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Rule- JICA seminar ６

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ

គិន： េ ក ហីង គឹមេឡង និង ឆឹង សីេនៀងគមន： េ ក ហុង គមេឡង នង ឆង សុេនៀង
កលបរេិចឆទ： ៃថងទី០៤ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៦
ទីកែន្លង： សហ ល B, RULE

1

េតើ្របពន័ធ្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធជអ្វ?ី
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គនថីទី ១ បទបបញញត្តិទូេទ
គនីទី ២ បគល

【េតើ្របព័នធ្រទពយសមបត្តរិមួរបសប់្តី្របពនធជអ្វី?】

េតើ្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តរមួរបស់ប្តី្របពនធ បញញត្តេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្របេទស
កមពុជេន្រតង់ចំណុច ? 

គនថទ ២ បុគគល
គនថីទី ៣  សិទធិ្របតយក
គនថីទី ៤ កតព្វកិចច
គនថីទី ៥ កិចចសនយសំខន់ៗ និង អំេពើអនីតយនុកូល
គនថីទី ៦ ករធនកតព្វកិចច
គនីទី ៧ ញតិគនថទ ៧ ញត
គនថីទី ៨ សន្តតិកមម
គនថីទី ៩ អវ នបបញញតិ្ត
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ជំពកទី ១ បទបបញតិទេទ
គនថីទី ៧ ញតិ

េតើ្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តរមួរបស់ប្តី្របពនធ បញញត្តេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្របេទស
កមពុជេន្រតង់ចំណុច ? 

【េតើ្របព័នធ្រទពយសមបត្តរិមួរបសប់្តី្របពនធជអ្វី?】

ជពូកទ ១ បទបបញញត្តទូេទ
ជំពូកទី ២ កំជប់ពកយ
ជំពូកទី ៣ ពហ៍ពិពហ៍

ែផនកទី ១ ករបេងកើត ពហ៍ពិពហ៍
ែផនកទី ២ នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍
ែផនកទី ៣ ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ
ែផនកទី ៤ ករែលងលះ
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ន
ជំពូកទី ៤ ឪពុកម្ត យ និង កូន
ជំពូកទី ៥ អំ ចេមប
ជំពូកទី ៦ ពយបល
ជំពូកទី ៧ ហិតូបតថមភ
ជំពូកទី ៨ រកតព្វកិចច
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្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ គឺជវធិនេដើមបីកំណត់ថ េតើ្រទពយសមបត្តិ
របស់ប្តី្របពនធជរបស់អនក ។ ទំនក់ទំនងប្តី្របពនធ មនលកខណៈខុសៗគន
េទ មវបបធម៌របស់្របេទសនីមួយៗ។ ដូេចនះេហើយ ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិក៏
មនភពខុសៗគន េទ ម្របេទសផងែដរ។

【េតើ្របព័នធ្រទពយសមបត្តរិមួរបសប់្តី្របពនធជអ្វី?】

ុ ន ្រ

្រកមរដ្ឋបបេវណី្របេទសកមពុជ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យយកគ្រមូ ម្រកមរដ្ឋ
បបេវណី្របេទសជបុ៉ន បុ៉ែន្ត មិនែមនចម្លងយកទំង្រសុងពី្រកមរដ្ឋបបេវណី
្របេទសជបុ៉នេនះេទ គឺ បនែកែ្របេដើមបីឲយ្រសបេទ មវបបធម៌និង សងគម
របស់្របេទសកមពុជ។ ចំេពះ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធេនះផងែដរ 
េដើមបីេធើឲយ្រសបេទនឹងវបបធម៌ និង សងមរបស់្របេទសកមជ ដេចះបនេដមបេធ្វឲយ្រសបេទនងវបបធម នង សងគមរបស្របេទសកមពុជ ដូេចនះបន
បេងកើត្របព័នធែដលមនលកខណៈខុសគន េទនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី្របេទសជបុ៉ន។ 

ករែកស្រមួលេដើមបីឲយ្រសបេទនឹងវបបធម៌្របេទសកមពុជ
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េនេពលែដលេធ្វើករសិក អំពី្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ ្រតូវែត
ពិចរ េលើទំនក់ទំនង២។ េពលគឺ ទំនក់ទំនងប្តី្របពនធ និង ទំនក់ទំនងតតិយ
ជន។ 

【េតើ្របព័នធ្រទពយសមបត្តរិមួរបសប់្តី្របពនធជអ្វី?】

តតិយជន

ប្តី ្រប ពនធ
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4

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ 

និង ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់
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ប្តី្របពនធ ចសេ្រមចចិត្តេ យេសរអំីពីទំនក់ទំនង្រទពយរបស់ខ្លួន។ កិចចសនយ
រ ងប្តី្របពនធែបបេនះ េ ថ កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ។ មយ៉ងេទៀត 
្របព័នធែដលេធ្វើករសេ្រមចអំពីទំនក់ទំនង្រទពយសមបត្តិ មរយៈកិចចសនយ្រទពយ
សមបតិ្តប្តី្របពនធ េ ថ ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ។ 
កងករណីែដលបី្របពនមិនបនេធើកិចសនយ្រទពយសមបតិបី្របពន ទំនក់ទំនង

【្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ និង ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់】

កនុងករណែដលប្ត្របពនធមនបនេធ្វកចចសនយ្រទពយសមបត្តប្ត្របពនធ ទនកទនង
អំពី្រទពយសមបតិ្តរបស់ប្តី្របពនធ នឹង្រតូវសេ្រមចេ យវធិនចបប់។ ្របព័នធែបប
េនះេ ថ ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់។ 
្រកមរដ្ឋបបេវណីបញញត្តអំពីែផនកៃន្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយមុន េហើយ
បនទ ប់មកបញញត្តអំពី្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់ មេ្រកយ។ 
បុ៉ែន្ត េនកនុងសងគមជក់ែស្តង កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ េសទើរែតមិនទន់

ើ ់ ន ើ ័ ិែ ំ ់
ុ

បនេគយកមកេ្របើ្របស់េនេឡើយ។ ដូេចនះ ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់
េ យចបប់មនលកខណៈសំខន់ជង។ 
េហតុេនះ េនកនុងសិកខ េនះ នឹងសិក អំពី្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់
េ យចបប់ជមុន។

8



5

េតើមនកិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធែដរឬេទ?

គម នមន

【្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ និង ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់】

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ

្រកមរដ្ឋបបេវណី
ម្រ ៩៦៩ ដល់ម្រ ៩៧០

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់
េ យចបប់

្រកមរដ្ឋបបេវណី
់ ម្រ ៩៦៩ ដលម្រ  ៩៧០ ម្រ ៩៧១ ដល់ម្រ  ៩៧៧

បចចុបបនន េសទើរែតមិន្រតូវបនេគយកមក
េ្របើ្របស់។ ដូេចនះ នឹងសិក េនេពល
េ្រកយ។

សិក ជមុន 
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្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់

្រទពយសមបត្តិេ យែឡក និង ្រទពយសមបតិ្តរមួ
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧២
្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់ដូចខងេ្រកមេនះ គឺជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡកែដល
សថិតេនេ្រកមកមមសិទធិរបស់សហព័ទធ មន ក់ ៖

ក. ្រទពយសមបតិ្តែដលសហព័ទធមនេនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។
័

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក នងិ ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

ខ. ្រទពយសមបត្តិែដលសហព័ទធទទួលបនេ យ្របទនកមម សន្តតិកមម 
អចច័យទន េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍។

គ. ្រទពយសមបតិ្តជតៃម្លតប ែដលទទួលបនពីករចត់ែចង្រទពយសមបតិ្ត
ែដលបនកំណត់កនុងចំណុច ក និង ចំណុច ខ ខងេលើេនះ។ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧៣្រ ្ឋ ប ្រ
្រទពយសមបត្តិរមួ គឺជ្រទពយសមបត្តិ ំង យ ែដលប្តី្របពនធទំងសងខង ឬ ែត
មខ ងទទួលបនេនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ េលើកែលងែត្រទពយសមបត្តិ
ែដលកំណត់កនុងចំណុច ខ និង ចំណុច គ ៃនម្រ  ៩៧២ (្រទពយសមបត្តិេ យ
ែឡក) ខងេលើេនះ។ 
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ករណីសិក

សី  និង្រសីេពគឺ ជនិសិ តៃន លកវទិយល័យＲＵＬＥ និងមិត្តរមួថន ក់នឹង
គ។ សី កំពងរស់េនជមយនឹងឪពកមយ និង បងប្អនេនផះរបស់ខនេនទី

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក នងិ ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

ន ុ ួ ុ ្ត ្អូ ទ ្លួ
្រកុងភនំេពញ។ឪពុកម្ត យរបស់សី បនទិញមូ៉តូម៉កហុង ្រឌីម ឲយសី
េដើមបីជមេធយបយេធ្វើដំេណើ រេទេរៀន។ សី បនេរៀនបញច ប់ករសិក ពី
 ＲＵＬＥ េហើយបនេធ្វើករេនធនគរេនទី្រកុងភនំេពញ។ សី បនសន ំលុយ 
េហើយបនទិញរថយន្តជជុះមួយេ្រគ ងម៉កកមរ។ី េ្រកពីេនះ សី មនលុយ
ចំនួន៥០០ដុ ្ល រសន ំេនកនុងគណនីធនគរ។ 
ដេចះ ្រទពយសមបតិរបស់សី បចបបន រមមន ម៉តម៉កហង ្រឌីម រថយនដូេចនះ ្រទពយសមបត្តរបសស បចចុបបនន រមួមន មូតូមកហុង ្រឌម រថយន្ត
កមរ ីនិង លុយសន ំចំនួន៥០០ដុ ្ល រ។ 

12
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្រសីេព មន្រសុកកំេណើ តេនេខត្តបត់ដំបង។ នងបន ច់ញតិឲយរស់េនផទះ
ជមួយរេនទី្រកុងភនំេពញ។ ឪពុករបស់នង ជកសិករេធ្វើែ្រសេនកនុងភូមិ
កសិ ្ឋ នមួយេនេខត្តបត់ដំបង េហើយគត់មនដីែ្រសមួយចំនួន។  បុ៉ែន្ត េន
េពលែដល្រសីេពេរៀនឆំទី៣ េន លកវទិយល័យ ឪពករបស់នងបន ប់

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក នងិ ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

្រ ៀ ន យ ុ ប ្ល
េនមនទីេពទយ។ េហើយ ្រសីេពបនទទួលសន្តតិកមមដីែ្រស១ដំុ េនេខត្តបត់ដំបង។ 
នងបនពឹងឲយបង្របុសែដលរស់េនេខត្តបត់ដំបងជួយេធ្វើែ្រសេនេលើដីែ្រស
េនះឲយ។  ខណៈេពលែដល្រសីេពកំពុងេរៀនេន ＲＵＬＥ នងេធ្វើជ្រគូបេ្រង ន
ភ អង់េគ្លស មផទះជលកខណៈេ្រកេម៉ង េហើយបនសន ំលុយ និងបន
ទិញមូ៉តូ SUZUKI NEX មួយេ្រគ ង។ េ្រកយពី្រសីេពបនបញច ប់ករសិក េន
ＲＵＬＥ នងបនចលេធើករេន្រកមហ៊នេទសចរណ៍។ ្រសីេពមនលយសន ំＲＵＬＥ នងបនចូលេធ្វករេន្រកុមហុនេទសចរណ។ ្រសេពមនលុយសន
េនកនុងគណនីធនគរចំនួន៣០០ដុ ្ល រ។ 
ដូេចនះ ្រទពយសមបតិ្តរបស់្រសីេពបចចុបបននមន ដីែ្រសេនបត់ដំបង មូ៉តូ SUZUKI
NEX និង លុយសន ំចំនួន ៣០០ដុ ្ល រ។ 

