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មូលៃិធិនៃការកសាង មតថភ្ជព ៃិងការប្សាវប្ជាវៃិងការអេិវឌ្ឍគលីវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ ៃិងបគចចកវទិា
គមនគមៃៃ៍ិងព័ត៌ោៃ  រគ រកាត់ថា “មូលៃិធ ិ .អ.” ប្តូវាៃបគងកតីគ ងីគដាយចាប ់តីពទូីរគមនគមៃ៍ ណដល
ាៃប្បកា ឱ្យគប្បីននថៃទី១៧ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ កន ងគោលបំណង គដីមបីប្ទប្ទង់ៃិងគលីកកមព ់ដល់ការកសាង
 មតថភ្ជព ៃិងការប្សាវប្ជាវៃិងការអេិវឌ្ឍគលីវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ ៃិងបគចចកវទិាគមនគមៃ៍ៃិងព័ត៌ោៃ។ 
មូលៃិធិគៃុះ ថិតគប្កាមការប្គប់ប្គង ៃិងការចាត់ណចងរប ់ គណៈកោម ធិការប្គប់ប្គងមូលៃិធិនៃការកសាង មតថភ្ជព 
ៃិងការប្សាវប្ជាវៃិងការអេិវឌ្ឍគលីវ ័ិយទូរគមនគមៃ៍ ៃិងបគចចកវទិាគមនគមៃ៍ៃិងព័ត៌ោៃ (គ. .អ.)។ 
គ. .អ. ោៃរដាមស្រៃតីប្ក ួងនប្ប ណីយៃ៍ិងទូរគមនគមៃ៍ជាប្បធាៃ ៃិងអៃ ប្បធាៃ ៣រូប រមួោៃរដាគលខាធិការ
ប្ក ួងនប្ប ណីយៃ៍ងិទូរគមនគមៃ៍ ២រូប ៃិងរដាគលខាធិការប្ក ួងគ ដាកចិចៃិងហរិញ្ញវតថ  ១រូប ប្ពមទាងំ ោជកិ 
៦រូប ណដលជាតណំាង មកពបី្ក ួងគ ដាកិចចៃិងហរិញ្ញវតថ  ១រូប ប្ក ងួអប់រ ំយ វជៃ ៃិងកីឡា ១រូប ប្ក ងួការងារ 
ៃិងបណ្ ុះបណ្ាលវជិាា ជីវៈ ១រូប ៃិងអគគនយក នៃប្ក ួងនប្ប ណីយ៍ៃិងទូរគមនគមៃ៍ ៣រូប។  

 ោ ភ្ជពជាក់ណ ្ងនៃ គ. .អ. ប្តូវកណំត់គដាយគ ចក្ី គប្មចរប ់រាជរដាា េិាល តាម ំគណីរប ់
រដាមស្រៃតីប្ក ងួនប្ប ណីយៃ៍ិងទូរគមនគមៃ៍។ 
១.១. សោលបាំែងននស ៀវសៅណែនាំ 

គ ៀវគៅណណនគំៃុះបងាា ញអំពីៃីតិវធិី ៃិងរគបៀបរបបនៃការផ្តល់ ៃិងគប្បីប្ា ់ហរិញ្ញបបទាៃកន ងការអៃ វតត 
គគប្ោង  .អ. គៅកន ងប្ពុះរាជាណាចប្កកមព ជា ប្បកបគដាយតោៃ ភ្ជព គណគៃយយភ្ជព ប្ប ិទធភ្ជព អពាប្កឹតយ ៃិង
មិៃគរ ីគអីង។ គ ៀវគៅគៃុះ ផ្តល់ផ្ងណដរ ៃូវគំរូឯកសារពាក់ព័ៃធនន ដូចោៃជូៃភ្ជា បក់ន ងឧប មព័ៃធ ណដលប គគលគ នី  ំ
អៃ វតតគគប្ោងអាចយកគប្បីប្ា ់ាៃ ចាប់តាងំពីដណំាក់កាលនៃការដាក់ពាកយគ នី  ំអៃ វតតគគប្ោង រហូតដលក់ារ
បញ្ចបគ់គប្ោង។  

គ ៀវគៅណណនគំៃុះ ប្តូវាៃគរៀបចំគ ងី ប្ោប់ប គគលដូចខាងគប្កាម៖ 
- ប្បតិបតតិករទូរគមនគមៃ ៍
- ប គគលណដលោៃគ ណវ ឌ្ឍ ិៃងិោៃគោលបំណងគ ន ី ំហរិញ្ញបបទាៃអៃ វតតគគប្ោង  .អ. ៃិង 
- បណាត ប្ក ួង-សាថ ប័ៃពាក់ពៃ័ធ ៃិងគ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ.។ 

កន ងករណីចាាំច ់ ខៃមឹសារនៃគ ៀវគៅណណនគំៃុះៃឹងប្តវូណក ប្មួល ៃិង/ឬបំគពញបណៃថមគដីមបឆីៃ ុះបញ្ញច ងំពី
សាថ ៃភ្ជពជាក់ណ តងប្ បតាមការវវិឌ្ឍនៃបគចចកវទិា គដីមបផី្លប្បគោជៃ៍សាធារណៈ តាមការ គប្មចរប ់ គ. .អ.។ 
១.២. អាំពីមូលនិធិ  .អ. 
    ១.២.១. របភពថវិកាននមូលនិធិ  .អ.  

ថវកិានៃមូលៃិធិ  .អ. ោៃប្បេពមកព៖ី 
- វភិ្ជគទាៃប្បចាឆំ្ន ចំំៃួៃ ១ (មួយ) ភ្ជគរយ នៃចំណូលដ លរប ់ប្បតិបតតិករទូរគមនគមៃ៍ ប្ បតាម
ចាប់ តីពីទូរគមនគមៃ៍  

- ធៃធាៃណដលរដា ឬប្ក ួង សាថ ប័ៃននផ្តល់ឱ្យមូលៃធិិ  .អ.  ប្ោបអ់ៃ វតតគគប្ោងរមួោន  
- ហរិញ្ញបបទាៃ អំគណាយ ថវកិាជំៃួយ  ោា របរកិាា រ ឧបករណ៍ននពី បប រ ជៃ នដគូអេិវឌ្ឍៃ៍ ប្កុមហ  ៃ 
សាថ ប័ៃជាតិ ឬអៃតរជាតិនន ៃិង 

- ធៃធាៃណដលាៃមកពីប្បេពប្ បចាប់គផ្េងគទៀត។ 

១ ទិដ្ឋភាពទូសៅ 
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 ១.២.២. កមមវត្ថុននការសរបើរា មូ់លនិធិ  .អ. 
ថវកិារប ់មូលៃិធិ  .អ. ប្តូវគប្បីប្ា ់ជាឧបករណ៍គោលៃគោាយកន ងទប្មង់ជាការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃ 

ៃិងការវៃិិគោគសាធារណៈ គដីមបអីៃ វតតគគប្ោងប្ទប្ទង់ៃិងគលីកកមព ់ដល់ការកសាង មតថភ្ជព ៃិងការប្សាវប្ជាវ 
ៃិងការអេិវឌ្ឍគលីវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ៃងិបគចចកវទិាគមនគមៃៃ៍ិងព័ត៌ោៃ ប្ បតាមកមមវតថ នៃការគប្បីប្ា មូ់លៃធិ ិ
 .អ. ដូចខាងគប្កាម៖  

- កសាងគហដាា រចន មព័ៃធ មជឈមណឌ លៃវាៃ វតតៃ៍ មៃាីរពិគសាធៃ៍ ឬបៃាប់ពិគសាធៃ៍បគប្មីឱ្យការអប់រ ំការបណត ុះបណាត ល 
ការប្សាវប្ជាវៃិងការអេិវឌ្ឍ ៃិងៃវាៃ វតតៃ៍ គលីវ ិយ័ទូរគមនគមៃ ៍ៃងិបគចចកវទិាគមនគមៃ៍ៃងិពត័៌ោៃ 

- អប់រ ំៃិងបណត ុះបណាត លគលជីំនញទូរគមនគមៃ៍ ៃិងបគចចកវទិាគមនគមៃៃ៍ិងព័តោ៌ៃ 
-  ិកា ប្សាវប្ជាវ អេិវឌ្ឍ ៃិងៃវាៃ វតតៃ៍គលីវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ ៃិងបគចចកវទិាគមនគមៃ៍ៃិងព័តោ៌ៃ 
- ោបំ្ទដល់ការបគងកីតអាជីវកមម ៃិងគ វាកមមថមី គៗលីវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ ៃិងបគចចកវទិាគមនគមៃ៍ៃិងព័ត៌ោៃ 
- ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់  ិេ ៃិ ិេតណផ្នកទូរគមនគមៃ៍ ៃិងបគចចកវទិាគមនគមៃ៍ៃិងព័ត៌ោៃ 
- បគងកីតប្ពឹតតិការណ៍ ៃិងកមមវធិីគផ្េងៗកន ងគោលបំណងអេិវឌ្ឍធៃធាៃមៃ  េ ៃិងគធវីឱ្យកាៃ់ណតប្បគ ីរគ ងី 
ៃូវការប្សាវប្ជាវៃិងការអេិវឌ្ឍ ៃិងៃវាៃ វតតៃ៍គលីវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ ៃងិបគចចកវទិាគមនគមៃៃ៍ិងព័ត៌ោៃ 

- បគងកីតកមមវធិីប្បកួតប្បណជងទំគៃីបកមមនៃបគចចកវទិា ៃិងភ្ជពជា ហប្គិៃគឆនីមគលីវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ ៃិង 
បគចចកវទិាគមនគមៃ៍ៃងិពត័៌ោៃ 

- ចំណាយរដាាលរប ់ គ. .អ. ៃិង 
- កមមវតថ គផ្េងៗគទៀតណដលកណំត់គដាយប្បធាៃ គ. .អ.។  

ប្បតបិតតកិរទូរគមនគមៃ៍ណដលាៃបង់វភិ្ជគទាៃមូលៃធិិ  .អ. ោៃ ទិធិគ នី  ោំ៉ា ងគប្ចីៃប្តឹម ២០ (នមា) ភ្ជគរយ 
នៃមូលៃធិិណដលខៃួៃាៃបង ់ចំគពាុះគគប្ោងជាអាទិ៍៖ 

- អប់រ ំៃិងបណត ុះបណាត លគលជីំនញទូរគមនគមៃ៍ ៃិងបគចចកវទិាគមនគមៃៃ៍ិងព័តោ៌ៃ  
- ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ណផ្នកទូរគមនគមៃ៍ ៃិងបគចចកវទិាគមនគមៃៃ៍ិងព័ត៌ោៃ 
- បគងកីតប្ពឹតតិការណ៍ ៃិងកមមវធីិគផ្េងៗកន ងគោលបំណងអេិវឌ្ឍធៃធាៃមៃ  េ ៃិងគធវីឱ្យកាៃ់ណតប្បគ ីរគ ងី
ៃូវការប្សាវប្ជាវៃិងការអេិវឌ្ឍ ៃិងៃវាៃ វតតៃ៍គលីវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ ៃងិបគចចកវទិាគមនគមៃៃ៍ិងព័ត៌ោៃ 

- បគងកីតកមមវធីិប្បកួតប្បណជងទំគៃីបកមមនៃបគចចកវទិា ៃិងភ្ជពជា ហប្គិៃគឆនីមគលីវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ 
ៃិងបគចចកវទិាគមនគមៃៃ៍ងិព័តោ៌ៃ ៃងិ 

- កមមវតថ គផ្េងៗគទៀតណដលកណំត់គដាយប្បធាៃ គ. .អ.។ 
១.២.៣. គុែវុឌ្ឍបុិគគល 

ប គគលណដលោៃ ិទធិគ ន ី ហំរិញ្ញបបទាៃពីមូលៃធិិ  .អ. ប្តូវោៃគ ណវ ឌ្ឍ ិដូចខាងគប្កាម៖ 
ក. ប្បតិបតតិករទូរគមនគមៃ៍ណដលាៃបំគពញប្បតិបតតិការ ដូចោៃណចងកន ងោប្តា១៧ នៃចាប ់តីពីទូរគមនគមៃ ៍
ណដលាៃអៃ វតតកាតពវកិចចប្ បតាមចាប់ៃងិបទបបញ្ញតតិជាធរោៃ ៃិងកាតពវកិចចគផ្េងគទៀត ជាអាទិ៍៖ 
- ាៃអៃ វតតកាតពវកិចចគពញគលញកន ងការបង់វភិ្ជគទាៃ ១ (មួយ) ភ្ជគរយ នៃចំណូលដ លចូលមូលៃិធិ  .អ. 
- ព ំោៃជាប់បំណ ល គដាយខកខាៃកន ងការបង់វភិ្ជគទាៃចូលមូលៃិធិ  .អ. ឬខកខាៃបង់ចំណូលពី
ប្បតិបតតិការគផ្េងៗ ណដលកណំត់គដាយចាប់ ៃងិបទបបញ្ញតតិជាធរោៃ 

- ោៃ កាត ៃ ពលភ្ជពណផ្នកបគចចកគទ  ហរិញ្ញវតថ  ៃិងោៃឆៃាៈកន ងការ គប្មចៃូវគគប្ោងអៃ វតតការកសាង 
 មតថភ្ជព ៃិងការប្សាវប្ជាវៃិងការអេិវឌ្ឍគលីវ ័ិយទូរគមនគមៃ៍ ៃិងបគចចកវទិាគមនគមៃ៍ៃិង
ព័ត៌ោៃ (គគប្ោង  .អ.)។ 
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ខ. ប្គឹុះសាថ ៃសាធារណៈណដលផ្តល់ការអប់រ ំការបណត ុះបណាត ល ការប្សាវប្ជាវៃិងការអេិវឌ្ឍ ៃិងៃវាៃ វតតៃ៍
គលីវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ ៃងិបគចចកវទិាគមនគមៃៃ៍ិងពត័៌ោៃ ៃងិោៃ កាត ៃ ពលភ្ជពណផ្នកបគចចកគទ  
ហរិញ្ញវតថ  ៃិងោៃឆៃាៈកន ងការ គប្មចៃូវគគប្ោង  .អ.។ 

គ. ប គគលគផ្េងគទៀតណដលោៃគ ណវ ឌ្ឍគិឆៃីយតបគៅៃឹងកមមវតថ ណាមួយ ដូចោៃបញ្ញា ក់ កន ងចំណ ច ១.២.២. 
នៃគ ៀវគៅណណនគំៃុះ ៃងិោៃ កាត ៃ ពលភ្ជពណផ្នកបគចចកគទ  ហរិញ្ញវតថ  ៃងិោៃឆៃាៈកន ងការអៃ វតត
ឱ្យាៃ គប្មចៃូវគគប្ោង  .អ.។ 
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២.១. របសភទននហរិញ្ញបបទាន 
 ការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃរប ់មូលៃិធិ  .អ. គដីមបអីៃ វតតគគប្ោងប្តូវាៃណបងណចកជា ៣ (បី) ប្បគេទ ដូចខាងគប្កាម៖  
- ការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃជាកញ្ចប់ 
- ការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃតាមខាន ត 
- ការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃជាអំគណាយ។ 

 ២.១.១. ការផ្តលហ់រិញ្ញបបទានាកញ្េប់ (Fixed Amount Grant) 
 ការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃជាកញ្ចប់ គឺជារគបៀបនៃការ គប្មចផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃនៃមូលៃិធ ិ .អ. កន ងតនមៃរមួមយួ 

គៅដល់ប គគលគ នី  ំ គដាយគតត តគលីលទធផ្លជាធំតាមរយៈការវាយតនមៃជាម ៃ គៅតាមដំណាក់កាលៃីមួយៗ 
នៃការអៃ វតតគគប្ោង ប៉ា ណៃតមិៃោៃការប្តួតពិៃិតយគលីការចំណាយលមអិតគៅកន ងដំគណីរការអៃ វតតគគប្ោងគនុះគទ។ 
ហរិញ្ញបបទាៃ ៃងឹប្តូវផ្តលឱ់្យជាដំណាក់កាលតាមកចិចប្ពមគប្ពៀង គប្កាយពាីៃពិៃិតយគឃញីថាលទធផ្លនៃការអៃ វតត
គគប្ោងតាមដំណាក់កាលគនុះោៃភ្ជពប្តឹមប្តូវ។ គលីកណលងណតោៃការកំណត់គផ្េងគដាយប្បធាៃ គ. .អ. ការផ្តល់ 
ហិរញ្ញបបទាៃគៃុះ អាចផ្្ល់ជូៃាៃប្ប ិៃគបីប គគលគ នី  ំ ៃិងគគប្ោងណដលប្តូវអៃ វតតោៃលកាណៈ មបតតិ 
ដូចខាងគប្កាម៖ 

- គគប្ោងប្តូវោៃរយៈគពលអៃ វតតោ៉ា ងតចិ ១២ (ដបព់ីរ) ណខ  
- គគប្ោងោៃហាៃិេ័យតិចតចួបំផ្ ត ៃងិងាយប្ ួលកន ងការកំណត់ភ្ជពគជាគជ័យ 
- ជាៃីតិប គគលណដលោៃលកាណៈ មបតតិប្គប់ប្ោៃ់ ជាអាទិ៍៖ 
▪ ោៃគណគៃយយភ្ជព តោៃ ភ្ជពណផ្នកហរិញ្ញវតថ  ណផ្នកលទធកមម ៃិងណផ្នកប្គប់ប្គង 
▪ ោៃ វៃកមមឯករាជយ 
▪ ាៃបំគពញកាតពវកិចចពៃធដារជូៃរដាតាមចាប់ជាធរោៃ។ 

 ២.១.២. ការផ្តលហ់រិញ្ញបបទានតាមខ្នន ត្ (Standard Grant) 
 ការផ្តល់ហិរញ្ញបបទាៃតាមខាន ត គឺជារគបៀបនៃការ គប្មចផ្តល់ហិរញ្ញបបទាៃនៃមូលៃិធិ  .អ. គៅតាម 

ការចណំាយជាក់ណ តងកន ងគពលអៃ វតតគគប្ោង ៃងិោៃការគផ្ាៀងតា តក់ារចណំាយប្តមឹប្តូវ។ ការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃគៃុះ 
អាចផ្្លជូ់ៃាៃប្ប ៃិគបបី គគលគ ន ី ំោៃលកាណៈ មបតតិ ដូចខាងគប្កាម៖ 

- ោៃធៃធាៃមៃ  េៃិងបគចចកគទ ប្គប់ប្ោៃ់ ប្ោប់ការអៃ វតតគគប្ោង 
- ជាប គគលណដលោៃ កាត ៃ ពលកន ងការអៃ វតតគគប្ោង  .អ.។ 

ប គគលណដលទទួលាៃហរិញ្ញបបទាៃតាមខាន តគៃុះ ប្តូវអៃ វតតតាមវធីិសាស្រ ត ៃិងៃីតិវធីិលទធកមម តាមទប្មង់ 
ជូៃភ្ជា ប់កន ងឧប មព័ៃធ “គ”  ប្ោប់ទៃំិញ  ំណង់ គ វា ៃិងគ វាទីប្បឹកា។ 

២ ការផ្ដលហ់រិញ្ញបបទាន 



 

 

5 

 ២.១.៣. ការផ្តលហ់រិញ្ញបបទានាអាំសោយ (In-Kind Grant) 
 ការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃជាអំគណាយគឺជារគបៀបនៃការ គប្មចផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃនៃមូលៃិធ ិ .អ. កន ងទប្មង ់

ជាការផ្តល់ៃូវគ វា ផ្លិតផ្ល ឬ ោា រឧបករណ៍គៅដល់ប គគលគ នី  ំ។ កន ងៃ័យគៃុះ ប គគលគ នី  ំគឺជាអនកទទួល
ាៃ មិទធផ្លតាមតប្មូវការរប ់ខៃួៃ ណតមិៃណមៃជាអនកអៃ វតតគគប្ោងតា ល់គនុះគទ។ ការផ្តល់ហិរញ្ញបបទាៃគៃុះ
អាចផ្្លជូ់ៃាៃប្ប ៃិគបបី គគលគ ន ី  ំៃងិគគប្ោងណដលប្តូវអៃ វតតោៃលកាណៈ មបតតិ ដូចខាងគប្កាម៖ 

- លទធផ្លរពំឹងទ កពីគគប្ោងោៃអតថប្បគោជៃ៍ខព ់ដល់ការអេិវឌ្ឍ ងគម គ ដាកិចច ៃិង ហគមៃ៍  
- ប គគលគ នី  ំព ំោៃលទធភ្ជពបំគពញតាមលកាខណឌ នៃការអៃ វតតគគប្ោងតាមហិរញ្ញបបទាៃប្បគេទ
គផ្េងគទៀតាៃ ឬមៃិោៃធៃធាៃមៃ  េៃងិបគចចកគទ ប្គប់ប្ោៃ់ ប្ោប់អៃ វតតគគប្ោង។  

ចំគពាុះការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃប្បគេទគៃុះ ប្បធាៃ គ. .អ. អាចចាត់តាងំគ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ឬប គគល 
ណដលោៃលកាណៈ មបតតបិ្គប់ប្ោៃ់ដនទគទៀត គដមីបផី្គតផ់្តង់គ វា ផ្លតិផ្ល ឬ ោា រឧបករណ៍គៅដលប់ គគលគ នី  ។ំ 

២.២. កាំហតិ្ននការសរបើរា ហ់រិញ្ញបបទាន 
គលីកណលងណតោៃការកំណត់គផ្េងគដាយប្បធាៃ គ. .អ. កំហតិនៃការគប្បីប្ា ់ហរិញ្ញបបទាៃ ប្ោប់អៃ វតត 

គគប្ោង  .អ. ប្តូវាៃកណំត់ដូចខាងគប្កាម៖ 
- ចំណាយរដាាល ប្ោប់ការអៃ វតតគគប្ោងមិៃប្តូវគលី ព ី១០ (ដប់) ភ្ជគរយនៃថវកិាគគប្ោង 
-  ំគណីៃិយត័ថវកិាគៅគពលអៃ វតតគគប្ោងពីម ខ ញ្ញញ ចំណាយមួយ គៅម ខ ញ្ញញ មួយមិៃប្តូវគលី ពី   
១០ (ដប់) ភ្ជគរយ នៃម ខ ញ្ញញ ចំណាយណដលប្តូវៃយិត័គចញ 

- ចំណាយមិៃាៃគប្ោងទ ក (Contingency) មិៃប្តូវគលី ព ី៥ (ប្ា)ំ ភ្ជគរយនៃថវកិាគគប្ោង 
- មិៃប្តូវចំណាយគលីគប កកមមគប្ៅប្បគទ ណដលមិៃចាាំច់ ឬមិៃគឆៃីយតបគៅៃឹងគោលបំណងរប ់
មូលៃធិិ  .អ.  

- មិៃប្តូវចំណាយគលី កមមភ្ជពននណដលទាក់ទងគៅៃឹងការផ្េពវផ្ាយផ្លិតផ្លរប ់ប គគលគ ន ី ំ ណដល
មិៃោៃការពាក់ពៃ័ធៃងឹការអៃ វតតគគប្ោង។ កន ងករណីការផ្េពវផ្ាយណដលពាកព់័ៃធគៅៃឹងការអៃ វតតគគប្ោង 
ការចំណាយមៃិប្តូវគលី ពី ២ (ពីរ) ភ្ជគរយនៃតនមៃគគប្ោង  

- ចំណាយគលីគ វាចាប់  
- ចំណាយគលីការណថទា ំជួ ជ ល ៃិងដំគណីរការប្បតិបតតិការនៃ មិទធផ្លគគប្ោងណដលជាគហដាា រចន មព័ៃធ 
- ចំណាយគលីកិចច ៃាគ វាកមមណថទា ំៃិងជំៃួយបគចចកគទ  ប្ោប់ឧបករណ៍បគចចកគទ     ណវរ ៃិង
ហាដណវរ (Software and Hardware)  

- ចំណាយបណៃថមគលីការធានរមួទាងំការធានគលីឧបករណ៍បគចចកគទ     ណវរ ៃិងហាដណវរ  
- ចំណាយគលីនថៃធានរា៉ាប់រង 
- ចំណាយគលីប្ទពយ កមម ៃិងគដីមទ ៃណដលោៃប្សាប់រមួោៃ ដ ីអោរ ោៃយៃត ៃិងគដីមទ ៃគផ្េងគទៀត  
- ចំណាយគលទីំៃិញ ៃិងគ វាកមមណាមួយ ណដលាៃទទលួតាមរយៈការបរចិាច គ ឬទប្មង់គផ្េងគទៀត 
- ចំណាយគលី   ណវរទាងំអ ់គលីកណលងណត   ណវរ ប្ោប់ដំគណីរការគគប្ោង។ 
ម ខ ញ្ញញ ចំណាយ ៃិងបទដាា ៃចណំាយ ប្តូវអៃ វតតតាមការកំណតដូ់ចោៃកន ងឧប មព័ៃធ “ខ”។  
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៣.១. ការសបើកទទួលពាកយស នើ ុាំ 
គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. គបីកទទលួពាកយគ នី  អំៃ វតតគគប្ោងតាមកាលបរគិចេទ ដូចខាងគប្កាម៖ 

ក. គគប្ោងអៃ វតតគដាយប្បតបិតតិករទូរគមនគមៃ៍ ឬប្គុឹះសាថ ៃសាធារណៈ 

ការទទលួពាកយស នើ ុាំ នថៃសបើកទទួលពាកយស នើ ុាំ នថៃឈបទ់ទលួពាកយស នើ ុាំ 
គលីកទី១ គដីម ណខឆនូ ឆ្ន  ំn ដំណាច ់ណខមករា  ឆ្ន  ំn+1 
គលីកទី២ គដីម ណខមថិ ន  ឆ្ន  ំn+1 ដំណាច ់ណខកកកដា  ឆ្ន  ំn+1 

 ោគ ល់៖ ឆ្ន  ំn ោៃៃ័យថាឆ្ន កំារយិបរគិចេទ ចំណណក ឆ្ន  ំn +1 ោៃៃ័យថាឆ្ន កំារយិបរគិចេទបនា ប់ ណដលៃឹងប្តូវអៃ វតតគគប្ោង។ 

ខ. គគប្ោងអៃ វតតគដាយប គគលោៃគ ណវ ឌ្ឍគិផ្េងគទៀត 

៣.២. ការដាក់ពាកយស នើ ុាំ 
ប្បតបិតតកិរទូរគមនគមៃ ៍ប្គុឹះសាថ ៃសាធារណៈ ឬប គគលោៃគ ណវ ឌ្ឍណិដលោៃបំណងគ នី  មូំលៃិធ ិ .អ. 

