាក់លា
ក់។ 

គ.  សវនករម សំពៅពៅពលើសតង់ោររួយចែលម្ កាសឲ្យពម្ ើពោយម្កុរម្ ឹកាភិ
បាលសតង់ោរគែពនយយអនតរជាតិ។ 

២ េិនទុ 
 
១៨. ពោងតារែា ់សតីេីគែពនយយ និងសវនករម ម្ករុម្ ឹកាជាតិគែពនយយជាសាថ  ័
នចែល សថិតពម្ការ៖  

ក.  ម្កសួងពាែិជជករម។ 
ខ.  ម្កសួងពសែឋកិែច និងហិរញ្ាវតថុ។ 
គ.  អគគនយកោឋ នេនធោរ។ 

១ េិនទុ 
១៩. ពោងតារែា ់សតេីីគែពនយយ និងសវនករម ពតើម្ ពោគខាងពម្ការពនេះ រួយណាជា
និយរន័យននពាកយ “គែពនយយករជំនញ” ?  

ក.  នីតិ ុគគល បានែុេះព ម្ េះជាស ជិករ ស់សាថ  ័នវជិាជ ជីវៈគែពនយយ  និងសវន
ករម។ 

ខ.  រ ូវនត ុគគល បានែុេះព ម្ េះជាស ជិករ ស់សាថ  ័នវជិាជ ជីវៈគែពនយយ  និង
សវនករម។ 

គ. រ ូវនត ុគគល ឬនីតិ ុគគល ចែលបានែុេះព ម្ េះជាស ជិករ ស់សាថ  ័នវជិាជ ជីវៈ
គែពនយយ  និងសវនករម។ 

២ េិនទុ 
 



 

២០. ពោងតារែា ់សតីេីគែពនយយ និងសវនករម គែពនយយ ឬសវនករ ចែលរិនបាន
ម្ តិ តតិតារម្ករសីលធ្រ៌វជិាជ ជីវៈ ម្តវូទ្ទួ្លទ្ែឌ ករមែូែខាងពម្ការ៖  

ក.  ការសតី ពនទ សពោយផ្ទទ ល់ ត់ ការសតី ពនទ សពោយ នែំណារកែុងសំែំុ
លិខិតផ្ទទ ល់ខលួន ការហាររិនពអាយម្ ក វជិាជ ជីវៈជា ពណាត េះអាសនែ ឬការ
ហាររិនពអាយម្ ក វជិាជ ជីវៈជាអែិន្នតយ៍។ 

ខ.  ការសតី ពនទ សពោយ នែំណារកែុងសំែំុលិខិតផ្ទទ ល់ខលួន ការហាររិនពអា
យម្ ក វជិាជ ជីវៈជា ពណាត េះអាសនែ ឬការហាររិនពអាយម្ ក វជិាជ ជីវៈជាអ
ែិន្នតយ៍។ 

គ.  ការសតី ពនទ សពោយ នែំណារ។ 
២ េិនទុ 

 
២១. ពោងតារែា ់សតេីីការង្ហរ ពតើម្ ពោគខាងពម្ការពនេះ រួយណាចែលម្តឹរម្តវូ? 
កិែចសនាការង្ហររួយម្គ ់ម្គងពោយែា ់សតេីីការង្ហរពៅពេល៖ 

ក. វាម្តូវបាន ពងកើតព ើងកែុងម្ ពទ្សករពុជា ពហើយការអនុវតតគឺពធ្វើព ើងពៅ រពទ្
ស។ 

ខ. វាម្តូវបាន ពងកើតព ើងរវាងនិពោជក និងនិពោជិតចែល នសញ្ញជ តិចខមរ 
សម្  ់និពោជិតសញ្ញជ តិចខមរ ពែើរបីអនុវតតកិែចសនាពៅ រពទ្ស។ 

គ. ការអនុវតតកិែចសនាពធ្វើព ើងកែុងម្ ពទ្សករពុជា។ 
២ េិនទុ 

 
២២. ម្ សិនព ើនិពោជក នរូលពហតុសរស្ស កែុងការ ញ្ឈ ់និពោជិត ចែលបានែុេះកិែច
សនាាម នថិរពវលាកំែត់ ពហើយអតីតភាេការង្ហររ ស់និពោជិតពនេះ នរយៈពេលេីរ (២) ឆ្ែ  ំ
និង ី (៣) ចខ ពតើនិពោជកម្តវូជូនែំែឹងនិពោជិតកែុងរយៈពេល ៉ោុនម ននថៃពែើរប ីញ្ច  ់កិែចសនា
ការង្ហរ? 

ក. ម្បំាេីរ (៧) នថៃ។ 
ខ. ែ ់ម្បំា (១៥) នថៃ។ 
គ.      រួយ (១) ចខ។ 

១ េិនទុ 



 

២៣. ធី្តាទ្ទួ្លយកការង្ហរជាគែពនយយករកែុងម្ករុហ នុ A ពម្ការកិែចសនាការង្ហរចែល នរ
យៈពេលេីរឆ្ែ  ំ (ររួ ញ្ចូលទំងរយៈពេលសាកលបង ីចខ)។ ពម្កាយេីពធ្វើការកែុងម្ករុហ នុ A រយៈ
ពេល ី (៣)សបាត ហ៍ នងែឹងថ្ន នងរិនែូលែិតតការង្ហរពនេះពទ្ ពហើយ ន ំែងលាឈ្ ់េីម្ករុ
ហ ុន។ ពោងតារែា ់សតីេីការង្ហរ ពតើម្ ពោគខាងពម្ការពនេះ រួយណាចែលម្តឹរម្តវូ ទក់ទ្ង
នឹងការតម្រវូសតីេីការជូនែំែឹង? 

ក. រិន នការតម្រូវឲ្យជូនែំែឹងពនេះពទ្។ 
ខ. ម្បំាេីរ (៧) នថៃ សម្  ់ឲ្យម្កុរហ ុនពម្ជើសពរ ើសនិពោជិតថមី។ 
គ.    ែ ់ម្បំា (១៥) នថៃ ពម្ពាេះធី្តាបានែុេះកិែចសនាការង្ហរ នថិរពវលាេីរឆ្ែ ំ។ 

២ េិនទុ 
 

២៤. សុធាបានែុេះកិែចសនាការង្ហរចែល នរយៈពេល ី (៣) ឆ្ែ  ំ ជារួយម្ករុហ ុន A។ កិែច
សនាការង្ហររ ស់ាត់រិន នកាល រពិែេទ្ ញ្ច  ់ពទ្។ ពតើកិែចសនាការង្ហររ ស់សុធា
ជារួយម្ករុហ នុ A ជាម្ ពភទ្កិែចសនាការង្ហរអវី? 

ក.  កិែចសនាការង្ហរ នថិរពវលារិនកំែត់។ 
ខ.  កិែចសនាការង្ហរចែល នកំែត់ថិរពវលា។ 
គ.  ែពរលើយទំងេីរខាងពលើរិនម្តឹរម្តូវពទ្។ 

២ េិនទុ 
 

២៥. ពោងតារែា ់សតេីីការង្ហរ ពតើរយៈពេលឈ្ ់សម្ កេិពសសអតិ រ  នែំនួន ៉ោុនម នកែុង
រួយឆ្ែ ?ំ 

ក. ម្បំាេីរ (៧) នថៃ។ 
ខ. ម្បំា ួន (៩) នថៃ។ 
គ.      ែ ់ម្បំា ី (១៨) នថៃ។ 

១ េិនទុ 
 

២៦. ពោងតារែា ់សតីេីការង្ហរ ពតើរយៈពេលពធ្វើការអតិ រ  នែំនួន ៉ោុនម នព ៉ោងកែុងរួយសបាត
ហ៍? 