13

េ្រកយពី សី  និង ្រសីេពបនបញច ប់ករសិក េន ＲＵＬＥ ពួកេគបនចប់
េផ្តើម្រស ញ់គន ។ បនទ ប់មក ៣ឆន ំេ្រកយ េពលែដលពួកេគទំង២មន យុ 
២៥ឆន ំ ក៏បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ អនកទំង ២ ជួលផទះរស់េនជិតចបរអំេព។ 
ៃថ្លឈនួលផទះកនុងមួយែខគឺ ១០០ដុ ្ល រ។ េ្រកយពីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ អនកទំង២ 

ិ ៍ ែ ់ ី ែ ី

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក នងិ ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

ួ ុ
បនទិញទូរទស ន៍។  េ្រកយមកេនេពលែដលម្ត យរបស់្រសីេពែដលមកពី
េខត្តបត់ដំបងមកេលងភនំេពញ គត់បនទិញកង្ហ រឲយអនកទំង២។ េហើយ ម្ត យ
របស់្រសីេពបនទិញែខ កឲយ្រសីេពផងែដរ។ 
្របក់ែខរបស់សី កនុងមួយែខ គឺ ៤០០ដុ ្ល រ ឯ្រសីេពគឺ ៣០០ដុ ្ល រ។ ដូេចនះ 
សរបុ ៧០០ដុ ្ល រ។ អនកទំង២ ចំ យ៥០០ដុ ្ល រពី្របក់េនះេដើមបីជីវភព
រស់េន េហើយសន ំលុយចំនួន ២០០ដុ ្ល រ។ ្របក់ែដលសន ំេនះ គឹបញជលុ ួ ុ ្ល ្រ ជូ
េទកនុងគណនីធនគរែដល ក់េឈម ះរបស់្រសីេព។ បចចុបបនន ្របក់សន ំរបស់
អនកទំង២ មន ៣០០០ដុ ្ល រ។

េតើេនកនុង្រទពយសមបត្តិរបស់អនកទំង២ ្រទពយសមបត្តិ ជ្រទពយសមបត្តិេ យ
ែឡក និង្រទពយសមបតិ្ត ជ្រទពយសមបតិ្តរមួ?

14



8

្រឌីម

់ ំ ៀ

ＮＥＸ ដីែ្រសេន
េខត្តបត់ដំបង

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក នងិ ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

ី

រថយន្តកមរ ី
្របក់សន ំមុនេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍
ចំនួន ៣០០ដុ ្ល រ

្របក់សន ំមុនេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍

ចំនួន ៥០០ដុ ្ល រ
ែខ កែដលទទួល

បនពីម្ត យសី ្រសីេព

15

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧២
្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់ដូចខងេ្រកមេនះ គឺជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡកែដលសថិតេនេ្រកមកមមសិទធិរបស់សហព័ទធ

មន ក់ ៖
ក. ្រទពយសមបតិ្តែដលសហព័ទធមនេនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។
ខ. ្រទពយសមបត្តិែដលសហព័ទធទទួលបនេ យ្របទនកមម សន្តតិកមម 

អចច័យទន េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍។
គ. ្រទពយសមបតិ្តជតៃម្លតប ែដលទទួលបនពីករចត់ែចង្រទពយសមបតិ្តែដលបនកំណត់កនុងចំនុច ក និង 

ចំណុច ខ ខងេលើេនះ។ 

់ ំ ៀ

ＮＥＸ ដីែ្រសេន
េខត្តបត់ដំបង

្រឌីម

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក នងិ ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

រថយន្តកមរ ី
្របក់សន ំមុនេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍
ចំនួន ៣០០ដុ ្ល រ

ែខ កែដលទទួល
បនពីម្ត យ

្របក់សន ំមុនេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍

ចំនួន ៥០០ដុ ្ល រ សី ្រសីេព

ទូរទស ន៍ កង្ហ រ
្របក់សន េំ្រកយពី
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍
ចំនួន ៣០០០ដុ ្ល រ

16

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៣
្រទពយសមបត្តិរមួ គឺជ្រទពយសមបត្តិទំង យ ែដលប្តី្របពនធទំងសងខង ឬ ែតមខ ង
ទទួលបនេនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ េលើកែលងែត្រទពយសមបត្តិែដល
កំណត់កនុងចំណុច ខ និង ចំណុច គ ៃនម្រ  ៩៧២ (្រទពយសមបត្តិេ យែឡក) 
ខងេលើេនះ។ 
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េតើកមមសិទធិអវភិគជអ្វី

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ២០២

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក នងិ ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

ថ នភពែដលបុគគលេ្រចើននក់មនកមមសិទធិ្រសបេទ មភគ
ចំែណករបស់ខ្លួនែដលគិតេទ មចំនួនេនេលើ្រទពយែតមួយ េ
ថ កមមសិទធិអវភិគ។ 

្រទពយសមបតិ្តរមួ

17

ចំែណក ចំែណក

េតើកមមសិទធិអវភិគជអ្វី?
ឧទហរណ៍ថ ខញុំមនចំែណកៃន្រទពយរមួចំនួន៥០%េទេលើដីមួយ 
េនះមិនែមនមនន័យថ  ខញុំជមច ស់ពក់ក ្ត លខងលិច ឬ មន

ិ ិ ិ ិ ើ ់ ើ ៃ ី

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក នងិ ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

ុ
សិទធិកមមសិទធិេទេលើពក់ក ្ត លខងេកើតៃនដីេនះ េនះេទ។  
ដូេចនះ  មនន័យថ ខញុំមនសិទធិពក់ក ្ត លេទេលើសិទធិកមមសិទធិ
ទំង្រសុងៃនដីេនះ។ 

ខងេនះគឺជចំែណករបស់ខញុំ

18ខងេនះគឺជចំែណករបស់ខញុំ

← មិនែមនមនន័យដូេចនះេទ។
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េតើកមមសិទធិអវភិគជអ្វី?
ឧទហរណ៍ថ ខញុំមនចំែណកៃន្រទពយរមួចំនួន៥០%េទេលើដីមួយ 
េនះមិនែមនមនន័យថ  ខញុំជមច ស់ពក់ក ្ត លខងលិច ឬ មន

ិ ិ ិ ិ ើ ់ ើ ៃ ី

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក នងិ ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

ុ
សិទធិកមមសិទធិេលើេទពក់ក ្ត លខងេកើតៃនដីេនះ េនះេទ។  
ដូេចនះ  មនន័យថ ខញុំមនសិទធិពក់ក ្ត លេទេលើសិទធិកមមសិទធិ
ទំង្រសុងៃនដីេនះ។ 

19

សិទធិកមមសិទធិ

កមមសិទធិផទ ល់ខ្លួន ្រទពយរមួ

ចំែណក
ចំែណក

្របព័ន្រទពយសមបតិែដលកំណត់េ យចបប់្របពនធ្រទពយសមបត្តែដលកណតេ យចបប

ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះ
កតព្វកិចច

20
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៥
ប្តី្របពនធ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភព ចំេពះកតព្វកិចចែដល
កំណត់ខងេ្រកមេនះ ៖

ក េ ហ៊យេដើមបីរក ជីវភពរមរបស់បី្របពន និង េ ហ៊យ

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】

ក.េ ហុយេដមបរក ជវភពរមួរបសប្ត្របពនធ នង េ ហុយ
េដើមបីករអប់រ ំឬ ករពយបល ែថទំកូន ជ ទិ៍។

ខ. កតព្វកិចច និង ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធ
ទំងសងខងបន្រពមេ្រព ង មលិខិតជ យល័កខណ៍អក រ 
ជមួយមច ស់បំណុល េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ឬ 
កតពកិច និង ករណីយកិចេផ ងៗេទៀត ែដលបី ឬ ្របពន មងកតព្វកចច នង ករណយកចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្ត ឬ ្របពនធ មខ ង
បនតទទួលបនទុក េ យមនករយល់្រពម មលិខិតជ យ
ល័កខណ៍អក រ ពី្របពនធ ឬ ប្តីមខ ងេទៀត េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍
ពិពហ៍។

គ. េ ហុ៊យេដើមបី្រគប់្រគង និង រក ្រទពយសមបតិ្តរមួ។ 21

ករណីសិក
េ្រកយពីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ៣ឆន ំេ្រកយមក ្រសីេពបនបេងកើតកូន្របុស
មន ក់េឈម ះ ចិ្រ េ្រកយពីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ៥ឆន ំ   ្របក់សន ំរបស់
សី  និង ្រសីេពបនេកើនេឡើងដល់ ១២០០០ដុ ្ល រ។ អនកទំង២ បន

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】

គិតថនឹងទិញផទះែល្វងេនែកបរេពធិ៍ចិនតុង។ ផទះេនះ មនតៃម្លសរបុរមួ
ទំងដី ៥០០០០ដុ ្ល រ។ ដូេចនះ អនកទំង ២ បនខចីលុយពីធនគរចំនួន
៤០០០០ដុ ្ល រ េហើយបនដកលុយរបស់ខ្លួនឯង ចំនួន១០០០០ដុ ្ល រ 
សរបុ ៥០០០០ដុ ្ល រ បង់េទឲយអនកលក់ េហើយបនទិញយកផទះេនះ។   
អនកទំង ២ បនេធ្វើកិចចសនយឥណទនជមួយនឹងធនគរ។ កិចចសនយ
ឥ ឹ ថ ឹង ង ់ ី ំង ់ ំ ៤ឥណទនេនះ មនខ្លម រថ នងសង្របកកមចទងអសចនួន៤០០០០
ដុ ្ល រ េ យេធ្វើករសងចំនួន្របក់៤០០ដុ ្ល រជេរៀង ល់ែខ រយៈេពល
១០០ែខ េសមើនឹង៨ឆន ំ៤ែខ។ សី  និង ្រសីេព បនចុះហតថេលខទំងពីរ
នក់កនុងនមជកូនបំណុល េលើកិចចសនយឥណទនេនះ។ អនកទំងពីរ 
បនចុះបញជ ី ក់េឈម ះរមួថ សី  និង ្រសីេព ចំេពះដីនិងផទះថមីេនះ។ 22
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ករណីសិក
ចិ្រ ែដលជកូនរបស់សី  និង ្រសីេព មនជមងឺេបះដូង ំងពី
កំេណើ ត។ េដើមបីពយបលជមងឺេនះ ចំបច់្រតូវែតទទួលករវះកត់
េនមនីេពទយកងទី្រកងបំងកក។ េដើមបីពយបលចំបច់្រតវ

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】

េនមនទេពទយកនុងទ្រកុងបងកក។ េដមបពយបលចបច្រតូវ
ចំ យ្របក់សរបុចំនួន១០០០០ដុ ្ល រ។ ដូេចនះ សី  បនខចី
លុយពីមិត្តភក្តិេរៀនេន កលវទិយល័យចំនួន១០០០០ដុ ្ល រ។ 
សី  និង្រសីេព បនយកចិ្រ េទេធ្វើករវះកត់េនមនទីេពទយកនុង
ទី្រកុងបងកក េហើយជមងឺរបស់ចិ្រ ក៏បនជសះេសបើយ។ 

23

ករណីសិក  
សី គិតថ ចង់មនទំនក់ទំនងជមួយនឹងរសមីែដលជសិស ប្អូនេន
កែន្លងេធ្វើករេ យសំងត់ មិនឲយ្រសីេពដឹង។  ដូេចនះ សី បនខចីលុយ
ពីបន្របសចំនន១០០០ដ រ េហើយបនទិញទរស័ព សំេលៀកបំពក់ 

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】

្អូ ្រ ុ ួ ុ ្ល ប ញ ូ ទ ៀ
និង េ្រគ ងអលងក រ។ បនទ ប់មកបនេធ្វើជកដូឲយេទរសមី។ 

េតើសី  និង ្រសីេព្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះ
កតព្វកិចចខងេ្រកមេនះែដរឬេទ?

