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ទំព័រទី 1 

 

ការប្រលងច្បារអ់ាជីវកម្មកម្ពុជា 
ខែម្ិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ខននក ក (សាំណួរ ) 

 

១. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម គ្ររប់គ្រកមុហ ៊ុនគ្ររវូយគ្របើនាមករណ៍៖  
ក.  ជាភាសាខ្មមរ ប ៊ុយ ណ្ ោះ 

ម.  ជាភាសាខ្មមរ។ កន៊ុងករណីយគ្របើនាមករណ៍ជាភាសាដទទ រឺភាសាខ្មមរគ្ររូវដាក់យៅជួ្រ
ខាងយ ើ និងគ្ររូវមានទំហំធំជាងភាសាដទទ។ 

រ.  ជាភាសាខ្មមរ និងភាសាអង់យរេស្។ 

១ ពិនទ៊ុ 
២. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម យរើនៅនេលណាដែលក្រមុហ ៊ុនមួយចាត់ទ៊ុរថាក្តវូ
បានបន្កើតន ើ្  និ្ទទួលបាននីតិប៊ុគ្គលិរលរខណៈ? 
 

ក.  យៅកា បរយិច្បេទខ្ដ គ្រកមុហ ៊ុនចាប់យ្តើមដំយណើ រការអាជី្វកមម។ 

ម.  យៅកា បរយិច្បេទខ្ដ គ្រកសួ្ងពាណិជ្ជកមមទទួ រមក ់ កខនតិកៈរបស់្គ្រកមុហ ៊ុន។ 

រ.  យៅកា បរយិច្បេទខ្ដ បង្ហា ញយៅយ ើវញិ្ញា បនបគ្ររស្តីពីការបយងកើរគ្រកមុហ ៊ុន។ 

២ ពិនទ៊ុ 
៣. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម យរើគ្របយោរមួយ្ខ្ដ ខ្ច្បងពី កខណៈរបស់្ 
“គ្រកមុហ ៊ុនឯកជ្នទទួ ម៊ុស្គ្ររវូមានកគ្រមិរ”? 

ក.  គ្រកមុហ ៊ុនខ្ដ មានមាា ស់្ភារហ ៊ុនចាប់ពី ៣០ (សាមសិ្ប) នាក់ យ ើងយៅ។  
ម.  គ្រកមុហ ៊ុនមិនអាច្បអន៊ុញ្ារឲ្យ ក់ភារហ ៊ុន ឬមូ បគ្ររដទទយទៀរជាសាធារណៈ ប ៊ុខ្នត

អាច្បអន៊ុញ្ញា ឲ្យយធវើអន៊ុបបទានជាស្មាជិ្កភារហ ៊ុន ស្មាជិ្កគ្ររួសារ និងអនកគ្ររប់គ្ររង   
បាន។  

រ.  ច្បយមេើយ (ក) និង (ម) ខាងយ ើរឺគ្ររឹមគ្ររូវ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
៤. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម យរើគ្របយោរមួយ្ឲ្យនិយមន័យ “គ្រកមុហ ៊ុនមហា
ជ្នទទួ ម៊ុស្គ្ររវូមានកគ្រមិរ”? 

ក.  គ្រកមុហ ៊ុនមហាជ្នទទួ ម៊ុស្គ្ររូវមានកគ្រមិរ ខ្ដ ជាទគ្រមង់គ្រកមុហ ៊ុនមូ ធនខ្ដ 
អន៊ុញ្ញា រយដាយច្បាប់ស្តីពីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម យដើមបយីបាោះយច្បញនូវមូ បគ្ររជា      
សាធារណៈ។ 

ម.  គ្រកមុហ ៊ុនមហាជ្នទទួ ម៊ុស្គ្ររូវមានកគ្រមិរ មិនអាច្បយធវើអាជី្វកមម ឬយគ្របើគ្របាស់្សិ្ទធ 
ខ្ដ គ្ររូវបានហាមឃារ់កន៊ុង កខនតិកៈគ្រកមុហ ៊ុន។ 

រ.  គ្រកមុហ ៊ុនមហាជ្នទទួ ម៊ុស្គ្ររូវមានកគ្រមិរ រឺជាទគ្រមង់ទនគ្រកមុហ ៊ុនស្ហកមមសិ្ទធិមាន
កគ្រមិរ ខ្ដ មាា ស់្ភារហ ៊ុនមានការទទួ ម៊ុស្គ្ររវូបំណ៊ុ  ទំាងអស់្ ខ្ដ គ្រកមុហ ៊ុន
មហាជ្នទទួស្ម៊ុស្គ្ររូវមានកគ្រមិរមាន។ 



ទំព័រទី 2 

 

២ ពិនទ៊ុ 
៥. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម យរើគ្រកមុហ ៊ុនឯកជ្នទទួ ម៊ុស្គ្ររវូមានកគ្រមិរ មាន
មាា ស់្ភារហ ៊ុនប ៊ុនាម ននាក់? 

 

ក.  មិនកំណរ់ចំ្បនួន។ 

ម.  ដ ់សាមសិ្ប (៣០) មាា ស់្ភារហ ៊ុន។ 

រ.  មិនអាច្បយ ើស្ពី ដប់ (១០) មាា ស់្ភារហ ៊ុន។ 

១ ពិនទ៊ុ 
 

៦. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម យរើគ្របយោរខាងយគ្រកាមយនោះ មួយ្គ្ររឹមគ្ររវូ? 

ក.  គ្រកមុហ ៊ុនស្ហកមមសិ្ទធិមានកគ្រមិរ រឺជាកិច្បាស្នាខ្ដ យធវើយ ើងរវាងស្ហកមមសិ្ទធិករ
ទូយៅមាន ក់ ឬយគ្រច្បើននាក់ ខ្ដ មានប៊ុរគ មាន ក់គ្ររូវបានអន៊ុញ្ញា រឲ្យគ្ររប់គ្ររង និងមាន
ការពវកិច្បាយៅកន៊ុងគ្រកុមហ ៊ុនជាមួយស្ហកមមសិ្ទធិករមានកគ្រមិរមាន ក់ ឬយគ្រច្បើន ខ្ដ មាន
ការពវកិច្បាបង់ភារទ៊ុនចូ្ប យៅកន៊ុងគ្រកមុហ ៊ុនស្ហកមមសិ្ទធិយនាោះ។ 

ម.  គ្រកមុហ ៊ុនស្ហកមមសិ្ទធិមានកគ្រមិរ អាច្បយធវើស្កមមភាពអាជី្វកិមម ឬអន៊ុវរតសិ្ទធិខ្ដ គ្ររវូ
ហាមឃារ់យៅកន៊ុង កខនតិកៈគ្រកុមហ ៊ុន។ 

រ.  គ្រកមុហ ៊ុនស្ហកមមសិ្ទធិមានកគ្រមិរ អាច្បយធវើស្កមមភាពអាជី្វកិមម ឬអន៊ុវរតសិ្ទធិខ្ដ គ្ររវូ
បានកំណរ់យដាយគ្រកមុគ្របឹកាភិបា ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
៧. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម គ្រកមុហ ៊ុនខ្ដ ចារ់ទ៊ុកថាមានស្ញ្ញជ រិខ្មមរ            ៊ុោះ
គ្រតា៖   

ក.  គ្រកមុហ ៊ុនមួយមានទីកខ្នេងយធវើអាជី្វកមម និងទីសាន ក់ការច្ប៊ុោះបញ្ជ ីយៅកន៊ុងគ្របយទស្កមព៊ុជា។ 

ម.  ភារហ ៊ុនខ្ដ មានសិ្ទធិយបាោះយនន រយៅកន៊ុងគ្រកមុហ ៊ុនចាប់ពី ៥១ ភាររយ គ្ររូវបានកាន់
កាប់យដាយរបូវនតប៊ុរគ  ឬនីរិប៊ុរគ ស្ញ្ញជ រិខ្មមរ។ 

រ.  ច្បយមេើយ (ក) និង (ម) ខាងយ ើរឺគ្ររឹមគ្ររូវ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
៨. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម យរើគ្រកមុហ ៊ុនមួយ្ខាងយគ្រកាម   ខ្ដ រគ្រមវូឲ្យ មាន
អភិបា ោ ងរិច្ប ៣ (បី) នាក់? 

ក.  គ្រកមុហ ៊ុនស្ហកមមសិ្ទធិ។ 
ម.  គ្រកមុហ ៊ុនឯកជ្នទទួ ម៊ុស្គ្ររូវមានកគ្រមិរ។ 

រ.  គ្រកមុហ ៊ុនមហាជ្នទទួ ម៊ុស្គ្ររូវមានកគ្រមិរ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
៩. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម យរើគ្របយោរខាងយគ្រកាមយនោះ ច្បយមេើយមួយ្គ្ររឹម
គ្ររវូ? 

៖ 



ទំព័រទី 3 

 

ក.  គ្រកមុហ ៊ុនគ្ររូវយរៀបចំ្ប និងរកាទ៊ុកនូវបញ្ជ ីរណយនយយឲ្យបានគ្ររប់គ្រាប់ ស្គ្រមាប់រយៈ
យព ១០ (ដប់) នន ំ បនាទ ប់ពីបញ្ា ប់នន ំសារពីពនធ។  

ម.  គ្រកមុហ ៊ុនគ្ររូវយរៀបចំ្ប និងរកាទ៊ុកនូវបញ្ជ ីរណយនយយឲ្យបានគ្ររប់គ្រាប់ ស្គ្រមាប់រយៈ
យព  ១៥ (ដប់គ្របំា) នន ំ បនាទ ប់ពីបញ្ា ប់នន ំសារពីពនធ។  

រ.  គ្រកមុហ ៊ុនគ្ររូវយរៀបចំ្ប និងរកាទ៊ុកនូវបញ្ជ ីរណយនយយឲ្យបានគ្ររប់គ្រាប់ ស្គ្រមាប់រយៈ
យព  ៥ (គ្របំា) នន ំ បនាទ ប់ពីបញ្ា ប់នន ំសារពីពនធ។  

២ ពិនទ៊ុ 
 

១០. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម គ្រកមុហ ៊ុនឯកជ្នទទួ ម៊ុស្គ្ររវូមានកគ្រមិរគ្ររវូយបាោះ
យច្បញចំ្បនួនភារហ ៊ុន កន៊ុងរទមេអបបបរមា ដូច្បខាងយគ្រកាម៖ 

ក.  មួយពាន់ (១.០០០) ភារហ ៊ុន ខ្ដ ភារហ ៊ុននីមួយៗ គ្ររូវមានរទមេមិនរិច្បជាងបួនពាន់ 
(៤.០០០) យរៀ ។ 

ម.  ដប់ពាន់ (១០.០០០) ភារហ ៊ុន ខ្ដ ភារហ ៊ុននីមួយៗគ្ររូវមានរទមេមិនរិច្បជាងបួនពាន់ 
(៤.០០០) យរៀ ។ 

រ.  មួយរយពាន់ (១០០.០០០) ភារហ ៊ុន ខ្ដ ភារហ ៊ុននីមួយៗគ្ររូវមានរទមេមិនរិច្បជាង
បួនពាន់ (៤.០០០) យរៀ ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
 

១១. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម ទាក់ទងនឹងអាណរតិរបស់្អភិបា កន៊ុងគ្រកមុហ ៊ុន៖ 

ក.  កន៊ុងករណី កខនតិកៈគ្រកមុហ ៊ុនមិនខ្ច្បងអំពីអាណរតិយទ អភិបា មាន ក់ៗគ្ររវូមានអាណរតិ 
២ (ពីរ) នន ំ យហើយអាច្បគ្ររូវយបាោះយនន រឲ្យសាជាថ្មីយទៀរបាន។  

ម.  កន៊ុងករណី កខនតិកៈគ្រកមុហ ៊ុនមិនខ្ច្បងអំពីអាណរតិយទ អភិបា មាន ក់ៗគ្ររូវមានអាណរតិ ១ 
(មួយ) នន ំ យហើយអាច្បគ្ររវូយបាោះយនន រឲ្យសាជាថ្មីយទៀរបាន។ 

រ.  កន៊ុងករណី កខនតិកៈគ្រកមុហ ៊ុនមិនខ្ច្បងអំពីអាណរតិយទ អភិបា មាន ក់ៗគ្ររូវមានអាណរតិ បី 
(៣) នន ំ យហើយអាច្បគ្ររូវយបាោះយនន រឲ្យសាជាថ្មីយទៀរបាន។ 

២ ពិនទ៊ុ 
១២. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម យរើគ្របយោរខាងយគ្រកាមយនោះ មួយ្គ្ររឹមគ្ររវូ? 

