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4 
កិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះព្រូវបា ព វ្ើព ើងពៅថ្ងៃទើ                       រីពនេះតពៅពៅកាត់ថា 

(”កាលបរពិច្េទ្រមា ”) ជាកិច្ចព្ពមពព្ពៀងវ ិិពោគទុ ្ ធា ររ ៉ែ ពព្កាមច្ាប់ស្តើពើការព្គប់ព្គង  ិងការព វ្ើ
អាជើវកមម្ ធា ររ ៉ែរីពនេះតពៅពៅកាត់ថា (“ច្ាប់ររ ៉ែ”)  ិងអ ុព្កឹរយរែលបពងកើរព ើង ព្ស្បតាមច្ាប់ររ ៉ែ រវាង 
ព្កស្ងួរ ៉ែ និងថាមរល រីពនេះតពៅពៅកាត់ថា («ព្កស្ងួ»)  ិងព្កុមហ ុ  ................ រែលបពងកើរ
ព ើង  ិងស្ថិតពៅពព្កាមច្ាប់ថ្ ព្ពេះរាជាណាច្ព្កកមពុជា រីពនេះតពៅពៅកាត់ថា («ស្មបទានិក ») ភាគើ 
 ើមយួៗ រីពនេះតពៅពៅកាត់ថា (”ភាគើកិច្ចស្ ា”)  ភាគើទងំ២ រីពនេះតពៅពៅកាត់ថា (”គូភាគើ”) 

 
– ពោយពហរុថា ្ ធា ររ ៉ែទងំអស់្រែលស្ថិរពៅកនុងែើ ពលើែើ ឬពព្កាមែើថ្ រែ ពោក ភ្នំ ខ្ពង់រាប 
រែ ទឹក រែ ស្មុព្ទ ពកាេះ បារស្មុព្ទ ពព្កាមបារស្មុព្រ កនុងបូរណភាពទឹកែើថ្ ព្ពេះរាជាណាច្ព្ក
កមពុជា ជាស្មបរតិរបស់្រែឋ 

– ពោយពហរុថា ព្កស្ួងររ ៉ែ  ិងថាមពល មា ស្មរថកិច្ចព្គប់ព្គង  ិងព្រួរពិ ិរយព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែ 
ពព្កាមព្ពេះរាជព្កមពលខ្ នស្/រកម/១២១៣/០១៦ ចុ្េះថ្ងៃរី ០៩ ស្ែ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៣ ស្តើពើការបពងកើរ
ព្កស្ួងររ ៉ែ  ិងថាមពល 

– ពោយពហរុថា ព្កស្ួងររ ៉ែ  ិងថាមពលមា ពោលបំណងជព្មុញការអភិ្វឌ្ឍ ៍  ិងព វ្ើអាជើវកមម្ 
ធា ររ ៉ែ កនុងរំប ់កិច្ចស្ ា 

– ពោយពហរុថា ស្មបទ ិកបា ចុ្េះបញ្ជ ើពាណិជជកមមព្ស្បតាមច្ាប់ថ្ ព្ពេះរាជាណាច្ព្កកមពុជា  ិង
មា ស្មរថភាព បពច្ចកពទស្  ិងហរិញ្ញវរថុព្រឹមព្រូវ ពែើមបើអ ុវរតព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែ ព្ស្បតាម
ច្ាប់ររ ៉ែ  ិងបទបបញ្ញរតិពាក់ព័ ធ  ិងមិ ធាា ប់មា ព្បវរតិព្បព្ពឹរតពលមើស្ ឹងពោលការណ៍ទទលួខុ្ស្
ព្រូវព្ស្បតាមច្ាប់ជា្រមា  

– ពោយពហរុថា ស្មបទ ិកមា បំណងចូ្លរមួអភិ្វឌ្ឍ ៍  ិងព វ្ើអាជើវកមម្ ធា ររ ៉ែ កនុងរំប ់កិច្ច
ស្ ា ពោយផ្តល់ពែើមទុ  បពច្ចកវទិា  ិងកមាា ងំពលកមមចបំាច់្ ពែើមបើព វ្ើព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែរែល
បា ពព្ោងទុក  ិងពោយទទលួការខារបង់ ចំ្ណាយ  ិងហា ិភ័្យនានាពោយខ្ាួ ឯង  

– ពោយពហរុថា គូភាគើឯកភាពថា កិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះមា សារៈស្ំខា ់ស្ំរាប់ផលព្បពោជន៍សាធារណៈ 
ពហើយអាច្ផ្សពវផ្ាយបា    

– បានព ញីលិែិតស្ំព ីពលែៈ …………………របស់្ព្កុមហ ុន ………………………  
– បានព ញីកិច្ចស្ ាពផ្េរស្ិទធិ រវាងព្កុមហ ុ  …………………  ិងព្កុមហ ុ  ……………………… 
ចុ្េះថ្ងៃទើ …………………………………។                  

– បានព ញីលិែិតពលែ ……………………………… របស់្ព្កស្ួងស្រ ៉ែ និងថាមរល 
ែូពច្នេះ គូភាគើបា យល់ព្ពមែូច្រពៅ ៖ 
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មាព្ា ១ 

ពោលបំណង និងវិសាលភារ 
១.១  ពោលបំណង 

 កិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ មា ពោលបំណងរស្វងរុករកររ ៉ែពោហៈ ពើព េះរពៅពៅកាត់ថា (“ព្បរិបរតិការ 
្ ធា ររ ៉ែ”)  ិងររ ៉ែពោហៈ ពើព េះរពៅពៅការ់ថា (“ររ ៉ែ”)។ 
 
១.២  រំប ់កិច្ចស្ ា 

រំប ់កិច្ចស្ ា ស្ថិរពៅរំប ់ភ្នំបារាត់ ព្ស្ុកស្នួល ពែតតព្កពច្េះ រែលកូអ័រពោពណថ្ រំប ់ព េះព្រូវបា 
កំណរ់កនុងឧបស្មព័នធ ១  ិងរផ្ ទើរីតាងំកនុងឧបស្មព័ ធ ២A និងឧបស្មព័ ធ ២B ថ្ កិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ  ិងព្រូវ
ការ់ពច្ញ ូវថ្ផ្េែើរែលព្រូវព្បគល់ស្ងវញិព្ស្បតាមមាព្តា ៤ (ស្តើពើការព្បគល់ថ្ផ្េព្កឡាស្ងវញិ)។  
 
១.៣  ករណើ ររ ៉ែពផ្សងពទៀរពព្ៅពើស្រ ៉ែពោហៈ 

កនុងករណើ ស្មបទ ិកបា រកព ើញររ ៉ែពផ្សងពទៀរពព្ៅពើររ ៉ែពោហៈ រែលបា កំណរ់កនុងកិច្ចព្ពមពព្ពៀង
ព េះ ព្រូវោក់ពាកយសុ្ំអាជាា បណណ្ ធា ររ ៉ែពាក់ព័ ធ ែូច្មា រច្ងកនុងច្ាប់ស្តើពើការព្គប់ព្គង  ិងការព វ្ើ
អាជើវកមម្ ធា ររ ៉ែ ។ 
 
១.៤  វសិាលភាព 

ក. ស្ិទធិ  ិងផ្លព្បពោជ ៍របស់្ស្មបទ ិក ិងការពវកិច្ច  ិងការទទលួខុ្ស្ព្រូវរបស់្ព្កស្ួង
ពព្កាមកិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ ព្រូវអ ុពោមតាមច្ាប់ររ ៉ែ  ិងបទបបញ្ញរតិពាក់ព័ ធ។ ោម  មាព្តាណា 
មយួថ្ កិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះអាច្ពលើករលងឲ្យស្មបទ ិករចួ្ពើការពវកិច្ច  ិងការទទលួខុ្ស្ព្រូវ 
រែលកំណរ់កនុងច្ាប់  ិងបទបបញ្ញរតិជា្រមា ។ 

ខ្. ព្ស្បតាមកិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ ស្មបទ ិកមា ស្ិទធិផ្តត ច់្មុខ្កនុងការអ ុវរតព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែ 
កនុងរំប ់កិច្ចស្ ាពោយផ្តល់ពែើមទុ   កំោងំពលកមម បពច្ចកពទស្  ិងទទលួខុ្ស្ព្រូវចំ្ពពាេះ
ហា ិភ័្យ  ិងចំ្ណាយនានា។  

គ. ស្មបទ ិក មិ ព្រូវបា អ ុញ្ញញ រឲ្យព វ្ើព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែ កនុងព្ពេះរាជាណាច្ព្កកមពុជា ពព្ៅ
ពើរំប ់កិច្ចស្ ាខាងពលើ ពលើករលងររមា ការអ ុញ្ញញ រពោយរ កពើព្កស្ួងព្ស្បតាមច្ាប់ររ ៉ែ 
 ិងបទបបញ្ញរតិពាក់ព័ ធ។ 