 ប្ោបអ់ៃ វតតគគប្ោង ប្តូវដាក់ពាកយគ នី  ំជាភ្ជសាណខមរ ឬភ្ជសាអង់គគៃ មកប្បធាៃ គ. .អ. តាមគពលគវលាដូចោៃ 
បញ្ញា កក់ន ងចំណ ច ៣.១. នៃគ ៀវគៅណណនគំៃុះ គដាយភ្ជា ប់មកជាមួយៃូវឯកសារ ដូចខាងគប្កាម៖ 

- ពាកយគ នី  ំអៃ វតតគគប្ោង (ជូៃភ្ជា ប់កន ងឧប មពៃ័ធ “ក”) 
- គគប្ោងចំណាយថវកិាលមអតិ (ជូៃភ្ជា បក់ន ងឧប មព័ៃធ “ឃ”) 
- អតត ញ្ញញ ណបណណ ឬលិខតិឆៃងណដៃរប ់ប គគលដាក់ពាកយគ នី  ំ 
- ឯកសារគតិយ តតបគងកីតសាថ បៃ័ៃិងឯកសារពាក់ពៃ័ធគផ្េងគទៀតដូចជា៖ 

▪  ប្ោប់ប្កុមហ  ៃប្តូវោៃវញិ្ញញ បៃបប្តច ុះបញ្ា ីពាណិជាកមម វញិ្ញញ បៃបប្តច ុះបញ្ា ីពៃធដារ (អាករគលី
តនមៃបណៃថម) បណណពៃធា៉ា តងឆ់្ន ចំ ងគប្កាយ អាជាា បណណអាជីវកមម ៃងិលកាៃតកិៈប្កមុហ  ៃ 

▪  ប្ោប់ ោគម ៃិងអងគការមិៃណមៃរដាា េិាលកន ងប្ ុកប្តូវោៃប្បកា ទទួលសាគ ល់គដាយប្ក ួង
មហានផ្ា  

▪  ប្ោប់ ោគម ៃិងអងគការមិៃណមៃរដាា េិាលបរគទ ប្តូវោៃអៃ  េរណៈជាមួយប្ក ួងការបរគទ  
ៃិង ហប្បតិបតតិការអៃតរជាតិ។ 

- ឯកសារពាកព់័ៃធគផ្េងគទៀតតាមការកំណត់រប ់ គ. .អ.។ 

នថៃសបើកទទួលពាកយស នើ ុាំ នថៃឈបទ់ទលួពាកយស នើ ុាំ 
តាមការជូៃដំណឹងរប ់ គ. .អ. កំណត់គដាយ គ. .អ. 

៣ ការស នើ ុាំហរិញ្ញបបទាន 

https://approve.mptc.gov.kh/Home/viewFile?file_uid=33785c9d-6cd8-4dfc-ac97-2cc52f4b12d1&reg_uid=0dcc9ae1-38f7-4018-9c5e-327e620d4318
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៣.៣. ការពិនិត្យបឋមសលើពាកយស នើ ុាំ 
បនា បព់ីទទលួពាកយគ នី  ំ ៃិងឯកសារភ្ជា ប ់ គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្តូវពិៃតិយបឋមគលីពាកយគ នី  ំ

ៃិងឯកសារពាក់ព័ៃធគដមីបឱី្យប្ាកដថា ប គគលណដលដាក់ពាកយគ នី   ំាៃបំគពញតាមលកាខណឌ  ៃងិណបបបទប្តឹមប្តូវ។ 
គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. អាចគ នី  ំឯកសារបណៃថម កន ងករណីប គគលដាក់ពាកយគ នី  ំ មិៃាៃផ្្ល់

ឯកសារប្គប់ប្ោៃ់។  
គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្តូវគធវីរាយការណ៍គ នី  ំប្ចាៃគចាលការគ នី  ំគគប្ោង កន ងករណីប គគលដាក់

ពាកយគ នី  មំិៃោៃគ ណវ ឌ្ឍ ិឬមៃិាៃដាកឯ់កសារបណៃថម បនា ប់ពទីទលួាៃការជូៃដំណឹងគ ន ី ំឯកសារបណៃថមព ី
គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ.។ 
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៤.១. ការ កិា ពិនិត្យវាយត្នមៃ និង សរមចសលើ ាំសែើ ុាំគសរោង  

គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្តូវ ិកា ពិៃិតយគលី ំគណី  ំគគប្ោង ៃិងច ុះពិៃិតយគលីទិដាភ្ជពជាក់ណ ្ង
គដីមបោីៃមូលដាា ៃវភិ្ជគ វាយតនមៃ គរៀបចំរាយការណ៍ ៃិងគលីកគោបល់គ នី  ំការ គប្មចពី គ. .អ.។ កន ងករណី
ចាាំច់ គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. អាចតប្មូវឱ្យប គគលណដលដាកព់ាកយគ នី  ំគធវបីទបងាា ញពៃយល់បណៃថម គល ីំគណី   ំ
គគប្ោង ៃិងគ នឱី្យោៃការណកតប្មូវឱ្យប្ បតាមលកាខណឌ នៃការអៃ វតតគគប្ោង  .អ.។  

គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. អាចអគញ្ា ីញអនកជំនញឯកគទ ចូលរមួប្បជ ំវាយតនមៃគលី គំណី  ំអៃ វតតគគប្ោង    
តាមការចាាំច់ ម ៃគពលគធវីរាយការណ៍ជូៃប្បធាៃ គ. .អ.។ 

គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្តូវពិៃិតយគលី ំគណី  អំៃ វតតគគប្ោង គដាយគត្តគលីចណំ ចជាអាទិ៍៖ 
- អៃ គលាមភ្ជពជាមួយណផ្ៃការយ ទធសាស្រ តកមមវធិី ៃិងណផ្ៃការ កមមភ្ជពអាទិភ្ជពៃិងប្កបខណឌ គតិយ តត 
រប ់មូលៃិធិ  .អ. 

- ឥទធិពលនៃគគប្ោងគលីការអេិវឌ្ឍគ ដាកចិច  ងគម ៃងិ ហគមៃ៍  
- ៃិរៃតភ្ជពនៃ មទិធផ្លបនា ប់ពីបញ្ចប់គគប្ោង ៃងិភ្ជពជាោច  ់កមម ិទធគិលផី្លគកតីគចញពីការគប្បីប្ា ់ 
មូលៃិធិ ដូចជា ឧបករណ៍  ោា របរកិាា រ    ណវរ ៃិងប្បេពកូដ។ល។  

- ភ្ជពប្តឹមប្តូវៃិងចា ់លា ់នៃពាកយគ នី  ំអៃ វតតគគប្ោង គគប្ោងចំណាយថវកិា ៃិងឯកសារពាក់ព័ៃធ
គផ្េងគទៀត ណដលប្តូវាៃភ្ជា ប់មកជាមួយពាកយគ នី  ំអៃ វតតគគប្ោង 

- ការចំណាយគលីការអៃ វតតគគប្ោងោៃភ្ជពប្បកួតប្បណជង ៃិងោៃប្ប ិទធភ្ជព 
- ការគប្បីប្ា ់ធៃធាៃកន ងប្ កុអ ល់ទធភ្ជព ៃងិ 
- ការផ្តួចគផ្តីមណដលអាចកាត់បៃថយគោៃ តឌ្ជីីថល ជាពិគ  ចំគពាុះស្រ តី ក ោរ ៃិងជៃងាយរងគប្ោុះ។ 

 កន ងករណីចាាំច ់ប្បធាៃ គ. .អ. អាចពៃិិតយ ៃងិ គប្មចគលី ំគណី  ំអៃ វតតគគប្ោងនន ណដលគ ន- 
ធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ាៃ ិកាៃិងពិៃិតយវាយតនមៃរួច គដាយមិៃចាាំច់ឆៃងការ គប្មចពីកិចចប្បជ ំ គ. .អ.។  

៤.២. ការជូនដ្ាំែឹងអាំពីការ សរមចសលើ ាំសែើ ុាំគសរោង 
បនា ប់ពីទទួលាៃការ គប្មចរប ់ប្បធាៃ គ. .អ. គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្តូវជូៃដំណឹងជា

លាយលកាណ៍អកេរអំពលីទធផ្លដលប់ គគលដាក់ពាកយគ នី   ំៃិងប្តូវបញ្ញា ក់អពំីមូលគហត ឱ្យាៃចា ់លា ់ កន ងករណី 
ណដល ំគណី  អំៃ វតតគគប្ោងប្តូវាៃបដិគ ធ។ 

៤.៣. ការចុុះកិចេ នា 
គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្តូវច ុះកិចច ៃា ឬកំណត់ៃូវវធិាៃនន ជាមួយប គគល ណដលទទួលាៃ

ហិរញ្ញបបទាៃ  ប្ោប់អៃ វតតគគប្ោង បនា បព់ីប គគលគនុះទទួលាៃការជូៃដំណឹង។ កិចច ៃាគៃុះប្តូវកំណត់ៃូវ
វធិាៃ ប្ោប់ការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃ ៃងិការអៃ វតតគគប្ោង ោៃជាអាទិ៍៖ 

- វសិាលភ្ជពនៃគគប្ោង 
- រយៈគពលនៃការអៃ វតតគគប្ោង កាលបរគិចេទចាប់គផ្តមីៃិងបញ្ចប់ ប្ោប់ការអៃ វតតគគប្ោង 

៤ ការអនុម័ត្គសរោង 
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- ភ្ជរកិចចៃងិការទទលួខ  ប្តវូចា ់លា ់រប អ់នកអៃ វតតគគប្ោង ឬគូភ្ជគ ី
- ណផ្ៃការ កមមភ្ជព ៃិងគគប្ោងគប្បីប្ា ់ហរិញ្ញបបទាៃលមអិត ប្ោប់ការអៃ វតតគគប្ោង  
- យៃតការផ្តល់រាយការណ៍វឌ្ឍៃភ្ជព ៃងិរាយការណ៍បញ្ចប់គគប្ោងតាមការកណំតក់ន ងកចិច ៃា 
- យៃតការច ុះតាមដាៃ ៃិងប្តួតពិៃិតយគគប្ោង  
- ណបបបទៃិងៃីតិវធិីកន ងការផ្តល់ហរិញ្ញបបទាៃ ប្ោប់អៃ វតតគគប្ោង ៃិង 
- លកាខណឌ បណៃថមណដល មប្ បៃងឹ កមមភ្ជពគគប្ោងជាក់ណ តង។ 

៤.៤. ការ រមប រមួល និងត្រមង់ទិ ការអនុវត្តគសរោង 
 បនា ប់ពីច ុះកិចច ៃារួច គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្តូវចាត់តាងំមស្រៃតីតាមការចាាំច់ឱ្យទទួលបៃា ក
 ប្មប ប្មួល ៃិងតាមដាៃការអៃ វតតគគប្ោងគដាយ ហការជាមួយអនកប្គប់ប្គងគគប្ោង ឬតំណាងណដលោៃ
 ិទធិ គប្មច។ មស្រៃតីណដលប្តូវាៃចាត់តាងំោៃតួនទីប្បឹកាគោបល់ ៃិងតប្មង់ទិ នៃការអៃ វតតគគប្ោង ៃិងប្តូវ
រាយការណ៍អំពីសាថ ៃភ្ជពនៃការអៃ វតតគគប្ោង ពាក់ពៃ័ធៃឹង ំគណីរប ់អនកអៃ វតតគគប្ោង ឬការអៃ វតតគគប្ោងមិៃ
ប្ បតាមកិចច ៃា ជូៃប្បធាៃគ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. គដីមបគីដាុះប្សាយ ៃងិតប្មងទ់ិ  ប្មប ប្មលួការអៃ វតត 
គគប្ោង។ កន ងករណីមិៃអាច ប្មប ប្មួលគដាុះប្សាយាៃ គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្តូវគ នី  ំការពិៃិតយ ៃិង គប្មច 
ពីប្បធាៃ គ. .អ.។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

   
 
 

៥.១. ការសបើកផ្តលហ់រិញ្ញបបទាន 
ហរិញ្ញបបទាៃប្តូវគបីកផ្តល់ជាប្ាក់គរៀល ឬដ លាៃ រអាគម៉ារកិ តាមប្បព័ៃធធនោរ។ ប្បតិបតតិករទូរគមនគមៃ៍ 

ឬប គគលណដលទទលួាៃហរិញ្ញបបទាៃពីមូលៃិធិ  .អ. ប្តូវគធវីលិខិតគ ន ី ំគបីកហរិញ្ញបបទាៃគរៀងរាល់ដំណាក់កាល 
ៃីមួយៗ គដាយោៃបញ្ញា ក់ព័ត៌ោៃរប ់ប គគលណដលប្តូវគបីកជូៃ មកប្បធាៃ គ. .អ.។  

ប្បតិបតតិករទូរគមនគមៃ៍ ឬប គគលណដលទទួលាៃហិរញ្ញបបទាៃពីមូលៃិធិ  .អ. ប្តូវច ុះហតថគលខាគលី
 កាីបប្តគបីកផ្តលហ់រិញ្ញបបទាៃ ជាមួយគ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. គដីមបបីញ្ញា កព់ីការទទួលខ  ប្តូវគលីការអៃ វតតគគប្ោង 
ៃិងជាណផ្នកមួយនៃគណគៃយយភ្ជព។ ប្បតបិតតកិរទូរគមនគមៃ ៍ឬប គគលណដលទទលួាៃហរិញ្ញបបទាៃពមូីលៃិធ ិ .អ. 
ប្តូវធានថា ការអៃ វតតគគប្ោងប្ បតាម ំគណី  អំៃ វតតគគប្ោងណដលាៃអៃ មត័។ 

គលីកណលងណតោៃការកំណត់គផ្េងគដាយប្បធាៃ គ. .អ. ការគបីកផ្តល់ហិរញ្ញបបទាៃ ៃឹងប្តូវគធវីគ ីងជា 
បីដំណាក់កាល ដូចខាងគប្កាម៖ 
ដ្ាំោក់កាល អរតាសបើកផ្តល ់ លកខែែឌ  

ទី១ ៣០% បនា បព់ីច ុះកចិច ៃា 

ទី២ ៤០% 
បនា បព់ទីទលួាៃរាយការណ៍វឌ្ឍភ្ជព ៃិងការប្តតួពៃិតិយ 
ៃិងតាមដាៃ ពីគ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្ បតាម
លកាខណឌ ណចងកន ងកិចច ៃា  

ទី៣ ៣០% បនា បព់ីោៃការវាយតនមៃបញ្ចប់គគប្ោងពីគ នធិការដាា ៃ
នៃ គ. .អ. ប្ បតាមលកាខណឌ ណចងកន ងកិចច ៃា 

ការគបីកផ្្ល់ហិរញ្ញបបទាៃបដិភ្ជគប្តូវគធវីគ ងីណតម្ងគត់ បនា ប់ពីគគប្ោងប្តូវាៃអៃ ម័តផ្្ល់ជូៃគដាយ
ប្បធាៃ គ. .អ.។ 

៥.២. ណបបបទននការសបើកផ្តលហ់រិញ្ញបបទានដ្ាំោក់កាលទី៣ 
          ំគណី  ំគបីកផ្តលហ់រិញ្ញបបទាៃដំណាក់កាលទ៣ី ប្តូវគរៀបចំដាក់ជូៃមកប្បធាៃ គ. .អ. គដាយភ្ជា ប់ជាមួយ 
ៃូវឯកសារ ដូចខាងគប្កាម៖   

- លិខិតគ ន ី ំទូទាត់គគប្ោង 
- រាយការណ៍ តីពីការបញ្ចប់គគប្ោង ណដលឆៃ ុះបញ្ញច ងំពីលទធផ្លជាក់ណ តង ៃិងកាតពវកិចចរប ់អនកអៃ វតត 
គគប្ោងដូចោៃណចងកន ងកិចច ៃា 

- រាយការណ៍ចំណាយ ប្ោប់អៃ វតតគគប្ោង គដាយភ្ជា បៃូ់វឯកសារ កាបីប្តចំណាយលមអិត 
- ឯកសារបញ្ា ីសារគពីេណឌ រប ់គគប្ោង 
- រាយការណ៍ វៃកមម (កន ងករណីោៃណចងកន ងកិចច ៃា)  
- លិខិតបញ្ញា ក់ពកីារទទួលយក មទិធផ្ល ឬការបញ្ចប់គគប្ោង ពីភ្ជគីទទលួផ្ល តាមការចាាំច់  
- រាយការណ៍ប្តួតពិៃតិយគដាយគ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. តាមការចាាំច់ ៃិង 
- ឯកសារពាកព់័ៃធគផ្េងៗគទៀតតាមការចាាំច់។ 

៥ ការសបើកផ្ដលហ់រិញ្ញបបទាន 
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យៃតការនៃការប្តួតពិៃិតយ តាមដាៃ ៃិងវាយតនមៃ ផ្តល់សារៈ ំខាៃ់កន ងការអគងកត ៃិងកត់ប្តា កមមភ្ជពនៃ

គគប្ោងជាប្បចា ំគដីមបធីានថា កមមភ្ជពទាងំគនុះប្តូវាៃអៃ វតតប្ បតាមគោលគៅ ៃិង គប្មចាៃៃូវលទធផ្ល
ណដលាៃគប្ោងទ ក ដូចោៃណចងកន ងកិចច ៃា ប្ពមទាងំឥទធិពលគកីតគចញពីគគប្ោងណដលទទួលាៃមូលៃិធិ  .អ.។ 
៦.១. ការរត្ួត្ពិនិត្យ ការតាមដាន និងរាយការែ៍វឌ្ឍនភាព  

ប្បតិបតតិករទូរគមនគមៃ៍ ឬប គគលណដលទទួលាៃហរិញ្ញបបទាៃពីមូលៃិធិ  .អ. ប្តូវគរៀបចំរាយការណ៍ 
 តីពីវឌ្ឍៃភ្ជពគគប្ោង តាមទប្មង់ភ្ជា ប់ជូៃកន ងឧប មព័ៃធ “ច” ៃិងឯកសារពាក់ព័ៃធៃឹងការអៃ វតតគគប្ោង  .អ. 
ជូៃប្បធាៃ គ. .អ. ទាងំទប្មង់ជាប្កដា  (Hard Copy) ៃិងទប្មង់ជាឌ្ីជីថល (Soft Copy) គហយីឯកសារទាងំពីរ 
ទប្មង់គៃុះប្តូវោៃព័ត៌ោៃ ៃិងទិៃនៃ័យដូចោន ។ រាយការណ៍គៃុះ ប្តូវគតត តគលីលទធផ្លនៃ កមមភ្ជព គគប្ោងណដល
ាៃ គប្មចជាណផ្នក ប្ពមទាងំបញ្ញា ប្បឈមណដលាៃជបួប្បទុះកន ងអំ  ងគពលអៃ វតតគគប្ោង។ 

ប្បតិបតតិករទូរគមនគមៃ៍ ឬប គគលណដលទទួលាៃហរិញ្ញបបទាៃពីមូលៃិធិ  .អ. ប្តូវបងកភ្ជពងាយប្ លួ 
ៃិងប្តូវចូលរមួ ហការជាមយួគ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. កន ងការបំគពញណផ្ៃការតាមដាៃ ៃងិវាយតនមៃគគប្ោងតាម
ទប្មង់ភ្ជា បជូ់ៃកន ង «ឧប មពៃ័ធ ង» ៃងិច ុះប្តតួពៃិិតយៃិងតាមដាៃការអៃ វតតគគប្ោង  .អ. ៃិងគឆៃីយតបគៅៃងឹបញ្ញា
គផ្េងគទៀតណដលពាកព់័ៃធៃឹងការអៃ វតតគគប្ោង។ 

គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្តូវប្តួតពិៃតិយ ៃិងតាមដាៃគលីវឌ្ឍៃភ្ជពគគប្ោង ណដលទទួលាៃការអៃ ម័តគដាយ 
គ. .អ. គដមីបធីានថាគគប្ោងប្តូវាៃអៃ វតតប្បកបគដាយប្ប ទិធភ្ជព ៃិង ័កត ិិទធិភ្ជព ៃិងគធវីរាយការណ៍ប្តួតពិៃតិយ 
វឌ្ឍៃភ្ជពគគប្ោង  .អ. ជូៃប្បធាៃ គ.. .អ.។  

គ. .អ. អាចច ុះប្តួតពិៃិតយការអៃ វតតគគប្ោងតាមការចាាំច់ ឬករណីគគប្ោងទាងំឡាយោៃលកាណៈ   
គវទយតិភ្ជព។ 

កន ងករណីពិៃិតយគឃីញថា ការអៃ វតតគគប្ោងមិៃដំគណីរការ ដំគណីរការព ំប្ បតាមណផ្ៃការ កមមភ្ជព 
ការដាា ៃមៃិោៃ  វតថភិ្ជព មៃិប្តឹមប្តូវតាមបទដាា ៃបគចចកគទ  ឬមៃិប្ បតាមកិចច ៃា គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. 
ប្តូវគ នី  ំការ គប្មចពីប្បធាៃ គ. .អ. គដីមបអីាចចាត់វធិាៃការតអ ក គផ្ារ ឬបញ្ឈបក់ារអៃ វតតគគប្ោង  .អ.។ 
៦.២. ការណកណរបកនងុសពលអនុវត្តគសរោង 

ករណីោៃការណកណប្បននដូចជា ការពៃារ ការបញ្ឈប់ម ៃគពលកំណត់ ការតអ ក ៃិងការតៃ  ់បតូរ កមមភ្ជព 
កំ  ងគពលអៃ វតតគគប្ោង  .អ. អនកអៃ វតតគគប្ោងប្តូវគ នី  ំជាលាយលកាណ៍អកេរមកប្បធាៃ គ. .អ.។ 

ករណីគគប្ោងមិៃដំគណីរការ ប្តូវាៃពៃារ ឬោៃការតៃ  ់បតូរ កមមភ្ជព គដាយមិៃាៃគ នី  ំជាម ៃមក
គ នធកិារដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្បធាៃ គ. .អ. អាចចាត់វធិាៃការបនា ៃ ់គដីមបតីអ ក ឬបញ្ឈប់ការអៃ វតតគគប្ោង  .អ. ៃងិ
ដាក់ទណឌ កមមដូចោៃណចងកន ងជំពូក៤ នៃអៃ ប្កឹតយគលខ១៩៨ អៃប្ក.បក ច ុះនថៃទី១ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ្ពីីយៃតការ
 ប្ោប់ប្គប់ប្គងណផ្ៃការកសាង មតថភ្ជព ៃងិការប្សាវប្ជាវៃិងការអេិវឌ្ឍគលីវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ ៃងិបគចចកវទិា 
គមនគមៃៃ៍ិងព័ត៌ោៃ។ 

កំ  ងគពលអៃ វតតគគប្ោង ការគ នី  ំពៃារគពលបណៃថម ៃឹងប្តូវាៃអៃ ញ្ញញ តមិៃគលី ពីពាក់កណាត លនៃ 
រយៈគពល រ បកន ងណផ្ៃការអៃ វតតគគប្ោង ប្ប ិៃគបីគពលអៃ វតតគគប្ោងជបួករណីប្បធាៃ កតិ ឬអនកអៃ វតតគគប្ោង
ាៃពាោមអ ព់ីលទធភ្ជពកន ងការណក ប្មលួយៃតការ ឬចាត់វធិាៃការ មប្ បគដីមបគីដាុះប្សាយចំគពាុះគហត ការណ៍ 
គកីតគ ងីជាយថាគហត   ំគៅបគញ្ច ៀ ការពៃារគពល។ 

៦ ការរត្ួត្ពិនិត្យ ការតាមដាន 
និងការវាយត្នមៃការអនុវត្តគសរោង 
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៦.៣. ការវាយត្នមៃសៅសពលបញ្េប់គសរោង  
បនា ប់ពទីទួល ំគណី  ំទូទាត់ដំណាក់កាលច ងគប្កាយ គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្តូវបៃតតាមដាៃ ៃិង

វាយតនមៃគលីការអៃ វតតកាតពវកិចចទាងំអ ់រប ់អនកអៃ វតតគគប្ោង ដូចខាងគប្កាម៖ 
- ប្តួតពៃិិតយៃងិវាយតនមៃគលឯីកសារ ៃិង/ឬ ច ុះគៅដល់ទតីាងំនៃគគប្ោងគដីមបបីញ្ញា កអ់ំពីការអៃ វតតគគប្ោង 
 .អ. ពតិជាាៃគោរពតាមកាតពវកិចចកណំតក់ន ងកិចច ៃាគដាយគផ្ាៀងតា ត់ ជាអាទិ៍៖ ទីតាងំ បរោិណ 
គ ណភ្ជពនៃគគប្ោងៃិងលកាណៈបគចចកគទ ដនទគទៀតណដលាៃកំណត់កន ងគ ៀវគៅណណនគំៃុះ ៃិង
បទបបញ្ញតតិពាកព់័ៃធគផ្េងគទៀត 

- ប្តួតពៃិិតយ ៃងិវាយតនមៃណផ្នកហរិញ្ញវតថ  តាមរយៈការគផ្ាៀងតា ត់រាល់ឯកសារហរិញ្ញវតថ ៃិងឯកសារពាកព់ៃ័ធ 
ណដលផ្តលឱ់្យគដាយអនកអៃ វតតគគប្ោង។ 
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៧.១. លែិិត្ជូនដ្ាំែឹងពីការបពាេ ប់គសរោង 

ប្បតិបតតិករទូរគមនគមៃ៍ ឬប គគលណដលទទួលាៃហរិញ្ញបបទាៃពីមូលៃិធិ  .អ. ប្តូវផ្តល់រាយការណ៍ តីព ី
ការបញ្ច ប់គគប្ោង តាមទប្មង់ភ្ជា ប់ជូៃកន ង “ឧប មព័ៃធ ច” ជូៃប្បធាៃ គ. .អ. គដាយោៃោតិកាអបបបរោ 
ដូចខាងគប្កាម៖ 

- ព័ត៌ោៃ គងាបអំពគីគប្ោង 
- លទធផ្ល គប្មចាៃកន ងការអៃ វតតគគប្ោង (ជារូបវៃ័ត ៃិងអរូបវៃ័ត ឬ   ណវរ) គធៀបៃឹងលទធផ្លរពំឹងទ ក 
-  កមមភ្ជពអៃ វតតគគប្ោងទាងំមូល 
- អនកទទួលផ្លពីគគប្ោង ឬកមមវធិ ី
- រគបៀប ឬវធិីសាស្រ តនៃការធានៃិរៃតភ្ជពនៃ មទិធផ្លគគប្ោង 
-  ោជិកអៃ វតតគគប្ោង 
- រាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  គងាប 
- បទពិគសាធណដលទទួលាៃពីការអៃ វតតគគប្ោង (Lesson Learned) 
- បញ្ញា ប្បឈម ៃងិដំគណាុះប្សាយ 
-  ំណូមពរ។ 
ប្បតិបតតិករទូរគមនគមៃ៍ ឬប គគលណដលទទួលាៃហិរញ្ញបបទាៃពីមូលៃិធិ  .អ. ប្តូវភ្ជា ប់មកជាមួយ

ៃូវឯកសារ ដូចខាងគប្កាម៖ 
- លិខិតបញ្ញា ក់ពកីារបញ្ចបគ់គប្ោងជូៃប្បធាៃ គ. .អ. គដាយភ្ជគីទទួលផ្ល 
- រាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ រប ់គគប្ោងគដាយភ្ជា ប់ជូៃៃូវ កាីបប្តចំណាយលមអិត  
- ឯកសារបញ្ា ីសារគពីេណឌ រប ់គគប្ោង 
- រាយការណ៍ វៃកមម (កន ងករណីោៃណចងកន ងកិចច ៃា) 
- រាយការណ៍ប្តួតពិៃតិយគដាយគ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. តាមការចាាំច់ ៃិង 
- ឯកសារគផ្េងៗគទៀតតាមការចាាំច់នៃគគប្ោង។  
គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ណដលប្តូវច ុះពិៃិតយគផ្ាៀងតា ត់លទធផ្លគៅគពលបញ្ច ប់គគប្ោង គដាយណផ្អក

គលីរាយការណ៍ តីពីការបញ្ចប់គគប្ោងរប ់អនកអៃ វតតគគប្ោង កិចច ៃា ៃិងឯកសារពាក់ព័ៃធគផ្េងគទៀតគដីមបជីា
មូលដាា ៃបូក រ បរាយការណ៍ជូៃប្បធាៃ គ. .អ. ពិៃិតយ ៃិង គប្មច ប្ោប់ការបិទបញ្ច ប់គគប្ោង ៃិងផ្តល់
ហរិញ្ញបបទាៃទូទាតដ់ំណាកក់ាលច ងគប្កាយ។ រាយការណ៍បូក រ បគៃុះ ប្តូវោៃចណំ ច ជាអាទិ៍៖  