ក.  មាា ស់្ភារហ ៊ុនមានសិ្ទធិទទួ វញិ្ញា បនបគ្ររបញ្ញជ ក់ភារហ ៊ុន។ 
ម.  គ្របសិ្នយបើមានការយស្នើស្៊ុំពីមាា ស់្ភារហ ៊ុន រឺគ្រកមុហ ៊ុននឹងយច្បញវញិ្ញា បនបគ្ររបញ្ញជ ក់

ភារហ ៊ុន តាមការយស្នើស្៊ុំរបស់្មាា ស់្ភារហ ៊ុន។  
រ.  ច្បយមេើយទំាងពីរខាងយ ើមិនគ្ររឹមគ្ររវូយទ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
 

១៣. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម គ្រកមុហ ៊ុនពាណិជ្ជកមមបរយទស្មួយអាច្បយធវើ
ស្កមមភាពពាណិជ្ជកមមយៅកន៊ុងគ្របយទស្កមព៊ុជា កន៊ុងទគ្រមង់ដូច្បខាងយគ្រកាម៖ 

ក.  ការោិ ័យរំ្ងពាណិជ្ជកមម សាខាគ្រកមុហ ៊ុនពាណិជ្ជកមម និងគ្រកមុហ ៊ុនប៊ុគ្ររស្មព័នធ
។ 
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ម.  ការោិ ័យរំ្ងពាណិជ្ជកមម និងសាខាគ្រកុមហ ៊ុនពាណិជ្ជកមម ខ្រប ៊ុយ ណ្ ោះ។ 

រ.  គ្រកមុហ ៊ុនប៊ុគ្ររស្មព័នធ ខ្រប ៊ុយ ណ្ ោះ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
 

១៤. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីស្ហគ្រាស្ពាណិជ្ជកមម មាា ស់្ភារហ ៊ុនអាច្បពិនិរយបញ្ជ ីយ ម្ ោះរបស់្មាា ស់្
ភារហ ៊ុនទំាងឡាយបាន៖ 

 

ក.  យៅទីសាន ក់ការច្ប៊ុោះបញ្ជ ីរបស់្គ្រកុមហ ៊ុន ឬយៅទីកខ្នេងខ្ដ រកាទ៊ុកបញ្ជ ីមូ បគ្ររយនាោះ
យៅកន៊ុងយមា ងយធវើការធមមតា។ 

ម.  យៅយព គ្របជ្៊ុំមហាស្ននិបារមាា ស់្ហ ៊ុនបញ្ជ ីយ ម្ ោះគ្ររូវបានយរៀបចំ្ប។ 

រ.  ច្បយមេើយ (ក) និង (ម) ខាងយ ើរឺគ្ររឹមគ្ររូវ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
១៥. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីរណយនយយ និងស្វនកមម យរើគ្របយោរមួយ្ឲ្យនិយមន័យ “របាយ
ការណ៍ស្វនកមម”? 

 

ក.  សំ្យៅដ ់យោប ់ ឬការបដិយស្ធ្េូវការ ខ្ដ បានយច្បញយដាយស្វនករ ជា ទធ្ 
ទនការយធវើស្វនកមម (ទំាងកន៊ុង និងយគ្រៅ) ឬការវាយរទមេខ្ដ បានយធវើយ ើនីរិប៊ុរគ  ឬខ្្នក
្មួយទននីរិប៊ុរគ យនាោះ។  

ម.  សំ្យៅដ ់គ្របវរិតទនព័រ៌មានហរញិ្ាវរថ៊ុទនគ្រកុមហ ៊ុន ខ្ដ យច្បញយដាយស្វនករ។ 

រ. សំ្យៅដ ់សំ្ណ៊ុំ ទនយស្ច្បកតីខ្ណនំាស្គ្រមាប់អនកយរៀបចំ្បរបាយការណ៍ហិរញ្ាវរថ៊ុយគ្របើយដើមបី
យរៀបចំ្ប និងលារគ្ររដាងពីចំ្បណូ  ចំ្ប្យ គ្រទពយស្កមមបំណ៊ុ   និងមូ ធនរបស់្អងគ
ការ គ្រពមទំាងព័រ៌មានចំាបាច់្បយ្េងយទៀរ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
១៦. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីរណយនយយ និងស្វនកមម របាយការណ៍ស្វនករគ្ររវូយរៀបចំ្បយដាយ៖  

ក.  ជាភាសាខ្មមរ។ 

ម.  ជាភាសាខ្មមរ ខ្ដ អាច្បអមយដាយភាសាអង់យរេស្មកជាមួយ។ 

រ.  ជាភាសាអវីក៏បានខ្ដរ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
១៧. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីរណយនយយ និងស្វនកមម យរើគ្របយោរខាងយគ្រកាមយនោះ មួយ្គ្ររឹមគ្ររវូ? 

ក.  ការយិបរយិច្បេទរណយនយយនីមួយៗ គ្ររវូកំណរ់រយៈយព ចំ្បនួន ១២ (ដប់ពីរ) ខ្ម យដាយ
រិរចាប់ពីទថ្ៃទី១ ខ្មមករា រហួរដ ់កា បរយិច្បេទបិទបញ្ជ ីរណយនយយយៅទថ្ៃទី៣១ ខ្មធនូ 
ទននន ំដខ្ដ ។ 

ម.  ការយិបរយិច្បេទរណយនយយនីមួយៗ គ្ររវូកំណរ់រយៈយព ចំ្បនួន ១២ (ដប់ពីរ) ខ្ម យដាយ
រិរចាប់ពីទថ្ៃទី១ ខ្មមីនា រហួរដ ់កា បរយិច្បេទបិទបញ្ជ ីរណយនយយយៅទថ្ៃទី៣១ ខ្មធនូ 
ទននន ំដខ្ដ ។ 
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រ.  ការយិបរយិច្បេទរណយនយយនីមួយៗ គ្ររវូកំណរ់រយៈយព ចំ្បនួន ១២ (ដប់ពីរ) ខ្ម យដាយ
រិរចាប់ពីទថ្ៃទី១ ខ្មយមសា រហួរដ ់កា បរយិច្បេទបិទបញ្ជ ីរណយនយយយៅទថ្ៃទី៣១ ខ្ម
ធនូ ទននន ំដខ្ដ ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
 
 

១៨. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីរណយនយយ និងស្វនកមម ប៊ុរគ គ្ររប់របូយទាោះជារបូវនតប៊ុរគ កតី នីរិប៊ុរគ កតី 
មិនអាច្បគ្របកបវជិាជ ជី្វៈជារណយនយយករ ឬស្វនកមម  ៊ុោះគ្រតាខ្រពួការ់ជាស្មាជិ្កទន៖  

ក.  គ្រកមុគ្របឹកាជារិរណយនយយ។ 

ម.  ធនាារជារិទនគ្របយទស្កមព៊ុជា។ 

រ.  ច្បយមេើយ ក និង ម រឺគ្ររឹមគ្ររវូ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
១៩. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីរណយនយយ និងស្វនកមម ជ្ន្ខ្ដ គ្របកបវជិាជ ជី្វៈរណយនយយ ឬស្វន
កមមយដាយាម នអាជាា បណណ គ្ររវូ្តនាទ យទាស្ដូច្បជា៖ 

ក.  ដាក់ពនធនាារពី ១ (មួយ) នន ំ យៅ ២ (ពីរ) នន ំ និងពិន័យជាគ្របាក់ពី ២០០០០០០ (ពីរ
លាន) យរៀ  យៅ ៨០០០០០០ (គ្របំាបីលាន) យរៀ ។ 

ម.  ដាក់ពនធនាារពី ៦ (គ្របំាមួយ) ខ្ម យៅ ១ (មួយ) នន ំ និងពិន័យជាគ្របាក់ពី ១០០០០០០ 
(មួយលាន) យរៀ  យៅ ៦០០០០០០ (គ្របំាមួយលាន) យរៀ ។ 

រ.  ដាក់ពនធនាារពី ៦ (គ្របំាមួយ) ខ្ម យៅ ១ (មួយ) នន ំ និងពិន័យជាគ្របាក់ពី ២០០០០០០ 
(ពីលាន) យរៀ  យៅ ៨០០០០០០ (គ្របំាបីលាន) យរៀ ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
២០. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីការង្ហរ យរើគ្របយោរមួយ្ឲ្យនិយមន័យ “និយោជ្ក”? 

ក.  របូវនតប៊ុរគ  ឬនីរិប៊ុរគ ជាសាធារណៈ ឬឯកជ្នទំាងអស់្ នឹងចារ់ទ៊ុកជានិយោជ្ក
ខ្ដ បយងតើរស្ហគ្រាស្តាមន័យទនច្បាប់ស្តីពីការង្ហរ យៅយព ខ្ដ ជួ្ និយោជិ្រ
មាន ក់ ឬយគ្រច្បើននាក់។ 

ម.  របូវនតប៊ុរគ  ឬនីរិប៊ុរគ  ជាវស័ិ្យឯកជ្នទំាងអស់្ នឹងចារ់ទ៊ុកជានិយោជ្កខ្ដ បយងតើ
រស្ហគ្រាស្តាមន័យទនច្បាប់ស្តីពីការង្ហរ យៅយព ខ្ដ ជួ្ និយោជិ្រមាន ក់ ឬយគ្រច្បើន
នាក់។ 

រ.  របូវនតប៊ុរគ  ឬនីរិប៊ុរគ  ជាវស័ិ្យសាធារណៈទំាងអស់្ នឹងចារ់ទ៊ុកជានិយោជ្ក ខ្ដ        
បយងតើរស្ហគ្រាស្តាមន័យទនច្បាប់ស្តីពីការង្ហរ យៅយព ខ្ដ ជួ្ និយោជិ្រមាន ក់ 
ឬយគ្រច្បើន      នាក់។ 

១ ពិនទ៊ុ 
 

២១. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីការង្ហរ យរើគ្របយោរ្មួយជានិយមន័យរបស់្ពាកយ «កិច្បាស្នាការង្ហរខ្ដ 
មានកំណរ់ថិ្រយវលា»? 

