ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

8

ព្រសួងរសិរម្ម រុក្ខាព្រមាញ់ និងននសាទ
កម្មវធ
ិ ីផ្សព្វផ្ាយបច្ចេកច្េសកសិកម្មថ្ីដម ែលធន់ច្ៅនឹង
ការដរបរបួលអាកាសធាតុ (ASPIRE)

ការគ្រប់គ្រង និងបគ្បើគ្ាស់មណ្ឌលគ្បមូលផ្ុំក
ត សិផល
ី កមម ដែលគ ុំគ្របោយកមមវិធី ASPIRE
សគ្ាប់បណ្្តុំអាជវ
(Agricultural Collecting Centre)

ច្រៀបចំច្ោយ៖ ច្លខាធកា
ិ ី ASPIRE
ិ រោានកម្មវធ
ឆ្ន ំ ២០២១
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១. បសចក្ីបផ្ើម
ិ ី្សពវ្ាយបសចេក្សទេក្េិក្មមែីថម ែលធន់នឹងការថគ្បគ្បួលអាកាេធាតុ (ASPIRE)
ក្មមវធ
ិ ីរឺ
រឺជាក្មមវ ិធីមានរយៈសពល ៧ ឆ្នំរបេ់រាជរដ្ឋាភិាលក្មពុជា។ សោលសៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ជារួមននក្មមវធ
កាត់បនថយភាពគ្ក្ីគ្ក្និងបសងកើនភាពធន់របេ់គ្រួសារគ្ក្ីគ្ក្និងងាយរងសគ្ោោះចំនួន

១៤៤.០០០

គ្រួសារសៅក្មពុជាសដ្ឋយបសងកើនតនមៃ្លិតក្មមក្េិក្មមជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមធយម ២០% និងតនមៃ

គ្ទពយេមបតតិគ្រួសារ ២៥% ។ សោលបំណងននការអ្ភិវឌ្ឍរឺសែើមបីបសងកើតនូវរំរក្
ូ េិក្មមសៅក្មពជា
ុ

ថែលគ្តូវានបងាាញថាមានគ្បេិទិភា
ធ ពក្នុងការជួយែល់ក្េិក្រថែលមានទំហំ្លិតក្មមតូច មាន
្លិតក្មមចគ្មរោះ

សែើមបីរម
ួ ចំថណក្ែល់ក្ំសណើនសេែាក្ិចេថែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយតមរយៈ

អាជីវក្មមក្េិក្មម

ទទួលានគ្ាក្់ចំសណញនិងភាពធន់

សហើយគ្តូវានយក្មក្សរៀបចំជាសោល

នសោាយសៅឆ្នំ២០២១។
ិ ី
ក្មមវធ

ASPIRE

ក្ំពុងផ្លៃេ់បូរពី
ត សេវា្សពវ្ាយសផ្លតតសលើ្លិតក្មមថែល្តល់សដ្ឋយទី

ិ ីសាស្រេតជំរញ
ភានក្់ងាររបេ់រែា សៅ វធ
ុ ការ្លិតសផ្លតតសលើទី្ារបថនថមសទៀត តមរយៈការចងគ្ក្ង
និងអ្ភិវឌ្ឍបណំុត អាជីវក្មមថែលមានគ្ក្រម្លិត ពាណិជជក្រ/អ្នក្គ្បមូលទិញ និងអ្នក្្គត់្គង់ធាតុ

ចូលក្េិក្មម រួមោនសធវើអាជីវក្មម។ េមាេភាពេមាជិក្ននបណំុ ត អាជីវក្មមសនោះ អាចជួយឱ្យតួអ្ងគ
ថខសគ្ចវា៉ា ក្់តនមៃបសងកើតទំនាក្់ទំនង

និងបណ្ត
ត ញអាជីវក្មមសៅក្នុងមុខទំនិញក្េិ្លជាក្់លាក្់

សែើមបីថក្លមអអាជីវក្មមក្េិក្មម របេ់ពួក្សរ។ បចេុបបននមនទីរក្េិក្មម រុកាខគ្បមាញ់ និងសនសាទសខតត

ក្នុងគ្ក្បខ័ណឌែវ ិកាក្មមវ ិធី ASPIRE ានជួយេគ្មួលែល់ការបសងកើតបណំុ ត អាជីវក្មមចំនួន ២ ៥៣០

ថែលមានេមាជិក្ជាង ៨៧ ១២៧ គ្រួសារ សៅទូទំងសខតតសោលសៅថែលមានក្េិ្លជាសគ្ចើន
រួមមាន បថនៃ អ្ងករ គ្តីសាច់ ក្ថងកប សាច់មាន់ ែំឡូងមី ថ្ៃស
្លពីអ្នុ្លនគ្ពស

ើ បេុេតវ ្លិត្លជល្ល និង

ើជាសគ្ចើនសទៀត។ តមរយៈសវទិកាតគ្មង់ទិេអាជីវក្មម េមាជិក្បណំុ ត អាជីវ

ក្មមទទួលានការគ្រប់គ្រងសលើទំនាក្់ទំនងសេែាក្ិចេរវាងតួអ្ងគថខសគ្ចវា៉ា ក្់តនមៃ។ សលើេពីសនោះសទៀត

ក្មមវ ិធី ASPIRE បចេុបបននក្ំពុងសធវើការជាមួយេហរមន៍ក្េិក្មមជាង ២៥០ និងក្េិក្រស្នើមចំនួន
៥០០ នាក្់។ េហរមន៍ក្េិក្មម និងក្េិក្រស្នើមទំងសនោះរឺជាអ្នក្សែើរតួោ៉ាងេំខាន់ក្ុងការ្ារ
ន
ភាជប់ទី្ារជាមួយក្េិក្រថែលមានទំហំ្លិតក្មមតូច។
ការគ្បមូល្្ំុបណំុត អាជីវក្មម

និងេហរមន៍ក្េិក្មមានសបើក្ឱ្កាេឲ្យក្េិក្រថែលមាន

ទំហំ្លិតក្មមតូចជាេមាជិក្ទទួលានទី្ារែមីៗ។ ពួក្សរអាចទក្់ទញអ្នក្គ្បមូលទិញ និង
អ្នក្្គត់្គង់

រួមទំងសាថប័នមីគ្ក្ូហិរញ្ញវតថុ

ថែលអ្នក្ទំងសនោះនឹងកាៃយជាក្មាៃំងចលក្រជំរញ
ុ

្លិតក្មម និងអាជីវក្មមឲ្យានកាន់ថតគ្បសេើរ ទទួលាន្លចំសណញគ្ពមោន ទំងគ្រប់ភារី

1

ថែលជាតួអ្ងគននបណំុ ត អាជីវក្មមគ្បមូល្តំុមួយ។ សទោះោ៉ា ងណ្តក្៏សដ្ឋយមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្ល
រឺជាេនលននបណ
ំុ ត អាជីវក្មម ឬេហរមន៍ក្េិក្មមេគ្មាប់ជាក្ថនៃងបងាាញ និងដ្ឋក្់លក្់ក្េិ្ល
ូ
របេ់ពួក្សរ

សហើយវាមានការចំាច់បំ្ុតេគ្មាប់ធានាតុលយភាពទី្ារក្េិ្ល

សហើយក្៍ជា

ើ គ្បក្បសដ្ឋយនិរនតរភាពននអាជីវក្មមរបេ់បណំុ ត អាជីវក្មម្ងថែរ។
ក្ថនៃងបងាាញពីភាពរេ់រសវក្
ិ ី
បចេុបបននក្មមវធ

ASPIRE

ិ ិសោររួមោនជាមួយបណំុ ត អាជីវក្មម
ាននិងក្ំពុងសធវើការវន

េហរម

ក្េិក្មម ក្េិក្រស្នើម និងអ្នក្គ្បមូលទិញក្នុងស្េរក្ថែលមាន្នទៈ សែើមបីសាងេង់អ្ោរមណឌល

