
ហ ៊ីប ៉ូតែក

គម្រោងអភវិឌ្ឍនរ៍រពន័ធច្បារ ់និង តុលាការ  JICA

ររធានទីររឹក្សាច្បារ់
Tsuji YASUHIKO
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“ហ ៊ីប ៉ូតែកជាអ្វ៊ី?”
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A ោនក្សម្មសិទធិម្ ើដី P តម្ម្ៃ ៥ ម្ុ៉ឺនដុលាកៃ   ម្ៅក្សណ្តា  ម្េតាក្សំពត។ 
A និងរគួសា ក្សំពុង ស់ម្ៅក្សនុងអាគា ដដ បានសាងសងម់្ៅម្ ើដី P។

A គិតថា  ច្បងច់ារម់្្ាើម្អាជីវក្សម្ម ក្សទូ់ ស័ពទម្ដម្ៅជានទ់ី ១ ម្ន
អាគា ម្ ោះ។ ម្ដើម្បមី្្វើអាជីវក្សម្មបាន A រតូវារ ម្ដើម្ទុន ៣ ម្ុ៉ឺនដុលាកៃ   
រ ុដនា A គាម នរបាក្សម់្រច្បើនដររម្ ោះម្ទ។  ម្េតុម្នោះ A បានយក្សដី P ម្ៅ
ដាក្សជ់ារបាតិម្ោគ  ម្ដើម្បេីចីរបាក្ស ់៣ ម្ុ៉ឺនដុលាកៃ   ពី្ គា  B។

ក្សនុងក្ស ណីម្នោះ ម្តើ A និង ្ គា  B គួ ម្្វើយ ងណ្ត?
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【េីុរ ូដតក្សជាអវី?】



រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៤៣ ក្សថាេណឌ ទី ១
ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សោនសិទធិទទ ួារ សងចំ្បម្ ោះសិទធមិ្ ើរំណុ  រស់េៃួន

ម្ដាយោនអាទិោពជាងោច ស់រំណុ ម្្េងម្ទៀត ចំ្បម្ ោះអច្ប នវតថុដដ បានដាក្សជ់ារបាតិ
ម្ោគម្នារតពវកិ្សច្បច ម្ដាយកូ្សនរំណុ  ឬ តតិយជនម្និម្ ទ្ ារ ារនា់ររ។់

A

B

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

េីុរ ដូតក្ស

P

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូត
ក្ស

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស
50000
ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  

A សរាយច្បិតាម្ដាយសា អាច្បរនាារ 
ម្ររើរបាស់ដី P បាន។

B បាន្ូ ច្បិតា ម្ដាយសា ដតអាច្បទទួ 
បានារ សងរបាក្សម់្ ោះពីារ  ក្សដ់ី P
ររសិនម្រើ A ម្និសងរបាក្ស។់
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【េីុរ ូដតក្សជាអវី?】



“តែើហ ៊ីប ៉ូតែកត្ែូវបានបត្កើែតោយវិធ៊ីណា?”
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រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៤៤
េីុរ ូដតក្សនឹងរតូវបានរម្ងកើតម្ ើង ម្ដាយារ រពម្ម្រពៀងគាន  វាង

ោច ស់រំណុ  និង កូ្សនរំណុ  ឬ តតិយជនដដ យក្សអច្ប នវតថុ រស់េៃួន
ម្ក្សដាក្សជ់ារបាតិម្ោគ។

យ ់រពម្ េ្ុ ំនឹងរម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ ើដី P។

សូម្រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ ើដី P។

6

ក្សិច្បចសនារម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស

【ម្តើេីុរ ូដតក្សរតូវបានរម្ងកើតម្ដាយវ ិ្ ីណ្ត?】

A

B

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

P

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស
50000
ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  
េីុរ ដូតក្ស



ាម្្ៃូវច្បារ ់ម្ ោះរីជាម្និរម្ងកើត ិេិតក្សិច្បចសនាក្សម៏្ដាយ ក្សអ៏ាច្ប
រម្ងកើតេីុរ ូដតក្សបានដដ ។ រ ុដនា ម្ដើម្បរីនេ ់នូវភសាុាង ជា្ម្មា ារ 
រម្ងកើត ិេិតក្សិច្បចសនាគ៉ឺជាម្ ឿងទូម្ៅ។

ម្និចាបំាច្បឲ់្យរណ័ណ ក្សម្មសិទធិម្ៅោច ស់រំណុ េុីរ ូដតក្សម្ទ។

 ិេិតក្សិច្បចសនារម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស
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A

B

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

P

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស
50000
ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  

【ម្តើេីុរ ូដតក្សរតូវបានរម្ងកើតម្ដាយវ ិ្ ីណ្ត?】

េីុរ ដូតក្ស



“ការែតា្ំ ចាំត ោះែែិយជន”
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A បានេចីរបាក្ស ់៣ ម្ុ៉ឺនដុលាកៃ  ពី្ គា  B ម្េើយបានរម្ងកើត    
េុីរ ូដតក្សម្ ើដី P។

A បានចារម់្្ាើម្អាជីវក្សម្ម ក្សទូ់ ស័ពទម្ដ រ ដុនាអាជីវក្សម្មម្នោះ
ដំម្ណើ  ារ ម្និបាន អ ដូម្ច្បនោះ A ម្និអាច្បសងរំណុ ម្ៅ្ គា  Bបាន។ 
ម្េតុម្នោះ A បាន ក្សដ់ី P ម្ៅឲ្យ C ក្សនុងតម្ម្ៃ ៥ ម្ុ៉ឺនដុលាកៃ  ម្េើយយក្ស
 ុយម្ ោះ តម់្ៅភនមំ្ពញ។

ក្សនុងក្ស ណីម្នោះ ម្តើ្ គា B អាច្បយក្សេុីរ ូដតក្សម្ៅតាងំច្បំម្ ោះ
C ដដ ក្សម្មសិទធិក្ស ថ្មីម្ ើដី P បានម្ទ?

【ារ តាងំច្បំម្ ោះតតិយជន】
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រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៤៥
ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សម្និអាច្បយក្សេីុរ ដូតក្សម្ ោះម្ក្សតាងំចំ្បម្ ោះតតិយជន ម្រៅ

ពីអនក្សដដ រម្ងកើតេីុរ ដូតក្សបានម្ ើយ ររសិនម្រើម្និបានម្ វ្ើកិ្សច្បចសនារម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ ោះ
ម្ដាយ ិេិតយថាភតូ និង ម្និបានចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងម្សៀវម្ៅរញ្ជ ីដី ៃ្ីម្ទ។ 10

【ារ តាងំច្បំម្ ោះតតិយជន】

P
50000
ដុលាកៃ  

តតិយជន

េីុរ ដូតក្ស?

Ｃ

 ក្ស់
A

B

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

P

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស
50000
ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  



រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៤៥
ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សម្និអាច្បយក្សេីុរ ដូតក្សម្ ោះម្ក្សតាងំចំ្បម្ ោះតតិយជន ម្រៅ

ពីអនក្សដដ រម្ងកើតេីុរ ដូតក្សបានម្ ើយ ររសិនម្រើម្និបានម្ វ្ើកិ្សច្បចសនារម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ ោះ
ម្ដាយ ិេិតយថាភតូ និង ម្និបានចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងម្សៀវម្ៅរញ្ជ ីដី ៃ្ីម្ទ។ 11

【ារ តាងំច្បំម្ ោះតតិយជន】

P
50000
ដុលាកៃ  

តតិយជន

Ｃ

 ក្ស់
A

B

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

P

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស
50000
ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  

ដីម្នោះរតូវបានរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស។

ចុ្បោះរញ្ជ ី

អាច្បយក្សេីុរ ដូតក្សម្ក្ស
តាងំបាន



រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៤៥
ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សម្និអាច្បយក្សេីុរ ដូតក្សម្ ោះម្ក្សតាងំចំ្បម្ ោះតតិយជន ម្រៅ

