
សមព័ន្ធសហរាស 
កៅស  ូកវៀតណាម 

លលខ៖ ៣១៤/QD-HDTVCSVN 

សាធារណរដ្ឋសង្គមន្ិយម កវៀតណាម 
ឯករាជ្យ កសរភីាព សភុមង្គល 

ទីររុង ហូ ជ្មីិញ ថ្ងៃទី ១៦ ខខ ររកដា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
(ការបរខរបពីភាសា លវៀតណាម) 

កសចកតីសកំរច 
សតពីី៖ ការរបកាសដារ់លោយអនុវតតបទបញ្ជា លលើការទទួល និងលដាោះស្រសាយរាល់សាំល ើ  ឬ 

ការតវ៉ា និងការផតល់ពត៌មានដល់បុគ្គល និងអងគការនានា ចាំល ោះបញ្ជា ទាំងឡាយខដលមានការ  
 រ់ព័នធជាមួយនឹងបណាត គ្ាំលរាងអភិវឌ្ឍន៍លៅស ូ របស់ VRG លៅរបលទស រមពុជា និង ឡាវ 

 

រកុមររឹកាសមាជ្កិសមពន័្ធសហរាសកៅស  ូកវៀតណាម 
 - លោងតាមលសចរតីសាំលរចលលខ ២៤៩/២០០៦/QD-TTg ចុោះថ្ងៃទី ៣០ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០០៦ 
របស់នាយររដឋមន្តនតីរដាឋ ភិបាល សតីពីការបលងកើតររុមហ ុនលម-សមព័នធសហរាសលៅស ូ លវៀតណាម 
 - លោងតាមអនុររិតយលលខ ២៨/២០១៤/ND-CP ចុោះថ្ងៃទី ១០ ខខលមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ របស់   
រដាឋ ភិបាល សតីពីការលរៀបចាំ និងរបរពឹតតលៅថ្នសមព័នធសហរាសលៅស ូ លវៀតណាម 

 - តាមសាំល ើ សុាំលលខ ២០៣៩/TTr-CSVN ចុោះថ្ងៃទី ១១ ខខររកដា ឆ្ន ាំ២០១៤ របស់លលារ

អគ្គនាយរសមព័នធសហរាសលៅស ូ លវៀតណាម 

សកំរច 

ររការ១៖ សាំលរចដារ់លោយលរបើលដាយភាា ប់នឹងលសចរតីសាំលរចលនោះ “បទបញ្ជា លលើការទទួល និង
លដាោះស្រសាយរាល់សាំល ើ  ឬ ការតវ៉ា និងការផតល់ពត៌មានដល់បុគ្គល និងអងគការនានា 
ចាំល ោះបញ្ជា ទាំងឡាយខដលមានការ រ់ព័នធ ជាមួយនឹងបណាត គ្ាំលរាងអភិវឌ្ឍន៍លៅស ូ
របស់ VRG លៅរបលទស រមពុជា និង ឡាវ” ។ 

ររការ២៖ លសចរតីសាំលរចលនោះមានសុពលភាពអនុវតតចាប់ពីថ្ងៃចុោះហតថលលខាតលៅ។ 
ររការ៣៖ ររុមរបឹរាសមាជិរ គ្ ៈអគ្គនាយរ នាយខុទទកាល័យ គ្ ៈរមមការ អភិវឌ្ឍន៍

លៅស ូ របចាាំលៅរបលទសរមពុជា របលទសឡាវ និងបណាត អងគភាព រ់ព័នធ ថ្ន សមព័ន
សហរាសលៅស ូ លវៀតណាម ទទួលបនទុរអនុវតតលសចរតីសាំលរចលនោះ។ 

 
រខនលងទទួល៖ 
- ដូចរបការ៣ 
- ឯរសារ.កាលបបវតតិ 

ររធាន្រកុមររឹកាសមាជ្ិក 
(ហតថលលខានិងរតា) 

