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កិច្ចពភិាកសាស្តីព ី 
ដីកាស្ម្រេច្រឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន ៖ ខ្លឹេសារ ន្ងិលំហរូន្តីិវិធី  

របរពតឹតម្ៅម្ៅថ្ងៃទ០ី៨ ខខ្ធន ូឆ្ស២ំ០២១  
ម្  សង ៨៖៣០ រពកឹ ដលម់្  សង ១១៖៣០ ថ្ងៃរតង ់

ពចី្ ងសយតាេរយៈកេមវធិ ីZoom 
ម្ោយគណៈម្េធាវ ី

វាគមិន្៖ ម្ោកម្េធាវ ីអវី ប លូ ី
 
           ខអែកតាេ រតា ៥៣១ ថ្ន្រកេនី្តិវិធីរដឋបសបម្វណី ការចាត់ខច្ងរកសាការពារ រតូវបាន្ខបងខច្កជា ៣ របម្េទ៖  
①ការរឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន  ②ការចាត់ខច្ងជាបម្ ្សោះអាស្ន្នចំ្ម្ពាោះវតថុខដលជាកេមវតថុថ្ន្វិវាទ  
③ការចាត់ខច្ងជាបម្ ្សោះអាស្ន្នខដលកំណត់ឋាន្ៈជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន។ 

ស្រ ប់កិច្ចពិភាកសាស្ំណួរ-ច្ម្េលើយម្ន្ោះ នឹ្ងម្លើកយកចំ្ណុច្ស្ំខាន់្ៗ ខដលពាក់ព័ន្ធនឹ្ង «ការរឹបអូស្ជា 
បម្ ្សោះអាស្ន្ន» តម្ៅម្ៅថា ដីកាស្ម្រេច្របឹអសូ្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន ឬ ដីកាស្ម្រេច្រកសាការពាររបម្េទទី១ ។ 

១. ស្ណំរួ៖ ការកណំត់អពំរីបម្េទដកីាស្ម្រេច្រកសាការពារ 
កនុងច្មំ្ េដកីាស្ម្រេច្រកសាការពារទំងបរីបម្េទខាងម្លើ ម្តើដីកាស្ម្រេច្រកសាការពាររបម្េទ រតវូន្ឹង 

អងគម្ហតខុាងម្រកាេម្ន្ោះ? ម្ហតុអវ?ី  
          ម្ៅថ្ងៃទី០១ ខខ្េករា ឆ្សំ២០១៨ A បាន្ឱសយ B  ខ្ចរីបាក់ចំ្នួ្ន្ ១០.០០០ ដុោលសរអាម្េរិក ម្ោយកំណត់ស្ង
ម្ៅថ្ងៃទី០១ ខខ្េករា ឆ្សំ២០១៩ ម្ហើយ A បាន្របគល់របាក់កនុងចំ្នួ្ន្ខាងម្លើឱសយ B ម្ៅថ្ងៃចុ្ោះកិច្ចស្ន្សា   
កំណត់ម្ពលស្ងបាន្េកដល់ B េិន្ស្ងរបាក់ម្ ោះម្ទ។ A   ន្ការបារេភថា B អាច្នឹ្ងចាត់ខច្ងរទពសយស្េសបតតិរបស្់ 
B ម្ដើេសបីម្គច្ម្វស្ពីការស្ងបំណុល ពីម្រពាោះ B ជំពាក់លុយម្គម្រច្ើន្ ម្ហើយ A ដឹងថា B  ន្ដីេួយកខន្លងម្ន្ោះខត
ប ុម្ ្សោះ ម្ហតុម្ន្ោះ ម្ដើេសបីរកសាការពារស្ិទធិម្លើបំណុលចំ្នួ្ន្ ១០.០០០ ដុោលសរអាម្េរិក រហូតដល់ទទួល 
ម្ស្ច្កតីស្ម្រេច្សាថសពរ A រតូវម្ធវើនី្តិវិធីចាត់ខច្ងរកសាការពារ។  
២. ស្ណំរួ៖ ស្េតថកិច្ចតុោការម្ច្ញដកីាស្ម្រេច្រកសាការពារ ន្ិងស្េតថកិច្ចតុោការអន្វុតតរកសាការពារ  

