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លក�ខណ� កាា 

ស្រមាជំនួយកាមរបេករកសទសំុសស ងា 
 

១. រសបក�ីរផ�ើម 

េយកិច �្ រមេ្ររ�ាិិរប�បនេលខ នេលល និ  និង-CAM (SF) ចុះៃថ �ទី២៧ ែខធ�� ឆ� ២០០៩ ាវ រ 

ាដ �ិិលកម�កម និធនិាធ�គិានអភសុី េដើម�ីធនុគវត�េ្្កវបនាតរ្កី្ក និធ�ិគាកសិកមភិ � វវឍច

វបនទេន�សប ក�កេិលបណាំមចែណកែកលមែគីតរាសាបស្បមរលាដេជក�កេខវតេិលេេបបំនាំម្ន៖ 

េខវតករចម េខវតករធ េខវតេសេមរប និេខវតបន� ្ន័ា េលិធកិាដ ន �កកធកប មត� កា្បវិបវតិ

�េ្្្នបណកថគថកមចែណកៃននំំវសណេនះេដើម�ីតម បេសវកនៃនកាឯតលេសវបេច �កេទស

ស្្បកាសិក និ្វោវរិនិវតកាាសណៃន�េ្្េ�ដ ាចនសម�័ន �មឍលនិធធិ�ិគានអនុ សវឆ� ២០១៣េជ

្កក ្សកកេិលេេចនំន២៨ ក�កេខវតករចម ករធ េសេមរប និបន� ្នា 

�េ្្នឹឯតលមឍលនិធិស្្បកាធ�ិគា និកាែកលមែេ�ដ ាចនសម�័ន �នបទេដើម�ី ្ទដលឯលិវតរ

កសិកមភមមកាគថនិេយ�ែដលិនកណវក�កកមភគថធីគថនិេយ�នុ សវា  ក�កាៈេរល៥ឆ� ៃនកា ្ទរី�េ្្ 

្កកម្បឹកនុ សវភចេធ់ើកា គថតនអ្ប្ណ ៤៣ ត�ាៃនមឍលនិធធិ�ិគានអនុ សវស្្បកាគថនិេយ�េរ

េលើ�េ្្េ�ដ ាចនសម�័ន �នបទ ក�កេនះចនំនធវបិ�ាថ្ ១០ត�ាៃនវៃម�គថនិេយ�្វ�គគថតនអស្្បកា

ែថប  �េ្្ និេ្ចើនបឯុវ៥ត�ាៃនកាគថតនអេនះនឹ្វ�គិនេ្បើ្ិសស្្បំលគថសក់ាមនំកា

បេច �កេទសេដើម�ី្កកម្បឹកនុ សវក�កកាេាេបចកាសិក និ្វោវរិនិវតកាាសស�េ្្ា 

កិ�បថគថកនំំវសណ (Block Grant) បេ ិើវិនមមឍលនិធធិ�ិគានអនុ សវម (Commune 

Development Fund/CDF) នឹ្វ�គិនគថតនអេរជត្កកម្បឹកនុ សវេិលេេនីម់ ែឯ ែកេលើាឍបមនតែដល

េ្បើេដេលិធិកាដ ន �កកធកប ស្្បកាគថតនអមឍលនិធិនុ សវ ិមលក�ណៈគថនិច ់ប ី ៖ក) ៣៥ត�ា

 គថតនអជតេសភើ �ិ ្�បនុ សវ ខ)៣០ត�ាគថតនអេរិមកាកណវតរ្កី្កៃននុ សវនីម់ �)៣៥ត�

ាគថតនអេរិមចនំន្បមរលាដក�កនុ សវនីម់ា េិលបណស នៃនមឍលនិធិធ�គិានអនុ សវ�៍ ្ទ

ដលកាធនុគវតសកមភតរមភទិតរាបសនុ សវែដលិនកណវេជក�កែឯនកាធ�ិគានអនុ សវ (CDP) និ

កមភគថធីគថនិេយ�នុ សវ (CIP)ា 
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ក�កេរលបច �កប�ន �េនះ េសវ ្ទបេច �កេទសស្្បកាសិក េ្ិកា កិច �លទ�កមភ និ្វោវរិនិវតកាា

សស�េ្្េ�ដ ាចនសម�័ន �នុ សវ ្វ�គិនឯតលេដមានតី ្ទបេច �កេទសៃនទីចវកាែឯនកា និគថនិ

េយ�េខវត និមានតទីទំលបន�កកបេច �កេទសៃន្កកមស្មបស្មោល�េ្្ម� ក្កក ្សកក (DFT)ា កាាបេច �កេទស

បេនះិន្បវិបវតិិមេិលកាណអៃនេសេគេែណនសតរីកីាធនុគវត�េ្្មឍលនិធិនុ សវ (PIM)ា 

ក�កេរលេបសកកមភ្ វោវរិនិវតកាធនុគវត�េ្្ចុេ្ក (ៃថ �ទ៣ី០ ែខសីហ ដលៃថ �ទី១ ែខវលុ ឆ�

២០១២) ាបសធនិាធ�ិគានអភសុី ិនាកេនើកម េដសា�េ្្េ�ដ ាចនសម�ន័ � មរិេសស�េ្្�រ

សាសត្ នេ្ចើន េ�ើសមវាតរមានតបីេច �កេទសេជម� កេខវត និ្កក ្សកក្នក្មិវ ដឍេច �ះកាេ្ើសេាេសនំ

កាបេច �កេទស�៍មកាច ចេដើម�ីំ្កកម្បឹកនុ សវ និ្ិកដម�ណុតរៃនកាសិកេ្ិកា�េ្្

ទទំលិននឍគកាេរកចិវតា 

២.ុរគលមំណំណនកាផ�លារសលមរបេករកស 

េិលបណៃនេសវបេច �កេទស0

ន �៍មកាឯតលជត្កកម្បឹកនុ សវ នឍគេសវបេច �កេទស្បកបេដ�ណុ

តរស្្ប�េ្្េ�ដ ាចនសម�័ន �ិ � វវឍចា វ្ម�គកាឯតលេសវបេច �កេទសេនះាំមប កា្បមឍលទិន � រវ័ក្ន

េជមឍលដ ន សិកលទ�តរ�េ្្ េ្ិកា�េ្្  នសភ នវៃម��េ្្ េាេបចកសាេដកៃថ � ្ទដេណើា

កាេដកៃថ � និ្វោវរិនិវតកាធនុគវតកិច �សន�កកាលា  �េ្្នឹ្វ�គសសេដធ�កទទំលកាចុះកិច �សន�មមំ 

