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កិចចសន្យាម ៉ៅការ (មសចក្តីព្រាង) 

កិចចសន្យាមន្យេះម្វើមឡើងរវាង ៖ 
 

លោក …………………… ដដលមានសញ្ជា តិដមែរ កានអ់តតសញ្ជា ណបណ័ណ លលម ………………… មានទីលំលៅ 
លៅផទះលលម ………… ផលូវលលម ………… សង្កា ត…់…………… មណ័ឌ …………………… ព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា 
និងជាមាា ស់កមែសិទធិ លលើដីមយួកដនលងដដលសថិតលៅកនុងភូម…ិ………… ឃុំ…………… ព្សុក……… លមតត……… 
មានវញិ្ជា បនបព្តសមាា ល់មាា ស់អចលនវតថុលលម …………………… ចុះថ្ថៃទី……… ដម……… ឆ្ន …ំ……………… 
(បន្ទទ បពី់ លនះលៅថា “មាា ស់ការ”)។ 
 

ន្យិង 
 
………………… ដដលជាព្កុមហុ៊នកនុងព្សុកមយួព្តូវបានបលងាើតលឡើង និងចុះបញ្ា ី ព្តឹមព្តូវតាមចាបថ់្នព្ពះរាជា
ណាចព្កកមពុជា តំណាងលោយ ……………………… ជាព្បធានព្កុមព្បឹកាភបិាលរបស់ព្កុមហុ៊ន កានលិ់មិតឆលង
ដដនលលម ……………………………… ចុះថ្ថៃទី…………ដម…………ឆ្ន …ំ……… លហើយមានអាស័យោា នសពវថ្ថៃ
លៅ……………………………… (បន្ទទ បពី់លនះលៅថា “អនកល ៉ការ”)។ 
 

មោយយលម់ឃើញថា  
 
មាា ស់ការ និងអនកល ៉ការ បានឯកភាពគ្នន លៅវញិលៅមក ជាថនូរនឹងការព្ពមលព្ពៀង បានចុះកិចាសនាមយួជាមយួ
គ្នន  (បន្ទទ បពី់លនះលៅថា “កិចាសនា”) លោយអនុលោម និងលោងតាមលកខមណឌ  និងមដចង ដូចខាងលព្កាម ៖ 
 
ព្ររការ១ ៖ ការពណន៌ាគមព្រោង 
ចំល ះតថ្មលដដលបានកំណតខ់ាងលព្កាម អនកល ៉ការ យល់ព្ពមបំលពញកាតពវកិចាសាងសងភូ់មពិ្្ឹះមយួមនង (បាន
ទទលួសាា ល់ថាជា “្លព្មាង” លៅកនុងកិចាសនាលនះ) សព្មាបជូ់ន មាា ស់ការ។ 
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ព្ររការ២ ៖ តម្លៃសាងសង ់
២.១ លដើមបបំីលពញលៅលលើការចំណាយលសាហុ៊យជាកដ់សតងលពលអនុវតតកិចាសាងសងដ់ផែកតាមកិចាសនា មាា ស់
ការ យល់ព្ពមបងព់្បាកជូ់ន អនកល ៉ការ ចំនួន US$ 50.000 (ព្បាមុំនឺដុោល រសហរដាអាលមរកិ) សព្មាបក់ារបញ្ាប់
ការង្ករទងំព្សុងដូចបានពណ៌ន្ទកនុង្លព្មាង។ 
 
២.២ តថ្មលសរុបខាងលលើលនះ រាបប់ញ្ាូ លរាល់ទំនិញសាងសងទ់ងំឡាយណាដដលនឹងព្តូវបានលព្ជើសលរ ើសលៅ
លពលលព្កាយលោយ មាា ស់ការ តាមបញ្ា ីទំនិញភាា បជ់ាឧបសម័ពនធកនុងកិចាព្ពមលព្ពៀង។ 
 
ព្ររការ៣ ៖ ជមព្រលើសតម្លៃមសេងម ៀត 
ជាការផតល់ជលព្មើសរបស់ មាា ស់ការ ការដកដព្បឱ្យសមរមយខាងលព្កាមអាចលធវើលឡើងបានចំល ះ្លព្មាង ៖ 

 បដនថម US$ 3.000 (បី នដុ់ោល រសហរដាអាលមរកិ) ប៉ុលណាណ ះ សព្មាប់្ លព្មាង ដដលអាចបញ្ាបមុ់ន
កាលបរលិចេទកំណតោ៉់ងតិចព្តឹមរយៈលពលមយួដម។ 

 ដក US$ 3.000 (បី នដុ់ោល រសហរដាអាលមរកិ) កនុងមយួដម សព្មាប់្ លព្មាងដដល មនិអាចបញ្ាបទ់ន់
កាលបរលិចេទបានព្ពមលព្ពៀង ។ 

 
ព្ររការ៤ ៖ ការមសើមរើតម្លៃ 
៤.១ កិចាព្ពមលព្ពៀងលនះ ព្តូវបានលធវើលឡើងលោយឈរលលើមូលោា ន ថ្នទិនននយ័លសដាកិចា ្តិយុតតិ  ណិជាកមែ និង
រូបិយវតថុ ដដលមានជាធរមានន្ទលពលបចាុបបនន។ ព្បសិនលបើបន្ទទ បពី់មានការវវិឌឍទិនននយ័ តុលយភាពថ្នកិចាសនា
ព្តូវបានផ្លល ស់បតូរ លោយបណាត លឱ្យមានការអនុវតតកាតពវកិចាបងានូវពយសនកមែោ៉ងធៃនធ់ៃរដល់ភា្ីមាខ ងលទៀតថ្ន
កិចាសនា ភា្ីលន្ទះ អាចលសនើលៅភា្ីមាខ ងលទៀតនូវការចរចារសារជាថែីលឡើងវញិលលើកាតពវកិចាលន្ទះ។ 
 
៤.២ ការលសើលរ ើតថ្មល នឹងព្្បដណត បដ់តលលើករណីមានការលកើនលឡើងថ្នតថ្មល ទំនិញ ការបងព់នធ និងការដឹកជញ្ាូ ន 
ដដលអាចបងាពយសនកមែដល់ អនកល ៉ការ លលើសពី US$៥០០០ (ព្បា ំន)់ ដុោល រសហរដាអាលមរកិ ថ្នតថ្មល
្លព្មាង។ ការលសើលរ ើតថ្មលលនះ ្ូភា្ី អាចលសនើលឡើងលៅលរៀងរាល់ ៦ដមមតង រាបច់ាបពី់ថ្ថៃលផតើមសាងសង។់ 
 
