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Ю₤ş ŉ̋БЮĩŉЧņ 
ឃុ ំឬសងក ត់................... គឺជឃុ ំឬសងក ត់មួយកនុងចំេ មឃុ ំសងក ត់សរុប...... ៃន្រកងុ ឬ្រសុក 

ឬខណ្ឌ .............. ជធន ីឬេខត្ត................ ែដលមន្រពំ្របទល់ខងលិចទល់នឹង................... ខងេកីត
ទល់នឹង.................... ខងេជីងទល់នឹង.................... នងិខងតបូងទល់នឹង....................។ 
 ឃុ ំឬសងក ត់..................... មនៃផទដសីរុប................គីឡូែម៉្រតកេរ ៉និងមនភូមិចំនួន......ភូមិ 
គឺភូមិ.........................................................................។ 

ЯĩĖ̋ ◦Бơ 
₤ņЊ◦ċĩŲŁũİũ 

ơ.ơ. ₤□ЊĳЊŪĠďĮŲũřť  
លរ ករបរយិយ ចំនួន 
១ ្រគួ រសរុប  
២ ្រគួ រអចិៃ្រន្តយ ៍  
៣ ្រគួ របេ ្ត ះ សនន  
៤ ្របជពលរដ្ឋសរុប  
៥ ្របជពលរដ្ឋជ្រស្តី  
៦ ្របជពលរដ្ឋែដលមន យុ១៨ឆន េំឡងី  
៧ ្របជពលរដ្ឋចំ ក្រសុក  

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ កេូ នទ៣ី ្រសងេ់ចញពីឧបសមពន័ធទ១ី ៃនរបយករណ៍េនះ។  

ơ.Ư. ₤□ЊĳЊŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣ĠНÐðŲЊ˝ 
លរ ករបរយិយ សរុប ្រស ី
១ សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត ់   
២ សមជិក្រកុម្របឹក ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរកនុងរយៈេពល០៥ឆន  ំ   
៣ េមឃុ ំេចសងក ត់   
៤ ជំទបទី់១ េចសងក តរ់ងទី១    
៥ ជំទបទី់២ េចសងក តរ់ងទី២   
៦ េសម នឃុ ំសងក ត ់   
៧ បុគគលិកកិចចសនយ   
៨ េមភូមិ   
៩ អនុ្របធនភូមិ   
១០ សមជិកភូមិ   
១១ អនកទទួលបនទុកកិចចករនរនីិងកុមរែដលមិនែមនជសមជិក្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់   
១២ ជនបេងគ ល ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លឃុ ំសងក ត់   
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លរ ករបរយិយ សរុប ្រស ី
១៣ ជនបេងគ ល...................................(េបីមន)   
១៤ គណៈកមម ធិករក ងែផនករ និងថវកិ   
១៥ គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកិចចករនរ ីនិងកុមរ(គ.ក.ន.ក)   
១៦ គណៈកមមករលទធកមម   
១៧ គណៈកមមករ...............................(េបីមន)   
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ កេូ នទ៣ី និងទ៤ី ្រសងេ់ចញពីឧបសមពន័ធទ២ី ៃនរបយករណ៍េនះ។  

ơ.ư. řБŁ Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş ĕЊ₣ŲЊŠЊĳ  
ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
១ ដីកែដលបន កេ់ចញ  
២ េសចក្តីសេ្រមចែដលបន កេ់ចញ  
៣ លិខិតរដ្ឋបលែដលបន ក់េចញ  
៤ លិខិតែដលបនទទួល  

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ កេូ នទ៣ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៨ីៃន ងកនុងចណុំច១.៣ ៃនរបយករណ៍បញច ប់
ណត្តរិបស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់  

ơ.̉. ˝ ЊşĆŪĠĄНеŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ◦◦УŲĠĕĀО˝˝ ЊşĆŁũĜũВ ĕЊ₣˝ НŌũ (Ð.˝.ĕ.˝) 
ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
១ កិចច្របជំុ មញញរបស់្រកុម្របឹក   
២ កិចច្របជំុវ ិ មញញរបស់្រកុម្របឹក   
៣ កិចច្របជំុសមង តរ់បស់្រកុម្របឹក   
៤ កិចច្របជំុ គ.ក.ន.ក  

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ កេូ នទ៣ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៨ីៃន ងកនុងចណុំច១.៤ ៃនរបយករណ៍បញច ប់
ណត្តរិបស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់  