ក.  ចសសិ  (៤០) ព ៉ោង។ 



 

ខ.  ចសសិ  ួន (៤៤) ព ៉ោង។ 
គ.  ចសសិ ម្បំា ី (៤៨) ព ៉ោង។ 

២ េិនទុ 
 
២៧. ពោងតារែា ់សតីេីការង្ហរ ពតើរយៈពេលចថរព ៉ោងអតិ រ  នែំនួន ៉ោុនម នព ៉ោងកែុង
រួយនថៃ? 

ក. ២ ព ៉ោង។ 
ខ. ៤ ព ៉ោង។ 
គ. ១ ព ៉ោង។ 

២ េិនទុ 
 

២៨. ពោងតារែា ់សតីេីការង្ហរ ពតើពាកយណារួយខាងពម្ការ ពរៀ រ ់េី “ការ ិទ្ទំងស្សុង ឬរួយ
ចនែកននសហម្ាស ពោយនិពោជកកែុងអំ ុងពេល នវវិាទ្ការង្ហរ”? 

ក. បាតុករម។ 
ខ. កូតករម។ 
គ.       ុកពៅ។ 

១ េិនទុ 
 

២៩.  ពោងតារែា ់សតីេីការពរៀ ែំអងគការតុលាការ ពតើែពរលើយរួយណាខាងពម្ការម្តវូបាន
ចត់ទុ្កថ្នជាតុលាការជាន់ទ  ំនុតពៅម្ ពទ្សករពុជា? 

ក.  សាលាែំ ូង និងសាលាឧទ្ធរែ៍។ 
ខ.  សាលាែំ ូង និងតុលាការកំេូល។ 
គ.  សាលាែំ ូង និងតុលាការពោធា។ 

២ េិនទុ 
 

៣០.  ពោងតារែា ់សតីេីការពរៀ ែំអងគការតុលាការ រល់សាលាែំ ូង ររួ នតុលាការ
ជំនញែូែខាងពម្ការ៖ 

ក. តុលាការរែឋ បពវែី តុលាការម្េហមទ្ែឌ  និងតុលាការការង្ហរ។ 



 

ខ. តុលាការរែឋ បពវែី តុលាការម្េហមទ្ែឌ  តុលារការពាែិជជករម និងតុលាការរែឋបា
ល។ 
គ.    តុលាការរែឋ បពវែី តុលាការម្េហមទ្ែឌ  តុលាការការង្ហរ និងតុលាការរែឋបា

ល។ 
១ េិនទុ 

 
៣១. ពោងតារម្កររែឋ បពវែី កិែចសនារួយម្តវូបាន ពងកើតព ើងពៅពេល៖ 

ក.  លកខខែឌ ននសំពែើ  និងសវីការ ម្តូវាែ  ពោយរិនគិតេីសរតថភាេតារនលូវែា ់
រ ស់ ុគគល។ 

ខ.  លកខខែឌ ននសំពែើ  និងសវីការ ម្តូវាែ  ម្េរទំង ុគគលចែលពធ្វើសំពែើ  និង
សវីការ  នសរតថភាេតារនលូវែា ់កែុងការ ពងកើតកិែចសនា។ 

គ.   ុគគលចែលពធ្វើសំពែើ  និងសវីការ  នសរតថភាេស្ស ែា ់កែុងការ ពងកើត
កិែចសនា។ 

២ េិនទុ 
 

៣២. ពោងតារម្កររែឋ បពវែី ពតើម្ ពោគរួយណាចែលរិនម្តវូបានចត់ទុ្កថ្នជាការរិន
អនុវតតកាតេវកិែចននកិែចសនា?  

ក.  រិនអាែអនុវតតកាតេវកិែចពអាយទន់ពេលកំែត់ម្តូវអនុវតត ពោយសារការ
យឺតោ៉ោ វកែុងការអនុវតត។ 

ខ.  អលទ្ធភាេកែុងការអនុវតតកាតេវកិែច។ 
គ.  កាតេវកិែចម្តូវបានអនុវតតពេញពលញ និងែ ់សេវម្គ ់ ស្ស តារលកខខែឌ

ចែលបានម្េរពម្េៀង ពទេះជា នវកិារៈតិែតួែពោយសារការែឹកជញ្ជូ ន។ 
២ េិនទុ 

 
៣៣. ពោងតារម្កររែឋ បពវែី ពតើខាងពម្ការពនេះ រួយណាជានិយរន័យនន “ការលក់ទិ្ញ”? 

ក. ការលក់ទិ្ញ គឺជាកិែចសនារួយ ចែលភាគី ខ ង នកាតេវកិែចពនទរករមសិទ្ធិ ឬ
សិទ្ធិពនេងពទ្ៀតពលើម្ទ្េយសរបតតិពៅភាគី ខ ងពទ្ៀត ពហើយភាគី ខ ងពទ្ៀតពនេះ
 នកាតេវកិែចម្តូវពែញនថលជាម្បាក់ឲ្យពៅអែកលក់។ 



 

ខ. ការលក់ទិ្ញ គឺជាកិែចសនារួយ ចែលគូភាគីសនាាែ ពៅវញិពៅរកកែុងការ
ពនទរសិទ្ធិពលើម្ទ្េយសរបតតិពម្ៅេីម្បាក់។ 

គ.  ការលក់ទិ្ញ គឺជាកិែចសនារួយ ចែលភាគី ខ ង ឲ្យភាគី ខ ងពទ្ៀត ពម្ ើម្បាស់ 
និងអាស្ស័យនល នូវវតថុជាក់លាក់ណារួយ ពោយរិនពអាយ ង់នថល។ 

២ េិនទុ 
 

៣៤. ពោងតារម្កររែឋ បពវែី ពតើខាងពម្ការពនេះ រួយណារិនម្តវូបានចត់ទុ្កជាធាតុ
សំខាន់ននកិែចសនាលក់ទិ្ញ? 

ក. ការពនទរករមសិទ្ធិ។ 
ខ. តនរល។ 
គ. កាល រពិែេទ្ និងពេលពវលា។ 

១ េិនទុ 
 

៣៥. ពម្កាយេីែុេះកិែចសនា ម្ករុហ នុ A បានម្ គល់កង់ពៅឲ្យរោឋ  តូរនឹងទឹ្កម្បាក់ ១.០០០ 
ែុលាល អាពររកិ។ ពោងតារម្កររែឋ បពវែី ពតើកិែចសនារវាងម្ករុហ ុន A នឹងរោឋ ជាម្ ពភទ្កិែច
សនាអវី? 

ក. កិែចសនាលក់ទិ្ញ។ 
ខ. ការែូរ។ 
គ.    ម្ ទនករម។ 

២ េិនទុ 
 

៣៦. តារខចីម្បាក់ ១០០ ែុលាល អាពររកិេីវែិិម្ត ពហើយសនាសងវញិកែុងរយៈពេលរួយ (១)ស
បាត ហ៍។ ពោងតារម្កររែឋ បពវែី ពតើកិែចសនាខាងពលើជាម្ ពភទ្កិែចសនាអវី? 