 
 
១.៥ ស្មបទ ិកមិ រម ជាមាច ស់្កមមស្ិទធិពលើរំប ់កិច្ចស្ ា  

ស្មបទ ិកមិ រម ជាមាច ស់្កមមស្ិទធិពលើរំប ់កិច្ចស្ ាខាងពលើព េះព ើយ ។ ពៅពពលអាជាា បណណ
រស្វងរុករកររ ៉ែព្រូវបា បញ្ច ប់ ឬព្រូវបា ែកហូរ ស្មបទ ិកព្រូវព្បគល់រំប ់ព េះមកព្កស្ួងវញិពោយោម  
លកខខ្ណឌ  ពលីកស្លងស្តតំបន់ស្ព្ាប់ពោលបំ ងពស្នីសុ្ំអាជាា បណណឧស្ាហកមមអាជើវកមម្ ធា ររ ៉ែ ។ 
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មាព្ា ២ 

ស្រុលភារនៃកិច្ចព្រមពព្រៀង  
 

២.១  សុ្ពលភាពថ្ កិច្ចព្ពមពព្ពៀង 
កិច្ចព្ពមពព្ពៀងមា សុ្ពលភាពចប់ពើកាលបរពិច្េទ្រមា  រហូរែល់អាជាា បណណរស្វងរុករកព្រូវបា 

បញ្ច ប់ ឬែកហូរ។ 
 
២.២ ការបញ្ច ប់កិច្ចព្ពមពព្ពៀង 

កិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ ឹងព្រូវបា បញ្ច ប់ជាសាថ ពរ កនុងករណើ ណាមួយខាងពព្កាម៖ 
(១) គូភាគើឯកភាពោន បញ្ច ប់កិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ។ 
(២) រំប ់កិច្ចស្ ាទងំអស់្ព្រូវបា ព្បគល់ស្ងវញិ។ 
(៣) អាជាា បណណរស្វងរុករកព្រូវបា បញ្ច ប់ ឬែកហូរ។ 
(៤) រយៈពពលរស្វងរុករកររ ៉ែ កនុងមាព្តា ៤ ព្រូវបា បញ្ច ប់។ 
(៥) ព្ស្បតាមចំ្ណុច្ ២.៣ ឬ ២.៤ ថ្ មាព្តាព េះ។ 

 
២.៣ ការបញ្ច ប់ពោយមិ អ ុវរតការពវកិច្ចណាមួយកនុងកិច្ចព្ពមពព្ពៀង  

ព្កស្ួងអាច្បញ្ច ប់កិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ ពព្កាយរយៈពពល ៣០ (សាមស្ិប) ថ្ងៃ ឬរយៈពពលយូរជាង
ព េះ តាមការកំណរ់របស់្ព្កស្ួង បនាេ ប់ពើស្មបទ ិកទទលួបា  ពស្ច្កតើជូ ែំណឹងជាោយលកខណ៍អកសរពើ
ព្កស្ួង ពហើយមិ បា រករព្មូវចំ្ពពាេះកំហុស្ ឬមិ អ ុវរតព្ស្បតាមការពវកិច្ចណាមយួកនុងកិច្ចព្ពមពព្ពៀង
ព េះ ឬការរករព្មូវ ឬការអ ុវរតពនាេះមិ អាច្ទទលួយកបា ពោយព្កស្ួង ។ 
 
២.៤ ការបញ្ច ប់ពោយការពផ្េរស្ិទធិោម  ការអ ុញ្ញញ រជាមុ   

ព្កស្ួងអាច្បញ្ច ប់កិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះកនុងករណើ ព្កស្ួងរកព ើញថា ព្កុមហ ុ បា ព វ្ើការពផ្េរស្ិទធិកនុង 
កិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះពៅភាគើណាមួយ ឬព វ្ើការផ្តា ស់្បតូរស្ិទធិព្គប់ព្គង ឬស្មាស្ភាពព្គប់ព្គងរបស់្ស្មបទ ិក 
ពោយពំុមា ការអ ុញ្ញញ រជាមុ ពើព្កស្ួង ពលើករលងររការអ ុវរតព េះជាការចុ្េះកិច្ចស្ ាការងារ (អ្នកចុ្េះ
កិច្ចស្នាប ត) ពហយីស្មបទ ិកពៅររជាបុគគលទទលួខុ្ស្ព្រូវផ្តត ច់្មុខ្ចំ្ពពាេះមុខ្ច្ាប់  ិងបរបបញ្ញតតិ
ព្កស្ួងពាក់ព័ ធ  ិងកិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ។ 

 
មាព្ា ៣ 

ព្រតិបតិតការធនធានស្រ ៉ែ 
៣.១  រយៈពពលរស្វងរុករកររ ៉ែ 

ពលើករលងររមា ការព ារប តព្ស្បតាមកិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ  ិងលកខខ្ណឌ ថ្ ការផ្តល់អាជាា បណណរស្វង
រុករកររ ៉ែ រយៈពពលរស្វងរុករកររ ៉ែកនុងកិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ ព្រូវរបងរច្កជារំណាក់កាលែូច្ខាងពព្កាម៖ 
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ក. ែំណាក់កាលទើ១៖ មា រយៈពពល ៣ (បី) ឆ្ន  ំចប់ពផ្តើមពើកាលបរពិច្េទ្រមា ។ 
ខ្. ែំណាក់កាលទើ២៖ កនុងរយៈពពល ៣០ ថ្ងៃោ៉ែ ងយូរ មុ កាលបរពិច្េទបញ្ច ប់ែំណាក់កាលទើ១ 

ស្មបទ ិកអាច្ពស្នើសុ្ំព ារប តរយៈពពលរស្វងរុករក ២ (ពើរ) ឆ្ន  ំបរ ថម បនាេ ប់ពើបា បញ្ច ប់
ែំណាក់កាលទើ១។ 

គ. ែំណាក់កាលទើ៣៖  កនុងរយៈពពល ៣០ ថ្ងៃោ៉ែ ងយូរមុ កាលបរពិច្េទបញ្ច ប់ែំណាក់កាលទើ២ 
ស្មបទ ិកអាច្ពស្នើសុ្ំព ារប តរយៈពពលរស្វងរុករក ២ (ពើរ) ឆ្ន  ំបរ ថម បនាេ ប់ពើបា បញ្ច ប់
ែំណាក់កាលទើ២។ 

 
៣.២ ការព ារប តរយៈពពលបញ្ច ប់ែំណាក់កាលរស្វងរុករក 

ក. កាលបរពិច្េទបញ្ច ប់ថ្ ែំណាក់កាលទើ១ មិ ព្រូវបា អ ុញ្ញញ រឲ្យព ារប តពទ។ 
ខ្. កនុងរយៈពពល ៣០ (សាមស្ិប) ថ្ងៃោ៉ែ ងយូរ មុ កាលបរពិច្េទបញ្ច ប់ែំណាក់កាលទើ២ ឬទើ៣ 

ស្មបទ ិកអាច្ពស្នើសុ្ំព ារកាលបរពិច្េទបញ្ច ប់ែំណាក់កាលទើ២ ឬទើ៣ ស្ព្មាប់រយៈពពល
បរ ថមចំ្  ួ មិ ពលើស្ពើ ៦ រខ្ ពែើមបើ៖ 

- បញ្ច ប់ការងារខ្ងួអណតូ ងស្ិការរ ៉ែ ការវភិាគគំរូររ ៉ែ ឬការសាត រការោឋ  ព ើងវញិ  
- បញ្ច ប់ការវាយរថ្មា  ិងវភិាគពស្ែឋកិច្ចជព្មកររ ៉ែ 
- ពរៀបចំ្រផ្ ការអភិ្វឌ្ឍ ៍  ិងពស្នើសុ្ំអាជាា បណណឧស្ាហកមមអាជើវកមម្ ធា ររ ៉ែ  

គ. ព្កស្ួងអាច្បែិពស្្ស្ំពណើ សុ្ំព ារប តរយៈពពលរស្វងរុករកររ ៉ែ កនុងករណើ ៖ 
- ស្មបទ ិកខ្កខា  ឬបំពពញមិ បា ព្រឹមព្រូវតាមការពវកិច្ចការងារអបបបរមារែលបា រព្មូវ
កនុងែំណាក់កាល ើមួយ  ៗឬ 