៤.៣ ការលសនើលដើមបលីសើលរ ើតថ្មលព្តូវលរៀបចំ និងោក ់កយលសនើតាមរយៈលិមិតអនុសិទធិ ដដលកនុងលន្ទះ ្ូភា្ី ព្តូវ
លលើកលឡើងនូវរាល់ទិនននយ័ទងំឡាយលដើមបយីកមកលធវើជាមូលោា នតាម្តិចាប។់ ព្បសិនលបើលព្កាយការោក់
លិមិតលសនើសំុ កនុងរយៈលពល ២ដម ្ូភា្ីពំុអាចឈានដល់ការព្ពមលព្ពៀងលដើមបលីសើលរ ើតថ្មល ឬបលងាើតនូវកិចាព្ពម
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លព្ពៀងថែីណាមយួលន្ទះលទ ភា្ីនិមយួៗ អាចបញ្ាបកិ់ចាសនា លោយមនិចាបំាចប់ងព់្បាកសំ់ណង តាមរយៈ
លិមិតអនុសិទធិ។ ការបញ្ាបកិ់ចាសនានឹងមានអានុភាពចាបពី់រយៈលពល ៧ថ្ថៃ ្ិតចាបពី់ថ្ថៃទទួលបានលិមិតអនុ
សិទធិ។ 
 
៤.៤ កនុងករណីដដលរយៈលពលថ្ន្លព្មាងសាងសងនឹ់ងព្តូវបញ្ាបតិ់ចជាង ៣ដម ្ូភា្ី មនិអាចលសនើសំុលសើលរ ើ
តថ្មលជាថែីបានលឡើយ។ 
 
ព្ររការ៥ ៖ ការបងព់្រាកត់ាល ំហំការងារ 
៥.១ លដើមបចំីណាយលលើការអនុវតតកិចាសនា មាា ស់ការ យល់ព្ពមបងជូ់ន អនកល ៉ការ តាមការលសនើសំុ ៖ 

 US$ 15.000 (មយួមុនឺព្បា ំនដុ់ោល រសហរដាអាលមរកិ) កនុងលពលបំលពញកិចាសាងសងប់ាន ៣០% 
ថ្នទំហំ្លព្មាង ឬ ៩៩ថ្ថៃ លព្កាយកាលបរលិចេទចាបល់ផតើមសាងសង។់  

 US$ 20.000 (ពីរមុនឺដុោល រសហរដាអាលមរកិ) លៅលពលបំលពញកិចាសាងសងប់ាន ព្តឹម ៧០% ថ្ន
ទំហំ្លព្មាង ឬ ៣៦៥ថ្ថៃ លព្កាយកាលបរលិចេទចាបល់ផតើមសាងសង។់ 

 US$ 15.000 (មយួមុនឺព្បា ំនដុ់ោល រសហរដាអាលមរកិ) បន្ទទ បពី់ព្ប្ល់ការទងំព្សុងជូនមាា ស់ការ។ 
 
៥.២ ដំណាកក់ាលបងព់្បាកនិ់មយួៗនឹងព្្បដណត បល់លើទំហំការង្ករដដលបានលធវើអំឡុងលពលបងព់្បាក។់ ចំននួ
ព្បាកដ់ដលព្តូវបងក់នុងដំណាកនិ់មយួៗនឹងដផែកលលើតថ្មលថ្នការង្ករដដលបានបញ្ាប។់ ព្បសិនលបើ ដំណាកក់ាល
បងព់្បាក ់នឹងកំណតល់ពលមកដល់ ចំថ្ថៃឈបស់ព្មាកតាមចាប ់ការបងព់្បាកនឹ់ងព្តូវលធវើលឡើង ឱ្យបានលៅព្តឹមថ្ថៃ
ចុងលព្កាយមុនថ្ថៃឈបស់ព្មាកលន្ទះ។ អនកល ៉ការ ព្តូវលសនើលៅ មាា ស់ការ ឬតំណាងមាា ស់ការ នូវលិមិតអនុសិទធិ
លសនើសំុបងព់្បាក ់ មនិឱ្យតិចជាង ៧ថ្ថៃ ្ិតដល់កាលបរលិចេទព្ប្ល់ព្បាក។់ ដំលណើ រការបងព់្បាកនឹ់ងព្តូវលធវើលឡើង
លៅថ្ថៃទី១ ថ្នដមនិមយួៗ។ 
 
៥.៣ កនុងលពលមយួសមរមយ បន្ទទ បពី់បានទទលួសំលណើ បងព់្បាក ់មាា ស់ការ ឬតំណាងមាា ស់ការ នឹងជូនដំណឹង
ដល់ អនកល ៉ការ លដើមបបីញ្ជា កពី់ការបងព់្បាក ់ ដដលអាចនឹងព្្បដណត បល់លើដផនកដដលបានទមទទងំអស់ ឬ
ព្តឹមដផនកមលះថ្នសំលណើ ។ ព្បសិនលបើ ចំដណកណាមយួថ្នសំលណើ ទមទបងព់្បាកម់និព្តូវបានយល់ព្ពម អនកល ៉
ការ នឹងមានសិទធិទទលួបានព្តឹមចំដណកដដលបានយល់ព្ពម លោយមាា ស់ការ ឬតំណាងមាា ស់ការ។  
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ព្ររការ៦ ៖ មពលមវលាសាងសង ់
៦.១ ការសាងសងក់នុងកិចាសនាលនះ ព្តូវលធវើលឡើងកនុងរយៈលពល ១៨ (ដបព់្បាបីំ) ដម ្ិតពីថ្ថៃចាបល់ផតើមសាងសង ់
(កនុងកិចាសនាលនះលៅថា “កាលបរលិចេទចាបល់ផតើមសាងសង”់) រហូតដល់ថ្ថៃចុងលព្កាយថ្នដមទី១៨ (កនុងកិចាសនា
លនះ លៅថា “រយៈលពលសាងសង”់)។ 
 
៦.២ អនកល ៉ការ មនិអាចចាបល់ផតើមការង្ករមុនលពលទទលួលិមិតជូនដំណឹងជាោយល័កខអកសរពី មាា ស់ការ 
លដើមបដំីលណើ រការសាងសងប់ានលឡើយ។ ការបំលពញការង្ករលោយ អនកល ៉ការ មុនលពលទទលួលិមិតជូនដំណឹង
លដើមបដំីលណើ រការសាងសង ់ជាហានិយភយ័របស់ អនកល ៉ការ លហើយមនិដមនជា កាតពវកិចារបស់ មាា ស់ការ ដដល
ព្តូវបងព់្បាកសំ់ណងលទ។ 
 
