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មាតិកា 

ខននកទី ១ ការរបឹអូស ..........................................................................................................  ១ 

 ដណំាក់កាលទ ី១. ការររៀបចកំារដាក់ពាកយ ..................................................................................  ១ 

 សណួំរទ ី១៖ រ ីត្ ូវរ្វីដូចរដេច រទីបអាចទទលួបានឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នលិែិ អនុវ ត?  ២ 

 សណួំរទ ី២៖ រ ីរ្វីដូចរដតចរទបីអាចទទួលបានរូបដនតអនុវ ត?  ៤ 

 សណួំរទ ី៣៖ រ ីត្ ូវរ្វីដូចរដតចរទីបអាចទទួលបាននូវលិែិ បញ្ជា ក់អំពីការបញ្ាូ ន?  ៥ 

សណួំរទ ី៤៖ រ ីរ្វីដូចរដតចរទបីអាចទទួលបាននូវឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះ 

បញ្ា ីអចលនវ ថុ?  ៥ 

 ដណំាក់កាលទ ី២. ការរ្វពីាកយសុ ំ  ៦ 

 សណូំរទ ី៥៖ រ ីត្ ូវសររសរអវែីលុះរៅកនុងពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ ក?  ៦ 

 សណួំរទ ី៦៖ រ ីពាកយសុឲំ្យអនុវ តហុបី ូខ កត្ ូវភាា ប់ជាដួយនឹងឯកសារអវីែលុះ? ...................................  ៧ 

 ដណំាក់កាលទ ី៣. ការដាក់ពាកយសុ ំ.......................................................................................................  ៧ 

  សណួំរទ ី៧៖ រ ីរសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ តជាបនទុករបស់អនកណា? ...............................................  ៧ 

              សណួំរទ ី៨៖ រ ីពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ កត្ ូវដាក់រៅ ុលាការណា? .............................................  ៨ 

ដណំាក់កាលទ ី៤. ការពនិ ិយពាកយសុ ំ......................................................................................................  ៨ 

 សណួំរទ ី៩៖ រ ីត្ ូវសររសរអវែីលុះរៅកនុងដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដការលក់រដាយបងខំ ? .........................  ៨ 

សណួំរទ ី ១០៖ រ ី ុលាការអនុវ ត ត្ ូវរ្វីដូចរដតចកនុងករណីខដលរ ម្ ុះរបស់អនកបរងក ីហុបី ូខ កខដល 

បានសររសររៅកនុងលិែិ អនុវ ត ែុសពីរ ម្ ុះរបស់កដមសទិធិករ ខដលបានសររសររៅកនុងឯកសារ 

ចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ? .............................................  ៩ 

សណួំរទ ី ១១៖ កនុងករណីខដល ុលាការអនុវ តបានរចញដីកាសរត្ដចចាប់រនតដីការលក់រដាយបងខំរលដីី 

បនាទ ប់ដកក៏មានពាកយសុឲំ្យអនុវ តហុបី ូខ ក រ ី ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វីដូចរដតច? .........................  ១០ 

 ដណំាក់កាលទ ី៥. ការរលកីរចាលពាកយសុ ំ............................................................................................... ១១ 

 ដណំាក់កាលទ ី៦. ដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីលក់រដាយបងខ ំ............................................................................ ១១ 
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សណួំរទ ី ១២៖ រហ ុអវីបានជារៅកនុងដំណាក់កាលរនុះ ការដិនទាន់បញ្ាូ នដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដការលក់ 

រដាយបងខំរៅកូនបំណុលថ្នការអនុវ តគឺ ការលអជាង? ១២ 

ដណំាក់កាលទ ី៧. ការនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីរបឹអូស ១២ 

សណូំរទ ី១៣៖ រ លីិែិ នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីត្ ូវបរងកី រ ងីរដាយររបៀបណា? ................................. ១២ 

សណួំរទ ី១៤៖ រ ីត្ ូវបង់រសាហ ុយ និង ពនធខដលពាក់ព័នធនឹងការចុុះបញ្ា ីយ ងដូចរដតច? .................. ១៤ 

ដណំាក់កាលទ ី៨. ការចុុះបញ្ា ីអពំកីាររបឹអូស .......................................................................................... ១៤ 

សណួំរទ ី ១៥៖ រ ីដន្រនតីចុុះបញ្ា ីខដលបានទទួលលិែិ នទុកផ្តត ក់អំពីការចុុះបញ្ា ី ត្ ូវសររសរអវីែលុះរៅកនុង 

រសៀវរៅរោលបញ្ា ី? ......................................................................................................... ១៤ 

សណួំរទ ី ១៦៖ រ ីដន្រនតីចុុះបញ្ា ីត្ ូវរ្វីដូចរដតចកនុងករណីរ ម្ ុះរបស់កូនបណុំលថ្នការអនុវ តខដលបាន 

សររសររៅកនុងលិែិ នទុកផ្តត ក់ែុសពីរ ម្ ុះខដលបានសររសររៅរលីឯកសារចដលងខដលមានរសចកតី 

បញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ? .............................................................................. ១៥ 

សណួំរទ ី ១៧៖ កនុងករណីខដលអចលនវ ថុហុបី ូខ កខ ដួយត្ ូវបានចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូសរចួ រហយីត្ ូវ 

បាននទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីអំពីរបឹអូសបខនថដរទៀ  រ ីដន្រនតីចុុះបញ្ា ីត្ ូវរ្វីដូចរដតច? ....................... ១៥ 

សណួំរទ ី ១៨៖ រត្កាយការចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូស រ កូីនបណុំលថ្នការអនុវ តអាចបនតការរត្បីត្បាស់ 

អចលនវ ថុហុបី ូខ កបានខដរឬរទ? ១៥ 

សណួំរទ ី១៩៖ រត្កាយពីបានចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូសខនអកតាដហុបី ូខ ករបស់មាា ស់បណុំល X កូនបំណុល

ថ្នការអនុវ តបានបរងកី ហុបី ូខ ករលីអចលនវ ថុរដីដបធីានាបំណុលឲ្យ A រហយីក៏បានរៅចុុះបញ្ា ីរដួ

ោន ជាដួយ A ។ រលីសពីរនុះ កូនបណុំលថ្នការអនុវ តបានលក់អចលនវ ថុរនាុះរៅឲ្យ B រហយីក៏

បានដាក់ពាកយសុំចុុះបញ្ា ីរនទរកដមសិទធិជាដួយ B ។ រ ីដន្រនតីចុុះបញ្ា ីត្ ូវរ្វដូីចរដតច? ................... ១៦ 

ដណំាក់កាលទ ី៩. ការបញ្ាូ នឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ .................. ១៧ 

ដណំាក់កាលទ ី១០. ការបញ្ាូ នដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីលក់រដាយបងខរំៅកូនបណុំលថ្នការអនុវ ត .................... ១៧ 
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ខននកទី ២ ការលក់ ..................................................................................................................................................... ១៧ 

ដណំាក់កាលទ ី ១១. ដកីាសរត្ដចកណំ ់រពលចុងរត្កាយសត្មាប់ការទាដទារឲ្យខចកចខំណក នងិ ការត្បកាស 

ជាសាធារណៈ .......................................................................................................................... ១៨ 
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ដណំាក់កាលទ ី១៣. ការដាស់រ ឿនឲ្យរាយការណ៍អពំសីទិធរិលបីណុំល ....................................................... ២០ 

សណួំរទ ី ២៣៖ ត្បសិនរប ី មាា ស់បំណុលខដលទទួលការដាស់រ ឿន ដិនបានរាយការណ៍អពំីសិទធិរល ី

បំណុល រ ី ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វីដូចរដតច? ......................................................................... ២០ 

ដណំាក់កាលទ ី១៤ . ការវាយ ថ្ដល .......................................................................................................... ២០ 

សណួំរទ ី ២៤៖ ត្បសិនរបអីនកកាន់កាប់អចលនវ ថុហុបី ូខ ក ដិនចូលរដួសហការកនុងការត្សាវត្ជាវអំព ី

សាថ នភាពបចាុបបននរទ រ ីអនកវាយ ថ្ដលត្ ូវរ្វដូីចរដតច? ......................................................... ២១ 
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សណូំរទ២ី៦៖ ត្បសិនរបីែវុះខា របាយការណ៍កនុងការរ្វីឯកសារលំអ ិអំពីវ ថុ រ ី ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វ ី
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នីតិវិធីននការអនុវតតហុបី ៉ូតតក 

 

រៅកនុងត្បរទសកដពុជា ការដាក់ធានា (gage) គកឺំពុងត្ ូវបានរគយកដករត្បីត្បាស់។ ប ុខនតត្សបជាដួយនឹង

ការរកីនរ ងីថ្នការចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ និង ចនំួនសារការរីៅថ្ងៃអនាគ  រគគ ិថាចំននួហុបី ូខ កនឹងមានការរកីន 

រ ងី។ ការអនុវ តហុបី ូខ កខដលត្ ូវអនុរលាដតាដបញ្ា តិថ្នត្កដន ីិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ែុសពីការអនុវ តការដាក់ធានា

ខដលត្ ូវបានបរងកី រ ងីរដាយមាា ស់បណុំលត្ោន់ខ កាន់កាប់ប័ណណ។ ដូរចនុះ រៅត្កដ ត្កឡាបញ្ា ី ដន្រនតចុីុះបញ្ា ី 

អាជាា សាលា រដធាវ ីសារការ ីត្ វូខ យល់ឲ្យបានត្ ដឹត្ វូអពំនី ីវិ ិ្ ទីាក់ទងនងឹហុបី ូខ ក។ 

យ ងណាដញិ ឯកសាររនុះនងឹពនយល់អំពី ន ីិវ ិ្ ីថ្នការអនុវ តហុបី ូខ ករលីកដមសទិធិថ្នដខីដលបានចុុះបញ្ា ី
ជាត្បព័នធរចួរាល់។ ចំខណកឯ នី ិវ ិ្ ីថ្នការអនុវ តរដាយបងខំចំរពាុះដីខដលដិនបានចុុះបញ្ា ីជាត្បព័នធ គឺែុសោន ព ី

ឯកសាររនុះ។ 
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ជា្ដមតា ន ីិវ ិ្ ីថ្នការអនុវ តហុបី ូខ ក គឺរសទីរខ ដូចោន រៅនឹងន ីិវ ិ្ ីអនុវ តរដាយបងខំចំរពាុះអចលន
វ ថុ(ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៥២០) ខដលត្ ូវបានខបងខចក ៣ ដំណាក់កាលគ ឺរបឹអូស       លក់   ខចកចំខណក។
រៅកនុងឯកសាររនុះ មានសររសរអំពលីំហូរថ្នន ីិវ ិ្ ីការអនុវ តហុបី ូខ កខដលមានលកខណៈជាដូលដាឋ ន ប ុខនតលំហូរ
ថ្ននី ិវ ិ្ ីរនុះអាចនឹងមានការខត្បត្បួលរៅតាដសាថ នភាពថ្នររឿងកតីជាក់ខសតងដូចជា ការលុបរចាលនិងការផ្តអ កការ
អនុវ តសទិធិត្បា ិរភាគ នងិ បណតឹ ង វា ជាអាទិ៍ (ត្កដន ី/ិណី មាត្តា ៣៤៤, មាត្តា ៣៦៣, មាត្តា ៣៦៤, មាត្តា
៣៦៥ ជាអាទិ៍) រៅកនុងដណំាក់កាលនីដយួៗ (Slide 1)។ 

 
ខននកទ ី១ ការរបឹអូស 
 

ដណំាក់កាលទ ី១. ការររៀបចកំារដាក់ពាកយ៖ មាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ តត្ ូវររៀបចំដូចខាងរត្កាដ៖ 

1) ឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នលិែ ិអនុវ ត (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៩៦, មាត្តា ៥០៩ កថា.២)។ 

2) រូបដនតអនុវ ត (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៥៤) 

3) លិែិ បញ្ជា ក់អពំីការបញ្ាូ ន (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៣៦០) 

4) ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៥០៩កថា.២) 
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សណួំរទ ី១៖ រ តី្ វូរ្វដូីចរដេច រទបីអាចទទលួបានឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នលែិ ិអនុវ ត? (Slide 2 ~ 4) 

 រដីដបអីនុវ តហុបី ូខ កត្ ូវមានលិែិ អនុវ ត ២ ត្បរភទ ដូចខាងរត្កាដ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤៩៦)។ 

រដាយសារខ  ុលាការ និង សារការជីាអនករកាទុកនូវចាប់រដដីថ្នលិែិ អនុវ ត ដូរចនុះ មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តត្ ូវ

ររៀបចឯំកសារចដលងយថាភូ ណាដួយថ្ន A ឬក៏ B ដូច រៅ៖ 

A. សាលត្កដ ឬ សាលដកីាសាថ ពរខដលបញ្ជា ក់អពំអី ថភិាពថ្នសទិធតិ្បា រិភាគ ឬ លែិ ិខដលមានអានុភាពដូច

សាលត្កដ ឬ សាលដកីាសាថ ពររនាុះ៖ អាចជាសាលត្កដខដលបង្គា ប់ឲ្យនតល់តាវកាលិក (សាលត្កដបង្គា ប់

ឲ្យរ្វីនី ិវ ិ្ ចុីុះបញ្ា ី) ក៏បាន ឬ សាលត្កដខដលទាដទារឲ្យបញ្ជា ក់ក៏បាន ឲ្យខ សាលត្កដទាងំពីររនុះ 

សររសរពីែលដឹសារខដលបញ្ជា ក់អំពីអ ថិភាពថ្នហុបី ូខ ក។ ឧទាហរណ៍៖ សាលត្កដសាថ ពរខដលទទួលសាា ល់ 

នូវការទាដទារថ្នបណតឹ ងទាដទារឲ្យបញ្ជា ក់អំពីអ ថិភាពថ្នហុបី ូខ ក 1 សាលត្កដសាថ ពរខដលត្ចានរចាលការ 

ទាដទារថ្នបណតឹ ងទាដទារឲ្យបញ្ជា ក់អំពនី ថិភាពថ្នហុបី ូខ ក សាលត្កដសាថ ពរខដលបង្គា ប់ឲ្យរ្វីន ីិវ ិ្ ចុីុះ

បញ្ា ីអំពីការបរងកី ហុបី ូខ ក2 កណំ ់រហ ុសុះជា ឬ កំណ ់រហ ុទទួលសាា ល់ការទាដទារខដលមានអ ថន័យ 

ដូចោន នឹងសាលត្កដខាងរលីរនុះ ជាអាទិ៍។ 

B. លែិ ិយថាភូ ខដលរ្វរី ងីរដាយសារការរីហយីខដលបញ្ជា ក់អពំអី ថភិាពថ្នសទិធតិ្បា រិភាគ៖ មានដូចជា

លិែិ យថាភូ ថ្នកិចាសនាបរងកី ហុបី ូខ ក។ 

                                                           
1  បណតឹ ងទាដទារឲ្យបញ្ជា ក់អំពីអ ថិភាពថ្នហុបី ូខ កគឺ ឧទាហរណ៍ដូចជាករណីខបបរនុះ។ X បានបរងកី កិចាសនាបរងកី  
ហុបី ូខ ករលីដ ីA ខដលជាកដមសិទធិរបស់ Y និងបានចុុះបញ្ា ី។ បនាទ ប់ដក រៅរពលកំណ ់សង Y ដិនបានសង រហ ុរនុះ X គិ 
ចង់អនុវ តហុបី ូខ ក ប ុខនត X ោម នលិែិ អនុវ តរទ។ រហ ុរនុះ X បានដាក់ពាកយបណតឹ ងទាដទារថា “បញ្ជា ក់ថា រដីដរចាទ X មាន
ហុបី ូខ កខដល ... រលីដី A” ចំរពាុះ Y ។ របី X ឈ្នុះកតី X នឹងទទួលបានសាលត្កដសាថ ពរខដលទទួលសាា ល់នូវការទាដទារថ្ន 
បណតឹ ងទាដទារឲ្យបញ្ជា ក់អំពីអ ថិភាពថ្នហុបី ូខ ក ខដលវានឹងកាល យជាលិែិ អនុវ ត។ រទាុះបីជា X បានចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ កក៏
រដាយ ប ុខនតឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ ដិនខដនជាលិែិ អនុវ តរទ រហ ុរនុះ X 
ចាបំាច់ត្ ូវដាក់ពាកយបណតឹ ងទាដទារឲ្យបញ្ជា ក់អំពីអ ថិភាពថ្នហុបី ូខ ក រដីដបអីាចទទួលបាននូវលិែិ អនុវ ត។ 
2  សាលត្កដខដលបង្គា ប់ឲ្យរ្វីនី ិវ ិ្ ីចុុះបញ្ា ីអំពីការបរងកី ហុបី ូខ កគឺ ឧទាហរណ៍ដូចជាករណីខបបរនុះ។ X បានបរងកី កិចា
សនាបរងកី ហុបី ូខ ករលីដ ីA ខដលជាកដមសិទធិរបស់ Y ប ុខនត Y ដិនត្ពដសហការកនុងការរ្វីនី ិវ ិ្ ីចុុះបញ្ា ី។ រហ ុរនុះ X បាន
ដាក់ពាកយបណតឹ ងទាដទារថា “បង្គា ប់ឲ្យចុងចរដលីយ Y រ្វីនី ិវ ិ្ ីចុុះបញ្ា ីអំពីការបរងកី ហុបី ូខ កខដល ... រលីដី Aរៅឲ្យរដីដរចាទ 
X” ចំរពាុះ Y ។ របី X ឈ្នុះកតី X នឹងទទួលបានសាលត្កដសាថ ពរខដលបង្គា ប់ឲ្យរ្វីនី ិវ ិ្ ីចុុះបញ្ា ីអំពីការបរងកី ហុបី ូខ ក ខដលវា
នឹងកាល យជាលិែិ អនុវ ត។ 
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រៅរពលបរងក ីហុបី ូខ ក ត្បសិនរបីមាា ស់បណុំលហុបី ូខ កដិនបានពឹងពាក់សារការឲី្យរ្វលីិែិ យថាភូ រទ

រនាុះមាា ស់បណុំលហុបី ូខ កត្ វូររៀបចំ “សាលត្កដ ឬ សាលដីកាសាថ ពរខដលបញ្ជា ក់អំពអី ថិភាពថ្នសិទធិត្បា ិរភាគ 

ឬ លែិិ ខដលមានអានុភាពដូចសាលត្កដ ឬ សាលដីកាសាថ ពររនាុះ”។ ឧទាហរណ៍៖ កនុងករណីខដលមាា ស់បំណុល 

ហុបី ូខ កបានដាក់ពាកយបណតឹ ងទាដទារឲ្យបញ្ជា ក់អពំីអ ថភិាពថ្នហុបី ូខ ក ចំរពាុះអនកបរងកី ហុបី ូខ ក រហយីបាន

ឈ្នុះកតី រនាុះមាា ស់បណុំលហុបី ូខ កនងឹទទលួបានអានុសារសាលត្កដពី ុលាការ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ១៩០)។ 

ដា ងវញិរទៀ  កនុងករណីខដលបានរ្វកីារនសុះនារអំពីែលដឹសារខដលទទួលសាា ល់អ ថិភាពថ្នហុបី ូខ កកនុងអំ ុងរពល

រ្វីបណតឹ ង មាា ស់បណុំលហុបី ូខ កអាចទាដទារឲ្យ ុលាការត្បគល់ឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នកណំ ់រហ ុសុះជាបាន

(ត្កដនី /ិណី មាត្តា ២៥៨ កថា.១)។ កនុងករណីរនុះ ត្កឡាបញ្ា ីត្ ូវង ចដលងលិែ ិសាលត្កដ និង កណំ ់រហ ុ

សុះជា រហយីបញ្ជា ក់ថា ជាឯកសារចដលងយថាភូ  នងិ ចុុះហ ថរលខា រចួបញ្ាូ នរៅមាា ស់បណុំលហុបី ូខ ក (ត្កដ

នី ិ/ណី មាត្តា ២៥៨ កថា.១) ។ 

រៅរពលបរងក ីហុបី ូខ ក ត្បសិនរបមីាា ស់បណុំលហុបី ូខ កបានពឹងពាក់សារការឲី្យរ្វីលិែ ិយថាភូ  

រហយីរដាយសារខ លិែិ រនាុះគឺជា “លិែិ យថាភូ ខដលរ្វីរ ងីរដាយសារការរីហយីខដលបញ្ជា ក់អំពីអ ថិភាពថ្ន

សិទធិត្បា ិរភាគ” រនាុះមាា ស់បណុំលហុបី ូខ កត្ វូរសនសុីំសារការឲី្យរចញឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នលិែិ រនាុះ។ 

រដាយសារខ ត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ដិនមានកំណ ់អំពីនី ិវ ិ្ ីថ្នការរចញឯកសារចដលងយថាភូ ខដលរ្វីរ ងី

រដាយសារការ ី រហ ុរនុះ រគត្ ូវពឹងខនអករលីបទដាឋ នគ ិយុ តរនសងរទៀ  និង ការអនុវ តជាក់ខសតងខដលមានលកខណៈ

សដត្សប ។ ប ុខនត ការរចញឯកសារចដលងយថាភូ រនុះ មាននី ិវ ិ្ ីដូចោន នឹងការរចញឯកសារចដលងយថាភូ ខដលរ្វី
រ ងីរដាយត្កឡាបញ្ា ីខដរ រហយីសារការតី្ ូវត្បគល់ឯកសារចដលងយថាភូ រនុះរៅឲ្យមាា ស់បំណុលហុបី ូខ ក។ 

រទាុះបជីា លិែិ យថាភូ រនុះដិនបានរ្វីរ ងីរដាយសារការក៏ីរដាយ ក៏អាចចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ កបានខដរ។ ប ុខនត 

ត្បសនិរប ី លែិ ិយថាភូ រនាុះរ្វរី ងីរដាយសារការ ី វានងឹមានភាពង្គយត្សលួរដាយដនិចាបំាច់បតងឹរៅ ុលាការរៅ

រពលររៀបចឯំកសារចដលងយថាភូ ថ្នលែិ ិអនុវ ត។ 

យ ងណាដិញ រទាុះបីជាលិែិ យថាភូ ដិនបានរ្វីរ ងីរដាយសារការក៏ីរដាយ ក៏រៅរពលខដលមាា ស់

បំណុលហុបី ូខ កចុុះបញ្ា ីហុបី ូខ ក រដឃុ ំឬ រៅសង្គក  ់ចាស់ជាបានរ្វី “លិែិ ខដលដន្រនតីមានសដ ថកិចារ្វីរ ងីរដីដបី
រ្វីនី ិវ ិ្ ីថ្នការចុុះបញ្ា ី” (ចាប់សតីពីការអនុវ តត្កដរដឋបបរវណី មាត្តា៩ កថា.២) ជាដិនខាន។ ប ុខនត រៅកនុងត្កដនី ិ
វ ិ្ ីរដឋបបរវណី មាត្តា ៤៩៦ ដិនមានខចងអំពីលិែិ រនុះរទ។ រហ ុរនុះ របីរយងតាដត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី មាត្តា 

៤៩៦ គឺដិនអាចរ្វីការអនុវ តហុបី ូខ ករដាយខនអកតាដលិែិ រនាុះបានរទ។ ប ុខនត ត្បសិនរបី យកលិែិ រនុះរ្វីជា
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លិែិ អនុវ តបាន រនាុះការអនុវ តហុបី ូខ កនឹងកាល យជាង្គយត្សួល។ ទនទឹដនឹងរនុះ ត្បសិនរបី មានរោលបំណងចង់ឲ្យ

ការអនុវ តហុបី ូខ ករៅកដពុជាកាន់ខ មានភាពង្គយត្សួល រគអាចពិចារណា រដួបញ្ាូ ល “លិែិ ខដលដន្រនតីមាន 

សដ ថកិចារ្វីរ ងីរដដីបរី្វីនី វិ ិ្ ីថ្នការចុុះបញ្ា ី” ជាលិែិ អនុវ តរដាយវ ិ្ ី រ្វីការបកត្សាយត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី 

មាត្តា ៤៩៦ និង ចាប់សតីពីការអនុវ តត្កដរដឋបបរវណី មាត្តា ៩ ចំណុច ែ ឬ រដាយរ្វីវរិសា្នកដមត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋ

បបរវណី ឬ បរងកី ត្បកាសងមី នារពលអនាគ  ជារដីដ។ ចំណុចរនុះ គឺអាត្ស័យរៅរលីសាថ នភាពជាក់ខសតងរបស់

ត្បរទសកដពុជា នារពលអនាគ ។ 
 

សណួំរទ ី២៖ រ រី្វដូីចរដតចរទបីអាចទទលួបានរូបដនតអនុវ ត? 

មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តត្ ូវដាក់នូវឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នលិែិ អនុវ ត រដួជាដួយនឹងពាកយសុំឲ្យនតល់ 

រូបដនតអនុវ ត រៅឲ្យ ុលាការខដលមានសំណំុររឿង ឬ សារការខីដលជាអនករកាទុកនូវចាប់រដីដថ្នលិែិ យថាភូ  

(ត្កដនី /ិណី៣៥៤ កថា.២, មាត្តា ៣៥៥)។ ត្កឡាបញ្ា ី ឬ សារការរី្វីការរនទៀងផ្តទ  ់រលីចាប់រដីដថ្នលិែិ អនុវ ត 

និង សំណំុររឿងជាអាទិ៍ រហយីរ្វីការត្ ួ ពិនិ យថារ ីបានសររសរអំពីអ ថិភាពថ្នត្បា ិរភាគ ឬ អ ់ និងរ្វីការពិនិ យ

សាលត្កដថាបានចូលជាសាថ ពររហយី ឬរៅ ត្បសិនរបយីល់រឃញីថាត្ ឹដត្ ូវ ត្កឡាបញ្ា ី ឬ សារការ ីនឹងនតល់រូបដនត

អនុវ តរលីឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នលិែិ អនុវ ត។ 

ខនអកតាដបញ្ា តិខដលកំណ ់រៅកនុងត្កដរដឋបបរវណី មាត្តា ៣៥៧ កថា.១ រូបដនតអនុវ តត្ ូវសររសរភាា ប់

បខនថដរៅខននកខាងរត្កាដថ្នឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នលិែិ អនុវ ត រហយីត្កឡាបញ្ា ី ឬ សារការតី្ ូវចុុះហ ថរលខារលី
រូបដនតអនុវ តរដាយសររសរ ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន  ំ ថ្នការនតល់រូបដនតអនុវ ត។ ជា្ដមតា ត្បសិនរបែីលឹដសារថ្នរូបដនតអនុវ តសររសរ

ថា “មាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត X អាចអនុវ តហុបី ូខ ក ចំរពាុះកូនបំណុលថ្នការអនុវ ត Y បាន រដាយខនអកតាដលិែិ 

អនុវ តរនុះ។ ហ ថរលខារបស់ត្កឡាបញ្ា ី ឬ សារការ ី ថ្ងៃទី ២០ ខែ ដិងុនា ឆ្ន  ំ២០១៥” រនាុះវាមានលកខណៈត្គប់ត្ោន់

រហយី។ ប ុខនត វាមានភាពចាបំាច់កនុងការសររសរបខនថដនូវចំណុច ដូចខដលមានខចងកនុងចំណុច ែ គ ឃ ថ្នមាត្តា 

៣៥៧ កថា.១ ថ្នត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ត្បសិនរបីមានសាថ នភាពខបបរនាុះ។ 

＊រៅរពលនតល់រូបដនតអនុវ ត ត្កឡាបញ្ា ី ឬ សារការ ី ត្ ូវសររសរនូវចំណុចខដលបានកំណ ់រៅកនុង មាត្តា ៣៥៩ 

កថា.១ ថ្នត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី រៅរលចីាប់រដដីថ្នលែិិ អនុវ ត (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៣៥៩ កថា.១)។ ដា ងរទៀ  

កនុងករណីខដលបាននតល់រូបដនតអនុវ តរត្ចីនចាប់ និង រត្ចីនដង ត្កឡាបញ្ា ី ឬ សារការ ីត្ ូវជូនដំណឹងរៅកូនបណុំល

ថ្នការអនុវ តអំពីរហ ុការណ៍ និង ដូលរហ ុរនាុះ និង ចំនួនថ្នឯកសារចដលងយថាភូ ខដលត្ ូវបាននតល់ 

រូបដនតអនុវ ត (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៥៨ កថា.២)។ 
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សណួំរទ ី៣៖ រ តី្ វូរ្វដូីចរដតចរទបីអាចទទលួបាននូវលែិ ិបញ្ជា ក់អពំកីារបញ្ាូ ន? 

