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១. ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅនៃកម្ម វធ
ិ ី
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានផ្តោតផ្លើកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ:

ផ្ដ្ឋយមាន

ផ្ោលបំណងពម្ងឹងម្បព័នធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ផ្ ើម្បីអនុវតោការអនុវតោម្បផ្ទសកម្ពុជា សំផ្ៅកាត់បនថយភាពម្កីម្ក
និងផ្លើកកម្ពស់ការផ្ោល់ផ្សវាសាធារណៈ ូចមានកចងផ្ៅកនង
ុ កផ្នការយុទសា
ធ ស្រសោ អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP)។ កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ មានបួន ណា
ំ
ក់កាលបនោបន្ទាប់ោនក លរួម្មាន៖

ឹ ភាពផ្ជឿ
ណា
ំ
ក់កាលទី (១)ពម្ងង

ទុកចិតោបានននថវិកា (២)រណផ្នយយភាពហិរញ្ញវតថុ (៣)ការផ្ារភាាប់ថ វិកាផ្ៅនឹងផ្ោលនផ្ោបាយនិង (៤)រណផ្នយយ
ភាពសម្ិទក
ធ ម្ម។
•

ំណាក់កាលទី១ (ភាពផ្ជឿទុកចិតនោ នថវិកា): ផ្តោតផ្លើការកសាងថវិកាក លអាចទុកចិតោបាន និងអាចធាន្ទ
ម្បម្ូលបានធនធានក លអាចបា៉ា ន់ម្បមាណបានជាម្ុន។

ការងារកនង
ុ ំណាក់កាលផ្នេះរួម្មានការបផ្ងកើតរណនី

ផ្ោលរតន្ទោរជាតិ (TSA) ពម្ងឹងការម្បម្ូលចំណូល និងបផ្ងកន
ើ លំហូរថវិកា កកលម្អការពាករណ៍ចំណូល និង
ផ្រៀបចំម្៉ាូក លពាករណ៍មា៉ាម្កូផ្ស ា កិចច ផ្ ើម្បីធាន្ទនិរនោ ភាពសារផ្ពើពនធ បផ្ងកើតនីតិ វិធម្ី រប់ម្រងសាច់ម្បាក់ ដ្ឋក់
ឱ្យអនុវតោកំកណទម្ម្ង់លទធកម្មសាធារណៈ និងចុងផ្ម្កាយដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោ យុទសា
ធ ស្រសោ ម្រប់ម្រងបំណល
ុ ផ្ដ្ឋយផ្ម្បើ
ម្បាស់ឧបករណ៍ម្រប់ម្រងសម្័យទំផ្នើប។
•

ំណាក់កាលទី២ (រណផ្នយយភាពហិរញ្ញវតថុ): មានផ្ោលបំណងផ្ោល់ពត
័ មា
៌ នហិរញ្ញវតថុឱ្យបានោន់ផ្ពលផ្វលា
តាម្រយៈការដ្ឋក់ឱ្យ ំផ្ណើរការម្បព័នធបផ្ចចកវិទាព័ត៌មានសម្មាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសា-ធារណៈ (FMIS) និង
ការដ្ឋក់ឪ្យអនុវតោម្បព័នធម្តួតពិនត
ិ យនផ្ាកង
នុ ក លដ្ឋក់ឱ្យអនកម្រប់ម្រងទទួលខុសម្តូវ។ ការងារកនុង ំណាក់កាលផ្នេះ
រួម្មាន ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោបលងរ
់ ណផ្នយយទំផ្នើប កផ្អកផ្លើសោង់ដ្ឋររណផ្នយយ សាធារណៈអនោរជាតិ (IPSAS)
ផ្រៀបចំមាតិកាថវិកាថមី រចន្ទសម្ព័នធ កំណត់កូ ម្បតិបតោិការ និង វិធា នរណផ្នយយ ដ្ឋក់ឱ្យ ំ ផ្ណើរការម្បព័នធ
FMIS កំណត់ ចាស់លា ស់នូ វការទទួល ខុសម្តូ វ តាម្រយៈរចន្ទសម្ព័ នធរ បស់អងគភាពថវិកា ចាស់លា ស់ ផ្ារ
ភាាប់ផ្ៅនឹងផ្រៀបចំរបាយការណ៍ ក លរួម្ោំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុក លម្សបតាម្សោ ង់ដ្ឋរអនោរជាតិ។

•

ំណាក់កាលទី៣ (ការផ្ារភាាប់ថវិកាផ្ារផ្ៅនឹងផ្ោលនផ្ោបាយ): ផ្តោតផ្លើការកកលម្អរវាងកផ្នការផ្ស ាកិចច
និងអាទិភាពផ្ោលនផ្ោបាយផ្ស ាកិចច

ូចមានកនង
ុ កផ្នការយុទសា
ធ ស្រសោ អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ្.យ.អ.ជ) និងការ

ផ្ម្ោងថវិកា។ ការងារកនង
ុ ំណាក់កាលផ្នេះរួម្មាន ការកសាងឋាន្ទនុម្កម្ននឧបករណ៍ផ្ម្ោងថវិការយៈផ្ពល
ម្ធយម្ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោថវិកាកម្ម វិធី ទនាឹម្នឹងសមាសធាតុម្ួយចំនន
ួ ននវិម្ជឈការហិរញ្ញវតថ។
ុ
•

ំណាក់កាលទី៤ (រណផ្នយយភាពសម្ិទក
ធ ម្ម): មានផ្ោលបំណងផ្ោលន
់ ូវរណផ្នយយភាពទូលំទូលាយតាម្រយៈ
នីតិ វិធនី នការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ក លបានរចន្ទផ្ ើងលអម្បផ្សើរ និងការម្រប់ម្រងកផ្អកផ្លើសម្ិទក
ធ ម្ម។
ជំហាននីម្ួយៗ ននការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ម្តូវមានកផ្នការសកម្មភាពរួម្
(CAP) ក លន រូរអភិវឌ្ឍន៍កតងផ្ៅថា ជាកផ្នការផ្ម្របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ កផ្នការសកម្មភាពរួម្ ំណាក់កាល

ទំព័រទី

1

ទី៣ (CAP3) ក លដ្ឋក់ផ្្មេះផ្ដ្ឋយម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថុ (កសហវ.) រឺជាកផ្នទីសម្មាប់បងាាញផ្លូវកក
ទម្ម្ង់

និងសម្មាប់ផ្ម្បើម្បាស់តាម្ដ្ឋនម្តួតពិនត
ិ យការអនុវតោការងារកកទម្ម្ង់កង
នុ ចផ្ន្ទលេះឆ្នំ២០១៦-២០២០។

ំណាក់កាលទី៣

ននកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ

នឹងរួម្បញ្ាូ លការងារពាក់ពន
័ ធនង
ឹ ការបនោពម្ងឹង

ី ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោម្បព័នធ FMIS ផ្ៅម្កសួង-សាថប័ន ជាម្ួយនឹងការ
រណផ្នយយភាពហិរញ្ញវតថុ តាម្រយៈការពម្ងក
បផ្ងកើតការផ្ារភាាប់ជាម្បព័នធ រវាង ំណាក់កាលផ្រៀបចំថ វិកាផ្ៅនឹងអាទិភាពផ្ោលនផ្ោបាយតាម្វិស័យ។ រាជរ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោ និងកំពង
ុ អនុវតោម្បព័នធ FMIS ទនាឹម្នឹងកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ
សាធារណៈ ផ្ ើម្បីផ្ោល់ការោំម្ទក លមានលកខណៈសវ ័យម្បវតោិ និងការផ្ោលព
់ ័តមា
៌ នម្តឹម្ម្តូវ និងោន់ផ្ពល ល់
ឹ ន្ទំ និងម្រប់ភារីពាក់ពន
ថានក់ ក
័ ធ។
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ សម្ម្បសម្ម្ួលផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធិការដ្ឋាន រណៈកមាម
ធិការ ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ.) ក លទទួលបនាុកសម្ម្បសម្ម្ួលម្រប់
សកម្មភាពការងារ របស់ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (ក.ហ.ស.) ម្បចំអងគភាពផ្ម្កាម្
ឱ្វាទ កសហវ. និងម្រប់ម្កសួង-សាថប័ន ក៏ ូចជាផ្ោល់ការោំម្ទផ្ៅម្រប់ ំណាក់កាលននការអនុវតោសកម្មភាពកក
ទម្ម្ង់

ល់ម្រប់អងគភាពផ្ម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ. និងម្រប់ម្កសួង-សាថប័ន ោំងកនុង ណា
ំ
ក់កាលអនុវតោ រហូត ល់

ំណាក់កាលតាម្ដ្ឋន ម្តួតពិនត
ិ យ និងវាយតនម្លកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ។
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២. ទោលបំណងនៃទោលការណ៍ណណនំ

ផ្ោលការណ៍កណន្ទំបកនថម្សម្មាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ

ផ្ោលកា
់ រកណន្ទំជាក់លាក់ ល់ម្ស្រនោី

និងថានក់ ឹកន្ទំ

របស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ផ្លើម្រប់កផ្នកសម្មាប់ ំផ្ណើរការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថម្ុ បចំនថៃក ល
មាន ូចជានីតិ វិធី និងបទដ្ឋានហិរញ្ញវតថុ ការផ្ធវើថ វិកាម្បព័នធ និងនីតិ វិធរ
ី ណផ្នយយហិរញ្ញវតថុ របាយការណ៍រណផ្នយយ និង
សវនកម្ម។ ផ្ោលការណ៍ផ្នេះ ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើផ្ោលការណ៍កណន្ទំសោីពកា
ី រម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ នីតិ វិធី
រួម្បចចុបបននកម្ម ក លផ្ចញផ្ដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិបាលតាម្អនុម្កឹតយផ្លខ៧៤អនក.បបបកចុេះនថៃទី២២ កខឧសភា ឆ្នំ២០១២
សម្មាប់ម្រប់រផ្ម្មាង/កម្ម វិធី ក លទទួលហិរញ្ញបបោនពីផ្ម្ៅម្បផ្ទសកម្ពុជា និងកផ្អកផ្លើបទពិផ្សាធន៍សម្ម្សបក លបាន
អនុវតោលអៗកនុងផ្ពលកនលងម្ក។
ផ្ោលការណ៍កណន្ទំផ្នេះ នឹងបងាាញពីម្បភពម្ូលនិធិ លំហូរថវិកា ការផ្ម្បើម្បាស់ថវិកា សិទអ
ធ ំណាចនិងភារកិចនច នការទទួល
ខុសម្តូវរបស់ម្ស្រនោរ
ី ផ្ម្មាង នីតិ វិធីចំណាយ ការម្តួតពិនត
ិ យនផ្ាកនុង នីតិ វិធី និងផ្ោលការណ៍រណផ្នយយ ការផ្ធវើសវនកម្ម
របាយការណ៍ លំហូរម្បតិបតោកា
ិ រ ក៏ ូចជាយនោការផ្រៀបចំថ វិកាផ្ងក រ។
ផ្ោលការណ៍កណន្ទំផ្នេះ រឺជាម្រគុផ្ទាសក៏ដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក សម្មាប់អនុវតោកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ
និងម្តូវបានរផ្រៀបចំទនាឹម្ោននឹងកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោន កិចចសនាផ្ោលជ
់ ន
ំ យ
ួ ឯកសារវាយតនម្លរផ្ម្មាងផ្ងក រ។
ផ្ោលការណ៍កណន្ទំបកនថម្ផ្នេះ ក៏ម្តូវផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ម្រប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងក លចូលរួម្អនុវតោកម្ម វិធីកក
ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ក លរួម្មាន អរគន្ទយកដ្ឋានផ្ម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថុ និង
ម្កសួង-សាថប័នន្ទន្ទ

ផ្ម្កាម្ការ ឹកន្ទំសម្ម្បសម្ម្ួលរបស់អរគផ្លខាធិការដ្ឋានរណៈកមាមធិការ ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ក លផ្ ើរតួន្ទទីជាអងគភាពម្បតិបតោិរផ្ម្មាង ទទួលបនាុកសម្ម្បសម្ម្ួលឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ
ម្រប់ម្រងម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទភា
ធ ព និងធាន្ទអនុផ្លាម្ភាពននការងារទូផ្ៅក លពាក់ព័នធ រ ា បាល ហិរញ្ញវតថុ និងលទធកម្ម
កនុងផ្ោលបំណងសផ្ម្ម្ចឱ្យបានផ្ោលបំណងរួម្របស់រ ផ្ម្មាង។ វាក៏អាចជួយ ល់ន រូអភិវឌ្ឈន៍ផ្លើការងារអងកតកម្ម វិធី
និងការអនុវតោចណា
ំ
យ។ កនង
ុ ន័យផ្នេះ កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ម្តូវធាន្ទថា រាល់អងគភាពអនុវតោ
រផ្ម្មាងក លពាក់ពន
័ ធយល់ ឹងអំពីផ្ោលការណ៍កណន្ទំ និងតម្ម្ូវការជាក់លាក់របស់ន រូអភិវឌ្ឍន៍។
ខលឹម្សារម្ួយចំនួនននផ្ោលការណ៍ផ្នេះ អាចម្តូវបានផ្លើកយកម្កពិភាកា និងផ្ធវើបចចុបបននភាពជាផ្រឿយៗផ្ដ្ឋយមាន
ការឯកភាពពីន រូអភិវឌ្ឍន៍ ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើបទពិផ្សាធន៍ក លទទួលបានកនង
ុ ការអនុវតោរផ្ម្មាង កនុងផ្ោលបំណងធាន្ទថា
វាមានសារៈសំខាន់ និងចំបាច់។ អរគផ្លខាធិការដ្ឋានរណៈកម្មធិកា ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
រឺជាអងគភាពក លទទួលបនាុកផ្ធវើបចចុបបននភាពផ្ោលការណ៍កណន្ទំ

និងផ្សពវផ្ាយផ្ ើម្បីឱ្យអងគភាពពាក់ពន
័ ធទទួលម្ជាប

អំពកា
ី រតលស់បោូរ។
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៣. ការទទួលខុសត្តូវទលើការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវតថុ
៣.១

រចនសម្ព័ ៃធ កា រងាររបស់ អ.រ.ហ
កផ្អកផ្លើអនុម្កឹតយផ្លខ២៤អនក.បក ចុេះនថៃទី១៧ កខម្ករា ឆ្នំ២០១៤ ក លផ្ចញផ្ដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

អរគផ្លខាធិការដ្ឋានរណៈកមាមធិការ ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ក លសរផ្សរអកសរកាត់ ថា
អ.រ.ហ.ម្តូវបានបផ្ងកើតផ្ ើងផ្ដ្ឋយផ្ផ្ារ និងពម្ងីកតួន្ទទី និងភារកិចចពីផ្លខាធិការដ្ឋាននន រណៈកមាមធិការ ឹកន្ទំការងារកក
ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។
អ.រ.ហ. ម្តូវបានបផ្ងកើតផ្ ង
ើ ផ្ ើម្បីបំផ្ពញម្ុខងារជា ផ្សន្ទធិការបស់រណៈកមាមធិការ ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈក លផ្ៅកាត់ថា រ.ហ.ស. ផ្ ើម្បីជួយនិងសម្ម្បសម្ម្ួលផ្លើការផ្រៀបចំនិងអនុវតោកម្ម
វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ជាពិផ្សសម្រប់ម្រងរាល់សកម្មភាពក លពាក់ពន
័ ធនឹងរ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ
និងលទធកម្មរបស់កម្ម វិធី។
ំបូងផ្ ើយ អ.រ.ហ.ម្តូវបានផ្រៀបចំឱ្យមាន៦កផ្នក និងផ្ម្កាយម្កផ្ទៀតពម្ងីកផ្ៅជា៧កផ្នក ក លមាន ូចជាកផ្នក
ផ្ោលនផ្ោបាយ កផ្នកម្រប់ម្រងចំណូល កផ្នកផ្រៀបចំថ វិកា កផ្នកអនុវតោថ វិកា កផ្នកោំម្ទទូផ្ៅ កផ្នកទំន្ទក់ទំនងសាធារណៈ
និងកផ្នករ ាបាលហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល។ ម្បសិន ផ្បើរចន្ទសម្ព័នធ របស់ អ.រ.ហ. មានការកកកម្បផ្ៅផ្ពល
អន្ទរត ផ្ហើយផ្បើអាចមានការកម្បម្បួលផ្ម្ចើនក លចំបាច់ ផ្ោលការណ៍កណន្ទំផ្នេះ នឹងម្តូវផ្ធវើបចចុបបននភាពផ្ ើម្បីឆលុេះ
បញ្ចង
ំ ការកម្បម្បួលផ្លើតួន្ទទី ការទទួលខុសម្តូវផ្លើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុរបស់កម្ម វិធី។ រចន្ទសម្ពន
័ ធរបស់ អ.រ.ហ.មាន
បងាាញកនង
ុ រូបភាពទី១ខាងផ្ម្កាម្។

៣.២ ត្កុម្ការងារត្រប់ត្រងហិរញ្ញវតថុរបស់កម្ម វិធី
កផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល របស់ អ.រ.ហ.ក លបងាាញកនង
ុ រូបភាពទី២ទទួលបនាុកផ្លើ
ការងារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុរបស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ

និងធាន្ទអនុផ្លាម្ភាពហិរញ្ញវតថុ ូច

ខាងផ្ម្កាម្៖
ម្រប់ម្រងនិងចត់កចងការងារហិរញ្ញវតថុរផ្ម្មាង
ធាន្ទអនុផ្លាម្ភាព

និងធាន្ទថាការអនុវតោម្តូវបានម្បម្ពឹតោផ្ៅម្សបនឹងកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងរផ្ម្មាង

នីតិ វិធន
ី ិង

ផ្ោលការណ៍ហិរញវតថន្ទ
ុ ន្ទរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងន រូអភិវឌ្ឍន៍ក លមាន។
ផ្រៀបចំរផ្ម្មាងថវិកាសម្មាប់ោំម្ទ ល់យនោការម្រប់ម្រងផ្លើការកបងកចកធនធាន
ម្រប់ម្រងរណនីធន្ទោរនិងលំហូរម្ូលនិធិ
បផ្ងកើត កថរកា និង ំផ្ណើរការម្បព័នធរណផ្នយយនិងហិរញ្ញវតថុរផ្ម្មាងផ្ដ្ឋយមានការម្តួតពិនិតយនផ្ាកនុងសម្រម្យ។
 ំផ្ណើរការម្បតិបតោិការហិរញ្ញវតថុរផ្ម្មាងនិងកថរកាកំណត់ម្តារណផ្នយយឪ្យបានម្តឹម្ម្តូវ
ផ្រៀបចំ កម្បាក់សម្មាប់សកម្មភាពរផ្ម្មាងឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវម្សបតាម្នីតិ វិធន
ី ង
ិ ម្បព័នធកំណត់
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ផ្រៀបចំកបបបទផ្សន ើសុំផ្ៅន រូរអភិវឌ្ឍន៍ផ្ ើម្បីទមាលក់ថវិកាតាម្យនោការបំផ្ពញបស្រងគបន
់ ិងទូោត់ម្តង់ផ្ៅអនកផ្គតផ្
់ គង់
ផ្រៀបចំនង
ិ ផ្ផ្ញើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវតថុផ្ៅអនកពាក់ពន
័ ធ ម្ពម្ោំងផ្ធវកា
ើ រវិភារតនម្លពត
័ មា
៌ នចំបាច់សម្មាប់ឱ្យតួន្ទទី
ននការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុមានម្បសិទភា
ធ ព។
ិ នការចំបាច់ផ្បើមានរមាលតឆ្ៃយពីកផ្នការអនុម្ត
ម្តួតពិនត
ិ យការអនុវតោម្ុខងារហិរញ្ញវតថុ និងចត់ វធា
័
សម្ម្បសម្ម្ួល ំផ្ណើរការសវកម្មផ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថរ
ុ ផ្ម្មាង។
ទទួលបនាុកផ្លើរាល់ការងារលទធកម្មរផ្ម្មាងឱ្យម្សបនឹងផ្ោលការណ៍ និងម្បព័នធក លមាន។
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ារាងទី ១: អងគការទលខរបស់
ឹ នំការងារណកទត្ម្ង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
អរគទលខាធិការដ្ឋឋៃកណៈកមាមធិការដ្ក

អរគទលខាធិការ

កផ្នកកកទម្ម្ង់ោង
ំ បី

កផ្នកនវានុវតោន៍ ផ្សពវផ្ាយ

ម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បតោិ

និង កសាងសម្តោភាព

រ ា និងចំណូលមិន

សាងសមត្ថភាព

ិ
កផ្នកអនុវតោថវកា

កផ្នកចំណល
ូ

កផ្នកផ្ោលនផ្ោបាយ និង

កផ្នករ បា
ា ល ហិរញ្ញវតថុ និង

សារផ្ពើពនធ

ិ
ផ្រៀបចំថវកា

ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

សារពពើពនធ
1) អរគន្ទយកដ្ឋាន ម្រប់ម្រង
ម្ទពយសម្បតោិរ ា និង
ចំណូលម្ិនកម្នសារផ្ពើពនធ
2) អរគន្ទយកដ្ឋានឧសាហ
កម្មហិរញ្ញវតថុ

1) អរគផ្លខាធិការដ្ឋាន

1) អរគន្ទយកដ្ឋានរតន្ទោរជាតិ

2) ម្កុម្ម្បឹកានីតិកម្ម

2) អរគន្ទយកដ្ឋានលទធកម្មសា

3) អរគន្ទយកដ្ឋានសវនកម្មនផ្ា
កនង
ុ
4) អោគធិការដ្ឋាន
5) វិទាសាថនផ្ស ាកច
ិ ច និង

ធារណៈ
3) ម្កុម្ម្បឹកាជាតិរណផ្នយយ

1)

នផ្ោបាយ

1) កផ្នករ បា
ា ល

2)

អរគន្ទយកដ្ឋានថវិកា

2) កផ្នកហិរញ្ញវតថុ

3)

អរគន្ទយកដ្ឋានរ ាបាល ហិរញ្ញ

3) កផ្នកលទធកម្ម

វតថុ ថានក់ផ្ម្កាម្ជាតិ

4) កផ្នកម្តួតពិនត
ិ យ និងវាយ

1) អរគន្ទយកដ្ឋានរយ និងរដ្ឋា
ករកម្ពុជា
2) អរគន្ទយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ

4) អរគន្ទយកដ្ឋានផ្ដ្ឋេះម្សាយ

4)

ផ្លប៉ាេះពាល់

អរគន្ទយកដ្ឋានផ្ោល

អរគន្ទយកដ្ឋានសហម្បតិបតោិការ

តនម្ល

អនោ រជាតិ និងម្រប់ម្រងបំណុល

ហិរញ្ញវតថុ
6) ម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងម្បព័នធ

សាថប័នកំពល
ូ និងឯករាជយ

ព័តមា
៌ នវិទាFMIS

សាថប័នផ្សវាការពារជាតិ សនោស
ិ ខ
ុ
និងសណា
ោ ប់ធានប់សាធារណៈ

សាថប័នផ្សវាសងគម្កិចច

សាថប័នផ្សវាហិរញ្ញវតថុ ការបរផ្ទស
និងផ្សវាសាធារណៈទូផ្ៅ

សាថប័នផ្សវាផ្ស ាកច
ិ ច

ម្រប់ម្កសួង-សាថប័ន
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ារាងទី២៖រចនសម្ព័ៃធការងារណែនករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវតថុ ត្តួតពិៃិតយាម្ដ្ឋៃ ៃិងវាយតនម្ៃ
ត្បធាៃណែនករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវតថុ ត្តួតពិៃិតយ ាម្ដ្ឋៃ
ៃិងវាយតនម្ៃ

ម្ន្រៃត ីត្តួតពិៃិតយ
ាម្ដ្ឋៃ វាយតនម្ៃ

ម្ន្រៃត ីត្តួតពិៃិតយហិរញ្ញវតថុ

ម្ន្រៃត ី

ម្ន្រៃត ីថ វិកា

ម្ន្រៃត ីលទធ កម្ម

ម្ន្រៃត ីរដ្ឋបាល

រណទៃយយករ

ម្ន្រៃត ីជំៃួយការ
រណទៃយយ

ម្ន្រៃត ីជំៃួយការ
ថវិកា

ម្ន្រៃត ីជំៃួយការ
រដ្ឋបាល

ម្ន្រៃត ីព័ត៌មាៃ
វិទា

ទលខាធិការ

ម្ន្រៃត ីជំៃួយការ
លទធ កម្ម
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៤. ណែៃការ ៃិង ថវិកា
ថវិកា រឺជាធាតុចល
ូ សម្មាប់អនុវតោកផ្នការសកម្មភាពលម្អត
ិ របស់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងផ្ម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។ ជាផ្រៀងរាល់ឆ្នំ អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងកម្ម វិធី ម្តូវផ្រៀបចំកផ្នការសកម្មភាពលម្អិត
(GDAP/MAP) ឱ្យមានសងគតភា
ិ ព និងសមានរតិភាព ជាម្ួយកផ្នការសកម្មភាពរួម្នន ំណាក់កាលនីម្ួយៗ ម្ពម្ោំង
ផ្លើកផ្សន ើថ វិកាតាម្រយៈការផ្រៀបចំកផ្នការថវិកា

និងកផ្នការលទធកម្ម

ផ្ៅតាម្ផ្ោលការណ៍កណន្ទំននការផ្រៀបចំថ វិកា

និងសូចន្ទករសម្ិទក
ធ ម្មរនលឹេះ (KPIs)កនុងឆ្នំ។

៤.១

ការទរៀបចំណែៃការ ថវិកា ៃិងណែៃការលទធកម្មរទត្មាង
ផ្ ើម្បីធាន្ទម្បសិទភា
ធ ព ននការវិភាជថវិកាផ្ៅម្រប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងម្បកបផ្ដ្ឋយភាពសនស ំសំនច អ.រ.ហ.

នឹងផ្រៀបចំផ្ោលការណ៍កណន្ទំននការផ្រៀបចំថ វិកា និងឧបសម្ព័នធ ផ្ដ្ឋយកបងកចកផ្ៅតាម្ម្បផ្ភទចំណាយ

ូចជា៖ (១)

សិកាខសាលា/បណោុេះបណា
ោ ល កនុង/ផ្ម្ៅម្បផ្ទស, (២) ទីម្បឹកាជាតិ/អនោ រជាតិ, (៣)ទំនិញ, (៤) ចំណាយម្បតិបតោិការ ជា
ផ្ ើម្។ កនុងផ្ន្ទេះផ្ងក ររាល់ការរណន្ទចំណាយតាម្ម្ុខសញ្ញម្តូវអនុផ្លាម្តាម្តារាងលម្អិតចំណាយ (Costing)ម្បចំ
ឆ្នំនីម្ួយៗ និងរម្ម្ូឧបសម្ព័នធនីម្ួយៗ។
ការវិភាជថវិកាពីអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងនីម្ួយៗ កផ្អកផ្លើការចរចរកនុងកម្ម្ិតបផ្ចចកផ្ទស ឬ/និង កម្ម្ិតថានក់
ឹកន្ទំ ផ្ៅតាម្កាលវិភារក លផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ.។
អ.រ.ហ.

នឹងពិនិតយលទធភាពននការវិភាជថវិកាក លទទួលបានពីម្បភពពីន រូអភិវឌ្ឍន៍

និងថវិកាប ិភារ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជូនម្រប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងនីម្ួយៗតាម្តម្ម្ូវការកនុងម្តីមាសនីម្ួយៗ។

៤.២

ការទរៀបចំថ វិកាទត្កាម្ម្ូលៃិធនិ ដ្រូអភិវឌ្ឍៃ៍
ិ របស់អងគភាពអនុវតោ
១-ការផ្រៀបចំកផ្នការសកម្មភពនិងថវកា
ម្តីមាសទី២

ម្ស្រនោីទទួលបនាុកកផ្នកម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល សម្ម្បសម្ម្ួលនឹងផ្ោលព
់ ័តមា
៌ ន
ពីម្បភពជំនយ
ួ ពីន រូអភិវឌ្ឍន៍នីម្យ
ួ ៗ
អ.រ.ហ. ផ្រៀបចំផ្ោលការណ៍កណន្ទំននការផ្រៀបចំថ វិកា និងសូចន្ទករសម្ិទ ធ

ម្តីមាសទី៣

កម្មរនលឹេះ(KIPs)កនង
ុ ឆ្នំ

តម្ម្ូវឱ្យអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងផ្រៀបចំកផ្នការថវិកា

និងកផ្នការលទធកម្ម សម្មាប់ឆ្នំបន្ទាប់ (N+)

ិ
២-ការបូកសរុបកផ្នការសកម្មភាព និងថវកា
ម្តីមាសទី៣ ឬទី៤

អ.រ.ហ. ផ្រៀបចំកិចចម្បជុំចចរថវិកាមាន ២កម្ម្ិត (១)កម្ម្ិតបផ្ចចកផ្ទស (២)
កម្ម្ិតថានក់ ឹកន្ទំ កនុងការម្តួតពិនិតយលម្អិតកផ្នការសកម្មភាព កផ្នការថវិកា
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និងកផ្នការលទធកម្ម ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើកផ្នការសកម្មភាពរួម្ និងសូចន្ទករក ល
បានកំណត់ផ្ដ្ឋយន រូអភិវឌ្ឈន៍។
ម្តីមាសទី៤

ផ្រៀបចំបូកសរុប និងផ្រៀបចំរបាយការណ៍កផ្នការថវិកា និងកផ្នការលទធកម្ម
ដ្ឋក់ឆលងថានក់ ឹកន្ទំ អ.រ.ហ.ពិនិតយនិងផ្ោលផ្់ ោបល់។

ិ និងកផ្នការលទធកម្ម
៣-ការអនុម្ត
័ កផ្នការថវកា

ម្តីមាសទី៤

អ.រ.ហ. ផ្រៀបចំ របាយការណ៍ និងសំផ្ណើសុំអនុម្័តកញ្ច ប់ថវិកាម្បចំឆ្នំ របស់់
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ពី រ.ហ.ស.។
អ.រ.ហ. ផ្រៀបចំលិខត
ិ និងផ្សពវផ្ាយ ជូនម្រប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងផ្លើការ

ម្តីមាសទី១ននឆ្នំ (N+1)

៤.៣

ដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោ កផ្នការថវិកា និងកផ្នការលទធកម្ម ម្បចំឆ្នំ។

ការទរៀបចំណែៃការទត្កាម្ថវិការបស់រាជរដ្ឋឋភិបាល
ម្សបតាម្សារាចរណ៍កណន្ទំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល់សោីពកា
ី រផ្រៀបចំកផ្នការយុទសា
ធ ស្រសោ ថវិកា និងផ្រៀបចំកញ្ច ប់ថ វិកា

ម្បចំឆ្នំ ក លមានទម្ម្ង់ និងវ ោជាក់លាក់

ូចមានកចងកនង
ុ ចាប់ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ (កខឧសភាឆ្នំ២០០៨) មាម្តាទី៣៩

ម្បតិទិនថវិកាមាន៣កផ្នក៖
ិ (កខម្ីន្ទ ល់កខឧសភា)
១.ការផ្រៀបចំកផ្នការយុទសា
ធ ស្រសោថវកា
ម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថុ ផ្រៀបចំម្កបខណឌមា៉ា ម្កូផ្ស ាកិចចរយៈផ្ពលម្ធយម្
សបាោហ៍ទ១
ី កខម្ីន្ទ

និងផ្ោលនផ្ោបាយហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈផ្ ើម្បីសុំការអនុម្ត
័ ពីរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា។
ម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថុ

សបាោហ៍ទ២
ី កខផ្ម្សា

ផ្ចញសារាចរណ៍កណន្ទំ ល់ម្កសួង-សាថប័ន

ម្រឹេះសាថនសាធារណៈម្បហាក់ម្បកហល និងរ ាបាលថានក់ផ្ម្កាម្ជាតិ ផ្ដ្ឋយផ្ោល់
ការកណន្ទំអព
ំ ីការផ្រៀបចំកផ្នការយុទសា
ធ ស្រសោ ថវិកា រួម្ោំងទម្ម្ង់សោង់ដ្ឋរ ក ល
ម្តូវបំផ្ពញ។

នថៃ១៥ កខឧសភា

កាលបរិផ្ចេទចុងផ្ម្កាយក លម្កសួង-សាថប័ន និងអងគភាពផ្ផ្សងៗ ម្តូវផ្ផ្ញើកផ្នការ
យុទសា
ធ ស្រសោ ថវិកាម្កម្កសួងផ្ស ាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវតថុ។

ិ (កខម្ិថន្ទ
២.ការផ្រៀបចំការផ្ារភាាប់ថវកា
ុ
ល់ កខ កញ្ញ)
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ម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថុ ផ្ចញសារាចរណ៍កណន្ទំម្បចំឆ្នំសោព
ី ីថ វិកា ផ្ៅ
សបាោហ៍ទ១
ី កខម្ិថន្ទ
ុ

ម្កសួង-សាថប័ន ម្រឹេះសាថនសាធារណៈម្បហាក់ម្បកហល និងរ ាបាលថានក់ផ្ម្កាម្
ជាតិ ផ្ដ្ឋយផ្ោលកា
់ រកណន្ទំពកា
ី រផ្រៀបចំកញ្ច ប់ថ វិការួម្ ោំងទម្ម្ង់ន្ទន្ទក ល
ម្តូវបំផ្ពញ ផ្ ើម្បីផ្ធវើការផ្សន ើស។
ុំ

នថៃ១៥ កខកកកដ្ឋ

កាលបរិផ្ចេទចុងផ្ម្កាយសម្មាប់ម្កសួង-សាថប័ន និងអងគភាពផ្ផ្សងៗ ដ្ឋក់ការ
ផ្សន ើសុំកញ្ច ប់ថ វិកាផ្ៅកាន់ម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថ។
ុ
ំផ្ណើរការពិភាកា នឹងការពារថវិការវាងម្កសួងផ្ស ាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ជាម្ួយ

កខសីហា

នឹងថានក់ ឹកន្ទំម្កសួង-សាថប័ន ម្រឹេះសាថនសាធារណៈម្បហាក់ម្បកហល និងរ ាបាលថានក់ផ្ម្កាម្ជាតិ។

កខកញ្ញ

ម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថុ

បញ្ច បកា
់ រផ្រៀបចំថ វិកាចំណូលចំណាយ

និង

ពម្ងាងចាប់ហិរញ្ញវតថ។
ុ

ិ និងចាប់ហរិ ញ្ញវតថុ (កខតុលា ល់ កខ ធន)ូ
៣.ការអនុម្ត
័ ថវកា

សបាោហ៍ទ១
ី កខតុលា
ិ កា
សបាោហ៍ទ១
ី កខវច
ិេ
សបាោហ៍ទ១
ី កខធនូ

ម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថដ្ឋ
ុ ក់ពម្ងាងចាប់ថ វិកាជូនទីសោីការរណៈរ ាម្ស្រនោី
ផ្ ើម្បីពិនត
ិ យ និងសផ្ម្ម្ច។
ចាប់ថ វិកា ម្តូវបានផ្ផ្ញផ្ើ ៅកាន់រ ាសភាជាតិផ្ ើម្បីអនុម្ត
័ ។
ចាប់ថ វិកា

ម្តូវបានផ្ផ្ញើផ្ៅកាន់ម្ពឹទស
ធ ភាផ្ ើម្បីអនុម្័ត

និងឡាយម្ពហសថ

ផ្លខាចុងផ្ម្កាយផ្ដ្ឋយម្ពេះម្ហាកសម្តម្ុននថៃទី២៥កខធន។
ូ

៤.៤ ការត្តួតពិៃត
ិ យ ៃិងវាយតនម្ៃ ការអៃុវតតថ វិកា
ផ្ ើម្បីផ្លើកម្ពស់ម្បសិទភា
ធ ពននការអនុវតោថ វិកាផ្ម្កាយពីទទួលបានការអនុម្ត
័

និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោរបស់អងគភាព

អនុវតោរផ្ម្មាង អ.រ.ហ. នឹងផ្រៀបចំម្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លការអនុវតោថវិកាម្បចំឆមាស និងឆ្នំ។ កនុងផ្ន្ទេះផ្ងក រ អងគភាព
ណាក លផ្ៅមានកកសម្ម្ួលថវិកា ឬនិយត
័ ថវិកាពីសកម្មភាព១ ផ្ៅសកម្មភាព១ ផ្ផ្សងផ្ទៀតផ្ដ្ឋយកនង
ុ ទំហំថ វិកាក ល
បានអនុម្ត
័ កនង
ុ ឆ្នំ ម្តូវផ្រៀបចំលិខត
ិ ផ្សន ើសន
ុំ ិយត
័ ឬកកសម្ម្ួលពីអងគភាពសាម្ុី និងផ្ផ្ញើជន
ូ ម្ក អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បីផ្ោរពផ្សន ស
ើ ុំ
ផ្ោលការណ៍នយ
ិ ត
័ ថវិកាពីថានក់ ឹកន្ទំ។
ថវិកាអនុវតោម្តូវ ពិនិតយតាម្ម្បភពធនធាន (១) កនង
ុ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំម្តីមាសក លម្ិនោន់បានផ្ធវើ
សវនកម្ម និង (២) របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ និងម្បចំម្តីមាស៖ បងាាញពីការម្តួតពិនត
ិ យវឌ្ឍនភាពចំណាយ ផ្ធៀបនឹងថវិកា
អនុម្័តជាផ្ទៀងោត់ តាម្រយៈការផ្ម្បៀបផ្ធៀបចំណាយជាក់កសោ ងកនង
ុ អំ ង
ុ ផ្ពលជាក់លាក់ណាម្ួយ ជាម្ួយនឹងថវិកា។
រាល់លំផ្អៀងក លរួរឱ្យកត់សមាគល់ (ផ្លើសពី១០%) នឹងម្តូវបានពិនត
ិ យនិងតាម្ដ្ឋន ផ្ដ្ឋយមានអំណេះអំណាង និងការ
ពនយល់ទុកជាឯកសារ។
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តារាងទូោត់កិចចសនា ម្តូវបានផ្រៀបចំសម្មាប់តាម្ដ្ឋនចំណាយផ្លើទីម្បឹកា ផ្សវាកម្ម និងទំនិញ។ ចំកណកឯការ
ចំណាយផ្លើការបណោុេះបណា
ោ ល សិកាខសាលា និងទសសកិចស
ច ិកា នឹងម្តូវបានតាម្ដ្ឋនតាម្សកម្មភាពនីម្យ
ួ ៗ តាម្តារាង
ដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក។
រាល់សកម្មភាពោំងឡាយណា ក លបានអនុម្័តរួចកនុងកផ្នការសកម្មភាព និងថវិកា វាអាចផ្ោល់ភាពទន់ភលន់ ល់
អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង អាចផ្ម្បើម្បាស់ថ វិកាផ្លើស ផ្សន ើសុំបកងវរធនធាន ពីសកម្មភាពផ្ផ្សងផ្ទៀតរបស់សាម្ុីអងគភាព ម្ក
ឹ ន្ទំរផ្ម្មាងម្ុនផ្ពលអងគភាពអនុវតោសកម្មភាពក លផ្លើសថវកា
ិ ផ្លើសកម្មភាព
អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បីពន
ិ ត
ិ យ និងសផ្ម្ម្ច ពីថានក់ ក
ក លបានអនុម្័តផ្ហើយ ឬសកម្មភាពថមីណាម្ួយ។
ចំផ្ពាេះថវិកាក លម្ិនអនុវតោោន់ផ្ពលកនុងឆ្នំ

អងគភាពម្ិនអាចផ្សន ើបូកផ្ោងថវិកាផ្ៅសល់ផ្ ើម្បីបនោផ្ៅអនុវតោ

កនុងឆ្នំបន្ទាប់បានផ្ទ ផ្លើកកលងកតថវិកា ក លមានម្ុខសញ្ញចំណាយ ឧោហរណ៍ ទំនញ
ិ និងផ្សវាកម្ម ក លបាននឹង
កំពង
ុ ផ្ធវល
ើ ទធកម្មផ្ៅកនង
ុ ឆ្នំសារផ្ពើពនធ។
អ.រ.ហ. រកាសិទិក
ធ នុងការកបកកចកថវិកាក លម្ិនបានផ្ម្បើម្បាស់ ជូនអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងណាម្ួយតាម្ការ
ចំបាច់ ផ្ ើម្បីធាន្ទថា ថវិការបស់កម្ម វិធីម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់បានោន់ផ្ពលផ្វលា ម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទភា
ធ ព និងស័កកសិទិភា
ធ ព។
កនុងករណីក លថវិការំពង
ឹ ទុកសម្មាប់លទធកម្មទំនញ
ិ

និងផ្សវាកម្មផ្លើសពីថ វិកាក លបានអនុម្័តរួច

ផ្ោល

ការណ៍កណន្ទំសោីពកា
ី រផ្ ញនថលទំនញ
ិ និងនីតិ វិធល
ី ទធកម្ម សម្មាប់ការផ្ម្ជើសផ្រើសទីម្បឹកា នឹងម្តូវបានយកម្កផ្ម្បើម្បាស់។

៤.៥ ការណកសត្ម្ួលថវិកា
អងគភាពអនុវតោ ក លជាអរគន្ទយកដ្ឋានផ្ម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងផ្ស ាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវតថុ និងម្កសួង-សាថប័នម្តួតពិនត
ិ យ
កផ្នការសកម្មភាព និងថវិការបស់ខួ ន
ល ផ្រៀងរាល់៦កខ ឬតាម្ការកំណត់ណាម្ួយកនង
ុ ឆ្នំអនុវតោ ផ្ ើម្បីធាន្ទភាពម្បាក
និយម្កនង
ុ ការោំម្ទ ល់កផ្នការសកម្មភាពរួម្។
ិ កកសម្ម្ួល ណាម្ួយ អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងម្តូវផ្ផ្ញើសំផ្ណើ ជូន អ.រ.ហ.
ម្បសិនផ្បើមានការតលស់បោូរសកម្មភាព ថវកា
ផ្ ើម្បីផ្ធវើការបូកសរុប។

ំផ្ណើរការ និងនីតិ វិធនី នការផ្រៀបចំនយ
ិ ័តថវិកា និងអនុម្ត
័ ផ្លើការកកតម្ម្ូវថវិកាកនុងឆ្នំ ម្តូវមាន

ឹ ន្ទំរផ្ម្មាង។
ផ្ោលការណ៍អនុម្័តពីថានក់ ក

៤.៦ រំៃស
ូ បំត្ពួញ នៃការទរៀបចំណែៃការថវិកា ៃិងលទធកម្មត្បចំឆ្ន ំ
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រំៃូសបំត្ពួញ នៃការទរៀបចំណែៃការថវិកា ៃិងលទធ កម្ម ត្បចំឆ្ន ំ
អរគ នយកដ្ឋឋៃ/ត្កសួង-សាថប័ៃ

រហស

កសហវ/អរហ

អរគ នយកដ្ឋឋៃ

អរគទលខាធិការ

រត្កសួង-សាថប័ៃ

អ.រ.ហ.

ត្បធាៃ រ.ហ.ស.

ផ្ោលការណ៍
កណន្ទំននការផ្រៀបចំ
ថវិកា និងលទធផ្ល

ពិនិតយ និងផ្ោរពផ្សន ើសុំការ

រនល ឹេះកនុងឆ្នំ

សផ្ម្ម្ចពីអរគផ្លខាធិការងទទួល

ពិនត
ិ យ/អនុម្័ត

បនាុ ក

កផ្នការថវិកា និង

កផ្នការសកម្មភាពរួម្ផ្ម្កាម្

លទធកម្មម្បចំឆ្នំ

កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

កផ្នការថវិកា
និងលទធកម្ម

ផ្រៀបចំ

ម្បចំឆ្នំសរុបរួម្

លទធផ្លរនល េះឹ កនុង
ិ
ឆ្នំ កផ្នការថវកា

ពិនត
ិ យ & បូកសរុប

និងលទធកម្មម្បចំ

ផ្លើផ្សចកោីម្ពាង

ឆ្នំ

ិ និងម្ស្រនោ ល
ម្ស្រនោ ថ
ី វកា
ី ទធកម្ម
អ.រ.ហ.

ិ
ម្ស្រនោ ថ
ី វកា
អ.រ.ហ.

No

No

yes

ិ
កផ្នការថវកា
និងលទធកម្ម

កិចចម្បជុំកម្ម្ិត

ម្បចំឆ្នំ

បផ្ចចកផ្ទស

yes
កិចចម្បជុំកម្ម្ិត
ថានក់ ឹកន្ទំ
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៥. ទោលការណ៍ហរិ ញ្ញវតថុ ៃិង សតងដ្ឋ
់ រ
៥.១ ឆ្នសា
ំ រទពើពៃធ ៃិងកាលបរិទចេ ទរបាយការណ៍
ឆ្នំសារផ្ពើពនធរបស់កម្ម វិធី រឺពកី ខម្ករា ល់កខធនូ

ូចោននឹងឆ្នំសារផ្ពើពនធរបស់រដ្ឋាភិបាលក រ ក លកបងកចកជា

១២កខ “ឆ្នំម្បតិទិន” ក លកាលបរិផ្ចេទរណផ្នយយ រឺពីកខម្ករា ល់កខធន។
ូ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ និងម្បចំម្តី
មាស ជាកម្មវតថុសម្មាប់ថានក់ ឹកន្ទំពន
ិ ិតយ និងអាចផ្ោល់ជន
ូ ន រូអភិវឌ្ឍន៍ផ្ងក រ។
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ម្តូវផ្រៀបចំរបាយការណ៍ម្បចំម្តីមាស តាម្ទម្ម្ង់ក លបាន
ម្ពម្ផ្ម្ពៀងកំណត់កង
នុ កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្ោលជ
់ ន
ំ ួយ និងឯកសារវាយតនម្លរផ្ម្មាង។ របាយការណ៍ផ្នេះ ម្តូវផ្រៀបចំកង
នុ រយៈ
ផ្ពល៤៥នថៃ បន្ទាប់ពីចប់ម្តីមាសនីម្យ
ួ ៗ។

៥.២ ម្ូលដ្ឋឋៃរណទៃយយ ៃិងសតង់ដ្ឋររណទៃយយ
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ផ្ម្បើម្បាស់បលង់រណនីរាជរដ្ឋាភិបាល ផ្ដ្ឋយមានការកកសម្ម្ួល
ទម្ម្ង់ផ្ឆលើយតបផ្ៅនឹងតម្ម្ូវការកម្ម វិធី ក លកផ្អកផ្លើសោង់ដ្ឋររណផ្នយយសាធារណៈអនោរជាតិ (IPSAS) សម្មាប់ការផ្រៀបចំ
ថវិកា ការកត់ម្តារណផ្នយយ និងរបាយការណ៍។

ូចផ្នេះ ផ្រអាចសនមតបានថា ផ្ៅផ្ពលក លម្ទពយសម្បតោម្ិ តូវបានកត់

ម្តាដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក កបកនថម្ ផ្ន្ទេះវានឹងបងាាញអំពត
ី នម្ល និងពុត
ំ ម្ម្ូវឱ្យមានការផ្ធវើរល
ំ ស់ផ្ន្ទេះផ្ទ។ ផ្ោេះបីជាោ៉ាងណាក៏
ផ្ដ្ឋយ ម្ទពយសកម្មម្តូវបានចុេះបញ្ា ីផ្ៅកនុងកំណត់ម្តាហិរញ្ញវតថុបកនថម្ និងបងាាញកនុងរបាយការណ៍/តារាងដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់កម្ម វិធី នឹងម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយម្កុម្ការងារហិរញ្ញវតថុ ផ្ដ្ឋយបងាាញពីការទទួលការ
ទូោត់

(កផ្អកផ្លើចំណាយតាម្ម្បផ្ភទ/សមាសភាព)

និងម្ូលនិធិក លផ្ៅសល់

សម្មាប់កាលបរិផ្ចេទរបាយការណ៍

បចចុបបនន និងកាលប រិផ្ចាទបូកផ្ោងបនោ តាំងពីផ្ពលចប់ផ្ផ្ោម្
ើ រផ្ម្មាងម្ក។ កផ្អកផ្លើម្ល
ូ ដ្ឋានផ្នេះ ការទទួលបានម្ូលនិធិ
ម្តូវបានផ្រទទួលសាគល់ផ្ៅផ្ពលទទួលបានជាក់កសោ ង ជាជាងការរំពឹងទុកក លទទួលបាន និងការចំណាយម្ូលនិធិ ផ្លើក
កលងកតបុផ្រម្បោនសម្មាប់ការអនុវតោសកម្មភាពកម្ម វិធី ម្តូវបានទទួលសាគល់ផ្ៅផ្ពលចំណាយជាក់កសោ ង ជាជាងផ្ពល
ក លសកម្មភាពផ្កើតផ្ ើង។

៥.៣ រូបយ
ិ ប័ណណសត្មាប់កត់ត្ា ៃិងរបាយការណ៍
ម្បតិបតោកា
ិ រហិរញ្ញវតថរ
ុ ផ្ម្មាង, ការកត់ម្តារណផ្នយយ និងរបាយការណ៍ រួរម្តូវរកាទុកកនង
ុ រូបិយប័ណណកខមរផ្រៀល
ផ្ហតុ ូចផ្នេះផ្ហើយ ម្បតិបតោកា
ិ រជាម្បាក់ ុលាលរអាផ្ម្រិក ឬរូបិយប័ណណផ្ផ្សងផ្ទៀតក លខុសពីកខមរផ្រៀល ម្តូវបោូរតាម្រយៈអម្តា
បោូរម្បាក់ ក លផ្ចញផ្ដ្ឋយធន្ទោរជាតិននកម្ពុជា។ អម្តាបោូរម្បាក់ផ្ចញពីកកនលងផ្ផ្សងផ្ទៀត ក លមានឯកសារបញ្ាក់ម្តឹម្
ម្តូវ ក៏អាចទទួលយកបានផ្ងក រ ផ្ៅផ្ពលក លអម្តាផ្ន្ទេះមានភាពសម្លមម្ និងម្ិនខុសឆ្ៃយពីអម្តារបស់ធន្ទោរជាតិ
ននកម្ពុជា។

ទំព័រទី
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ផ្ដ្ឋយពិនត
ិ យផ្ ញ
ើ ថា កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ទទួលបានម្ូលនិធិ ពីន រូអភិវឌ្ឍន៍ចំរុេះ
កនុងរូបយ
ិ ប័ណណផ្ផ្សងៗោន សំផ្ៅផ្ឆ្ពេះផ្ៅរកការអនុវតោរផ្ម្មាងជាក់លាក់ណាម្ួយ ូចផ្នេះកនុងរូបភាពបត់កបន ម្បតិបតោកា
ិ រ
ហិរញ្ញវតថុ អាចម្តូវបានកត់ម្តាជារូបិយប័ណណ ុលាលរ ផ្ ើម្បីសម្ម្បតាម្តម្ម្ូវការជាក់លាក់របស់ន រូអភិវឌ្ឍន៍។

ទំព័រទី
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៦. ការត្តួតពិៃត
ិ យនែៃកង
នុ
៦.១ ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅ
ការម្តួតពិនត
ិ យនផ្ាកនុង រួម្មាន ផ្ោលការណ៍ និងនីតិ វិធន្ទ
ី ន្ទ ក លទទួលសាគល់ផ្ដ្ឋយថានក់ ឹកន្ទំននកម្ម វិធីកក
ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ផ្ ើម្បីជយ
ួ ឱ្យការអនុវតោកម្ម វិធីអាចម្បម្ពឹតោផ្ៅបានម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ ព និង
ស័កោសិទភា
ធ ព ក លអាចផ្ឆលើយតបផ្ៅនឹងផ្ោលនផ្ោបាយ និង វិធានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងន រូអភិវឌ្ឍន៍ ការពារ
ម្ទពយសម្បតោិរផ្ម្មាង ធនធានហិរញ្ញវតថុ អាច ំផ្ណើរម្បតោិការទូោត់បានផ្ពញផ្លញម្បកបផ្ដ្ឋយភាពផ្ជឿជាក់ និងអាចផ្ធវើ
ការកត់ម្តា និងផ្រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ និងសកម្មភាពបានោន់ផ្ពលផ្វលាសម្មាប់ការងារម្តួតពិនិតយ និងការផ្ធវើផ្សចកោី
ឹ ន្ទំ សម្មាប់កសវ ងរកការកកលងបនលំ និងកំហុសឆគង។
សផ្ម្ម្ចចិតោរបស់ថានក់ ក

៦.២ ទំៃល
ួ ខុសត្តូវទលើការងារត្តួតពិៃត
ិ យនែៃកង
នុ
ិ នក លទទួលសាគល់ផ្ដ្ឋយថានក់ ឹកន្ទំ ផ្ ើម្បីការពារ និងរកាម្ទពយសម្បតោិ និង
ការម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ រួម្មានវធា
ផ្ ើម្បីធាន្ទភាពម្តឹម្ម្តូវ និងភាពផ្ជឿទុកចិតបា
ោ នននការកត់ម្តារណផ្នយយ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ ការម្តួតពិនិតយនផ្ាកង
នុ
សំខាន់ៗ ក លអនុវតោផ្ដ្ឋយកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ មាន ូចខាងផ្ម្កាម្៖
បុរល
គ ក
ិ ក លមានសម្តថភាពនិងអាចផ្ជឿទុកចិតបា
ោ ន៖
ម្បព័នធម្តួតពិនិតយនផ្ាកនុង រឺកផ្អកផ្ៅផ្លើភាពផ្សាមេះម្តង់របស់បុរគលក
ិ ក លម្តូវបានផ្ម្ជើសផ្រើសឱ្យម្កបផ្ម្ម្ើការងារ
កនុងរផ្ម្មាង។ បុរល
គ ិក រួរម្តូវបានទទួលការបណោុេះបណា
ោ លម្រប់ម្ោន់ និងទទួលបានការកណន្ទំ ម្តឹម្ម្តូវ ផ្ ើម្បីឱ្យពួកផ្រ
បំផ្ពញតួន្ទទី និងភារកិចចរបស់ខួ លនម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ ព។ រាល់បរ
ុ ល
គ ិក រួរចូលរួម្កនុងការពម្ងឹងម្បព័នធម្តួតពិនិតយនផ្ាកនុង
ោំងអស់ោន។
ការកបងកចកម្ុខងារទទួលខុសម្តូវ៖
រួរមានការយល់ ឹងចាស់លាស់អំពី អនកណាជាអនកអនុម្ត
័ អវីក លនឹងម្តូវបានអនុម្័ត និងការកំណត់ននសិទិ ធ
អំណាច។ ម្នុសសមានក់ ម្ិនម្តូវម្រប់ម្រងោំងម្សុងផ្លើម្បតិបតោិការម្ួយតាំងពីផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើម្រហូត ល់ផ្ពលបញ្ច ប់បាន
ផ្ទ។ អនកអនុម្័ត ម្ិនម្តូវទទួលបនាុកផ្លើការចុេះបញ្ា ីម្បតិបតោិការផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅធំ ឬក៏មានលទធភាពអាចតលស់បោូរកំណត់
ម្តារណផ្នយយបានផ្ទ។ រួរមានការកបងកចកចាស់លាស់ អំពីតួន្ទទីននអនកផ្សន ើសំុ អនកទទួល និងអនកអនុម្័ត ផ្លើម្រប់
ម្បតិបតោិការោំងអស់។
ការម្បរល់ភារកិចទ
ច ទួលខុសម្តូវសម្មាប់ម្ខ
ុ ងារោំងអស់៖
ការទទួលខុសម្តូវរបស់ម្ស្រនោី ម្តូវកំណត់ឱ្យបានចាស់លាស់ ផ្ ើម្បីផ្ចៀសវាងការជាន់ម្ុខងារ ឬភាពខវេះចផ្ន្ទលេះ
ផ្លើកផ្នកណាម្ួយ។ អ.រ.ហ. បានបផ្ងកត
ើ រចន្ទសម្ពន
័ ធការងារ ូចបងាាញជូនកនង
ុ រូបភាពទី១ខាងផ្លើសម្មាប់កំណត់ម្ុខងារ
ទទួលខុសម្តូវចាស់លាស់។ ភារកិចច និងការទទួលខុសម្តូវលម្អត
ិ របស់បុរល
គ នីម្ួយៗ មានកចងដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក កនុងកិចច
សនាការងារ។
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ការកបងកចកការងារទទួលបនាក
ិ ការងាររណផ្នយយ៖
ុ តាល់នង
ម្ុខងាររណផ្នយយ រួរម្តូវកញកផ្ចញពីការទទួលបនោុកតាល់ផ្លើម្ទពយសម្បតោិ (ឧោហរណ៍បុរគលក
ិ ក លទុកចិតោ
ឱ្យកាន់សាច់ម្បាក់ ម្ិនរួរអាចចូលផ្ៅកនង
ុ ការងារចុេះបញ្ា ីទន្ទ
ិ ន នុវតោសាច់ម្បាក់ឬផ្សៀវផ្ៅធំបានផ្ យ
ើ )។
ិ នការការពារ៖
វធា
ការអភិបាល រួរម្តូវបានបផ្ងកត
ើ ផ្ ើង ផ្ ើម្បីការពារម្ទពយសម្បតោិរបស់កម្ម វិធី ក លរួម្មានការរកាទុកផ្ៅកកនលង
មានសុវតថភា
ិ ពនូវទននន
ិ យ
័ និងរបាយការណ៍រណផ្នយយ ក លអាចទុកចិតបា
ោ ន។ ម្ផ្ធាបាយការពារសម្ម្សបរួម្មាន ការ
រកាម្ទពយសម្បតោផ្ិ ៅកកនលងមានសុវតថភា
ិ ព ការរកាកំណត់ម្តាលម្អត
ិ ម្តួតពិនត
ិ យ ការធាន្ទរា៉ា ប់រងផ្លើការបផ្ញ្ច ញ ការផ្ផ្ារ
និងការចុេះម្តួតពិនត
ិ យម្ទពយសម្បតោិជាម្បចំ។
ការងារអភិបាល៖
បទបបញ្ញតោិនផ្ាកនុង រួររួម្បញ្ាូ លការម្រប់ម្រងបុរគលិក។ ឧោហរណ៍ ការងារក លម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញវតថុ
និង ម្តួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល ម្តូវម្រប់ម្រងផ្លើ ំផ្ណើរការផ្រៀបចំ និងកត់ម្តាម្បតិបតោិការ ក លផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយម្ស្រនោហ
ី ិរញ្ញវតថុ
និងការផ្រៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវតថ។
ុ
ការពិនត
ិ យនផ្ាកង
នុ ជាម្បចំ៖
កម្ម វិធី រួរផ្ធវើការម្តួតពិនត
ិ យនផ្ាកនុងជាម្បចំ និងផ្ធវកា
ើ រវាយតនម្លម្បព័នធម្តួតពិនិតយនផ្ាកនុង ផ្ ម្
ើ បីកំណត់ថាផ្តើម្បព័នធ
បាន ំផ្ណើរការផ្ដ្ឋយរលូន និងម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទភា
ធ ពតាកផ្នការក រឬផ្ទ។ ឧោហរណ៍ ការរាប់សាច់ម្បាក់ផ្ដ្ឋយម្ិន
បានផ្ម្ពៀងទុករួរម្តូវបានផ្ធវើផ្ ើងផ្ ើម្បីពន
ិ ិតយរកផ្ម្ើលការផ្ម្បើម្បាស់សាច់ម្បាក់ ក លម្ិនសម្ម្សបណាម្ួយ។
ការម្តួតពិនត
ិ យផ្លើម្បតិបតោកា
ិ រ៖
រាល់ម្បតិបតោិការ រួរម្តូវបានពិនត
ិ យ បញ្ាក់ អនុម្័ត និងកត់ម្តា តាម្នីតិ វិធីក លមានកចង។ ឧោហរណ៍បុរល
គ ក
ិ
ម្ិនម្តូវបានអនុញ្ញតឱ្យទិញអវម្
ី ួយផ្ដ្ឋយោមនការអនុម្ត
័ ជាម្ុនពីថានក់ ឹកន្ទំកម្ម វិធីផ្ន្ទេះផ្ ើយ។
ការដ្ឋក់ផ្លខសមាគល់ឯកសារជាម្ុន៖
ផ្ ើម្បីធាន្ទភាពម្រប់ម្ជុងផ្ម្ជាយ ថាម្បតិបតោិការហិរញ្ញវតថុ ម្តូវបានបញ្ាូ លផ្ៅកនុងម្បព័នធរណផ្នយយ ឯកសារផ្ោល
ម្ួយចំនន
ួ ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើម្បីសមាគល់ម្បផ្ភទផ្ ើម្របស់វា (សកខីបម្័ តចំណាយ សកខីបម្័ តទទួល និងសកខីប័ម្តចុេះបញ្ា ី
ម្តូវកតផ្រៀបចំកំណត់ឱ្យមានការបង់ផ្លខផ្រៀងជាម្ុន)។ ម្រប់ផ្លខលំដ្ឋប់ោង
ំ អស់ម្តូវរាប់បញ្ចូ ល និងផ្បើមានសកខីប័ម្តណា
មានភាពម្ិនផ្ពញផ្លញ ឬម្ិនម្តឹម្ម្តូវ ម្តូវដ្ឋក់សញ្ញសមាគល់ថា “លុបផ្ចល” និងម្តូវរកាទុកសម្មាប់ការម្តួតពិនិតយ។
លំដ្ឋប់លផ្ំ ដ្ឋយ៖
ម្បព័នធម្រប់ម្រងរណផ្នយយ ម្តូវបានបផ្ងកើតផ្ ើងផ្ដ្ឋយមានលំដ្ឋប់លំផ្ដ្ឋយ សម្មាប់ ំផ្ណើរការអនុម្័ត ម្ុនផ្ពល
ទូោត់ការចំណាយមានម្ុខសញ្ញ និងការចំណាយទូផ្ៅ ម្ុនផ្ពលចុេះបញ្ា ក
ី ង
នុ ម្បព័នធរណផ្នយយ។ ឧោហរណ៍ ការទូោត់ ម្ិន
ម្តូវផ្ធវើផ្ ើងម្ុនផ្ពលក លទំនញ
ិ ឬផ្សវាកម្ម ម្តូវបានទទួល ផ្ហើយបរិមាណ និងរុណភាពននទំនញ
ិ និងផ្សវាកម្ម ក៏ម្តូវបាន
ម្តួតពិនត
ិ យោ៉ាងម្តឹម្ម្តូវ។
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៦.៣ ការត្តួតពិៃត
ិ យដ្ំទណើរការត្បតិបតតកា
ិ រ
ការងារបុរល
គ ក
ិ ម្តូវបានកបងកចក ផ្ហតុ ូចផ្នេះផ្ហើយ ពុមា
ំ ននរណាមានក់អនុវតោការងារផ្ពញម្ួយម្បតិបតោកា
ិ រកត
ឯងផ្ន្ទេះផ្ទ។ តារាងខាងផ្ម្កាម្សផ្ងខបអំពី ំផ្ណើរការម្បតិបតោិការទូផ្ៅ ផ្ោលបំណងននម្បតិបតោិការនផ្ាកង
នុ ការម្តួតពិនិតយ
នផ្ាកង
នុ និងលទធផ្លននការម្តួតពិនត
ិ យនផ្ាកង
នុ ។