ខអែកតាេ រតា ៥៤០ ថ្ន្រកេនី្តិវិធីរដឋបសបម្វណី ពាកសយស្ុំឱសយម្ច្ញដីកាស្ម្រេច្រកសាការពារ អាច្ោក់ 
ម្ៅតុោការថ្ន្បណតឹងអងគម្ស្ច្កតី ឬសាោដំបូងខដល ន្ស្េតថកិច្ចម្លើទីកខន្លងខដលវតថុខដលនឹ្ងរតូវបាន្រឹបអូស្ 
ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន ឬវតថុខដលជាកេមវតថុថ្ន្វិវាទស្ថិតម្ៅ។ កនុងករណី ភាគីម្រជើស្ម្រីស្យកស្េតថកិច្ចតុោការតាេ 
កេមវតថុថ្ន្ការរឹបអូស្ស្ថិតម្ៅ  ម្ទោះបីជា កេមវតថុខដលរតូវអនុ្វតតម្ៅទីតាំងម្អសេងគ្្សម្រច្ើន្កខន្លង ក៏ម្ោយ  ចសស្់បំណុល
អាច្ម្រជើស្ម្រីស្យកទីតាំង េួយក៏បាន្ ជាតុោការខដល ន្ស្េតថកិច្ចចំ្ម្ពាោះការម្ច្ញដីកាស្ម្រេច្រកសាការពារ 

ឧទហរណ៍៖ កេមវតថុខដលរតូវរឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន គឺដី L1  ន្ទីតាំងម្ៅេនំម្ពញ  ដី L2  ន្ទីតាំងម្ៅ 

៖ ម្ោកម្េធាវ ីអវុ ប លូ ី
 



 

វាគ្មិន ៖លោកលេធាវី អ ៊ីវ ប ៉ូល៊ី            Page 2 of 4 

 

ម្ខ្តតម្ស្ៀេរាប ម្ហើយដី L3  ន្ទីតាំងម្ៅម្ខ្តតរពោះស្ីហនុ្  ចសស្់បំណុលថ្ន្ការអនុ្វតតបាន្ម្រជើស្ម្រីស្យកសាោដំបូង
រាជធានី្េនំម្ពញ ជាតុោការោក់ពាកសយស្ុំឱសយម្ច្ញដីកាស្ម្រេច្រកសាការពារ ម្ហើយតុោការបាន្ម្ច្ញដីកាស្ម្រេច្ 
រកសាការពារតាេការម្ស្នើស្ុំរបស្់ ចសស្់បំណុល។ ម្ៅម្ពលអនុ្វតតរកសាការពារ ម្តើពាកសយស្ុអំន្វុតតរកសាការពារ រតវូោក់ម្ៅ
តុោការថ្ន្ទតីាំងទងំបខីាងម្លើឬយ សង ?  

កនុងករណីកេមវតថុថ្ន្ការរឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នជាច្លន្វតថុ ដូច្ជា រងយន្ត ជាម្ដើេ ខដលរងយន្តទី ១ ម្ៅ
េនំម្ពញ រងយន្តទី ២ ម្ៅម្ខ្តតក ្សល ម្តើពាកសយស្ុអំន្វុតតរកសាការពារ រតវូោកម់្ៅតោុការថ្ន្ទីតាងំទំងពរីខាងម្លើ  
ឬយ សង ?  

៣. ស្ណំរួ៖ កេមវតថថុ្ន្ការស្ុដំីកាស្ម្រេច្របឹអសូ្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន  
ⓐកនុងករណី ស្ិទធិម្លើបំណុលខដលរតូវរកសាការពារ  ន្ចំ្នួ្ន្ ១០.០០០ ដុោលសរអាម្េរិក ម្ហើយដីខដលរតូវ

ម្ធវើការរឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន (ដី L)  ន្តថ្េល ១.០០០.០០០ ដុោលសរអាម្េរិក។ ①ម្តើតោុការអាច្ម្ច្ញ 
ដីកាស្ម្រេច្របឹអសូ្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នច្មំ្ពាោះដី L ម្ ោះបាន្ឬម្ទ?  កនុងករណី កេមវតថុថ្ន្ការរឹបអូស្ជាដី L1 និ្ងដី L2 
រតូវបាន្តុោការរឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន ម្ោយដី L1  ន្តថ្េល ១០០.០០០ ដុោលសរអាម្េរិក និ្ងដី L2  ន្តថ្េល 
១០០.០០០ ដុោលសរអាម្េរិក ②ម្តើកនូ្បណំលុថ្ន្ការអន្វុតត អាច្ទេទរឱសយលបុម្ចាលការរបឹអសូ្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន
ច្មំ្ពាោះដ ីL2 បាន្ឬម្ទ? ③ ម្តើកូន្បណំលុថ្ន្ការអន្វុតត អាច្ស្ុយំកដី N  (ដមី្អសេងម្ទៀត) តថ្េល ៥០.០០០ ដុោលសរ 
អាម្េរកិ េកបតរូន្ងឹដទីងំពរីម្ ោះបាន្ឬម្ទ? ម្ោយអោះអាងថា ដ ី N ជាដខីដល ន្តថ្េលស្េរស្បច្មំ្ពាោះស្ិទធមិ្លើ
បំណលុខដលរតវូបាន្រកសាការពារ។ 