ដុនរពលដាក់ពាកយសុំអនុវ តហុបី ូខ ក ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ ឬ ឯកសារចដលងយថាភូ ថ្ន

លិែិ អនុវ តត្ ូវបញ្ាូ នរៅកូនបំណុលថ្នការអនុវ ត។ ដា ងរទៀ  កនុងករណីខដលបាននតល់រូបដនតអនុវ តពិរសស រនាុះ

រូបដនតអនុវ ត និង ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នឯកសារខដលមាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ តបានដាក់រដីដប ី

ទទួលបានរូបដនតអនុវ តពិរសស ក៏ត្ ូវបញ្ាូ នរៅឲ្យកូនបំណុលនងខដរ (ត្កដន ីិវ ិ្ /ីណី មាត្តា ៣៦០)។ បនាទ ប់ដក 

មាា ស់បណុំលហុបី ូខ កទទួលបាននូវលិែិ បញ្ជា ក់ពីការបញ្ាូ ន រហយីត្ ូវភាា ប់លិែិ រនាុះជាដួយនឹងពាកយសុំឲ្យអនុវ ត

ហុបី ូខ ក។ 

កនុងករណីខដលត្កឡាបញ្ា ីបានរ្វីការបញ្ាូ ន រនាុះត្កឡាបញ្ា ីខដលបានអនុវ តការបញ្ាូ នជាអនករចញលិែិ 

បញ្ជា ក់អំពីការបញ្ាូ នរនាុះ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ២៥៨ កថា.១)។ កនុងករណីខដលយកលិែិ យថាភូ ខដលបញ្ជា ក់

អំពីសិទធតិ្បា ិរភាគដករ្វីជាលិែិ អនុវ ត ការបញ្ាូ នលិែិ យថាភូ រនាុះគឺដិនមានកំណ ់កនុងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី

រទ។ រហ ុរនុះ សារការ ីអាច ឬ ដិនអាចរ្វីការបញ្ាូ នបានរនាុះ គឺអាត្ស័យរលីបទដាឋ នគ ិយុ តរនសងៗ និង ការអនុវ ត

ជាក់ខសតងខដលមានលកខណៈសដត្សប។ ប ុខនត កនុងករណីខដលសារការបីានរ្វីការបញ្ាូ ន រនាុះសារការតី្ ូវរចញលិែិ 

បញ្ជា ក់អំពីបញ្ាូ ន ខដលមាននី ិវ ិ្ ីដូចោន រៅនឹងនី ិវ ិ្ ីថ្នការបញ្ាូ នរដាយត្កឡាបញ្ា ីខដរ។ 
 

សណួំរទ ី៤៖ រ រី្វដូីចរដតចរទបីអាចទទលួបាននូវឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលន
វ ថុ? (Slide 5) 

មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត ត្ ូវដាក់ពាកយសុំឲ្យបញ្ជា ក់រសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុហុបី ូខ ក រៅរដឋបាល 

សុររិយដ ីរហយីដន្រនតីចុុះបញ្ា ីត្ ូវរចញលិែិ បញ្ជា ក់ដិនឲ្យរលីសរយៈរពល ៣ ថ្ងៃ (ត្បកាសអនតរត្កសួងសតីពីនី ិវ ិ្ ីថ្ន

ការចុុះបញ្ា ីអំពីសិទធិត្ប យកសទាក់ទងនឹងត្កដរដឋបបរវណី ត្បការ ១៣៨, ត្បការ ១៣៩)។ ដន្រនតចុីុះបញ្ា ីដនិត្ វូបដរិស្

ការរចញលែិ ិបញ្ជា ក់រទ កនុងករណីខដលមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តបានដាក់ពាកយសុតំ្ ដឹត្ វូរហយី នងិបានបង់

រសាហ ុយរចួរាល់។ រពាលគ ឺ រទាុះបីជាមានករណីខដល បុគាលដិនខដនជាកដមសិទធិករបានដាក់ពាកយសុំឯកសារចដលង

ខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅរោលបញ្ា ីអចលនវ ថុក៏រដាយ ដន្រនតចុីុះបញ្ា ី ត្ ូវរចញឯកសារចដលងខដលមាន 

រសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅរោលបញ្ា ីអចលនវ ថុ។ 
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ដណំាក់កាលទ ី២ ការរ្វពីាកយសុ៖ំ មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តត្ ូវរ្វីពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ ក (ត្កដនី /ិណី មាត្តា 

៥០៩)។ យ ងណាដញិ ពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ កត្ ូវរ្វីរ ងីជាលាយល័កខណ៍អកសរ ( ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៥២០, 

មាត្តា ៣៤៩ កថា.១)។ 

 

សណូំរទ ី៥៖ រ តី្ វូសររសរអវែីលុះរៅកនុងពាកយសុឲំ្យអនុវ តហុបី ូខ ក? 

រៅកនុងពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ ក ត្ ូវសររសរនូវចំណុចដូចខាងរត្កាដ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៥០៩)៖ 

- សញ្ជាណថ្នមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត កដមសទិធកិរថ្នអចលនវ ថុខដលជាកូនបណុំលថ្នការអនុវ ត  

កូនបណុំលថ្នសទិធរិលបីណុំលខដលត្ វូបានធានា នងិ អនក ណំាង 

- សញ្ជាណថ្នសទិធតិ្បា រិភាគ នងិ សទិធរិលបីណុំលខដលត្ វូបានធានា៖ ត្ ូវសររសរឲ្យបានចាស់អំពីថ្ងៃបរងកី 

ថ្ងៃចុុះបញ្ា ី រលែចុុះបញ្ា ីសិទធិត្បា ិរភាគ ជាអាទិ៍ រហយីត្ ូវសររសរឲ្យបានចាស់អំពីត្បរភទថ្នកិចាសនា ថ្ងៃ

បរងកី កិចាសនា ចំនួនទឹកត្បាក់ថ្នសិទធិរលបីំណុលខដលត្ ូវបានធានា ជាអាទិ៍។ យ ងណាដិញ កនុងករណី

ខដលទាដទារការត្បាក់ និង ត្បាក់សំណងថ្នការែូចខា រដាយសារការយ ឺយ វ រនាុះត្ ូវសររសរអំពីចំនួនទឹក

ត្បាក់ និង ការត្បាក់រនាុះ ត្ពដទាងំ ថ្ងៃចាប់រនតីដនងខដរ។ 

- សញ្ជាណថ្នអចលនវ ថុខដលជាកដមវ ថុថ្នការអនុវ តសទិធតិ្បា រិភាគ៖ គឺរ្វីការបញ្ជា ក់រដាយខនអកតាដទីតាងំ

ខដលអចលនវ ថុរនាុះតាងំរៅ រលែកាលដី ជាអាទិ៍ រហយី ត្ វូរ្វកីាររនទៀងផ្តទ  ់ជាដយួនងឹឯកសារចដលងខដល

មានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ នងិត្ វូសររសរឲ្យដូចោន ជាដយួនងឹឯកសារចដលងខដលមាន

រសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីរនាុះ។ 

- រហ ុការណ៍ នងិ ទហំថំ្នខននកថ្នសទិធរិលបីណុំលខដលត្ វូបានធានា របរី្វកីារអនុវ តសទិធតិ្បា រិភាគចរំពាុះខននក

ដយួថ្នសទិធរិលបីណុំលខដលត្ វូបានធានា៖ រទាុះបីជា កនុងករណីខដលបានអនុវ តហុបី ូខ កខ ចំរពាុះខននកដួយ

ថ្នសិទធិរលីបណុំលខដលត្ ូវបានធានាក៏រដាយ ក៏សិទធិត្បា ិរភាគត្ ូវរល ់ខដរ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៥១០ 

កថា.២) រហយីមាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត ត្ ូវត្បុងត្បយ ័ន រដាយសារខ ខននកខដលរៅសល់ថ្នសិទធិរលី
បំណុលខដលត្ ូវបានធានារនាុះ កាល យរៅជាសិទធិរលីបណុំលខដលដិនត្ ូវបានធានារដាយត្បា ិរភាគ។ 

- ឧទាហរណ៍ កនុងករណីខដលរ្វីការអនុវ តហុបី ូខ កខ ចំរពាុះខននកដួយថ្នសិទធិរលីបណុំលខដលត្ ូវបានធានា៖

ឧបមាថា  ថ្ដលថ្នអចលនវ ថុហុបី ូខ កទាបជាងចំនួនទឹកត្បាក់ថ្នសិទធិរលីបណុំលខដលត្ ូវបានធានា រនាុះក៏
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អាចមានករណី ខដលអាចដាក់ពាកយសុំបនថយនូវចំនួនទឹកត្បាក់ថ្នសិទធិរលីបណុំលខដលត្ ូវបានធានាត្ ឹដ

ទំហថំ្ន ថ្ដលរបស់អចលនវ ថុហុបី ូខ ក។ 

 
សណួំរទ ី៦៖ រ ពីាកយសុឲំ្យអនុវ តហុបី ូខ កត្ វូភាា ប់ជាដយួនងឹឯកសារអវែីលុះ? 

- ឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នលែិ ិអនុវ តខដលភាា ប់ជាដយួរូបដនតអនុវ ត (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៥០៩ កថា.២) 

- លែិ ិបញ្ជា ក់អពំកីារបញ្ាូ ន (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៦០) 

- ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុហុបី ូខ ក (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៥០៩

កថា.២) 

- លែិ ិខដលបញ្ជា ក់អពំសីទិធ ិណំាង៖ ត្ ូវខ ភាា ប់នូវលិែិ រនុះ កនុងករណីអនក ំណាងដាក់ពាកយសុំ  

(ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៥៣ កថា.២)។ 

＊ ដិនមានភាពចាបំាច់ កនុងការភាា ប់នូវប័ណណកដមសិទធិថ្នអចលនវ ថុរទ។ 

＊ ដិនមានភាពចាបំាច់ កនុងការភាា ប់នូវឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នសាលត្កដខដលបង្គា ប់ឲ្យនតល់តាវកាលិកថ្នសិទធិ
រលីបណុំលខដលត្ ូវបានធានា ជាអាទិ៍រទ។ ជា្ដមតា កនុងករណីខដលរ្វីការអនុវ តរដាយបងខំចំរពាុះអចលនវ ថុ 

មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត ត្ ូវដាក់ឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នលិែិ អនុវ ត ខដលបង្គា ញអំពីអ ថិភាពថ្នសិទធរិលី
បំណុលខដលទាដទារ ជាសាលត្កដខដលបង្គា ប់ឲ្យនតល់តាវកាលិកថ្នសិទធិរលីបណុំលខដលទាដទារ ជាអាទិ៍។

ប ុខនត ករណីអនុវ តហុបី ូខ ក វាដិនមានភាពចាបំាច់កនុងការដាក់លិែិ ជាលាយល័កខណ៍អកសរខដលបញ្ជា ក់ពី
អ ថិភាពថ្នសិទធិរលីបណុំលខដលត្ ូវបានធានារទ ។ 

ដណំាក់កាលទ ី ៣. ការដាក់ពាកយសុ៖ំ មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត ត្ ូវដាក់ពាកយសុឲំ្យអនុវ តហុបី ូខ ក និងឯកសារ

ភាា ប់រៅ ុលាការអនុវ ត រហយីបង់ពនធដាក់ពាកយសុំ (១០.០០០ររៀល ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៥២០, មាត្តា ៣៧២ 

កថា.១ ) និងរ្វីការបង់រសាហ ុយជាដុន ( ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៥២០, មាត្តា ៣៧៥) ។ (Slide 6) 

 

សណួំរទ ី៧៖ រ រីសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ តជាបនទុករបស់អនកណា? (Slide 7 ~ 10) 

រសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ តជាបនទុករបស់កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៧៦ កថា.១)។ ប ុខនត 

នី ិវ ិ្ ីអនុវ តរដាយបងខដំិនអាចបនតរៅដុែរទៀ បានរទ ត្បសិនរបី រសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ តដិនត្ ូវបានបង់ ដូរចនុះ
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ជាដំបូង មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តត្ ូវបង់រសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ តជាដុនសិន បនាទ ប់ដក មាា ស់បណុំលថ្នការ

អនុវ តនឹងទទួលបានរសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ តដកវញិពីកូនបំណុលថ្នការអនុវ ត។ 

រសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ ត គឺជារសាហ ុយខដលចំណាយ រៅរពលខដលត្កឡាបញ្ា ីរ្វីការបញ្ាូ នតាដរយៈ

ថ្ត្បសណីយ ៍ ជាអាទិ៍ រហយីបូករដួជាដួយនឹងរសាហ ុយខដលចំណាយ រៅរពលត្កឡាបញ្ា ីរ្វីការនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ី
រៅរដឋបាលសុររិយដ។ី រដាយសារខ រសាហ ុយទាងំរនុះ គឺជាការចំណាយខដលបានដកពីការបង់រសាហ ុយជាដុន

របស់មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត ដូរចនុះ  ុលាការអនុវ តដាច់ខា ត្ វូខ ឲ្យមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តបង់រសាហ ុយជា 

ដុន។ ត្បសិនរបីត្បាក់ថ្នការបង់រសាហ ុយជាដុនដិនត្គប់ត្ោន់  ុលាការអនុវ តអាចបង្គា ប់ឲ្យមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត

បង់ត្បាក់ខដលជារសាហ ុយជាដុនរនាុះបខនថដរទៀ បាន (ត្កដនី ិវ ី្ ី/ណី មាត្តា ៣៧៥ កថា.ទី ១ វាកយែណឌ ទី ២)។ 

 រៅរពលបនតន ីវិ ិ្ លីក់រដាយបងខរំហូ ដល់ន ីវិ ិ្ ខីចកចខំណក មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តនងឹទទលួបាន

រសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ តពកីារខចកចខំណកដកវញិ (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៣៧៦ កថា.ទ២ី, មាត្តា ៤៩០ កថា.៤)។ 
 

សណួំរទ ី៨៖ រ ពីាកយសុឲំ្យអនុវ តហុបី ូខ កត្ វូដាក់រៅ ុលាការណា? 

គឺដាក់រៅសាលាដំបូងខដលមានសដ ថកិចារលីទីកខនលងខដលអចលនវ ថុរនាុះតាងំរៅ។ ឧទាហរណ៍ ត្បសិន 

របី ដីរនាុះសថិ រៅរែ តកំព  ពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ ក ត្ ូវដាក់រៅសាលាដំបូងរែ តកពំ  (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា 

៤១៨)។ រដាយសារខ សដ ថកិចារនាុះជាសដ ថកិចាផ្តត ច់ដុែ(ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៣៤៦) គូភាគីដិនអាចដាក់ពាកយសុំ

រៅ ុលាការរនសង បានរទ រទាុះបីជាមានការត្ពដរត្ពៀងោន ក៏រដាយ។ 

 

ដណំាក់កាលទ៤ី. ការពនិ ិយពាកយសុ៖ំ កនុងករណីខដលមានពាកយសុឲំ្យអនុវ តហុបី ូខ ក  ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វីការ 

ពិនិ យអពំីែលឹដថ្នពាកយសុ ំឯកសារភាា ប់ ពនធដាក់ពាកយសំុ នងិ ការបង់រសាហ ុយជាដុន។ ត្បសិនរប ីពាកយសុំមានភាព

ត្ ឹដត្ ូវរហយី រនាុះ ុលាការអនុវ តនងឹរចញដកីាសរត្ដចចាប់រនតីដការលក់រដាយបងខ។ំ ត្បសិនរប ីពាកយសុំដិនបាន

ររៀបចំឲ្យបានត្ ដឹត្ ូវរទ រនាុះ ុលាការអនុវ តនឹងរចញដកីាសរត្ដចរលីករចាលពាកយសុំ។ ប ុខនត ត្បសិនរបីភាពែវុះ

ខា រនាុះអាចខក ត្ដូវបាន រនាុះវាមានភាពសដរដយខដល ុលាការអនុវ តអាចជំរុញឲ្យមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តរ្វី
ការខក ត្ដូវចំរពាុះចណុំចែវុះខា រនាុះ។ 
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សណួំរទ ី៩៖ រ តី្ វូសររសរអវែីលុះរៅកនុងដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីការលក់រដាយបងខ?ំ (Slide 11) 

ត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី មាត្តា ៤១៩ កថា.១ បានកំណ ់ថា “រៅរពលចាប់រនតីដនី ិវ ិ្ ីថ្នការលក់រដាយបងខំ

 ុលាការអនុវ តត្ ូវរចញដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដការលក់រដាយបងខំ  រហីយត្ ូវត្បកាសអំពីការរបឹអូសអចលនវ ថុរដីដបី
មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តកនុងដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដរនុះ” ។ រហ ុរនុះដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដលក់រដាយបងខំត្ ូវសររសរ

ថា ឧទាហរណ៍៖ “ត្ ូវចាប់រនតីដនី ិវ ិ្ ីលក់រដាយបងខំ រហយីត្ ូវរបឹអូសអចលនវ ថុ............ខដលជាកដមសិទធិរបស់កូន

បំណុលថ្នការអនុវ ត រដីដបសីងបំណុលខដលត្ ូវបានធានារដាយហុបី ូខ កចំរពាុះមាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត រដាយ

ខនអករលីហុបី ូខ ក............។”  ុលាការអនុវ តត្ វូត្បកាសអពំកីាររបឹអូសរនាុះ រទាុះបជីាោម នសររសរអពំកីារទាដទារឲ្យរបឹ

អូសរៅកនុងពាកយសុឲំ្យអនុវ តហុបី ូខ កក៏រដាយ។ ដា ងវញិរទៀ  រៅត្កដខដលបានរចញដីកាសរត្ដច ត្ ូវចុុះ 

ហ ថរលខារលីដីកាសរត្ដចរនាុះ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៣៥, មាត្តា ២១៣ កថា.២)។ 

រលីសពីរនុះរទៀ  រៅកនុងដីកាសរត្ដចចាបំាច់ត្ ូវសររសរអំពីសញ្ជា ណថ្នគូភាគី សញ្ជា ណថ្នហុបី ូខ ក

សញ្ជា ណថ្នសិទធិរលបីណុំលខដលត្ ូវបានធានា និង សញ្ជា ណរបស់អចលនវ ថុហុបី ូខ ក ជាអាទិ៍។ ត្បសិនរបី
សញ្ជា ណរបស់កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត និង សញ្ជា ណរបស់អចលនវ ថុហុបី ូខ ក ែុសពីលិែិ អនុវ ត និង ឯកសារ

ចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ រនាុះការនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីដិនអាចរ្វីបានរទ។ រហ ុ

រនុះ រៅត្កដត្ វូអានឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ នងិ លែិ ិអនុវ តរដាយយក

ច ិតទុកដាក់ បនាទ ប់ដក រៅត្កដត្ វូសររសររ ម្ ុះរបស់កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត នងិ សញ្ជា ណថ្នអចលនវ ថុរៅកនុងដកីា

សរត្ដចរនាុះ ឲ្យដូចោន រៅនងឹរ ម្ ុះ នងិ សញ្ជា ណថ្នអចលនវ ថុខដលមានរៅកនុងឯកសារចដលងខដលមានរសចកត ី

បញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ។ 

 

សណួំរទ ី ១០៖ រ  ុីលាការអនុវ ត ត្ វូរ្វដូីចរដតចកនុងករណីខដលរ ម្ ុះរបស់អនកបរងក ីហុបី ូខ កខដលបានសររសររៅ

កនុងលែិ ិអនុវ ត ែុសពរី ម្ ុះរបស់កដមសទិធកិរ ខដលបានសររសររៅកនុងឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្ន 

រសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ? (Slide 12 ~ 15) 

 ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វីការទាក់ទងរៅមាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត រដីដបរី្វីការបញ្ជា ក់ថាបុគាលខដលត្ ូវបាន

សររសររៅរលីលិែិ អនុវ ត នងិ បុគាលខដលត្ ូវបានសររសររៅរលីឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅ

ចុុះបញ្ា ីជាដនុសសខ ដួយ ឬ រនសងោន ។ កនុងករណី ជាដនុសសរនសងោន   ុលាការអនុវ តត្ ូវរលីករចាលពាកយសុំ រលីក

ខលងខ កនុងករណីខដលត្ ូវបាននតល់រដាយរូបដនតអនុវ តពិរសស (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៣៥៦ កថា.២)។ រទាុះបីជា 
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កនុងករណីខដលពាកយសុំត្ ូវបានរលីករចាលក៏រដាយ របីមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តទទួលបានការនតល់រូបដនតអនុវ ត

ពិរសស រនាុះមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តអាចដាក់ពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ កដតងរទៀ បាន(ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៥៦ 

កថា.២)។ រូបដនតអនុវ តពិរសសគឺ ឧទាហរណ៍ត្ ូវបានរត្បីត្បាស់កនុងករណីសិកាខបបរនុះ។ មាា ស់បណុំលថ្នការអនុ

វ ត X មានសាលត្កដខដលមាន Y1 ជាអនកបរងកី ហុបី ូខ ក។ បនាទ ប់ដក Y1 បានលក់អចលនវ ថុហុបី ូខ ករៅឲ្យ Y2។  

X បានដាក់ពាកយសុំឲ្យត្កឡាបញ្ា ីនតល់រូបដនតអនុវ តពិរសស (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៣៥៤ កថា. ២, មាត្តា ៣៥៥)។ 

ត្កឡាបញ្ា ីត្ ូវត្ ួ ពិនិ យអំពីររឿងខដល Y2 បានទទួលបនតអចលនវ ថុហុបី ូខ កពី Y1 ត្ ូវទទួលការអនុញ្ជា  ពី ុលាការ

អនុវ ត រចួត្ ូវសររសរអំពីការណ៍ខដល Y2 បានទទួលបនតអចលនវ ថុហុបី ូខ កពី Y1 រៅកនុងឯកសារចដលងយថាភូ ថ្ន

លិែិ អនុវ ត (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៥៦ កថា. ២~ ៤, មាត្តា ៣៥៧)។ រនុះគឺជា រូបដនតអនុវ តពិរសស។ រៅកនុង

ករណីខដល មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តបានដាក់ឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នលិែិ អនុវ តខដលបាននតល់រូបដនតអនុវ ត

ពិរសសរចួ រៅឲ្យ ុលាការអនុវ ត រនាុះ ុលាការអនុវ ត នឹងអាចដឹងអំពីការណ៍ខដល Y2 បានទទួលបនតអចលនវ ថុហុបី ូ

ខ កពី Y1 ។ រហ ុរនុះ រទាុះបីជារៅកនុងលិែិ អនុវ តមានសររសរអំពី Y1 ខដលជាអនកបរងកី ហុបី ូខ ក ឬអ ់ក៏រដាយ ក៏

នី ិវ ិ្ ីលក់រដាយបងខំអាចបនតរៅបានរដាយមាន Y2 ជាកូនបំណុលថ្នការអនុវ តខដរ។  

ដា ងរទៀ  បុគាលខដលត្ ូវបានសររសររៅរលីលិែិ អនុវ ត និង បុគាលខដលត្ ូវបានសររសររៅរលីឯកសារ

ចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ី គឺជាដនុសសខ ដួយ ប ុខនតក៏អាចមានករណីខដលសររសរែុស 

អកខរាវរុិទធរៅរលលីិែិ អនុវ ត ឬ ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ី។ រដាយសារខ ករណីរនុះ 

ដិនមានបញ្ា តិរៅកនុងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ដូរចនុះ ដំរណាុះត្សាយគឺ អាត្ស័យរលីការអនុវ តជាក់ខសតងខដលមាន 

លកខណៈសដរដយ។ កនុងករណីជាក់ខសតង ត្បសិនរបីមានការបញ្ជា ក់ចាស់លាស់ថា បុគាលខដលត្ ូវបានសររសររៅរលី
លិែិ អនុវ ត និង បុគាលខដលត្ ូវបានសររសររៅរលីឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ី គឺជា

ដនុសសខ ដួយ រនាុះ ុលាការអនុវ តនឹងរចញដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដការលក់រដាយបងខំ ត្ពដទាងំសររសររ ម្ ុះទាងំពរី

រនាុះរៅរលដីីកាសរត្ដចរនុះ ។ 

 

សណួំរទ ី១១៖ កនុងករណីខដល ុលាការអនុវ តបានរចញដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីការលក់រដាយបងខរំលដី ីបនាទ ប់ដកក៏មាន

ពាកយសុឲំ្យអនុវ តហុបី ូខ ក រ  ុីលាការអនុវ តត្ វូរ្វដូីចរដតច? (Slide 16 ~ 20) 

  ុលាការអនុវ តនឹងរ្វីការពិនិ យរលីពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ ក។ ត្បសិនរបមីានភាពត្ ឹដត្ ូវ រនាុះ ុលាការ

អនុវ តនឹងរចញដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដការលក់រដាយបងខំ (ដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដត្ ួ ោន  ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៥១១ 
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កថា.១)។ រលីសពីរនុះ  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវជូនដំណឹងអំពកីារណ៍ខដលបានរចញដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដត្ ួ ោន រៅឲ្យ

មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តខដលទាក់ទងនឹងដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដដុន (មាត្តា ៥១១ កថា.១)។  

