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(1) ពាក្យសុំជួលលំនៅដ្ឋាន 

ន្មោះ            កាលបរិន្ឆេទននការដ្ក់ពាក្យ៖ ឆ្នាំ        ខែ        ន្ងៃ        

ពាក្យសុំជួលលំនៅដ្ឋាន

 ហត្ថនលខាអ្នកដ្ក់ពាក្យសុំ       
*  សូមបំនេញសំណុំខបបបទននោះជាភាសាជប៉ុន (ហុីរ៉ហ្គាណា hiragana, កាតាកាណា katakana ឬ កាន់ជី kanji) 

ឬជាភាសាអង់ន្លេស។

1. អំពីលំនៅដ្ឋាន                                                                                                                               

ន្មោះលំនៅដ្ឋាន (នបើមាន)៖               នលែផ្ោះអាបផាតនមន៖        

ន្លេជួលបបចាំខែ៖         នេន បរាក់តម្កល់ធានា៖         នេន

ន្លេនសវាប្ប់ប្ង៖        នេន/ខែ ន្លេនសវានផសេងៗ៖          នេន

កាលបរិន្ឆេទខែលនោកអ្នកមានខផនការផាលាស់ទីលំនៅ្ូលរស់នៅ៖ ឆ្នាំ     ខែ     ន្ងៃ     

2. អ្នកដ្ក់ពាក្យសុំ                                                                                                                             

① ទំនាក់ទំនង អាសេដ្ឋាន (ហសេសីបកូែ៖           -              )

ទូរស័េ្ (ផ្ោះ)៖   (  ) ទូរស័េ្ (្ល័ត)៖ (  )

អុីខម៉ល៖       @ ទូរសារ៖

② ន្មោះ ជាភាសាអង់ន្លេស

ជាភាសាជប៉ុន អានកាណា Kana នេទ៖ បបុស.បសី

③ ន្ងៃខែឆ្នាំកំនណើត ឆ្នាំ      ខែ      ន្ងៃ      អាេុ (               )

④ ភាសាខែលអ្នកេល់ ទី 1 ទី 2 ទី 3

⑤ នបើប្្សប្បន្នកំេុង
     រស់នៅផ្ោះជួល

នតើអ្នករានរស់នៅទីននាោះ រេៈនេលប៉ុនាមន? ឆ្នាំ

ន្មោះមាចាស់ផ្ោះជួល ទូរស័េ្៖   (  )

ភានាក់ងារ 
អ្លនបទេ្យ

ន្មោះ ទូរស័េ្៖   (  )

ទីកខនលេង

⑥ បរាក់្ំណូល បរាក់្ំណូលមុនបង់េន្ធ

បបេេបរាក់្ំណូលនផសេងនទៀត (បង់ន្លេជួល) និង្ំនួនទឹកបរាក់៖
1. អាហ្រូបករណ៍;  2. បរាក់នផញើមកេីបបនទសកំនណើត
3. បរាក់ឧបត្ថម្ភ ជានែើម;  4. នផសេងៗ

្ំនួនទឹកបរាក់៖ នេន/ខែ

3. កននលែងន្វើការ ឬកននលែងសិកសា                                                                                                                

① កខនលេងន្វើការ ឬ
     កខនលេងសិកសា

ន្មោះបកុមហ៊ុន (សាោ)           ទូរស័េ្៖ (        )
អាសេដ្ឋាន (ហសេសីបកូែ៖           -              )

បបសិននបើនោកអ្នកបតូវរានន្បញ្ជូននៅកខនលេងន្វើការនផសេងនទៀត នតើនៅឯណា?
ទូរស័េ្៖    (        )

នាេកដ្ឋានននបកុមហ៊ុន/សាោនរៀន៖
កាលបរិន្ឆេទននការងារ / ការ្ុោះន្មោះ៖      ឆ្នា ំ   ខែ    

② មុែរបរ 1. បកុមហ៊ុនឬបុ្្គលិកសាធារណៈ; 2. អ្នកបបកបកិ្្ការជំនួញជាមាចាស់ែលេលួនឯង;
3. អ្នកន្វើការនបរៅនមាោង; 4. នផសេងៗ

③  បបនេទសាោ 
(នបើអ្នកជាសិសសេ)

1. មហ្វិទយាល័េ; 2 អនុមហ្វិទយាល័េ; 3 បញ្ប់ការសិកសានៅសាោ
4. សាោបណ្ដោះបណាដាលវិជាជាជីវៈ; 5. សាោភាសាជប៉ុន; 6. នផសេងៗ

បបសិននបើអ្នករានបនបមើការងារឱ្យនិនោជកប្្សប្បន្នរបស់អ្នក រេៈនេលតិ្ជាងមួេឆ្នាំ នហើេនតើអ្នករានបនបមើការងារឱ្យនិនោ
ជកមុនរបស់អ្នករេៈនេលប៉ុនាមន និងនៅកខនលេងណា?
 ន្មោះនិនោជកមុន៖
 រេៈនេលការងារ៖ ឆ្នាំ ខែ

4. អ្នករស់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នា                                                                                                                 

ន្មោះ នេទ និងអាេុ
ទំនាក់ទំនងញាតិភាេ្ំនពាោះអ្នក

(សូមនបជើសនរើស្ំនួនខែលអា្អនុវត្តរានេីខា
ងនបកាម) 

បរាក់្ំណូលបបចាំឆ្នាំ

បសី.បបុស.អាេុ(        ) នេន
បសី.បបុស.អាេុ(        ) នេន
បសី.បបុស.អាេុ(        ) នេន
បសី.បបុស.អាេុ(        ) នេន

ទំនាក់ទំនងញាតិភាេ្ំនពាោះអ្នក (1. ប្តីឬបបេន្ធ    2. ប្ួសារ    3. សា្់ញាតិ    4. មិត្តេក្តិ    5. នផសេងៗ)

5. អ្នកធានា (* សម្រាប់មិននមនជនជាតិជប៉ុននតប៉ុន្ណោះ)                                                                                

① ទំនាក់ទំនង អាសេដ្ឋាន (ហសេសីបកូែ៖           -              )

ទូរស័េ្ (ផ្ោះ)៖ (  ) ទូរស័េ្ (្ល័ត)៖   (  )
អ៊ីខម៉ល៖       @ ទូរសារ៖    (  )

② ន្មោះ ជាភាសាអង់ន្លេស
ជាភាសាជប៉ុន ការអានកាណា Kana

③ ន្ងៃខែឆ្នាំកំនណើត ឆ្នាំ      ខែ      ន្ងៃ      អាេុ
*④ ភាសាខែលអ្នកេល់ ទ ី1 ទ ី2 ទ ី3
⑤  ទំនាក់ទំនងញាតិភាេ្ំនពាោះអ្ន

កដ្ក់ពាក្យសុំ
1. ប្ួសារ 2. សា្់ញាតិ 3. មិត្តេក្តិ
4. បកុមហ៊ុនពាក់េ័ន្ធ; 5. សាោពាក់េ័ន្ធ (មិនរប់បញ្ជូលសិសសេ) 6. នផសេងៗ

⑥ កខនលេងន្វើការ ន្មោះការិោល័េ ទូរស័េ្៖ (        )
អាសេដ្ឋាន (ហសេសីបកូែ៖           -              )

បបសិននបើអ្នកបតូវរានន្បញ្ជូននៅកខនលេងន្វើការនផសេងនទៀត នតើនៅឯណា?
ទូរស័េ្៖ (        )

នតើមានការងារន្វើនៅទីននាោះ រេៈនេលប៉ុនាមន៖ ឆ្នាំ
*⑦  ្ំនួនឆ្នាំនៅបបនទសជប៉ុន ឆ្នាំ ⑧  បរាក់្ំណូលមុនបង់េន្ធ នេន/ឆ្នាំ
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(2) ការេន្យល់្ំណុ្សំខាន់ៗអំេីលំនៅដ្ឋាននែើម្បីជួល 

ការពន្យល់ចំណុចសំខាន់ៗអំពីលំនៅដ្ឋានន�ើម្ីជួល

ន្មោះ           កាលបរិន្ឆេទ         

េ័ត៌មានលម្ិតអំេីលំនៅដ្ឋានខាងនបកាមននោះ បតូវរានសរនសរនដ្េបសបតាមមាបតា 35 នន្បាប់អ្លនបទេ្យ។ សូមបរាកែថា
នោកអ្នកេល់ែឹងនេញនលញអំេី្ំណុ្សំខាន់ទាំងននោះ។

ន្មោះបកុមហ៊ុន៖

ន្មោះអ្នកតំណាង៖                បបថាប់បតា

ភានាក់ងារអ្លនបទេ្យ៖ 

នលែអាជាញាប័ណ្ណ៖

កាលបរិន្ឆេទន្ញអាជាញាប័ណ្ណ៖

ភានាក់ងារខែលរានចាត់តាំងស 
បមាប់បបតិបត្តិការននោះ

ន្មោះ បបថាប់បតា

នលែ្ុោះបញ្ី៖ (   )

ទីកខនលេងសាថាប័នជំនួញ
ទូរស័េ្៖ (   )

ភានាក់ងារខែលរាននបជើសនរើសទុកមុន (ខផ្នក 2, ជំេូក 34) អ្នកតំណាង - ភានាក់ងារ

លំនៅដ្ឋាន

ន្មោះ

ទីកខនលេង

នលែផ្ោះអាបផាតនមន៖

នផ្ជាន់ននអគារ   m2 (ររាេការណ៍ផលេជូវការ៖  m2)

បបនេទ និងសំណង់

ន្មោះ និងអាសេដ្ឋានមាចាស់ផ្ោះជួល

I វត្ថុឬសរាភារៈន�លទាក់ទងនដ្យផ្ទាល់នៅនឹងលំនៅដ្ឋានន�លរានក្នថុងសំណួរ

1. វត្ថុឬសរាភារៈន�លបានកត់ម្រានៅក្នថុងបញ្ីន្មោះ                                                                                         

េ័ត៌មានលម្ិតអំេីមាចាស់កម្មសិទ្ធិ
(មាចាស់ផ្ោះជួល)

វត្ថសឬសមាភារៈខែលពាក់េ័ន្ធនឹងសិទ្ធិនបរៅេី
មាចាស់កម្មសិទ្ធិ 
(អ្នកជួលផ្ោះ)វត្ថសឬសមាភារៈទាក់ទងនឹងមាចាស់កម្មសិទ្ធិ

ន្មោះ មាចាស់កម្មសិទ្ធិ៖

 អាសេដ្ឋាន៖

6. ព័ត៌រានទំនាក់ទំនងម្គ្អាសន្ន                                                                                                            

① េ័ត៌មានទំនាក់ទំនង អាសេដ្ឋាន (ហសេសីបកូែ៖           -              )

ទូរស័េ្ (ផ្ោះ)៖    (        ) ទូរស័េ្ (ការិោល័េ)៖ (        )

ទូរស័េ្ (្ល័ត)៖  (        )

② ន្មោះ ជាភាសាអង់ន្លេស

ជាភាសាជប៉ុន ការអានកាណា Kana

③  ទំនាក់ទំនងញាតិភាេ 
្ំនពាោះអ្នក

1. ប្ួសារ 2. សា្់ញាតិ 3. មិត្តេក្តិ
4. បកុមហ៊ុនពាក់េ័ន្ធ 5. សាោពាក់េ័ន្ធ (មិនរប់បញ្ជូលសិសសេ) 6. នផសេងៗ

ចំណុចន�លម្តរូវយល់�ឹង៖                                                                                                                      
1. ពាក្យសុំរបស់អ្នកអា្ទទួលរងការបែិនស្ បបសិននបើអ្នកន្វើររាេការណ៍មិនេិតណាមួេ។
2. សំណុំខបបបទពាក្យសុំននោះ បតូវបំនេញនដ្េែលេលួនឯងនដ្េអ្នកជួលផ្ោះ (ខែលអា្នកើតមាននានេលអនា្ត) ។
3. អ្នកមិនអា្កាលាេជាអ្នកជួលផ្ោះរាននទ លុោះបតាខតអ្នកនរៀប្ំពាក្យសុំនដ្េែលេលួនឯង។ អ្នកមិនអា្ជួលបន្តរាននទ។
4. ពាក្យសុំរបស់អ្នកមិនបតូវរានទទួលេកនដ្េសវ័េបបវត្តិន�ើេ នហើេមូលនហតុននការបែិនស្ មិនផ្តល់ជូនន�ើេ។
5. នេើងែញសំអា្ទាក់ទងកខនលេងន្វើការឬសាោនរៀនរបស់អ្នក នែើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកមានការងារ ឬ្ូលរួមែូ្រានបញ្ជាក់នៅក្នសងពាក្យ

សុំរបស់អ្នក។
6. នេើងែញសំនឹងទាក់ទងអ្នកធានារបស់អ្នក នែើម្បីបញ្ជាក់អំេីការេល់បេមរបស់េួកន្។

* ខាងនបកាមននោះជា្ំណុ្បតូវបំនេញនដ្េបកុមហ៊ុនអ្លនបទេ្យ
រានន្ញអាជាញាប័ណ្ណេីអេិរាលនែត្ត (                                           ) (ន្មោះទីភានាក់ងារ                                       )

កាលបរិន្ឆេទនន
ការដ្ក់ពាក្យសុំ ឆ្នាំ      ខែ      ន្ងៃ     បុ្្គលិកទទួលបន្សក

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ លិែិតឆលេងខែន/ប័ណ្ណ្ុោះបញ្ីន្មោះ មិនខមនជនជាតិជប៉ុន/ នផសេងៗ (        )

ការេិេណ៌នា

ការបញ្ជូនទីភានាក់ងារនបើមាន ទូរស័េ្៖    (  )

កាលបរិន្ឆេទ្ុោះកិ្្សនយាបនណាដាោះអាសន្ន ឆ្នាំ        ខែ        ន្ងៃ       

កាលបរិន្ឆេទ្ូលរស់នៅបនណាដាោះអាសន្ន ឆ្នាំ        ខែ        ន្ងៃ       

កំណត់្ំណាំ៖
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2. ការកំណត់លក្ខខណ្ឌចបាប់សំខាន់ៗ                                                                                                           

្ំណងនជើងនន្បាប់

នស្ក្តីសនងខេបអំេីការកំណត់លកខេែណ្ឌ

3. ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អគ្គិសនី និងលរូទឹកស្ថុយ                                                                                                       

បរិកាខារនបតៀមបបមុងជានបស្សបមាប់ការនបបើបរា
ស់ភាលាមៗ នសវាកម្មខែលរាន្នបមាងនានេលអនា្ត កំណត់សមាគាល់

ទឹក សាធារណៈ.ឯកជន.អណ្តូង ឆ្នាំ ខែ ន្ងៃ សាធារណៈ.ឯកជន.អណ្តូង

អ្្គិសនី ឆ្នាំ ខែ ន្ងៃ

ឧស្ម័នឬហ្គាស ទីបកុង.បបូរាោន ឆ្នាំ ខែ ន្ងៃ ទីបកុង.បបូរាោន

លូទឹកស្សេ ឆ្នាំ ខែ ន្ងៃ

4. លក្ខណម្ទង់ម្ទាយ និងនម្គ្ងអគ្រនៅនពលបញ្ចប់ (ក្នថុងករណីអគ្រន�លមិនទាន់សង់ន�ើយ)                                        

លកខេណបទង់បទាេ និងនបគាងអគារ

នបគាងអគារ និងការបញ្ប់ខផ្នកខាងក្នសង និងខាងនបរៅ

ការែំន�ើងបរិកាខារ និងនបគាងអគារ

5. នសចក្ីសនង្ខបលទ្ធផលននការម្តួតពិនិត្យស្ថានភាពអគ្រ (សម្រាប់អាគ្រន�លរានម្ស្ប់)                                             

ការបតួតេិនិត្យសាថានភាេអគារ បតូវរានន្វើន�ើងឬនទ? រាទ/ចាស៎ នទ

នស្ក្តីសនងខេបលទ្ធផលននការបតួតេិនិត្យសាថានភាេអគារ

6. ការបង្ហាញអំពីការជួសជុលអគ្រ (ក្នថុងករណីអគ្រមិនទាន់សង់រួច)                                                                        

បរិកាខារ ខែលមានបសាប់ បបនេទ នផសេងៗ

ផ្ោះរាេ

បង្គន់

អាងងូតទឹកឬខបងញ័រ

មាោសុីនទឹកនរៅ្

្ង្ងាកានហ្គាស

មាោសុីនកំនៅ/មាោសុីនបតជាក់

7. នតើរានអចលនម្ទព្យនៅក្នថុងតំបន់ទប់ស្កាត់នម្គ្ោះម�ន្រាយ�ីលំនៅដ្ឋានន�លបានអភិវឌ្ឍឬនទ?                                       

តំបន់ទប់សាកាត់នបគាោះមហន្តរេែីលំនៅដ្ឋាននៅខាងក្នសង តំបន់ទប់សាកាត់នបគាោះមហន្តរេែីលំនៅដ្ឋាននៅខាងនបរៅ

8. នតើរានអចលនម្ទព្យនៅក្នថុងតំបន់ន�លម្បរានឱ្យម្បុងម្បយ័ត្ននម្គ្ោះម�ន្រាយរអិលបាក់�ីឬនទ?                                       

ខផ្នកខាងក្នសងតំបន់ខែលបបមានឱ្យបបុងបបេ័ត្ននបគាោះមហន្តរេរអិ
លរាក់ែី

ខផ្នកខាងនបរៅតំបន់ខែលបបមានឱ្យបបុងបបេ័ត្ននបគាោះមហន្តរេរ
អិលរាក់ែី

9. នតើនផ្នកខាងក្នថុងអគ្រននោះ រាននផ្នកម្បរានឱ្យម្បុងម្បយ័ត្នរលកស៊រូ្មីឬនទ?                                                            

ខផ្នកបបមានឱ្យបបុងបបេ័ត្នរលកស៊ូណាមីនៅខាងក្នសងអគារ មិនមានខផ្នកបបមានឱ្យបបុងបបេ័ត្នរលកស៊ូណាមីនៅខាងក្នសងអ
គារនទ

10. ការពិពណ៌នាអំពីការម្តួតពិនិត្យនលើការនម្បើម្បាស់វត្ថុឬសរាភារៈន�លមិននេោះ                                                               

នតើលទ្ធផលននការបតួតេិនិត្យនលើការនបបើបរាស់វត្ថសឬសមាភារៈខែលមិ
ននឆោះ មានកំណត់បតាឬនទ? រាទ/ចាស៎ នទ

ែលេឹមសារននការបតួតេិនិត្យនលើការនបបើបរាស់វត្ថសឬសមាភារៈខែលមិន
នឆោះ

11. ការពិពណ៌នាអំពីការសិកសាទប់ទល់នឹងការរញ្ជួយ�ី                                                                                          

នតើមានអនុវត្តការសិកសាទប់ទល់នឹងការរញ្លួេែីឬនទ? រាទ/ចាស៎ នទ

ែលេឹមសារននការសិកសាទប់ទល់នឹងការរញ្លួេែី

II វត្ថុឬសរាភារៈទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌម្បតិបត្ិការ
1. ន្លែឈ្នជួលនម្រៅពីន្លែជួលផ្ទោះ                                                                                                                       

្ំនួនទឹកបរាក់ នគាលបំណង

1

2

3

4

2. ការលុបនោលកិច្ចសនយា                                                                                                                         

3. សំណងនលើខរូចខាត ឬការរំនោភបំពាននលើកិច្ចសនយា                                                                                       

4. នសចក្ីសនង្ខបននម្បព័ន្ធធានាសម្រាប់សំណងនលើការដ្ក់ម្បាក់តម្កល់ន�លអាចសងម្តឡប់មកវិញ                                   

ថានតើការដ្ក់បរាក់តម្កល់បតូវរានធានាឬនទ រាទ/ចាស៎  .  នទ

ែំនណើរការនីតិវិ្ី នបើបបេ័ន្ធធានាបតូវរាននដ្ោះបសាេ



87

400 401

5. រយៈនពលកិច្ចសនយា និងកិច្ចសនយាបន្ន្វើ្្ី                                                                                                   

រេៈនេល
េី ឆ្នាំ___ខែ___ន្ងៃ___
ែល់ ឆ្នាំ___ខែ___ន្ងៃ___

___ឆ្នាំ___ខែ

កិ្្សនយាជួល្ម្មតា
កិ្្សនយាជួលមានរេៈនេល
កំណត់
កិ្្សនយាជួលលំនៅដ្ឋានរេៈនេ
លរហូតអស់ជីវិត

េ័ត៌មានលម្ិតខែលទាក់ទងនឹ
ងកិ្្សនយាបន្តន្វើ្្មី

6. ការកំណត់លក្ខខណ្ឌនលើការនម្បើម្បាស់                                                                                                         

ការកំណត់លកខេែណ្ឌនលើការនបបើបរាស់អ្
លនបទេ្យ

កំណត់កខនលេងផា្្់មុែនៅក្នសងអគារនានា
ខែលស្ថិតនបកាមមាចាស់កម្មសិទ្ធិនប្ើននាក់ នផសេងៗ

ការកំណត់លកខេែណ្ឌនលើការនបបើបរាស់នផសេ
ងនទៀត

7. ការសងម្បាក់ម្តឡប់មកវិញចំនពាោះការដ្ក់ម្បាក់តម្កល់ធានា                                                                               

8. ការម្គប់ម្គងអចលនម្ទព្យ                                                                                                                       

ន្មោះ(ភានាក់ងារ)
(នលែ្ុោះបញ្ីនបកាមមាបតា 46, កថាែ័ណ្ឌ 1, កថាែ័ណ្ឌរង 2 នន្បាប់ស្តីេីការជំរុញឱ្យបបនសើរន�ើ
ងការប្ប់ប្ងែុនែូបតឹមបតូវ ឬនលែ្ុោះបញ្ីនបកាមមាបតា 5, កថាែ័ណ្ឌ 1, កថាែ័ណ្ឌរង 2 ននបទ
បញ្ញត្តិស្តីេីការ្ុោះបញ្ីអ្នកប្ប់ប្ងអ្លនបទេ្យលំនៅដ្ឋានជួល)

អាសេដ្ឋានការិោល័េកណាដាល

III វត្ថុឬសរាភារៈនផសេងនទៀត

1. ព័ត៌រានលម្ិតអំពីលិខិតធានាបង់ម្បាក់ (រាម្រា 35-2 ននចបាប់អចលនម្ទព្យ)
(1) ម្បសិននបើមិននមនជាសរាជិកននសរាគមធានារា៉ប់រង�ំនណើរការអចលនម្ទព្យ                                                           

ការិោល័េខែលលិែិតធានាបង់បរាក់
រានដ្ក់បរាក់តម្កល់ 
ន្មោះ
ទីកខនលេង

(2) ម្បសិននបើជាសរាជិកននសរាគមធានារា៉ប់រង�ំនណើរការអចលនម្ទព្យ                                                                    

សមា្មធានារ៉ប់
រងែំនណើរការអ្
លនបទេ្យ

ន្មោះ
អាសេដ្ឋាន
ទីកខនលេងការិោល័េ

ការិោល័េខែល
លិែិតធានាបង់បរា
ក់រានដ្ក់បរាក់
តម្កល់ 
ន្មោះ
ទីកខនលេង

នៅនេលអ្នកបំនេញសំណុំខបបបទននោះ អ្នកបតូវេល់ែឹងអំេី្ំណុ្ខាងនបកាម៖
① ្ំណុ្ទាក់ទង I. 1.