ផ្ោលបំណងទូផ្ៅ
សុពលភាព

លទធផ្លននការម្តួតពិនត
ិ យនផ្ាកង
នុ
ម្បតិបតោកា
ិ រចុេះបញ្ា ីរួច

ម្តូវមានសុពលភាពក លអាចទទួលយកបាន

ទុកដ្ឋក់ឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ ក លអាចផ្ឆលើយតបផ្ៅនឹងកផ្នការសកម្មភាព និង
កផ្នការថវិកា។ ផ្សវាកម្ម ទំនញ
ិ ក លបានបញ្ច ប់ ម្តូវកតផ្ោល់ផ្ដ្ឋយ នីតិ
បុរគល/អនកផ្គតផ្
់ គង់ ក លអាចផ្ជឿជាក់បាន និងម្សបចាប់។ បងាកន់ន ទទួល
ម្បាក់ នឹងម្តូវបានផ្ចញឱ្យបន្ទាប់ពីផ្ធវើការទូោត់រួច។
ភាពម្រប់ម្ជុងផ្ម្ជាយ

រាល់ម្បតិបតោិការក លមានសុពលភាព នឹងម្តូវបានកត់ម្តាទុក និងម្ិនម្តូវ
លុបផ្ចលផ្ន្ទេះផ្ទ។ រាល់បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ នឹងបងាាញពត៌មានលម្អត
ិ អំពអ
ី នក
បង់ម្បាក់ និងអនកទទួលម្បាក់។

សិទអ
ធ ំណាច

កម្ម្ិតននការអនុម្័តមានលកខណៈខុសកបលកោនផ្ៅតាម្កម្ម្ិតទឹកម្បាក់
ឹ ន្ទំ។
កនុងម្បតិបតោកា
ិ រនីម្ួយៗ និងម្សបតាម្ផ្សចកោីសផ្ម្ម្ចរបស់ថានក់ ក

ការផ្ធវើចណា
ំ
ត់ថានក់

ម្បតិបតោកា
ិ រម្តូវផ្ធវើចំណាត់ថានក់ឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវផ្ៅតាម្បលងរ
់ ណនី

និងចំ

ណាត់ថានក់របស់រផ្ម្មាង។
រណផ្នយយ/ការចុេះបញ្ា ី

ម្បតិបតោកា
ិ ររណផ្នយយ ម្តូវកតបញ្ច ប់ ផ្ដ្ឋយបនសល់ទុកនូវលំន្ទំសម្មាប់ការ
ផ្ធវើសវនកម្មឱ្យបានចាស់លាស់។

កាលបរិផ្ចេទ

រាល់ម្បតិបតោិការ ម្តូវកត់ម្តាឱ្យបានោន់ផ្ពលផ្វលា។

៦.៤ ការត្តួតពិៃិតយត្បព័ៃធរណទៃយយកុំពយូទ័រ
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ផ្ម្បើម្បាស់ម្បព័នធរណផ្នយយកុំពយូទ័រ (Sage 50 Accounting)
ផ្គួបោននឹងម្បព័នធផ្ធវើផ្ដ្ឋយន ។ ម្បព័នធោង
ំ ផ្នេះ នឹងផ្ោលន
់ ូវការកត់ម្តា និងការម្តួតពិនត
ិ យបានម្តឹម្ម្តូវ និងអាចផ្ោល់របាយ
ការណ៍ផ្លើថ វិកាទទួលបាន ចំណាយមានម្ុខសញ្ញ និងចំណាយតាម្ចំណាត់ថានក់ចណា
ំ
យតាម្បលង់រណផ្នយយ តាម្
ម្បផ្ភទ តាម្សមាសភារ តាម្ម្បផ្ភទម្ូលនិធិ បុផ្រម្បោន ការទូោត់ម្ទពយ-សម្បតោន
ិ ង
ិ ម្ិនកម្នម្ទពយសម្បតោិ និងម្ទពយ
សម្បតោិផ្ផ្សងៗផ្ទៀត។
ការការពារផ្លខសមាៃត់៖
ម្ស្រនោីហិរញ្ញវតថុ ម្តូវមានផ្្មេះផ្ម្បើម្បាស់ និងផ្លខសមាៃត់ផ្ផ្សងោនកនុងការចូលផ្ៅកាន់ម្បព័នធរណផ្នយយកុព
ំ យូទ័រ។
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ការរកាទុកឯកសារទិនននយ
័ រណផ្ណយយ៖
ការរកាទុកទិនននយ
័ កនុងកុំពយូទ័រ រួម្មានទិនននយ
័ ននម្បព័នធរណផ្នយយកុំពយូទ័រ ឯកសាររណផ្នយយនឹងម្តូវកថោំ
ទុកជាម្បចំកខ ក លជាភារកិចចរបស់រណផ្នយយករ និងម្ស្រនោីម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថ។
ុ
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៧. ត្បព័ៃធរណទៃយយហិរញ្ញវតថុ
៧.១ ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅ
កម្មវតថុចំបងននម្បព័នធរណផ្នយយហិរញ្ញវតថុ

រឺផ្ធវើការកត់ម្តាកនុងលកខណៈជាម្បព័នធ

និងមានការម្រប់ម្រងផ្លើ

ម្បតិបតោកា
ិ រ និងសកម្មភាពហិរញ្ញវតថុ ផ្ ើម្បីជាជំនយ
ួ
ល់ការងារម្តួតពិនត
ិ យ និងម្រប់ម្រងព័តមា
៌ នហិរញ្ញវតថុក៏ ូចជាការអនុវតោ
រផ្ម្មាងផ្ងក រ។

៧.២ ត្បព័ៃធរណទៃយយ
ម្បព័នធរណផ្នយយហិរញ្ញវតថុកផ្អកតាម្ម្ូលដ្ឋានសាច់ម្បាក់ (Cash Basis) ម្តូវបានបផ្ងកត
ើ ផ្ ើង ផ្ដ្ឋយមានរណនី
ម្ួយចំនន
ួ ូចជា រណនីសាច់ម្បាក់ ម្បាក់រជាផ្ទយយ ចំណាយ ផ្សៀវផ្ៅធំ ទិន្ទននុបបវតោតាម្ម្បព័នធកត់ម្តាផ្ទវភារ។ ម្បព័នធ
រណផ្នយយហិរញ្ញវតថុរម្
ួ មាន៖
(i) ម្បភពឯកសារ
(ii) ម្បព័នធហិរញ្ញវតថុរង
(iii) ផ្សៀវផ្ៅធំសម្មាប់កត់ម្តាម្បតិបតោកា
ិ រម្រប់ម្បផ្ភទ
(iv) កំណត់ម្តាអនុសសរណៈក លមាន

៧.៣ ត្បតិបតតកា
ិ ររណទៃយយ
ជំហានសំខាន់ៗផ្ៅកនុងកិចច ំផ្ណើរការរណផ្នយយរួម្មាន៖
១)

កិចច ំផ្ណើរការម្បតិបតោិការផ្លើការឯកភាព និងបញ្ចូ លម្បតិបតោិការ

២)

កត់ម្តាចូលកនង
ុ ផ្សៀវផ្ៅធំនូវម្បតិបតោិការន្ទន្ទ ក ល កម្សង់ពឯ
ី កសារផ្ោល និងកំណត់ម្តា

៣)

ផ្រៀបចំរបាយការណ៍តល
ុ យភាព ក លមានកនុងតារាងឥណពនធ និងឥណោនោំងអស់

៤)

ផ្រៀបចំការកត់ម្តាកកតម្ម្ូវផ្ៅចុងកខផ្ដ្ឋយកត់ម្តាោំងការកកតម្ម្ូវផ្ៅកផ្នកឥណពនធ និងឥណោន

៥)

ផ្រៀបចំរបាយការណ៍តល
ុ យភាពកកតម្ម្ូវក លមានកនង
ុ តារាងឥណពនធ និងឥណោនោំងអស់បន្ទាប់ពីផ្ធវើការ

កកសម្ម្ួលម្បចំកខរួច។
៦)

ការផ្រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

៧)

ផ្រៀបចំការបិទបញ្ា ីរណនីបុផ្រម្បោន និងជម្ម្េះបញ្ា ីចំណូល-ចំណាយ

8)

ផ្រៀបចំបិទតារាងតុលយភាពផ្ ម្
ើ បីធាន្ទថារណនីកនុងផ្សៀវផ្ៅធំមានតុលយភាព

៧.៤ កំណត់ត្ារណទៃយយសទងេប
មានកំណត់ម្តារណផ្នយយបឋម្ជាក់លាក់ ក លម្តូវកតរកាទុកកនុងម្បព័នធរណផ្នយយ។ កំណត់ម្តាោំងផ្នេះរឺ៖
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ទិន្ទននុបបវតោច
ិ ណ
ំ ល
ូ សាច់ម្បាក់៖ ផ្ៅផ្ពលទទួលបានការជូន ណ
ំ ឹង ឬកំណត់ម្តាឥណោន /លិខត
ិ បញ្ាក់ពធ
ី ន្ទោរ
រណផ្នយយករ ម្តូវផ្រៀបចំបំផ្ពញសកខីប័ម្តទទួលម្បាក់ផ្ដ្ឋយមានពិពណ៌ន្ទឱ្យបានចាស់លាស់អំពីចំណូលក ល
ទទួលបាន៖
ឥណពនធ.

រណនីធន្ទោរ

ឥណោន.

ទឹកម្បាក់ទទួលបាន

xxx
xxx

កនុងករណី ម្បតិបតោកា
ិ រោក់ទងនឹងកនម្ម្ផ្ជើងសារ ឬបនាុកធន្ទោរ ម្បតិបតោិការម្តូវកត់ម្តា ូចខាងផ្ម្កាម្៖
ឥណពនធ.

រណនីធន្ទោរ

xxx

ឥណពនធ.

កនម្ម្ផ្សវាធន្ទោរ

xxx

ឥណោន.

ទឹកម្បាក់ទទួលបាន

xxx

ផ្សៀវផ្ៅធំ៖ ម្បតិបតោកា
ិ រទទួលបានពីផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាសាច់ម្បាក់ ផ្សៀវផ្ៅចំណាយ និងនិន្ទននុបបវតោម្ិ តូវបានចុេះ
បញ្ាូ លផ្ៅកនង
ុ រណនីសមាគល់របស់ខួ លន ផ្ ើម្បីធាន្ទថា ទិនននយ
័ ហិរញ្ញវតថក
ុ ង
នុ កខនីម្ួយៗ ម្តូវបានផ្រៀបចំបានផ្ពញ
ផ្លញ និងបិទបញ្ា បា
ី នម្តឹម្ម្តូវម្សបតាម្ឯកសារផ្ោងក លមាន។
៧.៥ ឯកសារទោល
ម្បតិបតោិការហិរញ្ញវតថុ ម្តូវបានកត់ម្តាកនង
ុ ម្បព័នធរណផ្នយយហិរញ្ញវតថព
ុ ីម្បភពឯកសារផ្ោល។ ឯកសារោំងផ្នេះរួរ
កតមានលកខណ:សោ ង់ដ្ឋរ ក លអាចឱ្យផ្រម្តួតពិនត
ិ យបានម្តឹម្ម្តូវអំពីម្បតិបតោិការក លបានអនុម្ត
័ រួចជាផ្ ើម្។ ឯកសារផ្ោល
សំខាន់ននម្បព័នធរណផ្នយយហិរញ្ញវតថុរឺ៖
-

បងាកន់ន ទទួលម្បាក់

-

សកខីប័ម្តចំណាយ

-

សកខីប័ម្តទិន្ទននុបបវតោិចុេះបញ្ា ី

-

កបបបទផ្សន ស
ើ ប
ុំ ុផ្រម្បោន និងទូោត់បុផ្រម្បោន

-

ឯកសារការបញ្ាទិញ

ឯកសារបកនថម្ផ្ផ្សងផ្ទៀតក លោំម្ទឯកសារផ្ោល មានជាអាទិ៍៖
-

សំផ្ណើទិញក លបានទទួលការអនុម្័ត -សម្មាប់ម្បាក់រជាផ្ទយយ

-

លិខត
ិ ជូន ំណង
ឹ ឥណោនរបស់ធន្ទោរ -សម្មាប់សកខីបម្័ តចំណូលធន្ទោរ

-

វិក័យប័ម្ត របាយការណ៍រណនី លិខិតម្បរល់ទទួល - សម្មាប់សកខីប័ម្តចំណាយ

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ នឹងពិនិតយផ្ម្ើលផ្ ើង វិញនូវភាពផ្ពញផ្លញននផ្លខផ្ោងរបស់សកខីប័ម្ត ផ្ម្ជើសផ្រើស
ម្បតិបតោិការសំខាន់ៗផ្ចញពីផ្សៀវផ្ៅធំបន្ទាប់ (Subsidiary Ledgers) រួចផ្ផ្ាៀងតាត់ ផ្លខោំងផ្ន្ទេះ ជាម្ួយឯកសារផ្ោល
ផ្ ើម្បីឱ្យម្បាក ថាផ្លខកូ ក លបានចត់ថានក់ ចុេះផ្លខកូ និងចុេះបញ្ច រ
ី ឺមានលកខណៈម្តឹម្ម្តូវ។
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៨. ការបទងកត
ើ ៃិង ការណថទំទសៀវទៅធំ
៨.១ រចនសម្ពៃ
័ ធនៃបៃងរ
់ ណៃី
បលង់រណនីម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ ើម្បីចប់យកកត់ម្តា និងផ្រៀបផ្រៀងទិនននយ
័
ផ្ ើម្បីឱ្យព័តមា
៌ នហិរញ្ញវតថុម្តូវបាន
កត់ម្តាម្តឹម្ម្តូវ ងាយរកបាន សម្មាប់ការម្រប់ម្រងចំណូល និងចំណាយ ផ្ហើយអាចោំម្ទ ល់ការ តាម្ដ្ឋន ការម្រប់ម្រង
ការម្តួតពិនត
ិ យ និងការផ្ធវើផ្សចកោីសផ្ម្ម្ចចិតោ។ បលង់រណនី ក៏ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ ើម្បីបំផ្ពញតម្ម្ូវការរបាយការណ៍របស់
កម្ម វិធីក លផ្តោតផ្លើសមាសភារ អនុសមាសភារ ម្បផ្ភទ អនុម្បផ្ភទ និងម្បភពម្ូលនិធិ (ថវិកា)។

ូផ្ចនេះ ផ្ផ្ោើម្ផ្ចញពី

បលង់រណនីោង
ំ ផ្នេះ កម្ម វិធីផ្នេះ អាចផ្ធវើរបាយការណ៍តាម្ម្បព័នធរណផ្នយយកុំពយូទ័រ Peachtree ផ្ ើម្បីបំផ្ពញតម្ម្ូវការ
របាយការណ៍ជាក់លាក់របស់ន រូអភិវឌ្ឍន៍។
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ផ្ម្បើម្បាស់បលង់រណនីថមីរបស់រដ្ឋាភិបាល ផ្ដ្ឋយរិតថាកម្ម វិធី
ផ្នេះក៏ចំបាច់ម្តូវរាយការណ៍ផ្ៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ងក រ។ រចន្ទសម្ព័នធននបលង់រណនីផ្នេះម្តូវបានរចន្ទផ្ ើងផ្ដ្ឋយ
កផ្អកផ្លើផ្សៀវផ្ៅផ្ោលការណ៍កណន្ទំសោីពកា
ី រម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ និងម្បកាសផ្លខ ១៨៩ សហវ ម្បក ចុេះនថៃទី ២២ កខ
កុម្ភៈឆ្នំ ២០១៣។ បលងរ
់ ណនីសម្មាប់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ: ម្តូវបានបងាាញ ូចខាងផ្ម្កាម្៖

ផ្លខកូ

ផ្លខកូ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល

ន រូអភិវឌ្ឍន៍

ត្បទភទរណៃី

ផ្លខកូ

សមាសភារ

ន រូអភិវឌ្ឍន៍

ផ្លខកូ
ន រូអភិវឌ្ឍន៍

ចំណាយ

ចំណាយាម្

ាម្ត្បទភទ

សមាសភារ

នយកដ្ឋឋៃ

ម្បភពម្ូលនិធិ

ត្បភពម្ូលៃិធិ

៨.២ បៃងរ
់ ណៃីលម្អត
ិ
 ម្បផ្ភទរណនី៖
១. ម្ទពយសកម្មចរនោ: សាច់ម្បាក់ផ្ៅធន្ទោរ, ម្បាក់បរជាផ្ទយយ, បុផ្រម្បោន
២. ម្ទពយសកម្មអចរនោ: ោមន
៣. ម្ូលធនមាចស់ម្ទពយ
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៤. បំណល
ុ ចរនោ: ោមន
៥. បំណល
ុ អចរនោ: ោមន
៦. ចំណាយចរនោ: ទីម្បឹកាផ្សវាកម្ម, ទំនញ
ិ , ការបណុោ េះបណា
ោ ល, ចំណាយម្បតិបតោិការ
៧. ចំណូល
 ចំណាយតាម្ម្បផ្ភទ៖
1G : ទំនញ
ិ
2C : ផ្សវាកម្មទីម្បឹកា
3T : ការបណុោ េះបណា
ោ ល /សិកាខសាលា
4O : ចំណាយម្បតិបតោកា
ិ រ
5S : ម្បាក់ផ្លើកទឹកចិតោ
6F : ម្បព័នធពត
័ មា
៌ នវិទាសម្មាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ (FMIS)
 ចំណាយតាម្សមាសភាព៖
១. ម្កុម្ផ្ោលនផ្ោបាយ
២. ម្កុម្ម្រប់ម្រងចំណូល
៣. ម្កុម្ផ្រៀបចំថ វិកា
៤. ម្កុម្អនុវតោថ វិកា
៥. ម្កុម្ោំម្ទទូផ្ៅ
៦. ម្កសួង-សាថប័ន
 អរគន្ទយកដ្ឋាន៖
សមាសភារទី 1: ម្កុម្ផ្ោលនផ្ោបាយ
EP

: អរគន្ទយកដ្ឋានផ្ោលនផ្ោបាយ

សមាសភារទី 2: ម្កុម្ម្រប់ម្រងចំណល
ូ
TD

: អរគន្ទយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ

CE

: អរគន្ទយកដ្ឋានរយនិងរដ្ឋាករ

NR

: អរគន្ទយកដ្ឋានម្ទពយរ ា និងចំណូលម្ិនកម្នសារផ្ពើពនធ

FI

: អរគន្ទយកដ្ឋានឧសាហកម្មហិរញ្ញវតថុ

ិ
សមាសភារទី 3: ម្កុម្ផ្រៀបចំថវកា
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BD

: អរគន្ទយកដ្ឋានថវិកា

LF

: អរគន្ទយកដ្ឋានរ ាបាល និងហិរញ្ញវតថថា
ុ ន ក់ផ្ម្កាម្ជាតិ

DI

: អរគន្ទយកដ្ឋានសហម្បតិបតោិការអនោរជាតិ និងម្រប់ម្រងបំណល
ុ

ិ
សមាសភារទី 4: ការអនុវតោថវកា
GP

: អរគន្ទយកដ្ឋានលទធកម្ម

NT

: អរគន្ទយកដ្ឋានរតន្ទោរជាតិ

NA

: ម្កុម្ម្បឹការណផ្នយយជាតិ

សមាសភារទី 5: ម្កុម្ោំម្ទទូផ្ៅនិងកសាងសម្តថភាព

អរគផ្លខាធិការដ្ឋាន
AD

: ន្ទយកដ្ឋានរ ាបាលនិងហិរញ្ញវតថុ

PD

: ន្ទយកដ្ឋានបុរល
គ ក
ិ

LE

: ម្កុម្ម្បឹកានីតិកម្ម

IT

: ន្ទយកដ្ឋានព័តមា
៌ នវិទា

OE

: ម្នាីរផ្ស ាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុផ្ខតោ

FM

ិ ាព័តមា
: ម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងរផ្ម្មាងម្បព័នធបផ្ចចកវទ
៌ នការសម្មាប់ម្រង់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ
(FMWG)

EF

ិ ាសាថនផ្ស ាកច
: វទ
ិ ន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ

LC

: ម្កុម្ម្បឹកានីតក
ិ ម្ម

GSC

ិ ី (អ.រ.ហ.)
: ម្កុម្ម្រប់ម្រងកម្ម វធ

PP

: កផ្នកផ្ោលនផ្ោបាយ (អ.រ.ហ.)

PR

: កផ្នកចំណូលសារផ្ពើពនធ (អ.រ.ហ.)

PF

: កផ្នកផ្រៀបចំថ វិកា (អ.រ.ហ.)

PE

: កផ្នកអនុវតោថ វិកា (អ.រ.ហ.)

PS

: កផ្នកនវានុវតោន៍ ផ្សពវផ្ាយ និងកសាងសម្តថភាព (អ.រ.ហ.)

PM

: កផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថន
ុ ិងម្តួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល (អ.រ.ហ.)

GDIA

អរគន្ទយកដ្ឋានសវនកម្មនផ្ាកង
នុ

GI

អោគធិការដ្ឋាន
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សមាសភារទី 6: ម្កសួង-សាថប័ន

សាថប័នកំពល
ូ និងឯករាជយ
RP

: ម្កសួងម្ពេះបរម្រាជវា ំង

SE

: អរគផ្លខាធិការដ្ឋានម្ពឹទស
ធ ភា

AS

: អរគផ្លខាធិការដ្ឋានរ ាសភា

CC

: ម្កុម្ម្បឹកាធម្មនញ្
ុ ញ

SM

: ឧតោម្ម្កុម្ម្បឹកាននអងគផ្ៅម្កម្

SC

: តុលាការកំពល
ូ

NE

: រណ:កមាមធិការជាតិផ្រៀបចំការផ្បាេះផ្ឆ្នត

AA

: អាជាញធរសវនកម្មជាតិ

AU

: អងគភាពម្បឆ្ំងអំផ្ពើពុករលួយ

សាថប័នផ្ោលផ្់ សវាផ្ស ាកច
ិ ច
AF

: ម្កសួងកសិកម្ម រុកាខម្បមា៉ា ញ់នង
ិ ផ្នសាទ

MC

: ម្កសួងពាណិជាកម្ម

IN

: ម្កសួងឧសាហកម្ម វិទាសាស្រសោ បផ្ចចកផ្ទស និងនវានុវតោន៍

ME

: ម្កសួងករ៉ានិងថាម្ពល

RD

: ម្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

WR

: ម្កសួងធនធានទឹកនិងឧតោន
ិ ម្
ុ យ

MP

: ម្កសួងនម្បសណីយន
៍ ង
ិ ទូររម្ន្ទរម្ន៍

WT

ឹ ជញ្ាូ ន
: ម្កសួងសាធារណ:ការនិង ក

TO

: ម្កសួងផ្ទសចរណ៍

CA

: រ ាផ្លខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍សុី វិល

LV

: ម្កសួងការងារនិងបណោុេះបណា
ោ លវិជាាជីវ:

សាថប័នផ្សវាកម្មសងគម្
ED

: ម្កសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា

MH

: ម្កសួងសុខាភិបាល

SA

: ម្កសួងសងគម្កិចច អតីតយុទជ
ធ ន និងយុវនីតិសម្បោ
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WA

: ម្កសួងកិចចការន្ទរើ

CU

: ម្កសួងវបបធម្៌និង វិចិម្តសិលប:

CR

: ម្កសួងធម្មការនិងសាសន្ទ

សាថប័នសនោស
ិ ខ
ុ និងការពារជាតិ
IS

: ម្កសួងម្ហានផ្ា (សនោិសុខសាធារណ:)

ID

: ម្កសួងម្ហានផ្ា (រ ាបាលទូផ្ៅ)

ND

: ម្កសួងការពារជាតិ

EN

: ម្កសួងបរិសាថន

MJ

: ម្កសួងយុតោិធម្៌

AP

: សាលាឧទធរណ៍

LA

: ម្កសួងផ្រៀបចំក ន ី នរររូបនីយកម្ម និងសំណង់

សាថប័នហិរញ្ញវតថុ ការបរផ្ទស និងសនោស
ិ ខ
ុ សាធារណ:
CO

: ទីសោីការរណ:រ ាម្ស្រនោី

MS

: ម្កសួងម្ុខងារសាធារណ:

CD

: ម្កុម្ម្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

RI

: ម្កសួងទំន្ទក់ទំនងជាម្ួយរ ាសភា ម្ពឹទស
ធ ភា និងអធិការកិចច

MF

: ម្កសួងការបរផ្ទស និងសហម្បតិបតោកា
ិ រអនោរជាតិ

EC

: ម្កសួងផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថុ

PL

: ម្កសួងកផ្នការ

IF

: ម្កសួងព័តមា
៌ ន

ST

: រណ:កម្មការម្ូលបម្តកម្ពុជា

 ត្បភពម្ូលៃិធិ
E

: ថវិកាម្ទម្ទង់របស់សហភាពអឺរ៉ាុប

M

: ម្ូលនិធិជន
ំ យ
ួ ពីពហុភារី (MDTF)

R

: ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

U

: ជំនយ
ួ ជាថវិកាពីអងគការសហម្បជាជាតិសម្មាប់អប់រំកមា
ុ រ (UNICEF)

O

: ថវិកាពីម្បភពផ្ផ្សងៗផ្ទៀត
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៩. រណៃីធនោរ
៩.១ ត្បតិបតតកា
ិ ររណៃីទៅធនោរ
រណនីធន្ទោរដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក ម្តូវបានបផ្ងកើតទុកសម្មាប់រកាម្ូលនិធិទទួលបានពីន រូអភិវឌ្ឍន៍ក ល ម្តូវបាន
ផ្រផ្ៅថា រណនីកំណត់ និងសម្មាប់ម្ូលនិធិសម្ភារីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្ៅថារណនីធន្ទោរកម្ម វិធី/រផ្ម្មាង។ កម្ម វិធី
កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ

ម្តូវបានអនុញ្ញតឱ្យរកានិង ំផ្ណើរការរណនី

ធន្ទោរក លបានកំណត់

(Designated Account -DA) និងរណនីធន្ទោររផ្ម្មាង (Project Bank Account)ជាម្បាក់ផ្រៀល ឬម្បាក់ លា
ុ ល រអាផ្ម្រិក
ផ្ៅធន្ទោរជាតិននកម្ពុជាសម្មាប់ការម្រប់ម្រងម្ូលនិធិ។ កម្ម វិធីផ្នេះ ក៏អាចផ្បើករណនីធន្ទោរផ្ៅធន្ទោរ/ម្រឹេះសាថន
ហិរញ្ញវតថពា
ុ ណិជាកម្មណាម្ួយផ្ងក រ ម្បសិនផ្បើន រូអភិវឌ្ឍន៍ និងម្កសួងផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថុ យល់ថាសម្ម្សប។
រណនីធន្ទោរ ម្តូវផ្បើកផ្ម្កាម្ផ្្មេះរផ្ម្មាង ម្ិនកម្នផ្្មេះម្កសួង/អងគភាព ឬបុរល
គ ផ្ យ
ើ ។
ផ្ោលបំណងននរណនីធន្ទោរដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក រឺផ្ ើម្បីសម្ម្ួលម្បតិបតោិការផ្បើកម្បាក់់ទូោត់ និងម្បព័នធម្តួតពិនត
ិ យ
ម្តឹម្ម្តូវ។ អម្តាបោូរម្បាក់ក លម្បកាសផ្ដ្ឋយធន្ទោរជាតិននកម្ពុជា ម្តូវអនុវតោសម្មាប់បំកលងរូបិយប័ណណ។

៩.២ រណៃីណដ្លបាៃកំណត់
ជំនួយឥតសំណង /កម្ចព
ី នី រូអភិវឌ្ឍន៍ ម្តូវរកាទុកផ្ៅកនង
ុ រណនីក លបានកំណត់ជាម្បាក់ផ្រៀល ឬជាម្បាក់
ុលាលរអាផ្ម្រិក ផ្ៅតាម្ការកំណត់កង
នុ កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោនឥតសំណង /ឥណោនសម្បោន រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា និងន រូអភិវឌ្ឍន៍។ រណនីផ្នេះចំបាច់ម្តូវកតផ្ម្បើតោច់ម្ុខសម្មាប់កតចំណាយរបស់រផ្ម្មាង កតប៉ាុផ្ណាណេះ។
ការ កម្បាក់ផ្ចញពីរណនីក លបានកំណត់ផ្ៅធន្ទោរជាតិននកម្ពុជា

ម្តូវបានផ្លើកទឹកចិតោសម្មាប់ទូោត់

ចំណាយម្រប់ទំហំម្បតិបតោកា
ិ រោំងអស់ ប៉ាុកនោតាម្ធម្មតា រឺសម្មាប់ទូោត់ចណា
ំ
យរបស់រផ្ម្មាង ក លមានទឹកម្បាក់ផ្សម ើ
នឹង ឬផ្លើសពី ៧៥០ លា
ុ ល រអាផ្ម្រិក ឬ ៣,០០០,០០០ ផ្រៀល។ ម្ូលបបទៃប័ត្តធនោរទូទត់ជា “សាច់ត្បាក់” ម្ិៃត្តូវ
បាៃអៃុញ្ញញតទឡើយ។ ការទូោត់ចំណាយផ្លើសពីចន
ំ ន
ួ ទឹកម្បាក់ក លបានកំណត់ ផ្ៅកនង
ុ កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោន
ឥតសំណង /ឥណោនសម្បោន ម្ិនអាចទូោត់ផ្ចញពីរណនីកំណត់បានផ្ ើយកនង
ុ ករណីផ្នេះចំបាច់ម្តូវផ្ម្បើនីតិ វិធធា
ី ន្ទ
ចំណាយ ឬនីតិ វិធីចំណាយម្តង់ផ្ៅអនកផ្គតផ្
់ គង់។

៩.៣ រណៃីធនោររបស់រទត្មាង
ការរួម្ចំកណកជាសាច់ម្បាក់ពរា
ី ជរដ្ឋាភិបាលសម្មាប់ ំផ្ណើរការរផ្ម្មាង ម្តូវបានផ្ៅថា ថវិកាប ិភារ ក ល
ម្តូវរកាទុកផ្ៅកនង
ុ រណនីរផ្ម្មាង ផ្ៅឯធន្ទោរជាតិននកម្ពុជា

ូចោននឹងថវិកាម្ទម្ទង់ ក លបានទទួលពីន រូអភិវឌ្ឍន៍
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ូផ្ចនេះក រ។ ជាទូផ្ៅ ការ កម្បាក់ផ្ចញពីរណនីរផ្ម្មាង រឺសម្មាប់ទូោត់ចំណាយក លមានទឹកម្បាក់ផ្សម ន
ើ ង
ឹ ឬផ្លើសពី
៧៥០ លា
ុ ល រអាផ្ម្រិក ឬ ៣,០០០,០០០ ផ្រៀល ផ្ហើយផ្ម្បើម្បាស់នត
ី ិ វិធី ូចចំណច
ុ ៩.២ ក រ។

៩.៤ យៃតការត្តួតពិៃត
ិ យការទូទត់
ិ ផ្លើវក
ិ យ
ការពិនត
ិ យផ្ម្ើលផ្ ង
ើ វញ
័ ប័ម្តសម្មាប់ទោ
ូ ត់៖
ផ្ៅផ្ពលទទួលបានឯកសារចាប់ផ្ ើម្ រណផ្នយយករម្តូវផ្ធវកា
ើ រម្តួតពិនត
ិ យផ្ម្ើលភាពម្តឹម្ម្តូវតាម្កបបរណិតវិទា
និងសុពលភាពននឯកសារ ច
ូ ខាងផ្ម្កាម្៖


ម្តូវពិនត
ិ យ វិកយ
័ ប័ម្តពីអនកផ្គតផ្
់ គង់ោក់ទងនឹងទំនញ
ិ ឬផ្សវាកម្មក លបានទិញ ជាម្ួយនឹង ឯកសារពាក់ពន
័ ធ
ូចជាកិចចសនា លិខិតទទួលសាគល់ លិខិតម្បរល់ទទួល ការបញ្ាទិញ របាយការណ៍។ ល។



ពិនិតយផ្ម្ើល វិក័យប័ម្ត សម្មាប់សំផ្ណើសុំទូោត់ពីទីម្បឹកាបផ្ចចកផ្ទស ផ្ ើម្បីឱ្យម្បាក ថា ផ្សវាកម្មក លបាន
អនុវតោទទួលបាននូវការផ្ពញចិតោ និងបញ្ាក់ផ្ដ្ឋយអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ម្សបតាម្ល័កខខ័ណឌផ្ោងក ល
មានកចងផ្ៅកនុងកិចចកិចចសនាការងារ។
ារាងត្តួតពិៃត
ិ យឯកសារ
ការបរិយាយ

សាថៃភាព

អនកផ្គតផ្
់ គង់ អនកផ្ ៉ា ការ និងអនកផ្ោល់ផ្សវាក លបានចុេះបញ្ា ម្ី តឹម្ម្តូវ

ទទួលយក

វិកយ
័ បម្ត/បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវ

ទទួលយក

អតោសញ្ញណអនកទទួលម្បាក់

ទទួលយក

អាស័យដ្ឋានោក់ទងម្តឹម្ម្តូវនិងចាស់លាស់ផ្ៅផ្លើ វិកកយបម្ត

ទទួលយក

និងផ្ៅផ្លើបងាកន់ន ទទួលម្បាក់
ឯកសារបញ្ាក់ននផ្សវាកម្ម/ទំនញ
ិ ក លបានទទួល

ទទួលយក

ឯកសារបញ្ាក់របស់អនកទូោត់ម្បាក់

ទទួលយក

វិក័យប័ម្តសរផ្សរផ្ដ្ឋយន

កាត់បនថយ

វិក័យប័ម្តនិងបងាកន់ន ទទួលម្បាក់ក លបផ្ងកើតផ្ ង
ើ ផ្ដ្ឋយខលួនឯង

ប ិផ្សធ

ផ្ំ ណើរការទូោត់៖


ឹ ន្ទំ អ.រ.ហ. ផ្ដ្ឋយពណ៌ន្ទជាសផ្ងខបអំពីការងារក លបានផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ដ្ឋយ
ផ្រៀបចំកំណត់បងាាញផ្ៅថានក់ ក
រណផ្នយយករ និងម្ស្រនោីម្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ ក លជាកផ្ន កម្ួយនន ំផ្ណើរការកបបបទរ ាបាល។ ម្បសិនផ្បើ
ការទូោត់ោក់ទងនឹងកិចចសនា ក៏នង
ឹ ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ងក រផ្ ើម្បីម្រប់ម្រងការផ្បើកផ្ោលជា
់ ក់កសោ ងផ្ធៀបនឹង
ចំនន
ួ ទឹកម្បាក់ននកិចចសនា។
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រណផ្នយយករផ្រៀបចំសកខីប័ម្តទូោត់ (ទម្ម្ង់ A2) រួម្ជាម្ួយលិខិតផ្ផ្ារសាច់ម្បាក់កនុង ឬ ផ្ម្ៅម្បផ្ទស ឬ
ម្ូលបបោនបម្ត សម្មាប់ជាកផ្នកម្ួយនន ំផ្ណើរការហិរញ្ញវតថុ។ ោំងទម្ម្ង់សកខីប័ម្តទូោត់ និងទម្ម្ង់ផ្ផ្ារម្បាក់
ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយបង់ផ្លខតាម្លំដ្ឋប់លំផ្ដ្ឋយ។



កំណត់បងាាញទម្ម្ង់ឯកសារផ្ផ្ារម្បាក់ រួម្ោំងឯកសារោំម្ទនឹងម្តូវបញ្ាូ នផ្ៅម្ស្រនោីម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ ផ្ ើម្បី
ពិនិតយផ្ម្ើលសារជាថមី និងផ្ផ្ាៀងតាត់។ ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ ម្តូវផ្ផ្ាៀងតាត់ ផ្ ើម្បីឱ្យម្បាក ថាឯកសារ
អាចទូោត់បាន ឯកសារម្រប់ម្ោន់ មានផ្លខកូ រណនី ម្បផ្ភទរផ្ម្មាង សមាសភាររផ្ម្មាង និង វិភាជន៍
ធនធានម្រប់ម្ោន់។ ម្ស្រនោម្ី តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុចុេះហតថផ្លខាផ្លើសកខីបម្ត័ទូោត់ ជាភសោុ តាងននការពិនត
ិ យផ្ម្ើល
ផ្ ើង វិញ។

ឹ ន្ទំកម្ម វិធី ផ្ ើម្បីពន
 បន្ទាប់ម្ក ឯកសារោំងអស់ខាងផ្លើ នឹងម្តូវបញ្ាូ នផ្ៅថានក់ ក
ិ ត
ិ យ បញ្ាក់ និងអនុម្័ត។
ឹ ន្ទំនង
ថានក់ ក
ឹ ចុេះហតថផ្លខាផ្លើលិខត
ិ បញ្ាផ្ផ្ារម្បាក់ ឬបញ្ាផ្បើកសាច់ម្បាក់ ឬម្ូលបបោនប័ម្ត ក លម្តូវ
បានផ្ម្បើម្បាស់ កផ្អកផ្លើកម្ម្ិតកំណត់ននហតថផ្លខីក លទទួលបានការអនុញ្ញត។ ជាទូផ្ៅ សម្មាប់លំហរូ
ការងារម្បចំនថៃ លិខត
ិ បញ្ាផ្ផ្ារម្បាក់ ឬលិខត
ិ បញ្ាផ្បើកសាច់ម្បាក់ ឬម្ូលបបោនប័ម្តចំបាច់ម្តូវចុេះហតថផ្លខា
ផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធិការ (ម្កុម្ ក)។

៩.៥ ហតថទលខីអៃុញ្ញញតសត្មាប់រណៃីធនោររបស់រទត្មាង
ការកតងតាំង និងការតលស់បោូរហតថផ្លខី ក លទទួលសិទអ
ធ នុញ្ញតកនង
ុ ការ កម្បាក់ពីរណនីក លបានកំណត់/
រណនីធន្ទោររបស់រផ្ម្មាង

ម្តូវមានការអនុម្័តពី

ម្បធានរណៈកមាមធិការ ឹកន្ទំការកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណ: ( PFM Steering Committee - PFMRSC)។ សម្មាប់ផ្ពលបចចុបបនន

ហតថផ្លខី ក លបានទទួលការ

អនុញ្ញត កម្បាក់ពធ
ី ន្ទោរជាតិននកម្ពុជារឺ៖
ហតថ ទលខីណដ្លបាៃទទួល
រណៃីធនោរ

រណនីក ល
បានកំណត់នង
ិ
រណនីធន្ទោរ
របស់រផ្ម្មាង

ទឹកត្បាក់អៃុញ្ញញត

ការអៃុញ្ញញត

ត្កុម្ ក
ហតថផ្លខាកតម្ួយ
- ម្បធានរណៈកមាមធិការ ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ
- អរគផ្លខាធិការននអរគផ្លខាធិការដ្ឋានរណៈកមាម-

ូចោនសម្មាប់ម្រប់ទំហំទឹកម្បាក់ោង
ំ
អស់

ឹ ន្ទំការងារកកលទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថសា
ធិកា ក
ុ ធារណៈ
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- អរគផ្លខាធិការងសោ ីទីននអរគផ្លខាធិការដ្ឋានរណៈ
កមាមធិកា ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ
ត្កុម្ ខ
អរគផ្លខាធិការង
ឹ ន្ទំការងារកក
ននអរគផ្លខាធិការដ្ឋានរណៈកមាមធិកា ក
ទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ

ហតថផ្លខារួម្ពីរ សម្មាប់ការ កម្បាក់
ក លមានទំហំតិចជាង ឬផ្សម ន
ើ ង
ឹ
$
៥០,០០០ឬ ២០០លានផ្រៀល

៩.៦ ការែគូរែគងរបាយការណ៍ធនោរ
៩.៦.១ ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅ
ការផ្គូរផ្គងរណនីធន្ទោរ រឺជាម្បព័នធម្តួតពិនត
ិ យនផ្ាកង
នុ ស
៏ ំខាន់បផ្
ំ ុតម្ួយ ក លម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើម្បីផ្ម្បៀប
ផ្ធៀបសម្តុលយកនុងរណនីធន្ទោរម្ួយផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅធំ ផ្ៅកនុងម្បព័នធរណផ្នយយ ផ្ធៀបនឹងសម្តុលយផ្ៅកនុងរបាយការណ៍
ធន្ទោរ។ ផ្ោលបំណងននការផ្គូរផ្គងធន្ទោររឺផ្ ើម្បីឱ្យម្បាក ថា៖
-

រណនីធន្ទោរោំងអស់ម្តូវបានផ្គូរផ្គងម្បចំកខ។

-

រាល់ម្បតិបតោិការកនង
ុ របាយការណ៍ធន្ទោរម្តូវបានកត់ម្តាផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅធំរបស់ធន្ទោរ។

-

ភាពម្តឹម្ម្តូវននទិនននយ
័ ក លម្តូវបានរកផ្ ញ
ើ និងដ្ឋក់បញ្ចូ លផ្ៅកនង
ុ ផ្សៀវផ្ៅធំ។

-

មានម្បព័នធម្តួតពិនិតយនផ្ាកនុងសម្មាប់ការការពារសុវតថភា
ិ ពសាច់ម្បាក់។

-

កំហុសកនង
ុ របាយការណ៍ធន្ទោរ ឬផ្ៅកនង
ុ ផ្សៀវផ្ៅធំរបស់ធន្ទោរម្តូវបានរកផ្ ញ
ើ
និងផ្ដ្ឋេះម្សាយ
ភាលម្ៗ ផ្ដ្ឋយមានការពនយល់អំពភា
ី ពខុសោន។

៩.៦.២ ៃីតិ វធ
ិ ស
ី ត្មាប់ការែគូរែគងរបាយការណ៍ធនោរ
-

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ និងរណផ្នយយករ ម្តូវធាន្ទថា របាយការណ៍ធន្ទោរសម្មាប់រណនីធន្ទោរ
ម្តូវបានទទួលភាលម្ៗបន្ទាប់ពច
ី ុងកខ ឬម្ិនយឺតជាងនថៃទី១០ ននកខបន្ទាប់។

-

បន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ធន្ទោរពីធន្ទោរន្ទន្ទ

ម្ស្រនោជ
ី ន
ំ ួយការរណផ្នយយម្តូវពិនិតយផ្ម្ើល

ឯកសារោំងផ្ន្ទេះសារផ្ ង
ើ វិញ រកផ្ម្ើលកំនរផ្ជើងសារធន្ទោរ ឬការផ្ផ្ារម្បាក់ចូល ឬការកាត់កងផ្ផ្សង
ផ្ទៀតក លម្ិនបានបញ្ាក់។ បន្ទាប់ម្ករណផ្នយយករ ម្តូវផ្ធវប
ើ ចចុបបននភាពផ្សៀវផ្ៅ រណនីធន្ទោរ ផ្ដ្ឋយ
ិ ី
ផ្រៀបចំសកខីប័ម្តចំណូលសាច់ម្បាក់ និង/ឬសកខីប័ម្តទូោត់និង/ ឬសកខីប័ម្ត ទិន្ទននុបបវតោិ ម្សបតាម្នីតិ វធ
ននម្បតិបតោកា
ិ រនីម្យ
ួ ៗ។
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-

បន្ទាប់ពីផ្ន្ទេះរបាយការណ៍ការផ្គូរផ្គងធន្ទោរ ម្តូវបានផ្រៀបចំសម្មាប់រណនីធន្ទោរនីម្យ
ួ ៗ និងចុេះ
ហតថផ្លខាផ្ដ្ឋយ រណផ្នយយករ/ជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ ជាផ្រៀងរាល់កខ។

-

រណផ្នយយករ/ជំនួយការរណផ្នយយ នឹងបញ្ាូ នរបាយការណ៍សោីពីការផ្គូរផ្គងធន្ទោររួម្ជាម្ួយរបាយការណ៍ធន្ទោរចាប់ផ្ ើម្ និងចាប់ចម្លងននរណនីផ្សៀវផ្ៅធំម្ួយចាប់ ផ្ៅកាន់ម្ស្រនោីម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ
ផ្ ើម្បីពិនត
ិ យផ្ម្ើលសារជាថមី។ ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ ម្តូវផ្ធវើឱ្យម្បាក ថារាល់ចំណច
ុ ផ្គូរផ្គងផ្ៅកនង
ុ
របាយការណ៍ ម្តូវបានអផ្ងកត និងពិនត
ិ យតាម្ដ្ឋនបានម្តឹម្ម្តូវ។

-

ចុងបញ្ច ប់របាយការណ៍ផ្គូរផ្គងធន្ទោរ (Bank Reconciliation) ម្តូវបានអនុម្ត
័ ផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធិការ
អ.រ.ហ.។

-

ការផ្គូរផ្គងរណនីធន្ទោរម្បចំកខ និងការបិទរណនីរផ្ម្មាង ម្តូវបញ្ច បក
់ នុងរយៈផ្ពល ១២ ផ្ៅ១៤ នថៃ
ននកខបន្ទាប់។

៩.៦.៣ ការបិទរណៃីធនោរ
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ម្តូវផ្ធវើឱ្យម្បាក ថា រាល់ចំណាយផ្លើផ្សវាទីម្បឹកា/ អនកផ្គតផ្
់ គង់
/អន ក ផ្ ៉ា ការ នថល ផ្សវាសវនករ និង ចំណាយផ្ផ្សងៗផ្ទៀតម្តូវបានទូោត់ ឱ្យបានោន់ផ្ពលផ្វលាកនុង កំ ុង ផ្ពលអនុវតោ
រផ្ម្មាង។ ម្ុនផ្ពលបិទរណនី របាយការណ៍ផ្គូរផ្គងរណនីោង
ំ អស់ម្តូវបញ្ច បឱ្
់ យបានម្តឹម្ម្តូវ និងរាល់កំណត់ម្តារណផ្នយយ
ិ ក លទទួលបានពីន រូអភិវឌ្ឍន៍ ម្តូវកតជម្ម្េះបញ្ា ី ផ្ហើយសម្តុលយថវិកា
ោំងអស់ក៏ម្តូវផ្ធវើបចចុបបននភាពផ្ងក រ។ រាល់ថវកា
ក លផ្ៅសល់ម្ន
ិ បានផ្ម្បើម្បាស់កនុងរណនីក លបានកំណត់ ម្តូវបានរិតរូរផ្ដ្ឋេះម្សាយ។ រណនីក លបានកំណត់របស់
រផ្ម្មាងនឹងម្តូវបានបិទជាផ្លូវការ។
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១០. បងាកៃ់នដ្ទទួលចំណល
ូ ៃិង ឥណទយិក (កូៃបំណល
ុ )
១០.១ ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅ
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ: ម្តូវអនុវតោ និងម្រប់ម្រងឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវចំផ្ពាេះបងាកន់ ន ទទួល
ម្បាក់ និងម្បាក់ក លកូនបំណល
ុ ជំពាក់រផ្ម្មាង។ រផ្ម្មាងអាចទទួលម្បាក់ម្បផ្ភទ ូចខាងផ្ម្កាម្៖
-

ម្បាក់បានម្កពីការលក់ទំនញ
ិ ឬផ្សវាកម្ម (ឧោហរណ៍៖ នថលផ្សវាសម្មាប់ការលក់ឯកសារផ្ ញនថលកិចច
សនា)។

-

ការទូោត់សងនូវម្បាក់បុផ្រម្បោនរបស់រផ្ម្មាងក លម្ិនបានផ្ម្បើម្បាស់។

-

ម្ូលប័ម្តកិចចសនា (ឧោហរណ៍៖ ម្ូលប័ម្តផ្ ញនថល ឬ ម្ូលប័ម្តសម្ិទិក
ធ ម្ម)។

-

ការដ្ឋក់ម្បាក់កម្ចី / ឥណោន /ជំនយ
ួ ឥតសំណង ផ្ៅកនង
ុ រណនីក លបានកំណត់ ឬដ្ឋក់ម្បាក់បផ្ញ្ញើ
របស់ថ វិកាប ិភារ ផ្ៅកនុងរណនីធន្ទោររបស់រផ្ម្មាង។

-

ការម្បាក់ធន្ទោរ។

១០.២ ការត្តួតពិៃត
ិ យនែៃកនុងសំខាៃ់ៗ
១០.២.១ ការត្រប់ត្រងទូទៅការត្រប់ត្រងទូទៅ
-

ការកបងកចកភារកិចចម្រប់ម្ោន់មានផ្ៅកនង
ុ លកខខណឌការងាររបស់បុរគលក
ិ មានក់ៗ។

-

ការពារ និងម្រប់ម្រងបងាកន់ន ផ្លូវការ។

-

ការពារ និងម្រប់ម្រងសាច់ម្បាក់ និងម្ូលបបោនប័ម្តបានម្តឹម្ម្តូវ។

-

ម្រប់ម្រង និងតាម្ដ្ឋនបានម្រប់ម្ោន់នូវថវិកាម្បភពម្ូលនិធ។
ិ

១០.២.២ ការត្រប់ត្រងដ្ំទណើរការ
-

បងាកន់ន ចំណូលសាច់ម្បាក់

ម្តូវបានផ្រៀបចំសម្មាប់តុលយភាពម្ូលនិធិពីការបណោុេះបណា
ោ ល/

ិ ។ បងាកន់ន ចំណូល
សិកាខសាលា/ ទសសនកិចចសក
ិ ា/ ផ្បសកកម្ម ក លផ្បកខជនបានបង់ម្ត ប់ម្កវញ
សាច់ម្បាក់ោង
ំ ផ្ន្ទេះនឹងម្តូវបានកត់ម្តាផ្ៅកនង
ុ សកខីបម្តចំណូលសាច់ម្បាក់។
-

ិ ពីន រូអភិវឌ្ឍន៍តាម្រយៈការផ្សន ើសុំ កម្បាក់សម្មាប់បុផ្រម្បោន និងការបំផ្ពញ បកនថម្
ចំណូលថវកា
រណនីក លបានកំណត់

និងម្ផ្ធាបាយចំណូលផ្ផ្សងផ្ទៀតម្តូវបានរណផ្នយយករកត់ម្តាភាលម្ៗ

កនុងសកខីបម្័ តចំណូលសាច់ម្បាក់ កផ្អកផ្លើប័ណណជន
ូ ំណង
ឹ (Bank Advices) ពីធន្ទោរជាតិននកម្ពុជា។
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១០.២.៣ ការត្រប់ត្រងត្បព័ៃធរណទៃយយាម្កុព
ំ យូទរ័
-

ការពារផ្លខសមាៃត់ននម្បព័នធផ្ចញបងាកន់ន ទទួលម្បាក់។

-

ការចូលផ្ៅកាន់ម្ុខងារទទួល

និងម្ុខងារចុេះបញ្ា ី

ម្ពម្ោំងទិននន័យម្តូវបានដ្ឋក់កហ
ំ ត
ិ ចំផ្ពាេះ

បុរគលក
ិ ហិរញ្ញវតថុផ្ម្កាម្ការម្រប់ម្រងរបស់ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួតពិនិតយនិងវាយ
តនម្ល ននរណ:កមាមធិការ ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ: (អ.រ.ហ.)។
-

ម្រប់ម្រងម្តឹម្ម្តូវផ្លើសុច រិតភាព និងភាពផ្ពញផ្លញននទិនននយ
័ រណផ្នយយននកម្ម វិធី និងផ្ោលន
់ ូវ
លំអានសវនកម្មម្តឹម្ម្តូវននតួផ្លខចុេះបញ្ា រ
ី ណផ្នយយ។

១០.៣ ៃីតិ វធ
ិ ី
១០.៣.១ ត្បាក់ណដ្លត្កុម្អៃុវតតរទត្មាងបាៃទទួល
-

ផ្ចញបងាកន់ន ចំណូលសាច់ម្បាក់ ូចបានបងាាញផ្ៅកនង
ុ រូបផ្លខ៣ ចំផ្ពាេះម្បាក់ោង
ំ អស់ ក ល
ម្កុម្អនុវតោរផ្ម្មាងបានទទួល។

-

ផ្រៀបចំសកខីប័ម្តចំណូលសាច់ម្បាក់ ផ្ដ្ឋយបញ្ាក់លម្អិតនូវម្បាក់ក លម្តូវដ្ឋក់ផ្ៅរណនីធន្ទោរ
ឬម្តូវដ្ឋក់កនុងរណនីសាច់ម្បាក់រជាផ្ទយយ។

-

ពិនិតយផ្ម្ើលបងាកន់ន ម្បាក់បផ្ញ្ញើផ្ៅធន្ទោរ

បន្ទាប់ពីយកផ្ៅដ្ឋក់ផ្ៅធន្ទោរផ្ ើម្បីបញ្ាក់

ភាពម្តឹម្ម្តូវ។
-

កត់ម្តាបងាកន់ន ចំណូលនីម្ួយៗកនុងរណនីផ្សៀវផ្ៅធំរបស់រផ្ម្មាង។

-

ទម្ម្ង់បងាកន់ន ចំណូលសាច់ម្បាក់ម្តូវផ្រៀបចំទុកដ្ឋក់ឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវជាម្ួយសកខីប័ម្តចំណូល
សាច់ម្បាក់។
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រូបផ្លខ 3

ម្កសួង ____________________
កម្ចីផ្លខ _____________________
រផ្ម្មាង ______________________

បងាកន់ន ចំណល
ូ សាច់ម្បាក់
ចំណូលពី:

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

ចំនន
ួ ទឹកម្បាក់ជាផ្លខ:

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

ចំនន
ួ ទឹកម្បាក់ជាអកសរ:

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

បរិោយ:

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

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

បានទទួលផ្ដ្ឋយ,

ផ្្មេះនិងកាលបរិផ្ចេទ

ផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយ,

ផ្្មេះនិងកាលបរិផ្ចេទ
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១០.៣.២ ត្បាក់បទញ្ញក
ើ ង
នុ រណៃីធនោរ
រាល់ម្បាក់ក លបានទទួលសម្មាប់រផ្ម្មាង

ម្តូវតម្កល់ទុកកនង
ុ រណនីធន្ទោរសម្ម្សបកនុងរយៈផ្ពលម្ួយសបាោហ៍

បន្ទាប់ពីទទួលបានម្បាក់ ផ្លើកកលងកតចំណូលក លបានម្កពីការលក់ឯកសារផ្ ញនថល។
ម្បាក់ក លទទួលបានពីការលក់ឯកសារផ្ ញនថល ជា ំបូង ម្តូវដ្ឋក់ផ្ៅកនង
ុ រណនីធន្ទោររបស់រផ្ម្មាង បន្ទាប់
ិ របស់រដ្ឋាភិបាលផ្លខ ០០០ ០០០០ ១៣៥៣៥ (ឬក លតលស់បោូរ និងជូន ំណង
ម្កផ្ផ្ារផ្ៅរណនីធន្ទោរថវកា
ឹ ជាផ្លូវការ
ផ្ដ្ឋយម្កសួងផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថុ) ផ្ៅធន្ទោរជាតិននកម្ពុជា។ ម្កុម្អនុវតោរផ្ម្មាង ម្តូវដ្ឋក់ជន
ូ ម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ង
ិ
ហិរញ្ញវតថុ នូវកំណត់ម្តាសោ ព
ី កា
ី រលក់ឯកសារផ្ ញនថល និងម្បាក់តម្កល់បានម្កពីចំណូលពីការលក់ ផ្ៅកនង
ុ រណនីធន្ទោរ
ថវិកាខាងផ្លើរបស់រដ្ឋាភិបាល។
ភារកិចម្ច តូវកបងកចកដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក មានន័យថា អនកកត់ម្តាបងាកន់ន ចំណូល ម្ិនម្តូវជាអនកក លដ្ឋក់សាច់
ម្បាក់ផ្ៅរណនីធន្ទោរផ្ ើយ។
ផ្លើសពីផ្នេះ ម្បាក់ចំណូល/ម្បាក់ទទួលបានពីរផ្ម្មាងផ្ផ្សងផ្ទៀត ម្តូវបញ្ចូ លផ្ៅកនង
ុ កផ្នកឥណោនននរណនី
ធន្ទោររបស់រដ្ឋាភិបាលផ្លខ ០០០ ០០០០ ១៣៥៣៥ ។ ម្បាក់ចំណូលោំងផ្ន្ទេះអាចបានម្កពីការលក់ ម្ទពយសម្បតោច
ិ
ស់ៗ ការតកពិន័យ ឬការសងម្បាក់ វិញផ្លើការចំណាយក លម្ិនអនុញ្ញត (ineligible expenditures)។ល។
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១១. ចំណាយមាៃកិចចសៃា ៃិង ចំណាយម្ិៃមាៃកិចចសៃា
១១.១ ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅ
ចំណាយមានកិចចសនា និងការចំណាយម្ិនមានកិចចសនា ចំបាច់ម្តូវម្សបតាម្ផ្ោលការណ៍ និងនីតិ វិធល
ី ទធកម្ម
របស់ន រូអភិវឌ្ឍន៍ និងរាជរដ្ឋាភិបាល ក លមានកចងផ្ៅកនង
ុ ផ្សៀវផ្ៅកណន្ទំលទធកម្ម។ ផ្ោេះជាោ៉ាងណាកោី រាល់ការចំណាយ
ក លោក់ទងនឹងសកម្មភាពបណោុេះបណា
ោ ល អាចផ្ោងផ្ៅចំណច
ុ ១១.២.៥ ខាងផ្ម្កាម្។
តារាងតាម្ដ្ឋនកិចចសនា (Contract Register) ចំបាច់ម្តូវមានដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក កសម្មាប់កិចចសនានីម្ួយៗ។
រាល់ព័តមា
៌ នលម្អិត សំខាន់ៗោក់ទងនឹងកិចចសនាម្តូវកតកត់ម្តាផ្ៅកនង
ុ បញ្ា ីផ្នេះ។
រណផ្នយយករ /ជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ របស់រផ្ម្មាង ផ្ម្កាម្ការម្រប់ម្រងរបស់ម្ស្រនោីម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ ម្តូវរកា និង
ផ្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ា តា
ី ម្ដ្ឋនកិចចសនាជាផ្រៀងរាល់កខ ឬផ្ៅផ្ពល ំផ្ណើរការទូោត់។ ការផ្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ា ីកិចចសនា
(Contract Register)ម្តូវម្បម្ពឹតោផ្ៅផ្ដ្ឋយពិផ្ម្ោេះផ្ោបល់ជាម្ួយអងគភាពលទធកម្ម។ បញ្ា ីកិចស
ច នា ម្តូវឆលុេះបញ្ចង
ំ ព័តមា
៌ ន
លម្អត
ិ ននកិចចសនានីម្យ
ួ ៗ អំពីថ វិកាក លបានទូោត់ និងទឹកម្បាក់ក លផ្ៅផ្ៅសល់កង
នុ កិចចសនា ឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ។
ម្បការផ្នេះ អាចជួយបងាករហានិភ័យ ក លអាចផ្កើតផ្ ើងពីការទូោត់ម្បាក់ផ្ដ្ឋយោមនកិចចសនាម្តឹម្ម្តូវ ការទូោត់ផ្លើស
ផ្ៅឱ្យអនកផ្ ៉ា ការ ម្កុម្ហន
ុ ផ្គតផ្
់ គង់ និងទីម្បឹកាផ្ោល់ផ្សវាកម្ម ផ្ៅផ្ពលក លផ្សវាកម្មម្ិនម្តូវបានផ្ោលឱ្
់ យការទូោត់ក ល
ជាប់ពនធកាត់ទុក និងជាប់មានលិខត
ិ ធាន្ទពីធន្ទោរ។

១១.២ ៃីតិ វធ
ិ ី
កិចចសនាមានទំន្ទក់ទំនងកនុងលកខណៈពិផ្សសម្ួយចំនួន ក លតម្ម្ូវឱ្យមាន នីតិ វិធីរណផ្នយយហិរញ្ញវតថុ សម្មាប់
ម្រប់ម្រងជាពិផ្សសផ្ងក រ។ លកខណៈពិផ្សសោំងផ្នេះរួម្មាន៖
១១.២.១ ឯកសារតម្កលធា
់ នការទដ្ញនថៃ
ផ្ៅ ំណាក់កាលផ្ ញនថលកិចស
ច នា កម្ម វិធី អាចផ្សន ឱ្
ើ យអនកចូលរួម្ផ្ ញនថលតម្កល់ប័ណណធាន្ទសម្មាប់ការផ្ ញនថល
(ឬផ្ៅថាម្បាក់តម្កល់ ការធាន្ទការផ្ ញនថល) ផ្ៅផ្ពលដ្ឋក់ឯកសារផ្ ញនថល ផ្ ើម្បីធាន្ទឱ្យម្បាក ថាមានកតអនកផ្ ញនថល
ពិតម្បាក ប៉ាុផ្ណាណេះ ចូលរួម្កនង
ុ ំផ្ណើរការផ្ ញនថលកិចចសនា និងទទួលបានការផ្បោជាញពីអនកផ្ ញនថល ចំផ្ពាេះលកខខណឌក ល
មានកនង
ុ ឯកសារផ្ ញនថល របស់ខួ លន។
លិខិតតម្កលធា
់ ន្ទការផ្ ញនថល (Bid Security) ម្តូវកត់ម្តាផ្ៅកនុងតារាងកត់ម្តាលិខិតធាន្ទ (ក លផ្ៅថាលិខិត
ិ
ធាន្ទ ឬម្បាក់តម្កល់ការធាន្ទ)។ ឯកសារផ្នេះ ម្តូវរកាទុកផ្ៅកកនលងមានសុវតថភា
ិ ព និងម្តូវម្បរល់ឱ្យអនកផ្ ញនថល វញ
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បន្ទាប់ពីអនកផ្ ញនថលផ្ជារជ័យម្តូវបានផ្ម្ជើសផ្រើស។ កនុងករណីក លប័ណណធាន្ទការផ្ ញនថល ម្តូវបាន កហូត ផ្ដ្ឋយផ្ហតុថា
អនកផ្ ញនថលប ិផ្សធម្ិនទទួលយកកិចចសនា ចំនន
ួ ទឹកម្បាក់ក លម្តូវបាន កហូត ម្តូវរកាទុកផ្ដ្ឋយរផ្ម្មាង ផ្ហើយម្តូវ
តម្កល់ទុកផ្ដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ កនុងករណីក លការធាន្ទកនុងរូបភាពជាសាច់ម្បាក់ កម្ម វិធី ម្តូវយកម្បាក់ផ្ន្ទេះដ្ឋក់
បញ្ចូ លកនុងរណនីក លបានកំណត់ រួចម្តូវកត់ចល
ូ កនង
ុ ផ្សៀវផ្ៅធំ។
ឥណពនធ.

