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 ១. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវធីិ  

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានផ្តោ តផ្លើកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណ: ផ្ដ្ឋយមាន

ផ្ោលបំណងពម្ងឹងម្បពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ផ្ ើម្បីអនុវតោការអនុវតោម្បផ្ទសកម្ពុជា សំផ្ៅកាត់បនថយភាពម្កីម្ក 

និងផ្លើកកម្ពស់ការផ្ោល់ផ្សវាសាធារណៈ  ូចមានកចងផ្ៅកនងុកផ្នការយុទធសាស្រសោអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ (NSDP)។ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ មានបួន ំណាកក់ាលបនោបន្ទា ប់ោន ក លរួម្មាន៖  ំណាកក់ាលទី (១)ពម្ងងឹភាពផ្ជឿ

ទុកចិតោបានននថវិកា (២)រណផ្នយយភាពហិរញ្ញវតថុ (៣)ការផ្ារភាា ប់ថវិកាផ្ៅនងឹផ្ោលនផ្ោបាយនងិ (៤)រណផ្នយយ

ភាពសមិ្ទធកម្ម។ 

•  ំណាក់កាលទី១ (ភាពផ្ជឿទុកចិតោននថវិកា): ផ្តោ តផ្លើការកសាងថវិកាក លអាចទុកចិតោបាន នងិអាចធាន្ទ 

ម្បមូ្លបានធនធានក លអាចបា៉ាន់ម្បមាណបានជាមុ្ន។ ការងារកនងុ ំណាក់កាលផ្នេះរមួ្មានការបផ្ងកើតរណនី

ផ្ោលរតន្ទោរជាតិ (TSA) ពម្ងឹងការម្បមូ្លចំណូល នងិបផ្ងកើនលំហូរថវិកា កកលម្អការពាករណ៍ចំណូល និង

ផ្រៀបចំម្៉ាូក លពាករណ៍មា៉ា ម្កូផ្ស ាកិចច ផ្ ើម្បីធាន្ទនិរនោភាពសារផ្ពើពនធ បផ្ងកើតនីតិ វិធមី្រប់ម្រងសាច់ម្បាក់ ដ្ឋក់

ឱ្យអនុវតោកំកណទម្ម្ង់លទធកម្មសាធារណៈ និងចុងផ្ម្កាយដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោ យុទធសាស្រសោ ម្រប់ម្រងបំណលុ ផ្ដ្ឋយផ្ម្បើ

ម្បាស់ឧបករណ៍ម្រប់ម្រងសម័្យទំផ្នើប។ 

•  ំណាក់កាលទី២ (រណផ្នយយភាពហិរញ្ញវតថុ): មានផ្ោលបំណងផ្ោល់ពត័ម៌ានហិរញ្ញវតថុឱ្យបានោន់ផ្ពលផ្វលា 

តាម្រយៈការដ្ឋក់ឱ្យ ំផ្ណើរការម្បព័នធបផ្ចចកវិទាព័ត៌មានសម្មាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសា-ធារណៈ (FMIS) នងិ

ការដ្ឋកឪ់្យអនុវតោម្បពន័ធម្តតួពនិតិយនផ្ាកនងុ ក លដ្ឋក់ឱ្យអនកម្រប់ម្រងទទួលខុសម្តូវ។ ការងារកនុង ំណាក់កាលផ្នេះ

រួម្មាន ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោបលងរ់ណផ្នយយទំផ្នើប កផ្អកផ្លើសោង់ដ្ឋររណផ្នយយ សាធារណៈអនោរជាត ិ (IPSAS) 

ផ្រៀបចំមាតកិាថវិកាថមី រចន្ទសម្ព័នធ កំណតក់ ូម្បតិបតោិការ និងវិធានរណផ្នយយ ដ្ឋក់ឱ្យ ំផ្ណើរការម្បព័នធ 

FMIS កំណត់ចាស់លាស់នូវការទទួលខុសម្តូវតាម្រយៈរចន្ទសម្ព័នធរបស់អងគភាពថវិកាចាស់លាស់ ផ្ារ

ភាា ប់ផ្ៅនងឹផ្រៀបចំរបាយការណ៍ ក លរមួ្ោងំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុក លម្សបតាម្សោងដ់្ឋរអនោរជាត។ិ 

•  ំណាក់កាលទី៣ (ការផ្ារភាា ប់ថវិកាផ្ារផ្ៅនឹងផ្ោលនផ្ោបាយ): ផ្តោ តផ្លើការកកលម្អរវាងកផ្នការផ្ស ាកិចច 

នងិអាទិភាពផ្ោលនផ្ោបាយផ្ស ាកិចច  ូចមានកនងុកផ្នការយុទធសាស្រសោអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ្.យ.អ.ជ) នងិការ

ផ្ម្ោងថវិកា។ ការងារកនងុ ំណាកក់ាលផ្នេះរួម្មាន ការកសាងឋាន្ទនមុ្កម្ននឧបករណ៍ផ្ម្ោងថវិការយៈផ្ពល

ម្ធយម្ នងិការដ្ឋកឱ់្យអនុវតោថវិកាកម្មវិធី ទនាឹម្នងឹសមាសធាតុមួ្យចំននួននវិម្ជឈការហិរញ្ញវតថ។ុ  

•  ំណាក់កាលទី៤ (រណផ្នយយភាពសមិ្ទធកម្ម): មានផ្ោលបំណងផ្ោលន់ូវរណផ្នយយភាពទូលំទូលាយតាម្រយៈ

នតីិវិធនីនការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ក លបានរចន្ទផ្ ើងលអម្បផ្សើរ នងិការម្រប់ម្រងកផ្អកផ្លើសមិ្ទធកម្ម។ 

ជហំាននីមួ្យៗ ននការងារកកទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ម្តូវមានកផ្នការសកម្មភាពរួម្ 

(CAP) ក លន រូរអភិវឌ្ឍន៍កតងផ្ៅថា ជាកផ្នការផ្ម្របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ កផ្នការសកម្មភាពរួម្ ំណាក់កាល
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ទី៣ (CAP3) ក លដ្ឋក់ផ្ ម្ េះផ្ដ្ឋយម្កសួងផ្ស ាកិចចនិងហិរញ្ញវតថុ (កសហវ.) រជឺាកផ្នទីសម្មាប់បងាា ញផ្លូវកក

ទម្ម្ង់ នងិសម្មាប់ផ្ម្បើម្បាស់តាម្ដ្ឋនម្តួតពនិតិយការអនុវតោការងារកកទម្ម្ង់កនងុចផ្ន្ទល េះឆ្ន ំ២០១៦-២០២០។ 

 ំណាក់កាលទី៣ ននកម្មវិធីកកទម្ម្ងហ់ិរញ្ញវតថសុាធារណៈ នងឹរួម្បញ្ាូលការងារពាក់ពន័ធនងឹការបនោពម្ងឹង

រណផ្នយយភាពហិរញ្ញវតថ ុតាម្រយៈការពម្ងកីការដ្ឋកឱ់្យអនុវតោម្បពន័ធ FMIS ផ្ៅម្កសួង-សាថ ប័ន ជាមួ្យនឹងការ

បផ្ងកើតការផ្ារភាា ប់ជាម្បពន័ធ រវាង ំណាក់កាលផ្រៀបចំថវិកាផ្ៅនឹងអាទិភាពផ្ោលនផ្ោបាយតាម្វិស័យ។ រាជរ

ដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបានដ្ឋកឱ់្យអនុវតោ និងកំពងុអនុវតោម្បពន័ធ FMIS ទនាឹម្នងឹកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ ផ្ ើម្បផី្ោល់ការោំម្ទក លមានលកខណៈសវ ័យម្បវតោិ និងការផ្ោលព់័តម៌ានម្តឹម្ម្តូវ នងិោន់ផ្ពល ល់

ថាន ក់ ឹកនំ្ទ និងម្រប់ភារពីាកព់ន័ធ។ 

 កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ សម្ម្បសម្ម្ួលផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធកិារដ្ឋា ន រណៈកមាម

ធិការ ឹកនំ្ទការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ.) ក លទទួលបនាុកសម្ម្បសម្មួ្លម្រប់

សកម្មភាពការងារ របស់ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (ក.ហ.ស.) ម្បចំអងគភាពផ្ម្កាម្

ឱ្វាទ កសហវ. នងិម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន ក៏ ូចជាផ្ោល់ការោំម្ទផ្ៅម្រប់ ំណាកក់ាលននការអនុវតោសកម្មភាពកក

ទម្ម្ង់  ល់ម្រប់អងគភាពផ្ម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ. នងិម្រប់ម្កសួង-សាថ ប័ន ោងំកនុង ំណាកក់ាលអនុវតោ រហតូ ល់

 ំណាក់កាលតាម្ដ្ឋន ម្តតួពនិតិយ នងិវាយតនម្លកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ។ 
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២. ទោលបំណងនៃទោលការណ៍ណណន ំ

 
ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទបកនថម្សម្មាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ ផ្ោលក់ារកណនំ្ទជាកល់ាក់ លម់្ស្រនោ ី និងថាន ក់ ឹកនំ្ទ

របស់កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ផ្លើម្រប់កផ្នកសម្មាប់ ំផ្ណើរការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថមុ្បចំនថៃក ល

មាន ូចជានតីិវិធី នងិបទដ្ឋា នហិរញ្ញវតថុ ការផ្ធវើថវិកាម្បពន័ធ នងិនីតិវិធរីណផ្នយយហរិញ្ញវតថ ុរបាយការណ៍រណផ្នយយ និង

សវនកម្ម។ ផ្ោលការណ៍ផ្នេះ ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើផ្ោលការណ៍កណនំ្ទសោ ីពកីារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថ ុ នីតិវិធី

រួម្បចចុបបននកម្ម ក លផ្ចញផ្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលតាម្អនុម្កឹតយផ្លខ៧៤អនក.បបបកចុេះនថៃទី២២ កខឧសភា ឆ្ន ំ២០១២ 

សម្មាប់ម្រប់រផ្ម្មាង/កម្មវិធី ក លទទួលហិរញ្ញបបោនពីផ្ម្ៅម្បផ្ទសកម្ពុជា នងិកផ្អកផ្លើបទពិផ្សាធន៍សម្ម្សបក លបាន

អនុវតោលអៗកនុងផ្ពលកនលងម្ក។ 

ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទផ្នេះ នងឹបងាា ញពមី្បភពមូ្លនធិិ លហំរូថវិកា ការផ្ម្បើម្បាស់ថវិកា សិទធអំណាចនងិភារកិចចននការទទួល

ខុសម្តូវរបស់ម្ស្រនោរីផ្ម្មាង នតីិវិធីចំណាយ ការម្តតួពនិតិយនផ្ាកនុង នីតិវិធ ីនិងផ្ោលការណ៍រណផ្នយយ ការផ្ធវើសវនកម្ម 

របាយការណ៍ លហំូរម្បតិបតោកិារ ក៏ ូចជាយនោការផ្រៀបចំថវិកាផ្ងក រ។ 

ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទផ្នេះ រជឺាម្រគុផ្ទាសកដ៏្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក សម្មាប់អនុវតោកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

នងិម្តូវបានរផ្រៀបចំទនាឹម្ោន នងឹកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោន កិចចសនាផ្ោលជ់នំយួ ឯកសារវាយតនម្លរផ្ម្មាងផ្ងក រ។ 

ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទបកនថម្ផ្នេះ ក៏ម្តូវផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ម្រប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងក លចូលរួម្អនុវតោកម្មវិធីកក

ទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ក លរួម្មាន អរគន្ទយកដ្ឋា នផ្ម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងផ្ស ាកិចចនិងហិរញ្ញវតថុ នងិ

ម្កសួង-សាថ ប័នន្ទន្ទ   ផ្ម្កាម្ការ ឹកនំ្ទសម្ម្បសម្មួ្លរបស់អរគផ្លខាធកិារដ្ឋា នរណៈកមាម ធិការ ឹកនំ្ទការងារកកទម្ម្ង់ 

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ក លផ្ ើរតនួ្ទទីជាអងគភាពម្បតិបតោិរផ្ម្មាង ទទួលបនាុកសម្ម្បសម្ម្លួឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ 

ម្រប់ម្រងម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទធភាព នងិធាន្ទអនុផ្លាម្ភាពននការងារទូផ្ៅក លពាក់ព័នធរ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និងលទធកម្ម 

កនុងផ្ោលបំណងសផ្ម្ម្ចឱ្យបានផ្ោលបំណងរួម្របស់រផ្ម្មាង។ វាកអ៏ាចជយួ លន់ រអូភិវឌ្ឈន៍ផ្លើការងារអងកតកម្មវិធី 

នងិការអនុវតោចំណាយ។ កនងុនយ័ផ្នេះ កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ម្តូវធាន្ទថា រាលអ់ងគភាពអនុវតោ

រផ្ម្មាងក លពាកព់ន័ធយល់ ឹងអំពីផ្ោលការណ៍កណនំ្ទ និងតម្ម្ូវការជាកល់ាក់របស់ន រអូភិវឌ្ឍន។៍ 

ខលឹម្សារមួ្យចំនួនននផ្ោលការណ៍ផ្នេះ អាចម្តូវបានផ្លើកយកម្កពិភាកា និងផ្ធវើបចចុបបននភាពជាផ្រឿយៗផ្ដ្ឋយមាន

ការឯកភាពពនី រូអភិវឌ្ឍន ៍ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើបទពិផ្សាធន៍ក លទទួលបានកនងុការអនុវតោរផ្ម្មាង កនុងផ្ោលបំណងធាន្ទថា 

វាមានសារៈសំខាន់ និងចំបាច់។ អរគផ្លខាធិការដ្ឋា នរណៈកម្មធិកា ឹកនំ្ទការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

រជឺាអងគភាពក លទទួលបនាុកផ្ធវើបចចុបបននភាពផ្ោលការណ៍កណនំ្ទ និងផ្សពវផ្ាយផ្ ើម្បឱី្យអងគភាពពាកព់ន័ធទទួលម្ជាប

អំពកីារតល ស់បោូរ។ 
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៣. ការទទួលខសុត្តូវទលើការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវតថុ 

៣.១ រចនសម្ព័ៃធការងាររបស់ អ.រ.ហ 

កផ្អកផ្លើអនុម្កឹតយផ្លខ២៤អនក.បក ចុេះនថៃទី១៧ កខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៤ ក លផ្ចញផ្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា 

អរគផ្លខាធិការដ្ឋា នរណៈកមាម ធិការ ឹកនំ្ទការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ក លសរផ្សរអកសរកាត់ថា 

អ.រ.ហ.ម្តូវបានបផ្ងកើតផ្ ើងផ្ដ្ឋយផ្ផ្ារ និងពម្ងីកតនួ្ទទី និងភារកិចចពីផ្លខាធិការដ្ឋា ននន រណៈកមាម ធិការ ឹកនំ្ទការងារកក

ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ 

អ.រ.ហ. ម្តូវបានបផ្ងកើតផ្ ើងផ្ ើម្បីបំផ្ពញមុ្ខងារជា ផ្សន្ទធកិារបស់រណៈកមាម ធិការ ឹកនំ្ទការងារកកទម្ម្ង ់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈក លផ្ៅកាតថ់ា រ.ហ.ស. ផ្ ើម្បីជួយនងិសម្ម្បសម្មួ្លផ្លើការផ្រៀបចំនិងអនុវតោកម្ម

 វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ជាពិផ្សសម្រប់ម្រងរាលស់កម្មភាពក លពាកព់ន័ធនឹងរ ាបាល ហិរញ្ញវតថ ុ

នងិលទធកម្មរបស់កម្មវិធី។ 

 ំបូងផ្ ើយ អ.រ.ហ.ម្តូវបានផ្រៀបចំឱ្យមាន៦កផ្នក និងផ្ម្កាយម្កផ្ទៀតពម្ងីកផ្ៅជា៧កផ្នក ក លមាន ូចជាកផ្នក

ផ្ោលនផ្ោបាយ កផ្នកម្រប់ម្រងចំណូល កផ្នកផ្រៀបចំថវិកា កផ្នកអនុវតោថវិកា កផ្នកោំម្ទទូផ្ៅ កផ្នកទំន្ទក់ទំនងសាធារណៈ 

និងកផ្នករ ាបាលហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល។ ម្បសិនផ្បើរចន្ទសម្ព័នធរបស់ អ.រ.ហ. មានការកកកម្បផ្ៅផ្ពល

អន្ទរត ផ្ហើយផ្បើអាចមានការកម្បម្បលួផ្ម្ចើនក លចំបាច់ ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទផ្នេះ នងឹម្តូវផ្ធវើបចចុបបននភាពផ្ ើម្បីឆលុេះ

បញ្ច ងំការកម្បម្បលួផ្លើតួន្ទទី ការទទួលខុសម្តូវផ្លើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុរបស់កម្មវិធី។ រចន្ទសម្ពន័ធរបស់ អ.រ.ហ.មាន

បងាា ញកនងុរបូភាពទ១ីខាងផ្ម្កាម្។ 

៣.២ ត្កុម្ការងារត្រប់ត្រងហិរញ្ញវតថុរបស់កម្មវិធ ី

កផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ នងិ ម្តួតពនិិតយនិងវាយតនម្ល របស់ អ.រ.ហ.ក លបងាា ញកនងុរបូភាពទ២ីទទួលបនាុកផ្លើ

ការងារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុរបស់កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ នងិធាន្ទអនុផ្លាម្ភាពហិរញ្ញវតថ ូុច

ខាងផ្ម្កាម្៖ 

ម្រប់ម្រងនងិចត់កចងការងារហិរញ្ញវតថុរផ្ម្មាង 

ធាន្ទអនុផ្លាម្ភាព នងិធាន្ទថាការអនុវតោម្តូវបានម្បម្ពឹតោផ្ៅម្សបនឹងកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងរផ្ម្មាង នតីិវិធនីិង

ផ្ោលការណ៍ហិរញវតថនុ្ទន្ទរបស់រដ្ឋា ភបិាលនងិន រអូភិវឌ្ឍន៍ក លមាន។ 

ផ្រៀបចំរផ្ម្មាងថវិកាសម្មាប់ោំម្ទ លយ់នោការម្រប់ម្រងផ្លើការកបងកចកធនធាន 

ម្រប់ម្រងរណនធីន្ទោរនងិលហំូរមូ្លនិធិ 

បផ្ងកើត កថរកា និង ំផ្ណើរការម្បពន័ធរណផ្នយយនងិហិរញ្ញវតថុរផ្ម្មាងផ្ដ្ឋយមានការម្តួតពនិិតយនផ្ាកនុងសម្រម្យ។ 

 ំផ្ណើរការម្បតិបតោិការហិរញ្ញវតថុរផ្ម្មាងនងិកថរកាកំណត់ម្តារណផ្នយយឪ្យបានម្តឹម្ម្តូវ 

ផ្រៀបចំ កម្បាកស់ម្មាប់សកម្មភាពរផ្ម្មាងឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវម្សបតាម្នីតិវិធនីងិម្បពន័ធកំណត ់



                                             

                                                                             ទំព័រទ ី5 

ផ្រៀបចំកបបបទផ្សន ើសំុផ្ៅន ររូអភិវឌ្ឍន៍ផ្ ើម្បីទមាល ក់ថវិកាតាម្យនោការបំផ្ពញបស្រងគប់និងទូោត់ម្តងផ់្ៅអនកផ្គតផ់្គង ់

ផ្រៀបចំនងិផ្ផ្ញើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុផ្ៅអនកពាកព់ន័ធ ម្ពម្ោងំផ្ធវើការវិភារតនម្លពត័ម៌ានចំបាច់សម្មាប់ឱ្យតនួ្ទទី

ននការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុមានម្បសិទធភាព។  

ម្តតួពនិតិយការអនុវតោមុ្ខងារហិរញ្ញវតថុ នងិចត់វិធានការចំបាច់ផ្បើមានរមាល តឆ្ៃ យពកីផ្នការអនុម័្ត 

សម្ម្បសម្ម្ួល ំផ្ណើរការសវកម្មផ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថរុផ្ម្មាង។ 

ទទួលបនាុកផ្លើរាល់ការងារលទធកម្មរផ្ម្មាងឱ្យម្សបនងឹផ្ោលការណ៍ និងម្បពន័ធក លមាន។  



 

                                              

                                 ទំព័រទី 6 

ារាងទី ១: អងគការទលខរបស់ 

អរគទលខាធកិារដ្ឋឋ ៃកណៈកមាម ធកិារដ្កឹនកំារងារណកទត្ម្ងក់ារត្របត់្រងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កផ្នកកកទម្ម្ងោ់ងំប ី

ម្របម់្រងម្ទពយសម្បតោិ

រ ា នងិចំណូលមិន
សារពពើពនធ  

 

កផ្នកនវានវុតោន ៍ផ្សពវផ្ាយ 

នងិ កសាងសម្តោភាព

សាងសមត្ថភាព 

 

កផ្នកអនវុតោថវកិា 
កផ្នកចណូំល 

សារផ្ពើពនធ 

កផ្នករ ាបាល ហរិញ្ញវតថ ុនងិ 

ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 

1) អរគន្ទយកដ្ឋា ន ម្រប់ម្រង

ម្ទពយសម្បតោិរ ា និង

ចំណូលមិ្នកម្នសារផ្ពើពនធ 

2) អរគន្ទយកដ្ឋា នឧសាហ

កម្មហិរញ្ញវតថ ុ

សាថ បន័ផ្សវាហរិញ្ញវតថ ុការបរផ្ទស 

នងិផ្សវាសាធារណៈទផូ្ៅ 

អរគទលខាធកិារ 

1) អរគន្ទយកដ្ឋា នរយ និងរដ្ឋា

ករកម្ពុជា 

2) អរគន្ទយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 

 

សាថ បន័ផ្សវាផ្ស ាកចិច 

1) អរគន្ទយកដ្ឋា នផ្ោល

នផ្ោបាយ 

2) អរគន្ទយកដ្ឋា នថវិកា 

3) អរគន្ទយកដ្ឋា នរ ាបាល ហិរញ្ញ

វតថុ ថាន ក់ផ្ម្កាម្ជាតិ 

4) អរគន្ទយកដ្ឋា នសហម្បតិបតោិការ

អនោរជាតិ និងម្រប់ម្រងបំណុល 

 

សាថ បន័ផ្សវាការពារជាត ិសនោសិខុ 

នងិសណាោ បធ់ាន បស់ាធារណៈ  

1) អរគន្ទយកដ្ឋា នរតន្ទោរជាត ិ

2) អរគន្ទយកដ្ឋា នលទធកម្មសា

ធារណៈ 

3) ម្កុម្ម្បឹកាជាតិរណផ្នយយ 

4) អរគន្ទយកដ្ឋា នផ្ដ្ឋេះម្សាយ

ផ្លប៉ាេះពាល ់

 

សាថ បន័ផ្សវាសងគម្កចិច 

1) អរគផ្លខាធិការដ្ឋា ន 

2) ម្កុម្ម្បឹកានតីិកម្ម 

3) អរគន្ទយកដ្ឋា នសវនកម្មនផ្ា

កនងុ 

4) អោគ ធកិារដ្ឋា ន 

5)  វិទាសាថ នផ្ស ាកិចច និង

ហិរញ្ញវតថ ុ

6) ម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងម្បពន័ធ

ព័តម៌ានវិទាFMIS  

 
សាថ បន័កពំលូ នងិឯករាជយ 

 

1) កផ្នករ ាបាល 

2) កផ្នកហិរញ្ញវតថ ុ

3) កផ្នកលទធកម្ម 

4) កផ្នកម្តតួពនិតិយ និងវាយ

តនម្ល 

កផ្នកផ្ោលនផ្ោបាយ នងិ

ផ្រៀបចំថវកិា 

ម្របម់្កសួង-សាថ បន័ 

 



 

                                              

                                 ទំព័រទី 7 

ារាងទី២៖រចនសម្ព័ៃធការងារណែនករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវតថុ ត្តួតពិៃិតយាម្ដ្ឋៃ ៃិងវាយតនម្ៃ 

  

ម្ន្រៃតីត្តួតពិៃិតយហិរញ្ញវតថុ 

  

ម្ន្រៃតី

រណទៃយយករ 

 

ម្ន្រៃតីថវិកា 

  

ម្ន្រៃតីជំៃួយការ

រណទៃយយ 

  

ម្ន្រៃតីជំៃួយការ

ថវិកា 

  

ម្ន្រៃតីរដ្ឋបាល 

  

ម្ន្រៃតីជំៃួយការ

រដ្ឋបាល 

  

ម្ន្រៃតីព័ត៌មាៃ

 វិទា 

  

ទលខាធិការ  

ត្បធាៃណែនករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវតថុ ត្តួតពិៃិតយ ាម្ដ្ឋៃ 

ៃិងវាយតនម្ៃ 

ម្ន្រៃតីលទធកម្ម 

  

ម្ន្រៃតីជំៃួយការ

លទធកម្ម 

 

ម្ន្រៃតីត្តួតពិៃិតយ

ាម្ដ្ឋៃ វាយតនម្ៃ 
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៤. ណែៃការ ៃងិ ថវកិា 

ថវិកា រជឺាធាតុចូលសម្មាប់អនុវតោកផ្នការសកម្មភាពលម្អតិរបស់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងផ្ម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ង ់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ ជាផ្រៀងរាលឆ់្ន ំ អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងកម្មវិធី ម្តវូផ្រៀបចំកផ្នការសកម្មភាពលម្អិត 

(GDAP/MAP) ឱ្យមានសងគតភិាព នងិសមានរតភិាព ជាមួ្យកផ្នការសកម្មភាពរួម្នន ំណាក់កាលនមួី្យៗ ម្ពម្ោងំ

ផ្លើកផ្សន ើថវិកាតាម្រយៈការផ្រៀបចំកផ្នការថវិកា នងិកផ្នការលទធកម្ម ផ្ៅតាម្ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទននការផ្រៀបចំថវិកា 

នងិសូចន្ទករសមិ្ទធកម្មរនលឹេះ (KPIs)កនុងឆ្ន ំ។ 

៤.១ ការទរៀបចណំែៃការ ថវកិា ៃងិណែៃការលទធកម្មរទត្មាង  

ផ្ ើម្បីធាន្ទម្បសិទធភាព ននការវិភាជថវិកាផ្ៅម្រប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងម្បកបផ្ដ្ឋយភាពសនសសំំនច អ.រ.ហ.

នឹងផ្រៀបចំផ្ោលការណ៍កណនំ្ទននការផ្រៀបចំថវិកា និងឧបសម្ព័នធ ផ្ដ្ឋយកបងកចកផ្ៅតាម្ម្បផ្ភទចំណាយ  ូចជា៖ (១)

សិកាខ សាលា/បណោុ េះបណាោ ល កនុង/ផ្ម្ៅម្បផ្ទស, (២) ទីម្បឹកាជាតិ/អនោរជាតិ, (៣)ទំនិញ, (៤) ចំណាយម្បតិបតោិការ ជា

ផ្ ើម្។ កនុងផ្ន្ទេះផ្ងក ររាល់ការរណន្ទចំណាយតាម្មុ្ខសញ្ញ ម្តូវអនុផ្លាម្តាម្តារាងលម្អិតចំណាយ (Costing)ម្បចំ

ឆ្ន ំនីមួ្យៗ និងរម្ម្ូឧបសម្ព័នធនីមួ្យៗ។ 

ការវិភាជថវិកាពីអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងនីមួ្យៗ កផ្អកផ្លើការចរចរកនុងកម្ម្ិតបផ្ចចកផ្ទស ឬ/និង កម្ម្ិតថាន ក់

 ឹកនំ្ទ ផ្ៅតាម្កាលវិភារក លផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ.។ 

អ.រ.ហ. នឹងពិនិតយលទធភាពននការវិភាជថវិកាក លទទួលបានពីម្បភពពីន រអូភិវឌ្ឍន៍ និងថវិកាប ិភារ

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ជូនម្រប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងនីមួ្យៗតាម្តម្ម្ូវការកនុងម្តីមាសនីមួ្យៗ។ 

៤.២ ការទរៀបចថំវកិាទត្កាម្ម្លូៃធិនិដ្រូអភវិឌ្ឍៃ ៍

 

១-ការផ្រៀបចកំផ្នការសកម្មភពនងិថវកិារបស់អងគភាពអនវុតោ 

ម្តមីាសទ២ី  
ម្ស្រនោីទទួលបនាុកកផ្នកម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល សម្ម្បសម្មួ្លនងឹផ្ោលព់័តម៌ាន

ពីម្បភពជនំយួពនី រអូភិវឌ្ឍនន៍ីមួ្យៗ  

ម្តមីាសទ៣ី  

អ.រ.ហ. ផ្រៀបចំផ្ោលការណ៍កណនំ្ទននការផ្រៀបចំថវិកា នងិសូចន្ទករសមិ្ទធ

កម្មរនលឹេះ(KIPs)កនងុឆ្ន ំ តម្មូ្វឱ្យអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងផ្រៀបចំកផ្នការថវិកា 

នងិកផ្នការលទធកម្ម សម្មាប់ឆ្ន ំបន្ទា ប់ (N+) 
 

 

២-ការបកូសរបុកផ្នការសកម្មភាព នងិថវកិា 
 

ម្តមីាសទ៣ី ឬទ៤ី  
អ.រ.ហ. ផ្រៀបចំកិចចម្បជុំចចរថវិកាមាន ២កម្ម្ិត (១)កម្ម្ិតបផ្ចចកផ្ទស (២)

កម្មិ្តថាន ក់ ឹកនំ្ទ កនុងការម្តតួពនិិតយលម្អិតកផ្នការសកម្មភាព កផ្នការថវិកា 
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និងកផ្នការលទធកម្ម ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើកផ្នការសកម្មភាពរួម្ នងិសូចន្ទករក ល

បានកំណត់ផ្ដ្ឋយន រូអភិវឌ្ឈន៍។  

ម្តមីាសទ៤ី  
ផ្រៀបចំបូកសរុប និងផ្រៀបចំរបាយការណ៍កផ្នការថវិកា នងិកផ្នការលទធកម្ម 

ដ្ឋក់ឆលងថាន ក់ ឹកនំ្ទ អ.រ.ហ.ពនិិតយនិងផ្ោលផ់្ោបល់។ 

 

៣-ការអនមុ្ត័កផ្នការថវកិា នងិកផ្នការលទធកម្ម 

 

ម្តមីាសទ៤ី  
អ.រ.ហ. ផ្រៀបចំ របាយការណ៍ និងសំផ្ណើសំុអនុម័្តកញ្ចប់ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ របស់់

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ពី រ.ហ.ស.។ 

ម្តមីាសទ១ីននឆ្ន ំ (N+1)  

អ.រ.ហ. ផ្រៀបចំលិខតិ នងិផ្សពវផ្ាយ ជនូម្រប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងផ្លើការ

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោ កផ្នការថវិកា នងិកផ្នការលទធកម្ម ម្បចំឆ្ន ំ។  

 

 

៤.៣ ការទរៀបចណំែៃការទត្កាម្ថវកិារបសរ់ាជរដ្ឋឋ ភបិាល 

ម្សបតាម្សារាចរណ៍កណនំ្ទរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល់សោ ីពកីារផ្រៀបចំកផ្នការយុទធសាស្រសោថវិកា នងិផ្រៀបចំកញ្ចប់ថវិកា

ម្បចំឆ្ន ំ ក លមានទម្ម្ង់ នងិវ ោជាក់លាក់  ូចមានកចងកនងុចាប់ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ (កខឧសភាឆ្ន ំ២០០៨) មាម្តាទី៣៩ 

ម្បតិទិនថវិកាមាន៣កផ្នក៖ 

 

១.ការផ្រៀបចកំផ្នការយទុធសាស្រសោថវកិា (កខម្នី្ទ  លក់ខឧសភា) 

 

សបាោ ហទ៍១ី កខម្នី្ទ 

ម្កសួងផ្ស ាកិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុ ផ្រៀបចំម្កបខណឌ មា៉ា ម្កូផ្ស ាកិចចរយៈផ្ពលម្ធយម្ 

នងិផ្ោលនផ្ោបាយហិរញ្ញវតថសុាធារណៈផ្ ើម្បីសំុការអនុម័្តពរីាជរដ្ឋា ភបិាល

កម្ពុជា។ 

សបាោ ហទ៍២ី កខផ្ម្សា 

ម្កសួងផ្ស ាកិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុ ផ្ចញសារាចរណ៍កណនំ្ទ ល់ម្កសួង-សាថ ប័ន 

ម្រឹេះសាថ នសាធារណៈម្បហាក់ម្បកហល នងិរ ាបាលថាន ក់ផ្ម្កាម្ជាតិ ផ្ដ្ឋយផ្ោល់

ការកណនំ្ទអពំីការផ្រៀបចំកផ្នការយុទធសាស្រសោថវិកា រួម្ោងំទម្ម្ង់សោងដ់្ឋរ ក ល

ម្តូវបំផ្ពញ។ 

នថៃ១៥ កខឧសភា 
កាលបរិផ្ចេទចុងផ្ម្កាយក លម្កសួង-សាថ ប័ន និងអងគភាពផ្ផ្សងៗ ម្តូវផ្ផ្ញើកផ្នការ

យុទធសាស្រសោ  ថវិកាម្កម្កសួងផ្ស ាកិចចនងិហិរញ្ញវតថុ។ 

 

២.ការផ្រៀបចកំារផ្ារភាា បថ់វកិា (កខម្ថុិន្ទ  ល ់កខ កញ្ញ ) 
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សបាោ ហទ៍១ី កខម្ថុិន្ទ 

ម្កសួងផ្ស ាកិចចនិងហិរញ្ញវតថុ ផ្ចញសារាចរណ៍កណនំ្ទម្បចំឆ្ន ំសោ ពីីថវិកា ផ្ៅ

ម្កសួង-សាថ ប័ន ម្រឹេះសាថ នសាធារណៈម្បហាក់ម្បកហល នងិរ ាបាលថាន ក់ផ្ម្កាម្

ជាតិ ផ្ដ្ឋយផ្ោលក់ារកណនំ្ទពកីារផ្រៀបចំកញ្ចប់ថវិការួម្ ោងំទម្ម្ង់ន្ទន្ទក ល

ម្តូវបំផ្ពញ ផ្ ើម្បីផ្ធវើការផ្សន ើសំុ។ 

នថៃ១៥ កខកកកដ្ឋ 
កាលបរិផ្ចេទចុងផ្ម្កាយសម្មាប់ម្កសួង-សាថ ប័ន និងអងគភាពផ្ផ្សងៗ ដ្ឋកក់ារ

ផ្សន ើសំុកញ្ចប់ថវិកាផ្ៅកានម់្កសួងផ្ស ាកិចចនិងហិរញ្ញវតថ។ុ 

កខសីហា 

 ំផ្ណើរការពភិាកា នងឹការពារថវិការវាងម្កសួងផ្ស ាកិចចនងិហិរញ្ញវតថ ុជាមួ្យ

នងឹថាន ក់ ឹកនំ្ទម្កសួង-សាថ ប័ន ម្រឹេះសាថ នសាធារណៈម្បហាកម់្បកហល នងិរ ា-

បាលថាន ក់ផ្ម្កាម្ជាត។ិ 

កខកញ្ញ  
ម្កសួងផ្ស ាកិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុ បញ្ចប់ការផ្រៀបចំថវិកាចំណូលចំណាយ និង

ពម្ងាងចាប់ហិរញ្ញវតថ។ុ 

 

៣.ការអនមុ្ត័ថវកិា នងិចាបហ់រិញ្ញវតថុ (កខតលុា  ល ់កខ ធន)ូ 

 

សបាោ ហទ៍១ី កខតលុា 
ម្កសួងផ្ស ាកិចចនិងហិរញ្ញវតថដុ្ឋក់ពម្ងាងចាប់ថវិកាជនូទីសោ ីការរណៈរ ាម្ស្រនោី

ផ្ ើម្បីពិនតិយ និងសផ្ម្ម្ច។ 

សបាោ ហទ៍១ី កខវចិេកិា ចាប់ថវិកា ម្តូវបានផ្ផ្ញើផ្ៅកាន់រ ាសភាជាតិផ្ ើម្បីអនុម័្ត។ 

សបាោ ហទ៍១ី កខធន ូ
ចាប់ថវិកា ម្តូវបានផ្ផ្ញើផ្ៅកាន់ម្ពឹទធសភាផ្ ើម្បីអនុម័្ត និងឡាយម្ពហសថ

ផ្លខាចុងផ្ម្កាយផ្ដ្ឋយម្ពេះម្ហាកសម្តមុ្ននថៃទី២៥កខធន។ូ 

៤.៤ ការត្តតួពៃិតិយ ៃងិវាយតនម្ៃ ការអៃវុតតថវកិា 

ផ្ ើម្បីផ្លើកម្ពស់ម្បសិទធភាពននការអនុវតោថវិកាផ្ម្កាយពីទទួលបានការអនុម័្ត នងិដ្ឋកឱ់្យអនុវតោរបស់អងគភាព

អនុវតោរផ្ម្មាង អ.រ.ហ. នឹងផ្រៀបចំម្តួតពនិិតយ និងវាយតនម្លការអនុវតោថវិកាម្បចំឆមាស និងឆ្ន ំ។ កនុងផ្ន្ទេះផ្ងក រ អងគភាព 

ណាក លផ្ៅមានកកសម្មួ្លថវិកា ឬនយិត័ថវិកាពីសកម្មភាព១ ផ្ៅសកម្មភាព១ ផ្ផ្សងផ្ទៀតផ្ដ្ឋយកនងុទំហំថវិកាក ល

បានអនុម័្តកនងុឆ្ន ំ ម្តូវផ្រៀបចំលិខតិផ្សន ើសំុនិយត័ ឬកកសម្ម្លួពីអងគភាពសាមីុ្ នងិផ្ផ្ញើជនូម្ក អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បីផ្ោរពផ្សន ើសំុ

ផ្ោលការណ៍នយិត័ថវិកាពីថាន ក់ ឹកនំ្ទ។ 

ថវិកាអនុវតោម្តូវ ពនិិតយតាម្ម្បភពធនធាន (១) កនងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំម្តីមាសក លមិ្នោន់បានផ្ធវើ

សវនកម្ម និង (២) របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ និងម្បចំម្តមីាស៖ បងាា ញពីការម្តួតពនិតិយវឌ្ឍនភាពចំណាយ ផ្ធៀបនឹងថវិកា

អនុម័្តជាផ្ទៀងោត ់ តាម្រយៈការផ្ម្បៀបផ្ធៀបចំណាយជាកក់សោងកនងុអំ ុងផ្ពលជាកល់ាកណ់ាមួ្យ ជាមួ្យនឹងថវិកា។ 

រាលល់ំផ្អៀងក លរួរឱ្យកត់សមាគ ល ់(ផ្លើសពី១០%) នងឹម្តវូបានពនិតិយនងិតាម្ដ្ឋន ផ្ដ្ឋយមានអំណេះអណំាង នងិការ

ពនយល់ទុកជាឯកសារ។ 
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តារាងទូោតក់ិចចសនា ម្តូវបានផ្រៀបចំសម្មាប់តាម្ដ្ឋនចំណាយផ្លើទីម្បឹកា ផ្សវាកម្ម និងទំនិញ។ ចំកណកឯការ 

ចំណាយផ្លើការបណោុ េះបណាោ ល សិកាខ សាលា នងិទសសកិចចសិកា នងឹម្តូវបានតាម្ដ្ឋនតាម្សកម្មភាពនីមួ្យៗ តាម្តារាង

ដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក។ 

រាល់សកម្មភាពោងំឡាយណា ក លបានអនុម័្តរួចកនុងកផ្នការសកម្មភាព និងថវិកា វាអាចផ្ោល់ភាពទនភ់លន់ ល់

អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង អាចផ្ម្បើម្បាស់ថវិកាផ្លើស ផ្សន ើសំុបកងវរធនធាន ពីសកម្មភាពផ្ផ្សងផ្ទៀតរបស់សាមីុ្អងគភាព ម្ក  

អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បីពនិតិយ នងិសផ្ម្ម្ច ពីថាន ក់ ឹកនំ្ទរផ្ម្មាងមុ្នផ្ពលអងគភាពអនុវតោសកម្មភាពក លផ្លើសថវិកាផ្លើសកម្មភាព 

ក លបានអនុម័្តផ្ហើយ ឬសកម្មភាពថមីណាមួ្យ។  

ចំផ្ពាេះថវិកាក លមិ្នអនុវតោោន់ផ្ពលកនុងឆ្ន ំ អងគភាពមិ្នអាចផ្សន ើបូកផ្ោងថវិកាផ្ៅសល់ផ្ ើម្បីបនោផ្ៅអនុវតោ

កនុងឆ្ន ំបន្ទា ប់បានផ្ទ  ផ្លើកកលងកតថវិកា ក លមានមុ្ខសញ្ញ ចំណាយ ឧោហរណ៍ ទំនញិ នងិផ្សវាកម្ម ក លបាននងឹ

កំពងុផ្ធវើលទធកម្មផ្ៅកនងុឆ្ន ំសារផ្ពើពនធ។ 

អ.រ.ហ. រកាសិទធិកនុងការកបកកចកថវិកាក លមិ្នបានផ្ម្បើម្បាស់ ជនូអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងណាមួ្យតាម្ការ

ចំបាច់ ផ្ ើម្បីធាន្ទថា ថវិការបស់កម្មវិធីម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់បានោន់ផ្ពលផ្វលា ម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទធភាព និងស័កកសិទធិភាព។ 

កនុងករណីក លថវិការំពងឹទុកសម្មាប់លទធកម្មទំនញិ នងិផ្សវាកម្មផ្លើសពីថវិកាក លបានអនុម័្តរួច ផ្ោល

ការណ៍កណនំ្ទសោ ីពកីារផ្ ញនថលទំនញិ នងិនតីិវិធលីទធកម្ម សម្មាប់ការផ្ម្ជើសផ្រើសទីម្បឹកា នងឹម្តូវបានយកម្កផ្ម្បើម្បាស់។ 

៤.៥ ការណកសត្ម្លួថវកិា 

អងគភាពអនុវតោ ក លជាអរគន្ទយកដ្ឋា នផ្ម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងផ្ស ាកិចចនងិហិរញ្ញវតថុ និងម្កសួង-សាថ ប័នម្តួតពនិតិយ

កផ្នការសកម្មភាព នងិថវិការបស់ខលួនផ្រៀងរាល៦់កខ ឬតាម្ការកំណត់ណាមួ្យកនងុឆ្ន ំអនុវតោ ផ្ ើម្បធីាន្ទភាពម្បាក 

នយិម្កនងុការោំម្ទ លក់ផ្នការសកម្មភាពរួម្។  

ម្បសិនផ្បើមានការតល ស់បោូរសកម្មភាព ថវិកាកកសម្មួ្ល ណាមួ្យ អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងម្តូវផ្ផ្ ញើសំផ្ណើ ជនូ អ.រ.ហ. 

ផ្ ើម្បីផ្ធវើការបូកសរុប។  ំផ្ណើរការ នងិនតីិវិធនីនការផ្រៀបចំនយិ័តថវិកា និងអនុម័្តផ្លើការកកតម្ម្ូវថវិកាកនុងឆ្ន ំ ម្តូវមាន

ផ្ោលការណ៍អនុម័្តពថីាន ក់ ឹកនំ្ទរផ្ម្មាង។ 

៤.៦ រំៃសូបតំ្ពញួ នៃការទរៀបចណំែៃការថវកិា ៃិងលទធកម្មត្បចឆំ្ន  ំ
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អរគនយកដ្ឋឋ ៃ/ត្កសួង-សាថ ប័ៃ កសហវ/អរហ រហស 

រំៃូសបំត្ពួញ នៃការទរៀបចណំែៃការថវកិា ៃិងលទធកម្មត្បចឆំ្ន  ំ

 

 

  

 

     

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      
 

 

 

 

      

 

 

 

       

                                                                   

                                   

 

                           

 

 

 

 

 

 No  No 

ម្ស្រនោថីវិកា នងិម្ស្រនោលីទធកម្ម

អ.រ.ហ. 

 
 

ពិនតិយ & បូកសរុប 

ផ្លើផ្សចកោីម្ពាង  

កផ្នការថវិកា 

និងលទធកម្ម

ម្បចំឆ្ន ំសរុបរួម្ 

អរគទលខាធកិារ 

អ.រ.ហ. 

 

ពិនិតយ និងផ្ោរពផ្សន ើសុំការ

សផ្ម្ម្ចពីអរគផ្លខាធិការងទទួល

បនាុក 

 

ត្បធាៃ រ.ហ.ស. 

 

 

ពិនតិយ/អនុម័្ត 

កផ្នការថវិកា និង

លទធកម្មម្បចំឆ្ន ំ 

 

 

ម្ស្រនោថីវិកា  

អ.រ.ហ. 

អរគនយកដ្ឋឋ ៃ 

រត្កសួង-សាថ ប័ៃ 

 

លទធផ្លរនលេឹះកនុង

ឆ្ន ំ កផ្នការថវិកា 

នងិលទធកម្មម្បចំ

ឆ្ន ំ  

 

ផ្រៀបច ំ

 

ផ្ោលការណ៍

កណនំ្ទននការផ្រៀបចំ

ថវិកា និងលទធផ្ល

រនលឹេះកនុងឆ្ន ំ 

កផ្នការសកម្មភាពរួម្ផ្ម្កាម្

កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ  
 

កផ្នការថវិកា 

នងិលទធកម្ម

ម្បចំឆ្ន ំ  

កិចចម្បជុំកម្មិ្ត

បផ្ចចកផ្ទស 
កិចចម្បជុំកម្មិ្ត

ថាន ក់ ឹកនំ្ទ 

yes 

yes 
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៥. ទោលការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ៃងិ សតង់ដ្ឋរ 

៥.១ ឆ្ន សំារទពើពៃធ ៃិងកាលបរទិចេទរបាយការណ៍ 

ឆ្ន ំសារផ្ពើពនធរបស់កម្មវិធី រពឺកីខម្ករា ល់កខធនូ  ូចោន នឹងឆ្ន ំសារផ្ពើពនធរបស់រដ្ឋា ភបិាលក រ ក លកបងកចកជា

១២កខ “ឆ្ន ំម្បតិទិន” ក លកាលបរិផ្ចេទរណផ្នយយ រពឺីកខម្ករា  ល់កខធន។ូ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ នងិម្បចំម្តី

មាស ជាកម្មវតថុសម្មាប់ថាន ក់ ឹកនំ្ទពនិិតយ នងិអាចផ្ោល់ជនូន រូអភិវឌ្ឍនផ៍្ងក រ។ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ម្តូវផ្រៀបចំរបាយការណ៍ម្បចំម្តមីាស តាម្ទម្ម្ង់ក លបាន

ម្ពម្ផ្ម្ពៀងកំណត់កនងុកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្ោលជ់នំួយ នងិឯកសារវាយតនម្លរផ្ម្មាង។ របាយការណ៍ផ្នេះ ម្តូវផ្រៀបចំកនងុរយៈ

ផ្ពល៤៥នថៃ បន្ទា ប់ពីចប់ម្តមីាសនីមួ្យៗ។ 

៥.២ មូ្លដ្ឋឋ ៃរណទៃយយ ៃិងសតង់ដ្ឋររណទៃយយ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ផ្ម្បើម្បាស់បលង់រណនីរាជរដ្ឋា ភបិាល ផ្ដ្ឋយមានការកកសម្ម្លួ

ទម្ម្ង់ផ្ឆលើយតបផ្ៅនឹងតម្មូ្វការកម្មវិធី ក លកផ្អកផ្លើសោងដ់្ឋររណផ្នយយសាធារណៈអនោរជាតិ (IPSAS) សម្មាប់ការផ្រៀបចំ

ថវិកា ការកត់ម្តារណផ្នយយ នងិរបាយការណ៍។  ូចផ្នេះ ផ្រអាចសនមតបានថា ផ្ៅផ្ពលក លម្ទពយសម្បតោមិ្តូវបានកត់

ម្តាដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក កបកនថម្ ផ្ន្ទេះវានឹងបងាា ញអំពតីនម្ល នងិពុតំម្ម្ូវឱ្យមានការផ្ធវើរលំស់ផ្ន្ទេះផ្ទ។ ផ្ោេះបីជាោ៉ា ងណាក៏

ផ្ដ្ឋយ ម្ទពយសកម្មម្តូវបានចុេះបញ្ា ីផ្ៅកនុងកំណត់ម្តាហិរញ្ញវតថុបកនថម្ នងិបងាា ញកនុងរបាយការណ៍/តារាងដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់កម្មវិធី នងឹម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយម្កុម្ការងារហិរញ្ញវតថុ ផ្ដ្ឋយបងាា ញពីការទទួលការ

ទូោត់ (កផ្អកផ្លើចំណាយតាម្ម្បផ្ភទ/សមាសភាព) នងិមូ្លនធិិក លផ្ៅសល់ សម្មាប់កាលបរិផ្ចេទរបាយការណ៍

បចចុបបនន និងកាលប រិផ្ចាទបូកផ្ោងបនោ តាំងពីផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើម្រផ្ម្មាងម្ក។ កផ្អកផ្លើមូ្លដ្ឋា នផ្នេះ ការទទួលបានមូ្លនធិិ 

ម្តូវបានផ្រទទួលសាគ ល់ផ្ៅផ្ពលទទួលបានជាក់កសោង ជាជាងការរំពឹងទុកក លទទួលបាន នងិការចណំាយមូ្លនធិិ ផ្លើក

កលងកតបុផ្រម្បោនសម្មាប់ការអនុវតោសកម្មភាពកម្មវិធ ី ម្តវូបានទទួលសាគ លផ់្ៅផ្ពលចំណាយជាក់កសោង ជាជាងផ្ពល

ក លសកម្មភាពផ្កើតផ្ ើង។  

៥.៣ របូយិបណ័ណសត្មាបក់តត់្ា ៃិងរបាយការណ៍ 

ម្បតិបតោកិារហិរញ្ញវតថរុផ្ម្មាង, ការកត់ម្តារណផ្នយយ និងរបាយការណ៍ រួរម្តូវរកាទុកកនងុរូបិយប័ណណកខមរផ្រៀល 

ផ្ហតុ ូចផ្នេះផ្ហើយ ម្បតិបតោកិារជាម្បាក់ ុលាល រអាផ្ម្រិក ឬរូបិយប័ណណផ្ផ្សងផ្ទៀតក លខុសពីកខមរផ្រៀល ម្តូវបោូរតាម្រយៈអម្តា

បោូរម្បាក ់ ក លផ្ចញផ្ដ្ឋយធន្ទោរជាតនិនកម្ពុជា។ អម្តាបោូរម្បាក់ផ្ចញពីកកនលងផ្ផ្សងផ្ទៀត ក លមានឯកសារបញ្ា កម់្តឹម្

ម្តូវ ក៏អាចទទួលយកបានផ្ងក រ ផ្ៅផ្ពលក លអម្តាផ្ន្ទេះមានភាពសម្លមម្ នងិមិ្នខសុឆ្ៃ យពអីម្តារបស់ធន្ទោរជាតិ

ននកម្ពុជា។ 
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ផ្ដ្ឋយពនិតិយផ្ ើញថា កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ទទួលបានមូ្លនធិិ ពនី រអូភិវឌ្ឍន៍ចំរុេះ 

កនុងរូបិយប័ណណផ្ផ្សងៗោន  សំផ្ៅផ្ឆ្ព េះផ្ៅរកការអនុវតោរផ្ម្មាងជាកល់ាក់ណាមួ្យ  ូចផ្នេះកនុងរូបភាពបតក់បន ម្បតិបតោកិារ

ហិរញ្ញវតថុ អាចម្តូវបានកតម់្តាជារូបិយប័ណណ ុលាល រ ផ្ ើម្បីសម្ម្បតាម្តម្ម្ូវការជាកល់ាក់របស់ន រអូភិវឌ្ឍន។៍  
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៦. ការត្តួតពៃិិតយនែៃកនងុ 

៦.១ ទដិ្ឋភាពទទូៅ 

ការម្តួតពនិតិយនផ្ាកនុង រួម្មាន ផ្ោលការណ៍ នងិនីតិវិធនី្ទន្ទ ក លទទួលសាគ ល់ផ្ដ្ឋយថាន ក់ ឹកនំ្ទននកម្ម វិធីកក

ទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ផ្ ើម្បីជយួឱ្យការអនុវតោកម្មវិធីអាចម្បម្ពតឹោផ្ៅបានម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទធិភាព និង

ស័កោសិទធភាព ក លអាចផ្ឆលើយតបផ្ៅនឹងផ្ោលនផ្ោបាយ និងវិធានរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងន រូអភិវឌ្ឍន ៍ ការពារ

ម្ទពយសម្បតោិរផ្ម្មាង ធនធានហិរញ្ញវតថុ អាច ំផ្ណើរម្បតោិការទូោត់បានផ្ពញផ្លញម្បកបផ្ដ្ឋយភាពផ្ជឿជាក់ នងិអាចផ្ធវើ

ការកត់ម្តា នងិផ្រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ និងសកម្មភាពបានោន់ផ្ពលផ្វលាសម្មាប់ការងារម្តួតពនិិតយ នងិការផ្ធវើផ្សចកោី

សផ្ម្ម្ចចិតោរបស់ថាន ក់ ឹកនំ្ទ សម្មាប់កសវងរកការកកលងបនលំ នងិកហំុសឆគង។ 

៦.២ ទៃួំលខសុត្តវូទលើការងារត្តតួពៃិិតយនែៃកនងុ 

ការម្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថ ុរួម្មានវិធានក លទទួលសាគ ល់ផ្ដ្ឋយថាន ក់ ឹកនំ្ទ ផ្ ើម្បីការពារ នងិរកាម្ទពយសម្បតោ ិនងិ

ផ្ ើម្បីធាន្ទភាពម្តឹម្ម្តូវ នងិភាពផ្ជឿទុកចិតោបានននការកត់ម្តារណផ្នយយ នងិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ ការម្តួតពនិិតយនផ្ាកនងុ

សំខាន់ៗ ក លអនុវតោផ្ដ្ឋយកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ មាន ូចខាងផ្ម្កាម្៖  

បរុគលកិក លមានសម្តថភាពនងិអាចផ្ជឿទកុចតិោបាន៖ 

ម្បពន័ធម្តួតពនិិតយនផ្ាកនុង រឺកផ្អកផ្ៅផ្លើភាពផ្សាម េះម្តង់របស់បុរគលកិ ក លម្តូវបានផ្ម្ជើសផ្រើសឱ្យម្កបផ្ម្ម្ើការងារ

កនុងរផ្ម្មាង។ បុរគលិក ររួម្តូវបានទទួលការបណោុ េះបណាោ លម្រប់ម្ោន ់នងិទទួលបានការកណនំ្ទ ម្តឹម្ម្តូវ ផ្ ើម្បីឱ្យពួកផ្រ

បំផ្ពញតួន្ទទី និងភារកិចចរបស់ខលួនម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទធិភាព។ រាល់បុរគលិក ររួចូលរួម្កនុងការពម្ងឹងម្បពន័ធម្តួតពនិិតយនផ្ាកនុង

ោងំអស់ោន ។  

ការកបងកចកម្ខុងារទទលួខសុម្តវូ៖ 

ររួមានការយល់ ឹងចាស់លាស់អំពី អនកណាជាអនកអនុម័្ត អវីក លនងឹម្តូវបានអនុម័្ត នងិការកំណតន់នសិទធិ

អំណាច។ ម្នុសសមាន ក់ មិ្នម្តូវម្រប់ម្រងោងំម្សុងផ្លើម្បតិបតោិការមួ្យតំាងពីផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើម្រហតូ ល់ផ្ពលបញ្ចប់បាន

ផ្ទ។ អនកអនុម័្ត មិ្នម្តូវទទួលបនាុកផ្លើការចុេះបញ្ា ីម្បតិបតោិការផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅធំ ឬក៏មានលទធភាពអាចតល ស់បោូរកំណត់

ម្តារណផ្នយយបានផ្ទ។ រួរមានការកបងកចកចាស់លាស់ អំពីតួន្ទទីននអនកផ្សន ើសំុ អនកទទួល និងអនកអនុម័្ត ផ្លើម្រប់

ម្បតិបតោិការោងំអស់។ 

ការម្បរលភ់ារកចិចទទលួខសុម្តវូសម្មាបម់្ខុងារោងំអស់៖ 

 ការទទួលខុសម្តូវរបស់ម្ស្រនោ ី ម្តូវកំណត់ឱ្យបានចាស់លាស់ ផ្ ើម្បីផ្ចៀសវាងការជាន់មុ្ខងារ ឬភាពខវេះចផ្ន្ទល េះ

ផ្លើកផ្នកណាមួ្យ។ អ.រ.ហ. បានបផ្ងកើតរចន្ទសម្ពន័ធការងារ  ូចបងាា ញជនូកនងុរូបភាពទី១ខាងផ្លើសម្មាប់កំណត់មុ្ខងារ

ទទួលខុសម្តូវចាស់លាស់។ ភារកិចច នងិការទទួលខុសម្តូវលម្អតិរបស់បុរគលនីមួ្យៗ មានកចងដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក កនុងកចិច

សនាការងារ។ 



   
 

                                             

                                                                                                                                          ទំព័រទី 16  

ការកបងកចកការងារទទលួបនាកុតា លន់ងិការងាររណផ្នយយ៖ 

មុ្ខងាររណផ្នយយ រួរម្តូវកញកផ្ចញពីការទទួលបនោុកតា លផ់្លើម្ទពយសម្បតោិ (ឧោហរណ៍បុរគលកិក លទុកចិតោ

ឱ្យកានស់ាច់ម្បាក់ ម្និរួរអាចចូលផ្ៅកនងុការងារចុេះបញ្ា ីទិន្ទន នុវតោសាច់ម្បាក់ឬផ្សៀវផ្ៅធំបានផ្ ើយ)។ 

 វធិានការការពារ៖ 

ការអភបិាល រួរម្តូវបានបផ្ងកើតផ្ ើង ផ្ ើម្បីការពារម្ទពយសម្បតោិរបស់កម្មវិធី ក លរួម្មានការរកាទុកផ្ៅកកនលង

មានសុវតថភិាពនូវទនននិយ័ នងិរបាយការណ៍រណផ្នយយ ក លអាចទុកចិតោបាន។ ម្ផ្ធាបាយការពារសម្ម្សបរួម្មាន ការ

រកាម្ទពយសម្បតោផិ្ៅកកនលងមានសុវតថភិាព ការរកាកំណត់ម្តាលម្អតិ ម្តតួពនិតិយ ការធាន្ទរា៉ាប់រងផ្លើការបផ្ញ្ចញ ការផ្ផ្ារ 

នងិការចេុះម្តតួពនិតិយម្ទពយសម្បតោិជាម្បចំ។  

ការងារអភបិាល៖ 

បទបបញ្ញតោិនផ្ាកនុង រួររួម្បញ្ាូលការម្រប់ម្រងបុរគលិក។ ឧោហរណ៍ ការងារក លម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញវតថ ុ

នងិ ម្តួតពនិិតយនិងវាយតនម្ល ម្តូវម្រប់ម្រងផ្លើ ំផ្ណើរការផ្រៀបចំ និងកតម់្តាម្បតិបតោិការ ក លផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយម្ស្រនោហីិរញ្ញវតថ ុ

នងិការផ្រៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ។ុ 

ការពនិតិយនផ្ាកនងុជាម្បចំ៖ 

កម្មវិធ ីរួរផ្ធវើការម្តតួពនិតិយនផ្ាកនុងជាម្បចំ និងផ្ធវើការវាយតនម្លម្បពន័ធម្តួតពនិិតយនផ្ាកនុង ផ្ ើម្បីកំណតថ់ាផ្តើម្បពន័ធ 

បាន ំផ្ណើរការផ្ដ្ឋយរលនូ នងិម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទធភាពតាកផ្នការក រឬផ្ទ។ ឧោហរណ៍ ការរាប់សាច់ម្បាក់ផ្ដ្ឋយមិ្ន

បានផ្ម្ពៀងទុករួរម្តូវបានផ្ធវើផ្ ើងផ្ ើម្បីពនិិតយរកផ្ម្ើលការផ្ម្បើម្បាស់សាច់ម្បាក់ ក លមិ្នសម្ម្សបណាមួ្យ។ 

ការម្តតួពនិតិយផ្លើម្បតបិតោកិារ៖ 

រាល់ម្បតិបតោិការ រួរម្តូវបានពនិតិយ បញ្ា ក់ អនុម័្ត និងកតម់្តា តាម្នតីិវិធីក លមានកចង។ ឧោហរណ៍បុរគលកិ

មិ្នម្តូវបានអនញុ្ញ តឱ្យទិញអវមួី្យផ្ដ្ឋយោម នការអនុម័្តជាមុ្នពថីាន ក់ ឹកនំ្ទកម្មវិធីផ្ន្ទេះផ្ ើយ។ 

ការដ្ឋកផ់្លខសមាគ លឯ់កសារជាម្នុ៖ 

ផ្ ើម្បីធាន្ទភាពម្រប់ម្ជុងផ្ម្ជាយ ថាម្បតិបតោិការហិរញ្ញវតថុ ម្តូវបានបញ្ាូលផ្ៅកនុងម្បពន័ធរណផ្នយយ ឯកសារផ្ោល 

មួ្យចំននួ ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើម្បីសមាគ ល់ម្បផ្ភទផ្ ើម្របស់វា (សកខីប័ម្តចំណាយ សកខីប័ម្តទទួល នងិសកខីប័ម្តចុេះបញ្ា ី 