- ស្មបទ ិកមិ បា ផ្តល់ព្បាក់ធានាការពវកិច្ចការងារ ព្ស្បតាមមាព្តា ៥ ។ 
 
៣.៣ ការព ារប តបរ ថមពលើស្ពើែំណាក់កាលទើ៣ 

ព្កស្ួងអាច្ផ្តល់ការអ ុញ្ញញ រព ារប តរយៈពពលរស្វងរុករកបរ ថមស្ព្មាប់រយៈពពលកំណរ់មយួ ស្ព្មាប់
បញ្ច ប់ការងារស្ិកាស្មិទធិលទធភាពជព្មកររ ៉ែ ការពរៀបចំ្រផ្ ការអភិ្វឌ្ឍ ៍  ិងអាជើវកមម្ ធា ររ ៉ែ  ការស្ិកាផ្លប៉ែេះ
ពាល់បរសិាថ    ិងស្ងគម  ិងការោក់ពាកយពស្នើសុ្ំអាជាា បណណឧស្ាហកមមអាជើវកមម្ ធា ររ ៉ែ ។ ស្មបទ ិកព្រូវ
ោក់ពាកយពស្នើសុ្ំការព ារប តព េះកនុងរយៈពពល ៣០ (សាមស្ិប) ថ្ងៃ មុ កាលបរពិច្េទបញ្ច ប់ែំណាក់កាលទើ៣។ 
 
៣.៤ ស្មបទ ិកអាច្ពស្នើសុ្ំអាជាា បណណឧស្ាហកមមអាជើវកមម្ ធា ររ ៉ែ 

ពៅកនុងអំ ុងថ្ រយៈពពលរស្វងរុករកររ ៉ែខាងពលើ ស្មបទ ិកអាច្ោក់ស្ំពណើ សុ្ពំ វ្ើអាជើវកមមររ ៉ែពៅរផ្នក
ណាមយួកនុងរំប ់កិច្ចស្ ាព េះពៅពពលណាក៏បា  ។ ស្មបទ ិកព្រូវចុ្េះកិច្ចព្ពមពព្ពៀងព វ្ើអាជើវកមមររ ៉ែជាមយួ
ព្កស្ួង បរ ថមពៅពលើកិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ ពែើមបើទទលួខុ្ស្ព្រូវចំ្ពពាេះមុខ្ច្ាប់ពៅកនុងការព វ្ើអាជើវកមមររ ៉ែពៅរំប ់
ពនាេះ ។ 
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មាព្ា ៤ 

ការព្រគលផ់្ទៃព្កឡាស្ងវិញ 
 

៤.១  ការពវកិច្ចព្បគល់ថ្ផ្េព្កឡាស្ងវញិតាមឆ្ន កិំច្ចស្ ា 
ក.   ស្មបទ ិក ព្រូវព្បគល់ថ្ផ្េព្កឡាស្ងវញិតាមឆ្ន កិំច្ចស្ ាែូច្ខាងពព្កាម៖ 

- ពៅែំណាច់្ឆ្ន ទំើ៣ ថ្ ឆ្ន កិំច្ចស្ ា ោ៉ែ ងរិច្ណាស់្ ៣០% (សាមស្ិបភាគរយ) ថ្ ថ្ផ្េែើ
រំប ់កិច្ចស្ ាែំបូង 

- ពៅែំណាច់្ឆ្ន ទំើ៥ ថ្ ឆ្ន កិំច្ចស្ ា ោ៉ែ ងរិច្ណាស់្ ២៥% (ថ្មៃព្បាភំាគរយ) ថ្ ថ្ផ្េែើរំប ់
កិច្ចស្ ាែំបូង។ 

ខ្.  ពៅពរៀងរាល់ែំណាច់្ឆ្ន កិំច្ចស្ ា ើមយួៗព្ស្បតាមចំ្ ុច្ ៤.១ (គ) ស្មបទ ិកអាច្ព្បគល់
ថ្ផ្េព្កឡាស្ងវញិតាមការស្ម័ព្គចិ្រត  ូវចំ្រណកណាមួយ ឬរំប ់កិច្ចស្ ាទងំមូល។ ការព្បគល់
ថ្ផ្េព្កឡាស្ងវញិតាមការស្ម័ព្គចិ្រតព េះ អាច្ព្រូវបា គិរបញ្ចូ លកនុងការពវកិច្ចព្រូវព្បគល់ថ្ផ្េព្កឡា 
ស្ងវញិបា ។ 

គ. ស្មបទ ិក ព្រូវផ្តល់ការជូ ែំណឹង  ិងពស្នើសុ្ំការឯកភាពពើព្កស្ួង កនុងរយៈពពលមិ រិច្ជាង 
៣០ (សាមស្ិប) ថ្ងៃ អំពើការព្បគល់ថ្ផ្េព្កឡាស្ងវញិតាមការស្ម័ព្គចិ្រត។ ពលើករលងមា ការ
ស្ពព្មច្ពោយរ ករបស់្ព្កស្ួង ការព្បគល់ថ្ផ្េព្កឡាស្ងវញិមតងៗ (តាមការស្ម័ព្គចិ្រត ឬតាម
ការពវកិច្ច) ព្រូវផ្គុ ំព ើងជារំប ់ររមយួ ពហើយរំប ់រែលពំុទ ់បា ព្បគល់ស្ងវញិអាច្ផ្គុ ំជារំប ់ 
ររមយួ ឬពព្ច្ើ   ិងអាច្អ ុវរតព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែបា ស្មព្ស្ប។ 

 . កនុងករណើ ស្មបទ ិកខ្កខា  កនុងការព្បគល់ថ្ផ្េព្កឡាស្ងវញិ ព្ស្បតាមចំ្ ុច្ ៤.១ (ក) ព្កស្ួង
 ឹងែកហូររំប ់កិច្ចស្ ាទងំមូលពៅែំណាច់្ឆ្ន ទំើ២ ឬែំណាច់្ឆ្ន ទំើ៤ តាមករណើ ពាក់ព័ ធ។ 

ង. ស្មបទ ិកព្រូវបា អ ុញ្ញញ រឲ្យព្បគល់ថ្ផ្េព្កឡាស្ងវញិតាមការស្ម័ព្គចិ្រត ព្ស្បតាមចំ្ ុច្ ៤.១  
(ខ្) ររកនុងករណើ ស្មបទ ិកបា បំពពញព្រឹមព្រូវ ូវការពវកិច្ចការងារអបបបរមារែលបា កំណរ់ 
កនុងមាព្តា ៤ ។ 

 

៤.២ ការព្បគល់ថ្ផ្េព្កឡាស្ងវញិចុ្ងពព្កាយ 

 ពៅកាលបរពិច្េទបញ្ច ប់ែំណាក់កាលទើ៣ ស្មបទ ិកព្រូវព្បគល់ថ្ផ្េព្កឡាថ្ រំប ់កិច្ចស្ ារែលពៅ
ស្ល់ទងំអស់្ ពលើករលងរររំប ់រែលព្រូវបា រកព ើញជព្មកររ ៉ែមា លកខណៈពស្ែឋកិច្ច  ិងព្រូវបា កំណរ់
ថាជារំប ់ស្ព្មាប់ពោលពៅអភិ្វឌ្ឍ្ ធា ររ ៉ែ ព្ស្បតាមកិច្ចស្ ាព េះ។ 
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មាព្ា ៥ 

កាតរែកិច្ចការងារ 
 

៥.១ ការពវកិច្ចការងារអបបបរមាកនុងែំណាក់កាលទើ១ 
ស្មបទ ិកព្រូវចប់ពផ្តើមព វ្ើព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែ កនុងរយៈពពលោ៉ែ ងយូរ ៩០ (ពៅស្ិប) ថ្ងៃ បនាេ ប់

ពើកាលបរពិច្េទ្រមា   ិងព្រូវបំពពញឲ្យបា ជាោច់្ខារ ូវការពវកិច្ចអបបបរមាស្ព្មាប់ែំណាក់កាលទើ១ ថ្ 
រយៈពពលរស្វងរុករកររ ៉ែ ែូច្ខាងពព្កាម៖ 

 

ការពវកិច្ចការងារ 
បា៉ែ  ់សាម  រថ្មា 
(ែុោា រអាពមរកិ) 

  
 
៥.២ ការពវកិច្ចការងារអបបបរមាកនុងែំណាក់កាលទើ២ 

ស្មបទ ិក ព្រូវបំពពញឲ្យបា ជាោច់្ខារ ូវការពវកិច្ចអបបបរមាស្ព្មាប់ែំណាក់កាលទើ២ ថ្ រយៈ
ពពលរស្វងរុករកររ ៉ែ ែូច្ខាងពព្កាម៖ 

 

ការពវកិច្ចការងារ 
បា៉ែ  ់សាម  រថ្មា 
(ែុោា រអាពមរកិ) 

  
 
៥.៣  ការពវកិច្ចការងារអបបបរមាកនុងែំណាក់កាលទើ៣ 

ស្មបទ ិក ព្រូវបំពពញឲ្យបា ជាោច់្ខារ ូវការពវកិច្ចអបបបរមាស្ព្មាប់ែំណាក់កាលទើ៣ ថ្ រយៈ
ពពលរស្វងរុករកររ ៉ែ ែូច្ខាងពព្កាម៖ 
 

ការពវកិច្ចការងារ 
បា៉ែ  ់សាម  រថ្មា 
(ែុោា រអាពមរកិ) 

  
 
