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យនីតិវធិីទងំរនេះានភ្នពស្ម្ប្ស្ប និងអនុវតតរៅបានស្ប្ាប់ គ.ជ.អ.ប. ។ 

ជាកាតពវកិចច បស់្ម្ន្រនតី គ.ជ.អ.ប. និងភ្នា ក់ងា អនុវតតកម្មវធិីជាតទិងំអស់្ ណដលពាក់ព័នធកាុងកិចច
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នរយបាយ រោលកា ែ៍ណែន ំ និងនីតិវធិីននណដលានណចងកាុងរស្ៀវរៅណែនរំនេះ។ គ.ជ.អ.ប. 
ស្ងឃមឹ្ថ្នរស្ៀវរៅណែនសំ្តីពីរោលនរយបាយ នងិនីតិវធិបី្បតបិតតិកា រនេះ នឹងផតល់ផលប្បរយជន៍យ៉ា ង
រូលំរូលាយ និងអាចបរប្ម្ីដល់កា អនុវតត ភ្នា ក់ងា អនុវតតកម្មវធិីជាតិ និងអាកពាក់ព័នធដទរររៀត។ 

រនទឹម្រនេះ រស្ៀវរៅណែនសំ្តីពីប្បតិបតតកិា  បស់្គ.ជ.អ.ប គឺជាឯកសា  ស់្ណដលអាចរធវីកា ពិនិតយ
ណកស្ប្ម្ួល និងរធវីបចចុបបនាភ្នពឱយប្ស្បរៅតាម្សាថ នភ្នពជាក់ណស្តង ជាពិរស្ស្រៅរពលណដលានកា ណក
ណប្បនូវរោលនរយបាយ និងបរបបញ្ញតតិពាក់ព័នធនន។ គ.ជ.អ.ប សូ្ម្សាវ គម្ន៍នូវរាល់ម្តិ ឬរយបលប់្ត
 ប់ពីម្ន្រនតី គ.ជ.អ.ប. ភ្នា ក់ងា អនុវតតកម្មវធិីជាត ិ និងអាកពាក់ព័នធនន កាុងកា ធានបាននូវកា អនុវតត
រស្ៀវរៅណែនសំ្តីពីរោលនរយបាយ និងនីតិវធិីប្បតិបតតិកា  ប្បកបរោយគែរនយយភ្នព និងតាា  ភ្ន
ព៕   
 ទងៃ                   ណខ               ឆ្ា កុំ  ឯកស្័ក ព.ស្. ២៥៦៣ 
 រាជធានីភាំរពញ, ទងៃរី           ណខ              ឆ្ា ២ំ០១៩  
 ឧបនយ្ករដ្ឋមន្ត្ត ីរដ្ឋមន្ត្តីម្រកសួងមហាផ្ទៃ 

 ្ិងជាម្របធា្ គ .ជ.អ.ប.  

 

 

 

 សតមតច្ម្រកឡាតហាម ស តេង
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ក.អង្គការលេខនៃលេខាធិការដ្ឋា ៃ គ.ជ.អ.ប 
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ខ.េិដ្ាភាពេូលៅនៃកម្មវិធី 

គណៈកម្មា ធិការជាតិសម្រម្មប់ការអភិវឌ្ឍតាមបបបម្របជាធិបតតយ្យតៅថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ(គ.ជ.អ.ប.)
គឺជាយ្ន្តការអន្តរម្រកសួងសម្រម្មប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍតាមបបបម្របជាធិបតតយ្យ តាមរយ្ៈតោលន្តោបាយ្
កំបណទម្រមង់វមិជឈការ ន្ិងវសិហមជឈការតៅទូទងំម្របតទសកមពុជា។ 

គ.ជ.អ.ប. ម្រតូវបាន្បតងកើតត ើងតោយ្ម្ររះរាជម្រកឹតយតលខ: ន្ស / រកត /១២០៨/១៤២៩ ចុះថ្ងៃទើ
៣១ បខធាូ ឆ្ា ២ំ០០៨។ គ.ជ.អ.ប. ម្មន្គណតន្យ្យភារចំត ះរាជរោា ភិបាលកាុងការអនុ្វតតចាប់សតើរើការ
ម្រគប់ម្រគងរដ្ាបាលរាជធាន្ើតខតតម្រកុង ម្រសុក ខណឌ  (ចាប់តរៀបចំអងគការ) ចាប់សតើរើការម្រគប់ម្រគងរដ្ាបាលឃុ ំ
សង្កក ត់ ន្ិងតោលន្តោបាយ្វមិជឈការ ន្ិងវសិហមជឈការ។ 

តដ្ើមបើអនុ្វតតចាប់តរៀបចំអងគការទងំតន្ះឱ្យម្មន្ម្របសិទធភារ ម្រសបតាមតោលន្តោបាយ្វមិជឈការ
ន្ិងវសិហមជឈការ គ.ជ.អ.ប. បាន្បតងកើតអនុ្គណៈកម្មា ធិការ ន្ិងតលខាធិការោា ន្តដ្ើមបើជួយ្សម្រមប
សម្រមួល ន្ិងម្រគប់ម្រគងការអនុ្វតតការង្ករតាមតួនាទើ ន្ងិការទទួលខុសម្រតូវរបស់ខលួន្ ដូ្ចម្មន្កណំត់កាុងម្ររះ
រាជម្រកឹតយតលខ: ន្ស / រកត /១២០៨/១៤២៩។ 
ខ. លបសកកម្ម៖ 

គ.ជ.អ.ប. ម្មន្តបសកកមាសំខាន់្ៗដូ្ចខាងតម្រកាម៖  
 តរៀបចំតាក់បតង ន្ងិអនុ្វតតកមាវធិើជាតិសម្រម្មប់ការអភិវឌ្ឍតាមបបបម្របជាធិបតតយ្យតៅថ្នា ក់
តម្រកាមជាតិ ម្រសបតាមចាប់សតើរើការម្រគប់ម្រគងរដ្ាបាលរាជធាន្ើ តខតត ម្រកុង ម្រសុកខណឌ ចាប់សតើរើ
ការម្រគប់ម្រគងរដ្ាបាលឃុសំង្កក ត់ សង្កក ត់ ន្ិងចាប់សតើរើម្របរ័ន្ធម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 

 បអែកតលើកមាវធិើជាតិ តរៀបចំបអន្ការអនុ្វតតតាមដ្ំណាក់កាលន្ើមួយ្ៗ ន្ិងបអន្ការសកមាភារ ន្ិង
ងវកិាម្របចឆំ្ា  ំ

 រិន្ិតយ ន្ិងតធវើបចចុបបន្ាភារកមាវធិើជាតិសម្រម្មប់ការអភិវឌ្ឍតាមបបបម្របជាធិបតតយ្យតៅថ្នា ក់
តម្រកាមជាតិ តាមការចបំាច់ 

 រិតម្រោះរិភាកា ន្ិងសម្រមបសម្រមួលជាមួយ្ម្រកសួង សាថ ប័ន្ ក់រ័ន្ធកាុងការតរៀបចំបញ្ជ ើវភិាគមុខ
ង្ករ ន្ិងការរិន្ិតយមុខង្ករត ើងវញិ តដ្ើមបើកំណត់នូ្វតអេរមុខង្ករ ធន្ធាន្ ការទទួលខុសម្រតូវ ន្ិង
សិទធិអំណាចសមម្រសបនានា បដ្លម្រតូវតអេររើម្រកសួង សាថ ប័ន្ ន្ិងអាជាា ធរម្រគប់លំោប់ថ្នា ក់តៅឱ្យ
រដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ បដ្លកាុងតនាះរមួម្មន្៖  
 ធន្ធាន្ហរិញ្ញវតថុ បុគគលិក ម្រទរយសមបតតិសម្រម្មប់ការបំតរញមុខង្ករបដ្លបាន្តអេរ 
 ការអភិវឌ្ឍសមតថភារ ន្ិងការរម្រងឹងសិទធិដ្លរ់ដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិតដ្ើមបើឱ្យរដ្ាបាលថ្នា ក់
កតម្រកាមជាតិម្មន្លទធភារបសវងរក ន្ិងទទួលបាន្នូ្វធន្ធាន្ចបំាច់នានាសម្រម្មប់ការ
បំតរញមុខង្ករបដ្លបាន្តអេរ 

 ការអតល់សិទធិអំណាច ន្ិងភារកិចចចបំាច់នានាសម្រម្មប់ការម្រគប់ម្រគង ចត់បចង ន្ិងអនុ្វតត
មុខង្ករបដ្លបាន្តអេរ ម្រសបតាមតោលការណ៍ថ្ន្សវ័យ្ភារ ន្ិងគណតន្យ្យភារមូលោា ន្ 

 មុន្ន្ឹងម្មន្ការតអេរមុខង្ករតៅឱ្យរដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ ម្រតូវម្មន្ការតរៀបចំបបបបទន្ើតិវធិើ 
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ន្ិងទម្រមង់នានាសម្រម្មប់ការបញ្ចូ លបអន្ការ ន្ិងងវកិារបស់មន្េើរ ការោិល័យ្ជំនាញតៅ
កាុងបអន្ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងងវកិារបស់ម្រកុមម្របឹការដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាត។ិ 

 អតល់អនុ្សាសន៍្ជូន្រាជរោា ភិបាល ឬម្រកសួង សាថ ប័ន្ ក់រ័ន្ធនានាអំរើការតរៀបចំ ឬការ 
បកសម្រមួលម្រកបខ័ណឌ ចាប់ លិខិតបទោា គតិយុ្តត ក់រ័ន្ធឱ្យម្រសបន្ឹងចាប់តរៀបចំអងគការ ន្ិង
តោលន្តោបាយ្កំបណទម្រមង់វមិជឈការ ន្ិងវសិហមជឈការ។ 

 រិភាកា ន្ិងសម្រមបសម្រមួលជាមួយ្ម្រកសួងតសដ្ាកិចច ន្ិងហរិញ្ញវតថុ ន្ិងម្រកសួង សាថ ប័ន្ ក់រ័ន្ធ 
តដ្ើមបើតរៀបចំម្របរ័ន្ធម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវតថុ ន្ិងម្រទរយសមបតតិរបស់រដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ បដ្លរមួ
ម្មន្ ការតរៀបចំតោលការណ៍ ន្ិងន្ើតិវធិើសម្រម្មប់កសរតរៀបចំ ការអនុ្ម័ត ន្ិងការអនុ្វតតងវកិា
របស់រដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ ការតរៀបចំបតងកើតម្របភរចំណូលរបស់រដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ 
បដ្លរមួបញ្ចូ លទងំម្របភរចំណូលរើថ្នា ក់ជាតិ ន្ិងចំណូលរើថ្នា ក់មូលោា ន្ ការតអេរងវកិាម្មន្
លកខខណឌ  ន្ិងោា ន្ភាជ ប់លកខខណឌ រើថ្នា ក់ជាតិតៅឱ្យរដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាត ិការតអេរម្រទរយសមបតតិ
រដ្ា ការម្រគប់ម្រគង ន្ិងការតម្របើម្របាស់ម្រទរយសមបតតិរដ្ារបសរ់ដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាត។ិល។  

 សហការជាមួយ្ម្រកសួង សាថ ប័ន្ ក់រ័ន្ធនានាតដ្ើមបើកំណត់តោលន្តោបាយ្ ន្ិងយុ្ទធសាស្រសត
សម្រម្មប់ការតអេរបុគគលិកម្រសបតាមការតអេរមុខង្ករ ន្ិងការតរៀបចំបតងកើតម្របរ័ន្ធម្រគប់ម្រគងបុគគលិក
របស់រដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ ម្របកបតោយ្ការតលើកកមពស់សមភារតយ្ន្ឌ័្រ 

 សហការជាមួយ្ម្រកសួងមុខង្ករសាធារណៈ ន្ិងន្ិងម្រកសួងន្ិងសាថ ប័ន្ ក់រ័ន្ធនានាកាុងការ
តរៀបចំលកខន្តិកៈតោយ្ប កសម្រម្មប់មស្រន្តើរដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ 

 ធានាដ្ល់ការសម្រមបសម្រមួល ន្ិងការរិតម្រោះតោបល់អំរើតោលន្តោបាយ្ យុ្ទធសាស្រសត ន្ិង
កមាវធិើបកទម្រមង់នានាបដ្លគំរុងអនុ្វតតតោយ្ម្រកសួង សាថ ប័ន្ ក់រ័ន្ធ តដ្ើមបើឱ្យម្រសបតាមចាប់
សតើរើការម្រគប់ម្រគងរដ្ាបាលរាជធាន្ើ តខតត ម្រកុង ម្រសុក ខណឌ  ចាប់សតើរើការម្រគប់ម្រគងរដ្ាបាលឃុ ំ
សង្កក ត់ តោលន្តោបាយ្វមិជឈការ ន្ិងវសិហមជឈការ ក៏ដូ្ចជាកមាវធិើថ្នា ក់ជាតិសម្រម្មប់ការ
អភិវឌ្ឍតាមបបបម្របជាធិបតតយ្យតៅថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ 

 សិកា ន្ិងកំណត់ម្ររំម្របទល់ថ្ន្រដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិតាមការចបំាច់ 
 សិកាអំរើភាររ ើកចតម្រមើន្ ន្ិងវវិឌ្ឍបអាកន្គរូបន្ើយ្កមាតៅតាមម្រកុងទើម្របជុំជន្នានាតដ្ើមបើតធវើជា
មូលោា ន្សម្រម្មប់ការអភិវឌ្ឍន៍្តោលន្តោបាយ្រចនាសមព័ន្ធ ន្ិងយុ្ទធសាស្រសតសម្រម្មប់ការម្រគប់
ម្រគងទើម្រកុងទងំតនាះ 