ក.  គ្ររូវបយងតើរយ ើងមិនយ ើស្ពីរយៈយព  ២ (ពីរ) នន ំ។ 

ម.  គ្ររូវបយងតើរយ ើងយដាយលាយ កខណ៍អកេរ។ 
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រ.  ច្បយមេើយ ក និង ម ជាច្បយមេើយគ្ររឹមគ្ររវូ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
 

២២. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីការង្ហរ យរើកមមករធមមតាគ្ររវូច្ប៊ុោះកិច្បាស្នាការង្ហរសាក បង ប ៊ុនាម នខ្ម? 

ក.  រយៈយព  ១ (មួយ) ខ្ម។ 

ម.  រយៈយព  ២ (ពីរ) ខ្ម។ 

រ.  រយៈយព  ៣ (បី) ខ្ម។ 

២ ពិនទ៊ុ 
២៣. យលាក ស្៊ុម បានទទួ ការង្ហរពីគ្រកមុហ ៊ុនធានារា ប់រងមួយ។ យៅទថ្ៃដំបូងទនទថ្ៃយធវើការ ារ់បាន
ច្ប៊ុោះហរថយ ខាយ ើកិច្បាស្នាការង្ហរខ្ដ មានរយៈយព  ៥ នន ំ ជាមួយគ្រកមុហ ៊ុ។ កិច្បាស្នាការង្ហរ
របស់្ារ់មិនមានកា បរយិច្បេទបញ្ញា ប់យទ។ យរើកិច្បាស្នាការង្ហររបស់្យលាក ស្៊ុម ជាគ្របយភទកិច្បា
ស្នាការង្ហរអវី? 

ក.  កិច្បាស្នាការង្ហរខ្ដ មានកំណរ់ថិ្រយវលា។ 

ម.  កិច្បាស្នាការង្ហរមានថិ្រយវលាមិនកំណរ់។ 

រ.  ច្បយមេើយទំាងពីរខាងយ ើមិនគ្ររឹមគ្ររវូយទ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
 

២៤. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីការង្ហរ យរើគ្របយោរខាងយគ្រកាមយនោះច្បយមេើយមួយ្គ្ររឹមគ្ររវូ? 

ក.  ការបញ្ា ប់ពីការង្ហររមួ រឺការបញ្ា ប់ការង្ហរយដាយមកពី ការបនថយស្កមមភាពទន
គ្ររឹោះសាថ ន ឬមកពីការយរ ើយរៀបចំ្បទ្ទកន៊ុង ខ្ដ និយោជ្កមានបំណងយធវើ។  

ម.  ការបញ្ា ប់ពីការង្ហររមួ រឺការបញ្ា ប់កិច្បាស្នាការង្ហរ របស់្និយោជិ្រយដាយមូ យហរ៊ុ
ទនបំយពញការង្ហរច្ប៊ុោះយមាយ។ 

រ.  ការបញ្ា ប់ពីការង្ហររមួ រឺការបញ្ា ប់កិច្បាស្នាការង្ហរ របស់្និយោជិ្រយដាយមូ យហរ៊ុ
ការគ្របគ្រពឹរតកំហ៊ុស្ធៃន់។ 

២ ពិនទ៊ុ 
 

២៥. ស្ ា្ ារ បានជួ្  ច្បន្ទ្នាទ  យគ្រកាម កិច្បាស្នាការង្ហរខ្ដ មានកំណរ់ថិ្រយវលា ស្គ្រមាប់រយៈយព  
៥ ខ្ម។ ជាខ្្នកមួយទនការយរៀបចំ្បរយគ្រមាងទនស្ ា្ ារ រឺស្ ា្ ារបានស្យគ្រមច្បចិ្បរតមិនបនតកិច្បា
ស្នាការង្ហរជាមួយ ច្បន្ទ្នាទ  យទ។ យដាយយោងតាមច្បាប់ស្តពីីការង្ហរ យរើស្ ា្ ារគ្ររវូជូ្នដំណឹងជា
ម៊ុនយៅ ច្បន្ទ្នាទ  ប ៊ុនាម នទថ្ៃ យដើមបគី្របាប់នាងអំពីការស្យគ្រមច្បចិ្បរតមិនបនតកិច្បាស្នាការង្ហរយនោះ? 

ក.  ដប់គ្របំា (១៥) ទថ្ៃ។ 

ម.  ដប់ (១០) ទថ្ៃ។ 

រ.  ច្បយមេើយទំាងពីរខាងយ ើមិនគ្ររឹមគ្ររវូយទ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
 

២៦. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីការង្ហរ យរើនិយោជិ្រទទួ បានការឈប់ស្គ្រមាកគ្របចំានន ំយដាយមានគ្របាក់
ឈនួ  ប ៊ុនាម នទថ្ៃ កន៊ុងមួយនន ?ំ 
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ក.  ១៥ (ដប់គ្របំា) ទថ្ៃ។ 

ម.  ១៨ (ដប់គ្របំាបី) ទថ្ៃ។ 

រ.  ២០ (ទមៃ) ទថ្ៃ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
 

២៧. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីការង្ហរ  បនាទ ប់ពីយធវើការរយៈយព  ១ (មួយ) នន  ំ យរើនិយោជិ្រជាស្រស្តអីាច្ប
ទទួ បានការស្គ្រមាក ំខ្ហមារ៊ុភាព ប ៊ុនាម នទថ្ៃ? 

ក.  ៩០ (យៅសិ្ប) ទថ្ៃ។ 

ម.  ៩៥ (យៅសិ្បគ្របំា) ទថ្ៃ។ 

រ.  ១០០ (មួយរយ) ទថ្ៃ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
២៨. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីការយរៀបចំ្បអងគការរ៊ុលាការ សាលាជ្គ្រមោះកតីទនគ្រពោះរាជា្ច្បគ្រកកមព៊ុជា 

រមួមានដូច្បខាងយគ្រកាម៖ 

ក. សាលាឧទធរណ៍ រ៊ុលាការកំពូ  និងអងគជំ្ន៊ុំជ្គ្រមោះវសិាមញ្ាកន៊ុងរ៊ុលាការកមព៊ុជា។ 

ម. សាលាដំបូង សាលាឧទធរណ៍ និងរ៊ុលាការកំពូ ។ 

រ. រ៊ុលាការយោធា សាលាឧទធរណ៍ និងរ៊ុលាការកំពូ ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
២៩. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីការយរៀបចំ្បអងគការរ៊ុលាការ យរើគ្របយោរមួយ្ខាងយគ្រកាមយនោះ ខ្ដ 

ពិពណ៌នាអំពីស្មរថកិច្បារបស់្សាលាឧទធរណ៍? 

ក. សាលាឧទធរណ៍មានស្មរថកិច្បាយ៊ុតាត ធិការកន៊ុងការវនិិច្បេ័យរា ់សំ្ណ៊ុំ យរឿងកន៊ុងខ្ដន
យ៊ុតាត ធិការរបស់្មេួន យ ើកខ្ ងខ្រយ៊ុតាត ធិការយ ើសំ្ណ៊ុំ យរឿង្មួយខ្ដ គ្ររូវបាន
ច្បាប់គ្របរ ់ឱ្យសាលាជ្គ្រមោះកតីយ្េងយទៀរ។ 

ម. សាលាឧទធរណ៍មានស្មរថកិច្បាយ៊ុតាត ធិការ កន៊ុងការវនិិច្បេ័យខ្រ យ ើសំ្ណ៊ុំ យរឿងខ្ដ 
យៅកន៊ុងរាជ្ធានីភនំយពញប ៊ុយ ណ្ ោះ។ 

រ. ច្បយមេើយទំាងពីរខាងយ ើមិនគ្ររឹមគ្ររវូយទ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
៣០. យោងតាមគ្រកមរដាបបយវណី កិច្បាស្នាមួយមានអាន៊ុភាពយៅយព ៖ 

ក. សំ្យណើ គ្ររវូបានយធវើយ ើង និងទទួ បានយដាយភារីមាខ ងយទៀរ។ 

ម. សំ្យណើ  និងស្វីការ គ្ររូវាន ។ 

រ. កិច្បាស្នាយនាោះគ្ររូវបានបញ្ញជ ក់យដាយយមធាវ ីឬសាការ។ី 

២ ពិនទ៊ុ 
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៣១. យោងតាមគ្រកមរដាបបយវណី យរើគ្របយោរមួយ្ខាងយគ្រកាមយនោះពិពណ៌នាអំពីមូ យហរ៊ុខ្ដ 
មានស្៊ុព ភាពកន៊ុងការយធវើយមាឃភាពកិច្បាស្នាមួយ? 

ក. មេឹមសារទនកិច្បាស្នាមិនស្ស្ប ជាមួយនឹងបញ្ារតិខ្ដ អន៊ុវរតយដាយបងខំទនច្បាប់ ឬ
្ទ៊ុយនឹងស្ ត្ ប់ធាន ប់សាធារណៈ ឬទំយនៀមទមាេ ប់ អ។ 

ម. ភារីទនកិច្បាស្នាមិនបានបំយពញការពវកិច្បាទនកិច្បាស្នារបស់្មេួន។ 

រ. កិច្បាស្នាមិនគ្ររូវបានយធវើយ ើងជាលាយ កខណ៍អកេរ និងបញ្ញជ ក់យដាយសាការ។ី 

២ ពិនទ៊ុ 
 

៣២. យោងតាមគ្រកមរដាបបយវណី អនីរិជ្នសំ្យៅដ ់៖ 

ក. ប៊ុរគ ខ្ដ មានអាយ៊ុយគ្រកាម ដប់គ្របំាបី (១៨) នន ំ។ 

ម. ប៊ុរគ ខ្ដ មានអាយ៊ុយគ្រកាម ដប់គ្របំាពីរ (១៧) នន ំ។ 

រ. ប៊ុរគ ខ្ដ មានអាយ៊ុយគ្រកាម ដប់គ្របំាមួយ (១៦) នន ំ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
៣៣. យោងតាមគ្រកមរដាបបយវណី យរើគ្របយោរមួយ្ខាងយគ្រកាមយនោះ ខ្ដ ជានិយមន័យរបស់្

ពាកយ “គ្របទានកមម”? 

ក. កិច្បាស្នាមួយខ្ដ មានអាន៊ុភាព យៅយព ភារីមាខ ងបង្ហា ញពីឆនទៈរបស់្មេួនកន៊ុង្ត
 ់នូវគ្រទពយស្មបរតិយៅឱ្យភារីមាខ ងយទៀរយដាយមិនយកទថ្េ យហើយភារីមាខ ងយទៀរ
យ ់គ្រពមទទួ ។ 

ម. កិច្បាស្នាមួយ ខ្ដ ប ត្ ភារីយធវើការស្នាយៅវញិយៅមកកន៊ុងយ្ទរសិ្ទធិយ ើគ្រទពយ
ស្មបរតិ្មួយយគ្រៅពីគ្របាក់។ 

រ. កិច្បាស្នាមួយ ខ្ដ យោងតាមកិច្បាស្នាយនោះ ភារីមាខ ងអន៊ុញ្ញា រឱ្យភារីមាខ ងយទៀរ
យគ្របើគ្របាស់្ និងទទួ ្ ចំ្បយណញពីវរថ៊ុជាក់លាក់មួយយដាយមិនយកទថ្េ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
៣៤. យោងតាមគ្រកមរដាបបយវណី យរើគ្របយោរ្មួយខាងយគ្រកាមយនោះ ជានិយមន័យរបស់្ពាកយ 

“កិច្បាស្នាយ  ការ”? 