ពីអនក្សដដ រម្ងកើតេីុរ ដូតក្សបានម្ ើយ ររសិនម្រើម្និបានម្ វ្ើកិ្សច្បចសនារម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ ោះ
ម្ដាយ ិេិតយថាភតូ និង ម្និបានចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងម្សៀវម្ៅរញ្ជ ីដី ៃ្ីម្ទ។ 12

【ារ តាងំច្បំម្ ោះតតិយជន】

P
50000
ដុលាកៃ  

តតិយជន

Ｃ

 ក្ស់
A

B

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

P

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស
50000
ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  ម្និអាច្បយក្សេីុរ ដូតក្សម្ក្ស    
តាងំបានម្ទ។

ម្និដឹងថា េីុរ ដូតក្សរតូវបាន
រម្ងកើតម្ ើង ឬអតម់្ ោះម្ទ។



“លខិិែយថាភ៉ូែ គឺជាអ្វ៊ី?”
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A

B

ច្បារស់ាីពីារ អនុវតារក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៩ ច្បណុំច្ប េ 
 ិេិតយថាភូតដដ ក្សំណតក់្សនុងោរា ៨៤៥ ម្នរក្សម្ ដឋរបម្វណី

សំម្ៅម្ៅម្ ើ ិេិតដដ ម្ន្រនាីោនសម្តថក្សិច្បចម្្វើម្ ើងម្ដើម្បមី្្វើនីតិវ ិ្ ីម្នារ 
ចុ្បោះរញ្ជ ី។

【 ិេិតយថាភូត គ៉ឺជាអវ?ី 】

P

 ិេិតក្សិច្បចសនារម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស

ឯក្សសា  រស់ម្ន្រនាីោនសម្តថក្សិច្បច
 ិេិតក្សិច្បចសនារម្ងកើតេីុរ ូដតក្ស

14

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

30000ដុលាកៃ  រតូវបានរញ្ជជ ក្សម់្ដាយម្ន្រនាីោនសម្តថក្សិច្បច
(ម្ៅសង្កក ត់ និង ម្ម្ឃំុ) ជាម្ដើម្

50000
ដុលាកៃ  



“ កយស ាំច ោះបញ្ជ ៊ីអ្ាំព៊ីការបត្កើែហ ៊ីប ៉ូតែក”

15



ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនឹង
រក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ១០ ក្សថាេណឌ ទី ១

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេម្ ើអច្ប នវតថុ រតូវម្្វើម្ ើង មួ្គាន
ម្ដាយរុគគ ោនសិទធិចុ្បោះរញ្ជ ី និង រុគគ ោនារតពវក្សិច្បចចុ្បោះរញ្ជ ី។

 ដឋបា សុ មិ្យដី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីអំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស】

16

A

B

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

P

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស
50000
ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  



A

B

被担保債権

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អពំីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ង
នឹងរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៥៦

ម្ៅម្ព រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ង់
ម្ន ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បតម្ៅ។

抵当権設定者

30000ドル

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

17

 ដឋបា សុ មិ្យដី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីអំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស】

ក្ស- ម្គា រំណងណ្តម្យួដូច្បខាងម្រារម្៖
⁻ ារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ ើក្សម្មសិទធិ
⁻ ារ រម្ងកើតេីុរ ូដតក្សម្ ើសិទធិជួ អច្បិម្ន្រនាយ៍
⁻ ារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ ើ្ ុរម្ោគ

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី



A

B

被担保債権

抵当権設定者

30000ドル

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

េ- ម្ូ ម្េតុ និងារ រ ចិ្បឆទណ្តម្យួដូច្បខាងម្រារម្៖
េ-១ – ក្សិច្បចសនាេចីរ មិ្ោគ

– ម្ូ ម្េតុម្្េងម្ទៀតដដ ោនដច្បងម្ៅក្សនុងច្បារ ់
ឬ រទដាឋ នគតិយុតាម្្េងម្ទៀត។

េ-២ – ក្សិច្បចសនារម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស

18

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

 ដឋបា សុ មិ្យដី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីអំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស】

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អពំីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ង
នឹងរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៥៦

ម្ៅម្ព រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ង់
ម្ន ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បតម្ៅ។



A

B

被担保債権

抵当権設定者

30000ドル

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

គ- រុគគ ោនសិទធិចុ្បោះរញ្ជ ី
– ម្ ម្ ោះ
– ម្ថ្ៃ ដេ ឆ្ន កំំ្សម្ណើ ត និងទីក្សដនៃងកំ្សម្ណើ ត
– អាសយដាឋ ន
– ម្ ម្ ោះឪពុក្ស និងម្ ម្ ោះោា យ

- រុគគ ោនារតពវកិ្សច្បចចុ្បោះរញ្ជ ី
ដូច្បគាន

19

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

 ដឋបា សុ មិ្យដី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីអំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស】

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អពំីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ង
នឹងរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៥៦

ម្ៅម្ព រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ង់
ម្ន ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បតម្ៅ។



A

B

被担保債権

抵当権設定者

30000ドル

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

ឃ- ចំ្បណុច្បម្្េងម្ទៀតដដ រតូវចុ្បោះរញ្ជ ី
– ម្ ម្ ោះកូ្សនរំណុ 
– ចំ្បនួនរបាក្សម់្ដើម្
– ារ របាក្ស់
– សំណងម្នារ េូច្បខាត
–  ក្សខេណឌ ោជ រនឹ់ងសិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា 

20

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

 ដឋបា សុ មិ្យដី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីអំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស】

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អពំីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ង
នឹងរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៥៦

ម្ៅម្ព រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ង់
ម្ន ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បតម្ៅ។



A

B

被担保債権

抵当権設定者

30000ドル

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

ង- អតាសញ្ជា ណម្នអច្ប នវតថុ
– ទីាងំដី
– ម្ េក្សា ដី ឬ ម្ េរណ័ណ

21

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

 ដឋបា សុ មិ្យដី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីអំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស】

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អពំីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ង
នឹងរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៥៦

ម្ៅម្ព រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ង់
ម្ន ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បតម្ៅ។



A

B

被担保債権

抵当権設定者

30000ドル

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

ឯក្សសា ោជ រ ់៖ ដូច្បោនដច្បងក្សនុងររារ  ២៧

22

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

 ដឋបា សុ មិ្យដី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីអំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស】

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អពំីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ង
នឹងរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៥៦

ម្ៅម្ព រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ង់
ម្ន ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បតម្ៅ។



A

B

被担保債権

抵当権設定者

30000ドル

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

23

 ដឋបា សុ មិ្យដី

ឯក្សសា ោជ រ់

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនឹងរក្សម្
 ដឋរបម្វណី ររារ ២៧

ម្ៅម្ព ដាក្ស ់ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី រុគគ ដដ ដាក្ស ់ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី រតូវ្ា ់ឯក្ស
សា ចាបំាច្បម់្យួច្បំនួនដូច្បខាងម្រារម្ ម្ៅាម្ររម្ភទម្ន ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីនីម្យួ ។

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីអំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស】
(សម្ងខរដ្នក្សេៃោះ)

– ឯក្សសា ដដ រញ្ជជ ក្ស ់អំពីអតាសញ្ជា ណ រស់រុគគ  ដដ ដាក្ស ់ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី
–  ិេិតរញ្ជជ ក្សសិ់ទធិតំណ្តង រស់អភបិា តំណ្តងនីតិរុគគ  ររសិនម្រើអនក្សដាក្ស់
 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីជានីតិរុគគ 

–  ិេិតររគ ់សិទធិតំណ្តង  ក្សនុងក្ស ណីដដ  ក្សយសំុម្្វើម្ ើងម្ដាយអនក្សតំណ្តង
ម្ដាយអាណតាិ

– ឯក្សសា រញ្ជជ ក្សអំ់ពីមូ្ ម្េតុ ម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី
– រណ័ណ



“ការច ោះបញ្ជ ៊ី អ្ាំព៊ីការបត្កើែហ ៊ីប ៉ូតែក”
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ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនឹង
រក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ១១៦