 តរៀបចំតោលន្តោបាយ្ យុ្ទធសាស្រសត ន្ិងបអន្ការអភិវឌ្ឍសមតថភាររដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ 
 សហការជាមួយ្ម្រកសួង សាថ ប័តន្ះ ក់រ័ន្ធកាុងការសិកា ន្ិងអតល់អនុ្សាសន៍្ជូន្រាជរោា ភិបាល
កាុងបតងកើតមូលន្ិធសិម្រម្មប់ោមំ្រទកំបណទម្រមង់វមិជឈការ ន្ិងវសិហមជឈការ ន្ិងតដ្ើមបើតកៀរគរ
ធន្ធាន្រើថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍្ តដ្ើមបើត្លើយ្តបតៅន្ឹងតម្រមូវការអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភារ ការោមំ្រទបតចចក
តទស ន្ិងតម្រមូវការចបំាច់តអេងៗតទៀត រមួទងំការោមំ្រទបតចចកតទសដ្ល់ម្រកសួង សាថ ប័ន្ ក់
រ័ន្ធតៅថ្នា ក់ជាតិអងបដ្រ 
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 សិកាម្រសាវម្រជាវ ន្ិងអតល់អនុ្សាសន៍្ជូណរាជរោា ភិបាលសដើរើការតកៀរគរ ន្ិងការតម្របើម្របាស់
ធន្ធាន្រើកាុង ន្ិងតម្រៅម្របតទសសម្រម្មប់ោមំ្រទកំបណទម្រមង់វមិជឈការន្ិងវសិហមជឈការ 

 តរៀបចំកិចចម្ររមតម្ររៀងរវាងរាជរោា ភិបាលជាមួយ្ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍្ តដ្ើមបើោមំ្រទកំបណទម្រមង់វមិជឈការ 
ន្ិងវសិហមជឈការ តោយ្ធានាឱ្យម្មន្ការសម្រមបសម្រមួល ន្ិងសុខដុ្មន្ើយ្កមាកាុងការតម្របើម្របាស់
ជំន្ួយ្ខាងតម្រៅទងំតន្ះ។ 

 តរៀបចំបតងកើតតវទិកាសមម្រសបមួយ្រវាងរាជរោា ភិបាល ន្ិងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍្តដ្ើមបើសម្រមបសម្រមួលកិចច
សហម្របតិបតតិការ ន្ិងការោមំ្រទដ្ល់កំបណទម្រមង់វមិជឈការ ន្ិងវសិហមជឈការ 

 រាយ្ការណ៍ជូន្រាជរោា ភិបាលជាម្របច ំ(ម្របចឆំ្ា )ំ អំរើការអនុ្វតតចាប់សតើរើការម្រគប់ម្រគងរដ្ាបាល
រាជធាន្ើ តខតត ម្រកុង ម្រសុក ខណឌ  ចាប់សតើរើការម្រគប់ម្រគងរដ្ាបាល ឃុ ំ សង្កក ត់ ន្ិងតោល
ន្តោបាយ្វមិជឈការ ន្ិងវសិហមជឈការ។ 

គ. សមាជិកភាពរបស់ គ.ជ.អ.ប. 

១. រដ្ាមស្រន្តើម្រកសួងមហាថ្អេ       ម្របធាន្ 
២. រដ្ាមស្រន្តើទទួលបន្េុកទើសតើការគណៈរដ្ាមស្រន្តើ    អនុ្ម្របធាន្ 
៣. ឧបនាយ្ករដ្ាមស្រន្តើម្របចកំារ      អនុ្ម្របធាន្ 
៤. រដ្ាមស្រន្តើម្រកសួង តរៀបចំបដ្ន្ដ្ើន្គរូបន្ើយ្កមា ន្ិងសំណង់  សម្មជិក 
៥. រដ្ាមស្រន្តើម្រកសួងបអន្ការ      សម្មជិក 
៦. រដ្ាមស្រន្តើម្រកសួងតសដ្ាកិចចន្ិងហរិញ្ញវតថុ     សម្មជិក 
៧. រដ្ាមស្រន្តើម្រកសួងឧសាហកមា ន្ងិសិបបកមា    សម្មជិក 
៨. រដ្ាមស្រន្តើម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ     សម្មជិក 
៩. រដ្ាមស្រន្តើម្រកសួងកិចចការនារ ើ      សម្មជិក 
១០. រដ្ាមស្រន្តើម្រកសួងសុខាភិបាល     សម្មជិក 
១១. រដ្ាមស្រន្តើម្រកសួងកសិកមា រុកាខ ម្របម្មញ់ ន្ិងតន្សាទ   សម្មជិក 
១២. រដ្ាមស្រន្តើម្រកសួងអប់រ ំយុ្វជន្ ន្ិងកើឡា    សម្មជិក 
១៣. រដ្ាមស្រន្តើម្រកសួងបរ ៉ែ ន្ិងថ្នមរល     សម្មជិក 
១៤. រដ្ាមស្រន្តើម្រកសួងមុខង្ករសាធារណៈ     សម្មជិក 
១៥. រដ្ាមស្រន្តើតម្រកសួងបរសិាថ ន្      សម្មជិក 
១៦. រដ្ាតលខាធិការម្រកសួងមហាថ្អេ២រូប     សម្មជិក 
១៧. រដ្ាតលខាធិការម្រកសួងតសដ្ាកិចច ន្ងិហរិញ្ញវតថុ០១រូប   សម្មជិក 
១៨. តំណាងម្រកុមម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កមពុជា០១រូប    សម្មជិក 
១៩. អនុ្រដ្ាតលខាធិការម្រកសួងមហាថ្អេ០១រូប     សម្មជិក 
២០. ម្របធាន្តលខាធិការោា ន្ គ.ជ.អ.ប.     សម្មជិកអចិថ្ស្រន្តយ្ ៍ 



5 
 

ឃ. េីកន្ៃែង្បំលពញការងារ 

គ.ជ.អ.ប. ម្មន្ទើតាងំតៅបរតិវណម្រកសួងមហាថ្អេ។ គ.ជ.អ.ប. ម្រគប់ម្រគង ន្ិងសម្រមបសម្រមួល
គតម្រម្មងជាតម្រចើន្តៅទូទងំម្របតទសកមពុជា។ រ័ត៌ម្មន្លំអិតអរំើគតម្រម្មងទងំតន្ះអាចរកបាន្តៅកាុងតគហ
ទំរ័រតន្ះ www.ncdd.gov.kh ។ 

http://www.ncdd.gov.kh/
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ជំពកូទ១ី ៖ ក្កមសីលធមរ៌បសប់គុ្គលកិ 
 

១.១. សនិទានភាព 

 ដ ើម្បើបដ្កើត និ្កំណត់អពំើក្កម្សើលធម៌្ដ លជាភារកិច្ច និ្ការទទួលខុសក្តូវជាមូ្លដ្ឋា នរបស់
បុគ្គលិកទំ្ អស់របស់ គ្.ជ.អ.ប. និ្ដ ើម្បើផ្តលនូ់វឧទហរណ៍ម្ួយច្ំនួនអំពើការរដំោភបំពាន
នានាដ លអាច្ដកើតមានដ ើ្  

 ដ ើម្បើកំណត់អំពើកក្ម្ិតសត្ ់ដ្ឋននឥរយិាបថរបស់បុគ្គលិក គ្.ជ.អ.ប. កនុ្ការអនុវតតភារកិច្ចរបស់
ខលួនដ ព្ ោះដៅសដក្ម្ច្បាននូវដោលបំណ្របស ់គ្.ជ.អ.ប. កនុ្ការជួយរាជរដ្ឋា ភិបាលដលើការអភិវឌ្ឍ 
ដោលនដយាបាយវមិ្ជឈការ និ្វសិហម្ជឈការ សំដៅដលើកកម្ពស់ការផ្តល់ដសវាសាធារណៈជូន
ក្បជាពលរ ាដៅមូ្លដ្ឋា ន 

 ដ ើម្បើបញ្ជា ក់អំពើសារៈសំខាន់ននការរកានូវគុ្ណតនម្ល សើលធម៌្ និ្វជិាា ជើវៈរបស់ គ្.ជ.អ.ប. តាម្ 
រយៈឥរយិាបថ ៏លអសម្ក្សបរបស់បុគ្គលិក។ 

១.២. គោលនគោបាយ និងបទបបញ្ញតតិទូគៅ 

១. បុគ្គលិកទំ្ អស់រមួ្មានបុគ្គលិកកនុ្ក្សុក បុគ្គលិកអនតរជាតិ ទើក្បកឹា ជំនាញការឯករាជយ បុគ្គលិក
កនុ្ក្សុក បុគ្គលិកអនតរជាតិ បុគ្គលឯកជនជាប់កិច្ចសនា និ្ការបំដពញមុ្ខងារដផ្េ្ៗបដក្ម្ើឱ្យ   
គ្.ជ.អ.ប. ទំ្ ដៅថ្នន ក់ជាតិ និ្ថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិ ក្ពម្ទទួលយកលកខខណឌ នានា និ្ យល់ក្ពម្
អនុវតតតាម្តនួាទើរបស់ខលួនក្សបតាម្ក្កម្សើលធម៌្ ដ លក្តូវបានបដ្កើតដ ើ្ ដៅដពលចុ្ោះកិច្ចសនា 
ការងារជាម្ួយ គ្.ជ.អ.ប.។ ដោលនដយាបាយដនោះ ក៏ក្តូវអនុវតតច្ំដពាោះអនកដ ៉ៅការ អនកអនុវតតទំ្
អស់ រមួ្ទំ្ អនកទទួលផ្លដផ្េ្ៗដ លដក្បើក្បាស់ថវកិារបស់ គ្.ជ.អ.ប.។   

២. ក្កម្សើលធម៌្ក្តូវអនុវតតច្ំដពាោះបុគ្គលិកទំ្ អស់របស់ គ្.ជ.អ.ប.  ូច្ដរៀបរាប់ខា្ដលើ និ្កនុ្
ការយិាល័យរបស់ គ្.ជ.អ.ប. ទំ្ ដៅថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិ និ្ទើកដនល្ ដផ្េ្ៗដទៀតដ ល
បុគ្គលិក ក្តូវបានចាត់តាំ្ ឱ្យដៅបំដពញការងារជាផ្លូវការ។ 

៣. ក្កម្សើលធម៌្ក៏ក្តូវអនុវតតផ្្ដ រច្ំដពាោះឥរយិាបថបុគ្គលិកដក្ៅដមា៉ៅ ្បំដពញការងារ ដ លអាច្ជោះ
ឥទធិពលអវជិាមាន ល់ដករ ត ិ៍ដ ម្ ោះ និ្គុ្ណតនម្លរបស់ គ្.ជ.អ.ប.។ 

៤. គ្.ជ.អ.ប. រកាសិទធិកនុ្ការដ្ឋក់ពិន័យ ឬចាត់វធិានការច្ំដពាោះបុគ្គលិកណាដ លម្និដោរពតាម្ក្កម្ 
សើលធម៌្។ ម្ន្តនតើថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្ និ្ម្ន្តនតើក្តួតពិនិតយទំ្ អស់របស់ គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវអនុវតតតាម្វធិាន 
នើតិវធិើ និ្ដោលនដយាបាយដ លមានកនុ្ដសៀវដៅដណនាកំ្បតិបតតិការ និ្កនុ្ដោលការណ៍
ដណនាពំាក់ព័នធនានា។ 

១.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ ៖ ភារកិច្ច និងការទនួលខុសគ្តូវជាមូលដ្ឋា ន 

១. បុគ្គលិកក្តូវបំដពញកាតពវកិច្ច ដ លបានកំណត់ដៅកនុ្ដសៀវដៅដណនាកំ្បតិបតតិការដនោះ ដហើយក្តូវ 
 អនុវតតតាម្ដោលនដយាបាយ និ្នើតវិធិើដ លបានកំណត់កនុ្ការបំដពញភារកិច្ចរបស់ខលួន។ 

ឧទាហរណ៏នៃការរលំោភបំពាៃដែលអាចល ើតមាៃ ៖ 
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 បុគ្គលិកដក្កាម្ឱ្វាទប ិដស ម្ិនដោរពបទបញ្ជា របស់ថ្នន ក់ដលើ 
 ការម្ិនដោរពតាម្ដោលនដយាបាយ និ្នើតិវធិើណាម្យួ។ 

២. បុគ្គលិកទំ្ អស់ក្តូវមានឥរយិាបថលអសម្ក្សប និ្ក្តូវដោរពបុគ្គលិកដ លជាសហការ ើ និ្ដភញៀវ
ពាក់ព័នធនានា។ 

 ឧទាហរណ៏នៃការរលំោភបំពាៃដែលអាចល ើតមាៃ ៖ 
 ការដក្បើភាសារដំោភបំពាន ឬអាសអាភាស 
 ការរខំាន ល់បុគ្គលិករមួ្ការងារ ឬដភញៀវនានា 
 ការយារយើផ្លូវដភទ ឬការរដំោភបំពានសិទធ ិ ឬផ្លក្បដយាជន៍របស់សហការ ើ ដភញៀវ និ្អនក
ទទួលផ្លរបស់គ្ដក្មា្នានាទំ្ ដៅថ្នន ក់ជាតិ និ្ថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិ 

 ការគ្ំរាម្កំដហ្ ល់បុគ្គលិកសហការ ើ ដភញៀវ ឬអនកភូម្ិនានា 
 ការតអូញដតអរ ការដ ល្ ោះក្បដកកោន ជាម្ួយបុគ្គលិកដផ្េ្ដទៀត ដភញៀវ ឬអនកភូម្ ិ
 ការដសនើសំុថវកិាដក្ៅផ្លូវការសក្មាប់ដសវាដ លបានផ្តល់ ឬព័ត៌មានដ លបានផ្តល់ជូនសហការ ើ 
សាធារណៈជនទូដៅ ឬភាគ្ើពាក់ព័នធនានា។ 

៣. បុគ្គលិកដ លក្តូវបានដណនាដំដ្ឋយថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្របស់ខលួនអំពើព័ត៌មានសមាា ត់ ក្តូវរកាការសមាា ត់
ននព័ត៌មានដនាោះ។ 

 ឧទាហរណ៏នៃការរលំោភបំពាៃដែលអាចល ើតមាៃ ៖ 
 ការបងាា ញព័ត៌មានសមាា ត់ និ្ឯកសិទធ ិ
 ការរកាទុកដ្ឋក់ឯកសារសមាា ត់ដដ្ឋយោម នការក្បុ្ក្បយត័ន ដ លដធវើឱ្យអនក នទទទួលបានព័ត៌
មានសមាា ត់ទំ្ ដនាោះ 