ក. កិច្បាស្នាមួយខ្ដ  តាមរយៈកិច្បាស្នាយនាោះ ភារីមាខ ងស្នាបំយពញយស្វាកមម
យគ្រកាមកិច្បាស្នាការង្ហរ យហើយភារីមាខ ងយទៀរ្ត ់កទគ្រមចំ្បយពាោះយស្វាកមមយនាោះ។ 

ម. កិច្បាស្នាមួយខ្ដ ភារីមាខ ង យៅថាអនកយ  ការ ទទួ ការពវកិច្បាបំយពញការង្ហរ
ខ្ដ បានស្នា យហើយភារីមាខ ងយទៀរ យៅថាអនកឱ្យយ  ការ ទទួ ការពវកិច្បា្ ត ់
កទគ្រមចំ្បយពាោះ ទធ្  ការង្ហរ។ 
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រ. ច្បយមេើយទំាងពីរខាងយ ើមិនគ្ររឹមគ្ររវូយទ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
៣៥. យោងតាមគ្រកមរដាបបយវណី កន៊ុងករណីខ្ដ កូនបំណ៊ុ  មិនបានអន៊ុវរតការពវកិច្បាមួយ  យរើ

មាា ស់្បំណ៊ុ  អាច្បយគ្របើវធីិស្យន្ទ្ង្ហគ ោះអវីមេោះ? 

ក. មានខ្រសំ្ណងទនការមូច្បខារ។ 

ម. មានខ្រការរលំាយកិច្បាស្នា។ 

រ. មានការអន៊ុវរតនូវការពវកិច្បាជាក់លាក់្មួយ គ្របាក់សំ្ណង ឬការរលំាយកិច្បា        
ស្នា។ 

១ ពិនទ៊ុ 
៣៦. គ្រកមរដាបបយវណីខ្ច្បងថា  កន៊ុងករណីខ្ដ ប៊ុរគ មាន ក់ទទួ អរថគ្របយោជ្ន៍យដាយមិនគ្ររឹមគ្ររវូ 

ទំាងដឹងថា ព៊ុំមានមូ ដាា នច្បាប់គ្ររឹមគ្ររវូ ឬកិច្បាស្នាគ្ររវូបានយធវើយមាឃភាព ប៊ុរគ យនាោះមាន
ការពវកិច្បា៖ 

ក. យស្នើស្៊ុំការយ ់គ្រពមពីភារីមាខ ងយទៀរកន៊ុងការ ក់អរថគ្របយោជ្ន៍យនាោះ។ 

ម. គ្របរ ់យៅរា ់អរថគ្របយោជ្ន៍ខ្ដ មាន យៅយព ខ្ដ មេួនបានដឹងថាមិនមាន   
មូ ដាា នច្បាប់គ្ររឹមគ្ររវូ ឬកិច្បាស្នាគ្ររវូបានយធវើយមាឃភាពយនាោះ។ 

រ. ច្បយមេើយទំាងពីរខាងយ ើមិនគ្ររឹមគ្ររវូយទ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
៣៧. យោងតាមគ្រកមរដាបបយវណី ភរិកៈជំ្ពាក់ករណីយកិច្បាមួយចំ្បនួនចំ្បយពាោះភរិបរី ដូច្បជា៖ 

ក. ករណីយកិច្បាកន៊ុងការខ្ថ្ទំា ជួ្ស្ជ្៊ុ  និងបង់ទថ្េឈនួ ។ 

ម. ករណីយកិច្បាកន៊ុងការជូ្នដំណឹង កន៊ុងករណីខ្ដ មានការចំាបាច់្បយ ើការជួ្ស្ជ្៊ុ វរថ៊ុ
ជួ្ ។ 

រ. ច្បយមេើយ ក និង ម ជាច្បយមេើយគ្ររឹមគ្ររវូ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
 

៣៨. យោងតាមគ្រកមរដាបបយវណី យរើវរថ៊ុ្មួយខាងយគ្រកាមយនោះ អាច្បយធវើជាកមមវរថ៊ុទនកិច្បាស្នា ក់
បាន? 

ក. ទំនិញខ្ដ គ្ររូវច្បាប់ហាមឃារ់មិនឱ្យយធវើអន៊ុបបទាន។ 

ម. ទំនិញខ្ដ មាន កខណៈមិនអាច្បយធវើអន៊ុបបទានបាន។ 

រ. ទំនិញ្មួយ ខ្ដ យកើរមានយ ើងនាយព អនាររ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
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៣៩. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីការ្ត ់សិ្ទធិកមមសិ្ទធិយ ើចំ្បខ្ណកឯកជ្នទនអារស្ហកមមសិ្ទធិដ ់ជ្ន
បរយទស្ ច្ប៊ុោះទថ្ៃទី២៤ ខ្មឧស្ភា នន ំ២០១០ កមមសិ្ទធិយ ើ “ចំ្បខ្ណកឯកជ្ន” ទន “អារស្ហកមម
សិ្ទធិ” អន៊ុវរតចំ្បយពាោះ 

ក. ជ្នជារិបរយទស្។ 

ម. ព រដាខ្មមរ។ 

រ. ច្បយមេើយ ក និង ម ជាច្បយមេើយគ្ររឹមគ្ររវូ។ 

២ ពិនទ៊ុ 
៤០. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីវយិសាធនកមមទនច្បាប់ស្តពីីការវនិិយោរ យរើពាកយថា “សំ្យណើ វនិិយោរ” 

សំ្យៅដ ់អវី? 

ក. សំ្យណើ ខ្ដ ដាក់ជូ្នគ្រកមុគ្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ុជាយដាយប៊ុរគ ្មួយកន៊ុងយា 
បំណងបយងកើរស្ហគ្រាស្ថ្មី។ 

ម. សំ្យណើ ខ្ដ ដាក់ជូ្នគ្រកមុគ្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ុជាយដាយប៊ុរគ ្មួយកន៊ុងយា 
បំណងបយងកើររយគ្រមាងវនិិយោរមាន កខណៈស្មបរតិគ្ររប់គ្រាន់។ 

រ. សំ្យណើ ខ្ដ ដាក់ជូ្នគ្រកសួ្ងពាណិជ្ជកមមយដាយប៊ុរគ ្មួយកន៊ុងយា បំណង
បយងកើរគ្រកមុហ ៊ុនថ្មីមួយខ្ដ មានរយគ្រមាងវនិិយោរមាន កខណៈស្មបរតិគ្ររប់គ្រាន់។ 

២ ពិនទ៊ុ 
៤១. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីវយិសាធនកមមទនច្បាប់ស្តពីីការវនិិយោរ ប ត្ គ្រកមុហ ៊ុនខ្ដ មានបំណង

ទទួ បានរយគ្រមាងវនិិយោរមាន កខណៈស្មបរតិគ្ររប់គ្រាន់ គ្ររវូដាក់សំ្យណើ             វនិិយោរ
ជូ្នសាថ ប័នរដាា ភិបា មួយ្ខាងយគ្រកាមយនោះ? 

ក. គ្រកសួ្ងពាណិជ្ជកមម។ 

ម. គ្រកសួ្ងយស្ដាកិច្បា និងហិរញ្ាវរថ៊ុ។ 

រ. គ្រកមុគ្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ុជា។ 

១ ពិនទ៊ុ 
 

៤២. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីវយិសាធនកមមទនច្បាប់ស្តពីីការវនិិយោរ យរើគ្របយោរមួយ្ខាងយគ្រកាម
យនោះខ្ដ គ្ររឹមគ្ររវូ? 

ក. កមមសិ្ទធិយ ើដីរបស់្អនកវនិិយោរ ស្គ្រមាប់យា បំណងអន៊ុវរតរយគ្រមាងវនិិយោរមាន
 កខណៈស្មបរតិគ្ររប់គ្រាន់ គ្ររវូ្ត ់ជូ្នរបូវនតប៊ុរគ  ឬនីរិប៊ុរគ ខ្ដ មានស្ញ្ញជ រិ
ខ្មមរ។ 
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ម. កមមសិ្ទធិយ ើដីរបស់្អនកវនិិយោរ ស្គ្រមាប់យា បំណងអន៊ុវរតរយគ្រមាងវនិិយោរមាន
 កខណៈស្មបរតិគ្ររប់គ្រាន់ មិនគ្ររូវ្ត ់ជូ្នរបូវនតប៊ុរគ  ឬនីរិប៊ុរគ ខ្ដ មាន
ស្ញ្ញជ រិខ្មមរយ ើយ។ 

រ. កមមសិ្ទធិយ ើដីរបស់្អនកវនិិយោរ ស្គ្រមាប់យា បំណងអន៊ុវរតរយគ្រមាងវនិិយោរមាន
 កខណៈស្មបរតិគ្ររប់គ្រាន់ គ្ររវូ្ត ់ជូ្នរបូវនតប៊ុរគ  ឬនីរិប៊ុរគ ខ្ដ មានស្ញ្ញជ រិ
ខ្មមរ ឬស្ញ្ញជ រិបរយទស្។ 

២ ពិនទ៊ុ 
៤៣. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីកេយ័ធន យរើគ្របយោរមួយ្ខាងយគ្រកាមយនោះខ្ដ ជានិយមន័យរបស់្

ពាកយ “កូនបំណ៊ុ  ”? 

ក. នីរិប៊ុរគ ខ្ដ កេ័យធន។ 

ម. របូវន័តប៊ុរគ  ឬនីរិប៊ុរគ ខ្ដ កេ័យធន។ 

រ. គ្របយោរខាងយ ើស្៊ុទធខ្រមិនគ្ររឹមគ្ររូវ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
៤៤. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីកេយ័ធន បនាទ ប់ពីដាក់ពាកយបណតឹ ងជូ្នរ៊ុលាការ យរើរយៈយព ប ៊ុនាម ន

យទើបយបើកស្វនាការ? 

ក. ដប់គ្របំា (១៥) ទថ្ៃ។ 

ម. ទមៃ (២០) ទថ្ៃ។ 

រ. សាមសិ្ប (៣០) ទថ្ៃ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
៤៥. យោងតាមច្បាប់ស្តពីីកេយ័ធន គ្របាក់ខ្ដ ទទួ បានពីការជ្គ្រមោះបញ្ជ ី គ្ររវូយគ្របើគ្របាស់្ស្គ្រមាប់

ទូទារ់បណតឹ ងទាមទារតាម ំដាប់ដូច្បខាងយគ្រកាម៖ 

ក. ទី១ គ្របាក់យបៀវរេនិយោជិ្រ ទី២ ពនធដាររបស់្រដា ទី៣ បណតឹ ងទាមទារខ្ដ មានកិច្បា
ធានា និងទី៤ បណតឹ ងទាមទារាម នកិច្បាធានាខ្ដ បានទទួ សាគ  ់។ 

ម. ទី១ គ្របាក់យបៀវរេនិយោជិ្រ ទី២ បណតឹ ងទាមទារខ្ដ មានកិច្បាធានា ទី៣ ពនធដារ
របស់្រដា និងទី៤ បណតឹ ងទាមទារាម នកិច្បាធានាខ្ដ បានទទួ សាគ  ់។ 

រ. ទី១ ពនធដាររបស់្រដា ទី២ បណតឹ ងទាមទារខ្ដ មានកិច្បាធានា ទី៣ គ្របាក់យបៀវរេ
និយោជិ្រ និងទី៤ បណតឹ ងទាមទារាម នកិច្បាធានាខ្ដ បានទទួ សាគ  ់។ 

១ ពិនទ៊ុ 
 

ពិនទ៊ុស្រ៊ុប ៧០ ពិនទ៊ុ 
 



ទំព័រទី 12 

 

