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3-1. អតថន័យ
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សិទ្ធិបដិលសធកនុ្ការប្បគល់វតថុ

សិទ្ធិឃាត់ទុ្ក
(CC#774)

សិទ្ធិតវ៉ា ឱ្យអនុវតតប្ពមគ្នន
(CC#386)

សិទ្ធិប្ាតិលភាគប្បតយកស សិទ្ធិលលើបំណុ្ល

អះអា្ចំល ះជនណាក៏ាន អះអា្ចំល ះកូនបំណុ្ល



3-1. អតថន័យ
 សិទ្ធិឃាត់ទ្ុក

3

A B

ជួលជុលរថយនត

C

ភតិសនា

ខ្ុំមានសិទ្ធិ
ឃាត់ទ្ុក!!!

កមមសិទ្ធិករ
(ភតិបតី)

ភតិកៈ

អនកល ៉ៅ ការ
(ជា្)

មាា ស់ការ
(ភតិកៈ)



3-1. អតថន័យ
 សិទ្ធិតវ៉ា ឱ្យអនុវតតប្ពមគ្នន
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X Y

លុបលោល
កិចាសនាលក់ទ្ិញ

Z

សិទ្ធិទាមទារឱ្យប្បគល់

លក់ទ្ិញ

ខ្ុំមានសិទ្ធិតវ៉ា ឱ្យ
អនុវតតប្ពមគ្នន !!!អនកទ្ិញ

អនកលក់

អនកទ្ិញអនកលក់
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3-2. ល័កខខ័ណ្ឌ ននការបល្កើត

 CC#774

(1) វតថុរបស់អនកដនទ្

(2) សិទ្ធិលលើបំណុ្លដដល
ដល់លពលកំណ្ត់ស្

(3) ទ្ំនាក់ទ្ំន្រវ្សិទ្ធិ
លលើបំណុ្លនិ្វតថុ

(4) ការកាន់កាប់វតថុ
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(1) វតថុរបស់អនកដនទ្

 មិនដមនជាវតថុរបស់អនកកាន់កាប់

 អាចជាវតថរុបស់តតិយជន ឬកូនបំណុ្ល (កូនបំណុ្លននសិទ្ធិលលើបំណុ្លដដលប្តូវានាននា)

ការបដិលសធកនុ្ការប្បគល់វតថុជួលលៅឱ្យភតិកៈរហូតដល់លពលភតិបតីទ្ទួ្លានការប្់ប្ាក់ាននាសំណ្្(ករណ្ីមានការប្ពមលប្ពៀ្ថាការប្់ប្ាក់ាននា
សំណ្្(ប្ាក់កក)់ ប្តូវលធវើមុនការប្បគល់វតថុជួល) មិនដមនជាការអនុវតតសិទ្ធិឃាត់ទុ្កលទ្។
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(2) សិទ្ធិលលើបំណុ្លដដលដល់ លពលកំណ្ត់ស្

 គ្នម នសិទ្ធិលលើបំណុ្លគ្នម នសិទ្ធិឃាត់ទ្ុក(CC#769)

 លពលកំណ្ត់ស្មិនទាន់មកដល់មិនទាន់មានសិទ្ធិឃាត់ទ្ុក(CC#774-1-2)
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(3) ទ្ំនាក់ទ្ំន្រវ្សិទ្ធិលលើ បំណុ្លនិ្វតថុ

 សិទ្ធិលលើបំណុ្លដដលមិនទាក់ទ្្នឹ្វតថុកាន់កាប់មាា ស់បំណុ្លគ្នម នសិទ្ធិឃាត់ទ្ុកវតថុលនាះ
លទ្(CC#774-1)

 នថៃឈ្នួលជួសជុលវតថុកនប្មដថរកាទ្ុកវតថុបល្ញើ ឬនថៃដឹកជ្ជូនវតថុជាអាទ្ិ៍ជាសិទ្ធិលលើ
បំណុ្លដដលទាក់ទ្្នឹ្វតថុជួសជុលឬវតថុបល្ញើឬវតថុដឹកជ្ជូន។
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(3) ទ្ំនាក់ទ្ំន្រវ្សិទ្ធិលលើ បំណុ្លនិ្វតថុ