គ្បមូល្តំុក្េិ្លសនោះ សែើមបីបសគ្មើមិនគ្តឹមថតជា“ក្ថនៃងទិញ-លក្់ក្េិ្ល” ប៉ាុសណ្តណោះសទ ប៉ាុថនតថែម
ទំងជាក្ថនៃងជួបផ្លៃេ់បូរបទពិ
ត
សសាធន៍ក្ុនងការសលើក្ក្មពេ់ក្េិ្លរបេ់ក្េិក្រក្នុងស្េរក្្ងថែរ។

សទោះបីអ្ោរមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្លសនោះ នឹងគ្តូវានសាងេង់សៅក្នុងបរសិ វណែីរបេ់

េមាជិក្បណំុ ត អាជីវក្មមណ្តមានក្់ក្៏សដ្ឋយ អ្តថគ្បសោជន៍នឹងមានសៅទូទំងេហរមន៍។ េគ្មាប់
បណំុ ត អាជីវក្មមេមាជិក្នឹងេសគ្មចចិតតសលើការសរៀបចំេគ្មាប់ការសគ្បើគ្ាេ់

ការគ្រប់គ្រង

និង

ិ ិសោរក្នុងការសាងេង់ និងបំពាក្់េមាារ
គ្បតិបតតិការមណឌលសនោះ គ្ពមទំងចូលរួមជាទុនេហវន

នានាក្នុងមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្លសនោះ្ងថែរ។ ភាររយននគ្ាក្់ចំសណញពីការលក្់្លិត្ល
នឹងគ្តូវានទុក្មួយថឡក្

ិ ជុំរបេ់បណំុ ត អាជីវក្មមេគ្មាប់ថក្
សហើយដ្ឋក្់ចូលសៅក្នុងមូលនិធិវល

ិ ិសោរបថនថមសទៀតរបេ់បណំុ ត អាជីវក្មម ឬេហរមន៍ ។ គ្បេិនសបើ
លមអ ថែរក្ា គ្បតិបតតិការ និងវន
មណឌលគ្បមូល្តំុសនោះ គ្តូវាន្តល់ែល់េហរមន៍ក្េិក្មម ការសគ្បើគ្ាេ់និងភារលាភនឹងគ្តូវ
ានក្ំណត់សដ្ឋយថ្អក្សលើបទបញ្ជ
ជ ន្ទក្ុងរបេ់
ន
េហរមន៍ក្េិក្មម ។
២. បគលបុំណ្ង
ASPIRE ោំគ្ទ និងបសងកើតឲ្យមានមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្លសនោះសឡើង ក្នុងសោលបំណង ៖

➢ សធវើជាក្ថនៃងគ្បមូលទិញ-លក្់ក្េិ្លរបេ់បណំុ ត អាជីវក្មមតមក្ិចេេនា

➢ សធវើជាក្ថនៃងេគ្មាប់ទិញ-លក្់ធាតុចូលក្េិក្មម ែល់េមាជិក្បណំុ ត អាជីវក្មមទំងអ្េ់ និង
ក្េិក្រស្សៗសទៀត

➢ បងកភាពងាយស្េួលរបេ់អ្នក្គ្បមូលទិញក្នុងស្េរក្
ភាព និងេុវតថិភាពសៅមូលដ្ឋាន

ក្នុងការទិញក្េិ្លថែលមានរុណ

➢ សធវើជាទីតំងេគ្មាប់គ្បជុំការងារអាជីវក្មមក្េិក្មម ថចក្រថំ លក្បទពិសសាធន៍និងចំសណោះែឹង
ជំនាញក្េិក្មម និងព័ត៌មានទី្ារក្េិ្ល
ិ ័យឯក្ជនឲ្យចូលរួមវន
ិ ិសោរជាមួយបណំុ ត អាជីវក្មម និងេហរមន៍មូលដ្ឋាន។
➢ សលើក្ទឹក្ចិតតវេ
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➢ បំសពញបថនថមនូវសហដ្ឋារចនាេមព័នធទី្ារក្េិ្លសៅមូលដ្ឋាន េគ្មាប់ក្េិក្រថែលមាន
ទំហំ្លិតក្មមតូច។
➢ សធវើជាក្ថនៃងេគ្មាប់រម
ួ ោនពិនិតយ និងក្ំណត់ក្គ្មិ តរុណភាពក្េិ្ល (រុណភាពសលខ១
ឬសលខ២..) របេ់េមាជិក្មានក្់ៗ សែើមបីធានាទំនុក្ចិតត និងនិរនតរភាពទី្ារ។
៣. ការកុំណ្ត់រីតង
ុំ
ិ ិច័យ
ទីតំងមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្ល គ្តូវានសគ្ជើេសរេ
ើ តមលក្ខណៈវន
ឆ ែូចខាងសគ្កាម៖

➢ សៅសលើែីរម
ួ របេ់េហរមន៍ក្េិក្មម ឬ ក្េិក្ររំរូ (Lead farmer) /ក្េិក្រគ្បមូលទិញ/
ក្េិក្រលក្់ធាតុចូល ថែលជាេមាជិក្បណំុ ត អាជីវក្មម ឬ េហរមន៍ក្េិក្មម សហើយទីតំង
សនាោះរឺអាចសគ្បើគ្ាេ់ជាគ្បសោជន៍រម
ួ ោនាន

➢ សៅតំបន់ថែលមានបណំុ ត អាជីវក្មម សហើយេមាជិក្បណំុត អាជីវក្មមងាយស្េួលយក្្លិត្ល
មក្ដ្ឋក្់លក្់រម
ួ ោន

➢ ជាក្ថនៃងថែលសាធារណៈជនអាចសមើលស

ើញ មាន្ៃូវេគ្មាប់រែយនត ម៉ាូតូ រុម៉ា
ឺ ក្ ឬ មសធាាយ

ែឹក្ជញ្ជូ ននានា អាចចូលែឹក្ក្េិ្លសចញ-ចូលសៅកាន់ទី្ារានស្េួល មានគ្បពនធ័អ្រគិេនី
(សបើជាក្ថនៃងថែលមាន សេវាអ្ុីនធ័រសណត និងគ្បព័នធទឹក្សគ្បើគ្ាេ់ កាន់ថតគ្បសេើរ)

➢ មានន្ទែីធំទូលាយថែលអាចេង់ពគ្ងីក្បថនថមសទៀតាននូវក្ថនៃងេគ្មាប់លាងេមាអត
សវចខេប់ និងទុក្ដ្ឋក្់ក្េិ្លគ្បក្បសដ្ឋយេុវតថិភាពសៅសពលអ្នារតាន
➢ សបើជាែីឯក្ជន មាេេ់ែីគ្តូវថតយល់គ្ពម និងសធវើក្ិចេេនាន្ទក្ុងសដ្ឋយមានការទទួ
ន
លែឹងឮ
ពីអាជាាធរមូលដ្ឋាន ក្នុងការសគ្បើគ្ាេ់េំណង់សនោះថាជាក្មមេិទធរម
ួ របេ់បណំុ ត អាជីវក្មម

ិ ិសោរចូលរួមក្នុងការសាងេង់អ្ោរមណឌលគ្បមូល្តំុ
➢ បណំុ ត អាជីវក្មម គ្តូវមានទុនេហវន
ិ ិសោរ អាចចំណ្តយសលើ ៖ (១).ទូ/សធនើ/េមាារ េគ្មាប់ដ្ឋក្់ក្េិ
ក្េិ្លសនោះ។ ទុនេហវន
្ល

(២).េមាារេគ្មាប់លាងេំអាតក្េិ្ល

(៤).ការតេំោ៉ាបបថនថម

និង

(៣).ឧបក្រណ៍បសគ្មើែល់ការងារសវចខេប់

(៥).េមាារ/ឧបក្រណ៍ស្សងៗសទៀតថែលបសគ្មើែល់ការងារ

អាជីវក្មម ក្េិ្លរបេ់បណំុ ត អាជីវក្មមតមរយៈមណឌលគ្បមូល្តំុសនោះ។
៤. បគលការណ្៍គ្រប់គ្រង បគ្បើគ្ាស់ និងដែទ ុំ
រ). នោលក្រណ៍ព្ររ់ព្រង

មណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្លសនោះ គ្តូវានគ្រប់គ្រងសដ្ឋយរណៈក្មមការមួយ ថែលសក្ើតសឡើង