្កកម្បឹកនុ សវ ្ទ�ាិិរគវាកេដ�េ្្កវបនាតរ្កី្ក និធ�គិានអកសកិមភិ � វវឍចវបនទេន�សបា 
 

៣.ុកីត ំំ ុាយររៈលុនិំរៈលរវលណនកាផ�លារសលមរបេករកស 

នំកាបេច �កេទសនុ សវចនំន ២៨នកនឹ្វ�គេ្ើសេាេសិមាៈកិច �សន�ដចរី �ិ  េ�ើ �្ ក នឹ

េជិម្កក ្សកកេិលេេនីមំ់េដើម�ីឯ តលេសវបេច �កេទស ក�កាៈេរល០៦ែខ នឹចបេឯ តើមរីែខឧសត ឆ�

២០១៣  និបិ�បេជែខគថច ់កិា ឆ� ២០១៣ា កិច �សន�ឯតលេសវបេច �កេទសប២៨ និបន�កកកាា្នសេ�បេជ

ក�កិរដឍចិេ្កម៖ 

ចនំនកិច �សន� េខវត 
ចនំន 

នុ សវ 
ចនំន្កក ្សកក 

កា  នសភ ន 

ចនំន�េ្្ 

វែម��េ្្ស្្បឆ� ២០១៣ 

ដុល� ា កណវសិល 

                                                           
1 ដឍចិនរិរណកនក�កេសេគេ �ីម កាឯតលេសវបេនះាំមបិ��លបការិនិវតេមើលកិច �កាេាសុគវាិតរបាថសា ន ដីធ�ី និន

មវិេដើមត�វិច បុែន តការិនិវតេមើលែឯ�កេនះមិនិនដកបិ��លេរក�កកាាឯតលេសវបេច �កេទសេនះេទា 
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C-ិ ករចម ៣២ ៨ ៣២ ៤០ក០០០ ៥ត�ាៃនវៃម� 

�េ្្ក�ក១នុ 

C-ង ករធ ២៦ ៦ ២៦ ៣២ក៥០០ ៥ត�ាៃនវៃម� 

�េ្្ក�ក១នុ 

C-ល េសេមរប ២៨ ៩ ២៨ ៣៥ក០០០ ៥ត�ាៃនវៃម� 

�េ្្ក�ក១នុ 

C-េ បន� ្ន័ ១៨ ៥ ៥ ២២ក៥០០ ៥ត�ាៃនវៃម� 

�េ្្ក�ក១នុ 

សាបុ ៤ ១០៤ ២៨ ១០៤ ១៣០ក០០០  
 

៤.ុវុ�សលៈណនកាផ�លារសល 

 េសវកមភបេច �កេទស្វ�គិនឯតលក�កបាថបទៃន្កបខណ័�កាាគថមរកាាបសរាដ �ិិលកម�កម និេ្កម

កិច �្ រមេ្ររកម�ី និនំំវសណមមៃដ�ឍាធ�គិានអននា េ�វេុនះ េសវកមភបេនះនឹាំម្នប

កាាទនកទនមមប�ុគលិកាដ �ិិល និទី្បឹកេដើម�ី្ិកដមកាសិកេ្ិកា�េ្្បេនះិន    

រិនិវត និបបម កិនយ ្វមឹ្វ�គ េ�ើភចទទលំកិនប្កកមស្មបស្មោលម� កេខវត (PFT) និ្កកម្បឹក

នុ សវា នំកាបច �កេទសនុ សវ (CTA) នឹ្វ�គេធ់ើកាេជិម្កក ្សកកេិលេេាបសិវ េ�ើនឹ

សាិវេជេ្កមកា្វោវរិនិវតេមើលរីមានតី ្ទបេច �កេទស (TSO)ា នំកាបេច �កេទសនុ សវនឹ្វ�គ្ិកដម 

កាេាេបច និកាធនុគវត�េ្្េ�ដ ាចនសម�័ន �េជក�កនុ សវេិលេេែដលសាិវេ្កមកាទទលំខសុ្វ�គាបស

ិវ (CTA) ិនធនុគវតយ � ភវចវិមេសេគេែណនសតរីីកាធនុគវត�េ្្មឍលនិធិនុ សវ (�ីម) និេិល

កាណអមំចនំនែដលិនធនុម័វ ជតេ្បើេ្កម្កបខណ័�ៃន�េ្្កវបនាតរ្កី្ក និធ�ិគានអកសិកមភិ � វវឍច

វបនទេន�សប (TS-PRSDP)ា  

កាទទលំខសុ្វ�គមកលកាបសនកាបេច �កេទសនុ សវ នដឍចវេរ៖ 

ក) បបម កធះភមម្កកម្បកឹនុ សវធរ�ីេ្្ែដល្នក�កបិមី�េ្្ភទិតរ និទីិ 

�េ្្បេនះា េជេរល ទទលំិនកាបបម កមលល័ក�ធកការី្កកម្បឹកនុ សវាំច

េ�ើ ទ�កាា្វ�គិនកណវស្្បដ កកលសិកវសែគ និេាេបចេ្ិកា�េ្្ៃន

កាឯតលេសវបេច �កេទសេនះា  

ខ) េាេបចេ្ិកាបេច �កេទសស្្ប�េ្្េ�ដ ាចនសម�ន័ � និ  នសភ នវៃម� ាំចេឯ �ើឍនេមនុ េ�

សវរិនិវតសេ្មចា  

�)  ្វោវរិនិវត និេាេបចកសាេដកៃថ � កសាកិច �សន� ស្មបស្មោលដេណើាកាេដកៃថ � កាឯតល 

និចុះកិច �សន�ាវនុ សវ និធ�កទទំលកាា  
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ន)  ្វោវរិនិវតកាាសណក�កាៈេរលសសកា �ណៈកមភកា្�ប្��េ្្ធរកីា្វោវ   

រិនិវត ឬេធ់ើធធិកាកិច ��េ្្ និឯតលធនុេលមតរេលើាិកាណអាេកចេ្មើនដកឍន្កកម្បឹកនុ 

សវ និ 

)  េឯ �ា្ប�លេរជតមានតី ្ទបេច �កេទសេជេរលបិ�បកាាសសា  

កិច �កាាបសនំកាបេច �កេទសនុ សវ ភិ នលក�ណៈបនតមធចិៃានតអេិើ េ្េះមកាបេរករលល័ក�

ខ័ណ�  និកាកតរឯតលកិច �សន�មិនែមនមែឯ�កមៃនគថសលតរកាាេិើា េបះមយ  កតី េដេ�វុ

ម�េ្្មឍលនិធធិ�ិគានអនុ សវេជក�ក្កក ្សកកន្វ�គិន្ចិចបិ��លេរក�កកិច �សន�មំ កាភកិនក�ក

កាឯតលេសវភច្វ�គិនកវបនាមធវិបា្ េ�ើកាាភចបនតេស�ើាែវម្បចា េ�ាសរឹមកាាបា

�៍រកីាេាេបចសិកវសស�ា�ឍវដលកាបិ�បកា្វោវរិនិវតសណ (ដ កកលទ១ី ដលទី៦ ិេលើ)ភច្វ�គ

បិ�បេរកេលកក�កាៈេរល៦ែខ ិមធមភិ កាសស នាៈេរលា�ឍវដល៣ែខា ចណចុលមែវិៃនសកមភតរ

េរកេលកស្្បដេណើាកាបិ�បប្សកៃន�េ្្េ�ដ ាចនសម�័ន �មឍលនិធធិ�គិានអនុ សវ �៍ចបេឯ តើមរកីា

កណវ កាេ្ើសេាេស កាេាេបច និកាធនុគវត្ វ�គិនសេ�បដឍចិេលើា   

(កាាសស្វ�គិន�នេដធ�កទទំលកាក�កាៈេរល៦ែខបន� ប បុែន តកាិមដនមកែសត�ម៍

កាទទំលខុស្វ�គាបសមានតី  ទបេច �កេទសៃនទីចវកាែឯនកា និគថនិេយ�េខវត មិនែមននំកាបេច �កេទសនុ 