 ការលួច្ដម្ើលឯកសារ និ្សមាា រៈសមាា ត់ដដ្ឋយោម នការអនុញ្ជា ត 
៤. បុគ្គលិកក្តូវមានភាពដសាម ោះក្ត្់កនុ្ក្គ្ប់ការទំនាក់ទំន្ផ្ទា ល់ខលួន និ្ការងារអាជើពរបស់ខលួន។ 
 ឧទាហរណ៏នៃការរលំោភបំពាៃដែលអាចល ើតមាៃ ៖ 

 ផ្តល់ព័ត៌មានម្ិនពិតកនុ្ការដសុើបអដ្កតជាផ្លូវការ 
 ដកល្បនលំកំណត់ក្តា ឬឯកសារផ្លូវការ 
 ការលួច្ក្ទពយសម្បតតិ ឬថវកិារបស់ គ្.ជ.អ.ប. 
 ការដក្បើក្បាស់មុ្ខតំដណ្របស់ខលួនកនុ្ គ្.ជ.អ.ប. ដ ើម្បើទទួលបានផ្លក្បដយាជន៍ដផ្នកហរិញ្ា
វតថុ សមាា រៈ ឬក្ទពយសម្បតតិសក្មាប់ដោលបំណ្ផ្ទា ល់ខលួន 

 ការដសនើសំុការចូ្លរមួ្វភិាគ្ទនជូន គ្.ជ.អ.ប. ដដ្ឋយោម នការអនុញ្ជា ត 
 ការដធវើដសច្កតើក្បកាស ឬការផ្េពវផ្ាយ ឬដសច្កតើដថល្ការណ៍ ឬការដច្កចាយខិតប័ណណដ លម្និ 
ពាក់ព័នធដៅនឹ្ភារកិច្ចរបស់ខលួន បណាត លឱ្យខូច្ដករ ត ិ៍ដ ម្ ោះ ឬផ្លក្បដយាជន៍របស ់គ្.ជ.អ.ប. 
និ្បុគ្គលិកពាក់ព័នធដផ្េ្ដទៀត។ 

 ការលុបដចាល ឬការសរដសរបដនថម្ដៅកនុ្ឯកសារផ្លូវការ ដសច្កតើក្បកាសឬឯកសារពាក់ព័នធ
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នានារបស់ គ្.ជ.អ.ប. ដដ្ឋយោម នការឯកភាពជាមុ្ន។ 
៥. បុគ្គលិកក្តូវដតម្កបំដពញការងារតាម្ដមា៉ៅ ្កំណត់ លុោះក្តាដតមានការអនុញ្ជា តជាោយលកខណ៍
អកេរជាមុ្នពើអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់អំពើដមា៉ៅ ្ការងារដ លអាច្បត់ដបនបាន។  

       ឧទាហរណ៏នៃការរលំោភបំពាៃដែលអាចល ើតមាៃ ៖ 
 ការម្កដធវើការយតឺ និ្ចាកដច្ញពើការងារមុ្នដពលកំណត់ ដដ្ឋយោម នការអនុញ្ជា តជាមុ្នពើ
អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល ់

 អវតតមានដដ្ឋយោម នការសំុច្ាប់ 
 ការពនារដពលកនុ្ការបំដពញការងាររបស់ខលួន ឬការងារបុគ្គលិកដផ្េ្ដទៀត 
 ការម្ិនចូ្លរមួ្សកម្មភាពផ្លូវការ  ូច្ជាការក្បជុំ វគ្គបណតុ ោះបណាត ល ឬសននិសើទនានាដដ្ឋយ
ោម នការអនុញ្ជា តជាមុ្នពើអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ 

 ការដបាោះប្់ដចាល ឬការម្ិនដអើដពើ និ្ការដគ្ច្ដវសពើការងារ។ ការយកបុគ្គលដផ្េ្ដទៀតឱ្យ 
ម្កបំដពញការងារ ឬភារកិច្ចរបស់ខលួនដដ្ឋយោម នការអនុញ្ជា ត។ 

៦. បុគ្គលិកក្តូវមានការក្បុ្ក្បយត័នកនុ្ការដក្បើក្បាស់ក្ទពយសម្បតតិ និ្ក្តូវដថរកាការពារក្ទពយសម្បតតិ
របស់ គ្.ជ.អ.ប. និ្ក្តូវរាយការណ៍ជាបនាា ន់អំពើការបាត់ប្់ ឬខចួ្ខាតក្ទពយសម្បតតិដដ្ឋយសារ
កតាត ម្នុសេ ឬកតាត ដក្ោោះធម្មជាតិនានា។ 
ឧទាហរណ៏នៃការរលំោភបំពាៃដែលអាចល ើតមាៃ ៖ 
 ការដធវើឱ្យខូច្ខាតក្ទពយសម្បតតិរបស់ គ្.ជ.អ.ប. ដដ្ឋយដច្តនា 
 ការម្ិនទទួលខុសក្តូវច្ំដពាោះការបាត់ប្់ ឬខូច្ខាតក្ទពយសម្បតតិរបស់ គ្.ជ.អ.ប. ដ លក្តូវ
បានក្បគ្ល់ឱ្យខលួនទទួលខុសក្តូវ 

 ការខកខានម្ិនបានរាយការណ៍អំពើការខូច្ខាតឬបាត់ប្់ក្ទពយសម្បតតិរបស់គ្.ជ.អ.ប.។ 
៧. បុគ្គលិកម្ិនក្តូវដធវើ ឬបណាត លឱ្យអនក នទដធវើសកម្មភាពដ លនាឱំ្យមានការរខំាន ឬការរដំោភ
បំពានច្ាប់របស់ក្បដទសដ ើយ។ 
ឧទាហរណ៏នៃការរលំោភបំពាៃដែលអាចល ើតមាៃ ៖ 
 ការដក្បើក្បាស់ ឬការលក់ថ្នន ដំញៀន ឬសារធាតុដញៀនខុសច្ាប់ ( ូច្ជាអាដភៀន កូកាអុើនជា
ដ ើម្) 

 ការរខំាន ឬការរដំោភបំពានដលើបុគ្គលណាមាន ក់ដៅកនុ្បរដិវណកដនល្ដធវើការ 
 ការផ្ឹកដភសជាៈមានជាតិអាល់កុលកនុ្ដមា៉ៅ ្ដធវើការ ឬមានសញ្ជា ការក្សវ ឹ្ ពើការផ្ឹកដភសជាៈ
ដ លមានជាតិអាល់កុលខណៈកំពុ្បំដពញកាតពវកចិ្ច 

 ការចូ្លរមួ្ដល្ដលប្សុើស្ក្គ្ប់ក្បដភទដៅកនុ្កដនល្ដធវើការរបស់ គ្.ជ.អ.ប. 
 ការនាយំកអាវុធចូ្លដៅកនុ្កដនល្ដធវើការដដ្ឋយោម នការអនុញ្ជា ត 
 ការចូ្លរមួ្ពាក់ព័នធជាម្ួយសកម្មភាព ដ លជាបទដលមើសក្ពហមទណឌ ក្ប្ំ្ នឹ្ ច្ាប់ 
 ការកាល យជាអនកដទសដដ្ឋយកាត់ដទសចុ្្ដក្កាយ 
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 ការដក្បើក្បាស់ទើកដនល្ការងាររបស់គ្.ជ.អ.ប.សក្មាប់ការដធវើសកម្មភាព ឬកិច្ចក្បជុំ ឬការជួបជុំ
ណាម្ួយដ លម្ិនពាក់ព័នធនឹ្ការងាររបស់ គ្.ជ.អ.ប. ដដ្ឋយោម នការអនុញ្ជា តជាមុ្ន 

 ការចូ្លរមួ្ការជួញ ូរម្នុសេ ឬដពសាចារ។ 
១.៤. ទគ្មង់ និងឯកសារផ្ែលគ្តូវគគ្បើគ្បាស់ 

• ដោលនដយាបាយសតើពើក្កម្សើលធម៌្ 
១.៤. ការគ្រប់គ្រងគ្កមសីលធម ៌

១.៤.១. មុខងារគ្តួតពិនិតយគមើលពីគលើ (Oversight) 

 គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ក្តូវកំណត់ដៅកនុ្បទបបញ្ាតតិដដ្ឋយដ ក ដ លក្តូវអនុម័្ត 
និ្ដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតដដ្ឋយ គ្.ជ.អ.ប.។ ដផ្នកទើ២ ននជំពូកទើ២១ នឹ្ ដរៀបរាប់លម្អិតជាក់ោក់ពាក់ព័នធនឹ្
ដោលនដយាបាយ និ្នើតវិធិើនានាននមុ្ខងាររបស់គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្។ 
១.៤.២. ការដ្ឋក់ពាកយបណត ឹងតវ៉ា  

បណតឹ ្តវា៉ៅពាក់ព័នធនឹ្បទដលមើសរដំោភបំពានដលើក្កម្សើលធម៌្ ក្តូវដផ្ញើជាោយលកខណ៍អកេរកនុ្ 
រយៈដពល៦០នថា បនាា ប់ពើនថាដ លមានការដចាទក្បកាន់អំពើការរដំោភបំពានដកើតដ ើ្  តាម្អុើដម្៉ៅល ៖ 
auditandethics@ncdd.gov.kh។ ពាកយបណតឹ ្តវា៉ៅជាោយលកខណ៍អកេរក្តូវបញ្ជា ក់ពើច្ំណុច្ ូច្ខា្
ដក្កាម្ ដហើយក្តូវដផ្ញើជូនដៅក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ ឬអនកតំណា្ ៖ 

 អតតសញ្ជា ណបុគ្គលដ លទទួលខុសក្តូវច្ំដពាោះការរដំោភបំពាន (ជនជាប់ដចាទ) ដពលដវោ
ទើតាំ្  និ្បទដលមើសននការរដំោភបំពានដ លក្តូវដចាទក្បកាន់ 

 ភសតុតា្ទំ្ អស់ពាក់ព័នធនឹ្ការដចាទក្បកាន់ អាច្រមួ្មាន ដសច្កតើបរយិាយរបស់បុគ្គលដផ្េ្
ដទៀត ឬព័ត៌មានជាក់ោក់អំពើបុគ្គលដ លអាច្ទក់ទ្ ដ ើម្បើទទួលបានព័ត៌មានបញ្ជា ក់
បដនថម្ 

 ព័ត៌មានទំនាក់ទំន្សក្មាប់ជនជាប់ដចាទ និ្អនកតណំា្ទំ្ អស់ 
 ដ ម្ ោះរបស់អនកបតឹ្ អាស័យដ្ឋា ន ដលខទូរស័ពា និ្ហតថដលខាដ លចុ្ោះកាលបរដិច្េទ។ 

១.៤.៣. ពិនិតយពាកយបណត ឹងគ ើងវិញ 

ក្បធាន ឬអនុក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ក្តូវពិនិតយដ ើ្ វញិនូវពាកយបណតឹ ្
ដ ើម្បើធានាភាពដពញដលញ។ ក្បសិនដបើពាកយបណតឹ ្ម្ិនក្តូវបានបំដពញ ដនាោះក្បធាន ឬអនុក្បធានក្តូវនឹ្
ទក់ទ្ដៅបុគ្គលដ លដ្ឋក់ពាកយបណតឹ ្ ដ ើម្បើទទួលបានព័ត៌មានបដនថម្ជាោយលកខណ៍អកេរ។ 
១.៤.៤. ការកាំណត់ផ្ែនសមតថកិច្ច 

ដៅដពលទទួលពាកយបណតឹ ្ គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ក្តូវកំណត់ថ្ន ដតើបញ្ជា ដនាោះ
សថិតដៅកនុ្ដ នសម្តថកិច្ចរបស់គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ ឬម្ិនសថិតកនុ្ដ នសម្តថកចិ្ច
របស់គ្ណៈកម្មការដនោះ។ 

  កតាត សក្មាប់កំណត់ដ នសម្តថកិច្ចឱ្យបានក្តឹម្ក្តូវ រមួ្មាន ៖ 
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 ដតើការដចាទក្បកាន់ពាក់ព័នធនឹ្ការរដំោភដលើក្កម្សើលធម៌្បុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប. ឬការ
រដំោភបំពានដលើច្ាប់ លិខិតបទដ្ឋា នដផ្េ្ដទៀតរបស់ គ្.ជ.អ.ប. 