ជាងរៅរទៀ រនុះ ត្កឡាបញ្ា ី ត្ ូវជូនដំណឹងរៅមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តខដលបានដាក់ពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ ក 

រដាយដរ្ាបាយសដរដយ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៣៥, មាត្តា ២១៣ កថា.១) រហយីត្ ូវនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីអំពីការ

របឹអូសខដលពាក់ព័នធនឹងដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដរៅរដឋបាលសុររិយដី (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤២០) និង ត្ ូវបញ្ាូ ន 

ឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដរៅកូនបំណុលថ្នការអនុវ ត (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤១៩ កថា.២)។  

ដកដល់ដំណាក់កាលរនុះ  ុលាការអនុវ តដិនបនតនី ិវ ិ្ ីបនាទ ប់ពីរនុះរទ រដាយបនតខ ន ីិវ ិ្ ីថ្នការលក់រដាយបងខំថ្ន

ដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដដុនខ ប ុរណាណ ុះ។ រហយីមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តខដលបានដាក់ពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ ក 

រត្កាយ ក៏អាចទទួលបានចំខណកខដរ (ត្កដនី ិ/ណីមាត្តា ៥១៩, មាត្តា ៤៥៣ ចំណុច ក)។  ត្បសិនរប ីនី ិវ ិ្ ីលក់

រដាយបងខថំ្នដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដដុន ត្ ូវបានដក ឬ ត្ ូវបានលុបរចាល រនាុះ ុលាការអនុវ តត្ ូវបនតនី ិវ ិ្ ីអនុវ ត 

ហុបី ូខ កថ្នដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដរត្កាយ(ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៥១១ កថា.២)។ 

 

ដណំាក់កាលទ ី ៥. ការរលកីរចាលពាកយសុ៖ំ កនុងករណីខដល ុលាការអនុវ តបានរចញដីកាសរត្ដចរលីករចាល 

ពាកយសុំ រនាុះ ុលាការអនុវ តត្ ូវជូនដំណឹងរៅមាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ តរដាយដរ្ាបាយសដរដយ (ត្កដនី ិ/ណី 

មាត្តា ៣៣៥ មាត្តា២១៣ កថា.៣) រហយីនី ិវ ី្ ីនឹងត្ ូវបញ្ា ប់។ វាដិនមានភាពចាបំាច់កនុងការជូនដំណឹងរៅកូន

បំណុលថ្នការអនុវ តរទ។ ដា ងវញិរទៀ  ត្កឡាបញ្ា ីត្ ូវបញ្ជា ក់ឲ្យបានចាស់លាស់នូវរហ ុការណ៍ និង វ ិ្ ីថ្នការ 

ជូនដំណឹងរនាុះដាក់រៅកនុងសណំុំររឿងអំពីការណ៍ខដលបានជូនដំណឹង ( ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៣៣៥, មាត្តា ២១៣ 

កថា.៣)។ 

 

ដណំាក់កាលទ ី៦. ដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីលក់រដាយបងខ៖ំ រៅរពលរចញដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដលក់រដាយបងខំ  ុលាការ

អនុវ តត្ ូវជូនដំណឹងរដាយដរ្ាបាយសដរដយរៅមាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ តអំពី ដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដលក់រដាយបងខំ

រនាុះ។ ដា ងរទៀ  ត្កឡាបញ្ា ីត្ ូវបញ្ជា ក់ឲ្យបានចាស់លាស់នូវរហ ុការណ៍ និង វ ិ្ ីថ្នការជូនដំណឹងរនាុះដាក់កនុង

សំណំុររឿងអំពីការណ៍ខដលបានជូនដំណឹង (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៣៣៥, មាត្តា ២១៣ កថា.៣)។ យ ងណាដិញ 

ត្កឡាបញ្ា ីត្ ូវបញ្ាូ នដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីការលក់រដាយបងខំរៅកូនបណុំលថ្នការអនុវ ត (មាត្តា ៤១៩ កថា.២) 

ប ុខនត កនុងដំណាក់កាលរនុះកុទំាន់បញ្ាូ នលអជាង។ 
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សណួំរទ ី១២៖ រហ ុអវបីានជារៅកនុងដណំាក់កាលរនុះ ការដនិទាន់បញ្ាូ នដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីការលក់រដាយបងខរំៅ

កូនបណុំលថ្នការអនុវ តគ ឺការលអជាង? (Slide 21 ~ 23) 

 ត្បសិនរបី ដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដការលក់រដាយបងខំត្ ូវបានបញ្ាូ នរៅឲ្យកូនបំណុលថ្នការអនុវ ត រនាុះកូន

បំណុលថ្នការអនុវ តនឹងដឹងអពំីការណ៍ថ្នការចាប់រនតីដលក់រដាយបងខំ រហ ុរនុះ រគបារដភថា កូនបំណុលថ្នការអនុវ ត

នឹងរ្វីអនុបបទានអចលនវ ថុហុបី ូខ ករៅឲ្យ  ិយជន កនុងរោលបំណងរារាងំការអនុវ តរនាុះ។ ត្បសិនរបីអចលនវ ថុ
រនាុះត្ ូវបានចុុះបញ្ា ីរនទរកដមសិទធិរៅដុនរពលការចុុះបញ្ា ីរបឹអូស រនាុះរគដិនអាចចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូសរៅរលីអចលន

វ ថុហុបី ូខ កបានរទ រហ ុរនុះ ុលាការអនុវ តត្ ូវលុបរចាលនី ិវ ិ្ ីថ្នការលក់រដាយបងខំ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤២៧)។ 

បនាទ ប់ពមីាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តទទួលបាននូវរូបដនតអនុវ តពិរសស (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៣៥៦ កថា.២) រនាុះវា

មានភាពចាបំាច់កនុងការដាក់ពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ កដតងរទៀ  ចំរពាុះអនុបបទាយថី្នអចលនវ ថុហុបី ូខ ក។ នី ិវ ិ្  ី

ខដលបានរ្វីដូចបានររៀបរាប់ខាងរលីរនុះមានលកខណៈលបំាក រហ ុដូរចនុះ វាជាការលអខដល ុលាការអនុវ តរ្វីការ

បញ្ាូ នដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដលក់រដាយបងខំរៅឲ្យកូនបំណុលថ្នការអនុវ ត បនាទ ប់ពបីានរ្វីការបញ្ជា ក់អំពីការចុុះបញ្ា ី 

ឲ្យរបឹអូសរចួ។ 

 

ដណំាក់កាលទ ី ៧. ការនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីរបឹអូស៖ កនុងករណីខដល ុលាការអនុវ តបានរចញដីកាសរត្ដចចាប់ 

រនតីដការលក់រដាយបងខំ ត្កឡាបញ្ា ីត្ ូវរ្វីលិែិ នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូសអចលនវ ថុឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស រហយី

ត្ ូវបញ្ាូ នលិែិ នទុកផ្តត ក់រនុះរៅរដឋបាលសុររិយដី រាជធានី/រែ ត ខដលអចលនវ ថុរនាុះតាងំរៅ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា 

៤២០ កថា.១, ត្បកាសអនតរត្កសួងសតីពីការចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុទាក់ទងនឹងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ត្បការ ៤ កថា.១)។ 

 

សណូំរទ ី១៣៖ រ លីែិ ិនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីត្ វូបរងក ីរ ងីរដាយររបៀបណា? 

 ររបៀបថ្នការសររសរលិែិ នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ី គឺមានកណំ ់រៅកនុងត្បកាសអនតរត្កសួងសតីពីការចុុះបញ្ា ី
អចលនវ ថុទាក់ទងនឹងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ត្បការ ៥, ត្បការ ១០ និង មានភាា ប់រៅកនុងឧបសដព័នធទី ៤ ថ្នត្បកាស 

អនតរត្កសួងសតីពីការចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុទាក់ទងនឹងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណីរនុះខដរ ។ 
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កដមវ ថុ៖ ឧទាហរណ៍ រគសររសរថា “នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូសកដមសិទធិរលីអចលនវ ថុខនអកតាដការអនុវ តសិទធិ 

ត្បា ិរភាគ”។ 

⁻ ក- អ តសញ្ជា ណថ្នអចលនវ ថុ៖ ត្ ូវសររសរ រលែកាលដី ឬ រលែប័ណណ និងទីតាងំដី។ ត្កឡាបញ្ា ី ត្ វូ

អានដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីការលក់រដាយបងខ ំ នងិ ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ី
អចលនវ ថុឲ្យបានចាស់លាស់ រហយីត្ វូសររសរតាដអ តសញ្ជា ណទាងំរនុះ។ 

- ែ- រ ម្ ុះ នងិអាសយដាឋ នរបស់កដមសទិធកិរ (មាា ស់សទិធជិលួអចថិ្ន្រនតយ ៍ ឬ នលុបរភាគ)ី ថ្នអចលនវ ថុ៖ 

ត្កឡាបញ្ា ីត្ វូអានដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីការលក់រដាយបងខ ំ នងិ ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្ន

រសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុឲ្យបានចាស់លាស់ រហយីត្ វូសររសរតាដអ តសញ្ជា ណទាងំរនុះ។ 

- គ- រោលបណំងថ្នការចុុះបញ្ា ី៖ ឧទាហរណ៍ រគសររសរថា “ របឹអូសកដមសទិធិរលីអចលនវ ថុ ចំណុច “ ក” ។ 

- ឃ- ដូលរហ ុ៖ ឧទាហរណ៍ រគសររសរថា “ ដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដការលក់រដាយបងខំ រលែ ១២៣៤ ចុុះថ្ងៃទ ី 

០១ ខែ សីហា ឆ្ន  ំ២០១៥ របស់សាលាដំបូងរែ តកំព ”។ 

- ង- រ ម្ ុះ នងិ អាសយដាឋ នរបស់មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត៖ ត្កឡាបញ្ា  ី ត្ វូអានដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីការ

លក់រដាយបងខឲំ្យបានចាស់លាស់ រហយីត្ វូសររសរឲ្យដូចអ តសញ្ជា ណខដលមានកណំ ់រៅកនុងដកីាសរត្ដច

រនាុះ។ 

- ច- រ ម្ ុះ នងិ អាសយដាឋ នរបស់កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត៖ ត្កឡាបញ្ា ី ត្ វូអានដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីការលក់

រដាយបងខ ំនងិ ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុឲ្យបានចាស់ រហយីត្ វូសរ

រសរឲ្យដូចអ តសញ្ជា ណខដលមានកណំ ់រៅកនុងឯកសារទាងំរនាុះ។ ត្បសិនរប ី រ ម្ ុះខដលបានសររសរកនុង

ដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដឲ្យលក់រដាយបងខំ និង រ ម្ ុះខដលបានសររសររៅកនុងឯកសារចដលងខដលមាន 

រសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុែុសោន  រនាុះវានឹងមានបញ្ជា ។ ត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណីដិនបាន

កំណ ់អពំីករណីរនុះ រហ ុដូរចនុះ ដំរណាុះត្សាយគឺ អាត្ស័យរៅតាដការអនុវ តជាក់ខសតងខដលមានលកខណៈ

សដត្សប។ ត្បសិនរបី មានកំហុសកនុងការសររសររៅកនុងដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដការលក់រដាយបងខំ  ុលាការ

អនុវ តគបបរី្វីការខក ត្ដូវ ដុនរពលនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ី។ ត្បសិនរបី មានកំហុសចំរពាុះការចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ
 ុលាការអនុវ ត គបបសីររសរអកខរាវរុិទធឲ្យបានត្ ឹដត្ ូវរៅរលីលិែិ នទុកផ្តត ក់។ ប ុខនត កនុងករណីខដលអកខរាវរុិទធ 

ថ្នលិែិ នទុកផ្តត ក់ែុសពីអកខរាវរុិទធថ្នការចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ រនាុះការនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីនឹងត្ ូវបានរលីក 
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រចាល។ រហ ុរនុះ រគសររសរអកខរាវរុិទធថ្នរ ម្ ុះទាងំពីររៅរលីលិែិ នទុកផ្តត ក់។ ជនខដលពាក់ព័នធ ចាបំាច់ត្ ូវ 

រកដរ្ាបាយរនសងៗរដីដបបីនតការអនុវ តរៅដុែ។ 

 

ឯកសារខដលត្ ូវខ ភាា ប់ជាដួយនឹងលិែិ នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ី 

-ឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដការលក់រដាយបងខំ 

＊ដិនមានភាពចាបំាច់ខដលត្ ូវភាា ប់ប័ណណកដមសទិធិថ្នអចលនវ ថុរទ។ 

សណួំរទ ី១៤ ៖ រ តី្ វូបង់រសាហ ុយ នងិ ពនធខដលពាក់ព័នធនងឹការចុុះបញ្ា ីយ ងដូចរដតច? 

 ត្កឡាបញ្ា ី ត្ ូវបង់រសាហ ុយ នងិ ពនធខដលទទលួបានពមីាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត ខដលបានបង់រសាហ ុយជា

ដុន រៅ ុលាការអនុវ ត។ ត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណីដិនមានកំណ ់អពំីវ ិ្ ីថ្នការបង់រនុះរទ ដូរចនុះ ដំរណាុះត្សាយគឺ
អាត្ស័យរៅរលីការអនុវ តជាក់ខសតងខដលមានលកខណៈសដត្សប។ ឧទាហរណ៍ ដូចជា វ ិ្ ីខដលត្កឡាបញ្ា ីរ្វីការ

បញ្ាូ នលិែិ នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីរៅរដឋបាលសុររិយដីរដាយភាា ប់ជាដួយនឹងរសាហ ុយ និង ពនធខដលទទួលបានពីមាា ស់

បំណុលថ្នការអនុវ ត ខដលបានបង់រសាហ ុយជាដុន ជាអាទិ៍ ។  

 

ដណំាក់កាលទ ី ៨. ការចុុះបញ្ា ីអពំកីាររបឹអូស៖ ត្បសិនរបីដន្រនតីចុុះបញ្ា ីបានទទួលលិែ ិនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីរហយី  

ដន្រនតីចុុះបញ្ា ីរនាុះត្ ូវរ្វីការចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូស (រយងតាដត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤២០ កថា.២, ត្បកាសអនតរ

ត្កសួងសតីពីការចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុទាក់ទងនឹងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ត្បការ ២៦)។ 

 

សណួំរទ ី ១៥៖ រ ដីន្រនតចុីុះបញ្ា ីខដលបានទទលួលែិ ិនទុកផ្តត ក់អពំកីារចុុះបញ្ា ី ត្ វូសររសរអវែីលុះរៅកនុងរសៀវរៅរោល

បញ្ា ី? 

 ររបៀបថ្នការចុុះបញ្ា ី ត្ ូវបានកំណ ់រៅកនុងត្បកាសអនតរត្កសួងសតីពីការចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុទាក់ទងនឹងត្កដ
នី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ត្បការ ២៦។ រយងតាដត្បការរនុះ ជាឧទាហរណ៍រៅកនុង “ែទង់បនទុកថ្នអចលនវ ថុ” ថ្នរសៀវរៅ
រោលបញ្ា ីត្ ូវសររសរដូចខាងរត្កាដ។ វាមានភាពចាបំាច់កនុងការរត្បីត្បាស់ពាកយរពចន៍ឲ្យត្សបរៅនងឹការអនុវ តជាក់
ខសតង។ 
 “ត្ ូវបានរបឹអូសកដមសិទធិតាដដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដលក់រដាយបងខំ រលែ ១២៣៤ ចុុះថ្ងៃទី ១ ខែ សីហា  
ឆ្ន  ំ២០១៥ រដាយ ុលាការអនុវ តថ្នសាលាដំបូងរែ តកំព  ល.រ Aj 5678 ”។ (សររសរជាទឹកត្កហដ)។ 
របាុះត្តារលខាចារកឹរៅ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្ន  ំ២០១៥ (សររសរជាទឹករែៀវ ឬ ទឹករមម )             
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សណួំរទ ី ១៦៖ រ ដីន្រនតចុីុះបញ្ា ីត្ វូរ្វដូីចរដតច កនុងករណីរ ម្ ុះរបស់កូនបណុំលថ្នការអនុវ តខដលបានសររសររៅកនុង

លែិ ិនទុកផ្តត ក់ែុសពរី ម្ ុះខដលបានសររសររៅរលឯីកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលន

វ ថុ? 

 ជាដំបូង ដន្រនតីចុុះបញ្ា ី ត្ ូវទាក់ទងរៅត្កឡាបញ្ា ីឲ្យរ្វីការបញ្ជា ក់អំពីដូលរហ ុខដលែុសរនាុះ។ ត្បសិនរបី
ត្កឡាបញ្ា ីសររសរអកខរាវរុិទធែុសរៅរលីលិែិ នទុកផ្តត ក់ រនាុះដន្រនតីចុុះបញ្ា ីត្ ូវបង្គា ប់ឲ្យត្កឡាបញ្ា ីរ្វីការខក ត្ដូវ។ កនុង

ករណីខដលកូនបំណុលថ្នការអនុវ ត និង កដមសិទធិករខដលត្ ូវបានចុុះបញ្ា ីជាបុគាលរនសងោន  រនាុះការចុុះបញ្ា ីអំពីការ 

របឹអូសនឹងដិនអាចរ្វីរៅបានរទ។ រហ ុរនុះ ត្កឡាបញ្ា ីត្ ូវដកការនទុកផ្តត ក់ ឬ ដន្រនតីចុុះបញ្ា ីត្ ូវរលីករចាលការនទុក 

ផ្តត ក់រនាុះ (ត្បកាសអនតរត្កសួងសតីពីន ីិវ ិ្ ីថ្នការចុុះបញ្ា ីអំពីសិទធិត្ប យកសទាក់ទងនឹងត្កដរដឋបបរវណី ត្បការ ៩)។  

កនុងករណីរនុះ រដាយសារខ ដិនអាចរ្វីការបនតនី ិវ ី្ ីលក់រដាយបងខំបាន ដូរចនុះ  ុលាការអនុវ តត្ ូវលុបរចាលនី ិវ ិ្ ី
ថ្នការលក់រដាយបងខ ំ(ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤២៧)។ 
 

សណួំរទ ី១៧៖ កនុងករណីខដលអចលនវ ថុហុបី ូខ កខ ដយួត្ វូបានចុុះបញ្ា ីអពំកីាររបឹអូសរចួ រហយីត្ វូបាននទុកផ្តត ក់ 
ឲ្យចុុះបញ្ា ីអពំរីបឹអូសបខនថដរទៀ  រ ដីន្រនតចុីុះបញ្ា ីត្ វូរ្វដូីចរដតច?  

 កនុងករណីខដលដីកាសរត្ដចឲ្យចាប់រនតីដលក់រដាយបងខំត្ ួ ោន ត្ ូវបានរចញចំរពាុះអចលនវ ថុខ ដួយ គឺដិន

មានបញ្ជា រទ រត្ពាុះមាននី ិវ ិ្ ី្ដមតាខដលត្ ូវបានបញ្ា តិកនុងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី (ត្កដនី ិ/ណីមាត្តា ៤២៤, 

មាត្តា ៥១១, មាត្តា ៥១២)។ រហ ុរនុះ ដន្រនតចុីុះបញ្ា ីត្ វូចុុះបញ្ា ីអពំកីាររបឹអូសតាដ្ដមតា។ 
 

សណួំរទ ី១៨ ៖ រត្កាយការចុុះបញ្ា ីអពំកីាររបឹអូស រ កូីនបណុំលថ្នការអនុវ តអាចបនតការរត្បតី្បាស់អចលនវ ថុ 

ហុបី ូខ កបានខដរ ឬរទ? 

 ការរបឹអូសពុំត្ ូវរារាងំកូនបំណុលថ្នការអនុវ តកនុងការរត្បីត្បាស់ ឬ អាត្ស័យនលពីអចលនវ ថុតាដវ ិ្ ីរត្បី 

្ដមតារ យី (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤២១ កថា.៣)។ រពាលគឺ កនុងករណីខដលកូនបំណុលថ្នការអនុវ តមាននទុះផ្តទ ល់

ែលួនរៅរលីអចលនវ ថុហុបី ូខ ក គឺកូនបំណុលថ្នការអនុវ តអាចបនតការរស់រៅបាន រហយីត្បសិនរបីមានររាងចត្កក៏

អាចបនតការង្គររៅកនុងររាងចត្ករនាុះបានខដរ។ 

 ត្បសិនរបីអចលនវ ថុហុបី ូខ ករនាុះ គឺជាដីកសិកដម ក៏កូនបំណុលថ្នការអនុវ តអាចបនតការរ្វីកសិកដមបានខដរ

ប ុខនត ហុបី ូខ កនឹងត្ ូវមានអានុភាពរលីនលរត្កាយរពលរបឹអូស (ត្កដរដឋ/ណី មាត្តា ៨៤៨, មាត្តា ៨៤៩ កថា.២) 

ដូរចនុះ នលខដលរកី រ ងីរត្កាយការរបឹអូសនឹងត្ ូវបានលក់រដាយបងខំជាដួយនឹងអចលនវ ថុហុបី ូខ ករនាុះ។  
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រហ ុរនុះ កូនបណុំលថ្នការអនុវ តដិនអាចកាន់កាប់នលខដលបានដកពីអចលនលវ ថុហុបី ូខ ករត្កាយការរបឹអូសបាន

រទ របីោម នការយល់ត្ពដពីមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត។ 

 ត្បសិនរបីអចលនវ ថុហុបី ូខ ករនាុះគឺជា Apartment សត្មាប់ជួល កូនបំណុលថ្នការអនុវ តក៏អាចបនតការជួល

រទៀ បានខដរ ប ុខនត ហុបី ូខ កនឹងត្ ូវមានអានុភាពរលីសិទធិរលីបណុំលខដលជាថ្ងលឈ្នួលរពលថ្ងៃកំណ ់សងបានដក

ដល់រត្កាយរពលរបឹអូស (ត្កដរដឋ/ណី មាត្តា ៨៤៨, មាត្តា ៨៤៩ កថា.២) ដូរចនុះ មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តអាច

ដាក់ពាកយសុំឲ្យរបឹអូសសិទធិរលបីំណុលខដលជាថ្ងលឈ្នួលរនាុះបាន។ កនុងករណីរនុះ  ុលាការអនុវ តត្ ូវបញ្ាូ នដីកា

សរត្ដច អំពីការរបឹអូសសិទធិរលីបណុំលខដលជាថ្ងលឈ្នួលរៅភ ិកៈថ្នអចលនវ ថុហុបី ូខ ក រហយីភ ិកៈត្ ូវរនាីត្បាក់ថ្ងល

ឈ្នួលរនាុះរៅ ុលាការអនុវ ត (ចាប់ពី មាត្តា ៥១៦ ថ្នត្កដនី ិ/ណី)។ 

 

សណួំរទ ី ១៩៖ រត្កាយពបីានចុុះបញ្ា ីអពំកីាររបឹអូសខនអកតាដហុបី ូខ ករបស់មាា ស់បណុំល X កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត

បានបរងក ីហុបី ូខ ករលអីចលនវ ថុរដដីបធីានាបណុំលឲ្យ A រហយីក៏បានរៅចុុះបញ្ា ីរដួោន ជាដយួ A ។ រលសីពរីនុះ កូន

បណុំលថ្នការអនុវ តបានលក់អចលនវ ថុរនាុះរៅឲ្យ B រហយីក៏បានដាក់ពាកយសុចុំុះបញ្ា ីរនទរកដមសទិធជិាដយួ B ។ រ ដី

ន្រនតចុីុះបញ្ា ីត្ វូរ្វដូីចរដតច? (Slide ២៤~២៦) 

 

  
ចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ករបស់ X          ចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូសខនអកតាដហុបី ូខ ករបស់ X  

  

 

 
 
 

 ត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី និង ត្បកាសអនតរត្កសួងទាក់ទងនឹងការចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ ដិននតល់សដ ថកិចារៅឲ្យ  

ដន្រនតីចុុះបញ្ា ីរ្វកីារបដិរស្នូវការទទួលពាកយសុំចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ក និង ពាកយសុំចុុះបញ្ា ីរនទរកដមសិទធិ ជាអាទិ៍ 

រត្កាយការចុុះបញ្ា ីរបឹអូសរទ។ រហ ុរនុះ ដន្រនតចុីុះបញ្ា ីត្ វូទទលួការចុុះបញ្ា ី រហយីត្ វូសររសរចូលកនុងរសៀវរៅរោលបញ្ា ី។

 បនាទ ប់ដក នី ិវ ិ្ ីថ្នការអនុវ តហុបី ូខ កនឹងត្ ូវបានបនត ត្បសិនរបីអចលនវ ថុហុបី ូខ កត្ ូវបានលក់រដាយបងខំ 

រនាុះហុបី ូខ ករបស់ A និង ការរនទរកដមសិទធិរៅឲ្យ B នងខដររនាុះនឹងត្ ូវរល ់ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៥១០ កថា.១ និង

ពាកយសំុចុុះបញ្ា ីរនទរកដមសិទធិរៅ B 

ពាកយសំុចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ករដីដបធីានាបំណុលឲ្យ A 
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កថា.២)។ រលីសពីរនុះ ត្កឡាបញ្ា ីត្ ូវរ្វីការនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីអំពីការលុបការចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ករបស់ A និង 

ការលុបការចុុះបញ្ា ីរនទរកដមសិទធិរៅឲ្យ B (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤៤៨ កថា.១ ចំណុច ែ) ដូរចនុះ ដន្រនតីចុុះបញ្ា ីត្ ូវលុប

ការចុុះបញ្ា ីទាងំរនាុះខនអកតាដលិែិ នទុកផ្តត ក់រនាុះ។ នទុយរៅវញិ ករណីខដលការរបឹអូសខនអកតាដហុបី ូខ ករបស់ X ត្ ូវ

បាន ដក ឬ លុបរចាល រនាុះទាងំហុបី ូខ ករបស់ A និង ការរនទរកដមសិទធិរៅឲ្យ B គឺមានអានុភាពរពញរលញ។ 

 

ដណំាក់កាលទ ី ៩. ការបញ្ាូ នឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ៖ រត្កាយពបីានចុុះ

បញ្ា ីអពំកីាររបឹអូសរចួរាល់រហយី រដឋបាលសុររិយដតី្ វូបញ្ាូ នលែិ ិនទុកផ្តត ក់ខដលបានរ្វរីចួ រៅត្កឡាបញ្ា ីរដាយមាន

ភាា ប់ជាដយួនងឹរសចកតបីញ្ជា ក់ពតី្បធានរដឋបាលសុររិយដ ីរាជធាន/ីរែ ត ថា “បានង ចដលងត្ ដឹត្ វូតាដចាប់រដដី” រលី
ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤២០ កថា.២ ត្បកាសអនតរ