សវេិើ)ា 

៥.ុកាងាាបំកិបេសនចុ 

ក) កិច �សន�េនះ្វ�គចុះ�វាេលិេដរីាត�ី ៖ ១)នំកាបេច �កេទសនុ សវ និ២)េមនុ េ�សវ 

េិលេេា  
ខ)  េខវតនឹចវិមានតីបេច �កេទស០១ាឍប ស្្ប �ប្�្វោវរិនិវតេលើកិច �សន�ា មានតីបេច �កេទសនឹបំ

មមនំកាបេច �កេទសនុ សវេជេរល្នសេណើ ឬិមកាច ច (្បចែខ)ា �ណៈកមភកា

្�ប្�កិច �សន�នឹ្នស្ិកមករី្�បនុ សវេិលេេ (ែដលេមនុ សវបេនះកសម្ប�ន 
�ណៈកមភកា្�ប្��េ្្េជិមនុ សវាបសរំកិវនីម់ឯែដា)ា ស្ិក�ណៈកមភកាប

េនះ ្នទសកនៈស� លធរគីានតរៃន�េ្្សសែដល្វ�គេាេបច�នឍាប� និ្វោវរិនិវតេដនំ

កាបេច �កេទសនុ  សវា នំកាបេច �កេទសនុ សវ្វ�គរកាណអម្បចែខេរមានតីបេច �កេទស 

េ�ើ្វ�គបិម�នសេណើសុទឍបវេរ�ណៈកមភកា្�ប្�កិច �សន�េដើម�ីសុកាល្រមា មានតីបេច �កេទស

រកាណអរីកណវេ�វៃុនកិច �្ បុ និេសចកតសីេ្មចចិវតាបស្ប�ន�ណៈកមភកា្�ប្�កិច �សន�េរ

្ប�ន្កកមស្មបស្មោល្កក ្សកក និេខវតា  
                                                           
2 េជក�កកចិ �សន�មំចនំនៃនកិច �សន�ចាុះ្សកក ្សកក�៍ម្កកែដលែចកេចកមសវមមែចកេចកមនុា 
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�)  ិម �ីម នុ សវនីម់េធ់ើកិច �លទ�កមភេដឯតលកិច �សន�េរជតធ�កទទំលកាសស�េ្្ា ្�ប 

នុ សវែដលចឍលាំមក�កកិច �សន�េនះ្វ�គចវ នំកាបេច �កេទសនុ សវដែដលជតេធ់ើមធ�ក្វោវ

រិនិវតបេច �កេទសាបសរំកិវ (ដឍចិនររិកណនក�កលក�ខណ�ៃនកិច �សន�ាវនុ សវ និធ�កទទលំកា

សស3)ា នំកាបេច �កេទសនុ សវ ្វ�គេធ់ើកាយ ិវស�ទិ�មម�ណៈកមភកា្�ប្��េ្្

នុ សវ (PMC)ា  
ន)  នំកាបេច �កេទសនុ សវ នឹស្មបស្មោលេជម� ក្កក ្សកកមមនបេគ ល 4ឬធ�កែដល្វ�គ

ិនចវិជតទទលំបន�កកកាាេនះា នបេគ លទទលំបន�កកកិច �កាេនះនឹរកាណអ្បចែខេរ្ប�ន

្កកមស្មបស្មោលម� ក្កក ្សកក និចឍលាំម្បុឯែដាា 
 

៦.ុលក�ណរសម្ង�ិុនិំមកៈិរសសន狜ុ 

េ្កមលក�ខណ�កាាេនះ កាឯតលេសវបេច �កេទសនឹ្វ�គិនេធ់ើេវសត និសកល�មេលើកដបឍេដ

េ្បើ្ិសែឯ �កកនា េ�វុេនះ េ�មិនាសរឹមនំកាបេច �កេទសនុ សវ ែដល្វ�គំលមក្នចេណះដឹ និ

បទរេិសធនអេ្ចើនធរី �ីម និេសេគេែណនបេច �កេទសាបស �កកធកប េិើា ដឍេច �ះ ក�កកិកេរលចបេឯ តើម

ដ កកលវសែគ សិក កាេាេបចលទ�កមភ និកា្វោវរិនិវតកាាសសាបសធ�កទទំលកា នំកា

បេច �កេទសនុ សវនឹទទលំកាបណតក ះប ត ល និ ្ទេដគថសក់ាេ�ដ ាចនសម�ន័ �នបទ (RIE) ែដលម
ស្ិកៃនទី្បឹកធនុគវត�េ្្ (PIC) េជិមេខវតែដលិនចវិេលើបប� បេច �កេទស និបប� កិច �សន� ្រម

បេលើដេណើាកាែដល្វ�គធនុគវតា េដើម�ី្នលទ�តរេធ់ើកាាេនះិនេដាលឍន េបក�ន េបក�នាេ្វ�គ្នលក�

ណៈសម�វតិ និបទរេិសធនអដឍចិេ្កម៖  

 យ េហច ស្នក្មវិនក ឬសបរ ប្វែឯ �កគថសក់មភសណសុីគថល 

 ្នបទរេិសធនអយ វិច៣ឆ� ក�កកាសិកវសែគ េ្ិកា  នសភ នវៃម� ្វោវរិនិវត�េ្្េ�ដ

ាចនសម�័ន �នបទដឍចម ឯ��គលនបទ លឍ ស� ន និ្បរ័ន ��រសាសតិ � វវឍច ឬមធតមកកកកាលា 

 េចះេ្បើកុរត�ទ័ាដឍចមកមភគថធី Word, Excel, AutoCAD និ្បរ័ន �ធុិនធេ៍ណវ ធុីែមល 

 ្វ�គែវសាវិេជ ឬ្នាន�ៈេធ់ើកាេជក�ក្កក ្សកកេិលេេ 

 ្នលទ�តរិះមឍវឍ និភចេធ់ើដេណើាិនកឹកបបេរិមនុ សវេិលេេា 

 
 

                                                           
3 �ីម ទ្មទី៥០៖ �ាឍកិច �សន� ្បកា១  
4 មានតីស្មបស្មោល្កក ្សកកទទំលបន�កកកាាបេច �កេទស 
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1 
 

្រពះរជ្ណណច្ររ 

រតិ សាិ្រពច្ណព្ 

3 
ណតជ�្រចម្ររពសងសរស 

ករបមព�ើគណៈណច�ករ្គបរ្គពណតជ�សិច�ងនរមសផបមជ�ណមស 

ស្របរគម្រពមរមា រជាសច្�ិចនសិស �័ រ 
 

់កិ ច្ ្មព្្្មពនះ្រត�វនពនប ៀិពចំមស្ងបង្របង្រម់កិ ចសន្យោផងពសេបពិ ច់ ពទសស្ងបងរព្ងម

ពហដ ិចសម�័ន �ន�ៀ សង រងន�ៀ សង រង់ក�ម្់�ម ្ស�់សសសសសសសសសសសសសសសពខរោសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសព�ៃថ �ទី

សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសេម៖ 

- ន�ៀ សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស 

- ន�ៀ សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស 

- ន�ៀ សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស 

- ន�ៀ សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស 

- សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស 

- សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស 

ភរីគៀមាសងវន្្មព្្្មពក ពផំផ័់គខ័ណ� ដូិខមព្្ម៖ 

្ប្១៖ 

់កិ ចសន្យោផងពសេបពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង ់ក�ម្់�ម ្ស�់សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសន.ម្រត�វន�រងាិមពដាយែ់ ពផំ

ផ័់គខណ័� ាដផងនាិម់ក�ម់កិ ច្ ្មព្្្មពនះង 

្ប្២៖ 

រណៈ់ម�្ ្របង្រម់កិ ចសន្យោផងពសេបពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង ់ក�ម្់�ម ្ស�់សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសងនសងស

ភ្ដូិខមព្្ម៖ 

ផស ពឈ� ះ ពភទ ម់្ ី ម�ខង 

១    ្បបន 

២    ាន�្បបន 

៣    សងាក់ 
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៤    សងាក់ 

៥    ាៀនួ្ 

៦    ាៀនួ្ 

៧    ទី្ប.់ក 

 

្ប្៣៖ 

 រណៈ់ម�្ ្របង្រម់កិ ចសន្យោផងពសេបពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង ងនរួចទី នកម្ទទួផខ�ស្រត�ដូិខម

ព្្ម៖ 

 �រងាិម្របង្រមពសេ់ម�ាដផាន��រោពដាៀនួ្បពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង ់ក�មាដនសមរ�់ កិ ចបសង    ខ��នង 

 សហ្មភរភី ង្់ ័ន �គៀមាសង់ក�មដៀពណំ្្របង្រម កិ់ ចសន្យោផងពសេបពិ ច់ ពទសសៀម្ីពដំមដៀបូម

ហូរដផង �ិមប�ចបងង 

 ា្ប.់កពសបផង នកមយ ោផងដៀបូច� នពយមនដផងរណៈ់ម�្ ៈម ់កោ ផ់ក�ម្ពដះ្ល��េទ ក់ិ ចសន្

ាដផៈិព់ំរងនង 

 ្បបនរណៈ់ម�្ រករៀកមយ�ត�្ងផរណៈ់ម�្ ពផំ្  �ិះហរ�ពផខយ�ត�្ពយមនភ ង់្័ន �ន.ម្ាន�

�រោ់ កិ ចសន្យោផងពសេបពិ ច់ ពទសពនះង 

 ទទួផ នកម្កនករផពមផំវ្ណក់ ៀិពន ដ ង់ាូនពដមូនោីបពិ ច់ ពទស្ �់ម ្ស�់ នកមសៀពណំស�ៀពបំ់្វ ង់

បសងាក់ យ ោផងពសេង 

 ដ.់ចៀ្ ្បា�ៀពទនមគរងពនមតផងាខ ពដំមែី្កនករផ នកមេរៃម�ព្្្ទីទួផវនសៀពណសំ�ៀទូគរង្វ ង្់ ាីក់  

យ ោផងពសេ (ាៀនួ្បពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង� នកមពនប ៀ់ិ ៀណរងពហរ�ពនមតផង្បា�ៀង 

 ពយ មំាូននូ�តផងវ្ណក់ិព្មំន ៀ់ណរងពហរ�្បា�ៀ មគៀម្ទូគរងងផាក់ យ ោផងពសេ (ាៀនួ្

បពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង� ព�្ �់មស្មបស្ម�ផមក ង់ពខរោង 

 ម�នព្ផទទផួលា ផងផទ�យផ្ង នកម �ិះហរ�ពផខផង្្មពផសំៀពណទំូគរង ៀិក រណៈ់ម�្ ្រត�

ពនប ៀិ្បា�ៀពដំមែីេរៃម�ពផំវ្ណក ិព្មំនបសង ក់ិ ចសន្ពដពេធំ្ ព្ប្បព�ន.មផទ�យផ ង់

ាសោមង ក់ិ ច្ បា�ៀពនះ្រត�វនពេធំពចំមព�ព្្ព្ផាដផវនទទួផសៀពណសំ�ៀទូគរង ៀិក្ាីក់ យ ោផងពសេ 

(ាៀនួ្បពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង� នកមវនទទួផវ្ណក់ិព្មំនាដផពនប ៀិពដមូនោីបពិ ច់ ពទសមក ង់

្ �់ម ្ស�់ ាដផបលប ង់មវនបៀព្នផ់គខណ័� ្រ.ម្រត�ង សងាក់រណៈ់ម�្ ាដផម់្ីន�ៀ សង រងភ ង្់ ័ន �
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នីមួន្រត�ពេធំ្្កនករផបលប ង់ពផំវ្ណកគៀមពនះយមាដ ពដាយែ់ ពផំផទ�យផសព្មិវន់ក�ម ន�ៀ 

សង រងបសងខ��នង មូនោីបពិ ច់ ពទសមក ង់្ �់ម ្ស�់ ពខរោ  ��សធ់ ពហដ ិចសម�័ន �ានបទ នកមាៀនួ្

បពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង្រត�វនាព�បំនិូផម់ក�ម ក់ិ ច្ បា�ៀង 

 ់ក�ម ៀ់ច�មព្ផ៣ៃថ� បច បង្ ាីម ា្ បា�ៀសព្មិពផំវ្ណក់ិព្មំន នកមសៀពណសំ�ៀទគូរង ន�ៀ សង រងភ ង់

្ន័ �ាដផងាក់រណៈ់ម�្ ្រត�ពនប ៀិមូផគនប្រងផាក់ យ ោផងពសេ (ាៀនួ្បពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង� 

ពបំ់ ្វ ង់ព�េចពង 

 ពមន�ៀ ព�សង រង  ្បបនសោទីៃីនរណៈ់ម�្ ្របង្ រម ក់ិ ចសន្យោផងពសេបពិ ច់ ពទសងនសកទ�កព្បំ្វសង ្ស

ន�ៀ សង រងបសងខ��នង 

 ់ក�ម់ណី ្បបនា�រោងន្រត�ពនប ៀិផកខករពយ សកទ�រផ័់គា់ព�ាន�្បបនទទួផខ�ស្រត� នកមដ.់ចៀ

្ងាៀនួសង 

 ពស�្ នន�ៀ សង រងបសង្បបនរណៈ់ម�្ ពនះ ពផខេក្ ង 

្ប្៤៖ 

 សងាក់រណៈ់ម�្ ាដផងនពឈ� ះ់ក�ម្ប្២ រករៀកមភរីងច សង់កិ ចសន្ាដផទទួផវនពសេ

បពិ ច់ ពទស្ាីៀនួ្បពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រងង 

្ប្៥៖ 

សងាក់រណៈ់ម�្ ាដផរៀកមងផន�ៀ សង រងនីមួន ងនភៈ់កិ ច នកម្ទទួផខ�ស្រត�ដូិខម

ព្្ម៖ 

១ស ព�សមន�ៀ សង រងបសងខ��ននីមួន្រត�៖ 

 ពនប ៀិងផងន់កិ ចសហ្ នកមស្មបស្ម�ផមួាៀនួ្បពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រងព�្របង