នៅក្នសងជួរឈរខែលមាន្ំណងនជើងថា "វត្ថសឬសមាភារៈទាក់ទងនឹងមាចាស់កម្មសិទ្ធិ" សូមបញ្ជូលវត្ថសឬសមាភារៈទាក់ទងនឹងមាចាស់កម្មសិ
ទ្ធិខែលរានកត់បតានៅក្នសងជួរឈរ "មាចាស់ផ្ោះជួល" របស់បញ្ីន្មោះននោះ៖ ឧ.  កិ្្បេមនបេៀងេិនសសស្តីេីការទិញបត�ប់មកវិញ 
ការ្ុោះន្មោះបនណាដាោះអាសន្ន នស្ក្តីជូនែំណឹងអំេីការ្ុោះបញ្ី និងការបេួេរារម្ភ។

② ្ំណុ្ទាក់ទង I. 2.
នបជើសេក្បាប់ខែលបតូវអនុវត្តេីខាងនបកាម នហើេបញ្ជូលវានៅនបកាមជួរឈរ "្ំណងនជើងនន្បាប់" និងបញ្ជាក់នដ្េសនងខេបេី
ការកំណត់លកខេែណ្ឌខែលស្ថិតនបកាម្បាប់នៅក្នសងជួរឈរ "នស្ក្តីសនងខេបអំេីការកំណត់លកខេែណ្ឌ"។

្បាប់ស្តីេីការអេិវឌ្ឍតំបន់លំនៅដ្ឋាន្្មី ្បាប់ស្តីេីការន្វើឱ្យបបនសើរន�ើង
នហដ្ឋារ្នាសម្័ន្ធទីបកុង្្មី

្បាប់ស្តីេីការន្វើឱ្យបបនសើរន�ើងតំបន់សាថា
ប័នជំនួញសបមាប់ការខ្កចាេ

③ ្ំណុ្ទាក់ទង I. 3.
នៅក្នសងជួរឈរខែលមាន្ំណងនជើងថា "កំណត់សំគាល់" សូមបញ្ជូលការ្ិតន្លេណាមួេសបមាប់ការនបបើបរាស់សមាភារៈបរិកាខារ។

④ ្ំណុ្ទាក់ទង I. 6.
សមាភារៈបរិកាខារនានាខែលរានបញ្ជូលនៅក្នសងជួរឈរ "សមាភារៈបរិកាខារ" ្ឺជាឧទាហរណ៍សបមាប់អគារលំនៅដ្ឋាន។ 
សបមាប់អ្លនបទេ្យពាណិជ្កម្ម សូមបខន្ថមសមាភារៈបរិកាខារសំខាន់ៗសបមាប់បបនេទកិ្្ការជំនួញ ែូ្ជាមាោសុីនបតជាក់ 
និងជនណ្ើរេន្ត។

⑤ ្ំណុ្ទាក់ទង II. 5.
បញ្ជាក់ោោង្បាស់ថាកិ្្សនយាណាមួេ បតូវអនុវត្ត្ំនពាោះអ្លនបទេ្យ៖ កិ្្សនយាជួល្ម្មតា ឬមានរេៈនេលកំណត់ ឬកិ្្
សនយាជួលរេៈនេលរហូតអស់ជីវិត

⑥ បបសិននបើមិនមានកខនលេងប្ប់បគាន់នៅក្នសងជួរឈរណាមួេ សូមសរនសរនៅនលើបកដ្សដ្្់នដ្េខ�កមួេ នដ្េកត់សមាគាល់ 
ជួរឈរខែលបតូវគានា និង្ំនួនសមាភារៈនៅក្នសងសំណុំខបបបទ។
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នសចក្ីសនង្ខបលទ្ធផលននការម្តួតពិនិត្យស្ថានភាពអគ្រ  
(សម្រាប់ការនម្បើម្បាស់ការពន្យល់អំពីចំណុចសំខាន់ៗ)

(សំណង់នឈើ/
សំណង់នបគាងអគារនបតុងទបមខែក)

កាលបរិន្ឆេទរាននរៀប្ំ

អគា
រ

អគារ លំនៅដ្ឋាននន៖

អាសេដ្ឋាន នលែលំនៅដ្ឋាន
នលែទីតាំង

(បបសិននបើកលំនៅដ្ឋា
នមាននប្ើនប្ួសារ) ន្មោះែុនែូ ជានែើម នលែបន្ប់ នលែ

បបនេទនបគាងអគារ □ នឈើ    □ នបគាងខែក    □ នផសេងៗ  (ឧ. នបគាងអគារោេគានា)

ជាន់ននអគារ
នៅនលើែី៖ 
       ជាន់ននអគារ/ជាន់ននអគារនបកាមែី៖          
       ជាន់ននអគារ

នផ្ជាន់ននអគារសរុប m2

កា
របតួតេិនិត្យសា

ថានភា
េអគា

រ

កាលបរិន្ឆេទននការបតួតេិនិត្យននោះ

បបនេទននការបតួតេិនិត្យ □ លំនៅដ្ឋានដ្្់ខតឯង
□ លំនៅដ្ឋានមាននប្ើនប្ួសារ ជានែើម  ( □ បបនេទលំនៅដ្ឋានដ្្់ខតឯង □ បបនេទអគារសានាក់នៅ)

ការបងាហាញេីការែូ្ខាតណាមួេ 
ជានែើម

ការែូ្ខាតណាមួេ ជានែើម នដ្េខផ្កនលើស្តង់ដ្រសបមាប់ការបតួតេិនិត្យ
សាថានភាេអគារ? (បំនេញផងខែរ "ការបងាហាញេីការែូ្ខាតណាមួេ ជានែើម 
្ំនពាោះសមាសភា្មានលកខេណៈនដ្េខ�ក" ែូ្ខាងនបកាម) ។

□ រាទ □ នទ

ការបងាហាញេី
ការែូ្ខាតណាមួេ 
ជានែើម ្ំនពាោះ
សមាសភា្មាន
លកខេណៈនដ្េខ�ក

កំណត់សមាគាល់៖ 
្ូសសមាសភា្
ណាមួេខែលមិន
បងាហាញនៅក្នសង
អគារខែលរានកំណត់
នដ្េមានេីរបនាទាត់។

សមាសភា្ខែលរានេិនិត្យនមើលទាក់ទងនឹងនបគាងអគារសំខា
ន់ៗសបមាប់ភាេរឹងមាំនបគាងអគារ

សមាសភា្ខែលរានេិនិត្យនមើលទាក់ទងនឹងនបគាងអគា
រសបមាប់ការរកសាទុកទឹកនេលេៀង ជានែើម។

ការែូ្ខាតណាមួេ ជានែើម ការែូ្ខាតណាមួេ ជានែើម

រាទ នទ មិនអា្
េិនិត្យរាន រាទ នទ មិនអា្

េិនិត្យរាន

ការបនង្កើត
ការបបមូលផ្តសំប្ឹោះអគារនិងជាន់ននអគារ
ជាន់ននអគារ
សរសរបទូង និង្្នឹម
ជញ្ជាំងខាងនបរៅនិងខផ្នកែំបូលលេន្ញ
េ៉រឬនៅ
ជញ្ជាំងខាងក្នសង
េិដ្ន
្ន្ល់ទប់ែំបូល
នផសេងៗ

 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □

ជញ្ជាំងខាងនបរៅ
ខផ្នកែំបូលលេន្ញ
េ៉រឬនៅ
ជញ្ជាំងខាងក្នសង
េិដ្ន
្ន្ល់ទប់ែំបូល
ែំបូល

 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □

(ការែូ្ខាតនដ្េកនណ្ៀរ) 
(ការេុកឬរលួេ នប្ោះសុី) 
(ការេិនិត្យនលើការនរៀប្ំន្វើឱ្យរឹងមាំ
ន�ើង)
(កមាលាំងសង្កត់នបតុង)

 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □

កា
របតួតេិនិត្យសា

ថានភា
េអគា

រ រា
នន្វើន�

ើងនដ្
េ

ន្មោះអ្នកបតួតេិនិត្យ
ន្មោះទីភានាក់ងារខែលប
ណ្ដោះបណាដាលអ្នកបតួតេិ
និត្យនិងលិែិតបញ្ជាក់ប
ញ្ប់ការណ្ដោះបណាដាល។
បបនេទលកខេណៈ 
សម្បត្តិប្ប់បគាន់
របស់សាថាបត្យករ

□ បកុម I  □ បកុម II  □ នបគាងអគារនឈើ

នលែ្ុោះបញ្ីសាថាបត្យករ □ នលែ្ុោះបញ្ីរែ្ឋមង្ន្តី   នលែ□ នលែ្ុោះបញ្ីអេិរាលនែត្ត

ន្មោះការិោល ័
េខែលពាក់េ័ន្ធ
នលែ្ុោះបញ្ីការិោល័
េសាថាបត្យកម្ម នលែ្ុោះបញ្ីអេិរាលនែត្ត នលែ

នសចក្ីសនង្ខបលទ្ធផលននការម្តួតពិនិត្យស្ថានភាពអគ្រ  
(សម្រាប់ការនម្បើម្បាស់ការពន្យល់អំពីចំណុចសំខាន់ៗ)

សំណង់នបតុងខែកខ្ប 
ជានែើម

កាលបរិន្ឆេទរាននរៀប្ំ

អគា
រ

អគារ លំនៅដ្ឋាននន៖

អាសេដ្ឋាន នលែលំនៅដ្ឋាន
នលែទីតាំង

(បបសិននបើកលំនៅដ្ឋា
នមាននប្ើនប្ួសារ) ន្មោះែុនែូ ជានែើម នលែបន្ប់ នលែ

បបនេទនបគាងអគារ □ នបគាងអគារនបតុងខែកខ្ប □ នបគាងអគារនបតុងទបមខែក □ នផសេងៗ (ឧ. នបគាងអគារោេបញ្ជូលគានា)

ជាន់ននអគារ
នៅនលើែី៖ 
       ជាន់ននអគារ/ជាន់នបកាមែី៖          
       ជាន់ននអគារ

នផ្ជាន់ននអគារសរុប m2

កា
របតួតេិនិត្យសា

ថានភា
េអគា

រ

កាលបរិន្ឆេទននការបតួតេិនិត្យននោះ

បបនេទននការបតួតេិនិត្យ □ លំនៅដ្ឋានដ្្់ខតឯង
□ លំនៅដ្ឋានមាននប្ើនប្ួសារ ជានែើម  ( □ បបនេទលំនៅដ្ឋានដ្្់ខតឯង □ បបនេទអគារសានាក់នៅ)

ការបងាហាញេីការែូ្ខាតណាមួេ 
ជានែើម

ការែូ្ខាតណាមួេ ជានែើម នដ្េខផ្កនលើស្តង់ដ្រសបមាប់ការបតួតេិនិត្យ
សាថានភាេអគារ? (បំនេញផងខែរ "ការបងាហាញេីការែូ្ខាតណាមួេ ជានែើម 
្ំនពាោះសមាសភា្មានលកខេណៈនដ្េខ�ក" ែូ្ខាងនបកាម) ។

□ រាទ □ នទ

ការបងាហាញេី
ការែូ្ខាតណាមួេ 
ជានែើម ្ំនពាោះ
សមាសភា្មាន
លកខេណៈនដ្េខ�ក

កំណត់សមាគាល់៖ 
្ូសសមាសភា្
ណាមួេខែលមិន
បងាហាញនៅក្នសង
អគារខែលរានកំណត់
នដ្េមានេីរបនាទាត់។

សមាសភា្ខែលរានេិនិត្យនមើលទាក់ទងនឹងនបគាងអគារសំខា
ន់ៗសបមាប់ភាេរឹងមាំនបគាងអគារ

សមាសភា្ខែលរានេិនិត្យនមើលទាក់ទងនឹងនបគាងអគា
រសបមាប់ការរកសាទុកទឹកនេលេៀង ជានែើម។

ការែូ្ខាតណាមួេ ជានែើម ការែូ្ខាតណាមួេ ជានែើម

រាទ នទ មិនអា្
េិនិត្យរាន រាទ នទ មិនអា្

េិនិត្យរាន

ការបនង្កើត
ជាន់ននអគារ
សរសរបទូង និង្្នឹម
ជញ្ជាំងខាងនបរៅ
េ៉រឬនៅ និងផលេជូវនែើរឬប្កនែើរទូនៅ
ជញ្ជាំងខាងក្នសង
េិដ្ន
នផសេងៗ

 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □

ជញ្ជាំងខាងនបរៅ 
ជញ្ជាំងខាងក្នសង
េិដ្ន
ែំបូល

 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □

(ការេិនិត្យនលើការនរៀប្ំន្វើឱ្យរឹងមាំ
ន�ើង)
(កមាលាំងសង្កត់នបតុង)

 □ □ □
 □ □ □

កា
របតួតេិនិត្យសា

ថានភា
េអគា

រ រា
នន

វ្ើន�
ើងនដ្

េ
ន្មោះអ្នកបតួតេិនិត្យ
ន្មោះទីភានាក់ងារខែលប
ណ្ដោះបណាដាលអ្នកបតួតេិ
និត្យនិងលិែិតបញ្ជាក់ប
ញ្ប់ការណ្ដោះបណាដាល។
បបនេទននលកខេណៈស
ម្បត្តិប្ប់បគាន់របស់
សាថាបត្យករ

□ បកុម I  □ បកុម II  □ នបគាងអគារនឈើ

នលែ្ុោះបញ្ីសាថាបត្យករ □ នលែ្ុោះបញ្ីរែ្ឋមង្ន្តី   នលែ□ នលែ្ុោះបញ្ីអេិរាលនែត្ត

ន្មោះការិោល ័
េខែលពាក់េ័ន្ធ
នលែ្ុោះបញ្ីការិោល័
េសាថាបត្យកម្ម នលែ្ុោះបញ្ីអេិរាលនែត្ត នលែ
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(3) កិ្្សនយាលំនៅដ្ឋានជួល្ម្មតា - បបនេទស្តង់ដ្រ 

កិច្ចសនយាលំនៅដ្ឋានជួល្ម្រា - ម្បនភទស្ង់ដ្រ
ចំណងនជើងកបាលលិខិត
(1) នគ្លបំណងននកិច្ចសនយាជួលផ្ទោះ                                                                                                             

ន្
មោះ អា

ស
េ

ដ្
ឋាន ជា

នែើម ននអគា
រ

ន្មោះ

អាសេដ្ឋាន

បបនេទអគារ

ផ្ោះអាបផាតនមន
ផ្ោះអាបផាតនមន 
មានជបមាល
ជាថានាក់ៗ
ផ្ោះនៅដ្្់ខតឯង
នផសេងៗ

នបគា
ងអគា

រ

សង់េីនឈើ
មិនសង់េីនឈើ
(         )

កាលបរិន្ឆេទននការបញ្ប់

-ជាន់ននអគារ  
ឆ្នាំ

ការនរៀប្ំបទង់បទាេសំខាន់ៗ
ន�ើងវិញនៅ
(    )

្ំនួនអគា
រ

អគារ

បទេ្យស
ម្បត្តិ

នលែផ្ោះ
អាបផាតនមន

បលេង់ជាន់ 
ននអគារ (    ) LDK.DK.K/បន្ប់មួេ/

នផ្ m2 (េ៉រឬនៅ៖       m2 [មិនរប់បញ្ជូលនៅខផ្នកខាងនឆវង])

បរិកាខារ

បង្គន់ (នបើកបង្ជូរ.មិននបើកបង្ជូរ)ទាំងបសុង/រានខបងខ្ក(នបើកបង្ជូរ.មិននបើកបង្ជូរ)

នផើងងូតទឹក
ទឹកផាកាឈូក
នផើងោងមុែ
កខនលេងដ្ក់មាោសុីននរាកនខាអាវ
មាោសុីនទឹកនរៅ្
្ង្ងាកានហ្គាស/្ង្ងាកានអ្្គិសនី/

្ង្ងាកាន IH
មាោសុីនបតជាក់/មាោសុីនកំនៅ
នប្ឿងអំេូលនេលេើង រប់បញ្ជូល
នសាអូតូ
ទូរទសសេន៍ឌីជី្ល TV/CATV)
អ៊ីន្ឺខណត
បបអប់សំបុបត
បបអប់ទទួលកញ្ប់អីវា៉ន់
កូននសា

រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ

រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ

(នលែកូននសា    /   ្មលេង)

កមាលាំងអ្្គិសនី
ហ្គាស
ទឹក
លូទឹកស្សេ

(    ) A
រាទ (ហ្គាសទីបកុង.ហ្គាសបបូរាោន).នទ
រានតភាជាប់ផាទាល់នឹងបំេង់ទឹក្.ំអាងទឹក.អណ្តូងទឹក
រាទ (លូទឹកស្សេសាធារណៈ.អាងទទួលទឹកស្សេ).នទ

បរិកាខាររប់បញ្ជូល

្ំណតោនេន្ត
្ំណតម៉ូតូ្ំណត
្ំណតកង់្ំណត
កខនលេងទុកអីវា៉ន់
សួន្បារឯកជន

រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ

  នប្ឿង (នលែ្ំណត៖    )
      

  នប្ឿង (នលែ្ំណត៖    )
      

  នប្ឿង (នលែ្ំណត៖    )
      

(2) រយៈនពលកិច្ចសនយា                                                                                                                              

កាលបរិន្ឆេទចាប់នផ្តើម ឆ្នា ំ     ខែ     ន ង្ៃ
ឆ្នា ំ     ខែ

កាលបរិន្ឆេទបញ្ប់ ឆ្នា ំ     ខែ     ន ង្ៃ

(3) ន្លែជួលផ្ទោះ និងន្លែនសវានផសេងៗ                                                                                                                 

ន្លេជួលផ្ោះ/ន្លេនសវាសបមាប់នសវាកម្មរួម ន្ងៃែល់នេលកំណត់សង រនបៀបបង់បរាក់

ន្លេជួលផ្ោះ

នេន

នៅន្ងៃទី___ ជានរៀងរល់
ខែសបមាប់ន្លេជួលផ្ោះនៅខែ

ននោះ/ខែបនាទាប់
នផ្របរាក់តាម
្នាគារ 
ឥណេន្ធ
ផាទាល់
ឬជួបផាទាល់

ន្មោះ្នាគារ៖
បបនេទ្ណនី៖ Futsu 
(្ណនី្ម្មតា)
Toza (្ណនី្រន្ត)
នលែ្ណនី៖ ន្មោះ្ណនី៖
ន្លេនសវានផ្របរាក់ ទទួលរ៉ប់រងនដ្េ៖ 
មាចាស់ផ្ោះជួល/អ្នកជួលផ្ោះ

ន្លេនសវា
សបមាប់

នសវាកម្មរួម នេន

នៅន្ងៃទី___ ជានរៀងរល់ខែ
សបមាប់ន្លេនសវានៅខែននោះ/

ខែបនាទាប់ បង់បរាក់នៅឯណា៖

បរាក់តម្កល់ធានា
នេន; ការទូទាត់បរាក់សរុប

នផសេងៗនស្មើនឹង ន្លេជួលផ្ោះមួេខែ
ន្លេនសវាសបមាប់ការនបបើបរាស់បរិ
កាខារខែលរានភាជាប់
នផសេងៗ

(4) រាចាស់ផ្ទោះជួល និងការម្គប់ម្គង                                                                                                                  

មាចាស់ផ្ោះជួល
(ន្មោះបកុមហ៊ុន/អ្នកតំណាង)

អាសេដ្ឋាន៖                                  ហសេសីបកូែ៖
ន្មោះ៖                                         ទូរស័េ្៖

អ្នកប្ប់ប្ង
(ន្មោះបកុមហ៊ុន/អ្នកតំណាង)

អាសេដ្ឋាន៖                                  ហសេសីបកូែ៖
ន្មោះ៖                                         ទូរស័េ្៖
នលែ្ុោះបញ្ីអ្នកប្ប់ប្ងលំនៅដ្ឋានជួល៖ រែ្ឋមង្ន្តីបកសួងខែនែី នហដ្ឋារ្នាសម្័ន្ធ ែឹកជញ្ជូន 
និងនទស្រណ៍ (      ) នលែ      

កំណត់សមាគាល់៖ បំនេញ្ំណុ្ខាងនបកាម បបសិននបើមាចាស់ផ្ោះជួលមិនមានកម្មសិទ្ធិអគារ។

មាចាស់កម្មសិទ្ធិអគារ អាសេដ្ឋាន៖                                  ហសេសីបកូែ៖
ន្មោះ៖                                         ទូរស័េ្៖

(5) អ្នកជួលផ្ទោះនិងអ្នករស់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នា                                                                                                     

អ្នកជួលផ្ោះ អ្នករស់នៅបន្ប់ជាមួេគានា

ន្មោះ

ន្មោះ៖

អាេុ៖                              ឆ្នាំ

ទូរស័េ្៖

ន្មោះ៖  អាេុ៖      ឆ្នាំ
ន្មោះ៖  អាេុ៖      ឆ្នាំ
ន្មោះ៖  អាេុ៖      ឆ្នាំ

  សរុប៖     នាក់

សូមទាក់ទងក្នសងករណី
សនង្ងាគាោះបនាទាន់

អាសេដ្ឋាន៖                             ហសេសីបកូែ៖
ន្មោះ៖
ទូរស័េ្៖
ញាតិភាេ្ំនពាោះអ្នកជួលផ្ោះ៖

(6) អ្នកធានារួមគ្នា និងអ្នកធានានរៀងខលែជួន និងការកំណត់លក្ខខណ្ឌននការធានា                                                                

អ្នកធានារួមគានា និង
អ្នកធានានរៀងែលេលួន 

អាសេដ្ឋាន៖                                  ហសេសីបកូែ៖
ន្មោះ៖                                         ទូរស័េ្៖

កំណត់លកខេែណ្ឌ
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រាម្រា 1. ការនរៀបចំកិច្ចសនយា
អ្នកជួលឱ្យន្ (តាមន័េននោះ នៅថា "មាចាស់ផ្ោះជួល") និងអ្នកជួល (តាមន័េននោះ 
នៅថា "អ្នកជួលផ្ោះ") រាននរៀប្ំកិ្្បេមនបេៀងស្តីេីលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅជួល 
(តាមន័េននោះ នៅថា "កិ្្សនយា") សបមាប់កិ្្សនយាជួលនបបើបរាស់លំនៅដ្ឋាន 
(តាមន័េននោះ នៅថា 
"អ្លនបទេ្យ") ខែលមានបញ្ជាក់នៅបតង់្ំណុ្ (1) ខាងនលើ។

រាម្រា 2. រយៈនពលកិច្ចសនយា និងកិច្ចសនយាបន្ន្វើ្្ី
1. រេៈនេលកិ្្សនយាបតូវរានបញ្ជាក់នៅបតង់្ំណុ្ (2) ខាងនលើ។
2. មាចាស់ផ្ោះជួល និងអ្នកជួលផ្ោះ អា្បន្តកិ្្សនយាតាមរេៈកិ្្បេមនបេៀងនៅ

វិញនៅមក។

រាម្រា 3. នគ្លបំណងននការនម្បើម្បាស់
អ្នកជួលផ្ោះបតូវខតនបបើអ្លនបទេ្យជាលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅខតប៉ុនណាណោះ។

រាម្រា 4. ន្លែជួលផ្ទោះ
1. អ្នកជួលផ្ោះបតូវបង់ន្លេជួលផ្ោះជូននៅមាចាស់ផ្ោះជួលនដ្េបសបតាម្ំណុ្ 

(3) ខាងនលើ។
2. ការជួលខែលមានរេៈនេលតិ្ជាងមួេខែ បតូវនលតបមូវតាម្ំនួនតាមនគា

លការណ៍មួេខែមាន 30 ន្ងៃ។
3. មាចាស់ផ្ោះជួល និងអ្នកជួលផ្ោះ អា្េិនិត្យនមើលន�ើងវិញការជួលននោះតាមរ

េៈកិ្្បេមនបេៀងនៅវិញនៅមក បបសិននបើ្ំនួនទឹកបរាក់ន្លេជួលននោះមិនស
មនហតុផលនដ្េសារខតកតា្ែូ្ខាងនបកាម។

i. ន្លេជួលននោះមិនសមនហតុផលនដ្េសារខតការែំន�ើង/
ការកាត់បន្ថេេន្ធ និងការ្ិតន្លេនផសេងៗនទៀត/្ំនពាោះែីឬអគារ។

ii. ការែំន�ើង/ការកាត់បន្ថេេន្ធតនមលេែី្លេី ឬអគារ ឬការខបបបបួលនផសេងនទៀត
ននសាថានភាេនសែ្ឋកិ្្ និង

iii. នៅនេលន្លេជួលមិនសមរម្យនដ្េនបបៀបន្ៀបនៅនឹងន្លេជួលអគារបស
នែៀងគានានៅទីកខនលេងជិតខាង។

