លំហាត់អនុវតត - Practice Questions

“អង្គហេតុ”
A កំពុងរស់នៅនេត្តនសៀមរាប ន

ើយ B រស់នៅនេត្តបាត្់ដំបង។

នៅថ្ងៃទី៩ ខេសីហា ឆ្នំ២០២១ A បានបនងកើត្កិច្ស
ច នាលក់ទិញនូវរងយនតខដលជា
កមមសិទិរធ បស់ A ជាមួយ B កនុងត្ថ្មៃ ច្ំនួន ៥.០០០ (ប្រាំពាន់) ដុល្លៃរអានមរ ិក នោយយក ថ្ងៃទី
២៣ ខេសីហា ឆ្នំ២០២១ ជាថ្ងៃកំណត្់បង់ប្របាក់ ថ្ងៃលក់។ ន

ើយនៅថ្ងៃទី៩ ខេសីហា ឆ្នំ

២០២១ A បានប្របគល់រងយនតនៅឱ្យ B។ នៅថ្ងៃទី១៦ ខេសីហា ឆ្ន២០២១ B បានបង់ប្របាក់ថ្ងៃ
លក់មួយខននក ច្ំនួន ២.០០០ (ពីរពាន់) ដុល្លៃអានមរ ិក នៅឱ្យ A បុខនត ច្ំន
នៅសល់ មិនបានបង់ន

ោះន

តាមខដល A បានស្រ

ើយន

ោះប្របាក់ថ្ងៃលក់ខដល

ោះបីជានុត្ថ្ងៃទី២៣ ខេសីហា ឆ្នំ២០២១ន

ើយក៏នោយ។

វប្រជាវ បានឱ្យដឹងថា B មានដី L១ ខដលកំពុងរស់នៅ ( ៣០.០០០

(បីម៉ឺន) ដុល្លៃរអានមរ ិក) ខដលជាកមមសិទិរធ បស់េួននៅនេត្ត
ៃ
បាត្់ដំបង ន

ើយកំពុងន្វើអាជីវកមម

នោជនីយោាន បុខនតឮថាអាជីវកមមដំនណើរការមិនរលូននទ ។ មាងនទៀត្ នប្រៅពី ដី L១ អំ

ង
ុ

នពលឆ្នំមុន B ជនខត្មានក់ខដលទទួលសនតិកមមពីឪពុកមាតយនូវ ដី L២ (២០.០០០ (ពីរម៉ឺន) ដុល្លៃរ
អានមរ ិក) និង ដី L៣ (១០.០០០ (មួយម៉ឺន) ដុល្លៃរអានមរ ិក) ខដលមានអាសយោាននៅនេត្តបាត្់
ដំបង។

“សំណួរ”
Q1 នត្ើអក
ន គិត្ថា A នឹងោក់

កយសុំឱ្យចាត្់ខច្ងរកាការ

Q2 នៅថ្ងៃទី៣០ ខេកញ្ញា ឆ្នំ២០២១ A បានោក់
បនណា
ត ោះអាសនននៅត្ុល្លការ។ នៅកនុង
យុត្តខដលប្រត្ូវរកាការ

រខបបណា នៅត្ុល្លការមួយណា?

កយសុំឱ្យនច្ញដីកាសនប្រមច្រ ឹបអូសជា

កយសុំននាោះបានសរនសរអំពីសិទិធ ឬ ទំនាក់ទំនងគត្ិ

រដូច្ត្នៅ៖

ថ្ងៃលក់ទិញ ៣.០០០ (បីពាន់) ដុល្លៃរអានមរ ិក និងប្របាក់ច្ំនួន ៥ ភាគរយ (ប្រាំភាគរយ)
កនុងមួយឆ្នំ ននប្របាក់នដើម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខេសីហា ឆ្នំ២០២១ រ
រួច្រាល់។

1

ូត្ដល់ការទូ

ត្់ប្របាក់

នត្ើការសនសរខបបននោះ មានបញ្ញ
ា ខដរឬនទ? ប្របសិននបើមានបញ្ញ
ា នត្ើប្រត្ូវឱ្យខកត្ប្រមូវខបបណា?
Q3 A បាននសនើរសុំឱ្យរ ឹបអូសជាបនណា
ត ោះអាសននច្ំន
ជាកមមសិទិរធ បស់