ប័ណណធាន្ទការផ្ ញនថល

ឥណោន.

រណនីក លបានកំណត់

xxx
xxx

ការបងវិលម្ត ប់ប័ណណធាន្ទសាច់ម្បាក់ ម្តូវកត់ម្តាកនុងតារាងប័ណណធាន្ទការផ្ ញនថល និងម្តូវកត់ម្តាកនុងផ្សៀវផ្ៅធំ។
ឥណពនធ.

ប័ណណធាន្ទការផ្ ញនថល

ឥណោន.

រណនីក លបានកំណត់

xxx
xxx

១១.២.២ ប័ណណធានសម្ិទធកម្ម
ម្បម្ពឹតោិកម្មននប័ណណធាន្ទសម្ិទក
ធ ម្ម (Perfomance Security) រឺមានលកខណ:ម្សផ្ ៀងោនផ្ៅនឹងប័ណណធាន្ទការ
ផ្ ញនថលផ្ងក រ។ ភាពខុសោនចម្បង រឺថាផ្រផ្ម្បើវាបន្ទាប់ពីចេះុ ហតថផ្លខាផ្លើកិចចសនា ផ្ ម្
ើ បីផ្ធវើឱ្យម្បាក ថា អនកផ្ ៉ា ការ
ចប់ផ្ផ្ោើម្ការងារតាម្កិចចសនា ផ្ហើយវានឹងម្តូវបានម្បរល់ វិញផ្ៅផ្ពលកិចចសនាបានបញ្ច ប់ម្បកបផ្ដ្ឋយការផ្ពញចិត។
ោ
១១.២.៣ ការទរៀបចំទទ
ូ ត់បទុ រត្បទៃ
ម្បាក់បុផ្រម្បោន អាចម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ោលជ
់ ន
ូ អនកផ្ ៉ា ការ ឬទីម្បឹកាផ្សវាកម្ម ផ្ ើម្បីផ្ោល់ថ វិកាសម្មាប់ចំណាយ
ផ្លើការទិញសមាភរៈ ការវិនិផ្ោរ ំបូង ឬការផ្រៀបចំការងារ។ ការទូោត់ផ្លើការផ្រៀបចំចប់ផ្ផ្ោើម្ការងារ រឺជាផ្បើកផ្ោល់បផ្ុ រ
ម្បោនននទឹកម្បាក់ក លមានកនុងកិចចសនា ក លនឹងម្តូវកាត់កងម្កវិញជាម្ួយនឹងការទូោត់ន្ទផ្ពលអន្ទរតផ្ៅឱ្យអនក
ផ្ ៉ា ការ ឬទីម្បឹកាផ្សវាកម្ម ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើលក
័ ខខ័ណឌកនង
ុ កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងកិចចសនាក លបានចុេះហតថផ្លខារួច។ រាល់ការទូោត់
ម្បាក់បុផ្រម្បោន ម្តូវបានរា៉ា ប់រងផ្ដ្ឋយលិខិតធាន្ទពីធន្ទោររបស់អនកទទួលផ្ល។
ការកាត់ទក
ុ ម្បាក់តម្កល់
ម្បាក់តម្កល់ អាចម្តូវបានកាត់ផ្ចញពីការទូោត់នីម្ួយៗផ្ៅឱ្យអនកផ្ ៉ា ការ។ ចំណាត់ការផ្នេះ ម្តូវបញ្ាក់ផ្ៅកនុង
លកខខណឌននកិចចសនា និងម្តូវបញ្ាក់ឱ្យចាស់

ល់អនកផ្ ៉ា ការម្ុនផ្ពលអនុវតោកិចចសនា។ ម្បាក់តម្កល់ទុកជាការធាន្ទ

សម្មាប់ការបំផ្ពញផ្សវាកម្ម ឬទំនិញ ក លបានផ្ោលម្់ តឹម្ម្តូវ សម្មាប់រយៈផ្ពលណាម្ួយបន្ទាប់ពក
ី ិចចសនាម្តូវបានបញ្ច ប់។
ផ្ៅផ្ពលក លរយៈផ្ពលផ្នេះផ្ុតកំណត់ ម្បាក់តម្កលន
់ ង
ឹ ម្តូវម្បរល់ជន
ូ មាចស់កិចចសនាវិញ។ ម្បាក់តម្កល់ផ្នេះ ម្តូវចុេះផ្ៅ
កនុងបញ្ា ីកិចចសនារបស់អនកផ្ ៉ា ការនីម្ួយៗ។
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ការទូោត់ម្បាក់តម្កល់
ផ្ៅផ្ពលកិចចសនាម្តូវបានបញ្ច ប់ ម្បាក់តម្កល់ ផ្ៅកតម្តូវបានរកាទុកសម្មាប់រយៈផ្ពលក លបានកំណត់។ ផ្ៅផ្ពល
ផ្ុតកំណត់រយៈផ្ពលផ្នេះ ផ្ហើយម្បសិនផ្បើការងារក លបានចុេះកិចចសនាអនុវតោបានលអ (ផ្ពាលរឺ ឆលុេះបញ្ចង
ំ ពីការផ្គតផ្
់ គង់
ទំនិញ ឬការងារសំណង់ បានលអម្បផ្សើរ) ម្បាក់តម្កល់ក លបានកាត់ទុក ម្តូវម្បរល់ឱ្យអនកផ្ ៉ា ការ វិញ។ អនកផ្ ៉ា ការម្តូវ
ផ្សន ើសុំផ្បើកម្បាក់តម្កល់ និងបញ្ាូ នឯកសារចំបាច់ម្ក អ.រ.ហ.ក លជាអងគភាពពិនិតយផ្ម្ើលអនុផ្លាម្ភាពរបស់អនកផ្ ៉ា ការ
ផ្លើភាពខវេះចផ្ន្ទលេះណាម្ួយ ក លអាចផ្កើតមាន។
១១.២.៤ កិចចសៃាសហការែគតែ
់ គងទ់ សវាកម្ម
ផ្ម្ៅពីការទូោត់តាម្កិចចសនា ក៏មានការការទូោត់ចំផ្ពាេះការចំណាយតាម្កបបផ្ផ្សងៗ សម្មាប់រផ្ម្មាងផ្ងក រ។
ឧោហរណ៍ននការចំណាយកបបផ្នេះ រួម្មាន៖ការផ្ម្បើម្បាស់កិចចសនាផ្សវាកម្ម និងកិចចសនា ផ្គតផ្
់ គង់ទំនញ
ិ និងផ្សវាកម្ម
ម្ួយចំនន
ួ ក លរួម្មាន ទឹកបរិសុទ ធ ទូរស័ពា អុន
ិ ផ្ធើណត
ិ នថលផ្សវាជួលបនាប់សណា
ា ោរ ការលាងរថយនោ ផ្សវាបកកម្ប ទី
ភានក់ងារផ្ទសចរណ៍ ជាផ្ ើម្។ ផ្ៅផ្ពលបានទទួល វិក័យប័ម្តពីម្កុម្ហុនផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬផ្គតផ្
់ គង់ផ្សវាកម្ម កផ្នករ ាបាល
ិ ័យប័ម្តោំងផ្នេះផ្ៅកាន់រណផ្នយយករ /ជំនួយការរណផ្នយយ សម្មាប់ផ្រៀបចំការទូោត់។ នីតិ វិធនី នការទូោត់ពី
នឹងបញ្ាូ ន វក
សាច់ម្បាក់រជាផ្ទយយ និងការទូោត់ពីរណនីកំណត់រផ្ម្មាង / រណនីធន្ទោររបស់រផ្ម្មាង ម្តូវកតអនុវតោឱ្យបានម្ុង
ឺ មាត់។

ផ្ ើម្បីោំម្ទ ល់ម្បតិបតោកា
ិ ររបស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ

ឱ្យកាន់កតមានម្បសិទិភា
ធ ព

និងមានស័កោិសិទិភា
ធ ព រណ:ម្រប់ម្រង អ.រ.ហ.នឹងតលស់បោូរផ្សវាកម្មផ្ផ្សងៗ ផ្ៅជាម្បផ្ភទ កិចចសនាផ្គតផ្
់ គង់ ផ្សវាកម្ម
ជាម្ួយម្កុម្ហន
ុ ផ្គតផ្
់ គង់ និងអនកផ្ ៉ា ការ។ ផ្សវាកម្ម / ទំនិញផ្ផ្សងផ្ទៀតក លម្តូវបានអនុម្័តផ្ៅកនុងកផ្នការលទធកម្ម
រផ្ម្មាងផ្នេះ ម្តូវអនុវតោតាម្នីតិ វិធីលទធកម្ម ក លមានកចងកនង
ុ ផ្សៀវផ្ៅកណន្ទំសោព
ី ី កិចល
ច ទធកម្ម (Procurement Manual)។
ការចត់កចងអនុវតោការងារតាម្កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្សវាកម្ម
(Corporate

Agreement)

(Service

Agreement)

និងការម្ពម្ផ្ម្ពៀងសហការ

នឹងកាត់បនថយបរិមាណការងារកនុងការផ្សន ើសុំសម្ម្ង់តនម្លចំនួន៣

សម្មាប់សកម្មភាព

នីម្ួយៗននការងារក លមានលកខណៈជាម្បចំ ូចជា ការបណោុេះ បណា
ោ ល /សិកាខសាលា និងការផ្គតផ្
់ គង់សមាភរ:ការិោល័យ
ធម្មតា និងសមាភរៈផ្ម្បើម្បាស់។ ការងារផ្នេះ ក៏ោំម្ទ ល់ម្បតិបតោកា
ិ ររបស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ
ម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទភា
ធ ព និងោន់ផ្ពលផ្វលា ម្ពម្ោំងផ្ធវឱ្
ើ យម្បាក ថា ថវិការផ្ម្មាង ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ផ្ោល
បំណងននសកម្មភាពកំកណទម្ម្ង់។
កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្នេះ អាចជាកិចចសនាក លមានរយៈផ្ពលម្ួយឆ្នំ ជាម្ួយម្កុម្ហន
ុ ផ្ោល់ផ្សវាកម្មម្ួយ ឬផ្ម្ចើន
ផ្ដ្ឋយមានបញ្ាក់តនម្លម្កុម្ហន
ុ សម្មាប់ ទីតាំង ទំនញ
ិ
និងផ្សវាកម្មផ្ផ្សងៗោន។ ការផ្ម្ជើសផ្រើសម្កុម្ហុនផ្ោល់ផ្សវាកម្ម
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ម្តូវមានលកខណ:ម្បកួតម្បកជង និងផ្បើកចំហ

ល់រាល់ម្កុម្ហុនក លបំផ្ពញម្រប់លកខខណឌោំងឡាយ។ ផ្សវាកម្មខាង

ផ្ម្កាម្ចំបាច់ម្តូវមាន និងកិចស
ច នាផ្គតផ្
់ គង់៖
-

ការផ្គតផ្
់ គង់ផ្ម្បងឥនធន:

-

ការផ្គតផ្
់ គង់សមាភរ:ការិោល័យ

-

ការកថោំ និងជួសជុល ោនយនោ

-

ផ្សវាលាងសមាអតរថយនោ

-

ទីតាំងសម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ ល និងសិកាខសាលា ម្ពម្ោំងផ្សវាកម្មពាក់ពន
័ ធផ្ផ្សងផ្ទៀត ( ច
ូ ជា
អាហារសម្ម្ន់ អាហារនថៃម្តង់ ផ្សវាផ្គតផ្
់ គង់ម្ប
ាូ អាហារ Backdrop កាសសម្មាប់សាោប់ ជាផ្ ើម្)

-

ការថតចម្លង /ផ្បាេះពុម្ព ឯកសារ

-

ផ្សវាបកកម្ប/បកកម្បតាល់មាត់

-

ទីភានក់ងារផ្ទសចរណ៍សម្មាប់សំបុម្តយនោផ្ហាេះ និងធាន្ទរា៉ា ប់រងការផ្ធវើ ំផ្ណើរ

-

ធាន្ទរា៉ា ប់រ៉ាងសុខភាព

-

និងផ្សវាកម្មផ្ផ្សងផ្ទៀតក លអាចចត់ទុកថាជាកិចចសនាផ្គតផ្
់ គង់ និងសាជីវកម្ម

ការចំណាយក លអាចទូោត់បាន សម្មាប់សកម្មភាពក លោក់ទងនឹងការបណោុេះបណា
ោ ល និងសិកាខសាលា នឹង
ម្តូវបានបញ្ាក់ផ្ដ្ឋយក កផ្ៅកនុងកផ្នកទី ១៦។
១១.២.៥ ការទិញរបស់ណែនករដ្ឋបាល ៃិងការិយាល័យ
ចំណាយក លមានចំនន
ួ ទឹកម្បាក់ផ្ម្កាម្ឬផ្សម ើ ៧៥០

លា
ុ ល រអាផ្ម្រិក ឬ ៣,០០០,០០០ ផ្រៀល ផ្ៅផ្ម្កាម្ម្បផ្ភទ

ចំណាយបណោុេះបណា
ោ ល និងចំណាយម្បតិបតោិការ អាចទិញផ្ដ្ឋយតាល់ពីម្កុម្ហុនផ្គតផ្
់ គង់ បន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ម្ពម្
ពីរណ:ម្រប់ម្រង អ.រ.ហ. តាម្រយៈទម្ម្ង់ផ្សន ើសុំទិញ (ទម្ម្ង់ C9)។
សម្មាប់ការទិញផ្លើសពីចន
ំ ន
ួ ទឹកម្បាក់ខាងផ្លើ

ម្ស្រនោល
ី ទធកម្មនង
ឹ ផ្រៀបចំលិខត
ិ អផ្ញ្ា ញ
ើ ម្កុម្ហន
ុ ផ្គតផ្
់ គងឱ្
់ យផ្ោល់

ការសម្ម្ង់តនម្ល។ របាយការណ៍សាង់ម្តិម្តូវចងម្កងជាឯកសារកនង
ុ ការវិភារសំផ្ណើសម្ម្ង់តនម្លក លបានទទួល (ទម្ម្ង់
C10) ។ ោំងលិខត
ិ អផ្ញ្ា ញ
ើ ឱ្យផ្ោល់ការសម្ម្ង់តនម្ល និងរបាយការណ៍ វិភារការសម្ម្ង់តនម្ល ក លបានទទួល ម្តូវមានការ
យល់ម្ពម្ពីរណ:ម្រប់ម្រង អ.រ.ហ.។ សូម្ផ្ម្ើល វិធសា
ី ស្រសោ លទធកម្មសាម្ញ្ញ និងកម្ម្ិតទឹកម្បាក់ ូចខាងផ្ម្កាម្៖
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ារាងសទងេបការទិញទិញាម្វិធសា
ី ន្រសតសាម្ញ្ញ
វិធសា
ី ន្រសតទញ
ិ ណដ្លមាៃលកេណ:សាម្ញ្ញ
ម្បផ្ភទចំណាយក លអាច

ិ សា
វធ
ី ស្រសោ ទិញ

រផ្បៀបទូោត់

១-ការទិញផ្ដ្ឋយតាល់

ម្បាក់រជា ផ្ទយយ

កម្ម្ិតទឹកម្បាក់

អនុវតោបាន

០១ - ៣ ០០០ ០០០ផ្រៀល

ម្បតិបតោិការ

ការបណុោ េះបណា
ោ ល

ម្បតិបតោិការ

ការបណុោ េះបណា
ោ ល

($០ - $៧៥០)
២-សម្ម្ង់តនម្ល ចំនួន៣

លិខិតផ្ផ្ារម្បាក់/

ផ្ដ្ឋយម្ិនផ្សពវផ្ាយ

ម្ូលបបោនបម្ត

៣-សម្ម្ង់តនម្លផ្ដ្ឋយ

លិខិតផ្ផ្ារម្បាក់

ផ្សពវផ្ាយ

/ម្ូលបបោនប័ម្ត

៣ ០០០ ០០១ ល់
១៩ ៩៩៩ ៩៩៩ ផ្រៀល
($៧៥១ - $៤ ៩៩៩)
២០ ០០០ ០០០ ល់
៦០ ០០០ ០០០ ផ្រៀល

ម្បតិបតោិការ

ការបណុោ េះបណា
ោ ល ផ្ដ្ឋយ
ផ្ម្បើ វិធីទី #២

($៥ ០០០ - $១៥ ០០០)

លិខិតផ្ផ្ារ /

៤-លទធកម្មធម្មតា

ម្ូលបបោនបម្ត

ផ្លើសពី ៦០ ០០០ ០០០ ផ្រៀល
(>១៥ ០០០ ុលាលរ)

ម្បតិបតោិការ

ការបណុោ េះបណា
ោ លផ្ដ្ឋយ
ផ្ម្បើ វិធីទី #២

សមាគល់: ផ្ៅផ្ពលមានកិចស
ច នាផ្សវាកម្ម និងកិចចសនាផ្គតផ្
់ គង់ ផ្ន្ទេះវានឹងជំនួស វិធីសាស្រសោ ទិញខាងផ្លើ។
បុរគលក
ិ រផ្ម្មាងោំងអស់របស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ តម្ម្ូវឱ្យផ្ម្បើម្បាស់ ផ្សវាកម្ម / ទំនញ
ិ ពី
ម្កុម្ហន
ុ ផ្គតផ្
់ គង់របស់កម្ម វិធី ។
អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ម្តូវជូន ំណឹង ល់ អ.រ.ហ. ជាម្ុន ម្ុនផ្ពលផ្ម្ជើសផ្រើសផ្សវាកម្មផ្ផ្សងផ្ទៀតផ្ៅផ្ម្ៅ
បញ្ា ីកិចចសនាផ្គតផ្
់ គង់របស់រផ្ម្មាង។
និយម្ន័យ៖
-

IOC ចំណាយម្បតិបតោកា
ិ រផ្កើតផ្ ើង សម្មាប់រាល់ការចំណាយ ក លោក់ទង ល់ការ ោំម្ទ
ំផ្ណើរការននសកម្មភាពរបស់រផ្ម្មាង។

-

ការបណុោ េះបណា
ោ ល ផ្ៅទីផ្នេះមានន័យថា ជាការបណោុេះបណា
ោ លកនង
ុ ម្សុក សិកាខសាលា និង
សននិសីទ ក លរផ្ម្មាងម្តូវផ្ោល់ផ្សវាកម្ម/ទំនិញ

ូចជា ទីកកនលង សមាភរៈ /ឧបករណ៍ សំបុម្ត

យនោផ្ហាេះ ផ្សវាបកកម្ប ជាផ្ ម្
ើ ។
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ម្បសិន ផ្បើរផ្ម្មាងម្តូវផ្ធវើល ទធកម្ម ផ្ ើម្បីរកផ្សវាកម្មបណោុេះបណា
ោ លពីសាថប័ន ពីអងគការផ្ម្ៅ

-

រដ្ឋាភិបាល ឬពីទីភានក់ងារអងគការសហម្បជាជាតិ ក លម្តូវបានចត់ទុកថាជា “ម្កុម្ហន
ុ ” ផ្ន្ទេះ
នីតិ វិធល
ី ទធកម្មធម្មតា អាចនឹងម្តូវបានអនុវតោ។
ចំណាយម្ិនអាចទូោត់បាន (ineligible expenditure)៖
-

ម្បសិនផ្បើសវនករនផ្ាកនុង សវនករឯករាជយ ឬន រូអភិវឌ្ឍន៍ រកផ្ ើញ សកម្មភាពកកលងបនលំ ឬ
ទម្ម្ង់ម្ិនម្តឹម្ម្តូវណាម្ួយ (ផ្ដ្ឋយការកកលងបនលំ) ផ្ន្ទេះការទូោត់ម្បាក់ោង
ំ ផ្ន្ទេះនឹងម្តូវបងវល
ិ
សងផ្ៅរណនីរផ្ម្មាងវិញជាបន្ទាន់។

-

ផ្ៅកនង
ុ ការអនុវតោទូផ្ៅ ការផ្ម្បើម្បាស់ផ្បសកកម្មខុស សម្មាប់ការផ្ធវើ ំផ្ណើរកនង
ុ ម្សុកនិងផ្ម្ៅ
ម្សុក ផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីរាជការសុី វិល និងផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា រផ្ម្មាងចត់ទុកថាជាការចំណាយ
ក លម្ិនអាចទូោត់បាន ផ្ហើយរផ្ម្មាងអាចផ្សន ើសឱ្
ុំ យសងម្បាក់ចំកណកផ្ន្ទេះ វិញ ផ្ដ្ឋយម្តូវ
បានចត់ទុកថាជាចំណាយម្ិនអាចទូោត់បាន

ផ្ដ្ឋយទឹកម្បាក់ផ្នេះនឹងម្តូវដ្ឋក់ជាបន្ទាន់ផ្ៅ

កនុងរណនីរផ្ម្មាង។
ឹ អំពហា
ការយល់ ង
ី និភយ
័ ម្ួយចំនន
ួ ោក់ទងនឹងចំណាយងាយម្សួល
តារាងខាងផ្ម្កាម្បងាាញពីការកកលងបនលំទូផ្ៅ និងការផ្បាកម្បាស់ោក់ទងនឹងការចំណាយផ្ម្កាម្សិកាខសាលា /
បណុោ េះបណា
ោ ល (ម្បផ្ភទបណោុេះបណា
ោ ល) និងការចំណាយពីម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្ពម្ោំងការចំណាយផ្ម្កាម្ម្បផ្ភទចំណាយ
ម្បតិបតោកា
ិ រ។

ការចត់ថ្ននក់

កាតហាៃិភយ
័

ហាៃិភយ
័
ការបំផ្បា៉ា ងចំណាយ
មានទំហំធំ

មានទំហំធំ

(ផ្សន ស
ើ ុំនថលផ្ធវើ ំផ្ណើរបកនថម្)

កនង
ុ ផ្ពលផ្រៀបចំថ វិកាតាម្ម្ុខសញ្ញ

ចំណាយសម្មាប់អនុវតោសកម្មភាព

ផ្សន ើសុំម្ុខសញ្ញចំណាយ

ក លោមនកនង
ុ ថវិកាអនុម្ត
័

(ក លអាចន្ទំផ្ៅ ល់ការចំណាយ

ក លម្ិនអាចទូោត់បាន)
ម្បាក់ផ្បសកកម្មម្បចំនថៃ ោមនការម្តួតពិនត
ិ យ ក លន្ទំឱ្យមានអនកចូលរួម្ផ្ខាមចកនង
ុ សកម្មភាព

មានទំហំធំ

ចំណាយក លបានកំណត់
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ការផ្ធវសម្បកហសកនុងការរណន្ទតនម្លបា៉ាន់ម្បមាណផ្លើនថលសាង
ំ
មានទំហំធំ

សម្មាប់ផ្ធវើ ំផ្ណើរតាម្ប

ណា
ោ ផ្ខតោ ម្បាក់ផ្បសកកម្ម និងការផ្ម្បើម្បាស់ផ្ម្បងឥនធនៈ ផ្ម្ចើនហួសម្បមាណផ្ធៀបនឹងកម្ម្ិត
ក លផ្ោលជ
់ ន
ូ
ការបំផ្បា៉ា ងថវិកាសម្មាប់ការថតចម្លងឯកសារសម្មាប់អនកចូលរួម្

មានទំហំធំ

និងការចំណាយផ្ម្ចើន

ហួសម្បមាណចំផ្ពាេះអាហារសម្ម្ន់ និងការជួលម្បព័នធសផ្ម្លង
សមាភរៈការិោល័យ ម្តូវបានទិញកនុងតនម្លខពស់ ឬបានទិញពីហាងក លផ្ោល់ “កនម្ម្ផ្ជើងសារ/

មានទំហំធំ

ទឹកកត”
សមាភរ:ការិោល័យ

មានទំហំធំ

និងម្ុខចំណាយម្បតិបតោកា
ិ រ នទផ្ទៀត

ផ្កើនផ្ ើងផ្ដ្ឋយផ្ម្បើថ វិកា

រផ្ម្មាងបផ្ម្ម្ើឱ្យផ្ោលបំណងឯកជន (ការលួចកឹបផ្កងម្បាក់); និង
ការបផ្ងកត
ើ វិក័យប័ម្តកកលងកាលយ / កកលងបនលំផ្ធវើជាឯកសារោំម្ទ ផ្ ើម្បីបផ្ងកើនការចំណាយជាក់

មានទំហំធំ

កសោ ង
ការផ្ម្បើម្បាស់ផ្សវាកម្មរបស់អនក “ក លមានទំន្ទក់ទន
ំ ង” ជាម្ួយរផ្ម្មាង ផ្ ើម្បីទទួលបាន

មានទំហំធំ

ផ្លកំនរម្ិនម្តឹម្ម្តូវ
ការទូោត់ទំនញ
ិ ឬផ្សវាកម្ម ក លតាម្ពិតោមនទំនញ
ិ ឬោមនផ្សវាកម្មោង
ំ ផ្ន្ទេះ និងការផ្ម្បើ

មានទំហំធំ

ម្បាស់សម្បតោិសាធារណៈ (ម្ទពយសម្បតោិរបស់រផ្ម្មាងនិងរបស់កម្ម វិធី) សម្មាប់ផ្ោលបំណង
តាល់ខួ ន
ល
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១២. ការទូទត់ត្បាក់ទបៀវតស
១២.១ ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅ
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ អាចតម្ម្ូវឱ្យមានការចូលរួម្ ពីម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា និងទីម្បឹកា
(ទីម្បឹកាជាតិ និងអនោរជាតិ) ផ្ ើម្បីោំម្ទ ំផ្ណើរការម្បចំនថៃរបស់កម្ម វិធី។ កនុងករណីក លរផ្ម្មាងចំបាច់ម្តូវផ្ោលម្់ បាក់
ផ្លើកទឹកចិតោ ជូនម្ស្រនោីរដ្ឋាភិបាល ក លចូលរួម្កនុងសកម្មភាពកម្ម វិធី ម្តូវទទួលការអនុម្័តពីអរគផ្លខាធិការនន អ.រ.ហ.។
ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា នន អ.រ.ហ. រឺជាអនកចុេះកិចចសនាជាម្ួយកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ
សម្មាប់ផ្ពលផ្វលាជាក់លាក់ ផ្ហើយពួកផ្រម្តូវបានចត់ឱ្យទទួលខុសម្តូវការងារ
ជាឧបសម្ព័នធននកិចម្ច ពម្ផ្ម្ពៀងរបស់បុរគលនីម្យ
ួ ៗ។

ូចមានកចងកនង
ុ លកខខណឌផ្ោងក ល

ពួកផ្រភារផ្ម្ចើនផ្ោលកា
់ រោំម្ទ ល់

អ.រ.ហ. កនុងការម្រប់ម្រង

រផ្ម្មាង និងកម្ម វិធ។
ី ការ ំផ្ ើងម្បាក់ផ្បៀវតសម្បចំឆ្នំ រឺកផ្អកផ្លើខលឹម្សារក លមានកចងផ្ៅកនង
ុ កិចចសនា។ កនុងករណី
ក លពុំមានការ ំផ្ ើងផ្បៀវតសននកិចចសនា អម្តាអតិផ្រណា និងការវាយតនម្លសម្ិទក
ធ ម្ម និងម្តូវផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើម្បីបកនថម្
ម្បាក់រងាវន់ននការ ំផ្ ើងផ្បៀវតសរបស់ពក
ួ ផ្រ។ អ.រ.ហ. ទទួលបនាុកធាន្ទថា៖
-

ការផ្ម្ជើសផ្រើសបុរល
គ ក
ិ ម្តូវបានអនុម្ត
័ ម្តឹម្ម្តូវ ម្សបតាម្ផ្ោលការណ៍រផ្ម្មាង និងមានឯកសារកិចចសនាម្តឹម្ម្តូវ
សម្មាប់ោំម្ទការផ្ម្ជើសផ្រើសបុរល
គ ិករផ្ម្មាង។

-

ម្បាក់ផ្បៀវតស ម្បាក់ឈ្ួ ន ល និង /ឬ ម្បាក់ឧបតថម្ភ នឹងម្តូវបានទូោត់ផ្ចញពីម្បភពម្ូលនិធិម្តឹម្ម្តូវ

-

កំណត់ម្តាវតោមាន និងការឈ្ប់សម្មាកម្តឹម្ម្តូវ នឹងម្តូវបានរកាទុក

-

ព័តមា
៌ ន និងការផ្រៀបចំផ្បើកផ្បៀវតស នឹងម្តូវបានផ្ធវើឱ្យបានោន់ផ្ពលផ្វលា

-

ការផ្រៀបចំផ្បើកផ្ោល់ផ្បៀវតស នឹងម្តូវបានពិនិតយ និងបញ្ាក់ផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីទទួលបនាុករបស់រផ្ម្មាងឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ
សម្មាប់ផ្ធវើការទូោត់។

-

ចំណាយនឹងម្តូវបានម្រប់ម្រងតាម្រយៈការជម្ម្េះបញ្ា ីជាសាច់ម្បាក់

និងតាម្រយៈប័ណណចំណាយពីធន្ទោរ

សម្មាប់ថ វិកាក លបានទូោត់ជន
ូ ម្ស្រនោីរផ្ម្មាង និង
-

ការតាម្ដ្ឋនោន់ផ្ពលផ្វលា ផ្លើការចំណាយផ្បៀវតស ផ្ធៀបនឹងថវិការផ្ម្មាង និងថវិកាម្បចំឆ្នំ។
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១២.២ ៃីតិ វធ
ិ ី
១២.២.១ ការទូទត់ត្បាក់ទបៀវតសជូៃម្ន្រៃតជា
ី ប់កច
ិ ចសៃា អ.រ.ហ
ជាផ្រៀងរាល់កខ កនុងនថៃណាម្ួយននសបាោហ៍ទីបនី នកខ ម្ស្រនោជ
ី ន
ំ យ
ួ ការរណផ្នយយ នឹងផ្រៀបចំការផ្សន ើសុំទូោត់ម្បាក់
ផ្បៀវតសម្បចំកខ តាម្រយៈតារាងផ្បៀវតស (ទម្ម្ង់ C11) ផ្ដ្ឋយភាាប់ជាម្ួយបញ្ា ីវតោមានម្បចំនថៃរបស់ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា
និងម្ិនកម្នជាប់កិចចសនា ផ្ ើម្បីផ្ោរពជូនថានក់ ឹកន្ទំ អ.រ.ហ.។
ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ នឹងពិនិតយឯកសារផ្ ើម្បីធាន្ទភាពម្តឹម្ម្តូវននការរណន្ទព័ត៌មានោំងអស់ក លរួម្មាន
ម្បាក់ផ្បៀវតស ល
ុ ម្បាក់ផ្បៀវតសសុទ ធ ការកាត់ពនធ (ម្បសិនផ្បើមាន) និងចុេះហតថផ្លខាផ្លើទម្ម្ង់ សម្មាប់បញ្ាក់ពកា
ី រពិនិតយ។
បន្ទាប់ម្កឯកសារនឹងម្តូវផ្ោរពជូនអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. តាម្រយៈ អរគផ្លខាធិការរង និង ម្បធានកផ្នករ ាបាល
ហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល ផ្ ើម្បីពន
ិ ត
ិ យ និងអនុម្័ត។
បន្ទាប់ពីទទួលការអនុម្ត
័ ពីថានក់ ឹកន្ទំ រណផ្នយយករនឹងផ្រៀបចំកំណត់បងាាញភាាប់ជាម្ួយតារាងតាម្ដ្ឋនកិចចសនា
(Contract Register) សកខីបម្័ តចំណាយ លិខត
ិ ផ្ផ្ារម្បាក់/ម្ូលោនប័ម្ត ផ្ ើម្បីផ្ផ្ារសាច់ម្បាក់ចល
ូ រណនីធន្ទោរបុរល
គ
នីម្យ
ួ ៗ។ នីតិ វិធទ
ី ូោត់ រឺម្សផ្ ៀងោននឹងនីតិ វិធី ននការ កម្បាក់ផ្ចញពីរណនីកំណត់ និងរណនីរផ្ម្មាងក រ។
១២.២.២ ការទូទត់ជៃ
ូ ទីត្បឹកាជាប់កច
ិ ចសៃាទែសងទទៀត
ទីម្បឹកាជាប់កិចចសនាផ្ផ្សងផ្ទៀត រឺសំផ្ៅផ្ៅអនកក លផ្ោលផ្់ សវាជូនអរគន្ទយកដ្ឋាន/សាថប័ន ពាក់ពន
័ ធ ផ្ម្កាម្
រផ្ម្មាងជាក់លាក់របស់កម្ម វិធកី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ។
កិចចសនាកផ្អកផ្លើលទធផ្ល
បន្ទាប់ពបា
ី នផ្ោល់ផ្សវារួរជាទីផ្ពញចិតោ

ទីម្បឹកា

នឹងដ្ឋក់ វិក័យប័ម្តជូនសាថប័នពាក់ពន
័ ធផ្ដ្ឋយភាាប់ជាម្ួយនូវ

តារាងផ្ពលផ្វលាការងារ របាយការណ៍ការងារ សំផ្ណើសុំទូោត់ និងឯកសារពាក់ពន
័ ធ ផ្ ម្
ើ បីផ្សន ើសុំការអនុម្ត
័ ម្តឹម្ម្តូវពី
ម្ស្រនោីទទួលបនាុក។ បន្ទាប់ម្កឯកសារនឹងម្តូវបានបញ្ាូ នម្ក អ.រ.ហ. សម្មាប់នត
ី ិ វិធីបនោ។
កិចចសនាកផ្អកផ្លើផ្ពលផ្វលា និងម្បចំកខ
ទីម្បឹកា នឹងដ្ឋក់ វិកយ
័ ប័ម្ត ឯកសារវាយតនម្លការងារពីសាថប័ន របាយការណ៍ វិក័យប័ម្ត សំផ្ណើសុំទូោត់ និងឯកសារ
ពាក់ពន
័ ធ ផ្ដ្ឋយមានការអនុម្ត
័ ពីថានក់ ឹកន្ទំទទួលបនាុកតាល់ននសាថប័នក លបំផ្ រើការ និងបន្ទាប់ម្កបញ្ាូ នម្ក អ.រ.ហ.
ផ្ ើម្បីនីតិ វិធីបនោ។
តារាងការងារ/កំណត់ម្តាផ្ពលផ្វលាម្បចំនថៃ
តារាងការងារ នឹងម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ជាម្ូលដ្ឋានក លអាចផ្ជឿជាក់បានសម្មាប់រណន្ទម្បាក់ផ្បៀវតស កត់ម្តា
កាលបរិផ្ចេទ ផ្ពលអវតោមាន ទម្ម្ង់ចាប់ឈ្ប់សម្មាក រឺជាព័តមា
៌ នចំបាច់ សម្មាប់ការរណន្ទម្បាក់ផ្បៀវតស។
ការរណន្ទម្បាក់ផ្បៀវតស
ការរណន្ទផ្បៀវតសសម្មាប់ផ្ោលជ
់ ូន នឹងម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយបុរគល ក លម្ិនទទួលបនាុកផ្រៀបចំម្ូលបបោនប័ម្ត
ម្បាក់ផ្បៀវតស។ ការរណន្ទម្តូវកផ្អកតាម្ខលឹម្សារក លមានកចងកនុងកិចចសនាការងារ។
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តារាងតាម្ដ្ឋនផ្បៀវតស/កិចស
ច នា
តារាងតាម្ដ្ឋន រួរបងាាញលម្អិតអំពកា
ី ររណន្ទម្បាក់ផ្បៀវតសនូវព័តមា
៌ ន
-

ផ្បៀវតស ល
ុ

-

ម្បាក់ឧបតថម្ភ

-

ការកាត់ពនធ

-

បុផ្រម្បោន ម្បសិនផ្បើមាន

-

ការកាត់កងផ្ផ្សងៗ និង

-

ផ្បៀវតសសុទ។
ធ

ូចខាងផ្ម្កាម្៖

កផ្នកលទធកម្ម អ.រ.ហ. នឹងផ្រៀបចំកិចចម្បជុំបផ្ចចកផ្ទស ផ្ ើម្បីពិនិតយលទធផ្លការងាររបស់ទីម្បឹកាអនោ រជាតិកុង
ន
ឹ ន្ទំ
រយៈផ្ពល១សបាោហ៍ បន្ទាប់ពទ
ី ទួលបានឯកសារពីសាថប័នពាក់ពន
័ ធ ម្បសិនផ្បើតម្ម្ូវផ្ដ្ឋយថានក់ ក

អ.រ.ហ.។

សម្មាប់ការងារសាម្ញ្ញក លចត់ជាការងារម្បចំនថៃ ម្ិនចំបាច់មានកិចចម្បជុំបផ្ចចកផ្ទសផ្ទ។ របាយការណ៍ម្បជុំ កតងកត
ផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយកផ្នកលទធកម្ម ជាឯកសារបកនថ ម្ ផ្ ើម្បីតាម្ដ្ឋនលទធផ្លការងាររបស់ទីម្បឹកា និងសម្មាប់ផ្ោរពជូនថានក់
ឹកន្ទំ អ.រ.ហ. អនុម្័ត។
បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម្័តពីថានក់ ឹកន្ទំ រណផ្នយយករ នឹងផ្រៀបចំការទូោត់ជន
ូ ទីម្បឹកាភាលម្ៗ តាម្រយៈនីតិ
វិធី កម្បាក់ពរ
ី ណនីកំណត់ និងរណនីធន្ទោរ ឬតាម្រយៈការទូោត់ម្តង់ ផ្ៅតាម្ការងារជាក់កសោ ង។ ការទូោត់ម្បាក់
ផ្បៀវតស នឹងផ្ោលជ
់ ន
ូ បុរល
គ ម្តឹម្ម្តូវ ក លតាម្ការកត់សមាគល់តាម្រយៈការផ្ផ្ារចូលផ្ៅរណនីធន្ទោរ ឬផ្ៅព័ត៌មាន
ធន្ទោរក លមានកចងកនង
ុ កិចស
ច នា។
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១៣. ត្បាក់រជជទទយយ
១៣.១ ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅ
ម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្តូវបានផ្ម្បើសម្មាប់ចំណាយតូចតាច (ចំណាយរ ាបាល) ក លផ្កើតផ្ ើងសម្មាប់រផ្ម្មាង។
ផ្ោលបំណងទូផ្ៅក លបានអនុម្ត
័ រួចសម្មាប់ការផ្ម្បើម្បាស់ម្បាក់រជាផ្ទយយ ក លអាចទទួលបានការោំម្ទហិរញ្ញវតថុរួម្មាន៖
•

ការផ្គតផ្
់ គងកា
់ រិោល័យ និងសមាភរៈការិោល័យតូចតាច។

•

ថតចម្លងឯកសារ និងទឹកថានស
ំ ម្មាប់ម្ពីនឯកសារ។

•

ការជួសជុល និងការកថោំឧបករណ៍កា រិោល័យតូចតាច។

•

ចំណាយតិចតួចផ្លើការកថោំ និងការកថរកាោនយនោ។

•

ការចំណាយផ្លើការទំន្ទក់ទំនងតាម្ម្បព័នធអន
ុី ផ្ធើណិត សារផ្អ ិចម្តូនិច ទូរសារ/វិក័យប័ម្តទូរស័ពា(ម្ិនកម្ន
កាតទូរស័ពាសរា
ំ ប់បុរល
គ ិកផ្ទ)។

•

អាហារសម្ម្ន់កនុងការិោល័យមាន ូចជា កាផ្ហវ កត និងទឹក ជាផ្ ើម្។

•

បុផ្រម្បោនសម្មាប់បុរល
គ ក
ិ កនង
ុ ផ្បសសកម្មផ្ធវើ ំផ្ណើរបំផ្ពញការងារ។

•

ការលាងរថយនោ (កនុងករណីផ្ធវើ ំផ្ណើរផ្ៅផ្ខតោ) នថលឆលងសាឡាង ទូក និងនថលឆលងកាត់ ។

•

ចំណាយផ្លើអាហារ ការថតចម្លងឯកសារ ផ្បាេះពុម្ព ចំណាយកនង
ុ ផ្ពលផ្ធវើ ំផ្ណើរ អាហារសម្ម្ន់ កនង
ុ វរគបណោុេះបណា
ោ ល សិកាខសាលានឹងម្តូវផ្រៀបចំថវិកាផ្ម្កាម្កញ្ច ប់បណោុេះបណា
ោ លផ្ហើយម្ិនរួរផ្លើសពីចំនន
ួ ក លបានអនុម្័ត
ផ្ យ
ើ ។

•

អាហារ (អាហារនថៃម្តង់នង
ិ អាហារផ្ពលលាៃច) សម្មាប់ចណា
ំ
យម្កុម្ការងារ។

•

ការចំណាយជាសាច់ម្បាក់តូចតាចផ្ផ្សងៗ។
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ការពិពណ៌ន / ត្បទភទចំណាយ

ការត្តួតពិៃត
ិ យនែៃកនុង

ឯកសារោំត្ទតត្ម្ូវ

• ចំណាយការិោល័យទូផ្ៅ ផ្លើការងាររ ា- ការអនុម្ត
័ ជាម្ុនពីម្បធាន និង *
បាល

បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវពី

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ននអងគ- អនកលក់ /អនកផ្គតផ្
់ គងផ្
់ លូវការ
ភាពអនុវតោ

•

ការចំណាយផ្លើការទំន្ទក់ទំនងតាម្

ការអនុម្ត
័ ជាម្ុនពីម្បធាន និង *

បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវពី

នម្បសណីយ៍ អុន
ី ផ្ធើណត
ិ សារផ្អ ិច-

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ននអងគ- អនកលក់ /អនកផ្គតផ្
់ គងផ្
់ លូវការ

ម្តូនិច វិក័យប័ម្តទូរសារ/ទូរស័ពា ប៉ាុកនោម្ន
ិ
ភាពអនុវតោ
កម្នកាតទូរស័ពាសម្មាប់បុរល
គ ក
ិ
•

អាហារសម្ម្ន់កនុងការិោល័យ កត កាផ្ហវ ការអនុម្ត
័ ជាម្ុនពីម្បធាន និង *
ទឹក និងសមាភរៈផ្ម្បើម្បាស់ផ្ផ្សងផ្ទៀត

បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវពី

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ននអងគ- អនកលក់ /អនកផ្គតផ្
់ គងផ្
់ លូវការ
ភាពអនុវតោ

•

ការជួសជុល

និងការកថោំតូចតាចកនុង ការអនុម្ត
័ ជាម្ុនពីម្បធាន និង *

ការិោល័យ

បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវពី

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ននអងគ- អនកលក់ /អនកផ្គតផ្
់ គងផ្
់ លូវការ
ភាពអនុវតោ

•

ការចំណាយកនុងការម្បជុំនផ្ាកនុង

ការថត ការអនុម្ត
័ ជាម្ុនពីម្បធាន និង *

ចម្លង/ម្ពីន ឯកសារ និងចងម្កងផ្សៀវផ្ៅ

បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវពី

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ននអងគ- អនកលក់ /អនកផ្គតផ្
់ គងផ្
់ លូវការ របាយភាពអនុវតោ

ការណ៍ម្បជុំ

និងបញ្ា ីរវតោមានអនក

ចូលរួម្
•

អាហារនថៃម្តង់

និងអាហារផ្ពលលាៃច ការអនុម្ត
័ ជាម្ុនពីម្បធាន និង *

សម្មាប់ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់

បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវពី

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ននអងគ- អនកលក់ /អនកផ្គតផ្
់ គងផ្
់ លូវការ របាយភាពអនុវតោ

ការណ៍ម្បជុំ

និងបញ្ា ីរវតោមានអនក

ចូលរួម្
•

កិចចម្បជុម្ំ កុម្ការងារកកទម្ម្ង់
(សមាភរៈ និង ឯកសារ)

ការអនុម្ត
័ ជាម្ុនពីម្បធាន និង *

បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវពី

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ននអងគ- អនកលក់ /អនកផ្គតផ្
់ គងផ្
់ លូវការ របាយភាពអនុវតោ

ការណ៍ម្បជុំ

និងបញ្ា ីរវតោមានអនក

ចូលរួម្
•

ការម្តួតពិនត
ិ យផ្ៅនឹងកកនលងការងារ

និង ការអនុម្ត
័ ជាម្ុនពីម្បធាន និង * កបបបទផ្សន ើសុំចំណាយ ក លបាន

នថលផ្ធវើ ំផ្ណើរ រួម្ោំងម្បាក់ផ្បសកកម្ម

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ននអងគ- ចុេះហតថផ្លខា និងអនុម្័តរួច
ភាពអនុវតោ

* របាយការណ៍សកម្មភាពសផ្ងខប
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* លិខិតផ្បសកកម្ម / លិខត
ិ ចត់
តាំង
•

ការជាវម្បព័នធផ្សពវផ្ាយ (កាកសត,ទសស- ការអនុម្ត
័ ជាម្ុនពីម្បធាន និង *
ន្ទវ ោី)

បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវពី

អនុ-ម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ននអងគ- អនកលក់/អនកផ្គតផ្
់ គងផ្
់ លូវការ
ភាពអនុវតោ

•

ការចំណាយតូចតាចផ្លើការកថោំោន-

ការអនុម្ត
័ ជាម្ុនពីម្បធាន និង * បងាកន់ន ពីោនដ្ឋានម្តឹម្ម្តូវ

យនោ

អនុ-ម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ននអងគភាពអនុវតោ

•

សមាភរៈសំអាតកនង
ុ ការិោល័យ

ការអនុម្ត
័ ជាម្ុនពីម្បធាន និង *

បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវពី

អនុ-ម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ននអងគ- អនកលក់ /អនកផ្គតផ្
់ គងផ្
់ លូវការ
ភាពអនុវតោ
* បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវមានន័យថាជាបងាកន់ន ក លផ្ចញ ផ្ដ្ឋយផ្លូវការនិងផ្ដ្ឋយតាល់ពី អនកលក់ / អនកផ្គតផ្
់ គង។
់
ការចំណាយក លម្ិនអាចទូោត់បានពីម្បាក់រជាផ្ទយយ
o

ចំណាយក លផ្កើតមានផ្ ង
ើ របស់អងគភាព (ការផ្គតផ្
់ គង់ទឹក និងអរគិសនី)

o

រផ្ម្មាងម្ិនអាចទូោត់ចំណាយផ្ថរ និងចំណាយ វិនិផ្ោរ ពីម្បាក់រជាផ្ទយយបានផ្ទ

ិ លភាពននម្បាក់រជាផ្ទយយសម្មាប់ អ.រ.ហ.
វសា
ម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្តូវកតម្រប់ម្រងផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធិការរង អ.រ.ហ. ក លទទួលបនាុកកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង
ម្តួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល ក លម្សបតាម្នីតិ វិធីក លមានកចងកនុងកផ្ន ក ១៣.៣ ខាងផ្ម្កាម្។ ពិដ្ឋនម្បាក់រជាផ្ទយយបុផ្រម្បោនអតិប រិមា រឺ ៣ ០០០

ុលាលរ ឬ ១២ ០០០ ០០០ផ្រៀល ក លកនុងម្ួយម្បតិបតោកា
ិ រអាចមានចំនន
ួ ល់ផ្ៅ ៧៥០

ុលាលរ ឬ ៣ ០០០ ០០០ផ្រៀល។ ពិដ្ឋនម្បាក់រជាផ្ទយយអតិបរមា មានសម្មាប់បុផ្រម្បោន ំបូង និងសម្មាប់ទំហំទឹកម្បាក់
ឹ ន្ទំ អ.រ.ហ.។
កំណត់ម្ួយម្បតិបតោិការ អាចកកសម្ម្ួលបាន ម្បសិនផ្បើចំបាច់ និងអនុម្ត
័ ផ្ដ្ឋយថានក់ ក
ការម្រប់ម្រងម្បាក់រជាផ្ទយយបុផ្រម្បោន រឺជាការទទួលខុសម្តូវរបស់ជន
ំ ួយការរណផ្នយយ ផ្ដ្ឋយមានការម្តួត
ពិនិតយជាម្បចំពី ម្ស្រនោីម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ។ ផ្ៅផ្ពលក លជំនួយការរណផ្នយយអវតោមាន ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ រួរ
ចត់កចងផ្ធវកា
ើ រផ្ផ្ាររជាផ្ទយយបុផ្រម្បោន ផ្ៅម្ស្រនោច
ី ត់តាំងផ្ផ្សងផ្ទៀតរបស់ អ.រ.ហ.តាម្ការចំបាច់។
វិធានការណ៍ម្តឹម្ម្តូវ ម្តូវបានអនុវតោផ្ ើម្បីការពារម្បាក់រជាផ្ទយយបុផ្រម្បោន និងក លពុំអនុញ្ញតឱ្យមានការទុក
ម្បាក់រជាផ្ទយយបុផ្រម្បោន និងម្បាក់តាល់ខួ ន
ល ចូលោនផ្ន្ទេះផ្ទ។
ិ លភាពននម្បាក់រជាផ្ទយយសម្មាប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង
វសា
ផ្ដ្ឋយមានការយល់ម្ពម្ពី អ.រ.ហ. អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង អាចម្តូវបានអនុញ្ញតឱ្យរកាទុក ម្បាក់ រជាផ្ទយយ
(ពិដ្ឋនម្បាក់រជាផ្ទយយម្តឹម្ ២ ០០០ ុលាលរ ឬ ៨ ០០០ ០០០ផ្រៀល) សម្មាប់ការទូោត់តូចតាច (ក លកនុងម្ួយម្បតិបតោិការ

ទំព័រទី
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មានចំនន
ួ ម្តឹម្ ៥០០

លា
ុ ល រ ឬ ២ ០០០ ០០០ផ្រៀល) ោក់ទងនឹងចំណាយរ ាបាល និងម្បតិបតោិការតូចៗ ផ្ម្កាម្

សកម្មភាពរបស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈកតប៉ាុផ្ណាណេះ។
ម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្តូវបានផ្ម្បើសម្មាប់ ចំណាយទូផ្ៅកនុងការិោល័យ ការផ្ម្បើម្បាស់ទូផ្ៅ ជាទូផ្ៅចំណាយ សថ ត
ិ
ផ្ម្កាម្ម្បផ្ភទចំណាយម្បតិបតោិការ ផ្ម្កាម្ម្បផ្ភទកិចចម្បជុំ / ចុេះផ្បសកកម្ម ផ្ដ្ឋយមានការអនុម្័ត ពីម្បធាន / អនុម្បធាន
ន្ទយកដ្ឋាន ឬម្ស្រនោីចត់តាំងណាម្ួយ។ ម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្តូវបានរកាទុកផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីក លបានកតងតាំងផ្ដ្ឋយអងគភាពអនុវតោ
រផ្ម្មាង។ ម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្តូវរកាទុកកនុងម្បអប់សាច់ម្បាក់ក លមានចក់ផ្សា។ ផ្ៅផ្ពលក លម្ិនផ្ម្បើម្បាស់ សាច់ម្បាក់
នឹងម្តូវបានរកាទុកផ្ដ្ឋយសុវតថិភាពកនង
ុ ម្បអប់ផ្ន្ទេះ។
ផ្ ើម្បីធាន្ទឱ្យមានការកបងកចកភារកិចចឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ រវាងអនកអនុម្័ត និងអនកកាន់ម្បាក់រជាផ្ទយយ អងគភាពអនុវតោ
រផ្ម្មាង ម្តូវចត់តាំងឱ្យមានបុរគលក
ិ ោ៉ាងតិចបីកម្ម្ិត សម្មាប់ការម្រប់ម្រងម្បាក់រជាផ្ទយយ។
កម្ម្ិតទីម្ួយ រឺជាផ្បឡាករ ក លទទួលខុសម្តូវផ្លើការកថរកាម្បាក់រជាផ្ទយយ និងកំណត់ម្តារណផ្នយយ។ អនកកាន់ម្បាក់រជាផ្ទយយរួរកតមានម្បវតោិការងារខលេះពាក់ពន
័ ធនង
ឹ រណផ្នយយ និងចំណាយម្បាក់រជាផ្ទយយ។
កម្ម្ិតទីពីរ រឺពន
ិ ត
ិ យម្ស្រនោីក លទទួលខុសម្តូវម្តួតពិនត
ិ យផ្លើអនុផ្លាម្ភាពននផ្ោលការណ៏ហិរញ្ញវតថុ និងនីតិ វិធីហិរញ្ញវតថុ
ននការផ្ម្បើម្បាស់ម្បាក់រជាផ្ទយយ ក លទទួលបនាុកម្រប់ម្រងម្បាក់រជាផ្ទយយ និងធាន្ទតនម្លលយ
ុ ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ម្បផ្សើរ
បំផ្ត
ុ សម្មាប់ផ្ោលបំណងកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថ។
ុ
កម្ម្ិតទីបី រឺម្ស្រនោីអនុម្័ត ក លរួរជាម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ក លទទួលខុសម្តូវ កនុងការម្រប់ម្រងម្ូលនិធម្ិ បាក់ រជាផ្ទយយ និង
ម្តូវម្បាក ថាតំនលលុយម្តូវបានធាន្ទកនង
ុ ការផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ោំម្ទផ្ោលបំណងរបស់កម្ម វិធីកំកណរទម្ម្ង់របស់កម្ម វិធី
កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ។
ព័តមា
៌ នលម្អិតននម្បតិបតោិការម្បាក់រជាផ្ទយយម្តូវបានកត់ម្តាផ្ៅកនង
ុ ផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាម្បាក់រជាផ្ទយយ។