 
ⓑកនុងករណី X (បតី) បាន្ខ្ចីលុយពី Z ចំ្នួ្ន្ ១០.០០០ ដុោលសរអាម្េរិក  (េិន្ខេន្ជាបំណុលរួេ)  
ម្តើ Z អាច្រឹបអសូ្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នម្លើ ដ ី L ខដលជារទពសយស្េសបតតរិួេរបស្ ់ X ន្ងិ Y (របពន្ធ) បាន្ 

ខដរឬម្ទ? ម្ហតអុវ?ី  
 

ⓒកនងុករណកីេមវតថថុ្ន្ការរបឹអសូ្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន េិន្ស្ថតិម្រកាេរទពសយស្េសបតតទិទលួខ្សុ្រតវូរបស្់ 
កូន្បណំលុ  

កនុងករណី  ចសស្់បំណុលស្ុំដីកាស្ម្រេច្រឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នចំ្ម្ពាោះដី L ខដលជាកេមស្ិទធិរបស្់ 
កូន្បំណុល តុោការបាន្ម្ច្ញដីកាស្ម្រេច្រឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន ម្ហើយ ចសស្់បំណុលបាន្ោក់ពាកសយស្ុំអនុ្វតត
រកសាការពារ និ្ងតុោការបាន្ម្ធវើលិខិ្តអទុកផ្តសក់ចុ្ោះបញ្ជីអំពីការរឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នម្ៅរដឋបាលស្ុរិម្យដី
ម្ោយម្ៅដល់ស្ុរិម្យដី ចុ្ោះថ្ងៃទី១០ ខខ្េី  ឆ្ស២ំ០២១ ខ្ណៈម្ពល ដី L កំពុងស្ថិតកនុងនី្តិវិធីម្អទរកេមស្ិទធិ  
(ពាកសយស្ុំចុ្ោះបញ្ជីម្អទរកេមស្ិទធិ) ពីម្ ្សោះកូន្បំណុលម្ៅតតិយជន្ (អនកទិញ) ចុ្ោះថ្ងៃទី០៩ ខខ្េី  ឆ្សំ២០២១។  

ម្តើកនងុករណមី្ន្ោះ រដឋបាលស្រុមិ្យដរីតវូម្ធវើដូច្ម្េតច្?   

៤.ស្ណំរួ៖  ម្តើខ្លឹេសារដីកាស្ម្រេច្រឹបអសូ្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន រតវូស្រម្ស្រដចូ្ម្េតច្? 

៥. ស្ណំរួ៖ ម្ស្ច្កតបីញ្ជសកដ់បំូង  
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 ចសស្់បំណុលបាន្អោះអាងថា :  
ⓐរទពសយស្េសបតតិខដលខ្លួន្សាគសល់ថាជាកេមស្ិទធិរបស្់កូន្បំណុលថ្ន្ការអនុ្វតត  ន្ដីLេួយកខន្លង ខតប ុម្ ្សោះ 

ⓑ ចសស្់បំណុលបារេភថា កូន្បំណុលអាច្នឹ្ងអនុ្បសបទន្នូ្វដី L ឱសយតតិយជន្ ⓒកូន្បំណុលបាន្ជំពាក់របាក់ 
អនកដថ្ទជាម្រច្ើន្ និ្ងតាេព័ត៌ ន្ គឺេុខ្ជំនួ្ញរបស្់កូន្បំណុលកំពុងខតជួបវិបតតិហិរញ្ញវតថុ ⓓកូន្បំណុលកំពុង
របកាស្លក់ដី L ជាអាទិ៍។  

