សេចក្តីណែនាំេព
ីត ីការបំពពញព័ត៌មានពលើទរមង់របកាសរទពយសមបតតិ និងបំណុល
I.ពសចក្តីពនយល់់ៈ
(១)ស្មោះម្ចាេ់ក្មមេិទិធិៈ បញ្ជ
ា ក្់ថាស ើអក្
ន ណាខ្លោះជាម្ចាេ់ក្មមេិទិធសៅសលើអចលនរទពយទាំងសនោះ ក្នុងក្រណីសហក្មមសិទិធ សូមបញ្ជ
ា ក្់ព្មោះមាាស់ក្មមសិទិធទំងអស់

(២)របសភទិៈ បញ្ជ
ា ក្់ពីរបសភទននអចលនរទពយថាជា ដីធ្ីល អគារ លាំសៅដ្ឋាន ៘ េរម្ចប់ដីធ្ីល រ ូវក្ ់រាចូលទាំងដីណដលម្ចនប័ែណក្មមេិទិធ ដីណដលម្ចនណ បង្កាន់នដ និងដីណដល
ក្ាំពុងម្ចនទាំនេ់
(៣)សលខ្ប័ែណក្មមេិទិធិៈ សលខ្ចុោះបញ្ាីអចលនរទពយណដលជាដីធ្ីល អគារ លាំសៅដ្ឋាន ៘
(៤)ទាំហាំិៈ រ ូវបញ្ជ
ា ក្់អាំពីទាំហាំននអចលនរទពយទាំងសនោះ។ ឯក្ាអាចជាណម៉ែរ កាសរ ៉ែ ជាហិក្ា ឬអាចជាឯក្ាទាំហាំសផេងសទៀ
(៥) នមលសពលទទួលបានិៈ បញ្ជ
ា ក្់អាំពី នមល ឬ នមលបា៉ែន់ស្មមនននអចលនរទពយទាំងសនោះសពលទទួលបានររប់ក្រែីទាំងអេ់ សទោះអចលនរទពយសនោះម្ចនការបញ្ជ
ា ក្់រ ឹមណ អាជាាធ្រ
មូលដ្ឋាន ឬគាមនការបញ្ជ
ា ក្់ក្៏សដ្ឋយ
(៦)របភពហិរញ្ញវតថុ់ៈ អចលនរទពយណដលម្ចនមុ ន នងៃទី០៧ ណខ្សមស្ម ឆ្នាំ២០១១មិ នចាំបាច់ បញ្ជ
ា ក្់ ពីរបភពហិរញ្ញ វ ុថសទ។ ប៉ែុ ណនតអចលនរទពយណដលម្ចនសរកាយនងៃទី០៧ ណខ្សមស្ម
ឆ្នាំ២០១១ រឺរ ូវណ បញ្ជ
ា ក្់ពីរបភពហិរញ្ញ វ ុថ។

II. គំរនូ នការបំពពញ់ៈ

សូមសរពសរពោយបិចពណ៌ព ៀវ ឬពណ៌ពមម ឬវាយពោយក្ុំពយូទ័រក្៏បាន។ ពបើចំបាច់អាចសរពសរពលើទំព័របន្នថមបាន។ ទរមង់ពនោះអាចពបាោះពុមពព ចញពីពគហទំព័រ www.acu.gov.kh

ទរមង់របកាសរទពយសមបតតិ និងបំណុល

ំុព្ ្មោះ សុ

ចិរា ពភទ របុស សូមរបកាសរទពយសមបតតិ និងបំណុលរបស់ ំុផ្ទ
្ ទ ល់ ន្ែលមានែូចខាងពរកាម៖

១. អចលនរទពយ ែូចជាែីធីល អគារ លំពៅោាន …
ព្មោះមាាស់ក្មមសិទិធ(១)

សុ

ចិរា និង

ពទព ស្សីរ ័តន

របពភទ(២)

ពល ប័ណណក្មមសិទិធ(៣)