ត្កសួងសតីពីការចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុទាក់ទងនឹងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ត្បការ ៣៨)។ (Slide 27) 

 

ដណំាក់កាលទ ី ១០. ការបញ្ាូ នដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីលក់រដាយបងខរំៅកូនបណុំលថ្នការអនុវ ត៖  ុលាការអនុវ តត្ ូវ

រដីលឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុខដលបានទទួលពីរដឋបាលសុររិយដី រហយី

បនាទ ប់ព ុីលាការអនុវ តបានរ្វីការបញ្ជា ក់អំពីការសរត្ដចឲ្យចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូសរចួរហយី ត្ ូវបញ្ាូ នដីកាសរត្ដច

ចាប់រនតដីការលក់រដាយបងខំរៅកូនបំណុលថ្នការអនុវ ត (ត្កដនី ិ/ណី ៤១៩ កថា.២)។ (Slide 28) 

 

 

ខននកទី២ ការលក់ 

 រៅកនុងខននកទី ១ ថ្ននី ិវ ិ្ ីថ្នការរបឹអូស មាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត  ុលាការអនុវ ត នងិដន្រនតីចុុះបញ្ា ី អនក
ទាងំ ៣ រនុះ រ្វីន ីិវ ិ្ ីរដាយសមាៃ  ់។ ប ុខនត ចាប់ពីខននកទ ី ២ ថ្ននី ិវ ិ្ ីថ្នការលក់ ន ីិវ ិ្ ីត្ ូវរបីជាសាធារណៈ។ 
ដូលរហ ុខដលរ្វីខបបរនុះ មាន ២។ ដូលរហ ុទី ១ គឺ ជូនដណឹំងរៅមាា ស់បណុំលរបស់កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត
អំពីនី ិវ ិ្  ី រដដីបនីតល់ឱកាសឲ្យអនកទាងំរនាុះទទួលបានការខចកចំខណក។ ដូលរហ ុដយួរទៀ គ ឺ  ជូនដណឹំងរៅ 
ត្បជាជនទូរៅអំពនីី ិវ ិ្  ីរដីដបខីសវងរកអនកខដលចង់ទិញអចលនវ ថុហុបី ូខ ក។ (Slide 29,30) 

 វ ិ្ ីជូនដណឹំងអំពីន ីិវ ិ្ ីដល់មាា ស់បណុំល មានសររសររៅកនុងដំណាក់កាលចាប់ពីទី ១១ ដល់ទី ១៣។ 
 ុលាការអនុវ តចាបំាច់ត្ ូវរ្វីការជូនដំណឹងអំពីន ីិវ ិ្ ីរៅមាា ស់បណុំលរដាយរត្បីវ ិ្ ី ២ គឺ “ការត្បកាសអំពីការកំណ ់



18 

 

រពលចុងរត្កាយសត្មាប់ការទាដទារឲ្យខចកចំខណក” និង “ការដាស់រ ឿនឲ្យរាយការណ៍អំពីសិទធិរលីបណុំល”។ ការ
ត្បកាសអំពីការកំណ ់រពលចុងរត្កាយសត្មាប់ការទាដទារឲ្យខចកចំខណក” គឺជាការជូនដំណឹងរៅមាា ស់បណុំលទាងំ
អស់ថា មាា ស់បណុំលខដលចង់បានចំខណក សូដរ្វីការទាដទារឲ្យខចកចំខណករៅ ុលាការអនុវ ត។ “ការដាស់រ ឿនឲ្យ
រាយការណ៍អំពីសទិធិរលីបណុំល” គឺជាការសាកសួររៅកាន់មាា ស់បណុំលខដល ុលាការអនុវ តសាា ល់ថា សិទធិរលី
បំណុលរបស់អនកមានចំនួនប ុនាម ន? (Slide 28) 

 ការជូនដំណឹងអំពីន ីិវ ិ្ ីដល់ត្បជាជនទូរៅ មានសររសររៅកនុងដំណាក់កាលចាប់ពីទី ១៤ ដល់ទី ១៨។ 
នី ិវ ិ្ ីរនុះ រ្វីរ ងីរដីដបខីសវងរកអនកខដលចង់ទិញអចលនវ ថុហុបី ូខ ក និងនតល់ឱកាសឲ្យពួករគបានចូលរដួកនុងការ 
លក់។ រហ ុរនុះ  ុលាការអនុវ ត នឹងនតល់ព័ ៌មានសំខាន់ ៣ រៅដល់ត្បជាជនទូរៅគឺ សាថ នភាពអចលនវ ថុ  ថ្ដល
អចលនវ ថុ ត្ពដទាងំកាលបររិចឆទ និង ទីកខនលងថ្នការលក់។ ចាប់ពីដំណាក់កាលទី ១៤ ដល់ដំណាក់កាលទី ១៨ គឺជា 
នី ិវ ិ្ ីខដល ុលាការអនុវ តត្បដូលព័ ៌មានអំពចីំណុចទាងំ ៣ រនុះ និង របីកជាសាធារណៈដល់ត្បជាជនទូរៅ។   
 

ដណំាក់កាលទ ី១១. ដកីាសរត្ដចកណំ ់រពលចុងរត្កាយសត្មាប់ការទាដទារឲ្យខចកចខំណក នងិ ការត្បកាសជា

សាធារណៈ ៖ រត្កាយពី ុលាការអនុវ ត បានរ្វីការបញ្ជា ក់អំពីការសរត្ដចឲ្យចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូស រដាយខនអក

តាដឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវកំណ ់រពលចុង

រត្កាយសត្មាប់ការទាដទារឲ្យខចកចំខណក រហយីត្ ូវរ្វីការត្បកាសជាសាធារណៈអំពីការណ៍ ខដលដីកាសរត្ដច

ចាប់រនតដីការលក់រដាយបងខំត្ ូវបានរចញ និង អំពីរពលកំណ ់ចុងរត្កាយសត្មាប់ការទាដទារឲ្យខចកចំខណក 

(ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤២២ កថា.១, កថា.២)។(Slide 31) 

 

 ដណំាក់កាលទ ី ១២. ការទាដទារឲ្យខចកចខំណក៖ ករណីមានមាា ស់បណុំលរនសងរទៀ រត្ៅពីមាា ស់បំណុលថ្នការ

អនុវ តក៏រដាយ ក៏មាា ស់បណុំលរនាុះអាចទាដទារឲ្យខចកចំខណកកនុងអំ ុងរពលចុងរត្កាយសត្មាប់ការទាដទារឲ្យ

ខចកចំខណកបានខដរ(ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤២៦)។ 
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សណួំរទ ី២០៖ រ អីនកណាែលុះខដលអាចទាដទារឲ្យខចកចខំណកបាន? (Slide 32 ~ 40) 

មាា ស់បណុំលរបស់កូនបណុំលថ្នការអនុវ តទាងំអស់ ដិនខដនសុទធខ អាចទាដទារឲ្យខចកចំខណកបានរនាុះ

រទ គឺមានខ មាា ស់បំណុលខាងរត្កាដខ ប ុរណាណ ុះ រទីបអាចទាដទារឲ្យខចកចំខណកបាន (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤២៦ 

កថា.១)៖ 

 ក. មាា ស់បំណុលខដលមានឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នលិែិ អនុវ ត ភាា ប់ជាដួយរូបដនតអនុវ ត ឬ មាា ស់បំណុល

ខដលមានឯកសារចដលងយថាភូ  ដូចមានកំណ ់កនុងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី មាត្តា ៣៥៤ កថា.១ ចំណុច ក ែ គ។ 

ប ុខនត ត្បសិនរបីមានសិទធិត្បា រិភាគត្ប យកស (ហុបី ូខ ក ឬ ការបញ្ជា អំចលនវ ថុ) ខដលត្ ូវបានចុុះបញ្ា ីដុនហុបី ូខ ក

របស់មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត រនាុះមាា ស់បណុំលខដលត្ ូវបានចុុះបញ្ា ីសិទធិត្បា ិរភាគត្ប យកសដុន ដិនអាចទាដទារ

ឲ្យខចកចំខណកបានរទ ។ ត្បសិនរបី មាា ស់បណុំលខដលមានសិទធិត្បា ិរភាគត្ប យកសខបបរនុះចង់ទទួលបានចំខណក

រនាុះ ចាបំាច់ត្ ូវដាក់ពាកយសុំឲ្យអនុវ តត្បា ិរភាគ រហយីទទួលដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដត្ ួ ោន  (ត្កដនី /ិណី មាត្តា 

៥១២, មាត្តា ៥១៣ កថា.២, មាត្តា ៥១៩)។ 

 ែ. មាា ស់បំណុលខដលត្ ូវបានចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូសបរណាត ុះអាសនន រៅរត្កាយរពលចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូស 

 គ. មាា ស់បំណុលខដលបានបញ្ជា ក់រដាយឯកសារថា មានឯកសិទធិជាទូរៅ 

 

សណួំរទ ី២១៖ រ កីារទាដទារឲ្យខចកចខំណកត្ វូរ្វរី ងីយ ងដូចរដតច?  

មាា ស់បណុំល ត្ ូវត្បគល់លិែ ិលាយលកខ័ណ៍អកសរ រដាយសររសរនូវដូលរហ ុ និង ចំនួនទឹកត្បាក់ថ្នសិទធិ
រលីបណុំល (ត្បាក់រដីដ ការត្បាក់ ត្បាក់ថ្នសំណងការែូចខា រដាយសារការយ ឺយ វ) ដាក់ជូន ុលាការអនុវ ត 

(ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤២៦ កថា.២)។ 

 

សណួំរទ ី២២៖ រ  ុីលាការអនុវ តខដលបានទទលួការទាដទារឲ្យខចកចខំណកត្ វូរ្វដូីចរដតច? 

 របីមានការទាដទារឲ្យខចកចំខណក  ុលាការអនុវ តត្ ូវជូនដំណឹងអពំីការណ៍រនាុះរៅឲ្យមាា ស់បណុំលថ្នការ

អនុវ ត និង កូនបំណុលថ្នការអនុវ ត (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤២៦ កថា.៣)។ ត្បសិនរបីែលឹដសារថ្នការទាដទារឲ្យខចក

ចំខណកដិនពិ ត្បាកដ ឬ រត្ចីនហួសរហ ុ រនាុះមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត និង កូនបំណុលថ្នការអនុវ តនឹងបា ់បង់

នូវនលត្បរយជន៍។  ដូរចនុះ  ុលាការអនុវ តត្ ូវសររសរចំនួនទឹកត្បាក់ខដលត្ ូវបានទាដទារឲ្យខចកចំខណក រៅ

រពលជូនដំណឹង ឬ ភាា ប់ឯកសារចដលងថ្នលិែិ ទាដទារឲ្យខចកចំខណក។ 
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ដណំាក់កាលទ ី១៣. ការដាស់រ ឿនឲ្យរាយការណ៍អពំសីទិធរិលបីណុំល៖  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវដាស់រ ឿនមាា ស់បំណុល

ខដលបានកំណ ់ ឲ្យរាយការណ៍អពំីសិទធិរលីបណុំល (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤២២ កថា.២)។  

(Slide 41 ~ 46) 

 

សណួំរទ ី២៣៖ ត្បសនិរប ីមាា ស់បណុំលខដលទទលួការដាស់រ ឿន ដនិបានរាយការណ៍អពំសីទិធរិលបីណុំល 

រ  ុីលាការអនុវ តត្ វូរ្វដូីចរដតច? 

មាា ស់បណុំលខដលទទួលការដាស់រ ឿន មានកា ពវកិចាត្ ូវរាយការណ៍អំពីសិទធិរលីបណុំល រៅ ុលាការ 

អនុវ ត (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤២៣ កថា.១)។ ប ុខនត រទាុះបីជាដិនបានរាយការណ៍អំពីសទិធិរលីបណុំលក៏រដាយ ក៏ដិន

ខដនមានន័យថា សិទធិរលីបណុំលរនាុះត្ ូវរល ់ខដរ។ រហ ុរនុះ ត្បសិនរប ី មាា ស់បំណុលខដលដិនបានរ្វីរសចកត ី

រាយការណ៍អំពីសទិធិរលីបណុំល មានលកខណៈដូចោន នឹងមាា ស់បណុំលខដលត្ ូវទទួលចខំណកដូចខដលមានកំណ ់

រៅកនុង មាត្តា ៥១៩ ថ្នត្កដន ីិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី រនាុះ ុលាការអនុវ ត ត្ វូរ្វកីារខចកចខំណកជា ដ្មតាចរំពាុះមាា ស់បណុំលទាងំ

រនាុះ។ ប ុខនត ត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី មាត្តា ៤២៣ បញ្ា តថា មាា ស់បណុំលខដលពុំបានរ្វីរសចកតីរាយការណ៍ ឬ បានរ្វី
រសចកតីរាយការណ៍ដិនពិ រដាយរច នា ឬ រដាយមានកំហុស ត្ ូវទទួលែុសត្ ូវសងការែូចខា ខដលរកី រ ងី

រដាយសាររហ ុរនាុះ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤២៣ កថា.៣)។ 

 

ដណំាក់កាលទ ី ១៤ . ការវាយ ថ្ដល៖  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវរត្ជីសតាងំអនកវាយ ថ្ដល និង បង្គា ប់ឲ្យវាយ ថ្ដលអចលនវ ថុ
រដាយខនអករលីការត្សាវត្ជាវអំពីសណាឋ នថ្នអចលនវ ថុ ទំនាក់ទំនងថ្នការកាន់កាប់ និង សាថ នភាពបចាុបបននឯរទៀ  

(ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៣០ កថា.១)។ ត្បសិនរប ី អនកវាយ ថ្ដលទទួលបានការបង្គា ប់ឲ្យវាយ ថ្ដល រនាុះអនកវាយ ថ្ដល

ត្ ូវរ្វីការត្សាវត្ជាវអំពីសាថ នភាពបចាុបបននថ្នអចលនវ ថុហុបី ូខ ក និង រ្វីការវាយ ថ្ដលអំពីចំនួនទឹកត្បាក់ បនាទ ប់ដកអនក

វាយ ថ្ដលរនាុះត្ ូវសររសរចូលកនុងរបាយការណ៍វាយ ថ្ដល រហយីដាក់ជូនរៅ ុលាការអនុវ ត (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា 

៤៣០ កថា.៥)។ (Slide 47 ~ 49) 
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សណួំរទ ី២៤៖ ត្បសនិរបអីនកកាន់កាប់អចលនវ ថុហុបី ូខ ក ដនិចូលរដួសហការកនុងការត្សាវត្ជាវអពំសីាថ នភាព 

បចាុបបននរទ រ អីនកវាយ ថ្ដលត្ វូរ្វដូីចរដតច? 

 រៅរពលត្សាវត្ជាវរដីដបវីាយ ថ្ដល អនកវាយ ថ្ដលអាចចូលរៅកាន់អចលនវ ថុ ឬ អាចសួរសំណួរ ឬ ទាដទារឲ្យ

បង្គា ញឯកសារពីកូនបំណុលថ្នការអនុវ ត ឬ   ិយជនខដលកាន់កាប់អចលនវ ថុរនាុះបាន (ត្កដនី /ិណី មាត្តា 

៤៣០ កថា.៣) ។ អនកវាយ ថ្ដលអាចចូលរៅដល់ទីកខនលងថ្នអចលនវ ថុហុបី ូខ កបាន រដាយដិនចាបំាច់មានការយល់

ត្ពដពីអនកកាន់កាប់អចលនវ ថុហុបី ូខ ក និង កូនបណុំលថ្នការអនុវ តរ យី ដូរចនុះ រទាុះបីជាអនកកាន់កាប់អចលនវ ថុ
ហុបី ូខ កដិនរៅក៏រដាយ ក៏អនកវាយ ថ្ដលអាចចូលបានខដរ។ ប ុខនត ត្បសិនរប ី អចលនវ ថុហុបី ូខ ករនាុះជាដីកសិកដម 

ហាង ឬ ររាងចត្ក ជាអាទិ៍ រនាុះវាដិនមានបញ្ជា រទ។ ប ុខនតរបី អចលនវ ថុហុបី ូខ កជាទីកខនលងខដលដនុសសរស់រៅ រហយី

របីអនកចដបងថ្នទីកខនលងរស់រៅដិនរៅ រនាុះត្ ូវឲ្យមានវ តមានរបស់ដន្រនតីឃុ ំ សង្គក  ់ ដន្រនតីនគរបាល ឬ អនកដថ្ទរទៀ 

ខដលអាចទទួលសាា ល់ថាជាសាកសសីដរដយ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៣៩)។ 

រលីសពីរនុះ កនុងករណីខដលអនកវាយ ថ្ដលដិនអាចចូលរៅខាងកនុងអចលនវ ថុហុបី ូខ កបាន រដាយសារជាប់

រសារ រនាុះអនកវាយ ថ្ដលដិនត្ ូវរបីករសាររនាុះតាដទំរនីងចិ តរទ។ កនុងករណីរនុះ អនកវាយ ថ្ដលអាចសុំជំនួយពីអាជាា

សាលា រត្កាយពីបានទទួលការអនុញ្ជា  ពី ុលាការអនុវ ត (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៣០ កថា.២, មាត្តា ៣៣៨ 

កថា.២) រហយីអាជាា សាលានឹងរ្វីការរបីករសារ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៣០ កថា.៤)។ កនុងករណីដូចខាងរលីរនុះ 

ត្បសិនរបីអនកចដបងថ្នទីកខនលងរស់រៅដិនរៅ រហយីរបីអនកវាយ ថ្ដលចូលរៅកនុងទីកខនលងរស់រៅរនាុះ ត្ ូវឲ្យមាន

វ តមានដន្រនតីឃុ ំ សង្គក  ់ ដន្រនតីនគរបាល ឬ អនកដថ្ទរទៀ  ខដលអាចទទួលសាា ល់ថាជាសាកសសីដរដយ (ត្កដនី ិ/ណី 

មាត្តា ៣៣៩)។ 

សណួំរទ ី២៥៖ រ អីនកវាយ ថ្ដលត្ វូរ្វកីារគណនានូវចនំនួទកឹត្បាក់ថ្នការវាយ ថ្ដលរដាយររបៀបណា? 

 អនកវាយ ថ្ដល ត្ ូវរ្វីការគណនារដាយរយងរៅតាដទកីខនលងថ្នអចលនវ ថុ ទហំ ំ វាយ ថ្ដលរលីចនំួនទកឹ

ត្បាក់រលីពនធ ប ុខនត ដិនត្ ូវរ្វកីារគណនាចំរពាុះខ ខននកខដលទទលួបានពីរបាយការណ៍ប ុរណាណ ុះរនាុះរទ។ ជាក់ខសតង 

អនកវាយ ថ្ដលត្ ូវរ្វីការពិចារណារៅរលីកាលៈរទសៈពិរសសថ្នអចលនវ ថុរនាុះ រដាយរដីលរៅរលអីចលនវ ថុរនាុះ 

ថារ ីអនកណាខដលកំពុងរត្បីត្បាស់អចលនវ ថុរនាុះ រត្បីត្បាស់យ ងដូចរដតច រហយីសាថ នភាពបចាុបបននយ ងដូចរដតច

ខដរ។ ជាពិរសស ត្បសនិរបអីចលនវ ថុរនាុះមានអនកកាន់កាប់ រ ីការកាន់កាប់រនាុះខនអកតាដសទិធិអវី? ដា ងរទៀ  

អនកវាយ ថ្ដលត្ ូវរ្វីការពិចារណាថា របីខនអកតាដការលក់រដាយបងខ ំ រ ីសទិធិកាន់កាប់រនាុះរល ់ ឬ ដិនរល ់ ជាអាទិ៍ 



22 

 

និង ត្ ូវពិចារណារៅរលីទនំាក់ទំនងគ ិយុ តនងខដរ។ ត្បសិនរបី ការរ្វីការវនិចិឆ័យរលទីំនាក់ទនំងគ ិយុ តមានការ

លំបាក អនកវាយ ថ្ដលអាចសុំជនំួយពីអាជាា សាលាបាន។ 

 ររបៀបវាយ ថ្ដលអពំីចំននួទឹកត្បាក់ គឺពងឹខនអករៅរលីអនកវាយ ថ្ដលខដលមានជនំាញ។ យ ងណាដញិ វានងឹ

មានភាពសដរដយ ត្បសនិរបអីនកវាយ ថ្ដលរ្វកីារវាយ ថ្ដលចនំនួទកឹត្បាក់ទាបជាង ថ្ដលទនីារ។ ត្បសិនរបកីារលក់

រដាយបងខមំានលកខណៈែុសោន រៅនឹងការលក់្ដមតា រនាុះវានឹងមានភាពលំបាកសត្មាប់អនកទិញ។ ឧទាហរណ៍៖ 

អនកខដលមានរោលបណំងទញិ ដិនអាចចូលរដីលអចលនវ ថុហុបី ូខ ករៅខាងកនុងបានរទ រហយីោ ់ត្ ូវរ្វីការ

សរត្ដចច ិតភាល ដៗ ថាទិញ ឬ ដិនទញិ ត្ ឹដកាលបររិចឆទកណំ ់លក់ ដា ងរទៀ  វាអាចនឹងមានបញ្ជា រៅរត្កាយ

រពលទិញ រដាយសារខ  អនកកាន់កាប់ត្បខកកកនុងការត្បគល់អចលនវ ថុហុបី ូខ ករនាុះ។ ត្បសនិរប ី រគរ្វកីារ

ពិចារណារៅរលីចណុំចទាងំរនុះ រទាុះបជីា ថ្ដលថ្នការលក់រដាយបងខដូំចោន រៅនឹង ថ្ដលទីនារក៏រដាយ ក៏ដនិមាន

អនកខដលចង់ទញិខដរ រហ ុរនុះ វាមានការត្ពយួបារដភអពំីការយ ឺយ វថ្នន ីិវ ិ្ ីលក់រដាយបងខំ។ 

 

ដណំាក់កាលទ ី ១៥. ឯកសារលអំ ិអពំវី ថុ៖  ុលាការអនុវ តត្ ូវចាប់រនតីដរ្វឯីកសារលំអិ អពំីវ ថុ (ត្កដន ីិ/ណី 

មាត្តា ៤៣៤ កថា.១)។ (Slide 50) 

 

សណូំរទ២ី៦៖ ត្បសនិរបែីវុះខា របាយការណ៍កនុងការរ្វឯីកសារលអំ ិអពំវី ថុ រ  ុីលាការអនុវ តត្ វូរ្វដូីចរដតច? 

  ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វីឯកសារលំអិ អំពីវ ថុ រដាយរយងតាដឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នចុុះបញ្ា ី
អចលនវ ថុ និង របាយការណ៍វាយ ថ្ដល ជាអាទិ៍។ រប ុីលាការអនុវ តយល់រឃញីថា មានភាពចាបំាច់កនុងការត្បដូល

របាយការណ៍បខនថដ  ុលាការអនុវ តអាចបង្គា ប់ឲ្យអាជាា សាលារ្វីការត្សាវត្ជាវអំពីសណាឋ នថ្នអចលនវ ថុ សាថ នភាពថ្ន

ការកាន់កាប់ សាថ នភាពបចាុបបននថ្នអចលនវ ថុ រចនាសដព័នធថ្នអាោរ ជាអាទិ៍ រហយីអាជាា សាលាត្ ូវរាយការណ៍អំព ី

លទធនលថ្នការត្សាវត្ជាវរនាុះជាលាយលកខ័ណ៍អកសរ (ឯកសារត្សាវត្ជាវអំពីសាថ នភាពបចាុបបនន, ត្កដនី /ិណី មាត្តា 

៤៣៤កថា.២)។ ដា ងរទៀ   ុលាការអនុវ តអាចរ្វីការត្បដូលរបាយការណ៍រដាយរ្វីការសួរភាគី និង ជនខដលពាក់

ព័នធ(ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៣៣៥, មាត្តា ១១៤ កថា.២, មាត្តា ៣៣៧ កថា.២) រហយីអាចរសនីសុំពីត្កសួងមាន 

សដ ថកិចាឲ្យដាក់ជូននូវរបាយការណ៍បាន (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៤២)។ 
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ដណំាក់កាលទ ី ១៦. ដកីាសរត្ដចកណំ ់ ថ្ដលលក់អបបបរមា៖ រៅរពលខដលបានទទួលរបាយការណ៍វាយ ថ្ដលពី
អនកវាយ ថ្ដល  ុលាការអនុវ តត្ ូវកណំ ់ ថ្ដលលក់អបបបរមារដាយខនអករលីរបាយការណ៍វាយ ថ្ដល (ត្កដនី ិ/ណី 

មាត្តា ៤៣២កថា.១)។(Slide 51) 

 

សណួំរទ ី២៧៖ រ  ីថ្ដលលក់អបបបរមាត្ វូកណំ ់យ ងដូចរដតច? 

