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ĄеĮР˝◦Бơ
ÐЮŪŌ₣ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ



ជពូំកទី១ ៖ គេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 1 

ĄеĮР˝◦Бơ 
ÐЮŪŌ₣ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

គេ្រមង ជធនី េខត្ត គឺជគេ្រមងែដលបនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកំិល ជធនី េខត្ត 
េហើយថវកិែដលបនវភិជនស៍្រមបគ់េ្រមងទងំេនះ ្រតូវឆ្លុះបញច ំងេនកនុងគេ្រមងថវកិ្របចឆំន រំបស់ ជធនី 
េខត្ត។ គេ្រមង ជធនី េខត្ត ចមនលកខណៈជគេ្រមងរបស់ ជធនី េខត្តនីមយួៗ ឬជគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល
រ ងរដ្ឋបល ជធនី េខត្តជមយួរដ្ឋបល្របេភទដូចគន (ជមយួរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត) ឬ្របេភទខុសគន (ជមយួ
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឬជមួយរដ្ឋបលឃុំ សងក ត់ ឬជមួយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងរដ្ឋបលឃុំ 
សងក ត)់។  

 

ơ.ơ. ÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣Ų◦ċĩŲ 
គេ្រមង គឺជសំណំុៃនលទធផល(ឬសកមមភព) ែដលរមួគន េដើមបសីេ្រមចទិសេ មយួ កនុង្រកបខណ័្ឌ េពល

េវ មយួ និងថវកិជក់ ក។់ លទធផល គឺជអ្វីមយួ (េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ទំនិញ និងេស កមម) ែដលបនបេងកើត
េឡើង មរយៈករអនុវត្តសកមមភពននៃនគេ្រមង ែដល ច បឬ់ ស់ែវងបន។ គេ្រមងមយួ ចមន ៖ 

 លទធផលខុសៗគន  េនទី ំងែតមួយ (ឧទហរណ៍ ៖ ទំនប់មួយែខ  ទ្វ រទឹកមួយកែន្លង និង
្រប យមយួែខ  បេងកើតបនជគេ្រមងមយួេ ថ គេ្រមង្របពន័ធធ ្រស្ដ)។ 

 លទធផលជេ្រចើនដូចៗគន  េនទី ងំេផ ងគន  (ឧទហរណ៍ ៖ ងសងអ់គរសិក ២ខនង ១០បនទប ់
េន បឋមសិក  “ក” និង “ខ”)។ 

 

គេ្រមងមយួ្រតូវមន ៖ 
 េឈម ះមយួ (ជករសំខនែ់ដលផ្ដល់េឈម ះមយួឱយគេ្រមងេដើមបសីមគ ល់គេ្រមងនីមយួៗ ចពី់គន ) 
 ្របេភទគេ្រមង (ឧទហរណ៍ ៖ “ផគតផ់គងទ់ឹក ្អ តជនបទ”  “គមនគមនជ៍នបទ”)  
 រយៈេពល និងគេ្រមងថវកិ (គេ្រមងថវកិដក្រសងេ់ចញពីកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកំិល ជធនី េខត្ត) 
 យ៉ងេ ច ស់្រតូវមនទី ងំមយួ  
 យ៉ងេ ច ស់្រតូវមនលទធផលមយួ។ 
 

លទធផលមយួ្រតូវមន ៖ 
 ្របេភទលទធផលមយួ  
 ទី ងំមយួ  
 ឯក មយួស្រមបក់រ ស់ែវង 
 បរមិណមយួ។ 

 

កំណតស់មគ ល់ ៖ 
 ជទូេទ លទធផលជេ្រចើន ចសថិតកនុង្របេភទគេ្រមងែតមយួ។ ្របសិនេបើលទធផលេនកនុងកមមវធីិ

វនិិេយគបីឆន រំកំិល ជធនី េខត្ត គឺជផ្លូវ្រកល្រកួស្រកហម េហើយលទធផលមយួេផ ងេទៀត គឺជ
អណ្ដូ ងសនប ់ េនះលទធផលទងំេនះ ្រតូវែត កេ់នកនុងគេ្រមង២េផ ងគន  គឺ“គេ្រមងផគតផ់គងទឹ់ក
្អ តជនបទ” និង“គេ្រមងផ្លូវលំជនបទ” ឬ“គេ្រមងគមនគមនជ៍នបទ”។  



ជពូំកទី១ ៖ គេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 2 

 ចំេពះគេ្រមងេស កមមមយួចំនួន ចរមួបញចូ លគន នូវសកមមភព ឬលទធផលនន ែដលមនិសថិត
េនកនុង្របេភទគេ្រមងែតមយួ។ គេ្រមងេស កមម្របេភទេនះ ចរមួបញចូ លគន នូវេស កមម សមភ រៈ 
ទំនិញ និងឬករងរ ងសងតូ់ច ច េដើមបសីេ្រមចបននូវទិសេ រមួរបស់គេ្រមង។  

 លទធផលននែដលរមួគន េដើមបសីេ្រមចទិសេ ែតមយួ្រតូវ កជ់មយួគន េនកនុងគេ្រមងមយួ។ 
ឧទហរណ៍ ៖ 
 លូ ព ន និងផ្លូវ្រកល្រកួស្រកហមមយួែខ  ្រតូវ កជ់មយួគន េនកនុងគេ្រមងែតមយួ។ 
 គេ្រមងកសិកមមច្រមុះែដលរមួមនលទធផល ដូចជកសិករទទួលបននូវករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 

្រសះស្រមបចិ់ញច ឹម្រតី េ ងជីកំុប៉ុស្ដិ ្រទុងចិញច ឹមសត្វ ្រគបពូ់ជ កូន្រតី ពូជសត្វ និងសមភ រៈ
ស្រមបក់រ ងសងន់ន។ លទធផលទងំអស់េនះ្រតូវ កប់ញចូ លេទកនុងគេ្រមងែតមយួ ពី
េ្រពះលទធផលទងំអស់េនះរមួគន សេ្រមចបននូវទិសេ ែតមយួ គឺកសិកមមច្រមុះ េដើមបបីេងកើន
ជីវភពរស់េន្របជពលរដ្ឋ។ 

ឧទហរណ៍អំពីគេ្រមង និងលទធផល ៖ 
្របេភទគេ្រមង លទធផល 

គមនគមនជ៍នបទ ងសងលូ់៨កែន្លង ងសង់ ព ន១កែន្លង និង ងសងផ់្លូវ្រកួស្រកហម
្របែវង១៥គ.ម ឆ្លងកត៣់ភូម ិ៖ 
 លូ២កែន្លង ព ន១កែន្លង និងផ្លូវ្រកួស្រកហម៥គ.ម សថិតេនភូម ិ“ក”  
 លូ៤កែន្លង និងផ្លូវ្រកួស្រកហម៥គ.ម សថិតេនភូម ិ“ខ”  
 លូ២កែន្លង និងផ្លូវ្រកួស្រកហម៥គ.ម សថិតេនភូម ិ“គ”  

ផគតផ់គងទ់ឹក ្អ ត អណ្ដូ ងលូចំនួន៣០ េនកនុងភូម៣ិ និងអណ្ដូ ងសនបចំ់នួន៤០ េនកនុងភូម៤ិ។ 
ករអបរ់ ំ ងសងអ់គរសិក ២ខនង ១០បនទប ់បំពកស់ង្ហ រមិ អណ្ដូ ងទឹក២ និងបងគន់

អនមយ័ចំនួន៤ េនអនុវទិយល័យ “ក”  និង “ខ”  ។ 
សហគមនជ៍លផល រចនសមព័នធនិងលកខន្ដិកៈ្រគប់្រគងសហគមន៍ ែផនទីសហគមន៍ ករេបះ 

បេងគ លេបតុង៣០០េដើមេដើមបកំីណត់្រពំ្របទល់សហគមន៍ ករចុះបញជ ី 
សហគមន ៍ និងកិចច្រពមេ្រព ងែផនករ្រគប្់រគងសហគមន ៍ (ករករពរកូន 
េឈើៃ្រពលិចទឹក ករអភវិឌ រវីបបកមមេទសចរណ៍ធមមជតិ ...។ល។ ) 

ĠŔą ˝ с ៖  
 សកមមភពេស រដ្ឋបលរបស់ ជធនី េខត្ត មនិែមនជគេ្រមងេទ។ 
 េពលេវ ស្រមបអ់នុវត្ដគេ្រមង ចមនរយៈេពលេ្រចើនជងមយួឆន ។ំ ្របសិនេបើគេ្រមងមន

ទំហំធំេពកមនិ ចអនុវត្ដកនុងរយៈេពលមយួឆន បំន ជធនី េខត្ត ចសេ្រមចឱយអនុវត្ដ មែផនកៗ
ៃនគេ្រមងកនុងឆន នំីមយួៗ ស្រមបរ់យៈេពលេ្រចើនឆន ។ំ 

 

ơ.Ư. ÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ⅜ēũ‗к 
 គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈ គឺជគេ្រមងែដលបេងកើតបនជអចលន្រទពយ ែដលសថិតេន
មយួកែន្លង េហើយ្របជពលរដ្ឋជទូេទេ្របើ្របស់បន។  



ជពូំកទី១ ៖ គេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 3 

 ឧទហរណ៍មយួចំនួនៃនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈរមួមន ៖ 
 ផ្លូវ ព ន លូ  
 ករផគតផ់គងទ់ឹក ដូចជអណ្ដូ ង ្រសះ ងទឹក ឬកប៏ ្ដ ញទឹក ្អ តស្រមបេ់្របើ្របស់េន មផទះ

េនមូល ្ឋ ន  
 អនមយ័ ធរណៈ និង្របពន័ធបង្ហូរទឹកស្អុយ  
 ្របពន័ធធ ្រស្ដ េលើកែលងែតម៉សីុនបូមទឹកចល័ត 
 ្របពន័ធ និងប ្ដ ញែចកចយអគគិសនីស្រមបេ់្របើ្របស់ មផទះ 
 សំណងផ់ រ ឬទី ងំផ រ  
 សំណង់ េរៀន 
 មណ្ឌ លសុខភព 
 ប ្ដ ញផគតផ់គងទ់ឹក និងអនមយ័ មអគរ ធរណៈ ដូចជ ទីផ រ េរៀន មណ្ឌ លសុខភព 
 សំណងក់ែន្លង កសំ់ ម (ឧទហរណ៍ ទបដុតសំ មេនទីផ រ) 
 សំណងក់ែន្លងគ្ំរទ្របពន័ធករពរបរ ិ ថ ន និង្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ   
 ្របេភទៃនអគរ ឬសំណងេ់ផ ងេទៀត។ 

   

ơ.ư. ÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ  
គេ្រមងេស កមម គឺជសកមមភពមយួ ឬសំណំុសកមមភពននែដលមនទំនកទំ់នង និងគ្ំរទគន េទ

វញិេទមកេដើមបសីេ្រមចបននូវទិសេ គេ្រមង ដូចជករអភវិឌ ធនធនមនុស  សកមមភពបេងកើន្របកចំ់ណូល 
ករផ្ដល់សមភ រៈបរកិខ រ-ទំនិញ ករផ្ដល់ពូជ ករេរៀបចំសហគមន ៍និងឬករ ងសងខ់ន តតូចជេដើម។ 

ឧទហរណ៍ ៖ គេ្រមងកសិកមមច្រមុះ។ ទិសេ ៃនគេ្រមងេនះ គឺេដើមបបីេងកើនជីវភពរស់េន្របជពល
រដ្ឋ។ សកមមភពននៃនគេ្រមងេនះ ចមន ៖  

 ករេរៀបចំ្រកុម និងលកខន្ដិកៈ្រកុម 
 ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល  
 ករជីក្រសះស្រមបចិ់ញច ឹម្រតី  
 ករេធ្វើេ ងជីកំុប៉ុស្ដិ  
 ករេធ្វើ្រទុងចិញច ឹមសត្វ  
 ករផ្ដល់្រគបពូ់ជ កូន្រតី ពូជសត្វ និងសមភ រៈស្រមបក់រ ងសងន់ន 
 ករចុះ ម ន និងជួយ កសិករេគលេ កនុងករអនុវត្ដជកែ់ស្ដង។ 

˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ 

 សំណំុឯក រគេ្រមង្រតូវរក ទុកេន ជធនី េខត្ត។ ចំេពះគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល សំណំុ
ឯក រគេ្រមងចបបេ់ដើម្រតូវរក ទុកេនករយិល័យៃន្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង េហើយ
ចបបថ់តចម្លងរក ទុកេន មរដ្ឋបលែដលពកព់ន័ធគេ្រមងេនះ។



 

 

 
 
 

ĄеĮР˝◦БƯ
ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ



ជពូំកទី២ ៖ ករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 4 

ĄеĮР̋ ◦БƯ 
ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ករេរៀបចំគេ្រមង្រតូវេធ្វើេឡើង បនទ បពី់គេ្រមង្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកំិល ជធនី 
េខត្ត និងមុនេពលករចបេ់ផ្ដើមដំេណើ រករលទធកមម។ ករេរៀបចំគេ្រមង គឺជករសិក  និង្របមូលពត័ម៌នទងំ
អស់ែដល្រតូវករ េដើមបេីរៀបចំឱយបននូវសំេណើ គេ្រមង។  

ករេរៀបចំគេ្រមងរមួមន ៖ 
 ករបេងកើតគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង  
 ករកំណតអ់នកជំនួយបេចចកេទស 
 ករពិនិតយអំពីត្រមូវករៃនករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចរបស់គេ្រមង 
 ករេរៀបចំ្រកុមេ្របើ្របស់ ឬអនកទទួលផល 
 ករេរៀបចំែផនករសិក គេ្រមង   
 ករេរៀបចំែផនទីគេ្រមង 
 ករសិក  និង្របមូលពត័ម៌នទូេទ និងពត័ម៌នបេចចកេទស  
 ករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន  
 ករសិក ដីធ្លី (របយករណ៍បរចិច គដីធ្លីេ យសម័្រគចិត្ដ ឬរបយករណ៍លទធកមមដីធ្លី) 
 ករេរៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិច  
 ករេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង 
 ករេរៀបចំ ្ល កសញញ គេ្រមង 
 ករប៉ន់ ម នតៃម្ល និងពត័ម៌នលម្អតិៃនលទ្ឋផលគេ្រមង  
 ករេរៀបចំែផនករ្របតិបត្តិ និងែថទលំទធផលគេ្រមង  
 ករពិនិតយ និងអនុមត័សំេណើ គេ្រមង    
 ករពិនិតយបញជ កប់េចចកេទស 
 ករពិនិតយ និងករផ្តល់អនុេ មភព។ 

 

Ư.ơ. ŁũĠЮ₣ ˛ЧĳÐ‗к˝ņŊŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ 
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត្រតូវេរៀបចំបេងកើតគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងមយួ។ គណៈអភបិល ជធនី េខត្ត

េរៀបចំសមសភព និងតួនទី ភរកិចចរបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង េហើយ កជូ់ន្រកុម្របឹក ជធនី 
េខត្តពិនិតយ និងអនុមត័។ សមសភពគណៈកមមករេនះ្រតូវមន្រស្តីចូលរមួ។ ្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត្រតូវេចញ
េសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង។ េសចក្តីសេ្រមចេនះ្រតូវចុះ
ហតថេលខេ យ្របធន្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត។  
˝). Ð‗к˝ņŊŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ 

សមសភពរបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងរមួមន ៖ 
 អភបិល ជធនី េខត្ត ជ្របធន  
 អភបិលរង ជធនី េខត្តមយួរូប ជអនុ្របធន  
 នយករដ្ឋបល ឬនយករងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ជសមជិកអចិៃ្រន្តយ ៍ 



ជពូំកទី២ ៖ ករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 5 

 សមជិក្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត ជសមជិក 
 តំ ងទីចតក់រ ឬអងគភពពកព់ន័ធ ជសមជិក 
 នយក ឬនយករងទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្ត ជេលខធិករ 
្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង ជអនកេកះ្របជំុ និងជអធិបតីៃនអងគ្របជំុរបស់គណៈកមមករេរៀបចំ

គេ្រមង។ កនុងករណី្របធនអវត្ដមន ្រតូវេផទរសិទធិជ យល័កខណ៍អក រេទឱយអនុ្របធន ជ្របធនស្តីទី េហើយ
្របធនស្តីទីជអនកេកះ្របជំុ និងជអធិបតីៃនអងគ្របជំុ។ 

កិចច្របជំុរបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង ច្រប្រពឹត្ដេទបន លុះ្រ ែតមនវត្ដមនសមជិកេលើសពី
ពកក់ ្ដ លៃនសមជិកគណៈកមមករទងំមូល។ 

េសចក្ដីសេ្រមចរបស់អងគ្របជំុគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង ចយកជករបន លុះ្រ ែតមនសំេឡង
អនុមត័េលើសពីពកក់ ្ដ លៃនចំនួនសមជិកគណៈកមមករទំងមូល។ ្របសិនេបើសំេឡងអនុមត័មនចំនួន
េសមើគន  សំេឡងរបស់អធិបតីៃនអងគ្របជំុមនឧត្តមនុភព។ 

កនុងករណីសមជិក មយួៃនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអវត្ដមន សមជិកេនះ ចេផទរសិទធិឱយេទ
សមជិក មយួេនកនុងអងគភព ឬ្រកុមរបស់ខ្លួន េដើមបចូីលរមួ្របជំុគណៈកមមករជំនួសខ្លួនបន។ សមជិក
ែដលចូលរមួ្របជំុជំនួសេនះ កម៏នសិទធិសេ្រមចដូចសមជិកគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងផងែដរ។ ករេផទរសិទធិ
េនះ្រតូវេធ្វើេឡើងជ យល័កខណ៍អក រ។ 

្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង ចអេញជ ើញគណៈអភបិល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និង្រកុម្របឹក ឃុំ 
សងក តែ់ដលទទួលផលផទ ល់ពីគេ្រមង និងបុគគលិកមកពីទីភន កង់រ ឬតំ ងអងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ នែដល
ពកព់ន័ធនឹងគេ្រមង េដើមបចូីលរមួកិចច្របជំុគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងកនុងនមជអនកសេងកតករ។ 

អនកជំនួយបេចចកេទស និងម្រន្តីែដលមនភរកិចចជួយ គ្ំរទ ជធនី េខត្ត្រតូវចូលរមួកិចច្របជំុរបស់គណៈ
កមមករេរៀបចំគេ្រមង កនុងនមជអនកសេងកតករ។ 

្រគបក់ិចច្របជំុរបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង ្រតូវមនកំណតេ់ហតុែដលេរៀបចំេ យេលខធិករ
របស់គណៈកមមករ និង្រតូវចុះហតថេលខេ យអធិបតីៃនអងគ្របជំុ។ 
Š).  Ð‗к˝ņŊŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ΒĕŉũũřťģŲ 

កនុងករណីរដ្ឋបល ជធនី េខត្តេធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករ និង្រពមេ្រព ងជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
្របេភទដូចគន  ឬ្របេភទខុសគន  រដ្ឋបលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមងេនះ្រតូវជួប្របជំុគន  េដើមបពិីភក  និង្រពមេ្រព ង
េទេលើករបេងកើតគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលមយួ ស្រមបគ់េ្រមងអន្តររដ្ឋបលនីមយួៗ មរយៈ
កិចច្រពមេ្រព ងរ ងរដ្ឋបលែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមងេនះ(ទ្រមងទី់១)។ 

គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលមនសមសភពដូចខងេ្រកម ៖ 
 អភបិល ឬេមឃុំ េចសងក តម់យួរូបៃនរដ្ឋបលែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលេនះជ្របធន 
 អភបិល ឬេមឃុំ េចសងក តទ់ងំអស់ៃនរដ្ឋបលែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលេនះ ជ

សមជិក 
 នយករដ្ឋបលឬនយករងរដ្ឋបល ឬេសម នឃុំ សងក តៃ់ន្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តរ

រដ្ឋបល ជេលខធិករ 
្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល គឺជអភបិល ឬជេមឃុំ េចសងក តែ់ដលពកព់ន័ធ

នឹងគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលេនះ មករ្រពមេ្រព ងឯកភពគន រ ងរដ្ឋបលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមងទងំេនះ។ 



ជពូំកទី២ ៖ ករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 6 

្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល គឺជតំ ងផ្លូវករកនុងករចុះហតថេលខេលើ្រគប់
ឯក រផ្លូវករននពកព់ន័ធនឹងករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល េ យេ្របើ្របស់្រ  និងចុះេលខរបស់រដ្ឋបល

ម។ី កនុងករណី្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលអវត្តមន អភបិលស្តីទី ឬេមឃុំ េចសងក ត់
ស្តីទីៃនរដ្ឋបលែដលទទួលភរកិចចជ្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល គឺជ្របធនស្តីទីៃនគណៈ
កមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល។  

្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ជអនកេកះ្របជំុ និងជអធិបតីៃនអងគ្របជំុរបស់គណៈ
កមមករេរៀបចំគេ្រមង។ កនុងករណី្របធនអវត្ដមន ្របធនស្តីទីជអនកេកះ្របជំុ និងជអធិបតីៃនអងគ្របជំុ។ 

កិចច្របជំុរបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ច្រប្រពឹត្ដេទបន លុះ្រ ែតមនវត្ដមន
សមជិកេលើសពីពកក់ ្ដ លៃនសមជិកគណៈកមមករទងំមូល។ 

េសចក្ដីសេ្រមចរបស់អងគ្របជំុគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ចយកជករបន លុះ្រ ែត
មនសំេឡងអនុមត័េលើសពីពកក់ ្ដ លៃនចំនួនសមជិកគណៈកមមករទងំមូល។ ្របសិនេបើសំេឡងអនុមត័
មនចំនួនេសមើគន  សំេឡងរបស់អធិបតីៃនអងគ្របជំុមនឧត្តមនុភព។ 

កនុងករណីសមជិក មយួៃនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលអវត្ដមន សមជិកេនះ ចេផទរ
សិទធិឱយេទសមជិក មយួេនកនុងអងគភព ឬ្រកុមរបស់ខ្លួន េដើមបចូីលរមួ្របជំុគណៈកមមករជំនួសខ្លួនបន។ 
សមជិកែដលចូលរមួ្របជំុជំនួសេនះ កម៏នសិទធិសេ្រមចដូចសមជិកគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល
ផងែដរ។ ករេផទរសិទធិេនះ្រតូវេធ្វើេឡើងជ យល័កខណ៍អក រ។ 

្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ចអេញជ ើញបុគគលិកមកពីទីភន កង់រ ឬតំ ងអងគករ
សហគមនមូ៍ល ្ឋ នែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមង េដើមបចូីលរមួកិចច្របជំុគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល
កនុងនមជអនកសេងកតករ។ 

អនកជំនួយបេចចកេទស និងម្រន្តីែដលមនភរកិចចគ្ំរទ ជធនី េខត្ត្រតូវចូលរមួកិចច្របជំុរបស់គណៈកមម
ករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល កនុងនមជអនកសេងកតករ។ 

្រគបក់ិចច្របជំុរបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ្រតូវមនកំណតេ់ហតុែដលេរៀបចំេ យ
េលខធិកររបស់គណៈកមមករ និង្រតូវចុះហតថេលខេ យអធិបតីៃនអងគ្របជំុ។ 
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កិចច្រពមេ្រព ងេនះ េធ្វើេឡើងេនៃថងទី....... ែខ........... ឆន .ំ........ រ ង ៖   
 រដ្ឋបល.................... តំ ងេ យ........................ តួនទី..............................................  
 រដ្ឋបល.................... តំ ងេ យ........................ តួនទី.............................................. 
 រដ្ឋបល.................... តំ ងេ យ........................ តួនទី.............................................. 
 រដ្ឋបល.................... តំ ងេ យ........................ តួនទី.............................................. 
ភគីទងំអស់បនឯកភពគន មល័កខខណ័្ឌ  ដូចខងេ្រកម ៖ 

ŪĠŁũ ơ.- 
 គេ្រមង....................................(េឈម ះគេ្រមង).................................................................... 
នឹងអនុវត្ដេទ មល័កខខណ័្ឌ ែដលមនែចងកនុងកិចច្រពមេ្រព ងេនះ¤ 
ŪĠŁũ Ư.- 
 ចំនួនថវកិប៉ន់ ម នែដល្រតូវចូលរមួចំែណកដល់គេ្រមងអន្ដររដ្ឋបលៃនរដ្ឋបលនីមយួៗែដលពកព់ន័ធ 
មនដូចខងេ្រកម ៖  

 រដ្ឋបល............... ចំនួន................ (ជអក រ...................................................................) 
 រដ្ឋបល............... ចំនួន................ (ជអក រ...................................................................) 
 រដ្ឋបល............... ចំនួន................ (ជអក រ...................................................................) 
 រដ្ឋបល............... ចំនួន................ (ជអក រ...................................................................) 

សរុប......................... (ជអក រ...................................................................) 
រដ្ឋបលែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលបនឯកភពគន  កនុងករេផទរថវកិៃនចំែណករបស់ខ្លួន

ទងំអស់ ឬជដំ កក់លេទកនុងគណនីរបស់រដ្ឋបលៃន្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល 
បនទ បពី់កិចចសនយៃនគេ្រមងេនះ្រតូវបនចុះហតថេលខ។ 
ŪĠŁũ ư.-  
 គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្ដររដ្ឋបលមនសមសភពដូចខងេ្រកម ៖ 

ល.រ េឈម ះ េភទ មកពី តួនទី
    ្របធន
    សមជិក
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ល.រ េឈម ះ េភទ មកពី តួនទី
    សមជិក
    សមជិក
    សមជិក
    សមជិក
    េលខធិករ

ŪĠŁũ ̉.- 
 គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្ដររដ្ឋបលមនតួនទី និងភរកិចច ដូចខងេ្រកម ៖ 

 ពិនិតយ និងអនុមត័ែផនករសិក គេ្រមងអន្តររដ្ឋបល  
 ្រគប្់រគងចតែ់ចងដំេណើ រករសិក  និងេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល 
 កំណតអ់នកជំនួយបេចចកេទសស្រមបជួ់យ កនុងករេរៀបចំ និងករអនុវត្តគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល 
 េរៀបចំសំេណើ គេ្រមងអន្តររដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីអនកជំនួយបេចចកេទស  
 ពិនិតយ និងអនុមត័សំេណើ គេ្រមងអន្តររដ្ឋបល។ 

ŪĠŁũ ̣.- 
្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្ដររដ្ឋបល គឺជតំ ងផ្លូវកររបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង

អន្ដររដ្ឋបល កនុងករចុះហតថេលខេលើឯក រផ្លូវករននែដលទកទ់ងនឹងករេរៀបចំគេ្រមង េ យេ្របើ្របស់
្រ  និងចុះេលខរបស់រដ្ឋបល ម។ី 

កនុងករណី្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលអវត្តមន អភបិលស្តីទី ឬេមឃុំ េចសងក ត់
ស្តីទីៃនរដ្ឋបលែដលទទួលភរកិចចជ្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល គឺជ្របធនស្តីទីៃនគណៈ
កមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល។  

្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ជអនកេកះ្របជំុនិងជអធិបតីៃនអងគ្របជំុរបស់គណៈ
កមមករេរៀបចំគេ្រមង។ កនុងករណី្របធនអវត្ដមន ្របធនស្តីទីជអនកេកះ្របជំុ និងជអធិបតីៃនអងគ្របជំុ។ 

កិចច្របជំុរបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ច្រប្រពឹត្ដេទបន លុះ្រ ែតមនវត្ដមន
សមជិកេលើសពីពកក់ ្ដ លៃនសមជិកគណៈកមមករទងំមូល។ 

េសចក្ដីសេ្រមចរបស់អងគ្របជំុរបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ចយកជករបន លុះ
្រ ែតមនសំេឡងអនុមត័េលើសពីពកក់ ្ដ លៃនចំនួនសមជិកគណៈកមមករទងំមូល។ ្របសិនេបើសំេឡង
អនុមត័មនចំនួនេសមើគន  សំេឡងរបស់អធិបតីៃនអងគ្របជំុមនឧត្តមនុភព។ 

កនុងករណីសមជិក មយួៃនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលអវត្ដមន សមជិកេនះ ចេផទរ
សិទធិឱយេទសមជិក មយួេនកនុងអងគភព ឬ្រកុមរបស់ខ្លួន េដើមបចូីលរមួ្របជំុគណៈកមមករជំនួសខ្លួនបន។ 
សមជិកែដលចូលរមួ្របជំុជំនួសេនះ កម៏នសិទធិសេ្រមចដូចសមជិកគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល
ផងែដរ។ ករេផទរសិទធិេនះ្រតូវេធ្វើេឡើងជ យល័កខណ៍អក រ។ 

្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ចអេញជ ើញបុគគលិកមកពីទីភន កង់រ ឬតំ ងអងគករ
សហគមនមូ៍ល ្ឋ នែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមង េដើមបចូីលរមួកិចច្របជំុគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល
កនុងនមជអនកសេងកតករ។ 
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អនកជំនួយបេចចកេទស និងម្រន្តីែដលមនភរកិចចគ្ំរទ ជធនី េខត្ត្រតូវចូលរមួកិចច្របជំុរបស់គណៈកមម
ករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល កនុងនមជអនកសេងកតករ។ 

្រគបក់ិចច្របជំុរបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ្រតូវមនកំណតេ់ហតុែដលេរៀបចំេ យ
េលខធិកររបស់គណៈកមមករ និង្រតូវចុះហតថេលខេ យអធិបតីៃនអងគ្របជំុ។ 
ŪĠŁũ ̀.-  
 គណៈកមម ធិករលទធកមម និងអងគភពលទធកមមៃនរដ្ឋបលែដលជ្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង
អន្តររដ្ឋបល ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបកិ់ចចលទធកមមគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលេនះ។ 

គណៈកមម ធិករលទធកមម និងអងគភពលទធកមមែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបកិ់ចចលទធកមមគេ្រមងអន្តរ
រដ្ឋបលេនះ មនតួនទី និងភរកិចចដូចបនកំណតេ់នកនុង្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ ៣២៤ សហវ.្របក ចុះៃថង
ទី០១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ របស់្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ស្តីពីនីតិវធីិៃនករបេងកើត 
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមម ធិករលទធកមម និងអងគភពលទធកមមរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ ។  

គណៈកមម ធិករលទធកមម និងអងគភពលទធកមមែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបកិ់ចចលទធកមមគេ្រមងអន្តរ
រដ្ឋបលេនះ ្រតូវ យករណ៍អំពីវឌ នភពៃនកិចចលទធកមមគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ជូនរដ្ឋបលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមង
អន្តររដ្ឋបលេនះ។ 

គណៈកមម ធិករលទធកមមៃនរដ្ឋបលពកព់ន័ធដៃទេទៀតៃនគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលេនះ ចចូលរមួេនកនុង
កិចចដំេណើ រករលទធកមមគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលេនះ ជអនកសេងកតករ។ 
ŪĠŁũ ́.- 
 េ ក េ ក្រសី..................................... ជអនកជំនួយបេចចកេទសស្រមបគ់េ្រមង..................... 
...............(េឈម ះគេ្រមង).................................................. ។  
 អនកជំនួយបេចចកេទសជួយ គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្ដររដ្ឋបលេលើករងរដូចខងេ្រកម ៖  

 ពិនិតយអំពីត្រមូវករៃនករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចរបស់គេ្រមង 
 េរៀបចំែផនករសិក គេ្រមង 
 េរៀបចំែផនទីគេ្រមង 
 អនុវត្ដករសិក លទធភពគេ្រមង  
 ជួយ កនុងករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិច 
 េរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង 
 ប៉ន់ ម នតៃម្លគេ្រមង 
 បំេពញពត័ម៌នែផនកបេចចកេទសេទកនុងទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង 
 ចូលរមួ្រគបក់រ្របជំុគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្ដររដ្ឋបល  
 បំេពញតួនទី និងភរកិចចេផ ងៗេទៀត មករកំណតរ់បស់្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង 

អន្តររដ្ឋបល។ 
 
 



ជពូំកទី២ ៖ ករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 10 

ŪĠŁũ ៨.- 
 កិចច្រពមេ្រព ងេនះ េរៀបចំេឡើងចំនួន........ចបបេ់ដើម េហើយរក ទុកេនរដ្ឋបលនីមយួៗែដលពកព់ន័ធ
នឹងគេ្រមង០១ចបប។់  
ŪĠŁũ ៩.- 
 កិចច្រពមេ្រព ងេនះ មន្របសិទធភពអនុវត្តចបពី់ៃថងចុះហតថេលខតេទ។  
 

ΒķЊģŲ ιЮņþНе Юč₤Į̇ĳс............
 

ΒķЊģŲ ιЮņþНе Юč₤Į̇ĳс............
 
 

ΒķЊģŲ ιЮņþНе Юč₤Į̇ĳс............
 
 

ΒķЊģŲ ιЮņþНе Юč₤Į̇ĳс............

 
 

Ư.Ư. Łũ˝ е‗ĳсΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤  
គណៈអភបិល ជធនី េខត្ត្រតូវកំណតអ់នកជំនួយបេចចកេទសេដើមបជួីយ កនុងករេរៀបចំគេ្រមងរបស់ខ្លួន។ 

អនកជំនួយបេចចកេទស ចជ ៖  
 ម្រន្តីៃន ជធនី េខត្ត។ កនុងករណីេនះ គណៈអភបិល ជធនី េខត្ត្រតូវែតង ងំម្រន្តីបេចចក

េទសមយួរូប ជអនកជំនួយបេចចកេទស។  
 ម្រន្តីៃនមនទីរ អងគភពជំនញ ជធនី េខត្ត។ កនុងករណីេនះ គណៈអភបិល ជធនី េខត្ត្រតូវេសនើសំុ

េទមនទីរ អងគភពជំនញ ជធនី េខត្តជ យល័កខណ៍អក រ េដើមបផី្តល់ម្រន្តីបេចចកេទសមយួរូប 
ជអនកជំនួយបេចចកេទស។  

 អនកជំនញ ឬ្រកុមហុ៊ន ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ កនុងករណីេនះ គណៈអភបិល ជធនី េខត្ត
្រតូវេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសេទ មនីតិវធីិែដលបនកំណត ់និង្របកបេ យតម្ល ភព។  

េនេពលកំណតប់នអនកផ្ដល់ជំនួយបេចចកេទសេហើយ គណៈអភបិល ជធនី េខត្ត្រតូវែតង ងំអនក
ជំនួយបេចចកេទសេនះ។ 

 

Ư.ư. ŁũĮЊĕЊĳŏΒеĮБĳŪņСŷŁũаĕŁũ₤Њ˝⅝ĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ řБĊųБ ĕЊ₣ĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊşũĠ₤сÐЮŪŌ₣ 
 អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវពិនិតយគេ្រមង ជធនី េខត្ត េដើមបកំីណតថ់ េតើគេ្រមងេនះ្រតូវេធ្វើករសិក
ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចែដរឬេទ។  

គេ្រមងែដល្រតូវេធ្វើករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន គឺជគេ្រមងែដល ៖  
 ទី ងំៃនគេ្រមងេនះ សថិតេនកនុងឃុំ សងក តៃ់នបញជ ីតំបនង់យទទួលរងផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន 
 ករអនុវត្ដៃនគេ្រមងេនះ ចប ្ដ លឱយមនករខូចខត ឬបះ៉ពល់ដល់កែន្លងមយួចំនួន ែដល

មន រៈសំខនេ់លើែផនកបរ ិ ថ ន ឬវបបធម ៌
 ករអនុវត្ដៃនគេ្រមង ចប ្ដ លឱយមនករខូចខត ឬបះ៉ពល់ដល់្របភពផគតផ់គងទ់ឹក ែដល្របជ

ពលរដ្ឋកំពុងេ្របើ្របស់  



ជពូំកទី២ ៖ ករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 11 

 លទធផលៃនគេ្រមងេនះ ជែខ ផ្លូវថមី។ ែខ ផ្លូវថមី គឺជ ៖  
 ផ្លូវ ឬែផនកមយួៃនផ្លូវែដលមនិែមនជផ្លូវពីមុន ឬ 
 ែផនកមយួៃនផ្លូវចស់ែដល្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរអក័ ផ្លូវ ឬ 
 ផ្លូវចស់្រតូវបនព្រងីកទទឹងផ្លូវធំជងមុនចបពី់២៥%េឡើងេទ។ 

 លទធផលគេ្រមងេនះ ជែខ ទំនបថ់មី ឬែខ ្រប យថមី ឬ ងស្ដុកទឹកថមី(្របពន័ធធ ្រស្ដថមី)។ 
ែខ ទំនបថ់មី ឬែខ ្រប យថមី គឺជ ៖ 
 ទំនប ់ឬ្រប យ ឬែផនកមយួៃនទំនប ់ឬ្រប យែដលមនិែមនជទំនប ់ឬ្រប យពីមុន ឬ 
 ែផនកមយួៃនទំនប ់ឬ្រប យចស់ែដល្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរអក័ ទំនប ់ឬ្រប យ។ 

 លទធផលគេ្រមងេនះ ជែខ ែ្រពកជីកថមីស្រមបក់រេធ្វើដំេណើ រផ្លូវទឹក និងឬផគតផ់គងទ់ឹកេ្របើ្របស់។ 
ែខ ែ្រពកជីកថមី គឺជ ៖ 
 ែ្រពកជីក ឬែផនកមយួៃនែ្រពកជីក ែដលមនិែមនជែ្រពកជីកពីមុន ឬ 
 ែផនកមយួៃនែ្រពកជីកចស់ែដល្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរអក័ ែ្រពកជីក។ 

˝ е‗ĳс₤Ōð Ųсс ៖ ចំេពះគេ្រមង ជធនី េខត្តែដលមនទី ងំសថិតេនឃុំ សងក តៃ់នបញជ ីតំបនង់យ
ទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន េទះបីជគេ្រមងទងំេនះមន ឬមនិមនេនកនុងចំណុចដូចបនបរយិយ
ខងេលើកេ៏ យ កទ៏មទរករ្រតួតពិនិតយពិេសសអំពីសក្ដ នុពលៃនផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ ចំេពះគេ្រមងទងំ

យ ែដល្រតួតពិនិតយេទេឃើញថ មនសក្ដ នុពលៃនផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន (ជពិេសស្រគបគ់េ្រមងផ្លូវ
ថមីទងំអស់ និងគេ្រមងទងំ យដូចបនបរយិយខងេលើ) ្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិ
េដើមភគតិចរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងចត់ ងំម្រន្ដីទទួលបនទុកេដើមបចុីះពិនិតយទី ងំគេ្រមងទងំ
េនះ និងផ្ដល់េយបល់អំពីរេបៀបវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងរេបៀបេរៀបចំែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន និង
ែផនករ ម នផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ េលើសពីេនះេទៀត ទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្ត្រតូវ
េផញើរបយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងឯក រឧបសមពន័ធននៃនរបយករណ៍េនះ ជទ្រមងឯ់ក រ
កនុងកំុពយូទរ័ មរយៈអីុែមល៉ជូន្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន 
គ.ជ.អ.ប េដើមបពិីនិតយជមុនសិន មុននឹងេផញើរបយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នេនះេទមនទីរបរ ិ ថ ន េដើមបី
ពិនិតយបញជ កប់េចចកេទស។ េបើពិនិតយេឃើញថ របយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងឯក រឧបសមពន័ធ
នន មនចំណុចខុសឆគង ឬខ្វះខតពត័ម៌នមយួចំនួនែដល្រតូវែកត្រមូវឬបំេពញបែនថម ្រកុមករងរសុវតថិភព
បរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រតូវជ្រមបដល់ទីចតក់រែផនករនិងវនិិ
េយគ ជធនី េខត្តវញិ មរយៈអីុែមល៉កនុងរយៈេពល១០ៃថងេធ្វើករ។ េនមុនេពលទទួលបននូវករយល់្រពម
ពី្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ទីចតក់រែផនករ 
និងវនិិេយគ ជធនី េខត្តមនិ្រតូវេផញើពត័ម៌នគេ្រមងទងំេនះេទមនទីរ អងគភពជំនញពកព់ន័ធស្រមបក់រពិនិតយ
បញជ កប់េចចកេទសេឡើយ។  

 

គេ្រមងែដល្រតូវេធ្វើករសិក ដីធ្ល ីគឺជគេ្រមងែដលនឹងេ្របើ្របស់ ៖ 
 ដីបន្ដិចបន្ដួចែដលេ្របើ្របស់េ យឯកជន (េទះបីដីេនះជដី ធរណៈ ឬដីឯកជនក៏េ យ) 

េហើយ្រគប្់រគួ រែដលដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យ រករអនុវត្ដ
គេ្រមង បនយល់្រពម្របគល់ដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនេ យសម័្រគចិត្ដដល់គេ្រមង។ មនិមន



ជពូំកទី២ ៖ ករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 12 

អនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី មយួបន្របគល់ដីឱយេទគេ្រមងេ្រចើនជង៥% ៃនៃផទដីសរុបរបស់ខ្លួនេនះេទ 
ឬ្រទពយសមបត្ដេិផ ងៗេទៀតមនតៃម្លេ្រចើនជង១.០០០.០០០េរៀលេឡើយ។ ចំេពះគេ្រមង្របេភទ
េនះត្រមូវឱយមនករេរៀបចំរបយករណ៍បរចិច គដីធ្លេី យសម័្រគចិត្ដ។ 

 ដីបន្ដិចបន្ដួចែដលេ្របើ្របស់េ យឯកជន (េទះបីដីេនះជដី ធរណៈ ឬដីឯកជនក៏េ យ) 
េហើយ្រគួ រមយួចំនួនែដលដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យ រករ
អនុវត្ដគេ្រមង មនិយល់្រពម្របគល់ដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនដល់គេ្រមងេ យគម នសំណង
ទូទត។់ មនអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីមយួចំនួន នឹង្រតូវ្របគល់ដីធ្លីេ្រចើនជង៥%ៃនៃផទដីសរុបរបស់ខ្លួន ឬ
្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតមនតៃម្លេ្រចើនជង១.០០០.០០០េរៀលស្រមបគ់េ្រមង។ ចំេពះគេ្រមង
្របេភទេនះត្រមូវឱយមនករេរៀបចំរបយករណ៍លទធកមមដីធ្ល។ី 

 គេ្រមងែដល្រតូវកររបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិច គឺជគេ្រមង
ទងំ យ ែដលមនទី ងំសថិតេនកនុងភូមៃិនបញជ ីតំបនជ់នជតិេដើមភគតិច (ភូមែិដលមនជនជតិេដើមភគ
តិចរស់េនេលើសពី៥ភគរយៃន្របជពលរដ្ឋកនុងភូមសិរុប)។  
 
◦Ūņ₣с◦БƯ 

ŁũĮЊĕЊĳŏΒеĮБĳŪņСŷŁũаĕŁũ₤Њ˝⅝  
ĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ řБĊųБ ĕЊ₣ĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊşũĠ₤сÐЮŪŌ₣ 

ជធនី េខត្ត ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  
េតើគេ្រមង្រតូវេធ្វើករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? បទ េទ

េបីមិន្រតូវករ សូមបញជ កមូ់លេហតុ ៖.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

េតើគេ្រមង្រតូវេធ្វើករសិក ដីធ្លីែដរឬេទ? បទ េទ
េបីមិន្រតូវករ សូមបញជ កមូ់លេហតុ ៖.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

េតើគេ្រមង្រតូវករេរៀបចំវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិចែដរឬេទ?    បទ េទ
េបីមិន្រតូវករ សូមបញជ កមូ់លេហតុ ៖.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ៃថងទី........ ែខ............. ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

 

ៃថងទី........ ែខ............. ឆន .ំ........ 
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 

 
 
 



ជពូំកទី២ ៖ ករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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Ư.̉. ŁũЮũЬĠşеŪ˝ ОņЮŪĠЧŪģ₤с 
្រគបគ់េ្រមង ជធនី េខត្តទងំអស់្រតូវមន្រកុមេ្របើ្របស់មយួ ែដលនឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករេ្របើ្របស់ 

និងែថទលំទធផលគេ្រមង។ គេ្រមងមយួចំនួន ្រកុមេ្របើ្របស់េនះ្រតូវបនបេងកើតរចួេហើយេ យមនទីរ អងគភព
ជំនញ។ ចំេពះគេ្រមង ែដលមនិទនប់នបេងកើត្រកុមេ្របើ្របស់ ជធនី េខត្ត្រតូវេរៀបចំបេងកើតេឡើងេន
ដំ កក់លចបេ់ផ្ដើមៃនករេរៀបចំគេ្រមង។  

 

Ư.̣. ŁũЮũЬĠşеЯĩĕŁũ₤Њ˝⅝ÐЮŪŌ₣ 
ែផនករសិក គេ្រមង(ទ្រមងទី់៣)្រតូវេរៀបចំេឡើងស្រមបក់រសិក គេ្រមងទងំមូល មនិែមនស្រមប់

ែតលទធផលគេ្រមងែដលមនថវកិអនុវត្ដេនះេទ។ ែផនករសិក គេ្រមងមយួស្រមបគ់េ្រមងមយួ។  
អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវេធ្វើករសិក គេ្រមងេទ មែផនករេនះ។  
ែផនករសិក គេ្រមងនីមយួៗ ្រតូវបង្ហ ញ ៖  
 េឈម ះគេ្រមង 
 លទធផលេ្រគងរបស់គេ្រមង 
 សកមមភពសិក គេ្រមង 
 ត្រមូវករៃនករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន 
 ត្រមូវករៃនករសិក ដីធ្លី 
 ត្រមូវករៃនករសិក វធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិច  
 ចំនួនៃថងសិក គេ្រមង 
 កលបរេិចឆទេ្រគងបញចបក់រសិក គេ្រមង 
 េយបល់េផ ងៗ។  
˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ អនកជំនួយបេចចកេទសមនិែមនេធ្វើករសិក គេ្រមងែតមន កឯ់ងេនះេទ។ រដ្ឋបល

ជធនី េខត្ត្រតូវធនឱយមនអនកទទួលផលពីគេ្រមង្រគប្់រគន ់ េដើមបជួីយ ដល់អនកជំនួយបេចចកេទសកនុងករ
សិក គេ្រមង។ 



ជពំូកទី២ ៖ ករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 14 

◦Ūņ₣с◦Бư  
ЯĩĕŁũ₤Њ˝⅝ÐЮŪŌ₣ĂĖ е២០១៤ 

ជធនី េខត្ត ៖ ក ្ដ ល េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖
 

េឈម ះគេ្រមង លទធផលេ្រគង សកមមភពសិក គេ្រមង
្រតូវករៃនករ
សិក ផលបះ៉ 
ពល់បរ ិ ថ ន

្រតូវករៃន
ករសិក ដីធ្លី 

្រតូវករវធិន
ករករពរ 
ជនជតិេដើម

ចំនួនៃថង
េធ្វើករងរ

កលបរេិចឆទ
បញចបែ់ផនករ េយបល់េផ ងៗ 

ងសងផ់្លូវ្រកួស
្រកហមពីទរីមួ្រសុក  
‹ក›មកទរីមួេខត្ត 

ផ្លូវ្រកល្រកួស្រកហម១៥គម 
ព នេបតងុ១កែន្លង និងល៤ូ

កែន្លង 

ថ នភពផ្លូវ  ជេ្រមទកឹជំនន ់ សិក  
កែន្លងែដល្រតូវ កល់ ូនិង ងសង់

ព ន 

េទ េទ េទ ១០ ០៧/០២/១៤  

ងសង្របពន័ធធ
្រស្ដភមូិ ‹ក› 

ថ បន្រប យ៥គម 
ទ្វ រទកឹ១ និងលទូកឹ២កែន្លង 

សិក នេលខ ្របមូលទនិននយ័ពីមនទីរ
ធនធនទកឹស្ដីពីក្រមិតទកឹកនុង្រប យ
េម សែ់វងៃផទដេី្រ ច្រសព  សិក ទី

ងំសំណង។់ 

បទ បទ េទ ២០ ២១/០៣/១៤ ទកុេពលេវ ្រគប្រគន់
ស្រមប់ យតៃម្លផលបះ៉
ពលប់រ ិ ថ ន និង របយ
ករណ៍សិក ដធី្ល ី 

ងសង់
េរៀនេនអនវុទិយ   
លយ័‹ក› 

១ខ នង ៥បនទប ់អណ្ដូ ងទកឹ១ 
និងបងគនអ់នមយ័២ 

សិក ទី ងំ ងសង ់ េទ េទ េទ ៥ ១៤/០២/១៤  

 

ៃថងទី........ ែខ............. ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី........ ែខ............. ឆន .ំ........ 
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 



ជពូំកទី២ ៖ ករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 15 

Ư.̀. ŁũЮũЬĠşеЯĩĕ◦БÐЮŪŌ₣  
 ែផនទីគេ្រមង្រតូវែតជែផនទី ជធនី េខត្ត ែដលបង្ហ ញអំពីទី ំងៃនលទធផលននរបស់គេ្រមង 
ែដលបនទទួលករពិនិតយបញជ កប់េចចកេទស និងប ្ដ ភូមទិំង យែដលអនកទទួលផលរស់េន។ ែផនទី
គេ្រមង្រតូវ្របថប្់រ រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។  

មនែតលទធផលែដលបង្ហ ញេនេលើែផនទីេនះប៉ុេ ្ណ ះ ្រតូវបញចូ លេទកនុងកិចចសនយេដើមបអីនុវត្ដ។ 
្របសិនេបើ ជធនី េខត្តចងផ់្ល ស់ប្ដូរទី ំងលទធផលគេ្រមង ឬបេងកើនបែនថមចំនួនលទធផលគេ្រមង្រតូវអនុវត្ដ
នីតិវធីិៃនករពិនិតយបញជ កប់េចចកេទសជថមីេឡើងវញិ។ 

 

Ư.́. Łũ₤Њ˝⅝ ĕЊ₣ŪĠņРŲĮњĳхŌĕ◦РЮĉ ĕЊ₣ĮњĳхŌĕĠЮşĆ˝Ю◦₤  
 អនកជំនួយបេចចកេទស នឹងជួយ គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងកនុងករចុះសិក បេចចកេទសគេ្រមង ជធនី 
េខត្ត េនទី ងំគេ្រមង េ យសហករយ៉ងជិតសនិទធជមយួ្របជពលរដ្ឋ ្រកុមេ្របើ្របស់ និងអងគករសហគមន៍
មូល ្ឋ នកនុងេគលបំណង្របមូលពត័ម៌នសំខន់ៗ  និងចបំច ់ េដើមបបំីេពញទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង ទ្រមង់
ពត័ម៌នបេចចកេទស និងទ្រមងន់ន។ 

ពត័ម៌នទូេទ និងពត័ម៌នបេចចកេទស្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបបីេងកើតេ្រគងករគេ្រមង។ ពត័ម៌នបេចចក 
េទសៃនគេ្រមងនីមយួៗ ចខុសៗគន េទ ម្របេភទគេ្រមងនីមយួៗ។ ពត័ម៌នបេចចកេទស្រតូវបំេពញកនុង
ទ្រមងព់ត័ម៌នបេចចកេទស ែដលមនេនកនុងេសៀវេភែណនសំ្តីពីបទ ្ឋ នបេចចកេទសស្រមបគ់េ្រមងេហ ្ឋ
រចនសមពន័ធ និងេសៀវេភែណនបំេចចកេទសស្ដីពីគេ្រមងេស កមមរបស់ គ.ជ.អ.ប។ 

 

Ư.៨. Łũ₤Њ˝⅝ĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ  
 គេ្រមង ជធនី េខត្តែដលប ្ដ លឱយមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនដល់បរ ិ ថ ន និងវបបធម ៌ករសិក
ពិេសសមួយនឹង្រតូវេធ្វើេឡើង េ ថ ករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ ម្រន្ដីែដលទទួលបនទុករបស់ ជធនី 
េខត្ត េ យសហករជមយួនឹងអនកពកព់ន័ធនន នឹងេធ្វើករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នេនទី ងំគេ្រមង ឬ
េនជិតទី ំងគេ្រមង េ យមនករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។ នីតិវធីិលម្អតិៃនករសិក ផលបះ៉
ពល់បរ ិ ថ ន នឹងមនបរយិយេនកនុងជំពូកទី៩។  
 កំណតស់មគ ល់ ៖ េទះបីជលទធផលមយួចំនួនរបស់គេ្រមង្រតូវបនគ្ំរទេ យថវកិ ជធនី េខត្ត 
េហើយលទធផលមយួចំនួនេទៀត្រតូវបនគ្ំរទេ យមូលនិធិេផ ងកេ៏ យ គេ្រមងេនះក៏ ច្រតូវេធ្វើករសិក
ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នផងែដរ។ ឧទហរណ៍ មច ស់អំេ យ្រពមេ្រព ងជមយួរដ្ឋបល ជធនី េខត្តថ គតនឹ់ង

ងសងផ់្លូវមយួែខ  េហើយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត នឹង ងសងលូ់។ ្របសិនេបើផ្លូវេនះ គឺជែខ ផ្លូវថមី ្រតូវែតេធ្វើ
ករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន េទះបីជផ្លូវេនះមនិ្រតូវបនគ្ំរទថវកិ ជធនី េខត្តកេ៏ យ។ 
 

Ư.៩. Łũ₤Њ˝⅝řБĊųБ  
គេ្រមង ជធនី េខត្តមយួចំនួននឹងេ្របើ្របស់ដីមយួចំនួនែដលេ្របើ្របស់េ យឯកជន (េទះបីដីេនះ

ជដី ធរណៈ ឬដីរបស់ឯកជនកេ៏ យ)។ កនុងករណីេនះ កមមសិទធិករ េភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីនឹងបតប់ង់
សិទធិរបស់ខ្លួនកនុងករេ្របើ្របស់ដីេនះ និង្រទពយសមបត្ដិននែដលមនេនេលើដីេនះ េ យ រករអនុវត្ដ
គេ្រមង។ ជធនី េខត្ត្រតូវេធ្វើកិចច្រពមេ្រព ងជមួយនឹងកមមសិទធិករ េភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីេនះជមុន 
មុនេពលអនុវត្ដគេ្រមង។  



ជពូំកទី២ ៖ ករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 16 

 ទកទ់ងេទនឹងករេ្របើ្របស់ដីធ្លី គេ្រមង ជធនី េខត្តមន៣្របេភទែដល្រតូវេធ្វើករពិចរ  គឺ៖ 
១. គេ្រមងែដលនឹង្រតូវអនុវត្ដេលើដី ធរណៈមនិែដលបនេ្របើ្របស់េ យឯកជន។ ឧទហរណ៍ 

ករ ងសងអ់គរសិក េលើទីធ្ល កនុង េរៀនែដលមន្រ ប។់
២. គេ្រមងែដលនឹងេ្របើ្របស់ដីបន្ដិចបន្ដួចែដលេ្របើ្របស់េ យឯកជន (េទះបីដីេនះ ជដី

ធរណៈ ឬដីឯកជនកេ៏ យ)។ កនុងករណីេនះ ពំុមនបុគគល ឬ្រគួ រ នឹងបតប់ងេ់្រចើន
ជង៥%ៃនៃផទដីសរុបរបស់ខ្លួន ឬ្រទពយសមបត្ដិមនតៃម្លេលើសពី១.០០០.០០០េរៀលេឡើយ។ អនក
េ្របើ្របស់ដីធ្លីែដលទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់បនយល់្រពម្របគល់ដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់
ខ្លួនេ យសម័្រគចិត្ដដល់គេ្រមង។ ឧទហរណ៍ គេ្រមងផ្លូវែដលនឹង្រតូវបះ៉ពល់ដី លែ្រសបន្ដិច
បន្ដួចែដលេនអមសងខងផ្លូវ។ ចំេពះគេ្រមង្របេភទេនះ ត្រមូវឱយមនរបយករណ៍បរចិច គដីធ្លី
េ យសម័្រគចិត្ដ។  

៣. គេ្រមងែដលនឹងេ្របើ្របស់ដីបន្ដិចបន្ដួចែដលេ្របើ្របស់េ យឯកជន (េទះបីដីេនះ ជដី
ធរណៈ ឬដីឯកជនកេ៏ យ)។ អនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី្រតូវបតប់ងដី់ធ្លីេលើសពី៥%ៃនៃផទដីសរុបរបស់

ខ្លួន ឬ្រទពយសមបត្ដិននែដលមនតៃម្លេលើសពី១.០០០.០០០េរៀល ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីមយួចំនួន
បដិេសធកនុងករ្របគល់ដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនេ យគម នសំណងទូទត។់ ឧទហរណ៍ 
ករ ងសង់ េរៀនេលើដី លែ្រស។ ចំេពះគេ្រមង្របេភទេនះ ត្រមូវឱយមនរបយករណ៍
លទធកមមដីធ្ល។ី ្របសិនេបើសំណងទូទតនឹ់ង្រតូវផ្ដល់ចំេពះដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដែិដលបនបតប់ង់
េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង ទ្រមងគ់ណនតៃម្លសំណង និងករទូទតសំ់ណង្រតូវែតបំេពញឱយ
បនចបស់ព្វ្រគប។់ 

 នីតិវធីិលម្អតិកនុងករេរៀបចំសិក ដីធ្លី នឹងមនបរយិយេនកនុងជំពូកទី១០។ 
 ˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ េទះបីជលទធផលមយួចំនួនរបស់គេ្រមង្រតូវបនគ្ំរទេ យថវកិ ជធនី េខត្ត 
េហើយលទធផលមយួចំនួនេទៀត្រតូវបនគ្ំរទេ យមូលនិធិេផ ងកេ៏ យ គេ្រមងេនះក្៏រតូវេធ្វើករសិក ដីធ្លី
ផងែដរ។ ឧទហរណ៍ មច ស់អំេ យ្រពមេ្រព ងជមយួរដ្ឋបល ជធនី េខត្តថ គតនឹ់ង ងសងផ់្លូវមយួែខ  
េហើយរដ្ឋបល ជធនី េខត្តនឹង ងសងលូ់។ ្របសិនេបើផ្លូវេនះនឹង្រតូវបន ងសងេ់នេលើដីែដលេ្របើ្របស់
េ យឯកជនមួយចំនួន េនះ្រតូវែតេធ្វើករសិក ដីធ្លី េទះបីជផ្លូ វេនះមិន្រតូវបនគំ្រទថវកិ ជធនី េខត្ត
កេ៏ យ។ 
 

Ư.ơƠ. ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗ч₤ŚБĮБŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷĳ□ЊļĮĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 
 គេ្រមង ជធនី េខត្តែដលមនទី ំងសថិតេនភូមៃិនបញជ ីតំបនជ់នជតិេដើមភគតិច (ភូមែិដលមន
ជនជតិេដើមភគតិចរស់េនេលើសពី៥%ៃន្របជពលរដ្ឋសរុបកនុងភូម)ិ ចបំច្់រតូវេរៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីវធិន
ករករពរសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិច។ នីតិវធីិៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថិភព
ជនជតិេដើមភគតិចមនបរយិយលម្អតិេនកនុងជំពូកទី១១។ 
 

Ư.ơơ. ŁũЮũЬĠşеЮŪý₣ŁũÐЮŪŌ₣ 
 បនទ បពី់បន្របមូលពត័ម៌នសព្វ្រគបេ់ហើយ អនកជំនួយបេចចកេទសជួយ េរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង។  

ចំេពះគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ េ្រគងករគេ្រមងរមួមនគំនូសប្លងប់េចចកេទសគេ្រមង ករបរយិយ
លម្អតិលកខណៈបេចចកេទស និងប្លងក់រ ្ឋ ន។ ជទូេទ គំនូសប្លងប់េចចកេទសគេ្រមង្រតូវែផ្អក មេសៀវេភែណនំ
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ស្តីពីបទ ្ឋ នបេចចកេទសស្រមបគ់េ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរបស់ គ .ជ. អ.ប។  
ចំេពះគេ្រមងេស កមម េ្រគងករគេ្រមងរមួមនករេ្រគងសកមមភពអនុវត្ដគេ្រមងនន ករបរយិយ

លម្អតិលកខណៈបេចចកេទស និងគំនូសប្លងប់េចចកេទសគេ្រមង(េបើ្រតូវករ)។ ករបរយិយលម្អតិលកខណៈបេចចក
េទស និងគំនូសប្លងប់េចចកេទសគេ្រមង ចមនេនកនុងេសៀវេភែណនបំេចចកេទសស្ដីពីគេ្រមងេស កមមរបស់ 
គ .ជ. អ.ប។  

េ្រគងករគេ្រមងមយួែដលល្អ នឹងផ្ដល់លទធផលចំេពះគេ្រមងមយួែដល ៖  
 សេ្រមចបននូវេគលបំណង  
 មនិៃថ្លេពកកនុងករអនុវត្ដ  
 មនិលំបក ឬមនិៃថ្លេពកកនុងករ្របតិបត្តិករ និងករែថទ ំ 
 មនិ្រតូវករទំហំដីេ្រចើនជងទំហំដីែដលជត្រមូវករចបំច ់ 
 មនិប ្ដ លឱយខូចខតដល់បរ ិ ថ ន 
អនកជំនួយបេចចកេទសជួយ េរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង េហើយ កជូ់នគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងពិនិតយ 

និងសេ្រមច។ 
 

Ư.ơƯ. ⅜ų ˝₤Ŕň ÐЮŪŌ₣ 
្ល កសញញ គេ្រមង្រតូវបន កេ់នទី ំងគេ្រមងេដើមប្ីរបប្់របជពលរដ្ឋឱយបនដឹងថ អនក ជ

មច ស់គេ្រមង និងអនក ជអនកផ្ដល់មូលនិធិ។ ្ល កសញញ គេ្រមង្រតូវេរៀបចំេឡើងកនុងរយៈេពល១៥ៃថង បនទ ប់
ពីកលបរេិចឆទចបេ់ផ្ដើមអនុវត្ដកិចចសនយ។  

្រគបគ់េ្រមង ជធនី េខត្តទងំអស់ែដលបេងកើតបនជលទធផលសថិតេនជបជ់្របចមំយួកែន្លង (ដូច
ជេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ្រសះចិញច ឹម្រតី សហគមន៍ៃ្រពេឈើ េទសចរណ៍ធមមជតិ...។ល។) ្រតូវែតមន ្ល ក
សញញ គេ្រមង។  

គេ្រមងទងំ យ ែដលមន្រតឹមែតសកមមភពែថទជំ្របច ំឬគេ្រមងេស កមម េនះមនិចបំច់
្រតូវករ ្ល កសញញ គេ្រមងេទ។  

ចំេពះគេ្រមង ជធនី េខត្ត ្ល កសញញ គេ្រមងមនមុខងរសំខន់ ស់ េដើមបផី្ដល់ពត័ម៌នដល់
្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុង ជធនី េខត្តអំពីអ្វីែដលរដ្ឋបល ជធនី េខត្តបនេធ្វើ។ 

ពត័ម៌នៃន ្ល កសញញ គេ្រមង រមួមន ៖  
 េឈម ះ ជធនី េខត្ត  
 េឈម ះគេ្រមង ទំហំគេ្រមង និងឆន អំនុវត្ដគេ្រមង 
 ចំនួនថវកិ ជធនី េខត្ត  
 ចំនួនថវកិចូលរមួចំែណករបស់្របជពលរដ្ឋ  
 ចំនួនថវកិពី្របភពេផ ងៗេទៀត េបើមន 
 ចំនួនថវកិសរុប។ 
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ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ........................
.....................(េឈម ះគេ្រមង).......................... 

ĂĖ е.............. 
ថវកិ ជធនី េខត្ត ៖.....................................េរៀល 
ទុនចូលរមួរបស់មូល ្ឋ ន ៖.....................................េរៀល 
ថវកិពី................... ៖.....................................េរៀល 

សរុប ៖.....................................េរៀល 
 

ÐЮŪŌ₣ΒĕŉũũřťģŲĂĖ е..........
ũǻ₣ũřťģŲ..................(េឈម ះរដ្ឋបលពកព់ន័ធ).................. 

.....................(េឈម ះគេ្រមង).......................... 
ថវកិពីរដ្ឋបល........................ ៖.....................................េរៀល 
ថវកិពីរដ្ឋបល........................ ៖.....................................េរៀល 
ថវកិពីរដ្ឋបល........................ ៖.....................................េរៀល 
ទុនចូលរមួរបស់មូល ្ឋ ន ៖.....................................េរៀល 
ថវកិពី...................................... ៖.....................................េរៀល 

សរុប ៖.....................................េរៀល 
 

្ល កសញញ គេ្រមង្រតូវ ៖ 
 កេ់នកែន្លង្របជពលរដ្ឋ ចេមើលេឃើញ និង នបន  
 មនគុណភពល្អ ែដលធនបននូវករេ្របើ្របស់យូរអែង្វង   
 ក់ ងំេនទី ងំលទធផលគេ្រមង។ 
ចំេពះគេ្រមងមយួចំនួន ្ល កសញញ គេ្រមង ច កភ់ជ បផ់ទ ល់េទនឹងលទធផលគេ្រមង (ឧទហរណ៍ 

គេ្រមង ងសងអ់គរសិក  ្ល កសញញ គេ្រមង ច កជ់បនឹ់ងជញជ ំងអគរសិក េនះ។ 
្ល កសញញ គេ្រមងមនិចបំចេ់ធ្វើ និង កេ់្រចើនេពកេទ។ ឧទហរណ៍ ៖ គេ្រមងផ្លូវលំ ្ល កសញញ

គេ្រមង ច កែ់តមយួេនេដើមផ្លូវជករ្រគប្់រគន ់ មនិចបំច់ ក់ ្ល កសញញ េន្រគបក់ែន្លង កលូ់េនះេទ។ 
្ល កសញញ គេ្រមងនឹង្រតូវបនផ្ដល់េ យអនកទទួលករសំណង ់ឬអនកផ្តល់េស កមមែដលអនុវត្ដគេ្រមងេនះ។ 

ដូេចនះអនកទទួលករសំណង ់ ឬអនកផ្តល់េស កមម្រតូវដឹងអំពីករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនកនុងករេធ្វើ ្ល កសញញ
គេ្រមងមុនេពលេដញៃថ្លគេ្រមង។  

្ល កសញញ គេ្រមង្រតូវេរៀបចំេឡើងេនកនុងតៃម្លមយួយ៉ងសមរមយបំផុត។ 
ជេ្រមើស ៖ ជធនី េខត្ត ចសេ្រមចអនុញញ តឱយអនកទទួលករសំណង ់ឬអនកផ្តល់េស កមម កេ់ឈម ះ

របស់ខ្លួនេនេលើ ្ល កសញញ គេ្រមង។ ករេធ្វើែបបេនះនឹងផ្ដល់ករេលើកទឹកចិត្ដដល់អនកទទួលករសំណង ់ឬអនក
ផ្តល់េស កមមកនុងករេធ្វើករងរ្របកបេ យគុណភពល្អ ពីេ្រពះគតម់និចងឱ់យេឈម ះខ្លួនមនេនេលើសមទិធ
ផលែដលខូច ឬមនគុណភពមនិល្អេនះេទ។ 
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Ư.ơư. Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņųÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ĮњĳхŌĕŲņΔЊĳаĕŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣ 
បនទ បពី់េរៀបចំេ្រគងករគេ្រមងចបស់ព្វ្រគប ់ អនកជំនួយបេចចកេទសនឹងេធ្វើករប៉ន់ ម នតៃម្លគេ្រមង 

េ យែផ្អក មេគលករណ៍ែដលបនកំណតេ់នកនុងេសៀវេភែណនេំនះ។ េដើមបេីធ្វើករប៉ន់ ម នតៃម្លគេ្រមង 
ជដំបូង្រតូវេធ្វើករប៉ន់ ម នតៃម្លៃនលទធផលនីមយួៗរបស់គេ្រមង េហើយបនទ បម់ក្រតូវបូកសរុបតៃម្លប៉ន់ ម ន
របស់លទធផលនីមយួៗៃនលទធផលទងំអស់របស់គេ្រមងេនះ។ តៃម្លប៉ន់ ម នសរុបៃនលទធផលទងំអស់ គឺ
ជតៃម្លប៉ន់ ម នៃនគេ្រមង។  

បនទ ប់ពីគណនតៃម្លប៉ន់ ម នៃនលទធផលនីមួយៗរបស់គេ្រមង អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវបំេពញ
ទ្រមង់លទធផល និងតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង។ 

 

Ư.ở. ЯĩĕŁũŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ ĕЊ₣ŁũЯℓĈе 
ចំេពះគេ្រមងនីមយួៗ្រតូវមនែផនករ្របតិបត្តិករ និងករែថទ។ំ ែផនករេនះ្រតូវបង្ហ ញអំពី ៖ 
ក). ករងរ្របតបិត្តកិរ   

 េតើមនករងរ្របតិបត្តិករចបំចអ់្វីខ្លះ? 
 េតើអនក ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តករងរ្របតិបត្តិករទងំេនះ? 
 េតើករចំ យេទេលើករងរ្របតិបត្តិករទងំេនះបនមកពី ? 

