គំេ�ង�ងសង់េ�ែកប

ៃផ�ក�ងៃនផ�ះ

េខមបូ�នអ៊ីខូលីវីង

គំេរងបច�ុប្ប
េតគំេរងបច�ុប្បន�មានទីតំងេន?
ចំេលយ: េឆ�រ ្រក�ងែក

េតេយងេទទីេនាះតមមេធ្?:
ចំេលយ: តមយន�េហះេទភ�ំេពញ និងតន�្រក�ង ឬតក់សុី។ ចំ
េពល្របម ១េមា ៉ង៣០នាទីចំេពះករេធ�ដំេណរតមរថយន�តក់សុ២
េមា ៉ង៣០ នាទចំេពះករេធ�ដំេណរតមរថយន�្រ
មានគំេរងសងអសយាន�ដ ្រក�ងែក េដម្បសំរល
ួ ករេធ�ដំេណរព
ភ�ំេពញ េទ ែកប និេទ ្របេទសេវៀតណ។
ក�ុងនាមជាជនបរេទស ក់េតេយងមានសទ�ិក�ុងករកន់កអចលនះ្រទព
េនកម�ុេទ?
ចំេលយ: ជនបរេទស មានសិទ�ិក�ុងករេធ�ជាមា�ស់អផាតែមន េល
ករកន់កជានផា�ល់ដី

ចំងយពអចលនះ្រទពេទកន់ទីតំងគួជាទីចប់អ
ៃន្រក�ងែក
បំរុងធម�ជាត: 30 ែម៉្រ
សមុ្រ: ្រែហល 1000 ែម៉្រ
អងទឹែហលកំស:ន អងទឹកូ
រ ទំហំ 10 x 5 ម
ផ្ស: ចំងយ500 ម
េភាជនីយដ: ហងែដលេនជិតជាងេគគឺេនលផ�ូវែ
េ

ធនាគ: ធនាគារែដលេនជិតបំផុតគឺេនកំពត ចំង 20 គម
ប៉ុស�ិ៍ៃ្របសនី: មានេេខត�កំពត សំបុ្រតអចផ�
េ
សណា�គារ
បារ និង េភាជយដ�: មាេន្រគប់ទីកែន
ទីលនវយកូនេហ: ជិតជាងេគគឺេនភ�ំេ
ករេង�ត: ្រក�ែកបមានកររីកចំេរនយា៉ងខ។ នាេពលអនាគតដ៍ខ�ីខង
(១ឬ២ ឆា�ំេទៀ) ែកបនឹងក�យជាឋនសួគ៌េទសចរ

ករសងស
្រកឡាែ: 126m2 (14 x 9m) រួមនឹងរនហ 3,5 ម។ មានជេណ�រវិែដល
ែចករនហល ដច់ពីគងមួយជាន់ៗ។ ជេណ�រេនជាជេណ�សេ�ង�សំ
រប់េពលមានអគ�ិភនិងជជេណ� រផ�ូវកត់ចុះេទអងែហលទ
្រគឹ: សបេបតុ
ចក់ធ�ឹម្រកវ៉ត់ត: េបតុងសុទ�
ស៊ុម: េបតុងសុទ�
ជ�
� ង
ំ : ជ�
� ង
ំ ឥដ�, េបៀក និងលបពណ៌ស េដយេ្ថា�ំមានគុណខ�ស់
ពិដ: ខត់ឲរេលង និងលបពណ
បង�ួច: ក��ក់និងរ ៉ងែដកអលុយមីនីញុ
ទ: ទំងក�ុង និងេ្រក គឺេធ�ពីែដកេលខ

កំរល និ្រទនាប់កំ: កំររបករ៉ូពណ៌្របេផះ។ មាន្រកល៥
សម
ជេណ� រ: ជេណ� រ និង្របអប់ជេណ�រវិលគឺេធ�ពីេបតុង។ បង�ន់ៃដគឺេធ�ពីែដ
បន�ប់ទឹក និងបង�ន់: មានផ ា�ឈូកងួតទឹក េដយមានរបាំងករពបិទករ៉
បានិងជ�
� ំង។ ក្បោលរ៉ូបីេណ បង�ន់ និងឡាបូលង េធ�តមស�ង់
អុឺរ ៉ុប។ មាមា ៉សុីនទឹក េក
កង: កង�ប៊ឺត េនេលច�ង�ន កង�ប៊ឺត េនបន�ប់ទឹក និងេន
អគ�ិសនី: េ្របេភ�ងរដ�។ បរិក�អគ�ិសនីងអស់គឺេ្របេភ�ង៣ ហ
បរ ិផ�ះបា: ផ�ះបាយមានបំព(ទូទឹកកក ច�ង�ន ខ�ុបច�ង�នេ)។ ជ�
ង
� ំ

