
ដោយ វចិិត្រ កែវែណ្ណិ កា  1              បរញិ្ញា ប័ត្រជាន់ខ្ពស់ នីរិភូមិបាល និងដបរិែភ័ណ្ឌ ជំនាន់ទី៤ 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
រិចចសន្យាម ៉ៅ ការ 

 
ែិចចសនាដ ៉ការ (“រិចចសន្យា”) ដ្វើដៅថ្ងៃទី ...... កខ្ ..............  ឆ្ន ំ ................. ដោយ និង រវាងៈ 
ដោែ ................ ជាពលរដ្ឋកខ្ែរ កាន់អរតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណដលខ្ .......................... មានទីលំដៅផទះដលខ្ ................ ផលូវ ........ 
សង្កា រ់ ............ ខ័្ណ្ឌ  ....................... រាជធានី ភនំដពញ ត្ពះរាជាណាចត្ែែមពុជា ពីដពលដនះរដៅដៅថា (“ម្ចច សក់ារ”) 
 

ន្យិង 
 

ដោែ .................. ជាពលរដ្ឋកខ្ែរ កាន់អរតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណដលខ្ ......................... មានទីលំដៅផទះដលខ្ .............. ផលូវ.......... 
សង្កា រ់ ................... ខ័្ណ្ឌ  ....................រាជធានី ភនំដពញ ត្ពះរាជាណាចត្ែែមពុជា ពីដពលដនះរដៅដៅថា (“អ្នរម ៉ៅ ការ”) 
 

បនាទ ប់ពីដពលដនះរដៅមាច ស់ការនិងអនែដ ៉ការដៅជារមួថា  (“ភាគីទ ាំងរីរ”) 
 

រិចចព្រម្មព្រៀង 
 
ភាគីទំងពីរត្ពមដត្ពៀងគ្នន ដូ្ចរដៅ  
ត្បការ ១ ែមែវរថុថ្នែិចចសនា 

១.១ អនែដ ៉ការ បានសំដរចត្បគល់ ការសាងសង់ផទះវមីួមួយ កដ្លមានទីតំងដៅដី្ឡូរ៍ដលខ្ ........... 
ផលូវ ................. សង្កា រ់ ....................... ខ័្ណ្ឌ  ................... ភនំដពញ កដ្លដៅជិរអាស័យោឋ ន
បចចុបបននរបស់មាច ស់ការដៅដអាយអនែដ ៉ការ ។  

១.២ អនែដ ៉ការត្ពមទទួលយែការង្ករសាងសង់ផទៈវមីួពីមាច ស់ការ ។  
ត្បការ ២ រយៈដពលថ្នការសាងសង់ 

ភាគីទំងពីរបានត្ពមដត្ពៀងគ្នន ថារយៈដពលថ្នការសាង់សង់គឺត្រូវចំណាយដពល១ឆ្ន ំ គិរចាប់ពីថ្ងៃ............ 
កខ្ ............. ឆ្ន ំ..................... ដ្ល់ ថ្ងៃទី................ កខ្ .................ឆ្ន ំ...........................។ 

ត្បការ ៣ ការពវែិចចរបស់មាច ស់ការ 
  ៣.១ ទទួលបនទុែែនុងការដសនើសំុលិខិ្រអនុញ្ញា រសាងសង់និងលិខិ្រដផេងៗពីអាជាា ្រពាែ់ព័នធ 

៣.២ ផតល់ពរ៌មានសំខាន់ៗកដ្លមានសារៈសំខាន់ដ្ល់ការសាងសង់  
៣.៣ ត្រូវត្បគល់លុយដៅតមកាលែំណ្រ់កដ្លមានកចងដៅែិចចសនា 
៣.៤ ត្រូវបងាភាពង្កយស្សួលដ្ល់អនែដ ៉ការែនុងការអនុវរតការង្ករ និងមិនមានការហាមឃារ់ ររឺខំាន

