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Foreword 
 

Dear Reader, 

With this compendium on Public Financial Management in the Cambodian sub-national 
context, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (German Society 
for International Cooperation, GIZ) intends to provide the councilmen and -women of the 
EU Project for Decentralisation and Administrative Reform’s (EU DAR) partner districts 
and municipalities with a lasting foundation to tackle the current and future public-finance-
related challenges in their respective constituencies. Furthermore, it is meant to serve as 
the cornerstone for the sharing of knowledge among the councilmen and -women and 
their colleagues in non-partner districts.  

The information collected in this publication stems from the produced output of three 
workshops on Public Financial Management, which were held between September and 
December 2018 in the cities of Battambang and Phnom Penh. In these workshops, 
academic expertise on financial administration was coupled with the insights from the 
day-to-day challenges, encountered on the district and municipal level. These three 
workshops involved three stages of synergetic knowledge growth.  

In the first stage, perspectives on the financial management needs were shared and 
current knowledge assessed, in order to establish common grounds for learning and 
collaboration. In the second stage, the understanding of legal frameworks and budget 
cycles was deepened and the importance of the councillors’ role in the financial processes 
stressed. In the final stage, the focus lied on enacting such role and putting know-how 
into practice, as well as scaling up lessons from the trainings to other councillors.  

Meant to accompany the councilmen and -women in their future steps, this compendium 
contains the following information. A lexicon on public finance jargon, the legal framework 
documents, which are necessary for councilmen and -women to navigate the Cambodian 
sub-national public financial system, procedural documents from the Ministry of Finance, 
which provide clear criteria and examples of the budgeting process, and finally, step-by-
step instructive material for the enactment of public financial management and budget 
scrutiny. 

Proud to present the results of this intensive collaboration, we wish you a good read. 

 

EU Project for Decentralisation and Administrative Reform 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
German International Cooperation 
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ស នុ កមគនឹះៗមយួចំននួ ក់ទងនឹង រ គប់ គងហរិ វតរដ ល ក់េ ម  

Lexicon for financial management at SNA  
 

ប័កេដីមែខ  
(Principle budget 
administrator) 

សំេ ដល់ម នីែដល នសិទេិពញេលញ មផូវច ប់កុង រប បតបិតិ រចណូំល 
ចំ យថវ ិ ខួនឯង ល់េ យ តវេ រពេ ម ពំែដនៃនសិទអិំ ច និងមុខ រ
របស់ខួន។ 

ប័កេផរសិទ 
(Delegated budget 
administrator) 

សំេ ដល់ម នីែដលទទួលសទិិ ប នពី ប័កេដមីែខ ស ប់កចិ បតបិតិ រ
ចំណូល ចំ យថវ ិ កុងែដនសមតកិចរបស់ខួន។ 

រជេទយ បុេរ ប ន (Petty 

Cash Advance) 

គឺ រចំ យេលដីំេណីរ ររដ ល និងចំ យែដល នលកណៈ ប  ំ ំ ច់ 
ប ន់ នងិមិន ចរង់ ំ រេ ះផ យ ណតិេបីក ក់ធម ន។ 

រជេទយ ករបុេរ ប ន 
(Petty Cash Advance 
Officer) 

គឺ ម នីទទួលបនុកេលី រចំ យេលដីំេណីរ ររដ លនិងចំ យែដល ន 
លកណៈ ប  ំ ំ ច់ ប ន់ និងមិន ចរង់ ំ រេ ះផ យ ណតិេបីក ក់ធម
ន។ 

វ ិ ជន៍ថវ ិ  (Budget 

allocation) 

សំេ ដល់ រេផថវ ិ ពី ក់ តិេ មខង់ចំ យនមីយួៗ។ 

 

រជេទយ ចណូំល 

(Revenue account) 

គឺ ចណូំលមិនែមន រេពីពនែដល នលកណៈ ប  ំ នចំននួ 
ទឹក ក់តចិពុំ នកិចសន ។ 

រជេទយ ចំ យ 

(Expenditure account) 

គឺ រចំ យ នលកណៈ ប  ំ នចំននួទឹក ក់តិច ពុំ នកិចសន ។ 

ហរិ ប ន (Financing) គឺសំេ ដល់ រផល់និង រទទួល ក់ឬមូលនិធិ ស ប់ ំ ទដំេណីរ រគេ ងធុរ
កិចអីមយួ។ 

ហរិ ប នឱន ព 

(Deficit financing) 

មូលនិធសិ ប់េធី រចំ យ មរយៈកមី។  

អតិេរកថវ ិ  (surplus) សំេ ដល់ថវ ិ ែដលេ សល់ពីគេ ងចំ យែដល នេ ងេ េដីម ។ំ 

ឪន ពថវ ិ   
(Budget deficit) 

សំេ ដល់ចំនួនទឹក ក់ែដររ ភិ លចំ យេលីសចណូំល។ 

និយត័កមឥណ នថវ ិ  

(Budget credit 
reallocation)  

សំេ ដល់ របែងរ (និយត័ ព)ឥណ នថវ ិ ពីអនុគណនមីួយេ អនុគណនមីួយ 
និងពីគណនីមួយេ គណនីមយួ និង ពីជំពូកមួយេ ជំពូកមួយ។ 



ចំ យចរន (Current 

expenditure) 

សំេ េលី រចំ យ ប សំ ប់ ទ ទង់កចិ បតបិតិ រែផករដ ល។  

ចំ យ មូលធន  
(Capital expenditure) 

សំេ េលី រចំ យ ក់ព័ននឹង រវនិិេ គកុងកិចអភិវឌ ន៍មូល ន 
េដីម បីេងីនចណូំលេ េពលអ គត។ 

ចំណូលចរន (Recurrent 

revenue) 

សំេ េលីចណូំ ប រំបស់រដ ល សកែដលទទួល នពីរចំណូល រេពីរពន 
និងចំណូលមិនែមន រេពីរពន។ 

ចំណូល មូលធន 

(Capital revenue) 

សំេ េលីចណូំលែដរ ន បភពមកពី ( ក់កមី/ជំនួយឥតសំណងរបស់ៃដគូអភិវឌ / 
និងមូលនិធិ ំ ទ) ងំកុង សក នងិេ បេទស។ 

ចំណូលពិត  
(Real revenue) 

សំេ ដល់ចណូំល រេពីពន និងចណូំលមិនែមន រេពពីន។  

ចំណូល រេពពីន  
(Fiscal revenue) 

គឺ ពន រក នងិសិទិែដល តវ នបែងល តកិចេ ឱ រដ រមួ ន៖ ចណូំល
រេពីពនកុង បេទស នងិចណូំលពនេលី ណិជកមេ បេទស។ 

ឧបតមធន (Subsidy) សំេ ដល់ជំនួយ ក់(ឬ របនូលបនយ ឬេលីកែលងពន) េ យរ ភិ ល
េដីម េីលីកទឹកចតិដល់រដ ល ក់េ ម តិកុង របំេពញ រ រ/អភិវឌ ន៍។ 

ទព សកមរយៈេពលខ ី

(Short term asset ) 

គឺ ទព សម តិែដល តវលក់ ឬបែងល ច់ ក់េដីម ទូី ត់បណុំលកុងរយៈេពល
មួយ ។ំ 

ទព សកមរយៈេពលែវង 
(Long term asset) 

ទព សម តិែដល តវលក់ ឬបែងល ច់ ក់េដីម ទូី ត់បណុំល
កុងរយៈេពលមួយ ។ំ 

អចលកមអរូប ី(Intangible 

asset) 

ទព សម តិមិនែមនរូបវន័ ែត នតៃមេ យសិទិផល់ផល កមសិទ។ិ 

អចលកមរូប ី 
(Tangible asset) 

ទព សម តិរូបវន័ ែដល នតៃមេ យសទិិផល់ផល កមសិទ។ិ 

គណីចរន 
(Current account) 

គណេនយ មួយ តវេ ប ីស ប់គត់ គណេនយ តវសង ឬ គណេនយ តវ 
រ មួយ គីដ៏ៃទេទ ត។ 

មូលនិធិេផរ ន 
ប់លកខ័ណ 

(Unconditional 

transferred Fund) 

គឺ មូលនិធិែដល កម បកឹ េ បី ស់េដីម ៖ី 
- បំេពញ រកចិ មផូវច ប់ 
- បំេពញមុខ រ រកចិ កុង របេងីត រជំរុញ និង រេធីឱ នចីរ ពដល់ រ
អភិវឌ មែបប ប ធិបេតយ  

- ចំ យែផករដ លរបស់ខួន និង 
- េ ជីសេរសី គប់ គង ត់ែចង និងអនុវតមុខ រ ជេ មសី ។ 



មូលនិធិេផរ ន 
ប់លកខ័ណ 

(Conditional 

transferred Fund) 

គឺ មូលនិធិែដល កម បឹក េ បី ស់៖ 
- េដីម ី គប់ គង ត់ែចង នងិអនុវតមុខ រ តពកចិ មយួ ឬេ ចីនែដល តវ ន
េផរឱ កម បកឹ  ម រ បគល់មុខ រ ឬ រេធី បតិភូកមមុខ រ ឬ 

- េដីម បីន គប់ គង ត់ែចង និងអនុវតមុខ រ ជេ មសី មួយ ឬេ ចនីែដល កសួង 
ប័នរបស់រ ភិ ល ប់ នអនុវត ឬ 

- ស ប់េ លបណំង តពកិចមយួ ឬេ ចនីែដល នកណំត់។ 

ទព សម ត ិ(Asset) សំេ េ េលីេ គ ង ៉ សុនី នយន ឧបករណ៍ េ គ ងស រមឹ ស ៈ រ ិ ល័យ 
លិខិត ម ឯក រ នងិដី រណៈ អចលន ទព រណៈ សណំង់ រណៈ ឬ
េហ រច សម័ន រណៈដូច  ន អ រ ែ ពក ផូវ ឬវតុ ប ក់ បែហល ។ 

គណេនយ ហរិ វតុ 
(Financial Accounting) 

គឺ រកត់ បតិបតិ រហរិ វតុែដលេធីេឡងី មរយៈគណនី ក់បេ ីរបស់រដ
ល សក កងេ រតន រេខត និងេដីម េីរ បចំរ យ រណ៍ហរិ វតុដ៏ តមឹ តវ 
និង ន់េពលេវ ស ប់ផល់ព័ត៌ នអំពី ន ពហរិ វតុរបស់រដ ល កង សក។ 

គណេនយ ថវ ិ  
(Budgetary Accounting) 

គឺ រ ម ន នងិ យ រណ៍អពំី រអនុវតថវ ិ េដមី ី រចំ យ តវ
នេធីេឡងីេ ក មិតឥណ នថវ ិ ែដល នអនុ ត ិេហយីចណូំល តវ ន

សងតិ ព មយួនឹងថវ ិ ែដរេ ង។ 
កបខណចំ យរយៈ 
េពលមធ ម 
Medium Term  
Expenditure  
Framework: 

សំេ ដល់ រេធី រែផន រចំ យ រណៈែដល នរយៈេពលបី (០៣)  ំ
ដល់ (ំ០៥) ែំដលកំណត់ត មវ រធន នេពលអ គតស ប់េស កម 
និង រអភិវឌ ែដលសិតកុងបរបិទៃន រ ៉ ន់ នធន នសរុបរបស់រដ ល ក់េ ម
តិែដល នមកពី បភពកុងមូល ន និង បភពពី ងេ ។ 

 
ឯឯក រេ ង៖ 

 ច ប់េរ បចំអង រ (២០០៨) 

 ច ប់សីពីរបបហរិ វតុ និង រ គប់ គង ទព សម តិរបស់រដ ល ក់េ ម តិ(២០១១) 

 អ.ន. ក េលខ ១៧២ សពីី បព័ន គប់ គងហរិ វតុរបស់រដ ល កង សក (២០១២) 
 ប សេលខ ២៧៥ សីពនីីតវិធិីចំ យ មរជេទយ បុេរ ប នស ប់រដ ល ក់េ ម តិ(២០១៥) 
 Guide to the national budget, 2015 (េស វេ ែណ សំពីីថវ ិ តិ) 

http://ngoforum.org.kh/files/ce61ca5dee2c7899d9c78565e3252748-Guide-to-the-National-Budget-
English.pdf 

 (https://www.scribd.com/doc/315539240/english-khmer-glossary-of-accounting-and-auditing-
terminology) 

 (https://www.facebook.com/cvnlawyer/posts) 
 



 

 

 
 
 
 

Chapter 3 
The budget preparation process 
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Chapter 4 
Circular on the district/municipal 

fund procedure 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 















































































































 

 

 
 
 
 

Chapter 5 
Sub-Decree #36 on 

district/municipal funds 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 

 

 
 
 
 

Chapter 6 
Sub-Decree #172 on the 

district/municipal financial 
management system 

 
 
 
 
 
 
 









































 

 

 
 
 
 

Chapter 7 
Royal decree on the law of SNA 
financial regime and property 

management 
 
 
 
 
 
 
 











































 

 

 
 
 
 

Chapter 8 
Prakas #324 on SNA procurement 

committees and procurement units 
 
 
 
 
 
 
 
 























 

 

 
 
 
 

Chapter 9  
Module on the fiscal 

decentralisation and financial 
management  
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EpñkTI 1³ esckþIepþIm

vimCÄkarsareBIBn§ KWCaEpñkd¾sMxan; nnigCaEpñkEdlminGacxVH)anenAkñúgkMENTRmg;vimCÄkar nigvish      

mCÄkar. vimCÄkarsareBIBn§ sMedAelIsiTi§rbs;RkumRbwkSaenAfñak;eRkamCatikñúgkarRKb;RKgRbmUlcMNUl 

rbs;xøÜnpÞal; nigkarRKb;RKghirBaØvtßúrbs;xøÜnedaymansV½yPaBbgÁÜr. vimCÄkarsareBIBn§KYrFanafa 

RkumRbwkSanImYy²manFnFanhirBaØvtßú nigmanqnÞanusiT§icaM)ac; edIm,IRbkan;ykCeRmIsEdleqøIytbnwg 

tRmUvkarBitR)akdrbs;RbCaBlrdæ. 

EpnkaryuT§sa®sþGPivDÆn_Cati qñaM 2006-2010 KUsbBa¢ak;BIsar³sMxan;rbs;RkumRbwkSakñúgkarman 

hirBaØvtßúRKb;RKan; ¬rYmmancMNUlrbs;xøÜnpÞal;BIBn§ nigkéRm¦. ¬EpnkaryuT§sa®sþGPivDÆn_Cati 

qñaM2006-2010¦. 

RbCaBlrdæ man»kaskan;EtFMTUlay edIm,IcUlrYmcMENkCamYyRkumRbwkSaEdl)anCab;eqñatrbs;xøÜn edIm,I 

man»kaseFVI[man\T§iBleTAelIrebobcMNaymUlniFisaFarN³enAfñak;eRkamCati. eRkABIenH RbCaBlrdæ 

GacemIleXIjy:aggayGMBIrebobEdlRkumRbwkSaenAmUldæan eFVIkarcMNay b¤mincMNaymUlniFi 

saFarN³. 

CamYYynwgkkarelIkkm<s;tmøaPaB nig »»kaskan;EtFMTUlayedIm,IeFVI[man\T§iBlelIesckþIseRmcenaH 

RbCaBlrdæ KYrsßitenAkñúgTItaMgd¾l¥kñúgeFVI[RRkumRbwkSamanKNenyüPaBcMeBaHrebobEdlRkumRbwkSa 

cMNayFnFanhirBaØvtßúrbs;xøÜn.      

cMNucl¥ nigminl¥énsV½yPaBhirBaØvtßú

CamYynwgkarebþCJacitþrbs;xøÜnkñúgkarlubbM)at;GMeBIBukrlYy raCrdæaPi)almankarxVl; 

xVayy:agRtwmRtUvGMBIsucritPaBénmUlniFiEdl)anepÞr[fñak;eRkamCati. CakarsMxan;Edl 

RtUvmanynþkar edIm,IecosvagGMeBIBukrlYy nigedIm,IlatRtdag nigdak;TNÐkm μGMeBIBuk 

rlYyenAeBlEdlGMeBIenHekItmaneLIg. eTaHbICay:agk¾eday KμanRbeTsNamYyenAelI 

BiPBelakEdlminmanGMeBIBukrlYyenaHeLIy.  