 
VO SY LUC 



សមព័ន្ធសហរាស 
កៅស  ូកវៀតណាម 

សាធារណរដ្ឋសង្គមន្ិយម កវៀតណាម 
ឯករាជ្យ កសរភីាព សភុមង្គល 

(ការបរខរបពីភាសា លវៀតណាម) 

រទរញ្ជា  
សតពីី៖ ការទទួល និងលដាោះស្រសាយរាល់សាំល ើ  ឬ ការតវ៉ា និងការផតល់ពត៌មាន  
ដល់បុគ្គល និងអងគការ លលើបញ្ជា ទាំងឡាយខដលមានការ រ់ព័នធជាមួយនឹង 
បណាត គ្ាំលរាងអភិវឌ្ឍន៍លៅស ូ របស់ VRG លៅរបលទស រមពុជា និងរបលទសឡាវ 

(លដាយលោងលៅតាមលសចរតីសាំលរចលលខ ៣១៤/QD-HDTVCSVN  
ច ុះគងៃ ១៦ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៤ របស់សម្ព័ន្ធសហគ្រាសកៅស ៊ូ ក ៀតណាម្) 

I- រទរញ្ញតតិទូកៅ 
ររការ១៖ កមមវតថុ ន្ិង្ដដ្ន្អន្ុវតត 
១. បទបញ្ជា លនោះរាំ ត់អាំពីការទទួល និងការលដាោះស្រសាយនូវរាល់សាំល ើ  ឬការតវ៉ា និងការ

ផតល់ពត៌មានដល់បុគ្គល និង អងគការនានាលលើបញ្ជា ទាំងឡាយខដលមានការ រ់ព័នធជាមួយនឹង  
បណាត គ្ាំលរាងអភិវឌ្ឍន៍លៅស ូ របស់ VRG លៅរបលទស រមពុជា និងរបលទស ឡាវ។ 
 ២. បញ្ជា ទាំងឡាយខដលមានការ រ់ព័នធដល់គ្ាំលរាងអភិវឌ្ឍន៍លៅស ូរបស់ VRG រតូវបាន
រាំ ត់ជាបញ្ជា រនុងររបខ ឌ ថ្នគ្ាំលរាងអភិវឌ្ឍន៍លៅស ូរបស់ VRG ខតប៉ាុលណាណ ោះ និងជាបនទុរ 
កាតពវរិចច ជាផលរបលោជន៍សាំរាប់អនរវនិិលោគ្ ស្រសបលៅតាមខលឹមសារថ្នរិចចសនាខដលបានចុោះ
ហតថលលខាជាមួយនឹង រដាឋ ភិបាលជាមាច ស់ផតល់ដីសមបទនលសដឋរិចច លដើមបីលរៀបចាំដាំល ើ រការអនុវតត
ន៍គ្ាំលរាងអភិវឌ្ឍន៍លៅស ូ លដាយលារពលៅតាមបទបញ្ញតតិ ចាប់ជាធរមានថ្នរបលទសខដលគ្ាំលរាង
លនាោះរាំពុងដាំល ើ រការ។ ជាោទិ៍៖ 

- ចាំល ោះរបលទសរមពុជា៖ គឺ្ចាប់ភូមិបាល របកាសសតីពីការរគ្ប់រគ្ងដីធលីរបស់រដឋ របកាស
សតីពីសមបទនដីលសដឋរិចច ចាប់សតីពីថ្រពលឈើ និងចាប់ខដលរាំ ត់អាំពីតាំបន់រតវូររាទុរ។ 

- ចាំល ោះរបលទសឡាវ៖ គឺ្ចាប់ភូមិបាល ចាប់សតីពីថ្រពលឈើ ចាប់វនិិលោគ្ របកាសសតីពី
ការជួល និងសមបទនដីធលីរបស់រដឋ របកាសសតីពីការអនុវតតន៍ចាប់ភូមិបាល របកាសសតីពីការលចញ
សាំ ង និងលរៀបចាំលឡើងវញិទីតាាំងលាំលៅដាឋ នថ្នគ្ាំលរាងអភិវឌ្ឍន៍។ 