- វសិាលភ្ជពការងារប្តូវាៃអៃ វតតៃ៍ ១០០ (មួយរយ) ភ្ជគរយ 
- គប្គឿង ោា របរកិាា រ ៃិងឧបករណ៍ណដលោៃកំណត់កន ងគគប្ោងប្តូវដំគណីរការប្ បតាមលកាណៈបគចចកគទ  
- លទធផ្លនៃការគផ្ាៀងតា តច់ណំាយគលីការអៃ វតតគគប្ោង 
- ចំណ ចចាាំច់គផ្េងគទៀត។ 
គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ប្តូវគរៀបចំរាយការណ៍ជូៃប្បធាៃ គ. .អ. គដីមបពីៃិិតយៃិង គប្មចជាផ្ៃូវការ

អំពីការបញ្ចប់ជាសាថ ពរនៃគគប្ោងណដលទទួលាៃពមូីលៃិធិ  .អ.។ 
 
 
 

៧ ការបញ្េប់គសរោង 
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៧.២. ការរកាទុកឯកសារបនា ប់ពីការបញ្េប់គសរោង 
បនា ប់ពីការបញ្ចប់គគប្ោងជាសាថ ពរ ប្បតិបតតិករទូរគមនគមៃ៍ ឬប គគលណដលទទួលាៃហិរញ្ញបបទាៃពី 

មូលៃិធិ  .អ. ប្តូវ ហការផ្តល់ពត័៌ោៃ ៃងិរកាទ កឯកសារនន ណដលពាក់ព័ៃធគៅៃឹងការអៃ វតតគគប្ោង  .អ. 
ប្ បតាមចាប់ ៃិងបទបបញ្ញតតិជាធរោៃ។ 
៧.៣. ការវាយត្នមៃពីឥទធិពលរប គ់សរោង 

ការវាយតនមៃ ប្តូវគធវីចំគពាុះគគប្ោងឬកមមវធិី  .អ. ណដលោៃទំហហំរិញ្ញបបទាៃគប្ចីៃ ឬោៃរយៈគពលគប្ចីៃឆ្ន ។ំ 
ការវាយតនមៃគៃុះ អាចគធវីគ ងីគដាយោៃ ោ ភ្ជពចូលរមួពីគ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ឬភ្ជគីទីបី តាមការចាាំច់ 
ណផ្អកគលីចរតិលកាណៈនៃគគប្ោងណដលប្តូវវាយតនមៃ។  
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ដ្ាំោក់កាលននការអនុវត្តគសរោង 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការចុុះកិចេ នា 
 

 

ការចុុះកិចេ នា 

 

 

 

ការសបើកទទួលពាកយស នើ ុាំគសរោង  .អ. 
 - គលីកទី១៖ គដីម ណខឆនូ ឆ្ន  ំn រហូតដំណាច់ណខមករា នៃឆ្ន  ំn+1 
 - គលីកទី២៖ គដីម ណខមិថ ន ឆ្ន  ំn+1 រហូតដំណាច់ណខកកកដា នៃឆ្ន  ំn+1 

ការពិនិត្យបឋមសលើពាកយស នើ ុាំនិងឯកសារភាា ប ់

ការ កិា ពិនិត្យវាយត្នមៃ  
និង សរមចសលើ ាំសែើ ុាំគសរោង 

ការអនុម័ត្គសរោង 

ការជូនដ្ាំែឹង 

ការចុុះកិចេ នា 

ការសបើកផ្ដលហ់រិញ្ញបបទាន 
- ដំណាក់កាលទី១៖ ៣០% 
- ដំណាក់កាលទី២៖ ៤០% 
- ដំណាក់កាលទី៣៖ ៣០% 

ការរត្ួត្ពិនិត្យ ការតាមដាន និងការវាយត្នមៃ 
ននការអនុវត្តគសរោង 

ការបញ្េប់គសរោង 
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៨.១. កមម ទិធិ  

 មិទធផ្លណដលគកីតគចញពកីារគប្បីប្ា ់មូលៃិធិគៃុះ ប្តូវ ថិតគៅគប្កាមការប្គប់ប្គង ៃិងការចាត់ណចងរប ់ 
ប្ក ួងនប្ប ណីយៃ៍ិងទូរគមនគមៃ៍។ គដីមបធីានៃិរៃតភ្ជព មទិធផ្ល ៃងិបគប្មីប្បគោជៃ៍គ ដាកិចច ៃងិ ងគម ប្បធាៃ 
គ. .អ. អាចប្បគល់ភ្ជពជាោច  ់ ិទធិប្គប់ប្គង ៃិងចាត់ណចងផ្លណដលទទួលាៃពីគគប្ោងនៃមូលៃិធិ  .អ. ជូៃ
ប្ក ួង សាថ ប័ៃ ប្បតិបតតកិរទូរគមនគមៃ៍ ប គគល ៃងិ/ឬភ្ជគីទីបី។  

៨.២. ការសរបើរា រ់បូ ញ្ញញ រប មូ់លនិធិ  .អ. 
មូលៃិធ ិ .អ. ោៃរូប ញ្ញញ តំណាងដូចខាងគប្កាម៖ 

 
 

  
  

 
ប្បតិបតតកិរទូរគមនគមៃ៍ ប គគល ៃងិ/ឬភ្ជគីទបីីណដលទទលួាៃហរិញ្ញបបទាៃពីមូលៃធិិ  .អ.  ប្ោបអ់ៃ វតត 

គគប្ោងប្តូវ៖ 
- ដាក់បងាា ញពាកយ “ឧបតថមាគដាយ (Sponsored by)” គដាយដាក់រូប ញ្ញញ រប ់ប្ក ួងនប្ប ណីយ៍
ៃិងទូរគមនគមៃ៍ ៃងិរូប ញ្ញញ មូលៃធិ ិ .អ.  

- ដាក់បងាា ញ ឬបិតរូប ញ្ញញ រប ់មូលៃធិិ  .អ. គៅគលី ោា របរកិាា រ អោរ ៃិង/ឬវតថ ទាងំឡាយណដលជាផ្ល 
នៃការអៃ វតតគគប្ោង 

- គូ បញ្ញា ក់ការឧបតថមាពីមូលៃិធិ  .អ. រប ់ប្ក ួងនប្ប ណីយៃ៍ិងទូរគមនគមៃ៍ កន ងការណថៃង  ៃារកថា 
ៃិង/ឬការផ្េពវផ្ាយននណដលពាក់ពៃ័ធៃងឹ កមមភ្ជពនៃការអៃ វតតគគប្ោង  .អ.។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

៨ ភាពាោេ  ក់មម ទិធិ និងការសរបើរា  ់
របូ ញ្ញញ រប ម់ូលនិធិ  .អ. 
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ករណីប្បធាៃ ័ក្ិ  ំគៅដល់ប្ពឹតតិការណ៍ណដលគកីតគ ងីគប្ៅពីឆៃាៈមិៃអាចា៉ា ៃ់សាម ៃជាម ៃ ៃិងមិៃអាច
ជមនុះាៃ។ កន ងករណីគៃុះ ប្បតិបតតិករទូរគមនគមៃ ៍ឬប គគលណដលអៃ វតតគគប្ោង  .អ. ប្តូវគរៀបចំលិខិតជូៃដណឹំង
មក ប្បធាៃ គ. .អ. អពំីការណប្បប្បួលននណដលពាក់ពៃ័ធៃងឹការអៃ វតតគគប្ោង។ លិខតិជូៃដំណឹងគៃុះប្តូវោៃខៃឹមសារ 
ៃិងឯកសារភ្ជា ប ់ដូចខាងគប្កាម៖ 

- មូលគហត នៃការណប្បប្បួល (ការពៃារ ការបញ្ឈប់ ឬការតៃ  ់បតូរ កមមភ្ជពអៃ វតតគគប្ោង) 
- តារាងចណំាយ ៃងិតារាង កមមភ្ជពលមអតិ (ករណីតៃ  ប់តូរ កមមភ្ជពអៃ វតតគគប្ោង) ៃិង 
- ឯកសារពាកព់័ៃធននណដលកំណត់គដាយគ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ.។ 

 បនា ប់ពទីទួលាៃឯកសារប្គប់ប្ោៃ់ពីប្បតបិតតកិរទូរគមនគមៃ៍ ឬប គគលអៃ វតតគគប្ោង  .អ. គ នធិការដាា ៃ 
នៃ គ. .អ. ប្តូវ ប្មប ប្មលួគដាុះប្សាយ ឬគធវីរាយការណ៍ជូៃប្បធាៃ គ. .អ. គដមីបគី នី  ំការពិៃតិយ គប្មច៕ 

 
******* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

៩ ករែីរបធាន ក័តិ 
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ឧប មព័នធ : ទរមងណ់បបបទ 

ឧប មព័នធ បរយិាយ 

ឧប មព័នធ ក ទរមងព់ាកយស នើ ុាំអនុវត្តគសរោង 

ឧប មព័នធ ែ 

មុែ ញ្ញញ ចាំោយ និងបទដាឋ នចាំោយ  
១. គប កកមមកន ងប្បគទ  
២. គប កកមមគប្ៅប្បគទ  
៣. ចណំាយ ប្ោប់គរៀបចំវគគបណត ុះបណាត ល កិចចប្បជ  ំ កិាា សាលា ៃងិ ៃនិ ីទ 

ឧប មព័នធ គ 

វិធីសាស្រ ត និងនីត្ិវធិលីទធកមម  
១. ព័ត៌ោៃទូគៅ 
២. វធិសីាស្រ ត ៃិងៃតីិវធិីលទធកមម  
៣. ដណំាក់កាល ៃិងរយៈគពលនៃការគធវលីទធកមម 
៤. គំរូឯកសារ ាងត់នមៃ ពិគប្ោុះនថៃ ៃងិគដញនថៃ  ប្ោបល់ទធកមមទំៃិញ ៃិង ណំង ់
៥. លកាខណឌ កន ងការចូលរមួកចិចលទធកមម 

ឧប មព័នធ ឃ គសរោងចាំោយថវកិាលមអតិ្  

ឧប មព័នធ ង ទរមងគ់ាំររូកបែែឌតាមដាន នងិវាយត្នមៃគសរោង  

ឧប មព័នធ ច 
ទរមង់រាយការែ៍គសរោង  
      ១. ទប្មង់រាយការណ៍វឌ្ឍៃភ្ជពគគប្ោង 
      ២. ទប្មង់រាយការណ៍បញ្ចប់គគប្ោង 
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គ ចកតីប្ពាងលិខិតគ នី  ំអៃ វតតគគប្ោង 
 

 
នថៃ   ណខ  ឆ្ន  ំ ព. .២៥៦... 

រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទ ី ណខ  ឆ្ន ២ំ០២... 

 មូសោរពជូន 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមស្រនតរីក ងួនរប ែីយនិ៍ងទូរគមនគមន៍ 

និងារបធានគែៈកោម ធិការរគប់រគងមូលនិធិ  .អ. 

កមមវត្ថ ុ³  ំគណី  អំៃ វតតគគប្ោង.................................................................................................................។ 

សយាង ³ - អៃ ប្កឹតយគលខ១៩៨ អៃប្ក.បក ច ុះនថៃទ១ី ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  តីពីយៃតការ ប្ោប់ប្គប់ប្គងណផ្ៃការកសាង 
 មតថភ្ជព ៃិងការប្សាវប្ជាវៃិងការអេិវឌ្ឍគលីវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ ៃិងបគចចកវទិាគមនគមៃ៍ៃិងព័ត៌ោៃ 

 - គ ៀវគៅណណន ំតីពីការអៃ វតតគគប្ោងមូលៃធិិ  .អ.។ 

គ ចកតីដូចោៃណចងកន ងកមមវតថ  ៃិងគោងខាងគលី ខា ំ ូមគោរពជប្ោបជូៃ ឯកឧត្តមរដ្ឋមស្រនត ីនិង
ារបធាន គ. .អ. គមតាត ប្ជាបដ៏ខពង់ខព ់ថា.........................................................................................     
.................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
......................................................................................................................................................។ 

គ ចកតីដូចាៃគោរពជប្ោបជូៃខាងគលី  ូម ឯកឧត្តមរដ្ឋមស្រនត ីនិងារបធាន គ. .អ. គមតាត
ពិៃិតយ ៃងិ គប្មចគដាយគ ចកតីអៃ គប្ោុះ។ 

 ូម ឯកឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី និងារបធាន គ. .អ. គមតាត ទទួលការគោរពដ៏ខពងខ់ព ់ពខីា ំ។  

               មុែងារហត្ថសលែី 

 ហតថគលខា ៃិងប្តា 

 ស ម្ ុះ/ រតាស ម្ ុះ 
 
 
 
 
 
 
 
 

គ ម្ ុះ ៃិងរូប ញ្ញញ ប គគលដាក់ពាកយគ ន ី  ំ

ឧប មព័នធ ក 



   

 

20 

 

ព័ត្៌ោន សងខបពាកយស នើ ុាំគសរោង  .អ. 

១. ស ម្ ុះសាថ ប័ន/រកុមហ ុន :   

២. ស ន្ ុះគសរោង  : 

៣. សោលបាំែង  : 

៤. ែៃឹមសារ សងខប  : 

៥. រយៈសពល   : 

៦. ថវិកា   : 

៧. នដ្គូ ហការ  : 

៨. បុគគលណដ្លរតូ្វទាក់ទង  

- គ ម្ ុះ   : 

 - តួនទ ី : 

 - គលខទូរ ពា : 

 - អ ីណម៉ាល  : 

៩. បុគគលណដ្លរតូ្វចុុះកិចេ នាសលើគសរោង  

- គ ម្ ុះ : 

 - តួនទី  : 

 - គលខទូរ ពា : 

 - អ ីណម៉ាល  : 

 

ឧប មព័នធ ក 
គ ម្ ុះ ៃិងរូប ញ្ញញ ប គគលដាក់ពាកយគ ន ី  ំ

គ ចកី្ណណន ំ
-  ូមបំគពញពាកយគ នី  ំគដាយក ំពយូទ័រ។ ពាកយគ នី  ំណដលបំគពញមិៃប្គប់ប្ោៃ់ ឬមិៃោៃការពៃយល់ មប្ ប អាចគធវីឱ្យពៃាគពល
ដល់ការបៃតៃិតិវធីិគ នី  ំ ឬមិៃអាចទទួលាៃការពិចារណាកន ងការទទួលពាកយគ នី  ំ។ 

- ប្ប ិៃគបីព័ត៌ោៃណាមិៃោៃ  ូមបំគពញថា “ោម ៃ”។ 
-  ូមក ំបូ្រទប្មង់នៃពាកយគ នី  ំ គលីកណលងណតការបណៃថមព័ត៌ោៃ។ 
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ពាកយស នើ ុាំអនុវត្តគសរោង  .អ. 
I. ព័ត៌្ោនអនកស នើ ុាំអនុវត្តគសរោង  .អ.៖ 

 ១. គ ម្ ុះសាថ ប័ៃ/ប្កមុហ  ៃៈ 

 ២. អា យដាា ៃ:  

 ៣. ប្បធាៃសាថ បៃ័/ប្កមុហ  ៃៈ (អនកតណំាង) 

 ៤. អនកប្គប់ប្គងគគប្ោងៈ   

 ៥. គលខទូរ ពាៈ    

 ៦. អ ណីម៉ាលៈ  

 ៧. ប្បវតតិសាថ ប័ៃ/ប្កមុហ  ៃៈ 

 ូមបរោិយអំពីឆ្ន បំគងកតី ប្បគេទសាថ ប័ ចំៃៃួប គគលកិ ទ េៃវ ិ័យ គប កកមម  កមមភ្ជព ៃងិបទពិគសាធ
កន ងការអៃ វតតគគប្ោងរប ់សាថ ប័ៃ/ប្កុមហ  ៃរប ់អនក។ 

៨. ចំណ ចខាៃ ងំរប ់ប គគលកិសាថ ប័ៃ/ប្កមុហ  ៃៈ  

៩. មូលៃិធ/ិជំៃយួ កៃៃងមក៖ 

ឆ្ន  ំ គ ម្ ុះោច  ់ជៃំួយ ចំៃួៃទឹកប្ាក ់ គលខទំនកទ់ំៃង 
    

    

    

    

    

    

    

 

ឧប មព័នធ ក 
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II. ព័ត៌្ោនគសរោង 

 ១. គ ម្ ុះគគប្ោង៖ 

 ២. ទីតាងំគគប្ោង៖   

 ៣. រយៈគពលអៃ វតតគគប្ោង (នថៃចាប់គផ្តីម ៃងិបញ្ចប់គគប្ោង)៖  

 ៤. ប្បេពមូលៃិធចូិលរមួគផ្េងៗរប គ់គប្ោង (គ ម្ ុះមូលៃិធិ ៃិងទំហទំឹកប្ាក)់៖ 

 ៥. គគប្ោងចណំាយ រ ប៖ 

 ៦. អនកទទលួផ្ល៖ 

III. វិធីសាស្រ តបសចេកសទ  

 ក. ការពិពែ៌នគសរោង 

 ១. លំនបំញ្ញា ៖   គរៀបរាប់ពបីញ្ញា ណដលគគប្ោងរប អ់នកៃឹងគដាុះប្សាយ។  

   ២. ការ ិកាពីលទធភ្ជពអៃ វតតគគប្ោងជាម ៃ៖ ចូរពៃយល់ពីការ ិកាអវខីៃុះណដលាៃគធវីរចួ។ 

 ៣. អៃ គលាមតាមគោលបណំងមូលៃិធិ  .អ. ឬណផ្ៃការ  .អ.៖ ( ូមបរោិយអពំីភ្ជពពាក់ពៃ័ធនៃគគប្ោង 
រប ់សាថ ប័ៃ/ប្កុមហ  ៃគធៀបៃឹងគោលបំណង ឬណផ្ៃការ កមមភ្ជពរប មូ់លៃិធិ  .អ.) 

 ៤. គោលបំណង៖ ចូរអនកពៃយល់ពីគោលបណំងរប ់គគប្ោង។ 

 ៥. គោលគៅ៖  ូមអនកគធវតីារាងគោលគៅៃីមួយៗ (គោលគៅណដលអាចវា ់ណវងាៃៃងិគពលគវលាកំណត)់ 

 ៦.  កមមភ្ជព៖  កមមភ្ជពចមបងៗគដីមបបី្បតិបតតិការ ៃិងរគបៀប គប្មចគោលគៅៃីមួយៗ 

 គោលគៅ៖  ូមគរៀបរាប ់

 កមមភ្ជពទ១ី៖  គរៀបរាប់លមអតិ កមមភ្ជពទី១ 

 កមមភ្ជពទី២៖  គរៀបរាប់លមអតិ កមមភ្ជពទី២ 

 កមមភ្ជពទី៣៖  គរៀបរាប់លមអតិ កមមភ្ជពទី៣ 

ឧប មព័នធ ក 
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 ៧. ប្បតិទិៃ កមមភ្ជពគគប្ោង៖ កំណត់រយៈគពល ប្ោប់ណបងណចក កមមភ្ជពៃិងការងារណដលាៃគរៀបរាប់
ខាងគលីគដាយគប្បទីប្មងដូ់ចខាងគប្កាម៖ 
 

សោលសៅ/ កមមភាព រយៈសពល ២០២.. (ចាំននួណែ) 

 ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ x 
សោលសៅ១          

 កមមភ្ជពទ១ី x x x       

 កមមភ្ជពទី២      x x   

 កមមភ្ជពទី៣        x x 

សោលសៅ២          

 កមមភ្ជពទ១ី  x x       

 កមមភ្ជពទី២    x x     

 កមមភ្ជពទី៣       x x x 

 ខ. និរនតរភាព 
ចូរគរៀបរាបអ់ំពីណផ្ៃការជាក់លាក់ ណដលប គគលអៃ វតតគគប្ោង/ប្កុមហ  ៃ/សាថ ប័ៃ ៃឹងធានៃិរៃតរភ្ជពគគប្ោង៖ 

▪ គតីអនកៃឹងវា ់ពៃីិរៃតរភ្ជពគគប្ោងឬ កមមភ្ជពោ៉ា ងដូចគមតច? 

▪ គតីអនកោៃណផ្ៃការ កមមភ្ជពអវីខៃុះគដមីបធីានៃិរៃតរភ្ជពនៃគគប្ោង? 

 គ. ការអនុវត្ត និងបទពិសសាធរ ាំពឹងទុកពីគសរោង  
- គតីអវីៃងឹកំណត់ "ភ្ជពគជាគជ័យ" នៃគគប្ោងគៃុះ? 
- គតីការ ៃមតអ់វីខៃុះណដលៃឹងប្តូវសាកលបង គហយីគតីការគរៀៃ ូប្តអវខីៃុះណដលទទលួាៃពីការគរៀបចំៃិងការ
អៃ វតតគគប្ោង?  

-  ូមផ្តល់ៃូវ ូចនករចំៃួៃ ២-៣ ណដលកំណត់ភ្ជពគជាគជ័យ។  ូមគរៀបរាប់ពីទិៃនៃ័យៃិងប្បេព
ទិៃនៃយ័ណដលៃងឹប្តូវគប្បី ប្ោប់ជារាយការណ៍។ 

លទធផ្លរ ាំពឹងទុក 

ល.រ  ូចនករ ទិៃនៃ័យ ប្បេពទៃិនៃ័យ 
១    

២    

៣    
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ឧទាហរែ៍៖ 
លទធផ្លរ ាំពងឹទកុ 

ល.រ  ូចនករ ទិៃនៃ័យ ប្បេពទៃិនៃ័យ 

១ ចំៃួៃមៃ  េចូលគរៀៃ ១០០នក ់
រាយការណ៍បណត ុះបណាត ល 
បញ្ា ីអវតតោៃ 

២ ចំៃួៃអនកទាញយកកមមវធិ ី ១០០០ដង 
រាយការណ៍ទាញយកប្បចាំ
ណខ ប្តីោ  

៣ 

ការគកីៃគ ងីភ្ជគរយនៃការគប្បីប្ា ់ភ្ជសា
ណខមរគៅគលីទំព័រគហវ ប  កៃិងចូលរមួគោបល់
កន ងរយៈគពល ១ ឆ្ន បំនា ប់ពីកមមវធិី Khmer 

Smart Keyboard ាៃចាប់គផ្តមី 

២៥% 

រាយការណ៍វភិ្ជគពី Face-

book នៃការគប្បីប្ា ់ 
“គោបល់ៃិងគផ្ាសីារ” 

ឃ. ការរគប់រគងហានិភ័យ 

 ូមកណំតហ់ាៃេិ័យណដលគគប្ោងៃឹងប្បឈម ៃងិលមអតិអំពកីារប្គប់ប្គងហាៃេិ័យៃីមួយៗ។ 

បរោិយ ហាៃិេ័យចមបង ណផ្ៃការកាតប់ៃថយហាៃេិយ័ 

   

   

   

   

 

IV. ណផ្នករគប់រគងគសរោង 
  ោជិកគសរោង 

-  ូមបញ្ញា ក់អំពអីនកប្គប់ប្គងគគប្ោង អនកច ុះហតថគលខាគលីកិចច ៃាគគប្ោង ៃងិជៃបគងាគ លណដលប្តូវ
ប្គប់ប្គងការអៃ វតតគគប្ោង ( ូមភ្ជា ប់មកជាមួយៃូវប្បវតតិរូប គងាប)។ 

-  ូមរាយនម ោជកិគគប្ោងទាងំអ ់គដាយបញ្ញា កអ់ំពតីួនទ ីតំណណងគៅកន ងគគប្ោង ៃិងគរៀបរាប ់គងាប 
ពីការទទួលខ  ប្តូវណដលាៃណបងណចក។ 
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ល.រ នម ៃិង នមប្តកូល តួនទ ី តំណណងគៅកន ងគគប្ោង ពិពណ៌នការទទួលខ  ប្តវូ 
១     

២     

៣     

៤     

៥     

៦     

V. ណផ្នការហរិញ្ញវត្ថ ុ
- ថវកិាចំណាយលមអិត៖ ថវកិាលមអិតប្តូវបញ្ចូ លោន ជាមួយការចំណាយតូចៗតាមប្បគេទជំពូកចំណាយៃីមួយៗ 

- ថវកិាចំណាយលមអិតណដលាៃរមួចំណណក៖ ថវកិាលមអិត ប្ោប់ថវកិារមួចំណណកប្តូវបញ្ាូ លោន ជាមួយចំណាយ 
តូចៗតាមប្បគេទជំពូកចណំាយៃមីួយៗ 

 ូមគមីលគំរូគគប្ោងចណំាយថវកិាកន ងឧប មព័ៃធ “ឃ” ។ 

VI. ឯកសារភាា ប់ 

 ូមភ្ជា បឯ់កសារខាងគប្កាមជាមួយពាកយគ នី  គំគប្ោង៖ 

- គគប្ោងចំណាយថវកិា 

- ឯកសារគតិយ តតបគងកីតសាថ បៃ័ៃិងឯកសារពាក់ពៃ័ធគផ្េងគទៀតដូចជា៖ 
•  ប្ោប់ប្កុមហ  ៃ ប្តូវោៃវញិ្ញញ បៃបប្តច ុះបញ្ា ីពាណិជាកមម វញិ្ញញ បៃបប្តច ុះបញ្ា ីពៃធដារ (អាករគលី
តនមៃបណៃថម) បណណពៃធា៉ា តងឆ់្ន ចំ ងគប្កាយ អាជាា បណណអាជីវកមម ៃងិលកាៃតកិៈប្កមុហ  ៃ 

•  ប្ោប់ ោគម ៃិងអងគការមិៃណមៃរដាា េិាលកន ងប្ ុក ប្តូវោៃប្បកា ទទួលសាគ ល់គដាយ
ប្ក ួងមហានផ្ា  

•  ប្ោប់ ោគម ៃិងអងគការមិៃណមៃរដាា េិាលបរគទ  ប្តូវោៃអៃ  េរណៈជាមួយប្ក ួងការបរគទ  
ៃិង ហប្បតិបតតិការអៃតរជាតិ 

- ឯកសារពាកព់័ៃធគផ្េងៗ (ប្ប ិៃគបីចាាំច់)។ 
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ការធានា និងអះអាង៖ 
គយងីខា ំ ូមធាន ៃងិអុះអាងដូចខាងគប្កាម៖ 

 គប្បីប្ា ់ៃូវមូលៃិធិណដលទទួលាៃ គដាយអៃ គលាមតាមការលកាខណឌ ណដលាៃកំណត់គដាយចាប់ 
លិខិតបទដាា ៃគតិយ តត ៃិងគោលការណ៍ណណននំៃការគ នី  ំ ៃងិការអៃ វតតមូលៃិធិ  .អ.។   

 គប្បីប្ា ់ៃូវមូលៃិធិណដលទទួលាៃ ឱ្យប្ បតាមរយៈគពលកំណត់នៃគគប្ោងណដលាៃប្ពមគប្ពៀង។ 
គដីមបបីញ្ញា ក់ឱ្យាៃចា ់ រាល់ការណកណប្ប ឬតៃ  ់ប្ូរការអៃ វតតគគប្ោងណដលទទួលាៃមូលៃិធិរចួ ឬ
ការពៃារគពលការគប្បីប្ា ់មូលៃធិ ិ ប្តូវជូៃដំណឹងដលគ់ នធិការដាា ៃរដាាលៃិងហរិញ្ញវតថ  គ. .អ. 
គដីមបពីិៃតិយ ៃិង គប្មច។  