ពីការសាោះសឆ្នតសដ្ឋយេមាជិក្បណំុ ត អាជីវក្មមទំងអ្េ់
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ឬោ៉ា ងសោចណ្តេ់៨០%ននចំនួន

េមាជិក្េរុបទំងអ្េ់ថែរ។ ការសាោះសឆ្នតគ្តូវែំសណើរការថតមួយសពលនិងេគ្មបេគ្មួលសដ្ឋយ
ភានក្់ងារ្សពវ្ាយ

ុំ (CEW) និងគ្បធានបណំុ ត អាជីវក្មម និងមានចូលរួមជាសាក្សីពីអាជាាធរមូល

ដ្ឋាន្ងថែរ។ រណៈក្មមការសនោះ មានអាណតតិការងាររយៈសពល០៣ឆ្នំ ថែលមានេមាេភាព
ចំនួន ០៥រូប រួមមាន គ្បធាន ០១រូប អ្នុគ្បធាន ០១រូប ហិរញ្ញឹក្/សលខា ០១រូប អ្នក្គ្តួតពិនិតយរុណ

ភាពក្េិ្ល ០១រូប និងអ្នក្េគ្មបេគ្មួលទី្ារ ០១រូប។ រចនាេមព័នគ្ធ រប់គ្រង និងតួនាទីភារ
ក្ិចេរបេ់រណៈក្មមការ មានែូចខាងសគ្កាម៖
របធាន

អ្នុរបធាន
អ្នករតួតព្ិនិតយគុណភាព្

អ្នកសរម្ប

ហិរញ្ញ ឹ ក/ច្លខា

សរម្ួលេផ្
ី ារ

កសិផ្ល

តរាងទី១៖ តួនាទី ភារក្ិចេ និងការទទួលខុេគ្តូវរបេ់រណៈក្មមការគ្រប់គ្រង
តួ នាទី
គ្បធាន
មណឌល
គ្បមូ ល្តំុក្េិ
្ល

ភារក្ិ ចេ
• សរៀបចំថ្នការ្លិតក្មម

ការទទួ លខុ េគ្តូវ
និងកាលវ ិភារដ្ឋំែុោះ/ • គ្តូវគ្ាក្ែថា

ចិញ្េឹម ស្េបតមក្ិចេេនា ឬ តមតគ្មូវការទី
្ារ ជាសទៀងទត់

ថែលយក្មក្ដ្ឋក្់ក្ុង
ន
មណឌល

• ចុោះតមដ្ឋនកាលវ ិភារដ្ឋំែុោះ

និងចិញ្េឹមែល់

ក្េិ្ល

គ្តូវានលក្់សចញ

ទំងអ្េ់

េមាជិក្បណំុត អាជីវក្មមនីមួយៗ

• គ្តូវគ្ាក្ែថាមិនមានជសមាៃោះ

េមាជិក្បណំុត អាជីវក្មម

• គ្តូវគ្ាក្ែថាថ្នការគ្តូវ

្ល និងឯក្សារហិរញ្ញ វតថុស្សងៗ

• គ្តូវគ្ាក្ែថាក្េិ្លថែល

• ែឹក្នាំ និងេគ្មបេគ្មួលការគ្បមូលក្េិ្ល ពី
• ចុោះហតថសលខាសលើទគ្មង់ឯក្សារែឹក្ជញ្ួជ នក្េិ
• បូក្េរុបទិនន
ន ័យពីការលក្់ ក្េិ្ល

របេ់

មណឌលទំងមូល

ធងន់ធងរសក្ើតសទបើង
ានអ្នុវតតសដ្ឋយរលូន
ានគ្បមូលមានរុណភាព
ស្េបតមក្ិចេេនា

• សរៀបចំនិងេគ្មបេគ្មួលអ្ងគគ្បជុំ

សែើមបីសរៀបចំ • សធវើឲ្យគ្ក្រមការងារេក្មមនិង

ថ្នការ្លិតក្មមបនតថ្នការ្គត់្ង
គ ់ធាតុចូល
ការថចក្រ ំថលក្ពីបទពិសសាធន៍បសចេក្សទេ
ព័ត៌មានទី្ារ...។ល។

និង

មានភាពសជឿជាក្់សលើោនសៅ
វ ិញសៅមក្

• ែឹក្នាំឲ្យមានសាមរគីភាព
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• ចត់ថចងឲ្យមានអ្នក្គ្បចំការជាប់លាប់សៅ

• សធវើឲ្យមានភាពចាេ់លាេ់

មណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្ល។
អ្នុ គ្បធាន
មណឌល
គ្បមូ ល្តំុក្េិ
្ល

និងតមាៃភាពថ្នក្ហិរញ្ញ វតថុ

ជួយគ្បធានសលើការងារែូចខាងសគ្កាម៖

• គ្តូវគ្ាក្ែថា

• ទំនាក្់ទំនងទី្ារ និងកាតប់ឲ្យានអ្ំពី តគ្មូវការ
ទី្ារ

• សរៀបចំក្ិចគ្េ បជុំផ្លៃេ់បូរបទពិ
ត
សសាធន៍ោនសៅវ ិញ

សៅមក្ អ្ំពីបសចេក្សទេក្េិក្មម ឬសដ្ឋោះស្សាយ
បញ្ជ
ា បសចេក្សទេនានា

ព័ត៌មានេតីពី

តនមៃ រុណភាព និងបរ ិមាណ
ក្េិ្ល ថែលទី្ារគ្តូវការ
គ្តូវាន្តល់ជូនេមាជិក្ប
ណំុត ទន់សពលសវលា

ថែលសក្ើតមានចំសពាោះ • គ្តូវគ្ាក្ែថា

រាល់បញ្ជ
ា

បណំុត អាជីវក្មម

បសចេក្សទេទំងអ្េ់របេ់

ឬ/និងចិញ្េឹមេតវ សែើមបីថចក្រ ំថលក្បទពិសសាធន៍

ានជួយសដ្ឋោះស្សាយទន់

• ក្ំណត់ក្េិក្រថែលសជារជ័យ សលើការងារដ្ឋំែុោះ

េមាជិក្បណំុត អាជីវក្មម គ្តួវ

សៅែល់ក្េិក្រែនទសទៀតក្នុងបណំុត អាជីវក្មម

សពលសវលា

ពិសសាធន៍ស្សងៗ

ចិញ្េឹម

• សរៀបចំឲ្យមានក្េិដ្ឋានរំរេ
ូ គ្មាប់សរៀនេូគ្ត និង • ជួយសរៀបចំថ្នការដ្ឋំែុោះ
• ទំនាក្់ទំនងជាមួយសាថប័នថែលមានជំនាញគ្រប់
គ្ោន់ សែើមបីសដ្ឋោះស្សាយបញ្ជ
ា ជូនេមាជិក្បណំុត
អាជិវក្មម

• អ្នុវតតក្ិចេការស្សងៗសទៀត តមការថណនាំរបេ់
គ្បធានមណឌល។

សែើមបីធានាាននូវ

ភាពសទៀតទត់ននការ្តត់្ង
គ ់
ទី្ារតមក្ិចេេនា

• ពិនិតយសឡើងវ ិញការថបងថចក្
ចំណ្តត់ថានក្់ក្េិ្លតម
រុណភាព និងបរ ិមាណសែើមបី
្គត់្គង់តមការតគ្មូវរបេ់
អ្នក្ទិញ។

អ្នក្ពិ និតយ
រុ ណភាព

• ចុោះពិនិតយសមើលក្េិ្ល សៅតមេមាជិក្បណំុត • គ្តូវគ្ាក្ែថា ក្េិ្លថែល
អាជីវក្មមនីមួយៗ សែើមបីធានាថា ក្េិ្លទំង
សនាោះរឺមានេុវតថិភាពេគ្មាប់េុខភាព

រឺមានេុវតថិភាព

• ្តល់ការថណនាំ/បសគ្ងៀនែល់េមាជិក្បណំុត អ្ំពី
ការថបងថចក្រុណភាពក្េិ្លសរៀងៗខៃួន
ការសវចខេប់ថែលជាតគ្មូវការទី្ារ