រាម្រា 5. ន្លែនសវាសម្រាប់នសវាកម្រួម
1. អ្នកជួលផ្ោះបតូវបង់ន្លេនសវា្ំណាេនលើនសវាកម្មរួមគានា ែូ្ជានេលេើងបំេលេឺ 

នបបងឥន្ធនៈ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក លូទឹកស្សេ ការនរាសសមាអាត  
ជានែើម ខែលចាំរា្់សបមាប់ការខ្ទាំនិងការប្ប់ប្ងកខនលេងរួមគានា ែូ្ជាជនណ្ើរ 
ផលេជូវនែើរឬប្កន្ញ្ូលក្នសងលំនៅដ្ឋាន ជានែើម (តាមន័េននោះនៅក្នសងែខ្ងេីលកខេ
ែណ្ឌននោះ នៅថា "ការ្ំណាេនលើការខ្ទាំនិងការប្ប់ប្ង") ។

2. ន្លេនសវា្ំណាេនលើនសវាកម្មរួមគានាបតូវបង់បរាក់ែូ្ខែលរានបញ្ជាក់នៅបត
ង់្ំណុ្ (3) ខាងនលើ។

3. ន្លេនសវា្ំណាេនលើនសវាកម្មរួមគានាសបមាប់ការជួលខែលមានរេៈនេលតិ្
ជាងមួេខែ បតូវនលតបមូវតាម្ំនួនតាមនគាលការណ៍មួេខែមាន 30 ន្ងៃ។

4. មាចាស់ផ្ោះជួល និងអ្នកជួលផ្ោះ អា្េិនិត្យនមើលន�ើងវិញនូវន្លេនសវា្ំណាេ
នលើនសវាកម្មរួមគានាននោះតាមរេៈកិ្្បេមនបេៀងនៅវិញនៅមក បបសិននបើ្ំនួ
នទឹកបរាក់ននន្លេជួលននោះមិនសមនហតុផលនដ្េសារខតការែំន�ើង/ការកា
ត់បន្ថេការ្ំណាេនលើការខ្ទាំនិងការប្ប់ប្ង។

រាម្រា 6. ម្បាក់តម្កល់ធានា
1. អ្នកជួលផ្ោះបតូវបង់បរាក់តម្កល់ធានាែូ្មានកំណត់នៅ្ំណុ្ (3) ខាង

នលើជូននៅមាចាស់ផ្ោះជួលនែើម្បីទូទាត់បំណុលណាមួេខែលនកើតន�ើងេីកិ្្
សនយាននោះ។

2. មាចាស់ផ្ោះជួលអា្នបបើបរាស់បរាក់តម្កល់ធានានែើម្បីទូទាត់បំណុលខែលមិន
រានបង់ណាមួេេីអ្នកជួលផ្ោះ ខែលនកើតន�ើងនបកាមកិ្្សនយាននោះ។ អ្នកជួ
លផ្ោះមិនតបមូវទាមទារនបបើបរាស់បរាក់តម្កល់ធានានែើម្បីទូទាត់បំណុលណា
មួេខបបននោះ មុននេលចាកន្ញផ្ោះជួលន�ើេ។

3. មាចាស់ផ្ោះជួលបតូវខតបប្ល់្ំនួនបរាក់តម្កល់ធានាទាំងអស់ភាលាមៗនៅនេលអ្ន
កជួលផ្ោះចាកន្ញេីទីបរិនវណ។ នទាោះជាោោងណាក៏នដ្េ បបសិននបើមាន
ការ្ំណាេនលើន្លេជួលឬការជួសជុលខែលមិនរានបង់បរាក់ណាមួេរាន
នកើតន�ើង នែើម្បីន្វើសំណងបទេ្យសម្បត្តិនៅតាមសាថានភាេនែើមែូ្មានខ្ង
ក្នសងមាបតា 15 ឬបបសិននបើមិនបំនេញករណីកិ្្្ំនពាោះបំណុលណាមួេនផសេ
ងនទៀតខែលស្ថិតនៅនបកាមកិ្្សនយាននោះ មាចាស់ផ្ោះជួលអា្ទូទាត់សងវិញនូ
វ្ំនួនបរាក់បំណុលខបបននោះ នដ្េកាត់េកបរាក់េីបរាក់តម្កល់ធានា។

4. នៅក្នសងករណីខាងនលើននោះ មាចាស់ផ្ោះជួលបតូវខតបងាហាញេីការខបងខ្ក្ំនួនបរា
ក់បំណុលខែលរានែកន្ញេីបរាក់តម្កល់។

រាម្រា 7. ការប�ិនស្កងករាលាំងម្បឆាំងសង្គម
1. តាមន័េននោះមាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះ សនយានៅវិញនៅវិញ្ំនពាោះ្ំណុ

្ែូ្ខាងនបកាមននោះ។
i. ថាេួកន្ែលេលួនឯងមិនមានសិទ្ធិ ែូ្ជាឧបកិែ្ឋកម្មខែលរាននរៀប្ំ បកុម

ហ៊ុនពាក់េ័ន្ធនឹងឧបកិែ្ឋកម្មខែលរាននរៀប្ំន�ើង អ្នកបបកបរបរទុ្្រិត 
សុែនកោោ (sokaiya) ឬភា្ីបសនែៀងគានា ឬសមាជិកនានា 
(តាមន័េននោះសំនៅថារួមសហការណ៍ជា "កងកមាលាំងបបឆ្ំងសង្គម") ។

ii. ថាភានាក់ងាររបស់េួកន្ (ការណ៍ននោះសំនៅនៅនលើនិនោជិតនានា
ខែលអនុវត្តកិ្្បបតិបត្តិសាថាប័នជំនួញ នាេក ភានាក់ងារបបតិបត្តិ 
និងភា្ីបសនែៀងគានា) មិនមានសិទ្ធិជាកងកមាលាំងបបឆ្ំងសង្គមន�ើេ។

iii. ថាេួកន្មិនអនុញ្ញាតឱ្យកងកមាលាំងបបឆ្ំងសង្គម នបបើន្មោះរបស់េួកន្
នែើម្បីសនបម្កិ្្សនយាននោះនទ។

iv. ថាេួកន្នឹងមិន្ូលរួមក្នសងសកម្មភាេណាមួេខាងនបកាមននោះនដ្េែលេលួន
ឯង ឬតាមរេៈការនបបើបរាស់ភា្ីទីបី៖

 A.  សកម្មភាេនិោេឬអាកប្បកិរិោ្ំរមកំខហង 
ឬអំនេើហឹងសា្ំនពាោះភា្ីនផសេងនទៀត

 B.  សកម្មភាេររំងកិ្្ការជំនួញរបស់អ្នកែនទ ឬការន្វើឱ្យែូ្ខាតនស្
ក្តីទុក្ិត្តរបស់ែលេលួនតាមរេៈការនបបើបរាស់ខកលេងបនលេំ ឬការបំេិតបំេ័េ

2. អ្នកជួលផ្ោះមិនអា្នផ្រសិទ្ធិននកិ្្សនយាជួល គាមនកិ្្សនយាជួលបន្ត្ំនពាោះ
អ្លនបទេ្យទាំងអស់ឬខផ្នកែលេោះនៅឱ្យកងកមាលាំងបបឆ្ំងសង្គមនដ្េមិន្ិ
តេីថានតើមាចាស់ផ្ោះជួលរានេល់បេមឬអត់ន�ើេ។

រាម្រា 8. សកម្ភាពហាមឃាត់ឬកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរុឹង
1. អ្នកជួលផ្ោះមិនបតូវនផ្រសិទ្ធិននកិ្្សនយាជួល គាមនកិ្្សនយាជួលបន្ត្ំនពាោះ

អ្លនបទេ្យទាំងអស់ឬខផ្នកែលេោះ នដ្េគាមនការេល់បេមជាោេលកខេណ៍
អកសេរេីមាចាស់ផ្ោះជួលន�ើេ។

2. អ្នកជួលផ្ោះមិនបតូវេបងីក ការខបបបទង់បទាេ ឬផាលាស់ប្តជូរទីកខនលេងបទេ្យសម្បត្តិ 
ឬែំន�ើង វត្ថសខែលមាននៅេីសម័េបុរណនដ្េគាមនការេល់បេមជាោេ
លកខេណ៍អកសេរេីមាចាស់ផ្ោះជួលន�ើេ។

3. នៅនេលនបបើបរាស់បទេ្យសម្បត្តិននាោះ អ្នកជួលផ្ោះមិនបតូវន្វើអវីខែលរាននរៀប
រប់នៅក្នសងតារង 1 ន�ើេ។

4. នៅនេលនបបើបរាស់បទេ្យសម្បត្តិននាោះ អ្នកជួលផ្ោះមិនបតូវន្វើអវីខែលរាននរៀប
រប់នៅក្នសងតារង 2 នដ្េគាមនការេល់បេមជាោេលកខេណ៍អកសេរេីមាចាស់
ផ្ោះជួលន�ើេ។

5. នៅនេលនបបើបរាស់បទេ្យសម្បត្តិននាោះ អ្នកជួលផ្ោះបតូវជូនែំណឹងែល់មាចាស់ផ្ោះ
ជួលមុនន្វើអវីខែលរាននរៀបរប់នៅក្នសងតារង 3 ។

រាម្រា 9. ការជួសជុលនៅអំឡថុងនពលកិច្ចសនយា
1. មាចាស់ផ្ោះជួលទទួលែុសបតូវ្ំនពាោះការជួសជុលខែលចាំរា្់សបមាប់អ្នកជួ

លផ្ោះ នែើម្បីនបបើបរាស់បទេ្យសម្បត្តិ។ អ្នកជួលផ្ោះបតូវបង់ន្លេជួសជុលខបបននោះ
ខែលបណាដាលមកេីអ្នកជួលផ្ោះ រីឯមាចាស់ផ្ោះជួលបតូវខតបង់ន្លេជួសជុលនផសេង
នទៀត។

2. មាចាស់ផ្ោះជួលបតូវជូនែំណឹងែល់អ្នកជួលផ្ោះ មុនន្វើការជួសជុលណាមួេ។ 
អ្នកជួលផ្ោះមិនអា្បែិនស្្ំនពាោះការអនុញ្ញាតឱ្យ 
អនុវត្តការជួសជុលខបបននោះ នដ្េគាមនមូលនហតុបតឹមបតូវននាោះនទ។

3. អ្នកជួលផ្ោះបតូវជូនែំណឹងែល់មាចាស់ផ្ោះជួលអំេីការជួសជុលខែលចាំរា្់
ណាមួេខែលែលេលួនរានកំណត់វត្ថសឬសមាភារៈ នហើេបតូវេិនបគាោះនោបល់ជាមួ
េមាចាស់ផ្ោះជួលអំេីតបមូវការចាំរា្់្ំនពាោះការជួសជុលខបបននោះ។

4. អ្នកជួលផ្ោះអា្អនុវត្តការជួសជុលខែលខែលន្ញន្លេតាមរ
េៈការជូនែំណឹងែូ្ខែលរាននរៀបរប់នៅក្នសងកថាែ័ណ្ឌេី
មុន បបសិននបើមាចាស់ផ្ោះជួលរានែកខានន្វើការជួសជុលខបបននោះ 
នដ្េគាមននហតុផលបតឹមបតូវ នទាោះបីជាមាននហតុការណ៍េិតថា មានតបមូវ
ការចាំរា្់្ំនពាោះការជួសជុលខបបននោះ បតូវរានន្ទទួលសាគាល់ក៏នដ្េ។ 
ការ្ំណាេនលើការជួសជុលខបបននោះ បតូវនដ្ោះបសាេែូ្ខែលរាននរៀបរប់
នៅក្នសងកថាែ័ណ្ឌ 1 ។

5. បខន្ថមេីនលើការទាមទារជួសជុលេីមាចាស់ផ្ោះជួល ែូ្មានខ្ងក្នសងក្ែ័ណ្ឌ 
1 ននាោះ អ្នកជួលផ្ោះ អា្អនុវត្តការជួសជុលខែលមាននរៀបរប់នៅក្នសងតារង 
4 នដ្េែលេលួនឯង។ ក្នសងករណីអ្នកជួលផ្ោះន្វើការជួសជុលនដ្េែលេលួនឯងននាោះ 
អ្នកជួលផ្ោះបតូវទទួលែុសបតូវ្ំនពាោះការ្ំណាេនលើការជួសជុលខបបននោះ 
នហើេមិនបតូវការជូនែំណឹង ឬទទួលរានការេល់បេមេីមាចាស់ផ្ោះជួលនទ។

រាម្រា 10. ការលុបនោលកិច្ចសនយា
1. បបសិននបើអ្នកជួលផ្ោះែកខានមិនបង់បរាក់ែូ្ខាងនបកាម នហើេនទាោះជាមា

នលិែិតជូនែំណឹងែល់ន្ងៃបង់បរាក់េីមាចាស់ផ្ោះជួលក៏នដ្េ ក៏មិនបំនេញកា
តេវកិ្្របស់អ្នកជួលផ្ោះក្នសងរេៈនេលជាក់ោក់ននាោះ មាចាស់ផ្ោះអា្លុបនចា
លកិ្្សនយាផងខែរ។
i. ន្លេជួលែូ្មានខ្ងក្នសងមាបតា 4 កថាែ័ណ្ឌ 1 ។
ii. ន្លេនសវាសបមាប់នសវាកម្មរួម ែូ្មានខ្ងក្នសងមាបតា 5 កថាែ័ណ្ឌ 2 និង
iii. ការ្ំណាេខែលក្នសងននាោះអ្នកជួលផ្ោះបតូវទទួលែុសបតូវ 

ែូ្មានខ្ងក្នសងមាបតា 9 កថាែ័ណ្ឌ 1 ។
2. បបសិននបើអ្នកជួលផ្ោះមិននគារេតាមបទបញ្ជាណាមួេែូ្ខាងនបកាមននោះនទ 

មាចាស់ផ្ោះជួលតបមូវឱ្យអ្នកជួលផ្ោះអនុវត្តកាតេវកិ្្របស់ែលេលួនក្នសងរេៈនេលខែ
លសមនហតុផល នហើេអ្នកជួលផ្ោះែកខានន្វើែូន្្នោះក្នសងរេៈនេលននាោះ នហើ
េមាចាស់ផ្ោះជួលមិនអា្បន្តកិ្្សនយាននាោះ  បនាទាប់មកមាចាស់ផ្ោះជួលអា្លុ
បនចាលកិ្្សនយាននោះ។
i. នែើម្បីនបបើបរាស់បទេ្យសម្បត្តិជាលំនៅដ្ឋានខតប៉ុនណាណោះ 

ែូ្មានខ្ងក្នសងមាបតា 3;
ii. បទបញ្ជាខែលមានខ្ងក្នសងមាបតា 8 (មិនរប់បញ្ជូលបទបញ្ជាទាំងននាោះ 

ខែលមានខ្ងក្នសងកថាែ័ណ្ឌ 3 ននមាបតាននោះ ខែលទាក់ទងនៅនឹង្បាប់
នានាខែលមានខ្ងនៅបតង់្ំណុ្ 6-8 ននតារង 1)

iii. បទបញ្ជានផសេងនទៀតសបមាប់អ្នកជួលផ្ោះ នែើម្បីេិនិត្យនមើលែូ្ខែលរាន
បញ្ជាក់នៅក្នសងកិ្្សនយា។

3. បបសិននបើមាចាស់ផ្ោះជួលឬអ្នកជួលផ្ោះបំនេញតាមការេិេណ៌នាខាងនបកាម
ននាោះ ភា្ីនផសេងនទៀតអា្លុបនចាលកិ្្សនយានដ្េមិនជូនែំណឹងជាមុន
ន�ើេ។
i. ក្នសងករណីែឹង្បាស់ោស់ថា ភា្ីននោះរានរំនោេបំពាននលើការសនយានបកា

មមាបតា 7 ននកថាែ័ណ្ឌ 1
ii. ក្នសងករណីែឹងែលេលួនឯងឬនាេករបស់ែលេលួនមានសិទ្ធិជាកងកមាលាំងបបឆ្ំងនឹង

សង្គម បនាទាប់េីការបញ្ប់កិ្្សនយា
4. បបសិននបើអ្នកជួលផ្ោះរានរំនោេបំពាននលើបទបញ្ជាណាមួេក្នសងមាបតា 7 

កថាែ័ណ្ឌ 2 ឬរានបបបេឹត្តអំនេើណាមួេខែលមាននរៀបរប់នៅ្ំណុ្ 6-8 
ននតារង 1 ននាោះ បនាទាប់មកមាចាស់ផ្ោះផ្ោះអា្លុបនចាលកិ្្សនយានដ្េគាម
នការជូនែំណឹងជាមុន។

រាម្រា 11. ការលប់នោលនដ្យអ្នកជួលផ្ទោះ
1. អ្នកជួលផ្ោះអា្លុបនចាលកិ្្សនយារាននដ្េជូនែំណឹងែល់មាចាស់ផ្ោះជួ

លោោងតិ្ 30 ន្ងៃ។
2. អ្នកជួលផ្ោះអា្ផាលាស់ន្ញមុននដ្េបង់ន្លេជួល 30 ន្ងៃ បនាទាប់េីជូនែំណឹង

ែល់មាចាស់ផ្ោះជួលអំេីការលុបនចាលកិ្្សនយា។

រាម្រា 12.  ការកាត់យកន្លែជួលនដ្យស្រនតការបាត់បង់នផ្នកខលែោះននម្ទព្យសម្
ត្ិ ជាន�ើម។

1. បបសិននបើខផ្នកមួេននបទេ្យសម្បត្តិមិនអា្នបបើរាននដ្េសារការរាត់បង់ឬ
មូលនហតុនផសេងនទៀត ខែលក្នសងននាោះអ្នកជួលផ្ោះមិនទទួលែុសបតូវននាោះ ន្លេជួ
លបតូវរានកាត់តាម្ំនួនទឹកបរាក់នដ្េបសបតាមភា្រេននបទេ្យសម្បត្តិ 
ខែលមិនអា្នបបើបរាស់រាន។ ក្នសងករណីខបបននោះមាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះ 
បតូវេិភាកសាអំេីបញ្ហាចាំរា្់ែូ្ជាវិសាលភាេនិងរេៈនេលកាត់ន្លេជួលផ្ោះ។

2. អ្នកជួលផ្ោះអា្លុបនចាលកិ្្សនយា បបសិននបើខផ្នកមួេននបទេ្យសម្បត្តិមិ
នអា្នបបើបរាស់រាននដ្េសារការរាត់បង់ឬមូលនហតុនផសេងនទៀត នហើេ្ំ
ខណកខែលនៅសល់មិនប្ប់បគាន់នែើម្បីបំនេញនគាលបំណងននការជួលបទ
េ្យសម្បត្តិរបស់អ្នកជួលផ្ោះ។

រាម្រា 13. ការបញ្ចប់កិច្ចសនយា
បបសិននបើកម្មសិទ្ធិរួមននបទេ្យសម្បត្តិ មិនអា្នបបើបរាស់រាននដ្េសារការរាត់
បង់ ឬមូលនហតុនផសេងនទៀតននាោះ ជាលទ្ធផលបនាទាប់មក
កិ្្សនយាបតូវបញ្ប់។

រាម្រា 14. ការោកនចញ
1. អ្នកជួលផ្ោះបតូវេកបទេ្យសម្បត្តិន្ញមុននេលកិ្្សនយាផុតកំណត់ (ឬភាលា

មៗបបសិននបើកិ្្សនយាននោះបតូវរានលុបនចាលនបកាមបទប្បញ្ញត្តិណាមួេនន
មាបតា 10) ។

2. អ្នកជួលផ្ោះបតូវជូនែំណឹងែល់មាចាស់ផ្ោះជួលជាមុនក្នសងរណីមានខផនចាកន្
ញេីផ្ោះជួល។

(6) អ្នកធានានិង។ចំនួនទឹកម្បាក់អតិបររា៖                                                                                                       

អ្នកធានា អាសេដ្ឋាន៖                                  ហសេសីបកូែ៖
ន្មោះ៖                                         ទូរស័េ្៖

្ំនួនទឹកបរាក់អតិបរមា៖

រាម្រា 17. អ្នកធានារួមគ្នា និងអ្នកធានានរៀងខលែជួន
1. អ្នកធានារួមនិងអ្នកធានានរៀងែលេលួន (តាមន័េននោះ នៅថា "អ្នកធានា") 

ននាោះ បតូវទទួលែុសបតូវរួមគានានិងនរៀងែលេលួនជាមួេអ្នកជួលផ្ោះ្ំនពាោះបំណុ
លណាមួេរបស់អ្នកជួលផ្ោះខែលនកើតមានន�ើងនបកាមកិ្្សនយាននោះ។ 
ករណីែូ្គានាននោះខែរ បតូវអនុវត្ត្ំនពាោះការន្វើបន្តជា្្មីននកិ្្សនយាននោះ។

2. បំណុលខែលទទួលែុសបតូវនដ្េអ្នកធានានបកាមកថាែ័ណ្ឌេីមុន មិនបតូវ
មាននលើសេី្ំនួនទឹកបរាក់កំណត់ែូ្មានខ្ងនៅខាងនបកាម្ំណុ្ (6) 
ខាងនលើ និងនៅ្ននាលាោះកខនលេង្ុោះហត្ថនលខា និងការបបថាប់បតានលើកិ្្សន្
ោននោះ។

3. ក្នសងករណីអ្នកជួលផ្ោះ ឬអ្នកធានាសាលាប់ននាោះ បរាក់នែើមននបំណុលខែលទទួ
លែុសបតូវនដ្េអ្នកធានា បតូវរានកំណត់។

4. តាមការនស្នើសុំនដ្េអ្នកធានាននាោះ មាចាស់ផ្ោះជួលបតូវខតផ្តល់ជូនអ្នកធា
នានដ្េមិនេនយានេលនូវេ័ត៌មានស្តីេីបញ្ហានានា ែូ្ជា្ំនួនទឹកបរា
ក់បំណុលទាំងអស់របស់អ្នកជួលផ្ោះ ខែលរួមមានការបងាហាញេីការទូទា
ត់បរាក់ន្លេជួលផ្ោះ ន្លេនសវាសបមាប់នសវាកម្មរួម ្ំនួនទឹកបរាក់នៅជំពាក់ 
្ំនួនទឹកបរាក់សំណងនលើការែូ្ខាត ជានែើម។
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រាម្រា 15. ការនរៀបចំនឡើងវិញរាមស្ថានភាពន�ើមនៅនពលោកនចញ
1. អ្នកជួលផ្ោះបតូវន្វើឱ្យែូ្នែើមន�ើងវិញនូវបទេ្យសម្បត្តិនៅតាមការនរៀប្ំន�ើងវិ

ញតាមសាថានភាេនែើមរបស់វា នដ្េមិនរប់បញ្ជូលការែូ្ខាតនកើតន�ើង្ម្ម
តានជៀសមិនរួ្ ខែលបណាដាលមកេីការនបបើបរាស់្ម្មតានិងលំនៅដ្ឋានឬបទ
េ្យសម្បត្តិចាស់។ នទាោះជាោោងណាក៏នដ្េ ក៏អ្នកជួលផ្ោះមិនបតូវការន្វើឱ្យែូ
្នែើមន�ើងវិញការែូ្ខាតនដ្េមានមូលនហតុខែលក្នសងននាោះែលេលួនមិនទទួល
ែុសបតូវផងខែរ។

2. មុននេលចាកន្ញេីលំនៅដ្ឋានជួល មាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះបតូវេិភាកសា
លម្ិត និងវិ្ីសាបស្តននការនរៀប្ំន�ើងវិញនូវបទេ្យសម្បត្តិតាមសាថានភាេនែើម
របស់វា ខែលបតូវអនុវត្តនដ្េអ្នកជួលផ្ោះនដ្េបសបតាមបទប្បញ្ញត្តិននតារង 
5 ខែលរួមមានបទប្បញ្ញត្តិេិនសសណាមួេខែលរានបនង្កើតន�ើងនៅនេលប
ញ្ប់កិ្្សនយា។