ដៀក់ង្ផៃន្ �ិះសក់កផទ�ភ្ ពនប ៀិរៀនូសប�មង ពនប ៀិឯ់លពដនៃថ � ដៀពណំ្ពដនៃថ � 

�ិះ់កិ ចសន្ នកមាន��រោ់ កិ ចសន្ង 

 �រងាិមងផងន្្រ�រ្កនករផ សមដន្ប�ៀព�ពផំ្ ាន��រោ់ កិ ចសន្បសងាក់ ទទួផ្  

ាក់ ព�៉្ង 

២ស ិូផួមតផង់កិ ច្ បា�ៀបសងរណៈ់ម�្ ្របង្រម់កិ ចសន្យោផងពសេបពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង 

៣ស ន�ៀ សង រងនីមួន ្រត�ពេធំ្្កនករផបលប ់ងព�ពផវ្ណក នកមរ�ណភ្្ងបសងាៀន្

បពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង 
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៤ស ់ក�ម់ណីសពម រពននំម ាៀនួ្បពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង មកនវនាន��រោព�សមទៀហៀ្ង ាដផ

វន់ៀណរង  មកនវនាន��រោសមាយន្្ងាដផវន្្មព្្្មពក   ់ពនំន្ីាៀព្ំ្ �់ផ ្

ស៊�ម្រផៀពក ពចះ សងាក់រណៈ់ម�្ ្រត�ត្ណក់ ក�មាមា្ បា�ៀង 

៥ស្ងពយមពទនរាដផ�ៀវ ងិងផង 

្ប្៦៖ 

 ១ស ពឈ� ះសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសរកមូនោីទទួផបន�់ បពិ ច់ ពទសមក ់ង្់�ម ្ស�់ ្រត�ពេធំាៀនួ្ងផ   រណៈ

់ម�្ ្របង្រម់កិ ចសន្យោផងពសេបពិ ច់  ពទសព�សម្់�ម ្ស�់ពពផពកដូិខមព្្ម៖ 

 - សមដន្ងបសងាក់ យ ោផងពសេបពិ ច់ ពទស នកមពេធំវ្ណក ិព្មំនាូន្់�មស្មបស្ម�ផ

្់�ម ្ស�់ នកមមូន ោីបពិ ច់ ពទសមក ់ងពខរោពទនមគរងង 

 - ាួពនប ៀិ្្បា�ៀបសងរណៈ់ម�្ ្របង្រម់កិ ចសន្យោផងពសេបពិ ច់ ពទស ្្មគៀមាួពនប ៀិ

់ៀណរងពហរ�្បា�ៀ 

 - ាួ្កនករផពផវ្ណក់ិព្មំន នកមសៀពណំស�ៀទូគរងបសងាក់ យ ោផងពសេបពិ ច់ ពទស 

 - ពេធំ្្កភ់កមួ��សធ់ ពហដ ិចសម�័ន �ានបទ នកមពសកំពសបផងគ់ងទមបលប បពិ ច់ ពទស 

 - ្ងពយមនពទនរាដផ�ៀវ ងិងន្ពសកំស�ៀ្ីសងាក់រណៈ់ម�្   

 ២ស មូន ោីទទួផបន�់ បពិ ច់ ពទសមក ់ង្់�ម ្ស�់ ្រត�ពេធំ្ស៉មាករសកកទ�មួមូនោីបពិ ច់ ពទសមក ់ង ពខរោ 

 ��សធ់ ពហដ ិចសម�័ន �ានបទ នកមាក់ យ ោផងពសេបពិ ច់ ពទសង 

្ប្៧៖ 

់កិ ច្ ្មព្្្មពនះ្រត�វនពនប ៀិ នកម �ិះហរ�ពផខពដន�ៀ សង រងភ់ង្ ័ន � នកមិម�មាូន៖ 

- ឯ់លិរបងពដំម្រត�់កទ�់ព�្�សផ័្បបនរណៈ់ម�្ ្របង្រម់កិ ចសន្យោផងពសេ      

បិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង 

- ឯ់លថរិម�ម០១ិរបង ្រត�់កទ�់ព�លរន�ៀ សង រងភ់ង្ ័ន �នីមួន ាដផសងាក់ 

- ឯ់លថរិម�ម០១ិរបង ្រត�់កទ�់ព�្�សផ័្់�មស្មបស្ម�ផ្់�ម ្ស�់ 

- ឯ់លថរិម�ម០១ិរបង ្រត�់កទ�់ព�ទី�រង្ាយច្ នកម��នកពសរពខរោ 

- ឯ់លថរិម�ម០១ិរបង ្រត�យ ោផងាូនងផាក់ យ ោផងពសេបពិ ច់ ពទស 

- ឯ់លថរិម�ម០១ិរបង ្រត�់កទ�់ព�្�សផ័រព្ងមៃនពផខេក្ដ ន រសាសាសប 

្ប្៨៖ 
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 ់កិ ច្ ្មព្្្មពនះងនស�្ផភ្រករ�បង្ ី្ផប�ពិ លទ �ិះហរ�ពផខ នកមព�ារងនស�្ផភ្ហូរដផង

់កិ ចសន្េមាក់ យ ោផងពសបពិ ច់ ពទសន�ៀ សង រង នកមន�ៀ សង រង្រត�វនប�ចបងង 

 

ហរ�ពផខ នកម្ស 

ពមន�ៀ ព�សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស  ពមន�ៀ ព�សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស 

ពមន�ៀ ព�សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស  ពមន�ៀ ព�សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស 

ពមន�ៀ ព�សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស  ពមន�ៀ ព�សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស 

ពមន�ៀ ព�សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស  ពមន�ៀ ព�សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស 

ពមន�ៀ ព�សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស  ពមន�ៀ ព�សង រងសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស 

  ៃថ �ទីសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស   ៃថ �ទីសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស 

  ល់ីដ.ម្ម    ល់ីដ.ម្ម 

ាភកវផ្់�ម ្ស�់   ្បបន្់�មស្មបស្ម�ផពខរោ 
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េសចក�ីជូនដំណឹងស�ពីកីារកសេជសេារស 

ជំនួយការេច�កេទសឃំុ សង �តសររតេរងេរមា ាចេសដ�នចឃំុ សង �ត 
0់្រម្ចបខ័ បំខ់្�មរ្ងបនងកា្ច�្ច នភមពភរកីនរចសភចមអភិ្្ជស្ដបនងទ់នខាប 

Loan/Grant 2599/0186 CAM: Tonle Sap Poverty Reduction and Smallholder Development Project 

់លខខ់្�ម Loan/Grant 2599/0186 CAM: 

់ឈអ ខ់្�ម ខ់្�មរ្ងបនងកា្ច�្ច នភមពភរកីនរចសភចមអភិ្្ជស្ដបនងទ់ន ខាប 

មខុ្ដែំម់្ីជស់េរស ីដនួងរេប់ស េច់ទសទុដ ស ស ្ងស្�បងខ់្�ម់គេ្េសាសម�័ន �ទុដ ស ស ្ង 

េងៈ់ាលផកលង់ សវ ចបងា� ៦-១២ ែខ  

សាេរង 

1់យមចភស េ្ ាម់្ារមគភេិ រប�បន់លខ 2599 នភម 0186-CAM (SF) សុៃថ �ទ�២៧ ែខធិ� ឆិដ២០០៩ េវម រី 