  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវកំណ ់ ថ្ដលលក់អបបបរមា រដាយខនអករលីការវាយ ថ្ដលរបស់អនកវាយ ថ្ដល (ត្កដនី ិ/ណី

មាត្តា ៤៣២ កថា.១)។ ជារោលការណ៍  ុលាការអនុវ តកំណ ់ ថ្ដលលក់ជាអបបបរមាតាដចំនួនទឹកត្បាក់ខដលបាន

វាយ ថ្ដលរដាយអនកវាយ ថ្ដល។ ប ុខនត បនាទ ប់ពី ុលាការអនុវ តបានរ្វីការបញ្ជា ក់នូវឯកសាររនសងរទៀ  (ឯកសារចដលង

ខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចនវ ថុ ឯកសារត្សាវត្ជាវអំពីសាថ នភាពបចាុបបនន ឯកសារលំអិ អំពីវ ថុ  

រសចកតីរាយការណ៍អំពីសទិធិរលបីំណុល (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤២៣) ជាអាទិ៍) រហយីជាលទធនល  ុលាការអនុវ តនឹង

អាចរករឃញីថារបាយការណ៍វាយ ថ្ដលែុសពសីាថ នភាពជាក់ខសតង និង ការគណនារៅរលីរបាយការណ៍មានកំហុស។

កនុងករណីខបបរនុះ វាមានភាពសដត្សបខដល ុលាការអនុវ តរ្វីការបង្គា ប់ឲ្យអនកវាយ ថ្ដលរ្វីការវាយ ថ្ដលដតងរទៀ ។

យ ងណាដិញ របីកំហុសរនាុះមានភាពង្គយត្សួលកនុងការខក ត្ដូវ  ុលាការអនុវ តដិនបាច់បង្គា ប់ឲ្យរ្វីការវាយ ថ្ដល 

ដតងរទៀ រទ គឺ ុលាការអនុវ តអាចកំណ ់ ថ្ដលលក់អបបបរមាខដលែុសពីចំនួនទឹកត្បាក់វាយ ថ្ដលបាន។ 

 

ដណំាក់កាលទ ី១៧. ការបង្គា ប់ឲ្យអនុវ តការលក់៖  ុលាការអនុវ តត្ ូវកណំ ់កាលបររិចឆទ និង ទកីខនលងលក់ រហយី
ត្ ូវបង្គា ប់ឲ្យអាជាា សាលាអនុវ តការលក់រនាុះ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៣៦ កថា.៣)។ 
 
ដណំាក់កាលទ ី ១៨. ការត្បកាសជាសាធារណៈនូវកាលបររិចឆទថ្នការលក់ជាអាទិ៍ នងិ ការទុកឯកសារលអំ ិអពំវី ថុ
ជាអាទិ៍៖ ត្កឡាបញ្ា ីត្ ូវនាយជាសាធារណៈនូវសញ្ជា ណថ្នអចលនវ ថុខដលត្ ូវលក់  ថ្ដលលក់អបបបរមា ត្ពដទាងំ
កាលបររិចឆទ និង ទីកខនលងលក់ (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤៣៦ កថា. ៤) ។ ដា ងរទៀ   ុលាការអនុវ តត្ ូវទុក 
ឯកសារចដលងថ្នឯកសារលំអ ិអំពីវ ថុរៅ ុលាការអនុវ តជាដួយនឹងឯកសារចដលងថ្នរបាយការណ៍វាយ ថ្ដល (ត្កដ
នី ិ/ណី មាត្តា ៤៣៤ កថា.១)។(Slide 52) 
 
សណួំរទ ី២៨៖ រ  ុីលាការអនុវ តត្ វូរ្វដូីចរដតច ត្បសនិរបកីារសររសររៅកនុងឯកសារលអំ ិអពំវី ថុមានកហុំស  
រហយី ថ្ដលលក់អបបបរមាទាបរពក? 
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ត្បសិនរបីបានដឹងថាែលួនមានកំហុស  ុលាការអនុវ តអាចសររសរខក ត្ដូវឯកសារលំអិ អំពីវ ថុ រហយីអាច
ផ្តល ស់បតូរ ថ្ដលលក់អបបបរមារដាយឆនាទ នុសិទធិបាន (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៣២ កថា.២)។ ត្បសិនរបីមាា ស់បណុំលថ្ន
ការអនុវ ត និង កូនបំណុលថ្នការអនុវ តបានដឹងថា មានកំហុស រនាុះពួកោ ់អាច វា រៅ ុលាការអនុវ ត រដាយ
ទាដទារឲ្យផ្តល ស់បតូរ ថ្ដលលក់អបបបរមា និង ខក ត្ដូវរៅកនុងឯកសារលំអិ អំពីវ ថុបាន (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៤៤
កថា.១) ។  ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វីការបញ្ជា ក់ដតងរទៀ  នូវរបាយការណ៍វាយ ថ្ដល រហយីរ្វីការពិន ិយអចលនវ ថុ 
ហុបី ូខ កដតងរទៀ  និង រ្វីការពិនិ យភសតុតាងខដលភាគីបានដាក់ឲ្យ ត្ពដទាងំរ្វីការបញ្ជា ក់អំពីការ វា រនាុះ ថាមាន ឬ 
ោម នរហ ុនល។ រលីសពីរនុះ របីការ វា មានរហ ុនល រនាុះ ុលាការអនុវ តត្ ូវសររសរខក ត្ដូវរៅរលីឯកសារលំអិ 
អំពីវ ថុ ត្ពដទាងំផ្តល ស់បតូរ ថ្ដលលក់អបបបរមារដាយដីកាសរត្ដច។ 

 
ដណំាក់កាលទ ី១៩. ការអនុវ តការលក់៖ អាជាា សាលាត្ ូវរ្វីការលក់ឡាយ ុងរដាយរត្សាដសបុំត្  ឬ រដាយផ្តទ ល់
មា ់ រៅកាលបររិចឆទថ្នការលក់។ ជនខដលមានបណំងទិញ ត្ ូវដាក់ត្បាក់ធានាដូចខដលបានកណំ ់ រហយីរ្វី
សំរណីទិញ (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤៣៧ កថា.១)។ បនាទ ប់ពីអាជាា សាលាបានកណំ ់អនករសនសុីំទិញកនុង ថ្ដលអ ិ
បរមា រហយីបានត្បកាសនូវនាដ ឬ នាដករណ៍ និង ថ្ងលលក់ឡាយ ុងរនាុះរចួរហយី អាជាា សាលាត្ ូវត្បកាសការ
បញ្ា ប់កាលបររិចឆទថ្នការលក់ឡាយ ុងរដាយរត្សាដសបុំត្  ឬ រដាយផ្តទ ល់មា ់ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៣៩ 
កថា.១)។ រលីសពីរនុះរទៀ  អាជាា សាលាត្ ូវរ្វីកណំ ់រហ ុថ្នការលក់ឡាយ ុងរដាយរត្សាដសំបុត្  ឬ រដាយ
ផ្តទ ល់មា ់ រហយីត្ ូវដាក់រៅ ុលាការអនុវ តភាល ដ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៣៩ កថា.៤)។ 
 (Slide 53) 
 

＊អាជាា សាលា ជាអនកកណំ ់ “អនករសនសុីំទិញកនុង ថ្ដលអ ិបរមា” ប ុខនតអនករសនសុីំទិញរនុះ ដិនទាន់កាល យជា អនកទញិ

រទ។ បនាទ ប់ដក  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវពិន ិយនី ិវ ិ្ ីថ្នការលក់រដាយបងខំទាងំត្សុងរ ងីវញិ រហយីរបីបានពិនិ យ

រឃញីថាោម នបញ្ជា រទ  ុលាការអនុវ តនងឹរចញដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់។ រៅរពលរនាុះរទបី “អនករសនីសុំទញិ

កនុង ថ្ដលអ ិបរមា” កាល យជា “អនកទិញ”។ 

 

សណួំរទ ី២៩៖ រ មីាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តអាចរ្វសីរំណីទញិបានខដរ ឬ រទ? 

 ត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណីដិនបានហាដឃា ់មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តកនុងការរ្វីសំរណីទញិរទ។ រហ ុរនុះ 

ត្បសិនរប ី ពុំមានការហាដឃា ់រៅកនុងបញ្ា តិរនសងរទៀ រទ រនាុះមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តអាចរ្វីសំរណីទិញ 

បាន។ កនុងករណីខដលមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តបានរ្វសីកដមភាពដិនសដរដយ រដាយរខំានកនុងការដាក់ពាកយរសនីសុំ
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ទិញរបស់ជនខដលមានបំណងទិញ ជាអាទិ៍ រនាុះអាជាា សាលាអាចចា ់វធិានការណ៍កត្ដិ ដនិឲ្យមាា ស់បណុំលថ្ន

ការអនុវ តចូលកខនលងលក់ រដញរចញពីកខនលងលក់ ឬ អាចដិនឲ្យរសនីសុំទញិបាន (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៣៦ 

កថា.៥, មាត្តា ៣៩៦)។ 

សណួំរទ ី៣០៖ រ កូីនបណុំលថ្នការអនុវ តអាចរ្វសីរំណីទញិបានខដរ ឬរទ? (Slide 54) 

 កូនបណុំលថ្នការអនុវ តពុំអាចរ្វីសំរណីទិញបានរទ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៣៨)។ ត្បសិនរប ី កូន

បំណុលថ្នសទិធិរលីបណុំលខដលត្ ូវបានធានា មានត្បាក់រដដីបរីសនីសុំទញិ រនាុះកូនបណុំលថ្នសទិធិរលីបណុំលខដល

ត្ ូវបានធានា ត្ ូវយកត្បាក់រនាុះរៅសងមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តរដាយផ្តទ ល់។ 

 យ ងណាដញិ ចំរពាុះន ីិវ ិ្ អីនុវ តហុបី ូខ ក ក៏អាចមានករណីខដលកូនបណុំលថ្នការអនុវ តដនិខដនជា

កូនបណុំលថ្នសិទធិរលីបណុំលខដលត្ ូវបានធានាខដរ (ជនរនាុះរៅថា“អនកធានារដាយវ ថុ”)។ រដាយសារខ អនក

ធានារដាយវ ថុដនិមានកា ពវកិចាសងសិទធិរលីបណុំលខដលត្ ូវបានធានាចំរពាុះមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត ដូរចនុះ 

អនកធានារដាយវ ថុមានជំហរែុសពីកូនបណុំលថ្នសិទធិរលីបណុំលខដលត្ ូវបានធានា។ រហ ុរនុះ កនុងករណីខដល

កូនបណុំលថ្នការអនុវ តជាអនកធានារដាយវ ថុ រនាុះរគអាចរ្វីការបកត្សាយបានថា អនកធានារដាយវ ថុអាចរសនីសុំ

ទិញបាន (ត្បកាសអនតរត្កសងួសតីពីការចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុទាក់ទងនឹងត្កដន ីិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ត្បការ ១២ វាកយែណឌ ទ ី២)។ 

 
សណួំរទ ី៣១៖ កនុងករណីខដលោម នជនខដលមានរោលបណំងទញិសូដបខី មាន ក់ រ  ុីលាការអនុវ តត្ វូរ្វដូីចរដតច?  

(Slide 55 ~ 57) 

  ុលាការអនុវ តត្ ូវកណំ ់កាលបររិចឆទលក់សារជាងម ី រហយីឲ្យអាជាា សាលាអនុវ តការលក់ដតងរទៀ ។

ត្បសិនរប ី ដូលរហ ុខដលោម នអនកទញិ រដាយសារខ  ថ្ដលលក់អបបបរមាែពស់រពក រនាុះ ុលាការអនុវ តអាចបញ្ាុ ុះ

 ថ្ដលលក់អបបបរមាបាន (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៣២ កថា.២)។ ប ុខនត ត្បសិនរបីរ្វកីារបញ្ាុ ុះ ថ្ដលលក់អបបបរមា

រដាយដិនបានពិចារណា រនាុះវាអាចនងឹជុះឥទធិពលដិនលអ។ ត្បសិនរបោីម នអនកទិញ រហយី ុលាការអនុវ តរ្វកីារ

បញ្ាុ ុះ ថ្ដលលក់អបបបរមាឲ្យកាន់ខ រថាករៅៗ រនាុះរគមានការត្ពួយបារដភថា អនកមានរោលបណំងទិញនងឹកត្ដរ្វី
ការរសនីសុំទញិ រដាយរង់ចាឲំ្យ ថ្ដលលក់អបបបរមារនាុះចុុះរថាកសិន។ ត្បសនិរបីរ្វខីបបរនុះ នី ិវ ិ្ ីថ្នការលក់នឹង

មានភាពយ ឺយ វ ដូចរនុះ  ុលាការអនុវ តដិនចាបំាច់ផ្តល ស់បតូរ ថ្ដលលក់អបបបរមារទ គឺត្ោន់ខ បង្គា ប់ឲ្យអាជាា

សាលារ្វីការលក់ដតងរទៀ  រដាយរ្វីការពិចារណាការអនុវ តវ ិ្ ីរនសងរត្ៅពីវ ិ្ ីលក់ឡាយ ុងរដាយរត្សាដសបុំត្  

ឬ រដាយផ្តទ ល់មា ់ (ត្កដន ី/ិណី មាត្តា ៤៣៦ កថា.២)។ ែលដឹសារលអំិ ថ្នត្កដន ីិវ ី្ ីរដឋបបរវណី មាត្តា ៤៣៦ 

កថា.២ ខដលបានកណំ ់ថា “វ ិ្ ីលក់រនសងរទៀ រត្ៅពីវ ិ្ លីក់ឡាយ ុងរដាយរត្សាដសំបុត្  ឬ រដាយផ្តទ ល់មា ់” 
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គឺអាត្ស័យរៅរលីការអនុវ តជាក់ខសតងខដលមានលកខណៈសដរដយ រដាយពុំមានកណំ ់កនុងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបណីរទ។ 

ឧទាហរណ៍ កនុងករណីខដលទីកខនលងថ្នអចលនវ ថុរនាុះមានលកខណៈលំបាកកនុងការរ្វដីរំណីររៅ រនាុះរទាុះបីជា

ោម នអនកទិញអចលនវ ថុរនាុះរដាយរត្សាដសបុំត្ ក៏រដាយ ក៏ត្បខហលជាមានអនកជិ ខាងណាមាន ក់ខដលមានឆនទៈ

ចង់ទិញនងខដរ។ ដា ងរទៀ  កនុងករណីខដលមានអនកកាន់កាប់អចលនវ ថុរនាុះ រទាុះបីជាោម នអនកទិញរដាយ 

រត្សាដសំបុត្ ក៏រដាយ ក៏ត្បខហលជាអនកកាន់កាប់អចលនវ ថុរនាុះផ្តទ ល់ មានឆនទៈចង់ទញិខដរ។  ុលាការអនុវ តអាច 

រៅចរចាររដាយផ្តទ ល់ជាដួយអនកទាងំរនាុះ រហយីអាចឲ្យអនកទាងំរនាុះទិញបាន។ 

 យ ងណាដញិ កនុងករណីខដលយល់រឃញីថា លទធនលថ្នការបញ្ាុ ុះ ថ្ដលលក់អបបបរមាថ្នអចលនវ ថុ 

រត្កាយពីបានសងរសាហ ុយសត្មាប់ន ីិវ ិ្ ីរហយី ោម នលទធភាពសល់រទរនាុះ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៣៧១ កថា.១) 

 ុលាការអនុវ ត ត្ ូវជូនដណឹំងអំពីការណ៍រនាុះរៅឲ្យមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៣៥ 

កថា.១)។ ត្បសិនរបី មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តរសនីរៅ ុលាការអនុវ តថា ែលួននឹងទិញកនុង ថ្ដលរសនីសុំ ខដលសំរណី

រនាុះត្ ូវរ្វីរ ងីកនុងអ ុំងរពល ១ (ដួយ) សបាត ហ៍គ ិចាប់ពីថ្ងៃខដលមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តទទួលបានដណឹំង 

រហយី ថ្ដលរសនសុីំរនាុះត្ ូវរលសីពី ថ្ដលបា ន់ត្បមាណថ្នរសាហ ុយសត្មាប់នី ិវ ី្  ី រហយីមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត

បានដាក់ត្បាក់ធានារសមនីឹង ថ្ដលរសនីសុំ រនាុះ ុលាការអនុវ តអាចបនតនី ិវ ិ្ បីាន។ ប ុខនត  ុលាការអនុវ តត្ ូវលុប

រចាលនី ិវ ិ្ ីលក់រដាយបងខ ំ កនុងករណីខដលមាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ តដិនបានរ្វីតាដវធិានការណ៍ដូចបានររៀបរាប់

ខាងរលរីនុះ (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤៣៥ កថា.២)។ 

 

ដណំាក់កាលទ ី២០. ការកណំ ់កាលបររិចឆទរដដីបរីចញដកីាសរត្ដចការលក់៖ រៅរពលខដលបានកណំ ់អនករសនីសុំ
ទិញកនង ថ្ដលអ បិរមា នងិ កាលបររិចឆទរដីដបរីចញដីកាសរត្ដចការលក់  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវជូនដណឹំងអពំីកាល
បររិចឆទរនាុះ រៅជនខដលពាក់ព័នធនងឹនលត្បរយជន៍ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៤០ កថា. ២)។ ជនខដលពាក់ព័នធ
នឹងនលត្បរយជន៍មានដូចជា មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត ជនខដលរសនីសុទំិញកនុង ថ្ដល 
អ ិបរមា ជនខដលអាចទទលួចំខណកពីត្បាក់ខដលបានដកពីការលក់ (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៥១៩) មាា ស់សិទធជិួល
អចិថ្ន្រនតយ ៍ នលុបរភាគី នងិ មាា ស់បណុំលហុបី ូខ ក ខដលត្ ូវបានចុុះកនុងឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្ន
រសៀវរៅបញ្ា ីអចលនវ ថុ ជារដីដ។ (Slide 58) 
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ដណំាក់កាលទ ី២១. ដកីាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ ឬ ដកីាសរត្ដចដនិអនុញ្ជា  ឲ្យលក់៖  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវរបកី
កាលបររិចឆទរដីដបរីចញដីកាសរត្ដចការលក់ រហយីត្ ូវត្បកាសអំពកីារអនុញ្ជា   ឬ ដនិអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ (ត្កដន ី/ិ
ណី មាត្តា ៤៤០ កថា. ១)។ ប ុខនត កនុងករណីលក់ហួសកត្ដ ិ  ុលាការអនុវ តត្ ូវបត្ដុងទុកនូវដកីាសរត្ដច
អនុញ្ជា  ឲ្យលក់អចលនវ ថុដយួខននក (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤៤៣ កថា. ១)។ ដា ងរទៀ  ត្កឡាបញ្ា ីត្ ូវបញ្ជា ក់ឲ្យ
បានចាស់លាស់នូវដីកាសរត្ដចខដលបានត្បកាសរនាុះ ដាក់កនុងសណំុំររឿង (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៣៣៥, មាត្តា 
២១៣ កថា. ៣)។(Slide 59) 
 
 

សណួំរទ ី៣២៖ រ កីាលបររិចឆទរដដីបរីចញដកីាសរត្ដចការលក់ ត្ វូរ្វរី ងីរដាយន ីវិ ិ្ ខីបបណា? 

  ុលាការអនុវ តនឹងរចញដីកាសរត្ដចដិនអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ រដាយរ្វីការវនិិចឆ័យថា មាន ឬ ោម ន រហ ុរៅកនុង

ត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី មាត្តា ៤៤២ កថាែណឌ ទ ី ២ រទាុះជាកនុងចំរណាដរហ ុទាងំរនុះ មានរហ ុខ ដួយត្ ូវបាន

ទទួលសាា ល់ក៏រដាយ។ នទុយរៅវញិ ត្បសិនរប ីកនុងចំរណាដរហ ុទាងំរនុះ ោម នរហ ុណាដួយត្ ូវបានទទួលសាា ល់រទ 

រនាុះ ុលាការអនុវ តនឹងរចញដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់។ កនុងករណីណាដយួក៏រដាយ រៅរពលរចញដីកាសរត្ដច

រនាុះ រៅត្កដត្ ូវចុុះហ ថរលខារលីដីកាសរត្ដចរនាុះ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៣៥, មាត្តា ២១៣ កថា. ២)។ 

  ុលាការអនុវ ត រ្វីការទាញរហ ុនលផ្តទ ល់មា ់ក៏បាន ឬ ដិនរ្វីការទាញរហ ុនលផ្តទ ល់មា ់ក៏បាន (ត្កដ

នី ិ/ណី មាត្តា ៣៣៥, មាត្តា ១១៤ កថា.១ វាកយែណឌ ទ ី២)។ ត្បសិនរបី រ្វីការទាញរហ ុនលផ្តទ ល់មា ់ រនាុះ

ជារោលការណ៍  ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វីរ ងីរៅសាលសវនាការជាសាធារណៈ (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៣៣៥, មាត្តា 

១១៥ កថា. ២)។  

 កនុងករណីខដលដិនរ្វកីារទាញរហ ុនលផ្តទ ល់មា ់  ុលាការអនុវ តដនិចាបំាច់រ្វីរ ងីរៅសាលសវនាការ

ជាសាធារណៈរទ។ ប ុខនត  ុលាការអនុវ តដនិអាចត្ោន់ខ រ្វីការពិនិ យឯកសារប ុរណាណ ុះរទ គឺចាបំាច់ត្ ូវរបីក 

កាលបររិចឆទរដីដបរីចញដីកាសរត្ដចការលក់។ ការរបកីកាលបររិចឆទរនុះ ដិនចាបំាច់រ្វីជាសាធារណៈរទ ប ុខនតត្ ូវ 

នតល់ឱកាសឲ្យជនខដលពាក់ព័នធនលត្បរយជន៍ខងលងរយបល់ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៤០ កថា. ២, មាត្តា ៤៤១)។ 

កនុងករណីខដលដិនរ្វកីារទាញរហ ុនលផ្តទ ល់មា ់  ុលាការអនុវ តអាចរ្វីការត្បដូលភសតុតាងបាន រដាយសាកសួរ

ភាគីនិង ជនខដលពាក់ព័នធ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៣៣៥, មាត្តា១១៤ កថា. ២, មាត្តា ៣៣៧ កថា. ២) ត្ពដទាងំ

រសនីសុំព័ ៌មានពសីាថ ប័នមានសដ ថកចិា (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៣៤២)។ 
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សណួំរទ ី៣៣៖ រ កីារលក់ហួសកត្ដ ិជាអវ?ី (Slide 60, 61) 

 កនុងករណីខដលបានលក់អចលនវ ថុរត្ចនី រប ីថ្ដលរសនសុីំទញិថ្នអចលនវ ថុណាដួយ ឬ រត្ចីនកនុងចំរណាដ

អចលនវ ថុទាងំអស់រនាុះត្ ូវបានបា ន់ត្បមាណរឃញីថា អាចសងសិទិធរលីបណុំលរបស់មាា ស់បំណុលនដីួយៗ និង 

រសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ តទាងំអស់បាន  ុលាការអនុវ តត្ ូវបត្ដុងទុកនូវដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់អចលនវ ថុ
រនសងរទៀ  (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៣៣៥, មាត្តា ៤៤៣ កថា. ២)។ 

 ឧទាហរណ៍៖ រដដីបធីានាសិទធរិលីបណុំល ២០០០ ដុលាល រ កូនបណុំល Y និង មាា ស់បណុំល X បានបរងកី  

ហុបី ូខ ករលអីចលនវ ថុ A (២០០០ ដុលាល រ) អចលនវ ថុ B (៤០០០ ដុលាល រ) និង អចលនវ ថុ C (៦០០០ ដុលាល រ) ខដលជា

កដមសិទធរបស់ Y ។ មាា ស់បណុំល X បានដាក់ពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ កកនុងរពលខ ដយួរលីអចលនវ ថុទាងំរនាុះ ។  

 ុលាការអនុវ តបានរបឹអូសអចលនវ ថុទាងំ ៣ ។ រៅរពលនី ិវ ិ្ ីដំរណីរការដល់ការកណំ ់រពលចុងរត្កាយសត្មាប់
ការទាដទារឲ្យខចកចំខណក ត្បសិនរបី មាា ស់បណុំលរនសងរទៀ រាយការណ៍អពំីសិទធិរលីបណុំល (ត្កដនី /ិណី 
មាត្តា ៤២៣) និង ទាដទារឲ្យខចកចំខណក (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤២៦) រៅរពលរនាុះចំននួទឹកត្បាក់ខដលត្ ូវ
បានបា ន់ត្បមាណថាត្ ូវខចកចំខណករៅឲ្យមាា ស់បណុំល នឹងត្ ូវបានបង្គា ញឲ្យរឃញីចាស់លាស់។ ឧបមាថា 
ចំនួនទកឹត្បាក់សរុបខដលត្ ូវខចកចំខណកឲ្យរៅមាា ស់បំណុលនីដួយៗ មានចំនួន ៤០០០ ដុលាល រ រហយីរសាហ ុយ
សត្មាប់ការអនុវ តគ ឺ ៥០០ ដុលាល រ។ កនុងករណីរនុះ  ុលាការអនុវ តដិនត្ ូវរចញដកីាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់
អចលនវ ថុទាងំអស់រទ។  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវសួររយបល់របស់កូនបណុំលថ្នការអនុវ តជាដុន (ត្កដនី /ិណី 
មាត្តា ៤៤៣ កថា. ២) រហយីត្ ូវរត្ជីសររសីថា រ ីត្ ូវរចញដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ខ ចំរពាុះអចលនវ ថុ A 
និង អចលនវ ថុ B ឬ រចញដកីាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ខ ចំរពាុះអចលនវ ថុ C ។ កនុងករណីខដល ុលាការអនុវ ត
រចញដីកាសត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ខ ចំរពាុះអចលនវ ថុ A និង អចលនវ ថុ B រនាុះ ុលាការអនុវ ត ត្ ូវបត្ដុងទុកនូវ
ដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់អចលនវ ថុ C (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤៤៣ កថា. ១)។ កនុងករណីរនុះ អនកទិញ
អចលនវ ថុ C អាចលុបរចាលសំរណីទិញរនាុះបាន (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤៤៣ កថា. ១)។ ដា ងរទៀ  របីថ្ងលលក់
ត្ ូវបានបង់ចំរពាុះអចលនវ ថុ A និង អចលនវ ថុ B ខដលមានដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់  ុលាការអនុវ តត្ ូវលុប
រចាលនូវន ីិវ ិ្ ីថ្នការលក់រដាយបងខំខដលទាក់ទងនងឹអចលនវ ថុ C (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤៤៣ កថា. ៤)។ 
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ដណំាក់កាលទ ី ២២. ការកណំ ់រពលថ្នការបង់ថ្ងលលក់៖ រៅរពលដកីាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់បានចូលជាសាថ ពរ 

  ុលាការអនុវ តត្ ូវកណំ ់រពលថ្នការបង់ថ្ងលលក់ឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស នងិជូនដំណឹងរៅអនកទិញ (ប ុខនត កនុងករណី 

ខដលមានសំរណីអំពីការបង់ខ ចំនួនត្បាក់ខដលរៅសល់ រត្កាយពីការដករចញពចីំខណកខដលត្ ូវទទួលបានពីការ 

ខចកចំខណករបស់អនកទិញ រនាុះ ុលាការអនុវ តដិនចាបំាច់រ្វីការកណំ ់រពលថ្នការបង់ថ្ងលលក់រទ (ត្កដន ីិ/ណី 

 មាត្តា ៤៤៣ កថា. ៣)។ ការកំណ ់រពលបង់ថ្ងលលក់ត្ វូសថិ កនុងអំ ុងរពល១ (ដយួ) ខែ គិ ចាប់ពីថ្ងៃខដល

ដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់បានចូលជាសាថ ពរ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៤៣ កថា. ១)។ 

 

ដណំាក់កាលទ ី២៣. ការបង់ថ្ងលលក់៖ អនកទិញ ត្ ូវបង់ថ្ងលលក់ ខដលជាត្បាក់រៅសល់បនាទ ប់ពីដកត្បាក់ធានា រចញ

ពីចំនួនត្បាក់ថ្នសំរណីទិញ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៤៧ កថា.២) រៅឲ្យ ុលាការអនុវ ត ឲ្យបានត្ ឹដរពលខដល

 ុលាការអនុវ តបានកណំ ់ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៤៧ កថា.១)។ ប ុខនត កនុងករណីខដលមានសំរណីអំពីការបង់ខ 

ចំនួនត្បាក់ខដលរៅសល់រត្កាយពីការដករចញពចីំខណកខដលត្ ូវទទលួបានពីការខចកចំខណក (ការបង់ខ ចនំួន

ែវុះ) គវឺាមាននី ិវ ិ្ ែុីសោន ។ យ ងណាដិញ  ុលាការអនុវ តចាបំាច់ត្ ូវទទួលរសាហ ុយចាបំាច់សត្មាប់នទុកផ្តត ក់ឲ្យ