GVIEdlsMxan;enaH karxVl;xVayGMBIGMeBIBukrlYy minKYrmanGanuPaBelIkarcaM)ac;kñúg 

karpþl;dl;RkumRbwkSanUvsV½yPaBEpñkhirBaØvtßúeBjeljeLIy. RkumRbwkSaRtUvkarsV½yPaB 

EpñkhirBaØvtßúeBjelj edIm,ImanlT§PaBeqøIytbnwgtRmUvkarBitR)akdrbs;RbCaBlrdæ.
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c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ pþl;karcg¥úlbgðajy:agTUlMTUlayGMBIhirBaØvtßú 

nigkarRKb;RKghirBaØvtßúrbs;RkumRbwkSa. eTaHbICay:agNak¾eday RtUvmankarbkRsayelIxøwmsarlMGit 

CaeRcIneTotTak;TgnwghirBaØvtßú nigkarRKb;RKghirBaØvtßúrbs;RkumRbwkSaenAkñúgc,ab; niglixitbTdæan rYm 

man c,ab;sþIBIrbbhirBaØvtßú nigkarRKb;RKgRTBüsm,tþirbs;rdæ)alenAfñak;eRkamCati ¬maRta 44-46/ 

244/ 245/ 248/ 253/ 255énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

KN³kmμaFikarCatisRmab;karGPivDÆtamEbbRbCaFibetyüenAfñak;eRkamCati ¬K>C>G>b¦ manGnuKN³- 

kmμaFikarkic©karsareBIBn§ nighirBaØvtßú EdlCYy nigpþl;eyabl; K>C>G>b GMBIkargarTak;Tgnwgkic©kar 

hirBaØvtßú nigsareBIBn§rbs;RkumRbwkSaenAfñak;eRkamCati ¬maRta 10 énGnuRkwtüsþIBIkarbegáItGnuKN³-

kmμaFikar K>C>G>b¦. 

kMENTRmg;karRKb;RKghirBaØvtßúsaFarN³ (PFM)

vimCÄkarhirBaØvtßú manTMnak;TMngy:agCitsñiT§CamYynwgkMENTRmg;karRKb;RKg 

hirBaØvtßúsaFarN³ ¬PFM¦. TisedAmYyenAkñúgkm μviFIRKb;RKghirBaØvtßúsaFarN³ ¬dMNak; 

kalTI2 qñaM2008 dl;qñaM2010¦ KWedIm,IBRgwg nigGPivDÆeKalneya)ay nigyuT§sa®sþ 

vimCÄkarsareBIBn§. TisedAenH nwgRtUvseRmc)antamry³karFana[)anfa eKalneya 

)ay vimCÄkarrbs;raCrdæaPi)al nigc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk 

xNÐ RtUv)anGnuvtþ nigfaeKalneya)ay nigc,ab;enH manbBa©ÚlKKNenyüPaB. kMEN 

TRmg;BIr KWkMENTRmg;vimCÄkar nigvishmCÄkar nigkMENTRmg;karRKb;RKghirBaØvtßú 

saFarN³ RtUvdMeNIrkarRBmKña nigmansuxdumCamYyKña. 

 enAfñak;XMu sgáat; karRKb;RKghirBaØvtßúsaFarN³ manbMNgEklm¥karerobcM niig 

karGnuvtþfvika k¾dUcCaRbB½n§RKb;RKghirBaØvtßúrbs;RkumRbwkSa. kþIsgÇwmKWfa Cakarcab; 

epþImkarRbmUlcMNUlminEmnCaBn§ nwgmankarekIneLIg ¬sUmGankmμviFIkMENTRmg; 

hirBaØvtßúsaFarN³ dMNak;kalTI 2 TMB½r 42 TisedATI 27¦. 
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EpñkTI  2³³ vimCÄkarsareBIBn§

c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ maRta 241-253/ 280

esckþIepþIm

smasFatud¾sMxan;enAkñúgc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ )ankMNt;eGaymankar 

muxgarRKb;RKg RtUv)aneepÞr[RkumRbwkSaraCFanI RkumRbwkSaextþ RkumRbwkSaRkug RkumRbwkSaRsuk RkumRbwkSa 

xNÐ nigRkumRbwkSa XMu ¬maRta 214/ 217/ 277/ 278/ 281 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI 

extþ Rkug Rsuk xNÐ¦. 

]TahrN_ RkumRbwkSaRkugGacTTYl)ankarepÞrmuxgar 

[RbmUlsRmam sagsg; CYsCul nigEfTaMRbB½n§   

lUbgðÚrTwkkxVk; nigpþl;TICRmkdl;CnGnafa.        

RkumRbwkSaRsuk GacTTYl)ankarepÞrmuxgarkñúgenaH 

pþl;karGb;rMenAbzmsikSa nigRKb;RKgmnÞIreBTübEg¥kRsuk. RkumRbwkSaXMu GacTTYl)ankarepÞr 

muxgar [pþl;esvapSBVpSayksikmμ nigpÁt;pÁg;Twks¥at nigRKb;RKgmNÐlsuxPaB.    

CakarKμann½yGVIeLIykñúgkarepÞrmuxgar ¬eTaHbICamuxgarrdæ)al b¤muxgartamvis½ykþI¦ edayminepÞr[Rkum 

RbwkSakñúgeBlCamYyKñanUvFnFanEdlRkumRbwkSaRtUvkaredIm,IGnuvtþmuxgarf μITaMgenaH. dUecñH smasFatud¾ 

sMxan;TIIBIrenAkñúgc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ KWfaFnFan RRtUvEtmanGmCa 

mYymuxgar. RbkarenH mann½yfa enAeBlmuxgar RtUv)anepÞr[RkumRbwkSa RkumRbwkSak¾RtUvEtTTYl)an 

FnFansmRsb ¬hirBaØvtßú buKÁlik nigRTBüsm,tþi¦ edIm,IeFVI[RkumRbwkSa manlT§PaBGnuvtþmuxgar 

¬maRta 217/ 242/ 280 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.  

smasFatud¾sMxan;TIbIénc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ KWfa RkumRbwkSa RtUvman 

cMNUlRKb;RKan; edIm,IGnuvtþkic©karTUeTArbs;xøÜn ¬maRta 242 c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ 

Rkug Rsuk xNÐ¦.

kardak;smasFatuTIBIr nigTIbICamYyKña mann½yfa RkumRbwkSa RtUvmanccMNUlRKb;RKan; edIm,I[RkumRbwkSa 

manlT§PaB³
  

cMeBaHB½t’manbEnßmsþIBIkarepÞrmuxgardl; 

RkumRbwkSa sUmGanemeronTI 13.
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GnuvtþmuxgarCakatBVkic©rbs;xøÜn 

GnuvtþmuxgarCaCeRmIsmYycMnYn 

bMeBjParkic©tampøÚvc,ab;rbs;xøÜn 

TUTat;karcMNayEpñkrdæ)alsmRsbrbs;xøÜn 

Gnuvtþmuxgar nigParkic©rbs;xøÜneTAtamrebobEdl 

CMrujkarGPivDÆtamEbbRbCaFibetyü.  

¬maRta 242 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI 

extþ Rkug Rsuk xNÐ¦ 

fvika

PñMeBj nigRKb;eextþ Rkug nigRRsuk manfvikaRbcaMqñaMrbs;xøÜnpÞal;. ¬maRta 44 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKg 

rdæ)al raCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

XMu nigssgáat;TaMgGs;enAkñúgRsuk manfvikarbs;xøÜnpÞal; dUcmanEcgenAkñúgc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMu 

sgáat; ¬maRta 73 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMu sgáat;¦.

fvikarbs;xxNÐ nigsgáat;enAraCFanIPñMeBj KWCaEpñkmYyénfvikarbs;raCFanIPñMeBj. fvikarbs;sgáat;enA 

kñúgRkug KWCaEpñkmYyénfvikarbs;Rkug. ¬maRta 44/ 244 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug 

Rsuk xNÐ¦. karkMNt;EbbenH eFVI[raCFanIPñMeBj nigRkug manlT§PaBFana[mankarGPivDÆTIRbCMu 

CnEdlmansgÁtiPaB nigmanlkçN³ÉkPaBKña.

RkumRbwkSa Gnum½tfvikarbs;xøÜnGnuelameTAtamdMeNIrkarRbcaMqñaMénkarerobcMfvikardæ. RkumRbwkSa k¾RtUv 

Gnum½tpgEdrnUvRRkbx½NÐcMNayry³eBlmFümEdlRtUveFVIbc©úb,nñPaBCaerogral;qñaM ¬maRta 44 énc,ab; 

sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.     

fvikarbs;RkumRbwkSa RtUvmantulüPaBrvagcMNUl nigcMNay ¬maRta 44 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)al 

raCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

KN³km μaFikarsRmbsRmYlbec©keTsrbs; 

RkumRbwkSa RtUvFana[)anfa fvikarbs;RksYg 

Edlpþl;esvaenAkñúgEdnsmtßkic©rbs;Rkum 

muxgarCakkatBVkic©

muxgarEdlkMNt;edaylixitbTdæanfa 

CamuxgarEdltRmUv[RkumRbwkSaGnuvtþ.

muxgarCaCeRmIs

muxgarEdlRkumRbwkSaGaceRCIserIs 

Gnuvtþ b¤GaceRCIserIsminGnuvtþ. 

cMeBaHB½t’manbEnßmsþIBIKN³kmμaFikarsRmbsRmYl 

bec©keTs sUmGanemeronTI 7.
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RbwkSa RtUv)andak;bBa©ÚleTAkñúgfvika kmμviFI vinieyaK nigRkbx½NÐcMNayry³eBlmFümrbs;RkumRbwkSa.  

RRbPBcMNUlrbs;RkumRbwkSa

RkumRbwkSaraCFanIPñMeBj nigRkumRbwkSaextþ 

Rkug nigRsuk mansiT§iTTYl)anccMNUlBIbI 

RbPBKW 

cMNUlpÞal;xøÜnenAmUldæan

cMNUlBIfñak;Cati

cMNUlepSgeTot ¬maRta 244 én 

c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI 

extþ Rkug Rsuk xNÐ¦

cMNUlpÞal;xøÜnenAmUldæan GacRtUvRbmUl 

tamry³

Bn§enAmUldæan ¬nwgRtUvkMNt;enAkñúgc,ab;enAeBlxagmux¦

kéRm nigQñÜl ¬nwgRtUvkMNt;enAkñúgc,ab; b¤lixitbTdæannanaenAeBlxagmux¦

cMNUlrbs;RkumRbwkSaRsukBIBn§ EdlRtUvEckrMElkCamYyRkumRbwkSaXMu sgáat; ¬nwgRtUvkMNt;enAkñúg 

c,ab;enAeBlxagmux¦

GMeNaysμ½RKcitþ

RbPBepSgeTotEdlmanEcgenAkñúgc,ab; b¤GnuRkwtüenAeBlxagmux ¬maRta 246 énc,ab;sþIBIkar 

RKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦. 

RkumRbwkSa RtUveRbIR)as;cMNUlrbs;xøÜn edIm,IepþateTAelItRmUvkarGPivDÆn_sMxan;bMput rYmman ttRmUvkarxus 

Kñarbs;®sþI yuvCn kumar nigRkumgayrgeRKaHrYmTaMgCnRkIRk nigCnCatiedImPaKtic ¬maRta 42 énc,ab; 

sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦. 

etIkarbg;Bn§ b¤kéRmesva GacbegáInKNenyüPaBtam 

viFINa?

enAeBlelak Gñkbg;Bn§ b¤kéRmesvaBIehae):Arbs;elak 

Gñk  elakGñkTMngCamankþIrMBwgx<s;BIesvaEdlelak Gñknwg 

TTYl)an. dUecñH elak GñkTMngCatRmUv[smaCikRkumRbwkSa 

EdlCab;eqñatrbs;elak Gñk eqøIytbcMeBaHesvaEdlmin 

RsbeTAnwgkþIrMBwgrbs;elak Gñk. enAeBlrdæaPi)alRbmUl 

Bn§  nigkéRmpÞal;BIRbCaBlrdærbs;xøÜn rdæaPi)alman 

GarmμN_mankarTTYlxusRtUvkan;Etx<s;kñúgkareRbIR)as; 

mUlniFi eTAtamrebobEdlmankareqøIytbcMeBaHtRmUvkar 

BitR)akdrbs;RbCaBlrdæ.   
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eRkABIenH CakarsMxan;EdlRtUvFanafa Bn§ kéRm nigQñÜl minmanpplb:HBal;edayminsmamaRt nig 

edayminyutþiFm’mkelI®sþI b¤mkelICnRkIRk b¤RkumgayrgeRKaHepSgeTot.

cMNUlBIfñak;Cati mantamry³ 

karEckrMElkcMNUlCati ¬nwgRtUvkMNt;enAkñúgc,ab;enAeBlxagmux¦

mUlniFiepÞrBIfvikaCati ¬nwgRtUvkMNt;enAkñúgc,ab;enAeBlxagmux¦

kéRmCaPñak;garsRmab;esvaBiessEdlGnuvtþedayRkumRbwkSakñúgnamRksYg ¬maRta 247 énc,ab; 

sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦. 

mUlniFiepÞrBIfvikarCatieLIgtamry³RR)ak;epÞredaymanP¢ab;l½kçx½NÐ nigKμanP¢ab;l½kçx½NÐ  ¬maRta 249 

dl; 251 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

R))ak;epÞrCatidl;RkumRbwkSa

R))ak;epÞrK μanl½kçx½NÐ R))ak;epÞrmanl½kçx½NÐ

edIm,IbMeBjParkic©tampøÚvc,ab;rbs;RkumRbwkSa edIm,IGnuvtþmuxgarCakatBVkic©

edIm,IGnuvtþmuxgarCaCeRmIs edIm,IGnuvtþmuxgarCaCeRmIsEdlkMBugdMeNIrkar

edIm,ITUTat;karcMNayEpñkrdæ)al sRmab;eKalbMNgCakatBVkic©Edl)ankMNt;epSg 

eTot

edIm,IGnuvtþmuxgar nigParkic©eTAtamrebobEdl 

CMrujkarGPivDÆtamEbbRbCaFibetyü
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esckþIsegçbGMBIRbPBcMNUl 

TaMgbIrbs;RkumRbwkSa 

 

Bn§enAmUldæan  

kéRm nigQñÜl  

karEckrMElkBn§  

GMeNay  

RbPBepSgeTot  

 

cMNUlpÞal;xøÜnnenA 
mUldæan  

cMNUlBIfñak;Cati  
 

karEckrMElk
ccMNUlCati 

mUlniFieepÞrBI  
fvikaCCati 

kéRmPñak;gar 

 

cMNUllepSgeTot 

dUcmanEcg 

kkñúgc,ab; b¤ 

GnuRkwtü 
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EpñkTI 3³ karRKb;RKghirBaØvtßú nigRTBüsm,tþi

kkarRKb;RKghirBaØvtßú        

c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ  

maRta  42> 45> 241> 252 

RkumRbwkSa RtUvRKb;RKg nigeRbIR)as;hirBaØvtßúrbs;xøÜn edIm,ICCMrujkarGPivDÆtamEbbRbCaFibetyü. Rkum 

RbwkSak¾RtUvepþatpgEdreTAelItRmUvkarGPivDÆn_Cak;lak; rYmman eesvaCamUldæan nigcaM)ac; nigtRmUvkar 

xus² Kñarbs;®sþI yuvCn kumar nigRkumgayrgeRKaH ¬maRta 42/ 241 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraC 

FanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

hirBaØvtßúrbs;RkumRbwkSa KWCahirBaØvtßúrbs;rdæ dUecñH KKWCahirBaØvtßúrbs;RbCaBlrdækm<úCaTaMgGs;.

dUecñH RkumRbwkSa RtUvRKb;RKgkic©karhirBaØvtßúrbs;xøÜneTAtamrebobEdlmanttmøaPaB nigKNenyüPaB 

cMeBaHRbCaBlrdærbs;xøÜn ¬maRta 43 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

RkumRbwkSa RtUvGnuvtþeTAtambTbBa¢a RbB½n§ nignItiviFITak;TgnwgkarRKb;RKghirBaØvtßú dUcCa Tak;Tgnwgkkar 

erobcMbBa¢IKNenyü nigrr)aykarN_ lT§km μ nigssvnkm μépÞkñúg nigépÞeRkA ¬maRta 45 énc,ab;sþIBIkar 

RKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.. 

RkumRbwkSa minRtUv)anGnuBaØat[x©IR)ak;eLIy ¬maRta 252 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ 

Rkug Rsuk xNÐ¦.  
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kkarRKb;RKgRTBüsm,tþi                

c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ  

maRta 46> 254 - 261

RkumRbwkSa mankarTTYlxusRtUvcMeBaHkareRbI 

R)as; nigkarRKb;RKgy:agmanRbsiT§iPaBelI 

RTBüsm,tþirdæ Edl)anepÞrmk[RkumRbwkSa 

b¤Edl)anTTYledaymeFüa)aypÞal;xøÜn. 

RkumRbwkSammanKNenyüPaBcMeBaHRbCaBl-

rdæGMBIrebobEdlRkumRbwkSaRKb;RKg nigeRbI 

R)as;RTBüsm,tþirbs;xøÜn ¬maRta 43/46 én 

c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug 

Rsuk xNÐ¦.  

RkumRbwkSaTTYlRTBüsm,tþiRsbeTAnwgmuxgar 

Edl)anepÞr[RkumRbwkSa eBalKW RRTBüsm,tþi 

GmCamYynwgmuxgar. kñúgkrNIEdlmuxgar RtUv)anepÞr ehIyRTBüsm,tþicaM)ac; manbrimaNminRKb;RKan; 

b¤ KμanEtmþg RkumRbwkSa RtUvTTYl)anFnFanhirBaØvtßú edIm,IedaHRsaymeFüa)aycaM)ac;sRmab;bMeBj 

esckþIRtUvkarrbs;xøÜn ¬maRta 217/256/258 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk 

xNÐ¦.

RkumRbwkSa GacRKb;RKg eRbIR)as; nigTTajykcMNUlBIRTBüsm,tþirdæEdl)anepÞrmk[RkumRbwkSa¬maRta 

255 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

RkumRbwkSaKμansiT§ilk;RTBüsm,tþirdæ edayK μankaryl;RBmBIRksYgmhaépÞ nigesdækic© nighirBaØvtßúeLIy 

¬maRta 255 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦. 

]TahrN_   

muxgarvis½yGb;rM

GacmanesckþIseRmcfa RkumRbwkSaXMu nwgTTYl)an 

karepÞrmuxgar edIm,IbegáIt nigRbtibtþimetyüsala. 

RbsinebImuxgarenH RtUv)anepÞr[RkumRbwkSaXMu RkumRbwkSa 

XMu k¾RtUvTTYl)anpgEdrnUv³ 

hirBaØvtßúcaM)ac; 

buKÁlikEdlmanCMnajcaM)ac;

RTBüsm,tþi EdlTak;Tgnwgmetþyüsala dUcCa 

GKarmetþyüsalaEdlmanRsab;nigsMPar³]beTÞs.
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ttYGgÁBak;B½n§

RkumRbwkSa mansiT§iTaMgRsugelIkarGnum½tfvika km μviFIvinieyaK nigRkbx½NÐcMNayry³eBlmFümrbs; 

RkumRbwkSa ¬maRta 44/ 245 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

GPi)al KWCaGaNab½kkñúgnamRkumRbwkSarbs;xøÜn. 