①ម្តើ ចសស្ប់ណំលុថ្ន្ការអន្វុតត រតវូបង្ហសញេស្តតុាងខបប ច្មំ្ពាោះករណមី្ន្ោះ ? 
②ម្តើម្ស្ច្កតបីញ្ជសកដ់ំបូងច្មំ្ពាោះករណមី្ន្ោះជាអវ?ី  

៦. ស្ណំរួ៖ ការោករ់បាតមិ្ភាគ  
         ខអែកតាេ រតា ៥៤២ ថ្ន្រកេនី្តិវធីិរដឋបសបម្វណ ី តុោការអាច្ឱសយោក់ ឬេិន្ឱសយោក់របាតិម្ភាគជាលកខខ្ណឌ
កនុងការម្ច្ញដីកាស្ម្រេច្រកសាការពារ។ 

① ម្តើរគបក់រណទីំងអស្ ់ តុោការចាបំាច្រ់តវូបង្គសបឱ់សយ ចសស្ប់ណំលុោករ់បាតមិ្ភាគជាលកខខ្ណឌថ្ន្ការ
ម្ច្ញដកីាស្ម្រេច្រកសាការពារឬយ សង ?  

② ម្តើការស្ម្រេច្អពំីច្នំ្ួន្ថ្ន្របាតមិ្ភាគម្ន្ោះរតេឹរតវូឬម្ទ?  
③ម្តើ ចសស្ប់ណំលុអាច្យកដ ីM ខដល ន្តថ្េល ២០.០០០ ដុោលសរអាម្េរិក េកម្ធវើជាកេមវតថថុ្ន្របាតមិ្ភាគ

ជំន្សួ្ទឹករបាក ់១៦.០០០ ដោុលសរអាម្េរកិបាន្ខដរឬម្ទ?  
៧.ស្ណំរួ៖  របាករ់មំ្ោោះ  
          ខអែកតាេ រតា ៥៤៧ ថ្ន្រកេនី្តិវិធីរដឋបសបម្វណី តុោការម្ច្ញដីកាស្ម្រេច្រឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន រតូវ
កំណត់ចំ្នួ្ន្របាក់រំម្ោោះ ខដលកូន្បំណុលរតូវម្អញើេកតុោការ ម្ដើេសបីលុបម្ចាលការអនុ្វតតការរឹបអូស្ជា 
បម្ ្សោះអាស្ន្ន ម្ៅកនុងដីកាស្ម្រេច្ម្ ោះ ។ 

កនុងករណី តុោការេិន្បាន្កំណត់អំពីចំ្នួ្ន្របាក់រំម្ោោះ ម្ៅកនុងដីកាស្ម្រេច្រឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្ន  
① ម្តើភាគខីដលខ្ូច្របម្យជន្រ៍តវូម្ធវើដូច្ម្េតច្?   
② ម្តើរបាករ់មំ្ោោះរតវូកណំតខ់បប ?  
③ ម្តើការស្ម្រេច្អំពចី្ំន្នួ្របាករ់មំ្ោោះ ខអែកម្លើេលូោឋសន្អវ?ី  

៨.ស្ណំរួ ៖ ការោកប់ណតឹងអងគម្ស្ច្កត ី
          ខអែកតាេ រតា ៥៥៧ តុោការខដលបាន្ម្ច្ញដីកាស្ម្រេច្រកសាការពារ រតូវបង្គសប់ឱសយ ចសស្់បំណុលោក់ 
បណតឹងអងគម្ស្ច្កតីតាេពាកសយស្ុំរបស្់កូន្បំណុល ។    

 ម្តើបណតងឹ ខ្លោះ ចាតទ់ុកជាបណតងឹអងគម្ស្ច្កត?ី 

៩.ស្ណំរួ៖ របស្និ្ម្បើ ន្អងគម្ហតដុូច្ខាងម្រកាេ ម្តើ A រតវូម្ធវើដូច្ម្េតច្? 
ស្ន្មតថា A  ចសស្់បំណុល B កូន្បំណុល កេមវតថុថ្ន្ការរឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នគឺដី L សាោដំបូងម្ច្ញ 

ដីកាស្ម្រេច្រឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នតាេការម្ស្នើស្ុំរបស្់ A និ្ងបាន្ម្ធវើលិខិ្តចុ្ោះបញ្ជីអទុកផ្តសក់អំពីការរឹបអូស្ជា 
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បម្ ្សោះអាស្ន្នម្ៅរដឋបាលស្ុរិម្យដី ម្ហើយរដឋបាលស្ុរមិ្យដីបាន្ចុ្ោះបន្ទុក និ្ងម្អញើេកតុោការរួច្រាល់។ ប ទសប់េក 
A&B ស្ោះជាម្រៅអលូវតុោការ។ A  ន្បំណងលុបបន្ទុកខដលបាន្រឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នម្ន្ោះ។ 