៥.៤ ស្មបទ ិកព្រូវអ ុវរតការពវកិច្ចការងារអបបបរមា 

កនុងែំណាក់កាល ើមយួៗថ្ រយៈពពលរស្វងរុករក ស្មបទ ិកព្រូវបំពពញឲ្យបា ជាោច់្ខារ ូវបណាត
ការពវកិច្ចការងារអបបបរមាទងំអស់្កនុងមាព្តា៥ព េះ។ ោម  ពហរុផ្លណាមយួអាច្ពលើករលងស្មបទ ិកឲ្យ
រចួ្ផុ្រពើការពវកិច្ចការងារអបបបរមាព េះពទ លុេះព្តាររមា ការកំណរ់ពោយរ កព្ស្បតាមកិច្ចព្ពមពព្ពៀង
ព េះ។ 
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៥.៥ ការបា៉ែ  ់សាម  រថ្មា 

ក. រថ្មាបា៉ែ  ់សាម  កំណរ់កនុងការពវកិច្ចការងារអបបបរមាកនុងមាព្តាព េះ គាជាការបា៉ែ  ់សាម  ររប៉ែុពណាណ េះ 
ពោយពោងពលើសាថ  ភាពទើផ្ារបច្ចុបប ន។ រថ្មាបា៉ែ  ់សាម  ព េះអាច្រព្បព្បួលបា ។ រថ្មាបា៉ែ  ់សាម  
ព េះមិ រព្មូវឲ្យស្មបទ ិកបំពពញតាមពនាេះពទ កនុងករណើ រែលស្មបទ ិកបា បំពពញការពវ
កិច្ចការងារអបបបរមាទងំអស់្ព្រឹមព្រូវរចួ្ពហើយ។ 

ខ្. ការបំពពញបា តាមតាមរថ្មាបា៉ែ  ់សាម   មិ ព្រូវបា ចរ់ទុកថាស្មបទ ិក បា បំពពញព្រឹមព្រូវ
តាមការពវកិច្ចការងារអបបបរមាពទ ។ 

 
៥.៦ ការរមកល់ព្បាក់ធានាការពវកិច្ចការងារអបបបរមា 

ក. ស្មបទ ិកព្រូវផ្តល់ជូ ព្កស្ួង កនុងរយៈពពលោ៉ែ ងយូរ ៣០ (សាមស្ិប) ថ្ងៃ ពព្កាយកាល
បរពិច្េទ្រមា   ិងពៅមុ ពពលចប់ពផ្តើមែំណាក់កាល ើមយួៗ ថ្ រយៈពពលរស្វងរុករកររ ៉ែ ូវ
លិខិ្រធានាពច្ញពោយ្នាោរណាមយួកនុងព្ពេះរាជាណាច្ព្កកមពុជា ឬរមកល់ជាសាច់្ព្បាក់ពៅ
កនុងគណ ើកំណរ់ពោយព្កស្ួងពៅ្នាោរជារិថ្ កមពុជា។ ចំ្ ួ សាច់្ព្បាក់ធានាព្រូវពស្មើ ឹងរថ្មា 
បា៉ែ  ់សាម  ស្រុបស្ព្មាប់ការពវកិច្ចការងារអបបបរមាតាមែំណាក់កាល ើមយួៗ ព្ស្បតាមមាព្តា
ព េះ។ លិខិ្រធានាការពវកិច្ចការងារអបបបរមាព្រូវមា ទព្មង់  ិងលកខខ្ណឌ ព្ស្បតាមការកំណរ់
របស់្ព្កស្ួង។ 

ខ្. កនុងករណើ ព្កស្ួងឯកភាពថា ការពវកិច្ចការងារអបបបរមាណាមយួព្រូវបា បំពពញព្រឹមព្រូវរចួ្ពហើយ 
ស្មបទានិកអាច្ពស្នីសុ្ដំកព្បាក់ធានា កំណរ់កនុងចំ្ណុច្ ៥.១ ឬ ៥.២ ឬ ៥.៣ ជាបពណតើ រៗ 
កនុងចំ្នួនសាច់្ព្បាក់ស្មមាព្រ ឹងរថ្មាបា៉ែ  ់សាម  របស់្ការពវកិច្ចការងារអបបបរមាពនាេះ។ 

 
៥.៧ ករណើ មិ បំពពញបា តាមការពវកិច្ចការងារអបបបរមា 
 កនុងករណើ  ពៅកាលបរពិច្េទបញ្ច ប់ែំណាក់កាល ើមួយៗ ថ្ រយៈពពលរស្វងរុករកររ ៉ែ ស្មបទ ិកមិ 
បា បំពពញព្រឹមព្រូវ ូវការពវកិច្ចការងារអបបបរមាណាមយួ ឬ ទងំអស់្រែលបា កំណរ់ស្ព្មាប់ែំណាក់
កាលពនាេះ ព្ស្បតាមមាព្តាព េះ ព្កស្ួងអាច្៖ 

 ែកហូរអាជាា បណណរស្វងរុករក  ិងព វ្ើការែកហូរព្បាក់ធានាការពវកិច្ចការងារអបបបរមា តាម
ស្មមាព្រ ឹងរថ្មាបា៉ែ  ់សាម  របស់្ការពវកិច្ចការងារអបបបរមា រែលមិ បា បំពពញព្រឹមព្រូវ ឬ 

 ព វ្ើការែកហូរព្បាក់ធានាការពវកិច្ចការងារអបបបរមា តាមស្មមាព្រ ឹងរថ្មាបា៉ែ  ់សាម  របស់្
ការពវកិច្ចការងារអបបបរមារែលមិ បា បំពពញព្រឹមព្រូវ  ិងរព្មូវឲ្យស្មបទ ិកបំពពញការពវ
កិច្ចការងារអបបបរមារែលពំុបា អ ុវរតព្រឹមព្រូវទងំអស់្ពៅកនុងែំណាក់កាលបនាេ ប់។ 
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មាព្ា ៦ 
របាយការណអ៍ំរីការរកព ីញជព្មកស្រ ៉ែ 

 
៦.១ ពស្ច្កតើជូ ែំណឹងអំពើការរកព ើញជព្មកររ ៉ែមា លកខណៈពស្ែឋកិច្ច 

ក. ស្មបទ ិកព្រូវជូ ែំណឹងភាា ម មកព្កស្ួងជាោយលកខណ៍អកសរអំពើជព្មកររ ៉ែមា ស្កាត  ុពល
ពស្ែឋកិច្ច រែលបា រកព ើញកនុងរំប ់កិច្ចស្ ា។ ស្មបទ ិកព្រូវផ្តល់របាយការណ៍  ិងទិ ន ័យ 
ភូ្គៃសាស្រស្តលមអិររែលបញ្ញជ ក់ពើការរកព ើញព េះ  ិងទិ ន ័យពផ្សងៗពទៀរតាមការរព្មូវរបស់្
ព្កស្ួង។ 

ខ្. ស្មបទ ិកព្រូវោក់ស្ំពណើ សុ្ំកំណរ់រំប ់ស្ព្មាប់ពោលពៅអភិ្វឌ្ឍ្ ធា ររ ៉ែ កនុងពពលណាមយួ
ស្មព្ស្បកនុងរយៈពពលរស្វងរុករក ពែើមបើព្កស្ួងពិ ិរយស្ពព្មច្។  រំប ់ស្ព្មាប់ពោលពៅអភិ្វឌ្ឍ 
្ ធា ររ ៉ែព្រូវផ្គុ ំជារំប ់ររមយួ  ិងរមួបញ្ចូ លរំប ់ជព្មកររ ៉ែមា ស្កាត  ុពលពស្ែឋកិច្ចរែលបា 
រកព ើញកនុងរំប ់កិច្ចស្ ា។ 

 
៦.២ ការពវកិច្ចផ្តល់កមមវ ិ្ ើការងារកនុងរំប ់ស្ព្មាប់ពោលពៅអភិ្វឌ្ឍ្ ធា ររ ៉ែ 

កនុងរយៈពពលោ៉ែ ងយូរ ១២ (ែប់ពើរ) រខ្ បនាេ ប់ពើព្កស្ួងស្ពព្មច្កំណរ់រំប ់ស្ព្មាប់ពោលពៅ
អភិ្វឌ្ឍ្ ធា ររ ៉ែ ស្មបទ ិកព្រូវោក់ស្ំពណើ សុ្ំការឯកភាពពើព្កស្ួង ូវកមមវ ិ្ ើការងារពែើមបើស្ិកាស្មិទធិលទធភាព
ជព្មកររ ៉ែ ពរៀបចំ្រផ្ ការអភិ្វឌ្ឍ ៍ ិងអាជើវកមម្ ធា ររ ៉ែ  ស្ិកាផ្លប៉ែេះពាល់បរសិាថ   ិងស្ងគម  ិងោក់ពាកយពស្នើ
សុ្ំអាជាា បណណឧស្ាហកមមអាជើវកមម្ ធា ររ ៉ែ ។ 