រាម្រា 16. ការចរូល
1. មាចាស់ផ្ោះជួលអា្បញ្ជូលបទេ្យសម្បត្តិនដ្េមានការេល់បេមមុនរបស់

អ្នកជួលផ្ោះនៅនេលមានការចាំរា្់សបមាប់ការប្ប់ប្ងបទេ្យសម្បត្តិ 
ែូ្ជាការជួសជុលអគារ។

2. អ្នកជួលផ្ោះមិនអា្បែិនស្នដ្េគាមននហតុផលបតឹមបតូវ្ំនពាោះការ្ូលរប
ស់មាចាស់ផ្ោះជួលសបមាប់នគាលបំណងប្ប់ប្ងបទេ្យសម្បត្ិ។

3. អ្នកជួលផ្ោះខែលអា្នកើតមាននានេលអនា្ត 
ខែលមានអមែំនណើរនដ្េមាចាស់ផ្ោះជួល អា្េិនិត្យនមើលលំនៅដ្ឋាននដ្េ
មានការេល់បេមមុនេីអ្នកជួលផ្ោះ។

4. នែើម្បីបងា្ករការរលដ្លអ្្គិេ័េ ឬក្នសងករណីមានបញ្ហាសនង្ងាគាោះបនាទាន់នផសេង
ៗនទៀត មាចាស់ផ្ោះជួលអា្្ូលលំនៅដ្ឋានជួលនដ្េគាមនការេល់បេមមុនរ
បស់អ្នកជួលផ្ោះន�ើេ។ ក្នសងករណីការ្ូលលំនៅដ្ឋាននដ្េមិនមានអវត្តមា
នរបស់អ្នកជួលផ្ោះននាោះ មាចាស់ផ្ោះជួលបតូវខតជូនែំណឹងែល់អ្នកជួលផ្ោះនៅ
នេលនបកាេថាគាត់រាន្ូលផ្ោះ។

រាម្រា 17. ការធានាន�លផ្ល់ជរូននដ្យម្កុម�៊ុនធានារា៉ប់រងបំណុលជួលផ្ទោះ
ក្នសងករណីការនបបើបរាស់ការធានាខែលផ្តល់ជូននដ្េបកុមហ៊ុនធានារ៉ប់រងបំណុ
លជួលផ្ោះននាោះ េ័ត៌មានលម្ិតអំេីការធានាខែលផ្តល់ជូននដ្េបកុមហ៊ុនធានារ៉
ប់រងបំណុលជួលផ្ោះ បតូវរានកំណត់ក្នសងលកខេែណ្ឌនដ្េខ�កេីគានា នហើេមាចាស់
ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះបតូវខតបំនេញនីតិវិ្ីខែលចាំរា្់សបមាប់ការនបបើបរាស់កា
រធានាខបបននោះនៅនេលបញ្ប់កិ្្សនយាននោះ។

រាម្រា 18. ការពិភាកសា
បបសិននបើនកើតមានន�ើងការសងសេ័េណាមួេអំេីវត្ថសឬសមាភារៈខែលមិនរានប
ញ្ជាក់្បាស់ោស់នៅក្នសងកិ្្សនយាននោះ ឬអំេីការបកបសាេកិ្្សនយាននោះ 
មាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះបតូវេិភាកសានិងនដ្ោះបសាេបញ្ហា
នដ្េនសាមោះបតង់ នដ្េបសបតាមបកមរែ្ឋប្បនវណី និងបទប្បញ្ញត្តិ 
និងតាមទំននៀមទំោប់នផសេងនទៀត។

រាម្រា 19. ខនចងពីលក្ខខណ្ឌននកិច្ចសនយាពិនសស
បទប្បញ្ញត្តិេិនសសស្តីេីកិ្្សនយា នបរៅេីបទប្បញ្ញត្តិទាំងននាោះខែលមានលកខេែ
ណ្ឌកិ្្សនយាតាមមាបតា 18 មានែូ្ខាងនបកាម៖ 

មាចាស់ផ្ោះជួល៖ (បបថាប់បតា)

អ្នកជួលផ្ោះ៖ (បបថាប់បតា)

រារាង 1 (ពាក់ព័ន្ធនឹងរាម្រា 8 កថាខ័ណ្ឌ 3)  

i. ការផលិតឬការន្វើឬរកសាទុកកាំនេលេើង ដ្វ នប្ឿងផ្សោះ 
ឬវត្ថសឬសមាភារៈងាេឆ្បនឆោះ និងបង្កនបគាោះថានាក់។

ii. ការនាំេក្ូល ឬការែំន�ើងន្្នើរ្ំៗ និងវត្ថសឬសមាភារៈ្ងៃន់ៗនផសេងនទៀត។
iii. ការចាក់វត្ថសរងខែលសុីឬកាត់ ្ូលនៅក្នសងបំេង់បង្ជូរទឹក
iv. ការនបើកទូរទសសេន៍ នស្តនរេអូ េយាណូ មានកបមិតសនមលេងខាលាំង ជានែើម និង
v. ការរកសាសតវខែលេិតជាអា្មានការរំខានែល់អ្នកជិតខាង 

ែូ្ជាសតវកា្សាហ្វ និងេស់មានេិស។
vi. ការផ្តល់បទេ្យសម្បត្តិនែើម្បីនបបើបរាស់ជាការិោល័េ ឬមូលដ្ឋានននសកម្ម

ភាេនផសេងៗសបមាប់កងកមាលាំងបបឆ្ំងសង្គម។
vii. ការបង្កការរំខានែល់អ្នករស់នៅជិតខាង ឬអ្នកនែើរកាត់ ខែលន្វើឱ្យមានអា

រម្មណ៍ថាមិនបសួលតាមរេៈការនិោេឬអាកប្បកិរិោ ឬការបងាហាញកមាលាំ
ងនោរនៅឬមានលកខេណៈនថាកទាបខែល្ួរឱ្យកត់សមាគាល់នៅទីបរិនវណ
ឬនៅកខនលេងជិតខាងរបស់ែលេលួន។

viii. ការអនុញ្ញាតឱ្យមានកងកមាលាំងបបឆ្ំងសង្គម នែើម្បីរស់នៅ ឬ្ូលបរិនវណ
ឬលំនៅដ្ឋានម្តងនហើេម្តងនទៀត។

រារាង 2 (ពាក់ព័ន្ធនឹងរាម្រា 8 កថាខ័ណ្ឌ 4)

i. ការដ្ក់វត្ថសឬសមាភារៈនៅកខនលេងរួម ែូ្ជាជនណ្ើរ 
និងប្កផលេជូវន្ញ្ូលលំនៅដ្ឋាន។

ii. ការដ្ក់កា្របបកាស ផាទាំងផសេេវផសាេ វត្ថសឬសមាភារៈនៅកខនលេងរួម 
ែូ្ជាជនណ្ើរ និងប្កផលេជូវន្ញ្ូលលំនៅដ្ឋាន និង

iii. ការរកសាសតវខឆ្ក ឆ្ម និងសតវែនទនទៀត (មិនរប់បញ្ជូលសតវទាំងននាោះ 
ខែលរានរេបញ្ីនៅតារង 1 ្ំណុ្ v. ) ខែលបណាដាលឱ្យមានការរំខា
នែល់អ្នកជិតខាង បុ៉ខន្តមិនរប់បញ្ជូលសតវសាលាបនិងបតីតូ្ៗខែលជានប្ឿ
ងតុបខតងន�ើេ។

រារាង 3 (ពាក់ព័ន្ធនឹងរាម្រា 8 កថាខ័ណ្ឌ 5)

i. ការរស់នៅជាមួេមនុសសេ នបរៅេីអ្នកទាំងននាោះខែលមានខ្ងនៅ្ំណុ្ 
(5) ខាងនលើ នដ្េមិនរប់បញ្ជូលកុមារខែលនកើតនៅអំ�សងនេលននកិ្្
សនយា និង

ii. អវត្តមានេីលំនៅដ្ឋាននលើសេីមួេខែជាប់ៗគានា។

រារាង 4 (ពាក់ព័ន្ធនឹងរាម្រា 9 កថាខ័ណ្ឌ 5)

ការប្តជូរហវសេហសេសីប
ការជួសជុលតិ្តួ្នផសេងនទៀត
ការប្តជូរកបាលមាោសុីនរេូប៊ីនណមាោសុីននរាកនខាអាវនិងបទនាប់ឬរេង
ការប្តជូរសន្ោះបិទនបើកទឹកនិងខែសេប្វ៉ាក់នផើងោងមុែនៅក្នសងបន្ប់ទឹកនិងកខនលេ
ងនផសេង
ការប្តជូរអំេូលនេលេើង និងអំេូលខម៉បតនណអុង

រារាង 5 (ពាក់ព័ន្ធនឹងរាម្រា 15)

លក្ខខណ្ឌននការនរៀបចំនឡើងវិញរាមស្ថានភាពន�ើម
នលើកខលងខតមានខ្ងក្នសងកិ្្សនសានបកាម "បទប្បញ្ញត្តិេិនសសខែលែុសខបលេក្ម្មតា" នៅនបកាមខផ្នក II ខាងនបកាម ខែលមានលកខេែណ្ឌននការនរៀប្ំន�ើងវិញនូវលំនៅដ្ឋានតា
មសាថានភាេនែើមរបស់វា បតូវអនុនោមនៅតាមការ្ិតេិចារណាអំេីនគាលការណ៍ទូនៅននការជួសជុលលំនៅដ្ឋានជួលនៅតាមសាថានភាេនែើមរបស់វា។ នហើេមូលនហតុននាោះ្ឺ
- ការែូ្ខាតនកើតន�ើង្ម្មតានជៀសមិនរួ្ ខែលបណាដាលមកេីសកម្មភាេឬការន្វសបបខហសរបស់អ្នកជួលផ្ោះខែលមានបំណងន្តនា ការរំនោេបំពាននលើ

កាតេវកិ្្របស់ែលេលួនក្នសងការអនុវត្តតាមការបំនេញតាមតបមូវការ្បាប់េីអ្នកប្ប់ប្ងល្ ឬការនបបើបរាស់នផសេងនទៀតខែលនលើសេីការកំណត់ននវិ្ីសាបស្តនបបើបរា
ស់្ម្មតា បតូវបង់នដ្េអ្នកជួលផ្ោះ។ នទាោះជាោោងណាក៏នដ្េ ក៏អ្នកជួលផ្ោះមិនបតូវតបមូវឱ្យបង់បរាក់សបមាប់ការែូ្ខាតនដ្េសារការរញ្លួេែី ឬករណី
បបធានសក្តិឬនហតុការណ៍ហួសនិសសេ័េនផសេងនទៀត ការែូ្ខាតខែលបណាដាលមកេីភា្ីទីបីខែលមិនទាក់ទងនឹងអ្នកជួលផ្ោះ ែូ្ជាអ្នកសានាក់នៅជាន់នលើ 
ឬការែូ្ខាតបសនែៀងគានាននោះផងខែរ។

- មាចាស់ផ្ោះជួលបតូវបង់បរាក់សបមាប់ការន្វើែូ្ខាត្ម្មតា និងការែូ្ខាតនកើតន�ើង្ម្មតានជៀសមិនរួ្ (របស់ចាស់) ននអគារ នប្ឿងបរិកាខារ ជានែើម 
និងការន្វើែូ្ខាត្ម្មតា និងការែូ្ខាតនកើតន�ើង្ម្មតានជៀសមិនរួ្ ខែលនកើតន�ើងេីការនបបើបរាស់្ម្មតានដ្េអ្នកជួលផ្ោះ (ការន្វើែូ្ខាត្ម្មតា និងការែូ្
ខាតនកើតន�ើង្ម្មតានជៀសមិនរួ្) ។

នៅែណៈនេលមាននស្ក្តីលម្ិតជាក់ោក់ខាងនលើននោះ បតូវរានកំណត់ក្នសងលកខេែណ្ឌនៅក្នសងតារង 1 និងតារង 2 នៅនឹង "បញ្ហាទាក់ទងនឹងការនរៀប្ំន�ើ
ងវិញតាមសាថានភាេនែើម និងពាក់េ័ន្ធនឹងនគាលការណ៍ខណនាំ (2nd Ed.)"  ខែលន្ញនដ្េបកសួងខែនែី នហដ្ឋារ្នាសម្័ន្ធ ែឹកជញ្ជូន និងនទស្រណ៍ 
ខែលសនងខេបនបកាម្ំណុ្ I ខាងនបកាម។

I. លក្ខខណ្ឌននការនរៀបចំនឡើងវិញនរូវលំនៅដ្ឋានរាមស្ថានភាពន�ើមរបស់វា
(នទាោះោោងណាក៏នដ្េ ក៏ក្នសងករណីកិ្្បេមនបេៀងបតូវរានសនបម្ែូ្មានខ្ងនបកាម្ំណូ្ II, បទប្បញ្ញត្តិេិនសសខែលខបលេកេី្ម្មតា នហើេ្ំណុ្ខាងនបកាមខែល
ពាក់េ័ន្ធនឹងនស្ក្ីលម្ិតអំេីការរំនោេបំពាននលើមាបតា 90 ននបកមរែ្ឋប្បនវណី និងមាបតា 8, មាបតា 8-2, មាបតា 9 និងមាបតា 10 នន្បាប់ស្តីេីកិ្្សនយាននអ្នកនបបើ
នបបើបរាស់ ែលេឹមសារទាំងននាោះ បតូវអនុវត្តផងខែរ។ )

1. ការទទួលែុសបតូវរបស់មាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះ្ំនពាោះការជួសជុល
ការទទួលែុសបតូវរបស់មាចាស់ផ្ោះជួល ការទទួលែុសបតូវរបស់អ្នកជួលផ្ោះ

ជាន់ននអគារ (កំរលរនបៀបជប៉ុនតាតាមុី (tatami) ជាន់កំរល កំរលបេំ ជានែើម)

1. ការផាលាស់ប្តជូរន�ើងវិញ និងការបកាលកំរលតាតាមុី (tatami) ន�ើងវិញ  
(សបមាប់អ្នកជួលផ្ោះនបកាេនទៀតនបបើបរាស់ ក្នសងករណីគាមនការែូ្ខាតជាក់
ោក់ណាមួេ)

2. ការខាត់ឱ្យរនោងនៅជាន់ននអគារ
3. សានាមនេៀ្និងសាលាកសានាមនៅសល់នននប្ឿងសងាហារឹមនៅជាន់ននអគារនិងកំរ

លបេំ
4. ការនហើរេណ៌កំរលតាតាមុី (tatami) 

និងការនែសាេឬការសាបេណ៌កំរលឥែ្ឋ (នដ្េសារេនលេឺបេោះអាទិត្យ ការប៉ោះ
ទឹកនេលេៀងខែលបណាដាលមកេីការែូ្ខាតនបគាងអគារនៅក្នសងអគារ ជានែើម)

1. កំរលបេំមានបបឡាក់នដ្េសារនេសជ្ៈកំេប់ ជានែើម ផសេិត 
(នដ្េសារមូលនហតុនានា ែូ្ជាការខ្ទាំមិនប្ប់បគាន់បនាទាប់េីការកំេប់)

2. សានាមនប្ោះស្ថិតនៅនបកាមទូទឹកកក (សានាមបបឡាក់ែី 
ឬការែូ្ខាតនផសេងនទៀតនៅនលើកំរលឥែ្ឋ នដ្េសារមានការែកខាននដ្ោះបសា
េបញ្ហានប្ោះ)

3. សានាមនកាសខែលបណាដាលមកេីការផាលាស់ទីលំនៅ្ូល ឬន្ញ 
ឬសកម្មភាេបសនែៀងគានា

4. ការនែសាេឬការសាបេណ៌កំរលឥែ្ឋ (នដ្េសារទឹកនេលេៀងខែល្ូលក្នសងលំ
នៅដ្ឋាននដ្េសារការន្វសបបខហសេីអ្នកជួលផ្ោះ)

ជញ្ជាំង េិដ្ន (បកណាត់ ជានែើម)

1. ការន្វើឱ្យមានេណ៌បកន៉ោនៅនផ្ជញ្ជាំងនៅខាងនបកាេទូរទសសេន៍ TV, 
ទូទឹកកក ជានែើម (ន្នៅថា នឆោះនខាលា្)

2. សាលាកសានាមនៅសល់ននផាទាំងរូបភាេនិងរូបភាេនៅនលើជញ្ជាំង
3. រន្ធនៅតាមជញ្ជាំង ជានែើម នដ្េសារខែកនគាល្ុ្ ម្សល ជានែើម 

(វិសាលភាេទំហំែូ្ខាតនលើជញ្ជាំង មិនតបមូវឱ្យមានការជំនួសជុលឬការ
ផាលាស់ប្តជូរន�ើេ)

4. រន្ធមួលវីស និងសាលាកសានាមនៅសល់នៅនលើជញ្ជាំង 
នដ្េសារខតការែំន�ើងមាោសុីនបតជាក់ (សមាភារៈរបស់អ្នកជួលផ្ោះ)

5. ការនហើរេណ៌បកណាស់ (នដ្េសារមូលនហតុ្ម្មតា ែូ្ជាេនលេឺបេោះអាទិត្យ)

1. ការន្វើឱ្យបបឡាក់ផ្ោះរាេនដ្េសារការន្វសបបខហសក្នសងការនរាសស
មាអាតនរៀងរល់ន្ងៃនដ្េអ្នកជួលផ្ោះ (ការជាប់ស្ិតលំអងខផសេងឬខបមងនេលេើង 
ឬនបបងឆ្ នដ្េសារខតការនរាសសមាអាតមិនល្ បនាទាប់េីការនបបើបរាស់)

2. ផសេិតឬសានាមបបឡាក់ខែលរលដ្លនដ្េសារខតការែវោះខាតននការខ្រកសារប
ស់អ្នកជួលផ្ោះ្ំនពាោះការន្វើមិនឱ្យបជាបទឹក (សានាមនប្ោះជញ្ជាំង ជានែើម នដ្
េសារខតការែកខានជូនែំណឹងែល់មាចាស់ផ្ោះជួល និងការែកខានខ្ទាំេី
ការន្វើមិនឱ្យបជាបទឹកតាមមន្យារាេនានា ែូ្ជាការជូតេកទឹកន្ញ)

3. សានាមនប្ោះជញ្ជាំងនដ្េសារទឹកនល្េីឧបរកណ៍ឬមាោសុីនន្វើឱ្យបតជាក់ខែ
លនៅសល់ទឹកខែលមិនរាននដ្ោះបសាេបញ្ហានដ្េអ្នកជួលផ្ោះ

4. សានាមបបឡាក់និងកលេិនេីខផសេងជក់រារី ជានែើម  (ការនហើរេណ៌បកណាត់ 
ឬកលេិនជាប់រហូត ខែលបណាដាលមកេីការជក់រារី ឬមូលនហតុនផសេងនទៀត)

5. រន្ធបិទភាជាប់នបបើខែកនគាល្ុ្ឬខែកនគាលនលើជញ្ជាំងជនែើម(បញ្ហាទាំង
ននាោះខែលនកើតន្ញេីការេ្យលួរវត្ថសឬសមាភារៈ្ងៃន់ៗ ខែលមានវិសាលភាេទំហំ 
ខែលតបមូវឱ្យមានការជួសជុលន�ើងវិញ)

6. សាលាកសានាមនៅសល់េីការដ្ក់បំេលេឺខែលែំន�ើងនដ្េអ្នកជួលផ្ោះនដ្េផាទាល់
នៅនលើេិដ្ន

7. ការែូ្ខាតនដ្េន្តនា ែូ្ជាការ្ូរ្ំនូរនលើជញ្ជាំង

ការដ្ក់ែំន�ើងវត្ថសឬសមាភារៈ ជានែើម ទាវាររុញ សរសរ ជានែើម

1. ការប្តជូររនាំងរាំងឬរនាំងសំណាញ់  (សបមាប់អ្នកជួលផ្ោះនបកាេនទៀតនបបើបរា
ស់ ក្នសងករណីគាមនការែូ្ខាតជាក់ោក់ណាមួេ)

2. កញ្ក់ខែលែូ្ខាតនដ្េសារការរញ្លួេែី
3. ការខបករាក់កញ្ក់ (ការខបករាក់្ម្មតានដ្េសារនបគាងអគារ)

1. សានាមនកាសនៅសរសរ ជានែើម  និងកលេិនខែលបណាដាលមកេីសតវ
្ិញ្ឹម (សានាមនកាសនៅសរសរ បកណាត់ ជានែើម ឬកលេិនជាប់រហូត 
ខែលបណាដាលមកេីសតវ្ិញ្ឹម)

2. ការែូ្ខាតនដ្េន្តនា ែូ្ជាការ្ូរ្ំនូរនលើជញ្ជាំង

បរិកាខារ ជានែើម

1. ការនរាសសមាអាតផ្ោះោោងហ្មត់្ត់នដ្េនសវាកម្មអ្នកមានវិជាជាជីវៈ (ក្នសងករ
ណីអ្នកជួលផ្ោះរានន្វើការនរាសសមាអាតជានទៀងទាត់)

2. ការោងសមាអាតខផ្នកខាងក្នសងមាោសុីនបតជាក់ (មិនឱ្យមានកលេិនជាប់រហូត 
ែូ្ជាខផសេងរារី ជានែើម)

3. ការោងសមាអាតសមាលាប់នមនរ្ (ផ្ោះរាេ បង្គន់)
4. ការប្តជូររអាងងូតទឹកឬខបងញ័រ ្ំរបអាងងូតទឹកឬខបងញ័រ ជានែើម  (សបមាប់

អ្នកជួលផ្ោះនបកាេនទៀតនបបើបរាស់ ក្នសងករណីគាមនការែូ្ខាត ជានែើម)
5. ការប្តជូរនសានិងកូននសា (ក្នសងករណីគាមនការែូ្ខាតនសា 

ឬការរាត់បង់កូននសា)
6. នប្ឿងបរិកាខាឬមាោសុីនខែលែូ្ខាតឬមិនអា្នបបើរាន (នដ្េសារខតរេៈនេ

លនបបើបរាស់មាោសុីន)

1. ការន្វើឱ្យបបឡាក់នបបងឆ្និងលំអងខផសេងឬខបមងនេលេើងនៅកខនលេង្ង្ងាកានហ្គាស 
បំេង់សមាអាតែ្យល់ជានែើម (ការន្វើឱ្យបបឡាក់ខែលបណាដាលមកេីការែកខា
នរបស់អ្នកជួលផ្ោះនែើម្បីនរាសសមាអាតនិងខ្ទាំនប្ឿងបរិកាខារខបបននោះ)

2. ការន្វើឱ្យស្ិតជាប់ ផសេិត ជានែើម នៅអាងងូតទឹកឬខបងញ័រ បង្គន់ 
ឬនផើងោងមុែនៅបន្ប់ងូតទឹក (ការន្វើឱ្យបបឡាក់ខែលបណាដាលមកេីការ
ែកខានរបស់អ្នកជួលផ្ោះនែើម្បីនរាសសមាអាតនិងខ្ទាំនប្ឿងបរិកាខារខបបននោះ)

3. ការែូ្ខាតនប្ឿងបរិកាខារនានានដ្េសារខតការខ្ទាំជានរៀងរល់ន្ងៃមិនបតឹមបតូវ 
ឬការនបបើបរាស់ែុស

4. ការប្តជូរនសានិងកូននសា នដ្េសារខតមានការែូ្ខាតនសា 
ឬការរាត់បង់កូននសា

5. រុកខេជាតិតូ្ៗឬន ម្នៅសួន្បារននផ្ោះនៅែី�ជូត៍ដ្្់ខតឯង
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2. ផ្ទោះរានការទទួលខុសម្តរូវរបស់អ្នកជួលផ្ទោះ
កម្មវត្ថស ផ្ោះមានការទទួលែុសបតូវរបស់អ្នកជួលផ្ោះ ការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់