 មានពាកយបណតឹ ្ដផ្េ្ដទៀតពាក់ព័នធនឹ្ ការរដំោភបំពាន ូច្ោន  ក្តូវបានដ្ឋក់ដសនើ ឬពិនតិយ
ដ ើ្ វញិ 

 ដបើមានករណើ ដចាទក្បកាន់ពើបទដលមើស ពាក់ព័នធនឹ្ការរដំោភច្ាប់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា
ពាក់ព័នធដៅនឹ្ការដកល្បនលំ ការសូកបា៉ៅ ន់ និ្អំដពើពុករលួយនានា បញ្ជា ដនោះនឹ្ក្តូវរាយ
ការណ៍ជូនដៅភាគ្ើទើបើ ដ លក្តូវបានពិពណ៌នាយា៉ៅ ្ច្ាស់ដៅកនុ្ជំពូក១៦/២ ក្ត្់ច្ណុំច្
១៦.៦.៤ កថ្នខ័ណឌ ទើ២១ ។ 

 ដផ្អកដលើការពិនិតយដ ើ្ វញិដនោះ គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ក្តូវចាត់វធិានការម្ួយ
កនុ្ច្ំដណាម្សកម្មភាព ូច្ខា្ដក្កាម្ ៖ 

 ពាកយបណដឹ ្ក្តូវបានប ិដសធ ៖ គ្ឺជាពាកយបណតឹ ្ដ លម្ិនសថិតដៅកនុ្ដ នសម្តថកិច្ចរបស់ 
គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ និ្/ឬម្ិនមានជាដហតុផ្លក្គ្ប់ក្ោន់សក្មាប់ការ
ពិចារណា។ ករណើ ដនោះ ោម នការដសុើបអដ្កតបដនថម្ដទៀតនឹ្ក្តូវបានដធវើដ ើ្  ដហើយក៏ោម នការ
ដ្ឋក់ទណឌ កម្មណាម្ួយក្តូវបានដគ្ពិចារណាដនាោះដ ើយ 

 ដសច្កដើសដក្ម្ច្ដ លដផ្អកដលើពាកយបណតឹ ្មានព័ត៌មានម្ិនគ្ួរឱ្យទុកច្ិតត ឬម្និក្គ្ប់ក្ោន់ឬ
មានលកខណៈម្ិនសម្រម្យ 

 បណតឹ ្ក្តូវបានដដ្ឋោះក្សាយរចួ្ដហើយ ឬការដចាទក្បកាន់ក្តូវបានប ិដសធដចាលរចួ្ដហើយ ឬ
ក្តូវបានក្ពមាន ឬដ្ឋក់ទណឌ កម្មរចួ្ដហើយ 

 ក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ក្តូវជូន ំណឹ្ ល់អនកបតឹ្តវា៉ៅជាោយ
លកខណ៍អកេរកនុ្រយៈដពល៦០នថា បនាា ប់ពើគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្សដក្ម្ច្
ថ្នបណតឹ ្ដនោះម្ិនសថិតកនុ្សម្តថកិច្ចរបស់ខលួនដ ើយ ដដ្ឋយក្តូវមានដហតុផ្លច្ាស់ោស។់ 

 ពាកយបណតឹ ្ក្តូវបានទទួលយកជាពាកយបណតឹ ្ ដ លសថិតកនុ្ដ នសម្តថកិច្ចរបស់គ្ណៈកម្ម
ការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ ដហើយបដ្កើតបានជាមូ្លដ្ឋា នក្គ្ប់ក្ោន់សក្មាប់ការពិចារណា។ 

 ក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ក្តូវជូន ំណឹ្ ល់អនកបតឹ្តវា៉ៅជាោយ
លកខណ៍អកេរកនុ្រយៈដពល៦០នថា បនាា ប់ពើគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្សដក្ម្ច្
ច្ិតតថ្ន នឹ្ដសុើបអដ្កតដលើពាកយបណតឹ ្ដនោះ 

 ក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ក្តូវផ្តល់ដសច្កតើជូន ំណឹ្ជាោយលកខណ៍
អកេរដៅបុគ្គលជនជាប់ដចាទ ដដ្ឋយបញ្ជា ក់ថ្ន ៖ 

 ពាកយបណតឹ ្ម្ួយក្តូវបានដ្ឋក់បតឹ្ 
 បទដលមើសននការរដំោភដ លក្តូវបានដចាទក្បកាន់ 
 ពាកយបណតឹ ្ដនោះក្តូវបានបញ្ាូ នដៅគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ ដ ើម្បើដធវើការ
ដសុើបអដ្កត 
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 ជនជាប់ដចាទក្តូវបានដសនើសំុឱ្យដ្លើយតបជាោយលកខណ៍អកេរ ច្ំដពាោះការដចាទក្បកាន់ដ ល
ក្តូវបានទទួលដដ្ឋយក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្កនុ្រយៈដពល៦០នថា
គ្ិតចាប់ពើនថាដ លបានដលើលិខិតជូន ណឹំ្ដនោះ 

 ការដសនើសំុពនារដពលក្តូវដតដ្ឋក់ជូនក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្មុ្ន
ដពល៦០នថាននរយៈដពលផុ្តកំណត់ 

 លិខិតដ្លើយតបជាោយលកខណ៍អកេរក្តូវដតចុ្ោះហតថដលខា និ្កាលបរដិច្េទដដ្ឋយជនជាប់ដចាទ 
 ការខកខានរបស់ជនជាប់ដចាទកនុ្ការដ្លើយតបជាោយលកខណ៍អកេរ នឹ្ ម្ិនការពារករណើ
ដនោះកនុ្ការអនុវតតតាម្នើតិវធិើបនតដៅមុ្ខដទៀតដ ើយ។ 

 ១.៤.៥. ការគសុើបអគងេត 

គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ ឬម្ន្តនតើដ លក្តូវបានចាត់តាំ្ ឱ្យអនុវតតកិច្ចការដនោះក្តូវដធវើ
ការទក់ទ្ និ្សមាា សបុ៍គ្គលដ លជាប់ពាក់ព័នធនឹ្ ពាកយបណតឹ ្ ច្្ក្ក្ឯកសារដ្លើយតប និ្ការដសវ្
រកឯកសារភសតុតា្បដនថម្តាម្ការចាបំាច់្។ 

• គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ ក្កម្សើលធម៌្ក្តូវកំណត់អំពើកក្ម្ិតននការដសុើបអដ្កតដដ្ឋយដផ្អក
ដលើភាពធាន់ធារននការរដំោភបំពានក្កម្សើលធម៌្នើម្យួៗ ដ លរមួ្មាន: 
 ដធវើការសនានាតាម្ទូរស័ពាជាម្ួយបុគ្គលដ លពាក់ព័នធ 
 ដធវើសំុឯកសារដ លបានសរដសរ ឬដ លបានដបាោះពុម្ព 
 ចុ្ោះដៅពិនិតយ ល់ទើតាំ្ ដ លពាក់ព័នធដដ្ឋយផ្ទា ល់។ 

• បុគ្គលក្គ្ប់រូប (រមួ្ទំ្ អនកបតឹ្ និ្ជនជាប់ដចាទ) ដ លជាប់ពាក់ព័នធកនុ្ ដំណើ រការដសុើប
អដ្កតក្តូវដតដធវើឱ្យបានលអបំផុ្ត ដដ្ឋយម្ិនក្តូវឱ្យបងាា ញអំពើអតតសញ្ជា ណរបស់អនកបតឹ្តវា៉ៅឬ
ជនជាប់ដចាទ និ្ក្តូវរកាសុច្រតិភាពដដ្ឋយម្ិនលំដអៀ្ ក្ពម្ទំ្ ក្តូវរកាការសមាា ត់ក្គ្ប់
ដពលដវោ។ មានដតបុគ្គល ូច្ខា្ដក្កាម្ប៉ៅុដណាណ ោះដ លគ្ួរក្តូវបានរាយការណ៍ជូន ឬជូន
 ំណឹ្ឱ្យ ឹ្អំពើការដសុើបអដ្កត៖ 

 គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ 
 ជនជាប់ដចាទ និ្អនកបតឹ្តវា៉ៅ  
 ក្បធាន គ្.ជ.អ.ប. ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. និ្ម្ន្តនដើឬបុគ្គលិកដផ្េ្ដទៀត
ដ លក្តូវបានចាត់តាំ្ ដដ្ឋយគ្ណកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ ដ ើម្បើជួយអនុវតត
នើតិវធិើទំ្ ដនោះ។ 

១.៤.៦. គសច្កដីសគគ្មច្របស់អងគ/រណៈកមមការគ្តួតពិនិតយពីគលើ (Oversight Body) 

  ូច្ដ លមានដរៀបរាប់ដៅកនុ្បទបបញ្ាតនិានាននការដរៀបច្ំ និ្ការក្បពឹតតដៅរបស់គ្ណៈកម្មការ 
សវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ សមាជិកននគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ដ លមានសិទធិដបាោះដ ន្ ត
មានច្ំនួន០៥រូប ដហើយក្បធានគ្ណៈកម្មការ ឬអនុក្បធានក្តូវកំណត់ជាម្ួយសមាជិកដផ្េ្ដទៀតអំពើ
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ជដមាល ោះផ្លក្បយជន៍ (conflect of interest) ណាម្ួយដ លក្តូវ កដច្ញពើសមាជិកននគ្ណៈកម្មការ
សវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្។ 

 ក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ឬ អនុក្បធានក្តូវដរៀបច្ំដសច្កដើសដ្ខបជាោយ 
លកខណ៍អកេរ ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 

• ក្បសិនដបើោម នការរដំោភបំពានក្កម្សើលធម៌្ អនកបតឹ្ និ្ជនជាប់ដចាទនឹ្ក្តូវបានជូន
 ំណឹ្ជាោយលកខណ៍អកេរថ្នពាកយបណតឹ ្ដនោះក្តូវបាន កដច្ញ។ ក្បសិនដបើបណតឹ ្ដនោះ
ក្តូវបាន កដច្ញ ដនាោះោម នសកម្មភាពណាម្ួយក្តូវដធវើដដ្ឋយគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្ 
សិលធម៌្ដ ើយ 

• ក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ ឬអនុក្បធានកនុ្នាម្ជាតំណា្ឱ្យក្បធាន
ក្តូវដរៀបច្ំរបាយការណ៍ម្ួយច្ំដពាោះពាកយបណតឹ ្ដ លម្ិនក្តូវបាន កដច្ញ និ្ក្តូវបញ្ាូ នដៅ
ក្បធាន គ្.ជ.អ.ប. សក្មាប់ចាត់វធិានការដៅកនុ្កិច្ចក្បជុំគ្.ជ.អ.ប.។ 

១.៤.៧. ការចាត់វិធានការននរបស់រ.ជ.អ.ប. 

គ្.ជ.អ.ប.មានសិទធិសដក្ម្ច្យល់ក្ពម្ ឬប ិដសធការសដក្ម្ច្នានារបស់គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម
និ្ក្កម្សិលធម៌្។ 

•  ក្បសិនដបើ គ្.ជ.អ.ប. កំណត់ថ្ន ជនជាប់ដចាទបានរដំោភបំពាន១ ឬដក្ច្ើនករណើ ដលើច្ាប់ 
បទដ្ឋា នគ្តយុិតត ដោលនដយាបាយ និ្ សត្់ដ្ឋការងារ ឬក្កម្សើលធម៌្បុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.
ប. ដនាោះក្តូវមានការដ្ឋក់ទណឌ កម្មនានាដ លអាច្រមួ្មាន៖ 
 ការក្ពមាន/សតើបដនាា ស (ដដ្ឋយសដម្ល្ភាគ្ដក្ច្ើនននសមាជិកគ្.ជ.អ.ប.)  
 ការផ្ទអ កការងារពើដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.(ដដ្ឋយសដម្ល្៨០%ននសមាជិក គ្.ជ.អ.ប.) 
 ការបដណត ញដច្ញពើដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.(ដដ្ឋយសដម្ល្៨០%ននសមាជិកគ្.ជ.អ.ប.)  

១.៥. ទាំនស់នលគ្បគោជន៍ (Conflict of Interests) 

នើតិវធិើដនោះនឹ្ ផ្តល់នូវការដណនាអំំពើរដបៀបននការអនុវតតដោលនដយាបាយទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍
ដៅកនុ្ការអនុវតតភារកិច្ចរបស់ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. និ្គ្.ជ.អ.ប.។ នើតិវធិើដនោះក៏នឹ្អនុវតតច្ំដពាោះ
ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ និ្បុគ្គលិកទំ្ អស់របស់គ្.ជ.អ.ប.( ូច្ដ លបានកំណត់ដៅកនុ្នើតិវធិើដនោះ) ។ ដដ្ឋយ
ដយា្តាម្ហានិភ័យខពស់ទក់ទ្នឹ្ ទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ក្តូវ
ទទួលខុសក្តូវកនុ្ការក្គ្ប់ក្គ្្ និ្ក្តួតពិនិតយដលើដផ្នកដនោះផ្្ដ រ។ 
១.៥.១. និយមន័យ 

ទំនាស់ផ្លក្បដយាជន ៍គ្ឺជាសាថ នភាពដ លភាគ្ើណាម្ួយ ឬបុគ្គលិករបស់ភាគ្ើដនាោះចូ្លរមួ្កនុ្កិច្ច
 ំដណើ រការដធវើដសច្កតើសដក្ម្ច្ច្ិតតដ ើម្បើទទួលផ្លក្បដយាជន៍របស់ខលួន ដដ្ឋយអាច្ដធវើឱ្យមានភាពម្ិនក្តមឹ្
ក្តូវ ឬមានឥទធិពលម្ិនលអដៅដលើការបំដពញភារកិច្ច ការទទួលខុសក្តូវ កាតពវកិច្ច ឬការអនុវតតតាម្ច្ាប់ 
និ្បទដ្ឋា នគ្តិយុតតពាក់ព័នធនានា ។ 

 ផ្លក្បដយាជន៍ម្និដម្នជាក្បាក់៖ ផ្លក្បដយាជន៍ទំ្ ដនោះម្ិនពាក់ព័នធដផ្នកហរិញ្ាវតថុ ក៏ប៉ៅុដនតអាច្
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ដកើតដ ើ្ ពើទំនាក់ទំន្ផ្ទា ល់ខលួន ឬក្គ្ួសារ ឬការចូ្លរមួ្កនុ្សកម្មភាពកើឡា សកម្មភាពស្គម្ ឬ
សកម្មភាពវបបធម៌្។ ក្បការដនោះ រមួ្បញ្ចូ លនូវកតាត នានាដ លដធវើឱ្យម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិករបស់គ្.ជ.អ.ប
មានការអនុដក្ោោះ ឬមានភាពលដម្អៀ្ដដ្ឋយសារដតទនំាក់ទំន្ម្តិតភាព ឬការសអប់ ឬម្និដពញកនុ្លកខណៈ 
បុគ្គលផ្ទា ល់ខលួនដ លអាច្ដធវើឱ្យមានភាពលដម្អៀ្ ល់ការវនិិច្េ័យ ឬការដធវើដសច្កតើសដក្ម្ច្ច្ិតតរបស់ល់អនក
ក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប.។ 