ផ្បឡាករ

ម្តូវរាប់សាច់ម្បាក់ឱ្យបានផ្ទៀងោត់ ផ្ ើម្បីពន
ិ ត
ិ យផ្ម្ើលថា សម្តុលយសាច់ម្បាក់ម្តូវោននឹងផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាម្បាក់រជាផ្ទយយ។
ការរាប់សាច់ម្បាក់ជាផ្លូវការ និងការផ្ផ្ាៀងតាត់ ម្តូវអនុវតោផ្ៅផ្រៀងរាល់ចុងកខនីម្ួយៗ។ ផ្បឡាករ នឹងរាប់សាច់ម្បាក់ ផ្ម្កាម្
ការសផ្ងកតរបស់ម្បធានន្ទយកដ្ឋាន
ផ្បឡាករ

ផ្ហើយកត់ម្តានូវសនលក
ឹ សាច់ម្បាក់ក លបានរាប់ជារបាយការណ៍រាប់សាច់ម្បាក់។

នឹងផ្ផ្ាៀងតាត់សាច់ម្បាក់ជាក់កសោ ង

ផ្ ើម្បីផ្ម្បៀបផ្ធៀបចំនន
ួ សាច់ម្បាក់ពីចន
ំ ន
ួ សាច់ម្បាក់ជាក់កសោ ង

ជាម្ួយ

ផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាម្បាក់រជាផ្ទយយ។ ភាពខុសោនណាម្ួយ ម្តូវកតផ្ធវកា
ើ រអផ្ងកតផ្ ើម្បីកកតម្ម្ូវ។
កផ្អកផ្លើម្ល
ូ ដ្ឋានម្បចំកខ (សបាោហ៍ទី ១ ននកខបន្ទាប់) បញ្ា ីរាប់ម្បាក់រជាផ្ទយយ និងផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាម្បាក់រជាផ្ទយយ
រួម្ជាម្ួយឯកសារោំម្ទក លបានថតចម្លង “ថតចម្លងឯកសារកត់ម្តាម្បាក់រជាផ្ទយយ” រួរកតផ្ផ្ញើផ្ៅ អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បីបញ្ចូ ល
ទិននន័យផ្ៅកនង
ុ ម្បព័នធរណផ្នយយកុំពយូទ័រ Peachtree ។
សកខីប័ម្តម្បាក់រជាផ្ទយយ និងឯកសារផ្ ើម្ ម្តូវរកាទុកផ្ៅអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងសម្មាប់ផ្ោលបំណងសវនក
ិ ផ្លើសំផ្ណើសុំ និង
ម្ម។ ផ្ៅផ្ពលផ្សន ើសុំបំផ្ពញបស្រងគប់ម្បាក់រជាផ្ទយយ ម្ស្រនោីម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ អ.រ.ហ. នឹងពិនត
ិ យផ្ ើង វញ
ថតចម្លងឯកសារោំម្ទ។
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១៣.២ ចំៃុចសំខាៃ់នៃការត្តួតពិៃិតយនែៃកនុង
•

ផ្ៅផ្ពលមានតម្ម្ូវការផ្ម្បើម្បាស់រជាផ្ទយយជាផ្រៀងរាល់នថៃ

ម្បាក់រជាផ្ទយយម្តូវបានកត់ម្តា

និងរកាទុកកនុង

ផ្សៀវផ្ៅម្បាក់រជាផ្ទយយ។ ម្បសិនផ្បើម្ន
ិ ផ្ម្បើម្បាស់ ម្បអប់ម្បាក់រជាផ្ទយយនឹងម្តូវបានរកាទុក ផ្ដ្ឋយចក់ផ្សា
សុវតថិភាព។
•

ម្បាក់រជាផ្ទយយ កតងកតរកាទុកកនុងទូសុវតថិភាព និងការពារ ផ្ដ្ឋយជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ /ផ្បឡាករ

•

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ / ម្បធានន្ទយកដ្ឋាន និងជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ /ផ្បឡាករ អាចមានលទធភាពផ្ម្បើផ្លខ
កូ សមាៃត់របស់ទស
ូ ុវតថិភាព។

•

ទម្ម្ង់កបបបទអនុម្័តជាសោ ង់ដ្ឋរ ម្តូវបានផ្ម្បើសម្មាប់ការផ្ម្បើម្បាស់ និងម្រប់ម្រងសាច់ម្បាក់។

•

ការផ្ផ្ាៀងតាត់ម្បាក់រជាផ្ទយយ ជាម្ួយសម្តុលយរណនីម្បាក់រជាផ្ទយយម្តូវផ្ធវម្ើ បចំកខ។

•

មានការកបងកចកភារកិចឱ្
ច យបានម្តឹម្ម្តូវរវាងអនកអនុម្ត
័ ផ្លើការទូោត់ជាម្បាក់រជាផ្ទយយ និងអនកកថរកាម្បាក់រជាផ្ទយយ

•

ម្បាក់រជាផ្ទយយ នឹងម្តូវបានទូោត់ជន
ូ វិញសម្មាប់ការចំណាយ ក លទទួលបានវិក័យប័ម្ត ឬឯកសារផ្ផ្សងផ្ទៀត
ក លអាចទទួលយកបាន។

•

ការរាប់ម្បាក់រជាផ្ទយយផ្ៅនឹងកកនលង ផ្ដ្ឋយម្ិនបានជូន ំណឹងជាម្ុន ម្តូវកតអនុវតោផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីម្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ
ឬរណផ្នយយករ (សម្មាប់ អ.រ.ហ.) ឬផ្ដ្ឋយម្បធាន / អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋាន (សម្មាប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង)។

•

លំហូរម្បាក់រជាផ្ទយយផ្ផ្សងផ្ទៀត ម្ិនម្តូវបានដ្ឋក់លាយបញ្ចូ លោនផ្ ើយ។ ម្បាក់រជាផ្ទយយ និងឯកសារម្តូវកតរកា
ទុកដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក កពីោន។

•

ម្តូវផ្រៀបចំបំផ្ពញបស្រងគប់ម្បាក់រជាផ្ទយយម្បចំកខ ឬផ្ៅផ្ពលសម្តុលយរបស់វា្ន ល់ចន
ំ ន
ួ អបបបរមា

•

សាច់ម្បាក់ រឺជាម្ទពយសម្បតោិក លមានតនម្ល និងអាចផ្ផ្ារបានភាលម្ៗ ូចផ្នេះការម្រប់ម្រងនផ្ាកនុងផ្លើម្បាក់រជាផ្ទយយ
រឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។

១៣.៣ ៃីតិ វធ
ិ ី
១៣.៣.១ ការបទងកត
ើ រជជទទយយបុទរត្បទៃ
-

ម្បាក់រជាផ្ទយយបុផ្រម្បោន រួររកាទុកផ្ដ្ឋយជំនួយការរណផ្នយយ / ម្ស្រនោីទទួលបនាុក។ វារឺជាការ កម្បាក់ម្ួយ
ងពីរណនីធន្ទោររផ្ម្មាង។ រណនីសាច់ម្បាក់ អាចម្តូវបានបផ្ងកត
ើ ផ្ ើងសម្មាប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងណា
ម្ួ យ ផ្ ើ ម្បីជួយសម្ម្ួល ល់ការអនុវតោ សកម្ម ភាពកកទម្ម្ង់ ផ្ដ្ឋយមានការយល់ ម្ពម្ជាម្ុន ពីអរគ ផ្លខាធិការ
អ.រ.ហ. ។

-

វិសាលភាពសម្មាប់ម្បាក់រជាផ្ទយយបុផ្រម្បោនបកនថម្ជាក់លាក់ អាចម្តូវបានកំណត់ជាលាយលកខណអ
៍ កសរ ផ្ដ្ឋយ
ម្ិនចំបាច់កកកម្បផ្សៀវផ្ៅកណន្ទំផ្នេះ។

-

ការចំណាយម្បាក់រជាផ្ទយយ អាចបំផ្ពញបកនថម្បានញឹកញាប់តាម្តម្ម្ូវការ ផ្ដ្ឋយម្ិនមានការកំណត់ចន
ំ ន
ួ ង
ិ ក លមាន។
សម្មាប់ការបំផ្ពញបកនថម្សាច់ម្បាក់ណាម្ួយផ្ ើយ ឱ្យកតសថ ត
ិ ផ្ៅកនង
ុ កម្ម្ិតននថវកា
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-

ការចំណាយជាក់កសោ ងផ្ម្កាម្ម្បាក់រជាផ្ទយយ រួរម្តូវបានោំម្ទផ្ដ្ឋយ បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ / វិក័យប័ម្តក លមាន
ឯកសារោំម្ទម្រប់ម្ោន់ ។

-

ផ្សៀវផ្ៅម្បាក់រជា ផ្ទយយ ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ ើម្បីកត់ម្តារាល់ម្បតិបតោិការោំងអស់ ក លចុេះកនុងសកខីប័ម្តម្បាក់
រជាផ្ទយយ និងសកខីបម្័ តចំណាយ ក លោក់ទងនឹងម្បតិបតោកា
ិ រម្បាក់រជាផ្ទយយ។ វាម្តូវបានរកាទុកផ្ដ្ឋយជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ / ផ្បឡាករ ក លផ្ ើរតួជាអនកម្រប់ម្រងសាច់ម្បាក់។
១៣.៣.២ ការទត្បើត្បាស់ត្បាក់រជជទទយយ
បន្ទាប់ពីទទួលបានបងាកន់ន ទទួលម្បាក់/ វិកយ
័ ប័ម្ត ចាប់ផ្ ើម្ម្តឹម្ម្តូវ ឬ សំផ្ណើសុំជាបុផ្រម្បោន ឬផ្ៅផ្ពល

ក លការទូោត់ផ្លើការទិញម្តូវបានខិតជិតម្ក ល់ សកខីប័ម្តម្បាក់រជាផ្ទយយ (ទម្ម្ង់ A7) រួរកតម្តូវបានបំផ្ពញ និងចុេះ
ហតថផ្លខា ផ្ដ្ឋយជំនួយការរណផ្នយយ / ផ្បឡាករ។
ការចុេះបញ្ា ីរណផ្នយយសម្មាប់ការចំណាយម្បាក់រជាផ្ទយយរឺ៖
ឥណពនធ.

រណនីចណា
ំ
យតាម្ម្បផ្ភទ

ឥណោន.

ម្បាក់រជាផ្ទយយ

xxx
xxx

(សម្មាប់កត់ម្តាចំណាយម្បាក់រជាផ្ទយយក លបានផ្កើតផ្ ង
ើ )

សកខីប័ម្តទូោត់ រួម្ជាម្ួយឯកសារោំម្ទន្ទន្ទ នឹងម្តូវបញ្ាូ នផ្ៅម្ស្រនោីម្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បីពន
ិ ត
ិ យ
បនោ។ ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ / ម្ស្រនោីទទួលបនាុក រួរកតពិនត
ិ យផ្ម្ើលថាឯកសារោំម្ទមានលកខណៈម្តឹម្ម្តូវសម្មាប់ទទួល
បានការទូោត់ ផ្ហើយរាល់ពត
័ មា
៌ នលម្អិតផ្ៅកនុងសកខីប័ម្តទូោត់ ម្តូវបានបំផ្ពញោ៉ាងម្តឹម្ម្តូវ សម្មាប់ការចូលកនុងកំណត់
ម្តារណផ្នយយ រួម្ោំងផ្លខកូ រណនី។ អនកម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ / ម្ស្រនោីទទួលបនាុក នឹងចុេះហតថផ្លខាផ្លើសកខីប័ម្ត
សម្មាប់បញ្ាក់ការម្តួតពិនត
ិ យ។ សកខីប័ម្តប័ណណផ្នេះ នឹងម្តូវបានអនុម្ត
័ ផ្ដ្ឋយ ផ្លាកអរគផ្លខាធិការរង / ម្ស្រនោីក លមាន
សិទ។
ធ
ផ្ៅផ្ពលទូោត់ចំណាយ អនកទទួលរួរចុេះហតថផ្លខាផ្លើបណ
័ ណ ទូោត់ ជាការបញ្ាក់ពីការទទួលម្បាក់រជាផ្ទយយ។
បងាកន់ន ឬវិក័យប័ម្តផ្ ើម្ រួរកតម្តូវបានផ្បាេះម្តា "PAID" ភាលម្ៗផ្ដ្ឋយជំនួយការរណផ្នយយ / ផ្បឡាករ ផ្ ើម្បីផ្ជៀសវាងការទូោត់ម្បាក់សួ ា នោន។
ព័តមា
៌ នលម្អិត នឹងម្តូវបញ្ចូ លផ្ដ្ឋយជំនួយការរណផ្នយយ /ផ្បឡាករ ផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅម្បាក់កត់ម្តារជាផ្ទយយ
(ទម្ម្ង់ A5) ផ្ ើម្បីបញ្ាក់កាលបរិផ្ចេទម្បតិបតោិការ និងការពិពណ៌ន្ទសផ្ងខបននម្បតិបតោកា
ិ រ ផ្លខផ្ោងប័ណណទូោត់ ចំនន
ួ
ទឹកម្បាក់ក លម្តូវ ក និងសម្តុលយ។ ព័តមា
៌ នលម្អិតននសកខីប័ម្តម្បាក់រជាផ្ទយយ នឹងម្តូវបញ្ចូ លផ្ៅកនង
ុ ម្បព័នធរណផ្នយយ
តាម្កុព
ំ យូទ័រ និងផ្បាេះម្តា "POSTED" ផ្ដ្ឋយជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ។
ម្បតិបតដិការម្បាក់រជាផ្ទយយ

រួម្មានការផ្ម្បើទម្ម្ង់ផ្សន ើសុំបញ្ាទិញ

ទម្ម្ង់កបបបទផ្សន ើសុំបញ្ាទិញ

និងទម្ម្ង់

ចំណាយ ។
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១៣.៣.៣ ៃីតិ វិធីសត្មាប់បទំ ពញបន្រងគប់ត្បាក់រជជទទយយ
ផ្ៅផ្ពលក លម្ូលនិធម្ិ បាក់រជាផ្ទយយ ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់អស់ផ្ៅកនង
ុ កម្ម្ិតអបបរមា ជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ /
ផ្បឡាករ នឹងផ្រៀបចំសំផ្ណើ ផ្ដ្ឋយផ្ផ្ាៀងតាត់សាច់ម្បាក់ និងទម្ម្ង់ផ្សន ើសុំបំផ្ពញបកនថម្សាច់ម្បាក់ (ទម្ម្ង់ A8) ផ្ដ្ឋយមាន
ការយល់ម្ពម្ពីអរគផ្លខាធិការ/ម្បធានន្ទយកដ្ឋានអនុវតោរផ្ម្មាង។ ឯកសារផ្សន ើសុំកង
នុ ការបំផ្ពញបកនថម្សាច់ម្បាក់ ម្តូវ
មានចាប់ផ្ ើម្ពីរចាប់ ម្ួយចាប់ម្តូវបានរកាទុកផ្ៅន្ទយកដ្ឋានអនុវតោរផ្ម្មាង និងម្ួយផ្ផ្សងផ្ទៀតរកាទុកផ្ៅ អ.រ.ហ.
ផ្ដ្ឋយម្ួយចាប់ម្តូវបញ្ាូ នផ្ៅ អ.រ.ហ. រួម្ជាម្ួយលិខត
ិ និងថតចម្លងឯកសារោំម្ទ។ សាច់ម្បាក់នង
ឹ ម្តូវបំផ្ពញផ្ ង
ើ វិញ
កនុងរយៈផ្ពល ៥ នថៃនននថៃផ្ធវកា
ើ របន្ទាប់ពីទទួលបានការផ្សន ស
ើ ុំ។
បន្ទាប់ពីទទួលបានសំផ្ណើ រណផ្នយយករ នឹងផ្រៀបចំប័ណណទូោត់ម្បាក់ រួម្ជាម្ួយនឹងការបញ្ារសាច់ម្បាក់ ផ្ផ្ារ
ម្បាក់ ឬពិនិតយផ្ម្ើលផ្្មេះជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ /ផ្បឡាករសម្មាប់បំផ្ពញបកនថម្នូវសាច់ម្បាក់ ម្ុន ល់ពដ្ឋ
ិ នរបស់ខួ ន
ល
ផ្ហើយម្តូវម្តួតពិនិតយផ្ដ្ឋយអនកម្តួតហិរញ្ញវតថុ ផ្ ើម្បីពន
ិ ត
ិ យ និងចុេះហតថផ្លខា។ កនង
ុ ករណីមានការផ្សន ើសុំពន្ទ
ី យកដ្ឋានម្តួត
ពិនិតយ អនកម្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ អ.រ.ហ.នឹងពិនត
ិ យផ្ម្ើលសំផ្ណើបំផ្ពញបកនថម្ និងថតចម្លងឯកសារោំម្ទ ផ្ ើម្បីផ្ធវឱ្
ើ យ
ម្បាក ថាវាជាការចំណាយសម្ម្សប និងម្សបផ្ៅនឹងការកបងកចកថវិកាកនង
ុ ថវិកាម្បចំឆ្នំក លបានអនុម្័ត។
កនុងករណីមានការបំផ្ពញបស្រងគប់ម្បាក់រជាផ្ទយយ ជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ /ផ្បឡាករ នឹង កម្បាក់ពីធន្ទោរជាតិនន
កម្ពុជា ផ្ៅផ្ពលមានសាច់ម្បាក់ផ្ៅកនុងន

ឬ អ.រ.ហ. ផ្ចញម្ូលបបោនប័ម្ត ឬផ្ផ្ារម្បាក់ផ្ដ្ឋយតាល់ផ្ៅម្ស្រនោីក លបាន

កំណត់។ ឯកសារោំងផ្នេះ ម្តូវបានបញ្ាូ នផ្ៅអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បីសុំការយល់ម្ពម្ និងចុេះហតថផ្លខា។ ការបញ្ាូ ល
កំណត់ម្តារណនី កម្បាក់មាន៖
ឥណពនធ
ឥណោន

ម្បាក់រជាផ្ទយយ
រណនីកំណត់

XXX
XXX

(ផ្ ើម្បី កម្បាក់រជាផ្ទយយផ្ចញពីរណនីក លបានកំណត់សម្មាប់ការបំផ្ពញម្បាក់រជាផ្ទយយ)
បងាកន់ន ម្បាក់រជាផ្ទយយរួរដ្ឋក់ចល
ូ កនង
ុ ម្បអប់ម្បាក់រជាផ្ទយយ។ ជំនួយការរណផ្នយយ /ផ្បឡាករ នឹងបញ្ចូ ល
ព័ត៌មានលម្អិតននម្បតិបតោិការផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅម្តួតពិនិតយម្បាក់រជាផ្ទយយ Petty Cash Book ផ្ៅកនុងជួរ “ឥណពនធ” ។
១៣.៣.៤ ការបិទបុទរត្បទៃនៃត្បាក់រជជទទយយ
ផ្ៅផ្ពលក លម្ិនមានតម្ម្ូវការបុផ្រម្បោនម្បាក់រជាផ្ទយយបនោផ្ទៀត បុផ្រម្បោនម្បាក់រជាផ្ទយយ និងម្តូវផ្ធវើផ្ដ្ឋយ
មានការផ្ផ្ាៀងតាត់ជាម្ួយនឹងការចំណាយ និងសម្តុលយននម្បាក់រជាផ្ទយយម្តូវសងម្ត ប់ផ្ៅកនង
ុ រណនីធន្ទោរក លសម្
ម្សប។
សម្តុលយផ្សៀវផ្ៅម្បាក់រជាផ្ទយយ រួរម្តូវបានផ្ផ្ាៀងតាត់ជាម្ួយម្ូលនិធម្ិ បាក់រជាផ្ទយយ និងប័ណណទូោត់ក លបាន
ផ្ធវើផ្ ើង។
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១៤. បុទរត្បទៃ
១៤.១ ទិដ្ភា
ឋ ពរួម្
បុផ្រម្បោន

ជាសាច់ម្បាក់ម្តូវបានផ្ោល់សម្មាប់កម្ម វិធក
ី នុងការអនុវតោសកម្មភាពក លបានអនុម្័តរួចកនុងកផ្នការ

សកម្មភាព និងថវិកាម្បចំឆ្នំ កតវាម្ិនម្តូវបានអនុវតោសម្មាប់ការទូោត់ វិក័យប័ម្ត ឬកិចចសនាផ្ន្ទេះផ្ទ។ ជាទូផ្ៅបុផ្រ
ម្បោន ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ ល /សិកាខសាលា និងផ្បសកកម្មោង
ំ កនុងនិងផ្ម្ៅម្បផ្ទស។
បុផ្រម្បោនជាសាច់ម្បាក់ ម្តូវម្រប់ម្រងផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីម្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ ផ្ដ្ឋយមានជំនយ
ួ ពីរណផ្នយយករ /ជំនយ
ួ
ការរណផ្នយយ ផ្ ើម្បីធាន្ទថាការជម្ម្េះបញ្ា ីចំណាយក លផ្កើតមាន ម្តូវបានផ្ធវើផ្ ើងកនុងរយៈផ្ពល១៥នថៃផ្ធវើការបន្ទាប់ពី
សកម្មភាពក លទទួលបានបុផ្រម្បោនបានបញ្ច ប់។

១៤.២ ការត្តួតពិៃត
ិ យនែៃកង
នុ
សំផ្ណើសុំបុផ្រម្បោន ម្តូវកតអនុម្័តម្ុនផ្ពលបុផ្រម្បោនម្តូវបានម្បរល់ជន
ូ ។ សាច់ម្បាក់បុផ្រម្បោន នឹងម្តូវ
ទទួលសាគល់ជាចំណាយ និងកត់ម្តាផ្ៅកនង
ុ ផ្សៀវផ្ៅតាម្ដ្ឋន (ទម្ម្ង់ A11) និងម្តូវម្តួតពិនិតយជាម្បចំ ផ្ ើម្បីតាម្ដ្ឋន
បុផ្រម្បោនក លផ្ៅមាន កនង
ុ ផ្ោលបំណងជម្ម្ុញ វិធានការជម្ម្េះបញ្ា ។
ី
សាច់ម្បាក់បុផ្រម្បោន ម្តូវកតទូោត់ផ្ដ្ឋយមានឯកសារចាប់ផ្ ើម្ សម្មាប់ោំម្ទចំណាយក លផ្កើតមានកនុងរយៈ
ិ នការផ្នេះ ម្តូវកតសុកា
ផ្ពល១៥នថៃផ្ធវកា
ើ រ បន្ទាប់ពស
ី កម្មភាពបានបញ្ច ប។
់ ការអនុវតោក លម្បាស់ចកពី វធា
ំ រអនុម្ត
័ កនុង
លកខណៈដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក ពីអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. ផ្ដ្ឋយមានម្ូលផ្ហតុម្តឹម្ម្តូវ។ បុផ្រម្បោនជាសាច់ម្បាក់ នឹងម្ិន
ម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ៅអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងផ្ៅផ្ពលក លបុផ្រម្បោនផ្លើកម្ុនម្ិនោន់បានទូោត់។

១៤.៣ ៃីតិ វធ
ិ ី
១៤.៣.១ ការទបើកែតលប
់ ទុ រត្បទៃ
ឹ ន្ទំកម្ម វិធី។ផ្ោលការណ៍
នីតិ វិធខា
ី ងផ្ម្កាម្ ផ្ម្បើសម្មាប់បុផ្រម្បោនក លម្តូវបានអនុម្័តរួចផ្ហើយផ្ដ្ឋយថានក់ ក
និងនីតិ វិធល
ី ម្អត
ិ សម្មាប់ការផ្សន ើសុំអនុម្័ត និងបុផ្រម្បោន សម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ ល ទសសនកិចចសិកា និងផ្បសកកម្ម
ម្តូវបានកចងផ្ៅកផ្នកទី១៦ននផ្សៀវផ្ៅផ្ោលការណ៍កណន្ទំបកនថម្សោ ព
ី ីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈផ្នេះ។
តាម្ផ្ោលការណ៍កណន្ទំជាទូផ្ៅ បុផ្រម្បោននឹងម្តូវផ្ោល់ជន
ូ ១០០% ននថវិកាបា៉ា ន់ម្បមាណ សម្មាប់ផ្សាហយ
ុ
ផ្បសកកម្ម

ឬសម្មាប់ថ វិកាបា៉ា ន់ម្បមាណ

ោក់ទងនឹងកិចចសនាផ្គតផ្
់ គង់ក លតម្ម្ូវឱ្យ

កនង
ុ ការអនុវតោសកម្មភាពោំងម្ូល
អ.រ.ហ.

ផ្លើកកលងកតម្ុខសញ្ញចំណាយក ល

ផ្ធវើការទូោត់ម្តង់ផ្ៅអនកផ្គតផ្
់ គងស
់ ម្មាប់ចំណាយក លមានទឹក

ម្បាក់ផ្ម្ចើន។

ទំព័រទី

52

បុរគលផ្សន ើសម្ុំ បាក់បុផ្រម្បោន ម្តូវបំផ្ពញកបបបផ្សន ើសុំ (ទម្ម្ង់ A9) ឬក៏ផ្រៀបចំលិខិតផ្សន ើសុំម្កកាន់

អរគ-

ផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បីចត់កចងបនោផ្ៅ អរគផ្លខាធិការរងទទួលបនាុក និងម្ស្រនោពា
ី ក់ពន
័ ធ។ បុផ្រម្បោន អាច កផ្ចញ
ពីរណនីរផ្ម្មាង ឬម្បាក់រជាផ្ទយយ ផ្ៅតាម្ទំហំថ វិកាផ្សន ើសុំ ូចមានកចងកនុងកផ្នកទី៩ និងទី១៣ផ្រៀងោន។
ផ្ោងផ្ៅផ្លើភាពផ្ពញផ្លញននឯកសារ និងភាពម្តឹម្ម្តូវននសំផ្ណើសុំបុផ្រម្បោន និងផ្ោងផ្ៅផ្លើអនុផ្លាម្
ភាពននផ្ោលការណ៍កណន្ទំកនុងកផ្នកទី១៦

រណផ្នយយករ

នឹង ំផ្ណើរការបុផ្រម្បោនកនុងរយៈផ្ពល៥នថៃនថៃផ្ធវើការបន្ទាប់ពី

ទទួលបានឯកសារ។ សាច់ម្បាក់បុផ្រម្បោននឹងម្តូវកត់ម្តាជាចំណាយ និងចុេះទុកកនុងផ្សៀវផ្ៅតាម្ដ្ឋនផ្ដ្ឋយរណផ្នយយករ
ម្សបផ្ពលក លជំនួយការរណផ្នយយ នឹងចុេះម្បតិបតោិការផ្នេះផ្ៅកនង
ុ ផ្សៀវផ្ៅធំ តាម្ការកត់ម្តា ូចខាងផ្ម្កាម្៖

ឥណពនធ

រណនីចណា
ំ
យ

ឥណោន

xxx

រណនីរផ្ម្មាងឬម្បាក់រជាផ្ទយយ

xxx

១៤.៣.២ ការទូទត់បទុ រត្បទៃ
អនកទទួលបុផ្រម្បោន ម្តូវបំផ្ពញកបបបទទូោត់ (ទម្ម្ង់ A10) ភាាប់ជាម្ួយនឹងបងាកន់ន ទទួលម្បាក់
និងឯកសារពាក់ពន
័ ធម្បសិនផ្បើតម្ម្ូវ

វិកក័យប័ម្ត

ូចមានផ្រៀបរាប់ខាងផ្ម្កាម្៖

ឯកសារទយាងតត្ម្ូវសត្មាប់ទទ
ូ ត់បទុ រត្បទៃ

បរិោយ

លិខិតផ្បសកកម្ម/លិខិតចត់តាំង
ទិដ្ឋាកាផ្ធវើ ំផ្ណើរកនុងម្សុក (មានហតថផ្លខា និងម្តា
ម្តឹម្ម្តូវផ្ដ្ឋយអជាញធរពាក់ព័នធ)

បណុោ េះបណា
ោ ល
ផ្ម្ៅម្បផ្ទស

ទសសនកិចច
សិកា
ផ្ម្ៅម្បផ្ទស

ផ្បសកកម្មកនុង
ម្បផ្ទស

បណោុេះបណា
ោ ល
/សិកាខសាលា
កនុងម្បផ្ទស

√

√

√

√





√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

របាយការណ៍លទធផ្លននការចុេះផ្បសកកម្ម/សិកាខ
សាលា/
បណោុេះបណា
ោ ល
ថតចម្លងបញ្ា ីវតោមាន
បងាកន់ន សានក់ផ្ៅ
សំបុម្តយនោ ផ្ហាេះ បងាកន់ន ពនធ ម្ពលាន ប័ណណផ្ ើងជិេះ
និងទិដ្ឋាការថតចម្លង
វិក័យប័ម្ត/បងាកន់ន ទទួលម្បាក់សម្មាប់ការផ្ធវើ ំផ្ណើរ

√

√

√

√

√

√

(ម្បសិនផ្បើអនុ (ម្បសិនផ្បើអនុ
វតោបាន)

វតោបាន)
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បណុោ េះបណា
ោ ល

បរិោយ

ផ្ម្ៅម្បផ្ទស

តារាងទទួលម្បាក់ផ្បសកកម្ម ក លចុេះហតថផ្លខា
ផ្ដ្ឋយបុរគលមានក់ៗ

ទសសនកិចច
សិកា
ផ្ម្ៅម្បផ្ទស

√

ផ្បសកកម្មកនុង
ម្បផ្ទស

√

√

/សិកាខសាលា
កនុងម្បផ្ទស
√

បងាកន់ន ទទួលម្បាក់សម្មាប់កិចចម្បជុំ/សិកាខសាលា

√

(ជួលទីតាំងអាហារសម្ម្ន់និងផ្ផ្សងៗ)
វិក័យប័ម្តសម្មាប់ចំណាយផ្ផ្សងៗផ្បើអាចទូោត់បាន

បណុោ េះបណា
ោ ល

√

√

√

√

កនុងករណីក លបុផ្រម្បោនម្ិនអាចទូោត់បានកនង
ុ រយៈផ្ពល១៥នថៃផ្ធវើការ នឹងមានការជូន ំណឹង/ផ្ម្កើនរំលក
ឹ ផ្ៅ
ម្បធាន អងគភាពសាម្ុី តាម្រយៈលិខិតផ្លូវការ ឬតាម្សារផ្អ ិចម្តូនិចពី អ.រ.ហ. ផ្ដ្ឋយផ្សន ើសុំឱ្យទូោត់កង
នុ រយៈផ្ពល១
សបាោហ៍ផ្ទៀត។ ម្បសិនផ្បើអនកកាន់បុផ្រម្បោនផ្ៅកតខកខានម្ិនអនុវតោតាម្នីតិ វិធីជម្ម្េះបញ្ា ីបុផ្រម្បោន ផ្ន្ទេះបុផ្រម្បោន
ថមី នឹងម្ិនម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ទៀតផ្ ើយ។
ិ នការតាម្ដ្ឋនបុផ្រម្បោនក លកកសា េះម្ិនជម្ម្េះបញ្ា ីផ្លើសពី៦០នថៃ និងម្បសិនផ្បើ
ម្តូវយកចិតោទុកដ្ឋក់ចត់ វធា
ចំបាច់អាច្ន ល់ការកាត់ម្បាក់ផ្បៀវតស៧០%ម្បចំកខ ពីអនកក លទទួលបុផ្រម្បោន រហូតោល់កតរួចទំហំទឹកម្បាក់
បុផ្រម្បោនោំងម្ូល។ នីតិ វិធីផ្នេះ អាចផ្ម្បើបានសម្មាប់កតទីម្បឹកាជាតិ និងអនោរជាតិរបស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។ ផ្ោេះបីជាោ៉ាងណាក៏ផ្ដ្ឋយ នីតិ វិធដ្ឋ
ី ច់ផ្ដ្ឋយក ក នឹងម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់សាថប័នរ ា ក ល
បុផ្រម្បោនយូរអកងវង នឹងម្តូវបានជម្មាបជូនឯកឧតោម្រ ាម្ស្រនោនី នអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង។
ទម្ម្ង់ជម្ម្េះបញ្ា ីរួម្ជាម្ួយនឹងឯកសារផ្ោងោំងអស់ ម្តូវផ្ផ្ញើម្កកាន់រណផ្នយយករ ពិនត
ិ យ និងកត់ម្តាកនុង
ទម្ម្ង់ននការកកតម្ម្ូវទឹកម្បាក់បុផ្រម្បោន (Reconcilation of the Amount Advanced-RAA)។ ម្ស្រនោីម្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ
អ.រ.ហ. នឹងពិនិតយឯកសារ និងចុងផ្ម្កាយដ្ឋក់ជន
ូ បនោផ្ៅអរគផ្លខាធិការរង បញ្ាក់ និងអនុម្ត
័ ។
ម្បសិនផ្បើមានថវិកាផ្ៅសល់ពីការអនុវតោសកម្មភាព

ថវិកាផ្នេះ

នឹងម្តូវបកងវរម្តលប់ផ្ៅម្ស្រនោីជន
ំ យ
ួ ការ

រណផ្នយយ សម្មាប់ផ្រៀបចំបងាកន់ន ទទួលម្បាក់។ បន្ទាប់ម្ក ថវិកាផ្នេះនឹងម្តូវបានដ្ឋក់ផ្ៅកនង
ុ រណនីរផ្ម្មាង ឬក៏រកា
ទុកកនុងម្បាក់រជាផ្ទយយផ្ៅតាម្ទំហំទឹកម្បាក់។
ឥណពនធ

រណផ្នយយរផ្ម្មាង/រជាផ្ទយយ (ថវិកាបកងវរម្តលប់)

ឥណោន

ចុេះកកតម្ម្ូវម្ុខសញ្ញចំណាយ

xxx
xxx

ម្បសិនផ្បើចំណាយក លអាចទូោត់បានផ្លើសពីទឹកម្បាក់បុផ្រម្បោន សកខីប័ម្តចំណាយ /សកខីប័ម្តរជាផ្ទយយ នឹង
ម្តូវបានផ្រៀបចំទូោត់ជាក់កសោ ង បន្ទាប់ពីទទួលបានការឯកភាពពីថានក់ ឹកន្ទំ៖
ឥណពនធ

ម្ុខសញ្ញចំណាយ

ឥណោន

រណផ្នយយរផ្ម្មាង/រជាផ្ទយយ

xxx
xxx
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១៥. ការត្រប់ត្រងត្ទពយសម្បតតិ

១៥.១ ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅ
ម្ទពយសកម្ម រឺជាម្ទពយសម្បតោិ ក លបានបម្ម្ុងទុកសម្មាប់ផ្ម្បើម្បាស់រយៈផ្ពលយូរកនង
ុ កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។ កនង
ុ ផ្ពលបចចប
ិ
ុ បនន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ម្ិនោន់បានកំណត់ថាអវីម្តូវបានកំណត់ឱ្យសថ ត
កនុងម្ទពយសកម្មផ្ទ។ ផ្ហតុ ូចផ្នេះផ្ហើយ ផ្ ើម្បីកំណត់ម្ផ្ធាបាយក លអាចផ្ម្បើបានសម្មាប់ការអនុវតោកម្ម វិធី រហូត ល់
ផ្ពលក លរំរូផ្ោលការណ៍ថមីម្តូវបានអនុម្័ត រាល់ការទិញក លមានតនម្លផ្លើស ពី$ ៥០០ ឬ ២ ០០០ ០០០ផ្រៀល ផ្ម្កាម្
ចំណាយម្បផ្ភទទំនញ
ិ និងមានរយៈផ្ពលផ្ម្បើម្បាស់ផ្លើសពី១២កខ ម្តូវបានចត់ទុកថាជាម្ទពយសកម្ម។ ឧោហរណ៍សមាភរៈ
ោក់ទងនឹងឧបករណ៍ រថយនោ កុំពយូទ័រ ផ្ម្រឿងសងាា រឹម្ ទូដ្ឋក់ឯកសារ មា៉ា សុន
ី ថត ជាផ្ ើម្។
អ.រ.ហ. រួរធាន្ទថា រាល់ទន
ំ ញ
ិ ក លបានទិញផ្ម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ម្តូវផ្ម្បើ
ម្បាស់សម្មាប់កម្ម វិធី ផ្ ើម្បីសផ្ម្ម្ចបាននូវផ្ោលផ្ៅ និងផ្ោលបំណងរួម្។ សមាភរៈនឹងម្តូវបានរកាជាម្ទពយសម្បតោិ
របស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ផ្ម្កាម្ការកត់ម្តា និងផ្ផ្ាៀងតាត់ផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ. និងផ្ម្កាម្ការ
ម្រប់ម្រងរបស់អងគភាពសាម្ុី រហូតោល់កតមានការចត់កចងបកនថម្។ ផ្ម្កាយការបិទបញ្ច បរ
់ ផ្ម្មាង ម្ទពយសកម្មនង
ឹ ម្តូវ
បានផ្ធវើបចចុបបននភាពផ្ៅកនុងបញ្ា ីម្ទពយសកម្ម។ លិខិតម្បរល់ម្ទពយសកម្មជាផ្លូវការ នឹងម្តូវបានផ្រៀបចំ នឹងផ្ផ្ារភាពជាមាចស់
ល់អងគភាពសាម្ី និងផ្ធវើផ្សចកោីជូន ំណឹងផ្ៅម្កសួងផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថុ តាម្រយៈអរគន្ទយកដ្ឋានម្ទពយសម្បតោិរ ា
និងចំណូលម្ិនកម្នសារផ្ពើពនធ។

ចាប់ថតចម្លងននលិខត
ិ ផ្លូវការ

នឹងម្តូវបានផ្ផ្ញជ
ើ ន
ូ ផ្ៅន រូអភិវឌ្ឈន៍ផ្ ើម្បីកត់ម្តា

ម្បសិនផ្បើមានតម្ម្ូវការ។

១៥.២ ការត្តួតពិៃត
ិ យនែៃកង
នុ
ការម្តួតពិនត
ិ យនផ្ាកនុង

រួរកតមានម្រប់ម្ោន់ផ្ ើម្បីធាន្ទបាននូវម្ទពយសកម្មក លមានម្បាក

ផ្ៅកនុងកំណត់ម្តា

ហិរញ្ញវតថុ។ ម្សបជាម្ួយនឹងនីតិ វិធនី នការម្តួតពិនត
ិ យនផ្ាកង
នុ ការកបងកចកចាស់លាស់រវាង អនកផ្សន ើសុំ អនកទិញ អនកទទួល
និងអនកកត់ម្តានូវម្ទពយសកម្ម។ ផ្ៅផ្ពលក លសំផ្ណើបញ្ាទិញម្តូវបានអនុម្័ត ម្ស្រនោល
ី ទធកម្ម នឹងផ្ធវល
ើ ទធកម្មម្ទពយសកម្ម
ផ្ដ្ឋយម្សបតាម្ផ្ោលការណ៍កណន្ទំសោីពល
ី ទធកម្ម។
ផ្ៅចុងម្តីមាសនីម្ួយៗ ម្ស្រនោីរ ាបាល រួរផ្រៀបចំតារាងកត់ម្តាម្ទពយសកម្មដ្ឋក់ជន
ូ ម្បធានកផ្នករ ាបាលហិរញ្ញវតថុ
និង ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល សម្មាប់ពន
ិ ិតយ និងបន្ទាប់ម្កផ្ោរពជូនអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បីអនុម្័ត។ កផ្នករ ាបាល
ក៏ម្តូវទទួលបនាុកការម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បតោិ ក លរួម្មាន ការកថោំ ការផ្ផ្ាៀងតាត់ និង ការបិទសាលកសមាគល់ ផ្ ើម្បីកំណត់
នូវទីតាំង និងលកខខណឌជាក់កសោ ងរបស់វា។

ទំព័រទី
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អ.រ.ហ.រួរផ្រៀបចំរណៈកមាមធិការសននធ
ិ ិ ផ្ដ្ឋយមានសមាសភាពម្ស្រនោីម្កពី កផ្នករ ាបាល កផ្នកហិរញ្ញវតថុ អរគផ្លខាធិកាដ្ឋាន ក.ស.ហ.វ អរគន្ទយកដ្ឋានម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បតោិរ ា និងចំណូលម្ិនកម្នសារផ្ពើពនធរបស់

ក.ស.ហ.វ

និងអងគភាពពាក់ពន
័ ធផ្លើការផ្រៀបចំ ការជម្ម្ុេះផ្ចលម្ទពយសម្បតោិសកម្ម។
ការកត់ម្តាម្ទពយសម្បតោិ និងសនិនធិ (ទម្ម្ង់ A17) ម្តូវកតរកាទុក ផ្ដ្ឋយកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ

ផ្ ើម្បីបផ្ងកើតកម្ម្ិតននការម្រប់ម្រងផ្ៅផ្លើការបំលាស់ទី និងការជម្ម្ុេះម្ទពយសម្បតោិ។ ការកត់ម្តាផ្នេះ ម្តូវកតផ្ធវើបចចុបបននភាព
ផ្លើការបកនថម្ និងការជម្ម្ុេះផ្ចលម្ទពយសកម្ម។
ការទិញម្ទពយសម្បតោិផ្ម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

អាចម្តូវផ្ធវើបានកតផ្ៅផ្ពលមានកផ្នការ

សកម្មភាព និងថវិកា និងកផ្នការលទធកម្មម្បចំឆ្នំ ក លម្តូវបានអនុម្័តរួចតាម្រយៈនីតិ វិធីលទធកម្មក លមានកចងកនង
ុ
ផ្ោលការណ៍កណន្ទំសោព
ី ល
ី ទធកម្ម ក លផ្ចញផ្ដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កនង
ុ អនុម្កឹតយផ្លខ៧៤ អនម្ក. បក ចុេះនថៃទី
២២ កខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២។

១៥.៣ ៃីតិ វធ
ិ ី
១៥.៣.១ វិញ្ញញបៃប័ត្តទទួល ររបាយការណ៍ត្បរល់ទទួល
វិញ្ញបនប័ម្តទទួល ឬរបាយការណ៍ម្បរល់ទទួល ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើម្បីបញ្ាក់ពកា
ី របញ្ាូ នទំនញ
ិ /ការទទួល
ម្ទពយសម្បតោិជាក់កសោ ង ក លបញ្ាទិញផ្ដ្ឋយរផ្ម្មាងផ្ៅកាន់អនកផ្គតផ្
់ គង់។
បរិមាណ និងសាថនភាពទំនញ
ិ ក លបានបញ្ាទិញ នឹងម្តូវបានម្តួតពិនិតយ ផ្ ើម្បីផ្ផ្ាៀងតាត់ថា វាម្តឹម្ម្តូវតាម្
លកខខណឌបផ្ចចកផ្ទសរបស់ទំនិញក លបានម្ពម្ផ្ម្ពៀងោន និងក លបានកចងកនុងកិចចសនា ឬការបញ្ាទិញ (កនង
ុ ករណី
ក លម្បព័នធបញ្ាទិញម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់)។ បន្ទាប់ពព
ី ន
ិ ិតយរាល់តម្ម្ូវការ និងលកខខណឌ ក លបានកចងកនង
ុ កិចចសនារួច
ិ ័យប័ម្តផ្ ើម្បីបញ្ាក់ផ្លើការទទួលជាក់កសោ ង។
រណៈកមាមធិការក លទទួលទំនញ
ិ ឬសមាភរៈ រួរចុេះហតថផ្លខាផ្ៅផ្លើ វក
ឹ ន្ទំផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធិការរង ទទួល
រណៈកមាមធិការក លទទួលបនាុកផ្លើការម្បរល់ទទួលម្ទពយសម្បតោិសកម្ម ម្តូវបាន ក
បនាុកកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល ក លមានការចូលរួម្ពីម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួត
ពិនិតយនិងវាយតនម្ល

ម្ស្រនោីម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ

តំណាងម្កពីអរគន្ទយកដ្ឋាន

ម្ស្រនោជ
ី ន្ទ
ំ ញ

ម្ស្រនោីរ ាបាល

និងម្ស្រនោី

បផ្ចចកផ្ទសរបស់ អ.រ.ហ. ម្បសិនផ្បើមាន។ បន្ទាប់ពីម្បាក ថាទំនញ
ិ ក លបានទិញម្សបតាម្កិចចសនា ម្ស្រនោល
ី ទធកម្ម
នឹងផ្រៀបចំកំណត់ផ្ហតុម្បរល់ទទួល និងផ្ចញវិញ្ញបនប័ម្តបញ្ាក់ការទទួលសាគល់។
១៥.៣.២ ការចុុះរាប់ត្ទពយសម្បតត ិ
ម្ស្រនោីរ ាបាល រួរផ្រៀបចំតារាងផ្ពលផ្វលាលម្អិត ផ្ោរពជូនអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. ផ្ ម្
ើ បីចុេះរាប់ម្ទពយសម្បតោិ
ផ្ដ្ឋយផ្ម្បើនត
ី ិ វិធី ូចខាងផ្ម្កាម្៖
❖ អ.រ.ហ. ទទួលបនាុកផ្ដ្ឋយឯករាជយផ្លើការចុេះរាប់ម្ទពយសម្បតោិ និងឧបករណ៍ជាផ្ទៀងោត់។ តំណាង

អ.រ.ហ និងអរគន្ទយកដ្ឋាន/ម្កសួង-សាថប័ន (ក លជាអនកផ្ម្បើម្បាស់ឧបករណ៍) រួរមានវតោមានកនង
ុ
អំ ុងផ្ពលពិនត
ិ យផ្នេះ។
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❖ ការម្តួតពិនត
ិ យតាល់ រួរផ្ធវើផ្ ើងោ៉ាងផ្ហាចណាស់ម្យ
ួ
ងកនង
ុ ម្ួយឆ្នំ។
❖ ម្ស្រនោកី លទទួលបនាុក

នឹងផ្ធវើការផ្ម្បៀបផ្ធៀបឧបករណ៍ក លសថ ត
ិ ផ្ៅការិោល័យនីម្យ
ួ ៗ

ជាម្ួយនឹង

ព័ត៌មានក លមានកនុងកំណត់ម្តា។ រាល់ឧបករណ៍ោង
ំ ឡាយណា ក លម្តូវបានកំណត់ថាបាត់ ឬខូចខាត
ឬផ្ផ្ារ កនុង ំផ្ណើរការផ្ផ្ាៀងតាត់ នឹងម្តូវបានកត់ម្តាកនង
ុ របាយការណ៍។
❖ ម្បសិនផ្បើម្ទពយសម្បតោណា
ិ
ម្ួយ ម្តូវបានផ្ផ្ារពីអនកផ្ម្បើម្បាស់ម្ួយ ឬទីតាំងម្ួយ ផ្ៅកកនលងផ្ផ្សងផ្ទៀត

ទម្ម្ង់ផ្ផ្ារឧបករណ៍ (ទម្ម្ង់C12)រួរម្តូវបានផ្រៀបចំ និងអនុម្័ត។
❖ របាយការណ៍ការម្តួតពិនិតយតាល់ ម្តូវបានផ្រៀបចំ និងចុេះហតថផ្លខាផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីក លចុេះពិនត
ិ យតាល់ រួចដ្ឋក់

ជូនថានក់ ឹកន្ទំ អ.រ.ហ. សម្មាប់ជាព័តមា
៌ ន និងអនុម្័ត។
❖ របាយការណ៍រួម្ជាម្ួយតារាងផ្្មេះអនកចូលរួម្កនុង ំផ្ណើរការរាប់សមាភរៈរួរម្តូវបានកត់ម្តាជាឯកសារ

ឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ និងរកាទុកផ្ៅអរគផ្លខាធិការដ្ឋាន អ.រ.ហ.ននម្កសួងផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថ។
ុ
១៥.៣.៣ ការបាត់បង់ រការខូចខាត ត្ទពយសម្បតត ិ
ផ្ៅផ្ពលក លឧបករណ៍ម្តូវបានខូចខាត ឬលួច អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង រួររាយការណ៍ជាបន្ទាន់ម្ក អ.រ.ហ.។
អនករកា ឬផ្ម្បើម្បាស់ម្ទពយសម្បតោិ រួរចុេះហតថផ្លខាផ្លើរបាយការណ៍ រួម្ោំង
ំ សាកសីផ្ងក រ។ វាម្តូវបានទុកជាឯកសារឪ្យ
បានម្តឹម្ម្តូវ និង ក
ំ ល់ផ្ៅ អ.រ.ហ.។ របាយការណ៍ននការបាត់បង់ ឬខូចខាតឧបករណ៍ (ទម្ម្ង់ C13) នឹងម្តូវបាន
ផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ដ្ឋយមានព័តមា
៌ ន ូចខាងផ្ម្កាម្៖
•

កាលបរិផ្ចេទ និងផ្ពលផ្វលាក លឧបករណ៍ម្តូវបានបាត់បង់ ឬខូចខាត

•

ផ្្មេះអរគន្ទយកដ្ឋាន/សាថប័ន ក លរកាទុក ឬម្រប់ម្រងម្ទពយសម្បតោិ

•

ទីតាំងទុកដ្ឋក់ឧបករណ៍

•

ឧបករណ៍រួរម្តូវបានកំណត់តាម្រយៈសាលកសមាគល់លម្អិត

•

ការបរិោយសផ្ងខប ននការបាត់បង់ ឬខូចខាត ក លរួម្មានម្បផ្ភទននការបាត់បង់ ឧោហរណ៍ អរគីភយ
័
ការបំផ្លិចបំតលញ ផ្ចរកម្ម ។ល។

•

រួរមានរបាយការណ៍ពន
ី ររបាល ផ្ៅផ្ពល និងកកនលងក លសម្ម្សប

•

បន្ទាប់ពីផ្ធវើការផ្សុើបអផ្ងកតរួច កនុងករណីក លការបាត់បង់ម្ទពយសម្បតោិ ជាការផ្ធវសម្បកហស ផ្ន្ទេះ
ន្ទយកដ្ឋានននអងគភាពសាម្ុី

ម្តូវបកងវរសងតនម្លននម្ទពយសម្បតោិក លបានទិញ

ឬក៏បោូរជាម្ួយម្ទពយ

សម្បតោិក លមានលកខណៈម្បហាក់ម្បកហល។
១៥.៣.៤ ការបិតសាៃកសមាគល់ត្ទពយសកម្ម
ម្ទពយសកម្មក លមាន ូចជា កុំពយូទ័រ តុ ទូ ឧបករណ៍ និងម្ទពយរូបីផ្ផ្សងផ្ទៀត រួរម្តូវបានផ្បាេះម្តា និងបិទសាលក
ម្ទពយសម្បតោិ ផ្ដ្ឋយបញ្ាក់ពម្ី បផ្ភទម្ទពយសម្បតោិ ផ្្មេះអនកផ្ម្បើម្បាស់ ទីតាំង និងផ្លខសមាគល់ម្ទពយសម្បតោ។
ិ ផ្ោល
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បំណងននម្បព័នធបិទសាលកសមាគល់ រឺផ្ ើម្បីបផ្ងកើតអតោសញ្ញណននភាពជាមាចស់ កំណត់ទីតាំងរកាទុកសម្មាប់ការម្រប់ម្រង
និងការកំណត់ការទទួលខុសម្តូវឱ្យបានសម្ម្សប។
១៥.៣.៥ ការជត្ម្ុុះទចលត្ទពយសកម្ម
រាល់ម្ទពយសកម្មក លទទួលបាន ផ្ម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ផ្ៅកតជាម្ទពយសម្បតោរិ បស់កម្ម វិធី
ផ្ម្កាម្ការម្រប់ម្រងរបស់ អ.រ.ហ. /ក.ស.ហ.វ ។ ម្សបតាម្វិធានក លបានបផ្ងកើតផ្ ើងផ្ដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល ម្ទពយសម្បតោិ
ោំងផ្នេះ នឹងម្តូវចត់ចល
ូ ជាសារផ្ពើភ័ណឌ ផ្ហើយម្តូវផ្ផ្ារជូនអរគន្ទយកដ្ឋានម្ទពយសម្បតោរិ ា ផ្ៅកនង
ុ ម្កសួងផ្ស ាកិចច និង
ហិរញ្ញវតថុ បន្ទាប់ពកា
ី រអនុវតោរផ្ម្មាងម្តូវបានបញ្ច ប។
់
ផ្ដ្ឋយផ្ហតុថា កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ជាកម្ម វិធីក លមានរយៈផ្ពលកវង ការជម្ម្ុេះផ្ចលម្ទពយសម្បតោិ តម្ម្ូវឱ្យមានការឯកភាពជាម្ុន ពីម្បធានរណៈកមាមធិការ ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។ អ.រ.ហ
រួរបផ្ងកើតរណៈកមាមធិការសារផ្ពើភ័ណឌ ក លមានម្ស្រនោីម្កពី កផ្នករ ាបាល កផ្នកហិរញ្ញវតថុ អរគន្ទយកដ្ឋានម្ទពយសម្បតោិរ ា
និង ចំ ណូល ម្ិន កម្នសារផ្ពើពនធ អរក ផ្លខាធិការដ្ឋាន ក.ស.ហ.វ ផ្ហើយ បផ្ងកើតនី តិ វិធី សម្មាប់ការផ្រៀបចំជម្ម្ុេះ ផ្ចល
ម្ទពយសកម្ម។
ឧបករណ៍កា រិោល័យ ក លមាន ូចជា កុព
ំ យូទ័រផ្លើតុ កុព
ំ យូទ័រយួរន មា៉ា សុន
ី ម្ពីនផ្ធើ និងមា៉ា សុន
ី ថតចម្លងឯកសារ
ក លមានអាយុកាលផ្ម្បើម្បាស់ម្បាំឆ្នំ

ឬផ្ម្ចើនជាងផ្នេះរួរម្តូវបានជម្ម្ុេះផ្ចល

ឬលុបផ្ចញពីបញ្ា ីម្ទពយសកម្មរបស់

រផ្ម្មាង (ផ្ដ្ឋយផ្ផ្ារជូនអរគន្ទយកដ្ឋានក លកំពុងផ្ម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ផ្នេះ)។
ការផ្ផ្ារម្ទពយសម្បតោផ្ិ ម្កាយបិទរផ្ម្មាង៖ បន្ទាប់ពីបញ្ច បរ
់ ផ្ម្មាង រួរធាន្ទឱ្យមានយនោការបិទបញ្ច ប់ម្តឹម្ម្តូវផ្ ើម្បីបញ្ច ប់
ការងារផ្នេះ។ រផ្ម្មាងរួរផ្ធវកា
ើ រចុេះរាប់ម្ទពយសម្បតោិជាក់កសោ ង និងផ្ធវើបចចុបបននភាពតារាងម្ទពយសកម្ម ម្ុនផ្ពលម្ទពយសម្បតោិ
ម្តូវបានផ្ផ្ារជាកម្មសិទិរធ បស់ម្កសួង -សាថប័ន។ ផ្ ើម្បីទទួលបាននូវការបិទបញ្ច បរ
់ ផ្ម្មាងបានម្តឹម្ម្តូវ រផ្ម្មាងរួរផ្ធវតា
ើ ម្
នីតិ វិធីរួម្បចចុបបននកម្ម (SOP) របស់ម្កសួងផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថុ (កថាខណឌ១៥៥ ទំព័រ៤១ នន SOP)។ ម្ទពយសម្បតោិ
រផ្ម្មាង ក លផ្ធវល
ើ ទធកម្មផ្ម្កាម្ហិរញ្ញបបោនឥតសំណងនឹងម្តូវបានផ្ផ្ារជាម្ទពយសម្បតោិរបស់ម្កសួង -សាថប័ន។ អ.រ.ហ.
រួរផ្រៀបចំលិខិតផ្លូវការ ផ្ ើម្បីផ្ផ្ារម្ទពយសម្បតោិផ្ចញពីរផ្ម្មាងផ្ៅជាម្ទពយសម្បតោិរបស់ម្កសួង -សាថប័ន លិខត
ិ រួរសរផ្សរ
ផ្ៅកាន់អរគន្ទយកដ្ឋានម្ទពយសម្បតោិរ ា និងចំណូលម្ិនកម្នសារផ្ពើពនធ។ លិខត
ិ ថតចម្លង រួម្ជាម្ួយនឹងបចចុបបននភាពនន
បញ្ា សា
ី រផ្ពើភ័ណឌ អាចផ្ោលជ
់ ន
ូ ធន្ទោរពិភពផ្លាកផ្ ើម្បីជាកំណត់ម្តា។
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១៦. ទោលការណ៍ ៃិងៃីតិវធ
ិ ស
ី ត្មាប់ការបណតុុះបណា
ត ល / សិកាេសាលា

១៦.១ ការបណតុុះបណា
ត លរយៈទពលខៃ/ី សិកាេសាលា/ សៃនស
ិ ទ
ិ រយៈទពលខៃទី ត្ៅត្បទទស
នីតិ វិធផ្ី នេះ មានផ្ោលផ្ៅផ្ោលន
់ ូវផ្ោលការណ៍កណន្ទំទូផ្ៅ សម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ លរយៈផ្ពលខលីផ្ម្ៅម្បផ្ទស
ផ្ម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។ ការបណោុេះបណា
ោ លរយៈផ្ពលខលី ជាទូផ្ៅមានរយៈផ្ពលតិចជាង
៣សបាោហ៍។ វរគសក
ិ ា ម្តូវកតោំម្ទ ល់ផ្ោលបំណងរបស់អងគភាពសាម្ុីកនុងការម្ទម្ទង់ ល់ផ្ោលបំណងរួម្ របស់កម្ម វិធី
កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ។