ដ្ល់ដំ្ដណ្ើ រការសាងសង់ 
 



ដោយ វចិិត្រ កែវែណ្ណិ កា  2              បរញិ្ញា ប័ត្រជាន់ខ្ពស់ នីរិភូមិបាល និងដបរិែភ័ណ្ឌ ជំនាន់ទី៤ 
 

៣.៥ ត្រូវទទួលខុ្សត្រូវដលើររិយជនកដ្លរងដត្គ្នះដោយសារសំណ្ង់ផទះវមីួែនុងអំឡុងដពលសាង
សង់ និងដចញដសាហុ៊យពាបាល ។ 

ត្បការ ៤ ការពវែិចចរបស់អនែដ ក៉ារ 
៤.១ ត្រូវអនុវរតការង្ករឲ្យតមបានត្រឹមត្រូវតមមាត្រោឋ នសំណ្ង់ បដចចែដទសសំណ្ង់ និង គុណ្ភាព

សំណ្ង់ 
៤.២ ដមើលកងរែាសំណ្ង់ និងសំភារៈសាងសង់ដោយខ្លួនឯង 
៤.៣ ត្រួវសាងសង់ឲ្យទន់ដពលដវោតមការែំណ្រ់របស់ែិចចសនា 
៤.៤ ត្រូវផគរ់ផគង់សំភារៈដៅែនុង និងក្រៅផ្ទះវឡីា 
៤.៥ ត្រូវផគរ់ផគង់ត្បព័នធទឹែ នឹង ដភលើងដ្ល់ការសាងសង់ ។ 

ត្បការ ៥ ទឹែត្បាែ់ថ្នការសាងសង់ លែខខ្ណ្ឌ  និងរយៈដពលែនុងការបង់ត្បាែ់ 
៥.១ ការសាងសង់មានទឹែត្បាែ់ចំណាយសរុប ២០០.០០០ (ថ្មៃមឺុនដុ្ោល អាដមរចិ) 
៥.២ ការបង់ត្បាែ់ត្រូវដ្វើជា ៥ដំ្ណាែ់កាល 

 ដំ្ណាែ់កាលទី១    ៣០% ចាប់ដផតើមសាងសង់ នឹងដបើែជូន៦០.០០០$ (ត្បំាមួយមឺុនដុ្ោល អាដមរចិ) 
 ដំ្ណាែ់កាលទី២   ២០% ចាែ់ជាន់ទីមួយរចួ នឹងដបើែជូន៤០.០០០$ (បួនមឺុនដុ្ោល អាដមរចិ) 
 ដំ្ណាែ់កាលទី៣  ២០% ចាែ់ជាន់ទីពីររចួ នឹងដបើែជូន ៤០.០០០$ (បួនមឺុនដុ្ោល អាដមរចិ) 
 ដំ្ណាែ់កាលទី៤   ២០% ការ ៉ ូោបថាន ំ សំភារៈ នឹងដបើែជូន ៤០.០០០$ (បួនមឺុនដុ្ោល អាដមរចិ) 
 ដំ្ណាែ់កាលទី៥   ១០% មួយឆ្ន ំដត្កាយដពលសង់រចួ នឹងដបើែជូន ២០.០០០$ (ពីរមឺុនដុ្ោល អាដម
រចិ) 

ត្បការ ៦ ខ្សនាដសើដរ ើរំថ្ល 
៦.១ ែិចចសនាដនះចំណាយអស់រយៈដពលមួយឆ្ន ំ និងទឹែត្បាែ់ចំនួន ២០០.០០០ដុ្ោល អាដមរចិ ដូ្ដចនះ