ផ្លក្បដយាជន៍ពដិសស៖ ជាផ្លក្បដយាជន៍ដ លពាក់ព័នធនឹ្ការច្ំដណញ ឬការបាត់ប្់ហរិញ្ាវតថុ
យា៉ៅ ្ពិតក្បាក ។ ក្បការដនោះអាច្ដកើតដ ើ្ ដដ្ឋយសារម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប ឬភាគ្ើ
ដ លជាមាច ស់ក្ទពយសម្បតតិ ឬអនកកាន់កាប់ភាគ្ហ ុន ឬបុគ្គលិកក្កុម្ហ ុនដ ៉ៅការ ទទួលយកអំដណាយ ឬ
ទទួលយកនូវប ិសណាា រកិច្ច (hospitality)  ឬទទលួយកច្ំណូលពើកិច្ចការទំ្ ដនោះ។ 
  ទនំាក់ទនំ្ផ្ទា ល់ខលួនឬក្គួ្សារ៖ មានន័យថ្ន ជាទំនាក់ទំន្រវា្បុគ្គលិកជាម្ួយនឹ្សាច់្ញាតិ
ដ លពឹ្ដផ្អកដផ្នកហរិញ្ាវតថុ ឬបុគ្គលដ លមានទំនាក់ទំន្ដផ្នកហរិញ្ាវតថុ ម្ិតដជតិសនិទធ ន គូ្ ឬបុគ្គលដ ល
មានទំនាក់ទនំ្ជិតសនិត។ ក្បការដនោះម្ិនសំដៅដៅដលើទំនាក់ទំន្ការងារ ដ លដកើតមានដ ើ្ ដដ្ឋយកិច្ច
សហក្បតិបតិតការការងារជាធម្មតាជាម្ួយសហការ ើ ដ លសហការ ើទំ្ ដនាោះម្ិនដម្នជាសាច់្ញាតិអាជាជា
អនកពឹ្ដផ្អកដផ្នកហរិញ្ាវតថុ ឬជាន គូ្សនិទធសាន លដនាោះដ ើយ។  
១.៥.២. ការកាំណត់ និងការចាត់វិធានការ 

 ក. ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិកណាមាន ក់របស់គ្.ជ.អ.ប.នឹ្ មានទនំាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដៅដពល៖ 
• ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប.ទំ្ ដនាោះមានទទលួផ្លក្បដយាជន៍ដៅដលើការ
សដក្ម្ច្ច្ិតតណាម្ួយ ឬកិច្ចការដផ្េ្ដទៀត 

• ផ្លក្បដយាជន៍របស់ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិកគ្.ជ.អ.ប. ដធវើឱ្យដកើតដ ើ្ នូវបញ្ជា ប៉ៅោះពាល់ ល់ 
ការបំដពញការងាររបស់ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិកពាក់ព័នធនឹ្ការសដក្ម្ច្ច្ិតតទំ្ ដនាោះ។ 

ខ. ក្បសិនដបើម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិកណាមាន ក់របស់គ្.ជ.អ.ប. មានទនំាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដកើត
ដ ើ្ ដនាោះក្តូវមានកចិ្ចការសំខាន់ពើរដ លក្តូវអនុវតតគ្៖ឺ 

• ការក្បកាសព័តមានអំពើទនំាស់ផ្លក្បដយាជន៍ ដដ្ឋយម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិកពាក់ព័នធ និ្  
• ការក្គ្ប់ក្គ្្ និ្ដដ្ឋោះក្សាយទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដនាោះ 
គ្. បុគ្គលិកទំ្ អស់ដ លសថិតកនុ្មុ្ខតំដណ្ចាប់ពើកក្ម្ិតថ្នន ក់ទើ៧ដ ើ្ ដៅ ក្តូវបានតក្ម្ូវឱ្យ

ដរៀបច្ំឯកសារក្បកាសធនធានហរិញ្ាវតថុរបស់ខលួនកនុ្ដពលដត្តាំ្  និ្ដៅដពលណាម្ួយដ លមានតក្ម្ូវ
ការឱ្យក្បកាសអំពើធនធានហរិញ្ាវតថុដនោះជាបនតបនាា ប់តាម្ការកំណត់ដដ្ឋយក្បធាន គ្.ជ.អ.ប. ឬក្បធាន
ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.។ ក្បធាន គ្.ជ.អ.ប. ឬក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. អាច្តក្ម្ូវឱ្យ
បុគ្គលិកដផ្េ្ដទៀតដធវើការក្បកាសធនធានហរិញ្ាវតថុ តាម្ការចាបំាច់្។ 
១.៥.៣. នីតិវិធី៖ ការគ្បកាស ការគ្តួតពិនិតយគ ើងវិញ និងការគដ្ឋោះគ្សាយ 

១.៥.៣.១. រណៈកមមការ ឬកិច្ចគ្បជុាំគគ្ៅនលវូការ 

១. រាល់ករណើ ទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ទំ្ អស់ក្តូវដតបានរាយការណ៍ដៅម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់
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បុគ្គលិកដ លមានទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដនាោះតាម្រយៈសារអុើដម្៉ៅលដដ្ឋយក្តូវដផ្ញើច្ម្ល្ជូនដៅ៖
conflictsofinterest@ncdd.gov.kh និ្ auditandethics@ncdd.gov.kh ផ្្ដ រ។ ការោក់ព័ត៌មាន
ពាក់ព័នធនឹ្ទនំាស់ផ្លក្បដយាជន៍ក្តូវបានហាម្យា៉ៅ ្តឹ្រ ឹ្ ។ ក្បសិនដបើម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិក គ្.ជ.អ.ប. 
ណាមាន ក់រកាទុកនូវព័ត៌មានដបបដនោះដដ្ឋយម្ិនដធវើដសច្កតើរាយការណ៍ ដនាោះម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិកដនាោះ
នឹ្ក្តូវបានទទួលការដ្ឋក់វន័ិយ ដ លអាច្រមួ្ទំ្ ការបញ្ឈប់ពើការងារផ្្ដ រ។ បុគ្គលិកក្តូវរាយការណ៍
ជូនម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់ខលួននូវព័ត៌មាន ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 

ក) ដ ម្ ោះរបស់ភាគ្ើពាក់ព័នធ 
ខ) ដសច្កតើសដ្ខបអំពើលកខណៈ/ទិ ាភាពននទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដនោះ និ្ 
គ្) សំដណើ  ំដណាោះក្សាយទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍។ 
 ២. ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ក្តូវផ្តល់អនុសាសន៍ជូនក្បធាន ឬអនុក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើល

ធម៌្តាម្រយៈសារអុើដម្៉ៅល auditandethics@ncdd.gov.kh អំពើ ំដណាោះក្សាយសម្ក្សបនានាសក្មាប់
ដដ្ឋោះក្សាយ និ្ក្គ្ប់ក្គ្្ទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ទំ្ ដនាោះ ដដ្ឋយក្តូវច្ម្ល្ជូនដៅក្បអប់សារអុើដម្៉ៅល
conflictsofinterest@ncdd.gov.kh និ្conflictsofinterest@ncdd.gov.kh ផ្្ដ រ ។  

៣. ក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៍្ក្តូវពិភាកាជាម្ួយសមាជិកដផ្េ្ដទៀតដ ើម្បើ
កំណត់ ឬដធវើដសច្កតើសដក្ម្ច្ច្ិតតអំពើសំដណើ  ំដណាោះក្សាយដ លបានដសនើដ ើ្  ឬកំណត់នូវដដ្ឋោះក្សាយ
សម្ក្សបដផ្េ្ដទៀត។ ការកំណត់ ឬការសដក្ម្ច្ច្ិតតនានាអំពើ ំដណាោះក្សាយទំ្ ដនោះ ក្តូវដផ្ញើជូនដៅ
បុគ្គលិកដ លមានទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ និ្ជូនដៅម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់បុគ្គលិកដនាោះតាម្តាម្ 
រយៈសារដអ ចិ្ក្តូនិច្ផ្្ដ រ។ 

៤. រាល់សារអុើដម្លដ្លើយ្ល្ពាក់ព័នធនឹ្ការសដក្ម្ច្ច្ិតត អំពើការ ំដណាោះក្សាយននទំនាស់ផ្ល
ក្បដយាជន៍ទំ្ អស់ក្តូវបញ្ាូ ន ឬដផ្ញើដច្ញដដ្ឋយក្បធាន ឬអនុក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើល
ធម៌្ដៅកាន់បុគ្គលដ លមានទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ និ្ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ពាក់ព័នធ ដដ្ឋយក្តូវដផ្ញើច្ម្ល្ជូនដៅ 
conflictsofinterest@ncdd.gov.kh និ្ conflictsofinterest@ncdd.gov.kh ផ្្ដ រ។ ច្ណំ្ដជើ្ ឬ
ក្បធានបទននសារអុើដម្លទំ្ ដនាោះក្តូវដ្ឋក់ដ ម្ ោះ និ្នាម្ក្តកូលរបស់បុគ្គលិកពាក់ព័នធឱ្យបានច្ាស់ោ
ស់។ 

៥. បុគ្គលិក និ្ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ គ្ឺជាអនកការទទួលខុសក្តូវដលើការធានាថ្ន ទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ទំ្
ដនាោះក្តូវបានដដ្ឋោះក្សាយ និ្ក្គ្ប់ក្គ្្ ូច្ដ លបានឯកភាពដៅកនុ្សារអុើដម្ល ដ លបានដរៀបរាប់ខា្ 
ដលើ។ 
១.៥.៣.២.ឧទាហរណ៍ននគសច្កតីការគ្បកាស - គៅខាងគគ្ៅ 

សូម្ដោរព ( ដ ម្ ោះអនកក្គ្ប់ក្គ្្) 
ច្ម្ល្ជូន conflictsinterest@ncdd.gov.kh 
ច្ម្ល្ជូន auditandethics@ncdd.gov.kh 
ខញុ ំបាន ឹ្ថ្នដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប . នឹ្ក្បកាសដក្ជើសដរ ើសរកអនកដ ៉ៅការ ឬអនកផ្តត់ផ្គ្ ់ដ ើម្បើ

ផ្តល់ដសវា..........។ ជាធម្មតា ខញុ ំមានតួនាទើកនុ្ការជួយដរៀបច្ំកិច្ច ំដណើ រការដ ញនថលដ ើម្បើដក្ជើសដរ ើសអនក

mailto:auditandethics@ncdd.gov.kh
mailto:conflictsinterest@ncdd.gov.kh
mailto:auditandethics@ncdd.gov.kh
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ដ ៉ៅការ ឬអនកផ្គត់ផ្គ្ ដសវា........ដនោះ។ ក៏ប៉ៅុដនតកនុ្ករណើ ដនោះ ខញុ ំសូម្ក្បកាសថ្ន ខញុ ំមានទំនាស់ផ្ល
ក្បដយាជន៍ ដដ្ឋយសារប្នថលរបស់ខញុ ំគ្ឺជាមាច ស់អាជើវកម្ម ................... ដ លោត់អាច្ចូ្លរមួ្ដ្ឋក់ពាកយ
ដ ញនថលដនោះដ រ។ អាក្ស័យដហតុដនោះ ខញុ ំសូម្ កខលួនដច្ញពើ ំដណើ រការននការដរៀបច្ំកិច្ចលទធកម្មដនោះ និ្
សូម្ផ្តល់ភារកិច្ចដនោះជូនដៅបុគ្គលិកពាក់ព័នធដផ្េ្ដទៀត ដ ើម្បើបនតដរៀបច្ំ ំដណើ រការការងារដនោះ។ សូម្ 
(ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់...) ពិនិតយ និ្សដក្ម្ច្។ 

ដដ្ឋយកតើដោរពពើខញុ ំ។ 
................... 
សូម្ដោរព (ដ ម្ ោះក្បធានគ្ណៈកមាម ធកិារសវនកម្មនិ្សើលធម៌្) 
Cc: conflictsofinterest@ncdd.gov.kh  
សូម្ដម្ើលអុើដម្លខា្ដក្កាម្ ដ លបានដផ្ញើដដ្ឋយបុគ្គលិក។ បុគ្គលិកទំ្ ដនោះបានបងាា ញពើទំនាស់

ផ្លក្បដយាជន៍ ក្ពម្ទំ្ បានដសនើដ ើ្ នូវអនុសាសន៍សក្មាប់ដដ្ឋោះក្សាយទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ទំ្ ដនោះ
ផ្្ដ រ។ ខញុយំល់ក្សបនឹ្អនុសាសន៍របស់ពួកដគ្ ដហើយខញុ ំក៏មានបុគ្គលិកសម្ក្សប សក្មាប់ជំនួស
បុគ្គលិកដ លមានទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដនោះ ឱ្យចូ្លរមួ្កនុ្ ំដណើ រការដ ញនថលផ្្ដ រ។ សូម្ដោក/ដោក
ក្សើដម្តាត ពិនិតយ និ្សដក្ម្ច្តាម្ការគ្ួរ។ 

 ដដ្ឋយកតើដោរព។ 
................... 
សូម្ដោរព ( ដ ម្ ោះម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ និ្ដ ម្ ោះបុគ្គលិក) 
Cc: conflictsofinterest@ncdd.gov.kh  
ដផ្អកដលើមូ្លដ្ឋា នព័ត៌មានដ លបានផ្តល់ឱ្យខញុ ំតាម្រយៈ Emails ខា្ដលើ ខញុ ំបានពិនិតយ និ្យល់

ក្សបតាម្ការដសនើសំុ និ្អនុសាសន៍របស់ដោក គ្ឺដោកក្តូវដតចាត់តាំ្ បុគ្គលិកដផ្េ្ដទៀតឱ្យចូ្លរមួ្កនុ្
កិច្ច ំដណើ រការដនោះ។ 

 សូម្អរគុ្ណច្ំដពាោះការដធវើដសច្កតើរាយការណ៍/ការក្បកាសព័ត៌មានដនោះ។ 
 ដដ្ឋយកតើដោរព។ 
................... 