 សាថ ប័ៃ/ប្កុមហ  ៃគយងីខា ំប្តូវាៃបគងកីតគ ងីប្ បតាមចាប់ ៃិងលិខិតបទដាា ៃគតយិ តតនៃប្ពុះរាជាណា-
ចប្កកមព ជា ៃិងមិៃធាៃ ប់មានបណតឹ ង ឬទទួលរងការគចាទប្បកាៃ់កន ងទប្មង់ណាមួយ ចំគពាុះសាថ ប័ៃ/
ប្កុមហ  ៃ/អនកប្គប់ប្គងគគប្ោង ៃិង/ឬ  ោជកិគគប្ោងរប ់គយងីខា ំឡ ើយ។ 

 សាថ ប័ៃ/ប្កមុហ  ៃគយងីខា ំោៃ មតថភ្ជពគពញគលញ ៃិងប្ បចាបក់ន ងការគ នី  ំ ៃិងច ុះកិចចប្ពមគប្ពៀង
គផ្េងៗពាក់ពៃ័ធការទទលួាៃ ៃិងការអៃ វតតគគប្ោងនៃមូលៃធិិ  .អ.។   

 ព័ត៌ោៃណដលាៃបំគពញកន ងពាកយគ នី  ំអៃ វតតគគប្ោង  .អ. គៃុះ ប្ពមទាងំឯកសារភ្ជា ប់ទាងំអ ់ជា
ព័ត៌ោៃពិត ប្តមឹប្តូវ ទទលួាៃការឯកភ្ជពយល់ប្ពមពបី្បធាៃសាថ បៃ័/ប្កុមហ  ៃ ព ោំៃការបិទាងំ ឬ
បំភ្ជៃព់័ត៌ោៃណាមួយគ យី។ កន ងករណីណដលពត័៌ោៃណដលាៃផ្្លឱ់្យជាព័តោ៌ៃមៃិពិត ឬមៃិប្តឹមប្តវូ 
ឬណកៃងបៃៃំគដីមបទីទួលាៃៃូវមូលៃិធិ  .អ.  សាថ ប័ៃ/ប្កមុហ  ៃគយងីខា ៃំងឹទទួលខ  ប្តវូចំគពាុះម ខចាប។់ 
គ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. ោៃ ិទធិជូៃគោបល់ដល់ គ. .អ. គដមីប ីគប្មចបញ្ឈប់ការអៃ ម័ត
ផ្្ល់មូលៃធិិ  .អ. ៃិងហរិញ្ញបបទាៃរប មូ់លៃិធិ  .អ. ណដលាៃ គប្មចប្បគលឱ់្យរចួ។   

 ទទួលសាគ ល់ថា គ. .អ. ោៃ ិទធបិដិគ ធចំគពាុះពាកយគ នី  ំអៃ វតតគគប្ោង  .អ. គដាយមិៃបញ្ញា ក់
ៃូវមូលគហត នៃការបដិគ ធគៃុះ។ 

 ប្ពមគប្ពៀងផ្ល្់ ទិធិជូៃគ នធិការដាា ៃរដាាលៃងិហរិញ្ញវតថ  គ. .អ. កន ងការគប្បីប្ា  ់ៃងិ/ឬផ្េពវផ្ាយ
គ ម្ ុះ ឬនមករណ៍រប ស់ាថ ប័ៃ/ប្កមុហ  ៃគយងីខា  ំណដលជាអនកទទលួមូលៃធិិ  .អ. គៅគលីគគហទពំ័រ 
ឬមគធាាយផ្េពវផ្ាយគផ្េងគទៀតរប ់គ នធិការដាា ៃរដាាលៃងិហរិញ្ញវតថ  គ. .អ.។  

 ប្ពមគប្ពៀងរកាការ ោៃ ត់ណដលោៃកណំត់គៅកន ងពាកយគ នី  ំអៃ វតតគគប្ោង  .អ. គៃុះ ៃិងមិៃប្តូវ
ណចករណំលកៃូវលកាខណឌ   ៃងិ/ឬ ពត័៌ោៃណដលោៃកន ងពាកយគ នី  ំអៃ វតតគគប្ោង  .អ. គៃុះ ប្ពមទាងំ
ព័ត៌ោៃពាក់ព័ៃធៃឹងការអៃ វតតគគប្ោងនៃមូលៃិធិ  .អ. គៅប គគលដនទ គប្ៅពីអនកប្គប់ប្គងគគប្ោង 
 ោជិកគគប្ោង មស្រៃតី ប គគលិក អនក ម័ប្គចតិត អនកតំណាង ៃិង/ឬ ភ្ជន ក់ងាររប ់សាថ ប័ៃ/ប្កុមហ  ៃគយងីខា  ំ
តាមការចាាំច់ ៃងិប្តូវធានថាប គគលទាងំគៃុះនឹងរកាៃូវការ ោៃ ត់ ៃិង/ឬប្បុងប្បយត័ន មិៃគធវ ប្បណហ  
ចំគពាុះរាល់ការគប្បីប្ា ់ពត័ោ៌ៃ ឬខៃមឹសារណដលោៃកណំត់កន ងពាកយគ នី  អំៃ វតតគគប្ោង  .អ. គៃុះ 
ប្ពមទាងំព័ត៌ោៃពាកព់័ៃធៃងឹការអៃ វតតគគប្ោងនៃមូលៃិធិ  .អ.។ 
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 ប្ពមគប្ពៀងផ្្ល ់ិទធជូិៃ គ. .អ. ៃងិគ នធិការដាា ៃនៃ គ. .អ. គដីមបបី្បមូល រកាទ ក ផ្េពវផ្ាយ គផ្ារ ៃងិ
គប្បីប្ា ់ព័ត៌ោៃឯកជៃរប ់សាថ បៃ័/ ប្កមុហ  ៃគយងីខា ជំាអាទិ៍ អំពពី័ត៌ោៃទូគៅ ៃងិជាក់លាក់ពាកព់័ៃធ 
ៃឹងសាថ បៃ័/ប្កុមហ  ៃ ព័ត៌ោៃអំពអីតត ញ្ញញ ណរប អ់នកប្គប់ប្គងគគប្ោង  ោជិកគគប្ោង មស្រៃត ីប គគលិក 
អនក ម័ប្គចិតត ភ្ជន ក់ងារ ឬប គគល ទទួលផ្លច ងគប្កាយពីគគប្ោង ប្ពមទាងំប គគលពាក់ព័ៃធគផ្េងៗគទៀត 
ណដលាៃផ្តល់ជូៃ ឬបំគពញកន ងពាកយគ នី  ំអៃ វតតគគប្ោង  .អ. គៃុះ ៃងិ/ឬ ណដលតប្មូវគដាយចាប ់
លិខិតបទដាា ៃគតិយ តត ៃិងគោលការណ៍ណណននំៃការអៃ វតតគគប្ោងមូលៃធិិ  .អ.។ 
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មុែ ញ្ញញ ចាំោយ និងបទដាឋ នចាំោយ 

១.សប កកមមកនងុរបសទ  

 
២.សប កកមមសរៅរបសទ  

- ប្កុមទី១៖ បណាត ប្បគទ អា  ីអាគគនយ ៍(ដកប្បគទ ប្ពយុគណ ៃិង ងិាប រ)ី ៃិងអា  ីខាងតបូង។   
- ប្កុមទី២៖ បណាត ប្បគទ គៅតំបៃ់អា  ីខាងគកីត អា  ីកណាត ល អា  ីខាងលចិ អឺរ ៉ា បខាងគកតី ខាងតបូង 
អាគម៉ារកិកណាត ល ៃងិការា៉ា គបៀៃ អាគម៉ារកិខាងតបូង អាស្រហវកិ អូគ អាៃី ៃិងប្ពុយគណ ៃិង ងិាប រ។ី  

- ប្កុមទី៣៖ បណាត ប្បគទ គៅតំបៃ់អឺរ ៉ា បខាងលចិ ខាងគជីង អាគម៉ារកិខាងគជងី ប្បគទ កូគរ ៉ាខាងតបូង ជប៉ា ៃ 
រ  េ  ីអ ីតាលី គអ ា៉ាញ ព័រទ យហាគ ល់ អាស្រហវកិខាងតបូង អូស្រសាត លី ៃិងៃូណវលគ  ង។់ 

- ប្ាក់គហាគ ៉ា ផ្តល់ជូៃអំ  ងគពលពីនថៃគចញដំគណីរដល់នថៃបញ្ចប់គប កកមមប្ត ប់មកវញិ។ 
- គសាហ  យសាន ក់គៅគលីយៃតគហាុះមិៃផ្តលជូ់ៃគ យី 
- ប្ាក់គប កកមមមិៃប្តូវគល ីពី ១០នថៃ កន ងមួយគលកី។ 

៣.សសាហ ុយសធវើដ្ាំសែើ រ 

ល.រ ម ខតំណណង គសាហ  យគធវីដំគណីរកន ងប្បគទ  គសាហ  យគធវីដំគណីរគប្ៅប្បគទ  ចំណាយគផ្េងៗ 

១ ប្បធាៃគគប្ោង ផ្្ល់ជូៃសាច់ប្ាកច់ំៃៃួ 
៨០.០០០គរៀល កន ង ១០០
គី ូណម៉ាប្ត  ប្ោប់រថយៃត១
គប្គឿង ( ោជិកអតបិរោ

ចំៃួៃ ៤នក)់ 
 

 ំប ប្តយៃតគហាុះថាន ក ់ៃេ ំំនច 
(Economy Class) 

( ំប ប្តយៃតគហាុះប្តូវោៃ កាី 
បប្តបញ្ញា ក់ប្តឹមប្តូវ) 

 

មិៃផ្ល្់ជូៃ 
(គលីកណលងណត
ោៃគោល
ការណ៍គដាយ
ណ ក) 

២ អៃ ប្បធាៃ
គគប្ោង 

៣  ោជិក 

 

ល.រ ម ខតណំណង 
ប្ាកគ់ប កកមម ប្ោប់១នក់ ១នថៃ ឬ១យប់  (ឯកតាគរៀល) 
ប្ាកគ់ហាា៉ា វ ប្ាក់ហូបច ក ប្ាក់សាន កគ់ៅ 

១ ប្បធាៃគគប្ោង ៤០ ០០០ ១២០ ០០០ ២៤០ ០០០ 
២ អៃ ប្បធាៃគគប្ោង ៣៥ ០០០ ៩០ ០០០ ១៦០ ០០០ 
៣  ោជិក ៣០ ០០០ ៨០ ០០០ ១២០ ០០០ 

ល .រ ម ខតណំណង 
ប្ាកគ់ប កកមម ប្ោប់១នក់ /១នថៃ  ឬ១យប់ (ឯកតាដ លាៃ រអាគម៉ារកិ) 

ប្ាកគ់ហាគ ៉ា  ប្ាក់ហូបច ក ប្ាក់សាន កគ់ៅ 

១ ប្បធាៃគគប្ោង ៥០ 
ប្កុមទី១ ប្កុមទី២ ប្កុមទី៣ ប្កុមទី១ ប្កុមទី២ ប្កុមទី៣ 

៩០ ១០០ ១២០ ៣០០ ៤០០ ៥០០ 
២ អៃ ប្បធាៃគគប្ោង ៥០ ៩០ ១០០ ១២០ ៣០០ ៣៥០ ៤០០ 
៣  ោជិក ៤០ ៨០ ៩០ ១០០ ២៥០ ៣០០ ៣៥០ 
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៤.ចាំោយ រោប់សរៀបចាំវគគបែតុ ុះបោត ល កិចេរបជុាំ  កិាខ សាលា និង ននិ ទី 

ការសរៀបចាំវគគបែតុ ុះបោត ល និង កិាខ សាលា 

ល.រ ម ខ ញ្ញញ ចណំាយ ៃងិគោលរបប ចំៃួៃទឹកប្ាក់ 

១ ឯកសារ ៃងិ ោា រ មិៃគល ីពី ៤០ ០០០ គរៀល/១នក់/១វគគ 
២ គប្បីប្ា ់ទីតាងំរប ់ប្ក ួង សាថ ប័ៃ ឬអងគភ្ជពរដា មិៃគល ីពី ៤០ ០០០ គរៀល /១នក់ / ១វគគ 
៣ ជួលទីតាងំ មិៃគល ីពី ៦០ ០០០ គរៀល /១នក់ / ១នថៃ 
៤ ឧបតថមាប្គូឧគទា  ១០០ ០០០ គរៀល /១ម៉ា អតបិរោ៨ម៉ា/ ១នថៃ 
៥ អនក ប្មប ប្មួលកន ងវគគបណត ុះបណាត ល ឬ ិកាា សាលា ១០០ ០០០ គរៀល /១នក់ / ១នថៃ 
៦ ជំៃួយការកន ងវគគបណត ុះបណាត ល ឬ កិាា សាលា ៤០ ០០០ គរៀល  /១នក់/ ១នថៃ 
៧ ចំណាយគផ្េងៗ មិៃគល ី៥% នៃចណំាយ រ បខាងគល ី

ការសរៀបចាំកិចេរបជុាំ  នន ិទី ករមតិ្ាត្ិ និងអនតរាត្ ិ
ល.រ មុែ ញ្ញញ ចាំោយ និងសោលរបប ចាំនួនទឹករាក ់
កប្មិតជាត ិ
១  ោា រការោិលយ័ ៃិងគាុះព មព ៦០ ០០០ គរៀល  /១នក់/ ១គលីក 
២ គប្បីប្ា ់ទីតាងំរប ់ប្ក ួង សាថ ប័ៃ ឬអងគភ្ជពរដា ៨០ ០០០ គរៀល  /១នក់/ ១នថៃ 
៣ ជួលទីតាងំ ១២០ ០០០ គរៀល /១នក់ / ១នថៃ 
៤ ចំណាយ ៃតិ  ខ ៃងិ  វតថភិ្ជពកិចចប្បជ ំ ឬ ៃន ិីទ កញ្ចប់ ៤ ០០០ ០០០ គរៀល/១នថៃ 
៥ ប្តូវោៃរយៈគពលោ៉ា ងយូរចៃំួៃ ២នថៃ  
៦ ចំៃួៃអនកចូលរមួប្តូវកណំតអ់តិបរោ ៦០០នក ់  
៧ ចំណាយគផ្េងៗអតបិរោចៃំៃួ ៥% នៃ(១+២)  

កប្មិតអៃតរជាត ិ
៨  ោា រការោិលយ័ ៃិងគាុះព មព ៨០ ០០០ គរៀល  /១នក់/ ១គលីក 
៩ គរៀបចំទីតាងំ ៃិងដំគណីរការកចិចប្បជ  ំ ១៦០ ០០០ គរៀល /១នក់ / ១នថៃ 
១០ គរៀបចំពិធីជប់គលៀង រមួបដ ិណាា រកិចច ២០០ ០០០ គរៀល /១នក់ / ១គលីក 
១១ ចំណាយ ៃតិ  ខ ៃងិ  វតថភិ្ជពកិចចប្បជ ំ ឬ ៃន ិីទ កញ្ចប់ ៤ ០០០ ០០០ គរៀល/១នថៃ 
១២ ចំណាយគផ្េងៗអតិបរោចំៃួៃ ៥% នៃ(៨+៩+១០)  
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វិធីសាស្រ ត និងនីតិ្វិធីលទធកមម រោប់គសរោងមូលនិធិ  .អ. 
១. មុែ ញ្ញញ លទធកមម 
 ម ខ ញ្ញញ ណដលប្តូវគធវីលទធកមម ប្តូវាៃណចកគចញជា ៤ប្បគេទ ដូចខាងគប្កាម៖ 

- ទំៃិញ៖  ំគៅដល់វតថ រាវ រងឹ ឬជាឧ ម័ៃ ណដលោៃតនមៃឬផ្លប្បគោជៃ៍គ ដាកិចចដូចជា គប្គឿងចប្ក 
ឧបករណ៍  ោា របរកិាា រ គប្គឿងឧបគភ្ជគបរគិភ្ជគ ឱ្ ថ ៃងិផ្លតិផ្លគផ្េងៗ រមួោៃទាងំអគគ ិៃផី្ងណដរ។ 

-  ំណង់៖  ំគៅដល់ កមមភ្ជពណដលពាក់ព័ៃធដល់ការសាង ង់ ការជួ ជ ល ការគធវីគ ងីជាថមី ការដំគ ងី 
ការជីក ការបូម ៃិងការងារប្បហាក់ប្បណហលណដលបគងកតីឱ្យោៃការគប្បីប្ា ់កោៃ ងំពលកមម គប្គឿងោ៉ា   ៃី 
បរកិាា រ ៃិងបគចចកវទិា។ 

- គ វា៖  ំគៅដល់គ វាកមមណដលពាកព់័ៃធដល់ការគប្បីប្ា ់កោៃ ងំមៃ  េ គប្គឿងបរកិាា រ ឬបគចចកវទិា ប៉ា ណៃត
មិៃរាប់បញ្ចូ លការងារសាង ង់ ៃងិគ វាទីប្បកឹា។ 

- គ វាទីប្បឹកា៖ ជាគ វាជំនញការ ណដលផ្តល់គដាយប្កុមហ  ៃទីប្បឹកា ឬទីប្បឹកាឯកតតជៃណដលពាក់ព័ៃធ
គៅៃឹងគគប្ោងណាមួយ ឬក៏ ប្ោបព់ប្ងឹងពប្ងីកសាថ បៃ័ ឬបគងកៃី មតថភ្ជព។ 

២. វិធីសាស្រ ត និងនីតិ្វិធីលទធកមម 
កិចចលទធកមមទំៃិញ  ំណង់ គ វាកមម ៃងិគ វាទីប្បកឹា អៃ វតតគដាយប្បតបិតតិករ/អនកអៃ វតតគគប្ោង ប្តូវគប្បីប្ា ់ 

ធៃធាៃកន ងប្ កុឱ្យអ ់លទធភ្ជព។ គលកីណលងណតោៃការកំណត់គផ្េងគដាយប្បធាៃ គ. .អ. កចិចលទធកមមគៃុះប្តូវាៃ 
ណបងណចកជា ៥ប្បគេទដូចខាងគប្កាម៖  

ក. ការ ាង់តនមៃ 
ការ ាងត់នមៃប្តូវគប្ជី គរ ីអនកផ្គត់ផ្គង់ទំៃិញ អនកទទួលការ ំណង់ ឬអនកផ្្ល់គ វាកមមោ៉ា ងតចិបំផ្ ត

ចំៃៃួ៣នកចូ់លរមួ ាងត់នមៃ តាមរយៈការ ួរតាមទូរ ពា ឬការ ួរតា ល់ោតព់ីប្កុមហ  ៃ ឬពីប្បេពណាមួយ គដាយគធវី
កំណត់គហត  ៃិងប្តូវច ុះកិចច ៃាជាមួយប្កុមហ  ៃ ឬប គគលណដលផ្តល់វកិកយបប្តជាទប្មង់ ឬបញ្ា ីា៉ា ៃ់តនមៃទាប ម
ប្ បជាងគគបំផ្ ត។ កប្មិតទឹកប្ាក ់ប្ោប់អៃ វតតវធិសីាស្រ តលទធកមមគៃុះោៃដូចខាងគប្កាម៖ 

-  ប្ោប់ទៃំិញ៖ ទកឹប្ាក់គប្កាម ៥.០០០ ដ លាៃ រអាគម៉ារកិ 
-  ប្ោប់ ំណង់៖ ទកឹប្ាក់គប្កាម ៥.០០០ ដ លាៃ រអាគម៉ារកិ 
-  ប្ោប់គ វាកមម៖ ទកឹប្ាក់គប្កាម ៥.០០០ ដ លាៃ រអាគម៉ារកិ។ 

ខ. ការពិគប្ោុះនថៃ 
ការពិគប្ោុះនថៃប្តូវអគញ្ា ីញអនកផ្គត់ផ្គង់ទំៃិញ អនកទទួលការ ំណង់ ឬអនកផ្្ល់គ វាកមម ឱ្យដាក់ ំគណី

ពិគប្ោុះនថៃណដលបទិជិត ៃងិោៃ  ពលភ្ជពោ៉ា ងតចិ៣០នថៃ ចាបព់ីកាលបរគិចេទគបកី ំគណីពិគប្ោុះនថៃ គហយីការគបីក 
 ំគណីពិគប្ោុះនថៃៃឹងប្តូវគធវីគ ីងជាសាធារណៈ។ លិខិតអគញ្ា ីញ ប្តូវាៃគផ្ាីឱ្យអនកផ្គត់ផ្គង់ ឬអនកទទួលចំៃួៃមិៃ
តិចជាង ៣ គហយីប្តូវគធវីការផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈ ៃិងប្តូវគបីកចំហ ប្ោបអ់នកគដញនថៃទាងំអ ់ ណដលចង់ចូលរមួ។ 
កប្មិតទឹកប្ាក ់ប្ោប់អៃ វតតវធិីសាស្រ តលទធកមមគៃុះោៃដូចខាងគប្កាម៖ 

-  ប្ោប់ទៃំិញ៖ទកឹប្ាកច់ាប់ព ី ៥.០០០ ដល់គប្កាម ១៥.០០០ ដ លាៃ រអាគម៉ារកិ 
-  ប្ោប់ ំណង់៖ ទកឹប្ាក់ចាបព់ ី ៥.០០០ ដល់គប្កាម ២៥.០០០ ដ លាៃ រអាគម៉ារកិ 
-  ប្ោប់គ វាកមម៖ ទកឹប្ាក់ចាបព់ ី ៥.០០០ ដល់គប្កាម ១៥.០០០ ដ លាៃ រអាគម៉ារកិ។ 
 

ឧប មព័នធ គ 



   

 

31 

គ. ការគដញនថៃគដាយប្បកតួប្បណជង 
ការគដញនថៃគដាយប្បកួតប្បណជងប្តូវគធវីការផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈ ៃិងប្តូវគបីកចំហ ប្ោប់អនកគដញនថៃ 

ទាងំអ ់។ ឯកសារគដញនថៃប្តូវគរៀបចំឱ្យាៃប្គប់ប្ោៃ់  ប្ោប់លក់ឱ្យគដញនថៃ គដាយគ មីភ្ជពោន  គហយីរាល់ការគបីក 
ឯកសារគដញនថៃប្តូវគធវីគ ងីជាសាធារណៈ។ កប្មតិទកឹប្ាក់ ប្ោប់អៃ វតតវធិីសាស្រ តលទធកមមគៃុះោៃដូចខាងគប្កាម៖ 

-  ប្ោប់ទៃំិញ៖ ទកឹប្ាកច់ាប់ព ី ១៥.០០០ ដ លាៃ រអាគម៉ារកិ គ ងី 
-  ប្ោប់ ំណង់៖ ទកឹប្ាក់ចាបព់ ី ២៥.០០០ ដ លាៃ រអាគម៉ារកិ គ ងី 
-  ប្ោប់គ វាកមម៖ ទកឹប្ាក់ចាបព់ ី ១៥.០០០ ដ លាៃ រអាគម៉ារកិ គ ងី។ 

ឃ. លទធកមមគដាយណ ក 
លទធកមមគដាយណ កប្តូវាៃគប្បី ប្ោប់គប្ជី គរ ី អនកផ្គត់ផ្គងទ់ំៃិញ អនកទទួលការ ំណង់ ឬអនកផ្តល់

គ វាកមម គដាយមិៃោៃការប្បកួតប្បណជង ៃិងតប្មូវឱ្យចរចារនថៃៃិងបគចចកគទ តា ល់។ វធិីសាស្រ តគៃុះរមួោៃ ការច ុះ
កិចច ៃាតា ល ់ការបៃតច ុះកចិច ៃា ៃងិការច ុះកិចច ៃាជាមួយអងគភ្ជពជំនញនៃសាថ ប័ៃរដា  ហគមៃ៍ ប្កុមហ  ៃ 
ឬប គគល។ វធិីសាស្រ តគៃុះ ព ោំៃកំណត់កប្មតិទកឹប្ាក់គ យី ៃិងអាចអៃ វតតគៅាៃល ុះប្តាណតោៃការអៃ ញ្ញញ តជា
ម ៃពីប្បធាៃ គ. .អ.។  

ការច ុះកិចច ៃាតា ល់ ប្តូវាៃគប្បីកន ងករណី  ម ខ ញ្ញញ លទធកមមោៃប្បេពផ្គតផ់្គង់ណតមួយ  ករណីចាាំច់
គឆៃីយតបគៅៃឹងសាថ ៃភ្ជព ងគម ករណីម ខ ញ្ញញ លទធកមមធាៃ ប់ាៃគដញនថៃរចួមតងគហយី ៃិងោៃតប្មូវការចាាំច់
បនា ៃ់មិៃអាចរង់ចាឱំ្យគប្បីវធិីសាស្រ តគផ្េងគទៀតាៃ ករណីការគដញនថៃគលីកទី២ មិៃាៃគជាគជ័យ ៃិងករណី 
គោលបំណង ិកាប្សាវប្ជាវ ដកបទពិគសាធ ឬអេិវឌ្ឍ។ 

ការបៃតច ុះកចិច ៃា ប្តូវាៃគប្បីកន ងករណីម ខ ញ្ញញ លទធកមមដូចោន ៃងឹម ខ ញ្ញញ លទធកមមនៃកចិច ៃាគដមី 
ណដលទទលួាៃការគដញនថៃ ថិតកន ងអំ  ងគពលមិៃគល ីពី ១២ណខ បនា ប់ពីកចិច ៃាគដីមចូលជាធរោៃ ៃិងោៃ
តនមៃឯកតាគ ម ីឬទាបជាងតនមៃឯកតាកន ងកិចច ៃាគដមី។  

ការច ុះកិចច ៃាជាមួយអងគភ្ជពជំនញនៃសាថ ប័ៃរដា ប្តូវាៃគប្បី ប្ោប់គធវីការចរចារនថៃៃិងបគចចកគទ ណតម្ង 
ជាមួយអងគភ្ជពជំនញណាមួយរប ់រដាណដលោៃប្សាបៃូ់វធៃធាៃ ោា រ ឧបករណ៍ កោៃ ងំពលកមម ៃងិ មតថភ្ជព
បគចចកគទ ប្គប់ប្ោៃក់ន ងការអៃ វតតកចិច ៃា កន ងករណីការងារោៃទំហតូំច ទីកណៃៃងមិៃអំគណាយផ្ល មៃិទាកទ់ាញ 
ប្កុមហ  ៃឯកជៃឱ្យចូលរមួគដញនថៃ។  

ការច ុះកិចច ៃាជាមួយ ហគមៃ ៍ ប្តូវាៃគប្បី ំគៅគលីកទកឹចតិត ហគមៃ៍កន ងប្ ុក គដមីបគីប្បីប្ា ់
កោៃ ងំពលកមម ចំគណុះដងឹ ៃងិ ោា រកន ងប្ កុ ប្ោប់ចូលរមួកន ងការអេិវឌ្ឍគ ដាកិចច ៃងិ ងគម។ 

ការច ុះកចិច ៃាជាមួយប គគល ប្តូវាៃគប្បី ំគៅគលកីទកឹចតិត ជំរ ញ បគងកីត ប្កមុធ រកចិចថមី (Startup) គដីមបី
គប្បីប្ា ់ចំគណុះដងឹៃងិ ោា រៈចូលរមួកន ងការអេិវឌ្ឍកន ងវ ិ័យទូរគមនគមៃ៍ ៃងិបគចចកវទិាគមនគមៃៃ៍ិងព័ត៌ោៃ។ 