៣. បទបញ្ជា លនោះរតូវអនុវតតចាំល ោះរគ្ប់អងគភាពជាសមាជិរ VRG រាំពុងលធវើការវនិិលោគ្លៅ
របលទសរមពុជា និងឡាវ មានល ម្ ោះរនុងបញ្ា ីរាយនាមថ្នឧបសមព័នធទី១ ភាា ប់មរជាមួយនឹងបទ
បញ្ជា លនោះ។ 

ររការ២៖ ភាសាកររើ ន្ិង្ការទាក់ទង្ 



រាល់សាំល ើ  ឬការតវ៉ាដល់ VRG ោចលរបើជាភាសាថ្នរបលទសខដលអងគភាព រ់ព័នធរាំពុង
ដាំល ើ រការ ឬ ភាសាលវៀតណាម ឬ ភាសាអង់លគ្លស លដើមបីបង្ហា ញលោយបានចាស់លាស់រាល់
សាំល ើ  ឬការតវ៉ា និងរតូវបញ្ជា រ់អាំពី ល ម្ ោះ ោសយដាឋ ន លលខទូរសពទ (ឬោសយដាឋ ន
ថ្របស ីយ៍ អីុខម៉ាល សាំរាប់ទរ់ទងលៅលពលរតូវការចាាំបាច់) របស់បុគ្គល អងគការ ខដលមាន
សាំល ើ  ឬការតវ៉ា លដើមបងី្ហយស្រសួលលធវើការលឆលើយតបលៅវញិ។ 

ររការ៣៖ ទំរង្់នន្ការដាក់សកំណើ  ឬ ការតវ៉ា  ន្ិង្ទីកដន្លទទួល 
១. ទាំរង់ថ្នការដារ់សាំល ើ  ឬ ការតវ៉ាគឺ្រតូវលធវើលឡើងជាលាយលរខយ៍អរសរ។ បុគ្គល ឬ  អងអ

ការ រ់ព័នធោចបញ្ាូ នលិខិតសតីពីសាំល ើ  ឬ ការតវ៉ារបស់ខលួនដល់ការោិល័យតាំណាង VRG 
តាមរយៈោសយដាឋ នខដលបានបញ្ជា រ់រនុងចាំ ុចទី ៣ ថ្នរបការលនោះ។ 

២. ពត៌មានសាំរាប់ទរ់ទង ផតល់លដាយបុគ្គល ឬអងគការ រ់ព័នធ រតូវបាំលពញចូលរនុងប័ ណ
ទទួលពត៌មានលោយបានចាស់លាស់ តាមគ្ាំរខូដលភាា ប់មរជាមួយឧបសមព័នធទី២ ថ្នបទបញ្ជា
លនោះ។ VRG មិនទទួលខុសរតូវចាំល ោះការផតល់ពត៌មានសាំរាប់ទរ់ទងខុសបណាត លលោយ VRG ពុាំ
ោចលធវើការលឆលើយតបលៅវញិបាននូវលទធផលថ្នការលដាោះស្រសាយ។ 

៣. ោសយដាឋ នទទួលសាំល ើ  និង ការតវ៉ា៖ 
រ- លៅរបលទសរមពុជា៖ លលខ ៩២ មហាវងីិ រពោះនលរាតតម ខ ឌ ដូនលពញ រាជធានីភនាំលពញ 
ខ- លៅរបលទសឡាវ៖ ផលូវ T4 ភូមិ Hongke Muong Xaysettha រដឋធានី Viengchan 
គ្- ទីសាន រ់ការអងគភាពជាសមាជិររបស់ VRG លៅរនុងរបលទសខដលអងគភាពលនាោះរាំពុង

ដាំល ើ រការ។ 
៤. ការោិល័យតាំណាង VRG  ឬ អងគភាពជាសមាជិរ VRG  រ់ព័នធនឹងផតល់បង្ហក ន់ថ្ដ ១ 

