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○ ការអះអាងរបស់Ｘ 
  ខ្ញុំជាមួយនិង Ｙ គឺជាអនកជិតខាងដែលស្គា ល់គ្នន តុំងពីកញមារភាព ហ ើយបន្ទា ប់ពី
បានស្សលាញ់គ្នន រយៈហពលជាង ១ ឆ្ន ុំមក ហៅថ្ងៃទី ៣ ដខសីហា ឆ្ន ុំ២០១៥ ខ្ញុំបានហៅ
ចញះបញ្ជ ីអាពា ៍ពិពា ៍ហៅកនញងហសៀវហៅអាពា ៍ពិពា ៍ហៅឯស្គលាឃញុំដែលខ្ញុំ
រស់ហៅ ហ ើយបន្ទា ប់មក ក៏បានចាប់ហ្តើមរួមរស់ជីវភាពជាមួយគ្នន ហៅទីក្កុងភ្នុំហពញ
ដែលជាកដនែងរបស់ Ｙ រស់ហៅ។  
 ហៅថ្ងៃទី១១ ដខសីហា ឆ្ន ុំ២០១៦ ខ្ញុំបានសក្មាលកូនក្បុសហ ម្ ះ សញក សញជាតិ  
(តហៅហៅថា “សញជាតិ”)  ហ ើយ ហៅថ្ងៃទី ២២ ដខកកកដា ឆ្ន ុំ២០១៨ ខ្ញុំបានសក្មាលកូន
ស្សីហ ម្ ះ សញក សញជាត (តហៅហៅថា “សញជាត”) ។ 
 ហទះបីជាខ្ញុំហ្វើការបហ ត្ើ រ និង ហមើលដងទុំកូនបហ ត្ើ រហៅទីក្កុងភ្នុំហពញហដាយពញុំមាន
ស្គច់ញាតិក៏ហដាយ ហ ើយហបើហទះបីជាហក្កាយហពលដែលសញជាតិបានហកើតក៏ហដាយ ក៏
ភាគហក្ចើន Y បានយកការងារ និង ការជួបជញុំជាមួយថ្ែគូដែលស ការជាមួយក្កុម  ញន
ជា ុ្ំ ជាហ តញន្ទុំឲ្យហមា៉ោងក្តលប់មក្ាះវញិកាន់ដតយប់ហក្ៅ។ មិនក្តឹមដតប៉ោញហ ណ្ ះហទ 
ហក្កាយហពលខ្ញុំមានទុំងន់ សញជាត ក៏ហដាយ ក៏ Y មិនជួយចូលរមួស ការកនញងការហមើល
ដងទុំកូនទល់ដតហស្គះហ ើយ ហបើហទះជាថ្ងៃសក្មាកក៏ហដាយ ក៏គ្នត់បានហចញហៅហក្ៅ
ហដាយនិយាយថា  “មានការជួបជញុំជាមួយថ្ែគូដែលស ការជាមួយក្កុម  ញន” ជាហែើម។ 
ហបើសិនជាខ្ញុំរវល់ហមើលដងទុំកូនទុំង ២ ហ ើយខ្ញុំមិនអាចហរៀបចុំបាយទឹកឲ្យ Ｙ ហន្ទះ  Ｙ 
ក៏ធ្លែ ប់បានសតីបហន្ទា សឲ្យខ្ញុំែូចជា “្ាះហនះមិនក្តូវការអនក្ដែលមិនហចះហ្វើការងារ
្ាះហទ” ឬក៏ថា “ឲ្យខ្ញុំក្តលប់ហៅស្សុកកុំហ ើ្ តវញិហៅ” ជាហែើមដងមហទៀត្ង។ 
 ហដាយស្គរគិតពីកូនតូចទុំងពីរ ខ្ញុំបានសញខចិតតក្ទុំនឹងអាកបបកិរយិាអស់ទុំងហនះ
របស់ Ｙ ។ ប៉ោញដនត ហៅថ្ងៃទី ២៤ ដខ ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ Ｙ បាន្ឹកស្ស្គ ហ ើយក្តលប់មក្ាះវញិ 
ពាក់ក ត្ លអាក្ធ្លត ហ ើយដងមទុំងហ្វើឲ្យភ្ាក់សញជាតិដែលកុំពញងដតហគងលក់ហទៀត 
ហដាយស្គរខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នត់បិទមាត់ឈប់និយាយតហទៀត ហទើបខ្ញុំបានក្ពមានហៅគ្នត់ 
ស្ស្គប់ដតគ្នត់្ាញះកុំ ឹង ហ ើយបានហក្បើអុំហពើ ិងាមកហលើខ្ញុំភាែ មៗដតមតង។ 
 ហដាយស្គរដតខ្ញុំមិនដមនក្តឹមដតបានទទួលរងនូវពាកយហពចន៍ ិងាដតប៉ោញហ ណ្ ះហទ 
ដងមទុំងបានទទួលរងអុំហពើ ិងាជាក់ដសតងហទៀត្ងដែរ ែូហចនះហ ើយបានហ្វើឲ្យខ្ញុំ
យល់ថា ហបើបនតរមួរស់ជីវភាពជាមួយ Y ដងមហទៀត នឹងមានបញ្ហា  ហ តញហនះហ ើយ ហទើប
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ហៅថ្ងៃទី ៤ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២០ ខ្ញុំក៏បានន្ទុំកូនទុំងពីរគឺ សញជាតិ និង សញជាត ក្តលប់
ហៅស្សកុកុំហ ើ្ តរបស់ខ្ញុំវញិ ហ ើយបានរស់ដបកគ្នន ពី Ｙ ។  
 ហដាយស្គរដតខ្ញុំមិនអាចហ្វើការរមួរស់ជីវភាពរមួគ្នន ជាមួយ Ｙ ឲ្យហលើសពីហនះហទៀត
បានហ ើយ ែូហចនះ ខ្ញុំចង់ដលងលះជាមួយ Ｙ។  
 មយ៉ោងហទៀត ហក្កាយហពលដលងលះ ខ្ញុំនឹងហ្វើជាអនកមានអុំ្ចហមបាហៅហលើ សញជាតិ 
និង សញជាត ហ ើយបនតចិញ្ច ឹមបីបាច់កូនតហៅមញខហទៀត។ ហក្កាយពីការសក្មាល       
សញជាតិ និង សញជាត ខ្ញុំបានបីបាច់រការបូកាយរបស់ពួកហគរ ូតមក។ ហទះបីជា
ហក្កាយហពលដែលរស់ហៅដបកគ្នន ពី Ｙ ក៏ហដាយ ក៏ខ្ញុំបានទទួលការជួយទុំនញកបក្មុងពី
ឪពញកមាត យហៅស្សុកកុំហ ើ្ តរបស់ខ្ញុំបនតបន្ទា ប់ដែរ ែូហចនះកូនទុំងពីរគឺ ុ្ំលូតលាស់
បានហដាយលអក្បហសើរ។ សញជាតិ ហទើបដតមានអាយញ ៣ ឆ្ន ុំ ចុំដ្កឯ សញជាត ហទើបមាន
អាយញ ១ ឆ្ន ុំ ដែលពួកហគទុំងពីរ គឺសញទធដតហៅតូចៗហៅហ ើយ។ ហែើមបីឲ្យពួកហគទុំងពីរ
ុ្ំលូតលាស់បានគឺ មិនអាចខវះវតតមានរបស់ខ្ញុំដែលជាមាត យបានហ ើយ។ មយ៉ោងវញិ

