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គ្ពះរាជាណាចគ្កកម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា គ្ពះម្ហាកសគ្ត 

3 
សហគម្នក៍សកិម្ម…………………………………… 
 

របាយការណ៍គ្បចឆំ្ន 2ំ01… 

1. សកម្មភាពសខំាន់ៗ របសស់ហគម្នក៍សកិម្ម 
 

សហគមន៍កសិកមម…………………………បានបង ក្ើតងៅថ្ងៃទើ……ខែ………. ឆ្ន ាំ…………ខែលមានអស័យ
ដ្ឋា នសថិតងៅភូមិ “…………………” ឃ ាំ “…………………” ស្សុក “…………………” ងែតត “…………………” ។ 

 

របាយការណ៍ស្បចាំឆ្ន ាំងនេះ បានឆ្ េះបញ្ច ា្ំ ពើការស្គប់ស្គ្និ្ការស្បកបម ែរបររយៈងពលងពញមយួឆ្ន ាំរបស់
សហគមន៍ កសិកមមងដ្ឋយគិតចប់ពើថ្ងៃទើ 01 ខែមករា ឆ្ន ាំ201… ែល់ថ្ងៃទើ 31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ201…។ ងៅច ្ឆ្ន ាំ201…ងនេះ 
សហគមន៍កសិកមម…………………………….មានសមាជិកសរ បចាំននួ…………នាក់ ខែលកន ្ងនាេះមាននារ ើ
ចាំននួ…………នាក់មានភាគហ  នសរ បចាំននួ……….ហ  ន។ សហគមន៍កសិកមម……………………………មានម ែរបរ
ទា្ំ អស់ចាំននួ…គឺ៖ 

 

(ក) ម ែរបរឥណទន (ស្បាក់បង ញ្ើសនសាំ ស្បាក់ង ញ្ើធ្នាគារ ស្បាក់ឱ្យងគែចើ ជាងែើម)បានរកប្បាកច់ុំណូល
សរ បពើការស្បាក់ចាំននួ ……………………………… ងរៀលងៅកន ្ឆ្ន ាំ201…. ។ 

 

(ែ) ម ែរបរ គ្ត់ គ្្់ (ទិញពើខា្ងស្ៅយកមកលក់ជូន សមាជិកសហគមន៍កសិកមម ែូចជា គ្ត់ គ្្់ជើ
កសិកមមជាងែើម)បានរកប្បាកច់ុំណូលដ លសរ ប(មិនទន់ែកថ្ង្ងែើម)ចាំននួ ………………………… 
ងរៀលងៅកន ្ឆ្ន ាំ201….។ 

 

(គ) ម ែរបរទើ្ារ (ស្បមូល្លិត្លកសិកមមែូចជាស្សូវ អ ក្រ ពើសមាជិកយកងៅលក់ងៅទើ្ារ) បាន
រកប្បាកច់ុំណូលដ លសរ ប(មិនទន់ែកថ្ង្ងែើម)ចាំននួ …………………….. ងរៀលងៅកន ្ឆ្ន ាំ201…. ។ 

 

(ឃ) ម ែរបរ ត្ល់ងសវាកមម (ែូចជាងសវាកមមជលួស្ាក់ទ័រជាងែើម) បានរកប្បាកច់ុំណូលដ លសរ ប (មិន
ទន់ែកថ្ង្ងែើម)ចាំននួ ………………………… ងរៀលងៅកន ្ឆ្ន ាំ201…. ។ 

 

(្) ម ែរបរង្ស្ៗ បានរកស្បាក់ចាំណូលែ លសរ ប(មិនទន់ែកថ្ង្ងែើម)ចាំននួ ………………………. 
ងរៀលងៅកន ្ឆ្ន ាំ201…. ។ 

 

សហគមន៍កសិកមមបានរកស្បាក់ចាំណូលែ លសរ ប(មិនទន់ែកថ្ង្ងែើម)ស្បចាំឆ្ន ាំចាំននួ …………………… 
ងរៀល ពើម ែរបរខា្ងលើ។  
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2. ការងាររដ្ឋបាល 
 2.1 ការប្រជ ុំ 