៦.៣ ការង្ករសាងសងក់នុងកិចាសនាលនះ នឹងព្តូវចាបល់ផតើមកនុងរយៈលពល ៥ថ្ថៃោ៉ងយូរ លព្កាយលពលភា្ីទងំពីរ
បានបំលពញកិចា៖ 

 បញ្ាបដ់ផនការណ៍ជាកោ់កដ់ដលបានព្ពមលព្ពៀង និងផតួចលផតើមលោយភា្ីទងំ មាា ស់ការ និង
អនកល ៉ការ។ 

 មាា ស់ការ បានទទលួព្បាកក់មាសីាងសង ់ ឬហិរញ្ាបបទនដថ្ទលទៀតដដលអាចទទួលយកបានចំល ះ 
អនកល ៉ការ។ 

 មាា ស់ការ បានទទលួព្្បស់ាថ បតយកមែដដលបានអនុមត័ពីអាជាា ធរមានសមតថកិចា កព់ន័ធ។ 
 មាា ស់ការ បានផាតផ់ាងដ់ល់ អនកល ៉ការ នូវភសតុតាង បង្កា ញភាពជាមាា ស់កមែសិទធិរបស់មលួន លលើដីសាង
សងព់្្បព់្គ្ននដ់ល់ អនកល ៉ការ។ 

 រាល់លិមិតអនុញ្ជា តសាងសងដ់ដលចាបំាច ់និង កព់ន័ធព្តូវបានលចញលោយអាជាា ធរមានសមតថកិចា។ 
 អនកល ៉ការ បានទទលួការជូនដំណឹងជាោយលកខអកសរ ពីមនទីរលរៀបចំដដនដី ន្ររូបនីយកមែ សំណង ់
និងសុរលិោដី លមតត ដដលធាន្ទថា ព្្បឯ់កសារតព្មូវពីអាជាា ធរព្តូវបានចុះបញ្ា ី។ 

 វញិ្ជា បណ័ណ បព្តធាន្ទរ៉ាបរ់ង បញ្ជា កថ់ា មាា ស់ការ និងអនកល ៉ការ លបាះបងល់ចាលសិទធិទងំឡាយលដើមបី
ព្បឆ្ងំនូវរាល់ការមូចខាតដដលបងាលឡើងលោយអ្ាិភយ័ ឬហានិភយ័ន្ទន្ទ ជូនព្កុមហុ៊នធាន្ទរ៉ាបរ់ង។  

 កិចាសនាលនះ ព្តូវបានចុះហតថលលខាលោយ មាា ស់ការ និងអនកល ៉ការ។ 
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ព្ររការ៧ ៖ ភាពជាោច សម់្ន្យគមព្រោង 
រាល់បលង ់ការ្ូសវាស់ និងឯកសារជាកោ់កដ់ថ្ទលទៀត ដដលបានលរៀបចំលោយ មាា ស់ការ សព្មាបល់ព្បើព្បាស់លៅ
កនុងកិចាព្ពមលព្ពៀងលនះ ្ឺជាព្ទពយកមែសិទធិ និង្ងល់ៅដតជាកមែសិទធិរបស់ មាា ស់ការ។ បលង ់ ការ្ូសវាស់ និង
ឯកសារជាកោ់កទ់ងំលនះ លទះបីជា មានលៅកនុងទព្មងស់រលសរ ឬទព្មងល់អឡិចព្តូនិច ព្តូវបានលរៀបចំសព្មាប់
លព្បើព្បាស់កនុងការសាងសងក់នុងកិចាសនាលនះ មនិព្តូវបានដកដព្ប ឬព្តូវបានលព្បើព្បាស់លៅលលើ្លព្មាងសាងសង់
ដថ្ទលទៀតលោយគ្នែ នការអនុញ្ជា តជាោយលកខអកសរពី មាា ស់ការលទ។ អនកល ៉ការ នឹងមនិលធវើឱ្យអនតរាយ លហើយ
ធាន្ទជូន មាា ស់ការ លដើមបតីទល់នឹងព្្បក់ារអះអាង បណតឹ ង ការមូចខាត ការបាតប់ង ់និងការចំណាយថ្ថលលមធាវ ី
ដដលព្តូវលព្បើព្បាស់កនុងបលង ់ ការ្ូសវាស់ ឬឯកសារជាកោ់កន់្ទន្ទ សព្មាបល់គ្នលបំណងសាងសងប់ញ្ាបនូ់វ
្លព្មាងដដលសថិតលព្កាមកិចាសនាលនះ។ 
 
ព្ររការ៨ ៖ ការោកតំ់ាងរៃង ់
អនកល ៉ការ ធាន្ទោកត់ាងំបលង់្ លព្មាងទងំព្សុង ដដលអាចរកបានលៅកដនលងសាងសង ់ លដើមបបីង្កា ញសិទធិផ្លទ ល់
មលួនកនុងអំឡុងលពលសាងសង។់ 
 
ព្ររការ៩ ៖ ការ  លួខសុព្រតូវរបសោ់ច សក់ារ 
៩.១ មាា ស់ការ ធាន្ទអះអាងថា មលូនមានសិទធិចុះកិចាព្ពមលព្ពៀងលនះ និងមានសិទធចុិះកិចាសនាលដើមបសីាងសង់
លព្កាម្លព្មាងលនះ។  
 
៩.២ មាា ស់ការ នឹងធាន្ទថា តំណាងរបស់មាា ស់ការ លធវើោ៉ងណាលឆលើយតបជាោយលកខអកសរោ៉ងឆ្បរ់ហ័ស 
និងសមលហតុផលចំល ះរាល់សំលណើ ជាោយលកខអកសរពី អនកល ៉ការ សព្មាប ់៖ 

 ការបកព្សាយបលង ់្លព្មាង និងឯកសារជាកោ់កន់្ទន្ទ 
 ជូនពត័ម៌ានន្ទន្ទដដលជាប ់កព់ន័ធលដើមបបីញ្ាបក់ារង្ករសាងសង ់