ហទៀត រ ូតមកទល់ហពលហនះ Ｙ ក៏មិនដែលជួយហមើលដងររកាកូនតូចៗទុំងពីរហនះ
ទល់ដតហស្គះ ហពាលគឺហសាើរដតពញុំដែលបានប៉ោះពាល់កូនហ ើយ។ 
 បចចញបបននហនះ ខ្ញុំកុំពញងរស់ហៅស្សុកកុំហ ើ្ តហដាយគ្នម នក្បាក់ចុំ្ូល ហដាយស្គរដត
មិនមានការងារហ្វើ។ ប៉ោញដនត Ｙ ហ្វើការជាបញគាលិកក្កុម  ញនហៅភ្នុំហពញ ហ ើយមានក្បាក់
ចុំ្ូលក្បចាុំឆ្ន ុំក្បដ លជា ៧.០០០ ែញលាែ រអាហមរកិ។ ហ តញែូហចនះ ខ្ញុំទមទរហៅ Ｙ 
ឲ្យបង់ក្បាក់ចុំនួន ១៥០ ែញលាែ រអាហមរកិក្បចាុំដខនីមួយៗ ( សរញបចុំនួន ៣០០ ែញលាែ រ
អាមរកិ ) ដែលជាហស្គ  ញយចិញ្ច ឹមបីបាច់កូនទុំងពីរ។ ហ ើយខ្ញុំទមទរក្បាក់ចុំនួន
១០០ ែញលាែ រអាហមរកិកនញង ១ ដខ ជាអាហារកិចច។ 
  មយ៉ោងវញិហទៀត ចុំហពាះការដបងដចកក្ទពយសមបតតិ ខ្ញុំហសនើសញុំឲ្យហ្វើហៅតមឧបសមព័នធ។  
 