ង. លទធកមមគ វាទីប្បឹកា  
គ វាទីប្បកឹាអាចផ្ល្់គដាយៃីតិប គគល ឬរូបវៃតប គគលគដាយប្តូវអៃ វតតកិចចលទធកមម។ ការគប្ជី គរ ីទីប្បឹកា 

ជាៃីតបិ គគលប្តូវណផ្អកគលកីប្មតិបគចចកគទ  ៃិងសាថ ៃភ្ជពហរិញ្ញវតថ ។  ការគប្ជី គរ ីទីប្បឹកាជារូបវៃតប គគលប្តូវណផ្អកគល ី
លកាណៈ មបតតិ រមួោៃចំគណុះដងឹ កប្មិតជំនញវជិាា ជវីៈ បទពិគសាធ ៃិងកប្មិតជនំញពាក់ពៃ័ធ។ ការគប្ជី គរ ី 
ទីប្បឹកា ប្តូវោៃការផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈទូទាងំប្បគទ  ជាភ្ជសាណខមរ ឬភ្ជសាអៃតរជាតិ។  
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ការកំណត់នថៃគ វាទីប្បឹកា អាចគណនតាមគពល (Time-Based) ឬលទធផ្ល គប្មចាៃ (Output 
Based) តាមមូលដាា ៃដូចខាងគប្កាម៖  

ល.រ ប្បគេទចំណាយ អប្តា  ោគ ល ់

១ 
គ វាទីប្បឹកាតាមគពល (Time Based) 
កន ងប្ ុក 

១,០០០,០០០-
៨,០០០,០០០គរៀល/នក់/ណខ 

ការគណនប្តូវគិតពីចំៃួៃណខ 
ណដលប្តូវការទីប្បឹកា 

២ 
គ វាទីប្បឹកាតាមលទធផ្ល (Output 
Based) កន ងប្ កុ 

៤០០,០០០-៦០០,០០០
គរៀល/នថៃ 

ការគណនប្តូវគិតពីចំៃួៃនថៃ 
ណដលការងារប្តូវបញ្ចប់ជា
កញ្ចប់រមួ 

៣ 
 

 

 

 

 

៤ 
 

គ វាទីប្បឹកាតាមគពល (Time 
Based) អៃតរជាត ិ

- ប្ាក់ហូបច ក ៃងិសាន ក់គៅ (DSA) 
- ប្ាក់ឈនួល (Fees) 
- នថៃគធវីដំគណីរ ( ំប ប្តយៃតគហាុះ  
តាក់  ី ទិដាា ការ ៃងិនថៃគធវដីំគណីរ 
គផ្េងៗ) 

- ២៨០,០០០-
៥៦០,០០០គរៀល/នថៃ 

- ២,០០០,០០០-
៤,៨០០,០០០គរៀល/នថៃ 
អាចណផ្អកគលអីប្តានៃនថៃគធវី
ដំគណីរគប្ៅប្បគទ គៅ
តាមតបំៃ ់

- ប្ោប់នថៃអាហារ សាន ក់គៅ 
ៃិងគធវដីំគណីរកន ងតបំៃ ់(រាប់
បញ្ាូ លនថៃច ង ាត ហ៍ ៃងិនថៃ
ឈប់ ប្ោក គផ្េងៗ)  
-អាប្តាគៃុះណប្បប្បួលគៅតាម
កប្មិតជំនញ ៃងិភ្ជពកប្ម
នៃគ វាកមម (រាប់ណតនថៃគធវីការ 
-Working Days)  
-គិតពីចៃំួៃដងណដល 
ទីប្បឹកាប្តូវគធវីដំគណីរមក
បំគពញការងារ 

- គ វាទីប្បឹកាតាមលទធផ្ល (Output 
Based) អៃតរជាតិ  

- ប្ាក់ DSA ប្ាក់ហូបច ក ៃងិសាន ក ់
- ប្ាក់ឈនួល (Fees) 
- នថៃគធវីដំគណីរ ( ំប ប្តយៃតគហាុះ  
តាក់  ី ទិដាា ការ ៃងិនថៃគធវដីំគណីរ 
គផ្េងៗ) ។  

ដូចកន ងចណំ ចទី៣ ខាងគលីណដរ -អនកគប្ោងថវកិាប្តូវគតិជា
រមួការងារ (Assignment) 
ណដលគលីកគ ងីប្តូវការរយៈ 
គពលប៉ា នម ៃ  ប្ោប់ការងារ
ទាងំមូល  
-តនមៃចរចារទូទាតគ់ិតជា
កញ្ចប់រមួណផ្អកគលីលទធផ្ល
ការងារ មិៃណមៃណផ្អកគលី    
រយៈគពល ណដលាៃបំគពញ
ការងារគនុះជាក់ណ តងគទ  

ចំណា៖ំ គទាុះជាអប្តាខាងគលីជាមូលដាា ៃ ប្ោប់គណននថៃ ប៉ា ណៃតអប្តាជាក់ណ តងគឺណផ្អកគៅគលីការចរចារកិចច ៃា 
បទពិគសាធៃ៍រប ់ទីប្បឹកា អប្តានៃប្បវតតិការងាររប ់ទីប្បឹកាៃិងការ គប្មចច ងគប្កាយរប ់ គណៈកមមការ
ប្តួតពិៃិតយលទធកមម។ អប្តាទាងំគៃុះក៏ប្តូវរមួបញ្ាូ លៃូវពៃធប្ាក់គបៀវតេ ឬពៃធកាត់ទ ក ប្ោប់គ វាកមម។ 
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៣. ដ្ាំោក់កាល និងរយៈសពលននការសធវើលទធកមម 
ការគធវីលទធកមមគដញនថៃគៅកន ងគគប្ោងមូលៃធិិ  .អ. ោៃ ៨ដណំាក់កាល ដូចខាងគប្កាម៖ 
១.ការគរៀបចំឯកសារគដញនថៃ៖ប្តូវាៃគរៀបចំគដាយអងគភ្ជពលទធកមមរប ់ប គគលគ ន ី អំៃ វតតគគប្ោង គដីមបី

ផ្តល់ពត័៌ោៃដលអ់នកោៃបណំងចូលរមួគដញនថៃ ឱ្យដឹងចា ់លា ៃូ់វលកាខណឌ  វៃិិចេ័យគប្ជី គរ ី ៃិងលកាខណឌ  
កិចច ៃាណដលៃឹងប្តូវអៃ វតត។  

២.ការផ្េពវផ្ាយជូៃដំណឹង តីពីការអគញ្ា ីញចូលរមួគដញនថៃ៖ ប្តូវផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈតាមសារព័ត៌ោៃ 
គពញៃិយម ៃងិកន ងគគហទំព័ររប ់មូលៃិធិ  .អ. ោ៉ា ងតចិ ១៥នថៃ។ ដំគណីរការផ្េពវផ្ាយជូៃដំណឹង តីពីការអគញ្ា ីញ 
ចូលរមួគដញនថៃ ៃឹងប្តូវចាប់គផ្តីមគប្កាយគពលណដលឯកសារគដញនថៃាៃគរៀបចំរចួរាល់ ៃិងតាមរយៈគពលផ្េពវផ្ាយ។ 

៣.ការទទួល ំគណីគដញនថៃ ៃិងការរកាទ ក ំគណីគដញនថៃ៖ ោៃណតអងគភ្ជពលទធកមមគទ ណដលោៃភ្ជរកចិច
ផ្តល់ៃងិទទួលឯកសារគដញនថៃ ឬបដិគ ធ ំគណីគដញនថៃ ណដលដាកម់ិៃប្គប់តាមលកាខណឌ កំណត់។ រាល់ ំគណី
គដញនថៃទាងំអ ់ណដលាៃទទួល ប្តូវទ កដាកជ់ាការ ោៃ ត់ ៃិងកន ងកណៃៃងោៃ  វតថិភ្ជពណតមួយ។  

៤.ការគបីក គំណីគដញនថៃ៖  ំគណីគដញនថៃណដលាៃទទួល ប្តូវដំគណីរការពិធីគបីកជាសាធារណៈគៅចំគពាុះម ខ 
អនកគដញនថៃ គៅទកីណៃៃងប្តមឹប្តូវតាមកាលបរគិចេទណដលាៃកំណត់កន ងឯកសារគដញនថៃ ណដលគរៀបចំគដាយអងគភ្ជព 
លទធកមម ៃិងគប្កាមការដឹកនរំប ់ប្បធាៃគណៈកោម ធិការលទធកមម។ ការគបីកគលីកដំបូងអាចប្បប្ពឹតតគៅាៃល ុះប្តា 
 ំគណីគដញនថៃណដលទទួលាៃោៃចំៃួៃោ៉ា ងតចិបី គបីព ំគនុះគទមៃិអាចដំគណីរការគបីកាៃគ យី គហយីប្តូវកំណត ់
ថាការគដញនថៃគលីកទី១គៃុះបរាជ័យ ណដលប្តូវគដញនថៃគ ងីវញិជាគលីកទី២។ រយៈគពលផ្ាយជូៃដំណឹងោៃរយៈ
គពលោ៉ា ងតចិពាកក់ណាត លគលីកទី១។ ៃតីិវធិីនៃការគបកី ំគណីគដញនថៃ គឺគប្សាម ំប ប្តគដញនថៃម ៃៃឹងណហកគបីក 
ប្តូវឱ្យោច  ់អនកគដញនថៃពៃិិតយជាម ៃ ៃិ គដមីបបី្ាកដឱ្យគឃញីថាោៃលកាណៈ គៅរកា ភ្ជពគដីមដណដល។ ប្តូវអាៃ 
ឱ្យឮចា ់ៗៃូវគ ម្ ុះអនកគដញនថៃ ៃងិតនមៃដាក់គដញនថៃ។ ប្តូវោៃកត់ប្តាៃូវប្ពឹតតកិារណ៍ណដលគកតីោៃកន ងដំគណីរការ 
គបីក ំគណីគដញនថៃ រមួោៃគពលគវលា ៃិងទីកណៃៃងនៃការគបីក ំគណីគដញនថៃ សារព័ត៌ោៃឬគគហទំព័រណដលាៃច ុះផ្ាយ
ដំណឹង តពីីការអគញ្ា ីញចូលរមួគដញនថៃ ចំៃួៃៃិងគ ម្ ុះអនកចូលរមួកន ងគពលប្បជ ំគបីក ំគណីគដញនថៃ ៃិងគ ម្ ុះោច  ់
 ំគណីគដញនថៃណដលប្តូវគបីក តនមៃ ដាក់គដញនថៃ ៃិងមតិតវា៉ា រប ់អនកគដញនថៃ។ 

៥.ការវាយតនមៃគលី គំណីគដញនថៃ៖ ការវាយតនមៃ ំគណីគដញនថៃ ប្តូវណផ្អកគលីមូលដាា ៃនៃលកាខណឌ វៃិចិេ័យ
ណដលោៃបញ្ញា ក់កន ងឯកសារគដញនថៃ ៃិងមៃិប្តូវគប្បីប្ា ់លកាខណឌ វៃិចិេ័យគប្ៅបណៃថម គធវីជាមូលដាា ៃវាយតនមៃគ យី។ 
បនា បម់ក អងគភ្ជពលទធកមម ប្តូវគធវីរាយការណ៍វាយតនមៃគលី ំគណីគដញនថៃ។  

៦.ការ គប្មចប្បគល់កិចច ៃា ៃិងការច ុះកិចច ៃា៖ គធវីការ គប្មចប្បគល់កិចច ៃាជូៃអនកគដញនថៃ
ណដលាៃគប្ជី គរ ីគដាយវាយតនមៃថា បំគពញ មប្ បតាមលកាខណឌ ណដលណចងកន ងឯកសារគដញនថៃ ៃិងោៃតនមៃ
ដាក់គដញនថៃទាប មប្ ប។ ប្បគល់លខិិតគ ចកត ីគប្មចប្បគល់ កិចច ៃាដលអ់នកគដញនថៃឈនុះ ៃងិចមៃងជូៃអនក
គដញនថៃចាញ់ ប្ពមទាងំទ ករយៈគពល១០នថៃនៃនថៃគធវីការ ឱ្យអនកគដញនថៃទាងំគនុះជំទា ់តវា៉ា គៅៃឹងលទធផ្លនៃការ
គដញនថៃ ម ៃៃងឹដំគណីរការច ុះកិចច ៃា។ ប្ប ិៃគបីោម ៃការជំទា ់ ឬការជំទា ់ប្តូវាៃគដាុះប្សាយ គនុះប្តូវគធវីលិខិត 
អគញ្ា ីញអនកគដញនថៃឈនុះមកច ុះកិចច ៃាកន ងរយៈគពលោ៉ា ងយូរ៧នថៃ។ កិចច ៃាប្តូវោៃខៃឹមសារប្ បៃឹងលកាខណឌ  
តប្មូវៃិងខៃឹមសារលកាខណឌ នៃកិចច ៃាណដលោៃបញ្ញា ក់រចួកន ងឯកសារគដញនថៃ។ អនកគដញនថៃឈនុះណដលបដិគ ធ
ការច ុះកចិច ៃាគនុះ ឬអនកច ុះកិចច ៃាគហយីណតមៃិប្ពមអៃ វតត ៃងឹប្តូវាៃកត់ប្តាកន ងបញ្ា ីគមម  ៃិងផ្េពវផ្ាយជា
សាធារណៈ។ 
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៧.ការប្គប់ប្គងកិចច ៃា ៃងិការអៃ វតតកចិច ៃា៖ អងគភ្ជពលទធកមមប្តូវប្គប់ប្គង ៃងិប្តួតពៃិិតយការអៃ វតត 
កិចច ៃាឱ្យាៃម ងឺោ៉ា តៃ់ងិជាប្បចា។ំ ចំគពាុះកចិចលទធកមម ណំងក់ន ងករណីចាាំច់ ប្បធាៃ គ. .អ. អាចចាត់អនក
ប្តួតពិៃតិយគលីបគចចកគទ សាង ង់ជាប្បចាជំាជំៃួយឱ្យអងគភ្ជពលទធកមម។ ករណីោៃការប្បគល់យតឺោ៉ា វ គនុះអនក
ផ្គត់ផ្គង់/អនកទទួល ប្តវូរងការពិៃ័យ ០,១០% នៃតនមៃទំៃញិណដលប្បគល់យតឺោ៉ា វកន ង១នថៃតាមចំៃួៃនថៃណដលយតឺោ៉ា វ 
 ប្ោប់លទធកមមទំៃិញ ៃងិ០,១០% នៃតនមៃកចិច ៃាកន ង១នថៃតាមចំៃួៃនថៃណដលយតឺោ៉ា វ ប្ោបល់ទធកមម ណំង់ 
ឬគ វាកមម។ 

៨. ការប្បគល់ទទួលទំៃិញ  ំណង់ ៃិងគ វាកមម៖  ប្ោប់លទធកមមទៃំិញ អនកផ្គតផ់្គង់ប្តូវផ្គត់ផ្គង់ៃិងប្បគល ់
ទំៃិញជូៃោច  ់ការឱ្យាៃចប់ ពវប្គប់ តាមបរោិណ ៃិងប្តឹមប្តូវតាមយថាប្បគេទកន ងរយៈគពលោ៉ា ងយូរ៣០នថៃ រឯី 
 ប្ោប់លទធកមម ំណង់ៃិងគ វាកមម អនកផ្គត់ផ្គង់ប្តូវប្បគល់ ំណង់ឬផ្លិតផ្ល គប្មចជូៃោច  ់ការឱ្យាៃចប់
 ពវប្គបត់ាមលកាខណឌ បគចចកគទ កន ងរយៈគពលោ៉ា ងយូរ៦០នថៃ ឬគល ីពីគៃុះគៅតាមការកំណត់គដាយណ កកន ង
កិចច ៃា។   

៤. ឯកសារ ាង់ត្នមៃ ពិសរោុះនថៃ និងសដ្ញនថៃ  រោប់លទធកមមទាំនិញ ស វាកមម និង ាំែង់ 
 ឯកសារ ាងត់នមៃ ពិគប្ោុះនថៃ ៃិងគដញនថៃ  ប្ោប់លទធកមមទំៃញិ គ វាកមម ៃងិ ណំងោៃដូចខាងគប្កាម 
( ប្ោបគ់ំរូឯកសារ ូមគមលីប្បកា គលខ ៣២៥  ហវ.ប្បក  តីពកីារដាកឱ់្យគប្បីប្ា ់គំរូឯកសារគដញនថៃ ពិគប្ោុះនថៃ 
ៃិង ាង់តនមៃ ប្ោប់លទធកមមទំៃញិ ៃិង ំណង់ ច ុះនថៃទី២៧ ណខ មីន ឆ្ន ២ំ០១៤)៖  

១. លទធកមម ាងត់នមៃទំៃិញ គ វាកមម ៃងិ ំណង ់
 ប្ោប់ការងារ ាង់តនមៃទំៃញិ ៃិង ណំង់ប្តូវគរៀបចំៃូវឯកសារ ដូចខាងគប្កាម៖  
- គ ចកតីជូៃដណឹំង តីពីការអគញ្ា ីញចូលរមួ ាង់តនមៃ 
- គ ចកតីណណនចំំគពាុះអនក ាង់តនមៃ 
- គំៃូ បៃង់ ( ប្ោប ់ំណង)់ 
- លមអិតលកាណៈបគចចកគទ  ( ប្ោប់ ណំង់) 
- ពាកយគ នី  ំ ាងត់នមៃ 
- គ ចកតីប្បកា  តីពីប្កម លីធមល៌ទធកមមរប ់អនក ាងត់នមៃ 
- បញ្ា ីា៉ា ៃត់នមៃ ( រ បពលកមម ៃិង ោា រៈ)  
- តារាងតនមៃៃិងបញ្ញា ក់លកាណៈបគចចកគទ  
- បញ្ា ីគ ម្ ុះអនកទទលួឯកសារ ាង់តនមៃ 
- បញ្ា ីគ ម្ ុះអនកដាក់ ំគណី ាង់តនមៃ 
- បញ្ា ីវតតោៃអនកចូលរមួគបកី ំគណី ាងត់នមៃ 
- កំណត់គហត គបកី ំគណី ាង់តនមៃ 
- គ ចកតីប្បកា  តីពីប្កម លីធមល៌ទធកមមរប ់គណៈកោម ធិការលទធកមម 
- កំណត់គហត វាយតនមៃប្បគល់កិចច ៃា 
- លិខិត គប្មចប្បគល់កចិច ៃា 
- លិខិតអគញ្ា ីញច ុះកចិច ៃា 
- កំណត់គហត ប្បគលទ់ទលួ។ 
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២. លទធកមមពគិប្ោុះនថៃទៃំិញ គ វាកមម ៃងិ ំណង ់
 ប្ោប់ការងារពិគប្ោុះនថៃទៃំិញ ៃិង ំណង់ប្តូវគរៀបចំៃូវឯកសារ ដូចខាងគប្កាម៖  
- គ ចកតីជូៃដណឹំង តីពីការអគញ្ា ីញចូលរមួពិគប្ោុះនថៃ 
- គ ចកតីណណនចំំគពាុះអនកពិគប្ោុះនថៃ 
- លកាខណឌ នៃកចិច ៃា 
- គំៃូ បៃង់ ( ប្ោប ់ំណង)់ 
- លមអិតលកាណៈបគចចកគទ  ( ប្ោប់ ណំង់)  
- ពាកយគ នី  ំពិគប្ោុះនថៃ 
- គ ចកតីប្បកា  តីពីប្កម លីធមល៌ទធកមមរប ់អនកពិគប្ោុះនថៃ 
- បញ្ា ីា៉ា ៃត់នមៃគដាយបញ្ញា កទ់ាងំតនមៃពលកមម ៃងិតនមៃ ោា រៈ ( ប្ោប ់ំណង់)  
- តារាងតនមៃៃិងបញ្ញា ក់លកាណៈបគចចកគទ  ( ប្ោបទ់ៃំិញ) 
- បញ្ា ីគ ម្ ុះអនកទទលួឯកសារពិគប្ោុះនថៃ 
- បញ្ា ីគ ម្ ុះអនកដាក់ ំគណីពគិប្ោុះនថៃ 
- បញ្ា ីវតតោៃអនកចូលរមួគបកី ំគណីពិគប្ោុះនថៃ 
- កំណត់គហត គបកី ំគណីពិគប្ោុះនថៃ 
- គ ចកតីប្បកា  តីពីប្កម លីធមល៌ទធកមមរប ់គណៈកោម ធិការលទធកមម 
- កំណត់គហត វាយតនមៃប្បគល់កិចច ៃា 
- លិខិត គប្មច ប្បគល់កចិច ៃា 
- លិខិតអគញ្ា ីញច ុះកចិច ៃា 
- កំណត់គហត ប្បគលទ់ទលួ។ 

៣. លទធកមមគដញនថៃទំៃិញ គ វាកមម ៃិង ណំង់  
 ប្ោប់ការងារគដញនថៃទំៃញិ ៃិង ណំង់ប្តូវគរៀបចំៃូវឯកសារ ដូចខាងគប្កាម៖  
- គ ចកតីជូៃដណឹំង តីពីការអគញ្ា ីញចូលរមួគដញនថៃ  
- គ ចកតីណណនចំំគពាុះអនកគដញនថៃ 
- ពាកយគ នី  ំគដញនថៃ 
- គំៃូ បៃង់ ( ប្ោប ់ំណង)់ 
- លមអិតលកាណៈបគចចកគទ  ( ប្ោប់ ណំង់)  
- គ ចកតីប្បកា  តីពីប្កម លីធមល៌ទធកមមរប ់អនកគដញនថៃ 
- បញ្ា ីា៉ា ៃត់នមៃគដាយបញ្ញា កទ់ាងំតនមៃពលកមម ៃងិតនមៃ ោា រៈ ( ប្ោប ់ំណង់)  
- តារាងតនមៃ ៃិងបញ្ញា ក់លកាណៈបគចចកគទ  ( ប្ោបទ់ៃំិញ) 
- បញ្ា ីគ ម្ ុះអនកទទលួឯកសារគដញនថៃ 
- បញ្ា ីគ ម្ ុះអនកដាក់ ំគណីគដញនថៃ 
- បញ្ា ីវតតោៃអនកចូលរមួគបកី ំគណីគដញនថៃ 
- កំណត់គហត គបកីកញ្ចប់ ំគណីគដញនថៃ 
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- គ ចកតីប្បកា  តីពីប្កម លីធមល៌ទធកមមរប ់គណៈកោម ធិការលទធកមម 
- កំណត់គហត វាយតនមៃប្បគល់កិចច ៃា 
- លិខិត គប្មចប្បគល់កចិច ៃា 
- លិខិតអគញ្ា ីញច ុះកចិច ៃា 
- កំណត់គហត ប្បគលទ់ទលួ។ 

៥. លកខែែឌ ននការចូលរមួកិចេលទធកមម 
១.  ិទធចូិលរមួកន ងកចិចលទធកមម 
 ិទធិកន ងការចូលរមួកិចចលទធកមមប្គប់គគប្ោងមូលៃិធិ  .អ. ប្តូវាៃគបីកចំហចំគពាុះប គគល ប្កុមហ  ៃ ឬ

 ហប្ោ ទាងំអ ់ ណដលាៃច ុះបញ្ា ីប្តឹមប្តូវគៅកន ងប្ពុះរាជាណាចប្កកមព ជា គលីកណលងណតប គគល ប្កុមហ  ៃ ឬ ហប្ោ  
ណដលកំព ង ថតិកន ងបញ្ា ីគមម  ឬប្តូវាៃហាមឃាត់គដាយត លាការ។ 

២. ឯកសារបញ្ញា ក់លកាណៈ មបតតិអនកចូលរមួ 
ក. អនកគដញនថៃទំៃិញ គ វាកមម ៃិង ំណង់ ប្តូវភ្ជា ប់ជាមួយៃូវឯកសារេ ត តាងបងាា ញពីលកាណៈ

 មបតតិរប ់ខៃួៃ ដូចខាងគប្កាម៖ 
- អតត ញ្ញញ ណបណណ ឬលិខតិឆៃងណដៃ (ថតចមៃងប្តមឹប្តូវតាមចាប់គដីម) ៣ ចាប ់
- បណណា៉ា តង់ឆ្ន គំដញនថៃ (ថតចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាប់គដមី) ៣ ចាប ់
- វញិ្ញញ បៃបប្តច ុះបញ្ា ីអាករគលីតនមៃបណៃថម (ថតចមៃងប្តមឹប្តូវតាមចាប់គដីម) ៣ ចាប ់
- វញិ្ញញ បៃបប្តបញ្ញា ក់ការច ុះគ ម្ ុះកន ងបញ្ា ីពាណិជាកមម (ថតចមៃងប្តមឹប្តូវតាមចាប់គដីម) ៣ ចាប ់
- ចាបអ់ៃ ញ្ញញ តឱ្យគធវីអាជីវកមម គចញគដាយប្ក ួងជំនញពាក់ពៃ័ធ 
(ថតចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាបគ់ដីម) ៣ ចាប ់

- ឯកសារេ ត តាង ប្ោប់បញ្ញា កព់ី មតថភ្ជព “ហរិញ្ញវតថ  បគចចកគទ  បទពិគសាធ” 
(ថតចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាបគ់ដីម) ៣ ចាប ់

ខ. អនកពិគប្ោុះនថៃទំៃិញ  ំណង់  ប្តូវភ្ជា ប់ជាមួយៃូវឯកសារេ ត តាងបងាា ញពីលកាណៈ មបតតិរប ់ខៃួៃ
ដូចខាងគប្កាម៖ 

- អតត ញ្ញញ ណបណណ ឬលិខតិឆៃងណដៃ (ថតចមៃងប្តមឹប្តូវតាមចាប់គដីម) ៣ ចាប ់
- បណណា៉ា តង់ ឆ្ន គំដញនថៃ (ថតចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាប់គដមី) ៣ ចាប ់
- វញិ្ញញ បៃបប្តច ុះបញ្ា ីអាករគលីតនមៃបណៃថម (ថតចមៃងប្តមឹប្តូវតាមចាប់គដីម) ៣ ចាប ់
- វញិ្ញញ បៃបប្តបញ្ញា ក់ការច ុះគ ម្ ុះកន ងបញ្ា ីពាណិជាកមម (ថតចមៃងប្តមឹប្តូវតាមចាប់គដីម) ៣ ចាប ់
- ចាបអ់ៃ ញ្ញញ តឱ្យគធវីអាជីវកមម គចញគដាយប្ក ួងជំនញពាក់ពៃ័ធ 
(ថតចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាបគ់ដីម) ៣ ចាប ់

- ា៉ា ៃ់គំរូ ឬកាតា ូក (អនកពិគប្ោុះនថៃទំៃិញ) (ប្ប ៃិគបោីៃ) ១ ចាប ់
- ឯកសារេ ត តាង ប្ោប់បញ្ញា កព់ី មតថភ្ជព “ហរិញ្ញវតថ  បគចចកគទ  បទពិគសាធ” 
(ថតចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាបគ់ដីម) ៣ ចាប់។ 
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គ. ប្កុមហ  ៃ/ ហប្ោ ចូលរមួ ាងត់នមៃទៃំិញ/ ំណង់ ប្តូវភ្ជា ប់មកជាមួយៃូវឯកសារ ដូចខាងគប្កាម៖ 
- អតត ញ្ញញ ណបណណ ឬលិខតិឆៃងណដៃ (ថតចមៃងប្តមឹប្តូវតាមចាប់គដីម)  ៣ ចាប ់
- បណណា៉ា តង់ ឆ្ន គំដញនថៃ (ថតចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាប់គដមី) ៣ ចាប ់
- ចាបអ់ៃ ញ្ញញ តឱ្យគធវីអាជីវកមម គចញគដាយប្ក ួងជំនញពាក់ពៃ័ធ 
(ថតចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាបគ់ដីម) ៣ ចាប ់

- ា៉ា ៃ់គំរូ ឬកាតា ូក (អនក ាង់តនមៃទំៃិញ) (ប្ប ៃិគបោីៃ) ១ ចាប ់
- គំៃូ បៃង់ ៃិងលមអតិលកាណៈបគចចកគទ  (អនក ាង់តនមៃ ំណង)់ ៣ ចាប ់
- ឯកសារេ ត តាង ប្ោប់បញ្ញា កព់ី មតថភ្ជព “ហរិញ្ញវតថ  បគចចកគទ  បទពិគសាធ” 
(ថតចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាបគ់ដីម) ៣ ចាប់។ 

៦. ការអនុវត្តនីតិ្វិធីលទធកមម 
 គគប្ោងគ នីគដាយប្បតិបតតិករទូរគមនគមៃ៍ ឬប គគលោៃគ ណវ ឌ្ឍ ិប្តូវអៃ វតតៃីតិវធិីលទធកមមគដាយអងគភ្ជព 
លទធកមមរប ់សាថ ប័ៃសាមី គៅតាមទំហទំឹកប្ាកដូ់ចោៃកំណត់ខាងគលី  គវៀរណលងណតោៃការកំណត់ឱ្យគធវីលទធកមម
គដាយណ ក តាមការ គប្មចរប ់ប្បធាៃ គ. .អ.។ កិចចលទធកមមគៃុះជាកមមវតថ នៃការប្តួតពិៃតិយរប ់គ នធិការដាា ៃ 
នៃ គ. .អ. គៅកន ងគពលអៃ វតតគគប្ោង ឬគពលបញ្ចបគ់គប្ោង។  
 គគប្ោងគ នីគដាយប្ក ួងនប្ប ណីយៃ៍ិងទូរគមនគមៃ៍ ឬ គ. .អ. ប្តូវអៃ វតតៃីតិវធិលីទធកមម គៅតាមទំហ ំ
ទឹកប្ាក់ដូចោៃកំណត់ខាងគលី គប្កាមការប្គប់ប្គងរប ់គណៈកោម ធិការលទធកមមរប ់ប្ក ួងនប្ប ណីយ៍ៃិង
ទូរគមនគមៃ៍ គវៀរណលងណតោៃការកំណត់ឱ្យគធវីលទធកមមគដាយណ ក តាមការ គប្មចរប ់ប្បធាៃ គ. .អ.។ 
កិចចលទធកមមគៃុះជាកមមវតថ នៃការប្តួតពិៃតិយរប ់គ នធកិារដាា ៃនៃ គ. .អ. គៅកន ងគពលអៃ វតតគគប្ោង ឬគពលបញ្ចប ់
គគប្ោង។  
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រពុះរាាោចរកកមពុា 
ាតិ្ សា ន រពុះមហាកសរត្ 

3 

ពាកយ ុាំសដ្ញនថៃ 

ខា ំាទ/នងខា ំគ ម្ ុះ.................................គេទ........... ញ្ញា ត.ិ................ នថៃណខឆ្ន កំំគណីត................ 
ទីកណៃៃងកំគណីត.................................................................................................................................. 
......................................................................................... ម ខងារ....................................................
តំណាងប្កុមហ  ៃ/ ហប្ោ ................................................................................................................. 
ណដលោៃអា យដាា ៃ..........................................................................................................................
ទូរ ពា(Telegram) : .............................អ ីណម៉ាល : ............................ គគហទំពរ័ : ............................។  

 មូជរោបជូន 
សលាករបធានគែៈកោម ធិការលទធកមម រកុមហ ុន/សាថ ប័ន................ 