ក. កិែចសនាខចីពម្ ើ។ 
ខ. កិែចសនាខចី រពិភាគ។ 
គ.    ម្ ទនករម។ 

២ េិនទុ 
 



 

៣៧. ពោងតារម្កររែឋ បពវែី អាជាា យុកាលននការរលំត់សិទ្ធិរលំាយកិែចសនាគឺ៖ 
ក.  ី (៣) ឆ្ែ ំ េីពេលចែលរិនបានអនុវតតកាតេវកិែច។ 
ខ. ម្បំា (៥) ឆ្ែ ំ េីពេលចែលរិនបានអនុវតតកាតេវកិែច។ 
គ.    ែ ់ (១០) ឆ្ែ ំ េីពេលចែលរិនបានអនុវតតកាតេវកិែច។ 

១ េិនទុ 
 

៣៨. ពោងតារម្កររែឋ បពវែី ពតើម្ ពោគខាងពម្ការ រួយណាចែលជាលកខខែឌ នន “សិទ្ធិ
ជួលអែិន្នតយ៍”? 

ក. ការជួលអែលនវតថុរយៈពេលចវង ច ់េី ១៥ ឆ្ែ ំព ើងពៅ។ 
ខ. ការជួលែលនវតថុ ឬអែលនវតថុរយៈពេលចវង ច ់េី ១៥ ឆ្ែ ំព ើងពៅ។ 
គ.    ការជួលែលនវតថុ ឬអែលនវតថុរយៈពេលចវង ច ់េី ១០ ឆ្ែ ំព ើងពៅ។ 

២ េិនទុ 
 

៣៩. ពោងតារែា ់សតីេីការនតល់សិទ្ធិករមសិទ្ធិពលើែំចែកឯកជនននអារសហករមសិទ្ធិែល់
ជន រពទ្ស ជន រពទ្សអាែ នករមសិទ្ធិពលើ “ែំចែកឯកជន” នន “អារសហករម
សិទ្ធិ” ែំពពាេះចត៖ 
ក. ជាន់ផ្ទទ ល់ែីព ើងពៅ។ 
ខ. ជាន់ទី្រួយព ើងពៅ។ 
គ. ជាន់ទី្េីរព ើងពៅ។ 

២ េិនទុ 
 

៤០. ពោងតារែា ់សតីេីវពិសាធ្នករមពលើែា ់សតេីីវនិិពោគ អែកវនិិពោគនឹងទ្ទួ្លបាន
វញិ្ញា  ន ័ម្តែុេះ ញ្ជ ីជាសាថ េរេីម្ករុម្ ឹកាអភិវឌ្ឍករពុជា កែុងករែីចែល៖ 

ក.  អែកពសែើសំុទ្ទួ្លបានវញិ្ញា  ន ័ម្តែុេះ ញ្ជ ី នលកខខែឌ រែួពហើយ។ 
ខ.  អែកពសែើសំុទ្ទួ្លបានការអនុញ្ញា តទំងឡាយ ពាក់េ័នធនឹងែំពែើ រការអាជីវករម

រ ស់ខលួន។ 
គ.  អែកពសែើសំុបាន ំពេញច   ទ្ សម្  ់ទ្ទួ្លបានវញិ្ញា  ន ័ម្តែុេះ ញ្ជ ី ន

លកខខែឌ រែួពហើយ។ 



 

២ េិនទុ 
 

៤១. ពោងតារែា ់សតីេីវពិសាធ្នករមពលើែា ់សតេីីវនិិពោគ ពតើខាងពម្ការពនេះ រួយណា
ចែលរិនចត់ទុ្កថ្នជាការពលើកទឹ្កែិតតវនិិពោគ? 

ក.  ការពលើកចលងេនធនំែូល។ 
ខ.  ការពលើកចលងេនធពលើម្បាក់ែំពែញ។ 
គ.  ការពលើកចលងកូតាពលើការពម្ ើម្បាស់ហតថេលករម រពទ្ស។ 

១ េិនទុ 
 

៤២. ពោងតារែា ់សតីេីវពិសាធ្នករមពលើែា ់សតេីីវនិិពោគ ពតើសករមភាេណារួយខាង
ពម្ការពនេះ រិនទ្ទួ្លបានការពលើកទឹ្កែិតតវនិិពោគ? 

ក. សករមភាេពាែិជជករម អាហរែ័ នីហរែ័ លក់ែំុ លក់រយ ររួទំងហាងលក់
ទំ្និញរែួេនធចែល នទុ្នវនិិពោគ ច ់េី ៥០០.០០០ ែុលាល អាពររកិ។ 

ខ. ការនលិត នលិតនលសម្  ់ពរងែម្កវាយនភ័ែឌ  ចែល នទុ្នវនិិពោគ 
ច ់េី ៥០០.០០០ ែុលាល អាពររកិ។ 

គ. ការនលិតម្កោស នលិតនលពធ្វើេីម្កោស ចែល នទុ្នវនិិពោគ ច ់េី 
៥០០.០០០ ែុលាល អាពររកិ។ 

២ េិនទុ 
 

៤៣. ពតើែា ់សតីេីកេយ័ធ្ន  នវសិាលភាេអនុវតតែំពពាេះអវីខលេះ? 
ក.  អាជីវករ និងសហម្ាសចែល នម្ទ្េយសរបតតិពៅករពុជា។ 
ខ.  អាជីវករ និងសហម្ាសចែល នម្ទ្េយសរបតតិពទេះពៅទី្ណាក៏ពោយ។ 
គ.  សហម្ាសចែល នម្ទ្េយសរបតតិពៅករពុជាចត ៉ោុពណាណ េះ។ 

២ េិនទុ 
 

៤៤. ពោងតារែា ់សតេីីកេយ័ធ្ន ពៅពេលចែលនីតិវធីិ្កេយ័ធ្នម្តវូបានព ើកទក់ទ្ងនឹងកូន
 ំែុល ម្ទ្េយសករមរ ស់កូន ំែុល ម្តវូម្គ ់ម្គងពោយ៖ 

ក. គែៈករមការ ច ស់ ំែុល។ 



 

ខ. តុលាការ។ 
គ. អភិបាល ពណាត េះអាសនែ ចែលចតងតាំងពោយតុលាការ។ 

១ េិនទុ 
 

៤៥. ពោងតារែា ់សតេីីកេយ័ធ្ន ពតើម្ ពោគខាងពម្ការពនេះ រួយណាចែលម្តឹរម្តវូ? 
ក. ម្ទ្េយ ម្តវូរ ់ ញ្ចូ លទំងរល់ម្ទ្េយសករម សិទ្ធិ និងសិទ្ធិពលើ ំែុលម្គ ់

ម្ ពភទ្ ចែលកូន ំែុល ននលម្ ពោជន៍េីករមសិទ្ធិ ឬនលម្ ពោជន៍
ពនេងពទ្ៀត ចែលកូន ំែុល នសិទ្ធិទ្ទួ្ល ពៅកាល រពិែេទ្ព ើកសំែំុពរឿង
កេ័យធ្ន ឬ នទ  ់េីកាល រពិែេទ្ពនេះ។ 

ខ. ម្ទ្េយ ម្តវូរ ់ ញ្ចូ លទំងរល់ម្ទ្េយសករម សិទ្ធិ និងសិទ្ធិពលើ ំែុលម្គ ់
ម្ ពភទ្ ចែលកូន ំែុល ននលម្ ពោជន៍េីករមសិទ្ធិ។ 