¬maRta 245 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraC 

FanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

KN³GPi)al CYyRkumRbwkSakñúgkarGnuvtþParkic© 

rbs;xøÜnTak;TgnwghirBaØvtßú. KN³GPi)al erobcM 

esckþIRBagfvika km μviFIvinieyaK nigRkbx½NÐcMNayry³eBlmFüm ehIydak;CUnRkumRbwkSasRmab; 

BicarNa nigseRmc. KN³GPi)al raykarN_ nigpþl;Gnusasn_dl;RkumRbwkSaenAkñúgkic©RbCMuTaMgGs; 

Tak;TgnwghirBaØvtßúrbs;RkumRbwkSa. KN³GPi)al k¾RtUvbMeBjkargarCamYyKN³km μaFikarsRmb         

sRmYlbec©keTspgEdr ¬sUmGanxageRkam¦ ¬maRta 156/ 163/ 165 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)al 

raCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

RkumRbwkSa manRRbFanhirBaØvtßúmYyrUbEdlRtUvEtgtaMgedayRkumRbwkSa bnÞab;BImankaryl;RBmBIRksYg 

esdækic© nighirBaØvtßú tamsMeNIrbs;RksYgmhaépÞ. RbFanhirBaØvtßú mankarTTYlxusRtUvcMeBaHkarRKb; 

RKghirBaØvtßú nigkargarlT§kmμ ehIyRtUvFana[mankareFVIsvnkmμhirBaØvtßúRtwmRtUv ¬maRta 179/180 

énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)al raCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

RkumRbwkSa RtUvmanKKN³km μaFikarlT§km μ. KN³kmμaFikarlT§km μ Fanafa kargarlT§kmμTaMgGs; RtUveFVI 

eLIgedayPaBesμaHRtg; mantmøaPaB nigminlMeGog nigGnuelameTAtamc,ab;sþIBIlT§kmμsaFarN³ 

¬maRta 136/137 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

KN³km μaFikarsRmbsRmYlbec©keTs mantY 

naTIenAkñúgkarerobcMfvika kmμviFIvinieyaK nig 

Rkbx½NÐcMNayry³eBlmFümrbs;Rkum 

RbwkSa.  KN³km μaFikarsRmbsRmYlbec©keTs bMeBjkargar edIm,IFanafa Epnkar nigfvikarbs;RksYg 

sßab½n mnÞIr nigGgÁPaBrbs;raCrdæaPi)alkm<úCaEdlRbtibtþikarenAkñúgEdnsmtßkic©rbs;RkumRbwkSa RtUv)an 

dak;bBa©ÚleTAkñúgEpnkarGPivDÆn_ fvika nigkm μviFIvinieyaKrbs;RkumRbwkSa.

vaCakarrrMelaPGMNac RbsinebIsmaCikRkumRbwkSa 

GPi)al KN³GPi)al RbFanhirBaØvtßú b¤buKÁlik 

rbs;RkumRbwkSa yk b¤eRbIR)as;mUlniFi b¤RTBü 

sm,tþirbs;RkumRbwkSaCaRbeyaCn_pÞal;xøÜn.  

cMeBaHB½t’manbEnßmsþIBIKN³kmμaFikarsRmbsRmYl 

bec©keTs sUmGanemeronTI 7.
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rdæ)alTaMgGs; manGgÁPaBmYyEdlbMeBjkargarelIkar 

RKb;RKghirBaØvtßú nigRTBüsm,tþi ¬maRta 58/ 112/ 173 

énGnuRkwtüsþIBItYnaTIextþ¦

cMeBaHB½t’manbEnßmsþIBIGgÁPaBrdæ)al 

sUmGanemeronTI 12.
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tYGgÁEpñkhirBaØvtßúenAfñak;eRkamCati

dUcEdl)anelIkeLIg xøwmsarlMGitCaeRcInTak;TgnwghirBaØvtßúrbs;RkumRbwkSa nigkarRKb;RKghirBaØvtßú RtUv 

EcgenAkñúgc,ab; niglixitbTdæanbEnßmeTot rYmman c,ab;sþIBIrbbhirBaØvtßú nigkarRKb;RKgRTBüsm,tþirbs; 

rdæ)alenAfñak;eRkamCati ¬maRta 44-46/ 244/ 245/ 248/ 253/ 255 énc,ab;sþIBIkarRKb; 

RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

KN³kmμaFikar
sRmbsRmYl 

bec©keTs 

GPi)al  

RbFanhirBaØvtßú 

KN³GPi)al  

RkumRbwkSa  

KN³kmμaFikar

lT§km μ  
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EpñkTI 4³ karcat;EcgEpñkhirBaØvtßúrbs;XMu sgáat;

c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMu sgáat; Ecgfa³

RkumRbwkSaXMu sgáat;nImYy² manFFnFanhirBaØvtßú RTBüsm,tþi nigfvikarbs;xøÜnpÞal; ¬maRta 73 

énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMu sgáat;¦. 

RkumRbwkSaXMu sgáat; manssiT§iRbmUlcMNUlpÞal;xøÜnBIcMNUlBn§ cMNUlminEmnBn§ nigkéRm ¬kar 

RbmUlBn§RtUveFVIeLIgGnuelameTAtamc,ab;¦¬maRta74énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMu sgáat;¦.

RkumRbwkSaXMu sgáat; mansiT§iTTYl)an³  

o karEckrMElkcMNUlCati

o kéRmBIkarGnuvtþmmuxgarCaPñak;gar

o mUlniFibEnßmBIRbPBxagkñúg nigeRkARbeTs

¬maRta 75/76 nig78 énc,ab;sþIBIkarRKb; 

RKgrdæ)alXMu sgáat;¦ rYmTaMgmUlniFiBIédKU 

GPivDÆn_ nigGgÁkarminEmnrdæaPi)al.

mUlniFiXMu sgáat; RtUv)anbegáIteLIgenAfñak;CatiCaynþkarsRmab;karepÞrmUlniFiBIfñak;Catidl; 

RkumRbwkSaXMu sgáat; edaymanbdiPaKrbs;raCrdæaPi)al nigédKUGPivDÆ ¬maRta 77 énc,ab;sþIBI 

karRKb;RKgrdæ)alXMu sgáat;¦

RkumRbwkSaXMu sgáat; TTYl)anRRTBüsm,tþirdæ EdlRkumRbwkSaGaceRbIR)as; nigbegáItcMNUl   

¬maRta 81 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMu sgáat;¦.

RkumRbwkSaXMu sgáat; k¾mansiT§iRbmUlccMNUlenAmUldæanmYycMnYnpgEdr dUcCakéRmBIkarcuHGRtanukUldæan.

brimaNénmUlniFiEdlRkumRbwkSaXMu sgáat;)anTTYltamry³karepÞrBIfñak;Cati manlkçN³bgÁÜr b:uEnþman 

karekIneLIgCaerogral;qñaM. enAqñaM 2002 RkumRbwkSaTTYl)an 1/2° éncMNUlCati. sRmab;qñaM 2008 

RkumRbwkSa TTYl)an22/75°éncMNUlCati. enAqñaM 2008 TwkR)ak;CCamFümenAkñúgfvikaGPivDÆn_rbs;Rkum 

RbwkSaXMu sgáat; manRbEhl 110>000 duløaGaemrik.

muxgarCaPñak;gar

muxgarEdlRtUv)aneFVIRbtiPUkmμ eday 

RksYgExSbeNþay b¤sßab½nrbs;raCrdæa   

Pi)aldl;RkumRbwkSaXMu sgáat;. muxgarRtUv 

GnuvtþedayRkumRbwkSaXMu sgáat;kñúgnam 

RksYgExSbeNþay b¤sßab½nrbs;raCrdæa   

Pi)al.  
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c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMu sgáat; nwgbnþRKb;RKgRkumRbwkSaXMuenAkñúgRsukTak;TgnwghirBaØvtßú. eTaHCa 

y:agNakþI fvikarbs;sgáat;enAraCFanIPñMeBj nigenARkug nwgRtUvdak;bBa©ÚleTAkñúgfvikarbs;raCFanIPñMeBj 

nigfvikarbs;Rkug. ¬maRta 244/ 283énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

eRkABIenH c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk 

xNÐ Ecgfa enAeBlXMu TTYlmuxgarBIfñak;Cati XMuk¾RtUvTTYl 

)anFnFanpgEdr KWhirBaØvtßú buKÁlik nigRTBüsm,tþi Edl 

caM)ac;edIm,IGnuvtþmuxgar ¬maRta217 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKg 

rdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦.

dUcKñaenHEdr enAeBlRkumRbwkSaraCFanIPñMeBj b¤RkumRbwkSaRkug eFVIRbtiPUkm μmuxgardl;sgáat; FnFan 

bEnßmEdlsgáat;RtUvkar edIm,IGnuvtþmuxgar[manRbsiT§iPaB KYrepÞr[sgáat;. 

RkumRbwkSaXMu sgáat;PaKeRcIn )an 

eRbIR)as;FnFanhirBaØvtßúrbs;xøÚnsRmab; 

KeRmagehdæarcnasm<½n§.
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bbBaðaEdlRtUvedaHRsay 

 xøwmsarlm¥itCaeRcInTak;TgnwghirBaØvtßú nigkarRKb;RKghirBaØvtßúrbs;RkumRbwkSa nwgRtUvEcgenA 

kñúgc,ab; nigliixitbTdæan rYmman c,ab;sþIBIrbbhirBaØvtßú nigkarRKb;RKgRTBüsm,tþirbs;rdæ)alenA 

fñak;eRkamCati  ¬maRta 44-46/ 244/ 245/ 248/ 253/ 255 énc,ab;sþIBIkarRKb;RKg 

rdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ¦. 

CakarsMxan;EdlRtUvBicarNasarenAkñúgEpnkaryuT§sa®sþGPivDÆn_Cati³ edIm,IeFVI[manPaBxusKña 

BitR)akdenAkñúgCIvPaBrs;enArbs;RbCaBlrdæ RkumRbwkSa RtUvkarhhirBaØvtßúRKb;RKan; nigccMNUlrbs; 

xøÜnpÞal; nigmansiT§iRKb;RKgkarRbmUlcMNUlpÞal;xøÚn k¾dUcCassV½yPaBEpñkhirBaØvtßúeBjelj. 

edIm,IeqøIytb eTAnwgtRmUvkarenAmUldæan RkumRbwkSa RtUvmanmmUlniFiqnÞanusiT§i 

EdlRkumRbwkSaGaceRbIR)as;eTA tamkaryl;eXIjrbs;xøÜnfaCakarsmRsb. 

k¾CakarsMxan;pgEdrEdlc,ab; niglixitbTdæan manbBa©Úlynþkard¾rwgmaMsRmab;ttmøaPaB karcUl 

rYmrbs;RbCaBlrdæ nigyynþkarKNenyüPaB edIm,Ipþl;lT§PaB[RbCaBlrdæeFVI[RkumRbwkSarbs; 

xøÜnmanKNenyüPaBcMeBaHrebobeRbIR)as;mUlniFisaFarN³.  

edIm,I[ynþkarTaMgenaHmann½y RRkumRbwkSaxøÜnÉgpÞal; RtUvmanynþkard¾rwgmaM edIm,IFana[man 

tmøPaB nigeFVI[ttYGgÁBak;B½n§epSgeTotenAkñúghirBaØvtßú nigkarRKb;RKghirBaØvtßúrbs;RkumRbwkSa 

manKNenyüPaB. tYGgÁepSgeTot rYmman GPi)al KN³GPi)al RbFanhirBaØvtßú nigKN³- 

kmμaFikarlT§kmμ. ]TahrN_ CakarsMxan;EdlRtUvmansmaCikRkumRbwkSaenAkñúgKKN³km μaFikar 

lT§km μ BIeRBaHsmaCikRkumRbwkSa manKNenyüPaBedaypÞal;cMeBaHRbCaBlrdæGMBIrebobcMNay 

mUlniFisaFarN³.        
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vKÁTI 2³ 

segçbemeron

PñMeBj extþ Rkug Rsuk XMuenAkñúgRsuk manfvikarbs;xøÜnpÞal;. xNÐ nigsgáat;enAPñMeBj TTYlfvikaBIRkum 

RbwkSaraCFanIPñMeBj. sgáat;enAkñúgRkug TTYlfvikaBIRkumRbwkSaRkug.

RkumRbwkSa RtUvGnum½tfvikaRbcaMqñaMrbs;xøÜn ehIyRtUvGnum½tRkbx½NÐcMNayry³eBlmFümEdlRtUveFVI 

bc©úb,nñPaBCaerogral;qñaM. 

eRkABIRkumRbwkSa tYGgÁxageRkam mankarBak;B½n§enAkñúgkarRKb;RKghirBaØvtßú. GPi)al KN³GPi)al 

RbFanhirBaØvtßú KN³km μaFikarlT§kmμ. KN³km μaFikarsRmbsRmYlbec©keTs k¾edIrtYnaTIpgEdr.

vimCÄkarsareBIBn§ KYrFanafa RkumRbwkSamanhirBaØvtßú nigsV½yPaBEpñkhirBaØvtßúEdlcaM)ac;edImI,eqøIytbeTA 

nwgtRmUvkarrbs;RbCaBlrdæ.
  

smasFatud¾sMxan;énc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ KWfa RkumRbwkSa TTYl)an 

karepÞrmuxgartamvis½y edIm,IGnuvtþ. muxgar RtUvepÞrTnÞwmKñanwgkarepÞrhirBaØvtßú buKÁlik nigRTBüsm,tþi 

smRsbEdlcaM)ac; edIm,IGnuvtþmuxgar[manRbsiT§iPaB.
 

RkumRbwkSa mansiT§iTTYl)anFnFanhirBaØvtßúRKb;RKan; edIm,IGnuvtþmuxgarrbs;xøÜn bMeBjParkic©tampøÚvc,ab; 

TUTat;karcMNayEpñkrdæ)al nigGnuvtþParkic© nigmuxgarrbs;xøÜneTAtamrebobEdlCMrujkarGPivDÆtam 

EbbRbCaFibetyü. 
 

RkumRbwkSa manRbPBcMNUlbIKW cMNUlpÞal;xøÜnenAmUldæan ¬rYmman Bn§ kéRm nigQñÜlenAmUldæan¦ cMNUl 

BIfñak;Cati ¬rYmmankarEckrMElkcMNUlCati nigkarepÞrBIfñak;Cati¦ nigcMNUlepSgeTot. 
 

cMNUlmYycMnYnrbs;RkumRbwkSa RtUv)anbRmugedayELksRmab;eKalbMNgCak;lak; ¬dUcCa edIm,IGnuvtþ 

muxgarCakatBVkic©¦. eTaHCay:agNak¾eday cMNUlmYycMnYnrbs;RkumRbwkSa KWCacMNUltamqnÞanusiT§iEdl 

RkumRbwkSa GaccMNayeTAtamkaryl;eXIjrbs;xøÜnfaCakarsmRsb. 
 

CamYynwgkMeNIncMNUl nigCamYynwgcMNUlqnÞanusiT§i CakarsMxan;EdlRkumRbwkSa RtUvmantmøaPaB nigman 

KNenyüPaBcMeBaHRbCaBlrdæ.     
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vKÁTI 3³ 

FnFanÉksar

1> vimCÄkarsareBIBn§³ eKalkarN_ Tmøab; nigkarGnuvtþenAkm<úCa vKÁbNþúHbNþalsþIBIvimCÄkar nigvish- 

mCÄkarenAkñúgvis½ysgÁm sa®sþacarü r:y ExllI ¬Roy Kelly¦ Ex]sPa qñaM 2007   
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vKÁTI 4³ 

kargarCaRkum 

kkargarCaRkumEdl)anBiBN’naxageRkam GacmanPaBm insmRsbsRmab;karbNþúHbNþalTaMgGs;. 

sUmcat;TukkargarCaRkumxageRkamfaRKan;EtCasMNUmBrb:ueNÑaH.   

1> EcgEcksikçakamCaRkumEdlmansmaCikminelIsBI 8 nak;.  

2> pþl;lMhat;mYykñúgcMeNamlMhat;xageRkamdl;Rkum³ 

lMhat;TI 1³ sgáat; nigxNÐ 

 fvikarbs;RkumRbwkSaxNÐ nigsgáat;enAraCFanIPñMeBj KWCaEpñkmYyénfvikarbs;RkumRbwkSaraCFanIPñM-

eBj. dUcKñaenHEdr fvikarbs;RkumRbwkSasgáat;enAkñúgRkug KWCaEpñkmYyénfvikarbs;RkumRbwkSaRkug. dUecñH 

xNÐ nigsgáat;enAraCFanIPñMeBj nigenAkñúgRkug nwgTTYlfvikarbs;xøÜnBIRkumRbwkSaraCFanI b¤Rkug. 

 

BiPakSasMNYrxageRkam³ 

etIelak GñkKitfamankarlM)akBitR)akdGVIxøHsRmab;xNÐ nigsgáat;EdlTTYlfvikarbs;xøÜnBIRkum 

RbwkSaraCFanIPñMeBj b¤RkumRbwkSaRkug?  

etIsiT§iGMNac nigqnÞanusiT§ikRmitNaEdlxNÐ nigsgáat;nwgmanelIfvikarbs;xøÜn?  

lMhat;TI 2³ hirBaØvtßú nigkarGPivDÆtamEbbRbCaFibetyü  

BiPakSasMNYrxageRkam ³ 

etIyuT§sa®sþCak;EsþgGVIxøH edIm,IFanafa cMNUl nigcMNayrbs;RkumRbwkSa mantmøaPaBcMeBaHRbCaBl 

rdæ ¬eRkABIkarbiTpSayB½t’manenAelIkþarexon¦? 
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c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ Ecgfa RkumRbwkSa RtUvRKb;RKghirBaØvtßúrbs; 

xøÜn edIm,IeqøIynwgtRmUvkarrbs;®sþI yuvCn kumar nigRkumgayrgeRKaH EdlrYmman CnRkIRk nigCnCati 

edImPaKtic. etIviFICak;EsþgGVIxøHEdlRkumRbwkSaGacFanafa hirBaØvtßúrbs;xøÜn BitCaedaHRsaytRmUv 

karrbs;RkumTaMgenH?

etIelak GñkKitfaman]bsKÁGVIxøH edIm,I[RbCaBlrdæeFVI[RkumRbwkSarbs;xøÜnmanKNenyüPaBcMeBaH 

rebobcMNaymUlniFisaFarN³?

edayKitBI]bsKÁTaMgenH etImanynþkarGVIEdlGacbegáIteLIg edIm,Ipþl;lT§plkan;EtRbesIrdl;RbCa 

BlrdækñúgkareFVI[RkumRbwkSarbs;xøÜn manKNenyüPaBcMeBaHrebobcMNaymUlniFisaFarN³?    

llMhat;TI 3³ cMNUlpÞal;  

erobcMsMeNIelIRbPBcMNUlsmRsbsRmab;RkumRbwkSatamfñak;nImYy².  

dak;cMNgeCIgsRmab;RkumRbwkSaEdl)anrayxageRkam. sRmab;RkumRbwkSanImYy² kMNt;RbPBcMNUl 

edayELkEdlelak GñkKitfasmRsbsRmab;RkumRbwkSaenaH. eRtombkRsayCeRmIsrbs;elak Gñk. 