○ ការអះអាងរបស់Ｙ 
 ខ្ញុំទទួលស្គា ល់ថា ខ្ញុំបានហរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ជាមួយ Ｘ ហៅថ្ងៃទី ៣ ដខសីហា ឆ្ន ុំ
២០១៥។ ហ ើយ ខ្ញុំក៏ទទួលស្គា ល់ថា ខ្ញុំ និង Ｘ  មានកូនហ ម្ ះ សញជាតិ និង កូន
ហ ម្ ះ សញជាត។ មិនដតប៉ោញហ ណ្ ះ ខ្ញុំក៏ទទួលស្គា ល់ថា Ｘ បានន្ទុំកូនទុំងពីរក្តលប់ហៅ
ស្សុកកុំហ ើ្ តរបស់ Ｘ កាលពីថ្ងៃទី ៤ ដខ មករា ឆ្ន ុំ ២០២០ ហ ើយក៏បានបនតរស់ហៅ
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ដបកគ្នន រ ូតចាប់តុំងពីហពលហន្ទះមក។  
 ប៉ោញដនត ខ្ញុំមិនអាចទទួលស្គា ល់ចុំហពាះែុំហ ើ្ រហរឿងដែលន្ទុំឲ្យ្នែល់ការរស់ហៅ
ដបកគ្នន ជាមួយ Ｘ បានហ ើយ ពីហក្ពាះ ការអះអាងរបស់ Ｘ គឺខញសស្ស ះពីការពិត។  
 ខ្ញុំ និង Ｘ គឺមិតតនឹងគ្នន តុំងពីកញមារភាព ែូហចនះខ្ញុំស្គា ល់ Ｘ ចាស់្ស់ទុំងពីហពល
ហៅតូចៗ។ ខ្ញុំហរៀបការជាមួយ Ｘ ហដាយស្គរបាក់ចិតតស្សលាញ់ចុំហពាះសញខភាពមាុំមួន 
និង អតតចរតិឆ្ែ តថ្វរបស់ Ｘ ។ ន្ទហពលដែលខ្ញុំហរៀបការជាមួយ Ｘ  ខ្ញុំបានទទួលក្បាក់
ដខខពស់ ហ តញហនះហ ើយខ្ញុំបានចាកហចញពីស្សុកកុំហ ើ្ តហៅហខតតបាត់ែុំបង ហែើមបីមក
ហ្វើការហៅភ្នុំហពញ។ ហដាយស្គរដតការហរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ជាមួយគ្នន ហនះហ ើយ Ｘ ក៏
បានផ្លែ ស់ទីលុំហៅមករស់ហៅទីក្កុងភ្នុំហពញដែលជាកដនែងខ្ញុំរស់ហៅ។ ហក្កាយហពល
ផ្លែ ស់ទីលុំហៅមករស់ហៅទីក្កុងភ្នុំហពញ Ｘ ក៏ឈប់ហចញហៅហែើរហលងហៅខាងហក្ៅ 
ហ ើយក៏ដលងមានសញខភាពមាុំមួន និង បាត់បង់អស់នូវអតតចរកិថ្វឆ្ែ តែូចកាលពីមញន។ 
ហក្កាយហពលដែលបានចាប់ហ្តើមរមួរស់ជីវភាពជាមួយគ្នន មក ហែើមបទីទួលបាននូវក្បាក់
ដខបដនែមកាន់ដតហក្ចើន ខ្ញុំបានហ្វើការងារដងមហមា៉ោងហ្វើការ ឬ ក៏ហៅជួបជញុំមួយថ្ែគូដែល
ស ការជាមួយក្កមុ  ញនយា៉ោងសកមមជាហែើម។ ហ តញែូហចនះ ភាគហក្ចើនហ្វើឲ្យហមា៉ោង
ដែលខ្ញុំក្តលប់មក្ាះវញិ មានភាពយឺតយា៉ោវ្ងដែរ។ Ｘ មិនបានដសវងយល់ពីការខុំ
ក្បឹងដក្បងរបស់ខ្ញុំដបបហនះហទ ប៉ោញដនត្ាញយមកវញិដបរហៅជាមានចិតតសងសយ័ថា ខ្ញុំបាន
ក្បក្ពឹតតអុំហពើ្ិតហៅវញិ។ បន្ទា ប់ពីកុំហ ើ្ ត សញជាត មក Ｘ កាន់ដតយា៉ោ ប់ខាែ ុំងហៅៗ 
ហ ើយដបរហៅជាគិតដតពីរអ ូរទុំដាក់មកខ្ញុំដែលក្តលប់មក្ាះវញិទុំងភាពហនឿយ ត់
អស់កមាែ ុំងពីការងារថា “ហតើថ្ងៃហនះហទើបមកពីហែើរ្ ឹកជាមួយស្សីហៅកដនែង្?” ជាហែើម។ 
ហលើសពីហនះហទៀត ថ្ងៃដែល Ｘ មិនបានហរៀបចុំបាយទឹក ូបចញកក៏កាន់ដតហក្ចើនហ ើងៗ។ 
ហបើហទះជាខ្ញុំបាន ញ្ញក្ទន់ហៅនឹងអាកបបកិរយិារបស់ Ｘ ដែលបានហ្វើជាមិនយល់ពី 
ការងាររបស់ខ្ញុំក៏ហដាយ ប៉ោញដនត ខ្ញុំបានហ្វើចិតតឲ្យក្តជាក់ហ ើយគិតថា អាកបបកិរយិារបស់ 
Ｘ ហៅជាដបបហនះ ក៏ហក្ពាះដត Ｘ ដលងមានហពលលុំដ អារមម្៍ហដាយស្គរដតក្តូវហ្វើ