ơ.̣. ÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐЯřŲŌĕŁũ₤ĕŜý еŪ◦ЮŢŎℓŷЋŁþНе ₤Į̇ĳс 

ល.រ ករបរយិយ 
គេ្រមង 

ចំនួន តៃម្ល 
១ េសដ្ឋកិចច   
២ សងគមកិចច   
៣ ធនធនធមមជតិ និងបរ ិ ថ ន   
៤ េស រដ្ឋបល និងសនិ្តសុខ    
៥ េយនឌ័រ   

សរុបរមួ   
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Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ៣ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ១ី៣ៃន ងកនុងចណុំច១.៥ ៃនរបយករណ៍បញច ប់ ណត្តិ

របស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់  
 កេូ នទ៤ី ្រសងេ់ចញពីកូេ នទ១ី៤ៃន ងកនុងចំណុច១.៥ ៃនរបយករណ៍បញច ប់ ណត្តិ

របស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់  

ơ.̀. ÐЮŪŌ₣ ŷЋĕЊЮŗÐЯřŲģĕΒĕНŷĳŉď˝ сЯ₤ŉ₣  

ល.រ ករបរយិយ 
គេ្រមង 

ចំនួន តៃម្ល 
១ េសដ្ឋកិចច   
២ សងគមកិចច   
៣ ធនធនធមមជតិ និងបរ ិ ថ ន   
៤ េស រដ្ឋបល និងសនិ្តសុខ    
៥ េយនឌ័រ   

សរុបរមួ   
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ៣ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ១ី៣ៃន ងកនុងចណុំច១.៦ ៃនរបយករណ៍បញច ប់ ណត្តិ

របស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់  
 កេូ នទ៤ី ្រសងេ់ចញពីកូេ នទ១ី៤ៃន ងកនុងចំណុច១.៦ ៃនរបយករណ៍បញច ប់ ណត្តិ

របស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់ 
េ យែឡកគេ្រមងឃុ ំសងក តឆ់ន ២ំ០១៧ រមួមនដូចខងេ្រកម ៖  

ល.រ េឈម ះគេ្រមង  តៃម្លគេ្រមង 
ក). គេ្រមងឃុ ំសងក តែ់ដលពំុទនប់នេធ្វលីទធកមម  

   
   
ខ). គេ្រមងឃុ ំសងក តែ់ដលបនេធ្វលីទធកមមរចួ ែតមិនទនប់នចុះកិចចសនយ  

   
   
គ). គេ្រមងឃុ ំសងក តែ់ដលបនចុះកិចចសនយរចួ  

   
   

សរុប  
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ ្រសងេ់ចញពីឧបសមពន័ធទ៣ី ៃនរបយករណ៍េនះ។ 
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ជមួយគន េនះែដរ កិចចសនយននែដលពក់ព័នធនងឹរដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់ េហយីមិនទន់បនបញច ប់ 
រមួមនដូចខងេ្រកម ៖  

ល.រ េឈម ះកិចចសនយ  
កលបរេិចឆទ 

ចុះកិចចសនយ បញចបកិ់ចចសនយ
ក). កិចចសនយែដលរដ្ឋបលឃុ ំសងក តជ់ភគី “ក”

  
  
ខ). កិចចសនយែដលរដ្ឋបលឃុ ំសងក តជ់ភគី “ខ”

  
  

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ ្រសងេ់ចញពីឧបសមពន័ធទ៤ី ៃនរបយករណ៍េនះ។ 

ơ.́. ŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ  

ឆន  ំ
ចំណូល (គិត នេរៀល) ចំ យ (គិត នេរៀល)

អនុមត័ ជកែ់ស្តង ភគរយ អនុមត័ ជកែ់ស្តង ភគរយ
២០១២   
២០១៣   
២០១៤   
២០១៥   
២០១៦   
សរុប   

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ ្រសងេ់ចញពី ងកនុងចណុំច១.៧ៃនរបយករណ៍បញច ប់ ណត្តរិបស្់រកុម្របឹក ឃុំ 
សងក ត។់     

ថ នភពថវកិ និង ច់្របក់របស់ឃុ ំសងក ត់ឆន ២ំ០១៧ គិត្រតឹមៃថងទី..... ែខ....... ឆន ២ំ០១៧ 
រមួមនដូចខងេ្រកម ៖  
ក). ថ នភពថវកិ 