ម្តូវកតផ្រៀបចំកំណត់ឱ្យមានការបង់ផ្លខផ្រៀងជាមុ្ន)។ ម្រប់ផ្លខលដំ្ឋប់ោងំអស់ម្តូវរាប់បញ្ចូល នងិផ្បើមានសកខីប័ម្តណា

មានភាពមិ្នផ្ពញផ្លញ ឬមិ្នម្តឹម្ម្តូវ ម្តូវដ្ឋក់សញ្ញ សមាគ ល់ថា “លុបផ្ចល” និងម្តូវរកាទុកសម្មាប់ការម្តួតពនិិតយ។ 

លដំ្ឋបល់ផំ្ដ្ឋយ៖ 

 ម្បព័នធម្រប់ម្រងរណផ្នយយ ម្តូវបានបផ្ងកើតផ្ ើងផ្ដ្ឋយមានលដំ្ឋប់លំផ្ដ្ឋយ សម្មាប់ ំផ្ណើរការអនុម័្ត មុ្នផ្ពល

ទូោតក់ារចំណាយមានមុ្ខសញ្ញ  នងិការចំណាយទូផ្ៅ មុ្នផ្ពលចុេះបញ្ាកីនងុម្បពន័ធរណផ្នយយ។ ឧោហរណ៍ ការទូោត ់មិ្ន

ម្តូវផ្ធវើផ្ ើងមុ្នផ្ពលក លទំនញិ ឬផ្សវាកម្ម ម្តូវបានទទួល ផ្ហើយបរិមាណ នងិរុណភាពននទំនញិនងិផ្សវាកម្ម កម៏្តវូបាន

ម្តតួពនិតិយោ៉ា ងម្តឹម្ម្តវូ។ 
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៦.៣  ការត្តតួពៃិតិយដ្ទំណើរការត្បតបិតតកិារ 

ការងារបុរគលកិម្តូវបានកបងកចក ផ្ហតុ ូចផ្នេះផ្ហើយ ពុមំាននរណាមាន កអ់នុវតោការងារផ្ពញមួ្យម្បតិបតោកិារកត

ឯងផ្ន្ទេះផ្ទ។ តារាងខាងផ្ម្កាម្សផ្ងខបអំពី ំផ្ណើរការម្បតិបតោិការទូផ្ៅ ផ្ោលបំណងននម្បតិបតោិការនផ្ាកនងុ ការម្តតួពនិិតយ

នផ្ាកនងុ នងិលទធផ្លននការម្តតួពនិតិយនផ្ាកនងុ។ 

 

ផ្ោលបណំងទផូ្ៅ លទធផ្លននការម្តតួពនិតិយនផ្ាកនងុ 

សុពលភាព ម្បតិបតោកិារចុេះបញ្ា ីរួច ម្តូវមានសុពលភាពក លអាចទទួលយកបាន 

ទុកដ្ឋក់ឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ ក លអាចផ្ឆលើយតបផ្ៅនងឹកផ្នការសកម្មភាព និង

កផ្នការថវិកា។ ផ្សវាកម្ម ទំនញិ ក លបានបញ្ចប់ ម្តូវកតផ្ោល់ផ្ដ្ឋយ នតីិ

បុរគល/អនកផ្គតផ់្គង់ ក លអាចផ្ជឿជាក់បាន នងិម្សបចាប់។ បងាក នន់ ទទួល

ម្បាក់ នងឹម្តូវបានផ្ចញឱ្យបន្ទា ប់ពីផ្ធវើការទូោត់រួច។ 

ភាពម្រប់ម្ជងុផ្ម្ជាយ រាល់ម្បតិបតោិការក លមានសុពលភាព នងឹម្តូវបានកតម់្តាទុក នងិមិ្នម្តូវ

លុបផ្ចលផ្ន្ទេះផ្ទ។ រាលប់ងាក នន់ ទទួលម្បាក់ នងឹបងាា ញពតម៌ានលម្អតិអពំអីនក

បង់ម្បាក់ នងិអនកទទួលម្បាក់។ 

សិទធអំណាច កម្ម្ិតននការអនុម័្តមានលកខណៈខុសកបលកោន ផ្ៅតាម្កម្ម្តិទឹកម្បាក ់

កនុងម្បតិបតោកិារនីមួ្យៗ និងម្សបតាម្ផ្សចកោីសផ្ម្ម្ចរបស់ថាន ក់ ឹកនំ្ទ។  

ការផ្ធវើចំណាតថ់ាន ក ់ ម្បតិបតោកិារម្តូវផ្ធវើចំណាតថ់ាន ក់ឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវផ្ៅតាម្បលងរ់ណន ី និងចំ

ណាតថ់ាន ក់របស់រផ្ម្មាង។ 

រណផ្នយយ/ការចុេះបញ្ា  ី ម្បតិបតោកិាររណផ្នយយ ម្តូវកតបញ្ចប់ ផ្ដ្ឋយបនសល់ទុកនូវលនំំ្ទសម្មាប់ការ

ផ្ធវើសវនកម្មឱ្យបានចាស់លាស់។ 

កាលបរិផ្ចេទ រាល់ម្បតិបតោិការ ម្តូវកត់ម្តាឱ្យបានោន់ផ្ពលផ្វលា។ 

 

៦.៤ ការត្តួតពិៃិតយត្បព័ៃធរណទៃយយកុំពយូទ័រ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ផ្ម្បើម្បាស់ម្បពន័ធរណផ្នយយកុំពយូទ័រ (Sage 50 Accounting) 

ផ្គួបោន នឹងម្បពន័ធផ្ធវើផ្ដ្ឋយន ។ ម្បពន័ធោងំផ្នេះ នងឹផ្ោលន់ូវការកត់ម្តា នងិការម្តតួពនិតិយបានម្តឹម្ម្តូវ នងិអាចផ្ោល់របាយ

ការណ៍ផ្លើថវិកាទទួលបាន ចំណាយមានមុ្ខសញ្ញ  នងិចំណាយតាម្ចំណាត់ថាន ក់ចំណាយតាម្បលង់រណផ្នយយ តាម្

ម្បផ្ភទ តាម្សមាសភារ តាម្ម្បផ្ភទមូ្លនធិិ បុផ្រម្បោន ការទូោត់ម្ទពយ-សម្បតោនិងិមិ្នកម្នម្ទពយសម្បតោ ិ និងម្ទពយ

សម្បតោិផ្ផ្សងៗផ្ទៀត។ 

ការការពារផ្លខសមាៃ ត៖់ 

ម្ស្រនោីហិរញ្ញវតថុ ម្តូវមានផ្ ម្ េះផ្ម្បើម្បាស់ និងផ្លខសមាៃ ត់ផ្ផ្សងោន កនុងការចូលផ្ៅកានម់្បពន័ធរណផ្នយយកុពំយូទ័រ។ 
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ការរកាទកុឯកសារទនិននយ័រណផ្ណយយ៖ 

ការរកាទុកទិនននយ័កនុងកុំពយូទ័រ រួម្មានទិនននយ័ននម្បពន័ធរណផ្នយយកុំពយូទ័រ ឯកសាររណផ្នយយនងឹម្តូវកថោំ

ទុកជាម្បចំកខ ក លជាភារកចិចរបស់រណផ្នយយករ នងិម្ស្រនោីម្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថ។ុ 
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៧. ត្បពៃ័ធរណទៃយយហិរញ្ញវតថុ 

៧.១ ទដិ្ឋភាពទទូៅ 

កម្មវតថុចំបងននម្បពន័ធរណផ្នយយហិរញ្ញវតថុ រឺផ្ធវើការកតម់្តាកនុងលកខណៈជាម្បពន័ធ នងិមានការម្រប់ម្រងផ្លើ

ម្បតិបតោកិារ នងិសកម្មភាពហិរញ្ញវតថុ ផ្ ើម្បីជាជនំយួ លក់ារងារម្តួតពនិតិយ នងិម្រប់ម្រងពត័ម៌ានហិរញ្ញវតថុក៏ ូចជាការអនវុតោ 

រផ្ម្មាងផ្ងក រ។  

៧.២ ត្បពៃ័ធរណទៃយយ 

ម្បពន័ធរណផ្នយយហិរញ្ញវតថុកផ្អកតាម្មូ្លដ្ឋា នសាច់ម្បាក់ (Cash Basis) ម្តូវបានបផ្ងកើតផ្ ើង ផ្ដ្ឋយមានរណនី

មួ្យចំននួ ូចជា រណនីសាច់ម្បាក់ ម្បាក់រជាផ្ទយយ ចំណាយ ផ្សៀវផ្ៅធំ ទិន្ទន នុបបវតោតាម្ម្បពន័ធកត់ម្តាផ្ទវភារ។ ម្បពន័ធ

រណផ្នយយហិរញ្ញវតថុរមួ្មាន៖  

(i)  ម្បភពឯកសារ 

(ii) ម្បពន័ធហិរញ្ញវតថុរង  

(iii) ផ្សៀវផ្ៅធំសម្មាប់កត់ម្តាម្បតិបតោកិារម្រប់ម្បផ្ភទ 

(iv) កំណត់ម្តាអនុសសរណៈក លមាន 

៧.៣ ត្បតបិតតកិាររណទៃយយ 

ជហំានសំខាន់ៗផ្ៅកនុងកិចច ំផ្ណើរការរណផ្នយយរួម្មាន៖ 

១)  កិចច ំផ្ណើរការម្បតិបតោិការផ្លើការឯកភាព នងិបញ្ចូលម្បតិបតោិការ  

២)  កត់ម្តាចូលកនងុផ្សៀវផ្ៅធនំូវម្បតិបតោិការន្ទន្ទ ក ល កម្សង់ពឯីកសារផ្ោល នងិកំណត់ម្តា 

៣) ផ្រៀបចំរបាយការណ៍តលុយភាព ក លមានកនុងតារាងឥណពនធ នងិឥណោនោងំអស់  

៤)  ផ្រៀបចំការកតម់្តាកកតម្ម្ូវផ្ៅចុងកខផ្ដ្ឋយកតម់្តាោងំការកកតម្មូ្វផ្ៅកផ្នកឥណពនធ នងិឥណោន 

៥)  ផ្រៀបចំរបាយការណ៍តលុយភាពកកតម្ម្ូវក លមានកនងុតារាងឥណពនធ នងិឥណោនោងំអស់បន្ទា ប់ពីផ្ធវើការ

កកសម្ម្លួម្បចំកខរួច។ 

៦)  ការផ្រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ

៧) ផ្រៀបចំការបិទបញ្ា ីរណនីបុផ្រម្បោន នងិជម្ម្េះបញ្ា ីចំណូល-ចំណាយ 

8)  ផ្រៀបចំបិទតារាងតលុយភាពផ្ ើម្បីធាន្ទថារណនកីនុងផ្សៀវផ្ៅធំមានតលុយភាព 

៧.៤ កណំតត់្ារណទៃយយសទងេប 

មានកំណត់ម្តារណផ្នយយបឋម្ជាក់លាក់ ក លម្តូវកតរកាទុកកនុងម្បពន័ធរណផ្នយយ។ កណំត់ម្តាោងំផ្នេះរឺ៖ 



   
 

                                             

                                                                                                                                          ទំព័រទី 20  

ទនិ្ទន នបុបវតោចិណូំលសាចម់្បាក៖់ ផ្ៅផ្ពលទទួលបានការជនូ ំណឹង ឬកណំត់ម្តាឥណោន /លិខតិបញ្ា ក់ពធីន្ទោរ 

រណផ្នយយករ ម្តូវផ្រៀបចំបំផ្ពញសកខីប័ម្តទទួលម្បាក់ផ្ដ្ឋយមានពពិណ៌ន្ទឱ្យបានចាស់លាស់អំពីចំណូលក ល

ទទួលបាន៖  

ឥណពនធ.   រណនធីន្ទោរ     xxx  

ឥណោន.   ទឹកម្បាក់ទទួលបាន     xxx 

កនុងករណី ម្បតិបតោកិារោក់ទងនងឹកនម្ម្ផ្ជើងសារ ឬបនាុកធន្ទោរ ម្បតិបតោិការម្តូវកត់ម្តា ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

ឥណពនធ.   រណនធីន្ទោរ     xxx 

ឥណពនធ.   កនម្ម្ផ្សវាធន្ទោរ   xxx 

ឥណោន.   ទឹកម្បាក់ទទួលបាន    xxx 

ផ្សៀវផ្ៅធ៖ំ ម្បតិបតោកិារទទួលបានពីផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាសាចម់្បាក់ ផ្សៀវផ្ៅចំណាយ នងិននិ្ទន នុបបវតោមិ្តូវបានចុេះ

បញ្ាូលផ្ៅកនងុរណនីសមាគ ល់របស់ខលួន ផ្ ើម្បធីាន្ទថា ទិនននយ័ហិរញ្ញវតថកុនងុកខនីមួ្យៗ ម្តវូបានផ្រៀបចំបានផ្ពញ

ផ្លញ និងបិទបញ្ាបីានម្តឹម្ម្តូវម្សបតាម្ឯកសារផ្ោងក លមាន។ 

៧.៥ ឯកសារទោល 

ម្បតិបតោិការហិរញ្ញវតថុ ម្តូវបានកត់ម្តាកនងុម្បពន័ធរណផ្នយយហិរញ្ញវតថពុីម្បភពឯកសារផ្ោល។ ឯកសារោងំផ្នេះរួរ

កតមានលកខណ:សោងដ់្ឋរ ក លអាចឱ្យផ្រម្តតួពនិតិយបានម្តឹម្ម្តូវអពំីម្បតិបតោិការក លបានអនុម័្តរួចជាផ្ ើម្។ ឯកសារផ្ោល 

សំខានន់នម្បពន័ធរណផ្នយយហរិញ្ញវតថុរឺ៖ 

- បងាក នន់ ទទួលម្បាក ់

- សកខីប័ម្តចំណាយ 

- សកខីប័ម្តទិន្ទន នុបបវតោិចុេះបញ្ា  ី

- កបបបទផ្សន ើសំុបុផ្រម្បោន នងិទូោត់បុផ្រម្បោន 

- ឯកសារការបញ្ា ទិញ 

ឯកសារបកនថម្ផ្ផ្សងផ្ទៀតក លោំម្ទឯកសារផ្ោល មានជាអាទិ៍៖ 

- សំផ្ណើទិញក លបានទទួលការអនុម័្ត -សម្មាប់ម្បាក់រជាផ្ទយយ 

- លិខតិជនូ ំណឹងឥណោនរបស់ធន្ទោរ -សម្មាប់សកខីប័ម្តចំណូលធន្ទោរ 

-  វិក័យប័ម្ត របាយការណ៍រណនី លខិិតម្បរល់ទទួល - សម្មាប់សកខីប័ម្តចំណាយ 

ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថុ នងឹពនិិតយផ្ម្ើលផ្ ើងវិញនវូភាពផ្ពញផ្លញននផ្លខផ្ោងរបស់សកខីប័ម្ត ផ្ម្ជើសផ្រើស

ម្បតិបតោិការសំខាន់ៗផ្ចញពីផ្សៀវផ្ៅធំបន្ទា ប់ (Subsidiary Ledgers) រួចផ្ផ្ាៀងតា ត់ ផ្លខោងំផ្ន្ទេះ ជាមួ្យឯកសារផ្ោល 

ផ្ ើម្បីឱ្យម្បាក ថាផ្លខកូ ក លបានចតថ់ាន ក់ ចុេះផ្លខកូ  និងចុេះបញ្ចរីឺមានលកខណៈម្តមឹ្ម្តូវ។ 
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៨. ការបទងកើត ៃងិ ការណថទទំសៀវទៅធំ 

៨.១ រចនសម្ពៃ័ធនៃបៃងរ់ណៃ ី

បលង់រណនីម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ ើម្បីចប់យកកត់ម្តា និងផ្រៀបផ្រៀងទិនននយ័ ផ្ ើម្បីឱ្យពត័ម៌ានហិរញ្ញវតថុម្តូវបាន

កត់ម្តាម្តឹម្ម្តូវ ងាយរកបាន សម្មាប់ការម្រប់ម្រងចំណូល នងិចំណាយ  ផ្ហើយអាចោំម្ទ លក់ារ តាម្ដ្ឋន ការម្រប់ម្រង 

ការម្តួតពនិតិយ និងការផ្ធវើផ្សចកោីសផ្ម្ម្ចចិតោ។ បលង់រណនី ក៏ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ ើម្បីបំផ្ពញតម្ម្ូវការរបាយការណ៍របស់

កម្មវិធីក លផ្តោ តផ្លើសមាសភារ អនុសមាសភារ ម្បផ្ភទ អនមុ្បផ្ភទ នងិម្បភពម្លូនធិិ (ថវិកា)។  ូផ្ចនេះ ផ្ផ្ោើម្ផ្ចញពី

បលង់រណនីោងំផ្នេះ កម្មវិធផី្នេះ អាចផ្ធវើរបាយការណ៍តាម្ម្បព័នធរណផ្នយយកុំពយូទ័រ Peachtree ផ្ ើម្បីបំផ្ពញតម្មូ្វការ

របាយការណ៍ជាកល់ាក់របស់ន រូអភិវឌ្ឍន។៍ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ផ្ម្បើម្បាស់បលង់រណនីថមីរបស់រដ្ឋា ភិបាល ផ្ដ្ឋយរិតថាកម្មវិធី

ផ្នេះក៏ចំបាច់ម្តូវរាយការណ៍ផ្ៅកាន់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាផ្ងក រ។ រចន្ទសម្ព័នធននបលង់រណនីផ្នេះម្តូវបានរចន្ទផ្ ើងផ្ដ្ឋយ 

កផ្អកផ្លើផ្សៀវផ្ៅផ្ោលការណ៍កណនំ្ទសោ ីពកីារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ និងម្បកាសផ្លខ ១៨៩ សហវ ម្បក ចុេះនថៃទី ២២ កខ

កុម្ភៈឆ្ន ំ ២០១៣។ បលងរ់ណនសីម្មាប់កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណ: ម្តវូបានបងាា ញ ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

 

 
 
 
 

 
 
 

៨.២ បៃងរ់ណៃលីម្អតិ 

 ម្បផ្ភទរណន៖ី 

១. ម្ទពយសកម្មចរនោ: សាច់ម្បាក់ផ្ៅធន្ទោរ, ម្បាក់បរជាផ្ទយយ, បុផ្រម្បោន 

២. ម្ទពយសកម្មអចរនោ: ោម ន 

៣. មូ្លធនមាច ស់ម្ទពយ 

ត្បទភទរណៃី                              ចណំាយ 

ាម្ត្បទភទ 

ផ្លខក ូរបស ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ផ្លខក ូ 

ន រអូភិវឌ្ឍន ៍

ចំណាយាម្

សមាសភារ 

សមាសភារ 

នយកដ្ឋឋ ៃ 

ម្បភពម្លូនធិ ិ

ត្បភពមូ្លៃិធិ 

 

ផ្លខក ូ 

ន រអូភិវឌ្ឍន ៍

ផ្លខក ូ 

ន រអូភិវឌ្ឍន ៍
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៤. បំណលុចរនោ: ោម ន 

៥. បំណលុអចរនោ: ោម ន 

៦. ចំណាយចរនោ: ទីម្បឹកាផ្សវាកម្ម, ទំនញិ, ការបណោុ េះបណាោ ល, ចំណាយម្បតិបតោិការ 

៧. ចំណូល 

 ចណំាយតាម្ម្បផ្ភទ៖ 

1G : ទំនញិ 

2C : ផ្សវាកម្មទីម្បឹកា 

3T : ការបណោុ េះបណាោ ល /សិកាខ សាលា 

4O : ចំណាយម្បតិបតោកិារ 

5S : ម្បាក់ផ្លើកទឹកចិតោ 

6F : ម្បពន័ធពត័ម៌ានវិទាសម្មាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (FMIS) 

 ចណំាយតាម្សមាសភាព៖ 

១.  ម្កុម្ផ្ោលនផ្ោបាយ 

២. ម្កុម្ម្រប់ម្រងចំណូល 

៣.  ម្កុម្ផ្រៀបចំថវិកា 

៤.  ម្កុម្អនុវតោថវិកា 

៥.  ម្កុម្ោំម្ទទូផ្ៅ 

៦.  ម្កសួង-សាថ ប័ន 

 អរគន្ទយកដ្ឋា ន៖ 

សមាសភារទ ី1: ម្កមុ្ផ្ោលនផ្ោបាយ 

 
EP : អរគន្ទយកដ្ឋា នផ្ោលនផ្ោបាយ 

សមាសភារទ ី2: ម្កមុ្ម្របម់្រងចណូំល 

 
TD : អរគន្ទយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ  

 
CE : អរគន្ទយកដ្ឋា នរយនងិរដ្ឋា ករ  

 
NR : អរគន្ទយកដ្ឋា នម្ទពយរ ា នងិចំណូលមិ្នកម្នសារផ្ពើពនធ 

 
FI : អរគន្ទយកដ្ឋា នឧសាហកម្មហិរញ្ញវតថុ  

សមាសភារទ ី3: ម្កមុ្ផ្រៀបចថំវកិា 
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BD : អរគន្ទយកដ្ឋា នថវិកា 

 LF : អរគន្ទយកដ្ឋា នរ ាបាល នងិហិរញ្ញវតថថុាន ក់ផ្ម្កាម្ជាត ិ

  DI : អរគន្ទយកដ្ឋា នសហម្បតិបតោិការអនោរជាតិ នងិម្រប់ម្រងបំណលុ 

សមាសភារទ ី4: ការអនវុតោថវកិា 

 
GP  : អរគន្ទយកដ្ឋា នលទធកម្ម 

 
NT : អរគន្ទយកដ្ឋា នរតន្ទោរជាត ិ

 NA : ម្កុម្ម្បឹការណផ្នយយជាត ិ

សមាសភារទ ី5: ម្កមុ្ោំម្ទទផូ្ៅនងិកសាងសម្តថភាព 

 
អរគផ្លខាធកិារដ្ឋា ន 

 
AD : ន្ទយកដ្ឋា នរ ាបាលនងិហិរញ្ញវតថ ុ

 
PD : ន្ទយកដ្ឋា នបុរគលកិ 

 
LE : ម្កុម្ម្បឹកានតីិកម្ម 

 IT : ន្ទយកដ្ឋា នព័តម៌ានវិទា 

 
OE : ម្នាីរផ្ស ាកិចចនងិហិរញ្ញវតថុផ្ខតោ   

 

FM             : ម្កមុ្ការងារម្របម់្រងរផ្ម្មាងម្បពន័ធបផ្ចចកវទិាពត័ម៌ានការសម្មាបម់្រងម់្រងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ 

(FMWG) 

 EF             :  វទិាសាថ នផ្ស ាកចិចនងិហរិញ្ញវតថ ុ

       LC                : ម្កមុ្ម្បកឹានតីកិម្ម 

 GSC            : ម្កមុ្ម្របម់្រងកម្មវធិ ី(អ.រ.ហ.) 

 
PP : កផ្នកផ្ោលនផ្ោបាយ (អ.រ.ហ.) 

 
PR : កផ្នកចំណូលសារផ្ពើពនធ (អ.រ.ហ.) 

 
PF : កផ្នកផ្រៀបចំថវិកា (អ.រ.ហ.) 

 
PE : កផ្នកអនុវតោថវិកា (អ.រ.ហ.) 

 
PS : កផ្នកនវានុវតោន៍ ផ្សពវផ្ាយ នងិកសាងសម្តថភាព (អ.រ.ហ.) 

 
PM : កផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថនុិងម្តួតពនិិតយនិងវាយតនម្ល (អ.រ.ហ.) 

 
GDIA  អរគន្ទយកដ្ឋា នសវនកម្មនផ្ាកនងុ 

 
GI អោគ ធកិារដ្ឋា ន 
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សមាសភារទ ី6: ម្កសួង-សាថ បន័ 

  សាថ បន័កពំលូ នងិឯករាជយ 

 
RP : ម្កសួងម្ពេះបរម្រាជវាងំ 

 
SE : អរគផ្លខាធកិារដ្ឋា នម្ពឹទធសភា 

 
AS : អរគផ្លខាធកិារដ្ឋា នរ ាសភា 

 
CC : ម្កុម្ម្បឹកាធម្មនញុ្ញ 

 
SM : ឧតោម្ម្កុម្ម្បឹកាននអងគផ្ៅម្កម្ 

 
SC : តលុាការកំពលូ 

 
NE : រណ:កមាម ធិការជាតិផ្រៀបចំការផ្បាេះផ្ឆ្ន ត 

 
AA : អាជាញ ធរសវនកម្មជាតិ 

 
AU : អងគភាពម្បឆំ្ងអំផ្ពើពុករលយួ 

  សាថ បន័ផ្ោលផ់្សវាផ្ស ាកចិច 

 
AF : ម្កសួងកសិកម្ម រុកាខ ម្បមា៉ាញន់ងិផ្នសាទ 

 
MC : ម្កសួងពាណិជាកម្ម 

 
IN : ម្កសួងឧសាហកម្ម  វិទាសាស្រសោ  បផ្ចចកផ្ទស និងនវានុវតោន ៍

 
ME : ម្កសួងករ៉ានិងថាម្ពល 

 
RD : ម្កសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ 

 
WR : ម្កសួងធនធានទឹកនងិឧតោនុយិម្ 

 
MP : ម្កសួងនម្បសណីយន៍ងិទូររម្ន្ទរម្ន ៍

 
WT : ម្កសួងសាធារណ:ការនិង ឹកជញ្ាូន 

 
TO : ម្កសួងផ្ទសចរណ៍ 

 
CA : រ ាផ្លខាធកិារដ្ឋា នអាកាសចរណ៍សីុ វិល 

 
LV : ម្កសួងការងារនងិបណោុ េះបណាោ លវិជាា ជីវ: 

  សាថ បន័ផ្សវាកម្មសងគម្ 

 
ED : ម្កសួងអប់រ ំយុវជននងិកឡីា 

 
MH : ម្កសួងសុខាភិបាល 

 
SA : ម្កសួងសងគម្កិចច អតីតយុទធជន នងិយុវនតីិសម្បោ 
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WA : ម្កសួងកិចចការន្ទរើ 

 
CU : ម្កសួងវបបធម៌្និងវិចិម្តសិលប: 

 
CR : ម្កសួងធម្មការនងិសាសន្ទ 

 
សាថ បន័សនោសុិខនងិការពារជាត ិ

 
IS : ម្កសួងម្ហានផ្ា (សនោិសុខសាធារណ:) 

 
ID : ម្កសួងម្ហានផ្ា (រ ាបាលទូផ្ៅ) 

 
ND : ម្កសួងការពារជាត ិ

 
EN : ម្កសួងបរសិាថ ន 

 
MJ : ម្កសួងយតុោិធម៌្ 

 
AP : សាលាឧទធរណ៍ 

 
LA : ម្កសួងផ្រៀបចំក ន ី នរររូបនយីកម្ម នងិសំណង ់

 
សាថ បន័ហរិញ្ញវតថ ុការបរផ្ទស នងិសនោសុិខសាធារណ: 

 
CO : ទីសោ ីការរណ:រ ាម្ស្រនោ ី

 
MS : ម្កសួងមុ្ខងារសាធារណ: 

 
CD : ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 

 
RI : ម្កសួងទំន្ទក់ទំនងជាមួ្យរ ាសភា ម្ពឹទធសភា នងិអធកិារកចិច 

 
MF : ម្កសួងការបរផ្ទស និងសហម្បតិបតោកិារអនោរជាត ិ

 
EC : ម្កសួងផ្ស ាកិចច នងិហិរញ្ញវតថ ុ

 
PL : ម្កសួងកផ្នការ 

 
IF : ម្កសួងព័តម៌ាន 

 ST : រណ:កម្មការមូ្លបម្តកម្ពុជា 

 ត្បភពម្លូៃធិ ិ

E : ថវិកាម្ទម្ទង់របស់សហភាពអរឺ៉ាុប 

M : មូ្លនធិិជនំយួពពីហភុារ ី(MDTF) 

R : ថវិការាជរដ្ឋា ភបិាល 

U : ជនំយួជាថវិកាពអីងគការសហម្បជាជាតិសម្មាប់អប់រំកមុារ (UNICEF) 

O : ថវិកាពមី្បភពផ្ផ្សងៗផ្ទៀត 
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៩. រណៃធីនោរ 

៩.១ ត្បតបិតតកិាររណៃទីៅធនោរ 

រណនីធន្ទោរដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក ម្តូវបានបផ្ងកើតទុកសម្មាប់រកាមូ្លនធិិទទួលបានពនី រូអភវិឌ្ឍន៍ក ល ម្តូវបាន

ផ្រផ្ៅថា រណនកីំណត់ និងសម្មាប់មូ្លនិធិសម្ភារីរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ផ្ៅថារណនធីន្ទោរកម្មវិធី/រផ្ម្មាង។ កម្មវិធី

កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ម្តូវបានអនញុ្ញ តឱ្យរកានិង ំផ្ណើរការរណនី ធន្ទោរក លបានកណំត់ 

(Designated Account -DA) និងរណនីធន្ទោររផ្ម្មាង (Project Bank Account)ជាម្បាក់ផ្រៀល ឬម្បាក់ ុលាល រអាផ្ម្រិក 

ផ្ៅធន្ទោរជាតនិនកម្ពុជាសម្មាប់ការម្រប់ម្រងមូ្លនធិិ។ កម្មវិធីផ្នេះ កអ៏ាចផ្បើករណនធីន្ទោរផ្ៅធន្ទោរ/ម្រឹេះសាថ ន

ហិរញ្ញវតថពុាណិជាកម្មណាមួ្យផ្ងក រ ម្បសិនផ្បើន រអូភិវឌ្ឍន ៍ និងម្កសួងផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថុ យលថ់ាសម្ម្សប។ 

រណនធីន្ទោរ ម្តូវផ្បើកផ្ម្កាម្ផ្ ម្ េះរផ្ម្មាង មិ្នកម្នផ្ ម្ េះម្កសួង/អងគភាព ឬបុរគលផ្ ើយ។ 

ផ្ោលបំណងននរណនធីន្ទោរដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក រឺផ្ ើម្បីសម្ម្ួលម្បតិបតោិការផ្បើកម្បាក់់ទូោត ់និងម្បពន័ធម្តួតពនិតិយ

ម្តឹម្ម្តូវ។ អម្តាបោូរម្បាក់ក លម្បកាសផ្ដ្ឋយធន្ទោរជាតនិនកម្ពុជា ម្តូវអនុវតោសម្មាប់បំកលងរូបិយប័ណណ។  

៩.២ រណៃណីដ្លបាៃកណំត ់ 

ជនំួយឥតសំណង /កម្ចពីនី រូអភិវឌ្ឍន ៍ ម្តូវរកាទុកផ្ៅកនងុរណនីក លបានកំណត់ជាម្បាក់ផ្រៀល ឬជាម្បាក់

 ុលាល រអាផ្ម្រិក ផ្ៅតាម្ការកណំត់កនងុកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោនឥតសំណង /ឥណោនសម្បោន រវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល

កម្ពុជា និងន រូអភិវឌ្ឍន៍។ រណនីផ្នេះចំបាច់ម្តូវកតផ្ម្បើតោ ច់មុ្ខសម្មាប់កតចំណាយរបស់រផ្ម្មាង កតប៉ាុផ្ណាណ េះ។ 

ការ កម្បាក់ផ្ចញពីរណនីក លបានកំណត់ផ្ៅធន្ទោរជាតនិនកម្ពុជា ម្តូវបានផ្លើកទឹកចិតោសម្មាប់ទូោត់

ចំណាយម្រប់ទំហំម្បតិបតោកិារោងំអស់ ប៉ាុកនោតាម្ធម្មតា រសឺម្មាប់ទូោត់ចំណាយរបស់រផ្ម្មាង ក លមានទឹកម្បាក់ផ្សម ើ

នងឹ ឬផ្លើសព ី៧៥០ ុលាល រអាផ្ម្រិក ឬ ៣,០០០,០០០ ផ្រៀល។ ម្ូលបបទៃប័ត្តធនោរទទូតជ់ា “សាច់ត្បាក”់ ម្ិៃត្តូវ

បាៃអៃុញ្ញញ តទឡើយ។ ការទូោត់ចំណាយផ្លើសពីចនំនួទឹកម្បាកក់ លបានកំណត់ ផ្ៅកនងុកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោន

ឥតសំណង /ឥណោនសម្បោន មិ្នអាចទូោត់ផ្ចញពីរណនីកំណត់បានផ្ ើយកនងុករណីផ្នេះចំបាច់ម្តូវផ្ម្បើនីតិវិធធីាន្ទ

ចំណាយ ឬនតីិវិធីចំណាយម្តង់ផ្ៅអនកផ្គតផ់្គង់។ 

៩.៣ រណៃធីនោររបសរ់ទត្មាង 

ការរួម្ចំកណកជាសាច់ម្បាក់ពរីាជរដ្ឋា ភបិាលសម្មាប់ ំផ្ណើរការរផ្ម្មាង ម្តូវបានផ្ៅថា ថវិកាប ិភារ ក ល

ម្តូវរកាទុកផ្ៅកនងុរណនរីផ្ម្មាង ផ្ៅឯធន្ទោរជាតនិនកម្ពុជា  ូចោន នងឹថវិកាម្ទម្ទង់ ក លបានទទួលពនី រូអភិវឌ្ឍន៍
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 ូផ្ចន េះក រ។ ជាទូផ្ៅ ការ កម្បាក់ផ្ចញពីរណនរីផ្ម្មាង រឺសម្មាប់ទូោត់ចំណាយក លមានទឹកម្បាក់ផ្សម ើនងឹឬផ្លើសព ី

៧៥០  ុលាល រអាផ្ម្រិក ឬ  ៣,០០០,០០០ ផ្រៀល ផ្ហើយផ្ម្បើម្បាស់នតីិវិធី ូចចំណចុ ៩.២ ក រ។ 

៩.៤ យៃតការត្តតួពៃិតិយការទទូត ់

ការពនិតិយផ្ម្ើលផ្ ើងវញិផ្លើ វកិយ័បម័្តសម្មាបទ់ោូត៖់ 

ផ្ៅផ្ពលទទួលបានឯកសារចាប់ផ្ ើម្ រណផ្នយយករម្តូវផ្ធវើការម្តួតពនិតិយផ្ម្ើលភាពម្តឹម្ម្តូវតាម្កបបរណិតវិទា 

នងិសុពលភាពននឯកសារ  ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

 ម្តូវពនិតិយ វិកយ័ប័ម្តពអីនកផ្គតផ់្គង់ោក់ទងនឹងទំនញិ ឬផ្សវាកម្មក លបានទិញ ជាមួ្យនងឹ ឯកសារពាកព់ន័ធ 

 ូចជាកិចចសនា លិខិតទទួលសាគ ល់ លិខិតម្បរល់ទទួល ការបញ្ា ទិញ របាយការណ៍។ ល។ 

 ពនិិតយផ្ម្ើលវិកយ័ប័ម្ត សម្មាប់សំផ្ណើសំុទូោត់ពីទីម្បឹកាបផ្ចចកផ្ទស ផ្ ើម្បីឱ្យម្បាក ថា ផ្សវាកម្មក លបាន

អនុវតោទទួលបាននូវការផ្ពញចិតោ និងបញ្ា ក់ផ្ដ្ឋយអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ម្សបតាម្លក័ខខ័ណឌ ផ្ោងក ល

មានកចងផ្ៅកនុងកិចចកិចចសនាការងារ។ 

ារាងត្តតួពៃិតិយឯកសារ 

ការបរយិាយ សាថ ៃភាព 

អនកផ្គតផ់្គង់ អនកផ្ ៉ាការ នងិអនកផ្ោល់ផ្សវាក លបានចុេះបញ្ាមី្តឹម្ម្តូវ ទទួលយក 

 វិកយ័បម្ត/បងាក នន់ ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវ ទទួលយក 

អតោសញ្ញ ណអនកទទួលម្បាក ់ ទទួលយក 

អាស័យដ្ឋា នោក់ទងម្តឹម្ម្តូវនងិចាស់លាស់ផ្ៅផ្លើវិកកយបម្ត  

នងិផ្ៅផ្លើបងាក នន់ ទទួលម្បាក់ 

ទទួលយក 

ឯកសារបញ្ា កន់នផ្សវាកម្ម/ទំនញិក លបានទទួល ទទួលយក 

ឯកសារបញ្ា ក់របស់អនកទូោតម់្បាក ់ ទទួលយក 

 វិក័យប័ម្តសរផ្សរផ្ដ្ឋយន  កាត់បនថយ 

 វិក័យប័ម្តនងិបងាក នន់ ទទួលម្បាក់ក លបផ្ងកើតផ្ ើងផ្ដ្ឋយខលួនឯង ប ិផ្សធ 

 ផំ្ណើរការទោូត៖់ 

 ផ្រៀបចំកំណត់បងាា ញផ្ៅថាន ក់ ឹកនំ្ទ អ.រ.ហ. ផ្ដ្ឋយពណ៌ន្ទជាសផ្ងខបអំពីការងារក លបានផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ដ្ឋយ

រណផ្នយយករ និងម្ស្រនោីម្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ ក លជាកផ្នកមួ្យនន ំផ្ណើរការកបបបទរ ាបាល។ ម្បសិនផ្បើ

ការទូោត់ោក់ទងនងឹកិចចសនា កន៏ងឹម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ងក រផ្ ើម្បីម្រប់ម្រងការផ្បើកផ្ោលជ់ាក់កសោងផ្ធៀបនងឹ

ចំននួទឹកម្បាកន់នកិចចសនា។ 
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 រណផ្នយយករផ្រៀបចំសកខីប័ម្តទូោត់ (ទម្ម្ង់ A2) រួម្ជាមួ្យលិខិតផ្ផ្ារសាច់ម្បាក់កនុង ឬ ផ្ម្ៅម្បផ្ទស  ឬ

មូ្លបបោនបម្ត សម្មាប់ជាកផ្នកមួ្យនន ំផ្ណើរការហិរញ្ញវតថុ។ ោងំទម្ម្ង់សកខីប័ម្តទូោត់ នងិទម្ម្ង់ផ្ផ្ារម្បាក ់

ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយបង់ផ្លខតាម្លដំ្ឋប់លំផ្ដ្ឋយ។ 

 កំណតប់ងាា ញទម្ម្ង់ឯកសារផ្ផ្ារម្បាក ់ រួម្ោងំឯកសារោំម្ទនងឹម្តូវបញ្ាូនផ្ៅម្ស្រនោីម្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថុ ផ្ ើម្បី

ពនិិតយផ្ម្ើលសារជាថមី នងិផ្ផ្ាៀងតា ត់។ ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថុ ម្តូវផ្ផ្ាៀងតា ត់ ផ្ ើម្បឱី្យម្បាក ថាឯកសារ

អាចទូោតប់ាន ឯកសារម្រប់ម្ោន់ មានផ្លខកូ រណន ី ម្បផ្ភទរផ្ម្មាង សមាសភាររផ្ម្មាង និងវិភាជន៍

ធនធានម្រប់ម្ោន់។ ម្ស្រនោមី្តួតពនិិតយហិរញ្ញវតថុចុេះហតថផ្លខាផ្លើសកខីបម្ត័ទូោត់ ជាភសោុតាងននការពនិតិយផ្ម្ើល 

ផ្ ើងវិញ។ 

  បន្ទា ប់ម្ក ឯកសារោងំអស់ខាងផ្លើ នងឹម្តូវបញ្ាូនផ្ៅថាន ក់ ឹកនំ្ទកម្មវិធី ផ្ ើម្បីពនិតិយ បញ្ា ក់ និងអនុម័្ត។ 

ថាន ក់ ឹកនំ្ទនងឹចុេះហតថផ្លខាផ្លើលិខតិបញ្ា ផ្ផ្ារម្បាក់ ឬបញ្ា ផ្បើកសាច់ម្បាក់ ឬមូ្លបបោនប័ម្ត ក លម្តូវ

បានផ្ម្បើម្បាស់ កផ្អកផ្លើកម្ម្តិកំណតន់នហតថផ្លខីក លទទួលបានការអនញុ្ញ ត។ ជាទូផ្ៅ សម្មាប់លំហរូ

ការងារម្បចំនថៃ លិខតិបញ្ា ផ្ផ្ារម្បាក់ ឬលិខតិបញ្ា ផ្បើកសាច់ម្បាក ់ឬមូ្លបបោនប័ម្តចំបាច់ម្តូវចុេះហតថផ្លខា

ផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធកិារ (ម្កុម្ ក)។   

៩.៥ ហតថទលខីអៃុញ្ញញ តសត្មាប់រណៃីធនោររបស់រទត្មាង 

ការកតងតាំង នងិការតល ស់បោូរហតថផ្លខី ក លទទួលសិទធអនញុ្ញ តកនងុការ កម្បាក់ពីរណនីក លបានកំណត់/

រណនធីន្ទោររបស់រផ្ម្មាង ម្តូវមានការអនុម័្តពី ម្បធានរណៈកមាម ធកិារ ឹកនំ្ទការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណ: ( PFM Steering Committee - PFMRSC)។ សម្មាប់ផ្ពលបចចុបបនន  ហតថផ្លខី ក លបានទទួលការ

អនញុ្ញ ត កម្បាកព់ធីន្ទោរជាតិននកម្ពុជារ៖ឺ 

រណៃធីនោរ 

ហតថទលខណីដ្លបាៃទទលួ 

ការអៃញុ្ញញ ត 
ទកឹត្បាកអ់ៃញុ្ញញ ត 

រណនកី ល

បានកំណតន់ងិ 

រណនធីន្ទោរ

របស់រផ្ម្មាង 

 

ត្កមុ្ ក 

- ម្បធានរណៈកមាម ធិការ ឹកនំ្ទការងារកកទម្ម្ងក់ារ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

- អរគផ្លខាធកិារននអរគផ្លខាធកិារដ្ឋា នរណៈកមាម -

ធិកា ឹកនំ្ទការងារកកលទម្ម្ងហ់ិរញ្ញវតថសុាធារណៈ  

ហតថផ្លខាកតមួ្យ 

 ូចោន សម្មាប់ម្រប់ទំហំទឹកម្បាក់ោងំ

អស់ 
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- អរគផ្លខាធកិារងសោ ីទីននអរគផ្លខាធកិារដ្ឋា នរណៈ  

កមាម ធកិា ឹកនំ្ទការងារកកទម្ម្ងហ់ិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

ត្កមុ្ ខ 

អរគផ្លខាធកិារង  

ននអរគផ្លខាធិការដ្ឋា នរណៈកមាម ធិកា ឹកនំ្ទការងារកក

ទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

ហតថផ្លខារួម្ពីរ សម្មាប់ការ កម្បាក់

ក លមានទំហំតិចជាង ឬផ្សម ើនងឹ $

៥០,០០០ឬ ២០០លានផ្រៀល 

៩.៦ ការែគូរែគងរបាយការណ៍ធនោរ 

៩.៦.១  ទដិ្ឋភាពទទូៅ 

ការផ្គូរផ្គងរណនធីន្ទោរ រជឺាម្បព័នធម្តតួពនិតិយនផ្ាកនងុ ៏សំខាន់បំផ្ុតមួ្យ ក លម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើម្បីផ្ម្បៀប

ផ្ធៀបសម្តុលយកនុងរណនធីន្ទោរមួ្យផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅធំ ផ្ៅកនុងម្បពន័ធរណផ្នយយ ផ្ធៀបនងឹសម្តុលយផ្ៅកនុងរបាយការណ៍ 

ធន្ទោរ។ ផ្ោលបំណងននការផ្គូរផ្គងធន្ទោររឺផ្ ើម្បឱី្យម្បាក ថា៖ 

- រណនធីន្ទោរោងំអស់ម្តូវបានផ្គូរផ្គងម្បចំកខ។ 

- រាល់ម្បតិបតោិការកនងុរបាយការណ៍ធន្ទោរម្តូវបានកត់ម្តាផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅធំរបស់ធន្ទោរ។ 

- ភាពម្តឹម្ម្តូវននទិនននយ័ក លម្តូវបានរកផ្ ើញ និងដ្ឋក់បញ្ចូលផ្ៅកនងុផ្សៀវផ្ៅធំ។ 

- មានម្បពន័ធម្តួតពនិិតយនផ្ាកនុងសម្មាប់ការការពារសុវតថភិាពសាច់ម្បាក។់ 

- កំហុសកនងុរបាយការណ៍ធន្ទោរ ឬផ្ៅកនងុផ្សៀវផ្ៅធំរបស់ធន្ទោរម្តូវបានរកផ្ ើញ នងិផ្ដ្ឋេះម្សាយ

ភាល ម្ៗ ផ្ដ្ឋយមានការពនយលអ់ំពភីាពខុសោន ។ 

៩.៦.២  ៃតីិវធិសីត្មាបក់ារែគូរែគងរបាយការណធ៍នោរ 

- ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថុ នងិរណផ្នយយករ ម្តូវធាន្ទថា របាយការណ៍ធន្ទោរសម្មាប់រណនធីន្ទោរ

ម្តូវបានទទួលភាល ម្ៗបន្ទា ប់ពចុីងកខ ឬមិ្នយតឺជាងនថៃទី១០ ននកខបន្ទា ប់។ 

- បន្ទា ប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ធន្ទោរពធីន្ទោរន្ទន្ទ ម្ស្រនោជីនំួយការរណផ្នយយម្តូវពនិិតយផ្ម្ើល 

ឯកសារោងំផ្ន្ទេះសារផ្ ើងវិញ រកផ្ម្ើលកនំរផ្ជើងសារធន្ទោរ ឬការផ្ផ្ារម្បាក់ចូល ឬការកាត់កងផ្ផ្សង

ផ្ទៀតក លមិ្នបានបញ្ា ក់។ បន្ទា ប់ម្ករណផ្នយយករ ម្តូវផ្ធវើបចចុបបននភាពផ្សៀវផ្ៅ រណនីធន្ទោរ ផ្ដ្ឋយ

ផ្រៀបចំសកខីប័ម្តចំណូលសាច់ម្បាក់ និង/ឬសកខីប័ម្តទូោតន់ិង/ ឬសកខីប័ម្ត ទិន្ទន នុបបវតោិ ម្សបតាម្នីតិវិធី

ននម្បតិបតោកិារនីមួ្យៗ។ 
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- បន្ទា ប់ពីផ្ន្ទេះរបាយការណ៍ការផ្គូរផ្គងធន្ទោរ ម្តូវបានផ្រៀបចំសម្មាប់រណនធីន្ទោរនីមួ្យៗ នងិចុេះ

ហតថផ្លខាផ្ដ្ឋយ រណផ្នយយករ/ជនំយួការរណផ្នយយ ជាផ្រៀងរាល់កខ។ 

- រណផ្នយយករ/ជនំួយការរណផ្នយយ នឹងបញ្ាូនរបាយការណ៍សោ ីពីការផ្គូរផ្គងធន្ទោររួម្ជាមួ្យរបាយ-

ការណ៍ធន្ទោរចាប់ផ្ ើម្ និងចាប់ចម្លងននរណនីផ្សៀវផ្ៅធមួំ្យចាប់ ផ្ៅកាន់ម្ស្រនោីម្តួតពនិតិយហិរញ្ញវតថ ុ

ផ្ ើម្បីពិនតិយផ្ម្ើលសារជាថមី។ ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថុ ម្តវូផ្ធវើឱ្យម្បាក ថារាល់ចំណចុផ្គូរផ្គងផ្ៅកនងុ

របាយការណ៍ ម្តូវបានអផ្ងកត នងិពនិតិយតាម្ដ្ឋនបានម្តឹម្ម្តូវ។ 

- ចុងបញ្ចប់របាយការណ៍ផ្គូរផ្គងធន្ទោរ (Bank Reconciliation) ម្តូវបានអនុម័្តផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធិការ 

 អ.រ.ហ.។ 

- ការផ្គូរផ្គងរណនធីន្ទោរម្បចំកខ នងិការបិទរណនីរផ្ម្មាង ម្តូវបញ្ចប់កនុងរយៈផ្ពល ១២ ផ្ៅ១៤ នថៃ

ននកខបន្ទា ប់។ 

៩.៦.៣  ការបទិរណៃធីនោរ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ម្តូវផ្ធវើឱ្យម្បាក ថា រាល់ចំណាយផ្លើផ្សវាទីម្បឹកា/ អនកផ្គតផ់្គង ់

/អនកផ្ ៉ាការ នថលផ្សវាសវនករ និងចំណាយផ្ផ្សងៗផ្ទៀតម្តូវបានទូោត់ ឱ្យបានោន់ផ្ពលផ្វលាកនុងកំ ុងផ្ពលអនុវតោ  

រផ្ម្មាង។ មុ្នផ្ពលបិទរណន ីរបាយការណ៍ផ្គូរផ្គងរណនោីងំអស់ម្តូវបញ្ចប់ឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ នងិរាលក់ំណត់ម្តារណផ្នយយ 

ោងំអស់ក៏ម្តូវផ្ធវើបចចុបបននភាពផ្ងក រ។ រាល់ថវិកា ក លទទួលបានពនី រអូភិវឌ្ឍន ៍ម្តូវកតជម្ម្េះបញ្ា ី ផ្ហើយសម្តលុយថវិកា

ក លផ្ៅសល់មិ្នបានផ្ម្បើម្បាស់កនុងរណនកី លបានកំណត ់ម្តូវបានរតិរូរផ្ដ្ឋេះម្សាយ។ រណនកី លបានកំណត់របស់

រផ្ម្មាងនងឹម្តូវបានបិទជាផ្លូវការ។ 
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១០. បងាក ៃន់ដ្ទទួលចណូំល ៃងិ ឥណទយិក (កៃូបំណុល) 

១០.១ ទដិ្ឋភាពទទូៅ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណ: ម្តូវអនុវតោ នងិម្រប់ម្រងឱ្យបានម្តឹម្ម្តវូចំផ្ពាេះបងាក ន់ ន ទទួល

ម្បាក់ នងិម្បាក់ក លកនូបំណលុជពំាក់រផ្ម្មាង។ រផ្ម្មាងអាចទទួលម្បាកម់្បផ្ភទ ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

-  ម្បាក់បានម្កពកីារលក់ទំនញិ ឬផ្សវាកម្ម (ឧោហរណ៍៖ នថលផ្សវាសម្មាប់ការលកឯ់កសារផ្ ញនថលកិចច

សនា)។ 

-  ការទូោត់សងនូវម្បាក់បុផ្រម្បោនរបស់រផ្ម្មាងក លមិ្នបានផ្ម្បើម្បាស់។ 

-  មូ្លប័ម្តកិចចសនា (ឧោហរណ៍៖ មូ្លប័ម្តផ្ ញនថល ឬ មូ្លប័ម្តសមិ្ទធិកម្ម)។ 

-  ការដ្ឋក់ម្បាក់កម្ចី / ឥណោន /ជនំយួឥតសំណង ផ្ៅកនងុរណនកី លបានកំណត ់ ឬដ្ឋក់ម្បាក់បផ្ញ្ញើ

របស់ថវិកាប ិភារ ផ្ៅកនុងរណនធីន្ទោររបស់រផ្ម្មាង។ 

-  ការម្បាកធ់ន្ទោរ។ 

១០.២ ការត្តតួពៃិតិយនែៃកនុងសំខាៃ់ៗ  

១០.២.១ ការត្របត់្រងទទូៅការត្របត់្រងទទូៅ 

-  ការកបងកចកភារកិចចម្រប់ម្ោនម់ានផ្ៅកនងុលកខខណឌ ការងាររបស់បុរគលកិមាន ក់ៗ។ 

-  ការពារ នងិម្រប់ម្រងបងាក នន់ ផ្លូវការ។ 

-  ការពារ នងិម្រប់ម្រងសាច់ម្បាក់ នងិមូ្លបបោនប័ម្តបានម្តមឹ្ម្តូវ។ 

-  ម្រប់ម្រង នងិតាម្ដ្ឋនបានម្រប់ម្ោនន់វូថវិកាម្បភពមូ្លនធិ។ិ 

១០.២.២ ការត្របត់្រងដ្ទំណើរការ 

- បងាក ន់ន ចំណូលសាច់ម្បាក់ ម្តូវបានផ្រៀបចំសម្មាប់តុលយភាពមូ្លនិធិពីការបណោុ េះបណាោ ល/ 

សិកាខ សាលា/ ទសសនកិចចសិកា/ ផ្បសកកម្ម ក លផ្បកខជនបានបងម់្ត ប់ម្ក វិញ។ បងាក នន់ ចំណូល

សាច់ម្បាក់ោងំផ្ន្ទេះនងឹម្តូវបានកត់ម្តាផ្ៅកនងុសកខីបម្តចំណូលសាច់ម្បាក។់   

- ចំណូលថវិកាពនី រអូភិវឌ្ឍនត៍ាម្រយៈការផ្សន ើសំុ កម្បាក់សម្មាប់បុផ្រម្បោន នងិការបំផ្ពញ បកនថម្

រណនកី លបានកំណត់ នងិម្ផ្ធាបាយចំណូលផ្ផ្សងផ្ទៀតម្តូវបានរណផ្នយយករកតម់្តាភាល ម្ៗ

កនុងសកខីប័ម្តចំណូលសាច់ម្បាក ់កផ្អកផ្លើប័ណណជនូ ំណឹង (Bank Advices) ពីធន្ទោរជាតនិនកម្ពុជា។  
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១០.២.៣ ការត្របត់្រងត្បពៃ័ធរណទៃយយាម្កុពំយទូរ័ 

-  ការពារផ្លខសមាៃ តន់នម្បពន័ធផ្ចញបងាក នន់ ទទួលម្បាក។់ 

- ការចលូផ្ៅកាន់មុ្ខងារទទួល នងិមុ្ខងារចុេះបញ្ា ី ម្ពម្ោងំទិននន័យម្តូវបានដ្ឋក់កហំតិចំផ្ពាេះ

បុរគលកិហិរញ្ញវតថុផ្ម្កាម្ការម្រប់ម្រងរបស់ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ នងិ ម្តួតពនិិតយនងិវាយ

តនម្ល ននរណ:កមាម ធកិារ ឹកនំ្ទការងារកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណ: (អ.រ.ហ.)។ 

-  ម្រប់ម្រងម្តឹម្ម្តូវផ្លើសុចរិតភាព នងិភាពផ្ពញផ្លញននទិនននយ័រណផ្នយយននកម្មវិធី នងិផ្ោលន់ូវ

លអំានសវនកម្មម្តឹម្ម្តូវននតួផ្លខចុេះបញ្ារីណផ្នយយ។ 

១០.៣ ៃតីិវធិ ី

១០.៣.១ ត្បាកណ់ដ្លត្កមុ្អៃវុតតរទត្មាងបាៃទទលួ 

- ផ្ចញបងាក នន់ ចំណូលសាច់ម្បាក់ ូចបានបងាា ញផ្ៅកនងុរូបផ្លខ៣ ចំផ្ពាេះម្បាកោ់ងំអស់ ក ល

ម្កុម្អនុវតោរផ្ម្មាងបានទទួល។ 

- ផ្រៀបចំសកខីប័ម្តចំណូលសាច់ម្បាក ់ផ្ដ្ឋយបញ្ា កល់ម្អិតនវូម្បាក់ក លម្តូវដ្ឋកផ់្ៅរណនធីន្ទោរ 

ឬម្តូវដ្ឋកក់នុងរណនសីាច់ម្បាក់រជាផ្ទយយ។ 

- ពនិិតយផ្ម្ើលបងាក នន់ ម្បាក់បផ្ញ្ញើផ្ៅធន្ទោរ បន្ទា ប់ពីយកផ្ៅដ្ឋក់ផ្ៅធន្ទោរផ្ ើម្បីបញ្ា ក់

ភាពម្តឹម្ម្តូវ។ 

- កត់ម្តាបងាក នន់ ចំណូលនីមួ្យៗកនុងរណនីផ្សៀវផ្ៅធំរបស់រផ្ម្មាង។ 

- ទម្ម្ង់បងាក នន់ ចំណូលសាច់ម្បាកម់្តូវផ្រៀបចំទុកដ្ឋក់ឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវជាមួ្យសកខីប័ម្តចំណូល

សាច់ម្បាក។់ 
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របូផ្លខ 3 

 

ម្កសួង ____________________  

កម្ចីផ្លខ  _____________________ 

រផ្ម្មាង  ______________________ 

 

បងាក នន់ ចណូំលសាចម់្បាក ់

ចំណូលព:ី                     ...................................................... 

ចំននួទឹកម្បាក់ជាផ្លខ:      ...................................................... 

ចំននួទឹកម្បាក់ជាអកសរ:      ...................................................... 

បរិោយ: ............................................................................................             

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

ផ្ោង:  .......................................................................... 