ការផ្សន ើសស
ុំ ម្មាប់ចល
ូ រួម្វរគបណដុេះបណា
ដ លខាងផ្លើម្តូវមានថវិកាោំម្ទ

កំណត់រួច និងអនុម្័តកនុងកផ្នការសកម្មភាពម្បចំឆ្នំម្ន
ុ ផ្ពលអនុវតោ។
១៦.១.១ ត្បទភទនៃកាបណតុុះបណា
ត ល/សិកាេសាលារយៈទពលខៃទី ត្ៅត្បទទស
ការបណុោ េះបណា
ោ ល/សិកាខសាលារយៈផ្ពលខលីផ្ម្ៅម្បផ្ទស មានពីរម្បផ្ភទ ក លម្ួយ ជាវរគសោង់ដ្ឋរ និងម្ួយ
ផ្ទៀត ជាវរគផ្រៀបចំតាម្តម្ម្ូវការជាក់លាក់ (វរគពិផ្សស)។
ការចូលរួម្វរគបណោុេះបណា
ោ ល /សិកាខសាលាលកខណៈសោ ង់ដ្ឋរ
វារឺជាវរគសិកា ឬសិកាខសាលា ក លម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងោ៉ាងផ្ទៀងោត់ និងជាក់លាក់ផ្ដ្ឋយម្រឹេះសាថនសិកា /
សាកលវិទាល័យ។ ម្បសិនផ្បើអាចទទួលយកបាន នថលសិកា កម្ម វិធី មាតិកា និងការផ្រៀបចំផ្ផ្សងៗរឺមានលកខណៈសោ ង់ដ្ឋរ
ម្សាប់ និងកំណត់ជាម្ុន ផ្ដ្ឋយអនកផ្ោល់ផ្សវា ល់អនកចូលរួម្ោំងអស់ ូចៗោន ផ្ដ្ឋយម្ិនមានការផ្រើសផ្អើង។
ការចូលរួម្វរគបណោុេះបណា
ោ ល /សិកាខសាលាលកខណៈពិផ្សស
ផ្ោងផ្ៅផ្លើតនំ លននសកម្មភាពជាក់លាក់ណាម្ួយ វាចំបាច់ម្តូវធាន្ទនូវភាពសនសសំ
ំ នច ម្បសិទភា
ធ ពនិងតនម្ល
លុយ

ក លផ្ម្បើសរា
ំ ប់ការបណោុេះបណា
ោ លម្បផ្ភទផ្នេះ។

ជាយនោការទូផ្ៅ

រួរមានថវិកាោំម្ទកំណត់រច
ួ
កនុងកផ្នការ

សកម្មភាព និងថវិកាម្បចំឆ្នំ លកខខណឌផ្ោង ឬអំណេះអំណាង ពីអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ផ្ដ្ឋយភាាប់ជាម្ួយ សំផ្ណើសុំ
សម្ម្ង់តនម្លននវរគសិកា ផ្លើម្បធានបទម្សផ្ ៀងោនោ៉ាងតិចបី ពីសាកលវិទាល័យ /ម្រឹេះសាថនសិកា ក លមានការទទួល
សាគល់ សម្មាប់ផ្ធវកា
ើ រផ្ម្បៀបផ្ធៀប។ ជាទូផ្ៅ រឺមានការម្ពម្ផ្ម្ពៀង ឬកិចចសនា សម្មាប់វរគសិកា /សិកាខសាលា ម្បផ្ភទ
ពិផ្សសផ្នេះ។
ម្បសិនផ្បើមានការចំបាច់ តម្ម្ូវឱ្យមានការបញ្ាក់ពកា
ី រម្ពម្ផ្ម្ពៀងចូលរួម្ អងគភាពអនុវតោអាចសម្ម្បសម្ម្ួល
ឹ ន្ទំ អ.រ.ហ.។
ផ្រៀបចំឯកសារបញ្ាក់ សម្មាប់ផ្សន ើសុំការអនុម្ត
័ ពីថានក់ ក
ផ្ម្កាម្សាថនភាពជាក់លាក់ម្យ
ួ ចំនន
ួ វិធសា
ី ស្រសោ ផ្ម្ជើសផ្រើសពីម្បភពកតម្ួយ អាចម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ផ្ម្ជើស
ផ្រើសអនកផ្ោល់ផ្សវាបណោុេះបណា
ោ ល ម្បសិនផ្បើមានអំណេះអំណាងរឹងមា ំ និងមានការអនុម្័តពីថានក់ ឹកន្ទំកម្ម វិធី។
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ម្រប់ការផ្សន ើសុំបណោុេះបណា
ោ លផ្ម្ៅម្បផ្ទសោំងអស់ ម្តូវផ្រៀបចំឱ្យមានសំផ្ណើសល
ុំ ម្អិតម្ក អ.រ.ហ.ោ៉ាងតិច ១
កខម្ុនផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើម្សកម្មភាព ផ្បើម្ិន ូផ្ចនេះផ្ទ សំផ្ណើអាចជាកម្មវតថនុ នការប ិផ្សធន៍ ម្បសិនផ្បើម្ន
ិ មានផ្ពលផ្វលា
អំផ្ណាយផ្លសម្មាប់ផ្ោលកា
់ រោំម្ទកផ្នករ ាបាលពាក់ពន
័ ធ។
ិ កំណត់សម្មាប់វរគបណោុេះបណា
ថវកា
ោ ល
ការបណុោ េះបណា
ោ លរយៈផ្ពលខលី ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើកផ្នការសកម្មភាព និងថវិកាអនុម្ត
័ ម្បចំឆ្នំ
សម្មាប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង និងកផ្អកផ្លើកផ្នការម្បតិបតោិសម្មាប់ អ.រ.ហ.។ វរគសក
ិ ា អាចសថ ិតកនុងម្បផ្ភទសោ ង់ដ្ឋរ
ឬពិផ្សស ផ្ៅតាម្តម្ម្ូវការជាក់កសោ ង។ នថលសិកា កម្ម វិធី មាតិកា និងព័តមា
៌ នចំបាច់ផ្ផ្សងៗផ្ទៀត នឹងម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ។
ម្បសិនផ្បើចំបាច់ឱ្យមានកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងបញ្ាក់ពកា
ី រចូលរួម្សិកាពិផ្សស ឯកសារបញ្ាទិញនឹងផ្ចញផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ.
ផ្ៅវិទាសាថន ឬ ម្រឹេះសាថនសិកា ផ្ ើម្បីផ្ធវកា
ើ របញ្ាក់។
១៦.១.២ ទោលការណ៍ទត្ជើសទរើសការបណតុុះបណា
ត ល/សិកាេសាលាទត្ៅត្បទទស
ការផ្ម្ជើសផ្រើសម្ស្រនោីសម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលាផ្ម្ៅម្បផ្ទស ម្តូវផ្ឆលយ
ើ តបផ្ៅនឹងលកខខណឌខាងផ្ម្កាម្៖
លកខខណឌទូផ្ៅ ៖
•

ំផ្ណើរការផ្ម្ជើសផ្រើស រួរកតមានតមាលភាព និងផ្បើកចំហរ សម្មាប់ម្រប់ោនផ្ដ្ឋយម្ិនផ្រើសផ្អើងពី
ផ្ភទ ពិការភាព និងកតាោផ្ផ្សងផ្ទៀត ក លម្ិនោក់ទងនឹងតម្ម្ូវការបណោុេះបណា
ោ ល។

•

ម្ស្រនោីផ្សន ើសុំ រួរសថ ិតកនុងតួន្ទទីពាក់ពន
័ ធ និងសម ័ម្រចិតោផ្ផ្ារចំផ្ណេះ ឹងក លទទួលបានពីម្បធានបទ
ក លបានសិកា ផ្ៅកាន់ម្ស្រនោីរម្
ួ ការងារផ្ផ្សងផ្ទៀតកនុងរយៈផ្ពល២សបាោហ៍បន្ទាប់ពីម្ត ប់ម្ក
វិញ។ ពួកោត់ រួរកតមានរុណវុឌ្ឍិ និងបទពិផ្សាធន៍ម្រប់ម្ោន់ជាម្ុន កនង
ុ ការទទួល ម្សូបយក
ចំផ្ណេះ ឹងពីវរគសក
ិ ា។

•

ម្ស្រនោីក លទទួលបានការបណោុេះបណា
ោ លផ្លើម្បធានបទម្សផ្ ៀងោន

ម្ិនរួរម្តូវបានអនុញ្ញត

ឱ្យសិកាម្ោងផ្ទៀតផ្ទ។
•

ម្បសិនផ្បើម្បធានបទបណោុេះបណា
ោ លមានលកខណៈបផ្ចចកផ្ទស និងសមុ ម្រសាមញ និងតម្ម្ូវឱ្យ
មានការផ្ម្ជើសផ្រើស ម្រឹេះសាថនសិកា ឬសាកលវិទាល័យជាក់លាក់ណាម្ួយ ការផ្ម្ជើសផ្រើសអនក
ផ្ោល់ផ្សវា រួររិតរូរកនុងអំ ុងផ្ពលផ្រៀបចំកផ្នការថវិកា និងកផ្នការ លទធកម្មម្បចំឆ្នំ។

អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង/ន្ទយកដ្ឋាន៖
•

អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង /ន្ទយកដ្ឋាន ផ្សន ើសុំវរគសិកា /សិកាខសាលា ផ្ដ្ឋយភាាប់ម្កជាម្ួយ ផ្្មេះ
អនកចូលរួម្ និងរផ្ម្មាងថវិកាលម្អត
ិ ម្ក អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បីពន
ិ ត
ិ យ។
ិ លម្អត
ថវកា
ិ រួរផ្រៀបចំផ្ ង
ើ ម្សបតាម្ផ្ោលការណ៍កណ
ំ ត់ក លមានខាងផ្ម្កាម្៖

•

ម្បធានបទក លផ្សន ើផ្ ើងសម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ ល

/សិកាខសាលា

បំណងរួម្របស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ

ម្តូវកតម្សបនឹងផ្ោល
ោំម្ទការអភិវឌ្ឍជំន្ទញ
ទំព័រទី
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ផ្ារភាាប់តាល់ ផ្ៅសកម្មភាពរបស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-វតថសា
ុ ធារណៈ និងអាច
ផ្ឆលើយតបជំន្ទញក លខវេះចផ្ន្ទលេះ /តម្ម្ូវការបណោុេះបណា
ោ ល។
•

ម្តូវផ្ោលអ
់ ំណេះអំណាង ផ្លើកម្បធានបទ ម្រឹេះសាថនសិកា និងសាកលវិទាល័យក លបាន
ផ្ម្ជើសផ្រើសម្បសិនផ្បើចំបាច់ និងតំរូវផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បីជាឯកសារោំម្ទ ល់សំផ្ណើស។
ុំ

•

តាម្ផ្ោលការណ៍រួម្

ំផ្ណើរការអនុម្ត
័ ផ្លើសំផ្ណើសុំ សិកា/សិកាខសាលាផ្ម្ៅម្បផ្ទស ម្តូវ

ការផ្ពលផ្វលាម្បមាណ៣០នថៃ។ ម្បសិនផ្បើមានការតំរូវឱ្យបង់ម្បាក់ជាម្ុន ម្ុនផ្ពលចប់ផ្ផ្ោម្
ើ វរគ
សិកា សំផ្ណើសុំ រួរម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ផ្ញើម្ក អ.រ.ហ.ឱ្យបានម្ុនផ្ពល សម្លមម្។
ឹ ន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
អរគផ្លខាធិការដ្ឋានរណៈកមាមធិការ ក
ុ ធារណៈ(អ.រ.ហ.)
•

ផ្ោេះជាកផ្នការសកម្មភាព និងថវិកា អនុម្ត
័ រួចមានបងាាញពី តារាងបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា
រួចផ្ហើយក៏ផ្ដ្ឋយ ផ្ៅកតតម្ម្ូវឱ្យផ្ផ្ញើសំផ្ណើសល
ុំ ម្អត
ិ ម្កកាន់ អ.រ.ហ. ម្ួយកខម្ុនផ្ពលចប់
ផ្ផ្ោើម្សកម្មភាព ផ្ ើម្បីផ្រៀបចំការអនុម្័តបកនថម្ម្ោងផ្ទៀត និងផ្រៀបចំការងារ ូជីសាិក។

•

អ.រ.ហ.នឹងពិនត
ិ យសំផ្ណើបណោុេះបណា
ោ ល ផ្ ម្
ើ បីធាន្ទនូវសងគតភាព ននផ្ោលបំណងរួម្របស់
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ កនុងអំ ុងផ្ពល ៥នថៃ នថៃផ្ធវើការ ផ្ហើយបន្ទាប់
ម្ក សំផ្ណើនង
ឹ ម្តូវបានបញ្ាូ នផ្ៅអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. ផ្ ម្
ើ បីអនុម្ត
័ ជាចុងផ្ម្កាយ។

•

បន្ទាប់ពីសំផ្ណើម្តូវបានអនុម្ត
័ កផ្នកហិរញ្ញវតថុ អ.រ.ហ. នឹង ំផ្ណើរការទូោត់នថលសក
ិ ា ផ្រៀបចំ
បុផ្រម្បោន សម្មាប់អនកចូលរួម្ ក៏ ូចជាការងារក លពាក់ពន
័ ធផ្ផ្សងផ្ទៀត។

ការលុបផ្ចលការចូលរួម្
•

ម្ស្រនោីក លបានចត់តាំងរួច ម្តូវជូន ំណឹង អ.រ.ហ. ជាលាយលកខណ៍អកសរបន្ទាន់ម្ុនផ្ពល
ចំណាយណាម្ួយផ្កើតផ្ ើង ម្បសិនផ្បើ ពួកោត់ពុំអាចចូលរួម្ការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា។

•

ផ្ម្ៅពីសាថនភាពបន្ទាន់ ឬផ្លើកកលងពិផ្សស អនកចូលរួម្ក លបានកំណត់រួច ម្តូវទទួលខុស
ម្តូវ

ផ្លើចំណាយក លបានផ្កើតមានម្កម្តឹម្នថៃក លោត់បានជូន ំណង
ឹ ជាលាយលកខណ៍

អកសរម្ក អ.រ.ហ. ម្បសិនផ្បើ ពួកោត់ផ្ម្ជើសផ្រើសម្ិនចូលរួម្ការបណោុេះបណា
ោ ល /សិកាខសាលា។
១៦.១.៣ ម្ុខសញ្ញញចំណាយសត្មាប់ការបណតុុះបណា
ត ល/សិកាេសាលាទត្ៅត្បទទស
អម្តាតនម្លខាងផ្ម្កាម្ ជាទូផ្ៅផ្កើតមានផ្ ើងសម្មាប់ម្រប់ម្បផ្ភទបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលាផ្ម្ៅម្បផ្ទស។ ការ
ចំណាយោំងផ្នេះ នឹងម្តូវរា៉ា ប់រងផ្ដ្ឋយកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។
នថលបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា
រឺជានថលសម្មាប់ផ្រៀបចំវរគសិកា ឬសិកាខសាលា ក លជាទូផ្ៅ ម្តូវបានទូោត់ផ្ដ្ឋយម្តង់ផ្ៅអនកផ្ោល់ផ្សវាកម្មម្ន
ុ
ផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើម្វរគសក
ិ ា/សិកាខសាលា ម្បផ្ភទសោ ង់ដ្ឋរ ឬក៏កផ្អកតាម្កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀង ឬកិចស
ច នាសម្មាប់វរគពិផ្សស និង
កផ្អកផ្លើកផ្នការសកម្មភាព និងថវិកាអនុម្័តម្បចំឆ្នំផ្ងក រ។

ទំព័រទី
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ផ្សាហយ
ុ ផ្បសកកម្មផ្ម្ៅម្បផ្ទស
រឺផ្ោងតាម្មាម្តាទី១១

ល់១៣ ននអនុម្កឹតយផ្លខ០៦ ចុេះនថៃទី១២ កខម្ករា ឆ្នំ២០២១ ផ្សាហយ
ុ ផ្បសកកម្ម

ផ្ម្ៅម្បផ្ទសម្តូវបានកំណត់ផ្ផ្សងៗោនផ្ៅតាម្ម្ុខតំកណង និងតួន្ទទី ូចមានកនង
ុ តារាងខាងផ្ម្កាម្ ក លកនង
ុ ផ្ន្ទេះម្ស្រនោីជាប់
កិចចសនា អ.រ.ហ.ម្តូវបានកំណត់ដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក កតាម្លិខត
ិ ផ្លខ ៤៦៧ សហវ/អរហ ចុេះនថៃទី ០៧ កខវិចិកា
េ ឆ្នំ២០១៩៖
ផ្សាហយ
ុ ផ្បសកកម្ម/ន្ទក់/នថៃឬយប់(ជាកខមរផ្រៀល)
ល.រ

ម្ុខតំកណង

ម្បាក់ហប
ូ ចុក

ម្បាក់ផ្ហាផ្ ៉ា

ម្កុម្១

ម្បាក់សានក់ផ្ៅ

ម្កុម្២

ម្កុម្៣

ម្កុម្១

ម្កុម្២

ម្កុម្៣

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


ម្បផ្ភទ ក១ ៖

ម្បផ្ភទម្ុខតំកណង
- ឧបន្ទយករ ាម្ស្រនោី
- ផ្ទសរ ាម្ស្រនោី រ ាម្ស្រនោី រ ាម្ស្រនោម្ី បតិភអ
ូ ម្ន្ទយករ ាម្ស្រនោី និងម្បធានសាថប័ន ឬអងគភាព
ក លមានឋានៈ និងបុពវសិទិផ្ធ សម ើម្ុខតំកណងផ្នេះ ក លបំផ្ពញផ្បសកកម្មកង
នុ ឋានៈជា
ម្បធានរណៈម្បតិភ។
ូ

ម្បផ្ភទ ក២៖

-ផ្ទសរ ាម្ស្រនោី រ ាម្ស្រនោី រ ាម្ស្រនោីម្បតិភអ
ូ ម្ន្ទយករ ាម្ស្រនោី ម្បធានសាថប័ន ឬអងគភាព
ក លបំផ្ពញផ្បសកកម្មកនុងឋានៈជាសមាជិករណៈម្បតិភូ។
-រ ាផ្លខាធិការ

និងម្ស្រនោរា
ី ជការសាធារណៈក លមានឋានៈ

និងបុពវសិទិផ្ធ សម ើម្ុខ

តំកណងផ្នេះ។
ម្បផ្ភទ ខ ៖

អនុរ ាផ្លខាធិការ អរគផ្លខាធិការ អរគន្ទយក អោគធិការ ម្បធានម្កុម្ម្បឹការាជធានី
ផ្ខតោ អភិបាលននរណៈអភិបាលរាជធានី ផ្ខតោ និង ម្ស្រនោរា
ី ជការសាធារណៈក ល
មានឋានៈ និងបុពវសិទិផ្ធ សម ើម្ុខតំកណងផ្នេះ។

ម្បផ្ភទ រ ៖

ិ ម្កុម្
អរគផ្លខាធិការរង អរគន្ទយករង អោគធិការរង ម្បធានន្ទយកដ្ឋាន សមាជក
ម្បឹការាជធានី ផ្ខតោ អភិបាលរងរាជធានី ផ្ខតោ ម្បធានម្កុម្ម្បឹកា ម្កុង ម្សុ ក ខណឌ
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អភិ បា លននរណៈអភិ បា លម្កុ ង ម្សុ ក ខណឌ និ ង ម្ស្រនោី រា ជការសាធារណៈក ល
មានឋានៈ និងបុពវសិទិផ្ធ សម ើម្ុខតំកណងផ្នេះ។
ម្បផ្ភទ

៖

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋាន ម្បធានការិោល័យ អនុម្បធានការិោល័យ ថានក់ រ ាបាល
ិ ម្កុម្ម្បឹកាម្កុង ម្សុក ខណឌ
កណា
ោ ល និងថានក់រ ាបាលថានក់ម្កុង ម្សុក ខណឌ សមាជក
ន្ទយករ ាបាលរាជធានី ផ្ខតោ ម្កុង ម្សុក ខណឌ ម្បធានម្កុម្ម្បឹកា ុំ សងាកត់ និងម្ស្រនោី
រាជការសាធារណៈក លមានឋានៈ និងបុពវសិទិផ្ធ សម ើម្ុខតំកណងផ្នេះ។

ម្បផ្ភទ ង ៖

ម្ស្រនោរា
ី ជការសាធារណៈ និងម្ស្រនោីជាប់កិចចសនាោំងផ្ៅរ ាបាលថានក់ជាតិ និងរ ាបាល
ិ ម្កុម្ម្បឹកា ុំ សងាកត់ និងជំនយ
ថានក់ផ្ម្កាម្ជាតិ សមាជក
ួ ការហិរញ្ញវតថុ ននរ ាបាល
ុំ

សងាកត់។


ម្បផ្ភទម្ុខតំកណងសម្មាប់ម្ស្រនរោី បស់អ.រ.ហ.

ម្បផ្ភទ រ ៖

សម្មាប់ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ម្បផ្ភទ

សម្មាប់ម្ស្រនោជ
ី ន្ទ
ំ ញ/ម្ស្រនោីជន្ទ
ំ ញជាន់ខពស់

៖

ម្បផ្ភទ ង ៖

សម្មាប់ផ្លខាធិការ ម្ស្រនោីជន
ំ យ
ួ ការ និងម្ស្រនោផ្ី ផ្សងៗផ្ទៀត

 ម្កុម្ម្បផ្ទស/តំបន់
ម្កុម្ទី១

: បណា
ោ ម្បផ្ទសអាសុអ
ី ផ្រនយ៍ (ផ្លើកកលងម្បផ្ទសម្ពុយផ្ណនិងសឹងប
ា ុ រើ) និងអាសុខា
ី ងតបូង។

ម្កុម្ទី២

: បណា
ោ ម្បផ្ទសអាសុីខាងផ្កើត អាសុក
ី ណា
ោ ល អាសុខា
ី ងលិច អឺរុបខាងផ្កើត អឺរ៉ាុបខាង
តបូង អាផ្ម្រិកកណា
ោ ល និងការា៉ា ផ្បៀន អាផ្ម្រិកខាងតបូង អាស្រហវិក អូផ្សអានី ម្ពម្ោំង
ម្បផ្ទសម្ពុយផ្ណ និងសឹងប
ា ុ រើ។

ម្កុម្ទី៣

: បណា
ោ ម្បផ្ទសផ្ៅតំបន់អឺរុបខាងលិច អឺរ៉ាុបខាងផ្ជើង អាផ្ម្រិកខាងផ្ជើង ម្ពម្ោំង
ម្បផ្ទសកូផ្រ៉ាខាងតបូង ជប៉ាន
ុ រុសសុី អុតា
ី លី ផ្អសាញ ព័រទុយហាគល អាស្រហវិក ខាងតបូង
អូស្រសាោលី និង ណូកវ៉ាលផ្ហស ង់។

ផ្សាហយ
ុ ផ្បសកកម្ម (ម្បាក់អាហារនិងម្បាក់ផ្ហាផ្ ៉ា )
ម្បាក់ហូបចុក ម្តូវបានរណន្ទផ្ដ្ឋយយកចំនន
ួ នថៃផ្ធវើ ំផ្ណើរ ក លអាចផ្ោលជ
់ ន
ូ បាន រុណនឹងអម្តាផ្បសកកម្ម
កំណត់ និងពុំតម្ម្ូវឱ្យមានបងាកន់ន ទទួលម្បាក់ ឬវិក័យប័ម្តផ្ន្ទេះផ្ទ។ ពុំមានការកាត់បនថយទឹកម្បាក់ផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ទ ផ្ោេះជា
មានការផ្ោល់ជន
ូ អាហារផ្ពលម្ពឹកផ្ដ្ឋយសណា
ា ោរក លសានក់ផ្ៅ ឬកនុងអំ ុងផ្ពលបណោុេះ បណា
ោ លក៏ផ្ដ្ឋយ។
ប៉ាុកនោអនកចូលរួម្ម្ិនអាចផ្សន ើសអ
ុំ ម្តាហូបចុកផ្ពញបានផ្ទ ផ្ៅផ្ពលអាហារនថៃម្តង់ និងអាហារផ្ពលលាៃចម្តូវបាន
ផ្ដល់ផ្ដ្ឋយសណា
ា ោរកនុងកំ ង
ុ ផ្ពលបណដុេះបណា
ដ ល ផ្ដ្ឋយផ្សន ើសុំឱ្យមានការកាត់បនថយ ជាក់កសោ ង ូចខាងផ្ម្កាម្៖
➢ អាហារនថៃម្តង់ផ្ោលជ
់ ន
ូ ; កាត់បនថយ ២០%
➢ អាហារផ្ពលលាៃចផ្ោល់ជន
ូ ; កាត់បនថយ ២០%
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➢ សម្មាប់នថៃផ្ធវើ ំផ្ណើរ ម្បាក់អាហារនឹងផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ពញ១០០%ផ្ដ្ឋយម្ិនរិតពីផ្ពលផ្មា៉ា ងផ្ធវើ ំផ្ណើរ និង
ម្បផ្ទសផ្ោលផ្ៅ ប៉ាុកនោផ្ោលជ
់ ន
ូ ម្តឹម្កត១នថៃ (ផ្ពលចកផ្ចញផ្ៅ) និង១នថៃ (ផ្ពលម្ត ប់ម្កវិញ)។
➢ សម្មាប់ម្បាក់ផ្ហាផ្ ៉ា

នឹងម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ដ្ឋយយកចំនន
ួ នថៃក លអាចផ្ោលជ
់ ន
ូ

បូករួម្នឹងនថៃផ្ធវើ

ំផ្ណើរ រុណនឹងអម្តាម្បាក់ផ្ហាផ្ ៉ា ផ្ពញកតម្ោង ប៉ាុកនោកម្ម្ិតកំណត់ម្ន
ិ ឱ្យផ្លើសពី១០នថៃ។
ផ្សាហយ
ុ សានក់ផ្ៅ
o

ផ្សាហយ
ុ សានក់ផ្ៅ

ម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ៅម្បផ្ទសក លផ្រៀបចំវរគបណោុេះបណា
ោ លឬសិកាខសាលា។អម្តា

បនាប់សណា
ា ោរ ម្តូវបានកំណត់កនុងតារាងខាងផ្លើក លជាតំនលអតិបរមារួម្បញ្ចូ លនូវពនធម្រប់ម្បផ្ភទ។
o

តំនលសានក់ផ្ៅសណា
ា ោរ រឺកផ្អកផ្លើ វិក័យប័ម្ត/បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ជាក់កសោ ង។ ការទូោត់ផ្សាហុយ
សានក់ផ្ៅ ម្តូវបានរណន្ទផ្ដ្ឋយយកចំនន
ួ នថៃ (អំ ុងផ្ពលសានក់ផ្ៅ)រុណនឹងអម្តាតនម្លសានក់ផ្ៅរបស់
សណា
ា ោរ។

o

ចំនន
ួ សានក់ផ្ៅ រឺជាចំនន
ួ នថៃចល
ូ រួម្ បូកនឹង១នថៃ (សម្មាប់ការផ្រៀបចំ)។ ផ្សាហុយសានក់ផ្ៅសម្មាប់នថៃ
ម្ត ប់ម្កវិញ ពុម្ំ តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ទ ផ្ោេះបីជាអនកចូលរួម្ ចំណាយផ្ពលសានក់ផ្ៅម្ុន ឬផ្ម្កាយចប់វរគ
សិកាយូរប៉ាុណាណក៏ផ្ដ្ឋយ។ជាទូផ្ៅ វាមានរយៈផ្ពលម្ួយនថៃតច
ិ ជាងចំនួននថៃសម្មាប់ផ្សាហយ
ុ ផ្បសកកម្ម

o

ការសានក់ផ្ៅជាម្ួយម្ិតភ
ោ ស្រកោ័ ឬសាច់ញាតិ ពុអា
ំ ចទូោត់បានផ្ទ។ កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ
សាធារណៈ នឹងម្ិនផ្ោលម្់ បាក់សានក់ផ្ៅ

ល់អនកចូលរួម្ កនង
ុ ករណីក លអនកផ្រៀបចំបានបញ្ាូ លចំណាយ

ម្បផ្ភទផ្នេះកនង
ុ នថលបណោុេះបណា
ោ លរួចផ្ហើយ។ កនុងករណីផ្នេះ ម្បាក់សានក់ផ្ៅម្តូវបានផ្រៀបចំ និងទូោត់
ផ្ដ្ឋយអនកផ្រៀបចំកម្ម វិធី។
នថលធាន្ទរា៉ា បរ់ ងផ្លើការផ្ធវើ ផ្ំ ណើរផ្ម្ៅម្បផ្ទស
ការធាន្ទរា៉ា ប់រងផ្លើការផ្ធវើ ំផ្ណើរ ជាលកខណៈសោ ង់ដ្ឋរ អាចទូោត់បានផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើ វិកយ
័ ប័ម្តជាក់កសោ ងម្តឹម្ម្តូវ
ផ្ដ្ឋយម្ិនផ្លើសពី USD ១២០ កនង
ុ ម្ួយផ្ជើង។ អនកចូលរួម្វរគបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា ទទួលបនាុកទិញការធាន្ទ
រា៉ា ប់រងសម្ម្សបពីម្កុម្ហន
ុ ក លបានចុេះបញ្ា ីម្តឹម្ម្តូវ ផ្ៅកនង
ុ ម្បផ្ទសកម្ពុជា។ ការទូោត់ោម្ោរ ឱ្យមានវិកយ
ក័ ប័ម្ត និង
បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវ។

នថលផ្ធវើ ផ្ំ ណើរ និងចំណាយផ្ផ្សងៗ
➢ ចំណាយផ្ធវើ ំផ្ណើរ សំផ្ៅផ្លើចំណាយសម្ផ្ហតុផ្លក លោក់ទងនឹងការផ្ធវើ ំផ្ណើរ និង ឹកជញ្ាូ ន ូច
ជាសំបុម្តយនោ ផ្ហាេះ ពនធ ម្ពលាន ការផ្ធវើ ំផ្ណើរផ្ៅម្កកនុងតំបន់ពីសណា
ា ោរផ្ៅកាន់និងម្ក កកនល ង
បណោុេះបណា
ោ ល ឬកកនលងសិកា/ទសសនកិចចសក
ិ ា។
➢ សំបុម្តយនោផ្ហាេះម្តូវបានផ្ោល់ កផ្អកផ្លើផ្ជើងផ្ហាេះផ្ហើរខលីបផ្
ំ ត
ុ និងផ្ជើងផ្ហាេះផ្ហើរសម្ម្សប (Most
Direct Route)ម្សបតាម្មាម្តាទី១៤ននអនុម្កឹតយ០៦។ ម្ស្រនោល
ី ទធកម្ម អ.រ.ហ. ទទួលបនាុកផ្លើការផ្រៀបចំ
ូចមានផ្លើកផ្ ង
ើ កនង
ុ កផ្នកទី ១១.២.៤។
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➢ ម្រប់ចំណាយកនង
ុ ការផ្ធវើ ំផ្ណើរកនុងតំបន់ោង
ំ អស់

រឺកផ្អកផ្លើចណា
ំ
យជាក់កសោ ងក លមានកនុងឯកសារ

ចំណាយចាប់ផ្ ើម្ម្តឹម្ម្តូវប៉ាុកនោម្ន
ិ ម្តូវផ្លើសពី US$៥០/នថៃ/ន្ទក់។
➢ សម្មាប់អនកកាន់លិខិតឆលងក នកម្ពុជា ម្តូវបកងវរម្ត ប់ពនធម្ពលាន US$៧ ក ល កពីអាកាសោនដ្ឋាន
អនោរជាតិភនំផ្ពញ ម្កកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ឬក៏ទូោត់ជាម្ួយបុផ្រម្បោនក៏
បាន។
ចំណាយវតថអ
ុ នុសាវរើយ៍
វតថុ អ នុ សាវរើ យ៍ (អំ ផ្ណាយ)អាចម្តូ វ ចត់ ទុ ក ថា អាចទូ ោ ត់ បា នកនុ ង អម្តាម្ិ ន ផ្លើ ស ពី US$៣០០ ឬ
១,២០០,០០០ផ្រៀល កនុងម្ួយសកម្មភាពកនង
ុ ករណីក ល៖
 ម្បផ្ទសមាចស់ផ្ាេះម្ិនរិតនថលផ្សវាផ្រៀបចំ ឬផ្ោលកា
់ រោំម្ទហិរញ្ញវតថុ ចំកណកណាម្ួយសម្មាប់
កម្ម វិធី។
 ម្រូបណោុេះបណា
ោ ល/សាស្រសាោចរយក លម្តូវបានអផ្ញ្ា ញ
ើ ផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បីផ្ផ្ារចំផ្ណេះ ឹង
ល់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។
ចំណាយក លម្ិនអាចទូោត់បាន


កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ នឹងម្ិនរា៉ា ប់រងផ្លើចណា
ំ
យតាល់ខួ ន
ល ក លមាន ច
ូ ជា
ិ ម្រួសារក លផ្ៅជាម្ួយ ចំណាយទូរស័ពា នថល ក
ឹ ជញ្ាូ នរបស់តាល់ខួ ន
សមាជក
ល ម្តលប់ផ្ៅម្សុកកំផ្ណើត
និងនថលផ្ធវល
ើ ខ
ិ ិតឆលងក ន។



ចំណាយនច នយបកនថម្ ផ្លើនថលបនាប់សណា
ា ោរកនង
ុ អំ ង
ុ ផ្ពលសានក់ផ្ៅ ក លមាន ូចជា ផ្ភសជាៈ អាហារ
សម្ម្ន់ ការផ្ៅទូរស័ពាផ្ចញ និងផ្សវាផ្ផ្សងៗ ម្តូវបានចត់ទុកជាចំណាយក លម្ិនអាចទូោត់បាន។

ចំណច
ុ សទងេបអំពទី បសកកម្មទត្ៅត្បទទស

ចំណាយតាម្ម្បផ្ភទ

ចំណាយក លអាច

ពិនត
ិ យនិងបញ្ាក់អព
ំ កា
ី រ

ទូោត់បាន

ផ្ធវើ ផ្ំ ណើរ

ឯកសារតម្ម្ូវ
• សំបុម្តយនោផ្ហាេះម្តូវបាន
ផ្ចញផ្ដ្ឋយកតភានក់ងារ

១.សំបុម្តយនោផ្ហាេះ

តាម្ផ្ជើងផ្ហាេះផ្ហើរខលីបផ្
ំ ត
ុ
ក លមាន

ម្តូវធាន្ទថាផ្លូវផ្ធវើ ំផ្ណើររឺ
ម្តឹម្ម្តូវតាម្ផ្ោលផ្ៅ
កំណត់

ផ្ទសចរណ៍តាម្ផ្ជើងផ្ហាេះ
ផ្ហើរតាល់បផ្
ំ ុត
• ផ្ោល់បងាកន់ន ទទួលម្បាក់
សម្មាប់សំបុម្តយនោផ្ហាេះ
ផ្អ ិចម្តូនច
ិ
• ប័ណណផ្ ើងជិេះ
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• វិក័យប័ម្ត/បងាកន់ន ទទួល
ម្បាក់ចាប់ផ្ ើម្ពីសណា
ា ោរ
• ការសានក់ផ្ៅជាម្ួយសាច់
២. សណា
ា ោរ/ការសានក់

ម្តឹម្កម្ម្ិតពិដ្ឋនក ល

ប ិផ្សធចំណាយតាល់ខួ លន

ញាតិ/ម្ិតោភ័ម្ករឺម្ន
ិ អាច

ផ្ៅ

បានកំណត់

បកនថ ម្

ទូោត់បានផ្ទ
• ផ្បើការសានក់ផ្ៅបានបញ្ចូ លរួច
កនុងនថលសិកាផ្ន្ទេះម្ិនអាចរិត
តនម្លសានក់ផ្ៅបកនថម្បានផ្ទ

៣. ផ្សាហុយហូបចុក/
អាហារ

ផ្បើអាហារនថៃម្តង់ និង
ផ្ពលលាៃចម្តូវបានផ្ោល់

រណន្ទការកាត់បនថយ

ជូន ការផ្ោល់ជន
ូ ម្តូវកាត់

អម្តាតាម្ជាក់កសោ ង

ម្ិនតម្ម្ូវឱ្យមានឯកសារភាាប់

បនថ យ
៤. ការផ្ធវើ ំផ្ណើរចក
ផ្ចញ/ម្ត ប់ និងកនុង
តំបន់

• នថលជិេះតាក់សុី ឡានម្កុង

កផ្អកផ្លើ វិក័យប័ម្តជាក់

សម្មាប់ផ្ធវើ ំផ្ណើរកនុង

កសោ ងផ្ដ្ឋយម្ិនឪ្យផ្លើស

តំបន់

ពី$50/ន្ទក់/នថៃ

កផ្អកផ្លើ វិក័យប័ម្តជាក់កសោ ង

• តាក់សុីពីម្ពលាន

៥.ទិដ្ឋាការ

៦. ពនធ ម្ពលាន (បនាុ ក
សាថនីយ)

កផ្អកផ្លើ វិក័យប័ម្តជាក់

កផ្អកផ្លើ វិក័យប័ម្តជាក់

កសោ ង

កសោ ង

កផ្អកផ្លើ វិក័យប័ម្តជាក់

កផ្អកផ្លើ វិកយ
័ ប័ម្តជាក់កសោ ង

ការបកងវរម្ត ប់ពនធម្ពលានជា

កសោ ង បកងវរម្ត ប់ពនធ

បកងវរម្ត ប់ពនធ ម្ពលានផ្ៅ

កម្មវតថុននការ កផ្ចញផ្ដ្ឋយ

ិ
ម្ពលានផ្ៅរផ្ម្មាងវញ

ិ
រផ្ម្មាងវញ

សវ ័យម្បវតោិ

កផ្អកផ្លើ វិក័យប័ម្តជាក់កសោ ង

៧. ចំណាយផ្ដ្ឋយ
នច នយផ្ផ្សងៗ

នឹងម្ិន

ម្តូវបានផ្ោលផ្់ ដ្ឋយ
រផ្ម្មាងផ្ យ
ើ

១៦.១.៤ ការទធវ ើរបាយការណ៍
បន្ទាប់ពីម្ត ប់ម្កពីបណោុេះបណា
ោ លវិញ សិកាខកាម្តម្ម្ូវឱ្យ៖
•

ផ្ោល់របាយការណ៍បណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា/សននិសីទ/ទសសនកិចចសិកា ផ្ៅអងគភាព ផ្ ើម្
របស់ខួ ន
ល និងចម្លងជូន អ.រ.ហ.ផ្ដ្ឋយោ៉ាងផ្ហាចណាស់បងាាញពី (i)លទធផ្លសំខាន់ៗ/ផ្ម្ផ្រៀន
ទទួលបាននិង (ii)ផ្សចកោីសននដ្ឋ
ិ ា ន និងអនុសាសន៍។

•

ផ្ធវើការកចករំកលកចំផ្ណេះ ឹង ផ្ដ្ឋយផ្ធវើបទបងាាញពីចំផ្ណេះ ឹង និងបទពិផ្សាធន៍ក លទទួល
បានផ្ៅម្ស្រនោពា
ី ក់ពន
័ ធផ្ផ្សងផ្ទៀត។

•

ផ្ម្បើចំផ្ណេះ ឹងទទួលបានកនង
ុ ជំន្ទញការងាររបស់ខួ ន
ល ផ្ៅអងគភាពផ្ ើម្។
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១៦.២ ទសសៃកិចចសក
ិ ា
ផ្ដ្ឋយផ្ម្ើលផ្ ញ
ើ ពីការផ្កើនផ្ ើងនូវតំរូវការទសសនកិចចសិកាផ្ម្ៅម្បផ្ទស វាចំបាច់ម្តូវមានផ្ោលការណ៍ និង
នីតិ វិធីជាផ្ម្សច ផ្ ើម្បីឱ្យម្បាក ថា លទធផ្លននទសសនកិចចសិកាផ្ឆលយ
ើ តបផ្ៅនឹងផ្ោលបំណងរបស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។ ថវិកា សម្មាប់ទសសនកិចស
ច ិការួរម្តូវបានផ្ម្ោង និងអនុម្័ត កនុងកផ្នការសកម្មភាពរួម្
និងថវិកាម្បចំឆ្នំម្ុផ្នផ្ពលអនុវតោ។
១៦.២.១ ៃីតិ វធ
ិ ទី ត្ជើសទរើសសត្មាប់ការទធវ ទ
ើ សសៃកិចចសក
ិ ា
ផ្ោលការណ៍ សម្មាប់ ទសសនកិ ចចសិកាផ្ម្ៅម្បផ្ទស

ូ ច ោន នឹ ង ផ្ោលការណ៍ សម្មាប់ កា របណោុេះបណា
ោ ល/

សិកាខសាលា រយៈផ្ពលខលីផ្ម្ៅម្បផ្ទសក រ ផ្លើកកលងកតចំណច
ុ ខាងផ្ម្កាម្៖
•

អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង រួរផ្សន ើសុំ និងពិភាកាជាម្ួយម្បផ្ទសមាចស់ផ្ាេះក លមានបទពិផ្សាធន៍នង
ិ ជំន្ទញ
័ កនុងការជម្ម្ុញឱ្យមានតម្ម្ូវការកកទម្ម្ង់។
សម្ម្សប ូចជាម្បផ្ទស ក លមានកំកណទម្ម្ង់ផ្ជារជយ

•

ផ្ដ្ឋយមានកិចចសហការជាម្ួយ

អ.រ.ហ.

អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងម្តូវសម្ម្បសម្ម្ួលជាម្ួយម្បផ្ទស

មាចស់ផ្ាេះ ផ្លើការផ្រៀបចំការងារផ្គតផ្
់ គង់ និងរផ្បៀបវារៈ សម្មាប់ទសសនកិចចសក
ិ ា។
•

វាចំបាច់ម្តូវកត់សមាគល់ថា ម្ិនកម្នម្រប់សំផ្ណើទសសនកិចចសិកា នឹងម្តូវបានអនុម្ត
័ ផ្ន្ទេះផ្ទ ផ្ដ្ឋយ
ផ្ហតុថា អាចមានសាថនភាពខលេះ សំផ្ណើម្ន
ិ សូវសំខាន់ ូចសកម្មភាព ន៏ ទ ក៏ ូចជាអាចមានបញ្ារាំង
សា េះខាងថវិកាផ្ងក រ។

១៦.២.២ ការកំណត់ត្បធាៃបទសត្មាប់ការទធវទ
ើ សសៃកិចចសក
ិ ា
នថលផ្រៀបចំ
ម្បផ្ទសមាចស់ផ្ាេះម្ួយចំនួន អាចរិតនថលឈ្ួ ន លផ្លើការផ្រៀបចំ សម្មាប់ការចំណាយផ្ពលផ្វលា និងការផ្ធវើជាមាចស់ផ្ាេះ
សម្មាប់ទសសនកិចចសក
ិ ា។ ម្បសិនផ្បើករណីផ្នេះ ម្តូវបានផ្កើតផ្ ើង តម្ម្ូវឱ្យមានកិចម្ច ពម្ផ្ម្ពៀងផ្លើនថលឈ្ួ ន ល ផ្ហើយកិចច
ឹ ន្ទំ អ.រ.ហ.។
ម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្នេះ ម្តូវបានចុេះកិចចសនាផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីចត់តាំងជាន់ខពសន់ នម្បផ្ទសមាចស់ផ្ាេះជាម្ួយ ថានក់ ក
ម្បាក់ហប
ូ ចុក សានក់ផ្ៅ ផ្ធវើ ផ្ំ ណើរ និងចំណាយក លម្ិនអាចទូោត់បាន
ចំណច
ុ ោំងផ្នេះអាចផ្ោងសំផ្ៅផ្ៅ ១៦.១.៣បាន។
១៦.២.៣ ការទធវ រើ បាយការណ៍
ផ្ម្ើលផ្ៅកផ្នក ១៦.១.៤

ុ
១៦.៣ ការបណតុុះបណា
ត លរយៈទពលខៃក
ី ង
នុ ត្សក
ផ្ោលការណ៍ផ្នេះ សំផ្ៅផ្ោលន
់ ូវនិោម្ទូផ្ៅ សម្មាប់សកម្មភាពបណោុេះបណា
ោ លរយៈផ្ពលខលីកនុងម្បផ្ទស។ ការ
បណុោ េះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា ោំងផ្នេះម្តូវោំម្ទ ល់ផ្ោលបំណង របស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។
អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ម្តូវផ្រៀបចំសកម្មភាពឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវផ្ៅកនង
ុ កផ្នការសកម្មភាព និងថវិការួម្ម្បចំឆ្នំ ម្ុនផ្ពល
អនុវតោសកម្មភាព។
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១៦.៣.១ ទោលការណ៍ទត្ជើសទរើសវរគ បណតុុះបណា
ត លកនង
ុ ត្សុក
ផ្ោលការណ៍ផ្ម្ជើសផ្រើសវរគបណោុេះបណា
ោ លកនង
ុ ម្សុក ម្សផ្ ៀងោននឹងការបណោុេះបណា
ោ លផ្ម្ៅម្បផ្ទសក រ ក ល
អាចផ្ោងផ្ៅផ្លើចំណច
ុ ១៦.១.២ ម្បសិនផ្បើនថលបណោុេះបណា
ោ លមានចំនន
ួ តិចជាងឬផ្សម ើ $១,០០០ (៤លានផ្រៀល) កនង
ុ
ម្ួយន្ទក់ អនកចូលរួម្អាចចុេះផ្្មេះផ្ដ្ឋយតាល់ ប៉ាុកនោសំផ្ណើសុំលម្អត
ិ ផ្ៅកតតម្ម្ូវឪ្យផ្សន ើម្កកាន់ អ.រ.ហ.សម្មាប់ ំផ្ណើរ
ការរ ាបាលក លពាក់ពន
័ ធ។ ផ្ោេះជាោ៉ាងណាក៏ផ្ដ្ឋយ ការបណុោ េះបណា
ោ លជាម្កុម្ក លមានទឹកម្បាក់ផ្ម្ចើន ម្តូវកតផ្សន ស
ើ ុំ
ការអនុម្ត
័ ពី អ.រ.ហ.ម្ុនផ្ពលអនុវតោសកម្មភាព។
១៦.៣.២ ការកំណត់ម្ខ
ុ សញ្ញញចំណាយសត្មាប់វរគបណតុុះបណា
ត លកនង
ុ ត្សុក
នថលសក
ិ ាកនង
ុ ម្សុក
វាជានថលសម្មាប់ផ្រៀបចំវរគបណោុេះបណា
ោ ល ក លជាទូផ្ៅម្តូវបានទូោត់ផ្ៅអនកផ្គតផ្
់ គង់ផ្សវា ម្ុនផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើម្វរគ
បណោុេះបណោល/សិកាខសាលាសោ ង់ដ្ឋរ ឬក៏ទូោត់ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀង ឬកិចចសនាសម្មាប់វរគបណោុេះបណា
ោ លពិផ្សស។
វិក័យប័ម្ត ឬបងាកន់ន ទទួលម្បាក់ រឺជាឯកសារផ្ោលសម្មាប់ ំផ្ណើរការទូោត់។
ម្បាក់ហប
ូ ចុក សានក់ផ្ៅនិងផ្សាហយ
ុ ផ្ធវើ ផ្ំ ណើរ
ម្បាក់ហូបចុក សានក់ផ្ៅ និង ផ្សាហយ
ុ ផ្ធវើ ំផ្ណើរ នឹងម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ម្បសិនផ្បើវរគបណោុេះបណា
ោ លម្តូវបានផ្ធវើ
ផ្ ើងផ្ៅតាម្បណា
ដ ផ្ខតោ-ម្កុង ផ្ម្ៅពីកកនលងក លអនកចូលរួម្សានក់ផ្ៅ ផ្ៅកនង
ុ ម្បផ្ទសកម្ពុជា។
ផ្ោេះជាោ៉ាងណាក៏ផ្ដ្ឋយ សម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ លម្ួយចំនន
ួ
អាហារសម្ម្ន់ម្តូវបានបញ្ចូ លផ្ៅកនង
ុ នថលផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយ
កផ្អកផ្លើកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀង ផ្ោេះបីជាវរគបណោុេះបណា
ោ ល ម្តូវបានផ្ធវើផ្ ើងផ្ៅកនង
ុ តំបន់/ទីម្កុង/ផ្ខតោកង
នុ ម្បផ្ទសកម្ពុជា។
ម្ូលដ្ឋានសម្មាប់រណន្ទម្បាក់ហូបចុក សានក់ផ្ៅ និងផ្សាហុយផ្ធវើ ំផ្ណើរ សម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ លកនង
ុ ម្សុក រឺ
ម្សផ្ ៀងោននឹងម្បផ្ភទផ្ម្ៅម្បផ្ទសក រ

ផ្លើកកលងកតអម្តាក លអាចផ្ោងផ្ៅចំណច
ុ ១៦.៥.៥។ម្បសិនផ្បើអាចអនុវតោ

ផ្ៅបាន ម្បាក់ផ្បសកកម្ម នឹងម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ១០០%ននអម្តាបា៉ា ន់ម្បមាណ តាម្រយៈ នីតិ វិធីផ្បើកផ្ោល់បុផ្រម្បោន

ូច

មានបងាាញកនង
ុ កផ្នកបុផ្រម្បោនននផ្ោលការណ៍កណន្ទំបកនថម្ផ្នេះ។

១៦.៤ ការបណតុុះបណា
ត លៃិងសិកាេសាលាណដ្លទរៀបចំទដ្ឋយអងគភាពអៃុវតតរទត្មាង
ផ្ោលការណ៍ ផ្នេះ សំ ផ្ៅផ្ោ ល់នូ វនិោ ម្ទូ ផ្ៅ សម្មាប់ ផ្រៀបចំ សកម្ម ភាពបណោុេះបណា
ោ ល/សិ កាខសាលារបស់
អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងផ្ម្កាម្ឱ្វាទ កសហវ. ម្កសួង-សាថប័ន និងអងគភាពផ្ផ្សងៗ ននកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ
សាធារណៈ។ ថវិកា រួរម្តូវបានផ្ម្ោងជាម្ុនផ្ៅកនុងកផ្នការសកម្មភាព និងថវិការួម្ម្បចំឆ្នំម្ន
ុ ផ្ពលអនុវតោ។
១៦.៤.១ ៃីតិ វធ
ិ ស
ី ត្មាប់ការបណតុុះបណា
ត លៃិងសិកាេសាលា
•

អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង/អរគន្ទយកដ្ឋាន រួរបញ្ាូ លសកម្មភាពបណោុេះបណា
ោ ល ឬសិកាខសាលាផ្ៅកនុងកផ្នការ
ម្បចំឆ្នំរបស់ខួ ន
ល ។ សកម្មភាពក លផ្សន ើសុំ ម្តូវកតផ្ារភាាប់ផ្ៅនឹងកផ្នការសកម្មភាពរួម្ និងផ្ោលបំណង
របស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។
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•

ម្បសិនផ្បើសកម្មភាពផ្សន ើសុំម្តូវបានអនុម្ត
័ រួចកនង
ុ កផ្នការសកម្មភាព

និងថវិកាម្បចំឆ្នំ

ម្ុនផ្ពលអនុវតោ

សកម្មភាព អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ម្តូវផ្រៀបចំកផ្នការលម្អិត និងផ្សន ើសុំម្ក អ.រ.ហ.សម្មាប់ផ្រៀបចំការងារ
រ ាបាលក លពាក់ពន
័ ធ។
•

កនុងករណីក លសំផ្ណើសុំ ការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា ម្ិនសថ ិតកនង
ុ ថវិកាក លបានអនុម្័តម្បចំឆ្នំ ឬម្ិន
ម្សបតាម្តារាងតនម្លកំណត់កនុងផ្ោលការណ៍ផ្នេះ ចំបាច់ម្តូវផ្សន ើសុំការអនុម្ត
័ ថវិកា ពីអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ.
ផ្ម្កាម្ជំនយ
ួ ពីម្ស្រនោីថ វិកា។

•

ផ្ៅផ្ពលក លសំផ្ណើ ម្តូវបានអនុម្័តចប់សពវម្រប់ អ.រ.ហ.នឹង ំផ្ណើរការបុផ្រម្បោនផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើសំផ្ណើ
ពីអងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង។ ទនាឹម្ផ្នេះ អងគភាពអនុវតោ នឹងផ្រៀបចំលិខិតអផ្ញ្ា ញ
ើ អនកចូលរួម្កម្ម វិធី។ លិខិត
អផ្ញ្ា ញ
ើ រួរបញ្ាក់ពីផ្ោលបំណងននការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា រុណវុឌ្ឍីរំពង
ឹ ទុក និងបទពិផ្សាធន៍នន
អនកចូលរួម្។

១៦.៤.២ ម្ុខសញ្ញញចំណាយសត្មាប់វរគ បណតុុះបណា
ត ល/សិកាេសាលា
ម្ុខសញ្ញចំណាយក លោក់ទងនឹងការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា ជាទូផ្ៅរួម្មានទីតាំង នថលឈ្ួ ន លម្រូបផ្ងាគល
អាហារសម្ម្ន់ ម្បាក់ផ្ហាផ្ ៉ា និងហូបចុក ម្បាក់សានក់ផ្ៅ នថលផ្ធវើ ំផ្ណើរ របស់អនកចូលរួម្ សមាភរៈបណោុេះបណា
ោ លក លមាន
ូចជា ផ្សៀវផ្ៅសរផ្សរ ប៊ិច ផ្មមន

ប៊ិចរូសចំណាំ ម្កូណូ.... ថតចម្លងឯកសារ បកកម្បតាល់មាត់ កាសសាោប់សំផ្ ង

ឧបករណ៍ផ្ាុកទិននន័យ (សំរាប់ដ្ឋក់ឯកសារ) និងចំណាយពាក់ពន
័ ធផ្ផ្សងផ្ទៀត។
ម្បាក់ផ្បសកកម្ម និង សានក់ផ្ៅនិងផ្សាហយ
ុ ផ្ធវើ ផ្ំ ណើរ
សូម្ផ្ោងផ្ៅតារាងកនង
ុ ចំណច
ុ ១៦.៥.៥
ម្រូបផ្ងាគល និងម្រូឧផ្ទាស/វារមន
ិ
ម្រូឧផ្ទាស និងវារមន
ិ រឺជាម្ស្រនោនី នម្កសួងផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថុ ឬ ម្កសួង-សាថប័ន និងឬជាទីម្បឹកា។ ពួកផ្ររួរ
កតមានរុណវុឌ្ឈិខពស់ បទពិផ្សាធន៍ ជំន្ទញជាក់លាក់ ោក់ទងនឹងម្បធានបទននការផ្រៀបចំវរគបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា។
ម្បសិនផ្បើ ម្រូបណោុេះបណា
ោ ល ឬវារមន
ិ ជាទីម្បឹកាផ្ម្ៅពីម្ស្រនោរី ដ្ឋាភិបាល ផ្ោលការណ៍កណន្ទំសម្មាប់ការផ្ម្ជើសផ្រើស និង
ការងាររបស់ទីម្បឹកានឹងម្តូវយកម្កអនុវតោ។

ទីតាង
ំ សម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា
នថលជល
ួ ទីតាំង អាចរួម្មាន ការជួលបនាប់ម្បជុំ/សិកាខសាលា អាហារសម្ម្ន់ អាហារនថៃម្តង់ និងចំណាយពាក់ពន
័ ធ
ផ្ផ្សងផ្ទៀត ូចជា តាង
ំ LCD , Back Drop កាសម្តផ្ចៀក បនាប់បកកម្ប។ល។ នថលជល
ួ ទីតាំង នឹងម្ិនម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ទ
ផ្បើការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលាម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ៅកនង
ុ ម្កសួង-សាថប័ន(អោររ ា-ទីតាំងរ ា)។ ម្បសិនផ្បើអាហារនថៃម្តង់
ម្តូវបានផ្រៀបចំ និងបញ្ាូ លផ្ៅកនុងកញ្ច ប់បណោុេះបណា
ោ ល ម្បាក់ផ្បសកកម្មក លផ្ោលជ
់ ន
ូ អនកចូលរួម្ នឹងម្ិនម្តូវបានកាត់
ផ្ទ។
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កញ្ច ប់ផ្សវាបនាប់ម្បជុំ ក លមានរួម្បញ្ចូ លនូវ ផ្សវាកម្មខលេះ ឬោំងអស់ ូចជាបនាប់ម្បជុំ អាហារសម្ម្ន់ អាហារ
នថៃម្តង់ អាហារផ្ពលលាៃច ផ្សាហយ
ុ សានក់ផ្ៅ និងចំណាយម្បតិបតោិការផ្ផ្សងៗ អាចម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់កតការ
ផ្រៀបចំ វិបសសន្ទ ឬកិចចម្បជុំម្តួតពិនត
ិ យរបស់កម្ម វិធីោង
ំ ម្ូល ម្បសិនផ្បើ ម្តូវបានចត់ទុកថាចំបាច់។ សំផ្ណើសល
ុំ ម្អិត នឹង
ម្តូវបានពិនត
ិ យ និងអនុម្័តផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ.។
ការផ្ម្ជើសផ្រើសទីតាំងសម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា ម្តូវអនុវតោតាម្កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្សវាកម្មឬកិចចសនា
ផ្គតផ្
់ គង់ (Corporate Agreement) ូចមានកចងកនុងចំណច
ុ ១១.២.៤ ផ្ៅតាម្ភាពទំផ្នរននសណា
ា ោរ និងលកខខណឌ
កំ ណត់ ូ ចខាងផ្ម្កាម្

ឬផ្បើម្ិន ូចផ្ចនេះ ផ្ទ

ចំ បា ច់ ម្តូវមានការអនុ ម្័ត ពី ថានក់ ឹកន្ទំ ក.ស.ហ.វ.ជាលកខណៈពិផ្សស។

បន្ទាប់ពីផ្ម្ជើសផ្រើសទីតាំងសម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលារួច អ.រ.ហ.នឹងផ្ធវកា
ើ របញ្ាទិញ តាម្រយៈបណណ បញ្ា
ទិញ Purchase Order ផ្ៅសណា
ា ោរ ជំនួសឱ្យមាចស់ផ្រៀបចំកម្ម វិធី។
មានការផ្លើកទឹកចិតោ ឱ្យផ្រៀបចំការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា ជាពិផ្សសសម្បផ្ភទក លមានរយៈផ្ពលកវង
ក លផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយវិទាសាថនផ្ស ាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ផ្ៅនឹងសាថប័នតាល់កតម្ោង។ ផ្ម្កាម្កាលៈផ្ទសៈជាក់លាក់ម្យ
ួ ចំនន
ួ
ូចជាបនាប់ម្បជុំម្ន
ិ ទំផ្នរ ឬម្ិនមានឧបករណ៍ម្រប់ម្ោន់ សិកាខសាលារយៈផ្ពលខលីអាចផ្រៀបចំផ្ម្ៅម្កសួង-សាថប័នបាន។
ម្បសិនផ្បើការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា ម្តូវផ្រៀបចំផ្ៅសណា
ា ោរ ការផ្ម្ជើសផ្រើសលំដ្ឋប់សណា
ា ោរ រឺម្តូវ
កផ្អកផ្ៅផ្លើលកខណៈននសិកាខសាលា និងកម្ម្ិតននការចូលរួម្របស់ថានក់ ឹកន្ទំជារណៈអធិបតីនន ម្កសួង-សាថប័ន ផ្ោេះជា
ផ្ៅភនំផ្ពញ ឬតាម្ផ្ខតោក៏ផ្ដ្ឋយ។