ចុុះបញ្ា ី ឯកសារចដលងថ្នលែិិ ឆលងខដន ឬ អ តសញ្ជា ណប័ណណរបស់អនកទិញ រត្ពាុះវាចាបំាច់ត្ ូវរត្បីរៅកនុងរពល 

នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ី។ (Slide 62, 63) 

 

សណួំរទ ី៣៤៖ រ កីារបង់ខ ចនំនួែវុះជាអវ?ី (Slide 64, 66) 

 ត្បសិនរប ីអនកទិញ គឺជាមាា ស់បំណុលខដលត្ ូវទទលួការខចកចំខណកពីត្បាក់ថ្ងលលក់ អនកទិញរនាុះអាចរសនី
សុំបង់ខ ចំនួនែវុះ រៅឲ្យ ុលាការអនុវ ត ឲ្យបានត្ ដឹរពលបញ្ា ប់កាលបររិចឆទរដដីបរីចញដីកាសរត្ដចការលក់ 

(ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤៤៧ កថា. ៣)។ រពាលកនុងករណីខដល មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត និង មាា ស់បណុំលខដល

មានខចងរៅកនុងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី មាត្តា ៥១៩ បានកាល យជាអនកទញិ ពកួោ ់អាចរសនីសុំបង់ខ ចនំួនែវុះបាន។ 

 កនុងករណី មានការរសនសុីំបង់ខ ចំននួែវុះ  ុលាការអនុវ តត្ ូវកណំ ់កាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណកភាល ដ

បនាទ ប់ពដីីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់បានចូលជាសាថ ពរ រដាយដិនចាបំាច់កណំ ់រពលថ្នការបង់ថ្ងលលក់រទ (ត្កដ 

នី ិ/ណី មាត្តា ៤៨៨ កថា. ១ ចណុំច គ)។ បនាទ ប់ដក អនកទិញ ត្ ូវបង់ថ្ងលលក់ខដលជាត្បាក់រៅសល់បនាទ ប់ពីដក

ត្បាក់ធានា រចញពីចនំួនត្បាក់ថ្នសំរណីទិញ រៅកាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក។ ឧទាហរណ៍ មាា ស់បណុំលត្ ូវ

ទទួលបានពីការខចកចំខណកនូវត្បាក់ ៣០០០ ដុលាល រ ប ុខនត ោ ់បានបង់ត្បាក់ធានាចំននួ ១០០០ ដុលាល រ សត្មាប់ 
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ការលក់ឡាយ ុងកនុង ថ្ដល ១០០០០ ដុលាល រ រហយីោ ់បានទទួលអចលនវ ថុហុបី ូខ ក។ កនុងករណីរនុះ មាា ស់

បំណុល ត្ ូវបង់ត្បាក់ឲ្យ ុលាការអនុវ តចំនួន ៩០០០ ដុលាល រ ប ុខនត វានឹងកាល យជាការចំណាយត្បាក់រដាយឥ 

ត្បរយជន៍ រត្ពាុះោ ់អាចនងឹទទួលបានការខចកចំខណកព ុីលាការអនុវ តចំននួ ៣០០០ ដុលាល រ។ ត្បសនិរប ីមាា ស់ 

បំណុលរនុះ រ្វីការរសនសុីំបង់ខ ចំននួែវុះ រនាុះោ ់នឹងត្ ូវបង់ត្បាក់ឲ្យ ុលាការអនុវ តចំនួន ៦០០០ ដុលាល រ 

ប ុរណាណ ុះ រហ ុរនុះ វាអាចកា ់បនថយការចំណាយត្បាក់រដាយឥ ត្បរយជន៍បាន។ 
 

សំណួរទី ៣៥៖ រៅកនុងករណីខដលអនកទិញដិនបានបង់ត្បាក់ថ្ងលលក់ឲ្យបានទាន់រពលកំណ ់ថ្នការបង់ថ្ងលលក់  
រ ី ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វីយ ងណា? (Slide 67) 

 របីអនកទិញដិនបង់ត្បាក់ថ្ងលលក់រទ ដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់រនាុះនឹងបា ់បង់អានុភាព។ កនុងករណីរនុះ 
អនកទិញដិនអាចទាដទារឲ្យសងទឹកត្បាក់ខដលែលួនបានដាក់ជាការធានារលសីំរណីទិញបានរទ (ត្កដនី /ិណី 
មាត្តា ៤៥១ កថា. ១)។  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវរ្វីនី ិវ ិ្ សីាជាងមី រដាយចាប់រនតីដពកីាររចញដីកាសរត្ដចកណំ ់
កាលបររិចឆទថ្នការលក់ជារដដី និង រ្វីការលក់រដាយបងខសំាជាងមី (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤៥១ កថា.២)។ អនកទញិ
ខដលដិនបានបង់ថ្ងលលក់ដិនអាចរ្វីសំរណីទញិរៅកនុងការលក់ជាបងខំរលីកទី ២ បានរទ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា 
៤៥១ កថា. ២)។ 
 
ដណំាក់កាលទ ី២៤. ការនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ី៖ ត្បសិនរបី អនកទិញបានបង់ថ្ងលលក់រហយី ត្កឡាបញ្ា ីត្ ូវនទុកផ្តត ក់ឲ្យ

រដឋបាលសុររិយដីចុុះបញ្ា ី (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៤៨)។ 

 
សណួំរទ ី៣៦៖ រ តី្ វូរ្វលីែិ ិនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា រីដាយររបៀបណា? (Slide 68 ~ 77) 
 ររបៀបសររសរលិែិ នទុកផ្តត ក់ មានខចងរៅកនុងត្បកាសអនតរត្កសួងសតីពីការចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុទាក់ទងនឹង
ត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ត្បការ ៥ និង ត្បការ ១២។ រយងឯកសារឧបសដព័នធទី ៦ ។ វាមានភាពចាបំាច់កនុងការរត្បី
ត្បាស់ពាកយរពចន៍ឲ្យត្សបរៅនឹងការអនុវ តជាក់ខសតង។ 
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ករណីសិកា 
X= មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត,  Y= កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត, Z= អនកទិញ 
- ថ្ងៃទី ១ ខែ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៣ X បានរ្វកីិចាសនាបរងក ីហុបី ូខ ករលដីីរបស់ Y រហយីបានចុុះបញ្ា ី

រៅកនុងថ្ងៃដខដល 
- ថ្ងៃទី ១ ខែ សីហា ឆ្ន  ំ២០១៥ ដីកាសរត្ដចចាប់រនតដីការលក់រដាយបងខំរដាយខនអកតាដពាកយសំុឲ្យ 

អនុវ តហុបី ូខ ករបស់ X   
- ថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្ន  ំ២០១៥  រ្វីការចុុះបញ្ា ីអំពកីាររបឹអូសរដីដប ីX 
- ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០១៥ Y បានរ្វីកចិាសនាបរងកី ហុបី ូខ កឲ្យរៅ A រហយីបានចុុះបញ្ា ីរៅកនុង

ថ្ងៃដខដល 
- ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០១៥ Y បានចុុះបញ្ា ីរនទរកដមសិទធឲិ្យរៅ B  រហយីបានចុុះបញ្ា ីរៅកនុងថ្ងៃ

ដខដល 
- ថ្ងៃទី ១ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៥  ដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ខដលមាន Z ជាអនកទញិ 
- ថ្ងៃទី ១០ ខែ វចិឆកិា ឆ្ន  ំ២០១៥  Z បានបង់ថ្ងលលក់ 

- កដមវ ថុ៖ ជាឧទាហរណ៍ គសឺររសរដូចខាងរត្កាដ។ យ ងណាដញិ រៅកនុងលិែ ិនទុកផ្តត ក់ ១សនលឹក 

ត្កឡាបញ្ា ីអាចរ្វីការសររសរការនទុកផ្តត ក់រត្ចីនករណី។ 

១. “ការចុុះបញ្ា ីរនទរកដមសទិធិខដលអនកទិញបានរ្វលីទធកដម”៖ ប ុខនត ការសររសរខបបរនុះដនិ

ចាបំាច់រទ កនុងករណីខដលអនកទិញគឺជា អនកបរងកី ហុបី ូខ ក (រពាលគឺ ករណីខដលអនកធានារដាយ

វ ថុជា អនកទិញ) ។ 

២. “ការលុបការចុុះបញ្ា ីអពំីលទធកដមនូវសិទធិខដលបានរល ់រដាយការលក់ ឬ សទិធខិដលបាន

បា ់បង់អានុភាពរដាយការលក់” 

៣.“ការលុបការចុុះបញ្ា ីអំពីការចា ់ខចងជាបរណាត ុះអាសនន ខដលបានបា ់បង់អានុភាពរដាយការលក់” 

៤. “ការលុបការចុុះបញ្ា ី អំពកីាររបឹអូស ឬ ការរបឹអូសជាបរណាត ុះអាសនន” 

⁻ ក- អ តសញ្ជា ណថ្នអចលនវ ថុ៖ ត្ ូវសររសរ រលែកាលដី ឬ រលែប័ណណ និង ទតីាងំដី។ ត្កឡាបញ្ា ី ត្ វូ

អានដកីាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ នងិ ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ
ឲ្យបានចាស់លាស់ រហយីត្ វូសររសរតាដអ តសញ្ជា ណទាងំរនុះ។ 
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⁻ ែ- រ ម្ ុះ នងិ អាសយដាឋ នរបស់កដមសទិធកិរ (មាា ស់សទិធជិលួអចថិ្ន្រនតយ ៍ ឬ នលុបរភាគ)ី ថ្នអចលនវ ថុ៖ 

ត្កឡាបញ្ា ី ត្ វូអានដកីាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ នងិ ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះ

បញ្ា ីអចលនវ ថុឲ្យបានចាស់លាស់ រហយីត្ វូសររសរតាដអ តសញ្ជា ណទាងំរនុះ។ 

⁻ គ- រោលបណំងថ្នការចុុះបញ្ា ី៖ ជាឧទាហរណ៍ ត្ ូវសររសរែលឹដសារដូចខាងរត្កាដ។ វាមានភាពចាបំាច់

កនុងការរត្បីត្បាស់ពាកយរពចន៍ឲ្យត្សបរៅនងឹការអនុវ តជាក់ខសតង។ 

១. រនទរកដមសិទធិតាដការលក់រដាយបងខំរៅឲ្យ Z  

២.លុបការចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ កលំដាប់ទី ១ របស់ X ខនអកតាដកចិាសនាបរងកី ហុបី ូខ ក 

ចុុះថ្ងៃទ ី១ ខែ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៣  

៣. លុបការចុុះបញ្ា ីបរងក ីហុបី ូខ កលដំាប់ទី ២ របស់ A ខនអកតាដកិចាសនាបរងក ីហុបី ូខ ក 

ចុុះថ្ងៃទ ី២០ ខែ កញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០១៥  

៤. លុបការចុុះបញ្ា ីរនទរកដមសទិធរិៅ B ខនអកតាដកិចាសនាលក់ទិញ ចុុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០១៥  

 ៥. លុបការចុុះបញ្ា ីអំពកីាររបឹអូស ខនអកតាដដកីាសរត្ដចចាប់រនតីដការលក់រដាយបងខំ រលែ 

១២៣៤ ចុុះថ្ងៃទី ១ ខែ សហីា ឆ្ន  ំ២០១៥ របស់សាលាដំបូងរែ តកំព  ចណុំច “ក”   

⁻ ឃ- ដូលរហ ុ៖ ឧទាហរណ៍ រគសររសរថា “ដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ រលែ ៥៦៧៨ ចុុះថ្ងៃទី ១  

ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៥ របស់សាលាដំបូងរែ តកំព  និង អនកទិញបានបង់ត្បាក់ថ្ងលលក់រៅឲ្យសាលាដំបូង

រែ តកំព  រៅថ្ងៃទ ី១០ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៥” 

⁻ ង- រ ម្ ុះ នងិ អាសយដាឋ នរបស់មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត៖ ត្កឡាបញ្ា ី ត្ វូអានដកីាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យ

លក់ឲ្យបានចាស់លាស់ រហយីត្ វូសររសរឲ្យដូចអ តសញ្ជាណខដលមានកណំ ់រៅកនុងដកីាសរត្ដចរនាុះ។ 

⁻ ច- រ ម្ ុះ នងិ អាសយដាឋ នរបស់កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត៖ ត្កឡាបញ្ា  ី ត្ វូអានដកីាសរត្ដចអនុញ្ជា   

ឲ្យលក់ នងិ ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុឲ្យបានចាស់លាស់  រហយី

ត្ វូសររសរឲ្យដូចអ តសញ្ជាណខដលមានកណំ ់រៅកនុងឯកសារទាងំរនាុះ។ 

⁻ ឆ- អ តសញ្ជា ណអនកទញិ៖ សររសរ ថ្ងៃខែឆ្ន កំំរណី  ទីកខនលងកំរណី  អាសយដាឋ ន និង រ ម្ ុះឪពុកមាត យ 

របស់អនកទិញ ។ 
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ឯកសារភាា ប់ជាដួយលិែិ នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ី៖ 

⁻ ឯកសារចដលងយថាភូ  ថ្នដកីាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ 

⁻ ឯកសារង ចដលងអ តសញ្ជា ណប័ណណ ឬ លែិិ ឆលងខដនរបស់អនកទញិ 

⁻ ឯកសារង ចដលងយថាភូ ថ្នកំណ ់រហ ុ ខដលបញ្ជា ក់ថាអនកទិញ បានបង់ថ្ងលលក់រៅ ុលាការ 

អនុវ តរចួរហយី 

＊ដិនចាបំាច់ភាា ប់ដកជាដួយប័ណណកដមសទិធិរទ។ 

សណួំរទ ី៣៧៖ រ នីរណា ជាអនកបង់រសាហ ុយចាបំាច់រដដីបនីទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ី រហយីបង់រដាយររបៀបណា? 

 រសាហ ុយចាបំាច់រដដីបនីទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីជាបនទុករបស់អនកទញិ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៤៨ កថា. ៣)។ 

ត្កដនី ិវ ិ្ រីដឋបបរវណីដិនបានបញ្ា តអពំីររបៀបថ្នការបង់រទ វាអាត្ស័យរៅតាដ ុលាការនីដួយៗខដលត្ ូវអនុវ តឲ្យ

មានលកខណៈសដត្សប។ រៅដុនរពលខដលត្កឡាបញ្ា ីនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ី អនកទិញត្ ូវបង់រសាហ ុយចុុះបញ្ា ី។ 

ឧទាហរណ៍  ុលាការអនុវ តអាចពិចារណា ចា ់ខចងឲ្យអនកទិញបង់រសាហ ុយចុុះបញ្ា ីត្សបរពលខដលអនកទិញបង់ 

ត្បាក់ថ្ងលលក់អចលនវ ថុរៅឲ្យ ុលាការអនុវ ត ជារដដី។ 

សណួំរទ ី៣៨៖ រ កីារចុុះបញ្ា ីណាខដលត្ វូលុបរចាលរដាយការនទុកផ្តត ក់? 

 ត្កឡាបញ្ា ីត្ ូវពចិារណារដាយត្បុងត្បយ ័នរលីការនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ីអំពកីារលុប និង ដិនលុបការចុុះបញ្ា ី 

រដាយអានត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី មាត្តា ៥១០ និងមាត្តា ៤៤៨ ឲ្យបានចាស់លាស់។ ជាទូរៅអាចពិចារណាបាន

ដូចខាងរត្កាដ។ 

 
ការចុុះបញ្ា ីអពំកីាររបឹអូសកដមសទិធ ិនងិ ការចុុះបញ្ា ីអពំកីាររបឹអូសជាបរណាត ុះអាសនននូវកដមសទិធ ិ

・ ការលុបការចុុះបញ្ា ី អំពីការរបឹអូសរបស់មាា ស់បណុំលអនុវ ត (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៤៨ កថា. ១ ចំណុច ឃ)។ 

・ ការលុបការចុុះបញ្ា ីទាងំអស់ រត្ៅពីការចុុះបញ្ា ីអពំីការរបឹអូស និង ការចុុះបញ្ា ីអពំីការរបឹអូសជាបរណាត ុះអាសនន 

រដាយដិនគ ិពកីាលបររិចឆទថ្នការចុុះបញ្ា ី។ 
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ឧទាហរណ៍៖ 

 ② ការចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ កលំដាប់ទី ១     ④ ការចុុះបញ្ា ីរបឹអូសរដាយខនអកហុបី ូខ កលដំាប់ទី ១ 

 (មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត)              (មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត) 

 

 

       ①             ③              ⑤ 

①：ការចុុះបញ្ា ីរបឹអូសជាបរណាត ុះអាសនន→ លុប 

③：ការចុុះបញ្ា ីរបឹអូសជាបរណាត ុះអាសនន→ លុប 

⑤：ការចុុះបញ្ា ីរបឹអូស (ដកីាសរត្ដចចាប់រនតីដត្ ួ ោន  ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤២៥) → លុប 

＊ការចុុះបញ្ា ី ② និង ④ ក៏លុបខដរ។ 
 

ការចុុះបញ្ា ីអពំសីទិធតិ្បា រិភាគត្ប យកស នងិ សទិធតិ្ប យកសរត្បតី្បាស់ នងិ អាត្ស័យនល  

・ ការចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ករបស់មាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត ត្ ូវលុប (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៥១០ កថា.១, 

កថា. ២, មាត្តា ៤៤៨ កថា. ១ ចណុំច ែ)។ 

・ សិទធិត្បា ិរភាគត្ប យកស នងិ សិទធិត្ប យកសរត្បីត្បាស់ និង អាត្ស័យនល ខដលបានចុុះបញ្ា ីរៅរត្កាយការចុុះ

បញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ករបស់មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត ក៏ត្ វូលុបខដរ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៥១០ កថា.១, 

កថា.២, មាត្តា ៤៤៨ កថា.១ ចណុំច ែ)។ 

・ រៅកនុងករណីមាា ស់បណុំលហុបី ូខ កខដលមានលំដាប់ដុនមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត បានទទលួដកីា

សរត្ដចចាប់រនតីដត្  ួោន  ការចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ក នងិ សិទធិត្បា ិរភាគត្ប យកស នងិ សិទធិត្ប យកសរត្បី
ត្បាស់ និង អាត្ស័យនល ខដលបានចុុះបញ្ា ី រៅរត្កាយការចុុះបញ្ា ីបរងក ីហុបី ូខ ករបស់មាា ស់បណុំល 

ហុបី ូខ កខដលមានលំដាប់ដុនរនាុះ ក៏ត្ ូវលុបខដរ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៥១៣ កថា.២, មាត្តា ៤៤៨ 

កថា. ១ ចណុំច ែ)។ 
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ឧទាហរណ៍ទ១ី៖ 
④ចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ កលំដាប់ទី ៣   ⑥ចុុះបញ្ា ីរបឹអូសរដាយខនអកតាដហុបី ូខ កលំដាប់ទី ៣  

  (មាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត)   (មាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត) 

 

 

  ①   ②  ③       ⑤ 

①：ការចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ កលំដាប់ទី ១→ ដិនលុប 

②：ការចុុះបញ្ា ីអំពីសទិធិជួលអចិថ្ន្រនតយ→៍ ដិនលុប 

③：ការចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ កលំដាប់ទី ២→ ដនិលុប 

⑤：ការចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ កលំដាប់ទី ៤→ លុប 

＊ការចុុះបញ្ា ី ④ និង ⑥ ក៏លុបខដរ។ 

ឧទាហរណ៍ទ២ី៖ 
 

             ⑦ការចុុះបញ្ា ីរបឹអូសខនអកតាដដីកាសរត្ដចចាប់រនតីដត្ ួ ោន ថ្នហុបី ូខ កលំដាប់ទី១ 

 

      ④ចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ កលំដាប់ទី ៣                  ⑥ចុុះបញ្ា ីរបឹអូសរដាយខនអកតាដហុបី ូខ កលំដាប់ទី ៣ 

      (មាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត)               (មាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត)  

 

 

①    ②  ③       ⑤ 
 

①：ការចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ កលំដាប់ទី ១ → លុប 

②：ការចុុះបញ្ា ីអំពីសទិធិជួលអចិថ្ន្រនតយ→៍ លុប 

③：ការចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ កលំដាប់ទី ២→ លុប 

⑤：ការចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ កលំដាប់ទី ៤→ លុប 

＊ការចុុះបញ្ា ី ④, ⑥ និង⑦ ក៏លុបខដរ។ 
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ការចុុះបញ្ា ីចា ់ខចងជាបរណាត ុះអាសននខដលហាដឃា ់ការចា ់ខចង 

・ ការចុុះបញ្ា ីចា ់ខចងជាបរណាត ុះអាសននខដលហាដឃា ់ការចា ់ខចង ខដលបានរ្វីរ ងីរៅរត្កាយការចុុះ

បញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ករបស់មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត ត្ ូវលុប (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៤៨ កថា. ១ ចណុំច គ)។ 

・ រៅកនុងករណីខដលបានចុុះបញ្ា ីរបឹអូសជាបរណាត ុះអាសនន រៅដុនការចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ករបស់មាា ស់

បំណុលថ្នការអនុវ ត រនាុះការចុុះបញ្ា ីចា ់ខចងជាបរណាត ុះអាសននខដលហាដឃា ់ការចា ់ខចង ខដលបាន

រ្វីរ ងីរៅរត្កាយការចុុះបញ្ា ីរបឹអូសជាបរណាត ុះអាសននរនាុះ ក៏ត្ ូវលុបខដរ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៥១០ 

កថា.៣, មាត្តា ៤៤៨ កថា. ១ ចណុំច គ)។ 

ឧទាហរណ៍ទ១ី៖ 
       ② ចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ក      ④ ចុុះបញ្ា ីរបឹអូសរដាយខនអកតាដហុបី ូខ ក 

       (មាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត)   (មាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត) 

    

 

                ①           ③             ⑤ 

①：ការចុុះបញ្ា ីចា ់ខចងជាបរណាត ុះអាសននខដលហាដឃា ់ការចា ់ខចង → ដិនលុប 

③：ការចុុះបញ្ា ីចា ់ខចងជាបរណាត ុះអាសននខដលហាដឃា ់ការចា ់ខចង→ លុប 

⑤：ការចុុះបញ្ា ីចា ់ខចងជាបរណាត ុះអាសននខដលហាដឃា ់ការចា ់ខចង→ លុប 

＊ការចុុះបញ្ា ី ② និង ④ ក៏លុបខដរ។ 

ឧទាហរណ៍ទ២ី៖ 

① ចុុះបញ្ា ីរបឹអូសជាបរណាត ុះអាសនន 

         ③ចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ក   ⑤ចុុះបញ្ា ីរបឹអូសខនអករលីហុបី ូខ ក 

     (មាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត)  (មាា ស់បំណុលថ្នការអនុវ ត) 

 

 

                       ②           ④             ⑥ 



37 

 

②：ការចុុះបញ្ា ីចា ់ខចងជាបរណាត ុះអាសននខដលហាដឃា ់ការចា ់ខចង→ លុប 

④：ការចុុះបញ្ា ីចា ់ខចងជាបរណាត ុះអាសននខដលហាដឃា ់ការចា ់ខចង→ លុប 

⑥：ការចុុះបញ្ា ីចា ់ខចងជាបរណាត ុះអាសននខដលហាដឃា ់ការចា ់ខចង→ លុប 

＊ការចុុះបញ្ា ី ①, ③ និង⑤ ក៏លុបខដរ។ 
 

ការចុុះបញ្ា ីអពំកីាររនទរកដមសទិធ ិ

・ការចុុះបញ្ា ីអពំីការរនទរកដមសិទធិ ខដលត្ ូវបានរ្វីរ ងីរៅរត្កាយការចុុះបញ្ា ីរបឹអូសរបស់មាា ស់បំណុលថ្នការ 

អនុវ ត ត្ ូវលុប (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤៤៨ កថា.១ ចណុំច ែ)។  

 
ឧទាហរណ៍ទ១ី៖ 
       ① ចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ក  ③ ចុុះបញ្ា ីរបឹអូសរដាយខនអកតាដហុបី ូខ ក 

     (មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត)   (មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត) 

 

 

                  ① 

①：ការចុុះបញ្ា ីអំពីការរនទរកដមសិទធិ→ ដិនលុប 
＊លុបការចុុះបញ្ា ី ① និង ③។ 
ឧទាហរណ៍ទ២ី៖ 
       ① ចុុះបញ្ា ីបរងកី ហុបី ូខ ក       ② ចុុះបញ្ា ីរបឹអូសរដាយខនអកតាដហុបី ូខ ក 

 (មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត)       (មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត) 

 

 

                                   ③ 

③：ការចុុះបញ្ា ីអំពីការរនទរកដមសិទធិ → លុប 

＊ការចុុះបញ្ា ី ① និង ② ក៏លុបខដរ។  
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ដណំាក់កាលទ ី ២៥. ការចុុះបញ្ា ីខនអកតាដការនទុកផ្តត ក់៖ ដន្រនតីចុុះបញ្ា ី ត្ ូវរ្វីការចុុះបញ្ា ីរដាយខនអកតាដលិែ ិ 
នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ី។  
 
សណួំរទ ី៣៩៖ រ ដីន្រនតចុីុះបញ្ា ីខដលបានទទលួលែិ ិនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុុះបញ្ា ី ត្ វូសររសរអវែីលុះរៅកនុងរសៀវរៅចុុះបញ្ា ី? 
 ត្បកាសអនតរត្កសងួសតីពកីារចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុទាក់ទងនងឹត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ត្បការ ២៨ មានខចងអំពី

ររបៀបថ្នការចុុះបញ្ា ី។ វាមានភាពចាបំាច់កនុងការរត្បីត្បាស់ពាកយរពចន៍ឲ្យត្សបរៅនឹងការអនុវ តជាក់ខសតង។ 

១．ការចុុះបញ្ា ីអំពីការរនទរកដមសិទធ ិ

រៅកនុងែទង់ត្ ង់ “រលខាចារកឹរដាយសរងខបថ្នលែិិ សញ្ជា  ឬ សាលត្កដ ុលាការ” ត្ ូវសររសរដូចខាងរត្កាដ៖ 

ឧទាហរណ៍៖ “ត្ ូវបានរនទរកដមសិទធិរបស់ Y រៅឲ្យ Ｚ តាដដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ រលែ ៥៦៧៨ 

(ចុុះថ្ងៃទ ី១ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៥ របស់សាលាដំបូងរែ តកំព ) នងិ អនកទិញបានបង់ថ្ងលលក់ឲ្យរៅសាលាដំបូង

រែ តកំព  រៅថ្ងៃទ ី១០ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៥ លរ Aj ១១១១” (សររសរជាទកឹរែៀវ ឬ រមម ) 