 
មាព្ា ៧ 

របាយការណល៍ទ្ធទលការងារ និងទ្ិនននយ័បពច្ចកពទ្ស្ 
 
៧.១ របាយការណ៍លទធផ្លការងារ 

ស្មបទ ិកព្រូវផ្តល់ជូ ព្កស្ួង ូវរបាយការណ៍ស្កមមភាព  ិងលទធផ្លការងារព្បចឆំ្ន  ំើមយួៗ កនុង
រយៈពពលោ៉ែ ងយូរ៣០(សាមស្ិប)ថ្ងៃ បនាេ ប់ពើែំណាច់្ឆ្ន កិំច្ចស្ ា ើមយួៗ។ 

 
៧.២ ទិ ន ័យបពច្ចកពទស្ 

ស្មបទ ិកព្រូវផ្តល់របាយការណ៍បពច្ចកពទស្  ិងទិ ន ័យទទលួបា ពើព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែតាម
ការរព្មូវរបស់្ព្កស្ួងោ៉ែ ងយូរ ៤៥ (រស្ស្ិបព្បា)ំថ្ងៃ បនាេ ប់ពើទទលួបា លិខិ្រពស្នើសុ្ំពើព្កស្ួង។ 
 
៧.៣ របាយការណ៍វាយរថ្មាទំហសំ្កាត  ុពល្ ធា ររ ៉ែ 
 ស្មបទ ិកព្រូវផ្តល់របាយការណ៍វាយរថ្មាទំហសំ្កាត  ុពល្ ធា ររ ៉ែ  ិងរបាយការណ៍បច្ចុបប នភាព
ថ្ ការវាយរថ្មាទំហសំ្កាត  ុពល្ ធា ររ ៉ែកនុងរំប ់កិច្ចស្ ាជូ ព្កស្ួង កនុងករណើ មា ការរព្មូវពស្នើសុ្ំពើ 
ព្កស្ួង។ 
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៧.៤ ការចុ្េះព្រួរពិ ិរយអ្ិការកិច្ចពោយមស្រ តើស្មរថកិច្ចរបស់្ព្កស្ួង 
 ស្មបទ ិកព្រូវទទលួប េុកចំ្ណាយពលើមព្ាបាយែឹកជញ្ជូ    ិងពសាហ ុយចំ្ណាយពផ្សងៗពាក់ព័ ធ 
 ឹងការចុ្េះព្រួរពិ ិរយអ្ិការកិច្ចរបស់្ព្កស្ួងពៅរំប ់កិច្ចស្ ារបស់្ស្មបទ ិក។ 
 

មាព្ា ៨ 
កាតរែកិច្ចហិរញ្ញវតថុ 

 
៨.១ ឈ្នួលែើស្មបទ  

ក. ស្មបទ ិកព្រូវបង់ឈ្នួលែើព្បចឆំ្ន តំាមអព្តាឈ្នួលែើកំណរ់ពោយព្បកាស្អ តរព្កស្ួង រវាងព្កស្ួង 
ពស្ែឋកិច្ច ិងហរញិ្ញវរថុ  ិងព្កស្ួងររ ៉ែ ិងថាមពល ែូច្ខាងពព្កាម៖ 
- កនុងរយៈពពលោ៉ែ ងយូរ ៣០ (សាមស្ិប)ថ្ងៃ ពព្កាយកាលបរពិច្េទ្រមា ស្ព្មាប់ឆ្ន ែំំបូង  
- ោ៉ែ ងរិច្ ១៥ (ែប់ព្បា)ំថ្ងៃ មុ ការចប់ពផ្តើមថ្ ឆ្ន កិំច្ចស្ ា ើមួយៗ ឬ 
- កនុងរយៈពពលោ៉ែ ងយូរ ៣០ (សាមស្ិប) ថ្ងៃ ពព្កាយកាលបរពិច្េទផ្តល់ការព ាររយៈពពល
រស្វងរុករកររ ៉ែ ។  

ខ្. ស្មបទ ិកព្រូវបង់ឈ្នួលែើពៅគណ ើកំណរ់ពោយព្កស្ួងពៅ្នាោរជារិថ្ កមពុជា។ 
 
៨.២ ការពវកិច្ចចំ្ណាយកនុងការផ្តល់ពស្វាកមម ព្រួរពិ ិរយ ិងអ្ិការកិច្ច 

ក. ស្មបទ ិកព្រូវពច្ញព្បាក់ចំ្ណាយស្ំរាប់ពស្វាកមមពផ្សងៗ រែលរាជរោឋ ភិ្បាលបា បំពពញតាម
ស្ំណូមពររបស់្ស្មបទ ិក ពលើករលងររពស្វាកមមណារែលរាជរោឋ ភិ្បាលព្រូវបំពពញ្មមតា ។ 

ខ្. ពៅកនុងឆ្ន  ំើមួយៗថ្ រយៈពពលរស្វងរុករកររ ៉ែ ស្មបទ ិកព្រូវចំ្ណាយទឹកព្បាក់ចំ្  ួ ៥.០០០ 
(ព្បាពំា ់) ែុោា រអាពមរកិ តាមរព្មូវការរបស់្ព្កស្ួងកនុងការចុ្េះព្រួរពិ ិរយ  ិងអ្ិការកិច្ចែូច្
រច្ងកនុងចំ្ណុច្ ៨.៣ ។ 

 
៨.៣   ការពវកិច្ចចំ្ណាយកនុងការបណតុ េះបណាត ល 

ក. ពៅកនុងឆ្ន  ំើមួយៗថ្ រយៈពពលរស្វងរុករកររ ៉ែ ស្មបទ ិកព្រូវចំ្ណាយទឹកព្បាក់តាមស្មាមាព្រ
ថ្ ទំហរំំប ់អាជាា បណណកនុងអព្តា ១០០ (មយួរយ) ែុោា រអាពមរកិ កនុងថ្ផ្េែើ ១ (មយួ) គើ ូ
រម៉ែព្រព្កឡា ស្ព្មាប់ទូទរ់ចំ្ណាយរបស់្ព្កស្ួងពាក់ព័ ធ ឹងការអប់របំណតុ េះបណាត ល ការពរៀបចំ្ 
ស្ិកាខ ស្ិោ កិច្ចព្បជំុ ស្ និស្ើទ ការផ្តល់អាហារូបករណ៍ ការទិញស្មាៃ រៈ ិងឧបករណ៍ពផ្សងៗ 
 ិងស្កមមភាពពព្ងឹងសាថ ប័ កិច្ចកនុងវស័ិ្យ្ ធា ររ ៉ែ។ 

ខ្. ចំ្រណកណាមយួឬទងំអស់្ថ្ ការពវកិច្ចចំ្ណាយកនុងចំ្ណុច្ ៨.៣ (ក) រែលមិ បា ចំ្ណាយ 
ពៅែំណាច់្ឆ្ន ថំ្ ព្បរិទិ  ព្រូវពោងពៅឆ្ន ពំ្បរិទិ បនាេ ប់ ឬបង់មកព្កស្ួងតាមការរព្មូវរបស់្
ព្កស្ួង ។ 

 



កចិ្ចព្រមពព្រៀងស្តរីកីារស្ស្ែងរុករកស្រ ៉ែពោហៈ ពៅតបំន់……………………………… 
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៨.៤ ការពវកិច្ចចំ្ណាយពផ្សងពទៀរ 
 ស្មបទ ិកព្រូវទទលួប េុកចំ្ណាយពផ្សងៗពទៀរព្ស្បតាមបទបបញ្ញរត  ិងលិខិ្របទោឋ  នានាជា
្រមា ។ 
 
៨.៥ ការទូទរ់ចំ្ណាយ 
 ស្មបទ ិកព្រូវព វ្ើការទូទរ់ចំ្ណាយតាមការពវកិច្ចរច្ងកនុងចំ្ណុច្ ៨.២ ៨.៣  ិង ៨.៤ កនុងរយៈ 
ពពលោ៉ែ ងយូរ ២០(ថ្មៃ)ថ្ងៃ បនាេ ប់ពើទទលួបា លិខិ្រពស្នើសុ្ំទូទរ់ពើព្កស្ួង។ 
 

មាព្ា ៩ 
ការទតលរ់បាយការណច៍្ំណាយ និងការព្តួតរិនិតយបញ្ជ ីគណពនយយ 

 

៩.១ ការករ់ព្តាចំ្ណាយស្ំរាប់ព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែ 
ស្មបទ ិកព្រូវករ់ព្តារាល់មុខ្ចំ្ណាយពាក់ព័ ធពៅ ឹងព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែ តាមស្តង់ោរឬការ 