គូភាគីទំងពីរត្ពមដត្ពៀងែនុងការអនុវរតខ្សនាដសើដរ ើរំថ្ល ។ មាច ស់ការមានការពវែិចចចំដពាះអនែ
ដ ៉ការនូវការខារបង់ថ្នការសាងសង់កដ្លដែើរដឡើងដោយសារការដឡើងថ្ងលសំភារៈសំណ្ង់ដៅ
ដលើទីផារ កដ្លបានដែើរដឡើងែនុងដពលគិរចាប់ពីកខ្ទី ៧ ពីថ្ងៃទី១ កខ្ែែាោ ឆ្ន ំ២០១២ ។ ការ
ដសើដរ ើរំថ្លនឹងពំុអាចដ្វើដឡើង ត្បសិនដបើការខារបង់សថិរដៅដត្កាមរយៈដពល ៦កខ្ដំ្បូងថ្នែិចច
សនា ។ អនែដ ៉ការមានការពវែិចចផតល់ពរ៌មាន ត្គប់ត្ពឹរតការណ៍្ទំងអស់កដ្លនំាឲ្យមានការអនុ
វរតការដសើដរ ើរំថ្លែនុងរយៈដពល ១សបាត ហ៍គិរពីថ្ងៃថ្នសំភារៈដឡើងថ្ងល តមរយៈលិខិ្រអនុសិទធ ។ 
ការមិនដគ្នរពការពវែិចចដនះ និងត្រូវទទួលទណ្ឌ ែមែថ្នការដថាល ះសិទធទទួលបានការដសើដរ ើរំថ្ល ។  

៦.២ ការដសើដរ ើដនាះនឹងកែកត្បដៅតមរំថ្លថ្នការដែើនដឡើងសំភារៈដោយគិរជាភាគរយ នឹងតមការ
ត្ពមដត្ពៀងរបស់ភាគីទំងពីរ ។ 



ដោយ វចិិត្រ កែវែណ្ណិ កា  3              បរញិ្ញា ប័ត្រជាន់ខ្ពស់ នីរិភូមិបាល និងដបរិែភ័ណ្ឌ ជំនាន់ទី៤ 
 

៦.៣ ដបើសិនជារំថ្លថ្នសំភារៈធាល ែ់ចុះ ដនាះការអនុវរតត្រូវដ្វើដូ្ចែថាខ្ណ្ឌ  ៦.១ កដ្រគឺរយៈដពលថ្នការ
ដសើដរ ើត្រួវគិរពីកខ្ទី៧ ដៅរហូរដ្ល់បញ្ច ប់ែិចចសនា នឹងត្រូវមានការជូនដំ្ណឹ្ងពីអនែដ ៉ការ ។ 
ការដសើដរ ើរំថ្លត្រូវគិរតមការងយចុះជាភាគរយថ្នរំថ្លថ្នសំភារៈ នឹងតមការត្ពមដត្ពៀងរបស់
ភាគីទំងពីរ ។ 

ត្បការ ៧ ការធានាវកិារៈ  និងការទទួលខុ្សត្រវូែនុងែិចចសនា  និងដត្កាយដពលបញ្ច ប់ែិចចសនា 
៧.១ អនែដ ៉ការមានការពវែិចចធានាថាត្រូវមានលែខណ្ៈដូ្ចគ្នន រវាងែិចចសនា និងសំណ្ង់ ដបើការង្ករ

ដនាះពំុត្រឹមត្រូវែនុងការដត្បើត្បាស់ជាត្បត្ែរីដទ ត្រូវចារ់ទុែជាការង្ករមានវកិារៈ ។ 
៧.២ អនែដ ៉ការត្រួវទទួលខុ្សត្រូវដលើការសាងសង់របស់ខ្លួនែនុងអំឡុងដពលសាងសង់ ដបើសិនជាខុ្ស

ពីបលង់សាថ បរយែមែថ្នផទះវមីួ ។ ចំដពាះដហរុការណ៍្កដ្លបានដឹ្ងដហើយ ករកបរជាមិនបានរាយ
ការណ៍្ត្បាប់ដទដនាះ អនែដ ៉ការមិនអាចរចួផុរពីការទទួលខុ្សត្រូវ ឬ ការែត្មិរការទទួលខុ្ស
ត្រូវបានដឡើយ ។  