េេ្ពភិលចម�កម នភមធាិេពភរកីនរភសុ� ់នជម��នុរ្កខ់្�មរ្ងបនងកា្ច�្ច នភមពភរកីចសភចមអភិ្្ជស

្ដបនងទ់ន ខាប ចិកម់ិលបដំមេួមសដែំចែចលមែី �រកាេសងេបសង្បមាលេន្់ ជចិកម់ខ្ក់ ិល់េបដមបួនេួម�ន៖ 

់ខ្កចដាមងចម ់ខ្កចដាមងធដ ់ខ្ក់ សេមរប នភម់ខ្កបា� ង�នី័ងា  

2់ជចិកមស�សកខទ�១ មជលនភធភពភរកីនរទុដ ស ស ្ង (Commune Block Grant or Commune Development 

Fund/CDF) នណម្្�រិនរកីនរ់ជន្ចកម្បណចកទុដ ស ស ្ង់ិល់េន�មងួ់ា ់ិលបដំមសដភនងៃនមជលនភធភពភរកីនរទុដ 

ស ស ្ងខគ ដិ្ទនលងរេនុរ្កសចមអកាមភទភកាេបសងទុដ ស ស ្ងែនលិនចដំ្ង់ជចិកមែផនរេពភរកីនរទុដ ស ស ្ង (CDP) នភម

ចមអរធ�រនភ់យខទុដ ស ស ្ង (CIP)ា ចិកមេងៈ់ាល៥ឆិដៃនរេ ដិ្ទា�ខ់្�ម ្ចកម្បណចកទុដ ស ស ្ងភស់ធោជរេរកីនរ្ប�ំ 

៤៣ កខេងៃនមជលនភធភពភរកីនរទុដ ស ស ្ងស្�បងរេរនភ់យខ់់លជខ់្�ម ់គេ្េសាសម�័ន �ី នបទ ចិកម់ាសដនួន្ភប�េ

� ១០កខេងៃន្ៃមខរនភ់យខ្្�ររកីនរស្�បងរេែថបដខ់្�មា  

3ចិកម់ាលបស េកប�ន ិ់ ន ់សវ ដិ្ទប់ស េច់ទសស្�បងរេសភចក ់្ិមរេ ចភស េលទ�ចមអ នភម្្ ្ាភនភ្ នរេ េាមសមង

ខ់្�ម់គេ្េសាសម�័ន �ទុដ ស ស ្ង ្្�រិនផកលង់ េងមននក� ដិ្ទប់ស េច់ទសៃនទ�ច្ងរេែផនរេ នភមរនភ់យខ់ខ្ក នភមមននក�

ទទួលបន�កចប់ស េច់ទសៃន្ចកមស្មបស្ម លខ់្�ម្ិចង្ចកម ្សកច (DFT)ា រេ េប់ស េច់ទសបដម់និន្ប្ភប្កភរម

់ិលរេំរៃន់សេរ់សែំាដសក�ា�រេនុរ្កខ់្�មមជលនភធភទុដ ស ស ្ង (PIM)ា ់េងាេ្្ម�ររេីដនួងប់ស េច់ទសបែនម 

្ចកម្បណចកទុដ ស ស ្ង់ ិល់េខ់្�ម្្�ររេ់្ីជស់េរសចិផ កលង់សវប់ស េច់ទស់ចីន�នខុំសម�្កភ្ខបង្ិនង០១េជប

ស្�បងី ងួ្ចកម្បណចកទុដ ស ស ្ង់ិល់េន�មងួ់ចិកម្ចកម ្សកច់ិល់េនជសភម់្រម៖ 
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ល.រ ឃុំ សង �ត់េល់ ្រក� ្សករ់េល់ ចំនួនជំនួយករ់ចេរ់កស 

១    

២    

៣    

៤    

៥    

    

    

    

២. េគារំណង 

4់ិលបដំមៃន់សវប់ស េច់ទស ខគមរេផកលងជន្ចកម្បណចកទុដ ស ស ្ង នជរ់សវប់ស េច់ទស្បចប់េងខុំ កា

ស្�បងខ់្�ម់គេ្េសាសម�័ន �ភិ្្ជសា ្្ម�ររេផកលង់សវប់ស េច់ទស់នេួមបដម រេ្បមជលទភន ិង័ ា័្ �ន់ជមជលេ្ន 

សភចកលទ�កាខ់្�ម ់្ិមរេខ់្�ម ងិ នងាអ ន្ៃមខខ់្�ម ់េេបសដ់ចាេ់ន�ៃថ ខ ដិ្ទនដ់ំជេរេ់ន�ៃថ ខ នភម្្ ្ ាភនភ្ន

រេនុរ្កចភស េសនសននាលា (�នលមែភ្ចិកមលចកខ បំរេ េេបសងចិផ កលង់ សវប់ស េច់ទស)ា ខ់្�មនណម្្�រាមសមង់េងចិ

ទទួលរេសុចភស េសនសមមងួ្ចកម្បណចកទុដ ស ស ្ង ដិ្ទគភេិ ររ្ក់េងខ់្�ម រ្ងបនងកា្ច�្ច នភមពភរកីនរចសភចមអភិ្

្ជស្ដបនងទ់នខាបា 

៣. �ដមាកាាករណកសដៈ��្ ន្ងរទព្េសពនេ  

5ចិផកលង់ សវប់ស េច់ទស ឬីដនួងរេប់ស េច់ទសទុដ ស ស ្ង (CTA) ្្�រ�នលចកំ ៈសម�្កភយង ម្ភសមងួចិកមសដ់�ម្្ម�ររេ

ភម់្រម៖  

 6យង ម់េស�សង�នច្មភ្ ីដា� ឬសជរ ប្្ែផចិរសោចមអសដំមសុ�រល 

 �នបទាភ់ ាធនរយង ម្ភស៣ឆិដចិកមរេសភចកវសងែរម ់្ិមរេ ងិ នងាអ ន្ៃមខ ្្ ្ាភនភ្ នខ់្�ម់គេ្េសាសម�័ន �

ីនបទនជសម ផខ�រលដីនបទ លជ ា� ន នភម្បា័ន �័ រានសកភិ្្ជស ឬមធនមននននាលា 

 7់ស់្បជចុដាន�ទ័េនជសមចមអរធ� Word, Excel, AutoCAD នភម្បា័ន �ុភនធគ់ំ្ ុ�ែមងល 
 8្្�រែ្សភ្់ជ ឬ�នន�ៈ់ធោជរេ់ជចិកម្ចកម ្សកច់ិល់េ 

 �នលទ�កាីភមងជ្ ជ នភមភស់ធោជនដ់ំជេិន�ណចបបង់ រមទុដ ស ស ្ង់ិល់េា 

 បុខ�លែនល�នសដ�បងភេមអំ រ្្�រេចង�ចន់សិជសុដ ្បរ្កភេជបស់ម កប នភមបទាភ់ាធនររេ េ (CV)ា មុន់ាលេចង�ចន