គ.      ម្ទ្េយ ម្តូវរ ់ ញ្ចូ លទំងរល់ម្ទ្េយសករម និងសិទ្ធិម្គ ់ម្ ពភទ្។ 
១ េិនទុ 

 
េិនទុសរ ុ ៧០ េិនទុ 

 
ែុង ញ្ច  ់ននសំែួរ 

 
 
 
 
 
 

 
ការម្ លងែា ់អាជីវករមករពុជា 

ចខធ្ែូ ឆ្ែ ំ២០១៨ 
ចនែក ក (ែពរលើយ) 

 



 

១. ែពរលើយ៖ ខ 
២. ែពរលើយ៖ ក 
៣. ែពរលើយ៖ ខ 
៤. ែពរលើយ៖ គ 
៥. ែពរលើយ៖ ក 
៦. ែពរលើយ៖ ខ 
៧. ែពរលើយ៖ ខ 
៨. ែពរលើយ៖ ខ 
៩. ែពរលើយ៖ ក 
១០. ែពរលើយ៖ ក 
១១. ែពរលើយ៖ គ 
១២. ែពរលើយ៖ ក 
១៣. ែពរលើយ៖ ខ 
១៤. ែពរលើយ៖ ខ 
១៥. ែពរលើយ៖ គ 
១៦. ែពរលើយ៖ ក 
១៧. ែពរលើយ៖ ខ 
១៨. ែពរលើយ៖ ខ 
១៩. ែពរលើយ៖ គ 
២០. ែពរលើយ៖ ក 
២១. ែពរលើយ៖ គ 
២២. ែពរលើយ៖ គ 
២៣. ែពរលើយ៖ ក 
២៤. ែពរលើយ៖ ក 
២៥. ែពរលើយ៖ ក 
២៦. ែពរលើយ៖ គ 
២៧. ែពរលើយ៖ ក 
២៨. ែពរលើយ៖ គ 



 

២៩. ែពរលើយ៖ គ 
៣០. ែពរលើយ៖ ក 
៣១. ែពរលើយ៖ ខ 
៣២. ែពរលើយ៖ គ 
៣៣. ែពរលើយ៖ ក 
៣៤. ែពរលើយ៖ គ 
៣៥. ែពរលើយ៖ ក 
៣៦. ែពរលើយ៖ ខ 
៣៧. ែពរលើយ៖ ខ 
៣៨. ែពរលើយ៖ ក 
៣៩. ែពរលើយ៖ ខ 
៤០. ែពរលើយ៖ ខ 
៤១. ែពរលើយ៖ គ 
៤២. ែពរលើយ៖ ក 
៤៣. ែពរលើយ៖ ក 
៤៤. ែពរលើយ៖ គ 
៤៥. ែពរលើយ៖ ក 

ែុង ញ្ច  ់ននែពរលើយ 
 
 
 
 
 

ការម្ លងែា ់អាជីវករមករពុជា 
ចខធ្ែូ ឆ្ែ ំ២០១៨ 
ចនែក ខ (សំែួរ) 

១.  ម្កុរហ ុន World Travel Co., Ltd. ជាម្ករុហ ុនែុេះ ញ្ជ ីពម្ការែា ់ននម្ ពទ្សនថ ចែល
ម្ ក អាជីវករមការពីទ្សែរ នំពភាៀវពទ្សែរែូលរកករានតកែុងម្ ពទ្ស (“ម្ករុហ នុ”)។ 



 

ថមីៗពនេះ ម្កុរហ ុន ន ំែង ពងកើតទី្តំាងអាជីវករមកែុងម្ ពទ្សករពុជា ពែើរបីស្សាវម្ជាវ
ទី្នារ និងពធ្វើសករមភាេទី្នារ។  

 
ក.  ពតើទ្ម្រង់អាជីវករមណារួយ ចែលសាកសរ ំនុតសម្  ់ពាែិជជកិែចរ ស់ម្ករុ

ហ ុនពៅកែុងម្ ពទ្សករពុជា? សូរេនយល់។ 
៣េិនទុ 

ខ.  ពម្កាយេីពធ្វើពាែិជជកិែចបានរួយឆ្ែ ំពៅកែុងម្ ពទ្សករពុជា ម្កុរហ ុនពរើលព ើញ
ឱ្កាសកែុងការម្ ក អាជីវករមការពីទ្សែរ នំពភាៀវពទ្សែរែូលរកករានតកែុង
ម្ ពទ្សករពុជា។ ម្ករុហ ុន ន ំែងកម្រិតការទ្ទួ្លខុសម្តូវរ ស់ខលួន ម្តឹរ
កម្រិត ចែលែា ់ករពុជាអនុញ្ញា ត ពៅកែុងពេលពធ្វើពាែិជជកិែចកែុងម្ ពទ្សករពុ
ជា។ សូរនតល់ពោ ល់ជូនម្កុរហ ុនអំេីទ្ម្រង់អាជីវករមសរស្ស  ពែើរបីម្ ក 
អាជីវករមការពីទ្សែរនំពភាៀវពទ្សែរែូលរកករានតកែុងម្ ពទ្ស។ 

២េិនទុ 
 

២.  វតតី ជាពាែិជជករសញ្ញជ តិចខមរ កំេុងេិចរណាែុេះកិែចម្េរពម្េៀងររួទុ្នជារួយម្កុរហ ុន 
Sunshine ជាម្កុរហ ុន ពងកើតព ើងពម្ការែា ់ម្ ពទ្សនថ ពែើរបីពធ្វើអាជីវករមសណាឋ ារ
ពៅកែុងម្ ពទ្សករពុជា។ កិែចម្េរពម្េៀងររួទុ្នចែងថ្ន ម្កុរហ ុនទ្ទួ្លខុសម្តូវ ន
កម្រិតរួយ (“ម្ករុហ នុ”) នឹងម្តូវបាន ពងកើតព ើង ពោយ នវតតីកាន់កា ់ភាគហ ុនែំនួន 
៤៩% ពហើយម្ករុហ ុន Sunshine  កាន់កា ់ភាគហ ុនែំនួន ៥១% ននភាគហ ុនសរ ុរ ស់
ម្កុរហ ុន។ វតតី និងម្កុរហ ុន Sunshine ពសែើសំុពោ ល់េីអែកពលើ ញ្ញា ែូែខាងពម្ការ៖  

 
ក.  ពតើ ននីតិវធីិ្ (អាជាា ធ្រពាក់េ័នធ) អវីខលេះ ចែលពាក់េ័នធនឹងការ ពងកើតម្ករុហ ុនកែុង

ម្ ពទ្សករពុជា? 
២ េិនទុ 

ខ.  ពតើេត៌ នលំអិតរ ស់ម្កុរហ ុនអវីខលេះ ចែលេួកពគម្តូវេិចរណា ពែើរបី ពងកើតម្ករុ
ហ ុន? 

៣ េិនទុ 



 

គ.  ពតើម្កុរហ ុនម្តវូបានអនុញ្ញា តពោយែា ់ករពុជា កែុងការទិ្ញែី ពែើរបសីាងសង់
សណាឋ ារចែរឬពទ្? 

១ េិនទុ 
 . ពតើម្កុរហ ុនគួរ នអភិបាលែំនួន ៉ោុនម នរ ូ? 