ការងារ និង  ហមើលដងរទុំកូនហទៀត ែូហចនះ ខ្ញុំក៏បានស្គក្តល់ជាគុំនិតហៅ X ថា “ ហែើមបី
ផ្លែ ស់បតូរអារមម្៍ ស្គកហៅសក្មាកហៅស្សុកកុំហ ើ្ តមួយរយៈលហមើល ?” ជាហែើម។  
 ថ្ងៃទី ២៤ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ ហដាយស្គរដតខ្ញុំចូលរមួកមមវ ិ្ ីជប់ហលៀងក្គិសតមា៉ោសជាមួយ
ថ្ែគូដែលស ការជាមួយក្កុម  ញន ហ តញហនះខ្ញុំក៏បានក្តលប់ហៅ្ាះវញិយឺត។ ហពល
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ក្តលប់ហៅែល់្ាះវញិ កូនទុំងពីរបានហគងលក់បាត់ហៅហ ើយ ប៉ោញដនត ហដាយស្គរខ្ញុំបាន
ហរៀបចុំកាែូក្គិសតមា៉ោសឲ្យហៅពួកហគ ហ ើយចង់ឲ្យកូនទុំង ២ ចាប់អារមម្ ៍ ហៅហពល
ដែលហក្កាកពីែុំហ្កថ្ងៃបន្ទា ប់ ែូហចនះ ខ្ញុំក៏បានគិតថាយកកាែូហន្ទះហៅទញកហៅហលើ
កាលែុំហ្ក។ ហពលដែលខ្ញុំកុំពញងទញកកាែូហន្ទះ Ｘ បានចាប់អារមម្៍ហឃើញខ្ញុំ ហ ើយ
ក៏បានខឹងហ ើយដស្សកខាែ ុំងៗថា “ហ្វើសអី នឹង?!” ហ ើយក៏បានយកថ្ែរញញមកខ្ញុំដែល
បានខិតចូលហៅជិតកាលែុំហ្កកូនៗ។ ហដាយស្គរដតខ្ញុំគិតថា ថ្ែរបស់ Ｘ អាចនឹង
ប៉ោះក្តូវចុំកូនជាមិនខាន ក៏បានហាមឃាត់ Ｘ ទុំងភ័្យសែន់ហស្គែ ។ ហ ើយហែើមបីកញុំឲ្យកូន
ភ្ាក់ ខ្ញុំក៏បានបី Ｘពីបនាប់ហគងហចញមកហក្ៅ។ ហក្កាយពីហន្ទះមក ហៅថ្ងៃទី ៤ ដខ មករា 
ឆ្ន ុំ២០២០ Ｘ បានក្តលប់ហៅស្សុកកុំហ ើ្ តរបស់ Ｘ ហៅឯហខតតបាត់ែុំបងវញិ ហដាយ
បានន្ទុំយកកូនទុំងពីរហៅជាមួយ្ងដែរ ហដាយមិនបាននិយាយពនយល់អវីមកឲ្យខ្ញុំ
ែឹងហស្គះ។  
 ែូចដែលខ្ញុំបានហរៀបរាប់ពីខាងហលើហនះ ហដាយហ តញថា មិនមានអងាហ តញែូចដែល Ｘ 
បានអះអាងហទ ែូហចនះហ ើយ ខ្ញុំមិនអាចយល់ស្សបចុំហពាះការដលងលះបានហទ។ 
 ហ ើយក្បសិនហបើ Ｘ មានចិតតចង់ដលងលះជាមួយខ្ញុំ អនកមានអុំ្ចហមបាហៅហលើ 
សញជាតិ  និង សញជាត គួរដតក្តវូឲ្យមកខ្ញុំ។ Ｘ ជាមនញសសមានសតិអារមម្ ៍ មិននឹងនរ 
ហ ើយដស្សកខាែ ុំងៗភាែ មៗមួយរ ុំហពចជាហែើម។ ការចិញ្ច ឹមបីបាច់របស់គ្នត់ចុំហពាះ សញជាតិ 
និង សញជាត គឺមិនអាចហ្វើបានក្តឹមក្តូវហ ើយ។ ខ្ញុំចង់កូនទុំងពីរមករស់ហៅទីក្កុង
ភ្នុំហពញ ហ ើយទទួលបាននូវការអប់រ ុំែល់កក្មិតខពស់។ 
 ចាប់ពីហពលហនះតហៅ ខ្ញុំនឹងហ្វើជាអនកមានអុំ្ចហមបាកនញងការបីបាច់រការបូកាយ
កូនទុំងពីរ ែូហចនះ Ｘ អាចហៅហ្វើការបានហដាយខែួនឯង ហ ើយក្បាកែជាអាចរកក្បាក់
ចុំ្ូលបានជាមិនខាន។ ែូហចនះហ ើយ ខ្ញុំមិនអាចយល់ស្សបតមការទមទរនូវ
អាហារកិចចពី Ｘ បានហទ។  
 ការអះអាងរបស់ខ្ញុំទក់ទងហៅនឹងការដបងដចកក្ទពយសមបតតិ គឺមានែូចហៅកនញង
ឧបសមព័នធ។  
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ឧបសម្ព័ន្ធ 
 ទ្រព្យសម្បត្តិ Ｘ（ទ្រព្ន្ធ） Ｙ（រតី） 
មុ្ន្ពព្ល
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ 