・កតព្វកិចចចំេពះធនគរនូវ្របក់ចំនួន៤០០០០ដុ ្ល រ
・កតព្វកិចចចំេពះមិត្តភក្តិេរៀន កលវទិយល័យជមួយសី នូវ្របក់

ចំនួន១០០០០ដុ ្ល រ
・កតព្វកិចចចំេពះប្អូន្របុសរបស់សី នូវ្របក់ចំនួន១០០០ដុ ្ល រ

24
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៤០០០០ដុ ្ល រ

កតពកិច មគី

កតព្វកិចចេដើមបីទិញផទះ
ប្តី្របពនធបន្រពមេ្រព ង
ជ យលកខណ៍អក រ

ធនគរ
【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】

អនកែដលបនចុះកិចចសនយ

្រទពយសមបត្តិេ យ
ែឡក

្រទពយសមបត្តិេ យ
ែឡក

្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

កតព្វកចច មគគ

អនកែដលបនចុះកិចចសនយ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៥
បី្របពន្រតវទទលខស្រតវេ យ មគីភព ចំេពះកតពកិចែដលកំណត់ខងេ្រកមេនះ ៖

25

ប្ត្របពនធ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគភព ចេពះកតព្វកចចែដលកណតខងេ្រកមេនះ ៖
ក. េ ហុ៊យេដើមបីរក ជីវភពរមួរបស់ប្តី្របពនធ និង  េ ហុ៊យេដើមបីករអប់រ ំឬ ករពយបល ែថទំ

កូន ជ ទិ៍។
ខ. កតព្វកិចច និង ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធទំងសងខងបន្រពមេ្រព ង ម

លិខិតជ យល័កខណ៍អក រ ជមួយមច ស់បំណុល េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ឬ កតព្វកិចច និង 
ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ងបនតទទួលបនទុក េ យមនករយល់្រពម មលិខិត
ជ យល័កខណ៍អក រ ពី្របពនធ ឬ ប្តីមខ ងេទៀត េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍។

គ. េ ហុ៊យេដើមបី្រគប់្រគង និង រក ្រទពយសមបតិ្តរមួ។

មិត្តភក្តិេន កលវទិយល័យ

១០០០០ដុ ្ល រ

េ ហុ៊យេដើមបីវះកត់កូន
កិចចសនយចុះេឈម ះសី

កតពកិច មគី

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】

មិនែមនជអនកែដលបនចុះ
កិចចសនយេទ

អនកែដលបនចុះកិចចសនយ

្រទពយសមបត្តិេ យែឡក ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក

ចំែណក ចំែណក

កតព្វកចច មគគ

្រទពយសមបត្តិរមួ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៥
បី្របពន្រតវទទលខស្រតវេ យ មគីភព ចំេពះកតពកិចែដលកំណត់ខងេ្រកមេនះ ៖

26

ប្ត្របពនធ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគភព ចេពះកតព្វកចចែដលកណតខងេ្រកមេនះ ៖
ក. េ ហុ៊យេដើមបីរក ជីវភពរមួរបស់ប្តី្របពនធ និង  េ ហុ៊យេដើមបីករអប់រ ំឬ ករពយបល ែថទំ

កូន ជ ទិ៍។
ខ. កតព្វកិចច និង ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធទំងសងខងបន្រពមេ្រព ង ម

លិខិតជ យល័កខណ៍អក រ ជមួយមច ស់បំណុល េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ឬ កតព្វកិចច និង 
ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ងបនតទទួលបនទុក េ យមនករយល់្រពម មលិខិត
ជ យល័កខណ៍អក រ ពី្របពនធ ឬ ប្តីមខ ងេទៀត េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍។

គ. េ ហុ៊យេដើមបី្រគប់្រគង និង រក ្រទពយសមបតិ្តរមួ។
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១០០០ដុ ្ល រ

កតព្វកិចចេដើមបីអំេពើ
របស់សី
ចុះកិចចសនយេ យេឈម ះ
របស់សី

ប្អូន្របុសរបស់សី

មិនែមនជកតពកិច មគី

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】

មិនែមនជអនកែដលបនចុះ
កិចចសនយេទ

អនកែដលបនចុះកិចចសនយ

្រទពយសមបត្តិេ យែឡក ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក

ចំែណក ចំែណក

្រទពយសមបត្តិរមួ

មនែមនជកតព្វកចច មគគ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៥
បី្របពន្រតវទទលខស្រតវេ យ មគីភព ចំេពះកតពកិចែដលកំណត់ខងេ្រកមេនះ ៖

27

ប្ត្របពនធ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគភព ចេពះកតព្វកចចែដលកណតខងេ្រកមេនះ ៖
ក. េ ហុ៊យេដើមបីរក ជីវភពរមួរបស់ប្តី្របពនធ និង  េ ហុ៊យេដើមបីករអប់រ ំឬ ករពយបល ែថទំ

កូន ជ ទិ៍។
ខ. កតព្វកិចច និង ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធទំងសងខងបន្រពមេ្រព ង ម

លិខិតជ យល័កខណ៍អក រ ជមួយមច ស់បំណុល េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ឬ កតព្វកិចច និង 
ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ងបនតទទួលបនទុក េ យមនករយល់្រពម មលិខិត
ជ យល័កខណ៍អក រ ពី្របពនធ ឬ ប្តីមខ ងេទៀត េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍។

គ. េ ហុ៊យេដើមបី្រគប់្រគង និង រក ្រទពយសមបតិ្តរមួ។

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់

ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ

28
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧៦
១.េបើគម នករយល់្រពមពីប្តី្របពនធទំងសងខងេទ ្រទពយសមបតិ្តរមួរបស់ប្តី្របពនធ
មិន ចយកេទលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតបនេឡើយ។ 
២.េទះបីមនបញញត្តិៃនកថខណ្ឌ ទី១ ខងេលើក៏េ យ េបើមន ថ នភពមិន ច

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

េជៀស ងបនស្រមប់ករែថទំជីវភពរមួកនុង ពហ៍ពិពហ៍ និង េដើមបីរក
ជីវភពរស់េន េនះប្តី្របពនធ មខ ង ចលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀត នូវ
្រទពយសមបត្តិរមួបន េ យទទួលករអនុញញ តពីតុ ករ។
៣.កនុងករណីែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ង បនលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀត
នូវ្រទពយសមបត្តិរមួ េ យគម នករយល់្រពមពីសហព័ទធមខ ងេទៀតផង និង គម ន
ករអនុញញ តពីតុ ករផង សហព័ទធែដលមិនបនផ្តល់ករយល់្រពម ចុ ញ ុ ធ ្ត ្រ
ទមទរឲយលុបេចលនូវករចត់ែចងេនះ េទតុ ករបន េនកនុងអំឡុងេពល 
២ (ពីរ)ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹងអំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយសមបតិ្តរមួ
ែដល្រតូវបនចត់ែចងេនះ ជអចលនវតថុៃនករ ្រស័យេន និង េនកនុងអំឡុង
េពល ១ (មួយ)ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹងអំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយ
សមបត្តិរមួែដល្រតូវបនចត់ែចងេនះ ជ្រទពយសមបត្តិេផ ង។ 29

ករណីសិក
សី  និង ្រសីេពបនទិញផទះែល្វងែដលេនជិតេពធិ៍ចិនតុង និង
ចប់េផ្តើម ន ក់េនទីេនះជមួយនិងកូនេឈម ះចិ្រ ។ បុ៉ែន្ត សី
បនចប់េផើមទំនក់ទំនងលច ក់ជមយសិស បនេឈះរសី

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

បនចបេផ្តមទនកទនងលួច កជមួយសស ប្អូនេឈម ះរសម 
េ យមិនឲយ្រសីេពដឹង។ បនទ ប់មក ១ឆន ំេ្រកយ សី បនេចញ
ពីផទះេនេពធិ៍ចិនតុង េហើយបនចប់េផ្តើមរស់េនជមួយរសមីេនផទះ
ែកបរេ្រជយចង្វ ។ សី បនផ្ល ស់ប្តូរេលខទូរស័ពទថមី និងឈប់េធ្វើ
ករទក់ទងជមួយនឹង្រសីេព។ មយ៉ងេទៀត សី បនឈប់ផ្តល់
្របក់ស្រមប់ជីវភពឲយេទ្រសីេព។ ្រសីេពចំបច់្រតវបង់្របក់្របកស្រមបជវភពឲយេទ្រសេព។ ្រសេពច បច្រតូវបង្របក
៤០០ដុ ្ល រៃន្របក់ឥណទនជេរៀង ល់ែខេ យមន ក់ឯង។ 
េហើយ ្រសីេពចំបច់្រតូវបង់ៃថ្លទូរស័ពទ ៃថ្លទឹក ៃថ្ល គ ស ៃថ្លម្ហូប

រ ៃថ្លជីវភពេផ ងេទៀតទំងអស់េ យមន ក់ឯង។ ៃថ្លជីវភព
ទំងេនះគឺ សរបុ្របែហលជ៣០០ដុ ្ល រជេរៀង ល់ែខ។  30
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ករណីសិក
ដូេចនះ ្រសីេពគិតថ នឹងលក់ផទះេនេពធិ៍ចិនតុងឲយេទតតិយជន 
េហើយេរ ើេទេនផទះេថកៗ។ ្រសីេពបនែស្វងរកអនកែដលចង់ទិញ

ែ ់ ិ ់ ី

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

ផទះេនះ។ ខណៈេនះ អនកែដល គ ល់គន បននិយយមកកន់្រសី
េពថ ចង់ទិញផទះេនះកនុងតៃម្ល៤៥០០០ដុ ្ល រ។ ្រសីេព គិតថ 
ចង់លក់ផទះេនះកនុងតៃម្លេនះឲយេទអនកេនះ។ 
េនេពលេនះ េតើ្រសីេព ចលក់ផទះេនះទំង្រសុងឲយេទអនក

គ ល់គន េនះបនែដរឬេទ? គ ន

31

កនុងករណីមិនមនករយល់្រពមពីសី  
្រសីេពមិន ចចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួ
បនេទ។

លក់

អនក គ ល់គន

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

្រទពយសមបត្តិរមួ
ចំែណក ចំែណក

លក

×

32

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧៦
១.េបើគម នករយល់្រពមពីប្តី្របពនធទំងសងខងេទ ្រទពយសមបតិ្តរមួ
របស់ប្តី្របពនធមិន ចយកេទលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតបន
េឡើយ។ 
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ករណីសិក
េតើ្រសីេព ចលក់ចំែណករបស់ខ្លួនឲយេទអនក គ ល់គន េ យមិន
មនករយល់្រពមពីសី បនែដរឬេទ?