B

ត្ុល្លការប្រត្ូវទទួល

នៅកនុង

ជា

លប្រកមទទួល

កយសុំឱ្យនច្ញដីកាសនប្រមច្រ ឹបអូសជាបនណា
ត ោះអាសនន។

ម

រឱ្យបង់ប្របាក់ខងៃលក់ទិញរងយនត ច្ំន

ា ល់នូវការរ

ម

ររបស់ A ន

ា ពរ។ បនាាប់នប្រកាយមក B បានទទួលមរណោព ន

ទទួលសនតត្ិកមមនូវប្រទពយសមបត្តិរបស់ B
A ោក់

ំង ៣ មានដី L១ ដីL២ ដីL៣ ខដល
នត្ើ

ា ល់ការរ ឹបអូសជាបនណា
ត ោះអាសននខបបននោះខដរឬនទ?

Q3 A បានោក់បណឹត ង
នច្ញ

ោះដី

កយសុំឱ្យអនុវត្តនោយបងខំច្ំន

ើយ

ោះ B។ ត្ុល្លការបាន

លប្រកមដខដលននោះ បានច្ូល

ើយ C ជាកូនន

លខត្របស់ B ខដល

ំងអស់។ នត្ើប្រត្ូវមានរូបមនតអនុវត្តខបបណា នដើមបីឱ្យ
ោះអច្លនវត្ាុខដលបានន្វើសនតត្ិកមមពី B នៅ C បាន?

“ចហ្លើយ”
A1

សិទ្ធិលលើបណ
ំ
ុលដែលជាប្រាក់ថ្លៃលក់ទ្ិញរបស់ A ច្ំន
ប្របាក់ ដូនច្នោះនដើមបីន្វើការរកាការ

ោះ B ជាសិទិនធ លើបំណុលជា

រនូវការអនុវត្តនោយបងខំននោះ A ប្រត្ូវោក់

កយសុំឱ្យ

នច្ញដីកាសនប្រមច្រ ឹបអូសជាបនណា
ត ោះអាសនន (ច្ំណុច្ ក មាប្រតា ៥៣១ ថ្នប្រកមនីត្ិវ ិ្ីរដាបប
នវណី។ ត្នៅ ច្ំន

ោះមាប្រតានៅកនុងប្រកមនីត្ិវ ិ្ីរដាបបនវណី នឹងនោងខត្នលេមាប្រតានទ។)

នរឿងកតីថ្នដីកាសនប្រមច្រកាការ
មានសមត្ាកិច្ចនលើអងានសច្កតី

ឬ

រ ប្រត្ូវសាិត្នៅនប្រកាមសមត្ាកិច្ចរបស់ត្ុល្លការខដល
ល្លដំបូងខដលមានសមត្ាកិច្នច លើកខនៃងខដលវត្ាុ

ខដលនឹងប្រត្ូវបានរ ឹបអូ សជាបនណា
ត ោះអាសនន ឬ វត្ាុខដលជាកមមវត្ាុថ្នវ ិវាទសាិត្នៅ (កថា
េណឌទី១ មាប្រតា ៥៤០ ថ្នប្រកមនីត្ិវ ិ្ីរដាបបនវណី)។
នោយ
ដូនច្នោះ

រខត្សមត្ាកិច្ចថ្នលំនៅឋានរបស់ B នៅនេត្តបាត្់ដំបង (ច្ំណុច្ ក មាប្រតា ៨)
ល្លដំបូងនេត្តបាត្់ដំបងមានសមត្ាកិច្នច លើនរឿងកតី

ម

រឱ្យបង់ប្របាក់ថ្ងៃលក់

ទិញថ្ននរឿងកតីននោះ។ មាងវ ិញនទៀត្ កខនៃងខដលប្រត្ូវអនុវត្តកាត្ពវកិច្ចថ្ងៃលក់ទិញ (ច្ំណុច្
ក មាប្រតា ៩) គឺនៅនេត្តនសៀមរាបជាលំនៅឋានរបស់ A (មាប្រតា ៤៤៥) ដូនច្នោះ
នេត្តនសៀមរាប
ន