 ចិព ច្ ៀន្ ម្ ៉ូត្៉ូ ទ្ាក់សន្ស ំ
1.000$ 

ដី 
（ពេត្តាត់្ដំរង） 

ឡាន្ ទ្ាក់សន្ស ំ
2.500$ 

3.8.2015 
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ 

  
 

  

 

 

   

11.8.2016 
កំព ើ ត្ក៉ូន្
ទ្រុសចបង 

 

19.12.2016 ដីＬ１（ពេត្តាត់្ដំរង） 
 រិញ         5.000$  

-1.000$  
(សល់ 
1.500$) 

2.1.2017 ធនាគារ A ⇔Ｘ・Ｙ 
（កាត្ព្វកិចចសាម្គ្គី） 
 កម្ចី ①    4.000＄ 
រពងកើត្ហីុរ ៉ូតត្កពលើដីＬ１ 

 

18.9.2017 ឡាន្（ឡិចសីុស） 
 រិញ        15.000$  

លក់ 
9.000$ 

24.12.2017 ម្ ៉ូត្៉ូ（យ ម ហា） 
 រិញ         2.000$  

លក់ 
1.500$ 

 

 
22.7.2018 
កំព ើ ត្ក៉ូន្ស្សី 

  

1.10.2018 ដីＬ２（ពេត្តាត់្ដំរង） 
 រិញ          8.000$  

-800$ 
(សល់ 200$) 

-800$ 
(សល់ 700$) 

12.10.2018 ធនាគារＢ⇔Ｘ・Ｙ 
（កាត្ព្វកិចចសាម្គ្គី） 
 កម្ចី ②      6.400$ 
រពងកើត្ហីុរ ៉ូតត្កពលើដីＬ２ 

  

4.1.2020 
រស់ពៅតរកគាា  

 

  
សររុ “ទ្រព្យសកម្ម” 

ដី Ｌ１  (6.000$)  
“សរពសរកាុងពសៀវពៅពគាលរ ជ្ ី៖ ទ្រព្យរមួ្
រតីទ្រព្ន្ធ” 
ដី Ｌ２  (10.000$） 
“សរពសរកាុងពសៀវពៅពគាលរ ជ្ ី៖ ទ្រព្យរមួ្
រតីទ្រព្ន្ធ” 
ឡាន្ (ឡិចសីុស)  (10.000$) 
“សរពសរកាុងរ ណយន្ជំនិ្ិះ៖ ព ម្ ិះចុង
ចពម្លើយ” 
ម្ ៉ូត្៉ូ (យ ម ហា) (1.500$) 
“សរពសរកាុងរ ណយន្ជំនិ្ិះ៖ ព ម្ ិះពដើម្
ពោរ” 
ទ្ាក់សន្ស ំ(500$) 
“មច ស់គ្ នី្៖ព ម្ ិះចុងចពម្លើយ” 

“ទ្រព្យអកម្ម” 
កម្ចី ①  (3.000$)  
“កាត្ព្វកិចចពោយសាម្គ្គីភាព្រវាងពដើម្ពោរ 
និ្ង ចុងចពម្លើយ” 
កម្ចី ② (6.000$)  
“កាត្ព្វកិចចពោយសាម្គ្គីភាព្រវាងពដើម្ពោរ 
និ្ង ចុងចពម្លើយ” 
※ចំនួ្ន្រឹកទ្ាក់តដលពៅចំ ុចតរកលំពៅគាា  

- ម្ ៉ូត្៉ូ គឺ្ជាររស់តដលេ្ុំទ្ត្ូវការសទ្មរ់
ជិិះពៅរិញរំនិ្ញពទ្រើទ្ាស់ជាទ្រោំថ្ងៃ 
ដ៉ូពចាិះ េ្ុំចង់យកពធវើជាកម្មសិរធតត្មា ក់ឯង។ 
-ដីＬ１ គឺ្េ្ុំចង់ឲ្យពៅសុជាតិ្។ដីＬ１ គឺ្
យកពៅលក់ ពហើយទ្ាក់ពនាិះេ្ុំចង់តចក
ពាក់កណ្តត ល ជាមួ្យ Y។  （※ 1） 
-ដីＬ２ គឺ្េ្ុំចង់លក់ ពហើយយកទ្ាក់ពនាិះ
ម្កតចកពាក់កណ្តត លមា ក់ជាមួ្យ Y ។ 
-កម្ចី① និ្ង ② េ្ុំចង់ឲ្យ Y រង់ឲ្យេ្ុំទំង  
អស់។（※ 3） 
 