ចំណូល (គិត នេរៀល) ចំ យ (គិត នេរៀល) 
អនុមត័ ជកែ់ស្តង េនសល់ អនុមត័ ជកែ់ស្តង េនសល់

    
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ ្រសងេ់ចញពីចណុំច “ក” ៃនឧបសមពន័ធទ៥ី ៃនរបយករណ៍េនះ។      
ខ). ថ នភព ច្់របករ់ជជេទយយបុេរ្របទន 

ករបរយិយ ចំណូល ចំ យ េនសល់
ច្់របករ់ជជេទយយបុេរ្របទន   

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ ្រសងេ់ចញពីចណុំច “ខ” ៃនឧបសមពន័ធទ៥ី ៃនរបយករណ៍េនះ។  
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គ). ថ នភព ច្់របកេ់ផ ងៗេទៀត េ្រកពីរជជេទយយបុេរ្របទន 
ករបរយិយ ចំណូល ចំ យ េនសល ់

ច្់របកេ់ផ ងៗេទៀត    
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ ្រសងេ់ចញពីចណុំច “គ” ៃនឧបសមពន័ធទ៥ី ៃនរបយករណ៍េនះ។  
ឃ). ថ នភព ច្់របកេ់នធនគរឯកជន 

េឈម ះធនគរ េលខគណនី ចំណូល ចំ យ េនសល ់
     
     
     
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ ្រសងេ់ចញពីចណុំច “ឃ” ៃនឧបសមពន័ធទ៥ី ៃនរបយករណ៍េនះ។  

ơ.៨. ŁũŪÐĠсŪÐ₣Ū◦Įŏ₤ņġĳŉЊ  
ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
១ ្រទពយសមបត្តិែដលបនទិញ ឬទទួល(ថមី)  
២ ្រទពយសមបត្តិែដលបនកតេ់ចញ  
៣ ្រទពយសមបត្តិសរុប  

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ ្រសងេ់ចញពីឧបសមពន័ធទ៦ី ៃនរបយករណ៍េនះ។ 

ơ.៩. ŁũΒķЊŷűΘ₤ņĳ□ļĮ 
ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
១ វគគសិក    
២ សិកខ កមសរុបែដលបនចូលរមួវគគសិក   
៣ សិកខ កមជ្រស្តីែដលបនចូលរមួវគគសិក   

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ កេូ នទ៣ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៨ីៃន ងកនុងចណុំច១.៩ ៃនរបយករណ៍បញច ប់
ណត្តរិបស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់  

ơ.ơƠ. ₤˝ņŊļĮЮ₤ǻ₤₣ ðņ 
ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
១ មេត្តយយសិក សហគមន៍កំពុងដំេណីរករែដលគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់  
២ ្រគួ រងយរងេ្រគះគ្ំរទពីឃុសំងក តស់្រមប់ែកលម្អអនមយ័(ករ ងៃដនឹង ប៊ូ)  
៣ ្រគួ រងយរងេ្រគះគ្ំរទពីឃុ ំសងក តេ់ដីមបទីទួលបនទឹក ្អ តេ្របី្របស់  
៤ ្រគួ រងយរងេ្រគះគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់េដីមបទីទួលបនបងគន់អនម័យេ្របី្របស់  
៥ ្រគួ រងយរងេ្រគះែដលឃុ ំសងក ត់ចុះកំណតអ់ត្តសញញ ណ  
៦ ្រស្តីរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ កនុង្រគួ រែដលទទួលករគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់  
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Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ៣ី ជរួេដកទ១ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៧ីៃន ងកនុងចណុំច១.១០ ៃនរបយករណ៍បញច ប់

ណត្តរិបស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់ 
 កេូ នទ៣ី ជរួេដកទ២ីដលទ់៦ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៨ីៃន ងកនុងចណុំច១.១០ៃនរបយករណ៍

បញច ប់ ណត្តរិបស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់
ơ.ơơ. Łũ₤ŪņОй₤ŪņФŲ◦еĜ₤с  
ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
១ ករណីែដលបនេ ះ្រ យ ឬស្រមុះស្រមួលរចួ  
២ ករណីែដលបនបញជូ នេទ ថ បន័ពកព់័នធ  

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ កេូ នទ៣ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៨ីៃន ងកនុងចណុំច១.១១ ៃនរបយករណ៍បញច ប់
ណត្តរិបស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់  