១០ .ស្ណំរួ ៖ របស្និ្ម្បើ ន្អងគម្ហតុដចូ្ខាងម្រកាេ ម្តើ B រតវូម្ធវើដចូ្ម្េតច្ ម្ដើេសបលីបុបន្ទកុម្លើដី L? 
①ស្ន្មតថា A  ចសស្់បំណុល B កូន្បំណុល កេមវតថុថ្ន្ការរឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នគឺដី L សាោដំបូងម្ច្ញ

ដីកាស្ម្រេច្រឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នតាេការម្ស្នើស្ុំរបស្់ A និ្ងបាន្ម្ធវើលិខិ្តចុ្ោះបញ្ជីអទុកផ្តសក់អំពីការរឹបអូស្ជា 
បម្ ្សោះអាស្ន្នម្ៅរដឋបាលស្ុរិម្យដី ម្ហើយរដឋបាលស្ុរិម្យដីបាន្ចុ្ោះបន្ទុក និ្ងម្អញើេកតុោការរួច្រាល់។ B បាន្ោក់
ពាកសយស្ុំតវា ស សាោដំបូងបាន្ម្ច្ញដីកាស្ម្រេច្លុបម្ចាលដីកាស្ម្រេច្ម្ដើេ និ្ងរបកាស្ថា «ដីកាស្ម្រេច្ម្ន្ោះ  ន្
អានុ្ភាពអនុ្វតតភាលសេៗ»។  

②ស្ន្មតថា A  ចសស្់បំណុល B កូន្បំណុល កេមវតថុថ្ន្ការរឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នគឺដី L សាោដំបូងម្ច្ញ
ដីកាស្ម្រេច្រឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នតាេការម្ស្នើស្ុំរបស្់ A និ្ងបាន្ម្ធវើលិខិ្តចុ្ោះបញ្ជីអទុកផ្តសក់អំពីការរឹបអូស្ជា 
បម្ ្សោះអាស្ន្នម្ៅរដឋបាលស្ុរិម្យដី ម្ហើយរដឋបាលស្ុរមិ្យដីបាន្ចុ្ោះបន្ទុក និ្ងម្អញើេកតុោការរួច្រាល់ B បាន្ោក់
ពាកសយស្ុំតវា ស សាោដំបូងបាន្ម្ច្ញដីកាស្ម្រេច្ទទួលសាគសល់ដីកាស្ម្រេច្ម្ដើេ B បន្តបតឹងជំទស្់ម្ៅសាោឧទធរណ៍ 
សាោឧទធរណ៍បាន្ម្ច្ញដីកាស្ម្រេច្អំពីបណតឹងជំទស្់ ខដល ន្ខ្លឹេសារលុបម្ចាលដីកាស្ម្រេច្ម្ដើេ។ 

③ស្ន្មតថា A  ចសស្់បំណុល B កូន្បំណុល កេមវតថុថ្ន្ការរឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នគឺដី L តុោការបាន្ម្ច្ញ
ដីកាស្ម្រេច្រឹបអូស្ជាបម្ ្សោះអាស្ន្នតាេការម្ស្នើស្ុំរបស្់ A និ្ងបាន្ម្ធវើលិខិ្តចុ្ោះបញ្ជីអទុកផ្តសក់អំពីការរឹបអូស្ជា 
បម្ ្សោះអាស្ន្នម្ៅរដឋបាលស្ុរិម្យដី ម្ហើយរដឋបាលស្ុរមិ្យដីបាន្ចុ្ោះបន្ទុក និ្ងម្អញើេកតុោការរួច្រាល់ A បាន្ោក់ 
បណតឹងអងគម្ស្ច្កតី ខដល ន្ខ្លឹេសារទេទរឱសយ B បង់របាក់ចំ្នួ្ន្ ១០០.០០០ ដុោលសរអាម្េរិក េកឱសយ A។ នី្តិវិធី 
បណតឹងបាន្បន្តរហូតដល់តុោការកំពូល និ្ងចុ្ងម្រកាយតុោការកំពូលបាន្ម្ច្ញសាលដីការចាន្ម្ចាលការទេទរ
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