RkumRbwkSaXMu

RkumRbwkSaRsuk

RkumRbwkSaRkug

RkumRbwkSaextþ

RkumRbwkSaraCFanIPñMeBj 
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]]TahrN_elIlT§PaBmYycMnYn³ 

kéRm b¤QñÜlBIesvaEdl)anpþl; PasIupSar 

kéRmcMeBaHGaCJab½NÑGaCIvkmμ Bn§elIdImineRbIR)as;

Bn§elIdIeRbIR)as; kéRmBIkarepÞrm©as;km μsiT§idIFøI

kéRmBIkarcuHbBa¢Iyanynþ kéRmBIkarepÞrm©as;km μsiT§iyanynþ

kéRmcMNt Bn§elIcMNUl

Bn§elItémøbEnßm QñÜlBIkareRbIR)as;FnFanFm μCati

QñÜlBIkareRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;RkumRbwkSa kéRmBIkarcuHbBa¢IGRtanukUldæan 



 

 

 
 
 
 

Chapter 10 
Presentation on the sub-national 

finance law 
 
 
 
 
 
 
 
 



ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទ២ី៥ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៨

បទបង្ហា ញ

ច្បាប់ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រង

គ្ទពយស្ម្បត្តិរបស្់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្គ្កាម្ជាត្ិ
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មាតិកា
១. សវតា និងដំណ ើ រការតាក់តែងច្បាប់
២. ណោលបំ ង និងវិសាលភាពច្បាប់
៣. ថវិការបសរ់ដឋបាលថ្នា ក់ណរកាមជាែិ
៤. សមែថកិច្បចនិងការររប់ររងហរិញ្ញវែថុ
៥. ណោលការ ៍ររប់ររងថវិកាណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណរកាមជាែិ
៦. ថវិកាចំ្ប ូលនិងចំ្បណាយណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណរកាមជាែិ
៧. ការណរៀបចំ្បនិងការអនុម័ែថវិកា
៨. ការអនុវែតនិងការបិទបញ្ជ ថីវិកា
៩. ការររប់ររង រទពយ សមបែត ិរបស ់រដឋបាល ថ្នា ក់ណរកាមជាែិ
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១.សវតានិងដំព ើ រការតាក់ខតងច្បាប់
 យោងតាមមាត្រតាទី ២៤៤ ២៤៥ ២៥៤ និង ២៥៥ ននច្បាបស់្តីពីីករ 
ត្ររបត់្ររង ដ្ឋបាល   រាជធានី យេត្ត  ត្ររុង ត្រស្ុរ  េណ្ឌ

 ច្បាបស់្តីពីីកត្របពីកន័ធត្ររបត់្ររងហិ ញ្ញ វត្ថុសាធា ណ្ៈ
 យច្បញយស្ច្បរតីត្រាងច្បាបយ់លើរទី១ ខេធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៨ 
 ដ្ាំយណ្ើ  រ ពិីកនិត្យ និងពិីកយត្ររោះយោបល់ យដ្ើមបបីញ្ចបយ់ស្ច្បរតីត្រាងចាបពី់ីកខេ
មររា ឆ្ន ាំ២០០៩ ដ្ល់ខេមនិា ឆ្ន ាំ២០១១

 ពិីកនិត្យនិងអនុមត័្យោយ ដ្ឋស្ភា ខេឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១១
 អនុមត័្ជាសាថ ពីក យោយត្រពឹីកទធស្ភា ចុ្បងខេឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១១
 ត្របរស្ឲ្យយត្របើយោយត្រពីកោះមហារសត្រត្ ១៧  មថុិនា ២០១១



២. បទបបញ្ញតតិទូពៅ
 យរលយ ៈ រាំណ្ត្ព់ីកី បបហិ ញ្ញ វត្ថុ និងរ ត្ររបត់្ររងត្រទពីកយស្មបត្ត ិ
 បស់្ ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិ។

 យរលបាំណ្ងៈ បយងកើត្នូវត្របភពីកធ្នធានហិ ញ្ញ វត្ថុ យដ្ើមបឲី្យ ដ្ឋបាល
ថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិមានលទធភាពីករកនុងរ អភវិឌ្ឍនមមូលោឋ ន។

 វសិាលភាពីកៈ ច្បាបយ់នោះមានវសិាលភាពីកអនុវត្តច្បាំយាោះខត្ ដ្ឋបាលរាជ
ធានី យេត្ត ត្ររុង ត្រស្ុរ េណ្ឌ ខត្ប ុយ ណ្ ោះ ។

រាំណ្ត្ស់្មាា ល់ៈ  ដ្ឋបាលឃុាំ-ស្ង្កក ត្់ ស្ថិត្រនុងត្ររបេណ័្ឌ ច្បាបយ់ោយ
ខែរមយួយសសងយទៀត្ យៅថ្នច្បាបត់្ររបត់្ររង ដ្ឋបាលឃុាំ-ស្ង្កក ត្»់ ។

រត្ររបត់្ររងរិច្បចរ ហិ ញ្ញ វត្ថុ និងថវរិ បស់្ ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិ
ត្រត្ូវអនុវត្តយរលរ ណ៍្ជាមូលោឋ នខដ្លមានបញ្ញត្តិរនុងច្បាបស់្តីពីកី
ត្របពីកន័ធ ហិ ញ្ញ វត្ថុសាធា ណ្ៈ។



៣. ងវិការបសរ់ដឋបាលថ្នន ក់ពរកាមជាតិ

ថវរិរាជធានី យេត្តៈ អភបិាលរាជធានី យេត្តជាអា្បរ័នន
ថវរិរាជធានី យេត្ត

ថវរិត្ររុង ត្រស្ុរៈ អភបិាលត្ររុង ត្រស្ុរជាអា្បរ័ននថវរិ 
ត្ររុង ត្រស្ុរ

ថវរិេណ្ឌ  ស្ង្កក ត្រ់នុងថវរិរាជធានីៈ អភបិាលេណ្ឌ  យៅ
ស្ង្កក ត្ ់ជាអា្បរ័យសេ សិ្ទិធពីីកអភបិាលរាជធានីច្បាំយាោះថវរិ  
 បស់្េលួន

ថវរិស្ង្កក ត្រ់នុងថវរិត្ររុងៈ យៅស្ង្កក ត្់ ជាអា្បរ័យសេ សិ្ទិធ
ពីីកអភបិាលត្ររុងច្បាំយាោះថវរិ   បស់្េលួន
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៤.សមតថកិច្បចនិងការររប់ររងហរិញ្ញវតថុ
ត្ររុមត្របរឹា៖
 ត្ររុមត្របឹរាត្រត្ូវត្ររបត់្ររង និងចាត្ខ់ច្បងរិច្បចរ ហិ ញ្ញ វត្ថុសា ធាណ្ៈ
ឲ្មានត្របសិ្ទធភាពីក ត្មាល ភាពីក នងិរណ្យនយយភាពីកច្បាំយាោះត្របជា
ពីកល ដ្ឋ បស់្េលួន និងរាជ ោឋ ភបិាល។

ពីកិនតិ្យនិងអនុមត័្ ខសនរ អភវិឌ្ឍ៥ឆ្ន ាំ រមមវធិ្ីវនិិយោរ៣ឆ្ន ាំ រិល
ត្ររបេណ័្ឌ ច្បាំ្យ យៈយពីកលមធ្យម ខសនរ យុទធសាស្រស្តថវរិ 
រយត្រមាងថវរិត្របចាាំឆ្ន ាំ រ ខរស្ត្រមួលថវរិ  បាយរ ណ៍្ហិ ញ្ញ
វត្ថុត្របចាាំឆ្ន ាំ។

តាមោនត្រត្ួត្ពីកិនិត្យរ អនុវត្តហិ ញ្ញ វត្ថុនិងថវរិ បស់្អភបិាល



៤.សមតថកិច្បចនិងការររប់ររងហរិញ្ញវតថុ(ត)

អភបិាល៖
 ត្ាំ្ងឲ្សួ្ងសាថ បន័ និងជាអនរត្របតិ្បត្តិផ្ទេ ល់តាមដី្រ  និងយស្ច្បរតី
ស្យត្រមច្ប បស់្ត្ររុមត្របឹរា។

 រនុងនាមត្ររុមត្របឹរាជាអា្បរ័យដ្ើមខេសបញ្ជា ច្បាំ្យនិងច្បាំណូ្ល
 យ ៀបច្បាំខសនរ អភវិឌ្ឍ៥ឆ្ន ាំ រមមវធីិ្វនិិយោរ៣ឆ្ន ាំ រិល ត្ររបេណ័្ឌ
ច្បាំ្យ យៈយពីកលមធ្យម ខសនរ យុទធសាស្រស្តថវរិ រយត្រមាងថវរិ
ត្របចាាំឆ្ន ាំ រ ខរស្ត្រមួលថវរិ  បាយរ ណ៍្ហិ ញ្ញ វត្ថុត្របចាាំឆ្ន ាំ។

តាមោនត្រតួ្ត្ពិីកនិត្យរ អនុវត្តហ ិញ្ញ វត្ថុនិងថវរិត្របចាាំឆ្ន ាំ
 ត្ររបត់្ររងធ្នធាននិងត្រទពីកយស្មបត្តិ រនុងខដ្នស្មត្ថរិច្បច បស់្េលួន



៤.សមតថកិច្បចនិងការររប់ររងហរិញ្ញវតថុ (ត)

ត្របធានហិ ញ្ញ វត្ថុ៖

ជួយ ត្ររុមត្របឹរា និងរណ្ៈអភបិាលយលើរិច្បចរ ត្ររបត់្ររងហិ ញ្ញ វត្ថុ
បាំយពីកញត្ួនាទី និងត្របត្បិត្តិរចិ្បចរ ហិ ញ្ញ វត្ថុ បស់្េលួន យោយមាន
រ ស្ត្រមបស្ត្រមួលពីកីនាយរ ដ្ឋបាល និងរ ស្ហរ ជា មយួអងា
ភាពីកនានានន ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិ។

ទទួលេុស្ត្រត្ូវរនុងរចិ្បចរ ត្ររបត់្ររងហិ ញ្ញ វត្ថុយៅយត្ររមសិ្ទធិ
អាំ្ច្បននអភបិាលននរណ្ៈអភបិាល បស់្េលួន។



៤.សមតថកិច្បចនិងការររប់ររងហរិញ្ញវតថុ(ត)
 ត្នារ យេត្ត
បាំយពីកញត្ួនាទីជារណ្យនយយរ សាធា ណ្ៈ បស់្ ដ្ឋបាលថ្នន រ ់
យត្ររមជាត្ិ

 ត្របមូល ឬទទួលច្បាំណូ្ល  បស់្ ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិ
 ទូទាត្ច់្បាំ្យ ខដ្លបានយច្បញអាណ្ត្តិយោយអភបិាល
 ត្ររបត់្ររង និងយបើរសតល់ថវរិ  បស់្ ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិ
 យ ៀបច្បាំ បាយរ ណ៍្រណ្យនយយហិ ញ្ញ វត្ថុតាមរលរាំណ្ត្់
 ខថ រាទុរោរឯ់រសា  ស្រខីបត្រត្ រត្ត់្រតា និងត្ររបត់្ររងរិច្បចបញ្ា ីរ
រណ្យនយយ បស់្ ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិ



៥. ពោលការ ៍ររប់ររងងវិកា ពៅរដឋបាលថ្នន ក់ពរកាមជាតិ

 ត្រតូ្វមានស្ងាត្ភាពីកជាមយួនឹងច្បាបត់្ររបត់្ររងហិ ញ្ញ វត្ថុសាធា ណ្ៈ
ឆ្ន ាំថវរិចាបយ់សតើមពីីកនថៃទី ១ មររា បញ្ចបយ់ៅនថៃទី ៣១ ធ្នូ
រយត្រមាងថវរិត្រតូ្វបញ្ចូ លច្បាំណូ្ល និងច្បាំ្យទាាំងអស់្
 យ ៀបច្បាំតាមទត្រមងនិ់ងមាតិ្រថវរិរាំណ្ត្យ់ោយ ស្ហវ
ច្បាំណូ្ល និងច្បាំ្យទាាំងអស់្ជាខសនរននថវរិឯរភាពីកខត្មយួរត្់
ច្បាំណូ្លត្រតូ្វត្របមូល បង្កា ញជាទឹរត្របារស់្ ុប (រម នរត្រ់ងច្បាំ្យ)
រម នច្បាំណូ្ល្មយួ យត្របើស្ត្រមាបច់្បាំ្យជារល់ារ់្ មយួយែើយ
ថវរិត្រតូ្វមានតុ្លយភាពីក វាងច្បាំណូ្លនិងច្បាំ្យ
រម នច្បាំណូ្ល ឬច្បាំ្យ្មយួ អនុវត្តយៅយត្រៅត្របពីកន័ធថវរិយែើយ
 ត្រតូ្វសសពីកវសាយពីកត័្មមានននរ យ ៀបច្បាំនិងអនុមត័្ថវរិ
  ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាតិ្ រម នសិ្ទធិេចីបុល និងឲ្យរេចីយែើយ។
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៦. ច្បំ ូលនិងច្បំណាយរបសរ់ដឋបាលថ្នន ក់ពរកាមជាត ិ

ច្បាំណូ្ល  មួមានៈ
 ច្បាំណូ្លពីីកត្របភពីកយៅមូលោឋ ន (សា យពីកើពីកនធ និងមនិខមនសា យពីកើពីកនធ) 
 ច្បាំណូ្លពីីកថ្នន រជ់ាតិ្
 ច្បាំណូ្លយសសងៗយទៀត្ ខដ្លរាំណ្ត្យ់ោយច្បាប់
ច្បាំ្យ  មួមានៈ
 ច្បាំ្យត្របតិ្បត្តិរ  ដ្ឋបាល
 ច្បាំ្យរនុងរ អនុវត្តមុេង្ក ជារត្ពីកវរិច្បច
 ច្បាំ្យរនុងរ អនុវត្តមុេង្ក ជាជយត្រមើស្ និង
 ច្បាំ្យរនុងរ អនុវត្តតួ្នាទី និងភា រិច្បចយសសងៗយទៀត្ខដ្លរាំណ្ត្យ់ោយ
ច្បាប់



12

៦. ច្បំ ូលនិងច្បំណាយរបសរ់ដឋបាលថ្នន ក់ពរកាមជាតិ  (ត)

ច្បាំណូ្លពីីកថ្នន រជ់ាតិ្
 ច្បាំណូ្លខច្បរ ាំខលរ
 មូលនិធិ្យសេ ពីីកថ្នន រជ់ាតិ្ៈ មូលនិធិ្យសេ រម នភាា បល់រខេណ្ឌ ៈ ( 

មូលនិធិ្ត្ររុង ត្រស្ុរ) លនិធិ្យសេ មានភាា បល់រខេណ្ឌ  ( 
ធ្នធានតាមរ យសេ មុេង្ក ពីីកត្ររសួ្ងស្ថបន័យៅឲ្ដ្ល់ ដ្ឋបា
លថ្នន រយ់ត្ររមជាតិ្ )

 នថលយស្វាបានពីីកមុេង្ក ជាភាន រង់្ក ខដ្លអនុវត្តយោយត្ររុម
ត្របឹរា រនុងនាមត្ររសួ្ង សាថ បន័ បស់្រាជ ោឋ ភបិាល
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៧.ការពរៀបច្បំ និងការអនុម័តងវិកា
ជាំហាន ស្រមមភាពីក រលវភិារ

ខសនរ 
យុទធ
សាស្រស្ត
ថវរិ

•ស្ហវ: យច្បញសារាច្ប ខណ្នាាំពីីកខសនរ យុទធសាស្រស្តថវរិ
•ត្ររសួ្ងនានា: ខណ្នាាំយៅមនេី ជាំនាញតាមយេត្ត
•អភបិាល:  យ ៀបច្បាំយស្ច្បរតីត្រាងខសនរ យុទធសាស្រស្តថវរិ
•ត្ររុមត្របឹរា: ត្របជុាំពិីកនិត្យនិងអនុមត័្
•ខសនរ យុទធសាស្រស្តថវរិ ត្រតូ្វយសញើជូនមនីេ  ស្ហវ យដ្ើមប ី 
បរូស្ បុយសញើមរ ស្ហវ យឺត្បាំសុត្ត្រតឹ្មនថៃទី១៥ ឧស្ភា

១ មនិា ដ្ល់
១៥ ឧស្ភា

យ ៀបច្បាំ
រញ្ចប់
រយត្រមាង
ថវរិ

•ស្ហវ: យច្បញសារាច្ប ខណ្នាាំពីីករ យ ៀបច្បាំថវរិ
•អភបិាល: យ ៀបច្បាំរយត្រមាងពីកត្រង្កងថវរិ
•ត្ររុមត្របឹរាៈ ពិីកនិត្យ និងអនុមត័្ពីកត្រង្កងថវរិ
•មនេី  ស្ហវ: បរូស្ បុពីកត្រង្កងថវរិ និងយសញើមរ ស្ហវ

១ មថុិនា 
ដ្ល់១៥ ររ ្

រោ
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៧.ការពរៀបច្បំ និងការអនុម័តងវិកា (ត)

ជាំហាន ស្រមមភាពីក រលវភិារ

រ ពិីកនិត្យនីត្ា
នុរូលភាពីក

•ស្ហវ ឬត្របតិ្ភរូមម: ដ្ាំយណ្ើ  រ ពិីកនិត្នីត្ានុរូល 
ភាពីក
•ពិីកនិត្យខរស្ត្រមួល និងជូនដ្ាំណឹ្ងជាលាយលរខណ៍្      
យៅអភបិាលយដ្ើមបយី ៀបច្បាំខរស្ត្រមួលយែើងវញិ។

១  ដ្ល់ ៣១
សី្ហា

រ អនុមត័្ 
ថវរិ

•ស្ហវ: បរូស្ បុនិងបញ្ចូ លជាជាំពូីករមយួរនុងយស្ច្បរតី  
ត្រាងច្បាបហិ់ ញ្ញ វត្ថុត្របចាាំឆ្ន ាំ។
• ដ្ឋស្ភាជាតិ្: ពិីកនិត្យ និងអនុមត័្ច្បាបហិ់ ញ្ញ វត្ថុ
ត្របចាាំឆ្ន ាំ
•ត្រពឹីកទធស្ភាៈ អនុមត័្ជាសាថ ពីក ។