ơ.ơƯ. ŁũİũΒŪ″ĕН˝ РŲŢť ĕ 
ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
១ សំបុ្រតកំេណីត  
២ សំបុ្រតបញជ ក់កំេណីត  
៣ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតកំេណីត  
៤ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតបញជ ក់កំេណីត  
៥ សំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍  
៦ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍  
៧ សំបុ្រតមរណភព  
៨ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតមរណភព  

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ កេូ នទ៣ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៨ីៃន ងកនុងចណុំច១.១២ ៃនរបយករណ៍បញច ប់
ណត្តរិបស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់  

ơ.ơư. ŁũşНйЮěŊ й ĕЊ₣ŁũĮЊĕЊĳŏĠŃą БЮěŊ йΒĖ̋ ЮģйЮĂĖ ĳ 
ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
១ ្របជពលរដ្ឋែដលបនចុះេឈម ះថមី ម្របពន័ធកំុពយូទរ័  

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ កេូ នទ៣ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៧ីៃន ងកនុងចណុំច១.១៣ ៃនរបយករណ៍បញច ប់
ណត្តរិបស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់ 

 
 
 



7 

ơ.ở. ŁũĩŉŲсЮ₤ǻũřťģŲ 
ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
១ េស រដ្ឋបលែដលឃុ ំសងក តប់នផ្តល់  
២ ចំណូលែដលទទួលបនពីករផ្តល់េស រដ្ឋបល(េរៀល)  

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ កេូ នទ៣ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៨ីៃន ងកនុងចណុំច១.១៤ ៃនរបយករណ៍បញច ប់
ណត្តរិបស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់  

ơ.ợ. Łũİũ₤ĕŉЊ₤НŠ ₤₧ŉ ĠсēĖ Ġс ĕЊ₣ũЮĠЬĠЮũЬĠũŎ⅜ēũ‗к 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ សេងខបពីចណុំច១.១៥ៃនរបយករណ៍បញច ប់ ណត្តរិបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត។់

ơ.ờ. ŁũİũЮ₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ˝ ЊşĆ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ សេងខបពីចណុំច១.១៦ៃនរបយករណ៍បញច ប់ ណត្តរិបស្់រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់

ơ.ớ. ŁũİũŪÐĠсŪÐ₣ĊĕēĕĊņŊďĳЊ ĠũЋ⅜□ ĕ ŷĠġĊņх ЮĠĳЊ˝ķ‗Ź ďĳЊ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ សេងខបពីចណុំច១.១៧ៃនរបយករណ៍បញច ប់ ណត្តរិបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត។់

ơ.ơ៨. Łũİũ₤΅ŁũďņУŎΒ₣ ðļĮĵ˝ сĮњĕċ Β₣ ðŁũ₤₣ ðņ₤НБŷЋŲ ĕЊ₣ЯĩĖ̋ υ˝Ąĕ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ សេងខបពីចណុំច១.១៨ៃនរបយករណ៍បញច ប់ ណត្តរិបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត។់ 
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ЯĩĖ̋ ◦БƯ 
ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤е‗РņĮũ 

Ư.ơ. ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤еЮ‗ЧЮŢйŪ⅜Ŏ 
ល.រ បញ្ហ ្របឈមសខំន់ៗ  សេំណីេ ះ្រ យ 
   
   
   
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី សេងខបពីកេូ នទ២ី ៃន ងកនុងចណុំច២.១ៃនរបយករណ៍បញច ប់ ណត្តរិបស់

្រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត។់ 
 កេូ នទ៣ី សេងខបពីកេូ នទ៣ី ៃន ងកនុងចណុំច២.១ៃនរបយករណ៍បញច ប់ ណត្តរិបស់

្រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត។់ 
Ư.Ư. ЮŗĠŲс ĕЊ₣₤е‗РņĮũ 

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

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

............................................................................................................................................ 
Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ សេងខបពីចណុំច២.២ ៃនរបយករណ៍បញច ប់ ណត្តរិបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត។់ 

 

របយករណ៍សេងខបេនះ ្រតូវបនពិនិតយ និងអនុម័តេនកនុងកិចច្របជុំ................េលីកទី.....របស់
្រកុម្របឹក ឃុ ំឬសងក ត់............... នៃថងទី....... ែខ............. ឆន ២ំ០.....។ 

