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សំណួរទំងដប់ខាងក្រោមក្នេះ គឺចំបាច់ និងររវូខរសាកលបងក្ឆលើយ 

១. ពាក់ព័នធនឹងរបព័នធរុលាោរក្ៅកមពុជា សូមក្រៀបរាប់នូវមុែងារដូចខាងក្រោម៖ 

(ក) រុលាោរកំពូល (៣ ពិនទុ) 
(ែ) សាលាឧទធរណ៍ (៣ ពិនទុ) 
(គ) សាលាដំបូងរាជធានី/ក្ែរតរកងុ (៤ ពិនទុ) 
    (១០ ពិនទុ) 

 

២. ពាក់ព័នធនឹងចាប់សតីពីសហរាសពាណិជជកមម សូមពនយល់ក្ោយសក្ងេបដូចខាងក្រោម៖ 

(ក) នីរិបុគគលិកលកេណៈរបស់រកមុហ ុន (៥ ពិនទុ) 
(ែ) ោរទទួលែុសររូវតាមផលូវចាប់របស់រកុមហ ុន (៥ ពិនទុ) 
     (១០ ពិនទុ) 

 

៣. ពាក់ព័នធនឹងចាប់សតីពីសហរាសពាណិជជកមម សូមក្ធវើោរកំណរ់ដូចខាងក្រោម៖ 

(ក) រទង់រទយែុសៗាន ទំងបី (៣) របស់រកុមហ ុន (៥ ពិនទុ) 
(ែ) ចររឹលកេណៈននរទង់រទយនីមួយៗរបស់រកុមហ ុន (៥ ពិនទុ) 
 (១០ ពិនទុ) 

 

៤. ពាក់ព័នធនឹងចាប់សតីពីសហរាសពាណិជជកមម សូមពនយល់ក្ោយសក្ងេបដូចខាងក្រោម៖ 

(ក) និយមន័យននភាគលាភ និងទរមង់ននភាគលាភ (៥ ពិនទុ) 
(ែ) លកេែណឌ ខដលភាគលាភមិនអាចរបោសបាន (៥ ពិនទុ) 
      (១០ ពិនទុ) 

 

៥. ពាក់ព័នធនឹងចាប់សតីពីសហរាសពាណិជជកមម សូមពនយល់ក្ោយសក្ងេបដូចខាងក្រោម៖ 

(ក) ភាគហ ុនក្បាេះផាយក្ោយរកមុហ ុន រមួទំងលកេែណឌ
ររមូវពាក់ព័នធនឹងោរក្បាេះផាយភាគហ ុន 

(៥ ពិនទុ) 

(ែ) វញិ្ញដ បនបររភាគហ ុន (៥ ពិនទុ) 
          (១០ ពិនទុ) 
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៦. ពាក់ព័នធនឹងចាប់សតីពីោរងារ សូមក្ធវើោរក្រៀបរាប់ជាសក្ងេប ដូចខាងក្រោម៖ 

(ក) និយមន័យរបស់និក្ោជក និងនិក្ោជិរ (៥ ពិនទុ) 
(ែ) សាា ប័នខដលមិនសាិរក្រោមយុតាត ធិោរននចាប់សតីពីោរងារ (៥ ពិនទុ) 
 (១០ ពិនទុ) 
 

៧. ពាក់ព័នធនឹងរបព័នធមជឈរតោរក្ៅកមពុជា សូមក្រៀបរាប់នូវទរមង់ និងមុែងារសក្ងេបដូចខាងក្រោម៖ 

(ក) រកមុរបឹកាអាជាញ កណ្តត ល (AC) (៥ ពិនទុ) 
(ែ) មជឈមណឌ លមជឈរតោរជារិ (NAC) (៥ ពិនទុ) 
 (១០ ពិនទុ) 

 

