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          កិចចសនយ ងសង់ផទះ 

HOUS BUILDING CONTRACT 
កិចចសនយៃនករជួលផទះេធ្វើេឡើងរ ងេ ក េហង វរិះ ជតំ ងមច ស់ផទះែដលមនទី ំងេន ផទះេលខ៥ 

ផ្លូវេលខ៥៨៤ សងក ត់បឹងកក់២ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនំេពញេ ថភគី ˝ក˝ និងេ ក យន់ គង់ 
ជអនកេម៉ករ ងសង់ែដលមនទី ំងេនភូមិ ពន់ចន ឃំុ ែ្រពកែស្លង ្រសុកក ្ត លសទឹង េខត្តក ្ត លៃន 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជេ ថភគី ˝ខ˝ ។ ភគីទំងពីរបន្រពមេ្រប ងគន ដូចតេទ: 

ម្រ  ១: េស កមម 
 ភគី ˝ក˝ បនជួលអនកេម៉ករេ យផ្តល់េស កមម ងសង់ផទះែល្វងទំហំទទឹង ១៧ម នឹង បេ ្ត យ ២២ម 
កំពស់៥ម េធ្វើអំពីឥត និងចក់ផ្លង់េសមួយសន្លឹកែដលមនទី ំងេនភូមិកបលដំរសីងក ត់កកប ខណ្ឌ េពធ៏ែសនជ័យ 
ជធនីភនំេពញកនុងតំៃល ……………………..………. 

 ម្រ  ២: (រយះេពល) 
 កិចចសនយៃនករជួលេនះេធ្វើេឡើងសំ ប់រយះេពល ..…… ឆន ំគឺចប់ពីៃថងទី .…… ែខ ……..... ឆន ំ២០១…. 
រហូតដល់ៃថងទី….…. ែខ .…….… ឆន ំ២០១…. ។ អនក ងសង់និងេធ្វើករផ្តល់ដំណឹងជបនទ ន់បំផុតជូនដល់មច ស់ផទះ 

េនេពលមនបញ្ហ េកើតេឡើងកនុងករ ងសង់ ដូចជមនកររខំនពីអនកដ៏ែទេបើមនបញ្ហ ដូចខងេលើបនេកើតេឡើង 

េហើយមច ស់ផទះពំុបនេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ កនុងកំឡុងេពល១សប្ត ហ៍េ្រកយេពលអនកេម៉ករបនផ្តល់ដំណឹង 

េ យេនះេទភគីទំងពីរ នឹងពិភក េ យសន្តិវធីិ េដើមបីងយ្រសួយករ ងសង់ បនេលឿន។ 

 ម្រ  ៣: (អ្រ ជួល និងេពលេវ បង់្របក់) 
ៃថ្ល ងសង់បន្រពមេ្រប ងកនុងតំៃលសរបុ ……………………. ែដល្រតូវេធ្វើេឡើង៥ដំ ក់កលគឺ: 

- ដំ ក់កលទី១គឺ: កនុងតំៃល១៥ភគរយេសមើ ……………….. ដុ ្ល េមរកិ (……………………..) 
សំ ប់ករ ងសង់បនរចួ ល់ …………………………….. 

- ដំ ក់កលទី២គឺ: កនុងតំៃល២៥ភគរយេសមើ ……………….. ដុ ្ល េមរកិ (……………………..) 
សំ ប់ករ ងសង់បនរចួ ល់ …………………………….. 

- ដំ ក់កលទី៣គឺ: កនុងតំៃល២៥ភគរយេសមើ ……………….. ដុ ្ល េមរកិ (……………………..) 
សំ ប់ករ ងសង់បនរចួ ល់ …………………………….. 

- ដំ ក់កលទី៤គឺ: កនុងតំៃល២០ភគរយេសមើ ……………….. ដុ ្ល េមរកិ (……………………..) 
សំ ប់ករ ងសង់បនរចួ ល់ …………………………….. 

- ដំ ក់កលទី៥គឺ: កនុងតំៃល១៥ភគរយេសមើ ……………….. ដុ ្ល េមរកិ (……………………..) 
សំ ប់ករ ងសង់បនរចួ ល់១០០ភគរយ រយះេពល …………………………….. 