ខ). ករងរែថទជំ្របច ំ 
 េតើមនករងរែថទជំ្របចជំចបំចអ់្វីខ្លះ? 
 េតើអនក ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តករងរែថទជំ្របចទំងំេនះ? 
 េតើករចំ យេទេលើករងរែថទជំ្របចទំងំេនះបនមកពី ? 

គ). ករងរែថទជំខួប  
 េតើមនករងរែថទជំខួបជចបំចអ់្វីខ្លះ? 
 េតើអនក ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តករងរែថទជំខួបទងំេនះ? 
 េតើករចំ យេទេលើករងរែថទជំខួបទងំេនះបនមកពី ? 
 េតើករចំ យជមធយមកនុងមួយឆន សំ្រមប់កិចច្របតិបត្តិករ និងករែថទំលទធផលគេ្រមង 

ប៉ុនម ន? (មនិបូកបញចូ លចំ យែដលបនមកពីថវកិរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ឧទហរណ៍ ្របក ់
េបៀវត របស់្រគូបេ្រង ន)។ 

 េតើ្រតូវចំ យប៉ុនម នពីគេ្រមងថវកិ ជធនី េខត្តកនុងមយួឆន ?ំ 
 

Ư.ợ. ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳ₤еЮ‗ЧÐЮŪŌ₣   
 េនេពលេរៀបចំសំេណើ គេ្រមង(ពត័ម៌នគេ្រមងនិងឯក រពកព់ន័ធនន)ចបស់ព្វ្រគប ់ ្របធនគណៈ
កមមករេរៀបចំគេ្រមង្រតូវេរៀបចំកិចច្របជំុរបស់ខ្លួន េដើមបពិីនិតយ និងអនុមត័សំេណើ គេ្រមង និងេដើមបធីនឱយមន
ករយល់ដឹងយ៉ងេពញេលញអំពីគេ្រមង និងផលបះ៉ពល់ែដលរពឹំងទុក។ ្របសិនេបើ ចេធ្វើបន ករ្របជំុេនះ
្រតូវបនេរៀបចំេឡើងជ ធរណៈេនទី ងំគេ្រមង។  
 េ្រគងករគេ្រមង ចខុសពីគំនិតដំបូងេនកនុងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកំិល ជធនី េខត្ត។ កនុងករណីេនះ 
មុននឹងគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអនុមត័សំេណើ គេ្រមង ចំណុចសំខន់ៗ មយួចំនួនខងេ្រកមេនះ្រតូវបន
េលើកយកមកពិភក  និង្រពមេ្រព ង ៖ 



ជពូំកទី២ ៖ ករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 20 

 ្របសិនេបើេ្រគងករគេ្រមងបនផ្ល ស់ប្ដូរ េតើគេ្រមងនឹងេនែតសេ្រមចបននូវទិសេ េដើមែដរឬេទ? 
 េតើអនកទទួលផលនឹងេនែតេពញចិត្ដចំេពះលទធផលគេ្រមងែដរឬេទ? 
 េតើមនករ្រពមេ្រព ងេទេលើតៃម្លប៉ន់ ម នែដរឬេទ? 
 េតើមនបញ្ហ បះ៉ពល់ដីធ្លីែដរឬេទ?។ េតើគេ្រមង្រតូវបនអនុវត្ដេនេលើដី ែដលបចចុបបននេនះកំពុង

ែតេ្របើ្របស់េ យឯកជន និងបះ៉ពល់ដល់្រទពយសមបត្ដិឯកជនឬេទ?  
 េតើនឹងមនផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នធងនធ់ងរ មយួែដរឬេទ? 
 េតើនឹងមនផលបះ៉ពល់ចំេពះជនជតិេដើមភគតិចែដរឬេទ? 
 េតើែផនករ្របតិបត្តិករ និងករែថទមំនភពជកែ់ស្ដងែដរឬេទ?  
 េតើអនកេ្របើ្របស់គេ្រមងនឹងសបបយចិត្ដកនុងករបងៃ់ថ្លេ្របើ្របស់ និងែថទែំដរឬេទ?  

 

Ư.ờ. ŁũĮЊĕЊĳŏĠŔą ˝ сĠЮşĆ˝Ю◦₤  
មនទីរ អងគភពជំនញ ជធនី េខត្តជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករពិនិតយបញជ កប់េចចកេទសដល់គេ្រមង

ជធនី េខត្ត។ 
មនទីរ អងគភពជំនញនឹងបដិេសធចំេពះគេ្រមង ្របសិនេបើ ៖ 
 មនបញ្ហ បេចចកេទសេលើេ្រគងករគេ្រមង ែដលនឹងប ្ដ លឱយគេ្រមងទទួលប ជយ័កនុងករ

សេ្រមចនូវទិសេ គេ្រមង ឬ 
 មនបញ្ហ ទំនស់រ ងែផនករអភវិឌ នរ៍យៈេពល្របឆំន  ំឬកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកំិល ជធនី េខត្ដ 

ជមយួនឹងែផនកររបស់មនទីរ អងគភពជំនញ។  
មនទីរ អងគភពជំនញមនសិទធិជំទស់ចំេពះគេ្រមងកនុងរយៈេពល១៥ៃថង បនទ ប់ពីទទួលបនទ្រមង់

ព័ត៌មនគេ្រមង និងឯក រពក់ព័នធពីរដ្ឋបល ជធនី េខត្ដ។ ្របសិនេបើមនទីរ អងគភពជំនញចង់េធ្វើករ
ជំទស់ ្រតូវជូនដំណឹងជ យល័កខណ៍អក រេទរដ្ឋបល ជធនី េខត្ដ។ 

្របសិនេបើកនុងរយៈេពល១៥ៃថង មនទីរ អងគភពជំនញមនិេធ្វើករជំទស់េទ េនះមននយ័ថ គេ្រមង
បនទទួលករពិនិតយបញជ កប់េចចកេទសេ យស្វ័យ្របវត្ដិ។ 

ចំេពះគេ្រមងែដលត្រមូវឱយមនករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងឬជនជតិេដើមភគតិច គេ្រមង
េនះ្រតូវបនជំទស់េ យស្វ័យ្របវត្ដិ រហូតដល់ករសិក ទងំេនះ្រតូវអនុវត្តចបស់ព្វ្រគប ់េហើយរបយករណ៍
ៃនករសិក ទំងេនះ្រតូវបនអនុម័ត។ ករជំទស់េ យស្វ័យ្របវត្ដិេនះនឹង្រតូវបនដកេចញ េនេពល
ែដល ៖ 

 របយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន្រតូវបនអនុមត័ ចំេពះគេ្រមងទងំ យ ែដល្រតូវករ
របយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ 

 របយករណ៍បរចិច គដីធ្លីេ យសម័្រគចិត្ដ្រតូវបនអនុមត័ ចំេពះគេ្រមងទងំ យ ែដល្រតូវ
កររបយករណ៍បរចិច គដីធ្លីេ យសម័្រគចិត្ដ។ 

 របយករណ៍លទធកមមដីធ្លី្រតូវបនអនុមត័ និងករេរៀបចំករទូទតសំ់ណង្រតូវបនអនុវត្ដ ចំេពះ
គេ្រមងទងំ យ ែដល្រតូវកររបយករណ៍លទធកមមដីធ្លី។ 

 របយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថភិពជនជតិេដើមភគតិច្រតូវបនអនុមត័ ចំេពះគេ្រមង
ទងំ យ ែដល្រតូវកររបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិច។ 



ជពូំកទី២ ៖ ករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 21 

Ư.ớ. ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũĩŉŲсΒĕНЮŵņļĮ   
្រគបគ់េ្រមង ជធនី េខត្តទងំអស់ រមួទងំគេ្រមងែដលេ្របើ្របស់ឥណទនចុងឆន  ំ បនទ បពី់គេ្រមង 

ទងំេនះទទួលបននូវករពិនិតយបញជ កប់េចចកេទស រដ្ឋបល ជធនី េខត្ដ្រតូវេផញើសំេណើ គេ្រមង(ពត័ម៌នគេ្រមង 
និងឯក រពកព់ន័ធនន)មយួចបប ់ជូនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលមលូ ្ឋ ន ្រកសួងម ៃផទ េដើមបពិីនិតយ និងផ្តល់
អនុេ មភព។ 

អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន េ យមននយក ្ឋ នជំនញជេសនធិករ ្រតូវពិនិតយ និងផ្តល់
អនុេ មភពេលើសំេណើ គេ្រមង ជធនី េខត្ត កនុងអំឡុងេពល១០ៃថងេធ្វើករ បនទ បពី់ទទួលបនសំេណើ គេ្រមង
ពីរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ 

កនុងករពិនិតយអនុេ មភពេនះ ្រតូវពិនិតយេផទ ងផទ ត់ មល័កខខណ័្ឌ  និងេគលករណ៍ដូចខងេ្រកម ៖ 
 ឯក រ និងពត័ម៌នចបំចន់នៃនសំេណើ គេ្រមង្រតូវមន្រគប្់រគន ់
 គេ្រមង្រតូវឆ្លុះបញច ំងេនកនុងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកំិលរបស់ ជធនី េខត្ត 
 គេ្រមងមនលកខណៈសម្រសបកនុងករេ្របើ្របស់ថវកិ ជធនី េខត្ត  
 គេ្រមងមនិផទុយេទនឹងចបប ់និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត មយួជធរមន 
 តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងមនភពសម្រសប  
 ្របសិនេបើគេ្រមងត្រមូវឱយមនករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងឬជនជតិេដើមភគតិច 

ករសិក ផលបះ៉ពល់ទងំេនះ ្រតូវបនអនុវត្ដេទ មនីតិវធីិែដលមនែចងេនកនុងេសៀវេភែណនំ
ស្ដីពីករេរៀបចំគេ្រមង ជធនី េខត្ត។  

្របសិនេបើសំេណើ គេ្រមងបំេពញបន មល័កខខ័ណ្ឌ  និងេគលករណ៍ៃនករពិនិតយអនុេ មភព 
អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ្រតូវផ្តល់អនុេ មភពេលើសំេណើ គេ្រមង េ យជូនដំណឹងជ យល័កខណ៍
អក រដល់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។  

កនុងករណីសំេណើ គេ្រមងមនិបំេពញបន មល័កខខណ័្ឌ  និងេគលករណ៍ៃនករពិនិតយអនុេ មភព 
អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ្រតូវជូនដំណឹងជ យល័កខណ៍អក រដល់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត េដើមបេីរៀបចំែក
ស្រមួលេឡើងវញិ មនីតិវធីិជធរមន។ 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត្រតូវពិនិតយ និងែកត្រមូវសំេណើ គេ្រមងេឡើងវញិ ្រសប មករជូនដំណឹងរបស់
អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន។ 



 

 

 
 
 

ĄеĮР˝◦Бư 
ĳУĜ◦Б ĕЊ₣Łũ◦◦УŲŠ Н₤ŪĳСŷũĠ₤сΒĖ˝

ĵ с̋Įњĕċ Ė̋О₣ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ 



ជពូំកទី៣ ៖ តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកពក់ព័នធកនុងករេរៀបចគំេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 22 

ĄеĮР̋ ◦Бư 
ĳУĜ◦Б ĕЊ₣Łũ◦◦УŲŠ Н₤ŪĳСŷũĠ₤сΒĖ˝ĵ˝ сĮњĕċ˝ ĖО₣ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ 

 

ư.ơ. Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 
្រកុម្របឹក ជធនី េខត្តទទួលខុស្រតូវកនុងករ ៖ 
 ពិនិតយ និងអនុមត័េសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង  
 ម នដំេណើ រករៃនករេរៀបចំគេ្រមង 
 បេងកើតយន្ដករេដើមបធីនករចូលរមួរបស់សហគមនឱ៍យបនេ្រចើន កនុងករេរៀបចំ និងអនុវត្ដគេ្រមង 
 កំណតអំ់ពីចំនួនទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមបគ់េ្រមង ជធនី េខត្ត។ 

 

ư.Ư. Ð‗кΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 
គណៈអភបិល ជធនី េខត្តទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប្់រគង និងករអនុវត្តគេ្រមង ឬសកមមភពនន

ែដលមនេនកនុងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកំិល ជធនី េខត្ត និងគេ្រមងថវកិ ជធនី េខត្ត។ េនកនុងដំ កក់ល
ៃនករេរៀបចំគេ្រមង គណៈអភបិល ជធនី េខត្តទទួលខុស្រតូវកនុងករ ៖ 

 េរៀបចំេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង 
េដើមបី កជូ់ន្រកុម្របឹក ពិនិតយ និងអនុមត័  

 ្រគប្់រគងករសិក គេ្រមង និងស្រមបស្រមួលករងរជមយួអនកពកព់ន័ធទងំអស់ 
 កំណត ់និងែតង ងំអនកជំនួយបេចចកេទសស្រមបជួ់យ កនុងករសិក  និងករេរៀបចំគេ្រមង 
 ពិនិតយ និងអនុមត័បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រស្រមបជ់មូល ន នកនុងករគណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង  
 ចុះហតថេលខេលើពត័ម៌នគេ្រមង និងឯក រពកព់ន័ធ។ 

 

ư.ư. Ð‗к˝ņŊŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣  
គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងមនតួនទី ដូចខងេ្រកម ៖ 
 ្រគប្់រគងចតែ់ចងករសិក  និងករេរៀបចំគេ្រមង 
 េរៀបចំសំេណើ គេ្រមងេ យមនជំនួយពីអនកជំនួយបេចចកេទស  
 ពិនិតយ និងអនុមត័សំេណើ គេ្រមង។ 
គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលមនតួនទី ដូចខងេ្រកម ៖ 
 ពិនិតយ និងអនុមត័ែផនករសិក គេ្រមងអន្តររដ្ឋបល  
 ្រគប្់រគងចតែ់ចងករសិក  និងេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល 
 កំណតអ់នកជំនួយបេចចកេទសស្រមបជួ់យ កនុងករសិក  និងករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល 
 េរៀបចំសំេណើ គេ្រមងេ យមនជំនួយពីអនកជំនួយបេចចកេទស  
 ពិនិតយ និងអនុមត័សំេណើ គេ្រមងអន្តររដ្ឋបល។ 

 

ư.̉. ΒĖ̋ ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ˝ ĖО₣ŁũŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ ĕЊ₣ŁũЯℓĈе  
ចំេពះគេ្រមងទងំ យ ែដលចបំច្់រតូវមនកចិច្របតិបត្ដិករនិងករែថទ ំគេ្រមងេនះនឹងពំុមន

និរន្ដរភពេទ ្របសិនេបើពំុេរៀបចំឱយមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្ដិករ និងករែថទឱំយបនចបស់ ស់។  



ជពូំកទី៣ ៖ តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកពក់ព័នធកនុងករេរៀបចគំេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 23 

˝). ũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ  
ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមយួចំនួន រដ្ឋបល ជធនី េខត្តនឹងទទួលខុស្រតូវផទ ល់កនុងករ្របតិបត្ដិករ និង

ករែថទលំទធផលគេ្រមង េហើយករចំ យស្រមបកិ់ចច្របតិបត្ដិករនិងករែថទេំនះ ្រតូវេ្រគងេនកនុងគេ្រមង
ថវកិ្របចឆំន រំបស់ ជធនី េខត្ត។ ជទូេទគេ្រមងទងំេនះ គឺជ ៖ 

 គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈែដលផ្ដល់ផល្របេយជនដ៍ល់សហគមនទ៍ងំមូល  
 គេ្រមងេស កមមែដលផ្ដល់ផល្របេយជនដ៍ល់សហគមនទ៍ងំមូល  
 គេ្រមងែដលមនិមនភន កង់រ មយួរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលទទួលខុស្រតូវ។ 

Š). ņĕĀБũ Β₣ ðļĮĄеĜŀ 
ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមយួចំនួនេទៀត មនទីរ អងគភពជំនញជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្ដិករ និង

ករែថទ។ំ ឧទហរណ៍ ៖ មនទីរសុខភបិលទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្ដិករនិងករែថទំមណ្ឌ លសុខភព
មនទីរអបរ់ ំ យុវជន និងកី ទទួលខុស្រតូវកនុងដំេណើ រករ្របតិបត្ដិករ និងករែថទំ េរៀន។ កនុងករណី
ែដលរដ្ឋបល ជធនី េខត្តទទួលខុស្រតូវ្រតឹមែតករ ងសងសំ់ណង(់ដូចជមណ្ឌ លសុខភព ឬ េរៀន) 
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត្រតូវ្រពមេ្រព ងជមយួមនទីរ អងគភពជំនញឱយបនចបស់ ស់អំពីករទទួលខុស្រតូវេលើ
ករចំ យស្រមបដំ់េណើ រករ្របតិបត្ដិករ និងករែថទ។ំ 
 

Ð). Ū О̋ņЮŪĠЧŪģ₤с  
ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមយួចំនួនេទៀត ែដលមន្រកុមេ្របើ្របស់ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្ដិករ 

និងករែថទ ំឧទហរណ៍ សហគមនក៍សិករេ្របើ្របស់ទឹក(គេ្រមង្របពន័ធធ ្រស្ដ) ្រកុមេ្របើ្របស់ទឹក ្អ ត
និងអនមយ័(គេ្រមងអណ្ដូ ងទឹក) ជធនី េខត្ត ឬគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង្រតូវេរៀបចំបេងកើត្រកុមេ្របើ្របស់
េនដំ កក់លចបេ់ផ្ដើមេរៀបចំគេ្រមង។ 

េនកនុងករេរៀបចំគេ្រមង ្រកុមេ្របើ្របស់ ចជួយ បំេពញភរកិចច ដូចជ ៖ 
 ករ្របមូលពត័ម៌នែដល្រតូវករស្រមបេ់រៀបចំគេ្រមង  
 ករេ្រជើសេរ ើសទី ងំៃនលទធផលគេ្រមង  
 ករ្របមូលទុនចូលរមួ។ 

 

ư.̣. ₤΅Ðņĕч ĕЊ₣ΒĖ̋ ◦◦УŲĩŲĮБÐЮŪŌ₣ 
សហគមន៍ មនន័យថជ្របជពលរដ្ឋមួយ្រកុមែដលរស់េនជមួយគន  េនកែន្លងមួយ មនករ

ពកព់ន័ធគន េទវញិេទមក និងមនផល្របេយជនរ៍មួគន ។  
អនកទទួលផលផទ ល់ពីគេ្រមង គឺជ្របជពលរដ្ឋ ឬ្រកុម្រគួ រែដលេ្របើ្របស់លទធផលគេ្រមងផទ ល់។  
ឧទហរណ៍ ៖ 
 អនកទទួលផលផទ ល់ពី្របពន័ធធ ្រស្ត គឺជសមជិកទងំអស់េនកនុង្រគួ រែដលេ្របើ្របស់

្របពន័ធធ ្រស្តេនះ។  
 អនកទទួលផលផទ ល់ពីអគរសិក  គឺជចំនួនសិស ែដលេរៀនេនអគរសិក េនះ មនិរមួបញចូ ល

ទងំសមជិកៃន្រគួ ររបស់សិស ទងំេនះេទ។ 
 អនកទទួលផលផទ ល់ពីករបណ្ដុ ះប ្ដ ល គឺអនកទងំ យ ែដលបនចូលេរៀនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល

េនះ (ចំនួនសិកខ កម)។ 



ជពូំកទី៣ ៖ តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកពក់ព័នធកនុងករេរៀបចគំេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 24 

អនកទទួលផល និងសហគមន្៍រតូវចូលរមួឱយបនេ្រចើនកនុងករេរៀបចំគេ្រមង និងករ ម នករអនុវត្ដ
គេ្រមង។ េលើសពីេនះេទៀត អនកទទួលផល និងសហគមនច៍បំច្់រតូវមនតួនទីកនុងករចូលរមួែថទលំទធផល
គេ្រមង េដើមបធីនថ គេ្រមង ចផ្តល់នូវផល្របេយជនយូ៍រអែង្វងដល់សហគមន។៍ 

 

ư.̀. ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
អនកជំនួយបេចចកេទសមនភរកិចច ដូចខងេ្រកម ៖  
 ពិនិតយអំពីត្រមូវករៃនករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចរបស់គេ្រមង 
 េរៀបចំែផនករសិក គេ្រមង  
 េរៀបចំែផនទីគេ្រមង 
 អនុវត្ដករសិក លទធភពគេ្រមង  
 ជួយ ជធនី េខត្តកនុងករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិច 
 េរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង 
 ប៉ន់ ម នតៃម្លគេ្រមង 
 បំេពញពត័ម៌នែផនកបេចចកេទសេនកនុងទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង។ 

 

ư.́. ◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŚ 
ទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្ដមនតួនទី ដូចខងេ្រកម ៖ 
 សហករសិក គេ្រមង េរៀបចំប្លង ់ប៉ន់ ម នតៃម្ល និងេរៀបចំសំេណើ គេ្រមង ជធនី េខត្ត ្រពមទងំ

សិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិច 
 េរៀបចំបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្តង់ រស្រមបជ់មូល ្ឋ នកនុងករគណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង 
 កត្់រ  និងេធ្វើបចចុបបននភពជ្របចនូំវពត័ម៌នគេ្រមង ជធនី េខត្តេទកនុង្របពន័ធទិនននយ័ៃនករ

អនុវត្ដគេ្រមង ជធនី េខត្ត។ 
 

ư.៨. ņĕĀБũ Β₣ ðļĮĄеĜŀĜĜ 
មនទីរ អងគភពជំនញ មនតួនទី ដូចខងេ្រកម ៖  
 ផ្តល់អនកជំនួយបេចចកេទសស្រមបជួ់យ កនុងករេរៀបចំគេ្រមង មករេសនើសំុរបស់រដ្ឋបល ជធនី 

េខត្ត 
 ផ្តល់េយបល់ែផនកបេចចកេទសកនុងករេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង កនុងករណីមនករេសនើសំុពីរដ្ឋបល 

ជធនី េខត្ត 
 ពិនិតយបញជ កប់េចចកេទសគេ្រមង ជធនី េខត្ត ែដលពកព់ន័ធនឹងជំនញរបស់ខ្លួន។ គេ្រមងមយួ

ចត្រមូវឱយមនករពិនិតយបញជ កប់េចចកេទសពីមនទីរអងគភពជំនញពកព់ន័ធមយួ ឬេ្រចើន។ 
 

ư.៩. Ū˝ ОņŁũİũ₤Нŷĳ□ЊļĮĠũЋ⅜□ ĕ řБĊųБ ĕЊ₣ĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊşаĕЮŲžĊЊŁũŢť ĕ Ð.Ą.Β.Ġ 
្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប គឺជយន្ដករ

មយួ ែដលបេងកើតេឡើង េដើមប្ីរតួតពិនិតយ និងផ្ដល់េយបល់េទេលើ ៖ 
 ដំេណើ រករៃនករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងជនជតិេដើមភគតិច  



ជពូំកទី៣ ៖ តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកពក់ព័នធកនុងករេរៀបចគំេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 25 

 របយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិ
េដើមភគតិច។  

្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងេរៀបចំ
បញជ ីតំបនង់យទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន (ឃុំ សងក តែ់ដលសថិតេនកនុងតំបនែ់ដលមនផលបះ៉ពល់ខ្ល ងំ
ដល់បរ ិ ថ ន) និងបញជ ីតំបនជ់នជតិេដើមភគតិច (ភូមែិដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េនេលើសពី៥%ៃន
្របជពលរដ្ឋសរុបកនុងភូម)ិ េហើយ កជូ់ន គ.ជ.អ.ប េដើមបពិីនិតយនិងសេ្រមច។ គ.ជ.អ.ប នឹងផ្ដល់បញជ ីទងំពីរ
េនះដល់ ជធនី េខត្តែដលពកព់ន័ធ និងផ ព្វផ យបញជ ីទងំពីរេនះេនកនុងេគហទំពរ័របស់ គ.ជ.អ.ប។  

្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រតូវេធ្វើ
បចចុបបននភពបញជ ីតំបនង់យទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងបញជ ីតំបនជ់នជតិេដើមភគតិច េនេរៀង ល់
បីឆន មំ្តង។  

បញជ ីតំបនង់យទទួលរងផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ្រតូវេធ្វើបចចុបបននភពេ យែផ្អក មចំណុចដូចខងេ្រកម ៖ 
 ទំហំស ្ឋ នដីទងំអស់ ឬពកក់ ្ដ លរបស់ឃុំ សងក តែ់ដល្រគបដណ្ដ បេ់ យៃ្រពធមមជតិ  
 ទំហំស ្ឋ នដីរបស់ឃុំ សងក ត្់រគបដណ្ដ បេ់ យតំបនដី់េសើម ឬៃ្រពែដលមនទំហំចបពី់១០%

េឡើងេទៃនទំហំៃផទដីសរុបរបស់ឃុំ សងក ត ់
 ករកំណតេ់ យថន ក់ ជធនី េខត្ត ឬថន កជ់តិនូវតំបនក់រពរ តំបនៃ់្រពករពរ តំបនរ់ក ពូជ្រតី

ទឹក ប និងទឹកៃ្រប ឬតំបនអ់ភរិក បុ ណ ្រស្ដ  
 តំបនជ់ីវៈច្រមុះេផ ងៗ ែដល្រតូវបនកំណតថ់ ជតំបនែ់ដលគ្ំរទ្របេភទពូជសត្វៃ្រពែដលជិត 

ផុតពូជ 
 តំបនែ់ដលករអនុវត្តគេ្រមងកន្លងមក ប ្ត លឱយមនផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នធងនធ់ងរ  
 ភូមែិដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េនេលើសពី៥%ៃនចំនួន្របជជនសរុបកនុងភូម។ិ 

 ចំេពះគេ្រមង ជធនី េខត្តែដលមនទី ងំសថិតេនកនុងឃុំ សងក តៃ់នបញជ ីតំបនង់យទទួលរងនូវផលបះ៉
ពល់បរ ិ ថ ន ្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹង ៖  

 ពិនិតយេឡើងវញិេទេលើករពិនិតយអំពីត្រមូវករៃនករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នៃនគេ្រមងទំង
េនះ េដើមបីបញជ កអំ់ពីសក្ដ នុពលៃនផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នៃនគេ្រមងទងំអស់េនះ 

 ចុះពិនិតយដល់ទី ងំគេ្រមង ផ្ដល់ករែណនអំំពីករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងពិនិតយរបយ
ករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងឯក រឧបសមពន័ធននៃនគេ្រមងែដលពិនិតយេទេឃើញថ 
មនសក្ដ នុពលៃនផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន (ជពិេសស គេ្រមងផ្លូវថមី ្របពន័ធធ ្រស្ដថមី ្រប យថម ី
ទំនបថ់មី ងស្ដុកទឹកថមី ឬែ្រពកជីកថមី)ជមុន មុននឹងគេ្រមងទទួលបនករពិនិតយបញជ កប់េចចក
េទស។  

 ចំេពះគេ្រមង ជធនី េខត្តែដលមនទី ងំសថិតេនកនុងភូមៃិនបញជ ីតំបនជ់នជតិេដើមភគតិច ្រកុម
ករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹង ៖  

 ពិនិតយេឡើងវញិេទេលើករពិនិតយអំពីត្រមូវករៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថិ
ភពជនជតិេដើមភគតិចៃនគេ្រមងទងំេនះ  េដើមបីកំណតអំ់ពីសក្ដ នុពលផលបះ៉ពល់ៃនគេ្រមង
ទងំេនះេទេលើជនជតិេដើមភគតិច។ 



ជពូំកទី៣ ៖ តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកពក់ព័នធកនុងករេរៀបចគំេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 26 

 ពិនិតយថេតើមនករេរៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថភិពជនជតិេដើមភគតិចបន
្រតឹម្រតូវែដរឬេទ?។ 

្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងេធ្វើករ
សិក  និង យតៃម្ល្របចឆំន េំទេលើផលបះ៉ពល់ដីធ្លី ែដលប ្ដ លមកពីករអនុវត្ដគេ្រមង ជធនី េខត្ត។ 
 

ư.ơƠ. ΒÐðĜŎ˝Ţť ĕũřťģŲņРŲŢť ĕ Ū˝₤У₣ņΉаĩĀ 
អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ្រកសួងម ៃផទ េ យមននយក ្ឋ នជំនញជេសនធិករ មន

តួនទី ដូចខងេ្រកម ៖  
 េរៀបចំេសចក្តីែណន ំ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននពកព់ន័ធនឹងករេរៀបចំ និងករអនុវត្តគេ្រមង

ជធនី េខត្ត េ យសហករជមយួ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ 
 ជួយ េរៀបចំ និងេធ្វើបចចុបបននភពេលខកូដ និងេឈម ះសមភ រៈៃនបញជ ី្រសងត់ៃម្លសមភ រៈ(ទ្រមងទី់៥) និង

បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្តង់ រ(ទ្រមងទ់ី៦) េហើយេផញើជូនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត េនកនុងែខកញញ  ៃនឆន ំ
នីមយួៗ 

 អភវិឌ សមតថភពរដ្ឋបល ជធនី េខត្តអំពីនីតិវធីិៃនករេរៀបចំ និងករអនុវត្តគេ្រមង ជធនី េខត្ត  
 ម ន ្រតួតពិនិតយ និងគ្ំរទបេចចកេទសដល់រដ្ឋបល ជធនី េខត្តកនុងករេរៀបចំ និងករអនុវត្ត 

គេ្រមង ជធនី េខត្ត  
 ពិនិតយ និងផ្តល់អនុេ មភពេទេលើសំេណើ គេ្រមងរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ 

 



 

 

 
 
 

ĄеĮР˝◦Б̉  
◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťņРŲŢť ĕ 



ជពូំកទី៤ ៖ ទុនចូលរួមរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 27 

ĄеĮР̋ ◦Б̉ 
◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťņРŲŢť ĕ 

̉.ơ. ◦₤℮ĕĈĕΒеĮБ◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťņРŲŢť ĕ 
 ទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន គឺជករចូលរមួចំែណកជ ច្់របកេ់ យសម័្រគចិត្ដរបស់្របជ
ពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុង ជធនី េខត្ត។ ច្់របកែ់ដល្របមូលបនពីករចូលរមួចំែណករបស់្របជពលរដ្ឋមូល
្ឋ ន ្រតូវតមកល់ទុកកនុងគណនី្របកប់េញញ ើ ជធនី េខត្ត េនរតនគរ ជធនី េខត្ត េហើយ្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុង

ករចំ យមយួែផនកៃនតៃម្លគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈ។ ្រគបគ់េ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈ
ទងំអស់របស់ ជធនី េខត្ត គួរមនទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។   

េគលបំណងៃនករ្របមូលទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន គឺេដើមប ី៖ 
 ព្រងឹងភពជមច ស់គេ្រមងរបស់្របជពលរដ្ឋ 
 បេងកើនចំនួនថវកិស្រមបអ់នុវត្ដគេ្រមង។ 

 មុននឹងសេ្រមចអំពីករ្របមូលទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត្រតូវកំណត់
ឱយចបស់ថ ៖ 

 េតើអនក ខ្លះជអនកទទួលផល្របេយជនពី៍គេ្រមង? េតើ្របជពលរដ្ឋ ខ្លះែដលបនទទួលផល 
និង្របជពលរដ្ឋ ខ្លះែដលមនិបនទទួលផលពីគេ្រមង? េតើគេ្រមងនឹងផ្ដល់ផល្របេយជន៍
ដល់្របជពលរដ្ឋទូេទទងំអស់ឬ?  

 េតើអនក ទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្តិករ និងករែថទលំទធផលគេ្រមង?  
 

̉.Ư. ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŪŌĠсŪĠņРŲ◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťņРŲŢť ĕ 
 េគលករណ៍ែណនំស្រមប់អនុវត្ដករ្របមូលទុនចូលរួមរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន មនដូចខង
េ្រកម ៖  

១. ្រគបក់រចំ យេលើគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈរបស់ ជធនី េខត្ត មយួែផនកៃនករចំ យ
េនះគួរ្រតូវបន ៉ បរ់ងេ យទុនចូលរមួរបស់មូល ្ឋ ន។   

២. ទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន គឺជករចូលរមួចំែណកេ យសម័្រគចិត្ដ មនិែមនជកតព្វកិចចផ្លូវ
ចបបេ់ទេលើរូបវន្ដបុគគល មយួេនះេទ។  

៣. ទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន គឺជករ្របមូល ច្់របកពី់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុង ជធនី 
េខត្ត េហើយ ច្់របកែ់ដល្របមូលបនេនះ្រតូវបនតមកល់ទុកកនុងគណនី្របកប់េញញ ើ ជធនី េខត្ត េន
រតនគរ ជធនី េខត្ត។ 

៤. ចំនួនសរុបៃនទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ្រតូវសេ្រមចេ យ្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត មុន
នឹងករេរៀបចំគេ្រមងថវកិ្របចឆំន រំបស់ ជធនី េខត្ត។ កនុងករសេ្រមចអំពីចំនួនទុនចូលរមួេនះ ្រកុម
្របឹក ជធនី េខត្ត្រតូវពិភក ជមយួ្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត ់និង្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ េនកនុង
ជធនី េខត្តរបស់ខ្លួន េ យពិចរ េទេលើ ថ នភពេសដ្ឋកិចច ្របេភទៃនគេ្រមងែដលបនេសនើ

េឡើង និងចំនួន្រគួ រ ្រពមទងំ ថ នភពជីវភពរស់េនៃន្រគួ រទងំេនះ។ េលើសពីេនះេទៀត ្រកុម
្របឹក ជធនី េខត្ត្រតូវពិភក ជមយួ្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត ់និង្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ េនកនុង



ជពូំកទី៤ ៖ ទុនចូលរួមរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 28 

ជធនី េខត្តរបស់ខ្លួន េដើមបសីេ្រមចអំពីចំនួនទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមបគ់េ្រមងនីមយួៗ
របស់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក និងឃុំ សងក ត។់ 

៥. ករ្របមូលទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន្រតូវអនុវត្ដេនកនុងឆន ថំវកិនីមយួៗ។ ្រកុម្របឹក ជធនី 
េខត្ត្រតូវពិភក ជមយួ្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត ់ និង្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ េនកនុង ជធនី េខត្ត
របស់ខ្លួន េដើមបសីេ្រមចអំពីេពលេវ ៃនករ្របមូលទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។ 

៦. ្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត្រតូវពិភក ជមយួ្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត ់ និង្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ េន
កនុង ជធនី េខត្តរបស់ខ្លួន េដើមបសីេ្រមចអំពីវធីិ ្រស្ដសម្រសបស្រមប្់របមូលទុនចូលរមួរបស់្របជ
ពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ែដល ចេធ្វើេឡើង មរូបភព ៖ 
 ករ្របមូលទុនចូលរមួ ម្រគួ រ ៖ ចំនួនទុនចូលរមួៃន្រគួ រនីមយួៗេសមើគន  ឬចំនួនទុនចូលរមួេនះ

េរៀបចំេទ ម្រទពយធនៃន្រគួ រ 
 ករ្របមូលទុនចូលរួមពី្រកុមជក់ ក់ ដូចជមច ស់យនយន្ដែដលបនេធ្វើ ជីកមម កនុងករណី

គេ្រមងផ្លូវថនល់ 
 ករេរៀបចំពិធីបុណយននេដើមប្ីរបមូលទុនចូលរមួ។ 
េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ ជករសំខនេ់នះ ្រគប្់រគួ រែដលទទួលផលពីគេ្រមងទងំអស់្រតូវបន
េសនើសំុឱយបងទុ់នចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។ 

៧. រដ្ឋបលឃុំ សងក តជ់អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របមូលទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ ស្រមបចូ់លរមួ
អនុវត្តគេ្រមងរបស់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក និងឃុំ សងក ត ់

៨. រដ្ឋបលឃុំ សងក ត្់រតូវចុះបញជ ិក េទ មករែណនែំដលមនែចងេនកនុងេសៀវេភែណនំស្តីពីករ
អនុវត្តគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងក ត។់ 

៩. េពលបង្់របកទុ់នចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋែដល្របមូលបន េទកនុងគណនី្របកប់េញញ ើរបស់រដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត េនរតនគរ ជធនី េខត្ត រដ្ឋបលឃុំ សងក ត្់រតូវេរៀបចំបណ័្ណ ចំ យ្របក ់ ចុះបញជ ី

េប ្របតិបត្តិករេផ ងៗ និងេរៀបចំស កប្រតបងចូ់លថវកិរបស់ ជធនី េខត្ត។ 
១០. េ្រកយពីទទួលបន្របកទុ់នចូលរមួែដលបងេ់ យរដ្ឋបលឃុំ សងក ត ់រតនគរ ជធនី េខត្ត្រតូវេចញ

លិខិតជូនដំណឹងឥណទន និងចុះហតថេលខេលើស កប្រតបងចំ់ណូលថវកិ ជធនី េខត្ត រចួ្របគល់
ជូនេទ ជធនី េខត្ត និងរដ្ឋបលឃុំ សងក ត។់ 

១១. េនេពលទទួលបនលិខិតជូនដំណឹងឥណទនពីរតនគរ ជធនី េខត្ត  រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត្រតូវ
កត្់រ ចូលស កប្រត ម នចំណូលថវកិ ្រពមទងំេរៀបចំបញជ ីទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ ម
ទ្រមងទី់៤ េ យកត្់រ នូវេឈម ះឃុំ សងក ត ់និងចំនួនទឹក្របកស់រុបៃនឃុំ សងក តនី់មយួៗ។ 

១២. កនុងករណីែដល្រគួ រ មយួយល់្រពមបរចិច គដីធ្លី ឬ្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗស្រមបគ់េ្រមង ្រគួ រ
េនះមនិ្រតូវបនេសនើសំុឱយបងទុ់នចូលរមួេទៀតេឡើយ។  

១៣. រដ្ឋប ជធនី េខត្ត្រតូវ យករណ៍ជូន្របជពលរដ្ឋ អំពីចំនួនទុនចូលរមួសរុបរបស់ ជធនី េខត្ត េ យ
បិទផ យេនេលើក្ដ រពត័ម៌ន ធរណៈរបស់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក និងឃុំ សងក ត(់ទ្រមងទី់៤)។ 
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ĄеĮР˝◦Б̣  
ĠŃą Бĳаņų₤Ōĸ ũк₤Ś₣сŢũ₤ŪŌĠс

ÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ



ជពូំកទី៥ ៖ បញជី តៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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ĄеĮР̋ ◦Б̣ 
ĠŃą Бĳаņų₤Ōĸ ũк₤Ś₣сŢũ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ 

 

̣.ơ. Ю₤ş˝ ŚБЮĩŚЧņ 
ករសិក តៃម្លសមភ រៈេនតំបនជ់ក់ កនី់មយួៗ េនកនុង ជធនី េខត្ត េដើមបេីរៀបចំបញជ ីតៃម្លសមភ រៈ

ស្ដង់ រស្រមបតំ់បនេ់នះ មន រៈសំខន់ ស់េនកនុងករគណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងននរបស់រដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិ ឱយបនសុ្រកឹត្រតឹម្រតូវ។ តំបនជ់ក់ កនី់មយួៗេនកនុង ជធនី េខត្ត្រតូវបនកំណតេ់ យ
ែផ្អក ម ថ នភពភូមិ ្រស្ដ និងតៃម្ល។ 

ជទូេទ បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ្រតូវេរៀបចំ និងេធ្វើបចចុបបននភពេនកនុងែខតុ ៃនឆន នំីមយួៗ។ បញជ ី
តៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រេនះ ចេធ្វើបចចុបបននភពេឡើងវញិេនេពលតៃម្លសមភ រៈ ឬទំនិញេនេលើទីផ រមនករែ្រប
្របួលខ្ល ងំ។  

បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្តង់ រេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករគណនប៉ន់ ម នតៃម្ល
គេ្រមង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងឃុំ សងក ត។់ 

 

̣.Ư. ЮýŲĠе‗₣ 
 ករេរៀបចំបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ មនេគលបំណងេដើមប ី៖  

 កំណត់បននូវតៃម្លសមភ រៈសំណង់ តៃម្លករងរដី តៃម្លពលកមម និងតៃម្លដឹកជញជូ នៃនតំបន់ជក់
កនី់មយួៗ េនកនុង ជធនី េខត្ត  

 គណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងឱយបនសុ្រកឹត 
 ផ ព្វផ យដល់អនកពកព់ន័ធននកនុងករអនុវត្ដគេ្រមង 
 ធនបននូវតម្ល ភព និងគណេនយយភពកនុងករគណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង។ 

 

̣.ư. ĳУĜ◦Б ĕЊ₣Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ  
ទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្តទទួលខុស្រតូវកនុងករសិក តៃម្លសមភ រៈេន មទីផ រ

សំខន់ៗ  េនកនុង ជធនី េខត្ត និងេរៀបចំបញជ ី្រពងតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ េហើយ កជូ់នគណៈអភបិល ជធនី 
េខត្តពិនិតយ និងអនុមត័។ បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្តង់ រេនះ្រតូវេរៀបចំេនកនុងអំឡុងែខតុ ៃនឆន នំមីយួៗ។ 

គណៈអភបិល ជធនី េខត្ត្រតូវពិនិតយ និងអនុមត័បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ មនិយតឺជងៃថងទី៣០ ែខ
វចិឆកិៃនឆន នំមីយួៗ។ េនេពលតៃម្លសមភ រៈឬទំនិញេនេលើទីផ រមនករែ្រប្របួលខ្ល ងំ គណៈអភបិល ជធនី 
េខត្ត្រតូវពិនិតយ និងសេ្រមចអំពីករេធ្វើបចចុបបននភពេឡើងវញិនូវបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ។ បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ
ែដលបនេធ្វើបចចុបបននភពេឡើងវញិេនះ ក្៏រតូវពិនិតយ និងអនុមត័េ យគណៈអភបិល ជធនី េខត្តផងែដរ។  

 

̣.̉. ĕБĳЊŷЋĊБаĕŁũЮũЬĠşеĠŃą Бĳаņų₤Ōĸ ũк₤Ś₣сŢũ  
˝). ŁũЮũЬĠşеĠŃąБЮěŊ й₤Ōĸ ũкЯřŲŪĳСŷЮĊſЧŁũ₤Њ˝⅝  

សមភ រៈែដល្រតូវេធ្វើករសិក តៃម្ល្រតូវកំណតឱ់យចបស់ ស់ ៖  
 េតើសមភ រៈអ្វីខ្លះ?  
 ្របេភទសមភ រៈ (យថ្របេភទ គុណភព ទំហំឬកម្ល ងំ...)។  
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បនទ បម់កេរៀបចំេឈម ះសមភ រៈទងំេនះជបញជ ីមយួស្រមបចុ់ះ្រសងត់ៃម្លេនទីផ រ(ទ្រមងទី់៥)។ បញជ ី
េឈម ះសមភ រៈេនះ ចេរៀបចំជែផនក ចេ់ យែឡកពីគន  េដើមបងីយ្រសួលកនុងករចុះ្រសងត់ៃម្ល ៖  

 សមភ រៈសំណងែ់ដលលកេ់នកនុង ងលកស់មភ រៈសំណង ់ 
 សមភ រៈសំណងែ់ដលលកេ់ន មករ ្ឋ ន (ឧទហរណ៍ ៖ ខ ច ់្រកួស ដី្រកួស្រកហម ដី...។ល។) 
 េ្របងឥនធនៈ 
 កម្ល ងំពលកមម  
 ករងរដី  
 ករដឹកជញជូ ន។ 

 

Š). Łũ е̋‗ĳсĳеĠĕс ι◦Бĩ⅝ũ₤ŪŌĠсşНйŪ₤₣сĳаņų  
តំបន ់ឬទីផ រស្រមបចុ់ះ្រសងត់ៃម្ល ្រតូវកំណតេ់ យែផ្អក ម ៖  
 ទី ងំភូមិ ្រស្ដ  
 តៃម្លសមភ រៈសំណង ់តៃម្លករងរដី តៃម្លដឹកជញជូ ន និងតៃម្លពលកមម 
 ទីផ រែដលមនសមភ រៈសំណង្់រគបមុ់ខទងំអស់ ឬេសទើរែតទងំអស់។  

 

Ð). ŁũşНйŪ₤₣сĳаņų   
ម្រន្តីទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្ត(ែដលទទួលភរកិចចេនះ)ចបេ់ផ្ដើមសមភ សនេ៍ យ

ជ្រមបអនកែដលខ្លួន្រតូវសមភ សនអំ៍ពីេគលបំណងៃនករចុះ្រសងត់ៃម្លេនះឱយបនចបស់ ស់ គឺេដើមបេីរៀបចំ
បញជ ីតៃម្លសមភ រៈជកែ់ស្ដងមយួស្រមបគ់ណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ តៃម្លជក់
ែស្ដងេនះ គឺជតៃម្លែដល ចទិញសមភ រៈទងំេនះបន។ 

ម្រន្ដីទទួលភរកិចច្រតូវេធ្វើករសមភ សនេ៍ យផទ ល់ េហើយ្រតូវធនថ តៃម្លែដលបន្រសងទ់ងំេនះ គឺ
ជតៃម្លជកែ់ស្ដងេលើទីផ រ។ 

 សមភ រៈសំណងែ់ដលលកេ់នកនុង ងលកស់មភ រៈសំណង ់៖ តៃម្លសមភ រៈសំណងទ់ងំេនះ្រតូវ្រសង់
ពីតូប ឬ ងលកេ់្រគ ងសំណងយ៉់ងតិចចំនួន៣េនទីផ រែដលបនកំណតស់្រមបេ់ធ្វើករ្រសង់
តៃម្ល។ តូបឬ ងលកេ់្រគ ងសំណងែ់ដល្រតូវេ្រជើសេរ ើសស្រមប្់រសងត់ៃម្ល គឺជតូបឬ ងែដល
មនលកស់មភ រៈសំណងេ់្រចើនជងេគ។  

 សមភ រៈសំណងែ់ដលលកេ់ន មករ ្ឋ ន ៖ សមភ រៈសំណងទ់ងំេនះ្រតូវ្រសងពី់្រគបក់រ ្ឋ នទងំ
អស់េនកនុង ជធនី េខត្ត។ 

 េ្របងឥនធនៈ ៖ តៃម្លេ្របងឥនធនៈ្រតូវ្រសងពី់ ថ នីយេ៍្របងឥនធនៈ ឬកែន្លងលកេ់្របងឥនធនៈេនកនុង
ជធនី េខត្ត។ 

 កម្ល ងំពលកមម ៖ តៃម្លពលកមម្រតូវ្រសងពី់អនកេធ្វើ ជីវកមម និង្រកុមកមមករ េន្រគបផ់ រទី្របជំុជន
ទងំអស់េនកនុង ជធនី េខត្ត។ 

 ករងរដ ី៖ តៃម្លករងរដី្រតូវគណន ដូចខងេ្រកម ៖  
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១). ករឈូសសម្អ តទី ងំ  
ល.រ ថ នភពទី ងំ តៃម្លសម្អ តដកីនុង១ម២ (េរៀល) 
១ ងយ្រសួល ៖ ៃផទេលីៃនផ្លូវែដលមន្រ ប ់មនសភពមិន ប

េសម ីគម នគុេមព តៃ្រព គម នេដមីេឈេីនសងខងផ្លូវ 
(០,០១  x  D) + ៤០ 

២ មធយម ៖ ៃផទេលីៃនផ្លូវែដលមន្រ ប់មនសភពមិន បេសមី
និងតូចចេង្អ ត មនគុេមព តៃ្រព ៃ្រពឫស  ី និងមនេដីមេឈី
េនសងខងផ្លូវ។  

(០,០២  x  D) + ៨០ 

៣ លបំក ៖ មិនែមនជផ្លូវែដលមន្រ ប ់មនគុេមព តៃ្រព ៃ្រព
ឫស  ីនិងមនេដីមេឈេី្រចីន។  

(០,០៧  x  D) + ២៨០ 

D គឺជតៃម្លេ្របងម៉សូ៊តកនុងមយួលី្រត គិតជេរៀល។  
 

២).  ករជីកដី  
ល.រ ថ នភពដ ី ករជកីដកីនុង១ម៣ (េរៀល) 
១ ងយ្រសួល ៖ ដីធមមជតិគម នថម និង្រកួសល្អតិៗ។  (០,២៧  x  D) + ១.២០០ 
២ មធយម ៖ ដីធមមជតិមន្រកួសល្អិតៗខ្លះៗ។ (០,៣៥  x  D) + ១.៤០០ 
៣ លបំក ៖ ដីធមមជតិមនបំែណកថមខ្លះៗ។   (០,៤៣  x  D) + ១.៨០០ 

 

៣).  ករបង្ហ បដី់ (ករេកៀរព្រងយ ករេ្រ ចទឹក និងករបង្ហ ប)់  
ល.រ ថ នភពដ ី តៃម្លបង្ហ បដ់កីនុង១ម៣ (េរៀល) 
១ ងយ្រសួល ៖ ដីធមមជតិគម នថម និង្រកួសល្អតិៗ។  (០,២៨  x  D) + ១.៤០០ 
២ មធយម ៖ ដីធមមជតិមន្រកួសល្អិតៗខ្លះៗ។ (០,៤០  x  D) + ២.០០០ 
៣ លបំក ៖ ដីធមមជតិមនបំែណកថមខ្លះៗ។   (០,៨០  x  D) + ៤.១០០ 

 

 ករដកឹជញជូ ន  
តៃម្លដឹកជញជូ ន្រតូវគណន ដូចខងេ្រកម ៖ 

១).  តៃម្លដឹកជញជូ នសមភ រៈ និងបរកិខ រ  

ល.រ ថ នភពផ្លូវ 
តៃម្លដកឹជញជូ នកនុង១េ នកនុង១គ.ម (េរៀល)  

តចិជង២០គ.ម ២០-៣៥គ.ម ៣៥-៥០គ.ម េ្រចើនជង៥០គ.ម 
១ ថ នភពផ្លូវល្អ (េលប នមធយម 

៥០គ.ម/ម៉)  
(០,១០ x  D) 

+ ២០០ 
(០,០៩ x  D) 

+ ២០០ 
(០,០៨ x  D) 

+ ២០០ 
(០,០៧ x  D) + 

២០០ 
២ ថ នភពផ្លូវមធយម (េលប ន 

មធយម ២៥គ.ម/ម៉)   
(០,១៥ x  D) 

+ ៤០០ 
(០,១៤ x  D) 

+ ៤០០ 
(០,១២ x  D) 

+ ៤០០ 
(០,១១ x  D) + 

៤០០ 
៣ ថ នភពផ្លូវលបំក (េលប ន 

មធយម ១៥គ.ម/ម៉)  
(០,១៧ x  D) 

+ ៦០០ 
(០,១៥ x  D) 

+ ៦០០ 
(០,១៤ x  D) 

+ ៦០០ 
(០,១២ x  D) + 

៦០០ 
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២).  តៃម្លដឹកជញជូ នដី ឬ្រកួស្រកហម  

ល.រ ថ នភពផ្លូវ 
តៃម្លដកឹជញជូ នកនុង១ម៣កនុង១គ.ម (េរៀល) 

តចិជង២០គ.ម ២០-៣៥គ.ម ៣៥-៥០គ.ម េ្រចើនជង៥០គ.ម 
១ ថ នភពផ្លូវល្អ (េលប នមធយម 

៥០គ.ម/ម៉)  
(០,០៥ x  D) 

+ ១០០ 
(០,០៤៥ x D) 

+ ១០០ 
(០,០៤១ x D) 

+ ១០០ 
(០,០៣៧ x D) 

+ ១០០ 
២ ថ នភពផ្លូវមធយម (េលប ន 

មធយម ២៥គ.ម/ម៉)   
(០,០៧ x  D) 

+ ២០០ 
(០,០៦៣ x 
D) + ២០០ 

(០,០៥៧ x 
D) + ២០០ 

(០,០៥១ x D) + 
២០០ 

៣ ថ នភពផ្លូវលបំក (េលប ន 
មធយម ១៥គ.ម/ម៉)  

(០,០៨ x  D) 
+ ៣០០ 

(០,០៧២ x 
D) + ៣០០ 

(០,០៦៥ x D) 
+ ៣០០ 

(០,០៥៨ x D) + 
៣០០ 

 

þ). ŁũЮũЬĠşеĠŃąБŪĵ₣ĳаņų₤Ōĸ ũк₤Ś₣сŢũ  
បនទ បពី់្រសងត់ៃម្លរួច ទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្ត្រតូវេរៀបចំបញជ ី្រពងតៃម្លសមភ រៈ

ស្ដង់ រ (ទ្រមងទី់៦) េហើយ កជូ់នគណៈអភបិល ជធនី េខត្តពិនិតយ និងអនុមត័។ 
 

₣). ŁũΒĕНņњĳĠŃąБĳаņų₤Ōĸ ũк₤Ś₣сŢũ  
បនទ បពី់ទទួលបនបញជ ី្រពងតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ អភបិល ជធនី េខត្ត្រតូវេរៀបចំ្របជំុគណៈអភបិល

របស់ខ្លួនេដើមបពិីនិតយ និងអនុមត័បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ។ េនកនុងកិចច្របជំុេនះ ទីចតក់រែផនករនិងវនិិេយគ
ជធនី េខត្ត្រតូវ យករណ៍អំពីនីតិវធីិ និងលទធផលៃនករេរៀបចំបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ។ បនទ បម់កគណៈ

អភបិល ជធនី េខត្តពិនិតយ និងអនុមត័េទេលើបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ។ ករអនុមត័បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ 
្រតូវេធ្វើេឡើងយ៉ងយូរ្រតឹមៃថងទី៣០ ែខវចិឆកិៃនឆន នំមីយួៗ។ 

បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រៃនឆន នំីមយួៗអស់សុពលភព េនេពលែដលបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រៃនឆន ំ
បនទ ប្់រតូវបនអនុមត័េ យគណៈអភបិល ជធនី េខត្ត។ 

 

ş). Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏ ĕЊ₣ĳņ̨Ųс◦Н˝ĠŃąБĳаņų₤Ōĸ ũк₤Ś₣сŢũ  
បនទ បពី់អនុមត័ បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ្រតូវផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យេ យបិទផ យេនេលើក្ត រ

ពត័ម៌នរបស់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងឃុំ សងក ត ់ និងបេង្ហ ះេនេលើេគហទំពរ័របស់ គ.ជ.អ.ប។ 
បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ្រតូវតមកល់ទុកេន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និង ឃុំ សងក ត ់
ស្រមបគ់ណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងនន។  

មនទីរ ករយិល័យ អងគភពជំនញ អនកទទួលករ អងគករសងគមសីុវលិ និងអនកពកព់ន័ធនន ច្រតូវបន
ផ្ដល់ជូននូវបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រេនះ មករេសនើសំុ។ ទីចតក់រែផនករនិងវនិិេយគ ជធនី េខត្ត ចេសនើ
ឱយអនកេសនើសំុបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្តង់ រេនះបង់ៃថ្ល ្រតឹមែតតៃម្លៃនករថតចម្លងឯក រប៉ុេ ្ណ ះ។ 
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ĠŔą ˝ с ៖  
 តៃម្លសមភ រៈេនកនុងបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រេនះ គឺជតៃម្លទីផ រជក់ែស្ដងៃនកែន្លងលក់ដូរ ឬកែន្លងេធ្វើ

ជីវកមម្រសបចបប។់ េនះមននយ័ថ តៃម្លសមភ រៈទងំេនះបនរមួបញចូ លនូវៃថ្លពនធនន និងៃថ្លសួយ រ
វតថុធតុេដើម ថមសមភ រៈសំណងែ់ដលរដ្ឋត្រមូវឱយបង។់ 

 ចំេពះបញជ ីតៃម្លស្ដង់ រពូជដំ ំ ពូជសត្វ សមភ រៈ និងឧបករណ៍ស្រមបគ់េ្រមងេស កមម ជធនី េខត្ត
ចេរៀបចំបញជ ីតៃម្លស្ដង់ រេនះ េទ ម ថ នភពជកែ់ស្ដង និងត្រមូវកររបស់ ជធនី េខត្តនីមយួៗ។ 

នីតិវធីិកនុងករេរៀបចំបញជ ីតៃម្លស្ដង់ រេនះ មនលកខណៈ្រប ក្់របែហលេទនឹងនីតិវធិីេរៀបចំបញជ ីតៃម្ល
សមភ រៈស្ដង់ រស្រមបគ់េ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដរ។  

 តៃម្លននេនកនុងទ្រមងទី់៥ (បញជ ី្រសងត់ៃម្លសមភ រៈ) និងេនកនុងទ្រមងទី់៦ )បញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ(  ្រតូវ
គិតជ្របកេ់រៀល េ យបញជ កអ់្រ ប្ដូរ្របកេ់រៀលេធៀបនឹងដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិេនេ្រកមទ្រមងទី់៥ និង
ទ្រមងទី់៦។ 

 េដើមបឱីយមនលកខណៈស្តង់ រេទេលើេលខកូដ និងេឈម ះសមភ រៈ អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ្រកសួង
ម ៃផទ នឹងជួយ េរៀបចំ និងេធ្វើបចចុបបននភពេលខកូដ និងេឈម ះសមភ រៈៃនបញជ ី្រសងត់ៃម្លសមភ រៈ(ទ្រមងទី់៥) 
និងបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្តង់ រ(ទ្រមងទី់៦) េហើយេផញើជូនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត េនកនុងែខកញញ  ៃនឆន នំីមយួៗ។
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◦Ūņ₣с◦Б̣  
ĠŃą БŪ₤₣сĳаņų₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċĂĖ е....... 

េឈម ះផ រ................ ឃុំ សងក ត.់................ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ................ ជធនី េខត្ត................ 
កូដ ករពពិណ៌ន ឯក  តៃម្លកនុងមយួឯក (  ៛) 

0100 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсŁũİũЮĠĳН₣ ĕЊ₣ģŎΒũ
0101    
0102    
.......    
0200 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсЮŪý₣Яř˝ 
0201     
0202    
.......     
0300 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсŁũİũΟřť 
0301     
0302     
.......     
0400 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсŁũİũřеĠРŲ 
0401    
0402    
.......    
0500 ЮŪĠ₣Οĕċĕк 
0501    
0502    
.......    
0600 ₤Ōĸ ũкЮĘЧ 
0601     
0602     
.......     
0700 ₤Ōĸ ũкřа◦Ю◦Ьĳ
0701    
0702    
.......    
0800 ŁũİũřБ 
0801    
0802    
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កូដ ករពពិណ៌ន ឯក  តៃម្លកនុងមយួឯក (  ៛) 
.......    
0900 ĳаņųĮŲ˝ņŊ 
0901    
0902    
.......    
1000 ĳаņųřЕ˝ĄŃąСĕ₤Ōĸ ũк ĕЊ₣ЮŪÐЪ₣şŪ˝ (Ð‗Ĝ″ņũРĠņĕŚ ៖ ĳаņųЮŪĠ₣Ōл ₤пРĳ ĕЊ₣şŌĞ ŎĩųСŷ)
1001    
1002    
.......    
អ្រ ប្តូរ្របក ់៖ ....................េរៀលកនុងមយួដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ។ 

ៃថងទី......... ែខ.............. ឆន .ំ........... 
ΒĖ̋ Ū₤₣сĳаņų 

 
 

េឈម ះ........................  េឈម ះ......................... 
តួនទី.........................  តួនទី.........................
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◦Ūņ₣с◦Б̀ 
 

⅜ŵŬĄēĕБ ЮŠĳŉ............... 
    េលខ ៖............... 

3 

 ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď
ជតិ  សន  ្រពះម ក ្រត 

3 

ĠŃą Бĳаņų₤Ōĸ ũк₤Ś₣сŢũ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ 
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ.................. ĂĖ е......... 

កូដ ករពិពណ៌ន ឯក  
តៃម្លមធយមកនុង 
មយួឯក  

តៃម្លកនុងមយួឯក  (េរៀល) 
ផ រ....... ផ រ....... ផ រ....... 

0100 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсŁũİũЮĠĳН₣ ĕЊ₣ģŎΒũ
0101       
0102       
......       
0200 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсЮŪý₣Яř˝ 

0201       
0202       
......       

0300 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсŁũİũΟřť 
0301       
0302       
......       

0400 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсŁũİũřеĠРŲ 

0401       
0402       
0403       
0500 ЮŪĠ₣Οĕċĕк 
0501       
0502       
......       

0600 ₤Ōĸ ũкЮĘЧ 
0601       
0602       
......       

0700 ₤Ōĸ ũкřа◦Ю◦Ьĳ
0701       
0702       
......       
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កូដ ករពិពណ៌ន ឯក  
តៃម្លមធយមកនុង 
មយួឯក  

តៃម្លកនុងមយួឯក  (េរៀល) 
ផ រ....... ផ រ....... ផ រ....... 

0800 ŁũİũřБ 
0801       
0802       
......       

0900 ĳаņųĮŲ˝ņŊ 
0901       
0902       
......       

1000 ĳаņųřЕ˝ĄŃąСĕ₤Ōĸ ũк ĕЊ₣ЮŪÐЪ₣şŪ˝ (គណន មរបូមន្ដ ៖ តៃម្លេ្របងម៉សូ៊ត និងចមង យផ្លូវ) 
1001       
1002       
......       
អ្រ ប្តូរ្របក ់៖ .....................េរៀលកនុងមយួដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ។ 

 

 
ģĕЮþЧŀ ĕЊ₣υ˝ļĮ 

ៃថងទី.......... ែខ............. ឆន .ំ......... 
ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី.......... ែខ............. ឆន .ំ.........
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 



 

 

 
 

ĄеĮР˝◦Б̀  
ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сĮњĳхŌĕÐЮŪŌ₣ 
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ĄеĮР̋ ◦Б̀ 
ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сĮњĳхŌĕÐЮŪŌ₣ 

̀.ơ. ΒĖ̋ ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ˝ ĖО₣ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сĮњĳхŌĕÐЮŪŌ₣ 
 អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករបំេពញទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមងរមួមន ៖ 

 គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងទទួលខុស្រតូវជរមួកនុងករ្របមូលពត័ម៌ន និងករបំេពញពត័ម៌នេន
កនុងទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង និងពត័ម៌នបេចចកេទស 

 អនកជំនួយបេចចកេទសជួយ គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងកនុងករបំេពញពត័ម៌ននន ពិេសសពត័ម៌ន
បេចចកេទស េនកនុងទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង និងឯក រពកព់ន័ធ 

 ទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្តទទួលខុស្រតូវកនុងករពិនិតយទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង 
និងឯក រពកព់ន័ធ មុន កជូ់នអភបិល ជធនី េខត្តចុះហតថេលខ។ 

 ជធមម  គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង្រតូវបំេពញទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង និងឯក រពកព់ន័ធេនែផនក
ែដលមនិទកទ់ងនឹងបេចចកេទស។ អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវបំេពញទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង និងឯក រពកព់ន័ធ
េនែផនកែដលទកទ់ងនឹងពត័ម៌នបេចចកេទស។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ កនុងនមជមច ស់គេ្រមង គណៈ
កមមករេរៀបចំគេ្រមងទទួលខុស្រតូវទងំ្រសុងេទេលើខ្លឹម រននេនកនុងទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង និងឯក រ
ពកព់ន័ធ មនិែមនទទួលខុស្រតូវែតែផនកែដលខ្លួនបនបំេពញេនះេទ។ 
 

̀.Ư. ĮњĳхŌĕЯřŲŪĳСŷĠеЮĮŀ˝ ĖО₣◦Ūņ₣сĮњĳхŌĕÐЮŪŌ₣ 
ែផនកទី១ ៖ ពត័ម៌នទូេទ  
១ .១.  េឈម ះគេ្រមង ពត័ម៌ន្រសងេ់ចញពីកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកំិល ជធនី េខត្ត 
១ .២.  កលបរេិចឆទបញចបក់រសិក  កលបរេិចឆទបញចបក់រសិក គេ្រមង (្រសងក់លបរេិចឆទៃនករចុះ

ហតថេលខរបស់អនកជំនួយបេចចកេទសេលីទ្រមងព់័តម៌នគេ្រមង) 
១ .៣.  េឈម ះអនកជំនួយបេចចកេទស  
១ .៤.  នៈអនកជំនួយបេចចកេទស ចជម្រន្ដីរបស់ ជធនី េខត្ត មនទីរ អងគភពជំនញ អងគករ

មិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬែផនកឯកជន។ល។ 
១ .៥.  ទិសេ គេ្រមង ទិសេ ជក់ ករ់បស់គេ្រមងែដល្រតូវបេងកីត េនេពលបំេពញទ្រមង់ 

ពត័ម៌នគេ្រមង។ 
១ .៦.  វសិ័យ ឬែផនក ជែផនកែដលមនេនកនុងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំល ជធនី េខត្ត (ែផនក

េសដ្ឋកិចច ែផនកសងគមកិចច ែផនក្រគប្់រគងដីធ្លី ធនធនធមមជតិ បរ ិ ថ ន 
ករែ្រប្របួល កសធតុ និងេ្រគះមហន្ត យ និងែផនករដ្ឋបល និង
សន្ដិសុខស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ)។  

១ .៧.  ្របេភទ  ជ្របេភទគេ្រមងដូចមនេនកនុងបញជ ី្របេភទគេ្រមង និងមនទីរ អងគភព
ជំនញ (ចំណុច៦.៣)។ 

១ .៨.  លទធផលេ្រគងទុក  ្រតូវចម្លងទងំ្រសុងពីកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកំិល ជធនី េខត្ត។ 
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១ .៩.  លទធផលេ្រគងទុកេ្រកយពីេធ្វី 
ករសិក  

ករសិក គេ្រមង ចេធ្វីករផ្ល ស់ប្ដូរលទធផលែដលបនេ្រគងទុក។
ឧទហរណ៍ កនុងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំល ជធនី េខត្តបនកំណត់ថ 
ព នមួយកែន្លង ប៉ុែន្ដបនទ ប់ពីបនេធ្វីករសិក រចួ គេ្រមងេនះ ច

េទជលូពីរកែន្លងវញិ។
១ .១០. តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងេនកនុង

កមមវធីិវនិិេយគ
តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង ែដលមនេនកនុងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកំិល
ជធនី េខត្ត។

១ .១១.  តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងេ្រកយ
ករសិក គេ្រមង

តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង េ្រកយពីអនកជំនួយបេចចកេទសបនសិក  
េរៀបចំគំនូសប្លងប់េចចកេទស និងប៉ន់ ម នតៃម្លរចួ។ 

១ .១២.  អនកទទួលផលពីគេ្រមង អនកទទួលផលផទ ល់ពីគេ្រមង គឺ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ នែដលេ្របី្របស់
លទធផលគេ្រមង។ ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលជអនកទទួលផល ្រតូវបន
ចុះបញជ ី មភូមិ និងឃុ ំសងក តន់ីមួយៗ េ យមនបញជ កច់បស់ ស់
នូវចំនួន្រស្ដី និងចំនួន្រគួ រ។

ែផនកទី២ ៖ កិចច្របតិបត្តកិរ និងករែថទ ំ 
២ .១.  ករទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្តិ 

ករ និងករែថទ ំ 
្រតូវបង្ហ ញអនកែដលនឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប្់រគងកិចច្របតិបត្តិករ 
និងករែថទលំទធផលគេ្រមង។ ជេ្រមីស ចជ ៖ 
 មនទីរ អងគភពជំនញ (ឧទហរណ៍ េរៀន) 
 រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត (ឧទហរណ៍ ផ្លូវ)  
 ្រកុមេ្របី្របស់ែដលមន្រ ប ់
 ្រកុមេ្របី្របស់ែដល្រតូវបេងកីត 
 ែផនកឯកជន (ឧទហរណ៍ ្របពន័ធទឹក ្អ ត) 
 . . . ។ល។

ែផនកទី៣ ៖ ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន  
៣.១ េតីទី ងំគេ្រមងេនះសថិតេន

កនុងឃុែំដលសថិតេនកនុងបញជ ី
តំបនង់យទទួលរងនូវផលប៉ះ
ពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? 

បញជ ីេនះ្រតូវបន កឱ់យេ្របី្របស់េ យ គ .ជ. អ.ប េដីមីបជំរុញករយក
ចិត្ដទុក កេ់ទេលីតំបនែ់ដលងយទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ 

៣.២ េតីករអនុវត្ដគេ្រមងេនះប ្ដ ល 
ឱយមនករខូចខត ឬបះ៉ពល់ 
ដល់កែន្លងមួយចំនួន ែដលមន 
រៈសំខនេ់លីែផនកបរ ិ ថ ន 

ឬវបបធមែ៌ដរឬេទ? 

