
 
 

លក�ខណ� របស់កម� វ �ធីសួនេរៀបចំេ�យ�� ល ់

និយមន័យ 

• « LBWD» សំេ�េលើ �យក�� នទឹកឡ� ង� �ច ។ 
• «��្រក �ង» សំេ�េលើ��្រក �ងឡ� ង� �ច ។ 
• «កម� វ �ធី DIG» សំេ�េលើ កម� វ �ធីសួនេរៀបចំេ�យ�� ល់ របស់ឡ� ង� �ច ។ 
• «�� ស់អចលន្រទព្យ» គឺ� �� ស់�ន់�ប់អចលន្រទព្យ (�លេ�� ) ែដល�នគុណវុឌ្ឍន៍ �ចេធ� ើ�រេរៀបចំសួន

េឡើងវ �ញ�ន េ្រ�មកម� វ �ធី DIG ។ «ៃផ�ដេីរៀបចំសួនេឡើងវ �ញ» សំេ�េលើ ៃផ�ដីសួនេ��ងមុខផ�ះ និងៃផ�ដី
ចំណត ែដល�នគុណវុឌ្ឍន៍ ស្រ�ប់�រេរៀបចំសួនេឡើងវ �ញ េ្រ�មកម� វ �ធី DIG ។  

លក�ខណ� ទូេ� 

�� ស់អចលន្រទព្យ ្រត�វចុះហត�េល� េលើ�ក្យេស� ើសំុ DIG និង�ក់�ក្យេ�ះ ។ 

• ្រត�វ�ក់ �ក្យេស� ើសំុកម� វ �ធី DIG ែតមួយបុ៉េ�� ះ ស្រ�ប់�� ស់អចលន្រទព្យ�� ក់ (LBWD រក�សិទ� ិក� �ង�រេផ��ង
�� ត់ កម�សិទ�ិអចលន្រទព្យ) ។ 

• អចលន្រទព្យ ្រត�វែត�ន់�ប់ េ�យ�� ស់អចលន្រទព្យ ពិត្រ�កដែមន េដើម្បី�ច�នសិទ�ិចូលរមួ កម� វ �ធី 
DIG �ន ។  

• ៃផ�ដេីរៀបចំសួនេឡើងវ �ញ ្រត�វែត (1) �សួនេ��ងមុខផ�ះ និងៃផ�ដីចំណត (2) រមួប�� �លែតៃផ�ដី �ន ដុះេ��
ក្រ�លលំអ (ែដល្រត�វេ�រស់ េ�េពល�ក់�ក្យេស� ើសំុ និងេ�េពលចុះពិនិត្យេមើល េ�យ LBWD) (3) �
គេ្រ�ងថ�ី (4) ស� ិតេ�េលើអចលន្រទព្យ ែដល�នេស�ទឹក ផ�ល់ឱ្យេ�យ និង្រត�វស� ិតក� �ងែដនភូមិ�� នជំេរឿន 
06037570602 ។ 

• �� ស់អចលន្រទព្យ ទទួលខុស្រត�វ�ងំ្រស �ង េលើ�រេ�រពច�ប់ លិខិតអនុ�� តដី� ្រកម េ�លនេ��យ កិច�
្រពមេ្រព�ង និងលក�ខណ�  �ធរ�ន �� ែដល�នអនុវត�ចំេ�ះ គេ្រ�ងដកក្រ�លេ�� /ែកែ្របសួនេ�ះ ។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�ន អំពី��រ��្រក �ងឡ� ង� �ច និង លិខិតអនុ�� ត សូមទូរសព�េ�េលខ (562) 570-6651 ។ 
អចលន្រទព្យ ស� ិតក� �ងមណ� ល្របវត� ិ��ស� �ងំេ�ះ �ចត្រម�វឱ្យ�ន លិខិតអនុ�� តពិេសសពី��្រក �ង េហើយ
លិខិតអនុ�� តេ�ះគឺ��រទទួលខុស្រត�វ�ងំ្រស �ងរបស់�� ស់អចលន្រទព្យ ។   