ច្ប៊ុងបញ្ា ប់ទនសំ្ណួរ 
 
 
 
 
 
 

 



ទំព័រទី 1 

 

ការប្រលងច្បារអ់ាជីវកម្មកម្ពុជា 
ខែម្ិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ខននក ែ (សាំណួរ) 

១.  ក្រមុហ ៊ុន Grape គឺជាក្រមុហ ៊ុនមួយដែលក្រវូបានបង្កើរង ើ្ ងក្ោមច្បាប់ននក្បងទសនៃ។ 
ក្រមុហ ៊ុនងនេះរំព៊ុ្ពិចារណា ង្វើោរនំចូ្បល និ្លរ់ស្រាក្រហម ងៅរន៊ុ្ទីផ្សារក្បងទសរមព៊ុ
ជា។ ក្រមុហ ៊ុនងនេះែឹ្ថា ងែើមបីអាច្បង្វើសរមមភាពអាជីវរមមរន៊ុ្ក្បងទសរមព៊ុជាបាន ក្រមុហ ៊ុន
ក្រូវបង្កើរសហក្ាសពាណិជជរមមរន៊ុ្ស្រសុរងៅក្បងទសរមព៊ុជា។ ក្រមុហ ៊ុនងនេះមានបំណ្ច្ប្់
បង្កើរនីរិប៊ុគគលមួយងៅក្បងទសរមព៊ុជា ងែើមបឲី្យក្រមុហ ៊ុនអាច្បង្វើសរមមភាពអាជីវរមមងៅរមព៊ុ
ជា រន៊ុ្វាិលភាព្ំទូលាយបំផ្ស៊ុរ តាមដែលអាច្បង្វើងៅបាន។ ក្រមុហ ៊ុនងនេះរ៏មានបំណ្
ច្ប្់រក្មិរោរទទួលខ៊ុសក្រូវរបស់ខលួន ងៅតាមវាិលភាពដែលច្បាប់រមព៊ុជាអន៊ុញ្ញា រផ្ស្ដែរ 
ងៅងពលង្វើសរមមភាពអាជីវរមមងៅក្បងទសរមព៊ុជា។ ជាដផ្សនរមួយននគងក្មា្អាជីវរមមរបស់
ខលួន ក្រុមហ ៊ុនងនេះបានស៊ុំងោបល់ពីអនរ ទារ់ទ្នឹ្ោរវនិិងោគរបស់ខលួនងៅរន៊ុ្ក្បងទស
រមព៊ុជា ែូច្បខា្ងក្ោម៖  

 

រ.  ទក្ម្់សហក្ាសពាណិជជរមមដែលក្រមុហ ៊ុន Grape ដែលជាក្រមុហ ៊ុនពាណិជជរមម
បរងទស អាច្បបង្កើរង ើ្ងៅក្បងទសរមព៊ុជា ងក្ោមច្បាប់សតីពីសហក្ាសពាណិជជរមម ។ 

២ ពិនទ៊ុ 

ខ.  ងរើទក្ម្់សហក្ាសពាណិជជរមមមួយណា ដែលសមស្រសបបំផ្ស៊ុរ សក្មាប់គងក្មា្អាជីវ
រមមរបស់ក្រមុហ ៊ុន Grape? សូមពនយល់។ 

៣ពិនទ៊ុ 

គ.  ងរើច្បាប់ននក្ពេះរាជាណាច្បក្ររមព៊ុជា អន៊ុញ្ញា រឲ្យក្រមុហ ៊ុន Grape ជួលជនជារិនៃ (ង្វើជា
អនរក្គប់ក្គ្) រន៊ុ្ោរក្គប់ក្គ្អាជីវរមមដែរ ឬងទ? 

១ពិនទ៊ុ 
 

២.  ងលារ ហ៊ុ្ មានសញ្ញជ រិដខមរ និ្មានបំណ្ច្ប្់បង្កើរអាជីវរមមមួយ ងែើមបីនំចូ្បល និ្ដច្បរ
ចាយផ្សលិរផ្សលរសិរមមរបស់ក្បងទសជប ៊ុន ងៅរន៊ុ្ទីផ្សារក្បងទសរមព៊ុជា។ ជាដផ្សនរមួយនន
ោរបង្កើរអាជីវរមមរបស់ខលួន ារ់មានបំណ្ច្ប្់រក្មិរោរទទួលខ៊ុសក្រវូ របស់ារ់រន៊ុ្
អាជីវរមមងនេះ ឲ្យងៅក្រឹមដរវាិលភាពននោរប្់ទ៊ុនសក្មាប់អាជីវរមមងនេះប ៊ុងណាណ េះ។ ដផ្សែរ
តាមព័រ៌មានមួយចំ្បនួន ដែលារ់ទទួលបានពីសិោា ាលាមួយដែលងរៀបចំ្បង ើ្ងោយក្រមុ
ហ ៊ុនពិងក្ាេះងោបល់អាជីវរមមមួយ ារ់បានែឹ្ថា ារ់គួរដរបង្កើរអាជីវរមមរបស់ខលួន រន៊ុ្



ទំព័រទី 2 

 

ទក្ម្់ជាក្រមុហ ៊ុនឯរជនទទួលខ៊ុសក្រូវមានរក្មិរ។ ងលារ ហ៊ុ្ បានស៊ុំងោបល់ពីអនរ 
ទារ់ទ្នឹ្សំណួរជារ់លារ់មួយចំ្បនួនែូច្បខា្ងក្ោម៖  

 

រ.  សូមផ្សតល់ោរពនយល់ជាសង្ាបអំពីក្រមុហ ៊ុនឯរជនទទួលខ៊ុសក្រូវមានរក្មិរ។ 

៣ ពិនទ៊ុ 

ខ.  ងរើលរាខណឌ រក្មូវននោរដរ្តំា្អភិបាល មានអវីខលេះ? 

២ ពិនទ៊ុ 

គ.  សូមបញ្ញជ រ់ពីលរាខណឌ រក្មូវននងែើមទ៊ុនច្ប៊ុេះបញ្ជ ី សក្មាប់ក្រុមហ ៊ុនឯរជនទទួលខ៊ុស
ក្រូវមានរក្មិរ។ 

១ ពិនទ៊ុ 
 

៣.  ងលារ ស៊ុខ បានង្វើោរឲ្យក្រមុហ ៊ុន Rose ងោយមិនមានរិច្បចសនាោរងារជាលាយ លរាណ៍
អរសរ ចាប់ពីនៃៃទី១ ដខមររា ឆ្ន ំ២០១៦ រន៊ុ្រួនទីជាក្បធានដផ្សនរ្នធានមន៊ុសស។  

 

រ.  ងរើងលារ ស៊ុខ មានរិច្បចសនាោរងារក្បងភទអវី?  

២ ពិនទ៊ុ 

ខ. ងលារ ស៊ុខ ទទួលបានោរងារៃមី ងៅក្រមុហ ៊ុនងផ្សស្ងទៀរ។ ារ់មានបំណ្លាឈប់ពី
ក្រមុហ ៊ុន Rose។ ារ់ស៊ុងំោបល់ពីអនរ។ ងរើារ់ក្រូវជូនែំណឹ្ជាម៊ុនែល់ក្រុមហ ៊ុន
អំពីោរលាឈប់របស់ារ់ដែរ ឬងទ? ក្បសិនជាក្រូវជូនែំណឹ្ ងរើក្រវូជូនែំណឹ្ជាម៊ុន
រយៈងពលប ៊ុនម ននៃៃ? សូមពនយល់។ 

២ ពិនទ៊ុ 

គ.   ងលារ ស៊ុខ ច្ប្់ែឹ្ថាក្បារ់បំណាច់្បងផ្សស្ៗ ដែលារ់ក្រូវទទួលបានពីោរលាឈប់មាន        
      អវីខលេះ។  

៣ ពិនទ៊ុ 

៤.  ក្រមុហ ៊ុន Green Tree Co., Ltd. បានច្ប៊ុេះរិច្បចសនាោរងារជាមួយងលារស្រសី ាន សក្មាប់រយៈ
ងពល មួយ (១) ឆ្ន ំ រន៊ុ្រិច្បចសនាោរងារដែលមានរំណរ់ៃិរងវលា។ បនទ ប់ពីងលារស្រសី ាន 
បងក្មើោរងារបានរយៈងពល ក្បំាមួយ (៦) ដខ ក្រមុហ ៊ុន Green Tree Co., Ltd. មានបំណ្ច្ប្់
រលំាយរិច្បចសនាោរងារងនេះ។ ោររលំាយរិច្បចសនាងនេះ មិនដផ្សែរងលើមូលងហរ៊ុរំហ៊ុស្ៃន់ ឬ
ររណីក្បធានស័រតិងនេះងទ។ ក្រមុហ ៊ុន Green Tree Co., Ltd. បានស៊ុំងោបល់ពីអនរ ទារ់ទ្នឹ្
សំណួរមួយចំ្បនួនែូច្បខា្ងក្ោម៖ 

   



ទំព័រទី 3 

 

រ.  ងោ្តាមច្បាប់សតីពីោរងារ ងរើក្រុមហ ៊ុនក្រូវមានោរពវរិច្បចជូនែំណឹ្ជាម៊ុន អំពីោរ
រលំាយរិច្បចសនាោរងារងនេះ ែល់ងលារស្រសី ាន ដែរ ឬងទ? សូមពនយល់។ 

១ ពិនទ៊ុ 
ខ.  ងៅរន៊ុ្រិច្បចសនាោរងាររបស់ងលារស្រសី ាន មានក្បោរមួយដែលដច្ប្ថា មិនមាន

ោររក្មូវឲ្យក្រមុហ ៊ុនជូនែំណឹ្ជាម៊ុនែល់ងលារស្រសី ាន ងទ រន៊ុ្ររណីដែលក្រុម
ហ ៊ុនមានបំណ្រលំាយរិច្បចសនាោរងាររបស់ារ់ ម៊ុនងពលផ្ស៊ុររលរ់ននរិច្បចសនា 
ក្បសិនងបើព៊ុំមានរំហ៊ុស្ៃន់ ឬររណីក្បធានស័រតិ។ ងរើក្បោរននរិច្បចសនាងនេះ មានស៊ុ
ពលភាព និ្អាច្បអន៊ុវរតបាន តាមច្បាប់សតីពីោរងារដែរ ឬងទ? សូមពនយល់។  

២ ពិនទ៊ុ 

គ.  ងោ្តាមច្បាប់សតីពីោរងារ ងរើសំណ្ននោរបញ្ច ប់រិច្បចសនាោរងារអវីខលេះដែលងលារ
ស្រសី ាន ក្រវូបានទទួល? សូមពនយល់។ 