ឧទហរណ៍ ៃ្រពេឈី ៃ្រពលិចទឹក មចឆជតិ រុកខជតិដុះកនុងទឹក ធនធន
ែរេ៉លីនិងេ្រកមដី សួនសត្វ ឬ្របងគ្រប ទ ទួលអនក  ...។ល។ 

៣.៣ េតីករអនុវត្ដគេ្រមងនឹងប ្ដ ល
ឱយមនករខូចខត ឬបះ៉ពល់
ដល់្របភពផគត់ផគងទឹ់ក ែដល្រប
ជពលរដ្ឋកំពុងេ្របី្របស់ែដរ
ឬេទ? 

ឧទហរណ៍ ៖ គេ្រមងផ្លូវែដលសថិតេនជិតអូរ ឬ្រប យែដល្របជ
ពលរដ្ឋយកទឹកេនះស្រមប់ករេ្របី្របស់កនុងផទះសំែបង ល់ៃថង។ 
្របសិនេបីផ្លូវ្រតូវបនេធ្វីករ ងសង់កនុងរដូវវស  ទឹកកខ្វកន់ឹងហូរពីផ្លូវ
ចូលេទកនុងអូរឬ្រប យេនះ ជេហតុប ្ដ លឱយ្របជពលរដ្ឋមិន
ចេ្របី្របស់ទឹកេនះបនេឡយី។
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៣.៤ េតីលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ផ្លូវ
ថមីឬផ្លូវចស់ែដលមន្រ ប ់
្រតូវបនព្រងីកទទឹងចបព់ី
២៥%េឡងីេទ? 

េបីជែខ ផ្លូវថមី ឬផ្លូវចស់ែដលមន្រ ប្់រតូវបនព្រងីកទទឹងចបព់ី 
២៥%េឡងីេទ ្រតូវេធ្វីករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ 

៣.៥ េតីលទធផលគេ្រមង ជែខ
ទំនប់ ឬែខ ្រប យថមី (្របព័នធ
ធ ្រស្ដថមី)? 

េបីជែខ ទំនប់ ឬែខ ្រប យថមី ្រតូវេធ្វីករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ 
 

៣.៦ េតីលទធផលគេ្រមងជែខ ែ្រពក 
ជីកថមីស្រមប់ករេធ្វីដំេណីរផ្លូវ
ទឹក ឬផគត់ផគង់ទឹកេ្របី្របស់? 

លទធផលគេ្រមងជែខ ែ្រពកជីកថមី ្រតូវសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ 

ែផនកទី៤ ៖ ផលបះ៉ពល់ដីធ្ល ី
កមមសិទធិករ ឬេភគីដីធ្លី គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង ្រតូវផ្ដល់ចេម្លីយេ យេ ម ះ្រតង់ចំេពះ

បញ្ហ េនះ។ មិនសំខនេ់ទថេតីអនកេនះមនឬមិនមនបណ័្ណកមមសិទធិ។ 
កមមសិទធិករឬេភគីដីធ្លី គឺជអនកែដលេ្របី្របស់ដីស្រមបេ់ធ្វីកសិកមមជ
លកខណៈឯកជន ឬកនុងេគលបំណងេផ ងេទៀត។ ករអេងកតដីធ្លីេ យ
មនករចូលរមួ នឹងអនុវត្ដេដីមប្ីរបមូលពត័៌មនននឱយបន្រគប្់រគន់ 
និង្រតឹម្រតូវ េនមុនេពលែផនកេនះៃនទ្រមង់ ច្រតូវបនបំេពញ។   

៤.១ គេ្រមងនឹង្រតូវអនុវត្ដេនេលី 
ដី ធរណៈែដលមិនមនករ 
េ្របី្របស់ស្រមប់ ដុំះអ្វីេទ 

ឧទហរណ៍ ៖ ករ ងសង់អគរសិក ថមីមួយខនង េនកនុងបរេិវណ 
េរៀនែដលមន្រ ប់។ 

៤.២ គេ្រមងនឹង្រតូវអនុវត្ដេនេលីដី 
មួយចំនួនែដលកំពុងេ្របី្របស់ 
េ យឯកជន េហយី្រគប្់រគួ រ 
ែដលដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ 
ខ្លួនទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់
េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង
បនយល់្រពម្របគល់ដីធ្លី និង
្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួន េ យ
សម័្រគចិត្ដដល់គេ្រមង។ មិន
មនអនកេ្របី្របស់ដី មួយ
នឹង្របគល់ដីធ្លីេ្រចីនជង៥%
ៃនដីផលិតកមមសរុបរបស់ខ្លួន 
ឬ្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតមន
តៃម្លេ្រចីនជង ១.០០០.០០០
េរៀលស្រមបគ់េ្រមងេនះេទ។  

ឧទហរណ៍ ៖ គេ្រមងព្រងីកផ្លូវែដលមន្រ ប់ គណៈកមមករេរៀបចំ
គេ្រមង្រតូវេរៀបចំឱយមនករ្របជំុជ ធរណៈ េហយីេធ្វីករពនយល់
អំពីគេ្រមងដល់្របជពលរដ្ឋ។ អនកេ្របី្របស់ដី្រតូវដឹងចបសថ់ ពួកគត់
មិនែមន្រតូវែត្របគល់ដីរបស់ខ្លួនស្រមបគ់េ្រមងេឡយី។ ្រគួ រែដល
បនបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិេផ ងេទៀតេ យសម័្រគចិត្ដ មិន្រតូវបន
េសនីសុំឱយបង់ទុនចូលរមួេនះេទ។ ចំេពះគេ្រមង្របេភទេនះ ត្រមូវឱយ
មនរបយករណ៍បរចិច គដីធ្លេី យសម្័រគចិត្ដ។  



ជពូំកទី៦ ៖ ករបេំពញទ្រមង់ព័ត៌មនគេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 42 

៤.៣ គេ្រមងនឹង្រតូវអនុវត្ដេនេលីដី 
មួយចំនួនែដលកំពុងេ្របី្របស់ 
េ យឯកជន េហយី្រគួ រមួយ 
ចំនួនែដលដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិ 
របស់ខ្លួនទទួលរងនូវផលប៉ះ
ពល់ េ យ រករអនុវត្ដ
គេ្រមងមិនយល់្រពម្របគល់ដី
ធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួន
ដល់គេ្រមងេ យគម នសំណង
ទូទត។់ មនអនកេ្របី្របស់ដី
ធ្លីមួយចំនួននឹង្របគល់ដីធ្លី
េ្រចីនជង៥%ៃនដីផលិតកមម
សរុបរបស់ខ្លួន ឬ្រទពយសមបត្ដិ
េផ ងៗេទៀតមនតៃម្លេ្រចីនជង 
១.០០០.០០០េរៀល ស្រមប ់ 
គេ្រមង។ 

ចំេពះគេ្រមង្របេភទេនះ ត្រមូវឱយមនរបយករណ៍លទធកមមដីធ្លី។ 
ករេធ្វីដូេចនះេដីមបឱីយ្របកដថ គម នមច ស់ដីធ្លី ឬ្រទពយសមបត្ដិ មន ក់
្រតូវបនេគ្រប្រពឹត្ដិេ យអយុត្ដិធមេ៌ឡយី។ 

ែផនកទី៥ ៖ វធិនករករពរសុវតថភិពជនជតិេដើមភគតិច 
េតីករអនុវត្ដគេ្រមងេនះ សថិតេនកនុង 
ភូមិៃនបញជ ីតំបនជ់នជតិេដីមភគតិច 
ែដរឬេទ?  

គ .ជ. អ.ប មនេរៀបចំបញច ីតំបនជ់នជតិេដីមភគតិច (ភូមិែដលមនជន
ជតិេដីមភគតិចរស់េនេលីសពី៥% ៃន្របជពលរដ្ឋកនុងភូមិសរុប)។ 
េបីទី ងំគេ្រមងសថិតេនកនុងភូមិៃនបញជ ីេនះ ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍
ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដីមភគតិច។   

ែផនកទី៦ ៖ ករសេងខបពត័ម៌ន 
៦.១ េតីមនេហតុផល ែដល 

ប ្ដ លឱយគេ្រមងេនះ មិន 
ទទួលបនេជគជយ័ែដរឬេទ? 
(សំណួរេនះេឆ្លីយេ យអនក 
ជំនួយបេចចកេទស)។  

អនកជំនួយបេចចកេទសែដលជអនកជួយដល់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង
កនុងករេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង េធ្វីករកតស់មគ ល់បែនថមអំពីមូលេហតុ
ននែដល ចប ្ត លឱយគេ្រមងទទួលប ជ័យ។ 

៦.២ េតីពត័ម៌ន និងឯក រពកព់ន័ធ
នន្រតូវបនផ្ដល់ឱយ្រគប្់រគន់
េហយីឬេន? 

គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង(េ យមនជំនួយពីអនកជំនួយបេចចកេទស) 
្រតូវពិនិតយេផទ ងផទ តេ់ឡងីេទេលីពត័៌មនែដលបនបំេពញកនុងទ្រមង់
ពត័ម៌នគេ្រមង និងឯក រពកព់ន័ធនន។  

ករចុះហតថេលខ  អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវចុះហតថេលខ េដីមបីបញជ ក់ថ ល់
ពត័៌មនទងំអស់បនបំេពញ្រគប្់រគន ់និង្រតឹម្រតូវ។ 

 នយកទីចត់ករែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្ត ្រតូវចុះ
ហតថេលខ េដីមបបីញជ កថ់ ល់ឯក រ និងពត័ម៌នទងំអស់ 
្រតូវបនពិនិតយ្រតឹម្រតូវ។ 



ជពូំកទី៦ ៖ ករបេំពញទ្រមង់ព័ត៌មនគេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 43 

 អភិបល ជធនី េខត្ត្រតូវចុះហតថេលខ េដីមបីបញជ ក់អំពីករ 
អនុមត័េទេលីសំេណីគេ្រមង។ 

ឯក រភជ បម់កជមយួ 
ែផនទីគេ្រមង ែផនទីគេ្រមង្រតូវែតជែផនទី ជធនី េខត្ត ែដលបង្ហ ញអំពីទី ងំៃន

លទធផលននរបស់គេ្រមង ែដលបនទទួលករពិនិតយបញជ ក់បេចចក
េទស និងប ្ដ ភូមិទងំ យែដលអនកទទួលផលរស់េន។ ែផនទី
គេ្រមង្រតូវ្របថប្់រ រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ 

ពត័ម៌នបេចចកេទស និងប្លង់ករ ្ឋ ន ្របេភទពត័ម៌នបេចចកេទស ្រស័យេទនឹង្របេភទគេ្រមង។ អនកជំនួយ 
បេចចកេទស្រតូវែតទទួលខុស្រតូវកនុងករផ្ដល់ពត័ម៌នទងំេនះ ែដល្រតូវ 
បនបញចូ លេទកនុងទ្រមង់ព័តម៌នគេ្រមង។  

គំនូសប្លង់បេចចកេទស ល់គំនូសប្លង់បេចចកេទស មួយែដល្រតូវេ្របី្របស់ស្រមបគ់េ្រមង 
្រតូវភជ បម់កជមួយ។ 

តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងលម្អិត ទ្រមងេ់នះបង្ហ ញអំពីតៃម្លប៉ន់ ម ន មលទធផលគេ្រមងនីមួយៗ ឬ
លទធផលគេ្រមងទងំមូល ្រស័យនឹង្របេភទគេ្រមង។ 

លទធផលគេ្រមង និងតៃម្លប៉ន់ ម ន ទ្រមងេ់នះបង្ហ ញ មលទធផលគេ្រមងនីមួយៗ និងតៃម្លប៉ន់ ម ន។ 
អនកជំនួយបេចចកេទសនឹងជួយបំេពញកនុងទ្រមងេ់នះ។ 

ទី ងំគេ្រមង  ទ្រមងេ់នះបង្ហ ញអំពីទី ងំលទធផលគេ្រមងេ យេ្របី្របស់កូអរ័េ េន 
GPS។ ទ្រមងេ់នះនឹងបំេពញេ យអនកជំនួយបេចចកេទស។  

ែផនករ្របតិបត្តិករ និងករែថទ ំ ទ្រមងេ់នះបង្ហ ញពីែផនករស្រមបក់ិចច្របតិបត្តិករ និងករែថទ ំ  
លទធផលគេ្រមង។ 

របយករណ៍សិក ដីធ្លី  ទ្រមងេ់នះបង្ហ ញអំពីដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិឯកជន ែដលទទួលរងនូវ
ផលបះ៉ពល់េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង។ 

របយករណ៍សិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ទ្រមង់េនះបង្ហ ញអំពីផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នែដលប ្ដ លមកពីករ
អនុវត្ដគេ្រមង និងែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន។ 

របយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថិ
ភពជនជតិេដីមភគតិច 

ទ្រមងេ់នះ បង្ហ ញអំពីវធិនករទងំ យែដលករពរសុវតថិភពចំេពះ 
ជនជតិេដីមភគតិច និងែផនករកត់បនថយ និភ័យដល់ជនជតិ
េដីមភគតិច។ 

 

̀.ư. ĠŃą БŪĠЮķ◦ÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ņĕĀБũ Β₣ ðļĮĄеĜŀ 
ល.រ ្របេភទគេ្រមង មនទរី អងគភពជំនញ 
១ គមនគមនជ៍នបទ មនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទ 
២ គមនគមនទ៍ី្របជំុជន មនទីរ ធរណករ និងដឹកជញជូ ន 
៣ កសិកមម មនទីរកសិកមម 
៤ ធ ្រស្ដ មនទីរធនធនទឹកនិងឧតុនិយម 
៥ ្របពន័ធបង្ហូរទឹកស្អុយ មនទីរ ធរណករ និងដឹកជញជូ ន 
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ល.រ ្របេភទគេ្រមង មនទរី អងគភពជំនញ 
៦ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធទីផ រ មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង ់និងសុរេិយដី 
៧ អគគិសនី មនទីរែរ ៉និងថមពល  
៨ អភិវឌ នែ៍ផនកសិបបកមម មនទីរឧស ហកមម និងសិបបកមម  
៩ អភិវឌ នែ៍ផនកេទសចរណ៍ មនទីរេទសចរណ៍ 
១០ ករផគត់ផគងទឹ់ក ្អ តជនបទ មនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទ 
១១ ករផគត់ផគងទឹ់ក ្អ តទី្រកុង មនទីរឧស កមម និងសិបបកមម  
១២ អនម័យជនបទ មនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទ 
១៣ ករអប់រ ំ មនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី  
 ១៤ អបរ់មំនុស េពញវយ័ មនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី  
១៥ សុខភិបល មនទីរសុខភិបល 
១៦ វបបធម ៌និង សន មនទីរវបបធមន៌ិងវចិិ្រតសិលបៈ និងមនទីរធមមករនិងកិចចករ សន 
១៧ អន្ដ គមនែ៍ផនកសងគមកិចច មនទីរសងគមកិចចនិងអតីតយុទធជននិងមនទីរកិចចករនរ ី
១៨ ករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន មនទីរបរ ិ ថ ន
១៩ សហគមន៍ៃ្រពេឈ ី រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី
២០ សហគមន៍ជលផល រដ្ឋបលជលផល 
២១ ករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹ វ មនទីរបរ ិ ថ ន 

 

ΧĈ΅ũ‗ч ៖ 
្របេភទ ងសង ់និងឧបករណ៍ េស កមម សហគមនគ៍្ំរទ 

ករផគត់ផគងទឹ់ក ្អ តជនបទ អណ្ដូ ងទឹក េធ្វីេតស្ដទឹក ្រកុមេ្របី្របស់ទឹក និង 
អនម័យ 

ប ្ត ញផគត់ផគងទឹ់ក   
្រសះ   

ករផគត់ផគងទឹ់ក ្អ តទី្រកុង ប ្ត ញផគត់ផគងទឹ់ក  
គមនគមន៍ជនបទ ផ្លូវ  

ព ន  
លូ  
កំពងច់ម្លង  

ង ឬទូកចម្លង  
គមនគមន៍ទី្របជំុជន ផ្លូវេកស៊ូ ផ្លូវេបតុង  

េភ្លីងសញញ ច ចរណ៍  
គំនូស និង ្ល កសញញ
ច ចរណ៍ 

 

អបរ់ ំ អគរសិក ្របក់ឧបតថមភ្រគបូេ្រងៀន គណៈកមមករ្រទ្រទង់
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្របេភទ ងសង ់និងឧបករណ៍ េស កមម សហគមនគ៍្ំរទ 
េ្រគឿងសង្ហ រមិ  
អណ្តូ ងឬប ្ត ញផគតផ់គង់ទឹក  
បងគនអ់នម័យ  

អបរ់មំនុស េពញវយ័  ថន កអ់កខរកមម  
សុខភិបល មណ្ឌ លសុខភព អបរ់ផំ ព្វផ យ

ចំេណះដឹងអំពីេអដស៍ 
 

ឧបករណ៍ និងបរកិខ រ ផគត់ផគង់េ្រ មអនម័យ  
អណ្តូ ងឬប ្ត ញផគតផ់គង់ទឹក  
បងគនអ់នម័យ  

កសិកមម មណ្ឌ លបណ្ដុ ះប ្ដ លកសិករ ពូជ្រសូវ សហគមន៍កសិករ
 េស ផ ព្វផ យបេចចក

េទសកសិកមម
 

វបបធម៌និង សន ឧបករណ៍េភ្លង ករបេ្រងៀនេភ្លង  
្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន  េស បនថយសំេលង  
អន្ដ គមនែ៍ផនកសងគមកិចច  ផ ព្វផ យអំពីករកត់

បនថយអំេពីហងិ កនុង
្រគួ រ

 

ធ ្រស្ដ ទ្វ រទឹក េ្របងស្រមប់ម៉សុីន
បូមទឹក

សហគមន៍កសិករេ្របី
្របស់ទឹក 

្របពន័ធបង្ហូរទឹកស្អុយ ប ្ត ញលូបង្ហូរទឹកស្អុយ  
្រប យេ ះទឹកេភ្ល ង  
ថ នីយបូមទឹកស្អុយ  

េហ ្ឋ រចនសមពន័ធទីផ រ សំណងផ់ រ សម្អ តទីផ រ  
ផ្លូវជំុវញិផ រ  
្របពន័ធផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត  
បងគនអ់នម័យ  

ករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹ វ  ទី នចកស់ំ ម េស ្របមូលសំ ម  
អគគិសនី ្របពន័ធប ្ដ ញអគគិសនី េស អគគិសនី  
អភិវឌ នែ៍ផនកសិបបកមម   សមគមពណិជជករខន តតូច 
សហគមន៍ៃ្រពេឈ ី េរៀបចំ្រពំ្របទល់តំបនៃ់្រពេឈ ី   
អភិវឌ នែ៍ផនកេទសចរណ៍ មណ្ឌ លេទសចរណ៍   
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̀.̉. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сĮњĳхŌĕÐЮŪŌ₣ (◦Ūņ₣с◦Б́ ) 
ĮњĳхŌĕÐЮŪŌ₣ 

ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖
 

ЯĩĖ̋ ◦Бơ ៖ ĮњĳхŌĕ◦РЮĉ 
េឈម ះគេ្រមង ៖ គេ្រមង ងសងផ់្លូវ្រកួស្រកហមពីទរីមួ្រសុក‹ក› មកទរីមួេខត្ត
កលបរេិចឆទបញចបក់រសិក  ៖ 

០៧/០២/២០១៤
េឈម ះអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ 

្របុស េហង
នៈអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ 
ម្រន្ដីទចីតក់រែផនករ និងវនិិេយគ

ទិសេ របស់គេ្រមង ៖ េនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៤ ្របជពលរដ្ឋមនផ្លូវល្អស្រមបក់រេធ្វើដេំណើ រពី្រសុក“ក” មកទី
រមួេខត្ត។ 
វស័ិយ ឬែផនក ៖ េសដ្ឋកចិច  ្របេភទគេ្រមង ៖ គមនគមនជ៍នបទ  
គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ  គេ្រមងេស កមម គេ្រមងផគតផ់គងទំ់និញ  
លទធផលេ្រគង(្រសង់េចញពីកមមវធីិវនិិេយគ ជធនី េខត្ត) 
ផ្លូវ៣,៥០គម និងល៤ូកែន្លង។ 

លទធផលេ្រគងេ្រកយពីសិក  
ផ្លូវ៤,៥០គម និងល៥ូកែន្លង។ 

តៃម្លប៉ន់ ម នកនុងកមមវធីិវនិិេយគ ៖  
១៣០.០០០.០០០េរៀល 

តៃម្លប៉ន់ ម នេ្រកយពីសិក  ៖ 
២១៨.៣០២.៧៥៥េរៀល  

ឆន  ំ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 
លទធផល មឆន  ំ ផ្លូវ២គម និងល៣ូកែន្លង ផ្លូវ១,៥គម និងល២ូកែន្លង  
តៃម្លប៉ន់ ម ន មឆន  ំ ១២៥.២៩៨.៥០៣េរៀល ៩៣.០០៤.២៥២េរៀល  
 

ΒĖ̋ ◦◦УŲĩŲĮБÐЮŪŌ₣ 

ល.រ ភូម ិ ឃុំ សងក ត ់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
ចំនួនអនកទទួលផល 

ចំនួន្រគួ រ
សរុប ្រស្ដី 

១ ភមូិ១ ឃុំ ក១ ្រសុក ក ២.០០០ ១.២០០ ៥៣០ 
២ ភមូិ២ ឃុំ ក១ ្រសុក ក ១.៩០០ ៨០០ ៥០០ 
៣ ភមូិ១ ឃុំ ក២ ្រសុក ក ១.៥០០ ៦០០ ៣០០ 
៤ ភមូិ២ ឃុំ ក២ ្រសុក ក ១.៦០០ ៧០០ ៤០០ 

សរុប ៧.០០០ ៣.៣០០ ១.៧៣០ 
 

ЯĩĖ̋ ◦БƯ ៖ Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷşеЮĵй˝ ЊşĆŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ ĕЊ₣ŁũЯℓĈе  
េតើអនក ទទួលខុស្រតូវចំេពះកិចច្របតិបត្តិករ និងករែថទលំទធផលគេ្រមង?
មនទីរ អងគភពជំនញ  
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត   
្រកុមេ្របើ្របស់ែដលមន្រ ប ់  
្រកុមេ្របើ្របស់ែដល្រតូវបេងកើតមុនេពលចបេ់ផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង   
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ែផនកឯកជន  
..........  
 

ЯĩĖ̋ ◦Бư ៖ ĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 
១ េតើទី ងំគេ្រមងសថិតេនកនុងឃុំ សងក តៃ់នបញជ ីតំបនង់យទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន

ែដរឬេទ?   
េទ 

២ េតើករអនុវត្ដគេ្រមងប ្ដ លឱយមនករបះ៉ពល់ខូចខតដល់ទីកែន្លង មយួែដលមន  
រៈសំខនចំ់េពះបរ ិ ថ ន ឬទី ងំវបបធមែ៌ដរឬេទ? (ឧទហរណ៍ ៖ ៃ្រពេឈើ ឧទយន សត្វៃ្រព 

ឬ្រប ទ)  
េទ 

៣ េតើករអនុវត្ដគេ្រមងប ្ដ លឱយមនករបះ៉ពល់ខូចខតដល់្របភពទឹកេ្របើ្របស់របស់ 
្របជពលរដ្ឋែដរឬេទ? 

េទ 

៤ េតើលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ផ្លូវថមី? បទ 
៥ េតើលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ទំនប ់ឬែខ ្រប យថមី ឬ ងស្ដុកទឹកថមី (្របពន័ធធ ្រស្ដថមី)? េទ 
៦ េតើលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ែ្រពកជីកថមី ស្រមបេ់ធ្វើដំេណើ រផ្លូវទឹក ឬផគតផ់គងទ់ឹកេ្របើ្របស់? េទ 

˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖  
 ែខ ផ្លូវថមីមយួ មននយ័ថ ជផ្លូវមយួែខ  ឬែផនកមយួៃនផ្លូវែដលមនិែមនជផ្លូវពីមុន ឬែផនកមយួៃនផ្លូវចស់

ែដល្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរអក័ ផ្លូវ ឬផ្លូវចស់ែដល្រតូវបនព្រងីកទទឹងផ្លូវធំជងមុនចបពី់២៥%េឡើងេទ។  
 ្របពន័ធធ ្រស្ដថមី មននយ័ថ ជ្របពន័ធធ ្រស្ត ឬែផនកមយួៃន្របពន័ធធ ្រស្តែដលមនិែមនជ

្របពន័ធធ ្រស្តពីមុន ឬែផនកមយួៃន្របពន័ធធ ្រស្តចស់ែដល្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរអក័ ។ 
 ែ្រពកជីកថមី មននយ័ថ ជែ្រពកជីក ឬែផនកមយួៃនែ្រពកជីក ែដលមនិែមនជែ្រពកជីកពីមុន ឬែផនកមយួៃន

ែ្រពកជីកចស់ែដល្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរអក័ ។ 
 ្របសិនេបើមនចេម្លើយ មយួចំេពះសំណួរទី១ ដល់សំណួរទី៦ េឆ្លើយថ “បទ” េនះត្រមូវឱយមនករ

សិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ 
 

ЯĩĖ̋ ◦Б̉ ៖ ĩŲĠлйĵŲсřБĊųБ  
 ពត័ម៌នែដលផ្ដល់េនែផនកទី៤េនះ គឺែផ្អក មករអេងកតដីធ្លីេ យមនករចូលរមួែដលបនបញចបេ់ន 
ៃថងទី..... ែខ....... ឆន .ំ.......(យកៃថងែខឆន ៃំនករ្របជុជំមយួ្របជពលរដ្ឋេដើមបពិីភក  និង្រពមេ្រព ង ឬ
យកៃថងែខឆន ៃំនលិខតិរបសអ់ភបិល ជធនី េខត្តែដលបញជ កអ់ះ ងថ ដេីនះគជឺដី ធរណៈ)។ 

លទធផលគេ្រមងនឹង្រតូវបន ងសង ់៖ (សូមេ្រជីសេរសីយកចេម្លីយមួយ)  
១ េនេលើដី ធរណៈ េហើយមនិមន្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យឯកជន។  
២ េនេលើដីមយួចំនួនែដលបចចុបបននកំពុងេ្របើ្របស់េ យឯកជន េហើយ្រគប្់រគួ រែដលដីធ្លី និង

្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង បនយល់្រពម
្របគល់ដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនេ យសម័្រគចិត្ដដល់គេ្រមង។ មនិមនអនកេ្របើ្របស់ដី
មយួនឹង្របគល់ដីធ្លីេ្រចើនជង៥%ៃនដីសរុបរបស់ខ្លួន ឬ្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតមនតៃម្លេ្រចើន
ជង១.០០០.០០០េរៀលស្រមបគ់េ្រមងេនះេទ។  

 



ជពូំកទី៦ ៖ ករបេំពញទ្រមង់ព័ត៌មនគេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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៣ េនេលើដីមយួចំនួនែដលបចចុបបននកំពុងេ្របើ្របស់េ យឯកជន េហើយ្រគួ រមយួចំនួនែដលដីធ្លី 
និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង មនិយល់្រពម
្របគល់ដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដរិបស់ខ្លួនដល់គេ្រមងេ យគម នសំណងទូទត។់ មនអនកេ្របើ្របស់
ដីធ្លីមយួចំនួននឹង្របគល់ដីធ្លីេ្រចើនជង៥%ៃនដីសរុបរបស់ខ្លួន ឬ្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតមន
តៃម្លេ្រចើនជង១.០០០.០០០េរៀលស្រមបគ់េ្រមង។  

 

˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ 
 ្របសិនេបើចេម្លើយទី១្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េនះមនិចបំចេ់រៀបចំរបយករណ៍សិក ដីធ្លីេទ ប៉ុែន្ត្រតូវមន 

លិខិតរបស់អភបិល ជធនី េខត្តែដលបញជ កអ់ះ ងថ ដីេនះគឺជដី ធរណៈ។  
 ្របសិនេបើចេម្លើយទី២្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍បរចិច គដីធ្លេី យសម័្រគចិត្ដ។ 
 ្របសិនេបើចេម្លើយទី៣្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍លទធកមមដីធ្ល។ី 
 

ЯĩĖ̋ ◦Б̣ ៖  ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷĳ□ЊļĮĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş  
លទធផលគេ្រមង នឹង្រតូវបន ងសង ់៖                 (សូមេ្រជើសេរ ើសយកចេម្លើយមយួ) 

១ េនកនុងភូមៃិនបញជ ីតំបនជ់នជតិេដើមភគតិច (ភូមែិដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េនេលើស
ពី៥% ៃន្របជពលរដ្ឋសរុបេនកនុងភូម)ិ 

 

២ េនេ្រកភូមៃិនបញជ ីតំបនជ់នជតិេដើមភគតិច។  
˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ 
 ្របសិនេបើចេម្លើយទី១្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េនះចបំចេ់រៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថភិព

ជនជតិេដើមភគតិច។ 
 ្របសិនេបើចេម្លើយទី២្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េនះមនិចបំចេ់រៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថភិព

ជនជតិេដើមភគតិចេទ។ 
 

ЯĩĖ̋ ◦Б̀ ៖ ŁũĮЊĕЊĳŏЮΌЧ₣ŷЋŀņНĕşНй΅ĳ□ЮŲž  
៦.១. េតើមនេហតុផល ែដលប ្ដ លឱយគេ្រមងេនះ មនិទទួលបនេជគជយ័ែដរឬេទ? (ចេម្លីយរបស់អនក

ជំនយួបេចចកេទស) 
១. ្រតូវបញចូ លលទ ធផលគេ្រមងែដលេនសល(់ផ្លូវ២គ.ម និងល២ូកែន្លង)េទកនុងកមមវធិវីនិិេយគឆន បំនទ ប។់  
២. េពលខ ្លះមនរថយន្តធំៗ េ្របី្របសផ់្លូវេនះ េខត្ត្រតូវ្រតួតពិនិតយច ចរណ៍ និងបងក រកុឱំយរថយន្តធំៗ េ្របី

្របស ់ឬបំផ្ល ញផ្លូវ។ 
៦ .២.  េតើករសិក ពត័ម៌នគេ្រមង ្រតូវបនផ្ដល់ទងំអស់ែដរឬេទ? 

ល.រ ពត័ម៌ន 
ពនិតិយេ យគណៈ 
កមមករេរៀបចគំេ្រមង 

១ ទិសេ  

២ វស័ិយ ឬែផនក 

៣ ្របេភទគេ្រមង 

៤ អនកទទួលផលពីគេ្រមង 



ជពូំកទី៦ ៖ ករបេំពញទ្រមង់ព័ត៌មនគេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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៥ ែផនទីគេ្រមង   

៦ ពត័ម៌នបេចចកេទស ( ្រស័យនឹង្របេភទគេ្រមង) 

៧ គំនូសប្លងប់េចចកេទស 

៨ តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងលម្អតិ 

៩ លទធផលគេ្រមង និងតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង 

១០ ទី ងំលទធផលគេ្រមង  

១១ ែផនករ្របតិបត្តិករ និងករែថទ ំ 

១២ របយករណ៍បរចិច គដីធ្លីេ យសម័្រគចិត្ដ 

១៣ របយករណ៍លទធកមមដីធ្លី មិន្រតូវករ 
១៤ របយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន  
១៥ របយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថភិពជនជតិេដើមភគតិច មិន្រតូវករ 
 

ៃថងទ១ី០   ែខកមុភៈ   ឆន ២ំ០១៤ 
ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទ០ី៧   ែខកមុភៈ   ឆន ២ំ០១៤ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐ

ៃថងទ០ី៧   ែខកមុភៈ   ឆន ២ំ០១៤ 
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤



 

 

 
 
 

ĄеĮР˝◦Б́  
ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŉБĮБŁũÐ‗Ĝ

ĳаņųģл ĕс⅜Ŋ ĕÐЮŪŌ₣ 
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ĄеĮР̋ ◦Б́ 
ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŉБĮБŁũÐ‗Ĝĳаņųģл ĕс⅜Ŋ ĕÐЮŪŌ₣ 

́.ơ. Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņųÐЮŪŌ₣ 
បនទ បពី់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង្រពមេ្រព ងេទេលើេ្រគងករគេ្រមង ជំ នបនទ ប ់ គឺករប៉ន់ ម ន

តៃម្លគេ្រមង។  
ករប៉ន់ ម នតៃម្លគេ្រមង្រតូវេធ្វើេឡើងេ យមនតម្ល ភព និង ចេជឿទុកចិត្ដបន។ តៃម្លប៉ន់ ម ន 

គេ្រមង្រតូវែតគណនេ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ដែដលបនពិពណ៌នេនកនុងេសៀវេភែណនេំនះ។ អនកជំនួយ
បេចចកេទសមនិ្រតូវបនអនុញញ តឱយេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ដេផ ងពីេនះេឡើយ។ 

អនកជំនួយបេចចកេទសជអនកេរៀបចំប៉ន់ ម នតៃម្លគេ្រមង េហើយគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងជអនក
ពិនិតយ និងអនុមត័េទេលើតៃម្លប៉ន់ ម នេនះ។ េបើគិតថតៃម្លប៉ន់ ម នេនះមនិ្រតឹម្រតូវ គណៈកមមករេរៀបចំ
គេ្រមងមនិ្រតូវទទួលយកតៃម្លប៉ន់ ម នេនះេឡើយ។ កនុងករណីេនះ គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង ច ៖ 

 េ្រប បេធៀបតៃម្លកនុងបញជ ីសមភ រៈជមយួនឹងតៃម្លជកែ់ស្ដងេនេលើទីផ រ។ 
 េ្រប បេធៀបតៃម្លប៉ន់ ម នជមយួនឹងតៃម្លជកែ់ស្ដងៃនគេ្រមង្រប ក្់របែហលគន េនះ (អនកជំនួយ

បេចចកេទស្រតូវផ្ដល់បញជ ីតៃម្លទងំេនះដល់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង)។  
 េសនើសំុវសិ្វករឯកជនឱយជួយ ពិនិតយតៃម្ល។ 
 

́.Ư. ĳаņųĬĀ Ųс ĳаņųŪĠЮŗŲ ĕЊ₣Ūģ˝ сşеЮ‗ŀ 
តៃម្លប៉ន់ ម ន = តៃម្លផទ ល់ + តៃម្ល្របេយល + ្របកចំ់េណញ 

˝). ĳаņųĬĀ Ųс 
តៃម្លផទ ល់ គឺជតៃម្លែដលអនកទទួលករសំណង ់ឬអនកផ្តល់េស កមម ្រតូវចំ យេដើមបអីនុវត្ដគេ្រមង។ 

តៃម្លផទ ល់មន ៖  
 តៃម្លសមភ រៈ ឧទហរណ៍ សីុមង៉ត់ ៍ខ ច ់និងថម េដើមបេីធ្វើេបតុង 
 តៃម្លសមភ រៈែដលបតប់ង ់ឧទហរណ៍ ក្ដ រពុមព សីុមង៉ត់ែ៍ដលកំពបេ់លើដី កំ តែ់ដកខ្លីៗ  
 តៃម្លពលកមម 
 តៃម្លឧបករណ៍ ឧទហរណ៍ តៃម្លេ្របើ្របស់ម៉សីុន យេបតុង  
 តៃម្លដឹកជញជូ ន។ 
 

Š). ĳаņųŪĠЮŗŲ  
តៃម្ល្របេយល គឺជតៃម្លែដលអនកទទួលករសំណង ់ ឬអនកផ្តល់េស កមម ្រតូវចំ យេដើមបេីធ្វើជអនក

ទទួលករសំណង ់ឬអនកផ្តល់េស កមម ប៉ុែន្ដមនិែមនជលទធផលផទ ល់ពីគេ្រមងេទ។ 
ឧទហរណ៍ តៃម្ល្របេយលរមួមន ៖ 
 តៃម្លស្រមបក់រយិល័យរបស់អនកទទួលករសំណង ់ឬអនកផ្តល់េស កមម។ 
 តៃម្លស្រមបបុ់គគលិកអចិៃ្រន្ដយ ៍ (អនកែដល្រតូវេបើកលុយជេទៀងទត ់ េទះបីជ្រកុមហុ៊នមនិមន

ករងរេធ្វើកេ៏ យ)។ 



ជពូំកទី៧ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករគណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 51 

 តៃម្លេ្របើ្របស់រថយន្ដរបស់អនកទទួលករសំណង ់ឬអនកផ្តល់េស កមម ឧទហរណ៍ តៃម្លស្រមបេ់ធ្វើ
ដំេណើ រេទចូលរមួ្របជំុេដញៃថ្ល។  

 ករ្របកែ់ដលអនកទទួលករសំណង ់ឬអនកផ្តល់េស កមមបនខចី។ 
 ៃថ្លពនធទកទ់ងនឹងករេធ្វើ ជីវកមមនន។ 

 

Ð). Ūģ с̋şеЮ‗ŀ  
េបើអនកទទួលករសំណងឬ់អនកផ្តល់េស កមមអនុវត្ដគេ្រមងេទ មកិចចសនយ អនកទទួលករសំណងឬ់

អនកផ្តល់េស កមម្រតូវទទួលបន្របកចំ់េណញ។ ដូេចនះ ចំនួនភគរយៃន្របកចំ់េណញស្រមបអ់នកទទួលករ
សំណងឬ់អនកផ្តល់េស កមម្រតូវបញចូ លេទកនុងតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង។ 

 

þ). ĄеΉĕĜĜ˝ Ė О₣ŁũÐ‗Ĝĳаņųģлĕс⅜Ŋ ĕÐЮŪŌ₣  
េនកនុងគេ្រមង ជធនី េខត្ត លទធផលមយួ្រតូវបនកំណតជ់្របេភទរបស់មយួ េនកនុងភូមមិយួ។ 
ឧទហរណ៍ ៖ 
 លូពីរកែន្លងែដលមនទំហំដូចគន េនកនុងភូម ិ“ក” គឺជលទធផលមយួ 
 លូមយួកែន្លងេនកនុងភូម ិ“ក” េហើយលូមយួកែន្លងេទៀតេនកនុងភូម ិ“ខ” គឺជលទធផលពីរ  
 លូពីរកែន្លងែដលមនទំហំខុសគន េនកនុងភូម ិ“ក” គឺជលទធផលពីរ។  

 េនកនុងទ្រមងក់រប៉ន់ ម នតៃម្លលម្អតិ ្រតូវសរេសរ ៖   
 េឈម ះភូម ិឃុំ សងក ត ់និង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 ករពិពណ៌នអំពីលទធផល  
 បរមិណ (ឬចំនួន) និងឯក លទធផល។ 

 

ĄеΉĕ◦Бơ ៖ Ð‗ĜĳаņųĬĀ ŲсаĕŪĠЮķ◦Ų◦ċĩŲĕБņУŎៗ 
 ចំេពះលទធផលមយួចំនួន ដូចជអណ្ដូ ងទឹក ្រសះ ព ន លូ ទ្វ រទឹក ផ្លូវបេង្ហ រ និងមណ្ឌ លសុខភព ជ
ដំបូង្រតូវគណនតៃម្លកនុងមយួឯក ៃនលទធផល េហើយបនទ បម់ក យកតៃម្លមយួឯក េនះ គុណនឹង បរមិណ
ៃនលទធផល េដើមបទីទួលបនតៃម្លសរុបៃនលទធផលទងំអស់ ។ 
 ចំេពះលទធផលមយួចំនួន ដូចជផ្លូវ ទំនប ់្រប យ និង េរៀន ្រតូវគណនតៃម្លៃនលទធផលទងំ
មូល។  
ĄеΉĕ◦БƯ ៖ Ð‗ĜĳаņųŪĠЮŗŲ ĕЊ₣Ūģ с̋şеЮ‗ŀаĕŪĠЮķ◦Ų◦ċĩŲĕБņУŎៗ  

េ យ រែតេយើងមនិ ចដឹងបននូវតៃម្ល្របេយលពិត្របកដ ដូេចនះេយើងគណនតៃម្ល្របេយល និង
្របកចំ់េណញ មរយៈករគណនជភគរយៃនតៃម្លផទ ល់ៃន្របេភទលទធផលនីមយួៗ។ ជអនុ សនស៍្រមប់
ករគណនតៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ គឺយកតៃម្លផទ ល់ៃន្របេភទលទធផលនីមយួៗ គុណនឹង ១០%។ 

តៃម្ល្របេយលនិង្របកចំ់េណញ = តៃម្លផទ ល់ៃន្របេភទលទធផលនីមយួៗ  X  ១០% 
ដូេចនះ 

តៃម្លសរុបៃន្របេភទលទធផលនីមយួៗ = តៃម្លផទ ល់ៃន្របេភទលទធផលនីមយួៗ + តៃម្ល្របេយលនិង
្របកចំ់េណញៃន្របេភទលទធផលនីមយួៗ 

 



ជពូំកទី៧ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករគណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 52 

ĄеΉĕ◦Бư ៖ Ð‗Ĝĳаņų₤ũНĠаĕÐЮŪŌ₣  
បនទ បពី់គណនតៃម្លសរុបៃន្របេភទលទធផលនីមយួៗ ជំ នបនទ ប ់ ្រតូវគណនតៃម្លសរុបៃនគេ្រមង

ទងំមូល។ តៃម្លសរុបៃនគេ្រមងទងំមូល គឺជផលបូករ ងតៃម្លសរុបរបស់្របេភទលទធផលនីមយួៗ ៃន្របេភទ
លទធផលទងំអស់របស់គេ្រមង។ 

តៃម្លសរុបរបស់គេ្រមង = ផលបូករ ងតៃម្លសរុបរបស់្របេភទលទធផលនីមយួៗ ៃន្របេភទលទធផល
ទងំអស់របស់គេ្រមង 

 
 

́.ư. ŁũÐ‗Ĝĳаņųģл ĕс⅜Ŋ ĕÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ  
ករងរៃនគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ មនពីរ្របេភទ គឺករងរសំណង ់ និងករងរដី។ នីតិវធីិកនុងករ

គណនតៃម្លប៉ន់ ម នៃនករងរសំណង ់និងករងរដីមនលកខណៈខុសគន ។ 
ចំេពះករងរសំណង ់ ដូចជសំណង់ េរៀន លូ ព ន និងអគរេផ ងៗ ជធមម ែផនកែដលៃថ្ល

ជងេគ គឺសមភ រៈ (ឧទហរណ៍ ខ ច ់ថម ែដក និងសីុមង៉ត់)៍។ 
ចំេពះករងរដី ដូចជករ ថ បនផ្លូវដី ផ្លូវ្រកួស្រកហម និងទំនបជ់េដើម សមភ រៈ (ឧទហរណ៍ ដី្រកួស

្រកហម) មនិសូវជៃថ្លេទ។ ជធមម  ែផនកែដលៃថ្លជងេគ ចំេពះករងរដី រមួមន ៖ 
 តៃម្លដឹកជញជូ ន េបើ្រកួស្រកហម ឬដី ្រតូវបនដឹកជញជូ នេទករ ្ឋ ន  
 តៃម្លេ្រគ ងច្រក េបើគេ្រមងអនុវត្ដេ យេ្របើ្របស់េ្រគ ងច្រក ស្រមបក់រងរដី ដូចជេ្របើេ្រគ ងច្រក

កនុងករជីក េកៀរ េ្រ ចទឹក និងកិនបង្ហ បជ់េដើម 
 តៃម្លពលកមម េបើគេ្រមងអនុវត្ដេ យេ្របើ្របស់កម្ល ងំពលកមម។ 
 

́.ư.ơ. ŁũÐ‗Ĝĳаņųģл ĕс⅜Ŋ ĕ₤ŪŌĠсŁũİũ₤е‗₣с 
ĄеΉĕ◦Бơ ៖  Ð‗ĜĠũЋŌ‗Łũİũ₤е‗₣сĕБņУŎៗ ˝ Ė О₣ņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ 

បរមិណករងរសំណង ់ គឺជទំហំករងរ ែដល្រតូវករជចបំចស់្រមប់ ថ បនឱយបននូវលទធផល
មយួ (ឬសំណងម់យួ)។ 

្របសិនេបើេ្របើ្របស់គំនូសប្លងប់េចចកេទសពីេសៀវេភែណនសំ្តីពីបទ ្ឋ នបេចចកេទសស្រមបគ់េ្រមង
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធរបស់ គ .ជ. អ.ប បរមិណករងរសំណងនី់មយួៗ ្រតូវបនបង្ហ ញជ ងេនេលើគំនូសប្លង់
បេចចកេទស។ 

ឧទហរណ៍ បរមិណករងរស្រមប់ ងសងលូ់េទល០១កែន្លងែដលមន្របែវង៥ែម្៉រត និងមន
អងកតផ់ចិត០,៨ែម្៉រត គឺ ៖ 

 ករងរេបតុងឡបែ់ឡ(១:៣:៦ ) ១,៤ម៣ 
 ករងរេបតុង(១:២:៤ ) ៣,៤ម៣   
 ករងរេឡើងក្ដ រពុមព ១៨ម២  
 ករងរជីកដីេធ្វើ្រគឹះ ៧ម៣ 

 

ĄеΉ◦БƯ ៖  Ð‗ĜĠũЋŌ‗₤Ōĸ ũк ĕЊ₣˝Ōų е₣ĮŲ˝ņŊ₤ŪŌĠсŁũİũ₤е‗₣сĕБņУŎៗ  
បរមិណសមភ រៈ និងកម្ល ងំពលកមមស្រមបក់រងរសំណងនី់មយួៗ គឺជចំនួនសមភ រៈ និងកម្ល ងំ

ពលកមម ែដល្រតូវករជចបំចស់្រមប់ ថ បនឱយបននូវលទធផលមយួ (ឬសំណងម់យួ)។ 
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ងបរមិណសមភ រៈ និងកម្ល ងំពលកមម មនេនកនុងេសៀវេភែណនសំ្តីពីបទ ្ឋ នបេចចកេទសស្រមប់
គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរបស់ គ .ជ. អ.ប។ 

ឧទហរណ៍ទី១  ៖ េបតុង១ម៣  (១:២:៤ ) គឺ ៖ 
១). សមភ រៈ 

 សីុមង៉ត់ ៍  ៖ ៣២៥គ.្រក 
 ខ ច ់   ៖ ០,៤៣ម៣  
 ថម    ៖ ០,៨៦ម៣ 

២). កម្ល ងំពលកមម 
 មនជំនញ   ៖ ០,១នក/់ៃថង  
 មនជំនញខ្លះៗ   ៖ ១នក/់ៃថង 
 គម នជំនញ    ៖ ៤នក/់ៃថង 

ឧទហរណ៍ទី២ ៖ ែដក១េ ន (១.០០០គ.្រក)  
១). សមភ រៈ 

 ែដក    ៖ ១.១០០គ.្រក 
 ែខ លួសចំណង ៖ ៥គ.្រក 

២). កម្ល ងំពលកមម  
 មនជំនញ  ៖ ១នក/់ៃថង 
 មនជំនញខ្លះៗ ៖ ១នក/់ៃថង 
 គម នជំនញ  ៖ ៦នក/់ៃថង 

ឧទហរណ៍ទី៣ ៖ ១ម២ៃនករងរេឡើងក្ដ រពុមភ  
១). សមភ រៈ  

 េឈើ    ៖ ០,០១ម៣ 
 ែដកេគល  ៖ ០,១២គ.្រក 

២). កម្ល ងំពលកមម  
 មនជំនញ  ៖ ០,១នក/់ៃថង 
 មនជំនញខ្លះៗ ៖ ០,២៥នក/់ៃថង 
 គម នជំនញ  ៖ ០,០៥នក/់ៃថង 

ĄеΉĕ◦Бư ៖ Ð‗Ĝĳаņų₤Ōĸ ũк ĕЊ₣˝Ōų е₣ĮŲ˝ņŊ 
 ករគណនតៃម្លសមភ រៈ ្រតូវអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖ 

 កំណតរ់កតៃម្លឯក ៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ (តៃម្លឯក ៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ ្រសងេ់ចញ
ពីបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្តង់ រ)  

 គណនតៃម្លៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ។ តៃម្លៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ គឺជលទធផលៃនផលគុណ
រ ងបរមិណៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ និងតៃម្លឯក  

តៃម្លៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ = បរមិណៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ  x  តៃម្លឯក  
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 គណនតៃម្លសមភ រៈសរុប។ តៃម្លសមភ រៈសរុប គឺជលទធផលៃនផលបូកៃនតៃម្លរបស់្របេភទសមភ រៈ
នីមយួៗ 

តៃម្លសមភ រៈសរុប = ផលបូកៃនតៃម្លរបស់្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ 
 

ករគណនតៃម្លកម្ល ងំពលកមម ្រតូវអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖ 
 កំណតរ់កតៃម្លឯក ៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ (តៃម្លឯក ៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ 

្រសងេ់ចញពីបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្តង់ រ)  
 គណនតៃម្លៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ។ តៃម្លៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ គឺជលទធផល

ៃនផលគុណរ ងបរមិណៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ និងតៃម្លឯក  
តៃម្លៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ = បរមិណៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ  x  តៃម្លឯក  

 គណនតៃម្លកម្ល ងំពលកមមសរុប។ តៃម្លកម្ល ងំពលកមមសរុប គឺជលទធផលៃនផលបូកៃនតៃម្លរបស់
្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ 

តៃម្លកម្ល ងំពលកមមសរុប = ផលបូកៃនតៃម្លរបស់្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ 
 

ĄеΉĕ◦Б̉ ៖ Ð‗ĜĳаņųřЕ˝ĄŃą Сĕ  
ករគណនតៃម្លដឹកជញជូ ន ្រតូវអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖ 
 គណនតៃម្លឯក ។ តៃម្លឯក  គឺជតៃម្លៃនករដឹកជញជូ នសមភ រៈទមងនម់យួេ នកនុងចមង យផ្លូវ

មយួគីឡូែម្៉រត (តៃម្លឯក  ្រសងេ់ចញពីបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្តង់ រ)  
 គណនតៃម្ល T។ តៃម្ល T គឺជលទធផលៃនផលគុណរ ងចមង យផ្លូវដឹកជញជូ នសមភ រៈ (ចមង យផ្លូវពី

ទីផ រេទករ ្ឋ ន) និងតៃម្លឯក  
តៃម្ល T = ចមង យផ្លូវដឹកជញជូ នសមភ រៈ  x  តៃម្លឯក  

 គណនតៃម្លដឹកជញជូ នសរុប។ តៃម្លដឹកជញជូ នសរុប គឺជលទធផលៃនផលគុណរ ងទមងនស់មភ រៈ
សរុប និងតៃម្ល T  

តៃម្លដឹកជញជូ នសរុប = ទមងនស់មភ រៈសរុប  x  តៃម្ល T 
ឧទហរណ៍ តៃម្លេ្របងម៉សូត១លី្រត េសមើនឹង៥.០០០េរៀល េនះតៃម្លឯក (តៃម្លដឹកជញជូ នសមភ រៈ

ទមងនម់យួេ នកនុងចមង យផ្លូវមយួគីឡូែម្៉រត) មនដូចខងេ្រកម ៖  
ល.រ ថ នភពផ្លូវ 

តៃម្លដកឹជញជូ នកនុង១េ ន កនុង១គ.ម (េរៀល) 
តចិជង២០គ.ម ២០-៣៥គ.ម ៣៥-៥០គ.ម េ្រចើនជង៥០គ.ម 

១ ថ នភពផ្លូវល្អ (េលប នមធយម 
៥០គ.ម/ម៉)  ៧០០ ៦៥០ ៦០០ ៥៥០ 

២ ថ នភពផ្លូវមធយម (េលប ន 
មធយម ២៥គ.ម/ម៉)   ១.១៥០ ១.១០០ ១.០០០ ៩៥០ 

៣ ថ នភពផ្លូវលបំក (េលប ន 
មធយម ១៥គ.ម/ម៉)  ១.៤៥០ ១.៣៥០ ១.៣០០ ១.២០០ 
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ឧទហរណ៍ ៖ ទី ងំគេ្រមងមនចមង យ្របែវង១០គ.ម ពីផ រ េហើយផ្លូវមន ថ នភពមធយម។ តៃម្ល
ដឹកជញជូ នសមភ រៈទមងន១់េ ន កនុង១គ.ម គឺ ១.១៥០ ៛/េ ន/គ.ម (ដក្រសងពី់ ងខងេលើ)។ 

តៃម្ល T ៃនគេ្រមងេនះ = ១.១៥០ ៛/េ ន/គ.ម x ១០គ.ម = ១១.៥០០៛/េ ន។ 
ទមងនស់មភ រៈសរុបស្រមបគ់េ្រមងេនះ គឺ ១៧,៦០េ ន  
ដូេចនះ តៃម្លដឹកជញជូ ន គឺ ១១.៥០០៛/េ ន x ១៧,៦០េ ន  = ២០២.៤០០៛។  
េទះបីជយ៉ងដូេចនះកេ៏ យ ចំេពះ ជធនី េខត្តមយួចំនួន ចមនតៃម្លពិេសសែដល្រតូវពិចរ

បែនថម។ ឧទហរណ៍ ដូចជៃថ្លឆ្លង ង ឬៃថ្លេ្របើ្របស់ផ្លូវ។ តៃម្លទងំេនះ្រតូវែតបូកបែនថមេទនឹងតៃម្ល T 
ស្រមប់ ជធនី េខត្តទងំេនះ។  
 

ĄеΉĕ◦Б̣ ៖ Ð‗ĜĳаņųΧĠ˝ũ‗чĳРş″ş 
ឧបករណ៍តូច ច រមួមនដូចជចប ែបល៉ បងគី ្ល ប្រពបយអ ្រប ប់ យសីុមង៉ត់.៍..។ល។)។ តៃម្ល

ឧបករណ៍តូច ច េសមើនឹងតៃម្លពលកមម គុណនឹង ៣%។ 
តៃម្លឧបករណ៍តូច ច = តៃម្លពលកមម  X ៣%  

 

តៃម្លផទ ល់ = តៃម្លសមភ រៈនិងពលកមម + តៃម្លដឹកជញជូ ន + តៃម្លឧបករណ៍តូច ច 
ĄеΉĕ◦Б̀ ៖ Ð‗ĜĳаņųŪĠЮŗŲ ĕЊ₣Ūģ с̋şеЮ‗ŀ 

តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ េសមើនឹងតៃម្លផទ ល់ គុណនឹង  ១០%។ 
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ = តៃម្លផទ ល់  X ១០%  

 ដូេចនះ 
តៃម្លសរុប = តៃម្លផទ ល់ + តៃម្ល្របេយលនងិ្របកចំ់េណញ 

 

ĄеΉĕ◦Б́ ៖ Ð‗Ĝĳаņų₤ũНĠ₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲĈ е₣ņРŲ  
 តៃម្លសរុបស្រមប់លទធផលទំងមូល េសមើ នឹងតៃម្លសរុបកនុងមួយឯក  គុណនឹង ចំនួនលទធផល។
ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើលទធផល គឺជលូ៣កែន្លង តៃម្លសរុបស្រមបល់ទធផលទងំមូល េសមើនឹងតៃម្លសរុបស្រមប់
លូមយួកែន្លង គុណនឹង ៣។  
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ឧទហរណ៍ ៖ ករប៉ន់ ម នតៃម្លលម្អតិ (◦Ūņ₣с◦Б៨)  
Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņųŲņΔЊĳ₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲ₤е‗₣с

ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖
េឈម ះគេ្រមង ៖ គេ្រមង ងសងផ់្លូវដសីពីទរីមួ្រសុក‹ក› មកទរីមួេខត្ត
ករពិពណ៌នលទធផលគេ្រមង ៖ លេូទលមនអងកតផ់ចិត០,៨ម  និង្របែវងបេ ្ដ យ៧ែម្៉រត ចនំនួ៣កែន្លង។ 
ទី ងំលទធផលគេ្រមង ៖ ភមូិ១ និងភមូិ២ ៃនឃុំក១ ្រសុក‹ក› 

Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņų₤ŪŌĠсņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ
ល.រ ករពពិណ៌ន ឯក  ចំនួន តៃម្លឯក  (៛) សរុប (៛) 
១ សុីមង៉ត ៍ បវ ២១ ២០.៥០០ ៤៣០.៥០០ 
២ ខ ច ់ ម៣ ២,៩០ ៣០.០០០ ៨៧.០០០ 
៣ ែដក គ្រក ៤៨ ៥.០០០ ២៤០.០០០ 
៤ ថម (១០ X ២០) ម៣ ៣,៣០ ១៤០.០០០ ៤៦២.០០០ 
៥ ថម (២០ X៤០) ម៣ ១,៦០ ៨០.០០០ ១២៨.០០០ 
៦ លែូដលមនអងកតផ់ចិត៨០០មម  កង ់ ៧ ១២០.០០០ ៨៤០.០០០ 
៧ ក្ដ រពមុព ម២ ២០ ១៦.០០០ ៣២០.០០០ 
៨ ែដកេគល គ្រក ០,២០ ៦.៨០០ ១.៣៦០ 
៩ ែខ លសួ  គ្រក ០,៤០ ៦.៥០០ ២.៦០០ 

 តៃម្លដឹកជញជូ នសមភ រៈេទករ ្ឋ ន េ ន ១៧,៦០ ១១.៥០០ ២០២.៤០០ 
 តៃម្លដឹកជញជូ នបរកិខ រពីករ ្ឋ ន  េ ន ១,២០ ១១.៥០០ ១៣.៨០០ 
 ពលកមមគម នជំនញ  នកៃ់ថង ៣៦ ១៥.០០០ ៥៤០.០០០ 
 ពលកមមមនជំនញខ្លះ  នកៃ់ថង ៨ ២០.០០០ ១៦០.០០០ 
 ពលកមមជំនញ  នកៃ់ថង ៣ ២៥.០០០ ៧៥.០០០ 
 ឧបករណ៍តូច ច (%ៃនតៃម្លកម្ល ងំពលកមម) ៣% ២៣.២៥០ 
តៃម្លផទ ល់សរុប ៣.៥២៥.៩១០ 
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ ១០% ៣៥២.៥៩១ 
តៃម្លសរុប ៣.៨៧៨.៥០១ 
 

ĳаņųŲ◦ċĩŲĈе₣ņРŲ
ករពពិណ៌ន ឯក  ចំនួន តៃម្លឯក  (េរៀល) សរុប (េរៀល) 

លេូទល កែន្លង ៣ ៣.៨៧៨.៥០១ ១១.៦៣៥.៥០៣ 
 

េឈម ះផ រ ៖ ផ រ ‹ក› ចមង យផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖ ១០គម ( ថ នភពផ្លូវមធយម)
 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
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́.ư.Ư. ŁũÐ‗Ĝĳаņųģл ĕс⅜Ŋ ĕ₤ŪŌĠсŁũİũřБ 
ĄеΉĕ◦Бơ ៖ Ð‗Ĝĳаņųυ˝″ŁũİũřБ 
១). ករងរេធ្វើេ យេ្រគ ងច្រក 

ករងរដីមនិែមនជរបស់ែដល ចទិញេនទីផ របនេនះេទ។ តៃម្លមយួភគធំៃនករងរដី គឺជតៃម្ល 
ស្រមប្់របតិបត្ដិករេ្រគ ងយន្ដ។ នីតិវធីិគណនតៃម្លស្ដង់ រៃនករងរដី មនបរយិយេនជំពូកទី៥។  

ឧទហរណ៍ តៃម្លេ្របងម៉សូត១លី្រត េសមើនឹង៥.០០០េរៀល េនះតៃម្លឯក ៃនករដឹកជញជូ នដី ឬ្រកួស
្រកហមកនុង១ម៣កនុងចមង យផ្លូវ១គ.ម មនដូចខងេ្រកម ៖ 
ល.រ ថ នភពផ្លូវ 

តៃម្លដកឹជញជូ នកនុង១ម៣កនុង១គ.ម (េរៀល) 
តចិជង២០គ.ម ២០-៣៥គ.ម ៣៥-៥០គ.ម េ្រចើនជង៥០គ.ម 

១ ថ នភពផ្លូវល្អ (េលប នមធយម 
៥០គ.ម/ម៉)  ៣៥០ ៣២៥ ៣០៥ ២៨៥ 

២ ថ នភពផ្លូវមធយម (េលប ន 
មធយម ២៥គ.ម/ម៉)   ៥៥០ ៥១៥ ៤៨៥ ៤៥៥ 

៣ ថ នភពផ្លូវលបំក (េលប ន 
មធយម ១៥គ.ម/ម៉)  ៧០០ ៦៦០ ៦២៥ ៥៩០ 

 

តៃម្លឯក ៃនករឈូសសម្អ តទី ងំកនុង១ម២ ៖  
ល.រ ថ នភពទី ងំ តៃម្លសម្អ តដកីនុង១ម២ (េរៀល) 
១ ងយ្រសួល ៖ ៃផទេលីៃនផ្លូវែដលមន្រ បម់នសភពមិន បេសមី គម ន 

គុេមព តៃ្រព គម នេដីមេឈេីនសងខងផ្លូវ 
៩០ 

២ មធយម ៖ ៃផទេលីៃនផ្លូវែដលមន្រ បម់នសភពមិន បេសមីនិងតូចចេង្អ ត 
មនគុេមព តៃ្រព ៃ្រពឫស  ីនិងមនេដីមេឈេីនសងខងផ្លូវ។  

១៨០ 

៣ លបំក ៖ មិនែមនជផ្លូវែដលមន្រ ប់ មនគុេមព តៃ្រព ៃ្រពឫស  ី និង 
មនេដីមេឈេី្រចីន។  

៦៣០ 
 

តៃម្លឯក ៃនករជីកដីកនុង១ម៣ ៖ 
ល.រ ថ នភពដ ី ករជកីដកីនុង១ម៣ (េរៀល) 
១ ងយ្រសួល ៖ ដីធមមជតិគម នថម និង្រកួសល្អិតៗ។  ២.៥៥០ 
២ មធយម ៖ ដីធមមជតិមន្រកួសល្អិតៗខ្លះៗ។ ៣.១៥០ 
៣ លបំក ៖ ដីធមមជតិមនបំែណកថមខ្លះៗ។   ៣.៩៥០ 

 

តៃម្លឯក ៃនករបង្ហ បក់នុង១ម៣ (ករព្រងយ ករេ្រ ចទឹក និងករបង្ហ ប)់ ៖ 
ល.រ ថ នភពដ ី តៃម្លបង្ហ បដ់កីនុង១ម៣ (េរៀល) 
១ ងយ្រសួល ៖ ដីធមមជតិគម នថម និង្រកួសល្អិតៗ។ ២.៨០០ 
២ មធយម ៖ ដីធមមជតិមន្រកួសល្អិតៗខ្លះៗ។ ៤.០០០ 
៣ លបំក ៖ ដីធមមជតិមនបំែណកថមខ្លះៗ។  ៨.១០០ 
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២). ករងរេធ្វើេ យកម្ល ងំពលកមម 
្របេភទករងរដីខ្លះ្រតូវេធ្វើេ យកមម ងំពលកមម េហើយ្របេភទករងរដីខ្លះ ចេធ្វើេ យកម្ល ងំពលកមម 

ឬេ យេ្រគ ងច្រក។ 
បទ ្ឋ នពលកមម ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជមូល ្ឋ នកនុងករគណនតៃម្លប៉ន់ ម នករងរែដលេធ្វើេ យ

កម្ល ងំពលកមម។ បទ ្ឋ នពលកមម គឺជចំនួនឬទំហំករងរែដលមនុស មន ក្់រតូវេធ្វើកនុងរយៈេពលមយួៃថង។  
ករគណនតៃម្លឯក ស្រមបម់នុស មន ក ់កនុងមយួៃថង កនុងមយួឯក ករងរ ្រតូវអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖ 
 គណនតៃម្លពលកមម្របចំៃថង (ពលកមមគម នជំនញ ពលកមមមនជំនញខ្លះៗ និងពលកមមមន

ជំនញ)។ តៃម្លពលកមម្របចៃំថង គឺជតៃម្លពលកមមរបស់មនុស មន កក់នុងករបំេពញករងររយៈេពល
មយួៃថង។ (តៃម្លេនះ ្រសងេ់ចញពីបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្តង់ រ)  

 គណនតៃម្លពលកមមកនុងមយួឯក ។ តៃម្លពលកមមកនុងមយួឯក  គឺជតៃម្លពលកមមរបស់មនុស
មន ក ់កនុងមយួៃថង កនុងមយួឯក ករងរ  

តៃម្លពលកមមកនុងមយួឯក  = តៃម្លពលកមម្របចៃំថង  ែចកនឹង  បទ ្ឋ នពលកមម 
 គណនតៃម្លឧបករណ៍តូច ច។ តៃម្លឧបករណ៍តូច ច េសមើនឹងតៃម្លឯក ៃនពលកមម គុណនឹង ៣%  

តៃម្លឧបករណ៍តូច ច = តៃម្លពលកមមកនុងមយួឯក  x ៣% 
 គណនតៃម្លឯក ។ តៃម្លឯក  គឺជលទធផលៃនផលបូករ ងតៃម្លឯក ៃនពលកមម និងតៃម្ល

ឧបករណ៍តូច ច  
តៃម្លឯក  = តៃម្លពលកមមកនុងមយួឯក  + តៃម្លឧបករណ៍តូច ច 

 

្របសិនេបើមនតៃម្លសមភ រៈេផ ងៗេទៀត ដូចជតៃម្លទិញេ ម ស្រមប់  ំ តៃម្លសមភ រៈទងំេនះ ្រតូវបូក
បែនថមេទនឹងតៃម្លឯក  ៖ 

តៃម្លឯក  = តៃម្លពលកមមកនុងមយួឯក  + តៃម្លឧបករណ៍តូច ច + តៃម្លសមភ រៈ 
 

ឧទហរណ៍ ៖ តៃម្លឯក ស្រមបក់រ េំ ម   
 បទ ្ឋ នពលកមមស្រមបក់រ េំ ម  = ៣០ម២ ស្រមបម់នុស ១នក ់កនុងមយួៃថង 
 តៃម្លពលកមម្របចៃំថងគម នជំនញ  = ១៥.០០០េរៀលកនុង១នកក់នុង១ៃថង  
 តៃម្លពលកមមកនុង១ឯក ស្រមប់ េំ ម ១ម២ = ១៥.០០០    ៛ ែចកនឹង ៣០ម២ = ៥០០៛/ម២ 
 តៃម្លឧបករណ៍តូច ចស្រមប់ េំ ម ១ម២ = ៥០០៛ x ០.០៣ = ១៥៛/ម២ 
 តៃម្លេ ម កនុង១ម២ = ២.០០០៛  
 ដូេចនះ តៃម្លឯក ស្រមប់ េំ ម ១ម២  = ៥០០៛  + ១៥៛ + ២.០០០៛ = ២.៥១៥៛/ម២ 

 

ĄеΉĕ◦БƯ ៖ Ð‗ĜĠũЋŌ‗аĕŁũİũřБĕБņУŎៗ 
បរមិណករងរដី គឺជបរមិណដី និងទំហំករងរ ែដល្រតូវករជចបំចស់្រមប់ ថ បនឱយបននូវ

លទធផលមយួ។ 
ករគណនបរមិណដី គឺគិតអំពីបរមិណដីែដលមនិទនប់ង្ហ ប។់ ជទូេទបរមិណដី ឬមឌដីែដល

ដឹកមកចកស់្រមប់ ងសងផ់្លូវ ្រតូវថយចុះ្របមណ ៣០% បនទ បពី់បង្ហ បរ់ចួ។ ដូេចនះ េដើមបបីនបរមិណដី 
ឬមឌដី (V) ែដលបនមកពីករគណន មគំនូសប្លងប់េចចកេទស េនះ្រតូវគណនបរមិណដីសរុបែដលមនិ



ជពូំកទី៧ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករគណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 59 

ទនប់ង្ហ ប ់គឺ Q = V x CF  ែដល ៖  
 Q ៖ ជបរមិណដីសរុបែដលមនិទនប់ង្ហ ប ់គិតជ ម៣ 
 V ៖ ជបរមិណ ឬមឌដីគណន មគំនូសប្លងប់េចចកេទស គិតជ ម៣ 
 CF = ១,៣ ជេមគុណបង្ហ បដី់  
ឧទហរណ៍ ៖ ងសងផ់្លូវដីែដលមន្របែវង២.០០០ម និងទទឹង៦ម  
 បរមិណ ឬមឌដី គឺ V = ២.០០០ម x ៦ម x ០,៥ម = ៦.០០០ម៣  
 បរមិណដីមនិទនប់ង្ហ បស់រុប គឺ Q = V x CF = ៦.០០០ម៣ x ១,៣ = ៧.៨០០ម៣ 
 ចមង យដឹកជញជូ នដី១០គ.ម(ពីករ ្ឋ នដីេទទី ងំគេ្រមង) ដូចេនះ តៃម្លដឹកជញជូ នដីកនុង១ម៣ កនុង