2.1.1 ប្រជ ុំមហាសនាបិាតប្រចុំឆ្ា ុំ 
 
ស្បជ ាំមហាសននិបាត 

ស្បចាំឆ្ន ាំ 

ថ្ងៃទើ….. ខែ…….. ឆ្ន ាំ201… 
រងបៀបវារៈសាំខាន់ៗ ចាំនួនសមាជិក 

សហគមន៍កសិកមមចូលរមួ
សរ ប (នាក់) 

ចាំនួនសមាជិក 
សហគមន៍កសិកមមសរ ប 

(នាក់) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
… 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
2.1.2 ប្រជ ុំមហាសនាបិាតវសិាមញ្ញ  

 

 
 

ស្បជ ាំមហាសននិបាតវសិាម ញ្ 
រងបៀបវារៈសាំខាន់ៗ ចាំនួនសមាជិក 

សហគមន៍កសិកមមចូល
រមួសរ ប (នាក់) 

ចាំនួនសមាជិក 
សហគមន៍កសិកមមសរ ប 

(នាក់) 
ងលើកទើ1 

ថ្ងៃទើ……
ខែ………  
ឆ្ន ាំ201… 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

ងលើកទើ2 
ថ្ងៃទើ……
ខែ………  
ឆ្ន ាំ201… 

1. 
2. 
3. 
4. 
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2.1.3 ប្រជ ុំប្កមុប្រឹកាភបិាល  
 

ស្បជ ាំ 
ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  

(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 
ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  

(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 
ចាំនួនស្បជ ាំសរ ប (ែ្) ចាំនួនស្បជ ាំសរ ប (ែ្) 

ស្កុមស្បឹកាភបិាល   
 

2.1.4 ប្រជ ុំគណៈកមាម ធិការប្តតួពិនិតយ 
 

ស្បជ ាំ 
ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  

(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 
ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  

(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 
ចាំនួនស្បជ ាំសរ ប (ែ្) ចាំនួនស្បជ ាំសរ ប (ែ្) 

គណៈកមាម ធ្កិារស្តួតពនិិតយ   
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3. រចនាសម្ពន័ធគ្គបគ់្គងរបសស់ហគម្នក៍សកិម្ម 
3.1 ពត័ម៌ានសមាជិកសហគមនក៍សិកមម  

 
បរយិាយ 

ឆ្ន ាំ 201… 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 

ឆ្ន ាំ 201… 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 

   % ខស្បស្បួល 
សរ ប 

ចាំនួនសរ ប 
(នាក់) 

ស្សើ ចាំនួនសរ ប 
(នាក់) 

ស្សើ 

សមាជិកសហគមន៍កសិកមម     %   

3.2 ពត័ម៌ានថ្នា កដឹ់កនុំ (ប្កុមប្រឹកាភិបាលនិងគណៈកមាម ធិការប្តួតពិនិតយ) 
 

          បរយិាយ 
ឆ្ន ាំ 201… 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 
ឆ្ន ាំ 201… 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 
   % ខស្បស្បលួ 

សរ ប 
ចាំនួនសរ ប 
(នាក់) 

ស្សើ ចាំនួនសរ ប 
(នាក់) 

ស្សើ 

ស្កុមស្បឹកាភបិាល     % 
គណៈកមាម ធ្កិារស្តួតពនិិតយ     % 

 

3.3 រ គគលិកជួលពីខាងក្ប្ៅ 
 

បរយិាយ 
ឆ្ន ាំ 201… 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 
ឆ្ន ាំ 201… 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 
   % ខស្បស្បលួ 

សរ ប 
ចាំនួនសរ ប ស្សើ ចាំនួនសរ ប ស្សើ 

នាយកស្គប់ស្គ្     % 
ប គគលិកជាប់កចិចសនា     % 

 

3.4 ពត័ម៌ានភាគហ  ន 
បរយិាយ ឆ្ន ាំ 201… 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 
ឆ្ន ាំ 201… 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 
  % ខស្បស្បួល 

ចាំនួនភាគហ  នសរ ប (ហ  ន)   % 
តថ្ម្កន ្1ភាគហ  ន (ងរៀល)   % 
តថ្ម្ភាគហ  នសរ ប (ងរៀល)    % 
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4. ម្ខុរបរ ឬ ម្ខុជនំញួរបសស់ហគម្នក៍សកិម្ម 
4.1 ម ខរររឥណទាន 
    4.1.1 ប្បាករ់ញ្ញ ីសនេុំ 