និង

និងអ្នាម័

យខពេ់

និងរុណ

ភាពស្េបតមការតគ្មូវ
របេ់អ្ក្
ន គ្បមូលទិញចង់
ាន
• មានទំនាក្់ទំនងលអជាមួយ

• ចុោះគ្តួតពិនិតយពីការគ្បមូល្ល ការលាងេមាអត
ការសវចខេប់

គ្បមូលមក្មណឌលគ្បមូល្តំុ

និងការែឹក្ជញ្ួជ នក្េិ្ល

េមាជិក្បណំុត អាជីវក្មមនីមួយៗ
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របេ់

េមាជិក្បណំុត អាជីវក្មម
ថែលជាគ្ក្រម្លិត។

អ្នក្េគ្មប
េគ្មួលទី្ារ

• េគ្មបេគ្មួលជាមួយអ្នុគ្បធានមណឌលក្នុង

• គ្តូវគ្ាក្ែថា

ព័ត៌មានអ្ំពី

ការទំនាក្់ទំនងជាមួយអ្នក្គ្បមូលទិញឲ្យាន

ការទិញ-លក្់ក្េិ្ល

ជាប់ជាគ្បចំ

ជាមួយអ្នក្គ្បមូលទិញ និងម

• េគ្មបេគ្មួលការែឹក្ជញ្ូជ នក្េិ្លពីក្េិ
ដ្ឋានរបេ់េមាជិក្នីមួយៗ

មក្កាន់មណឌល

គ្បមូល្តំុក្េិ្លឲ្យមានេុវតថិភាព

ភាពជាគ្បចំ និងសទៀតទត់

និងគ្រប់ • គ្តូវគ្ាក្ែថា ក្េិ្លថែល

ចំនួនតមការក្ំណត់

• ដ្ឋក្់ថ្នការគ្បមូលក្េិ្លពីេមាជិក្បណំុត
នីមួយៗមក្មណឌល

ណំុត អាជីវក្មម ានសធវើបចេុបបនន

និងពីមណឌលសៅទី្ារ

តមការបញ្ជ
ជ ទិញស្េបតមការឯក្ភាពោន

គ្តូវែឹក្ជញ្ូជ នសៅទី្ារ

ឬ

អ្នក្គ្បមូលទិញ មិនខូចរុណ
ភាពសពលែឹក្ គ្រប់ចំនួនតម
ការបញ្ជ
ជ ទិញ និងសទៀតទត់

(បថនថមនែៃសេវាែឹក្ជញ្ូជ ន)។

• គ្បមូលតមថ្នការថែល

• សរៀបចំវ ិក្័យប័គ្ត/បណណ ទទួលក្េិ្លពី

ានេសគ្មចជាមួយ

េមាជិក្បណំុត អាជីវក្មមនីមួយៗ

េមាជិក្ថែលសគ្ោងទុក្

• ្តល់ឯក្សារពាក្់ព័នែ
ធ ល់ហិរញ្ញឹក្ក្នុងការទូទត់
ែវ ិកាជូនេមាជិក្បណំុត

• មិនសអាយាត់បង់វ ិក្័យបគ្ត
ទំងអ្េ់

• សមើលថែេមាារ និងមសធាាយនានាេគ្មាប់ការ • រក្ាេមាារសវចខេប់មិនសអាយ
ែឹក្ជញ្ួជ នសៅអ្នក្គ្បមូលទិញ ឬ ទី្ារ ។

ាត់បង់រុណភាព

ឬ

បរ ិមាណេគ្មាប់្ត
គ ់្គង់ជូន
េមាជិក្បណំុត
ទូទត់ផ្លទល់នែ

សដ្ឋយគ្តូវ
ឬបណ្ត
ត ក្់

តមការឯក្ភាពោន។
ហិរញ្ញឹក្/
សលខា

• ក្ត់គ្តចំណូល-ចំណ្តយពីសេវាសចញ-ចូល

• គ្តូវគ្ាក្ែថា រាយការណ៍

របេ់មណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្ល

ទន់សពលសវលា

• គ្រប់គ្រងបញ្ជីចំណូល-ចំណ្តយរបេ់មណឌល
• គ្បរល់វ ិក្័យបគ្ត័ថែលជំពាក្់សអាយអ្នក្ែឹក្

• ទុក្ដ្ឋក្់បញ្ជីរសានមានគ្តឹម
គ្តូវ

ជញ្ូជ នសៅគ្បមូលគ្ាក្់េគ្មាប់គ្បរល់ជូន

• ែឹងចាេ់អ្ំពីគ្ាក្់សចញ-

េមាជិក្វ ិញ

ចូល និងទូទត់

• ក្ត់គ្តគ្បតិបតតិការស្សងៗ និងសរៀបចំរាយការ • ទទួលខុេគ្តូវសលើការាត់
ណ៌ចំណូល-ចំណ្តយឲ្យានចាេ់លាេ់
សទៀងទត់។

6

និង

គ្ាក្់ ។ សបើាត់គ្ាក្់រឺគ្តូវ
េងមក្វ ិញគ្រប់ចំនួន។

ខ). នោលក្រណ៍នព្រើព្ាស់ និងថែទាំ

មណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្លសនោះ គ្តូវានសរៀបចំសឡើងសែើមបីដ្ឋក្់ជូនេមាជិក្បណំុ ត អាជីវក្មម

ិ ីASPIRE សគ្បើគ្ាេ់។ ក្េិក្រសគ្ៅពីសនោះ ក្៍អាចសគ្បើគ្ាេ់មណឌលសនោះ
ថែលបសងកើតសដ្ឋយក្មមវធ
ានថែរ ប៉ាុថនតគ្តូវសបតជាាសោរពតមលក្ខខណឌ និងសោលការណ៍របេ់មណឌលជាមុនេិន។
ក្េិក្រគ្ក្រម្លិត គ្តូវែឹក្ជញ្ជូ នក្េិ្លរបេ់ខួនថែលានសវចខេ
ៃ
ប់រច
ួ សហើយមក្ដ្ឋក្់សៅ

ក្នុងមណឌលសនោះ សែើមបីលក្់ឲ្យអ្នក្គ្បមូលទិញតមក្ិចេ
េ នាថែលានក្ំណត់។ គ្បធានមណឌល
ជាអ្នក្ចត់ថចង និងេគ្មបេគ្មួលរួមសលើក្ិចេការសនោះ។

សែើមបីោំគ្ទែល់ក្ិចែ
េ ំសណើរការ និងការថែទំអ្ោរមណឌល រួមទំងការបង់នែៃសេវាទឹក្ អ្រគិ
េនី សេវាអ្ុីនសធើសណត និងការចំណ្តយចំាច់មួយចំនួនសទៀត ក្េិក្រគ្ក្រម្លិតននបណំុ ត អាជីវ
ក្មម

ជាអ្នក្ទទួលរា៉ា ប់រងសៅសលើការចំណ្តយសនោះ។

ិ េគ្មាប់ការ
ជសគ្មើេននការគ្បមូលែវកា

ចំណ្តយសនោះ រឺមានពីររសបៀប តមការេសគ្មចរបេ់ក្េិក្របណំុ ត អាជីវក្មម។ ជសគ្មើេទី១ រឺ
ក្េិក្រគ្តូវចូលរួមបែិភារជាសាច់គ្ាក្់ រឯ
ី ជសគ្មើេទី២រឺ េមាជិក្បណំុ ត អាជីវក្មម គ្តូវទិញភារហុន។
•

ិ ចំនួន៥%នន
ជសគ្មើេទី១៖ ការចូលរួមបែិភារសាច់គ្ាក្់ ៖ េមាជិក្មានក្់ៗគ្តូវកាត់ែវកា
ិ ថែលលក្់ក្េិ្លានក្នុងមួយសលើក្ៗតមរយៈការែឹក្ជញ្ជូ នមក្កាន់មណ្លគ្បមូល
ែវកា
្តំុក្េិ្លសនោះ។