ចមង យផ្លូវ១០គ.ម ស្រមប់ ថ នភពផ្លូវមធយម គឺ ៖ 
តៃម្ល T = ៥៥០៛ x ១០គ.ម = ៥.៥០០៛/ម៣ 

 មរយៈឧទហរណ៍ខងេលើេនះ បរមិណៃនករងរដីនីមយួៗ មនដូចខងេ្រកម ៖ 
 ទំហំៃផទដីឈូសសម្អ តទី ងំ គឺ ២.០០០ម x ៦ម = ១២.០០០ម២ 
 បរមិណដី្រតូវជីក គឺ ៧.៨០០ម៣ 
 បរមិណដី្រតូវទិញ គឺ ៧.៨០០ម៣ 
 បរមិណដី្រតូវដឹកជញជូ ន (ពី០េទ២០គ.ម) គឺ ៧.៨០០ម៣ គ.ម 
 បរមិណដី្រតូវេកៀរព្រងយ េ្រ ចទឹក និងកិនបង្ហ ប ់គឺ ៧.៨០០ម៣ 
 ទំហំៃផទដី េំ ម  គឺ ២.០០០ម x ០,៥ម x ២ម = ២.០០០ម២   

 

ĄеΉĕ◦Бư ៖ Ð‗ĜĳаņųаĕŁũİũřБ  
បនទ បពី់គណនតៃម្លឯក  និងបរមិណករងរដីរចួ ជំ នបនទ ប ់គឺគណនតៃម្លៃនករងរដី។  ករ

គណនតៃម្លៃនករងរដី ្រតូវអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖ 
 គណនតៃម្លៃន្របេភទករងរដីនីមយួៗ។ តៃម្លៃន្របេភទករងរដីនីមយួៗ គឺជលទធផលៃនផល

គុណរ ងបរមិណៃន្របេភទករងរដីនីមយួៗ និងតៃម្លឯក  
តៃម្លៃន្របេភទករងរដនីីមយួៗ = បរមិណៃន្របេភទករងរដនីីមយួៗ  x  តៃម្លឯក  

 គណនតៃម្លសរុបៃនករងរដី។ តៃម្លសរុបៃនករងរដី គឺជលទធផលៃនផលបូកៃនតៃម្លរបស់
្របេភទករងរដីនីមយួៗ 

តៃម្លសរុបៃនករងរដី = ផលបូកៃនតៃម្លរបស់្របេភទករងរដីនីមយួៗ 
ឧទហរណ៍ ៖  

ករពពិណ៌ន ឯក  បរមិណ តៃម្លឯក  (៛) តៃម្ល (៛) 
ករឈសូសម្អ តទី ងំ (ងយ្រសួល) ម២ ១២.០០០ ៩០ ១.០៨០.០០០ 
ករជីកដ ី(ងយ្រសួល) ម៣ ៧.៨០០ ២.៥៥០ ១៩.៨៩០.០០០ 
ករទញិដ ី ម៣ ៧.៨០០ ១.៥០០ ១១.៧០០.០០០ 
ករដកឹជញជូ នដ ី(១០គ.ម, ផ្លូវមធយម) ម៣គ.ម ៧.៨០០ ៥.៥០០ ៤២.៩០០.០០០ 



ជពូំកទី៧ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករគណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 60 

ករពពិណ៌ន ឯក  បរមិណ តៃម្លឯក  (៛) តៃម្ល (៛) 
ករេកៀរព្រងយ េ្រ ចទកឹ និងកនិបង្ហ ប ់
(ងយ្រសួល) ម៣ ៧.៨០០ ២.៨០០ ២១.៨៤០.០០០ 

ករ េំ ម  ម២ ២.០០០ ២.៥១៥ ៥.០៣០.០០០ 
តៃម្លសរុបៃនករងរដី  ១០២.៤៤០.០០០ 

 

ĄеΉĕ◦Б̉ ៖ Ð‗ĜĳаņųřЕ˝ĄŃą СĕЮŪÐЪ₣şŪ˝ (Юĉ ĕЊ₣ņ˝ĮБŁũŢť ĕ) 
រេបៀបគណនតៃម្លដឹកជញជូ នេ្រគ ងច្រក អនុវត្តដូចគន េទនឹងរេបៀបគណនតៃម្លដឹកញជូ នសមភ រៈស្រមប់

ករងរសំណងែ់ដរ។  
តៃម្លដឹកជញជូ នេ្រគ ងច្រក ្រតូវគណនស្រមបទ់ងំករដឹកជញជូ នេ្រគ ងច្រកេទកនក់រ ្ឋ ន និងករដឹក

ជញជូ នេ្រគ ងច្រក្រតឡបពី់ករ ្ឋ នវញិ។  
ចំេពះគេ្រមងករងរដីរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ទមងនេ់្រគ ងច្រកសរុបែដលដឹកជញជូ នសនមតយក

មនទមងន៣់០េ ន។ តៃម្លដឹកជញជូ នេ្រគ ងច្រកេទករ ្ឋ ន គឺ ៖ 
តៃម្លដឹកជញជូ នេ្រគ ងច្រក = ៣0  x តៃម្ល T

ដូេចនះ  
តៃម្លផទ ល់  = តៃម្លសរុបៃនករងរដី + តៃម្លដឹកជញជូ នេ្រគ ងច្រក  

 

ĄеΉĕ◦Б̣ ៖ Ð‗ĜĳаņųŪĠЮŗŲ ĕЊ₣Ūģ с̋şеЮ‗ŀ   
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ េសមើនឹងតៃម្លផទ ល់ គុណនឹង  ១០%។ 

តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ = តៃម្លផទ ល់  X ១០%  
 ដូេចនះ 

តៃម្លសរុប = តៃម្លផទ ល់ + តៃម្ល្របេយលនងិ្របកចំ់េណញ 
 

  



ជពូំកទី៧ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករគណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 61 

ឧទហរណ៍ ៖ ករប៉ន់ ម នតៃម្លស្រមបល់ទធផលគេ្រមងករងរដី (◦Ūņ₣с◦Б៩)  
Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņųŲņΔЊĳ₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲŁũİũřБ

ជធនី េខត្ត ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖ 
េឈម ះគេ្រមង ៖ គេ្រមង ងសងផ់្លូវដពីីទរីមួ្រសុក‹ក› មកទរីមួេខត្ត
ករពិពណ៌នលទធផលគេ្រមង ៖ ផ្លូវដ្ីរបែវង២.០០០ម ទទងឹ៦ម។
ទី ងំលទធផលគេ្រមង ៖ ភមូិ១ និងភមូិ២ ៃនឃុំក១ ្រសុក‹ក› 

Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņų₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲĈе₣ņРŲ
ល.រ ករពពិណ៌ន ឯក  បរមិណ តៃម្លឯក  (៛) សរុប (៛) 
១ ករឈសូសម្អ តទី ងំ(ងយ្រសួល) ម២ ១២.០០០ ៩០ ១.០៨០.០០០ 
២ ករជីកដ ី(ងយ្រសួល) ម៣ ៧.៨០០ ២.៥៥០ ១៩.៨៩០.០០០ 
៣ ករទញិដ ី ម៣ ៧.៨០០ ១.៥០០ ១១.៧០០.០០០ 
៤ ករដកឹជញជូ នដ(ី១០គ.ម, ផ្លូវមធយម) ម៣ ៧.៨០០ ៥.៥០០ ៤២.៩០០.០០០ 
៥ ករេកៀរព្រងយ េ្រ ចទកឹ និង

កនិបង្ហ ប ់(ងយ្រសួល) ម៣ ៧.៨០០ ២.៨០០ ២១.៨៤០.០០០ 

៦ ករ េំ ម  ម២ ២.០០០ ២.៥១៥ ៥.០៣០.០០០ 
៧ ដកឹជញជូ នេ្រគ ងច្រកេទករ ្ឋ ន េ ន ៣០ ១១.៥០០ ៣៤៥.០០០ 
៨ ដកឹជញជូ នេ្រគ ងច្រកពីករ ្ឋ ន េ ន ៣០ ១១.៥០០ ៣៤៥.០០០ 
៩ ្ល កសញញ គេ្រមង កែន្លង  ១ ២០០.០០០ ២០០.០០០ 
តៃម្លផទ ល់ ១០៣.៣៣០.០០០ 
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ ១០%  ១០.៣៣៣.០០០ 
តៃម្លសរុប  ១១៣.៦៦៣.០០០ 
 

ĳаņųņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ
ករពពិណ៌ន ឯក  ចំនួន តៃម្លសរុប (៛) តៃម្លមយួឯក  (៛) 

ផ្លូវដ្ីរបែវង២គម ទទងឹ៦ម គ.ម ២,០០ ១១៣.៦៦៣.០០០ ៥៦.៨៣១.៥០០ 
 

េឈម ះផ រ ៖ ផ រ ‹ក› ចមង យផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖ ១០គម ( ថ នភពផ្លូវមធយម)
 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
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́.̉. ŁũÐ‗Ĝĳаņųģл ĕс⅜Ŋ ĕÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ 
ĄеΉĕ◦Бơ ៖ Ð‗ĜĠũЋŌ‗Łũİũ ι₤˝ņŊļĮ  

បរមិណករងរឬសកមមភព គឺជទំហំករងរឬសកមមភព ែដល្រតូវករចបំចេ់ដើមបសីេ្រមចបននូវ
លទធផលគេ្រមងមយួ។  

ករងរ ឬសកមមភពននៃនគេ្រមងេស កមម រមួមនដូចជ ៖ 
 ករចង្រកង្រកុម និងករេរៀបចំលកខន្ដិកៈ្រកុម  
 ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល (ចំនួនដងកនុងមយួវគគ ចំនួនវគគ ចំនួនសិកខ កម សមភ រៈបណ្ដុ ះប ្ដ ល) 
 ករអនុវត្ដករេធ្វើបង្ហ ញដល់កសិករេគលេ  (ចំនួនកែន្លង និងសមភ រៈែដល្រតូវករ) 
 ករេរៀបចំទិ ែ្រសកសិករ 
 ករចុះ ម ន និងជួយ ដល់កសិករេគលេ កនុងករេរៀបចំកែន្លងស្រមបក់រអនុវត្ដជកែ់ស្ដង ដូចជ 

ករេរៀបចំថន លបណ្ដុ ះ ករេរៀបចំ្រសះ ករេរៀបចំដី ករេរៀបចំេ ងជីកំប៉ុស្ដ ករេរៀបចំ្រទុង... ។ល។ 
 ករផ្ដល់្រគបពូ់ជ ឬពូជសត្វ ឬកូនេឈើ... ស្រមបអ់នុវត្ដជកែ់ស្ដង។ 
 ករចុះ ម ន និងគ្ំរទដល់កសិករេគលេ េនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដជកែ់ស្ដង រហូតដល់បញចប ់

គេ្រមង។ ជួនកលសកមមភពេនះ ្រតូវបន្ដរហូតដល់កសិករេគលេ មនសមតថភព្រគប្់រគន។់  
 

ĄеΉĕ◦БƯ ៖ Ð‗ĜĠũЋŌ‗₤Ōĸ ũк ĕЊ₣˝Ōų е₣ĮŲ˝ņŊ  
បរមិណសមភ រៈ និងកម្ល ងំពលកមម គឺជចំនួនទំហំសមភ រៈឬទំនិញ និងកម្ល ងំពលកមម ែដល្រតូវករ

ចបំចស់្រមបអ់នុវត្តលទធផលគេ្រមង។  
សមភ រៈឬទំនិញែដល្រតូវករស្រមបគ់េ្រមងេស កមម រមួមនដូចជ ៖  
 សមភ រៈស្រមបេ់រៀបចំ ឬ ងសងក់ែន្លងអនុវត្ដជកែ់ស្ដង  
 ឧបករណ៍ស្រមបេ់្របើ្របស់កនុងករអនុវត្ដជកែ់ស្ដង  
 ្រគបពូ់ជ  
 ពូជសត្វ  
 កូនេឈើ  
កម្ល ងំពលកមមស្រមបគ់េ្រមងេស កមម រមួមនដូចជ ៖ 
 អនកស្រមបស្រមួលវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ទិ បង្ហ ញ  
 អនកចុះ ម ន និងគ្ំរទបេចចកេទស  

 

ĄеΉĕ◦Бư ៖ Ð‗ĜĳаņųĬĀ Ųс (ĳаņų₤Ōĸ ũк ĕЊ₣˝Ōų е₣ĮŲ˝ņŊ) 
ករគណនតៃម្លសមភ រៈ ្រតូវអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖ 
 កំណតរ់កតៃម្លឯក ៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ  
 គណនតៃម្លៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ។ តៃម្លៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ គឺជលទធផលៃនផលគុណ

រ ងបរមិណៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ និងតៃម្លឯក  
តៃម្លៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ = បរមិណៃន្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ  x  តៃម្លឯក  
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 គណនតៃម្លសមភ រៈសរុប។ តៃម្លសមភ រៈសរុប គឺជលទធផលៃនផលបូកៃនតៃម្លរបស់្របេភទសមភ រៈ
នីមយួៗ 

តៃម្លសមភ រៈសរុប = ផលបូកៃនតៃម្លរបស់្របេភទសមភ រៈនីមយួៗ 
ករគណនតៃម្លកម្ល ងំពលកមម ្រតូវអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖ 
 កំណតរ់កតៃម្លឯក ៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ   
 គណនតៃម្លៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ។ តៃម្លៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ គឺជលទធផល

ៃនផលគុណរ ងបរមិណៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ និងតៃម្លឯក  
តៃម្លៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ = បរមិណៃន្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ  x  តៃម្លឯក  

 គណនតៃម្លកម្ល ងំពលកមមសរុប។ តៃម្លកម្ល ងំពលកមមសរុប គឺជលទធផលៃនផលបូកៃនតៃម្លរបស់
្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ 

តៃម្លកម្ល ងំពលកមមសរុប = ផលបូកៃនតៃម្លរបស់្របេភទកម្ល ងំពលកមមនីមយួៗ 
ដូេចនះ  

តៃម្លផទ ល់ = តៃម្លសមភ រៈ + តៃម្លកម្ល ងំពលកមម 

ឧទហរណ៍គេ្រមងកសិកមមច្រមុះមនសួនបែន្ល និងករចិញច ឹម្រតី ស្រមប់កសិករ២០្រគួ រ។ 
សកមមភព និងសមភ រៈរមួមន ៖ 
១). ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីកសិកមមច្រមុះ (សួនបែន្ល និងករចិញច ឹម្រតី)  

 សមភ រៈបណ្ដុ ះប ្ដ ល ៖ ២០នក ់x ៤េលើក x ៤.០០០៛ = ៣២០.០០០៛ 
 ឯក របណ្ដុ ះប ្ដ ល ៖ ២០នក ់x ៤េលើក x ៨.០០០៛ = ៦៤០.០០០៛ 
 រស្រមន់ ៖ ២០នក់ x ៤េលើក x ៤.០០០៛ = ៣២០.០០០៛ 
 ៃថ្លេស បណ្ដុ ះប ្ដ ល ៖ ២នក ់x ៤េលើក x ១២០.០០០៛ = ៩៦០.០០០៛ 

២). ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីសួនបែន្ល (២០បង្ហ ញ)  
 ្រគបពូ់ជ្រតកួន  ៖ ៤០កំប៉ុង x ៥.០០០៛ = ២០០.០០០៛ 
 ្រគបពូ់ជ្រតសក ់ ៖ ៤០កំប៉ុង x ៥.០០០៛ = ២០០.០០០៛ 
 ្រគបពូ់ជៃសព  ៖ ៤០កំប៉ុង x ៥.០០០៛ = ២០០.០០០៛ 
 ្រគបពូ់ជសែណ្ដ កកួរ  ៖ ៤០កំប៉ុង x ៥.០០០៛ = ២០០.០០០៛ 
 ្រគបពូ់ជៃឆថវ  ៖ ៤០កំប៉ុង x ៥.០០០៛ = ២០០.០០០៛ 
 ចបកប ់ ៖ ២០ចបកប ់x ២០.០០០៛ = ៤០០.០០០៛  
 ធុងេ្រ ចដំ ំ (១៥លី្រត) ៖ ២០គូ x ៣០.០០០៛ = ៦០០.០០០៛ 
 រស្រមន់  ៖ ២០នក់ x ៦េលើក x ៤.០០០៛ = ៤៨០.០០០៛ 
 ៃថ្លេស ចុះគ្ំរទបេចចកេទស  ៖ ២នក ់x ៦េលើក x ១២០.០០០៛ = ១.៤៤០.០០០៛ 

៣). ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចញិច ឹម្រតី (២០បង្ហ ញ) 
 ជីកឬ ្ដ រ្រសះចិញច ឹម្រតី ៖ ២០្រសះ x ១០០.០០០៛ = ២.០០០.០០០៛  
 កំេបរ  ៖ ២០្រគួ រ x ១០គ.្រក x ១.០០០៛ = ២០០.០០០៛ 
 សំ ញ់ ឬមង  ៖ ២០្រគួ រ x ២០ម x ២.០០០៛ = ៨០០.០០០៛ 
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 កូន្រតី  ៖ ២០្រគួ រ x ៥០០កបល x ២០០៛ = ២.០០០.០០០៛ 
 រស្រមន់   ៖ ២០នក់ x ៦េលើក x ៤.០០០៛ = ៤៨០.០០០៛ 
 ៃថ្លេស ចុះគ្ំរទបេចចកេទស  ៖ ២នក ់x ៦េលើក x ១២០.០០០៛ = ១.៤៤០.០០០៛ 

 

ĄеΉĕ◦Б̉ ៖ Ð‗ĜĳаņųŪĠЮŗŲ ĕЊ₣Ūģ с̋şеЮ‗ŀ ιĳаņųũřťģŲ ĕЊ₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣ 
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប្់រកុមហុ៊ន ឬអងគភពរក្របកចំ់េណញ។ 

តៃម្ល្របេយលនិង្របកចំ់េណញ = តៃម្លផទ ល់  x ១០% 
ដូេចនះ  

តៃម្លសរុប = តៃម្លផទ ល់ + តៃម្ល្របេយលនងិ្របកចំ់េណញ 
 

តៃម្លរដ្ឋបល និងករ្រគប្់រគង ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបអ់ងគភពមនិរក្របកចំ់េណញ ដូចជ អងគករ
មនិែមនរ ្ឋ ភបិល សមគម និងអងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ នជេដើម។   

តៃម្លរដ្ឋបលនងិករ្រគប្់រគង = តៃម្លផទ ល់  x ១០% 
ដូេចនះ  

តៃម្លសរុប = តៃម្លផទ ល់ + តៃម្លរដ្ឋបលនងិករ្រគប្់រគង 
 

ឧទហរណ៍ ៖ ករប៉ន់ ម នតៃម្លស្រមបគ់េ្រមងេស កមម (◦Ūņ₣с◦БơƠ)   
Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņųŲņΔЊĳ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ

ជធនី េខត្ត ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖
េឈម ះគេ្រមង ៖ គេ្រមងកសិកមមច្រមុះេខត្តកពំងច់ម
ករពិពណ៌នលទធផលគេ្រមង ៖ កសិកមមច្រមុះចនំនួ២០្រគួ រែដលកនុងេនះមនសនួបែន្ល និងចញិច ឹ ម្រតី។
ទី ងំលទធផលគេ្រមង ៖ ភមូិ១ ឃុំក១ ្រសុក‹ក› 

Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņų₤ŪŌĠсņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ
ល.រ ករពពិណ៌ន ឯក  ចំនួន តៃម្លឯក  (៛) សរុប (៛) 
១ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីកសិកមមច្រមុះ សនួបែន្ល និងករចញិច ឹ ម្រតី (៤វគគ) 

 សមភ រៈបណ្ដុ ះប ្ដ ល នក ់ ៨០ ៤.០០០ ៣២០.០០០ 
 ឯក របណ្ដុ ះប ្ដ ល នក ់ ៨០ ៨.០០០ ៦៤០.០០០ 
 រស្រមន ់ នកៃ់ថង ៨០ ៤.០០០ ៣២០.០០០ 
 ៃថ្លេស បណ្ដុ ះប ្ដ ល  នកៃ់ថង ៨ ១២០.០០០ ៩៦០.០០០ 
សរុបតៃម្លផទ ល់លទធផលទី១  ២.២៤០.០០០ 
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ ១០% ២២៤.០០០ 
សរុបលទធផលទី១ ២.៤៦៤.០០០ 
២ ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីសនួបែន្ល  (២០បង្ហញ) 
 ្រគបព់ជូ្រតកនួ កបំ៉ុង ៤០ ៥.០០០ ២០០.០០០ 
 ្រគបព់ជូ្រតសក ់ កបំ៉ុង ៤០ ៥.០០០ ២០០.០០០ 
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 ្រគបព់ជូៃសព កបំ៉ុង ៤០ ៥.០០០ ២០០.០០០ 
 ្រគបព់ជូសែណ្ដ កករួ  កបំ៉ុង ៤០ ៥.០០០ ២០០.០០០ 
 ្រគបព់ជូៃឆថវ  កបំ៉ុង ៤០ ៥.០០០ ២០០.០០០ 
 ចបកប ់ ចបកប ់ ២០ ២០.០០០ ៤០០.០០០ 
 ធងុេ្រ ចដំ  ំ(១៥លី្រត)  គ ូ ២០ ៣០.០០០ ៦០០.០០០ 
 រស្រមន ់ នកៃ់ថង ១២០ ៤.០០០ ៤៨០.០០០ 
 ៃថ្លេស ចះុគ្ំរទបេចចកេទស នកៃ់ថង ១២ ១២០.០០០ ១.៤៤០.០០០ 
សរុបតៃម្លផទ ល់លទធផលទី២  ៣.៩២០.០០០ 
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ ១០% ៣៩២.០០០ 
សរុបលទធផលទី២ ៤.៣១២.០០០ 
៣ ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចញិច ឹ ម្រតី (២០បង្ហញ)  
 ជីក ឬ ្ដ រ្រសះស្រមបច់ញិច ឹ ម្រតី ្រសះ ២០ ១០០.០០០ ២.០០០.០០០ 
 កេំបរ គ.្រក ២០០ ១.០០០ ២០០.០០០ 
 សំ ញ់ ឬមង ម ៤០០ ២.០០០ ៨០០.០០០ 
 កនូ្រតី កបល ១០.០០០ ២០០ ២.០០០.០០០ 
 រស្រមន ់ នកៃ់ថង ១២០ ៤.០០០ ៤៨០.០០០ 
 ៃថ្លេស ចះុគ្ំរទបេចចកេទស នកៃ់ថង ១២ ១២០.០០០ ១.៤៤០.០០០ 
សរុបតៃម្លផទ ល់លទធផលទី៣  ៦.៩២០.០០០ 
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ ១០% ៦៩២.០០០ 
សរុបលទធផលទី៣ ៧.៦១២.០០០ 

សរុបរមួ ១៤.៣៨៨.០០០ 
 
 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

 
 
 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
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́.̣. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сŲ◦ċĩŲ ĕЊ₣ĳаņųģл ĕс⅜Ŋ ĕÐЮŪŌ₣  
ទ្រមងល់ទធផលគេ្រមង និងប៉ន់ ម នតៃម្ល (ទ្រមងទី់១១ និង១២) បង្ហ ញ ៖  
 លទធផលគេ្រមងនីមយួៗ  ្រពមទងំទី ងំ និងទំហំរបស់   
 តៃម្លប៉ន់ ម នៃនលទធផលគេ្រមងនីមយួៗ  
 តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង។ 

˝). ◦Б″е₣Ų◦ċĩŲÐЮŪŌ₣ 
លទធផលគេ្រមងមយួ ចមនេនកនុងមយួភូម ិឬេ្រចើនជងមយួភូម។ិ ឧទហរណ៍គេ្រមងផ្លូវមយួមន

្របែវង២គ.ម េហើយផ្លូវេនះ ១,២០គ.ម សថិតេនកនុងភូម១ិ ឃុំ“ក១” ្រសុក“ក” និង០,៨០គ.ម សថិតេនកនុងភូម២ិ 
ឃុំ“ក១” ្រសុក“ក”។ េនេលើផ្លូវេនះ្រតូវ កលូ់ចំនួន៣កែន្លង ែដលកនុងេនះ២កែន្លងសថិតេនកនុងភូម១ិ ឃុំ“ក១” 
្រសុក“ក” និង១កែន្លងសថិតេនកនុងភូម២ិ ឃុំ“ក១” ្រសុក“ក”។ ដូេចនះ េយើង្រតូវែចកលទធផលគេ្រមងជ៤ ៖ 

 ភូម១ិ ឃុំ“ក១” ្រសុក“ក” ៖ មន្របែវងផ្លូវ១,២០គ.ម 
 ភូម១ិ ឃុំ“ក១” ្រសុក“ក” ៖ មនលូ២កែន្លង 
 ភូម២ិ ឃុំ“ក១” ្រសុក“ក” ៖ មន្របែវងផ្លូវ០,៨០គ.ម  
 ភូម២ិ ឃុំ“ក១” ្រសុក“ក” ៖ មនលូ១កែន្លង 

Š). ЮŲŠ Р̋ř ĕЊ₣ЮěŊ йŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣  
លទធផលគេ្រមងនីមយួៗ្រតូវបនសមគ ល់េ យេលខកូដ និងេឈម ះ។ េលខកូដ និងេឈម ះលទធផល 

គេ្រមងមនបរយិយេនកនុងបញជ ីេលខកូដលទធផលគេ្រមងស្តង់ រ េនឧបសមពន័ធទី២ៃនេសៀវេភែណនេំនះ។ 
ឧទហរណ៍ េលខកូដផ្លូវដី គឺ១០១០១០១ និងេលខកូដលូេទលអងកតផ់ចិត០,៨ម គឺ ១០១០៣០២។ 
Ð). ŁũЮĊſЧℓŊБ ŁũĄУ₤ĄНŲ ιŁũЯ˝ŲņΔ (₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕ ċ)  

លទធផលគេ្រមងមយួ ចជករេធ្វើថមី ឬករជួសជុល ឬករែកលម្អ។  
 ករេធ្វើថម ី គឺជករបេងកើតេឡើងនូវលទធផលគេ្រមងថមី ែដលមនិមនពីមុនមក។ មននយ័ថ អ្វីមយួ

ែដលពីមុនមកមនិមន។ ឧទហរណ៍ ផ្លូវមយួែខ ែដល ងសងក់ត់ ម លែ្រស។  
 ករែកលម្អ គឺជករេធ្វើឱយលទធផលគេ្រមងែដលមនពីមុនមក មនភព្របេសើរេឡើងជងមុន។  

ឧទហរណ៍ ្រកល្រកួស្រកហមេនេលើផ្លូវដី ជេលើកដំបូង។ 
 ករជសួជុល គឺជករេធ្វើឱយលទធផលគេ្រមងែដលមនពីមុនមក មន ថ នភពល្អេឡើងវញិ ដូច

ថ នភពេនេពលមនិទនខូ់ចខត។ ឧទហរណ៍ ្រកល្រកួស្រកហមេឡើងវញិេនេលើផ្លូវ្រកួស
្រកហមចស់។ 

˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ ជនិចចកល លទធផលគេ្រមងមយួ គឺជអ្វីមយួែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបផី្ដល់
ផល្របេយជនផ៍ទ ល់ដល់អនកទទួលផលគេ្រមង។ គេ្រមងមយួចំនួនរមួបញចូ លករ ងសងែ់ដលនឹងែកលម្អ 
ឬករពរលទធផលែដលមន្រ ប ់ ប៉ុែន្ដនឹងមនិផ្ដល់ផល្របេយជន៍ មយួេ យែឡកពីលទធផលែដលមន
្រ ប់េនះេទ។ ករ ងសង់របងជំុវញិ្រសះទឹក។ លទធផលមិនែមនជរបងថមីេទ (របងនឹងមិនផ្ដល់ផល
្របេយជនផ៍ទ ល់ មយួេទ)។ លទធផលេនះ គឺជករែកលម្អ្រសះទឹក។  
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þ). Ð еĕР₤Ġų₣сĠЮşĆ˝Ю◦₤ũĠ₤с Ð.Ą.Β.Ġ (₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕ ċ)   
្របសិនេបើគំនូសប្លងប់េចចកេទស ែដលមនេនកនុងេសៀវេភែណនសំ្តីពីបទ ្ឋ នបេចចកេទសស្រមប់

គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរបស់ គ .ជ. អ.ប ្រតូវបនេ្របើ្របស់ ្រតូវសរេសរ “បទ”។  
្របសិនេបើគំនូសប្លងប់េចចកេទស ែដលមនេនកនុងេសៀវេភែណនសំ្តីពីបទ ្ឋ នបេចចកេទសស្រមប់

គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរបស់ គ .ជ. អ.ប មនិ្រតូវបនេ្របើ្របស់ ្រតូវសរេសរ “េទ”។  
 

₣). ₤Ś₣сŢũ◦е΅еơ ĕЊ₣₤Ś₣сŢũ◦е΅еƯ (₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕ ċ)  
ស្ដង់ រទំហំ១ និងស្ដង់ រទំហំ២ៃនលទធផលគេ្រមងនីមយួៗ ្រតូវ្រសងេ់ចញពីបញជ ីេលខកូដលទធផល

គេ្រមងស្ដង់ រ។ ្របសិនេបើលទធផលគេ្រមង មយួ ពំុមនេនកនុងបញជ ីេលខកូដលទធផលគេ្រមងស្ដង់ រ 
ជធនី េខត្ត ចេសនើ សំុថន ក់ជតិេដើមបបីញចូ លលទធផលគេ្រមងេនះេទកនុងបញជ ី េលខកូដលទធផលគេ្រមង

ស្ដង់ រ។ ឧទហរណ៍ អណ្ដូ ងលូ ៖ ស្ដង់ រទំហំ១ គឺជេ្រម គិតជែម្៉រត េហើយស្ដង់ រទំហំ២ គឺអងកតផ់ចិត 
គិតជមលីីែម្៉រត។ 
ş). υ˝″ ĕЊ₣ĠũЋŌ‗ (ιşеĕУĕ)  

លទធផលគេ្រមងនីមយួៗ្រតូវមនរង្វ ស់ឯក ស្ដង់ រ។ រង្វ ស់ឯក ស្ដង់ រមនបរយិយេនកនុង
បញជ ីេលខកូដលទធផលគេ្រមងស្តង់ រ េនឧបសមពន័ធទី២ៃនេសៀវេភែណនេំនះ។ ឧទហរណ៍ រង្វ ស់ឯក
ស្តង់ រស្រមបផ់្លូវ្រកួស្រកហម គឺជគីឡូែម្៉រត មនិែមនជែម្៉រត ឬជែម្៉រត្រតីគុណៃន្រកួស្រកហមេនះេទ។ 
រង្វ ស់ឯក ស្តង់ រ េរៀន គឺជបនទបេ់រៀន មនិែមនជអគរ េរៀន១ខនងេនះេទ។ 

 

đ). ĳаņųģлĕс⅜Ŋ ĕаĕŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣   
តៃម្លប៉ន់ ម នៃនលទធផលគេ្រមង ែចកេចញជពីរ គឺតៃម្លប៉ន់ ម នកនុងមយួឯក ៃនលទធផលគេ្រមង

នីមយួៗ និងតៃម្លប៉ន់ ម នៃនលទធផលគេ្រមងនីមយួៗ។ ឧទហរណ៍ ៖  
 តៃម្លប៉ន់ ម នកនុងមយួឯក ស្រមបផ់្លូវ្រកួស្រកហម គឺជតៃម្លស្រមបផ់្លូវ្របែវង១គីឡូែម្៉រត។  
 តៃម្លប៉ន់ ម នកនុងមយួឯក ស្រមប់ េរៀន គឺជតៃម្លស្រមប់ េរៀនមយួបនទប។់ 
តៃម្លប៉ន់ ម នកនុងមយួឯក  និងតៃម្លប៉ន់ ម នៃនលទធផលនីមយួៗ ្រតូវបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់េន

កនុងទ្រមងប៉់ន់ ម នតៃម្លលម្អតិ។ ដូចេនះ ្រតូវ្រសងតួ់េលខេនះចូលកនុងទ្រមងល់ទធផល និងតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង
ឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 
 

Ą). ĳаņųģлĕс⅜Ŋ ĕÐЮŪŌ₣ 
តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង គឺជលទធផលៃនផលបូកតៃម្លប៉ន់ ម នរបស់លទធផលគេ្រមងទងំអស់។ 
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េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 68 

◦Ūņ₣с◦Бơơ 
Ų◦ċĩŲ ĕЊ₣ĳаņųģл ĕс⅜Ŋ ĕÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ  

ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ េឈម ះគេ្រមង ៖ ងសងផ់្លូវដពីី្រសុក‹ក› មកទរីមួេខត្ត
 

ល.រ 
ទី ងំលទធផល េលខកូដ 

លទធផល 
េឈម ះលទធផល ថមី ឬែកលម្អ

ឬជួសជុល

មប្លង ់
គ.ជ.អ.ប 
(បទឬេទ)

ស្ដង់ រទំហ១ំ ស្ដង់ រទំហំ២ តៃម្លប៉ន់ ម ន (៛) 
ភូម ិ ឃុំ សងក ត់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្របេភទ ទំហ ំ ្របេភទ ទំហ ំ ឯក  បរមិណ តៃម្លឯក  សរបុ 

១ ភូមិ១ ឃុ ំក១ ្រសុក ‹ក› ១០១០១០១ ផ្លូវដី ែកលម្អ បទ ទទឹង ៦ម មឌដី ៤.៦៨០ម៣ គ.ម ១,២០ ៥៦.៨៣១.៥០០ ៦៨.១៩៧.៨០០ 

២ ភូមិ២ ឃុ ំក១ ្រសុក ‹ក› ១០១០១០១ ផ្លូវដី ែកលម្អ បទ ទទឹង ៦ម មឌដី ៣.១២០ម៣ គ.ម ០,៨០ ៥៦.៨៣១.៥០០ ៤៥.៤៦៥.២០០ 

៣ ភូមិ១ ឃុ ំក១ ្រសុក ‹ក› ១០១០៣០២ លូមូលេទល ថម ី បទ អងកត់ផចិត ៨០០មម ្របែវង ៧ម កែន្លង ២ ៣.៨៧៨.៥០១ ៧.៧៥៧.០០២ 

៤ ភូមិ២ ឃុ ំក១ ្រសុក ‹ក› ១០១០៣០២ លូមូលេទល ថម ី បទ អងកត់ផចិត ៨០០មម ្របែវង ៧ម កែន្លង ១ ៣.៨៧៨.៥០១ ៣.៨៧៨.៥០១ 

តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងសរបុ ១២៥.២៩៨.៥០៣ 

˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ មនែតលទធផលគេ្រមងែដលថវកិ្រគប្រគនប់៉ុេ ្ណ ះ ្រតូវបនកត្រ េនកនុងទ្រមងេ់នះ។  
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
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◦Ūņ₣с◦БơƯ 
Ų◦ċĩŲ ĕЊ₣ĳаņųģл ĕс⅜Ŋ ĕÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ   

ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ េឈម ះគេ្រមង ៖ កសិកមមច្រមុះសនួបែន្ល និងចញិច ឹ ម្រតីេខត្តកពំងច់ម 
 

ល.រ 
ទី ងំលទធផល 

េលខលទធផល េឈម ះលទធផលគេ្រមង 
ថមី ឬ 
ព្រងឹង 

តៃម្លប៉ន់ ម ន (៛) 
ភមូ ិ ឃុំ សងក ត ់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឯក  បរមិណ តៃម្លឯក  សរបុ  

១ ភូមិ១ ឃុ ំក១ ្រសុក ‹ក› ២០១០១១១ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីកសិកមមច្រមុះ (សួនបែន្ល-ចញិច ឹម្រតី)  ថម ី វគគ ៤ ៦១៦.០០០ ២.៤៦៤.០០០ 

២ ភូមិ២ ឃុ ំក១ ្រសុក ‹ក› ២០១០១១១ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីកសិកមមច្រមុះ (សួនបែន្ល-ចញិច ឹម្រតី)  ថម ី វគគ ៤ ៦១៦.០០០ ២.៤៦៤.០០០ 

៣ ភូមិ១ ឃុ ំក១ ្រសុក ‹ក› ២០១០១២២ ករេធ្វបីង្ហ ញអំពសីួនបែន្ល  ថម ី បង្ហ ញ ២០ ២១៥.៦០០ ៤.៣១២.០០០ 

៤ ភូមិ២ ឃុ ំក១ ្រសុក ‹ក› ២០១០១២២ ករេធ្វបីង្ហ ញអំពសីួនបែន្ល  ថម ី បង្ហ ញ ២០ ២១៥.៦០០ ៤.៣១២.០០០ 

៥ ភូមិ១ ឃុ ំក១ ្រសុក ‹ក› ២០១០៤៣០ ករេធ្វបីង្ហ ញអំពចីិញច ឹម្រតី  ថម ី បង្ហ ញ ២០ ៣៨០.៦០០ ៧.៦១២.០០០ 

៦ ភូមិ២ ឃុ ំក១ ្រសុក ‹ក› ២០១០៤៣០ ករេធ្វបីង្ហ ញអំពចីិញច ឹម្រត ី ថម ី បង្ហ ញ ២០ ៣៨០.៦០០ ៧.៦១២.០០០ 

តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងសរបុ ២៨.៧៧៦.០០០ 

˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ មនែតលទធផលគេ្រមងែដលថវកិ្រគប្រគនប់៉ុេ ្ណ ះ ្រតូវបនកត្រ េនកនុងទ្រមងេ់នះ។  
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
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́.̀. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣с◦Б″ е₣Ų◦ċĩŲÐЮŪŌ₣  
 ទ្រមងទី់ ងំលទធផលគេ្រមង (ទ្រមងទី់១៣) បង្ហ ញនូវ ៖ 

 េលខកូដលទធផល 
 េលខ បសីុ់ស X (តួេលខែដលបង្ហ ញេ យ GPS) 
 េលខអរ័េ េន Y (តួេលខែដលបង្ហ ញេ យ GPS) 
 េយបល់េផ ងៗ។  

 

◦Ūņ₣с◦Бơư  
◦Б″ е₣Ų◦ċĩŲÐЮŪŌ₣

ជធនី េខត្ដ ៖ េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  
េលខកូដលទធផល GPS X GPS Y េយបល់េផ ងៗ 

    
    
    
    
    
    
    
    
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
 

́.́. ĠŃą БЮŲŠ˝ РřŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣₤Ś₣сŢũ  
បញជ ីេលខកូដលទធផលគេ្រមងស្ដង់ រ គឺជបញជ ីមយួែដលបរយិយអំពីេលខកូដ េឈម ះ និងរង្វ ស់

ឯក ៃនលទធផលគេ្រមង។ ករេបេងកើតបញជ ីេនះកនុងេគលបំណង គឺេដើមបឱីយមនករឯកភពគន កនុងករេ្របើ្របស់
េលខកូដ េឈម ះ និងរង្វ ស់ឯក ៃនលទធផលគេ្រមង ែដលជមេធយបយមយួងយ្រសួលកនុងករ ស់ែវង ករ
ម ន និងករ្រគប្់រគងលទធផលគេ្រមង។ បញជ ីេលខកូដលទធផលគេ្រមងស្ដង់ រមនេនឧបសមពន័ធទី២។ 

កនុងករណីរដ្ឋបល ជធនី េខត្តអនុវត្ដគេ្រមង មយួ ែដលលទធផលៃនគេ្រមងេនះមនិមនេនកនុង 
បញជ ីេលខកូដលទធផលគេ្រមងស្ដង់ រ  រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត្រតូវេសនើសំុមកអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលមលូ ្ឋ ន 
្រកសួងម ៃផទ េដើមបផី្ដល់េលខកូដស្រមបល់ទធផលថមីេនះ។ 



 

 

 
 
 

ĄеĮР˝◦Б៨ 
˝ЊşĆŪĠតិĠĳŉЊŁũ ĕЊ₣ŁũЯℓĈеÐЮŪŌ₣
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ĄеĮР̋ ◦Б៨ 
˝ ЊşĆŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ ĕЊ₣ŁũЯℓĈеÐЮŪŌ₣ 

៨.ơ. ˝ ЊşĆŪĠĳЊĠĳŉЊŁũÐЮŪŌ₣  
កិចច្របតិបត្តិករគេ្រមង គឺជសកមមភព ឬកិចចករននែដលទកទ់ងេទនឹងករេ្របើ្របស់លទធផល

គេ្រមង ែដល្រតូវបនអនុវត្ត ឬចតែ់ចង្រគប្់រគងេ យមនករចូលរមួជលកខណៈសមូហភព (មនិែមនអនក
េ្របើ្របស់មន ក់ៗ េនះេទ)។ ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមយួចំនួន កិចចករ្របតិបត្តិករមន រៈសំខន់ ស់ ប៉ុែន្ដ
ចំេពះ្របេភទគេ្រមងមយួចំនួនេទៀតមនិមន រៈសំខនេ់ទ។ 

ΧĈ΅ũ‗чΒеĮБ˝ ЊşĆŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ
្របេភទគេ្រមង កិចច្របតិបត្តកិរ 

ងសង់ េរៀន ករបេ្រងៀន 
្របពន័ធផគតផ់គង់ទឹកេ យទុេយទឹក ករបូមទឹក 

ករ្របមូលៃថ្លេ្របី្របស់ពីអនកេ្របី្របស់ 
អណ្ដូ ងខួងេ យេ្របីសនបៃ់ដ មិនមនកិចច្របតិបត្ដិករេទ 
្រប យ និងទ្វ រទឹក ករេបីក និងករបិទទ្វ រទឹកេទ មេពលេវ ្រតឹម្រតូវ 
ផ្លូវ ចមិនមនកិចច្របតិបត្តិករេទ  

ករបញឈបច់ ចរធុនធងន់ េនកនុងអំឡុងេពលេភ្ល ងធ្ល ក់ 
 

៨.Ư. ŁũЯℓĈеÐЮŪŌ₣ 
ករែថទគំេ្រមង គឺជករែថទកំរពរ ឬករជួសជុលលទធផលគេ្រមង។ ករែថទកំរពរ្រតូវបនេធ្វើ

េឡើងេដើមបកីរពរលទធផលគេ្រមងកំុឱយឈនេទដល់ករខូចខតនន។ ករជួសជុល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ្រកយពី
លទធផលគេ្រមងបនខូចខតរចួមកេហើយ។ 
 ម៉តូូ ផ្លូវ 

ករែថទកំរពរ ករប្ដូរេ្របងម៉សីុន ករសម្អ ត្របពន័ធេ ះទឹក 
ករជួសជុល ករផ្ល ស់កងម់៉ូតូ ករចកបំ់េពញជង្ហុក 

ចំេពះគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ជធមម  ករែថទ្ំរតូវបនចតថ់ន កេ់ទ មេពលេវ ៃនករែថទ។ំ 
ករែថទមំនបី្របេភទ គឺករែថទជំ្របច ំ ករែថទជំខួប  និងករែថទជំបនទ ន។់ 
˝). ŁũЯℓĈ еďŪĠČе 
 ករែថទជំ្របច ំគឺជករែថទកំរពរ ឬករជួសជុលបន្តិចបន្តួចជ្របច ំេដើមបែីថរក លទធផលគេ្រមង
ឱយសថិតេន ថ នភពល្អ កនុងអំឡុងេពលៃន យុកលេ្របើ្របស់លទធផលគេ្រមង។ ជធមម  ករែថទជំ្របចំ
្រតូវបនេធ្វើេឡើងយ៉ងេ ច ស់មយួដងកនុងមយួឆន ។ំ ឧទហរណ៍ ៖ 

 ករចក្់រកួស្រកហមបំេពញជង្ហុកផ្លូវ្រកួស្រកហមេនេរៀង ល់៦ែខម្តង។  
 ករជួសជុលបន្ដិចបន្ដួចនូវេ្រគ ងសង្ហ រមឹ េរៀនេនចុងឆន នំីមយួៗ។ 
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Š). ŁũЯℓĈ еďŠУĠ 
ករែថទជំខួប គឺជករជួសជុល មេពលកំណតជ់ក់ កម់យួ (េនេពលផុត យុកលេ្របើ្របស់

លទធផលគេ្រមង) េដើមបេីធ្វើឱយលទធផលគេ្រមងមន ថ នភពល្អេឡើងវញិ ដូច ថ នភពេនេពលមនិទនខូ់ច
ខត។ ឧទហរណ៍ ៖ 

 ករ្រកល្រកួស្រកហមេឡើងវញិេនេរៀង ល់៥ឆន មំ្តង បនទ បពី់បញចបក់រ ងសង។់  
 ករ បថន អំគរសិក េឡើងវញិេនេរៀង ល់៥ឆន មំ្តង បនទ បពី់បញចបក់រ ងសង។់ 

Ð). ŁũЯℓĈ еďĠĜĀ ĕс 
ករែថទជំបនទ ន ់ គឺករជួសជុលែដល្រតូវេធ្វើេឡើង បនទ បពី់លទធផលគេ្រមង្រតូវបនខូចខតែដល

ប ្ដ លមកពី្រពឹត្ដិករណ៍មនិធមម ។ ឧទហរណ៍ ករជួសជុលដំបូលអគរសិក  ែដល្រតូវបនខូចខតេ យ
រខយល់ពយុះ។ 

ងខងេ្រកមេនះ ជឧទហរណ៍បង្ហ ញពីករែថទជំ្របច ំករែថទជំខួប និងករែថទជំបនទ ន ់៖ 
្របេភទៃនករែថទ ំ រេបៀបៃនករែថទ ំ ឧទហរណ៍ 

ករែថទជំ្របច ំ  ម្ដងកនុងមួយឆន  ំ(ឬញឹកញប់)   បំេពញជង្ហុក  
 សម្អ ត្រប យេ ះទឹក 
 ជួសជុលជ្រមលេជីងេទរផ្លូវ 
 ជួសជុល ព នបន្តិចបន្តួច 

ករែថទជំខួប  េរៀង ល់៥ឆន មំ្ដង 
 េរៀង ល់១០ឆន មំ្ដង 

 ្រកល្រកួស្រកហមេឡងីវញិ 
 ្រកលក្ដ រក្រមល ព នេឡងីវញិ 

ករែថទជំបនទ ន់  េនេពលែដលមនករខូចខតេកីត
មនេឡងី 

 ជួសជុលផ្លូវបនទ បព់ីមនទឹកជំនន់ 

 

៨.ư. ŁũЮũЬĠşеЯĩĕŁũŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ ĕЊ₣ŁũЯℓĈе  
ែផនករ្របតិបត្តិករនិងករែថទ(ំទ្រមងទី់១៤) ្រតូវភជ បម់កជមយួនឹងទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង។ ្របសិន

េបើពំុមនែផនករ្របតិបតិ្តករនិងករែថទេំទ គេ្រមងនឹងពំុទទួលបននូវករពិនិតយបញជ កប់េចចកេទសេឡើយ។ 
ែផនករ្របតិបត្តិករ និងករែថទមំនពត័ម៌នសំខន់ៗ  ដូចខងេ្រកម ៖  

១). ករពពិណ៌នអំពីគេ្រមង ៖ បរយិយលម្អតិអំពីេឈម ះ លទធផល និងទី ងំគេ្រមង 
២). អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្ត ិនិងែថទលំទធផលគេ្រមង    

អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្តិ និងែថទលំទធផលគេ្រមង ជធនី េខត្ត ចជ ៖  
 មនទីរ អងគភពជំនញ ជធនី េខត្ត (ឧទហរណ៍ គេ្រមង េរៀន) 
 រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត (ឧទហរណ៍ គេ្រមងផ្លូវ)  
 ្រកុមេ្របើ្របស់ (ឧទហរណ៍ គេ្រមងអណ្តូ ងទឹក គឺ្រកុមេ្របើ្របស់ទឹកនិងអនមយ័ គេ្រមង្របពន័ធ 

ធ ្រស្ត គឺសហគមនក៍សិករេ្របើ្របស់ទឹក) 
 ែផនកឯកជន (ឧទហរណ៍ គេ្រមង្របពន័ធទឹក ្អ ត) 
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៣). ែផនករអនុវត្ដន ៍  
សកមមភព្រតូវបនែបងែចកដូចខងេ្រកម ៖  
 សកមមភព្របតិបត្តិករ  
 សកមមភពែថទជំ្របច ំនិង 
 សកមមភពែថទជំខួប។  
សកមមភពនីមយួៗ ្រតូវកំណតឱ់យបនចបស់អំពីចំនួនដងៃនករអនុវត្តសកមមភពេនះកនុងមយួឆន  ំ និង

អនកែដល្រតូវអនុវត្តសកមមភពេនះ។  
 

៤). តៃម្លប៉ន់ ម ន  
សកមមភពនីមយួៗ ្រតូវេធ្វើករប៉ន់ ម នតៃម្លស្រមបក់រអនុវត្តកនុងមយួេលើកៗ េហើយបនទ បម់ក្រតូវេធ្វើ

ករប៉ន់ ម នតៃម្លស្រមបម់យួឆន ។ំ  
ឧទហរណ៍ ករែថទផំ្លូវជ្របច្ំរតូវេធ្វើេឡើងចំនួន២េលើកកនុង១ឆន ។ំ តៃម្លប៉ន់ ម នស្រមបក់រែថទំ

ផ្លូវជ្របចកំនុង១េលើក គឺ ១.៦០០.០០០េរៀល។ ដូេចនះ តៃម្លប៉ន់ ម នស្រមបក់រែថទជំ្របចកំនុង១ឆន  ំគឺ ៖ 
១.៦០០.០០០េរៀល  x ២  = ៣.២០០.០០០េរៀល  

ឧទហរណ៍ ករែថទផំ្លូវជខួប្រតូវេធ្វើេឡើងចំនួន១េលើកកនុងរយៈេពល៥ឆន ។ំ តៃម្លប៉ន់ ម នស្រមប់
ករែថទផំ្លូវជខួប គឺ ៦៤.០០០.០០០េរៀល។ ដូេចនះ តៃម្លប៉ន់ ម នស្រមបក់រែថទជំខួបកនុង១ឆន  ំគឺ ៖ 

៦៤.០០០.០០០េរៀល ែចកនឹង ៥ = ១២.៨០០.០០០េរៀល  
ដូេចនះ តៃម្លប៉ន់ ម នស្រមបក់រែថទកំនុងមយួឆន  ំគឺ ៖ 

៣.២០០.០០០េរៀល + ១២.៨០០.០០០េរៀល = ១៦.០០០.០០០េរៀល 
៥). ្របភពថវកិ  

ថវកិស្រមបកិ់ចច្របតិបត្តិករ និងករែថទគំេ្រមង ចបនមកពី្របភព៣ គឺ ៖  
 ថវកិ ជធនី េខត្ត  
 ទុនចូលរមួរបស់សហគមន ៍ឬ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន   
 កៃ្រមេ្របើ្របស់របស់អនកេ្របើ្របស់លទធផលគេ្រមង។ 
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◦Ūņ₣с◦Бở 
ЯĩĕŁũŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ ĕЊ₣ŁũЯℓĈеÐЮŪŌ₣ 

ជធនី េខត្ត ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖ េឈម ះគេ្រមង ៖ ងសងផ់្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង៤គម  និង ព នេឈើ២កែន្លង
េនកនុងភមូិ ១ និងភមូិ២ ឃុំក ១ ្រសុក‹ក›។ អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្តិ និងែថទលំទធផលគេ្រមង ៖ រដ្ឋបលេខត្ត  

 

ែផនករអនុវត្ដន ៍ ែផនករហរិញញ វតថុ 

ល.រ សកមមភព ប៉នុម នដង អនកេធ្វើ 
តៃម្លប៉ន់ ម ន (គិតជេរៀល)  

្របភពថវកិ ត្រមូវករេផ ងៗេទៀត 
កនុង១ដង កនុង១ឆន  ំ

ơ. ˝ ЊşĆŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ  
 មិនមនសកមមភពេទ       
Ư. ŁũЯℓĈеďŪĠČ е 

១ ចកប់ំេពញជង្ហុក ១ដងកនុង១ឆន  ំ សហគមន ៍ ១.៦០០.០០០ ១.៦០០.០០០ អនកដកឹជញជូ នមូល ្ឋ ន កម្ល ងំពលកមមសហគមនច៍ក ់
បំេពញ និងបង្ហ ប ់

២ ជសួជលុ ព នតចូ ច ២ដងកនុង១ឆន  ំ ជងកនុងមូល ្ឋ ន ៤០.០០០ ៨០.០០០ ទនុចលូរមួសហគមន ៍  
ư. ŁũЯℓĈеďŠУĠ  
១ ក្រកួស្រកហម ៥ ឆន មំ្ដង  អនកទទលួករ  ៦៤.០០០.០០០ ១២.៨០០.០០០ ថវកិេខត្ត  
២ ជសួជលុក្ដ រក្រមល ព ន ៤ ឆន មំ្ដង ជងកនុងមូល ្ឋ ន ៣.០០០.០០០ ៧៥០.០០០   

តៃម្លប៉ន់ ម នសរបុកនុង១ឆន  ំ ១៥.២៣០.០០០  
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ЯĩĕŁũŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ ĕЊ₣ЯℓĈеÐЮŪŌ₣ 
ជធនី េខត្ត ៖ ៃ្រពែវង េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖ េឈម ះគេ្រមង ៖ ថ នីយបូមទកឹ ្រប យ្របែវង៣គ.ម និងទ្វ រទកឹ២កែន្លង។ 

អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្តិ និងែថទលំទធផលគេ្រមង ៖ សហគមនក៍សិករេ្របី្របសទ់កឹ
 

ែផនករអនុវត្ដន ៍ ែផនករហរិញញ វតថុ 

ល.រ សកមមភព ប៉នុម នដង អនកេធ្វើ 
តៃម្លប៉ន់ ម ន (គិតជេរៀល)  

្របភពថវកិ ត្រមូវករេផ ងៗេទៀត 
កនុង១ដង កនុង១ឆន  ំ

ơ. ˝ ЊşĆŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ  
១ ករបូមទកឹ េធ្វើែ្រស២ដង/១ឆន  ំ ្រកុមហ៊ុន ២០.០០០.០០០ ៤០.០០០.០០០ ៃថ្លេ្របី្របសេ់ស ្របពន័ធ  

ធ ្រស្ត 
 

២ េបើកបិទ ទ្វ រទកឹ េពល្រតូវករ សហគមនក៍សិករេ្របីទកឹ     
Ư. ŁũЯℓĈеďŪĠČ е 
១ ែថទមំ៉សុីន េពលែដលខចូ ្រកុមហ៊ុន  ៥០០.០០០ ៃថ្លេ្របី្របសេ់ស ្របពន័ធ  

ធ ្រស្ត 
កម្ល ងំពលកមមសហគមន ៍

២ ជសួជលុ្រប យរង ១ឆន មំ្តង កសិករ   កម្ល ងំពលកមមរបសក់សិករ  
ư. ŁũЯℓĈеďŠУĠ  

១ ជសួជលុ្រប យេម ៣ឆន មំ្ដង ៣ឆន មំ្ដង  អនកទទលួករ  ៩.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០ ៃថ្លេ្របី្របសេ់ស ្របពន័ធ  
ធ ្រស្ត 

 

តៃម្លប៉ន់ ម នសរបុកនុង១ឆន  ំ ៤៣.៥០០.០០០ ្រកុមហ៊ុនយកៃថ្ល២០០.០០០េរៀល/១ហិក  កនុង១រដវូ្រចូតកត ់ 
X ២រដវូ X ១១០ហិក  = ៤៤.០០០.០០០េរៀល/ឆន  ំ 
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៨.̉. ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣₤ŪŌĠс₤˝ņŊļĮЯℓĈе  
 ថវកិ ជធនី េខត្ត ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបក់រែថទគំេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈ
មយួែដលរដ្ឋបល ជធនី េខត្តទទួលខុស្រតូវ។ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធទងំេនះ ច្រតូវបន ថ បនេ យថវកិ
របស់ ជធនី េខត្ត ឬទីភន កង់រដៃទ។ 
 

˝). ŁũЯℓĈ еďŪĠČеаĕŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ  
 ករែថទជំ្របចៃំនលទធផលគេ្រមង ជធនី េខត្ត្រតូវបនកំណតថ់ ជលទធផលថមីៃនគេ្រមងេដើម។   

ឧទហរណ៍ ៖ 
េនឆន ២ំ០១៣ រដ្ឋបលេខត្ត“ក” ្រកល្រកួស្រកហម្របែវង៥គ.ម េនេលើផ្លូវដីសែដលមន្រ ប។់ 
 លទធផល ៖ ផ្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង ៥គ.ម (ករែកលម្អ)  
េនឆន ២ំ០១៤ រដ្ឋបលេខត្ត“ក”េធ្វើករែថទផំ្លូវជ្របចេំដើមបរីក ថ នភពផ្លូវឱយេនល្អ។ 
 លទធផល ៖ ផ្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង ៥គ.ម (ករែថទជំ្របច)ំ  
ដូេចនះ ករែថទជំ្របចៃំនលទធផលគេ្រមងេនះ មនិ្រតូវករ ៖ 

 ទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង  
 ករពិនិតយបញជ កប់េចចកេទស។ 

ករែថទជំ្របចៃំនលទធផលគេ្រមង ជធនី េខត្ត ្រតូវករ ៖  
 ករ្រតួតពិនិតយបេចចកេទស (ករអេងកតបេចចកេទស) េដើមបបីញជ កអំ់ពី ថ នភពបចចុបបននរបស់

លទធផលគេ្រមង  
 ករប៉ន់ ម នតៃម្ល។ 

 

Š). ŁũЯℓĈ еďŪĠČеаĕЮ΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕ ċЯřŲņЊĕЯņĕďŲ◦ċĩŲаĕℓŷЋŁŬĄēĕБ ЮŠĳŉ  
ចំេពះេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលបន ថ បនេ យមនិបនេ្របើ្របស់ថវកិ ជធនី េខត្ត ករេ្របើ្របស់

ថវកិ ជធនី េខត្តេលើកដំបូងកនុងករែថទេំហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនះ នឹង្រតូវបនចតទុ់កថ ជគេ្រមងថមី។ 
េនឆន បំន្ដបនទ បម់ក ករបន្ដករែថទជំ្របចនឹំង្រតូវបនចតទុ់កថ ជគេ្រមងបន្ដ។ 
ឧទហរណ៍ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលមយួបនផ្ដល់មូលនិធិស្រមប់ ងសងផ់្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង

៤គ.មេនកនុងេខត្ត“ខ”។ ករ ងសង្់រតូវបនបញចបេ់នឆន ២ំ០១៣។ េនឆន ២ំ០១៤ ្រសទបេ់លើរបស់ផ្លូវបន
ខូចខត។ រដ្ឋបលេខត្ត“ខ” សេ្រមចេ្របើ្របស់ថវកិរបស់េខត្តស្រមបក់រែថទផំ្លូវេនះ។  

េនឆន ២ំ០១៤ េខត្ត“ខ” ្រតូវេរៀបចំទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង និងេផញើជូនមនទីរ អងគភពជំនញេដើមបពិីនិតយ
បញជ កប់េចចកេទស។  

 លទធផលគេ្រមង ៖ ផ្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង ៤គ.ម (ករែថទជំ្របច)ំ 
េនឆន ២ំ០១៥ រដ្ឋបលេខត្ត“ខ”សេ្រមចបន្ដែថទផំ្លូវេនះ។ កនុងករណីេនះ េខត្ត“ខ”មនិចបំចេ់ផញើ
ទ្រមង់ព័ត៌មនគេ្រមងដៃទេផ ងេទៀងេនះេទ ពីេ្រពះករងរេនះគឺជលទធផលថមីៃនគេ្រមង
ដែដល។ 

 លទធផលគេ្រមង ៖ ផ្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង ៤គ.ម (ករែថទជំ្របច)ំ 
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Ð). ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣₤ŪŌĠсŁũЯℓĈ еďŠУĠ  
 ករែថទជំខួបៃនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលេ្របើ្របស់ថវកិ ជធនី េខត្ត ្រតូវបនចតទុ់កថ ជគេ្រមង
ថមី។ លទធផល គឺជករជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលមន្រ ប។់ ឧទហរណ៍ ករជួសជុលផ្លូវ្រកួស្រកហម
្របែវង៥គ.ម។ េនកនុងករណីេនះ ្រតូវករ“ទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង” និង“ករពិនិតយបញជ កប់េចចកេទស”។  
 

៨.̣. ŁũΒЮ₣ĳ̨ĠЮşĆ˝Ю◦₤₤ŪŌĠсŁũЯℓĈ еďŪĠČ е  
 អនកជំនួយបេចចកេទស្រតូវជួយ រដ្ឋបល ជធនី េខត្តកនុងករអេងកតបេចចកេទសេទេលើលទធផលគេ្រមង។ 
េគលបំណងៃនករអេងកតបេចចកេទសស្រមបក់រែថទជំ្របច ំគឺេដើមបកំីណតរ់ក្របេភទសកមមភពែថទនំន
ែដល្រតូវករ និងទំហំករងរ។  

ជំ នននៃនករអេងកតបេចចកេទស មនដូចខងេ្រកម ៖ 
 កំណតអំ់ពីសូចនករននែដលបង្ហ ញអំពី ថ នភពៃនលទធផលគេ្រមង។ សូចនករទងំេនះ្រតូវ

ែត ច ស់ែវងបន 
 កំណតអំ់ពី ថ នភព(ល្អ ល្អបងគួរ មធយម និងអន)់ៃនសូចនករទងំេនះ ែផ្អក មបទ ្ឋ នបេចចកេទស 
 ចុះអេងកតផទ ល់េនទី ងំលទធផលគេ្រមងេដើមបកំីណតអំ់ពី ថ នភពជកែ់ស្តងៃនសូចនករនីមយួៗ 
 ស់ែវងទំហំខូចខតៃនសូចនករនីមយួៗ ស្រមបជ់មូល ្ឋ នកនុងករគណនបរមិណករងរ 

និងសមភ រៈែដល្រតូវករស្រមបក់រជួសជុល 
 េរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពីលទធផលៃនករអេងកតបេចចកេទស។ 

ΧĈ΅ũ‗ч ៖ ₤РşĜ˝ũ ĕЊ₣⅜□ ĕļĮĩųСŷ 

សូចនករ 
ថ នភព 

ល្អ ល្អបងគួរ មធយម អន ់
ខនងអេណ្ដី កផ្លូវ ៦-៧% ៦-៤% ៤-២% ២% 
ជង្ហុក ពំុមនជង្ហុក ១៥% ៃនៃផទតួផ្លូវ ១៥-៤០% ៃនៃផទតួផ្លូវ ៤០% ៃនៃផទតួផ្លូវ 
េជីងេទរផ្លូវ  ពំុមនករហូរេ្រចះ 

 គ្រមបេ ម ដុះល្អ  
 ករហូរេ្រចះ១៥% 
ៃនេជីងេទរ 

 គ្រមបេ ម ខូចខត 
១៥% ៃនេជីងេទរ 

 ករហូរេ្រចះ ១៥-
៤០% ៃនេជីងេទរ 

 គ្រមបេ ម ខូចខត 
១៥-៤០% ៃន
េជីងេទរ 

 ករហូរេ្រចះ៤០% 
ៃនេជីងេទរ 

 គ្រមបេ ម ខូចខត 
៤០% ៃនេជីងេទរ 

ក្រមស់្រកួស
្រកហម 

១៤០-១៥០មម ១៤០-១១០មម ១១០-៨០មម ៨០មម 

 ˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ ្របសិនេបើលទធផលៃនករអេងកតបេចចកេទស ្រតូវបន យតៃម្លថ ផ្លូវសថិតេនកនុង
ថ នភពអន ់ផ្លូវេនះពំុសម្រសបស្រមបក់រែថទជំ្របចេំទ គឺសម្រសបស្រមបក់រែថទជំខួប។   
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ΧĈ΅ũ‗ч ៖ Ų◦ċĩŲаĕŁũΒЮ₣ĳ̨ĠЮşĆ˝Ю◦₤ЮĉЮŲЧĩųСŷ 
ពី ដល់ ថ នភពផ្លូវ េយបល់ 
០ម ១៨០ម ល្អបងគួរ ករកកសទះតិចតួច េនកនុង្រប យបង្ហូរទឹក្រតូវសម្អ ត  
១៨០ម ៥០០ម មធយម  ខនងអេណ្ដី កផ្លូវ ២-៥%។ ជង្ហុកផ្លូវ ជេ្រមរហូតដល់៦០មម ្រគប

ដណ្ដ ប្់របែហលជ៣០% ៃនផ្លូវ។ 
៥០០ម ១២០០ម ល្អបងគួរ េនែម្៉រតទី៨៣០ ៖ លូសទះ្រតូវករសម្អ ត  

េនែម្៉រតទី៩៥០ ៖ េជីងេទរផ្លូវ្រតូវបនបំផ្ល ញេ យសត្វពហនៈ  
១២០០ម ១២៦០ម អន់ ផ្លូវ្រតូវបនបំផ្ល ញេ យទឹកជំនន។់ ្រតង់ចំណុចេនះ្រតូវ្រកល

្រកួស្រកហមជថមី។  
១២៦០ម ១៥៥០ម ល្អបងគួរ ចង្អូរ្រគបដណ្ដ ប្់របែហល១០%ៃនផ្លូវ   

 

៨.̀. Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņų₤ŪŌĠсŁũЯℓĈ еďŪĠČ е  
 ករប៉ន់ ម នតៃម្លស្រមបក់រែថទជំ្របច ំ ្រតូវអនុវត្ដដូចគន នឹងេគលករណ៍ែណន ំស្រមប្់របេភទ
សកមមភពដៃទេទៀតែដរ។ 
 ករងរែថទ ំ ចែចកជពីរ្របេភទសកមមភព ៖  

១). សកមមភពែដល្រតូវេធ្វើមយួេលើក (១ដង) េដើមបេីធ្វើឱយ ថ នភពពី “មធយម” េទ “ល្អ” 
២). សកមមភពែដល្រតូវេធ្វើេ្រចើនដង េដើមបរីក ថ នភពផ្លូវ ឱយសថិតេន ថ នភព “ល្អបងគួរ” ឬ“ល្អ” 
មនិែមន្រគបគ់េ្រមងែថទទំងំអស់ នឹងមនទងំពីរ្របេភទសកមមភពេនះេទ។ ឧទហរណ៍ ៖  
 រដ្ឋបលេខត្ត“ក” ងសងផ់្លូវថមីមយួែខ  និងែថទផំ្លូវេនះរយៈេពល៦ែខ។ េនចុងបញចបៃ់នរយៈ

េពលែថទផំ្លូវ រដ្ឋបលេខត្ត“ក” សេ្រមចេធ្វើករែថទផំ្លូវេនះឱយសថិតេនកនុង ថ នភពល្អ។ គេ្រមង
ថមីេនះនឹងមនែតសកមមភពែដលបន្ដពីគេ្រមងមុនប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 េនកនុងេខត្ត“ខ”មនផ្លូវដីជេ្រចើន។ េនចុងបញចបៃ់នរដូវវស  ផ្លូវទងំេនះមន ថ នភពមធយម។ 
រដ្ឋបលេខត្ត“ខ” សេ្រមចជួសជុលែតមយួេលើក េដើមបឱីយផ្លូវទងំេនះមន ថ នភពល្អ។ ឆន បំនទ ប ់
រដ្ឋបលេខត្ត“ខ” នឹងបន្តអនុវត្តដូចគន េនះ។ ដូេចនះ គេ្រមងមនែតសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្ដែត
មយួេលើកប៉ុេ ្ណ ះ។  

ករប៉ន់ ម នតៃម្លស្រមបក់រែថទផំ្លូវ្រកួស្រកហម និងផ្លូវដី មនដូចខងេ្រកម ៖  
˝). Łũģлĕ⅜Ŋ ĕĠũЋŌ‗Łũİũ  

 ប៉ន់ ម នបរមិណដី ឬ្រកួស្រកហម េដើមបបំីេពញេជើងេទរែដលខូចខតេ យ រករហូរេ្រចះ   
 ស់ទំហំៃផទេជើងេទរែដលខូចខត ែដល្រតូវជួសជុល និង េំ ម   
 ស់្របែវង្រប យបង្ហូរទឹក ឬលូែដល្រតូវសម្អ ត  
 ប៉ន់ ម នបរមិណដី ឬ្រកួស្រកហម ែដល្រតូវបំេពញជង្ហុក ឬចង្អូរ  
 បំេពញខនងអេណ្ដើ កេឡើងវញិឱយបន៧% េ យេកៀរ និងបង្ហ ប។់  
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Š). ŁũÐ‗Ĝĳаņųυ˝″₤ŪŌĠсŁũİũĕБņУŎៗ  
 តៃម្លឯក ្រកួស្រកហម និងដី ចយកពីបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ  
 តៃម្លឯក ជីក ចយកពីបញជ ីតៃម្លសមភ រៈស្ដង់ រ 
 តៃម្លឯក ស្រមបជួ់សជុល និង េំ ម េជើងេទរ ចគណនដូចខងេ្រកម ៖  