១ តុ្លា ដ្ល់
២៥  ធ្នូ
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៨.ការអនុវតតនិងការបិទបញ្ជងីវិកា
រ អនុវត្តថវរិៈ
  ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាតិ្ ត្រតូ្វយបើររណ្នីត្របារប់យញ្ញ ើយៅ ត្នារ យេត្ត
 ថវរិអាច្បយធ្វើរ ខរត្ត្រមូវបាន យៅរនុងឆ្ន ាំថវរិនីមយួៗ
 ច្បលនាឥណ្ទាននសេរនុងយធ្វើយែើងរនុងលរខេណ្ឌ រាំណ្ត្យ់ោយត្របរស្ស្ហវ
 រយត្រមាងឬរមមវធីិ្អនុវត្តមនិទានច់្បបរ់នុងឆ្ន ាំថវរិត្រតូ្វបនតអនុវត្តយោយបញ្ចូ ល  រនុង
រយត្រមាងច្បាំ្យថវរិយៅឆ្ន ាំបនាេ ប។់

 មនិអនុញ្ជញ ត្ឲ្មានឱនភាពីក រនុងរ អនុវត្តថវរិយែើយ
 រ ណី្មានច្បាំណូ្លជារខ់ស្តងយលើស្ពីីករយត្រមាងថវរិ ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាតិ្
អាច្បបយងកើនឥណ្ទានច្បាំ្យ ឬយធ្វើនិយត័្រមមជារុណ្ ត្របយោជនដ៍្ល់ថវរិ
 បស់្េលួនតាម យៈត្របរស្ស្ហវ។

 អតិ្យ រថវរិថ្នន រយ់ត្ររមជាតិ្ត្រតូ្វរត្ត់្រតាចូ្បលរណ្នីលទធសល ត្នារ ជាត្ិ
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៨.ការអនុវតតនិងការបិទបញ្ជងីវិកា(ត) 

រ បិទបញ្ា ីថវរិៈ
  ត្នារ យេត្តយ ៀបច្បាំ បាយរ ណ៍្រណ្យនយយហិ ញ្ញ វត្ថុ
  ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិ យ ៀបច្បាំ បាយរ ណ៍្ស្តីពីកីរ អនុវត្តថវរិ         

(រណ្យនយយថវរិ)។
អភបិាល យធ្វើរ សាូ សាងរណ្យនយយថវរិ និងរណ្យនយយហិ ញ្ញ វត្ថុនិងយ ៀបច្បាំ បាយរ ណ៍្ស្តីពីកីរ អនុវត្តថវរិ 
 ត្ររុមត្របឹរា ពីកិនិត្យ និងអនុមត័្ បាយរ ណ៍្ស្តីពីកីរ អនុវត្តថវរិ
អត្ិយ រថវរិដ្ាំ្ច្បឆ់្ន ាំ រត្ត់្រតាចូ្បលរណ្នីលទធសល ត្នារ ជាត្ិ
មនេី  ស្ហវ បូរស្ ុប បាយរ ណ៍្ និងយសញើជូនយៅ ស្ហវ
ស្ហវ បូរស្ ុបនិងយ ៀបច្បាំយស្ច្បរតីត្រាងទូទាត្ថ់វរិថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិ
ជាជាំពូីករមយួរនុងយស្ច្បរតីត្រាងទូទាត្ថ់វរិទូយៅ បស់្ ដ្ឋ

  ដ្ឋស្ភា និងត្រពីកឹទធស្ភា ពីកិនិត្យ និងអនុមត័្ ។
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៩.ការររប់ររង រទេយ សមបតតិ របស ់រដឋបាល ថ្នន ក់ពរកាមជាតិ

 ត្រទពីកយស្មបត្តិខដ្ល ដ្ឋយសេ ឲ្យ  និងត្រទពីកយស្មបត្តិខដ្ល របានយោយេលួនឯង
រ យសេ ត្រទពីកយស្មបត្តិពីកីថ្នន រជ់ាត្ិត្រត្ូវត្រស្បតាមមុេង្ក ខដ្លបានយសេ ឲ្
យៅ ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិនីមយួៗ។ 

  ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិ អាច្បខថ រា ត្ររបត់្ររង យត្របើត្របាស់្  និងទាញ
យរសលច្បាំណូ្លពីកីត្រទពីកយស្មបត្តិខដ្ល ដ្ឋយសេ ឲ្ទាាំងយនោះ។ 

  ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិ រម នសិ្ទធិលរដូ់្  ជលួ យសេ រមមសិ្ទធិ ឬយសេ 
រ យត្របើត្របាស់្ យោយរម នរ យល់ត្រពីកមពីកី ដ្ឋមស្រនត ីស្ហវ និងរ ឯរ
ភាពីកពីកី ដ្ឋមស្រនតីត្ររសួ្ងមហានសេយែើយ។

 ត្រទពីកយស្មបត្តិខដ្ល ដ្ឋបាលថ្នន រយ់ត្ររមជាត្ិ របានយោយេលួនឯង    េលួនមានសិ្ទធិស័្វយស្យត្រមច្បរនុងរ ត្ររបត់្ររង និងយត្របើត្របាស់្យដ្ើមបី
ទាញ យរសលច្បាំណូ្លពីកីត្រទពីកយស្មបត្តិទាាំងយនោះ ខត្ត្រត្ូវរាំណ្ត្យ់ោយ
ច្បាប ់ឬលិេិត្បទោឋ នរត្ិយុត្តដ្នទយទៀត្។



18



 

 

 

 

 

 

Chapter 11 

Introduction to local budget 

scrutiny 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការពិនិត្យ
ពិច័យថវិកា
ថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន 



ការពិនិត្យពិ យ័ថវិិកាគឺសម្រាប់អ្វី? 
គោលបំណង 

ការពិនិត្យពិ យ័ថវិកិានៅថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន មាននោលបំណងជាន្័ើន៖  
• ពិនិត្យន ើងិញិនលើ្បសិទ្ធភាព និង្បសិទ្ធផលហរិញ្ញិត្ថុ (នោលគឺ ត្ម្មៃស្មាប់លុថ) ម្ននសវាកមមដែល
ផតល់នដ្ឋថ្កុម្បឹកា និងកាុងនាម្កុម្បឹកា។ 

• ្ត្ួត្ពិនិត្យតាមដ្ឋននិងពិនិត្យន ើងិញិនលើិឌ្ឍនភាពម្នដផនការ្បចឆំ្ា  ំឬដផនការថុទ្ធសាស្តសត 
• ន្វើការរមួោា ជាមួថអភិបាល គណៈអភិបាល ្បធានដផាកនសវាកមម និងម្ែគូ្កុម្បឹកាខាងន្ៅ នែើមបើ
កំណត់្និងបនងកើត្ជន្មើសនោលននោបាថរូបើស្មាប់ពិចរណានដ្ឋថគណៈអភិបាល និងកិ ច័្បជុំ្កុម
្បឹកា ទាក់ទ្ងនៅនឹង 
• ការកំណត់្វិកិា្បចឆំ្ា រំបស់្កុម្បឹកា 
• ការន្បើ្នធានសារនពើពនធ និង្ទ្ពយសមបត្តិរបស់្កុម្បឹកា 
• ការកំណត់្ពើ័ំណូល និងឱកាសរក្បាក់័ំណូល 
• បនងកើនជាអតិ្បរមានូិ្បសិទ្ធភាពម្ន្ទ្ពយសមបត្តិរបស់្កុម្បឹកា។ 



គ វ្ើការគោទសួររដ្ឋបាល  
គត្ើការពិនិត្យពិ យ័ថវិិកាគៅមូលដ្ឋឋ នានគោលបំណងអ្វី? 

• ការពិនិត្យពិ យ័ថវិកិាអា័នចទ្សួរថ្ននត្ើែំនណើ រការនរៀប័ំវិកិាមាន្បសិទ្ធភាព និងអា័ន្វើការពិនិត្យ
នមើលបានដែរឬនទ្ (មជឈមណឌ លស្មាប់ការពិនិត្យពិ យ័ថសាធារណៈ ឆ្ា  ំ2012)។ វាគឺជាែំនណើ រការ
មួថ ដែលសមាជិក្កុម្បឹកាន្វើការនចទ្សួរអំពើការ្គប់្គងរែាបាលថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន និងនចទ្សួរថ្នា ក់
ែឹកនារំបស់រែាបាល ថ្ននត្ើវិកិា្ត្ូិបាន័ំណាថនោងនៅតាមនោលនៅរមួរបស់រដ្ឋា ភិបាលនៅថ្នា ក់
មូលដ្ឋា ន ឬនទ្។ 

• ការពិនិត្យពិ យ័ថអា័ន្វើការនចទ្សួរអំពើម្នរនបៀបម្នការដបងដ័ក្នធាន ពិនិត្យតាមដ្ឋននមើលរនបៀប
ម្នការន្បើ្បាស់្នធានទាងំននេះ និងពិនិត្យនមើលផលប េះោល់របស់វា។ នត្ើការនរៀប័ំដផនការរបស់សាថ បយ
ន ្ត្ូិបានផារភាា ប់នៅនឹងការនរៀប័ំដផនការនសវាកមមឬនទ្ នហើថនត្ើការ្គប់្គងគុណផលការងារ ្ត្ូិ
បានផារភាា ប់នៅនឹងការ្គប់្គងហរិញ្ញិត្ថុ ដែរឬនទ្? ការពិនិត្យពិ យ័ថអា័ន្វើនត្សត និងបងាា ញ័ាស់
ថ្ន នត្ើ្កុម្បឹកាកំពុងន្បើវិកិារបស់ខ្ៃួន្បកបនដ្ឋថ្បសិទ្ធភាព នែើមបើន្ៃើថត្បតាមអាទ្ិភាពរបស់
ខ្ៃួនឬនទ្ នហើថបងាា ញថ្ននត្ើ្កុម្បឹកាកំពុងសន្ម័បានត្ម្មៃស្មាប់្បាក់ដែរឬនទ្។ 

• ការពិនិត្យពិ យ័ថផតល់នូិឱកាសសាកសួរបដនថមនិង្បកបនដ្ឋថត្មាៃ ភាព ័ំនោេះថ្នា ក់ែឹកនាដំផាក្បត្ិបត្តិ
ម្នហរិញ្ញិត្ថុ របស់្កុម្បឹកា។  



គត្ើសាជិកម្រកុមម្ររឹកាានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះ? 
ការពិនិត្យពិ័យថនៅថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន ត្្មូិឱយសមាជិក្កុម្បឹកាថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន៖  

• ែឹងអំពើសាថ នភាពហរិញ្ញិត្ថុ របស់រែាបាលថ្នា ក់មូលដ្ឋា នរបស់ពួកនគ។ 

• មានសមត្ថភាពអាននិងថល់វិកិារបស់ពួកនគ និងគណនើដែលបិទ្ស្មាប់ិភិាគ 

• ថល់ថ្ន ការពិនិត្យពិ័យថវិកិាគឺជាឧបករណ៍សិកាមួថនែើមបើទ្ទ្ួលបានគុណផល
កាន់ដត្្បនសើរដវមនទ្ៀត្។  

• ការពិនិត្យពិ័យថននេះមិន្តូ្ិបានន្បើ្បាស់ជាឧបករណ៍ននោបាថននាេះនទ្។ ែូន ា័េះ ការ
ពិនិត្យពិ័យថ្តូ្ិដត្ោម នការោក់ពយនធនឹងននោបាថ។  



គុណត្ម្មល ម្នការពិនិត្យពិ យ័ថវិិកា  
គោលការណ៍ទូគៅ 

សមាជិកនិងមស្តនតើដែលជាប់នឆ្ា ត្ទាងំអស់ ្តូ្ិដត្ទ្ទ្ួលសាា ល់សារៈសំខាន់ និងគុណត្ម្មៃ
ម្នការពិនិត្យពិ័យថវិកិានៅកាុងការដកលមអនសវាស្មាប់្បជាពលរែា និងសាថ បយន។ ភាព
ឯករាជយម្នការពិនិត្យពិ័យថ ្តូ្ិដត្បញ្ជា ក់ឱយ័ាស់ និងការោរឱយបាន ្បកបនដ្ឋថភាព
សាថ បនា និងិជិាមាន។  



គោលការណ៍ 
• ភាព្គប់្ោន់ – នត្ើ្នធានមាន្គប់្ោន់នែើមបើអនុិត្តដផនការ និងមានតុ្លយភាពសម
្សបឬនទ្? 

• ការកំណត់្អាទិ្ភាព – នត្ើការដបងដ័កការិភិាជរវាងគន្មាង កមមិ ិ្ ើ និងិសិយថនានា មាន
លកខណៈនហតុ្ផលសម្សប និងមានសងាតិ្ភាពឬនទ្ នហើថនត្ើការិភិាជទាងំននេះ្សប
តាមនោលបំណងជាថុទ្ធសាស្តសតបស់រដ្ឋា ភិបាលឬនទ្? 

• ត្ម្មៃស្មាប់្បាក់ – នត្ើវិកិាសាធារណៈ្តូ្ិបានន្បើ្បាស់នដ្ឋថសម្សបឬនទ្ នោលគឺ 
ស្មាប់្នធានំដែលដ្ឋក់័ូល នត្ើធាតុ្ន័ញនិងលទ្ធផលរពឹំងទុ្កកំពុងដត្សន្ម័បាន
ឬនទ្ នហើថនត្ើវាមានភាពសនសសំនស ំ្បសិទ្ធផល និង្បសិទ្ធភាពឬនទ្? 

• ែំនណើ រការ – នត្ើែំនណើ រការវិកិាមាន្បសិទ្ធភាព និងអា័អនុិត្តបានឬនទ្ នហើថនត្ើមាន
ការ្័បា័់បញ្ចូ លោា រវាងការនរៀប័ំដផនការនិងគុណផលរបស់រដ្ឋា ភិបាលនិង្កសួង និង
ការ្គប់្គងហរិញ្ញិត្ថុ  ដែរឬនទ្? 



ម្នការពិនិត្យពិ យ័ថវិិកាគៅថ្នា ក់មូលដ្ឋឋ ន  
អ្ត្ថម្ររគោជន៍ 

លទ្ធផលម្នការពិនិត្យពិ យ័ថវិកិានៅថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន ប េះោល់ែល់អាកន្វើការសន្ម័័ិត្ត ក៏ែូ័ជាមស្តនតើម្ន
អងាភាពោក់ពយនធនើមួថៗដែរ។ លទ្ធផលម្នការពិនិត្យពិ យ័ថវិកិានៅថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន្ត្ូិមានលទ្ធផលែូ័
ខាងន្កាម៖  

• សមាជិក្កុម្បឹកាថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន នរៀនន្បើការពិនិត្យពិ យ័ថវិកិានែើមបើត្ដ្មត្្មង់ទ្ិសនៅសុទ្ធសាស្តសត
ន ើងិញិនៅកាុងការផលិត្ និងផតល់នសវា និងនរៀនពើរនបៀបន្បើការពិនិត្យពិ យ័ថវិកិានៅថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន
ជាឧបករណ៍សិការមួោា មួថស្មាប់ទាងំសមាជិក្កុម្បឹកា និងមស្តនតើរបស់រែាបាលថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន។  

• សមាជិក្កុម្បឹកាមូលដ្ឋា ន្ត្ូិបានផតល់ឱកាសតាមរថៈែំនណើ រការពិនិត្យពិ យ័ថនែើមបើដសវងថល់
កាន់ដត្័ាស់ និងិភិាគពយត៌្មានហរិញ្ញិត្ថុ  នហើថ មស្តនតើថ្នា ក់មូលដ្ឋា នសិកាពើរនបៀបបងាា ញពយត៌្មាន
ហរិញ្ញិត្ថុ  ែល់អាកន្វើការសន្ម័័ិត្ត។ 

• សមាជិក្កុម្បឹកាថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន្ត្ូិបានផតល់ឱកាសតាមរថៈែំនណើ រការពិនិត្យពិ យ័ថនែើមបើពិចរណា
ន ើងិញិនូិការសនមត្ទូ្នៅ ថុទ្ធសាស្តសត និងនោលបំណងម្នការអភិិឌ្ឍមូលដ្ឋា នដែលផតល់វិកិាតាម  
រថៈការ័ំណាថសាធារណៈថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន។ 



ភាគីពាក់ពយនធ  
គត្ើអ្ាកណាជាអ្ាកគ វ្ើការពិនិត្យពិ យ័ថ? 