ិ ច
លកខណៈវន
ិ យ
ា័

ការចូលរួម្របស់ថានក់ ឹកន្ទំ

សណា
ា ោរតកយម្បាំ
ន្ទយករ ាម្ស្រនោ ី, ឧបន្ទយក
រ ាម្ស្រនោ ី ឬផ្ទសរ ា ម្ស្រនោ ី

សណា
ា ោរតកយបួនឬោបជាង
ផ្នេះ
ផ្ម្កាម្កម្ម្ិតផ្ទសរ ា ម្ស្រនោ ី

ផ្ៅកនង
ុ ម្កសួង/សាថប័ន

ម្បសិនផ្បើអាចផ្រៀបចំបាន

ឹ ន្ទំ អាចម្តូវបផ្ងកើនកម្ម្ិតសណា
កំណត់សមាគល់៖ការចូលរួម្របស់ថានក់ ក
ា ោរកនុងករណីក លសណាោរកម្ម្ិតោបជាងម្ិនមានទំផ្នរ។

អាហារសម្ម្ន់ និងអាហារនថៃម្តង់
ជាទូផ្ៅអាហារសម្ម្ន់ និងអាហារនថៃម្តង់ ម្តូវបានបញ្ចូ លផ្ៅកនង
ុ ការជួលបនាប់ ម្បសិនផ្បើការបណោុេះបណា
ោ ល/
សិកាខសាលា ម្តូវផ្រៀបចំផ្ៅសណា
ា ោរ។ ផ្ោេះជាោ៉ាងណាក៏ផ្ដ្ឋយ ម្បសិនការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលាម្តូវផ្រៀបចំផ្ៅ
កនុងម្កសួង-សាថប័នចំណាយសម្មាប់អាហារសម្ម្ន់ និងអាហារនថៃម្តង់ នឹងម្តូវផ្ោលជ
់ ូនតាម្បងាកន់ន ទទួលម្បាក់ជាក់កសោ ង
ផ្ដ្ឋយម្ិនឱ្យផ្លើសពីអម្តាកំណត់ក លកនុងផ្ន្ទេះអាហារសម្ម្ន់មានចំនន
ួ ១០,០០០ ផ្រៀល ឬ US$ ២.៥០ និងអាហារនថៃម្តង់
ចំនន
ួ ៣០,០០០ ផ្រៀល ឬ US$ ៧.៥០ សម្មាប់ម្ួយន្ទក់កនុងម្ួយផ្ពល។
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ចំណាយផ្ផ្សងៗផ្ទៀត
អ.រ.ហ.បានចុេះកិចចសនាម្បចំឆ្នំជាម្ួយអនកផ្គតផ្
់ គង់ម្ួយចំនន
ួ តាម្រយៈកិចចសនាផ្សវាកម្ម និងកិចចសនាផ្គត់
ផ្គង់ (Corporate Agreement)សម្មាប់ការផ្គតផ្
់ គង់សមាភរៈបណោុេះបណា
ោ ល (ផ្សៀវផ្ៅសរផ្សរ ប៊ិច ផ្មមន ប៊ិចសំោល់ ម្កូណូ
ឧបករណ៍ផ្ាុកទិននន័យ។ល។ ផ្សវាបកកម្បតាល់មាត់ /បកកម្បឯកសារ និងថតចម្លងឯកសារ។ អ.រ.ហ.នឹងផ្ចញប័ណណ
បញ្ាទិញ ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើសំផ្ណើរបស់អងគភាពផ្សន ើសអ
ុំ នុវតោសកម្មភាព។
កនុងករណីក លអនកផ្ោល់ផ្សវាថតចម្លង

និងសមាភរៈបណោុេះបណា
ោ ល

ពុមា
ំ នកនង
ុ តារាងកិចចសនាផ្គតផ្
់ គង់

ឧោហរណ៍ ការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលាផ្ធវើផ្ៅផ្ខតោ ការទូោត់ នឹងម្តូវផ្ោល់ជន
ូ ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើបងាកន់ន ជាក់កសោ ង កនង
ុ
កម្ម្ិតផ្ោលជ
់ ន
ូ ខាងផ្ម្កាម្។ ផ្លើសពីផ្នេះផ្ទៀត អងគភាពអនុវតោ អាចផ្សន ើសនុំ ថលបកកម្បឯកសារបផ្ចចកផ្ទស កនុងករណីម្ស្រនោី
តាល់របស់ខួ ន
ល ជាអនកបកកម្បម្សបតាម្អម្តាកនង
ុ តារាងខាងផ្ម្កាម្។

បរិយាយ

អត្ាតនម្ៃ

ថតចម្លងសផ្មម
ថតចម្លងម្ួយខាង

៧០ - ៩០ផ្រៀល

ថតចម្លងពីរខាង

១០០ - ១ ២០0 ផ្រៀល

ថតចម្លងពណ៌
ថតចម្លងម្ួយខាង

១ ៥០០ - ២ ០០០ ផ្រៀល

ថតចម្លងពីរខាង

៣ ០០០ - ៤ ០០០ ផ្រៀល

ចងម្កងឯកសារ, ម្បសិនផ្បើមាន
50 ទំព័រ-100ទំព័រ

២ ០០០ - ៣ ០០០ ផ្រៀល

100ទំព័រ-250ទំព័រ

៣ ០០០ - ៤ ០០០ ផ្រៀល

ការបកកម្បឯកសារ
អតថបទ: ពីកខមរ-អង់ផ្រលសនិងបស្រញ្ចសម្កវិញ

៤០ ០០០ ផ្រៀល/ទំព័រ (ោ៉ាងផ្ហាចណាស់ ៣០០
ពាកយ/ទំព័រ)

ិ
បទបងាាញ: ពីកខមរ-អង់ផ្រលស និងបស្រញ្ចសម្កវញ

២០ ០០០ផ្រៀល/ទំព័រ (២បទបងាាញ/ទំព័រ)

កញ្ច បស
់ មាភរៈបណោុេះបណា
ោ ល

១០ ០០០ - ២០ ០០០ ផ្រៀល

កនុងករណីក លមានការតលស់បោូរអម្តាតនម្ល អ.រ.ហ.នឹងជូន ណ
ំ ឹង ល់ អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាងជាលាយលកខណ៍
អកសរ។ កនុងករណីចំបាច់ កនង
ុ ការ ឹកជញ្ាូ នសមាភរៈជូនសិកាខកាម្ ឧបករណ៍ផ្ាុកឯកសារ អាចម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ៅតាម្ទំហំ
ឯកសារ និងថវិកាក លមាន។
១៦.៤.៣ វិធសា
ី ន្រសតទទ
ូ ត់
•

ផ្សាហយ
ុ ហូបចុក សានក់ផ្ៅ និងផ្ធវើ ំផ្ណើរ នឹងម្តូវបានទូោត់ជន
ូ អនកចូលរួម្ផ្ៅនថៃចុងផ្ម្កាយ
ននការបណុោ េះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា ។ ការទូោត់អាចម្តូវបានផ្ោលផ្់ ដ្ឋយតាល់ផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ.
ទំព័រទី
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ឬក៏កនុងទម្ម្ង់បុផ្រម្បោនផ្ៅអនកផ្រៀបចំ ក លោត់នង
ឹ ផ្ោល់បនោ ល់អនកចូលរួម្ និងបន្ទាប់ម្ក
ផ្ធវើការជម្ម្េះបញ្ា ីបុផ្រម្បោន ផ្ដ្ឋយផ្ោលន
់ ូវឯកសារោំម្ទចំបាច់ ូចជា បញ្ា ីវតោមាន និងការចុេះ
ហតថផ្លខាទទួលសាច់ម្បាក់ផ្បសកកម្មរបស់សិកាខកាម្ម្កពីបណា
ដ ផ្ខតោ។
•

ការទូោត់នថលម្រូបផ្ម្ងៀន អាចម្តូវបានផ្ផ្ារផ្ដ្ឋយតាល់ផ្ៅទីម្បឹកា ឬសកលវិទាល័យ/វិទាសាថន
ក លបានចុេះកិចចសនាជាម្ួយ អ.រ.ហ.។

•

តនម្លសម្មាប់ទីតាំង ម្តូវទូោត់ម្តង់ផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ.បន្ទាប់ពីទទួលបានវិក័យប័ម្តសម្ម្សបក ល
បញ្ាក់ផ្ដ្ឋយម្ស្រនោល
ី ទធកម្ម អ.រ.ហ. បន្ទាប់ពីបញ្ច ប់បណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា។

១៦.៤.៤ របាយការណ៍
បន្ទាប់ពីបញ្ច ប់សកម្មភាព អនកផ្រៀបចំកម្ម វិធី នឹងរាយការណ៍ពល
ី ទធផ្លននការបណោុេះបណា
ោ លផ្ៅកាន់អងគភាព
របស់ខួ លន ផ្ដ្ឋយចម្លងជូន អ.រ.ហ.សម្មាប់ជាឯកសារផ្ោង និងកំណត់ម្តា។
១៦.៤.៥ កិចចសហការសត្មាប់ការទរៀបចំការបណតុុះបណា
ត ល/សិកាេសាលា
ការទទួលខុសត្តូវ
ភារកិចច

អ.រ.ហ.

អងគភាពអៃុវតត
រទត្មាង
X

1. ផ្រៀបចំសំផ្ណើសុំបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា
2. ពិនិតយសំផ្ណើ និងទទួលបានការអនុម្័ត

X

3. សម្ម្បសម្ម្ួលការផ្សន ើសុំសម្ម្ង់សម្មាប់ផ្ម្ជើសផ្រើសទីតាំង

X

(ោំម្ទ)

ម្បសិនផ្បើអាចអនុវតោផ្ៅបាន
X

4. ផ្រៀបចំ និងផ្ផ្ញើលិខិតអផ្ញ្ា ើញផ្ៅអនកចូលរួម្
5. ជួលកាស់សាោប់ម្តផ្ចៀក និងោក់ទងអនកបកកម្ប
6. វារមិន/ម្រូឧផ្ទាស

X
(ោំម្ទ)

X
X

7. ផ្រៀបចំ និងថតចម្លងឯកសារ
8. ទូោត់នថលសិកា ម្បសិនផ្បើមាន

X

9. ទូោត់ផ្សាហុយហូបចុក សានក់ផ្ៅ និងផ្ធវើ ំផ្ណើរ

X

(ផ្សន ើសុំបុផ្រម្បោន)

10. ទូោត់ម្បាក់ជន
ូ វារមន
ិ /ម្រូឧផ្ទាស

X

(ផ្រៀបចំសំផ្ណើ)

11. ទូោត់នថលទីតាំងបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា

X

(បញ្ាក់ផ្លើ វិក័យប័ម្ត)

12. សមាភរៈបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា (ផ្ៅតាម្ការផ្សន ើសុំរបស់អនក

X

ផ្រៀបចំកម្ម វិធី)
13. ការផ្រៀបចំអាហារសម្ម្ន់

X
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១៦.៤.៦ អត្ាតនម្ៃ សតង់ដ្ឋរសត្មាប់ទរៀបចំការបណតុុះបណា
ត ល/សិកាេសាលា
ផ្ ើម្បីសម្ម្បសម្ម្ួល ល់ ំផ្ណើរការកិចចសហការ អ.រ.ហ.បានោក់ទងអនកផ្ោល់ផ្សវាជាផ្ម្ចើនតាម្ រយៈកិចចសនា
ផ្គតផ្
់ គង់ ក លន្ទំម្កនូវអម្តាតនម្លសោង់ដ្ឋរ ូចខាងផ្ម្កាម្៖
ល.រ

ម្ុខសញ្ញញចំណាយ

អត្ាតនម្ៃ

1

ការថតចម្លងឯកសារ និងសមាភរៈ

Æ ២០ ០០០ ផ្រៀល/ន្ទក់/នថៃ

2

ទីតាំងបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា

ចផ្ន្ទលេះពី ១០០ ០០០ផ្រៀល - ១៤០ ០០០ ផ្រៀល/ន្ទក់/នថៃ

3

តាង
ំ អកសរផ្ម្កាយផ្វទិកា (Back Drop)

Æ ៤០០ ០០០ ផ្រៀល/១តាង
ំ និងផ្ោងផ្ៅផ្លើតនម្លក ល
កំណត់កនុងកិចចសនា

4

បកកម្បឯកសារ

៤០ ០០០ ផ្រៀល/១ទំព័រ (១ ៥០០ charactor)
២០ ០០០ ផ្រៀល/១ទំព័រននបទបងាាញ)

១៦.៥ សកម្មភាពទបសកកម្មកង
នុ ត្បទទស
ផ្ោលការណ៍ផ្នេះ សំផ្ៅផ្ោលន
់ ូវនិោម្ទូផ្ៅសម្មាប់ភារកិចក
ច នុងការចុេះផ្បសកកម្មកង
នុ ម្បផ្ទស ផ្ម្កាម្កម្ម វិធីកក
ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ។ ផ្ោលការណ៍ផ្នេះ ក៏នឹងផ្តោតផ្ៅផ្លើ តនម្ល និង វិធីសាស្រសោ ទូោត់។ សកម្មភាព
ផ្បសកកម្ម ម្តូវកតោំម្ទ ល់ផ្ោលបំណងននកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។ ថវិកាសម្មាប់ផ្បសកកម្ម ម្តូវ
បានបញ្ចូ លកនង
ុ កផ្នការសកម្មភាព និងថវិកាម្បចំឆ្នំក លបានអនុម្ត
័ រួចម្ុនផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើបអនុវតោ។
១៦.៥.១ ទោលការណ៍ទទូ ៅ
អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង រួរផ្សន ស
ើ ុំចុេះផ្បសកកម្មផ្ដ្ឋយភាាប់ឯកសារផ្ោង ូចជា លិខត
ិ បញ្ាផ្បសកកម្ម និងថវិកា
បា៉ា ន់សាមន។ សំផ្ណើសម្ុំ តូវបញ្ាូ នម្ក អ.រ.ហ. ោ៉ាងផ្ហាចណាស់ពីរសបាោហ៍ម្ន
ុ ផ្ពលអនុវតោសកម្មភាព ផ្ ើម្បីសម្ម្បសម្ម្ួល
ល់ ំផ្ណើរការអនុម្ត
័ បុផ្រម្បោន និងផ្រៀបចំ logistic ។
១៦.៥.២ ម្ុខសញ្ញញចំណាយសត្មាប់ទបសកកម្ម កនុងត្បទទស
•

ចំណាយក លោក់ទងនឹងផ្បសកកម្មកង
នុ ម្បផ្ទសរួម្មាន ផ្សាហយ
ុ ផ្បសកកម្ម ម្បាក់សានក់ផ្ៅ និងនថលផ្ធវើ
ំផ្ណើរ។

•

ផ្សាហយ
ុ ផ្បសកកម្ម (នថលអាហារ និងម្បាក់ផ្ហាផ្ ៉ា ) និងអម្តាសានក់ផ្ៅ ផ្ម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ម្តូវបានកំណត់តាម្ម្បផ្ភទម្ុខតំកណងខាងផ្ម្កាម្ និងអាចផ្ោងតាម្តារាង
កនុងចំណច
ុ ១៦.៥.៥។

ម្បផ្ភទ ក ៖

ម្បផ្ភទម្ុខតំកណង

- ឧបន្ទយករ ាម្ស្រនោី
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-ផ្ទសរ ាម្ស្រនោី រ ាម្ស្រនោី រ ាម្ស្រនោីម្បតិភូអម្ន្ទយករ ាម្ស្រនោី និងម្បធានសាថប័ន ឬអងគភាព ក ល
មានឋានៈ និងបុពវសិទិផ្ធ សម ើម្ុខតំកណងផ្នេះ ។
ម្បផ្ភទ ខ១៖

-រ ាផ្លខាធិការ និងអនុម្បធានសាថប័ន ឬអងគភាពក លមានឋានៈ និងបុពវសិទិផ្ធ សម ើម្ុខតំកណង
ផ្នេះ។

ម្បផ្ភទ ខ២៖

អនុរ ាផ្លខាធិការ អរគផ្លខាធិការ អរគន្ទយក អោគធិការ ម្បធានម្កុម្ម្បឹការាជធានី ផ្ខតោ
អភិបាលននរណៈអភិបាលរាជធានី ផ្ខតោ និង ម្ស្រនោរា
ី ជការសាធារណៈក លមានឋានៈ និងបុពវសិទិ ធ
ផ្សម ើម្ុខតំកណងផ្នេះ។

ម្បផ្ភទ រ ៖

អរគផ្លខាធិការរង អរគន្ទយករង អោគធិការរង ម្បធានន្ទយកដ្ឋាន សមាជិកម្កុម្ម្បឹការាជធានី
ផ្ខតោ អភិបាលរងរាជធានី ផ្ខតោ ម្បធានម្កុម្ម្បឹកាម្កុង ម្សុក ខណឌ អភិបាលននរណៈ
អភិបាលម្កុង ម្សុក ខណឌ និងម្ស្រនោរា
ី ជការសាធារណៈក លមានឋានៈ និងបុពវសិទិផ្ធ សម ម្
ើ ុខ
តំកណងផ្នេះ។

ម្បផ្ភទ

៖

អនុម្បធានន្ទយកដ្ឋាន

ម្បធានការិោល័យ អនុម្បធានការិោល័យថានក់រ ាបាលកណា
ោ ល

ិ ម្កុម្ម្បឹកាម្កុង ម្សុក ខណឌ អភិបាលរងម្កុង
និងថានក់រ ាបាលថានក់ម្កុង ម្សុក ខណឌ សមាជក
ម្សុក ខណឌ ន្ទយករ ាបាលរាជធានី ផ្ខតោ ម្កុង ម្សុក ខណឌ ម្បធានម្កុម្ម្បឹកា ុំ សងាកត់ និង
ម្ស្រនោរា
ី ជការសាធារណៈក លមានឋានៈ និងបុពវសិទិផ្ធ សម ើម្ុខតំកណងផ្នេះ។
ម្បផ្ភទ ង ៖

ម្ស្រនោរា
ី ជការសាធារណៈ

និងម្ស្រនោីជាប់កិចចសនាោំងផ្ៅរ ាបាលថានក់ជាតិ

ផ្ម្កាម្ជាតិ សមាជិកម្កុម្ម្បឹកា ុំ សងាកត់ និងជំនួយការហិរញ្ញវតថនុ នរ ាបាល


សម្មាប់ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ម្បផ្ភទ

សម្មាប់ម្ស្រនោជ
ី ន្ទ
ំ ញ/ម្ស្រនោីជន្ទ
ំ ញជាន់ខពស់

ម្បផ្ភទ ង ៖

ុំ សងាកត់។

ម្បផ្ភទម្ុខតំកណងសម្មាប់ម្ស្រនរោី បស់អ.រ.ហ.

ម្បផ្ភទ រ ៖
៖

និងរ ាបាលថានក់

សម្មាប់ផ្លខាធិការ ម្ស្រនោីជន
ំ យ
ួ ការ និងម្ស្រនោផ្ី ផ្សងៗផ្ទៀត

១៦.៥.៣ វិធីសាន្រសតទូទត់
ផ្សាហយ
ុ ហូបចុក សានក់ផ្ៅ និងការផ្ធវើ ំផ្ណើរ នឹងម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ១០០% ននតនម្លបា៉ាន់សាមន ជូនអនកចូលរួម្ជា
លកខណៈបុផ្រម្បោន។ សម្តុលយបុផ្រម្បោន នឹងម្តូវបានទូោត់ (ជម្ម្េះ) បន្ទាប់ពីទទួលបានឯកសារតម្ម្ូវ ូចជាលិខត
ិ
បញ្ាផ្បសកកម្ម ទិដ្ឋាការ ការចុេះហតថផ្លខាទទួលម្បាក់ របាយការណ៍។ល។ នីតិ វិធជ
ី ម្ម្េះបញ្ា ីបុផ្រម្បោនមានផ្រៀបរាប់ផ្ៅ
កនុងចំណច
ុ បុផ្រម្បោនននផ្ោលការណ៍កណន្ទំផ្នេះ។
១៦.៥.៤ របាយការណ៍
បន្ទាប់ពីបញ្ច ប់សកម្មភាព អនកកាន់បុផ្រម្បោន ម្តូវរាយកាយណ៍លទធផ្លទទួលបានកនុងអំ ុងផ្បសកកម្ម និង
ចម្លងជូន អ.រ.ហ.សម្មាប់កត់ម្តា។
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១៦.៥.៥ អត្ាហូបចុក ទសាហុយសានក់ទៅ ៃិង ទធវ ដ្
ើ ំទណើរ
អម្តាផ្នេះ នឹងម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់កនុងការបំផ្ពញភារកិចច ចុេះផ្បសកកម្មកនុងម្បផ្ទស

ូចជាការម្តួតពិនត
ិ យរផ្ម្មាង ការ

ចូលរួម្វរគបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា/សននិសីទ កិចចម្បជុំ និងទសសនកិចចសិកា។ ចំនន
ួ នថៃសម្មាប់ផ្សាហយ
ុ ផ្បសកកម្ម
និងសានក់ផ្ៅ ក លផ្ោលជ
់ ន
ូ សម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ ល និងសិកាខសាលាមាន ូចខាងផ្ម្កាម្៖
ក. សម្មាប់អនកចូលរួម្ ពីបណា
ោ ផ្ខតោផ្ម្ៅពីខួ ន
ល តាំងផ្ៅ ផ្សាហយ
ុ សានក់ផ្ៅ នឹងផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ៅតាម្ចំនន
ួ នថៃ
បណុោ េះបណា
ោ ល បូកម្ួយនថៃបកនថម្សម្មាប់ការផ្ម្តៀម្ម្ុនកម្ម វិធី។ ម្រូឧផ្ទាស/អនកសម្ម្បសម្ម្ួល ឬ
អនកផ្រៀបចំកម្ម វិធី នឹងផ្ោលជ
់ ន
ូ ម្បាក់ផ្បសកកម្មម្យ
ួ នថៃបកនថម្ម្បសិនផ្បើវាចំបាច់ផ្ហើយបានអនុម្័ត
រួចផ្ៅកនង
ុ កផ្នការសកម្មភាព និងថវិកាម្បចំឆ្នំ ផ្ៅតាម្សមាមាម្តអនកចូលរួម្ ក លមានន័យថា
អាចផ្សន ើសុំអនកសម្ម្បសម្ម្ួល២រូប សម្មាប់អនកចូលរួម្៥០ន្ទក់។
ខ. ពុមា
ំ នការកាត់បនថយរបបផ្បសកកម្មពអ
ី នកចូលរួម្ផ្ទ កនុងករណីក លអាហារម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ដ្ឋយ
អនកផ្រៀបចំកម្ម វិធី និង/ឬ បញ្ចូ លផ្ៅកនុងម្បាក់សានក់ផ្ៅ។
រ. ការផ្ធវើ ំផ្ណើរកនង
ុ ម្បផ្ទស អាចផ្ោងផ្ៅឧបសម្ពនធ

ននផ្ោលការណ៍កណន្ទំផ្នេះ។

.តារាងខាងផ្ម្កាម្ សផ្ងខបពីអម្តាផ្បសកកម្ម៖
ទមា៉ៅងទៅកណៃៃ ងទោលទៅ

សំោល់

បរិយាយ

ផ្ចញ ផ្ំ ណើរ

ម្ពឹក

រផ្សៀល

អម្តាតាម្ម្ុខតំកណង/១នថៃ

អម្តាតាម្ម្ុខតំកណង/១នថៃ

ផ្ោេះបីអនកផ្ធវើ ំផ្ណើរផ្ៅ ល់ផ្ោលផ្ៅ

(ម្បាក់ហូបចុក សានក់ផ្ៅ

(ម្បាក់ហូបចុក សានក់ផ្ៅ

ម្ពឹកឬរផ្សៀល ោត់នឹងទទួលបានអម្តា

និងផ្ហាផ្ ៉ា )

និងផ្ហាផ្ ៉ា )

អម្តាតាម្ម្ុខតំកណង/១នថៃ

អម្តាតាម្ម្ុខតំកណង/១នថៃ

(ម្បាក់ហូបចុក និង

(ម្បាក់ហូបចុក និង

ផ្ហាផ្ ៉ា )

ផ្ហាផ្ ៉ា )

ិ
ម្ត ប់ម្កវញ

ផ្ពញ
ផ្ោេះបីជាអនកផ្ធវើ ំផ្ណើរម្ត ប់ផ្ពលម្ពឹក
ឬរផ្សៀល ោត់ទទួលបានកតម្បាក់ហម្
ូ ចុក
និងផ្ហាផ្ ៉ា

តារាងអម្តាសម្មាប់ផ្បសកកម្មកង
នុ ម្បផ្ទសតាម្អនុម្កឹតយផ្លខ ០៦
ល.រ

ម្ុខតំកណង

ម្បាក់ផ្បសកកម្ម/ន្ទក់/នថៃឬយប់ (ជាផ្រៀល)
ម្បាក់ផ្ហាផ្ ៉ា

ម្បាក់ហប
ូ ចុក(អាហារ)

ម្បាក់សានក់ផ្ៅ

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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តារាងអម្តាសម្មាប់ផ្បសកកម្មកង
នុ ម្បផ្ទសរបស់ម្ស្រនអ
ោី .រ.ហ.

ល.រ

ម្ុខតំកណង

ម្បាក់ផ្បសកកម្ម/ន្ទក់/នថៃឬយប់ (ជាផ្រៀល)
ម្បាក់ផ្ហាផ្ ៉ា

ម្បាក់ហប
ូ ចុក(អាហារ)

ម្បាក់សានក់ផ្ៅ

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 ម្រូសម័ម្រចិតោអនោរជាតិ ក លផ្ោលន
់ ូវការផ្ផ្ារចំផ្ណេះ ឹងផ្ដ្ឋយម្ិនរិតកនម្ម្
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់

ល់

ូចមានកំណត់កង
នុ កផ្នការសកម្មភាព និងថវិកាក លអនុម្័តរួច នឹ ង ទទួ ល បាន

នថល ឈ្ួ ន ល នថល សាន ក់ ផ្ៅ និ ង ផ្ធវើ ំ ផ្ណើ រ កនុ ង លកខ ណៈជាទី ម្បឹ កាអនោ រ ជាតិ រ បស់ រផ្ម្មាង។
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១៧. ការដ្កថវិកាម្ូលៃិធិ

១៧.១ ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅ
ការ កម្បាក់ឥណោនសម្បោន / ម្បាក់ជន
ំ យ
ួ ឥតសំណង សំផ្ៅផ្ៅផ្លើការ កម្បាក់ម្ូលនិធិផ្ ើម្បីផ្ឆលើយតបនឹង
ការចំណាយរបស់រផ្ម្មាង។ ការចំណាយផ្ចញពីម្បាក់ឥណោនសម្បោន / ម្បាក់ជន
ំ ួយឥតសំណងអាចផ្ធវើផ្ ើងតាម្រយៈ៖
•

ការទូោត់ម្ត ប់ម្កវិញ

•

បុផ្រម្បោនផ្ៅកនុងរណនីក លបានកំណត់

•

ការទូោត់ម្តង់

•

ទូោត់ចំណាយមានម្ុខសញ្ញពិផ្សស

•

តាម្កបបបទ FACE (សម្មាប់ជន
ំ ួយហិរញ្ញវតថព
ុ ីអងគការ UNICEF)

ផ្ោលការណ៍កណន្ទំផ្នេះ ផ្រៀបរាប់អំពី វិធសា
ី ស្រសោ ននការទូោត់ ក លបងាាញដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក កពីោនផ្ៅកនុងកិចចម្ពម្
ផ្ម្ពៀងផ្ោលជ
់ ន
ំ យ
ួ ក លអាចម្តូវបានកកលម្អពីផ្ពលម្ួយផ្ៅផ្ពលម្ួយ ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើការម្ពម្ផ្ម្ពៀង រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល
ននម្ពេះរាជាណាចម្កកម្ពុជា

និងន រូអភិវឌ្ឍន៍។

ផ្ៅផ្ពលចប់ផ្ផ្ោើម្ ំបូងននរផ្ម្មាងនីម្ួយៗផ្ម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ន រូអភិវឌ្ឍន៍នម្
ី ួយៗអាចផ្ោលកា
់ របណោុេះបណា
ោ ល ល់បរ
ុ ល
គ ក
ិ រផ្ម្មាង និងម្ស្រនោីកផ្នកហិរញ្ញវតថុ
ផ្លើផ្ោលការណ៏ និងនីតិ វិធនី នការចំណាយ និងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ។
ផ្ដ្ឋយផ្ហតុថា រហូតម្ក ល់ផ្ពលផ្នេះ ម្ិនមានវិធីសាស្រសោ សុខ ុម្នីយកម្មសម្ម្សបសម្មាប់យនោការ ក ឥណោន
សម្បោន /ជំនួយឥតសំណង អ.រ.ហ. ម្តូវទទួលខុសម្តូវកនុងការផ្រៀបចំកបបបទផ្សន ើសុំ និងបញ្ាូ នពាកយសុំ កម្បាក់ ឬ
ទម្ម្ង់កបបបទផ្ផ្សងផ្ទៀតននការ កម្បាក់ ជូនផ្ៅន រូអភិវឌ្ឍន៍ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើទម្ម្ង់ និងនីតិ វិធីក លចំបាច់នង
ិ តម្ម្ូវ។

១៧.២ ចំៃច
ុ សំខាៃ់នៃការត្តួតពិៃត
ិ យនែៃកង
នុ
អ.រ.ហ. ទទួលខុសម្តូវកនង
ុ ការធាន្ទថា ហតថផ្លខាក លបានអនុញ្ញត ឬក លបានកតងតាំងសម្មាប់ការ ក
ិ ។ បន្ទាប់ម្ក អ.រ.ហ.
ម្បាក់ម្តូវបានផ្ផ្ញជ
ើ ន
ូ ន រូអភិវឌ្ឍន៍ រឺបានផ្រៀបចំជាម្ុន ម្ុនផ្ពលផ្រៀបចំផ្សន ើសដ្ឋ
ុំ ក់ឯកសារទមាលក់ថវកា
រួរកតធាន្ទថារំរហ
ូ តថផ្លខា ក លបានអនុញ្ញតោំងផ្នេះ ម្តូវបានរកា និងផ្ធវើបចចុបបននភាពតាម្តម្ម្ូវការចំបាច់។
ថវិកា/ម្ូលនិធិ អាចម្តូវបាន កផ្ចញពីជន
ំ យ
ួ ឥតសំណងសម្មាប់ការចំណាយ ក លអាចទូោត់បានផ្ៅកនង
ុ ក ន
កំណត់ និងផ្ថរផ្វលាជាក់លាក់ននរផ្ម្មាង។ ផ្ោលការណ៏ និងនីតិ វិធនី នការ កម្បាក់ ជាទូផ្ៅម្តូវបានបញ្ាក់ផ្ៅកនង
ុ កិចច
ម្ពម្ផ្ម្ពៀងឥណោនសម្បោន /ជំនយ
ួ ឥតសំណង។
អ.រ.ហ. រួរកតផ្ផ្ាៀងតាត់នូវចំនន
ួ ទឹកម្បាក់ (ទូោត់/ចំណាយ) ក លបានបងាាញតាម្រយៈរបាយការណ៍រណនី
ននឥណោនសម្បោន/ ជំនយ
ួ ឥតសំណង។ ផ្ៅផ្ពលក លកបបបទផ្សន ើសុំ កម្បាក់ ម្តូវបានផ្ម្បើជា វិធីសាស្រសោ កនុងការ
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ទទួលបានថវិកា ឯកសារ កម្បាក់ផ្ន្ទេះ នឹងម្តូវផ្បាេះម្តាថា “បានទទួល ឬទូោត់ម្បាក់” ផ្ហើយពាកយផ្សន ើសុំ កម្បាក់នឹង
ម្តូវបានផ្ធវើបចចុបបននភាព ផ្ៅកនង
ុ បញ្ា ី កម្បាក់សម្មាប់ការតាម្ដ្ឋន។

១៧.៣ ៃីតិ វិធនី ៃការដ្កម្ូលៃិធិ
១៧.៣.១ ការបុទរត្បទៃចូលរណៃីកណ
ំ ត់
ផ្ ើម្បីទទួលបានថវិកាបុផ្រម្បោនចូលកនង
ុ រណនីក លបានកំណត់

ពាកយផ្សន ើសុំ កម្បាក់រួរកតម្តូវបានផ្រៀបចំ

ម្សបតាម្ការកណន្ទំ ូចខាងផ្ម្កាម្៖
•

ផ្បើករណនីក លបានកំណត់សម្មាប់រផ្ម្មាងផ្ៅកនុងធន្ទោរជាតិននកម្ពុជា ឬ សាថប័នហិរញ្ញវតថុផ្ផ្សងផ្ទៀត
ក លអាចទទួលយកបានម្ុនផ្ពលផ្សន ើសុំបុផ្រម្បោន ំបង
ូ ។

•

ទំហំម្បាក់បុផ្រម្បោនចូលកនុងរណនីកំណត់ រឺសថត
ិ ផ្ៅកម្ម្ិតកំណត់ចាស់លាស់ ក លបានបញ្ាក់ផ្ៅ
កនុងលិខត
ិ កណន្ទំការចំណាយរបស់រផ្ម្មាង (Disbursement Letter) ។ ពិដ្ឋនសម្មាប់បុផ្រម្បោន
អាចម្តូវបានកកតម្ម្ូវតាម្ផ្ពលផ្វលា ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើម្បតិបតោិការននសកម្មភាពរផ្ម្មាងក លម្សបតាម្
តម្ម្ូវការននលំហូរសាច់ម្បាក់។

•

ផ្រៀបចំផ្ផ្ញរ
ើ ំរូហតថផ្លខាក លបានអនុញ្ញត

ឱ្យផ្ធវើជាតំណាងអនកទទួលម្ូលនិធិ

ផ្លើលិខត
ិ ផ្សន ើសុំ ក

ម្បាក់ ជូនផ្ៅន រូអភិវឌ្ឍន៏។
•

ចំនន
ួ អតិប រិមាននបុផ្រម្បោន (តាម្ទំហំកបងកចកក លបានអនុញ្ញត) ម្តូវបានបញ្ាក់ផ្ៅកនង
ុ កិចម្ច ពម្
ផ្ម្ពៀងជំនយ
ួ ឥតសំណង។

ចំនន
ួ អតិប រិមាផ្នេះ

នឹងម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ជាម្ូលដ្ឋានសម្មាប់ការផ្សន ើសុំ

បំផ្ពញបស្រងគប់ ផ្ៅកនង
ុ រណនីក លបានកំណត់ផ្ៅផ្ពលបនោបន្ទាប់ផ្ទៀត។
•

ពាកយផ្សន ើសុំ កម្បាក់ ក លបានបញ្ាក់ផ្ៅកនង
ុ កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្ោល់ជន
ំ ួយ នឹងម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយម្ស្រនោី
ម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ ឬរណផ្នយយករ អ.រ.ហ. ផ្ហើយម្តូវចុេះហតថផ្លខាផ្ដ្ឋយ ហតថផ្លខីក លទទួល
សិទអ
ធ នុញ្ញត។

•

ន រូអភិវឌ្ឍន៍ នឹងពិនត
ិ យផ្ ើង វិញ ផ្លើទម្ម្ង់ក លបានបំផ្ពញ និង ំផ្ណើរការទមាលក់ថ វិកា ផ្ៅរណនី
ក លបានកំណត់។ ផ្ៅផ្ពលក ល ំផ្ណើរការម្តូវបានបញ្ច ប់ ផ្ហើយមានលិខត
ិ ជាលាយលកខណ៍អកសរ
បងាាញថាម្ូលនិធម្ិ តូវបានទទួល រួរផ្ធវើការបានកត់ម្តាថវិកា ូចខាងផ្ម្កាម្៖
ឥណពនធ

រណនីកំណត់ផ្ៅធន្ទោរ

ឥណោន

ឥណោនសម្បោន/ជំនួយឥតសំណង

xxx
xxx
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១៧.៣.២ ការបំទពញបន្រងគបទ់ ៅកនង
ុ រណៃីណដ្លបាៃកំណត់
•

ភាពញឹកញាប់ននការបំផ្ពញបស្រងគប់ថវិកា រួរម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ៅផ្លើម្ល
ូ ដ្ឋានម្បចំកខ ឬពីរកខម្ោង។ ផ្ៅ
ផ្ពលក លសម្តុលយននរណនីក លបានកំណត់ផ្នេះ ្ន ល់កម្ម្ិតអបបបរមារបស់ខួ ន
ល ឬជាការធាលក់
ចុេះ ល់ ២០% ននទឹកម្បាក់ពដ្ឋ
ិ នរណនីកំណត់។ ចំនន
ួ ទឹកម្បាក់អបបបរមា សម្មាប់ការបំផ្ពញបកនថម្
ោ៉ាងផ្ហាចណាស់មានចំនន
ួ ផ្សម ើនង
ឹ ២០% ននចំនន
ួ ទឹកម្បាក់ទឹកម្បាក់បុផ្រម្បោន។

•

ការបំផ្ពញបស្រងគប់ អាចម្តូវបានផ្ធវផ្ើ ើងផ្ដ្ឋយផ្ោងតាម្ឯកសារផ្ពញផ្លញននការចំណាយក លបាន
ផ្កើតផ្ ើង ឬរបាយការណ៏ចណា
ំ
យ (SOE)។ កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្ោល់ជន
ំ យ
ួ ឥតសំណង ចងអល
ុ បងាាញពី
ម្បផ្ភទននការចំណាយ ក លអាចផ្សន ើសុំបំផ្ពញបស្រងគប់ តាម្វិធីសាស្រសោ របាយ-ការណ៍ចំណាយ ផ្ៅផ្ពល
សម្ម្សបណាម្ួយ និងទំហក
ំ ច
ិ ចសនាជាក់លាក់។ ផ្ម្កាម្វិធសា
ី ស្រសោ ផ្នេះ (SOEs method) អ.រ.ហ.
ម្តូវរកាទុករាល់ឯកសារោំម្ទ រួម្មានកិចចសនា និងឯកសារលទធកម្ម និង ភ័សោុតាងននការបង់ម្បាក់ផ្ៅ
កនុងការិោល័យ អ.រ.ហ. សម្មាប់ការពិនិតយផ្ដ្ឋយសវនករឯករាជយ និងន រូអភិវឌ្ឍន៍ ម្បសិនផ្បើចំបាច់។

•

អនកម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ ឬរណផ្នយយករ អ.រ.ហ. ម្តូវបំផ្ពញពាកយផ្សន ើសុំ កម្បាក់ផ្ដ្ឋយមានការយល់
ម្ពម្ផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធិការនន អ.រ.ហ. ក លមានភាាប់ជាម្ួយឯកសារ ូចខាងផ្ម្កាម្ ៖

•

-

តារាងសផ្ងខប និងរបាយការណ៏ននការចំណាយជាលកខណៈ Summary Sheet ឬ SOEs

-

របាយការណ៍ធន្ទោរ (Bank Statement)

-

របាយការណ៍សោីពីការផ្ផ្ាៀងតាត់រណនីក លបានកំណត់ (Account Reconcilaiton Report)

-

តារាងតាម្ដ្ឋនពាកយផ្សន ើសុំ កម្បាក់ (WA)

-

ឯកសារោំម្ទផ្ផ្សងផ្ទៀត

ន រូអភិវឌ្ឍន៏ នឹងពិនិតយផ្ ើង វិញនូវពាកយសុំ កម្បាក់ និងឯកសារោំម្ទ ឱ្យបានម្រប់ម្ោន់ផ្ហើយទមាលក់
ថវិកាផ្ៅរណនីក លបានកំណត់របស់រផ្ម្មាង។ ផ្ៅផ្ពល ំផ្ណើរការម្តូវបានបញ្ច ប់ផ្ហើយ ឥណោន
ម្តូវបានទទួល ថវិការួរកតម្តូវបានកត់ម្តា ូចខាងផ្ម្កាម្:
ឥណពនធ.

រណនីកំណត់

ឥណោន.

ឥណោនសម្បោន/ ជំនយ
ួ ឥតសំណង

xxxx
xxxx

១៧.៣.៣ ការទូទត់ត្តឡប់នៃចំណាយណដ្លបាៃទកើតទឡើង
• ការទូោត់ម្ត ប់ (Reimbursement) រឺជាការធាន្ទចំណាយសងម្កវិញសម្មាប់ការចំណាយ ក ល

អាចទូោត់បាននិងមានលកខណៈម្រប់ម្ោន់ផ្លើម្ុខសញ្ញចំណាយក លម្ទម្ទង់ជាម្ុនផ្ដ្ឋយហិរញ្ញបបោន
របស់រដ្ឋាភិបាល ឬម្បភពថវិកាផ្ផ្សងផ្ទៀត។
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• ការទូោត់ម្ត ប់ ក លសថ ិតផ្ៅផ្ម្កាម្របាយការណ៏ចណា
ំ
យ SOEs រឺសម្មាប់ការទូោត់ក លមានកិចច

សនាសម្មាប់ការផ្គតផ្
់ គង់ទំនញ
ិ និងផ្សវាកម្ម ក លជាកម្មវតថុម្តូវបានទទួលការពិនត
ិ យ ជាផ្ម្កាយ (Post
Review) ផ្ដ្ឋយន រូអភិវឌ្ឍន៍ (Post Review)។
• ការទូោត់ម្ត ប់ សថ ត
ិ ផ្ម្កាម្របាយការណ៍ចំណាយសផ្ងខប រឺសម្មាប់ការទូោត់កិចចសនា ននការផ្គតផ្
់ គ ង់

ទំនិញ និងផ្សវាកម្ម ក លជាកម្មវតថនុ នការពិនត
ិ យជាម្ុនផ្ដ្ឋយន រូអភិវឌ្ឍន៍ ម្បសិនផ្បើតម្ម្ូវ (Prior
Review)។
• ឯកសារខាងផ្ម្កាម្ រួរកតម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ ឬរណផ្នយយករ និងម្តូវបាន

អនុម្័តផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. ៖
-

ទម្ម្ង់ពាកយសុំបំផ្ពញបស្រងគប់ថ វិកា WA

-

របាយការណ៏ចំណាយសផ្ងខប (SS) និង ឬក៏ របាយការណ៏ចំណាយ (SOEs)

-

ភាាប់ជាម្ួយឯកសារោំងពីរខាងផ្លើ មានឯកសារផ្ោង ូចជា កិចចសនា វិក័យប័ម្ត/ ប័ណណ

ទទួលម្បាក់ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ។ ល។
•

ន រូអភិវឌ្ឍន៍ នឹងពិនិតយផ្លើភាពម្រប់ម្ជុងផ្ម្ជាយ និងភាពផ្ពញផ្លញននឯកសារផ្ោង ផ្ហើយផ្ៅផ្ពល
ក លកបបបទម្តូវបានអនុម្ត
័ ថវិកា នឹងម្តូវបានផ្ផ្ារចូលកនុងរណនីផ្ម្មាងផ្ៅធន្ទោរជាតិននកម្ពុជា។
ផ្ៅផ្ពលទទួលបានប័ណណបញ្ាក់ពធ
ី ន្ទោរ ថវិកាទទួលបាននឹងម្តូវកត់ម្តាកនង
ុ ផ្សៀវផ្ៅធំ ផ្ហើយទម្ម្ង់
ពាកយសុំបំផ្ពញបស្រងគប់ថ វិកា WA រួរនឹងម្តូវបានផ្ធវើបចចុបបននភាព។
ឥណពនធ

រណនីចណា
ំ
យ

XXXX

ឥណោន

ម្បាក់កម្ចី / ឥណោនសម្បោន/ជំនួយឥតសំណង

XXXX

១៧.៣.៤ ការទូទត់ត្តង់ទៅអនកែគតែ
់ គង់ ៃិងអនកទ ៉ៅ ការ(Direct Payment )
• អ.រ.ហ. នឹងផ្សន ើសុំផ្ធវកា
ើ រទូោត់ម្តង់ជន
ូ អនកផ្គតផ្
់ គង់ / ទីម្បឹកា / អនកផ្ ៉ា ការ ផ្ចញពីឥណោន

សម្បោន/ជំនយ
ួ ឥតសំណង ផ្ៅផ្ពលក លសំផ្ណើសុំទោ
ូ ត់មានចំនន
ួ ២០% ផ្លើសពីថ វិកាក លផ្ៅ
សល់កនុរណនីកំណត់របស់រផ្ម្មាង។

សម្តុលយរណនីផ្នេះអាចម្តូវបានរិតផ្ៅផ្ពលផ្ធវើការផ្សន ើស។
ុំ

ម្បសិនផ្បើសម្តុលយរណនីម្ន
ិ ម្រប់ម្ោន់ រួរមានភាពនវឆ្លត កនង
ុ ការទូោត់តាម្រយៈការទូោត់ម្តង់។
• ឯកសារខាងផ្ម្កាម្ ម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើង ផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ ឬរណផ្នយយករ និង អនុម្័ត

ផ្ដ្ឋយអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. ៖
-

ទម្ម្ង់ពាកយសុំបំផ្ពញបស្រងគប់ថ វិកា WA

-

របាយការណ៏ចំណាយសផ្ងខប (SS) និង ឬក៏ របាយការណ៏ចំណាយ (SOEs)
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-

ភាាប់ជាម្ួយឯកសារោំងពីរខាងផ្លើមានឯកសារផ្ោង ូចជា កិចចសនា វិក័យប័ម្ត/ ប័ណណទទួល
ិ ញ ណបនប័ម្ត
ម្បាក់ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព បណណ បញ្ាក់ការ ឹកជញ្ាូ ន បណណ ម្បរល់ទំនញ
ិ វញ្
ម្បរល់ទទួល។ ល។

-

ប័ណណធាន្ទផ្លើការអនុវតោកិចចសនា សម្មាប់ករណីបុផ្រម្បោនជាម្ុន ម្បសិនជាចំបាច់តម្ម្ូវឱ្យ
មានកនង
ុ លកខខណឌននកិចចសនា។

• ផ្ៅផ្ពលក ល ំផ្ណើរការទូោត់ម្តូវបានបញ្ច ប់ផ្ដ្ឋយន រូអភិវឌ្ឍន៍ និងការទូោត់ម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ដ្ឋយ
តាល់ផ្ៅរណនីរបស់អនកផ្គតផ្
់ គង់/អនកផ្ ៉ា ការ ការទូោត់នង
ឹ ម្តូវបានកត់ម្តាកនង
ុ ផ្សៀវផ្ៅធំ ផ្ហើយទម្ម្ង់
ពាកយសុំបំផ្ពញបស្រងគប់ថ វិកា WA រួរនឹងម្តូវបានផ្ធវើបចចុបបននភាព។
ឥណពនធ

រណនីចណា
ំ
យ

XXXX

ឥណោន

ឥណោនសម្បោន/ជំនួយឥតសំណង

XXXX

១៧.៣.៥ ការកាត់ទក
ុ បុទរត្បទៃរបស់រណៃីកណ
ំ ត់
ការអនុវតោការកាត់ទុកបុផ្រម្បោនននរណនីកំណត់ អាចមានភាពខុសកបលកោនពីន រូអភិវឌ្ឍន៍ម្យ
ួ ផ្ៅម្ួយ និង
បានផ្រៀបរាប់លម្អិតផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅកណន្ទំសោីពន
ី ត
ី ិ វិធច
ី ំណាយម្ូលនិធិ (Disburesment Hand Book)។
ផ្ោងតាម្និោម្ផ្លើការអនុវតោចំណាយរបស់ន រូអភិវឌ្ឍន៍ម្ួយចំនន
ួ ការកាត់ទុកបុផ្រម្បោនផ្លើរណនីកំណត់
នឹងម្តូវបានអនុវតោ ផ្ហើយក លជាធម្មតា៖
• ផ្ៅផ្ពលសម្តុលយសាច់ម្បាក់ជន
ំ ួយឥតសំណង មានចំនន
ួ ផ្សម ើពីរ ងននបុផ្រម្បោនរបស់រណនីកំណត់

និង/ឬ
• ផ្ៅផ្ពលការអនុវតោមានរយៈផ្ពល

ម្តឹម្៦កខផ្ទៀត

ម្ុនផ្ពលកាលបរិផ្ចេទបិទបញ្ច ប់រផ្ម្មាង

(Completion Period)។
សម្មាប់រផ្ម្មាងរបស់ធន្ទោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ADB, បុផ្រម្បោន ម្តូវបានកាត់បនថយបនោិចម្ោងៗ ផ្ហើយក លជា
ធម្មតា៖
• កនុងរយៈផ្ពល ១ ឆ្នំម្ន
ុ កាលបរិផ្ចេទបិទបញ្ច ប់រផ្ម្មាង ននការផ្ោល់ម្បាក់កំចី /ផ្ោលជ
់ ន
ំ យ
ួ ឬ
• ផ្ៅផ្ពលសម្តុលយបុផ្រម្បោន ផ្ដ្ឋយម្ិនរិតពីចំណាយមានម្ុខសញ្ញ (outstanding commitment)

មានចំនន
ួ ពីរ ងននចំនន
ួ បុផ្រម្បោនផ្ដ្ឋយករណីណាក៏ផ្ដ្ឋយក លផ្កើតម្ុននឹងម្តូវបានអនុវតោ ។
ន រូអភិវឌ្ឍន៍នង
ឹ កាត់បនថយទឹកម្បាក់ចំណាយក លបានផ្កើតផ្ ើងពីសម្តុលយបុផ្រម្បោន

រហូត ល់រណនី

មានកាលកំណត់ (Designated Account) មានសម្តុលយផ្សម ើសូនយ។
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១៧.៤ ៃីតិ វធ
ិ នី ៃការដ្កថវិកាទត្កាម្រទត្មាងជំៃយ
ួ ថវិកាត្ទត្ទង់របស់សហភាពអឺរប
ុ
១៧.៤.១ ទតើថវិកាត្ទត្ទង់រជា
ឺ អវ?ី
ថវិកាម្ទម្ទង់ រឺជាទម្ម្ង់ជំនួយសម្មាប់ផ្ោល់ហិរញ្ញបបោន ល់កផ្នការអភិវឌ្ឍ តាម្រយៈការផ្ផ្ារធន ធានផ្ៅ
រតន្ទោរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលជាន រូ។ ម្ូលនិធិក លបានផ្ផ្ាររួច នឹងម្តូវបានម្រប់ម្រងផ្ដ្ឋយអនកទទួលផ្ល តាម្រយៈនីតិ
វិធីថ វិកាម្ទម្ទង់។
ផ្ម្កាម្កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោនឥតសំណងរវាងសហភាពអឺរ៉ាុប EU និងម្ពេះរាជាណាចម្កកម្ពុជា ចុេះនថៃទី ២០
កខម្ិថុន្ទឆ្នំ ២០១៦ កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ នឹងទទួលបានថវិកាម្ទម្ទង់ចំនន
ួ ២១ លានអឺរ៉ាូ
សម្មាប់បនោការអនុវតោកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ំណាក់កាលទី ៣ (ឆ្នំ ២០១៧-២០២០) ផ្ដ្ឋយ
មានផ្ោលបំណង ូចខាងផ្ម្កាម្ ៖
•

ផ្ោលបំណងរួម្ននការោំម្ទរបស់សហភាពអឺរ៉ាុបចំផ្ពាេះកម្ម វិធកី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ
សំផ្ៅបផ្ងកន
ើ ការផ្កៀរររចំណូលកនុងម្សុក ការផ្ម្បើម្បាស់ធនធានម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទភា
ធ ព ក៏ ូចជាការ
តម្ម្ឹម្ចំណាយ ផ្លើការងារអាទិភាពជាតិ ផ្ ើម្បីផ្ធវឱ្
ើ យម្បផ្សើរផ្ ើងនូវការផ្ោល់ផ្សវារបស់រដ្ឋាភិបាល និង
ជំរញ
ុ កំផ្ណើនផ្ស ាកិចច។

•

ផ្ោលបំណងជាក់លាក់ននកិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងផ្លើ វិស័យកកទម្ម្ង់ផ្នេះ រឺផ្ ើម្បីោំម្ទ ល់ការអនុវតោកម្ម វិធីកក
ទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ

ំណាក់កាលទី៣ និងផ្ោល់ប រិោកាសអំផ្ណាយផ្លតាម្រយៈ

ការផ្ធវឱ្
ើ យម្បផ្សើរផ្ ើងនន (i) សម្តថភាពសាថប័នកនុងការអនុវតោការងារកំកណទម្ម្ង់ (ii) សថ ត
ិ ិជាតិ (iii)
ភាពផ្ពញផ្លញនិង តមាលភាពថវិកា (iv) ថវិកាកផ្អកផ្លើផ្ោលនផ្ោបាយ (v) ការពាករណ៍ និងការ
ម្តួតពិនត
ិ យកនុងការអនុវតោថ វិកា (vi) រណផ្នយយ ការកត់ម្តា និងរបាយការណ៍ (vii) ការពិនិតយនផ្ាផ្ម្ៅ និង
សវនកម្មផ្លើថ វិកា និង (viii) រណផ្នយយភាព សាធារណៈ។
១៧.៤.២ លកេខណឌនៃការចំណាយរបស់ថវិកាត្ទត្ទង់ហរិ ញ្ញបបទៃទដ្ឋយសហភាពអឺរប
ុ
ិ ម្ទម្ទង់ហិរញ្ញបបោនផ្ដ្ឋយសហភាពអឺរប
ផ្ោេះបីជាការម្រប់ម្រងថវកា
៉ាុ EU សថ ត
ិ កនង
ុ ភាពជាមាចស់របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ម្ូលនិធផ្ិ នេះ នឹងម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ កតផ្ៅផ្ពលក លលកខខណឌកំណត់ ម្តូវសផ្ម្ម្ចបាន។ ផ្ោលផ្ៅ និងសូចន្ទករ
ិ ីផ្នេះ។ ផ្ោេះោ៉ាងណា ផ្ៅកនង
ក លបានផ្ម្ជើសផ្រើសសម្មាប់ការទមាលក់ថ វិកា នឹងម្តូវបានអនុវតោសម្មាប់រយៈផ្ពលននកម្ម វធ
ុ
កាលៈផ្ទសៈក លមានអំផ្ណាេះអំណាងសម្ម្សបណាម្ួយ ម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ អាចដ្ឋក់សំផ្ណើផ្ៅកាន់សហភាពអឺរ៉ាុបសម្មាប់តលស់បោូរផ្ោលផ្ៅ និងសូចន្ទករ។ ការតលស់បោូរផ្នេះ ម្តូវផ្ធវើផ្ ើងជាលាយលកខណ៍អកសរ ផ្ដ្ឋយមានការ
អនុម្័តពីភារីោង
ំ ពីរ។
កនុងករណីក លមានការខូចខាតផ្ម្ចើន ល់តនម្លម្ល
ូ ដ្ឋាន ការទមាលក់ថ វិកាម្ទម្ទង់ អាចម្តូវបានពនាផ្ពលជាផ្លូវ
ការ តអកបផ្ណា
ោ េះអាសនន កាត់បនថយឬ ក៏លប់ផ្ចលម្សបតាម្លកខខណឌកនង
ុ កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោនឥតសំណង។
ិ ម្រប់កផ្នកផ្ថរ (លកខណៈវន
ិ ច
(ក) លកខខណឌទូផ្ៅសម្មាប់ការទមាលក់ថវកា
ិ យ
័ េ ក លអាចទទួលយកបាន)រឺ៖
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•

វឌ្ឍនភាពរួរជាទីផ្ពញចិតោ កនង
ុ ការអនុវតោកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ (កផ្នការ
សកម្មភាពរួម្ ណា
ំ
ក់កាលទី៣) CAP3 បនោរកាភាពផ្ជឿទុកចិតោ និងការងារពាក់ពន
័ ធននយុទសា
ធ ស្រសោ
បនោបន្ទាប់ផ្ទៀត។

•

ការអនុវតោផ្ោលនផ្ោបាយផ្សថ រភាពមា៉ា ម្កូផ្ស ាកិចចក លអាចផ្ជឿទុកចិតបា
ោ ន

•

វឌ្ឍនភាពរួរជាទីផ្ពញចិតោ ោក់ទងនឹងម្បផ្ោជន៍សាធារណៈ ភាពម្រប់ម្ជុងផ្ម្ជាយ និងោន់ផ្ពល
ផ្វលាននការផ្ោលព
់ ត
័ ៌មានថវិកា។

ិ កផ្នកអផ្ថររឺ៖
(ខ) លកខខណឌជាក់លាក់សម្មាប់ចណា
ំ
យក លអាចម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ការទមាលក់ថវកា
•

បផ្ងកន
ើ រុណភាពសថ ិតិជាតិ

•

ផ្ធវើឱ្យម្បផ្សើរផ្ ើង នូវម្បព័នធម្រប់ម្រងព័តមា
៌ នហិរញ្ញវតថុ

•

ភាពម្រប់ម្ោន់ និងតមាលភាពននការផ្ផ្ារសារផ្ពើពនធ ល់រ ាបាលថានក់ផ្ម្កាម្ជាតិ

•

ការផ្លើកកម្ពស់តមាលភាពថវិកា

•

ការតំរង់ទិសលទធផ្លផ្កើនផ្ ើងផ្ៅកនុងថវិកា

•

ឹ ម្បសិទភា
ពម្ងង
ធ ពននការផ្ធវើសវនកម្មនផ្ាកង
នុ

•

ឹ ការផ្កៀរររម្បាក់ចំណូលកនុងម្សុក
ពម្ងង

•

បផ្ងកន
ើ តមាលភាពននលទធកម្មសាធារណៈ

១៧.៤.៣ ការចំណាយរបស់ថវិកាជំៃយ
ួ របស់សហភាពអឺរប
ុ
ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើលកខខណឌននការផ្ោល់ថវិកា

ក លមានកចងកនង
ុ កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោន

ម្កសួងផ្ស ាកិចចនិង

ហិរញ្ញវតថុ ផ្ដ្ឋយមានការោំម្ទពី អ.រ.ហ. នឹងបញ្ាូ នសំផ្ណើជាផ្លូវការ ផ្ៅកាន់រណៈកម្មការអឺរ៉ាុប សម្មាប់ទមាលក់ថ វិកាម្រប់
កផ្នក ូចមានកំណត់កង
នុ កិចម្ច ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញបបោនឥតសំណង ក លកបងកចកជាកផ្នកផ្ថរ និងអផ្ថរ ។
(ក)

កផ្នកផ្ថរ (Fixed Tranches)
•

ម្ិនមានសូចន្ទករ សម្ិទក
ធ ម្ម។ ថវិកាកផ្នកផ្ថរ នឹងម្តូវផ្ោលជ
់ ន
ូ ម្បសិនផ្បើអាចសផ្ម្ម្ចបានលកខណៈ
វិនិច័យ
េ ។

•

ទំហំថ វិកាក លទមាលក់ ម្តូវបានម្ពម្ផ្ម្ពៀងរួច កនង
ុ ំណាក់កាលផ្រៀបចំថ វិកាម្ទម្ទង់។

•

ថវិកាកផ្នកផ្ថរមានទំហំ រហូត ល់ ៥០ ភាររយ។

(ខ)

កផ្នកអផ្ថរ (Variable Tranches)
•

លកខណៈវិនិច័យ
េ ផ្ៅកតម្តូវបានផ្ម្បើសម្មាប់ការទមាលក់ថ វិកាកផ្នកអផ្ថរ។

•

ថវិកាកផ្នកអផ្ថរ ម្តូវបានវាយតនម្ល និងទមាលក់ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើសម្មតិកម្មននវិស័យកំកណទម្ម្ង់។
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•