 

 

បានទទួលផ្ដ្ឋយ,                                                          ផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយ, 

 

 

 

ផ្ ម្ េះនងិកាលបរិផ្ចេទ                                                 ផ្ ម្ េះនងិកាលបរិផ្ចេទ 
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១០.៣.២ ត្បាកប់ទញ្ញើកនងុរណៃធីនោរ 

រាលម់្បាកក់ លបានទទួលសម្មាប់រផ្ម្មាង ម្តូវតម្កល់ទុកកនងុរណនីធន្ទោរសម្ម្សបកនុងរយៈផ្ពលមួ្យសបាោ ហ ៍

បន្ទា ប់ពីទទួលបានម្បាក់ ផ្លើកកលងកតចំណូលក លបានម្កពកីារលកឯ់កសារផ្ ញនថល។ 

ម្បាក់ក លទទួលបានពីការលក់ឯកសារផ្ ញនថល ជា ំបូង ម្តូវដ្ឋក់ផ្ៅកនងុរណនធីន្ទោររបស់រផ្ម្មាង បន្ទា ប់

ម្កផ្ផ្ារផ្ៅរណនធីន្ទោរថវិការបស់រដ្ឋា ភបិាលផ្លខ ០០០ ០០០០ ១៣៥៣៥ (ឬក លតល ស់បោូរ នងិជនូ ំណឹងជាផ្លូវការ

ផ្ដ្ឋយម្កសួងផ្ស ាកិចច នងិហរិញ្ញវតថុ) ផ្ៅធន្ទោរជាតនិនកម្ពុជា។ ម្កុម្អនុវតោរផ្ម្មាង ម្តូវដ្ឋកជ់នូម្កសួងផ្ស ាកិចចនងិ

ហិរញ្ញវតថុ នូវកំណត់ម្តាសោពីកីារលកឯ់កសារផ្ ញនថល និងម្បាក់តម្កល់បានម្កពីចំណូលពកីារលក់ ផ្ៅកនងុរណនធីន្ទោរ

ថវិកាខាងផ្លើរបស់រដ្ឋា ភបិាល។ 

ភារកិចចម្តូវកបងកចកដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក មាននយ័ថា អនកកត់ម្តាបងាក នន់ ចំណូល មិ្នម្តូវជាអនកក លដ្ឋកស់ាច់

ម្បាក់ផ្ៅរណនធីន្ទោរផ្ ើយ។ 

ផ្លើសពីផ្នេះ ម្បាក់ចំណូល/ម្បាក់ទទួលបានពរីផ្ម្មាងផ្ផ្សងផ្ទៀត ម្តូវបញ្ចូលផ្ៅកនងុកផ្នកឥណោនននរណនី

ធន្ទោររបស់រដ្ឋា ភបិាលផ្លខ ០០០ ០០០០ ១៣៥៣៥ ។ ម្បាក់ចំណូលោងំផ្ន្ទេះអាចបានម្កពកីារលក ់ម្ទពយសម្បតោចិ

ស់ៗ ការតកពនិ័យ ឬការសងម្បាក់វិញផ្លើការចំណាយក លមិ្នអនញុ្ញ ត (ineligible expenditures)។ល។ 
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១១. ចណំាយមាៃកចិចសៃា ៃងិ ចណំាយមិ្ៃមាៃកចិចសៃា 

១១.១ ទដិ្ឋភាពទទូៅ 

ចំណាយមានកិចចសនា និងការចំណាយមិ្នមានកិចចសនា ចំបាច់ម្តូវម្សបតាម្ផ្ោលការណ៍ និងនតីិវិធលីទធកម្ម

របស់ន រូអភិវឌ្ឍន៍ នងិរាជរដ្ឋា ភិបាល ក លមានកចងផ្ៅកនងុផ្សៀវផ្ៅកណនំ្ទលទធកម្ម។ ផ្ោេះជាោ៉ា ងណាកោី រាលក់ារចំណាយ

ក លោក់ទងនងឹសកម្មភាពបណោុ េះបណាោ ល អាចផ្ោងផ្ៅចំណចុ ១១.២.៥ ខាងផ្ម្កាម្។ 

តារាងតាម្ដ្ឋនកិចចសនា (Contract Register) ចំបាច់ម្តូវមានដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក កសម្មាប់កិចចសនានីមួ្យៗ។ 

រាលព់័តម៌ានលម្អិត សំខាន់ៗោក់ទងនងឹកិចចសនាម្តូវកតកត់ម្តាផ្ៅកនងុបញ្ា ីផ្នេះ។ 

រណផ្នយយករ /ជនំយួការរណផ្នយយ របស់រផ្ម្មាង ផ្ម្កាម្ការម្រប់ម្រងរបស់ម្ស្រនោីម្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថុ ម្តូវរកា នងិ

ផ្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ាតីាម្ដ្ឋនកិចចសនាជាផ្រៀងរាលក់ខ ឬផ្ៅផ្ពល ំផ្ណើរការទូោត។់ ការផ្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ា ីកិចចសនា 

(Contract Register)ម្តូវម្បម្ពតឹោផ្ៅផ្ដ្ឋយពិផ្ម្ោេះផ្ោបល់ជាមួ្យអងគភាពលទធកម្ម។ បញ្ា ីកិចចសនា ម្តូវឆលុេះបញ្ច ងំពត័ម៌ាន

លម្អតិននកិចចសនានីមួ្យៗ អំពីថវិកាក លបានទូោត់ នងិទឹកម្បាក់ក លផ្ៅផ្ៅសល់កនងុកិចចសនា ឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ។ 

ម្បការផ្នេះ អាចជួយបងាក រហានភិ័យ ក លអាចផ្កើតផ្ ើងពកីារទូោត់ម្បាកផ់្ដ្ឋយោម នកិចចសនាម្តឹម្ម្តូវ ការទូោត់ផ្លើស

ផ្ៅឱ្យអនកផ្ ៉ាការ  ម្កុម្ហ នុផ្គតផ់្គង ់នងិទីម្បឹកាផ្ោល់ផ្សវាកម្ម ផ្ៅផ្ពលក លផ្សវាកម្មមិ្នម្តូវបានផ្ោលឱ់្យការទូោត់ក ល

ជាប់ពនធកាត់ទុក នងិជាប់មានលិខតិធាន្ទពធីន្ទោរ។ 

១១.២ ៃតីិវធិ ី

កិចចសនាមានទំន្ទក់ទំនងកនុងលកខណៈពិផ្សសមួ្យចំនួន ក លតម្ម្ូវឱ្យមាន នីតិវិធីរណផ្នយយហិរញ្ញវតថុ សម្មាប់

ម្រប់ម្រងជាពិផ្សសផ្ងក រ។ លកខណៈពិផ្សសោងំផ្នេះរួម្មាន៖ 

១១.២.១ ឯកសារតម្កលធ់ានការទដ្ញនថៃ  

ផ្ៅ ំណាក់កាលផ្ ញនថលកិចចសនា កម្មវិធ ីអាចផ្សន ើឱ្យអនកចូលរួម្ផ្ ញនថលតម្កល់ប័ណណធាន្ទសម្មាប់ការផ្ ញនថល 

(ឬផ្ៅថាម្បាក់តម្កល ់ការធាន្ទការផ្ ញនថល) ផ្ៅផ្ពលដ្ឋកឯ់កសារផ្ ញនថល ផ្ ើម្បធីាន្ទឱ្យម្បាក ថាមានកតអនកផ្ ញនថល

ពិតម្បាក ប៉ាុផ្ណាណ េះ ចូលរួម្កនងុ ំផ្ណើរការផ្ ញនថលកិចចសនា និងទទួលបានការផ្បោជាញ ពីអនកផ្ ញនថល ចំផ្ពាេះលកខខណឌ ក ល 

មានកនងុឯកសារផ្ ញនថល របស់ខលួន។ 

លិខិតតម្កលធ់ាន្ទការផ្ ញនថល (Bid Security) ម្តូវកត់ម្តាផ្ៅកនុងតារាងកតម់្តាលខិិតធាន្ទ (ក លផ្ៅថាលិខិត

ធាន្ទ ឬម្បាកត់ម្កល់ការធាន្ទ)។ ឯកសារផ្នេះ ម្តូវរកាទុកផ្ៅកកនលងមានសុវតថភិាព នងិម្តូវម្បរលឱ់្យអនកផ្ ញនថលវិញ 
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បន្ទា ប់ពីអនកផ្ ញនថលផ្ជារជ័យម្តូវបានផ្ម្ជើសផ្រើស។ កនុងករណីក លប័ណណធាន្ទការផ្ ញនថល ម្តូវបាន កហូត ផ្ដ្ឋយផ្ហតុថា 

អនកផ្ ញនថលប ិផ្សធមិ្នទទួលយកកិចចសនា ចំននួទឹកម្បាក់ក លម្តូវបាន កហតូ ម្តូវរកាទុកផ្ដ្ឋយរផ្ម្មាង ផ្ហើយម្តូវ

តម្កល់ទុកផ្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា។ កនុងករណីក លការធាន្ទកនុងរូបភាពជាសាច់ម្បាក ់កម្មវិធី ម្តូវយកម្បាក់ផ្ន្ទេះដ្ឋក់

បញ្ចូលកនុងរណនកី លបានកណំត់ រួចម្តូវកត់ចូលកនងុផ្សៀវផ្ៅធ។ំ 

ឥណពនធ.  ប័ណណធាន្ទការផ្ ញនថល   xxx 

ឥណោន.   រណនកី លបានកំណត ់   xxx 

ការបងវិលម្ត ប់ប័ណណធាន្ទសាច់ម្បាក់ ម្តូវកតម់្តាកនុងតារាងប័ណណធាន្ទការផ្ ញនថល និងម្តូវកត់ម្តាកនុងផ្សៀវផ្ៅធំ។ 

ឥណពនធ.   ប័ណណធាន្ទការផ្ ញនថល  xxx 

ឥណោន.   រណនកី លបានកំណត ់   xxx   

១១.២.២ បណ័ណធានសម្ទិធកម្ម 

ម្បម្ពតឹោិកម្មននប័ណណធាន្ទសមិ្ទធកម្ម (Perfomance Security) រមឺានលកខណ:ម្សផ្ ៀងោន ផ្ៅនងឹប័ណណធាន្ទការ

ផ្ ញនថលផ្ងក រ។ ភាពខុសោន ចម្បង រថឺាផ្រផ្ម្បើវាបន្ទា ប់ពីចេុះហតថផ្លខាផ្លើកិចចសនា ផ្ ើម្បីផ្ធវើឱ្យម្បាក ថា អនកផ្ ៉ាការ

ចប់ផ្ផ្ោើម្ការងារតាម្កិចចសនា ផ្ហើយវានងឹម្តូវបានម្បរល់វិញផ្ៅផ្ពលកិចចសនាបានបញ្ចប់ម្បកបផ្ដ្ឋយការផ្ពញចិតោ។ 

១១.២.៣ ការទរៀបចទំទូតប់ទុរត្បទៃ 

ម្បាក់បុផ្រម្បោន អាចម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ោលជ់នូអនកផ្ ៉ាការ ឬទីម្បឹកាផ្សវាកម្ម ផ្ ើម្បផី្ោល់ថវិកាសម្មាប់ចំណាយ

ផ្លើការទិញសមាភ រៈ ការវិនិផ្ោរ ំបូង ឬការផ្រៀបចំការងារ។ ការទូោត់ផ្លើការផ្រៀបចំចប់ផ្ផ្ោើម្ការងារ រឺជាផ្បើកផ្ោល់បុផ្រ

ម្បោនននទឹកម្បាក់ក លមានកនុងកិចចសនា ក លនងឹម្តូវកាតក់ងម្កវិញជាមួ្យនងឹការទូោត់ន្ទផ្ពលអន្ទរតផ្ៅឱ្យអនក

ផ្ ៉ាការ ឬទីម្បឹកាផ្សវាកម្ម ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើលក័ខខ័ណឌ កនងុកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងកិចចសនាក លបានចុេះហតថផ្លខារួច។ រាលក់ារទូោត់

ម្បាក់បុផ្រម្បោន ម្តូវបានរា៉ាប់រងផ្ដ្ឋយលខិិតធាន្ទពធីន្ទោររបស់អនកទទួលផ្ល។ 

ការកាតទ់កុម្បាកត់ម្កល ់

ម្បាក់តម្កល ់ អាចម្តូវបានកាត់ផ្ចញពីការទូោតន់ីមួ្យៗផ្ៅឱ្យអនកផ្ ៉ាការ។ ចំណាត់ការផ្នេះ ម្តូវបញ្ា ក់ផ្ៅកនុង

លកខខណឌ ននកិចចសនា នងិម្តវូបញ្ា កឱ់្យចាស់  លអ់នកផ្ ៉ាការម្នុផ្ពលអនុវតោកិចចសនា។ ម្បាកត់ម្កល់ទុកជាការធាន្ទ

សម្មាប់ការបំផ្ពញផ្សវាកម្ម ឬទំនិញ ក លបានផ្ោលម់្តឹម្ម្តូវ សម្មាប់រយៈផ្ពលណាមួ្យបន្ទា ប់ពកីិចចសនាម្តូវបានបញ្ចប់។ 

ផ្ៅផ្ពលក លរយៈផ្ពលផ្នេះផ្តុកំណត់ ម្បាកត់ម្កលន់ងឹម្តវូម្បរល់ជនូមាច ស់កិចចសនាវិញ។ ម្បាកត់ម្កល់ផ្នេះ ម្តូវចុេះផ្ៅ

កនុងបញ្ា ីកិចចសនារបស់អនកផ្ ៉ាការនីមួ្យៗ។ 
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ការទោូតម់្បាកត់ម្កល ់

ផ្ៅផ្ពលកិចចសនាម្តូវបានបញ្ចប់ ម្បាក់តម្កល់ ផ្ៅកតម្តូវបានរកាទុកសម្មាប់រយៈផ្ពលក លបានកំណត។់ ផ្ៅផ្ពល

ផ្តុកំណត់រយៈផ្ពលផ្នេះ ផ្ហើយម្បសិនផ្បើការងារក លបានចុេះកិចចសនាអនុវតោបានលអ (ផ្ពាលរ ឺឆលុេះបញ្ច ងំពកីារផ្គតផ់្គង់

ទំនិញ ឬការងារសំណង់ បានលអម្បផ្សើរ) ម្បាកត់ម្កល់ក លបានកាត់ទុក ម្តូវម្បរលឱ់្យអនកផ្ ៉ាការ វិញ។ អនកផ្ ៉ាការម្តូវ

ផ្សន ើសំុផ្បើកម្បាក់តម្កល់ និងបញ្ាូនឯកសារចំបាច់ម្ក អ.រ.ហ.ក លជាអងគភាពពនិិតយផ្ម្ើលអនុផ្លាម្ភាពរបស់អនកផ្ ៉ាការ

ផ្លើភាពខវេះចផ្ន្ទល េះណាមួ្យ ក លអាចផ្កើតមាន។ 

១១.២.៤ កចិចសៃាសហការែគតែ់គងទ់សវាកម្ម 

ផ្ម្ៅពីការទូោត់តាម្កិចចសនា ក៏មានការការទូោត់ចំផ្ពាេះការចំណាយតាម្កបបផ្ផ្សងៗ សម្មាប់រផ្ម្មាងផ្ងក រ។ 

ឧោហរណ៍ននការចំណាយកបបផ្នេះ រួម្មាន៖ការផ្ម្បើម្បាស់កិចចសនាផ្សវាកម្ម នងិកិចចសនា ផ្គតផ់្គង់ទំនញិ នងិផ្សវាកម្ម 

មួ្យចំននួក លរួម្មាន ទឹកបរិសុទធ ទូរស័ពា អុនិផ្ធើណិត នថលផ្សវាជលួបនាប់សណាា ោរ ការលាងរថយនោ ផ្សវាបកកម្ប ទី

ភាន ក់ងារផ្ទសចរណ៍ ជាផ្ ើម្។ ផ្ៅផ្ពលបានទទួល វិក័យប័ម្តពីម្កុម្ហ ុនផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬផ្គតផ់្គង់ផ្សវាកម្ម កផ្នករ ាបាល 

នងឹបញ្ាូន វិក័យប័ម្តោងំផ្នេះផ្ៅកាន់រណផ្នយយករ /ជនំួយការរណផ្នយយ សម្មាប់ផ្រៀបចំការទូោត់។ នីតិវិធនីនការទូោតព់ី

សាច់ម្បាក់រជាផ្ទយយ នងិការទូោតព់ីរណនីកំណត់រផ្ម្មាង / រណនីធន្ទោររបស់រផ្ម្មាង ម្តូវកតអនុវតោឱ្យបានមឺុ្ងមាត។់ 

 

ផ្ ើម្បីោំម្ទ ល់ម្បតិបតោកិាររបស់កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ឱ្យកាន់កតមានម្បសិទធិភាព 

នងិមានស័កោិសិទធិភាព រណ:ម្រប់ម្រង អ.រ.ហ.នឹងតល ស់បោូរផ្សវាកម្មផ្ផ្សងៗ ផ្ៅជាម្បផ្ភទ កិចចសនាផ្គតផ់្គង់ ផ្សវាកម្ម 

ជាមួ្យម្កុម្ហ នុផ្គតផ់្គង់ និងអនកផ្ ៉ាការ។ ផ្សវាកម្ម / ទំនិញផ្ផ្សងផ្ទៀតក លម្តូវបានអនុម័្តផ្ៅកនុងកផ្នការលទធកម្ម 

រផ្ម្មាងផ្នេះ ម្តូវអនវុតោតាម្នតីិវិធីលទធកម្ម ក លមានកចងកនងុ ផ្សៀវផ្ៅកណនំ្ទសោពីី កិចចលទធកម្ម (Procurement Manual)។ 

ការចត់កចងអនុវតោការងារតាម្កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្សវាកម្ម (Service Agreement) និងការម្ពម្ផ្ម្ពៀងសហការ 

(Corporate Agreement) នឹងកាត់បនថយបរិមាណការងារកនុងការផ្សន ើសំុសម្ម្ង់តនម្លចំនួន៣ សម្មាប់សកម្មភាព

នីមួ្យៗននការងារក លមានលកខណៈជាម្បចំ ូចជា ការបណោុ េះ បណាោ ល /សិកាខ សាលា នងិការផ្គតផ់្គង់សមាភ រ:ការោិលយ័

ធម្មតា នងិសមាភ រៈផ្ម្បើម្បាស់។ ការងារផ្នេះ ក៏ោំម្ទ ល់ម្បតបិតោកិាររបស់កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ

ម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទធភាព នងិោន់ផ្ពលផ្វលា ម្ពម្ោងំផ្ធវើឱ្យម្បាក ថា ថវិការផ្ម្មាង ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ផ្ោល

បំណងននសកម្មភាពកំកណទម្ម្ង់។ 

កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្នេះ អាចជាកចិចសនាក លមានរយៈផ្ពលមួ្យឆ្ន ំ ជាមួ្យម្កុម្ហ នុផ្ោល់ផ្សវាកម្មមួ្យ ឬផ្ម្ចើន 

ផ្ដ្ឋយមានបញ្ា កត់នម្លម្កុម្ហ នុសម្មាប់ ទីតាំង ទំនញិ នងិផ្សវាកម្មផ្ផ្សងៗោន ។ ការផ្ម្ជើសផ្រើសម្កុម្ហ ុនផ្ោល់ផ្សវាកម្ម 
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ម្តូវមានលកខណ:ម្បកួតម្បកជង និងផ្បើកចំហ  ល់រាល់ម្កុម្ហ ុនក លបំផ្ពញម្រប់លកខខណឌ ោងំឡាយ។ ផ្សវាកម្មខាង

ផ្ម្កាម្ចំបាច់ម្តូវមាន នងិកិចចសនាផ្គតផ់្គង់៖ 

-  ការផ្គតផ់្គង់ផ្ម្បងឥនធន: 

-  ការផ្គតផ់្គង់សមាភ រ:ការិោលយ័ 

- ការកថោ ំនងិជួសជលុ ោនយនោ 

- ផ្សវាលាងសមាអ តរថយនោ 

- ទីតាំងសម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ ល នងិសិកាខ សាលា ម្ពម្ោងំផ្សវាកម្មពាកព់ន័ធផ្ផ្សងផ្ទៀត ( ូចជា 

អាហារសម្ម្ន់ អាហារនថៃម្តង់ ផ្សវាផ្គតផ់្គង់ម្ាបូអាហារ Backdrop កាសសម្មាប់សាោ ប់ ជាផ្ ើម្) 

- ការថតចម្លង /ផ្បាេះពុម្ព ឯកសារ 

- ផ្សវាបកកម្ប/បកកម្បតា លម់ាត់  

- ទីភាន ក់ងារផ្ទសចរណ៍សម្មាប់សំបុម្តយនោផ្ហាេះ នងិធាន្ទរា៉ាប់រងការផ្ធវើ ំផ្ណើរ 

- ធាន្ទរា៉ាប់រ៉ាងសុខភាព 

- នងិផ្សវាកម្មផ្ផ្សងផ្ទៀតក លអាចចត់ទុកថាជាកិចចសនាផ្គតផ់្គង ់និងសាជីវកម្ម 

ការចំណាយក លអាចទូោតប់ាន សម្មាប់សកម្មភាពក លោក់ទងនងឹការបណោុ េះបណាោ ល នងិសិកាខ សាលា នងឹ

ម្តូវបានបញ្ា ក់ផ្ដ្ឋយក កផ្ៅកនុងកផ្នកទី ១៦។ 

១១.២.៥ ការទញិរបសណ់ែនករដ្ឋបាល ៃងិការយិាលយ័ 

ចំណាយក លមានចំននួទឹកម្បាក់ផ្ម្កាម្ឬផ្សម ើ ៧៥០  ុលាល រអាផ្ម្រិក ឬ ៣,០០០,០០០ ផ្រៀល ផ្ៅផ្ម្កាម្ម្បផ្ភទ

ចំណាយបណោុ េះបណាោ ល និងចំណាយម្បតិបតោិការ អាចទិញផ្ដ្ឋយតា លព់ីម្កុម្ហ ុនផ្គតផ់្គង់ បន្ទា ប់ពីទទួលបានការយល់ម្ពម្ 

ពីរណ:ម្រប់ម្រង អ.រ.ហ. តាម្រយៈទម្ម្ង់ផ្សន ើសំុទិញ (ទម្ម្ង់  C9)។ 

សម្មាប់ការទិញផ្លើសពីចនំនួទឹកម្បាកខ់ាងផ្លើ ម្ស្រនោលីទធកម្មនងឹផ្រៀបចំលិខិតអផ្ញ្ា ើញម្កុម្ហ នុផ្គតផ់្គងឱ់្យផ្ោល់

ការសម្ម្ងត់នម្ល។ របាយការណ៍សាង់ម្តិម្តូវចងម្កងជាឯកសារកនងុការវិភារសំផ្ណើសម្ម្ង់តនម្លក លបានទទួល (ទម្ម្ង ់

C10) ។ ោងំលិខតិអផ្ញ្ា ើញឱ្យផ្ោល់ការសម្ម្ងត់នម្ល និងរបាយការណ៍វិភារការសម្ម្ង់តនម្ល ក លបានទទួល ម្តូវមានការ

យល់ម្ពម្ពីរណ:ម្រប់ម្រង អ.រ.ហ.។ សូម្ផ្ម្ើលវិធសីាស្រសោលទធកម្មសាម្ញ្ញ នងិកម្ម្តិទឹកម្បាក់  ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 
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ារាងសទងេបការទញិទញិាម្វធិសីាន្រសតសាម្ញ្ញ 

 វធិសីាន្រសតទញិណដ្លមាៃលកេណ:សាម្ញ្ញ 

 វធិសីាស្រសោ ទិញ រផ្បៀបទោូត ់ កម្ម្តិទកឹម្បាក ់

ម្បផ្ភទចណំាយក លអាច 

អនវុតោបាន 

១-ការទិញផ្ដ្ឋយតា ល់ ម្បាក់រជាផ្ទយយ 
០១ - ៣ ០០០ ០០០ផ្រៀល 

 ($០ - $៧៥០) 

ម្បតិបតោិការ ការបណោុ េះបណាោ ល 

២-សម្ម្ង់តនម្លចំនួន៣

ផ្ដ្ឋយមិ្នផ្សពវផ្ាយ 

លិខិតផ្ផ្ារម្បាក់/ 

មូ្លបបោនបម្ត  

៣ ០០០ ០០១  ល់   

១៩ ៩៩៩ ៩៩៩ ផ្រៀល 

($៧៥១ - $៤ ៩៩៩) 

ម្បតិបតោិការ ការបណោុ េះបណាោ ល 

៣-សម្ម្ង់តនម្លផ្ដ្ឋយ

ផ្សពវផ្ាយ 

លិខិតផ្ផ្ារម្បាក ់

/មូ្លបបោនប័ម្ត 

២០ ០០០ ០០០  ល់ 

 ៦០ ០០០ ០០០ ផ្រៀល 

($៥ ០០០ - $១៥ ០០០) 

ម្បតិបតោិការ 
ការបណោុ េះបណាោ ល ផ្ដ្ឋយ

ផ្ម្បើវិធីទី #២ 

៤-លទធកម្មធម្មតា  
លិខិតផ្ផ្ារ / 

មូ្លបបោនបម្ត 

ផ្លើសពី ៦០ ០០០ ០០០ ផ្រៀល 

(>១៥ ០០០ ុលាល រ) 

ម្បតិបតោិការ 
ការបណោុ េះបណាោ លផ្ដ្ឋយ

ផ្ម្បើវិធីទី #២ 

 

សមាគ ល:់ ផ្ៅផ្ពលមានកិចចសនាផ្សវាកម្ម នងិកិចចសនាផ្គតផ់្គង ់ ផ្ន្ទេះវានងឹជនំសួវិធីសាស្រសោ ទិញខាងផ្លើ។ 

បុរគលកិរផ្ម្មាងោងំអស់របស់កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ តម្ម្ូវឱ្យផ្ម្បើម្បាស់ ផ្សវាកម្ម / ទំនញិ ពី

ម្កុម្ហ នុផ្គតផ់្គង់របស់កម្មវិធី ។  

អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ម្តូវជនូ ំណឹង ល ់អ.រ.ហ. ជាមុ្ន មុ្នផ្ពលផ្ម្ជើសផ្រើសផ្សវាកម្មផ្ផ្សងផ្ទៀតផ្ៅផ្ម្ៅ

បញ្ា ីកិចចសនាផ្គតផ់្គង់របស់រផ្ម្មាង។ 

នយិម្នយ័៖ 

- IOC ចំណាយម្បតិបតោកិារផ្កើតផ្ ើង សម្មាប់រាលក់ារចណំាយ ក លោក់ទង ល់ការ ោំម្ទ

 ំផ្ណើរការននសកម្មភាពរបស់រផ្ម្មាង។ 

- ការបណោុ េះបណាោ ល ផ្ៅទីផ្នេះមាននយ័ថា ជាការបណោុ េះបណាោ លកនងុម្សុក សិកាខ សាលា នងិ

សននិសីទ ក លរផ្ម្មាងម្តូវផ្ោល់ផ្សវាកម្ម/ទំនិញ  ូចជា ទីកកនលង សមាភ រៈ /ឧបករណ៍ សំបុម្ត 

យនោផ្ហាេះ ផ្សវាបកកម្ប ជាផ្ ើម្។ 
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- ម្បសិនផ្បើរផ្ម្មាងម្តូវផ្ធវើលទធកម្ម ផ្ ើម្បីរកផ្សវាកម្មបណោុ េះបណាោ លពីសាថ ប័ន ពីអងគការផ្ម្ៅ 

រដ្ឋា ភបិាល ឬពទីីភាន ក់ងារអងគការសហម្បជាជាត ិក លម្តូវបានចត់ទុកថាជា “ម្កុម្ហ នុ” ផ្ន្ទេះ

នតីិវិធលីទធកម្មធម្មតា អាចនងឹម្តូវបានអនុវតោ។ 

ចណំាយម្និអាចទោូតប់ាន (ineligible expenditure)៖ 

- ម្បសិនផ្បើសវនករនផ្ាកនុង សវនករឯករាជយ ឬន រូអភិវឌ្ឍន ៍ រកផ្ ើញ សកម្មភាពកកលងបនលំ ឬ

ទម្ម្ង់ម្ិនម្តឹម្ម្តូវណាមួ្យ (ផ្ដ្ឋយការកកលងបនលំ) ផ្ន្ទេះការទូោត់ម្បាក់ោងំផ្ន្ទេះនងឹម្តូវបងវលិ

សងផ្ៅរណនរីផ្ម្មាងវិញជាបន្ទា ន់។ 

- ផ្ៅកនងុការអនុវតោទូផ្ៅ ការផ្ម្បើម្បាស់ផ្បសកកម្មខុស សម្មាប់ការផ្ធវើ ំផ្ណើរកនងុម្សុកនងិផ្ម្ៅ

ម្សុក ផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីរាជការសីុវិល និងផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា រផ្ម្មាងចត់ទុកថាជាការចំណាយ 

ក លមិ្នអាចទូោតប់ាន ផ្ហើយរផ្ម្មាងអាចផ្សន ើសំុឱ្យសងម្បាក់ចំកណកផ្ន្ទេះ វិញ ផ្ដ្ឋយម្តូវ

បានចត់ទុកថាជាចំណាយមិ្នអាចទូោតប់ាន ផ្ដ្ឋយទឹកម្បាក់ផ្នេះនងឹម្តូវដ្ឋក់ជាបន្ទា នផ់្ៅ

កនុងរណនរីផ្ម្មាង។ 

ការយល ់ងឹអពំហីានភិយ័ម្យួចនំនួោកទ់ងនងឹចណំាយងាយម្សួល 

តារាងខាងផ្ម្កាម្បងាា ញពីការកកលងបនលំទូផ្ៅ និងការផ្បាកម្បាស់ោក់ទងនឹងការចំណាយផ្ម្កាម្សិកាខ សាលា /  

បណោុ េះបណាោ ល (ម្បផ្ភទបណោុ េះបណាោ ល) នងិការចំណាយពមី្បាក់រជាផ្ទយយ ម្ពម្ោងំការចណំាយផ្ម្កាម្ម្បផ្ភទចំណាយ

ម្បតិបតោកិារ។ 

 

ការចតថ់្នន ក ់

ហាៃភិយ័ 
កាត ហាៃភិយ័ 

មានទំហំធ ំ

ការបំផ្បា៉ា ងចំណាយ (ផ្សន ើសំុនថលផ្ធវើ ំផ្ណើរបកនថម្) កនងុផ្ពលផ្រៀបចំថវិកាតាម្មុ្ខសញ្ញ

ចំណាយសម្មាប់អនុវតោសកម្មភាព 

មានទំហំធ ំ
ផ្សន ើសំុមុ្ខសញ្ញ ចំណាយ ក លោម នកនងុថវិកាអនុម័្ត (ក លអាចនំ្ទផ្ៅ លក់ារចំណាយ

ក លមិ្នអាចទូោតប់ាន) 

មានទំហំធ ំ

ម្បាក់ផ្បសកកម្មម្បចំនថៃ ោម នការម្តតួពនិតិយ ក លនំ្ទឱ្យមានអនកចូលរួម្ផ្ខាម ចកនងុសកម្មភាព

ចំណាយក លបានកំណត ់
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មានទំហំធ ំ

ការផ្ធវសម្បកហសកនុងការរណន្ទតនម្លបា៉ា នម់្បមាណផ្លើនថលសាងំ សម្មាប់ផ្ធវើ ំផ្ណើរតាម្ប

ណាោ ផ្ខតោ ម្បាក់ផ្បសកកម្ម នងិការផ្ម្បើម្បាស់ផ្ម្បងឥនធនៈ ផ្ម្ចើនហួសម្បមាណផ្ធៀបនឹងកម្ម្តិ

ក លផ្ោលជ់នូ 

មានទំហំធ ំ

ការបំផ្បា៉ា ងថវិកាសម្មាប់ការថតចម្លងឯកសារសម្មាប់អនកចូលរួម្ និងការចំណាយផ្ម្ចើន

ហួសម្បមាណចំផ្ពាេះអាហារសម្ម្ន ់និងការជលួម្បពន័ធសផ្ម្លង 

មានទំហំធ ំ

សមាភ រៈការិោលយ័ ម្តូវបានទិញកនុងតនម្លខពស់ ឬបានទិញពហីាងក លផ្ោល់ “កនម្ម្ផ្ជើងសារ/

ទឹកកត” 

មានទំហំធ ំ

សមាភ រ:ការិោលយ័ នងិមុ្ខចំណាយម្បតិបតោកិារ នទផ្ទៀត ផ្កើនផ្ ើងផ្ដ្ឋយផ្ម្បើថវិកា

រផ្ម្មាងបផ្ម្ម្ើឱ្យផ្ោលបំណងឯកជន (ការលួចកឹបផ្កងម្បាក់); នងិ 

មានទំហំធ ំ

ការបផ្ងកើតវិក័យប័ម្តកកលងកាល យ / កកលងបនលំផ្ធវើជាឯកសារោំម្ទ ផ្ ើម្បីបផ្ងកើនការចំណាយជាក់

កសោង 

មានទំហំធ ំ

ការផ្ម្បើម្បាស់ផ្សវាកម្មរបស់អនក “ក លមានទំន្ទក់ទំនង” ជាមួ្យរផ្ម្មាង ផ្ ើម្បីទទួលបាន

ផ្លកនំរមិ្នម្តឹម្ម្តូវ 

មានទំហំធ ំ

ការទូោត់ទំនញិ ឬផ្សវាកម្ម ក លតាម្ពតិោម នទំនញិ ឬោម នផ្សវាកម្មោងំផ្ន្ទេះ នងិការផ្ម្បើ

ម្បាស់សម្បតោិសាធារណៈ (ម្ទពយសម្បតោិរបស់រផ្ម្មាងនងិរបស់កម្មវិធី) សម្មាប់ផ្ោលបំណង

តា លខ់លួន 
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១២. ការទូទត់ត្បាកទ់បៀវតស 

១២.១ ទដិ្ឋភាពទទូៅ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ អាចតម្មូ្វឱ្យមានការចូលរួម្ ពីម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា និងទីម្បកឹា 

(ទីម្បឹកាជាតិ នងិអនោរជាតិ) ផ្ ើម្បីោំម្ទ ំផ្ណើរការម្បចំនថៃរបស់កម្មវិធី។ កនុងករណីក លរផ្ម្មាងចំបាច់ម្តូវផ្ោលម់្បាក់

ផ្លើកទឹកចិតោ ជនូម្ស្រនោីរដ្ឋា ភបិាល ក លចូលរួម្កនុងសកម្មភាពកម្មវិធី ម្តូវទទួលការអនុម័្តពអីរគផ្លខាធកិារនន អ.រ.ហ.។  

ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា នន អ.រ.ហ. រជឺាអនកចុេះកិចចសនាជាមួ្យកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

សម្មាប់ផ្ពលផ្វលាជាកល់ាក ់ ផ្ហើយពកួផ្រម្តូវបានចត់ឱ្យទទួលខុសម្តូវការងារ  ូចមានកចងកនងុលកខខណឌ ផ្ោងក ល

ជាឧបសម្ព័នធននកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងរបស់បុរគលនីមួ្យៗ។ ពួកផ្រភារផ្ម្ចើនផ្ោលក់ារោំម្ទ ល ់ អ.រ.ហ. កនុងការម្រប់ម្រង

រផ្ម្មាង នងិកម្មវិធ។ី ការ ំផ្ ើងម្បាក់ផ្បៀវតសម្បចំឆ្ន ំ រកឺផ្អកផ្លើខលឹម្សារក លមានកចងផ្ៅកនងុកិចចសនា។ កនុងករណី

ក លពុំមានការ ំផ្ ើងផ្បៀវតសននកិចចសនា អម្តាអតផិ្រណា នងិការវាយតនម្លសមិ្ទធកម្ម នងិម្តូវផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើម្បីបកនថម្

ម្បាក់រងាវ នន់នការ ំផ្ ើងផ្បៀវតសរបស់ពកួផ្រ។  អ.រ.ហ. ទទួលបនាុកធាន្ទថា៖ 

- ការផ្ម្ជើសផ្រើសបុរគលកិម្តវូបានអនុម័្តម្តឹម្ម្តូវ ម្សបតាម្ផ្ោលការណ៍រផ្ម្មាង នងិមានឯកសារកិចចសនាម្តឹម្ម្តូវ 

សម្មាប់ោំម្ទការផ្ម្ជើសផ្រើសបុរគលិករផ្ម្មាង។ 

- ម្បាក់ផ្បៀវតស ម្បាកឈ់្នួ ល នងិ /ឬ ម្បាក់ឧបតថម្ភ នងឹម្តូវបានទូោត់ផ្ចញពីម្បភពម្លូនធិិម្តឹម្ម្តូវ 

- កំណត់ម្តាវតោមាន នងិការឈ្ប់សម្មាកម្តឹម្ម្តូវ នងឹម្តូវបានរកាទុក 

- ព័តម៌ាន នងិការផ្រៀបចំផ្បើកផ្បៀវតស នឹងម្តូវបានផ្ធវើឱ្យបានោន់ផ្ពលផ្វលា 

- ការផ្រៀបចំផ្បើកផ្ោល់ផ្បៀវតស នងឹម្តូវបានពនិិតយ និងបញ្ា ក់ផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីទទួលបនាុករបស់រផ្ម្មាងឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ

សម្មាប់ផ្ធវើការទូោត់។ 

- ចំណាយនងឹម្តូវបានម្រប់ម្រងតាម្រយៈការជម្ម្េះបញ្ា ីជាសាច់ម្បាក ់ នងិតាម្រយៈប័ណណចំណាយពធីន្ទោរ 

សម្មាប់ថវិកាក លបានទូោតជ់នូម្ស្រនោីរផ្ម្មាង នងិ 

- ការតាម្ដ្ឋនោនផ់្ពលផ្វលា ផ្លើការចំណាយផ្បៀវតស ផ្ធៀបនងឹថវិការផ្ម្មាង នងិថវិកាម្បចំឆ្ន ំ។ 
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១២.២ ៃតីិវធិ ី

១២.២.១ ការទទូតត់្បាកទ់បៀវតសជៃូម្ន្រៃតជីាបក់ចិចសៃា អ .រ. ហ  

 ជាផ្រៀងរាលក់ខ កនុងនថៃណាមួ្យននសបាោ ហ៍ទីបីននកខ ម្ស្រនោជីនំយួការរណផ្នយយ នងឹផ្រៀបចំការផ្សន ើសំុទូោត់ម្បាក់

ផ្បៀវតសម្បចំកខ តាម្រយៈតារាងផ្បៀវតស (ទម្ម្ង់ C11) ផ្ដ្ឋយភាា ប់ជាមួ្យបញ្ា ីវតោមានម្បចំនថៃរបស់ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា 

នងិមិ្នកម្នជាប់កិចចសនា ផ្ ើម្បផី្ោរពជនូថាន ក់ ឹកនំ្ទ អ.រ.ហ.។ 

 ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថុ នងឹពនិិតយឯកសារផ្ ើម្បធីាន្ទភាពម្តឹម្ម្តូវននការរណន្ទពត័៌មានោងំអស់ក លរួម្មាន 

ម្បាក់ផ្បៀវតស ុល ម្បាក់ផ្បៀវតសសុទធ ការកាតព់នធ (ម្បសិនផ្បើមាន) នងិចុេះហតថផ្លខាផ្លើទម្ម្ង ់សម្មាប់បញ្ា កព់កីារពនិិតយ។ 

បន្ទា ប់ម្កឯកសារនឹងម្តូវផ្ោរពជនូអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. តាម្រយៈ អរគផ្លខាធកិាររង នងិ ម្បធានកផ្នករ ាបាល 

ហិរញ្ញវតថុ នងិ ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល ផ្ ើម្បីពនិតិយ និងអនម័ុ្ត។ 

 បន្ទា ប់ពីទទួលការអនុម័្តពថីាន ក់ ឹកនំ្ទ រណផ្នយយករនងឹផ្រៀបចំកំណត់បងាា ញភាា ប់ជាមួ្យតារាងតាម្ដ្ឋនកិចចសនា 

(Contract Register) សកខីប័ម្តចំណាយ លិខតិផ្ផ្ារម្បាក់/មូ្លោនប័ម្ត ផ្ ើម្បីផ្ផ្ារសាច់ម្បាក់ចូលរណនីធន្ទោរបុរគល

នីមួ្យៗ។ នីតិវិធទូីោត់ រមឺ្សផ្ ៀងោន នងឹនតីិវិធ ីននការ កម្បាក់ផ្ចញពីរណនកីំណត់ នងិរណនរីផ្ម្មាងក រ។ 

១២.២.២ ការទទូតជ់ៃូទតី្បកឹាជាបក់ចិចសៃាទែសងទទៀត  

 ទីម្បឹកាជាប់កិចចសនាផ្ផ្សងផ្ទៀត រឺសំផ្ៅផ្ៅអនកក លផ្ោលផ់្សវាជនូអរគន្ទយកដ្ឋា ន/សាថ ប័ន ពាក់ពន័ធ ផ្ម្កាម្

រផ្ម្មាងជាកល់ាក់របស់កម្មវិធកីកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ។ 

កចិចសនាកផ្អកផ្លើលទធផ្ល 

 បន្ទា ប់ពបីានផ្ោល់ផ្សវាររួជាទីផ្ពញចិតោ ទីម្បឹកា នឹងដ្ឋក់វិក័យប័ម្តជនូសាថ ប័នពាកព់ន័ធផ្ដ្ឋយភាា ប់ជាមួ្យនូវ

តារាងផ្ពលផ្វលាការងារ របាយការណ៍ការងារ សំផ្ណើសំុទូោត់ នងិឯកសារពាក់ពន័ធ ផ្ ើម្បីផ្សន ើសំុការអនុម័្តម្តឹម្ម្តូវពី

ម្ស្រនោីទទួលបនាុក។ បន្ទា ប់ម្កឯកសារនងឹម្តូវបានបញ្ាូនម្ក អ.រ.ហ. សម្មាប់នតីិវិធបីនោ។ 

កចិចសនាកផ្អកផ្លើផ្ពលផ្វលា នងិម្បចំកខ 

 ទីម្បកឹា នងឹដ្ឋក់វិកយ័ប័ម្ត ឯកសារវាយតនម្លការងារពីសាថ ប័ន របាយការណ៍ វិក័យប័ម្ត សំផ្ណើសំុទូោត់ នងិឯកសារ 

ពាក់ពន័ធ ផ្ដ្ឋយមានការអនុម័្តពីថាន ក់ ឹកនំ្ទទទួលបនាុកតា លន់នសាថ ប័នក លបំផ្រើការ នងិបន្ទា ប់ម្កបញ្ាូនម្ក អ.រ.ហ.

ផ្ ើម្បីនីតិវិធីបនោ។ 

តារាងការងារ/កណំតម់្តាផ្ពលផ្វលាម្បចំនថៃ 

តារាងការងារ នឹងម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ជាមូ្លដ្ឋា នក លអាចផ្ជឿជាក់បានសម្មាប់រណន្ទម្បាក់ផ្បៀវតស កតម់្តា

កាលបរិផ្ចេទ ផ្ពលអវតោមាន ទម្ម្ង់ចាប់ឈ្ប់សម្មាក រឺជាព័តម៌ានចំបាច់ សម្មាប់ការរណន្ទម្បាក់ផ្បៀវតស។ 

ការរណន្ទម្បាកផ់្បៀវតស 
 ការរណន្ទផ្បៀវតសសម្មាប់ផ្ោលជ់ូន នងឹម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយបុរគល ក លមិ្នទទួលបនាុកផ្រៀបចំមូ្លបបោនប័ម្ត

ម្បាក់ផ្បៀវតស។ ការរណន្ទម្តវូកផ្អកតាម្ខលឹម្សារក លមានកចងកនុងកិចចសនាការងារ។ 
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តារាងតាម្ដ្ឋនផ្បៀវតស/កចិចសនា 

តារាងតាម្ដ្ឋន រួរបងាា ញលម្អិតអំពកីាររណន្ទម្បាក់ផ្បៀវតសនូវពត័ម៌ាន  ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

- ផ្បៀវតស ុល 

- ម្បាក់ឧបតថម្ភ 

- ការកាត់ពនធ 

- បុផ្រម្បោន ម្បសិនផ្បើមាន 

- ការកាត់កងផ្ផ្សងៗ នងិ 

- ផ្បៀវតសសុទធ។ 

កផ្នកលទធកម្ម អ.រ.ហ. នឹងផ្រៀបចំកិចចម្បជុំបផ្ចចកផ្ទស ផ្ ើម្បីពិនិតយលទធផ្លការងាររបស់ទីម្បឹកាអនោរជាតិកនុង  

រយៈផ្ពល១សបាោ ហ៍ បន្ទា ប់ពទីទួលបានឯកសារពសីាថ ប័នពាក់ពន័ធ ម្បសិនផ្បើតម្មូ្វផ្ដ្ឋយថាន ក់ ឹកនំ្ទ    អ.រ.ហ.។ 

សម្មាប់ការងារសាម្ញ្ញក លចត់ជាការងារម្បចំនថៃ ម្និចំបាច់មានកិចចម្បជុំបផ្ចចកផ្ទសផ្ទ។  របាយការណ៍ម្បជុំ កតងកត

ផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយកផ្នកលទធកម្ម ជាឯកសារបកនថម្ ផ្ ើម្បីតាម្ដ្ឋនលទធផ្លការងាររបស់ទីម្បឹកា និងសម្មាប់ផ្ោរពជូនថាន ក់

 ឹកនំ្ទ អ.រ.ហ. អនុម័្ត។ 

បន្ទា ប់ពីទទួលបានការអនុម័្តពីថាន ក់ ឹកនំ្ទ រណផ្នយយករ នងឹផ្រៀបចំការទូោត់ជនូទីម្បឹកាភាល ម្ៗ តាម្រយៈនតីិ

 វិធី កម្បាក់ពរីណនីកំណត់ នងិរណនធីន្ទោរ ឬតាម្រយៈការទូោត់ម្តង់ ផ្ៅតាម្ការងារជាក់កសោង។ ការទូោត់ម្បាក់

ផ្បៀវតស នងឹផ្ោលជ់នូបុរគលម្តឹម្ម្តូវ ក លតាម្ការកត់សមាគ លត់ាម្រយៈការផ្ផ្ារចូលផ្ៅរណនធីន្ទោរ ឬផ្ៅពត័៌មាន

ធន្ទោរក លមានកចងកនងុកិចចសនា។ 
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១៣. ត្បាករ់ជជទទយយ 

 

១៣.១ ទិដ្ឋភាពទូទៅ 

 ម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្តូវបានផ្ម្បើសម្មាប់ចំណាយតចូតាច (ចំណាយរ ាបាល) ក លផ្កើតផ្ ើងសម្មាប់រផ្ម្មាង។ 

ផ្ោលបំណងទូផ្ៅក លបានអនុម័្តរួចសម្មាប់ការផ្ម្បើម្បាស់ម្បាក់រជាផ្ទយយ ក លអាចទទួលបានការោំម្ទហិរញ្ញវតថុរួម្មាន៖ 

• ការផ្គតផ់្គងក់ារិោលយ័ នងិសមាភ រៈការិោលយ័តូចតាច។ 

• ថតចម្លងឯកសារ នងិទឹកថាន សំម្មាប់ម្ពនីឯកសារ។ 

• ការជួសជលុ នងិការកថោឧំបករណ៍ការិោលយ័តូចតាច។ 

• ចំណាយតិចតួចផ្លើការកថោ ំនងិការកថរកាោនយនោ។ 

• ការចំណាយផ្លើការទំន្ទក់ទំនងតាម្ម្បពន័ធអុនីផ្ធើណិត សារផ្អ ិចម្តនូិច ទូរសារ/វិក័យប័ម្តទូរស័ពា(មិ្នកម្ន

កាតទូរស័ពាសំរាប់បុរគលិកផ្ទ)។ 

• អាហារសម្ម្នក់នុងការិោលយ័មាន ូចជា កាផ្ហវ កត នងិទឹក ជាផ្ ើម្។ 

• បុផ្រម្បោនសម្មាប់បុរគលកិ កនងុផ្បសសកម្មផ្ធវើ ំផ្ណើរបំផ្ពញការងារ។ 

• ការលាងរថយនោ (កនុងករណីផ្ធវើ ំផ្ណើរផ្ៅផ្ខតោ) នថលឆលងសាឡាង ទូក នងិនថលឆលងកាត់ ។ 

• ចំណាយផ្លើអាហារ ការថតចម្លងឯកសារ ផ្បាេះពុម្ព ចំណាយកនងុផ្ពលផ្ធវើ ំផ្ណើរ អាហារសម្ម្ន់ កនងុវរគបណោុ េះ-  

បណាោ ល សិកាខ សាលានឹងម្តូវផ្រៀបចំថវិកាផ្ម្កាម្កញ្ចប់បណោុ េះបណាោ លផ្ហើយមិ្នររួផ្លើសពចំីននួក លបានអនុម័្ត

ផ្ ើយ។ 

• អាហារ (អាហារនថៃម្តងន់ងិអាហារផ្ពលលាៃ ច) សម្មាប់ចំណាយម្កុម្ការងារ។ 

• ការចំណាយជាសាច់ម្បាកត់ូចតាចផ្ផ្សងៗ។ 
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ការពពិណន៌ / ត្បទភទចណំាយ ការត្តតួពៃិតិយនែៃកនុង ឯកសារោតំ្ទតត្ម្វូ 

• ចំណាយការិោលយ័ទូផ្ៅ ផ្លើការងាររ ា-

បាល 

ការអនុម័្តជាមុ្នពីម្បធាន នងិ

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ននអងគ-

ភាពអនុវតោ  

* បងាក នន់ ទទួលម្បាកម់្តមឹ្ម្តូវពី

អនកលក់ /អនកផ្គតផ់្គងផ់្លូវការ 

• ការចំណាយផ្លើការទំន្ទក់ទំនងតាម្

នម្បសណីយ៍   អុនីផ្ធើណិត សារផ្អ ិច-  

ម្តនូិច  វិក័យប័ម្តទូរសារ/ទូរស័ពា ប៉ាុកនោមិ្ន

កម្នកាតទូរស័ពាសម្មាប់បុរគលកិ 

ការអនុម័្តជាមុ្នពីម្បធាន នងិ

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ននអងគ-

ភាពអនុវតោ  

* បងាក នន់ ទទួលម្បាកម់្តមឹ្ម្តូវពី

អនកលក់ /អនកផ្គតផ់្គងផ់្លូវការ 

• អាហារសម្ម្នក់នុងការិោលយ័ កត កាផ្ហវ 

ទឹក នងិសមាភ រៈផ្ម្បើម្បាស់ផ្ផ្សងផ្ទៀត 

ការអនុម័្តជាមុ្នពីម្បធាន នងិ

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ននអងគ-

ភាពអនុវតោ  

* បងាក នន់ ទទួលម្បាកម់្តមឹ្ម្តូវពី

អនកលក់ /អនកផ្គតផ់្គងផ់្លូវការ 

• ការជួសជលុ និងការកថោតំូចតាចកនុង

ការិោលយ័ 

ការអនុម័្តជាមុ្នពីម្បធាន នងិ

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ននអងគ-

ភាពអនុវតោ  

* បងាក នន់ ទទួលម្បាកម់្តមឹ្ម្តូវពី

អនកលក់ /អនកផ្គតផ់្គងផ់្លូវការ 

• ការចំណាយកនុងការម្បជុំនផ្ាកនុង ការថត

ចម្លង/ម្ពីន ឯកសារ និងចងម្កងផ្សៀវផ្ៅ 

ការអនុម័្តជាមុ្នពីម្បធាន នងិ

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ននអងគ-

ភាពអនុវតោ  

* បងាក នន់ ទទួលម្បាកម់្តមឹ្ម្តូវពី

អនកលក ់ /អនកផ្គតផ់្គងផ់្លូវការ របាយ-

ការណ៍ម្បជុំ នងិបញ្ា ីរវតោមានអនក

ចូលរួម្ 

• អាហារនថៃម្តង ់ និងអាហារផ្ពលលាៃ ច 

សម្មាប់ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង ់

ការអនុម័្តជាមុ្នពីម្បធាន នងិ

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ននអងគ-

ភាពអនុវតោ  

* បងាក នន់ ទទួលម្បាកម់្តមឹ្ម្តូវពី

អនកលក ់ /អនកផ្គតផ់្គងផ់្លូវការ របាយ-

ការណ៍ម្បជុំ នងិបញ្ា ីរវតោមានអនក

ចូលរួម្ 

•  កិចចម្បជុមំ្កុម្ការងារកកទម្ម្ង ់ 

(សមាភ រៈ និង ឯកសារ) 

ការអនុម័្តជាមុ្នពីម្បធាន នងិ

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ននអងគ-

ភាពអនុវតោ  

* បងាក នន់ ទទួលម្បាកម់្តមឹ្ម្តូវពី

អនកលក ់ /អនកផ្គតផ់្គងផ់្លូវការ របាយ-

ការណ៍ម្បជុំ នងិបញ្ា ីរវតោមានអនក

ចូលរួម្ 

• ការម្តតួពនិតិយផ្ៅនងឹកកនលងការងារ និង

នថលផ្ធវើ ំផ្ណើរ រួម្ោងំម្បាក់ផ្បសកកម្ម 

ការអនុម័្តជាមុ្នពីម្បធាន នងិ

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ននអងគ-

ភាពអនុវតោ  

* កបបបទផ្សន ើសំុចំណាយ ក លបាន

ចុេះហតថផ្លខា នងិអនុម័្តរួច 

* របាយការណ៍សកម្មភាពសផ្ងខប 
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* លិខិតផ្បសកកម្ម / លិខតិចត់

តាំង 

• ការជាវម្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ (កាកសត,ទសស-

ន្ទវ ោី) 

ការអនុម័្តជាមុ្នពីម្បធាន នងិ

អនុ-ម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ននអងគ-

ភាពអនុវតោ  

* បងាក នន់ ទទួលម្បាកម់្តមឹ្ម្តូវពី

អនកលក់/អនកផ្គតផ់្គងផ់្លូវការ 

• ការចំណាយតូចតាចផ្លើការកថោោំន-

យនោ 

ការអនុម័្តជាមុ្នពីម្បធាន នងិ

អនុ-ម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ននអងគ-

ភាពអនុវតោ  

* បងាក នន់ ពោីនដ្ឋា នម្តឹម្ម្តូវ 

• សមាភ រៈសំអាតកនងុការោិល័យ ការអនុម័្តជាមុ្នពីម្បធាន នងិ

អនុ-ម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ននអងគ-

ភាពអនុវតោ  

* បងាក នន់ ទទួលម្បាកម់្តមឹ្ម្តូវពី

អនកលក់ /អនកផ្គតផ់្គងផ់្លូវការ 

* បងាក នន់ ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវមាននយ័ថាជាបងាក នន់  ក លផ្ចញ ផ្ដ្ឋយផ្លូវការនងិផ្ដ្ឋយតា លព់ី អនកលក ់/ អនកផ្គតផ់្គង។់ 

ការចណំាយក លម្និអាចទោូតប់ានពមី្បាករ់ជាផ្ទយយ 

o ចំណាយក លផ្កើតមានផ្ ើងរបស់អងគភាព (ការផ្គតផ់្គង់ទឹក នងិអរគិសនី) 

o រផ្ម្មាងមិ្នអាចទូោត់ចំណាយផ្ថរ នងិចំណាយ វិនិផ្ោរ ពីម្បាក់រជាផ្ទយយបានផ្ទ 

 វសិាលភាពននម្បាករ់ជាផ្ទយយសម្មាប ់អ.រ.ហ. 

 ម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្តូវកតម្រប់ម្រងផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធិការរង អ.រ.ហ. ក លទទួលបនាុកកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង 

ម្តួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល ក លម្សបតាម្នីតិវិធីក លមានកចងកនុងកផ្នក ១៣.៣ ខាងផ្ម្កាម្។  ពដិ្ឋនម្បាក់រជាផ្ទយយបុផ្រ-

ម្បោនអតិបរិមារឺ ៣ ០០០  ុលាល រ ឬ ១២ ០០០ ០០០ផ្រៀល ក លកនុងមួ្យម្បតិបតោកិារអាចមានចំននួ លផ់្ៅ ៧៥០ 

 ុលាល រ ឬ ៣ ០០០ ០០០ផ្រៀល។ ពដិ្ឋនម្បាក់រជាផ្ទយយអតបិរមា មានសម្មាប់បុផ្រម្បោន ំបូង នងិសម្មាប់ទំហំទឹកម្បាក់

កំណត់មួ្យម្បតិបតោិការ អាចកកសម្មួ្លបាន ម្បសិនផ្បើចំបាច់ នងិអនុម័្តផ្ដ្ឋយថាន ក់ ឹកនំ្ទ អ.រ.ហ.។ 

 ការម្រប់ម្រងម្បាក់រជាផ្ទយយបុផ្រម្បោន រឺជាការទទួលខុសម្តូវរបស់ជនំួយការរណផ្នយយ ផ្ដ្ឋយមានការម្តួត

ពនិិតយជាម្បចំព ីម្ស្រនោីម្តួតពនិតិយហិរញ្ញវតថុ។ ផ្ៅផ្ពលក លជនំួយការរណផ្នយយអវតោមាន ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថ ុរួរ

ចត់កចងផ្ធវើការផ្ផ្ាររជាផ្ទយយបុផ្រម្បោន ផ្ៅម្ស្រនោចីតត់ាំងផ្ផ្សងផ្ទៀតរបស់ អ.រ.ហ.តាម្ការចំបាច់។ 

  វិធានការណ៍ម្តឹម្ម្តូវ ម្តូវបានអនុវតោផ្ ើម្បកីារពារម្បាក់រជាផ្ទយយបុផ្រម្បោន នងិក លពុំអនញុ្ញ តឱ្យមានការទុក

ម្បាក់រជាផ្ទយយបុផ្រម្បោន និងម្បាកត់ា ល់ខលួនចូលោន ផ្ន្ទេះផ្ទ។  

 វសិាលភាពននម្បាករ់ជាផ្ទយយសម្មាបអ់ងគភាពអនវុតោរផ្ម្មាង  

 ផ្ដ្ឋយមានការយលម់្ពម្ព ីអ.រ.ហ. អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង អាចម្តូវបានអនញុ្ញ តឱ្យរកាទុក ម្បាក់  រជាផ្ទយយ 

(ពដិ្ឋនម្បាក់រជាផ្ទយយម្តឹម្ ២ ០០០ ុលាល រ ឬ ៨ ០០០ ០០០ផ្រៀល) សម្មាប់ការទូោត់តូចតាច (ក លកនុងមួ្យម្បតិបតោិការ
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មានចំននួម្តឹម្ ៥០០  ុលាល រ ឬ ២ ០០០ ០០០ផ្រៀល) ោក់ទងនងឹចំណាយរ ាបាល នងិម្បតិបតោិការតូចៗ ផ្ម្កាម្

សកម្មភាពរបស់កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈកតប៉ាុផ្ណាណ េះ។ 

ម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្តូវបានផ្ម្បើសម្មាប់ ចំណាយទូផ្ៅកនុងការោិលយ័ ការផ្ម្បើម្បាស់ទូផ្ៅ ជាទូផ្ៅចំណាយ សថតិ

ផ្ម្កាម្ម្បផ្ភទចំណាយម្បតិបតោិការ ផ្ម្កាម្ម្បផ្ភទកិចចម្បជុំ / ចុេះផ្បសកកម្ម ផ្ដ្ឋយមានការអនុម័្ត ពីម្បធាន / អនមុ្បធាន

ន្ទយកដ្ឋា ន ឬម្ស្រនោីចតត់ាំងណាមួ្យ។ ម្បាក់រជាផ្ទយយ   ម្តវូបានរកាទុកផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីក លបានកតងតាំងផ្ដ្ឋយអងគភាពអនុវតោ

រផ្ម្មាង។ ម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្តូវរកាទុកកនុងម្បអប់សាច់ម្បាក់ក លមានចក់ផ្សា។ ផ្ៅផ្ពលក លមិ្នផ្ម្បើម្បាស់ សាច់ម្បាក់

នងឹម្តូវបានរកាទុកផ្ដ្ឋយសុវតថិភាពកនងុម្បអប់ផ្ន្ទេះ។ 

 ផ្ ើម្បីធាន្ទឱ្យមានការកបងកចកភារកិចចឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ រវាងអនកអនុម័្ត និងអនកកាន់ម្បាក់រជាផ្ទយយ   អងគភាពអនុវតោ

រផ្ម្មាង ម្តូវចតត់ាំងឱ្យមានបុរគលកិោ៉ា ងតិចបីកម្ម្តិ សម្មាប់ការម្រប់ម្រងម្បាក់រជាផ្ទយយ។  

កម្ម្ិតទីមួ្យ រឺជាផ្បឡាករ ក លទទួលខុសម្តូវផ្លើការកថរកាម្បាក់រជាផ្ទយយ និងកំណតម់្តារណផ្នយយ។ អនកកានម់្បាក់-  

រជាផ្ទយយរួរកតមានម្បវតោិការងារខលេះពាក់ពន័ធនងឹរណផ្នយយ នងិចំណាយម្បាក់រជាផ្ទយយ។ 

កម្ម្ិតទីពីរ រឺពនិតិយម្ស្រនោីក លទទួលខុសម្តូវម្តតួពនិតិយផ្លើអនុផ្លាម្ភាពននផ្ោលការណ៏ហិរញ្ញវតថុ នងិនតីិវិធីហិរញ្ញវតថុ

ននការផ្ម្បើម្បាស់ម្បាក់រជាផ្ទយយ ក លទទួលបនាុកម្រប់ម្រងម្បាក់រជាផ្ទយយ និងធាន្ទតនម្លលយុម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ម្បផ្សើរ

បំផ្តុសម្មាប់ផ្ោលបំណងកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថ។ុ 

កម្ម្ិតទីបី រឺម្ស្រនោីអនុម័្ត ក លរួរជាម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ក លទទួលខុសម្តូវ កនុងការម្រប់ម្រងមូ្លនិធមិ្បាក់ រជាផ្ទយយ នងិ

ម្តូវម្បាក ថាតនំលលយុម្តូវបានធាន្ទកនងុការផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ោំម្ទផ្ោលបំណងរបស់កម្មវិធីកំកណរទម្ម្ង់របស់កម្មវិធី

កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ។  

 ព័តម៌ានលម្អិតននម្បតិបតោិការម្បាក់រជាផ្ទយយម្តូវបានកត់ម្តាផ្ៅកនងុផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាម្បាក់រជាផ្ទយយ។ ផ្បឡាករ

ម្តូវរាប់សាច់ម្បាកឱ់្យបានផ្ទៀងោត់ ផ្ ើម្បីពនិតិយផ្ម្ើលថា សម្តលុយសាច់ម្បាកម់្តូវោន នងឹផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាម្បាក់រជាផ្ទយយ។ 

ការរាប់សាច់ម្បាក់ជាផ្លូវការ នងិការផ្ផ្ាៀងតា ត ់ម្តូវអនុវតោផ្ៅផ្រៀងរាល់ចុងកខនីមួ្យៗ។ ផ្បឡាករ នឹងរាប់សាច់ម្បាក ់ផ្ម្កាម្

ការសផ្ងកតរបស់ម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន ផ្ហើយកត់ម្តានូវសនលកឹសាច់ម្បាក់ក លបានរាប់ជារបាយការណ៍រាប់សាច់ម្បាក។់ 

ផ្បឡាករ នងឹផ្ផ្ាៀងតា តស់ាច់ម្បាក់ជាក់កសោង ផ្ ើម្បីផ្ម្បៀបផ្ធៀបចំននួសាច់ម្បាកព់ីចនំនួសាច់ម្បាក់ជាកក់សោង ជាមួ្យ

ផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាម្បាក់រជាផ្ទយយ។ ភាពខុសោនណាមួ្យ ម្តូវកតផ្ធវើការអផ្ងកតផ្ ើម្បីកកតម្ម្ូវ។ 

 កផ្អកផ្លើមូ្លដ្ឋា នម្បចំកខ (សបាោ ហ៍ទី ១ ននកខបន្ទា ប់) បញ្ា ីរាប់ម្បាក់រជាផ្ទយយ និងផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាម្បាក់រជាផ្ទយយ

រួម្ជាមួ្យឯកសារោំម្ទក លបានថតចម្លង “ថតចម្លងឯកសារកត់ម្តាម្បាក់រជាផ្ទយយ” ររួកតផ្ផ្ញើផ្ៅ អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បីបញ្ចូល

ទិននន័យផ្ៅកនងុម្បពន័ធរណផ្នយយកុំពយូទ័រ Peachtree ។ 

 សកខីប័ម្តម្បាក់រជាផ្ទយយ នងិឯកសារផ្ ើម្ ម្តូវរកាទុកផ្ៅអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងសម្មាប់ផ្ោលបំណងសវនក

ម្ម។ ផ្ៅផ្ពលផ្សន ើសំុបំផ្ពញបស្រងគប់ម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្ស្រនោីម្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថុ អ.រ.ហ. នងឹពនិតិយផ្ ើងវិញផ្លើសំផ្ណើសំុ នងិ

ថតចម្លងឯកសារោំម្ទ។ 
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១៣.២ ចំៃុចសំខាៃ់នៃការត្តួតពិៃិតយនែៃកនុង 

• ផ្ៅផ្ពលមានតម្មូ្វការផ្ម្បើម្បាស់រជាផ្ទយយជាផ្រៀងរាលន់ថៃ ម្បាក់រជាផ្ទយយម្តូវបានកត់ម្តា នងិរកាទុកកនុង

ផ្សៀវផ្ៅម្បាក់រជាផ្ទយយ។ ម្បសិនផ្បើមិ្នផ្ម្បើម្បាស់ ម្បអប់ម្បាក់រជាផ្ទយយនងឹម្តូវបានរកាទុក ផ្ដ្ឋយចក់ផ្សា

សុវតថិភាព។ 

• ម្បាក់រជាផ្ទយយ កតងកតរកាទុកកនុងទូសុវតថិភាព និងការពារ ផ្ដ្ឋយជនំយួការរណផ្នយយ /ផ្បឡាករ 

• ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថុ   / ម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន និងជនំយួការរណផ្នយយ /ផ្បឡាករ អាចមានលទធភាពផ្ម្បើផ្លខ

កូ សមាៃ ត់របស់ទូសុវតថិភាព។ 

• ទម្ម្ង់កបបបទអនុម័្តជាសោងដ់្ឋរ ម្តូវបានផ្ម្បើសម្មាប់ការផ្ម្បើម្បាស់ នងិម្រប់ម្រងសាច់ម្បាក។់ 

• ការផ្ផ្ាៀងតា ត់ម្បាក់រជាផ្ទយយ ជាមួ្យសម្តលុយរណនមី្បាក់រជាផ្ទយយម្តូវផ្ធវើម្បចំកខ។ 

• មានការកបងកចកភារកិចចឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវរវាងអនកអនុម័្តផ្លើការទូោត់ជាម្បាក់រជាផ្ទយយ និងអនកកថរកាម្បាក់រជាផ្ទយយ 

• ម្បាក់រជាផ្ទយយ នងឹម្តូវបានទូោតជ់នូវិញសម្មាប់ការចំណាយ ក លទទួលបានវិក័យប័ម្ត ឬឯកសារផ្ផ្សងផ្ទៀត

ក លអាចទទួលយកបាន។ 

• ការរាប់ម្បាក់រជាផ្ទយយផ្ៅនឹងកកនលង ផ្ដ្ឋយមិ្នបានជូន ំណឹងជាមុ្ន ម្តូវកតអនុវតោផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីម្តួតពនិិតយហិរញ្ញវតថ ុ

ឬរណផ្នយយករ (សម្មាប់ អ.រ.ហ.) ឬផ្ដ្ឋយម្បធាន / អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន (សម្មាប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង)។ 

• លហំូរម្បាក់រជាផ្ទយយផ្ផ្សងផ្ទៀត មិ្នម្តូវបានដ្ឋកល់ាយបញ្ចូលោន ផ្ ើយ។ ម្បាក់រជាផ្ទយយ នងិឯកសារម្តូវកតរកា

ទុកដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក កពីោន ។ 

• ម្តូវផ្រៀបចំបំផ្ពញបស្រងគប់ម្បាក់រជាផ្ទយយម្បចំកខ ឬផ្ៅផ្ពលសម្តលុយរបស់វា្ន ល់ចំននួអបបបរមា 

• សាច់ម្បាក់ រឺជាម្ទពយសម្បតោិក លមានតនម្ល នងិអាចផ្ផ្ារបានភាល ម្ៗ  ូចផ្នេះការម្រប់ម្រងនផ្ាកនុងផ្លើម្បាក់រជាផ្ទយយ 

រឺមានសារៈសំខានណ់ាស់។ 

១៣.៣ ៃតីិវធិ ី

១៣.៣.១ ការបទងកើតរជជទទយយបទុរត្បទៃ 

- ម្បាក់រជាផ្ទយយបុផ្រម្បោន រួររកាទុកផ្ដ្ឋយជំនួយការរណផ្នយយ / ម្ស្រនោីទទួលបនាុក។ វារឺជាការ កម្បាក់មួ្យ

 ងពីរណនធីន្ទោររផ្ម្មាង។ រណនីសាច់ម្បាក់ អាចម្តូវបានបផ្ងកើតផ្ ើងសម្មាប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងណា

មួ្យ ផ្ ើម្បីជួយសម្ម្ួល ល់ការអនុវតោសកម្មភាពកកទម្ម្ង់ ផ្ដ្ឋយមានការយល់ម្ពម្ជាមុ្នពីអរគផ្លខាធិការ  

អ .រ. ហ. ។ 

-  វិសាលភាពសម្មាប់ម្បាក់រជាផ្ទយយបុផ្រម្បោនបកនថម្ជាក់លាក ់អាចម្តូវបានកំណត់ជាលាយលកខណ៍អកសរ ផ្ដ្ឋយ

មិ្នចំបាច់កកកម្បផ្សៀវផ្ៅកណនំ្ទផ្នេះ។ 

- ការចំណាយម្បាក់រជាផ្ទយយ អាចបំផ្ពញបកនថម្បានញកឹញាប់តាម្តម្ម្ូវការ ផ្ដ្ឋយមិ្នមានការកំណត់ចំននួ ង

សម្មាប់ការបំផ្ពញបកនថម្សាច់ម្បាកណ់ាមួ្យផ្ ើយ ឱ្យកតសថ តិផ្ៅកនងុកម្ម្ិតននថវិកាក លមាន។ 
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- ការចំណាយជាក់កសោងផ្ម្កាម្ម្បាក់រជាផ្ទយយ រួរម្តូវបានោំម្ទផ្ដ្ឋយ បងាក នន់ ទទួលម្បាក ់ / វិក័យប័ម្តក លមាន

ឯកសារោំម្ទម្រប់ម្ោន់ ។ 

- ផ្សៀវផ្ៅម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ ើម្បីកត់ម្តារាល់ម្បតិបតោិការោងំអស់ ក លចុេះកនុងសកខីប័ម្តម្បាក់ 

រជាផ្ទយយ នងិសកខីប័ម្តចំណាយ ក លោក់ទងនងឹម្បតិបតោកិារម្បាក់រជាផ្ទយយ។ វាម្តូវបានរកាទុកផ្ដ្ឋយជនំយួ-

ការរណផ្នយយ / ផ្បឡាករ ក លផ្ ើរតួជាអនកម្រប់ម្រងសាច់ម្បាក។់ 

១៣.៣.២  ការទត្បើត្បាសត់្បាករ់ជជទទយយ  

បន្ទា ប់ពីទទួលបានបងាក នន់ ទទួលម្បាក់/ វិកយ័ប័ម្ត ចាប់ផ្ ើម្ម្តឹម្ម្តូវ ឬ សំផ្ណើសំុជាបុផ្រម្បោន ឬផ្ៅផ្ពល

ក លការទូោត់ផ្លើការទិញម្តូវបានខិតជិតម្ក ល ់សកខីប័ម្តម្បាក់រជាផ្ទយយ (ទម្ម្ង ់A7) រួរកតម្តូវបានបំផ្ពញ នងិចុេះ

ហតថផ្លខា ផ្ដ្ឋយជនំួយការរណផ្នយយ / ផ្បឡាករ។ 

ការចុេះបញ្ា ីរណផ្នយយសម្មាប់ការចំណាយម្បាក់រជាផ្ទយយរ៖ឺ 

 ឥណពនធ.  រណនីចំណាយតាម្ម្បផ្ភទ  xxx   

ឥណោន.  ម្បាក់រជាផ្ទយយ     xxx 

                             (សម្មាប់កត់ម្តាចំណាយម្បាក់រជាផ្ទយយក លបានផ្កើតផ្ ើង) 

         

 សកខីប័ម្តទូោត់ រួម្ជាមួ្យឯកសារោំម្ទន្ទន្ទ នងឹម្តូវបញ្ាូនផ្ៅម្ស្រនោីម្តួតពនិិតយហិរញ្ញវតថុ អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បីពនិតិយ

បនោ។ ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថុ / ម្ស្រនោីទទួលបនាុក រួរកតពនិតិយផ្ម្ើលថាឯកសារោំម្ទមានលកខណៈម្តឹម្ម្តូវសម្មាប់ទទួល

បានការទូោត់ ផ្ហើយរាល់ពត័ម៌ានលម្អិតផ្ៅកនុងសកខីប័ម្តទូោត់ ម្តូវបានបំផ្ពញោ៉ា ងម្តឹម្ម្តូវ សម្មាប់ការចលូកនុងកំណត់

ម្តារណផ្នយយ រួម្ោងំផ្លខកូ រណនី។ អនកម្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថ ុ / ម្ស្រនោីទទួលបនាុក នងឹចុេះហតថផ្លខាផ្លើសកខីប័ម្ត 

សម្មាប់បញ្ា ក់ការម្តតួពនិតិយ។ សកខីប័ម្តប័ណណផ្នេះ នងឹម្តូវបានអនុម័្តផ្ដ្ឋយ ផ្លាកអរគផ្លខាធកិាររង / ម្ស្រនោីក លមាន

សិទធ។ 

 ផ្ៅផ្ពលទូោត់ចំណាយ អនកទទួលរួរចុេះហតថផ្លខាផ្លើប័ណណទូោត់ ជាការបញ្ា កព់ីការទទួលម្បាក់រជាផ្ទយយ។ 

បងាក នន់  ឬវិក័យប័ម្តផ្ ើម្ រួរកតម្តូវបានផ្បាេះម្តា "PAID" ភាល ម្ៗផ្ដ្ឋយជំនួយការរណផ្នយយ / ផ្បឡាករ ផ្ ើម្បីផ្ជៀស-

វាងការទូោត់ម្បាក់សាួ នោន ។ 

 ព័តម៌ានលម្អិត នងឹម្តូវបញ្ចូលផ្ដ្ឋយជនំយួការរណផ្នយយ /ផ្បឡាករ ផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅម្បាក់កត់ម្តារជាផ្ទយយ 

(ទម្ម្ង់ A5) ផ្ ើម្បីបញ្ា ក់កាលបរិផ្ចេទម្បតិបតោិការ និងការពិពណ៌ន្ទសផ្ងខបននម្បតិបតោកិារ ផ្លខផ្ោងប័ណណទូោត់ ចំននួ

ទឹកម្បាកក់ លម្តូវ ក នងិសម្តលុយ។ ពត័ម៌ានលម្អិតននសកខីប័ម្តម្បាក់រជាផ្ទយយ នងឹម្តូវបញ្ចូលផ្ៅកនងុម្បពន័ធរណផ្នយយ

តាម្កុពំយូទ័រ នងិផ្បាេះម្តា "POSTED" ផ្ដ្ឋយជនំយួការរណផ្នយយ។ 

 ម្បតិបតដិការម្បាក់រជាផ្ទយយ រួម្មានការផ្ម្បើទម្ម្ង់ផ្សន ើសំុបញ្ា ទិញ ទម្ម្ង់កបបបទផ្សន ើសំុបញ្ា ទិញ និងទម្ម្ង់

ចំណាយ ។ 
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១៣.៣.៣ ៃីតិវិធីសត្មាបប់ទំពញបន្រងគប់ត្បាក់រជជទទយយ  

ផ្ៅផ្ពលក លមូ្លនិធមិ្បាក់រជាផ្ទយយ ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់អស់ផ្ៅកនងុកម្ម្ិតអបបរមា ជនំយួការរណផ្នយយ /

ផ្បឡាករ នងឹផ្រៀបចំសំផ្ណើ ផ្ដ្ឋយផ្ផ្ាៀងតា តស់ាច់ម្បាក ់និងទម្ម្ង់ផ្សន ើសំុបំផ្ពញបកនថម្សាច់ម្បាក ់(ទម្ម្ង់ A8) ផ្ដ្ឋយមាន

ការយលម់្ពម្ពីអរគផ្លខាធកិារ/ម្បធានន្ទយកដ្ឋា នអនុវតោរផ្ម្មាង។ ឯកសារផ្សន ើសំុកនងុការបំផ្ពញបកនថម្សាច់ម្បាក់ ម្តូវ

មានចាប់ផ្ ើម្ពីរចាប់ មួ្យចាប់ម្តូវបានរកាទុកផ្ៅន្ទយកដ្ឋា នអនុវតោរផ្ម្មាង និងមួ្យផ្ផ្សងផ្ទៀតរកាទុកផ្ៅ អ.រ.ហ. 

ផ្ដ្ឋយមួ្យចាប់ម្តូវបញ្ាូនផ្ៅ អ.រ.ហ. រួម្ជាមួ្យលិខិត នងិថតចម្លងឯកសារោំម្ទ។ សាច់ម្បាកន់ងឹម្តូវបំផ្ពញផ្ ើងវិញ 

កនុងរយៈផ្ពល ៥ នថៃនននថៃផ្ធវើការបន្ទា ប់ពីទទួលបានការផ្សន ើសំុ។ 

 បន្ទា ប់ពីទទួលបានសំផ្ណើ រណផ្នយយករ នឹងផ្រៀបចំប័ណណទូោត់ម្បាក់ រួម្ជាមួ្យនឹងការបញ្ា រសាច់ម្បាក់ ផ្ផ្ារ

ម្បាក់ ឬពនិិតយផ្ម្ើលផ្ ម្ េះជនំយួការរណផ្នយយ /ផ្បឡាករសម្មាប់បំផ្ពញបកនថម្នូវសាច់ម្បាក់  មុ្ន លព់ដិ្ឋនរបស់ខលួន 

ផ្ហើយម្តូវម្តួតពនិិតយផ្ដ្ឋយអនកម្តតួហិរញ្ញវតថុ ផ្ ើម្បីពនិតិយ នងិចុេះហតថផ្លខា។ កនងុករណីមានការផ្សន ើសំុពនី្ទយកដ្ឋា នម្តតួ

ពនិិតយ អនកម្តួតពនិិតយហិរញ្ញវតថុ អ.រ.ហ.នឹងពនិតិយផ្ម្ើលសំផ្ណើបំផ្ពញបកនថម្ នងិថតចម្លងឯកសារោំម្ទ ផ្ ើម្បីផ្ធវើឱ្យ

ម្បាក ថាវាជាការចំណាយសម្ម្សប នងិម្សបផ្ៅនឹងការកបងកចកថវិកាកនងុថវិកាម្បចំឆ្ន ំក លបានអនុម័្ត។ 

 កនុងករណីមានការបំផ្ពញបស្រងគប់ម្បាក់រជាផ្ទយយ ជនំយួការរណផ្នយយ /ផ្បឡាករ នងឹ កម្បាកព់ីធន្ទោរជាតនិន

កម្ពុជា ផ្ៅផ្ពលមានសាច់ម្បាក់ផ្ៅកនុងន  ឬ អ.រ.ហ. ផ្ចញមូ្លបបោនប័ម្ត ឬផ្ផ្ារម្បាក់ផ្ដ្ឋយតា លផ់្ៅម្ស្រនោីក លបាន

កំណត។់ ឯកសារោងំផ្នេះ ម្តូវបានបញ្ាូនផ្ៅអរគផ្លខាធកិារ អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បីសំុការយល់ម្ពម្ នងិចុេះហតថផ្លខា។ ការបញ្ាូល 

កំណត់ម្តារណនី កម្បាកម់ាន៖ 

ឥណពនធ  ម្បាក់រជាផ្ទយយ  XXX 

  ឥណោន  កំណត់រណនី    XXX 

 (ផ្ ើម្បី កម្បាក់រជាផ្ទយយផ្ចញពីរណនីក លបានកំណត់សម្មាប់ការបំផ្ពញម្បាក់រជាផ្ទយយ)  

 បងាក នន់ ម្បាក់រជាផ្ទយយរួរដ្ឋក់ចលូកនងុម្បអប់ម្បាក់រជាផ្ទយយ។ ជនំួយការរណផ្នយយ /ផ្បឡាករ នឹងបញ្ចូល

ព័ត៌មានលម្អិតននម្បតិបតោិការផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅម្តួតពនិិតយម្បាក់រជាផ្ទយយ Petty Cash Book ផ្ៅកនុងជួរ “ឥណពនធ” ។ 

១៣.៣.៤ ការបទិបទុរត្បទៃនៃត្បាករ់ជជទទយយ  

ផ្ៅផ្ពលក លមិ្នមានតម្មូ្វការបុផ្រម្បោនម្បាក់រជាផ្ទយយបនោផ្ទៀត បុផ្រម្បោនម្បាក់រជាផ្ទយយ និងម្តូវផ្ធវើផ្ដ្ឋយ

មានការផ្ផ្ាៀងតា ត់ជាមួ្យនឹងការចំណាយ និងសម្តលុយននម្បាក់រជាផ្ទយយម្តូវសងម្ត ប់ផ្ៅកនងុរណនធីន្ទោរក លសម្

ម្សប។  

សម្តលុយផ្សៀវផ្ៅម្បាក់រជាផ្ទយយ រួរម្តូវបានផ្ផ្ាៀងតា ត់ជាមួ្យម្លូនិធមិ្បាក់រជាផ្ទយយ និងប័ណណទូោត់ក លបាន

ផ្ធវើផ្ ើង។ 
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១៤. បុទរត្បទៃ 

១៤.១ ទដិ្ឋភាពរមួ្ 

បុផ្រម្បោន ជាសាច់ម្បាកម់្តវូបានផ្ោល់សម្មាប់កម្មវិធកីនុងការអនុវតោសកម្មភាពក លបានអនុម័្តរួចកនុងកផ្នការ

សកម្មភាព និងថវិកាម្បចំឆ្ន ំ កតវាមិ្នម្តូវបានអនុវតោសម្មាប់ការទូោត់វិក័យប័ម្ត ឬកចិចសនាផ្ន្ទេះផ្ទ។ ជាទូផ្ៅបុផ្រ

ម្បោន ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ ល /សិកាខ សាលា នងិផ្បសកកម្មោងំកនុងនងិផ្ម្ៅម្បផ្ទស។ 

បុផ្រម្បោនជាសាច់ម្បាក់ ម្តូវម្រប់ម្រងផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីម្តួតពនិិតយហិរញ្ញវតថុ ផ្ដ្ឋយមានជនំយួពរីណផ្នយយករ /ជនំយួ

ការរណផ្នយយ ផ្ ើម្បធីាន្ទថាការជម្ម្េះបញ្ា ីចំណាយក លផ្កើតមាន ម្តូវបានផ្ធវើផ្ ើងកនុងរយៈផ្ពល១៥នថៃផ្ធវើការបន្ទា ប់ពី

សកម្មភាពក លទទួលបានបុផ្រម្បោនបានបញ្ចប់។ 

១៤.២ ការត្តតួពៃិិតយនែៃកនងុ 

សំផ្ណើសំុបុផ្រម្បោន ម្តូវកតអនុម័្តមុ្នផ្ពលបុផ្រម្បោនម្តវូបានម្បរលជ់នូ។ សាច់ម្បាក់បុផ្រម្បោន នងឹម្តូវ

ទទួលសាគ ល់ជាចំណាយ និងកត់ម្តាផ្ៅកនងុផ្សៀវផ្ៅតាម្ដ្ឋន (ទម្ម្ង់ A11) នងិម្តូវម្តួតពនិិតយជាម្បចំ ផ្ ើម្បតីាម្ដ្ឋន

បុផ្រម្បោនក លផ្ៅមាន កនងុផ្ោលបំណងជម្មុ្ញវិធានការជម្ម្េះបញ្ា។ី 

សាច់ម្បាក់បុផ្រម្បោន ម្តូវកតទូោត់ផ្ដ្ឋយមានឯកសារចាប់ផ្ ើម្ សម្មាប់ោំម្ទចំណាយក លផ្កើតមានកនុងរយៈ

ផ្ពល១៥នថៃផ្ធវើការ បន្ទា ប់ពសីកម្មភាពបានបញ្ចប់។ ការអនុវតោក លម្បាស់ចកពីវិធានការផ្នេះ ម្តូវកតសំុការអនុម័្តកនុង

លកខណៈដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក ពអីរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. ផ្ដ្ឋយមានមូ្លផ្ហតុម្តឹម្ម្តូវ។ បុផ្រម្បោនជាសាច់ម្បាក់ នងឹមិ្ន

ម្តូវបានផ្ោលជ់នូផ្ៅអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងផ្ៅផ្ពលក លបុផ្រម្បោនផ្លើកមុ្នមិ្នោនប់ានទូោត់។ 

១៤.៣ ៃតីិវធិ ី

១៤.៣.១ ការទបើកែតលប់ទុរត្បទៃ 

នតីិវិធខីាងផ្ម្កាម្ ផ្ម្បើសម្មាប់បុផ្រម្បោនក លម្តូវបានអនម័ុ្តរួចផ្ហើយផ្ដ្ឋយថាន ក់ ឹកនំ្ទកម្មវិធី។ផ្ោលការណ៍ 

នងិនីតិវិធលីម្អតិ សម្មាប់ការផ្សន ើសំុអនុម័្ត និងបុផ្រម្បោន សម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ ល ទសសនកិចចសិកា នងិផ្បសកកម្ម 

ម្តូវបានកចងផ្ៅកផ្នកទី១៦ននផ្សៀវផ្ៅផ្ោលការណ៍កណនំ្ទបកនថម្សោ ពីីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈផ្នេះ។ 

តាម្ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទជាទូផ្ៅ បុផ្រម្បោននងឹម្តូវផ្ោល់ជនូ១០០% ននថវិកាបា៉ាន់ម្បមាណ សម្មាប់ផ្សាហ យុ

ផ្បសកកម្ម ឬសម្មាប់ថវិកាបា៉ាន់ម្បមាណ កនងុការអនុវតោសកម្មភាពោងំមូ្ល ផ្លើកកលងកតម្ុខសញ្ញ ចំណាយក ល

ោក់ទងនងឹកិចចសនាផ្គតផ់្គង់ក លតម្មូ្វឱ្យ អ.រ.ហ. ផ្ធវើការទូោត់ម្តង់ផ្ៅអនកផ្គតផ់្គងស់ម្មាប់ចំណាយក លមានទឹក

ម្បាក់ផ្ម្ចើន។ 
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បុរគលផ្សន ើសំុម្បាក់បុផ្រម្បោន ម្តូវបំផ្ពញកបបបផ្សន ើសំុ (ទម្ម្ង់ A9) ឬក៏ផ្រៀបចំលិខិតផ្សន ើសំុម្កកាន ់   អរគ-

ផ្លខាធកិារ  អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បចីត់កចងបនោផ្ៅ អរគផ្លខាធកិាររងទទួលបនាុក នងិម្ស្រនោពីាក់ពន័ធ។ បុផ្រម្បោន អាច កផ្ចញ

ពីរណនីរផ្ម្មាង ឬម្បាក់រជាផ្ទយយ ផ្ៅតាម្ទំហំថវិកាផ្សន ើសំុ ូចមានកចងកនុងកផ្នកទី៩ នងិទី១៣ផ្រៀងោន ។ 

ផ្ោងផ្ៅផ្លើភាពផ្ពញផ្លញននឯកសារ នងិភាពម្តឹម្ម្តូវននសំផ្ណើសំុបុផ្រម្បោន និងផ្ោងផ្ៅផ្លើអនុផ្លាម្

ភាពននផ្ោលការណ៍កណនំ្ទកនុងកផ្នកទី១៦ រណផ្នយយករ នឹង ំផ្ណើរការបុផ្រម្បោនកនុងរយៈផ្ពល៥នថៃនថៃផ្ធវើការបន្ទា ប់ពី

ទទួលបានឯកសារ។ សាច់ម្បាក់បុផ្រម្បោននឹងម្តូវកតម់្តាជាចំណាយ និងចុេះទុកកនុងផ្សៀវផ្ៅតាម្ដ្ឋនផ្ដ្ឋយរណផ្នយយករ 

ម្សបផ្ពលក លជនំួយការរណផ្នយយ នឹងចុេះម្បតិបតោិការផ្នេះផ្ៅកនងុផ្សៀវផ្ៅធ ំតាម្ការកត់ម្តា ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

 

ឥណពនធ  រណនីចំណាយ     xxx 

ឥណោន  រណនរីផ្ម្មាងឬម្បាក់រជាផ្ទយយ    xxx 

១៤.៣.២ ការទទូតប់ទុរត្បទៃ 

អនកទទួលបុផ្រម្បោន ម្តូវបំផ្ពញកបបបទទូោត់ (ទម្ម្ង់ A10) ភាា ប់ជាមួ្យនឹងបងាក នន់ ទទួលម្បាក់        វិកក័យប័ម្ត 

នងិឯកសារពាក់ពន័ធម្បសិនផ្បើតម្ម្ូវ    ូចមានផ្រៀបរាប់ខាងផ្ម្កាម្៖ 

 

ឯកសារទយាងតត្ម្វូសត្មាបទ់ទូតប់ទុរត្បទៃ 

 

បរោិយ 
បណោុ េះបណាោ ល 

ផ្ម្ៅម្បផ្ទស 

ទសសនកចិច

សកិា 

ផ្ម្ៅម្បផ្ទស 

ផ្បសកកម្មកនុង

ម្បផ្ទស 

បណោុ េះបណាោ ល 

/សកិាខ សាលា 

កនុងម្បផ្ទស 

លិខិតផ្បសកកម្ម/លិខិតចត់តំាង √ √ √ √ 

ទិដ្ឋា កាផ្ធវើ ំផ្ណើរកនុងម្សុក (មានហតថផ្លខា និងម្តា

ម្តឹម្ម្តូវផ្ដ្ឋយអជាញ ធរពាក់ព័នធ) 
  √ √ 

របាយការណ៍លទធផ្លននការចុេះផ្បសកកម្ម/សិកាខ

សាលា/  

បណោុ េះបណាោ ល 

√ √ √ √ 

ថតចម្លងបញ្ា ីវតោមាន   √ √ 

បងាក ន់ន សាន ក់ផ្ៅ √ √   

សំបុម្តយនោផ្ហាេះ បងាក ន់ន ពនធម្ពលាន ប័ណណផ្ ើងជិេះ

និងទិដ្ឋា ការថតចម្លង 
√ √   

 វិកយ័ប័ម្ត/បងាក ន់ន ទទលួម្បាកស់ម្មាប់ការផ្ធវើ ំផ្ណើរ √ √ 

√ 

(ម្បសិនផ្បើអនុ

វតោបាន) 

√ 

(ម្បសិនផ្បើអនុ

វតោបាន) 
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បរោិយ 
បណោុ េះបណាោ ល 

ផ្ម្ៅម្បផ្ទស 

ទសសនកចិច

សកិា 

ផ្ម្ៅម្បផ្ទស 

ផ្បសកកម្មកនុង

ម្បផ្ទស 

បណោុ េះបណាោ ល 

/សកិាខ សាលា 

កនុងម្បផ្ទស 

តារាងទទួលម្បាក់ផ្បសកកម្មក លចុេះហតថផ្លខា

ផ្ដ្ឋយបុរគលមាន ក់ៗ 
√ √ √ √ 

បងាក ន់ន ទទលួម្បាក់សម្មាប់កិចចម្បជុំ/សិកាខ សាលា 

(ជួលទីតំាងអាហារសម្ម្ន់និងផ្ផ្សងៗ) 
   √ 

 វិក័យប័ម្តសម្មាប់ចំណាយផ្ផ្សងៗផ្បើអាចទូោត់បាន √ √ √ √ 

 

កនុងករណីក លបុផ្រម្បោនមិ្នអាចទូោតប់ានកនងុរយៈផ្ពល១៥នថៃផ្ធវើការ នឹងមានការជនូ ំណឹង/ផ្ម្កើនរលំកឹផ្ៅ

ម្បធាន អងគភាពសាមីុ្ តាម្រយៈលខិិតផ្លូវការ ឬតាម្សារផ្អ ិចម្តនូិចពី អ.រ.ហ. ផ្ដ្ឋយផ្សន ើសំុឱ្យទូោត់កនងុរយៈផ្ពល១

សបាោ ហ៍ផ្ទៀត។ ម្បសិនផ្បើអនកកាន់បុផ្រម្បោនផ្ៅកតខកខានមិ្នអនុវតោតាម្នតីិវិធីជម្ម្េះបញ្ា ីបុផ្រម្បោន ផ្ន្ទេះបុផ្រម្បោន

ថមី នងឹមិ្នម្តូវបានផ្ោលជ់នូផ្ទៀតផ្ ើយ។ 

ម្តូវយកចិតោទុកដ្ឋក់ចត់វិធានការតាម្ដ្ឋនបុផ្រម្បោនក លកកសាេះមិ្នជម្ម្េះបញ្ា ីផ្លើសព៦ី០នថៃ នងិម្បសិនផ្បើ

ចំបាច់អាច្ន លក់ារកាតម់្បាក់ផ្បៀវតស៧០%ម្បចំកខ ពីអនកក លទទួលបុផ្រម្បោន រហូតោល់កតរួចទំហំទឹកម្បាក់

បុផ្រម្បោនោងំមូ្ល។ នតីិវិធផី្នេះ អាចផ្ម្បើបានសម្មាប់កតទីម្បឹកាជាត ិ នងិអនោរជាតិរបស់កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ ផ្ោេះបីជាោ៉ា ងណាក៏ផ្ដ្ឋយ នីតិវិធដី្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក នងឹម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់សាថ ប័នរ ា ក ល

បុផ្រម្បោនយូរអកងវង នឹងម្តូវបានជម្មាបជនូឯកឧតោម្រ ាម្ស្រនោនីនអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង។ 

ទម្ម្ង់ជម្ម្េះបញ្ា ីរួម្ជាមួ្យនងឹឯកសារផ្ោងោងំអស់ ម្តូវផ្ផ្ ញើម្កកានរ់ណផ្នយយករ ពនិតិយ នងិកត់ម្តាកនុង

ទម្ម្ង់ននការកកតម្ម្ូវទឹកម្បាកបុ់ផ្រម្បោន (Reconcilation of the Amount Advanced-RAA)។ ម្ស្រនោីម្តួតពនិិតយហិរញ្ញវតថ ុ  

អ.រ.ហ. នងឹពនិិតយឯកសារ នងិចុងផ្ម្កាយដ្ឋកជ់នូបនោផ្ៅអរគផ្លខាធកិាររង បញ្ា ក់ នងិអនុម័្ត។ 

ម្បសិនផ្បើមានថវិកាផ្ៅសលព់ីការអនុវតោសកម្មភាព ថវិកាផ្នេះ នឹងម្តូវបកងវរម្តលប់ផ្ៅម្ស្រនោីជនំយួការ

រណផ្នយយ សម្មាប់ផ្រៀបចំបងាក នន់ ទទួលម្បាក់។ បន្ទា ប់ម្ក ថវិកាផ្នេះនឹងម្តូវបានដ្ឋក់ផ្ៅកនងុរណនីរផ្ម្មាង ឬក៏រកា

ទុកកនុងម្បាក់រជាផ្ទយយផ្ៅតាម្ទំហំទឹកម្បាក់។ 

ឥណពនធ រណផ្នយយរផ្ម្មាង/រជាផ្ទយយ (ថវិកាបកងវរម្តលប់)          xxx 

ឥណោន ចុេះកកតម្ម្ូវមុ្ខសញ្ញ ចំណាយ       xxx 

ម្បសិនផ្បើចំណាយក លអាចទូោតប់ានផ្លើសពីទឹកម្បាក់បុផ្រម្បោន សកខីប័ម្តចំណាយ /សកខីប័ម្តរជាផ្ទយយ នងឹ

ម្តូវបានផ្រៀបចំទូោត់ជាក់កសោង បន្ទា ប់ពីទទួលបានការឯកភាពពីថាន ក់ ឹកនំ្ទ៖ 

ឥណពនធ  មុ្ខសញ្ញ ចំណាយ     xxx 

ឥណោន  រណផ្នយយរផ្ម្មាង/រជាផ្ទយយ    xxx 
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១៥. ការត្រប់ត្រងត្ទពយសម្បតត ិ

 

១៥.១ ទដិ្ឋភាពទទូៅ 

ម្ទពយសកម្ម រជឺាម្ទពយសម្បតោិ ក លបានបម្មុ្ងទុកសម្មាប់ផ្ម្បើម្បាស់រយៈផ្ពលយរូកនងុកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ ការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ កនងុផ្ពលបចចុបបនន រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា មិ្នោនប់ានកណំត់ថាអវីម្តូវបានកំណតឱ់្យសថ តិ

កនុងម្ទពយសកម្មផ្ទ។ ផ្ហតុ ូចផ្នេះផ្ហើយ ផ្ ើម្បីកំណត់ម្ផ្ធាបាយក លអាចផ្ម្បើបានសម្មាប់ការអនុវតោកម្មវិធី រហតូ ល់

ផ្ពលក លរំរូផ្ោលការណ៍ថមីម្តូវបានអនុម័្ត រាល់ការទិញក លមានតនម្លផ្លើស   ពី$ ៥០០ ឬ ២ ០០០ ០០០ផ្រៀល ផ្ម្កាម្

ចំណាយម្បផ្ភទទំនញិ និងមានរយៈផ្ពលផ្ម្បើម្បាស់ផ្លើសពី១២កខ ម្តូវបានចត់ទុកថាជាម្ទពយសកម្ម។ ឧោហរណ៍សមាភ រៈ

ោក់ទងនងឹឧបករណ៍ រថយនោ កុំពយូទ័រ ផ្ម្រឿងសងាា រឹម្  ទូដ្ឋកឯ់កសារ មា៉ា សីុនថត ជាផ្ ើម្។ 

អ.រ.ហ. រួរធាន្ទថា រាល់ទំនញិក លបានទិញផ្ម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ម្តូវផ្ម្បើ

ម្បាស់សម្មាប់កម្មវិធី ផ្ ើម្បសីផ្ម្ម្ចបាននូវផ្ោលផ្ៅ នងិផ្ោលបំណងរួម្។ សមាភ រៈនងឹម្តូវបានរកាជាម្ទពយសម្បតោិ

របស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ផ្ម្កាម្ការកត់ម្តា និងផ្ផ្ាៀងតា ត់ផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ. នងិផ្ម្កាម្ការ

ម្រប់ម្រងរបស់អងគភាពសាមីុ្ រហូតោល់កតមានការចត់កចងបកនថម្។ ផ្ម្កាយការបិទបញ្ចប់រផ្ម្មាង ម្ទពយសកម្មនងឹម្តូវ

បានផ្ធវើបចចុបបននភាពផ្ៅកនុងបញ្ា ីម្ទពយសកម្ម។ លិខិតម្បរលម់្ទពយសកម្មជាផ្លូវការ នងឹម្តូវបានផ្រៀបចំ នឹងផ្ផ្ារភាពជាមាច ស់

 ល់អងគភាពសាមី្ និងផ្ធវើផ្សចកោីជូន ំណឹងផ្ៅម្កសួងផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថុ តាម្រយៈអរគន្ទយកដ្ឋា នម្ទពយសម្បតោិរ ា 

នងិចំណូលមិ្នកម្នសារផ្ពើពនធ។ ចាប់ថតចម្លងននលិខិតផ្លូវការ នឹងម្តូវបានផ្ផ្ញើជនូផ្ៅន រអូភិវឌ្ឈន៍ផ្ ើម្បីកតម់្តា 

ម្បសិនផ្បើមានតម្មូ្វការ។ 

១៥.២ ការត្តតួពៃិតិយនែៃកនងុ  

 

ការម្តួតពនិតិយនផ្ាកនុង រួរកតមានម្រប់ម្ោន់ផ្ ើម្បធីាន្ទបាននូវម្ទពយសកម្មក លមានម្បាក  ផ្ៅកនុងកំណត់ម្តា

ហិរញ្ញវតថុ។ ម្សបជាមួ្យនឹងនតីិវិធនីនការម្តតួពនិតិយនផ្ាកនងុ ការកបងកចកចាស់លាស់រវាង អនកផ្សន ើសំុ អនកទិញ អនកទទួល 

និងអនកកតម់្តានូវម្ទពយសកម្ម។ ផ្ៅផ្ពលក លសំផ្ណើបញ្ា ទិញម្តូវបានអនុម័្ត ម្ស្រនោលីទធកម្ម នងឹផ្ធវើលទធកម្មម្ទពយសកម្ម 

ផ្ដ្ឋយម្សបតាម្ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទសោ ីពលីទធកម្ម។ 

ផ្ៅចុងម្តមីាសនីមួ្យៗ ម្ស្រនោីរ ាបាល រួរផ្រៀបចំតារាងកត់ម្តាម្ទពយសកម្មដ្ឋក់ជនូ ម្បធានកផ្នករ ាបាលហិរញ្ញវតថ ុ

និង ម្តតួពនិតិយនិងវាយតនម្ល សម្មាប់ពនិិតយ និងបន្ទា ប់ម្កផ្ោរពជូនអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បីអនុម័្ត។ កផ្នករ ាបាល 

ក៏ម្តូវទទួលបនាុកការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បតោិ ក លរួម្មាន ការកថោ ំការផ្ផ្ាៀងតា ត់ នងិ   ការបិទសាល កសមាគ ល់ ផ្ ើម្បកីំណត់

នូវទីតាំង នងិលកខខណឌ ជាក់កសោងរបស់វា។ 
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អ.រ.ហ.រួរផ្រៀបចំរណៈកមាម ធិការសននធិិ ផ្ដ្ឋយមានសមាសភាពម្ស្រនោីម្កព ី កផ្នករ ាបាល កផ្នកហិរញ្ញវតថ ុ អរគ-

ផ្លខាធកិាដ្ឋា ន ក.ស.ហ.វ អរគន្ទយកដ្ឋា នម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បតោិរ ា នងិចំណូលមិ្នកម្នសារផ្ពើពនធរបស់  ក.ស.ហ.វ 

នងិអងគភាពពាកព់ន័ធផ្លើការផ្រៀបចំ ការជម្មុ្េះផ្ចលម្ទពយសម្បតោិសកម្ម។ 

ការកត់ម្តាម្ទពយសម្បតោិ នងិសនិនធិ (ទម្ម្ង់ A17) ម្តូវកតរកាទុក ផ្ដ្ឋយកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថុ       សាធារណៈ 

ផ្ ើម្បីបផ្ងកើតកម្ម្ិតននការម្រប់ម្រងផ្ៅផ្លើការបំលាស់ទី និងការជម្មុ្េះម្ទពយសម្បតោិ។ ការកត់ម្តាផ្នេះ ម្តូវកតផ្ធវើបចចុបបននភាព 

ផ្លើការបកនថម្ នងិការជម្មុ្េះផ្ចលម្ទពយសកម្ម។  

ការទិញម្ទពយសម្បតោិផ្ម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ អាចម្តូវផ្ធវើបានកតផ្ៅផ្ពលមានកផ្នការ

សកម្មភាព និងថវិកា នងិកផ្នការលទធកម្មម្បចំឆ្ន ំ ក លម្តូវបានអនុម័្តរួចតាម្រយៈនីតិវិធីលទធកម្មក លមានកចងកនងុ

ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទសោពីលីទធកម្ម ក លផ្ចញផ្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា កនងុអនមុ្កតឹយផ្លខ៧៤ អនម្ក. បក ចុេះនថៃទី 

២២ កខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២។ 

១៥.៣ ៃតីិវធិ ី

១៥.៣.១  វញិ្ញញ បៃបត័្តទទលួ ររបាយការណត៍្បរលទ់ទលួ 

  វិញ្ញ បនប័ម្តទទួល ឬរបាយការណ៍ម្បរល់ទទួល ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើម្បីបញ្ា ក់ពកីារបញ្ាូនទំនញិ /ការទទួល

ម្ទពយសម្បតោិជាក់កសោង ក លបញ្ា ទិញផ្ដ្ឋយរផ្ម្មាងផ្ៅកានអ់នកផ្គតផ់្គង់។ 

បរិមាណ នងិសាថ នភាពទំនញិក លបានបញ្ា ទិញ នងឹម្តូវបានម្តួតពនិិតយ ផ្ ើម្បីផ្ផ្ាៀងតា តថ់ា វាម្តឹម្ម្តូវតាម្

លកខខណឌ បផ្ចចកផ្ទសរបស់ទំនិញក លបានម្ពម្ផ្ម្ពៀងោន  នងិក លបានកចងកនុងកិចចសនា ឬការបញ្ា ទិញ (កនងុករណី

ក លម្បពន័ធបញ្ា ទិញម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់)។ បន្ទា ប់ពពីនិិតយរាល់តម្ម្ូវការ នងិលកខខណឌ  ក លបានកចងកនងុកិចចសនារចួ  

រណៈកមាម ធិការក លទទួលទំនញិ ឬសមាភ រៈ ររួចុេះហតថផ្លខាផ្ៅផ្លើវិក័យប័ម្តផ្ ើម្បីបញ្ា ក់ផ្លើការទទួលជាក់កសោង។   

រណៈកមាម ធិការក លទទួលបនាុកផ្លើការម្បរល់ទទួលម្ទពយសម្បតោិសកម្ម ម្តូវបាន ឹកនំ្ទផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធកិាររង ទទួល

បនាុកកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ នងិ ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល ក លមានការចូលរួម្ពីម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថ ុនិង ម្តតួ

ពនិិតយនិងវាយតនម្ល ម្ស្រនោីម្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថ ុ តណំាងម្កពអីរគន្ទយកដ្ឋា ន ម្ស្រនោជីនំ្ទញ ម្ស្រនោីរ ាបាល នងិម្ស្រនោី

បផ្ចចកផ្ទសរបស់ អ.រ.ហ. ម្បសិនផ្បើមាន។ បន្ទា ប់ពីម្បាក ថាទំនញិក លបានទិញម្សបតាម្កិចចសនា ម្ស្រនោលីទធកម្ម 

នងឹផ្រៀបចំកំណត់ផ្ហតុម្បរលទ់ទួល នងិផ្ចញវិញ្ញ បនប័ម្តបញ្ា ក់ការទទួលសាគ ល។់ 

១៥.៣.២ ការចុុះរាបត់្ទពយសម្បតត ិ

 ម្ស្រនោីរ ាបាល រួរផ្រៀបចំតារាងផ្ពលផ្វលាលម្អិត ផ្ោរពជនូអរគផ្លខាធកិារ អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បីចុេះរាប់ម្ទពយសម្បតោិ 

ផ្ដ្ឋយផ្ម្បើនតីិវិធ ូីចខាងផ្ម្កាម្៖ 

❖ អ.រ.ហ. ទទួលបនាុកផ្ដ្ឋយឯករាជយផ្លើការចុេះរាប់ម្ទពយសម្បតោិ នងិឧបករណ៍ជាផ្ទៀងោត។់ តណំាង 

 អ.រ.ហ នងិអរគន្ទយកដ្ឋា ន/ម្កសួង-សាថ ប័ន (ក លជាអនកផ្ម្បើម្បាស់ឧបករណ៍) រួរមានវតោមានកនងុ

អំ ុងផ្ពលពនិតិយផ្នេះ។ 
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❖ ការម្តតួពនិតិយតា ល ់រួរផ្ធវើផ្ ើងោ៉ា ងផ្ហាចណាស់មួ្យ ងកនងុមួ្យឆ្ន ំ។ 

❖ ម្ស្រនោកី លទទួលបនាុក នងឹផ្ធវើការផ្ម្បៀបផ្ធៀបឧបករណ៍ក លសថតិផ្ៅការិោលយ័នីមួ្យ  ៗ ជាមួ្យនងឹ

ព័ត៌មានក លមានកនុងកំណតម់្តា។ រាល់ឧបករណ៍ោងំឡាយណា ក លម្តូវបានកំណត់ថាបាត់ ឬខចូខាត 

ឬផ្ផ្ារ កនុង ំផ្ណើរការផ្ផ្ាៀងតា ត់ នងឹម្តូវបានកតម់្តាកនងុរបាយការណ៍។ 

❖ ម្បសិនផ្បើម្ទពយសម្បតោណិាមួ្យ ម្តូវបានផ្ផ្ារពអីនកផ្ម្បើម្បាស់មួ្យ ឬទីតាំងម្យួ ផ្ៅកកនលងផ្ផ្សងផ្ទៀត 

ទម្ម្ង់ផ្ផ្ារឧបករណ៍ (ទម្ម្ង់C12)រួរម្តូវបានផ្រៀបចំ នងិអនម័ុ្ត។ 

❖ របាយការណ៍ការម្តួតពនិិតយតា ល់ ម្តូវបានផ្រៀបចំ និងចុេះហតថផ្លខាផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីក លចុេះពនិតិយតា ល់ រួចដ្ឋក់

ជនូថាន ក់ ឹកនំ្ទ អ.រ.ហ. សម្មាប់ជាព័តម៌ាន និងអនុម័្ត។ 

❖ របាយការណ៍រួម្ជាមួ្យតារាងផ្ ម្ េះអនកចូលរួម្កនុង ំផ្ណើរការរាប់សមាភ រៈរួរម្តូវបានកត់ម្តាជាឯកសារ 

ឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ និងរកាទុកផ្ៅអរគផ្លខាធកិារដ្ឋា ន អ.រ.ហ. នងិហរិញ្ញវតថ។ុ ននម្កសួងផ្ស ាកិចច  

១៥.៣.៣ ការបាតប់ង ់រការខចូខាត ត្ទពយសម្បតត ិ

ផ្ៅផ្ពលក លឧបករណ៍ម្តូវបានខចូខាត ឬលួច អងគភាពអនវុតោរផ្ម្មាង រួររាយការណ៍ជាបន្ទា ន់ម្ក  អ.រ.ហ.។ 

អនករកា ឬផ្ម្បើម្បាស់ម្ទពយសម្បតោិ រួរចុេះហតថផ្លខាផ្លើរបាយការណ៍ រួម្ោំងំសាកសផី្ងក រ។ វាម្តូវបានទុកជាឯកសារឪ្យ

បានម្តឹម្ម្តូវ និង ំកល់ផ្ៅ អ.រ.ហ.។ របាយការណ៍ននការបាត់បង ់ ឬខចូខាតឧបករណ៍ (ទម្ម្ង់ C13) នងឹម្តូវបាន

ផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ដ្ឋយមានព័តម៌ាន ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

• កាលបរិផ្ចេទ និងផ្ពលផ្វលាក លឧបករណ៍ម្តូវបានបាត់បង់ ឬខចូខាត 

• ផ្ ម្ េះអរគន្ទយកដ្ឋា ន/សាថ ប័ន ក លរកាទុក ឬម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បតោ ិ

• ទីតាំងទុកដ្ឋក់ឧបករណ៍ 

• ឧបករណ៍រួរម្តូវបានកំណតត់ាម្រយៈសាល កសមាគ ល់លម្អិត 

• ការបរិោយសផ្ងខប ននការបាត់បង ់ឬខចូខាត ក លរួម្មានម្បផ្ភទននការបាត់បង់ ឧោហរណ៍ អរគីភយ័ 

ការបផំ្លិចបំតល ញ ផ្ចរកម្ម ។ល។ 

• រួរមានរបាយការណ៍ពនីររបាល ផ្ៅផ្ពល នងិកកនលងក លសម្ម្សប 

• បន្ទា ប់ពីផ្ធវើការផ្សុើបអផ្ងកតរួច កនុងករណីក លការបាត់បងម់្ទពយសម្បតោិ ជាការផ្ធវសម្បកហស ផ្ន្ទេះ

ន្ទយកដ្ឋា នននអងគភាពសាមីុ្ ម្តូវបកងវរសងតនម្លននម្ទពយសម្បតោិក លបានទិញ ឬកប៏ោូរជាមួ្យម្ទពយ

សម្បតោិក លមានលកខណៈម្បហាក់ម្បកហល។ 

១៥.៣.៤ ការបតិសាៃ កសមាគ លត់្ទពយសកម្ម 

ម្ទពយសកម្មក លមាន ូចជា កុំពយូទ័រ តុ ទូ ឧបករណ៍ និងម្ទពយរូបីផ្ផ្សងផ្ទៀត រួរម្តូវបានផ្បាេះម្តា នងិបិទសាល ក

ម្ទពយសម្បតោិ ផ្ដ្ឋយបញ្ា ក់ពមី្បផ្ភទម្ទពយសម្បតោិ ផ្ ម្ េះអនកផ្ម្បើម្បាស់ ទីតាំង នងិផ្លខសមាគ ល់ម្ទពយសម្បតោ។ិ ផ្ោល
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បំណងននម្បពន័ធបិទសាល កសមាគ ល ់ រឺផ្ ើម្បីបផ្ងកើតអតោសញ្ញ ណននភាពជាមាច ស់ កំណត់ទីតាំងរកាទុកសម្មាប់ការម្រប់ម្រង 

នងិការកំណតក់ារទទួលខុសម្តូវឱ្យបានសម្ម្សប។ 

១៥.៣.៥ ការជត្ម្ុុះទចលត្ទពយសកម្ម 

រាល់ម្ទពយសកម្មក លទទួលបាន ផ្ម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ងហ់ិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ផ្ៅកតជាម្ទពយសម្បតោរិបស់កម្ម វិធី 

ផ្ម្កាម្ការម្រប់ម្រងរបស់ អ.រ.ហ. /ក.ស.ហ.វ ។ ម្សបតាម្វិធានក លបានបផ្ងកើតផ្ ើងផ្ដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាល ម្ទពយសម្បតោិ

ោងំផ្នេះ នឹងម្តូវចត់ចូលជាសារផ្ពើភ័ណឌ  ផ្ហើយម្តូវផ្ផ្ារជនូអរគន្ទយកដ្ឋា នម្ទពយសម្បតោរិ ា ផ្ៅកនងុម្កសួងផ្ស ាកិចច នងិ

ហិរញ្ញវតថុ បន្ទា ប់ពកីារអនុវតោរផ្ម្មាងម្តូវបានបញ្ចប់។  

ផ្ដ្ឋយផ្ហតថុា កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ជាកម្មវិធីក លមានរយៈផ្ពលកវង ការជម្មុ្េះផ្ចលម្ទពយ-

សម្បតោិ តម្ម្ូវឱ្យមានការឯកភាពជាមុ្ន ពីម្បធានរណៈកមាម ធកិារ ឹកនំ្ទការងារកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ អ.រ.ហ 

រួរបផ្ងកើតរណៈកមាម ធកិារសារផ្ពើភ័ណឌ  ក លមានម្ស្រនោីម្កព ី កផ្នករ ាបាល កផ្នកហិរញ្ញវតថ ុ អរគន្ទយកដ្ឋា នម្ទពយសម្បតោិរ ា 

និងចំណូលមិ្នកម្នសារផ្ពើពនធ អរកផ្លខាធិការដ្ឋា ន ក.ស.ហ.វ ផ្ហើយបផ្ងកើតនីតិវិធី សម្មាប់ការផ្រៀបចំជម្មុ្េះផ្ចល  

ម្ទពយសកម្ម។  

ឧបករណ៍ការិោលយ័ ក លមាន ូចជា កុពំយូទ័រផ្លើត ុកុពំយទ័ូរយួរន  មា៉ា សីុនម្ពនីផ្ធើ និងមា៉ា សីុនថតចម្លងឯកសារ 

ក លមានអាយកុាលផ្ម្បើម្បាស់ម្បំាឆ្ន ំ ឬផ្ម្ចើនជាងផ្នេះររួម្តូវបានជម្មុ្េះផ្ចល ឬលុបផ្ចញពីបញ្ា ីម្ទពយសកម្មរបស់

រផ្ម្មាង (ផ្ដ្ឋយផ្ផ្ារជនូអរគន្ទយកដ្ឋា នក លកពំុងផ្ម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ផ្នេះ)។ 

ការផ្ផ្ារម្ទពយសម្បតោផិ្ម្កាយបទិរផ្ម្មាង៖ បន្ទា ប់ពីបញ្ចប់រផ្ម្មាង រួរធាន្ទឱ្យមានយនោការបិទបញ្ចប់ម្តឹម្ម្តូវផ្ ើម្បីបញ្ចប់

ការងារផ្នេះ។ រផ្ម្មាងរួរផ្ធវើការចុេះរាប់ម្ទពយសម្បតោិជាក់កសោង នងិផ្ធវើបចចុបបននភាពតារាងម្ទពយសកម្ម មុ្នផ្ពលម្ទពយសម្បតោិ

ម្តូវបានផ្ផ្ារជាកម្មសិទធិរបស់ម្កសួង -សាថ ប័ន។ ផ្ ើម្បីទទួលបាននូវការបទិបញ្ចប់រផ្ម្មាងបានម្តឹម្ម្តូវ រផ្ម្មាងរួរផ្ធវើតាម្

នតីិវិធីរួម្បចចុបបននកម្ម (SOP) របស់ម្កសួងផ្ស ាកិចច នងិហរិញ្ញវតថ ុ (កថាខណឌ ១៥៥ ទំព័រ៤១ នន SOP)។ ម្ទពយសម្បតោិ

រផ្ម្មាង ក លផ្ធវើលទធកម្មផ្ម្កាម្ហិរញ្ញបបោនឥតសំណងនឹងម្តូវបានផ្ផ្ារជាម្ទពយសម្បតោិរបស់ម្កសួង -សាថ ប័ន។ អ.រ.ហ. 

ររួផ្រៀបចំលិខិតផ្លូវការ ផ្ ើម្បីផ្ផ្ារម្ទពយសម្បតោិផ្ចញពីរផ្ម្មាងផ្ៅជាម្ទពយសម្បតោិរបស់ម្កសួង -សាថ ប័ន លិខតិរួរសរផ្សរ

ផ្ៅកានអ់រគន្ទយកដ្ឋា នម្ទពយសម្បតោិរ ា នងិចំណូលមិ្នកម្នសារផ្ពើពនធ។ លិខតិថតចម្លង រួម្ជាមួ្យនងឹបចចុបបននភាពនន

បញ្ាសីារផ្ពើភ័ណឌ  អាចផ្ោលជ់នូធន្ទោរពភិពផ្លាកផ្ ើម្បីជាកណំត់ម្តា។ 
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១៦. ទោលការណ៍ ៃងិៃតិីវិធីសត្មាប់ការបណតុ ុះបណាត ល / សិកាេ សាលា 

 

១៦.១ ការបណតុ ុះបណាត លរយៈទពលខៃ/ី សកិាេ សាលា/ សៃនសិទិរយៈទពលខៃទីត្ៅត្បទទស 

នតីិវិធផី្នេះ មានផ្ោលផ្ៅផ្ោលន់ូវផ្ោលការណ៍កណនំ្ទទូផ្ៅ សម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ លរយៈផ្ពលខលីផ្ម្ៅម្បផ្ទស 

ផ្ម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ ការបណោុ េះបណាោ លរយៈផ្ពលខលី ជាទូផ្ៅមានរយៈផ្ពលតិចជាង

៣សបាោ ហ។៍ វរគសិកា ម្តូវកតោំម្ទ ល់ផ្ោលបំណងរបស់អងគភាពសាមីុ្កនុងការម្ទម្ទង់ លផ់្ោលបំណងរួម្ របស់កម្មវិធី

កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ។ ការផ្សន ើសំុសម្មាប់ចូលរួម្វរគបណដុ េះបណាដ លខាងផ្លើម្តូវមានថវិកាោំម្ទ

កំណត់រួច នងិអនុម័្តកនុងកផ្នការសកម្មភាពម្បចំឆ្ន ំមុ្នផ្ពលអនុវតោ។ 

១៦.១.១ ត្បទភទនៃកាបណតុ ុះបណាត ល/សិកាេ សាលារយៈទពលខៃទីត្ៅត្បទទស 

ការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលារយៈផ្ពលខលីផ្ម្ៅម្បផ្ទស មានពីរម្បផ្ភទ ក លមួ្យ ជាវរគសោងដ់្ឋរ នងិមួ្យ

ផ្ទៀត ជាវរគផ្រៀបចំតាម្តម្ម្ូវការជាកល់ាក់ (វរគពិផ្សស)។ 

ការចលូរមួ្វរគបណោុ េះបណាោ ល /សិកាខ សាលាលកខណៈសោងដ់្ឋរ 

វារឺជាវរគសិកា ឬសិកាខ សាលា ក លម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងោ៉ា ងផ្ទៀងោត ់និងជាក់លាកផ់្ដ្ឋយម្រឹេះសាថ នសិកា /

សាកលវិទាលយ័។ ម្បសិនផ្បើអាចទទួលយកបាន នថលសិកា កម្មវិធី មាតកិា នងិការផ្រៀបចំផ្ផ្សងៗរឺមានលកខណៈសោងដ់្ឋរ

ម្សាប់ នងិកំណត់ជាមុ្ន ផ្ដ្ឋយអនកផ្ោល់ផ្សវា  ល់អនកចូលរមួ្ោងំអស់ ូចៗោន  ផ្ដ្ឋយមិ្នមានការផ្រើសផ្អើង។  

ការចលូរមួ្វរគបណោុ េះបណាោ ល /សិកាខ សាលាលកខណៈពផិ្សស 

ផ្ោងផ្ៅផ្លើតនំលននសកម្មភាពជាកល់ាកណ់ាមួ្យ វាចំបាច់ម្តូវធាន្ទនូវភាពសនសសំំនច ម្បសិទធភាពនងិតនម្ល

លយុ ក លផ្ម្បើសំរាប់ការបណោុ េះបណាោ លម្បផ្ភទផ្នេះ។ ជាយនោការទូផ្ៅ ររួមានថវិកាោំម្ទកំណត់រចួ កនុងកផ្នការ

សកម្មភាព នងិថវិកាម្បចំឆ្ន ំ លកខខណឌ ផ្ោង ឬអំណេះអណំាង ពអីងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ផ្ដ្ឋយភាា ប់ជាមួ្យ សំផ្ណើសំុ

សម្ម្ង់តនម្លននវរគសិកា ផ្លើម្បធានបទម្សផ្ ៀងោន ោ៉ា ងតិចបី ពីសាកលវិទាល័យ /ម្រេឹះសាថ នសិកា ក លមានការទទួល

សាគ ល ់សម្មាប់ផ្ធវើការផ្ម្បៀបផ្ធៀប។ ជាទូផ្ៅ រមឺានការម្ពម្ផ្ម្ពៀង ឬកិចចសនា សម្មាប់វរគសិកា /សិកាខ សាលា ម្បផ្ភទ

ពិផ្សសផ្នេះ។  

ម្បសិនផ្បើមានការចំបាច់ តម្មូ្វឱ្យមានការបញ្ា ក់ពកីារម្ពម្ផ្ម្ពៀងចូលរួម្ អងគភាពអនុវតោអាចសម្ម្បសម្ម្លួ 

ផ្រៀបចំឯកសារបញ្ា ក់ សម្មាប់ផ្សន ើសំុការអនុម័្តពថីាន ក់ ឹកនំ្ទ អ.រ.ហ.។ 

ផ្ម្កាម្សាថ នភាពជាកល់ាក់ម្យួចំននួ  វិធសីាស្រសោ ផ្ម្ជើសផ្រើសពីម្បភពកតមួ្យ អាចម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ផ្ម្ជើស

ផ្រើសអនកផ្ោល់ផ្សវាបណោុ េះបណាោ ល ម្បសិនផ្បើមានអំណេះអំណាងរឹងមា ំនងិមានការអនម័ុ្តពថីាន ក់ ឹកនំ្ទកម្មវិធី។ 
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ម្រប់ការផ្សន ើសំុបណោុ េះបណាោ លផ្ម្ៅម្បផ្ទសោងំអស់ ម្តូវផ្រៀបចំឱ្យមានសំផ្ណើសំុលម្អិតម្ក អ.រ.ហ.ោ៉ា ងតិច ១

កខមុ្នផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើម្សកម្មភាព ផ្បើមិ្ន ូផ្ចន េះផ្ទ សំផ្ណើអាចជាកម្មវតថនុនការប ិផ្សធន ៍ ម្បសិនផ្បើមិ្នមានផ្ពលផ្វលា

អំផ្ណាយផ្លសម្មាប់ផ្ោលក់ារោំម្ទកផ្នករ ាបាលពាក់ពន័ធ។ 

ថវកិាកណំតស់ម្មាបវ់រគបណោុ េះបណាោ ល 

ការបណោុ េះបណាោ លរយៈផ្ពលខលី ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើកផ្នការសកម្មភាព នងិថវិកាអនុម័្តម្បចំឆ្ន ំ 

សម្មាប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង នងិកផ្អកផ្លើកផ្នការម្បតិបតោិសម្មាប់ អ.រ.ហ.។ វរគសកិា អាចសថ ិតកនុងម្បផ្ភទសោងដ់្ឋរ 

ឬពិផ្សស ផ្ៅតាម្តម្ម្ូវការជាក់កសោង។ នថលសិកា កម្មវិធី មាតកិា នងិពត័ម៌ានចំបាច់ផ្ផ្សងៗផ្ទៀត នឹងម្តូវបានផ្ោលជ់នូ។ 

ម្បសិនផ្បើចំបាច់ឱ្យមានកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងបញ្ា ក់ពកីារចលូរួម្សិកាពិផ្សស ឯកសារបញ្ា ទិញនងឹផ្ចញផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ.