 ១ េិនទុ 
 

៣.  ម្កុរហ ុន ABC បានជួលនិពោជិតពអាយ ំពេញការង្ហរជាអែកម្គ ់ម្គងគែពនយយ 
(“និពោជិត”) ច ់េីនថៃទី្៤ ចខរករ ឆ្ែ ំ២០១៨។ កិែចសនាការង្ហររវាងម្កុរហ ុន ABC 
និងនិពោជិត នកាល រពិែេទ្នុតកំែត់ពៅនថៃទី្៣ ចខរករ ឆ្ែ ំ២០២០។ និពោជិត
រិនបាន ំពេញការង្ហរតារការរេឹំងទុ្ករ ស់ម្ករុហ ុន ABC ពនេះពទ្ ពទេះជាម្កុរហ ុន 
ABC បានវាយតនរល និងនតល់រតិសាថ  នពម្ែើនពលើករែួរកពហើយ។  

 
ក.  ពតើកិែចសនាការង្ហររវាងម្កុរហ ុន ABC និងនិពោជិតជាម្ ពភទ្កិែចសនាកាង្ហរ

អវី?  
១ េិនទុ 

ខ. ទី្ ំនុត ម្ករុហ ុន ABC សពម្រែ ញ្ឈ ់និពោជិត។ ពោងតារែា ់សតីេីការង្ហរ 
ពតើម្កុរហ ុន ABC ម្តូវ ង់ម្បាក់ទូ្ទត់ផ្ទត ែ់កិែចសនាអវីខលេះែល់និពោជិត? 

៣ េិនទុ 
គ.   ម្ សិនព ើនិពោជិត ន ំែងលាចលងេីម្កុរហ ុន ABC កែុងចខកុរភៈ ឆ្ែ ំ២០១៩ 

ពតើនិពោជិតម្តូវជូនែំែឹងពៅម្កុរហ ុន ABC កែុងរយៈពេល ៉ោុនម ននថៃ?  
១ េិនទុ 

៤.  ធារបីានែុេះកិែចសនាការង្ហរ នថិរពវលារិនកំែត់ជារួយម្កុរហ ុន ABC ពៅនថៃទី្២ 
ចខរករ ឆ្ែ ំ២០១៥ ពោយទ្ទួ្លបានម្បាក់ឈ្ែួលកែុងអម្តា ៥ ែុលាល អាពររកិ កែុងរួយព ៉ោ
ង។ ពោយសារ នភាេចំបាែ់កែុងែំពែើ រការអាជីវករម ធារមី្តូវបានពសែើសំុឲ្យពធ្វើការ
ចថរព ៉ោងច ់េីព ៉ោង ៥:០០ លាៃ ែ ែល់ព ៉ោង ៨:០០ យ ់ សម្  ់រយៈពេលេីរនថៃកែុង
រួយសបាត ហ៍។ 

   



 

ក.  ពោងតារែា ់សតីេីការង្ហរ ពតើធារមី្តូវបានអនុញ្ញា តឲ្យពធ្វើការចថរព ៉ោងរយៈ
ពេល ៉ោុនម នព ៉ោងកែុងរួយនថៃ? 

២ េិនទុ 
ខ.  ច ់េីចខកកកោ ឆ្ែ ំ២០១៨ ធារបីានពសែើសំុឈ្ ់សម្ កលំចហ តុភាេ។ ពតើនង

 នសិទ្ធិឈ្ ់សម្ កលំចហ តុភាេរយៈពេល ៉ោុនម នចខ? ពតើអតថម្ ពោជន៍អវី
ខលេះ ចែលនង នសិទ្ធិទ្ទួ្លបានកែុងអំ ុងពេលសម្ កលំចហ តុភាេ?  

៣ េិនទុ 
គ.  ពោងតារែា ់សតីេីការង្ហរ ពតើធារ ីនសិទ្ធិឈ្ ់សម្ កម្ ចំឆ្ែ ំ ៉ោុនម ននថៃ

សម្  ់ឆ្ែ ំ២០១៩? 
២ េិនទុ 

 
៥.  ពៅនថៃទី្១ ចខវែិេិកា ឆ្ែ ំ២០១៨ សុធាបានពសែើខចីម្បាក់េីតារកែុងែំនួន ១០.០០០ ែុលាល អា

ពររកិ។ តារបានេិចរណាសំពែើ រ ស់សុធា និងត រកសុធាវញិពៅនថៃទី្៧ ចខវែិេិកា 
ឆ្ែ ំ២០១៨ ថ្ន ាត់យល់ម្េរឲ្យសុធាខចីម្បាក់ ពហើយាត់នឹងម្ គល់ម្បាក់ឲ្យនងពៅនថៃ
ទី្១៥ ចខវែិេិកា ឆ្ែ ំ២០១៨។ ចនែកតារការម្េរពម្េៀង សុធា នកាតេវកិែចសង ំែុល
ពៅនថៃទី្១៥ ចខធ្ែូ ឆ្ែ ំ២០១៨។  

 
ក. ពតើកិែចម្េរពម្េៀងម្តវូបាន ពងកើតព ើងពៅពេលណា? 

២ េិនទុ 
ខ. ពតើពនេះជាម្ ពភទ្កិែចម្េរពម្េៀងអវី? 

២ េិនទុ 
គ. ពៅនថៃទី្១៥ ចខធ្ែូ ឆ្ែ ំ២០១៨ សុធារិនបានសងម្បាក់ពៅតារវញិពទ្។ ពោងតារ

ម្កររែឋ បពវែី ពតើតារអាែពម្ ើម្បាស់វធីិ្សព្ង្ហគ េះអវីខលេះ ែំពពាេះការរិនអនុវតត
កាតេវកិែចរ ស់សុធា? 

២ េិនទុ 
 

សរ ុ ៣០ េិនទុ 

ែុង ញ្ច  ់ននសំែួរ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ការម្ លងែា ់អាជីវករមករពុជា 
ចខធ្ែូ ឆ្ែ ំ២០១៨ 
ចនែក ខ (ែពរលើយ) 

ែពរលើយទី្១ ៖ 



 

 
ក.  ពតើទ្ម្រង់អាជីវករមណារួយ ចែលសាកសរ ំនុតសម្  ់ពាែិជជកិែចរ ស់ម្ករុហ ុនពៅ

កែុងម្ ពទ្សករពុជា? សូរេនយល់។ (៣ េិនទុ) 
 

ពោងតារែា ់សតីេីសហម្ាសពាែិជជករម ម្ករុហ ុនពាែិជជករម រពទ្ស អាែ ពងកើត
ព ើងពៅម្ ពទ្សករពុជា កែុងទ្ម្រង់ជាការោិល័យតំណាងពាែិជជករម សាខាម្កុរហ ុន 
ឬម្កុរហ ុន ុម្តសរព័នធ។ 

 
(១) ការោិល័យតំណាងពាែិជជករម៖ ការោិល័យតំណាងពាែិជជករមរិនអាែពធ្វើ

សករម ភាេលក់ ឬចែកចយទំ្និញជាម្ ចំសម្  ់ម្ករុហ ុនពែើរបានព ើយ  ៉ោុចនត
អាែ៖ 
(ក) ទំ្នក់ទំ្នងជារួយអតិថិជន កែុងពាលពៅពធ្វើឲ្យអតិថិជនបានសាគ ល់ម្កុរ