ក. ប្បាករ់ក្ញ្ញ ើសនេុំររស់សមាជិកនិងអ្ាកមនិមមនសមាជិកសហគមនក៍សិកមម  

 

               បរយិាយ 

ចាំនួនទកឹស្បាក់ (ងរៀល) % មប្រប្រួល 
ឆ្ន ាំ 201… 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 

(ងរៀល) 

ឆ្ន ាំ 201… 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 

(ងរៀល) 

    -ស្បាក់បង ញ្ើសនសាំរបស់សមាជិកសហគមន៍
កសិកមម (1) 

………………………  ……………………… ……… % 

     -ស្បាក់បង ញ្ើសនសាំរបស់អនកមិនខមនសមាជកិ 

សហគមន៍កសិកមម (2) 
……………………… ……………………… ……… % 

សរ បស្បាក់បង ញ្ើសនសាំរបស់សមាជកិ និ្ អនកមនិ
ខមនសមាជកិសហគមន៍កសកិមម (1)+(2) 

……………………… ……………………… ……… % 

 

ខ. ប្បាករ់ក្ញ្ញ ើសនេុំធមមតា និងប្បាករ់ក្ញ្ញ ើសនេុំមានកាលកុំណត ់

 

               បរយិាយ 

ចាំនួនទកឹស្បាក់ (ងរៀល) % មប្រប្រួល 
ឆ្ន ាំ 201… 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 

(ងរៀល) 

ឆ្ន ាំ 201… 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 

(ងរៀល) 

ស្បាក់បង ញ្ើសនសាំធ្មមា (1) ……………………… ……………………… ……… % 
ស្បាក់បង ញ្ើសនសាំមានកាលកាំណត់ (2) ……………………… ……………………… ……… % 
សរ បស្បាក់បង ញ្ើសនសាំធ្មមានិ្ ស្បាក់បង ញ្ើសនសាំ
មានកាលកាំណត់ (1)+(2) 

……………………… ……………………… ……… % 
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4.1.2 ប្បាកក់្ផ្ញើធនគារ 
 

បរយិាយ 
ចាំនួនទកឹស្បាក់(ងរៀល)    % ខស្បស្បលួ 

ឆ្ន ាំ 201… 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 

ឆ្ន ាំ 201… 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 

-ស្បាក់ង្ញើធ្នាគារ   % 
  

4.1.3 ប្បាកឱ់្យក្គខច ី(ក្ធវើឥណទាន) 
             

  បរយិាយ 
ចាំនួនទកឹស្បាក់(ងរៀល) % ខស្បស្បលួ 

ឆ្ន ាំ 201… 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 

ឆ្ន ាំ 201… 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 

-ស្បាក់ឱ្យសមាជកិសហគមន៍កសិកមមែចើ   % 
-ស្បាក់ឱ្យអនកមនិខមនសមាជកិសហគមន៍
កសិកមមែចើ 

  % 

ប្បាកឱ់្យក្គខចសីរ រ   % 
 

4.2 ម ខរររផ្គតផ់្គង ់
4.2.1 ម ខរររផ្គតផ់្គងជី់កសិកមមដល់សមាជិក 

            
   បរយិាយ 

ចាំនួន % ខស្បស្បួល 
(ងរៀល) ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  

(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 
ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  

(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 
ចាំណូលសរ បពើ
លក់ជើកសិកមម 

ងាន ងរៀល ងាន ងរៀល  

%     
 

 

4.2.2 ម ខរររផ្គតផ់្គងច់ុំណីសតវដល់សមាជិក 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន % ខស្បស្បួល 

(ងរៀល) ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ចាំណូលសរ បពើ
លក់ចាំណើ សតវ 

ងាន ងរៀល ងាន ងរៀល  

%     
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4.2.3 ម ខរររផ្គតផ់្គងថ់្នា ុំកសិកមមដល់សមាជិក 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន %  

ខស្បស្បួល 
(ងរៀល) 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ចាំណូលសរ បពើលក់ 
ថ្ន ាំកសិកមម 

លីត្រ ងរៀល លីត្រ ងរៀល  
%     

4.2.4 ម ខរររផ្គតផ់្គងពូ់ជប្សវូដល់សមាជិក 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន % 