ែី និង

ប័ណណសំគាល់ក្មមសិទិធ

វ ិឡា

ពល ភព XXXXX

ទំហំ(៤)

៤៥០
ន្ម៉ែរតកាពរ ៉ែ

ទីាំង

ផទោះXXAB ផលូវXXXសង្កាត់
ទួលស្វវយនរព២

តនមលពពលទទួលបាន(៥)

៤ែំឡឹងមាស
(ឆ្នំ១៩៨៤)

ណឌចំការមន

របភពហិរញ្ញ វតថុ(៦)
រទពយសមបតតិទទួល
បាន មុននថៃទី០៧
ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១

រាជធានីភំនពពញ
សុ

ចិរា និង

ផទោះន្លវង

ពទព ស្សីរ ័តន

លិ ិតពផទរសិទិធ ពល ...

៥ន្លវង

សង្កាត់...

(៤x១៦

ណឌ...

ន្ម៉ែរត)

ផទោះXXXABCDE ផលូវXXX
សង្កាត់ភំនពពញថមី

៤០០ ០០០ែុល្លលរ
(ឆ្នំ២០០៧)

ណឌន្សនសុ

រទពយសមបតតិទទួល
បាន មុននថៃទី០៧
ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១

រាជធានីភំនពពញ
សុ

ចិរា

ែីចំការ

លិ ិតពផទរសិទិធ ពល ...

ពៅសូ

ឃុំ.....ស្សុក្...

១០០
ហិក្ា

ភូមិថីម ឃុំឡាបានពសៀក្
រក្ុងបានលុង ព តតរតនគិរ ី

៦០ ០០០ែុល្លលរ

របាក្់ចំពណញពី

(ឆ្នំ២០១២)

សិបបក្មមទឹក្រតី

សេចក្តីណែនាំេព
ីត ីការបំពពញព័ត៌មានពលើទរមង់របកាសរទពយសមបតតិ និងបំណុល
I.ពសចក្តីពនយល់់ៈ
(១)របសភទិៈ បញ្ជ
ា ក្់ថាស ើជារបសភទម៉ែូ ូ ឡានសររឿងម្ច៉ែ េុីន ឬឧបក្រែ៍សររឿងចរក្ធ្ុនធ្ៃន់ដនទៗសទៀ
(២)ម្ច៉ែ ក្និងឆ្នាំផលិ ិៈ បញ្ជ
ា ក្់អាំពីម្ច៉ែក្ ឆ្នាំផលិ របេ់យានយនត និងសររឿងចរក្
(៣)ផ្លលក្សលខ្ិៈ បញ្ជ
ា ក្់ពីផ្លលក្សលខ្របេ់យានយនត និងសររឿងចរក្
(៤) នមលសពលទទួលបានិៈ បញ្ជ
ា ក្់អាំពីតនមលរបស់យានយនត និងសររឿងចរក្ទាំងសនោះសពលទទួលបាន
(៥)របភពហិរញ្ញវតថុ់ៈ យានយនត និងសររឿងចរក្ណដលម្ចនមុននងៃទី០៧ ណខ្សមស្ម ឆ្នាំ២០១១ មិនចាំបាច់បញ្ជ
ា ក្់ពីរបភពហិរញ្ញ វ ុថសទ។ ប៉ែុណនតយានយនត និងសររឿងចរក្ណដលម្ចនសរកាយ
នងៃទី០៧ ណខ្សមស្ម ឆ្នាំ២០១១ រឺរ ូវណ បញ្ជ
ា ក្់ពីរបភពហិរញ្ញ វ ុថ។

II. គំរនូ នការបំពពញ់ៈ
២. យានយនត និងសររឿងចរក្

របពភទ(១)

មា៉ែ ក្ និងឆ្នំផលិត(២)

រថយនត

Lexus 470-2003

ម៉ែូតូ

Honda Dream 125-2012

រថយនត

Camry-2001

រាក្់ទ័រ

Kubota-2001

រថយនតែឹក្
ទំនិញ

Hyundai-2000

ផ្ទលក្ពល

(៣)