មានរត់លលខលោងលោយបុគ្គល ឬ អងគការ លៅលពលទទួលបានឯរសារបញ្ជា រ់អាំពី
សាំល ើ  ឬ ការតវ៉ា។ បង្ហក ន់ថ្ដលនោះោចរតវូបានលផញើលដាយផ្ទទ ល់ ឬ លផញើតាមរយៈ
ថ្របស ីយ៍ ស្រសបលៅតាមរបូភាពខដលឯរសារលនាោះបានបញ្ាូ នមរ។ គ្ាំរបូង្ហក ន់ថ្ដ 
មានភាា ប់មរជាមួយរនុងឧបសមព័នធទី២។ 

 II. ការទទួល ន្ិង្ដ្ំកណាោះរសាយចំក ោះសកំណើ  ឬ ការតវ៉ា  ន្ិង្ការផ្សពវផ្ាយនន្
លទធផ្លជាសាធារណៈ 
 ររការ៤៖ ការទទួលសកំណើ  ឬ ការតវ៉ា  
 ១. ការោិល័យតាំណាង VRG របចាាំលៅរបលទសមានអងគភាព រ់ព័នធ រនុងខដនសមថតរិចច 
នឹងលចញលសចរតីសាំលរច ឬ ដារ់ជូន VRG សាំលរចរបគ្ល់លោយអងគភាព រ់ព័នឋលធវើជាមាច ស់ការ ឬ 
រតូវសហការជាមួយសាថ ប័នលផសងៗលទៀតលដើមបីលដាោះស្រសាយ។ ទនទឹមនិងលនាោះរតូវចមលងឯរសារ ជា



លទធផលថ្នកាលដាោះស្រសាយជូនគ្ ៈរមមការអភិវឌ្ឍន៏លៅស ូ របស់ VRG របចាាំលៅរបលទសខដល
អងគភាព រ់ព័នធរាំពុងដាំល ើ ការ លដើមបីលធវើការតាមដាន និងដាស់លតឿនរនុងការអនុវតតន៏។ 

 ២. ការោិល័យតាំណាង VRG របចាាំលៅរបលទសមានអងគភាព រ់ព័នធ ទទួលបនទុរលរៀបចាំ 
ចាត់បុគ្គលិរទទួលសាំល ើ  ឬ ការតវ៉ា និងលធវើការខ នាាំដល់បុគ្គល ឬ អងគការ រ់ព័នធលនាោះ លហើយ 
រតូវលបើរបញ្ា ីសាំរាប់តាមដានការទទួលឯរសារទាំងលនាោះ រចួបញ្ាូ នដល់អងគភាពជាសមាជិររបស់ 
VRG ខដលមានការ រ់ព័នឋលដើមបីលធវើការលដាោះស្រសាយ ទនទឹមនឹងលនោះរតវូលធវើការតាមដាន រតតួពិនិតយ 
បូរសរបុ លរៀបចាំរបាយការ ៏សតីពី លទឋផលថ្នការលដាោះស្រសាយលោយសមស្រសបតាមការរាំ ត់។ 
 ៣. VRG នឹងមិនលធវើការលឆលើយតប និងផតល់ពត៌មានរនុងររ ីណាមួយដូចខាងលរកាមលនោះ ៖ 
  រ. រាល់ពត៌មានខដលអជាញ ធរ លៅរបលទសខដលអងគភាព រ់ព័នធរាំពុងដាំល ើ រការ 
រាំ ត់លោយអនរវនិិលោគ្មិនរតវូផតល់ពត៌មាន របសិនលបើាម នការអនុញ្ជញ តពីសាថ ប័នមានសមថរិចច
លទលនាោះ។ 
  ខ. រាល់បញ្ជា លៅលរៅររបខ័ ឌ  ថ្នសិទឋ ឬ កាតពវរិចច ជាបនទុរ របស់អនរវនិិលោគ្
រតូវលារពតាម។ 
  គ្. រាល់លិខិតអនាមិរ ាម នពត៌មានបញ្ជា រ់អាំពី ទីរខនលង និងអនរលផញើរ។ 
  ឃ. រាល់សាំ ូមពរលោយផតល់ពត៌មាន ខដលាម នការ រ់ព័នឋដល់គ្ាំលរាង ឬ ចាំល ោះ
សាំល ើ រមានខលឹមសារលដាយលាលបាំ ងមិនលអ។ 

