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គ្ពះរាជាណាចគ្កកម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា គ្ពះម្ហាកសគ្ត 

 

សហគម្ន៍កសកិម្មអងគររងុណរឿង 
 

របាយការណ៍គ្បចឆំ្ន 2ំ014 

1. សកម្មភាពសខំាន់ៗរបសស់ហគម្ន៍កសកិម្ម 
សហគមន៍កសិកមមអង្គររុង្ររឿង្ បានបរង្កើតរៅថ្ងៃទើ23 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2008 ខែលមានអស័យដ្ឋា នសថិតរៅ 

ភូមិ “ក” ឃុាំ “ែ” ស្សុក “គ” រែតត “ឃ” ។ 
របាយការណ៍ស្បចាំឆ្ន ាំរនេះ បានឆុ្េះបញ្ច ាំង្ពើការស្គប់ស្គង្និង្ការស្បកបមុែរបររយៈរពលរពញមយួឆ្ន ាំរបស់

សហគមន៍កសិកមមរដ្ឋយគិតចប់ពើថ្ងៃទើ 01 ខែមករា ឆ្ន ាំ2014 ែល់ថ្ងៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2014។ រៅចុង្ឆ្ន ាំ2014រនេះ 
សហគមន៍កសិកមមអង្គររុង្ររឿង្មានសមាជិកសរុបចាំននួ120នាក់ ខែលកនុង្រនាេះមានស្សើចាំននួ75នាក់ មានភាគហ ុន
សរុបចាំននួ1000 ហ ុន។ សហគមន៍កសិកមមអង្គររុង្ររឿង្ មានមុែរបរទាំង្អស់ចាំននួ 4 គឺ៖ 

(ក)មុែរបរឥណទន (ស្បាក់បរើសើសន ាំ ស្បាក់រើធើធ្នារ រ ស្បាក់ឱ្យក្គខចី) បានរកប្បាកច់ុំណូលសរុបពើការ
ស្បាក់ពើស្បាក់រើធើរធ្នារ រ និង្ស្បាក់ឲ្យែចើចាំននួ 19,300,000 ររៀលរៅកនុង្ឆ្ន ាំ2014 ។ 

(ែ)មុែរបរើគត់ើគង់្ (ទិញពើខាង្រស្ៅយកមកលក់ជូនសមាជិកសហគមន៍កសិកមម និង្អនកខាង្រស្ៅ ែូចជា
ើគត់ើគង់្ជើកសិកមម ជារែើម) បានរកស្បាក់ចាំណូលែុលសរុប (មិនទន់ែកថ្ង្រែើម និង្ចាំណាយ 
រើ ង្ៗ) ចាំននួ 48,000,000 ររៀលរៅកនុង្ឆ្ន ាំ2014 ។ 

(គ)មុែរបរទើើារ (ស្បមូលើលិតើលកសិកមមែូចជាស្សូវ អង្ករ ពើសមាជិកយករៅលក់រៅទើើារ) បានរក
ស្បាក់ចាំណូលែុលសរុប (មិនទន់ែកថ្ង្រែើម និង្ចាំណាយរើ ង្ៗ) ចាំននួ 72,300,000 ររៀលរៅកនុង្
ឆ្ន ាំ2014 ។ 

(ឃ)មុែរបរើតល់រសវាកមម (ការជលួស្ាក់ទ័រ) បានរកស្បាក់ចាំណូលែុលសរុប (មិនទន់ែកចាំណាយ 
រើ ង្ៗ) ចាំននួ 10,000,000 ររៀល ។ 

(ង្)មុែរបររើ ង្ៗបានរកស្បាក់ចាំណូលែុលសរុប (មិនទន់ែកចាំណាយរើ ង្) ចាំននួ…………………
……… ររៀល រៅកនុង្ឆ្ន ាំ2014។ 

 
សហគមន៍កសិកមម បានរកស្បាក់ចាំណូលែុលសរុបពើមុែរបរទាំង្អស់ខាង្រលើ ចាំននួ149,600,000 ររៀលពើ

មុែរបរខាង្រលើរៅកនុង្ឆ្ន ាំ2014 ។  
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2. ការងាររដ្ឋបាល 
 2.1 ការប្រជ ុំ 

2.1.1 ប្រជ ុំមហាសនាិបាតប្រចុំឆ្ា ុំ  
 

(រៅថ្ងៃទើ20 ខែមិនា ឆ្ន ាំ2014 មានការររៀបចាំកិចចស្បជុាំមហាសននិបាតស្បចាំឆ្ន ាំមួយ ខែលរាយការណ៍ពើលទធើលថ្នរបាយ
ការណ៍ជាំនួញ របាយការណ៍ហរិើសវតថុរៅកនុង្ឆ្ន ាំ2013 និង្ខើនការជាំនញួសស្មាប់ឆ្ន ាំ2014។) 
 
 
 
 
 
 
 
ស្បជុាំមហា 
សននិបាត 
ស្បចាំឆ្ន ាំ 

 

ថ្ងៃទើ20 ខែមិនា ឆ្ន ាំ2014 
ររបៀបវារៈសាំខាន់ៗ ចាំននួសមាជិកសហគមន៍

កសិកមមចូលរមួសរុប 
(នាក់) 

ចាំនួនសមាជិកសហគមន៍
កសិកមមសរុប (នាក់) 

1. របាយការណ៍ជាំនួញសស្មាប់ឆ្ន ាំ2013 

2. របាយការណ៍ហរិើសវតថុសស្មាប់ឆ្ន ាំ2013 

3. ស្បាក់បរើសើសន ាំរបស់សមាជកិ2013 

4. ខើនការជាំនញួសស្មាប់ឆ្ន ាំ2014 

 

 
100 

 
120 

 

2.1.2 ប្រជ ុំមហាសនាិបាតវសិាមញ្ញ   
 

(ស្បជុាំមហាសននិបាតវសិាមើស គឺជាការរកាេះស្បជុាំសមាជិកទាំង្អស់រែើមបើរដ្ឋេះស្សាយបញ្ា ភ្ាមៗ។) 
 