របាុះត្តារលខាចារកឹ ថ្ងៃទី ២០ ខែ វចិឆកិា ឆ្ន  ំ២០១៥ (សររសរជាទឹកត្កហដ) 

 

 រៅកនុងែទង់ត្ ង់ “នាដត្ កូល និងនាដែលួន ត្បរភទត្ទពយ” 

ត្ ូវសររសរថា “Ｚ” ជាទឹករែៀវ ឬ រមម ។ 

 

រៅកនុងែទង់ត្ ង់ “ថ្ងៃខែឆ្ន  ំនិងទីកខនលងកំរណី ” 

ត្ ូវសររសរ ថ្ងៃខែឆ្ន កំំរណី  និងទីកខនលងកំរណី របស់Ｚ ជាទឹករែៀវ ឬ រមម ។ 

 

រៅកនុងែទង់ត្ ង់ “សាវតា” 

ត្ វូសររសរ រ ម្ ុះឪពុក និងមាត យរបស់Ｚ ជាទកឹរែៀវ ឬ រមម ។ 
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២. រៅកនុងែទង់ត្ ង់ “បនទុករលីអចលនវ ថុ” ការលុបការចុុះបញ្ា ីអពំីលទធកដមនូវសិទធិខដលបានរល ់រដាយការលក់ ឬ 

សិទធិខដលបានបា ់បង់អានុភាពរដាយការលក់ ត្ ូវសររសរដូចខាងរត្កាដ៖ 

ឧទាហរណ៍៖ “ត្ ូវលុបការចុុះបញ្ា ីអំពីការបរងកី ហុបី ូខ កឲ្យ A (ខនអកតាដកចិាសនាបរងក ីហុបី ូខ ក ចុុះថ្ងៃ

ទី ២០ ខែ កញ្ជា  ឆ្ន  ំ ២០១៥) តាដដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ រលែ ៥៦៧៨ (ចុុះថ្ងៃទី ១ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ

២០១៥ របស់សាលាដបូំងរែ តកំព  ) និង អនកទិញបានបង់ថ្ងលលក់ឲ្យរៅសាលាដំបូងរែ តកំព  រៅថ្ងៃទ ី១០ ខែ 

វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៥ លរ Aj ១២ ”(សររសរជាទឹករែៀវ ឬ រមម ) 

របាុះត្តារលខាចារកឹ ថ្ងៃទី ២០ ខែ វចិឆកិា ឆ្ន  ំ២០១៥ (សររសរជាទឹកត្កហដ) 

 

រៅកនុងែទង់ត្ ង់ “រលខាចារកឹរដាយសរងខបថ្នលែិិ សញ្ជា  ឬ សាលត្កដ ុលាការ” ត្ ូវសររសរដូចខាងរត្កាដ។ 

ឧទាហរណ៍៖ “ត្ ូវបានលុបការចុុះបញ្ា ីអំពីការរនទរកដមសទិធិឲ្យ Ｂ(ខនអកតាដ កចិាសនាលក់ទញិ ចុុះថ្ងៃ 

ទី ៣០ ខែ កញ្ជា  ឆ្ន ២ំ០១៥) តាដដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ រលែ ៥៦៧៨ (ចុុះថ្ងៃទី ១ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៥ 

របស់សាលាដំបូងរែ តកពំ  ) នងិ អនកទិញបានបង់ថ្ងលលក់ឲ្យរៅសាលាដំបូងរែ តកំព  រៅថ្ងៃទ ី ១០  

ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៥ លរ Aj ១២ និង ”(សររសរជាទកឹរែៀវ ឬ រមម ) 

របាុះត្តារលខាចារកឹ ថ្ងៃទី ២០ ខែ វចិឆកិា ឆ្ន  ំ២០១៥ (សររសរជាទឹកត្កហដ) 

 

៣. ការលុបការចុុះបញ្ា ីចា ់ខចងជាបរណាត ុះអាសនន ខដលហាដឃា ់ការចា ់ខចង ខដលបានបា ់បង់អានុភាពរដាយ 

សារការលក់ 

 រៅកនុងករណី មានការលុបការចុុះបញ្ា ីចា ់ខចងជាបរណាត ុះអាសនន ខដលហាដឃា ់ការចា ់ខចង ខដលបាន

បា ់បង់អានុភាពរដាយសារការលក់ ត្ ូវសររសរអពំីការណ៍លុបរនុះ រៅកនុងែទង់ត្ ង់ “បនទុករលអីចលនវ ថុ”។ 

 

៤. ការចុុះបញ្ា ីលុបការចុុះបញ្ា ីរបឹអូស ឬ របឹអូសជាបរណាត ុះអាសនន  

រៅកនុងែទង់ត្ ង់ “បនទុករលអីចលនវ ថុ” ត្ ូវសររសរដូចខាងរត្កាដ៖ 
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ឧទាហរណ៍៖ “ត្ ូវបានលុបការចុុះបញ្ា ីអពំីការរបឹអូស (កដមសិទធិខដល ុលាការអនុវ តថ្នសាលាដំបូងរែ តកពំ  

បានរចញដកីាសរត្ដច រលែ ១២៣៤ ចុុះថ្ងៃទី ១ ខែ កញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០១៥) តាដដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់ រលែ 

៥៦៧៨ (ចុុះថ្ងៃទី ១ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ ២០១៥ របស់សាលាដំបូងរែ តកពំ  ) និង អនកទិញបានបង់ថ្ងលលក់ឲ្យរៅ

សាលាដំបូងរែ តត្ពុះវហិារ រៅថ្ងៃទី ១០ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៥ លរ Aj ១២ ។” (សររសរជាទឹកត្កហដ) 

របាុះត្តារលខាចារកឹ ថ្ងៃទី ២០ ខែ វចិឆកិា ឆ្ន  ំ២០១៥ (សររសរជាទឹករែៀវ ឬ រមម ) 

 

 

ខននកទ ី៣ ការខចកចខំណក 

 

ដណំាក់កាលទ ី ២៦. ការកណំ ់កាលបរចិឆទថ្នការខចកចខំណក៖  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវកំណ ់កាលបររិចឆទថ្នការ

ខចកចំខណក រៅរពលខដលមានការបង់ថ្ងលលក់ ឬ រៅរពលខដលដីកាសរត្ដចអនុញ្ជា  ឲ្យលក់បានចូលជាសាថ ពរ 

រៅកនុងករណីខដលមានការរសនីសុំបង់ខ ចនំួនែវុះ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៨៨ កថា.១ ចំណុច គ)។ 

 

ដណំាក់កាលទ ី២៧. ការជូនដណឹំងអពំកីាលបររិចឆទថ្នការខចកចខំណក នងិ ការដាស់រ ឿនឲ្យដាក់លែិ ិគណនា ជា

រដដី៖ របីកាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណកត្ ូវបានកណំ ់រចួ  ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វីការជូនដំណឹង ជាអាទិ៍ ដូចខាង

រត្កាដ៖ (Slide 79) 

 (១)  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវរ្វកីារជូនដណឹំងអំពីទកីខនលង នងិ កាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក រៅមាា ស់

បំណុលថ្នការអនុវ តខដលត្ ូវទទួលការខចកចំខណក នងិ កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤៨៨  

កថា.១ ចណុំច គ)។ 

 (២)  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវរ្វីការរកាុះរៅមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តខដលត្ ូវទទួលការខចកចំខណក នងិ

កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤៩០ កថា.២, ចណុំច គ)។ 

 (៣) ត្កឡាបញ្ា ី ត្ ូវដាស់រ ឿនមាា ស់បណុំលខដលត្ ូវទទួលការខចកចំខណក ឲ្យនតល់លិែិ គណនាអំពី
ត្បាក់រដីដថ្នសិទធិរលបីណុំល ការត្បាក់រហូ ដល់កាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក នងិ រសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ ត

រៅ ុលាការអនុវ តកនុងអំ ុងរពល ១ (ដួយ) សបាត ហ៍ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤៨៨ កថា.២)។ 
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សណួំរទ ី៤០៖ កនុងករណី ខដលមាា ស់បណុំលដនិបាននតល់លែិ ិគណនា រ  ុីលាការអនុវ តចាចំាច់ត្ វូអនុវ តការខចក

ចខំណករៅឲ្យមាា ស់បណុំលរនាុះខដរឬរទ? 

 រទាុះបីជាដិនបាននតល់លិែិ គណនាក៏រដាយ វាដនិមានន័យថា មាា ស់បណុំលរនាុះបា ់បង់នូវលកខណៈ

សដប តិកនុងការទទួលការខចកចំខណករនាុះរទ។ រហ ុរនុះ  ុលាការអនុវ ត ត្ វូខ អនុវ តការខចកចខំណករៅឲ្យមាា ស់

បណុំលរនាុះដូច្ដមតា។ រដាយសារខ មាា ស់បណុំលដិនបាននតល់លិែិ គណនា រហ ុរនុះ  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវ

រដីលឯកសារខដលមានត្សាប់ (ឯកសារចដលងយថាភូ ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ លិែិ ទាដទារឲ្យខចក

ចំខណកខដលបញ្ា តរៅកនុងមាត្តា ៤២៦ ថ្នត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី  របាយការណ៍អំពសីិទធិរលបីំណុលខដលបញ្ា ត

រៅកនុងមាត្តា ៤២៣ ថ្នត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ជារដដី) រហយីរ្វីការគណនាទឹកត្បាក់ថ្នសិទធិរលីបណុំលរបស់

មាា ស់បណុំលរនាុះ រដាយែលួនឯង។ ដា ងរទៀ  រទាុះបជីា មាា ស់បណុំលបាននតល់លែិិ គណនារៅរត្កាយរយៈរពល

១ សបាត ហ៍ក៏រដាយ ក៏ ុលាការអនុវ ត ត្ ូវទទលួយកឯកសាររនាុះដករត្បីត្បាស់ រត្ពាុះលិែិ គណនារនាុះមានអ ថ

ត្បរយជន៍កនុងការរត្បសីត្មាប់ឲ្យ ុលាការអនុវ តបរងកី រសចកតីត្ពាងរដីដថ្នតារាងខចកចំខណក។ 

  

ដណំាក់កាលទ ី ២៨. ការបរងក ីរសចកតតី្ពាងរដដីថ្នតារាងខចកចខំណក៖  ុលាការអនុវ ត ត្ វូគណនាចំខណក

សត្មាប់មាា ស់បណុំលនីដួយៗ។ ត្កឡាបញ្ា ី ត្ ូវគណនាចនំនួទឹកត្បាក់ថ្នរសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ ត រហយីបរងក ី

រសចកតីត្ពាងរដីដថ្នតារាងខចកចំខណក រៅដុនកាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក។(Slide 80) 

 

 

សណួំរទ ី៤១៖ រ រីសចកតតី្ពាងរដដីថ្នតារាងខចកចខំណកត្ វូបរងក ីរ ងីរដាយររបៀបណា? (Slide 81) 

 

រសចកតីត្ពាងរដីដថ្នតារាងខចកចំខណក គឺជាឯកសារខដលមានសររសរថា រ ីត្ ូវរ្វីការខចកចំខណកប ុនាម ន 

រៅឲ្យនរណា។  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវបង្គា ញរសចកតីត្ពាងរដីដថ្នតារាងខចកចំខណករៅ មាា ស់បណុំល នងិ កូន

បំណុលថ្នការអនុវ ត។ ត្បសនិរបី ោម នការ វា រទ “រសចកតីត្ពាងរដីដថ្នតារាងខចកចំខណក” នឹងកាល យជា “តារាង

ខចកចំខណក”។ បនាទ ប់ដក  ុលាការអនុវ ត នឹងរ្វកីារខចកចំខណកត្សបរៅតាដតារាងខចកចំខណក។ ដូរចនុះ 

 ុលាការអនុវ ត ត្ ូវបរងក ីរសចកតីត្ពាងរដីដថ្នតារាងខចកចំខណកឲ្យបានត្ ឹដកាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក។ ជា

រោលការណ៍  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវរ្វីការគណនាចំខណកសត្មាប់មាា ស់បណុំលនីដួយៗ រដាយរត្បីលិែ ិគណនា
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ខដលមាា ស់បណុំលបានដាក់កាលពីដណំាក់ទី ២៧ ជាដូលដាឋ ន។ ប ុខនត ក៏មានករណីខដលលែិិ គណនាខដលបាន

ដាក់រដាយមាា ស់បណុំលមានកំហុសខដរ រហ ុរនុះ  ុលាការអនុវ តចាបំាច់ត្ ូវរ្វីការត្ ួ ពិនិ យែលឹដសារថ្នលិែ ិ

គណនារនាុះ ថាត្ ឹដត្ ូវ ឬរទ។ ដា ងរទៀ  កនុងករណីខដលមាា ស់បណុំលដិនបានដាក់លិែិ គណនា  ុលាការ 

អនុវ ត ត្ ូវរ្វកីារគណនាចខំណកសត្មាប់មាា ស់បណុំលនដីួយៗ រដាយខនអករៅរលឯីកសារខដលមានរៅកនុងថ្ដ 

ត្សាប់។ 

 (១) ត្ វូគណនាចនំនួទកឹត្បាក់ថ្នត្បាក់សត្មាប់ខចកចខំណក (Slide 82~ 85) 

 ត្បាក់សត្មាប់ខចកចំខណក ដនិខដនត្ ឹដខ ជាថ្ងលលក់អចលនវ ថុរនាុះរទ ប ុខនត ជាត្បាក់ខដលរដួបញ្ាូលទាងំ

ត្បាក់ធានាខដលអនកទិញពុំអាចទាដទារឲ្យ ុលាការអនុវ តសងដកវញិបាន (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៥២ កថា.១)។ 

រលីសពីរនុះ រៅកនុងករណីដីកាសរត្ដចបង្គា ប់ឲ្យរបឹអូសសិទធិរលបីំណុលខដលជាថ្ងលឈ្នួលតាដពាកយសុំរបស់មាា ស់

បំណុលថ្នការអនុវ ត រនាុះថ្ងលឈ្នួលខដលភ កិៈថ្នអចលនវ ថុហុបី ូខ ក បានរនាីរៅ ុលាការអនុវ ត ត្ ូវចា ់ទុកជាថ្ងល

លក់ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៥១៧ កថា.៣)។ ដបូំង  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវកណំ ់ចនំួនទកឹត្បាក់រនុះជាដុនសិន។ 

 (២) ត្ វូបញ្ជា ក់អពំវីសិាលភាពថ្នមាា ស់បណុំលខដលត្ វូទទលួចខំណក (Slide 86, 87) 

 កនុងករណីមានការលក់រដាយបងខំរដាយខនអកតាដការអនុវ តហុបី ូខ ក ជនខាងរត្កាដរនុះនឹងត្ ូវទទលួបាន

ការខចកចំខណក (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៥១៩, មាត្តា ៤៥៣)។ 

ក.  មាា ស់បណុំលខដលបានដាក់ពាកយសុកំារលក់រដាយបងខ ំ ឬ ការលក់រដាយបងខខំដលជាការអនុវ តឯកសទិិធទូរៅ 

រហូ ដល់កណំ ់រពលចុងរត្កាយសត្មាប់ការទាដទារឲ្យខចកចខំណក។ 

ែ. មាា ស់បណុំលខដលបានទាដទារឲ្យខចកចខំណក រហូ ដល់រពលកណំ ់ចុងរត្កាយសត្មាប់ការទាដទារឲ្យខចក 

ចខំណក។ 

គ. មាា ស់បណុំលខដលបានចុុះបញ្ា ីអពំកីាររបឹអូសជាបរណាត ុះអាសនន ដុនការចុុះបញ្ា ីអពំកីាររបឹអូសខដលជាដូលដាឋ ន

ថ្នដកីាសរត្ដចចាប់រនតដីការលក់រដាយបងខជំាដបូំង។ 

(ប ុខនត រដាយសារបណតឹ ងអងារសចកតីខដលបញ្ជា ក់ពីអ ថិភាព ឬ ន ថិភាពថ្នសទិធិរលបីណុំលដិនទាន់ចូលជាសាថ ពរ 

រហ ុរនុះ ការខចកចំខណកត្ វូបានផ្តអ កទុកសនិ រហូ ដល់រពលបណតឹ ងអងារសចកតីរនាុះត្ ូវបានសរត្ដចដាច់រត្សច។ 

ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៩៤ កថា.១ ចណុំច ែ, មាត្តា ៤៩៥ កថា.១។) 

ឃ. មាា ស់បណុំលខដលមានសទិធតិ្បា រិភាគខដលត្ វូរល ់រដាយការលក់។ ប ុខនត វាដនិត្ វូយកដកអនុវ តរ យីចរំពាុះ

មាា ស់បណុំលខដលមានសទិធតិ្បា រិភាគខដលបានចុុះបញ្ា ី រត្កាយរពលអានុភាពថ្នការរបឹអូសបានរក ីរ ងី។ 
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 រៅកនុងករណី មាា ស់បណុំល ក ដាក់ពាកយសុំលក់រដាយបងខំរៅ ុលាការអនុវ ត រហយីមាា ស់បណុំល ែ 

ទាដទារឲ្យ ុលាការអនុវ តរ្វកីារខចកចំខណក រនាុះអ ថភិាពថ្នសិទធិរលីបណុំលទាងំរនាុះ នឹងមានភាពចាស់លាស់

ចំរពាុះ ុលាការអនុវ ត។ 

 រទាុះបីជា មាា ស់បណុំល គ ដិនរ្វីការទាដទារឲ្យខចកចខំណកជារដីដក៏រដាយ ប ុខនតរដាយសាររៅកនុង 

ឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុរបស់ ុលាការអនុវ ត មានសររសរអំពីមាា ស់

បំណុល គ រនាុះ ុលាការអនុវ ត ត្ ូវពិនិ យឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ
រនាុះឲ្យបានចាស់លាស់ រហយីដិនត្ ូវរដលីរលំងរ យី។ យ ងណាដិញ មាា ស់បណុំលខដលបានចុុះបញ្ា ីអពំីការ 

របឹអូសជាបរណាត ុះអាសននរៅរត្កាយការចុុះបញ្ា ីអពំីការរបឹអូស ដនិមានសររសររៅកនុងឯកសារចដលងខដលមាន 

រសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុរបស់ ុលាការអនុវ តរទ រហ ុរនុះត្បសិនរបីដិនរ្វីការទាដទារឲ្យខចក

ចំខណក នងឹដិនអាចទទួលបានចំខណករនាុះរទ (ត្កដន ី/ិណី មាត្តា ៤២៦ កថា. ១ ចណុំច ែ។ ប ុខនត ការខចក

ចំខណកនឹងត្ ូវបានផ្តអ កទុក រហូ ដល់រពលបណតឹ ងអងារសចកតីត្ ូវបានសរត្ដចដាច់រត្សច។ ត្កដនី /ិណី មាត្តា 

៤៩៤ កថា. ១ ចណុំច ែ នងិ មាត្តា ៤៩៥ កថា.១។) 

 មាា ស់បណុំល ឃ គឺជាមាា ស់បណុំលខដលដនិចាបំាច់រ្វកីារទាដទារឲ្យខចកចំខណក ក៏អាចទទួលបាន

ចំខណកខដរ រហ ុរនុះ ុលាការអនុវ តត្ ូវពិនិ យឯកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ
រនាុះឲ្យបានចាស់លាស់ រហយីដិនត្ ូវរដលីរលំងរ យី។ “សិទធិត្បា ិរភាគខដលត្ ូវរល ់រដាយការលក់” គឺដូចរៅ

នឹងការចុុះបញ្ា ីថ្នសិទធិត្បា ិរភាគត្ប យកសខដលត្ ូវបានលុបរដាយការនទុកផ្តត ក់ខដលបានសររសររៅខាងរលី។ 

  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវខសវងរកមាា ស់បណុំល គ និង ឃ រដាយរដីលរលឯីកសារចដលងខដលមានរសចកតីបញ្ជា ក់

ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ។ ដូរចនុះ  ុលាការអនុវ តចាបំាច់ត្ វូឲ្យមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តនតល់ឯកសារចដលង

ខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ រហយីបខនថដពរីលរីនុះ  ុលាការអនុវ តត្ វូឲ្យរដឋបាល

សុររិយដរីនាឯីកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុ រចួត្ វូខសវងរកមាា ស់បណុំល គ នងិ 

ឃ រដាយរដលីរលឯីកសារចដលងខដលមានរសចកតបីញ្ជា ក់ថ្នរសៀវរៅចុុះបញ្ា ីអចលនវ ថុរនាុះ រហយីចាបំាច់ត្ វូរ្វកីារ

ខចកចខំណក។  
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(៣) ត្ វូគណនាចនំនួទកឹត្បាក់ថ្នរសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ ត 

ត្កឡាបញ្ា ី ត្ ូវគណនាចនំួនទឹកត្បាក់ថ្នរសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ ត (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៣៧៦, មាត្តា 

៦៦ កថា. ១)។ រសាហ ុយសត្មាប់អនុវ តរដួមាន រសាហ ុយសត្មាប់នលត្បរយជន៍រដួ (រសាហ ុយខដលចំណាយ

រដីដបនីលត្បរយជន៍របស់មាា ស់បណុំលទាងំអស់) គឺត្ វូខចកចំខណករៅឲ្យមាា ស់បណុំលខដលបានបង់រសាហ ុយ

រនុះ រដាយមានអាទិភាពជាងមាា ស់បណុំលដថ្ទរទៀ ។ រសាហ ុយសត្មាប់នលត្បរយជន៍រដួ គឺជារសាហ ុយខដល

ចំណាយ រដីដបនីលត្បរយជន៍របស់មាា ស់បំណុលទាងំអស់ ខដលដិនមានខចងចាស់លាស់រៅកនុងត្កដន ីិវ ិ្  ី

រដឋបបរវណី ក៏ប ុខនត រសាហ ុយរនុះត្ ូវបានរគរ្វីការខចកចខំណករដាយមានលកខណៈអាទិភាពបនុំ ។ នទុយរៅវញិ 

រសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ តខដលដិនខដនជារសាហ ុយសត្មាប់នលត្បរយជន៍រដួ ត្ ូវរ្វីការខចកចំខណកឲ្យមាន

លំដាប់ដូចោន ជាដួយនឹងមាា ស់បំណុលនីដយួៗខដលមានសទិធិរលីបណុំល រត្ពាុះពុមំានដូលរហ ុខដលត្ ូវខចក

ចំខណកជាអាទភិាពរៅមាា ស់បំណុលរនសងរនាុះរទ។ 

រៅកនុងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ពុំមានបញ្ា ត ថារ ីរៅកនុងរសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ ត រសាហ ុយណាជា

រសាហ ុយសត្មាប់នលត្បរយជន៍រដួ រសាហ ុយណាដិនខដនជារសាហ ុយសត្មាប់នលត្បរយជន៍រដួរនាុះរទ រហ ុរនុះ  

រៅកនុងការអនុវ តជាក់ខសតងចាបំាច់ត្ ូវពិចារណាឲ្យបានលអិ លអន់។ ជារោលការណ៍ រសាហ ុយសត្មាប់នល

ត្បរយជន៍រដួ គឺជារសាហ ុយខដលចណំាយសត្មាប់បនតដំរណីរការន ីិវ ិ្ ីអនុវ ត។ របរីសាហ ុយរនុះដិនត្ ូវបានបង់

រទ រនាុះនី ិវ ិ្ ដីិនអាចដំរណីរការបានរទ។ រហ ុរនុះ រដាយសារខ រសាហ ុយរនុះត្ វូបានបង់ រទីបមាា ស់បណុំល

ទាងំអស់ទទលួបាននលត្បរយជន៍ (ដូរចនុះ រៅកនុងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី រគរៅរសាហ ុសត្មាប់ការអនុវ តខដលជា

រសាហ ុយសត្មាប់នលត្បរយជន៍រដួថា “រសាហ ុយសត្មាប់នី ិវ ិ្ ី” ត្កដនី /ិណី  មាត្តា ៣៧១ ចណុំច ែ)។ 

ជាលទធនល រសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ តខដលមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ តបានចំណាយ ជា្ដមតា គឺជារសាហ ុយ

សត្មាប់នលត្បរយជន៍រដួ។ នទុយរៅវញិ រសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ តខដលត្ ូវបានចំណាយរដាយមាា ស់បំណុល

រត្ៅពីមាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត ភាគរត្ចីនដនិខដនជារសាហ ុយសត្មាប់នលត្បរយជន៍រដួរទ។ ឧទាហរណ៍៖ 

ត្បសិនរបី រគពិចារណាអំពីរសាហ ុយសត្មាប់រ្វីការទាដទារឲ្យខចកចំខណក រទាុះជាមាា ស់បណុំលដិនរ្វកីារទាដទារ

ឲ្យខចកចំខណកក៏រដាយ ក៏ន ីិវ ិ្ ីថ្នការអនុវ តអាចបនតរៅបានរដាយោម នបញ្ជា ខដរ។ ការទាដទារឲ្យខចកចំខណក គឺ
រ្វីរ ងីរដីដបខី នលត្បរយជន៍របស់មាា ស់បណុំលរនាុះែលួនឯងខ ប ុរណាណ ុះ។ រហ ុរនុះ វាដិនខដនជា រសាហ ុយ

សត្មាប់នលត្បរយជន៍រដួរទ។ 
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 (៤) ត្ វូបញ្ជា ក់អពំលីដំាប់ថ្នការខចកចខំណក នងិគណនាចនំនួទកឹត្បាក់ថ្នការខចកចខំណក 

  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវរ្វីការកណំ ់លំដាប់ថ្នមាា ស់បំណុលនីដួយៗ ត្សបរៅតាដ ត្កដរដឋបបរវណី ចាប់

ខដលទាក់ទងនងឹពាណិជាកដម ឬ ចាប់រនសងរទៀ  (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤៩០ កថា.៥)។ ចំរពាុះ ហុបី ូខ កត្ ូវ

ត្បយ ័ននូវចណុំចខាងរត្កាដ៖ 

 មាា ស់បណុំលហុបី ូខ កត្ ូវទទលួការខចកចំខណករដាយមានអាទិភាពជាងមាា ស់បណុំលរនសងរទៀ   

(ត្កដរដឋបបរវណី មាត្តា ៨៤៣ កថា. ១)។ 

 កនុងករណីរ្វីការខចកចំខណកឲ្យរៅមាា ស់បណុំលហុបី ូខ ករត្ចីន  មាា ស់បណុំលហុបី ូខ កខដលបានរ្វីការចុុះ

បញ្ា ីដុន មានអាទិភាពត្ ូវទទលួបានការខចកចំខណកដុន (ត្កដរដឋបបរវណី មាត្តា៨៥១)។ 

 រៅកនុងករណីសទិធិរលីបណុំលខដលបានត្ ូវធានារដាយហុបី ូខ កមានរដួបញ្ាូ លទាងំ ការត្បាក់ នងិ ចនំួនទកឹ

ត្បាក់ថ្នសណំងការែូចខា រដាយសារការយ ឺយ វ មាា ស់បណុំលហុបី ូខ កត្ ូវទទលួបានការខចកចំខណក