៨. Maru Ltd. គឺជារកមុហ ុនឯកជនទទួលែុសររូវមានករមិរ ខដលររូវបានបក្ងកើរក្ឡើងក្រោម

ចាប់របស់រពេះរាជាណ្តចរកកមពុជា។ កនុងរកុមហ ុនក្នេះ មានមាា ស់ភាគហ ុនចំនួនបួន(៤)របូ 
ខដលមាា ស់ភាគហ ុននីមួយៗោន់ោប់ភាគហ ុនចំនួននមៃរបំា (២៥) ភាគរយ ននចំនួនភាគហ ុន
ខដលបានចុេះបញ្ជ ី។ របធានរកមុរបឹកាភិបាលរបស់រកុមហ ុន Maru Ltd. បានក្ោេះក្ៅោរ
របជំុមហាសននិបារមាា ស់ភាគហ ុន (“AGM”) ក្ដើមបីក្ធវើវកិ្សាធនកមមក្លើលកេនតិកៈរបស់រកមុហ ុន 
("AOIs") ខដលនឹងររូវរបារពវក្ធវើក្ឡើងក្ៅនថៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៤។ ក្សចកតីជូនដំណឹងអំពី 
AGM ខដលចុេះោលបរកិ្ចេទនថៃទី៤ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៤ ររូវបានបញ្ជូ នក្ៅោន់មាា ស់ភាគហ ុន
នីមួយៗ ក្លើកខលងខរក្សចកតីជូនដំណឹងខដលបានបញ្ជូ នក្ៅក្លាក Eric ខដលជាមាា ស់ភាគ
ហ ុនមួយរបូ ចុេះោលបរកិ្ចេទនថៃទី៧ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៤។ ក្ៅនថៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៤ 
មាា ស់ភាគហ ុនចំនួនបី (៣) របូខដលរំណ្តងក្អាយចិរសិបរបំា (៧៥) ភាគរយននភាគហ ុនចុេះ
បញ្ជ ី មានវរតមានកនុង AGM ក្នេះ។ ក្លាក Eric រពមទំងរំណ្តងរបស់ារ់ ពំុបានចូលរមួកនុង 
AGM ក្នេះក្ទ។ ក្ៅកនុង AGM ក្សចកតីសក្រមចរបស់មាា ស់ភាគហ ុន ររូវបានអនុម័រ ក្ដើមបី
សក្រមចក្លើវកិ្សាធនកមមននលកេនតិកៈរកមុហ ុន ក្ោយមានមាា ស់ភាគហ ុនចំនួនពីរ (២) របូបាន
ក្បាេះក្ឆ្ន រាំរទ ក្ហើយមាា ស់ភាគហ ុនមួយរបូក្ផេងក្ទៀរខដលបានចូលរមួកនុង AGM ក្នាេះ 
បានក្បាេះក្ឆ្ន រជំទស់ក្ៅនឹងោរអនុម័រសក្រមចក្លើវកិ្សាធនកមមលកេនតិកៈរកមុហ ុន។ ជា
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បនាទ ប់រកមុហ ុនបានោក់ពាកយសំុរមកល់លកេនតិកៈខដលបានក្ធវើវកិ្សាធនកមមក្នេះក្ៅរកសួង
ពាណិជជកមម។  

 
 សណួំរ៖ 
 សូមពនយល់ក្អាយបានលមអិរ៖ 

(ក) ថាក្រើមហាសននិបារមាា ស់ភាគហ ុន និង ក្សចកតីសក្រមចរបស់មាា ស់ភាគហ ុនខាងក្លើ
ក្នេះ ររូវបានរបារពវក្ធវើក្ឡើង និង អនុម័រ ស្សបតាមចាប់សតីពីសហរាសពាណិជជកមម 
ខដរ ឬក្ទ?                (៨ពិនទុ) 

(ែ) ផលវបិាកននោរោក់ពាកយសំុរមកល់លកេនតិកៈខដលបានក្ធវើវកិ្សាធនកមម ក្ៅឯរកសួង
ពាណិជជកមម                                                                                               (២ពិនទុ)  

       (១០ពិនទុ) 

៩. អនកនាង Nary បំក្រ ើោរជាក្បឡាករក្ៅកនុងោសីុណូ Danish។ ក្ៅនថៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្ន ំ
២០១៤ ក្ពលកំពុងបំក្ពញាោរងារក្វនយប់ Nary មានោរភាន់រចឡំកនុងោរបតូររបាក់ជូនអរិថិ
ជនក្ោយសារខរនាងអស់កមាល ំងក្ពក ក្ោយបានផតល់របាក់ដល់អរិថិជនចំនួន ៣,០០០ 
ដុលាល អាក្មរកិ ក្លើសពីចំនួនជាក់ខសតងខដលអរិថិជនររូវទទួល។ អនករររួពិនិរយផ្ទទ ល់កនុងរកមុ
របស់នាងបានរាយោរណ៍អំពីោកំហុសក្នេះ ដល់អនករគប់រគងកនុងរកុមរបស់នាង។ បនាទ ប់ពី
មានោរពិភាកានផទកនុងរចួមក គណៈរគប់រគងបានសក្រមចបញ្ា ប់ោរងាររបស់នាង។ គណៈ
រគប់រគងមានបំណងបញ្ា ប់ោរងាររបស់នាង ក្ោយខផអកក្លើក្ហរុផលននោររបរពឹរតកំហុសធៃន់
ក្ោយសារខរនាងបានក្ធវើក្អាយោសីុណូខារបង់របាក់ជាក្រចើន។  