ម្ៅម្ព  ដឋបា សុ មិ្យដី បានទទួ  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស 
ដដ បានកំ្សណតម់្ៅក្សនុងររារ  ៥៦ ( ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស) គ៉ឺរតូវ
ចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងម្សៀវម្ៅចុ្បោះរញ្ជ ី ក្សនុងេទងរ់តង ់“រនទុក្សម្ ើអច្ប នវតថុ” ដូច្បខាងម្រារម្។

A

B

被担保債権

30000ドル

【ារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស】

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

១. រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ៅឲ្យ ្ គា  B កូ្សនរំណុ A របាក្សម់្ដើម្ 
៣០០០០ដុលាកៃ   ារ របាក្ស ់១០% ក្សនុង ១ឆ្ន  ំសំណងារ េូច្បខាត 
២០% ក្សនុង១ឆ្ន  ំ ាម្ក្សិច្បចសនាេចរី មិ្ោគចុ្បោះម្ថ្ៃ ២. ១២. 
២០១៥ និង ក្សិច្បចសនារម្ងកើតេុីរ ូដតក្សចុ្បោះម្ថ្ៃ ២. ១២.២០១៥។ 
ម្បាោះរាម្ ខាចា កឹ្ស ម្ថ្ៃទ១ី៥ ដេ  ្នូ   ឆ្ន  ំ២០១៥

ម្សៀវម្ៅចុ្បោះរញ្ជ ី “រនទុក្សម្ ើអច្ប នវតថុ”
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 ដឋបា 
សុ មិ្យដី



“លាំោប់ហ ៊ីប ៉ូតែក”
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A បានេចីរបាក្សពី់្ គា B ច្បំនួន ៣ មុ្៉ឺនដុលាកៃ  ម្ដាយរម្ងកើតេុីរ ដូតក្ស
ម្ ើដី P និងបានរម្ងកើត ិេិតក្សិច្បចសនាជាលាកយ ក្សខណ៍អក្សេ ម្ដាយម្ន្រនាីោន
សម្តថកិ្សច្បច ម្េើយបានម្្វើារ ចុ្បោះរញ្ជ ី ចួ្បរា ់។ ដី P ោនតម្ម្ៃ ៥ មុ្៉ឺនដុលាកៃ  ។ A
ចាបំាច្បរ់តូវារ របាក្ស់ ២ មុ្៉ឺនដុលាកៃ  ម្ដើម្បមី្ររើក្សនុងពិ្ីអា េ៍ពិ េ៍កូ្សនររុស
ម្េតុម្នោះគាតក់្សគិ៏តច្បងេ់ចីរបាក្ស់ ២ មុ្៉ឺនដុលាកៃ  ពី្ គា D។

្ គា D បានពិនិតយម្សៀវម្ៅចុ្បោះរញ្ជ ី រស់ដី P ម្េើយបានដឹងថា A
បានរម្ងកើតេុរី ូដតក្សចំ្បនួន ៣ មុ្៉ឺនដុលាកៃ  ឲ្យម្ៅ្ គា B។ ក្សរ៏ ុដនា ្ គា D
បានពិចា ណ្តថា ដី P ោនតម្ម្ៃ ៥ មុ្៉ឺនដុលាកៃ  ម្េតុម្នោះម្ៅស ់តម្ម្ៃ ២ មុ្៉ឺន
ដុលាកៃ  ម្ទៀត។ ដូម្ច្បនោះ ្ គា D បានសម្រម្ច្បឲ្យ A េចីរបាក្សច់្បំនួន ២ មុ្៉ឺនដុលាកៃ  ។

ក្សនុងក្ស ណីម្នោះ ម្តើ A អាច្បរម្ងកើតេុីរ ដូតក្សម្ ើដី P ឲ្យ្ គា D បាន
ម្ទ?
ររសិនម្រើអាច្ប ម្តើ វាង្ គា B និង ្ គា D ម្យួណ្តោនអាទិោពជាង?

【 ំដារេុ់ីរ ូដតក្ស】

27



A

B

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

P 50000ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  
េីុរ ដូតក្ស

េីុរ ដូតក្ស

D

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 
20000ដុលាកៃ  

ចុ្បោះរញ្ជ ី ①

ចុ្បោះរញ្ជ ី ②

រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៥១
ក្សនុងក្ស ណីដដ បាន

រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ៅម្ ើអច្ប ន
វតថុដតម្យួ ម្ដើម្បធីា សិទធិម្ ើ
រំណុ ម្រច្បើន  ំដារម់្ន
េុីរ ូដតក្សម្ ោះ រតូវអនុម្លាកម្ាម្
ម្ព ម្វលាកដដ បានចុ្បោះរញ្ជ ី។

28

【 ំដារេុ់ីរ ូដតក្ស】



A

B

P

D

ចុ្បោះរញ្ជ ី ①

ចុ្បោះរញ្ជ ី ②

ារ  ក្សម់្ដាយរងខំ

ារ សង ② 20000ដុលាកៃ  

ារ សង ① 30000ដុលាកៃ  
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សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

50000ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  
េីុរ ដូតក្ស

េីុរ ដូតក្ស
សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 

រតូវបានធា 
20000ដុលាកៃ  

【 ំដារេុ់ីរ ូដតក្ស】



“តត្បៀបតធៀបជាមួយការោក់ធានា ១   
ផលត្បតោជន៍របសក់៉ូនបាំណ ល”
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សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

【ម្ររៀរម្្ៀរជាម្យួារ ដាក្សធ់ា  ១     ្ ររម្យជន ៍រស់កូ្សនរំណុ  】

A

B

P
50000
ដុលាកៃ  

េីុរ ដូតក្ស ំដារទី់១

D

េីុរ ដូតក្ស ំដារទី់២

A

B

P 50000
ដុលាកៃ  

ារ ដាក្សធ់ា 

D

រណ័ណ
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សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 
30000 ដុលាកៃ  

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 
20000 ដុលាកៃ  



“តត្បៀបតធៀបជាមួយការោក់ធានា  ២    
ផលត្បតោជន៍របសម់្ចា សប់ាំណ ល”
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【ម្ររៀរម្្ៀរជាម្យួារ ដាក្សធ់ា   ២     ្ ររម្យជន ៍រស់ោច ស់រំណុ 】

A

B

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

P 50000
ដុលាកៃ  

30000 ដុលាកៃ  
ារ ដាក្សធ់ា 

ារ ដាក្សធ់ា 

ទី១

ទី២

រណ័ណ

D

រណ័ណ

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 
50000 ដុលាកៃ  

ារ សង 50000 ដុលាកៃ  

អនុវតា

 ក្ស់

េ្ុ ំបានរម្ងកើតារ ដាក្សធ់ា 
ម្ុន រ ុដនារបាក្ស ់ងំអស់ដរ 
ជាបានម្ៅ D ម្ៅវញិ។
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“ទាំហាំននអាន ភាពហ ៊ីប ៉ូតែក”
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35

B

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

A

សរាយចិ្បតាចំ្បម្ ោះ
អានុោពេុីរ ូដតក្សតូច្ប។

ដ្នក្សដដ បានសងម់្រារយ
ម្ព រម្ងកើតេុីរ ដូតក្ស

អាគា 

ដី

【ទំេំម្នអានុោពេីុរ ូដតក្ស】
ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

សរាយចិ្បតាចំ្បម្ ោះ
អានុោពេុីរ ូដតក្ស្ំ។



36

B ដ្នក្សដដ បានសងម់្រារយ
ម្ព រម្ងកើតេុីរ ដូតក្ស

អាគា 

ដី

【ទំេំម្នអានុោពេីុរ ូដតក្ស】

រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៤៦ ក្សថាេណឌ ទី ១
េីុរ ដូតក្សោនអានុោពម្ ើវតថុដដ ោជ រនឹ់ងដីដដ ជាក្សម្មវតថុម្នេីុរ ដូតក្ស និងជាដ ន្ក្ស