- ឡាន្ គឺ្ជាររស់តដលេ្ុំពទ្រើទ្ាស់ពៅកាុង
ការងារ ដ៉ូពចាិះ េ្ុំចង់យកពធវើជាកម្មសិរធតត្
មា ក់ឯង។  
-ដីＬ１ឲ្យសុជាតិ្ក៏ាន្តដរ។ （※ 2） 
-ដីＬ１ និ្ង Ｌ２កំពុ្ងតត្ពឡើងថ្ងល ដ៉ូពចាិះ 
ឥឡ៉ូវពន្ិះេ្ុំមិ្ន្ទន់្ចង់លក់ពរ។  
-កម្ចី① និ្ង ② េ្ុំចង់រង់ពាក់កណ្តត លមា ក់ 
ជាមួ្យ Ｘ។ 
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※１  ការតរងតចកទ្រព្យសម្បត្តិ គឺ្ជាការតរងតចកន្៉ូវទ្រព្យសម្បត្តិរមួ្ររស់រតីទ្រព្ន្ធរវាងរតីទ្រព្ន្ធពនាិះ 
កាុងករ ីតដលរតីទ្រព្ន្ធតលងលិះគាា  (ពយងកថាេ ឌ រី ២ មទ្ា ៩៨០ ថ្ន្ទ្កម្រដឋរបពវ ី)។ 
តុ្លាការពំុ្អាចពធវើការតរងតចកទ្រព្សម្បត្តិតដលាន្កំ ត់្ជាក់លាក់ឲ្យពៅត្តិ្យជន្ពសសងពទ្ៅពី្រតី
ទ្រព្ន្ធ (រមួ្ទំងក៉ូន្ររស់រតីទ្រព្ន្ធ) ពធវើជាការតរងតចកទ្រព្យសម្បត្តិាន្ពនាិះពរ។ កាុងករ ីតដលរតី
ទ្រព្ន្ធទំងសងខាងយកទ្រព្យសម្បត្តិរួម្ររស់រតីទ្រព្ន្ធម្កពធវើទ្រទន្កម្មឲ្យពៅត្តិ្យជន្ គឺ្នឹ្ងទ្តូ្វ
ោត់្តចងទ្រព្យសម្បត្តិរួម្ពនាិះពោយតសែកពៅពលើការយល់ទ្ព្ម្ររស់រតីទ្រព្ន្ធទំងសងខាង (ពយង 
កថាេ ឌ រី ១ មទ្ា ៩៧៦)។  ពហើយពរើសិន្ជារតីទ្រព្ន្ធាន្ោត់្តចងទ្រព្យសម្បត្តិរមួ្ពោយតសែកពលើ
ការយល់ទ្ព្ម្ទំងសងខាងពហើយ គិ្ត្ោរ់ពី្ពព្លពនាិះម្ក ទ្រព្យសម្បត្តិពនាិះនឹ្ងតលងកាល យពៅជា
ទ្រព្យសម្បត្តិរមួ្ររស់រតីទ្រព្ន្ធ ដ៉ូពចាិះ វាក៏តលងកាល យពៅជាកម្មវត្ថុថ្ន្ការតរងតចកទ្រព្យសម្បត្តិពរៀត្តដរ។ 

    ពៅកាុងពរឿងកតីពន្ិះ ដីＬ１  គឺ្ជាទ្រព្យសម្បត្តិតដលរតីទ្រព្ន្ធទំងសងខាងររួលាន្ពៅកាុង
អំឡុងពព្លអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍រវាងពដើម្ពោរ និ្ង ចុងចពម្លើយ ដ៉ូពចាិះពហើយ វាគឺ្ជាទ្រព្យសម្បត្តិរមួ្រវាង
ពដើម្ពោរ  និ្ង  ចុងចពម្លើយ  (មទ្ា ៩៧៣ ថ្ន្ទ្កម្រដឋរបពវ ី)។   ម្យ ងវញិពរៀត្ ពដើម្ពោរ និ្ង ចុង
ចពម្លើយ មិ្ន្តម្ន្ាន្ពធវើទ្រទន្កម្មន្៉ូវ ដីＬ１ឲ្យពៅក៉ូន្ររស់ពួ្កពគ្ទំងពី្រព ម្ ិះ សុជាតិ្ ពោយតសែក
ពលើការយល់ទ្ព្ម្ទំងសងខាងពនាិះពរ។ ពហតុ្ដ៉ូពចាិះពហើយ ដី Ｌ１គឺ្ពៅតត្ជាទ្រព្យសម្បត្តិរមួ្ររស់
ពដើម្ពោរ និ្ង ចុងចពម្លើយដតដល ពហតុ្ពន្ិះ ពៅពព្លតដលអាកទំងពី្រពន្ិះតលងលិះគាា  ោំាច់ទ្ត្វូ
យកដីពន្ិះម្កពធវើការតរងតចករវាងអាកទំងពី្រ។  

  ចំពពាិះការតរងតចកទ្រព្យសម្បត្តិ ពដើម្ពោរាន្យល់ដឹងថា មិ្ន្អាចពធវើការតរងតចក ដីＬ１ឲ្យ
ពៅសុជាតិ្ាន្ពរ ដ៉ូពចាិះពហើយក៏ាន្តកត្ទ្ម្វូពៅពលើការោក់ពាកយសំុទម្ទរ ពោយសំុតរងតចកដី
ពនាិះរវាងចុងចពម្លើយវញិ ពហើយវធីិថ្ន្ការតរងតចកពនាិះនឹ្ងទ្ត្ូវពធវើពឡើងាម្ការលក់ពដញថ្ងលពហើយ
តចកទ្ាក់លក់ពនាិះាម្ចំត ក (មទ្ា ២១២ ថ្ន្ទ្កម្រដឋរបពវ ី)។  