 
៩.៣ អនកល ៉ការ ព្តូវបានអនុញ្ជា តឱ្យទុកចិតតលលើលិមិតជាោយលកខអកសរមកពី តំណាងមាា ស់ការ។ 
 
៩.៤ មាា ស់ការ នឹងទទលួមុសព្តូវដតមាន កឯ់ងលដើមបធីាន្ទហិរញ្ាបបទនសព្មាប់្ លព្មាង និងចំណាយព្្បថ់្ថល 
បនទុកលព្កាម្លព្មាង រាបប់ញ្ាូ លទងំការបងថ់្ថលអធិការកិចា។  
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៩.៥ មាា ស់ការ ផាតផ់ាងល់ោយផ្លទ ល់លៅដល់ អនកល ៉ការ នូវពត័ម៌ានលពញលលញ អំពីដំលណើ រការបងព់្បាក ់លៅ 
លពលមានសំលណើ លោយ អនកល ៉ការ។ 
 
៩.៦ មាា ស់ការ នឹងមនិលព្ជៀតដព្ជក លធវើអនតរា្មន ៍ឬអនុញ្ជា តឱ្យអនកដថ្ទចូលលព្ជៀតដព្ជក បញ្ឈប ់បង្កែ ក ់ឬពនា
ការបំលពញការង្ករសាងសងល់ោយ អនកល ៉ការ ឬអនកល ៉ការបនត លលើកដលងដតមានការកំណតជ់ាមុនលៅកនុងកិចា
សនាលនះ។ 
 
៩.៧ មាា ស់ការ នឹងមនិជួល ឬជលួទុកជាមុន នូវអនកល ៉ការ អនកល ៉ការបនត បុ្ាលិក ឬភាន កង់្កររបស់មាា ស់ការ 
លដើមបបំីលពញការង្ករលៅលលើទីោនការង្ករ មណៈដដលការង្ករសាងស់ងព់្តូវបានលធវើលព្កាមកិចាព្ពមលព្ពៀងលនះ 
លោយ អនកល ៉ការ។ 
 
៩.៨ មាា ស់ការ នឹងបងព់្បាកជូ់ន អនកល ៉ការ តាមអំឡុងលពលបងព់្បាក ់និងទំហំការង្ករកនុងកិចាសនា ចំល ះការ
សាងសងដ់ដលបនតដំលណើ រការ និងព្ពមបងផ់្លត ចល់ៅលពលបញ្ាបក់ារង្ករ។ មាា ស់ការ ឬតំណាងមាា ស់ការ ព្តូវលចញ
នូវចំនួនព្បាកដ់ដលបានយល់ព្ពមសងលៅ អនកល ៉ការ លោយអនុលោមលៅតាមមដចងថ្នកិចាសនាលនះ។ 
  
ព្ររការ១០ ៖ ការ  លួខសុព្រតូវរបសអ់នកម ៉ៅការ 
១០.១ អនកល ៉ការ នឹងលព្បើព្បាស់ជំន្ទញ និងព្បុងព្បយត័នលដើមបបីញ្ាបក់ារង្ករសាងសងឱ់្យបានទនល់ពលលវោ 
ដដលបានកំណតជ់ាមុនកនុងកិចាសនាលនះ។ 
 
១០.២ អនកល ៉ការ នឹងបញ្ាូ នរបាយការណ៍អះអាងមយួសព្មាបក់ារផ្លល ស់បតូរទងំឡាយណាដដលអាចន្ទលំកើន
តថ្មលបដនថម រាបប់ញ្ាូ ល ការសាងសង ់ទឹក ថាមពល សំរាម ការបងាូរទឹក ឬការបង្កា ញឱ្យដឹងលផសងលទៀតកនុងលពល
សាងសង។់ 
 
១០.៣ អនកល ៉ការ នឹងរសួរានផ់តល់នូវការជូនដំណឹងជាោយលកខអកសរដល់ មាា ស់ការ អំពីលកខមណឌ លផសងៗ
ដដលព្តូវបានរងការរខំាន ដដលមលូនបានដឹងទកទ់ងនឹង្លព្មាង ទងំមុនលពលសាងសង ់ កនុងអំឡុងលពលសាង
សង ់និងលព្កាយការសាងសង។់  
 



សាកលវិ ទ្យាលលយភ មូ និ្ទ នទតិន្សា្ត វទន្វិទ្យាលសា្ត សតដ្ឋកន្ច្ ចវ 

បរញិ្ញា បត្រជានខ់្ពស់ ផ្ផែកនរីភិមូបិាល នងិបបរកិភណ្ឌ  / នសិសរិ ៖ ត្សី សុភក័្រកត 
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១០.៤ អនកល ៉ការ ទទួលសាា ល់ថា តំណាងមាា ស់ការ អាចបដិលសធន ៍ លដើមបយីល់ព្ពម លលើចំដណកថ្នសំលណើ
ន្ទន្ទសព្មាបក់ារចំណាយ រាបប់ញ្ាូ ល ការចំណាយន្ទន្ទដដលបណាត លមកពីការង្ករមវះចលន្ទល ះមនិទនប់ានដក
បំបាត ់ការង្ករដដលព្តូវការសមាា រៈពីអនកផាតផ់ាងដ់ដលកំពុងមនិទនប់ានសលព្មច។  
 
១០.៥ អនកល ៉ការ ធាន្ទថា លពលបានទទលួព្បាកឈ់នួល មាា ស់ការ នឹងទទួលបានលឈាែ ះថ្នមាតិកាការង្ករដដល
បានបំលពញទងំអស់កនុង កយលសនើសំុសព្មាបក់ារសំុលបើកព្បាកោ៉់ងចាស់ោស់ព្្បមុ់មទំនិញ រាបប់ញ្ាូ លកិចា
សនាល ៉ការបនត កិចាសនាការង្ករ ឬសមាា រៈផាតផ់ាង។ អនកល ៉ការ យល់ព្សបផងដដរ បញ្ា ីថ្នរបស់ទងំលនះ 
មនិបានោកក់ាតពវកិចាលៅលលើ មាា ស់ការ ឬបនធូរបនថយកាតពវកិចារបស់ អនកល ៉ការ កនុងកិចាសនាលនះលទ។  
 
១០.៦ អនកល ៉ការ លៅដតទទួលមុសព្តូវរាល់ការមូចខាត ឬការបាតប់ងទ់ងំ ការង្ករ និងការរកាទុកសមាា រៈ 
រហូតដល់ បញ្ាបក់ារសាងសងទ់ងំព្សុង។ 
 