ភនំពពញ
2H-7779
ភនំពពញ
1BB-7888
ភនំពពញ
2B-7887
គាមនផ្ទលក្ពល
ភនំពពញ
2N-1723

តនមលពពលទទួលបាន(៤)

៥៦ ០០០ែុល្លលរ (ឆ្នំ២០០៩)
២ ៨០០ែុល្លលរ (ឆ្នំ២០១២)
១២ ៣០០ែុល្លលរ (ឆ្នំ២០០៧)
៨ ០០០ែុល្លលរ (ឆ្នំ២០០៥)
៨០០០ែុល្លលរ(ឆ្នំ២០១២)

របភពហិរញ្ញ វតថុ(៥)
រទពយសមបតតិទទួលបាន មុននថៃទី០៧
ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១

អំពោយពីឳពុក្មាតយ
រទពយសមបតតិទទួលបាន មុននថៃទី០៧
ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១
រទពយសមបតតិទទួលបាន មុននថៃទី០៧
ន្ ពមស្វឆ្នំ២០១១

លក្់ផទោះពល ......ផលូវ.... សង្កាត់.....
ណឌ..ភនំពពញ

សេចក្តីណែនាំេព
ីត ីការបំពពញព័ត៌មានពលើទរមង់របកាសរទពយសមបតតិ និងបំណុល
I.ពសចក្តីពនយល់់ៈ

(១)របសភទិៈ បញ្ជ
ា ក្់ថាជា រក្វ ិល ណខ្េក្ ចិសញ្ាៀន នឡិកានដ
(២)បរ ិយាយិៈ សរៀបរាប់អាំពីលក្ខែិៈពិសេេរបេ់រទពយេមប ិន
ត ីមួយៗដូចជា វ ុថធា ុសដើម ទមៃន់ របសទេផលិ

៘

(៣) នមលសពលទទួលបានិៈ បញ្ជ
ា ក្់អាំពីតនមលរបេ់រទពយេមប ិទ
ត ាំងសនោះសពលទទួលបាន

(៤)របភពហិរញ្ញវតថុ់ៈ រទពយេមប ិតណដលម្ចនមុននងៃទី០៧ ណខ្សមស្ម ឆ្នាំ២០១១ មិនចាំបាច់បញ្ជ
ា ក្់ពីរបភពហិរញ្ញ វ ុថសទ។ ប៉ែុណនតរទពយេមប ិតណដលម្ចនសរកាយនងៃទី០៧ ណខ្សមស្ម
ឆ្នាំ២០១១ រឺរ ូវណ បញ្ជ
ា ក្់ពីរបភពហិរញ្ញ វ ុថ។

II. គំរនូ នការបំពពញ់ៈ

៣. រទពយេមប ិណត ដលង្កយសដ្ឋោះដូរជាស្មច់របាក្់

ម្ចនសររឿងអលង្ការ(រក្វ ិល ណខ្េក្ ណខ្េនដ ចិសញ្ាៀន) និងនឡិកានដណដលម្ចន នមលក្ុងមួ
ន
យឯក្ាចប់ពី៤លានសរៀលសឡើងសៅ។

របពភទ(១)

បរ ិយាយ(២)

តនមលពពលទទួលបាន(៣)

ណខ្េក្

ម្ចេ៣ មលឹង

៣ ៤០០ដុលាលរ (ឆ្នាំ២០០៤)

ណខ្េនដ

ផ្លលក្ទីន១ មលឹង និងដ្ឋាំសពររ៥លី

៥ ០០០ដុលាលរ(ឆ្នាំ២០០២)

ចិសញ្ា ៀនសពររ

សពររ៦លី

៧ ០០០ដុលាលរ (ឆ្នាំ២០០៤)

នឡិកានដ

Rolex (េវីេ)

៨ ០០០ដុលាលរ(ឆ្នាំ២០០៥)

ណខ្េក្

ផ្លលក្ទីន១ មលឹង

១ ៤៥០ដុលាលរ(ឆ្នាំ២០១២)