  
សណួំរ៖ 
ស្សបតាមចាប់សតីពីោរងារ ចូរផតល់ក្ោបល់របឹកា និង ពនយល់ដល់ោសីុណូ Danish នូវ
ចំណុចខាងក្រោម៖ 

(ក) ថាក្រើកំហុសរបស់ Nary ជាកំហុសធៃន់ខដរឬក្ទ?                                            (២ពិនទុ) 
(ែ) របាក់បំណ្តច់ផ្ទត ច់កិចាសនាោរងារ និងរយៈក្ពលជូនដំណឹងខដល Nary ររវូទទួល

បាន ។                                                                                                      (៨ពិនទុ) 
                                                                                                    (១០ពិនទុ) 
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១០. ក្លាក តារា បានចុេះកិចារពមក្រពៀងទិញ-លក់មួយជាមួយរកមុហ ុន BP Ltd. ខដលជារកុមហ ុន

អភិវឌ្ឍន៍អចលនរទពយ ក្ដើមបីទិញផទេះខលវងមានបី (៣) ជាន់មួយខលវង សាិរកនុងរំបន់ទួលក្ាក 
(“SPA”) ពីរកមុហ ុន BP Ltd. ។ ោរសាងសង់ផទេះខលវងក្នាេះក្រាងនឹងបញ្ា ប់ក្ៅកនុងរយៈក្ពលដប់
របំាមួយ (១៦) ខែ ។ កនុងោរពិភាកាជាក្រចើនក្លើករបស់ារ់ជាមួយរកមុហ ុន BP Ltd ក្ៅមុន
ក្ពលសំក្រចចិរតទិញផទេះខលវងក្នាេះ ារ់ររូវបានរបាប់ក្ោយរកមុហ ុន BP Ltd. ថា ទីតំាងដីខដល
ផទេះខលវងក្នាេះកំពុងសាងសង់ក្ៅ ររូវបានចុេះបញ្ជ ីក្ោយមានវញិ្ញដ បនបររសំាល់មាា ស់អចលន
វរាុោក់ក្ ម្ េះក្លាក ចំក្រ ើន ខដលជារបធានរកមុហ ុន BP Ltd. កនុងនាមជាមាា ស់កមមសិទធិខរមាន ក់   
គរ់។ ក្លាកតារាររូវបានធានាបខនាមក្ោយរកមុហ ុនដខដលក្នេះថា ក្រោយក្ពលក្លាកតារាបាន
បង់របាក់នថលទិញរគប់ចំនួន និងចប់សពវរគប់ រកមុហ ុន BP Ltd. នឹងផតល់ជូនារ់នូវវញិ្ញដ បនបររ
សំាល់មាា ស់អចលនវរាុមួយ ខដលមានក្ ម្ េះក្លាក តារា ចុេះបញ្ជ ីជាមាា ស់កមមសិទធិខរមាន ក់គរ់ ។ 
ក្ៅក្ពលបនាទ ប់មក ក្លាកតារាបានដឹងពីមិរតរបស់ារ់ថា ទីតំាងដីខដលផទេះខលវងក្នាេះកំពុងសាង
សង់ក្ៅ មិនររវូបានចុេះបញ្ជ ីក្ោយោក់ក្ ម្ េះក្លាកចំក្រ ើនក្ទ បខនតខបរជាោក់ក្ ម្ េះអរីរភរោិ
របស់ក្លាកចំក្រ ើន ។ ក្លាកតារាមានោរបារមៃោ៉ាងខាល ំង និងចង់លុបក្ចល ឬបញ្ឈប់ SPAក្នេះ ។  

 សំណួរ ៖ 

 ក្ោយអនុក្លាមតាមរកមរដឋបបក្វណី សូមផតល់របឹកា និងពនយល់ក្លាកតារា អំពីចំណុចខាង
ក្រោម ៖ 

(ក) ថាក្រើ SPA ក្នេះគឺជាកិចាសនាភាជ ប់ោរពវកិចាតាមផលូវចាប់ខដរឬក្ទ ?                  (៤ពិនទុ) 

(ែ) ថាក្រើ ក្លាកតារាអាចលុបក្ចល ឬបញ្ឈប់ SPA ក្នេះខដរឬក្ទ ?                         (៣ពិនទុ) 
  

(គ) ថាក្រើ ក្លាកតារាអាចទទួលបានវញិនូវចំនួនទឹករបាក់ណ្តមួយខដលារ់បានទូទរ់  
ក្អាយរកមុហ ុន BP Ltd. និងរបាក់សំណង ខដរឬក្ទ ?                                       (៣ពិនទុ) 

 (១០ ពិនទុ) 
 

ចុងបញ្ា ប់ននសំណួរ 

 