 ខស្បស្បួល 
(ងរៀល) 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ចាំណូលសរ បពើលក់ 
ពូជស្សូវ 

ងាន ងរៀល ងាន ងរៀល  
%     

4.2.5 ម ខរររផ្គតផ់្គងទ់ងដុំឡូងឈ្វវ ដល់សមាជិក 
 

 
បរយិាយ 

ចាំនួន % 
 ខស្បស្បួល 
(ងរៀល) 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

 
ចាំណូលសរ បពើលក់ 
ទ្ែាំឡូ្ឈ្វវ  

ទង ងរៀល ទង ងរៀល  
 

% 
    

4.2.6 ម ខរររផ្គតផ់្គងក់្ផ្េងៗ 

 
បរយិាយ 

ចាំនួន % 
 ខស្បស្បួល 
(ងរៀល) 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

 
ចាំណូលសរ បពើ 

ម ខរររផ្គតផ់្គងក់្ផ្េងៗ 

ឯកា ងរៀល ឯកា ងរៀល  
 

% 
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4.3 ម ខរររទីផ្ារ 
       4.3.1 ម ខរររលក ់ប្សវូ 

 
បរយិាយ 

ចាំនួន % 
 ខស្បស្បួល 
(ងរៀល) 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ចាំណូលសរ បពើលក់ស្សូវ                      ងាន ងរៀល ងាន ងរៀល  
    % 

  

4.3.2 ម ខរររ លកអ់្ងករ 
               

បរយិាយ 
ចាំនួន %  

ខស្បស្បួល 
(ងរៀល) 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ចាំណូលសរ បពើ 
លក់អ្ករ 

ងាន ងរៀល ងាន ងរៀល  
    % 

 

4.3.3 ម ខរររ លករ់មនែ៖ ……………………………….. 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន %  

ខស្បស្បួល 
(ងរៀល) 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ចាំណូលសរ បពើលក់ 
……………………… 

ងាន ងរៀល ងាន ងរៀល 

    % 
 

4.3.4 ម ខរររលក ់សតវ៖ ……………………………… 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន %  

ខស្បស្បួល 
(ងរៀល) 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ចាំណូលសរ បពើលក់ 
……………………… 

គើឡូស្កាម ងរៀល គើឡូស្កាម ងរៀល 

    % 
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4.3.5 ម ខរររលក ់ផ្លិតផ្លដុំណុំចុំការ៖ ………………………..      
 

បរយិាយ 
ចាំនួន %  

ខស្បស្បួល 
(ងរៀល 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ចាំណូលសរ បពើលក់ 
……………………… 

ងាន ងរៀល ងាន ងរៀល 
    % 

 
4.3.6 ម ខរររលក ់ផ្លិតផ្លក្ផ្េងៗ៖ ………………………… 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន %  

ខស្បស្បួល 
(ងរៀល 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ចាំណូលសរ បពើលក់ 
……………………… 

ឯកា ងរៀល ឯកា ងរៀល  
%     

4.3.7 ម ខរររទីផ្ារក្ផ្េងៗ៖ ………………………… 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន %  

ខស្បស្បួល 
(ងរៀល 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ចាំណូលសរ បពើលក់ 
……………………… 

ឯកា ងរៀល ឯកា ងរៀល  
%     

4.4 ម ខរររផ្តល់ក្សវាកមម 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន %  

ខស្បស្បួល 
(ងរៀល 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ចាំណូលសរ បពើការ្តល់ 
ងសវាកមម 

   
% 

 

 4.5 ម ខរររក្ផ្េងៗ៖………………………………………….. 
 

បរយិាយ 
គិតជាទកឹស្បាក់(ងរៀល) %  

ខស្បស្បួល 
(ងរៀល 

ឆ្ន ាំ 201…គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ឆ្ន ាំ 201… គិតពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-201… ែល់31-ធ្នូ 201…) 

ចាំណូលសរ បពើម ែរបរ
ង្ស្ៗ 

  % 
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5. សកម្មភាពអបរ់រំបសស់ហគម្នក៍សកិម្ម 
5.1 ប្កុមប្រឹកាភិបាល 

ស្បធានបទ 
 

ចាំននួស្កុមស្បឹកា 
ភិបាលបានចូលរូម 

(នាក់) 