ផ្ៅវិទាសាថ ន ឬ ម្រឹេះសាថ នសិកា ផ្ ើម្បីផ្ធវើការបញ្ា ក។់ 

១៦.១.២ ទោលការណទ៍ត្ជើសទរើសការបណតុ ុះបណាត ល/សិកាេ សាលាទត្ៅត្បទទស  

ការផ្ម្ជើសផ្រើសម្ស្រនោីសម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលាផ្ម្ៅម្បផ្ទស ម្តូវផ្ឆលើយតបផ្ៅនឹងលកខខណឌ ខាងផ្ម្កាម្៖ 

 

លកខខណឌ ទផូ្ៅ ៖ 

 

•  ំផ្ណើរការផ្ម្ជើសផ្រើស រួរកតមានតមាល ភាព និងផ្បើកចំហរ សម្មាប់ម្រប់ោន ផ្ដ្ឋយមិ្នផ្រើសផ្អើងព ី

ផ្ភទ ពិការភាព នងិកតាោ ផ្ផ្សងផ្ទៀត ក លមិ្នោក់ទងនឹងតម្មូ្វការបណោុ េះបណាោ ល។ 

• ម្ស្រនោីផ្សន ើសំុ រួរសថ ិតកនុងតួន្ទទីពាក់ពន័ធ និងសម ័ម្រចិតោផ្ផ្ារចំផ្ណេះ ឹងក លទទួលបានពីម្បធានបទ 

ក លបានសិកា ផ្ៅកាន់ម្ស្រនោីរមួ្ការងារផ្ផ្សងផ្ទៀតកនុងរយៈផ្ពល២សបាោ ហ៍បន្ទា ប់ពីម្ត ប់ម្ក  

 វិញ។ ពកួោត ់ររួកតមានរុណវុឌ្ឍ ិនងិបទពិផ្សាធន៍ម្រប់ម្ោន់ជាមុ្ន កនងុការទទួល ម្សូបយក

ចំផ្ណេះ ឹងពីវរគសិកា។ 

• ម្ស្រនោីក លទទួលបានការបណោុ េះបណាោ លផ្លើម្បធានបទម្សផ្ ៀងោន  មិ្នរួរម្តូវបានអនញុ្ញ ត

ឱ្យសិកាម្ោងផ្ទៀតផ្ទ។ 

• ម្បសិនផ្បើម្បធានបទបណោុ េះបណាោ លមានលកខណៈបផ្ចចកផ្ទស នងិសមុ ម្រសាម ញ នងិតម្មូ្វឱ្យ

មានការផ្ម្ជើសផ្រើស ម្រេឹះសាថ នសិកា ឬសាកលវិទាល័យជាកល់ាកណ់ាមួ្យ ការផ្ម្ជើសផ្រើសអនក

ផ្ោល់ផ្សវា រួររិតរូរកនុងអំ ុងផ្ពលផ្រៀបចំកផ្នការថវិកា និងកផ្នការ លទធកម្មម្បចំឆ្ន ំ។ 

អងគភាពអនវុតោរផ្ម្មាង/ន្ទយកដ្ឋា ន៖ 

 

• អងគភាពអនវុតោរផ្ម្មាង /ន្ទយកដ្ឋា ន ផ្សន ើសំុវរគសិកា /សិកាខ សាលា ផ្ដ្ឋយភាា ប់ម្កជាមួ្យ ផ្ ម្ េះ

អនកចូលរួម្ នងិរផ្ម្មាងថវិកាលម្អតិម្ក អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បីពនិតិយ។ 

ថវកិាលម្អតិ ររួផ្រៀបចផំ្ ើងម្សបតាម្ផ្ោលការណ៍កណំតក់ លមានខាងផ្ម្កាម្៖ 

• ម្បធានបទក លផ្សន ើផ្ ើងសម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ ល /សិកាខ សាលា ម្តូវកតម្សបនងឹផ្ោល

បំណងរួម្របស់កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ោំម្ទការអភិវឌ្ឍជនំ្ទញ 
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ផ្ារភាា ប់តា ល់ ផ្ៅសកម្មភាពរបស់កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-វតថសុាធារណៈ នងិអាច

ផ្ឆលើយតបជំន្ទញក លខវេះចផ្ន្ទល េះ /តម្មូ្វការបណោុ េះបណាោ ល។ 

• ម្តូវផ្ោលអ់ំណេះអំណាង ផ្លើកម្បធានបទ ម្រេឹះសាថ នសិកា និងសាកលវិទាលយ័ក លបាន

ផ្ម្ជើសផ្រើសម្បសិនផ្បើចំបាច់ នងិតំរូវផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បជីាឯកសារោំម្ទ ល់សំផ្ណើសំុ។  

• តាម្ផ្ោលការណ៍រួម្  ំផ្ណើរការអនុម័្តផ្លើសំផ្ណើសំុ សិកា/សិកាខ សាលាផ្ម្ៅម្បផ្ទស ម្តូវ

ការផ្ពលផ្វលាម្បមាណ៣០នថៃ។ ម្បសិនផ្បើមានការតរំូវឱ្យបង់ម្បាក់ជាមុ្ន មុ្នផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើម្វរគ

សិកា សំផ្ណើសំុ រួរម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ផ្ញើម្ក អ.រ.ហ.ឱ្យបានមុ្នផ្ពល សម្លមម្។ 

អរគផ្លខាធកិារដ្ឋា នរណៈកមាម ធកិារ កឹនំ្ទការងារកកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ(អ.រ.ហ.) 

• ផ្ោេះជាកផ្នការសកម្មភាព នងិថវិកា អនុម័្តរួចមានបងាា ញពី តារាងបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា 

រួចផ្ហើយក៏ផ្ដ្ឋយ ផ្ៅកតតម្ម្ូវឱ្យផ្ផ្ញើសំផ្ណើសំុលម្អតិ ម្កកាន់ អ.រ.ហ. មួ្យកខមុ្នផ្ពលចប់

ផ្ផ្ោើម្សកម្មភាព ផ្ ើម្បីផ្រៀបចំការអនុម័្តបកនថម្ម្ោងផ្ទៀត និងផ្រៀបចំការងារ ូជីសា ិក។ 

• អ.រ.ហ.នងឹពនិតិយសំផ្ណើបណោុ េះបណាោ ល ផ្ ើម្បីធាន្ទនូវសងគតភាព ននផ្ោលបំណងរួម្របស់

កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ កនុងអំ ុងផ្ពល ៥នថៃ នថៃផ្ធវើការ ផ្ហើយបន្ទា ប់

ម្ក សំផ្ណើនងឹម្តូវបានបញ្ាូនផ្ៅអរគផ្លខាធកិារ អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បីអនុម័្តជាចុងផ្ម្កាយ។ 

• បន្ទា ប់ពីសំផ្ណើម្តូវបានអនុម័្ត កផ្នកហិរញ្ញវតថុ អ.រ.ហ. នងឹ ំផ្ណើរការទូោតន់ថលសិកា ផ្រៀបចំ

បុផ្រម្បោន សម្មាប់អនកចូលរមួ្ ក៏ ូចជាការងារក លពាក់ពន័ធផ្ផ្សងផ្ទៀត។ 

ការលបុផ្ចលការចលូរមួ្ 

• ម្ស្រនោីក លបានចតត់ាំងរួច ម្តូវជនូ ំណឹង អ.រ.ហ. ជាលាយលកខណ៍អកសរបន្ទា ន់មុ្នផ្ពល

ចំណាយណាមួ្យផ្កើតផ្ ើង ម្បសិនផ្បើ ពកួោតព់ុំអាចចូលរួម្ការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា។ 

• ផ្ម្ៅពសីាថ នភាពបន្ទា ន ់ ឬផ្លើកកលងពិផ្សស អនកចូលរួម្ក លបានកំណត់រួច ម្តូវទទួលខុស

ម្តូវ ផ្លើចំណាយក លបានផ្កើតមានម្កម្តឹម្នថៃក លោតប់ានជនូ ំណឹងជាលាយលកខណ៍

អកសរម្ក អ.រ.ហ. ម្បសិនផ្បើ ពកួោត់ផ្ម្ជើសផ្រើសមិ្នចូលរួម្ការបណោុ េះបណាោ ល /សិកាខ សាលា។ 

១៦.១.៣ ម្ខុសញ្ញញ ចណំាយសត្មាបក់ារបណតុ ុះបណាត ល/សកិាេ សាលាទត្ៅត្បទទស 

អម្តាតនម្លខាងផ្ម្កាម្ ជាទូផ្ៅផ្កើតមានផ្ ើងសម្មាប់ម្រប់ម្បផ្ភទបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលាផ្ម្ៅម្បផ្ទស។ ការ

ចំណាយោងំផ្នេះ នងឹម្តូវរា៉ាប់រងផ្ដ្ឋយកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ 

នថលបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា 

រឺជានថលសម្មាប់ផ្រៀបចំវរគសិកា ឬសិកាខ សាលា ក លជាទូផ្ៅ ម្តូវបានទូោត់ផ្ដ្ឋយម្តង់ផ្ៅអនកផ្ោល់ផ្សវាកម្មមុ្ន

ផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើម្វរគសកិា/សិកាខ សាលា ម្បផ្ភទសោងដ់្ឋរ ឬក៏កផ្អកតាម្កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀង ឬកិចចសនាសម្មាប់វរគពិផ្សស នងិ

កផ្អកផ្លើកផ្នការសកម្មភាព នងិថវិកាអនុម័្តម្បចំឆ្ន ំផ្ងក រ។ 
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ផ្សាហ យុផ្បសកកម្មផ្ម្ៅម្បផ្ទស 

រឺផ្ោងតាម្មាម្តាទី១១  ល១់៣ ននអនុម្កឹតយផ្លខ០៦ ចុេះនថៃទី១២ កខម្ករា ឆ្ន ំ២០២១ ផ្សាហ យុផ្បសកកម្ម

ផ្ម្ៅម្បផ្ទសម្តូវបានកំណត់ផ្ផ្សងៗោន ផ្ៅតាម្មុ្ខតំកណង នងិតនួ្ទទី ូចមានកនងុតារាងខាងផ្ម្កាម្ ក លកនងុផ្ន្ទេះម្ស្រនោីជាប់

កិចចសនា អ.រ.ហ.ម្តូវបានកណំតដ់្ឋច់ផ្ដ្ឋយក កតាម្លិខតិផ្លខ ៤៦៧ សហវ/អរហ ចុេះនថៃទី ០៧ កខវិចេិកា ឆ្ន ំ២០១៩៖ 

 

 

 

 ម្បផ្ភទម្ខុតកំណង 

ម្បផ្ភទ ក១ ៖   - ឧបន្ទយករ ាម្ស្រនោ ី

- ផ្ទសរ ាម្ស្រនោី រ ាម្ស្រនោី រ ាម្ស្រនោមី្បតិភអូម្ន្ទយករ ាម្ស្រនោី នងិម្បធានសាថ ប័ន ឬអងគភាព
ក លមានឋានៈ នងិបុពវសិទធិផ្សម ើមុ្ខតំកណងផ្នេះ ក លបំផ្ពញផ្បសកកម្មកនងុឋានៈជា

ម្បធានរណៈម្បតភិ។ូ 

ម្បផ្ភទ ក២៖  -ផ្ទសរ ាម្ស្រនោី រ ាម្ស្រនោ ី រ ាម្ស្រនោីម្បតិភអូម្ន្ទយករ ាម្ស្រនោ ី ម្បធានសាថ ប័ន ឬអងគភាព 

ក លបំផ្ពញផ្បសកកម្មកនុងឋានៈជាសមាជិករណៈម្បតភិ។ូ 

 -រ ាផ្លខាធិការ នងិម្ស្រនោរីាជការសាធារណៈក លមានឋានៈ នងិបុពវសិទធិផ្សម ើមុ្ខ

តំកណងផ្នេះ។ 

ម្បផ្ភទ ខ ៖   អនុរ ាផ្លខាធិការ អរគផ្លខាធិការ អរគន្ទយក អោគ ធិការ ម្បធានម្កុម្ម្បឹការាជធាន ី

ផ្ខតោ អភបិាលននរណៈអភបិាលរាជធាន ី ផ្ខតោ នងិ ម្ស្រនោរីាជការសាធារណៈក ល

មានឋានៈ នងិបុពវសិទធិផ្សម ើមុ្ខតកំណងផ្នេះ។ 

ម្បផ្ភទ រ ៖  អរគផ្លខាធកិាររង អរគន្ទយករង អោគ ធិការរង ម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន សមាជកិម្កុម្

ម្បឹការាជធាន ីផ្ខតោ អភបិាលរងរាជធាន ីផ្ខតោ ម្បធានម្កុម្ម្បឹកា ម្កងុ ម្សុក ខណឌ  

ល.រ ម្ខុតកំណង 

ផ្សាហ យុផ្បសកកម្ម/ន្ទក/់នថៃឬយប(់ជាកខមរផ្រៀល) 

ម្បាកផ់្ហាផ្ ៉ា  
ម្បាកហ់បូចកុ ម្បាកស់ាន កផ់្ៅ 

ម្កមុ្១ ម្កមុ្២ ម្កមុ្៣ ម្កមុ្១ ម្កមុ្២ ម្កមុ្៣ 

១ ម្បផ្ភទ ក១ ២០០ ០០០ ៣៦០ ០០០ ៤០០ ០០០ ៤៨០ ០០០ ១ ២០០ ០០០ ១ ៦០០ ០០០ ២ ០០០ ០០០ 

២ ម្បផ្ភទ ក២ ២០០ ០០០ ៣៦០ ០០០ ៤០០ ០០០ ៤៨០ ០០០ ១ ២០០ ០០០ ១ ៤០០ ០០០ ១ ៦០០ ០០០ 

៣ ម្បផ្ភទ ខ ១៦០ ០០០ ៣២០ ០០០ ៣៦០ ០០០ ៤០០ ០០០ ១ ០០០ ០០០ ១ ២០០ ០០០ ១ ៤០០ ០០០ 

៤ ម្បផ្ភទ រ ១២០ ០០០ ២៨០ ០០០ ៣២០ ០០០ ៣៦០ ០០០ ៨០០ ០០០ ១ ០០០ ០០០ ១ ២០០ ០០០ 

៥ ម្បផ្ភទ   ១០០ ០០០ ២៤០ ០០០ ២៨០ ០០០  ៣២០ ០០០ ៦៨០ ០០០ ៨៨០ ០០០ ១ ០៨០ ០០០ 

៦ ម្បផ្ភទ ង ៨០ ០០០ ២៤០ ០០០ ២៨០ ០០០ ៣២០ ០០០ ៦០០ ០០០ ៨០០ ០០០ ១ ០០០ ០០០ 
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អភិបាលននរណៈអភិបាលម្កុង ម្សុក ខណឌ  និងម្ស្រនោីរាជការសាធារណៈក ល

មានឋានៈ នងិបុពវសិទធិផ្សម ើមុ្ខតកំណងផ្នេះ។ 

ម្បផ្ភទ   ៖ អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន  ម្បធានការិោលយ័ អនុម្បធានការោិលយ័ ថាន ក ់រ ាបាល 

កណាោ ល នងិថាន ក់រ ាបាលថាន កម់្កុង ម្សុក ខណឌ  សមាជកិម្កមុ្ម្បឹកាម្កងុ ម្សុក ខណឌ  

ន្ទយករ ាបាលរាជធាន ីផ្ខតោ ម្កុង ម្សុក ខណឌ  ម្បធានម្កុម្ម្បឹកា ុំ សងាក ត់ នងិម្ស្រនោី

រាជការសាធារណៈក លមានឋានៈ និងបុពវសិទធិផ្សម ើមុ្ខតំកណងផ្នេះ។ 

ម្បផ្ភទ ង ៖ ម្ស្រនោរីាជការសាធារណៈ នងិម្ស្រនោីជាប់កិចចសនាោងំផ្ៅរ ាបាលថាន ក់ជាតិ នងិរ ាបាល 

ថាន ក់ផ្ម្កាម្ជាតិ សមាជកិម្កុម្ម្បឹកា ុំ សងាក ត់ នងិជនំយួការហិរញ្ញវតថុ ននរ ាបាល  ុ ំ

សងាក ត់។ 

 ម្បផ្ភទម្ខុតកំណងសម្មាបម់្ស្រនោរីបស់អ.រ.ហ. 

ម្បផ្ភទ រ ៖ សម្មាប់ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថ ុនិង ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 

ម្បផ្ភទ   ៖ សម្មាប់ម្ស្រនោជីនំ្ទញ/ម្ស្រនោីជនំ្ទញជាន់ខពស់ 

ម្បផ្ភទ ង ៖ សម្មាប់ផ្លខាធកិារ  ម្ស្រនោីជនំយួការ និងម្ស្រនោផី្ផ្សងៗផ្ទៀត 

 ម្កមុ្ម្បផ្ទស/តបំន ់

 

ម្កុម្ទី១ : បណាោ ម្បផ្ទសអាសីុអផ្រនយ៍ (ផ្លើកកលងម្បផ្ទសម្ពយុផ្ណនងិសឹងាបុរើ) នងិអាសីុខាងតបងូ។  

ម្កុម្ទី២ : បណាោ ម្បផ្ទសអាសីុខាងផ្កើត អាសីុកណាោ ល អាសីុខាងលិច អឺរុបខាងផ្កើត អឺរ៉ាុបខាង
តបូង អាផ្ម្រិកកណាោ ល នងិការា៉ាផ្បៀន អាផ្ម្រិកខាងតបូង អាស្រហវិក អូផ្សអាន ីម្ពម្ោងំ

ម្បផ្ទសម្ពុយផ្ណ នងិសឹងាបុរើ។ 

ម្កុម្ទី៣ : បណាោ ម្បផ្ទសផ្ៅតំបន់អឺរុបខាងលិច អឺរ៉ាុបខាងផ្ជើង អាផ្ម្រិកខាងផ្ជើង ម្ពម្ោងំ
ម្បផ្ទសកូផ្រ៉ាខាងតបូង ជប៉ានុ រសុសុី អុតីាល ីផ្អសាញ ព័រទុយហាគ ល អាស្រហវិក ខាងតបងូ 

អូស្រសាោ លី នងិ ណូកវ៉ាលផ្ហស ង់។ 

ផ្សាហ យុផ្បសកកម្ម (ម្បាកអ់ាហារនងិម្បាកផ់្ហាផ្ ៉ា ) 

ម្បាក់ហូបចុក ម្តូវបានរណន្ទផ្ដ្ឋយយកចំននួនថៃផ្ធវើ ំផ្ណើរ ក លអាចផ្ោលជ់នូបាន រុណនងឹអម្តាផ្បសកកម្ម

កំណត់ នងិពុំតម្មូ្វឱ្យមានបងាក នន់ ទទួលម្បាក់ ឬវិក័យប័ម្តផ្ន្ទេះផ្ទ។ ពុំមានការកាត់បនថយទឹកម្បាកផ់្ោលជ់នូផ្ទ ផ្ោេះជា

មានការផ្ោល់ជនូអាហារផ្ពលម្ពឹកផ្ដ្ឋយសណាា ោរក លសាន ក់ផ្ៅ ឬកនុងអំ ុងផ្ពលបណោុ េះ បណាោ លក៏ផ្ដ្ឋយ។  

ប៉ាុកនោអនកចូលរួម្មិ្នអាចផ្សន ើសំុអម្តាហូបចុកផ្ពញបានផ្ទ ផ្ៅផ្ពលអាហារនថៃម្តង់ នងិអាហារផ្ពលលាៃ ចម្តូវបាន

ផ្ដល់ផ្ដ្ឋយសណាា ោរកនុងកំ ុងផ្ពលបណដុ េះបណាដ ល ផ្ដ្ឋយផ្សន ើសំុឱ្យមានការកាត់បនថយ ជាក់កសោង ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

➢ អាហារនថៃម្តងផ់្ោលជ់នូ; កាតប់នថយ ២០% 

➢ អាហារផ្ពលលាៃ ចផ្ោល់ជនូ; កាត់បនថយ ២០% 
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➢ សម្មាប់នថៃផ្ធវើ ំផ្ណើរ ម្បាកអ់ាហារនងឹផ្ោលជ់នូផ្ពញ១០០%ផ្ដ្ឋយម្និរតិពីផ្ពលផ្មា៉ា ងផ្ធវើ ំផ្ណើរ និង

ម្បផ្ទសផ្ោលផ្ៅ ប៉ាុកនោផ្ោលជ់នូម្តឹម្កត១នថៃ (ផ្ពលចកផ្ចញផ្ៅ) និង១នថៃ (ផ្ពលម្ត ប់ម្កវិញ)។ 

➢ សម្មាប់ម្បាក់ផ្ហាផ្ ៉ា  នងឹម្តូវបានផ្ោលជ់នូផ្ដ្ឋយយកចំននួនថៃក លអាចផ្ោលជ់នូ បូករួម្នងឹនថៃផ្ធវើ

 ំផ្ណើរ រុណនឹងអម្តាម្បាក់ផ្ហាផ្ ៉ា ផ្ពញកតម្ោង ប៉ាុកនោកម្ម្តិកំណត់មិ្នឱ្យផ្លើសពី១០នថៃ។ 

ផ្សាហ យុសាន កផ់្ៅ 

o ផ្សាហ យុសាន ក់ផ្ៅ ម្តូវបានផ្ោលជ់នូផ្ៅម្បផ្ទសក លផ្រៀបចំវរគបណោុ េះបណាោ លឬសិកាខ សាលា។អម្តា

បនាប់សណាា ោរ ម្តូវបានកំណត់កនុងតារាងខាងផ្លើក លជាតនំលអតិបរមារួម្បញ្ចូលនវូពនធម្រប់ម្បផ្ភទ។ 

o តំនលសាន ក់ផ្ៅសណាា ោរ រឺកផ្អកផ្លើ វិក័យប័ម្ត/បងាក ន់ន ទទួលម្បាក់ជាក់កសោង។ ការទូោត់ផ្សាហ ុយ 

សាន ក់ផ្ៅ ម្តូវបានរណន្ទផ្ដ្ឋយយកចំននួនថៃ (អំ ុងផ្ពលសាន ក់ផ្ៅ)រុណនងឹអម្តាតនម្លសាន ក់ផ្ៅរបស់

សណាា ោរ។ 

o ចំននួសាន ក់ផ្ៅ រឺជាចំននួនថៃចូលរួម្ បូកនងឹ១នថៃ (សម្មាប់ការផ្រៀបចំ)។ ផ្សាហ ុយសាន ក់ផ្ៅសម្មាប់នថៃ

ម្ត ប់ម្កវិញ ពុមំ្តូវបានផ្ោលជ់នូផ្ទ ផ្ោេះបីជាអនកចូលរួម្ ចំណាយផ្ពលសាន ក់ផ្ៅមុ្ន ឬផ្ម្កាយចប់វរគ

សិកាយូរប៉ាុណាណ ក៏ផ្ដ្ឋយ។ជាទូផ្ៅ វាមានរយៈផ្ពលមួ្យនថៃតចិជាងចំនួននថៃសម្មាប់ផ្សាហ យុផ្បសកកម្ម 

o ការសាន ក់ផ្ៅជាមួ្យមិ្តោភស្រកោ ័ឬសាច់ញាត ិពុអំាចទូោតប់ានផ្ទ។ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ នងឹមិ្នផ្ោលម់្បាកស់ាន ក់ផ្ៅ  ល់អនកចលូរួម្ កនងុករណីក លអនកផ្រៀបចំបានបញ្ាូលចំណាយ

ម្បផ្ភទផ្នេះកនងុនថលបណោុ េះបណាោ លរួចផ្ហើយ។ កនុងករណីផ្នេះ ម្បាកស់ាន ក់ផ្ៅម្តូវបានផ្រៀបចំ និងទូោត់

ផ្ដ្ឋយអនកផ្រៀបចំកម្មវិធី។ 

 

នថលធាន្ទរា៉ាបរ់ងផ្លើការផ្ធវើ ផំ្ណើរផ្ម្ៅម្បផ្ទស 

ការធាន្ទរា៉ាប់រងផ្លើការផ្ធវើ ំផ្ណើរ ជាលកខណៈសោង់ដ្ឋរ អាចទូោត់បានផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើ វិកយ័ប័ម្តជាក់កសោងម្តឹម្ម្តូវ

ផ្ដ្ឋយម្និផ្លើសពី  USD ១២០ កនងុមួ្យផ្ជើង។ អនកចូលរួម្វរគបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា ទទួលបនាុកទិញការធាន្ទ

រា៉ាប់រងសម្ម្សបពីម្កុម្ហ នុក លបានចុេះបញ្ា ីម្តឹម្ម្តូវ ផ្ៅកនងុម្បផ្ទសកម្ពុជា។ ការទូោតោ់ម្ោរ ឱ្យមានវិកកយ័ប័ម្ត នងិ

បងាក នន់ ទទួលម្បាកម់្តឹម្ម្តូវ។ 

 

នថលផ្ធវើ ផំ្ណើរ នងិចណំាយផ្ផ្សងៗ 

➢ ចំណាយផ្ធវើ ំផ្ណើរ សំផ្ៅផ្លើចំណាយសម្ផ្ហតផុ្លក លោក់ទងនងឹការផ្ធវើ ំផ្ណើរ នងិ ឹកជញ្ាូន ូច

ជាសំបុម្តយនោផ្ហាេះ ពនធម្ពលាន ការផ្ធវើ ំផ្ណើរផ្ៅម្កកនុងតំបន់ពីសណាា ោរផ្ៅកាន់និងម្ក កកនលង  

បណោុ េះបណាោ ល ឬកកនលងសិកា/ទសសនកិចចសិកា។ 

➢ សំបុម្តយនោផ្ហាេះម្តូវបានផ្ោល ់ កផ្អកផ្លើផ្ជើងផ្ហាេះផ្ហើរខលីបំផ្តុ និងផ្ជើងផ្ហាេះផ្ហើរសម្ម្សប (Most 

Direct Route)ម្សបតាម្មាម្តាទី១៤ននអនុម្កឹតយ០៦។ ម្ស្រនោលីទធកម្ម អ.រ.ហ. ទទួលបនាុកផ្លើការផ្រៀបចំ 

 ូចមានផ្លើកផ្ ើងកនងុកផ្នកទី ១១.២.៤។ 
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➢ ម្រប់ចំណាយកនងុការផ្ធវើ ំផ្ណើរកនុងតំបន់ោងំអស់ រឺកផ្អកផ្លើចំណាយជាក់កសោងក លមានកនុងឯកសារ

ចំណាយចាប់ផ្ ើម្ម្តឹម្ម្តូវប៉ាុកនោមិ្នម្តូវផ្លើសពី US$៥០/នថៃ/ន្ទក។់ 

➢ សម្មាប់អនកកានល់ិខិតឆលងក នកម្ពុជា ម្តូវបកងវរម្ត ប់ពនធម្ពលាន US$៧ ក ល កពីអាកាសោនដ្ឋា ន 

អនោរជាតភិនំផ្ពញ ម្កកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ឬក៏ទូោត់ជាមួ្យបុផ្រម្បោនក៏

បាន។  

 

ចណំាយវតថអុនសុាវរើយ ៍

វតថុអនុសាវរើយ៍ (អំផ្ណាយ)អាចម្តូវចត់ទុកថា អាចទូោត់បានកនុងអម្តាមិ្នផ្លើសពី US$៣០០ ឬ  

១,២០០,០០០ផ្រៀល កនុងមួ្យសកម្មភាពកនងុករណីក ល៖ 

 ម្បផ្ទសមាច ស់ផ្ាេះមិ្នរតិនថលផ្សវាផ្រៀបចំ ឬផ្ោលក់ារោំម្ទហិរញ្ញវតថ ុ ចំកណកណាមួ្យសម្មាប់

កម្មវិធី។ 

 ម្រូបណោុ េះបណាោ ល/សាស្រសាោ ចរយក លម្តូវបានអផ្ញ្ា ើញផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បីផ្ផ្ារចំផ្ណេះ ឹង

 លក់ម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ 

 

ចណំាយក លម្និអាចទោូតប់ាន 

 កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ នឹងមិ្នរា៉ាប់រងផ្លើចំណាយតា លខ់លួនក លមាន ូចជា 

សមាជកិម្រសួារក លផ្ៅជាមួ្យ ចំណាយទូរស័ពា នថល ឹកជញ្ាូនរបស់តា លខ់លួនម្តលប់ផ្ៅម្សុកកំផ្ណើត 

នងិនថលផ្ធវើលខិិតឆលងក ន។ 

 ចំណាយនច នយបកនថម្ ផ្លើនថលបនាប់សណាា ោរកនងុអំ ុងផ្ពលសាន ក់ផ្ៅ ក លមាន ូចជា ផ្ភសជាៈ អាហារ

សម្ម្ន ់ការផ្ៅទូរស័ពាផ្ចញ នងិផ្សវាផ្ផ្សងៗ ម្តូវបានចតទុ់កជាចំណាយក លមិ្នអាចទូោតប់ាន។ 

 

ចណុំចសទងេបអពំទីបសកកម្មទត្ៅត្បទទស 

 

ចណំាយតាម្ម្បផ្ភទ 
ចណំាយក លអាច

ទោូតប់ាន 

ពនិតិយនងិបញ្ា កអ់ពំកីារ

ផ្ធវើ ផំ្ណើរ 
ឯកសារតម្ម្វូ 

១.សំបុម្តយនោផ្ហាេះ 
តាម្ផ្ជើងផ្ហាេះផ្ហើរខលីបផំ្តុ

ក លមាន 

ម្តូវធាន្ទថាផ្លូវផ្ធវើ ំផ្ណើររឺ

ម្តឹម្ម្តូវតាម្ផ្ោលផ្ៅ

កំណត់ 

• សំបុម្តយនោផ្ហាេះម្តូវបាន

ផ្ចញផ្ដ្ឋយកតភាន ក់ងារ

ផ្ទសចរណ៍តាម្ផ្ជើងផ្ហាេះ

ផ្ហើរតា លប់ផំ្ុត 

• ផ្ោល់បងាក នន់ ទទលួម្បាក់

សម្មាប់សំបុម្តយនោផ្ហាេះ 

ផ្អ ិចម្តនូចិ 

• ប័ណណផ្ ើងជិេះ 



   
 

                                             

                                                                                                                                          ទំព័រទី 66  

២. សណាា ោរ/ការសាន ក់ 

ផ្ៅ 

ម្តឹម្កម្ម្ិតពិដ្ឋនក ល

បានកំណត ់

ប ិផ្សធចំណាយតា ល់ខលួន

បកនថម្ 

•  វិក័យប័ម្ត/បងាក នន់ ទទួល

ម្បាក់ចាប់ផ្ ើម្ពីសណាា ោរ  

• ការសាន ក់ផ្ៅជាម្យួសាច់

ញាតិ/ម្តិោភ័ម្ករឺម្និអាច

ទូោតប់ានផ្ទ 

• ផ្បើការសាន ក់ផ្ៅបានបញ្ចូលរួច

កនុងនថលសិកាផ្ន្ទេះម្និអាចរិត

តនម្លសាន ក់ផ្ៅបកនថម្បានផ្ទ 

៣. ផ្សាហ ុយហូបចុក/

អាហារ  

 

ផ្បើអាហារនថៃម្តង់ និង

ផ្ពលលាៃ ចម្តវូបានផ្ោល់

ជូន ការផ្ោល់ជនូម្តូវកាត់

បនថយ 

រណន្ទការកាត់បនថយ 

អម្តាតាម្ជាក់កសោង 
ម្និតម្ម្ូវឱ្យមានឯកសារភាា ប ់

៤. ការផ្ធវើ ំផ្ណើរចក

ផ្ចញ/ម្ត ប់ និងកនុង

តំបន ់

• នថលជិេះតាក់សីុ ឡានម្កុង

សម្មាបផ់្ធវើ ំផ្ណើរកនុង

តំបន ់

• តាក់សុីពីម្ពលាន  

កផ្អកផ្លើវិក័យបម័្តជាក់ 

កសោងផ្ដ្ឋយម្និឪ្យផ្លើស 

ពី$50/ន្ទក់/នថៃ 

 

កផ្អកផ្លើវិក័យបម័្តជាក់កសោង 

៥.ទិដ្ឋា ការ 
កផ្អកផ្លើវិក័យបម័្តជាក់ 

កសោង 

កផ្អកផ្លើវិក័យបម័្តជាក់ 

កសោង 
កផ្អកផ្លើវិក័យបម័្តជាក់កសោង 

៦. ពនធម្ពលាន (បនាុក

សាថ នយី) 

កផ្អកផ្លើវិក័យបម័្តជាក់ 

កសោង បកងវរម្ត ប់ពនធ

ម្ពលានផ្ៅរផ្ម្មាងវញិ 

កផ្អកផ្លើវិក័យប័ម្តជាក់កសោង 

បកងវរម្ត ប់ពនធម្ពលានផ្ៅ

រផ្ម្មាងវញិ 

ការបកងវរម្ត ប់ពនធម្ពលានជា

កម្មវតថុននការ កផ្ចញផ្ដ្ឋយ

សវ ័យម្បវតោ ិ

៧. ចំណាយផ្ដ្ឋយ 

នច នយផ្ផ្សងៗ នឹងម្ិន

ម្តូវបានផ្ោលផ់្ដ្ឋយ

រផ្ម្មាងផ្ ើយ 

  

 

១៦.១.៤ ការទធវើរបាយការណ៍ 

បន្ទា ប់ពីម្ត ប់ម្កពីបណោុ េះបណាោ លវិញ សិកាខ កាម្តម្ម្ូវឱ្យ៖ 

• ផ្ោល់របាយការណ៍បណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា/សននិសីទ/ទសសនកិចចសិកា ផ្ៅអងគភាព ផ្ ើម្

របស់ខលួន នងិចម្លងជនូ អ.រ.ហ.ផ្ដ្ឋយោ៉ា ងផ្ហាចណាស់បងាា ញពី (i)លទធផ្លសំខាន់ៗ/ផ្ម្ផ្រៀន

ទទួលបាននិង (ii)ផ្សចកោីសននដិ្ឋា ន និងអនសុាសន។៍ 

• ផ្ធវើការកចករំកលកចំផ្ណេះ ឹង ផ្ដ្ឋយផ្ធវើបទបងាា ញពីចំផ្ណេះ ឹង នងិបទពិផ្សាធន៍ក លទទួល

បានផ្ៅម្ស្រនោពីាក់ពន័ធផ្ផ្សងផ្ទៀត។ 

• ផ្ម្បើចំផ្ណេះ ឹងទទួលបានកនងុជំន្ទញការងាររបស់ខលួន ផ្ៅអងគភាពផ្ ើម្។ 



   
 

                                             

                                                                                                                                          ទំព័រទី 67  

១៦.២ ទសសៃកចិចសកិា 

ផ្ដ្ឋយផ្ម្ើលផ្ ើញ ពកីារផ្កើនផ្ ើងនូវតំរូវការទសសនកិចចសិកាផ្ម្ៅម្បផ្ទស វាចំបាច់ម្តូវមានផ្ោលការណ៍ និង

នតីិវិធីជាផ្ម្សច ផ្ ើម្បឱី្យម្បាក ថា លទធផ្លននទសសនកចិចសិកាផ្ឆលើយតបផ្ៅនឹងផ្ោលបំណងរបស់កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ ថវិកា សម្មាប់ទសសនកិចចសិការរួម្តូវបានផ្ម្ោង និងអនុម័្ត កនុងកផ្នការសកម្មភាពរមួ្ 

នងិថវិកាម្បចំឆ្ន ំមុ្ផ្នផ្ពលអនុវតោ។ 

១៦.២.១ ៃតីិវធិទីត្ជើសទរើសសត្មាបក់ារទធវើទសសៃកចិចសកិា 

ផ្ោលការណ៍សម្មាប់ទសសនកិចចសិកាផ្ម្ៅម្បផ្ទស  ូចោន នឹងផ្ោលការណ៍សម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ ល/ 

សិកាខ សាលា  រយៈផ្ពលខលីផ្ម្ៅម្បផ្ទសក រ ផ្លើកកលងកតចណំចុខាងផ្ម្កាម្៖ 

• អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង រួរផ្សន ើសំុ និងពភិាកាជាមួ្យម្បផ្ទសមាច ស់ផ្ាេះក លមានបទពិផ្សាធនន៍ងិជំន្ទញ 

សម្ម្សប  ូចជាម្បផ្ទស ក លមានកំកណទម្ម្ង់ផ្ជារជយ័កនុងការជម្មុ្ញឱ្យមានតម្មូ្វការកកទម្ម្ង់។ 

• ផ្ដ្ឋយមានកិចចសហការជាមួ្យ អ.រ.ហ. អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងម្តូវសម្ម្បសម្ម្លួជាមួ្យម្បផ្ទស

មាច ស់ផ្ាេះ ផ្លើការផ្រៀបចំការងារផ្គតផ់្គង ់និងរផ្បៀបវារៈ សម្មាប់ទសសនកិចចសិកា។ 

•  វាចំបាច់ម្តូវកត់សមាគ លថ់ា មិ្នកម្នម្រប់សំផ្ណើទសសនកចិចសិកា នងឹម្តូវបានអនុម័្តផ្ន្ទេះផ្ទ ផ្ដ្ឋយ

ផ្ហតថុា អាចមានសាថ នភាពខលេះ សំផ្ណើមិ្នសូវសំខាន់ ូចសកម្មភាព ន៏ទ ក៏ ូចជាអាចមានបញ្ា រាងំ

សាេះខាងថវិកាផ្ងក រ។ 

១៦.២.២ ការកណំតត់្បធាៃបទសត្មាបក់ារទធវើទសសៃកចិចសកិា 

នថលផ្រៀបច ំ

ម្បផ្ទសមាច ស់ផ្ាេះមួ្យចំនួន អាចរិតនថលឈ្នួ លផ្លើការផ្រៀបចំ សម្មាប់ការចំណាយផ្ពលផ្វលា និងការផ្ធវើជាមាច ស់ផ្ាេះ

សម្មាប់ទសសនកិចចសិកា។ ម្បសិនផ្បើករណីផ្នេះ ម្តូវបានផ្កើតផ្ ើង តម្ម្ូវឱ្យមានកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្លើនថលឈ្នួ ល ផ្ហើយកចិច

ម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្នេះ ម្តូវបានចុេះកចិចសនាផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីចតត់ាំងជាន់ខពស់ននម្បផ្ទសមាច ស់ផ្ាេះជាមួ្យ ថាន ក់ ឹកនំ្ទ អ.រ.ហ.។ 

ម្បាកហ់បូចកុ សាន កផ់្ៅ ផ្ធវើ ផំ្ណើរ នងិចណំាយក លម្និអាចទោូតប់ាន 

ចំណចុោងំផ្នេះអាចផ្ោងសំផ្ៅផ្ៅ ១៦.១.៣បាន។  

១៦.២.៣ ការទធវើរបាយការណ ៍

ផ្ម្ើលផ្ៅកផ្នក ១៦.១.៤ 

១៦.៣ ការបណតុ ុះបណាត លរយៈទពលខៃកីនងុត្សុក 

ផ្ោលការណ៍ផ្នេះ សំផ្ៅផ្ោលន់ូវនោិម្ទូផ្ៅ សម្មាប់សកម្មភាពបណោុ េះបណាោ លរយៈផ្ពលខលីកនុងម្បផ្ទស។ ការ  

បណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា ោងំផ្នេះម្តូវោំម្ទ ល់ផ្ោលបំណង របស់កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ 

អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ម្តូវផ្រៀបចំសកម្មភាពឱ្យបានម្តឹម្ម្តវូផ្ៅកនងុកផ្នការសកម្មភាព នងិថវិការួម្ម្បចំឆ្ន ំ មុ្នផ្ពល

អនុវតោសកម្មភាព។ 
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១៦.៣.១ ទោលការណទ៍ត្ជើសទរើសវរគបណតុ ុះបណាត លកនងុត្សុក 

ផ្ោលការណ៍ផ្ម្ជើសផ្រើសវរគបណោុ េះបណាោ លកនងុម្សុក ម្សផ្ ៀងោន នឹងការបណោុ េះបណាោ លផ្ម្ៅម្បផ្ទសក រ ក ល

អាចផ្ោងផ្ៅផ្លើចំណចុ ១៦.១.២ ម្បសិនផ្បើនថលបណោុ េះបណាោ លមានចំននួតិចជាងឬផ្សម ើ $១,០០០  (៤លានផ្រៀល) កនងុ

មួ្យន្ទក ់អនកចលូរមួ្អាចចុេះផ្ ម្ េះផ្ដ្ឋយតា ល ់ប៉ាុកនោសំផ្ណើសំុលម្អតិ ផ្ៅកតតម្ម្ូវឪ្យផ្សន ើម្កកាន ់អ.រ.ហ.សម្មាប់ ំផ្ណើរ

ការរ ាបាលក លពាកព់ន័ធ។ ផ្ោេះជាោ៉ា ងណាក៏ផ្ដ្ឋយ ការបណោុ េះបណាោ លជាម្កុម្ក លមានទឹកម្បាក់ផ្ម្ចើន ម្តូវកតផ្សន ើសំុ

ការអនុម័្តព ីអ.រ.ហ.មុ្នផ្ពលអនុវតោសកម្មភាព។ 

១៦.៣.២ ការកណំតម់្ខុសញ្ញញ ចណំាយសត្មាបវ់រគបណតុ ុះបណាត លកនងុត្សុក 

 

នថលសិកាកនងុម្សុក 

វាជានថលសម្មាប់ផ្រៀបចំវរគបណោុ េះបណាោ ល ក លជាទូផ្ៅម្តូវបានទូោត់ផ្ៅអនកផ្គតផ់្គង់ផ្សវា មុ្នផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើម្វរគ

បណោុ េះបណោ ល/សិកាខ សាលាសោងដ់្ឋរ ឬក៏ទូោត់ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀង ឬកិចចសនាសម្មាប់វរគបណោុ េះបណាោ លពិផ្សស។ 

 វិក័យប័ម្ត ឬបងាក នន់ ទទួលម្បាក ់រឺជាឯកសារផ្ោលសម្មាប់ ំផ្ណើរការទូោត់។ 

 

ម្បាកហ់បូចកុ សាន កផ់្ៅនងិផ្សាហ យុផ្ធវើ ផំ្ណើរ 

ម្បាក់ហូបចុក សាន ក់ផ្ៅ នងិ ផ្សាហ យុផ្ធវើ ំផ្ណើរ នឹងម្តូវបានផ្ោលជ់នូ ម្បសិនផ្បើវរគបណោុ េះបណាោ លម្តូវបានផ្ធវើ

ផ្ ើងផ្ៅតាម្បណាដ ផ្ខតោ-ម្កងុ ផ្ម្ៅពកីកនលងក លអនកចូលរួម្សាន ក់ផ្ៅ ផ្ៅកនងុម្បផ្ទសកម្ពុជា។ 

ផ្ោេះជាោ៉ា ងណាក៏ផ្ដ្ឋយ សម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ លមួ្យចំននួ អាហារសម្ម្ន់ម្តូវបានបញ្ចូលផ្ៅកនងុនថលផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយ

កផ្អកផ្លើកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀង ផ្ោេះបីជាវរគបណោុ េះបណាោ ល ម្តូវបានផ្ធវើផ្ ើងផ្ៅកនងុតំបន់/ទីម្កុង/ផ្ខតោកនងុម្បផ្ទសកម្ពុជា។ 

មូ្លដ្ឋា នសម្មាប់រណន្ទម្បាក់ហូបចុក សាន កផ់្ៅ នងិផ្សាហ ុយផ្ធវើ ំផ្ណើរ សម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ លកនងុម្សុក រឺ

ម្សផ្ ៀងោន នឹងម្បផ្ភទផ្ម្ៅម្បផ្ទសក រ ផ្លើកកលងកតអម្តាក លអាចផ្ោងផ្ៅចំណចុ១៦.៥.៥។ម្បសិនផ្បើអាចអនុវតោ

ផ្ៅបាន ម្បាកផ់្បសកកម្ម នឹងម្តូវបានផ្ោលជ់នូ ១០០%ននអម្តាបា៉ានម់្បមាណ តាម្រយៈ នតីិវិធផី្បើកផ្ោល់បុផ្រម្បោន  ូច

មានបងាា ញកនងុកផ្នកបុផ្រម្បោនននផ្ោលការណ៍កណនំ្ទបកនថម្ផ្នេះ។ 

១៦.៤ ការបណតុ ុះបណាត លៃិងសិកាេ សាលាណដ្លទរៀបចទំដ្ឋយអងគភាពអៃុវតតរទត្មាង 

ផ្ោលការណ៍ផ្នេះ សំផ្ៅផ្ោល់នូវនិោម្ទូផ្ៅ សម្មាប់ផ្រៀបចំសកម្មភាពបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលារបស់  

អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងផ្ម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ. ម្កសួង-សាថ ប័ន និងអងគភាពផ្ផ្សងៗ ននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ។ ថវិកា ររួម្តូវបានផ្ម្ោងជាមុ្នផ្ៅកនុងកផ្នការសកម្មភាព និងថវិការួម្ម្បចំឆ្ន ំមុ្នផ្ពលអនុវតោ។ 

១៦.៤.១ ៃតីិវធិសីត្មាបក់ារបណតុ ុះបណាត លៃងិសិកាេ សាលា 

• អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង/អរគន្ទយកដ្ឋា ន ររួបញ្ាូលសកម្មភាពបណោុ េះបណាោ ល ឬសិកាខ សាលាផ្ៅកនុងកផ្នការ

ម្បចំឆ្ន ំរបស់ខលួន។ សកម្មភាពក លផ្សន ើសំុ ម្តូវកតផ្ារភាា ប់ផ្ៅនឹងកផ្នការសកម្មភាពរួម្ នងិផ្ោលបំណង

របស់កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។  
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• ម្បសិនផ្បើសកម្មភាពផ្សន ើសំុម្តវូបានអនុម័្តរួចកនងុកផ្នការសកម្មភាព និងថវិកាម្បចំឆ្ន ំ មុ្នផ្ពលអនុវតោ

សកម្មភាព អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ម្តូវផ្រៀបចំកផ្នការលម្អិត និងផ្សន ើសំុម្ក អ.រ.ហ.សម្មាប់ផ្រៀបចំការងារ 

រ ាបាលក លពាក់ពន័ធ។ 

• កនុងករណីក លសំផ្ណើសំុ ការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា មិ្នសថ ិតកនងុថវិកាក លបានអនម័ុ្តម្បចំឆ្ន ំ ឬមិ្ន

ម្សបតាម្តារាងតនម្លកំណតក់នុងផ្ោលការណ៍ផ្នេះ ចំបាច់ម្តូវផ្សន ើសំុការអនុម័្តថវិកា ពអីរគផ្លខាធកិារ អ.រ.ហ.

ផ្ម្កាម្ជនំយួពីម្ស្រនោីថវិកា។ 

• ផ្ៅផ្ពលក លសំផ្ណើ ម្តូវបានអនុម័្តចប់សពវម្រប់ អ.រ.ហ.នឹង ំផ្ណើរការបុផ្រម្បោនផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើសំផ្ណើ

ពីអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង។ ទនាឹម្ផ្នេះ អងគភាពអនុវតោ នឹងផ្រៀបចំលិខិតអផ្ញ្ា ើញអនកចូលរួម្កម្មវិធី។ លិខិត

អផ្ញ្ា ើញ ររួបញ្ា ក់ពីផ្ោលបំណងននការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា រុណវុឌ្ឍីរំពងឹទុក នងិបទពិផ្សាធនន៍ន

អនកចូលរួម្។ 

១៦.៤.២ ម្ខុសញ្ញញ ចណំាយសត្មាប់វរគបណតុ ុះបណាត ល/សកិាេ សាលា 

មុ្ខសញ្ញ ចំណាយក លោក់ទងនងឹការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា ជាទូផ្ៅរួម្មានទីតំាង    នថលឈ្នួ លម្រូបផ្ងាគ ល 

អាហារសម្ម្ន់ ម្បាក់ផ្ហាផ្ ៉ា  នងិហូបចុក ម្បាកស់ាន ក់ផ្ៅ នថលផ្ធវើ ំផ្ណើរ របស់អនកចូលរួម្  សមាភ រៈបណោុ េះបណាោ លក លមាន
 ូចជា ផ្សៀវផ្ៅសរផ្សរ ប ៊ិច ផ្មម ន  ប ៊ិចរសូចំណំា ម្កណូូ.... ថតចម្លងឯកសារ បកកម្បតា លម់ាត ់ កាសសាោ ប់សំផ្ ង 

ឧបករណ៍ផ្ាុកទិននន័យ (សំរាប់ដ្ឋកឯ់កសារ) និងចំណាយពាក់ពន័ធផ្ផ្សងផ្ទៀត។ 

 

ម្បាកផ់្បសកកម្ម នងិ សាន កផ់្ៅនងិផ្សាហ យុផ្ធវើ ផំ្ណើរ 

សូម្ផ្ោងផ្ៅតារាងកនងុចំណចុ ១៦.៥.៥  

 

ម្របូផ្ងាគ ល នងិម្រឧូផ្ទាស/វារមនិ 

ម្រូឧផ្ទាស នងិវារមនិ រឺជាម្ស្រនោនីនម្កសួងផ្ស ាកិចច នងិហិរញ្ញវតថុ ឬ ម្កសួង-សាថ ប័ន នងិឬជាទីម្បឹកា។ ពួកផ្ររួរ

កតមានរុណវុឌ្ឈិខពស់ បទពិផ្សាធន៍ ជំន្ទញជាកល់ាក់ ោកទ់ងនឹងម្បធានបទននការផ្រៀបចំវរគបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា។ 

ម្បសិនផ្បើ ម្រូបណោុ េះបណាោ ល ឬវារមនិ ជាទីម្បឹកាផ្ម្ៅពីម្ស្រនោរីដ្ឋា ភបិាល ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទសម្មាប់ការផ្ម្ជើសផ្រើស នងិ

ការងាររបស់ទីម្បឹកានងឹម្តូវយកម្កអនុវតោ។   

  

ទតំីាងសម្មាបក់ារបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា 

នថលជលួទីតាំង អាចរួម្មាន ការជលួបនាប់ម្បជុំ/សិកាខ សាលា អាហារសម្ម្ន់ អាហារនថៃម្តង ់នងិចំណាយពាក់ពន័ធ

ផ្ផ្សងផ្ទៀត ូចជា តា ងំ LCD , Back Drop កាសម្តផ្ចៀក បនាប់បកកម្ប។ល។ នថលជលួទីតាំង នងឹមិ្នម្តូវបានផ្ោលជ់នូផ្ទ
ផ្បើការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលាម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ៅកនងុម្កសួង-សាថ ប័ន(អោររ ា-ទីតាំងរ ា)។ ម្បសិនផ្បើអាហារនថៃម្តង ់

ម្តូវបានផ្រៀបចំ និងបញ្ាូលផ្ៅកនុងកញ្ចប់បណោុ េះបណាោ ល ម្បាក់ផ្បសកកម្មក លផ្ោលជ់នូអនកចូលរួម្ នឹងមិ្នម្តូវបានកាត់

ផ្ទ។ 
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កញ្ចប់ផ្សវាបនាប់ម្បជុ ំក លមានរួម្បញ្ចូលនវូ ផ្សវាកម្មខលេះ ឬោងំអស់  ូចជាបនាប់ម្បជុ ំអាហារសម្ម្ន ់អាហារ

នថៃម្តង់ អាហារផ្ពលលាៃ ច ផ្សាហ យុសាន ក់ផ្ៅ និងចំណាយម្បតិបតោិការផ្ផ្សងៗ អាចម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់កតការ

ផ្រៀបចំវិបសសន្ទ ឬកិចចម្បជុំម្តតួពនិតិយរបស់កម្មវិធីោងំមូ្ល ម្បសិនផ្បើ ម្តូវបានចត់ទុកថាចំបាច់។ សំផ្ណើសំុលម្អិត នងឹ

ម្តូវបានពនិតិយ និងអនុម័្តផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធកិារ អ.រ.ហ.។ 

ការផ្ម្ជើសផ្រើសទីតំាងសម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា ម្តូវអនុវតោតាម្កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្សវាកម្មឬកិចចសនា 

ផ្គតផ់្គង ់ (Corporate Agreement) ូចមានកចងកនុងចំណចុ ១១.២.៤ ផ្ៅតាម្ភាពទំផ្នរននសណាា ោរ និងលកខខណឌ

កំណត់ ូចខាងផ្ម្កាម្ ឬផ្បើមិ្ន ូចផ្ចនេះផ្ទ ចំបាច់ម្តូវមានការអនុម័្តពីថាន ក់ ឹកនំ្ទក.ស.ហ.វ.ជាលកខណៈពិផ្សស។ 

បន្ទា ប់ពីផ្ម្ជើសផ្រើសទីតំាងសម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលារួច អ.រ.ហ.នឹងផ្ធវើការបញ្ា ទិញ តាម្រយៈបណណបញ្ា

ទិញ Purchase Order ផ្ៅសណាា ោរ ជនំសួឱ្យមាច ស់ផ្រៀបចំកម្មវិធី។ 

មានការផ្លើកទឹកចិតោ ឱ្យផ្រៀបចំការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា ជាពិផ្សសសម្បផ្ភទក លមានរយៈផ្ពលកវង 

ក លផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយវិទាសាថ នផ្ស ាកិចចនងិហិរញ្ញវតថុ ផ្ៅនឹងសាថ ប័នតា លក់តម្ោង។ ផ្ម្កាម្កាលៈផ្ទសៈជាក់លាក់មួ្យចំននួ 

 ូចជាបនាប់ម្បជុំម្និទំផ្នរ ឬមិ្នមានឧបករណ៍ម្រប់ម្ោន់ សិកាខ សាលារយៈផ្ពលខលីអាចផ្រៀបចំផ្ម្ៅម្កសួង-សាថ ប័នបាន។ 

ម្បសិនផ្បើការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា ម្តូវផ្រៀបចំផ្ៅសណាា ោរ ការផ្ម្ជើសផ្រើសលដំ្ឋប់សណាា ោរ រឺម្តូវ

កផ្អកផ្ៅផ្លើលកខណៈននសិកាខ សាលា និងកម្ម្តិននការចូលរួម្របស់ថាន ក់ ឹកនំ្ទជារណៈអធិបតនីន ម្កសួង-សាថ ប័ន ផ្ោេះជា

ផ្ៅភនំផ្ពញ ឬតាម្ផ្ខតោក៏ផ្ដ្ឋយ។ 

 

 

លកខណៈវនិចិាយ័ សណាា ោរតក យម្បំា 
សណាា ោរតក យបនួឬោបជាង

ផ្នេះ 
ផ្ៅកនងុម្កសួង/សាថ បន័ 

ការចូលរមួ្របស់ថាន ក់ ឹកនំ្ទ 
ន្ទយករ ាម្ស្រនោី, ឧបន្ទយក

រ ាម្ស្រនោី ឬផ្ទសរ ាម្ស្រនោី 
ផ្ម្កាម្កម្មិ្តផ្ទសរ ាម្ស្រនោី ម្បសិនផ្បើអាចផ្រៀបចំបាន 

 

កណំតស់មាគ ល៖់ការចូលរមួ្របស់ថាន ក់ កឹនំ្ទអាចម្តូវបផ្ងកើនកម្មិ្តសណាា ោរកនុងករណីក លសណា ោរកម្មិ្តោបជាងមិ្នមានទំផ្នរ។ 

អាហារសម្ម្ន ់នងិអាហារនថៃម្តង ់

ជាទូផ្ៅអាហារសម្ម្ន់ និងអាហារនថៃម្តង់ ម្តូវបានបញ្ចូលផ្ៅកនងុការជលួបនាប់ ម្បសិនផ្បើការបណោុ េះបណាោ ល/

សិកាខ សាលា ម្តូវផ្រៀបចំផ្ៅសណាា ោរ។ ផ្ោេះជាោ៉ា ងណាកផ៏្ដ្ឋយ ម្បសិនការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលាម្តូវផ្រៀបចំផ្ៅ

កនុងម្កសួង-សាថ ប័នចំណាយសម្មាប់អាហារសម្ម្ន់ និងអាហារនថៃម្តង់ នងឹម្តូវផ្ោលជ់ូនតាម្បងាក នន់ ទទួលម្បាក់ជាក់កសោង 

ផ្ដ្ឋយមិ្នឱ្យផ្លើសពីអម្តាកណំត់ក លកនុងផ្ន្ទេះអាហារសម្ម្ន់មានចំននួ ១០,០០០ ផ្រៀល ឬ US$ ២.៥០ និងអាហារនថៃម្តង់

ចំននួ ៣០,០០០ ផ្រៀល ឬ US$ ៧.៥០ សម្មាប់មួ្យន្ទកក់នុងមួ្យផ្ពល។ 
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ចណំាយផ្ផ្សងៗផ្ទៀត 

អ.រ.ហ.បានចុេះកិចចសនាម្បចំឆ្ន ំជាមួ្យអនកផ្គតផ់្គង់មួ្យចនំនួ តាម្រយៈកិចចសនាផ្សវាកម្ម នងិកិចចសនាផ្គត់

ផ្គង់ (Corporate Agreement)សម្មាប់ការផ្គតផ់្គង់សមាភ រៈបណោុ េះបណាោ ល (ផ្សៀវផ្ៅសរផ្សរ ប ៊ិច ផ្មម ន  ប ៊ិចសំោល់ ម្កណូូ 

ឧបករណ៍ផ្ាុកទិននន័យ។ល។ ផ្សវាបកកម្បតា លម់ាត់ /បកកម្បឯកសារ នងិថតចម្លងឯកសារ។ អ.រ.ហ.នងឹផ្ចញប័ណណ

បញ្ា ទិញ ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើសំផ្ណើរបស់អងគភាពផ្សន ើសំុអនុវតោសកម្មភាព។ 

កនុងករណីក លអនកផ្ោល់ផ្សវាថតចម្លង នងិសមាភ រៈបណោុ េះបណាោ ល ពុមំានកនងុតារាងកិចចសនាផ្គតផ់្គង ់

ឧោហរណ៍ ការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលាផ្ធវើផ្ៅផ្ខតោ ការទូោត់ នងឹម្តូវផ្ោល់ជនូផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើបងាក នន់ ជាក់កសោង កនងុ

កម្ម្ិតផ្ោលជ់នូខាងផ្ម្កាម្។ ផ្លើសពីផ្នេះផ្ទៀត អងគភាពអនវុតោ អាចផ្សន ើសំុនថលបកកម្បឯកសារបផ្ចចកផ្ទស កនុងករណីម្ស្រនោី

តា លរ់បស់ខលួនជាអនកបកកម្បម្សបតាម្អម្តាកនងុតារាងខាងផ្ម្កាម្។ 

 
 

បរិយាយ អត្ាតនម្ៃ 

ថតចម្លងសផ្មម   

ថតចម្លងម្ួយខាង ៧០ - ៩០ផ្រៀល  

ថតចម្លងពីរខាង ១០០ - ១ ២០0 ផ្រៀល 

ថតចម្លងពណ ៌  

ថតចម្លងម្ួយខាង ១ ៥០០ - ២ ០០០ ផ្រៀល 

ថតចម្លងពីរខាង ៣ ០០០ - ៤ ០០០ ផ្រៀល 

ចងម្កងឯកសារ, ម្បសនិផ្បើមាន   

50 ទំព័រ-100ទំព័រ ២ ០០០ - ៣ ០០០ ផ្រៀល 

100ទំព័រ-250ទំព័រ ៣ ០០០ - ៤ ០០០ ផ្រៀល 

ការបកកម្បឯកសារ  

អតថបទ: ពីកខមរ-អង់ផ្រលសនិងបស្រញ្ច សម្កវិញ ៤០ ០០០ ផ្រៀល/ទំព័រ (ោ៉ា ងផ្ហាចណាស់ ៣០០ 

ពាកយ/ទំព័រ) 

បទបងាា ញ: ពីកខមរ-អង់ផ្រលស និងបស្រញ្ច សម្កវញិ ២០ ០០០ផ្រៀល/ទំព័រ (២បទបងាា ញ/ទំព័រ) 

កញ្ចបស់មាភ រៈបណោុ េះបណាោ ល ១០ ០០០ - ២០ ០០០ ផ្រៀល 

 

កនុងករណីក លមានការតល ស់បោូរអម្តាតនម្ល អ.រ.ហ.នងឹជនូ ំណឹង ល់ អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងជាលាយលកខណ៍

អកសរ។ កនុងករណីចំបាច់ កនងុការ ឹកជញ្ាូនសមាភ រៈជនូសិកាខ កាម្ ឧបករណ៍ផ្ាុកឯកសារ អាចម្តូវបានផ្ោលជ់នូផ្ៅតាម្ទំហំ

ឯកសារ នងិថវិកាក លមាន។ 

១៦.៤.៣  វិធីសាន្រសតទទូត ់

• ផ្សាហ យុហូបចុក សាន ក់ផ្ៅ នងិផ្ធវើ ំផ្ណើរ នងឹម្តូវបានទូោត់ជនូអនកចូលរួម្ផ្ៅនថៃចុងផ្ម្កាយ

ននការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា ។ ការទូោត់អាចម្តូវបានផ្ោលផ់្ដ្ឋយតា ល់ផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ. 
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ឬកក៏នុងទម្ម្ង់បុផ្រម្បោនផ្ៅអនកផ្រៀបចំ ក លោតន់ងឹផ្ោល់បនោ លអ់នកចូលរួម្ និងបន្ទា ប់ម្ក 

ផ្ធវើការជម្ម្េះបញ្ា ីបុផ្រម្បោន ផ្ដ្ឋយផ្ោលន់ូវឯកសារោំម្ទចំបាច់ ូចជា បញ្ា ីវតោមាន នងិការចុេះ

ហតថផ្លខាទទួលសាច់ម្បាក់ផ្បសកកម្មរបស់សិកាខ កាម្ម្កពបីណាដ ផ្ខតោ។ 

• ការទូោត់នថលម្រូបផ្ម្ងៀន អាចម្តូវបានផ្ផ្ារផ្ដ្ឋយតា លផ់្ៅទីម្បឹកា ឬសកលវិទាល័យ/វិទាសាថ ន

ក លបានចុេះកិចចសនាជាមួ្យ អ.រ.ហ.។ 

• តនម្លសម្មាប់ទីតាំង ម្តូវទូោត់ម្តង់ផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ.បន្ទា ប់ពីទទួលបានវិក័យប័ម្តសម្ម្សបក ល

បញ្ា ក់ផ្ដ្ឋយម្ស្រនោលីទធកម្ម អ.រ.ហ. បន្ទា ប់ពីបញ្ចប់បណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា។ 

១៦.៤.៤ របាយការណ ៍

បន្ទា ប់ពីបញ្ចប់សកម្មភាព អនកផ្រៀបចំកម្មវិធី នងឹរាយការណ៍ពលីទធផ្លននការបណោុ េះបណាោ លផ្ៅកានអ់ងគភាព

របស់ខលួន ផ្ដ្ឋយចម្លងជនូ អ.រ.ហ.សម្មាប់ជាឯកសារផ្ោង នងិកំណត់ម្តា។  

 

១៦.៤.៥ កចិចសហការសត្មាបក់ារទរៀបចកំារបណតុ ុះបណាត ល/សិកាេ សាលា 

 

ភារកចិច 

ការទទលួខសុត្តវូ 

អ.រ.ហ. 
អងគភាពអៃវុតត

រទត្មាង 

1. ផ្រៀបចំសំផ្ណើសុំបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា 
  X 

2. ពិនិតយសំផ្ណើ និងទទួលបានការអនុម័្ត 
X  

3. សម្ម្បសម្មួ្លការផ្សន ើសុំសម្ម្ង់សម្មាប់ផ្ម្ជើសផ្រើសទីតំាង 

ម្បសិនផ្បើអាចអនុវតោផ្ៅបាន 

X (ោំម្ទ) 

4. ផ្រៀបចំ និងផ្ផ្ញើលិខិតអផ្ញ្ា ើញផ្ៅអនកចូលរួម្ 
 X 

5. ជួលកាស់សាោ ប់ម្តផ្ចៀក និងោកទ់ងអនកបកកម្ប 
X  

6. វារមិន/ម្រូឧផ្ទាស (ោំម្ទ) X 

7. ផ្រៀបចំ និងថតចម្លងឯកសារ 
 X 

8. ទោូត់នថលសិកា ម្បសិនផ្បើមាន 
X  

9. ទោូត់ផ្សាហ ុយហូបចុក សាន ក់ផ្ៅ និងផ្ធវើ ំផ្ណើរ 
X  (ផ្សន ើសុំបុផ្រម្បោន) 

10. ទោូត់ម្បាក់ជនូវារមនិ/ម្រូឧផ្ទាស 
X (ផ្រៀបចំសំផ្ណើ) 

11. ទូោត់នថលទីតំាងបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា 
X (បញ្ា ក់ផ្លើវិក័យប័ម្ត) 

12. សមាភ រៈបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា (ផ្ៅតាម្ការផ្សន ើសុំរបស់អនក

ផ្រៀបចំកម្មវិធី) 

X  

13. ការផ្រៀបចំអាហារសម្ម្ន់ 
 X 
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១៦.៤.៦ អត្ាតនម្ៃសតង់ដ្ឋរសត្មាប់ទរៀបចកំារបណតុ ុះបណាត ល/សិកាេ សាលា 

 

ផ្ ើម្បីសម្ម្បសម្ម្លួ ល់ ំផ្ណើរការកិចចសហការ អ.រ.ហ.បានោក់ទងអនកផ្ោល់ផ្សវាជាផ្ម្ចើនតាម្    រយៈកិចចសនា 

ផ្គតផ់្គង ់ក លនំ្ទម្កនូវអម្តាតនម្លសោងដ់្ឋរ ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

 

ល.រ ម្ខុសញ្ញញ ចណំាយ អត្ាតនម្ៃ 

1 ការថតចម្លងឯកសារ និងសមាភ រៈ Æ ២០ ០០០ ផ្រៀល/ន្ទក់/នថៃ 

2 ទីតំាងបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា ចផ្ន្ទល េះពី ១០០ ០០០ផ្រៀល - ១៤០ ០០០ ផ្រៀល/ន្ទក់/នថៃ 

3 តា ងំអកសរផ្ម្កាយផ្វទិកា (Back Drop) Æ ៤០០ ០០០ ផ្រៀល/១តា ងំ និងផ្ោងផ្ៅផ្លើតនម្លក ល

កំណត់កនុងកិចចសនា 

4 បកកម្បឯកសារ ៤០ ០០០ ផ្រៀល/១ទំព័រ (១ ៥០០ charactor) 

២០ ០០០ ផ្រៀល/១ទំព័រននបទបងាា ញ) 

១៦.៥ សកម្មភាពទបសកកម្មកនងុត្បទទស  

ផ្ោលការណ៍ផ្នេះ សំផ្ៅផ្ោលន់ូវនោិម្ទូផ្ៅសម្មាប់ភារកិចចកនុងការចុេះផ្បសកកម្មកនងុម្បផ្ទស ផ្ម្កាម្កម្មវិធីកក

ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ។ ផ្ោលការណ៍ផ្នេះ ក៏នឹងផ្តោ តផ្ៅផ្លើ តនម្ល និងវិធីសាស្រសោ ទូោត។់ សកម្មភាព

ផ្បសកកម្ម ម្តូវកតោំម្ទ ល់ផ្ោលបំណងននកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។ ថវិកាសម្មាប់ផ្បសកកម្ម ម្តូវ

បានបញ្ចូលកនងុកផ្នការសកម្មភាព នងិថវិកាម្បចំឆ្ន ំក លបានអនុម័្តរួចមុ្នផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើបអនុវតោ។ 

 

១៦.៥.១ ទោលការណ៍ទទូៅ 

 អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង រួរផ្សន ើសំុចុេះផ្បសកកម្មផ្ដ្ឋយភាា ប់ឯកសារផ្ោង ូចជា លិខតិបញ្ា ផ្បសកកម្ម នងិថវិកា

បា៉ា នស់ាម ន។ សំផ្ណើសំុម្តូវបញ្ាូនម្ក អ.រ.ហ. ោ៉ា ងផ្ហាចណាស់ពីរសបាោ ហ៍មុ្នផ្ពលអនវុតោសកម្មភាព ផ្ ើម្បីសម្ម្បសម្ម្លួ

 ល់ ំផ្ណើរការអនុម័្ត បុផ្រម្បោន នងិផ្រៀបចំ logistic ។   

 

១៦.៥.២ ម្ុខសញ្ញញ ចណំាយសត្មាប់ទបសកកម្មកនុងត្បទទស 

• ចំណាយក លោក់ទងនងឹផ្បសកកម្មកនងុម្បផ្ទសរួម្មាន ផ្សាហ យុផ្បសកកម្ម ម្បាកស់ាន ក់ផ្ៅ នងិនថលផ្ធវើ

 ំផ្ណើរ។ 

• ផ្សាហ យុផ្បសកកម្ម (នថលអាហារ និងម្បាក់ផ្ហាផ្ ៉ា ) នងិអម្តាសាន ក់ផ្ៅ ផ្ម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ម្តូវបានកំណតត់ាម្ម្បផ្ភទមុ្ខតំកណងខាងផ្ម្កាម្ នងិអាចផ្ោងតាម្តារាង

កនុងចំណចុ ១៦.៥.៥។ 

 ម្បផ្ភទម្ខុតកំណង 

ម្បផ្ភទ ក ៖   - ឧបន្ទយករ ាម្ស្រនោ ី
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-ផ្ទសរ ាម្ស្រនោី រ ាម្ស្រនោ ី រ ាម្ស្រនោីម្បតភិូអម្ន្ទយករ ាម្ស្រនោ ី នងិម្បធានសាថ ប័ន ឬអងគភាព ក ល

មានឋានៈ នងិបុពវសិទធិផ្សម ើមុ្ខតំកណងផ្នេះ ។ 
ម្បផ្ភទ ខ១៖  -រ ាផ្លខាធកិារ នងិអនុម្បធានសាថ ប័ន ឬអងគភាពក លមានឋានៈ និងបុពវសិទធិផ្សម ើមុ្ខតំកណង

ផ្នេះ។ 

ម្បផ្ភទ ខ២៖   អនុរ ាផ្លខាធកិារ អរគផ្លខាធិការ អរគន្ទយក អោគ ធកិារ ម្បធានម្កុម្ម្បឹការាជធាន ី ផ្ខតោ 

អភិបាលននរណៈអភបិាលរាជធាន ីផ្ខតោ នងិ ម្ស្រនោរីាជការសាធារណៈក លមានឋានៈ និងបុពវសិទធិ

ផ្សម ើមុ្ខតំកណងផ្នេះ។ 

ម្បផ្ភទ រ ៖  អរគផ្លខាធិការរង អរគន្ទយករង អោគ ធកិាររង ម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន សមាជិកម្កុម្ម្បឹការាជធាន ី

ផ្ខតោ អភបិាលរងរាជធានី ផ្ខតោ ម្បធានម្កុម្ម្បឹកាម្កុង ម្សុក ខណឌ  អភិបាលននរណៈ

អភបិាលម្កងុ ម្សុក ខណឌ  នងិម្ស្រនោរីាជការសាធារណៈក លមានឋានៈ នងិបុពវសិទធិផ្សម ើមុ្ខ

តំកណងផ្នេះ។ 

ម្បផ្ភទ   ៖ អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋា ន  ម្បធានការិោលយ័ អនុម្បធានការិោលយ័ថាន ក់រ ាបាលកណាោ ល 

នងិថាន ក់រ ាបាលថាន ក់ម្កុង ម្សុក ខណឌ  សមាជកិម្កុម្ម្បឹកាម្កុង ម្សុក ខណឌ  អភបិាលរងម្កុង 

ម្សុក ខណឌ  ន្ទយករ ាបាលរាជធានី ផ្ខតោ ម្កងុ ម្សុក ខណឌ  ម្បធានម្កុម្ម្បឹកា ុំ សងាក ត់ នងិ

ម្ស្រនោរីាជការសាធារណៈក លមានឋានៈ នងិបុពវសិទធិផ្សម ើមុ្ខតំកណងផ្នេះ។  

ម្បផ្ភទ ង ៖ ម្ស្រនោរីាជការសាធារណៈ និងម្ស្រនោីជាប់កិចចសនាោងំផ្ៅរ ាបាលថាន ក់ជាត ិ នងិរ ាបាលថាន ក់

ផ្ម្កាម្ជាតិ សមាជិកម្កុម្ម្បឹកា ុ ំសងាក ត់ នងិជនំយួការហរិញ្ញវតថនុនរ ាបាល  ុ ំសងាក ត។់ 

 ម្បផ្ភទម្ខុតកំណងសម្មាបម់្ស្រនោរីបស់អ.រ.ហ. 