ររការ៥៖ ការកដាោះរសាយចំក ោះសកំណើ  ឬ ការតវ៉ា  កៅអង្អភាព ក់ព័ន្ធ 
 ១. អងគភាព រ់ព័នធទទួលបនទុរលធវើការលដាោះស្រសាយ និងលរៀបចាំរបាយការ ៍អាំពីលទធផល
ដារ់ជូនការោិល័យ VRG របចាាំលៅរបលទសខដលអងគភាពលនាោះរាំពុងដាំល ើ រការ លដើមបីលឆលើយតប
ដល់បុគ្គល ឬ អងគការមានសាំល ើ  ឬ ការតវ៉ា។ 
 ២. ររ ីទទួលបានសាំល ើ  ឬ ការតវ៉ាមានខលឹមសារសមុរសាម ញ  រ់ព័នធដល់អងគភាព     
លផសងៗជាសមាជិររបស់ VRG លរចើនាន លនាោះ រតូវការចាាំបាច់ទុរលពលសាំរាប់សហការាន  លធវើការ
រតួតពិនិតយ និង មានដាំលណាោះស្រសាយលដាយឯរភាពជាមួយាន ។ ររ ីលនោះការោិល័យតាំណាង
រតូវរបកាសជូនដាំ ឹងដល់ បុគ្គល ឬ អងគការលោយបានរជាបនូវលទធផលថ្នការលដាោះស្រសាយ 
លហើយរតូវបញ្ជា រ់អាំពីលពលលវលាខដលរតូវពនារលដើមបីលឆលើយតបលៅនឹងសាំល ើ  ឬ ការតវ៉ាលនាោះ។ 
 ៣. ការោិល័យតាំណាង VRG របចាាំលៅរបលទសមានអងគភាព រ់ព័នធជាអនរទទួលបនទុរ៖ 
 រ. លធវើការតាមដាន ដាស់លតឿន រតតួពិនិតយលលើការលដាោះស្រសាយរាល់សាំល ើ  ឬ ការតវ៉ា
ចាំល ោះអងគភាពទាំងអស់ជាសមាជិររបស់ VRG។ 
 ខ. លរៀបចាំរបាយការ ៍ដូចបានរាំ ត់រនុងរបការ៧។ 
 គ្. របកាសជូនដាំ ឹងអាំពីលទធផលថ្នការលដាោះស្រសាយដល់បុគ្គល ឬ អងគការ ខដលមាន
សាំល ើ  ឬការតវ៉ា ។ 