របភពហិរញ្ញ វតថុ(៤)
រទពយសមបតតិទទួលបាន
មុននថៃទី០៧ ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១
រទពយសមបតតិទទួលបាន
មុននថៃទី០៧ ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១
រទពយសមបតតិទទួលបាន
មុននថៃទី០៧ ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១
រទពយសមបតតិទទួលបាន
មុននថៃទី០៧ ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១

លក្់ផទោះពល ......ផលូវ.... សង្កាត់.....
ណឌ..ភនំពពញ

សេចក្តីណែនាំេព
ីត ីការបំពពញព័ត៌មានពលើទរមង់របកាសរទពយសមបតតិ និងបំណុល
I.ពសចក្តីពនយល់់ៈ
(១)ស្មោះម្ចាេ់អារីវក្មមិៈ ក្នុងក្រែីេហក្មមេិទិធ េូមបញ្ជ
ា ក្់ស្មោះម្ចាេ់ក្មមេិទិធទាំងអេ់
(២)របសភទិៈ បញ្ជ
ា ក្់ពីរបសភទអារីវក្មមដូចជា ណផនក្េាំែង់ សរាងចរក្ផលិ

សេវាក្មម សេវាពិសរគាោះសយាបល់ សេវាក្ាំស្មនត ការលក្់រាយ ស្មលាសរៀន ៘

(៣)លិខ្ិ អនុញ្ជញ ិៈ បញ្ជ
ា ក្់ពីសលខ្លិខ្ិ អនុញ្ជញ សធ្វើអារីវក្មមណដលផតល់សដ្ឋយរក្េួង ស្មថប័នម្ចនេម ថក្ិចា
(៤)បរ ិម្ចែសដើមទុនិៈ បញ្ជ
ា ក្់អាំពីបរ ិម្ចែសដើមទុនបចាុបបននរបេ់អារីវក្មមសនោះ

(៥)របភពហិរញ្ញវតថុ់ៈ អារីវក្មម ពាែិរាក្មមណដលម្ចនមុននងៃទី០៧ ណខ្សមស្ម ឆ្នាំ២០១១ មិនចាំបាច់បញ្ជ
ា ក្់ពីរបភពហិរញ្ញ វ ុថសទ។ ប៉ែុណនតអារីវក្មម ពាែិរាក្មមណដលម្ចនសរកាយនងៃទី០៧
ណខ្សមស្ម ឆ្នាំ២០១១ រឺរ ូវណ បញ្ជ
ា ក្់ពីរបភពហិរញ្ញ វ ុថ។

II. គំរនូ នការបំពពញ់ៈ
៤. េក្មមភាពអារីវក្មម - ពាែិរាក្មម

ព្មោះមាាស់អាជីវក្មម(១)

េុខ្ ចិរា
េុខ្ ចិរា

និង ចិនត ភិរមយ

របពភទ(២)

េិបបក្មមទឹក្រ ី

សេវាក្មមសទេចរែ៍

លិ ិតអនុញ្ជញត(៣)

េេរ១២៣៤
(ឆ្នាំ ១៩៨៥)

េេរ៥៦៧៨
(ឆ្នាំ ២០១២)

បរ ិមាណពែើមទុនបចាុបបនន(៤)

៥៥០ ០០០ដុលាលរ

៣០ ០០០ដុលាលរ

របភពហិរញ្ញ វតថុ(៥)
រទពយសមបតតិទទួលបាន
មុននថៃទី០៧ ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១

លក្់ផទោះពល ......ផលូវ.... សង្កាត់.....
ណឌ...ភនំពពញ

សេចក្តីណែនាំេព
ីត ីការបំពពញព័ត៌មានពលើទរមង់របកាសរទពយសមបតតិ និងបំណុល
I.ពសចក្តីពនយល់់ៈ
(១)របសភទិៈ បញ្ជ
ា ក្់ពីរបសភទរបាក្់ ែូចជារបាក្់ពរៀល រូបិយប័ណណបរពទស មាសែុំ មាសគីឡូ របាក្់សុទធ តបូង ន្ែលមិនន្មនជាអលង្ការ។
(២)បរ ិមាណ ឬតនមល់ៈ បញ្ជ
ា ក្់អំពីបរ ិមាណ ឬចំនួនទឹក្របាក្់