៤ ពិនទ៊ុ 
 

៥.  ងៅនៃៃទី ១ ដខមិៃ៊ុន ឆ្ន ំ២០១៨ ងលារ ចាន់ បានងផ្សញើអ៊ុីដម លមួយ ងៅឲ្យងលារ ស៊ុខណា 
ងែើមបីង្វើសំងណើ លរ់រ៊ុំពយូទ័ររបស់ារ់ រន៊ុ្រនមល ៥៥០ ែ៊ុលាល រអាងមររិ។ ងៅរន៊ុ្អ៊ុីដម លងនេះ 
ារ់បានរំណរ់ពីោលបរងិច្បេទ ដែលងលារ ស៊ុខណា ក្រូវង្លើយរបងៅនឹ្សំងណើ របស់ារ់ 
ក្រឹមនៃៃទី៤ ដខមិៃ៊ុន ឆ្ន ំ២០១៨។ ងៅនៃៃែដែល (នៃៃទី ១ ដខមិៃ៊ុន ឆ្ន ំ២០១៨ ) មានមិរតមាន រ់
របស់ារ់ (ង ម្ េះថា ងលារ ាមា ឌី) បានបងាា ញពីចំ្បណាប់អារមមណ៍ច្ប្់ទិញរ៊ុំពយូទ័ររបស់
ារ់ និ្បានបងាា ញថា ារ់ស៊ុខចិ្បរតឲ្យរនមល ៦០០ ែ៊ុលាល រអាងមររិសក្មាបរ៊ុំពយូទ័រងនេះ។ ងៅ
នៃៃបនទ ប់ (នៃៃទី ២ ដខមិៃ៊ុន ឆ្ន ំ២០១៨ ) ងលារ ចាន់ បានងផ្សញើអ៊ុីដម លមួយងទៀរ ងៅឲ្យងលារ 
ស៊ុខណា ងែើមបជូីនែំណឹ្អំពីោរសងក្មច្បចិ្បរតរបស់ារ់ រន៊ុ្ោរែរសំងណើ របស់ារ់វញិ។ 
ងលារ ស៊ុខណា បានទទួលអ៊ុីដម លពីងលារ ចាន់ សតីពីោរែរសំងណើ វញិងៅនៃៃទី៣ ដខមិៃ៊ុន 
ឆ្ន ំ២០១៨ និ្ភាល មងនេះ ងលារ ស៊ុខណា បានងផ្សញើអ៊ុីដម លងៅងលារ ចាន់ សតីពីោរទទួលយរ
សំងណើ ។  

 

សូមពនយល់ថាងរើមានរិច្បចសនា ដែលមានស៊ុពលភាពមួយ ក្រូវបានបង្កើរង ើ្រវា្ងលារ 
ចាន់ និ្ងលារ ស៊ុខណា ដែរ ឬងទ។ 

៤ ពិនទ៊ុ 
សរ៊ុប ៣០ ពិនទ៊ុ 

ច្ប៊ុ្បញ្ច ប់ននសំណួរ 

   



ការប្រលងច្បារ់អាជីវកម្មកម្ពុជា 
ខែម្ិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ខននក ក (ច្បមម្លើយ) 

 

១. ចម្លើយ៖ ខ 

២. ចម្លើយ៖ គ 

៣. ចម្លើយ៖ ខ 

៤. ចម្លើយ៖ ក 

៥. ចម្លើយ៖ ខ 

៦. ចម្លើយ៖ ក 

៧. ចម្លើយ៖ គ 

៨. ចម្លើយ៖ គ 

៩. ចម្លើយ៖ ក 

១០. ចម្លើយ៖ ក 

១១. ចម្លើយ៖ ក 

១២. ចម្លើយ៖ ក 

១៣. ចម្លើយ៖ ក 

១៤. ចម្លើយ៖ គ 

១៥. ចម្លើយ៖ ក 

១៦. ចម្លើយ៖ ខ 

១៧. ចម្លើយ៖ ក 

១៨. ចម្លើយ៖ ក 

១៩. ចម្លើយ៖ គ 

២០. ចម្លើយ៖ ក 

២១. ចម្លើយ៖ គ 

២២. ចម្លើយ៖ ក 

២៣. ចម្លើយ៖ ខ 

២៤. ចម្លើយ៖ ក 



២៥. ចម្លើយ៖ គ 

២៦. ចម្លើយ៖ ខ 

២៧. ចម្លើយ៖ ក 

២៨. ចម្លើយ៖ ខ 

២៩. ចម្លើយ៖ ក 

៣០. ចម្លើយ៖ ខ 

៣១. ចម្លើយ៖ ក 

៣២. ចម្លើយ៖ ក 

៣៣. ចម្លើយ៖ ក 

៣៤. ចម្លើយ៖ ខ 

៣៥. ចម្លើយ៖ គ 

៣៦. ចម្លើយ៖ ខ 

៣៧. ចម្លើយ៖ គ 

៣៨. ចម្លើយ៖ គ 

៣៩. ចម្លើយ៖ គ 

៤០. ចម្លើយ៖ ខ 

៤១. ចម្លើយ៖ គ 

៤២. ចម្លើយ៖ ក 

៤៣. ចម្លើយ៖ ខ 

៤៤. ចម្លើយ៖ ក 

៤៥. ចម្លើយ៖ ក 

 

ចុងបញ្ច ប់នៃចម្លើយ 

 



ទំព័រទី 1 

 

ការប្រលងច្បារអ់ាជីវកម្មកម្ពុជា 
ខែម្ិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ខននក ែ (ច្បមម្លើយ) 

ចម្លើយទី១ ៖ 
 

ក.  ទម្្ង់សហម្ាសពាណិជ្ជក្មដែលម្កុ្ ហ ៊ុន Grape ដែលជាម្កុ្ ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្មបរមទស 

អាចបមងកើតម ើងមៅម្បមទសក្ព៊ុជា មម្ោ្ចាប់សតពីីសហម្ាសពាណិជ្ជក្ម។ (២ ពិនទ៊ុ) 
 

មោងតា្ចាប់សតីពីសហម្ាសពាណិជ្ជក្ម ម្កុ្ ហ ៊ុន Grape អាចបមងកើតសហម្ាស
ពាណិជ្ជក្ម កន៊ុងម្បមទសក្ព៊ុជា កន៊ុងទម្្ង់ណា្ួយែូចខាងមម្ោ្៖ 

 

(១)   ោរោិល័យតំណាងពាណិជ្ជក្ម 
(២)   សាខាម្កុ្ ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្ម ឬ 

(៣)   ម្កុ្ ហ ៊ុនប៊ុម្តស្ព័នធ។ 

 
 

ខ. មតើទម្្ង់សហម្ាសពាណិជ្ជក្ម្ ួយណា ដែលស្ស្សបបំផ៊ុត សម្ាប់គមម្ាងអាជី្វក្ម
របស់ម្កុ្ ហ ៊ុន Grape? សូ្ពនយល់។ (៣ពិនទ៊ុ) 

 

មោយពិចារណាមៅមលើគមម្ាងអាជី្វក្មរបស់ម្កុ្ហ ៊ុន Grape និងមាលបំណងរបស់ 

ម្កុ្ ហ ៊ុនមនេះកន៊ុងោរកម្្ិតោរទទួលខ៊ុសម្តូវរបស់ខលួន មៅកន៊ុងវសិាលភាពដែលអន៊ុញ្ញា ត 

មោយចាប់ក្ព៊ុជាពាក់ព័នធនឹងែំមណើ រោរអាជី្វក្មកន៊ុងម្បមទសក្ព៊ុជា ម្កុ្ ហ ៊ុនប៊ុម្តស្ព័នធ 
ដែល ច៊ុេះបញ្ជ ីកន៊ុងទម្្ង់ជាម្កុ្ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តវូានកម្្ិត  គឺជាទម្្ង់សហ 

ម្ាសពាណិជ្ជក្មដែលស្ស្សបបំផ៊ុតសម្ាប់ម្កុ្ ហ ៊ុន Grape មបើមម្បៀបម ៀបមៅនឹង
ោរោិល័យតំណាងពាណិជ្ជក្ម ឬសាខាម្កុ្ ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្ម។  

 

(១)  ោរោិល័យតំណាងពាណិជ្ជក្ម៖ ោរោិល័យតំណាងពាណិជ្ជក្ម្ ិនអាចម វើសក្ម 
ភាពលក់ ឬដចកចាយទំនិញជាម្បចំាសម្ាប់ម្កុ្ ហ ៊ុនមែើ្បានម ើយ។ ោររតឹតបិត
មនេះ នឹងោក់កម្្ិតែល់ែំមណើ រោរអាជី្វក្មរបស់ម្កុ្ហ ៊ុន Grape កន៊ុងម្បមទស 

ក្ព៊ុជា។ បដនែ្ មលើមនេះ ោរោិល័យតំណាងពាណិជ្ជក្ម ព៊ុំាននីតិប៊ុគគលិកលកខណៈ
ោច់មោយដ ក ពីម្កុ្ ហ ៊ុនមែើ្ម េះមទ។ មហត៊ុមនេះ ម្កុ្ ហ ៊ុន Grape នឹងម្តវូរ៉ា ប់រង
នូវោតពវកិចចទំងឡាយ ដែលបងកម ើងមោយោរោិល័យតំណាងពាណិជ្ជក្មរបស់ 

ខលួន។ ែូចមនេះ ោរោិល័យតំណាងពាណិជ្ជក្ម្ ិនដ្ន ជា ជ្មម្ ើ្សែ៏ស្ស្សប
្ួយសម្ាប់ ម្កុ្ហ ៊ុន Grape ម ើយ។  

  



ទំព័រទី 2 

 

(២)  សាខាម្កុ្ ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្ម៖ ្ិនែូចជាោរោិល័យតំណាងពាណិជ្ជក្មមទ 
សាខាម្កុ្ ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្ម ្ិនម្តវូបានហា្ឃាត់កន៊ុងសក្មភាពលក់ ឬដចកចាយ
ទំនិញជាម្បចំា សម្ាប់ម្កុ្ហ ៊ុនមែើ្ម េះមទ។ សាខាម្កុ្ ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្មអាចម វើ
សក្មភាពអាជី្វក្ម ជា ្មតាកន៊ុងម្បមទសក្ព៊ុជា កន៊ុងលកខខណឌ ដែលសក្មភាព
ទំងម េះសែិតកន៊ុងវសិាលភាពនន សក្មភាពរបស់ម្កុ្ ហ ៊ុនមែើ្។ មនេះានន័យថា 
ម្បសិនមបើម្កុ្ ហ ៊ុន Grape ម វើម្បតិបតតិោរអាជី្វក្មកន៊ុងម្បមទសក្ព៊ុជា កន៊ុងទម្្ង់ 

ជាសាខាម្កុ្ ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្មម េះ សាខាម្កុ្ ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្មអាចម វើសក្មភាព
បានដតកន៊ុងវសិាលភាពសក្មភាពរបស់ម្កុ្ហ ៊ុន Grape កន៊ុងម្បមទសនៃប៉ា៊ុមណាណ េះ។ 
មនេះគឺជាគ៊ុណវបិតតិ្ួយរបស់សាខាម្កុ្ ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្ម មបើមម្បៀបម ៀបនឹងម្កុ្ ហ ៊ុន 

ឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តូវានកម្្ិត។ បដនែ្ពីមនេះ ម្បហាក់ម្បដហលាន នឹងោរោិ 

ល័យតំណាងពាណិជ្ជក្មដែរ សាខាម្កុ្ ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្ម ព៊ុំាននីតិប៊ុគគលិក 

លកខណៈោច់មោយដ កពីម្កុ្ហ ៊ុនមែើ្ម េះមទ។ ែូមចនេះ ម្កុ្ ហ ៊ុនមែើ្ ម្តូវទទួល 

រ៉ា ប់រងនូវរល់ោតពវកិចច របស់សាខាម្កុ្ ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្ម។ មហត៊ុែូចមនេះ សាខា 

ម្កុ្ ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្ម ក៏្ិនដ្នជាជ្មម្ ើ្សែ៏លអបំផ៊ុតសម្ាប់ម្កុ្ ហ ៊ុន ទំពំាងបាយជូ្ 
ដែរ។  

 