  ម្យ ងវញិពរៀត្ ពរើពទិះរីជាពដើម្ពោរមិ្ន្តកត្ទ្ម្ូវន្៉ូវពាកយសំុក៏ពោយ ក៏ការសពទ្ម្ចពសចកតី
ចំពពាិះការោត់្តចងទក់រងនឹ្ងការតរងតចកទ្រព្យសម្បត្តិ នឹ្ងមិ្ន្ទ្ត្វូាន្អនុ្វត្តាម្រររប ញ្ត្តិថ្ន្
កថាេ ឌ រី ២ មទ្ា ១៨២ ថ្ន្ទ្កម្នី្តិ្វធីិរដឋរបពវ ីពរ (កថាេ ឌ រី ៣ មទ្ា ២២ ថ្ន្ចារ់សតីពី្ឋា
ន្ៈរុគ្គល) ដ៉ូពចាិះពហើយ តុ្លាការក៏អាចសពទ្ម្ចពសចកតីចំពពាិះចំ ុចតដលភាគី្មិ្ន្ទន់្ាន្ពសាើសំុ
ាន្សងតដរ។ កាុងករ ីតដលតុ្លាការអាចររួលសាគ ល់ថា ដីＬ １គឺ្ជាទ្រព្យសម្បត្តិរមួ្ររស់ពដើម្
ពោរ និ្ង ចុងចពម្លើយ (គិ្ត្ទ្តឹ្ម្រយៈពព្លការរ ច្ រ់ការទញពហតុ្សលពោយផ្ទា ល់មត់្ ទ្រសិន្ពរើមិ្ន្
មន្ការររួលសាគ ល់ថា  ពដើម្ពោរ និ្ង ចុងចពម្លើយាន្ពធវើទ្រទន្កម្មន្៉ូវ ដីＬ１ឲ្យពៅសុជាតិ្ពោយ
ាន្ទ្ព្ម្ពទ្ព្ៀងគាា ទំងសងខាង ) នឹ្ងទ្ត្ូវយកដីＬ １ម្កពធវើការសពទ្ម្ចតរងតចកគាា រវាងពដើម្ពោរ 
និ្ង ចុងចពម្លើយ (ការសពទ្ម្ចពសចកតីមិ្ន្អាចតរងតចកឲ្យពៅសុជាតិ្ាន្ពរ)។  

 

※２  ចំ ុចពន្ិះ ចុងចពម្លើយក៏ាន្ដកការត្វា តដរស្សរពៅាម្ការតកត្ទ្ម្វូន្៉ូវការទម្ទរររស់ពដើម្ពោរ
ដ៉ូចពៅកាុងចំ ុច「※１」។  
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※３  កម្ចី ① គឺ្ជាកាត្ព្វកិចចពោយសាម្គ្គីភាព្ ពោយមន្មច ស់រំ ុលគឺ្ជាធនាគារ A និ្ង ក៉ូន្
រំ ុល គឺ្ជាពដើម្ពោរ និ្ង ចុងចពម្លើយ។ កម្ចី ② គឺ្ជាកាត្ព្វកិចចពោយសាម្គ្គីភាព្ ពោយមន្មច ស់
រំ ុល គឺ្ជាធនាគារ B និ្ងក៉ូន្រំ ុល គឺ្ជាពដើម្ពោរ និ្ង ចុងចពម្លើយ។ កាុងករ ីតដលរុគ្គលពទ្ចើន្
នាក់ររួលរន្ាុកន្៉ូវកាត្ព្វកិចចពោយសាម្គ្គីភាព្ មច ស់រំ ុលអាចទម្ទរឲ្យក៉ូន្រំ ុលណ្តមា ក់ 
អនុ្វត្តកាត្ព្វកិចចទំងអស់ ឬ មួ្យភាគ្ ឬ ឲ្យក៉ូន្រំ ុលទំងអស់ អនុ្វត្តកាត្ព្វកិចចទំងអស់ ឬ មួ្យ
ភាគ្ ពោយទ្ព្ម្គាា  ឬ ពោយរន្តរនាា រ់ (កថាេ ឌ រី ១ មទ្ា ៩២១ ថ្ន្ទ្កម្រដឋរបពវ ី)។ ដ៉ូពចាិះ 
ធនាគារ A និ្ង ធនាគារ B អាចទម្ទរពៅពដើម្ពោរក៏ាន្ ឬ ទម្ទរពៅចុងចពម្លើយក៏ាន្ឲ្យសង
កាត្ព្វកិចច។  ការផ្ទល ស់រត៉ូរក៉ូន្រំ ុលថ្ន្កម្ចី ① និ្ង ② ពៅជាចុងចពម្លើយតត្មា ក់ នឹ្ងពធវើឲ្យរងការេ៉ូច
ខាត្ដល់សលទ្រពយជន៍្ររស់ធនាគារ A និ្ង ធនាគារ B តដលអាចពធវើការទម្ទរពៅពដើម្ពោរ និ្ង 
ចុងចពម្លើយទំងសងខាងឲ្យសងកាត្ព្វកិចចាន្។ ការតរងតចកទ្រព្យសម្បត្តិរពរៀរពន្ិះនឹ្ងមិ្ន្ទ្ត្ូវាន្
អនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យពកើត្មន្ពឡើងពៅកាុងរ តឹ ងតលងលិះតដលធនាគារ A និ្ង ធនាគារ B មិ្ន្តម្ន្ជាភាគី្ថ្ន្
រ តឹ ងពនាិះពរ។  

    ពោយសារតត្ ពដើម្ពោរាន្យល់ដឹងអំពី្ការតរងតចកទ្រព្យសម្បត្តិថា មិ្ន្អាចយកកាត្ព្វកិចច
ម្កពធវើការតរងតចករវាងពដើម្ពោរ  និ្ង ចុងចពម្លើយាន្ពរ ដ៉ូពចាិះពហើយ ក៏ាន្ដកពាកយពសាើសំុពន្ិះ។ 