• សមាជិក្កុម្បឹកា៖   
សមាជិក្កុម្បឹកាដែលមានសមត្ថកិ ច័ គឺជាគនៃឹេះ័ំនោេះ្បសិទ្ធភាពម្នការពិនិត្យ
ពិ័យថវិកិាថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន។ ពួកនគ្តូ្ិដត្ន វ្ើការនចទ្សួររែាបាលថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន។ 

• ្បធាននសវាកមម៖  
្បធាននសវាកមមនៅកាុងរែាបាលថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន ទ្ទ្ួលខុ្ស្តូ្ិកាុងការពនយល់ពើនហតុ្
ផលម្នការបនងកើត្ និងផតល់នសវានៅថ្នា ក់មូលដ្ឋា នរបស់ពួកនគ។  

• អាកទ្ទ្ួលផល៖   
នៅកាុងែំនណើ រការពិនិត្យពិ័យថវិកិានៅថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន អាកទ្ទ្ួលផលម្ននសវានៅ
ថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន អា័្តូ្ិបានន វ្ើអនងកត្សទង់មតិ្ (អតិ្វិជន ្បជាពលរែា) នែើមបើដសវង
ថល់ទ្សសនៈរបស់ពួកនគអំពើ្បសិទ្ធផលនិង្បសិទ្ធភាពម្នការផតល់នសវានៅថ្នា ក់
មូលដ្ឋា ន។  



ធាតុ្័ូល ដំ្គណើ រការ ធាតុ្គ័ញ និងលទធផលរពឹំងទុក 
ម្ររធានបទម្នការពិនិត្យពិ យ័ថ 

• ធាតុ្័ូល៖ ្នធានដែល្តូ្ិបានន្បើកាុងការផតល់នសវា ែូ័ជាការ័ំណាថដផាក
ហរិញ្ញិត្ថុនិងបុគាលិក ស្មាប់អត្ថ្បនោជន៍លំនៅសាថ នជានរៀងរាល់ឆ្ា ។ំ កាុងនយថ
ត្ម្មៃស្មាប់្បាក់ នសវាកមមមួថដែលែំនណើ រការនែើមបើកាត្់បនថថ្នធានដែល្ត្ូិ
ការ ្ត្ូិបានចត្់ទុ្កថ្នជានសែាកិ ច័កាុងការន្បើ្បាស់្នធាន។ 

• ែំនណើ រការ៖ អភិ្កមដែលអងាការ/សាថ បយនមថួអនុិត្តដផអកនលើ្នធានហរិញ្ញិ ត្ថុ និង
បុគាលិកដែលមាន នែើមបើផតល់នសវាជូនអតិ្វិជន។ នៅកាុងនយថត្ម្មៃស្មាប់្ បាក ់នស
វាកមមមួថដែលន្បើ្បាស់ោ ងលអបំផុត្នូិធាតុ្័ូលដែលសាថ បយនននាេះមាន នៅកាុងការ
ផតល់នសវាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ្ត្ូិបានចត្់ទុ្កថ្នមាន្បសិទ្ធភាពនៅកាុងការន្បើ
្បាស់្នធានរបស់សាថ បយន។ 



ធាតុ្័ូល ដំ្គណើ រការ ធាតុ្គ័ញ និងលទធផលរពឹំងទុក 
ម្ររធានបទម្នការពិនិត្យពិ យ័ថ 

• ធាតុ្ន័ញ៖ គឺជានសវាកមមដែល្ត្ូិបានផតល់ ជាលទ្ធផលម្នធាតុ្័ូល និងែំនណើ រ
ការរបស់្កុម្បឹកា ឧទាហរណ៍ ែូ័ជា័ំនួនអតិ្វិជនដែលទ្ទ្ួលបានការទូ្ទាត្់
អត្ថ្បនោជន៍ស្មាប់លំនៅសាថ នរបស់ពួកនគ តាមការដផនការកាុងដខ្នើមួថៗ។ 

• លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក៖ គឺជាភាព្បនសើរន ើងម្នគុណភាពជើិតិ្របស់អាករស់នៅកាុង
សហគមន៍ នដ្ឋថសារដត្ធាតុ្ន័ញដែលបានផតល់នដ្ឋថ្កុម្បឹកា ែូ័ជាការកាត្់
បនថថភាព្កើ្ក ដែលជាលទ្ធផលម្នការផតល់្បាក់អត្ថ្បនោជន៍លំនៅសាថ ន ែល់
អាកដែលខ្វេះខាត្។ 
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ការគ្របគ់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ
នៅថ្នា កម់លូដ្ឋា ន 

 
ការងារជាក្រុម 

ក្រដាសករច្ចកការ ០១ 
 

ពត័្ម៌ានហរិញ្ញវត្ថ ុ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កូមឆ្លើយនងឹកណួំរខាងឆលើ ឆហើយព័ត៌មានហចរញ្ញវតថុដែលមានប្ចកុបបននឆៅរនុងក្កុររបក់អ្នរ ក្តូវគ្នន នងឹការអ្នុ
វតតជារ់ដកតង ដែរឬឆទ។ ឆបើកចនជាមចនែូ្គ្នន ឆទ កូមពចភារាពើវ ចធានការកមក្កបឆែើមបើធានាការទទួលបាន
ព័ត៌មានហចរញ្ញវតថុកាន់ដតឆក្្ើនដថមឆទៀត។  

 

រច្ ចកការហចរញ្ញវតថុរបក់ក្រមុក្បរឹា - ឆតើនរណាខ្លះចាប់អារមមណ៍្ង់ែងឹ?  

្ូរឆរៀបរាប់ឆតើនរណាខ្លះ ដែលអ្នរគចតថា អា្មានបណំង្ង់ែឹងអ្ំពើរច្ ចកការហចរញ្ញវតថុរបក់ក្រុម
ក្បឹរារបក់អ្នរ ឆហើយឆហតុអ្វើ? 

ឆតើនរណាខ្លះក្តូវែងឹ?   ឆហតុអ្វើ? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

ឆតើនរណាខ្លះអា្ក្តូវែឹងដែរ?   ឆហតុអ្វើ?   
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

ឆតើនរណាខ្លះអា្្ង់ែឹង?   ឆហតុអ្វើ?   
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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ការគ្របគ់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ
នៅថ្នា កម់លូដ្ឋា ន 

 
ការងារជាក្រុម 

ក្រដាសរចិ្ចការ ០២ 
 

ពត័្ម៌ានហរិញ្ញវត្ថដុែលងាយយល ់
 

រិច្ចការហរិញ្ញវត្ថុរបស់ក្រមុក្បរឹា និងអ្នរ រនុងត្ួនាទីរបស់អ្នរជាសមាជិរក្រមុក្បឹរាក្សរុ៖  

(១) តត្ីអ្នរទទួលបានព័ត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុអ្វខី្លះ? 

សូមតរៀបរាប់អ្ពំីឯរសារសំខាន់ៗដែលអ្នរទទលួបាន! 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(២) តត្ីអ្នរទទួលបានព័ត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុតនះតៅតពលណា? 

សូមបញ្ជា រ់តត្ីអ្នរទទលួបានព័ត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុទងំតនះ (ែូច្តរៀបរាប់តៅរនុងសណួំរទ១ី) តៅតពលណា។  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(៣) តត្ីអ្នរយល់ថា អ្នរទទលួបានព័ត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុ ទន់តពលតវលាឬតទ? 

សូមបងាា ញថថាតត្ីបនាា ប់ពបីានទទួលព័ត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុ អ្នរមានតពលតវលាក្រប់ក្ាន់តែីមបអីាន និងតរៀបច្ំឬតទ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(៤) តត្ីអ្នរយល់ត ញីថថា ព័ត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុដែលអ្នរទទលួបាន មានភាពងាយក្សលួយល់ឬតទ? 
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សូមបញ្ជា រ់ថាតត្ព័ីត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុដែលអ្នរទទួលបាន ក្ត្ូវបានសរតសរជាភាសាខ្មែរសាមញ្ញ តហយីថាតត្អី្នរ
យល់ត ញីថថា ព័ត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុងាយក្សលួយល់ឬតទ។ ក្បសិនតបីមនិែូត ន្ ះ សូមបញ្ជា រ់តត្ីមានមតយោបាយអ្វី
ខ្លះដែលនឹងជួយអ្នរអាន នងិយល់ព័ត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុទងំតនះ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ការគ្របគ់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
នៅថ្នា កម់លូដ្ឋា ន 

 

ការងារជាក្រុម 

ក្រដាសរចិ្ចការ ០៣ 
 

 
ការវិភារថវិការបសរ់ដ្ឋបាលគ្សុក — ការចំណាយ 
រដ្ឋបាលមូលដាឋ នដារ់ជូនអ្នរ នូវផែនការច្ំណាយសក្ាប់ឆ្ន រំនលងមរ។ របាយការណ៍ននេះរមួានថវកិាសក្ាប់
ខ្ទង់ច្ណំាយនីមយួៗតាមផែនការនៅរនុងអ្ំឡុងដ្ំនណីរការថវកិា រ៏ដូ្ច្ជាការបនងកីន និងការកាត់បនថយផដ្លបាន
ន្វីនឡងីរនុងអ្ំឡុងឆ្ន នំ េះ ក្រមទងំការច្ណំាយជារ់ផសែង។    

(១) សូមរិនតិយនមីលជំរូរទ ី៦០ ផដ្លជាផែនរមួយននការច្ំណាយ នងិការផសវងររខ្ទង់ថវកិានលខ្ ៦០០៦១។ 
ខ្ទង់ថវកិាននេះសនងេបការច្ណំាយទងំអ្ស់ផដ្លបានគ្រោងនឡងីសក្ាប់អ្គ្គិសន។ី   

សូមនមលីររណីទងំឡាយខាងនក្កាម៖ ថវកិាសក្ាប់អ្គ្គសិនីក្តូវបាននក្ោងនឡងីច្ំនួន ៥លាន ន យីនៅចុ្ង
ឆ្ន  ំរដ្ឋបាលបានច្ណំាយផត ៤ លាន ប ុនណាណ េះ។   

នតីសណួំរអ្វីខ្លេះផដ្លអ្នរគ្ួរនលរីនឡងី នដ្មីបយីល់រថីវកិាផដ្លនៅសល់ច្ំននួមួយលាន?  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(២) សូមនមលីនមលីជំរូរទ ី ៦០ មែង់នទៀត។ ខ្ទង់ថវកិានលខ្ ០៦៦៥១ សនងេបការច្ំណាយទងំអ្ស់ក្ាប់
សាា រ និងឧបររណ៍បនច្ចរនទស។  

ចូ្ររិនិតយនមលីររណីដូ្ច្ខាងនក្កាម៖ ថវកិាសក្ាប់សាា រនិងឧបររណ៍បនច្ចរនទសក្តូវបាននក្ោងនឡងីាន
ច្ំនួន ២ លាន។ រនុងឆ្ន នំ េះ ថវកិាននេះក្តូវបានបនងកនីច្ំននួ ៤លាន ដូ្នច្នេះ ការច្ំណាយសរុបផដ្លអ្នុញ្ញា ត គ្ឺ ៦ 
លាន។ របាយការណ៍ច្ណំាយបងាា ញថា ថវកិាច្នំួន ៦លានគ្ត់ ក្តូវបានច្ំណាយនៅចុ្ងឆ្ន ។ំ  



 
2 

នតីសណួំរអ្វីខ្លេះផដ្លអ្នរគ្ួរសួរ នដ្ីមបយីល់រីការនរីននឡងីយ ងខាល ងំនូវថវកិាបួនលានននេះ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 
1 

ការគ្របគ់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
នៅថ្នា កម់លូដ្ឋា ន 

 

ការងារជាក្រុម 

ក្រដាសរចិ្ចការ ០៤ 
 

 

ការវិភារថវិការបសរ់ដ្ឋបាលគ្សុក — ចំណូល 
រដ្ឋបាលមូលដាឋ នដារ់ជូនអ្នរ នូវផែនការច្ណូំលននឆ្ន រំនលងមរ។ របាយការណ៍ននេះមានថវកិាច្ំណូលផដ្លបាន
នក្ោងន ើងសក្មាប់ឆ្ន នំ េះ និងខ្ទង់ច្ណូំលនើមួយៗនៅរនុងដ្ំនណើ រការថវកិា រ៏ដូ្ច្ជាការបនងកើន និងការកាត់
បនថយផដ្លបានន្វើន ើងនៅរនុងឆ្ន នំ េះ ន ើយចុ្ងនក្កាយគឺ ច្ំណូលជារ់ផសែង។   

(១) សូមនមើលជពូំរទើ៧៣ ផដ្លជាផែនរមួយននច្ណូំល នងិការផសវងររខ្ទង់ថវកិានលខ្ ៧៣០២៨ ។ ខ្ទង់ថវកិា
ននេះ សនងេបរាល់ច្ំណូលទងំអ្ស់ពើនថលនសវារដ្ឋបាល។   

សូមនមើលររណើ ខាងនក្កាមននេះ៖ ថវកិាក្តូវបាននក្ោងន ើងច្ំនួន ៥០លាន ន ើយនៅចុ្ងឆ្ន  ំរដ្ឋបាលក្បមូលបាន
ផត ៤,៥ លាន ប ុន ណ្ េះ។   

នតើសណួំរអ្វើខ្លេះផដ្លអ្នរគួរសួរ នដ្ើមបើផសវងយល់ពើភាពខុ្សោន ខាល ងំរវាងច្ណូំលផដ្លនក្ោងន ើង និងច្ំណូល
ជារ់ផសែង? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(២) សូមពិនតិយនមើលច្ណូំលពើក្បភពផ្ទទ ល់របស់ថ្នន រ់ក្សុរ។ ទងំននេះគឺជាច្ណូំលផដ្លសថិតនៅនក្កាមការ
ក្គប់ក្គងទងំក្សុង ឬមួយផែនររបស់ក្រមុក្បឹរាក្សរុ។ ច្ណូំលទងំននេះមិនរមួបញ្ចូលច្ំណូលផដ្លនែទរមរពើរដាឋ
ភិបាលថ្នន រ់ជាតិន េះនទ។ សូមន្វើការគណ ដូ្ច្ខាងនក្កាម៖  
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ែលន្ៀប ORS ជារ់ផសែង = ច្ំណូលពើក្បភពផ្ទទ ល់ជារ់ផសែង / ថវកិាសរុប 
យរច្ណូំលជារ់ផសែងពើច្ណូំលនដាយក្បភពផ្ទទ ល់ ផច្រនឹងថវកិាសរុប (ច្ំណូលជារ់ផសែងទងំអ្ស់)។ សូមពិនិ
តយនមើលររណើ ដូ្ច្ខាងនក្កាម។ ច្ណូំលពើក្បភពផ្ទទ ល់ជារ់ផសែង គឺ ៥ លាន ន ើយថវកិាសរុបននច្ណូំលទងំអ្ស់
គឺ ៥០០ លាន ។ ដូ្នច្នេះ ែលន្ៀប OSR គឺ ១% ប ុន ណ្ េះ ។  

នតើសណួំរអ្វើខ្លេះផដ្លអ្នរគួរសួរ នដ្ើមបើផសវងយល់ពើភាពខុ្សោន ននេះ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ការគ្របគ់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
នៅថ្នា កម់លូដ្ឋា ន 

 

ការងារជាក្រុម 

ក្រដាសរចិ្ចការ ០៥ 
 

 

តារាងរណនី 
តារាងគណនីដែលបក្រីសក្ារ់ស្ថា រ័នស្ថធារណៈបៅរនុងក្របេសរមពុជា គែូឺច្គ្នន សក្ារ់រដាា ភិបាលក្គរ់លំដារ់
ថ្នន រ់។   

ែូបច្នេះ តារាងគណនសីក្ារ់ថ្នន រ់ក្សុរ គឺែូច្គ្នន នងឹតារាងគណនីដែលបក្រីបៅថ្នន រ់ជាតិដែរ។ រ ុដនែ ានគណនី
យ ងបក្ច្ីនដែលបៅមិនទាន់ក្តូវបានបគបក្រី បដាយបេតុថ្នវាមិនពារ់ព័នធនឹងថ្នន រ់ក្សរុ។ សូមបមលីរច្នាសមព័នធនន
តារាងគណន។ី  

ជំពូរេ ី៦០ គសឺក្ារ់េិញ ានអនុគណនីច្ំននួ ៨ (6001 to 6008) បេយីអនុគណនីទាងំបនេះានគណនី
លមអិតរដនាមបេ ត៖ 6001 ានអនុគណនីក្បា ំ6002 រ,ី 6003 មួយ, 6004 រួន (ដែលរនុងបនាេះ បលខលំដារ់គ ឺ
60041, 60042, 60043 និង 60048), 6005 ក្បា ំ(ដែលរនុងបនាេះ បលខលំដារ់គ ឺ60051, 60052, 60053, 
60054, និង 60058), 6006 ានរ ី(ដែលរនុងបនាេះ បលខលំដារ់ គ ឺ60061, 60062, និង 60068), និង 6008, 
ដែលមិនានអនុគណនីបេ។   

(១) ចូ្រអានបសច្រែីពណ៌នាររស់គណនីបសេងៗ បេយីរាយប ម្ េះគណនទីាងំបនាេះ ដែលេំនងជាមិនក្តូវបាន
បក្រីបៅថ្នន រ់ក្សរុ។ ឧទាេរណ៍ ពចិារណាគណនីបលខ 60041 ។  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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(២) ចូ្រពិនិតយបមលីជំពូរេី ៦០ ក្រមុគណនីបលខ 6001 «តំដេទាងំ សាា រ » និងអនុគណនីក្បាបំេ តបៅរនុង
បនាេះ។ ឧទាេរណ៍ ចូ្រពិនិតយបមីលអនុគណនីបលខ 60015 — ឥនធនៈ នងិបក្រងរអំលិ ។ ឧរាថ្ន រែាបាលក្សរុ
បានបក្គ្នងថវកិាច្ំនួន ៥ លាន ។ បតព័ីត៌ានអវីខលេះដែលានក្របយជន៍បែីមបកី្តួតពិនិតយបមីលការច្ណំាយ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 
1 

ការគ្របគ់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
នៅថ្នា កម់លូដ្ឋា ន 

 

ការងារជាក្រុម 

ក្រដាសរចិ្ចការ ០៦ 
 

 

វដ្តថវិកា 
រដាា ភិបាលរមពុជា បានបញ្ជា រ់ច្ាស់ពីវដ្តថវកិាសក្ាប់រដាា ភិបាលថ្នា រ់ក្ក្កាមជាតិនីមយួៗ។ សូមក្មីលបទ
បងាា ញអំពីវដ្តថវកិាសក្ាប់រដ្ាបាលក្សុរក្ករាុបក្បក្ទសរមពុជា។  

(១) ចូ្រគូសគក្ក្ាបក្ពលមយួ បងាា ញពីក្ពលក្វលាដដ្លសាជិរក្រុមក្បរឹាគួរក្តូវបានពិក្ក្រោះក្ោបល់ក្ករាុប
ដ្ំក្ ីរការវដ្តថវកិា! 

(២) រ ំត់ពចី្ ុំច្នមីួយៗក្ករាុបគក្ក្ាបក្ពលក្នាោះ ក្តីសាជរិក្រុមក្បឹរាគួរានតួនាទីអវខី្លោះ (ព័ត៌ាន 
ការពិក្ក្រោះក្ោបល់ ឬការសក្ក្មច្ច្ិតត) 

(៣) រំ ត់ពីច្ ុំច្នីមួយៗក្ករាុបគក្ក្ាបក្ពលដដ្លក្តូវការព័ត៌ាន ដដ្លសាជរិក្រុមក្បឹរាអាច្ទទួល
បានព័ត៌ានក្នោះ! 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

Chapter 13 

Introduction to public accounting 

and the chart of accounts 

 

 

 

 

 

 

 

 



គណនេយ្យសាធារណៈ 
េិងតារាងគណេី 

សេចក្តីស ត្ើ មនៃ 

1 



ទិដ្ឋភាពរួម  
ស ើបទបង្ហា ញសៃេះ ៃិយាយអំពីអវី? 