(៣)របភពហិរញ្ញ វតថុ់ៈ របាក្់(របាក្់សរៀល រូបិយប័ែណបរសទេ ម្ចេដុាំ ម្ចេរីឡូ របាក្់េុទធ

បូងណដលមិនណមនជាអលង្ការ)ណដលម្ចនមុននងៃទី០៧ ណខ្សមស្ម ឆ្នាំ២០១១ មិនចាំបាច់

បញ្ជ
ា ក្់ពីរបភពហិរញ្ញ វ ុសទ។
ថ
ប៉ែុណនតរបាក្់ណដលម្ចនសរកាយនងៃទី០៧ ណខ្សមស្ម ឆ្នាំ២០១១ រឺរ ូវណ បញ្ជ
ា ក្់ពីរបភពហិរញ្ញ វ ុ។
ថ

II. គំរនូ នការបំពពញ់ៈ

៥. ការរបកាសអំពីរបាក្់ (របាក្់ពរៀល រូបិយប័ណណបរពទស មាសែុំ មាសគីឡូ របាក្់សុទធ តបូង ន្ែលមិនន្មនជាអលង្ការ)

របពភទ(១)

របាក្់រក្ាទុក្ពរៅធនាគារ

បរ ិមាណ ឬតនមល(២)

១២៥ល្លនពរៀល និង ៦២០ ០០០ ែុល្លលរ

របភពហិរញ្ញ វតថុ(៣)
រទពយសមបតតិទទួលបាន
មុននថៃទី០៧ ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១

តបូងក្ពណតៀងមួយក្ញ្ា ប់

១០០០រគាប់ x ៣៥០ែុល្លល = ៣៥០ ០០០ែុល្លលរ

មាសគីឡូ

៥តមលឹង

រទពយសមបតតិទទួលបាន
មុននថៃទី០៧ ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១

របាក្់ចំពណញពី
សិបបក្មមទឹក្រតី

សេចក្តីណែនាំេព
ីត ីការបំពពញព័ត៌មានពលើទរមង់របកាសរទពយសមបតតិ និងបំណុល
I.ពសចក្តីពនយល់់ៈ
(១)ស្មោះក្ូនបាំែុលិៈ បញ្ជ
ា ក្់ពីស្មោះបុគគលទំងអស់ ឬស្វថប័នណដលបានខ្ាី
(២)ស្មោះម្ចាេ់បាំែុលិៈ សូមបញ្ជ
ា ក្់ព្មោះមាាស់បំណុលទំងអស់ពបើមាន
(៣)បរ ិម្ចែបាំែុលសៅរាំពាក្់ិៈ បញ្ជ
ា ក្់អាំពីបាំែុលណដលសៅរាំពាក្់សដ្ឋយរិ រ ឹមនងៃរបកាេសនោះ។
(៤)របភពហិរញ្ញវតថុ់ៈ បាំែុល(សររាំពាក្់សយើង)ណដលម្ចនមុននងៃទី០៧ ណខ្សមស្ម ឆ្នាំ២០១១ មិនចាំបាច់បញ្ជ
ា ក្់ពីរបភពហិរញ្ញ វ ុថ(ណដលផតល់ឱ្យបុរល
គ ឬស្មថប័នខ្ាី)សទ។ ប៉ែុណនតបាំែុលណដល
ម្ចនសរកាយនងៃទី០៧ ណខ្សមស្ម ឆ្នាំ២០១១ រឺរ ូវណ បញ្ជ
ា ក្់ពីរបភពហិរញ្ញ វ ុថ។

II. គំរនូ នការបំពពញ់ៈ
៦.ការរបកាេអាំពីបាំែុល(សររាំពាក្់សយើង)

ព្មោះក្ូនបំណុល(១)