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

33

សូមបំេភ្លចអំពីករណីប្តី្របពនធ រចួេធ្វើករសិក អំពីកមមសិទធិអវភិគ។
េតើមច ស់កមមសិទធិអវភិគ ចចត់ែចងចំែណករបស់ខ្លួនបនែដរឬេទ?
 
្រកមររដបបេវណី ម្រ   ២០៤ 

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ】

្រ ្ឋ ប ្រ
មច ស់កមមសិទធិអវភិគមន ក់ៗ ចេធ្វើអនុបបទន ឬ ក់ជ្របតិេភគនូវចំែណក
របស់ខ្លួនបន។ មច ស់បំណុលៃនមច ស់កមមសិទធិអវភិគេនះ ចរបឹអូសចំែណក
េនះបន។

34្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

លក់
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បុ៉ែន្ត កនុងករណី្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ ្របសិន
េបើគម នករយល់្រពមពីភគីមខ ងេទ េនះមិន ច
ចត់ែចងចំែណករបស់ខ្លួនបនេឡើយ។
េនះជករណីេលើកែលងៃនម្រ  ២០៤ កនុង្រកម
រដបបេវណី។ េនកងករណីសិក េនះ េ យ រែតលក់

អនក គ ល់គន

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

×
្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

រដ្ឋបបេវណ។ េនកនុងករណសក េនះ េ យ រែត
គម នករយល់្រពមពីសី េទ ដូេចនះ ្រសីេពមិន ច
ចត់ែចងចំែណករបស់ខ្លួនបនេឡើយ។

លក

35

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៦
១.េបើគម នករយល់្រពមពីប្តី្របពនធទំងសងខងេទ ្រទពយសមបតិ្តរមួ
របស់ប្តី្របពនធមិន ចយកេទលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតបន
េឡើយ។ 

ករណីសិក
្រសីេពបនេធ្វើករទក់ទងេទកន់សី ែដរ បុ៉ែន្តេទះបីជេធ្វើ
យ៉ង ក៏េ យ ក៏នងេនែតមិន ចទក់ទងបនែដរ។ ដូេចនះ 

ី ិ ់ ់ ី ី ើ

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

្រសីេព មិន ចទទួលបនករយល់្រពមឲយលក់ផទះពីសី េឡើយ។ 
េតើកនុងករណីេនះ ្រសីេពគួរេធ្វើយ៉ងដូចេម្តច?

36
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 ្របសិន េបើមនករអនុញញ តពី
តុ ករ ្រសីេពមិន្រតឹមែត

ចលក់ចំែណករបស់ខ្លួន
ប៉េ ះេទ ែថមទំង ចលក់់

ករអនុញញ ត

អនក គ ល់គន  

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

ី

្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

បុេ ្ណ ះេទ ែថមទង ចលក
ចំែណករបស់សី ឲយេទអនក

គ ល់គន បនេទៀតផង។

លក

ក់ពកយ

37

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៦
២.េទះបីមនបញញត្តិៃនកថខណ្ឌ ទី១ ខងេលើក៏េ យ េបើមន ថ នភពមិន

ចេជៀស ងបនស្រមប់ករែថទំជីវភពរមួកនុង ពហ៍ពិពហ៍ និង េដើមបី
រក ជីវភពរស់េន េនះប្តី្របពនធ មខ ង ចលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ង
េទៀត នូវ្រទពយសមបត្តិរមួបន េ យទទួលករអនុញញ តពីតុ ករ។

ករណីសិក
េ យ រែត្រសីេពមិនបនដឹងអំពីបញញត្តិេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី 
ដូេចនះេហើយ នងបនលក់ចំែណកៃនផទះរបស់នងឲយេទអនក គ ល់

ិ ់ ី ់

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

គន េ យមិនបនទទួលករយល់្រពមពីតុ ករ។ បនទ ប់មក នង
បនជួលផទះេនចបរអំេពនិងបនចប់េផ្តើមរស់េនែត២នក់ជមួយ
និងចិ្រ ។ 

កនងករណីេនះ កិចចសនយលក់ទិញរ ង្រសីេព និង អនក គ ល់គន  នុ ច យ ន គ ន
មនសុពលភពែដរឬេទ? អនក គ ល់គន  ចេធ្វើលទធកមមនូវសិទធិកមម
សិទធិៃនចំែណកៃនផទះបនឬេទ? 

38
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ែផ្អក មម្រ  ៩៧៦ កថខណ្ឌ ទី ៣  កនុង
ករណីែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ងបនលក់
្រទពយសមបត្តិរមួ េ យគម នករយល់្រពមពី
សហព័ទធមខ ងេទៀត និងគម នករអនុញញ តពី
ត ករ សហព័ទែដលមិនបនផល់ករយល់លក់គនករអនញត

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

ដ វ ី ៩៧៦

្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

តុ ករ សហពទធែដលមនបនផ្តលករយល
្រពម ចលុបេចលកិចចសនយបន។ 
បុ៉ែន្ត ចនិយយមយ៉ងបនថ កិចចសនយនឹង
មនសុពលភពរហូតដល់តុ ករលុបេចល។  

លកគម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម

39

្រកមរដ្ឋបបេវណ ម្រ  ៩៧៦
៣.កនុងករណីែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ង បនលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតនូវ្រទពយសមបត្តិរមួ េ យ
គម នករយល់្រពមពីសហព័ទធមខ ងេទៀតផង និង គម នករអនុញញ តពីតុ ករផង សហព័ទធែដលមិនបន
ផ្តល់ករយល់្រពម ចទមទរឲយលុបេចលនូវករចត់ែចងេនះ េទតុ ករបន េនកនុងអំឡុងេពល 
២ (ពីរ)ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹងអំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយសមបតិ្តរមួែដល្រតូវបនចត់ែចង
េនះ ជអចលនវតថុៃនករ ្រស័យេន និង េនកនុងអំឡុងេពល ១ (មួយ)ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹង
អំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយសមបត្តិរមួែដល្រតូវបនចត់ែចងេនះ ជ្រទពយសមបត្តិេផ ង។ 

ដូេចនះ កិចចសនយរ ង្រសីេព និង អនក គ ល់គន  មន
សុពលភព។ 

លក់គនករអនញត

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

លកគម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម

ដ វ ី ៩៧៦

40

្រកមរដ្ឋបបេវណ ម្រ  ៩៧៦
៣.កនុងករណីែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ង បនលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតនូវ្រទពយសមបត្តិរមួ េ យ
គម នករយល់្រពមពីសហព័ទធមខ ងេទៀតផង និង គម នករអនុញញ តពីតុ ករផង សហព័ទធែដលមិនបន
ផ្តល់ករយល់្រពម ចទមទរឲយលុបេចលនូវករចត់ែចងេនះ េទតុ ករបន េនកនុងអំឡុងេពល 
២ (ពីរ)ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹងអំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយសមបតិ្តរមួែដល្រតូវបនចត់ែចង
េនះ ជអចលនវតថុៃនករ ្រស័យេន និង េនកនុងអំឡុងេពល ១ (មួយ)ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹង
អំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយសមបត្តិរមួែដល្រតូវបនចត់ែចងេនះ ជ្រទពយសមបត្តិេផ ង។ 
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បុ៉ែន្ត េយង ម្រកមរដ្ឋបបេវណីម្រ  ១៣៥ 
េដើមបីេធ្វើលទធកមមសិទធិកមមសិទធិេលើចំែណកៃនផទះ 
អនក គ ល់គន ្រតូវេធ្វើករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិេលើ
ចំែណកេនះ។ លក់គនករអនញត

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

លកគម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម

41

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១៣៥
េទះបីមនបញញត្តិៃនម្រ  ១៣៣ (ករបេងកើត ករេផទរ និង ករែកែ្របនូវសិទធិ
្របតយក េ យករ្រពមេ្រព ង) និង ម្រ  ១៣៤ (ល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងៃនករបេងកើត ករ
េផទរ និង ករែកែ្របនូវសិទធិ្របតយក ) ៃន្រកមេនះក៏េ យ ករេផទរកមមសិទធិេលើអល
ចលនវតថុេ យ ករ្រពមេ្រព ង មិនមន នុភព េបើមិនបនចុះបញជ ី េ យេយង

មបញញតិ្តៃនចបប់ និង បទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងេទៀត ស្តីពីករចុះបញជ ី។ 

ែផ្អក ម ្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពី នីតិវធីិៃនករចុះ
បញជ ីអំពីសិទធិ្របតយក ទក់ទងនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី
ម្រ  ១០ កថខណ្ឌ ទី ១ ពកយសំុចុះបញជ ី ចំបច់
្រតវូេធ្វើេឡើងរមួគន េ យ្រសីេព និង អនក គ ល់គន ។

លក់គនករអនញត

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

រដ្ឋបលសុរេិយដី
្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

លកគម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម

42

្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពី នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីអំពីសិទធិ្របតយក
ទក់ទងនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០ កថខណ្ឌ ទី ១
ពកយសំុចុះបញជ ី អំពីសិទធិ្របតយក េលើអចលនវតថុ ្រតូវេធ្វើេឡើងរមួគន
េ យបុគគលមនសិទធិចុះបញជ ី និង បុគគលមនកតព្វកិចចចុះបញជ ី។
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ករចុះបញជ ីផទះេនះ គឺជករចុះបញជ ីរមួគន េ យ្រសី
េព និង សី

លក់គនករអនញត

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

ករចុះបញជ ីេឈម ះរមួ រដ្ឋបលសុរេិយដី
្រទពយសមបត្តិរមួ

លកគម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម

43

្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពី នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីអំពីសិទធិ្របតយក
ទក់ទងនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០ កថខណ្ឌ ទី ១
ពកយសំុចុះបញជ ី អំពីសិទធិ្របតយក េលើអចលនវតថុ ្រតូវេធ្វើេឡើងរមួគន
េ យបុគគលមនសិទធិចុះបញជ ី និង បុគគលមនកតព្វកិចចចុះបញជ ី។

្របសិនេបើ ម្រន្តីចុះបញជ ីដឹងថ ្រសីេព និង សី
ជប្តី្របពនធ ម្រន្តីចុះបញជ ីនឹងគិតដូចខងេ្រកម៖ 

លក់គនករអនញត

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

រដ្ឋបលសុរេិយដី

លកគម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម
្រទពយសមបត្តិរមួ

ករចុះបញជ ីេឈម ះរមួ

44

ផទះេនះ គឺជ្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ។ ដូេចនះ េទះបីជចំែណកផទ ល់ខ្លួន
របស់្រសីេពក៏េ យ ក៏ចំបច់្រតូវមនពីតុ ករែដរ េដើមបីលក់ឲយេទអនក

គ ល់គន  ។ បុ៉ែន្ត ្រសីេពមិនបនទទួលករយល់្រពម ឬ ករអនុញញ តអ្វីទំង
អស់។ ដូេចនះ ពកយសំុចុះបញជ ីែបបេនះមិន ចទទួល គ ល់បនេឡើយ។ 
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្របសិនេបើ ម្រន្តីចុះបញជ ីដឹងថ ្រសីេព និង សី
ជប្តី្របពនធ ម្រន្តីចុះបញជ ីនឹងគិតដូចខងេ្រកម៖ 
កនុងករណីេនះ ម្រន្តីចុះបញជ ីនឹងគិតថ េលើកេចល
ពកយសំុចុះបញជ ី។លក់គនករអនញត