 ឧទាហរណ្៍...
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A B

បល្ញើ

សិទ្ធិទាមទារឱ្យប្់កនប្ម

សិទ្ធិទាមទារឱ្យប្បគល់

កមមសិទ្ធិករ
(អនកល្្ើ)

អនកទ្ទ្ួល
បល្ញើ

អនកខាី អនកឱ្យខាី

សិទ្ធិទាមទារឱ្យស្

សិទ្ធិឃាត់ទ្ុក

ខាីបរិលភាគ



(4) ការកាន់កាប់វតថុ
 គ្នម នការកាន់កាប់គ្នម នសិទ្ធិឃាត់ទ្ុក

 ាត់ប្់ការកាន់កាប់ាត់ប្់សិទ្ធិឃាត់ទ្ុក (CC#780)

 កាន់កាប់លោយអំលពើអនីតានុកូលគ្នម នសិទ្ធិឃាត់ទ្ុក (CC#774-2)

 កាន់កាប់លោយចំល ះកាន់កាប់លោយប្បលោល(CC#228)
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3-3. អានុភាព
(1) សិទ្ធិឃាតទ់្កុ(CC#774-1)

 ជាធមមតាគឺអាចប្ខំតាម្ៃូវចិតតឱ្យ
កូនបំណុ្លអនុវតតកាតពវកិចាលដើមបី
ទ្ទ្ួលានវិញនូវវតថុឃាត់ទ្ុក។

(2) សិទ្ធិលកល់ោយប្ខំ (CCP#499)
 លដើមបីបតូរយកជាប្ាក់ លជៀសវ្ការ
ចំណាយប្ាក់លប្ចើនកនុ្ការរកាទ្ុក
វតថុឃាត់ទ្ុក។
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3-4. ការអនុវតតសិទ្ធិលក់លោយប្ខំ
(1) ោក់ កយសុំលក់លោយប្ខំលោយសិទ្ធិឃាត់ទ្ុក
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អនកោក់ កយសុំ អាជ្ាសាលា

ោក់ កយសុំលក់លោយប្ខំ

 ចំណុ្ចដដលប្តូវសរលសរកនុ្ កយសុំ (CCP#502)

 ោក់វតថុឃាត់ទ្ុកលៅអាជ្ាសាលា ជំនួសលិខិត
អនុវតតលដើមបីអនុវតតសិទ្ធិប្ាតិលភាគ (CCP#500,

CCP#496)

CCP#384-1



3-4. ការអនុវតតសិទ្ធិលក់លោយប្ខំ

(2) លក់ឡាយឡុ្
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អាជ្ាសាលា

លក់ឡាយឡុ្

 វិធីលក់ឡាយឡុ្លោយផ្ទា ល់មាត់
ឬលោយលប្សាមសំបុប្ត (CCP#395-1)

 ជូនដំណ្ឹ្ជាសាានរណ្ៈអំពីការលក់
ឡាយឡុ្ (CCP#395-3)
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អាជ្ាសាលា

ស្ប្ាក់នថៃលក់

អនកោក់ កយសុំ



ទ្ូទាត!់
CC#464-1

3-4. ការអនុវតតសិទ្ធិលក់លោយប្ខំ

(4) ការទ្ូទាត់
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កនប្មននសិទ្ធិលលើបំណុ្ល

អនកោក់ កយសុំ

ទាមទារឱ្យស្ប្ាក់វិញ

កមមសិទ្ធិករ



3-4. ការអនុវតតសិទ្ធិលក់លោយប្ខំ

(4) ការទ្ូទាត់(ករណ្ីមិនអាចទូ្ទាត់ាន)
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អនកោក់ កយសុំ កូនបំណុ្ល

កមមសិទ្ធិករ
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4-1. អតថន័យ
 (CC#816)

មាា ស់សិទ្ធិលលើការបញ្ា ំមានសិទ្ធិកាន់កាប់វតថុ

ដដលានទ្ទួ្លពីកូនបំណុ្លឬតតិយជន

លដើមបីាននាសិទ្ធិលលើបំណុ្លរបស់ខៃួននិ្

ទ្ទួ្លការស្ចំល ះសិទ្ធិលលើបំណុ្លរបស់

ខៃួនពីវតថុលនាះលោយមានអាទិ្ភាពជា្មាា ស់

បំណុ្លល្ស្លទ្ៀត។
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4-1. អតថន័យ
 ឧទាហរណ្៍...
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A B