ស្បជុាំមហា 
សននិបាត
វសិាមើស 

ររបៀបវារៈសាំខាន់ៗ 
ចាំនួនសមាជិកសហគមន៍
កសិកមមចូលរមួសរុប 

(នាក់) 

ចាំនួនសមាជិកសហគមន៍
កសិកមមសរុប 
(នាក់) 

រលើកទើ1 
ថ្ងៃទើ15  
ខែកកកដ្ឋ  
ឆ្ន ាំ2014 

1.សមាជិកជាំពាក់ស្បាក់មិនសង្ 
2.រស្ជើសររ ើសសមាជិកស្កុមស្បកឹាភិបាលងមើ 
3.ជួសជុលការយិាល័យ 
4.ការចុេះកិចចសនាជាំនួញជាមយួស្កុមហ ុនឯកជន 

80 
 

120 
 

រលើកទើ2 
ថ្ងៃទើ……
ខែ………  
ឆ្ន ាំ201… 

1. 
2. 
3. 
4. 
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ឆ្ន ាំ2013 គតិពើថ្ងៃទើ  
(1-មករា-2013 ែល3់1-ធ្នូ-2013) 
 

មានន័យថា រគគិតខតពើសកមមភាពខែលរកើតមានរ ើង្ខតរៅកនុង្រយ:រពលរពញ 
មួយឆ្ន ាំ2013 (ឧទហរណ៍៖ រៅកនុង្ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ1-មករា-2013  
ែល់ថ្ងៃទើ31-ធ្នូ-2013 កិចចស្បជុាំស្កុមស្បឹកាភិបាលមានចាំនួន12ែង្)។ 

 

2.1.3 ប្រជ ុំប្កុមប្រឹកាភបិាល  
ស្បជុាំ ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ* 

(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 
ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ  

(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 
ចាំនួនស្បជុាំសរុប (ែង្) ចាំនួនស្បជុាំសរុប(ែង្) 

ស្កុមស្បឹកាភបិាល 12 12 
 

2.1.4 ប្រជ ុំគណៈកមាម ធិការប្តួតពិនិតយ 
ស្បជុាំ ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ  

(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 
ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ  

(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 
ចាំនួនស្បជុាំសរុប(ែង្) ចាំនួនស្បជុាំសរុប(ែង្) 

គណៈកមាម ធ្កិារស្តួតពនិិតយ 5 6 

*ចាំណាាំ៖   
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**ចាំណាាំ៖ ឆ្ន ាំ2014 ស្តមឹថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2014 មានន័យថា ស្តឹមថ្ងៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2014 រតើមានអវើរកើតរ ើង្ ឬខស្បស្បួលែេ្ះ?  
ឧទហរណ៍៖ ឆ្ន ាំ2014គិតត្តឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2014 សមាជិកសហគមន៍កសកិមមសរុប មានចាំនួន 120នាក់។  

***ចាំរពាេះ % ខស្បស្បលួ ៖ រស្បើសស្មាប់ែឹង្ពើកស្មិតខស្បស្បលួរវាង្ឆ្ន ាំចស់ និង្ឆ្ន ាំងមើ រតើមានការរកើនរ ើង្ ឬងយចុេះប ុនាម ន? 
 

         រូបមនត % ខស្បស្បលួ = 
 

    3. រចនាសម្ព័នធគ្គបគ់្គងរបសស់ហគម្នក៍សកិម្ម 
3.1 ពត័ម៌ានសមាជិកសហគមនក៍សិកមម  

 
បរយិាយ 

ឆ្ន ាំ2013 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ 2013 

ឆ្ន ាំ2014** 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2014 

   % ខស្បស្បួល 
សរុប 

*** ចាំនួនសរបុ
(នាក់) 

ស្សើ ចាំនួនសរបុ 
(នាក់) 

ស្សើ 

សមាជិកសហគមន៍កសិកមម 90 70 120 75 33% 
 3.2 ពត័ម៌ានថ្នា កដឹ់កនុំ (ប្កមុប្រឹកាភបិាលនិងគណៈកមាម ធិការប្តតួពិនិតយ) 

 
          បរយិាយ 

ឆ្ន ាំ2013 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2013 

ឆ្ន ាំ2014 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2014 

   % ខស្បស្បលួ 
សរុប 

ចាំនួនសរបុ 
(នាក់) 

ស្សើ ចាំននួសរបុ 
(នាក់) 

ស្សើ 

ស្កុមស្បឹកាភបិាល 5 3 5 3 0% 
គណៈកមាម ធ្កិារស្តួតពនិិតយ 3 2 3 2 0% 

3.3 រ គគលិកជលួពីខាងក្ប្ៅ 
 

បរយិាយ 
ឆ្ន ាំ2013 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2013 
ឆ្ន ាំ2014 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2014 
   % ខស្បស្បលួ 

សរុប 
ចាំនួនសរបុ 
(នាក់) 

ស្សើ ចាំនួនសរបុ 
(នាក់) 

ស្សើ 

នាយកស្គប់ស្គង្ 1 o 1 0 0% 
បុគគលិកជាប់កចិចសនា 2 1 2 1 0% 

3.4 ពត័ម៌ានភាគហ  ន 
បរយិាយ ឆ្ន ាំ2013 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2013 
ឆ្ន ាំ2014 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2014 
   % ខស្បស្បួល 

ចាំនួនភាគហ ុនសរុប (ហ ុន) 500 1,000 100% 
តថ្ម្កនុង្1ភាគហ ុន (ររៀល) 50,000 ក្រៀល 50,000 ក្រៀល 0% 
តថ្ម្ភាគហ ុនសរុប (ររៀល) 25,000,000 ក្រៀល 50,000,000 ក្រៀល 100% 

  

(ឆ្ន ាំងមី - ឆ្ន ាំចាស់) 
      ឆ្ន ាំចាស់ 

= …………%  x 100 

(120 - 90) 
       

ឧទហរណ៍ % ខស្បស្បលួថ្នសមាជកិសហគមន៍កសកិមម =  x 100 = 33% 
     90 
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     4. ម្ុខរបរ ឬ ម្ុខជំនួញរបសស់ហគម្នក៍សកិម្ម 