ឧទហរណ៍៖ ក្េិក្រមានក្់ ែឹក្ក្េិ្លរបេ់ោត់មក្លក្់សៅមណឌល ចំនួន១០រីឡូ

គ្កាម។ មួយរីឡូគ្កាមតនមៃ ២ ០០០ សរៀល។ ែូសចនោះតនមៃលក្់ានេរុបរឺ ២០ ០០០ សរៀល។

ោត់គ្តូវកាត់ ៥% ឲ្យសៅរណៈក្មមការ រឺសេមើនឹង ១ ០០០ សរៀល។ រណៈក្មមការគ្តូវគ្រប់គ្រង
ចំណូលសនោះ សែើមបីទូទត់នែៃទឺក្ អ្រគិេនី សេវាអ្ុីនសធើសណត និងគ្ាក្់ឧបតថមរ
ា ណៈក្មមការ
(គ្បេិនសបើមាន)។ ែំណ្តក្់កាលែំបូងេមាជិក្បណំុ ត គ្តូវានកាត់៥% ប៉ាុថនតអ្គ្តសនោះក្៍នឹង
ិ
គ្តូវានក្ំណត់សឡើងវញ
សៅសពលថែលចំនួនែវ ិកាសនោះ មិនអាចរា៉ា ប់រងការចំណ្តយាន ឬ
ចំណូលសនោះសគ្ចើនសលើេលប់ សពក្ េគ្មាប់រា៉ាប់រងការចំណ្តយជាក្់ថេតង។
•

ជសគ្មើេទី២៖ ការទិញភារហុន ៖ េមាជិក្មានក្់ៗគ្តូវទិញភារហុនពីមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្

ល។ ភារហុននីមួយៗមានតំនលសេមើៗោន (ឧទហរណ៍៖ ០១ភារហុន មានតំនល ១០០ ០០០
សរៀល) ក្នុងមួយហុន។ ទំងេមាជិក្រណៈក្មមការ និងេមាជិក្បណំុត អាជីវក្មមមានក្់ៗ គ្តូវទិញ
០១ហុនោ៉ា ងតិច សែើមបីចូលរួមក្នុងក្ិចគ្េ បតិបតតិការនិងការថែទំមណឌល និងទទួលានគ្ាក្់

ចំសណញសៅវ ិញ ។ ភារហុននីមួយៗ អាចបង់ថតមួយែង ឬេនសំតមថខក្៏ាន អាស្េ័យសលើការ
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ឯក្ភាពោន។ បនាទប់ពីភារហុនគ្តូវានលក្់អ្េ់ រណៈក្មមការគ្តូវគ្រប់គ្រងែវ ិកាសនោះ េំរាប់
ទិញក្េិ្លពីេមាជិក្បណំុ ត អាជីវក្មម សែើមបីលក្់បនតឲ្យអ្នក្គ្បមូលទិញតមក្ិចេេនា (រ
ណៈក្មមការគ្រប់គ្រងមណឌលគ្តូវថេវងរក្ទី្ារក្េិ្ល
អ្នក្គ្បមូលទិញ)។

និងសធវើក្ិចេ
េ នាគ្តឹមគ្តូវជាមួយ

ែវ ិកាថែលចំសណញពីការលក្់ក្េិ្លសនោះ

រណៈក្មមការគ្តូវរក្ាទុក្

មួយចំថណក្េគ្មាប់រា៉ាប់រងនែៃទឹក្ អ្រគិេនី និងសេវាអ្ុីនសធើសណត និងមួយចំថណក្សទៀត
េគ្មាប់ឧបតថមារណៈក្មមការ(សបើមាន) ។ ែវ ិកាថែលសៅេល់ពីការចំណ្តយទំងសនោះ គ្តូវ
ថបងថចក្ឲ្យេមាជិក្បណំុ ត អាជីវក្មមថែលទិញភារហុនវ ិញ។

ឧទហរណ៍៖ ភារហុនថែលលក្់ានេរុបមានចំនួន ៣ ០០០ ០០០សរៀល។ មណឌល

គ្បមូល្តំុក្េិ្ល ទិញក្េិក្្លពីក្េិក្រ០១រីឡូគ្កាមតនមៃ ១ ០០០សរៀល សេមើនឹង ៣ ០០០
រីឡូគ្កាម។ មណឌលលក្់សចញវ ិញាន ០១រីឡគ្កាម
១ ៥០០សរៀល ែូសចនោះ ៣ ០០០រគ្ក្ x ១
ូ
៥០០សរៀល = ៤ ៥០០ ០០០ សរៀល (ចំសណញាន ១ ៥០០ ០០០សរៀល)។ គ្ាក្់ចំសណញសនោះ

គ្តូវឧបតថមារណៈក្មមការ ២៥០ ០០០សរៀល(សបើមានសោលការណ៍សនោះ), នែៃទឹក្ អ្រគិេនី នឹង
សេវាអ្ុីនសធើសណត ២៥០ ០០០ សរៀល សៅេល់ ១ ០០០ ០០០ សរៀល គ្តូវថបងថចក្ឲ្យេមាជិក្ប
ណំុត ចំនួន ៣០នាក្់ រឺមានក្់ៗទទួលាន ៣៣ ០០០ សរៀល។ ការថបងថចក្ភារលាភសនោះ នឹងគ្តូវ
សធវើសឡើងជាសរៀងរាល់ថខ។ ឬមួយសយើងអាចរិតតមរូបមនតែូចខាងសគ្កាម៖

➢ ថបងថចក្េគ្មាប់ការឧបតថមាែល់រណៈក្មមការ ៥រូប ១៥% (សបើមាន)
➢ ថបងថចក្ែល់មាេេ់ភារហុន ៧០%
➢ ថបងថចក្េគ្មាប់រាប់រងការចំណ្តយសលើនែៃ ទឹក្ អ្រគិេនី អ្ុីនសធើសណត... ៥%
•

➢ រក្ាជាមូលនិធិបគ្មរងទុក្ក្នុងមណឌល ១០% េគ្មាប់ពគ្ងីក្មុខរបរបថនថម

ជសគ្មើេស្សងៗសទៀត៖ រណៈក្មមការគ្រប់គ្រងមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្ល អាចគ្បជុំជាមួយ
េមាជិក្

បណំុត អាជីវក្មមរបេ់ខួន
ៃ សែើមបីពិភាក្ារក្ជំសរេ
ើ ននការរា៉ា ប់រងការចំណ្តយសលើនែៃ

ទឹក្ អ្រគិេនី អ្ុីនសធើសណត ថែលេមស្េបនឹងសាថនភាពរបេ់ខួនាន
ៃ
។ ជសគ្មើេែមីសនោះ គ្តូវ
មានការឯក្ភាពពីរណៈក្មមការគ្រប់គ្រងមណឌល
ណ្តេ់ ២/៣ននេមាជិក្ទំងមូល។

និងេមាជិក្បណំុត អាជីវក្មមោ៉ាងសោច

៥. បគលការណ្៍ននការបធវើអាជីវកមម
សៅសពលអ្ោរមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្លគ្តូវានសាងេង់រច
ួ រាល់ សដ្ឋយមានការជួយោំ
គ្ទពីមនទីរក្េិក្មម រុកាខគ្បមាញ់ និងសនសាទសខតត បណំុ ត អាជីវក្មមថែលសគ្បើគ្ាេ់មណឌលសនោះ មាន
កាតពវក្ិចេជាចំាច់

គ្តូវសរៀបចំឲ្យមាន៖

(១).គ្បជុំ្សពវ្ាយអ្ំពីការគ្រប់គ្រងនិងសគ្បើគ្ាេ់
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មណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្លែល់េមាជិក្បណំុ ត អាជីវក្មមរបេ់ខួនទំ
ៃ
ងអ្េ់
ពាក្់ព័នធ