វគគបណត េះបណ្តត ល/ទសសនកិចច 
កន ្ស្បងទស ងស្ៅស្បងទស 

    
    
    
    
    

 

 
5.2 គណៈកមាម ធិការប្តួតពិនិតយ 

ស្បធានបទ 
 

ចាំននួគណៈកមាម ធិ្ការ
ស្តួតពិនិតយបាន 
ចូលរមួ(នាក់) 

វគគបណត េះបណ្តត ល/ទសសនកិចច 
កន ្ស្បងទស ងស្ៅស្បងទស 

    
    
    
    
    

 
5.3 សមាជិកសហគមនក៍សិកមម 

ស្បធានបទ 
 

ចាំននួសមាជិកបាន
ចូលរមួ(នាក់) 

វគគបណត េះបណ្តត ល/ទសសនកិចច 
កន ្ស្បងទស ងស្ៅស្បងទស 
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6. គ្រពយសម្បតតសិហគម្នក៍សកិម្ម 
6.1 ប្ទពយសមបតតិ 

បរយិាយ ថ្លៃដ ើម(ដរៀល) កំណតស់ម្គា ល ់
1.ែើ  

……………………………… 
 

……………………………… 
2. អាគារការយិាល័យ  

……………………………… 
 

……………………………… 
3. ឧបករណ៍ការយិាល័យ  

……………………………… 
 

……………………………… 
4.ឧបករណ៍កសកិមម  

……………………………… 
 

……………………………… 
  4.1 ស្ាក់ទ័រ  

……………………………… 
 

……………………………… 
  4.2 មា៉ា ស ើនបូមទឹក  

……………………………… 
 

……………………………… 
5. ស្ទពយសមបតតងិ្ស្  ៗ  

……………………………… 
 

……………………………… 
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7. តារាងតលុយការ 
គ្រពយសកម្ម = បំណុល + រុន     

                    ស្តឹមថ្ងៃទើ 31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ201... 

គ្រពយសកម្ម 201... 
1. គ្រពយសកម្មចលត័  

ងបឡាសាច់ស្បាក់ ……………………………… 

ស្បាក់ង្ញើធ្នាគារ ……………………………… 

ស្បាក់ឱ្យងគែចើ ……………………………… 

ស្បាក់ងគជាំពាក់ស្តូវទរ (ជលួងសវាកមម) ……………………………… 

សត កទាំនិញសស្មាប់លក់ ……………………………… 

ស្បាក់ងគជាំពាក់ថ្ងទ្ាំនិញ ……………………………… 

ការស្បាក់ថ្នស្បាក់ឱ្យែចើស្តូវទរ ……………………………… 

ស្បាក់កក់ថ្ង្ទាំនញិ ……………………………… 

ស្ទពយសកមមចល័តង្ស្  ៗ ……………………………… 

សរបុគ្រពយសកម្មចលត័ (1) ……………………………… 

2. គ្រពយសកម្មអចលត័  

ែើ ……………………………… 

អាគារការយិាល័យ ……………………………… 

ឧបករណ៍ការយិាល័យ ……………………………… 

ឧបករណ៍កសកិមម ……………………………… 

   ស្ាក់ទ័រ ……………………………… 

   មា៉ា ស ើនបូមទកឹ ……………………………… 

ស្ទពយសកមមអចល័តង្ស្  ៗ ……………………………… 

សរបុគ្រពយអចលត័ម្ុនណពលរណំ ះ ……………………………… 

រ ាំង េះស្ទពយសកមមអចល័ត ……………………………… 

សរបុគ្រពយសកម្មអចលត័(2) ……………………………… 

សរបុគ្រពយសកម្ម (1)+(2) ……………………………… 
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បំណុលនិងរុន 201... 
1. បំណុល  

ស្បាក់ែចើពើខា្ងស្ៅ 
……………………………… 

ស្បាក់បង ញ្ើសនសាំធ្មមា 
……………………………… 

ស្បាក់បង ញ្ើសនសាំមានកាលកាំណត់ 
……………………………… 

ស្បាក់ជាំពាក់ទាំនិញងគ 
……………………………… 

ការស្បាក់ស្តូវប្់ 
……………………………… 

ស្បាក់ងគកក់ថ្ង្ទាំនញិ 
……………………………… 

បាំណ លង្ស្ៗ ……………………………… 

សរបុបំណុល(1) ……………………………… 

2. រុន  

ស្បាក់ភាគហ  ន 
……………………………… 

ស្បាក់សមាជិកភាព 
……………………………… 

មូលនិធ្បិស្មុ្ 
……………………………… 

មូលនិធ្បិណត េះបណ្តត ល 
……………………………… 

មូលនិធ្សិម័ស្គចិតតសស្មាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកមម ……………………………… 