ខាីបរិលភាគ

សិទ្ធិលលើបំណុ្លចំល ះប្ាក់កមាី

អនកឱ្យខាី អនកខាី

C

អនកបល្កើតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ
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4-2. ល័កខខ័ណ្ឌ ននការបល្កើត

 CC#818-1

(1) ការប្ពមលប្ពៀ្បល្កើតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ

(2) ការល្ារការកាន់កាប់វតថុបញ្ា ំ
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(1) ការប្ពមលប្ពៀ្បល្កើតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ

 កិចាសនាបល្កើតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ

◦ ផ្ទា ល់មាត់

◦ លាយល័កខណ្៍អកសរ

 លិខិតឯកជន

 លិខិតយថាភូត
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(2) ការល្ារការកាន់កាប់វតថុបញ្ា ំ

 CC#229

ការប្បគល់លោយជាក់ដសត្
ការបតូរលកខណ្ៈននការកាន់កាប់
ការប្បគល់លោយសល្ខប
ការល្ារការកាន់កាប់លោយបញ្ជ

 ការល្ារការកាន់កាប់វតថុបញ្ា ំមិនអាចលធវើតាម
វិធីបតូរលកខណ្ៈននការកាន់កាប់ានលទ្ពីលប្ ះ
វ្ាុយនឹ្CC#819 (ការហាមការកាន់កាប់
លោយផ្ទា ល់លោយអនកបល្កើតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ)
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(2) ការល្ារការកាន់កាប់វតថុបញ្ា ំ

 ឧទាហរណ្៍...

27

A B

អនកបល្កើសិទ្ធិ
លលើការបញ្ា ំ

មាា ស់សិទ្ធិ
លលើការបញ្ា ំ

ប្បគល់លោយជាក់ដសត្



(2)ការល្ារការកាន់កាប់វតថុបញ្ា ំ

 ឧទាហរណ្៍...

28

A B

អនកបល្កើសិទ្ធិ
លលើការបញ្ា ំ

មាា ស់សិទ្ធិ
លលើការបញ្ា ំ

អនកទ្ទ្ួលបល្ញើ អនកល្្ើ

ប្បគល់លោយជាក់ដសត្

ប្បគល់លោយជាក់ដសត្

ការប្បគល់លោយសល្ខប



(2)ការល្ារការកាន់កាប់វតថុបញ្ា ំ

 ឧទាហរណ្៍...

29

A B

អនកបល្កើសិទ្ធិ
លលើការបញ្ា ំ

មាា ស់សិទ្ធិ
លលើការបញ្ា ំ

អនកទ្ទ្ួលបល្ញើ

អនកល្្ើ

C



(2)ការល្ារការកាន់កាប់វតថុបញ្ា ំ

 ឧទាហរណ្៍...

30

A B

អនកបល្កើសិទ្ធិ
លលើការបញ្ា ំ

មាា ស់សិទ្ធិ
លលើការបញ្ា ំ

ការបតូរលកខណ្ៈននការកាន់កាប់

្ាុយនឹ្CC#819



4. សិទ្ធិលលើការបញ្ា ំលលើចលនវតថុ

4-1. អតថន័យ

4-2. ល័កខខ័ណ្ឌ ននការបល្កើត

4-3.  អានុភាព

3-4. ការអនុវតតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ
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4-3. អានុភាព
(1) អានុភាពននការឃាតទ់្ុក(CC#821)

 អាចឃាត់ទុ្កនូវវតថុបញ្ា ំរហូតដល់លពល
ទ្ទួ្លការស្ចំល ះសិទ្ធិលលើបំណុ្ល
ដដលប្តូវានាននា។

(2) អានុភាពននការស្ជាអាទ្ភិាព (CCP#816)
 ទ្ទួ្លការស្ពីវតថុបញ្ា ំលោយមាន

អាទ្ិភាពជា្មាា ស់បំណុ្លល្ស្លទ្ៀត។
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4. សិទ្ធិលលើការបញ្ា ំលលើចលនវតថុ