 ៃថងទី......... ែខ............... ឆន ២ំ០....
Юņþ Не Юč₤Į̇ĳс 

 
ΧĠ₤ņįњĕċ ៖ 

 ឧបសមព័នធទ១ី ៖ សថិតិ្របជពលរដ្ឋ 
 ឧបសមព័នធទ២ី ៖ បញជ ី្រកុម្របឹក  គណៈកមម ធិករ គណៈកមមករ បុគគលិក ជនបេងគ ល និងថន ក់
ដឹកនភូំម ិ

 ឧបសមព័នធទ៣ី ៖ គេ្រមងឃុ ំសងក ត់ឆន ២ំ០១៧ 
 ឧបសមព័នធទ៤ី ៖ កិចចសនយននែដលពក់ព័នធនឹងរដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់ 
 ឧបសមព័នធទ៥ី ៖ ថ នភពថវកិ និង ច់្របក់របស់ឃុ ំសងក ត់ឆន ២ំ០១៧ 
 ឧបសមព័នធទ៦ី ៖ បញជ ី្រទពយសមបត្តិ 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Бơ 
 
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ..................... 
Ū˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ................. 
ũřťģŲþНе ₤Į̇ĳс..............

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3 

₤□ЊĳЊŪĠďĮŲũřť  
គិត្រតឹមៃថងទី......... ែខ............. ឆន ២ំ០១៧ 

ល.រ េឈម ះភូមិ ចំនួន្រគួ រ 
្របជពលរដ្ឋទូេទ ្របជពលរដ្ឋ១៨ឆន េំឡងី

ចំ ក្រសុក 
សរុប ្រស ី

អចិៃ្រន្តយ៍ បេ ្ត ះ សនន
សរុប ្រស ី

អចិៃ្រន្តយ៍ បេ ្ត ះ សនន
សរុប អចៃិ្រន្តយ ៍ ប. សនន សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រស ី

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

សរុប                  

េធ្វីេន....................... ៃថងទី........... ែខ................... ឆន ២ំ០១៧ 
ЮņþНе ιЮč₤Į̇ĳсΖ‗ĳŉЊČ₤с 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦БƯ 
 
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ..................... 
Ū˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ................. 
ũřťģŲþНе ₤Į̇ĳс.............. 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3 

ĠŃą БŪ О̋ņŪĠЕ̋ ⅝ Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ Ð‗к˝ņŊŁũ ĠНÐðŲЊ˝ ĄĕĠЮİð Ų ĕЊ₣▫Ė с̋řЕ̋ Ĝ еķРņЊ 
គិត្រតឹមៃថងទី......... ែខ............. ឆន ២ំ០១៧ 

˝). Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝  

ល.រ នម្រតកូល និងនមខ្លួន េភទ ៃថងែខឆន កំំេណីត ក្រមិតវបបធម ៌ មុខតំែណង 
ៃថងែខឆន ចំូលកន់
មុខតំែណង 

េផ ងៗ 

១     េមឃុ ំឬេចសងក ត់   
២     ជំទបទ់ី១ ឬេចសងក ត់រងទី១   
៣     ជំទបទ់ី២ ឬេចសងក ត់រងទី២   
៤     សមជិក   
៥     សមជិក   
៦     សមជិក   
៧     សមជិក   
៨     សមជិក   
៩     សមជិក   
១០     សមជិក   
១១     សមជិក   
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Š). Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ ĕЊ₣Ð‗к˝ņŊŁũ  

ល.រ េឈម ះគណៈកមម ធិករ ឬគណៈកមមករ 
ចំនួនសមជិក េឈម ះ្របធនគណៈកមម ធិករ ឬ

គណៈកមមករ 
េលខ និងកលបរេិចឆទ 
េសចក្តសីេ្រមចបេងកតី 

េផ ងៗ 
សរុប ្រស ី

១ គណៈកមម ធិករក ងែផនករ និងថវកិ      
២ គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកិចចករនរ ីនិងកុមរ      
៣ គណៈកមមករលទធកមម      
       
       
       
       

 

Ð). ĠНÐðŲЊ˝  

ល.រ នម្រតកូល និងនមខ្លួន េភទ 
ៃថងែខឆន ំ
កំេណីត 

ក្រមិតវបបធម ៌
្របេភទ
បុគគលកិ 

មុខតំែណង 
ៃថងែខឆន  ំ

ចូលបេ្រមីករងរ បញច ប់ពីករងរ 
         
         
         
         
         
         
         
កំណត់សមគ ល់ ៖ ្របេភទបុគគលិក ជម្រន្តី្រកបខ័ណ្ឌ រដ្ឋ ឬជបុគគលិកជប់កិចចសនយ។ 
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þ). ĄĕĠЮİð Ų  