ត្ុដូនច្នោះ

ក៏មានសមត្ាកិច្នច លើនរឿងកតី
ល្លដំបូងនេត្តបាត្់ដំបង និង

ម

រឱ្យបង់ប្របាក់ថ្ងៃលក់ថ្ននរឿងកតីននោះ។

ល្លដំបូងនេត្តនសៀមរាប មានសមត្ាកិច្ច

នលើនរឿងកតីរ ឹបអូសជាបនណា
ត ោះអាសននននោះ។ មាងវ ិញនទៀត្ នោយ

2

ល្លដំបូង

រ

ំងដី L១ ដីL២ និង

ដីL៣ ខដលដី

ំងអស់ននោះ មានអាសយោាននៅនេត្តបាត្់ដំបង ដូនច្នោះ កនុងករណីអច្លន

វត្ាុខដលជាកមមវត្ាុថ្នការរ ឹបអូសជាបនណា
ត ោះអាសននគឺជាដី
នេត្តបាត្់ដំបង

ជា

ំងអស់ននោះ នាំឱ្យ

ល្លដំបូង

ល្លដំបូងខដលមានសមត្ាកិច្នច លើកខនៃងខដលវត្ាុខដលនឹងប្រត្ូវបាន

រ ឹបអូសជាបនណា
ត ោះអាសនន នោយន

ោះបីកុងអត្ា
ន
ន័យននោះក៏នោយ ក៏ជា

ល្លដំបូងនេត្ត

បាត្់ដំបង មានសមត្ាកិច្នច លើនរឿងកតីរ ឹបអូសជាបនណា
ត ោះអាសនន។

A2 សិទិធ ឬ ទំនាក់ទំនងគត្ិយុត្តខដលនឹងប្រត្ូវបានរកាការ

រ ប្រត្ូវកំណត្់ឱ្យរនច្បាស់លាស់

រ និង ច្ំនួនទឹកប្របាក់ ជាអាទិ៍ កនុងកប្រមិត្ខដលអាច្ខបងខច្កបានជាមួយនឹងសិទិធ

នូវេៃឹម

នលើបំណុលននេងនទៀត្។ ការកំណត្់នូវសិទិធ ឬ ទំនាក់ទំនងគត្ិយុត្ខត ដលនឹងប្រត្ូវបានរកា
ការ

ប្រត្ូវសរនសរ

ទិញ, កថ្ប្រមច្ំន

រធាត្ុតាមច្ាប់ថ្នសិទិនធ លើបំណុលននាោះ (ប្របាក់កមចី, ប្របាក់ថ្ងៃលក់

ោះលទធនលថ្នការងារ ជាអាទិ៍) និង ធាត្ុនេំសំខាន់ថ្នសិទិនធ លើបំណុល

ននាោះ (នពលនវល្លថ្នការនកើត្ន

ើងថ្នសិទិនធ លើបំណុល, មូលន

ត្ុថ្នការកនកើត្, នពល

រថ្នល័កខេ័ណឌ ជាអាទិ៍)។

កំណត្់សង, េៃឹម

ការសរនសរឃ្លៃនៅកនុងសំណួរ មានប្រត្ឹមខត្ “ប្របាក់ថ្ងៃលក់ទិញ” ខត្បុនណណ ោះ គឺមិនអាច្
និោយថាបានកំណត្់ជាក់ល្លក់កុងកប្រមិ
ន
ត្មួយខដលអាច្ខបងខច្កបានជាមួយនឹងសិទិធ
នលើបំណុលននេងនទៀត្បាននទ។ ច្ំន

ោះសិទិនធ លើបំណុលខដលជាប្របាក់ថ្ងៃលក់ទិញ មាន

ោពចាំប្រត្ូវកំណត្់ជាក់ល្លក់ នោយសរនសរនូវ ោគីថ្នកិច្ចសនាលក់ទិញ កាលបរ ិនច្េទថ្ន
កិច្ចសនា វត្ាុខដលជាកមមវត្ាុ ជាអាទិ៍។ មាងវ ិញនទៀត្ ច្ំន
កនុងករណីនលើកន