ស្បាក់ចាំងណញរកាទ ក ……………………………… 

ស្បាក់អាំងណ្តយបង្កើនទ នពើរែា ……………………………… 

ស្បាក់អាំងណ្តយបង្កើនទ នពើអនក្តល់ជាំនួយ 
……………………………… 

ស្បាក់អាំងណ្តយបង្កើនទ នពើសបប រសជន ……………………………… 

ទ នង្ស្ៗ ……………………………… 

សរបុរុន(2) ……………………………… 

សរបុបំណុល និងរុន(1)+(2) ……………………………… 
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8. របាយការណ៍លរធផល (ចណំណញ/ខាត) 

(ចណំណញ/ខាត = ចណូំលសរបុ - ចណំាយសរបុ) 
  
 ស្តឹមថ្ងៃទើ 31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ201... 

បរយិាយ 
ចាំននួស្បាក់ 

ចាំណូល ឬ ចាំណ្តយ 
ចាំននួស្បាក់ចាំងណញ 

1. ចាំងណញសរ បពើម ែរបរ(1)  ……………………………… 
1.1 ម ែរបរឥណទន   

សរ បចាំណូលពើម ែរបរឥណទន (ក) ………………………………  

    -ការស្បាក់ថ្នស្បាក់ង្ញើធ្នាគារ ………………………………  

    -ការស្បាក់ថ្នស្បាក់ឱ្យងគែចើ ………………………………  

  -ចាំណូលង្ស្ៗ ………………………………  

សរ បចាំណ្តយងលើម ែរបរឥណទន (ែ) ………………………………  

   -ចាំណ្តយងលើម ែរបរឥណទន ………………………………  

   -ចាំណ្តយងលើការស្បាក់បង ញ្ើសនសាំ ………………………………  

   -ចាំណ្តយងលើការស្បាក់ថ្នស្បាក់កមចើ ………………………………  

   -ចាំណ្តយង្ស្ៗ ………………………………  

ចាំងណញសរ បពើម ែរបរឥណទន (ក)-(ែ)  ……………………………… 

1.2 ម ែរបរ្គត់្គ្  ់   

ចាំណូលពើម ែរបរ្គត់្គ្់ (គ) 
………………………………  

ចាំណ្តយងលើម ែរបរ្គត់្គ្ ់ (ឃ) 
………………………………  

ចាំងណញពើម ែរបរ្គត់្គ្  ់(គ)-(ឃ)  ……………………………… 

1.3 ម ែរបរទើ្ ារ   

ចាំណូលពើម ែរបរទើ្ ារ (្) 
………………………………  

ចាំណ្តយងលើម ែរបរទើ្ារ (ច) 
………………………………  

ចាំងណញពើអាជើវកមមទើ្ារ (្)-(ច)  ……………………………… 

1.4 ម ែរបរ្តល់ងសវាកមម   

ចាំណូលពើម ែរបរ្តល់ងសវាកមម (ឆ) 
………………………………  

ចាំណ្តយងលើម ែរបរ្តល់ងសវាកមម (ជ) 
………………………………  

ចាំងណញពើម ែរបរ្តល់ងសវាកមម (ឆ)-(ជ) 
 ……………………………… 

1.5 ម ែរបរង្ស្ៗ   

ចាំណូលពើម ែរបរង្ស្ៗ (ឈ) ………………………………  

ចាំណ្តយងលើម ែរបរង្ស្ៗ (ញ) 
………………………………  
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ចាំងណញពើម ែរបរង្ស្ៗ (ឈ)-(ញ) 
 ……………………………… 

 