សជមាភនភ្ ន់មជលលចកខ បំរេ េស្�បងផ កលង់ សវប់ស េច់ទស ឬ់ធោជមីដនួងរេប់ស េច់ទសទុដ ស ស ្ង ែនលភសេចា�្ចកម
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រេ េខ់្�ម្ិចង់ ខ្ក ្ចកម ្សកច ឬប�ងចិន់ខគទដាេ័ខនីននប 3wwwនncddនgovនkh/project/TS-PRSDP  

 េចង�ចន់សិជសុដ ្បរ្កភេជបស់ម កប នភមបទាភ់ាធនររេ េ (CV) ្្�រ្សចចិកម់្ាមសដបុ្្េចង់ជរមាកទុដ ស ស ្ង 

់ិល់េ នភម្ចកម ្សកច ់ខ្ក់ ិល់េភម់លជរមេងៈ្ចកមរេ េខ់្�មា រលងរេេចង�ចន់សិជសុដមភនភស់ផ េជរម    

ុ�ែមងលិន់នជងា 

 រលបេ់ស េទ�បងទទលួ�ចន់ជ់�ង ម ៥ នភម៣០ាទ� ក� ស ៃថ �ទ�ននននននននននននននននននននែខននននននននននននននននននឆិដ២០១៣ 

 �នែ្ចិែនលិនមបងចិកមបិ��ស្�ដមខខ�ៃន់បចកី ន ់បចកាេរបងុ់� នណម្្�រីជននដំណមដា�រេសដកសនរា    

សជមទដាចងទដនមា័្ �នបែនម - ់កច ដិ សុធន  រសោចេ់គេ្េសាសម�័ន �ី នបទ (់ខ្កចដាមងចម-់ខ្កចដាមងធដ) 

ទជេសា័�់ លខ ០១៧ ៥៩៦ ៩៦៧ ឬុ�ែមល ksothun@yahooនcom 

- ់កច ល� �រណ   រសោចេ់គេ្េសាសម�័ន �ី នបទ(់ខ្ក់ សេមរប-បា� ង�នីង័) 

ទជេសា័�់ លខ ០១២ ៨២៣ ៧៦៧ ឬុ�ែមងល naraly999@gmailនcom   

- ់កច ំបុ ំ ជររ មននក�ស្មបស្ម លខ់្�ម (់លភធភរេេ្ន ខនីននប) 

ទជេសា័�់ លខ ០៩៥ ៧២៧ ៣២៧ ឬ ុ�ែមល novy_nop@yahooនcom  

ៃថ �ទ�ននននននននននននននននននែខននននននននននននននននឆិដ២០១៣ 

អភ្បាេល��  

ន្ងជរបនណកកដៈកាេជសេារស 

 

http://www.ncdd.gov.kh/project/TS-PRSDP
mailto:ksothun@yahoo.com
mailto:naraly999@gmail.com
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កិច�សន្យោផ�លសេសលច�កល�ស 
កាផ�់ ងេសវបេិ ច័ េទសស្របងេ្រមេរមា ាិេសម�័ន �នស ស ន័ �ង 

េ្កម្័បខ័័ ណេ្រមក�ងបនងកា្័់្័ នកមពករកីនរ័សក័មអភិ��្ិ�សបនងទេនខាប (TS-PRSDP) 
(ADB Loan/Grants No. 2599/0186-CAM) 

 

េខ��.......................្ ក័ម ្សក័........................នស ស ន័ �ង....................................................... 

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

េឈអ  ក័ិ ចសនន ៖កាផ�់ ងេសវបេិ ច័ េទសស្របងេ្រមេរមា ាិេសម�័ន �នស ស ន័ �ង 

េ់ខ័្ដ ក័ិ ចសនន ៖CTA-xxxx (district code)-2013-01-01 

្បពាពរវក ៖ម្់នកធកពករកីនរនស ស ន័ �ង (CDF/Commune Block Grant) 
 

ក័ិ ចសននបេ្មក្ា័ាេនេធរ្េះ្មេើេព ើទ់..............ខ...........ិស២០១៣ ាវម្ ក័ម្ប្័បនស ស ន័ �ងេគ់

េ�ន់មងួៗ.ដ់�េ�ន្មេ្ប្្ �្មឹ័ព‹រច សងេ្រម› នកមេល័............ដ់�េ�ន្មេ្ប្្�្មឹ័ព ‹ជសនួងកា

បេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ង›.ដ់រនសងមា នដ្ិភមេ្កម៖ 

សងមា ន ៖.................................................................... 

េ់ខ��ស��័ប័ �័ ៖........................................................ 

េ់ខទ្ាសា័� ៖.................................................................. 

់.ម៉់ ៖.......................................................................... 

្ ក័ម្ប្័បនស ស ន័ �ងឹ ង័ាន័ �សមសងរនបស័ម ិ ក័ិ ចសននបេ្ម្កា័ានមងួិ័ ផ �់ ងេសវបេិ ច័ េទស 

បនេ្�្មខខមននេ្សិ នកមរននន�មទទួ់ង័ ក័ិ ចសននបេ្ម្កា័ាេន.ផ ើ័ ាមបទបរេ���ក នកម់័័កខ័ ណ័េេដ្ិ

រន.ិមនបន�បេ� បង័ ិកម ក័ិ ចសននេន្ ដ្េិ ក់សមស ក័ មបនា័កាគិដ្ិភមេ្កម៖ 
 

១. រយៈលពផៃនកិច�សន្ 

្ ក័ម្ប្័បនស ស ន័ �ងឹ ង័ា័ន �សមសងបនង់ង្ាមជួ់ិ័ ផ �់ ងេសវបេិ ច័ េទសសពបសេាញកា័ា័ិកមមខ

�ស.័មនជសនួងកាបេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ងេើ័ិកម្ ក័ម ្សក័ ...................េខ��...................ដ់្�្របេ្ម្កា័ា 

័ិកមាងមេា់........................ក�ចបងាេ់ព ើទ់............ខ.............ិស២០១៣ ារ្�ដ់ង េព ើទ់..............ខ.........

.ិស២០១៣្ 
 

២. ផ័ក�ខ័ណ� �ូល� 

ជសនួងកាបេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ង (CTA) ្�្របសេាញកា័ាជ្ន្ ក័ម្ប្័បនស ស ន័ �ងសពរន្បសកទ�កា្សប

ាម�ួេទ់កា ក័ិ ច នកមកាទទួ់ខស្�្រេេដ្ិរនេាបបង់មើក�េើ័ិកម់័កខ ណ័កា័ា.ដ់ន.ផិ័ មួងដរសសភនង

េន កិ័ ចសននបេ្មក្ា័ាេន្ 
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៣. ករ�ូទ �ូ 

ជសនួងកាបេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ងន្មទទួ់បន�េមខេសវ័មអសាប សិនួន..........................(ន័កា......... 