• ត ើគណតេយ្យសាធារណៈគឺជាអ្វើ? 

• ត ើតារាងគណេើគឺជាអ្វើ? 

• ត ើសមាជិកក្កុមក្រឹកាក្សុក គួរដឹងអ្វើខ្លះអំ្ពើគណតេយ្យសាធារណៈ? 

2 



គណៃី ៃិង តារាងគណៃី  
ស ើគណៃីគឺជាអវី? 

• គណេើ (account) គឺជាកំណ ់ក្តាមួយ្តៅកនុងតសៀវតៅធំ (the general ledger) ដដលក្ ូវបាេតក្រើ
តដើមបើក្រមូល េិងរកាទុកទឹកក្បាក់ឥណពេធ (debit) េិង ឥណទាេ ។ 

• តារាងគណេើ (chart of accounts) (COA) គឺជាឧរករណ៍ហរិញ្ញវ ថុ ដដលផ្តល់ជារញ្ជ ើតពញតលញនេ
គណេើេើមួយ្ៗតៅកនុងក្រព័េធគណតេយ្យមួយ្។ គណេើគឺជាកំណ ់មួយ្សក្មារ់ក្រតេទេើមួយ្ៗនេក្ទពយ
សកមម (asset) រំណុល (liability) ហ ុេ (equity), ចំណូល (revenue) េិង ចំណាយ្ 
(expense)។  

3 



សាច់ប្រាក់្ ស ៀបៃឹង ក្ំ សណើ ៃ (ACCRUAL) 
អភិប្រក្មចមបងពីរចំស េះគណសៃយយ 

គណតេយ្យមាេទក្មង់តផ្េងៗជាតក្ចើេ 

• ទក្មង់ចមបងពើរ គឺ៖ 

• គណតេយ្យដផ្ែកតលើសាច់ក្បាក់ េិង 

• គណតេយ្យកំតណើ េ 

• ទក្មង់ទាងំពើរ មាេភាពខុ្សគ្នន  ដដលតគសាា ល់ថាជា 

• គណតេយ្យដផ្ែកតលើសាច់ក្បាក់ដកដក្រ េិង 

• គណតេយ្យកំតណើ េដកដក្រ 

4 



លក្ខណៈេម្គា ល់េំខាៃ់ៗ  
ស ើអវីសៅជា គណសៃយយផ្្ែក្សលើសាច់ប្រាក់្? 

• តៅកនុងគណតេយ្យសាច់ក្បាក់ ក្រ ិរ តិការក្ ូវបាេទទួលសាា ល់ដ តៅតពលណាសាច់ក្បាក់ដដល
ពាក់ព័េធក្ ូវបាេទទួល ឬទូទា ់ តហើយ្ក្ពឹ តិការណ៍តសដឋកិចចមិេក្ ូវបាេរាយ្ការណ៍ ក្រសិេតរើ
គ្នម េការរតូរសាច់ក្បាក់ភាល មៗ។ 

• តគត ល្ៀ ឱកាសតកងក្រវញ័្ច រដ្ឋឋ េិបាលតដ្ឋយ្សារចំណុចតខ្ាយ្តេះ តដ្ឋយ្ពេារតពលការរតញ្ចញ
សាច់ក្បាក់ ឬរុញការទទួលសាច់ក្បាក់តៅមុខ្ជារេតតទៀ  ជាមតធាបាយ្នេការរំតបា៉ោ ង ុលយភាព
ហរិញ្ញវ ថុ តដ្ឋយ្តច នា។   

• រដេថមពើតលើតេះ រដ្ឋឋ េិបាលដដលអ្េុវ តគតណតេយ្យសាច់ក្បាក់ តក្ចើេដ មិេរកាកំណ ់ក្តាក្គរ់
ក្ជុងតក្ជាយ្េិងរចចុរបេនអំ្ពើ នមលនេក្ទពយសមប តិេិងរំណុលររស់ខ្លួេ។ ការតធវើដររតេះជួយ្ឱយពួក
តគតផ្េរក្ទពយសមប តិ (ដូចជា សិទធិដើធលើ ឬដរ ៉ោ) ឬខ្ចើរុល (ដូចជា ក្បាក់តសាធេ ឬកិចចសេាភាពជា
នដគូសាធារណៈ-ឯកជេ) ចំតពាះភាគើទើរើតដ្ឋយ្មិេរង្ហា ញភាពពាក់ព័េធដផ្នកហរិញ្ញវ ថុ ររស់ខ្លួេ
ដល់រដ្ឋឋ េិបាល េិងអ្នករង់ពេធ។ 
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ស ើគណសៃយយផ្ ែ្ក្សលើសាច់ប្រាក្់ម្គៃសារយៈប្ររសយាជៃ៍េប្រម្គប់សាា ប័ៃណាខ្លេះ? 
គណសៃយយផ្្ែក្សលើសាច់ប្រាក់្ 

• គណតេយ្យដផ្ែកតលើសាច់ក្បាក់គឺជាអ្េិក្កមដ៏មាេសារៈក្រតោជេ៍មួយ្តៅកនុងគណតេយ្យ ក្រសិេតរើ៖  

• គ្នម េក្ទពយសមប តិ 

• គ្នម េរំណុល 

• រ៉ោុដេត គណតេយ្យដផ្ែកតលើសាច់ក្បាក់មិេផ្តល់ព័ ៌មាេហរិញ្ញវ ថុ តដ្ឋយ្សុក្កឹ តទ  

• ក្រសិេតរើសាថ រ័េសាធារណៈមាេ ឬតក្រើក្បាស់ក្ទពយសមប តិដដលក្ ូវការអ្ ិមូលធេ (តពាលគឺ ដើធលើ 
តក្គឿងចក្ក េិងឧរករណ៍) តដ្ឋយ្តហ ុថា គណតេយ្យដផ្ែកតលើសាច់ក្បាក់មិេរង្ហា ញពើការរតំ ះតទ។ 

• ក្រសិេតរើសាថ រ័េសាធារណៈមាេរំណងទទួលយ្កកមចើតដើមបើតធវើការវេិិតោគ។ 
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តារាងគណេី 
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ប្រក្ុមទី  1 ចំណូលពិ  
តារាងគណៃី 

• តៅកនុងក្កុមទើ ១ មាេពើរក្រតេទ៖  

• ក្រតេទទើ ១ ចំណូលសារតពើពេធ េិង  

• ក្រតេទទើ ២ ចំណូលមិេដមេសារតពើពេធ 

• តៅកនុងក្កុមទើ ២ មាេចំណូលក្រតេទទើ ៣ ពើលកខេតិកៈ (គ្នម េសាច់ក្បាក់) 
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ចំណូលសារសពើពៃធក្នុងប្រេុក្  
តារាងគណៃី 

• ជំពូកទើ ៧០ រមួរញ្ចូ លចំណូលសារតពើពេធកនុងក្សុកទាងំអ្ស់ 

• 7003 ពេធជាក់ ក់តលើទំេិញ េិងតសវាកមម 

• 7004 ពេធតលើតសវាកមម 

• 7005 

• 7006 ពេធតលើការតបាះពុមព 

• 7007 ពេធតលើអ្ចលេក្ទពយ 
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ទិន្នា ការ
ចំណូល 
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ម្គៃព័ ៌ម្គៃមិៃប្រគប់ ប្រាៃ់អំពីចំណងសជើ ងចំណូល  
ចំណូលមិៃផ្មៃសារសពើពៃធចមបង 

• គណេើទាងំតេះតៅដ គ្នម េការរំតពញ តដ្ឋយ្សារក្សុកមិេទទួលបាេពេធណាមួយ្ត ើយ្។ ថាន ក់ក្សុកមិេ
ទទួលបាេចំណូលសារតពើពេធកនុងក្សុកត ើយ្។ 

• ក្រេពចំណូលដ មួយ្គ ់គឺចំណូលមិេដមេសារតពើពេធ តហើយ្តៅទើតេះ គឺចំណូលពើនលលតសវារដឋបាល 
(មាេដ តសវាចក្កតចញចូលដ មួយ្ រ៉ោុតណាណ ះ) សូមតមើលគណេើតលខ្ 73028 

• ក្រព័េធគណតេយ្យរដ្ឋឋ េិបាលតៅកនុងក្រតទសកមពុជា ចា ់ថាន ក់ការតផ្េរពើរដ្ឋឋ េិបាលថាន ក់ជា ិតៅរដ្ឋឋ េិបាល
ថាន ក់មូលដ្ឋឋ េ តក្កាមជំពូកទើ 75 - គណេើតលខ្ 7501 ឧរ ថមភធេពើថាន ក់ជា ិ។ តេះគឺជាក្រេពចំណូលដ៏
សំខាេ់រំផុ្ ររស់ក្សុកតៅកនុងក្រតទសកមពុជា។ 
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ការចំណាយ  
តារាងគណៃី 

• តៅកនុងក្កុមទើ ១ ដដលមាេត ម្ ះថា ការចំណាយ្ពិ  មាេ៖ 

• ក្រតេទទើ 1: ទំេិញ េិងតសវាកមម 

• ជំពូកទើ 60 ការទិញ/លទធកមម 

• ជំពូកទើ 61 តសវាកមម 

• ជំពូកទើ 64 រុគាលិក 

• ក្រតេទទើ 2: រេេុកហរិញ្ញវ ថុ 

• ជំពូកទើ 66 
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ការចំណាយ  
តារាងគណៃី 

• ក្រតេទទើ 3: អ្េតរាគមេ៍សាធារណៈ 

• ជំពូកទើ 62 តាវកាលិកសងាម 

• ជំពូកទើ 65 លវកិាជំេួយ្ 

• ក្រតេទទើ 4: ការចំណាយ្តផ្េងតទៀ  

• ជំពូកទើ 63 ពេធ េិងអាករ 

• តៅកនុងក្កុមទើ 2 មាេការចំណាយ្តាមលកខខ្េតិកៈ េិងលវកិារក្មុងតៅកនុងក្រតេទពើរ ក្រតេទទើ 5 ការ
ចំណាយ្មិេដមេសាច់ក្បាក់ េិងក្រតេទទើ 6 ការចំណាយ្រក្មុង 
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ការចំណាយ  
តារាងគណៃី 

• ជំពូកទើ 67 ការចំណាយ្តលើកដលង 

• ជំពូកទើ 68 រតំ ះ 

• ជំពូកទើ 60 រក្មុង (Contingency) 
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ចំណាយមូល ៃ  
តារាងគណៃី 

• តៅកនុងក្កុមទើ1, មាេពើរក្រតេទ 

• ក្រតេទទើ 1: ការទូទា ់រំណុល េិងរំណុលពាក់ព័េធ 

• ក្រតេទទើ 2: ក្ទពយសកមម 

• ជំពូកទើ 20 អ្ចលកមមអ្រូរើ 

• ជំពូកទើ 21 អ្ចលកមមរូរើ 

• ជំពូកទើ 23 ក្ទពយសកមមកំពុងសាងសង់ 

• តៅកនុងក្កុមទើ 2, មាេដ មួយ្ក្រតេទ 6 
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េិន្នា ការ
ចំណាយ្ 
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របេ់រដ្ឋបាលថ្នន ក្់ ប្រេុក្  
ៃិន្នន ការចំណាយ 

• មាេការចំណាយ្ោ៉ោ ងខាល ងំតៅតលើរុគាលិករដឋបាល េិងការចំណាយ្ពាក់ព័េធតផ្េងតទៀ  (6402 ដល់ 6406 
េិងដផ្នក 6407 តដ្ឋយ្គ្នម េដផ្នក 64073 ដដលមាេចំណងតជើងថា « សំណងសក្មារ់សមាជិកក្កុមក្រឹកា េិង
តមឃុ ំេិងតៅសង្ហា  ់», ដដល ំណាងឱយក្រមាណជាង 65% នេការចំណាយ្សរុរររស់ក្សុក។  

• ការចំណាយ្តលើក្រជាធិរត យ្យ — ការចំណាយ្សក្មារ់សមាជិកក្កុមក្រឹកាដ រ៉ោុតណាណ ះ (ដផ្នកទើ 64073 
ដដលមាេចំណងតជើងថា « សំណងចំតពាះសមាជិកក្កុមក្រឹកា េិងតមឃុេំិងតៅសង្ហា  ់ »), តដ្ឋយ្គ្នម េការ
ចំណាយ្ ូចៗសក្មារ់វធិើតផ្េងៗ (ដផ្នកទើ 61104)—  ំណាងឱយក្រមាណ 18% នេការចំណាយ្សរុរ។ 

• សរុរមក ការចំណាយ្តលើរុគាលិកេិង ំណាងេតោបាយ្  ំណាងឱយក្រមាណ ៨០% ររស់ក្សុក។ ការ
ចំណាយ្ដ៏តក្ចើេសេធឹកសនាធ រ់តេះតធវើឱយសល់លវកិា ិច ួចរំផុ្ សក្មារ់ការផ្តល់តសវា។ 
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របេ់រដ្ឋបាលថ្នន ក្់ ប្រេុក្  
ៃិន្នន ការនៃការចំណាយ 

• ការចំណាយ្សក្មារ់តសវា (ជំពូកទើ 61)  ំណាងឱយក្រមាណដ  9% រ៉ោុតណាណ ះ។  

• ការចំណាយ្សក្មារ់ទិញ/លទធកមម (ជំពូកទើ 60)  ំណាងឱយក្រមាណដ  3% រ៉ោុតណាណ ះ 

• តទាះរើជាោ៉ោ ងណាកតើ មាេខ្េង់លវកិាធំគួរសមមួយ្សក្មារ់រក្មុង (ជំពូកទើ 69) ដដលមាេក្រមាណ 5% 
នេលវកិាសរុរ ។  
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ការវិភាគ
ថវិកា 

ការង្ហរជាប្រក្ុម 
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េូមស្លើយៃឹងេំណួរពីរខាងសប្រកាម 
ការង្ហរជាប្រក្ុម 

• ការង្ហរជាប្រកុ្មទី 1: 
ចូរពិេិ យតមើលការចំណាយ្តៅកនុងគណេើតលខ្ 6005 េិង 6006! 

• ត ើព័ ៌មាេសំខាេ់អ្វើខ្លះដដលក្រធាេដផ្នកហរិញ្ញវ ថុ  អាចផ្តល់តដើមបើរញ្ជជ ក់ពើតហ ុផ្លនេការចំណាយ្តាមគតក្មាង? 

• ត ើសំតណើ អ្វើខ្លះដដលសមាជិកក្កុមក្រឹកា អាចតរៀរចំត ើងតដើមបើកា ់រេថយ្ចំណាយ្? 

• ការង្ហរជាប្រកុ្មទី 2: 
ចូរពិេិ យតមើលការចំណាយ្កនុងគណេើតលខ្ 6105! 

• ត ើព័ ៌មាេសំខាេ់អ្វើខ្លះដដលក្រធាេដផ្នកហរិញ្ញវ ថុ  អាចផ្តល់តដើមបើរញ្ជជ ក់ពើតហ ុផ្លនេការចំណាយ្តាមគតក្មាង? 

• ត ើព័ ៌មាេអ្វើខ្លះដដលសមាជិកក្កុមក្រឹកា គួរក ់ក្តាទុក? 
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Chapter 14 

How to retrieve the evidence 



របបៀបទទួល
បានភ័ស្តតុាង 

ការពិនិត្យពិច័យថវិកានៅ
ថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន 

1 



ប្រនេទននព័ត្៌មាន  
រនបៀបទទួលបានេ័ស្តុតាង 

• ព័ត៌មានមានបួនប្បភេទសំខាន់ៗ ដែលគួរប្តវូបានភប្បើប្បាស់សប្មាប់
ែំភ ើ រការពិនតិយពច័ិយថវកិាភៅថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន៖  

1. ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ដែលផ្តល់ភដ្ឋយរែាបាលប្សកុ 

2. ព័ត៌មានអំពើភសវាកមម ដែលផ្តល់ភដ្ឋយប្បធានយនតការ ឬការយិាល័យ
ប្ចកភចញចូលដតមួយ និងបុគគលកិរបស់រែាបាលប្សុក 

3. ព័ត៌មានអំពើប្បជាពលរែា ដែលផ្តល់ភដ្ឋយប្បជាពលរែាកាុងមូលដ្ឋា ន 
មាា ស់ហាង/តូបអាជើវកមម អងគការសងគមសុើវលិ ។ល។  

4. ព័ត៌មានភប្បៀបភធ្ៀប ែូចជា មធ្យមភាគរបស់ប្សកុ ប្សកុជតិខាង និង
ប្សុកដែលមានស្ថថ នភាពប្បហាក់ប្បដហលគ្នា  

2 



ព័ ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថុ  
នត្ើប្តូ្វប្រមូលយកេ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះ? 

• ព័ត៌មានទងំភនេះរមួមាន៖  
– ថវកិាពើឆ្ា មុំន 
– គភប្មាងដផ្នការចំ ូលពើឆ្ា មុំន  
– ដផ្នការចំណាយពើឆ្ា មុំន  

• ភរៀបរាប់ពើការចំណាយ និង/ឬចំ ូលទងំអស់ដែលបានភប្គ្នងភ ើង
សប្មាប់ជំពូកពាក់ព័នធ អនុគ នើ ភែើមបើពិនិតយភមើលការផ្លា ស់បតូរកាុងរយៈ
ភពលសមប្សបមួយ (ជាធ្មមតា គឺរយៈភពលបើឆ្ា ជំាប់ៗគ្នា ) 

• អាកគួរដតអាចយល់ពើការផ្លា ស់បតូរទងំភនេះភៅតាមភពលភវលា និងកំ ត់
ពើការភកើនភ ើង និងការធាា ក់ចុេះននថវកិា ។  

3 



ព័ ត៌្មានអំ្ពីនស្វាកមម  
នត្ើប្តូ្វប្រមូលយកេ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះ? 