១០.៧ អនកល ៉ការ ភាា បក់ាតពវកិចាកនុងការបំលពញព្្បនី់តិវធីិចាបំាចទ់ងំអស់លៅចំល ះមុមអាជាា ធរមានសមតថ
កិចា លដើមបទីទលួបានលិមិត កព់ន័ធតាមលកខមណឌ ដដលបានកំណតទុ់ក លបើពំុលន្ទះលទ មាា ស់ការ អាចបតឹងលៅតុោ
ការលដើមបទីមទការបញ្ជា កសុ់ពលភាពថ្នកិចាសនាលនះ។ 
 
១០.៨ អនកល ៉ការ មនិព្តូវបានអនុញ្ជា ត ចុះកិចាសនាបនត លដើមបចីាបល់ផតើមការង្ករសាងសងណ់ាមយួលលើ្លព្មាង
លទ ដរាបណា មាា ស់ការ មនិបានទទលួ វញិ្ជា បណ័ណ បព្តធាន្ទរ៉ាបរ់ង ដដលអាចបង្កា ញថា អនកល ៉ការបនត បាន
ព្្បដណត បព់្្បព់្បលភទ និងដដនកំណតម់យួដដលអាចលព្បៀបលធៀបបានលៅនឹងការធាន្ទរ៉ាបរ់ងដដលបានតព្មូវ
លោយ មាា ស់ការ លៅកនុងកិចាសនាលនះ។  
 
១០.៩ អនកល ៉ការ នឹងព្បុងព្បយត័នព្្បល់ពលសព្មាបសុ់វតថិភាពនិលោជិក និងសាធារណជនលៅកដនលងបរលិវណ
សាងសង ់ លហើយនឹងព្បតិបតតិតាមនូវរាល់ចាប ់ និងបបញ្ាតតិសតីពីសុវតថិភាពសាងសងដ់ដលមានជាធរមាន និង
តព្មូវការសុវតថិភាពន្ទនដដលលសនើលោយ មាា ស់ការ។ 
 
ព្ររការ១១ ៖ ការជលួការងារបន្យ ី
១១.១ លៅកនុងរយៈលពលសាងសងថ់្នកិចាសនាលនះ អនកល ៉ការ ពំុមានសិទធជិលួការង្ករបនត នូវដផនកមលះ ឬការង្ករ
សាងសងទ់ងំមូល លៅឱ្យតតិយជនណាមយួលោយពំុមានការយល់ព្ពមជាមុនពី មាា ស់ការ លឡើយ។  



សាកលវិ ទ្យាលលយភ មូ និ្ទ នទតិន្សា្ត វទន្វិទ្យាលសា្ត សតដ្ឋកន្ច្ ចវ 

បរញិ្ញា បត្រជានខ់្ពស់ ផ្ផែកនរីភិមូបិាល នងិបបរកិភណ្ឌ  / នសិសរិ ៖ ត្សី សុភក័្រកត 
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១១.២ ការចុះកិចាសនាជលួការង្ករបនត លដើមបអីនុវតតការសាងសងល់លើចំដណកណាមយួថ្ន្លព្មាងលនះ ដដល
ទទលួបានការយល់ព្ពមពី មាា ស់ការ មនិព្តូវលលើសពី ២០% ថ្នទំហំ្លព្មាងទងំមូល។ 
 
ព្ររការ១២ ៖ ការធានារ៉ៅបរង 
១២.១ អនកល ៉ការ យល់ព្ពមធាន្ទទទលួមុសព្តូវទូលៅ និងចំល ះតតិយជនទងំឡាយលលើទឹកព្បាកធ់ាន្ទរ៉ាបរ់ង
ចំននួជាកដ់សតងមយួ (ចំនួនទឹកព្បាកព់្តូវពិនិតយជាមយួនឹង DARAG) កនុងមយួឆ្ន  ំលលើអាគ្នរសាងសងពី់ព្កុមហុ៊ន
ធាន្ទរ៉ាបរ់ងណាមយួដដល មាា ស់ការ អាចទទលួយកបាន។ 
 
១២.២ អនកល ៉ការ យល់ព្ពមភាា បក់ាតពវកិចាបដនថមកនុងការទទលួមុសព្តូវ ចំល ះការធាន្ទរ៉ាបរ់ងព្្បព់្គ្នន ់ រាប់
បញ្ាូ លការធាន្ទរ៉ាបរ់ងលលើអ្ាីភយ័ ហានិភយ័សព្មាបក់ារង្ករសាងសងរ់បស់មលួនតាមតព្មូវការថ្នចាប ់ និងបទ
បបញ្ាតតិ កព់ន័ធ។ 
 
១២.៣ ការធាន្ទរ៉ាបរ់ងទងំលនះ ព្តូវពិនិតយលសើលរ ើលឡើងវញិលរៀងរាល់ឆ្ន  ំ (១២ដម) កនុងអំឡុងរយៈលពលថ្នកិចា
សនាលនះ និងលៅលពលមានតព្មូវការ។ អនកល ៉ការ ព្តូវផតល់ជូន មាា ស់ការ នូវឯកសារទងំឡាយ ដដលបង្កា ញ
ថា ការធាន្ទរ៉ាបរ់ង ព្តូវបានធាន្ទជាថែីលឡើងវញិ។ 
 
១២.៤ អនកល ៉ការ នឹងផតល់ជូន មាា ស់ការ នូវវញិ្ជា បណ័ណ បព្តធាន្ទរ៉ាបរ់ង សព្មាបរ់ាល់លគ្នលនលោបាយធាន្ទ
រ៉ាបរ់ង លោយដផែកលលើកិចាសនាលនះ។ វញិ្ជា បណ័ណ បព្តទងំលន្ទះ នឹងចុះលឈាែ ះ មាា ស់ការ ជាអនកកានក់ាប។់ វញិ្ជា
បណ័ណ បព្តធាន្ទរ៉ាបរ់ង ្រួដតព្តូវបានលចញកនុងទព្មងស់តងោ់រមយួ ដូចជា ទព្មង ់ACORD Form 25-S ឬទព្មង់
សមមូល។  
 