សូចន្ទករសម្មតក
ិ ម្ម ម្តូវបានម្ពម្ផ្ម្ពៀង និងដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុងម្កបខ័ណឌវាយតនម្លលទធផ្ល

•

ការទមាលក់ថ វិកាកផ្នកអផ្ថរ

ោក់ទងនឹងការកំណត់ពន
ិ ាុសម្មាប់សូចន្ទករនីម្ួយៗ

ផ្ហើយបន្ទាប់ម្ក

ផ្ទៀត ពិនាុសរុបនឹងម្តូវបានបូកបញ្ចូ លោនកនុងទម្ម្ង់ម្យ
ួ ផ្ ម្
ើ បីកំណត់ការទមាលក់ថ វិកាកផ្នកអផ្ថរ។
•

កំណត់កាលបរិផ្ចេទឱ្យបានចាស់លាស់ ម្តឹម្ម្តូវ សម្មាប់ការផ្ធវើរបាយការណ៍ និងការទមាលក់ថ វិកា
កផ្នកអផ្ថរ។ ំផ្ណើរការទមាលក់ថ វិកា នឹងម្តូវការផ្ពលផ្វលា ២ផ្ៅ៣ កខ។

•

ចំណច
ុ សំខាន់ រឺការកំណត់ម្បភពផ្ផ្ាៀងតាត់ និងការតម្ម្ឹម្វាផ្ៅនឹងរបាយការណ៍ថានក់ជាតិ។

•

ការផ្សន ើសុំ ម្តូវកតរួម្បញ្ចូ លៈ (i) ការវិភារ និងយុតក
ោិ ម្មផ្ពញផ្លញសម្មាប់ការទូោត់ម្ល
ូ និធិផ្ដ្ឋយ
ភាាប់ជាម្ួយឯកសារោំម្ទក លម្តូវការ។ (ii) ទម្ម្ង់ពត
័ ៌មានហិរញ្ញវតថុ ក លម្តូវបានចុេះហតថផ្លខា
ម្តឹម្ម្តូវផ្ ើម្បីជួយសម្ម្ួល ល់ការចំណាយក លមាន។

•

ថវិកាម្ទម្ទង់ នឹងម្តូវទមាលក់ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើកញ្ច ប់ថ វិកាម្បចំឆ្នំ។ ថវិកាម្ទម្ទង់ នឹងម្ិនោន់ម្តូវបាន
កំណត់ផ្ោលផ្ៅ។ ការទមាលក់ទឹកម្បាក់ជារូបយ
ី ប័ណណអឺរ៉ាូ ចូលកនុងរណនីរតន្ទោរជាតិជាម្បាក់ផ្រៀល
រឺកផ្អកផ្ៅផ្លើផ្សចកោីជន
ូ ំណង
ឹ របស់ធន្ទោរសម្មាប់ការផ្ផ្ារតាម្រយៈអម្តាបោូរម្បាក់ម្តឹម្ម្តូវសម្មាប់
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។

•

ផ្ៅផ្ពលក លទទួលបានកញ្ច បថ
់ វិកានីម្ួយៗ

កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ

ផ្ចញលិខត
ិ ជូន ំណង
ឹ បញ្ាក់ពីម្ូលនិធិទទួលបាន

នឹង

ជាម្ួយនឹងចាប់ចម្លងននប័ណណបញ្ាក់ឥណោន

ធន្ទោរ (Bank Credit Advice) និងអម្តាបោូរម្បាក់ផ្លូវការ ផ្ៅកាន់សហភាពអឺរ៉ាុបសម្មាប់ជាកំណត់ម្តា។
•

កផ្អកផ្លើកផ្នការសកម្មភាព និងថវិការួម្ម្បចំឆ្នំ អ.រ.ហ. នឹង ំផ្ណើរការ កម្ូលនិធិពីអរគន្ទយកដ្ឋាន
រតន្ទោរជាតិ តាម្រយៈអរគន្ទយកដ្ឋានសហម្បតិបតោកា
ិ រអនោរជាតិ និងម្រប់ម្រងបំណល
ុ
GDICDM
ក លជាអនកពិនិតយផ្ម្ើលផ្លើថវិកាម្បាំម្ួយកខជាម្ូលដ្ឋាន សម្មាប់ផ្ោល់បុផ្រម្បោន ំបូង ចូលកនុងរណនី
ធន្ទោររបស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។

•

បន្ទាប់ម្ក អ.រ.ហ. តម្ម្ូវឱ្យផ្រៀបចំទូោត់ចំណាយ ក លបានផ្កើតផ្ ើងតាម្រយៈការផ្សន ស
ើ ុំបំផ្ពញ
បស្រងគប់ WA ផ្ៅកាន់អរគន្ទយកដ្ឋានសហម្បតិបតោិការអនោរជាតិ និងម្រប់ម្រងបំណល
ុ ក លមានលកខណៈ
ម្សផ្ ៀងោនផ្ៅនឹងនីតិ វិធីរបស់ធន្ទោរពិភពផ្លាក

/ធន្ទោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី

សម្មាប់ការបំផ្ពញ

បស្រងគប់ថ វិកាចូលកនុងរណនីកណ
ំ ត់។
•

រាល់ការចំណាយោំងអស់

ជាកម្មវតថនុ នការផ្ធវើសវនកម្មម្បចំឆ្នំ

ក លម្តូវបានផ្ម្ជើសផ្រើសផ្ដ្ឋយ

ផ្ដ្ឋយម្កុម្ហន
ុ សវនកម្មឯករាជយ

អរគន្ទយកដ្ឋានសហម្បតិបតោិការអនោរជាតិ

និងម្រប់ម្រងបំណល
ុ

សម្មាប់ម្រប់រផ្ម្មាងហិរញ្ញម្បោនពីខាងផ្ម្ៅ។
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១៨. របាយការណ៍ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវតថុ

១៨.១ ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅ
ឹ ន្ទំកម្ម វិធី និងន រូអភិវឌ្ឍន៍ អំពីវឌ្ឍនភាព
របាយការណ៍ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ ផ្ោលន
់ វូ ព័ត៌មានសំខាន់ ជូនថានក់ ក
ននការអនុវតោ និងសាថនភាពហិរញ្ញវតថុរបស់កម្ម វិធី។ អ.រ.ហ. ទទួលបនាុកម្បម្ូលផ្ោរា
៌ នហិរញ្ញវតថុ
ុំ ល់ម្បតិបតោិការនិងព័តមា
ផ្ផ្សងៗ ពីម្រប់អរគន្ទយកដ្ឋាន និងម្កសួង-សាថប័ន ផ្ ើម្បីផ្លិតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុសម្មាប់កម្ម វិធីោង
ំ ម្ូល។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់កម្ម វិធី រួរម្តូវបានផ្រៀបចំម្បចំកខ ម្បចំម្តីមាស និងម្បចំឆ្នំ។
រាល់ភារីពាក់ពន
័ ធ ផ្ម្បើម្បាស់របាយការណ៍ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំឆ្នំ ផ្ ើម្បីតាម្ដ្ឋន
លទធផ្លននការអនុវតោហិរញ្ញវតថរុ បស់កម្ម វិធី និងផ្ ើម្បីកំណត់បញ្ាក លោម្ោរឱ្យមានការយកចិតោទុកដ្ឋក់ និងចំណាត់ការ
ពីថានក់ ឹកន្ទំ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថម្ុ បចំឆ្នំ ក លបានរងសវនកម្មរួច ក៏ផ្ោលន
់ ូវការធាន្ទផ្ងក រថា ធនធានហិរញ្ញវតថុ
របស់រផ្ម្មាងម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្ម្សប

សម្មាប់ផ្ោលបំណងរផ្ម្មាង

និងម្តូវបានម្រប់ម្រងម្តឹម្ម្តូវម្សបតាម្កិចច

ម្ពម្ផ្ម្ពៀងរផ្ម្មាង។

១៨.២ របាយការណ៍ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវតថុ
១៨.២.១ របាយការណ៍ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវតថុត្បចំណខ
ផ្ៅចុងកខនីម្យ
ួ ៗ ជំនួយការរណផ្នយយ/រណផ្នយយករ អាចោញយកព័តមា
៌ នហិរញ្ញវតថុពីម្បព័នធរណផ្នយយ
តាម្កុព
ំ យូទ័រ និងផ្សៀវផ្ៅធំ/កំណត់ម្តាបន្ទាប់បនសផ្ផ្សងៗ
ំ
ផ្ ើម្បីផ្លិតផ្ចញជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថម្ុ បចំកខ សម្មាប់
ឹ ន្ទំ អ.រ.ហ. ច
ថានក់ ក
ូ ខាងផ្ម្កាម្៖
. របាយការណ៍ផ្ផ្ាៀងតាត់រណនីកំណត់ Account Reconcilation
. តារាងតុលយការ Balance Sheet
. របាយការណ៍ អំពីម្បភព និងការផ្ម្បើម្បាស់ម្ល
ូ និធិ ននចំណាយតាម្ម្បផ្ភទ
. របាយការណ៍ អំពីម្បភព និងការផ្ម្បើម្បាស់ម្ល
ូ និធិ ននចំណាយតាម្សមាសភាព
ឹ ន្ទំ) រួរម្តូវបានផ្រៀបចំ និងបញ្ច ប់
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ (របាយការណ៍រណនីម្បចំកខសម្មាប់ថានក់ ក
ម្ិនឱ្យផ្លើសពីរយៈផ្ពល១៥នថៃននចុងកខនីម្ួយៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរម្
ួ មាន៖ ការផ្ម្បើម្បាស់ចណា
ំ
យតាម្ម្បផ្ភទ
តាម្សមាសភាព របស់អរគន្ទយកដ្ឋាន ម្កសួង-សាថប័ន នីម្យ
ួ ៗ ក លមានកនង
ុ កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងជំនយ
ួ ឥតសំណងរបស់ន រូ
អភិវឌ្ឍន៍ រួរម្តូវបានផ្ផ្ញើម្កអរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. សម្មាប់ផ្ោលអ
់ នុសាសន៍ និងអនុម្័ត។
របាយការណ៍ផ្ផ្សងផ្ទៀត ក៏អាចតម្ម្ូវឱ្យមាន ផ្ ើម្បីតាម្ដ្ឋនអនុផ្លាម្ភាព ផ្លើនត
ី ិ វិធី និងផ្ោលការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
របស់រផ្ម្មាង។ ជាឧោហរណ៍ រួម្មានផ្សៀវផ្ៅតាម្ដ្ឋនបុផ្រម្បោន (Advance Control Book) ការចុេះបញ្ា ីចំណាយ
និងតារាងកត់ម្តាការផ្សន ើសុំបំផ្ពញថវិកា WA។
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១៨.២.២ របាយការណ៍ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវតថុត្បចំត្តីមាស
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំម្តីមាស រួរផ្ោលន
់ ូវព័ត៌មានមានម្បផ្ោជន៍ ជូនអនកទទួលជំនយ
ួ ឥតសំណង និងអាច
ផ្ោលជ
់ ន
ូ ន រូអភិវឌ្ឍន៍ផ្ងក រ។ វាកតងកតបងាាញនូវការសាថនភាព និងព័តមា
៌ នហិរញ្ញវតថុ ផ្ ម្
ើ បីពន
ិ ិតយផ្ម្ើលថាផ្តើ៖
. ម្ូលនិធិក លបានចំណាយ ម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ផ្ោលបំណងរបស់រផ្ម្មាង
. ការអនុវតោរផ្ម្មាងម្បម្ពឹតោផ្ៅតាម្កផ្នការ ក លបានដ្ឋក់ផ្ចញ
. ម្ិនមានការចំណាយផ្លើសទំហំថ វិកា។ ម្បសិនផ្បើការចំណាយផ្លើស/ខវេះកនង
ុ កម្ម្ិតរងវង់១០% តម្ម្ូវ
ឱ្យមានការពនយល់។
ឹ ន្ទំ និងកចករំកលក
. របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថម្ុ បចំម្តីមាស នឹងផ្លើកយកម្កបងាាញកនុងកិចចម្បជុថា
ំ ន ក់ ក
ជូនអរគន្ទយកដ្ឋាន /អងគភាពពាក់ពន
័ ធ ជាផ្ទៀងោត់។
. របាយការណ៍ នឹងម្តូវបងាាញផ្ៅកនុងផ្រហទំព័ររផ្ម្មាង ផ្ដ្ឋយផ្ហតុថា វាម្ិនកម្នជាព័តមា
៌ នសមាៃត់។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំម្តីមាស (ទម្ម្ង់ B1 ល់ B5) រឺជារបាយការណ៍ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថម្ុ បចំ ម្តីមាស
ក លនឹងម្តូវដ្ឋក់ជូនផ្ៅ ម្បធានរណៈកមាមធិការកកទម្ម្ង់ និងន រូអភិវឌ្ឍន៍ម្បសិនផ្បើតម្ម្ូវ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
បផ្ណា
ោ េះអាសនន IFRs ផ្នេះរួម្មាន៖
. ខលឹម្សារសផ្ងខបននវឌ្ឍនភាពរផ្ម្មាង
. តារាងតុលយការ
❖ របាយការណ៍ អំពម្ី បភព និងការផ្ម្បើម្បាស់ម្ល
ូ និធិ ននចំណាយតាម្ម្បផ្ភទ
❖ របាយការណ៍ អំពម្ី បភព និងការផ្ម្បើម្បាស់ម្ល
ូ និធិ ននចំណាយតាម្សមាសភាព

. របាយការណ៍ម្តួតពិនត
ិ យលទធកម្ម
❖ របាយការណ៍ម្តួតពិនិតយលទធកម្ម ផ្លើទន
ំ ញ
ិ
❖ របាយការណ៍ម្តួតពិនិតយលទធកម្ម ផ្លើទីម្បឹកាផ្សវាកម្ម
❖ របាយការណ៍ម្តួតពិនិតយលទធកម្ម ផ្លើការបណោុេះបណា
ោ ល/សិកាខសាលា
❖ ទម្ម្ង់តាម្ដ្ឋនការងារលទធកម្មសម្មាប់ទំនញ
ិ និងផ្សវាកម្ម។

អ.រ.ហ. តម្ម្ូវឱ្យផ្រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ កនុងម្តីមាសនីម្យ
ួ ៗននឆ្នំសារផ្ពើពនធ កនង
ុ រយៈផ្ពល៤៥នថៃបន្ទាប់
ពីចប់ម្តីមាស។ រំរនូ នរបាយការណ៍ោង
ំ អស់ខាងផ្លើ មានបងាាញជូនកនង
ុ ឧបសម្ពន
័ ធ (B) ននផ្ោលការណ៍កណន្ទំផ្នេះ។

១៨.៣ របាយការណ៍ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវតថុត្បចំឆ្ន ំ
ផ្ដ្ឋយមានជំនយ
ួ ពីម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ និង
រណផ្នយយករ ម្តូទទួលបនាុកផ្រៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវតថុម្បចំឆ្នំរបស់កម្ម វិធី។ មាតិកា និងទម្ម្ង់រមា
ឺ នលកខណៈ ូចោន
នឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថម្ុ បចំម្តីមាសក រ ផ្លើកកលងកត ទិនននយ
័ ហិរញ្ញវតថកុ លម្រប ណោប់ផ្ពញម្ួយឆ្នំ។ របាយការណ៍ផ្នេះ កតងកតផ្រៀបចំម្ោងកនុងម្ួយឆ្នំ ូចតម្ម្ូវផ្ដ្ឋយសវនករឯករាជយ។
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១៩. សវៃកម្ម

ការអនុវតោរផ្ម្មាង រណនីហិរញ្ញវតថុ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ រឺជាកម្មវតថុក លម្តូវពិនត
ិ យ និងវាយតនម្លនផ្ាកង
នុ
ផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ. និងថានក់ ឹកន្ទំរបស់ម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ សវនករនផ្ាកនុងននម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថុ ន រូអភិវឌ្ឈន៍ និងសវនករឯករាជយ។

១៩.១ សវៃកម្មនែៃកង
នុ
នផ្នកម្ួយននការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ និងម្បព័នធម្តួតពិនិតយនផ្ាកនុង អរគន្ទយកដ្ឋានសវនកម្មនផ្ាកនុង របស់ម្កសួង
ផ្ស ាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវតថុ

ម្តូវបានម្បរល់ភារកិចចផ្ធវស
ើ វនកម្មជាផ្ទៀងោត់ផ្លើការអនុវតោ

និងផ្លើអនុផ្លាម្ភាពននផ្ោល-

ការណ៍ និងម្បព័នធហិរញ្ញវតថុ និងការអនុវតោ របស់ម្រប់អរគន្ទយកដ្ឋាន និងអងគភាពក លចូលរួម្កនង
ុ ការអនុវតោរ ផ្ម្មាង។
ការងារផ្នេះរួម្មាន ការពិនិតយផ្លើកា រម្រប់ ម្រងនផ្ា កុនង និងការផ្ផ្ាៀងតា ត់ រំរូ ននចំណាយសំខាន់ៗ។ សវនកម្មនផ្ាកនុងម្តូវ
បានរំពឹងថានឹងផ្ធវើផ្ ើងម្ោងកនុង ១ឆ្នំ។ អងគភាពហិរញ្ញវតថុរបស់ អ.រ.ហ. នឹងទទួលបនាុក៖
•

ផ្ោលន
់ ូវកិចចសហម្បតិបតោកា
ិ រផ្ពញផ្លញ

ល់សវនករនផ្ាកង
នុ រួម្មានការផ្ោលរា
់ ល់ឯកសារឬ ព័តមា
៌ នតាម្

ការផ្សន ើសុំ។
•

ពិភាកានូវបញ្ា និងរបករំផ្ហើញជាម្ួយសវនករនផ្ាកង
នុ

•

អនុវតោតាម្អនុសាសន៍ ក លបានម្ពម្ផ្ម្ពៀងោន ជាការងារអាទិភាព

សវនកម្មនផ្ាកង
នុ រឺជាកផ្នកសំខាន់ននម្បព័នធម្តួតពិនត
ិ យនផ្ាកង
នុ របស់អងគភាព ក លមានលកខណៈឯករាជយ មានផ្ោល
បំណងចាស់លាស់ និងម្បឹកាផ្ោបល់ ក លផ្រៀបចំផ្ ើង ផ្ ើម្បីផ្ោលន
់ ូវតនម្លបកនថម្ និងផ្ធវឱ្
ើ យម្បតិបតោកា
ិ ររបស់អងគភាព
ឹ ន្ទំកម្ម វិធី នូវការធាន្ទថាផ្តើ ការម្តួតពិនត
កាន់កតម្បផ្សើរផ្ ើង។ វាក៏បានជួយថានក់ ក
ិ យនផ្ាកង
នុ មានផ្ៅនឹងកកនលង និង
ំផ្ណើរការតាម្ផ្ោលផ្ៅកំណត់ក រឬផ្ទ។
ជាកផ្នកម្ួយននការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ ថានក់ ឹកន្ទំ អ.រ.ហ. រួរធាន្ទថា កម្ម វិធីម្តូវបានរងសវនកម្មនផ្ាកនុង ជា
ផ្ទៀងោត់តាម្រយៈការអផ្ញ្ា ើញអរគន្ទយកដ្ឋានសវនកម្មនផ្ាកនុង ននម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថុ ម្កផ្ធវើការពិនត
ិ យការអនុវតោរផ្ម្មាង ោ៉ាងផ្ហាចណាស់ឱ្យបានម្ោងកនុងម្ួយឆ្នំ។
បន្ទាប់ពីពន
ិ ត
ិ យរួច អរគន្ទយកដ្ឋានសវនកម្មនផ្ាកនុង នឹងផ្ោលន
់ ូវ របករំផ្ហើញ/អនុសាសន៍កណន្ទំ ផ្ ើម្បីផ្ធវើឱ្យ
ម្បសិទិភា
ធ ពម្បព័នធម្តួតពិនិតយនផ្ាកនុង និងការផ្ម្បើម្បាស់ម្ទពយសម្បតោិរផ្ម្មាងកាន់កតម្បផ្សើរផ្ ើង។ របករំផ្ហើញ/អនុសាសន៍
កណន្ទំ

និងរបាយការណ៍សវនកម្មនផ្ាកង
នុ

នឹងម្តូវបានផ្ោរពជូន

ឹ ន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការ
ម្បធានរណៈកមាមការ ក

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ និងអាចផ្ោលជ
់ ន
ូ ន រូអភិវឌ្ឍន៍ជាផ្រៀងរាល់ឆ្នំតាម្តម្ម្ូវការបន្ទាប់ពីបញ្ច ប់សវនកម្ម។
របាយការណ៍សវនកម្មនផ្ាកង
នុ អាចកចករំកលកជាម្ួយ អាជាញធរសវនកម្មជាតិ និងសវនករឯករាជយរបស់រផ្ម្មាង
ក លជាកផ្នកម្ួយនននីតិ វិធីរបស់រដ្ឋាភិបាល។
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សវនករនផ្ាកង
នុ រួរផ្ធវើការោ៉ាងជិតសន ិទិជា
ធ ម្ួយនឹងម្កុម្ការងារម្រប់ម្រងរផ្ម្មាង ផ្ ើម្បីោំម្ទ និងធាន្ទថាម្បតិបតោិ
ការរផ្ម្មាង ម្តូវបានអនុវតោម្សបតាម្កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងពាក់ពន
័ ធ មានតមាលភាព ម្តឹម្ម្តូវ ម្បសិទិភា
ធ ព និងស័កោសិទភា
ធ ពននការ
ផ្ម្បើម្បាស់ធនធាន។ សវនករនផ្ាកនុង នឹងរាយការណ៍ជន
ូ ថានក់ ឹកន្ទំកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង់ហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ និង
ឹ ន្ទំ អ.រ.ហ. ។
ថានក់ ក

១៩.២

សវៃកម្មឯករាជយ
ទិ ាភាពរួម្
សនវកម្មម្បចំឆ្នំននកម្ម វិធី នឹងម្តូវបានផ្ធវើផ្ ើងផ្ដ្ឋយសវនករឯករាជយ ក លម្តូវបានផ្ម្ជើសផ្រើសផ្ដ្ឋយម្កសួង

ផ្ស ាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវតថុ តាម្រយៈអរគន្ទយកដ្ឋានសហម្បតិបតោកា
ិ រអនោរជាតិ និងម្រប់ម្រងបំណល
ុ GDICDM។ សវនកម្ម នឹងម្តូវ
បានអនុវតោ ម្សបតាម្សោ ង់ដ្ឋរអនោរជាតិ សោ ីពីសវនកម្ម និងកផ្អកតាម្លកខខណឌផ្ោងក លមាន កចងផ្ៅកនង
ុ កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀង
ននកិចចសនា។

កិចចសនាសវនកម្ម
ម្កសួងផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថុ នឹងផ្រៀបចំកិចចសនាសវនកម្មរួម្ជាកញ្ច ប់ ជាម្ួយនឹងម្កុម្ហន
ុ សវនកម្ម សម្មាប់
សវនកម្មរផ្ម្មាងទទួលហិរញ្ញបបោនពីខាងផ្ម្ៅ។

តនម្លននការផ្ធវើសវនកម្មរបស់រផ្ម្មាង

ផ្ម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ នឹងម្តូវបានកំណត់ដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក កផ្ៅកនង
ុ កិចចសនាសវនកម្ម។ សវនករ នឹងផ្ចញវិកយ
័ ប័ម្ត
សម្មាប់ការងារសវនកម្មផ្លើកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ក លចំណាយផ្នេះនឹងម្តូវផ្ធវើការទូោត់ផ្ដ្ឋយ
ថវិការបស់រផ្ម្មាង។

ផ្ំ ណើរការផ្រៀបចំ
អងគភាពហិរញ្ញវតថុ រួរផ្រៀបចំនង
ិ សហការឱ្យបានលអម្បផ្សើរ សម្មាប់កិចច ំផ្ណើរការសនវកម្មឯករាជយ ក លរួម្មាន
ជំហាន ូចខាងផ្ម្កាម្៖
•

ទំន្ទក់ទំនងជាម្ួយសវនករ ផ្ ើម្បីកំណត់កាលវិភារផ្ធវើសវនកម្ម

ូចផ្នេះរបាយការណ៍សវនកម្មអាចបញ្ច ប់

បានតាម្កាលកំណត់ទុក។
•

ផ្រៀបចំពម្ងាងរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវតថម្ុ បចំចនំ ឱ្យបានម្ុនការងារសវនកម្មចប់ផ្ផ្ោើម្

•

ទទួលបញ្ា ីពត
័ ៌មាន

ក លម្តូវបានផ្សន ើសុំផ្ដ្ឋយសវនករ

(ក លខលេះផ្ៅថា

ិ ន
កាលវិភារជំនួយអតិថជ

“clients assistance schedule” និងផ្រៀបចំរាល់ព័តមា
៌ នឯកសារឱ្យបានម្ុនផ្ពលសវនកម្មចប់ផ្ផ្ោើម្។
•

ធាន្ទថារាល់បរ
ុ ល
គ ិកកផ្នកហិរញ្ញវតថោ
ុ ង
ំ អស់ មានការយល់ ឹងពីការផ្ធវើសវនកម្ម និងមានវតោមានកនង
ុ កំ ុង
ផ្ពល ំផ្ណើរការសវនកម្ម។

•

ជូន ំណឹង ល់បុរល
គ ក
ិ រផ្ម្មាងផ្ផ្សងផ្ទៀត អំពីកាលបរិផ្ចេទននការផ្ធវើសវនកម្ម

•

ផ្រៀបចំបនាប់សម្មាប់ម្កុម្ការងារសវនកម្ម ឹកន្ទំការងាររបស់ពួកផ្រ
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កំ ង
ុ ផ្ពលននការផ្ធវស
ើ វនកម្ម
អងគ ភា ពហិ រញ្ញវតថុ នឹ ង ោំ ម្ទ ល់ កិ ចចសវនកម្ម ក លម្តូ វអនុ វតោ ម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិ ទិ ភា
ធ ពរួម្មានជាជំហាន ូច
ខាងផ្ម្កាម្៖
•

ផ្រៀបចំការម្បជុំផ្បើក ជាម្ួយម្កុម្ការងារសវនកម្ម ផ្ដ្ឋយមានការអផ្ញ្ា ញ
ើ ចូលរួម្ចប់ពី អរគផ្លខាធិការ ឬ
អរគផ្លខាធិការរង អ.រ.ហ. ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យ
ហិរញ្ញវតថុ និងម្កុម្ការងារហិរញ្ញវតថុ ននកម្ម វិធី ឹកន្ទំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។

•

អងគភាពហិរញ្ញវតថុ នឹងោំម្ទកិចចសវនកម្មផ្ដ្ឋយផ្ោល់ជាព័តមា
៌ នោំងឡាយណាក លម្តូវបានផ្សន ើសុំផ្ឆលើយតប
រាល់បញ្ា និងពនយល់បកម្សាយពី ំផ្ណើរការផ្ៅ ល់ម្កុម្សវនករឯករាជយ។

•

ឯកសាររឹងក លម្តូវផ្ោលជ
់ ន
ូ ល់សវនករ នឹងម្តូវកត់ម្តាផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅ (log book) និងមានការពិនិតយ
ិ ផ្ពលម្បរល់ឯកសារម្តលប់ពីសវនករ។
ផ្ផ្ាៀងតាត់ វញ

•

ចំណាយក លអាចទូោត់បាន នឹងម្តូវបានពិនិតយផ្ដ្ឋយសវនករ និងមានការពិភាកាជាម្ួយរផ្ម្មាងកនុង
ករណីក លមានចំណាយ ក លម្ិនអាចទូោត់បានម្តូវបានរកផ្ ញ
ើ ផ្ដ្ឋយសវនករ។

•

បន្ទាប់ពីផ្ធវើបញ្ច បកា
់ រងារសវនកម្ម សវនករនឹងម្តូវបានអផ្ញ្ា ញ
ើ ឱ្យផ្ធវើការបងាាញ និងពិភាកាជាម្ួយរផ្ម្មាង
អំពីរបករំផ្ហើញបឋម្ណាម្ួយ ជាម្ួយម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល និងម្ស្រនោី
ម្តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ។

•

បន្ទាប់ពីការផ្រៀបចំពម្ងាងរបាយការណ៍សវនកម្មរច
ួ កិចចម្បជុំបិទម្ួយ នឹងម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើងរវាងសវនករ
និងម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ (រួម្មាន អរគផ្លខាធិការ ឬ អរគផ្លខាធិការរង
និងម្កុម្ការងារហិរញ្ញវតថុ) ផ្ ម្
ើ បីពន
ិ ិតយ និងពិភាកាពីលទធផ្លសវនកម្ម។

•

ម្កុម្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ នឹងសរផ្សរការផ្ឆលើយតបផ្លើម្តិរបស់អនកម្រប់ម្រង
ចំផ្ពាេះលទធផ្ល និងអនុសាសន៍សវនកម្ម។ ោំងអស់ផ្នេះ នឹងបញ្ចូ លផ្ៅកនង
ុ របាយការណ៍សវនកម្មចង
ុ ផ្ម្កាយ។

របាយការណ៍សវនកម្ម
សវនករ នឹងបផ្ញ្ច ញរបាយការណ៍សវនកម្មចង
ុ ផ្ម្កាយ ជាម្ួយនឹងការផ្ោលន
់ ូវ៖
•

ម្តិផ្ោបល់ក លម្រប ណោប់ផ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំឆ្នំ របាយការណ៍ចំណាយ (Statement of
Expenditures) និងរបាយការណ៍ម្រប់ម្រងរណនី ក លបានកំណត់កនុងធន្ទោរ។

•

លិខត
ិ របស់អនកម្រប់ម្រង ក លបរិោយអំពល
ី ទធផ្លសវនកម្ម និងអនុសាសន៍ និងការផ្ឆលើយតបរបស់អនក
ម្រប់ម្រង។

ផ្ម្កាយសវនកម្ម
បន្ទាប់ពីការផ្ធវើសវនកម្មបានបញ្ច ប់ ជំហានបន្ទាប់ នឹងផ្កើតមាន ូចខាងផ្ម្កាម្៖
•

អនុសាសន៍កណន្ទំ ឬសកម្មភាពតាម្ដ្ឋន រួរកតនឹងម្តូវបានអនុវតោក លជាការងារអាទិភាព។

•

សាថនភាពននអនុសាសន៍សវនកម្ម នឹងម្តូវបានរាប់បញ្ចូ លផ្ៅកនង
ុ របាយការណ៍ម្បចំម្តីមាស ។
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២០. ណែនករដ្ឋបាល

២០.១ ការណថទំ ៃិងជួសជុល
•

ភារផ្ម្ចើនននឧបករណ៍ក លមាន ូចជា
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ

កុព
ំ យូទ័រ

ក លម្តូវបានផ្ធវល
ើ ទធកម្ម

មានការធាន្ទរយៈផ្ពលម្ួយឆ្នំ

ផ្ម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការ

និងមានកិចចសនាកថោំសម្មាប់ផ្ម្រឿង

បន្ទលស់ និងផ្សវាកថោំ ពីអនកផ្គតផ្
់ គង់ម្យ
ួ ចំនន
ួ ។ ផ្ោេះជាោ៉ាងណាក៏ផ្ដ្ឋយ ផ្ៅផ្ពលកិចចសនាកថោំ និង
ការធាន្ទ

ហួសសុពលភាព

កម្ម វិធីនឹងផ្រៀបចំបនោកិចចសនាោំងផ្នេះតាម្រយៈ ំផ្ណើរការផ្ ញនថលម្បកួត

ម្បកជងពីអនកផ្ ញនថលក លមានចំណាប់អារម្មណ៍។
•

តនម្លសម្មាប់កិចចសនាកថោំ រួរសថ ិតកនង
ុ ម្បផ្ភទចំណាយម្បតិបតោិការ។

•

ម្បសិនផ្បើកផ្នកម្ួយចំនន
ួ ក លតម្ម្ូវឱ្យមានការកថោំ/ជួសជុល ម្ិនមានកនង
ុ កិចចសនាផ្សវាកម្ម អនកផ្គតផ្
់ គង់
រួរផ្ផ្ញើសម្ម្ង់តនម្លម្ក អ.រ.ហ./កសហវ។ អ.រ.ហ./កសហវ នឹងពិនិតយសម្ម្ង់តនម្លនង
ិ អនុម្័ត ម្បសិនផ្បើ
តនម្លមានលកខណៈសម្ម្សបផ្ៅនឹងតំនលទីផ្ារ។

•

ឧបករណ៍ម្ួយចំនន
ួ ផ្ផ្សងផ្ទៀត ក លម្តូវបានផ្ធវល
ើ ទធកម្មតាម្រយៈ ំផ្ណើរការផ្ ញនថលម្បកួតម្បកជង ផ្ហើយ
អនកផ្គតផ្
់ គង់ក លឈ្ន េះ រឺជាអនកកចកចយកតម្ួយផ្ៅកម្ពុជា ក លន្ទំចល
ូ ផ្លិតផ្ល ជាក់លាក់។ ផ្សវាកថោំ
និងតលស់បោូរផ្ម្រឿងបន្ទលស់ ម្ិនអាចរកបានពីអនកផ្គតផ្
់ គង់ផ្ផ្សងបាន កនុងករណីផ្នេះ អនកផ្គតផ្
់ គង់ នឹងម្តូវបាន
អផ្ញ្ា ញ
ើ ផ្ដ្ឋយសវ ័យម្បវតោិផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ./កសហវ ផ្ ើម្បីធាន្ទថា កម្ម វិធីទទួលបានតនម្លទីផ្ារ ៏សម្ម្សប
ពីអនកផ្គតផ្
់ គង។
់

•

ផ្ៅផ្ពលក លពុមា
ំ នកិចចសនាផ្សវាកម្ម សម្មាប់ម្រប ណោប់រាល់ការកថោំតនម្លននការជួសជុលរួរម្តូវបាន
ពិចរណា ផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើការផ្ម្បៀបផ្ធៀបសម្ម្ង់តនម្លចន
ំ ន
ួ បី សម្មាប់តលស់បោូរផ្ម្រឿងបន្ទលស់។ផ្ោេះបីជាោ៉ាង
ណាក៏ផ្ដ្ឋយ ចំណាយក លម្ិនអាចផ្ជៀសវាងម្ួយចំនន
ួ ផ្ៅកតមានក លមាន ូចជា ផ្សវាពិនត
ិ យ និងជួស
ជុល ក លនឹងម្តូវទូោត់ជន
ូ អនកផ្គតផ្
់ គង់បន្ទាប់ពីទទួលបានការឯកភាពពីកម្ម វិធី (ឧោហរណ៍ ម្ុនផ្ពលអនក
ផ្គតផ្
់ គងអា
់ ចរាយការណ៍ពីផ្ម្រឿងបន្ទលស់ក លម្តូវតលស់បោូរ ម្តូវមានផ្សវាម្តួតពិនត
ិ យ)។ ផ្សវាកម្មផ្នេះ រួរមាន
លកខណៈសម្រម្យ

និងម្តូវទូោត់ជន
ូ អនកផ្គតផ្
់ គង់ផ្ោេះបីជាកម្ម វិធីម្ិនឯកភាពផ្លើសម្ម្ង់តនម្លសម្មាប់ការ

តលស់បោូរផ្ម្រឿងបន្ទលស់ក៏ផ្ដ្ឋយ។

២០.២ ការទត្បើត្បាស់រថយៃត
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ មានរថយនោម្ួយចំនន
ួ ម្តូវបានដ្ឋក់ឱ្យផ្ម្បើម្បាស់ ផ្ ើម្បីជយ
ួ
សម្ម្ួលការផ្ធវើ ំផ្ណើរផ្ៅបណា
ោ ផ្ខតោរបស់ម្ស្រនោី និងសម្មាប់ផ្ម្បើម្បាស់ផ្ៅការិោល័យ។ វាជាការទទួលខុសម្តូវរបស់កផ្នក
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រ ាបាល អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បីធាន្ទថា វាម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ និងកថោំបានម្តឹម្ម្តូវ។ ចំណច
ុ ម្ួយចំនន
ួ ខាងផ្ម្កាម្រួរម្តូវបាន
យកចិតោទុកដ្ឋក់ផ្ៅផ្ពលផ្ម្បើម្បាស់រថយនោ។
•

រថយនោម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ផ្ោលបំណងផ្លូវការ របស់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។
វាម្តូវបានផ្ម្បើសម្មាប់ការងាររ ាបាល ផ្បសកកម្មផ្ៅតាម្ផ្ខតោ របស់អរគន្ទយកដ្ឋាននិងសកម្មភាពក ល
បានអនុម្ត
័ ។ រថយនោ រួរម្តូវបានកថោំ ឬសថ ិតកនុងលកខខណឌលអ ក លអាច ំផ្ណើរការបាន ផ្ ើម្បីធាន្ទឱ្យ
បាននូវម្បសិទិភា
ធ ព និងសុវតថភា
ិ ពកម្ម្ិតខពស។
់

•

រថយនោ នឹងម្តូវបានផ្បើកបរផ្ដ្ឋយអនកមានសិទកធ លកាន់បណ
័ ណ ផ្បើកបរម្តឹម្ម្តូវ។ មានការកណន្ទំថា អនក
ផ្បើកបរ និងអនកផ្ធវើ ំផ្ណើរម្តូវពាក់កខសម្កវា៉ា ត់សុវតថិភាព។ អនកផ្បើកបរ ម្ិនម្តូវផ្ម្បើផ្ភសជាៈក លមានជាតិអាល់កុល ឬជាតិពល
ុ
ម្ុនផ្ពលផ្បើកបរ។ ពួកោត់ ម្ិនម្តូវផ្បើកបរផ្ៅផ្ពលផ្ម្បើម្បាស់ថានកំ លប៉ាេះពាល់ ល់
សម្តថភាពផ្បើកបរ។ផ្ហើយម្តូវម្បាក ថាពួកោត់ម្តូវកតផ្បើកបរផ្ដ្ឋយផ្ោរពតាម្ចាប់ចរាចរណ៍ផ្ៅកម្ពុជា។

•

រថយនោ (ក លទិញផ្ម្កាម្រផ្ម្មាងPFMMP) ក លបានផ្ោលជ
់ ន
ូ អរគន្ទយកដ្ឋានសម្មាប់អនុវតោការងារកកទម្ម្ង់នឹងម្តូវសថ ិតផ្ម្កាម្ការម្រប់ម្រងរបស់សាម្ុីអងគភាព។ ន្ទយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទា នឹងទទួលបានចំណាយ
ម្បតិបតោកា
ិ រសម្មាប់ការផ្ម្បើម្បាស់ និងម្រប់ម្រងរថយនោ។ ការកថោំ អនកផ្បើកបរ ផ្ម្បងឥនធនៈ និងការធាន្ទរា៉ា ប់រង នឹងទូោត់ផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ. ។

•

ផ្ ើម្បីផ្ម្បើម្បាស់រថយនោ អនកផ្ម្បើម្បាស់ផ្ៅតាម្អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ឬអរគន្ទយកដ្ឋាន ម្តូវផ្ផ្ញើសំផ្ណើម្ក
អ.រ.ហ.។ សំផ្ណើ អាចផ្រៀបចំជាលិខិត ឬសារផ្អ ិចម្តូនិច ឬទូរស័ពាម្ក អ.រ.ហ. ោ៉ាងផ្ហាចណាស់ ឱ្យ
បានបីនថៃ នថៃផ្ធវកា
ើ រ ម្ុនផ្ពលផ្បសកកម្ម។ អនកផ្សន ើសុំ ម្តូវបានផ្លើកទឹកចិតោឱ្យផ្ម្ោងការផ្ធវើ ំផ្ណើររបស់ពក
ួ ផ្រឱ្យ
បានឆ្ប់រហ័សតាម្ក លអាចផ្ធវផ្ើ ៅបាន

ូចផ្នេះការផ្ម្តៀម្ផ្រៀបចំរថយនោអាចផ្ធវើផ្ ង
ើ បានសម្ម្សប។ ផ្ោេះជាោ៉ាង

ណាក៏ផ្ដ្ឋយ រួរកសវ ងយល់ថាសម្មាប់ករណីបន្ទាន់ អនកផ្ម្បើម្បាស់អាចផ្ម្បើរថយនោភាលម្បាន។
• សំផ្ណើពីអរគន្ទយកដ្ឋានផ្ ើម្បីផ្ម្បើម្បាស់រថយនោរបស់ អ.រ.ហ. នឹងម្តូវបានពិនិតយោ៉ាងហមត់ចត់ និង អនុម្ត
័
កនុងលកខណៈដ្ឋច់ផ្ដ្ឋយក ក

រាបណា មានអំណេះអំណាងចាស់លាស់ផ្លើការកំណត់រថយនោ ក លម្ិន

អាចផ្ម្បើម្បាស់បាន។ ឧោហរណ៍ រថយនោកព
ំ ង
ុ សថ ិតកនុងការកថោំ និងជួសជុល។
២០.២.១ ទសៀវទៅាម្ដ្ឋៃការទត្បើត្បាស់រថយៃតៃង
ិ ទត្បងឥៃធៃៈ
•

ផ្សៀវផ្ៅតាម្ដ្ឋនការផ្ម្បើម្បាស់រថយនោ (ទម្ម្ង់ C1)ម្តូវកតទុកកនុងរថយនោម្រប់ផ្ពលផ្វលា។ វាជាការទទួល
ខុសម្តូវ របស់អនកក លទទួលបានសិទិឱ្
ធ យផ្បើកបររថយនោ ផ្ ើម្បីកត់ម្តាការផ្ម្បើម្បាស់ម្បចំនថៃ។ ផ្សៀវផ្ៅផ្នេះ
ម្តួតពិនត
ិ យផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីរ ាបាល និងអនុម្ត
័ ផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីទទួលបនាុកជាម្បចំកខ។

•

ផ្សៀវផ្ៅតាម្ដ្ឋនការផ្ម្បើម្បាស់រថយនោ រួរម្តូវបានរកាទុកកនុងរថយនោនីម្ួយៗរបស់រផ្ម្មាង ផ្ហើយអនកផ្បើកបរ
រួររកាទុកផ្ដ្ឋយកត់ម្តារី ូកម្៉ាម្តននការផ្ធវើ ំផ្ណើររាល់នថៃ ផ្្មេះអនកផ្ធវើ ំផ្ណើរនិងផ្ោលផ្ៅ។ វាម្តូវបាន
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោជាប់លាប់សម្មាប់រថយនោោង
ំ អស់ផ្ដ្ឋយម្ិនរិតពីម្ុខតំកណង/ម្ុខងាររបស់អនកផ្ម្បើម្បាស់ផ្ យ
ើ ។

•

ការផ្ម្បើម្បាស់រ ថយនោ ជាលកខណៈតា ល់ ខួ ល ន ម្តូ វទូោត់ម្ត ប់ ម្កកម្ម វិធី កកទម្ម្ង់កា រម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ
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សាធារណៈផ្ដ្ឋយកផ្អកផ្លើរយៈចំងាយរី ូកម្៉ាម្ត រុណនឹង US$០.២០ (ឧោហរណ៍អនកផ្ធវើ ំផ្ណើរបានចំ
ងាយសរុប ២០រម្ ម្តូវទូោត់ម្ត ប់ម្ករផ្ម្មាងចំនន
ួ ២០ រម្ x $០.២/រម្)។
•

ម្ស្រនោីរ ាបាលម្តូវទុកប័ណណ និងផ្គតផ្
់ គង់ផ្ៅអនកផ្បើកបរផ្ៅផ្ពលផ្សន ើសុំ។ ម្ស្រនោីក លទទួលបនាុក នឹងកត់ម្តាប័ណណ
ជាកផ្នកម្ួយននផ្ោលផ្ៅម្តួតពិនិតយ

ូចផ្នេះផ្ហើយ ពួកោត់អាចផ្ផ្ាៀងតាត់ជាម្ួយ វិក័យប័ម្តរបស់អនកផ្គ ត់

ផ្គង់។ផ្ោេះជាោ៉ាងណាក៏ផ្ដ្ឋយ ផ្ៅផ្ពលក លតាម្បណា
ោ ផ្ខតោ ពុមា
ំ នប័ណណការទូោត់ម្ត ប់ចំណាយផ្ម្បងឹ ន្ទំកម្ម វិធី។
ឥនធនៈ អាចផ្ោលជ
់ ន
ូ អនកក លផ្ធវើ ំផ្ណើរផ្ៅផ្ខតោបន្ទាប់ពផ្
ី ោលជ
់ ន
ូ សំផ្ណើក លអនុម្ត
័ ផ្ដ្ឋយថានក់ ក
•

ទម្ម្ង់ននប័ណណរថយនោមានបងាាញកនុង (ទម្ម្ង់ C2)។

២០.២.២ ត្បវតត ិនៃកំណត់ត្ារថយៃត
ព័តមានអំពីម្ធយម្ភារននការផ្ម្បើម្បាស់ផ្ម្បងឥនធនៈ និងចំណាយផ្លើផ្សវាកថោំ និងជួសជុលរថយនោោង
ំ អស់ នឹង
ម្តូវបានកត់ម្តា។ ម្បវតោនិ នកំណត់ម្តារថយនោ (ទម្ម្ង់ C3)រួរម្តូវបានផ្រៀបចំ និងរកាទុកសម្មាប់រផ្ម្មាងនីម្យ
ួ ៗ។
២០.២.៣ ការណថទំរថយៃត
រថយនោោង
ំ អស់ រួរម្តូវបានកថោំ និងផ្ោល់ផ្សវាផ្ពញផ្លញ (សូម្កត់ចណា
ំ
ំថា ម្ិនតម្ម្ូវឱ្យមានសម្ម្ង់តនម្ល៣
ម្បសិនផ្បើ ការកថោំរថយនោម្តូវផ្ធវើផ្ៅោនដ្ឋានផ្លិត)។ អនកផ្គតផ្
់ គង់ រួរម្តូវបានផ្ម្ជើសផ្រើសឱ្យផ្ោល់ផ្សវាកថោំ និងជួសជុល
រថយនោ ផ្ៅផ្ពលចំបាច់។ ផ្ោេះជាោ៉ាងណាក៏ផ្ដ្ឋយ នថលចណា
ំ
យជួសជុលអាចផ្ោល់ជន
ូ អនកផ្ធវើ ំផ្ណើរផ្ៅផ្ខតោ ផ្ៅផ្ពល
ក លការកថោំ និងជួសជុលចំបាច់ម្តូវផ្ធវើកង
នុ អំ ុងផ្ពលផ្ធវើ ផ្ំ ណើរ ផ្ដ្ឋយមានការជូន ំណង
ឹ ជាម្ុនផ្ៅអនកម្រប់ម្រងកម្ម វិធ។
ី
ផ្ៅផ្ពលរថយនោផ្នេះចំបាច់ម្តូវការជួសជុល (ការងារកថោំ) ផ្ៅផ្ម្ៅភនំផ្ពញសម្មាប់ផ្បសកកម្មក ល
ម្ិនអាច ឹកយកម្កោនដ្ឋានផ្ៅភនំផ្ពញវិញបាន ភសោុ តាង/រូបថត អាចម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ សម្មាប់ោម្ោរចំណាយ
ម្ត ប់ វិញ។
២០.២.៤ របាយការណ៍ទត្ោុះថ្ននក់
រួរមានរបាយការណ៍ភាាប់ជាម្ួយរូបថត ផ្ៅផ្ពលមានផ្ម្ោេះថានក់កនុងការផ្ធវើ ំផ្ណើរ។ រំរូផ្ម្ោេះថានក់រថយនោ រួរម្តូវ
បានបំផ្ពញ ផ្ហើយផ្ោលជ
់ ន
ូ ផ្ៅម្ស្រនោីរ ាបាល អ.រ.ហ. ។ អ.រ.ហ. នឹងរាយការណ៍អំពីផ្ម្ោេះថានក់ជន
ូ ម្បធានរណៈកមាមឹ ពីយនោការក លម្តូវអនុវតោតាម្ និងទទួលបាន
ធិការកកទម្ម្ង់ ម្បសិនផ្បើយល់ថាចំបាច់។ អនកផ្បើកបរ រួរមានការយល់ ង
ព័តមា
៌ នសម្មាប់រាយការណ៍ផ្ៅកនង
ុ របាយការណ៍។ ទម្ម្ង់របាយការណ៍ផ្ម្ោេះថានក់មានបងាាញជូនកនង
ុ (ទម្ម្ង់ C4)។
២០.២.៥ ធានរាប់រងរថយៃត
ម្រប់រថយនោក លបានទិញ និងម្រប់ម្រងផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ. រួរម្តូវបានធាន្ទ។ ការធាន្ទរា៉ា ប់រង រួរម្រប ណោប់
ផ្ម្ោេះថានក់អនក ំផ្ណើរ ការខូចខាត ល់ជនទីបី និងការទទួលខុសម្តូវផ្លើការខូចខាត និងបាត់បង់។ កនុងន័យផ្នេះ អ.រ.ហ.
រួរចត់កចងឱ្យមានការផ្ោល់ផ្សវាធាន្ទរា៉ា ប់រងតាម្រយៈ នីតិ វិធីផ្ ញនថល តាម្វិធសា
ី ស្រសោ ការទិញថានក់ជាតិ ផ្ដ្ឋយម្ិនមានការ
ផ្សពវផ្ាយ ម្បសិនផ្បើតនម្លបា៉ាន់សាមនោបជាង ២៥,០០០ ុលាលរ។ ធាន្ទរា៉ា ប់រងរថយនោ នឹងម្តូវរិតចូលកនង
ុ ម្បផ្ភទចំណាយ
ម្បតិបតោកា
ិ រ។
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២០.៣ ការត្រប់ត្រងបុរគលក
ិ
២០.៣.១ បុរគលក
ិ កម្ម វិធី
ម្បផ្ភទបុរល
គ ក
ិ
សមាសភាពបុរល
គ ក
ិ រផ្ម្មាង នឹងរួម្មានោំងម្ស្រនោរា
ី ជការសុី វិលរបស់រដ្ឋាភិបាល និងបុរល
គ ក
ិ ទីម្បឹកា (ម្ស្រនោីជាប់
កិចចសនា)។ ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា អ.រ.ហ. ម្តូវបានចត់ទុក ូចជា ទីម្បឹកាក លមានការងារកនង
ុ រយៈផ្ពលជាក់លាក់
ផ្ហតុ ូចផ្នេះផ្ហើយ នីតិ វិធីផ្ម្ជើសផ្រើសក លកំណត់កនុងផ្ោលការណ៍កណន្ទំលទធកម្ម នឹងម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់។ លកខខណឌ
ផ្ោង ឬបទពិពណ៌ន្ទការងារ រួរកតភាាប់ជាម្ួយកិចចសនា ផ្ដ្ឋយកចងអំពីការផ្ោល់ផ្សវា។ លកខខណឌការងារផ្ផ្សងៗផ្ទៀត
សម្មាប់ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនានន អ.រ.ហ.មានកចងកនុងកផ្នករ ាបាលននផ្ោលការណ៍កណន្ទំផ្នេះ។

រយៈផ្ពលសាកលបងការងារ
ម្រប់ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនាថមោ
ី ង
ំ អស់ មានរយៈផ្ពលសាកលបងការងារបីកខ។ លទធផ្លការងាររបស់ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា នឹងម្តូវបានពិនិតយបន្ទាប់ពីចប់រយៈផ្ពលសាកលបងការងារ។ សម្តថភាពរបស់ពក
ួ ផ្រ នឹងម្តូវបានវាយតនម្លផ្ដ្ឋយ
ថានក់ផ្លើ/អនកម្រប់ម្រងរបស់ពក
ួ ផ្រ ផ្ហើយនឹងមានការសផ្ម្ម្ចថាផ្តើ ម្តូវបនោ ឬបញ្ច ប់ផ្សវា។ របាយការណ៍ នឹងម្តូវបាន
ឹ ន្ទំ អ.រ.ហ.ផ្ ើម្បីអនុម្័ត ម្បសិនផ្បើ លទធផ្លបំផ្ពញការងាររបស់អនកផ្ោល់ផ្សវាកម្ម មាន
ផ្រៀបចំ និងផ្ផ្ញើម្កកាន់ថានក់ ក
លកខណៈរួរជាទីផ្ពញចិត។
ោ ផ្ៅផ្ពលក លលទធផ្លបំផ្ពញការងារផ្សវាកម្ម ម្ិនម្តូវបានផ្ពញចិតោ របាយការណ៍ នឹងម្តូវ
បញ្ាូ នម្កកាន់អរគផ្លខាធិការ អ.រ.ហ. ផ្ ើម្បីបញ្ច ប់កិចចសនា។

ផ្ពលផ្មា៉ា ងបំផ្ពញការងារ
ម្ស្រនោីក លផ្ធវកា
ើ រឱ្យកម្ម វិធី ម្តូវអនុវតោការងារ ៨ផ្មា៉ា ង កនុង ១នថៃ ផ្ដ្ឋយរាប់ចប់ពនី ថៃ ចនា ល់ នថៃសុម្ក។ ជាទូ ផ្ៅផ្ពល
ផ្មា៉ា ងការងារ រឺច ប់ពី ផ្មា៉ា ង ៧:៣០ន្ទទី

ល់ ផ្មា៉ា ង ១២:០០ សម្មាប់ ផ្ពលម្ពឹក និងចប់ពី ផ្មា៉ា ង ២:០០

ល់ផ្មា៉ា ង

៥:៣០ន្ទទី សម្មាប់ផ្ពលរផ្សៀល។ កនង
ុ ករណី ក លម្ស្រនោច
ី ំបាច់ម្តូវផ្ធវើការផ្លើសពីផ្មា៉ា ងផ្នេះ ពួកោត់ម្ន
ិ មានសិទិទ
ធ ទួល
បានម្បាក់ផ្មា៉ា ងបកនថម្ផ្ទ។
ចាប់ និង ការឈ្ប់សម្មាក
ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា មានសិទិទ
ធ ទួលបានចាប់ និងការឈ្ប់សម្មាករបស់រដ្ឋាភិបាល និងអនុផ្លាម្តាម្លកខខណឌ
ក លមានកចងកនង
ុ កិចចសនា។

ការបញ្ឍប់កច
ិ ចសនា
នីតិ វិធប
ី ញ្ឈប់កិចចសនាមានកំណត់កង
នុ កិចចសនាផ្សវាកម្ម។ កនង
ុ ករណីបផ្ណោញផ្ចញពីការងារផ្ដ្ឋយការម្បម្ពឹតោិ
ម្ិនសម្រម្យ កិចចសនា នឹងម្តូវបានបញ្ឈប់ ផ្ដ្ឋយមានការជូន ំណឹងជាលាយល័កខអកសរ។ បន្ទាប់ពី បញ្ឈប់កិចចសនារួច
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ពុំមានការផ្ោលកា
់ រទូោត់បកនថម្ផ្ទ។ ម្ុនផ្ពលចកផ្ចញពីការងារ ម្ស្រនោីម្តូវម្បរល់ឧបករណ៍ និងម្ទពយសម្បតោិ អ.រ.ហ.
ម្ត ប់ម្ក អ.រ.ហ. វិញ។
ការបញ្ឈប់កិចចសនាទីម្បឹកា (ោំងជាតិ និងអនោរជាតិ) រួរពិភាកាជាម្ួយន រូអភិវឌ្ឍន៏ ម្ុនផ្ពលសផ្ម្ម្ច
សម្មាប់ករណីបផ្ណោញផ្ចញពីការងារ។
ការម្បជុម្
ំ ន
ុ ផ្ពលផ្ោលក
់ ច
ិ ស
ច នា
រណៈកមាមការម្តួតពិនិតយលទធកម្ម និងម្ស្រនោីរ ាបាល រួរផ្ោលកា
់ រតម្ម្ង់ទិសការងារ ល់ម្ស្រនោីក លទទួលបានកិចចិ ន និងនីតិ វិធីរ ាបាលនិងកម្មវតថុរបស់កម្មសនា ូចជា ពនយល់អព
ំ ីផ្ោលបំណងននកិចចសនា លកខខណឌផ្ោងការងារ វធា
វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈនិង អ.រ.ហ. ។ សម្មាប់ម្ស្រនោីទទួលបានការបនោកិចចសនា ការតម្ម្ង់ទិស
ផ្លើចំណច
ុ ខាលំង និងចំណច
ុ ផ្ខាយនឹងម្តូវបានផ្ោលជ
់ ន
ូ កនុងករណីចំបាច់។
២០.៣.២ ការពិៃិតយទម្ើលទលើលទធ ែលការងារ
•

ផ្ោលបំណងននការម្តួតពិនត
ិ យលទធផ្លការងារននម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា

រឺផ្ ើម្បីពន
ិ ិតយ

និងវាយតនម្ល

សម្ិទិផ្
ធ លផ្ម្បៀបជាម្ួយនឹងបរិបទការងារ ឬលកខខណឌផ្ោង កនង
ុ អំ ង
ុ ផ្ពលអនុវតោ។ ការវាយតនម្ល
លទធផ្លការងាររឺផ្ ើម្បី៖

▪

វាយតនម្លការអនុវតោការងារម្ស្រនោក
ី នុងអំ ុងផ្ពលម្តួតពិនិតយ

▪

ធាន្ទថាម្ស្រនោីជាប់កិចចសនានីម្ួយៗមានសម្តថភាពម្រប់ម្ោន់ ផ្ ើម្បីបំផ្ពញម្ុខងាររបស់ពក
ួ
ោត់កនុងអំ ុងផ្ពលអនុវតោកម្ម វិធី។

▪

កំណត់តម្ម្ូវការបណោុេះបណា
ោ លបកនថម្ម្បសិនផ្បើចំបាច់

▪

ផ្លើកទឹកចិតោម្ស្រនោីផ្ឆនើម្

▪

ិ នការកកតម្ម្ូវផ្លើការអនុវតោកិចចសនា ឬលកខខណឌក លមានកចងកនង
ចត់ វធា
ុ កិចចសនាកនង
ុ
ករណីចំបាច់។

▪
•

បញ្ច ប់កិចចសនាម្ស្រនោីក លអនុវតោការងារម្ិនបានលអ

ការពិនត
ិ យលទធផ្លការងារ នឹងផ្ធវើផ្ ង
ើ ផ្ៅផ្ពលក លលទធផ្លការងារម្តូវបានផ្ោលផ្់ ដ្ឋយ

ម្ស្រនោីជាប់

កិចចសនា អម្ជាម្ួយ វិកយ
័ក ប័ម្ត និងសំផ្ណើសុំទូោត់។ ការម្តួតពិនិតយសម្ិទិក
ធ ម្មចុងផ្ម្កាយនឹងផ្ធវើផ្ ើង
ផ្ៅ ំណាក់កាលចុងផ្ម្កាយននការបញ្ច បកា
់ រអនុវតោកិចចសនាផ្ងក រ។