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

េលើកេចល

រដ្ឋបលសុរេិយដី

លកគម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម
្រទពយសមបត្តិរមួ

ករចុះបញជ ីេឈម ះរមួ

45

ករណីសិក
្រសីេពបនលក់ចំែណកៃនផទះេទឲយអនក គ ល់គន  េហើយក៏បន
បញច ប់ករចុះបញជ ីេផទរសិទធិកមមសិទធិេលើចំែណកេនះផងែដរ។ អនក

់ ់ ផើ ់ ន ើផ ី ិ ដី ិ ដឹង

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

គ លគន ចបេផ្តមរសេនេលផទះេនះ។  ម្រន្តសុរេយដមនបនដង
ថជ្រទពយរមួ េហើយបនចុះបញជ ី បនទ ប់មក ្រសីេពបនសង្របក់
ឥណទនមួយែផនករបស់ធនគរេ យៃថ្លលក់ផទះចំនួន២០០០០
ដុ ្ល រ។  ឥណទនរបស់ធនគរ េនសល់ចំនួន២០០០០ដុ ្ល រ
េទៀត។ ្រសីេពបនពិភក ជមួយធនគរ សំុឲយបញចុ ះករបង់ុ
ឥណទនជេរៀង ល់ែខពី៤០០ដុ ្ល រមក្រតឹម១៥០ដុ ្ល រ។ 
បនទ ប់មក ្រសីេពបនចប់េផ្តើមជួលផទះរស់ជមួយចិ្រ  េនែដល
មនតៃម្លៃថ្លឈនួលចំនួន៥០ដុ ្ល រេនម្តុំចបរអំេព។  (កនុងករអនុវត្ត
ជក់ែស្តង ករណីេនះក្រមនឹងេកើតមន)  

46
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ករណីសិក
រយៈេពល ១ឆន ំចប់ពីេពលេនះមក  សី បនែបកគន ជមួយ រសមី 
េហើយបន្រតឡប់មកផទះរបស់្រសីេពវញិ។ ្រសីេព មិនបនេលើកែលង
េរឿងរបស់សី េនះេទ។ ប៉ែន្ត នងបនេមើលេទចិ្រ ែដលកំពងែត

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

ឿ ុ ្ត ប ្រ ុ
េ សី ថ ‟ ប៉ ប៉ ” េដើមបីចិ្រ  ្រសីេពបនេលើកែលងឲយសី ។ 
េហតុដូេចនះ អនកទំង ៣ បនចប់េផ្តើមរស់េនជមួយគន ម្តងេទៀតេនផទះ
េនចបរអំេព។ 
សី ដឹងថ អនក គ ល់គន ជមួយ្រសីេពកំពុងរស់េនផទះេនេពធិ៍ចិនតុង 
េហើយក៏ភញ ក់េផ្អើល។  េ យ រែតសី ចូលចិត្តផទះេនះ ក៏គិតថចង់
េទរស់េនផទះេនះម្តងេទៀត។ ដូេចនះ សី បនេសនើសំុេទកន់អនក គ ល់
គន េនះឲយលក់ចំែណកៃនផទះមកឲយ្រសីេពមកេទៀតែដរ បុ៉ែន្តអនក គ ល់
គន េនះបនបដិេសធសំេណើ េនះ។ 
កនុងករណីេនះ េតើសី ចយកចំែណកៃនផទះ្រតលប់មកវញិបនេទ?

47

លក់

លុបេចល

សី  ចទមទរឲយលុបេចលកិចច
សនយលក់ទិញចំែណកៃនផទះេទកន់
តុ ករបន។ តុ ករ នឹងេចញដីក
សេ្រមចលបេចលកិចសនយលក់ទិញ

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

្រទពយសមបតិ្តរមួ

ចំែណក ចំែណក

លក
សិទធិទមទរឲយលុបេចល

សេ្រមចលុបេចលកចចសនយលកទញ
េនះ។

ដ វ ី ៩៧៦

48

្រកមរដ្ឋបបេវណ ម្រ  ៩៧៦
៣.កនុងករណីែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ង បនលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតនូវ្រទពយសមបត្តិរមួ េ យ
គម នករយល់្រពមពីសហព័ទធមខ ងេទៀតផង និង គម នករអនុញញ តពីតុ ករផង សហព័ទធែដលមិនបន
ផ្តល់ករយល់្រពម ចទមទរឲយលុបេចលនូវករចត់ែចងេនះ េទតុ ករបន េនកនុងអំឡុងេពល 
២ (ពីរ) ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹងអំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយសមបតិ្តរមួែដល្រតូវបនចត់ែចង
េនះ ជអចលនវតថុ និង េនកនុងអំឡុងេពល ១ (មួយ) ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹងអំពីករចត់ែចង
េនះ េបើ្រទពយសមបត្តិរមួែដល្រតូវបនចត់ែចងេនះ ជ្រទពយសមបត្តិេផ ង។ 
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្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់

ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក

49

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៧
១.ប្តី្របពនធមខ ង ច ្រស័យេនអចលនវតថុែដលជ្រទពយសមបតិ្ត
េ យែឡករបស់សហព័ទធមខ ងេទៀត េហើយែដល្រតូវេ្របើស្រមប់

័ ់

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】

ករ ្រស័យេនរបស់្រគួ របន។
២.កនុងករណីែដលប្តី្របពនធមខ ង ្រស័យេនអចលនវតថុែដលបន
កំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ខងេលើេនះ  េទះបីជសហព័ទធមខ ង
េទៀតបនចត់ែចងអចលនវតថុេនះក៏េ យ ក៏ ចបន្ត ្រស័យេន
អចលនវតថេនះបនែដរ។ថុ

50
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ករណីសិក
េ យ រែតសី ធុញ្រទន់នឹងករទមទរឲយលុបេចលកិចចសនយ
លក់ទិញេទកន់តុ ករេពក ក៏លះបង់ករ្រតឡប់េទរស់េនផទះេន
េពធិ៍ចិនតងេនះវញិ។ ដេចះ សី បនលក់ចំែណករបស់ខនឲយេទ

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】

ុ ញ ូ ន ប ្លួ យ
អនក គ ល់គន ជមួយ្រសីេពែដលកំពុងរស់េនផទះេនេពធិ៍ចិនតុងេនះ។ 
ៃថ្លលក់មនតៃម្ល ២០០០០ដុ ្ល រ។ សី របនយក្របក់ចំនួន ២០០០០
ដុ ្ល រេនះ សង្រតឡប់នូវឥណទនរបស់ធនគរ។ បចចុបបនន សី
កំពុងរស់េនជមួយ្រសីេព និង ចិ្រ  ជមួយគន េនផទះេនចបរអំេព។ 
១ឆន ំេ្រកយមក ឪពុករបស់សី បន ្ល ប់។ េ្រកយពីលទធផលៃនករ
ែបងែចក្រទពយសមបត្តិេ យករពិភក សី បនទទួលសន្តតិកមមផទះពី
ឪពុក។ ផទះេនះជផទះែល្វងែដលេនជិតផ រេដើមគ។ ែផ្អក ម្រកមរដ្ឋ
បបេវណី ម្រ  ៩៧២ កថខណ្ឌ ទី ២ ផទះេនះជ្រទពយសមបត្តិេ យ
ែឡករបស់សី ។

51

ករណីសិក
សី បនេរ ើេទផទះេនះ និង ចបេផ្តើមរស់េនជមួយ្រសីេព 

និងចិ្រ ។ ១ឆន ំេ្រកយមក េនេលើ FACEBOOK របស់សី បន
ី ី ឹ ី ើ

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】

ទទួល រពីរសមីថ ‟អូនេននឹកបង″។ សី បនចប់េផ្តើមជួប
ជមួយរេសមើ េហើយបនចប់េផ្តើមទំនក់ទំនងម្តងេទៀតេ យ ក់
នឹង្រសីេព។ ១ឆន ំេ្រកយមក សី បនែលងលះជមួយ្រសីេព 
េហើយគិតថ ចង់េទរស់េនជមួយរសមី។ ដូេចនះ សី  បនេសនើរ
ចំេពះ្រសីេពថ ខញំចង់ែលងលះ។ បុ៉ែន្ត ្រសីេព មិនបនេឆ្លើយតបុ ុ ្ត ្ល
នឹងករែលងលះេនះេទ។ េហតុេនះ សី បននិយយចំេពះ
្រសីេពថ  ‟ផទះេនះជផទះរបស់ខញុំ នងេចញពីផទះេនះជមួយចិ្រ
េទ”។ 
កនុងករណីេនះ េតើ្រសីេព្រតូវែតេចញពីផទះែដរឬ េទ?

52
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ឧទហរណ៍ ៖ េទះបីជផទះេនះជ្រទពយ
សមបត្តិេ យែឡករបស់សី ក៏េ យ ក៏
្រសីេព ច ្រស័យេនេលើផទះេនះបន

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】

្រទពយេ យែឡករបស់សី

្រ ្រ ទ
ែដរ។

53

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៧
១.ប្តី្របព័នធមខ ង ច ្រស័យេនអចលនវតថុែដលជ្រទពយសមបតិ្ត
េ យែឡករបស់សហព័ទធមខ ងេទៀត េហើយែដល្រតូវេ្របើស្រមប់ករ

្រស័យេនរបស់្រគួ របន។

ករណីសិក
េ យ រែត្រសីេពមិន្រពមេចញពីផទះេនផ រេដើមគ សី បន
េចញពីផទះេនះេហើយបនចប់េផ្តើមជីវភពេនផទះរបស់រសមីែដល

ី ំ ី

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】

េនេ្រជយចង្វ ។ រសមីបននិយយចំេពះសី ថ ‟ចង់រស់េនផទះ
ថមីជមួយគន ″។ ដូេចនះ សី គិតថនឹងលក់ផទះែដល្រសីេពកំពុង
រស់េនេនចបរអំេព េហើយយកលុយេនេទទិញផទះថមី។ សី
បនពឹងពក់ភន ក់ងរអចលនវតថុ េហើយបនរកេឃើញអនកទិញ។ អនក
ទិញបនេទផទះេនះេមើលមុននឹងចុះកិចចសនយលក់ទិញជមួយសីទ ុ ុ ច យ ួ

។ ខណៈេនះ ក៏ដឹងថ ្រសីេព និង ចិ្រ កំពុងែតរស់េន។ 
ដូេចនះេហើយ អនកទិញបនបញជ ក់ពី ថ នភពេនះជមួយសី ។ 

54
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ករណីសិក  
សី បនេ ទូរស័ពទេទកន់្រសីេពថ ‟េ យ រែតខញុំសេ្រមច
ចិត្តលក់ផទះេនះេហើយ អញជ ឹងសូមេចញពីផទះេនះកនុងែខេនះ ″។ 
បនទ ប់មក សី បនពនយល់េទកន់អនកទិញថ ‟អនកទំំងពីរេនះ

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】

ទ យ ន ញ ន
នឹងេចញពីផទះេនះកនុងែខេនះ ។ ដូេចនះ ចប់ពីែខេ្រកយ អនក ច
េ្របើផទះេនះបនេហើយ ″ ។ ដូេចនះ អនកទិញបនយល់្រពម េហើយ
បនចុះកិចចសនយលក់ទិញជមួយសី  មយ៉ងេទៀតបនចុះបញជ ី
េផទរកមមសិទធិពីសី េទ អនកទិញ។ ៃថ្លលក់មនតៃម្ល ១០០០០០
ដ រ។ដុ ្ល រ។ 
ែខបនទ ប់មក អនកទិញបនេទផទះេនះ បុ៉ែន្ត ្រសីេព និង ចិ្រ
កំពុងរស់េនទីេនះេនេឡើយ។ កនុងករណីេនះ េតើអនកទិញ ច
ទមទរឲយចំេពះ្រសីេព និងចិ្រ  ឲយេចញពីផទះេ យែផ្អកេលើ
សិទធិកមមសិទធិៃនផទះបនែដរឬេទ?