• �� ស់អចលន្រទព្យ ទទួលខុស្រត�វ�ងំ្រស �ង េលើគុណ�ព របូស�� ន និង�រែថ� ំរបស់ៃផ�ដីេរៀបចំសួនេឡើងវ �ញ 
ក� �ងកំឡ� ងេពល 5 ��  ំេ្រ�យ�លបរ �េច�ទេរៀបចំសួន ។ ្របសិនេបើ�� ស់អចលន្រទព្យ �នប��  ក� �ង�រែថ�ៃំផ�
ដីេរៀបចំសួនេឡើងវ �ញេ�ះ �� ស់អចលន្រទព្យ្រត�វជូនដំណឹងេ� LBWD ។ ្របសិនេបើ�� ស់អចលន្រទព្យ េធ�ស
្របែហស ក� �ង�រែថ�ៃំផ�ដេីរៀបចំសួនេឡើងវ �ញេនះ េហើយមិនជូនដំណឹងេ� LBWD អំពីប�� ែថ�េំ�ះ LBWD 
នឹង�ត់ប�� �ន ្រក �ម�រ�រែថ� ំេ�ទី�ំងគេ្រ�ង ។ LBWD រក�សិទ� ិ�ម�រសេ្រមច របស់អ�ក�ត់�រទូេ� 
ក� �ង�រេស� ើឱ្យ �� ស់អចលន្រទព្យ េធ� ើ�រទូ�ត់្រ�ក់ ចំនួន $250 េដើម្បីទូ�ត់ េលើៃថ�ចំ�យែថ� ំេ�យ�រ�រ
េធ�ស្របែហសរបស់�� ស់អចលន្រទព្យ ។  

• �� ស់អចលន្រទព្យ យល់្រពមផ�ល់ �រអនុ�� ត ែដលមិន�ចលុបេ�ល�ន ដល់�យក�� ន�� របស់��
្រក �ងដូច� (ែតមិនកំណត់្រតឹម LBWD) ្រក �ម្របឹក� គណៈកម��រ �យក ម�ន� ី និេ�ជិត �� ក់�រ និង អ�ក
េរៀបចំរច�បទ (និ�យ�រមួ «��្រក �ង») េដើម្បថីតយក របូ�ព របស់អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសំុ និង �ព្រប�ក់
្របែហល��  និង/ឬ របូ�ព របស់ៃផ�ដីេរៀបចំសួនេឡើងវ �ញ ្រពម�ងំ អចលន្រទព្យ និង ្រទព្យ�� ល់ខ� �ន របស់អ�ក
�ក់�ក្យេស� ើសំុ � របូថត  វ �េដអូ របូ�ព�នចល� ឯក�កំណត់្រ� និង េ្រគ�ងផ�យព័ត៌�ន េផ្សងៗ េទៀត 
(និ�យ�រមួ «របូ�ព») ។ �� ស់អចលន្រទព្យ ទទួល�� ល់� ��្រក �ង នឹង�ន់�ប់ របូ�ព�ងំេនះ េហើយ
ផ�ល់�រអនុ�� ត បែន�មេទៀត ដល់��្រក �ង ចំេ�ះសិទ�ិអ�កនិពន�  សិទ�ិក� �ង�រប�� ញ ផ្សព�ផ�យ ែចក�យ 
េ្របើ្រ�ស់ ែកស្រម�ល េ�ះពុម� និង េ�ះពុម�េឡើងវ �ញ េលើរបូ�ព�ងំេនះ ក� �ងលក�ណៈ�មួយ ែដល�ក់ព័ន�នឹង 
កិច��រ របស់��្រក �ង ដូច� ែតមិនក្រមិត្រតឹម �រេ�ះពុម�ផ�យ �រផ�យ�ណិជ�កម� ខិត�ប័ណ�  របូ�ព
ក� �ងេគហទំព័រ ឬ �រប�� ញ និង ប�� �ន លក�ណៈេអឡិច្រត�និក េផ្សងៗ េទៀត ។ �� ស់អចលន្រទព្យ េ�ះបន� �ក 
��្រក �ង �េរៀងរហូត ែដលបន� �ក�មួយ និងបន� �ក�ងំអស់េ�ះ េកើតេចញពី �រេ្របើ្រ�ស់របូ�ព ក� �ងលក�
ណៈ�មួយ ឬ េ្រគ�ងផ�យព័ត៌�ន េហើយ �ក់ឱ្យ��្រក �ង រចួផុត ពីបណ� ឹង�ម�រ�មួយ និង�ងំអស់ 
្រពម�ងំ បុព�េហតុ ៃនវ ��ន�រ �ក់ព័ន�នឹង �រេ្របើ្រ�ស់របូ�ព ដូច� ែតមិនក្រមិត្រតឹម បណ� ឹង ចំេ�ះ
ករណីបំ�នសិទ�ិឯកជន ឬ  �រផ្សព�ផ�យ���រណៈ ។   