2. ចាំណ្តយរែាបាលអាជើវកមម(2) 
………………………………  

ចាំណ្តយងលើប គគលិក 
………………………………  

ចាំណ្តយងលើការងធ្វើែាំងណើ រ ………………………………  

ចាំណ្តយងលើការជួលអគារ ………………………………  

ចាំណ្តយងលើរ ាំង េះអចលនស្ទពយ ………………………………  

ចាំណ្តយង្ស្ៗ ………………………………  

ចាំងណញស ទធពើម ែរបរ A = (1)-(2) 
 ……………………………… 

3. ចាំងណញងស្ៅពើម ែរបរ(3) 
 ……………………………… 

4. ចាំណ្តយងស្ៅពើម ែរបរ(4) 
………………………………  

5. ចាំងណញពិងសស(5) 
 ……………………………… 

6. កាំហាតពិងសស(6) 
………………………………  

ចាំងណញម នកាត់ពនធកន ្ស្គា  
B = A+(3)-(4) +(5)-(6) 

  

……………………………… 

7. ពនធងលើស្បាក់ចាំងណញ(7) 
………………………………  

ចាំងណញស ទធកន ្ស្គា C = B - (7) 
 ……………………………… 

ចាំងណញង្េរពើឆ្ន ាំម ន(8) 
 ……………………………… 

ស្បាក់ចាំងណញមិនទន់ខប្ខចក D = C + (8) 
 ……………………………… 
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9. ការបបងបចកគ្បាកច់ំណណញ 

 
បរយិាយ ឆ្ន ាំ 201… 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 201… 
ស្បាក់ចាំងណញមិនទន់ខប្ខចក (D)  

-មូលនិធិ្បាំរ  ្(20%)  

-មូលនិធិ្បណត េះបណ្តត ល(3%)  

-មូលនិធិ្សម័ស្គចិតតសស្មាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកមម  

   -មូលនិធិ្ងលើកទឹកចិតតសមាជិក  

   -ស្បាក់ភាគ ភ 
(គរួខតកាំណត់យា៉ា ង្ស្ចើនបា្ំ  តស្តឹម15%ថ្នតថ្ម្ភាគហ  នសរ ប) 

 

   -ស្បាក់ងលើកទឹកចិតត  

   -ស្បាក់ចាំងណញរកាទ ក  

   -មូលនិធិ្ង្ស្ៗ  
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10. របាយការណ៍គណ:កមាម ធកិារគ្តតួពនិតិយ 
10.1 ករណីគ្មម នកំហុស 

ងនេះជារបាយការណ៍របស់គណៈកមាម ធិ្ការស្តួតពិនិតយរបស់សហគមន៍កសិកមម..............................។ 
ងៅថ្ងៃទើ…… ខែ………….ឆ្ន ាំ201… គណៈកមាម ធិ្ការស្តួតពិនិតយ បានស្តួតពិនិតយ ប ជ្ ើគណងនយយ 

ប ជ្ ើសារងពើភ័ណឌ  ារា្ត លយការ របាយការណ៍លទធ្ ល(ចាំងណញ/ខាត) និ្ឯកសារសាំខាន់ៗរបស់សហគម
ន៍កសិកមម ងដ្ឋយងគារពាមចាប់សតើពើសហគមន៍កសិកមមកន ្ មាស្ា50 និ្មាស្ា52ខែលតស្មូវឱ្យគណៈកមាម
ធិ្ការស្តួតពិនិតយងស្បើសិទធនិ្កាតពវកិចចស្តួតពិនិតយប ជ្ ើគណងនយយ របស់សហគមន៍កសិកមម ។ 

គណៈកមាម ធិ្ការស្តួតពិនិតយ បានរកងឃើញថ្ ស្គប់ចាំណ ចកន ្ប ជ្ ើគណងនយយ ប ជ្ ើសារងពើភ័ណឌ  ារា្
ត លយការ របាយការណ៍លទធ្ល(ចាំងណញ/ខាត) និ្ឯកសារសាំខាន់ៗរបស់សហគមន៍កសិកមមមានការងរៀបចាំ
ស្តឹមស្តូវ។ 
 
គណ:កមាម ធិការគ្តួតពិនិតយ 

ហតថណលខា 
 
 
……………………………………… 
 
គ្បធានគណ:កមាម ធិការគ្តួតពិនិតយ 
ងឈ្វម េះ៖..................................................... 
 