55

×

េយង ម ្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៧ 
កថខណ្ឌ ទី ២ អនកទិញមិន ចទមទរ
ចំេពះ្រសីេពឲយចុះេចញពី គរេនះ
បនេទ។

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】

សិទធិកមមសិទធិ

ករចុះបញជ ី
លក់

សិទធិទមទរឲយេចញពីផទះ
×បនេទ។

េហតុេនះ េតើអនកទិញគួរេធ្វើដូចេម្តច? 

56

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៧
២.កនុងករណីែដលប្តី្របពនធមខ ង ្រស័យេនអចលនវតថុែដលបនកំណត់េន
កនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ខងេលើេនះ  េទះបីជសហព័ទធមខ ងេទៀតបនចត់ែចង
អចលនវតថុេនះក៏េ យ ក៏ ចបន្ត ្រស័យេនអចលនវតថុេនះបនែដរ។

លក
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អនកទិញ ចលុបេចលកិចចសនយលក់
ទិញេ យែផ្អក មករភន់្រចឡំបន។

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】

សិទធិកមមសិទធិ

ករចុះបញជ ី

លុបេចលេ យករភន់្រចឡំ

លក់់

57

លក

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៣៤៦
១. កនុងករណីែដលភគីមនករភន់្រចឡំអំពីចំនុចសំខន់ៗៃនកិចចសនយ េបើភគី
មខ ងេទៀតបនសថិតេនកនុង ថ នភពែដលនឹង ចដឹងអំពីករភន់្រចឡំេនះ ភគី
ែដលបនភន់្រចឡំ ចលុបេចលនូវកិចចសនយបន េ យេហតុថ ករបង្ហ ញឆ
នទៈមនវកិរៈ។ 

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់

េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ៍

58
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧១
ប្តី្របពនធ ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី

ពហ៍ពិពហ៍េ យពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល 
ិ ៀ

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

និង ថ នភពេផ ងេទៀត។

59

ករណីសិក
ជចុងេ្រកយ សី  មិន ចលក់ផទះេនផ រេដើមគបន េហើយ
្រសីេព និង ចិ្រ កំពុងបន្តរស់េនេលើផទះេនះេទៀត។ សី កំពុង

ី

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

រស់េនផទះរបស់រសមីេនេ្រជយចង្វ ។

សី គិតថចង់ែលងលះជមួយ្រសីេព បុ៉ែន្ត ្រសីេពបនគិតពី
ចិ្រ  េហើយក៏ ទ ក់េសទើរចំេពះករែលងលះេនះ។

60
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ករណីសិក
េ យ រែត្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ែដល្រសីេពកំពុងេធ្វើករបន
ក ័យធន បចចុបបនន នងកំពុងែតេធ្វើករេនេភជនីយ ្ឋ ន។ ្របក់ែខ
ជេរៀង ល់ែខគឺ ១៥០ដ រ។ ្រសីេព ្រតវករ្របក់ចំនន២០០

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

ជេរៀង លែខគ ១៥០ដុ ្ល រ។ ្រសេព ្រតូវករ្របកចនួន២០០
ដុ ្ល រកនុង១ែខ េដើមបីេ្របើ្របស់ស្រមប់ៃថ្លជីវភពដូចជ ៃថ្លេភ្លើង ៃថ្ល
ទឹក ៃថ្ល គ ស ៃថ្លម្ហូប រ និង ៃថ្លសេម្ល កបំពក់។ 
ជេរៀង ល់ែខ នង្រតូវករ ៣០ដុ ្ល រ ស្រមប់ៃថ្ល កូន។ 
េពល េទះបីជ្រសីេពមន្របក់ែខចំនួន ១៥០ដុ ្ល រ កនុង១ែខក៏
េ យ េ យ រែត្របក់េនះមិនទន់្រគប់្រគន់ ដេចះ នង្រតវេ យ េ យ រែត្របកេនះមនទន្រគប្រគន ដូេចនះ នង្រតូវ
ករ២៣០ដុ ្ល រកនុង ១ែខ ។ បចចុបបនន សី កំពុងបន្តេធ្វើករេន
ធនគរ េហើយ្របក់ែខទទួលបន៦០០ដុ ្ល រកនុង១ែខ។ េតើ្រសីេព

ចទមទរចំេពះសី ឲយជួយផគត់ផគង់ៃថ្ល  និង ៃថ្លជីវភព
បនែដរឬេទ? 61

េតើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍មនអ្វីខ្លះ?
・ៃថ្លម្ហូប រ
・ៃថ្លេភ្លើង ៃថ្លទឹក ៃថ្ល គ ស ៃថ្លទូរស័ពទ

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

្ល ្ល ្ល ្ល គ ្ល ូ ទ
・ៃថ្លសេម្ល កបំពក់
・ៃថ្លពយបល
・ៃថ្លែថទំកូន
・ៃថ្លសិក របស់កូន
・េផ ងេទៀត

62

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧១
ប្តី្របពនធ ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍េ យ
ពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងេទៀត។
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េនេពលែដលអនកទំង៣ រស់េនជមួយគន  សី  និង ្រសីេពទទួលបនទុកចំេពះ
េ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ ។ កនុងអំឡុងេពលរស់េនជមួយគន  ចំែណកៃនករ
ទទួលបនទុកេលើេ ហុ៊ន ពហ៍ពិពហ៍នឹងមិនមនបញ្ហ េឡើយ។

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

ចំណូលរបស់សី ចំណូលរបស់្រសីេព

63

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧១
ប្តី្របពនធ ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍េ យ
ពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងេទៀត។

ចំែណកៃនករទទួលបនទុកមន ក់ៗ មនដូចខងេ្រកម។ េពល ខងេ្រកមេនះគឺជ
ភពចំបច់ៃនចំនួន្របក់ ស្រមប់ជីវភពរបស់មនុស មន ក់។ 

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

ចំណូលរបស់សី ចំណូលរបស់្រសីេព

64

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧១
ប្តី្របពនធ ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍េ យ
ពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងេទៀត។
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ខងេ្រកមេនះជ ករណីែដលសី  និង ្រសីេពរស់េនែបកគន ។ េពល េនះគឺជ
ភពចំបច់ៃនចំនួន្របក់ ស្រមប់ជីវភពរបស់មនុស មន ក់កនុង្រគួ រមួយ។ 

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

ចំណូលរបស់សី ចំណូលរបស់្រសីេព

65

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧១
ប្តី្របពនធ ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍េ យ
ពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងេទៀត។

្រសីេព និង ចិ្រ ្រតូវករ្របក់ចំនួន៨ចំែណក ។ បុ៉ែន្ត ចំណូលរបស់្រសីេពមន
ែត៤ចំែណកេទ ។ ដូេចនះ ្រសីេព ចទួលបនពីសី នូវចំែណកែដលមិន្រគប់
្រគន់េ យែផ្អក មបញញត្តិស្តីពីេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍។

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

ចំណូលរបស់សី ចំណូលរបស់្រសីេព

66

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧១
ប្តី្របពនធ ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍េ យ
ពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងេទៀត។
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បនទុកៃនេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ មន នុភពេនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍
ពិពហ៍។ ដូេចនះេហើយ េ្រកយករែលងលះ បញញតិ្តៃនបនទុកេ ហុ៊យ

ពហ៍ពិពហ៍មិន្រតូវបនយកមកអនុវត្តេឡើយ។ ដូេចនះ ្របសិនេបើ សី  និង 
្រសីេពបនែលងលះគន  ្រសីេពមិន ចទមទរចំេពះសី រឲយបង់េ ហុ៊យ

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

ពហ៍ពិពហ៍បនេឡើយ។ េពល កនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង បនទុកៃនេ ហុ៊យ
ពហ៍ពិពហ៍ក្ល យជបញ្ហ  គឺកនុងអំឡុងេពល េ្រកយកររស់េនែបកគន  និង 

មុនករែលងលះ។
ជក់ែស្តង បនទុកៃនេ ហុ៊យ

ពហ៍ពិពហ៍មិន

បនទុកៃនេ ហុ៊យ
ពហ៍ពិពហ៍មន

បញ។

បញញត្តិៃនេ ហុ៊យ
ពហ៍ពិពហ៍មិន

្រតវបនយកមកអន

67

មុនរស់េនែបកគន េ្រកយរស់េនែបកគន
មុនករែលងលះ

េ្រកយករែលង
លះ

រស់េនែបកគន ែលងលះ

ពហពពហមន
មនបញ្ហ េឡើយ។

បញ្ហ ។ ្រតូវបនយកមកអនុ
វត្តេឡើយ។

ចុះ្របសិនេបើ បនេធ្វើករែលងលះ េតើ្រសីេព និង ចិ្រ ចទមទរចំេពះ
សី ឲយជួយផគត់ផគង់ៃថ្លជីវភពជ ទិ៍េ យែផ្អកេលើសិទធិែបប ? 

េ្រកយករែលងលះ មិនែមនជ្របធនបទកនងសិកខ េលើកេនះេនះេទ 

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

នុ ខ
ដូេចនះ បញ្ហ េនះនឹងយកមកេធ្វើករបក្រ យែតបន្តិចបុ៉េ ្ណ ះ

េតើគួរេធ្វើដូចេម្តច?ជក់ែស្តង បនទុកៃនេ ហុ៊យ
ពហ៍ពិពហ៍មិន

បនទុកៃនេ ហុ៊យ
ពហ៍ពិពហ៍មន

បញ។

68

មុនរស់េនែបកគន េ្រកយរស់េនែបកគន
មុនករែលងលះ

េ្រកយករែលង
លះ

រស់េនែបកគន ែលងលះ

ពហពពហមន
មនបញ្ហ េឡើយ។

បញ្ហ ។
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【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

្រសីេព ចទមទរចំេពះសី ឲយជួយផគត់ផគង់ៃថ្លជីវភពរបស់
ចិ្រ ជ ទិ៍បន េ យែផ្អក មបញញតិ្តស្តីពី េ ហុ៊យែដល
ចំបច់េដើមបី្រគប់្រគងែថរក កូន (្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៤០ 
កថខណទី ១) ។

េ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ ្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  
១០៤០ កថខណ្ឌ ទី ១

មុនរស់េនែបកគន េ្រកយរស់េនែបកគន
មនករែលងលះ

េ្រកយករែលងលះ

កថខណ្ឌ ទ ១) ។

69

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៤០
១.ឪពុក ឬ ម្ត យ ែដលពំុមនអំ ចេមប េ្រកយេពលែលងលះគន  
មនសិទធិចូលជួប និង ្រប្រស័យទក់ទងជមួយកូន និង មនករណី
កិចចទទួលបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលចំបច់េដើមបី្រគប់្រគងែថរក កូន។

មុនករែលងលះ

់ ី ី

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

្រសីេព ចទមទរចំេពះសី ឲយផគត់ផគង់ជីវភពរបស់ខ្លួនបន
េ យែផ្អក មម្រ  ៧៦ ៃនចបប់ស្តីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង 
្រគួ រ។ េនះេ ថ រកិចច។

េ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ ្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  
១០៤០ កថខណ្ឌ ទី ១

ម្រ  ៧៦ ចបប់ស្តីពី
ពហ៍ពិពហ៍ និង ្រគួ រ

មុនរស់េនែបកគន េ្រកយរស់េនែបកគន
មនករែលងលះ

េ្រកយករែលងលះ

70

មុនករែលងលះ

ចបប់ស្តីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង ្រគួ រ ម្រ  ៧៦ កយខណ្ឌ ទី ១ 
កនុង ករណី ែលងលះ គន  ភគី ែដល គម ន កំហុស េហើយ ខ្វះខត ច េសនើ សំុ 

រកិចច ពី ភគីមខ ង េទៀត បន។ ភគី ខង េ្រកយ េនះ ្រតូវ ែត ជួយ ឧបតថមភ 
េទ ម លទធភព របស់ ខ្លួន។
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្របព័នធ្រទពយសមបតិ្ត មកិចចសនយ
កិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ

71

េតើមនកិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធែដរឬេទ?