ជា
ន់ននអគា

រ

ជួស
ជុល

ខផ្នកខែល
ែូ្

កំរលតាតាមុី (tatami) 

ជានគាលការណ៍ក្នសងមួេកំរល។
បបសិននបើមានកំរលនប្ើនែូ្ខាត ្ំនួន
កំរលែូ្ខាត (ការផាលាស់ប្តជូរន�ើងវិញ ឬការនរៀប្ំនផ្កំ
រលន�ើងវិញខែលរានកំណត់អាបស័េនលើទំហំននកា
រែូ្ខាត)

(នផ្កំរលតាតាមុី (tatami))
គាមនការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់

កំរលបេំ
កំរលបទាប់នៅជាន់កំរលឥែ្ឋ

បបសិននបើមានការែូ្ខាតនៅកខនលេងជានប្ើន 
នៅបន្ប់ទាំងអស់

(កំរលតាតាមុី (tatami) កំរលបេំ 
កំរលបទាប់នៅជាន់កំរលឥែ្ឋ)
ការ្ំណាេរួមគានារាន្ណនានដ្េខផ្កនលើតនមលេនៅស
ល់ 1 នេន បនាទាប់េីរេៈនេល 6 ឆ្នាំ។

ជាន់ននអគារ
ជានគាលការណ៍ក្នសងមួេខម៉បតកានរេ
បបសិននបើមានការែូ្ខាតនៅកខនលេងជានប្ើន 
នៅបន្ប់ទាំងអស់

(ជាន់ននអគារ)
គាមនការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់នដ្េមានការ
ជួសជុល។ (ក្នសងករណីមានប្តជូរកំរលជាន់ឥែ្ឋនដ្េ
សារខតការែូ្ខាតទាំងបសុងននាោះ ការ្ំណាេរួម
រាន្ណនានដ្េខផ្កនលើតនមលេនៅសល់ 1 នេន 
បនាទាប់េីរេៈនេលនបបើអគារ។ )

ជញ្
ជាំង េិដ្

ន (បកណា
ត់)

ជួស
ជុល

ខផ្នកខែល
ែូ្

ជញ្ជាំង(បកណាត់)
នៅែណៈនេល្ិតជាមួេខម៉បតកានរេបបនសើរជាង 
ក្នសងករណីខែលមិនអា្ន្ៀសវាងរានននាោះ អ្នកជួលផ្ោះបតូ
វទូទាត់ន្លេការ្ំណាេនលើការប្តជូរនផ្កំរលជញ្ជាំងទាំងអស់
ខែលរួមមាន្ំខណកខែលែូ្ខាតនដ្េអ្នកជួលផ្ោះ។ (ជញ្ជាំង [បកណាត់])

ការ្ំណាេរួមគានារាន្ណនានដ្េខផ្កនលើតនមលេនៅស
ល់ 1 នេន បនាទាប់េីរេៈនេល 6 ឆ្នាំ។

សានាមបបឡាក់និងកលេិន 
នដ្េសារ
ខផសេងរារី ជានែើម។

្ំណុ្ននោះចាត់ទុកថាសមបសប្ំនពាោះអ្នកជួលផ្ោះ នែើម្បី
ទូទាត់ន្លេ្ំណាេនលើការនរាសសមាអាត
សំអាតឬជំនួសបន្ប់ទាំងមូលលុោះបតាខតបកណាត់នៅ
នលើបន្ប់ទាំងមូលមានសានាមបបឡាក់ឬមានកលេិនមិនល្
នដ្េសារខតការជក់រារីឬមូលនហតុនផសេងនទៀត។

នប្ឿងបរិកា
ខារដ្

ក់មួេ
 

កខនលេង ស
រស

រ

ជួស
ជុល

ខផ្នកខែល
ែូ្

ទាវាររុញ ក្នសងមួេទាវារ (ទាវាររុញ បកដ្សសូជី shoji)
គាមនការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់

សរសរ ក្នសងមួេសរសរ
(ទាវាររុញ នប្ឿងបរិកាខារដ្ក់មួេកខនលេង សូជី shoji; 
សរសរ)
គាមនការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់

បរិកា
ខារ ជា

នែើម

ជួស
ជុល

បរិកា
ខារ នប្ឿងបរិកាខារ និងមាោសុីន ការ្ំណាេនលើ្ំខណកជួសជុល ឬកាប្តជូរ

(នប្ឿងបរិកាខារ និងមាោសុីន)
ការ្ំណាេរួមរាន្ណនាតាមការរាោន់សាមននលើបនាទា
ត់បតង់មួេ (ឬបនាទាត់នកាង) នដ្េមានតនមលេនៅសល់ 1 
នេន នៅបញ្ប់ រេៈនេលនបបើបរាស់។

កា
របប្ល

់កូន
នសា

ឱ្យវិញ នសានិងកូននសា
ខផ្នកខែលជួសជុល
បបសិននបើកូននសារានរាត់បង់ រួមទាំង
ការប្តជូរែុំរេូ�ជូឬសុីឡាំង

គាមនការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់ក្នសងករណីមានការ
រាត់បង់កូននសា។ អ្នកជួលផ្ោះបង់ន្លេ្ំណាេនលើការប្តជូ
រកូននសា។

កា
រនរា

ស
ស

មា
អាត្ម្មតា

*

ការនរាសសមាអាត
* មានខតនៅក្នសងករណីមិន
េក្ិត្តទុកដ្ក់នលើការនរា
សសមាអាត្ម្មតា និងការនរា
សសមាអាតមុនចាកន្ញេីលំ
នៅដ្ឋានប៉ុនណាណោះ

ក្នសងមួេ្ំខណក ឬសបមាប់លំនៅដ្ឋានទាំងមូល
គាមនការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់ អ្នកជួលផ្ោះបង់ 
ន្លេ្ំណាេនលើការនរាសសមាអាត្ំខណកខែលពាក់េ័ន្ធ 
ឬសបមាប់លំនៅដ្ឋានទាំងមូល ខែលក្នសងននាោះែលេលួនរានែ
កខានអនុវត្តការនរាសសមាអាត្ម្មតា។

ការ្ំណាេរួមខែលបង់ន្លេនដ្េអ្នកជួលផ្ោះនិងរេៈនេលនបបើបរាស់សមាភារៈបរិកាខារ ជានែើម (ក្នសងករណីមានការបញ្សោះតនមលេបន្តិ្ម្តងៗតាមវិ្ីសាបស្តបនាទាត់បតង់  
ខែលមានរេៈនេលនបបើបរាស់នលើសេីបរាំមួេឆ្នាំ និងបរាំបីឆ្នាំ)

ការ្ំណាេរួមខែលបង់ន្លេនដ្េអ្នកជួលផ្ោះ (ក្នសងករណីទទួលែុសបតូវ្ំនពាោះការនរៀប្ំន�ើងវិញតាមសាថានភាេនែើម)
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4 8 12 (ឆ្នាំ)
ឆ្នាំកនលេងមក

1 5 9 132 6 10 143 7 11 15

3. អគ្របានបា៉ាន់ស្មនសម្រាប់ការនរៀបចំនឡើងវិញរាមស្ថានភាពន�ើម

(បញ្ជូល្ំខណកកម្មវត្ថស អគារ និងតនមលេឯកតា [្ិតជានេន] សបមាប់លំនៅដ្ឋានននោះ។)

្ំខណកកម្មវត្ថស ឯកតា តនមលេឯកតា

ជាន់ននអគារ

េិដ្ន ជញ្ជាំង

នប្ឿងបរិកាខារដ្ក់មួេកខនលេង សរសរ

បរិកា
ខារ ជា

នែើម

្ម្មតា

ផលេជូវ្ូល 
ប្កផលេជូវនែើរក្នសងលំនៅដ្ឋាន

ផ្ោះរាេ

បន្ប់ទឹក នផើងោងមុែ 
បង្គន់

នផសេងៗ

កំណត់សមាគាល់៖
តនមលេឯកតាខែលរានបងាហាញខាងនលើ្ឺជាការរាោន់បបមាណបបហ្ក់បបខហល ខែលមាននគាលបំណងទទួលរានការេល់ែឹងនៅវិញនៅមកអំេីការ្ំណាេ
ខែលរានរាោន់បបមាណរវាងអ្នកជួលផ្ោះ និងមាចាស់ផ្ោះជួលនៅរេៈនេលរស់នៅកាន់កាប់លនៅដ្ឋាន។
អាបស័េនហតុននោះនៅនេលចាកន្ញេីលំនៅដ្ឋាននាោះ ការសាងសង់នែើម្បីនរៀប្ំន�ើងវិញនូវលំនៅដ្ឋានតាមសាថានភាេនែើមរបស់វា បតូវអនុវត្តតាមតនមលេសំណ
ង់ខែលរានេិភាកសានដ្េអ្នកជួលផ្ោះនិងមាចាស់ផ្ោះជួលនដ្េការ្ិតេិចារណានលើបញ្ហានានា ែូ្ជាការន�ើង្ុោះតនមលេនិងស្តសកវត្ថសឬសមាភារៈ ទំហំែូ្ខាត និង
វិ្ីសាបស្តសាងសង់ខែលរាននបបើបរាស់។

II. បទប្ញ្ញត្ិពិនសសន�លនបលែកពី្ម្រា
 នគាលការណ៍ទូនៅខែលទាក់ទងនឹងការ្ំណាេនលើនរៀប្ំន�ើងវិញនូវលំនៅដ្ឋានតាមសាថានភាេនែើមរបស់វា រានផ្តល់ជូនខាងនលើ។ 

នទាោះោោងណាក៏នដ្េ ក៏ការនលើកខលងនៅ្ំណុ្ខាងនលើននាោះ តាមន័េននោះ្ំនពាោះអ្នកជួលផ្ោះេល់បេមបង់ន្លេ្ំណាេ ខែលរានបញ្ជាក់ខាងនបកាមននោះ 
(ែរបណាការបង់បរាក់ខបបននោះ មិនរំនោេបំពាននលើមាបតា 90 ននបកមរែ្ឋប្បនវណី ឬមាបតា 8, មាបតា 8-2, មាបតា 9 និងមាបតា 10 នន្បាប់ស្តីេីកិ្្សនយាអ្នក
នបបើបរាស់) ។

 (នៅក្នសងវង់បក្កខាងនបកាមននោះ បងាហាញេីមូលនហតុថានហតុអវីអ្នកជួលផ្ោះនឹងបតូវបង់ន្លេ្ំណាេតាមនគាលការណ៍នលើកខលង ខែលតាម្ម្មតា្ួរបតូវបង់បរាក់
នដ្េនដ្េមាចាស់ផ្ោះជួល។ )

　・	

 មាចាស់ផ្ោះជួល៖ (បបថាប់បតា)
 អ្នកជួលផ្ោះ៖ (បបថាប់បតា)



19 20

412 413

ចុោះ�ត្នលខានិងម្បថាប់ម្រាខាងនម្កាម

កាការ្ុោះហត្ថនលខាន្វើជាសាកសេីបតឹមបតូវននាោះ ្ំណុ្ខាងនបកាមននោះមាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះរាន្ុោះហត្ថនលខានិងបប
ថាប់បតារបស់ែលេលួននលើកិ្្សនយាននោះនូវ្បាប់្មលេង្ំនួនេីរ្បាប់  នហើេភា្ីនីមួេៗបតូវរកសាទុក្បាប់្ត្មលេងខែលមានបប
ថាប់បតាក្នសងមានាក់ៗ្ំនួនមួេ្បាប់។

កាលបរិន្ឆេទ៖  ឆ្នាំខែ  ន្ងៃ  

មាចាស់ផ្ោះជួល អាសេដ្ឋាន៖
ន្មោះ៖
ទូរស័េ្៖

ហសេសីបកូែ៖
បបថាប់បតា

អ្នកជួលផ្ោះ អាសេដ្ឋាន៖
ន្មោះ៖
ទូរស័េ្៖

ហសេសីបកូែ៖
បបថាប់បតា

អ្លនបទេ្យ
នលែអាជាញាប័ណ្ឌ [  ]

អេិរាលនែត្ត/រែ្ឋមង្ន្តីបកសួងខែនែី 
នហដ្ឋារ្នាសម្័ន្ធ ែឹកជញ្ជូន និង
នទស្រណ៍ (  )

នលែ

អន្តរការី

ភានាក់ងារ អាសេដ្ឋាន

ន្មោះ

អ្នកតំណាង បបថាប់បតា

រាន្ុោះបញ្ីអន្តរការី
អ្លនបទេ្យ

នលែ្ុោះបញ្ី [  ] អេិរាលនែត្ត នលែ

ន្មោះ បបថាប់បតា

1. ជំនួស "កាការ្ុោះហត្ថនលខាន្វើជាសាកសេីបតឹមបតូវននាោះ ្ំណុ្ខាងនបកាមននោះមាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះរាន្ុោះហត្ថនលខានិងបប
ថាប់បតារបស់ែលេលួននលើកិ្្សនយាននោះនូវ្បាប់្មលេង្ំនួនេីរ្បាប់  នហើេភា្ីនីមួេៗបតូវរកសាទុក្បាប់្ត្មលេងខែលមានបបថាប់បតា
ក្នសងមានាក់ៗ្ំនួនមួេ្បាប់។" នដ្េ "ការ្ុោះហត្ថនលខាន្វើជាសាកសេីបតឹមបតូវននាោះ ្ំណុ្ខាងនបកាមននោះមាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្
ទោះរាន្ុោះហត្ថនលខានិងបបថាប់បតារបស់ែលេលួននលើកិ្្សនយាននោះនូវ្បាប់្មលេង្ំនួនបី្បាប់ នហើេអ្នកជួលផ្ោះនិងអ្នកធានារាន្ុោះហ
ត្ថនលខានិង បបថាប់បតារបស់ែលេលួននលើកិ្្សនយាស្តីេីការធានាននោះនៅតាមកាតេវកិ្្របស់អ្នកជួលផ្ោះខាងនលើននោះនូវ្បាប់្មលេង្ំនួន
បី្បាប់ នហើេភា្ីនីមួេៗបតូវរកសាទុក្បាប់្មលេងខែលមានបបថាប់បតាក្នសងមានាក់ៗ្ំនួនមួេ្បាប់។" ។

2. បខន្ថមវាលែូ្ខាងនបកាមខាងនបកាមជួរឈរអ្នកជួលផ្ោះ ។

អ្នកធានា អាសេដ្ឋាន៖
ន្មោះ៖
ទូរស័េ្៖
្ំនួនទឹកបរាក់អតិបរមា៖

ហសេសីបកូែ៖
បបថាប់បតា

(4) កិ្្សនយាលំនៅដ្ឋានជួលខែលមានរេៈនេលកំណត់- បបនេទស្តង់ដ្រ

កិច្ចសនយាលំនៅដ្ឋានជួលន�លរានរយៈនពលកំណត់- ម្បនភទស្ង់ដ្រ
ចំណងនជើងកបាលលិខិត
(1) នគ្លបំណងននកិច្ចសនយាជួលផ្ទោះ                                                                                                             

ន្
មោះ អា

ស
េ

ដ្
ឋាន ជា

នែើម ននអគា
រ

ន្មោះ

អាសេដ្ឋាន

បបនេទអគារ

ផ្ោះអាបផាតនមន
ផ្ោះអាបផាតនមន 
មានជបមាល
ជាថានាក់ៗ
ផ្ោះនៅដ្្់ខតឯង
នផសេងៗ

នបគា
ងអគា

រ

សង់េីនឈើ
មិនសង់េីនឈើ
(         )

កាលបរិន្ឆេទននការបញ្ប់

-ជាន់ននអគារ  
ឆ្នាំ

ការនរៀប្ំបទង់បទាេសំខាន់ៗ
ន�ើងវិញនៅ
(    )

្ំនួនអគា
រ

អគារ

បទេ្យស
ម្បត្តិ

នលែផ្ោះ
អាបផាតនមន

បលេង់ជាន់ 
ននអគារ (    ) LDK.DK.K/បន្ប់មួេ/

នផ្ m2 (េ៉រឬនៅ៖       m2 [មិនរប់បញ្ជូលនៅខផ្នកខាងនឆវង])

បរិកាខារ

បង្គន់ (នបើកបង្ជូរ.មិននបើកបង្ជូរ)ទាំងបសុង/រានខបងខ្ក(នបើកបង្ជូរ.មិននបើកបង្ជូរ)

នផើងងូតទឹក
ទឹកផាកាឈូក
នផើងោងមុែ
កខនលេងដ្ក់មាោសុីននរាកនខាអាវ
មាោសុីនទឹកនរៅ្
្ង្ងាកានហ្គាស/្ង្ងាកានអ្្គិសនី/

្ង្ងាកាន IH
មាោសុីនបតជាក់/មាោសុីនកំនៅ
នប្ឿងអំេូលនេលេើង រប់បញ្ជូល
នសាអូតូ
ទូរទសសេន៍ឌីជី្ល TV/CATV)
អ៊ីន្ឺខណត
បបអប់សំបុបត
បបអប់ទទួលកញ្ប់អីវា៉ន់
កូននសា

រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ

រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ

(នលែកូននសា    /   ្មលេង)

កមាលាំងអ្្គិសនី
ហ្គាស
ទឹក
លូទឹកស្សេ

(    ) A
រាទ (ហ្គាសទីបកុង.ហ្គាសបបូរាោន).នទ
រានតភាជាប់ផាទាល់នឹងបំេង់ទឹក្.ំអាងទឹក.អណ្តូងទឹក
រាទ (លូទឹកស្សេសាធារណៈ.អាងទទួលទឹកស្សេ).នទ

បរិកាខាររប់បញ្ជូល

្ំណតោនេន្ត
្ំណតម៉ូតូ្ំណត
្ំណតកង់្ំណត
កខនលេងទុកអីវា៉ន់
សួន្បារឯកជន

រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ
រាទ/នទ

  នប្ឿង (នលែ្ំណត៖    )
      

  នប្ឿង (នលែ្ំណត៖    )
      

  នប្ឿង (នលែ្ំណត៖    )
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(2) រយៈនពលកិច្ចសនយា                                                                                                                              

កាលបរិន្ឆេទចាប់នផ្តើម ឆ្នា ំ     ខែ     ន ង្ៃ
ឆ្នា ំ     ខែ

កាលបរិន្ឆេទបញ្ប់ ឆ្នា ំ     ខែ     ន ង្ៃ

(3) ន្លែជួលផ្ទោះ និងន្លែនសវានផសេងៗ                                                                                                                 

ន្លេជួលផ្ោះ/ន្លេនសវាសបមាប់នសវាកម្មរួម ន្ងៃែល់នេលកំណត់សង រនបៀបបង់បរាក់

ន្លេជួលផ្ោះ

នេន

នៅន្ងៃទី___ ជានរៀងរល់
ខែសបមាប់ន្លេជួលផ្ោះនៅខែ

ននោះ/ខែបនាទាប់
នផ្របរាក់តាម
្នាគារ 
ឥណេន្ធ
ផាទាល់
ឬជួបផាទាល់

ន្មោះ្នាគារ៖
បបនេទ្ណនី៖ Futsu 
(្ណនី្ម្មតា)
Toza (្ណនី្រន្ត)
នលែ្ណនី៖ ន្មោះ្ណនី៖
ន្លេនសវានផ្របរាក់ ទទួលរ៉ប់រងនដ្េ៖ 
មាចាស់ផ្ោះជួល/អ្នកជួលផ្ោះ

ន្លេនសវា
សបមាប់

នសវាកម្មរួម នេន

នៅន្ងៃទី___ ជានរៀងរល់ខែ
សបមាប់ន្លេនសវានៅខែននោះ/

ខែបនាទាប់ បង់បរាក់នៅឯណា៖

បរាក់តម្កល់ធានា
នេន; ការទូទាត់បរាក់សរុប

នផសេងៗនស្មើនឹង ន្លេជួលផ្ោះមួេខែ
ន្លេនសវាសបមាប់ការនបបើបរាស់បរិ
កាខារខែលរានភាជាប់
នផសេងៗ

(4) រាចាស់ផ្ទោះជួល និងការម្គប់ម្គង                                                                                                                  

មាចាស់ផ្ោះជួល
(ន្មោះបកុមហ៊ុន/អ្នកតំណាង)

អាសេដ្ឋាន៖                                  ហសេសីបកូែ៖
ន្មោះ៖                                         ទូរស័េ្៖

អ្នកប្ប់ប្ង
(ន្មោះបកុមហ៊ុន/អ្នកតំណាង)

អាសេដ្ឋាន៖                                  ហសេសីបកូែ៖
ន្មោះ៖                                         ទូរស័េ្៖
នលែ្ុោះបញ្ីអ្នកប្ប់ប្ងលំនៅដ្ឋានជួល៖ រែ្ឋមង្ន្តីបកសួងខែនែី នហដ្ឋារ្នាសម្័ន្ធ ែឹកជញ្ជូន 
និងនទស្រណ៍ (      ) នលែ      

កំណត់សមាគាល់៖ បំនេញ្ំណុ្ខាងនបកាម បបសិននបើមាចាស់ផ្ោះជួលមិនមានកម្មសិទ្ធិអគារ។

មាចាស់កម្មសិទ្ធិអគារ អាសេដ្ឋាន៖                                  ហសេសីបកូែ៖
ន្មោះ៖                                         ទូរស័េ្៖

(5) អ្នកជួលផ្ទោះនិងអ្នករស់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នា                                                                                                     

អ្នកជួលផ្ោះ អ្នករស់នៅបន្ប់ជាមួេគានា

ន្មោះ

ន្មោះ៖

អាេុ៖                              ឆ្នាំ

ទូរស័េ្៖

ន្មោះ៖  អាេុ៖      ឆ្នាំ
ន្មោះ៖  អាេុ៖      ឆ្នាំ
ន្មោះ៖  អាេុ៖      ឆ្នាំ

  សរុប៖     នាក់

សូមទាក់ទងក្នសងករណី
សនង្ងាគាោះបនាទាន់

អាសេដ្ឋាន៖                             ហសេសីបកូែ៖
ន្មោះ៖
ទូរស័េ្៖
ញាតិភាេ្ំនពាោះអ្នកជួលផ្ោះ៖

(6) ការធានាន�លផ្ល់ជរូននដ្យម្កុម�៊ុនធានារា៉ប់រងបំណុលជួលផ្ទោះ                                                                         

ការធានាខែលផ្តល់ជូននដ្េបកុម
ហ៊ុនធានារ៉ប់រងបំណុលជួលផ្ោះ 

អាសេដ្ឋាន៖                                  ហសេសីបកូែ៖
ន្មោះបកុមហ៊ុន៖                               ទូរស័េ្៖
នលែ្ុោះបញ្ីបកុមហ៊ុនធានារ៉ប់រងបំណុលជួលផ្ោះ រែ្ឋមង្ន្តីបកសួងខែនែី
នហដ្ឋារ្នាសម្័ន្ធ ែឹកជញ្ជូន និងនទស្រណ៍        នលែ (    )

រាម្រា 1. ការនរៀបចំកិច្ចសនយា
អ្នកជួលផ្ោះឱ្យន្ (តាមន័េននោះ នៅថា "មាចាស់ផ្ោះជួល") និងអ្នកជួលផ្ោះ 
(តាមន័េននោះ នៅថា "អ្នកជួលផ្ោះ" រាននរៀប្ំកិ្្បេមនបេៀងស្តីេីលំនៅដ្ឋាន
ជួល (តាមន័េននោះ នៅថា "កិ្្សនយា") នោងតាមមាបតា 38 នន្បាប់ស្តីេីកា
រកាន់កាប់អ្លនបទេ្យនិងលំនៅដ្ឋានជួល   (តាមន័េននោះ នៅថា "្បាប់") ខែ
លពាក់េ័ន្ធនឹងកម្មវត្ថសននកិ្្សនយាជួល (តាមន័េននោះ នៅថា "អ្លនាបទេ្យ") 
ខែលមានបញ្ជាក់នៅបតង់្ំណុ្ (1) ខាងនលើ។