ហ ុនពែើររ ស់ខលួន។ 
(ខ) ស្សាវម្ជាវេត៌ នពាែិជជករម និងនតល់េ៌ត នទំងពនេះពៅម្ករុហ ុនពែើរ។ 
(គ) ស្សាវម្ជាវទី្នារ។ 
( ) ពោសននលិតនល តំាងេិេែ័ពាែិជជករម  ង្ហា ញនលិតនលពៅ

ការោិល័យរ ស់ខលួន ឬពៅកចនលងតំាងេិេែ៌ែនទ្ពទ្ៀត។ 
(ង) ទិ្ញ និងរកាទុ្កទំ្និញរួយែំនួន សម្  ់ ពម្រើឲ្យពាលពៅរួយែំនួននន

ការតំាងេិេែ៌ពាែិជជករម។ 
(ែ) ជួលទី្តំាងការោិល័យ និង ុគគលិកកែុងស្សកុ។ 
(្) ែុេះកិែចសនាពាែិជជករមជារួយអតិថិជនកែុងស្សុកកែុងនរម្កុរហ ុនពែើរ។ 

(២) សាខាម្ករុហ នុ៖ រិនែូែជាការោិល័យតំណាងពាែិជជករមពទ្ សាខាម្កុរហ ុន
រិនម្តូវបានហារោត់កែុងសករមភាេលក់ ឬចែកចយទំ្និញជាម្ ចំ សម្  ់
ម្កុរហ ុនពែើរពនេះពទ្។ សាខាម្កុរហ ុនអាែពធ្វើសករមភាេអាជីវករមជាធ្រមតាកែុង
ម្ ពទ្សករពុជា កែុងលកខខែឌ  ចែលសករមភាេទំងពនេះសថិតកែុងវសិាលភាេ នន
សករមភាេរ ស់ម្ករុហ ុនពែើរ។ 



 

(៣) ម្ករុហ នុ ុម្តសរព័នធ៖ ម្កុរហ ុន ុម្តសរព័នធអាែពធ្វើសករមភាេពាែិជជករមជា
ម្ ចំែូែម្កុរហ ុនកែុងស្សុកចែរ ពលើកចលងចតសករមភាេណា ចែលហារោត់
ែំពពាេះរ ូវន័ត ុគគល និងនិតី ុគគល រពទ្ស។ 

ពោយពហតុថ្ន ម្កុរហ ុន ន ំែងស្សាវម្ជាវទី្នារ និងពធ្វើសករមភាេទី្នារ ចត
 ៉ោុពណាណ េះ ការោិល័យតំណាងពាែិជជករម គួរចតជាទ្ម្រង់អាជីវករមចែលសរស្ស 
 ំនុតសម្  ់ម្កុរហ ុន។ 

 
ខ. សូរនតល់ពោ ល់ជូនម្ករុហ នុអំេីទ្ម្រង់អាជីវករមសរស្ស  ពែើរបមី្ ក អាជីវករមការ ី

ពទ្សែរនំពភាៀវពទ្សែរ ែូលរកករានតកែុងម្ ពទ្ស។ (២េិនទុ) 
 

ែូែបានពរៀ រ ់កែុងែពរលើយ ១(ក) ខាងពលើ ការោិល័យតំណាងពាែិជជករម ម្តូវបាន
រតឹតបិតឲ្យពធ្វើម្តឹរចតសករមភាេទី្នារ ស្សាវម្ជាវទី្នារ និងសករមភាេច ់ពនតើរអាជីវ
ករមែំ ូង។  នចតសាខាម្កុរហ ុន និងម្កុរហ ុន ុម្តសរព័នធ ៉ោុពណាណ េះ ចែលម្តូវបាន
អនុញ្ញា តឲ្យពធ្វើសករមភាេអាជីវករមជាម្ ចំ។  ៉ោុចនត សាខាម្កុរហ ុនរិន ននីតិ ុគគលិក
លកខែៈោែ់ពោយច កេីម្កុរហ ុនពែើរព ើយ ពហតុពនេះពហើយម្កុរហ ុនពែើរនឹងម្តូវ
ទ្ទួ្លខុសម្តូវែំពពាេះសាខាម្កុរហ ុន។ ែូពែែេះ សាខាម្កុរហ ុនរិនចរនជាជពម្រើស
សម្  ់ម្កុរហ ុនពនេះពទ្។ នទុយពៅវញិ ម្កុរហ ុន ុម្តសរព័នធ ននីតិ ុគគលិកលកខែៈ
ោែ់ពោយច កេីម្កុរហ ុនពែើរ។ ែូពែែេះ ការទ្ទួ្លខុសម្តូវរ ស់ម្កុរហ ុនពែើរែំពពាេះ
ម្កុរហ ុន ុម្តសរព័នធនឹងម្តូវកម្រិតម្តឹរភាគហ ុនចែលម្ករុហ ុនពែើរ ន។ 
 
ពោយពហតុថ្ន ម្កុរហ ុន ន ំែងម្ ក អាជីវករមការពីទ្សែរ នំពភាៀវពទ្សែរែូល
រកករានតកែុងម្ ពទ្ស ពោយ នកម្រិតការទ្ទួ្លខុសម្តូវ ម្កុរហ ុន ុម្តសរព័នធកែុង
ទ្ម្រង់ជាម្កុរហ ុនទ្ទួ្លខុសម្តូវ នកម្រិត នឹងជាទ្ម្រង់សរស្ស  ំនុតននម្ករុហ ុន
ចែលនឹងម្តូវ ពងកើតពៅកែុងម្ ពទ្សករពុជា។ 

 
 
ែពរលើយទី្២៖ 
 



 

ក.  ពតើ ននីតិវធីិ្ (អាជាា ធ្រពាក់េ័នធ) អវីខលេះ ចែលពាក់េ័នធនឹងការ ពងកើតម្ករុហ ុនកែុងម្ ពទ្ស
ករពុជា? (២ េិនទុ) 

 
ពែើរបី ពងកើតម្ករុហ ុនពៅកែុងម្ ពទ្សករពុជា ការែុេះ ញ្ជ ីជាទូ្ពៅពាក់េ័នធនឹង៖ (i) ការែុេះ
 ញ្ជ ីពាែិជជករមជារួយម្កសួងពាែិជជករម (ii) ការែុេះ ញ្ជ ីេនធោរជារួយអគគនយក
ោឋ នេនធោរ (iii) ការែុេះ ញ្ជ ីនិពោជិត និងសហម្ាសជារួយម្កសួងការង្ហរ និង ែតុ េះ
 ណាត លវជិាជ ជីវៈ និង (iv) ព ឡាជាតិរ  សនតិសុខសងគរ។ 
 
ម្ សិនព ើម្កុរហ ុន  ន ំែងទ្ទួ្លបានគពម្ ងវនិិពោគ នលកខែៈសរបតតិម្គ ់
ម្ាន់ ម្កុរហ ុនម្តូវែុេះ ញ្ជ ីជារួយម្កុរម្ ឹកាអភិវឌ្ឍន៍ករពុជា។ ការែុេះ ញ្ជ ីពនេះអាែពធ្វើ
ព ើងរុន ឬពម្កាយការែុេះ ញ្ជ ីជារួយម្កសួងពាែិជជករម។ 

 
ខ.  ពតើេត៌ នលំអិតរ ស់ម្ករុហ នុអវីខលេះ ចែលេួកពគម្តវូេិចរណា ពែើរប ីពងកើតម្ករុហ នុ? 