ម្រ  ៤: (េស េ្របើ្របស់េផ ងៗ) 
មច ស់ផទះ្រតូវេធ្វើករធនអះ ងចំេពះអនកេម៉ករថជួយចូលរមួកនុងករពិនិ្រតេមើលករ ងសង់ផទះេនះបន

េធ្វើករទំនក់ទំនងជមួយេស កមមៃនករេ្របើ្របស់ែដលទក់ទងនឹងករបង់ ៃថ្លអគគីសនី ៃថ្លទឹក ៃថ្លសំ ម 



េ្របើ្របស់គឺជកតព្វកិចចរបស់មច ស់ផទះជអនកទទួលខុស្រតូវេទេលើករចំ យ។មុនេពលេធ្វើករែកែ្របសំណង់បង់ 

អគរ ឬ ងសង់បែនថម្រតូវសំុករអនុញញ តិពីអនកេម៉ករជមុនសិន។ 

ម្រ  ៥: (ករបង់្របក់) 
 មច ស់ផទះបនយល់្រពមទទួលខ្លួន ថជអនកបង់លុយេរៀង ល់ដំ ក់កលេដើមបីបង់ជូនអនកេមក៉រយកេ្របើ 
្របស់ មករងរ ងសង់អនុេ មេទ ម្រពមេ្រប ងគន  និង្រសបនឹងម្រ ខងេលើ។ 

ម្រ  ៦: (ករជួលផទះេនកនុងកិចចសនយ) 
 កិចចសនយ ងសង់ផទះេនះមិន ចជួលេទេ យភគីេផ ង េ យពំុបនមនករយល់្រពមពីមច ស់ផទះបន 

េឡើយេនកនុងអំឡុងេពលៃនកិចចសនយេនះ។ ករជួល ចេធ្វើេទបនដ៏ ប អនកជួលថមីយល់្រពមទទួល មល័កខ 
ខ័ណ្ឌ ទំងអស់ៃនកិចចសនយេនះេហើយបនយល់្រពមពីរភគីទំងពីរ ˝ក˝ នឹង ˝ខ˝។ 

ម្រ  ៧: (េពលបញច ប់កិចចសនយជួល) 
 អនកេម៉ករ្រតូវែតរក ្រទពយសមបត្តិ និងឧបករណ៍េ្របើ្របស់េ យបនល្អកនុងកំឡុងេពល ងសង់និង្រតូវេធ្វើ 
ករជួសជុលករខូចខតអ្វីមួយ មសភពជក់ែស្តងេនកនុងអំឡុងេពល ងសង់។ ចំេពះសំណង់រសំឺភរះេផ ងៗ 

ែដលមច ស់ផទះបនទិញនឹងសង់បែនថម ចរះុេរ ើសំណង់ឬសំភរះ ែដល ចេរ ើបនក្ត រពុមពេលើកែលងែតអ្វីែដលមិន
ចេរ ើបនដូចជសំណង់ ឬសំភរះ មួយែដលអនកេម៉ករ នឹង្របគល់េ យ មច ស់ផទះ។ 

ម្រ  ៨: (ករធន ៉ប់រង) 
 អនកេម៉ករពំុ្រតូវបនេ យទទួលខុស្រតូវេលើេ្រគះមហន្ត យេផ ងៗ ែដល ចេកើតមនេឡើងដល់្រទពយ 
សមបត្តិែដលមនេកើតេឡើងេ យេ្រគះមហន្ត យធមមជតិនឹងេ្រគះអគគីភ័យែដលប ្ត លមកពីផទះរបស់អនកជិតខងរ ឺ
ក៏បញ្ហ ្របព័នធអគគីសនីជយថេហតុ។ 

ម្រ  ៩: (ករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកជួល) 
 កនុងករណីែដល្រតូវករ ងសង់អ្វីមួយមច ស់ផទះសូមេ យមនករពិភក ជមួយអនកេម៉ករ។ អនកេម៉ករ 
មិនទទួលខុស្រតូវេលើ ល់សកមមភព ែដលផទុយ នឹងចបប់របស់ ជរ ផ ភិបលដូចជ្របសិនេបើមច ស់ផទះមិនរត់ 

ករ ងសង់និងករេផ ងេទៀត្រតូវទទួលខុស្រតូវែតមន ក់ឯងចំេពះមុខចបប់ៃន ជរ ផ ភិបលភគីទំងពីរចំបច់្រតូវ
អនុវត្ត មល័កខខ័ណ្ឌ ខងេលើ េនេពលកិចចសនយេនះ្រតូវបនចុះហតថេលខ។ កិចចសនយជួលផទះបន្រពមេ្រប ងេន 

ៃថងទីទី ……… ែខ ………... ឆន ំ ២០១…..។ 
ម មេមៃដ មច ស់ផទះ         ម មេមៃដភគី អនកេម៉ករ  

 
 
 
  
 
 

………………………           ……………………… 
 
 

េ ក: ……………………                េ ក: …………………… 

 
 
      ក :ី          ក :ី 