៧.៣ អនែដ ៉ការអាចបដិ្ដស្បានដបើការចំណាយដសាហុ៊យដលើការជួសជុលដត្ចើនហួសដហរុ ដបើ
ដត្បៀបដ្ៀបដៅនឹងការខូ្ចខារផលត្បយាជន៍ដោយវកិារៈដនាះ ។ 

៧.៤ អនែដ ៉ការយល់ត្ពមទទួលខុ្សត្រូវែនុងែរណី្មានការយឺរយ៉ាវកដ្លបណាត លមែពីការសាងសង់
របស់ខ្លួន ដោយមិនទមទរថ្ងលឈ្នួលបកនថម ។ 

៧.៥ ដបើអនែដ ៉ការបានចាប់ដផតើមដ្វើការង្ករដនាះដឡើងវញិ អនែដ ៉ការដនាះអាចទមទរឲ្យមាច ស់ការសង
ការង្ករកដ្លមានវកិារៈមែវញិបាន  

៧.៦ មាច ស់ការអាចទមទរសំណ្ងថ្នការខូ្ចខារដបើការង្ករមានវកិារៈ ែនុងែរណី្ដនះអនែដ ៉ការអាច
ជួសជុលវកិារៈថ្នការង្ករដនាះ រ ឺអាចដ្វើការង្ករសារជាងែី ។ 

៧.៧ ភាគីទំងពីរយល់ត្ពមែំណ្រ់រយៈដពល ១ឆ្ន ំែនុងការធានាដលើវកិារៈែំបំាង និង ដមើលដ ើញផ្ទទ ល់
កភនែដលើការជួសជុល ឯថ្ងលសំភារៈត្រូវដចញដោយអនែដ ៉ការ បុ៉កនតែនុងែរណី្កដ្លវកិារៈដែើរដឡើង
ពីការសាងសង់របស់អនែដ ៉ការករបុ៉ដណាណ ះ ។ 

ត្បការ ៨ ការជូនដំ្ណឹ្ងជាមុនចំដពាះការខ្ែខានែនុងការអនុវរតែិចចសនា 
៨.១ ភាគីទំងពីរត្ពមដត្ពៀងអនុវរតែិចចសនាដនះដៅនឹងលែខខ្ណ្ឌ បងអង់បនតការសាងសង់របស់អនែដ ៉

ការ ។ ការផតល់ដំ្ណឹ្ងដនះត្រូវជូនដំ្ណឹ្ងមុន ២កខ្ថ្នការបងអង់ការអនុវរតែិចចសនា តមរយៈការ
ជូនដំ្ណឹ្ងផ្ទទ ល់មារ់ រលិឺខិ្រជាោយលែខអែេរ ដៅមាច ស់ការ ។ ភាគីទំងពីរត្ពមដត្ពៀងគ្នន ថា
លែខខ្ណ្ឌ បងអង់ដនះត្រូវបានកចងែនុងផលត្បដយាជន៍របស់អនែដ ៉ការ ។ 

៨.២ ភាគីទំងពីរត្ពមដត្ពៀងអនុវរតែិចចសនាដនះដៅនឹងលែខខ្ណ្ឌ បងអង់ការបង់ត្បាែ់តមការែំណ្រ់
របស់មាច ស់ការ ។ ការផតល់ដំ្ណឹ្ងដនះត្រូវជូនដំ្ណឹ្ងមុន ២កខ្ថ្នការបងអង់ការអនុវរតែិចចសនា 
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តមរយៈការជូនដំ្ណឹ្ងផ្ទទ ល់មារ់ រលិឺខិ្រជាោយលែខអែេរ ដៅអនែដ ៉ការ ។ ភាគីទំងពីរត្ពម
ដត្ពៀងគ្នន ថាលែខខ្ណ្ឌ បងអង់ដនះត្រូវបានកចងែនុងផលត្បដយាជន៍របស់មាច ស់ការ ។ 