(៣ េិនទុ) 
 

ជាអនុសាសន៍ វតតី និងម្កុរហ ុន Sunshine គួរេិចរណាពលើែំនុែជាក់លាក់ខាងពម្ការ 
ពែើរបី ពងកើតម្ករុហ ុន៖ 
(១) នរករែ៍រ ស់ម្ករុហ ុន 
(២) ការោិល័យែុេះ ញ្ជ ីរ ស់ម្កុរហ ុនពៅម្ ពទ្សករពុជា 
(៣) ករមវតថុអាជីវករមរ ស់ម្ករុហ ុន ចែលម្តូវពម្ជើសពរ ើសេី ញ្ជ ីចែលនតល់ឲ្យពោយ

ម្កសួងពាែិជជករម និងការរតឹតបិតននពលើអាជីវករមរ ស់ម្កុរហ ុន 
(៤) ពែើរទុ្នចែលបានអនុញ្ញា ត និងរូលនិធិ្រ ស់ម្កុរហ ុន 
(៥) ថ្នែ ក់ននភាគហ ុន និងសិទ្ធិ លកខខែឌ  និងការរតឹតបិតនន ចែលភាជ  ់ជារួយ

ម្ ពភទ្ននភាគហ ុននីរួយៗ 
(៦) អំណាែកែុងការចតងតំាងអភិបាល និងែំនួនអភិបាល 
(៧) អំណាែកែុងការចតងតំាងអែកម្គ ់ម្គងជាន់ខពស់ 
(៨) ការរលំាយម្ករុហ ុន 

 



 

គ. ពតើម្ករុហ នុម្តវូបានអនុញ្ញា តពោយែា ់ករពុជា កែុងការទិ្ញែី ពែើរបសីាងសង់
សណាឋ ារចែរឬពទ្? (១ េិនទុ) 

 
ពោយពហតុថ្ន ម្កុរហ ុននឹងម្តូវកាន់កា ់ពោយវតតី ៤៩% និងម្កុរហ ុន Sunshine ែំនួន 
៥១% ននែំនួនភាគហ ុនសរ ុរ ស់ម្ករុហ ុន ម្ករុហ ុន នសញ្ញជ តិ រពទ្ស។ 
 
ពោងតារម្ ការ ៨ ននែា ់សតីេីភូរិបាល  នចតជនជាតិចខមរ ៉ោុពណាណ េះ ចែល នសិទ្ធិ
ជា ច ស់ករមសិទ្ធិពលើែីកែុងម្ ពទ្សករពុជា។ ពហតុពនេះ ម្កុរហ ុនរិនម្តវូបានអនុញ្ញា តពអា
យពធ្វើជា ច ស់ករមសិទ្ធិពលើែីកែុងម្ ពទ្សករពុជាពនេះពទ្។ 
 

 .  ពតើម្ករុហ នុគួរ នអភិបាលែំនួន ៉ោុនម នរ ូ? (១ េិនទុ) 
ពោងតារែា ់សតីេីសហម្ាសពាែិជជករម ម្កុរហ ុនឯកជនទ្ទួ្លខុសម្តូវ ន
កម្រិតម្តូវ នអភិបាលោ៉ោងតិែរួយរ ូ ឬពម្ែើនរ ូ។ ចនែកតារពសែកតីសពម្រែរ ស់វតតី 
និងម្កុរហ ុន Sunshine ម្កុរហ ុនអាែ នអភិបាលរួយរ ូ ឬពម្ែើនរ ូ។ 
  

ែពរលើយទី្៣៖ 
 
ក.  ពតើកិែចសនាការង្ហររវាងម្ករុហ នុ ABC និងនិពោជិតជាម្ ពភទ្កិែចសនាកាង្ហរអវី? (១ 
េិនទុ) 

ពោងតារម្ ការ ៦៧(២) ននែា ់សតីេីការង្ហរ កិែចសនាការង្ហររវាងម្កុរហ ុន ABC 
និងនិពោជិតជាកិែចសនាការង្ហរ នថិរពវលាកំែត់ ពម្ពាេះកិែចសនា នកាល
 រពិែេទ្នុតសុេលភាេជាក់លាក់ ពហើយរយៈពេលននកិែចសនារិនពលើសេីេីរឆ្ែ ំ (េីនថៃ
ទី្៤ ចខរករ ឆ្ែ ំ២០១៨ ែល់នថៃទី្៣ ចខរករ ឆ្ែ ំ២០២០)។  

 
ខ.  ពតើម្ករុហ នុ ABC ម្តវូ ង់ម្បាក់ទូ្ទត់ផ្ទត ែ់កិែចសនាអវីខលេះែល់និពោជិត ពោងតារែា ់

សតីេីការង្ហរ? (៣ េិនទុ) 
 



 

ពោងតារែា ់សតីេីការង្ហរ និពោជកអាែ ញ្ច  ់កិែចសនាការង្ហរ នថិរពវលា
កំែត់ រុនកាល រពិែេទ្នុតកំែត់ ពៅពេលចែល នកំហុសធ្ៃន់ ម្ ម្េឹតតពោយ
និពោជិត ម្ ធានសកតិ ឬការម្េរពម្េៀងរវាងភាគី។ ពោងតារម្ ការ ៨៣ កំហុសធ្ៃន់
ររួ ន ការលួែ ការពកងម្ វញ័្ច  ឬអំពេើចកលង នលំ។ 
 
កែុងករែីពនេះ ការ ំពេញការង្ហររិនបានលែរ ស់និពោជិតអាែរិនម្តូវបានចត់ទុ្កជា 
កំហុសធ្ៃន់ពម្ការែា ់សតីេីការង្ហរពនេះពទ្។ 
 
ពោយពហតុថ្ន ការ ញ្ច  ់កិែចសនាពនេះរិនចរនពោយសាររូលពហតុកំហុសធ្ៃន់ម្ ម្េឹតត
ពោយនិពោជិត ម្ ធានសកតិ ឬការម្េរពម្េៀងរវាងភាគី ម្កុរហ ុន ABC ម្តូវ ង់ម្បាក់
ទូ្ទត់ផ្ទត ែ់កិែចសនា ែូែខាងពម្ការ៖ 
(១) ម្បាក់ ំណាែ់ ញ្ច  ់កិែចសនាោ៉ោងតិែពសមើនឹង ៥% ននម្បាក់ឈ្ែួល ចែល

និពោជិតបានព ើកពៅកែុងរយៈពេលននកិែចសនា ( ម្តា ៧៣ ននែា ់សតីេី
ការង្ហរ)។ 

(២) ពសាហ ុយជរៃឺែិតត ចែលពសមើនឹងម្បាក់ឈ្ែួល និងអតថម្ ពោជន៍ ចែលនិពោជិតម្តូវ
ទ្ទួ្លបានរហូតែល់ពេលែ ់កិែចសនា ( ម្តា ៧៣ ននែា ់សតីេីការង្ហរ)។ 

(៣) ម្បាក់ ំណាែ់ជួសនថៃឈ្ ់សម្ កម្ ចំឆ្ែ ំចែលរិនបានពម្ ើម្បាស់ ( ម្តា ១៦៧ 
ននែា ់សតីេីការង្ហរ)។ 