អ ុវរតជាអ តរជារិថ្ ឧស្ាហកមមររ ៉ែ  ិងតាមពស្ច្កតើរណនារំបស់្ព្កស្ួង ។ 
 

៩.២ ការផ្តល់របាយការណ៍ចំ្ណាយព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែ 
ស្មបទ ិកព្រូវោក់របាយការណ៍ចំ្ណាយព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែព្បចឆំ្ន  ំ ជូ ព្កស្ួងោ៉ែ ងយូរកនុង

រយៈពពល ៣០(សាមស្ិប)ថ្ងៃ បនាេ ប់ពើែំណាច់្ឆ្ន  ំើមយួៗ ។ 
៩.៣ ការព្រួរពិ ិរយបញ្ជ ើគណព យយ 

ក. ព្កស្ួងមា ស្ិទធិព វ្ើអ្ិការកិច្ច  ិងព្រួរពិ ិរយបញ្ជ ើគណព យយរបស់្ស្មបទ ិកស្ំរាប់ឆ្ន ពំ្បរិទិ  
ណាមយួក៏បា  រែលទក់ទងពៅ ឹងកិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះកនុងពោលបំណងពិ ិរយពផ្េៀងផ្តេ រ់ការ
អ ុវរតរបស់្ស្មបទ ិកពលើពពលពវោ  ិងលកខខ្ណឌ ទងំឡាយថ្ កិច្ចព្ពមពព្ពៀងពៅពពលណា
ក៏បា រហូរែល់ 0២ (ពើរ) ឆ្ន បំនាេ ប់ពើឆ្ន ពំ្បរិទិ ណាមយួរែលយល់ថាពាក់ព័ ធ ។  

ខ្. ព្កស្ួងអាច្ពព្ជើស្ពរ ើស្យកព្កុមហ ុ គណព យយឯករាជយមួយ រែលមា បទពិពសា្ ៍រផ្នក 
ឧស្ាហកមមររ ៉ែអ តរជារិពែើមបើព វ្ើអ្ិការកិច្ច  ិងព្រួរពិ ិរយបញ្ជ ើគណព យយរបស់្ស្មបទ ិក រែល
ទក់ទងពៅ ឹងកិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ ។ ស្មបទ ិកព្រូវទទលួប េុកពលើចំ្ណាយបង់ថ្ងាឈ្នួល  ិង 
ចំ្ណាយពផ្សងៗ ឲ្យព្កុមហ ុ គណព យយឯករាជយខាងពលើ។ ព្កុមហ ុ ឯករាជយពនាេះព្រូវពព្ជើស្ពរ ើស្
តាមការព្ពមពព្ពៀងោន រវាងព្កស្ួង  ិងស្មបទ ិក ។ 

 
មាព្ា ១០ 

កាតរែកិច្ចទតលក់ារងារដលរ់លរដឋកមពុជា និងការបណតុ ុះបណាត ល 
 

១០.១ ការពវកិច្ចផ្តល់ការងារែល់ពលរែឋកមពុជា  ិងការបណតុ េះបណាត ល 
ក. ស្មបទ ិកព្រូវផ្តល់ការងារឲ្យបា អរិបរមាជូ ពលរែឋកមពុជា តាមជំនាញស្មព្ស្បកនុងកិច្ចព្បរិបរតិ 

ការររ ៉ែពោយគិរតាមកខណៈស្មបរតិ  ិងការបំពពញការងាររបស់្បុគគលិកពនាេះរែលរព្មូវតាមបទោឋ   
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របស់្ស្មបទ ិកស្ំរាប់ ិពោជិកកមពុជា ។ ស្មបទ ិកព្រូវព វ្ើកមមវ ិ្ ើអប់រ ំ  ិងបណតុ េះបណាត ល
ែល់ ិពោជិកកមពុជារបស់្ស្មបទ ិក រែលពំុទ ់មា បទពិពសា្ ៍ កនុងកិច្ចព្បរិបរតិការររ ៉ែ 
ពែើមបើធានាបា ជាអរិបរមា ូវការចូ្លរមួពើពលរែឋកមពុជាកនុងកិច្ចព្បរិបរតិការររ ៉ែពៅព្គប់កំររិ ។ 

ខ្. ស្មបទ ិកយល់ព្ពមផ្តល់ការបណតុ េះបណាត លពៅ ឹងករ ាងស្ំរាប់បុគគលិករបស់្ព្កស្ួង រែល
 ឹងព្រូវពផ្េរឲ្យពៅបំពពញភារកិច្ចបពណាត េះអាស្ នជាមយួស្មបទ ិក ពែើមបើទទលួបទពិពសា្ ៍ 
 ិងជំនាញបពច្ចកពទស្កនុងព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែ។ ចំ្ ួ   ិងការពព្ជើស្ពរ ើស្បុគគលិកឲ្យពៅបំពពញ 
ភារកិច្ចបពណាត េះអាស្ ន  ិងរយៈពពលថ្ ការចរ់តាងំបពណាត េះអាស្ នរបស់្បុគគលិកទងំពនាេះ 
ព្រូវអ ុពោមពៅតាមការព្ពមពព្ពៀងោន  ។ ស្មបទ ិកព្រូវផ្តល់ព្បាក់កថ្ព្មស្មព្ស្បតាមការ
ព្ពមពព្ពៀងោន ែល់បុគគលិក រែលព្រូវបា ចរ់បញ្ជូ  ឲ្យពៅបំពពញភារកិច្ចបពណាត េះអាស្ នពនាេះ ។ 

 
១០.២  ស្ិទធិកនុងការពព្ជើស្ពរ ើស្អនកឯកពទស្បរពទស្ 
 ស្មបទ ិក ស្មបទ ិកប ត  ិងភាន ក់ងាររបស់្ខ្ាួ អាច្ជលួអនកឯកពទស្បរពទស្បា  លុេះព្តាររ
មិ អាច្រកបា  ូវបុគគលិកកមពុជា រែលមា ជំនាញកនុងការងារពនាេះពែើមបើបំពពញរនួាទើរែលព្រូវការ ។ ប៉ែុរ ត 
ស្មបទ ិកព្រូវព្បឹងរព្បងឲ្យអស់្លទធភាព ពែើមបើព វ្ើឲ្យព្បជាពលរែឋកមពុជាអាច្បំពពញការងារពនាេះបា  ។ 
 
១០.៣ ការពព្បើព្បាស់្ទំ ិញ  ិងពស្វាកនុងព្ស្ុក 
 ស្មបទ ិកព្រូវជព្មុញឲ្យអស់្លទធភាពកនុងការពព្បើព្បាស់្ទំ ិញ  ិងពស្វាកនុងព្ស្ុកឲ្យពព្ច្ើ បំផុ្រតាម
រែលអាច្ព វ្ើបា ។ 
 

មាព្ា ១៣ 
ការការពារស្ងគម និងបរិសាថ ន 

 
១១.១ ការការពារស្ងគម 

ក. ស្មបទ ិកព្រូវបំពពញការពវកិច្ច  ិងអ ុវរតព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែពោយអ ុពោមតាមពោល 
 ពោបាយអាជើវកមមព្បកបពោយ ិរ តរភាពរបស់្ខ្ាួ  រផ្អកពលើពោលការណ៍ ព្បកា ់ខាជ ប់ ូវភាព 
ទទលួខុ្ស្ព្រូវខ្ពស់្ពលើវឌ្ឍ ភាពស្ងគម ការការពារបរសិាថ   សុ្ខុ្មាលភាពសាធារណៈ  ិងការ
បពងកើរផ្លព្បពោជ ៍ពស្ែឋកិច្ច ស្ងគម។ 

ខ្. តាមរយៈគំពរាងអភិ្វឌ្ឍ ៍ព្បកបពោយ ិរ តរភាពពផ្សងៗ 
ស្មបទ ិកព្រូវចូ្លរមួកនុងការពលើកកមពស់្ កព្មិរជើវភាពរស់្ពៅរបស់្ស្ហគម ៍ ែូច្ជាការចូ្ល
រមួកនុងការ ៖ 
(១) ពរៀបចំ្ព្កបខ្ណឌ ទំនាក់ទំ ងលអព្បពស្ើររវាងស្មបទ ិកជាមយួស្ហគម ៍មូលោឋ    ិងការ 

អ ុវរតពោល ពោបាយយុទធសាស្រស្តរផ្នកស្ងគម ពស្ែឋកិច្ច សុ្ខាភិ្បាល  ិងបរសិាថ   ។ 
(២) បពងកើរវ ិ្ ើសាស្រស្ត  ិងយ តការពោេះព្សាយបញ្ញា  បណតឹ ងរវា៉ែ  ឬស្ំណូមពរនានារបស់្ 

ស្ហគម ៍មូលោឋ   (ឧទហរណ៍ ការផ្សពវផ្ាយ ើរិវ ិ្ ើព្បរិបរតិការ  ិងយុទធសាស្រស្ត
អភិ្វឌ្ឍ ព្បកបពោយ ិរ តរភាពរយៈពពលរវង យ តការជព្មុញការចូ្លរមួ  ិងពិពព្ោេះ
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ពោបល់ជាមយួស្ហគម ៍  ិងភាគើពាក់ព័ ធទងំអស់្ កនុងការពរៀបចំ្រផ្ ការព្បរិបរតិការ
្ ធា ររ ៉ែ) 