(២).សរៀបចំឲ្យមានរណៈក្មមការគ្រប់គ្រងមណឌល

គ្រប់គ្រង

ការសគ្បើគ្ាេ់

និងថែទំមណឌល

និងអាជាាធរមូលដ្ឋាន

(៣).សរៀបចំបទបញ្ជ
ជ ន្ទក្ុងអ្ំ
ន
ពីការ

(៤).ចត់ថចងគ្បមូលទុនេហវ ិនិសោរសែើមបីទិញ

េមាារបំពាក្់ក្ុងអ្ោរមណ
ន
ឌ ល ែូចជា ទូ/សធនើដ្ឋក្់ក្េិ្ល តគ្បព័នធទឹក្និងអ្រគិេនីជាសែើម (៥).
សរៀបចំថ្នការដ្ឋំែុោះ ចិញ្េឹម សែើមបី្គត់្គង់ឲ្យអ្នក្គ្បមូលទិញស្េបតមក្ិចេេនា (៦).បណុ ត ោះបណ្ត
ត
លអ្ំពីបសចេក្សទេនានា(សបើចំាច់) (៧).ែំសណើរការទិញ-លក្់ក្េិ្ល ធាតុចូលក្េិក្មម និង
េមាារនានាតមក្ិចេ
េ នាអាជីវក្មមតមរយៈមណឌលសនោះ ...។
ែំសណើរការអាជីវក្មមអាចនឹងថគ្បគ្បួលអាស្េ័យសដ្ឋយគ្បសភទ្លិត្ល

(្លិត្លខៃោះ

អាចឆ្ប់រលួយ ឬាត់បង់រុណភាព ្លិត្លខៃោះអាចទុក្ានយូរមួយរយៈសពលក្ំណត់) សាថន
ភាពជាក្់ថេតងនន្លិតក្មម និងលក្ខខណឌភូមិសាស្រេតជាសែើម ។ សទោះជាោ៉ា ងសនោះក្តី សែើមបីឲ្យបណំុត
អាជីវក្មមមាននិរនតរភាពសនាោះ បណំុ ត អាជីវក្មមនីមួយៗគ្តូវគ្បកាន់យក្នូវសោលការណ៍ចំាច់មួយ
ចំនួនែូចខាងសគ្កាម៖

៥.១. មានភាពសសាមោះគ្តង់រវាងគ្រប់តួអ្ងគននបណំុ ត (គ្ក្រមអ្នក្្លិត អ្នក្្គត់្គង់ធាតុចូល និងអ្នក្
គ្បមូលទិញ ។ល។) សែើមបីក្សាងាននូវទំនុក្ចិតត ថែលជារនៃឹោះននការសោរយល់ោន

ថចក្ ្លចំសណញោន សទោះបីតិចតួចក្៍សដ្ឋយ (ចំសណញបនតិចមានក្់ៗរវាងគ្រប់តួអ្ងគ)
ស្េបសៅនឹងពាក្យសសាៃក្ថា « រត់សលឿនមានក្់ ឯង រត់ានទីខីៃ ថតសបើរត់ជាគ្ក្រមជាមួយោន
សទើបរត់ានឆ្ងយ »
៥.២. រួមោនក្សាង ឬ ថក្លមអ និងថែរក្ាមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្ល និងរួមោនសដ្ឋោះស្សាយ

ក្នុងក្រណីមានបញ្ជ
ា មួយសក្ើតសឡើងជាយថាសហតុ សហើយថែលតួអ្ងគណ្តមួយ មិនអាច
សដ្ឋោះស្សាយានែូចជា៖

➢ ការធាៃក្់ចុោះនែៃ្លិ្លភាៃមៗសៅសលើទី្ារទូសៅ

ិ តតិេងគម
➢ ក្រណីគ្បធានេ័ក្ិ៖
ត សគ្ោោះធមមជាតិថែលបណ្ត
ត លឲ្យខូចខាតមណឌល ឬវប
ជាសែើម។
៥.៣. មានសាមរគីភាពន្ទក្ុង
ន រវាងេមាជិក្ក្នុងគ្ក្រមក្េិក្រ្លិត៖

➢ រួមោនសធវើថ្នការ្លិតក្មម សដ្ឋយគ្តូវផ្លៃេ់បូរសវន
ត
និងសពលសវលា្លិតក្េិ្ល

(សគ្កាយពីែឹងអ្ំពីតគ្មូវការទី្ារ)

សដ្ឋយសធវើោ៉ាងណ្តឲ្យមាន្លិត្លគ្រប់មុខ

្គត់្គង់អ្នក្ទិញ ឬទី្ារានជាគ្បចំ ថតសជៀេវាងការជួ យ្លិត្លថែលសធវើឲ្យ
មានការខាតបង់
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➢ ្តល់សោបល់ថក្លមអោនទំងសាមរតី

និងទំងបសចេក្សទេ

សដ្ឋយគ្តូវអ្នុវតតតម

បសចេក្សទេថែលក្មមវ ិធី ASPIRE ្តល់ជូន ឬ ក្ំណត់សដ្ឋយគ្ក្រមហុនគ្បមូលទិញ
➢ សលើក្ទឹក្ចិតោ
ត ន យល់អ្ធាស្េ័យោន ជួយោននូវមសធាាយ េមាារ គ្បក្បសដ្ឋយ

េមធម៌
➢ មានទិេសៅរួមោន រឺការសលើក្ក្មពេ់រុណភាព្លិត្ល សជៀេវាងការបនៃំរុណ

ភាព

ថែលសធវើឲ្យាត់បង់ជំសនឿទុក្ចិតព
ត ីអ្នក្ទិញក្េិ្លពីបណំុ ត

(គ្តីមួយក្ន្តនតក្

េអុយមួយ េអុយទំងអ្េ់)

➢ រួមោនសោរពវ ិន័យន្ទក្ុងគ្ក្រ
ន
ម្លិត រាប់តំងពីសពលសវលាថែលានណ្តត់ជួបគ្បជុំ

ពិភាក្ា ការមក្ទទួលធាតុចូល (ក្នុងក្រណីទិញមក្ជាែុំ និងថបងថចក្ោន) ការ
គ្បមូល្ល និងែឹក្ជញ្ជូ នមក្ែល់មណឌល ... ជាសែើម។

៦. តួនារី និងការររួលខុសគ្តូវរបស់អ្ក
ន ពាក់ព័នធ
៦.១ សលខាធិ ការដ្ឋានក្មមវ ិធី ASPIRE
សលខាធិការដ្ឋានក្មមវ ិធីASPIRE មានតួនាទី និងការទទួលខុេគ្តូវែូចខាងសគ្កាម៖
➢ េគ្មបេគ្មួលសរៀបចំរំនូេបៃង់អ្ោរមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្ល
➢ េគ្មបេគ្មួលក្នុងការសគ្ជើេទីតំងសាងេង់
➢ េគ្មបេគ្មួលពិនិតយែំសណើរការសាងេង់

➢ សរៀបចំសេចក្តីថណនាំេីព
ត ីការគ្រប់គ្រង និងសគ្បើគ្ាេ់មណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្ល

➢ េគ្មបេគ្មួល និងោំគ្ទអ្នក្ពាក្់ព័នធសែើមបីជំរញ
ុ ែល់ក្ិចែ
េ ំសណើរការមណឌលគ្បមូល្តំុ។
៦.២ មនទីរក្េិក្មម រុកាខគ្បមាញ់ និងសនសាទសខតត
➢ េគ្មបេគ្មួល

និងសគ្ជើេសរ ើេទីតំងសាងេង់អ្ោរមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្លថែល

េមស្េបសែើមបីជួយេគ្មួលែល់បណំុ ត អាជីវក្មម
មណឌលគ្បមូល្តំុសនោះ

ក្នុងការែឹក្ជញ្ជូ នក្េិ្លមក្អ្ោរ

➢ សរៀបចំក្ិចេេនា្តល់ែីេគ្មាប់សាងេង់អ្ោរមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្ល ជាមួយក្េិក្រ
ថែលយល់គ្ពមសដ្ឋយេម័គ្រចិតត្ល
ត ់ែីេគ្មាប់សាងេង់អ្ោរសែើមបីសគ្បើគ្ាេ់ជា
គ្បសោជន៍រម
ួ សនោះ
➢ េគ្មបេគ្មួល និងតមដ្ឋនគ្តូតពិនិតយែំសណើរការ និងលទធ្លននការសាងេង់អ្ោរ
មណឌល

10

➢ ្សពវ្ាយ/បណុ ត ោះបណ្ត
ត លែល់បណំុ ត អាជីវក្មម អ្ំពី្លគ្បសោជន៍ ការគ្រប់គ្រង ការសគ្បើ
គ្ាេ់ និងការថែទំមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្ល