ត្បការ ៩ ការរោំយនឹងមូលដហរុ 
៩.១ មាច ស់ការអាចរោំយែិចចសនា ដៅដពលណាែ៍បានដោយសងសំណ្ងថ្នការខូ្ចខាររហូរដ្ល់

ដពលកដ្លអនែដ ៉ការបានសដត្មចការង្ករ ។ 
៩.២ មាច ស់ការអាចរោំយែិចចសនាដោយយែមូលដហរុវកិារៈ្ៃន់្ៃរថ្នការង្ករ និងែនុងែរណី្កដ្ល

ការអនុវរតការង្ករឲ្យដពញដលញមិនបានសដត្មច ឬ ែនុងែរណី្កដ្លការអនុវរតការង្ករឲ្យដពញ
ដលញមិនបានសដត្មច ឬ ែនុងែរណី្កដ្លវាយរំថ្លថា ការអនុវរតការង្ករឲ្យដពញដលញដោយអនែ
ដ ៉ការ នឹងដ្វើឲ្យមានការខូ្ចខារផលត្បដយាជន៍ដោយមិនត្រឹមត្រូវ ។ 

៩.៣ អនែដ ៉ការអាចបញ្ច ប់ការង្កររបស់ខ្លួនមុនដពលែំណ្រ់ករភាគីទំងពីរបានត្ពមដត្ពៀងគ្នន ថាអនែ
ដ ៉ការចាស់ត្រូវរែអនែដ ៉ការងែីកដ្លមែបនតការង្កររបស់ខ្លួននឹងមានសមថរភាពដូ្ចខ្លួន ។ អនែ
ដ ៉ការងែីត្រូវបញ្ច ប់ការង្ករតមការែំណ្រ់ ។ 

ត្បការ ១០ ចាប់ត្គប់ត្គងនឹងការដោះស្សាយវវិាទ  
ែិចចសនាដនះត្រូវត្គប់ត្គងដោយចាប់ថ្នត្ពះរាជាណាចត្ែែមពុជា ដបើសិនជាមានវវិាទដែើរដឡើងរវាង 
បណាត ភាគីែនុងការបែស្សាយែិចចសនាដនះ ឬ ដលើសិទធ ការពវែិចច ឬ ការទទួលខុ្សត្រូវរបស់ភាគី ឬ ដលើ
បញ្ញា ណាមួយ ភាគីទំងពីរត្រូវចរចារគ្នន ជាមុនសិនរយៈដពល១កខ្បនាទ ប់ពីមានបញ្ញា  ដបើដៅករមិនអាច
ដោះស្សាយបាន ភាគីទំងពីរត្ពមដត្ពៀងគ្នន ដោះស្សាយវវិាទតមផលូវរុោការ ។ 
ែិចចសនាដនះត្រូវបានដ្វើដឡើងចំនួន ពីរ ចាប់ជាភាសាកខ្ែរ ដោយមួយចាប់រែាទុែដោយ មាច ស់ការ និង

មួយចាប់ដទៀររែាទុែដោយអនែដ ៉ការ ។ 
 
ភាគីទ ាំងរីរបាន្យយលព់្រម្ ន្យិងចុះហតថមលខាមលើរិចចសន្យាមន្យះ 

 
ម្ចច សក់ារ      អ្នរម ៉ៅ ការ 

 
 
_____________________    _______________________ 
មោរ .................................    មោរ ............................................. 

 
សារស ី       សារស ី
 
 
_____________________    _______________________ 
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ឧបសម័្ពន្យធ រ 
បលង់ និង លិខិ្រអនុញ្ញា រសាងសង់ (កដ្លនឹងត្រូវភាា ប់ជាមួយដៅដពលទទួលបាន) 
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ឧបសម័្ពន្យធ រ 
បលង់សាថ បរយែមែថ្នផទះវមីួ 

 
 