(៣) បពងកើរមុខ្ងារផ្ាូវការកនុងរច្នាស្មព័ ធចរ់តាងំរបស់្ស្មបទ ិក ពែើមបើជព្មុញ  ិងស្ព្មប 
ស្ព្មួលរាល់ស្កមមភាពរបស់្ស្មប ិកជាមយួភាគើពាក់ព័ ធកនុងស្ហគម ៍ ពហើយ ឹងព វ្ើ 
ជាយ តការព្រួរពិ ិរយវាយរថ្មាថ្ផ្េកនុងពលើភាពអ ុពោមព្ស្បតាមពោលពៅអភិ្វឌ្ឍ  ិង
អាជើវកមម្ ធា ររ ៉ែព្បកបពោយ ិរ តរភាព  ិង 

(៤) ចូ្លរមួកនុងការអ ុវរតគពព្មាងអភិ្វឌ្ឍស្ហគម ៍មូលោឋ  ពផ្សងៗ ព្ស្បតាមរផ្ ការអភិ្វឌ្ឍ 
មូលោឋ  ភូ្មិ ុរំបស់្ស្ហគម ៍ ើមយួៗ ។ 

 
១១.២ ការការពារបរសិាថ   

ក. ស្មបទ ិកព្រូវមា រផ្ ការព្គប់ព្គងបរសិាថ  មយួ រែលពរៀបចំ្ព ើងពោយរផ្អកពលើការវាយរថ្មា
ផ្លប៉ែេះពាល់បរសិាថ   ពោលការណ៍ពស្ែឋកិច្ច ិងវសិ្វកមម  ិងទមាា ប់អ ុវរតលអកនុងរផ្នកឧស្ាហកមម 
ររ ៉ែ។ រផ្ ការព្គប់ព្គងបរសិាថ  ព េះព្រូវពរៀបចំ្កនុងទព្មង់ ិងភាសាស្ព្មាប់ផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈ 
ពៅមូលោឋ   ិងស្ហគម ៍រែលពាក់ព័ ធពៅពពលមា ការរព្មូវពោយព្កស្ួង។ 

ខ្. ស្មបទ ិកព្រូវពោរព ិងអ ុវរតឲ្យមា ភាព អ ុពោមព្ស្បតាមបទបញ្ញជ ឬពស្ច្កតើរណនាពំ្ស្ប 
ច្ាប់របស់្សាថ ប័ ស្មរថកិច្ចជារិ ឬថាន ក់ពព្កាមជារិ ពាក់ព័ ធពៅ ឹងការការពារបរសិាថ   ការ 
ការពារគុណភាពទឹក គុណភាពខ្យល់ គុណភាពែើ ការអភិ្រកស្ ធា ្មមជារិមា ជើវរិ 
ការអភិ្រកសជើវច្ព្មុេះ  ិងករ ាងទុកោក់ ឬបពញ្ចញពចលកាកស្ំណល់ពផ្សងៗ។ ការខ្កខា មិ 
បា អ ុវរតព្ស្បតាមបទបញ្ញជ ឬពស្ច្កតើរណនាពំ េះ ព្រូវចរ់ទុកថាស្មបទ ិកបា រពំោភ្កិច្ច
ព្ពមពព្ពៀងព េះ ។ 

 
១១.៣ ការសាត រព ើងវញិ  ិងសុ្វរថិភាព 

បនាេ ប់ពើបិទជាសាថ ពរ ូវព្បរិបរតិការររ ៉ែ ឬរំប ់រែលបា ជើកយកររ ៉ែណាមយួ ស្មបទ ិកព្រូវទទលួ
ខុ្ស្ព្រូវកនុងការសាត ររំប ់ពនាេះព ើងវញិឲ្យមា សាថ  ភាពស្មព្ស្ប  ិងការពារការហូរពព្ចេះែើ ពហើយព្រូវធានា
ឲ្យមា សុ្វរថិភាពស្ំរាប់រំប ់ពនាេះ។ 
 
១១.៤ ការោឋ  រែលព្រូវហាមឃារ់ 

 ព្រូវហាមឃារ់ជាោច់្ខារ មិ ឲ្យព វ្ើព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែកនុងរំប ់ៈ 
 រំប ់រែលបា កំណរ់ជារំប ់វបប្ម៌ ទើតាងំព្បវរតិសាស្រស្ត រំប ់ពបរិកភ្ណឌ ជារិ 
 រំប ់រែលមា ស្ំណង់អាោរ ឬលំពៅោឋ  រងឹមា ំឬស្ំណង់ពហោឋ រច្នាស្មព័ ធ្ំៗ 
 ែើែំណា ំស្ួ  រព្ស្ ឬចំ្ការរែលមា ស្កមមភាពោែុំេះបងកបពងកើ ផ្លជាប់ជាព្បច ំរំប ់បញ្ចុ េះស្ព 
រមកល់ទុកស្ព ឬទើតាងំស្កាក រៈបូជាព្បថ្ពណើ របស់្ស្ហគម ៍មូលោឋ   ែើស្ហគម ៍ជ ជារិ
ពែើមភាគរិច្ រំប ់បព្មុងទុក ឬរំប ់ហាមឃារ់ពលើករលងររមា ការអ ុញ្ញញ រពោយរ កជា
ោយលកខណ៍អកសរពោយអនក ព្គប់ព្គងព្ស្បច្ាប់ថ្ រំប ់ទងំពនាេះ 
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 រពនេ ស្ទឹង ព្ស្េះទឹក ទំ ប់ទឹក ឬស្ំណង់ព្បភ្ពទឹក ពលើករលងររមា ការអ ុញ្ញញ រពោយរ ក 
ជាោយលកខណ៍អកសរពោយអនកព្គប់ព្គងព្ស្បច្ាប់ថ្ រំប ់ទងំពនាេះ។ 

 
១១.៥ ការការពារពភ្ាើងព េះថ្ព្ព 

ស្មបទ ិកព្រូវព្បុងព្បយ័រនការពារពភ្ាើងព េះថ្ព្ព ពហើយព្រូវជូ ែំណឹងែល់អាជាា ្រមា ស្មរថកិច្ច
រែលពៅជិរជាបនាេ  ់ កនុងករណើ មា ពភ្ាើងព េះថ្ព្ពពកើរព ើង ។ 
 
១១.៦ ព្បរិបរតិការកាប់ពឈ្ើ 

 ស្មបទ ិកមិ ព្រូវពព្ជៀររព្ជកចូ្លកនុងព្បរិបរតិការកាប់ពឈ្ើជាោច់្ខារពៅកនុងរំប ់កិច្ចស្ ា ។ 
កនុងករណើ មា ការកាប់ពឈ្ើកនុងរំប ់កិច្ចស្ ា ស្មបទ ិកព្រូវជូ ែំណឹងែល់អាជាា ្រមា ស្មរថកិច្ចរែល
ព្គប់ព្គងរំប ់ពនាេះជាបនាេ  ់ ។ 

 
១១.៧ ទឹកស្ំរាប់ពព្បើព្បាស់្ 

 ស្មបទ ិកព្រូវព វ្ើបញ្ញរតិរែល ឹងធានាថា ទឹករែលបា ពព្បើព្បាស់្កនុងព្បរិបរតិការររ ៉ែមិ ព្រូវ
ប ថយបទោឋ  គុណភាពទឹកព ើយ មុ ពពលរែលវាហូរពច្ញពើែើរែលទទលួឥទធិពលពើការរស្វងរុករក  ិង
ការជើកយកររ ៉ែ ។ ស្មបទ ិកោម  ស្ិទធិប ថយគុណភាព ឬបរមិាណថ្ ព្បភ្ពទឹកមា ព្សាប់រែលកំពុងពព្បើ
ព្បាស់្ស្ំរាប់ការរស់្ពៅរបស់្ព្បជាពលរែឋកនុងរំប ់ ការព វ្ើកស្ិកមម ឬការចិ្ញ្ច ឹមស្រវ ពោយមិ បា ខិ្រខំ្
ព្បឹងរព្បងឲ្យបា ស្មព្ស្ប ពែើមបើផ្តល់ឲ្យអនកពព្បើព្បាស់្ទឹក ូវការផ្គរ់ផ្គង់ទឹក  ិងព្បភ្ពទឹកអាច្ពព្បៀបព្ៀបោន
បា  ឬទូទរ់ស្ំណងស្មព្ស្បឲ្យអនកពព្បើបាស់្ទឹក ។ 

 
 

មាព្ា ១២ 
ដំពណាុះព្សាយវិវាទ្ 

 
១២.១ ការពិពព្ោេះពោបល់ 

ព្កស្ួង  ិងស្មបទ ិកយល់ព្ពមខិ្រខំ្ពោេះព្សាយបញ្ញា ណាមួយរែលពកើរមា ព ើងពើកិច្ចព្ពមពព្ពៀង 
ព េះពោយមិរតភាព ។ 