រដាយមានអាទិភាពជាងមាា ស់បំណុលរនសងរទៀ សត្មាប់អ ុំងរពល ២ (ពីរ) ឆ្ន ចុំងរត្កាយចាប់ពីកាល

បររិចឆទថ្នការខចកចំខណក។ ប ុខនត ចំរពាុះការត្បាក់ នងិចំននួទឹកត្បាក់ថ្នសណំងការែូចខា រដាយសារការយ ឺ

យ វ ខដលមានដុនអ ុំងរពលរនុះ មាា ស់បណុំលហុបូីខ កត្ ូវទទួលបានការខចកចំខណករដាយមានលំដាប់ដូច 

ោន ជាដួយនងឹមាា ស់បណុំលខដលោម នត្បា ិរភាគ (ត្កដរដឋបបរវណី មាត្តា ៨៥២)។ 

 សិទធិរលបីំណុលខដលត្ ូវបានធានារដាយហុបី ូខ ករដដីបធីានាបំណុលអខណត   ត្ ូវកណំ ់រៅរពលខដលបាន

ដាក់ពាកយសុំឲ្យអនុវ តហុបី ូខ ក (ត្កដរដឋបបរវណី មាត្តា ៨៨៥ កថា. ១ ចណុំច ក)។ 

  

រលីកឧទាហរណ៍ខដលសាដញ្ាដួយ៖ (Slide 88 ~ 96) 

រៅថ្ងៃទី ៥ ខែ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ X1 បានឲ្យ Y ែាីត្បាក់ចំនួន ៣០០០០ ដុលាល រ។ ភាគីទាងំពីរបានត្ពដរត្ពៀង
ោន អំពី ថ្ងៃកណំ ់សងរៅ ថ្ងៃទី ៤ ខែ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៣ ការត្បាក់ ១០% កនុង១ ឆ្ន ,ំ ការត្បាក់រដាយសារការយ ឺយ វ 
២០% កនុង ១ ឆ្ន ។ំ រៅថ្ងៃដខដល X1 បានបរងកី ហុបី ូខ កលំដាប់ទ ី១ រលអីចលនវ ថុ A ខដលជាកដមសិទធិរបស់ Y 
ត្ពដទាងំបានចុុះបញ្ា ីនងខដរ។ 

រៅថ្ងៃទី ៥ ខែ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ X2 បានឲ្យ Y ែាីត្បាក់ចំននួ ២០០០០ ដុលាល រ។ ភាគីទាងំពីរបានត្ពដរត្ពៀង
ោន អំពី ថ្ងៃកណំ ់សងរៅ ថ្ងៃទី ៤ ខែ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៦ ការត្បាក់ ១០% កនុង១ ឆ្ន ,ំ ការត្បាក់រដាយសារការយ ឺយ វ 
២០% កនុង ១ ឆ្ន ។ំ រៅថ្ងៃដខដល X2 បានបរងកី ហុបី ូខ កលំដាប់ទី ២ រលីអចលនវ ថុ A ខដលជាកដមសិទធិរបស់ Y 
ត្ពដទាងំបានចុុះបញ្ា ីនងខដរ។ 
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រៅថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៥ X3 បានឲ្យ Y ែាីត្បាក់ចំនួន ៥០០០ ដុលាល រ។ រដាយសារខ  X3 និង Y 
ជាដិ តភកតិនឹងោន  រហ ុរនុះោ ់ទាងំពីរបានត្ពដរត្ពៀងោន ថា ដិនគិ ពីការត្បាក់ នងិការត្បាក់រដាយសារការយ ឺយ វ
រទ។ 

រត្កាយដក រដាយសារខ មានព័ ៌មានថា ពាណិជាកដមរបស់ Y ជិ កសយ័្ន X3 បានរបឹអូសជាបរណាត ុះ
អាសននរលអីចលនវ ថុ A ។ X3 បានចុុះបញ្ា ីអពំីការរបឹអូសជាបរណាត ុះអាសនន រៅថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

បនាទ ប់ដក X1 បានអនុវ តហុបី ូខ ក រហយីរៅថ្ងៃទ ី១ ខែកញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០១៥ បានរ្វីការចុុះបញ្ា ីរបឹអូសរដដីប ី
X1 ។ រត្កាយដក នី ិវ ិ្ ីបានបនត រហយី ដី A ត្ ូវបានលក់រដាយបងខំរៅឲ្យ Z ។ Z បានបង់ត្បាក់ធានា និងត្បាក់ថ្ងល
លក់ សរុបចនំួន ៧១០០០ ដុលាល រ រៅឲ្យ ុលាការអនុវ តុ។  ុលាការអនុវ ត បានកណំ ់កាលបររិចឆទថ្នការខចក
ចំខណក រៅថ្ងៃទី ៤ ខែ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៥។ រសាហ ុយសត្មាប់នី ិវ ិ្ ី (រសាហ ុយសត្មាប់នលត្បរយជន៍រដួ ខដលរៅ
កនុងរសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ ត) ខដលបានរក ីរ ងីគ ិដកដល់កាលបររិចឆទរនាុះគឺ ៥០០ ដុលាល រ។ រសាហ ុយ
សត្មាប់ការអនុវ តរត្ៅពីរនុះ ដិនបានរក ីរ ងីរទ។ 

Y：កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត 

X1：មាា ស់បណុំលថ្នការអនុវ ត, មាា ស់បណុំលហុបី ូខ កលដំាប់ទី ១ 

X2：មាា ស់បណុំលហុបី ូខ កលំដាប់ទ ី២, មាា ស់បណុំលខដលត្ ូវទទលួការខចកចំខណក 

X3：មាា ស់បណុំលថ្នការរបឹអូសជាបរណាត ុះអាសននរៅដុនការចុុះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូសរបស់ X1, មាា ស់បណុំលខដល

ត្ ូវទទួលការខចកចំខណក 

 

ចនំនួសទិធរិលបីណុំលរបស់ X1 រៅកាលបររិចឆទថ្នការខចកចខំណក 

ចំនួនសទិធិរលបីំណុលរបស់ X1 រៅកាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណកគឺ ៤៥០០០ ដុលាល រ។ រៅកនុងរនាុះ មាន
ត្បាក់រដីដ ៣០០០០ ដុលាល រ, ការត្បាក់(កនុងអំ ុងរពល១ ឆ្ន )ំ ៣០០០ ដុលាល រ, ចំនួនទកឹត្បាក់ថ្នសំណងការែូច
ខា រដាយសារការយ ឺយ វ (កនុងអំ ុងរពល ២ឆ្ន )ំ ១២០០០ ដុលាល រ។ ហុបី ូខ ក ត្គបដណត ប់ខ រលីការត្បាក់ នងិ 
ចំនួនទកឹត្បាក់ថ្នសណំងការែូចខា រដាយសារការយ ឺយ វ សត្មាប់អំ ុងរពល ២ ឆ្ន ចុំងរត្កាយខ ប ុរណាណ ុះ។ 
កនុងអំ ុងរពល ២ ឆ្ន រំនាុះ គឺគណនារដាយគិ ងយរត្កាយចាប់ពកីាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក។ រហ ុរនុះ  
ហុបី ូខ កត្គបដណត ប់ខ រល ី ចំនួនទឹកត្បាក់ថ្នសណំងការែូចខា រដាយសារការយ ឺយ វ ១២០០០ ដុលាល រ 
ប ុរណាណ ុះ ដនិត្គបដណត ប់រលកីារត្បាក់ ៣០០០ ដុលាល ររនាុះរទ។ ដូរចនុះ ការត្បាក់ ៣០០០ ដុលាល រ នឹងត្ ូវបានខចក 
កនុងលំដាប់ដូចោន រៅនងឹមាា ស់បំណុលទូរៅខដលដនិត្ ូវបានធានារដាយហុបី ូខ ក។ 
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X 1 បានឲ្យ Y ែាី 

ត្បាក់ ៣០០០០ដុលាល រ    រពលកំណ ់ត្ ូវសង     កាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក     

 

 ការត្បាក់កនុងអំ ុងរពល១ ឆ្ន  ំ    ចំនួនទឹកត្បាក់ថ្នសំណងការែូចខា  

 ៣០០០ដុលាល រ            រដាយសារការយ ឺយ វកនុងអំ ុងរពល ២ឆ្ន  ំ

                              ១២០០០ដុលាល រ 

 

 

 

 

 

ចនំនួសទិធរិលបីណុំលរបស់ X2 រៅកាលបររិចឆទថ្នការខចកចខំណក 

ចំនួនសទិធិរលបីំណុលរបស់ X2 រៅកាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណកគ ឺ ២៦០០០ ដុលាល រ។ រៅកនុងរនាុះ 
មានត្បាក់រដដី ២០០០០ ដុលាល រ, ការត្បាក់(កនុងអំ ុងរពល៣ ឆ្ន )ំ ៦០០០ ដុលាល រ។ ហុបី ូខ ក ត្គបដណត ប់ខ រលី
ការត្បាក់ នងិ ចំននួទឹកត្បាក់ថ្នសណំងការែូចខា រដាយសារការយ ឺយ វ សត្មាប់អ ុំងរពល ២ ឆ្ន ចុំងរត្កាយ
ខ ប ុរណាណ ុះ។ កនុងអំ ុងរពល ២ ឆ្ន រំនាុះ គឺគណនារដាយគិ ងយរត្កាយចាប់ពកីាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក។ 
រហ ុរនុះ ហុបី ូខ កត្គបដណត ប់ខ រលី ការត្បាក់កនុងអំ ុងរពល ២ ឆ្ន ចុំងរត្កាយ ៤០០០ ដុលាល រ រៅកនុងការត្បាក់ 
៦០០០ ដុលាល រ ប ុរណាណ ុះ ដនិត្គបដណត ប់រលីការត្បាក់ ២០០០ ដុលាល ររទៀ រនាុះរទ។ ដូរចនុះ ការត្បាក់ ២០០០ 
ដុលាល រ នឹងត្ ូវបានខចកកនុងលដំាប់ដូចោន រៅនឹងមាា ស់បណុំលទូរៅខដលដិនត្ ូវបានធានារដាយហុបី ូខ ក។ 

យ ងណាដញិ ថ្ងៃកណំ ់សងថ្នសិទធិរលបីណុំលខដលត្ ូវបានធានារបស់ X2 គឺ ១ ឆ្ន រំត្កាយកាលបររិចឆទ
ថ្នការខចកចំខណក។ សទិធិរលបីំណុលខដលរពលកណំ ់ពិ ត្បាកដពុំទាន់្នចូលដកដល់ ត្ ូវចា ់ទុកថា រពល
កំណ ់សងបានចូលដកដល់ (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤៩០ កថា.៦)។ ប ុខនត X2 ដិនអាចទទួលបានការត្បាក់ខដល
រកី រ ងីរៅរត្កាយកាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណករនាុះរទ។  

 

 

ដិនត្គបដណត ប់រដាយហុបី ូខ ក រហ ុ
រនុះត្ ូវខចកចំខណកកនុងលំដាប់ដូចោន
រៅនឹងមាា ស់បំណុលទូរៅខដលដិន
ត្ ូវបានធានារដាយហុបី ូខ ក 

ត្គបដណត ប់រដាយហុបី ូខ កលំដាប់ទី ១  
រហ ុរនុះត្ ូវខចកចំខណករដាយអាទិភាព 
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    X2 បានឲ្យ  Y ែាី               កាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក   រពលកំណ ់ត្ ូវសង  

ត្បាក់ ២០០០០ ដុលាល រ                             ០៤/១២/២០១៥    ០៤/១២/២០១៦ 

 

   ការត្បាក់កនុងអំ ុងរពល ១ ឆ្ន  ំ  ការត្បាក់កនុងអំ ុងរពល២ ឆ្ន  ំ(១០%)     ការត្បាក់កនុងអំ ុងរពល ១ ឆ្ន  ំ

  (១០%)  ២០០០ ដុលាល រ           ៤០០០ ដុលាល រ     (១០%)  ២០០០ ដុលាល រ       

 

 

 

 

 

 

ចនំនួសទិធរិលបីណុំលរបស់ X3 រៅកាលបររិចឆទថ្នការខចកចខំណក 

 ចំនួនសទិធិរលបីំណុលរបស់ X3 រៅកាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក គមឺានខ ត្បាក់រដដី ៥០០០ ដុលាល រ 

ប ុរណាណ ុះ។ X3 ដិនមានសទិធិត្បា ិរភាគរទ រហ ុរនុះ X3 អាចទទលួបានចំខណក ខ កនុងករណីខដលមានរៅសល់

ត្បាក់សត្មាប់ខចកចំខណក បនាទ ប់ពីការខចកចំខណកជាអាទភិាពរៅ X1 និង X2  រចួប ុរណាណ ុះ។ 

 យ ងណាដញិ រៅកាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក  ុលាការអនុវ តនងឹផ្តអ កទុកចំខណក រដាយដិនរ្វីការ

ខចកត្បាក់រៅ X3 រ យី (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៩៤ កថា.១ ចណុំច ែ) រត្ពាុះ រទាុះប ីX3 បានរ្វីការរបឹអូសជា 

បរណាត ុះអាសននរចួក៏រដាយ សិទធិរលបីំណុលរបស់ X3 ដិនទាន់មានសាលត្កដ ឬសាលដីកា ជារដីដ រដដីបបីញ្ជា ក់

រនាុះរទ។ រៅរពលអនាគ  X3 ទទួលបានសាលត្កដឈ្នុះកត ីរហយីរៅរពលខដល X3 ដាក់សាលត្កដសាថ ពររនាុះរៅ

 ុលាការអនុវ ត X3 នឹងអាចទទួលបានចំខណក (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៩៥ កថា.១) 

ដិនត្គបដណត បរ់ដាយហុបី ូខ ក 
រហ ុរនុះត្ ូវខចកចំខណកកនុង

លំដាបដូ់ចោន រៅនឹងមាា សបំ់ណុល
ទូរៅខដលដិនត្ ូវបានធានារដាយ

ហុបី ូខ ក 

 

ត្គបដណត បរ់ដាយហុបី ូខ កលំដាបទី់ ២  
រហ ុរនុះត្ ូវខចកចំខណករដាយអាទិភាព

បនាទ បពី់ X 1 

 

ការត្បាកខ់ដលរកី រ ងីរៅ
រត្កាយកាលបររិចឆទថ្នការខចក
ចំខណក រហ ុរនុះ X2 ដិនអាច
ទទលួបានការត្បាករ់នុះរទ 
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រ ីត្បាក់ ៧១០០០ ដុលាល រ ខដល Z បានបង់រៅ ុលាការអនុវ តរនាុះ ត្ ូវខចកចំខណកប ុនាម ន រៅនរណា

ែលុះ?  

 

 

 

 

 

 

    ៧១០០០ ដុលាល រ 

      

 

 

 

 

 

 

 

＊វ ិ្ ីខចកចំខណកថ្នត្បាក់ ៤៥០០ ដុលាល រ 

រៅកនុងចំននួទឹកត្បាក់ថ្នសិទធិរលីបណុំលរបស់ X1  ខននកខដលដិនត្ ូវបានខចកចំខណកជាអាទិភាព៖ ៣០០០ ដុលាល រ 

រៅកនុងចំននួទឹកត្បាក់ថ្នសិទធិរលីបណុំលរបស់ X2 ខននកខដលដិនត្ ូវបានខចកចំខណកជាអាទិភាព៖ ២០០០ដុលាល រ

ចំនួនទកឹត្បាក់ថ្នសិទធិរលីបណុំលរបស់ X3 ៖ ៥០០០ ដុលាល រ 

→ចំនួនទឹកត្បាក់ថ្នចំខណករបស់ X1 ៖ ៤៥០០ × ៣០០០／១០០០០＝១៣៥០ ដុលាល រ 

→ចំនួនទឹកត្បាក់ថ្នចំខណករបស់  X2 ៖ ៤៥០០ × ២០០០／១០០០០＝៩០០ ដុលាល រ 

→ចំនួនទឹកត្បាក់ថ្នចំខណករបស់  X3 ៖ ៤៥០០ × ៥០០០／១០០០០＝២២៥០ ដុលាល រ 

 

៥០០ ដុលាល រ៖ ត្ ូវខចកចំខណករៅឲ្យមាា ស់បណុំលខដលបាន 

ចំណាយរលីរសាហ ុយសត្មាប់នី ិវ ិ្ ី (ជា្ដមតាខចកចំខណករៅឲ្យ  X1) 

៤២០០០ ដុលាល រ៖ ត្ ូវខចកចំខណករៅឲ្យ X1 (ត្បាក់រដីដ ៣០០០០ 

ដុលាល រ និង ចំននួទឹកត្បាក់ថ្នសណំងការែូចខា រដាយសារការយ ឺយ វ 

កនុងអំ ុងរពល ២ឆ្ន  ំចុងរត្កាយ ១២០០០ ដុលាល រ) 

២៤០០០ ដុលាល រ៖ ត្ ូវខចកចំខណករៅឲ្យ X2 (ត្បាក់រដីដ ២០០០០ 

ដុលាល រ និង ចំននួទឹកត្បាក់ថ្នសណំងការែូចខា រដាយសារការយ ឺយ វ 

កនុងអំ ុងរពល ២ឆ្ន  ំចុងរត្កាយ ៤០០០ ដុលាល រ) 

 

៤៥០០ ដុលាល រ៖ ត្ វូខចកចំខណករៅឲ្យ  X1  X2  និង  X3 រដាយ 

សដមាត្ រៅនឹងចនំួនថ្នសិទធរិលីបណុំលនដីួយៗ ។ 
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ត្បសិនរប ី រសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ ត នងិចំននួទឹកត្បាក់ថ្នចំខណករបស់មាា ស់បណុំលនីដួយៗតាដការ

កំណ ់ខាងរល ីត្ ូវបានសររសរជាលាយលកខណ៍អកសរ ត្សបរៅតាដត្កដន ីិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី មាត្តា៤៩០ កថាែណឌ

ទី ៤ រនាុះរសចកតីត្ពាងរដីដថ្នតារាងខចកចំខណកនឹងត្ ូវបានបរងកី រ ងី។ 

 

ដណំាក់កាលទ ី២៩. ការរបកីកាលបររិចឆទថ្នការខចកចខំណក នងិ ការអនុវ តការខចកចខំណក៖  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវ

របីកកាលបររិចឆទថ្នការខចកចខំណក និងអនុវ តការខចកចំខណក។ 

 

សណួំរទ ី៤២៖ រ  ុីលាការអនុវ ត ត្ វូរ្វអីវែីលុះ រៅកាលបររិចឆទថ្នការខចកចខំណក? 

រៅកនុងករណី មាា ស់បណុំលខដលទទលួការខចកចំខណកមានខ មាន ក់ ឬ ត្បាក់ខដលត្ ូវខចកចំខណករៅឲ្យ

មាា ស់បណុំលរលីសពី ២នាក់ អាចសងសទិិធរលបីំណុលរបស់មាា ស់បណុំលនដីួយៗ និង រសាហ ុយសត្មាប់ការ 

អនុវ តទាងំអស់បាន រនាុះរៅកាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក  ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វកីារខចកចំខណក និង បង់

រសាហ ុយសត្មាប់ការអនុវ តរៅឲ្យមាា ស់បំណុលទាងំអស់រនាុះ។ ត្បសិនរប ីមានត្បាក់ខដលរៅរសសសល់  ុលាការ

អនុវ តត្ ូវត្បគល់រៅឲ្យកូនបណុំលថ្នការអនុវ ត (ត្កដន ី/ិណី មាត្តា ៤៨៩ កថា.១ វាកយែណឌ ទី២, កថា. ២)។ 

ចំរពាុះករណីរត្ៅពីរនុះ  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវបរងកី តារាងខចកចំខណក (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៩០  

កថា. ១)។ ចណុំចខដលត្ ូវសររសររៅកនុងតារាងខចកចំខណកត្ ូវបានបញ្ា តរៅកនុងត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី មាត្តា

៤៩០ កថាែណឌ ទ ី៤។ ការបរងកី តារាងខចកចំខណក មានដំរណីរការដូចខាងរត្កាដ៖ 

 
 (១) ការបង្គា ញ នងិ ការខក ត្ដវូរសចកតតី្ពាងរដដីថ្នតារាងខចកចខំណក 

 ុលាការអនុវ ត ត្ ូវយករសចកតីត្ពាងរដដីថ្នតារាងខចកចំខណកខដលបានបរងកី រចួ ដកបង្គា ញ រចួសួរ

រយបល់មាា ស់បណុំលនីដួយៗ និង កូនបណុំលថ្នការអនុវ ត។ របមីានភាពចាបំាច់  ុលាការអនុវ ត អាចរ្វកីារ 

ពិនិ យភសតុតាងជាឯកសារ ខដលអាចរ្វីការពិន ិយភាល ដៗបាន (ត្កដនី ិ/ណី មាត្តា ៤៩០ កថា. ៣)។ ខនអករលី
ព័ ៌មានខដលទទួលបាន  ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វីការខក ត្ដូវរសចកតីត្ពាងរដីដថ្នតារាងខចកចំខណក របីមានភាព 

ចាបំាច់។ 



51 

 

(២) ការបរងក ីតារាងខចកចខំណក 

បនាទ ប់ពី  ុលាការអនុវ តបានបញ្ា ប់ការខក ត្ដូវរសចកតីត្ពាងរដីដថ្នតារាងខចកចំខណក និង បានរចញនូវ 

លទធនលចុងរត្កាយរចួ  ុលាការអនុវ តត្ ូវរ្វីការកណំ ់លំដាប់ថ្នមាា ស់បណុំលនដីយួៗ និង ចនំួនទកឹត្បាក់ថ្ន

ចំខណកខដលមាា ស់បណុំលនដីួយៗត្ ូវទទលួបាន រចួបរងកី តារាងខចកចំខណក រយងតាដការកំណ ់ថ្នត្កដ 

រដឋបបរវណី ចាប់ខដលទាក់ទងនឹងពាណិជាកដម ឬ ចាប់រនសងរទៀ  (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤៩០ កថា. ៥)។ ប ុខនត 

រៅកនុងករណីខដលមាា ស់បណុំលទាងំអស់បង្គា ញែលួនរៅកាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណក រហយីបានត្ពដរត្ពៀងោន

អំពីការខចកចំខណក រនាុះវាក៏អាចមាន ករណីខដលែលឹដសាររៅកនុងតារាងខចកចំខណកអំពីលដំាប់ថ្នមាា ស់បណុំល

នីដួយៗ នងិ ចំននួទឹកត្បាក់ថ្នចំខណកខដលមាា ស់បំណុលនីដួយៗត្ ូវទទួលបាន មានភាពែុសរៅនឹងអវីខដលមាន

ខចងរៅកនុងត្កដរដឋបបរវណី ជារដីដខដរ (ត្កដនី /ិណី មាត្តា ៤៩០ កថា. ៥)។ 

 
(៣) ការ វា ចរំពាុះការសររសររលតីារាងខចកចខំណក 
 មាា ស់បណុំល ឬ កូនបណុំលខដលមានឧបាត្ស័យចំរពាុះតារាងខចកចំខណកខដល ុលាការអនុវ ត

បានបរងកី  អាចខងលងរសចកតី វា បាន (ត្កដន ីិ/ណី មាត្តា ៤៩១ កថា. ១)។  ុលាការអនុវ ត ដិនចាបំាច់រ្វីការខក

ខត្បតារាងខចកចំខណករទ នងិ ដិនត្ ូវរ្វីការខចកចំខណកចំរពាុះខននកខដលត្ ូវបាន វា រនាុះរ យី។ 

យ ងណាដញិ មាា ស់បណុំល ឬ កូនបណុំលថ្នការអនុវ តខដលបានខងលងរសចកតី វា  ត្ ូវដាក់ពាកយបណតឹ ង

 វា ចំរពាុះការសររសររលតីារាងខចកចំខណក ឬ ពាកយបណតឹ ង វា ចំរពាុះការទាដទាររៅ ុលាការអនុវ ត រហយីត្ ូវ

បញ្ជា ក់ថា បានដាក់ពាកយបណតឹ ងកនុងអំ ុងរពល ១ (ដយួ) សបាត ហ៍ រត្ពាុះរបដីនិបានដាក់ពាកយបណតឹ ងកនុងអ ុំង

រពលកណំ ់រនុះរទ រគនងឹចា ់ទុកថា ការ វា រនាុះចរំពាុះការសររសររលតីារាងខចកចខំណកត្ វូបានដកវញិ (ត្កដ

ន ី/ិណី មាត្តា ៤៩២ កថា. ៣, មាត្តា ៤៩៣ កថា. ៤)។ ដូរចនុះ មាា ស់បណុំល ឬ កូនបណុំលថ្នការអនុវ តខដលបាន

ខងលងរសចកត ីវា  ត្ វូរ្វសីកដមភាពឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស ត្សបតាដត្កដន ីវិ ិ្ រីដឋបបរវណី មាត្តា ៤៩២ ឬ មាត្តា ៤៩៣។ 

  

 (៤) ការអនុវ តការខចកចខំណក 

  ុលាការអនុវ ត ត្ ូវរ្វីការខចកចំខណកខ ខននកខដលោម នការ វា  រដាយខនអករលតីារាងខចកចំខណក (ត្កដ

នី ិ/ណី មាត្តា ៤៩១ កថា.២)។ ចំរពាុះខននកខដលត្ ូវបាន វា  ត្បសនិរបីដនិមានការបញ្ជា ក់ថា បានដាក់ពាកយ 

បណតឹ ងកនុងអំ ុងរពល ១ សបាត ហ៍ គិ ចាប់ពកីាលបររិចឆទថ្នការខចកចំខណករទ រនាុះរគនងឹចា ់ទុកថា ការ វា 
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រនាុះចំរពាុះការសររសររលីតារាងខចកចំខណកត្ ូវបានដកវញិ  រហ ុរនុះ ខននកខដលត្ វូបាន វា រនាុះ ក៏ត្ ូវរ្វកីារ

ខចកចំខណកខដរ។ 

 យ ងណាដញិ ចំរពាុះខននកខដលដិនមានការ វា ក៏រដាយ ខននកខដលមានដូលរហ ុដូចខដលបានបញ្ា តរៅ

កនុងត្កដន ីិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី មាត្តា ៤៩៤ ដនិត្ ូវរ្វីការខចកចំខណករទ រហយី ុលាការអនុវ តត្ ូវផ្តអ កទុកទឹកត្បាក់

រនាុះសិន។ រៅកនុងករណីខដលដិនមានដូលរហ ុកនុងការផ្តអ កទុករទ  ុលាការអនុវ តត្ ូវអនុវ តការខចកចំខណក

រដាយខនអកតាដមាត្តា ៤៩៥ ថ្នត្កដនី ិវ ិ្ ីរដឋបបរវណី ។ 
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