4.1 ម ខរររឥណទាន 
4.1.1ប្បាករ់ក្ញ្ញ ើសនេុំ 

    ក. ប្បាករ់ក្ញ្ញ ើសនេុំររស់សមាជិកនិងអ្ាកមនិមមនសមាជិកសហគមនក៍សិកមម  
(រៅសល់រពលបិទបើជ ើស្តឹមថ្ងៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2013 និង្2014) 

 
               បរយិាយ 

ចាំនួនទកឹស្បាក់ (ររៀល) % ខស្បស្បួល 
ឆ្ន ាំ2013 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2013 
(ររៀល) 

ឆ្ន ាំ2014 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2014 

(ររៀល) 
  
 ស្បាក់បរើសើសន ាំរបស់សមាជកិសហគមន៍
កសិកមម 

 
4,000,000 

 
8,000,000 

 

100% 
   
 ស្បាក់បរើសើសន ាំរបស់អនកមិនខមនសមាជិក
សហគមន៍កសិកមម 

 
1,000,000 

 
2,000,000 

 

100% 
 

សរុបស្បាក់បរើសើសន ាំរបស់សមាជកិ នងិ្ 
អនកមនិខមនសមាជកិសហគមន៍កសកិមម 

 
5,000,000 

 
10,000,000 

 
100% 

ខ. ប្បាករ់ក្ញ្ញ ើសនេុំធមមតា និងប្បាករ់ក្ញ្ញ ើសនេុំមានកាលកុំណត ់
(រៅសល់រពលបិទបើជ ើស្តឹមថ្ងៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2013 និង្2014) 

 
               បរយិាយ 

ចាំនួនទកឹស្បាក់ (ររៀល) % ខស្បស្បួល 
ឆ្ន ាំ2013 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2013 
(ររៀល) 

ឆ្ន ាំ2014 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2014 

(ររៀល) 
 
ស្បាក់បរើសើសន ាំធ្មមា 

 
3,000,000 

 
6,000,000 

 

100% 
 
ស្បាក់បរើសើសន ាំមានកាលកាំណត់ 

 
2,000,000 

 
4,000,000 

 
100% 

 

សរុបស្បាក់បរើសើសន ាំធ្មមា 
នងិ្ស្បាក់បរើសើសន ាំមានកាលកាំណត់ 

 
5,000,000 

 
10,000,000 

 

100% 
 

4.1.2 ប្បាកក់្ផ្ញើធនគារ (រៅសល់រពលបិទបើជ ើស្តមឹថ្ងៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2013 និង្2014) 
           បរយិាយ ចាំនួនទកឹស្បាក់(ររៀល)    % ខស្បស្បលួ 

ឆ្ន ាំ2013 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2013 

ឆ្ន ាំ2014 
ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2014 

ស្បាក់រើធើធ្នារ រ 5,000,000 10,000,000 100% 
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4.1.3 ប្បាកឱ់្យក្គខចី (ក្ធវើឥណទាន)  
 

(ស្បាក់ឱ្យសមាជកិនិង្អនកមនិខមនសមាជិកសហគមន៍កសកិមមែចើ ខែលមនិទន់បានសង្អស់ រៅរពលបិទបើជ ើ 
ថ្ងៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2013 និង្2014) ។ 

              បរយិាយ ចាំនួនទកឹស្បាក់(ររៀល) % ខស្បស្បលួ 
ឆ្ន ាំ2013 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2013 
ឆ្ន ាំ2014 

ស្តឹមថ្ងៃទើ 31-ធ្នូ-2014 
ស្បាក់ឱ្យសមាជិកសហគមន៍កសិកមមែចើ 15,000,000 45,000,000 200% 
ស្បាក់ឱ្យអនកមិនខមនសមាជិកសហគមន៍
កសិកមមែចើ 

10,000,000 5,000,000 -50% 

ប្បាកឱ់្យក្គខចសីរ រ 25,000,000 50,000,000 100% 
(*) -50% បាននយ័ថ្នប្បាកឲ់្យអ្ាកមនិមមនសមាជិកសហគមនក៍សិកមមថយច ុះ50% កា ងឆ្ា ុំ2014 ក្រើ
ក្ប្រៀរក្ធៀរកា ងឆ្ា ុំ2013 
 
4.2 ម ខរររផ្គតផ់្គង ់(ជាម ខរររមយួមដលទិញសមាា រ:កសិកមម ទុំនិញ ឬធាត ចូលកសិកមមពីខាងក្ប្ៅ
មកលកឱ់្យសមាជិកសហគមនក៍សិកមម និងអ្ាកខាងក្ប្ៅ) ។ 
ចុំននួររមិាណផ្គតផ់្គងស់រ រសប្មាររ់យៈក្ពលក្ពញមយួឆ្ា ុំមានដូចខាងក្ប្កាម៖ 

4.2.1 ផ្គតផ់្គងជី់កសិកមមដល់សមាជិក 
            
   បរយិាយ 

ចាំនួន % ខស្បស្បួល 
(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 

(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 
ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 

(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 
ចាំណូលសរុបពើ
លក់ជើកសិកមម 

តោន ររៀល តោន ររៀល  

40% 10 10,000,000 13  14,000,000 
 

4.2.2 ផ្គតផ់្គងច់ុំណីសតវដល់សមាជិក 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន % ខស្បស្បួល 

(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 

ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 

ចាំណូលសរុបពើ
លក់ចាំណើ សតវ 

គើ ូស្កាម ររៀល គើ ូស្កាម ររៀល  

0% 857 3,000,000 857 3,000,000 
 

4.2.3 ផ្គតផ់្គងថ់្នា ុំកសិកមមដល់សមាជិក 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន % ខស្បស្បួល 

(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 

ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 

ចាំណូលសរុបពើ 
លក់ថាន ាំកសិកមម                

លើស្ត ររៀល លើស្ត ររៀល  
100% 100 1,000,000 200 2,000,000 
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4.2.4 ផ្គតផ់្គងពូ់ជប្សូវដល់សមាជិក 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន % ខស្បស្បួល 