គម នមន

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ
្រកមរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ៩៦៩ -ម្រ  ៩៧០

្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់
េ យចបប់

្រកមរដ្ឋបបេវណី 
ម្រ ៩៧១ - ម្រ ៩៧៧ម្រ  ៩៧១ ម្រ  ៩៧៧

72
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៦៩ 
១.ប្តី្របពនធ ចេធ្វើកិចចសនយអំពីទំនក់ទំនង្រទពយសមបតិ្ត េនមុន 
ឬ  េ្រកយ ពហ៍ពិពហ៍បន។ បុ៉ែន្ត កិចចសនយេនះ មិន ចផទុយ
នឹងបញតិសីពីសិទិទមទរ រកតពកិច និង ភគប្រមងបន

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

នងបញញត្តស្តពសទធទមទរ រកតព្វកចច នង ភគប្រមុងបន
េឡើយ។
២.េបើប្តី្របពនធមិនបនេធ្វើកិចចសនយពិេសសចំេពះ្រទពយសមបតិ្តេនះ
េទ ទំនក់ទំនង្រទពយសមបត្តិេនះ ្រតូវអនុេ ម មបញញតិ្តៃនកថ
ភគទី ២ (្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់េ យចបប់)។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧០
១.កិចចសនយប្តី្របពនធ្រតូវេធ្វើជ យល័កខណ៍អក រ។ 

73

ប្តី្របពនធ ចេ្របើ្របស់្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលមនខ្លឹម រខុសពី្របព័នធ្រទពយ
សមបបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់ មរយៈករេធ្វើកិចចសនយ។ កិចចសនយែបបេនះ 
េ ថ កិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ។ 

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

ប្តី្របពនធែដលគិតថនឹងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ចេធ្វើកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី
្របពនធមុនករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន។ មយ៉ងវញិេទៀត ប្តី្របពនធក៏ ចេធ្វើកិចច
សនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធេ្រកយករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ក៏បនែដរ។ 
ឧទហរណ៍ េ្រកយពីករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រយៈេពល ៣ឆន ំ ប្តី្របពនធក៏ ចេធ្វើ
កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធបនែដរ។ 
េ្រកយពីករេធ្វើកិចចសនយ្រទពសមបត្តិប្តី្របពនធ ប្តី្របពនធក៏ ចេធ្វើករផ្ល ស់ប្តរខ្លឹម្រ ្វ ច យ្រ ប ្ត ្ត្រ ធ ្ត្រ ធ ្វ ្ល ្តូ ្ល

រេនះ ឬ រ ំ យកិចចសនយេនះក៏បនែដរ។ 

កិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ ្រតូវែតេធ្វើេឡើងជ យល័កខណ៍អក រ។ កនុង
ករណីែដលមិនបនេធ្វើជ យល័កខណ៍អក រេទ កិចចសនយេនះនឹងមិនមន
សុពលភពេឡើយ។ 74
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ប្តី្របពនធ ចេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេ យេសរអំីពីខ្លឹម រៃនកិចចសនយ
្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ។ មយ៉ងេទៀត េទះបីជខ្លឹម រេនះមន
លកខណៈដូចគន េទនឹង្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់េ យចបប់
៏ ៏ ិ ីែដ ៉ែ ិ ើ ិ

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

កេ យ កមនមនបញ្ហ អ្វែដរ។ បុែន្ត ្របសនេបកចចសនយេនះ 
មនខ្លឹម រដូចេទនឹង្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់េ យ
ចបប់វញិ ក់បីដូចជគម នអតថន័យៃនករចុះកិចចសនយ្រទពយ
សមបត្តិប្តី្របពនធេឡើយ។ 
ដូេចនះេហើយ កនុងករណីជក់ែស្តង ករសេ្រមចអំពីខ្លឹម រៃនកិចចុ
សនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធឲយខុសេទនឹង្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដល
កំណត់េ យចបប់គឺជេរឿងធមម ។  
ដូេចនះ សូមពិនិតយេមើលឧទហរណ៍ជក់ែស្តងៃនកិចចសនយ្រទពយ
សមបតិ្តប្តី្របពនធ។

75

កិចចសនយែដលមនខ្លឹម រថ នេពលអនគត  យក្រទពយសមបតិ្តែដលជ្រទពយ
សមបតិ្តរមួ មកេធ្វើជ្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក។

្របក់ែខរបស់ប្តី្របពនធមន ក់ៗ នឹងក្ល យជ្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក។

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

្ត ធ ន ្ល យ ប ្ត ឡ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧២ 
្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់ដូចខងេ្រកមេនះ គឺជ្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក ែដលសថិតេនេ្រកមកមមសិទធិរបស់
សហព័ទធ មន ក់៖
ក.្រទពយសមបតិ្តែដលសហព័ទធមន េនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។
ខ.្រទពយសមបត្តិែដលសហព័ទធទទួលបន េ យ្របទនកមម សន្តតិកមម អចច័យទន េនកនងអំឡងេពល ពហ៍

76

ុ ុ
ពិពហ៍។
គ.្រទពយសមបត្តិជតៃម្លតប ែដលទទួលបនពីករចត់ែចង្រទពយសមបតិ្តែដលបនកំណត់កនុងចំណុច ក និង 
ចំណុច ខ ខងេលើេនះ។ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៣
្រទពយសមបត្តិរមួ គឺជ្រទពយសមបត្តិទំង យ ែដលប្តី្របពនធទំងសងខង ឬ ែតមខ ងទទួលបនេនកនុងអំឡុង
េពល ពហ៍ពិពហ៍ េលើកែលងែត្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់កនុងចំណុច ខ និង ចំណុច គ ៃនម្រ  ៩៧២ 
(្រទពយសមបត្តិេ យែឡក) ខងេលើេនះ។ 
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្រទពយសមបត្តិែដលប្តី្របពនធ មខ ងទទួលបនេ យ ្របទនកមម សន្តតិកមម 
អច័យទន េនកងអំឡងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ្រតវយកមកេធើជ្រទពយសមបតិរម

កិចចសនយែដលមនខ្លឹម រថ នេពលអនគត យក្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក
មកេធ្វើជ្រទពយសមបតិ្តរមួ។

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

អចចយទន េនកនុងអឡុងេពល ពហពពហ ្រតូវយកមកេធ្វជ្រទពយសមបត្តរមួ
របស់ប្តី្របពនធ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧២ 
្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់ដូចខងេ្រកមេនះ គឺជ្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក ែដលសថិតេនេ្រកមកមមសិទធិរបស់
សហព័ទធ មន ក់៖
ក.្រទពយសមបតិ្តែដលសហព័ទធមន េនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។
ខ.្រទពយសមបត្តិែដលសហព័ទធទទួលបន េ យ្របទនកមម សន្តតិកមម អចច័យទន េនកនងអំឡងេពល ពហ៍

77

ុ ុ
ពិពហ៍។
គ.្រទពយសមបត្តិជតៃម្លតប ែដលទទួលបនពីករចត់ែចង្រទពយសមបតិ្តែដលបនកំណត់កនុងចំណុច ក និង 
ចំណុច ខ ខងេលើេនះ។ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៣
្រទពយសមបត្តិរមួ គឺជ្រទពយសមបត្តិទំង យ ែដលប្តី្របពនធទំងសងខង ឬ ែតមខ ងទទួលបនេនកនុងអំឡុង
េពល ពហ៍ពិពហ៍ េលើកែលងែត្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់កនុងចំណុច ខ និង ចំណុច គ ៃនម្រ  ៩៧២ 
(្រទពយសមបត្តិេ យែឡក) ខងេលើេនះ។ 

កិចចសនយែដលមនខ្លឹម រទក់ទងេទនឹងករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភព
ចំេពះកតព្វកិចច។

ចំេពះកតព្វកិចចែដលប្តី្របពនធ មខ ងទទួលបនទុកេ យេឈម ះរបស់ខ្លួនឯង 
េទះបីជកតព្វកិចចែដលមនេគលបំណងែបប ក៏េ យ ក៏ប្តី្របពនធមខ ង

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

្វ ច ្ត្រ ធ ខ
េទៀតមិន្រតូវទទួលបនទុកេ យ មគគីភពែដរ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៥
ប្តី្របពនធ្រតវូទទួលខុស្រតវូេ យ មគគីភព ចំេពះកតព្វកិចចែដលកំណត់ខងេ្រកមេនះ៖

ក.េ ហុ៊យេដើមបរីក ជីវភពរមួរបស់ប្តី្របពនធ និង េ ហុ៊យេដើមបីករអប់រ ំឬ ករ

78

ុ ប ួ ្ត្រ ធ ុ ប ឬ
ពយបល ែថទំកូន ជ ទិ៍។

ខ.កតព្វកិចច និង ករណីកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធទំងសងខងបន្រពម
េ្រព ង មលិខិតជ យល័កខណ៍អក រ ជមួយមច ស់បំណុល េនកនុងអំឡុងេពល

ពហ៍ពិពហ៍ ឬ កតព្វកិចច និង ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត  ែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ងបន
ទទួលបនទុក េ យមនករយល់្រពម មលិខិតជ យល័កខណ៍អក រ ពី្របពនធ ឬ ប្តីមខ ង
េទៀត េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍។
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កិចចសនយែដលមនខ្លឹម រទក់ទងនឹងករចត់ែចង្រទពយសមបតិ្តរមួរបស់ប្តី្របពនធ។

េទះបីជគម នករយល់្រពមពីភគីមខ ងេទៀតក៏េ យ ក៏ប្តី ឬ ្របពនធ មខ ង ច

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

ម ្រ ខ ៀ ្ត ឬ ្រ ធ ខ
លក់នូវចំែណករបស់ខ្លួនែដលមនេលើ្រទពយសមបតិ្តរមួរបស់ប្តី្របពនធបនែដរ។

79

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៦ 
១.េបើគម នករយល់្រពមពីប្តី្របពនធទំងសងខងេទ ្រទពយសមបតិ្តរមួរបស់ប្តី
្របពនធមិន ចយកេទលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតបនេឡើយ។ 