• �� ស់អចលន្រទព្យ យល់្រពម�ក់ ៃផ�ដីស្រ�ប់េរៀបចំសួនេឡើងវ �ញ និងអចលន្រទព្យេ�ទំេនរ �ម�រ��ំច់ 
ជូន LBWD និង/ឬ�� ក់�រ របស់ LBWD េដើម្បីឱ្យ�គី�ងំេ�ះ ថតយករបូថត និង  វ �េដអូ ដំ�ក់�លមុន 
និង ដំ�ក់�លេ្រ�យ េលើៃផ�ដេីរៀបចំសួនេឡើងវ �ញ ស្រ�ប់េ�លបំណងផ្សព�ផ�យ ែដល�រផ្សព�ផ�យ�ងំ



 

 

េ�ះ �ចេលចេឡើង �មរយៈ �រេ�ះពុម�ផ�យ អីុនធឺែណត ឬ ្រចកេផ្សងៗ េទៀត េហើយយល់្រពម បែន�មេទៀត 
� �� ស់អចលន្រទព្យ មិន្រត�វ�ន ផល្របេ�ជន៍ែផ�កកម�សិទ� ិេលើរច�បថ របស់ៃផ�ដេីរៀបចំសួនេឡើងវ �ញ ឬ 
ប�ង់ ឬ ឯក�រេផ្សងៗ េទៀត ែដល�តឹក�ង របស់រច�បថេ�ះេឡើយ ។  

• �� ស់អចលន្រទព្យ ្រត�វ �ក់ឯក�រេផ��ង�� ត់ចំណូល្រគ��រ ែដលប�� ក់� �ន្រតឹម ឬេ�េ្រ�ម 80% ៃន
ចំណូលមធ្យម ទូ�ងំរដ� ។  

ទំហំ្រគ��រ 1 2 3 4 5 6 7 8 
80% ៃនែដនក្រមតិ
ចំណូល្រគ��រ �
មធ្យម ($) (តបំន់
�នៃថ�ឈ� �លផ�ះសម
រម្យ �មទី្រក �ងធំៗ 
របស់�យក�� ន
លំេ��� ន និង

អភិវឌ្ឍន៍ទី្រក �ង �
លីហ� រ័�៉) 

 

58,450 

 

66,800 

 

75,150 

 

83,500 

 

90,200 

 

96,900 

 

103,550 

 

110,250 

 

• �ក្យេស� ើសំុ�មួយ ែដល�នព័ត៌�ន មិន្រតឹម្រត�វ ឬ មិនច�ស់�ស់ នឹង្រត�វអស់គុណវុឌ្ឍន៍ ពីកម� វ �ធី DIG 
េហើយ �រសន��មួយ និង�រសន��ងំអស់ ែដលេធ� ើេឡើងេ�យ LBWD �ក់ព័ន�នឹង �ក្យេស� ើសំុេ�ះ រមួ�ងំ 
�រសន� ចំេ�ះ�រេរៀបចំ របស់កម� វ �ធី DIG ្រត�វលុបេ�ល េហើយ�ត់�េ�ឃៈ េ�យស� ័យ្របវត� ិ ។ 

• �� ស់អចលន្រទព្យ ្រត�វ�នក្រមិតឱ្យ�ក់�ក្យេស� ើសំុ ចូលកម� វ �ធី DIG ែតមួយបុ៉េ�� ះ ស្រ�ប់គណនីទឹកមួយ ។ 
្របសិនេបើបុគ�ល�� ក់/្រក �មហុ៊នមួយ �ន់�ប់ អចលន្រទព្យេ្រចើន េ�ះេគ�ច�នសិទ�ិ�ក់ �ក្យេស� ើសំុចូល
កម� វ �ធី DIG �នែត 1បុ៉េ�� ះ ។ 