ម្បផ្ភទ រ ៖ សម្មាប់ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថ ុនិង ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 

ម្បផ្ភទ   ៖ សម្មាប់ម្ស្រនោជីនំ្ទញ/ម្ស្រនោីជនំ្ទញជាន់ខពស់ 

ម្បផ្ភទ ង ៖ សម្មាប់ផ្លខាធកិារ  ម្ស្រនោីជនំយួការ និងម្ស្រនោផី្ផ្សងៗផ្ទៀត 

១៦.៥.៣  វិធីសាន្រសតទូទត ់

ផ្សាហ យុហូបចុក សាន ក់ផ្ៅ នងិការផ្ធវើ ំផ្ណើរ នងឹម្តូវបានផ្ោលជ់នូ១០០% ននតនម្លបា៉ា នស់ាម ន ជនូអនកចូលរួម្ជា

លកខណៈបុផ្រម្បោន។ សម្តលុយបុផ្រម្បោន នឹងម្តូវបានទូោត់ (ជម្ម្េះ) បន្ទា ប់ពីទទួលបានឯកសារតម្ម្ូវ ូចជាលិខតិ

បញ្ា ផ្បសកកម្ម ទិដ្ឋា ការ ការចុេះហតថផ្លខាទទួលម្បាក ់របាយការណ៍។ល។ នីតិវិធជីម្ម្េះបញ្ា ីបុផ្រម្បោនមានផ្រៀបរាប់ផ្ៅ

កនុងចំណចុបុផ្រម្បោនននផ្ោលការណ៍កណនំ្ទផ្នេះ។ 

១៦.៥.៤ របាយការណ ៍

បន្ទា ប់ពីបញ្ចប់សកម្មភាព អនកកាន់បុផ្រម្បោន ម្តូវរាយកាយណ៍លទធផ្លទទួលបានកនុងអំ ុងផ្បសកកម្ម នងិ

ចម្លងជនូ អ.រ.ហ.សម្មាប់កត់ម្តា។ 
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១៦.៥.៥ អត្ាហូបចុក ទសាហ ុយសាន កទ់ៅ ៃិង ទធវើដ្ំទណើរ 

អម្តាផ្នេះ នឹងម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់កនុងការបំផ្ពញភារកិចច ចុេះផ្បសកកម្មកនុងម្បផ្ទស  ូចជាការម្តួតពនិតិយរផ្ម្មាង ការ

ចូលរួម្វរគបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា/សននិសីទ កិចចម្បជុំ នងិទសសនកិចចសិកា។ ចំននួនថៃសម្មាប់ផ្សាហ យុផ្បសកកម្ម 

នងិសាន ក់ផ្ៅ ក លផ្ោលជ់នូសម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ ល និងសិកាខ សាលាមាន ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

ក. សម្មាប់អនកចូលរួម្ ពីបណាោ ផ្ខតោផ្ម្ៅពីខលួនតំាងផ្ៅ ផ្សាហ យុសាន ក់ផ្ៅ នងឹផ្ោលជ់នូផ្ៅតាម្ចំននួនថៃ

បណោុ េះបណាោ ល បូកមួ្យនថៃបកនថម្សម្មាប់ការផ្ម្តៀម្មុ្នកម្មវិធី។ ម្រូឧផ្ទាស/អនកសម្ម្បសម្មួ្ល ឬ

អនកផ្រៀបចំកម្មវិធី នងឹផ្ោលជ់នូម្បាក់ផ្បសកកម្មមួ្យនថៃបកនថម្ម្បសិនផ្បើវាចំបាច់ផ្ហើយបានអនុម័្ត

រួចផ្ៅកនងុកផ្នការសកម្មភាព នងិថវិកាម្បចំឆ្ន ំ ផ្ៅតាម្សមាមាម្តអនកចូលរួម្ ក លមាននយ័ថា 

អាចផ្សន ើសំុអនកសម្ម្បសម្ម្លួ២រូប សម្មាប់អនកចូលរួម្៥០ន្ទក។់ 

ខ. ពុមំានការកាត់បនថយរបបផ្បសកកម្មពអីនកចូលរួម្ផ្ទ កនុងករណីក លអាហារម្តូវបានផ្ោលជ់នូផ្ដ្ឋយ 

អនកផ្រៀបចំកម្មវិធី នងិ/ឬ បញ្ចូលផ្ៅកនុងម្បាកស់ាន ក់ផ្ៅ។ 

រ. ការផ្ធវើ ំផ្ណើរកនងុម្បផ្ទស អាចផ្ោងផ្ៅឧបសម្ពនធ   ននផ្ោលការណ៍កណនំ្ទផ្នេះ។ 

 .តារាងខាងផ្ម្កាម្ សផ្ងខបពអីម្តាផ្បសកកម្ម៖ 

 

បរយិាយ 
 

ទមា៉ៅ ងទៅកណៃៃងទោលទៅ 
សំោល់ 

ម្ពកឹ រផ្សៀល 

ផ្ចញ ផំ្ណើរ 

អម្តាតាម្មុ្ខតកំណង/១នថៃ               
(ម្បាក់ហូបចុក សាន ក់ផ្ៅ 

និងផ្ហាផ្ ៉ា ) 

អម្តាតាម្មុ្ខតកំណង/១នថៃ               
(ម្បាក់ហូបចុក សាន ក់ផ្ៅ 

និងផ្ហាផ្ ៉ា ) 

ផ្ោេះបីអនកផ្ធវើ ំផ្ណើរផ្ៅ លផ់្ោលផ្ៅ 

ម្ពឹកឬរផ្សៀល ោតន់ឹងទទលួបានអម្តា

ផ្ពញ 

ម្ត បម់្កវញិ 

អម្តាតាម្មុ្ខតកំណង/១នថៃ               
(ម្បាក់ហូបចុក និង

ផ្ហាផ្ ៉ា ) 

អម្តាតាម្មុ្ខតកំណង/១នថៃ               
(ម្បាក់ហូបចុក និង

ផ្ហាផ្ ៉ា ) 

ផ្ោេះបីជាអនកផ្ធវើ ំផ្ណើរម្ត បផ់្ពលម្ពឹក

ឬរផ្សៀល ោតទ់ទលួបានកតម្បាក់ហមូ្ចុក

និងផ្ហាផ្ ៉ា  

          តារាងអម្តាសម្មាបផ់្បសកកម្មកនងុម្បផ្ទសតាម្អនមុ្កតឹយផ្លខ ០៦ 

 

ល.រ 
 

ម្ខុតកំណង 

ម្បាកផ់្បសកកម្ម/ន្ទក/់នថៃឬយប ់(ជាផ្រៀល) 

ម្បាកផ់្ហាផ្ ៉ា  ម្បាកហ់បូចកុ(អាហារ)  ម្បាកស់ាន កផ់្ៅ 

១ ម្បផ្ភទ ក ៤០ ០០០ ១២០ ០០០ ២៤០ ០០០ 

២ ម្បផ្ភទ ខ១ ៣៥ ០០០ ៩០ ០០០ ១៦០ ០០០ 

៣ ម្បផ្ភទ ខ២ ៣០ ០០០ ៨០ ០០០ ១២០ ០០០ 

៤ ម្បផ្ភទ រ ២៤ ០០០ ៧០ ០០០ ១០០ ០០០ 

៥ ម្បផ្ភទ   ២០ ០០០ ៦០ ០០០ ៨០ ០០០ 

៦ ម្បផ្ភទ ង ១៦ ០០០ ៦០ ០០០ ៨០ ០០០ 
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   តារាងអម្តាសម្មាបផ់្បសកកម្មកនងុម្បផ្ទសរបស់ម្ស្រនោអី.រ.ហ. 

   
 

ល.រ 
 

ម្ខុតកំណង 

ម្បាកផ់្បសកកម្ម/ន្ទក/់នថៃឬយប ់(ជាផ្រៀល) 

ម្បាកផ់្ហាផ្ ៉ា  ម្បាកហ់បូចកុ(អាហារ)  ម្បាកស់ាន កផ់្ៅ 

១ ម្បផ្ភទ រ ២៤ ០០០ ៧០ ០០០ ១០០ ០០០ 

២ ម្បផ្ភទ   ២០ ០០០ ៦០ ០០០ ៨០ ០០០ 

៣ ម្បផ្ភទ ង ១៦ ០០០ ៦០ ០០០ ៨០ ០០០ 

 

ង. ទីម្បឹកា/ម្រូឧផ្ទាស ម្រូសម ័ម្រចិតោអនោរជាតិ ក លផ្ោលន់វូការផ្ផ្ារចំផ្ណេះ ឹងផ្ដ្ឋយមិ្នរតិកនម្ម្  ល់

កម្មវិធីកកទម្ម្ង ់  ូចមានកំណត់កនងុកផ្នការសកម្មភាព និងថវិកាក លអនុម័្តរួច នឹងទទួលបាន

នថលឈ្នួ ល នថលសាន ក់ផ្ៅ និងផ្ធវើ ំផ្ណើរ កនុងលកខណៈជាទីម្បឹកាអនោរជាតិរបស់រផ្ម្មាង។ 
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១៧. ការដ្កថវិកាមូ្លៃធិិ 

 

១៧.១ ទដិ្ឋភាពទទូៅ 

ការ កម្បាក់ឥណោនសម្បោន / ម្បាក់ជនំយួឥតសំណង សំផ្ៅផ្ៅផ្លើការ កម្បាក់មូ្លនធិិផ្ ើម្បីផ្ឆលើយតបនឹង 

ការចំណាយរបស់រផ្ម្មាង។ ការចំណាយផ្ចញពីម្បាក់ឥណោនសម្បោន / ម្បាក់ជនំួយឥតសំណងអាចផ្ធវើផ្ ើងតាម្រយៈ៖ 

• ការទូោត់ម្ត ប់ម្កវិញ 

• បុផ្រម្បោនផ្ៅកនុងរណនីក លបានកំណត ់

• ការទូោត់ម្តង ់

• ទូោត់ចំណាយមានមុ្ខសញ្ញ ពិផ្សស 

• តាម្កបបបទ FACE (សម្មាប់ជនំួយហិរញ្ញវតថពុីអងគការ UNICEF) 

ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទផ្នេះ ផ្រៀបរាប់អំពីវិធសីាស្រសោ ននការទូោត់ ក លបងាា ញដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក កពោីន ផ្ៅកនុងកិចចម្ពម្

ផ្ម្ពៀងផ្ោលជ់នំយួ ក លអាចម្តូវបានកកលម្អពីផ្ពលមួ្យផ្ៅផ្ពលមួ្យ ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើការម្ពម្ផ្ម្ពៀង រវាងរាជរដ្ឋា ភបិាល

ននម្ពេះរាជាណាចម្កកម្ពុជា នងិន រអូភិវឌ្ឍន។៍ ផ្ៅផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើម្ ំបូងននរផ្ម្មាងនមួី្យៗផ្ម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ន រូអភិវឌ្ឍនន៍មួី្យៗអាចផ្ោលក់ារបណោុ េះបណាោ ល ល់បុរគលកិរផ្ម្មាង នងិម្ស្រនោីកផ្នកហិរញ្ញវតថុ 

ផ្លើផ្ោលការណ៏ នងិនីតិវិធនីនការចំណាយ និងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ។ 

ផ្ដ្ឋយផ្ហតថុា រហូតម្ក ល់ផ្ពលផ្នេះ មិ្នមានវិធីសាស្រសោសុខ ុម្នីយកម្មសម្ម្សបសម្មាប់យនោការ ក ឥណោន

សម្បោន /ជនំួយឥតសំណង អ.រ.ហ. ម្តូវទទួលខុសម្តូវកនុងការផ្រៀបចំកបបបទផ្សន ើសំុ នងិបញ្ាូនពាកយសំុ កម្បាក ់ ឬ

ទម្ម្ង់កបបបទផ្ផ្សងផ្ទៀតននការ កម្បាក ់ជនូផ្ៅន រអូភិវឌ្ឍនផ៍្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើទម្ម្ង់ នងិនតីិវិធីក លចំបាច់នងិតម្ម្ូវ។ 

១៧.២ ចៃុំចសំខាៃ់នៃការត្តតួពៃិិតយនែៃកនងុ 

អ.រ.ហ. ទទួលខុសម្តូវកនងុការធាន្ទថា ហតថផ្លខាក លបានអនញុ្ញ ត ឬក លបានកតងតាំងសម្មាប់ការ ក

ម្បាក់ម្តូវបានផ្ផ្ញើជនូន រអូភិវឌ្ឍន ៍របឺានផ្រៀបចំជាមុ្ន មុ្នផ្ពលផ្រៀបចំផ្សន ើសំុដ្ឋកឯ់កសារទមាល ក់ថវិកា។ បន្ទា ប់ម្ក អ.រ.ហ. 

រួរកតធាន្ទថារំរហូតថផ្លខា ក លបានអនញុ្ញ តោងំផ្នេះ ម្តូវបានរកា និងផ្ធវើបចចុបបននភាពតាម្តម្មូ្វការចំបាច់។ 

ថវិកា/មូ្លនិធ ិអាចម្តូវបាន កផ្ចញពីជនំយួឥតសំណងសម្មាប់ការចណំាយ ក លអាចទូោតប់ានផ្ៅកនងុក ន

កំណត់ នងិផ្ថរផ្វលាជាកល់ាកន់នរផ្ម្មាង។ ផ្ោលការណ៏ នងិនីតិវិធនីនការ កម្បាក់ ជាទូផ្ៅម្តូវបានបញ្ា ក់ផ្ៅកនងុកចិច

ម្ពម្ផ្ម្ពៀងឥណោនសម្បោន /ជនំយួឥតសំណង។ 

អ.រ.ហ. រួរកតផ្ផ្ាៀងតា តន់ូវចំននួទឹកម្បាក់ (ទូោត់/ចំណាយ) ក លបានបងាា ញតាម្រយៈរបាយការណ៍រណនី

ននឥណោនសម្បោន/ ជនំយួឥតសំណង។ ផ្ៅផ្ពលក លកបបបទផ្សន ើសំុ កម្បាក់ ម្តូវបានផ្ម្បើជាវិធីសាស្រសោកនុងការ
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ទទួលបានថវិកា ឯកសារ កម្បាក់ផ្ន្ទេះ នងឹម្តូវផ្បាេះម្តាថា “បានទទួល ឬទូោត់ម្បាក”់ ផ្ហើយពាកយផ្សន ើសំុ កម្បាកន់ឹង

ម្តូវបានផ្ធវើបចចុបបននភាព ផ្ៅកនងុបញ្ា ី កម្បាក់សម្មាប់ការតាម្ដ្ឋន។ 

១៧.៣ ៃតី ិវធិនីៃការដ្កម្លូៃធិ ិ

១៧.៣.១ ការបទុរត្បទៃចលូរណៃកីណំត ់

 ផ្ ើម្បីទទួលបានថវិកាបុផ្រម្បោនចូលកនងុរណនីក លបានកំណត់ ពាកយផ្សន ើសំុ កម្បាករ់ួរកតម្តូវបានផ្រៀបចំ

ម្សបតាម្ការកណនំ្ទ ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

• ផ្បើករណនីក លបានកំណតស់ម្មាប់រផ្ម្មាងផ្ៅកនុងធន្ទោរជាតិននកម្ពុជា ឬ សាថ ប័នហិរញ្ញវតថុផ្ផ្សងផ្ទៀត 

ក លអាចទទួលយកបានមុ្នផ្ពលផ្សន ើសំុបុផ្រម្បោន ំបូង។ 

• ទំហំម្បាក់បុផ្រម្បោនចូលកនុងរណនកីណំត ់ រឺសថ តិផ្ៅកម្ម្តិកំណត់ចាស់លាស់ ក លបានបញ្ា ក់ផ្ៅ

កនុងលិខតិកណនំ្ទការចំណាយរបស់រផ្ម្មាង (Disbursement Letter) ។ ពដិ្ឋនសម្មាប់បុផ្រម្បោន 

អាចម្តូវបានកកតម្ម្ូវតាម្ផ្ពលផ្វលា ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើម្បតបិតោិការននសកម្មភាពរផ្ម្មាងក លម្សបតាម្

តម្ម្ូវការននលហំូរសាច់ម្បាក។់ 

• ផ្រៀបចំផ្ផ្ញើរំរូហតថផ្លខាក លបានអនញុ្ញ ត ឱ្យផ្ធវើជាតណំាងអនកទទួលមូ្លនធិ ិ ផ្លើលិខតិផ្សន ើសំុ ក

ម្បាក់ ជនូផ្ៅន រូអភិវឌ្ឍន។៏ 

• ចំននួអតិបរិមាននបុផ្រម្បោន (តាម្ទំហំកបងកចកក លបានអនញុ្ញ ត) ម្តូវបានបញ្ា កផ់្ៅកនងុកិចចម្ពម្

ផ្ម្ពៀងជនំយួឥតសំណង។ ចំននួអតិបរមិាផ្នេះ នឹងម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ជាមូ្លដ្ឋា នសម្មាប់ការផ្សន ើសំុ

បំផ្ពញបស្រងគប់ ផ្ៅកនងុរណនីក លបានកំណត់ផ្ៅផ្ពលបនោបន្ទា ប់ផ្ទៀត។ 

• ពាកយផ្សន ើសំុ កម្បាក ់ក លបានបញ្ា ក់ផ្ៅកនងុកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្ោល់ជនំួយ នងឹម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយម្ស្រនោី

ម្តួតពនិតិយហរិញ្ញវតថុ ឬរណផ្នយយករ អ.រ.ហ. ផ្ហើយម្តូវចុេះហតថផ្លខាផ្ដ្ឋយ  ហតថផ្លខីក លទទួល

សិទធអនញុ្ញ ត។ 

• ន រអូភិវឌ្ឍន ៍នឹងពនិតិយផ្ ើងវិញ ផ្លើទម្ម្ង់ក លបានបំផ្ពញ និង ំផ្ណើរការទមាល ក់ថវិកា ផ្ៅរណនី

ក លបានកំណត។់ ផ្ៅផ្ពលក ល ំផ្ណើរការម្តូវបានបញ្ចប់ ផ្ហើយមានលិខតិជាលាយលកខណ៍អកសរ

បងាា ញថាមូ្លនធិមិ្តូវបានទទួល រួរផ្ធវើការបានកត់ម្តាថវិកា ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

ឥណពនធ  រណនកីំណត់ផ្ៅធន្ទោរ   xxx 

ឥណោន ឥណោនសម្បោន/ជនំួយឥតសំណង   xxx 
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១៧.៣.២ ការបទំពញបន្រងគបទ់ៅកនងុរណៃណីដ្លបាៃកណំត ់

• ភាពញកឹញាប់ននការបំផ្ពញបស្រងគប់ថវិកា រួរម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ៅផ្លើមូ្លដ្ឋា នម្បចំកខ ឬពរីកខម្ោង។ ផ្ៅ

ផ្ពលក លសម្តលុយននរណនីក លបានកំណត់ផ្នេះ ្ន លក់ម្មិ្តអបបបរមារបស់ខលួនឬជាការធាល ក់

ចុេះ ល ់២០% ននទឹកម្បាក់ពដិ្ឋនរណនីកំណត់។ ចំននួទឹកម្បាក់អបបបរមា សម្មាប់ការបំផ្ពញបកនថម្ 

ោ៉ា ងផ្ហាចណាស់មានចំននួផ្សម ើនងឹ ២០% ននចំននួទឹកម្បាកទឹ់កម្បាក់បុផ្រម្បោន។ 

• ការបំផ្ពញបស្រងគប់ អាចម្តូវបានផ្ធវើផ្ ើងផ្ដ្ឋយផ្ោងតាម្ឯកសារផ្ពញផ្លញននការចំណាយក លបាន

ផ្កើតផ្ ើង ឬរបាយការណ៏ចំណាយ (SOE)។ កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្ោល់ជនំយួឥតសំណង ចងអលុបងាា ញពី

ម្បផ្ភទននការចំណាយ ក លអាចផ្សន ើសំុបំផ្ពញបស្រងគប់ តាម្វិធីសាស្រសោ របាយ-ការណ៍ចំណាយ ផ្ៅផ្ពល

សម្ម្សបណាមួ្យ និងទំហកំចិចសនាជាកល់ាក។់ ផ្ម្កាម្វិធសីាស្រសោ ផ្នេះ (SOEs method)  អ.រ.ហ.

ម្តូវរកាទុករាល់ឯកសារោំម្ទ រួម្មានកិចចសនា និងឯកសារលទធកម្ម និង ភ័សោុតាងននការបង់ម្បាក់ផ្ៅ

កនុងការោិលយ័ អ.រ.ហ. សម្មាប់ការពនិិតយផ្ដ្ឋយសវនករឯករាជយ នងិន រអូភវិឌ្ឍន ៍ម្បសិនផ្បើចំបាច់។ 

• អនកម្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថុ ឬរណផ្នយយករ អ.រ.ហ. ម្តូវបំផ្ពញពាកយផ្សន ើសំុ កម្បាក់ផ្ដ្ឋយមានការយល់

ម្ពម្ផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធកិារនន អ.រ.ហ. ក លមានភាា ប់ជាមួ្យឯកសារ ូចខាងផ្ម្កាម្ ៖ 

- តារាងសផ្ងខប និងរបាយការណ៏ននការចំណាយជាលកខណៈ Summary Sheet ឬ SOEs 

- របាយការណ៍ធន្ទោរ (Bank Statement) 

- របាយការណ៍សោ ីពីការផ្ផ្ាៀងតា តរ់ណនីក លបានកំណត់ (Account Reconcilaiton Report) 

- តារាងតាម្ដ្ឋនពាកយផ្សន ើសំុ កម្បាក់ (WA) 

- ឯកសារោំម្ទផ្ផ្សងផ្ទៀត 

• ន រអូភិវឌ្ឍន៏ នងឹពនិិតយផ្ ើងវិញនវូពាកយសំុ កម្បាក់ នងិឯកសារោំម្ទ ឱ្យបានម្រប់ម្ោនផ់្ហើយទមាល ក់

ថវិកាផ្ៅរណនីក លបានកណំត់របស់រផ្ម្មាង។ ផ្ៅផ្ពល ំផ្ណើរការម្តូវបានបញ្ចប់ផ្ហើយ ឥណោន

ម្តូវបានទទួល ថវិការរួកតម្តូវបានកត់ម្តា ូចខាងផ្ម្កាម្: 

     ឥណពនធ.  រណនកីំណត ់     xxxx 

     ឥណោន. ឥណោនសម្បោន/ ជនំយួឥតសំណង    xxxx 

១៧.៣.៣ ការទទូតត់្តឡបន់ៃចណំាយណដ្លបាៃទកើតទឡើង 

• ការទូោត់ម្ត ប់ (Reimbursement) រឺជាការធាន្ទចំណាយសងម្កវិញសម្មាប់ការចំណាយ ក ល

អាចទូោតប់ាននិងមានលកខណៈម្រប់ម្ោន់ផ្លើមុ្ខសញ្ញ ចំណាយក លម្ទម្ទង់ជាមុ្នផ្ដ្ឋយហិរញ្ញបបោន

របស់រដ្ឋា ភបិាល ឬម្បភពថវិកាផ្ផ្សងផ្ទៀត។ 
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• ការទូោត់ម្ត ប់ ក លសថ ិតផ្ៅផ្ម្កាម្របាយការណ៏ចំណាយ SOEs រឺសម្មាប់ការទូោត់ក លមានកិចច

សនាសម្មាប់ការផ្គតផ់្គង់ទំនញិ នងិផ្សវាកម្ម ក លជាកម្មវតថុម្តូវបានទទួលការពនិតិយ ជាផ្ម្កាយ (Post 

Review) ផ្ដ្ឋយន រូអភិវឌ្ឍន៍ (Post Review)។ 

• ការទូោត់ម្ត ប់ សថ តិផ្ម្កាម្របាយការណ៍ចំណាយសផ្ងខប រឺសម្មាប់ការទូោតក់ិចចសនា ននការផ្គតផ់្គង់

ទំនិញ និងផ្សវាកម្ម ក លជាកម្មវតថនុនការពនិតិយជាមុ្នផ្ដ្ឋយន រអូភិវឌ្ឍន៍ ម្បសិនផ្បើតម្ម្ូវ (Prior 

Review)។ 

• ឯកសារខាងផ្ម្កាម្ រួរកតម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីម្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថុ ឬរណផ្នយយករ នងិម្តូវបាន

អនុម័្តផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធកិារ អ.រ.ហ. ៖ 

- ទម្ម្ងព់ាកយសំុបំផ្ពញបស្រងគប់ថវិកា WA 

- របាយការណ៏ចំណាយសផ្ងខប (SS) នងិ ឬក ៏របាយការណ៏ចំណាយ (SOEs) 

- ភាា ប់ជាមួ្យឯកសារោងំពីរខាងផ្លើ មានឯកសារផ្ោង ូចជា កិចចសនា  វិក័យប័ម្ត/ ប័ណណ

ទទួលម្បាក ់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ។ ល។ 

• ន រអូភិវឌ្ឍន៍ នងឹពនិិតយផ្លើភាពម្រប់ម្ជងុផ្ម្ជាយ នងិភាពផ្ពញផ្លញននឯកសារផ្ោង ផ្ហើយផ្ៅផ្ពល

ក លកបបបទម្តូវបានអនុម័្ត ថវិកា នឹងម្តូវបានផ្ផ្ារចូលកនុងរណនផី្ម្មាងផ្ៅធន្ទោរជាតិននកម្ពុជា។ 

ផ្ៅផ្ពលទទួលបានប័ណណបញ្ា ក់ពធីន្ទោរ ថវិកាទទួលបាននងឹម្តូវកតម់្តាកនងុផ្សៀវផ្ៅធំ ផ្ហើយទម្ម្ង់

ពាកយសំុបំផ្ពញបស្រងគប់ថវិកា WA ររួនងឹម្តូវបានផ្ធវើបចចុបបននភាព។ 

ឥណពនធ  រណនីចំណាយ      XXXX 

ឥណោន ម្បាក់កម្ចី / ឥណោនសម្បោន/ជនំួយឥតសំណង  XXXX 

១៧.៣.៤ ការទទូតត់្តងទ់ៅអនកែគតែ់គង ់ៃងិអនកទ ៉ៅ ការ(Direct Payment ) 

• អ.រ.ហ. នឹងផ្សន ើសំុផ្ធវើការទូោត់ម្តងជ់នូ អនកផ្គតផ់្គង់ / ទីម្បឹកា / អនកផ្ ៉ាការ ផ្ចញពីឥណោន

សម្បោន/ជនំយួឥតសំណង ផ្ៅផ្ពលក លសំផ្ណើសំុទូោតម់ានចំននួ២០% ផ្លើសពីថវិកាក លផ្ៅ

សលក់នុរណនកីំណត់របស់រផ្ម្មាង។ សម្តលុយរណនីផ្នេះអាចម្តូវបានរតិផ្ៅផ្ពលផ្ធវើការផ្សន ើសំុ។ 

ម្បសិនផ្បើសម្តលុយរណនីមិ្នម្រប់ម្ោន់ រួរមានភាពនវឆ្ល ត កនងុការទូោតត់ាម្រយៈការទូោត់ម្តង។់ 

• ឯកសារខាងផ្ម្កាម្ ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើង ផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីម្តួតពនិតិយហិរញ្ញវតថុ ឬរណផ្នយយករ នងិ អនុម័្ត

ផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធកិារ អ.រ.ហ. ៖ 

- ទម្ម្ងព់ាកយសំុបំផ្ពញបស្រងគប់ថវិកា WA 

- របាយការណ៏ចំណាយសផ្ងខប (SS) នងិ ឬក ៏របាយការណ៏ចំណាយ (SOEs) 
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- ភាា ប់ជាមួ្យឯកសារោងំពីរខាងផ្លើមានឯកសារផ្ោង ូចជា កិចចសនា  វិក័យប័ម្ត/  ប័ណណទទួល

ម្បាក់ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព បណណបញ្ា ក់ការ ឹកជញ្ាូន បណណម្បរល់ទំនញិ វិញ្ញ ណបនប័ម្ត

ម្បរល់ទទួល។ ល។ 

- ប័ណណធាន្ទផ្លើការអនុវតោកិចចសនា សម្មាប់ករណីបុផ្រម្បោនជាមុ្ន ម្បសិនជាចំបាច់តម្ម្ូវឱ្យ

មានកនងុលកខខណឌ ននកិចចសនា។ 

• ផ្ៅផ្ពលក ល ំផ្ណើរការទូោត់ម្តូវបានបញ្ចប់ផ្ដ្ឋយន រអូភិវឌ្ឍន៍ នងិការទូោត់ម្តូវបានផ្ោលជ់នូផ្ដ្ឋយ

តា លផ់្ៅរណនរីបស់អនកផ្គតផ់្គង់/អនកផ្ ៉ាការ ការទូោតន់ងឹម្តូវបានកតម់្តាកនងុផ្សៀវផ្ៅធ ំ ផ្ហើយទម្ម្ង់

ពាកយសំុបំផ្ពញបស្រងគប់ថវិកា WA ររួនងឹម្តូវបានផ្ធវើបចចុបបននភាព។ 

ឥណពនធ  រណនីចំណាយ     XXXX 

ឥណោន ឥណោនសម្បោន/ជនំួយឥតសំណង   XXXX 

១៧.៣.៥ ការកាតទ់កុបទុរត្បទៃរបសរ់ណៃកីណំត ់

ការអនុវតោការកាត់ទុកបុផ្រម្បោនននរណនកីំណត ់ អាចមានភាពខុសកបលកោន ពនី រអូភិវឌ្ឍន៍មួ្យផ្ៅមួ្យ នងិ

បានផ្រៀបរាប់លម្អិតផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅកណនំ្ទសោ ីពនីតីិវិធីចំណាយមូ្លនិធ ិ(Disburesment Hand Book)។ 

ផ្ោងតាម្នោិម្ផ្លើការអនុវតោចំណាយរបស់ន រូអភិវឌ្ឍនមួ៍្យចំននួ ការកាត់ទុកបុផ្រម្បោនផ្លើរណនកីំណត់

នងឹម្តូវបានអនុវតោ ផ្ហើយក លជាធម្មតា៖ 

• ផ្ៅផ្ពលសម្តលុយសាច់ម្បាកជ់នំួយឥតសំណង មានចំននួផ្សម ើពីរ ងននបុផ្រម្បោនរបស់រណនកីំណត់

នងិ/ឬ 

• ផ្ៅផ្ពលការអនុវតោមានរយៈផ្ពល ម្តឹម្៦កខផ្ទៀត មុ្នផ្ពលកាលបរិផ្ចេទបិទបញ្ចប់រផ្ម្មាង 

(Completion Period)។ 

សម្មាប់រផ្ម្មាងរបស់ធន្ទោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ADB, បុផ្រម្បោន ម្តូវបានកាត់បនថយបនោិចម្ោងៗ ផ្ហើយក លជា

ធម្មតា៖ 

• កនុងរយៈផ្ពល ១ ឆ្ន ំមុ្នកាលបរិផ្ចេទបិទបញ្ចប់រផ្ម្មាង ននការផ្ោល់ម្បាក់កំចី /ផ្ោលជ់នំយួ ឬ 

• ផ្ៅផ្ពលសម្តលុយបុផ្រម្បោន ផ្ដ្ឋយម្និរតិពីចំណាយមានមុ្ខសញ្ញ  (outstanding commitment) 

មានចំននួពីរ ងននចំននួបុផ្រម្បោនផ្ដ្ឋយករណីណាក៏ផ្ដ្ឋយក លផ្កើតមុ្ននងឹម្តូវបានអនុវតោ ។ 

ន រអូភិវឌ្ឍនន៍ងឹកាត់បនថយទឹកម្បាក់ចំណាយក លបានផ្កើតផ្ ើងពីសម្តលុយបុផ្រម្បោន រហូត ល់រណនី

មានកាលកំណត់ (Designated Account) មានសម្តលុយផ្សម ើសូនយ។ 
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១៧.៤ ៃតីិវធិនីៃការដ្កថវកិាទត្កាម្រទត្មាងជៃំយួថវកិាត្ទត្ទងរ់បសស់ហភាពអរឺ បុ 

១៧.៤.១ ទតើថវកិាត្ទត្ទងរ់ជឺាអវ?ី 

ថវិកាម្ទម្ទង់ រឺជាទម្ម្ង់ជំនួយសម្មាប់ផ្ោល់ហិរញ្ញបបោន ល់កផ្នការអភិវឌ្ឍ តាម្រយៈការផ្ផ្ារធន ធានផ្ៅ  

រតន្ទោរជាតិរបស់រដ្ឋា ភបិាលជាន រ។ូ មូ្លនធិិក លបានផ្ផ្ាររួច នឹងម្តូវបានម្រប់ម្រងផ្ដ្ឋយអនកទទួលផ្ល តាម្រយៈនីតិ

 វិធីថវិកាម្ទម្ទង់។ 

ផ្ម្កាម្កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោនឥតសំណងរវាងសហភាពអឺរ៉ាុប EU និងម្ពេះរាជាណាចម្កកម្ពុជា ចុេះនថៃទី ២០ 

កខមិ្ថុន្ទឆ្ន ំ ២០១៦ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ នងឹទទួលបានថវិកាម្ទម្ទង់ចំននួ ២១ លានអឺរ៉ា ូ

សម្មាប់បនោការអនុវតោកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ  ំណាក់កាលទី ៣ (ឆ្ន ំ ២០១៧-២០២០) ផ្ដ្ឋយ

មានផ្ោលបំណង ូចខាងផ្ម្កាម្ ៖ 

• ផ្ោលបំណងរមួ្ននការោំម្ទរបស់សហភាពអឺរ៉ាុបចំផ្ពាេះកម្មវិធកីកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ

សំផ្ៅបផ្ងកើនការផ្កៀរររចំណូលកនុងម្សុក ការផ្ម្បើម្បាស់ធនធានម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទធភាព ក៏ ូចជាការ

តម្ម្មឹ្ចំណាយ ផ្លើការងារអាទិភាពជាតិ ផ្ ើម្បីផ្ធវើឱ្យម្បផ្សើរផ្ ើងនូវការផ្ោល់ផ្សវារបស់រដ្ឋា ភបិាល នងិ

ជំរញុកំផ្ណើនផ្ស ាកិចច។ 

• ផ្ោលបំណងជាកល់ាកន់នកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្លើ វិស័យកកទម្ម្ង់ផ្នេះ រផឺ្ ើម្បោំីម្ទ លក់ារអនុវតោកម្មវិធីកក

ទម្ម្ង់ការម្របម់្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ  ំណាក់កាលទី៣ នងិផ្ោល់បរិោកាសអំផ្ណាយផ្លតាម្រយៈ

ការផ្ធវើឱ្យម្បផ្សើរផ្ ើងនន (i) សម្តថភាពសាថ ប័នកនុងការអនុវតោការងារកំកណទម្ម្ង់ (ii) សថតិិជាតិ (iii) 

ភាពផ្ពញផ្លញនិង តមាល ភាពថវិកា (iv) ថវិកាកផ្អកផ្លើផ្ោលនផ្ោបាយ (v) ការពាករណ៍ និងការ

ម្តួតពនិតិយកនុងការអនុវតោថវិកា (vi) រណផ្នយយ ការកត់ម្តា នងិរបាយការណ៍ (vii) ការពនិិតយនផ្ាផ្ម្ៅ នងិ

សវនកម្មផ្លើថវិកា និង (viii) រណផ្នយយភាព សាធារណៈ។ 

១៧.៤.២  លកេខណឌ នៃការចណំាយរបសថ់វកិាត្ទត្ទងហិ់រញ្ញបបទៃទដ្ឋយសហភាពអរឺ បុ 

ផ្ោេះបីជាការម្រប់ម្រងថវិកាម្ទម្ទង់ហិរញ្ញបបោនផ្ដ្ឋយសហភាពអឺរ៉ាបុ EU សថតិកនងុភាពជាមាច ស់របស់ រាជរដ្ឋា ភបិាល

កម្ពុជា មូ្លនិធផិ្នេះ នងឹម្តូវបានផ្ោលជ់នូកតផ្ៅផ្ពលក លលកខខណឌ កំណត់ ម្តូវសផ្ម្ម្ចបាន។ ផ្ោលផ្ៅ នងិសូចន្ទករ 

ក លបានផ្ម្ជើសផ្រើសសម្មាប់ការទមាល ក់ថវិកា នងឹម្តូវបានអនុវតោសម្មាប់រយៈផ្ពលននកម្មវិធីផ្នេះ។ ផ្ោេះោ៉ា ងណា ផ្ៅកនងុ

កាលៈផ្ទសៈក លមានអំផ្ណាេះអណំាងសម្ម្សបណាមួ្យ ម្កសួងផ្ស ាកិចចនងិហិរញ្ញវតថុ អាចដ្ឋក់សំផ្ណើផ្ៅកាន់សហ-

ភាពអឺរ៉ាុបសម្មាប់តល ស់បោូរផ្ោលផ្ៅ នងិសូចន្ទករ។ ការតល ស់បោូរផ្នេះ ម្តូវផ្ធវើផ្ ើងជាលាយលកខណ៍អកសរ ផ្ដ្ឋយមានការ

អនុម័្តពីភារីោងំពីរ។ 

កនុងករណីក លមានការខូចខាតផ្ម្ចើន ល់តនម្លមូ្លដ្ឋា ន ការទមាល ក់ថវិកាម្ទម្ទង់ អាចម្តូវបានពនាផ្ពលជាផ្លូវ

ការ តអ កបផ្ណាោ េះអាសនន កាតប់នថយឬ កល៏ប់ផ្ចលម្សបតាម្លកខខណឌ កនងុកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោនឥតសំណង។ 

(ក) លកខខណឌ ទផូ្ៅសម្មាបក់ារទមាល កថ់វកិាម្របក់ផ្នកផ្ថរ (លកខណៈវនិចិេយ័ក លអាចទទលួយកបាន)រ៖ឺ 



   
 

                                             

                                                                                                                                          ទំព័រទី 83  

• វឌ្ឍនភាពរួរជាទីផ្ពញចិតោ កនងុការអនុវតោកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (កផ្នការ

សកម្មភាពរួម្ ំណាកក់ាលទី៣) CAP3 បនោរកាភាពផ្ជឿទុកចិតោ និងការងារពាកព់ន័ធននយុទធសាស្រសោ

បនោបន្ទា ប់ផ្ទៀត។ 

• ការអនុវតោផ្ោលនផ្ោបាយផ្សថ រភាពមា៉ា ម្កូផ្ស ាកិចចក លអាចផ្ជឿទុកចិតោបាន 

• វឌ្ឍនភាពរួរជាទីផ្ពញចិតោ ោក់ទងនឹងម្បផ្ោជនស៍ាធារណៈ ភាពម្រប់ម្ជុងផ្ម្ជាយ និងោន់ផ្ពល

ផ្វលាននការផ្ោលព់ត័៌មានថវិកា។ 

(ខ) លកខខណឌ ជាកល់ាកស់ម្មាបច់ណំាយក លអាចម្តវូបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាបក់ារទមាល កថ់វកិាកផ្នកអផ្ថររ៖ឺ 

• បផ្ងកើនរុណភាពសថ ិតិជាត ិ

• ផ្ធវើឱ្យម្បផ្សើរផ្ ើង នូវម្បពន័ធម្រប់ម្រងព័តម៌ានហិរញ្ញវតថ ុ

• ភាពម្រប់ម្ោន់ នងិតមាល ភាពននការផ្ផ្ារសារផ្ពើពនធ ល់រ ាបាលថាន ក់ផ្ម្កាម្ជាតិ 

• ការផ្លើកកម្ពស់តមាល ភាពថវិកា 

• ការតំរង់ទិសលទធផ្លផ្កើនផ្ ើងផ្ៅកនុងថវិកា 

• ពម្ងងឹម្បសិទធភាពននការផ្ធវើសវនកម្មនផ្ាកនងុ 

• ពម្ងងឹការផ្កៀរររម្បាក់ចំណូលកនុងម្សុក 

• បផ្ងកើនតមាល ភាពននលទធកម្មសាធារណៈ 

១៧.៤.៣ ការចណំាយរបសថ់វកិាជៃំយួរបសស់ហភាពអរឺ បុ 

ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើលកខខណឌ ននការផ្ោល់ថវិកា ក លមានកចងកនងុកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោន ម្កសួងផ្ស ាកិចចនិង

ហិរញ្ញវតថុ ផ្ដ្ឋយមានការោំម្ទពី អ.រ.ហ. នងឹបញ្ាូនសំផ្ណើជាផ្លូវការ ផ្ៅកានរ់ណៈកម្មការអឺរ៉ាុប សម្មាប់ទមាល ក់ថវិកាម្រប់

កផ្នក  ូចមានកំណត់កនងុកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោនឥតសំណង ក លកបងកចកជាកផ្នកផ្ថរ នងិអផ្ថរ ។ 

(ក) កផ្នកផ្ថរ (Fixed Tranches) 

• មិ្នមានសូចន្ទករ សមិ្ទធកម្ម។ ថវិកាកផ្នកផ្ថរ នងឹម្តូវផ្ោលជ់នូ ម្បសិនផ្បើអាចសផ្ម្ម្ចបានលកខណៈ

 វិនិចេ័យ។ 

• ទំហំថវិកាក លទមាល ក ់ម្តូវបានម្ពម្ផ្ម្ពៀងរួច កនងុ ំណាកក់ាលផ្រៀបចំថវិកាម្ទម្ទង់។ 

• ថវិកាកផ្នកផ្ថរមានទំហ ំរហតូ ល់ ៥០ ភាររយ។ 

(ខ) កផ្នកអផ្ថរ (Variable Tranches) 

• លកខណៈវិនិចេ័យ ផ្ៅកតម្តូវបានផ្ម្បើសម្មាប់ការទមាល ក់ថវិកាកផ្នកអផ្ថរ។ 

• ថវិកាកផ្នកអផ្ថរ ម្តូវបានវាយតនម្ល និងទមាល ក់ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើសម្មតិកម្មននវិស័យកំកណទម្ម្ង់។ 
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• សូចន្ទករសម្មតកិម្ម ម្តូវបានម្ពម្ផ្ម្ពៀង និងដ្ឋក់បញ្ចូលកនុងម្កបខ័ណឌ វាយតនម្លលទធផ្ល 

• ការទមាល ក់ថវិកាកផ្នកអផ្ថរ ោក់ទងនងឹការកំណតព់និាុសម្មាប់សូចន្ទករនីមួ្យៗ ផ្ហើយបន្ទា ប់ម្ក

ផ្ទៀត ពនិាុសរុបនងឹម្តូវបានបូកបញ្ចូលោន កនុងទម្ម្ង់មួ្យផ្ ើម្បីកំណតក់ារទមាល ក់ថវិកាកផ្នកអផ្ថរ។ 

• កំណតក់ាលបរិផ្ចេទឱ្យបានចាស់លាស់ ម្តឹម្ម្តូវ សម្មាប់ការផ្ធវើរបាយការណ៍ នងិការទមាល ក់ថវិកា

កផ្នកអផ្ថរ។  ំផ្ណើរការទមាល កថ់វិកា នងឹម្តូវការផ្ពលផ្វលា ២ផ្ៅ៣ កខ។ 

• ចំណចុសំខាន ់រកឺារកំណត់ម្បភពផ្ផ្ាៀងតា ត ់និងការតម្ម្ឹម្វាផ្ៅនឹងរបាយការណ៍ថាន ក់ជាត។ិ 

• ការផ្សន ើសំុ ម្តូវកតរួម្បញ្ចូលៈ (i) ការវិភារ នងិយុតោកិម្មផ្ពញផ្លញសម្មាប់ការទូោត់មូ្លនធិិផ្ដ្ឋយ

ភាា ប់ជាមួ្យឯកសារោំម្ទក លម្តូវការ។ (ii) ទម្ម្ង់ពត័៌មានហិរញ្ញវតថុ ក លម្តូវបានចុេះហតថផ្លខា

ម្តឹម្ម្តូវផ្ ើម្បីជួយសម្ម្លួ លក់ារចំណាយក លមាន។ 

• ថវិកាម្ទម្ទង់ នងឹម្តូវទមាល ក់ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើកញ្ចប់ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ។ ថវិកាម្ទម្ទង់ នងឹមិ្នោន់ម្តូវបាន

កំណត់ផ្ោលផ្ៅ។ ការទមាល កទឹ់កម្បាក់ជារូបីយប័ណណអឺរ៉ា ូ ចូលកនុងរណនីរតន្ទោរជាតិជាម្បាក់ផ្រៀល 

រកឺផ្អកផ្ៅផ្លើផ្សចកោីជនូ ំណឹងរបស់ធន្ទោរសម្មាប់ការផ្ផ្ារតាម្រយៈអម្តាបោូរម្បាក់ម្តឹម្ម្តវូសម្មាប់ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។  

• ផ្ៅផ្ពលក លទទួលបានកញ្ចប់ថវិកានីមួ្យ  ៗ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ នឹង

ផ្ចញលិខតិជនូ ំណឹងបញ្ា កព់ីម្ូលនធិិទទួលបាន ជាមួ្យនឹងចាប់ចម្លងននប័ណណបញ្ា ក់ឥណោន

ធន្ទោរ (Bank Credit Advice) នងិអម្តាបោូរម្បាកផ់្លូវការ ផ្ៅកាន់សហភាពអឺរ៉ាុបសម្មាប់ជាកណំត់ម្តា។  

• កផ្អកផ្លើកផ្នការសកម្មភាព នងិថវិការួម្ម្បចំឆ្ន ំ អ.រ.ហ. នឹង ំផ្ណើរការ កមូ្លនធិិពីអរគន្ទយកដ្ឋា ន 

រតន្ទោរជាតិ តាម្រយៈអរគន្ទយកដ្ឋា នសហម្បតិបតោកិារអនោរជាតិ និងម្រប់ម្រងបំណលុ GDICDM 

ក លជាអនកពនិិតយផ្ម្ើលផ្លើថវិកាម្បំាមួ្យកខជាមូ្លដ្ឋា ន សម្មាប់ផ្ោល់បុផ្រម្បោន ំបូង ចូលកនុងរណន ី

ធន្ទោររបស់កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។  

• បន្ទា ប់ម្ក អ.រ.ហ. តម្ម្ូវឱ្យផ្រៀបចំទូោត់ចំណាយ ក លបានផ្កើតផ្ ើងតាម្រយៈការផ្សន ើសំុបំផ្ពញ

បស្រងគប់ WA ផ្ៅកានអ់រគន្ទយកដ្ឋា នសហម្បតិបតោិការអនោរជាតិ នងិម្រប់ម្រងបំណលុ ក លមានលកខណៈ 

ម្សផ្ ៀងោន ផ្ៅនងឹនតីិវិធីរបស់ធន្ទោរពភិពផ្លាក /ធន្ទោរអភិវឌ្ឍនអ៍ាសីុ សម្មាប់ការបំផ្ពញ

បស្រងគប់ថវិកាចូលកនុងរណនីកណំត់។  

• រាល់ការចំណាយោងំអស់ ជាកម្មវតថនុនការផ្ធវើសវនកម្មម្បចំឆ្ន ំ ផ្ដ្ឋយម្កុម្ហ នុសវនកម្មឯករាជយ 

ក លម្តូវបានផ្ម្ជើសផ្រើសផ្ដ្ឋយ អរគន្ទយកដ្ឋា នសហម្បតិបតោិការអនោរជាត ិ និងម្រប់ម្រងបំណលុ 

សម្មាប់ម្រប់រផ្ម្មាងហិរញ្ញម្បោនពខីាងផ្ម្ៅ។ 
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១៨. របាយការណ៍ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវតថុ 

 

១៨.១ ទដិ្ឋភាពទទូៅ 

របាយការណ៍ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ ផ្ោលន់វូពត័៌មានសំខាន ់ជនូថាន ក់ ឹកនំ្ទកម្មវិធី នងិន រអូភវិឌ្ឍន ៍អំពីវឌ្ឍនភាព

ននការអនុវតោ និងសាថ នភាពហរិញ្ញវតថុរបស់កម្មវិធី។ អ.រ.ហ. ទទួលបនាុកម្បមូ្លផ្ោុរំាល់ម្បតិបតោិការនងិព័តម៌ានហិរញ្ញវតថុ

ផ្ផ្សងៗ ពីម្រប់អរគន្ទយកដ្ឋា ន នងិម្កសួង-សាថ ប័ន ផ្ ើម្បផី្លតិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុសម្មាប់កម្មវិធីោងំមូ្ល។ របាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់កម្មវិធី ររួម្តូវបានផ្រៀបចំម្បចំកខ ម្បចំម្តមីាស និងម្បចំឆ្ន ំ។ 

រាល់ភារពីាក់ពន័ធ ផ្ម្បើម្បាស់របាយការណ៍ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថ ុ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំឆ្ន ំ ផ្ ើម្បតីាម្ដ្ឋន

លទធផ្លននការអនុវតោហិរញ្ញវតថរុបស់កម្មវិធី និងផ្ ើម្បីកំណតប់ញ្ា ក លោម្ោរឱ្យមានការយកចិតោទុកដ្ឋក់ និងចំណាតក់ារ

ពីថាន ក់ ឹកនំ្ទ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថមុ្បចំឆ្ន ំ ក លបានរងសវនកម្មរួច កផ៏្ោលន់វូការធាន្ទផ្ងក រថា ធនធានហិរញ្ញវតថ ុ

របស់រផ្ម្មាងម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្ម្សប សម្មាប់ផ្ោលបំណងរផ្ម្មាង និងម្តូវបានម្រប់ម្រងម្តឹម្ម្តូវម្សបតាម្កចិច

ម្ពម្ផ្ម្ពៀងរផ្ម្មាង។ 

១៨.២ របាយការណ៍ត្របត់្រងហរិញ្ញវតថុ 

១៨.២.១ របាយការណត៍្របត់្រងហិរញ្ញវតថុត្បចណំខ 

ផ្ៅចុងកខនីមួ្យៗ ជនំួយការរណផ្នយយ/រណផ្នយយករ អាចោញយកព័តម៌ានហិរញ្ញវតថុពីម្បពន័ធរណផ្នយយ

តាម្កុពំយូទ័រ នងិផ្សៀវផ្ៅធំ/កំណត់ម្តាបន្ទា ប់បនសផំ្ផ្សងៗ ផ្ ើម្បីផ្លតិផ្ចញជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថមុ្បចំកខ សម្មាប់

ថាន ក់ ឹកនំ្ទ អ.រ.ហ. ចូខាងផ្ម្កាម្៖ 

. របាយការណ៍ផ្ផ្ាៀងតា ត់រណនកីំណត ់Account Reconcilation  

. តារាងតលុយការ Balance Sheet 

. របាយការណ៍ អពំីម្បភព និងការផ្ម្បើម្បាស់មូ្លនធិិ ននចំណាយតាម្ម្បផ្ភទ 

. របាយការណ៍ អពំីម្បភព និងការផ្ម្បើម្បាស់មូ្លនធិិ ននចំណាយតាម្សមាសភាព 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ (របាយការណ៍រណនីម្បចំកខសម្មាប់ថាន ក់ ឹកនំ្ទ) ររួម្តូវបានផ្រៀបចំ និងបញ្ចប់

មិ្នឱ្យផ្លើសពីរយៈផ្ពល១៥នថៃននចុងកខនីមួ្យៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរមួ្មាន៖ ការផ្ម្បើម្បាស់ចំណាយតាម្ម្បផ្ភទ 

តាម្សមាសភាព របស់អរគន្ទយកដ្ឋា ន ម្កសួង-សាថ ប័ន នីមួ្យៗ ក លមានកនងុកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងជនំយួឥតសំណងរបស់ន រូ

អភិវឌ្ឍន៍ ររួម្តូវបានផ្ផ្ញើម្កអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. សម្មាប់ផ្ោលអ់នសុាសន៍ នងិអនម័ុ្ត។ 

របាយការណ៍ផ្ផ្សងផ្ទៀត ក៏អាចតម្ម្ូវឱ្យមាន ផ្ ើម្បីតាម្ដ្ឋនអនុផ្លាម្ភាព ផ្លើនតីិវិធ ីនិងផ្ោលការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ

របស់រផ្ម្មាង។ ជាឧោហរណ៍ រួម្មានផ្សៀវផ្ៅតាម្ដ្ឋនបុផ្រម្បោន (Advance Control Book) ការចុេះបញ្ា ីចំណាយ 

នងិតារាងកត់ម្តាការផ្សន ើសំុបំផ្ពញថវិកា WA។ 
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១៨.២.២ របាយការណត៍្របត់្រងហិរញ្ញវតថុត្បចតំ្តមីាស 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំម្តមីាស រួរផ្ោលន់ូវពត័៌មានមានម្បផ្ោជន៍ ជនូអនកទទួលជនំយួឥតសំណង នងិអាច

ផ្ោលជ់នូន រអូភិវឌ្ឍនផ៍្ងក រ។ វាកតងកតបងាា ញនូវការសាថ នភាព នងិព័តម៌ានហិរញ្ញវតថុ ផ្ ើម្បីពនិិតយផ្ម្ើលថាផ្តើ៖ 

 .  មូ្លនធិិក លបានចំណាយ ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ផ្ោលបំណងរបស់រផ្ម្មាង 