➢ េគ្មបេគ្មួល និងជួយោំគ្ទបណំុ ត អាជីវក្មមសលើក្ិចេែំសណើរការរបេ់មណឌលគ្បមូល្តំុក្
េិ្លទំងមូល

➢ ោំគ្ទក្ិចេការស្សងៗសទៀត

តមការសេនើេុំរបេ់បណំុ ត អាជីវក្មម

និងអាជាាធរមូលដ្ឋាន

េគ្មាប់ជំរញ
ុ ែល់គ្បតិបតតិការរបេ់មណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្លសនោះ ឲ្យែំសណើរការសដ្ឋយ
រលូន និងមាននិរនតរភាព។

៦.៣ រណៈក្មមការគ្រប់គ្រងមណឌលគ្បមូ ល្តំុក្េិ្ល
➢ េគ្មបេគ្មួលសរៀបចំថ្នការទិញ-លក្់ក្េិ្លតមការបញ្ជ
ជ ទិញរបេ់អ្នក្គ្បមូលទិញ
➢ េគ្មបេគ្មួលការងារពិនិតយរុណភាព និងបរ ិមាណក្េិ្ល ការែឹក្ជញ្ជូ ន និងការសវច
ខេប់ក្េិ្ល តមក្ិចេ
េ នាថែលានគ្ពមសគ្ពៀងជាមួយអ្នក្គ្បមូលទិញ

➢ សរៀបចំគ្បជុំេមាជិក្បណំុត អាជីវក្មម សែើមបីពិភាក្ាអ្ំពីថ្នការដ្ឋំែុោះ ចិញ្េឹម ស្េបតមក្ិចេ

េនាបញ្ជ
ជ ទិញ ្តល់ព័ត៌មានទី្ារ ការ្គត់្គង់ធាតុចូល សដ្ឋោះស្សាយបញ្ជ
ា
និងការ
ពិភាក្ាអ្ំពីែវ ិកាថែលគ្តូវចំណ្តយសលើទឹក្ អ្រគិេនី សេវាអ្ុីនសធើសណត ...ជាសែើម

➢ សរៀបចំក្ិចេគ្បជុំគ្បចំថខឲ្យានសទៀតទត់
មណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្លសនោះ

សែើមបីគ្រប់គ្រងក្ិចេែំសណើរការអាជីវក្មមក្ុង
ន

និងការអ្នុវតតតួនាទីភារក្ិចេរបេ់រណៈក្មមការឲ្យមាន

គ្បេិទភា
ធ ព។

៦.៤ បណំុត អាជី វក្មម-ក្េិក្រអ្នក្្លិត
➢ សធវើការដ្ឋំែុោះ ឬចិញ្េឹមតមថ្នការថែលានក្ំណត់ក្ុងក្ិ
ន
ចេ
េ នាទិញ-លក្់ក្េិ្ល
➢ ែឹក្ជញ្ជូ នក្េិ្លមក្ដ្ឋក្់ក្ុងអ្ោរគ្បមូ
ន
ល្តំុក្េិ្ល

តមការបញ្ជ
ជ ទិញរបេ់អ្នក្

គ្បមូលទិញ

➢ អ្នុវតតតមលក្ខខ័ណឌថែលានឯក្ភាពក្នុងការទិញ-លក្់ក្េិ្ល

➢ ចូលរួមទុនេហវ ិនិសោរ េគ្មាប់ចំណ្តយសលើ េមាារ ឧបក្រណ៍ េគ្មាប់ដ្ឋក្់ក្េិ្ល
ក្នុងអ្ោរមណឌល និងបែិភារជាែវ ិកាេគ្មាប់ោំគ្ទការចំណ្តយសលើសេវាទឹក្ អ្រគិេនី
សេវាអ្ុីនសធើសណត និងចំណ្តយស្សងៗសទៀតតមការចំាច់

➢ ចូលរួមក្ិចេគ្បជុំ វរគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល និងគ្ពឹតិកា
ត រណ៍នានា តមការសកាោះគ្បជុំរបេ់គ្បធានរ
ណៈក្មមការគ្រប់គ្រងមណឌល និងតមការចំាច់របេ់អ្នក្ពាក្់ព័ន។
ធ
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៦.៥ ក្េិក្រមាេេ់ទីតំងអ្ោរមណឌល
➢ ចូលរួម្តល់ែីសដ្ឋយេមគ្រ័ចិតត េគ្មាប់សាងេង់អ្ោរមណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្ល សែើមបីសគ្បើ
គ្ាេ់ជាគ្បសោជន៍រម
ួ របេ់បណំុ ត អាជីវក្មម

➢ ចូលរួមថែរក្ាអ្ោរមណឌល និងេមាារ ឧបក្រណ៍នានាថែលមានក្នុងបរ ិសវណមណឌល

➢ សគ្បើគ្ាេ់អ្ោរមណឌលជាគ្បសោជន៍រម
ួ និងតមការេសគ្មចរបេ់រណៈក្មមការគ្រប់គ្រង
មណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្ល។
៦.៦ អាជាាធរមូលដ្ឋាន
អាជាាធរមូលដ្ឋានេំសៅែល់ អាជាាធរភូមិ
➢ េគ្មបេគ្មួល

ុំ/េងាកត់ មានតួនាទីែូចខាងសគ្កាម៖

ិ ទនានាថែលសក្ើតមានសឡើង
និងសដ្ឋោះស្សាយវវា

មណឌលគ្បមូល្តំុក្េិ្លសនោះ

➢ សដ្ឋោះស្សាយបញ្ជ
ា នានា

សដ្ឋយការសគ្បើគ្ាេ់

តមេំណូមពររបេ់រណៈក្មមការគ្រប់គ្រងមណឌល

អាជីវក្មម

និងបណំុ ត

➢ ជំរញ
ុ សលើក្ទឹក្ចិតតែល់បណំុ ត អាជីវក្មម ក្នុងការសគ្បើគ្ាេ់មណឌលសនោះគ្បក្បសដ្ឋយនិរនតរភាព

➢ េហការ និងេគ្មបេគ្មួលជាមួយរែាាលស្េរក្/គ្ក្រង និងមនទីរក្េិក្មម រុកាខគ្បមាញ់ និង
សនសាទសខតត

ក្នុងការោំគ្ទ

ឬ/និងសដ្ឋោះស្សាយបញ្ជ
ា នានាពាក្់ព័នធនឹងការសគ្បើគ្ាេ់

មណឌល និងទំនាេ់្លគ្បសោជន៍ស្សងៗ។
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៧. រគ្មង់ឯកសារនានា
គ្ពះរាជាណាចគ្កកកមពជា
ត
ជាតិ សាសនា គ្ពះមហាកសគ្ត
មេត្ត

3

៖ .............

ស្សុក្ ៖ .............
ុំ

៖ .............
កិចចសនាផ្ល់ែី
សគ្ាប់សាងសង់អ្គរមណ្ឌលគ្បមូលផ្ុំក
ួ
ត សិផល បែើមបីបគ្បើគ្ាស់ជាគ្បបោជន៍រម
េ្ុំបាទម្មោះ .................................. ជាបតី និងនាងេ្ុំម្មោះ.....................................ប្ត្ូវជាប្បពនធ

មៅភូេិ.......................

ុំ ....................... ស្សុក្...................មេត្ត........................។

បានប្ពេមប្ពៀងឯក្ភាពគ្នា និងសម័ប្រចិត្តផ្តល់ដីទុំហុំ .............មេ៉ែប្ត្ក្ខមរ មដលមានទីតុំងសថិត្មៅ
ភូេិ..................

ុំ................... ស្សុក្.................... មេត្ត............... ឲ្យមៅបណុំត អាជីវក្េម....................