(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 

ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 

ចាំណូលសរុបពើ
លក់ពូជស្សូវ 

តោន ររៀល តោន ររៀល  
33% 3.75 15,000,000 5 20,000,000 

 

4.2.5 ផ្គតផ់្គងទ់ងដុំឡូងឈ្វវ ដល់សមាជិក 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន % ខស្បស្បួល 

(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 

ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 

ចាំណូលសរុបពើ
លក់ទង្ែាំ ូង្ឈ្វវ  

ទង ររៀល ទង ររៀល  
50% 12,000 6,000,000 20,000 9,000,000 

 
4.2.6 ម ខរររផ្គតផ់្គងក់្ផ្េងៗ 

 
បរយិាយ 

ចាំនួន % ខស្បស្បួល 
(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 

(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 
ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 

(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 
 
 

………………… 

ឯកា 

**** 
ររៀល ឯកា ររៀល  

………% ………… ………………………… ………… ………………………… 
 

**** (ឯកា របើរស្បើជើជ ើង្ង្ងឹ្ ស្តវូគតិជា រាន។ របើរស្បើរង្វវ ស់រង្វវ ល់ ស្តវូគតិជា លើស្ត ។ល។) 
 

4.3 ម ខរររទីផ្ារ (ប្រមូលផ្លិតផ្លកសិកមមពីសមាជិកសហគមនក៍សិកមម យកក្ៅលកក់្ៅទីផ្ារ) 
ចុំននួររមិាណលកក់្ៅទីផ្ារសប្មាររ់យៈក្ពលក្ពញមយួឆ្ា ុំដូចខាងក្ប្កាម៖ 

4.3.1 ម ខរររលកប់្សូវ (ប្រមូលទិញប្សូវពីសមាជិកលកក់្ៅទីផ្ារ) 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន % ខស្បស្បួល 

(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 

ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 

ចាំណូលសរុប 
ពើលក់ស្សូវ 

រាន ររៀល រាន ររៀល 
50 40,000,000 50 40,000,000 0%   

4.3.2 ម ខរររ លកអ់្ងករ (ប្រមូលទិញប្សូវពីសមាជិក កិនក្ចញជាអ្ងកររចួលកក់្ៅទីផ្ារ) 
               

បរយិាយ 
ចាំនួន % ខស្បស្បួល 

(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ 2013) 

ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 

ចាំណូលសរុបពើ 
លក់អង្ករ 

រាន ររៀល រាន ររៀល 

15 24,000,000 10 16,000,000 -33% 
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4.3.3 ម ខរររ លករ់មនែ (ប្រមូលទិញរមនែពីសមាជិកលកក់្ៅទីផ្ារ) 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន % ខស្បស្បួល 

(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 

ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 

ចាំណូលសរុបពើ 
លក់បខនស្ាឡាត់                

គើ ូស្កាម ររៀល គើ ូស្កាម ររៀល 
500 1,500,000 500 1,500,000 0% 

 

4.3.4 ម ខរររលកស់តវ (ប្រមូលទិញសតវពីសមាជិកលកក់្ៅទីផ្ារ) 
 

បរយិាយ 
ចាំនួន % ខស្បស្បួល 

(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 

ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 

ចាំណូលសរុបពើ 
លកម់ាន់ 

គើ ូស្កាម ររៀល គើ ូស្កាម ររៀល  
400 4,800,000 150 1,800,000 -62.5% 

4.3.5 ម ខរររលកស់ាវ យ (ប្រមូលទិញសាវ យពីសមាជិកលកក់្ៅទីផ្ារ)      
 

បរយិាយ 
ចាំនួន % ខស្បស្បួល 

(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 

ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 

ចាំណូលសរុបពើ 
ើលិតើលសាវ យ 

រាន ររៀល រាន ររៀល 
5 10,000,000 5 10,000,000 0% 

 
 4.3.6 ម ខរររលកអ់្ុំក្ៅ (ប្រមូលទិញអ្ុំក្ៅពីសមាជិកលកក់្ៅទីផ្ារ)      
 

បរយិាយ 
ចាំនួន % ខស្បស្បួល 

(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 

ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 

ចាំណូលសរុបពើ 
អាំរៅ 

បាច់ ររៀល បាច់ ររៀល  
0% 750 3,000,000 750 3,000,000 

 

4.3.7 ម ខរររទីផ្ារក្ផ្េងៗ      
 

បរយិាយ 
ចាំនួន % ខស្បស្បួល 

(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 

ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 

 
ចាំណូលសរុបពើម ខ
រររទីផ្ារក្ផ្េងៗ      

ឯកា 

***** 
ររៀល ឯកា ររៀល  

………% 
 

…………. 
 

…………………………. 
 

…………. 
 

…………………………. 
***** (ឯកា របើរស្បើជើជ ើង្ង្ងឹ្ ស្តវូគតិជា រាន។ របើរស្បើរង្វវ ស់រង្វវ ល់ ស្តវូគតិជា លើស្ត។) 

 



9/20 

 

4.4 ម ខរររផ្តល់ក្សវាកមម (ជាម ខរររមយួមដលយកថ្ថែឈ្ាួលពីការជួលក្ប្គឿងចប្កក្ផ្េងៗ) 
 

បរយិាយ 
ចាំនួនទកឹស្បាក់(ររៀល) % ខស្បស្បួល 

(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ 2013) 

ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 
(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 

ចាំណូលពើការជួលស្ាក់ទ័រ 8,000,000 10,000,000 
 

25% 

 
4.5 ម ខរររក្ផ្េងៗ 

 
បរយិាយ 

ចាំនួនទកឹស្បាក់(ររៀល) % ខស្បស្បួល 
(ររៀល) ឆ្ន ាំ2013 គិតពើថ្ងៃទើ 

(1-មករា-2013 ែល់31-ធ្នូ-2013) 
ឆ្ន ាំ2014 គិតពើថ្ងៃទើ 

(1-មករា-2014 ែល់31-ធ្នូ-2014) 
 
ចាំណូលពើមុែរបររើ ង្ៗ 

 
……………………………… 

 
……………………………. 