  យ ងណ្តមិ្ញ ទ្រសិន្ពរើពៅពទ្កាយពព្លតដលាន្តលងលិះគាា  ពដើម្ពោរ និ្ង ចុងចពម្លើយ ចង់
ររួលរន្ាុកពលើកម្ចី ① និ្ង ②  មា ក់ពាក់កណ្តត ល កាុងករ ីពន្ិះ ពៅពទ្ៅនី្តិ្វធីិរ តឹ ង មច ស់
រំ ុលតដលជាធនាគារ A និ្ង ធនាគារ B ទ្ត្ូវពធវើការពលើកតលងសាម្គ្គីភាព្ចំពពាិះចុងចពម្លើយ និ្ង 
ពដើម្ពោរ  (កថាេ ឌ រី៣ មទ្ា៩២២ ថ្ន្ទ្កម្រដឋរបពវ ី)។ ក៉ូន្រំ ុលតដលាន្ររួលការពលើក
តលងសាម្គ្គីភាព្ ោរ់ាំពី្ពព្លពលើកតលងពនាិះម្ក ទ្ត្ូវររួលរន្ាុកកាត្ព្វកិចចតត្ចំនួ្ន្រឹកទ្ាក់សម្
រម្យថ្ន្ភាគ្ររួលរន្ាុកតដលមន្មុ្ន្ពព្លពលើកតលង (កថាេ ឌ រី៤ មទ្ា៩២២ ថ្ន្ទ្កម្រដឋរបពវ ី)។ 
ម្យ ងពរៀត្ ទ្រសិន្ពរើពដើម្ពោរ និ្ង ចុងពម្លើយ ពៅពទ្កាយពព្លតលងលិះ ាន្ទ្ព្ម្ពទ្ព្ៀងគាា ឲ្យចុង
ចពម្លើយតត្មា ក់ររួលរន្ាុកពៅពលើកម្ចី ① និ្ង ②  ពហើយពរើធនាគារ A និ្ង ធនាគារ B  ក៏មន្ការ
ទ្ព្ម្ពទ្ព្ៀងតដរ នំាឲ្យពៅពទ្ៅនី្តិ្វធីិរ តឹ ង ឧទហរ ៍ ធនាគារ A និ្ង ធនាគារ B តដលជាមច ស់
រំ ុលទ្ត្ូវពលើកតលងសាម្គ្គីភាព្ចំពពាិះពដើម្ពោរ និ្ង ចុងចពម្លើយ (កថាេ ឌ រី ៣ មទ្ា ៩២២ ថ្ន្
ទ្កម្រដឋរបពវ ី) ពោយឲ្យពដើម្ពោរររួលរន្ាុក “ 0 ” ភាគ្ និ្ង ឲ្យចុងចពម្លើយររួលរន្ាុក  “ 10 ” ភាគ្ 
(យ ងណ្តមិ្ញ ពរើសិន្ជាគាម ន្ការទ្ព្ម្ពទ្ព្ៀងគាា ពរ ភាគ្ថ្ន្ការររួលរន្ាុកររស់ក៉ូន្រំ ុល
តដលមន្កាត្ព្វកិចចពោយសាម្គ្គីភាព្នី្មួ្យៗ ទ្ត្ូវាន្សន្មត្ថា ពសមើគាា  (កថាេ ឌ រី ៥ មទ្ា 
៩២២ ថ្ន្ទ្កម្រដឋរបពវ ី )។) ។ ពទ្កាយពី្ពព្លតដលពលើកតលងពនាិះម្ក ក៉ូន្រំ ុលតដលាន្ររួល
ការពលើកតលងសាម្គ្គីភាព្ នឹ្ងទ្ត្ូវររួលរន្ាុកកាត្ព្វកិចច (កថាេ ឌ រី ៤ មទ្ា ៩២២ ថ្ន្ទ្កម្រដឋ
របពវ ី) ទ្តឹ្ម្ចំនួ្ន្ទ្ាក់តដលពសមើនឹ្ងរន្ាុកតដលេលួន្ធ្លល រ់មន្មុ្ន្ពព្លពលើកតលង ដ៉ូពចាិះពហើយ 
ចំពពាិះកម្ចី ① និ្ង ② ពដើម្ពោរនឹ្ងទ្ត្ូវររួលរន្ាុក “ ０ ” ភាគ្ ពហើយចុងចពម្លើយ “ 10 ” ។ ពពាលគឺ្
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មន្តត្ចុងចពម្លើយរ ុពណ្តណ ិះនឹ្ងទ្ត្វូររួលរន្ាុក។ កិចចការតដលាន្ពរៀររារ់ទំងពន្ិះ      គឺ្ោំាច់ទ្ត្ូវ
មន្ការពលើកតលងន្៉ូវសាម្គ្គីភាព្ពី្មច ស់រំ ុល    ដ៉ូពចាិះពហើយមិ្ន្អាចពធវើពឡើងពៅកាុងនី្តិ្វធីិរ តឹ ង
តដលមន្ពដើម្ពោរនិ្ងចុងចពម្លើយជាភាគី្ាន្ពរ។  
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