ព្ររការ១៣ ៖ ការកព្រលិតការ  លួខសុព្រតូវ 
កនុងករណីពំុអនុវតតកាតពវកិចាលោយ ្ូភា្ី ជាកូនបំណុលថ្នកាតពវកិចាណាមយួ ដដលដចងកនុងកិចាសនាលនះ 
លទះបីជាមូលលហតុណាកល៏ោយ មាា ស់បំណុលពំុព្តូវបតឹងលៅតុោការមានសមតថកិចាអំពីការលសនើសំុជសួជុល
សំណងកនុងរយៈលពល ១ ឆ្ន  ំ បន្ទទ បពី់ការពំុអនុវតតកាតពវកិចា។ មា៉ងលទៀតទំនលួមុសព្តូវរបស់ ្ូភា្ី ជាកូន
បំណុលអាចព្តូវបានលកើតលឡើងដតចំល ះពយសនកមែណាមយួដដលកូនបំណុលជាអនកបងាលោយផ្លទ ល់ប៉ុលណាណ ះ 
លោយពំុទកទ់ងនឹងតតិយជនណាមយួលន្ទះលទ។  
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ព្ររការ១៤ ៖ ការរំលាយកិចចសន្យា 
កិចាសនាលនះព្តូវបានោកល់ៅលព្កាមលកខមណឌ រោំយកិចាសនា កនុងករណីដដលមានការបដិលសធ ការព្ប្ល់
លិមិតអនុញ្ជា តរដាបាលពី មនទីរលរៀបចំដដនដី ន្ររូបនីយកមែ សំណង ់ និងសុរលិោដី លមតត កនុងអំឡុងលពល 
៤៨ថ្ថៃ ្ិតចាបពី់ថ្ថៃចុះកិចាសនា។ 
 
ព្ររការ១៥ ៖ ការបញ្ចបក់ិចចសន្យា 
កិចាសនាលនះ នឹងព្តូវបញ្ាបល់ព្កាយលពល អនកល ៉ការ ព្ប្ល់្លព្មាងទងំព្សុងដល់ មាា ស់ការ លៅកាលបរលិចេទ
បញ្ាបថ់្នរយៈលពលសាងសង។់  
 
ព្ររការ១៦ ៖ ការពនាៃ តមពលមវលាម្ន្យកិចចសន្យាម ើលបើបញ្ចបគ់មព្រោង 
១៦.១ មាា ស់ការ នឹងសលព្មចការផ្លល ស់បតូរថ្នការលសនើសំុពនាលពលដដលអាចអភយ័លទសបាន លោយការពន្ទល ត
លពលលវោថ្នកិចាសនា។ មអភយ័លទស ខាងលព្កាម អាចព្តូវបានលលើកសព្មាបព់នាលពលលវោថ្នកិចាសនា ៖ 
កូដកមែ ពហិការ លភរវកមែ ឬសកមែភាពដដលជាឧបស្ាលផសងលទៀតបានបងាលោយ និលោជិក អងាការពលកមែ 
ចាប ់ ឬការលធវសព្បដហលថ្នអតថព្បលោជនស៍ាធារណៈ បញ្ជា ពីអាជាា ធររោា ភបិាល លភលើងលឆះ ទឹកជំនន ់ រញ្ាួ យ
ដផនដី រនទះបាញ់ ឧបបតតិលហតុដដលបណាត លឱ្យបាតប់ងជី់វតិមនុសស ឬអាកាសធាតុមនិលែមុសពីធមែតា។ 
 
១៦.២ សព្មាបក់ារពនាលពលលោយសារការដចកចាយសមាា រៈ ឬឧបករណ៍ ឬកងវះខាតថ្នកមាល ងំពលកមែ ដដល
ជាលទធផលមកពី កាលៈលទសៈដដលមនិអាចដឹងមុន មនិអាចព្្បព់្្ងបាន ភាពគ្នែ នកំហុស ឬលធវសព្បដហស 
របស់ អនកល ៉ការ ឬអនកល ៉ការបនត ឬអនកផាតផ់ាងស់មាា រៈថ្នអនកល ៉ការ មាា ស់ការ នឹងផតល់នូវការពនាលពលថ្នកិចា
សនា ព្បសិនលបើ ៖ អនកល ៉ការ ជូនដំណឹងជាោយល័កខអកសរលៅ មាា ស់ការ ឬតំណាងមាា ស់ការ ោ៉ងឆ្ប់
រហ័សលៅលពលរកលឃើញកងវះខាតថ្នការសាែ នទុកជាមុនទងំលនះ។ អនកល ៉ការ ចងែុលភសតុតាងថ្នការពនាលពល
ថា មនិអាចលជៀសវាងបាន លោយលរៀបរាបត់ាមលំោបថ់្នព្ពឹតតិការណ៍ោ៉ងលមែតិ និងភសតុតាងទងំឡាយណា
ដដលព្សបគ្នន ។ អនកល ៉ការ ព្តូវផតល់លពលលវោោចខ់ាតមយួ អំពីសមាា រៈ ឧបករណ៍ ឬកមាល ងំពលកមែដដលអាច
រកបាន។ 
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១៦.៣ ការផ្លល ស់បតូរលផសងលទៀត ដដលព្តូវបានអនុញ្ជា តសព្មាបក់ារពនាលពលលោយអាចអភយ័លទសបានលនះ 
នឹងមនិមានព្បសិទធិភាពលៅលលើ ការបតឹងតវ៉ាលោយ អនកល ៉ការ សព្មាបក់ារមូចខាតពីការពនាលពលដូចគ្នន
សព្មាបក់ាររខំាន ការបង្កែ ក ់ឬការឆ្លៅលទ។ 
 

ព្ររការ១៧ ៖ ការបញ្ចបគ់មព្រោង 
១៧.១ លៅលពលការង្ករព្តូវបានបញ្ាបល់ោយព្តឹមព្តូវ អនកល ៉ការ ព្តូវលរៀបចំបញ្ា ីការង្ករបឋមមយួ លៅឱ្យ 
តំណាងមាា ស់ការ ជាមយួនឹងសំលណើ សព្មាបក់ារវាយតថ្មលបញ្ាប់្ លព្មាង។ ព្បសិនលបើ តំណាងមាា ស់ការ រាយ
ការណ៍ថា បញ្ា ីបឋមមានភាពមុងឺម៉ាតថ់្នការបញ្ាបល់ោយព្តឹមព្តូវ តំណាងមាា ស់ការ ព្តូវលធវើការព្តួតពិនិតយថ្នការ
ង្ករ លដើមបវីាយតថ្មលតាមឯកសារកិចាសនា។ 
 