 ង. លរៀបចាំរបាយការ ៍ដារ់ជូនគ្ ៈអចិថ្ន្តនតយ៍ ថ្នរ ៈរមមការអភិវឌ្ឍន៍លៅស ូ លដើមបី
មានវធិានការចាាំបាច់រនុងការអនុវតតន៍លោយបាន រតឹមរតូវតាមបទបញ្ជា ចាំល ោះដាំលណាោះស្រសាយលលើ
រាល់សាំល ើ  និង ការតវ៉ារបស់បុគ្គល ឬ អងគការ។ 
 ររការ៦៖ ចកមលើយអំពីលទធផ្លនន្ការកដាោះរសាយកលើរាលស់កំណើ  ឬ ការតវ៉ា  
 ១- ការោិល័យតាំណាង VRG របចាាំលៅរបលទសខដលមានអងគភាព រ់ព័នធ នឹងលធវើការ
លឆលើយតបដល់បុគ្គល ឬ អងគការមានសាំល ើ  ឬ ការតវ៉ា រនុងរយៈលពលរាំ ត់គឺ្ ៣០ថ្ងៃ គិ្តចាប់ពី
ថ្ងៃទទួលបានឯរសារបញ្ជា រ់អាំពីសាំល ើ  ឬ ការតវ៉ាលនាោះ។ ររ ីមានភាពសមុរសាម ញដូចបាន
លរៀបរាប់រនុង ចាំ ុច ៥.២ ការោិល័យតាំណាង VRG រនុងអាំឡុងលពល ៣០ថ្ងៃ នឹងផតល់ចលមលើយជា 
បលណាត ោះោសននដល់ បុគ្គល ឬ អងគការ រ់ព័នធ លដើមបជូីនដាំ ឹងអាំពីពត៌មានថ្នការលដាោះស្រសាយ 
និងបញ្ជា រ់អពីកាលបរលិចេទខដលលរាងនឹងផតល់ចលមលើយជាផលូវការ។ 
 ២. ររ ីសាំល ើ  ឬ ការតវ៉ាមានលរខ ៈដូចបានលរៀបរាប់រនុង ចាំ ុច ៤.៣ ការោិល័យ
តាំណាង VRG នឹងាម នបនទុរលធវើការលឆលើយតបលទ រាល់ខតជូនដាំ ឹងលដើមបីបរស្រសាយនូវមូលលហតុ
ខដលបណាត លលោយសាំ ូមពររបស់ពួរាត់មិនរតូវបានទទួលការលឆលើយតបរនុងអាំឡុងលពល ៣០
ថ្ងៃដូចបានរាំ ត់។ ោស្រស័យតាមររ ីនិមួយៗ និងតាមលទធភាព ការោិល័យតាំណាង VRG 
ោចលធវើការខ នាាំជួយដល់បុគ្គល ឬ អងគការ លដើមបីទរ់ទងលដាយផ្ទទ ល់ជាមួយនឹងសាថ ប័នមាន
សមតថរិចច រ់ព័នធ លដើមបដីារ់សាំល ើ  ឬ ការតវ៉ា។ 
 ៣. រាល់ការលឆលើយតបទាំងអស់ របស់ការោិល័យតាំណាង VRG ដល់បុគ្គល ឬ អងគការ រតូវ
មានបញ្ជា រ់អាំពីលលខលោងខដលបានរត់លលើបង្ហក ន់ថ្ដទទួលសាំល ើ  ឬ ការតវ៉ា។ 
 ៤. លទធផលថ្នការលដាោះស្រសាយចាំល ោះសាំល ើ  ឬ ការតវ៉ា រតូវផសពវផាយតាមរបព័នធពត៌មាន
សាធារ ៈ ឬ រតូវបិទផាយ រនុងររ ីសាំល ើ  ឬ ការតវ៉ាលនាោះមានលរខ ៈជាតាំណាង (បុគ្គល 
ឬ អងគការ ជាលរចើនមានសាំល ើ  ឬ ការតវ៉ារមួាន )  
 III. ការអន្ុវតតន្៍ 
 ររការ៧៖ ការករៀរចំរបាយការណ៍ 
 មុនថ្ងៃទី ២០ រនុងខខបញ្ច ប់ ថ្នរតីមាសនិមួយៗជារាំ ត់ រគ្ប់អងគភាពរតូវលរៀបចាំរបាយ
ការ ៍សតីពីការទទួល និងដាំលណាោះស្រសាយលលើរាល់សាំល ើ រ ឬ ការតវ៉ា ជូនការោិល័តាំណាង 
VRG របចាាំលៅរបលទសខដលអងគភាពរបស់ខលួនរាំពុងដាំល ើ រការ លដើមបីលធវើការបូរសរបុនិងរាយ
ការ ៍ជូនមរគ្ ៈអចិថ្ន្តនតយ៍ ថ្នគ្ ៈរមមការអភិវឌ្ឍន៍លៅស ូ។ 
 ររការ៨៖ ការអន្ុវតឌន្៍ 
 ១. ការោិល័យតាំណាង VRG និងរគ្ប់អងគភាពជាសមាជិររបស់ VRG ខដលរាំពុងលធវើការ 
វនិិលោគ្លៅរបលទសរមពុជា និងរបលទសឡាវ ទទួលបនទុរអនុវតតបទបញ្ជា លនោះ។ 
 ២.រនុងអាំឡុងលពល ៣០ថ្ងៃ គិ្តចាប់ពីថ្ងៃលសចរតីសាំលរចលលខ ៣១៤/QD-HDTVCSVN ចូល
ជាធរមាន ការោិល័យតាំណាង VRG និងរគ្ប់អងគភាពជាសមាជិររបស់ VRG ខដលរាំពុងលធវើការ 