ល.រ នម្រតកូល និងនមខ្លួន េភទ 
ៃថងែខឆន ំ
កំេណីត 

ក្រមិតវបបធម ៌ មុខតំែណង 
េលខ និងកលបរេិចឆទ 
េសចក្តសីេ្រមច 

េផ ងៗ 

        
        
        
        
 

₣). ▫Ė ˝ сřЕ˝ĜеķРņЊ 

ល.រ នម្រតកូល និងនមខ្លួន េភទ មុខតំែណង 
េលខ និងកលបរេិចឆទ 
េសចក្តសីេ្រមច 

េឈម ះភូមិ េផ ងៗ 

   េមភូមិ    
   អនុ្របធនភូមិ    
   ជំនួយករភូមិ    
   េមភូមិ    
   អនុ្របធនភូមិ    
   ជំនួយករភូមិ    
       
       

េធ្វីេន....................... ៃថងទី........... ែខ................... ឆន ២ំ០១៧ 
ЮņþНе ιЮč₤Į̇ĳсΖ‗ĳŉЊČ₤с 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Бư 
 
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ..................... 
Ū˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ................. 
ũřťģŲþНе ₤Į̇ĳс.............. 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3 

ĠŃą БÐЮŪŌ₣þ Не ₤Į̇ĳсĂĖ еƯƠớ 
គិត្រតឹមៃថងទី......... ែខ............. ឆន ២ំ០១៧ 

˝). ÐЮŪŌ₣þНе ₤Į̇ĳсЯřŲĮНеĈĕсģĕЮĊſЧŲ◦ċ̋ ņŊ  
ល.រ េឈម ះគេ្រមង លទធផលគេ្រមង តៃម្លប៉ន់ ម ន(គិតជេរៀល) េផ ងៗ 
  
  
  

សរុប
 

Š). ÐЮŪŌ₣þНе ₤Į̇ĳсЯřŲģĕЮĊſЧŲ◦ċ˝ņŊũУş ЯĳņЊĕĈĕсģĕşНй˝ ЊşĆ₤ĕŜ  
ល.រ េឈម ះគេ្រមង លទធផលគេ្រមង តៃម្លេដញៃថ្លឈនះ

(គិតជេរៀល)
េឈម ះ្រកុមហ៊ុន ឬបុគគល
ែដលបនេដញៃថ្លឈនះ េផ ងៗ 

   
   
   

សរុប  
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Ð). ÐЮŪŌ₣þНе ₤Į̇ĳсЯřŲģĕşНй˝ ЊşĆ₤ĕŜũУş  
ល.រ េឈម ះកិចចសនយ និងេលខកិចចសនយ លទធផលកិចចសនយ តៃម្លកិចចសនយ

(គិតជេរៀល)
េឈម ះ្រកុមហ៊ុន ឬបុគគល
ែដលបនចុះកិចចសនយ

ចំនួនភគរយ 
ែដលបនអនុវត្ត 

   
   
   
   
   
   

សរុប  
 

េធ្វីេន....................... ៃថងទី........... ែខ................... ឆន ២ំ០១៧ 
ЮņþНе ιЮč₤Į̇ĳсΖ‗ĳŉЊČ₤с 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б̉ 
 
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ..................... 
Ū˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ................. 
ũřťģŲþНе ₤Į̇ĳс.............. 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3 

ĠŃą Б Њ̋şĆ₤ĕŜĜĜЯřŲĵ с̋ĮњĕċĕЕ₣ũřťģŲþ Не ₤Į̇ĳс 
គិត្រតឹមៃថងទី......... ែខ............. ឆន ២ំ០១៧ 

˝). ˝ ЊşĆ₤ĕŜЯřŲũřťģŲþНе ₤Į̇ĳсďļÐБ ã˝å 
ល.រ េឈម ះកិចចសនយ និងេលខកិចចសនយ កមមវតថុៃនកិចចសនយ េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបសភ់គី“ខ” 

កលបរេិចឆទ
េផ ងៗ 

ចុះកិចចសនយ បញចប់
    
    
 

Š). ˝ ЊşĆ₤ĕŜЯřŲũřťģŲþНе ₤Į̇ĳсďļÐБ ãŠå 
ល.រ េឈម ះកិចចសនយ និងេលខកិចចសនយ កមមវតថុៃនកិចចសនយ េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបសភ់គី“ក” 