១៧.២ ្លព្មាង អាចសលព្មចថា បញ្ាបល់ោយព្តឹមព្តូវដរាបណា ៖ 

 ព្្បអ់តថព្បលោជន ៍និងលសវាកមែព្តូវបានភាា ប ់និងកំពុងដំលណើ រការ 
 ព្្បឧ់បករណ៍ដដលបានតលមលើង ព្តូវបានលធវើលតសតិ៍សាកលបង លហើយរកលឃើញថា សថិតកនុងលកខ
មណឌ ដំលណើ រការ 

 អនកល ៉ការ បានលធវើការសាកលបងឧបករណ៍ចបស់ពវព្្ប ់ដដលបានតព្មូវលោយកិចាសនា 
 របាយការណ៍ លសៀវលៅដណន្ទពីំរលបៀបដថទ ំបណ័ណ ធាន្ទរ៉ាបរ់ង កូនលសារ លព្្ឿងឧបករណព្្ប់
ព្្ង និងឯកសារ្ូសវាស់ ដដលបានតព្មូវលោយ ឯកសារកិចាសនា ព្តូវបានព្ប្ល់ជូន 
មាា ស់ការ។ 

 កំលទចកំទី អំដបង សំរាម សមាា រៈលលើសកំណត ់ព្តូវបានយកលចញពីទីសាងសង។់ 
 ការព្តួតពិនិតយចុងលព្កាយព្តូវបានអនុមត័លោយអាជាា ធរសាធារណៈ។ 

 
១៧.៣ ព្បសិនលបើលព្កាយលពលព្តួតពិនិតយ ្លព្មាងមនិមាន្ុណវុឌឍព្្បព់្គ្នន ់ លដើមបបីញ្ាបល់ោយព្តឹមព្តូវលទ 
មាា ស់ការ ឬតំណាងមាា ស់ការ ព្តូវជូនដំណឹងជាោយលកខអកសរដល់ អនកល ៉ការ នូវបញ្ា ីការង្ករដដលបានរក
លឃើញថា មនិទនប់ានបញ្ាប ់ មនិបានលធវើតាមឯកសារកិចាសនា ឬលោយមុសភាល តក់នុងលពលព្បតិបតតិការណ៍។ 
អនកល ៉ការ ព្តូវបញ្ាប ់ឬដកតព្មូវព្្បប់ញ្ា ីការង្ករដដលបានព្សងមុ់នលពល លសនើឱ្យមានការព្តួតពិនិតយលដើមបបីញ្ាប់
្លព្មាងបនតបន្ទទ ប។់ 
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១៧.៤ មុនលពល មាា ស់ការ ចូលលធវើជាមាា ស់ ឬកានក់ាប់្ លព្មាង អនកល ៉ការ នឹងទទួលបាននូវបញ្ា ីលោយដឡក
ពីគ្នន មយួ លដើមបលីធើវការដកតព្មូវ ឬការង្ករដដលព្តូវបានលោយ អនកល ៉ការ និងកាលបរលិចេទលដើមបបីញ្ាបក់ារង្ករ
លនះ។ អនកល ៉ការ ព្តូវបញ្ាប ់លហើយដកតព្មូវសមាា រៈលៅកនុងបញ្ា ីតាមកាលបរលិចេទដដលបានបង្កា ញ។ 
 
១៧.៥ មាា ស់ការ នឹងលរៀបចំវញិ្ជា បណ័ណ បព្តបញ្ជា កក់ារបញ្ាបល់ោយព្តឹមព្តូវ សព្មាបចុ់ះហតថលលខាលោយ 
មាា ស់ការ និងអនកល ៉ការ លៅលពល្លព្មាង ឬចំដណកជាកោ់កណ់ាមយួថ្ន្លព្មាងព្តូវបានចូលកានក់ាបរ់ចួ
លហើយ។ ឯកសារកិចាសនា ថ្នវញិ្ជា បណ័ណ បព្តបញ្ាបព់្តូវ ចុះហតថលលខា លោយមាា ស់ការ និងអនកល ៉ការ លោយ
សនា ៖ លផទរលៅឱ្យ មាា ស់ការ នូវការទទួលមុសព្តូវដថទ ំសុវតថិភាព ចំណាយដដលមានព្បលោជន ៍សិទធិព្តួតព្តា
សំណង ់និងចាបល់ផតើមរាបប់ញ្ាូ លអំឡុងលពលថ្នការធាន្ទលៅលលើ្លព្មាងលព្កាយបញ្ាប។់ 
 
១៧.៦ លព្កាយពីបញ្ាប់្ លព្មាង អនកល ៉ការ នឹងលៅដតទទួលមុសព្តូវ សព្មាបក់ារមូចខាតដដលបងាលឡើងលោយ 
អនកល ៉ការ មណៈកំពុងបញ្ាបក់ារង្ករ និងសុវតថិភាពថ្នអនករមួការង្ករលៅលពលកំពុងបញ្ាបក់ារង្ករ។ 
 

ព្ររការ១៨ ៖ ព្រាកត់ំកលធ់ានា 
អនកល ៉ការ យល់ព្ពម ព្ប្ល់ព្បាកតំ់កល់ធាន្ទ ចំនួន US$2500 (ពីរ នព់្បារំយដុោល រសហរដាអាលមរកិ) ដល់ 
មាា ស់ការ ជាថនូរនឹងថ្ថលទូទតក់ារមូចខាត ឬវកិារៈកំបាងំន្ទន្ទ ដដលអាចលកើតមានបណាត លមកពី អនកល ៉ការ កនុង
លពលបំលពញការង្ករ។ ព្បាកតំ់កល់ធាន្ទលនះ នឹងរកាទុកព្តឹមរយៈលពល ១ឆ្ន  ំលហើយព្តូវព្ប្ល់សងលៅ អនកល ៉
ការ វញិលៅលពលកំណតម់កដល់ បន្ទទ បពី់ អនកល ៉ការ បានបំលពញកិចាជសួជុលការមូចខាត ឬលរៀបចំលឡើងវញិ 
តាមការលសនើរបស់ មាា ស់ការ។ 

 

ព្ររការ១៩ ៖ មោឃភាពមោយផ្សនកម្ន្យកិចចសន្យា 
ព្បសិនលបើ មដចង ឬបបញ្ា តតណិាមយួថ្នកិចាសនាលនះ ឬកក៏ារអនុវតតកិចាសនាលនះ ចំល ះសាថ នការណ៍ណាមយួ 
ព្តូវទុកជាលមាឃៈ ឬមនិអាចអនុវតតបានកនុងកព្មតិណាមយួ  លន្ទះដផនកលផសងលទៀតថ្នកិចាសនាលនះ ដដលលៅ
សល់ពំុទទួលរងការបះ៉ ល់អវីលឡើយ លហើយ មដចង និងបបញ្ាតតិនិមយួៗថ្នកិចាសនាលនះ ដដលមនិបះ៉ ល់ លៅ
ដតមានសុពលភាព និងអាចអនុវតតបាន កនុងកព្មតិលពញលលញលៅតាមចាបដ់ដលមានជាធរមាន។ 