ើងនូវប្របាក់សំណងេូច្ខាត្នោយ

ប្របាក់ថ្ងៃលក់ទិញ នោយ

រខត្

ោះសិទិនធ លើបំណុលខដល

ម

រ

រការយឺត្ោវនទៀត្ ខដលនប្រៅពី

ំងអស់ននោះជាសិទិោ
ធ ច្់នោយខ

កៗពីគ្នន ដូនច្នោះ មាន

ោពចាំបាច្់ប្រត្ូវកំណត្់ជាក់ល្លក់នូវច្ំនួនទឹកប្របាក់នីមួយៗ

ប្រពម

ច្ាស់ល្លស់នូវ ប្របាក់នដើមខដលជាកមមវត្ាុ អប្រតាការប្របាក់ និង អំ

ុងនពល ជាអាទិ៍។ ោង

ណាមិញ

ច្ំន

ោះអំ

ំងកំណត្់ឱ្យបាន

ុងនពលបញ្ចប់ថ្នការគណនាប្របាក់សំណងេូច្ខាត្

3

មិនខមនយក

នពលនវល្លរ

ូត្ដល់នពលបញ្ចប់ការទូ

ត្់ប្របាក់នទ គឺយកនពលនវល្លរហូតដល់ការោក់

កយសុំ។1

“គំរថ្ូ នការសរនសរ”
៣.០១២ (បីពាន់ដប់ពីរ) ដុល្លៃរអានមរ ិក
ខនែកតាមកិច្ចសនាលក់ទិញច្ុោះថ្ងៃទី៩ ខេសីហា ឆ្នំ២០២០ មាចស់បំណុល បានលក់ និង
ប្របគល់រងយនត (កំណត្់ជាក់ល្លក់នោងតាមត្ួរងយនតនលេ ជាអាទិ៍) ថ្នសិទិនធ លើបំណុល
៣.០០០ (បីពាន់) ដុល្លៃរអានមរ ិក និងប្របាក់សំណងេូច្ខាត្នោយ

រការយឺត្ោងកនុង

អប្រតា ច្បាំនួន ៥ ភាគរយ (ប្រាំភាគរយ) កនុងមួយឆ្នំ ថ្នប្របាក់នដើម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខេសីហា ឆ្នំ
២០២០ រ

ូត្ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខេកញ្ញា ឆ្នំ២០២០ ច្ំនួន ១២ (ដប់ពីរ) ដុល្លៃរអានមរ ិក។ប្របាក់េូច្

ខាត្នោយការយឺត្ោវ កប្របាក់េូច្ខាត្នោយការយឺត្ោ
A3 ការរ ឹបអូសជាបនណា
ត ោះអាសនន កនុងករណីខដលមាចស់បំណុលមានសិទិនធ លើបំណុលជាប្របាក់
ច្ំន