កមមវត្ថុ :  ំគណី  ំចូលរួមគដញនថៃការផ្គត់ផ្គង់.................................................................។ 

សយាង : គ ចកតីជូៃដណឹំងគលខ.................ច ុះនថៃទ.ី...........ណខ.............២០២...។ 

  គ ចកតីដូចោៃណចងកន ងកមមវតថ  ៃិងគោងខាងគលី ខា ំាទ/នងខា  ូំមជប្ោបជូៃ លោកប្រធាន 
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម គមតាត ប្ជាបថា ខា ំាទ/នងខា ំោៃបំណងចូលរមួគដញនថៃការផ្គត់ផ្គង.់..................... 
គដាយដាក់តនមៃគដញនថៃចំៃួៃទឹកប្ាក់ រ បជាគលខ ៃិងអកេរ................................................................ ។ 
ចំៃួៃទឹកប្ាក់គៃុះោៃបញ្ញា ក់លមអតិកន ងបញ្ា ីា៉ា ៃ់តនមៃ ណដលាៃភ្ជា ប់មកជាមួយ។ 

   ំគណីគដញនថៃរប ់ខា ាំទ/នងខា ំោៃ  ពលភ្ជពរយៈគពល៦០(ហ ក បិ)នថៃ បនា ប់ពីនថៃគបកី
 ំគណីគដញនថៃ។ 

  ប្ប ិៃគបី ំគណីគដញនថៃរប ់ខា ំាទ/នងខា ំាៃទទលួគជាគជ័យគនុះ ខា ំាទ/នងខា ៃំឹងបំគពញ
តាម ប្គបៃ់ីតិវធិីណដលាៃកណំត់ ប្ពមទាងំគោរពឱ្យាៃគពញគលញៃូវលកាខណឌ ណដលោៃណចងគៅកន ងកិចច ៃា។ 

   ូម លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម គមតាត ទទលួៃូវកតីគោរពដខ៏ពង់ខព អ់ំពខីា ំាទ/
នងខា ំ។ 

នថៃ                       ណខ            ឆ្ន  ំ            ័ក ព. .២៥៦... 
គធវីគៅ               នថៃទី             ណខ                 ឆ្ន ២ំ០២... 

ហត្ថសលខ្នអនកសដ្ញនថៃ 
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រពុះរាាោចរកកមពុា 

ាតិ្ សា ន រពុះមហាកសរត្ 
3 

ស ចកតីរបកា  
 តពីីរកម លីធម៌លទធកមមរប អ់នកសដ្ញនថៃ 

ខា ំាទ/នងខា ជំាប្បធាៃប្កមុហ  ៃ/ ហប្ោ ........................................... ូមគធវកីារអុះអាងកន ងការ
គរៀបចំ ំគណីគដញនថៃគលកីារផ្គត់ផ្គង់.......................................................................... ដូចខាងគប្កាម៖ 

១- មិៃោៃៃិគោជតិ  ហការ ីភ្ជន កង់ារ ោច  ភ់្ជគហ  ៃ ទីប្បឹកា នដគូ ឬញាត ិនត ៃរប ខ់ា ំាទ/នងខា ំ
ោៃទំនក់ទៃំងណាមួយណដលអាចចាត់ទ កថាជាទនំ ផ់្លប្បគោជៃ៍ពាក់ពៃ័ធៃងឹការគដញនថៃគៃុះគទ។ 

២- ប្ប ិៃគបីខា ំាទ/នងខា ដំឹងពលីទធភ្ជពណដលអាចគកីតោៃៃូវទំន ់ផ្លប្បគោជៃ៍គៃុះ ខា ំាទ/នងខា  ំ
ៃឹងរាយការណ៍ជាបនា ៃជូ់ៃសាថ ប័ៃអៃ វតតលទធកមម។ 

៣- មៃិោៃការប្បប្ពតឹតអំគពពី ករលួយ ណកៃងបៃៃំ គបគ់ិត ឬបងាិតបងា ំ ទាកទ់ិៃៃឹងការដាក់ ំគណីគដញនថៃ
រប ់ប្កុមហ  ៃ/ ហប្ោ រប ់ខា ំាទ/នងខា ំាទ។ 

៤- ខា ំាទ/នងខា ំយល់ចា ព់ីកាតពវកិចចរប ់ខៃួៃ កន ងការអៃ ញ្ញញ តឱ្យសាថ ប័ៃោៃ មតថកិចចនៃរាជរដាា េិាល 
ឬនដគូអេិវឌ្ឍៃ៍ គធវីអធិការកិចចគលីរាល់លិខិតសាន មទាងំអ ់ទាក់ទងៃឹងការដាក់ ំគណីគដញនថៃរប ់
ប្កុមហ  ៃ/ ហប្ោ រប ់ខា ំាទ/នងខា ំៃឹងកិចច ៃាណាមួយ ណដលជាលទធផ្លនៃដាក់គដញនថៃគៃុះ 
គដាយមិៃគិតថាប្កុមហ  ៃ/ ហប្ោ រប ់ខា ំាទ/នងខា ំាៃ ឬមិៃាៃទទួលការ ប្មចប្បគល់    
កិចច ៃាគនុះគទ។ 

៥- ោម ៃការទូទាត់ណាមួយទាក់ទងៃឹងដំគណីរការលទធកមមគៃុះប្តូវាៃគធវីគ ងីគដាយខា ំាទ/នងខា ំ  ហការ ី
ភ្ជន ក់ងារ ោច  ់ភ្ជគហ  ៃ ទីប្បឹកា នដគូរប ់ខា ំាទ/នងខា ំ ឬញាតិ នត ៃរប ់ពួកគគ គៅឱ្យភ្ជន ក់ងារ 
ទីប្បឹកា ៃិគោជិត ឬញាតិ នត ៃរប ់ពួកគគ ណដលចូលរួមកន ងដំគណីរការលទធកមមគៃុះ ជំៃួ ម ខឱ្យ 
សាថ ប័ៃអៃ វតត លទធកមម អតថិិជៃ ឬៃិគោជតិគនុះគទ។ 

នថៃ                      ណខ            ឆ្ន  ំ               ័ក ព. .២៥៦... 
គធវីគៅ               នថៃទី             ណខ                 ឆ្ន ២ំ០២... 

ហត្ថសលខ្នអនកសដ្ញនថៃ 
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តារាងត្នមៃ និងបញ្ញា ក់លកខែៈបសចេកសទ  
 តពីីការផ្គត់្ផ្គង់.......................................................................... 

ល.រ 
រាយម ខទៃំិញ ៃងិ 

បញ្ញា កល់កាណៈបគចចកគទ  
ឯកតា បរោិណ 

តនមៃគិតជាប្ាកគ់រៀល 
ប្បេព 

រាយ  រ ប 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

៧       

៨       

៩       

១០       

១១       

១២       

 របុ   

 

ចំៃួៃទឹកប្ាក់ រ បជាគលខ ៃិងអកេរ...................................................................................................។ 

នថៃ                       ណខ             ឆ្ន  ំ         ័ក ព. .២៥៦... 
គធវីគៅ               នថៃទី             ណខ                 ឆ្ន ២ំ០២... 

ហត្ថសលខ្នអនកសដ្ញនថៃ 
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រពុះរាាោចរកកមពុា 
ាតិ្ សា ន រពុះមហាកសរត្ 

3 
គែៈកោម ធិការមូលនិធិ  .អ. 
អងគភាពលទធកមម 

បញ្ាសី ម្ ុះអនកទិញ ាំសែើ សដ្ញនថៃ 
 តពីីការ...................................................................................... 

ល.រ 
គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ 

/ ហប្ោ  គ ម្ ុះអនកតំណាង គេទ គលខទូរ ័ពា 

កាលបរគិចេទ 

(គោ៉ា ង......នថៃទី........ 
ណខ.........ឆ្ន ំ
២០២...) 

ហតថគលខា 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

៧       

៨       

៩       

១០       

 

 រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទី          ណខ             ឆ្ន ២ំ០២... 

 របធានអងគភាពលទធកមម 
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រពុះរាាោចរកកមពុា 
ាតិ្ សា ន រពុះមហាកសរត្ 

3 
គែៈកោម ធិការមូលនិធិ  .អ. 
អងគភាពលទធកមម 

បញ្ាសី ម្ ុះអនកដាក់ ាំសែើ សដ្ញនថៃ 
 តពីីការ.................................................................... 

ល.រ 
គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ/ ហ

ប្ោ  
គ ម្ ុះអនកតំណាង គេទ គលខទូរ ័ពា 

កាលបរគិចេទ 
(គោ៉ា ង......នថៃទី........ 

ណខ.........ឆ្ន ំ
២០២...) 

ហតថគលខា 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

៧       

៨       

៩       

១០       

 

 រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទី          ណខ         ឆ្ន ២ំ០២... 

 របធានអងគភាពលទធកមម 
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រពុះរាាោចរកកមពុា 
ាតិ្ សា ន រពុះមហាកសរត្ 

3 

គែៈកោម ធិការមូលនិធិ  .អ. 

កាំែត់្សហតុ្សបើក ាំសែើ សដ្ញនថៃ 
 តពីីការផ្គត់្ផ្គង់..................................................... 

ឆ្ន .ំ........... ណខ.......... នថៃទ.ី............ គវលាគោ៉ា ង..........រគ ៀល គៅ........................................ ោៃកិចចប្បជ ំគបីក ំគណី
គដញនថៃគប្ជី គរ ីអនកផ្គត់ផ្គង់.................................... ។ 

-ប្បគេទលទធកមម ទំៃិញ 

-វធិីសាស្រ តលទធកមម គដញនថៃ 

-ប្បេពឥណទាៃថវកិារដា កន ងណផ្ៃការឆ្ន ២ំ០២... ជំពូក........ គណៃី.......... អៃ គណៃី..............  

-កាលបរគិចេទលកឯ់កសារគដញនថៃ : ចាប់ពីនថៃទី..... ណខ......... ឆ្ន ២ំ០២... ដល់នថៃទី...... ណខ....... ឆ្ន ២ំ០២... 

-កាលបរគិចេទទទលួ ំគណីគដញនថៃ : ចាបព់ីនថៃទ.ី.... ណខ......... ឆ្ន ២ំ០២... គរៀងរាល់គោ៉ា ងគធវីការ 

-កាលបរគិចេទឈប់ទទួល ៃងិគបីក ំគណីគដញនថៃ : នថៃទ.ី.... ណខ......... ឆ្ន ២ំ០២... គវលាគោ៉ា ង...:....នទីរគ ៀល 

-អប្តាបតូរប្ាក់ ១ដ លាៃ រ = .............គរៀល គៅនថៃទី...... ណខ........... ឆ្ន ២ំ០២...។ 

១-ការលក់ ំគណីគដញនថៃ  

ល.រ គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ គ ម្ ុះអនកតំណាង គេទ កាលបរគិចេទ គផ្េងៗ 

1 ប្កុមហ  ៃ ..................... ......................... ... នថៃទី... ណខ...... ឆ្ន ២ំ០២...  

២ ប្កុមហ  ៃ ..................... ......................... ... នថៃទី... ណខ...... ឆ្ន ២ំ០២...  

៣ ប្កុមហ  ៃ ..................... ......................... ... នថៃទី... ណខ...... ឆ្ន ២ំ០២...  

 

 

 

 

ឧប មព័នធ គ 



   

 

44 

២-ការទទួល គំណីគដញនថៃ  

ល.រ គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ គ ម្ ុះអនកតំណាង គេទ កាលបរគិចេទ គផ្េងៗ 

១ ប្កុមហ  ៃ ..................... ......................... ... នថៃទី... ណខ...... ឆ្ន ២ំ០២...  

២ ប្កុមហ  ៃ ..................... ......................... ... នថៃទី... ណខ...... ឆ្ន ២ំ០២...  

៣ ប្កុមហ  ៃ ..................... ......................... ... នថៃទី... ណខ...... ឆ្ន ២ំ០២...  
 

៣-ការគបីក គំណីគដញនថៃ  

ល.រ គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ 
ប្ាក់កក់ 

ធានការគដញនថៃ 

តនមៃដាក់គដញនថៃ រ ប គផ្េងៗ 

ប្ាក់គរៀល ប្ាក់ដ លាៃ រ  

១ ប្កុមហ  ៃ ............................     

២ ប្កុមហ  ៃ ............................     

៣ ប្កុមហ  ៃ ............................     

 

៤- ការតវា៉ា  ឬាត ភ្ជពកន ងគពលគបីក គំណីគដញនថៃ 

ល.រ គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ ប្បគេទនៃការតវា៉ា  

១ ប្កុមហ  ៃ ............................  

២ ប្កុមហ  ៃ ............................  

៣ ប្កុមហ  ៃ ............................  
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៥- តំណាងផ្ៃូវការរប អ់នកគដញនថៃចូលរមួគបីក គំណីគដញនថៃ 

ល.រ គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ គ ម្ ុះអនកតំណាង ហតថគលខា គផ្េងៗ 

១ ប្កុមហ  ៃ ............................    

២ ប្កុមហ  ៃ ............................    

៣ ប្កុមហ  ៃ ............................    

 

៦-  ោ ភ្ជពគណៈកោម ធកិារលទធកមមចូលរមួគបីក គំណីគដញនថៃ 

ល.រ នម ៃិងគោតតនម ម ខងារ ហតថគលខា 

ក- តំណាងគណៈកោម ធិការមូលៃធិិ .អ. 

១   ោជិកនៃ..................................  

២   ោជិកនៃ..................................  

៣   ោជិកនៃ..................................  

៤   ោជិកនៃ..................................  

៥   ោជិកនៃ..................................  

ខ- តំណាងគណៈកោម ធិការលទធកមមរប ប់្កមុហ  ៃ ............. 

៦ កញ្ញញ ..................... ..........................................................................................  

៧ កញ្ញញ ..................... ..........................................................................................  

 នថៃ                           ណខ     ឆ្ន  ំ         ័ក ព. .២៥៦... 
 រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទី            ណខ               ឆ្ន ២ំ០២... 

 របធានអងគភាពលទធកមម 
 

 

 

ាៃពិៃិតយ ៃិងឯកភ្ជព 
នថៃ                      ណខ      ឆ្ន  ំ          ័ក ព. .២៥៦... 
រាជធាៃីេនំគពញ នថៃទី          ណខ             ឆ្ន ២ំ០២... 

 

 

 

                      ............................ 
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រពុះរាាោចរកកមពុា 
ាតិ្ សា ន រពុះមហាកសរត្ 

3 
គែៈកោម ធិការមូលនិធិ  .អ. 
អងគភាពលទធកមម  

កិចចប្បជ ំ តីពី៖ ការគបីក ំគណីគដញនថៃ តីពីការផ្គត់ផ្គង់...................................................................។ 

បញ្ាវីត្តោន 
ល.រ នម ៃិងគោតតនម គេទ តួនទ ី សាថ ប័ៃ/អងគភ្ជព ហតថគលខា គផ្េងៗ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទី         ណខ          ឆ្ន ២ំ០២... 

 ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម 
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រពុះរាាោចរកកមពុា 
ាតិ្ សា ន រពុះមហាកសរត្ 

3  

គែៈកោម ធិការមូលនិធិ  .អ. 

ស ចកតីរបកា រកម លីធម៌លទធកមម 

គយងីខា ំ ូមគធវីការអុះអាងថា៖ 

 ១. កន ងអ ំ ងគពលដំគណីរការលទធកមម ៃិងការវាយតនមៃ ំគណីគដញនថៃ តីពីការផ្គត់ផ្គង់...........................  
គយងីខា ំប្តូវប្បកាៃ់ខាា បៃូ់វប្កម ីលធម៌ លទធកមម។ 

 ២. គៅកន ងការអៃ វតតតួនទីរប ់គយងីខា ំ គយងីខា ំមិៃទទួលៃូវផ្លប្បគោជៃ៍គទាុះជារូបិយវតថ  ឬជា ោា រៈពី
 ំណាក់សាថ ប័ៃ អនកគដញនថៃ ឬទីប្បឹកាណាមួយគនុះគទ គប្ៅពីប្ាក់គបៀវតេផ្ៃូវការណដលគយងីខា ំាៃទទលួ 
កន ងឋាៃៈជាអនករាជការសាធារណៈ។ 

 ៣.  ហគ វកិ  ហការ ី ឬញាត ិនត ៃរប ់គយងីខា ំ មៃិាៃទទួលៃូវផ្លប្បគោជៃ៍គទាុះជារូបិយវតថ  ឬ
ជា ោា រៈ ពី ណំាក់សាថ បៃ័ខាងគប្ៅ អនកគដញនថៃ ឬទបី្បឹកាណាមួយគនុះគទ គប្ៅពីប្ាក់គបៀវតេផ្ៃូវការ
រប ់ពួកគគគ យី។ 

 ៤. គយងីខា ំមិៃប្បប្ពឹតតៃូវអំគពីណដលនឱំ្យោៃអំគពីបៃៃំ ព ករលួយ អំគពីឃ បឃតិ ឬអំគពីបងាិតបងាំននគៅកន ង 
ដំគណីរការកិចចលទធកមមគនុះគទ គហយីគយងីខា ំោៃកាតពវកិចចរាយការណ៍ពីការប្បប្ពឹតតគៃុះប្ប ិៃគបីគយងី
ខា ាំៃដឹង។ 

 ៥. មិៃោៃទំន ផ់្លប្បគោជៃណ៍ាមួយគកតីគ ងី គទាុះជាចំគពាុះគយងីខា ំ អនកគដញនថៃ ឬទីប្បកឹាណដលប្តូវ
ាៃ គប្មចប្បគលក់ិចច ៃាឱ្យ ឬចំគពាុះ ហគ វកិ  ហការ ីៃិងញាតិ នត ៃរប គ់យងីខា ំគ យី។ 

នថៃ                       ណខ             ឆ្ន  ំ          ័ក ព. .២៥៦... 
រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទី           ណខ                 ឆ្ន ២ំ០២... 

 

 - គលាក ......................... - គលាក .......................  

 - គលាក ......................... - គលាក .......................  

 - គលាក ......................... - គលាក .......................  
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រពុះរាាោចរកកមពុា 
ាតិ្ សា ន រពុះមហាកសរត្ 

3 
គែៈកោម ធិការមូលនិធិ  .អ. 

កិចចប្បជ ំ តីព៖ី ការវាយតនមៃប្បគលក់ិចច ៃា តីពីការផ្គតផ់្គង់....................................................................។ 

បញ្ាវីត្តោន 
ល.រ នម ៃិងគោតតនម គេទ តួនទ ី សាថ ប័ៃ/អងគភ្ជព ហតថគលខា គផ្េងៗ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទី         ណខ          ឆ្ន ២ំ០២... 

 របធានអងគភាពលទធកមម 
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នថៃ                     ណខ               ឆ្ន  ំ           ័ក ព. .២៥៦... 

រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទី             ណខ                ឆ្ន ២ំ០២... 

ជរោបមក 
សលាករបធានរកុមហ ុន ................... 

កមមវត្ថុ : ការ គប្មចគប្ជី គរ ី ៃិងប្បគល់កិចច ៃា តីពីការផ្គត់ផ្គង់....................................។ 
សយាង : - កំណត់គហត គបកី ំគណីគដញនថៃច ុះនថៃទី.... ណខ.... ឆ្ន ២ំ០២... 
   - កំណត់គហត វាយតនមៃប្បគល់កិចច ៃានថៃទី.... ណខ.... ឆ្ន ២ំ០២...។  

 គ ចកតីដូចោៃណចងកន ងកមមវតថ  ៃិងគោងខាងគលី ខា  ូំមជប្ោបជូៃ គលាកប្បធាៃ ប្ជាបថា ណផ្អក
គលីកំណត់គហត វាយតនមៃប្បគល់កិចច ៃា ប្កុមហ  ៃ/សាថ ប័ៃ គប្មចគប្ជ ីគរ ី ៃិងប្បគល់កចិច ៃាជូៃប្កមុហ  ៃ 
............................គដមីបគីធវីការផ្គតផ់្គង់.........................កន ងតនមៃទឹកប្ាក់ រ បចៃំួៃ................................គរៀល 
(...................................គរៀលគត់) ជាតនមៃកិចច ៃា។ 

 ូម គលាកប្បធាៃ ទទួលៃូវការរាប់អាៃពខីា ំ។ 

 ហត្ថសលខ្ន 

  

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

ចមៃងជូន : 
- ប្កុមហ  ៃ ...................... 
- ប្កុមហ  ៃ ......................... 
        “គដីមបជូីៃប្ជាប”  
- ឯកសារ កាលបបវតតិ 
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ប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ប្ពះម្ហាកាសប្ត" 

3 

គែៈកោម ធិការមូលនិធិ  .អ. 
អងគភាពលទធកមម      

តារាង្ឧរសម្ព័នធភាជារ់កិចចសនាា 

សតីពីការផ្គត់ផ្គង្់............................. 

ល.រ 
រាយម ខទំៃិញ 

ៃិងបញ្ញា ក់លកាណៈបគចចកគទ  
ឯកតា បរោិណ 

តនមៃគិតជាប្ាក់គរៀល 
ប្បេព រាយ  រ ប 

១             

២             

៣             

 របុ       

                     

-      

ទឹកប្ាក់ រ ប : ...............គរៀល (.............................................គរៀលគត់)     

នថៃ                          ណខ                    ឆ្ន  ំ           ័ក ព. .២៥៦... 
រាជធាៃីេនំគពញ នថៃទី            ណខ              ឆ្ន ២ំ០២... 

ភាគី "ក"                ភាគី "ខ"   

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

ាៃគឃីញ ៃិង ឯកភ្ជព 
នថៃ                     ណខ              ឆ្ន  ំ                ័ក ព. .២៥៦... 