(៤) ម្បាក់ឈ្ែួល និងអតថម្ ពោជន៍ ែុងពម្កាយចែលម្តូវនតល់ឲ្យនិពោជិត។ 
 
គ.  ម្ សិនព ើនិពោជិត ន ំែងលាចលងេីម្ករុហ ុន ABC ពតើនិពោជិតម្តវូជូនែំែឹង

ពៅម្ករុហ នុ ABC កែុងរយៈពេល ៉ោុនម ននថៃ? (១ េិនទុ) 
 

ពោងតារែា ់សតីេីការង្ហរ រិន នការតម្រូវឲ្យជូនែំែឹងសម្  ់ការ ញ្ច  ់កិែច
សនាការង្ហរ នថិរពវលាកំែត់ រុនកាល រពិែេទ្នុតសុេលភាេពនេះពទ្។ 

 
ែពរលើយទី្៤៖ 
 



 

ក.  ពោងតារែា ់សតេីីការង្ហរ ពតើធារមី្តវូបានអនុញ្ញា តឲ្យពធ្វើការចថរព ៉ោងរយៈពេល ៉ោុនម ន
ព ៉ោងកែុងរួយនថៃ? (២ េិនទុ) 

 
ពោងតារែា ់សដីេីការង្ហរ រយៈពេលននការពធ្វើការចថរព ៉ោងអតិ រ កែុងរួយនថៃគឺ ២ 
ព ៉ោង។ ែូពែែេះ វានឹងជាការរពំលាភ ំពានែា ់សតីេីការង្ហរពោយម្ករុហ ុន ABC 
ម្ សិនព ើធារ ីពធ្វើការចថរព ៉ោងេីព ៉ោង ៥:០០ លាៃ ែ ែល់ ៨:០០ យ ់ សម្  ់រយៈពេល
េីរនថៃកែុងរួយសបាត ហ៍។ 

 
ខ.  ពតើនង នសិទ្ធិឈ្ ់សម្ កលំចហ តុភាេរយៈពេល ៉ោុនម នចខ? (១ េិនទុ) 
 ពោងតារ ម្តា ១៨២ ននែា ់សដីេីការង្ហរ ធារនឹីងទ្ទួ្លបានការសម្ កលំចហ តុ

ភាេរយៈពេលោ៉ោងតិែ ពៅសិ  (៩០) នថៃ។ 
 
 ពតើអតថម្ ពោជន៍អវីខលេះ ចែលនង នសិទ្ធិទ្ទួ្លបានកែុងអំ ុងពេលសម្ កលំចហ តុ

ភាេ? (២ េិនទុ) 
  

ពោងតារែា ់សដីេីការង្ហរ ពោយពហតុថ្នធារពីធ្វើការឲ្យម្កុរហ ុន ABC ពលើសេីរយៈ
ពេលរួយឆ្ែ ំ នងនឹងទ្ទួ្លបានម្បាក់ឈ្ែួលម្ ចំចខពាក់កណាដ ល គិតទំងអតថ
ម្ ពោជន៍ពនេង ពទ្ៀត កែុងពេលសម្ កលំចហ តុភាេ។ ម្ សិនព ើ កិែចសនាការង្ហរ 
និង/ឬ ទ្ ញ្ញជ ននទកែុងរ ស់ម្កុរហ ុននដល់អតថម្ ពោជន៍ពម្ែើនជាងអតថម្ ពោជន៍ ចែល
 នចែងពៅកែុងែា ់សដីេីការង្ហរ ធារនឹីងទ្ទួ្លបានអតថម្ ពោជន៍ម្ ពសើរជាងទំង
ពនេះ។ 

 
គ. ពោងតារែា ់សតេីីការង្ហរ ពតើធារ ីនសិទ្ធិឈ្ ់សម្ កម្ ចំឆ្ែ  ំ៉ោុនម ននថៃសម្  ់ឆ្ែ ំ

២០១៩? (២ េិនទុ) 
 

ពោងតារ ម្តា ១៦៦ ននែា ់សដីេីការង្ហរ និពោជិតនឹងទ្ទួ្លបានការឈ្ ់សម្ ក
ម្ ចំឆ្ែ ំែំនួន ១៨ នថៃពធ្វើការកែុងរួយឆ្ែ ំ។ ការឈ្ ់សម្ កម្ ចំឆ្ែ ំ នឹងម្តូវបានតពរលើង 



 

ពោយពោងពៅតារអតីតភាេការង្ហររ ស់និពោជិត កែុងែំនួនរួយនថៃ ចនថរ សម្  ់
រយៈពេលពរៀងរល់ ីឆ្ែ ំននការ ំពេញការង្ហរ។ 
 
ពោយពហតុថ្ន ធារែុីេះកិែចសនាការង្ហរជារួយម្កុរហ ុន ABC ពៅនថៃទី្២ ចខរករ ឆ្ែ ំ
២០១៥ នងនឹងទ្ទួ្លបានការឈ្ ់សម្ ករយៈពេល ១៩ នថៃពធ្វើការ សម្  ់ការឈ្ ់
សម្ កម្ ចំឆ្ែ ំ សម្  ់ឆ្ែ ំ២០១៩។ 

 
ែពរលើយទី្៥៖ 
 
ក.  ពតើកិែចម្េរពម្េៀងម្តវូបាន ពងកើតព ើងពៅពេលណា? (២ េិនទុ) 

ពោងតារម្កររែឋ បពវែី កិែចម្េរពម្េៀងម្តូវបាន ពងកើតព ើង ពៅពេលសំពែើ  និង
សវីការម្តូវាែ ។ កែុងករែីពនេះ តារបានយល់ម្េរសំពែើ រ ស់សុធាកែុងការឲ្យនងខចី
ម្បាក់ពៅនថៃ ទី្៧ ចខវែិេិកា ឆ្ែ ំ២០១៨។ ពហតុពនេះ កិែចម្េរពម្េៀងរវាងតារ និងសុធាម្តវូ 
បាន ពងកើតព ើងពៅនថៃទី្៧ ចខវែិេិកា ឆ្ែ ំ២០១៨។ 
 

ខ. ពតើពនេះជាម្ ពភទ្កិែចម្េរពម្េៀងអវី? (២ េិនទុ) 
ពោងតារម្កររែឋ បពវែី កិែចម្េរពម្េៀងម្តវូបានចត់ទុ្កជាការខចី រពិភាគ េីពម្ពាេះ
តារបានឲ្យម្បាក់សុធាខចី ចែលសុធា នកាតេវកិែចសងពៅនថៃទី្១៥ ចខធ្ែូ ឆ្ែ ំ២០១៨។ 
 

គ. ពៅនថៃទី្១៥ ចខធ្ែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ សុធារិនបានសងម្បាក់ពៅតារវញិពទ្។ ពោងតារម្កររែឋ
 បពវែី ពតើតារអាែពម្ ើម្បាស់វធីិ្សព្ង្ហគ េះែំពពាេះការរិនអនុវតតកាតេវកិែចអវីខលេះ? (២ េិនទុ) 
ពោងតារ ម្តា ៣៩០ ននម្កររែឋ បពវែី តារអាែពម្ ើម្បាស់វធីិ្សព្ង្ហគ េះែំពពាេះការ
រិនអនុវតដកាតេវកិែចែូែខាងពម្ការ៖  
(១) ការអនុវតដពោយ ងខំ 
(២) សំែងននការខូែខាត ឬ 
(៣) ការរលំាយកិែចសនា។ 

សរ ុ ៣០ េិនទុ 



 

 
ែុង ញ្ច  ់ននែពរលើយ 

 
 

 