១.៥.៣.៣.គៅកែងុរណៈកម្មម ធិការ ឬកិច្ចគ្បជុាំនលវូការ 

 ទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ទំ្ អស់ក្តូវដតបងាា ញ/ក្បកាសជាលកខណ៍អកេរ ឬដដ្ឋយផ្ទា ល់មាត់ជូនដៅ
ក្បធានគ្ណៈកម្មការ ឬអនុក្បធាន ឬក្បធានអ្គក្បជុំ (ច្ំដពាោះការក្បកាសដដ្ឋយការសរដសរតាម្ Email 
ក្តូវដតដផ្ញើច្ម្ល្ជូនដៅEmails ដ លមានអាសយដ្ឋា ន conflictsofinterest@ncdd.gov.kh និ្ 
auditandethics@ncdd.gov.kh )។ ក្តូវបានហាម្ឃាត់យា៉ៅ ្តឹ្រុ ឹ្ ច្ំដពាោះការោក់ ឬរកាទុកព័ត៌មាន
ពាក់ព័នធនឹ្ទនំាស់ផ្លក្បដយាជន៍ ដហើយក្បសិនដបើអនកក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិកដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. 
ោក់ទុកនូវព័ត៌មានដបបដនោះ អនកក្គ្ប់ក្គ្្ ឬបុគ្គលិកដនាោះនឹ្ក្តូវទទួលរ្វធិានការវន័ិយ រមួ្ទំ្ ការ 
បដណត ញដច្ញពើការងារផ្្ដ រ។ បុគ្គលិកក្តូវផ្ដល់ព័ត៌មាន ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 

ក) ដ ម្ ោះរបស់ភាគ្ើពាក់ព័នធ 
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ខ) ដសច្កតើសដ្ខបអំពើលកខណៈននទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍និ្ 
គ្) សដ្ខបសំដណើ  ំដណាោះក្សាយដៅអនកក្គ្ប់ក្គ្្សក្មាប់ការដដ្ឋោះក្សាយទំនាស់។ 

 សមាជកិគ្ណៈកមាម ធកិារ / កចិ្ចក្បជុកំ្តូវចាត់វធិានការខា្ដក្កាម្៖ 
ក) ដធវើការសំដរច្ច្ិតតពាក់ព័នធនឹ្ ភាពសម្ក្សបនន ំដណាោះក្សាយដ លបានដសនើសំុ 
ខ) ធានាថ្នព័ត៌មានទំ្ អស់ក្តូវបានច្្ក្ក្ជាឯកសារយា៉ៅ ្ច្ាស់ដៅកនុ្
កំណត់ដហតុកិច្ចក្បជុ ំ

គ្) ធានាថ្នទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ក្តូវបានក្គ្ប់ក្គ្្ និ្ដដ្ឋោះក្សាយក្សបតាម្ដោល
ការណ៍នានាដដ្ឋយបានគូ្សបញ្ជា ក់ខា្ដលើ 

ឃ) ក្តូវធានាថ្នដៅដពលដ លកំណត់ដហតុកិច្ចក្បជុំដនោះក្តូវបានដគ្អនុម័្ត ក្តូវសដ្ខបខលឹម្
សារ/ព័ត៌មានដច្ញពើកំណត់ដហតុដៅកិច្ចក្បជុំដនាោះ ដ ើម្បើដផ្ញើតាម្អុើដម្លដៅអនកពាក់
ព័នធនានា ដដ្ឋយច្ម្ល្ដៅអាសយដ្ឋា នអុើដម្លconflictsofinterest@ncdd.gov.kh 
និ្ auditandethics@ncdd.gov.kh ផ្្ដ រ 

្) ក្បសិនគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្ម្ិនឯកភាពតាម្ការសដក្ម្ច្ដ ល
បានដសនើសំុទក់ទ្នឹ្ ំដណាោះក្សាយខា្ដលើ គ្ណៈកម្មការដនោះមានអណំាច្កនុ្ការ
ចាត់ដច្្ការសំដរច្ច្ិតតដ ើ្ វញិ ឬអាច្ផ្តល់ជដក្ម្ើស ំដណាោះក្សាយដផ្េ្ដទៀតកនុ្
ទក្ម្្់ដសច្កដើសដក្ម្ច្ចុ្្ដក្កាយដៅគ្ណៈកមាម ធិការនើម្ួយៗ ។ កនុ្ករណើ ដនាោះ
ក្បធានគ្ណៈកមាម ធិការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្ ឬអនុក្បធាន ក្តូវដផ្ញើការសដក្ម្ច្ច្ិតត 
ចុ្្ដក្កាយ តាម្រយៈអាសយដ្ឋា នអុើដម្ល auditandethics@ncdd.gov.kh ដដ្ឋយ
ច្ម្ល្ជូនដៅអាសយដ្ឋា នអុើដម្ល៖ conflictsofinterest@ncdd.gov.khផ្្ដ រ។ 

១.៥.៣.៤. ឧទាហរណ៍ននគសច្កតីគ្បកាស - ននៃកែងុ 

សូម្ដោរព (ដ ម្ ោះក្បធានគ្ណៈកម្មការ ឬក្បធានអ្គក្បជុំ) 
ច្ម្ល្ជូន ៖ conflictsofinterest@ncdd.gov.kh 

auditandethics@ncdd.gov.kh  
មុ្ននឹ្មានការដរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំដនោះ ខញុ ំសូម្ក្បកាសអំពើទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ ដ លខញុ ំមានដៅកនុ្ 

រដបៀបវារៈទើ…...ននកិច្ចក្បជុំដនោះ ។ បច្ចុបបននខញុ ំមានទំនាក់ទំន្ផ្ទា ល់ខលួនជាម្ួយនឹ្បុគ្គលមាន ក់ ដ លពាក់
ព័នធនឹ្រដបៀបវារៈទើ…...ដនោះ ដដ្ឋយមូ្លដហតុដនោះ ខញុយំល់ថ្ន ខញុ ំនឹ្ មានទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ច្ំដពាោះបញ្ជា
ដនោះ។ អាក្ស័យដហតុដនោះ ខញុ ំសូម្ដៅខលួនដច្ញពើកិច្ចក្បជុំដនោះ។ សូម្ដោកក្បធានដម្តាត ពិនិតយ និ្សដក្ម្ច្
តាម្ការគ្ួរ។ 

ដដ្ឋយកតើដោរព 
ពើ............... 
 
១. ទនំាស់ដ លក្តូវដដ្ឋោះក្សាយដដ្ឋយគ្ណៈកមាម ធកិារ ឬកចិ្ចក្បជុបុំគ្គលិក៖ 

ជក្មាបជូនដោក ដោកក្សើ..... 

mailto:auditandethics@ncdd.gov.kh
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Cc: conflictsofinterest@ncdd.gov 
auditandethics@ncdd.gov.kh 
សូម្អរគុ្ណច្ំដពាោះការជូន ំណឹ្/ព័ត៌មានអំពើទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ ល់រូបខញុ ំ។ ខញុ ំយល់ក្សប

ជាម្ួយនឹ្ ំដណាោះក្សាយដ លបានដសនើរបស់ដោក/ដោកក្សើ។ ខញុនំឹ្ធានាថ្ន ច្ាប់ច្ម្ល្ននកំណត់ដហតុ
កិច្ចក្បជុំដ លបានអនុម័្តនឹ្ ក្តូវបានដផ្ញើជូនដៅអុើដម្ល conflictsofinterest@ncdd.gov.kh និ្
auditandethics@ncdd.gov.kh ដ ើម្បើជាភសតុតា្ននការបំដពញដសច្កតើក្បកាសរបស់ដោក ដោកក្សើ
ពាក់ព័នធនឹ្ទនំាស់ផ្លក្បដយាជន៍។ 

ដដ្ឋយកតើរាប់អាន 
 ពើ................ 

 
២. ទនំាសដ់ លក្តូវបានដដ្ឋោះក្សាយដដ្ឋយ គ្ណៈកមាម ធកិារសវនកម្មនិ្ សើលធម៌្: 
សូម្ជក្មាបជូនដោក ដោកក្សើ...... 
Cc: conflictsofinterest@ncdd.gov.kh 
ដយា្តាម្ព័ត៌មានដ លបានផ្តល់គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្ពាក់ព័នធនឹ្ការសដក្ម្ច្ច្ិតត

នានាដ លដធវើដ ើ្ ដដ្ឋយសមាជិកគ្ណៈកមាម ធិការ ឬកិច្ចក្បជុគំ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ សើលធម៌្ម្ិន
យល់ក្ពម្ជាម្ួយសំដណើ ននការសដក្ម្ច្ច្ិតតពាក់ព័នធនឹ្ ការដដ្ឋោះក្សាយទំនាស់ផ្លក្បយជន៍ដនាោះដ ើយ។ 
គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្សូម្ផ្តល់នូវការសដក្ម្ច្ច្ិតតចុ្្ដក្កាយសក្មាប់ការដដ្ឋោះក្សាយទំនាស់
ផ្លក្បយជនដនោះមាន ូច្តដៅ៖........ ។ 

សូម្អរគុ្ណច្ំដពាោះ កិច្ចសហក្បតិបតតិការ ។ 
ដដ្ឋយកតើដោរព រាប់អាន 
ពើក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្ 
 

១.៦. គោលនគោបាយគ្បកាសព័ត៌ម្មនហិរញ្ញវតថ ុ

១.៦.១.គសច្កតីផ្លលងការណ៍ផ្នែកគោលនគោបាយ 

ដោលនដយាបាយដនោះ គ្ជឺាដោលនដយាបាយរបស់ គ្.ជ.អ.ប. និ្ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. 
សក្មាប់ការអនុវតតតួនាទើ និ្ភារកិច្ចរបស់ខលួន។ បុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប. និ្ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប 
និ្បុគ្គលិកពាក់ព័នធម្ួយច្ំនួនដផ្េ្ដទៀតដ លមានកិច្ចសនាការងារជាម្ួយដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. 
ក្តូវអនុវតតតាម្ដោនដយាបាយដនោះ ដ ើម្បើធានា ល់ការដជៀសវា្នូវភាពម្ិនក្តឹម្ក្តូវ។ បុគ្គលិក គ្.ជ.អ.ប
ទំ្ អស់ក្តូវមានកាតពវកចិ្ចកនុ្ការដជៀសវា្ និ្កាត់បនថយនូវសាថ នភាពដ លដធវើឱ្យមានទំនាស់ផ្ល
ក្បដយាជន៍ផ្ទា ល់ខលួន ឬទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍របស់គ្.ជ.អ.ប.ឬ ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.។ ទំនាស់ផ្ល
ក្បដយាជន៍អាច្ដកើតមានដ ើ្ កនុ្សាថ នភាពដក្ច្ើនយា៉ៅ ្  ូច្ជា ដៅដពលដ លផ្លក្បដយាជន៍ដផ្នកហរិញ្ាវតថុ 
ឬ ម្ិនដម្នដផ្នកហរិញ្ាវតថុអាច្ដធវើឱ្យប៉ៅោះពាល់ ល់ភាពដសាម ោះក្ត្់ អាច្ប៉ៅោះពាល់ ល់ការបំដពញការងារ ឬ
ដ លផ្ាុយនឹ្ផ្លក្បដយាជន៍របស់គ្.ជ.អ.ប. និ្ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.។ ដោលនដយាបាយក្បកាស
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ព័ត៌មានហរិញ្ាវតថុក្តូវបានដរៀបច្ំដ ើ្  ដ ើម្បើកំណត់នូវសកាត នុពលននទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍នានា ដ ល
អាច្ក្តូវបានពិនិតយ និ្កាត់បនថយ ឬលុបបំបាត់នូវហានិភ័យពាក់ព័នធនានា។ 
១.៦.២.គោលបាំណង និងទិែាភាពទូគៅ 

ដោលបំណ្ននដោលនដយាបាយ និ្ ដោលការណ៍ដណនាពំាក់ព័នធខា្ដក្កាម្ដនោះ គ្ឺដ ើម្បើជួយ
បុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប. និ្ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. និ្បុគ្គលិកពាក់ព័នធដផ្េ្ដទៀត កនុ្ការដរៀបច្ំ
ក្បកាសព័ត៌មានហរិញ្ាវតថុ ឬដសច្កតើក្បកាសផ្លក្បដយាជន៍ពាក់ព័នធដផ្េ្ដទៀត ក្សបតាម្កាតពវកិច្ចរបស់
ខលួន ដ ើម្បើដច្ៀសវា្នូវទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ផ្ទា ល់ខលួន ដ លអាច្ប៉ៅោះពាល់ ល់ការអនុវតតតួនាទើភារកិច្ច និ្
ការទទួលខុសក្តូវផ្លូវការ ឬប៉ៅោះពាល់ ល់ភាពសុច្រតិ ឯករាជយភាព និ្ភាពម្ិនលំដអៀ្ដ លជាការតក្ម្ូវ
កនុ្ឋានៈរបស់ខលួនជាបុគ្គលរបស់ គ្.ជ.អ.ប.។ ដៅដពលដ លមានទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ជាក់ដសត្ដកើត
ដ ើ្ ដសច្កតើក្បកាសព័ត៌មានទំ្ ដនោះក្តូវដតបានបងាា ញជូនគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្ ឬអនក
ក្គ្ប់ក្គ្្ ដ ើម្បើសក្ម្បសក្ម្ួលដដ្ឋោះក្សាយដដ្ឋយឈរដលើផ្លក្បដយាជន៍របស់គ្.ជ.អ.ប.។ 
១.៦.៣. បុរគលិក 

ដោលការណ៍ក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកគ្.ជ.អ.ប.និ្ដលខាធិការដ្ឋា នដ លបានកំណត់កនុ្ច្ណុំច្ ១.៥
បានដច្្អំពើទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដ លដកើតមានដ ើ្ ដៅដពលដ លមានសកម្មភាព ឬដដ្ឋយឥទធិពលនន
ផ្លក្បដយាជន៍ផ្ទា ល់ខលួនរបស់បុគ្គលិកម្កដលើការបំដពញភារកិច្ច និ្ការទទួលខុសក្តូវជាផ្លូវការរបស់ខលួន 
ឬសុច្រតិភាព ឯករាជយ និ្ ភាពម្ិនលំដអៀ្ដ លជាលកខខណឌ តក្ម្ូវននលកខនតិកៈរបស់បុគ្គលិកដ លជាម្ន្តនតើ
រាជការ។ ដៅដពលដ លទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដកើតមានដ ើ្  ដនាោះបុគ្គលិកពាក់ព័នធក្តូវដធវើការក្បកាសជូន
 ំណឹ្អពំើទនំាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដនាោះ  ូច្មានដច្្ដៅកនុ្ច្ំណុច្១.៥ ជូនដៅគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម 
និ្សើលធម៌្សក្ម្បសក្ម្ួល និ្ដដ្ឋោះក្សាយឈរដលើផ្លក្បដយាជន៍របស់ គ្.ជ.អ.ប.។ 