សាកលវិ ទ្យាលលយភ មូ និ្ទ នទតិន្សា្ត វទន្វិទ្យាលសា្ត សតដ្ឋកន្ច្ ចវ 

បរញិ្ញា បត្រជានខ់្ពស់ ផ្ផែកនរីភិមូបិាល នងិបបរកិភណ្ឌ  / នសិសរិ ៖ ត្សី សុភក័្រកត 
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ព្ររការ២០ ៖ ភាសា 
កិចាសនាលនះ ព្តូវបានលរៀបចំ និងលធវើលឡើងជាភាសាដមែរ និងភាសាអងល់្លស។ លៅកនុងករណីមានភាពមនិព្សប
គ្នន រវាងឯកសារទងំពីរភាសាលនះ កិចាសនាជាភាសាដមែរ ព្តូវយកមកអនុវតតទុកជាលគ្នល។ 
 

ព្ររការ២១ ៖ ចាប ់ន្យិងយតីុា្ិការ 
កិចាសនាលនះព្តូវព្្បព់្្ង និងបកព្សាយតាមព្្បរ់ូបភាព លោយលោងតាមចាបថ់្នព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា។ 
ព្បសិនលបើមានវវិាទណាមយួ លកើតលឡើងរវាង ្ូភា្ី ទកទិ់ននឹងការបកព្សាយកិចាសនាលនះ ឬ កព់ន័ធនឹងសិទធ ិ
កាតពវកិចា ឬការទទួលមុសព្តូវថ្នភា្ីណាមយួ ឬទកទិ់នលៅនឹងបញ្ជា កនុងទព្មងណ់ាមយួដដលអាចលកើតលចញពី
កិចាសនាលនះ ្ូភា្ី ព្តូវសហការគ្នន លដើមបដីសវងរកដំលណាះព្សាយលោយសនតិវធីិ។ ព្បសិនលបើបន្ទទ បពី់រយៈលពល 
៣០ថ្ថៃ ្ិតចាបពី់ថ្ថៃជូនដំណឹងតាមលិមិតអនុសិទធិ អំពីវវិាទលន្ទះ ្ូភា្ី មនិអាចលោះព្សាយវវិាទបាន លន្ទះ
ភា្ីណាមយួ អាចបញ្ាូ នវវិាទលន្ទះលៅលោះព្សាយតាមរយៈមជឈតតកមែ។ មជឈតតកមែនឹងព្តូវព្បព្ពឹតតិលៅព្សបតាម
វធិានថ្នព្កុមព្បឹកាអាជាា កណាត ល ដដលមានជាធរមាន។ រាល់លសចកតីសលព្មចដដលលចញលោយមជឈតតករលនះ 
នឹងមានលកខណសាថ ពរ និងព្តូវចងកាតពវកិចាដល់ ្ូភា្ី។ ទីកដនលងថ្នមជឈតតកមែ ព្តូវសថិតលៅព្ពះរាជាណាចព្ក
កមពុជា។ ភាសាដមែរ នឹងព្តូវលព្បើព្បាស់សព្មាបម់ជឈតតកមែលនះ។ 
 

ព្ររការ២២ ៖ ចំណងមជើង 
ចំណងលជើងថ្នព្បការនីមយួៗដដលមានកនុងកិចាសនាលនះ ្ឺសព្មាបផ់តល់ភាពង្កយព្សួលដល់ការនិោយលោង
ប៉ុលណាណ ះ លហើយពំុមានឥទធិពលណាមយួលលើការបកព្សាយ ឬដំលណើ រការថ្នកិចាសនាលនះលឡើយ។ 
 

ព្ររការ២៣ ៖ កិចចសន្យាទំងលលូ 
រាល់ឧបសម័ពនធទងំឡាយដដលភាា បជ់ាមយួនឹងកិចាសនាលនះ ព្តូវកំណតជ់ាកិចាសនាទងំមូលរវាង្ូភា្ី។ កិចា
សនាណាមយួជាោយល័កខអកសរ ឬលោយផ្លទ ល់មាតក់តី ដដលមានពីមុនមក លហើយដដលមានមលឹមសារផទុយលៅ
នឹងកិចាសនាលនះ នឹងព្តូវអស់សុពលភាព និងទុកជាលមាឃៈ។ ពំុមានការដកដព្បណាមយួថ្នកិចាសនាលនះ អាច
មានព្បសិទធិភាពលន្ទះលទ លបើពំុព្តូវបានលធវើលឡើងជាោយល័កខអកសរ និងចុះហតថលលខាលោយ្ូភា្ីទងំពីរ។ 



សាកលវិ ទ្យាលលយភ មូ និ្ទ នទតិន្សា្ត វទន្វិទ្យាលសា្ត សតដ្ឋកន្ច្ ចវ 

បរញិ្ញា បត្រជានខ់្ពស់ ផ្ផែកនរីភិមូបិាល នងិបបរកិភណ្ឌ  / នសិសរិ ៖ ត្សី សុភក័្រកត 
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ព្ររការ២៤ ៖ ការចេុះហតថមលខា 
ហតថលលខាខាងលព្កាម ជាការអះអាងលោយ្ូភា្ីទងំពីរ ថា ពកួល្បានពិនិតយលមើល និងយល់ព្ជាបពីមលឹមសារថ្ន
កិចាសនា លហើយបានយល់ព្ពមលដើមបជីាបស់នាលោយលកខមណឌ  និងមដចងថ្នឯកសារទងំលនះ។ 
 

កិចាព្ពមលព្ពៀងលនះនឹងចូលជាធរមាន តាមកាលបរលិចេទដដលបានចុះហតថលលខាខាងលព្កាម។ 
 

ថ្ថៃទី………………………………      ថ្ថៃទី……………………………………… 

ភាគី ោច សក់ារ       ភាគី អនកម ៉ៅការ 
ចុះហតថលលខាលោយ       ចុះហតថលលខាលោយ 

.....................................................    ................................................................ 

លោក ……………………            លោក ……………… (តំណាងព្កុមហុ៊ន) 