វនិិលោគ្លៅរបលទសរមពុជា និងរបលទសឡាវ រតូវលធវើការផសពវផាយជាសាធារ ៈនូវពត៌មាន
លាំអិតថ្នបទបញ្ជា លនោះ លដាយលធវើការបិទផាយលៅទីសាន រ់ការ និងជូនដាំ ឹងដល់ោជាញ ធរខដនដី។ 
 ៣. បទបញ្ជា លនោះរតូវបានបរខរបជាភាសារមពុជា ភាសាឡាវ និងជាភាសាអង់លគ្លស។ 
 ៤. រនុងដាំល ើ រការអនុវតតបទបញ្ជា លនោះ របសិនលបើជួបរបទោះនឹងការលាំបារ ឬ លរើតមានបញ្ជា
លផសងៗលទៀត បណាត អងគភាព រ់ព័នធរតូវជូនដាំ ឹងលៅការោិល័យតាំណាង VRG របចាាំលៅ
របលទសខដលអងគភាពរបស់ខឡួនរាំពុងដាំល ើ រការ លដើមបីលធវើការបូរសរបុ និង លរៀបចាំរបាយការ ៍
ជូន VRG ពិនិតយ ខរតរមូវលោយបានរតឹមរតូវ និងសមស្រសប។ 
 

 
 
 

ររធាន្រកុមររឹកាសមាជ្ិក 
(ហតថលលខានិងរតា) 

 
 
 

VO SY LUC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឧរសមព័ន្ទី ១ 
រញ្ារីាយនាមរណាត គំករាង្អភវិឌ្ឍន្៍កៅស នូន្ VRG កៅ ររកទសកមពុជា  

 

រញ្ារីាយនាមរណាត គំករាង្អភវិឌ្ឍន្៍កៅស នូន្ VRG កៅ ររកទសឡាវ 

ល.រ ក ម្ ោះគំករាង្ ទីតងំ្ 
ទំហនំផ្ទដ្ ី
សមបទាន្
(ហត) 

១ គ្រកុម្ហ  ន្ VIET LAO ស្រសុរ Bachiang  លខតត Champasak ១0.០៦៤ 

២ គ្រកុម្ហ  ន្ QUASACO 
ស្រសុរ Muong Phin និង Se Phon  
លខតត  Savannakhet 

៨.៣៧១ 

 

ល.រ ក ម្ ោះគំករាង្ ទីតងំ្ 
ទំហនំផ្ទដ្ ី
សមបទាន្
(ហត) 

១ PHU RIENG - KRATIE ស្រសុរ សនួល លខតត ររលចោះ ៨.៣៤៩ 
២ DONG NAI – KRATIE ស្រសុរ សាំបូរ លខតត ររលចោះ ៧.០៩៧ 
៣ DONG PHU – KRATIE ស្រសុរ សាំបូរ លខតត ររលចោះ ៩.៣៤៥ 
៤ VKETI ស្រសុរ សនួល លខតត ររលចោះ ៥.០៥៩ 
៥ DAU TIENG CAMBODIA ស្រសុរ សនួល ស្រសុរ ឆលូង លខតត ររលចោះ ៧.៩៧២ 
៦ DAU TIENG KRATIE ស្រសុរ សនួល ស្រសុរ ឆលូង លខតត ររលចោះ ៦.៥៩២ 
៧ TAN BIEN KAMPONG THOM ស្រសុរ សនទុរ លខតត រាំពង់ធាំ ៨.១០០ 
៨ MEKONG ស្រសុរ របាសាទ ស្រសុរ រវង លខតត រពោះវហិារ លខតត រាំពង់ធាំ ៨.០០០ 
៩ PHUOC HOA – KAMPONG THOM ស្រសុរ សនទុរ លខតត រាំពង់ធាំ ៩.១៨៤ 
១០ BA RIA KAMPONG THOM ស្រសុរ សនទុរ លខតត រាំពង់ធាំ ៥.៩១៤ 
១១ CRCK II ស្រសុរ សទងូ លខតត រាំពង់ធាំ ស្រសុរ ជីខររង លខតត លសៀមរាប ៩.២៣៥ 