កលបរេិចឆទ
េផ ងៗ 

ចុះកិចចសនយ បញចប់
    
    
កំណត់សមគ ល់ ៖  
 បញជ ីេនះកត់្រ ចំេពះែតកិចចសនយែដលមនករពក់ព័នធនឹងឃុ ំសងក ត់ េហយីមិនទន់បនបញច ប់ប៉ុេ ្ណ ះ។ 
 ឃុ ំសងក ត់ជភគី“ក” គឺឃុ ំសងក ត់ជអនកជលួអនកទទលួករ អនកផ្តល់េស កមម ឬអនកផគត់ផគង់។ 
 ឃុ ំសងក ត់ជភគី“ខ” គឺឃុំ សងក ត់្រតូវបនេគេសនីចុះកិចចសនយស្រមប់ករងរអ្វីមយួ។

េធ្វីេន....................... ៃថងទី........... ែខ................... ឆន ២ំ០១៧ 
ЮņþНе ιЮč₤Į̇ĳсΖ‗ĳŉЊČ₤с 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б̣ 
 
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ..................... 
Ū˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ................. 
ũřťģŲþНе ₤Į̇ĳс.............. 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3 

⅜□ ĕļĮℓŷЋŁ ĕЊ₣⅜şсŪģ с̋ũĠ₤сþ Не ₤Į̇ĳсĂĖ еƯƠớ  
គិត្រតឹមៃថងទី......... ែខ............. ឆន ២ំ០១៧ 

˝). ⅜□ ĕļĮℓŷЋŁ  
ចំណូល អនុមត័ អនុវត្តជកែ់ស្តង េនសល ់  ចំ យ អនុមត័ អនុវត្តជកែ់ស្តង េនសល ់

ចំណូល រេពីពនធ    ចំ យចរន្ត    
ចំណូលមិនែមន រេពីពនធ    ចំ យមូលធន    

សរុប    សរុប    
 

Š). ⅜□ ĕļĮ⅜şсŪģ˝ сũĄąЮ◦ŎŏĠНЮũŪĠĈĕ  
ល.រ ករបរយិយ ទឹក្របកច់ំណូល ទឹក្របកច់ំ យ ទឹក្របកេ់នសល ់
១ ករដក្របក់រជជេទយយបុេរ្របទនដំបូង    
២ ករបំេពញរជជេទយយបុេរ្របទនេលីកទី១    
៣ ករបំេពញរជជេទយយបុេរ្របទនេលីកទី២    
៤ ............................    
៥     

សរុប    
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Ð). ⅜□ ĕļĮ⅜şсŪģ˝ сЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьĳ ЮŪłĮБũĄąЮ◦ŎŏĠНЮũŪĠĈĕ  
ល.រ ករបរយិយ ទឹក្របកច់ំណូល ទឹក្របកច់ំ យ ទឹក្របកេ់នសល ់
១ តៃ្រមេស រដ្ឋបល    
២ ទុនចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន    
៣ ............................    
៤ ............................    

សរុប    
 

þ). ⅜□ ĕļĮ⅜şсŪģ˝ сЮĝĊĜýũυ˝Ąĕ  
ល.រ េឈម ះធនគរឯកជន េលខគណនី ទឹក្របកច់ំណូល ទឹក្របកច់ំ យ ទឹក្របកេ់នសល ់
      
      
      
      
      

សរុប    

េធ្វីេន....................... ៃថងទី........... ែខ................... ឆន ២ំ០១៧ 
ЮņþНе ιЮč₤Į̇ĳсΖ‗ĳŉЊČ₤с 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б̀ 
 
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ..................... 
Ū˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ................. 
ũřťģŲþНе ₤Į̇ĳс.............. 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3 

ĠŃą БŪ◦Įŏ₤ņġĳŉЊ 
គិត្រតឹមៃថងទី......... ែខ............. ឆន ២ំ០១៧ 

ល.រ េឈម ះសមភ របរកិខ រ ្របេភទ េលខសមគ ល ់ កលបរេិចឆទ
ទិញ ឬទទួល តៃម្លេដីម ទី ងំ េផ ងៗ 

        
        
        

        
        
        
        
        
        

េធ្វីេន....................... ៃថងទី........... ែខ................... ឆន ២ំ០១៧ 
ЮņþНе ιЮč₤Į̇ĳсΖ‗ĳŉЊČ₤с 

  