ម្យួម្នដីដដ ជាក្សម្មវតថុម្នេីុរ ដូតក្សម្ ោះ ម្ៅម្ព រម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស  មួ្ ងំអាគា ដដ ោន
ម្ៅម្ ើដីេីុរ ដូតក្សម្ ោះ។ អានុោពម្នោះក្សោ៏នម្ ើវតថុ ដដ រតូវបានោជ រម់្ៅម្រារយម្ព 
រម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស្ងដដ ។

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស



“ទាំហាំននសទិធិតលើបាំណ លតែលត្ែូវ
បានធានា”
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A

B

P

【ទំេំម្នសិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា 】 ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស ំដារទី់១

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

D

សរាយច្បិតាច្បំម្ ោះ
សិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា 

 រស់េៃួន ោនទំេំ្ំ។

សរាយច្បិតាច្បំម្ ោះ
សិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា ម្ន
េុីរ ូដតក្ស ំដារទ់ី១ ោនទំេំតូច្ប។

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស ំដារទី់២38



A

B

សិទិធម្ ើរំណុ 
ដដ រតូវបានធា 

P

30000ដុលាកៃ  

【ទំេំម្នសិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា 】

រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា  ៨៥២ ក្សថាេណឌ ទី១ វាក្សយេណឌ ទី ១
ក្សនុងក្ស ណីដដ ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សោនសិទធ ិម្  ារ របាក្ស ់ឬ ្នលាកភម្្េង

ម្ទៀត ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សអាច្បអនុវតាេីុរ ដូតក្សម្ ោះបានដតចំ្បម្ ោះច្បនំនួម្នារ សងដដ 
ដ ់កំ្សណតម់្ព សរោរអំ់ ុងម្ព  ២ (ពី ) ឆ្ន ចុំ្បងម្រារយដតរ មុ្ណ្តណ ោះ។

 ិេតិក្សិច្បចសនាេចរី មិ្ោគរបាក្ស់
ារ រ មិ្ច្បឆទក្សិច្បចសនា៖ ម្ថ្ៃទី ២ ដេ ន្ូ ឆ្ន ំ
២០១៥
របាក្សម់្ដើម្ 30000 ដុលាកៃ  
ារ របាក្ស ់ ១០% ក្សនុង១ឆ្ន ំ
ក្សំណតម់្ព សង ម្ថ្ៃទី ២ ដេ ន្ូ ឆ្ន  ំ
២០១៨
របាក្សសំ់ណងម្នារ េូច្បខាតម្ដាយសា 
ារ យ៉ឺតយ វ          ២០% ក្សនុង ១ឆ្ន ំ

របាក្ស់
ម្ដើម្

ឆ្ន ទីំ៣
ារ របាក្ស់

3000ដុលាកៃ  

ឆ្ន ទីំ២
ារ របាក្ស់

3000ដុលាកៃ  

ឆ្ន ទីំ១
ារ របាក្ស់

3000ដុលាកៃ  
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ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស ំដារទី់១

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស



“ការរលែ់ននសទិធិតលើបាំណ លតែល
ត្ែូវបានធានា”
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A បានេចីរបាក្សព់ី្ គា  B ច្បំនួន ៣ ម្ុ៉ឺន ដុលាកៃ   ម្ដាយរម្ងកើត
េុីរ ូដតក្សម្ ើដី P និងបានរម្ងកើត ិេិតក្សចិ្បចសនារម្ងកើតេុីរ ដូតក្សជា
លាកយ ក្សខណ៍អក្សេ ម្ដាយម្ន្រនាីោនសម្តថក្សិច្បច ម្េើយបានម្្វើារ ចុ្បោះរញ្ជ ី
 ចួ្បរា ់។ 

៣ ឆ្ន មំ្រារយ A បានសងរំណុ  ងំអស់ដដ ោនច្បំនួន ៣ ម្ុ៉ឺន 
ដុលាកៃ   ម្ៅ្ គា  B។ ម្ៅម្ព ម្ ោះ ម្តើេុីរ ូដតក្សនឹងារៃ យម្ៅជាយ ង
ណ្ត?

ម្ៅម្ព ម្ ោះ ម្តើ A និង ្ គា  B ចាបំាច្បរ់តូវម្្វើនីតិវ ិ្ ីដររណ្ត?

【ារ   តម់្នសិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា 】
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A

B

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

P

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

50000
ដុលាកៃ  

30000 ដុលាកៃ  

【ារ   តម់្នសិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា  】

រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៧៦៩ ក្សថាេណឌ ទី ៤
ក្សនុងក្ស ណីដដ សិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា បាន  ត ់ម្ដាយសា ារ សង ឬ 

អាជ្ាយុារ ម្នារ   ំតសិ់ទធិ ឬ ម្េតុម្្េងម្ទៀត សិទធិរបាតិម្ោគររតយក្សេក្សរ៏តូវ  តដ់ដ ។
※ ម្នោះម្ៅថា ោពរ ទ ររ់នេមំ្នេីុរ ដូតក្ស។

េីុរ ដូតក្ស
អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស

ារ សង
30000
ដុលាកៃ  
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“ កយស ាំច ោះបញ្ជ ៊ី អ្ាំព៊ីការល បការច ោះ
បញ្ជ ៊ីហ ៊ីប ៉ូតែក”
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A

B

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ង
នឹងរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ១០ ក្សថាេណឌ ទី ១

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេម្ ើអច្ប នវតថុ រតូវម្្វើម្ ើង មួ្គាន
ម្ដាយរុគគ ោនសិទធិចុ្បោះរញ្ជ ី និង រុគគ ោនារតពវក្សិច្បចចុ្បោះរញ្ជ ី។

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីេុីរ ូដតក្ស】

P
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 ដឋបា សុ មិ្យដី
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A

B

PＣ

ររពនធ រស់ A

Ｄ

ោា យ រស់ Ｃ

Ｅ

ឪពុក្ស រស់ Ｃ
អនក្សធា 

ារ ធា 

តតិយជនដដ ោនទំ ក្សទ់ំនង
ម្ន្ ររម្យជន៍

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស
50000
ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីេុីរ ូដតក្ស】

ររារសអនា រក្សសួងសាីពនីតីវិ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អពំសិីទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនងឹរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៦៤
ម្ៅម្ព េុីរ ូដតក្សរតូវបានចុ្បោះរញ្ជ ី ចួ្បម្េើយ ររសិនម្រើោនតតយិជនដដ ោនទ ំក្សទ់នំង

្ ររម្យជន ៍ម្ៅក្សនុង ារ ចុ្បោះរញ្ជ ី  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អពំាីរ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីម្នោះ អាច្បម្ វ្ើម្ៅបាន ុោះ
រាដតោនារ យ ់រពម្ព ីតតយិជន ម្ ោះ។

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ងម់្ន ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បខាង   
ម្រារម្។

ឧ េ ណ៍・・・



 ដឋបា សុ មិ្យដី

A

B

ររារសអនា រក្សសួងសាីពនីតីវិ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អពំសិីទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនងឹរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៦៤
ម្ៅម្ព េុីរ ូដតក្សរតូវបានចុ្បោះរញ្ជ ី ចួ្បម្េើយ ររសិនម្រើោនតតយិជនដដ ោនទ ំក្សទ់នំង

្ ររម្យជន ៍ម្ៅក្សនុង ារ ចុ្បោះរញ្ជ ី  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អពំាីរ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីម្នោះ អាច្បម្ វ្ើម្ៅបាន ុោះ
រាដតោនារ យ ់រពម្ព ីតតយិជន ម្ ោះ។

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ងម់្ន ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បខាង   
ម្រារម្។

抵当権設定者

P 50000ドル

ក្ស– ម្គា រំណងណ្តម្យួដូច្បខាងម្រារម្ ៖ 
– ារ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីេុីរ ូដតក្សម្ េ............ ម្ ើក្សម្មសិទធិ 
– ារ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីេុីរ ូដតក្សម្ េ.......... ម្ ើសិទធិជួ 
អចិ្បម្ន្រនាយ ៍