(៣)  ម្កុ្ ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តូវានកម្្ិត៖ ម្បសិនមបើម្កុ្ហ ៊ុន Grape ម វើម្បតិបតតិោរ 
អាជី្វក្មកន៊ុងទម្្ង់ជា ម្កុ្ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តូវានកម្្ិត ម េះ
នឹងព៊ុំានោរោក់កម្្ិតមៅមលើម្បតិបតតិោរអាជី្វក្មម ើយ។ ម្កុ្ ហ ៊ុនឯកជ្នទទួល
ខ៊ុសម្តវូានកម្្ិត អាចម វើសក្មភាពលក់ ឬដចកចាយទំនិញជាម្បចំា មៅកន៊ុងទីផារ
ក្ព៊ុជា។ បដនែ្មលើមនេះ ម្កុ្ ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តវូានកម្្ិត ក៏អាចម វើ
សក្មភាពមផេងមទៀត មម្ៅពីសក្មភាពលក់ ឬដចកចាយទំនិញផងដែរ ែរប 

ណាសក្មភាពទំងម េះ្ិនម្តូវបានហា្ឃាត់ ឬផទ៊ុយមៅនឹងលកខនតិកៈរបស់ ម្កុ្  

ហ ៊ុន។ សំខាន់ជាងមនេះមទៀត ោតពវកិចចរបស់ម្កុ្ ហ ៊ុន Grape ចំមពាេះម្កុ្ហ ៊ុន 

ឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តូវានកម្្ិត គឺម្តវូបានកម្្ិតម្តឹ្ដតចំមពាេះភាគហ ៊ុន ដែលខលួន 

បានជាវប៉ា៊ុមណាណ េះ។ មហត៊ុមនេះ ម្កុ្ ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តវូានកម្្ិតជា ទម្្ង់ 

សហម្ាសពាណិជ្ជក្ម ដែលស្ស្សបបំផ៊ុតសម្ាប់ម្កុ្ហ ៊ុន Grape ។ 

 

គ.  មតើចាប់ននម្ពេះរជាណាចម្កក្ព៊ុជា អន៊ុញ្ញា តតឲ្យម្កុ្ ហ ៊ុន Grape ជួ្លជ្នជាតិនៃ (ម វើជាអនក 

ម្គប់ម្គង) កន៊ុងោរម្គប់ម្គងអាជី្វក្មដែរ ឬមទ? (១ ពិនទ៊ុ) 

 មោងតា្ចាប់សតីពីសហម្ាសពាណិជ្ជក្ម គឺ្ិនានោរហាតឃាត់មលើសញ្ញជ តិរបស់ អនក
ម្គប់ម្គង ននម្កុ្ ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តវូានកម្្ិត សាខាម្កុ្ហ ៊ុនពាណិជ្ជក្ម ឬ 

ោរោិល័យតំណាងពាណិជ្ជក្មម ើយ។ អនកម្គប់ម្គង ឬក្មករនិមោជិ្ត ជាជ្នជាតិ 



ទំព័រទី 3 

 

បរមទស ម្តូវអន៊ុវតតតា្ចំនួនកូតាសម្ាប់ហតែពលក្មបរមទស (Quota) និងម្តូវាន 

មសៀវមៅោរងារសម្ាប់ជ្នបរមទស មោយស្សបតា្ចាប់សតីពីោរងារ ននម្ពេះរជាណា 

ចម្កក្ព៊ុជា។   
 

ចម្លើយទី២៖ 

 

ក.  សូ្ផតល់ោរពនយល់ជាសមងខបអំពីម្កុ្ ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តវូានកម្្ិត។ (៣ ពិនទ៊ុ) 
 

ម្កុ្ ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តូវានកម្្ិត គឺម្តូវបានម្គប់ម្គងមោយអភិបាល មហើយម្តូវ
បានផតល់ទ៊ុនមោយាច ស់ភាគហ ៊ុន។ ម្កុ្ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តវូានកម្្ិត ផតល់នូវ
ម្កបខណឌ អាជី្វក្ម្ ួយ ដែលាននីតិប៊ុគគលិកលកខណៈោច់មោយដ កពីាច ស់ភាគហ ៊ុន
របស់ម្កុ្ហ ៊ុន។ មនេះានន័យថា ម្កុ្ ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តវូានកម្្ិត អាចម វើជា
ាច ស់ក្មសិទធិមលើម្ទពយស្បតតិ ច៊ុេះកិចចសនា និងចូលរួ្ កន៊ុងនីតិវ ីិតា្ផលូវចាប់ មោយ
្ិន ំឲ្យម្ទពយស្បតតិរបស់ាច ស់ភាគហ ៊ុនានហានិភ័យម េះម ើយ មម្ៅពីកម្្ិតរួ្ ចំដណក
ភាគហ ៊ុនរបស់ពួកមគ មៅកន៊ុងម្កុ្ ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តវូានកម្្ិតម េះ។ ម្កុ្ ហ ៊ុន
ឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តូវានកម្្ិត ម្តូវបានបមងកើតម ើងតា្រយៈែំមណើ រោរ្ួយ ដែល ំឲ្យ
ានោរត្កល់លកខនតិកៈម្កុ្ ហ ៊ុនមៅម្កសួងពាណិជ្ជក្ម។ ម្កុ្ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តូវ
ានកម្្ិត គឺជាទម្្ង់សហម្ាសពាណិជ្ជក្មដែលមពញនិយ្បំផ៊ុត មៅម្បមទសក្ព៊ុជា។ 
ែូចដែលបានមរៀបរប់្កពីខាងមលើ ម្កុ្ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តូវានកម្្ិតាននីតិ
ប៊ុគគលិកលកខណៈោច់មោយដ ក ម្ព្ទំងានអតែិភាពឯករជ្យពីាច ស់ភាគហ ៊ុន របស់
ម្កុ្ ហ ៊ុន មហើយម្កុ្ហ ៊ុនមនេះមៅបនតានអតែិភាព និងែំមណើ រោររហូតែល់មពលាន 

ោររលំាយម្កុ្ហ ៊ុន ស្សបតា្ចាប់សតីពីសហម្ាសពាណិជ្ជក្ម មទេះបីជាានករណី
្រណភាព ោរែកខលួនមចញវញិ ឬោរចូលនិវតតន៍របស់ាច ស់ភាគហ ៊ុនក៏មោយ។ 

 

ខ.  មតើលកខខណឌ តម្្វូននោរដតងតំាងអភិបាល ានអវីខលេះ? (២ ពិនទ៊ុ) 
 

មោងតា្ចាប់សតីពីសហម្ាសពាណិជ្ជក្ម ម្កុ្ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តូវានកម្្ិតអាច
ានអភិបាល ្ួយ ឬមម្ចើនរបូ។ ាច ស់ភាគហ ៊ុនអាចម វើជាអភិបាល ឬដតងតំាងតតិយជ្ន 

ឲ្យម វើជាអភិបាល។ អភិបាលអាចម្តវូបានមបាេះមនន ត និងែកវញិ មោយមសចកតីសមម្្ច 

សា្ញ្ារបស់ាច ស់ភាគហ ៊ុន។ ចំនួនននអភិបាល អាចកំណត់បានម្តឹ្្ួយ។ ្ិនាន 

លកខខណឌ តម្្ូវមលើសញ្ញជ តិ ឬោរសាន ក់មៅ កន៊ុងោរដតងតំាងអភិបាល ននម្កុ្ ហ ៊ុនឯកជ្ន 

ទទួលខ៊ុសម្តូវានកម្្ិតម ើយ។ ែូចមនេះ អភិបាលដែលជាជ្នបរមទស គឺអាចដតងតំាងជា 
អភិបាលដតាន ក់គត់ កន៊ុងម្កុ្ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តូវានកម្្ិត។ រល់អភិបាលនន 

ម្កុ្ ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តូវានកម្្ិត ម្តូវានអាយ៊ុ ១៨ ឆ្ន ំ ម ើង និង្ិនអាច ជា្ន្រនតី 
រជ្ោររបស់រជ្រោា ភិបាលក្ព៊ុជា ឬ្ិនអាចជាប៊ុគគលដែលនល ប់ម្តូវបានែកសិទធិជាអភិបាល 



ទំព័រទី 4 

 

ននម្កុ្ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តវូានកម្្ិត កន៊ុងម្បមទសក្ព៊ុជា (ឬានម្បវតតិម្បម្ពឹតត បទ 

ម្ពហមទណឌ ) ម ើយ។  
 

គ. សូ្បញ្ញជ ក់ពីលកខខណឌ តម្្វូននមែើ្ទ៊ុនច៊ុេះបញ្ជ ី សម្ាប់ម្កុ្ ហ ៊ុនឯកជ្នទទួលខ៊ុសម្តវូាន             
កម្្ិត។ (១ ពិនទ៊ុ) 

 

មោងតា្ចាប់សតីពីសហម្ាសពាណិជ្ជក្ម មែើ្ទ៊ុនអបបបរារបស់ម្កុ្ហ ៊ុនឯកជ្នទទួល 

ខ៊ុសម្តវូានកម្្ិត គឺ ៤ លានមរៀល (៤.០០០.០០០ មរៀល) (ម្បដហលជា ១.០០០ ែ៊ុលាល រ 
អាម្រកិ) កន៊ុងចំនួនភាគហ ៊ុនអបបរបា ១០០០ ហ ៊ុន ដែលានតន្ល ចារកឹមលើប័ណណ្ិន 

តិចជាង បួនពាន់មរៀល (ម្បដហលជា ១ ែ៊ុលាល អាម្រកិ) កន៊ុង្ួយហ ៊ុន។ 

  
ចម្លើយទី៣៖ 

 

ក.  មតើមលាក ស៊ុខ ានកិចចសនាោរងារម្បមភទអវី? (២ ពិនទ៊ុ) 

មោងតា្ាម្តា ៦៧ (៧) ននចាប់សតីពីោរងារ កិចចសនាោរងាររវាងមលាក ស៊ុខ និង
ម្កុ្ ហ ៊ុន Rose គឺជាកិចចសនាោរងារានៃិរមវលា្ិនកំណត់ មម្ពាេះថាកិចចសនា មនេះ្ិន
បានម វើជាលាយលកខណ៍អកេរ។  

 

ខ.  មោងតា្ចាប់សតពីីោរងារ មតើាត់ម្តវូជូ្នែំណឹងជា ៊្ុនអំពីោរស៊ុលំាឈប់ពីោរងារមៅ
ម្កុ្ ហ ៊ុន ដែរឬមទ? ម្បសិនមបើាត់ម្តវូជូ្នែំណឹងជា ៊្ុនែល់ម្កុ្ ហ ៊ុន មតើាត់ម្តវូជូ្ន
ែំណឹងមនេះមៅ ម្កុ្ ហ ៊ុន រយៈមពលប៉ា៊ុ ម ននៃៃជា ៊្ុន? សូ្ពនយល់។ (២ ពិនទ៊ុ) 

 

មោងតា្ចាប់សតីពីោរងារ  ភាគីណា្ួយចង់បញ្ច ប់ កិចចសនាោរងារានៃិរមវលា្ិន 

កំណត់ ម្តូវជូ្នែំណឹងជាលាយលកខណ៍អកេរមៅភាគីាខ ងមទៀតជា ៊្ុន។ មលាក ស៊ុខ ម វើោរ 
ឲ្យម្កុ្ហ ៊ុន Rose អស់រយៈមពលមលើសពី ពីរ ឆ្ន ំ (រប់ពីនៃៃទី១ ដខ្ករ ឆ្ន ំ២០១៦)។ 
មហត៊ុមនេះ មលាកស៊ុខ ម្តូវជូ្នែំណឹងជាលាយលកខណ៍អកេរ មៅម្កុ្ ហ ៊ុន Rose ចំនួន ្ួយដខ 
៊្ុននៃៃលាឈប់ (មោងតា្ាម្តា ៧៥ ននចាប់សតីពីោរងារ)។ 