ឧទហរណ៍ ៖ តៃម្លឯក ស្រមបជួ់សជុល និង េំ ម េជើងេទរ ៖ 
 បទ ្ឋ នពលកមមស្រមបជួ់សជុល និង េំ ម េជើងេទរ = ១០ម២ កនុង១នក ់កនុង១ៃថង  
 តៃម្លពលកមមគម នជំនញ = ១៥.០០០េរៀលកនុង១នកក់នុង១ៃថង  
 តៃម្លពលកមមស្រមប ់១ម២ = ១៥.០០០េរៀល ែចកនឹង ១០ = ១.៥០០េរៀល  
 តៃម្លឧបករណ៍តូច ចស្រមប ់១ម២ = ១.៥០០េរៀល x ០,០៣ = ៤៥េរៀល 
 តៃម្លេ ម កនុង១ម២ = ២.០០០េរៀល 
 តៃម្លជួសជុល និង េំ ម េជើងេទរស្រមប ់១ម២ = ១.៥០០េរៀល  + ៤៥េរៀល = ១.៥៤៥េរៀល  
 ដូេចនះ តៃម្លឯក ស្រមបជួ់សជុល និង េំ ម េជើងេទរ១ម២ គឺ ១.៥០០៛ + ៤៥៛ + ២.០០០៛ = 

៣.៥៤៥៛/ម២ 
 តៃម្លឯក ស្រមប់ ្ដ រ ឬសម្អ ត្រប យបង្ហូរទឹក និងលូ ចគណនដូចខងេ្រកម ៖  

ឧទហរណ៍ ៖ តៃម្លឯក ស្រមប់ ្ដ រ ឬសម្អ ត្រប យបង្ហូរទឹក និងលូ ៖  
 បទ ្ឋ នពលកមមស្រមប់ ្ដ រ ឬ្រប យបង្ហូរទឹក និងលូ = ៣០ម កនុង១នក ់កនុង១ៃថង  
 តៃម្លកមមករគម នជំនញ = ១៥.០០០េរៀលកនុង១នកក់នុង១ៃថង  
 តៃម្លពលកមមស្រមប១់គ.ម = ១៥.០០០ ែចកនឹង ៣០ គុណនឹង ១.០០០ = ៥០០.០០០៛/គ.ម 
 តៃម្លឧបករណ៍តូច ចស្រមប ់១គ.ម = ០,០៣ គុណនឹង ៥០០.០០០ = ១៥.០០០៛/គ.ម 
 ដូេចនះ តៃម្លឯក ស្រមប់ ្ដ រឬសម្អ ត្រប យបង្ហូរទឹកនិងលូកនុង១គ.ម គឺ ៥០០.០០០៛ + 

១៥.០០០៛ = ៥១៥.០០០៛/គ.ម  
 តៃម្លឯក កនុងករចកបំ់េពញជង្ហុក និងចង្អូរ េកៀរ េ្រ ចទឹក និងបង្ហ ប ់៖  
 តៃម្លឯក ស្រមបច់កបំ់េពញជង្ហុក និងចង្អូរ េកៀរ េ្រ ចទឹក និងកិនបង្ហ បេ់ យេ្របើ្របស់

េ្រគ ងច្រក ចគណនដូចខងេ្រកម ៖  

ល.រ ្របេភទដី 
តៃម្លឯក កនុងករចកប់េំពញ េកៀរ េ្រ ចទកឹ 

នងិកនិបង្ហ ប ់(េរៀល/ម២) 
១ ដីគម ន្រកួស ឬថម ៣00  +  0,0៦ x D 
២ ដីមន យ្រកួស (្រកួស្រកហម) ៤00  +  0,0៨ x D 

D គឺជតៃម្លេ្របងម៉សូ៊តកនុងមយួលី្រត គិតជេរៀល។  
 

ឧទហរណ៍ ៖ ករប៉ន់ ម នតៃម្លែថទសំ្រមបផ់្លូវ្រកួស្រកហម្របែវង ៣គ.ម ទទឹង ៦ម ៖ 
បនទ បពី់េធ្វើករសិក រចួ អនកជំនួយបេចចកេទសប៉ន់ ម នបរមិណករងរែថទដូំចខងេ្រកម ៖ 
 បរមិណដីស្រមបជួ់សជុលេជើងេទរ ៖ ៤០ម៣ 
 ៃផទេជើងេទរែដល្រតូវជួសជុល និង េំ ម  ៖ ៤០០ម២ 
 ្ដ រ ឬសម្អ ត្រប យបង្ហូរទឹក និងលូ ៖ ៣គ.ម 
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 បរមិណ្រកួស្រកហមែដល្រតូវចកបំ់េពញជង្ហុក និងចង្អូរ ៖ ១៣០ម៣ 
 ករចកបំ់េពញ េកៀរ េ្រ ចទឹក និងកិនបង្ហ ប ់៖ ១៨.០០០ម២ 
តៃម្លឯក  ៖ 
 តៃម្លដី ៖ ១ម៣ = ១.៥០០េរៀល  
 តៃម្លជីកដី (ងយ្រសួល) ៖ ១ម៣ = ២.៥៥០េរៀល  
 តៃម្លដឹកជញជូ នដី និង្រកួស្រកហម (ចមង យផ្លូវ១០គ.ម ថ នភពមធយម) ៖ T = ៥៥០៛ x 

១០គ.ម = ៥.៥០០៛/េ ន/គ.ម 
 តៃម្លជួសជុលេជើងេទរ និង េំ ម  ៖ ៣.៥៤៥៛/ម២ 
 តៃម្ល ្ដ រ ឬសម្អ ត្រប យបង្ហូរទឹក និងលូ ៖ ៥១៥.០០០៛/គ.ម 
 តៃម្ល្រកួស្រកហម ១ម៣ = ១០.០០០េរៀល 
 តៃម្លជីក្រកួស្រកហម (មធយម) ៖ ១ម៣ = ៣.១៥០េរៀល  
 តៃម្លចកបំ់េពញ េកៀរ េ្រ ចទឹក និងកិនបង្ហ ប ់(្រកួស្រកហម) ៖ ១ម២ = ៤០០ + ០,០៨ 

x ៥.០០០៛ = ៨០០៛/ម២ 
 តៃម្លដឹកជញជូ នសមភ រៈេទករ ្ឋ ន (ចមង យផ្លូវ១០គ.ម ថ នភពមធយម) ៖ T = ១.១៥០៛ 

x ១០គ.ម = ១១.៥០០៛/េ ន/គ.ម 
 តៃម្លឯក ស្រមបច់កបំ់េពញជង្ហុក និងចង្អូរ េកៀរ េ្រ ចទឹក និងបុកបង្ហ បេ់ យកម្ល ងំ

ពលកមម ចគណនដូចខងេ្រកម ៖ 
ឧទហរណ៍ ៖ ទំហមំធយមរបស់ជង្ហុក គឺ ០,៥ x ០,៥ x ជេ្រម០,២ម េហើយផ្លូវ្របែវង១គ.ម មន
ជង្ហុកចំនួន្របមណ២៥០។  
 បទ ្ឋ នពលកមមស្រមបច់កបំ់េពញជង្ហុក និងបង្ហ ប ់៖ ១០ជង្ហុក កនុង១នក ់កនុង១ៃថង  
 តៃម្លពលកមមគម នជំនញ ៖ ១៥.០០០េរៀល កនុង១នកក់នុង១ៃថង  
 តៃម្លពលកមមស្រមប១់ជង្ហុក ៖ ១៥.០០០ ែចកនឹង ១០ = ១.៥០០េរៀល/ជង្ហុក 
 តៃម្លឧបករណ៍តូច ចស្រមប១់ជង្ហុក ៖ ១.៥០០៛ x ០,០៣ = ៤៥េរៀល/ជង្ហុក 
 តៃម្លឯក ស្រមបច់កបំ់េពញ និងបង្ហ ប១់ជង្ហុក ៖ ១.៥០០ + ៤៥ = ១.៥៤៥៛/ជង្ហុក  

ដូេចនះ តៃម្លស្រមបច់កបំ់េពញជង្ហុកនិងបង្ហ បស់្រមបផ់្លូវដី១គ.ម ៖ ២៥០ជង្ហុក x ១.៥៤៥៛/ជង្ហុក 
= ៣៨៦.២៥០េរៀល/គ.ម។ 
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Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņųŲņΔЊĳ₤ŪŌĠсŁũİũřБ
ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖

េឈម ះគេ្រមង ៖ គេ្រមងែថទជំ្របចនំវូផ្លូវ្រកួស្រកហមពីទរីមួ្រសុក‹ខ› មកទរីមួេខត្ត 
ករពិពណ៌នលទធផលគេ្រមង ៖ ែថទជំ្របចេំលើផ្លូវ្រកល្រកួស្រកហម ្របែវង៣គ.ម ែដលមនទទងឹ៦ម។ 
ទី ងំលទធផលគេ្រមង ៖ ភមូិ១ និងភមូិ២ ៃនឃុំ ខ១ ្រសុក‹ខ› 

Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņų ₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲĈе₣ņРŲ
ល.រ ករពពិណ៌ន ឯក ចំនួន តៃម្លឯក  (៛) សរុប (៛)
១ ទញិដ ី ម៣ ៤០ ១.៥០០ ៦០.០០០ 
២ ជីកដ ី(ងយ្រសួល) ម៣ ៤០ ២.៥៥០ ១០២.០០០ 
៣ ដកឹជញជូ នដ ី ម៣ ៤០ ៥.៥០០ ២២០.០០០ 
៤ ជសួជលុ និង េំ ម េជើងេទរ ម២ ៤០០ ៣.៥៤៥ ១.៤១៨.០០០ 
៥ សម្អ ត្រប យបង្ហូរទកឹ និងល ូ គ.ម ៣ ៥១៥.០០០ ១.៥៤៥.០០០ 
៦ ទញិ្រកួស្រកហម ម៣ ១៣០ ១០.០០០ ១.៣០០.០០០ 
៧ ជីក្រកួស្រកហម (មធយម) ម៣ ១៣០ ៣.១៥០ ៤០៩.៥០០ 
៨ ដកឹជញជូ ន្រកួស្រកហម ម៣ ១៣០ ៥.៥០០ ៧១៥.០០០ 
៩ ចកប់ំេពញ េកៀរ េ្រ ចទកឹ បង្ហ ប ់ ម២ ១៨.០០០ ៨០០ ១៤.៤០០.០០០ 
១០ ដកឹជញជូ នេ្រគ ងច្រក ត ៣០ ១១.៥០០ ៣៤៥.០០០ 
តៃម្លផទ ល់សរុប ២០.៥១៤.៥០០ 
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ ១០% ២.០១៥.៤៥០ 
តៃម្លសរុប ២២.៥៦៥.៩៥០ 
 

 

ĳаņų̋ ĖО₣ņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ
ករពពិណ៌ន ឯក  ចំនួន តៃម្លសរុប (៛) តៃម្លឯក  (៛) 

ជសួជលុផ្លូវ្រកួស្រកហម គ.ម ៣ ២២.៥៦៥.៩៥០ ៧.៥២១.៩៨៣ 
 

េឈម ះផ រ ៖ ផ រ‹ខ› ចមង យផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖ ១០គ.ម ( ថ នភពផ្លូវមធយម)
 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

 
 
 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 

 
 



 

 

 
 
 

ĄеĮР̋ ◦Б៩ 
ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе 

₤ŉБĮБŁũវិļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 
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ĄеĮР̋ ◦Б៩ 
ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŉБĮБŁũ ŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 

៩.ơ. ĕЊŎņĕњŎаĕŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 
ករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន គឺជដំេណើ រករសិក មយួ េ យមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន 

កនុងករ្របេមើលេមើលផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នននែដលេកើតេឡើងេ យ រគេ្រមង េដើមបកំីណតវ់ធិនករករពរ
ឬបនធូរបនថយ និងេរៀបចំែផនករ្រគប្់រគង និង ម នផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នទងំេនះ។ ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន គឺ
ជផលបះ៉ពល់េទេលើបរ ិ ថ នធមមជតិ និង ថ នភពជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។ ករវភិគផល
បះ៉ពល់បរ ិ ថ ន្រតូវអនុវត្ដឱយបនរួច ល់ េនមុនេពលទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង្រតូវបនបំេពញចបស់ព្វ្រគប។់ 

ចំេពះគេ្រមងទងំ យ ែដលមនទី ងំសថិតេនកនុងឃុំ សងក តែ់ដលសថិតេនកនុងបញជ ីតំបនង់យ
ទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចរបស់េលខធិករ
្ឋ ន គ .ជ. អ.ប នឹងពិនិតយេទេលើករពិនិតយអំពីត្រមូវករករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នៃនគេ្រមងទងំេនះ េដើមបី

បញជ កអំ់ពីសក្ដ នុពលផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នៃនគេ្រមងទងំេនះ ែដល្រតូវេធ្វើករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ 
បញជ ីតំបនង់យទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន គឺជបញជ ីមយួែដលចង្អុលបង្ហ ញអំពីប ្ដ ឃុំ សងក ត ់

ែដលសថិតេនកនុងតំបនដី់េសើម និងតំបនក់រពរេផ ងៗេទៀត ែដលតំបនទ់ងំេនះងយនឹងទទួលរងនូវផលបះ៉
ពល់បរ ិ ថ ន។ 

 

៩.Ư. ΒĖ̋ ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ˝ ĖО₣Łũ ŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 
ទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្តទទួលខុស្រតូវកនុងករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន េ យ

មនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ នែដលនឹងទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង។ ្របជពលរដ្ឋដៃទេទៀតក៏
្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ដឱយចូលរមួកនុងករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នផងែដរ។ ជករ្របេសើរ ្របសិនេបើមនករ
ចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ្រគប្់របេភទ ដូចជ យុវជន ចស់ បុរស ្រស្ដី កសិករ និង្រពះសងឃជេដើម។  

គេ្រមងទងំ យែដលមនទី ងំេនកនុងឃុំ សងក តែ់ដលសថិតេនកនុងបញជ ីតំបនង់យទទួលរងនូវផល
បះ៉ពល់បរ ិ ថ ន េហើយែដល្រតួតពិនិតយេឃើញថ មនសក្ដ នុពលៃនផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ្រកុមករងរសុវតថិ
ភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ .ជ. អ.ប ្រតូវចុះពិនិតយដល់ទី ងំគេ្រមង និង
ផ្ដល់ករែណនអំំពីរេបៀបេធ្វើករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន។ 

 

៩.ư. ◦Б˝Яĕų₣₤ŪŌĠсЮĊſЧŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ  
ករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន្រតូវេធ្វើេនទី ងំគេ្រមង ឬជិតទី ងំគេ្រមង ែដល្របជពលរដ្ឋងយ

្រសួលកនុងករចូលរមួ។ ចំេពះគេ្រមងមយួចំនួន ចបំច្់រតូវេធ្វើករសិក ឬេធ្វើករវភិគផទ ល់េនទី ងំគេ្រមង
ជមយួ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។  

 

៩.̉. Łũĩ℮Įſĩ⅝ŎΒеĮБÐЮŪŌ₣řŲсŪĠďĮŲũřť 
ជំ នដំបូងៃនករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន គឺករេរៀបចំ្របជំុមួយជមួយ្របជពលរដ្ឋ េដើមបផី ព្វ

ផ យ និងជ្រមបដល់្របជពលរដ្ឋឱយបនយល់ចបស់អំពី ៖  
 លទធផលគេ្រមង 
 រេបៀបអនុវត្តគេ្រមង 
 ផល្របេយជនែ៍ដលរពឹំងថ នឹងទទួលបនពីគេ្រមង  
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 មូលេហតុចបំចែ់ដលត្រមូវឱយេធ្វើករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នចំេពះគេ្រមង 
 លទធផលៃនករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន គឺ្រគនែ់តជករផ្ដល់អនុ សនែ៍តប៉ុេ ្ណ ះ។ ជួនកល

អនុ សនែ៍ដលបនេលើកេឡើង ចនឹងមនិ្រតូវបនអនុវត្ដ មទងំ្រសុងេនះេទ។ 
៩.̣ ŁũЮũЬĠşеЯĩĕ◦БĠũЋ⅜□ ĕ 

បនទ បពី់ផ ព្វផ យអំពីគេ្រមងដល់្របជពលរដ្ឋ ជំ នបនទ ប ់ គឺករេរៀបចំែផនទីបរ ិ ថ នរបស់គេ្រមង 
ជមយួ្របជពលរដ្ឋ។ ែផនទីបរ ិ ថ នេនះ្រតូវែផ្អក មែផនទីគេ្រមងេនកនុងទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង។  

កិចចដំេណើ រករៃនករេរៀបចំែផនទីបរ ិ ថ នមនដូចខងេ្រកម ៖  
 គូសចម្លងែផនទីគេ្រមងេនេលើផទ ងំ្រក សធំ េដើមបឱីយ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ចេមើលេឃើញ និង

ចូលរមួេយបល់ 
 ពិភក ជមយួ្របជពលរដ្ឋ េដើមបបីញចូ លពត័ម៌នសំខន់ៗ េនេលើែផនទី  
 ចម្លងែផនទីបរ ិ ថ នចូល្រក សទំហំ ៤ស្រមបភ់ជ បជ់មយួរបយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់

បរ ិ ថ ន។  
ពត័ម៌នសំខន់ៗ  ែដល្រតូវបង្ហ ញេនេលើែផនទី រមួមន ៖ 
1. នេលខ ៖ ទីចំេ ត ទីជ្រមល ឬៃផទដី បេសមើ  
2. ្របេភទដី ៖ ករហូរេ្រចះខ្ល ងំ ករហូរេ្រចះតិចតួច និងមនិមនករហូរេ្រចះ 
3. គ្រមបរុកខជតិ និងករេ្របើ្របស់ដី ពិេសសតំបនៃ់្រពេឈើ និងតំបនដី់េសើម 
4. ទី ងំវបបធមសំ៌ខន់ៗ  
5. ផ្លូវ ចចូលដល់ទី ងំករ ្ឋ ន 
6. ្របភពទឹក 
7. ទំហំ (ក្រមតិ)ៃនទឹកជំនន់ មរដូវ 
8. តំបនលំ់េន ថ ន និង្របភពទឹកេ្របើ្របស់  
9. តំបនក់រពរ  
10. តំបនជី់វៈច្រមុះ  
11. តំបនជ់នជតិេដើមភគតិចរស់េន។   

ŁũЮŪĠЧŪģ₤сĕЊņЊĳŚ₤Ŕň ЮĝЮŲЧЯĩĕ◦Б 
និមតិ្ដសញញ អតថនយ័

 ចំេ តខពស់ (េ្រចីនជង៥%)  
 ចំេ តទប (តិចជង៥%)  
 
 ករហូរេ្រចះ 
 
 លែ្រស 
 លស្រមប់ដំ ្ំរបចឆំន  ំ
 ដំ េំឈហូីបែផ្ល 
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និមតិ្ដសញញ អតថនយ័
 
 

លេ ម  
 
 ៃ្រពរេបះ 
 
 ៃ្រពេ្រ ង 
 ផទះ 
 មនទឹកេពញ១ឆន  ំ 
 មិនមនទឹកេពញ១ឆន េំទ 
 ទី ងំវបបធម៌ 
 
 ផ្លូវ ចចូលដល់ទី ងំករ ្ឋ ន 
 តំបនក់រពរែដលកំណតេ់ យថន កជ់តិ និងថន កេ់ខត្ដ  
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បនទ បពី់គូរែផនទីបរ ិ ថ ន ្រតូវេធ្វើករវភិគបរ ិ ថ នជមយួ្របជពលរដ្ឋ េ យេ្របើបញជ ីវភិគផលបះ៉ពល់

បរ ិ ថ ន(ទ្រមងទី់១៥.២)។ បញជ ីវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន គឺជបញជ ីមយួស្រមបេ់ធ្វើករវភិគអំពីផលបះ៉ពល់
បរ ិ ថ ន ែដលប ្ដ លមកពីករអនុវត្ដគេ្រមង។ បញជ ីវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ែចកជពីរែផនក គឺផលបះ៉
ពល់បរ ិ ថ នរយៈេពលែវង និងផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នរយៈេពលខ្លី។ 

ចំេពះបញ្ហ នីមួយៗេនកនុងបញជ ីេនះ ម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវពនយល់អតថន័យ និងឯកភពជមួយ្របជ
ពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ្របសិនេបើបញ្ហ េនះនឹងេកើតមនេឡើង។ ចំេពះបញ្ហ នីមយួៗេនកនុងបញជ ី ម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវ
គូសសមគ ល់ ដូចជ“ផលបះ៉ពល់ធំ” “ផលបះ៉ពល់មធយម” ឬ“ផលបះ៉ពល់តិចតួចឬគម ន”។ ផលបះ៉ពល់ធំ និង
ផលបះ៉ពល់មធយម មននយ័ថ បញ្ហ គឺធំ្រគប្់រគនល់មមែដលគេ្រមងមយួចំនួន្រតូវែតេធ្វើករផ្ល ស់ប្ដូរ េដើមបី
េ ះ្រ យបញ្ហ ។  

ចំេពះបញ្ហ ននែដល្រតូវបនគូសសមគ ល់ថ មនផលបះ៉ពល់ធំ ឬមនផលបះ៉ពល់មធយមេនះ 
កែន្លងទងំេនះ្រតូវគូសសមគ ល់េនេលើែផនទី។ កែន្លងនីមយួៗ្រតូវគូសសមគ ល់ជអក រ ឬជេលខ។ ឧទហណ៍ 
ករខូចខតប ្ដ លមកពីករជីកកយដីេនកែន្លង“ក” និងកែន្លង“ខ”។ សរេសរ“ក” “ខ” េនកនុងកូេ នចុងេ្រកយ
ៃនបញជ ីវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន េហើយក្៏រតូវគូសសមគ ល់កែន្លង“ក” និង“ខ” េនេលើែផនទីបរ ិ ថ នផងែដរ។  

េនកនុងេពលេធ្វើករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ម្រន្ដីទទួលបនទុក និង្របជពលរដ្ឋ្រតូវពិចរ  និង
វនិិចឆយ័អំពីទំហំៃនផលបះ៉ពល់េទេលើបរ ិ ថ ន។  

្របសិនេបើករអនុវត្ដគេ្រមងផ្ដល់នូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នធំ គេ្រមងេនះទមទរឱយេធ្វើករពិចរ
េឡើងវញិ ថេតើ្រតូវលុបគេ្រមងេនះេចល ឬយ៉ងេ ច ស់្រតូវេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមងេនះេឡើងវញិ។  

្របសិនេបើករអនុវត្ដគេ្រមងផ្ដល់នូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នមធយម គេ្រមងេនះ ចអនុវត្តបន េ យេធ្វើ
ករែកស្រមួលគំនូសប្លងប់េចចកេទស និងឬចតវ់ធិនករករពរេផ ងៗេនកនុងែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន។  

្របសិនេបើករអនុវត្ដគេ្រមងផ្ដល់នូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នតិចតួច គេ្រមងេនះ ចអនុវត្ដបនេ យ
្រគនែ់តកំណតប់ ្ដ សកមមភព្រគប្់រគងបរ ិ ថ នេនកនុងែផនករករងរស្រមបក់រអនុវត្តគេ្រមង និងែផនករ
្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន។  

រេបៀបពិចរ  និងវនិិចឆយ័ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នធំ ឬមធយម មនដូចខងេ្រកម ៖ 
˝). ĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕũŎкЮĮŲЯŷ₣ 

 ករគំ មកំែហងែដលប ្ដ លឱយអន្ដ យដល់កររស់េនរបស់សត្វៃ្រពែដលរស់េនកនុងតំបនេ់នះ។ 
េបើគេ្រមងគំ មកំែហងេ យផទ ល់ដល់កររស់េនរបស់សត្វ ែដលសថិតេនកនុងបញជ ី្របេភទសត្វ
ងយបតប់ង ់ ឬងយផុតពូជ ផលបះ៉ពល់េនះគឺជផលបះ៉ពល់ធំ ែដលចបំច្់រតូវលុបគេ្រមង
េនះេចល ឬេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមងេឡើងវញិ។ 

 ករេធ្វើឱយខូចខតដល់មចឆជតិ ឬជ្រមកមចឆជតិ។ េបើគេ្រមងគំ មកំែហងដល់កររស់េនៃន្របេភទ
ពូជ្រតីធងនធ់ងរ ឬេធ្វើឱយអន្ដ យធងនធ់ងរដល់តំបន្់រតីពង-កូន ផលបះ៉ពល់េនះគឺជផលបះ៉ពល់ធំ ែដល
្រតូវែតេជៀស ងជ ចខ់ត។ ្របសិនេបើករគំ មកំែហង ឬករអន្ដ យេនះមនិសូវធងនធ់ងរ ផលបះ៉
ពល់េនះគឺជផលបះ៉ពល់មធយម។ កនុងករណីេនះ ចេ ះ្រ យបនេ យចតវ់ធិនករនន
មរយៈករេរៀបចំែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន។ ឧទហរណ៍ គេ្រមង រវីបបកមមេ យេ្របើពូជ្រតីនំ
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ចូលេផ ងៗេនែកបរ ឬេនកនុងបឹងធមមជតិ ពីេ្រពះពូជ្រតីនចូំលេនះ ចចូលេទកនុងបឹងធមមជតិ 
េហើយបំផ្ល ញដល់ពូជ្រតីធមមជតិ។  

 ករេធ្វើឱយខូចខតដល់ៃ្រពេឈើ(ជពិេសសេនតំបនជី់វៈច្រមុះ)។ ្របសិនេបើគេ្រមងប ្ដ លឱយេកើន
េឡើងនូវករកបបំ់ផ្ល ញៃ្រពេឈើ ឬេកើនេឡើងនូវករេ្របើ្របស់ផលិតផលៃ្រពេឈើ ដូចជបេងកើននូវ
ករផលិតធយូង ឬកបអុ់ស។ ផលបះ៉ពល់េនះគឺជផលបះ៉ពល់ធំ ែដល្រតូវែតេជៀស ងជ ច់
ខត។ ឧទហរណ៍ គេ្រមងែកលម្អផ្លូវកតតំ់បនៃ់្រពេឈើ (ពិេសសតំបនជី់វៈច្រមុះ តំបនក់រពរ 
តំបនៃ់្រពេ្រ ង) េទដល់ភូមមិយួ។ គេ្រមងេនះមនិគួរអនុវត្ដេទ ពីេ្រពះ ផ្ដល់នូវផលបះ៉ពល់ធំ 
ទងំផលបះ៉ពល់ផទ ល់ និង្របេយលដល់តំបនៃ់្រពេឈើ។ គេ្រមងផ្លូវេនះ ចអនុវត្ដបនេ យ
បេង្វ ងែខ ផ្លូវេនះឱយកតតំ់បនៃ់្រពតិចតួចបំផុត ឬមនិកតតំ់បនៃ់្រព និងចតវ់ធិនករដៃទេទៀត េដើមបី
ធនថករេកើនេឡើងនូវករេទដល់តំបនៃ់្រពេឈើ មនិនឱំយេកើនេឡើងនូវករកបបំ់ផ្ល ញៃ្រពេឈើ
េនះេទ។ កនុងករណីេនះ ផលបះ៉ពល់មធយម េហើយគេ្រមង ចអនុវត្ដបនេ យេរៀបចំវធិនករ
ករពរននេនកនុងែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន ដូចជ កប់េងគ លករពរកំុឱយរថយន្ដធំឆ្លងកត ់
និងឬវធិនករករពរ្របកបេ យ្របសិទធភពដៃទេទៀត។ 

 ករបះ៉ពល់ខូចខតដល់និរន្ដរភពៃនតំបនដី់េសើម ឬ្របភពទឹកនន (ជពិេសសេនកនុងតំបនជី់វៈ
ច្រមុះ ឬតំបនក់រពរ)។ ករ ងសងផ់្លូវ ឬ្រប យកនុងតំបនដី់េសើម មនិគួរ្រតូវអនុវត្ដេឡើយ។ 
ករ ងសង្់របពន័ធធ ្រស្ដ និងែ្រពកជីកេនជបេ់ទនឹងតំបនដី់េសើម ្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លឱយ
បនចបស់ ស់ និង្រតឹម្រតូវ េដើមប្ីរបកដថ មនិមនផលបះ៉ពល់េទេលើតំបនដី់េសើម ឬក្រមតិ
ៃនផលបះ៉ពល់េទេលើតំបនដី់េសើមេនះ ចទទួលយកបន។  

 ករខូចខតរយៈេពលយូរអែង្វងេទេលើដីកសិកមម។  ្របសិនេបើគេ្រមងប ្ដ លឱយចុះថយនូវជីជតិ
ដីធ្ល កចុ់ះនូវគុណភពដី ផលបះ៉ពល់េនះគឺជផលបះ៉ពល់ធំ ឬផលបះ៉ពល់មធយម ្រស័យេទ
នឹងក្រមតិ និងទំហំៃនផលបះ៉ពល់េទេលើតំបនែ់ដលទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េនះ។ ឧទហរណ៍ 
គេ្រមងប ្ដ លឱយមនករហូរេ្រចះ្រសទបដី់ខងេលើ េ យ រែតករ ងសងសំ់ណងទ់្វ រ
ទឹកេនែផនកខងេលើៃនសទឹង ឬអូរមនិបន្រតឹម្រតូវ ឬប ្ដ លឱយដីសងួតហួតែហងេ យ រគម ន
ទឹក្រគប្់រគន ់ែដលប ្ដ លមកពីករ ងសងទំ់នបេ់នែផនកខងេលើសទឹង ឬអូរ។ 

 ករហូរេ្រចះែដលប ្ដ លមកពីករផ្ល ស់ប្ដូរចរន្ដទឹក និងករព្រងីកទំហំែ្រពក ឬអូរ។ ករេបើកផ្លូវ
ទឹកមនិបន្រតឹម្រតូវ ចបេងកើតឱយមនេលប នទឹកខ្ល ងំ ែដលប ្ដ លឱយខូចខតដល់្រចងំទេន្ល ឬ
្រប យេ យ រករហូរេ្រចះ។ ជទូេទ ផលបះ៉ពល់េនះ គឺជផលបះ៉ពល់មធយម ែដល ច
េ ះ្រ យបន មរយៈករេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង និងករចតវ់ធិនករននេនកនុងែផនករ
្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន។  

 ករហូរេ្រចះែដលប ្ដ លមកពីករេធ្វើឱយបត់បង់គ្រមបរុកខជតិ។ ជទូេទ ករហូរេ្រចះែដល
ប ្ដ លមកពីករេធ្វើឱយបតប់ងគ់្រមបរុកខជតិ ្រតូវបនចតទុ់កថជផលបះ៉ពល់ក្រមតិតិចតួចេទ
មធយម ែដល ចេ ះ្រ យបន មរយៈេរៀបចំគំនូសប្លងប់េចចកេទស េឡើងវញិ ឬវធិនករ
មញញៗ េនកនុងែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន ដូចជ ករ េំ ម  ករ េំដើមេឈើេឡើងវញិ . . .។ល។  



ជពូំកទី៩ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករវភិគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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 ទឹកជំននជ់នលិ់ច។ ករ ងសងទំ់នបប់ ្ដ លឱយៃផទជ្រមលែផនកខងេលើៃនទំនប្់រតូវបនលិច
ទឹក។ កនុងករណីេនះ ្រតូវថ្លឹងែថ្លងអំពីទំហំៃផទដី និងតៃម្លៃនផលិតផលកសិកមមៃនតំបនែ់ដលលិចទឹក
េនះ ជមយួនឹងទំហំៃផទដី និងតៃម្លផលិតផលកសិកមមៃនតំបនែ់ដល្រតូវេ្រ ច្រសព។ ករេរៀបចំ
េ្រគងករគេ្រមង ្រតូវែត្របកដថ តៃម្លផលិតផលកសិកមមៃនៃផទជ្រមលែផនកខងេលើទំនប ់មន
តៃម្លទបជងតៃម្លផលិតផលកសិកមមៃនែផនកខងេ្រកមទំនប។់ េលើសពីេនះេទៀត វធិនករករពរ
េដើមបកីរពរដល់ករជនលិ់ចែដលមនិបនេ្រគងទុក ក្៏រតូវេ្រត មេរៀបចំផងែដរ។  

 ករខូចខតដល់គុណភពទឹកេ យ រ រធតុគីម។ី ល់គេ្រមងែដលេលើកទឹកចិត្ដឱយកសិករ
េ្របើ្របស់ជីគីម ី និងបង្ហូរកកសំណល់ វពីែ្រសរបស់ខ្លួនេទកនុងសទឹង ឬបឹងធមមជតិននែដលជ
្របភពទឹកេ្របើ្របស់របស់្របជពលរដ្ឋ គេ្រមងទងំេនះ្រតូវបនចតទុ់កថ ផ្ដល់ផលបះ៉ពល់ធំ 
ែដល្រតូវែតេជៀស ង។  

 ផលបះ៉ពល់រយៈេពលែវងែដលប ្ដ លមកពីធូលីហុយ សំេឡង និងបញ្ហ សុវតថិភព។ ល់គេ្រមង
ផ្លូវ្រកួស្រកហមែដលសថិតេនតំបនដ់ងសីុ់េត្របជជនខពស់ ែដលមនច ចរមមញឹកខ្ល ងំេពញមយួ
ៃថង នឹងបេងកើតឱយមនធូលី សំេឡង និងេ្រគះថន កេ់ផ ងៗ។ គេ្រមងទំងេនះ ចពិចរ ថ 
គេ្រមងផ្ដល់នូវផលបះ៉ពល់មធយម ឬផលបះ៉ពល់តិចតួច ែដល ចេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង មរយៈ
ករេរៀបចំវធិនករននេនកនុងែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន។  

 ករខូតខតដល់ទី ងំវបបធម ៌ឬទីសកក រៈ។ គេ្រមងែដលប ្ដ លឱយមនករខូចខតដល់ទី ងំ
វបបធម ៌ ឬទីសកក រៈនន ឬប ្ដ លឱយខូចខតដល់បរ ិ ថ នជំុវញិ ឬប ្ដ លឱយបះ៉ពល់ដល់លំ
េន ្ឋ នរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន គេ្រមងទងំេនះ្រតូវចតទុ់កថ មនផលបះ៉ពល់ធំ េហើយ
្រតូវេជៀស ង។ 

 ករបះ៉ពល់ដល់ជីវភពរស់េន បរ ិ ថ នរស់េន ឬទំេនៀមទម្ល បរ់បស់ជនជតិេដើមភគតិច។ គេ្រមង
ែដលប ្ដ លឱយបះ៉ពល់ដល់ជីវភពរស់េន បរ ិ ថ នរស់េន ឬទំេនៀមទម្ល បរ់បស់ជនជតិេដើម
ភគតិច ឬគេ្រមងែដលប ្ដ លឱយជនជតិេដើមភគតិចផ្ល ស់ប្ដូរទី ងំរស់េន គេ្រមងទងំេនះ
្រតូវចតទុ់កថ មនផលបះ៉ពល់ធំ ឬផលបះ៉ពល់មធយម។  

 

Š). ĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕũŎкЮĮŲŠ ųБ 
 ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នរយៈេពលខ្លី គឺជផលបះ៉ពល់ែដលេកើតមនេឡើងេនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដ 

ឬ ងសងគ់េ្រមង។ ជទូេទ គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធខន តតូចក្រមនឹងប ្ដ លឱយមនផលបះ៉
ពល់ធំ រយៈេពលខ្លី ប៉ុែន្ដ ចប ្ដ លឱយមនផលបះ៉ពល់មធយម ឬតិចតួចកនុងរយៈេពលខ្លី។ ផល
បះ៉ពល់បរ ិ ថ នរយៈេពលខ្លីភគេ្រចើន ច្រតូវបនេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង មរយៈករអនុវត្ដសកមម
ភព្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន ែដលបនកំណត់េនកនុងែផនករករងររបស់អនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់
េស កមម និងែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន។  

េនកនុងបញជ ីវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន មនប្រមុងទុកកែន្លងស្រមបប់រយិយបែនថមនូវបញ្ហ ៃនផលបះ៉
ពល់បរ ិ ថ ននន ែដល ចេកើតមនេឡើងេ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង។  

េនែផនកចុងេ្រកយៃនបញជ ីវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន មនប្រមុងទុកកែន្លងស្រមបប់រយិយបែនថមនូវ 
ផលបះ៉ពល់ល្អេទេលើបរ ិ ថ ន ែដលរពឹំងទុកពីករអនុវត្ដគេ្រមង។  
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៩.́. ŁũЮũЬĠşеЯĩĕŁũŪÐĠсŪÐ₣ĠũЋ⅜□ ĕ 
ែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន(ទ្រមងទី់១៥.៣) ្រតូវេរៀបចំេឡើងេ យមនករពិភក ជមយួ្របជពលរដ្ឋ 

ែដលទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់ផទ ល់ពីគេ្រមង។ ល់បញ្ហ ៃនផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នទងំ យ ែដលមន
ផលបះ៉ពល់មធយម និងខ្ល ងំ ្រតូវបញចូ លេទកនុងែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន េហើយបញ្ហ ទងំេនះ្រតូវបនផ្តល់
អនុ សនផ៍្ល ស់ប្តូរេនកនុងក្រមតិបី គឺ ៖  

 ករផ្ល ស់ប្ដូរេនកនុងេ្រគងករគេ្រមង (ឧទហរណ៍ ករផ្ល ស់ប្ដូរទី ងំ ព ន)។  
 ករផ្ល ស់ប្ដូរមេធយបយកនុងករអនុវត្ដគេ្រមង (ឧទហរណ៍ ករបង្ហ ញអំពីផ្លូវស្រមបដឹ់កជញជូ ន

សមភ រៈ និងឧបករណ៍ននេទកនក់រ ្ឋ ន)។ ចំេពះករផ្ល ស់ប្ដូរេនះ ្រតូវបញចូ លេទកនុងែផនករ
ករងរស្រមបក់រអនុវត្តគេ្រមង េនមុនេពលចបេ់ផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង។ 

 ករផ្ល ស់ប្ដូរមេធយបយកនុងករ្របតិបត្តិ និងែថទំគេ្រមង (ឧទហរណ៍ ករេបើកទ្វ រទឹកេ យ
សន មឹៗ េដើមបកីតប់នថយករហូរេ្រចះដី)។ 

ែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ នបរយិយលម្អតិអំពី ៖  
 បញ្ហ  ៖ បញ្ហ ៃនផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នទងំ យ ែដលមនផលបះ៉ពល់មធយម និងខ្ល ងំ 
 វធិនករបនធូរបនថយ ៖ វធិនករកតប់នថយ ឬបនធូរបនថយនូវផលបះ៉ពល់មនិល្អេទេលើបរ ិ ថ ន 
 ករចំ យ ៖ តៃម្លប៉ន់ ម នស្រមបក់រចំ យកនុងករ ថ បន និងកិចច្របតិបត្តិករស្រមប់

ករអនុវត្តវធិនករបនធូរបនថយនន 
 អនកទទួលខុស្រតូវ ៖ អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ ថ បន និងកិចច្របតិបត្តិករស្រមប់ករអនុវត្ត

វធិនករបនធូរបនថយនន 
 ផលបះ៉ពល់េនសល់បនទ បព់បីនធូរបនថយ ៖ ក្រមតិផលបះ៉ពល់ែដលេនេសសសល់បនទ បពី់ចត់

វធិនករបនធូរបនថយ (ធំ មធយម និងគម ន) 
 ទិភព ៖ ក្រមតិ ទិភពៃនបញ្ហ ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន (ខពស់ មធយម ទប) 
 េយបល់េផ ងៗ ៖ េយបល់បញជ កប់ែនថមនន។ 

 

៩.៨. ŁũЮũЬĠşеЯĩĕŁũ″ņŢĕĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 
ែផនករ ម នផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន(ទ្រមងទី់១៥.៤) ្រតូវេរៀបចំេ យមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ 

ែដលទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់ផទ ល់ពីគេ្រមង។ ែផនករ ម នផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នបង្ហ ញអំពីរេបៀបែដល
្រតូវេធ្វើករ ម នដូចជ ៖ 

 អ្វខី្លះ? ៖ េតើ្រតូវ ម នេទេលើអ្វីខ្លះ? (ឧទហរណ៍ ៖ “ធូលីហុយែដលប ្ដ លមកពីករេធ្វើច ចរ” 
“គុណភពទឹក”...។ល។)។ 

 កែន្លង ? ៖ េតើ្រតូវ ម នេនកែន្លង ? 
 រេបៀប ? ៖ េតើ្រតូវ ម នរេបៀប ? ចំេពះ្របេភទបញ្ហ មយួចំនួន ចេធ្វើករ ស់ែវងជក់

ែស្ដងបន (ឧទហរណ៍ ៖ ជេ្រមអតិបរមៃនទឹកជំននេ់នកែន្លងជក់ ក់ មយួ)។ េទះបីជ
យ៉ង កេ៏ យ េនមន្របេភទេផ ងេទៀត (ឧទហរណ៍ ៖ ធូលីេនកនុងខយល់ េយើង ច ស់ែវង
បន េ យសួរ្របជពលរដ្ឋ ដូចជសួរថ ធងនធ់ងរជងមុន ឬដូចកលពីមុន ឬល្អ្របេសើរជងពីមុន)។ 



ជពូំកទី៩ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករវភិគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 89 

 េនេពល ? ៖ េតើ្រតូវ ម នេនេពល ? (ឧទហរណ៍ ៖ “ ម នម្ដងកនុង១ែខ” “ ម
នេរៀង ល់ៃថងកនុងអំឡុងេពល ងសង”់...។ល។)។ 

 នរ ? ៖ េតើនរ ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ ម ន? 
 

៩.៩. ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗чŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 
របយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន(ទ្រមងទី់១៥.១) មន២ែផនក គឺែផនកទី១ “មូលេហតុៃនករ

វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន” និងែផនកទី២ “អនុ សន”៍។ 
មូលេហតុៃនករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន រមួមន ៖  
 ទី ងំគេ្រមងសថិតេនកនុងឃុំ សងក តៃ់នបញជ ីតំបនង់យទទួលរងផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន 
 គេ្រមង ចប ្ដ លឱយខូចខតដល់តំបន ់ែដលមន រៈសំខនចំ់េពះបរ ិ ថ ន ឬវបបធម ៌ 
 គេ្រមង ចប ្ដ លឱយខូចខត ដល់្របភពផគតផ់គងទ់ឹកេ្របើ្របស់ស្រមប្់របជពលរដ្ឋ  
 គេ្រមងផ្លូវថមី (ផ្លូវថមី គឺជផ្លូវ ឬែផនកមយួៃនផ្លូវែដលមនិែមនជផ្លូវពីមុន ឬែផនកមយួៃនផ្លូវចស់ែដល

្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរអក័  ឬផ្លូវចស់ែដល្រតូវបនព្រងីកទទឹងផ្លូវធំជងមុនចបពី់២៥%េឡើងេទ) 
 គេ្រមង្របពន័ធធ ្រស្ដថមី (្របពន័ធធ ្រស្តថមី គឺជ្របពន័ធធ ្រស្ត ឬែផនកមយួៃន្របពន័ធធ

្រស្តែដលមនិែមនជ្របពន័ធធ ្រស្តពីមុន ឬែផនកមយួៃន្របពន័ធធ ្រស្តចស់ែដល្រតូវ
បនផ្ល ស់ប្ដូរអក័ ) 

 គេ្រមងែ្រពកជីកថមីស្រមបក់រេធ្វើដំេណើ រ មផ្លូវទឹក ឬផគតផ់គងទ់ឹកេ្របើ្របស់ (ែ្រពកជីកថមី គឺជែ្រពក
ជីក ឬែផនកមយួៃនែ្រពកជីក ែដលមនិែមនជែ្រពកជីកពីមុន ឬែផនកមយួៃនែ្រពកជីកចស់ែដល្រតូវ
បនផ្ល ស់ប្ដូរអក័ )។ 

កនុងចំេ មមូលេហតុខងេលើេនះ ស្រមបគ់េ្រមងមយួ ចមនមូលេហតុេលើសពីមយួ។ 
 

អនុ សនៃ៍នករវភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នមនដូចខងេ្រកម ៖ 
 គេ្រមងនឹងមិនមនផលបះ៉ពល់ធំ ឬផលបះ៉ពល់មធយម មយួេទេលើបរ ិ ថ ន ែដលមនិ ច

ទទួលយកបនេនះេទ។  
 គេ្រមងនឹងមនផលបះ៉ពល់មធយម ប៉ុែន្ដផលបះ៉ពល់មធយមេនះ ច្រតូវបនេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង 

មរយៈករអនុវត្ដែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន។  
 េ្រគងករគេ្រមង្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរេដើមបេីជៀស ងផលបះ៉ពល់ធំ ឬផលបះ៉ពល់មធយមេទេលើ

បរ ិ ថ ន ែដលមនិ ចទទួលយកបន។ 
 គេ្រមងមនិ ចអនុវត្ដបនេទ ពីេ្រពះផលបះ៉ពល់េទេលើបរ ិ ថ ន មនទំហំធំជងផល្របេយជន ៍

ែដលទទួលបនពីគេ្រមង។ 
 

៩.ơƠ. ŁũĮЊĕЊĳŏũģŎŁũ‗чŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 
ទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្ដ្រតូវេផញើរបយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នមយួចបប់

េទមនទីរបរ ិ ថ ន ជធនី េខត្ដ េដើមបពិីនិតយបញជ កប់េចចកេទស។ មនទីរបរ ិ ថ ន ជធនី េខត្ដមនសិទធិជំទស់េន
កនុងអំឡុងេពល១៥ៃថង បនទ បពី់ទទួលបនរបយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ 

 



ជពូំកទី៩ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករវភិគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 90 

្របសិនេបើមនទីរបរ ិ ថ ន ជធនី េខត្ដចងេ់ធ្វើករជំទស់អ្វីមយួេទេលើរបយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់
បរ ិ ថ ន មនទីរបរ ិ ថ ន ជធនី េខត្ត្រតូវផ្ដល់ពត័ម៌នជ យល័កខណ៍អក រេទទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ
ជធនីេខត្ដវញិ។ 

្របសិនេបើេនកនុងអំឡុងេពល១៥ៃថង ពំុមនករជំទស់េទេនះ មននយ័ថ របយករណ៍វភិគផលបះ៉
ពល់បរ ិ ថ ន ្រតូវបនពិនិតយបញជ កប់េចចកេទសេ យមនទីរបរ ិ ថ ន ជធនី េខត្ដរចួជ ថ ពរ។  

ចំេពះគេ្រមងននែដលទី ងំៃនគេ្រមងទងំេនះសថិតេនឃុំ សងក តែ់ដលសថិតេនកនុងបញជ ីតំបនង់យ
ទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្ដ្រតូវេផញើរបយករណ៍វភិគផល
បះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងឯក រឧបសមពន័ធននៃនរបយករណ៍េនះ ជទ្រមងឯ់ក រកនុងកំុពយូទរ័ (Electronic 
File) ជូន្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ .ជ. អ.ប េដើមបពិីនិតយ
ជមុន មុននឹងេផញើរបយករណ៍វភិគបរ ិ ថ នេនះេទមនទីរបរ ិ ថ ន ជធនី េខត្ត េដើមបពិីនិតយបញជ កប់េចចកេទស។ 
្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ .ជ. អ.ប មនរយៈេពល១០ៃថង
េធ្វើករកនុងករពិនិតយ បនទ បពី់ទទួលបនរបយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន។ 
្របសិនេបើពិនិតយេទេឃើញថមនចំណុចខុសឆគងឬខ្វះខត ែដល្រតូវេធ្វើករែកត្រមូវឬបំេពញបែនថម ្រកុមករងរ
សុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ .ជ. អ.ប ្រតូវជ្រមបេទទីចតក់រែផនករ 
និងវនិិេយគ ជធនី េខត្ដវញិ មរយៈអីុែមល៉កនុងអំឡុងេពល១០ៃថងេធ្វើករ។ ពត័ម៌នគេ្រមង និងឯក រ
ពកព់ន័ធដៃទេទៀត មនិ ចេផញើេទមនទីរ អងគភពជំនញពកព់ន័ធេដើមបពិីនិតយបញជ កប់េចចកេទសបនេទ េនមុន
របយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ្រតូវបនយល់្រពមេ យ្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជន
ជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ .ជ. អ.ប។ 
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៩.ơơ. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сũģŎŁũ‗чŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ (◦Ūņ₣с◦Бợ.ơ) 
ũģŎŁũ‗ч₤ŉБĮБŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ

ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម   េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ 
េឈម ះគេ្រមង ៖ គេ្រមង ងសងផ់្លូវ្រកួស្រកហមពីទរីមួ្រសុក‹ក›មកទរីមួេខត្ត
កលបរេិចឆទៃនករវភិគបរ ិ ថ នេ យមនករចូលរមួ 

២៤/០១/២០១៤ 
េឈម ះម្រន្ដីទទួលបនទុកកនុងករវភិគបរ ិ ថ ន 

អនក គណុរត័ន 
ទីកែន្លងេធ្វើករវភិគបរ ិ ថ ន 

វត្ត.......................... ៃនភមូិ១ ឃុំ ក១ ្រសុក‹ក›
ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួវភិគបរ ិ ថ ន 

៧០នក ់(្រសី៤០នក)់ 
 

ơ. ņРŲЮ΅ĳНаĕŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ ( ចេ្រចើនជងមយួ) 
ទី ងំគេ្រមងសថិតេនកនុងឃុំ សងក តៃ់នបញជ ីតំបនង់យទទួលរងផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន  
គេ្រមង ចប ្ដ លឱយខូចខតដល់តំបន ់ែដលមន រៈសំខនចំ់េពះបរ ិ ថ ន ឬវបបធម ៌  
គេ្រមង ចប ្ដ លឱយខូចខត ដល់្របភពផគតផ់គងទ់ឹកេ្របើ្របស់ស្រមប្់របជពលរដ្ឋ   
គេ្រមងផ្លូវថមី  
គេ្រមង្របពន័ធធ ្រស្ដថមី  
គេ្រមងែ្រពកជីកថមីស្រមបក់រេធ្វើដំេណើ រ មផ្លូវទឹក ឬផគតផ់គងទ់ឹកេ្របើ្របស់  
 

Ư. ΒĕН⅜₤ĕч 
ល.រ ករពពិណ៌ន េ្រជើសយកចេម្លើយ១ 
១ គេ្រមងនឹងមនិមនផលបះ៉ពល់ធំ ឬផលបះ៉ពល់មធយម មយួេទេលើបរ ិ ថ ន

ែដលមនិ ចទទួលយកបនេនះេទ។
 

២ គេ្រមងនឹងមនផលបះ៉ពល់មធយម ប៉ុែន្ដផលបះ៉ពល់មធយមេនះ ច្រតូវបនេធ្វើឱយ
្របេសើរេឡើង មរយៈករអនុវត្ដែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន។

 

៣ េ្រគងករគេ្រមង្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរេដើមបេីជៀស ងផលបះ៉ពល់ធំ ឬផលបះ៉ពល់
មធយមេទេលើបរ ិ ថ នែដលមនិ ចទទួលយកបន។

 

៤ គេ្រមងមនិ ចអនុវត្ដបនេទ ពីេ្រពះផលបះ៉ពល់េទេលើបរ ិ ថ នមនទំហំធំជង
ផល្របេយជនែ៍ដលទទួលបនពីគេ្រមង។

 
 

ឯក រឧបសមពន័ធែដលភជ បម់កជមយួ ៖ 
 ែផនទីបរ ិ ថ ន  
 បញជ ីវភិគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន 
 ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន 

 
 ែផនករ ម នបរ ិ ថ ន  
 បញជ ីេឈម ះអនកចូលរមួវភិគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន  
 កំណត់េហតុ្របជុំវភិគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន   

 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бợ.Ư 
ĠŃą БŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 

ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម   េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ 
េឈម ះគេ្រមង ៖ គេ្រមង ងសងផ់្លូវ្រកួស្រកហមពីទរីមួ្រសុក‹ក›មកទរីមួេខត្ត

 

ơ. ĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕũŎкЮĮŲЯŷ₣   
បញ្ហ  ក្រមតិ ទីកែន្លងកនុងែផនទី 

ករគំ មកំែហងដល់ករអន្ដ យដល់ករ 
រស់េនរបស់សត្វៃ្រពែដលងយនឹងបតប់ង ់

ផលប៉ះពល់ធ ំ   
ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ករេធ្វើឱយខូចខតដល់មចឆជតិ ឬជ្រមក 
មចឆជតិ  

ផលប៉ះពល់ធ ំ   
ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ករេធ្វើឱយខូចខតដល់ៃ្រពេឈើ ផលប៉ះពល់ធ ំ  ខ 
ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  

ករបះ៉ពល់ខូចខតដល់និរន្ដរភពៃនតំបន ់
ដីេសើម ឬ្របភពទឹក  

ផលប៉ះពល់ធ ំ   
ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ករខូចខតរយៈេពលែវងេទេលើដីកសិកមម  ផលប៉ះពល់ធ ំ   
ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ករហូរេ្រចះែដលប ្ដ លមកពីផ្ល ស់ប្ដូរ 
ចរន្ដទឹក និងករព្រងីកទំហំែ្រពក ឬអូរ   

ផលប៉ះពល់ធ ំ   
ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ករហូរេ្រចះែដលប ្ដ លមកពីករេធ្វើឱយ 
បតប់ងគ់្រមបរុកខជតិ  

ផលប៉ះពល់ធ ំ   
ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ទឹកជំននជ់នលិ់ចែដលប ្ដ លមកពីករ 
អនុវត្ដគេ្រមង   

ផលប៉ះពល់ធ ំ   
ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 
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បញ្ហ  ក្រមតិ ទីកែន្លងកនុងែផនទី 
ករខូចខតដល់គុណភពទឹកេ យ រ

រធតុគីម ី 
ផលប៉ះពល់ធ ំ   
ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ផលបះ៉ពល់រយៈែវងែដលប ្ដ លមកពី 
ធូលីហុយ សំេឡង និងបញ្ហ សុវតថិភព  

ផលប៉ះពល់ធ ំ  គ និងឃ 
ផលប៉ះពល់មធយម 

ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  
ករខូចខតដល់ទី ងំវបបធម ៌ឬទីសកក រៈ  ផលប៉ះពល់ធ ំ   

ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ករបះ៉ពល់ដល់ជីវភពរស់េន បរ ិ ថ ន
រស់េន ឬទំេនៀមទម្ល បរ់បស់ជនជតិេដើម
ភគតិច  

ផលប៉ះពល់ធ ំ   
ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ផលបះ៉ពល់េផ ងេទៀត (សូមបញជ ក)់ ផលប៉ះពល់ធ ំ   
ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  

ផលបះ៉ពល់េផ ងេទៀត (សូមបញជ ក)់ ផលប៉ះពល់ធ ំ   
ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  

 

Ư. ĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕũŎкЮĮŲŠ ųБ    
បញ្ហ  ក្រមតិ ទីកែន្លងកនុងែផនទី 

ករខូចខតែដលប ្ដ លមកពីករដឹក   
សមភ រៈ មរថយន្ដេទកនក់រ ្ឋ ន 

ផលប៉ះពល់មធយម   
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ករហុយធូលី េនកនុងអំឡុងេពល ងសង ់ ផលប៉ះពល់មធយម  គ ( េរៀនភមិូ១) និង ច 
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  

សំេឡងរខំន េនកនុងអំឡុងេពល ងសង ់ ផលប៉ះពល់មធយម  គ ( េរៀនភមិូ១) និង ច 
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  

បញ្ហ ែដលប ្ដ លឱយកខ្វកដ់ល់្របភពទឹក 
េនកនុងអំឡុងេពល ងសង ់

ផលប៉ះពល់មធយម   
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ករខូចខតដល់ចបរដំ ំ ឬេឈើហូបែផ្ល 
របស់្របជពលរដ្ឋ  

ផលប៉ះពល់មធយម   
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ករខូចខតដល់ដីកសិកមមរយៈេពលខ្លី  ផលប៉ះពល់មធយម   
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 
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បញ្ហ  ក្រមតិ ទីកែន្លងកនុងែផនទី 
ករខូចខតដល់ទឹកេ្របើ្របស់របស់  
្របជពលរដ្ឋ 

ផលប៉ះពល់មធយម   
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន 

ផលបះ៉ពល់េផ ងេទៀត (សូមបញជ ក)់ ផលប៉ះពល់មធយម   
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  

ផលបះ៉ពល់េផ ងេទៀត (សូមបញជ ក)់ ផលប៉ះពល់មធយម   
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  

 

ចូរេរៀប បថ់េតើគេ្រមងមនផលបះ៉ពល់ល្អេទេលើបរ ិ ថ នអ្វីខ្លះ ? 
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ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бợ.ư   
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ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ េឈម ះគេ្រមង ៖ គេ្រមង ងសងផ់្លូវ្រកួស្រកហមពីទរីមួ្រសុក‹ក›មកទរីមួេខត្ត  
 

បញ្ហ  វធិនករបនធូរបនថយ 
ករចំ យ អនក ទទួលខុស្រតូវ ផលបះ៉ពល់េនសល់បនទ ប ់

ពបីនធូរបនថយ (ធំ មធយម គម ន) 
ទភិព 

(ខពស់ មធយម ទប) េយបល់េផ ងៗ 
ថ បន ្របតិបត្តកិរ ថ បន ្របតិបត្តកិរ 

១.  អនុ សនៃ៍នករផ្ល ស់ប្ដូរេ្រគងករគេ្រមង 
ករេធ្វើឱយខចូខតដលៃ់្រពេឈើ   ប្តូរទី ងំគេ្រមង 

 ប្តូរេ្រគងករគេ្រមងេ យកតល់ទ ធ
ផលគេ្រមង ឬបនថយទទងឹផ្លូវ 

 គេ្រមងមិន ចអនវុត្ត 

   អនកជំនយួ 
បេចចកេទស 

 គណៈកមម 
ករេរៀបច ំ
គេ្រមង 

 គម ន ខ ពស ់  

២.  អនុ សនៃ៍នករផ្ល ស់ប្ដូរមេធយបយកនុងករ ងសងគ់េ្រមង 
សំេឡង និងធលូីែដលប ្ដ ល
មកពីរថយន្ដដកឹដនីឹងរខំនដល់
ថន កេ់រៀនេនកនុងភមូិ។ 

រថយន្ដដកឹដី មផ្លូវេផ ង។ តចិតចួ  អនកទទលួករ 
និងរដ្ឋបល 

េខត្ត 

 គម ន មធយម  

៣. អនុ សនៃ៍នករផ្ល ស់ប្ដូរមេធយបយេនកនុងករេ្របើ្របស់ ឬករែថទគំេ្រមង  
ផលបះ៉ពលរ់យៈែវងែដលប ្ដ ល
មកពីធលូីហុយ សំេឡង និង
បញ្ហ សវុតថភិព 

 េបះបេងគ លសវុតថភិព 
 េធ្វើទលួបនថយេលប ន 
 ក់ ្ល កសញញ  

១០០$ 
តចិតចួ 

 អនកទទលួករ  មធយម ខ ពស ់ ចមនសវុតថភិព 

 ជំរញុឱយ្របជពលរដ្ឋេ្រ ចទកឹ    
េនរដវូ្របងំ 

តចិតចួ  រដ្ឋបលេខត្ត  គម ន មធយម  
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ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бợ.̉ 
ЯĩĕŁũ″ņŢĕĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 

ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ េឈម ះគេ្រមង ៖ គេ្រមង ងសងផ់្លូវ្រកួស្រកហមពីទរីមួ្រសុក‹ក›មកទរីមួេខត្ត  
 

េតើអ្វខី្លះ? េតើេនកែន្លង ? េ យរេបៀប ? េនេពល ? េ យអនក ? 
េតីអ្វីខ្លះែដល្រតូវេធ្វីករ ម ន? េតីទីកែន្លង ្រតូវ ម ន? េតី្រតូវ ម នេ យរេបៀប ? េតីេពល ្រតូវេធ្វីករ ម ន? េតីនរ ទទលួខុស្រតូវកនុងករ ម ន? 
ករេធ្វើឱយខចូខតដលៃ់្រពេឈើ  េនតបំនៃ់្រពករពរ ឬ 

ៃ្រពសហគមន ៍
រដ្ឋបលេខត្ត  គណៈកមមករេរៀបចំ
គេ្រមង  និងសហគមន ៍ចះុពិនិតយទី

ងំគេ្រមង េដើមបធីនថ គេ្រមង
មនករផ្ល សប់្តូរ ទី ងំែដរឬេទ 

កនុងអំឡុងេពលសិក គេ្រមង រដ្ឋបលេខត្ត 
គណៈកមមករេរៀបចគំេ្រមង  
សហគមន ៍

ធលូីហុយែដលប ្ដ លមកពី
ច ចរណ៍ 

េរៀនេនកនុងភមូិ ្រគូបេ្រង ន យករណ៍អំពីបញ្ហ ធលូី
ហុយ កនែ់តហុយខ្ល ងំ ឬមិនសវូ
ហុយេទ េបើេធៀបេទនឹងមុនករ ង
សង។់ 

កនុងេពលកពំងុ ងសង ់និង 
បនទ បព់ីករ ងសង។់ 

រដ្ឋបលេខត្ត  
គណៈកមមករែថទផំ្លូវ និង 
្រគូបេ្រង ន។ 
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◦Ūņ₣с◦Бợ.̣ 
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ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ........ 
ល.រ េឈម ះ េភទ យុ ភូម ិ ឃុ ំសងក ត ់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  តួនទី 

ហតថេលខ 
ឬ ន មេមៃដ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 

 

ĄеĮР˝◦БơƠ 
ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŉБĮБŁũ₤Њ˝⅝řБĊųБ 



ជពូំកទី១០ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករសិក ដីធ្លី  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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ĄеĮР̋ ◦БơƠ 
ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŉБĮБŁũ₤Њ˝⅝řБĊų Б 

ơƠ.ơ. ĕЊŎņĕњŎаĕŁũ₤Њ˝⅝řБĊųБ  
 ករសិក ដីធ្លី គឺជដំេណើ រករអេងកតដីធ្លីមយួ េ យមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋែដលនឹងទទួលរងនូវ
ផលបះ៉ពល់ផទ ល់ពីគេ្រមង េដើមបកំីណតអំ់ពីទំហំៃនផលបះ៉ពល់េទេលើដីធ្លី និង្រទពយសមបត្តិននរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ ែដលប ្ត លមកពីករអនុវត្តគេ្រមង ្រពមទងំចតែ់ចងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ទងំេនះ្របកបេ យ
តម្ល ភព និងយុត្តិធម។៌ ករសិក ដីធ្លី្រតូវអនុវត្ដឱយបនរចួ ល់ េនមុនេពលទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង្រតូវបន
បំេពញចបស់ព្វ្រគប។់  

 

ơƠ.Ư. ΒĖ̋ ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ˝ ĖО₣Łũ₤Њ˝⅝řБĊųБ  
ទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្តទទួលខុស្រតូវកនុងករសិក ដីធ្លី េ យមនករចូលរមួពី

្របជពលរដ្ឋែដលនឹងទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់ផទ ល់ពីគេ្រមង។ ្របជពលរដ្ឋដៃទេទៀតក្៏រតូវបនេលើកទឹកចិត្ដ
ឱយចូលរមួកនុងករសិក ដីធ្លីផងែដរ។ ជករ្របេសើរ ្របសិនេបើមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ្រគប្់រសទប ់ ដូច
ជយុវជន ចស់ ្របុស ្រសី កសិករ ្រពះសងឃជេដើម។ល។ 

 

ơƠ.ư. ŁũŪĠĄНеĩ℮Įſĩ⅝ŎΒеĮБ₤Њ◦ċЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦ċЊ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ̋ ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБ 
ជំ នដំបូងៃនករេរៀបចំរបយករណ៍សិក ដីធ្លី ្រតូវធនថ ្រគប្់របជពលរដ្ឋទងំអស់ែដលទទួល

រងនូវផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង បនដឹងអំពីសំេណើ គេ្រមង និងបនដឹងនូវអ្វីៗែដលជសិទធិរបស់ខ្លួន កនុងនមជ
កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី។ 

ករ្របជំុជ ធរណៈមយួ្រតូវេធ្វើេនជិតទី ងំគេ្រមង ឬេន មភូមនីិមយួៗ ែដលមន្របជពលរដ្ឋ
ទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យគេ្រមង។ េនកនុងករ្របជំុ ម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវពនយល់អំពីគេ្រមង សិទធិរបស់
កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងនីតិវធីិែដល្រតូវអនុវត្ដ េដើមបេីរៀបចំរបយករណ៍សិក ដីធ្លី។ ែផនទី
គេ្រមង និងេសចក្ដី្របកសអំពីសិទធិរបស់កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី ្រតូវបនបិទេនេលើក្ដ រពត័៌
មន ឬកែន្លងសមរមយេផ ងេទៀតេនកនុងភូមនីិមយួៗ។ 

ករ្របជំុផ ព្វផ យេនះ្រតូវេធ្វើេឡើងយ៉ងេ ច ស់ឱយបន២សប្ដ ហ៍ មុនករ្របជំុជមយួ្របជពលរដ្ឋ 
ែដលទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យ រគេ្រមង េដើមបពិីភក  និង្រពមេ្រព ងជមយួនឹងកមមសិទធិករ ឬេភគី 
ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីអំពីករបរចិច គ ឬសំណងទូទតៃ់នដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ពួកេគ។ ករេធ្វើែបបេនះ េដើមបី
ឱយ្របជពលរដ្ឋែដលមិនបនចូលរួម្របជំុខងេលើ មនេពលេវ ្រគប់្រគន់េដើមបែីស្វងយល់ ពិចរ  និង
ពិភក  ថេតើគេ្រមងមនផលបះ៉ពល់អ្វីខ្លះដល់ពួកគត។់ 
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◦Ūņ₣с◦Бờ 
Ю₤ş˝ ŚБŪĠŁ₤₤ŉБĮБ₤Њ◦ċЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦ċЊ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ̋ ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБ 

˝). ŁũĠũЋŗŎΒеĮБÐЮŪŌ₣  
 (េឈម ះគេ្រមង ចនំនួលទ ធផលគេ្រមង ទី ងំគេ្រមង..........................)  
Š). ЮĳЧΒĖ̋ ₧ď˝ņŊ₤Њ◦ċЊ˝ũ ιЮļÐ Б ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБЯřŲ◦◦УŲũ₣ĕРŷŁũĠлйĵŲс? 

បុគគលែដលជកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីស្រមប់លំេន ្ឋ ន ស្រមប់ពណិជជកមម ឬ
ស្រមបក់សិកមមនេពលបចចុបបននេនះ (េទះបីជពួកគតពំុ់មនប្លងក់មមសិទធិដីធ្លីកេ៏ យ) បនទទួលរងនូវករ
បះ៉ពល់ មននយ័ថ ដីធ្លីរបស់ពួកគត្់រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបគ់េ្រមង។ 
 

Ð). ₤Њ◦ċЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦ċЊ˝ũ ιЮļÐ Б ιΒĖ̋ ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБ˝ Ė О₣Łũ◦◦УŲĮњĳхŌĕ 
កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីែដលបនទទួលរងនូវករបះ៉ពល់ទងំអស់មនសិទធិកនុងករទទួល

បននូវពត័ម៌នយ៉ងេពញេលញអំពីសំេណើ គេ្រមង និងអំពីសំណងទូទតស់្រមបក់របតប់ង ់ ឬករខូចខត
នន។ កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីទងំអស់មនសិទធិដឹងអំពីនីតិវធីិត ៉  និងអនុវត្ដនីតិវធីិត ៉ េនះ
េ យគម នបង្់របក។់ 
 

þ). ŁũĠũЋČĆ ÐřБĊųБ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġĳŚЊЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊĳŚЮĉόŏÐЮŪŌ₣ 
ជធនី េខត្ត ចេសនើសំុេទកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីកនុងករបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិ

បន្ដិចបន្ដួចេ យសម័្រគចិត្ដេទឱយគេ្រមង។ ជធនី េខត្តមនិ្រតូវេសនើសំុកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្ល ី
ឱយបរចិច គដីធ្លីេលើសពីចំនួន៥%ៃនៃផទដី ដុំះ(ឬផលិតកមម)សរុបរបស់ខ្លួនេឡើយ។ ជធនី េខត្តមនិ្រតូវេសនើសំុ
កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី ឱយបរចិច គ្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដលមនតៃម្លេលើសពីចំនួន១.០០០.០០០
េរៀលេឡើយ។  

កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី មនសិទធិបដិេសធកនុងករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ដ។ ជធនី 
េខត្ត ចទទួលយកករបរចិច គដីធ្លី ឬ្រទពយសមបត្ដិ មយួបន លុះ្រ ែតកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់
ដីធ្លី បនចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេដើមបបីញជ កថ់ ខ្លួនបនយល់្រពមបរចិច គ។ ្របសិនេបើកមមសិទធិករ ឬេភគី 
ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីបរចិច គដីធ្លីេ យសម័្រគចិត្ដ ពួកគតម់និ្រតូវបនេសនើសំុឱយបង្់របកែ់ដលជទុនចូលរមួរបស់
មូល ្ឋ នស្រមបគ់េ្រមងេទៀតេនះេទ។ 

 

₣). ₤Њ◦ċЊ˝ Ė О₣Łũ◦◦УŲ₤е‗₣◦РĈĳс 
្របសិនេបើ ជធនី េខត្តយកដីធ្លីឯកជន មយួស្រមបគ់េ្រមង (េលើកែលងែតករបរចិច គដីធ្លី ឬ្រទពយ

សមបត្ដិបន្ដិចបន្ដួចេ យសម័្រគចិត្ដ) ជធនី េខត្ត្រតូវផ្ដល់សំណងចំេពះករបតប់ងដី់ធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិ ឬករ
ខូចខត្រទពយសមបត្ដិនន ែដលមនេនេលើដីទងំេនះ េទឱយកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីេនះវញិ។ 

ចំេពះដីកសិកមម្រតូវែតសងមកវញិ េ យដីែដលមនតៃម្លជ្របកេ់សមើគន  ឬកេ៏សមើនឹងតៃម្លដី និង្រទពយ
សមបត្ដិែដលមនេនេលើដីធ្លីេនះ។  

្របសិនេបើសំណងជ ច្់របក ់តៃម្លសំណងេនះ គឺជតៃម្លៃនករទិញដីែដលមនទំហំៃផទដី និងគុណ
ភពដី្រប ក្់របែហលេទនឹងដីធ្លីែដលបនបតប់ងេ់នះ (គិតគូរ ងំពីទី ងំដី ជីជតិដី និងក ្ដ ែដលជប់
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ទកទ់ងេផ ងៗេទៀត)។ ចំនួនតៃម្លសំណងយ៉ងេពញេលញ្រតូវបនទូទតេ់ទឱយកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ
្របស់ដីធ្លី។ ល់ករចំ យស្រមបប់ងព់នធ និងៃថ្លេស នន គឺជបនទុករបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។   

្របសិនេបើមនដំ ំ្របចរំដូវេផ ងៗែដលកំពុង ដុំះេនេលើដីេនះ កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់
ដីធ្លីមនសិទធិ្របមូលផលដំ ំទងំេនះ មុនករចបេ់ផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង។ ្របសិនេបើដំ ំទងំេនះ្រតូវបន
ខូចខតឬបំផ្ល ញ ជធនី េខត្ត្រតូវែតទូទតៃ់ថ្លេទឱយកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីនូវតៃម្លដំ ំែដល
បនខូចខតទងំេនះ។ ្របសិនេបើេដើមេឈើនន្រតូវបនបំផ្ល ញ ជធនី េខត្ត្រតូវែតទូទតៃ់ថ្លេទឱយកមមសិទធិករ 
ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីនូវតៃម្លេដើមេឈើទងំេនះ។ 
 

 ដីធ្លែីដលបតប់ងប់េ ្ដ ះ សនន  
មនិមនដីធ្លី ច្រតូវបនដកយកជបេ ្ដ ះ សនន េនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដគេ្រមងេឡើយ 
េលើកែលងែតមនករ្រពមេ្រព ងេ យសម័្រគចិត្ដរ ងកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី និង
អនកទទួលករ។ អនកទទួលករ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករជួសជុលករខូចខតទងំេនះេឡើងវញិ 
មុនេពល្របគល់េទឱយកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីវញិ។ 

 

 ករបតប់ង្់រទពយសមបត្ដេិផ ងៗេទៀត  
អចលន្រទពយេផ ងៗេទៀតេ្រកពីដីធ្លី (ដូចជរបង) ែដលបនបតប់ងឬ់ខូចខត ករជួសជុល ឬ 

ងសង្់រទពយសមបត្ដិទងំេនះេឡើងវញិ ្រតូវេធ្វើករចរចជមយួនឹងកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ
្របស់ដីធ្លី េហើយបនទ បម់ក្រតូវបញចូ លេទជែផនកមយួៃនកិចចសនយរបស់គេ្រមង ងសង។់ 

 

 នីតិវធីិៃនករត ៉  
កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី មន កែ់ដលមន រមមណ៍ថ ខ្លួនមនិ្រតូវបនេគ្រប្រពឹត្ដ
េ យយុត្ដិធម ៌ឬមនិ្រតូវបនផ្ដល់សំណងឱយបន្រគបចំ់នួនចំេពះដីធ្លី ឬ្រទពយសមបត្ដរិបស់ខ្លួនែដល
បនបតប់ង ់ ឬខូចខត ចេធ្វើករត ៉ េ យផទ ល់មត ់ ឬជ យល័កខណ៍អក រេទ្រកុម្របឹក
ជធនី េខត្ត។ 

 

្របសិនេបើករត ៉ េនះមនិ្រតូវបនេ ះ្រ យ កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី ចេធ្វើករ
ត ៉ េ យផទ ល់មត់ ឬជ យល័កខណ៍អក រេទេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ែដលសថិតេនកនុង 
្រកសួងម ៃផទ ជធនីភនំេពញ។ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងេធ្វើករស្រមបស្រមួលេដើមបី
េ ះ្រ យបញ្ហ េនះ។ 
 

េនលំ បថ់ន កន់ីមយួៗ កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីមនសិទធិទទួលនូវករេឆ្លើយតបជ
យល័កខណ៍អក រវញិ េនកនុងរយៈេពល១០ៃថង បនទ បពី់ករ កព់កយត ៉ ។  

 

កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីមិនចំបច់បង់្របក់កនុងករត ៉ េនកនុងនីតិវធីិៃនករ
ត ៉ េនះេទ។ 
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ơƠ.̉. ŁũЮĊſЧΒЮ₣ĳ̨řБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ 
˝). ŁũŪĠņРŲĮњĳхŌĕřБĊųБ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġĳŚЊЯřŲ◦◦УŲũ₣ĕРŷĩŲĠлйĵŲс  

បនទ បពី់ករ្របជំុផ ព្វផ យអំពីសិទធិរបស់កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីភ្ល ម ម្រន្ដីទទួលបនទុក
្រតូវេធ្វើករ ស់ែវងដីធ្លី និងកត្់រ ្រទពយសមបត្ដិននែដលទទួលនូវផលបះ៉ពល់េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង ម
កបលដីនីមយួៗ។ េនកនុងករេធ្វើអេងកតេនះ ម្រន្ដីទទួលបនទុក និងអនកពកព់ន័ធ្រតូវជ្រមបដល់កមមសិទធិករ ឬេភគី 
ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីអំពីទំហំដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិននែដលទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង 
េដើមបឱីយកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីទងំេនះ េធ្វើករពិភក ជមយួ្រគួ ររបស់ពួកេគ។ 

ម្រន្ដីទទួលបនទុកមនិែមនអនុវត្ដករអេងកតដីធ្លីែតមន កឯ់ងេនះេទ ម្រន្ដីទទួលបនទុកនឹងអនុវត្ដកិចចករេនះ
េ យមនជំនួយគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង អនកជំនួយបេចចកេទស ្របជពលរដ្ឋ ជពិេសសកមមសិទធិករ ឬេភ
គី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី។ 
Š). ŁũЮũЬĠşеЯĩĕ◦БΒЮ₣̨ĳřБĊųБ ĕЊ₣″Ŭ₣Ų◦ċ̋ ņŊřБĊųБ   

បនទ បពី់ករ្របមូលពត័ម៌នដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិែដលទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យ រគេ្រមងចប់
សព្វ្រគប ់ម្រន្ដីទទួលបនទុកេ យមនជំនួយពីអនកពកព់ន័ធ ្រតូវេរៀបចំែផនទីអេងកតដីធ្លី និង ងលទធកមមដីធ្លី។  

ែផនទីអេងកតដីធ្លបីង្ហ ញអំពីកបលដីនីមយួៗែដលនឹង្រតូវទទួលផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង េហើយ មកបល
ដីនីមយួៗេនះ្រតូវបនផ្ដល់ជេលខកូដជអក រ ឬជេលខ។ 

 

ងលទធកមមដីធ្ល ីបង្ហ ញអំពីពត័ម៌នដីធ្លី ដូចខងេ្រកម  ៖  
 េឈម ះកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី 
 ៃផទដីែដលនឹង្រតូវបតប់ង ់
 ៃផទដីសរុប  
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 ៃផទដីែដលនឹង្រតូវបតប់ង ់គិតជភគរយេធៀបេទនឹងៃផទដីសរុប 
 ្របេភទដំ ំែដលមនេនេលើដី  
 េពលេវ ែដល្រតូវ្របមូលផលដំ ំ 
 ចំនួនេដើមេឈើហូបែផ្ល (ស្រមបជ់ចំណូល និងផគតផ់គង្់រគួ រ) ែដលនឹង្រតូវបតប់ង ់
 ចំនួនេដើមេឈើែដលនឹង្រតូវបតប់ង ់
 ្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតែដលនឹង្រតូវបតប់ង។់  
ជករពិត ស់ ករ្របមូលពត័ម៌នពិត្របកដអំពីៃផទដីែដលេ្របើ្របស់សរុបេ យកមមសិទធិករ ឬេភគី 

ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីនីមយួៗ ចជករលំបក។ ថ្វីេបើយ៉ងដូេចនះកេ៏ យ េនកនុងករណីភគេ្រចើន ពត័ម៌នទងំ
េនះ ច្រគប្់រគនល់មម។ 

ឧទហរណ៍ ៖  
 េ ក“ក” នឹងបតប់ងដី់ចំនួន២០០ែម្៉រតកេរ ៉ (០,០២ហិក )។ េ ក“ក” មនដីែ្រសចំនួន ៣

កែន្លងេផ ងៗគន េនកនុងភូម ិែដលមយួកែន្លងៗ្របែហលជកន្លះហិក ។ ដូេចនះ ដីសរុបរបស់គត ់
គឺជង១ហិក   កនុងករណីេនះ ងយេមើលេឃើញថ គតនឹ់ងបតប់ងតិ់ចជង៥%។  

 អនក្រសី“ខ” នឹងបតប់ងដី់ចំនួន០,១ហិក  ពីដីចំកររបស់គតែ់ដលមនចំនួនសរុប០,២៥ហិក ។ 
គតម់និមនដីឯ េផ ងេទៀតេទ។ ដូេចនះ គតនឹ់ងបតប់ងដី់េ្រចើនជង៥%។ 

្របសិនេបើភគរយៃនករបតប់ងដី់ែដលបនប៉ន្់របមណចំេពះកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់
ដីធ្លី មយួ មនចំនួនជិតេសមើ៥% ជករចបំច់ ស់ ្រតូវ ស់ែវងៃផទដីរបស់កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ
្របស់ដីធ្លីេនះយ៉ង្របុង្របយត័ន។ 

 

Ð). ŁũŪĠĄНеďņУŎŪĠďĮŲũřťЮřЧņġБĮЊļ˝⅝ ĕЊ₣ŪĮņЮŪĮЭ₣ 
បនទ បពី់េរៀបចំែផនទីអេងកតដីធ្លី និង ងលទធកមមដីធ្លីចបស់ព្វ្រគប ់និងបនទ បពី់រយៈេពល២សប្ដ ហ៍ៃន

ករ្របជំុផ ព្វផ យអំពីសិទធិរបស់កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី ម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវេរៀបចំករ្របជុំ
ធរណៈមយួេនជិតទី ងំគេ្រមង ឬេន មភូមនីិមយួៗ។ ្របជពលរដ្ឋ ជពិេសស្របជពលរដ្ឋែដលដីធ្លី 

និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ពួកគតទ់ទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យ រគេ្រមង ្រតូវបនអេញជ ើញចូលរមួ្របជំុេនះ។ 
េនកនុងករ្របជំុេនះ ម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវ ៖  

 បង្ហ ញែផនទីអេងកតដីធ្លី និង ងលទធកមមដីធ្លី េ យជ្រមប្របជពលរដ្ឋឱយបនចបស់ ស់អំពី
ទំហំដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ពួកេគែដល្រតូវទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យ រគេ្រមង។  

 ពិភក  និង្រពមេ្រព ងជមយួ្របជពលរដ្ឋម្ដងមយួ្រគួ រៗ រហូតអស់្រគួ រែដលដីធ្លី និង្រទពយ
សមបត្ដិរបស់ពួកេគទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យ រគេ្រមង។ េនកនុងករពិភក និង្រពមេ្រព ង
េនះ ម្រន្ដីទទួលបនទុក្រតូវធនថ មនិមនករគបសងកត់ មយួេទេលើ្របជពលរដ្ឋ េដើមបឱីយ
ពួកគតប់រចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនដល់គេ្រមងេឡើយ។ ជធនី េខត្តមនិមនសិទធិដក
ហូតដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់្របជពលរដ្ឋេឡើយ។ ជធនី េខត្ត ចទទួលយកដីធ្លី និង្រទពយ
សមបត្ដិរបស់្របជពលរដ្ឋបន លុះ្រ ែតពួកគតប់នយល់្រពម្របគល់េ យសម័្រគចិត្ដ និងគម ន
ករបងខិតបងខំឬគបសងកត ់េហើយចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដបញជ កអំ់ពីករយល់្រពមរបស់ខ្លួន។ 
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េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 103 

ơƠ.̣. ŁũЮũЬĠşе˝ ЊşĆŪĮņЮŪĮЭ₣₤ŚБĮБŲ◦ċ̋ ņŊřБĊųБ 
ងលទធកមមដីធ្លីបង្ហ ញអំពីកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីែដលយល់្រពមបរចិច គ និងមនិយល់

្រពមបរចិច គដីធ្លី និងឬ្រទពយសមបត្ដិរបស់ពួកេគេទឱយគេ្រមង។ 
ម្រន្តីទទួលបនទុក្រតូវ្រសងេ់ឈម ះកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីែដលយល់្រពមបរចិច គដីធ្លី និង

ឬ្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនេ យសម័្រគចិត្ដឱយេទគេ្រមង ចូលកនុងទ្រមងប់ញជ ីេឈម ះអនកបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិ
េ យសម័្រគចិត្ដឱយគេ្រមង(ទ្រមងទី់១៧.៥) េ យបង្ហ ញអំពីទំហំដីធ្លី និងឬ្រទពយសមបត្ដិែដលពួកគតប់នយល់
្រពមបរចិច គឱយេទគេ្រមង េហើយបនទ បម់កសំុឱយពួកគតចុ់ះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេនេលើបញជ ីេនះ។ 

ចំេពះកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីែដល្រតូវទទួលសំណងទូទត ់ម្រន្តីទទួលបនទុក្រតូវេធ្វើ
កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីលទធកមមដីធ្លី េ យេ្របើ្របស់ទ្រមងកិ់ចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីលទធកមមដីធ្លី(ទ្រមងទី់១៧.៣) ។ កិចច
្រពមេ្រព ងស្ដីពីលទធកមមដីធ្លីបង្ហ ញពត័ម៌នដូចខងេ្រកម ៖ 
˝). ΒеĮБ˝ņŊ₤Њ◦ċЊ˝ũ ιЮļÐ Б ιΒĖ̋ ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБ (េឈម ះ េលខអត្ដសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរ េភទ យុ តួនទី 

និង សយ ្ឋ ន) 
ខ). Ю₤ş Ś̋БŲņΔЊĳΒеĮБřБĊųБ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġĳŉЊЯřŲŪĳСŷģĳсĠ₣с 

 ករពិពណ៌នអំពីៃផទដី និងេលខកូដកបលដីេនេលើែផនទីអេងកតដីធ្លីៃនដីធ្លីែដលបនបះ៉ពល់ផទ ល់ 
និងដីធ្លីែដលទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង។ 

 ្របេភទដំ ំ ដុំះ្របចឆំន េំនេលើដី និងេពលេវ ្របមូលផល។ 
 េដើមេឈើែដល្រតូវបតប់ង ់ែចកេចញជ ៖ េដើមេឈើហូបែផ្ល េដើមេ ន ត ្របេភទេដើមេឈើដៃទេទៀត

ែដល្រទ្រទងេ់សដ្ឋកិចច្រគួ រ ឬស្រមបេ់្របើ្របស់កនុង្រគួ រ និងេដើមេឈើៃ្រព។ 
 ្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀត (ដូចជរបង អណ្ដូ ងទឹក) ែដល្រតូវបតប់ង ់ឬ្រតូវរុះេរ ើេចញ។ 
 ផលបះ៉ពល់ជបេ ្ដ ះ សននែដលេកើតេឡើងប ្ដ លមកពីករអនុវត្ដគេ្រមង។ 

Ð). Łũ◦РĈĳс₤е‗₣ŁũŠРşžĳ 
ករពិពណ៌នលម្អតិអំពីសំណងែដល្រតូវទូទតចំ់េពះករខូចខត ែចកេចញជ ៖ 
 ដីធ្លីែដល្រតូវបនផ្ដល់ជសំណង ៖ កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីបចចុបបនន ទំហំៃផទដី និង

េលខកូដេនេលើែផនទីអេងកតដីធ្លី។ 
 កលបរេិចឆទអំពីសំណងដីធ្លីែដល្រតូវបនេផទរេទឱយមច ស់ថមី (កលបរេិចឆទេនះ្រតូវែតមុនេពលចប់

េផ្ដើមេធ្វើកិចចលទធកមម)។ 
 ្របេភទសំណងេផ ងៗេទៀត ែដល្រតូវទូទតក់រខូចខត។ 
 ករងរ មយួែដលអនកទទួលករ ្រតូវេធ្វើ ដូចជជួសជុលរបងែដលបនខូចខត។ 
កនុងករណីមនករទូទតសំ់ណងករខូចខតដល់កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី ជធនី េខត្ត

្រតូវអនុវត្ដ មនីតិវធីិដូចខងេ្រកម ៖  
 គណៈអភបិល ជធនី េខត្ត្រតូវបេងកើត្រកុម យតៃម្លសំណងទូទតចំ់េពះដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិ

ដៃទេទៀត ែដលបះ៉ពល់េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង ជធនី េខត្ត 
 សមសភពៃន្រកុម យតៃម្លេនះ ្រតូវមនតំ ង្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត និងតំ ង្រកុមអនក

ទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់។ ចំេពះសមសភពេផ ងៗេទៀត្រតូវកំណតេ់ យអភបិល ជធនី េខត្ត 



ជពូំកទី១០ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករសិក ដីធ្លី  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 104 

 ្រកុម យតៃម្ល្រតូវកំណតៃ់ថ្លដី និង្រទពយសមបត្ដិែដលទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់  
 កនុងករណីសំណងទូទត់ជដីធ្លី និងឬ្រទពយសមបត្ដិ ្រកុម យតៃម្ល្រតូវកំណត់អំពីទំហំដី ឬ្រទពយ

សមបត្ដិ ែដលជសំណងេនះ 
 ្រកុម យតៃម្ល្រតូវកំណតក់លបរេិចឆទៃនករទូទតសំ់ណង 
 ៃថ្លចំ យស្រមបក់រទូទតសំ់ណងេនះ នឹង្រតូវបញចូ លបែនថមេទកនុងតៃម្លគេ្រមង 
 អនកែដលទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់្រតូវពិចរ េលើៃថ្លែដល្រកុម យតៃម្លបនេសនើេឡើង និងេធ្វើករ

សេ្រមចចិត្ដយល់្រពម ឬមនិយល់្រពម។ 
 ចំនួនសំណងទូទតែ់ដលមនករ្រពមេ្រព ង និងករទូទតជ់កែ់ស្ដងៃនសំណងេនះ្រតូវកត្់រ េន

កនុងទ្រមងគ់ណនតៃម្លសំណង និងករទូទតសំ់ណង (ទ្រមងទី់១៧.៤)។ 
þ). ŁũŎŲсŪĮņũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦ċЊ˝ũ ιЮļÐ Б ιΒĖ̋ ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБ 

្របសិនេបើកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីយល់្រពមទទួលយកសំណងពីករបតប់ងដី់ធ្លី និងឬ
្រទពយសមបត្ដរិបស់ខ្លួន េនះគត្់រតូវចុះហតថេលខ ឬផ្តិតេមៃដេនេលើកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីលទធកមមដីធ្លី។  

្របសិនេបើកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីមនិយល់្រពមទទួលយកសំណងពីករបតប់ងដី់ធ្លី 
និងឬ្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនេទ េនះគតម់និ្រតូវចុះហតថេលខ ឬផ្តិតេមៃដេនេលើកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីលទធកមមដីធ្លី
េឡើយ។ 

 

ơƠ.̀. ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗ч₤Њ˝⅝řБĊųБ 
របយករណ៍សិក ដីធ្លីមន២្របេភទ គឺ“របយករណ៍បរចិច គដីធ្លេី យសម័្រគចិត្ដ” និង“របយករណ៍

លទធកមមដីធ្ល”ី។ 
˝). ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗чĠũЋČĆ ÐřБĊųБЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊĳŚ 

របយករណ៍បរចិច គដីធ្លីេ យសម័្រគចិត្ដ បង្ហ ញពត័ម៌នដូចខងេ្រកម ៖  
 ករពិពណ៌នអំពីគេ្រមង ៖ េឈម ះគេ្រមង លទធផលគេ្រមង កលបរេិចឆទេ្រគងចបេ់ផ្តើមអនុវត្ត

គេ្រមង  
 ករផ ព្វផ យជ ធរណៈ ៖ កលបរេិចឆទ ចំនួន្របជពលរដ្ឋចូលរមួ និងមេធយបយៃនករ

ផ ព្វផ យអំពីគេ្រមង និងអំពីសិទធិរបស់កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីដល់្របជពលរដ្ឋ
ែដលទទួលនូវករបះ៉ពល់  

 ករអេងកតដីធ្លេី យមនករចូលរមួ ៖ កលបរេិចឆទៃនករ្របមូលពត័ម៌ន និង្របជំុជមយួ្របជ
ពលរដ្ឋេដើមបពីិភក និង្រពមេ្រព ង ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរួម្របជំុ ទំហំដីែដលបន
បរចិច គេ យសម័្រគចិត្ត និងតៃម្ល្រទពយសមបត្តិេផ ងៗែដលបនបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ត។ 

របយករណ៍បរចិច គដីធ្លីេ យសម័្រគចិត្ដ រមួមន ៖  
 របយករណ៍បរចិច គដីធ្លីេ យសម័្រគចិត្ដ 
 ែផនទីអេងកតដីធ្លី 
 ងលទធកមមដីធ្លី 
 បញជ ីេឈម ះអនកបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិេ យសម័្រគចិត្ដ 
 បញជ ីេឈម ះអនកចូលរមួេធ្វើអេងកតដីធ្លី  



ជពូំកទី១០ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករសិក ដីធ្លី  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 105 

 កំណតេ់ហតុ្របជំុនន ៖ កំណតេ់ហតុ្របជំុផ ព្វផ យអំពីសិទធិរបស់កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ
្របស់ដីធ្លី និងកំណតេ់ហតុ្របជំុជមយួ្របជពលរដ្ឋេដើមបពិីភក  និង្រពមេ្រព ង។ 

 

Š). ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗чŲ◦ċ̋ ņŊřБĊųБ 
របយករណ៍លទធកមមដីធ្លី បង្ហ ញពត័ម៌នដូចខងេ្រកម ៖  
 ករពពិណ៌នអំពីគេ្រមង ៖ េឈម ះគេ្រមង លទធផលគេ្រមង កលបរេិចឆទេ្រគងចបេ់ផ្តើមអនុវត្ត

គេ្រមង  
 ករផ ព្វផ យជ ធរណៈ ៖ កលបរេិចឆទ ចំនួន្របជពលរដ្ឋចូលរមួ និងមេធយបយៃនករ

ផ ព្វផ យអំពីគេ្រមង និងអំពីសិទធិរបស់កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីដល់្របជពលរដ្ឋ
ែដលទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់  

 ករអេងកតដីធ្លេី យមនករចូលរមួ ៖ កលបរេិចឆទៃនករ្របមូលពត័ម៌ន និង្របជំុជមយួ្របជ
ពលរដ្ឋេដើមបពីិភក និង្រពមេ្រព ង ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរួម្របជំុ ទំហំដីែដលបន
បរចិច គេ យសម័្រគចិត្តនិងែដល្រតូវទូទតសំ់ណង និងតៃម្ល្រទពយសមបត្តិេផ ងៗែដលបនបរចិច គ
េ យសម័្រគចិត្តនិងែដល្រតូវទូទតសំ់ណង។ 

របយករណ៍លទធកមមដីធ្លី រមួមន ៖ 
 របយករណ៍ស្ដីពីលទធកមមដីធ្លី 
 ែផនទីអេងកតដីធ្លី 
 ងលទធកមមដីធ្លី 
 កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីលទធកមមដីធ្លី  
 ករគណនតៃម្លសំណង និងករទូទតសំ់ណង 
 បញជ ីេឈម ះអនកបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិេ យសម័្រគចិត្ដ  
 សកមមភពននែដល្រតូវបញចបមុ់នេពលចបេ់ផ្ដើមកិចចលទធកមម 
 សកមមភពននែដល្រតូវបញចូ លកនុងកិចចសនយ 
 ង្របគល់ ទទួលសំណង 
 បញជ ីេឈម ះអនកចូលរមួេធ្វើអេងកតដីធ្លី  
 កំណតេ់ហតុ្របជំុនន ៖ កំណតេ់ហតុ្របជំុផ ព្វផ យអំពីសិទធិរបស់កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ

្របស់ដីធ្លី និងកំណតេ់ហតុ្របជំុជមយួ្របជពលរដ្ឋេដើមបពិីភក  និង្រពមេ្រព ង។ 
 

ơƠ.́. ŁũЮũЬĠşеυ˝⅜ũЮřЧņġБČĳсЯş₣₤е‗₣ 
˝). Łũ◦РĈĳс₤е‗₣ďřБĊųБ ιŪģ с̋ ιŪĠЮķ◦₤е‗₣Юĩ℮₣Ю◦Ьĳ  

ករទូទតសំ់ណងជដីធ្លី ឬ្របក ់ឬ្របេភទសំណងេផ ងៗេទៀតចបស់ព្វ្រគប ់(េលើកែលងែតសកមមភព
ននែដល្រតូវបញចូ លេទកនុងកិចចសនយ) ្រតូវេធ្វើេឡើងមុនករចបេ់ផ្ដើមកិចចលទធកមម។  

េនេពលទទួលសំណងទូទត ់កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី ្រតូវផ្តិតេមៃដ ឬចុះហតថេលខ
េនេលើ ង្របគល់ ទទួលសំណង(ទ្រមងទី់១៧.៨)។ ង្របគល់ ទទួលសំណង្រតូវភជ បជ់មយួនឹងរបយ
ករណ៍លទធកមមដីធ្លី។   



ជពូំកទី១០ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករសិក ដីធ្លី  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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ង្របគល់ ទទួលសំណងបង្ហ ញពត័ម៌នដូចខងេ្រកម ៖  
 េឈម ះ េភទ យុ េលខអត្តសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរ និង សយ ្ឋ នរបស់អនកទទួលរងនូវករ

បះ៉ពល់ (អនកទទួលសំណង) 
 បរមិណសំណង (ដីធ្លី ្របក ់និង្របេភទសំណងេផ ងៗេទៀត) 
 កលបរេិចឆទទទួលសំណង 
 ន មេមៃដ ឬហតថេលខអនកទទួលរងនូវករបះ៉ពល់ (អនកទទួលសំណង)។ 
 

Š). ₤˝ņŊļĮ₤е‗₣ĜĜЯřŲŪĳСŷŢ с̋ĠŃĆ СŲЮĉ˝ Ė О₣ Њ̋şĆ₤ĕŜ 
ចំេពះគេ្រមងែដលបនេ្រគងសកមមភពសំណងននបនទ បពី់ករអនុវត្ដកិចចសនយ ពិេសសបនទ បពី់

បញចបក់រ ងសង ់សកមមភពសំណងទូទតទ់ងំេនះ្រតូវ កប់ញចូ លេទកនុងកិចចសនយ (ឧទហរណ៍ ករ ង
សងរ់បងេឡើងវញិែដល្រតូវបនខូចខត)។ សកមមភពទងំេនះ្រតូវពិពណ៌នឱយបនចបស់ ស់កនុងឯក រ
កិចចសនយ។ ទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្ត្រតូវ្របកដថ សកមមភពសំណងទងំេនះ្រតូវបន
បញចូ លេទកនុងកិចចសនយ។ 

 

 

ơƠ.៨. Łũ◦РĈĳс₤е‗₣ď⅜şсŪģ˝ сЮĝņНĕЮĮŲ˝ ЊşĆŲ◦ċ̋ ņŊ 
 ករទូទតសំ់ណងជ ច្់របកែ់ដល្រតូវេធ្វើេឡើងេនមុនេពលកិចចលទធកមម េហើយសំណងជ ច្់របក់
េនះេ្របើ្របស់ថវកិ ជធនី េខត្ត   អភបិល ជធនី េខត្ត្រតូវេរៀបចំឯក រដូចខងេ្រកម ៖  

 ណត្ដិេបើក្របក ់
 ដីកអមបេញចញ ណត្ដិេបើក្របក ់
 ដីកអមលិខិតយុត្ដិករ ៖ របយករណ៍លទធកមមដីធ្លី 
 អត្ដសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមររបស់អនកទទួល្របក ់(ចបបថ់តចម្លង)។ 

 

ơƠ.៩. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сũģŎŁũ‗чŲ◦ċ˝ņŊřБĊųБ (◦Ūņ₣с◦Бớ.ơ) 
ũģŎŁũ‗ч₤ŉБĮБŲ◦ċ̋ ņŊřБĊųБ

ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖ ករ ងសង់ បឋមសិក េន
ភមូិ ១ ឃុំ ក១ ្រសុក ‹ក›។

កលបរេិចឆទេ្រគងចបេ់ផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង(ែខឆន )ំ ៖ 
០៣/២០១៤ 

ករពិពណ៌នគេ្រមង ៖ ងសងអ់គរ េរៀន១ខ នង មន៥បនទប ់េន បឋមសិក ....................... 
ែដលសថិតេនភមូិ១ ឃុំ ក១ ្រសុក ‹ក›។ 
ơ.  Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗к  
ពិពណ៌នអំពីមេធយបយែដល្របជពលរដ្ឋទទួលបនព័ត៌មនអំពីសំេណើ គេ្រមង និងអំពីសិទធិរបស់ខ្លួនកនុង
នមកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី។ 

ករ្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋមួយ្រតូវបនេរៀបចេំឡើង េនកនុងភមូិ............. េដើមបពីនយលអំ់ពីគេ្រមង និង 
សិទ ធរិបសក់មមសិទ ធកិរឬេភគឬីអនកេ្របី្របសដ់ធី្លដីល្់របជពលរដ្ឋ។ សំណួររបស្់របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេឆ្លើយបំភ្ល។ឺ 
េសចក្ដ្ីរបកសអំពីសិទ ធរិបសក់មមសិទ ធកិរ ឬេភគ ី ឬអនកេ្របី្របសដ់ធី្ល្ីរតូវបនបិទេនេលើក្ដ រេខៀនពត័ម៌នភមូិ 



ជពូំកទី១០ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករសិក ដីធ្លី  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 107 

េ្រកមេដើមេឈើេនទី ងំគេ្រមង។ 
កលបរេិចឆទៃនករ្របជំុផ ព្វផ យជ ធរណៈ  ០៩/០១/២០១៤ 
ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួ្របជំុ (ភជ បប់ញជ ីេឈម ះ) ៣៥នក ់(្រសី២០នក)់ 
Ư.  ŁũΒЮ₣ĳ̨řБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ 
កលបរេិចឆទៃនករ្របមូលពត័ម៌នដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិែដលបះ៉ពល់ ០៩/០១/២០១៤ 
កលបរេិចឆទៃនករ្របជំុជមយួ្របជពលរដ្ឋេដើមបពិីភក  និង្រពមេ្រព ង ២៤/០១/២០១៤ 
ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួ្របជំុ (ភជ បប់ញជ ីេឈម ះ) ២៥នក ់(្រសី១០នក)់ 
ទំហំៃផទដីែដលបនបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ដ (ម២ ឬហត) ០,២៥ហិក  
ទំហំៃផទដីែដល្រតូវទូទតសំ់ណង (ម២ ឬហត) ០,១៥ហិក  

សរុបៃផទដីែដលបតប់ង់ ០,៤០ហិក  
តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដលបនបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ដ ៤០០.០០០េរៀល 
តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដល្រតូវទូទតសំ់ណង  

សរុបតៃម្ល្រទពយសមបត្ដេិផ ងៗែដលបតប់ង់ ៤០០.០០០េរៀល 
ឯក រឧបសមពន័ធែដលភជ បម់កជមយួ ៖ 
 ែផនទីអេងកតដីធ្លី 
 ងលទធកមមដីធ្លី 
 កិចច្រពមេ្រពៀងស្ដីពីលទធកមមដីធ្លី  
 ករគណនតៃម្លសំណង និងករទូទតស់ំណង 
 បញជ ីេឈម ះអនកបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិេ យសម័្រគចិត្ដ  
 សកមមភពននែដល្រតូវបញចបមុ់នេពលចបេ់ផ្ដីមកិចចលទធកមម 
 សកមមភពននែដល្រតូវបញចូ លកនុងកិចចសនយ 
 ង្របគល់ ទទួលសំណង 
 បញជ ីេឈម ះអនកចូលរមួេធ្វីអេងកតដីធ្លី  
 កំណតេ់ហតុ្របជំុ  
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◦Ūņ₣с◦Бớ.Ư  
″Ŭ₣Ų◦ċ̋ ņŊřБĊųБ 

ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ េឈម ះគេ្រមង ៖ ករ ងសង់ បឋមសិក េនភមូិ១ ឃុំក១ ្រសុក‹ក›។ 
 

េលខកូដ 
េលើែផនទី 

េឈម ះកមមសិទធិករ 
ឬេភគី 

ៃផទដីែដល 
បតប់ង ់ 

ៃផទដីសរបុ 
%ដីែដល្រតូវ
បតប់ង ់

ដំ ្របចឆំន ំ
ែដលមន  

កលបរេិចឆទ 
្របមលូផល 

ចំនួនេដើមេឈើែដល្រតូវបំផ្ល ញ ្រទពយធនេផ ងៗ 
ែដល្រតូវបតប់ង ់

តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិ េផ ងៗ
ែដល្រតូវបតប់ង ់េឈើហូបែផ្ល ៃ្រពេឈើ 

១ េ ក ក ០,១ហត ១,៣ហត ៧,៧% ្រសូវ ១១/១៤ ០ ០ ០ ០ 
២ េ ក្រសី ខ ០,២ហត ៤,៥ហត ៤,៤% ្រសូវ ១១/១៤ ០ ០ របងេបតងុ ២០០,០០០េរៀល 
៣ េ ក្រសី  គ ០,០៥ហត ៣ហត ១,៧% គម ន ០ ្វ យ២េដើម ០ ០ ២០០,០០០េរៀល 
៤ េ ក ឃ ០,០៥ហត ០,៥ហត ១០% ្រសូវ ១១/១៤ ០ ០ ០ ០ 
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ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝
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◦Ūņ₣с◦Бớ.ư 
˝ ЊşĆŪĮņЮŪĮЭ₣₤ŚБĮБŲ◦ċ̋ ņŊřБĊųБ 

ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ 
េឈម ះគេ្រមង ៖ ករ ងសង់ បឋមសិក េនភមូិ ១ ឃុំក១ ្រសុក‹ក›។
េឈម ះអនកទទួលរងនូវករបះ៉ពល់ ៖  

េ ក “ក” 
េលខអត្ដសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរ ៖  

១២៣៤៥៦៧៨៩ 
េភទ ៖ ្របុស  យុ ៖ ៤៣  មុខរបរ ៖ កសិករ 
សយ ្ឋ ន ៖ ្រកុមទ១ី០ ភមូិ១ ឃុំក១ ្រសុក‹ក› េខត្ដកពំងច់ម។

ករពិពណ៌នអំពីដីធ្លីែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យគេ្រមង  
លែ្រសែដលសថិតេនខងតបូងទី ងំ េរៀនចស ់

 

ៃផទដីែដលបនបតប់ង(់ម២ ឬហត) ៖
០,១ហិក  

េលខកូដេលើែផនទីអេងកតដីធ្លី ៖ ១

ដំ ំ្របចឆំន ែំដលកំពុង ដុំះេនេលើដីបចចុបបនន ៖ 
្រសូវវស  

កលបរេិចឆទករ្របមូលផលបនទ ប ់៖ 
ែខ១២ ឆន ២ំ០១៣

េដើមេឈើែដល្រតូវបំផ្ល ញ ្របេភទ ចំនួន 
េដើមេឈើហូបែផ្ល  

 
គម ន 

េដើមេឈើស្រមបជ់ចំណូល ឬផគតផ់គង់
ជីវភព្រគួ រ 

 
 
 

គម ន 

េដើមេ ន ត គម ន 
េដើមេឈើធមមជតិ គម ន 

ពិពណ៌ន្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតែដល្រតូវបតប់ង ់ឬ្រតូវរុះេរ ើេចញកនុងករអនុវត្ដគេ្រមង ៖ 
គម ន 

ពិពណ៌នអំពីផលបះ៉ពល់បេ ្ដ ះ សននៃនករអនុវត្ដគេ្រមង ៖  
មិនមនករបះ៉ពលេ់ទ ពីេ្រពះករអនវុត្ដគេ្រមង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនរដវូ្របងំ េពលែដលដែី្រសមិនមនករ

ដំះុ។ 
ដីធ្លីែដល្រតូវេធ្វើករទូទតស់ងវញិ  
ដេីនខងេជើងភមូិមន្រប យថមីែដល ចឱយ
ដែី្រសេនះ ចបងកបេងកើនផលបនសមរមយ។ 

កមមសិទធិករឬេភគីបចចុបបនន 
មិនមនមច សេ់ទ 

ៃផទដី ៖ ០,៦ ហិក

េលខកូដេលើែផនទីអេងកតដីធ្លី  
១៥ 

កលបរេិចឆទៃនករេផទរដីធ្លីសំណងេទឱយកមមសិទធិករឬេភគី ៣១/០១/២០១៤
្របេភទសំណងទូទតេ់ផ ងៗេទៀតែដល្រតូវផ្ដល់មុនេពលករអនុវត្ដគេ្រមងចបេ់ផ្ដើម ៖  

គម ន



ជពូំកទី១០ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករសិក ដីធ្លី  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 110 

ករងរែដល្រតូវអនុវត្ដេ យអនកទទួលករ េដើមបទូីទតស់ងករខូចខត្រទពយសមបត្ដិែដលមន្រ ប ់៖  
គម ន

₤е‗₣◦РĈĳсďŪģ˝ сņНĕ˝ ЊşĆŲ◦ċ̋ ņŊ 
ល.រ ករបរយិយ ឯក  ចំនួន តៃម្លឯក  តៃម្លសរុប 

      
      
      

      
សរុបសំណងទូទត ់  

កលបរេិចឆទទូទតសំ់ណង   
₤е‗₣◦РĈĳсďŪ◦Įŏ₤ņġĳŚЊ˝ Ė О₣ΒеΌО₣ЮĮŲΒĕНŷĳŚ̋ ЊşĆ₤ĕŜ (ĠĜĀ ĠсĮБĠŃĆĠсŁũ⅜₣₤₣с)

ល.រ ករបរយិយ ឯក  ចំនួន 
    
    
    

កលបរេិចឆទទូទតសំ់ណង   
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ជពូំកទី១០ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករសិក ដីធ្លី  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 111 

◦Ūņ₣с◦Бớ.̉ 
ŁũÐ‗Ĝĳаņų₤е‗₣ ĕЊ₣Łũ◦РĈĳс₤е‗₣

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖
េឈម ះគេ្រមង ៖  
េឈម ះអនកទទួលរងនូវករបះ៉ពល់  
ៃផទដីែដលបតប់ង ់(ម២ ឬហត) 
្របេភទដីែដលបតប់ង ់
តៃម្លដី និង្រទពយសមបត្ដិននេនេលើដីេនះ ៖
˝). ₤е‗₣◦РĈĳсďŪģ с̋ņНĕ Њ̋şĆŲ◦ċ̋ ņŊ 
ល.រ ករបរយិយ ឯក ចំនួន តៃម្លឯក  តៃម្លសរុប
១ ៃផទដបីះ៉ពលស់របុ ហត ០,០៥  
   
   

សរុបសំណងទូទត ់  
កលបរេិចឆទៃនករទូទតសំ់ណង 
Š). ₤е‗₣◦РĈĳсďŪ◦Įŏ₤ņġĳŚЊ˝ Ė О₣ΒеΌО₣ЮĮŲΒĕНŷĳŚ Њ̋şĆ₤ĕŜ (ĠĜĀ ĠсĮБĠŃĆĠсŁũ⅜₣₤₣с) 
ល.រ ករបរយិយ ឯក  ចំនួន

  
  
  

កលបរេិចឆទៃនករទូទតសំ់ណង  
មូល ្ឋ នៃនករកំណតត់ៃម្ល ៖ ៃថ្លដលីកប់ចចុបបនន កនុង១ែម្៉រតកេរ.៉............................... ែដលកណំតេ់ យ្រកុម
យតៃម្លសំណងទទូត។់ .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................។
កលបរេិចឆទ្របជំុរបស់្រកុម យតៃម្លសំណងទូទត់  
ចំនួនអនកចូលរមួ្របជំុ (ភជ បម់កជមយួនូវបញជ ីវត្ដមន និងកំណតេ់ហតុ)  
កលបរេិចឆទៃនករយល់្រពមេទេលើៃថ្លសំណងរបស់អនកបះ៉ពល់  
្រកុម យតៃម្លសំណងទូទតសូ់មបញជ កថ់ ករទូទតសំ់ណងេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងយ៉ង្រតឹម្រតូវ និងេពញេលញ
េទ មៃថ្លដីែដលបនឯកភពគន  ចំេពះអនកែដលបនទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់ ៖  

េឈម ះសមជកិ្រកុម យតៃម្ល ហតថេលខ កលបរេិចឆទ 
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◦Ūņ₣с◦Бớ.̣ 
ĠŃą БЮěŊ йΒĖ̋ ĠũЋČĆ ÐřБĊųБ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġĳŚЊЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊĳŚόŏÐЮŪŌ₣ 

ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ 
េឈម ះគេ្រមង ៖ ករ ងសង់ បឋមសិក េនភមូិ១ ឃុំក១ ្រសុក‹ក›។

កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីបនយល់្រពមបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនឱយគេ្រមង 
េ យចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេនេលើទ្រមងេ់នះ។ ករបរចិច គេនះគឺជករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ដ។ ្របសិនេបើ
កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីមនិចងប់រចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនឱយគេ្រមងេទ មនិ្រតូវចុះ
ហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេនេលើទ្រមងេ់នះេឡើយ។ 

ល.រ េឈម ះ ភមូ ិ មខុរបរ េលខកូដេលើ 
ែផនទអីេងកតដធី្លី

ៃផទដីែដល 
បតប់ង ់

តៃម្ល្រទពយសមបត្ដ ិ 
េផ ង ែៗដលបតប់ង ់

ហតថេលខ ឬ
ន មេមៃដ 

១ េ ក្រសី ខ ទលធ ំ អនកជំនញួ ២ ០,២ហត ២០០.០០០ ៛ ខ 
២ េ ក្រសី គ ទលធ ំ កសិករ ៣ ០,០៥ហត ២០០.០០០ ៛ គ 

        
        

សរុប ០,២៥ហត ៤០០.០០០៛  
ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 

ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 
ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 

ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
 
 
◦Ūņ₣с◦Бớ.̀ 

₤˝ņŊļĮĜĜЯřŲŪĳСŷĠŃĆĠсņНĕЮĮŲČĠсЮĩŚЧņ˝ ЊşĆŲ◦ċ̋ ņŊ 
ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ 

េឈម ះគេ្រមង ៖ ករ ងសង់ បឋមសិក េនភមូិ១ ឃុំក១ ្រសុក‹ក›។
 

សកមមភព កលបរេិចឆទេ្រគង មេធយបយេផទ ងផទ ត ់
ករទទូតសំ់ណងជ្របកច់េំពះដែីដលបន
បតប់ងដ់លេ់ ក ‹ឃ› 

២៧/០១/២០១៤ ង្របគល ់ទទលួសំណង 

ករទទូតសំ់ណងជដចីេំពះដែីដលបន
បតប់ងដ់លេ់ ក ‹ក›  

៣១/០១/២០១៤ ង្របគល ់ទទលួសំណង 

   
   

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 

 



ជពូំកទី១០ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករសិក ដីធ្លី  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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◦Ūņ₣с◦Бớ.́ 
₤˝ņŊļĮĜĜЯřŲŪĳСŷĠŃĆСŲ˝ ĖО₣˝ ЊşĆ₤ĕŜ 

ជធនី េខត្ដ ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ 
េឈម ះគេ្រមង ៖ ករ ងសង់ បឋមសិក េនភមូិ១ ឃុំក១ ្រសុក‹ក›។

អនកទទួលករ្រតូវអនុវត្ដសកមមភពននខងេ្រកមេនះ ែដលជែផនកមយួៃនកិចចសនយ េដើមបេីធ្វើករទូទត់
សងឱយេទកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីែដលបនបតប់ង ់ឬខូចខត្រទពយសមបត្ដ ិ និងេដើមបជួីសជុល
េឡើងវញិនូវករខូចខតបេ ្ដ ះ សនន េនកនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្ដគេ្រមង។ 

ទីកែន្លង ពិពណ៌នអំពីករបតប់ង ់ឬខូចខត ករងរែដល្រតូវេធ្វើេ យអនកទទួលករ 
មបេ ្ដ យផ្លូវេនខង

េកើត េរៀនចស ់
របងេបតងុ្របែវង៤០ម្រតូវបន
បំផ្ល ញេ យករអនវុត្ដគេ្រមង។ 

េធ្វើរបងេបតងុថមី ចេន្ល ះ េរៀន និង
ដេី ក ខ។ 

   
   
   
   

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 

 
 



ជពំូកទី១០ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករសិក ដីធ្លី  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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◦Ūņ₣с◦Бớ.៨ 
″Ŭ₣ŪĠÐŲс ◦◦УŲ₤е‗₣ 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 

ល.រ 
េឈម ះអនកទទួល

សំណង 
េភទ យុ 

េលខអត្តសញញ ណ 
បណ័្ណ សញជ តែិខមរ 

អស័យ ្ឋ ន 
បរមិណសំណង កលបរេិចឆទ  

ទទួលសំណង 
ហតថេលខ ឬ

ន មេមៃដ ដីធ្ល ី ្របក ់ ...... 
  

 
         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝

 
 
 



ជពំូកទី១០ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករសិក ដីធ្លី  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 115 

◦Ūņ₣с◦Бớ.៩ 
ĠŃą БЮěŊ йΒĖ̋ şРŲũУņЮĊſЧΒЮ₣ĳ̨řБĊųБ 

............................................................................... 
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ........ 

ល.រ េឈម ះ េភទ យុ ភូម ិ ឃុ ំសងក ត ់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  តួនទី 
ហតថេលខ 
ឬ ន មេមៃដ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 



ជពូំកទី១០ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករសិក ដីធ្លី  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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ơƠ.ơƠ. ŁũĠеЮĮŀ◦Ūņ₣сũģŎŁũ‗чĠũЋČĆ ÐřБĊųБЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊĳŚ 
◦Ūņ₣с◦Бớ.ơƠ 

ũģŎŁũ‗ч₤ŉБĮБŁũĠũЋČĆ ÐřБĊųБЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊĳŚ
ជធនី េខត្ត ៖ កពំងច់ម េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖  

េឈម ះគេ្រមង ៖ គេ្រមង ងសងផ់្លូវដសី និង្រកួស
្រកហមពីទរីមួ្រសុក‹ក› មកទរីមួេខត្ត 

កលបរេិចឆទេ្រគងចបេ់ផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង(ែខឆន )ំ ៖  
០៣/២០១៤ 

ករពិពណ៌នគេ្រមង ៖ ងសងផ់្លូវដសី និង្រកល្រកួស្រកហម្របែវង២.០០០ម និង ព ន១កែន្លង។
ơ.  Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗к  
ពិពណ៌នអំពីមេធយបយែដល្របជពលរដ្ឋ ទទួលបនពត័ម៌នអំពីសំេណើ គេ្រមង និងអំពីសិទធិរបស់ខ្លួនកនុង
នមកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី។ 

ករ្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋមួយ្រតូវបនេរៀបចេំឡើង េនកនុងភមូិ............ េដើមបពីនយលអំ់ពីគេ្រមង និង
សិទ ធរិបសក់មមសិទ ធកិរឬេភគឬីអនកេ្របី្របសដ់ធី្លដីល្់របជពលរដ្ឋ។ សំណួររបស្់របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេឆ្លើយបំភ្ល។ឺ 
េសចក្ដ្ីរបកសអំពីសិទ ធរិបសក់មមសិទ ធកិរឬេភគឬីអនកេ្របី្របសដ់ធី្ល ី ្រតូវបនបិទេនេលើក្ដ រេខៀនពត័ម៌នភមូិ 
េ្រកមេដើមេឈើេនទី ងំគេ្រមង។ 
កលបរេិចឆទៃនករ្របជំុផ ព្វផ យជ ធរណៈ ០៩/០១/២០១៤
ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួ្របជំុ (ភជ បប់ញជ ីេឈម ះ) ១១៥នក ់(្រសី៦៥)
Ư.  ŁũΒЮ₣ĳ̨řБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ 
កលបរេិចឆទៃនករ្របមូលពត័ម៌នដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិែដលបះ៉ពល់ ០៩/០១/២០១៤
កលបរេិចឆទៃនករ្របជំុជមយួ្របជពលរដ្ឋេដើមបពិីភក និង្រពមេ្រព ង ២៤/០១/២០១៤
ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួ្របជំុ (ភជ បប់ញជ ីេឈម ះ) ៥៥នក ់(្រសី៣០)
ទំហំៃផទដីែដលបនបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ដសរុប (ម២ ឬហត) ១,៥ហត
តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដលបនបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ដ ២.០០០.០០០េរៀល
ឯក រឧបសមពន័ធែដលភជ បម់កជមយួ ៖
 ែផនទីអេងកតដីធ្លី 
 ងលទធកមមដីធ្លី 
 បញជ ីេឈម ះអនកបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិេ យសម័្រគចិត្ដ 
 បញជ ីេឈម ះអនកចូលរមួេធ្វីអេងកតដីធ្លី  
 កំណតេ់ហតុ្របជំុ 
 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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ĄеĮР̋ ◦Бơơ 
ЮýŲŁũ‗чЯ‗Ĝе₤ŚБĮБ₤Нŷĳ□ЊļĮĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 

ơơ.ơ. ĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 
ជនជតិេដើមភគតិច គឺសំេ អនក្រសុកចស់បុ ណជងេគ ែដលភគេ្រចើនរស់េន មតំបនខ់ពង់ ប

ៃន្របេទសកមពុជ។ ជំេនឿ សន និងរេបៀបរស់េនរបស់ជនជតិេដើមភគតិច បស់តវត មកេហើយេនះ មន
ករជបទ់កទ់ងេទនឹងធនធនធមមជតិ និងបរ ិ ថ ន។  

ជនជតិេដើមភគតិចមនរេបៀបរបបរស់េន និងទំេនៀមទំ ប្់របៃពណី ដូចខងេ្រកម ៖ 
 ដី និងៃ្រព ជ្របៃពណីបនបេងកើតនូវមូល ្ឋ នៃនករចិញច ឹមជីវតិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច កនុងេនះ

បទ់ងំជីវតិ រក របស់ពួកេគផងែដរ។  
 ្របពន័ធជំេនឿជ្របៃពណី្រតូវបនេជឿថ អ្វីៗទងំអស់មនវញិញ ណកនុងធមមជតិ េនះគឺករេគរពេលើ

រក ែដលរស់េនកនុងបឹង ភន ំេដើមេឈើ និងវតថុធមមជតិេផ ងៗេទៀត។ 
 ្របៃពណីសងគមរបស់ជនជតិេដើមភគតិចមនទំនកទំ់នងយ៉ងខ្ល ងំេទនឹងដីធ្លី និងៃ្រពេឈើ។ ភូមិ

នីមយួៗមនដី និងៃ្រពេឈើជ្របៃពណីរបស់ខ្លួន ែដល ៖ 
 មនតំបនខ់្លះេ្របើ្របស់ស្រមប្់របមូលអនុផលៃ្រពេឈើ និងបរបញ់ 
 តំបនខ់្លះេ្របើ្របស់ស្រមប់ ដុំះ និង 
 តំបនខ់្លះេទៀតស្រមបេ់គរពបូជទុកដូចជលំេន ្ឋ នរបស់ រក ។ 

 ករ ដុំះ ម្របៃពណី គឺករេធ្វើកសិកមមពេនចរ។ េនកនុង្របពន័ធកសិកមមេនះ ចំករនីមយួៗ្រតូវបន
កសិករ ដុំះរយៈេពល២ ឬ៣ឆន  ំ មុននឹងេបះបងឱ់យេនទំេនរ ែដល ចឱយៃ្រពដុះ លេឡើងវញិ 
្រពមេពលជមយួគន េនះ គតនឹ់ងផ្ល ស់ទីេទចំករថមីែដលសថិតេនកនុងដីភូមជិ្របៃពណីរបស់គត។់ 

 េនេពលែដលចំករចស់ មយួមនជីជតិ្រគប្់រគន ់កសិករេនះ ចនឹង្រតឡបេ់ទ ដុំះេនទី
េនះវញិ េហើយខួបេនះនឹងេកើតមនេឡើងដែដលៗ។ ករេ្របើ្របស់្របពន័ធេនះ េធ្វើឱយៃ្រពេឈើេន
តំបនខ់ពង់ ប ចេនសល់យ៉ងេ្រចើន និងមនតុលយភពជេ្រចើនសតវត ។ េទះបីជមនទស ន
អវជិជមនខ្លះេទេលើ្របពន័ធកសិកមមពេនចរេនះកេ៏ យ ប៉ុែន្ដករទទួល គ ល់ជសកលថ ្របពន័ធេនះ
មនករវវិត្តនខ៍ពស់ ករ ដុំះមន្របសិទធភព និងមននិរន្ដរភពេនកនុងតំបនែ់ដលមនដងសីុ់េត
្របជជនទប។ 

 ដីចំករបនទ បពី់េ្របើ្របស់ស្រមបក់រ ដុំះ (ចំករចស់េនះនឹងបេងកើតបនជ្របពន័ធបរ ិ ថ នៃ្រពេឈើ
េឡើងវញិ) គឺជ្របភពផ្ដល់នូវផលិតផលៃ្រពេឈើ និង រែដលជធនធនសំខនទី់២ ស្រមប់
្រទ្រទងដ់ល់កររស់េនរបស់ជនជតិេដើមភគតិច។  

ជទូេទ ្របជពលរដ្ឋែខមរបនចតទុ់ក្រកុមជនជតិេដើមភគតិចថជែខមរេលើ ែដលមន្របៃពណីវបបធម ៌
និងករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ មនលកខណៈខុសែប្លកពីេគ។ ជទូេទ ្រកុមជនជតិេដើមភគតិចេនះបង្ហ ញឱយ
េឃើញនូវលកខណៈងយនឹងទទួលរងេ្រគះបំផុត ៖  

 ជីវភពរស់េនជបទ់កទ់ងនឹងទឹកដី និងធនធនពីដូន  
 ពឹងែផ្អកេលើផលិតកមមស្រមបផ់គតផ់គងែ់តជីវភព្របចៃំថង 
 ខ្លួនឯងបង្ហ ញ ឬអនកដៃទងយ គ ល់អត្ដសញញ ណថ ជ្រកុមខុសែប្លកពីេគ 



ជពូំកទី១១ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្ដីពីសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិច  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 118 

 េ្របើភ ខុសពីភ ែដលេគេ្របើ្របស់ភគេ្រចើន ឬភ ផ្លូវករេនកនុង្របេទស 
 ពឹងែផ្អកេលើវបបធម ៌និងសងគមេសដ្ឋកិចច មទំេនៀមទំ ប្់របៃពណី។ 
ដូចេនះ ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវបនយកចិត្ដទុក កជ់ពិេសស េដើមបធីនថ ល់ករអនុវត្ដគេ្រមង 

ជធនី េខត្តនឹងមនិមនផ្ដល់ផលបះ៉ពល់អវជិជមន មយួដល់ជីវភពរស់េន និង្របៃពណីវបបធមរ៌បស់ជន
ជតិេដើមភគតិចេឡើយ។  

 

ơơ.Ư. ₤Њ◦ċЊ ĕЊ₣ŁũşРŲũУņũĠ₤сĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 
រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ម្រ ៣១ កយខណ័្ឌ ទី២ មនខ្លឹម រថ “្របជពលរដ្ឋែខមរមន

ភពេសមើគន ចំេពះមុខចបប ់មនសិទធិ េសរភីព និងករណីយកិចចដូចគន ទងំអស់ េ យឥត្របកនពូ់ជ សន ៍
ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  ជំេនឿ សន និនន ករនេយបយ េដើមកំេណើ តជតិ នៈសងគម ធនធន ឬ ថ ន
ភពឯេទៀតេឡើយ”។ 

្របជពលរដ្ឋែខមររមួបញចូ លទងំជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ ដូចជ្របជជនតំបនខ់ពង់ បែដលេគេ
ថែខមរេលើ។ 

ចបបស់្ដីពីករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ម្រ ១៩ បនែចងថ ្រកុម្របឹក
នីមយួៗ្រតូវេធ្វើជតំ ង និងេធ្វើសកមមភពកនុងនម្របជពលរដ្ឋេនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ ម្រ ២០ 
បនែចងថ ្រកុម្របឹក នីមយួៗ្រតូវបេងកើត ជំរុញ និងេធ្វើឱយមនចីរភពដល់ករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយ
េនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

 

ơơ.ư. ÐЮŪŌ₣ЯřŲŪĳСŷЮũЬĠşеũģŎŁũ‗ч₤ŚБĮБŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷĳ□ЊļĮĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş  
គេ្រមងទំង យែដលមនទី ំងសថិតេនភូមិែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ីតំបន់ជនជតិេដើមភគតិច 

(ភូមែិដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េនចបពី់៥%ៃនចំនួន្របជពលរដ្ឋសរុបកនុងភូម)ិ ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍
ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថភិពជនជតិេដើមភគតិច (ទ្រមងទី់១៨.១)។  

  

ơơ.̉. ŁũŪĠĄНеĩ℮Įſĩ⅝ŎΒеĮБÐЮŪŌ₣řŲсĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş   
បនទ បពី់គេ្រមង្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមបេ់្របើ្របស់ថវកិ ជធនី េខត្ត ទីចតក់រែផនករនិងវនិិេយគ

ជធនី េខត្ត េ យសហករជមយួ្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត ់គណៈកមម ធិករក ងែផនករនិងថវកិឃុំ សងក ត ់
និងេមដឹកនរំបស់ជនជតិេដើមភគតិច ្រតូវេរៀបចំករ្របជំុមយួ េដើមបផី ព្វផ យអំពីគេ្រមងែដលបនេ្រជើស
េរ ើសេនះេន មប ្ដ ភូមិ ែដលសថិតេនកនុងបញជ ីតំបន់ជនជតិេដើមភគតិច។ កលបរេិចឆទ េពលេវ  និង
ទីកែន្លងៃនករ្របជំុេនះ ្រតូវបនយល់្រពមេ យេមដឹកនំរបស់ជនជតិេដើមភគតិច។ េនកនុងករ្របជំុេនះ 
្របសិនេបើជនជតិេដើមភគតិចមនិ ចយល់បននូវភ ែខមរ ្រតូវេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ដ ឬឧបករណ៍ មញញៗ 
និងបកែ្របជភ ែដលជនជតិេដើមភគតិច ចយល់បនចបស់។  

េនកនុងករ្របជំុផ ព្វផ យអំពីគេ្រមងេនះ ម្រន្តីទទួលបនទុក្រតូវ ៖ 
 ជ្រមបដល់ជនជតិេដើមភគតិចអំពីលកខណៈវនិិចឆយ័ និងដំេណើ រករៃនករេ្រជើសេរ ើសគេ្រមង  
 ជ្រមបដល់ជនជតិេដើមភគតិចអំពីទី ងំគេ្រមង 
 ពិភក ជមយួជនជតិេដើមភគតិចអំពីផល្រប/េយជនែ៍ដលទទួលបនពីករអនុវត្ដគេ្រមង  



ជពូំកទី១១ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្ដីពីសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិច  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 119 

 ពិភក ជមយួជនជតិេដើមភគតិចអំពីផល+បះ៉ពល់ជអវជិជមនដល់ពួកគត ់ ែដលប ្ដ ល
មកពីករអនុវត្ដគេ្រមងេនះ 

 ពិភក ជមយួជនជតិេដើមភគតិច ថេតើពួកគតយ់ល់្រពមចំេពះករអនុវត្ដគេ្រមងេនះែដរឬេទ។  
ម្រន្តីទទួលបនទុក្រតូវេរៀបចំកំណតេ់ហតុ និងបញជ ីវត្ដមនៃនករ្របជំុេនះ។ ល់មតិេយបល់ែដលបន

េលើកេឡើង រមួទំងករជំទស់ ករយល់្រពម មូលេហតុនន។ល។ ្រតូវកត្់រ ឱយបនចបស់ ស់េនកនុង
កំណតេ់ហតុ្របជំុ។ កំណតេ់ហតុ និងបញជ ីវត្ដមនៃនករ្របជំុេនះ ្រតូវភជ បម់កជមយួរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករ
ករពរសុវតថភិពជនជតិេដើមភគតិច។ 

 

ơơ.̣. ŁũŪĠĄНеĮЊļ˝⅝ďņУŎĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊşΒеĮБЮŪý₣ŁũÐЮŪŌ₣  
េនកនុងដំ កក់លេរៀបចំគេ្រមង និងមុនេពលអនុមត័សំេណើ គេ្រមង ម្រន្តីទទួលបនទុករួមជមយួ

អនកជំនួយបេចចកេទសេ យសហករជមយួ្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត ់ ្រតូវេរៀបចំ្របជំុមយួ ចេ់ យែឡកជមយួ
តំ ងជនជតិេដើមភគតិច េដើមបពិីភក អំពីេ្រគងករគេ្រមង។ កលបរេិចឆទ េពលេវ  និងទីកែន្លងៃន
ករ្របជំុេនះ្រតូវបនយល់្រពមេ យេមដឹកនរំបស់ជនជតិេដើមភគតិចៃនភូមពិកព់ន័ធទងំេនះ។ េនកនុងករ
្របជំុេនះ ្របសិនេបើជនជតិេដើមភគតិចមិន ចយល់បននូវភ ែខមរ ្រតូវេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ដឬឧបករណ៍

មញញៗ និងបកែ្របជភ ែដលជនជតិេដើមភគ តិច ចយល់បនចបស់។  
ករ្របជំុពិភក ជមយួជនជតិេដើមភគតិចអំពីេ្រគងករគេ្រមងេនះ ្រតូវដំេណើ រករដូចខងេ្រកម ៖ 
 ម្រន្តីទទួលបនទុកជ្រមបដល់ជនជតិេដើមភគតិចអំពី ៖  

 សិទធិ និងករចូលរមួរបស់ជនជតិេដើមភគតិច  
 េគលបំណងរបស់គេ្រមង  
 ទី ងំគេ្រមង 
 ពត័ម៌នេផ ងៗេទៀតែដលទកទ់ងនឹងជនជតិេដើមភគតិច  

 អនកជំនួយបេចចកេទសបង្ហ ញ និងពនយល់អំពីគំនូសប្លងប់េចចកេទសគេ្រមងដល់ជនជតិេដើមភគតិច  
 បនទ បម់ក ម្រន្តីទទួលបនទុកពិភក ជមយួជនជតិេដើមភគតិចអំពី ៖ 

 ផល្របេយជនែ៍ដលទទួលបនពីករអនុវត្ដគេ្រមង  
 ផលបះ៉ពល់ជអវជិជមនដល់ជីវភពរស់េនរបស់ពួកគតែ់ដលប ្ដ លមកពីករអនុវត្ដ

គេ្រមងេនះ 
 ផលបះ៉ពល់ដល់ធនធនធមមជតិ និងបរ ិ ថ ន  
 ផលបះ៉ពល់ដីធ្លី និងសិទធិ (សិទធិរបស់អនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីកនុងករបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិ

េ យសម័្រគចិត្ដ និងករទមទរសំណង)  
 និភយ័ និងករ្រពមេ្រព ងេទេលើវធិនករកតប់នថយ និភយ័ដល់ជនជតិេដើមភគតិច  
 ែផនករ ម នករអនុវត្ដវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិច 
 ករ្រពមេ្រព ងេទេលើេ្រគងករគេ្រមង វធិនករកតប់នថយ និភយ័ដល់ជនជតិេដើមភគ

តិច និងែផនករ ម នករអនុវត្ដវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិច។  
 
 



ជពូំកទី១១ ៖ េគលករណ៍ែណនសំ្ដីពីសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិច  ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 120 

អនកចូលរមួកនុងករ្របជំុពិភក ជមយួជនជតិេដើមភគតិចអំពីេ្រគងករគេ្រមងេនះ រមួមន ៖ 
 តំ ងគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងេនះ 
 េមឃុំ េចសងក ត ់ 
 សមជិកគណៈកមម ធិករក ងែផនករ និងថវកិឃុំ សងក តម់កពីភូមពិកព់ន័ធែដលមនជនជតិ

េដើមភគតិចរស់េន  
 េមដឹកនជំនជតិេដើមភគតិចៃនភូមែិដលពកព់ន័ធ 
 តំ ង្រគួ រជនជតិេដើមភគតិច  
 អនកជំនួយបេចចកេទស 
ម្រន្តីទទួលបនទុក្រតូវេរៀបចំកំណតេ់ហតុ និងបញជ ីវត្ដមនៃនករ្របជំុេនះ។ ល់មតិេយបល់ែដលបន

េលើកេឡើង រួមទំងករជំទស់ ករយល់្រពម មូលេហតុនន។ល។ ្រតូវកត់្រ ឱយបនចបស់ ស់េនកនុង
កំណតេ់ហតុ្របជំុ។ កំណតេ់ហតុ និងបញជ ីវត្ដមនេនះ ្រតូវភជ បជ់មយួរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថិ
ភពជនជតិេដើមភគតិច។ 

 

ơơ.̀. ũģŎŁũ‗ч₤ŚБĮБŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷĳ□ЊļĮĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 
ម្រន្តីទទួលបនទុក ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថភិពជនជតិេដើមភគតិច(ទ្រមងទី់

១៨.១) េហើយ កជូ់នទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ ជធនី េខត្តពិនិតយ និងចុះហតថេលខ។  
បនទ បម់កទីចតក់រែផនករនិងវនិិេយគ ជធនី េខត្ដ្រតូវេផញើរបយករណ៍េនះ និងឯក រឧបសមពន័ធ

នន ជទ្រមងឯ់ក រកនុងកំុពយុទរ័ (Electronic File) ជូន្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើម
ភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េដើមបពិីនិតយជមុន មុននឹង កជូ់នទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង និងឯក រ
ពកព់ន័ធេទមនទីរ អងគភពជំនញ ជធនី េខត្ដ េដើមបពិីនិតយបញជ កប់េចចកេទស។ ្រកុមករងរសុវតថភិពបរ ិ ថ ន 
ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប មនរយៈេពល១០ៃថងេធ្វើករកនុងករពិនិតយ បនទ បពី់
ទទួលបនរបយករណ៍។ ្របសិនេបើពិនិតយេឃើញថ របយករណ៍េនះមនចំណុចខុសឆគង ឬខ្វះខតែដល្រតូវ
េធ្វើករែកត្រមូវ ឬបំេពញបែនថម ្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន 
គ.ជ.អ.ប ្រតូវជ្រមបមកទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគេខត្ដវញិ មរយៈអីុែមល៉កនុងរយៈេពល១០ៃថងេធ្វើករ។ 
្របសិនេបើកនុងអំឡុងេពល១០ៃថងេនះ ្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ
្ឋ ន គ.ជ.អ.ប មនិមនករេឆ្លើយតបេទ េនះចតទុ់កថ របយករណ៍េនះទទួលបននូវករពិនិតយយ៉ង្រតឹម

្រតូវពី្រកុមករងរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។ 
 

ơơ.́.  ŷЋēĕŁũŁĳсĠĕ□ŎΉĕЊķњŎřŲсĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş   
្របសិនេបើេ្រគងករគេ្រមងមន និភយ័ននដល់ជនជតិេដើមភគតិច និភយ័ទងំេនះ្រតូវែតេធ្វើ

ករពិភក ជមយួជនជតិេដើមភគតិចែដលពកព់ន័ធទងំអស់ឱយបនលម្អតិ និងចបស់ ស់ េដើមបរីកមេធយ
បយកនុងករករពរ ឬកតប់នថយ ឬបនធូរបនថយនូវ និភយ័ទងំេនះ។ វធិនករករពរ ឬកតប់នថយ ឬបនធូរ
បនថយនូវ និភយ័ទងំេនះ ចត្រមូវឱយមនករែកស្រមួលេ្រគងករគេ្រមង។ 

និភយ័ដល់ជនជតិេដើមភគតិច សំេ េទេលើ ល់ផលបះ៉ពល់អវជិជមនដល់កររស់េន និងទំេនៀម
ទំ ប្់របៃពណីរបស់ជនជតិេដើមភគតិច ដូចជបះ៉ពល់ដល់តំបនេ់គរពបូជ ករកបទ់្រនទ នៃ្រពេឈើ បះ៉ពល់
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ដល់តំបនេ់ធ្វើកសិកមមជេដើម។ល។ 
ល់វធិនករករពរឬកតប់នថយ ឬបនធូរបនថយនូវ និភយ័ទងំអស់ែដលជនជតិេដើមភគតិចបន

ឯកភព ្រតូវកត្់រ េនកនុងទ្រមងទី់១៨.២ “វធិនករកតប់នថយ និភយ័ដល់ជនជតិេដើមភគតិច” ។ 
វធិនករកតប់នថយ និភយ័ដល់ជនជតិេដើមភគតិច រមួមនពត័ម៌នដូចខងេ្រកម ៖ 
 និភយ័ ៖ ផលបះ៉ពល់អវជិជមនដល់កររស់េន និងទំេនៀមទំ ប្់របៃពណីរបស់ជនជតិេដើម

ភគតិច  
 ទិភព ៖ ក្រមតិ ទិភពៃន និភយ័ (ខពស់ មធយម ទប) 
 វធិនករកតប់នថយ ៖ វធិនករករពរ ឬកតប់នថយ ឬបនធូរបនថយនូវ និភយ័  
 អនកទទួលខុស្រតូវអនុវត្តវធិនករ ៖ អនកែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តវធិនករករពរ ឬកត់

បនថយ ឬបនធូរបនថយ និភយ័ 
 ផលបះ៉ពល់បនទ បព់កីរកតប់នថយ ៖ ទំហំៃនផលបះ៉ពល់ែដល ចេនមន បនទ បពី់ករអនុវត្ត

វធិនករករពរ ឬកតប់នថយ ឬបនធូរបនថយ និភយ័។  
 

ơơ.៨. ЯĩĕŁũ″ņŢĕŁũΒĕНŷĳŚŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷĳ□ЊļĮĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 
ម្រន្តីទទួលបនទុក ្រតូវេរៀបចំែផនករ ម នករអនុវត្ដវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិច 

(ទ្រមងទី់១៨.៣) បនទ បពី់េរៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិច និងវធិនករ
កតប់នថយ និភយ័ដល់ជនជតិេដើមភគតិចចបស់ព្វ្រគប។់ ែផនករ ម នេនះ រមួមនពត័ម៌នដូចខង
េ្រកម ៖ 

 អ្វខី្លះ? (េតើ្រតូវេធ្វើករ ម នេទេលើអ្វខី្លះ?) ៖ គឺជវធិនករករពរ ឬកតប់នថយ ឬបនធូរបនថយនូវ
និភយ័ 

 កែន្លង ? (េតើ្រតូវេធ្វើករ ម នេនកែន្លង ?) ៖ ទី ងំែដល្រតូវេធ្វើករ ម ននូវករអនុវត្ត
វធិនករករពរ ឬកតប់នថយ ឬបនធូរបនថយនូវ និភយ័ 

 រេបៀប ? (េតើ្រតូវេធ្វើករ ម នរេបៀប ?) ៖ វធីិ ្រស្តកនុងករ ម នករអនុវត្តវធិនករ
ករពរ ឬកតប់នថយ ឬបនធូរបនថយនូវ និភយ័ 

 េនេពល ? (េតើ្រតូវេធ្វើករ ម នេនេពល ?) ៖ េពលេវ កនុងករ ម នករអនុវត្ត
វធិនករករពរ ឬកតប់នថយ ឬបនធូរបនថយនូវ និភយ័ 

 អនក ? (េតើអនក ទទួលខុស្រតូវកនុងករ ម ន?) ៖ អនកែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករ ម ន 
ករអនុវត្តវធិនករករពរ ឬកតប់នថយ ឬបនធូរបនថយនូវ និភយ័។ 
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◦Ūņ₣с◦Бơ៨.ơ 
ũģŎŁũ‗ч₤ŚБĮБŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷĳ□ЊļĮĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 

ជធនី េខត្ដ ៖ េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ 
េឈម ះគេ្រមង ៖  
ចំនួនភូមមិនជនជតិេដើមភគតិចែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមង ៖  
េឈម ះ្រកុមជនជតិ ៖  
ơ.  ŁũŪĠĄНеĩ℮Įſĩ⅝ŎΒеĮБÐЮŪŌ₣řŲсĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş
១.១. ករបរយិយលម្អតិអំពីកលបរេិចឆទ ទីកែន្លង អនកចូលរមួ ដំេណើ រករ មតិេយបល់ និងលទធផលៃនករ

្របជំុ មភូមនីិមយួៗ ៖ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

១.២. េតើកលបរេិចឆទ េពលេវ  និងទីកែន្លងៃនករ្របជំុផ ព្វផ យអំពីគេ្រមងេនះ   
បនទទួលករយល់្រពមពីេមដឹកនរំបស់ជនជតិេដើមភគតិចែដរឬេទ? បទ   េទ  
េបើបន សូមបញជ ក ់៖...................................(េឈម ះេមដកឹនរំបសជ់នជតេិដើមភគតចិ េឈម ះជនជត ិ
េឈម ះភមូិ  កលបរេិចឆទៃនករ្រពមេ្រព ង) ..........................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
េបើមនិបន សូមបញជ កអំ់ពីមូលេហតុ ៖................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................