បិទករ៉ូ េនេលឡាបូលង។ េហយនិងរនអហរមានបិទករ៉

េភ�ង: មានេភ�ង្រគប់្រ
មា ៉សុីន្រតជ: មានមា៉សុីន្រត២ និង្របដប់ប��២ ក�ុងអផាតែមន
យ។
ទឹក: ទឹកេ្រជាះពីភឬទឹកអណ�ូង្រចសទុកក�ុងអងស�ុ

អធី, ទូរសព�័ និងទូរទស្សន: ទូរទស្សន៍ែខ្ស, អុីនេធែណត (ចលត័)និង
ទូរសព�័ចលត័
របង: ជ�
ង
� ំ េរៀបឥដ� កំពស់២ែម៉្រត។ មានទ�រច២។១ សំរប់អ�កេ្រ
្របាស់ ន១េទៀតសំរប់រថយន�
ផ�ូវេដរ និងសបកំរ: េរៀបករ៉េនជុំវិញងទឹក។ ផ�ូវេដរចូលេរៀបឥដ�កំរល
។
សួនច្ប: ផា�និងេដមេឈ (ជាពិេសស េដមដូ) េហយនិងមានដំេស
អងទឹ: អងទឹ, មាន្របែ10 m និងទទឹង 5 m េហយមានជំេសម�សបសំ
រប់កុមារ និងមនុស្ស
លូបង�ូ: លូបង�ូរកប់ក�ុងសួនច្ប
េរងឡ: មា�ស់មា�េរងមូ
កគាតសំគាល់ ចង់បែន�មមា ៉សុីនលងចន មា៉សុីនេបាកេខងមា ៉សុី
្រតជាក់អចេទ�(េដយគា�នចូលក�ុងកិច�ស)

រយះេពលសងសង់ និងែផនករក�ុងករបង់្
ករសងសង់នឹង្រត�វចប់េេនចេនា: 0១/0១/២០១៤ និង ០១/0៤/២០១៤.
និងប��ប់េនចេនា� ០១/០១/២០១៥ និង ០១/០៤/២០១៥
វិធីក�ុងករទូទ:
តំៃល= $ ៥៩៨ 00 បង់ជា៤ ដំណាក់ក
ែផនករក�ុងករបង់្រ:
កិច�សន្យោទ: $ 5,000 បង់េដយអ�កទិញក�ុងរយះេពល30 ៃថ�បនា�ប់ពីទទួ

បានករជូន ដំណឹងពីករទូ

ជំហ៊នទ 1: $ 20 000 ្រត�វបង់េទក�ុងគណនីអ�កលក់ក�ុងរយះេព៣០ៃថ�
បនា�ប់ពីេធ�ករង្រគឹះរួច
ជំហ៊នទ 2: $ 20 000 ្រត�វបង់េទក�ុងគណនីអ�កលក់ក�ុងរយះេព៣០ៃថ�
បនា�ប់ពីេធ�ករងរជ��ំង និងកំរលរ
ជំហ៊នទ 3: 12 000 ្រត�វបង់េទក�ុងគណនីអ�កលក់ក�ុងរយះេព៣០ៃថ�បនា�ប
ពីេធ�ករងសងសង់ទំង�ស�
ជំហ៊នទ 4: ្របគល់េសរ និងពិនិត្យអផ: $ ២៨00, បង់ជាសច់្រប

ករេធ�ច្ប:
្របសិនេបគំេរសងសង់មិនបានចប់េផ�មយាៃថ�ទី ០១/០៤/២០១៤,
្របាក់កក់ នឹង្រត�វបង�ិលដល់ទិញវិញក�ុងរយះេពល ៣០ៃថ� េហយកិច�
សន្យោនឹង្រត�វរេចល
្របសិនេបគំេរ ចប់េ្រកយេពលេវលរំពឹងទុក អ�កលក់ ្រត�វសងៃថ�ខ
ដល់អ�កទិញ េស� ២% ៃនតំៃលទិញ េហយទឹក្របាក់េនាះ្រត�វបង់ក�ុងរយះ
៣០ៃថ�។