 

គ.  ម្បាក់បំណាច់មផេង  ៗដែលមលាក ស៊ុខ ម្តវូទទួលបានពីោរលាឈប់  ។ (៣ ពិនទ៊ុ) 
 

មោងតា្ចាប់សតីពីោរងារ មពលលាឈប់ មលាកស៊ុខ ម្តវូទទួលបានម្បាក់បំណាច់មផេងៗ 
ែូចជា៖  
(ក) ម្បាក់បំណាច់ជួ្សនៃៃឈប់សម្ាកម្បចំាឆ្ន ំដែល្ិនបានមម្បើម្បាស់។ 

(ខ) ម្បាក់រងាវ ន់ មោយមោងតា្កិចចសនាោរងាររបស់ាត់ ជា្ួយម្កុ្ហ ៊ុន 
(ម្បសិនមបើាន)។ និង 

(គ) ម្បាក់ឈនួល និងអតែម្បមោជ្ន៍ ច៊ុងមម្ោយដែល្ិនទន់មបើក។ 
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ចម្លើយទី៤៖ 

 

ក.  មោងតា្ចាប់សតពីីោរងារ មតើម្កុ្ ហ ៊ុនម្តវូានោតពវកិចចជូ្នែំណឹងជា ៊្ុន មៅមលាកស្សី 
សាន អំពីោររលំាយកិចចសនាោរងារ ដែរ ឬមទ? សូ្ពនយល់។ (១ ពិនទ៊ុ) 

 

មោងតា្ចាប់សតីពីោរងារ កិចចសនាោរងាររបស់មលាកស្សី សាន គឺជាកិចចសនាោរងារ
ដែលានកំណត់ៃិរមវលា។ ាម្តា ៧៣ ននចាប់សតីពីោរងារ ម្ាន់ដតតម្្ូវឲ្យនិមោជ្កជូ្ន
ែំណឹងជា ៊្ុនែល់និមោជិ្ត កន៊ុងកិចចសនាោរងារានៃិរមវលាកំណត់ផ៊ុតកំណត់ ឬ្ិនាន 

ោរបនតកិចចសនាប៉ា៊ុមណាណ េះ។ លកខខណឌ តម្្ូវកន៊ុងោរជូ្នែំណឹងជា ៊្ុនមនេះ ្ិនអន៊ុវតតចំមពាេះ 

ករណី រលំាយកិចចសនាមោយនិមោជ្ក មៅ ៊្ុនមពលកិចចសនាផ៊ុតកំណត់ម ើយ។ មហត៊ុ 
មនេះ មោងតា្ោរបកស្សាយតា្ផលូវចាប់មោយលំអិត គឺថាម្កុ្ហ ៊ុន្ិនម្តូវានោតពវកិចច
ជូ្នែំណឹង ៊្ុន អំពីោររលំាយកិចចសនា ៊្ុនោលកំណត់មៅោន់មលាកស្សី សាន ម េះមទ។ 

 

ខ.  មតើម្បោរននកិចចសនាមនេះ ានស៊ុពលភាព និងអាចអន៊ុវតតបាន តា្ចាប់សតពីីោរងារដែរ 
ឬមទ? សូ្ពនយល់។ (២ ពិនទ៊ុ) 

 

តា្ាម្តា ១៣ ននចាប់សតីពីោរងារ ម្បសិនមបើបញ្ាតតិននកិចចសនាោរងារណា្ួយផតល់ផល 
ម្បមោជ្ន៍លអម្បមសើរជាងផលម្បមោជ្ន៍ដែលកំណត់កន៊ុងចាប់ បញ្ាតតិម េះនឹងានស៊ុពល
ភាព និងអាចអន៊ុវតតបាន មហើយែូមចនេះ និមោជិ្តម្តូវទទួលបាននូវផលម្បមោជ្ន៍ម េះ។ 
មោងតា្កិចចសនាោរងាររបស់ មលាកស្សី សាន ម្កុ្ ហ ៊ុន្ិនម្តូវបានតម្្វូឲ្យជូ្ន ែំណឹង 

ជា ៊្ុនែល់មលាកស្សី សាន ម ើយ កន៊ុងករណីដែលម្កុ្ហ ៊ុនានបំណងចង់រលំាយកិចចសនា
ោរងារមៅ ៊្ុនមពលកំណត់។ មោយចាប់សតីពីោរងារ្ិនតម្្ូវឲ្យ ានោរជូ្នែំណឹងជា ៊្ុន 
ែល់និមោជិ្ត កន៊ុងករណីរលំាយកិចចសនាោរងារមោយនិមោជ្ក មហើយកិចចសនាបញ្ាតតិ 
ខាងមលើននកិចចសនាោរងារមនេះ បានអន៊ុមលា្តា្ចាប់សតីពីោរងារ។ ែូមចនេះ បញ្ាតតិមនេះ 

ានស៊ុពលភាព និងអាចអន៊ុវតតបាន តា្ចាប់សតីពីោរងារ។  
 

គ. មោងតា្ចាប់សតពីីោរងារ មតើសំណងននោរបញ្ច ប់កិចចសនាោរងារអវីខលេះ ដែលម្កុ្ ហ ៊ុន
ម្តវូផតល់ឲ្យមលាកស្សី សាន? សូ្ពនយល់។ (៤ ពិនទ៊ុ) 

 

មោងតា្ចាប់សតីពីោរងារ និមោជ្កអាចរលំាយកិចចសនាោរងារានកំណត់ៃិរមវលា 
មៅ ៊្ុន មពលផ៊ុតរលត់ននកិចចសនាបាន មោយ្ូលមហត៊ុកំហ៊ុស ៃន់របស់និមោជិ្ត និង
ករណីម្បននស័កតិ។  មោយសារោររលំាយកិចចសនាោរងារមនេះ ្ិនដ្នមោយសារ្ូល
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មហត៊ុកំហ៊ុស ៃន់ និង ករណីម្បននស័កតិ ម្កុ្ ហ ៊ុនម្តូវផតល់សំណងននោរបញ្ច ប់កិចចសនា
ោរងារជូ្នែល់មលាកស្សី សាន ែូចខាងមម្ោ្៖  

 

(ក) ម្បាក់បំណាច់បញ្ច ប់កិចចសនា ោ៉ាងតិចមសមើនឹង ៥% ននម្បាក់ឈនួល ដែលនិមោជិ្ត
ទទួលបាន កន៊ុងរយៈមពលននកិចចសនា (ាម្តា ៧៣ ននចាប់សតីពីោរងារ)។ 

(ខ) មសាហ ៊ុយជ្្ៃឺចិតត ដែលមសមើនឹងម្បាក់ឈនួល និងអតែម្បមោជ្ន៍ ដែលនិមោជិ្ត
ម្តូវទទួល បានរហូតែល់មពលចប់កិចចសនា (ាម្តា ៧៣ ននចាប់សតីពីោរងារ)។ 

(គ) ម្បាក់បំណាច់ជួ្សនៃៃឈប់សម្ាកម្បចំាឆ្ន ំដែល្ិនបានមម្បើម្បាស់ (ាម្តា ១៦៧ នន
ចាប់សតីពីោរងារ)។ និង  

(ឃ) ម្បាក់ឈនួល និងអតែម្បមោជ្ន៍ ច៊ុងមម្ោយដែលម្តូវផតល់ឲ្យនិមោជិ្ត។ 

 
ចម្លើយទី៥៖ 

 

ក.  សូ្ពនយល់ថា មតើានកិចចសនាានស៊ុពលភាព រវាងមលាក ចាន់ និងមលាក ស៊ុខណា ដែរ 
ឬមទ? (៤ ពិនទ៊ុ) 

 

កន៊ុងករណីមនេះ មលាក ចាន់ បានមផញើសំមណើ ្ួយមៅមលាក ស៊ុខណា មហើយសំមណើ  ម េះ 

បានមៅែល់មលាក ស៊ុខណា មៅនៃៃទី១ ដខ្ិៃ៊ុ  ឆ្ន ំ២០១៨។ សំមណើ របស់មលាក ចាន់ បាន 

កំណត់អំ ៊ុងមពលសម្ាប់សវីោរ (មៅនៃៃទី៤ ដខ្ិៃ៊ុ  ឆ្ន ំ២០១៨) កន៊ុងោរដែលមលាក 
ស៊ុខណា ទទួលយកសំមណើ ។ មលាក ចាន់ ពាោ្ែកសំមណើ  មោយបានមផញើអ៊ុីដ ៉្ាល្ួយ
មទៀតមៅមលាក ស៊ុខណា មៅនៃៃប ទ ប់ (នៃៃទី២ ដខ្ិៃ៊ុ  ឆ្ន ំ២០១៨)។ 

 

មលាក ស៊ុខណា បានទទូលអ៊ុីដ ៉្ាលរបស់មលាក ចាន់ ដែលទក់ទងនឹងោរែកសំមណើ  មៅនៃៃ 
ទី៣ ដខ្ិៃ៊ុ  ឆ្ន ំ២០១៨។ មៅនៃៃែដែល មលាក ស៊ុខណា បានម្លើយតបមៅអ៊ុីដ ៉្ាលរបស់ 

មលាក ចាន់ សតីពីសវីោរ។  
 
មោងតា្ម្ក្រែាបបមវណី សំមណើ ្ួយអាចម វើម ើងមោយាន ឬាម នកំណត់អំ ៊ុងមពល 
សម្ាប់សវីោរ។ ាម្តា ៣៣៨ (២) ននម្ក្រែាបបមវណី បញ្ញជ ក់ថាសំមណើ ដែលម វើម ើងមោយ 

ានកំណត់អំ ៊ុងមពល គឺ្ិនអាចែកវញិមទ។ 
 
មោងតា្ាម្តា ៣៣៨ (២) ននម្ក្រែាបបមវណី ោរែកសំមណើ ដែលបានមផញើមោយអ៊ុីដ ៉្ាល
មោយមលាក ចាន់ មៅនៃៃទី២ ដខ្ិៃ៊ុ  ឆ្ន ំ២០១៨ ្ិនានស៊ុពលភាពមទ មោយាត់បាន
កំណត់ អំ ៊ុងមពលសម្ាប់សវីោរ មហត៊ុមនេះសំមណើ មនេះ្ិនអាចែកវញិមទ។ សវីោរដែល
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បានមផញើ មោយ មលាក ស៊ុខណា មៅនៃៃទី ៣ ដខ្ិៃ៊ុ  ឆ្ន ំ២០១៨ គឺានស៊ុពលភាព 
ពីមម្ពាេះបានម វើម ើង ៊្ុនមពលកំណត់ មពាលគឺនៃៃទី៤ ដខ្ិៃ៊ុ  ឆ្ន ំ២០១៨។ មោងតា្ាម្តា 
៣៤០ ននម្ក្រែាបបមវណី កិចចសនា្ួយម្តវូបានបមងកើតម ើង មៅមពលដែលសវីោររបស់ 

មលាក ស៊ុខណា បានមៅែល់មលាក ចាន់។ 

 
សរ៊ុប ៣០ ពិនទ៊ុ 

 

ច៊ុងបញ្ច ប់ននចម្លើយ 
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