រាជធាៃីេនំគពញ នថៃទី            ណខ                ឆ្ន ២ំ០២... 
រដ្ឋម្ន្រនតី 

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

6  6  
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រពុះរាាោចរកកមពុា 
ាតិ្ សា ន រពុះមហាកសរត្ 

3 

គែៈកោម ធិការមូលនិធិ  .អ. 
គែៈកោម ធិការលទធកមម 

កាំែត់្សហតុ្របគលទ់ទួល 

គោង : កិចច ៃាគលខ................................ ច ុះនថៃទ.ី........ ណខ............ ឆ្ន ២ំ០២...  តីពីការផ្គតផ់្គង់
.............................................................. រវាងប្កមុហ  ៃ/សាថ បៃ័ ជាមួយប្កមុហ  ៃ ...............។ 

នថៃ.......... ណខ.......... ឆ្ន .ំ................. ័ក ព ទធ ករាជ ២៥៦.. ប្តូវៃឹងនថៃទី..... ណខ.......... 
ឆ្ន ២ំ០២...គវលាគោ៉ា ង.................... គៅឃាៃ ងំ....................................ាៃគបីកកិចចប្បជ ំគប្កាមអធិបតីភ្ជព 
គលាក ...................... ប្បធាៃគណៈកោម ធិការលទធកមម គដីមបបី្តតួពៃិិតយ ៃិងប្បគល់ទទួល........................។ 

១-  ោ ភាពចូលរមួ 
ក- គែៈកមមការរបគលទ់ទួល 

- គលាក ...........    អៃ ប្បធាៃទី២នៃគណៈកោម ធិការលទធកមម 
- គលាក .............   ោជិកនៃគណៈកោម ធិការលទធកមម 
- គលាក .............   ោជិកនៃគណៈកោម ធិការលទធកមម 

ែ- “អនកទិញ” រកុមហ ុន/សាថ ប័ន 
-តំណាងគដាយ គលាក ..................... អៃ ប្បធាៃទី១នៃគណៈកោម ធិការលទធកមម 

គ- “អនកផ្គត់្ផ្គង់” រកុមហ ុន ..................... 
-តំណាងគដាយគលាក ........... ប្បធាៃប្កុមហ  ៃ 
២-គប្កាយពីាៃជួបជ ំោន រចួមក គលាកប្បធាៃអងគប្បជ ំាៃណថៃងអំណរគ ណចំគពាុះ ោជិកទាងំអ ់នៃ 

គណៈកមមការប្បគល់ទទួល ៃិងប្បធាៃប្កុមហ  ៃណដលាៃអគញ្ា ីញចូលរមួកន ងការប្បគល់ទទួល...............................
នឱ្កា គៃុះ។ គលាកប្បធាៃាៃគ នឱី្យ ោជកិទាងំអ ់នៃ គណៈកមមការប្បគល់ទទួលជួយពៃិិតយគមីល.......... 
ណដលប្កុមហ  ៃាៃយកមកប្បគល់ជូៃ ដូចោៃកន ងបណណបគញ្ចញ ោា រទំៃិញរប ់ប្កុមហ  ៃច ុះនថៃទី...... ណខ......... 
ឆ្ន ២ំ០២... គដាយគធវីការគផ្ាៀងតា ត់ឱ្យាៃប្តឹមប្តូវគៅៃឹងកិចច ៃាគលខ..................... បទ.គល ច ុះនថៃទី............ 
ណខ.......... ឆ្ន ២ំ០២...។ 

៣-គលាក .......... ប្បធាៃប្កុមហ  ៃ .......................... ាៃរាយការណ៍អំពីបរោិណ.......................... 
ជូៃគណៈកមមការប្បគល់ទទលួប្ជាបថា .....................ណដលប្កុមហ  ៃយកមកប្បគល់ជូៃ................គឺោៃម ខទៃំញិ
ចំៃួៃ .........យថាប្បគេទ ដូចោៃកន ងប័ណណបគញ្ចញ ោា រទំៃិញរប ់ប្កុមហ  ៃ ច ុះនថៃទី....... ណខ.......... ឆ្ន ២ំ០២...។ 
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៤- លទធផ្លនៃការប្បគល់ទទួលជាក់ណ តងោៃដូចខាងគប្កាម៖ 

ល.រ រាយម ខទំៃិញ ឯកតា 
កិចច ៃា ប្បគល់ទទួលជាក់ណ តង 

បរោិណ លកាណៈ
បគចចកគទ  ប្បេព បរោិណ លកាណៈ

បគចចកគទ  ប្បេព 

១         

២         

៥- ោជិកទាងំអ ់នៃគណៈកមមការប្បគល់ទទួលាៃគធវកីារប្តួតពិៃិតយគផ្ាៀងតា ត់ ៃូវបរោិណ..........
ណដលប្កុមហ  ៃ ..................... ាៃយកមកប្បគល់ជូៃ.................... នឱ្កា គៃុះ គឃញីថាប្តឹមប្តូវតាមកិចច ៃា
គលខ......... ច ុះនថៃទី. ..ណខ... ឆ្ន ២ំ០២...  តីពីការផ្គត់ផ្គង.់...............................។  

៦-គប្កាយពីអងគប្បជ ំពិៃិតយ ពិភ្ជកា ៃិងវាយតនមៃរចួមក គណៈកមមការាៃឯកភ្ជពទទួលយកបរោិណ
..................ទាងំ .............យថាប្បគេទ រប ់ប្កុមហ  ៃ ........................ គហយីរកាទ កគៅឃាៃ ងំ ោា រៈនៃ
..............................។ 

ការប្តួតពិៃិតយប្បគល់ទទួលាៃចប់ ពវប្គប់គៅគវលាគោ៉ា ងដប់ ៃិងនមាប្ានំទីប្ពឹក ននថៃណខឆ្ន ដំណដល 
ប្បកបគដាយសាម រតីយកចិតតទ កដាក់បំផ្ ត។ទីប្ពឹក ននថៃ-ណខ-ឆ្ន ដំណដល ប្បកបគដាយសាម រតីយកចិតតទ កដាកប់ំផ្ ត។ 

រាជធាៃីេនំគពញ នថៃទី           ណខ             ឆ្ន ២ំ០២... 
 របធានអងគភាពលទធកមម 

           ឯកភ្ជព  

អនុរបធានទី១ននគែៈកោម ធិការលទធកមម   

 

 

ប្បធាៃប្កមុហ  ៃ ....................... 
គែៈកមមការរបគលទ់ទួល 

- គលាក .................    - គលាក.................. 

- គលាក.................    - គលាក.................. 

ាៃគឃញី ៃងិឯកភ្ជព 
នថៃ                           ណខ                  ឆ្ន  ំ      ័ក ព. .២៥៦... 

រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទី             ណខ               ឆ្ន ២ំ០២... 
ប្រធានប្កុម្ហ ុន/សាថារ័ន 

 

 

ឧប មព័នធ គ 



   

 

53 

រពុះរាាោចរកកមពុា 
ាតិ្ សា ន រពុះមហាកសរត្ 

3 
គែៈកោម ធិការមូលនិធិ  .អ. 

កិចចប្បជ ំ តីពី៖ការប្បគល់ទទួល.........................................................................................................
គប្កាមអធិបតីភ្ជព៖ គលាក  ................................ ៃងិជាអៃ ប្បធាៃទ១ី នៃគណៈកោម ធិការលទធកមម  

បញ្ាវីត្តោន 
ល.រ នម ៃិងគោតតនម គេទ តួនទ ី សាថ ប័ៃ/អងគភ្ជព ហតថគលខា គផ្េងៗ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទី         ណខ          ឆ្ន ២ំ០២... 

 ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម 
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រពុះរាាោចរកកមពុា 
ាតិ្ សា ន រពុះមហាកសរត្ 

3 

រកុមហ ុន/សាថ ប័ន 
អងគភាពលទធកមម 
សលែ:.........................            នថៃ                      ណខ             ឆ្ន ខំាល ចតាវ  ័ក ព. .២៥...... 

រាជធាៃីេនំគពញ នថៃទី             ណខ             ឆ្ន ២ំ០២.... 

ស ចកតីជូនដ្ាំែឹង 
 តពីីការអសញ្ា ើញចូលរមួសដ្ញនថៃ 

ការផ្គត់្ផ្គង់....................................................... 

គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ/សាថ បៃ័  ូមជូៃដំណឹងចំគពាុះបណាត ប្កមុហ  ៃ/ ហប្ោ  (គិតទាងំ ហប្ោ  ឯកតប គគល) 
ៃិងប្កុមហ  ៃបរគទ ណដលាៃច ុះបញ្ា ីប្តឹមប្តូវកន ងប្ពុះរាជាណាចប្កកមព ជាឱ្យាៃប្ជាបថា គ ម្ ុះប្កុមហ  ៃ/សាថ ប័ៃ 
ៃឹងដាក់ឱ្យគដញនថៃជាសាធារណៈកន ងការផ្គត់ផ្គង់......................................។  

គ ម្ ុះប្កុមហ  ៃ/សាថ ប័ៃ ាៃគរៀបចំឯកសារ ប្ោប់ប្កមុហ  ៃ/ ហប្ោ បំគពញចូលរមួគដញនថៃ ៃិងោៃដាក់
លក់គៅអងគភ្ជពលទធកមម ណដលោៃអា យដាា ៃ......................................................  រាជធាៃីេនំគពញ ចាប់
ពីនថៃទី.... ណខ............ ឆ្ន ២ំ០២... តគៅគរៀងរាល់គោ៉ា ងគធវីការ ( ូមទាក់ទងតាមទូរ ័ពាគលខ ...................)។ 

កាលបរគិចេទឈប់ទទួល ំគណីគដញនថៃ គៅគវលាគោ៉ា ង...:.......នទីរគ ៀល នថៃទ.ី... ណខ........ ឆ្ន ២ំ០២...។ 

ការគបីក ំគណីគដញនថៃៃងឹប្បប្ពឹតតគៅគៅអងគភ្ជពលទធកមម តាមអា យដាា ៃខាងគលី គវលាគោ៉ា ង... : .....នទ ី
រគ ៀល នថៃទ.ី..... ណខ....... ឆ្ន ២ំ០២...។ 

ប្កុមហ  ៃ/ ហប្ោ ណដលោៃ មព័ៃធភ្ជពជាមួយោន  ឬោៃប្បេពណតមួយអាចដាក់ឯកសារគដញនថៃាៃ
ណតមួយគត់។  

ប្កុមហ  ៃ/ ហប្ោ ណដលោៃបំណងចូលរមួគដញនថៃ  ូមអគញ្ា ីញទាក់ទងជាមួយអងគភ្ជពលទធកមមគដីមបទីិញ 
ឯកសារគដញនថៃ ៃងិសាក រួព័ត៌ោៃណដលទាកទ់ងៃឹងការគដញនថៃគៃុះ។ 

 គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ/សាថ ប័ៃ  

 

                                                                                                                            

 

 

ចមៃងជូន : 
- គ. .អ. 
- ឯកសារ កាលបបវតតិ 
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រពុះរាាោចរកកមពុា 
ាតិ្ សា ន រពុះមហាកសរត្ 

3 

សាថ ប័ន/រក ងួ/រកុមហ ុន 
គែៈកោម ធិការលទធកមម 
អងគភាពលទធកមម 

កាំែត់្សហតុ្ 
 តពីី 

ការវាយត្នមៃរបគលកិ់ចេ នា 
ឆ្ន .ំ......ណខ.....នថៃទី........ គវលាគោ៉ា ង...............គៅ.....................ោៃកិចចប្បជ ំវាយតនមៃប្បគល់

កិចច ៃា តីពីការផ្គត់ផ្គង់...............................................................។ 
- ប្បគេទលទធកមម ទំៃិញ/ ណំង់  
- វធិីសាស្រ តលទធកមម គដញនថៃ/ ាង់តនមៃ/ពិគប្ោុះនថៃ 
- ប្បេពឥណទាៃថវកិារដា កន ងណផ្ៃការឆ្ន .ំ... ជពូំក..... គណៃ.ី...... អៃ គណៃី............  
- កាលបរគិចេទលកឯ់កសារ : ចាប់ពីនថៃទី.... ណខ........ ឆ្ន .ំ...... ដល់នថៃទី.... ណខ........ ឆ្ន .ំ....... 
-កាលបរគិចេទទទលួ ំគណី : ចាប់ពីនថៃទី.... ណខ........ ឆ្ន .ំ...... គរៀងរាល់គោ៉ា ងគធវីការ 
-កាលបរគិចេទឈប់ទទួល ៃងិគបីក ំគណីគដញនថៃ : នថៃទ.ី..... ណខ........ ឆ្ន .ំ....... គវលាគោ៉ា ង........ 
-អប្តាបតូរប្ាក់ ១ដ លាៃ រ = ...........គរៀល គៅនថៃទី.... ណខ........ ឆ្ន .ំ..........។ 

១- គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃណដលាៃដាក់ ំគណី  

ល.រ គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ កាលបរគិចេទ 
ទិញ ំគណី 

កាលបរគិចេទ 
ដាក់ ំគណី គផ្េងៗ 

១ ប្កុមហ  ៃ ...................... នថៃទី.... ណខ........ ឆ្ន .ំ......... នថៃទី.... ណខ........ ឆ្ន .ំ.........  

២ ប្កុមហ  ៃ ...................... នថៃទី.... ណខ........ ឆ្ន .ំ......... នថៃទី.... ណខ........ ឆ្ន .ំ.........  

៣ ប្កុមហ  ៃ ...................... នថៃទី.... ណខ........ ឆ្ន .ំ......... នថៃទី.... ណខ........ ឆ្ន .ំ.........  
 

២- តារាងតនមៃ គំណី 

ល.រ គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ ប្ាក់កក់ធាន 
ការគដញនថៃ 

តនមៃ រ ប 
គផ្េងៗ 

ប្ាក់គរៀល ប្ាក់ដ លាៃ រ 

១ ................................ ......................................................... - -  

២ ............................. .................................................... - -  

៣ .............................. .................................................... - -  
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៣- តារាងបងាា ញភ្ជពគឆៃីយតបតាមការណណននំៃឯកសារ (ការវាយតនមៃបឋម) 

គ ចកតីណណនអំំពលីកាខណឌ  ប្កមុហ  ៃ .... ប្កមុហ  ៃ .... ប្កមុហ  ៃ .... 

១. ការបិទេាិត ៃិងកាខនងគលីគប្សាម ំប ប្ត    

២. ភ្ជសានៃ ំគណីគដញនថៃ    

៣. ចៃំួៃចាប់នៃ ំគណីគដញនថៃ    

៤. ពាកយ  ំគដញនថៃ    

៥. គំរូ ៃងិការច ុះហតថគលខាគលី ំគណីគដញនថៃ    

៦. តារាងតនមៃ ៃងិបញ្ញា ក់លកាណៈបគចចកគទ     

៧. ឯកសារភ្ជា ប ់ំគណីគដញនថៃ៖    

- អតត ញ្ញញ ណបណណ (ចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាប់គដមី)    

- បណណា៉ា តង់ឆ្ន គំដញនថៃ (ចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាប់គដីម)    

- វញិ្ញញ បៃបប្តច ុះបញ្ា ីអាករគលីតនមៃបណៃថម 
  (ចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាប់គដីម) 

   

- វញិ្ញញ បៃបប្តបញ្ញា ក់ការច ុះគ ម្ ុះកន ងបញ្ា ីពាណិជាកមម 
  (ចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាប់គដីម) 

   

- ចាបអ់ៃ ញ្ញញ តឱ្យគធវីអាជីវកមម គចញគដាយប្ក ងួ       
ជំនញពាកព់័ៃធ (ចមៃងប្តឹមប្តូវតាមចាប់គដីម) 

   

- វញិ្ញញ បៃបប្តច ុះបញ្ា ីអនកផ្គតផ់្គង់ទៃំិញ គចញគដាយ
ប្ក ួងគ ដាកិចច ៃិងហរិញ្ញវតថ  (ចមៃងប្តមឹប្តូវតាម
ចាប់គដមី) 

   

- ា៉ា ៃ់គំរូ ឬកាតា ូក (ប្ប ៃិគបីោៃ)    

៩. រយៈគពល  ពលភ្ជពនៃ ំគណីគដញនថៃ /នថៃ /នថៃ /នថៃ 

១០. តប្មូវការប្កុមហ  ៃរក  ីចូលោន     

១១. តប្មូវការគផ្េងៗគទៀត (ប្ប ិៃគបីោៃ)    

ភ្ជពគឆៃីយតបនៃ ំគណីគដញនថៃ    
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៤- តារាងគ ម្ ុះប្កមុហ  ៃណដលមិៃាៃយកមកវាយតនមៃ 

ល.រ គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ មូលគហត ណដលមិៃាៃយកមកវាយតនមៃ 
១ ប្កុមហ  ៃ ............. ោម ៃ 
២ ប្កុមហ  ៃ ............. ោម ៃ 
៣ ប្កុមហ  ៃ ............. ោម ៃ 

៥- តារាងណកតប្មវូគលខៃពវៃត 

ល.រ គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ តនមៃដាក់គដញនថៃ តនមៃណកតប្មវូគលខៃពវៃតរចួ គផ្ារជាប្ាក់គរៀល 
១ ប្កុមហ  ៃ ............. .....................គរៀល .............................គរៀល ...................គរៀល 
២ ប្កុមហ  ៃ ............. .....................គរៀល .............................គរៀល ...................គរៀល 
៣ ប្កុមហ  ៃ ............. .....................គរៀល .............................គរៀល ...................គរៀល 

 

៦- គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃណដលាៃដាក់ គំណីគដញនថៃ មប្ ប ៃងិប្តវូាៃយកមកវាយតនមៃ  
(គរៀបតាមលំដាប់តនមៃដាកគ់ដញនថៃពីទាបគៅខព ់) 

ល.រ គ ម្ ុះប្កមុហ  ៃ តនមៃដាក់គដញនថៃ គផ្េងៗ 
១ ប្កុមហ  ៃ ............. ..............................គរៀល  
២ ប្កុមហ  ៃ ............. ...............................គរៀល  
៣ ប្កុមហ  ៃ ............. ...............................គរៀល  

៧- តារាងបងាា ញពីភ្ជពគឆៃីយតបតាមតប្មវូការបគចចកគទ /លកាខណឌ ពាណិជាកមម 

តប្មវូការបគចចកគទ /ពាណិជាកមម ប្កុមហ  ៃ ............. ប្កុមហ  ៃ ............. ប្កុមហ  ៃ ............. 
- ភ្ជពគឆៃីយតបនៃ ំគណីគដញនថៃ    
- យថាប្បគេទនៃម ខទៃំិញ    
- លកាណៈបគចចកគទ     
- បទពិគសាធ    
- រយៈគពលផ្គត់ផ្គង ់    
- លកាខណឌ ទូទាត ់    
- លកាខណឌ គផ្េងគទៀត (ប្ប ៃិគបីោៃ)    
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៨-ការគប្បៀបគធៀបតនមៃ គំណីគដញនថៃណដលាៃវាយតនមៃរចួ 

តនមៃមូលដាា ៃ ប្ោប់ ប្មប ប្មលួ ប្កុមហ  ៃ ............. ប្កុមហ  ៃ ............. ប្កុមហ  ៃ ............. 

១. តនមៃដាក់គដញនថៃបនា បព់ីាៃ 
    ណកតប្មូវរចួ 

........................គរៀល ....................គរៀល ....................គរៀល 

២.  ប្មប ប្មួល ប្ោប់ :    
   -ពៃធ អាករ    
   -ដឹកជញ្ាូ ៃ    
   -ការខវុះខាតម ខទំៃិញខៃុះ    
   -ភ្ជពខ  ោន ជាបគចចកគទ     
   -លកាខណឌ ទូទាត ់    
   -គពលគវលាប្បគល់-ទទួល 
    (ការតកពិៃ័យ) 

   

៣. ការបញ្ច ុះតនមៃ(អបបហារ) - - - 
៤. តនមៃណដលប្តូវាៃវាយតនមៃរចួ .........................គរៀល ....................គរៀល ...................គរៀល 
៥. ចណំាត់ថាន ក់អនកគដញនថៃនមំ ខ គលខ ១  គលខ ២  គលខ ៣ 

៩- គ ចកត ីៃនិដាា ៃរប ់គណៈកោម ធិការលទធកមម 
គណៈកោម ធិការលទធកមមាៃគធវីការប្តួតពិៃិតយលកាណ មបតតិតាមគប្កាយរប ់អនកនំម ខទី១ គដាយគធវី

ការគផ្ាៀងតា ត់គ ងីវញិគលីេ ត តាងនន គដីមបធីានភ្ជពប្តឹមប្តូវនៃតប្មូវការផ្ៃូវចាប់ តប្មូវការ មតថភ្ជព “ហរិញ្ញវតថ  
បគចចកគទ  បទពិគសាធ” ជាមយួៃឹងសាថ ៃភ្ជពជាក់ណ តងបងាា ញថា អនកគដញនថៃនមំ ខទ១ី ោៃលកាណ មបតតិប្គប់ប្ោៃ់ 
កន ងការអៃ វតតកចិច ៃា។  

គណៈកោម ធិការលទធកមមាៃឯកភ្ជព គប្មចប្បគល់កិចច ៃាជូៃប្កុមហ  ៃ ................... កន ងតនមៃ 
កិចច ៃាចៃំួៃ ......................គរៀល (.......................................) គរៀលគត់ ណដលទាបជាងធានចំណាយ ចំៃៃួ 
..........................គរៀល។ 

អងគប្បជ ំាៃចប់ ពវប្គប់គៅគវលាគោ៉ា ងដប់ប្ាៃំិងនមាប្ានំទីរគ ៀល ននថៃណខឆ្ន ដំណដល ប្បកបគដាយសាម រតី
ទទួលខ  ប្តូវខព ់។ 

 នថៃប្ពហ បតិ៍ ២គរាច ណខេប្ទបទ    ឆ្ន  ំ                ័ក ព. .២៥...
 រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទី២៣ ណខ   កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០... 

 របធានអងគភាពលទធកមម 
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 ោ ភាពគែៈកោម ធិការចូលរមួ 

  - គលាក ..............    - គលាក .............  

  - គលាក ..............    - គលាក ..............  

- គលាក ...............    - គលាក ...............  

 

ឯកភាព 
នថៃ                           ណខ                      ឆ្ន  ំ            ័ក ព. .២៥... 

រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទី          ណខ             ឆ្ន ២ំ០... 
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ឧប មព័នធ ឃ 

ចំណាយតាមផ្នែក

ឆ្ែ ទំើ១ ឆ្ែ ទំើ២ សរុប ឆ្ែ ទំើ១ ឆ្ែ ទំើ២ សរុប ឆ្ែ ទំើ១ ឆ្ែ ទំើ២ សរុប

ជំពូកចំណាយ ទើ១ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ជំពូកចំណាយ ទើ២ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ជំពូកចំណាយ ទើ៣ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ជំពូកចំណាយ ទើ៤ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ជំពូកចំណាយ ទើ៥ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

សរុបថវកិាចំណាយ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ថវកិាជំនួយ ការរួមចំផ្ែក
ចំណាយសរុបរបស់គឡរមាង 

(ថវកិាជំនួយ+ការរួមចំផ្ែក)

ថវកិាសឡងេប (គិតជាដុល្លា រអាឡមរកិ)

 មូលនិធិ ស.អ.
គម្រោងចំណាយថវិកា

គ ម្ ុះសាថ ប័ៃ ប្កមុហ  ៃ៖
គ ម្ ុះគគប្ោង៖

កាលបរគិចេទចាប់គផ្តីមគគប្ោង៖
កាលបរគិចេទបញ្ចបគ់គប្ោង៖
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ផ្ននការសកមមភាព បរយិាយចំណាយ ឯកតា បរមិាែ តម្មា /ឯកតា ឯកតា បរមិាែ សរុបឆ្ែ ទំើ១ ថវកិាជំនួយ ការរួមចំផ្ែក

មុខចំណាយទើ1 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ2 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

-$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ1 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ2 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

-$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ1 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ2 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

-$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ1 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ2 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

-$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ1 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ2 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

-$                 -$                        -$                        

-$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ1 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ2 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

-$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ1 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ2 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

-$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ1 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ2 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

-$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ1 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ2 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

-$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ1 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

មុខចំណាយទើ2 0.00 -$          0.00 -$                 -$                        -$                        

-$                 -$                        -$                        

-$                 -$                        -$                        

-$             -$                    -$                    

សរុបរង ចំណាយឡ ើសកមមភាពទើ២

ជំពូកចំណាយ ទើ១

សរុបរង ជំពូកចំណាយ ទើ១
ជំពូកចំណាយ ទើ២

សរុបរង ជំពូកចំណាយ ទើ២
ជំពូកចំណាយ ទើ៣

សរុបរង ចំណាយឡ ើសកមមភាពទើ១

សរុបរង ជំពូកចំណាយ ទើ៣
ជំពូកចំណាយ ទើ៤

សរុបរង ជំពូកចំណាយ ទើ៤
ជំពូកចំណាយ ទើ៥

សរុបរង ជំពូកចំណាយ ទើ៥

 មូលនិធិ ស.អ. 
គម្រោងចំណាយថវិកា

 

សរុបគឡរមាង ចំណាយថវកិាឡសែើ សុំសរមាប់ឆ្ែ ទំើ២

សកមមភាពទើ២

បរយិាយថវកិាចំណាយ ចំណាយសរុបរបស់គឡរមាងឆ្ែ ទំើ១ថវកិា មអិតតាមសកមមភាព (ដុល្លា រអាឡមរកិ)

សកមមភាពទើ១

ជំពូកចំណាយ ទើ១

សរុបរង ជំពូកចំណាយ ទើ១
ជំពូកចំណាយ ទើ២

សរុបរង ជំពូកចំណាយ ទើ២
ជំពូកចំណាយ ទើ៣

សរុបរង ជំពូកចំណាយ ទើ៣
ជំពូកចំណាយ ទើ៤

សរុបរង ជំពូកចំណាយ ទើ៤
ជំពូកចំណាយ ទើ៥

សរុបរង ជំពូកចំណាយ ទើ៥

គ ម្ ុះសាថ ប័ៃ ប្កមុហ  ៃ៖
គ ម្ ុះគគប្ោង៖

កាលបរគិចេទចាប់គផ្តីមគគប្ោង៖
កាលបរគិចេទបញ្ចបគ់គប្ោង៖
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ស ម្ ុះសាថ ប័ន 
 
 

 
 
 
 
 

ស ម្ ុះគសរោង ឬកមមវធិី 
 
 
 
 
 
 
 

ទរមង់គាំររូកបែែឌតាមដាន និងវាយត្នមៃគសរោង 
 

 

 

 

 

 

 

កាលបរគិចេទ 

ឧប មព័នធ ង 
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១. ស ចកតីសផ្តើម 
១. គោលបំណងនៃប្កបខណឌ តាមដាៃ ៃិងវាយតនមៃ 
 ូមពណ៌័នគដាយ គងាបពីគោលបំណងនៃណផ្ៃការតាមដាៃ ៃិងវាយតនមៃគគប្ោង។  

២. គ ចកតី គងាបពគីគប្ោង 
 ូមផ្តល់ពត័៌ោៃទូគៅ តីពគីគប្ោងណដលប្តូវគរៀបចំណផ្ៃការតាមដាៃ ៃងិវាយតនមៃ។ 

គ ម្ ុះគគប្ោង  
កាលបរគិចេទចាបគ់ផ្តមី 
ៃិងបញ្ចប ់

 

រយៈគពល  
ទីតាងំអៃ វតតគគប្ោង  
អនកទទួលផ្ល  
ថវកិាចណំាយ  
ប្បេពមូលៃធិ ិ  
គោលបណំង  

២. រកបែែឌ ត្កកភាព (Logical Framework-Logframe)  
ប្កបខណឌ តកកភ្ជព (Logical Framework-Logframe) គឺជាឧបករណ៍ដ៏ោៃឥទធិពល ប្ោប់ព័ណ៌នពី

ទំនក់ទំៃងរវាងធាត  ំខាៃ់ៗ គៅកន ងវដតនៃគគប្ោងទាងំមូល ណដលប្តូវាៃគគគប្បីកន ងគោលបំណង បគងកីតគគប្ោង 
ការតាមដាៃ ៃិងណកលមអការអៃ វតតគគប្ោង តាមដំណាក់កាល។ ប្កបខណឌ តកកភ្ជព រមួោៃតារាងោ៉ា ប្ទិចមួយណដលផ្តល់
ៃូវទិដាភ្ជពទូគៅនៃគោលបំណង លទធផ្លរពំឹងទ ក ៃិង កមមភ្ជព រប ់គគប្ោង។ ណបបបទនៃការគរៀបចំប្កបខណឌ
តកកភ្ជព៖ 

- ការបគងកតី ូចនករ (indicator) គដមីបវីា ់ណវង ការតៃ  ់បតូរគដាយផ្ាភ្ជា ប់គៅៃងឹកិចចអៃតរគមៃ៍ ( ូចនករ
ប្តូវបគងកីតគ ងីគដាយណផ្អកគលីគោលបំណងកន ងតារាងជួរឈរទី១ ខាងគប្កាម)។ ដូគចនុះ  ូចនករចាាំច់
ប្តូវណត SMART៖ (Specific: ជាក់លាក ់Measurable: អាចវា ់ណវងាៃ Attainable: អាចរកាៃ Reli-
able: អាចគជឿជាក់ាៃ Time-bound: ពាកព់័ៃធៃឹងគពលគវលា)។ 

- ការបគងកីតទិៃនៃ័យមូលដាា ៃ (baseline)  ប្ោប់ ូចនករ ណដលោៃសារៈ ំខាៃ់កន ងការកំណត់សាថ ៃភ្ជព
បចច បបៃន ៃិងកន ងការវា ់ណវងការអៃ វតតនគពលអនគត គប្បៀបគធៀបគៅៃឹងចំណ ចចាប់គផ្តមី។ ទិៃនៃ័យមូលដាា ៃ 
គឺជាពត័៌ោៃ  អាចជាគ ណភ្ជពឬបរោិណ ណដលផ្តល់ទៃិនៃ័យគៅម ៃគពលចាប់គផ្តមីការប្តួតពិៃតិយការអៃ វតត
គគប្ោងឬកមមវធិី។ 

- ការកំណត់ចំណ ចគោលគៅ(Target)  ណដលអាច គប្មចាៃកន ងគពលគវលាជាក់លាក់មួយ។  
- ការកំណត់ប្បេពទិៃនៃ័យ (data source)  ប្ោប់ ូចនករ៖ ជាប្បេពព័ត៌ោៃណដលអាចផ្តល់ទិៃនៃយ័ 
ពាក់ពៃ័ធៃឹង ូចនករ។ 

- ការ ៃមត់ (assumption)៖ ការព័ណ៌នអពំីលកាខណឌ គផ្េងៗណដលអាចនឱំ្យគគប្ោងគជាគជ័យ។ 
 
 
 

ឧប មព័នធ ង 
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រកបែែឌ ត្កកភាព - ពាកយគៃៃឹុះ ៃិងៃិយមៃ័យ 

 
 
 
 
 
 

 

រកបែែឌ ត្កកភាព (Logical Framework-Logframe) - ពាកយគៃៃឹុះ ៃិងៃិយមៃ័យ 
លទធផ្លរពំឹងទ ក 

(គតលីទធផ្លអវីខៃុះណដលអនកចង់
 គប្មចាៃ?) 