 

 

………% 
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5. សកម្មភាពអប់ររំបសស់ហគម្ន៍កសកិម្ម 

*** ប្គរស់កមមភាពអ្ររ់ ុំទាុំងអ្ស់ មដលរណត ុះរណ្តត លក្ោយសហគមនខ៍ែួនឯង ឬទទួលការ 
រណត ុះរណ្តត លពីខាងក្ប្ៅ ប្តូវមតកតរ់ញ្ចូ លកា ងតារាង។ 

5.1 ប្កមុប្រឹកាភបិាល 
ស្បធានបទ 

 
ចាំននួស្កុមស្បឹកា 
ភិបាលបានចូលរូម 

(នាក់) 

វគគបណតុ េះបណាត ល/ទស នកិចច 
កនុង្ស្បរទស រស្ៅស្បរទស 

វគគរណត ុះរណ្តត លសតីពី ភាពជាអ្ាកដឹកនុំ 2    

វគគរណត ុះរណ្តត លសតីពី គណក្នយយ 2    

ទសេនៈកិចចពីការចិញ្ច ឹមមាន ់ 3    
 

5.2 គណៈកមាម ធិការប្តតួពិនិតយ 
ស្បធានបទ 

 
ចាំននួគណៈកមាម ធិ្ការ
ស្តួតពិនិតយបាន 
ចូលរមួ(នាក់) 

វគគបណតុ េះបណាត ល/ទស នកិចច 
កនុង្ស្បរទស រស្ៅស្បរទស 

វគគរណត ុះរណ្តត លសតីពីសវនកមមសហគមន៍
កសិកមម 

1    

5.3 សមាជិកសហគមនក៍សិកមម 
ស្បធានបទ 

 
ចាំននួសមាជិក
បានចូលរមួ
(នាក់) 

វគគបណតុ េះបណាត ល/ទស នកិចច 
កនុង្ស្បរទស រស្ៅស្បរទស 

វគគរណត ុះរណ្តត លសតីពីការចិញ្ច ឹមមាន ់ 30    

វគគរណត ុះរណ្តត លសតីពីការោុំផ្េតិ 25    
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6.គ្រពយសម្បតតិសហគម្ន៍កសកិម្ម 

 6.1 ប្ទពយសមបតត ិ
បរយិាយ ថ្លៃដ ើម(ដរៀល) កំណតស់ម្គា ល ់

1.ែើ 20,000,000 20m x 50 m 

2. អាគារការយិាល័យ 40,000,000 4m x 6m 

3. ឧរករណ៍ការយិាល័យ 3,400,000 ត  ក្ៅអី្ ក ុំពយូទរ័ 
ទូោកឯ់កសារ.... 

4.ឧរករណ៍កសិកមម   
  4.1 ប្តាកទ់រ័ 20,000,000 1ក្ប្គឿង 
  4.2.មា៉ា ស ីនរូមទឹក 4,000,000       1ក្ប្គឿង 
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7. តារាងតុលយការ 

ស្ទពយសកមម = បាំណុល + ទុន 

                 ស្តឹមថ្ងៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2014 
គ្រពយសកម្ម 2014 
1.គ្រពយសកម្មចលត័  

របឡាសាច់ស្បាក់ 200,000 

ស្បាក់រើធើធ្នារ រ 10,000,000 

ស្បាក់ឱ្យរគែចើ 50,000,000 

ស្បាក់រគជាំពាក់ស្តូវទរ(ជលួរសវាកមម) 10,000,000 

សតុកទាំនិញសស្មាប់លក់ 
17,000,000 

ស្បាក់រគជាំពាក់ថ្ង្ទាំនិញ 
10,000,000 

ការស្បាក់ថ្នស្បាក់ឱ្យែចើស្តូវទរ 10,000,000 

ស្បាក់កក់ថ្ង្ទាំនិញរគ 
4,000,000 

សរបុគ្រពយចលត័ (1) 111,200,000 

2.គ្រពយសកម្មអចលត័  

ែើ 20,000,000 

អរ រការយិាល័យ 40,000,000 

ឧបករណ៍ការយិាល័យ 3,400,000 

ឧបករណ៍កសិកមម  

- ស្ាក់ទ័រ 20,000,000 

- មា សុើនបូមទឹក 4,000,000 

សរបុគ្រពយអចលត័ម្នុណពលរណំ ះ 87,400,000 

រ ាំរ េះស្ទពយសកមមអចល័ត -7,000,000 

សរបុគ្រពយអចលត័(2) 80,400,000 

សរបុគ្រពយសកម្ម (1)+(2) 191,600,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



13/20 

 

 

បំណុលនិងរុន 2014 
1.បំណុល  

ស្បាក់ែចើពើខាង្រស្ៅ 20,000,000 

ស្បាក់បរើសើសន ាំធ្មមា 
6,000,000 

ស្បាក់បរើសើសន ាំមានកាលកាំណត់ 
4,000,000 

ស្បាក់ជាំពាក់ទាំនិញរគ 
61,000,000 

ការស្បាក់ស្តូវបង់្ 
16,000,000 

ស្បាក់រគកក់ថ្ង្ទាំនញិ 14,714,000 

សរបុបំណុល(1) 121,714,000 

2.រុន  

ស្បាក់ភាគហ ុន 50,000,000 

ស្បាក់សមាជិកភាព 1,000,000 

មូលនិធ្បិស្មុង្ 4,520,000 

មូលនិធ្បិណតុ េះបណាត ល 678,000 

មូលនិធ្សិម័ស្គចិតតសស្មាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកមម 998,000 

ស្បាក់ចាំរណញរកាទុក 6,690,000 

ស្បាក់អាំរណាយបរង្កើនទុនពើរែា 2,000,000 

ស្បាក់អាំរណាយបរង្កើនទុនពើអនកើតល់ជាំនួយ 2,000,000 

ស្បាក់អាំរណាយបរង្កើនទុនពើសបបុរសជន 2,000,000 

សរបុរុន(2) 69,886,000 

សរបុបំណុល និងរុន(1)+(2) 191,600,000 
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8. របាយការណ៍លរធផល (ចំណណញ/ខាត) 
(ប្បាកច់ុំក្ណញ = ចុំណូលសរ រ - ចុំណ្តយសរ រ) 
 