១២ BEANHEAK 
ស្រសុរ របាសាទបាលាាំង លខតត រាំពង់ធាំ ស្រសរុ ជីខររង  
លខតត លសៀមរាប 

៩.៤៨០ 

១៣ CRCK ស្រសុរ សណាត ន់ លខតត រាំពង់ធាំ ៦.១៥៥ 
១៤ HOANG ANH MANG YANG K ស្រសរុ វនឺថ្ស លខតត រតនគី្រ ី ៧.១៩៥ 
១៥ KRONG BUK RATTANAKIRI ស្រសុរ ឧតតុងមាស និងស្រសុរ តាលវៀន លខតត រតនគី្រ ី ៦.៧៦៥ 
១៦ EAH’LEO BM ស្រសុរ លាំផ្ទត់ លខតត រតនគី្រ ី ៨.៤០០ 
១៧ CHU PRONG K ស្រសុរ ថាឡាបរវិតត លខតត សទឹងខរតង ៧.៤០០ 
១៨ BINH PHUOC 1 ស្រសុរ ខរវសីមា៉ា  លខតត ម ឌ លគី្រ ី ៥.១០០ 
១៩ TAY NINH SIEM REAP ស្រសុរ រត ាំងរបាសាទ លខតត ឧតតមានជ័យ ៧.៦០០ 



ឧរសមព័ន្ទី ២ 
ក ម្ ោះអង្គភាព 

លលខ៖........./201...../BN 
បាវចនាជាត ិ

-------------------------------- 
លធវើលៅ...............ថ្ងៃទី..........ខខ.........ឆ្ន ាំ............ 

 

រង្កា ន្់នដ្ទទួលសកំណើ  ឬ ការតវ៉ា  
១. ពត៌មាន្អំពីអង្គភាព 

ល ម្ ោះអងគភាព  
ោសយដាឋ ន  
លលខទូរសពទ  

 

២. ពត៌មាន្អំពីរុគគល ឬ អង្គការមាន្សកំណើ  ឬ ការតវ៉ា  
ល ម្ ោះបុគ្គល ឬ អងគការ  
ោសយដាឋ ន  
លលខទូរសពទ  

 

៣. ខ្លឹមសារនន្សកំណើ  ឬ ការតវ៉ា  (អនរទទួលសរលសរលដាយសលងខប) 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 ៤. ឯកសាររំភលឺដដ្លភាា រ់ជាមយួ (ការរញ្ជា ក់ររសអ់នកទទលួ) 

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

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

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

............................................................................................................................................ 
អនកទទួល 

(ហតថលលខា និងល ម្ ោះ) 

 
 



ឧរសមព័ន្ទី ៣ 
រញ្ាតីមដាន្ការទទួល ន្ងិ្ការកដាោះរសាយ កលើសកំណើ  ឬ ការតវ៉ា  

ល.រ 
លលខលោង 
ថ្នបង្ហក ន់ថ្ដ 

ថ្ងៃ ខខ ឆ្ន ាំ 
ទទួល 

ល ម្ ោះ អសយដាឋ ន លលខ ទូរ
សពទរបស់បុគ្គល ឬ អងគភាព 

របូភាពថ្នការ
ដារ់សាំល ើ  ឬ 

ការតវ៉ា 

រមមវតថុ ថ្នសាំល ើ  ឬ
ការតវ៉ា 

លទឋផលថ្នការ 
លដាោះស្រសាយ 

ថ្ងៃលឆលើយតបដល់
បុគ្គលឬអងគការមាន
សាំល ើ  ឬការតវ៉ា 

        
        
        

 
 