ករណីសិក
េនេពលែដលសី  និង ្រសីេពេរៀប ពហ៍ពិពហ៍បនេធ្វើកិចច
សនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធែដលមនខ្លឹម រដូចតេទ៖
១ បី្របពនទទលបនកេ ហ៊យជីវភពរបស់ខនេរៀងៗខន។

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

១.ប្ត្របពនធទទួលបនទុកេ ហុយជវភពរបសខ្លួនេរៀងៗខ្លួន។ 
២.កនុងករណីែដលមនកូន ្របពនធ្រតូវទទួលបនទុកេ ហុ៊យជីវភព
របស់កូន។

េ្រកយមក ចិ្រ បនេកើត។ េ យ រែត្រសីេពមនជមងឺ ក៏មិន

80

ង
ចេធ្វើករបន។ អនកទំង៣ រស់េនជមួយគន ជ្រគួ រែមន បុ៉ែន្ត 

សី មិនចង់ឲយេ ហុ៊យជីវភពេទ្រសីេពេទ ។ ដូេចនះ េតើ្រសី
េព ចទមទរេទកន់សី ឲយជួយផគត់ផគង់េ ហុ៊យជីវភព
បនែដរឬេទ?
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ប្តី្របពនធទទួលបនទុកេ ហុ៊យជីវភពមន ក់ៗេ យេរៀងៗខ្លួន។ កនុងករណីែដល
មនកូន ្របពនធ្រតូវទទួលបនទុកចំេពះេ ហុ៊យជីវភពរបស់កូន។

្រសីេព និង ចិ្រ មនសិទិទមទរ រកតពកិចពីសី ។ ដេចះ

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៦៩ 
១ បី្របពន ចេធើកិចសនយអំពីទំនក់ទំនង្រទពយសមបតិ េនមន ឬ េ្រកយ ពហ៍ពិពហ៍បន។ ប៉ែន

្រសេព នង ច្រ មនសទធទមទរ រកតព្វកចចពស ។ ដូេចនះ 
េ យ រែតកិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធែបបេនះ ផទុយេទនឹងបញញតិ្តៃនសិទធិ
ទមទរ រកតព្វកិចច េហតុេនះ នឹងេមឃភព ។ ដូេចនះ ្រសីេព ច
ទមទរចំេពះសី ឲយជួយផគត់ផគង់េ ហុ៊យជីវភពរ បស់ខ្លួន និង សី បន។

81

១.ប្ត្របពនធ ចេធ្វកចចសនយអពទនកទនង្រទពយសមបត្ត េនមុន ឬ េ្រកយ ពហពពហបន។ បុែន្ត 
កិចចសនយេនះ មិន ចផទុយនឹងបញញត្តិស្តីពីសិទធិទមទរ រកតព្វកិចច និង ភគប្រមុងបនេឡើយ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១១៤០ 
១.ញតិ ក្ល យជជនែដលមនករណីកិចច្រតូវផគត់ផគង់ រកតព្វកិចច មទំហំ និង លំ ប់ដូចខង
េ្រកមេនះ ៖ 

ទី ១ ញតិែដលរស់េនជមួយគន ។ 

ករណីសិក
េនេពលែដលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ សី  និង ្រសីេពបនចុះកិចចសនយ
្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធែដលមនខ្លឹម រដូចតេទ៖

   ១.្រទពសមបត្តិែដលប្តី្របពនធទទួលបនេនកនងអំឡងេពល ពហ៍ពិពហ៍ 

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

្រ ប ្ត ្ត្រ ធ ួ នុ ឡុ
នឹងក្ល យជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ប្តីទំងអស់។ 
  ២.កនុងករណីែដលប្តី្របពនធែលងលះ ្របពនធ្រតូវែត្របគល់្រទពយសមបតិ្ត
ទំងអស់ឲយេទប្តី។ 
្រសីេពបនយក្របក់ែខរបស់ខ្លួនេទសន ំទុកកនុងគណនីធនគរ។ 
បចចុបបនន ្របក់សន ំរបស់្រសីេពមន ២០០០ដុ ្ល រ។ េ្រកយមកសី  
ិ ី ព ិ ែ ី ំ ី ព
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ុ
និង ្រសីេពបនសេ្រមចចិត្តែលងលះ។ សី បនទមទរចំេពះ្រសីេព
នូវ្របក់សន ំចំនួន២០០០ដុ ្ល រេ យែផ្អកេលើភស្តុ ងជកិចចសនយ
្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ។ េតើករទមទរែបបេនះ្រតូវបនេគទទួល គ ល់
ែដរឬេទ? 
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្រទពយសមបត្តិែដលប្តី្របពនធទទួលបនេនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ នឹង
ក្ល យជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ប្តីទំងអស់។ កនុងករណីែដលប្តី្របពនធ
ែលងលះ ្របពនធ្រតូវែត្របគល់្រទពយសមបតិ្តទំងអស់ឲយេទប្តី។

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

េ យ រែតកិចចសនយែបបេនះ មនភពអយុត្តិធម៌ខ្ល ំងចំេពះ្របពនធ េហើយ
ផទុយនឹងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និង ទំេនៀមទំ ប់ល្អ ដូេចនះនឹងក្ល យជ
េមឃភព។  ដូេចនះ ្រសីេពមិនមនភពចំបច់កនុងករ្របគល់្របក់សន ំេន
កនុងធនគរចំនួន ២០០០ ដុ ្ល រេនះឲយេទសី េទ។

83

្រកមរដ្ឋបបេវណី ៣៥៤
១.េទះបីជភគីៃនកិចចសនយបនេធ្វើករបង្ហ ញឆនទៈេ យគម នវកិរៈក៏េ យ ក៏កិចចសនយ្រតូវ
បនចត់ទុកជេមឃៈកនុងករណីខងេ្រកមេនះ៖
          ក.អតថន័យៃនកិចចសនយេនះផទុយនឹងបញញត្តិែដលអនុវត្តេ យបងខំ មួយ។
          ខ.អតថន័យៃនកិចចសនយេនះផទុយនឹងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និង ទំេនៀមទម្ល ប់ល្អ។

 ្របព័នធ្រទពយសមបតិ្ត មកិចចសនយ

ករចុះបញជកីិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ

84
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【ករចុះបញជកីិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ】

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧០ 
២.កនុងករណីែដលប្តី្របពនធបនេធ្វើកិចចសនយ េផ ងពី្របព័នធ្រទពយ
សមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់ េបើមិនបនចុះបញជ ីេទ មិន ច 
យកកិចសនយេនះមកត ំងជមយនឹងតតិយជនបនេឡើយ។យកកចចសនយេនះមកត ងជមួយនងតតយជនបនេឡយ។ 
ចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ២៨
១.ពកយសំុចុះបញជ ីកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ ្រតូវេធ្វើរមួគន  
និងជ យល័កខណ៍អក រេ យប្តី្របពនធ ឬ េ យបុគគលែដល
នឹង្រតូវេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។
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ូ

ចំេពះនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ី្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ មនសរេសរ
េកបះកបយេនកនុង្របកសស្តីពី នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីកិចចសនយ
្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធឆន ំ២០១៣។

ករណីសិក
េនេពលែដល្រសីេព និងសី េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ បនចុះកិចចសនយ្រទពយ
សមបត្តិប្តី្របពនធែដលមនខ្លឹម រដូចតេទ៖ ‟ចំេពះកតព្វកិចចែដលប្តី្របពនធ

មខ ងទទួលបនទុកេ យេឈម ះរបស់ខ្លួនឯង េទះបីជកតព្វកិចចែដលមន
៏ ៏ ី

【ករចុះបញជកីិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ】

ុ ួ
េគលបំណងែបប ក៏េ យ ក៏ ប្តី្របពនធមខ ងេទៀតមិន្រតូវទទួលបនទុកេ យ

មគគីភពែដរ។” បុ៉ែន្ត អនកទំងពីរមិន ចចុះបញជ ីកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី
្របពនធេនះបនេទ។ 
សី បនខចីលុយពីអនក គ ល់គន ចំនួន១០០០០ដុ ្ល រ េដើមបីពយបលជមងឺរបស់
ចិ្រ ជកូន។ បុ៉ែន្ត សី មិន ចសង្របក់ចំនួន១០០០០ដុ ្ល រេទអនក គ ល់
គន េនះេទ េទះបីជកលកំណត់សងបនមកដល់ក៏េ យ។ ដូេចនះ អនក គ ល់
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ន ូ ន ន គ
គន បនរបឹអូសជបេ ្ត ះ សនននូវដីែ្រសេនេខត្តបត់ដំបងែដលជ្រទពយ
សមបត្តិេ យែឡករបស់្រសីេព េដើមបីធនករអនុវត្តសិទធិេលើបំណុល។ កនុង
ករណីេនះ េតើ្រសីេព ចបដិេសធកររបឹអូសជបេ ្ត ះ សននេ យយកកិចច
សនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធមកេធ្វើជភស្តុ ងបនែដរឬេទ?
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របឹអូសជបេ ្ត ះ សនន

ែផ្អកេលើបញញតិ្តស្តីពី្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដល
កំណត់េ យចបប់ េទះបីជខចី្របក់េ យ
េឈម ះរបស់សី ក៏េ យ ក៏្រសីេព្រតូវ
ទទលខស្រតវេ យ មគីភពែដរ។ េតើ

【ករចុះបញជកីិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ】

ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភព
ទទួលខុស្រតូវេ យ មគគភពែដរ។ េត
្រសីេព ចបដិេសធកររបឹអូសជបេ ្ត ះ

សនននូវដីែ្រសេនេខត្តបត់ដំបង េ យ
យកកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធមកេធ្វើ
ជភស្តុ ងបនែដរឬេទ?
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧៥
ប្តី្របពនធ្រតវូទទួលខុស្រតវូេ យ មគគីភព ចំេពះកតព្វកិចចែដលកំណត់ខងេ្រកមេនះ៖

ក.េ ហុ៊យេដើមបជីីវភពរមួរបស់ប្តី្របពនធ និង េ ហុ៊យេដើមបកីរអប់រ ំឬ ករ
ពយបល ែថទំកូន ជ ទិ៍។

មិន ចត ំងបន

ចំេពះកតព្វកិចចែដលប្តី្របពនធ
មខ ងទទួលបនទុកេ យេឈម ះរបស់ខ្លួនឯង 

ី ិ ែ ំ

កិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ
（មិនទន់បនចុះបញជ ី）×

【ករចុះបញជកីិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ】

របឹអូសជបេ ្ត ះ សនន
េទះបីជកតព្វកិចចែដលមនេគលបំណង
ែបប ក៏េ យ ក៏ ប្តី្របពនធមខ ងេទៀតមិន
្រតូវទទួលបនទុកេ យ មគគីភពែដរ។

ដូេចនះ ្រសីេពមិន ចបដិេសធចំេពះករ
របឹអូសជបេ ្ត ះ សនននូវដីែ្រសេន

់ ំ

ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភព
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧០ 
២. កនុងករណីែដលប្តី្របពនធបនេធ្វើកិចចសនយេផ ងពី្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់
េ យចបប់ េបើមិនបនចុះបញជ ីេទ មិន ចយកកិចចសនយេនះមកត ំងជមួយនឹង
តតិយជនបនេឡើយ។

េខត្តបត់ដំបងបនេទ។
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សមូអរគុណ

ចប់ចប
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