 .  ការអនុវតោរផ្ម្មាងម្បម្ពឹតោផ្ៅតាម្កផ្នការ ក លបានដ្ឋក់ផ្ចញ 

 . មិ្នមានការចំណាយផ្លើសទំហំថវិកា។ ម្បសិនផ្បើការចំណាយផ្លើស/ខវេះកនងុកម្ម្ិតរងវង់១០% តម្ម្ូវ

ឱ្យមានការពនយល់។  

 .  របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថមុ្បចំម្តមីាស នងឹផ្លើកយកម្កបងាា ញកនុងកិចចម្បជុថំាន ក់ ឹកនំ្ទ នងិកចករំកលក

ជនូអរគន្ទយកដ្ឋា ន /អងគភាពពាកព់ន័ធ ជាផ្ទៀងោត។់ 

.  របាយការណ៍ នឹងម្តូវបងាា ញផ្ៅកនុងផ្រហទំព័ររផ្ម្មាង ផ្ដ្ឋយផ្ហតុថា វាមិ្នកម្នជាព័តម៌ានសមាៃ ត។់ 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំម្តមីាស (ទម្ម្ង់ B1 ល់ B5) រឺជារបាយការណ៍ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថមុ្បចំ ម្តមីាស 

ក លនឹងម្តូវដ្ឋក់ជូនផ្ៅ ម្បធានរណៈកមាម ធិការកកទម្ម្ង់ និងន រូអភិវឌ្ឍន៍ម្បសិនផ្បើតម្ម្ូវ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ  

បផ្ណាោ េះអាសនន IFRs ផ្នេះរួម្មាន៖ 

  . ខលឹម្សារសផ្ងខបននវឌ្ឍនភាពរផ្ម្មាង 

 . តារាងតលុយការ  

❖ របាយការណ៍ អំពមី្បភព នងិការផ្ម្បើម្បាស់មូ្លនធិិ ននចំណាយតាម្ម្បផ្ភទ 

❖ របាយការណ៍ អំពមី្បភព នងិការផ្ម្បើម្បាស់មូ្លនធិិ ននចំណាយតាម្សមាសភាព 

. របាយការណ៍ម្តតួពនិតិយលទធកម្ម 

❖ របាយការណ៍ម្តួតពនិិតយលទធកម្ម ផ្លើទំនញិ 

❖ របាយការណ៍ម្តួតពនិិតយលទធកម្ម ផ្លើទីម្បឹកាផ្សវាកម្ម 

❖ របាយការណ៍ម្តួតពនិិតយលទធកម្ម ផ្លើការបណោុ េះបណាោ ល/សិកាខ សាលា 

❖ ទម្ម្ង់តាម្ដ្ឋនការងារលទធកម្មសម្មាប់ទំនញិ និងផ្សវាកម្ម។ 

អ.រ.ហ. តម្ម្ូវឱ្យផ្រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ កនុងម្តមីាសនីមួ្យៗននឆ្ន ំសារផ្ពើពនធ កនងុរយៈផ្ពល៤៥នថៃបន្ទា ប់

ពីចប់ម្តមីាស។ រំរនូនរបាយការណ៍ោងំអស់ខាងផ្លើ មានបងាា ញជនូកនងុ ឧបសម្ពន័ធ (B) ននផ្ោលការណ៍កណនំ្ទផ្នេះ។  

១៨.៣ របាយការណ៍ត្របត់្រងហរិញ្ញវតថុត្បចឆំ្ន  ំ

ផ្ដ្ឋយមានជនំយួពីម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ នងិ ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហិរញ្ញវតថ ុ និង

រណផ្នយយករ ម្តូទទួលបនាុកផ្រៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុម្បចំឆ្ន ំរបស់កម្មវិធី។ មាតកិា នងិទម្ម្ង់រមឺានលកខណៈ ូចោន

នងឹរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថមុ្បចំម្តមីាសក រ ផ្លើកកលងកត ទិនននយ័ហិរញ្ញវតថកុ លម្រប ណោ ប់ផ្ពញមួ្យឆ្ន ំ។ របាយ-

ការណ៍ផ្នេះ កតងកតផ្រៀបចំម្ោងកនុងមួ្យឆ្ន ំ ូចតម្ម្ូវផ្ដ្ឋយសវនករឯករាជយ។ 
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១៩. សវៃកម្ម 

 

ការអនុវតោរផ្ម្មាង រណនហីិរញ្ញវតថ ុ នងិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ រឺជាកម្មវតថុក លម្តូវពនិតិយ នងិវាយតនម្លនផ្ាកនងុ 

ផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ. នងិថាន ក់ ឹកនំ្ទរបស់ម្កសួងផ្ស ាកិចចនងិហរិញ្ញវតថ ុសវនករនផ្ាកនុងននម្កសួងផ្ស ាកិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុន រូ-

អភិវឌ្ឈន ៍និងសវនករឯករាជយ។ 

១៩.១  សវៃកម្មនែៃកនងុ 

នផ្នកមួ្យននការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ នងិម្បពន័ធម្តួតពនិិតយនផ្ាកនុង អរគន្ទយកដ្ឋា នសវនកម្មនផ្ាកនុង របស់ម្កសួង

ផ្ស ាកិចចនងិហិរញ្ញវតថុ ម្តូវបានម្បរលភ់ារកិចចផ្ធវើសវនកម្មជាផ្ទៀងោត់ផ្លើការអនុវតោ និងផ្លើអនុផ្លាម្ភាពននផ្ោល-

ការណ៍ នងិម្បពន័ធហិរញ្ញវតថ ុ នងិការអនុវតោ របស់ម្រប់អរគន្ទយកដ្ឋា ន នងិអងគភាពក លចូលរួម្កនងុការអនុវតោរផ្ម្មាង។ 

ការងារផ្នេះរួម្មាន ការពិនិតយផ្លើការម្រប់ម្រងនផ្ាកនុង និងការផ្ផ្ាៀងតា ត់រំរូននចំណាយសំខាន់ៗ។ សវនកម្មនផ្ាកនុងម្តូវ

បានរំពឹងថានឹងផ្ធវើផ្ ើងម្ោងកនុង១ឆ្ន ំ។ អងគភាពហិរញ្ញវតថុរបស់ អ.រ.ហ. នឹងទទួលបនាុក៖ 

• ផ្ោលន់ូវកិចចសហម្បតិបតោកិារផ្ពញផ្លញ  ល់សវនករនផ្ាកនងុ រួម្មានការផ្ោលរ់ាលឯ់កសារឬ ពត័ម៌ានតាម្

ការផ្សន ើសំុ។ 

• ពិភាកានូវបញ្ា  នងិរបករំផ្ហើញជាមួ្យសវនករនផ្ាកនងុ  

• អនុវតោតាម្អនសុាសន៍ ក លបានម្ពម្ផ្ម្ពៀងោន  ជាការងារអាទិភាព  

សវនកម្មនផ្ាកនងុ រឺជាកផ្នកសំខានន់នម្បពន័ធម្តតួពនិតិយនផ្ាកនងុរបស់អងគភាព ក លមានលកខណៈឯករាជយ មានផ្ោល

បំណងចាស់លាស់ នងិម្បឹកាផ្ោបល់ ក លផ្រៀបចំផ្ ើង ផ្ ើម្បីផ្ោលន់ូវតនម្លបកនថម្ នងិផ្ធវើឱ្យម្បតិបតោកិាររបស់អងគភាព

កាន់កតម្បផ្សើរផ្ ើង។ វាកប៏ានជយួថាន ក់ ឹកនំ្ទកម្មវិធ ី នវូការធាន្ទថាផ្តើ ការម្តតួពនិតិយនផ្ាកនងុ មានផ្ៅនងឹកកនលង នងិ

 ំផ្ណើរការតាម្ផ្ោលផ្ៅកំណត់ក រឬផ្ទ។ 

 ជាកផ្នកម្យួននការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ ថាន ក់ ឹកនំ្ទ អ.រ.ហ.  រួរធាន្ទថា កម្មវិធីម្តូវបានរងសវនកម្មនផ្ាកនុង ជា

ផ្ទៀងោត់តាម្រយៈការអផ្ញ្ា ើញអរគន្ទយកដ្ឋា នសវនកម្មនផ្ាកនុង ននម្កសួងផ្ស ាកិចចនិងហិរញ្ញវតថុ ម្កផ្ធវើការពិនតិយការអនុវតោ-

រផ្ម្មាង ោ៉ា ងផ្ហាចណាស់ឱ្យបានម្ោងកនុងមួ្យឆ្ន ំ។ 

បន្ទា ប់ពីពនិតិយរួច អរគន្ទយកដ្ឋា នសវនកម្មនផ្ាកនុង នងឹផ្ោលន់ូវ របករំផ្ហើញ/អនសុាសនក៍ណនំ្ទ ផ្ ើម្បីផ្ធវើឱ្យ

ម្បសិទធិភាពម្បព័នធម្តួតពនិិតយនផ្ាកនុង និងការផ្ម្បើម្បាស់ម្ទពយសម្បតោិរផ្ម្មាងកាន់កតម្បផ្សើរផ្ ើង។ របករំផ្ហើញ/អនុសាសន ៍

កណនំ្ទ និងរបាយការណ៍សវនកម្មនផ្ាកនងុ នឹងម្តូវបានផ្ោរពជនូ ម្បធានរណៈកមាម ការ ឹកនំ្ទការងារកកទម្ម្ងក់ារ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ នងិអាចផ្ោលជ់នូន រូអភិវឌ្ឍនជ៍ាផ្រៀងរាលឆ់្ន ំតាម្តម្ម្ូវការបន្ទា ប់ពីបញ្ចប់សវនកម្ម។ 

របាយការណ៍សវនកម្មនផ្ាកនងុ អាចកចករំកលកជាមួ្យ អាជាញ ធរសវនកម្មជាត ិ នងិសវនករឯករាជយរបស់រផ្ម្មាង 

ក លជាកផ្នកម្ួយនននតីិវិធីរបស់រដ្ឋា ភបិាល។ 
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សវនករនផ្ាកនងុ រួរផ្ធវើការោ៉ា ងជិតសន ិទធិជាមួ្យនឹងម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងរផ្ម្មាង ផ្ ើម្បោំីម្ទ និងធាន្ទថាម្បតិបតោិ

ការរផ្ម្មាង ម្តូវបានអនុវតោម្សបតាម្កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងពាក់ពន័ធ មានតមាល ភាព ម្តឹម្ម្តូវ  ម្បសិទធិភាព នងិស័កោសិទធភាពននការ

ផ្ម្បើម្បាស់ធនធាន។ សវនករនផ្ាកនុង នងឹរាយការណ៍ជនូថាន ក ឹ់កនំ្ទកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហ់ិរញ្ញវតថសុាធារណៈ នងិ

ថាន ក់ ឹកនំ្ទ អ.រ.ហ. ។ 

១៩.២   សវៃកម្មឯករាជយ 

 

ទ ិាភាពរមួ្ 

សនវកម្មម្បចំឆ្ន ំននកម្មវិធី នឹងម្តូវបានផ្ធវើផ្ ើងផ្ដ្ឋយសវនករឯករាជយ ក លម្តូវបានផ្ម្ជើសផ្រើសផ្ដ្ឋយម្កសួង

ផ្ស ាកិចចនងិហិរញ្ញវតថុ តាម្រយៈអរគន្ទយកដ្ឋា នសហម្បតិបតោកិារអនោរជាតិ និងម្រប់ម្រងបំណលុ GDICDM។ សវនកម្ម នឹងម្តូវ

បានអនុវតោ ម្សបតាម្សោងដ់្ឋរអនោរជាតិ សោ ីពីសវនកម្ម និងកផ្អកតាម្លកខខណឌ ផ្ោងក លមាន កចងផ្ៅកនងុកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀង

ននកិចចសនា។ 

 

កចិចសនាសវនកម្ម 

ម្កសួងផ្ស ាកិចច នងិហិរញ្ញវតថ ុនងឹផ្រៀបចំកិចចសនាសវនកម្មរួម្ជាកញ្ចប់ ជាមួ្យនងឹម្កុម្ហ នុសវនកម្ម សម្មាប់

សវនកម្មរផ្ម្មាងទទួលហិរញ្ញបបោនពខីាងផ្ម្ៅ។ តនម្លននការផ្ធវើសវនកម្មរបស់រផ្ម្មាង ផ្ម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការ

ម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ នងឹម្តូវបានកំណតដ់្ឋច់ផ្ដ្ឋយក កផ្ៅកនងុកិចចសនាសវនកម្ម។    សវនករ នងឹផ្ចញវិកយ័ប័ម្ត 

សម្មាប់ការងារសវនកម្មផ្លើកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ក លចំណាយផ្នេះនឹងម្តូវផ្ធវើការទូោត់ផ្ដ្ឋយ 

ថវិការបស់រផ្ម្មាង។  

 

 ផំ្ណើរការផ្រៀបច ំ

អងគភាពហិរញ្ញវតថ ុរួរផ្រៀបចំនងិសហការឱ្យបានលអម្បផ្សើរ សម្មាប់កិចច ំផ្ណើរការសនវកម្មឯករាជយ ក លរួម្មាន

ជហំាន ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

• ទំន្ទក់ទំនងជាមួ្យសវនករ ផ្ ើម្បកីំណត់កាលវិភារផ្ធវើសវនកម្ម  ូចផ្នេះរបាយការណ៍សវនកម្មអាចបញ្ចប់

បានតាម្កាលកំណត់ទុក។ 

• ផ្រៀបចំពម្ងាងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថមុ្បចំចន ំ ឱ្យបានមុ្នការងារសវនកម្មចប់ផ្ផ្ោើម្ 

• ទទួលបញ្ា ីពត័៌មាន ក លម្តវូបានផ្សន ើសំុផ្ដ្ឋយសវនករ (ក លខលេះផ្ៅថា កាលវិភារជនំយួអតិថិជន 

“clients assistance schedule” និងផ្រៀបចំរាលព់័តម៌ានឯកសារឱ្យបានមុ្នផ្ពលសវនកម្មចប់ផ្ផ្ោើម្។ 

• ធាន្ទថារាល់បុរគលិកកផ្នកហិរញ្ញវតថោុងំអស់ មានការយល ឹ់ងពីការផ្ធវើសវនកម្ម នងិមានវតោមានកនងុកំ ុង

ផ្ពល ំផ្ណើរការសវនកម្ម។ 

• ជនូ ំណឹង ល់បុរគលកិរផ្ម្មាងផ្ផ្សងផ្ទៀត អពំីកាលបរិផ្ចេទននការផ្ធវើសវនកម្ម 

• ផ្រៀបចំបនាប់សម្មាប់ម្កុម្ការងារសវនកម្ម ឹកនំ្ទការងាររបស់ពកួផ្រ  
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ក ុំងផ្ពលននការផ្ធវើសវនកម្ម 

អងគភាពហិរញ្ញវតថុ នឹងោំម្ទ ល់កិចចសវនកម្ម ក លម្តូវអនុវតោម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទធិភាពរួម្មានជាជំហាន ូច

ខាងផ្ម្កាម្៖ 

• ផ្រៀបចំការម្បជុំផ្បើក ជាមួ្យម្កមុ្ការងារសវនកម្ម ផ្ដ្ឋយមានការអផ្ញ្ា ើញចូលរួម្ចប់ពី អរគផ្លខាធកិារ ឬ

អរគផ្លខាធកិាររង អ.រ.ហ. ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ នងិ ម្តតួពនិិតយនិងវាយតនម្ល ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយ

ហិរញ្ញវតថុ នងិម្កុម្ការងារហិរញ្ញវតថ ុននកម្មវិធី ឹកនំ្ទការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ។  

• អងគភាពហិរញ្ញវតថុ នងឹោំម្ទកចិចសវនកម្មផ្ដ្ឋយផ្ោល់ជាព័តម៌ានោងំឡាយណាក លម្តូវបានផ្សន ើសំុផ្ឆលើយតប

រាល់បញ្ា  នងិពនយល់បកម្សាយពី ំផ្ណើរការផ្ៅ ល់ម្កុម្សវនករឯករាជយ។ 

• ឯកសាររឹងក លម្តូវផ្ោលជ់នូ ល់សវនករ នឹងម្តូវកត់ម្តាផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅ (log book) នងិមានការពនិិតយ

ផ្ផ្ាៀងតា ត់វិញផ្ពលម្បរល់ឯកសារម្តលប់ពីសវនករ។ 

• ចំណាយក លអាចទូោតប់ាន នងឹម្តូវបានពនិិតយផ្ដ្ឋយសវនករ និងមានការពភិាកាជាមួ្យរផ្ម្មាងកនុង

ករណីក លមានចំណាយ ក លមិ្នអាចទូោតប់ានម្តូវបានរកផ្ ើញផ្ដ្ឋយសវនករ។ 

• បន្ទា ប់ពីផ្ធវើបញ្ចប់ការងារសវនកម្ម សវនករនងឹម្តូវបានអផ្ញ្ា ើញឱ្យផ្ធវើការបងាា ញ នងិពភិាកាជាមួ្យរផ្ម្មាង

អំពីរបករំផ្ហើញបឋម្ណាមួ្យ ជាមួ្យម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួតពនិតិយនិងវាយតនម្ល នងិម្ស្រនោី

ម្តួតពនិតិយហរិញ្ញវតថុ។ 

• បន្ទា ប់ពីការផ្រៀបចំពម្ងាងរបាយការណ៍សវនកម្មរួច កិចចម្បជុំបិទមួ្យ នឹងម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងរវាងសវនករ 

នងិម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (រួម្មាន អរគផ្លខាធិការ ឬ អរគផ្លខាធកិាររង 

នងិម្កុម្ការងារហិរញ្ញវតថុ) ផ្ ើម្បីពនិិតយ នងិពភិាកាពលីទធផ្លសវនកម្ម។ 

• ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ នឹងសរផ្សរការផ្ឆលើយតបផ្លើម្តិរបស់អនកម្រប់ម្រង

ចំផ្ពាេះលទធផ្ល នងិអនសុាសន៍សវនកម្ម។ ោងំអស់ផ្នេះ នងឹបញ្ចូលផ្ៅកនងុរបាយការណ៍សវនកម្មចុងផ្ម្កាយ។  

របាយការណ៍សវនកម្ម 

សវនករ នងឹបផ្ញ្ចញរបាយការណ៍សវនកម្មចុងផ្ម្កាយ ជាមួ្យនឹងការផ្ោលន់ូវ៖ 

• ម្តិផ្ោបល់ក លម្រប ណោ ប់ផ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំឆ្ន ំ របាយការណ៍ចំណាយ (Statement of 

Expenditures) និងរបាយការណ៍ម្រប់ម្រងរណនី ក លបានកំណត់កនុងធន្ទោរ។ 

• លិខតិរបស់អនកម្រប់ម្រង ក លបរិោយអំពលីទធផ្លសវនកម្ម នងិអនសុាសន ៍ និងការផ្ឆលើយតបរបស់អនក

ម្រប់ម្រង។ 

ផ្ម្កាយសវនកម្ម 

បន្ទា ប់ពីការផ្ធវើសវនកម្មបានបញ្ចប់ ជហំានបន្ទា ប់ នឹងផ្កើតមាន ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

• អនសុាសន៍កណនំ្ទ ឬសកម្មភាពតាម្ដ្ឋន រួរកតនឹងម្តូវបានអនុវតោក លជាការងារអាទិភាព។ 

• សាថ នភាពននអនសុាសន៍សវនកម្ម នឹងម្តូវបានរាប់បញ្ចូលផ្ៅកនងុរបាយការណ៍ម្បចំម្តមីាស ។ 
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២០. ណែនករដ្ឋបាល 

 

២០.១ ការណថទ ំៃិងជសួជលុ  

 

• ភារផ្ម្ចើនននឧបករណ៍ក លមាន ូចជា កុពំយូទ័រ ក លម្តូវបានផ្ធវើលទធកម្ម ផ្ម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ មានការធាន្ទរយៈផ្ពលមួ្យឆ្ន ំ នងិមានកិចចសនាកថោសំម្មាប់ផ្ម្រឿង

បន្ទល ស់ នងិផ្សវាកថោ ំ ពអីនកផ្គតផ់្គង់មួ្យចំននួ។ ផ្ោេះជាោ៉ា ងណាក៏ផ្ដ្ឋយ ផ្ៅផ្ពលកិចចសនាកថោ ំ និង

ការធាន្ទ ហួសសុពលភាព កម្មវិធីនឹងផ្រៀបចំបនោកិចចសនាោងំផ្នេះតាម្រយៈ ំផ្ណើរការផ្ ញនថលម្បកតួ

ម្បកជងពអីនកផ្ ញនថលក លមានចំណាប់អារម្មណ៍។ 

• តនម្លសម្មាប់កិចចសនាកថោ ំររួសថ ិតកនងុម្បផ្ភទចំណាយម្បតបិតោិការ។ 

• ម្បសិនផ្បើកផ្នកម្ួយចំននួក លតម្មូ្វឱ្យមានការកថោ/ំជួសជលុ មិ្នមានកនងុកិចចសនាផ្សវាកម្ម អនកផ្គតផ់្គង់

រួរផ្ផ្ ញើសម្ម្ងត់នម្លម្ក អ.រ.ហ./កសហវ។ អ.រ.ហ./កសហវ នងឹពនិិតយសម្ម្ងត់នម្លនងិអនុម័្ត ម្បសិនផ្បើ 

តនម្លមានលកខណៈសម្ម្សបផ្ៅនឹងតនំលទីផ្ារ។ 

• ឧបករណ៍មួ្យចនំនួផ្ផ្សងផ្ទៀត ក លម្តូវបានផ្ធវើលទធកម្មតាម្រយៈ ំផ្ណើរការផ្ ញនថលម្បកតួម្បកជង ផ្ហើយ

អនកផ្គតផ់្គង់ក លឈ្ន េះ រជឺាអនកកចកចយកតមួ្យផ្ៅកម្ពុជា ក លនំ្ទចូលផ្លតិផ្ល ជាកល់ាក់។ ផ្សវាកថោ ំ

នងិតល ស់បោូរផ្ម្រឿងបន្ទល ស់ មិ្នអាចរកបានពអីនកផ្គតផ់្គង់ផ្ផ្សងបាន កនុងករណីផ្នេះ អនកផ្គតផ់្គង់ នងឹម្តូវបាន

អផ្ញ្ា ើញផ្ដ្ឋយសវ ័យម្បវតោិផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ./កសហវ ផ្ ើម្បធីាន្ទថា កម្មវិធីទទួលបានតនម្លទីផ្ារ ៏សម្ម្សប

ពអីនកផ្គតផ់្គង។់ 

• ផ្ៅផ្ពលក លពុមំានកិចចសនាផ្សវាកម្ម សម្មាប់ម្រប ណោ ប់រាល់ការកថោតំនម្លននការជួសជលុរួរម្តូវបាន

ពិចរណា ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើការផ្ម្បៀបផ្ធៀបសម្ម្ងត់នម្លចំននួបី សម្មាប់តល ស់បោូរផ្ម្រឿងបន្ទល ស់។ផ្ោេះបីជាោ៉ា ង

ណាក៏ផ្ដ្ឋយ ចំណាយក លមិ្នអាចផ្ជៀសវាងមួ្យចនំនួ ផ្ៅកតមានក លមាន ូចជា ផ្សវាពនិតិយ នងិជួស

ជលុ ក លនងឹម្តូវទូោត់ជនូអនកផ្គតផ់្គង់បន្ទា ប់ពីទទួលបានការឯកភាពពកីម្មវិធី (ឧោហរណ៍ មុ្នផ្ពលអនក

ផ្គតផ់្គងអ់ាចរាយការណ៍ពីផ្ម្រឿងបន្ទល ស់ក លម្តូវតល ស់បោូរ ម្តវូមានផ្សវាម្តតួពនិតិយ)។ ផ្សវាកម្មផ្នេះ ររួមាន

លកខណៈសម្រម្យ នងិម្តូវទូោត់ជនូអនកផ្គតផ់្គង់ផ្ោេះបីជាកម្មវិធីមិ្នឯកភាពផ្លើសម្ម្ងត់នម្លសម្មាប់ការ

តល ស់បោូរផ្ម្រឿងបន្ទល ស់ក៏ផ្ដ្ឋយ។ 

២០.២ ការទត្បើត្បាស់រថយៃត  

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ មានរថយនោមួ្យចនំនួម្តូវបានដ្ឋក់ឱ្យផ្ម្បើម្បាស់ ផ្ ើម្បីជយួ

សម្ម្ួលការផ្ធវើ ំផ្ណើរផ្ៅបណាោ ផ្ខតោរបស់ម្ស្រនោ ីនិងសម្មាប់ផ្ម្បើម្បាស់ផ្ៅការោិលយ័។ វាជាការទទួលខុសម្តូវរបស់កផ្នក
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រ ាបាល អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បធីាន្ទថា វាម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ និងកថោបំានម្តឹម្ម្តូវ។ ចំណចុមួ្យចំននួខាងផ្ម្កាម្រួរម្តូវបាន

យកចិតោទុកដ្ឋក់ផ្ៅផ្ពលផ្ម្បើម្បាស់រថយនោ។ 

• រថយនោម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ផ្ោលបំណងផ្លូវការ របស់កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ។ 

វាម្តូវបានផ្ម្បើសម្មាប់ការងាររ ាបាល ផ្បសកកម្មផ្ៅតាម្ផ្ខតោ របស់អរគន្ទយកដ្ឋា ននងិសកម្មភាពក ល

បានអនុម័្ត។ រថយនោ រួរម្តូវបានកថោ ំ ឬសថ ិតកនុងលកខខណឌ លអ ក លអាច ំផ្ណើរការបាន ផ្ ើម្បធីាន្ទឱ្យ

បាននូវម្បសិទធិភាព និងសុវតថភិាពកម្ម្ិតខពស់។ 

• រថយនោ នឹងម្តូវបានផ្បើកបរផ្ដ្ឋយអនកមានសិទធក លកាន់ប័ណណផ្បើកបរម្តឹម្ម្តូវ។ មានការកណនំ្ទថា អនក

ផ្បើកបរ និងអនកផ្ធវើ ំផ្ណើរម្តូវពាក់កខសម្កវា៉ាត់សុវតថិភាព។ អនកផ្បើកបរ មិ្នម្តូវផ្ម្បើផ្ភសជាៈក លមានជាតិអាល់-

កលុ ឬជាតិពលុ មុ្នផ្ពលផ្បើកបរ។ ពកួោត់ មិ្នម្តូវផ្បើកបរផ្ៅផ្ពលផ្ម្បើម្បាស់ថាន កំ លប៉ាេះពាល ់ល់ 

សម្តថភាពផ្បើកបរ។ផ្ហើយម្តូវម្បាក ថាពួកោតម់្តូវកតផ្បើកបរផ្ដ្ឋយផ្ោរពតាម្ចាប់ចរាចរណ៍ផ្ៅកម្ពុជា។ 

• រថយនោ (ក លទិញផ្ម្កាម្រផ្ម្មាងPFMMP) ក លបានផ្ោលជ់នូ អរគន្ទយកដ្ឋា នសម្មាប់អនុវតោការងារកក-

ទម្ម្ង់នឹងម្តូវសថ ិតផ្ម្កាម្ការម្រប់ម្រងរបស់សាមីុ្អងគភាព។ ន្ទយកដ្ឋា នព័ត៌មានវិទា នឹងទទួលបានចំណាយ 

ម្បតិបតោកិារសម្មាប់ការផ្ម្បើម្បាស់ នងិម្រប់ម្រងរថយនោ។ ការកថោ ំអនកផ្បើកបរ ផ្ម្បងឥនធនៈ នងិការធាន្ទ-

រា៉ាប់រង នងឹទូោតផ់្ដ្ឋយ អ.រ.ហ. ។ 

• ផ្ ើម្បីផ្ម្បើម្បាស់រថយនោ អនកផ្ម្បើម្បាស់ផ្ៅតាម្អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ឬអរគន្ទយកដ្ឋា ន ម្តូវផ្ផ្ ញើសំផ្ណើម្ក   

អ.រ.ហ.។ សំផ្ណើ អាចផ្រៀបចំជាលិខិត ឬសារផ្អ ិចម្តូនិច ឬទូរស័ពាម្ក អ.រ.ហ. ោ៉ា ងផ្ហាចណាស់ ឱ្យ

បានបីនថៃ នថៃផ្ធវើការ មុ្នផ្ពលផ្បសកកម្ម។  អនកផ្សន ើសំុ ម្តូវបានផ្លើកទឹកចិតោឱ្យផ្ម្ោងការផ្ធវើ ំផ្ណើររបស់ពកួផ្រឱ្យ

បានឆ្ប់រហ័សតាម្ក លអាចផ្ធវើផ្ៅបាន  ូចផ្នេះការផ្ម្តៀម្ផ្រៀបចំរថយនោអាចផ្ធវើផ្ ើងបានសម្ម្សប។ ផ្ោេះជាោ៉ា ង

ណាក៏ផ្ដ្ឋយ រួរកសវងយលថ់ាសម្មាប់ករណីបន្ទា ន ់អនកផ្ម្បើម្បាស់អាចផ្ម្បើរថយនោភាល ម្បាន។  

• សំផ្ណើពីអរគន្ទយកដ្ឋា នផ្ ើម្បផី្ម្បើម្បាស់រថយនោរបស់ អ.រ.ហ. នងឹម្តវូបានពនិិតយោ៉ា ងហមត់ចត់ នងិ អនុម័្ត

កនុងលកខណៈដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក  រាបណា មានអំណេះអំណាងចាស់លាស់ផ្លើការកំណត់រថយនោ ក លមិ្ន

អាចផ្ម្បើម្បាស់បាន។ ឧោហរណ៍ រថយនោកពំងុសថ ិតកនុងការកថោ ំនិងជួសជលុ។ 

២០.២.១ ទសៀវទៅាម្ដ្ឋៃការទត្បើត្បាសរ់ថយៃតៃងិទត្បងឥៃធៃៈ 

• ផ្សៀវផ្ៅតាម្ដ្ឋនការផ្ម្បើម្បាស់រថយនោ (ទម្ម្ង ់ C1)ម្តូវកតទុកកនុងរថយនោម្រប់ផ្ពលផ្វលា។ វាជាការទទួល

ខុសម្តូវ របស់អនកក លទទួលបានសិទធិឱ្យផ្បើកបររថយនោ ផ្ ើម្បីកត់ម្តាការផ្ម្បើម្បាស់ម្បចំនថៃ។ ផ្សៀវផ្ៅផ្នេះ 

ម្តតួពនិតិយផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីរ ាបាល នងិអនុម័្តផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីទទួលបនាុកជាម្បចំកខ។ 

• ផ្សៀវផ្ៅតាម្ដ្ឋនការផ្ម្បើម្បាស់រថយនោ រួរម្តូវបានរកាទុកកនុងរថយនោនីមួ្យៗរបស់រផ្ម្មាង ផ្ហើយអនកផ្បើកបរ 

រួររកាទុកផ្ដ្ឋយកត់ម្តារី ូកម្៉ាម្តននការផ្ធវើ ំផ្ណើររាលន់ថៃ ផ្ ម្ េះអនកផ្ធវើ ំផ្ណើរនងិផ្ោលផ្ៅ។ វាម្តូវបាន

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោជាប់លាប់សម្មាប់រថយនោោងំអស់ផ្ដ្ឋយមិ្នរិតពីម្ុខតំកណង/មុ្ខងាររបស់អនកផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើយ។ 

• ការផ្ម្បើម្បាស់រថយនោជាលកខណៈតា ល់ខលួន ម្តូវទូោត់ម្ត ប់ម្កកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ  
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សាធារណៈផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើរយៈចំងាយរី ូកម្៉ាម្ត រុណនងឹ US$០.២០ (ឧោហរណ៍អនកផ្ធវើ ំផ្ណើរបានចំ

ងាយសរុប ២០រម្ ម្តូវទូោតម់្ត ប់ម្ករផ្ម្មាងចនំនួ ២០ រម្ x $០.២/រម្)។ 

• ម្ស្រនោីរ ាបាលម្តូវទុកប័ណណ និងផ្គតផ់្គង់ផ្ៅអនកផ្បើកបរផ្ៅផ្ពលផ្សន ើសំុ។ ម្ស្រនោីក លទទួលបនាុក នឹងកត់ម្តាប័ណណ

ជាកផ្នកមួ្យននផ្ោលផ្ៅម្តួតពិនិតយ  ូចផ្នេះផ្ហើយ ពួកោត់អាចផ្ផ្ាៀងតា ត់ជាមួ្យវិក័យប័ម្តរបស់អនកផ្គត់  

ផ្គង់។ផ្ោេះជាោ៉ា ងណាក៏ផ្ដ្ឋយ ផ្ៅផ្ពលក លតាម្បណាោ ផ្ខតោ ពុមំានប័ណណការទូោតម់្ត ប់ចំណាយផ្ម្បង-

ឥនធនៈ អាចផ្ោលជ់នូអនកក លផ្ធវើ ំផ្ណើរផ្ៅផ្ខតោបន្ទា ប់ពផី្ោលជ់នូសំផ្ណើក លអនម័ុ្តផ្ដ្ឋយថាន ក់ ឹកនំ្ទកម្មវិធី។ 

• ទម្ម្ង់ននប័ណណរថយនោមានបងាា ញកនុង (ទម្ម្ង ់C2)។  

២០.២.២ ត្បវតតិនៃកំណតត់្ារថយៃត 

ព័តមានអំពីម្ធយម្ភារននការផ្ម្បើម្បាស់ផ្ម្បងឥនធនៈ នងិចំណាយផ្លើផ្សវាកថោ ំនងិជួសជលុរថយនោោងំអស់ នងឹ

ម្តូវបានកត់ម្តា។ ម្បវតោនិនកណំត់ម្តារថយនោ (ទម្ម្ង់ C3)រួរម្តូវបានផ្រៀបចំ នងិរកាទុកសម្មាប់រផ្ម្មាងនីមួ្យៗ។ 

២០.២.៣ ការណថទរំថយៃត 

រថយនោោងំអស់ រួរម្តូវបានកថោ ំ នងិផ្ោល់ផ្សវាផ្ពញផ្លញ (សូម្កត់ចំណំាថា មិ្នតម្មូ្វឱ្យមានសម្ម្ង់តនម្ល៣ 

ម្បសិនផ្បើ ការកថោរំថយនោម្តូវផ្ធវើផ្ៅោនដ្ឋា នផ្លតិ)។ អនកផ្គតផ់្គង់ រួរម្តូវបានផ្ម្ជើសផ្រើសឱ្យផ្ោល់ផ្សវាកថោ ំនិងជួសជលុ

រថយនោ ផ្ៅផ្ពលចំបាច់។ ផ្ោេះជាោ៉ា ងណាក៏ផ្ដ្ឋយ នថលចំណាយជួសជុលអាចផ្ោល់ជនូអនកផ្ធវើ ំផ្ណើរផ្ៅផ្ខតោ ផ្ៅផ្ពល

ក លការកថោ ំនងិជសួជលុចំបាច់ម្តូវផ្ធវើកនងុអំ ុងផ្ពលផ្ធវើ ំផ្ណើរ ផ្ដ្ឋយមានការជនូ ំណឹងជាមុ្នផ្ៅអនកម្រប់ម្រងកម្មវិធ។ី 

  ផ្ៅផ្ពលរថយនោផ្នេះចំបាច់ម្តវូការជួសជលុ (ការងារកថោ)ំ ផ្ៅផ្ម្ៅភនំផ្ពញសម្មាប់ផ្បសកកម្មក ល 

មិ្នអាច ឹកយកម្កោនដ្ឋា នផ្ៅភនំផ្ពញវិញបាន ភសោុតាង/រូបថត អាចម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ សម្មាប់ោម្ោរចំណាយ 

ម្ត ប់វិញ។ 

២០.២.៤ របាយការណទ៍ត្ោុះថ្នន ក ់

 រួរមានរបាយការណ៍ភាា ប់ជាមួ្យរូបថត ផ្ៅផ្ពលមានផ្ម្ោេះថាន កក់នុងការផ្ធវើ ំផ្ណើរ។ រំរូផ្ម្ោេះថាន ក់រថយនោ រួរម្តូវ

បានបំផ្ពញ ផ្ហើយផ្ោលជ់នូផ្ៅម្ស្រនោីរ ាបាល អ.រ.ហ. ។ អ.រ.ហ. នឹងរាយការណ៍អំពីផ្ម្ោេះថាន កជ់នូ ម្បធានរណៈកមាម -

ធិការកកទម្ម្ង់ ម្បសិនផ្បើយលថ់ាចំបាច់។ អនកផ្បើកបរ ររួមានការយល់ ឹងពយីនោការក លម្តូវអនុវតោតាម្ នងិទទួលបាន

ព័តម៌ានសម្មាប់រាយការណ៍ផ្ៅកនងុរបាយការណ៍។ ទម្ម្ង់របាយការណ៍ផ្ម្ោេះថាន កម់ានបងាា ញជនូកនងុ (ទម្ម្ង់ C4)។ 

២០.២.៥ ធានរា បរ់ងរថយៃត 

 ម្រប់រថយនោក លបានទិញ នងិម្រប់ម្រងផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ.  រួរម្តូវបានធាន្ទ។  ការធាន្ទរា៉ាប់រង រួរម្រប ណោ ប់

ផ្ម្ោេះថាន កអ់នក ំផ្ណើរ ការខចូខាត ល់ជនទីបី និងការទទួលខុសម្តូវផ្លើការខចូខាត និងបាត់បង់។ កនុងនយ័ផ្នេះ អ.រ.ហ.

រួរចតក់ចងឱ្យមានការផ្ោល់ផ្សវាធាន្ទរា៉ាប់រងតាម្រយៈ នតីិវិធីផ្ ញនថល តាម្វិធសីាស្រសោការទិញថាន ក់ជាតិ ផ្ដ្ឋយមិ្នមានការ

ផ្សពវផ្ាយ ម្បសិនផ្បើតនម្លបា៉ា នស់ាម នោបជាង ២៥,០០០ ុលាល រ។ ធាន្ទរា៉ាប់រងរថយនោ នងឹម្តូវរតិចូលកនងុម្បផ្ភទចំណាយ

ម្បតិបតោកិារ។ 
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២០. ការត្របត់្រងបុ ៣ រគលកិ 

 ២០.៣.១ បុរគលកិកម្មវិធី 

 

ម្បផ្ភទបរុគលកិ 

សមាសភាពបុរគលកិរផ្ម្មាង នងឹរួម្មានោងំម្ស្រនោរីាជការសីុវិលរបស់រដ្ឋា ភបិាល នងិបុរគលកិទីម្បឹកា (ម្ស្រនោីជាប់

កិចចសនា)។ ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា អ.រ.ហ. ម្តូវបានចតទុ់ក ូចជា ទីម្បឹកាក លមានការងារកនងុរយៈផ្ពលជាកល់ាក ់

ផ្ហតុ ូចផ្នេះផ្ហើយ នតីិ វិធីផ្ម្ជើសផ្រើសក លកំណតក់នុងផ្ោលការណ៍កណនំ្ទលទធកម្ម នងឹម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់។ លកខខណឌ

ផ្ោង ឬបទពិពណ៌ន្ទការងារ រួរកតភាា ប់ជាមួ្យកិចចសនា ផ្ដ្ឋយកចងអពំីការផ្ោល់ផ្សវា។ លកខខណឌ ការងារផ្ផ្សងៗផ្ទៀត

សម្មាប់ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនានន អ.រ.ហ.មានកចងកនុងកផ្នករ ាបាលននផ្ោលការណ៍កណនំ្ទផ្នេះ។ 

 

រយៈផ្ពលសាកលបងការងារ 

ម្រប់ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនាថមោីងំអស់ មានរយៈផ្ពលសាកលបងការងារបីកខ។ លទធផ្លការងាររបស់ម្ស្រនោីជាប់កិចច-

សនា នងឹម្តូវបានពនិិតយបន្ទា ប់ពីចប់រយៈផ្ពលសាកលបងការងារ។ សម្តថភាពរបស់ពកួផ្រ នឹងម្តូវបានវាយតនម្លផ្ដ្ឋយ

ថាន ក់ផ្លើ/អនកម្រប់ម្រងរបស់ពកួផ្រ ផ្ហើយនងឹមានការសផ្ម្ម្ចថាផ្តើ ម្តូវបនោ ឬបញ្ចប់ផ្សវា។ របាយការណ៍ នងឹម្តូវបាន

ផ្រៀបចំ នងិផ្ផ្ញើម្កកានថ់ាន ក់ ឹកនំ្ទ អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បអីនុម័្ត ម្បសិនផ្បើ លទធផ្លបំផ្ពញការងាររបស់អនកផ្ោល់ផ្សវាកម្ម មាន

លកខណៈរួរជាទីផ្ពញចិតោ។ ផ្ៅផ្ពលក លលទធផ្លបំផ្ពញការងារផ្សវាកម្ម មិ្នម្តូវបានផ្ពញចិតោ របាយការណ៍ នងឹម្តូវ

បញ្ាូនម្កកានអ់រគផ្លខាធកិារ  អ.រ.ហ.  ផ្ ើម្បីបញ្ចប់កិចចសនា។ 

 

ផ្ពលផ្មា៉ាងបផំ្ពញការងារ 

ម្ស្រនោីក លផ្ធវើការឱ្យកម្មវិធ ីម្តូវអនុវតោការងារ ៨ផ្មា៉ា ង កនុង ១នថៃ ផ្ដ្ឋយរាប់ចប់ពនីថៃ ចនា  ល ់នថៃសុម្ក។ ជាទូផ្ៅផ្ពល

ផ្មា៉ា ងការងារ រឺចប់ពីផ្មា៉ា ង ៧:៣០ន្ទទី  ល់ ផ្មា៉ា ង ១២:០០ សម្មាប់ផ្ពលម្ពឹក និងចប់ពីផ្មា៉ា ង ២:០០  ល់ផ្មា៉ា ង 

៥:៣០ន្ទទី សម្មាប់ផ្ពលរផ្សៀល។ កនងុករណី ក លម្ស្រនោចំីបាច់ម្តូវផ្ធវើការផ្លើសពីផ្មា៉ា ងផ្នេះ ពួកោត់មិ្នមានសិទធិទទួល

បានម្បាក់ផ្មា៉ា ងបកនថម្ផ្ទ។ 

 

ចាប ់នងិ ការឈ្បស់ម្មាក  

ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា មានសិទធិទទួលបានចាប់ នងិការឈ្ប់សម្មាករបស់រដ្ឋា ភិបាល នងិអនផុ្លាម្តាម្លកខខណឌ

ក លមានកចងកនងុកិចចសនា។ 

 

ការបញ្ឍបក់ចិចសនា 

នតីិវិធបីញ្ឈប់កិចចសនាមានកណំត់កនងុកិចចសនាផ្សវាកម្ម។ កនងុករណីបផ្ណោ ញផ្ចញពកីារងារផ្ដ្ឋយការម្បម្ពឹតោិ

មិ្នសម្រម្យ កិចចសនា នងឹម្តវូបានបញ្ឈប់ ផ្ដ្ឋយមានការជនូ ំណឹងជាលាយលក័ខអកសរ។ បន្ទា ប់ពី   បញ្ឈប់កិចចសនារួច 
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ពុំមានការផ្ោលក់ារទូោត់បកនថម្ផ្ទ។ មុ្នផ្ពលចកផ្ចញពកីារងារ ម្ស្រនោីម្តូវម្បរល់ឧបករណ៍ នងិម្ទពយសម្បតោិ អ.រ.ហ.  

ម្ត ប់ម្ក អ.រ.ហ. វិញ។ 

ការបញ្ឈប់កិចចសនាទីម្បឹកា (ោងំជាត ិ និងអនោរជាតិ) រួរពិភាកាជាមួ្យន រអូភិវឌ្ឍន ៏ មុ្នផ្ពលសផ្ម្ម្ច 

សម្មាប់ករណីបផ្ណោ ញផ្ចញពកីារងារ។ 

ការម្បជុមំ្នុផ្ពលផ្ោលក់ចិចសនា 

រណៈកមាម ការម្តួតពនិិតយលទធកម្ម និងម្ស្រនោីរ ាបាល រួរផ្ោលក់ារតម្ម្ង់ទិសការងារ ល់ម្ស្រនោីក លទទួលបានកិចច-

សនា ូចជា ពនយលអ់ពំីផ្ោលបំណងននកិចចសនា លកខខណឌ ផ្ោងការងារ  វិធាន នងិនតីិវិធីរ ាបាលនងិកម្មវតថុរបស់កម្ម-

 វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈនងិ អ.រ.ហ. ។ សម្មាប់ម្ស្រនោីទទួលបានការបនោកិចចសនា ការតម្ម្ង់ទិស

ផ្លើចំណចុខាល ំង នងិចំណចុផ្ខាយនងឹម្តូវបានផ្ោលជ់នូ កនុងករណីចំបាច់។ 

២០.៣.២ ការពិៃិតយទម្ើលទលើលទធែលការងារ 

• ផ្ោលបំណងននការម្តួតពនិតិយលទធផ្លការងារននម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា រឺផ្ ើម្បពីនិិតយ នងិវាយតនម្ល

សមិ្ទធិផ្លផ្ម្បៀបជាមួ្យនងឹបរិបទការងារ ឬលកខខណឌ ផ្ោង កនងុអំ ុងផ្ពលអនុវតោ។ ការវាយតនម្ល 

លទធផ្លការងាររឺផ្ ើម្បី៖ 

▪ វាយតនម្លការអនុវតោការងារម្ស្រនោកីនុងអំ ុងផ្ពលម្តួតពនិិតយ 

▪ ធាន្ទថាម្ស្រនោីជាប់កិចចសនានមួី្យៗមានសម្តថភាពម្រប់ម្ោន ់ ផ្ ើម្បីបំផ្ពញមុ្ខងាររបស់ពកួ

ោតក់នុងអំ ុងផ្ពលអនុវតោកម្មវិធី។ 

▪ កំណតត់ម្មូ្វការបណោុ េះបណាោ លបកនថម្ម្បសិនផ្បើចំបាច់ 

▪ ផ្លើកទឹកចិតោម្ស្រនោីផ្ឆនើម្  

▪ ចត់វិធានការកកតម្ម្ូវផ្លើការអនុវតោកិចចសនា ឬលកខខណឌ ក លមានកចងកនងុកិចចសនាកនងុ

ករណីចំបាច់។ 

▪ បញ្ចប់កិចចសនាម្ស្រនោីក លអនវុតោការងារមិ្នបានលអ 

• ការពនិតិយលទធផ្លការងារ នងឹផ្ធវើផ្ ើងផ្ៅផ្ពលក លលទធផ្លការងារម្តូវបានផ្ោលផ់្ដ្ឋយ ម្ស្រនោីជាប់ 

កិចចសនា អម្ជាមួ្យ វិក័កយប័ម្ត នងិសំផ្ណើសំុទូោត។់ ការម្តួតពនិិតយសមិ្ទធិកម្មចុងផ្ម្កាយនឹងផ្ធវើផ្ ើង

ផ្ៅ ំណាក់កាលចុងផ្ម្កាយននការបញ្ចប់ការអនុវតោកិចចសនាផ្ងក រ។ ទម្ម្ងន់នការវាយតនម្ល មាន

បងាា ញកនងុ (ទម្ម្ង់ C5)។ ការម្តួតពនិតិយ រួរមានការបញ្ា កផ់្ដ្ឋយន្ទយកដ្ឋា ន/ម្កសួង -សាថ ប័ន ក ល

ជាអនកទទួលខុសម្តូវផ្លើផ្សវាក លបានផ្ោល់ផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា។ របាយការណ៍ រួរម្តូវបានផ្ោល់

ជនូ អ.រ.ហ./កសហវ សម្មាប់ការអនុម័្តចុងផ្ម្កាយ នងិទូោត។់ 

• សម្មាប់ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា ការម្តតួពនិតិយសមិ្ទធិកម្ម នងឹម្តូវបានផ្ធវើផ្ ើងផ្ៅចុងបញ្ចប់ននកិចចសនា។

ទម្ម្ង់ននការម្តួតពនិតិយសមិ្ទធិកម្មមានបងាា ញកនុង (ទម្ម្ង់ C5)។ 



   
 

                                             

                                                                                                                                          ទំព័រទី 95  

• នតីិវិធនីនរណៈកមាម ការម្តួតពនិតិយលទធកម្ម មានកចងកនងុផ្ោលការណ៍កណនំ្ទលទធកម្មនននតីិវិធីរួម្

បចចុបបននកម្ម SOP ក លនងឹម្តូវអនុវតោតាម្ សម្មាប់រាលក់ារបនោកិចចសនារបស់បុរគលកិជាប់កិចចសនា 

នងិទីម្បឹកាផ្សវាកម្ម។  

២០.៣.៣ ៃីតិវិធីនៃការបៃតកិចចសៃា 

• ផ្ោលការណ៍ននការបនោកិចចសនា ម្តូវបានបញ្ា ក់ផ្ៅកនងុផ្ោលការណ៍កណនំ្ទលទធកម្មនននតីិ វិធីរួម្

បចចុបបននកម្ម SOP ផ្ដ្ឋយម្តូវដ្ឋក់ឯកសារវាយតនម្ល នងិសំផ្ណើសំុបនោកិចចសនាផ្ៅ     រណៈកមាមម ធកិារម្តួត

ពនិិតយលទធកម្មផ្ ើម្បីពនិិតយ នងិអនុម័្ត។ 

• ការវាយតនម្លបនោកិចចសនា សម្មាប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ម្តូវបំផ្ពញនូវឯកសារមួ្យចំននួ ូចជា៖ 

លិខតិបនោកិចចសនា ពីអរគន្ទយកដ្ឋា នពាកព់ន័ធ របាយការណ៍ការងារ បន្ទា ប់ពីកិចចសនាបានចប់ 

លកខខណឌ ផ្ោងការងារ តារាងវាយតនម្លសមិ្ទធិកម្ម និងលិខតិអំណេះអំណាងននការបនោកិចចសនា ផ្ហើយ

ផ្ផ្ញើម្កកាន់ អ.រ.ហ.មួ្យកខមុ្នចប់កិចចសនា ផ្ ើម្បីឪ្យ អ.រ.ហ.អាច ំផ្ណើរការផ្សន ើសំុការអនុម័្តពី  

រណៈកមាម ធិការម្តតួពនិតិយលទធកម្ម។ 

• សម្មាប់ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា អ.រ.ហ. រមឺ្តូវបំផ្ពញតារាងម្តតួពនិតិយលទធផ្លការងារ ផ្ដ្ឋយផ្រៀបចំជា

របាយការណ៍ផ្ម្បៀបផ្ធៀបផ្ៅនងឹសូចន្ទកររបស់កផ្នក នងិការងារចំបាច់ផ្ផ្សងៗផ្ទៀតដ្ឋក់ជនូ អ.រ.ហ. 

ឱ្យបានមួ្យកខមុ្នផ្ពលចប់កចិចសនា ផ្ ើម្បីឪ្យ    អ.រ.ហ. អាច ំផ្ណើរការផ្សន ើសំុការអនម័ុ្តពីរណៈ-  

កមាម ធិការម្តតួពនិតិយលទធកម្ម។ 

ផ្សចកោកីណនំ្ទម្នុផ្ពលម្បរលក់ចិចសនា 

ទីម្បឹកា នងិម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា នងឹម្តូវបានកណនំ្ទផ្ដ្ឋយរណៈកមាម ធិការម្តតួពនិតិយលទធកម្ម ឬអនកតណំាង មុ្ន

ផ្ពលម្បរលក់ិចចសនាកនងុករណីចំបាច់។ 

 

២០.៤ ការត្រប់ត្រងកំណត់ត្ាហិរញ្ញវតថុ 

កផ្នកហិរញ្ញវតថុ នងឹរកាម្បពន័ធម្រប់ម្រងឯកសារមួ្យកំផ្ផ្ល ម្បកបផ្ដ្ឋយជនំ្ទញ។ លកខណៈននម្បពន័ធោងំផ្នេះមាន

 ូចជា៖ 

❖ ឯកសារោងំអស់ម្តូវបិទសាល កសមាគ ល់ចាស់លាស់ 

❖ ឯកសារនងឹម្តូវរកាទុកតាម្លដំ្ឋប់លំផ្ដ្ឋយ 

❖ ឯកសារផ្ៅកនងុ ំុនីមួ្យៗ នងឹម្តូវរកាទុកតាម្លដំ្ឋប់ (ឧោហរណ៍ តាម្ផ្លខផ្រៀងសកខីប័ម្ត 

តាម្លដំ្ឋប់ផ្ោង)។ 

❖ ឯកសារម្តូវមានពត័៌មានផ្ពញផ្លញ 

❖ ម្តូវរកាការសមាៃ ត ់

❖ ឯកសារម្តូវរកាទុកម្បកបផ្ដ្ឋយសុវតថភិាព 
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ម្បព័នធម្រប់ម្រងឯកសារ រួរោំម្ទ កផ្នកហិរញ្ញវតថុ អនុវតោការងារម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទធិភាព និងផ្ោល់ឱ្យសវនករនផ្ា

កនុង នងិឯករាជយ នងិន រអូភិវឌ្ឍន ៏អាចផ្ធវើសវនកម្ម នងិម្តតួពនិតិយបាន។ ម្បពន័ធឯកសារក លផ្រៀបចំបានលអ រួម្ជាមួ្យ

នងឹម្បពន័ធរណផ្នយយ នងឹផ្ោលន់វូផ្លូវសម្មាប់ផ្ធវើសវនកម្ម ផ្ហតុ ូចផ្នេះផ្ហើយ ពត័ម៌ានហរិញ្ញវតថុផ្ៅកនងុរបាយការណ៍ អាច

ងាយម្សួលយកម្ត ប់ម្កវិញបាន ផ្ ើម្បកីំណត់ម្បភពឯកសារ។ ឯកសារក លម្តូវរកាទុកកនងុម្បព័នធឯកសារហិរញ្ញវតថុរមួ្

មាន (ជាមួ្យឯកសារផ្ផ្សងផ្ទៀត)៖ 

• សកខីប័ម្ត (រួម្មានសកខីប័ម្តចំណាយ សកខីប័ម្តរជាផ្ទយយ សកខីប័ម្តទទួលម្បាក់ សកខីប័ម្តចុេះបញ្ា ី

នងិឯកសារផ្ោង) 

• របាយការណ៍ធន្ទោរ នងិ របាយការណ៍ផ្ផ្ាៀងតា ត ់

• ឯកសារឆលងផ្ឆលើយជាមួ្យធន្ទោរននកម្ពុជា នងិន រអូភិវឌ្ឍន ៏

• ឯកសារតាម្ដ្ឋន និងផ្ផ្ាៀងតា ត ់

• កិចចសនាថតចំលង 

• ថវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

• របាយការហហ៍ិរញ្ញវតថ ុ (របាយការណ៍បផ្ណាោ េះអាសនន នងិ របាយការណ៍សម្មាប់ថាន ក់ ឹកនំ្ទ)  

• កបបបទផ្សន ើសំុទមាល ក់ថវិកា នងិ របាយការណ៍ចំណាយ 

• របាយការណ៍រណនមី្បចំឆ្ន ំ នងិរបាយការណ៍សវនកម្ម 

• ឯកសារផ្ោង 

 

២០.៤.១ សុវតថភិាពឯកសារ 

ឯកសារហិរញ្ញវតថុោងំអស់ នងឹម្តូវរកាទុកផ្ៅការិោលយ័ហិរញ្ញវតថុ ឬក៍ផ្ៅកនងុបនាប់បណាណ សារដ្ឋា នក លមាន

សុវតថិភាព។ សម្មាប់ឯកសារកនុងឆ្ន ំបចចុបបនន នងឹម្តូវរកាទុកកនងុការិោល័យហិរញ្ញវតថ។ុ ឯកសារសម្មាប់ឆ្ន ំមុ្នៗ កន៏ងឹ

រកាទុកកនុងការិោលយ័ហិរញ្ញវតថផុ្ងក រ រហូត ល់ផ្ពលោ៉ា ងផ្ហាចណាស់សវនកម្មម្បចំឆ្ន ំម្តូវបានបញ្ចប់។ ឯកសារ

ក លមានលកខណៈរផ្សើប ឬកស៏មាៃ ត់ខពស់ម្តូវទុកកនងុទូរក លចក់ផ្សារ។  

កផ្នកហិរញ្ញវតថុ ម្តូវរកាទុកផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាឯកសារ។ ឯកសារណាមួ្យក លម្តូវបានខចពីីកផ្នកហិរញ្ញវតថ ុ ឬបណាណ សារដ្ឋា ន

ម្តូវមានការកតម់្តាផ្ចញចូលម្តឹម្ម្តូវ។  

 

២០.៤.២ ការរកាទកុឯកសារ 

កំណត់ម្តាហិរញ្ញវតថុ នងិឯកសារ ផ្ពញមួ្យវ ោរផ្ម្មាងម្តូវរកាទុកកនងុឃ្ល ងំរយៈផ្ពល១០ឆ្ន ំបន្ទា ប់ពីបញ្ចប់

រផ្ម្មាង (ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទ ននការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ)។ 

 

២០.៥ ការត្រប់ត្រងកំណត់ត្ាលទធកម្ម 
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ម្ស្រនោលីទធកម្មទទួលបនាុកចងម្កងឯកសារមុ្ន នងិផ្ម្កាយរយៈផ្ពលននការចុេះកិចចសនាសម្មាប់កិចចការលទធកម្ម 

នងិឯកសារផ្ោងចាប់ផ្ ើម្ផ្ផ្សងៗផ្ទៀត។ ឯកសារោងំផ្នេះ ជាបញ្ា ននកំណត់ម្តាសាធារណៈ ក លជាកម្មវតថនុនការផ្ធវើ

សវនកម្មផ្ដ្ឋយសវនករនផ្ាកនុង សវនករឯករាជយ នងិន រអូភវិឌ្ឍន៏ ក លម្តូវរកាទុកផ្ដ្ឋយ  អ.រ.ហ. នន ក.ស.ហ.វ កនងុ 

រយៈផ្ពល១០ឆ្ន ំផ្ម្កាយពីបញ្ចប់រផ្ម្មាង។ 

២០.៥.១ ឯកសារម្ុៃចុុះកចិចសៃា 

ឯកសារមុ្នចុេះកិចចសនារួម្មាន ឯកសារថតចម្លងននការជនូ ំណឹងលទធកម្ម ក លបានផ្សពវផ្ាយផ្ៅកនុងសារ-

ព័តម៌ាន ឯកសារផ្ ញនថល សំផ្ណើសំុសម្ម្ង់តនម្ល ក លបានផ្ចញផ្ៅម្កុម្ហ នុ និងឯកសារថតចម្លងននការមិ្នជោំស់ក ល

ផ្ចញផ្ដ្ឋយរណៈកមាម ធិការម្តួតពនិិតយលទធកម្ម នងិន រូរភវិឌ្ឍន ៏ម្បសិនផ្បើតម្ម្ូវ។ 

ឯកសារមុ្នចុេះកិចចសនាក៏រួម្មាន ចាប់ថតចម្លងននវិផ្សាធនកម្មផ្លើឯកសារផ្ ញនថល កំណត់ផ្ហតុផ្បើកការ

ផ្ ញនថល និងឯកសារវាយតនម្ល អម្ជាមួ្យនឹងសំផ្ណើអំណេះអំណាងក លបានផ្ចញ និងទទួលបាន កំណត់ផ្ហតុរណៈ  

កមាម ធិការម្តតួពនិតិយលទធកម្ម លិខិតមិ្នជំោស់ជាបនោបន្ទា ប់ពនី រូរភិវឌ្ឍន ៏ និងឯកសារ វាយតនម្លសផ្ងខប ក លបាន

ផ្សពវផ្ាយផ្ដ្ឋយកម្មវិធ។ី ចាប់ថតចម្លងននឯកសារផ្ ញនថលោងំអស់ក លទទួលបាន ក លរួម្មាន ឯកសារផ្ ញនថល

ក លផ្ជារជ័យ ប័ណណធាន្ទការផ្ ញនថល ផ្ៅផ្ពលក លតម្មូ្វ ម្តូវបានរកាទុក (ចាប់ផ្ ើម្នងឹម្តូវម្បរលជ់នូអនកផ្ ញនថល

 វិញ)។ 

 

ចាប់ថតចម្លងននការតវា៉ា ក លទទួលបាន នងិការផ្ឆលើយតប ក៏ម្តវូរកាទុកផ្ៅកនងុឯកសារមុ្នចុេះកិចចសនា។ 

 

២០.៥.២ ឯកសារទត្កាយចុុះកចិចសៃា 

ឯកសារផ្ម្កាយចុេះកិចចសនារមួ្មាន ចាប់ថតចម្លងននផ្សចកោីជនូ ំណឹងលទធកម្ម សោ ីពីតម្ម្ូវការក លបាន

ផ្សពវផ្ាយកនងុសារពត័ម៌ាន ចាប់ថតចម្លងននឯកសារផ្ ញនថល ឬ សំផ្ណើផ្ ញនថលក លផ្ចញជនូផ្ៅម្កុម្ហ នុ ចាប់ថត

ចម្លងននកិចចសនា និងឯកសារឆលងផ្ឆលើយកិចចសនារួម្មាន៖ របាយការណ៍ទីម្បឹកា ឯកសារ ឹកជញ្ាូន ឯកសារម្បរល់

ទទួល វិក័យប័ម្ត វិផ្សាធនកម្មកិចចសនា នងិប័ណណធាន្ទរា៉ាប់រង។ 

 

២០.៥.៣ ត្បព័ៃធត្រប់ត្រងឯកសារ 

ម្បពន័ធម្រប់ម្រងឯកសារ រឺជាកផ្នកម្យួ ៏សំខានន់នការងាររ ាបាល ផ្ហើយការយកចិតោទុកដ្ឋក់រួរកតមាន ផ្ ើម្បី