(1) ចុំក្ណញដ លសរ រពីម ខរររទាុំងអ្ស់(មិនទានដ់កចុំណ្តយរដឋបាលសរ រររស់សហគមន)៍ 

 = ចុំក្ណញពីម ខរររ 1.1 + 1.2 + 1.3 +1.4 + 1.5 
(A) ចុំក្ណញស ទធពីម ខរររ  = ចុំក្ណញដ លសរ រពីម ខរររទាុំងអ្ស់(1) - ចុំណ្តយរដឋបាលសរ រ( 2) 
(B) ចុំក្ណញម នកាតព់នធកា ងប្គា = ចុំក្ណញស ទធពីម ខរររ (A)+ចុំក្ណញក្ប្ៅពីម ខរររ (3) - ចុំណ្តយ

ក្ប្ៅពីម ខរររ (4) +ចុំក្ណញពិក្សស (5) - កុំហាតពិក្សស (6) 
(C) ចុំក្ណញស ទធកា ងប្គា = ចុំក្ណញម នកាតព់នធកា ងប្គា (B) –  ពនធក្លើប្បាកច់ុំក្ណញ (7) 

 
គ្បាក់ចំណណញម្ិនទាន់បបងបចក = ចាំរណញសុទធកនុ ង្ស្រ  (C)+ ចាំរណញរើេរពើឆ្ន ាំមុន (D) 
 

 ស្តឹមថ្ងៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2014 

បរយិាយ 

ចាំននួស្បាក់ 
ចាំណូល ឬ ចាំណាយ 

ចាំននួស្បាក់
ចាំរណញ 

1-ចាំរណញែុលសរបុពើមុែរបរទាំង្អស់ (1)  
25,600,000 

1.1- មុែរបរឥណទន   

សរបុចាំណូលការស្បាក់ពើមុែរបរឥណទន(ក) 19,300,000  

    -ការស្បាក់ថ្នស្បាក់រើធើធ្នារ រ 1,000,000  

    -ការស្បាក់ថ្នស្បាក់ឱ្យរគែចើ 18,300,000  

សរបុចាំណាយរលើមុែរបរឥណទន(ែ) 10,000,000  

   -ចាំណាយរលើមុែរបរឥណទន 2,000,000  

   -ចាំណាយរលើការស្បាក់បរើសើសន ាំ 3,000,000  

   -ចាំណាយរលើការស្បាក់ថ្នស្បាក់កមចើ 5,000,000  

ចាំរណញសរបុពើមុែរបរឥណទន=(ក)-(ែ)  9,300,000 

1.2 មុែរបរើគត់ើគង់្    

ចាំណូលពើមុែរបរើគត់ើគង់្ (គ) 48,000,000  

ចាំណាយរលើមុែរបរើគត់ើគង់្ (ឃ) 40,000,000  

ចាំរណញពើមុែរបរ ើគត់ើគង្=់(គ)-(ឃ)  8,000,000 

    1.3 មុែរបរទើើារ   

ចាំណូលពើមុែរបរទើើារ(ង្) 72,300,000  

ចាំណាយរលើមុែរបរទើើារ (ច) 68,000,000  
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ចាំរណញពើមុែរបរទើើារ=(ង្)-(ច)  4,300,000 

    1.4 មុែរបររសវាកមម   

ចាំណូលពើមុែរបររសវាកមម(ឆ) 10,000,000  

ចាំណាយរលើមុែរបររសវាកមម (ជ) 6,000,000  

ចាំរណញពើមុែរបររសវាកមម=(ឆ)-(ជ)  4,000,000 

    1.5 មុែរបររើ ង្ៗ   

ចាំណូលពើមុែរបររើ ង្ៗ(ឈ) 0  

ចាំណាយរលើមុែរបររើ ង្ៗ (ញ) 0  

ចាំរណញពើមុែរបររើ ង្ៗ=(ឈ)-(ញ)  0 

 

2-ចាំណាយរែាបាលសរបុ( 2) 7,000,000  

ចាំណាយរលើបុគគលិក 3,000,000  

ចាំណាយរលើការរធ្វើែាំរណើ រ 1,000,000  

ចាំណាយរលើការជលួអរ រ 1,000,000  

ចាំណាយរលើរ ាំរ េះអចលនស្ទពយ 2,000,000  

A.ចាំរណញសុទធពើមុែរបរ =(1)-(2)  18,600,000 

៣- ចាំរណញរស្ៅពើមុែរបរ (3)  0   

៤- ចាំណាយរស្ៅពើមុែរបរ (4) 0  

៥-ចាំរណញពិរសស (5)  2,000,000 

៦-កាំហាតពិរសស (6) 0  

(B) ចាំរណញមុនកាត់ពនធកនុ ង្ស្រ   
      = A+(3) - (4) +(5) -(6)  

20,600,000 

៧-ពនធរលើស្បាក់ចាំរណញ (7) 0  

(C) ចាំរណញសុទធកនុ ង្ស្រ  = (B) – (7)  20,600,000 

(D)ចាំរណញរើេរពើឆ្ន ាំមុន   2,000,000 

ស្បាក់ចាំរណញមិនទន់ខបង្ខចក = (C)+(D)  22,600,000 
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9. ការបបងបចកគ្បាកច់ំណណញ 
 

 
បរយិាយ 

 
ឆ្ន ាំ 2014  

ស្បាក់ចាំរណញមិនទន់ខបង្ខចក 22,600,000 

-មូលនិធិ្បាំរុង្ (20%) 4,520,000 

-មូលនិធិ្បណតុ េះបណាត ល (3%) 678,000 

-មូលនិធិ្សម័ស្គចិតតសស្មាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកមម  998,000 

   -មូលនិធិ្រលើកទឹកចិតតសមាជិកខែលរធ្វើជាំនញួជាមយួសហគមន៍ 499,000 

   -ស្បាក់ភាគ ភ 

*(មិនគរួឲ្យរលើសពើ15% ថ្នតថ្ម្ភាគហ ុនសរុប)  7,500,000  

   -ស្បាក់រលើកទឹកចិតតសស្មាប់ស្កុមស្បឹកាភិបាលនិង្គណ:កមាម ធិ្ការ
ស្តួតពិនិតយ 1,715,000 