• ការផ្តល់ភសវាគួរដតជាសាូលននសកមមភាពរបស់ប្កុមប្បឹកាប្សុក និងរែាបាល
ប្សុក។ ែូភចាេះ ប្បធានដផ្ាកភសវាកមម ក៏ែូចជា បុគគលិកអាចផ្តល់ព័ត៌មានដែល
មានប្បភយាជន៍អំពើបញ្ហា                               ផ្តល់ភសវាកមម។ 

• ភរៀបចំការសមាា សន៍ជាមួយប្បធានដផ្ាកភសវាកមមដែលពាក់ព័នធចំភពាេះអាក។ 
សួរប្បធានដផ្ាកភសវាសកមមទងំភនេះ ថ្នភតើថវកិាមានប្គប់ប្គ្នន់ ឬមិនប្គប់
ប្គ្នន់ ភហើយភហតុអវើ សប្មាប់ការផ្តល់ភសវា។ ចូរពាយាមដសវងយល់ថ្នភតើ
ថវកិាបដនថមភទៀតមួយណាដែលនឹងនមំកនូវលទធផ្លននភសវាកប្មិតណា។   
កុំរាដរកកាុងការនិយាយជាមួយបុគគលិកធ្មមតាផ្ងដែរ។ ភតើមានអវើខ្ាេះដែលអាច
ភធ្វើបានភែើមបើជំរុញទឹកចិតតពួកភគឱ្យផ្តល់ភសវា?  

• ភតើអាកយល់ថ្ន ការចំណាយចរនត ជួយភៅកាុងការផ្តល់ភសវាដែរឬភទ។  

4 



ព័ ត៌្មានអំ្ពីប្រជាពលរដ្ា  
នត្ើប្តូ្វប្រមូលយកេ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះ? 

• ប្បជាពលរែា ជាមាា ស់ភឆ្ា តដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មានយា៉ា ងសំខាន់ថ្នភតើថវកិា
ដែលចំណាយភដ្ឋយប្សុក មានប្បសិទធភាពឬភទ។  

• ចុេះភៅជួបប្បជាពលរែាធ្មមតា អាកប្សុក មាា ស់ហាង/តូបលក់ទំនញិ ស្តសតើ 
។ល។ ភហើយសួរពួកភគអំពើអវើខ្ាេះដែលពួកភគរពំឹងថ្ននឹងទទួលបានពើរែា   
បាលប្សុក។  សួរពួកភគភតើភគអាចភធ្វើអវើខ្ាេះភែើមបើដកលមអឱ្យកាន់ដតប្បភសើរ។  

• បនា ប់មក អាកគួរដតមានគនំតិមួយថ្នភតើប្បជាពលរែាភៅមូលដ្ឋា នយល់ពើ
ការងាររបស់រែាបាលប្សុក ដែរឬភទ។  

5 



ព័ត្៌មាននប្រៀបន ៀប  
នត្ើប្តូ្វប្រមូលយកេ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះ? 

• ភែើមបើយល់ពើថវកិារបស់អាក ជាការសំខាន់ដែលប្តូវែឹងពើថវកិាភផ្េងភទៀត! 
ភរៀបចំកិចាប្បជំុជាភទៀងទត់ជាមួយសមាជិកប្កុមប្បឹកាប្សុកមកពើប្សុកភផ្េង
ភទៀត ទងំប្សុកភៅជិតខាង ឬប្សុកដែលមានទំហនំិងភសែាកិចាប្សភែៀងគ្នា ។ 

• ភរៀបចំបញ្ជ ើថវកិាប្សុកមួយ ដែលភនេះគួរដតជាភារកិចារបស់សមាគមរដ្ឋា េិបាល
ថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន ប៉ាុដនត ភគគួរបប់ភផ្តើមភធ្វើការការអេិវឌ្ឍសមតថភាពរបស់សមាជិក
ប្កុមប្បឹកាមាា ក់ៗ។  

• បនា ប់មក អាកគួរដតយល់ែឹងអំពើថវកិាភផ្េងភទៀត យល់ពើលកខ ៈពិភសសរបស់
ថវកិាទងំភនេះ ភហើយភប្បៀបភធ្ៀបថវកិារបស់អាកជាមួយមធ្យមភាគជាតិ តួភលខ្
មធ្យមភាគ តួភលខ្អបបបរមា និងអតិបរមា។ 

6 



អ្វី ដដ្លអ្ាកគួរដឹ្ង  
ការកសាងស្មត្ថភាព 

7 

ការភរៀបចំព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុភ ើងវញិភែើមបើបងាា ញពើបញ្ហា សំខាន់ៗភៅកាុងការភរៀបចំថវកិា 

ចំភ េះែឹងសុើជភប្ៅអំពើមភធ្ាបាយ និងលំននំនការផ្តល់ភសវា 

ការយល់ថ្ន ប្បជាពលរែាជាអាកភលើកកមពស់គុ ភាពភសវា 

ការភរៀនភប្បើសូចនករគុ ផ្លហរិញ្ញវតថុសំខាន់ៗភែើមបើយល់អំពើ 
   ថវកិារបស់ប្សុកកាន់ដតចាស ់



ការសាកស្រួ
ប្បកបបោយ
ប្បស្ទិធភាព 
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ការអ្នុវត្តជាវិជ្ជមាន 
ការសាកសួ្រប្រកបនដ្ឋយប្រសិ្ទធភាព 

• ភសចកតើបរយិាយភដ្ឋយភសរ ើ និងសំ ួរភបើក – ការសួរសំ ួរភបើក និងទុកឱ្យ
អាកភ្ាើយនឹងសំ ួរផ្តល់ការពនយល់អំពើស្ថថ នភាពតាមការយល់ភ ើញភដ្ឋយ
ខ្ាួនឯង ឧទ. “ភតើអាកយល់ែូចភមតចអំពើការចំណាយភលើសគភប្មាង...?” 

• ការស្ថកសួរបដនថម – ភដ្ឋយភប្បើបភចាកភទសជាភប្ចើនភែើមបើទទួលបានព័ត៌មាន 
និងយល់ែឹងកាន់ដតចាស់ 

• ការភបទសួរភែញភដ្ឋល – “ភតើការចំណាយភនេះគឺជាអវើពិតប្បាកែ?” 
• ការភលើកទឹកចិតត – “ភនេះគឺជាការចំណាយតិចភពកភហើយ!” (ភដ្ឋយរង់បំ
ចភមាើយបដនថមភទៀត)។ 
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ការអ្នុវត្តជាវិជ្ជមាន 
ការសាកសួ្រប្រកបនដ្ឋយប្រសិ្ទធភាព 

• ទទួលយក/ថ្នភ ើងវញិ – “អាកបាននិយាយថ្ន ពុំមានការពាករ ៍ថ្ននឹងការ
ចំណាយភលើសភៅកាុងដផ្ាកភនេះភទ ភតើអាកអាចពនយល់បដនថមភទៀតបានភទអំពើថ្ន
ភតើភហតុអវើបានជាែូភបា េះ?” 

• ការស្ថកសួររកព័ត៌មានលមអិត – “ភតើអាកបានភធ្វើអវើភផ្េងភទៀតភែើមបើកាត់បនថយ
ការចំណាយភទ?” 

• សំ ួរភដ្ឋយផ្លា ល់ – “ភតើអាជាា ធ្រភផ្េងភទៀតភធ្វើអវើខ្ាេះភែើមបើរកាការចំណាយ
តាមថវកិាដែលមាន?” 

• បងាា ញពើការយល់ – “អូ ខ្ាុ ំែឹងភហើយ” (ទុកភពលឱ្យអាកភ្ាើយនឹងសំ ួរ ភធ្វើ
ការពនយល់)។ 

1
0 



ប្រេពទិនាន័យ 
ការប្រមូលទិនាន័យប្រកបនដ្ឋយប្រសិ្ទធភាព 

• សមាជិកប្កុមប្បឹកាអាចប្បមូលេ័សតុតាងពើប្បេពជាភប្ចើន៖ 
• ភសាើសុំេ័សតុតាងជាលាយលកខ ៍អកេរពើបុគគលនិងអងគការខាងកាុងនិងខាង
ភប្ៅ។ 

• ពិនិតយភ ើងវញិភលើដផ្នការ យុទធស្ថស្តសត ដផ្នការភសវាកមម និងរបាយការ ៍
របស់ប្កុមប្បឹកា ដែលពាក់ព័នធភៅនឹងប្បធានបទដែលចង់ែឹង។  

1
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ប្រេពទិនាន័យ 
ការប្រមូលទិនាន័យប្រកបនដ្ឋយប្រសិ្ទធភាព 

• ពិនិតយភ ើងវញិភលើភគ្នលការ ៍ដ ន ំចាប់ និងឯកស្ថររបស់រដ្ឋា េិបាល
ដែលពាក់ព័នធ 

• ពិនិតយភ ើងវញិភលើភគ្នលការ ៍ដ ន ំមគគុភទាសក៏សតើពើការអនុវតតលអពើស្ថថ ប័
នជាតិនិងតំបន់ ឧទហរ ៍ សមាគមរដ្ឋា េិបាលថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន 

• ពិនិតយភ ើងវញិភលើរបាយការ ៍និងដផ្នការលអៗ និងនវានុវតតន៍ ពើអាជាា ធ្
រមូលដ្ឋា នភផ្េងភទៀត។  
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ប្រេព 
ការប្រមូលទិនាន័យប្រកបនដ្ឋយប្រសិ្ទធភាព 

• មានប្បេពជាភប្ចើនដែលភគអាចទទួលបានស្ថកេើ។ ភៅខាងកាុង ស្ថកេើអាចរមួ
មានសមាជិកគ ៈរែាមស្តនតើដែលពាក់ព័នធ សមាជិកមស្តនតើដែលពាក់ព័នធននស្ថថ ប័
នភផ្េងភទៀត។ ស្ថកេើខាងភប្ៅអាចទទួលបានពើបុគគល និងអងគការជាភប្ចើន 
ែូភចាេះ សមាជិកគួរភរៀបចំបញ្ជ ើភាគគើពាក់ព័នធ ភែើមបើទទួលបានស្ថកេើប្តឹមប្តូវ។ 
ប្កុមប្បឹកាមានភាគើពាក់ព័នធជាភប្ចើន ភពាលគឺ អាកដែលមានចំណាប់អារមម ៍
ភលើបញ្ហា ដែលដែលប្កុមប្បឹកាចង់ែឹង ឬប្កុមប្បឹកាមានចំណាប់អារមម ៍ភលើ
បញ្ហា ដែលពួកភគចង់ែឹង។ ភាគើពាក់ព័នធមួយចំនួន ប្តូវបានកំ ត់ែូចខាង
ភប្កាម៖ 

• សំ ួរដែលពាក់ព័នធសប្មាប់ស្ថកេើ គួរប្តូវបានភរៀបចំជាមុនភៅមុនកិចាប្បជំុ។ 
សំ ួរគួរដតជាសំ ួរភបើក ភែើមបើទទួលបានេសតុតាងភប្ចើន។ ព័ត៌មានប្តូវបាន
ភសាើសុំតាមដបប     អពាប្កឹតយ ភហើយស្ថកេើប្តូវបានភលើកទឹកចិតតឱ្យនិយាយឱ្យ
បានភប្ចើនបំផុ្ត និងពនយល់បដនថមភលើចំ ុចដែលពួកភគបានភលើកភ ើង។ 
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ប្រេព  
ការប្រមូលទិនាន័យប្រកបនដ្ឋយប្រសិ្ទធភាព 

• ការប្បមូលយកេ័សតុតាងជាលាយលកខ ៍អកេរនិងផ្លា ល់មាត់ មិនដមនជា
វធិ្ើដែលមានដតមួយគត់ភនេះភទ។ មានវធិ្ើជាភប្ចើនភទៀត ែូចជា៖  

• ការចុេះភៅទើកដនាងផ្លា ល់ – ទងំភៅកាុងប្កុមប្បឹកា និងភៅកដនាងភគ្នល
ភៅភៅខាងភប្ៅ 

• ការភប្បើករ ើ សិកា 
• ការភរៀបចំភធ្វើការសិកាប្ស្ថវប្ជាវ 
• ការចូលរមួកិចាប្បជំុ/សនាិសើទនន 
• ការចុេះភៅជួបអាជាា ធ្រមូលដ្ឋា នភផ្េងភទៀត និងអងគការនែគូនន 
• សិកាខ ស្ថលា 1

4 



ជំ្ហានប្រ ំ
• ការនរៀបចំដែនការដំ្ន ើ រការពនិិត្យពចិ័យថ្នា ក់មលូដ្ឋា ន 

3 

ជំហានទើ 1: ភប្ជើសភរ ើសប្បធានបទ 

ជំហានទើ 2: ភរៀបចំដផ្នការ 

ជំហានទើ 3: ប្បមូលេ័សតុតាង 

ជំហានទើ 4: ភរៀបចំ និងឯកភាពភលើរបាយការ ៍ 

ជំហានទើ 5: ការបញ្ជូ នរបាយការ ៍ និងការតាមដ្ឋនបនត 



ស្ចូនាករគុណ
ផលស្ខំាន់ៗ 
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ស្ូចនាករគុ ែលសំ្ខាន់ៗមួយចំនួន 

• ផ្លភធ្ៀប ប្បេពចំ ូលផ្លា ល់ដែលបានភប្គ្នង = ប្បេពចំ ូល
ផ្លា ល់ដែលបានភប្គ្នង /  ថវកិាសរុប 

• ផ្លភធ្ៀប ប្បេពចំ ូលផ្លា ល់ជាកដ់សតង = ប្បេពចំ ូលផ្លា ល់ជាក់
ដសតង / ថវកិាសរុប 

• ផ្លភធ្ៀបអនុវតតថវកិា = ចំណាយដែលបានភប្គ្នងសរុប / ចំណាយ
ជាក់ដសតងសរុប 

• ផ្លភធ្ៀបចំណាយមូលធ្ន = ចំណាយមូលធ្នជាក់ដសតង សរុប / 
ចំណាយជាក់ដសតងសរុប 

• ផ្លភធ្ៀបចំណាយភលើបុគគលិក = ចំណាយភលើបុគគលិកជាកដ់សតង 
សរុប / ចំណាយចរនតជាកដ់សតងសរុប 
 
 
 
 
 
 
 

KPI 



ស្ណួំរ 
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ចំ ុចជាមូលដ្ឋា ន 
ស្ំ ួរស្ប្មាប់នរៀបចំថវិកា 

សំ ួរទងំឡាយខាងភប្កាមភនេះ មានស្ថរៈសំខាន់ជាស្ថរវន័តសប្មាប់ការពិនិ
តយពិច័យននែំភ ើ រការភរៀបចំថវកិា៖ 
១. ភតើដផ្នការចំណាយដែលបានភសាើភ ើង សមប្សបតាមភគ្នលភៅរមួ ភគ្នល
បំ ង និងអាទិភាពរបស់ប្កុមប្បឹកា ដែរឬភទ? 
២. ភតើមភធ្ាបាយភែើមបើវាស់ដវងលទធផ្ល/ធាតុភចញ ប្តូវបានបញ្ហជ ក់ចាស់
ឬភទ? 
៣. ភតើមានឱ្កាសអវើខ្ាេះភែើមបើរកប្បាក់ចំ ូលសប្មាប់ប្កុមប្បឹកា (ឧទ. ពើនថា
ភសវា នថាភសវារែាបាល ។ល។)? 
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ចំ ុចជាមូលដ្ឋា ន (ត្) 
ស្ំ ួរស្ប្មាប់នរៀបចំថវិកា 

៤. ភតើចំ ុចភៅប្តូវបានកំ ត់ឬភទ? ភតើចំ ុចភៅទងំភនេះអាចទទួល
យកបានឬភទ ភហើយភតើចំ ុចភៅទងំភនេះនឹងប្តូវបានតាមដ្ឋនភមើលភដ្ឋយ
សមាជិកប្កុមប្បឹកាែូចភមតច? 
៥. ភតើថវកិាប្តូវបានពិនិតយភមើលលអិតលអន់ភដ្ឋយសមាជិកឬភទ និងប្តូវបាន
កំ ត់ភយាងតាមដផ្នការហរិញ្ញវតថុ  រយៈភពលមធ្យម ដែរឬភទ? 
៦. ភតើថវកិាភនេះមានការផ្ារភាជ ប់ជាមួយតប្មូវការភសវាដែលរពឹំងទុក បានលអ
ប៉ាុណាា ? 

2
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ចំ ុចជាមូលដ្ឋា ន 
សំ្ ួរស្ប្មាប់ប្តួ្ត្ពិនិត្យតាមដ្ឋនថវិកា 

សំ ួរទងំឡាយខាងភប្កាមភនេះ មានស្ថរៈសំខាន់ជាស្ថរវន័តសប្មាប់ការពិនិតយពិច័យនន
ការតាមដ្ឋនថវកិាភៅកាុងឆ្ា ថំវកិានើមួយៗ៖ 
១. ភតើការចំណាយសភប្មចបាន (ឬជួយសភប្មចបាន) ភគ្នលបំ ងគុ ផ្លដែលបាន
កំ ត់ភដ្ឋយសមាជិកដែរឬភទ? 
២. ភតើមស្តនតើមានការយល់ែឹងអំពើមូលភហតុននការចំណាយតិចជាង ឬចំណាយភលើស
គភប្មាង ដែរឬភទ? 
៣. ភតើការចំណាយភប្កាម/ភលើសគភប្មាង មានផ្លប៉ាេះពាល់អវើខ្ាេះភៅភលើការសភប្មចបាន
ដផ្នការ និងភគ្នលនភយាបាយរបស់ប្កុមប្បឹកា? 

2
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ចំ ុចជាមូលដ្ឋា ន (ត្) 
សំ្ ួរស្ប្មាប់ប្តួ្ត្ពិនិត្យតាមដ្ឋនថវិកា 

៤. ភតើផ្លប៉ាេះពាល់ភនេះ ប្តូវបានភគពិបរណាសប្មាប់ថិវកាភៅឆ្ា បំនា ប់ និង
ថវកិាកាុងភពលអនគតឬភទ? 
៥. ភតើចំ ុចភៅននការប្បមូលចំ ូល ប្តូវបានសភប្មចដែរឬភទ? 
៦.ភតើមានហានិេ័យអវើខ្ាេះ ប្បសិនភបើសភប្មចមិនបាន? ភតើបញ្ហា ទងំភនេះនឹង
ប្តូវបានប្តួតពិនិតយតាមដ្ឋន និងភដ្ឋេះប្ស្ថយ ែូចភមតច? 
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