ដោលការណ៍ និ្នើតិវធិើក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក គ្.ជ.អ.ប. និ្ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. ក្ត្់ច្ណុំច្
១.៥.២ បានដច្្ថ្ន បុគ្គលិកទំ្ អស់ដ លសថិតកនុ្មុ្ខតំដណ្ចាប់ពើកក្ម្តិថ្នន ក់ទើ៧ដ ើ្ ដៅ ក្តូវបាន
តក្ម្ូវឱ្យដរៀបច្ំឯកសារក្បកាសធនធានហរិញ្ាវតថុរបស់ខលួនកនុ្ដពលដត្តាំ្  និ្ដៅដពលណាម្ួយដ ល
មានតក្ម្ូវការឱ្យក្បកាសអំពើធនធានហរិញ្ាវតថុដនោះជាបនតបនាា ប់តាម្ការកំណត់ដដ្ឋយក្បធាន គ្.ជ.អ.ប. ឬ
ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.។ ក្បធាន គ្.ជ.អ.ប. ឬក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. អាច្តក្ម្ូវ 
ឱ្យបុគ្គលិកដផ្េ្ដទៀតដធវើការក្បកាសធនធានហរិញ្ាវតថុ តាម្ការចាបំាច់្។ បុគ្គលិកទំ្ អស់ក៏ក្តូវជួយ
ក្បធាន គ្.ជ.អ.ប.និ្ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. កនុ្ការដផ្ាៀ្ផ្ទា ត់នូវភាពក្តឹម្ក្តូវននព័ត៌មាន
នានាដ លបានដ្ឋក់ជូនដៅក្បធាន គ្.ជ.អ.ប. ឬក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. ផ្្ដ រ។ ក្បធាន គ្.ជ
.អ.ប. ឬក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. អាច្តក្ម្ូវឱ្យបុគ្គលិកដផ្េ្ដទៀតដធវើការក្បកាសធនធានហរិញ្ា
វតថុ តាម្ការចាបំាច់្ផ្្ដ រ។“ 
១.៦.៤.បុរគលពាក់ព័នធគនេងគទៀត 

បុគ្គលដ លមានកិច្ចសនាការងារជាម្ួយគ្.ជ.អ.ប ក៏អាច្ក្តវូបានតក្ម្ូវឱ្យមានការក្បកាសធន
ធានហរិញ្ាវតថុផ្្ដ រ ដផ្អកតាម្ល័កខខ័ណឌ ននកិច្ចសនារបស់ខលួន។ ដលើកដល្ដតមានការករណើ ដដ្ឋយដ ក 
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ដោលនដយាបាយ និ្ដោលការណ៍ដណនាដំនោះបានតក្ម្ូវឱ្យបុគ្គលិកក្តូវអាន និ្អនុវតតតាម្ដោលការណ៍
ក្បកាសធនធានហរិញ្ាវតថុ និ្ការក្បកាសអំពើទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍នានា (ដផ្នកទើ២ខា្ដក្កាម្) ដដ្ឋយ
ម្ិនគ្ិតពើក្បដភទកិច្ចសនាដ ើយ ។ 
១.៦.៥ . បទបបញ្ញតតិទូគៅ 

បុគ្គលិកដ លក្តូវក្បកាសធនធានហរិញ្ាវតថុ ក្បកាសអំពើផ្លក្បដយាជន៍នានាក្តូវមានកាតពវកិច្ច
ដរៀបច្ំការក្បកាសទំ្ ដនោះជាដរៀ្រាល់ ន្ ។ំ ដទោះបើបានអនុវតតដៅតាម្ដោលការណ៍ននការក្បកាសធនធាន
ហរិញ្ាវតថុដនោះដហើយក៏ដដ្ឋយ ក៏បុគ្គលិកពាក់ព័នធទំ្ អស់ក៏ម្ិនក្តូវបានដលើកដល្ច្ំដពាោះការរាយការណ៍អំពើ
ទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍កនុ្ដពលអនុវតតតួនាទើភារកិច្ចរបស់ខលួនដនាោះដ ើយ។  ូដច្នោះបុគ្គលិកដៅដតក្តូវមាន
កាតពវកិច្ចរាយការណ៍ជូនដៅអនកក្គ្ប់ក្គ្្របស់ខលួនអំពើទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដ លអាច្ដកើតដ ើ្  ដហើយ
 កខលួនដច្ញពើការចូ្លរមួ្កនុ្មុ្ខងារជាក់ោក់ពាក់ព័នធម្ួយច្ំនួន (ឧទហរណ៍ កិច្ចលទធកម្ម ឬការដក្ជើស
ដរ ើសបុគ្គលិកដ លមានទំនាក់ទំន្ផ្ទា ល់)។ បុគ្គលិកក៏អាច្ក្តូវបានដសនើសំុឱ្យដបាោះដចាលនូវផ្លក្បដយាជន៍
ដៅខា្ដក្ៅណាម្ួយដ លបណាត លឱ្យមានទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ផ្្ដ រ។ ដៅដពលដ លទទួលបាន
របាយការណ៍អំពើទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ អនកក្គ្ប់ក្គ្្ក្តូវធានា ល់ការផ្តល់ការងារដផ្េ្ដទៀត ល់បុគ្គលិក
ដនាោះ ដ ើម្បើដច្ៀសវា្នូវទំនាស់ផ្លក្បយជន៍។  
១.៦.៦. គោលការណ៍ផ្ណនាំ និងនីតិវិធី 

១.៦.៦.១.គសច្កតីគនតើម - ផ្នែកទី ១ 

I.សិទធិអាំណាច្ 

ដោលនដយាបាយដនោះ គ្ឺជាដោលនដយាបាយសក្មាប់ការក្បកាសព័ត៌មានហរិញ្ាវតថុ និ្ការ
ក្បកាសអំពើផ្លក្បដយាជន៍  ូច្ដ លកំណត់កនុ្ច្ណុំច្១.៥។ អនកផ្តល់ដសវាតាម្កិច្ចសនាដផ្េ្ដទៀតក្តូវ
អនុវតតការងារដដ្ឋយដោរពតាម្លកខខណឌ ននកិច្ចសនារបស់ខលួន។ 
  II.  វិសាលភាព 

 ដោលនដយាបាយដនោះ ក្តូវអនុវតតច្ំដពាោះបុគ្គលិកទំ្ អស់ដ លសថិតកនុ្មុ្ខតំដណ្ចាប់ពើកក្ម្ិត៧ 

ដ ើ្ ដលើ (រមួ្ទំ្ បុគ្គលិកដ លក្តូវបានដត្ដត្ដដ្ឋយ គ្.ជ.អ.ប. ឬដដ្ឋយដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. 
និ្ម្ន្តនតើកិច្ចសនាផ្្ដ រ)។ ដោលនដយាបាយក៏អនុវតតផ្្ដ រច្ំដពាោះបុគ្គលដផ្េ្ដទៀត ដ លក្តូវបាន
កំណត់ដដ្ឋយក្បធាន គ្.ជ.អ.ប. ឬក្បធានននដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. ឬក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម
និ្សើលធម៌្ ដដ្ឋយដផ្អកដលើដោលការណ៍ដណនាដំ លនឹ្ក្តូវដរៀបច្ំ និ្ដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតជាដរៀ្រាល់ ន្  ំ
ដដ្ឋយគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្ ដយា្តាម្ដោលការណ៍ក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកដ លមានដច្្កនុ្
ច្ំណុច្១.៥។ កនុ្ក្គ្ប់ករណើ ទំ្ អស់ គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្មាន្នាា នុសិទធិកនុ្ការកំណត់
ថ្នដតើបុគ្គលិកណាក្តូវដរៀបច្ំការក្បកាសហរិញ្ាវតថុ ឬការក្បកាសអំពើទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍នានា។ បុគ្គលិក
ដ លតក្ម្ូវឱ្យដធវើការក្បកាសហរិញ្ាវតថុឬការក្បកាសអំពើទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ក្តូវផ្តល់ព័ត៌មានយា៉ៅ ្ដពញ
ដលញ និ្ក្តមឹ្ក្តូវ និ្អាច្តក្ម្ូវឱ្យមានការសហការពើសមាជិកក្គ្ួសារផ្្ដ រ។ 
III.និយមន័យ 
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និយម្ន័យខា្ដក្កាម្ក្តូវអនុវតតច្ំដពាោះដោលបំណ្ននដោលនដយាបាយដនោះ៖ 
• បតើក្បពនធ៖ បុគ្គលដ លមានសាថ នភាពរបស់ខលួនក្តូវបានដគ្ទទួលសាគ ល់ជាផ្លូវការថ្នបានចុ្ោះ
សំបុក្តអពាហ៍ពិពាហ៍ក្សបច្ាប់។ 

• កុមារកនុ្បនាុកអាណាពាបាល៖ កូនរបស់បុគ្គលិកដ លកូនដនាោះមានអាយុដក្កាម្១៨ ន្  ំ ឬ
អាយុដក្កាម្២១ ន្  ំ (កនុ្ករណើ ចូ្លដរៀនដពញដមា៉ៅ ្ដៅសាោដរៀន ឬសាកលវទិាល័យ) ឬ
អាយុដក្កាម្២៥ ន្  ំ ដបើមានការធានារា៉ៅ ប់រ្សុខភាពរបស់បុគ្គលិកដក្កាម្លកខខណឌ ននកិច្ច
សនារបស់ គ្.ជ.អ.ប.។ 

• សាច់្ញាតិ៖ បតើ ក្បពនធ ឪពុក មាត យ កូនក្បុស កូនក្សើ ឬប្ក្សើ  
• រយៈដពលខលើ៖ រយៈដពលតិច្ជា្ក្បាមំ្ួយដខ។ 
• ជដក្ម្ើសភាគ្ហ ុន៖ ជាសិទធិ ឬជដក្ម្ើសននការទិញ ឬលក់ច្ំនួនភាគ្ហ ុនជាក់ោក់ កនុ្កាល
បរដិច្េទ និ្តនម្លចុ្្ដក្កាយ។ 

• ក្ទពយសម្បតតិ៖ រមួ្បញ្ចូ លទំ្ ភាគ្ហ ុន ប័ណណធនាោរ គ្ណដនយយធានាោរ ទុនវនិិដយាគ្រមួ្ោន  
និ្អច្លនក្ទពយ។ ក្ទពយសម្បតតិផ្ទា ល់ខលួនដ លក្តូវរាយការណ៍ គ្ឺច្ំដពាោះដតក្ទពយសម្បតតិដ ល
បានដក្បើក្បាស់កនុ្ដោលបំណ្វនិិដយាគ្ ឬអាជើវកម្ម។ 

១.៦.៦.២.ការបាំគពញកាតពវកិច្ច - ផ្នែកទី ២ 

I. ការគ្បកាសធនធានហិរញ្ញវតថ ុ

  ១. បុគ្គលិកខា្ដក្កាម្ក្តូវមានកាតពវកិច្ចដរៀបច្ំការក្បកាសធនធានហរិញ្ាវតថុក្បចាំ្ ន ៖ំ 

ក.  បុគ្គលិកដ លមានមុ្ខ ំដណ្ចាប់ពើកក្ម្ិតទើ៧ដ ើ្ ដលើ 
ខ.  បុគ្គលិកដ លមានទទួលនាទើដរៀបច្ំកិច្ចលទធកម្ម ឬបុគ្គលិកដ លមានតួនាទើចូ្លរមួ្កិច្ច
 ំដណើ រការលទធកម្មរបស់ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ( ូច្មានកណំត់ដៅកនុ្ច្ំណុច្ទើ២
ខា្ដក្កាម្) 

គ្. បុគ្គលិកដ លមានតួនាទើច្ម្ប្ពាក់ព័នធនឹ្ការវនិិដយាគ្ក្ទពយសម្បតតិ របស់ គ្.ជ.អ.ប.ឬ 
 ពាក់ព័នធនឹ្គ្ណនើធានាោរនានា ដ លដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. មានតួនាទើទទួលខុស
ក្តូវ ( ូច្មានកំណត់ដៅកនុ្ច្ំណុច្ទើ២ខា្ដក្កាម្) 

ឃ. បុគ្គលិកដផ្េ្ដទៀតដ លមានសិទធិទទួលព័ត៌មានសមាា ត់ពាក់ព័នធនឹ្កចិ្ចលទធកម្ម ការវ ិ
និដយាគ្ដដ្ឋយ ដសច្កតើក្បកាសហរិញ្ាវតថុ ( ូច្មានកំណត់កនុ្ដផ្នកទើ២ ច្ណុំច្ទើ២ខា្
ដក្កាម្) 

្. ក្បធាន គ្.ជ.អ.ប.និ្ក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្ 
ច្. បុគ្គលិកទំ្ អស់ដ លបដក្ម្ើការដៅកនុ្គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្ និ្បុគ្គលិក
ដ លបដក្ម្ើការដៅកនុ្គ្.ជ.អ.ប. 