   -ស្បាក់ចាំរណញរកាទុក 6,690,000 

  
ចាំណាាំ៖ សហគមន៍កសិកមមស្តូវែក 20%សស្មាប់មូលនិធិ្បាំរុង្ និង្ 3%សស្មាប់មូលនិធិ្បណតុ េះបណាត លខែល

កាំណត់រដ្ឋយចាប់សតើពើសហគមន៍កសិកមម រហើយសហគមន៍កសិកមមអាចរធ្វើការសរស្មចចិតតខបង្ខចកភាគរយខែល
រៅសល់រៅាមការអនុម័តរបស់មហាសននិបាតនូវចាំណុច ែូចជាមូលនិធិ្សម័ស្គចិតតសស្មាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
កសិកមម  មូលនិធិ្រលើកទឹកចិតតសមាជិកខែលរធ្វើជាំនួញជាមយួសហគមន៍ ស្បាក់រលើកទឹកចិតតសស្មាប់ស្កុមស្បឹកា   
ភិបាល និង្គណ:កមាម ធិ្ការស្តួតពិនិតយ និង្ស្បាក់ចាំរណញរកាទុក។ 
ស្បាក់ភាគ ភមិនគរួរលើសពើ 15%  ថ្នតថ្ម្ភាគហ ុនរនាេះរទ។



17/20 

 

10. របាយការណ៍គណ:កមាម ធិការគ្តួតពនិិតយ 
   10.1 ករណីគ្មម នកំហុស 

រនេះជារបាយការណ៍របស់គណៈកមាម ធិ្ការស្តួតពិនិតយរបស់សហគមន៍កសិកមមអង្គររុង្ររឿង្។ 
រៅថ្ងៃទើ20-22 ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2015 គណៈកមាម ធិ្ការស្តួតពិនិតយ បានស្តួតពិនិតយ បើជ ើគណរនយយ បើជ ើ

សាររពើភ័ណឌ  ារាង្តុលយការ របាយការណ៍លទធើល(ចាំរណញ ខាត) និង្ឯកសារសាំខាន់ៗរបស់សហគមន៍
កសិកមម រដ្ឋយររ រពាមចាប់សតើពើសហគមន៍កសិកមមកនុង្ មាស្ា50 និង្មាស្ា52ខែលតស្មូវឱ្យគណៈកមាម ធិ្
ការស្តួតពិនិតយរស្បើសិទធនិង្កាតពវកិចចស្តួតពិនិតយបើជ ើគណរនយយ របស់សហគមន៍កសិកមម ។ 

គណៈកមាម ធិ្ការស្តួតពិនិតយ បានរករឃើញថា ស្គប់ចាំណុចកនុង្បើជ ើគណរនយយ បើជ ើសាររពើភ័ណឌ  ារាង្
តុលយការ របាយការណ៍លទធើល(ចាំរណញ ខាត) និង្ឯកសារសាំខាន់ៗរបស់សហគមន៍កសិកមមមានការររៀបចាំ
ស្តឹមស្តូវ។ 
 
គណៈកមាម ធិការគ្តួតពិនិតយ 

ហតថណលខា 
 
 
 
គ្បធានគណៈកមាម ធកិារគ្តួតពិនិតយ 
រឈ្វម េះ៖ រ ក កុមភៈ 
សហគមន៍កសិកមមអង្គររុង្ររឿង្ 
ថ្ងៃទើ22 ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2015 
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10.2 ករណីមានកំហុស 

រនេះជារបាយការណ៍របស់គណៈកមាម ធ្ិការស្តតួពិនតិយរបស់សហគមន៍កសិកមមអង្គររុង្ររឿង្។ 

រៅថ្ងៃទើ20-22 ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2015 គណៈកមាម ធ្ិការស្តតួពិនតិយ បានស្តតួពិនតិយ បើជ ើគណរនយយ បើជ ើសាររពើភ័ណឌ  
ារាង្តុលយការ របាយការណ៍លទធើល(ចាំរណញ ខាត) និង្ឯកសារសាំខាន់ៗរបស់សហគមន៍កសិកមម រដ្ឋយររ រព
ាមចាប់សតើពើសហគមន៍កសិកមមកនុង្ មាស្ា50 និង្មាស្ា52ខែលតស្មូវឱ្យគណៈកមាម ធ្ិការស្តួតពិនតិយរស្បើសិទធនិង្
កាតពវកចិចស្តួតពិនិតយបើជ ើគណរនយយ របស់សហគមន៍កសិកមម ។ 

គណៈកមាម ធ្កិារស្តួតពនិិតយ បានរករឃើញថា មានការខកង្្បន្ាំឯកសារែូចបានររៀបរាប់ខាង្រស្កាម រៅកនុង្បើជ ើ
គណរនយយ បើជ ើសាររពើភ័ណឌ  ារាង្តុលយការ របាយការណ៍លទធើល(ចាំរណញ ខាត) និង្ ឯកសារសាំខាន់ៗរបស់
សហគមន៍កសិកមម។ ឧទហរណ៍៖ កនុង្ករណើ ខែលស្តួតពនិតិយរៅរឃើញមានកាំហុសណាមួយ ែូចខាង្រស្កាម៖ 