– ារ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីេុីរ ូដតក្សម្ េ.......... ម្ ើ
្ ុរម្ោគ 
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 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី
【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីេុីរ ូដតក្ស】



 ដឋបា សុ មិ្យដី

A

B

ររារសអនា រក្សសួងសាីពនីតីវិ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អពំសិីទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនងឹរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៦៤
ម្ៅម្ព េុីរ ូដតក្សរតូវបានចុ្បោះរញ្ជ ី ចួ្បម្េើយ ររសិនម្រើោនតតយិជនដដ ោនទ ំក្សទ់នំង

្ ររម្យជន ៍ម្ៅក្សនុង ារ ចុ្បោះរញ្ជ ី  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អពំាីរ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីម្នោះ អាច្បម្ វ្ើម្ៅបាន ុោះ
រាដតោនារ យ ់រពម្ព ីតតយិជន ម្ ោះ។

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ងម់្ន ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បខាង   
ម្រារម្។

抵当権設定者

P 50000ドル

េ– ម្ូ ម្េតុ និងារ រ មិ្ច្បឆទណ្តម្យួដូច្បខាងម្រារម្ ៖
– ារ សង 
– ារ ម្បាោះរងេុ់ីរ ូដតក្ស
– ារ រពម្ម្រពៀង លំាកយក្សិច្បចសនា
– ម្ូ ម្េតុម្្េងម្ទៀតដដ ោនដច្បងម្ៅក្សនុងច្បារ ់ឬ 
រទដាឋ នគតិយុតាម្្េងម្ទៀត
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 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី
【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីេុីរ ូដតក្ស】



 ដឋបា សុ មិ្យដី

A

B

ររារសអនា រក្សសួងសាីពនីតីវិ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អពំសិីទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនងឹរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៦៤
ម្ៅម្ព េុីរ ូដតក្សរតូវបានចុ្បោះរញ្ជ ី ចួ្បម្េើយ ររសិនម្រើោនតតយិជនដដ ោនទ ំក្សទ់នំង

្ ររម្យជន ៍ម្ៅក្សនុង ារ ចុ្បោះរញ្ជ ី  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អពំាីរ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីម្នោះ អាច្បម្ វ្ើម្ៅបាន ុោះ
រាដតោនារ យ ់រពម្ព ីតតយិជន ម្ ោះ។

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ងម់្ន ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បខាង   
ម្រារម្។

抵当権設定者

P 50000ドル

គ– រគុគ ោនសិទធិចុ្បោះរញ្ជ ី 
– ម្ ម្ ោះ 
– ម្ថ្ៃ ដេ ឆ្ន កំំ្សម្ណើ ត និងទីក្សដនៃងកំ្សម្ណើ ត
– អាសយដាឋ ន
– ម្ ម្ ោះឪពុក្ស និងម្ ម្ ោះោា យ

– រគុគ ោនារតពវកិ្សច្បចចុ្បោះរញ្ជ ី 
ដូច្បគាន
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 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី
【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីេុីរ ូដតក្ស】



 ដឋបា សុ មិ្យដី

A

B

ររារសអនា រក្សសួងសាីពនីតីវិ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អពំសិីទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនងឹរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៦៤
ម្ៅម្ព េុីរ ូដតក្សរតូវបានចុ្បោះរញ្ជ ី ចួ្បម្េើយ ររសិនម្រើោនតតយិជនដដ ោនទ ំក្សទ់នំង

្ ររម្យជន ៍ម្ៅក្សនុង ារ ចុ្បោះរញ្ជ ី  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អពំាីរ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីម្នោះ អាច្បម្ វ្ើម្ៅបាន ុោះ
រាដតោនារ យ ់រពម្ព ីតតយិជន ម្ ោះ។

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ងម់្ន ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បខាង   
ម្រារម្។

抵当権設定者

P 50000ドル

ឃ– អតាសញ្ជា ណម្នអច្ប នវតថុ
– ទីាងំដី
– ម្ េក្សា ដី ឬ ម្ េរណ័ណ
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 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី
【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីេុីរ ូដតក្ស】



“ការល បការច ោះបញ្ជ ៊ីអ្ាំព៊ីហ ៊ីប ៉ូតែក”
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A

B

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ មី្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនឹងរក្សម្ ដឋរបម្វណី
ររារ ១២៤ ម្ៅម្ព  ដឋបា សុ មិ្យដី បានទទ ួ ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ  ុរារ ចុ្បោះ
រញ្ជ ី អំពីេីុរ ដូតក្ស ដដ បាន កំ្សណតម់្ៅក្សនុងររារ  ៦៤ ( ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ  ុរារ ចុ្បោះ
រញ្ជ ី អំពីេីុរ ដូតក្ស) គ៉ឺ...

抵当権設定者

P 50000ドル

១. រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ៅឲ្យ ្ គា  B កូ្សនរំណុ A របាក្សម់្ដើម្ ៣០០០០
ដុលាកៃ   ារ របាក្ស ់១០% ក្សនុង ១ ឆ្ន  ំសំណងារ េូច្បខាត ២០% ក្សនុង ១ ឆ្ន  ំ 
ាម្ាម្កិ្សច្បចសនាេចរី មិ្ោគចុ្បោះម្ថ្ៃ ២. ១២. ២០១៥ និង កិ្សច្បចសនារម្ងកើត
េុីរ ូដតក្ស ចុ្បោះម្ថ្ៃ ២.១២. ២០១៥ 
ម្បាោះរាម្ ខាចា កឹ្ស ម្ថ្ៃទី១៥ ដេ ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៥
២.  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីអំពីេុីរ ូដតក្សម្ េ ១ ម្ដាយម្ូ ម្េតុារ សង ចុ្បោះម្ថ្ៃ 
២.១២. ២០១៨ 
ម្បាោះរាម្ ខាចា កឹ្ស ម្ថ្ៃទី១៤ ដេ ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៨

【ារ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីអំពីេីុរ ូដតក្ស】
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ម្សៀវម្ៅចុ្បោះរញ្ជ ី “រនទុក្សម្ ើអច្ប នវតថុ”



“ហ ៊ីប ៉ូតែកតែើមប ៊ីធានាបាំណ លអ្តណែ ែ“
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អាជីវក្សម្មក្ស ក្សទូ់ ស័ពទម្ដ រស់ A ដមំ្ណើ  ារ បានយ ងររម្សើ ។ A
បានសងរបាក្ស ់ងំអស់ច្បនំួន ៣ ម្ុ៉ឺនដុលាកៃ  ម្ៅ្ គា B ម្េើយ បានចុ្បោះ
រញ្ជ ីអំពីារ  ុរារ ចុ្បោះរញ្ជ ីេុីរ ូដតក្សម្ ើ ដី P។

រ ទ រម់្ក្ស រក្សុម្េ ុន Apple បានម្ច្បញ ក្ស់ iPhone 6។ ម្េតុម្នោះ
A បានេចីរបាក្សព់ី្  គា B ច្បំននួ ១ ម្ុ៉ឺនដុលាកៃ  ម្ដាយរម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ ើដី
P ម្ាងម្ទៀត និងបានរម្ងកើត ិេិតក្សចិ្បចសនារម្ងកើតេុីរ ូដតក្សជា
លាកយ ក្សខណ៍អក្សេ ម្ដាយម្ន្រនាីោនសម្តថក្សចិ្បច ម្េើយបានម្្វើារ ចុ្បោះរញ្ជ ី
ម្ដើម្បយីក្សរបាក្សទ់ិញ iPhone 6។ ម្រារយម្ក្ស A បានទិញចូ្ប iPhone 6
និង បាន ក្សម់្ៅឲ្យម្ភ្ៀវ។ A  ក្ស់ iPhone 6 បានយ ងម្រច្បើន ម្េើយគាត់
បានសងរបាក្ស ់ងំអស់ច្បនំួន ១ ម្ុ៉ឺនដុលាកៃ  ម្ៅ្ គា B នងិបាន ុរារ 
ចុ្បោះរញ្ជ ីេុីរ ូដតក្ស។

【េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត】
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 ម្ព អ គត ទូ ស័ពទររម្ភទថ្មីដូច្ប iPhone 6 អាច្បនឹងម្ច្បញ ក្ស់
ម្ទៀត។ ម្ៅម្ព ម្ ោះ ម្ដើម្បមី្រតៀម្របាក្សទ់ិញទនំញិចូ្ប A ចាបំាច្បរ់តូវេចី
របាក្សព់ី្ គា B ។ រ ុដនា A យ ់ថា ារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ ើដី P នងិម្្វើ
ារ ចុ្បោះរញ្ជ ីម្រច្បើនដង គ៉ឺជាម្ ឿងដដ គួ ឲ្យ ខំាន  ឯី ្ គា B ក្សយ៏ ់ដូច្ប A
ដដ ។

ក្សនុងក្ស ណីដររម្នោះ ម្តើ A និង ្ គា B រតូវម្្វើយ ងណ្ត?
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【េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត】



A

B

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

Pអនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស 50000
ដុល្លា រ

េីុរ ដូតក្សារ សង ចុ្បោះរញ្ជ ី

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស
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【េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត】 ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស



A

B

ារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្ស និងចុ្បោះរញ្ជ ីម្រច្បើនដង 
គ៉ឺជាម្ ឿងដដ គួ ឲ្យ ខំាន។

ារ រម្ងកើតេីុរ ូដតក្ស និងចុ្បោះរញ្ជ ីម្រច្បើនដង 
គ៉ឺជាម្ ឿងដដ គួ ឲ្យ ខំាន។

P
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【េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត】

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស 50000
ដុល្លា រ

េីុរ ដូតក្ស ចុ្បោះរញ្ជ ី

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស



A

B

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បី
ធា រំណុ អដណា ត

រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៦៧ ក្សថាេណឌ ទី ១
េីុរ ដូតក្សអាច្បរម្ងកើតម្ដើម្បធីា ារតពវកិ្សច្បចម្និកំ្សណត ់ដដ អាច្បម្ក្សើតោនម្ ើង វាង

ោច ស់រំណុ  និងកូ្សនរំណុ  ម្ដាយសា ារ ជញួដូ ជានិ នា ដ៍ដ ោនររម្ភទជាកំ្សណត ់ក្សនុង
ក្សរម្តិម្នចំ្បននួអតិរ ោបាន។ េីុរ ដូតក្សដររម្នោះ រតូវម្ៅថា េីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ 
អដណា ត។

P 50000
ដុល្លា រ

អច្ប នវតថុេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត

េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រណុំ អដណា ត

ចុ្បោះរញ្ជ ី

 ិេិតកិ្សច្បចសនារម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បី
ធា រំណុ អដណា ត

ារ រ មិ្ច្បឆទកិ្សច្បចសនា៖ ម្ថ្ៃទី ២ ដេ ន្ូ
ឆ្ន  ំ២០១៥
សិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា  ៖ 
ររតិរតិាារ ្ គា 
ចំ្បននួទឹក្សរបាក្សអ់តិរ ោ ៖ ៣០០០០ 
ដុលាកៃ  
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【េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត】

ារតពវក្សិច្បចម្និក្សណំតដ់ដ អាច្បម្ក្សើតោនម្ ើងម្ដាយសា 
ារ ជួញដូ ជានិ នា ដ៍ដ ោនររម្ភទជាក្សណំត់



“ចាំនួនទឹកត្បាក់អ្ែិបរម្ច”
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【ច្បំនួនទឹក្សរបាក្សអ់តិរ ោ】

A

B

ោច ស់រំណុ េុីរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត

រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៦៧ ក្សថាេណឌ ទី ១
េីុរ ដូតក្សអាច្បរម្ងកើតម្ដើម្បធីា ារតពវកិ្សច្បចម្និកំ្សណត ់ដដ អាច្បម្ក្សើតោនម្ ើង វាង

ោច ស់រំណុ  និងកូ្សនរំណុ  ម្ដាយសា ារ ជញួដូ ជានិ នា ដ៍ដ ោនររម្ភទជាក្សំណត ់
ក្សនុងក្សរម្តិម្នចំ្បននួអតិរ ោបាន។ េីុរ ដូតក្សដររម្នោះ រតូវម្ៅថា េីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត។

P 50000
ដុលាកៃ  

អច្ប នវតថុេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បី
ធា រំណុ អដណា ត

េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រណុំ អដណា ត

ចុ្បោះរញ្ជ ី

10000
ដុលាកៃ  

15000
ដុលាកៃ  

8000
ដុលាកៃ  

ចំ្បននួទឹក្សរបាក្សអ់តិរ ោ  30000ដុលាកៃ  
ស រុ 33000ដុលាកៃ  
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“ទាំហាំននសទិធិតលើបាំណ លតែល
ត្ែូវបានធានា”
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【ទំេំម្នសិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា 】

A

B

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត P 50000
ដុលាកៃ  

អច្ប នវតថុេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បី
ធា រំណុ អដណា ត

ចុ្បោះរញ្ជ ី

រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា  ៨៦៨
ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត អាច្បអនុវតាេីុរ ដូតក្សម្ ោះ ក្សនុង

ក្សរម្តិម្នចំ្បននួអតិរ ោបាន ចំ្បម្ ោះរបាក្សម់្ដើម្ដដ បានកំ្សណតជ់ាសាថ ព  ារ របាក្ស ់និង 
្នលាកភម្្េង និង សំណងារ េូច្បខាត ងំអស់ដដ បានម្ក្សើតម្ ើង ម្ដាយសា ារ ម្និ
អនុវតាារតពវកិ្សច្បច។

របាក្សម់្ដើម្១
ឆ្ន ទីំ១
ារ របាក្ស់

ឆ្ន ទីំ២
ារ របាក្ស់

ឆ្ន ទីំ៣
ារ របាក្ស់
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ចំ្បននួទឹក្សរបាក្សអ់តិរ ោ  30000ដុលាកៃ  
េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រណុំ អដណា ត

របាក្សម់្ដើម្២
របាក្សម់្ដើម្៣

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត



“ត្បាក់តែើមតែលបានកាំណែជ់ាស្ថា ពរ”

62



រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៧១ ក្សថាេណឌ ទី ១ ឃ្លៃ ម្ដើម្
ចំ្បម្ ោះរបាក្សម់្ដើម្ដដ រតូវបានធា ម្ដាយេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ 

អដណា តអាច្បកំ្សណតា់រ រ មិ្ច្បឆទដដ របាក្សម់្ដើម្ម្ ោះរតូវបានក្សំណតជ់ាសាថ ព ។

【របាក្សម់្ដើម្ដដ បានក្សំណតជ់ាសាថ ព 】

A

B

P 50000
ដុលាកៃ  

អច្ប នវតថុេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បី
ធា រំណុ អដណា ត

ចុ្បោះរញ្ជ ី

 ិេិតកិ្សច្បចសនារម្ងកើតេុរី ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត

ារ រ មិ្ច្បឆទកិ្សច្បចសនា៖ ម្ថ្ៃទី ២ ដេ ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៥
អនក្សរម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត A
ោច ស់រំណុ េុរី ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត 

្ គា B
កូ្សនរំណុ  A
សិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា  ៖ ររតរិតិាារ ្ គា 
ចំ្បនួនទឹក្សរបាក្សអ់តិរ ោ៖ ៣០០០០ ដុលាកៃ  
ារ រ មិ្ច្បឆទដដ របាក្សម់្ដើម្រតូវបានកំ្សណតជ់ាសាថ ព ៖ ម្ថ្ៃទី 
២ ដេ ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៧
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ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រណុំ អដណា ត



【របាក្សម់្ដើម្ដដ បានក្សំណតជ់ាសាថ ព 】

A

B

P

អច្ប នវតថុេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បី
ធា រំណុ អដណា ត

ចុ្បោះរញ្ជ ី

 ិេិតកិ្សច្បចសនារម្ងកើតេុរី ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត

ារ រ មិ្ច្បឆទកិ្សច្បចសនា៖ ម្ថ្ៃទី ២ ដេ ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៥
អនក្សរម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត A
ោច ស់រំណុ េុរី ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត 

្ គា B
កូ្សនរំណុ  A
សិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា  ៖ ររតរិតិាារ ្ គា 
ចំ្បនួនទឹក្សរបាក្សអ់តិរ ោ៖ ៣០០០០ ដុលាកៃ  
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ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រណុំ អដណា ត

រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៨៤ ក្សថាេណឌ ទី ១
ម្រើអំ ុងម្ព  ៣ (រី) ឆ្ន បំានក្សនៃងេសួ  គិតចារពី់ម្ព ដដ បានរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បី

ធា រំណុ អដណា ត អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត អាច្ប ម្  ឲ្យកំ្សណត់
របាក្សម់្ដើម្ដដ រតូវបានធា ជាសាថ ព បាន។ រ ដុនា រញ្ាតាិម្នោះម្និរតូវយក្សម្ក្សអនុវតាម្ ើយ 
ចំ្បម្ ោះក្ស ណីដដ ោនារ កំ្សណតអំ់ពីារ រ មិ្ច្បឆទដដ រតូវកំ្សណតរ់បាក្សម់្ដើម្ជាសាថ ព ។

50000
ដុលាកៃ  



A

B

P
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រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៨៤ ក្សថាេណឌ ទី ១
ម្រើអំ ុងម្ព  ៣ (រី) ឆ្ន បំានក្សនៃងេសួ  គិតចារពី់ម្ព ដដ បានរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បី

ធា រំណុ អដណា ត អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត អាច្ប ម្  ឲ្យកំ្សណត់
របាក្សម់្ដើម្ដដ រតូវបានធា ជាសាថ ព បាន។ រ ដុនា រញ្ាតាិម្នោះម្និរតូវយក្សម្ក្សអនុវតាម្ ើយ 
ចំ្បម្ ោះក្ស ណីដដ ោនារ កំ្សណតអំ់ពីារ រ មិ្ច្បឆទដដ រតូវកំ្សណតរ់បាក្សម់្ដើម្ជាសាថ ព ។

ម្ថ្ៃទី ៣ ដេ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០១៨  ម្  ឲ្យកំ្សណតរ់បាក្សម់្ដើម្ជាសាថ ព 

【របាក្សម់្ដើម្ដដ បានក្សំណតជ់ាសាថ ព 】

អច្ប នវតថុេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បី
ធា រំណុ អដណា ត

ចុ្បោះរញ្ជ ី

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រណុំ អដណា ត

50000
ដុលាកៃ  



A

B

រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៨៤ ក្សថាេណឌ ទី ៤
ម្រើោនារ  ម្  ដដ បានកំ្សណតម់្ៅក្សនុងក្សថាេណឌ ទី ១ ទី ២ ឬ ទី ៣ 

ខាងម្ ើម្នោះ របាក្សម់្ដើម្ដដ រតូវបានធា   រតូវកំ្សណតជ់ាសាថ ព  ម្ៅម្ព ដដ 
អំ ុងម្ព  ២ (ពី ) សបាា េ៍ បានក្សនៃង្ុត គិតចារពី់ម្ព  ម្  ម្ ោះ។

P

២ សបាា េ៍ម្រារយម្ក្ស កំ្សណត់
របាក្សម់្ដើម្ជាសាថ ព 

66

【របាក្សម់្ដើម្ដដ បានក្សំណតជ់ាសាថ ព 】

អច្ប នវតថុេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បី
ធា រំណុ អដណា ត

ចុ្បោះរញ្ជ ី

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រណុំ អដណា ត

50000
ដុលាកៃ  

ម្ថ្ៃទី ៣ ដេ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០១៨  ម្  ឲ្យកំ្សណតរ់បាក្សម់្ដើម្ជាសាថ ព 



A

B

រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៨៤ ក្សថាេណឌ ទី ៣
ោច ស់រំណុ េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត អាច្ប ម្  ឲ្យកំ្សណតរ់បាក្សម់្ដើម្
ដដ រតូវបានធា ជាសាថ ព បាន។ រ ុដនា រញ្ាតាិម្នោះម្និរតូវយក្សម្ក្សអនុវតាម្ ើយ
ចំ្បម្ ោះក្ស ណីដដ ោនារ កំ្សណតអំ់ពីារ រ មិ្ច្បឆទដដ រតូវកំ្សណតរ់បាក្សម់្ដើម្ជាសាថ ព ។

P

 ម្  ឲ្យកំ្សណតរ់បាក្សម់្ដើម្ជាសាថ ព 
ម្ព ណ្តក្សប៏ាន

67

អច្ប នវតថុេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បី
ធា រំណុ អដណា ត

ចុ្បោះរញ្ជ ី

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

【របាក្សម់្ដើម្ដដ បានក្សំណតជ់ាសាថ ព 】

េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រណុំ អដណា ត

50000
ដុលាកៃ  



A

B

P

២ សបាា េ៍ម្រារយម្ក្ស
កំ្សណតរ់បាក្សម់្ដើម្ជាសាថ ព 

68

រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៨៤ ក្សថាេណឌ ទី ៤
ម្រើោនារ  ម្  ដដ បានកំ្សណតម់្ៅក្សនុងក្សថាេណឌ ទី ១ ទី ២ ឬ ទី ៣ 

ខាងម្ ើម្នោះ របាក្សម់្ដើម្ដដ រតូវបានធា   រតូវកំ្សណតជ់ាសាថ ព  ម្ៅម្ព ដដ អំ ុង
ម្ព  ២ (ពី ) សបាា េ៍ បានក្សនៃង្ុត គិតចារពី់ម្ព  ម្  ម្ ោះ។

【របាក្សម់្ដើម្ដដ បានក្សំណតជ់ាសាថ ព 】

 ម្  ឲ្យកំ្សណតរ់បាក្សម់្ដើម្ជាសាថ ព 
ម្ព ណ្តក្សប៏ាន

អច្ប នវតថុេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បី
ធា រំណុ អដណា ត

ចុ្បោះរញ្ជ ី

េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រណុំ អដណា ត

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត

50000
ដុលាកៃ  



“ កយស ាំច ោះបញ្ជ ៊ី អ្ាំព៊ីការបត្កើែ
ហ ៊ីប ៉ូតែកតែើមប ៊ីធានាបាំណ លអ្តណែ ែ”

69



A

B

P

70

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនឹង
រក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ១០ ក្សថាេណឌ ទី ១

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេម្ ើអច្ប នវតថុ រតូវម្្វើម្ ើង មួ្គាន ម្ដាយ
រុគគ ោនសិទធិចុ្បោះរញ្ជ ី និង រុគគ ោនារតពវកិ្សច្បចចុ្បោះរញ្ជ ី។

 ដឋបា សុ មិ្យដី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត】

50000
ដុល្លា រ

អច្ប នវតថុេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បី
ធា រំណុ អដណា ត

េុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រណុំ អដណា ត

អនក្សរម្ងកើតេីុរ ដូតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត



A

B

被担保債権

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនឹង
រក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៦៥

ម្ៅម្ព រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅ
ក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ងម់្ន ក្សយសំុ ចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បខាងម្រារម្ ។

抵当権設定者

30000ドル

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

71

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត】

ក្ស – ម្គា រំណងណ្តម្យួដូច្បខាងម្រារម្ ៖(សម្ងខរដ្នក្សេៃោះ)

– ារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត ម្ ើក្សម្មសិទធិ 

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី



A

B

被担保債権

抵当権設定者

30000ドル

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

72

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត】

េ – ម្ូ ម្េតុ  និងារ រ មិ្ច្បឆទ 
–ក្សិច្បចសនារម្ងកើត

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនឹង
រក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៦៥

ម្ៅម្ព រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅ
ក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ងម់្ន ក្សយសំុ ចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បខាងម្រារម្ ។