 
១២.២ មជឈរតវ ិិច្េ័យ 

ព្បស្ិ ពបើវវិាទណាមយួមិ អាច្ពោេះព្សាយពោយមិរតភាព ែូច្បា រច្ងកនុងចំ្ ុច្ ១២.១ ខាងពលើ 
ការវវិាទ ឹងព្រូវពោេះព្សាយពៅព្ពេះរាជាណាច្ព្កកមពុជាពោយមជឈរតវ ិិច្េ័យមួយ រែលស្ថិរពៅពព្កាម 
ច្ាប់ថ្ ព្ពេះរាជាណាច្ព្កកមពុជា។ 
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មាព្ា ១៣ 
ពស្ច្ក្តតបញ្ជជ កព់ទេងៗ 

 
១៣.១ ទើសាន ក់ការ  ិងរច្នាស្មព័ ធព្គប់ព្គង 

ក. ស្មបទ ិកព្រូវមា ទើសាន ក់ការអចិ្ថ្ស្រ តយ ៍  ិងរច្នាស្មព័ ធព្គប់ព្គងស្មព្ស្ប ពៅកនុងព្រេះរាជា
ណាច្ព្កកមពុជា ពែើមបើទទួលខុ្ស្ព្រូវពលើព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែព្ស្បតាមកិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ។ កនុង
ករណើ ចបំាច់្  ិងតាមទំហថំ្ ព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែ ព្កស្ួងអាច្រព្មូវលកខខ្ណឌ បរ ថមអំពើ
រច្នាស្មព័ ធព្គប់ព្គងរបស់្ស្មបទ ិកពៅកមពុជា កនុងពោលពៅធានាព្បស្ិទធភាពថ្ ការព្គប់ព្គង
ព្បរិបរតិការ្ ធា ររ ៉ែ  ិងការការពារសុ្វរថិភាពបរសិាថ   ិងស្ងគម។ 

ខ្. កនុងករណើ មា ការផ្តា ស់្បតូរអាស្យោឋ  ទើសាន ក់ការ ឬរច្នាស្មព័ ធព្គប់ព្គងស្ំខា ់ៗស្មបទ ិក
ព្រូវជូ ែំណឹងែល់ព្កស្ួងកនុងរយៈពពលោ៉ែ ងយូរ ១៥ (ែប់ព្បា)ំ ថ្ងៃ ។ 

 
១៣.២ ពស្ច្កតើជូ ែំណឹង 

 ពស្ច្កតើជូ ែំណឹងទងំអស់្ រែលរព្មូវឲ្យជូ ែំណឹងពោយភាគើមួយពៅឲ្យភាគើមយួពទៀរពព្កាម 
កិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះ ព្រូវររោយលកខណ៍អកសរជាភាសារខ្មរ ឬអង់ពគាស្ ពហើយអាច្ពផ្ាើតាមថ្ព្បស្ណើ យ ៍ពោយ
បា បង់ព្បាក់រចួ្ ឬតាមការពផ្ាើជាស្ំបុព្រ ឬតាមទូរសាររែលបញ្ញជ ក់ពោយថ្ព្បស្ណើ យ ៍ ពោយបា បង់ព្បាក់
រចួ្ ឬតាមការព្បគល់ផ្តេ ល់ពៅអាស្យោឋ  របស់្ភាគើ ើមយួៗ ែូច្បា បងាា ញខាងពព្កាម ឬព្បគល់ពៅ
អាស្យោឋ  ពផ្សងពទៀររែលភាគើ ើមួយៗ អាច្ជូ ែំណឹងពៅពពលពព្កាយពៅឲ្យភាគើមាខ ងពទៀរ ។ ពស្ច្កតើ
ជូ ែំណឹងទងំអស់្ព្រូវបា ចរ់ទុកថាព វ្ើព ើងពោយព្រឹមព្រូវពៅពពលបា ទទួល ។ 

 
ព្កស្ួង ៖  ជូ ចំ្ពពាេះ រែឋមស្រ តើព្កស្ួងររ ៉ែ  ិងថាមពល 

ពលខ្ ៧៩-៨៩ ផ្ាូវបា៉ែ ស្េ័រ (៥១) ស្ងាក រ់ផ្ារងមើ៣ ខ្ណឌ ែូ ពពញ  
រាជធា ើភ្នំពពញ ព្ពេះរាជាណាច្ព្កកមពុជា 
ទូរស័្ពេ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 
 

អនកចុ្េះកិច្ចស្ ា ៖    ជូ ចំ្ពពាេះ ពោក ……………………… 
ព្បធានព្កុមហ ុ  ……………………… 
អាស្យោឋ  ៖ ………………………………… 
រាជធា ើភ្នំពពញ ព្ពេះរាជាណាច្ព្កកមពុជា 
ទូរស័្រទ ៖ (៨៨៥)  

  
១៣.៣ ភាសាពព្បើកនុងកិច្ចព្ពមពព្ពៀង  

កិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះព្រូវព វ្ើព ើងពោយគូភាគើ ជាភាសារខ្មរ  ិងភាសាអង់ពគាស្ រែលភាសា ើមយួៗ 
មា រថ្មាែូច្ោន   ិងមា សុ្ពលភាពកនុងការបកព្សាយ ប៉ែុរ តកនុងករណើ មា ការរខ្វងោន រវាងភាសាទងំពើរ 
អរថបទជាភាសារខ្មរព្រូវចរ់ជាពោល ។ 

 



កចិ្ចព្រមពព្រៀងស្តរីកីារស្ស្ែងរុករកស្រ ៉ែពោហៈ ពៅតបំន់……………………………… 

ព្កសួ្ងស្រ ៉ែ នងិថាមរល នងិព្កមុហ ុន …………………………                                                                           ទំពរ័  15 

គូភាគើបា ចុ្េះហរថពលខាពលើកិច្ចព្ពមពព្ពៀងព េះជាភាសារខ្មរ  ិងភាសាអង់ពគាស្ ពៅរាជធា ើភ្នំពពញ 
ព្ពេះរាជាណាច្ព្កកមពុជា ពៅថ្ងៃរខ្ឆ្ន ែូំច្បា កំណរ់ខាងពលើ មយួមុខ្ៗ ចំ្ ួ  ០២ (ពើរ ) ច្ាប់ ពែើម ។ 

 
ក្រសងួរ ៉ែ និងថាមពល 
 
 
 
 
..................................................................... 
ស ៊ុយ សសម 
 ដ្ឋមន្រនត ី
 

 
ក្រុមហ ៊ុន …………………… 
 
 
 
 
.................................................................. 
លោក ………………  
ប្រធានប្កុមហ ៊ុន 



កចិ្ចព្រមពព្រៀងស្តរីកីារស្ស្ែងរុករកស្រ ៉ែពោហៈ ពៅតបំន់……………………………… 
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ឧបស្មព័នធរី ១ 

 
កអូរលោលេននតំរន់សរំារ់ល្វើការសកិាប្ាវប្ាវរ ៉ែលោហៈ  

លៅតំបន់ភ្នំបារាត់ ប្សុកសនលួ លេតតប្កល េះ 
 

             ចំណ៊ុ ច     អាប់ស៊ុសី                     អ័ លោលណ 
 

A   
B   
C   
D   

 
ព្រំព្បរល់ថ្នតំបន់កិច្ចស្នាចាប់ពផតីមពច្ញរីចំ្ ុច្ A ពៅ ……………… និងពច្ញរី……មក A 

វញិកាត់តាមបនាទ ត់ព្តង់ ានថ្ផទព្កឡារំហ ំ………………………… ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



កចិ្ចព្រមពព្រៀងស្តរីកីារស្ស្ែងរុករកស្រ ៉ែពោហៈ ពៅតបំន់……………………………… 
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ឧបស្មព័នធរី ២A 

សែនទី ទីតងំតំរន់សរំារ់ល្វើការសកិាប្ាវប្ាវរ ៉ែលោហៈ  
លៅតំបន់………………………… 

 (ស្ផែកតាមរីតាងំតូប៉ែូខ្នន ត: ១/១០០,០០០, ស្នេឹក …………… UTM ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** កនុងករ ីានការែុស្ោន រវាងកូអ័្រពោព កនុងឧបស្មព័ ឋរី១  ិងរផ្ ទើរីតាងំកនុងឧបស្មព័ ឋរី២A ព េះ 
កូអ័្រពោព កនុងឧបស្មព័នធរី១ ព្តូវយកជាពោល។ 
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ឧបស្មព័នធរី ២B 

សែនទី ទីតងំតំរន់សរំារ់ល្វើការសកិាប្ាវប្ាវរ ៉ែលោហៈ  
លៅតំបន់………………………………………………………… 

 
 