- សាច់ស្បាក់កនុង្ថ្ែមនិស្គប់ាមបើជ ើសមតុលយខែលរៅសល់ 

- ការចាំណាយរ ម នវក័ិយបស្តស្តមឹស្តូវ និង្ែុសនើតិវធិ្ើចាំណាយ 

- ការចាំណាយរ ម នការឯកភាពពើថាន ក់ែកឹនាាំ 

- ការគណនាចាំណូលចាំណាយមិនស្តឹមស្តូវ 

- ជាចាំណាយផ្ទេ ល់ែ្ួន មិនខមនជាចាំណាយរបស់សហគមន៍កសិកមម 

- ការពិនិតយរាប់ចាំនួនសមាភ រៈរបស់សហគមន៍កសិកមមមានបាត់បង់្ 

- មិនមានបើជ ើាមដ្ឋនសមាជកិឬមិនខមនសមាជិកែចើស្បាក់ស្តឹមស្តូវ 

- រ ម នបើជ ើស្គប់ស្គង្ើលិតើលរបស់សមាជិកស្តមឹស្តូវ 

- ររៀបចាំកត់ស្ាកនុង្ស្បព័នធគណរនយយមិនបានស្តឹមស្តូវ 

គណ:កមាម ធ្ិការស្តួតពនិិតយ នឹង្មានររ លការណ៍មួយរយាង្ាមចាប់ខាង្រលើ សរស្មចឱ្យស្កុមស្បឹកាភិបាលស្តួត 
ពិនិតយរ ើង្វញិនិង្ខកតស្មូវនូវអវើខែលមិនមានភាពស្បស្កតើនិង្ស្បស្ពឹតតែុសខាង្រលើ។      

 
 

 គណៈកមាម ធិការគ្តួតពិនិតយ 
  ហតថណលខា 

 
គ្បធានគណៈកមាម ធិការគ្តួតពិនិតយៈ 
រឈ្វម េះ៖ រ ក កុមភៈ 
សហគមន៍កសិកមមអង្គររងុ្ររឿង្ 
ថ្ងៃទើ22 ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2015 
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11. កំណត់ណហតុម្ហាសននិបាតគ្បចឆំ្ន រំបសស់ហគម្ន៍កសកិម្មបដ្លបានគ្បគ្ពឹតត
ណៅណៅថ្ងៃរី21 បខម្ីនា ឆ្ន 2ំ015(ភាា ប់កំណត់ណហតុម្ហាសននបិាត) 

 

រធ្វើរៅថ្ងៃទើ22  ខែមើនា ឆ្ន ាំ2015 

ររៀបចាំរដ្ឋយ 

រឈ្វម េះ៖………………………….. 

តនួាទើ៖………………………….. 

ហតថរលខា៖…………………….. 

                                                                                        

បានរឃើញនិង្ឯកភាព 

ស្បធានសហគមន៍កសិកមម៖ រ ក មករា 

ហតថរលខា៖....................................... 
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កំណត់ណហតុម្ហាសននិបាតគ្បចឆំ្ន រំបសស់ហគម្ន៍កសកិម្មអងគររងុណរឿង 
1.ណសចកតីណផតើម្ 

 ថ្ថៃទី21 មខមនី ឆ្ា ុំ2015 ក្ៅក្វលាក្មា៉ា ង 8:30-16:00 ក្ៅសហគមនក៍សិកមមអ្ងគររ ងក្រឿងបានក្រៀរចុំ 
មហាសនាបិាតប្រចុំឆ្ា ុំក្ប្កាមការដឹកនុំររស់ក្លាក មករា មដលជាប្រធានសហគមនក៍សិកមម និងក្លាក ោរា៉ា  
មដលជាអ្ាកកតក់ុំណតក់្ហត មហាសនាិបាត។ អ្ាកមដលចូលរមួមានចុំនួន100នក(់ជូនភាា ររ់ញ្ា ីវតតមាន) ។ 

2.រណបៀបវារ: និង លរឋផលថ្នណសចកតីសណគ្ម្ច 
1. របាយការណ៍ម ខជុំនញួររស់សហគមនក៍សិកមមសប្មារឆ់្ា ុំ2014 

 ក្សចកតីសក្ប្មច៖ របាយការណ៍ក្នុះបានឯកភាពក្ោយសមាជិកសហគមនក៍សិកមមទាុំងអ្ស់ 

2. របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ររស់សហគមនក៍សិកមមសប្មារឆ់្ា ុំ2014 
 ក្សចកតីសក្ប្មច៖ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ក្នុះប្តូវបានឯកភាពក្ោយសមាជិកទាុំងអ្ស់ 

3. ការមរងមចកប្បាកច់ុំក្ណញររស់សហគមនក៍សិកមមដល់សមាជិកសប្មារឆ់្ា ុំ2014 
 ក្សចកតីសក្ប្មច៖ ប្តូវបានអ្ន មត័មរងមចកឱ្យសមាជិកទាុំងអ្ស់ 

4. ការអ្ន មត័សមាជិកថមីនិងសមាជិកស ុំឈ្រស់ប្មារឆ់្ា ុំ2014 
 ក្សចកតីសក្ប្មច៖ ប្តូវបានអ្ន មត័ក្ោយសមាជិកទាុំងអ្ស់ 

5. ការអ្ន មត័នូវមផ្នការម ខជុំនញួសប្មារឆ់្ា ុំ2015 
 ក្សចកតីសក្ប្មច៖ ប្តូវបានអ្ន មត័ក្ោយសមាជិកទាុំងអ្ស់ 

6. ការមកមប្រលកខនតិកៈ ការមកមប្ររទរញ្ជា ថ្ផ្ៃកា ង 
 ក្សចកតីសក្ប្មច៖ រទរញ្ជា ថ្ផ្ៃកា ងប្តូវបានមកមប្រ និងអ្ន មត័ក្ោយសមាជិកទាុំងអ្ស់ 

 
 ថ្ថៃទី22 មខមនី ឆ្ា ុំ2015 

       អ្ាកក្ធវើកុំណតក់្ហត ៖ ក្លាក ោរា៉ា  

               ហតថក្លខា៖ …………………… 

បានក្ ើញ និងឯកភាពក្ោយ 

ប្រធានសហគមនក៍សិកមម៖ ក្លាក មករា     

ហតថក្លខា៖ …………………………..



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
គុំររូបាយការណ៍ក្នុះក្រៀរចុំក្ោយ៖  

គក្ប្មាងរក្ងកើតសហគមនក៍សិកមមគុំរូមដលតប្មងទិ់សក្ៅក្ៅក្លើការក្ធវើជុំនួញ (BPAC) 
 

ឧរតថមានិងក្បាុះព មាផ្ាយក្ោយ៖ ទីភាា កង់ារប្រតិរតតកិារអ្នតរជាតិថ្នប្រក្ទសជរ៉ា ន (JICA)  
 