.............. ..............) ស្របង ក័ិ ចសននេន .ដ់បនម័ា់ពរវកាបសងនស ស ន័ �ងដ្ិភមេ្កម៖ 

១. នស ស ន័ �ង................................... សិនួន...................ដលខ ា 

២. នស ស ន័ �ង................................... សិនួន...................ដលខ ា 

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

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

កាេប្័្ប ង័ន្ម្�្រេធរ្េះ្ម័ិកមាងមេា់យ៉មង្ា១៥េព ើ បេ� បងាជ់សនួងកាបេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ងបនេផ េ្

សសេ័្សសទ្�ង្ ័ិកម័ា័់ ័ម័មអកា្បង្ម ក័ិ ចសននមកនា័កាេ់ស្សេ័្សស ្�្រជន្ដស័្មនលង់័ក័កា

េ�ជសនួងកាបេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ងយ៉មងា្មងួសប� ររ (៥េព ើេធរ្កា័ា) បេ� បងា់បនទទួ់ សសេ័្្  

កាទ្�ងន្មេធរ្ាមាងមម្់បរនប្�.ដ់េិញេមងសរជក័័ម័មអកា្បង្ម កិ័ ចសនន េននស 

ស ន័ �ងឹ ង័ា័ន �ន់មងួៗ្ 

កាទ្�ងន្ម្�រ្េធរ្េះ្មាមដសង ង័ក់ដ្ិរនេាបបងភមេ្កម៖ 

ជសហនេនកាេប្័ ្ប័ង ិសននួពរវក (ដលខ ា) ក់បាវេិ េទ 
់័័ កខ័័ ណ េនកាទ�ង្ ប័ង 

(កាងកា័ាសេ្មិបន) 

េប្័្ប ង័េ់្័ទ១់  (៥០កាង) 

 

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

 

.................... បេចបងា័ាាេ្រម.ដ់

នស ស ន័ �ងិេដញេព ខបន  

េប្័ ្ប ង័េ់្័ទ់២ (១៥កាង) 

 

..................... .................... បេចបងកា ិ ក័ិ ចសនន នកម

ទទួ់បន ក័ិ ចសននាមសមង

ាវមនស ស ន័ �ង នកមិ័ ទទួ់

កា 

េប្័្ប ង័េ់្័ទ៣់ (៣៥កាង) ..................... ....................  នស ស ន័ �ងា័កាេ់្ាបង

កា័រវង�េមខបេចបងកា័ា

ាមសមង១០០កាង 

សាប (១០០កាង)   ិបងកា័ាាមសមង 

�េមខេសវ័មអភមេ់េ្នាួមបេច្់ ន្រ្ប ង័ឧប�មឧ្ បចសេព ើស្របងកាេធរ្ដសេ័្ាបសេាញេបស័័មអេ�េ្ពទ់

័.នខមបសេាញកា័ា នកម់ងកា សិងងេេឹ ង័ា័ន �ន្មកានរ��កា័ាេន្ 

័ិកម័ា័រ់នជបួ្បបនស័័ � ់័័ កខ័័ ណ េនកាទ�ង្ ប័ងិេធរក្ាាខ សងប�ា្ដ្ិភមេ្កម៖ 

• ជសហនទ១់ ៖័ម័មអកាិេធរ្កាទ្�ង ាមសររ្� សិនួនា័ាាេ្រម .ដ់នស ស ន័ �ង

ិង័េ�េដញេព ខបន្ 

• ជសហនទ៣់ ៖កាទ្�ងជសហនទ៣់សពជសនួងកាបេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ងិេធរ្េ�បន ់្ា.� ក័ិ ចសនន

ាមសមងាបសងិ័ ទទួ់កានរ��បន៥០កាង ័ិកម័ា័់េន័ម័មអកាិទ្�ងជ្នាមសរ
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រ្�.ដ់បនបេចបងន ង័.ស�ម េរង្ពរវក.ដ់េើស់ងា់ ក័ិ ចសននេនន្ម្�្រង័េ�េ្ប្្បសង

ស្របងបន�េសវបេិ ច័ េទស្ 
 

៤. ករសរ�ស�កិច�សន្ 

ក់សមស ក័ មិបេចបង ក័ិ ចសនន័ិកមេា់ងមងួ រ័បន េមង្គនង.�ជ្នដស័្មេ�ក់រក មេទ�ន 

លង់័័ក័កា .ផ ើ័ ាមាងមេា់េន ក័ិ ចសនន.ដ់បន ស័័�ង័ិកមរ្ា៧៥េនិ្បងកា័ាាបសង្ានងិ្័

័ម�កន្      
 

៥. ករធាន ស�រ� 

កាបេា បងាម.ផ ិ័ សខកា នកមេ្គាិ ង័័ិកមកាបសេាញកា័ា នបន�ក័ ាបសងិ័ ផ �់ ងេសវបេិ ច័ េទស្ 

៦. ករករណ �ូតក់��ទផយផផសលរបនយ 

ជសនួងកាបេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ងបន ស័័�ងេល័ េល័្ស់ .....................................ដ់រនសងមា ន
.................................្�្រន...........................និ័ ទទួ់ផ់្បេយជនរេា់េ់ញាបសងខខមនដ្ិរន ស័័�ងេើ
័ិកមបទបរេ���កេេេន ក័ិ ចសននេនេ�ាម សិនួន.ដ់ិផ�់ ង្�្ម្�្រាមិ្បងជ្និ័ ទទួ់ផ់េន .ផ ើ័ ាមិ្បង
នធារនេើ័ិកម្ានងិ្័័ម�កន្ 
 

៧. ស�ស្រ�ូ ោិ និ�ផ័ក�ខណ័� លយផ�សល�េូ 
• ័ិកម័ា័់.ដ់ិ័ ផ �់ ងេសវបេិ ច័ េទសរន ស័រសធើនងធើា័ិកមកាបសេាញកា័ា ័ម័មអកា្បង្ម ក័ិ ច 

សននផ�់ ងេសវបេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ង ិបេចបង ក័ិ ចសននេន្សបាមដសេ័្ាកា នកមន់�ករវធ់េនេគ់
នេយបងស�ា់់កាបេចបង ក័ិ ចសនន (ដ្ិរន័ិកម សិ័ ិ ៤េន ក័ិ ចសននេន)្ ្័មស់់ធមមកា័ា.ដ់បន ិ
រ�េ់ភេមងជសនួងកាបេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ងឺន.ផ ើ័ មងួេន ក័ិ ចសននេន្  

• ជសនួងកាបេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ង (CTA) ្�្រនរ��ាម នកមរនសកទ�កទទួ់ បនន្រេគ់នេយបងេេ.ដ់
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• ជសនួងកាបេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ង មកន្�រ្រន ក័ិ ចសននកា័ាេផកមេទ�.ដ់េធរ្សពប៉ឹ់ងដ់ងកាបសេាញ
កា័ាេន ក័ិ ចសននេនេះង្្ 
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ឧបសម�័ន �៖  

- ់័កខ ណ័កា័ា នកម.ផនកាកា័ាាបសងជសនួងកាបេិ ច័ េទសនស ស ន័ �ង (CTA) 

- ់កខក�សសាពមា  ល.់មា់កា័ា ័ិកម័ា័់មងន�់ជកា  បក់ ក័្ ក័មរ�ន នកមមកកា 

- ់កខក�្បកសសា់្័មស់់ធមម កាមកន.័ខមបនខស នកមមកន្ប្ា្��សេាា្័ា់ួង 
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