A

B

被担保債権

抵当権設定者

30000ドル

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

73

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត】

គ– រុគគ ោនសិទធិចុ្បោះរញ្ជ ី 
– ម្ ម្ ោះ 
– ម្ថ្ៃ ដេ ឆ្ន កំំ្សម្ណើ ត និងទីក្សដនៃងកំ្សម្ណើ ត
– អាសយដាឋ ន
– ម្ ម្ ោះឪពុក្ស និងម្ ម្ ោះោា យ

– រុគគ ោនារតពវកិ្សច្បចចុ្បោះរញ្ជ ី 
ដូច្បគាន

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនឹង
រក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៦៥

ម្ៅម្ព រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅ
ក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ងម់្ន ក្សយសំុ ចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បខាងម្រារម្ ។



A

B

被担保債権

抵当権設定者

30000ドル

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

74

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត】

ឃ– ចំ្បណុច្បម្្េងម្ទៀតដដ រតូវចុ្បោះរញ្ជ ី (សម្ងខរដ្នក្សេៃោះ)
– ម្ ម្ ោះកូ្សនរំណុ 
– ចំ្បនួនទឹក្សរបាក្សអ់តិរ ោ
– ទំេំសិទធិម្ ើរំណុ ដដ រតូវបានធា 
– ារ រ មិ្ច្បឆទដដ របាក្សម់្ដើម្រតូវបានកំ្សណតជ់ាសាថ ព  ដដ 
ោនដច្បងម្ៅក្សនុង ក្សថាេណឌ ទី ១ ោរា ៨៧១ ម្នរក្សម្ ដឋរបម្វណី

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនឹង
រក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៦៥

ម្ៅម្ព រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅ
ក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ងម់្ន ក្សយសំុ ចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បខាងម្រារម្ ។



A

B

被担保債権

抵当権設定者

30000ドル

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産
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 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

【 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត】

ង– អតាសញ្ជា ណម្នអច្ប នវតថុ 
–ទីាងំដី
– ម្ េក្សា ដី ឬ ម្ េរណ័ណ

 ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី

ររារសអនា រក្សសួងសាីពីនីតិវ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីសិទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនឹង
រក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ៦៥

ម្ៅម្ព រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅ
ក្សនុងររារ  ២៦ (ទរម្ងម់្ន ក្សយសំុ ចុ្បោះរញ្ជ ី) រតូវស ម្ស នូវច្បំណុច្បដូច្បខាងម្រារម្ ។



“ការច ោះបញ្ជ ៊ី អ្ាំព៊ីការបត្កើែ
ហ ៊ីប ៉ូតែកតែើមប ៊ីធានាបាំណ លអ្តណែ ែ”
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A

B

被担保債権

ររារសអនា រក្សសួងសាីពនីតីវិ ិ្ ីម្នារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អពំសិីទធិររតយក្សេ ក្សទ់ងនងឹរក្សម្ ដឋរបម្វណី ររារ ១២៥
ម្ៅម្ព  ដឋបា សុ មិ្យដី បានទទួ  ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អពំាីរ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា 

រំណុ អដណា ត ដដ បានក្សំណតម់្ៅក្សនុងររារ  ៦៥ ( ក្សយសំុចុ្បោះរញ្ជ ី អពំាីរ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បី
ធា រំណុ អដណា ត) គ៉ឺរតូវចុ្បោះរញ្ជ ីម្ៅក្សនុងម្សៀវម្ៅចុ្បោះរញ្ជ ី ក្សនុងេទង ់រតង់ “រនទុក្សម្ ើអច្ប នវតថុ” ដូច្ប
ខាងម្រារម្។

抵当権設定者

30000ドル

【ារ ចុ្បោះរញ្ជ ី អំពីារ រម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា ត】

X 50000ドル

抵当権

抵当不動産

១. រម្ងកើតេីុរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា រំណុ អដណា តម្ៅឲ្យ ្ គា  B កូ្សន
រំណុ A របាក្សអ់តិរ ោ  ៣០០០០ដុលាកៃ   ទំេំម្នសិទធមិ្ ើរំណុ 
ដដ រតូវបានធា    ររតិរតាារ ្ គា  ារ រ មិ្ច្បឆទដដ រតូវបាន
ក្សំណតជ់ាសាថ ព  ២.១២. ២០១៧ ក្សិច្បចសនារម្ងកើតេុីរ ូដតក្សម្ដើម្បធីា 
រំណុ អដណា ត ចុ្បោះម្ថ្ៃ ២.១២. ២០១៥
ម្បាោះរាម្ ខាចា កឹ្ស ម្ថ្ៃទ១ី៥ ដេ ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៥
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ម្សៀវម្ៅចុ្បោះរញ្ជ ី “រនទុក្សម្ ើអច្ប នវតថុ”



“ការធានាតោយវែា ”

78



A គិតថា ច្បងេ់ចីរបាក្សព់ី្ គា B ច្បំនួន ៣ ម្ុ៉ឺនដុលាកៃ  ។ រ ុដនា A
ម្និោនក្សម្មសិទធិម្ ើអច្ប នវតថុម្ទ។ ម្េតុម្នោះ A បានម្សនើសំុឲ្យ E ដដ 
ជាសាច្បញ់ាតិ យក្សដី Q ដដ ជាក្សម្មសិទធិ រស់ E ម្ក្សដាក្សជ់ាេីុរ ូដតក្ស។  
ម្តើអាច្បម្្វើដររម្នោះបានម្ទ?
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【ារ ធា ម្ដាយវតថុ】



A

B

Q
50000
ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  

Ｅ

កូ្សនរំណុ តតិយជន
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រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៤៣ ក្សថាេណឌ ទី ១
ោច ស់រំណុ េុីរ ូដតក្សោនសិទធិទទួ ារ សងចំ្បម្ ោះសិទធិម្ ើរំណុ  រស់េៃួន

ម្ដាយោនអាទិោពជាងោច ស់រំណុ ម្្េងម្ទៀត ចំ្បម្ ោះអច្ប នវតថុដដ បានដាក្ស់
ជារបាតិម្ោគម្នារតពវកិ្សច្បច ម្ដាយកូ្សនរំណុ  ឬ តតិយជនម្និម្្ទ ារ ារនា់ររ។់

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស

េីុរ ដូតក្ស

【ារ ធា ម្ដាយវតថុ】



ｃ
4]

A

B

QＥ

កិ្សច្បចសនារម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស
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រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៨៤៤
េីុរ ូដតក្សនឹងរតូវបានរម្ងកើតម្ ើង ម្ដាយារ រពម្ម្រពៀងគាន  វាងោច ស់

រំណុ  និង កូ្សនរំណុ  ឬ តតិយជនដដ យក្សអច្ប នវតថុ រស់េៃួនម្ក្ស
ដាក្សជ់ារបាតិម្ោគ។

50000
ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  

កូ្សនរំណុ តតិយជន

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស

េីុរ ដូតក្ស

【ារ ធា ម្ដាយវតថុ】



A

B

Q

រក្សម្ ដឋរបម្វណី ោរា ៧៦៦ ក្សថាេណឌ ទី  ១
រុគគ ដដ រម្ងកើតសិទធិរបាតិម្ោគររតយក្សេម្ ើរទពយសម្បតាិ រស់េៃួន

ម្ដើម្បធីា ារតពវក្សិច្បច រស់អនក្សដម្ទ រតូវម្ៅថា អនក្សធា ម្ដាយវតថុ។

Ｅ

អនក្សធា ម្ដាយវតថុ

ｃ
4]
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កិ្សច្បចសនារម្ងកើតេីុរ ដូតក្ស

50000
ដុលាកៃ  

30000ដុលាកៃ  

កូ្សនរំណុ 

សិទិធម្ ើរំណុ ដដ 
រតូវបានធា 

អច្ប នវតថុេីុរ ដូតក្ស

េីុរ ដូតក្ស

ោច ស់រំណុ េីុរ ដូតក្ស【ារ ធា ម្ដាយវតថុ】



នងៃតនោះស៉ូមបញ្ាប់ត្ែមឹតនោះ 
ស៉ូមអ្រគ ណ
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