4-1. អតថន័យ

4-2. ល័កខខ័ណ្ឌ ននការបល្កើត

4-3.  អានុភាព

4-4. ការអនុវតតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ
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4-4. ការអនុវតតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ

(1) ការអនុវតតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ
លោយសល្ខប

(2) ការអនុវតតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ
លោយការលក់លោយប្ខំ

(3) ករណី្មានការអនុវតតនីតិវិធី
លក់លោយប្ខំមុនល្ស្លទ្ៀត
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(1) ការអនុវតតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ
លោយសល្ខប

ក. អតថន័យ
លដើមបីយកវតថុបញ្ា ំមកស្ចំល ះសិទ្ធិលលើ
បំណុ្លលោយផ្ទា ល់លោយទ្ទ្ួលការអនុញ្ញ ត
ពីតុលាការ(CC#832)

ខុសពី “កិចាសនាបញ្ា ំផ្ទត ច់”ដដលប្តូវាន
ហាមឃាត់តាមCC#827

ខុសពី“ការស្លោយវតថុជំនួស”តាមCC#442

ខ. ល័កខខ័ណ្ឌ (CC#832-1)

 មានមូលលហតុប្តឹមប្តូវ
 ានជូនដំណឹ្្លៅកូនបំណុ្លជាមុន
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(1) ការអនុវតតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ
លោយសល្ខប

គ. លំហូរនននីតិវិធី(CCP#504)

36

ោក់ កយសុំឱ្យលចញដីកាសលប្មច(CCP#504-1)

សាកសួរមាា ស់សិទ្ធិកមមសិទ្ធិករនិ្កូនបំណុ្ល(CCP#504-2)

លប្ជើសតាំ្អនកវយតនមៃឱ្យវយតនមៃវតថុបញ្ា ំ(CCP#504-3)

លចញដីកាសលប្មច(CCP#504-5)



(2) ការអនុវតតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ
លោយការលក់លោយប្ខំ

(1) ោក់ កយសុំអនុវតតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ

37

អនកោក់ កយសុំ អាជ្ាសាលា

ោក់ កយសុំអនុវតតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ

 ចំណុ្ចដដលប្តូវសរលសរកនុ្ កយសុំ (CCP#502)

 ោក់វតថុបញ្ា ំលៅអាជ្ាសាលា ជំនួសលិខិត
អនុវតតលដើមបីអនុវតតសិទ្ធិប្ាតិលភាគ (CCP#500,

CCP#496)

CCP#384-1



(2) ការអនុវតតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ
លោយការលក់លោយប្ខំ

(2) លក់ឡាយឡុ្

38

អាជ្ាសាលា

លក់ឡាយឡុ្

 វិធីលក់ឡាយឡុ្លោយផ្ទា ល់មាត់
ឬលោយលប្សាមសំបុប្ត (CCP#395-1)

 ជូនដំណ្ឹ្ជាសាានរណ្ៈអំពីការលក់
ឡាយឡុ្ (CCP#395-3)



(2) ការអនុវតតសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ
លោយការលក់លោយប្ខំ

(3) ការដចកចំដណ្ក

39

អាជ្ាសាលា អនកោក់ កយសុំ

កមមសិទ្ធិករ

កនប្មននសិទ្ធិលលើបំណុ្ល

CCP#399-1



(3) ករណ្ីមានការអនុវតតនីតិវិធី
លកល់ោយប្ខំមុនល្ស្លទ្ៀត

 មាា ស់សិទ្ធិលលើការបញ្ា ំដដលមានអាទ្ិភាពជា្
អាចបដិលសធកនុ្ការោក់ចលនវតថុបញ្ា ំលៅ
អាជ្ាសាលា លោយអះអា្អំពីអានុភាពននការ
ឃាត់ទ្ុកាន(CC#821)

 មាា ស់សិទ្ធិលលើការបញ្ា ំដដលមិនមានអាទ្ិភាពជា្លទ្អាចទាមទារឱ្យដចកចំដណ្កលោយ
ោក់ឯកសារបញ្ជ ក់អំពីសិទ្ធិលលើការបញ្ា ំ
(CCP#394)
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