ពល្លក្ “ក្”

ព្មោះមាាស់បំណុល(២)

សុ

ចិរា

កាលបរ ិពចេទ

បរ ិមាណបំណុល

ននក្មាី

ន្ែលបាន ីា

២០០៨

២ ០០០ែុល្លលរ

បរ ិមាណបំណុលពៅជំពាក្់(៣)

៩០០ែុល្លលរ

របភពហិរញ្ញ វតថុ(៤)

រទពយសមបតតិទទួល
បាន មុននថៃទី០៧
ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១

ពល្លក្ស្សី“ ”

សុ

ចិរា

២០១០

៣ ០០០ែុល្លលរ

២ ០០០ែុល្លលរ

និង ពទព ស្សីរ ័តន

រទពយសមបតតិទទួល
បាន មុននថៃទី០៧
ន្ ពមស្វ ឆ្នំ២០១១

ពល្លក្ “គ” និង
អនក្ស្សី “ឃ”

សុ

ចិរា

និង ពទព ស្សីរ ័តន

២០១២

៦ ០០០ែុល្លលរ

៥៥០០ែុល្លលរ

របាក្់ចំពណញពី
សិបបក្មមទឹក្រតី

ពផេងៗរបសិន
ពបើមាន

សេចក្តីណែនាំេព
ីត ីការបំពពញព័ត៌មានពលើទរមង់របកាសរទពយសមបតតិ និងបំណុល
I.ពសចក្តីពនយល់់ៈ
(១)របភពចំ ណូល់ៈ បញ្ជ
ា ក្់ អំពី របពភទននរបភពចំ ណូ លអាចទទួ ល បានាមរយ់ៈរបាក្់ ពបៀវតេ ពសវាពិ ពរគាោះពយាបល់ ការជួ ល ក្នរមពជើ ង ស្វរ របាក្់ ប ពញ្ញើ ភាគហុ ន
ការលក្់រទពយសមបតតិ ឬរបភពពផេងៗពទៀត
(២)មុ ង្ករ់ៈ បញ្ជ
ា ក្់អំពីមុ ង្ករន្ែល ួនបំ
ល
ពពញពែើមបីទទួលបាននូវចំណូលទំងពនាោះ
(៣)ចំណូលរបចំឆ្នំ់ៈ បញ្ជ
ា ក្់អំពីរបាក្់ចំណូលសុទធពរកាយពីកាត់ពនធរច
ួ ន្ែលទទួលបានកាលពីឆ្នំមុន។
II. គំរនូ នការបំពពញ់ៈ
៧.ការរបកាេអាំពីចាំែូល

របភពចំណូល(១)

មុ ង្ករ(២)

ចំណូលរបចំឆ្នំ(៣)

េិបបក្មមផលិ ទឹក្រ ី “រ ីម្ចេ៧”

ម្ចាេ់េិបបក្មម

៣០ ០០០ដុលាលរ

សេវាក្មមសទេចរែ៍ “រក្ុមហុនសទពនិមិម សទេចរែ៍”

េហក្មមេិទិធ

១០ ០០០ដុលាលរ

រួលផទោះណលវង (៥ណលវង x ៥០០ដុលាលរក្នុងមួយណខ្)

ម្ចាេ់ផទោះ

៣០ ០០០ដុលាលរ

របាក្់សបៀវ េ និង របាក្់បាំណាច់រដា (១ ២០០ ០០០

អរគនយក្

១៤ ៤០០ ០០០សរៀល

បសរងៀនសៅស្មក្លវ ិទាល័យសមរងគក្មពុជា(១២ដុលាលរក្នុងមួយសម្ច៉ែ ង

ស្មស្ត្ស្មតចរយ

៣ ៤៥៦ដុលាលរ

សរៀលក្នុងមួយណខ្)

៩សម្ច៉ែ ងក្នុងមួយេបាតហ៍)

ពផេងៗពបើមាន