១.៣.េតើករ្របជំុផ ព្វផ យអំពីគេ្រមងដល់ជនជតិេដើមភគតិច មនបកែ្របជភ ែដលជន 
ជតិេដើមភគតិច ចយល់បន និងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ដឬឧបករណ៍ មញញៗែដរឬេទ? បទ   េទ  
េបើបន សូមបញជ ក ់៖.................... (ជភ អ្វីខ ្លះ េ្របី្របសវ់ធិី ្រស្ដ ឬឧបករណ៍អ្វីខ ្លះ) ..................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
េបើមនិបន សូមបញជ កអំ់ពីមូលេហតុ ៖................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
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Ư.  ŁũŪĠĄНеĮЊļ˝⅝ďņУŎĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊşΒеĮБЮŪý₣ŁũÐЮŪŌ₣
២.១. ករបរយិយលម្អតិអំពីកលបរេិចឆទ ទីកែន្លង អនកចូលរមួ ដំេណើ រករ មតិេយបល់ និងលទធផលៃនករ

្របជំុេនះ ៖ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

២.២. េតើកលបរេិចឆទ េពលេវ  នងិទកីែន្លងៃនករ្របជំុពភិក ជមយួជនជតេិដើមភគតចិអពំ ី
េ្រគងករគេ្រមងបនទទួលករយល់្រពមពេីមដកឹនរំបស់ជនជតេិដើមភគតចិែដរឬេទ? បទ   េទ  
េបើបន សូមបញជ ក ់៖...................................(េឈម ះេមដកឹនរំបសជ់នជតេិដើមភគតចិ េឈម ះជនជត ិ
េឈម ះភមូិ  កលបរេិចឆទៃនករ្រពមេ្រព ង) .......................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
េបើមនិបន សូមបញជ កអំ់ពីមូលេហតុ ៖............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................

២.៣. េតើករ្របជុពំភិក ជមយួជនជតេិដើមភគតចិអពំេី្រគងករគេ្រមង មនបកែ្របជភ ែដល 
ជនជតេិដើមភគតចិ ចយល់បន នងិេ្របើ្របស់វធិី ្រស្ដឬឧបករណ៍ មញញៗែដរឬេទ? បទ   េទ  
េបើបន សូមបញជ ក ់៖.................... (ជភ អ្វីខ ្លះ េ្របី្របសវ់ធិី ្រស្ដ ឬឧបករណ៍អ្វីខ ្លះ) ..................... 
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
េបើមនិបន សូមបញជ កអំ់ពីមូលេហតុ ៖................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

ឯក រឧបសមពន័ធែដលភជ បម់កជមយួ ៖  
 វធិនករកត់បនថយ និភ័យដល់ជនជតិេដីមភគតិច  
 ែផនករ ម នករអនុវត្ដវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដីមភគតិច 
 បញជ ីវត្ដមន្របជំុជមួយជនជតិេដីមភគតិចនន 
 កំណតេ់ហតុ្របជំុជមួយជនជតិេដីមភគតិចនន។ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бơ៨.Ư  
 ŷЋēĕŁũŁĳсĠĕ□ŎΉĕЊķњŎřŲсĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 

ជធនី េខត្ដ ៖ េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ េឈម ះគេ្រមង ៖  
 

និភយ័ ទិភព 
(ខពស់ មធយម ទប)

វធិនករកតប់នថយ អនកទទួលខុស្រតូវអនុវត្ដវធិនករ ផលបះ៉ពល់បនទ បព់កីតប់នថយ 

ករ ងសងផ់្លូវេនះប ្ដ លឱយបះ៉ពលដ់ល ់
ទសីកក រៈបូជរបសជ់នជតេិដើមភគតចិ 

ខ ពស ់   ប្ដូរទី ងំផ្លូវេន្រតងច់ណំុចែដល
មនករបះ៉ពល ់

 េរៀបចគំនំសូប្លងប់េចចកេទស 
េ យេជៀស ងនវូករបះ៉ពល ់ 

 េមដកឹនជំនជតេិដើមភគតចិ និង
ជនជតេិដើមភគតចិចលូរមួកណំត់
ទី ងំផ្លូវ 

 រដ្ឋបលេខត្ត និងគណៈកមមករ
េរៀបចគំេ្រមង 

 ចេនមនផលបះ៉ពលប់ន្ដិច   
បន្ដួច 

     
     
     
     
 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝
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◦Ūņ₣с◦Бơ៨.ư   
ЯĩĕŁũ″ņŢĕŁũΒĕНŷĳŚŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷĳ□ЊļĮĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 

ជធនី េខត្ដ ៖ េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ េឈម ះគេ្រមង ៖  
 

េតើអ្វខី្លះ? 
(េតីអ្វីខ្លះែដល្រតូវេធ្វីករ ម ន?)

េនកែន្លង ? 
(េតី្រតូវ ម នេនកែន្លង ?)

េ យរេបៀប ? 
(េតី្រតូវ ម នេ យរេបៀប ?) 

េនេពល ? 
(េតី្រតូវ ម នេនេពល ?)

េ យអនក ? 
(េតីអនក ទទលួខុស្រតូវកនុងករ ម ន?) 

 ប្ដូរទី ងំផ្លូវេន្រតងច់ណំុច
ែដលមនករបះ៉ពល ់

 េរៀបចគំនំសូប្លងប់េចចក
េទសេ យេជៀស ងនវូ
ករបះ៉ពល ់

 េនទី ងំគេ្រមង  ចះុពិនិតយដលទ់ី ងំគេ្រមងេន
្រតងច់ណំុចែដលបះ៉ពល ់

 ពិនិតយគនំសូប្លងប់េចចកេទស 
គេ្រមង 

 

 េនេពលសិក លទ ធភព
គេ្រមង និងចបេ់ផ្ដើមអនវុត្ដ
គេ្រមង 

 េនេពលអនមុត័គេ្រមង 

 េមដកឹនជំនជតេិដើមភគតចិ និង
ជនជតេិដើមភគតចិ  

 រដ្ឋបលេខត្ត និងគណៈកមមករេរៀបចំ
គេ្រមង 

     
     
     

 
 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝
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◦Ūņ₣с◦Бơ៨.̉ 
ĠŃą БЮěŊ йΒĖ̋ şРŲũУņŪĠĄНе 

ករ្របជុំ....................................................................... 
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ........ 

ល.រ េឈម ះ េភទ យុ ភូម ិ ឃុ ំសងក ត ់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  តួនទី 
ហតថេលខ 
ឬ ន មេមៃដ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 



 
 

 

 
 
 

ΧĠ₤ņįњĕċ◦Бơ 

◦Ūņ₣сĜĜ
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◦Ūņ₣с◦Бơ  
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
rr2ss 

 

Њ̋şĆŪĮņЮŪĮЭ₣ 
₤ŚБĮБ 

ŁũŪÐĠсŪÐ₣ÐЮŪŌ₣ΒĕŚũũřťģŲ 
 

កិចច្រពមេ្រព ងេនះ េធ្វើេឡើងេនៃថងទី....... ែខ........... ឆន .ំ........ រ ង ៖   
 រដ្ឋបល.................... តំ ងេ យ........................ តួនទី..............................................  
 រដ្ឋបល.................... តំ ងេ យ........................ តួនទី.............................................. 
 រដ្ឋបល.................... តំ ងេ យ........................ តួនទី.............................................. 
 រដ្ឋបល.................... តំ ងេ យ........................ តួនទី.............................................. 
ភគីទងំអស់បនឯកភពគន មល័កខខណ័្ឌ  ដូចខងេ្រកម ៖ 

ŪĠŁũ ơ.- 
 គេ្រមង........................................................................................................... នឹងអនុវត្ដេទ
មល័កខខណ័្ឌ ែដលមនែចងកនុងកិចច្រពមេ្រព ងេនះ¤ 

ŪĠŁũ Ư.- 
 ចំនួនថវកិប៉ន់ ម នែដល្រតូវចូលរមួចំែណកដល់គេ្រមងអន្ដររដ្ឋបលៃនរដ្ឋបលនីមយួៗែដលពកព់ន័ធ 
មនដូចខងេ្រកម ៖  

 រដ្ឋបល............... ចំនួន................ (ជអក រ...................................................................) 
 រដ្ឋបល............... ចំនួន................ (ជអក រ...................................................................) 
 រដ្ឋបល............... ចំនួន................ (ជអក រ...................................................................) 
 រដ្ឋបល............... ចំនួន................ (ជអក រ...................................................................) 

សរុប......................... (ជអក រ...................................................................) 
រដ្ឋបលែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលបនឯកភពគន  កនុងករេផទរថវកិៃនចំែណករបស់ខ្លួន

ទងំអស់ ឬជដំ កក់លេទកនុងគណនីរបស់រដ្ឋបលៃន្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល 
បនទ បពី់កិចចសនយៃនគេ្រមងេនះ្រតូវបនចុះហតថេលខ។ 
ŪĠŁũ ư.-  
 គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្ដររដ្ឋបលមនសមសភពដូចខងេ្រកម ៖ 

ល.រ េឈម ះ េភទ មកពី តួនទី
    ្របធន
    សមជិក
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ល.រ េឈម ះ េភទ មកពី តួនទី
    សមជិក
    សមជិក
    សមជិក
    សមជិក
    េលខធិករ

ŪĠŁũ ̉.- 
 គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្ដររដ្ឋបលមនតួនទី និងភរកិចច ដូចខងេ្រកម ៖ 

 ពិនិតយ និងអនុមត័ែផនករសិក គេ្រមងអន្តររដ្ឋបល  
 ្រគប្់រគងចតែ់ចងដំេណើ រករសិក  និងេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល 
 កំណតអ់នកជំនួយបេចចកេទសស្រមបជួ់យ កនុងករេរៀបចំ និងករអនុវត្តគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល 
 េរៀបចំសំេណើ គេ្រមងអន្តររដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីអនកជំនួយបេចចកេទស  
 ពិនិតយ និងអនុមត័សំេណើ គេ្រមងអន្តររដ្ឋបល។ 

ŪĠŁũ ̣.- 
្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្ដររដ្ឋបល គឺជតំ ងផ្លូវកររបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង

អន្ដររដ្ឋបល កនុងករចុះហតថេលខេលើឯក រផ្លូវករននែដលទកទ់ងនឹងករេរៀបចំគេ្រមង េ យេ្របើ្របស់
្រ  និងចុះេលខរបស់រដ្ឋបល ម។ី 

កនុងករណី្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលអវត្តមន អភបិលស្តីទី ឬេមឃុំ េចសងក ត់
ស្តីទីៃនរដ្ឋបលែដលទទួលភរកិចចជ្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល គឺជ្របធនស្តីទីៃនគណៈ
កមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល។  

្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ជអនកេកះ្របជំុនិងជអធិបតីៃនអងគ្របជំុរបស់គណៈ
កមមករេរៀបចំគេ្រមង។ កនុងករណី្របធនអវត្ដមន ្របធនស្តីទីជអនកេកះ្របជំុ និងជអធិបតីៃនអងគ្របជំុ។ 

កិចច្របជំុរបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ច្រប្រពឹត្ដេទបន លុះ្រ ែតមនវត្ដមន
សមជិកេលើសពីពកក់ ្ដ លៃនសមជិកគណៈកមមករទងំមូល។ 

េសចក្ដីសេ្រមចរបស់អងគ្របជំុរបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ចយកជករបន លុះ
្រ ែតមនសំេឡងអនុមត័េលើសពីពកក់ ្ដ លៃនចំនួនសមជិកគណៈកមមករទងំមូល។ ្របសិនេបើសំេឡង
អនុមត័មនចំនួនេសមើគន  សំេឡងរបស់អធិបតីៃនអងគ្របជំុមនឧត្តមនុភព។ 

កនុងករណីសមជិក មយួៃនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលអវត្ដមន សមជិកេនះ ចេផទរ
សិទធិឱយេទសមជិក មយួេនកនុងអងគភព ឬ្រកុមរបស់ខ្លួន េដើមបចូីលរមួ្របជំុគណៈកមមករជំនួសខ្លួនបន។ 
សមជិកែដលចូលរមួ្របជំុជំនួសេនះ កម៏នសិទធិសេ្រមចដូចសមជិកគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល
ផងែដរ។ ករេផទរសិទធិេនះ្រតូវេធ្វើេឡើងជ យល័កខណ៍អក រ។ 

្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ចអេញជ ើញបុគគលិកមកពីទីភន កង់រ ឬតំ ងអងគករ
សហគមនមូ៍ល ្ឋ នែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមង េដើមបចូីលរមួកិចច្របជំុគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល
កនុងនមជអនកសេងកតករ។ 
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អនកជំនួយបេចចកេទស និងម្រន្តីែដលមនភរកិចចគ្ំរទ ជធនី េខត្ត្រតូវចូលរមួកិចច្របជំុរបស់គណៈកមម
ករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល កនុងនមជអនកសេងកតករ។ 

្រគបក់ិចច្របជំុរបស់គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ្រតូវមនកំណតេ់ហតុែដលេរៀបចំេ យ
េលខធិកររបស់គណៈកមមករ និង្រតូវចុះហតថេលខេ យអធិបតីៃនអងគ្របជំុ។ 
ŪĠŁũ ̀.-  
 គណៈកមម ធិករលទធកមម និងអងគភពលទធកមមៃនរដ្ឋបលែដលជ្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង
អន្តររដ្ឋបល ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបកិ់ចចលទធកមមគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលេនះ។ 

គណៈកមម ធិករលទធកមម និងអងគភពលទធកមមែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបកិ់ចចលទធកមមគេ្រមងអន្តរ
រដ្ឋបលេនះ មនតួនទី និងភរកិចចដូចបនកំណតេ់នកនុង្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ ៣២៤ សហវ.្របក ចុះៃថង
ទី០១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ របស់្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ស្តីពីនីតិវធីិៃនករបេងកើត 
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមម ធិករលទធកមម និងអងគភពលទធកមមរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ ។  

គណៈកមម ធិករលទធកមម និងអងគភពលទធកមមែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបកិ់ចចលទធកមមគេ្រមងអន្តរ
រដ្ឋបលេនះ ្រតូវ យករណ៍អំពីវឌ នភពៃនកិចចលទធកមមគេ្រមងអន្តររដ្ឋបល ជូនរដ្ឋបលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមង
អន្តររដ្ឋបលេនះ។ 
 គណៈកមម ធិករលទធកមមៃនរដ្ឋបលពកព់ន័ធដៃទេទៀតៃនគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលេនះ ចចូលរមួេនកនុង
កិចចដំេណើ រករលទធកមមគេ្រមងអន្តររដ្ឋបលេនះ ជអនកសេងកតករ។ 
ŪĠŁũ ́.- 
 េ ក េ ក្រសី..................................... ជអនកជំនួយបេចចកេទសស្រមបគ់េ្រមង..................... 
................................................................. ។  
 អនកជំនួយបេចចកេទសជួយ គណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្ដររដ្ឋបលេលើករងរដូចខងេ្រកម ៖  

 ពិនិតយអំពីត្រមូវករៃនករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិចរបស់គេ្រមង 
 េរៀបចំែផនករសិក គេ្រមង 
 េរៀបចំែផនទីគេ្រមង 
 អនុវត្ដករសិក លទធភពគេ្រមង  
 ជួយ កនុងករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិេដើមភគតិច 
 េរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង 
 ប៉ន់ ម នតៃម្លគេ្រមង 
 បំេពញពត័ម៌នែផនកបេចចកេទសេទកនុងទ្រមងព់ត័ម៌នគេ្រមង 
 ចូលរមួ្រគបក់រ្របជំុគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមងអន្ដររដ្ឋបល  
 បំេពញតួនទី និងភរកិចចេផ ងៗេទៀត មករកំណតរ់បស់្របធនគណៈកមមករេរៀបចំគេ្រមង 

អន្តររដ្ឋបល។ 
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ŪĠŁũ ៨.- 
 កិចច្រពមេ្រព ងេនះ េរៀបចំេឡើងចំនួន........ចបបេ់ដើម េហើយរក ទុកេនរដ្ឋបលនីមយួៗែដលពកព់ន័ធ
នឹងគេ្រមង០១ចបប។់  
ŪĠŁũ ៩.- 
 កិចច្រពមេ្រព ងេនះ មន្របសិទធភពអនុវត្តចបពី់ៃថងចុះហតថេលខតេទ។  
 

ΒķЊģŲ ιЮņþНе Юč₤Į̇ĳс............
 

ΒķЊģŲ ιЮņþНе Юč₤Į̇ĳс............
 
 

ΒķЊģŲ ιЮņþНе Юč₤Į̇ĳс............
 
 

ΒķЊģŲ ιЮņþНе Юč₤Į̇ĳс............
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◦Ūņ₣с◦БƯ 
ŁũĮЊĕЊĳŏΒеĮБĳŪņСŷŁũаĕŁũ₤Њ˝⅝  

ĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ řБĊųБ ĕЊ₣ĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊşũĠ₤сÐЮŪŌ₣ 
ជធនី េខត្ត ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖  

េឈម ះគេ្រមង ៖  
េតើគេ្រមង្រតូវេធ្វើករសិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នែដរឬេទ? បទ េទ

េបីមិន្រតូវករ សូមបញជ កមូ់លេហតុ ៖.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

េតើគេ្រមង្រតូវេធ្វើករសិក ដីធ្លីែដរឬេទ? បទ េទ
េបីមិន្រតូវករ សូមបញជ កមូ់លេហតុ ៖.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

េតើគេ្រមង្រតូវករេរៀបចំវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដើមភគតិចែដរឬេទ?    បទ េទ
េបីមិន្រតូវករ សូមបញជ កមូ់លេហតុ ៖.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ៃថងទី........ ែខ............. ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

 

ៃថងទី........ ែខ............. ឆន .ំ........ 
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
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◦Ūņ₣с◦Бư  
ЯĩĕŁũ₤Њ˝⅝ÐЮŪŌ₣ĂĖ е............... 

ជធនី េខត្ត ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖ 
 

េឈម ះគេ្រមង លទធផលេ្រគង សកមមភពសិក គេ្រមង
្រតូវករៃនករ
សិក ផលបះ៉ 
ពល់បរ ិ ថ ន

្រតូវករៃន
ករសិក ដីធ្លី 

្រតូវករវធិន
ករករពរ 
ជនជតិេដើម

ចំនួនៃថង
េធ្វើករងរ

កលបរេិចឆទ
បញចបែ់ផនករ េយបល់េផ ងៗ 
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ៃថងទី........ ែខ............. ឆន .ំ........ 
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
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◦Ūņ₣с◦Б̉ 
 
 
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ......................   3 

 ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď
ជតិ  សន  ្រពះម ក ្រត 

3 

ĠŃą Б◦НĕşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťĂĖ е.......... 
ល.រ េឈម ះឃុ ំសងក ត ់ ចំនួនទុនចូលរមួ 

   
   
   
   
   
   

សរុប  
ចំនួនទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមបគ់េ្រមង.............................................. 
................................................................................................................... 

 

ចំនួនទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមបគ់េ្រមង.............................................. 
................................................................................................................... 

 

ចំនួនទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមបគ់េ្រមង.............................................. 
................................................................................................................... 

 

 

ៃថងទី........ ែខ............ ឆន .ំ......... 
ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី........ ែខ............ ឆន .ំ......... 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 
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◦Ūņ₣с◦Б̣  
ĠŃą БŪ₤₣сĳаņų₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċĂĖ е....... 

េឈម ះផ រ................ ឃុំ សងក ត.់................ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ................ ជធនី េខត្ត................ 
កូដ ករពពិណ៌ន ឯក  តៃម្លកនុងមយួឯក (  ៛) 

0100 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсŁũİũЮĠĳН₣ ĕЊ₣ģŎΒũ
0101    
0102    
.......    
0200 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсЮŪý₣Яř˝ 
0201     
0202    
.......     
0300 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсŁũİũΟřť 
0301     
0302     
.......     
0400 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсŁũİũřеĠРŲ 
0401    
0402    
.......    
0500 ЮŪĠ₣Οĕċĕк 
0501    
0502    
.......    
0600 ₤Ōĸ ũкЮĘЧ 
0601     
0602     
.......     
0700 ₤Ōĸ ũкřа◦Ю◦Ьĳ
0701    
0702    
.......    
0800 ŁũİũřБ 
0801    
0802    
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កូដ ករពពិណ៌ន ឯក  តៃម្លកនុងមយួឯក (  ៛) 
.......    
0900 ĳаņųĮŲ˝ņŊ 
0901    
0902    
.......    
1000 ĳаņųřЕ˝ĄŃąСĕ₤Ōĸ ũк ĕЊ₣ЮŪÐЪ₣şŪ˝ (Ð‗Ĝ″ņũРĠņĕŚ ៖ ĳаņųЮŪĠ₣Ōл ₤пРĳ ĕЊ₣şŌĞ ŎĩųСŷ)
1001    
1002    
.......    
អ្រ ប្តូរ្របក ់៖ ....................េរៀលកនុងមយួដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ។ 

ៃថងទី......... ែខ.............. ឆន .ំ........... 
ΒĖ̋ Ū₤₣сĳаņų 

 
 

េឈម ះ........................  េឈម ះ......................... 
តួនទី.........................  តួនទី.........................
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◦Ūņ₣с◦Б̀ 
 

⅜ŵŬĄēĕБ ЮŠĳŉ............... 
    េលខ ៖............... 

3 

 ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď
ជតិ  សន  ្រពះម ក ្រត 

3 

ĠŃą Бĳаņų₤Ōĸ ũк₤Ś₣сŢũ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ 
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ.................. ĂĖ е......... 

កូដ ករពិពណ៌ន ឯក  
តៃម្លមធយមកនុង 
មយួឯក  

តៃម្លកនុងមយួឯក  (េរៀល) 
ផ រ....... ផ រ....... ផ រ....... 

0100 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсŁũİũЮĠĳН₣ ĕЊ₣ģŎΒũ
0101       
0102       
......       
0200 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсЮŪý₣Яř˝ 

0201       
0202       
......       

0300 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсŁũİũΟřť 
0301       
0302       
......       

0400 ₤Ōĸ ũк₤ŪŌĠсŁũİũřеĠРŲ 

0401       
0402       
0403       
0500 ЮŪĠ₣Οĕċĕк 
0501       
0502       
......       

0600 ₤Ōĸ ũкЮĘЧ 
0601       
0602       
......       

0700 ₤Ōĸ ũкřа◦Ю◦Ьĳ
0701       
0702       
......       
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កូដ ករពិពណ៌ន ឯក  
តៃម្លមធយមកនុង 
មយួឯក  

តៃម្លកនុងមយួឯក  (េរៀល) 
ផ រ....... ផ រ....... ផ រ....... 

0800 ŁũİũřБ 
0801       
0802       
......       

0900 ĳаņųĮŲ˝ņŊ 
0901       
0902       
......       

1000 ĳаņųřЕ˝ĄŃąСĕ₤Ōĸ ũк ĕЊ₣ЮŪÐЪ₣şŪ˝ (គណន មរបូមន្ដ ៖ តៃម្លេ្របងម៉សូ៊ត និងចមង យផ្លូវ) 
1001       
1002       
......       
អ្រ ប្តូរ្របក ់៖ .....................េរៀលកនុងមយួដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ។ 

 

 
ģĕЮþЧŀ ĕЊ₣υ˝ļĮ 

ៃថងទី.......... ែខ............. ឆន .ំ......... 
ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី.......... ែខ............. ឆន .ំ.........
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 



ឧបសមព័នធទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 138 

◦Ūņ₣с◦Б́ 
ĮњĳхŌĕÐЮŪŌ₣ 

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  
 

ЯĩĖ̋ ◦Бơ ៖ ĮњĳхŌĕ◦РЮĉ 
េឈម ះគេ្រមង ៖  
កលបរេិចឆទបញចបក់រសិក  ៖ 
 

េឈម ះអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ 
 

នៈអនកជំនួយបេចចកេទស ៖ 
 

ទិសេ របស់គេ្រមង ៖  
 
វស័ិយ ឬែផនក ៖  ្របេភទគេ្រមង ៖  
គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ   គេ្រមងេស កមម គេ្រមងផគតផ់គងទំ់និញ  
លទធផលេ្រគង(្រសង់េចញពីកមមវធីិវនិិេយគ ជធនី េខត្ត) 
 

លទធផលេ្រគងេ្រកយពីសិក  
 

តៃម្លប៉ន់ ម នកនុងកមមវធីិវនិិេយគ ៖  
 

តៃម្លប៉ន់ ម នេ្រកយពីសិក  ៖ 
 

ឆន  ំ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 
លទធផល មឆន  ំ    
តៃម្លប៉ន់ ម ន មឆន  ំ    
 

ΒĖ̋ ◦◦УŲĩŲĮБÐЮŪŌ₣ 

ល.រ ភូម ិ ឃុំ សងក ត ់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
ចំនួនអនកទទួលផល 

ចំនួន្រគួ រ
សរុប ្រស្ដី 

       
       
       
       

សរុប    
 

ЯĩĖ̋ ◦БƯ ៖ Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷşеЮĵй˝ ЊşĆŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ ĕЊ₣ŁũЯℓĈе  
េតើអនក ទទួលខុស្រតូវចំេពះកិចច្របតិបត្តិករ និងករែថទលំទធផលគេ្រមង?
មនទីរ អងគភពជំនញ  
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត   
្រកុមេ្របើ្របស់ែដលមន្រ ប ់  
្រកុមេ្របើ្របស់ែដល្រតូវបេងកើតមុនេពលចបេ់ផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង   
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ែផនកឯកជន  
..........  
 

ЯĩĖ̋ ◦Бư ៖ ĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 
១ េតើទី ងំគេ្រមងសថិតេនកនុងឃុំ សងក តៃ់នបញជ ីតំបនង់យទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន

ែដរឬេទ?   
 

២ េតើករអនុវត្ដគេ្រមងប ្ដ លឱយមនករបះ៉ពល់ខូចខតដល់ទីកែន្លង មួយែដលមន
រៈសំខនចំ់េពះបរ ិ ថ ន ឬទី ងំវបបធមែ៌ដរឬេទ? (ឧទហរណ៍ ៖ ៃ្រពេឈើ ឧទយន សត្វៃ្រព 

ឬ្រប ទ)  
 

៣ េតើករអនុវត្ដគេ្រមងប ្ដ លឱយមនករបះ៉ពល់ខូចខតដល់្របភពទឹកេ្របើ្របស់របស់ 
្របជពលរដ្ឋែដរឬេទ? 

 

៤ េតើលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ផ្លូវថមី?  
៥ េតើលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ទំនប ់ឬែខ ្រប យថមី ឬ ងស្ដុកទឹកថមី (្របពន័ធធ ្រស្ដថមី)?  
៦ េតើលទធផលគេ្រមង គឺជែខ ែ្រពកជីកថមី ស្រមបេ់ធ្វើដំេណើ រផ្លូវទឹក ឬផគតផ់គងទ់ឹកេ្របើ្របស់?  

˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖  
 ែខ ផ្លូវថមីមយួ មននយ័ថ ជផ្លូវមយួែខ  ឬែផនកមយួៃនផ្លូវែដលមនិែមនជផ្លូវពីមុន ឬែផនកមយួៃនផ្លូវចស់

ែដល្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរអក័ ផ្លូវ ឬផ្លូវចស់ែដល្រតូវបនព្រងីកទទឹងផ្លូវធំជងមុនចបពី់២៥%េឡើងេទ។  
 ្របពន័ធធ ្រស្ដថមី មននយ័ថ ជ្របពន័ធធ ្រស្ត ឬែផនកមយួៃន្របពន័ធធ ្រស្តែដលមនិែមនជ

្របពន័ធធ ្រស្តពីមុន ឬែផនកមយួៃន្របពន័ធធ ្រស្តចស់ែដល្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរអក័ ។ 
 ែ្រពកជីកថមី មននយ័ថ ជែ្រពកជីក ឬែផនកមយួៃនែ្រពកជីក ែដលមនិែមនជែ្រពកជីកពីមុន ឬែផនកមយួៃន

ែ្រពកជីកចស់ែដល្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរអក័ ។ 
 ្របសិនេបើមនចេម្លើយ មយួចំេពះសំណួរទី១ ដល់សំណួរទី៦ េឆ្លើយថ “បទ” េនះត្រមូវឱយមនករ

សិក ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ 
 

ЯĩĖ̋ ◦Б̉ ៖ ĩŲĠлйĵŲсřБĊųБ  
 ពត័ម៌នែដលផ្ដល់េនែផនកទី៤េនះ គឺែផ្អក មករអេងកតដីធ្លីេ យមនករចូលរមួែដលបនបញចបេ់ន 
ៃថងទី..... ែខ....... ឆន .ំ.......។ 

លទធផលគេ្រមងនឹង្រតូវបន ងសង ់៖ (សូមេ្រជីសេរសីយកចេម្លីយមួយ)  
១ េនេលើដី ធរណៈ េហើយមនិមន្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យឯកជន។  
២ េនេលើដីមយួចំនួនែដលបចចុបបននកំពុងេ្របើ្របស់េ យឯកជន េហើយ្រគប្់រគួ រែដលដីធ្លី និង

្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង បនយល់្រពម
្របគល់ដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនេ យសម័្រគចិត្ដដល់គេ្រមង។ មនិមនអនកេ្របើ្របស់ដី
មយួនឹង្របគល់ដីធ្លីេ្រចើនជង៥%ៃនដីសរុបរបស់ខ្លួន ឬ្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតមនតៃម្លេ្រចើន
ជង១.០០០.០០០េរៀលស្រមបគ់េ្រមងេនះេទ។  
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៣ េនេលើដីមយួចំនួនែដលបចចុបបននកំពុងេ្របើ្របស់េ យឯកជន េហើយ្រគួ រមយួចំនួនែដលដីធ្លី 
និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់េ យ រករអនុវត្ដគេ្រមង មនិយល់្រពម
្របគល់ដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដរិបស់ខ្លួនដល់គេ្រមងេ យគម នសំណងទូទត។់ មនអនកេ្របើ្របស់
ដីធ្លីមយួចំនួននឹង ្របគល់ដីធ្លីេ្រចើនជង៥%ៃនដីសរុបរបស់ខ្លួន ឬ្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតមន
តៃម្លេ្រចើនជង១.០០០.០០០េរៀលស្រមបគ់េ្រមង។  

 

˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ 
 ្របសិនេបើចេម្លើយទី១្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េនះមនិចបំចេ់រៀបចំរបយករណ៍សិក ដីធ្លីេទ ប៉ុែន្ត្រតូវមន 

លិខិតរបស់អភបិល ជធនី េខត្តែដលបញជ កអ់ះ ងថ ដីេនះគឺជដី ធរណៈ។  
 ្របសិនេបើចេម្លើយទី២្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍បរចិច គដីធ្លេី យសម័្រគចិត្ដ។ 
 ្របសិនេបើចេម្លើយទី៣្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍លទធកមមដីធ្ល។ី 
 

ЯĩĖ̋ ◦Б̣ ៖  ŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷĳ□ЊļĮĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş  
លទធផលគេ្រមង នឹង្រតូវបន ងសង ់៖                 (សូមេ្រជើសេរ ើសយកចេម្លើយមយួ) 

១ េនកនុងភូមៃិនបញជ ីតំបនជ់នជតិេដើមភគតិច (ភូមែិដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េនេលើស
ពី៥% ៃន្របជពលរដ្ឋសរុបេនកនុងភូម)ិ 

 

២ េនេ្រកភូមៃិនបញជ ីតំបនជ់នជតិេដើមភគតិច។  
˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ 
 ្របសិនេបើចេម្លើយទី១្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េនះចបំចេ់រៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថិភព

ជនជតិេដើមភគតិច។ 
 ្របសិនេបើចេម្លើយទី២្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េនះមនិចបំចេ់រៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថភិព

ជនជតិេដើមភគតិចេទ។ 
 

ЯĩĖ̋ ◦Б̀ ៖ ŁũĮЊĕЊĳŏЮΌЧ₣ŷЋŀņНĕşНй΅ĳ□ЮŲž  
៦.១. េតើមនេហតុផល ែដលប ្ដ លឱយគេ្រមងេនះ មនិទទួលបនេជគជយ័ែដរឬេទ? (ចេម្លីយរបស់អនក

ជំនយួបេចចកេទស) 
 
 

៦ .២.  េតើករសិក ពត័ម៌នគេ្រមង ្រតូវបនផ្ដល់ទងំអស់ែដរឬេទ? 

ល.រ ពត័ម៌ន 
ពនិតិយេ យគណៈ 
កមមករេរៀបចគំេ្រមង 

១ ទិសេ   
២ វស័ិយ ឬែផនក  
៣ ្របេភទគេ្រមង  
៤ អនកទទួលផលពីគេ្រមង  
៥ ែផនទីគេ្រមង    



ឧបសមព័នធទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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៦ ពត័ម៌នបេចចកេទស ( ្រស័យនឹង្របេភទគេ្រមង)  
៧ គំនូសប្លងប់េចចកេទស  
៨ តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងលម្អតិ  
៩ លទធផលគេ្រមង និងតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង  
១០ ទី ងំលទធផលគេ្រមង   
១១ ែផនករ្របតិបត្តិករ និងករែថទ ំ  
១២ របយករណ៍បរចិច គដីធ្លីេ យសម័្រគចិត្ដ  
១៣ របយករណ៍លទធកមមដីធ្លី  

១៤ របយករណ៍វភិគផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន  
១៥ របយករណ៍ស្ដីពីវធិនករករពរសុវតថភិពជនជតិេដើមភគតិច  
 

ៃថងទី..... ែខ........ ឆន .ំ...... 
ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី..... ែខ........ ឆន .ំ...... 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐ

ៃថងទី..... ែខ........ ឆន .ំ...... 
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤

 
  



ឧបសមព័នធទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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◦Ūņ₣с◦Б៨ 
Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņųŲņΔЊĳ₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲ₤е‗₣с

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  
ករពិពណ៌នលទធផលគេ្រមង ៖  
ទី ងំលទធផលគេ្រមង ៖  

Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņų₤ŪŌĠсņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ
ល.រ ករពពិណ៌ន ឯក  ចំនួន តៃម្លឯក  (៛) សរុប (៛) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 តៃម្លដឹកជញជូ នសមភ រៈេទករ ្ឋ ន េ ន   
 តៃម្លដឹកជញជូ នបរកិខ រពីករ ្ឋ ន  េ ន   
 ពលកមមគម នជំនញ  នកៃ់ថង   
 ពលកមមមនជំនញខ្លះ  នកៃ់ថង   
 ពលកមមជំនញ  នកៃ់ថង   
 ឧបករណ៍តូច ច (%ៃនតៃម្លកម្ល ងំពលកមម) ៣% 
តៃម្លផទ ល់សរុប 
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ ១០% 
តៃម្លសរុប 
 

ĳаņųŲ◦ċĩŲĈе₣ņРŲ
ករពពិណ៌ន ឯក  ចំនួន តៃម្លឯក  (េរៀល) សរុប (េរៀល) 

    
 

េឈម ះផ រ ៖  ចមង យផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖  
 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 

 

 



ឧបសមព័នធទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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◦Ūņ₣с◦Б៩ 
Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņųŲņΔЊĳ₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲŁũİũřБ

ជធនី េខត្ត ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  
ករពិពណ៌នលទធផលគេ្រមង ៖  
ទី ងំលទធផលគេ្រមង ៖  

Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņų₤ŪŌĠсŲ◦ċĩŲĈе₣ņРŲ
ល.រ ករពពិណ៌ន ឯក  បរមិណ តៃម្លឯក  (៛) សរុប (៛) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

តៃម្លផទ ល់ 
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ ១០%  
តៃម្លសរុប  
 

ĳаņųņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ
ករពពិណ៌ន ឯក  ចំនួន តៃម្លសរុប (៛) តៃម្លមយួឯក  (៛) 

     
 

េឈម ះផ រ ៖  ចមង យផ្លូវដឹកជញជូ ន ៖  
 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 



ឧបសមព័នធទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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◦Ūņ₣с◦БơƠ 
Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņųŲņΔЊĳ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ

ជធនី េខត្ត ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖ 
េឈម ះគេ្រមង ៖  
ករពិពណ៌នលទធផលគេ្រមង ៖ 
ទី ងំលទធផលគេ្រមង ៖  

Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳаņų₤ŪŌĠсņУŎυ˝″аĕŲ◦ċĩŲ
ល.រ ករពពិណ៌ន ឯក  ចំនួន តៃម្លឯក  (៛) សរុប (៛) 
១ លទធផលទ១ី ៖ 

    
    
    
    
    
សរុបតៃម្លផទ ល់លទធផលទី១   
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ ១០%  
សរុបលទធផលទី១  
២ លទធផលទ២ី ៖ 
      
      
      
      
      
      
សរុបតៃម្លផទ ល់លទធផលទី២   
តៃម្ល្របេយល និង្របកចំ់េណញ ១០%  
សរុបលទធផលទី២  

សរុបរមួ  
 
 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

 
 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ......
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 

 

 



ឧបសមព័នធទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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◦Ūņ₣с◦Бơơ 
Ų◦ċĩŲ ĕЊ₣ĳаņųģл ĕс⅜Ŋ ĕÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ  

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  េឈម ះគេ្រមង ៖  
 

ល.រ 
ទី ងំលទធផល េលខកូដ 

លទធផល 
េឈម ះលទធផល ថមី ឬែកលម្អ

ឬជួសជុល

មប្លង ់
គ.ជ.អ.ប 
(បទឬេទ)

ស្ដង់ រទំហ១ំ ស្ដង់ រទំហំ២ តៃម្លប៉ន់ ម ន (៛) 
ភូម ិ ឃុំ សងក ត់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្របេភទ ទំហ ំ ្របេភទ ទំហ ំ ឯក  បរមិណ តៃម្លឯក  សរបុ 

               

               

               

               

               

               

               

               
តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងសរបុ  

˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ មនែតលទធផលគេ្រមងែដលថវកិ្រគប្រគនប់៉ុេ ្ណ ះ ្រតូវបនកត្រ េនកនុងទ្រមងេ់នះ។  
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
 
  



ឧបសមព័នធទី១ ៖ ទ្រមង់នន ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
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◦Ūņ₣с◦БơƯ 
Ų◦ċĩŲ ĕЊ₣ĳаņųģл ĕс⅜Ŋ ĕÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ   

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  េឈម ះគេ្រមង ៖  
 

ល.រ 
ទី ងំលទធផល 

េលខលទធផល េឈម ះលទធផលគេ្រមង 
ថមី ឬ 
ព្រងឹង 

តៃម្លប៉ន់ ម ន (៛) 
ភមូ ិ ឃុំ សងក ត ់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឯក  បរមិណ តៃម្លឯក  សរបុ  

          

          

          

          

          

          

          
តៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមងសរបុ  

˝ е‗ĳс₤Ōð Ųс ៖ មនែតលទធផលគេ្រមងែដលថវកិ្រគប្រគនប់៉ុេ ្ណ ះ ្រតូវបនកត្រ េនកនុងទ្រមងេ់នះ។  
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
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◦Ūņ₣с◦Бơư  
◦Б″ е₣Ų◦ċĩŲÐЮŪŌ₣

ជធនី េខត្ដ ៖ េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  
េលខកូដលទធផល GPS X GPS Y េយបល់េផ ងៗ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ......... 

ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
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◦Ūņ₣с◦Бở 
ЯĩĕŁũŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ ĕЊ₣ŁũЯℓĈеÐЮŪŌ₣ 

ជធនី េខត្ត ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖  េឈម ះគេ្រមង ៖  
អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របតិបត្តិ និងែថទលំទធផលគេ្រមង ៖ 
 

ែផនករអនុវត្ដន ៍ ែផនករហរិញញ វតថុ 

ល.រ សកមមភព ប៉នុម នដង អនកេធ្វើ 
តៃម្លប៉ន់ ម ន (គិតជេរៀល)  

្របភពថវកិ ត្រមូវករេផ ងៗេទៀត 
កនុង១ដង កនុង១ឆន  ំ

ơ. ˝ ЊşĆŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ  
        
        
Ư. ŁũЯℓĈеďŪĠČ е 
        
        
ư. ŁũЯℓĈеďŠУĠ  
        
        

តៃម្លប៉ន់ ម នសរបុកនុង១ឆន  ំ   
 

ៃថងទី....... ែខ........... ឆន .ំ......... 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ

ៃថងទី....... ែខ........... ឆន .ំ......... 
ĳе₧₣ļĖ ˝ сİũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ˝ ĖО₣ŁũŪĠĳЊĠĳŉЊ ĕЊ₣ЯℓĈе

ៃថងទី....... ែខ........... ឆន .ំ......... 
ΒĖ̋ ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
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◦Ūņ₣с◦Бợ.ơ 
ũģŎŁũ‗ч₤ŉБĮБŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  
កលបរេិចឆទៃនករវភិគបរ ិ ថ នេ យមនករចូលរមួ 
 

េឈម ះម្រន្ដីទទួលបនទុកកនុងករវភិគបរ ិ ថ ន 
 

ទីកែន្លងេធ្វើករវភិគបរ ិ ថ ន 
 

ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួវភិគបរ ិ ថ ន 
 

 

ơ. ņРŲЮ΅ĳНаĕŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ ( ចេ្រចើនជងមយួ) 
ទី ងំគេ្រមងសថិតេនកនុងឃុំ សងក តៃ់នបញជ ីតំបនង់យទទួលរងផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន  
គេ្រមង ចប ្ដ លឱយខូចខតដល់តំបន ់ែដលមន រៈសំខនចំ់េពះបរ ិ ថ ន ឬវបបធម ៌  
គេ្រមង ចប ្ដ លឱយខូចខត ដល់្របភពផគតផ់គងទ់ឹកេ្របើ្របស់ស្រមប្់របជពលរដ្ឋ   
គេ្រមងផ្លូវថមី  
គេ្រមង្របពន័ធធ ្រស្ដថមី  
គេ្រមងែ្រពកជីកថមីស្រមបក់រេធ្វើដំេណើ រ មផ្លូវទឹក ឬផគតផ់គងទ់ឹកេ្របើ្របស់  
 

Ư. ΒĕН⅜₤ĕч 
ល.រ ករពពិណ៌ន េ្រជើសយកចេម្លើយ១ 
១ គេ្រមងនឹងមនិមនផលបះ៉ពល់ធំ ឬផលបះ៉ពល់មធយម មយួេទេលើបរ ិ ថ ន

ែដលមនិ ចទទួលយកបនេនះេទ។
 

២ គេ្រមងនឹងមនផលបះ៉ពល់មធយម ប៉ុែន្ដផលបះ៉ពល់មធយមេនះ ច្រតូវបនេធ្វើឱយ
្របេសើរេឡើង មរយៈករអនុវត្ដែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន។

 

៣ េ្រគងករគេ្រមង្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរេដើមបេីជៀស ងផលបះ៉ពល់ធំ ឬផលបះ៉ពល់
មធយមេទេលើបរ ិ ថ នែដលមនិ ចទទួលយកបន។

 

៤ គេ្រមងមនិ ចអនុវត្ដបនេទ ពីេ្រពះផលបះ៉ពល់េទេលើបរ ិ ថ នមនទំហំធំជង
ផល្របេយជនែ៍ដលទទួលបនពីគេ្រមង។

 
 

ឯក រឧបសមពន័ធែដលភជ បម់កជមយួ ៖ 
 ែផនទីបរ ិ ថ ន  
 បញជ ីវភិគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន 
 ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន 

 
 ែផនករ ម នបរ ិ ថ ន  
 បញជ ីេឈម ះអនកចូលរមួវភិគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន  
 កំណត់េហតុ្របជុំវភិគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន   

 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бợ.Ư 
ĠŃą БŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  
ơ. ĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕũŎкЮĮŲЯŷ₣   

បញ្ហ ក្រមតិ ទីកែន្លងកនុងែផនទី
ករគំ មកំែហងដល់ករអន្ដ យដល់ករ 
រស់េនរបស់សត្វៃ្រពែដលងយនឹងបតប់ង ់

ផលប៉ះពល់ធំ  
ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

ករេធ្វើឱយខូចខតដល់មចឆជតិ ឬជ្រមក 
មចឆជតិ  

ផលប៉ះពល់ធំ  
ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

ករេធ្វើឱយខូចខតដល់ៃ្រពេឈើ ផលប៉ះពល់ធំ  
ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

ករបះ៉ពល់ខូចខតដល់និរន្ដរភពៃនតំបន ់
ដីេសើម ឬ្របភពទឹក  

ផលប៉ះពល់ធំ  
ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

ករខូចខតរយៈេពលែវងេទេលើដីកសិកមម  ផលប៉ះពល់ធំ  
ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

ករហូរេ្រចះែដលប ្ដ លមកពីផ្ល ស់ប្ដូរ 
ចរន្ដទឹក និងករព្រងីកទំហំែ្រពក ឬអូរ   

ផលប៉ះពល់ធំ  
ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

ករហូរេ្រចះែដលប ្ដ លមកពីករេធ្វើឱយ 
បតប់ងគ់្រមបរុកខជតិ  

ផលប៉ះពល់ធំ  
ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

ទឹកជំននជ់នលិ់ចែដលប ្ដ លមកពីករ 
អនុវត្ដគេ្រមង   

ផលប៉ះពល់ធំ  
ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

ករខូចខតដល់គុណភពទឹកេ យ រ
រធតុគីម ី 

ផលប៉ះពល់ធំ  
ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

ផលបះ៉ពល់រយៈែវងែដលប ្ដ លមកពី 
ធូលីហុយ សំេឡង និងបញ្ហ សុវតថិភព  

ផលប៉ះពល់ធំ  
ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន
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បញ្ហ ក្រមតិ ទីកែន្លងកនុងែផនទី
ករខូចខតដល់ទី ងំវបបធម ៌ឬទីសកក រៈ  ផលប៉ះពល់ធំ  

ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

ករបះ៉ពល់ដល់ជីវភពរស់េន បរ ិ ថ ន
រស់េន ឬទំេនៀមទម្ល បរ់បស់ជនជតិេដើម
ភគតិច  

ផលប៉ះពល់ធំ  
ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  

ផលបះ៉ពល់េផ ងេទៀត (សូមបញជ ក)់ ផលប៉ះពល់ធំ  
ផលប៉ះពល់មធយម
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

Ư. ĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕũŎкЮĮŲŠ ųБ    
បញ្ហ ក្រមតិ ទីកែន្លងកនុងែផនទី

ករខូចខតែដលប ្ដ លមកពីករដឹក   
សមភ រៈ មរថយន្ដេទកនក់រ ្ឋ ន 

ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  

ករហុយធូលី េនកនុងអំឡុងេពល ងសង ់ ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

សំេឡងរខំន េនកនុងអំឡុងេពល ងសង ់ ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

បញ្ហ ែដលប ្ដ លឱយកខ្វកដ់ល់្របភពទឹក 
េនកនុងអំឡុងេពល ងសង ់

ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  

ករខូចខតដល់ចបរដំ ំ ឬេឈើហូបែផ្ល 
របស់្របជពលរដ្ឋ  

ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  

ករខូចខតដល់ដីកសិកមមរយៈេពលខ្លី  ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

ករខូចខតដល់ទឹកេ្របើ្របស់របស់ 
្របជពលរដ្ឋ 

ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន  

ផលបះ៉ពល់េផ ងេទៀត (សូមបញជ ក)់ ផលប៉ះពល់មធយម  
ផលប៉ះពល់តចិ ឬគម ន

 

ចូរេរៀប បថ់េតើគេ្រមងមនផលបះ៉ពល់ល្អេទេលើបរ ិ ថ នអ្វីខ្លះ ? 
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ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝
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◦Ūņ₣с◦Бợ.ư   
ЯĩĕŁũŪÐĠсŪÐ₣ĠũЋ⅜□ ĕ 

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  េឈម ះគេ្រមង ៖  
 

បញ្ហ  វធិនករបនធូរបនថយ 
ករចំ យ អនក ទទួលខុស្រតូវ ផលបះ៉ពល់េនសល់បនទ ប ់

ពបីនធូរបនថយ (ធំ មធយម គម ន) 
ទភិព 

(ខពស់ មធយម ទប) េយបល់េផ ងៗ 
ថ បន ្របតិបត្តកិរ ថ បន ្របតិបត្តកិរ 

១.  អនុ សនៃ៍នករផ្ល ស់ប្ដូរេ្រគងករគេ្រមង 
         
         
         
២.  អនុ សនៃ៍នករផ្ល ស់ប្ដូរមេធយបយកនុងករ ងសងគ់េ្រមង 
         
         
         
៣. អនុ សនៃ៍នករផ្ល ស់ប្ដូរមេធយបយេនកនុងករេ្របើ្របស់ ឬករែថទគំេ្រមង  
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ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бợ.̉ 
ЯĩĕŁũ″ņŢĕĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  េឈម ះគេ្រមង ៖  
 

េតើអ្វខី្លះ? េតើេនកែន្លង ? េ យរេបៀប ? េនេពល ? េ យអនក ? 
េតីអ្វីខ្លះែដល្រតូវេធ្វីករ ម ន? េតីទីកែន្លង ្រតូវ ម ន? េតី្រតូវ ម នេ យរេបៀប ? េតីេពល ្រតូវេធ្វីករ ម ន? េតីនរ ទទលួខុស្រតូវកនុងករ ម ន? 
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ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бợ.̣ 
ĠŃą БЮěŊ йΒĖ̋ şРŲũУņ˝ ĖО₣ŁũŷЋļÐĩŲĠлйĵŲсĠũЋ⅜□ ĕ 

ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ........ 
ល.រ េឈម ះ េភទ យុ ភូម ិ ឃុ ំសងក ត ់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  តួនទី 

ហតថេលខ 
ឬ ន មេមៃដ 
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◦Ūņ₣с◦Бờ 
Ю₤ş˝ ŚБŪĠŁ₤₤ŉБĮБ₤Њ◦ċЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦ċЊ˝ũ ιЮļÐБ ιΒĖ̋ ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБ 

˝). ŁũĠũЋŗŎΒеĮБÐЮŪŌ₣  
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................  
Š). ЮĳЧΒĖ̋ ₧ď˝ņŊ₤Њ◦ċЊ˝ũ ιЮļÐ Б ιΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБЯřŲ◦◦УŲũ₣ĕРŷŁũĠлйĵŲс? 

បុគគលែដលជកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីស្រមប់លំេន ្ឋ ន ស្រមប់ពណិជជកមម ឬ
ស្រមបក់សិកមមនេពលបចចុបបននេនះ (េទះបីជពួកគតពំុ់មនប្លងក់មមសិទធិដីធ្លីកេ៏ យ) បនទទួលរងនូវករ
បះ៉ពល់ មននយ័ថ ដីធ្លីរបស់ពួកគត្់រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបគ់េ្រមង។ 
 

Ð). ₤Њ◦ċЊũĠ₤с˝ņŊ₤Њ◦ċЊ˝ũ ιЮļÐ Б ιΒĖ̋ ЮŪĠЧŪģ₤сřБĊųБ˝ Ė О₣Łũ◦◦УŲĮњĳхŌĕ 
កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីែដលបនទទួលរងនូវករបះ៉ពល់ទងំអស់មនសិទធិកនុងករទទួល

បននូវពត័ម៌នយ៉ងេពញេលញអំពីសំេណើ គេ្រមង និងអំពីសំណងទូទតស់្រមបក់របតប់ង ់ ឬករខូចខត
នន។ កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីទងំអស់មនសិទធិដឹងអំពីនីតិវធីិត ៉  និងអនុវត្ដនីតិវធីិត ៉ េនះ
េ យគម នបង្់របក។់ 
 

þ). ŁũĠũЋČĆ ÐřБĊųБ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġĳŚЊЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊĳŚЮĉόŏÐЮŪŌ₣ 
ជធនី េខត្ត ចេសនើសំុេទកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីកនុងករបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិ

បន្ដិចបន្ដួចេ យសម័្រគចិត្ដេទឱយគេ្រមង។ ជធនី េខត្តមនិ្រតូវេសនើសំុកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្ល ី
ឱយបរចិច គដីធ្លីេលើសពីចំនួន៥%ៃនៃផទដី ដុំះ(ឬផលិតកមម)សរុបរបស់ខ្លួនេឡើយ។ ជធនី េខត្តមនិ្រតូវេសនើសំុ
កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី ឱយបរចិច គ្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដលមនតៃម្លេលើសពីចំនួន១.០០០.០០០
េរៀលេឡើយ។  

កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី មនសិទធិបដិេសធកនុងករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ដ។ ជធនី 
េខត្ត ចទទួលយកករបរចិច គដីធ្លី ឬ្រទពយសមបត្ដិ មយួបន លុះ្រ ែតកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់
ដីធ្លី បនចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេដើមបបីញជ កថ់ ខ្លួនបនយល់្រពមបរចិច គ។ ្របសិនេបើកមមសិទធិករ ឬេភគី 
ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីបរចិច គដីធ្លីេ យសម័្រគចិត្ដ ពួកគតម់និ្រតូវបនេសនើសំុឱយបង្់របកែ់ដលជទុនចូលរមួរបស់
មូល ្ឋ នស្រមបគ់េ្រមងេទៀតេនះេទ។ 

 

₣). ₤Њ◦ċЊ˝ Ė О₣Łũ◦◦УŲ₤е‗₣◦РĈĳс 
្របសិនេបើ ជធនី េខត្តយកដីធ្លីឯកជន មយួស្រមបគ់េ្រមង (េលើកែលងែតករបរចិច គដីធ្លី ឬ្រទពយ

សមបត្ដិបន្ដិចបន្ដួចេ យសម័្រគចិត្ដ) ជធនី េខត្ត្រតូវផ្ដល់សំណងចំេពះករបតប់ងដី់ធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិ ឬករ
ខូចខត្រទពយសមបត្ដិនន ែដលមនេនេលើដីទងំេនះ េទឱយកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីេនះវញិ។ 

ចំេពះដីកសិកមម្រតូវែតសងមកវញិ េ យដីែដលមនតៃម្លជ្របកេ់សមើគន  ឬកេ៏សមើនឹងតៃម្លដី និង្រទពយ
សមបត្ដិែដលមនេនេលើដីធ្លីេនះ។  
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្របសិនេបើសំណងជ ច្់របក ់តៃម្លសំណងេនះ គឺជតៃម្លៃនករទិញដីែដលមនទំហំៃផទដី និងគុណ
ភពដី្រប ក្់របែហលេទនឹងដីធ្លីែដលបនបតប់ងេ់នះ (គិតគូរ ងំពីទី ងំដី ជីជតិដី និងក ្ដ ែដលជប់
ទកទ់ងេផ ងៗេទៀត)។ ចំនួនតៃម្លសំណងយ៉ងេពញេលញ្រតូវបនទូទតេ់ទឱយកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ
្របស់ដីធ្លី។ ល់ករចំ យស្រមបប់ងព់នធ និងៃថ្លេស នន គឺជបនទុករបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។   

្របសិនេបើមនដំ ំ្របចរំដូវេផ ងៗែដលកំពុង ដុំះេនេលើដីេនះ កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់
ដីធ្លីមនសិទធិ្របមូលផលដំ ំទងំេនះ មុនករចបេ់ផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង។ ្របសិនេបើដំ ំទងំេនះ្រតូវបន
ខូចខតឬបំផ្ល ញ ជធនី េខត្ត្រតូវែតទូទតៃ់ថ្លេទឱយកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីនូវតៃម្លដំ ំែដល
បនខូចខតទងំេនះ។ ្របសិនេបើេដើមេឈើនន្រតូវបនបំផ្ល ញ ជធនី េខត្ត្រតូវែតទូទតៃ់ថ្លេទឱយកមមសិទធិករ 
ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីនូវតៃម្លេដើមេឈើទងំេនះ។ 
 

 ដីធ្លែីដលបតប់ងប់េ ្ដ ះ សនន  
មនិមនដីធ្លី ច្រតូវបនដកយកជបេ ្ដ ះ សនន េនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ដគេ្រមងេឡើយ 
េលើកែលងែតមនករ្រពមេ្រព ងេ យសម័្រគចិត្ដរ ងកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី និង
អនកទទួលករ។ អនកទទួលករ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករជួសជុលករខូចខតទងំេនះេឡើងវញិ 
មុនេពល្របគល់េទឱយកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីវញិ។ 

 

 ករបតប់ង្់រទពយសមបត្ដេិផ ងៗេទៀត  
អចលន្រទពយេផ ងៗេទៀតេ្រកពីដីធ្លី (ដូចជរបង) ែដលបនបតប់ងឬ់ខូចខត ករជួសជុល ឬ 

ងសង្់រទពយសមបត្ដិទងំេនះេឡើងវញិ ្រតូវេធ្វើករចរចជមយួនឹងកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ
្របស់ដីធ្លី េហើយបនទ បម់ក្រតូវបញចូ លេទជែផនកមយួៃនកិចចសនយរបស់គេ្រមង ងសង។់ 

 

 នីតិវធីិៃនករត ៉  
កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី មន កែ់ដលមន រមមណ៍ថ ខ្លួនមនិ្រតូវបនេគ្រប្រពឹត្ដ
េ យយុត្ដិធម ៌ឬមនិ្រតូវបនផ្ដល់សំណងឱយបន្រគបចំ់នួនចំេពះដីធ្លី ឬ្រទពយសមបត្ដរិបស់ខ្លួនែដល
បនបតប់ង ់ ឬខូចខត ចេធ្វើករត ៉ េ យផទ ល់មត ់ ឬជ យល័កខណ៍អក រេទ្រកុម្របឹក
ជធនី េខត្ត។ 

 

្របសិនេបើករត ៉ េនះមនិ្រតូវបនេ ះ្រ យ កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី ចេធ្វើករ
ត ៉ េ យផទ ល់មត់ ឬជ យល័កខណ៍អក រេទេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ែដលសថិតេនកនុង 
្រកសួងម ៃផទ ជធនីភនំេពញ។ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងេធ្វើករស្រមបស្រមួលេដើមបី
េ ះ្រ យបញ្ហ េនះ។ 
 

េនលំ បថ់ន កន់ីមយួៗ កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីមនសិទធិទទួលនូវករេឆ្លើយតបជ
យល័កខណ៍អក រវញិ េនកនុងរយៈេពល១០ៃថង បនទ បពី់ករ កព់កយត ៉ ។  

 

កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីមិនចំបច់បង់្របក់កនុងករត ៉ េនកនុងនីតិវធីិៃនករ
ត ៉ េនះេទ។ 
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ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  កលបរេិចឆទេ្រគងចបេ់ផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង(ែខឆន )ំ៖  

 
ករពិពណ៌នគេ្រមង ៖ 
 
ơ.  Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗к  
ពិពណ៌នអំពីមេធយបយែដល្របជពលរដ្ឋទទួលបនព័ត៌មនអំពីសំេណើ គេ្រមង និងអំពីសិទធិរបស់ខ្លួនកនុង
នមកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី។ 
 
 
កលបរេិចឆទៃនករ្របជំុផ ព្វផ យជ ធរណៈ   
ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួ្របជំុ (ភជ បប់ញជ ីេឈម ះ)  
Ư.  ŁũΒЮ₣ĳ̨řБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ 
កលបរេិចឆទៃនករ្របមូលពត័ម៌នដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិែដលបះ៉ពល់  
កលបរេិចឆទៃនករ្របជំុជមយួ្របជពលរដ្ឋេដើមបពិីភក  និង្រពមេ្រព ង  
ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួ្របជំុ (ភជ បប់ញជ ីេឈម ះ)  
ទំហំៃផទដីែដលបនបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ដ (ម២ ឬហត)  
ទំហំៃផទដីែដល្រតូវទូទតសំ់ណង (ម២ ឬហត)  

សរុបៃផទដីែដលបតប់ង់  
តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដលបនបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ដ  
តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដល្រតូវទូទតសំ់ណង  

សរុបតៃម្ល្រទពយសមបត្ដេិផ ងៗែដលបតប់ង់  
ឯក រឧបសមពន័ធែដលភជ បម់កជមយួ ៖ 
 ែផនទីអេងកតដីធ្លី 
 ងលទធកមមដីធ្លី 
 កិចច្រពមេ្រពៀងស្ដីពីលទធកមមដីធ្លី  
 ករគណនតៃម្លសំណង និងករទូទតស់ំណង 
 បញជ ីេឈម ះអនកបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិេ យ

សម័្រគចិត្ដ  

 
 សកមមភពននែដល្រតូវបញចបមុ់នេពលចបេ់ផ្ដីម

កិចចលទធកមម 
 សកមមភពននែដល្រតូវបញចូ លកនុងកិចចសនយ 
 ង្របគល់ ទទួលសំណង 
 បញជ ីេឈម ះអនកចូលរមួេធ្វីអេងកតដីធ្លី  
 កំណតេ់ហតុ្របជំុ

 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бớ.Ư  
″Ŭ₣Ų◦ċ̋ ņŊřБĊųБ 

ជធនី េខត្ដ ៖ េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ េឈម ះគេ្រមង ៖
 

េលខកូដ 
េលើែផនទី 

េឈម ះកមមសិទធិករ 
ឬេភគី 

ៃផទដីែដល 
បតប់ង ់ 

ៃផទដីសរបុ 
%ដីែដល្រតូវ
បតប់ង ់

ដំ ្របចឆំន ំ
ែដលមន  

កលបរេិចឆទ 
្របមលូផល 

ចំនួនេដើមេឈើែដល្រតូវបំផ្ល ញ ្រទពយធនេផ ងៗ 
ែដល្រតូវបតប់ង ់

តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិ េផ ងៗ
ែដល្រតូវបតប់ង ់េឈើហូបែផ្ល ៃ្រពេឈើ 
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◦Ūņ₣с◦Бớ.ư 
˝ ЊşĆŪĮņЮŪĮЭ₣₤ŚБĮБŲ◦ċ̋ ņŊřБĊųБ 

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  
េឈម ះអនកទទួលរងនូវករបះ៉ពល់ ៖  

 
េលខអត្ដសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរ ៖  

 
េភទ ៖  យុ ៖  មុខរបរ ៖  
សយ ្ឋ ន ៖  

ករពិពណ៌នអំពីដីធ្លីែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យគេ្រមង  
 
 

ៃផទដីែដលបនបតប់ង ់(ម២ ឬហត) ៖  
 

េលខកូដេលើែផនទីអេងកតដីធ្លី ៖  

ដំ ំ្របចឆំន ែំដលកំពុង ដុំះេនេលើដីបចចុបបនន ៖ 
 

កលបរេិចឆទករ្របមូលផលបនទ ប ់៖ 
 

េដើមេឈើែដល្រតូវបំផ្ល ញ ្របេភទ ចំនួន 
េដើមេឈើហូបែផ្ល  

 
 

េដើមេឈើស្រមបជ់ចំណូល ឬផគតផ់គង់
ជីវភព្រគួ រ 

 
 

 

េដើមេ ន ត  
េដើមេឈើធមមជតិ  

ពិពណ៌ន្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗេទៀតែដល្រតូវបតប់ង ់ឬ្រតូវរុះេរ ើេចញកនុងករអនុវត្ដគេ្រមង ៖ 
 

ពិពណ៌នអំពីផលបះ៉ពល់បេ ្ដ ះ សននៃនករអនុវត្ដគេ្រមង ៖  
 
ដីធ្លីែដល្រតូវេធ្វើករទូទតស់ងវញិ  
 

កមមសិទធិករឬេភគីបចចុបបនន 
 

ៃផទដី ៖  

េលខកូដេលើែផនទីអេងកតដីធ្លី  
 

កលបរេិចឆទៃនករេផទរដីធ្លីសំណងេទឱយកមមសិទធិករឬេភគី  
្របេភទសំណងទូទតេ់ផ ងៗេទៀតែដល្រតូវផ្ដល់មុនេពលករអនុវត្ដគេ្រមងចបេ់ផ្ដើម ៖  

 
ករងរែដល្រតូវអនុវត្ដេ យអនកទទួលករ េដើមបទូីទតស់ងករខូចខត្រទពយសមបត្ដិែដលមន្រ ប ់៖  
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₤е‗₣◦РĈĳсďŪģ˝ сņНĕ˝ ЊşĆŲ◦ċ̋ ņŊ 
ល.រ ករបរយិយ ឯក  ចំនួន តៃម្លឯក  តៃម្លសរុប 

      
      
      

      
សរុបសំណងទូទត ់  

កលបរេិចឆទទូទតសំ់ណង   
₤е‗₣◦РĈĳсďŪ◦Įŏ₤ņġĳŚЊ˝ Ė О₣ΒеΌО₣ЮĮŲΒĕНŷĳŚ̋ ЊşĆ₤ĕŜ (ĠĜĀ ĠсĮБĠŃĆĠсŁũ⅜₣₤₣с)

ល.រ ករបរយិយ ឯក  ចំនួន 
    
    
    

កលបរេិចឆទទូទតសំ់ណង   
 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ΒĖ̋ ◦◦УŲũ₣ĕРŷŁũĠлйĵŲс
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◦Ūņ₣с◦Бớ.̉ 
ŁũÐ‗Ĝĳаņų₤е‗₣ ĕЊ₣Łũ◦РĈĳс₤е‗₣

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖
េឈម ះគេ្រមង ៖  
េឈម ះអនកទទួលរងនូវករបះ៉ពល់  
ៃផទដីែដលបតប់ង ់(ម២ ឬហត) 
្របេភទដីែដលបតប់ង ់
តៃម្លដី និង្រទពយសមបត្ដិននេនេលើដីេនះ ៖
˝). ₤е‗₣◦РĈĳсďŪģ с̋ņНĕ Њ̋şĆŲ◦ċ̋ ņŊ 
ល.រ ករបរយិយ ឯក ចំនួន តៃម្លឯក  តៃម្លសរុប

    
   
   

សរុបសំណងទូទត ់  
កលបរេិចឆទៃនករទូទតសំ់ណង 
Š). ₤е‗₣◦РĈĳсďŪ◦Įŏ₤ņġĳŚЊ˝ Ė О₣ΒеΌО₣ЮĮŲΒĕНŷĳŚ Њ̋şĆ₤ĕŜ (ĠĜĀ ĠсĮБĠŃĆĠсŁũ⅜₣₤₣с) 
ល.រ ករបរយិយ ឯក  ចំនួន

  
  
  

កលបរេិចឆទៃនករទូទតសំ់ណង  
មូល ្ឋ នៃនករកំណតត់ៃម្ល ៖.............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
កលបរេិចឆទ្របជំុរបស់្រកុម យតៃម្លសំណងទូទត់
ចំនួនអនកចូលរមួ្របជំុ (ភជ បម់កជមយួនូវបញជ ីវត្ដមន និងកំណតេ់ហតុ)
កលបរេិចឆទៃនករយល់្រពមេទេលើៃថ្លសំណងរបស់អនកបះ៉ពល់
្រកុម យតៃម្លសំណងទូទតសូ់មបញជ កថ់ ករទូទតសំ់ណងេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងយ៉ង្រតឹម្រតូវ និងេពញេលញ
េទ មៃថ្លដីែដលបនឯកភពគន  ចំេពះអនកែដលបនទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់ ៖  

េឈម ះសមជកិ្រកុម យតៃម្ល ហតថេលខ កលបរេិចឆទ 
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◦Ūņ₣с◦Бớ.̣ 
ĠŃą БЮěŊ йΒĖ̋ ĠũЋČĆ ÐřБĊųБ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġĳŚЊЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊĳŚόŏÐЮŪŌ₣ 

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  

កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីបនយល់្រពមបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនឱយគេ្រមង 
េ យចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេនេលើទ្រមងេ់នះ។ ករបរចិច គេនះគឺជករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ដ។ ្របសិនេបើ
កមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីមនិចងប់រចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិរបស់ខ្លួនឱយគេ្រមងេទ មនិ្រតូវចុះ
ហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេនេលើទ្រមងេ់នះេឡើយ។ 

ល.រ េឈម ះ ភមូ ិ មខុរបរ េលខកូដេលើ 
ែផនទអីេងកតដធី្លី

ៃផទដីែដល 
បតប់ង ់

តៃម្ល្រទពយសមបត្ដ ិ 
េផ ង ែៗដលបតប់ង ់

ហតថេលខ ឬ
ន មេមៃដ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

សរុប    
ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 

ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 
ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 

ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бớ.̀ 
₤˝ņŊļĮĜĜЯřŲŪĳСŷĠŃĆĠсņНĕЮĮŲČĠсЮĩŚЧņ˝ ЊşĆŲ◦ċ̋ ņŊ 

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  

 

សកមមភព កលបរេិចឆទេ្រគង មេធយបយេផទ ងផទ ត ់
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ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бớ.́ 
₤˝ņŊļĮĜĜЯřŲŪĳСŷĠŃĆСŲ˝ ĖО₣˝ ЊşĆ₤ĕŜ 

ជធនី េខត្ដ ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  

អនកទទួលករ្រតូវអនុវត្ដសកមមភពននខងេ្រកមេនះ ែដលជែផនកមយួៃនកិចចសនយ េដើមបេីធ្វើករទូទត់
សងឱយេទកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លីែដលបនបតប់ង ់ឬខូចខត្រទពយសមបត្ដ ិ និងេដើមបជួីសជុល
េឡើងវញិនូវករខូចខតបេ ្ដ ះ សនន េនកនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្ដគេ្រមង។ 

ទីកែន្លង ពិពណ៌នអំពីករបតប់ង ់ឬខូចខត ករងរែដល្រតូវេធ្វើេ យអនកទទួលករ 
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ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бớ.៨ 
″Ŭ₣ŪĠÐŲс ◦◦УŲ₤е‗₣ 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 

ល.រ 
េឈម ះអនកទទួល

សំណង 
េភទ យុ 

េលខអត្តសញញ ណ 
បណ័្ណ សញជ តែិខមរ 

អស័យ ្ឋ ន 
បរមិណសំណង កលបរេិចឆទ  

ទទួលសំណង 
ហតថេលខ ឬ

ន មេមៃដ ដីធ្ល ី ្របក ់ ...... 
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ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝
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◦Ūņ₣с◦Бớ.៩ 
ĠŃą БЮěŊ йΒĖ̋ şРŲũУņЮĊſЧΒЮ₣ĳ̨řБĊųБ 

............................................................................... 
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ........ 