 ូចនករ 
(គតីអនកវា ់ណវងការណប្បប្បួល/
ការតៃ  ់បតូរោ៉ា ងដូចគមតច? 
 ូចនករអាចជាបរោិណ 

ឬជាគ ណភ្ជព។) 

មគធាាយគផ្ាៀងតា ត់ 
(គតីអនកប្បមូលព័ត៌ោៃពី
ប្បេពណា/ តាមវធិីណា/  

អនកទទួលបៃា កការងារប្បមូល
ព័ត៌ោៃ?) 

ការ ៃមត់/ហាៃិេ័យ 
(គតីោៃកតាត ឬហាៃិេ័យអវី
ខៃុះណដលោៃឥទធិពលគលីកិចច

អៃតរាគមៃ៍?) 

ឥទធិពល(impact) 
លទធផ្លរយៈគពលណវងរប ់
គគប្ោងឬកមមវធិណីដលឆៃ ុះ
បញ្ញច ងំពីគោលបំណងរប ់ 

គគប្ោង។ 

 ូចនករ 
ឥទធិពល 

ជារងាវ  ់ ប្ោប់វា ់ណវងការ
តៃ  ់បតូររយៈគពលណវងណដល

គគប្ោងឬកមមវធិី 
 គប្មចាៃ។ 

មគធាាយនៃការប្បមូលព័ត៌ោៃ 
 តីពី ូចនករ (ប្បេព
ព័ត៌ោៃ អនកទទួលបៃា ក

ការងារ ៃិងភ្ជពញឹកញាប់នៃ
ការប្បមូលព័ត៌ោៃ)។ 

កតាត ខាងគប្ៅចាាំច់នន
ណដលចូលរមួ គប្មចាៃៃូវ
គោលបំណងឬការតៃ  ់បតូរ
រប ់គគប្ោងរយៈគពលណវង។ 

លទធផ្លច ងគប្កាយ
(outcomes) 

លទធផ្លច ងគប្កាយណដល
គគប្ោងឬកមមវធិីចង់ 
 គប្មចាៃ ។ 

 ូចនករលទធផ្លច ងគប្កាយ 
ជារងាវ  ់ ប្ោប់វា ់ណវងការ
តៃ  ់បតូរណដលកំណត់លទធផ្ល
ច ងគប្កាយ គដាយណផ្អកគលី 

លទធផ្ល។ 

ដូចខាងគលី កតាត ខាងគប្ៅចាាំច់នន 
មិៃ ថិតគៅគប្កាមការប្គប់ប្គង
តា ល់រប ់គគប្ោង ប្ប ិៃគបី 
លទធផ្លច ងគប្កាយប្តូវាៃ
ចូលរមួ គប្មចៃូវគោល
បំណងរប ់គគប្ោង។ 

លទធផ្ល(outputs) 
ជាផ្លិតផ្ល ទំៃិញ គ វាកមម 
ឬ ជាលទធផ្លណដលនគំៅ

 គប្មចាៃលទធផ្លច ងគប្កាយ។ 

 ូចនករលទធផ្ល 
ជារងាវ  ់ ប្ោប់វា ់ណវង
កប្មិតនៃការផ្លិតាៃ 

លទធផ្ល។ 

ដូចខាងគលី កតាត ខាងគប្ៅចាាំច់នន
មិៃ ថិតគៅគប្កាមការប្គប់ប្គង 
តា ល់រប ់គគប្ោង ណដល 
លទធផ្លអាចនគំៅ គប្មច
ាៃលទធផ្លច ងគប្កាយ។ 

 កមមភ្ជព(activities) 
ជាបណត ំ  កមមភ្ជពណដលប្តូវ 
អៃ វតតគដីមប ីគប្មចាៃ 

លទធផ្ល។ 

ជារងាវ  ់ ប្ោប់វា ់ណវង
 កមមភ្ជពណដលាៃពី 
ធាត ចូល(ធៃធាៃមៃ  េ 
ហរិញ្ញវតថ   ោា រ...)។ 

ដូចខាងគលី កតាត ខាងគប្ៅចាាំច់នន
មិៃ ថិតគៅគប្កាម 

ការប្គប់ប្គងតា ល់រប ់
គគប្ោង ណដលអាចនគំៅ
 គប្មចាៃលទធផ្ល។ 

ឧប មព័នធ ង 
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តារាងរកបែែឌ ត្កកភាព (Logical Framework-Logframe) - ឧទាហរែ៍ 

 

លទធផ្លរពំឹងទ ក (ព័ណ៌ន)  ូចនករ មគធាាយគផ្ាៀងតា ត់ ការ ៃមត់//ហាៃិេ័យ 

 ឥទធិពល
(impact)  

គលីកកមព ់ៃិងគធវីឱ្យប្បគ ីរ
គ ងីនៃចំៃួៃ ិ េចាប់យក
ជំនញ ICT គៅថាន ក់ កល
វទិាល័យ 

ភ្ជគរយ ិ េច ុះ
គ ម្ ុះចូលគរៀៃ
គៅ កល 
វទិាល័យជំនញ 
ICT ឆ្ន  ំXXXX 

រាយការណ៍ច ុះ
គ ម្ ុះចូលគរៀៃតាម
 កលវទិាល័យណផ្នក 
ICT- MoEYS  

N/A 

លទធផ្ល 
ច ងគប្កាយ
(outcome) 

បគងកីៃ មតថភ្ជព ិ េថាន ក់
ទី១១-១២ ចំៃួៃ៧៦០០
នក់/ឆ្ន  ំគលីជំនញ ICT កន ង
វទិាល័យគោលគៅទាងំ២០ 

កប្មិតយល់ដឹង 
ជំនញ ICT នៃ
 ិ េថាន ក់ទី១១-
១២ 

-ពិៃា  ិ េប្បលង 
ប្បចាឆំ្ន  ំ
-រាយការណ៍ប្បចាឆំ្ន ំ
រប ់ប្គូគៅតាម 
វទិាល័យគោលគៅ
ទាងំ២០ 

- ោៃតប្មូវការទីផ្ារការងារ
ខព ់គលីជំនញ ICT 

- ោៃការោបំ្ទពីប្គប់តួអងគ 
ពាក់ព័ៃធ  

លទធផ្ល
(outputs) 
 

១. បំពាក់ Computer Labs 
ចំៃួៃ២០ គៅវទិាល័យ
គោលគៅចំៃួៃ២០កន ង
រាជធាៃី គខតត។ 

ចំៃួៃ Computer 
Labs គៅតាមវទិា
ល័យគោលគៅ 
ៃិងបរកិាា រពាក់
ព័ៃធ។ 

រាយការណ៍តាមដាៃ
ៃិងវាយតនមៃ ៃិងការ
ច ុះ ប្តួតពិៃិតយគដាយ
ប្កុមការងារ។ 

 ិ ាៃ  ិ េចូលចិតត ិកា
ជំនញ ICT ៃិងគពញចិតតចំគពាុះ
 ោា រៈបរកិាា កន ងបៃាប់ Com-
puter Labs 

២. ប្គូបគប្ងៀៃចំៃួៃ ៥០
នក់ប្តូវាៃទទួលការ 
បណត ុះបណាត ល ៃិងោៃ 
 មតថភ្ជពប្គប់ប្ោៃ់ 

ចំៃួៃប្គូបគប្ងៀៃ
ណដលាៃបញ្ចប់
វគគ 
បណត ុះបណាត ល។ 

រាយការណ៍វាយតនមៃ
វគគបណត ុះបណាត ល 
(MoEYS) 

ប្គូបគប្ងៀៃ  ICT គៅបៃត
ការងាររប ់ខៃួៃ 

 កមមភ្ជព
(activities) 

១.១ គប្ជី គរ ីវទិាល័យ 
ចំៃួៃ២០ គៅទូទាងំ 
រាជធាៃីគខតត គដីមបបីំពាក់ 
Computer Labs ចំៃួៃ២០ 

ចំៃួៃវទិាល័យ 
គោលគៅណដលប្តូវ
បំពាក់ Computer 
Labs 

កំណត់គហត បញ្ចូ ល 
ៃិងទទួល ោា រៈបរ ិ
កាា ក ំពយូទ័រ ៃិងតារាង
ប្តួតពិៃិតយ តង់ដារ
បៃាប់ 

ោៃការគផ្ាៀងតា ត់ តង់ដា
បគចចកគទ ប្តឹមប្តូវ។ 

២.១ គបីកវគគបណត ុះបណាត ល 
បំប៉ាៃប្គូជំនញ ICT គៅ
វទិាល័យគោលគៅទាងំ
២០ 

ចំៃួៃវគគ 
បណត ុះបណាត ល 
ណដលាៃគរៀបចំ 

រាយការណ៍ តីពី 
កមមវធិីបណត ុះបណាត ល
រប ់ប្ក ួង MoEYS 

ប្គូបគប្ងៀៃជំនញ ICT ាៃ
ឆៃង កាត់វគគបណត ុះបណាត ល
ៃិងគឆៃីយតបលកាខណឌ រប ់
ប្ក ួង 

ឧប មព័នធ ង 
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ទរមង់តារាងរកបែែឌ ត្កកភាព 

 ូមបំគពញតារាងប្កបខណឌ តកកភ្ជព គដាយពណ៌នពីគោលបំណង លទធផ្លច ងគប្កាយ លទធផ្លបនា ប់ ៃិង កមមភ្ជព
រប ់គគប្ោង។ 

តារាងរកបែែឌ ត្កកភាព (Logical Framework-Logframe) 

៣. ណផ្នការតាមដាន និងការវាយត្នមៃ  
គ ចកតីណណន ំ
ណផ្ៃការតាមដាៃ ៃិងការវាយតនមៃ ប្តូវគរៀបចំគដាយណផ្អកគលីប្កបខណឌ តកកភ្ជពរប គ់គប្ោងឬកមមវធិី។  

សោលបាំែង (ឥទធិពល) 

លទធផ្លរពឹំងទ ក 
ៃិង ូចនករ 

លមអិតពី ូចនករ 
ប្បេពទិៃនៃយ័ ទិៃនៃយ័ 

មូលដាា ៃ 
 

ចំណ ច 
គោលគៅ 

 

ភ្ជពញឹកញាប់
កន ងការប្បមូល
ទិៃនៃយ័ 

អនកទទួលខ  ប្តវូ អនកទទួល
រាយការណ៍ 

លទធផ្លច ងគប្កាយ៖ 

 ូចនករ៖       

លទធផ្ល ១.១៖  

 ូចនករ ១.១៖        

លទធផ្ល ២.១៖   

 ូចនករ ២.១៖        

 ូមបៃតបញ្ចូ លលទធផ្លច ងគប្កាយ លទធផ្លបនា ប់ ៃិង ូចនករ គដាយណផ្អកតាមតប្មវូការរប ់គគប្ោង។ 

 

 

 

លទធផ្លរពំឹងទ ក ព័ណ៌ន  ូចនករ មគធាាយគផ្ាៀងតា ត់ ការ ៃមត់/ហាៃិេ័យ 
ឥទធិពល     
លទធផ្លច ងគប្កាយ    -  

លទធផ្ល 
១.    
២.    

 កមមភ្ជព 
១.១    
២.១ 
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៤. តួ្នទី និងការទទួលែុ រតូ្វ 
 ូមពណ៌័នពីតនួទៃីងិការទទលួខ  ប្តូវរប ់ប្កមុការងារគលីការតាមដាៃៃិងវាយតនមៃគគប្ោងឬកមមវធិ ីរមួោៃ 

ការប្បមូលទិៃនៃ័យ ការពិៃិតយទិៃនៃ័យ ការវភិ្ជគ ៃិងការគធវីរាយការណ៍ ការគធវីគ ចកតី គប្មចចិតតគដាយណផ្អកគលី 
ទិៃនៃយ័។ល។ 

គ ម្ ុះ តួនទី ការទទលួខ  ប្តវូ 

   

   

   

   

   

  

៥. រ ាំហូរទិននន័យ 
 ូមបងាា ញពីគំៃូ តាងរហូំរទិៃនៃ័យ ៃិងព័ណ៌នពីរហូំរទិៃនៃ័យចាប់តាងំពីការប្បមូលទិៃនៃ័យ រហូតដល់

ប្កុមការងារប្គប់ប្គងទៃិនៃយ័ ៃិងបនា ប់មកតអួងគពាកព់័ៃធនន រមួទាងំោច  មូ់លៃធិិឬោច  ជ់ំៃួយ។ 

៦. ការរគប់រគងទិននន័យ 
១. ការផ្ា ក ៃងិរកាទ កទៃិនៃ័យ 
 ូមព័ណ៌នពីរគបៀបនៃការរកាទ កទិៃនៃ័យ។ ឧទាហរណ៍៖ ទិៃនៃយ័ៃងឹប្តូវរកាទ កកន ងតារាង (Spread sheet) 

ប្បព័ៃធប្គប់ប្គងទិៃនៃ័យ (Database) ជាប្កដា  (Hard copies) ឧបករណ៍ឬកមមវធិីរកាទ កទៃិនៃយ័ (HDD, Cloud, 
Microsoft TEAM)។ 
២. ការវភិ្ជគ 
 ូមព័ណ៌នពីប្បគេទឧបករណ៍ កមមវធិីនន ណដលប្តូវាៃគប្បីប្ា ់ ប្ោប់ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ដូចជាកមមវធីិ  

SPSS, Excel ។ល។ 
៣. ឯកជៃភ្ជព 
 ូមបរោិយអំពីវធិីសាស្រ តគដាុះប្សាយបញ្ញា ឯកជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្ប ិៃគបីអនកប្បមូលទៃិនៃ័យ 

ទាក់ទងៃឹងទិៃនៃ័យតា ល់ខៃួៃរប ់ប គគល គតីទិៃនៃ័យទាងំគនុះប្តូវាៃរកាការ ោៃ ត់ឬគប្បីប្ា ់ោ៉ា ងដូចគមតច 
គតីៃរណាខៃុះអាចចូលគមលីទិៃនៃយ័គៃុះាៃ។ល។  

៧. ការសរបើរា  ់និងការផ្សពវផ្ាយរាយការែ៍ 
 ូមបរោិយគដាយ គងាប ថាគតីទិៃនៃ័យ តីពីការតាមដាៃ ៃិងវាយតនមៃប្តូវាៃរាយការណ៍គៅតួអងគពាក់ព័ៃធនន 

តាមវធិីណា ោៃដូចជាអនកទទួលផ្លពីគគប្ោងឬកមមវធិី ោច  ់មូលៃធិិឬោច  ជ់ំៃួយ ៃិងតួអងគពាកព់័ៃធគផ្េងៗគទៀត។ 
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បញ្ញា ក៖់  ូមភ្ជា ប់ឯកសារគោងណដលចាាំច់ននកន ងឧប មពៃ័ធ រមួោៃឧបករណ៍ប្បមូលទៃិនៃ័យ (បញ្ា ី ណួំរ 
ទប្មង់នៃកិចច ោា  ៃ៍ ៃិងៃីតិវធិីគផ្េងៗនៃការប្បមូលទិៃនៃ័យ) ណដលៃឹងប្តូវគប្បីប្ា ់គដីមបីវា ់ណវង ូចនករ
ៃីមួយៗ។ 

  
 នថៃ                   ណខ      ឆ្ន .ំ.... ..... ័ក ព . . ២៥........ 

 រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទ ី      ណខ         ឆ្ន ២ំ០.........             
អនកគរៀបច ំ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ាៃគឃញី ៃងិឯកភ្ជព 

នថៃ                    ណខ             ឆ្ន .ំ......... ័ក ព  . . ២៥......... 
រាជធាៃេីនំគពញ នថៃទ ី       ណខ          ឆ្ន ២ំ០.......... 

របធានសាថ ប័ន/អងគភាព 
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គ ចកតីប្ពាងរាយការណ៍វឌ្ឍៃភ្ជពគគប្ោង 
នថៃ                        ណខ             ឆ្ន .ំ..... ...... ក័ ព. .២៥...... 

         រាជធាៃីេនំគពញ នថៃទី        ណខ           ឆ្ន ២ំ០........ 

 មូសោរពជូន 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមស្រនតីរក ងួនរប ែីយនិ៍ងទូរគមនគមន៍  
និងារបធានគែៈកោម ធិការរគប់រគងមូលនិធិ  .អ. 

កមមវត្ថុ  : រាយការណ៍ តីពីវឌ្ឍៃភ្ជពគគប្ោង.................................................................. 
ជូនភាា ប់ :  - រាយការណ៍ កមមភ្ជពការងារលមអិត 

-  កាីបប្តចំណាយ(ហរិញ្ញបបទាៃតាមខាន ត) 

 គ ចកតីដូចោៃណចងកន ងកមមវតថ ៃិងជូៃភ្ជា ប់ខាងគលី ខា ំាទ/នងខា ំោៃកិតតិយ  ូមគោរពជប្ោបជូៃ 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមស្រនត ីនិងារបធាន គ. .អ. គមតាត ប្ជាបដ៏ខពង់ខព ់ថា កៃៃងមកប្កមុហ  ៃ............................
ាៃទទួលជៃំួយឧបតថមាោបំ្ទគដាយមូលៃិធិ  .អ. គលកីារអៃ វតតគគប្ោង“................................”។ កន ងៃ័យគៃុះ 
ខា ំាទ/នងខា  ូំមគោរពរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍៃភ្ជពការងារនៃការអៃ វតតគគប្ោងដំណាកក់ាលទី១ ដូចខាងគប្កាម៖ 
១.អពំីគគប្ោង 
- គ ម្ ុះគគប្ោង 
- គលខគគប្ោង 
- ទំហហំរិញ្ញបបទាៃណដលទទលួាៃកន ងការអៃ វតតគគប្ោង 
- វសិាលភ្ជពនៃគគប្ោង 
- កាលបរគិចេទចាប់គផ្តីមៃិងបញ្ចប់ ប្ោប់ការអៃ វតតគគប្ោង 

២.លទធផ្លរពំឹងទ ក គធៀបៃងឹលទធផ្ល គប្មចាៃកន ងដំណាក់កាលៃមីួយៗ 
លទធផ្លរពំឹងទ ក ថិរគវលានៃការអៃ វតត លទធផ្ល គប្មចាៃ 

ដំណាក់កាលទ១ី 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី១ នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. លទធផ្ល គប្មចាៃទ១ី 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី២ នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. លទធផ្ល គប្មចាៃទី២ 
លទធផ្លរពំឹងទ កទ.ី.. នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. លទធផ្ល គប្មចាៃទ.ី.. 
ដំណាក់កាលទី២ 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី១ នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. ៃឹងប្តូវអៃ វតត 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី២ នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. .................... 
លទធផ្លរពំឹងទ កទ៣ី នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. .................... 
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៣. ោជកិអៃ វតតគគប្ោង 
គ ម្ ុះ តួនទី ម ខតំណណងកន ងគគប្ោង 

   
   
   

  
៤.រាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  គងាប 
លទធផ្ល គប្មចាៃ ម ខចំណាយ បរោិណ តនមៃ រ ប 
    
    
    

ចំណាយណដលាៃគប្បបី្ា  ់រ ប  
 មត លយគិតប្តមឹនថៃទី...ណខ...ឆ្ន .ំ....  

 
៥.បញ្ញា ប្បឈម ៃងិ ំណូមពរ 
 ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ............................
............................................................................................................................. ........................។ 

 គ ចកតីដូចាៃគោរពជប្ោបជូៃខាងគលី  ូម ឯកឧត្តមរដ្ឋមស្រនត ីនិងារបធាន គ. .អ. គមតាត
ប្ជាបជារាយការណ៍ ៃិងផ្តល់អៃ សា ៃ៍ណណនដំ៏ខពងខ់ព ់។ 
  ូម ឯកឧត្តមរដ្ឋមស្រនត ី និងារបធាន គ. .អ.  គមតាត ទទួលៃូវការគោរពដខ៏ពង់ខព ់ពខីា ំាទ/
នងខា ំ។ 

អនករគប់រគងគសរោង 
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គ ចកតីប្ពាងរាយការណ៍បញ្ចប់គគប្ោង 

នថៃ                        ណខ             ឆ្ន .ំ.... ...... ័ក ព. .២៥....... 
       រាជធាៃីេនំគពញ នថៃទី        ណខ           ឆ្ន ២ំ០....... 

 មូសោរពជូន 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមស្រនតីរក ងួនរប ែីយនិ៍ងទូរគមនគមន៍  
និងារបធានគែៈកោម ធិការរគប់រគងមូលនិធិ  .អ. 

កមមវត្ថុ  : រាយការណ៍បញ្ចប់គគប្ោង........................................................................ 
ជូនភាា ប់ :  - រាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ លមអតិរប គ់គប្ោង (ភ្ជា ប់ជាមួយ កាីបប្តចណំាយ) 

- រាយការណ៍ វៃកមម(តាមការចាាំច់) 
- ឯកសារបញ្ា ីសារគពីេណឌ រប ់គគប្ោង 
- លិខិតបញ្ញា ក់ពកីារបញ្ចបគ់គប្ោងជូៃប្បធាៃ គ. .អ. គដាយភ្ជគីទទួលផ្ល 
- រាយការណ៍វាយតនមៃពីឥទធពិលនៃគគប្ោង (ដូចោៃណចងកន ងលកាខណឌ នៃកិចច ៃា) 

 គ ចកតីដូចោៃណចងកន ងកមមវតថ ៃិងជូៃភ្ជា ប់ខាងគលី ខា ំាទ/នងខា ំោៃកិតតិយ  ូមគោរពជប្ោបជូៃ 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមស្រនត ីនិងារបធាន គ. .អ. គមតាត ប្ជាបដ៏ខពង់ខព ់ថា កៃៃងមកប្កមុហ  ៃ............................
ាៃទទួលជំៃួយឧបតថមាោបំ្ទគដាយមូលៃិធិ  .អ. គលកីារអៃ វតតគគប្ោង“.................................”។ កន ងៃ័យគៃុះ 
ខា ំាទ/នងខា  ូំមគោរពរាយការណ៍អំពីការបញ្ចប់គគប្ោង ដូចខាងគប្កាម៖ 
១.អពំីគគប្ោង 
- គ ម្ ុះគគប្ោង 
- គលខគគប្ោង 
- ទំហហំរិញ្ញបបទាៃណដលទទលួាៃកន ងការអៃ វតតគគប្ោង 
- វសិាលភ្ជពនៃគគប្ោង 
- កាលបរគិចេទចាប់គផ្តីមៃិងបញ្ចប់ ប្ោប់ការអៃ វតតគគប្ោង 
២.លទធផ្លរពំឹងទ ក គធៀបៃងឹលទធផ្ល គប្មចាៃកន ងការអៃ វតតគគប្ោង 

លទធផ្លរពំឹងទ ក ថិរគវលានៃការអៃ វតត លទធផ្ល គប្មចាៃ 
ដំណាក់កាលទ១ី 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី១ នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. លទធផ្ល គប្មចាៃទ១ី 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី២ នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. លទធផ្ល គប្មចាៃទី២ 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី... នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. លទធផ្ល គប្មចាៃទ.ី.. 
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ដំណាក់កាលទ.ី.. 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី១ នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. លទធផ្ល គប្មចាៃទ១ី 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី២ នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. លទធផ្ល គប្មចាៃទី២ 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី... នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. លទធផ្ល គប្មចាៃទ.ី.. 

 
៣. កមមភ្ជពអៃ វតតគគប្ោងទាងំមូល 

............................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... .................................
............................................................................................................................. ........................។ 
៤. អនកទទលួផ្លពីគគប្ោងឬកមមវធិ ី

............................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... .................................
............................................................................................................................. ........................។ 
៥. លទធផ្លជារូបវៃ័ត ៃងិអរូបវៃ័ត ណដលគគប្ោង ឬកមមវធិ ីគប្មចាៃ  

 ..................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ........................។ 
៦. វធិីសាស្រ តនៃការធានៃរិៃតភ្ជពនៃលទធផ្លគគប្ោង 

 .........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ........................។ 
៧. ោជកិអៃ វតតគគប្ោង 

គ ម្ ុះ តួនទ ី ម ខតណំណងកន ងគគប្ោង 
   
   
   
៨.រាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  គងាប 
លទធផ្ល គប្មចាៃ ម ខចំណាយ បរោិណ តនមៃ រ ប 
    
    
    

ចំណាយណដលាៃគប្បបី្ា  ់រ ប  
 មត លយគិតប្តមឹនថៃទី...ណខ...ឆ្ន .ំ....  

ដំណាក់កាលច ងគប្កាយ 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី១ នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. លទធផ្ល គប្មចាៃទ១ី 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី២ នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. លទធផ្ល គប្មចាៃទី២ 
លទធផ្លរពំឹងទ កទី... នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ..ដល់នថៃ...ណខ...ឆ្ន .ំ. លទធផ្ល គប្មចាៃទ.ី.. 
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៩. បទពិគសាធណដលទទួលាៃពីការអៃ វតតគគប្ោង (Lesson Learned)
 ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ............................
............................................................................................................................. ........................។ 
១០. បញ្ញា ប្បឈម ៃិងដំគណាុះប្សាយ 
 ....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
................................................................................................................................................ .....។ 
១១.  ណូំមពរ 
 ............................................................................................................... .....................
............................................................................................................................. ...........................
.....................................................................................................................................................។ 

 គ ចកតីដូចាៃគោរពជប្ោបជូៃខាងគលី  ូម ឯកឧត្តមរដ្ឋមស្រនត ីនិងារបធាន គ. .អ. គមតាត
ប្ជាបជារាយការណ៍ ៃិងផ្តល់អៃ សា ៃ៍ណណនដំ៏ខពងខ់ព ់។ 
  ូម ឯកឧត្តមរដ្ឋមស្រនត ី និងារបធាន គ. .អ. គមតាត ទទលួៃូវការគោរពដ៏ខពង់ខព ព់ីខា ាំទ/
នងខា ំ។ 

អនករគប់រគងគសរោង 
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