រាម្រា 2. រយៈនពលកិច្ចសនយា និងកិច្ចសនយាបន្ន្វើ្្ី
1. រេៈនេលកិ្្សនយាបតូវរានបញ្ជាក់នៅបតង់្ំណុ្ (2) ខាងនលើ។
2. កិ្្សនយាផុតកំណត់នៅ្ុងបញ្ប់រេៈនេលកិ្្សនយាែូ្ខែលរានបញ្ជាក់

ខាងនលើ នហើេមិនបតូវបន្តន្វើ្្មី
3. ន�ើេ។នទាោះជាោោងណាក៏នដ្េក៏មាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះ អា

្េល់បេមនិងបញ្ប់កិ្្សនយាជួល្្មីផងខែរ (តាមន័េននោះ នៅថា 
"កិ្្សនយាបន្តន្វើ្្ម"ី) ខែលចាប់េីន្ងៃបនាទាប់េីកិ្្សនយា្បាប់នែើមផុតកំណ
ត់។

3. នែើម្បីបញ្ប់កិ្្បេមនបេៀងននោះ មាចាស់ផ្ោះជួលផ្តល់លិែិតជូនែំណឹងអំេីការប
ញ្ប់ជាោេលកខេណ៍អកសេរែល់អ្នកជួលផ្ោះនៅក្នសងអំ�សងនេលេី 6-12 ខែ 
មុននេលបញ្ប់កិ្្សនយាននោះ (តាមន័េននោះ នៅថា "រេៈនេលលិែិត

 ជូនែំណឹង") ែូ្ខែលរានបញ្ជាក់ក្នសងកថាែ័ណ្ឌ 1 ។ 
4. មាចាស់ផ្ោះជួលមិនអា្ទាមទារឱ្យបញ្ប់ការជួលនដ្េមិនជូនែំណឹងែល់អ្ន

កជួលផ្ោះែូ្ខែលរានបញ្ជាក់នៅ្ំណុ្ខាងនលើននាោះន�ើេនហើេអ្នកជួ
លផ្ោះអា្បន្តជួលផ្ោះ នៅបីជាបនាទាប់េីបញ្ប់រេៈនេលកិ្្សនយាខែលរា
ននលើកន�ើងនៅក្នសងកថាែ័ណ្ឌ 1 ក៏នដ្េ។ នទាោះជាោោងណាក៏នដ្េ នបើ
មាចាស់ផ្ោះជួលផ្តល់ែំណឹងែល់អ្នកជួលផ្ោះនបកាេរេៈនេលលិែិតជូនែំណឹ
ងរានបញ្ប់ក៏នដ្េ ក៏កិ្្សនយាជួលនឹងបតូវរានបញ្ប់រេៈនេល 6 ខែ 
បនាទាប់េីការជូនែំណឹងននាោះផងខែរ។

រាម្រា 5. ន្លែនសវាសម្រាប់នសវាកម្រួម
1. អ្នកជួលផ្ោះបតូវបង់ន្លេនសវា្ំណាេនលើនសវាកម្មរួមគានា ែូ្ជានេលេើងបំេលេឺ 

នបបងឥន្ធនៈ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក លូទឹកស្សេ ការនរាសសមាអាត  
ជានែើម ខែលចាំរា្់សបមាប់ការខ្ទាំនិងការប្ប់ប្ងកខនលេងរួមគានា ែូ្ជាជនណ្ើរ 
ផលេជូវនែើរឬប្កន្ញ្ូលក្នសងលំនៅដ្ឋាន ជានែើម (តាមន័េននោះនៅក្នសងែខ្ងេីលកខេ
ែណ្ឌននោះ នៅថា "ការ្ំណាេនលើការខ្ទាំនិងការប្ប់ប្ង") ។

2. ន្លេនសវា្ំណាេនលើនសវាកម្មរួមគានាបតូវបង់បរាក់ែូ្ខែលរានបញ្ជាក់នៅបត
ង់្ំណុ្ (3) ខាងនលើ។

3. ន្លេនសវា្ំណាេនលើនសវាកម្មរួមគានាសបមាប់ការជួលខែលមានរេៈនេលតិ្
ជាងមួេខែ បតូវនលតបមូវតាម្ំនួនតាមនគាលការណ៍មួេខែមាន 30 ន្ងៃ។

4. មាចាស់ផ្ោះជួល និងអ្នកជួលផ្ោះ អា្េិនិត្យនមើលន�ើងវិញនូវន្លេនសវា្ំណាេ
នលើនសវាកម្មរួមគានាននោះតាមរេៈកិ្្បេមនបេៀងនៅវិញនៅមក បបសិននបើ្ំនួ
នទឹកបរាក់ននន្លេជួលននោះមិនសមនហតុផលនដ្េសារខតការែំន�ើង/ការកា
ត់បន្ថេការ្ំណាេនលើការខ្ទាំនិងការប្ប់ប្ង។

រាម្រា 6. ម្បាក់តម្កល់ធានា
1. អ្នកជួលផ្ោះបតូវបង់បរាក់តម្កល់ធានាែូ្មានកំណត់នៅ្ំណុ្ (3) ខាង

នលើជូននៅមាចាស់ផ្ោះជួលនែើម្បីទូទាត់បំណុលណាមួេខែលនកើតន�ើងេីកិ្្
សនយាននោះ។

2. មាចាស់ផ្ោះជួលអា្នបបើបរាស់បរាក់តម្កល់ធានានែើម្បីទូទាត់បំណុលខែលមិន
រានបង់ណាមួេេីអ្នកជួលផ្ោះ ខែលនកើតន�ើងនបកាមកិ្្សនយាននោះ។ អ្នកជួ
លផ្ោះមិនតបមូវទាមទារនបបើបរាស់បរាក់តម្កល់ធានានែើម្បីទូទាត់បំណុលណា
មួេខបបននោះ មុននេលចាកន្ញផ្ោះជួលន�ើេ។

3. មាចាស់ផ្ោះជួលបតូវខតបប្ល់្ំនួនបរាក់តម្កល់ធានាទាំងអស់ភាលាមៗនៅនេលអ្ន
កជួលផ្ោះចាកន្ញេីទីបរិនវណ។ នទាោះជាោោងណាក៏នដ្េ បបសិននបើមាន
ការ្ំណាេនលើន្លេជួលឬការជួសជុលខែលមិនរានបង់បរាក់ណាមួេរាន
នកើតន�ើង នែើម្បីន្វើសំណងបទេ្យសម្បត្តិនៅតាមសាថានភាេនែើមែូ្មានខ្ង
ក្នសងមាបតា 15 ឬបបសិននបើមិនបំនេញករណីកិ្្្ំនពាោះបំណុលណាមួេនផសេ
ងនទៀតខែលស្ថិតនៅនបកាមកិ្្សនយាននោះ មាចាស់ផ្ោះជួលអា្ទូទាត់សងវិញនូ
វ្ំនួនបរាក់បំណុលខបបននោះ នដ្េកាត់េកបរាក់េីបរាក់តម្កល់ធានា។

4. នៅក្នសងករណីខាងនលើននោះ មាចាស់ផ្ោះជួលបតូវខតបងាហាញេីការខបងខ្ក្ំនួនបរា
ក់បំណុលខែលរានែកន្ញេីបរាក់តម្កល់។

រាម្រា 7. ការប�ិនស្កងករាលាំងម្បឆាំងសង្គម
1. តាមន័េននោះមាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះ សនយានៅវិញនៅវិញ្ំនពាោះ្ំណុ

្ែូ្ខាងនបកាមននោះ។
i. ថាេួកន្ែលេលួនឯងមិនមានសិទ្ធិ ែូ្ជាឧបកិែ្ឋកម្មខែលរាននរៀប្ំ បកុម

ហ៊ុនពាក់េ័ន្ធនឹងឧបកិែ្ឋកម្មខែលរាននរៀប្ំន�ើង អ្នកបបកបរបរទុ្្រិត 
សុែនកោោ (sokaiya) ឬភា្ីបសនែៀងគានា ឬសមាជិកនានា 
(តាមន័េននោះសំនៅថារួមសហការណ៍ជា "កងកមាលាំងបបឆ្ំងសង្គម") ។

ii. ថាភានាក់ងាររបស់េួកន្ (ការណ៍ននោះសំនៅនៅនលើនិនោជិតនានា
ខែលអនុវត្តកិ្្បបតិបត្តិសាថាប័នជំនួញ នាេក ភានាក់ងារបបតិបត្តិ 
និងភា្ីបសនែៀងគានា) មិនមានសិទ្ធិជាកងកមាលាំងបបឆ្ំងសង្គមន�ើេ។

iii. ថាេួកន្មិនអនុញ្ញាតឱ្យកងកមាលាំងបបឆ្ំងសង្គម នបបើន្មោះរបស់េួកន្
នែើម្បីសនបម្កិ្្សនយាននោះនទ។

iv. ថាេួកន្នឹងមិន្ូលរួមក្នសងសកម្មភាេណាមួេខាងនបកាមននោះនដ្េែលេលួន
ឯង ឬតាមរេៈការនបបើបរាស់ភា្ីទីបី៖

 A.  សកម្មភាេនិោេឬអាកប្បកិរិោ្ំរមកំខហង 
ឬអំនេើហឹងសា្ំនពាោះភា្ីនផសេងនទៀត

 B.  សកម្មភាេររំងកិ្្ការជំនួញរបស់អ្នកែនទ ឬការន្វើឱ្យែូ្ខាតនស្
ក្តីទុក្ិត្តរបស់ែលេលួនតាមរេៈការនបបើបរាស់ខកលេងបនលេំ ឬការបំេិតបំេ័េ

2. អ្នកជួលផ្ោះមិនអា្នផ្រសិទ្ធិននកិ្្សនយាជួល គាមនកិ្្សនយាជួលបន្ត្ំនពាោះ
អ្លនបទេ្យទាំងអស់ឬខផ្នកែលេោះនៅឱ្យកងកមាលាំងបបឆ្ំងសង្គមនដ្េមិន្ិ
តេីថានតើមាចាស់ផ្ោះជួលរានេល់បេមឬអត់ន�ើេ។

រាម្រា 8. សកម្ភាពហាមឃាត់ឬកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរុឹង
1. អ្នកជួលផ្ោះមិនបតូវនផ្រសិទ្ធិននកិ្្សនយាជួល គាមនកិ្្សនយាជួលបន្ត្ំនពាោះ

អ្លនបទេ្យទាំងអស់ឬខផ្នកែលេោះ នដ្េគាមនការេល់បេមជាោេលកខេណ៍
អកសេរេីមាចាស់ផ្ោះជួលន�ើេ។

2. អ្នកជួលផ្ោះមិនបតូវេបងីក ការខបបបទង់បទាេ ឬផាលាស់ប្តជូរទីកខនលេងបទេ្យសម្បត្តិ 
ឬែំន�ើង វត្ថសខែលមាននៅេីសម័េបុរណនដ្េគាមនការេល់បេមជាោេ
លកខេណ៍អកសេរេីមាចាស់ផ្ោះជួលន�ើេ។

3. នៅនេលនបបើបរាស់បទេ្យសម្បត្តិននាោះ អ្នកជួលផ្ោះមិនបតូវន្វើអវីខែលរាននរៀប
រប់នៅក្នសងតារង 1 ន�ើេ។

4. នៅនេលនបបើបរាស់បទេ្យសម្បត្តិននាោះ អ្នកជួលផ្ោះមិនបតូវន្វើអវីខែលរាននរៀប
រប់នៅក្នសងតារង 2 នដ្េគាមនការេល់បេមជាោេលកខេណ៍អកសេរេីមាចាស់
ផ្ោះជួលន�ើេ។

5. នៅនេលនបបើបរាស់បទេ្យសម្បត្តិននាោះ អ្នកជួលផ្ោះបតូវជូនែំណឹងែល់មាចាស់ផ្ោះ
ជួលមុនន្វើអវីខែលរាននរៀបរប់នៅក្នសងតារង 3 ។

រាម្រា 9. ការជួសជុលនៅអំឡថុងនពលកិច្ចសនយា
1. មាចាស់ផ្ោះជួលទទួលែុសបតូវ្ំនពាោះការជួសជុលខែលចាំរា្់សបមាប់អ្នកជួ

លផ្ោះ នែើម្បីនបបើបរាស់បទេ្យសម្បត្តិ។ អ្នកជួលផ្ោះបតូវបង់ន្លេជួសជុលខបបននោះ
ខែលបណាដាលមកេីអ្នកជួលផ្ោះ រីឯមាចាស់ផ្ោះជួលបតូវខតបង់ន្លេជួសជុលនផសេង
នទៀត។

2. មាចាស់ផ្ោះជួលបតូវជូនែំណឹងែល់អ្នកជួលផ្ោះ មុនន្វើការជួសជុលណាមួេ។ 
អ្នកជួលផ្ោះមិនអា្បែិនស្្ំនពាោះការអនុញ្ញាតឱ្យ 
អនុវត្តការជួសជុលខបបននោះ នដ្េគាមនមូលនហតុបតឹមបតូវននាោះនទ។

3. អ្នកជួលផ្ោះបតូវជូនែំណឹងែល់មាចាស់ផ្ោះជួលអំេីការជួសជុលខែលចាំរា្់
ណាមួេខែលែលេលួនរានកំណត់វត្ថសឬសមាភារៈ នហើេបតូវេិនបគាោះនោបល់ជាមួ
េមាចាស់ផ្ោះជួលអំេីតបមូវការចាំរា្់្ំនពាោះការជួសជុលខបបននោះ។

4. អ្នកជួលផ្ោះអា្អនុវត្តការជួសជុលខែលខែលន្ញន្លេតាមរ
េៈការជូនែំណឹងែូ្ខែលរាននរៀបរប់នៅក្នសងកថាែ័ណ្ឌេី
មុន បបសិននបើមាចាស់ផ្ោះជួលរានែកខានន្វើការជួសជុលខបបននោះ 
នដ្េគាមននហតុផលបតឹមបតូវ នទាោះបីជាមាននហតុការណ៍េិតថា មានតបមូវ
ការចាំរា្់្ំនពាោះការជួសជុលខបបននោះ បតូវរានន្ទទួលសាគាល់ក៏នដ្េ។ 
ការ្ំណាេនលើការជួសជុលខបបននោះ បតូវនដ្ោះបសាេែូ្ខែលរាននរៀបរប់
នៅក្នសងកថាែ័ណ្ឌ 1 ។

5. បខន្ថមេីនលើការទាមទារជួសជុលេីមាចាស់ផ្ោះជួល ែូ្មានខ្ងក្នសងក្ែ័ណ្ឌ 
1 ននាោះ អ្នកជួលផ្ោះ អា្អនុវត្តការជួសជុលខែលមាននរៀបរប់នៅក្នសងតារង 
4 នដ្េែលេលួនឯង។ ក្នសងករណីអ្នកជួលផ្ោះន្វើការជួសជុលនដ្េែលេលួនឯងននាោះ 
អ្នកជួលផ្ោះបតូវទទួលែុសបតូវ្ំនពាោះការ្ំណាេនលើការជួសជុលខបបននោះ 
នហើេមិនបតូវការជូនែំណឹង ឬទទួលរានការេល់បេមេីមាចាស់ផ្ោះជួលនទ។
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រាម្រា 10. ការលុបនោលកិច្ចសនយា
1. បបសិននបើអ្នកជួលផ្ោះែកខានមិនបង់បរាក់ែូ្ខាងនបកាម នហើេនទាោះជាមា

នលិែិតជូនែំណឹងែល់ន្ងៃបង់បរាក់េីមាចាស់ផ្ោះជួលក៏នដ្េ ក៏មិនបំនេញកា
តេវកិ្្របស់អ្នកជួលផ្ោះក្នសងរេៈនេលជាក់ោក់ននាោះ មាចាស់ផ្ោះអា្លុបនចា
លកិ្្សនយាផងខែរ។
i. ន្លេជួលែូ្មានខ្ងក្នសងមាបតា 4 កថាែ័ណ្ឌ 1 ។
ii. ន្លេនសវាសបមាប់នសវាកម្មរួម ែូ្មានខ្ងក្នសងមាបតា 5 កថាែ័ណ្ឌ 2 និង
iii. ការ្ំណាេខែលក្នសងននាោះអ្នកជួលផ្ោះបតូវទទួលែុសបតូវ 

ែូ្មានខ្ងក្នសងមាបតា 9 កថាែ័ណ្ឌ 1 ។
2. បបសិននបើអ្នកជួលផ្ោះមិននគារេតាមបទបញ្ជាណាមួេែូ្ខាងនបកាមននោះនទ 

មាចាស់ផ្ោះជួលតបមូវឱ្យអ្នកជួលផ្ោះអនុវត្តកាតេវកិ្្របស់ែលេលួនក្នសងរេៈនេលខែ
លសមនហតុផល នហើេអ្នកជួលផ្ោះែកខានន្វើែូន្្នោះក្នសងរេៈនេលននាោះ នហើ
េមាចាស់ផ្ោះជួលមិនអា្បន្តកិ្្សនយាននាោះ  បនាទាប់មកមាចាស់ផ្ោះជួលអា្លុ
បនចាលកិ្្សនយាននោះ។
i. នែើម្បីនបបើបរាស់បទេ្យសម្បត្តិជាលំនៅដ្ឋានខតប៉ុនណាណោះ 

ែូ្មានខ្ងក្នសងមាបតា 3;
ii. បទបញ្ជាខែលមានខ្ងក្នសងមាបតា 8 (មិនរប់បញ្ជូលបទបញ្ជាទាំងននាោះ 

ខែលមានខ្ងក្នសងកថាែ័ណ្ឌ 3 ននមាបតាននោះ ខែលទាក់ទងនៅនឹង្បាប់
នានាខែលមានខ្ងនៅបតង់្ំណុ្ 6-8 ននតារង 1)

iii. បទបញ្ជានផសេងនទៀតសបមាប់អ្នកជួលផ្ោះ នែើម្បីេិនិត្យនមើលែូ្ខែលរាន
បញ្ជាក់នៅក្នសងកិ្្សនយា។

3. បបសិននបើមាចាស់ផ្ោះជួលឬអ្នកជួលផ្ោះបំនេញតាមការេិេណ៌នាខាងនបកាម
ននាោះ ភា្ីនផសេងនទៀតអា្លុបនចាលកិ្្សនយានដ្េមិនជូនែំណឹងជាមុន
ន�ើេ។
i. ក្នសងករណីែឹង្បាស់ោស់ថា ភា្ីននោះរានរំនោេបំពាននលើការសនយានបកា

មមាបតា 7 ននកថាែ័ណ្ឌ 1
ii. ក្នសងករណីែឹងែលេលួនឯងឬនាេករបស់ែលេលួនមានសិទ្ធិជាកងកមាលាំងបបឆ្ំងនឹង

សង្គម បនាទាប់េីការបញ្ប់កិ្្សនយា
4. បបសិននបើអ្នកជួលផ្ោះរានរំនោេបំពាននលើបទបញ្ជាណាមួេក្នសងមាបតា 7 

កថាែ័ណ្ឌ 2 ឬរានបបបេឹត្តអំនេើណាមួេខែលមាននរៀបរប់នៅ្ំណុ្ 6-8 
ននតារង 1 ននាោះ បនាទាប់មកមាចាស់ផ្ោះផ្ោះអា្លុបនចាលកិ្្សនយានដ្េគាម
នការជូនែំណឹងជាមុន។

រាម្រា 11. ការលប់នោលនដ្យអ្នកជួលផ្ទោះ
1. អ្នកជួលផ្ោះអា្លុបនចាលកិ្្សនយារាននដ្េជូនែំណឹងែល់មាចាស់ផ្ោះជួ

លោោងតិ្ 30 ន្ងៃ។
2. អ្នកជួលផ្ោះអា្ផាលាស់ន្ញមុននដ្េបង់ន្លេជួល 30 ន្ងៃ បនាទាប់េីជូនែំណឹង

ែល់មាចាស់ផ្ោះជួលអំេីការលុបនចាលកិ្្សនយា។

រាម្រា 12.  ការកាត់យកន្លែជួលនដ្យស្រនតការបាត់បង់នផ្នកខលែោះននម្ទព្យសម្
ត្ិ ជាន�ើម។

1. បបសិននបើខផ្នកមួេននបទេ្យសម្បត្តិមិនអា្នបបើរាននដ្េសារការរាត់បង់ឬ
មូលនហតុនផសេងនទៀត ខែលក្នសងននាោះអ្នកជួលផ្ោះមិនទទួលែុសបតូវននាោះ ន្លេជួ
លបតូវរានកាត់តាម្ំនួនទឹកបរាក់នដ្េបសបតាមភា្រេននបទេ្យសម្បត្តិ 
ខែលមិនអា្នបបើបរាស់រាន។ ក្នសងករណីខបបននោះមាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះ 
បតូវេិភាកសាអំេីបញ្ហាចាំរា្់ែូ្ជាវិសាលភាេនិងរេៈនេលកាត់ន្លេជួលផ្ោះ។

2. អ្នកជួលផ្ោះអា្លុបនចាលកិ្្សនយា បបសិននបើខផ្នកមួេននបទេ្យសម្បត្តិមិ
នអា្នបបើបរាស់រាននដ្េសារការរាត់បង់ឬមូលនហតុនផសេងនទៀត នហើេ្ំ
ខណកខែលនៅសល់មិនប្ប់បគាន់នែើម្បីបំនេញនគាលបំណងននការជួលបទ
េ្យសម្បត្តិរបស់អ្នកជួលផ្ោះ។

រាម្រា 13. ការបញ្ចប់កិច្ចសនយា
បបសិននបើកម្មសិទ្ធិរួមននបទេ្យសម្បត្តិ មិនអា្នបបើបរាស់រាននដ្េសារការរាត់
បង់ ឬមូលនហតុនផសេងនទៀតននាោះ ជាលទ្ធផលបនាទាប់មក
កិ្្សនយាបតូវបញ្ប់។

រាម្រា 14. ការោកនចញ
1. អ្នកជួលផ្ោះបតូវផាលាស់ទីលំនៅន្ញេីលំនៅដ្ឋាន 

មុននេលកិ្្សនយាផុតកំណត់ (ឬក្នសងរេៈនេល 6 ខែបនាទាប់េីការជូនែំណឹ
ងេីមាចាស់ផ្ោះជួលតាមបទប្បញ្ញត្តិននមាបតា 2, កថាែ័ណ្ឌ 4 ឬភាលាមៗក្នសងករ
ណីខែលថាកិ្្សនយាននោះបតូវរានលុបនចាលតាមបទប្បញ្ញត្តិននមាបតា 10) 
។ នៅនេលផាលាស់ទីលំនៅន្ញេីលំនៅដ្ឋានននាោះ អ្នកជួលផ្ោះបតូវនរៀប្ំន�ើង
វិញនូវវត្ថសឬសមាភារៈតាមសាថានភាេនែើមរបស់ែលេលួន នដ្េមិនរប់បញ្ជូលការែូ្
ខាតនកើតន�ើង្ម្មតានជៀសមិនរួ្ ខែលបណាដាលមកេីការនបបើបរាស់្ម្មតា
។

2. អ្នកជួលផ្ោះបតូវជូនែំណឹងែល់មាចាស់ផ្ោះជួលជាមុនក្នសងរណីមានខផនចាកន្
ញេីផ្ោះជួល។

(6) អ្នកធានានិង។ចំនួនទឹកម្បាក់អតិបររា៖                                                                                                       

អ្នកធានា អាសេដ្ឋាន៖                                  ហសេសីបកូែ៖
ន្មោះ៖                                         ទូរស័េ្៖

្ំនួនទឹកបរាក់អតិបរមា៖

រាម្រា 17. អ្នកធានារួមគ្នា និងអ្នកធានានរៀងខលែជួន
1. អ្នកធានារួមនិងអ្នកធានានរៀងែលេលួន (តាមន័េននោះ នៅថា "អ្នកធានា") 

ននាោះ បតូវទទួលែុសបតូវរួមគានានិងនរៀងែលេលួនជាមួេអ្នកជួលផ្ោះ្ំនពាោះបំណុ
លណាមួេរបស់អ្នកជួលផ្ោះខែលនកើតមានន�ើងនបកាមកិ្្សនយាននោះ។ 
ករណីែូ្គានាននោះខែរ បតូវអនុវត្ត្ំនពាោះការន្វើបន្តជា្្មីននកិ្្សនយាននោះ។