ម្រប់ម្រងឯកសារឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ។ ឯកសារក លមានលកខណៈរផ្សើប នងិសមាៃ ត ់(ឧោហរណ៍ ោក់ទងនងឹបញ្ា តា លខ់លួន 

ម្បាក់ផ្បៀរវតស ឯកសារចាប់ផ្ ើម្...។ល។) ម្តូវរកាទុកកនុងទូរក លចក់ផ្សារ។ វាមានភាពចំបាច់ណាស់ កនងុការបផ្ងកើត

ម្បពន័ធម្រប់ម្រងឯកសារក លមានលកខណៈសោងដ់្ឋរ  ូចផ្នេះមានភាពងាយម្សលួកនងុការកសវងរកទីតាំងឯកសារ។ កនងុ

ផ្ពលម្ោងមាក ល ឯកសារ អាចម្តូវបានពនិតិយផ្ោងោន ផ្ៅវិញផ្ៅម្ក (ម្តូវបានរកាទុកកនងុម្បធានបទផ្លើសពីមួ្យ)  ូច

ផ្នេះផ្ហើយ ឯកសារ អាចម្តូវបានរកផ្ ើញផ្ដ្ឋយម្សលួផ្ៅផ្ពលផ្ម្កាយ។  
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២០.៦ ការត្រប់ត្រងការែគត់ែគង់ ៃិងសមាា រៈការយិាល័យ 

▪ ការផ្គតផ់្គង ់ និងសមាភ រៈការិោលយ័ សម្មាប់ផ្ម្បើម្បាស់កនងុការិោល័យរ ាបាលននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ រឺសថ ិតផ្ម្កាម្ការម្រប់ម្រងរបស់ អ.រ.ហ./ក.ស.ហ.វ ។ អនកផ្គតផ់្គង់ម្តូវបាន

ចុេះកិចចសនាម្បចំឆ្ន ំ ផ្ ើម្បផី្ោលក់ារផ្គតផ់្គង់ឧបករណ៍ និងសមាភ រៈការិោលយ័តាម្រយៈ ំផ្ណើរការផ្ ញ

នថលម្បកបផ្ដ្ឋយការម្បកួតម្បកជង។ ឧបករណ៍ នងិសមាភ រៈការិោល័យ មិ្នម្តឹម្កតម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់

ផ្ៅ អ.រ.ហ. នងិ ម្កុម្ការងារ FMWG ប៉ាុផ្ណាណ េះផ្ទ កថម្ោងំផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ការបណោុ េះបណាោ ល/

សិកាខ សាលា ក លផ្សន ើផ្ ើងផ្ដ្ឋយអរគន្ទយក-ដ្ឋា ន/ម្កសួង-សាថ ប័ន ផ្ៅផ្ពលក លតម្ម្ូវ។ 

▪ កផ្នករ ាបាលរបស់ អ.រ.ហ. ររួទទួលបនាុករកាទុកសោុកននសមាភ រៈការិោលយ័។ ោងំផ្នេះភារផ្ម្ចើនរួម្

មានសមាភ រៈ និងការផ្គតផ់្គងផ់្ផ្សងៗ ផ្ហើយម្តូវបានកម្ម្តិកំណត់ឱ្យម្ស្រនោីទទួលបនាុកជាអនករកាទុក

ប៉ាុផ្ណាណ េះ។ 

▪ ផ្សៀវផ្ៅតាម្ដ្ឋនសនិនធ ិ(ទម្ម្ង់ C6 ) រួរម្តូវបានរកាទុក ផ្ ើម្បីកតម់្តារាល់ចលន្ទសោុក ក លលម្អិត

 ូចខាងផ្ម្កាម្៖ 

o សោុកចូលៈ កាលបរិផ្ចេទននការទិញ ចំននួមុ្ខទំនញិក លទិញ នងិផ្លខសកខីប័ម្ត។ 

o សោុកផ្ចញៈកាលបរិផ្ចេទននការកចកចយ ចំននួននមុ្ខទំនញិក លបានកចកចយ ផ្ ម្ េះអនក

ទទួល នងិផ្លខសកខីប័ម្តបផ្ញ្ចញសោុក។ 

o សម្តលុយសោុក 

▪ ផ្ៅផ្ពលក លមានសំផ្ណើសំុ សកខីប័ម្តបផ្ញ្ចញសោុក (ទម្ម្ង់ C7) រួរម្តូវបានផ្រៀបចំ និងចុេះហតថផ្លខា

ផ្ដ្ឋយោងំអនកកាន់ នងិអនកទទួលសោុក ផ្ ើម្បីបញ្ា កក់ាលបរិផ្ចេទ និងបរិមាណននការបផ្ញ្ចញសោុក។ 

▪ ផ្ៅចុងម្តមីាសនីមួ្យៗ សម្តលុយននសមាភ រៈនីមួ្យៗ ក លមានកនុងផ្សៀវផ្ៅកតម់្តា ម្តូវម្សបោន នឹង

ការរាប់សោុកជាក់កសោង ក លផ្ធវើផ្ ើងផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីឯករាជយពីការម្រប់ម្រង និងកត់ម្តាសោុក។ កាលបរិផ្ចេទនន

ការរាប់ លទធផ្ល នងិផ្ ម្ េះអនករាប់ រួរកត់ម្តាកនុងផ្សៀវផ្ៅម្រប់ម្រងសននធិិ ផ្ហើយោងំផ្នេះនងឹម្តូវបាន

អនុម័្តផ្ដ្ឋយថាន ក់ ឹកនំ្ទផ្រៀងរាល់ម្តមីាស។ 

▪ ម្បសិនផ្បើសមាភ រៈការោិល័យមួ្យចំននួធមំ្តូវបាន ឹកផ្ចញពីឃ្ល ងំ នងិកចកជនូអរគន្ទយកដ្ឋា ន/

ម្កសួង-សាថ ប័ន របាយការណ៍កបងកចក (ទម្ម្ង ់C8) រួរម្តូវបានផ្រៀបចំ។ 
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១) ឧបសម្ពៃ័ធ A : ទត្ម្ងណ់បបបទរណទៃយយ 

ផ្លខ

ទម្ម្ង ់ 
បរោិយ ផ្ពលក លម្តវូផ្ម្បើ កណំតស់ោំល ់

ទម្ម្ង់ 

A1 
ផ្សៀវផ្ៅសាច់ម្បាក់ 

រាល់ការកត់ម្តានូវសកខីប័ម្តចំណាយ  និងសកខីប័ម្តទទលួម្បាក់ ោក់ទងនឹងការបំផ្ពញ

បស្រងគប់ថវិកាចូលរណនីរផ្ម្មាង និងពសីកខីប័ម្តចុេះបញ្ា ីក លោក់ទងនឹងបុផ្រម្បោន 

នឹងម្តូវបានកត់ម្តាចូលកនុងផ្សៀវផ្ៅសាច់ម្បាក់បន្ទា ប់ពីទទួលបានការអនុម័្ត។   

វាម្តូវបានផ្បាេះពុម្ពជាឯកសារភាា ប់សម្មាប់ការផ្ផ្ាៀតា ត់ម្បចំ

កខ  

ទម្ម្ង់ 

A2 
សកខីប័ម្តចំណាយ  ផ្ៅផ្ពលផ្ធវើការទូោត់ផ្ចញពីរណនីកំណត់ និងរណនីរផ្ម្មាង 

វាម្តូវបានភាា ប់ជាម្យួ ឯកសារផ្ោល ូចជា កិចចសនា 

ប័ណណទទួល វិក័យប័ម្ត របាយការណ៍ ។ល។ 

ទម្ម្ង់ 

A3 
សកខីប័ម្តទទលួម្បាក់  

ផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើម្បីទទួលសាគ ល់ថវិកា ទទួលបានពី រាជរដ្ឋា ភិបាល ធន្ទោរពិភពផ្លាក 

តាម្រយៈការបំផ្ពញបស្រងគប់ និងការបកងវរថវិកា ពីការបណោុ េះបណាោ ល សិកាខ សាលា 

ផ្បសកកម្ម 

សម្មាប់ការកត់ម្តាចំនួនទឹកម្បាកក់ លបានទទួលតាម្រយៈ

ម្បតិបតោិការធន្ទោរ 

 

ទម្ម្ង់ 

A4 

សកខីប័ម្តចុេះបញ្ា ី  
ផ្ម្បើផ្ ើម្បីកត់ម្តាម្បតិបតោិការមិ្នកម្នសាច់ម្បាក់ ូចជាថវិកាទទួលបានពីន រូអភិវឌ្ឈន៍  

តាម្រយៈការទោូត់ម្តង់ ការជម្ម្េះបុផ្រម្បោន ការកត់ម្តាកកតម្មូ្វ  
ឯកសារផ្ោង រឺកផ្អកផ្ៅតាម្ម្បផ្ភទននម្បតិបតោិការ 

 

ទម្ម្ង់ 

A5 

ផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាម្បាក់រជាផ្ទយយ  

រាល់ការកត់ម្តាពី សកខីប័ម្តម្បាក់រជាផ្ទយយ និងសកខីប័ម្តចំណាយ ក លោក់ទងនឹងការ

បំផ្ពញបស្រងគប់ម្បាក់រជាផ្ទយយ រនឺឹងម្តូវចុេះបញ្ចូលរចួផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅម្បាក់រជាផ្ទយយ

បន្ទា ប់ពីសកខីប័ម្តោងំផ្ន្ទេះម្តូវបានអនុម័្តរួច 

វាក៏ម្តូវបានផ្ម្បើជាម្លូដ្ឋា នសម្មាប់ បំផ្ពញបស្រងគប់ ម្បាក់រជា-

ផ្ទយយ និងបញ្ា ីរាប់សាច់ម្បាក់ 

 

ទម្ម្ង់ 

A6 

បញ្ា ីរាប់សាច់ម្បាក់រជាផ្ទយយ 

បញ្ា ីរាប់សាច់ម្បាក់ នឹងម្តូវផ្ម្បើសម្មាប់កត់ម្តា សាច់ម្បាក់ជាក់កសោង កនុងទសូុវតថិភាព។ 

ករណីមានភាពខុសោន ណាម្យួ ម្តូវកតមានការពនយល់ឱ្យបានចាស់លាស់។ វាជាកផ្នក

មួ្យសំខាន់សម្មាប់ម្បព័នធម្រប់ម្រងនផ្ាកនុង។ 

ផ្ៅចុងកខ ផ្បឡាកររួរកតរាប់សាច់ម្បាក់ ផ្ៅចំផ្ពាេះមុ្ខ ម្ស្រនោី

ម្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ ឬរណផ្នយយករ ក លផ្ ើរតួជាអនក

សផ្ងកតការណ៍  
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ទម្ម្ង់ 

A7 
សកខីប័ម្តចំណាយម្បាក់រជាផ្ទយយ 

សម្មាប់ទោូត់ចំណាយ ក លរួម្មាន សំណងពីរណនីរជាផ្ទយយ ជាទូផ្ៅ សម្មាប់

ម្បតិបតោិការចំណាយ តិចជាងឬផ្សម ើ US$ ៧៥០ 
វាម្តូវបានផ្រៀបចំ និងម្រប់ម្រងផ្ដ្ឋយផ្បឡាករ  

 

ទម្ម្ង់ 

A8 

ការបិទបញ្ា ី និងការផ្សន ើសុំបំផ្ពញ

បស្រងគប់សាច់ម្បាក់ 

សម្តុលយ សាច់ម្បាក់ផ្សា ើរផ្សម ើនឹងចំនួនអបបបរមា ២០០ ុលាល រ ឬ២០%ននរជាផ្ទយយ

បុផ្រម្បោនោងំមូ្ល។ សំផ្ណើផ្នេះម្តូវមានការអនុម័្តពីអរគផ្លខាធកិាររបស់អ.រ.ហ.  

វាម្តូវភាា ប់ឯកសារផ្ោង ននផ្សៀវផ្ៅម្បាក់រជាផ្ទយយ និង  

សកខីប័ម្តចំណាយរជាផ្ទយយ ក លបានទោូត់ 

 

ទម្ម្ង់ 

A9 
សំផ្ណើសុំបុផ្រម្បោន 

ទឹកម្បាក់បុផ្រម្បោនសម្មាប់ការអនុវតោ ការបណោុ េះបណាោ ល សិកាខ សាលា ទសសនកិចច

សិកា បណោុ េះបណាោ លផ្ម្ៅម្បផ្ទស និងផ្បសកកម្មតាម្បណាោ ផ្ខតោរបស់អរគន្ទយកដ្ឋា ន 

ននម្កសងួផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថុ និងបុរគលិករបស់អ.រ.ហ. 

ម្តួតពិនិតយ និងម្រប់ម្រងផ្ដ្ឋយរណផ្នយយកររផ្ម្មាងរឺផ្ ើម្បី

ធាន្ទការចំណាយឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ និងទោូត់ទឹកម្បាក់ក ល

បុផ្រម្បោនកនុងរយៈផ្ពលកំណត់ ១៥នថៃនថៃផ្ធវើការ បន្ទា ប់ពី

សកម្មភាពបញ្ាប់ 

ទម្ម្ង់ 

A10 
ការទូោត់ទឹកម្បាក់បុផ្រម្បោន ផ្ម្បើសម្មាប់ទោូត់ទឹកម្បាក់បុផ្រម្បោនផ្ដ្ឋយអនកផ្សន ើសុំ ឯកសារភាា ប់តម្មូ្វឱ្យមានសម្មាប់ ទោូត់បុផ្រម្បោន  

 

ទម្ម្ង់ 

A11 

តារាងតាម្ដ្ឋនបុផ្រម្បោន 

ផ្នេះរឺជាការសផ្ងខបនូវរាល់បុផ្រម្បោនក លបានផ្ធវើផ្ ើង និងកនុងបំណងជួយ ល់ម្ស្រនោី

ម្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ និងរណផ្នយយករកនុងការម្តួតពិនិតយទឹកម្បាក់ក លបានផ្ោល់បុផ្រ

ម្បោន 

វាម្តូវបានផ្ធវើបចចុបបននភាពផ្ៅផ្ពលក លទឹកម្បាក់បុផ្រម្បោន

ម្តូវបានទោូត ់

ទម្ម្ង់ 

A12 
តារាងកត់ម្តាកិចចសនា  

តារាងកត់ម្តាកិចចសនា រឺជួយ ល់ម្ស្រនោីម្តួតពនិិតយហិរញ្ញវតថុនិងរណផ្នយយករ ម្តួត

ពិនិតយពីវឌ្ឈនភាពរបស់កិចចសនា 

វាម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយរណផ្នយយករ និងម្ស្រនោីលទធកម្ម

សម្មាប់ការម្តួតពិនិតយនផ្ាកនុង  

ទម្ម្ង់ 

A13 
ប័ណណបញ្ា ក់ វឌ្ឈនភាពកិចចសនា  វាម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើម្បីកត់ម្តាននផ្សវាកម្ម សំណង់សុីវិល និងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ។  

វាម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយទីម្បឹកា ឬម្ស្រនោីរផ្ម្មាងក លទទួល

បនាុកកិចចសនា 

ទម្ម្ង់ 

A14 
ទម្ម្ង់តាម្ដ្ឋនការចំណាយ / កម្បាក ់

ផ្ ើម្បីតាម្ដ្ឋន  ំផ្ណើរការផ្ថរផ្វលាននការផ្សន ើសុំ កម្បាក់ ពីអ.រ.ហ ផ្ៅថាន ក់ ឹកនំ្ទ  

ក.ស.ហ.វ និងន រូអភិវឌ្ឈន៍ 

វារឺជា ំផ្ណើរការតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពហិរញ្ញវតថុ និងភាពយឺត

ោ៉ា វ ននការអនុវតោសកមភាពរផ្ម្មាង។ 

ទម្ម្ង់ 

A15 
តារាងតាម្ដ្ឋនការ កសាច់ម្បាក់ 

ផ្ៅផ្ពលក លពាកយផ្សន ើសុំម្តូវបានផ្ផ្ញើផ្ៅធន្ទោរពិភពផ្លាក សម្មាប់ការ កសាច់

ម្បាក់កនុងទម្ម្ង់ណាមួ្យ វឌ្ឍនភាពននការផ្សន ើសុំមាន ូចជា បានទទួល ឬបានទោូត់។ 
សាថ នភាពបចចុបបនន ម្តូវម្សបោន នឹងព័ត៌មានកនុងម្បព័នធ 
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ទម្ម្ង់ 

A16 
ការចុេះបញ្ា ីប័ណណធាន្ទ 

ចំនួនទឹកម្បាក់ក លមានកនុងប័ណណធាន្ទកិចចសនា ម្តូវផ្ធវើការចុេះបញ្ា ីផ្ ើម្បីរកាទុកម្រប់

ម្បផ្ភទប័ណណធាន្ទោងំអស់។ 
ការ កប័ណណធាន្ទចំបាច់ម្តូវផ្ធវើបចចុបនននភាព 

 

ទម្ម្ង់ 

A17 

ការចុេះបញ្ា ីម្ទពយសម្បតោិ និងសននធិិ 

ផ្ៅផ្ពលក លទំនិញឬវតថុមួ្យមានតនម្លផ្លើសពី US$ ៥០០ និងមានអាយុកាលផ្ម្បើ

ម្បាស់ផ្លើសពី១ឆ្ន ំ  ព័ត៌មានលម្អតិររួម្តូវបានបញ្ចូលផ្ៅកនុងបញ្ា ីម្ទពយសម្បតោិ ពី សកខី-

ប័ម្តចំណាយ 

កផ្នកហិរញ្ញវតថុទទួលបនាុកផ្ធវើបចចុបបននភាពការកត់ម្តា និងកផ្នក 

រ ាបាលទទួលបនាុកបិទសាល កសមាគ ល់ និងរាប់ម្ទពយសម្បតោិ។ 
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  ទម្ម្ង ់A1 

 

 

 

 

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

 

ទសៀវទៅសាចត់្បាក ់

Cash Book (CB) 

Bank Name: _______________________ 

Account No. ______________________ 

 

Date DV/PV No. Description Check No. GL Code Debit Credit Balance 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Balance brought forward      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Balance carried forward      
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ទម្ម្ង ់A2 

 
 

                                                                         ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
សកេបី័ត្តចំណាយ 

Payment Voucher (PV)  
ទូោត់ជនូ : ...................................................... 
 

ផ្លខ 

No. 

បរោិយ 

Description 

សមាសភារ 

Component 

ម្បផ្ភទ 

Category 

ផ្លខរណន ី

A/C Code 

ទកឹម្បាក ់Amount 

ឥណពនធ  Dr. ឥណោន Cr. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

សរុប  ) Total)   

ផ្ោង: 

Ref.     

អៃុម័្តទដ្ឋយ  បញ្ញជ ក់ទដ្ឋយ          ពិៃិតយទដ្ឋយ          ទរៀបចំទដ្ឋយ 

 

 

 

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

អរគផ្លខាធកិារ              ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហរិញ្ញវតថុ នងិ       ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហរិញ្ញវតថ ុ          រណផ្នយយករ 

   ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 

 

 

សកខីប័ម្តផ្លខ : PV 00001 

កាលបរិផ្ចេទ/Date : .................... 

Check No. : .................... 



   
 

                                             

                                                                                  ទំព័រទ ី104  

ទម្ម្ង ់A3 

 
                                                                                       ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
 

សកេបី័ត្តទទួលត្បាក ់

Cash Receipt Voucher (CRV) 
 

ទទួលម្កព:ី .................................................. 
 

ចនំនួទឹកម្បាក់ជាអកសរ: ..................................................  
ផ្លខ 

No. 

បរោិយ 

Description 

ផ្លខរណន ី

A/C Code 

ទកឹម្បាក ់Amount 

ឥណពនធ  Dr. ឥណោន Cr. 

     
     
     
     
     
     
     
     
 សរបុ )Total)   

 ផ្ោង: 

Ref. 

អៃុម័្តទដ្ឋយ  បញ្ញជ ក់ទដ្ឋយ   ពិៃិតយទដ្ឋយ   ទរៀបចំទដ្ឋយ 

 

 

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

អរគផ្លខាធកិាររង  ម្បធានកផ្នករ ាបាលនងិហរិញ្ញវតថុ នងិ      ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហរិញ្ញវតថ ុ              រណផ្នយយករ 

   ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 

 

 

សកខីប័ម្តផ្លខ : CRV  00001  

កាលបរិផ្ចេទ : .................... 

 



   
 

                                             

                                                                                  ទំព័រទ ី105  

ទម្ម្ង ់A4 

 
                                                                           ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

         ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
          ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
សកេបី័ត្តចុុះបញ្ជ  ី

Journal Voucher (JV) 

ផ្លខ 

No. 

បរោិយ 

Description 

សមាសភារ 

Component 

ម្បផ្ភទ 

Category 

ផ្លខរណន ី

A/C Code 

ទកឹម្បាក ់Amount 

ឥណពនធ  Dr. ឥណោន Cr. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

សរុប  ) Total)   
ផ្ោង: 

Ref.  
អៃុម័្តទដ្ឋយ  បញ្ញជ ក់ទដ្ឋយ         ពិៃិតយទដ្ឋយ   ទរៀបចំទដ្ឋយ 

 

 

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

អរគផ្លខាធកិាររង  ម្បធានកផ្នករ ាបាលនងិហរិញ្ញវតថុ នងិ    ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហរិញ្ញវតថ ុ    រណផ្នយយករ 

   ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល

សកខីប័ម្តផ្លខ : JV  00001  

កាលបរិផ្ចេទ : .................... 

 



   
 

                                             

                                                                                                                                         ទំព័រទ ី106  

ទម្ម្ង ់A5 

 

 

 

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

ផ្សៀវផ្ៅកតម់្តាម្បាករ់ជាផ្ទយយ 

Petty Cash Book (PCB) 

 

Date Ref No. Description 
Petty Cash 

Balance 

Petty Cash Debit Ledger 

Debit Credit Account No. Account No. Account No. Account No. 

  Balance brought forward        

          

          

          

          

          

  Balance carried forward        

អៃុម័្តទដ្ឋយ    បញ្ញជ ក់ទដ្ឋយ     ពិៃិតយទដ្ឋយ     ទរៀបចំទដ្ឋយ 

 
 

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

អរគផ្លខាធកិារ              ម្បធានកផ្នករ ាបាលនងិហរិញ្ញវតថុ នងិ         ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហរិញ្ញវតថ ុ                     ជនំយួការរណផ្នយយ 

    ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល  
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ទម្ម្ង ់A6 

 

 

 

 

 

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

  

របាយការណរ៍ាបស់ាចត់្បាក ់

Petty Cash Count Sheet 

      No.: ___________________ 

      Date: __________________ 

 

  ម្កដ្ឋសម្បាក ់   បរិមាណ   ចំននួ 

   Note             Quantity   Amount 

ម្បាក់ ុលាល រអាផ្ម្រិក US Dollars 

      1    _____________  _____________ 

    2    _____________  _____________ 

    5    _____________  _____________ 

    10    _____________  _____________ 

    20    _____________  _____________ 

    50    _____________  _____________ 

    100    _____________  _____________ 

ចំននួ ុលាល រសរុប Total US$     _____________ 

Cambodian Riel - US$ Equivalent     _____________ 

Total         _____________ 

អៃុម័្តទដ្ឋយ  បញ្ញជ ក់ទដ្ឋយ   ពិៃិតយទដ្ឋយ   ទរៀបចំទដ្ឋយ 

 

 

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

អរគផ្លខាធកិាររង  ម្បធានកផ្នករ ាបាលនងិហរិញ្ញវតថុ នងិ     ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហរិញ្ញវតថ ុ         ជនំយួការរណផ្នយយ 

   ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល

                                                     ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

         ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

3 
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ទម្ម្ង ់A7 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
           ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
សកេបី័ត្តចំណាយត្បាករ់ជជទទយយ  
Petty Cash Payment Voucher 

 
ទូោត់ជនូ : ...................................................... 

 

ផ្លខ 

No. 

បរោិយ 

Description 

សមាសភារ 

Component 

ម្បផ្ភទ 

Category 

ផ្លខរណន ី

A/C Code 

ទកឹម្បាក ់Amount 

ឥណពនធ  Dr. ឥណោន Cr. 

       
       
       
       
       
       
       

សរបុ )Total)   

ផ្ោង: 

Ref.     

 

       អនកទទលួម្បាក ់

 

     

អៃុម័្តទដ្ឋយ  បញ្ញជ ក់ទដ្ឋយ                                                                    ទដ្ឋយពិៃិតយ  ទរៀបចំទដ្ឋយ 

 

 

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

អរគផ្លខាធកិាររង  ម្បធានកផ្នករ ាបាលនងិហរិញ្ញវតថុ នងិ        ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហរិញ្ញវតថ ុ         ជនំយួការរណផ្នយយ 

   ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 

 

 

សកខីប័ម្តផ្លខ : PCV  00001  

កាលបរិផ្ចេទ : .................... 
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ទម្ម្ង ់A8 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
 

Petty Cash Reconciliation and Replenishment Request  

No.: .................. 

 

No. Description Amount (USD) 

1 
Petty Cash Balance as at ........... 

(Attached with Petty Cash Book) 

 

2 Claimed as per Petty Cash Book for Replenishment 
 

3 Difference if any 
 

4 Total Petty Cash Advance 
 

5 Reason for amount difference  
 

       

       

អៃុម័្តទដ្ឋយ   បញ្ញជ ក់ទដ្ឋយ   ពិៃិតយទដ្ឋយ   ទរៀបចំទដ្ឋយ 

 

 

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

អរគផ្លខាធកិារ   ម្បធានកផ្នករ ាបាលនងិហរិញ្ញវតថ ុ នងិ ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហរិញ្ញវតថ ុ         ជនំយួការរណផ្នយយ 

    ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 
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ទម្ម្ង ់A9 

 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
 

REQUEST FOR ADVANCE 

 
Name :    

Entity :     

Ref. :     

Period :     

 

 

 

 

 

 

ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED EXPECTED OUTPUTS, IF APPLICABLE 

  

  

  

 

BUDGET DESCRIPTION AMOUNT (US$) 

1.   

2.   

3.   

   

 TOTAL AMOUNT REQUESTED  

 

Remarks, if any: 

 

អៃុម័្តទដ្ឋយ  បញ្ញជ ក់ទដ្ឋយ   ពិៃិតយទដ្ឋយ   ទរៀបចំទដ្ឋយ 

 

 

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

អរគផ្លខាធកិារ  ម្បធានកផ្នករ ាបាលនងិហរិញ្ញវតថុ នងិ           ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហរិញ្ញវតថ ុ        អងគភាពអនវុតោរផ្ម្មាង 

   ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 
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ទម្ម្ង ់A10 

 

     ព្រះរាជណាចព្ររម្ពុជា

Ministry of Economy and Finance ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត

Public Financial Management Reform Program 

Budget Support

Date: ....................................

No. : RAA ....................................

Report by     Name:  ..........................................................................Signature :...………….........................Date: ……………………......

Description of Activity  :....................................................................................... ........................................ ........................................ 

Activity of Date: …..........………...............................………….Place of Arrangement: .......………...............................……

Ministry / General Department: ................................................................................. .......................................................................................

No. Date Voucher/ Invoice Description Amount

Total Actual Expenditure -                                    

Total Advance Amount

Balance to be refunded :

Amount to be reimbursed :

Reason of reimbursement: ........................................................................................................................................................................................................................

Approved by DSG : ...................................................................................................................................................................................................................

Certified by Head of Admin. Finance : .................................................................................................................................................................................

Verified by  Finance Controler : ............................................................................................................................................................................................

Checked & recorded by Accountant: ...................................................................................................................................................................................

Date:

Section Approval

Balance Remaining

RECONCILIATION THE AMOUNT OF ADVANCE

Remark/Adjustment 

Actual Expenditure  (Ref. Document attached.................................................................................................................................................................................................)

Advance Amount
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ទម្ម្ង ់A11 

 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
 

Advance Control Book 
 

Advance Clearance of Advance 

Date 
Ref. 

No. 
Description 

Amount 

Advanced 

Expected 

Date 

Clear 

Date 
Date 

Ref. 

No. 

Amount 

Expensed 

Amount 

Returned 

Amount 

Reimbursed 
Balance 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

អៃុម័្តទដ្ឋយ   បញ្ញជ ក់ទដ្ឋយ   ពិៃិតយទដ្ឋយ   ទរៀបចំទដ្ឋយ 

 

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

អរគផ្លខាធកិារ   ម្បធានកផ្នករ ាបាលនងិហរិញ្ញវតថុ នងិ ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហរិញ្ញវតថ ុ             រណផ្នយយករ 

    ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 
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ទម្ម្ង ់A12 

 
                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
 

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
 

Contract Register 
 

Contractor/Supplier: ______________________________________________________________________________ 

 

Address: _______________________________________________________________________________________ 

 

Contract No. and Contract Date: ___________________  Contract Amount1: ___________________ 

 

Contract Start Date: ___________________   Contract Completion Date: ___________________ 

 

General Ledger Account No.: ___________________ 

 
 

Reference 

Description 
Invoice2 

Amount 

Progress Payments 
Advanced3 

on Payment 

Retention 

on 

Contract 

Posted on 

GL Y/N Date No. Date Amount4 Balance 

          

          

          

          

          

          

          

          
Total        

______________________________ 
1 Excluding contingencies 
2 Payment request per contractor before deduction for advances and retention 
3 Deductions for retentions and advances on progress payment 
4 Net payments to contractor 
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ទម្ម្ង ់A13 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
 

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
 
 

Contract Payment Certificate 
 

 

1. Contract Reference No.: ______________________________________________ 

 

2. Description of Contract: ______________________________________________ 

 

3. Contractor Name and Address:_________________________________________ 

 

4. Description on invoice: _____________________________________________ 

 

5. Invoice Amount:  _____________________________________________ 

 

Description Total DP’s Portion RGC Portion 

Invoice amount    

Less: payment of mobilization advance (--- %)    

Subtotal    

Less: retention (--- %)    

Less: other deductions (--- %)    

Invoice total    

Previous invoices on contract    

Total payments    

Total contract amount1    

Contract balance    

 
6. Statement 

 

I verify that the invoice attached to this document, and detailed above, is justifiable and the amounts 

noted above are due. The civil works/goods/services described in the contract have been provided and the 

progress payment requested by the contractor is due at this time under the terms of the contract. 

 

 
_____________________   _____________________ 

Consultant/Project Staff   Finance Controller 

Date: .............................   Date: ............................. 
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ទម្ម្ង ់A14 

KINGDOM OF CAMBODIA 

NATION RELIGION  KING 

Ministry of ____________________  

Loan No. _____________________ 

Project _______________________ 

Payment Tracking: Withdrawal Application 

                

Project Name: Public Financial Management Reform Program  WB Credit/Grant No.. ......................................  

Prepared date:            
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 Total                

Note: MEF: Ministry of Economy and Finance 

 PIU: Project Implementation Unit 

 LM: Line Ministry 
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ទម្ម្ង ់A15 

 
KINGDOM OF CAMBODIA 

NATION RELIGION  KING 

Ministry of ____________________  

Loan No. _____________________ 

Project _______________________ 
 

Withdrawal Application Register 
 

WA 

Description 

Corresponding Category 

Total 

Amount 

Advice Amount Disbursed (US$) 

Different Remarks 
Date No. 

Initial 

Advance 
Cat. No. 

Cat. 

No. 
Cat. No. Ref. Date Ref. No. 

Imprest/ 

Designated 

Fund 

Direct 

Payment 

Special 

Commitment 

               

               

               

               

               

               

               

               
Total:             

                    Allocation: 

                    Outstanding Balance: 

 

 

ទម្ម្ង ់A16 
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KINGDOM OF CAMBODIA 

NATION RELIGION  KING 

Ministry of ____________________  

Loan No. _____________________ 

Project _______________________ 
 

Security Register 

 

Category (Civil 

Work or Goods 

or Consultant 

Services) 

Name and Address of 

Contractor 

Security Receiving Liquidated 

Balance 
Posted to 

GL Y/N Description Type Date Currency Amount Date Amount 
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ទម្ម្ង ់A17 

KINGDOM OF CAMBODIA 

NATION RELIGION  KING 

Ministry of ____________________  

Loan No. _____________________ 

Project _______________________ 

Assets and Inventory Register 
 

Class of Asset 
Asset Identity 

No. 

Description/Specification (include 

serial/model no, country of origin) 

Purchase 

Date 
Ref. No. Quantity Unit Price Amount 

Location and 

Condition 
Remarks 
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២) ឧបសម្ពៃ័ធ B: រំរនូៃរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

 

ផ្លខននទម្ម្ង ់ បរោិយ ផ្ពលក លម្តវូផ្ម្បើ 

ទម្ម្ង់ B1 របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំម្តីមាស  

របាយការណ៍ផ្នេះ នឹងម្តូវផ្រៀបចំផ្ ើងកនុង  

រយៈផ្ពល៤៥នថៃ ផ្ម្កាយបញ្ចប់ម្តីមាសនីមួ្យៗ 

សម្មាប់ផ្ោលបំណង ម្រប់ម្រង និងសម្មាប់ព័ត៌មាន

ជូនន រូអភិវឌ្ឍន៍។ 

 

ទម្ម្ង់ B2 
តារាងតុលយការរផ្ម្មាង  

របាយការណ៍នឹងម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើង សម្មាប់ជា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ និងម្បចំម្តីមាស។ 

 

ទម្ម្ង់ B3 
របាយការណ៍ ចំណាយតាម្ម្បភពថវិកា 

របាយការណ៍នឹងម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើង សម្មាប់ជា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ និងម្បចំម្តីមាស។ 

 

ទម្ម្ង់ B4 

ការផ្ម្បើម្បាស់ថវិកាតាម្ម្បផ្ភទសមាសភាព

រផ្ម្មាង 

របាយការណ៍នឹងម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើង សម្មាប់ជា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ និងម្បចំម្តីមាស។ 

 

ទម្ម្ង់ B5 

របាយការណ៍ចំណាយកិចចសនា (ទំនិញ ទី

ម្បឹកា បណោុ េះបណាោ ល និងម្បព័នធព័ត៌មានវិទា) 

តារាងទិននន័យនឹងម្តូវបានផ្ធវើបចចុបបននភាពជា

ឧបសម្ព័នធននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំម្តីមាស 
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ទម្ម្ង ់B1 

Kingdom of Cambodia 

Nation Religion King 

3 
Ministry of Economy and Finance 

Public Financial Management Modernization Project (PFMRP) 

Grant No.: …………….. 

 
Quarterly Financial Report 

1-Executive Summary of Progress Report 

As of .................... 
 

 

1. Project Overview 

 

 

2. Progress Activities 

 

 

Component 1.:  

 

Component 2.:  

 

Component 3:  

 

Component 4:  

 

3. Variance Analysis by Category Items 

  
 

 

No. Expenditure by Category 

Period 

Budget (USD) Actual (USD) 
Variance 

(USD) 

Different 

(%) 

1 Goods-FMIS     

2 Consultant Service     

3 Training & Workshop     

4 Incremental Operating Cost     

Total     
 

  

Phnom Penh, ............................. 

 

 

 

 

__________________________ 

Signature 
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ទម្ម្ង ់B2 

 
Agency: Ministry of Economy and Finance  
Project Name: Public Financial Management Modernization Project (PFMRP) 

Grant No.: …………….. 

 
PROJECT BALANCE SHEET 

As at ........ 

  
       This Quarter  Previous Quarter 

  (USD)              (USD) 

 

 
ASSETS 

 
Current Assets 

 Petty Cash     xxx    xxx 

 Designed Account    xxx    xxx   

Advance Payment    xxx    xxx 

Cash Advance      xxx    xxx 

Total Current Assets    xxx    xxx 

 

 

Project Expenditure  

 

Civil Works     xxx   xxx 

Goods      xxx   xxx   

 Consultant’s Services    xxx   xxx   

 Training/Workshops    xxx   xxx   

 Incremental Operating Cost    xxx   xxx   

 Total Project Expenditure    xxx   xxx    

   

Total Assets     XXX   XXX 

 

 

FINANCING 

 

Received from DP-Replenishment   xxx   xxx     

Received from DP-Direct Payment    xxx   xxx 

Received from RGC     xxx   xxx 

 

Total Financing     XXX   XXX  
 

 

 

Approved by,  Verified by,   Checked by,      Prepared by, 

 

 

 

 

Secretary General Deputy Secretary General Head of Admin, Finance and Financial Controller 

       M & E
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ទម្ម្ង ់B3 

Agency: Ministry of Economy and Finance  

Project Name: Public Financial Management Modernization Project (PFMRP) 

Grant No.: ……………..  
Statement of Sources and Uses of funds by Disbursement Category 

As of ............................. 

Description 

Actual Budget Variance 
Life of 

Project Current 

QTR 

Year to 

Date 

Cumulative to 

Date 

Current 

QTR 

Year to 

Date 

Cumulative to 

Date 
Current QTR Year to Date 

Cumulative to 

Date 

Opening Balance           

Petty Cash           

Designed Account           

Advance payment            

Cash advance            

A. Total Opening            

Fund Received            

Received from MDTF –replenishment            

Received from MDTF-Direct Payment            

B. Total Fund Received            

Expenditure by Category           

Goods (General)           

Goods (FMIS)           

Consultant’s services            

Training/workshop            

Incremental Operating Costs            

Supplement Allowance/POC           

C. Total Use of Fund            

Closing BL(A+B-C)           

Represented by           

Petty Cash            

Designed Account           

Advance payment            

Total Closing Balance           
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ទម្ម្ង ់B4 

Agency: Ministry of Economy and Finance  

Project Name: Public Financial Management Modernization Project (PFMRP) 

Grant No.: ……………..  
Use of funds by Project Components 

As of .............. 

Expenditure by component 

Actual Budget Variance Allocation 

for life of 

project current 
Year to 

date 

Cumulative 

to date 
Current 

Year to 

date 

Cumulative 

to date 
Current 

Year to 

date 

Cumulative to 

date 

Component 1: Policy Group           

- General Department of Economic Policy & 

Public Finance 
          

Component 2: Revenue Management           

-   General Department of Taxation            

- General Department of Custom and Excise            

- General Department of State Property and Non-

tax Revenue  
          

- General Department of Financial Industry            

Component 3: Budget Formulation           

- General Department of Budget           

- General Department of Sub-National 

Administration and Finance 
          

- General Department of International 

Cooperation and Debt Mgt. 
          

Component 4: Budget Execution           

- General department of procurement           

- General department of national treasury           

- National Accounting Council           

Component 5: General Support and Capacity 

Building 
          

- General Secretariat of MEF           

- FMIS Working Group           

- Legal Affair Council           

- General Secretariat of PFMRSC (GSC)           

- General Department of Internal Audit (GDIA)           

- General Inspectorate            

Component 6: Line Ministries/Institution           

Total Expenditure           
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ទម្ម្ង ់B5 

Agency: Ministry of Economy and Finance  

Project Name: Public Financial Management Modernization Project (PFMRP) 

Grant No.: ……………..  

 
Contract Expenditure Report goods/ FMIS 

As of ..................... 

 

Contract Reference Contract 

Descriptio

n 

Supplier 

Contract value Amount Paid 
Balance to be 

paid 

Remark 

Contract No. 
Date 

Sign 

Date 

Start 

Date 

End 
Currency Amount This period Cumulative Date Ref. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Total        
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ទម្ម្ង ់B5 

Agency: Ministry of Economy and Finance  

Project Name: Public Financial Management Modernization Project (PFMRP)) 

Grant No.:…………........... 

 
Contract Expenditure Report Consultants 

As of ..................... 

 

No. 

Contract Reference 
Contract 

Description 
Supplier IAs 

Contract value Amount Paid Balance 

to be 

paid 

Remark 

Contract No. 
Date 

Sign 

Date 

Start 

Date 

End 
Currency Amount 

This 

period 
Cumulative Date Ref. 

I). International Consultant  

               

               

               

Total International Consultant (I)       

II). National Consultant 

               

               

               

               

               

Total National Consultant (II)       

Total Contract payment for Consultant Services (I +II)       
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ទម្ម្ង ់B5 

Agency: Ministry of Economy and Finance  

Project Name: Public Financial Management Modernization Project (PFMRP)) 

Grant No.:………………… 

 
Contract Expenditure Report Training and Workshop 

As of ..................... 

No. Activity Description Objective Location IAs 
From 

Date 
To Date 

Training 

Days 

Participants 
Amount Paid 

Remark 

Male Female Date Ref. 

I). International training & workshop 

             

             

             

             

Total International training and workshop (I)    

II). Local Mission  

             

             

             

             

             

Total local Mission (II)    

III). Local Training, Workshop and Retreat 

             

             

             

             

             

Total Training, workshop and Retreat(III)    

IV). Meeting and Discussion  

             

             

             

             

             

Total Training, workshop and Retreat(IV)    

Total Payment for training and workshop (I+II+III+IV)    
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៣) ឧបសម្ពៃ័ធ C: ទត្ម្ងណ់បបបទរដ្ឋបាល 

 

ទម្ម្ង់ C1 ផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាការផ្ម្បើម្បាស់រថយនោ  

ទម្ម្ង់ C2 រំរនូនប័ណណរថយនោ  

ទម្ម្ង់ C3 កំណត់ម្តាម្បវតោនិនការផ្ម្បើម្បាស់រថយនោ  

ទម្ម្ង់ C4 របាយការណ៍ផ្ម្ោេះថាន ក់ចរាចរ  

ទម្ម្ង់ C5 ការវាយតនម្លការអនុវតោការងាររបស់ទីម្បឹកា (តាម្លទធផ្ល) 

ការវាយតនម្លការអនុវតោការងាររបស់ទីម្បឹកា (ការបញ្ចប់កិចចសនា) 

ការវាយតនម្លការអនុវតោការងាររបស់ម្ស្រនោជីាប់កិចចសនា 

 

ទម្ម្ង់ C6 ផ្សៀវផ្ៅម្តួតពនិតិយសននធិ ិ  

ទម្ម្ង់ C7 ប័ណណបផ្ញ្ចញសននិធ ិ  

ទម្ម្ង់ C8 របាយការណ៍បផ្ញ្ចញទំនញិ  

ទម្ម្ង់ C9 ទម្ម្ង់កបបបទផ្សន ើសំុទិញ   

ទម្ម្ង់ C10 តារាងវិភារសម្ម្ងត់នម្ល  

ទម្ម្ង់ C11 តារាងផ្បៀវតស  

ទម្ម្ង់ C12 ទម្ម្ង់កបបបទផ្ផ្ារម្ទពយសម្បតោិ នងិ មិ្នកម្នម្ទពយសម្បតោ ិ  

ទម្ម្ង់ C13 របាយការណ៍ពកីារបាត់បង់ នងិខចូខាតឧបករណ៍  
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ទម្ម្ង ់C1 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
 

Vehicle Plate No:___________ 

VEHICLE LOG SHEET 

For the Week ………of …[month]….of [year] 
 

 

Date 

 

 

Time 

Destination  

Dista

nce 

(km) 

Fuel Purchase 

Type of Fuel 

 

Passenger’s 

Name 

 

Purpose 

Driver 

From To Quantity (litre) Coupon/ 

Receipt 

Name Signature 

Fuel Eng Oil Price No. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
     Checked by,                                                  Certified by,                                    Approved by,   

 

 

 

 

_____________________   _____________________  _____________________                                                                               
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ទម្ម្ង ់C2 

 

 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
 

 

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
 

Coupon No.:________ 

Date: ____/_____/____ 

 

Coupon 

 

To: ……………………………………………………………………………… 

 

Please supply the following as indicated: 

 

Gasoline  :......................litres   Riel/$..................... 

Diesel  :..........................litres   Riel/$..................... 

Engine Oil :................... litres   Riel/$..................... 

Brake Fluid :................. can(s)   Riel/$..................... 

Grease  :.................................   Riel/$..................... 

 

For Vehicle No.:...................................... 

 

 

 

Authorized Officer    Proprietor 

 

Name:   …………………..    ……………….. 

 

Signature:  …………………..    ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

                                             

                                                                                      ទំព័រទី 130  

ទម្ម្ង ់C3 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
 

 

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
 

Vehicle History Record 
 

Local Registration Plate: ...............................   Engine No: ………............................ 

Type of Fuel: ..................................................           Chassis No: ........................... 

 

Fuel Service, Maintenance and Repair 

Check 

data 

ODO-

Meter 

Trip-

Mater 

Fuel 

QTY 

Fuel 

Consume 
Remark Date 

ODO-

Meter 
Detail 

Bill 

No. 
Cost Remark 
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ទម្ម្ង ់C4 

 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
 

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
 

Vehicle Accident Report 
 

 

Date of the accident:  _________________________Time of the accident: ________________                    

Vehicle identification:    ________________________________________________________                                     

Year of make:                               Unit value: _________________ Mileage: ____________                   

 

 

Injuries sustained by staff:  ____________________________________________________                                           

Injuries sustained by third party: ____________________________________________________                                                   

Name staff involved in the accident: _________________________________________________                                  

Position: ____________________________________________________ 

 

 

Road condition at time of accident: ________________________________________________ 

Visibility: ___________________________        Speed at time of the Accident: _______________ 

What is the speed limit in your duty station? __________________________________ 

Estimated damages to   vehicle: 

Sketch of accident site: Attached: ______________________ Not attached: __________________ 

 

 

Vehicle history record: Attached: _______________   Not attached: _______________ 

 

                                                                           

 

Signed by staff involved in vehicle accident or person preparing report 

Date: 

 

   

 

 

___________________________________ 
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ទម្ម្ង ់C5 

 

 

 

 

 

                                                                             ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 
CONSULTANT PERFORMANCE EVALUATION 

(OUTPUT BY OUTPUT) 

Department/LM: ………………………………………..                                                                             

Consultant Name (firm): …………………………………                                 

Title/Assignment: …………………………………………….. 

Contract No: ……………………. Contact date: …………………………. 

For the period: ……………………  Invoice Number: ………… Date:…………. 
 

Comments by Department/LM 

 

Functional Responsibilities 

assigned 

Performance Assessment 

Poor Partial Adequate Good Excellent 

  

 

 

    

 

Outputs Required Performance Assessment 

Poor Partial Adequate Good Excellent 

  

 

 

    

 

Capacity Developments and 

sustainability contributed to 

PFMRP 

Performance Assessment 

Poor Partial Adequate Good Excellent 

      

 

Acceptance on report/output and 

payment to invoice 

 

 Yes:                                                 No:  

 

Overall Comments  

 

 

Signed by Department/LM: …………………………………………………………………… 

 

Supplementary Comments by Liaison Officer of  

Steering Committee Secretariat 

 

 

Signed: ………………………………………. 

 

Approved by Program Coordinator 

 

 

Signed: ………………………… 

Enclose:  

             - Consultant Invoice 

             - Report/Output 
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ទម្ម្ង ់C5 

 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
 

CONSULTANT PERFORMANCE EVALUATION 

(CONTRACT COMPLETION) 

Department/LM: …………………………………………………………                                                                             

Consultant Name (firm): ……………………………………………                                 

Title/Assignment: …………………………………………………… 

Contract No: ……………………. Contact date: …………………………. 

For the period: ……………………  Final Invoice Number: ………… Date:…………. 

 
Assessment by Department/LM 

 

Responsibilities assigned 

Performance (See separate guidance on grading) 

Not 

Satisfactory 
Partial Satisfactory Good Excellent 

(To be listed in TOR and extracted here) 

 

 

 

     

 

Justification/evidence for an unsatisfactory assessment……………………………………… 

 

 

Outputs Required 

Performance (See separate guidance on grading) 

Not 

Satisfactory 
Partial Satisfactory Good Excellent 

(To be listed in TOR and extracted here) 

 

 

 

     

 

Justification/evidence for an unsatisfactory assessment…………………………………… 

 

 

Capacity Developments and sustainability 

contributed to 

Performance (See separate guidance on grading) 

Not 

Satisfactory 
Partial Satisfactory Good Excellent 

(To be listed in TOR and extracted here) 

 

 

 

     

Justification/evidence for an unsatisfactory assessment…………………………………… 

(Continued)
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Comments by Head of Department/LM 

 

Overall performance 

 

 

 

How the outputs from the assignment will be 

used 

 

 

Lessons learned from recruitment and 

deployment of this consultant 

 

 

Future use of this consultant. 

 

 

 

 

Signature:…………………………. 

Head of Department/LM:…………………. 

 

 

Supplementary Comments by Specialist of General Secretariat of  

Steering Committee of Public Financial Management Reform 

 

 

 

 

 

Signed………………. 

 

Approved by Program Coordinator 

 

 

 

 

 

 

Signed: ………………………… 

 

 

 

Enclose:  

             - Final Consultant’s Invoice 

             - Report/Output 
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ទម្ម្ង ់C5 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
          ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
PERFORMANCE EVALUATION REPORT 

(FOR CONTRACTED STAFF)                                                                             

Consultant Name : …………………………………………  Title/Assignment : ……………………………….  

Contract Ref. : …………………………………………  

For the period : …………………………………………  

 

Comments by GSC Manager 

 

Functional Responsibilities Assigned  

(Specified in the TOR) 
Performance Assessment 

Poor Partial Adequate Good Excellent 

      

      
 

 

Additional Skills 
Performance Assessment 

Poor Partial Adequate Good Excellent 

Capacity developments and sustainability 

contributed to MEF/SCS 
     

Inter-personal skill and behavior      

Communication skill      

Team work      

Ability to solve problems 
 

 
    

 

Overall Comments 

Strength: .............................................................................................................................. 

Areas to be improved: ........................................................................................................ 

                                   

 

Judgment  Poor:                                                 Partial:  

 
Adequate:                                          Good: 

 
Excellent:   

Acceptance on performance and proposal for 

contract extension 

 

 Yes:                                                 No:  

 

 

Evaluated by GSC Manager 

Signature:…………… /Date:……………. 

Seen and Approved by 
Secretary General of General Secretariat of  

Steering Committee of Public Financial Management Reform 

Signature:…………………/Date:…………………………. 
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ទម្ម្ង ់C7 

 

 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
          ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
No.: ___________      

                                                                                                                                       Date: ____/_____/____ 
Stock Issue Voucher 

 

To :  _____________________________________________________________________ 

 

Implementing Agency: __________________________________________________________ 

 

 

No. Item Description No of Items 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Distributed  by:   Approved  by:  Received  by: 

Signature 
 

     

Name 
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ទម្ម្ង ់C8 

 

                                                                              ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

   3 
 

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្ម វធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
 

No.:________________ 

Ref. No.:____________ 

Date: ____/_____/____ 

 
Goods Distribution Report 

 

No. Description of Item Unit Quantity Recipient Position 
Signature and 

Date 

          

          

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          

          

          

Total       

 

Distributed by:  Certified by:   Approved by:  

Signature 
 

 Signature   Signature  

Name 
 

 Name   Name  
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ទម្ម្ង ់C6 

 
                                                                                                                                            ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

                                                                                                                                         ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

                                                  3 
          ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
Inventory Control Book 

For the month ended: .……..….. 

No. Description 
Beginning 

Balance 
Stock in Stock Out 

Balance 
Receive Date PV No. No. of Items Distribution Date Voucher No. No. of Item 

          

          

          

          

          

          

          

 

Prepared by:  Certified by:   Approved by:  

Signature   Signature   Signature  

Name   Name   Name  
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ទម្ម្ង ់C9 

 

                                                                                                                                               ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

                                                                                                                                              ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

                                                                          3 
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 
សំទណើសុទំញិរធានចណំាយ 

(Purchase Request Form) 

ផ្ោលបណំងកនងុការផ្សន ើសំុៈ 

Description: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

ល.រ បរោិយ Specification ម្បផ្ភទ ផ្លខរណន ី បរមិាណ តនំលឯកតា តនំលបា៉ានស់ាម ន 

        

        

          

 តលំៃប៉ា នស់្មា នសរុប         0.00 
 

អនកផ្សើនសុ ំ

ផ្ ម្ េះនិងហតថផ្លខា................................... 

កាលបរិផ្ចេទ........................................... 

អនកម្តតួពនិតិយ 

ផ្ ម្ េះ និងហតថផ្លខា............................. 

កាលបរិផ្ចេទ...................................... 

អនកអនមុ្ត័ 

ផ្ ម្ េះនិងហតថផ្លខា.......................... 

កាលបរិផ្ចេទ.................................... 

អនកទញិ 

ផ្ ម្ េះនិងហតថផ្លខា................ 

កាលបរិផ្ចេទ.......................... 
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ទម្ម្ង ់C10 

                                                                                                                                               ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

                                                                                                                                              ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

                                                     3 
         ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
Analysis of Quotes Received 

ការវភិារននបណ័ណម្សងត់នំលក លបានទទួល 

Description: ………………………………       QA No.: …………………… 

Reference: ………………………………       Date:  …………… 

No. Technical Specification Qty Physical Unit 
Name of Supplier 

Unit Price Total Price Unit Price Total Price Unit Price Total Price 

                    

          

         

Basis of Selection of a Supplier 

(មូ្លដ្ឋា នននការផ្ម្ជើសផ្រើសអនកផ្គត់ផ្គង់):   

អនមុ្ត័ផ្ដ្ឋយ,                    បញ្ា កផ់្ដ្ឋយ,      ផ្រៀបចផំ្ដ្ឋយ, 

 

 

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

អរគផ្លខាធកិាររង                    ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ នងិ    ម្ស្រនោលីទធកម្ម 

          ម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 
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 ទម្ម្ង ់C11 

                                                                                                                                       ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

                                                                                                                                              ជាតិ  សាសន  ត្ពុះម្ហាកសត្ត 

                                                          3 
          ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
No._______________________ 

Salary Schedule 
Salary and Tax on Salary (National Consultant and Staff) 

for the Month of ................Year .............  
 

No. 

(ល.រ) 

Name  

(ផ្ ម្ េះ) 

Position  

(តនួ្ទទី) 

Contract Start 

(កាលបរផិ្ចេទចបផ់្ផ្ោើម្) 

Contract End  

(កាលបរផិ្ចេទបញ្ចប)់ 

Gross Salary  

(ផ្បៀវតសសរុប) 

Tax Rate  

(អម្តាពនធ) 

Tax Amount 

(ម្បាក់ពនធម្តូវបង់) 

Net Salary  

(ទឹកម្បាក់ម្តូវផ្បើក) 

Remarks 

(សមាគ ល់) 

1          

2          

3          

Total      

អៃុម័្តទដ្ឋយ   បញ្ញជ ក់ទដ្ឋយ      ពិៃិតយទដ្ឋយ     ទរៀបចំទដ្ឋយ 

 

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

អរគផ្លខាធកិារ   ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហរិញ្ញវតថុ នងិ        ម្ស្រនោមី្តតួពនិតិយហរិញ្ញវតថ ុ             ជនំយួការរណផ្នយយ 

នងិម្តតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 
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          ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
                        No.____________________ 

Non-Expendable Property and Equipment Transfer Form 
  

No. ID Code Description of Item Specification 

Transfer from Current Users To New Users 

Location 
User's 

Name 
Signature and date Location User's Name Signature and date 

          

          

          

          

 

Verified by:   Approved by:   Updated Register by: 

Signature 
 

 Signature   Signature  

Name 
 

 Name   Name  

Date 
 

 Date   Date  



 

  

                                                                                                                                          ទំព័រទ ី143 
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ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

កម្មវធិកីកទម្ម្ងក់ារម្របម់្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
           No._____________ 

 
Report on Lost or Damage of Equipment 

 
  

 

Report on Equipment:  Lost:___________________   (Check applicable category) 

    Stolen: :___________________ 

    Damaged:___________________ Other, please specify  

 

Name of Staff Reporting Incident:...............................................................................  

Title :...................................................................................................................... ............  

Department/Unit: ..............................................  

Date of Incident: ................................................................................................................  

Approximate Time of Incident : ..............................................  

Type of Equipment Lost, Stolen or Damaged: ..................................................... ...................  

 

Equipment Description: 

 

Serial No : ................................................................................................................. ............. 

Inventory No : ........................................................................................................................ 

 

Describe the circumstances behind the incident. If equipment was damaged, describe the extent of the damage: 

 

Police Report : Attached:................................ Not Attached :........................................... 

 

Signed by Staff Reporting Incident :.......................................................................................  

Date :......................................................................................... ............................................. 
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៤) ឧបសម្ពៃ័ធ D: អត្ាទបកកម្មកនងុត្សុក 

 
 

Note:  

(1) (*) The Program does not provide accommodation expenses for those who are from Kandal 

province to Phnom Penh and vice versa. 

(2) Per-diem and accommodation rates are subjected for changes.  

(3) Not require receipts for per diem, accommodation and transportation cost. 

(4) Round trip transportation from Province to Province can be referred to table below.  

(5) According to the provision of the Sub-degree 06, any fraudulent practices and misuse of the 

DSA procedures will be let to administrative penalties and disciplinary actions under the 

Cambodian Civil Service Law.  

 

Roudtrip from Province to 

Phnom Penh or Vice Versa
Meal & Pocket Hotel Accommodation

Transportation (Per day/pax) (Per night/pax)

1 Battambang 110,000  Riel

2 Bantey Meanchey 130,000  Riel

3 Odor Meanchey 200,000  Riel

4 Kampong Cham 70,000  Riel

5 Kampong Speu 40,000  Riel

6 Kampong Chhnang 55,000  Riel

7 Kampong Thom 90,000  Riel

8 Kampot 80,000  Riel

9 Kep 80,000  Riel

10 Koh Kong 125,000  Riel

11 Kratie 135,000  Riel

12 Kandal * 32,000  Riel

13 Mondulkiri 170,000  Riel

14 Prey Veng 72,000  Riel

15 Stung Streng 200,000  Riel

16 Thbong Khmom 85,000  Riel

17 Preak Sihanouk 100,000  Riel

18 Takeo 50,000  Riel

19 Preah Vihear 160,000  Riel

20 Pailin 176,000  Riel

21 Pursat 80,000  Riel

22 Svay Rieng 80,000  Riel

23 Siem Reap 110,000  Riel

24 Rattanakiri 230,000  Riel

25 Phnom Penh 00  Riel

No Location

Refer to sub-decree No. 06 Refer to sub-decree No. 06
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៥) ឧបសម្ពៃ័ធ E: ឯកសារទយាង 

 

ផ្សៀវផ្ៅកណនំ្ទសោ ីពកីារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុក លមានលកខណៈសម្ញ្ញផ្នេះ ម្តូវបានបផ្ងកើតផ្ ើងផ្ដ្ឋយភាា ប់ជាមួ្យ

កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញម្បោន ម្បព័នធហិរញ្ញវតថុរបស់ម្បផ្ទស នងិនីតិវិធីក លអាចអនុវតោបានសម្មាប់រផ្ម្មាង ផ្ោលការណ៍ 

នងិនីតិវិធីរបស់សមារម្អភិវឌ្ឈនអ៍នោរជាតិ ជនំយួសាម រតី នតីិវិធរួីម្បចចុបបននកម្មរបស់ក.ស.ហ.វ ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទសោពីី

ហិរញ្ញវតថ ុ និងលទធកម្ម (ភារ១+២) ក លបានផ្ធវើបចចុបបននភាពកនងុកខឧសភា ឆ្ន ំ២០១២។ ឯកសារផ្ោងផ្ ើម្បីបផ្ងកើតនូវ

ផ្សៀវផ្ៅកណនំ្ទសោ ីពកីារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុផ្នេះ សម្មាប់រផ្ម្មាងទំផ្នើបកម្មការម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ រួម្មាន៖ 

នតីិវធិមី្បតបិតោកិារសោងដ់្ឋររបស់ម្បផ្ទសកម្ពុជា សម្មាបរ់ផ្ម្មាងទទលួហរិញ្ញបបោនពខីាងផ្ម្ៅ  

ផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយ ម្កសួងផ្ស ាកចិច និងហិរញ្ញវតថ ុ ក លរួម្មានផ្ោលការណ៍កណនំ្ទ នងិឧតោម្ន្ទនុ-វតោន ៍

ផ្ ើម្បីសម្ម្បសម្ម្ួលការម្របម់្រងម្បចំនថៃននរផ្ម្មាងហិរញ្ញម្បោនខាងផ្ម្ៅក លសថ ិតផ្ម្កាម្ការម្រប់ម្រងទូផ្ៅ 

របស់ម្កសួងផ្ស ាកិចចនិងហិរញ្ញវតថ។ុ  

ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទសម្មាបក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវតថរុបស់ម្បផ្ទសកម្ពុជា សម្មាបរ់ផ្ម្មាងហរិញ្ញបបោនខាងផ្ម្ៅ 

ផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយ ម្កសួងផ្ស ាកិចច នងិហិរញ្ញវតថុ កនុងផ្ោលបំណងជួយ នងិផ្ោលន់ោិម្សម្មាប់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវតថុម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទធិភាព នងិសាកសិទធភាពននរផ្ម្មាងទទួលជនំួយពខីាងផ្ម្ៅ។  

ផ្ោលការណ៍កណនំ្ទលទធកម្មរបស់ម្បផ្ទសកម្ពុជា សម្មាបរ់ផ្ម្មាងហរិញ្ញបបោនខាងផ្ម្ៅ 

រួម្មាននោិម្ នងិឧតោម្ន្ទនុវតោន៍ ផ្ ើម្បីសម្ម្លួ លល់ទធកម្ម ននរផ្ម្មាងទទួលជនំយួពខីាងផ្ម្ៅ។ 

អនមុ្កតឹយរបស់រដ្ឋា ភបិាល 

បទបបញ្ញតោិន្ទន្ទ ក លម្តូវបានអនុម័្តផ្ដ្ឋយន្ទយករ ាម្ស្រនោី នងិបានចុេះហតថផ្លខាអម្ផ្ដ្ឋយរ ាម្ស្រនោី។ 
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