សហគមន៍កសិកមម............................................. 
ថ្ងៃទើ.........ខែ............ឆ្ន ាំ201... 
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11. កំណត់ណហតុម្ហាសននិបាតគ្បចឆំ្ន រំបសស់ហគម្ន៍កសកិម្មបដ្លនឹងគ្បគ្ពឹតតណៅ
ណៅថ្ងៃរី… បខ…………. ឆ្ន 2ំ01… (ភាា ប់កំណត់ណហតុម្ហាសននិបាត) 

 

ងធ្វើងៅថ្ងៃទើ………  ខែ……… ឆ្ន ាំ201… 

ងរៀបចាំងដ្ឋយ: 

ងឈ្វម េះ៖………………………………… 

តនួាទើ៖………………………………… 

ហតថងលខា៖…………………………… 

                                                                                        

បានងឃើញនិ្ឯកភាព 

ស្បធានសហគមន៍កសិកមម៖ ងឈ្វម េះ៖………………………………… 

ហតថងលខា៖…………………………… 
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កំណត់ណហតុម្ហាសននិបាតគ្បចំឆ្ន រំបសស់ហគម្ន៍កសកិម្ម……………………………………… 
1.ណសចកតីណផតើម្ 

 ថ្ងៃទើ … ខែ……… ឆ្ន ាំ201… ងៅងវ ងមា៉ា ្………………ងៅ……………………………….. បានងរៀបចាំមហា
សននិបាតស្បចាំមយួងស្កាមការែឹកនាាំរបស់ង ក………………………. ខែលជាស្បធានសហគមន៍កសិកមម និ្ង ក 
…………………………. ខែលជាអនកកត់កាំណត់ងហត មហាសននិបាត។ អនកខែលចូលរមួមានចាំននួ…………….នាក់
(ជូនភាជ ប់ប ជ្ ើវតតមាន) ។ 
2.រណបៀបវារ: និង លរឋផលថ្នណសចកតីសណគ្ម្ច 

1. របាយការណ៍ម ែជាំនញួរបស់សហគមន៍កសិកមមសស្មាប់ឆ្ន ាំ201… 
 ងសចកតើសងស្មច៖…………………………………………………………………. 

2. របាយការណ៍ហរិ ញ្វតថ របស់សហគមន៍កសិកមមសស្មាប់ឆ្ន ាំ201…  
 ងសចកតើសងស្មច៖ …………………………………………………………………. 

3. ការខប្ខចកស្បាក់ចាំងណញរបស់សហគមន៍កសិកមមែល់សមាជិកសស្មាប់ឆ្ន ាំ201… 
 ងសចកតើសងស្មច៖………………………………………………………………….. 

4. ការអន ម័តសមាជិកងមើនិ្សមាជិកស ាំឈប់សស្មាប់ឆ្ន ាំ201… 
 ងសចកតើសងស្មច៖ ………………………………………………………………… 

5. ការអន ម័តនូវខ្នការម ែជាំនញួសស្មាប់ឆ្ន ាំ201… 
 ងសចកតើសងស្មច៖ …………………………………………………………………. 

6. ការខកខស្បលកខនតិកៈ ការខកខស្បបទបញ្ជ ថ្ េ្កន ្ 
 ងសចកតើសងស្មច៖…………………………………………………………………… 

           7. បញ្ហាផ្សេងៗ៖ ……………………………………………………………………………. 
 ងសចកតើសងស្មច៖ …………………………………………………………………… 

 
 

ថ្ងៃទើ…… ខែ……………ឆ្ន ាំ201… 

អនកងធ្វើកាំណត់ងហត  

 ងឈ្វម េះ៖ ……………………………… 

            ហតថងលខា៖ …………………………. 

   បានងឃើញ និ្ឯកភាព 

ស្បធានសហគមន៍កសិកមម៖ ងឈ្វម េះ៖ ……………………………… 

                   ហតថងលខា៖ …………………………



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ទប្មងរ់បាយការណ៍ក្នេះក្រៀរចុំក្ោយ៖  

គក្ប្មាងរក្ងកើតសហគមនក៍សិកមមគុំរូមដលតប្មងទិ់សក្ៅក្ៅក្លើការក្ធវើជុំនួញ (BPAC) 
 

ឧរតថមភនិងក្បាេះព មភផ្ាយក្ោយ៖ 

ទីភាា កង់ារប្រតិរតតកិារអ្នតរជាតិននប្រក្ទសជរ  ន (JICA)  