ល.រ េឈម ះ េភទ យុ ភូម ិ ឃុ ំសងក ត ់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  តួនទី 
ហតថេលខ 
ឬ ន មេមៃដ 
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◦Ūņ₣с◦Бớ.ơƠ 
ũģŎŁũ‗ч₤ŉБĮБŁũĠũЋČĆ ÐřБĊųБЮŢŎ₤ŊњŪÐşЊĳŚ

ជធនី េខត្ត ៖  េលខកូដ ជធនី េខត្ត ៖  
េឈម ះគេ្រមង ៖  កលបរេិចឆទេ្រគងចបេ់ផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមង(ែខឆន )ំ ៖  

ករពិពណ៌នគេ្រមង ៖
ơ.  Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗к  
ពិពណ៌នអំពីមេធយបយែដល្របជពលរដ្ឋ ទទួលបនពត័ម៌នអំពីសំេណើ គេ្រមង និងអំពីសិទធិរបស់ខ្លួនកនុង
នមកមមសិទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធ្លី។ 
 
 
 
 
កលបរេិចឆទៃនករ្របជំុផ ព្វផ យជ ធរណៈ
ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួ្របជំុ (ភជ បប់ញជ ីេឈម ះ)
Ư.  ŁũΒЮ₣ĳ̨řБĊųБЮŢŎŌĕŁũşРŲũУņ 
កលបរេិចឆទៃនករ្របមូលពត័ម៌នដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិែដលបះ៉ពល់
កលបរេិចឆទៃនករ្របជំុជមយួ្របជពលរដ្ឋេដើមបពិីភក និង្រពមេ្រព ង
ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួ្របជំុ (ភជ បប់ញជ ីេឈម ះ)
ទំហំៃផទដីែដលបនបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ដសរុប (ម២ ឬហត)
តៃម្ល្រទពយសមបត្ដិេផ ងៗែដលបនបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ដ
ឯក រឧបសមពន័ធែដលភជ បម់កជមយួ ៖
 ែផនទីអេងកតដីធ្លី 
 ងលទធកមមដីធ្លី 
 បញជ ីេឈម ះអនកបរចិច គដីធ្លី និង្រទពយសមបត្ដិេ យសម័្រគចិត្ដ 
 បញជ ីេឈម ះអនកចូលរមួេធ្វីអេងកតដីធ្លី  
 កំណតេ់ហតុ្របជំុ 
 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бơ៨.ơ 
ũģŎŁũ‗ч₤ŚБĮБŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷĳ□ЊļĮĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 

ជធនី េខត្ដ ៖ េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ 
េឈម ះគេ្រមង ៖  
ចំនួនភូមមិនជនជតិេដើមភគតិចែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមង ៖  
េឈម ះ្រកុមជនជតិ ៖  
ơ.  ŁũŪĠĄНеĩ℮Įſĩ⅝ŎΒеĮБÐЮŪŌ₣řŲсĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş
១.១. ករបរយិយលម្អតិអំពីកលបរេិចឆទ ទីកែន្លង អនកចូលរមួ ដំេណើ រករ មតិេយបល់ និងលទធផលៃនករ

្របជំុ មភូមនីិមយួៗ ៖ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

១.២. េតើកលបរេិចឆទ េពលេវ  និងទីកែន្លងៃនករ្របជំុផ ព្វផ យអំពីគេ្រមងេនះ   
បនទទួលករយល់្រពមពីេមដឹកនរំបស់ជនជតិេដើមភគតិចែដរឬេទ? បទ   េទ  
េបើបន សូមបញជ ក ់៖..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
េបើមនិបន សូមបញជ កអំ់ពីមូលេហតុ ៖................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

១.៣.េតើករ្របជំុផ ព្វផ យអំពីគេ្រមងដល់ជនជតិេដើមភគតិច មនបកែ្របជភ ែដលជន 
ជតិេដើមភគតិច ចយល់បន និងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ដឬឧបករណ៍ មញញៗែដរឬេទ? បទ   េទ  
េបើបន សូមបញជ ក ់៖.......................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
េបើមនិបន សូមបញជ កអំ់ពីមូលេហតុ ៖................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
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Ư.  ŁũŪĠĄНеĮЊļ˝⅝ďņУŎĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊşΒеĮБЮŪý₣ŁũÐЮŪŌ₣
២.១. ករបរយិយលម្អតិអំពីកលបរេិចឆទ ទីកែន្លង អនកចូលរមួ ដំេណើ រករ មតិេយបល់ និងលទធផលៃនករ

្របជំុេនះ ៖ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

២.២. េតើកលបរេិចឆទ េពលេវ  នងិទកីែន្លងៃនករ្របជំុពភិក ជមយួជនជតេិដើមភគតចិអពំ ី
េ្រគងករគេ្រមងបនទទួលករយល់្រពមពេីមដកឹនរំបស់ជនជតេិដើមភគតចិែដរឬេទ? បទ   េទ  
េបើបន សូមបញជ ក ់៖.......................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
េបើមនិបន សូមបញជ កអំ់ពីមូលេហតុ ៖............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................

២.៣. េតើករ្របជុពំភិក ជមយួជនជតេិដើមភគតចិអពំេី្រគងករគេ្រមង មនបកែ្របជភ ែដល 
ជនជតេិដើមភគតចិ ចយល់បន នងិេ្របើ្របស់វធិី ្រស្ដឬឧបករណ៍ មញញៗែដរឬេទ? បទ   េទ  
េបើបន សូមបញជ ក ់៖.......................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
េបើមនិបន សូមបញជ កអំ់ពីមូលេហតុ ៖................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

ឯក រឧបសមពន័ធែដលភជ បម់កជមយួ ៖  
 វធិនករកត់បនថយ និភ័យដល់ជនជតិេដីមភគតិច  
 ែផនករ ម នករអនុវត្ដវធិនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដីមភគតិច 
 បញជ ីវត្ដមន្របជំុជមួយជនជតិេដីមភគតិចនន 
 កំណតេ់ហតុ្របជំុជមួយជនជតិេដីមភគតិចនន។ 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

 

ៃថងទី...... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝ 
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◦Ūņ₣с◦Бơ៨.Ư  
 ŷЋēĕŁũŁĳсĠĕ□ŎΉĕЊķњŎřŲсĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 

ជធនី េខត្ដ ៖ េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ េឈម ះគេ្រមង ៖  
 

និភយ័ ទិភព 
(ខពស់ មធយម ទប)

វធិនករកតប់នថយ អនកទទួលខុស្រតូវអនុវត្ដវធិនករ ផលបះ៉ពល់បនទ បព់កីតប់នថយ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

ៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........ 
ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝
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◦Ūņ₣с◦Бơ៨.ư   
ЯĩĕŁũ″ņŢĕŁũΒĕНŷĳŚŷЋēĕŁũŁũĵũ₤Нŷĳ□ЊļĮĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 

ជធនី េខត្ដ ៖ េលខកូដ ជធនី េខត្ដ ៖ េឈម ះគេ្រមង ៖  
 

េតើអ្វខី្លះ? 
(េតីអ្វីខ្លះែដល្រតូវេធ្វីករ ម ន?)

េនកែន្លង ? 
(េតី្រតូវ ម នេនកែន្លង ?)

េ យរេបៀប ? 
(េតី្រតូវ ម នេ យរេបៀប ?) 

េនេពល ? 
(េតី្រតូវ ម នេនេពល ?)

េ យអនក ? 
(េតីអនក ទទលួខុស្រតូវកនុងករ ម ន?) 
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ņūĕŚБ◦◦УŲĠĕĀО˝
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◦Ūņ₣с◦Бơ៨.̉ 
ĠŃą БЮěŊ йΒĖ̋ şРŲũУņŪĠĄНе 

ករ្របជុំ....................................................................... 
ៃថងទី......... ែខ............. ឆន .ំ........ 

ល.រ េឈម ះ េភទ យុ ភូម ិ ឃុ ំសងក ត ់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  តួនទី 
ហតថេលខ 
ឬ ន មេមៃដ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 



 

ΧĠ₤ņįњĕċ◦БƯ
ĠŃą БЮŲŠ˝РřŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣  

₤Ś₣сŢũ
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ơ). ĠŃą БЮŲŠ˝ РřŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣₤Ś₣сŢũ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ 
េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក ស្ដង់ រទំហទីំ១ ស្ដង់ រទំហទីំ២ 
1010000 Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċřЕ˝ĄŃąСĕ 
1010100 ĩųСŷýŊ ĕŪ₤ĈĠсž₣ЮŲЧ 
1010101 ផ្លូវដី គ.ម ទទឹង (ម) មឌដី (ម៣) 
1010102 ផ្លូវ្រកួស្រកហម គ.ម ទទឹង (ម) មឌដី (ម៣) 
1010103 ផ្លូវ្រកួសធមមជតិ គ.ម ទទឹង (ម) មឌដី (ម៣) 
1010104 ផ្លូវ្រកលខ ច ់ គ.ម ទទឹង (ម) មឌដី (ម៣) 
1010105 ផ្លូវ្រកលថមបំែបក គ.ម ទទឹង (ម) មឌដី (ម៣) 
1010121 ករកបឆ់ក រឈូសឆយផ្លូវថមី គ.ម ទទឹង (ម) មឌដី (ម៣) 
1010199 ផ្លូវគម ន្រសទបខ់ងេលើេផ ងេទៀត គ.ម ទទឹង (ម) មឌដី (ម៣) 
1010200 ĩųСŷŌĕŪ₤ĈĠсž₣ЮŲЧ 
1010201 ផ្លូវេរៀបថម គ.ម ទទឹង (ម) ក្រមស់្រសទបថ់ម (មម)
1010202 ផ្លូវេបតុងគម នសរៃសែដក គ.ម ទទឹង (ម) ក្រមស់េបតុង (មម) 
1010203 ផ្លូវេបតុង េម គ.ម ទទឹង (ម) ក្រមស់េបតុង (មម) 
1010204 ផ្លូវេបតុងសំ ញ់ែដក គ.ម ទទឹង (ម) ក្រមស់េបតុង (មម) 
1010205 ផ្លូវឌីប៊េីអសធី គ.ម ទទឹង (ម)  
1010206 ផ្លូវេអសប៊េីអសធី គ.ម ទទឹង (ម)  
1010207 ផ្លូវអ៊ុតេកសូ៊ (AC) គ.ម ទទឹង (ម) ក្រមស់អ៊ុតេកសូ៊ (មម)
1010208 ផ្លូវ្រកលឥដ្ឋ គ.ម ទទឹង (ម)  
1010241 ផ្លូវចំេរៀកេបតុងគម នសរៃសែដកែតមខ ង គ.ម ទទឹង (ម) ក្រមស់េបតុង (មម) 
1010242 ផ្លូវចំេរៀកេបតុង េមែតមខ ង គ.ម ទទឹង (ម) ក្រមស់េបតុង (មម) 
1010243 ផ្លូវចំេរៀកេបតុងសំ ញ់ែដកែតមខ ង គ.ម ទទឹង (ម) ក្រមស់េបតុង (មម) 
1010244 ផ្លូវចំេរៀកេបតុងគម នសរៃសែដកសងខង គ.ម ទទឹង (ម) ក្រមស់េបតុង (មម) 
1010245 ផ្លូវចំេរៀកេបតុង េមសងខង គ.ម ទទឹង (ម) ក្រមស់េបតុង (មម) 
1010246 ផ្លូវចំេរៀកេបតុងសំ ញ់ែដកសងខង គ.ម ទទឹង (ម) ក្រមស់េបតុង (មម) 
1010247 ផ្លូវេបតុង េមមនេជើង គ.ម ទទឹង (ម) ក្រមស់េបតុង (មម) 
1010299 ផ្លូវមន្រសទបខ់ងេលើេផ ងេទៀត គ.ម ទទឹង (ម)  
1010300 ŲРŁĳсĩųСŷ 
1010301 លូមូលកតផ់្លូវេទល០,៦ម កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1010302 លូមូលកតផ់្លូវេទល០,៨ម កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1010303 លូមូលកតផ់្លូវេទល១ម កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1010304 លូមូលកតផ់្លូវេភ្ល ះ០,៦ម កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក ស្ដង់ រទំហទីំ១ ស្ដង់ រទំហទីំ២ 
1010305 លូមូលកតផ់្លូវេភ្ល ះ០,៨ម កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1010306 លូមូលកតផ់្លូវេភ្ល ះ១ម កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1010307 លូមូលកតផ់្លូវមុខបី១ម កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1010308 លូ្រជុងេទល២មx១,៥ម កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1010309 លូ្រជុងេទល៣មx១,៧ម កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1010310 លូ្រជុងេទល៣មx២ម កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1010311 លូ្រជុងេភ្ល ះ៣មx២ម កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1010312 លូ្រជុងមុខបី៣មx២ម កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1010313 លូមូលកតផ់្លូវេទល០,៤ម កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1010398 លូមូលកតផ់្លូវេផ ងេទៀត កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1010399 លូ្រជុងេផ ងេទៀត កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1010400 ⅜į ĕĩųСŷℓĖŲс (ЮĘЧ) 
1010401 ព នេឈើ៥េ នមនទ្រមេបតុង កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010402 ព នេឈើ៥េ នមនទ្រមេឈើ កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010403 ព នេឈើ១៥េ នមនទ្រមេបតុង កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010404 ព នេឈើ១៥េ នមនទ្រមេឈើ កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010499 ព នេឈើេផ ងេទៀត កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010500 ⅜į ĕĩųСŷℓĖŲс (ЮĠĳН₣) 
1010501 ព នេបតុង៥មកមពស់កបល ព ន៣ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010502 ព នេបតុង៥មកមពស់កបល ព ន៣,៥ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010503 ព នេបតុង៥មកមពស់កបល ព ន៤ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010504 ព នេបតុង៧,៥មកមពស់កបល ព ន៣ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010505 ព នេបតុង៧,៥មកមពស់កបល ព ន៣,៥ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010506 ព នេបតុង៧,៥មកមពស់កបល ព ន៤ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010507 ព នេបតុង១០មកមពស់កបល ព ន៣ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010508 ព នេបតុង១០មកមពស់កបល ព ន៣,៥ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010509 ព នេបតុង១០មកមពស់កបល ព ន៤ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010510 ព ន កស កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010511 ព នឆ្លងកតផ់្លូវស្រមបអ់នកេថមើេជើង កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010599 ព នេបតុងេផ ងេទៀត កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010600 ⅜į ĕĩųСŷℓĖŲс (Яř˝) 
1010601 ព នបេឡ១២មមនទ្រមែដក កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក ស្ដង់ រទំហទីំ១ ស្ដង់ រទំហទីំ២ 
1010602 ព នបេឡ១២មមនទ្រមេបតុង កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010603 ព នធនឹមែដក១២មកមពស់កបល ព ន៣ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010604 ព នធនឹមែដក១២មកមពស់កបល ព ន៣,៥ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010605 ព នធនឹមែដក១២មកមពស់កបល ព ន៤ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010699 ព នែដកេផ ងេទៀត កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010700 ⅜į ĕřа◦Ю◦Ьĳ 
1010701 ព នេយលស្រមបអ់នកេថមើេជើង កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010702 ព នេយលស្រមបរ់ថយន្ដ កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010800 ĩųСŷĠЮ₣ΆЭũ 
1010801 បេង្ហ រ កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010802 ផ្លូវបេង្ហ រទឹកែដលមនលូ កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1010900 ÐЮŪŌ₣řЕ˝ĄŃąСĕĩųСŷ◦Е˝ 

1010901 កំពងែ់ផ កែន្លង ជេ្រមទឹក (ម) ជេ្រមជីក(ម) 
1010902 ផ្លូវទូក គ.ម ទទឹង (ម) ជេ្រមជីក(ម) 
1010903 ងចម្លងេ្របើកប-ែផសហគមន ៍ កែន្លង ទទឹង (ម) បេ ្ត យ(ម) 
1010904 ងេ្របើម៉សីុន កែន្លង ទទឹង (ម)  
1011000 ÐЮŪŌ₣ũ₣Юĩ℮₣ៗ₤ŪŌĠсĩųСŷ 

1011001 ករ ៉ូ ចិេញច ើមផ្លូវ ម២ ទទឹង (ម) ្របែវង(ម) 
1011002 បេងគ លេបតុងករពរផ្លូវ កែន្លង   
1011003 ទួលបនថយេលប នេលើផ្លូវ កែន្លង ទទឹង (ម) ្របែវង(ម) 
1011004 ្ល កសញញ ច ចរ កែន្លង   
1011005 គំនូសសញញ ច ចរ គ.ម   
1011006 េភ្លើងសញញ ច ចរ កែន្លង   
1011007 របងែបងែចក្រទូងផ្លូវ គ.ម កមពស់ (ម)  
1011008 រង្វងមូ់ល កែន្លង អងកតផ់ចិត(ម)  
1011009 េភ្លើងបំភ្លទីឺ ធរណៈ កែន្លង   
1011010 សួនចបរ ធរណៈ កែន្លង ទទឹង(ម) បេ ្ត យ(ម)
1011011 េដើមេឈើ លំម្អទី ធរណៈ  េដើម   
1020000 ŪĠĮњĕċЮŪ⅜şŪ₤Į 
1020100 ŪĠΐŎĕЊ₣ŪĠΐŎЮŢй◦Е˝
1020101 ្រប យដី គ.ម ជេ្រម (ម) បតតូច(ម) 
1020102 ្រប យឥដ្ឋ្រតងមុ់ខកតច់តុេកណពន យ គ.ម ជេ្រម (ម) បតតូច(ម) 
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក ស្ដង់ រទំហទីំ១ ស្ដង់ រទំហទីំ២ 
1020103 ្រប យឥដ្ឋ្រតងមុ់ខកតច់តុេកណែកង គ.ម ជេ្រម (ម) បតតូច(ម) 
1020104 ្រប យេបតុង្រតងមុ់ខកតច់តុេកណពន យ គ.ម ជេ្រម (ម) បតតូច(ម) 
1020105 ្រប យេបតុង្រតងមុ់ខកតច់តុេកណែកង គ.ម ជេ្រម (ម) បតតូច(ម) 
1020106 ្រប យេ ះទឹក គ.ម ជេ្រម (ម) បតតូច(ម) 
1020200 ₤е‗₣с₤ЊŲġŁũ₤ŪŌĠсŪĠĮњĕċЮŪ⅜şŪ₤ĮžĖ ĳĳРş 

1020201 ទ្វ រទឹកទំហំមធយម កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1020202 លូមូលេទល០,៦មមនទ្វ រទឹកបនទះក្ដ រ កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1020203 លូមូលេទល០,៨មមនទ្វ រទឹកបនទះក្ដ រ កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1020204 លូមូលេទល១,០មមនទ្វ រទឹកបនទះក្ដ រ កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1020211 លូមូលេភ្ល ះ០,៦មមនទ្វ រទឹកបនទះក្ដ រ កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1020212 លូមូលេភ្ល ះ០,៨មមនទ្វ រទឹកបនទះក្ដ រ កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1020213 លូមូលេភ្ល ះ១,០មមនទ្វ រទឹកបនទះក្ដ រ កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1020221 លូមូលមុខបី១,០មមនទ្វ រទឹកបនទះក្ដ រ កែន្លង អងកតផ់ចិត (មម) ្របែវង(ម) 
1020231 លូ្របអបេ់ទល២,០ម x ១,៥មមនទ្វ រទឹកបនទះក្ដ រ កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1020232 លូ្របអបេ់ទល៣,០ម x ១,៧មមនទ្វ រទឹកបនទះក្ដ រ កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1020233 លូ្របអបេ់ទល៣,០ម x ២,០មមនទ្វ រទឹកបនទះក្ដ រ កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1020241 លូ្របអបេ់ភ្ល ះ៣,០ម x ២,០មមនទ្វ រទឹកបនទះក្ដ រ កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1020251 លូ្របអបមុ់ខបី៣,០ម x ២,០មមនទ្វ រទឹកបនទះក្ដ រ កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1020261 សំណងលូ់កបល្រប យ កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1020262 សំណង់ ទ កទ់ឹក កែន្លង កមពស់ (ម) ្របែវង(ម) 
1020300 ₤е‗₣с₤ЊŲġŁũЮĩ℮₣ៗ₤ŪŌĠсŪĠĮњĕċЮŪ⅜şŪ₤Į 

1020301 ទំនបដី់ គ.ម កមពស់អតិបរមិ(ម) មឌ(ម៣) 
1020302 សំណងប់េង្ហ រេធ្វើពីថម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1020303 សំណងប់េង្ហ រេធ្វើពី្របអបសំ់ ញ់ខចបថ់ម កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1020304 សំណងប់េង្ហ រេធ្វើពីេបតុង កែន្លង ្របែវង (ម) ទទឹង(ម) 
1020305 សំណងប់ែង្វរចរន្ដទឹក (េបតុង) កែន្លង ្របែវង (ម) កមពស់(ម) 
1020306 សំណងប់ែង្វរចរន្ដទឹក (្របអបសំ់ ញ់ខចបថ់ម) កែន្លង ្របែវង (ម) កមពស់(ម) 
1020307 សំណងប់េង្ហ រកនទុយ្រប យ កែន្លង ្របែវង (ម) កមពស់(ម) 
1020308 សំណងែ់ចកទឹកមនទ្វ រទឹក កែន្លង ្របែវង (ម) កមពស់(ម) 
1020309 ផ្លូវនទឹំក កែន្លង ្របែវង (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1020310 សីុហ្វុង (Siphon) កែន្លង ្របែវង (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
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េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចគំេ្រមង ជធនី េខត្ត 177 

េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក ស្ដង់ រទំហទីំ១ ស្ដង់ រទំហទីំ២ 
1020400 ŪĠĮњĕċĠРņ◦Е˝₤ŪŌĠсЮŪ⅜şŪ₤Į 

1020401 ថ នីយបូមទឹក (គម នម៉សីុនបូមទឹក) កែន្លង   
1020402 ម៉សីុនបូមទឹកេនមយួកែន្លង េ្រគ ង លី្រត/ម ៉  
1020403 ម៉សីុនបូមទឹកចល័ត េ្រគ ង លី្រត/ម ៉  
1030000 Łũĩ ðĳсĩ ð₣с◦Е̋  

1030100 Β‗ŚС ₣ŲРĄБ˝ 

1030101 អណ្ដូ ងលូទូេទ កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030102 អណ្ដូ ងលូមនសនប ់ កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030103 អណ្ដូ ងលូច្រមុះលូធំនិងលូតូច កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030104 អណ្ដូ ងលូច្រមុះលូធំនិងលូតូចមនសនប ់ កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030105 អណ្ដូ ងលូប្ដូរេទជអណ្ដូ ងច្រមុះលូធំនិងលូតូច កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030106 កស់នបេ់លើអណ្ដូ ងលូមន្រ ប ់ កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030200 Β‗ŚС ₣ŠУ₣ 

1030201 អណ្ដូ ងខួង កស់នបេ់វអិ៉ន (VN) េលខ៦ កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030202 អណ្ដូ ងខួង កស់នប់  កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030203 អណ្ដូ ងខួង កស់នប់ ្រហ្វីេដស កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030204 អណ្ដូ ងខួង កស់នបច់យអុឺន កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030300 Β‗ŚС ₣şŪņОй 
1030301 អណ្ដូ ងច្រមុះចំហ កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030302 អណ្ដូ ងច្រមុះចំហ កស់នប ់ កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030303 អណ្ដូ ងលូប្ដូរេទជអណ្ដូ ងច្រមុះ កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030304 អណ្ដូ ងសនបប់្ដូរេទជអណ្ដូ ងច្រមុះ កែន្លង ជេ្រម (ម) អងកតផ់ចិត(មម) 
1030400 Ū₤й 
1030401 ្រសះមនិមនចេ្រមះ កែន្លង ជេ្រម (ម) ចំណុះ(ម៣) 
1030402 ្រសះ កច់េ្រមះសនប ់ កែន្លង ជេ្រម (ម) ចំណុះ(ម៣) 
1030403 ្រសះជមយួ ងកំេទចថមចេ្រមះ កែន្លង ជេ្រម (ម) ចំណុះ(ម៣) 
1030500 Łũ₤ŚО̋ ◦Е˝ЮķųЭ₣ 

1030501 ងេបតុង្រតងទឹកេភ្ល ងពីដំបូល កែន្លង ចំណុះ (ម៣) ជេ្រម(ម) 
1030502 ងេបតុងស្ដុកទឹកពីម៉សីុនបូម កែន្លង ចំណុះ (ម៣) ជេ្រម(ម) 
1030503 ងេបតុងស្ដុកទឹកេផ ងេទៀត កែន្លង ចំណុះ (ម៣) ជេ្រម(ម) 
1030511 ងទឹកជរ័្រតងទឹកេភ្ល ងពីដំបូល កែន្លង ចំណុះ (ម៣) ជេ្រម(ម) 
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក ស្ដង់ រទំហទីំ១ ស្ដង់ រទំហទីំ២ 
1030512 ងទឹកជរ័ស្ដុកទឹកពីម៉សីុនបូម កែន្លង ចំណុះ (ម៣) ជេ្រម(ម) 
1030513 ងទឹកជរ័ស្ដុកទឹកេផ ងេទៀត កែន្លង ចំណុះ (ម៣) ជេ្រម(ម) 
1030521 ងទឹក ្វ យ្របូសីុមង៉្់រតងទឹកេភ្ល ងពីដំបូល កែន្លង ចំណុះ (ម៣) ជេ្រម(ម) 
1030522 ងទឹក ្វ យ្របូសីុមង៉ស់្ដុកទឹកពីម៉សីុនបូម កែន្លង ចំណុះ (ម៣) ជេ្រម(ម) 
1030523 ងទឹក ្វ យ្របូសីុមង៉ស់្ដុកទឹកេផ ងេទៀត កែន្លង ចំណុះ (ម៣) ជេ្រម(ម) 
1030551 ពងទឹក ពង ចំណុះ (ល)  
1030552 ធុងទឹកជរ័ ធុង ចំណុះ (ល)  
1030600 Łũĩ ðĳсĩ ð₣с◦Е˝ЮŢŎĠеĮ₣с◦НЮŗ 

1030601 ករបញចូ លទឹកផគតផ់គងព់ីទីខពស់ កែន្លង លី្រត/ម ៉  
1030602 ម៉សីុនបូម្រ ទឹំក េ្រគ ង លី្រត/ម ៉  
1030603 ម៉សីុនបូមទឹក េ្រគ ង លី្រត/ម ៉  
1030604 ងស្ដុកទឹក ក់ ងំេលើទីខពស់ កែន្លង ចំណុះ(ម៣)  
1030605 ្របពន័ធបំពងែ់ចកចយ ផទះ ្របែវង (គ.ម)  
1030606 បំពងប់ញឈរទំ កពី់ ងស្ដុក កែន្លង   
1040000 ΒýũΒĠсũж 
1040100 ⅜ŵЮũЬĕ (ЮĘЧ) 
1040101 េរៀនេឈើ៣បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលដី កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040102 េរៀនេឈើ៣បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលដី កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040103 េរៀនេឈើ៣បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040104 េរៀនេឈើ៣បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040105 េរៀនេឈើ៤បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលដី កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040106 េរៀនេឈើ៤បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលដី កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040107 េរៀនេឈើ៤បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040108 េរៀនេឈើ៤បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040109 េរៀនេឈើ៥បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលដី កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040110 េរៀនេឈើ៥បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលដី កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040111 េរៀនេឈើ៥បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040112 េរៀនេឈើ៥បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040113 េរៀនេឈើ៦បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលដី កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040114 េរៀនេឈើ៦បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលដី កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040115 េរៀនេឈើ៦បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040116 េរៀនេឈើ៦បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក ស្ដង់ រទំហទីំ១ ស្ដង់ រទំហទីំ២ 
1040117 បែនថមបនទបេ់ទ េឈើែដលមន្រ ប ់ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040199 េរៀនេឈើេផ ងេទៀត កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040200 ⅜ŵЮũЬĕ (Οřť) 

1040201 េរៀនឥដ្ឋ២បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040202 េរៀនឥដ្ឋ២បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040203 េរៀនឥដ្ឋ៣បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040204 េរៀនឥដ្ឋ៣បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040205 េរៀនឥដ្ឋ៤បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040206 េរៀនឥដ្ឋ៤បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040207 េរៀនឥដ្ឋ៥បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040208 េរៀនឥដ្ឋ៥បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040209 េរៀនឥដ្ឋ៦បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040210 េរៀនឥដ្ឋ៦បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040211 បែនថមបនទបេ់ទ ឥដ្ឋែដលមន្រ ប ់ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040212 េរៀនឥដ្ឋ៧បនទប្់របកេ់កប ងក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040213 េរៀនឥដ្ឋ៧បនទប្់របកហ់្វី្របូក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040214 េរៀនឥដ្ឋ៧បនទប្់របកស័់ងកសីក្រមលេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040299 េរៀនឥដ្ឋេផ ងេទៀត កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040300 ⅜ŵΟřť (Š į₤сĩНĳĮБřБ) 
1040301 ៣បនទបខ់ពស់ពីដី១ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040302 ៣បនទបខ់ពស់ពីដី១ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040303 ៣បនទបខ់ពស់ពីដី១,៥ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040304 ៣បនទបខ់ពស់ពីដី១,៥ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040305 ៣បនទបខ់ពស់ពីដី២,៥ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040306 ៣បនទបខ់ពស់ពីដី២,៥ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040307 ៣បនទបខ់ពស់ពីដី៣,៥ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040308 ៣បនទបខ់ពស់ពីដី៣,៥ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040309 ៤បនទបខ់ពស់ពីដី១ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040310 ៤បនទបខ់ពស់ពីដី១ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040311 ៤បនទបខ់ពស់ពីដី១,៥ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040312 ៤បនទបខ់ពស់ពីដី១,៥ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040313 ៤បនទបខ់ពស់ពីដី២,៥ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក ស្ដង់ រទំហទីំ១ ស្ដង់ រទំហទីំ២ 
1040314 ៤បនទបខ់ពស់ពីដី២,៥ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040315 ៤បនទបខ់ពស់ពីដី៣,៥ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040316 ៤បនទបខ់ពស់ពីដី៣,៥ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040317 ៥បនទបខ់ពស់ពីដី១ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040318 ៥បនទបខ់ពស់ពីដី១ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040319 ៥បនទបខ់ពស់ពីដី១,៥ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040320 ៥បនទបខ់ពស់ពីដី១,៥ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040321 ៥បនទបខ់ពស់ពីដី២,៥ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040322 ៥បនទបខ់ពស់ពីដី២,៥ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040323 ៥បនទបខ់ពស់ពីដី៣,៥ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040324 ៥បនទបខ់ពស់ពីដី៣,៥ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040325 ៦បនទបខ់ពស់ពីដី១ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040326 ៦បនទបខ់ពស់ពីដី១ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040327 ៦បនទបខ់ពស់ពីដី១,៥ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040328 ៦បនទបខ់ពស់ពីដី១,៥ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040329 ៦បនទបខ់ពស់ពីដី២,៥ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040330 ៦បនទបខ់ពស់ពីដី២,៥ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040331 ៦បនទបខ់ពស់ពីដី៣,៥ម្របកេ់កប ង កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040332 ៦បនទបខ់ពស់ពីដី៣,៥ម្របកហ់្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040333 បែនថមបនទបេ់ទ ខពស់ពីដីែដលមន្រ ប ់ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040399 ខពស់ពីដីេផ ងេទៀត កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040400 ₤е‗₣сΒýũЮĩ℮₣ៗЮ◦ЬĳĈ˝ с◦₣ĕЕ₣ŁũΒĠсũж 
1040401 មេត្ដយយ  កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង(ម) 
1040402 បនទបប់ណ្ដុ ះប ្ដ ល កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040403 ប ្ណ ល័យ កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040404 អេន្ដ សិក ្ឋ ន កែន្លង បេ ្ដ យ (ម) ទទឹង (ម) 
1040405 ជញជ ំងឥដ្ឋ េរៀន ម កមពស់ (ម) ក្រមស់ (មម) 
1040406 របង េរៀន ម ្របែវង (ម) កមពស់ (ម) 
1040407 េក្ល ងទ្វ រ េរៀន កែន្លង ទទឹង (ម) កមពស់ (ម) 
1040408 ទីធ្ល ខងមុខអគរ កែន្លង ៃផទ (ម២)  
1040500 ₤İΆ ũЋņ▫Ė ˝ сЮũЬĕ (ĳНЮłΒБŁŚ ũЮŠЬĕ) 
1040501 េ្រគ ងសង្ហ រមិ បឋមសិក  កំេប្ល   
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក ស្ដង់ រទំហទីំ១ ស្ដង់ រទំហទីំ២ 
1040502 េ្រគ ងសង្ហ រមិ អនុវទិយល័យ កំេប្ល   
1050000 Βýũý еŪ◦₤НŠļĮ 

1050100 Βýũ₤НžķЊģŲ 

1050101 ប៉ុស្ដិ៍សុខភពេឈើ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1050102 ប៉ុស្ដិ៍សុខភពេបតុង កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1050103 កែន្លងកំេទចកកសំណល់ឧបករណ៍េពទយ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1050104 មណ្ឌ លសុខភព កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1050111 ជញជ ំងឥដ្ឋមណ្ឌ លសុខភព ម កមពស់ (ម) ក្រមស់(មម) 
1050112 របងមណ្ឌ លសុខភព ម កមពស់ (ម) ក្រមស់(មម) 
1050113 េក្ល ងទ្វ រមណ្ឌ លសុខភពែដក កែន្លង ទទឹង(ម) កមពស់ (ម) 
1050114 េក្ល ងទ្វ រមណ្ឌ លសុខភពេឈើ កែន្លង ទទឹង(ម) កមពស់ (ម) 
1060000 Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċĩ⅝ũ 
1060100 ₤е‗₣сĩ⅝ũ
1060101 សំណងអ់គរផ រ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1060102 ទីកែន្លងផ រ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1070000 Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ̋ ₤Њ˝ņŊ 
1070100 ¹ų е₣ĕЊ₣ŁũЯ˝аşĖĩŲЊĳĩŲ˝₤Њ˝ņŊ 
1070101 ជ្រងុក្រសូវ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1070102 អគរម៉សីុនកិន្រសូវ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1070200 ₤е‗₣с▫Ė ŲŢ еũН˝ šďĳЊ    

1070201 ថន ល េំកសូ៊ កែន្លង   
1070202 ថន ល រុំកខជតិហូបែផ្ល កែន្លង   
1070203 ថន ល រុំកខជតិ កែន្លង   
1080000 Βýũý еŪ◦₤₣ ðņ 

1080100 Βýũ₤₣ ðņ 

1080101 មណ្ឌ លគពំរមនុស ចស់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1080102 មណ្ឌ លកុមរកំ្រព កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1080103 មណ្ឌ លធនធន កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1080104 ករែកលម្អ្រចកចូលអគរ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1080105 រូបសំ ក ឬនិមមតិ្តសញញ  កែន្លង ទទឹង(ម) កមពស់(ម) 
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក ស្ដង់ រទំហទីំ១ ស្ដង់ រទំហទីំ២ 
1090000 ▫ņĮŲ 

1090100 ΒÐðЊ₤ĕБ 
1090101 ថ នីយអ៍គគិសនី (មនិរមួទងំម៉សីុនេភ្លើង) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1090102 ម៉សីុនេភ្លើង កែន្លង គ.វ ៉  
1090103 ្របពន័ធែចកចយចរន្ដអគគិសនី កែន្លង   
1090104 រអីគគិសនីខន តតូច កែន្លង គ.វ ៉  
1090105 េយអគគិសនីខន តតូច កែន្លង គ.វ ៉  
1100000 ΒĜņњŎ 

1100100 Ġ₣ ðĕс 
1100101 បងគន់ េរៀនពីរបនទប ់ កែន្លង   
1100102 បងគន់ េរៀនបនួបនទប ់ កែន្លង   
1100111 បងគនប់៉ុស្ដិ៍សុខភព កែន្លង ចំនួនបនទប ់  
1100121 បងគន់ មផទះ កែន្លង ចំនួនបនទប ់  
1100200 ◦Е˝₤ΔОŎ 

1100201 ងចេ្រមះទឹកស្អុយ កែន្លង ម៣/ម ៉  
1100300 ŁũŪÐĠсŪÐ₣Ł˝₤е‗Ųс 
1100301 កែន្លង្របមូលសំ ម កែន្លង បរមិណ (ម៣)  
1100302 កែន្លងដុតសំ ម កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1100303 រេ ្ដ សំ ម កែន្លង   
1100400 ŪĠĮњĕċĠ₣ΆСũ◦Е˝ 

1100401 លូេ ះទឹកមូល ែខ  អងកតផ់ចិត (ម) ្របែវង(ម) 
1100402 លូេ ះទឹក្រជុង ែខ  ទទឹង(ម) ្របែវង(ម) 
1100403 ្រប យេ ះទឹក ែខ  ទទឹង(ម) ជេ្រម(ម) 
1110000 ₤е‗₣с₤ŪŌĠс◦Е˝Ąеĕĕс 
1110100 ₤е‗₣с₤ŪŌĠс◦Е˝Ąеĕĕс 
1110101 ទួលសុវតថិភពស្រមបេ់ពលទឹកជំនន ់ កែន្លង កមពស់ (ម) ៃផទ (ម២) 
1110102 េជើងេទរ្រចងំករពរករហូរេ្រចះ កែន្លង ទទឹង(ម) ្របែវង(ម) 
1120000 ΒýũũřťģŲ 

1120100 ΒýũũřťģŲЮĘЧ 
1120101 អគរ ឃំុ សងក ត ់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1120102 អគរ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក ស្ដង់ រទំហទីំ១ ស្ដង់ រទំហទីំ២ 
1120103 អគរ ជធនី េខត្ត កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1120200 ΒýũũřťģŲЮĠĳН₣ 

1120201 អគរ ឃំុ សងក ត ់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1120202 អគរ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1120203 អគរ ជធនី េខត្ត កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1120300 ₤е‗₣сΒýũЮĩ℮₣ៗЮ◦ЬĳĈ˝ с◦₣ĕЕ₣ũřťģŲ 

1120301 អគរ ល្របជំុ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1120302 ផទះមុខងរ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទឹង(ម) 
1120303 របង កែន្លង ្របែវង(ម) កមពស់(ម) 
1120304 េក្ល ងទ្វ រ កែន្លង ទទឹង(ម) កមពស់(ម) 
1120305 េហ ្ឋ រចនសមពន័ធកនុង និងជំុវញិបរេិវណរដ្ឋបល កែន្លង ៃផទ(ម២)  
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Ư). ĠŃą БЮŲŠ˝ РřŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣₤Ś₣сŢũ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ 
េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក
2010000 ˝₤Њ˝ņŊ 
2010100 Ю˝℮Ūĳ⅜ū₤Ś 
2010101 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីែ្រស្របពលវបបកមម វគគ
2010102 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពី្របពលវបបកមមដំ ំ្រសូវ បង្ហ ញ
2010103 េរៀនែ្រសកសិករអំពី្របពលវបបកមម្រសូវ
2010104 េរៀនែ្រសកសិករអំពីករ ្ំរសូវ មេគលករណ៍ធមមជតិ
2010105 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករ ្ំរសូវ មេគលករណ៍ធមមជតិ បង្ហ ញ
2010106 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករបន ុទធពូជ្រសូវ វគគ
2010107 សហគមនធ៍នគរ្រសូវពូជ ្រកុម
2010108 េរៀនែ្រសកសិករអំពីដំ ំ្រសូវ
2010109 ករបំពកស់មភ រៈែកៃចនអងករ កំេប្ល
2010110 សហករណ៍ែកៃចនអងករ សហករណ៍
2010111 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពី្របពន័ធកសិកមមច្រមុះ វគគ
2010112 ករផលិតពូជដំ ំជលកខណៈ្រគួ រ កែន្លង
2010113 សហករណ៍ែកៃចនផលិតផលដំ ំ សហករណ៍
2010114 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករផលិតពូជផ តិ វគគ
2010115 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករ ផំ តិ វគគ
2010116 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករបណ្ដុ ះផ តិ បង្ហ ញ
2010117 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករ ដំំ ំ វគគ
2010118 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករ ដំំ ំឆ្ល ស់ វគគ
2010119 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករ ដំំ ំឆ្ល ស់ បង្ហ ញ
2010120 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករ បំែន្ល វគគ
2010121 េរៀនែ្រសអំពីបែន្ល 
2010122 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករ បំែន្ល បង្ហ ញ
2010123 ករបំពកស់មភ រៈែកៃចនបែន្ល កំេប្ល
2010124 សហករណ៍ែកៃចនបែន្ល សហករណ៍
2010125 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករេធ្វើថន កំំចតស់ត្វល្អិត បង្ហ ញ
2010126 សហករណ៍ែកៃចនេឈើហូបែផ្ល សហករណ៍
2010127 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីបេចចកេទស េំឈើហូបែផ្ល វគគ
2010128 ថន លបណ្ដុ ះកូនេឈើហូបែផ្ល ថន ល
2010129 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករែកៃចនេឈើហូបែផ្ល បង្ហ ញ
2010130 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករ ដំំ ំេឈើហូបែផ្ល បង្ហ ញ
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក
2010131 េរៀនែ្រសអំពីេឈើហូបែផ្ល
2010132 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីដំ ំ្របកចំ់ណូល បង្ហ ញ
2010133 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីវធិនករច្រមុះែថទដំំ ំ វគគ
2010134 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករ្រគប្់រគងសំណឹកដី វគគ
2010135 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករ្រគប្់រគងករហូរេ្រចះដី បង្ហ ញ
2010136 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីបេចចកេទសែកលម្អដី វគគ
2010137 ករេធ្វើេ ងជីកំប៉ុស្ដ កែន្លង
2010138 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករេ្របើ្របស់ថន ពុំលឱយបនសម្រសប វគគ
2010139 េរៀនែ្រសកសិករអំពីកសិកមមច្រមុះ
2010140 បំពកឧ់បករណ៍ែកៃចនម្ហូប រ កែន្លង
2010141 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីបេចចកេទស េំកសូ៊ វគគ
2010142 ថន លបណ្ដុ ះកូនេកសូ៊ ថន ល
2010143 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករ េំកសូ៊លកខណៈ្រគួ រ បង្ហ ញ
2010144 សហគមនធ៍នគរកូនេកសូ៊ ្រកុម
2010200 Ġ₤НĮŜģŲ 
2010201 សហគមនធ៍នគរ្រជូក ្រកុម
2010202 ករបេងកើតឱសថ ថ នេពទយសត្វ កែន្លង
2010203 ករភញ ស់កូនមន/់ទជលកខណៈ្រគួ រ កែន្លង
2010204 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករផលិតចំណីសត្វ វគគ
2010205 បណ្ដុ ះប ្ដ លេពទយសត្វភូមិ វគគ
2010206 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករចញច ឹមមន/់ទ វគគ
2010207 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករចិញច ឹមេគ/្រកបី វគគ
2010208 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករចិញច ឹម្រជូក វគគ
2010209 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចិញច ឹមមន/់ទ បង្ហ ញ
2010210 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចិញច ឹមេគ/្រកបី បង្ហ ញ
2010211 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករផលិតចំណីសត្វ បង្ហ ញ
2010212 ្រកុមកសិករចិញច ឹម្រជូក ្រកុម
2010213 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចិញច ឹម្រជូក បង្ហ ញ
2010214 ករែចកសមភ រៈដល់េពទយសត្វភូមិ កំេប្ល
2010215 យុទធនករចក់ ៉ ក់ ំង េលើក
2010216 ករបេងកើតេពទយសត្វភូម ិ នក់
2010300 аŪĮЮĘЧ 
2010301 ករបេងកើនករយល់ដឹងអំពី រៈសំខនៃ់្រពេឈើ វគគ
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក
2010302 រចនសមពន័ធសហគមនៃ៍្រពេឈើ គណៈកមមករ
2010303 រចនសមពន័ធសហគមនអ៍ភរិក សត្វៃ្រព គណៈកមមករ
2010304 រចនសមពន័ធសហគមនចិ៍ញច ឹម្របេចៀវ គណៈកមមករ
2010305 កិចច្រពមេ្រព ងសហគមនៃ៍្រពេឈើ កិចច្រពមេ្រព ង
2010306 ករេរៀបចំលកខន្ដិកៈសហគមនៃ៍្រពេឈើ លកខន្ដិកៈ
2010307 បទបញជ ៃផទកនុងសហគមនៃ៍្រពេឈើ លកខន្ដិកៈ
2010308 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចិញច ឹម្របេចៀវ បង្ហ ញ
2010309 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករចិញច ឹមឃមុ ំ វគគ
2010310 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចិញច ឹមឃមុ ំ បង្ហ ញ
2010311 ករេធ្វើផ្លូវេភ្លើង គីឡូែម្៉រត
2010312 ករ្រគប្់រគងតំបនឃ់្វ លសត្វ ហិក
2010313 សហគមនែ៍កៃចនរពំក ់ សហគមន៍
2010314 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករបេងកើតសហគមនៃ៍្រពេឈើ វគគ
2010315 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីកសិ-រុកខកមម វគគ
2010316 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីចបបៃ់្រពេឈើនិងអនុ្រកឹតយសហគមនៃ៍្រពេឈើ វគគ
2010317 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករ្រគប្់រគងរុកខជតិឱសថ វគគ
2010318 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករ េំឈើ វគគ
2010319 ែផនទីសហគមនៃ៍្រពេឈើ ែផនទី
2010320 ែផនករ្រគប្់រគងសហគមនៃ៍្រពេឈើ ែផនករ
2010321 ករបេងកើតឡូត៍ េំឈើេធ្វើអុស ហិក
2010322 ករេបះបេងគ ល្រពំុៃ្រពេឈើ បេងគ ល
2010323 ករ្រតួតពិនិតយតំបនស់ហគមនៃ៍្រពេឈើ េលើក
2010324 យុទធនករទប់ ក តក់រកបេ់ដើមេ ន ត យុទធនករ
2010325 សមគម/ប ្ដ ញសករេ ន ត សហគមន៍
2010326 ករលបតករេធ្វើពណិជជកមមសត្វៃ្រព េលើក
2010327 ថន លបណ្ដុ ះកូនេឈើ ថន ល
2010328 ករ េំឈើេឡើងវញិ ហ.ត
2010329 ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករែកៃចនរពំក់ វគគ
2010330 ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈើ្របកបេ យនិរន្ដភព វគគ
2010400 ĄŲĩŲ 
2010401 ករបេងកើនករយល់ដឹងអំពី រៈសំខនៃ់នធនធនជលផល បង្ហ ញ
2010402 បទបញជ ៃផទកនុងសហគមនេ៍ន ទ លកខន្ដិកៈ
2010403 ករេរៀបចំលកខន្ដិកៈសហគមនេ៍ន ទ លកខន្ដិកៈ
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក
2010404 រចនសមពន័ធសហគមនក៍រពរៃ្រពេកងកង គណៈកមមករ
2010405 រចនសមពន័ធសហគមន្៍រគប្់រគងបឹង,អូរ... គណៈកមមករ
2010406 រចនសមពន័ធសហគមនេ៍ន ទ គណៈកមមករ
2010407 ែផនទីែដនសហគមនេ៍ន ទ ែផនទី
2010408 កិចច្រពមេ្រព ងសហគមនេ៍ន ទ កិចច្រពមេ្រព ង
2010409 ែផនករ្រគប្់រគងសហគមនេ៍ន ទ ែផនករ
2010410 សហគមនធ៍នគរក្ដ ម ្រកុម
2010411 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករភញ ស់កូន្រតី បង្ហ ញ
2010412 ករភញ ស់្រតីលកខណៈ្រគួ រ កែន្លង
2010413 ករចិញច ឹមក្ដ ម មែបបធមមជតិ សហគមន៍
2010414 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករបេងកើតសហគមនេ៍ន ទ វគគ
2010415 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករចិញច ឹមក្ដ ម វគគ
2010416 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករចិញច ឹម្រតីកនុងែ្រស វគគ
2010417 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករែកៃចន្រតី វគគ
2010418 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីចបបជ់លផលនិងអនុ្រកឹតយសហគមនេ៍ន ទ វគគ
2010419 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករចិញច ឹមកែងកបជលកខណៈ្រគួ រ វគគ
2010420 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករចិញច ឹម្រតីជលកខណៈ្រគួ រ វគគ
2010421 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករ ៃំ្រពលិចទឹក វគគ
2010422 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករចិញច ឹម្រកេពើ វគគ
2010423 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករចិញច ឹម្រគំ វគគ
2010424 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករចិញច ឹមែ្រគង វគគ
2010425 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករចិញច ឹមបងគ រ វគគ
2010426 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចិញច ឹមបងគ រ បង្ហ ញ
2010427 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចិញច ឹមក្ដ ម បង្ហ ញ
2010428 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចិញច ឹម្រគំ បង្ហ ញ
2010429 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចិញច ឹមែ្រគង បង្ហ ញ
2010430 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចិញច ឹម្រតី បង្ហ ញ
2010431 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចិញច ឹមកែងកប បង្ហ ញ
2010432 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករចិញច ឹម្រកេពើ បង្ហ ញ
2010433 ករែកៃចនផលេន ទ ្រគួ រ
2010434 ទិ ្របែលងកូន្រតី កូន្រតី
2010435 ទីផ រ្រតីសហគមន ៍ កែន្លង
2010436 ករ េំឈើៃ្រពលិចទឹក ហិក
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក
2010437 សហគមន៍ េំ ម សមុ្រទ ហិក
2010438 ករអភរិក តំបនេ់ ម សមុ្រទ ហិក
2010439 ករ េំដើមេកងកង ហិក
2010440 ករ ឫំស កីរពរ្រចងំសទឹង គីឡូែម្៉រត
2010441 ករេធ្វើរនងំេឈើទប្់រចងំ ែម្៉រតកេរ
2010442 ករេធ្វើរនងំេបតុងទប្់រចងំ ែម្៉រតកេរ
2010443 ករ ្ដ រសទឹងឬអូរ ែម្៉រតគូប
2010444 ករ ្ដ របឹង ែម្៉រតគូប
2010445 ករលបតកនុងែដនសហគមនេ៍ន ទ េលើក
2010446 ករចិញច ឹម្រតីកនុងតង ់ ្រសះ
2010447 ករេបះបេងគ ល្រពំែដនសហគមនេ៍ន ទ បេងគ ល
2010448 ករេបះបេងគ ល្រពំែដនករពរេ ម សមុ្រទ បេងគ ល
2010449 អភរិក អន្លុង្រតីេមពូជ កែន្លង
2010450 ជ្រមក្រតីសិបបនិមមតិ្ដ ្របអប់
2010451 ករ កលូ់អភរិក ជល រ ី កែន្លង
2010452 សហគមនេ៍ទសចរណ៍តំបនដី់េសើម គណៈកមមករ
2010453 រចនសមពន័ធសហគមនេ៍ទសចរណ៍តំបនដី់េសើម គណៈកមមករ
2010454 ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករែកៃចនផលិតផល្រតី វគគ
2010455 ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករែកៃចនកពិ វគគ
2010456 ករបង្ហ ញអំពីែកៃចនផលិតផលកពិ បង្ហ ញ
2020000 řБĊųБ 
2020001 បទបញជ ៃផទកនុងៃនករេ្របើ្របស់ដី លកខន្ដិកៈ
2020002 ករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី ករណី
2020003 ករណីទំនស់ដីធ្លីបនេ ះ្រ យ ករណី
2020004 ករស្រមុះស្រមួលទំនស់ដីធ្លីអហិង ករណី
2020005 បេងកើតគណៈកមមករេ ះ្រ យទំនស់្របៃពណី គណៈកមមករ
2020006 គណៈកមមករ្រគប្់រគងដីធ្លី គណៈកមមករ
2020007 ករផ ព្វផ យចបបភូ់មបិលនិងអនុ្រកឹតយពកព់ន័ធ វគគ
2020008 េធ្វើសមបទនដីសងគមកិចចដល់្រគួ រគម នដី ្រគួ រ
2020009 សមបទនេសដ្ឋកិចចសហគមន៍ ហិក
2020010 ករចុះបញជ ីនីតិបុគគលសហគមន៍ សហគមន៍
2020011 េធ្វើកមមសិទធិដីធ្លីសហគមន ៍ បណ័្ណ
2020012 ករចុះបញជ ីដី ចេ់ យដំុ បណ័្ណ
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក
2020013 ករចុះបញជ ីដីជ្របពន័ធ បណ័្ណ
2020014 ែផនទីស្រមបែ់ផនករេ្របើ្របស់ដីធ្លី ែផនទី
2020015 ែផនទីស្រមបែ់ផនករេ្របើ្របស់ដីធ្លីេ យមនករចូលរមួ ែផនទី
2020016 ែផនទីដីរដ្ឋ ែផនទី
2030000 Χ₤⅝΅˝ņŊЯũмĕЊ₣▫ņĮŲ 
2030001 បទបញជ ៃផទកនុងសហគមនែ៍រ ៉ លកខន្ដិកៈ
2030002 បេងកើតគណៈកមមករ្រគប្់រគងែរ ៉ គណៈកមមករ
2030003 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីបេចចកេទស លំ្ហុងេ្របង វគគ
2030004 ករេធ្វើបង្ហ ញអំពីករ លំ្ហុងេ្របង បង្ហ ញ
2030005 ករ េំដើមកនធំេថតស្រមបជី់វឧសម័ន ហិក
2030006 ម៉សីុនែកៃចនល្ហុងេ្របងសហគមន៍ សហគមន៍
2030007 ្រកុមកសិករផលិតសករេ ន ត ្រកុម
2030008 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីច្រងក នសន សំំៃចអុស វគគ
2030009 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករេធ្វើច្រងក នសន សំំៃចអុស បង្ហ ញ
2030010 ករផគតផ់គងន់ិងបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីច្រងក នជីវឧសម័ន បង្ហ ញ
2030011 ករផគតផ់គងន់ិងបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីម៉សីុនេភ្លើងេ្របើជីវឧសម័ន កែន្លង
2030012 ករផគតផ់គងន់ិងបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីបនទះថមពល្រពះ ទិតយ(ផទ ងំសូ ) កំេប្ល
2040000 ĠũЋ⅜□ ĕ 
2040001 ករបេងកើនករយល់ដឹងអំពីចបបប់រ ិ ថ ន វគគ
2040002 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករបំពុលបរ ិ ថ ននិងឥទធិពលរបស់ វគគ
2040003 ប៉ណូផ ព្វផ យបរ ិ ថ ន ប៉ណូ
2040004 កិចច្រពមេ្រព ងសហគមនតំ៍បនក់រពរ កិចច្រពមេ្រព ង
2040005 រចនសមពន័ធសហគមន្៍រគប្់រគងទីជ្រមល គណៈកមមករ
2040006 រចនសមពន័ធសហគមនតំ៍បនក់រពរ គណៈកមមករ
2040007 ែផនករ្រគប្់រគងសហគមនតំ៍បនក់រពរ ែផនករ
2040008 រចនសមពន័ធសហគមន្៍រគប្់រគងកកសំណល់សហគមន៍ គណៈកមមករ
2040009 រេទះដឹកសំ ម រេទះ
2040010 រថយន្ដដឹកសំ ម រថយន្ដ
2040011 ធុងសំ ម ធុងសំ ម
2040012 ទិ បរ ិ ថ ន េលើក
2040013 ករបង្ហ ញអំពីឡដុតសំ ម ឡ
2040014 ករបង្ហ ញអំពីករ្រគប្់រគង រធតុពុលេ្រគះថន ក់ បង្ហ ញ
2040015 ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករែកៃចនសំ ម វគគ
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េលខកូដ ករពពិណ៌ន ឯក
2050000 Ю◦₤şũ‗чŷĠġĊņхŪĠаĮ‗Б
2050001 រចនសមពន័ធសហគមនេ៍ទសចរវបបធម៌ គណៈកមមករ
2050002 លកខន្ដិកៈសហគមនេ៍ទសចរ លកខន្ដិកៈ
2050003 រចនសមពន័ធសហគមនេ៍ទសចរធមមជតិ គណៈកមមករ
2050004 កិចច្រពមេ្រព ងសហគមនេ៍ទសចរ កិចច្រពមេ្រព ង
2050005 ប ្ដ ញសហគមនវ៍តថុអនុស វរយី៍ សហគមន៍
2050006 សហគមនផ៍លិតវតថុអនុស វរយី៍ សហគមន៍
2050007 សហគមនច៍ម្ល កថ់ម/េឈើ សហគមន៍
2050008 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករបេងកើតសហគមនេ៍ទសចរណ៍ វគគ
2050009 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីសិបបកមមសំបកសិបបសីត្វ វគគ
2050010 ករេ្រជើសេរ ើសមគគុេទសនេ៍ទសចរណ៍ ្រកុម
2050011 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពី្របវត្ដិ ្រស្ដ វគគ
2050012 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីមគគុេទសេទសចរណ៍ វគគ
2050013 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករផលិតវតថុអនុស វរយី៍ វគគ
2050014 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីចម្ល កថ់មឬេឈើ វគគ
2050015 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីរប្ំរបៃពណី វគគ
2050016 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីេភ្លង្របៃពណី វគគ
2050017 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីត្រន្ដីសមយ័ វគគ
2050018 បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីសិបបកមមរពំក់ វគគ
2050019 ករបេងកើត្រកុមត្រន្ដីបុ ណនិងសមយ័ ្រកុម
2050020 ករបេងកើតផទះសំ កស់ហគមន៍ ខនងផទះ
2050021 េធ្វើែផនទីតំបនស់ហគមនេ៍ទសចរណ៍ធមមជតិ ែផនទី
2050022 ែផនករ្រគប្់រគងសហគមនេ៍ទសចរណ៍ ែផនករ
2050023 ករបេងកើតកែន្លងលកវ់តថុអនុស វរយី៍ កែន្លង
2060000 ΒĠсũж 
206001 ថន កអ់កខរកមមស្រមបម់នុស េពញវយ័ ថន ក ់
206002 ថន កម់េត្ដយយសហគមន ៍ ថន ក ់
206003 ករអបរ់ឪំពុកម្ដ យនិងអនកែថទកុំមរ ភូម ិ
206004 ទរក ្ឋ ន កែន្លង 
206005 គ្ំរទ រូបករណ៍ដល់កុមរ នក ់
206006 យុទធនករផ ព្វផ យករងរអបរ់ ំ វគគ 
206007 វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពីករងរអបរ់ ំ វគគ 
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កំណត់សមគ ល់ ៖
F: ទ្រមង់ 
TF: ទ្រមង់ព័ត៌មនបេចចកេទស 
NCDDS: េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 

បទ បទ បទ 

ЮřŀаℓųÐЮŪŌ₣ 

ពិនិតយត្រមូវករសិក  
ផលប៉ះពល.់.. F2 

េរៀបចំែផនករ 
សិក គេ្រមង F3 

កំណត់អនកជំនួយ 
បេចចកេទស 

បេងកីត
គណៈកមមករ F1 

បេងកីត្រកុម 
អនកេ្របី្របស់ 

្របមូលទុនចូលរមួ 
របស្របជជន F4 

េរៀបចំ 
ែផនទីគេ្រមង 

្របមូលព័ត៌មន  
គេ្រមង F7 

្របមូលព័ត៌មន 
បេចចកេទស TF 

េរៀបចំេ្រគងករ
គេ្រមង 

ប៉ន់ ម នតៃម្ល
គេ្រមង F8-10 

ែផនករ្របតិបត្តិករ 
និងែថទ ំF14 

លទធផលនិងតៃម្លប៉ន់  
ម នគេ្រមង F11-12 

ទី ងំលទធផល 
គេ្រមង F13 

បំេពញបញចប់ទ្រមង ់
ព័ត៌មនគេ្រមង F7 

បញជ ក់បេចចក 
េទសេ យមនទីរ 

អនុម័តេ យ  
គណៈកមមករ 

ពិនិតយនិងផ្តល ់
អនុេ មភព 

របយករណ៍សិក  
ដីធ្លី F17.1, F17.10 

្របជុំផ ព្វផ យ  
F16 

ករេធ្វីអេងកតដីធ្ល ី
ែផនទី, F17.2, F17.9 

បេងកីត្រកុម យ 
តៃម្លសំណង 

្របជុំពិភក ្រពម 
េ្រពៀង F17.2-17.9 

Łũ₤Њ˝⅝řБĊųБ 

5% 5%

១០ៃថង 

របយករណ៍វធិនករ 
សុវតថិភពជន... F18.1 

្របជុំពិភក េ្រគងករ 
គេ្រមង F18.2, F18.3 

្របជុំផ ព្វផ យ 
គេ្រមង 

ŷЋēĕŁũ₤Нŷĳ□ЊļĮ 
ĄĕďĳЊЮřЧņļÐĳЊş 

ពិនិតយេ យ 
 NCDDS 

ពិនិតយេ យ 
NCDDS ១០ៃថង 

របយករណ៍ 
បរ ិ ថ ន F15.1 

្របជុំជមួយ្របជពលរដ្ឋ 
ែផនទី, F15.2-15.5 

₤Њ˝⅝ĩŲĠлйĵŲс 
ĠũЋ⅜□ ĕ

ពិនិតយបញជ ក ់
ពីមនទីរបរ ិ ថ ន 

១៥ៃថង 

 
 

 

  

 

 
 

 