ោះកូនបំណុល គឺជានីត្ិវ ិ្ីនដើមបីកប្រមិត្ការចាត្់ខច្ងនូវប្រទពយសមបត្តិរបស់កូនបំណុល

នដើមបីរកាការ

រនូវការអនុវត្តនោយបងខំថ្នសិទិនធ លើបំណុលខដលមាននគ្នលបំណងឱ្យសង

ជាប្របាក់ (ច្ំណុច្ ក មាប្រតា ៥៣១) ។ ករណីបកស្រ
ច្ំន

ោះដីមួយណាកនុងច្ំនណាមដី

ំង៣ ខដលមាន ដីL១ ដីL២ ឬ ដីL៣ គឺអាច្យកមក

សងនូវច្ំនួនទឹកប្របាក់សរុបថ្នសិទិនធ លើបំណុលខដល
បនណា
ត ោះអាសននខដលច្ំន
ការ

យថា តាមរយៈការអនុវត្តនោយបងខំ

ម

រក៏បាន

ោះដី L១ ដី L២ ឬដី L៣ នឹងខលងមានោពចាំបាច្់ថ្នការរកា

រ។ មាងនទៀត្ ករណីខដលមានអច្លនវត្ាុនប្រច្ើនខដលអាច្យកមកសងនូវច្ំនួនទឹក

ប្របាក់សិទិនធ លើបំណុលខដល

ម

រ

គួរនប្រជើសនរ ើសនច្ញពី អច្បលនវត្ាុណាខដលន្វើឱ្យមាចស់

បំណុល មានការេូច្ខាត្ប្របនោជន៍កាន់ខត្ត្ិច្។ ន

ត្ុដូនច្នោះ ករណីមានអច្លនវត្ាុនប្រច្ើន

ខដលអាច្សងប្រត្លប់នូវច្ំនួនទកប្របាក់សិទិនធ លើបំណុលខដល

1

នាំឱ្យការរ ឹបអូសជា

ម

របាន ន

ើយត្ថ្មៃថ្ន

នប្រៅពី ននោះ នៅក្នងលិខិតពាក្យសាំ ប្តូវសរនសរអងគនហតដដលជាមូ លនហតននសិទ្ិធនលើបាំណលរបស់ A

និងការត្វាត្បច្ំន

ោះការត្វាខដលប្រត្ូវបានពាករណ៍ទ្ក្។

4

អច្លនវត្ាុននាោះមានគមាៃត្គ្នននប្រច្ើន នបើរ ឹបអូសជាបនណា
ត ោះអាសនននូវអច្លនវត្ាុខដលមាន
ត្ថ្មៃ

បជាងនគ ជាការប្រគប់ប្រគ្នន់។

កនុងករណីសិកាននោះ ដី L១ (៣០.០០០ (បីម៉ឺន) ដុល្លៃរអានមរ ិក) ដី L២ (២០.០០០
(ពីរម៉ឺន) ដុល្លៃរអានមរ ិក) និងដី L៣ (១០.០០០ (មួយម៉ឺន) ដុល្លៃរអានមរ ិក) ប្រត្ូវរ ឹបអូសជា
បនណា
ត ោះអាសននច្ំន

ោះដី L៣ ខដលមានត្ថ្មៃ

បជាងនគ នោយ

រការអនុវត្តនោយបងខំ

នលើដី

ំង ៣ ននោះ មួយណាក៏អាច្សងប្រត្លប់នូវច្ំនូនទឹកប្របាក់ សុរបថ្នសិទិនធ លើបំណុល

ខដល

ម

រ ន

ើយច្ំន

ោះដី L១ និងដី L២ ប្រត្ូវដក

កយសុំឱ្យនច្ញដីកាសនប្រមច្រ ឹបអូស

ជាបនណា
ត ោះអាសនន ឬ នលើកនចាល។

A4 ករណីន្វើការោក់

កយសុំឱ្យអនុវត្តនោយបងខំ នោយយកកូនបំណុលថ្នការអនុវត្ត ជាយក

បុគាលននេង នប្រៅពីោគីខដលប្រត្ូវបានសរនសរនលើលិេិត្អនុវត្ត ននាោះមាចស់បំណុលថ្នការ
អនុវត្ត ប្រត្ូវទទួលការនតល់រប
ូ មនតការអនុវត្តខដលមានសរនសរច្ំណុច្ននាោះ (កថាេណឌទី ២
មាប្រតា ៣៥៦)។
កនុងករណីសិកាននោះ នៅកនុង

លប្រកមច្ូលជា

ា ពរខដលជាលិេិត្អនុវត្ត មិនបាន

បងាាញអត្តសញ្ញាណ C នទ ដូនច្នោះ A មានោពចាំបាច្់ប្រត្ូវទទួលការនតល់រប
ូ មនតការអនុវត្ត
(រូបមនតអនុវត្តពិនសស ឬ រូបមនតអនុវត្តទទួលបនត) ខដលយក C ជាកូនបំណុលថ្នការអនុវត្ត។
មាងនទៀត្ នោយ

រ B បានទទួលមរណោពនប្រកាយនពល

ដូនច្នោះ C បានសនតត្ិកមមនូវសិទិន
ធ ិងករណីយកិច្ចរបស់ B
កនុងទំ

លប្រកមច្ូលជា

ា ពរ

ំងអស់ ខដលនាំឱ្យ C សាិត្នៅ

ំអក
ន ខដលអាច្អនុវត្តនោយបងខំបាន (ច្ំណុច្ គ កថាេណឌទី ១ មាប្រតា ៣៥១)។
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