• �� ស់អចលន្រទព្យ ទទួល�� ល់� �រផ�ល់មូលនិធិ �នែដនក្រមិត េហើយ �រេរៀបចំេ�យ�� ល់ �នផ�ល់ជូន 
េ�យែផ�កេលើមូល�� នអ�កមកមុន �នទទួលមុន រហូតដល់អស់មូលនិធិ ឬ ដល់េពលកម� វ �ធីចប់ ។ 

• ្របសិនេបើ�ក់�ក្យេស� ើសំុចូលកម� វ �ធី DIG �មអីុនធឺែណត �� ស់អចលន្រទព្យ �ច្រត�វ�នត្រម�វេ�យ LBWD 
�លក�ខណ� ៃន�រទទួល�ន �រទូ�ត់្រ�ក់េលើកទឹកចិត� ឱ្យចុះហត�េល� េលើ្រក�សឯក�រ�ក្យេស� ើសំុ ក� �ងរ
យៈេពល ពីរ (2) ស�� ហ៍ េ្រ�យេពលទទួល�នដំណឹង� �នទទួល�រឯក�ព ក� �ងករណី LBWD ផ�ល់្រក�ស
ឯក�រ�ក្យេស� ើសំុេ�ះ ដល់�� ស់អចលន្រទព្យ ។ 

�� ស់អចលន្រទព្យ យល់្រពម�ក់ឱ្យ ��្រក �ង រចួផតុពីអន��យែដលេកើតេចញពី បន� �ក�មួយ និងបន� �ក�ងំអស់ 
�ក់ព័ន�នឹង កម� វ �ធី DIG, ៃផ�ដេីរៀបចំសួនេឡើងវ �ញ, ឬ�ក់ព័ន�នឹង េស� ឬទំនិញ �នចុះកិច�សន�រចួ ែដល�ច្រត�វ
�នេរៀបចំ �ែផ�កៃន�រ�រេ�ះ ។ �ក្យបណ� ឹង�មួយ ែដល�� ស់អចលន្រទព្យ �ចយកមូល�� ន េលើកំហុស ឬ �រ
ខក�ន ែផ�កមុខ�រ របស់េស� ឬ ឧបករណ៍ �នចុះកិច�សន� ឬ ស�� រៈ ែដល�នទិញ េ�យ�� ស់អចលន្រទព្យ គួរ
្រត�វ�ម�រ ពីអ�កទទួល�នកិច�សន� ឬ អ�កផលិត/អ�កែចក�យ ។  

�យក�� នទឹកឡ� ង� �ច (LBWD) 

• ្រត�វទទួលខុស្រត�វ�ងំ្រស �ង េដើម្បេី�ះ្រ�យ �ល់ជេ�� ះ �ក់ព័ន�នឹង កម� វ �ធី DIG �រឯក�ពេលើ�ក្យេស� ើសំុ 
និង ប�� េផ្សងៗេទៀត �ក់ព័ន�នឹង កម� វ �ធី DIG ។ 

• ព័ត៌�នមួយចំនួន �ក់ព័ន�នឹង ទឹក្រ�ក់សង  វ �ញ និង ្រ�ក់េលើកទឹកចិត� ែដលផ�ល់េ�យ LBWD ជូនដល់
អតិថិជន និង អ�កទទួល�នកិច�សន� �ច្រត�វេ�រព�ម ច�ប់កំណត់្រ���រណៈ �លីហ� ័រ�៉ ។ ព័ត៌�ន
ដូច� េ�� ះ និង �សយ�� ន របស់អ�ក�ក់�ក្យ ្រពម�ងំ ទឹក្រ�ក់សងវ �ញ ឬ ្រ�ក់េលើកទឹកចិត� ែដលទទួល
�ន នឹង� ព័ត៌�ន��រណៈ ្របសិនេបើ�នសំេណើពីច�ប់កំណត់្រ���រណៈ ឱ្យេ្របើព័ត៌�នេនះ ។ 


	និយមន័យ
	នាយកដ្ឋានទឹកឡុងប៊ិច (LBWD)