ទម្ម្ង់ននការវាយតនម្ល

មាន

បងាាញកនង
ុ (ទម្ម្ង់ C5)។ ការម្តួតពិនត
ិ យ រួរមានការបញ្ាក់ផ្ដ្ឋយន្ទយកដ្ឋាន/ម្កសួង -សាថប័ន ក ល
ជាអនកទទួលខុសម្តូវផ្លើផ្សវាក លបានផ្ោល់ផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា។ របាយការណ៍ រួរម្តូវបានផ្ោល់
ជូន អ.រ.ហ./កសហវ សម្មាប់ការអនុម្ត
័ ចុងផ្ម្កាយ និងទូោត់។
• សម្មាប់ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា ការម្តួតពិនត
ិ យសម្ិទិក
ធ ម្ម នឹងម្តូវបានផ្ធវើផ្ ង
ើ ផ្ៅចុងបញ្ច បន់ នកិចចសនា។

ទម្ម្ង់ននការម្តួតពិនត
ិ យសម្ិទិក
ធ ម្មមានបងាាញកនុង (ទម្ម្ង់ C5)។
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• នីតិ វិធនី នរណៈកមាមការម្តួតពិនត
ិ យលទធកម្ម

មានកចងកនង
ុ ផ្ោលការណ៍កណន្ទំលទធកម្មនននីតិ វិធីរួម្

បចចុបបននកម្ម SOP ក លនឹងម្តូវអនុវតោតាម្ សម្មាប់រាល់ការបនោកិចចសនារបស់បុរល
គ ក
ិ ជាប់កិចចសនា
និងទីម្បឹកាផ្សវាកម្ម។
២០.៣.៣ ៃីតិ វិធីនៃការបៃត កិចចសៃា

•

ផ្ោលការណ៍ននការបនោកិចចសនា

ម្តូវបានបញ្ាក់ផ្ៅកនង
ុ ផ្ោលការណ៍កណន្ទំលទធកម្មនននីតិ វិធីរួម្

បចចុបបននកម្ម SOP ផ្ដ្ឋយម្តូវដ្ឋក់ឯកសារវាយតនម្ល និងសំផ្ណើសុំបនោកិចចសនាផ្ៅ

រណៈកមាមធិការម្តួត

ពិនិតយលទធកម្មផ្ ើម្បីពន
ិ ិតយ និងអនុម្ត
័ ។

•

ការវាយតនម្លបនោកិចចសនា សម្មាប់អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង ម្តូវបំផ្ពញនូវឯកសារម្ួយចំនន
ួ ូចជា៖
លិខត
ិ បនោកិចចសនា

ពីអរគន្ទយកដ្ឋានពាក់ពន
័ ធ

របាយការណ៍ការងារ

បន្ទាប់ពីកិចស
ច នាបានចប់

លកខខណឌផ្ោងការងារ តារាងវាយតនម្លសម្ិទិក
ធ ម្ម និងលិខត
ិ អំណេះអំណាងននការបនោកិចស
ច នា ផ្ហើយ
ផ្ផ្ញើម្កកាន់ អ.រ.ហ.ម្ួយកខម្ុន ចប់កិចចសនា ផ្ ើម្បីឪ្យ អ.រ.ហ.អាច ំផ្ណើរការផ្សន ើសំកា
ុ រអនុម្័តពី
រណៈកមាមធិការម្តួតពិនត
ិ យលទធកម្ម។

•

សម្មាប់ម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា អ.រ.ហ. រឺម្តូវបំផ្ពញតារាងម្តួតពិនត
ិ យលទធផ្លការងារ ផ្ដ្ឋយផ្រៀបចំជា
របាយការណ៍ផ្ម្បៀបផ្ធៀបផ្ៅនឹងសូចន្ទកររបស់កផ្នក និងការងារចំបាច់ផ្ផ្សងៗផ្ទៀតដ្ឋក់ជន
ូ អ.រ.ហ.
ឱ្យបានម្ួយកខម្ុនផ្ពលចប់កច
ិ ចសនា ផ្ ើម្បីឪ្យ

អ.រ.ហ. អាច ំផ្ណើរការផ្សន ើសកា
ុំ រអនុម្័តពីរណៈ-

កមាមធិការម្តួតពិនត
ិ យលទធកម្ម។
ផ្សចកោកី ណន្ទំម្ន
ុ ផ្ពលម្បរល់កច
ិ ចសនា
ទីម្បឹកា និងម្ស្រនោីជាប់កិចចសនា នឹងម្តូវបានកណន្ទំផ្ដ្ឋយរណៈកមាមធិការម្តួតពិនត
ិ យលទធកម្ម ឬអនកតំណាង ម្ុន
ផ្ពលម្បរល់កិចចសនាកនង
ុ ករណីចំបាច់។

២០.៤ ការត្រប់ត្រងកំណត់ត្ាហិរញ្ញវតថុ
កផ្នកហិរញ្ញវតថុ នឹងរកាម្បព័នធម្រប់ម្រងឯកសារម្ួយកំផ្ផ្ល ម្បកបផ្ដ្ឋយជំន្ទញ។ លកខណៈននម្បព័នធោង
ំ ផ្នេះមាន
ូចជា៖

❖ ឯកសារោំងអស់ម្តូវបិទសាលកសមាគល់ចាស់លាស់
❖ ឯកសារនឹងម្តូវរកាទុកតាម្លំដ្ឋប់លំផ្ដ្ឋយ
❖ ឯកសារផ្ៅកនង
ុ ន
ុំ ីម្យ
ួ ៗ នឹងម្តូវរកាទុកតាម្លំដ្ឋប់ (ឧោហរណ៍ តាម្ផ្លខផ្រៀងសកខីប័ម្ត
តាម្លំដ្ឋប់ផ្ោង)។

❖ ឯកសារម្តូវមានព័ត៌មានផ្ពញផ្លញ
❖ ម្តូវរកាការសមាៃត់
❖ ឯកសារម្តូវរកាទុកម្បកបផ្ដ្ឋយសុវតថភា
ិ ព
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ម្បព័នធម្រប់ម្រងឯកសារ រួរោំម្ទ កផ្នកហិរញ្ញវតថុ អនុវតោការងារម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ ព និងផ្ោល់ ឱ្យសវនករនផ្ា
កនុង និងឯករាជយ និងន រូអភិវឌ្ឍន៏ អាចផ្ធវើសវនកម្ម និងម្តួតពិនត
ិ យបាន។ ម្បព័នធឯកសារក លផ្រៀបចំបានលអ រួម្ជាម្ួយ
នឹងម្បព័នធរណផ្នយយ នឹងផ្ោលន
់ ូវផ្លូវសម្មាប់ផ្ធវើសវនកម្ម ផ្ហតុ ូចផ្នេះផ្ហើយ ព័តមា
៌ នហិរញ្ញវតថុផ្ៅកនង
ុ របាយការណ៍ អាច
ងាយម្សួលយកម្ត ប់ម្កវិញបាន ផ្ ើម្បីកំណត់ម្បភពឯកសារ។ ឯកសារក លម្តូវរកាទុកកនង
ុ ម្បព័នធឯកសារហិរញ្ញវតថុរម្
ួ
មាន (ជាម្ួយឯកសារផ្ផ្សងផ្ទៀត)៖

•

សកខីប័ម្ត (រួម្មានសកខីប័ម្តចំណាយ សកខីប័ម្តរជាផ្ទយយ សកខីប័ម្តទទួលម្បាក់ សកខីប័ម្តចុេះបញ្ា ី
និងឯកសារផ្ោង)

•

របាយការណ៍ធន្ទោរ និង របាយការណ៍ផ្ផ្ាៀងតាត់

•

ឯកសារឆលងផ្ឆលើយជាម្ួយធន្ទោរននកម្ពុជា និងន រូអភិវឌ្ឍន៏

•

ឯកសារតាម្ដ្ឋន និងផ្ផ្ាៀងតាត់

•

កិចចសនាថតចំលង

•

ថវិកាម្បចំឆ្នំ

•

ឹ ន្ទំ)
របាយការហ៍ហិរញ្ញវតថុ (របាយការណ៍បផ្ណា
ោ េះអាសនន និង របាយការណ៍សម្មាប់ថានក់ ក

•

កបបបទផ្សន ើសុំទមាលក់ថ វិកា និង របាយការណ៍ចំណាយ

•

របាយការណ៍រណនីម្បចំឆ្នំ និងរបាយការណ៍សវនកម្ម

•

ឯកសារផ្ោង

២០.៤.១ សុវតថភា
ិ ពឯកសារ
ឯកសារហិរញ្ញវតថុោង
ំ អស់ នឹងម្តូវរកាទុកផ្ៅការិោល័យហិរញ្ញវតថុ ឬក៍ផ្ៅកនង
ុ បនាប់បណាណសារដ្ឋានក លមាន
សុវតថិភាព។ សម្មាប់ឯកសារកនុងឆ្នំបចចុបបនន នឹងម្តូវរកាទុកកនង
ុ ការិោល័យហិរញ្ញវតថ។
ុ ឯកសារសម្មាប់ឆ្នំម្ន
ុ ៗ ក៏នង
ឹ
រកាទុកកនុងការិោល័យហិរញ្ញវតថផ្
ុ ងក រ រហូត ល់ផ្ពលោ៉ាងផ្ហាចណាស់សវនកម្មម្បចំឆ្នំម្តូវបានបញ្ច ប។
់ ឯកសារ
ក លមានលកខណៈរផ្សើប ឬក៏សមាៃត់ខពសម្់ តូវទុកកនង
ុ ទូរក លចក់ផ្សារ។
កផ្នកហិរញ្ញវតថុ ម្តូវរកាទុកផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាឯកសារ។ ឯកសារណាម្ួយក លម្តូវបានខចព
ី ីកផ្នកហិរញ្ញវតថុ ឬបណាណសារដ្ឋាន
ម្តូវមានការកត់ម្តាផ្ចញចូលម្តឹម្ម្តូវ។
២០.៤.២ ការរកាទុកឯកសារ
កំណត់ម្តាហិរញ្ញវតថុ

និងឯកសារ

ផ្ពញម្ួយវ ោរផ្ម្មាងម្តូវរកាទុកកនង
ុ ឃ្ល ំងរយៈផ្ពល១០ឆ្នំបន្ទាប់ពីបញ្ច ប់

រផ្ម្មាង (ផ្ោលការណ៍កណន្ទំ ននការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ)។

២០.៥ ការត្រប់ត្រងកំណត់ត្ាលទធ កម្ម
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ម្ស្រនោល
ី ទធកម្មទទួលបនាុកចងម្កងឯកសារម្ុន

និងផ្ម្កាយរយៈផ្ពលននការចុេះកិចចសនាសម្មាប់កិចកា
ច រលទធកម្ម

និងឯកសារផ្ោងចាប់ផ្ ើម្ផ្ផ្សងៗផ្ទៀត។ ឯកសារោំងផ្នេះ ជាបញ្ាននកំណត់ម្តាសាធារណៈ ក លជាកម្មវតថនុ នការផ្ធវើ
សវនកម្មផ្ដ្ឋយសវនករនផ្ាកនុង សវនករឯករាជយ និងន រូអភិវឌ្ឍន៏ ក លម្តូវរកាទុកផ្ដ្ឋយ អ.រ.ហ. នន ក.ស.ហ.វ កនង
ុ
រយៈផ្ពល១០ឆ្នំផ្ម្កាយពីបញ្ច ប់រផ្ម្មាង។
២០.៥.១ ឯកសារម្ុៃចុុះកិចចសៃា
ឯកសារម្ុនចុេះកិចចសនារួម្មាន ឯកសារថតចម្លងននការជូន ំណឹងលទធកម្ម ក លបានផ្សពវផ្ាយផ្ៅកនុងសារព័តមា
៌ ន ឯកសារផ្ ញនថល សំផ្ណើសុំសម្ម្ង់តនម្ល ក លបានផ្ចញផ្ៅម្កុម្ហន
ុ និងឯកសារថតចម្លងននការម្ិនជំោស់ក ល
ផ្ចញផ្ដ្ឋយរណៈកមាមធិការម្តួតពិនិតយលទធកម្ម និងន រូរភិវឌ្ឍន៏ ម្បសិនផ្បើតម្ម្ូវ។
ឯកសារម្ុនចុេះកិចចសនាក៏រួម្មាន

ចាប់ថតចម្លងននវិផ្សាធនកម្មផ្លើឯកសារផ្ ញនថល

កំណត់ផ្ហតុផ្បើកការ

ផ្ ញនថល និងឯកសារវាយតនម្ល អម្ជាម្ួយនឹងសំផ្ណើអំណេះអំណាងក លបានផ្ចញ និងទទួលបាន កំណត់ផ្ហតុរណៈ
កមាមធិការម្តួតពិនត
ិ យលទធកម្ម លិខិតម្ិនជំោស់ជាបនោបន្ទាប់ពនី រូរភិវឌ្ឍន៏ និងឯកសារ វាយតនម្លសផ្ងខប ក លបាន
ផ្សពវផ្ាយផ្ដ្ឋយកម្ម វិធ។
ី ចាប់ថតចម្លងននឯកសារផ្ ញនថលោង
ំ អស់ក លទទួលបាន ក លរួម្មាន ឯកសារផ្ ញនថល
ក លផ្ជារជ័យ ប័ណណធាន្ទការផ្ ញនថល ផ្ៅផ្ពលក លតម្ម្ូវ ម្តូវបានរកាទុក (ចាប់ផ្ ើម្នឹងម្តូវម្បរល់ជន
ូ អនកផ្ ញនថល
វិញ)។

ចាប់ថតចម្លងននការតវា៉ា ក លទទួលបាន និងការផ្ឆលយ
ើ តប ក៏ម្តូវរកាទុកផ្ៅកនង
ុ ឯកសារម្ុនចុេះកិចចសនា។

២០.៥.២ ឯកសារទត្កាយចុុះកិចចសៃា
ឯកសារផ្ម្កាយចុេះកិចចសនារួម្មាន

ចាប់ថតចម្លងននផ្សចកោីជន
ូ ំណឹងលទធកម្ម

សោ ីពីតម្ម្ូវការក លបាន

ផ្សពវផ្ាយកនង
ុ សារព័តមា
៌ ន ចាប់ថតចម្លងននឯកសារផ្ ញនថល ឬ សំផ្ណើផ្ ញនថលក លផ្ចញជូនផ្ៅម្កុម្ហន
ុ ចាប់ថត
ឹ ជញ្ាូ ន ឯកសារម្បរល់
ចម្លងននកិចចសនា និងឯកសារឆលងផ្ឆលើយកិចចសនារួម្មាន៖ របាយការណ៍ទីម្បឹកា ឯកសារ ក
ទទួល វិក័យប័ម្ត វិផ្សាធនកម្មកិចចសនា និងប័ណណធាន្ទរា៉ា បរ់ ង។

២០.៥.៣ ត្បព័ៃធត្រប់ត្រងឯកសារ
ម្បព័នធម្រប់ម្រងឯកសារ រឺជាកផ្នកម្ួយ ៏សខា
ំ ន់ននការងាររ ាបាល ផ្ហើយការយកចិតោទុកដ្ឋក់រួរកតមាន ផ្ ើម្បី
ម្រប់ម្រងឯកសារឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ។ ឯកសារក លមានលកខណៈរផ្សើប និងសមាៃត់ (ឧោហរណ៍ ោក់ទងនឹងបញ្ាតាល់ខួ លន
ម្បាក់ផ្បៀរវតស ឯកសារចាប់ផ្ ើម្...។ល។) ម្តូវរកាទុកកនុងទូរក លចក់ផ្សារ។ វាមានភាពចំបាច់ណាស់ កនង
ុ ការបផ្ងកត
ើ
ម្បព័នធម្រប់ម្រងឯកសារក លមានលកខណៈសោ ង់ដ្ឋរ

ូចផ្នេះមានភាពងាយម្សួលកនង
ុ ការកសវ ងរកទីតាំងឯកសារ។

កនង
ុ

ផ្ពលម្ោងមាកល ឯកសារ អាចម្តូវបានពិនត
ិ យផ្ោងោនផ្ៅវិញផ្ៅម្ក (ម្តូវបានរកាទុកកនង
ុ ម្បធានបទផ្លើសពីម្ួយ)
ផ្នេះផ្ហើយ ឯកសារ អាចម្តូវបានរកផ្ ញ
ើ ផ្ដ្ឋយម្សួលផ្ៅផ្ពលផ្ម្កាយ។
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ូច

២០.៦ ការត្រប់ត្រងការែគត់ែគង់ ៃិងសមាារៈការិយាល័យ
▪

ការផ្គតផ្
់ គង់ និងសមាភរៈការិោល័យ សម្មាប់ផ្ម្បើម្បាស់កង
នុ ការិោល័យរ ាបាលននកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ រឺសថិតផ្ម្កាម្ការម្រប់ម្រងរបស់ អ.រ.ហ./ក.ស.ហ.វ ។ អនកផ្គតផ្
់ គង់ម្តូវបាន
ចុេះកិចចសនាម្បចំឆ្នំ ផ្ ើម្បីផ្ោលកា
់ រផ្គតផ្
់ គង់ឧបករណ៍ និងសមាភរៈការិោល័យតាម្រយៈ ំផ្ណើរការផ្ ញ
នថលម្បកបផ្ដ្ឋយការម្បកួតម្បកជង។ ឧបករណ៍ និងសមាភរៈការិោល័យ ម្ិនម្តឹម្កតម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់
ផ្ៅ អ.រ.ហ. និង ម្កុម្ការងារ FMWG ប៉ាុផ្ណាណេះផ្ទ កថម្ោំងផ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់ការបណោុេះបណា
ោ ល/
សិកាខសាលា ក លផ្សន ើផ្ ង
ើ ផ្ដ្ឋយអរគន្ទយក-ដ្ឋាន/ម្កសួង-សាថប័ន ផ្ៅផ្ពលក លតម្ម្ូវ។

▪

កផ្នករ ាបាលរបស់ អ.រ.ហ. រួរទទួលបនាុករកាទុកសោុ កននសមាភរៈការិោល័យ។ ោំងផ្នេះភារផ្ម្ចើនរួម្
មានសមាភរៈ

និងការផ្គតផ្
់ គងផ្់ ផ្សងៗ

ផ្ហើយម្តូវបានកម្ម្ិតកំណត់ឱ្យម្ស្រនោីទទួលបនាុកជាអនករកាទុក

ប៉ាុផ្ណាណេះ។
▪

ផ្សៀវផ្ៅតាម្ដ្ឋនសនិនធិ (ទម្ម្ង់ C6 ) រួរម្តូវបានរកាទុក ផ្ ើម្បីកត់ម្តារាល់ចលន្ទសោុ ក ក លលម្អិត
ូចខាងផ្ម្កាម្៖

o សោុ កចូលៈ កាលបរិផ្ចេទននការទិញ ចំនន
ួ ម្ុខទំនញ
ិ ក លទិញ និងផ្លខសកខីប័ម្ត។
o សោុ កផ្ចញៈកាលបរិផ្ចេទននការកចកចយ ចំនន
ួ ននម្ុខទំនញ
ិ ក លបានកចកចយ ផ្្មេះអនក
ទទួល និងផ្លខសកខីប័ម្តបផ្ញ្ច ញសោុ ក។

o សម្តុលយសោុ ក
▪

ផ្ៅផ្ពលក លមានសំផ្ណើសុំ សកខីប័ម្តបផ្ញ្ច ញសោុ ក (ទម្ម្ង់ C7) រួរម្តូវបានផ្រៀបចំ និងចុេះហតថផ្លខា
ផ្ដ្ឋយោំងអនកកាន់ និងអនកទទួលសោុ ក ផ្ ើម្បីបញ្ាក់កាលបរិផ្ចេទ និងបរិមាណននការបផ្ញ្ច ញសោុ ក។

▪

ផ្ៅចុងម្តីមាសនីម្ួយៗ សម្តុលយននសមាភរៈនីម្យ
ួ ៗ ក លមានកនុងផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តា ម្តូវម្សបោននឹង
ការរាប់សោុកជាក់កសោ ង ក លផ្ធវផ្ើ ើងផ្ដ្ឋយម្ស្រនោីឯករាជយពីការម្រប់ម្រង និងកត់ម្តាសោុ ក។ កាលបរិផ្ចេទនន
ការរាប់ លទធផ្ល និងផ្្មេះអនករាប់ រួរកត់ម្តាកនុងផ្សៀវផ្ៅម្រប់ម្រងសននធ
ិ ិ ផ្ហើយោំងផ្នេះនឹងម្តូវបាន
ឹ ន្ទំផ្រៀងរាល់ម្តីមាស។
អនុម្័តផ្ដ្ឋយថានក់ ក

▪

ម្បសិនផ្បើសមាភរៈការិោល័យម្ួយចំនន
ួ ធំម្តូវបាន ឹកផ្ចញពីឃ្ល ំង

និងកចកជូនអរគន្ទយកដ្ឋាន/

ម្កសួង-សាថប័ន របាយការណ៍កបងកចក (ទម្ម្ង់ C8) រួរម្តូវបានផ្រៀបចំ។
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១) ឧបសម្ពៃ
័ ធ A : ទត្ម្ង់ណបបបទរណទៃយយ
ផ្លខ
ទម្ម្ង់
ទម្ម្ង់
A1
ទម្ម្ង់
A2
ទម្ម្ង់
A3

ទម្ម្ង់

បរិោយ

ផ្ពលក លម្តូវផ្ម្បើ
រាល់ការកត់ម្តានូវសកខីប័ម្តចំណាយ និងសកខីប័ម្តទទួលម្បាក់ ោក់ទងនឹងការបំផ្ពញ

ផ្សៀវផ្ៅសាច់ម្បាក់

បស្រងគប់ថ វិកាចូលរណនីរផ្ម្មាង

និងពីសកខីប័ម្តចុេះបញ្ា ីក លោក់ទងនឹងបុផ្រម្បោន

នឹងម្តូវបានកត់ម្តាចូលកនុងផ្សៀវផ្ៅសាច់ម្បាក់បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម្័ត។
សកខីប័ម្តចំណាយ

ផ្ៅផ្ពលផ្ធវើការទូោត់ផ្ចញពីរណនីកំណត់ និងរណនីរផ្ម្មាង
ផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើម្បីទទួលសាគល់ថ វិកា ទទួលបានពី រាជរដ្ឋាភិបាល ធន្ទោរពិភពផ្លាក

សកខីប័ម្តទទួលម្បាក់

តាម្រយៈការបំផ្ពញបស្រងគប់ និងការបកងវរថវិកា ពីការបណោុេះបណា
ោ ល សិកាខសាលា
ផ្បសកកម្ម

សកខីប័ម្តចុេះបញ្ា ី

A4

ផ្ម្បើផ្ ើម្បីកត់ម្តាម្បតិបតោិការម្ិនកម្នសាច់ម្បាក់ ូចជាថវិកាទទួលបានពីន រូអភិវឌ្ឈន៍
តាម្រយៈការទូោត់ម្តង់ ការជម្ម្េះបុផ្រម្បោន ការកត់ម្តាកកតម្ម្ូវ
រាល់ការកត់ម្តាពី សកខីប័ម្តម្បាក់រជា ផ្ទយយ និងសកខីប័ម្តចំណាយ ក លោក់ទងនឹងការ

ទម្ម្ង់

ផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាម្បាក់រជា ផ្ទយយ

A5

ទម្ម្ង់
A6

បំផ្ពញបស្រងគប់ម្បាក់រជា ផ្ទយយ

រឺនឹងម្តូវចុេះបញ្ចូ លរួចផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅម្បាក់រជា ផ្ទយយ

បន្ទាប់ពីសកខីប័ម្តោំងផ្ន្ទេះម្តូវបានអនុម្័តរួច

បញ្ា ីរាប់សាច់ម្បាក់រជា ផ្ទយយ

កំណត់សោ
ំ ល់

វាម្តូវបានផ្បាេះពុម្ពជាឯកសារភាាប់សម្មាប់ការផ្ផ្ាៀតាត់ម្បចំ
កខ
វាម្តូវបានភាាប់ជាម្ួយ ឯកសារផ្ោល ូចជា កិចចសនា
ប័ណណទទួល វិក័យប័ម្ត របាយការណ៍ ។ល។
សម្មាប់ការកត់ម្តាចំនួនទឹកម្បាក់ក លបានទទួលតាម្រយៈ
ម្បតិបតោិការធន្ទោរ

ឯកសារផ្ោង រឺកផ្អកផ្ៅតាម្ម្បផ្ភទននម្បតិបតោិការ

វាក៏ម្តូវបានផ្ម្បើជាម្ូលដ្ឋានសម្មាប់ បំផ្ពញបស្រងគប់ ម្បាក់រជា ផ្ទយយ និងបញ្ា ីរាប់សាច់ម្បាក់

បញ្ា ីរាប់សាច់ម្បាក់ នឹងម្តូវផ្ម្បើសម្មាប់កត់ម្តា សាច់ម្បាក់ជាក់កសោ ង កនុងទូសុវតថិភាព។

ផ្ៅចុងកខ ផ្បឡាកររួរកតរាប់សាច់ម្បាក់ ផ្ៅចំផ្ពាេះម្ុខ ម្ស្រនោ ី

ករណីមានភាពខុសោនណាម្ួយ ម្តូវកតមានការពនយល់ឱ្យបានចាស់លាស់។ វាជាកផ្នក

ម្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ

ម្ួយសំខាន់សម្មាប់ម្បព័នធម្រប់ម្រងនផ្ាកនុង។

សផ្ងកតការណ៍

ឬរណផ្នយយករ

ក លផ្ ើរតួជាអនក

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់
A7

ទម្ម្ង់
A8

ទម្ម្ង់
A9

ទម្ម្ង់
A10

សកខីប័ម្តចំណាយម្បាក់រជា ផ្ទយយ

ការបិទបញ្ា ី

និងការផ្សន ើសុំបំផ្ពញ

បស្រងគប់សាច់ម្បាក់

សម្មាប់ទោ
ូ ត់ចំណាយ ក លរួម្មាន សំណងពីរណនីរជា ផ្ទយយ ជាទូផ្ៅ សម្មាប់
ម្បតិបតោិការចំណាយ តិចជាងឬផ្សម ើ US$ ៧៥០
សម្តុលយ សាច់ម្បាក់ផ្សា ើរផ្សម ើនឹងចំនួនអបបបរមា ២០០ ុលាលរ ឬ២០%ននរជា ផ្ទយយ

វាម្តូវភាាប់ឯកសារផ្ោង ននផ្សៀវផ្ៅម្បាក់រជា ផ្ទយយ និង

បុផ្រម្បោនោំងម្ូល។ សំផ្ណើផ្នេះម្តូវមានការអនុម្័តពីអរគផ្លខាធិការរបស់អ .រ.ហ.

សកខីប័ម្តចំណាយរជា ផ្ទយយ ក លបានទូោត់

ទឹកម្បាក់បុផ្រម្បោនសម្មាប់ការអនុវតោ ការបណុោ េះបណា
ោ ល សិកាខសាលា ទសសនកិចច
សំផ្ណើសុំបុផ្រម្បោន

សិកា បណុោ េះបណា
ោ លផ្ម្ៅម្បផ្ទស និងផ្បសកកម្មតាម្បណា
ោ ផ្ខតោរបស់អរគន្ទយកដ្ឋាន
ននម្កសួងផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថុ និងបុរគលិករបស់អ.រ.ហ.

ការទូោត់ទឹកម្បាក់បុផ្រម្បោន

តារាងតាម្ដ្ឋនបុផ្រម្បោន

A11
ទម្ម្ង់

ផ្ម្បើសម្មាប់ទោ
ូ ត់ទឹកម្បាក់បុផ្រម្បោនផ្ដ្ឋយអនកផ្សន ើសុំ

A12
ទម្ម្ង់
A13
ទម្ម្ង់
A14
ទម្ម្ង់
A15

ប័ណណបញ្ាក់ វឌ្ឈនភាពកិចចសនា

ទម្ម្ង់តាម្ដ្ឋនការចំណាយ / កម្បាក់

តារាងតាម្ដ្ឋនការ កសាច់ម្បាក់

ធាន្ទការចំណាយឱ្យបានម្តឹម្ម្តូវ

និងទូោត់ទឹកម្បាក់ក ល

បុផ្រម្បោនកនុងរយៈផ្ពលកំណត់ ១៥នថៃនថៃផ្ធវើការ បន្ទាប់ពី

ឯកសារភាាប់តម្ម្ូវឱ្យមានសម្មាប់ ទូោត់បុផ្រម្បោន

ម្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ និងរណផ្នយយករកនុងការម្តួតពិនិតយទឹកម្បាក់ក លបានផ្ោល់បុផ្រ
ម្បោន

តារាងកត់ម្តាកិចចសនា

ម្តួតពិនិតយ និងម្រប់ម្រងផ្ដ្ឋយរណផ្នយយកររផ្ម្មាងរឺផ្ ើម្បី

សកម្មភាពបញ្ា ប់

ផ្នេះរឺជាការសផ្ងខបនូវរាល់បុផ្រម្បោនក លបានផ្ធវើផ្ ើង និងកនុងបំណងជួយ ល់ម្ស្រនោ ី
ទម្ម្ង់

វាម្តូវបានផ្រៀបចំ និងម្រប់ម្រងផ្ដ្ឋយផ្បឡាករ

វាម្តូវបានផ្ធវើបចចុបបនន ភាពផ្ៅផ្ពលក លទឹកម្បាក់បុផ្រម្បោន
ម្តូវបានទូោត់

តារាងកត់ម្តាកិចចសនា រឺជួយ ល់ម្ស្រនោ ីម្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុនិងរណផ្នយយករ ម្តួត

វាម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយរណផ្នយយករ

ពិនិតយពីវឌ្ឈនភាពរបស់កិចចសនា

សម្មាប់ការម្តួតពិនិតយនផ្ាកនុង

វាម្តូវបានផ្ម្បើម្បាស់ផ្ ើម្បីកត់ម្តាននផ្សវាកម្ម សំណង់សុី វិល និងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ។
ផ្ ើម្បីតាម្ដ្ឋន

ំផ្ណើរការផ្ថរផ្វលាននការផ្សន ើសុំ កម្បាក់ ពីអ.រ.ហ ផ្ៅថានក់ ឹកន្ទំ

ក.ស.ហ.វ និងន រូអភិវឌ្ឈន៍
ផ្ៅផ្ពលក លពាកយផ្សន ើសុំម្តូវបានផ្ផ្ញើផ្ៅធន្ទោរពិភពផ្លាក

វាម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយទីម្បឹកា

និងម្ស្រនោ ីលទធកម្ម

ឬម្ស្រនោ ីរផ្ម្មាងក លទទួល

បនាុ កកិចចសនា
វារឺជា ំផ្ណើរការតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពហិរញ្ញវតថុ និងភាពយឺត
ោ៉ាវ ននការអនុវតោសកមភាពរផ្ម្មាង។

សម្មាប់ការ កសាច់

ម្បាក់កនុងទម្ម្ង់ណាម្ួយ វឌ្ឍនភាពននការផ្សន ើសុំមាន ូចជា បានទទួល ឬបានទូោត់។

សាថនភាពបចចុបបនន ម្តូវម្សបោននឹងព័ត៌មានកនុងម្បព័នធ

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់
A16

ការចុេះបញ្ា ីប័ណណធាន្ទ

ចំនួនទឹកម្បាក់ក លមានកនុងប័ណណធាន្ទកិចចសនា ម្តូវផ្ធវើការចុេះបញ្ា ីផ្ ើម្បីរកាទុកម្រប់
ម្បផ្ភទប័ណណធាន្ទោំងអស់។
ផ្ៅផ្ពលក លទំនិញឬវតថុម្ួយមានតនម្លផ្លើសពី US$ ៥០០ និងមានអាយុកាលផ្ម្បើ

ទម្ម្ង់
A17

ការចុេះបញ្ា ីម្ទពយសម្បតោិ និងសននធ
ិ ិ

ម្បាស់ផ្លើសពី១ឆ្នំ ព័ត៌មានលម្អត
ិ រួរម្តូវបានបញ្ចូ លផ្ៅកនុងបញ្ា ីម្ទពយសម្បតោិ ពី សកខីប័ម្តចំណាយ

ការ កប័ណណធាន្ទចំបាច់ម្តូវផ្ធវើបចចុបនននភាព

កផ្នកហិរញ្ញវតថុទទួលបនាុ កផ្ធវើបចចុបបនន ភាពការកត់ម្តា និងកផ្នក
រ ាបាលទទួលបនាុ កបិទសាលកសមាគល់ និងរាប់ម្ទពយសម្បតោិ។

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A1

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

ទសៀវទៅសាច់ត្បាក់
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

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A2
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

សកេប
ី ័ត្តចំណាយ

Payment Voucher (PV)
ទូោត់ជន
ូ

បរិោយ

No.

Description

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

: ....................

Check No.

: ......................................................

ផ្លខ

: PV 00001

សកខីប័ម្តផ្លខ

សមាសភារ

ម្បផ្ភទ

Component Category

ផ្លខរណនី
A/C Code

ទឹកម្បាក់ Amount

ឥណពនធ Dr.

ឥណោន Cr.

សរុប) Total)
ផ្ោង:
Ref.

អៃុម្័តទដ្ឋយ

បញ្ញ
ជ ក់ទដ្ឋយ

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

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

អរគផ្លខាធិការ

ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង

ពិៃិតយទដ្ឋយ

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

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ

ទរៀបចំទដ្ឋយ

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

រណផ្នយយករ

ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A3
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

សកេប
ី ័ត្តទទួលត្បាក់
Cash Receipt Voucher (CRV)
ទទួលម្កពី:

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

ចំនន
ួ ទឹកម្បាក់ជាអកសរ: ..................................................
ផ្លខ

បរិោយ

ផ្លខរណនី

No.

Description

A/C Code

សកខីប័ម្តផ្លខ

: CRV00001

កាលបរិផ្ចេទ

: ....................

ទឹកម្បាក់ Amount

ឥណពនធ Dr.

ឥណោន Cr.

សរុប )Total)
ផ្ោង:
Ref.

អៃុម្័តទដ្ឋយ

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

អរគផ្លខាធិការរង

បញ្ញ
ជ ក់ទដ្ឋយ

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

ម្បធានកផ្នករ ាបាលនិងហិរញ្ញវតថុ និង

ពិៃិតយទដ្ឋយ

ទរៀបចំទដ្ឋយ

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

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

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ

រណផ្នយយករ

ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A4
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

សកេប
ី ័ត្តចុុះបញ្ជ ី
Journal Voucher (JV)
ផ្លខ

បរិោយ

សមាសភារ

ម្បផ្ភទ

ផ្លខរណនី

No.

Description

Component

Category

A/C Code

សកខីប័ម្តផ្លខ

: JV00001

កាលបរិផ្ចេទ

: ....................

ទឹកម្បាក់ Amount

ឥណពនធ Dr.

ឥណោន Cr.

សរុប) Total)
ផ្ោង:
Ref.
អៃុម្័តទដ្ឋយ

បញ្ញ
ជ ក់ទដ្ឋយ

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

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

អរគផ្លខាធិការរង

ម្បធានកផ្នករ ាបាលនិងហិរញ្ញវតថុ និង

ពិៃិតយទដ្ឋយ

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

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ

ទរៀបចំទដ្ឋយ

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

រណផ្នយយករ

ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A5

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

ផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាម្បាក់រជាផ្ទយយ
Petty Cash Book (PCB)
Date

Ref No.

Description

Petty Cash
Balance

Petty Cash
Debit
Credit

Account No.

Debit Ledger
Account No. Account No.

Account No.

Balance brought forward

Balance carried forward
អៃុម្័តទដ្ឋយ

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

អរគផ្លខាធិការ

បញ្ញ
ជ ក់ទដ្ឋយ

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

ម្បធានកផ្នករ ាបាលនិងហិរញ្ញវតថុ និង

ពិៃិតយទដ្ឋយ

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

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ

ទរៀបចំទដ្ឋយ

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

ជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ

ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ទំព័រទី
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ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា

ទម្ម្ង់ A6

ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

របាយការណ៍រាប់សាច់ត្បាក់
Petty Cash Count Sheet

No.: ___________________
Date: __________________
ម្កដ្ឋសម្បាក់

បរិមាណ

ចំនន
ួ

Quantity

Amount

1

_____________

_____________

2

_____________

_____________

5

_____________

_____________

10

_____________

_____________

20

_____________

_____________

50

_____________

_____________

100

_____________

_____________

Note
ម្បាក់ លា
ុ ល រអាផ្ម្រិក US Dollars

ចំនន
ួ លា
ុ ល រសរុប Total US$

_____________

Cambodian Riel - US$ Equivalent

_____________

Total

_____________

អៃុម្័តទដ្ឋយ

បញ្ញ
ជ ក់ទដ្ឋយ

ពិៃិតយទដ្ឋយ

ទរៀបចំទដ្ឋយ

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

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

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

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

អរគផ្លខាធិការរង

ម្បធានកផ្នករ ាបាលនិងហិរញ្ញវតថុ និង

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ

ជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ

ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A7
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

សកេប
ី ័ត្តចំណាយត្បាក់រជជទទយយ
Petty Cash Payment Voucher

ទូោត់ជន
ូ

សកខីប័ម្តផ្លខ

: PCV00001

កាលបរិផ្ចេទ

: ....................

: ......................................................

ផ្លខ

បរិោយ

សមាសភារ

ម្បផ្ភទ

ផ្លខរណនី

No.

Description

Component

Category

A/C Code

ទឹកម្បាក់ Amount

ឥណពនធ Dr.

ឥណោន Cr.

សរុប )Total)
ផ្ោង:

អនកទទួលម្បាក់

Ref.

អៃុម្័តទដ្ឋយ

បញ្ញ
ជ ក់ទដ្ឋយ

ពិៃិតយទដ្ឋយ

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

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

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

អរគផ្លខាធិការរង

ម្បធានកផ្នករ ាបាលនិងហិរញ្ញវតថុ និង

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ

ទរៀបចំទដ្ឋយ

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

ជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ

ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A8
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

Petty Cash Reconciliation and Replenishment Request
No.: ..................

No.
1

Description

Amount (USD)

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

អៃុម្័តទដ្ឋយ

បញ្ញ
ជ ក់ទដ្ឋយ

ពិៃិតយទដ្ឋយ

ទរៀបចំទដ្ឋយ

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

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

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

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

អរគផ្លខាធិការ

ម្បធានកផ្នករ ាបាលនិងហិរញ្ញវតថុ និង

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ

ជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ

ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A9
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

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:
អៃុម្័តទដ្ឋយ

បញ្ញ
ជ ក់ទដ្ឋយ

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

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

អរគផ្លខាធិការ

ម្បធានកផ្នករ ាបាលនិងហិរញ្ញវតថុ និង

ពិៃិតយទដ្ឋយ

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

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ

ទរៀបចំទដ្ឋយ

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

អងគភាពអនុវតោរផ្ម្មាង

ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A10
ព្រះរាជណាចព្ររម្ពុ ជា
ជាតិ សាស នា ព្រះម្ហារសព្ត

Ministry of Economy and Finance
Public Financial Management Reform Program
Budget Support

RECONCILIATION THE AMOUNT OF ADVANCE
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

Am ount

Rem ark/Adjustm ent

Actual Expenditure (Ref. Docum ent attached.................................................................................................................................................................................................)

Total Actual Expenditure

-

Advance Am ount

Total Advance Am ount
Balance Rem aining
Balance to be refunded :

Am ount to be reim bursed :

Reason of reim bursem ent: ........................................................................................................................................................................................................................

Section Approval

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

Certified by Head of Adm in. Finance : .................................................................................................................................................................................

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

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

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A11
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

Advance Control Book
Advance
Date

Ref.
No.

Description

Clearance of Advance

Amount
Advanced

Expected
Date

Clear
Date

Date

អៃុម្័តទដ្ឋយ

បញ្ញ
ជ ក់ទដ្ឋយ

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

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

អរគផ្លខាធិការ

ម្បធានកផ្នករ ាបាលនិងហិរញ្ញវតថុ និង

Ref.
No.

Amount
Expensed

Amount
Returned

ពិៃិតយទដ្ឋយ

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

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ

Amount
Reimbursed

Balance

ទរៀបចំទដ្ឋយ

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

រណផ្នយយករ

ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A12
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

Contract Register
Contractor/Supplier: ______________________________________________________________________________
Address: _______________________________________________________________________________________
Contract No. and Contract Date: ___________________

Contract Amount1: ___________________

Contract Start Date: ___________________

Contract Completion Date: ___________________

General Ledger Account No.: ___________________

Reference
Date No.

Description

Invoice2
Amount

Progress Payments
Date

Amount4

Advanced3
Balance on Payment

Retention
Posted on
on
GL Y/N
Contract

Total
______________________________
1

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

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A13
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

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

_____________________
Finance Controller
Date: .............................

ទំព័រទី
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Withdrawal Application
(WA) No.

Amount Requested (US$)

Amount Received US$

Differences: Amount
Requested VS Amount
Received: ($US)
Project Management
submitted for Minister
Approval (LM): (Date)
Project Management
Received Approval from
Minister (LM):(Date)
Project Management
submitted to MEF for
approval: (Date)
Project Management
received the request for
clarification from MEF:
(Date)
Project Management sent
back the clarification/
support documents to MEF:
(Date)
Project Management
received approval from
MEF: (Date)
Project Management
submitted to WB Cambodia: (Date)

Note:
A
B
C
C -1
C -2
D
E
F
G
H
I
J
K

Project Management/
Contractor received the
money (Date) - recorded in
the BS of NBC

WB Credit/Grant No..

WB - HQ released the
money: (Date)

Public Financial Management Reform Program

Project Management sent
back clarification/ support
document to WB: (Date)

Project Name:

Project Management
received the request for
clarification from WB:
(Date)

No.

ទម្ម្ង់ A14

KINGDOM OF CAMBODIA
NATION
RELIGION KING

Ministry of ____________________
Loan No. _____________________
Project _______________________
Payment Tracking: Withdrawal Application
......................................

Prepared date:

L
M
N

Total

MEF: Ministry of Economy and Finance

PIU: Project Implementation Unit

LM: Line Ministry

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ A15
KINGDOM OF CAMBODIA
NATION
RELIGION KING
Ministry of ____________________
Loan No. _____________________
Project _______________________
Withdrawal Application Register
WA
Date

Corresponding Category
Description

No.

Initial
Advance

Cat. No.

Cat.
No.

Cat. No.

Advice
Total
Amount

Ref. Date

Amount Disbursed (US$)
Imprest/
Direct
Special
Different
Ref. No. Designated Payment Commitment
Fund

Remarks

Total:
Allocation:
Outstanding Balance:

ទម្ម្ង់ A16
ទំព័រទី
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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)

Security
Name and Address of
Contractor

Description

Receiving
Type

Date

Currency

Liquidated
Amount

Date

Amount

Balance

Posted to
GL Y/N
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ទម្ម្ង់ 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

ទំព័រទី
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២) ឧបសម្ពៃ
័ ធ B: រំរនូ ៃរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវតថុ
ផ្លខននទម្ម្ង់

បរិោយ

ផ្ពលក លម្តូវផ្ម្បើ
របាយការណ៍ផ្នេះ នឹងម្តូវផ្រៀបចំផ្ ើងកនុង

ទម្ម្ង់ B1

រយៈផ្ពល៤៥នថៃ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំម្តីមាស

ផ្ម្កាយបញ្ច ប់ម្តីមាសនីម្ួយៗ

សម្មាប់ផ្ោលបំណង ម្រប់ម្រង និងសម្មាប់ព័ត៌មាន
ជូនន រូអភិវឌ្ឍន៍។

ទម្ម្ង់ B2

ទម្ម្ង់ B3

ទម្ម្ង់ B4

សម្មាប់ជា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ និងម្បចំម្តីមាស។
របាយការណ៍នឹងម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើង

របាយការណ៍ ចំណាយតាម្ម្បភពថវិកា

សម្មាប់ជា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ និងម្បចំម្តីមាស។

ការផ្ម្បើម្បាស់ថ វិកាតាម្ម្បផ្ភទសមាសភាព

របាយការណ៍នឹងម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើង

រផ្ម្មាង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំកខ និងម្បចំម្តីមាស។

របាយការណ៍ចំណាយកិចចសនា
ទម្ម្ង់ B5

របាយការណ៍នឹងម្តូវបានផ្រៀបចំផ្ ើង

តារាងតុលយការរផ្ម្មាង

(ទំនិញ

ទី

ម្បឹកា បណុោ េះបណា
ោ ល និងម្បព័នធព័ត៌មានវិទា)

សម្មាប់ជា

តារាងទិននន័យនឹងម្តូវបានផ្ធវើបចចុបបនន ភាពជា
ឧបសម្ព័នធននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្បចំម្តីមាស
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ទម្ម្ង់ 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

Period
No.

Expenditure by Category
Budget (USD)

1
2
3
4

Actual (USD)

Variance
(USD)

Different
(%)

Goods-FMIS
Consultant Service
Training & Workshop
Incremental Operating Cost
Total

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

__________________________
Signature

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ B2
Agency: Ministry of Economy and Finance
Project Name: Public Financial Management Modernization Project (PFMRP)

Grant No.: ……………..
PROJECT BALANCE SHEET
As at ........
This Quarter
(USD)

Previous Quarter
(USD)

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

ASSETS
Current Assets
Petty Cash
Designed Account
Advance Payment
Cash Advance
Total Current Assets

Project Expenditure
Civil Works
Goods
Consultant’s Services
Training/Workshops
Incremental Operating Cost
Total Project Expenditure
Total Assets

XXX

XXX

FINANCING
Received from DP-Replenishment
Received from DP-Direct Payment
Received from RGC
Total Financing

xxx
xxx
xxx
XXX

xxx
xxx
xxx
XXX

Approved by,

Verified by,

Checked by,

Prepared by,

Secretary General

Deputy Secretary General

Head of Admin, Finance and
M&E

Financial Controller
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ទម្ម្ង់ 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 .............................
Actual
Description

Current
QTR

Year to
Date

Budget
Cumulative to
Date

Current
QTR

Year to
Date

Variance
Cumulative to
Date

Current QTR

Year to Date

Cumulative to
Date

Life of
Project

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

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ 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 ..............
Actual
Expenditure by component
current

Year to
date

Budget
Cumulative
to date

Current

Year to
date

Variance
Cumulative
to date

Current

Year to
date

Cumulative to
date

Allocation
for life of
project

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 Nontax 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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ទម្ម្ង់ 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 No.

Date
Sign

Date
Start

Date
End

Contract
Descriptio
n

Contract value

Amount Paid

Supplier
Currency

Amount

This period

Cumulative

Balance to be
paid

Remark
Date

Ref.

Total

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ B5
Agency: Ministry of Economy and Finance
Project Name: Public Financial Management Modernization Project (PFMRP))
Grant No.:…………...........
Contract Expenditure Report Consultants
As of .....................
Contract Reference
No.

Contract No.

Date
Sign

Date
Start

Date
End

Contract
Description

Contract value
Supplier

IAs

Currency

Amount

Amount Paid
This
period

Cumulative

Balance
to be
paid

Remark
Date

Ref.

I). International Consultant

Total International Consultant (I)
II). National Consultant

Total National Consultant (II)
Total Contract payment for Consultant Services (I +II)

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ 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
Male
Female

Amount Paid

Remark
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) ឧបសម្ពៃ
័ ធ C: ទត្ម្ង់ណបបបទរដ្ឋបាល
ទម្ម្ង់ C1

ផ្សៀវផ្ៅកត់ម្តាការផ្ម្បើម្បាស់រថយនោ

ទម្ម្ង់ C2

រំរនូ នប័ណណរថយនោ

ទម្ម្ង់ C3

កំណត់ម្តាម្បវតោនិ នការផ្ម្បើម្បាស់រថយនោ

ទម្ម្ង់ C4

របាយការណ៍ផ្ម្ោេះថានក់ចរាចរ

ទម្ម្ង់ C5

ការវាយតនម្លការអនុវតោការងាររបស់ទីម្បឹកា (តាម្លទធផ្ល)
ការវាយតនម្លការអនុវតោការងាររបស់ទីម្បឹកា (ការបញ្ច បក
់ ិចស
ច នា)
ការវាយតនម្លការអនុវតោការងាររបស់ម្ស្រនោជា
ី ប់កិចចសនា

ទម្ម្ង់ C6

ផ្សៀវផ្ៅម្តួតពិនត
ិ យសននធ
ិ ិ

ទម្ម្ង់ C7

ប័ណណបផ្ញ្ច ញសននិធិ

ទម្ម្ង់ C8

របាយការណ៍បផ្ញ្ច ញទំនញ
ិ

ទម្ម្ង់ C9

ទម្ម្ង់កបបបទផ្សន ើសុំទិញ

ទម្ម្ង់ C10

តារាងវិភារសម្ម្ង់តនម្ល

ទម្ម្ង់ C11

តារាងផ្បៀវតស

ទម្ម្ង់ C12

ទម្ម្ង់កបបបទផ្ផ្ារម្ទពយសម្បតោិ និង ម្ិនកម្នម្ទពយសម្បតោិ

ទម្ម្ង់ C13

របាយការណ៍ពកា
ី របាត់បង់ និងខូចខាតឧបករណ៍

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C1
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ
Vehicle Plate No:___________

VEHICLE LOG SHEET
For the Week ………of …[month]….of [year]

Destination
Time
Date
From

To

Dista
nce
(km)

Fuel Purchase
Type of Fuel
Quantity (litre)
Fuel

Checked by,

_____________________

Eng Oil

Driver

Coupon/
Receipt
Price

Passenger’s Purpose
Name

Name

Signature

No.

Certified by,

_____________________

Approved by,

_____________________

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C2

ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ
Coupon No.:________
Date: ____/_____/____

Coupon
To: ………………………………………………………………………………
Please supply the following as indicated:
Gasoline
Diesel
Engine Oil
Brake Fluid
Grease

:......................litres
:..........................litres
:................... litres
:................. can(s)
:.................................

Riel/$.....................
Riel/$.....................
Riel/$.....................
Riel/$.....................
Riel/$.....................

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

Authorized Officer

Proprietor

Name:

…………………..

………………..

Signature:

…………………..

………………..

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C3
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

Vehicle History Record
Local Registration Plate: ...............................
Type of Fuel: ..................................................

Engine No: ………............................
Chassis No: ...........................

Fuel
Check
data

ODOMeter

TripMater

Service, Maintenance and Repair
Fuel
QTY

Fuel
Consume

Remark

Date

ODOMeter

Detail

Bill
No.

Cost

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C4
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

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:

___________________________________

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C5
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

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

Performance Assessment
Poor
Partial

Adequate

Good

Excellent

Capacity Developments and
sustainability contributed to
PFMRP

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

Approved by Program Coordinator
Signed: …………………………

Signed: ……………………………………….
Enclose:
- Consultant Invoice
- Report/Output

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C5
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

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
Performance (See separate guidance on grading)
Responsibilities assigned

Not
Satisfactory

Partial

Satisfactory

Good

Excellent

(To be listed in TOR and extracted here)

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

Performance (See separate guidance on grading)
Outputs Required

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)

ទំព័រទី
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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

Approved by Program Coordinator

Signed……………….

Signed: …………………………

Enclose:
- Final Consultant’s Invoice
- Report/Output

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C5
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

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)

Poor

Performance Assessment
Partial
Adequate
Good

Excellent

Performance Assessment
Additional Skills

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

Acceptance on performance and proposal for
contract extension

Poor:

Partial:

Adequate:

Good:

Excellent:
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:………………………….
ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C7

ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ
No.: ___________
Date: ____/_____/____

Stock Issue Voucher
To :

_____________________________________________________________________

Implementing Agency: __________________________________________________________

No.

Distributed by:

Item Description

No of Items

Approved by:

Received by:

Signature
Name

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C8
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ
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

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C6
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

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

Prepared by:

Certified by:

Approved by:

Signature

Signature

Signature

Name

Name

Name

Voucher No.

No. of Item

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C9
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

សំទណើសទ
ុំ ញ
ិ រធានចំណាយ
(Purchase Request Form)
ផ្ោលបំណងកនង
ុ ការផ្សន ស
ើ ៈុំ
Description: ___________________________________________________________________________________________________________________________
ល.រ

បរិោយ

Specification

ម្បផ្ភទ

ផ្លខរណនី

បរិមាណ

តំនលឯកតា

តំលៃប៉ាន់ស្មានសរុប
អនកផ្សើន សុំ

អនកម្តួតពិនត
ិ យ

អនកអនុម្ត
័

តំនលបា៉ា ន់សាមន

0.00
អនកទិញ

ផ្្មេះនិងហតថផ្លខា...................................

ផ្្មេះ និងហតថផ្លខា.............................

ផ្្មេះនិងហតថផ្លខា..........................

ផ្្មេះនិងហតថផ្លខា................

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

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

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

កាលបរិផ្ចេទ..........................

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C10
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ

Analysis of Quotes Received
ិ រននប័ណណម្សង់តនំ លក លបានទទួល
ការវភា
Description: ………………………………

QA No.: ……………………

Reference: ………………………………

Date: ……………
Name of Supplier

No.

Technical Specification

Qty

Physical Unit

Unit Price

Total Price

Unit Price

Total Price

Unit Price

Total Price

Basis of Selection of a Supplier
(ម្ូលដ្ឋានននការផ្ម្ជើសផ្រើសអនកផ្គត់ផ្គង់):
អនុម្ត
័ ផ្ដ្ឋយ,

បញ្ាក់ផ្ដ្ឋយ,

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

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

អរគផ្លខាធិការរង

ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង

ផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយ,
................................
ម្ស្រនោល
ី ទធកម្ម

ម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C11
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ
No._______________________

Salary Schedule
Salary and Tax on Salary (National Consultant and Staff)
for the Month of ................Year .............
No.

Name

Position

Contract Start

Contract End

Gross Salary

Tax Rate

Tax Amount

Net Salary

Remarks

(ល.រ)

(ផ្្មេះ)

(តួន្ទទី)

(កាលបរិផ្ចេទចប់ផ្ផ្ោើម្)

(កាលបរិផ្ចេទបញ្ច ប)់

(ផ្បៀវតសសរុប)

(អម្តាពនធ)

(ម្បាក់ពនធ ម្តូវបង់)

(ទឹកម្បាក់ម្តូវផ្បើក)

(សមាគល់)

1
2
3
Total
អៃុម្័តទដ្ឋយ

បញ្ញ
ជ ក់ទដ្ឋយ

ពិៃិតយទដ្ឋយ

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

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

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

អរគផ្លខាធិការ

ម្បធានកផ្នករ ាបាល ហិរញ្ញវតថុ និង

ម្ស្រនោម្ី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ

ទរៀបចំទដ្ឋយ

................................
ជំនយ
ួ ការរណផ្នយយ

និងម្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតនម្ល

ទំព័រទី
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ទម្ម្ង់ C12
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3
ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ
No.____________________

Non-Expendable Property and Equipment Transfer Form
No.

ID Code

Description of Item

Transfer from Current Users
User's
Location
Signature and date
Name

Specification

To New Users
Location

User's Name

Verified by:

Approved by:

Updated Register by:

Signature

Signature

Signature

Name

Name

Name

Date

Date

Date

Signature and date
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ទម្ម្ង់ C13
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា
ជាតិ សាសន ត្ពុះម្ហាកសត្ត

3

ត្កសួងទសដ្ឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ិ កី កទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ
កម្ម វធ
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 :......................................................................................................................................

ទំព័រទី
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ុ
៤) ឧបសម្ពៃ
័ ធ D: អត្ាទបកកម្មកង
នុ ត្សក
No

Location

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 *

13

Mondulkiri

14

Prey Veng

15

Stung Streng

16

Thbong Khmom

85,000 Riel

17

Preak Sihanouk

100,000 Riel

18

Takeo

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

32,000 Riel
170,000 Riel Refer to sub-decree No. 06

Refer to sub-decree No. 06

72,000 Riel
200,000 Riel

50,000 Riel

00 Riel

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.
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៥) ឧបសម្ពៃ
័ ធ E: ឯកសារទយាង

ផ្សៀវផ្ៅកណន្ទំសោីពកា
ី រម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុក លមានលកខណៈសម្ញ្ញផ្នេះ ម្តូវបានបផ្ងកត
ើ ផ្ ើងផ្ដ្ឋយភាាប់ជាម្ួយ
កិចចម្ពម្ផ្ម្ពៀងហិរញ្ញម្បោន ម្បព័នធហិរញ្ញវតថុរបស់ម្បផ្ទស និងនីតិ វិធីក លអាចអនុវតោបានសម្មាប់រផ្ម្មាង ផ្ោលការណ៍
និងនីតិ វិធីរបស់សមារម្អភិវឌ្ឈន៍អនោរជាតិ ជំនយ
ួ សាមរតី នីតិ វិធីរួម្បចចុបបននកម្មរបស់ក.ស.ហ.វ ផ្ោលការណ៍កណន្ទំសោព
ី ី
ហិរញ្ញវតថុ និងលទធកម្ម (ភារ១+២) ក លបានផ្ធវើបចចុបបននភាពកនង
ុ កខឧសភា ឆ្នំ២០១២។ ឯកសារផ្ោងផ្ ើម្បីបផ្ងកើតនូវ
ផ្សៀវផ្ៅកណន្ទំសោីពកា
ី រម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុផ្នេះ សម្មាប់រផ្ម្មាងទំផ្នើបកម្មការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ រួម្មាន៖
ិ ម្ី បតិបតោកា
នីតិវធ
ិ រសោ ងដ្ឋ
់ ររបស់ម្បផ្ទសកម្ពុជា សម្មាប់រផ្ម្មាងទទួលហិរញ្ញបបោនពីខាងផ្ម្ៅ
ផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយ ម្កសួងផ្ស ាកច
ិ ច និងហិរញ្ញវតថុ ក លរួម្មានផ្ោលការណ៍កណន្ទំ និងឧតោម្ន្ទនុ-វតោន៍
ផ្ ើម្បីសម្ម្បសម្ម្ួលការម្រប់ម្រងម្បចំនថៃននរផ្ម្មាងហិរញ្ញម្បោនខាងផ្ម្ៅក លសថ ិតផ្ម្កាម្ការម្រប់ម្រងទូផ្ៅ
របស់ម្កសួងផ្ស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវតថ។
ុ
ផ្ោលការណ៍កណន្ទំសម្មាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថរុ បស់ម្បផ្ទសកម្ពុជា សម្មាប់រផ្ម្មាងហិរញ្ញបបោនខាងផ្ម្ៅ
ផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយ ម្កសួងផ្ស ាកិចច និងហិរញ្ញវតថុ កនុងផ្ោលបំណងជួយ និងផ្ោលន
់ ោ
ិ ម្សម្មាប់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវតថុម្បកបផ្ដ្ឋយម្បសិទិភា
ធ ព និងសាកសិទភា
ធ ពននរផ្ម្មាងទទួលជំនួយពីខាងផ្ម្ៅ។
ផ្ោលការណ៍កណន្ទំលទធកម្មរបស់ម្បផ្ទសកម្ពុជា សម្មាប់រផ្ម្មាងហិរញ្ញបបោនខាងផ្ម្ៅ
រួម្មាននិោម្ និងឧតោម្ន្ទនុវតោន៍ ផ្ ើម្បីសម្ម្ួល ល់លទធកម្ម ននរផ្ម្មាងទទួលជំនយ
ួ ពីខាងផ្ម្ៅ។
អនុម្កឹតយរបស់រដ្ឋាភិបាល
បទបបញ្ញតោិន្ទន្ទ ក លម្តូវបានអនុម្័តផ្ដ្ឋយន្ទយករ ាម្ស្រនោី និងបានចុេះហតថផ្លខាអម្ផ្ដ្ឋយរ ាម្ស្រនោី។
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