ក�ុងករណីែដលមានករបង់្របាក់យឺតយា៉វពីអ�កទ្រត�វមានករផា
យ័េស�រ 14% ។ ករ រំលឹកពីរបង់្របាក់ នឹង្រត�វេផ�រអ�កទិញ។ បនា�ប់ពី
យះេពល ៣០ៃថ�េនះេទ ទឹក្របាក់េនមិនទន់ចូលគណនី េនាះអ
បាត់បង់សិទ�ទិញ េហយអ�កលក់មាន សិទ�លក់អចលនះ្រទពេនាះេទឲអ
េផ្សង េហយរល់កិច�សន្យោពីមុន នឹង្រត�វទុកជ

ពន� និង្របាក់ឈ�ួលេផ្:
េនកម�ុជា អ�ក្រតង់ពន�អចលនះ្រទព្យ ្របសិនតំៃលេលសពី $ 20,000។ 
េដយអ្រត ្របាក់ 0.1% ចំេពះទឹក្របាក់ែដលេលស$ 20 000។ ឧទ.
អផាតែមានតំៃល$ ៥៩៨00, ្របាក់ជាប់ពន៥៩៨00 - 20000 = ៣៩៨00
គុណនឹង 0.1% ែដល្រត�វ $ ៣៩,៨ ។ មាននយ័ថា្របាក់ពន�្របច $
៣៩,៨ ក�ុងមួយឆា�ំ
កំៃរៃថ�េផរ� កម�សិទ�ិគឺ $ 100 េហយ្រត�វបង់ឲអ�កលក់

ខុនដូ :
អចលនះ្រទព្យេនះជាសហកម�សិទ�ិែដលមានសម ៨នាក់ ។ ក�ុងកំឡុ
េពល ៦ែខដំបូងសំរប់ករសំរបសំរួលករ្រគប់្រគងអចលនះ្រទព្
សិទ�ិករ ្រត�វបេង�តសមាគមន៍ សហកម�សិទ�ិសំរប់ទទួលខុស្រត�វេល
យ។

កិច�សន្យោល
កិច�សន្េលខ:
កលបរិេច�:
គំេរងេល:
អសយដ�នរបស់គំេ:
ផលិតផល: អផាតែ (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2)
េឈ�ះេពញរបស់អ�កទិ:
េលខអត�ស��ណបណ�័ របស់អ�កទិញ:
េលខលិខិតឆ�ងែដនរបស់អ�កទិញ:
លិខិតឆ�ងែដនេចញេដយ្របេ:
កលបរិេច�តប�ូ
� :

សុពលភា:

អសយដ�នេពញរបស់អទិញ:
ស�
� តិរបស់អ�កទិញ:

េលខទូរសព�័របស់អ�កទិញ:
អសយដ�នអចិៃ�ន�របស់អ�កទ:
េឈ�ះ្រក�មហ៊ុនល: េខមបូឌន េអកូ លីវីង ខូអិលធីឌ
េលខទូរសព�័របស់អ�កលក់: +855 12 439310
អសយដ�នរបស់អ�កល: ផ�ូវេលខ 172, ផ�ះេលខ E3 48 សង�ត់ជយ័ជំនះ
ខណ�ដូនេពញ រជធាភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជ
អុីែម៉ល: info@cambodianecoliving.com
េវបស: http://www.cambodianecoliving.com

ហត�េលខងរបស់អ�កលក:

ហត�េលខ

របស់អ�កទិញ:
េឈ�ះរបស់អ�កលក:
េឈ�ះ្រក�មហ៊ : េខមបូឌន េអកូ លីវីង ខូអិលធីឌ
ស�មេមៃដអ�កលក:

ស�មេមៃ

អ�កទិញ:
ទីកែន�ង និងកលបរិេច�:
*កិច�្រពមេ្រព�ងេនះេធ� ៤ភាស: ែខ�រ អង់េគ�ស បារំង និងស�ីេដន។ អ
លក់ និងអ�កទិញ ទទួលបាន ២ច្បោប់មា�ក់ ែដលមួយជាភាសរែខ�រ 
េទៀតជាភាមួយេទៀត។ ករេធ�សក�ីកម�េលកិច�្រពមេ្រព�ងេ នះ គឺត
ករផ�ិតេមៃដេលកិច្រពមេ្រង។
ក�ុងករនីមិនមានករ្រពមេ្រព�ងនឹងកឋខណ�មួយណា េនាះ្រ
ែខរ� ជាេគា