2. បំណុលខែលទទួលែុសបតូវនដ្េអ្នកធានានបកាមកថាែ័ណ្ឌេីមុន មិនបតូវ
មាននលើសេី្ំនួនទឹកបរាក់កំណត់ែូ្មានខ្ងនៅខាងនបកាម្ំណុ្ (6) 
ខាងនលើ និងនៅ្ននាលាោះកខនលេង្ុោះហត្ថនលខា និងការបបថាប់បតានលើកិ្្សន្
ោននោះ។

3. ក្នសងករណីអ្នកជួលផ្ោះ ឬអ្នកធានាសាលាប់ននាោះ បរាក់នែើមននបំណុលខែលទទួ
លែុសបតូវនដ្េអ្នកធានា បតូវរានកំណត់។

4. តាមការនស្នើសុំនដ្េអ្នកធានាននាោះ មាចាស់ផ្ោះជួលបតូវខតផ្តល់ជូនអ្នកធានា
នដ្េមិនេនយានេលនូវេ័ត៌មានស្តីេីបញ្ហានានា ែូ្ជា្ំនួនទឹកបរាក់
បំណុលទាំងអស់របស់អ្នកជួលផ្ោះ ខែលរួមមានការបងាហាញេីការទូទាត់
បរាក់ន្លេជួលផ្ោះ ន្លេនសវាសបមាប់នសវាកម្មរួម ្ំនួនទឹកបរាក់នៅជំពាក់ 
្ំនួនទឹកបរាក់សំណងនលើការែូ្ខាត ជានែើម។

រាម្រា 15. ការនរៀបចំនឡើងវិញរាមស្ថានភាពន�ើមនៅនពលោកនចញ
1. អ្នកជួលផ្ោះបតូវន្វើឱ្យែូ្នែើមន�ើងវិញនូវបទេ្យសម្បត្តិនៅតាមការនរៀប្ំន�ើងវិ

ញតាមសាថានភាេនែើមរបស់វា នដ្េមិនរប់បញ្ជូលការែូ្ខាតនកើតន�ើង្ម្ម
តានជៀសមិនរួ្ ខែលបណាដាលមកេីការនបបើបរាស់្ម្មតានិងលំនៅដ្ឋានឬបទ
េ្យសម្បត្តិចាស់។ នទាោះជាោោងណាក៏នដ្េ ក៏អ្នកជួលផ្ោះមិនបតូវការន្វើឱ្យែូ
្នែើមន�ើងវិញការែូ្ខាតនដ្េមានមូលនហតុខែលក្នសងននាោះែលេលួនមិនទទួល
ែុសបតូវផងខែរ។

2. មុននេលចាកន្ញេីលំនៅដ្ឋានជួល មាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះបតូវេិភាកសា
លម្ិត និងវិ្ីសាបស្តននការនរៀប្ំន�ើងវិញនូវបទេ្យសម្បត្តិតាមសាថានភាេនែើម
របស់វា ខែលបតូវអនុវត្តនដ្េអ្នកជួលផ្ោះនដ្េបសបតាមបទប្បញ្ញត្តិននតារង 
5 ខែលរួមមានបទប្បញ្ញត្តិេិនសសណាមួេខែលរានបនង្កើតន�ើងនៅនេលប
ញ្ប់កិ្្សនយា។

រាម្រា 16. ការចរូល
1. មាចាស់ផ្ោះជួលអា្បញ្ជូលបទេ្យសម្បត្តិនដ្េមានការេល់បេមមុនរបស់

អ្នកជួលផ្ោះនៅនេលមានការចាំរា្់សបមាប់ការប្ប់ប្ងបទេ្យសម្បត្តិ 
ែូ្ជាការជួសជុលអគារ។

2. អ្នកជួលផ្ោះមិនអា្បែិនស្នដ្េគាមននហតុផលបតឹមបតូវ្ំនពាោះការ្ូលរប
ស់មាចាស់ផ្ោះជួលសបមាប់នគាលបំណងប្ប់ប្ងបទេ្យសម្បត្ិ។

3. អ្នកជួលផ្ោះខែលអា្នកើតមាននានេលអនា្ត 
ខែលមានអមែំនណើរនដ្េមាចាស់ផ្ោះជួល អា្េិនិត្យនមើលលំនៅដ្ឋាននដ្េ
មានការេល់បេមមុនេីអ្នកជួលផ្ោះ។

4. នែើម្បីបងា្ករការរលដ្លអ្្គិេ័េ ឬក្នសងករណីមានបញ្ហាសនង្ងាគាោះបនាទាន់នផសេង
ៗនទៀត មាចាស់ផ្ោះជួលអា្្ូលលំនៅដ្ឋានជួលនដ្េគាមនការេល់បេមមុនរ
បស់អ្នកជួលផ្ោះន�ើេ។ ក្នសងករណីការ្ូលលំនៅដ្ឋាននដ្េមិនមានអវត្តមា
នរបស់អ្នកជួលផ្ោះននាោះ មាចាស់ផ្ោះជួលបតូវខតជូនែំណឹងែល់អ្នកជួលផ្ោះនៅ
នេលនបកាេថាគាត់រាន្ូលផ្ោះ។

រាម្រា 17. ការធានាន�លផ្ល់ជរូននដ្យម្កុម�៊ុនធានារា៉ប់រងបំណុលជួលផ្ទោះ
ក្នសងករណីការនបបើបរាស់ការធានាខែលផ្តល់ជូននដ្េបកុមហ៊ុនធានារ៉ប់រងបំណុ
លជួលផ្ោះននាោះ េ័ត៌មានលម្ិតអំេីការធានាខែលផ្តល់ជូននដ្េបកុមហ៊ុនធានារ៉
ប់រងបំណុលជួលផ្ោះ បតូវរានកំណត់ក្នសងលកខេែណ្ឌនដ្េខ�កេីគានា នហើេមាចាស់
ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះបតូវខតបំនេញនីតិវិ្ីខែលចាំរា្់សបមាប់ការនបបើបរាស់កា
រធានាខបបននោះនៅនេលបញ្ប់កិ្្សនយាននោះ។

រាម្រា 18. កាការចុោះ�ត្នលខាន្វើជាស្កសេីម្តឹមម្តរូវននាោះ 
្ំណុ្ខាងនបកាមននោះមាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះរាន្ុោះហត្ថនលខានិងបបថាប់
បតារបស់ែលេលួននលើកិ្្សនយាននោះនូវ្បាប់្មលេង្ំនួនេីរ្បាប់  នហើេភា្ីនីមួេៗត្
រូវរកសាទុក្បាប់្ត្មលេងខែលមានបបថាប់បតាក្នសងមានាក់ៗ្ំនួនមួេ្បាប់។

រាម្រា 19. ការពិភាកសា
បបសិននបើនកើតមានន�ើងការសងសេ័េណាមួេអំេីវត្ថសឬសមាភារៈខែលមិនរានប
ញ្ជាក់្បាស់ោស់នៅក្នសងកិ្្សនយាននោះ ឬអំេីការបកបសាេកិ្្សនយាននោះ 
មាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះបតូវេិភាកសានិងនដ្ោះបសាេបញ្ហា
នដ្េនសាមោះបតង់ នដ្េបសបតាមបកមរែ្ឋប្បនវណី និងបទប្បញ្ញត្តិ 
និងតាមទំននៀមទំោប់នផសេងនទៀត។

រាម្រា 20. ខនចងពីលក្ខខណ្ឌននកិច្ចសនយាពិនសស
បទប្បញ្ញត្តិេិនសសស្តីេីកិ្្សនយា នបរៅេីបទប្បញ្ញត្តិទាំងននាោះខែលមានលកខេែ
ណ្ឌកិ្្សនយាតាមមាបតា 18 មានែូ្ខាងនបកាម៖ 

មាចាស់ផ្ោះជួល៖ (បបថាប់បតា)

អ្នកជួលផ្ោះ៖ (បបថាប់បតា)

រារាង 1 (ពាក់ព័ន្ធនឹងរាម្រា 8 កថាខ័ណ្ឌ 3)  

i. ការផលិតឬការន្វើឬរកសាទុកកាំនេលេើង ដ្វ នប្ឿងផ្សោះ 
ឬវត្ថសឬសមាភារៈងាេឆ្បនឆោះ និងបង្កនបគាោះថានាក់។

ii. ការនាំេក្ូល ឬការែំន�ើងន្្នើរ្ំៗ និងវត្ថសឬសមាភារៈ្ងៃន់ៗនផសេងនទៀត។
iii. ការចាក់វត្ថសរងខែលសុីឬកាត់ ្ូលនៅក្នសងបំេង់បង្ជូរទឹក
iv. ការនបើកទូរទសសេន៍ នស្តនរេអូ េយាណូ មានកបមិតសនមលេងខាលាំង ជានែើម និង
v. ការរកសាសតវខែលេិតជាអា្មានការរំខានែល់អ្នកជិតខាង 

ែូ្ជាសតវកា្សាហ្វ និងេស់មានេិស។
vi. ការផ្តល់បទេ្យសម្បត្តិនែើម្បីនបបើបរាស់ជាការិោល័េ ឬមូលដ្ឋានននសកម្ម

ភាេនផសេងៗសបមាប់កងកមាលាំងបបឆ្ំងសង្គម។
vii. ការបង្កការរំខានែល់អ្នករស់នៅជិតខាង ឬអ្នកនែើរកាត់ ខែលន្វើឱ្យមានអា

រម្មណ៍ថាមិនបសួលតាមរេៈការនិោេឬអាកប្បកិរិោ ឬការបងាហាញកមាលាំ
ងនោរនៅឬមានលកខេណៈនថាកទាបខែល្ួរឱ្យកត់សមាគាល់នៅទីបរិនវណ
ឬនៅកខនលេងជិតខាងរបស់ែលេលួន។

viii. ការអនុញ្ញាតឱ្យមានកងកមាលាំងបបឆ្ំងសង្គម នែើម្បីរស់នៅ ឬ្ូលបរិនវណ
ឬលំនៅដ្ឋានម្តងនហើេម្តងនទៀត។

រារាង 2 (ពាក់ព័ន្ធនឹងរាម្រា 8 កថាខ័ណ្ឌ 4)

i. ការដ្ក់វត្ថសឬសមាភារៈនៅកខនលេងរួម ែូ្ជាជនណ្ើរ 
និងប្កផលេជូវន្ញ្ូលលំនៅដ្ឋាន។

ii. ការដ្ក់កា្របបកាស ផាទាំងផសេេវផសាេ វត្ថសឬសមាភារៈនៅកខនលេងរួម 
ែូ្ជាជនណ្ើរ និងប្កផលេជូវន្ញ្ូលលំនៅដ្ឋាន និង

iii. ការរកសាសតវខឆ្ក ឆ្ម និងសតវែនទនទៀត (មិនរប់បញ្ជូលសតវទាំងននាោះ 
ខែលរានរេបញ្ីនៅតារង 1 ្ំណុ្ v. ) ខែលបណាដាលឱ្យមានការរំខា
នែល់អ្នកជិតខាង ប៉ុខន្តមិនរប់បញ្ជូលសតវសាលាបនិងបតីតូ្ៗខែលជានប្ឿ
ងតុបខតងន�ើេ។

រារាង 3 (ពាក់ព័ន្ធនឹងរាម្រា 8 កថាខ័ណ្ឌ 5)

i. ការរស់នៅជាមួេមនុសសេ នបរៅេីអ្នកទាំងននាោះខែលមានខ្ងនៅ្ំណុ្ 
(5) ខាងនលើ នដ្េមិនរប់បញ្ជូលកុមារខែលនកើតនៅអំ�សងនេលននកិ្្
សនយា និង

ii. អវត្តមានេីលំនៅដ្ឋាននលើសេីមួេខែជាប់ៗគានា។

រារាង 4 (ពាក់ព័ន្ធនឹងរាម្រា 9 កថាខ័ណ្ឌ 5)

ការប្តជូរហវសេហសេសីប
ការជួសជុលតិ្តួ្នផសេងនទៀត
ការប្តជូរកបាលមាោសុីនរេូប៊ីនណមាោសុីននរាកនខាអាវនិងបទនាប់ឬរេង
ការប្តជូរសន្ោះបិទនបើកទឹកនិងខែសេប្វ៉ាក់នផើងោងមុែនៅក្នសងបន្ប់ទឹកនិងកខនលេ
ងនផសេង
ការប្តជូរអំេូលនេលេើង និងអំេូលខម៉បតនណអុង
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រារាង 5 (ពាក់ព័ន្ធនឹងរាម្រា 15)

លក្ខខណ្ឌននការនរៀបចំនឡើងវិញរាមស្ថានភាពន�ើម
នលើកខលងខតមានខ្ងក្នសងកិ្្សនសានបកាម "បទប្បញ្ញត្តិេិនសសខែលែុសខបលេក្ម្មតា" នៅនបកាមខផ្នក II ខាងនបកាម ខែលមានលកខេែណ្ឌននការនរៀប្ំន�ើងវិញនូវលំនៅដ្ឋានតា
មសាថានភាេនែើមរបស់វា បតូវអនុនោមនៅតាមការ្ិតេិចារណាអំេីនគាលការណ៍ទូនៅននការជួសជុលលំនៅដ្ឋានជួលនៅតាមសាថានភាេនែើមរបស់វា។ នហើេមូលនហតុននាោះ្ឺ
- ការែូ្ខាតនកើតន�ើង្ម្មតានជៀសមិនរួ្ ខែលបណាដាលមកេីសកម្មភាេឬការន្វសបបខហសរបស់អ្នកជួលផ្ោះខែលមានបំណងន្តនា ការរំនោេបំពាននលើ

កាតេវកិ្្របស់ែលេលួនក្នសងការអនុវត្តតាមការបំនេញតាមតបមូវការ្បាប់េីអ្នកប្ប់ប្ងល្ ឬការនបបើបរាស់នផសេងនទៀតខែលនលើសេីការកំណត់ននវិ្ីសាបស្តនបបើបរា
ស់្ម្មតា បតូវបង់នដ្េអ្នកជួលផ្ោះ។ នទាោះជាោោងណាក៏នដ្េ ក៏អ្នកជួលផ្ោះមិនបតូវតបមូវឱ្យបង់បរាក់សបមាប់ការែូ្ខាតនដ្េសារការរញ្លួេែី ឬករណី
បបធានសក្តិឬនហតុការណ៍ហួសនិសសេ័េនផសេងនទៀត ការែូ្ខាតខែលបណាដាលមកេីភា្ីទីបីខែលមិនទាក់ទងនឹងអ្នកជួលផ្ោះ ែូ្ជាអ្នកសានាក់នៅជាន់នលើ 
ឬការែូ្ខាតបសនែៀងគានាននោះផងខែរ។

- មាចាស់ផ្ោះជួលបតូវបង់បរាក់សបមាប់ការន្វើែូ្ខាត្ម្មតា និងការែូ្ខាតនកើតន�ើង្ម្មតានជៀសមិនរួ្ (របស់ចាស់) ននអគារ នប្ឿងបរិកាខារ ជានែើម 
និងការន្វើែូ្ខាត្ម្មតា និងការែូ្ខាតនកើតន�ើង្ម្មតានជៀសមិនរួ្ ខែលនកើតន�ើងេីការនបបើបរាស់្ម្មតានដ្េអ្នកជួលផ្ោះ (ការន្វើែូ្ខាត្ម្មតា និងការែូ្
ខាតនកើតន�ើង្ម្មតានជៀសមិនរួ្) ។

នៅែណៈនេលមាននស្ក្តីលម្ិតជាក់ោក់ខាងនលើននោះ បតូវរានកំណត់ក្នសងលកខេែណ្ឌនៅក្នសងតារង 1 និងតារង 2 នៅនឹង "បញ្ហាទាក់ទងនឹងការនរៀប្ំន�ើ
ងវិញតាមសាថានភាេនែើម និងពាក់េ័ន្ធនឹងនគាលការណ៍ខណនាំ (2nd Ed.)"  ខែលន្ញនដ្េបកសួងខែនែី នហដ្ឋារ្នាសម្័ន្ធ ែឹកជញ្ជូន និងនទស្រណ៍ 
ខែលសនងខេបនបកាម្ំណុ្ I ខាងនបកាម។

I. លក្ខខណ្ឌននការនរៀបចំនឡើងវិញនរូវលំនៅដ្ឋានរាមស្ថានភាពន�ើមរបស់វា
(នទាោះោោងណាក៏នដ្េ ក៏ក្នសងករណីកិ្្បេមនបេៀងបតូវរានសនបម្ែូ្មានខ្ងនបកាម្ំណូ្ II, បទប្បញ្ញត្តិេិនសសខែលខបលេកេី្ម្មតា នហើេ្ំណុ្ខាងនបកាមខែល
ពាក់េ័ន្ធនឹងនស្ក្ីលម្ិតអំេីការរំនោេបំពាននលើមាបតា 90 ននបកមរែ្ឋប្បនវណី និងមាបតា 8, មាបតា 8-2, មាបតា 9 និងមាបតា 10 នន្បាប់ស្តីេីកិ្្សនយាននអ្នកនបបើ
នបបើបរាស់ ែលេឹមសារទាំងននាោះ បតូវអនុវត្តផងខែរ។ )

1. ការទទួលែុសបតូវរបស់មាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះ្ំនពាោះការជួសជុល
ការទទួលែុសបតូវរបស់មាចាស់ផ្ោះជួល ការទទួលែុសបតូវរបស់អ្នកជួលផ្ោះ

ជាន់ននអគារ (កំរលរនបៀបជប៉ុនតាតាមុី (tatami) ជាន់កំរល កំរលបេំ ជានែើម)

1. ការផាលាស់ប្តជូរន�ើងវិញ និងការបកាលកំរលតាតាមុី (tatami) ន�ើងវិញ  
(សបមាប់អ្នកជួលផ្ោះនបកាេនទៀតនបបើបរាស់ ក្នសងករណីគាមនការែូ្ខាតជាក់
ោក់ណាមួេ)

2. ការខាត់ឱ្យរនោងនៅជាន់ននអគារ
3. សានាមនេៀ្និងសាលាកសានាមនៅសល់នននប្ឿងសងាហារឹមនៅជាន់ននអគារនិងកំរ

លបេំ
4. ការនហើរេណ៌កំរលតាតាមុី (tatami) 

និងការនែសាេឬការសាបេណ៌កំរលឥែ្ឋ (នដ្េសារេនលេឺបេោះអាទិត្យ ការប៉ោះ
ទឹកនេលេៀងខែលបណាដាលមកេីការែូ្ខាតនបគាងអគារនៅក្នសងអគារ ជានែើម)

1. កំរលបេំមានបបឡាក់នដ្េសារនេសជ្ៈកំេប់ ជានែើម ផសេិត 
(នដ្េសារមូលនហតុនានា ែូ្ជាការខ្ទាំមិនប្ប់បគាន់បនាទាប់េីការកំេប់)

2. សានាមនប្ោះស្ថិតនៅនបកាមទូទឹកកក (សានាមបបឡាក់ែី 
ឬការែូ្ខាតនផសេងនទៀតនៅនលើកំរលឥែ្ឋ នដ្េសារមានការែកខាននដ្ោះបសា
េបញ្ហានប្ោះ)

3. សានាមនកាសខែលបណាដាលមកេីការផាលាស់ទីលំនៅ្ូល ឬន្ញ 
ឬសកម្មភាេបសនែៀងគានា

4. ការនែសាេឬការសាបេណ៌កំរលឥែ្ឋ (នដ្េសារទឹកនេលេៀងខែល្ូលក្នសងលំ
នៅដ្ឋាននដ្េសារការន្វសបបខហសេីអ្នកជួលផ្ោះ)

ជញ្ជាំង េិដ្ន (បកណាត់ ជានែើម)

1. ការន្វើឱ្យមានេណ៌បកន៉ោនៅនផ្ជញ្ជាំងនៅខាងនបកាេទូរទសសេន៍ TV, 
ទូទឹកកក ជានែើម (ន្នៅថា នឆោះនខាលា្)

2. សាលាកសានាមនៅសល់ននផាទាំងរូបភាេនិងរូបភាេនៅនលើជញ្ជាំង
3. រន្ធនៅតាមជញ្ជាំង ជានែើម នដ្េសារខែកនគាល្ុ្ ម្សល ជានែើម 

(វិសាលភាេទំហំែូ្ខាតនលើជញ្ជាំង មិនតបមូវឱ្យមានការជំនួសជុលឬការ
ផាលាស់ប្តជូរន�ើេ)

4. រន្ធមួលវីស និងសាលាកសានាមនៅសល់នៅនលើជញ្ជាំង 
នដ្េសារខតការែំន�ើងមាោសុីនបតជាក់ (សមាភារៈរបស់អ្នកជួលផ្ោះ)

5. ការនហើរេណ៌បកណាស់ (នដ្េសារមូលនហតុ្ម្មតា ែូ្ជាេនលេឺបេោះអាទិត្យ)

1. ការន្វើឱ្យបបឡាក់ផ្ោះរាេនដ្េសារការន្វសបបខហសក្នសងការនរាសស
មាអាតនរៀងរល់ន្ងៃនដ្េអ្នកជួលផ្ោះ (ការជាប់ស្ិតលំអងខផសេងឬខបមងនេលេើង 
ឬនបបងឆ្ នដ្េសារខតការនរាសសមាអាតមិនល្ បនាទាប់េីការនបបើបរាស់)

2. ផសេិតឬសានាមបបឡាក់ខែលរលដ្លនដ្េសារខតការែវោះខាតននការខ្រកសារប
ស់អ្នកជួលផ្ោះ្ំនពាោះការន្វើមិនឱ្យបជាបទឹក (សានាមនប្ោះជញ្ជាំង ជានែើម នដ្
េសារខតការែកខានជូនែំណឹងែល់មាចាស់ផ្ោះជួល និងការែកខានខ្ទាំេី
ការន្វើមិនឱ្យបជាបទឹកតាមមន្យារាេនានា ែូ្ជាការជូតេកទឹកន្ញ)

3. សានាមនប្ោះជញ្ជាំងនដ្េសារទឹកនល្េីឧបរកណ៍ឬមាោសុីនន្វើឱ្យបតជាក់ខែ
លនៅសល់ទឹកខែលមិនរាននដ្ោះបសាេបញ្ហានដ្េអ្នកជួលផ្ោះ

4. សានាមបបឡាក់និងកលេិនេីខផសេងជក់រារី ជានែើម  (ការនហើរេណ៌បកណាត់ 
ឬកលេិនជាប់រហូត ខែលបណាដាលមកេីការជក់រារី ឬមូលនហតុនផសេងនទៀត)

5. រន្ធបិទភាជាប់នបបើខែកនគាល្ុ្ឬខែកនគាលនលើជញ្ជាំងជនែើម(បញ្ហាទាំង
ននាោះខែលនកើតន្ញេីការេ្យលួរវត្ថសឬសមាភារៈ្ងៃន់ៗ ខែលមានវិសាលភាេទំហំ 
ខែលតបមូវឱ្យមានការជួសជុលន�ើងវិញ)

6. សាលាកសានាមនៅសល់េីការដ្ក់បំេលេឺខែលែំន�ើងនដ្េអ្នកជួលផ្ោះនដ្េផាទាល់
នៅនលើេិដ្ន

7. ការែូ្ខាតនដ្េន្តនា ែូ្ជាការ្ូរ្ំនូរនលើជញ្ជាំង

ការដ្ក់ែំន�ើងវត្ថសឬសមាភារៈ ជានែើម ទាវាររុញ សរសរ ជានែើម

1. ការប្តជូររនាំងរាំងឬរនាំងសំណាញ់  (សបមាប់អ្នកជួលផ្ោះនបកាេនទៀតនបបើបរា
ស់ ក្នសងករណីគាមនការែូ្ខាតជាក់ោក់ណាមួេ)