មដើេបីសាងសង់អ្ោរមណឌលប្បេូលផ្តុំក្សិផ្ល

សប្មាប់មប្បើប្បាស់ជាប្បមោជន៍រេ
ួ របស់សមាជិក្ទុំង

អស់ រយៈមពល០៥ឆ្ាុំ រិត្ចាប់ពីឆ្ាុំ........ ដល់ឆ្ាុំ..........។ បនាទប់ពីឆ្ាុំ........ត្មៅ បណុំត អាជីវក្េមមដលមប្បើ
ប្បាស់េណឌលមនោះ ប្ត្ូវបង់ថ្លៃជួលដីទុំហុំ.....មេ៉ែប្ត្ក្ខមរមនោះ េក្េ្ុំបាទ/នាងេ្ុំ តេក្ខរក្ុំណត្់របស់រណៈ
ក្េមក្ខរប្រប់ប្រងេណឌល មោយមានក្ខរសប្េបសប្េួលពីអាជា្ធរ

ុំ និងមានក្ខរឯក្ភាពពីេនទីរក្សិក្េម

រក្ខាប្បមាញ់ និងមនសាទមេត្ត............។ េ្ុំបាទ/នាងេ្ុំ យល់ប្ពេទទួលយក្ត្ថ្េៃជួលដី តេក្ខរក្ុំណត្់
របស់រណៈក្េមក្ខរប្រប់ប្រង់េណឌល។
មដើេបីជាភសតតងថ្នក្ខរសម័ប្រចិត្ផ្
ត តល់ដីទុំហុំ..........

មេ៉ែប្ត្ក្ខមរមនោះ

មយើងេ្ុំសូេផ្តិត្មេថ្ដទក្ជា

ចុំណុំ។
មធវើមៅ..................... ថ្លៃ..........................មេ.............ឆ្ាុំ..........ព.ស ២៥៦៤
............... ថ្លៃទី......... មេ............. ឆ្ាុំ..............។
សាក្សី

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

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

...............................
ើញ និងបញ្ជ
ា ក្់ថា

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

ើញ និងឯក្ភាព

េនទីរក្សិក្េម រក្ខាប្បមាញ់ និងមនសាទមេត្ត

សាាេមេថ្ដ(ប្បពនធ)

បានម

មេភូេិ.................

បានម

សាាេមេថ្ដ(បតី)

.......................................................
មេ
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ុំ.....................

រណណទិញ-លរ់ ភារហ៊ុន (ររណីយរជនព្ម្ើសននះ)
រណៈក្េមក្ខរប្រប់ប្រងអ្ោប្បេូលផ្តុំក្សិផ្លភូេិ.....................

ុំ...................

ស្សុក្

........................ មេត្ត.............................។
បានលក្់ភារហនចុំនួន.............ភារហន
.............................មភទ..........

(១០០.០០០មរៀល/ភារហន)

រស់មៅក្ាងភូេិ................

ឲ្យមៅម្មោះ

ុំ...................ស្សុក្.................

មេត្ត...................... មដលមានទឹក្ប្បាក្់សរប.........................................មរៀល
ថ្លៃទី ............ មេ............... ឆ្ាុំ.................
អាក្លក្់ភារហន

អាក្ទិញភារហន

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

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

ម្មោះ ................................

ម្មោះ .................................

មសៀវមៅក្ត្់ប្តចុំណូល-ចុំណយប្បចាុំមេ..(េក្រា)....២០២១..
របស់អគ្នរប្បេូលផ្តុំ ក្សិផ្ល
កាលបរច្ចេ
ិ េ

បរយាយ
ិ

01-ម្ករា-2021

ថ្វកាលក់
ភាគហុន (៣០ភាគហុ ន)
ិ

02-ម្ករា-2021

េិញកសិផ្ល

10-ម្ករា-2021

លក់កសិផ្ល

30-ម្ករា-2021

រាក់ឧបតថម្គណៈកម្មមការ

30-ម្ករា-2021

ថ្ថ្ៃេឹក ច្្ៃង
ើ ច្សវាអ្ុីនច្ធើច្ណត

30-ម្ករា-2021

ចំណូល

ចំណាយ

សរុបសាច់រាក់

(ច្រៀល)

(ច្រៀល)

(សម្តុ លយ) (ច្រៀល)

3,000,000

3,000,000
3,000,000

4,500,000
-

ដបងដចករាក់ចំច្ណញែល់ ៣០ភាគ
ហុន

សរុបចំណូល-ចំណាយរបចំដែ

7,500,000
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4,500,000

250,000

4,250,000

250,000

4,000,000

900,000

3,100,000

4,400,000

3,100,000

គ្ពះរាជាណាចគ្កកកមពជា
ត
ជាតិ សាសនា គ្ពះមហាកសគ្ត

3

បរបញ្ជានផៃកង
នត របស់មណ្ឌលគ្បមូផលផ្ុំក
ត សិផល

ប្បក្ខរ ១ ៖ េណឌលប្បេូផ្លផ្តុំក្សិផ្លមនោះ ប្ត្ូវបានប្រប់ប្រងមោយរណៈក្មាមក្ខរេួយ មដល
មក្ើត្ម

ើងពីក្ខរមបាោះមឆ្ាត្មោយសមាជិក្បណុំ ត អាជីវក្េម

មានអាណត្តិ

០៣

ឆ្ាុំ។

សមាជិក្បណុំត អាជីវក្េមមានសិទិឈ
ធ
រម្មោះជាមបក្ាជនសប្មាប់មបាោះមឆ្ាត្មប្ជើសមរ ើស
រណៈក្មាមក្ខរមនោះ។
ប្បក្ខរ ២ ៖ រណៈក្មាមក្ខរប្រប់ប្រងេណឌលប្បេូផ្លផ្តុំក្សិផ្ល េិនទទួលបានប្បាក្់មបៀរវត្តន៍
ប្បចាុំមេមទ។
ប្បក្ខរ ៣ ៖ សមាជិក្បណុំ ត អាជីវក្េមទុំងអស់ ប្ត្ូវមគ្នរពតេលក្ាេណឌ និងត្ប្េូវក្ខររបស់អាក្ទិញ
ប្បក្ខរ ៤ ៖ សមាជិក្បណុំត អាជីវក្េមទុំងអស់ ប្ត្ូវោុំដោះ និងចិញ្ចឹេ តេមគ្នលក្ខរណ៍ថ្នក្ខរអនវត្ត
ក្សិក្េមល(អ GAP និង GAHP) ។ ក្សិផ្លមដលោក្់លក្់ក្ាងេណឌលមនោះ ជាក្សិផ្ល
សវត្ថិភាព។
ប្បក្ខរ ៥ ៖ សមាជិក្បណុំត អាជីវក្េមទុំងអស់ ប្ត្ូវមបងមចក្រណភាពនិងមវចេចប់ក្សិផ្លរបស់េួន
ៃ
តេរណភាពនីេួយៗឲ្យបានសាអត្ មាននាេ័យ និងដឹក្ជញ្ាូ ន េក្ោក្់ក្ងេណ
ា
ឌ លមនោះ
មៅមវលាមមា៉ែ ង ........................... មរៀងរាល់ថ្លៃ ឲ្យបានមទៀត្ទត្់។

ិ រទនលវ ិក្ខ មដើេបីគ្នុំប្ទក្ខរចុំណយ
ប្បក្ខរ ៦ ៖ សមាជិក្បណុំត អាជីវក្េមទុំងអស់ ប្ត្ូវចូលរួេវភា
ិ ិមោរសប្មាប់ទិញ
មលើថ្លៃអរគិសនី ទឹក្ មសវាអីនមធើមណត្ប្បចាុំមេ និងទនសហវន
សមាារ ឧបក្រណ៍ និងជួសជលមលទុំអគ្នរេណឌលជាមដើេ ។ រណៈក្មាមក្ខរប្រប់ប្រង
េណឌលប្ត្ូវសប្េបសប្េួលក្ិចក្ខ
ច រមនោះ ។
ប្បក្ខរ ៧ ៖ ក្សិក្រមប្ៅបណុំត អាជីវក្េម អាចយក្ក្សិផ្លរបស់េួនេក្លក្់
ៃ
ក្ាងេណឌលមនោះបាន
ប៉ែមនតប្ត្ូវមគ្នរពតេលក្ាេណឌក្ាងប្បក្ខរ៣ ប្បក្ខរ៤ ប្បក្ខរ៥ ប្បក្ខរ៦ និងមោយមាន
ក្ខរឯក្ភាពពីរណៈក្មាមក្ខរប្រប់ប្រងេណឌល មោយសមេៃង ២/៣ (៤នាក្់/៥នាក្់
ោ៉ែ ងត្ិច)។
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