2. កញ្ក់ខែលែូ្ខាតនដ្េសារការរញ្លួេែី
3. ការខបករាក់កញ្ក់ (ការខបករាក់្ម្មតានដ្េសារនបគាងអគារ)

1. សានាមនកាសនៅសរសរ ជានែើម  និងកលេិនខែលបណាដាលមកេីសតវ
្ិញ្ឹម (សានាមនកាសនៅសរសរ បកណាត់ ជានែើម ឬកលេិនជាប់រហូត 
ខែលបណាដាលមកេីសតវ្ិញ្ឹម)

2. ការែូ្ខាតនដ្េន្តនា ែូ្ជាការ្ូរ្ំនូរនលើជញ្ជាំង

បរិកាខារ ជានែើម

1. ការនរាសសមាអាតផ្ោះោោងហ្មត់្ត់នដ្េនសវាកម្មអ្នកមានវិជាជាជីវៈ (ក្នសងករ
ណីអ្នកជួលផ្ោះរានន្វើការនរាសសមាអាតជានទៀងទាត់)

2. ការោងសមាអាតខផ្នកខាងក្នសងមាោសុីនបតជាក់ (មិនឱ្យមានកលេិនជាប់រហូត 
ែូ្ជាខផសេងរារី ជានែើម)

3. ការោងសមាអាតសមាលាប់នមនរ្ (ផ្ោះរាេ បង្គន់)
4. ការប្តជូររអាងងូតទឹកឬខបងញ័រ ្ំរបអាងងូតទឹកឬខបងញ័រ ជានែើម  (សបមាប់

អ្នកជួលផ្ោះនបកាេនទៀតនបបើបរាស់ ក្នសងករណីគាមនការែូ្ខាត ជានែើម)
5. ការប្តជូរនសានិងកូននសា (ក្នសងករណីគាមនការែូ្ខាតនសា 

ឬការរាត់បង់កូននសា)
6. នប្ឿងបរិកាខាឬមាោសុីនខែលែូ្ខាតឬមិនអា្នបបើរាន (នដ្េសារខតរេៈនេ

លនបបើបរាស់មាោសុីន)

1. ការន្វើឱ្យបបឡាក់នបបងឆ្និងលំអងខផសេងឬខបមងនេលេើងនៅកខនលេង្ង្ងាកានហ្គាស 
បំេង់សមាអាតែ្យល់ជានែើម (ការន្វើឱ្យបបឡាក់ខែលបណាដាលមកេីការែកខា
នរបស់អ្នកជួលផ្ោះនែើម្បីនរាសសមាអាតនិងខ្ទាំនប្ឿងបរិកាខារខបបននោះ)

2. ការន្វើឱ្យស្ិតជាប់ ផសេិត ជានែើម នៅអាងងូតទឹកឬខបងញ័រ បង្គន់ 
ឬនផើងោងមុែនៅបន្ប់ងូតទឹក (ការន្វើឱ្យបបឡាក់ខែលបណាដាលមកេីការ
ែកខានរបស់អ្នកជួលផ្ោះនែើម្បីនរាសសមាអាតនិងខ្ទាំនប្ឿងបរិកាខារខបបននោះ)

3. ការែូ្ខាតនប្ឿងបរិកាខារនានានដ្េសារខតការខ្ទាំជានរៀងរល់ន្ងៃមិនបតឹមបតូវ 
ឬការនបបើបរាស់ែុស

4. ការប្តជូរនសានិងកូននសា នដ្េសារខតមានការែូ្ខាតនសា 
ឬការរាត់បង់កូននសា

5. រុកខេជាតិតូ្ៗឬន ម្នៅសួន្បារននផ្ោះនៅែី�ជូត៍ដ្្់ខតឯង

2. ផ្ទោះរានការទទួលខុសម្តរូវរបស់អ្នកជួលផ្ទោះ
កម្មវត្ថស ផ្ោះមានការទទួលែុសបតូវរបស់អ្នកជួលផ្ោះ ការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់

ជា
ន់ននអគា

រ

ជួស
ជុល

ខផ្នកខែល
ែូ្

កំរលតាតាមុី (tatami) 

ជានគាលការណ៍ក្នសងមួេកំរល។
បបសិននបើមានកំរលនប្ើនែូ្ខាត ្ំនួន
កំរលែូ្ខាត (ការផាលាស់ប្តជូរន�ើងវិញ ឬការនរៀប្ំនផ្កំ
រលន�ើងវិញខែលរានកំណត់អាបស័េនលើទំហំននកា
រែូ្ខាត)

(នផ្កំរលតាតាមុី (tatami))
គាមនការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់

កំរលបេំ
កំរលបទាប់នៅជាន់កំរលឥែ្ឋ

បបសិននបើមានការែូ្ខាតនៅកខនលេងជានប្ើន 
នៅបន្ប់ទាំងអស់

(កំរលតាតាមុី (tatami) កំរលបេំ 
កំរលបទាប់នៅជាន់កំរលឥែ្ឋ)
ការ្ំណាេរួមគានារាន្ណនានដ្េខផ្កនលើតនមលេនៅស
ល់ 1 នេន បនាទាប់េីរេៈនេល 6 ឆ្នាំ។

ជាន់ននអគារ
ជានគាលការណ៍ក្នសងមួេខម៉បតកានរេ
បបសិននបើមានការែូ្ខាតនៅកខនលេងជានប្ើន 
នៅបន្ប់ទាំងអស់

(ជាន់ននអគារ)
គាមនការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់នដ្េមានការ
ជួសជុល។ (ក្នសងករណីមានប្តជូរកំរលជាន់ឥែ្ឋនដ្េ
សារខតការែូ្ខាតទាំងបសុងននាោះ ការ្ំណាេរួម
រាន្ណនានដ្េខផ្កនលើតនមលេនៅសល់ 1 នេន 
បនាទាប់េីរេៈនេលនបបើអគារ។ )

ជញ្
ជាំង េិដ្

ន (បកណា
ត់)

ជួស
ជុល

ខផ្នកខែល
ែូ្

ជញ្ជាំង(បកណាត់)
នៅែណៈនេល្ិតជាមួេខម៉បតកានរេបបនសើរជាង 
ក្នសងករណីខែលមិនអា្ន្ៀសវាងរានននាោះ អ្នកជួលផ្ោះបតូ
វទូទាត់ន្លេការ្ំណាេនលើការប្តជូរនផ្កំរលជញ្ជាំងទាំងអស់
ខែលរួមមាន្ំខណកខែលែូ្ខាតនដ្េអ្នកជួលផ្ោះ។ (ជញ្ជាំង [បកណាត់])

ការ្ំណាេរួមគានារាន្ណនានដ្េខផ្កនលើតនមលេនៅស
ល់ 1 នេន បនាទាប់េីរេៈនេល 6 ឆ្នាំ។

សានាមបបឡាក់និងកលេិន 
នដ្េសារ
ខផសេងរារី ជានែើម។

្ំណុ្ននោះចាត់ទុកថាសមបសប្ំនពាោះអ្នកជួលផ្ោះ នែើម្បី
ទូទាត់ន្លេ្ំណាេនលើការនរាសសមាអាត
សំអាតឬជំនួសបន្ប់ទាំងមូលលុោះបតាខតបកណាត់នៅ
នលើបន្ប់ទាំងមូលមានសានាមបបឡាក់ឬមានកលេិនមិនល្
នដ្េសារខតការជក់រារីឬមូលនហតុនផសេងនទៀត។

នប្ឿងបរិកា
ខារដ្

ក់មួេ
 

កខនលេង ស
រស

រ

ជួស
ជុល

ខផ្នកខែល
ែូ្

ទាវាររុញ ក្នសងមួេទាវារ (ទាវាររុញ បកដ្សសូជី shoji)
គាមនការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់

សរសរ ក្នសងមួេសរសរ
(ទាវាររុញ នប្ឿងបរិកាខារដ្ក់មួេកខនលេង សូជី shoji; 
សរសរ)
គាមនការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់

បរិកា
ខារ ជា

នែើម

ជួស
ជុល

បរិកា
ខារ នប្ឿងបរិកាខារ និងមាោសុីន ការ្ំណាេនលើ្ំខណកជួសជុល ឬកាប្តជូរ

(នប្ឿងបរិកាខារ និងមាោសុីន)
ការ្ំណាេរួមរាន្ណនាតាមការរាោន់សាមននលើបនាទា
ត់បតង់មួេ (ឬបនាទាត់នកាង) នដ្េមានតនមលេនៅសល់ 1 
នេន នៅបញ្ប់ រេៈនេលនបបើបរាស់។

កា
របប្ល

់កូន
នសា

ឱ្យវិញ នសានិងកូននសា
ខផ្នកខែលជួសជុល
បបសិននបើកូននសារានរាត់បង់ រួមទាំង
ការប្តជូរែុំរេូ�ជូឬសុីឡាំង

គាមនការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់ក្នសងករណីមានការ
រាត់បង់កូននសា។ អ្នកជួលផ្ោះបង់ន្លេ្ំណាេនលើការប្តជូ
រកូននសា។

កា
រនរា

ស
ស

មា
អាត្ម្មតា

*

ការនរាសសមាអាត
* មានខតនៅក្នសងករណីមិន
េក្ិត្តទុកដ្ក់នលើការនរា
សសមាអាត្ម្មតា និងការនរា
សសមាអាតមុនចាកន្ញេីលំ
នៅដ្ឋានប៉ុនណាណោះ

ក្នសងមួេ្ំខណក ឬសបមាប់លំនៅដ្ឋានទាំងមូល
គាមនការកំណត់រេៈនេលនបបើបរាស់ អ្នកជួលផ្ោះបង់ 
ន្លេ្ំណាេនលើការនរាសសមាអាត្ំខណកខែលពាក់េ័ន្ធ 
ឬសបមាប់លំនៅដ្ឋានទាំងមូល ខែលក្នសងននាោះែលេលួនរានែ
កខានអនុវត្តការនរាសសមាអាត្ម្មតា។

ការ្ំណាេរួមខែលបង់ន្លេនដ្េអ្នកជួលផ្ោះនិងរេៈនេលនបបើបរាស់សមាភារៈបរិកាខារ ជានែើម (ក្នសងករណីមានការបញ្សោះតនមលេបន្តិ្ម្តងៗតាមវិ្ីសាបស្តបនាទាត់បតង់  
ខែលមានរេៈនេលនបបើបរាស់នលើសេីបរាំមួេឆ្នាំ និងបរាំបីឆ្នាំ)

ការ្ំណាេរួមខែលបង់ន្លេនដ្េអ្នកជួលផ្ោះ (ក្នសងករណីទទួលែុសបតូវ្ំនពាោះការនរៀប្ំន�ើងវិញតាមសាថានភាេនែើម)
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4 8 12 (ឆ្នាំ)
ឆ្នាំកនលេងមក

1 5 9 132 6 10 143 7 11 15



27 28

420 421

3. អគ្របានបា៉ាន់ស្មនសម្រាប់ការនរៀបចំនឡើងវិញរាមស្ថានភាពន�ើម

(បញ្ជូល្ំខណកកម្មវត្ថស អគារ និងតនមលេឯកតា [្ិតជានេន] សបមាប់លំនៅដ្ឋានននោះ។)

្ំខណកកម្មវត្ថស ឯកតា តនមលេឯកតា

ជាន់ននអគារ

េិដ្ន ជញ្ជាំង

នប្ឿងបរិកាខារដ្ក់មួេកខនលេង សរសរ

បរិកា
ខារ ជា

នែើម

្ម្មតា

ផលេជូវ្ូល 
ប្កផលេជូវនែើរក្នសងលំនៅដ្ឋាន

ផ្ោះរាេ

បន្ប់ទឹក នផើងោងមុែ 
បង្គន់

នផសេងៗ

កំណត់សមាគាល់៖
តនមលេឯកតាខែលរានបងាហាញខាងនលើ្ឺជាការរាោន់បបមាណបបហ្ក់បបខហល ខែលមាននគាលបំណងទទួលរានការេល់ែឹងនៅវិញនៅមកអំេីការ្ំណាេ
ខែលរានរាោន់បបមាណរវាងអ្នកជួលផ្ោះ និងមាចាស់ផ្ោះជួលនៅរេៈនេលរស់នៅកាន់កាប់លនៅដ្ឋាន។
អាបស័េនហតុននោះនៅនេលចាកន្ញេីលំនៅដ្ឋាននាោះ ការសាងសង់នែើម្បីនរៀប្ំន�ើងវិញនូវលំនៅដ្ឋានតាមសាថានភាេនែើមរបស់វា បតូវអនុវត្តតាមតនមលេសំណ
ង់ខែលរានេិភាកសានដ្េអ្នកជួលផ្ោះនិងមាចាស់ផ្ោះជួលនដ្េការ្ិតេិចារណានលើបញ្ហានានា ែូ្ជាការន�ើង្ុោះតនមលេនិងស្តសកវត្ថសឬសមាភារៈ ទំហំែូ្ខាត និង
វិ្ីសាបស្តសាងសង់ខែលរាននបបើបរាស់។

II. បទប្ញ្ញត្ិពិនសសន�លនបលែកពី្ម្រា
 នគាលការណ៍ទូនៅខែលទាក់ទងនឹងការ្ំណាេនលើនរៀប្ំន�ើងវិញនូវលំនៅដ្ឋានតាមសាថានភាេនែើមរបស់វា រានផ្តល់ជូនខាងនលើ។ 

នទាោះោោងណាក៏នដ្េ ក៏ការនលើកខលងនៅ្ំណុ្ខាងនលើននាោះ តាមន័េននោះ្ំនពាោះអ្នកជួលផ្ោះេល់បេមបង់ន្លេ្ំណាេ ខែលរានបញ្ជាក់ខាងនបកាមននោះ 
(ែរបណាការបង់បរាក់ខបបននោះ មិនរំនោេបំពាននលើមាបតា 90 ននបកមរែ្ឋប្បនវណី ឬមាបតា 8, មាបតា 8-2, មាបតា 9 និងមាបតា 10 នន្បាប់ស្តីេីកិ្្សនយាអ្នក
នបបើបរាស់) ។

 (នៅក្នសងវង់បក្កខាងនបកាមននោះ បងាហាញេីមូលនហតុថានហតុអវីអ្នកជួលផ្ោះនឹងបតូវបង់ន្លេ្ំណាេតាមនគាលការណ៍នលើកខលង ខែលតាម្ម្មតា្ួរបតូវបង់បរាក់
នដ្េនដ្េមាចាស់ផ្ោះជួល។ )

　・	

 មាចាស់ផ្ោះជួល៖ (បបថាប់បតា)
 អ្នកជួលផ្ោះ៖ (បបថាប់បតា)

ចុោះ�ត្នលខានិងម្បថាប់ម្រាខាងនម្កាម

ការ្ុោះហត្ថនលខាន្វើជាសាកសេីបតឹមបតូវននាោះ ្ំណុ្ខាងនបកាមននោះមាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះរាន
្ុោះហត្ថនលខានិងបបថាប់បតារបស់ែលេលួននលើកិ្្សនយាននោះនូវ្បាប់្មលេង្ំនួនេីរ្បាប់  នហើេភា្ីនីមួេៗបតូវរកសាទុក្បាប់្
ត្មលេងខែលមានបបថាប់បតាក្នសងមានាក់ៗ្ំនួនមួេ្បាប់។

កាលបរិន្ឆេទ៖  ឆ្នាំខែ  ន្ងៃ  

មាចាស់ផ្ោះជួល អាសេដ្ឋាន៖
ន្មោះ៖
ទូរស័េ្៖

ហសេសីបកូែ៖
បបថាប់បតា

អ្នកជួលផ្ោះ អាសេដ្ឋាន៖
ន្មោះ៖
ទូរស័េ្៖

ហសេសីបកូែ៖
បបថាប់បតា

អ្លនបទេ្យ
នលែអាជាញាប័ណ្ឌ [  ]

អេិរាលនែត្ត/រែ្ឋមង្ន្តីបកសួងខែនែី 
នហដ្ឋារ្នាសម្័ន្ធ ែឹកជញ្ជូន និង
នទស្រណ៍ (  )

នលែ

អន្តរការី

ភានាក់ងារ អាសេដ្ឋាន

ន្មោះ

អ្នកតំណាង បបថាប់បតា

រាន្ុោះបញ្ីអន្តរការី
អ្លនបទេ្យ

នលែ្ុោះបញ្ី [  ] អេិរាលនែត្ត នលែ

ន្មោះ បបថាប់បតា

1. ជំនួស "កាការ្ុោះហត្ថនលខាន្វើជាសាកសេីបតឹមបតូវននាោះ ្ំណុ្ខាងនបកាមននោះមាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្ោះរាន្ុោះហត្ថនលខានិងបប
ថាប់បតារបស់ែលេលួននលើកិ្្សនយាននោះនូវ្បាប់្មលេង្ំនួនេីរ្បាប់  នហើេភា្ីនីមួេៗបតូវរកសាទុក្បាប់្ត្មលេងខែលមានបបថាប់បតា
ក្នសងមានាក់ៗ្ំនួនមួេ្បាប់។" នដ្េ "ការ្ុោះហត្ថនលខាន្វើជាសាកសេីបតឹមបតូវននាោះ ្ំណុ្ខាងនបកាមននោះមាចាស់ផ្ោះជួលនិងអ្នកជួលផ្
ទោះរាន្ុោះហត្ថនលខានិងបបថាប់បតារបស់ែលេលួននលើកិ្្សនយាននោះនូវ្បាប់្មលេង្ំនួនបី្បាប់ នហើេអ្នកជួលផ្ោះនិងអ្នកធានារាន្ុោះហ
ត្ថនលខានិង បបថាប់បតារបស់ែលេលួននលើកិ្្សនយាស្តីេីការធានាននោះនៅតាមកាតេវកិ្្របស់អ្នកជួលផ្ោះខាងនលើននោះនូវ្បាប់្មលេង្ំនួន
បី្បាប់ នហើេភា្ីនីមួេៗបតូវរកសាទុក្បាប់្មលេងខែលមានបបថាប់បតាក្នសងមានាក់ៗ្ំនួនមួេ្បាប់។" ។

2. បខន្ថមវាលែូ្ខាងនបកាមខាងនបកាមជួរឈរអ្នកជួលផ្ោះ ។

អ្នកធានា អាសេដ្ឋាន៖
ន្មោះ៖
ទូរស័េ្៖
្ំនួនទឹកបរាក់អតិបរមា៖

ហសេសីបកូែ៖
បបថាប់បតា
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(5)  ការេន្យល់អំេីកិ្្សនយាលំនៅដ្ឋានជួលខែលមានរេៈនេលកំណត់ (នរមមាបតា 38, កថាែ័ណ្ឌ 2 នន្បាប់ស្តីេីការកាន់កាប់
លំនៅដ្ឋាន)

កាលបរិន្ឆេទ៖ ឆ្នាំ  ខែ  ន្ងៃ  

ការពន្យល់អំពីកិច្ចសនយាលំនៅដ្ឋានជួលន�លរានរយៈនពលកំណត់ 

(មាចាស់ផ្ោះជួល) អាសេដ្ឋាន៖
ន្មោះ៖ បបថាប់បតា

(អ្នកតំណាង) អាសេដ្ឋាន៖
ន្មោះ៖ បបថាប់បតា

នែើម្បីបញ្ប់កិ្្សនយាលំនៅដ្ឋានជួលខែលមានរេៈនេលកំណត់្ំំនពាោះលំនៅដ្ឋានខាងនបកាមននោះ  នោកអ្នកទទួលរានសិទ្ធិឱ្យ
មានការេន្យល់ែូ្ខាងនបកាមននោះនបកាមមាបតា 38, កថាែ័ណ្ឌ 2 នន្បាប់ស្តីេីការកាន់កាប់លំនៅដ្ឋាន និងលំនៅដ្ឋានជួល។
លំនៅដ្ឋានខាងនបកាមននោះស្ថិតនៅនបកាមកិ្្សនយាលំនៅដ្ឋានជួលខែលមានរេៈនេលកំណត់ 
ខែលផុតកំណត់នៅ្ុងបញ្ប់រេៈនេល
កិ្្សនយា នហើេមិនបតូវបន្តជា្្មីន�ើេ។ ែូន្្នោះនោកអ្នកបតូវចាកន្ញេីលំនៅដ្ឋានមុននេលកិ្្សនយាផុតកំណត់ នលើកខលង
ខតកិ្្សនយា្្មីមួេបតូវរានន្វើន�ើងនដ្េចាប់េីន្ងៃបនាទាប់េីកិ្្សនយាននោះផុតកំណត់។

(1) លំនៅដ្ឋាន

ន្មោះ

ទីកខនលេង

នលែផ្ោះអាបផាតនមន

(2)  រេៈនេល 
កិ្្សនយា

េី ឆ្នាំ      ខែ      ន្ងៃ      
ែល់ ឆ្នាំ      ខែ      ន្ងៃ      ឆ្នាំ ខែ

ែញសំរាទ/នាងែញសំរានទទួលការេន្យល់ខែលទាក់ទងនឹងលំនៅដ្ឋានខាងនលើនដ្េខផ្កនលើមាបតា 38, កថាែ័ណ្ឌ 2 នន្បាប់ស្តីេី
ការកាន់កាប់លំនៅដ្ឋាន និងលំនៅដ្ឋានជួល។

កាលបរិន្ឆេទ៖ ឆ្នាំ  ខែ  ន្ងៃ  

អ្នកជួលផ្ោះ៖ អាសេដ្ឋាន៖
ន្មោះ៖ បបថាប់បតា

(6)  លិែិតជូនែំណឹងអំេីការបញ្ប់កិ្្សនយាលំនៅដ្ឋានជួលខែលមានរេៈនេលកំណត់ (នរមមាបតា 38, កថាែ័ណ្ឌ 4 នន្បាប់
ស្តីេីការកាន់កាប់លំនៅដ្ឋាន កិ្្សនយាលំនៅដ្ឋានជួលខែលមានរេៈនេលកំណត់- បបនេទស្តង់ដ្រ នរមមាបតា 2, កថាែ័ណ្ឌ 
3)

កាលបរិន្ឆេទ៖ ឆ្នាំ  ខែ  ន្ងៃ  

លិខិតជរូន�ំណឹងអំពីការបញ្ចប់កិច្ចសនយាលំនៅដ្ឋានជួលន�លរានរយៈនពលកំណត់

(អ្នកជួលផ្ោះ) អាសេដ្ឋាន៖
ន្មោះ៖

(មាចាស់ផ្ោះជួល) អាសេដ្ឋាន៖
ន្មោះ៖ បបថាប់បតា

ការជួលលំនៅដ្ឋានខែលរានបញ្ជាក់ខាងនបកាម ខែលែញសំកំេុងជួលនានេលប្្សប្បន្ននឹងបតូវបញ្ប់នៅនេលកិ្្សនយាផុតកំណត់
នៅឆ្នាំ ____ នែ ____ ន្ងៃ ____

[នទាោះជាោោងណាកនដ្េ ក៏ែញសំមានបំណងបញ្ប់កិ្្សនយាជួល្្មីមួេសបមាប់លំនៅដ្ឋានននោះនដ្េ្ិតចាប់េីន្ងៃបនាទាប់េី
កិ្្សនយាននោះផុតកំណត់] ។ (សូមនមើលកំណត់្ំណាំ 1.)

(1) លំនៅដ្ឋាន

ន្មោះ

ទីកខនលេង

នលែផ្ោះអាបផាតនមន

(2)  រេៈនេល 
កិ្្សនយា

េី ឆ្នាំ      ខែ      ន្ងៃ      
ែល់ ឆ្នាំ      ខែ      ន្ងៃ      ឆ្នាំ ខែ

ជូន្ំនពាោះមាចាស់ផ្ោះជួល៖ 
កំណត់្ំណាំ 1. បបសិននបើនោកអ្នកមានបំណងបន្តកិ្្សនយា្្មី សូមបខន្ថមោលាែូ្នៅក្នសង [ ]។
 2. សូមនមើល្ំណុ្ (1) និង (2) ននកិ្្សនយាប្្សប្បន្ន នែើម្បីបំនេញ្ននាលាោះ (1) និង (2) ននឯកសារននោះ