្. បុគ្គលដផ្េ្ដទៀតដ លក្តូវបានកំណត់ដដ្ឋយក្បធានគ្.ជ.អ.ប. ដ លជាកដនល្ដ លោត់
យល់ថ្នវាសម្ក្សប និ្ចាបំាច់្ដៅកនុ្ផ្លក្បដយាជន៍លអបំផុ្តរបស់គ្.ជ.អ.ប. ។  

  ២.ក្បធាន គ្.ជ.អ.ប. និ្ឬក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. និ្ ក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម
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និ្សើលធម៌្ក្តូវកំណត់នូវបុគ្គលិកដ លក្តូវដធវើការក្បកាសធនធានហរិញ្ាវតថុ  ូច្មានកំណត់កនុ្ច្ំណុច្ ក 
ខ គ្ ឃ ្  ច្ និ្ ្ ខា្ដលើ ដដ្ឋយអនុដោម្តាម្ដោលការណ៍ដណនាកំ្បចាំ្ ន ដំ្ឋក់ដច្ញដដ្ឋយគ្ណៈកម្ម
ការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្។  
 II. គសច្កតីគ្បកាសអាំពីទាំនស់នលគ្បគោជន៍បុរគល              

៣.បុគ្គលិកដ ល ូច្ដ លបានកំណត់កនុ្កថ្នខណឌ ទើ១ខា្ដលើ ប៉ៅុដនតជាបុគ្គលិកដ លបដក្ម្ើការ
ងារពាក់ព័នធនឹ្ លុយកាក់ (១ ុោល រកនុ្ម្ួយ ន្ ក៏ំដដ្ឋយ) ក៏ក្តូវមានកាតពវកិច្ចដធវើដសច្កតើក្បកាសអំពើ
ទំនាសផ់្លក្បដយាជន៍ជំនសួការក្បកាសធនធានហរិញ្ាវតថុ។ ការក្បកាសអំពើទំនាសផ់្លក្បដយាជន៍ដនោះ
នឹ្ក្តូវអនុវតតច្ំដពាោះបុគ្គល ូច្មានកំណត់ដៅកនុ្ដផ្នកទើ៦ខា្ដក្កាម្។              
១.៦.៦.៣  វិសាលភាពននការគ្បកាសហិរញ្ញវតថ-ុផ្នែកទី៣ 

១. បុគ្គលិកដ លក្តូវបានតក្ម្ូវឱ្យមានការក្បកាសហរិញ្ាវតថុ ូច្មានដច្្កនុ្ដផ្នកទើ២ កថ្នខ័ណឌ ទើ
១ ខា្ដលើក្តូវដធវើដសច្កតើរបាយការណ៍អំពើព័ត៌ពាក់ព័នធនឹ្ខលួនឯ្បតើ ឬក្បពនធ និ្ កូនកនុ្បនាុក (ក្បសិនដបើ
មាន) សក្មាប់រយៈដពលកំណត់ម្ួយ  ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 

ក. ក្ទពយសម្បតតិដ លមានតនម្លដលើសពើ១0.000 ុោល រ ឬសម្មូ្លនឹ្តនម្លននរូបិយប័ណណកនុ្ក្សុក 
ដដ្ឋយគ្ិតតាម្អាក្តាបតូរក្បាក់ (សូម្ដម្ើលដផ្នកទើ៥ដ លកំណត់អំពើកាលបរដិច្េទ និ្ការ
គ្ណនាតាម្អក្តាបតូរក្បាក់)។ ក្ទពយសម្បតតិផ្ទា ល់ខលួនដ លក្តូវរាយការណ៍ គ្ឺជាទក្ម្ពយសម្បតតិ
ដ លបានដក្បើក្បាស់សក្មាប់ដោលបំណ្វនិិដយាគ្ ឬអាជើវកម្មដតប៉ៅុដណាណ ោះ។ 

ខ. ក្បាក់ច្ំដណញដលើសពើ១០.០០០ ុោល រ ដ លបានម្កពើការលក់ក្ទពយសម្បតតិណាម្ួយដ ល
ក្តូវបានដក្បើក្បាស់សក្មាប់ការវនិិដយាគ្ ឬអាជើវកម្ម រមួ្មាន  ូច្ជារថយនត ម្៉ៅូតូ ទូក សតវ
ច្ិញ្ច ឹម្ ដក្គ្ឿ្សងាា រមឹ្ ក្ពុ ំដក្គ្ឿ្អលងាក រ។ល។ 

គ្. ភាគ្ហ ុនទំ្ អស់ដដ្ឋយម្ិនគ្ិតពើតនម្ល 
ឃ. ក្បាក់ច្ំណូលដ លរកបានពើក្បភពដផ្េ្ៗដក្ៅពើ គ្.ជ.អ.ប. ដៅកនុ្កំ ុ្ដពលននរបាយ

ការណ៍ រមួ្បញ្ចូ លទំ្ ការវនិិដយាគ្ ូច្មានដច្្កនុ្កថ្នខណឌ  (ក) ខា្ដលើ ផ្លក្បយជន៍
នានាដ លទទួលបានពើការងារមុ្ន (ប៉ៅុដនតម្ិនរាប់បញ្ចូ លនូវក្បាក់ដសាធននិវតតន៍របស់ គ្.ជ.អ.
ប. ដ លទទលួបានមុ្នដពលចាប់ដផ្តើម្ការងារដនោះ) និ្ក្បាក់ភាគ្ច្ំដណញនានាដ លទទួល
បានពើការងារមុ្ន ក្បសិនដបើច្ំនួនសរុបននក្បាក់ច្ំណូលទំ្ ដនាោះដក្ច្ើនជា្១០.000  ុោល  
គ្ិតកនុ្កំ ុ្ដពលននរបាយការណ៍ដនោះ។  

្. ផ្លក្បដយាជន៍បដនថម្នានាដដ្ឋយផ្ទា ល់ ឬដដ្ឋយក្បដយាលពើក្បភពខា្ដក្ៅពើគ្.ជ.អ.ប. រមួ្
មាន ូច្ជា ការផ្តល់លំដៅដ្ឋា នឬ លំដៅដ្ឋា នឧបតថម្ាធន ឬអំដណាយដផ្េ្ៗ ក្បាក់ដបសកកម្ម 
ថវកិាច្ំណាយសក្មាប់ការកម្ានត ឬការដធវើ ំដណើ រ ក្បាក់ដបៀវតេ ឬវភិាគ្ទនសបបុរសធម៌្ពើរ ្
ឋាភិបាល ឬម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាល (តាម្ច្ំនួនទឹកក្បាក់ណាម្ួយ) ឬពើក្បភព នទដទៀតដ ល
ម្ិនដម្នជា គ្.ជ.អ.ប. (សរុបច្ំនួន២៥០ ុោល រ ឬដក្ច្ើនជា្ដនោះពើក្បភពម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាល
ណាម្ួយ) កនុ្អំ ុ្ ន្ នំនរាយការណ៍។ អំដណាយពើសាច់្ញាតតមិ្ិនតក្ម្ូវឱ្យរាយការណ៍ដ ើ
យ។ 
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ច្. ក្បាក់បំណុលដលើសពើ៥0.000 ុោល រដ លជំពាក់មាច ស់បំណុល រមួ្ទំ្ ក្បាក់កម្ចើដលើលំដៅ
ផ្ទា ល់ខលួន។ ក្បាក់បំណុលដ លជំពាក់ឪពុកមាត យ ប្បអូនបដ្កើត ឬកូនរបស់ខលួនម្ិនក្តូវរាប់
បញ្ចូ លដ ើយ 

្. ការពាក់ព័នធសកម្មភាពដផ្េ្ដទៀត ដទោះបើមានឬម្ិនមានការយល់ក្ពម្ពើក្បធានគ្.ជ.អ.ប. 
និ្/ឬជាក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. និ្ពើក្បធានគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើល
ធម៌្ ដក្កាម្កតបខណឌ នាដំោលការណ៍ក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប. ឬដក្កាម្ក្កបខណឌ នន
ដោលការណ៍រ ាបាលដផ្េអដទៀត ដ លអាច្ផ្លប៉ៅោះពាល់ ល់ឯករាជយភាពរបស់បុគ្គលិកកនុ្
ការបំដពញតួនាទើ ភារកិច្ចសក្មាប់ គ្.ជ.អ.ប. ឬប៉ៅោះពាល់ ល់កិតតិស័ពារបស់គ្.ជ.អ.ប.។ 

ជ. ផ្លក្បដយាជន៍ដផ្នកហរិញ្ាវតថុ ឬផ្លក្បដយាជន៍ដផ្េ្ដទៀតរបស់បតើ/ក្បពនធ ឬរបស់កូនកនុ្បនាុក 
ឬការជាប់ពាក់ព័នធនឹ្អ្គភាពណាដ លខលួនចាបំាច់្ក្តូវទទួលខុសក្តូវកនុ្នាម្គ្.ជ.អ.ប. ឬ
អ្គភាពដ លមានផ្លក្បដយាជន៍ដផ្នកពាណិជាកម្ម របស់គ្.ជ.អ.ប. ឬសកម្មភាពរមួ្ជាទូដៅ
ជាម្ួយគ្.ជ.អ.ប.។ 

២. បុគ្គលិកដ លតក្ម្ូវឱ្យដធវើដសច្កតើក្បកាសហរិញ្ាវតថុ  ូច្មានកំណត់កនុ្ដផ្នកទើ២ កថ្នខណឌ ទើ១ 
ខា្ដលើ ឬដសច្កតើក្បកាសផ្លក្បដយាជន៍  ូច្មានកំណត់កនុ្ដផ្នកទើ១ កថ្នខណឌ ទើ៣ ខា្ដលើផ្្ដ រក្តូវ
រាយការណ៍ ូច្ខា្ដក្កាម្៖              

ក.  តួនាទើកនុ្ភាពជាអនក ឹកនា ំឬកនុ្ភាពជាអនកដរៀបច្ំដោលនដយាបាយរបស់បុគ្គលិលដនាោះ ដៅ
កនុ្អ្គភាពដ លម្ិនដម្នជា គ្.ជ.អ.ប. រមួ្មាន ូច្ជា សមាជិកភាពដលើក្កុម្ក្បឹកាភិបាល
ណាម្ួយជាដ ើម្។ 

ខ. ញាតិសនាត នទំ្ អស់ដ លដធវើការដៅកនុ្ក្បព័នធរដ្ឋា ភិបាល។  
៣. បុគ្គលិកដ លម្ិនអាច្អនុវតតការតក្ម្ូវកនុ្ការក្បកាស់ព័ត៌មានពាក់ព័នធដៅនឹ្បតើ/ក្បពនធ ឬកូន

កនុ្បនាុកក្តូវដតផ្តល់នូវដហតុផ្លលម្អិតជូនដៅគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្។ ឯកសារដយា្ក្សប
ច្ាប់សក្មាប់ោកំ្ទនូវដហតុផ្លទំ្ ដនាោះក្តូវមានភាា ប់ដៅជាម្ួយកនុ្ករណើ ដ លដធវើដៅបាន។ កនុ្ករណើ
ដ លមានការដលើកដល្ច្ំដពាោះការភាា ប់ម្កជាម្ួយនូវឯកសារក្សបច្ាប់ រមួ្មាន ូច្ជា ករណើ មានកិច្ច
ក្ពម្ដក្ពៀ្មុ្នដពលដរៀបការ ការដល្លោះោន  ឬការដប្ដច្កក្ទពយសម្បតតិរវា្បតើ និ្ក្បពនធ ឬករណើ មាន
ច្ាប់ជាមូ្លដ្ឋា នដផ្េ្ដទៀតជាដ ើម្ គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្ក្តូវដតពិចារណាដៅដលើភាពសម្ 
ដហតុផ្លដៅតាម្ករណើ ជាក់ោក់នើម្ួយៗ និ្អាច្ផ្តល់អនុសាសន៍អំពើបញ្ជា ទំ្ ដនោះជូនដៅបុគ្គលិក និ្
ក្បធាន គ្.ជ.អ.ប. និ្/ឬក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.។ 
១.៦.៦.៤. វិសាលភាពននគសច្កតីគ្បកាសទាំនស់នលគ្បគោជន៍នន-ផ្នែកទី៤ 

១. បុគ្គលិកដ លក្តូវបានដសនើឱ្យដធវើដសច្កតើក្បកាសទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍  ូច្មានកំណត់កនុ្ដផ្នក
ទើ២ កថ្នខណឌ ទើ៣ ខា្ដលើក្តូវក្បកាសអំពើព័ត៌មាន ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 

ក. ផ្លក្បដយាជន៍ដផ្នកហរិញ្ាវតថុ ឬផ្លក្បដយាជន៍ដផ្េ្ដទៀតពាក់ព័នធនឹ្អ្គភាពណាម្ួយដ ល
ខលួនក្តូវបានចាត់តាំ្ ឱ្យទទួលខុសក្តូវជំនួសមុ្ខឱ្យ គ្.ជ.អ.ប. ឬអ្គភាពណាដ លមានផ្ល
ក្បដយាជន៍ខា្ពាណិជាកម្មកនុ្ការងាររបស់ គ្.ជ.អ.ប. ឬសកម្មភាពជាទូដៅជាម្ួយ គ្.ជ.អ.
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ប.។ កាតពវកិច្ចដធវើដសច្កតើក្បកាសព័ត៌មានដនោះក្តូវក្គ្ប់ ណត ប់ដលើបុគ្គលផ្ទា ល់ខលួន បតើ/ក្បពនធ 
និ្កូនកនុ្បនាុក (ក្បសិនដបើមាន)។ 

ខ. តួនាទើកនុ្ភាពជាអនក ឹកនា ំឬកនុ្ភាពជាអនកដរៀបច្ំដោលនដយាបាយរបស់បុគ្គលិកដនាោះដៅកនុ្
អ្គភាពដ លម្ិនដម្នជា គ្.ជ.អ.ប. រមួ្មាន ូច្ជា សមាជិកភាពដលើក្កុម្ក្បឹកាភិបាលណា
ម្ួយជាដ ើម្។ 

គ្. ការចូ្លរមួ្ពាក់ព័នធនាដពលបច្ចុបបនន ឬកនុ្អតើតកាលរបស់បុគ្គលិកដៅកនុ្សកម្មភាពដផ្េ្
ដទៀតដ លអាច្មានផ្លប៉ៅោះពាល់ឯករាជយភាពរបស់ខលួនកនុ្ការបំដពញមុ្ខងារជាក់ោក់ដ ល
ខលួនបានចុ្ោះកចិ្ចសនាជាម្ួយ គ្.ជ.អ.ប. ឬដ លអាច្ប៉ៅោះពាល់ ល់កិតតស័ពារបស់គ្.ជ.អ.ប.។ 

ឃ. សាច់្ញាតិទំ្ អស់ដ លដធវើការដៅកនុ្ក្បព័នធរដ្ឋា ភិបាល។ 
១.៦.៦.៥.តនមល និងអគ្ាបតរូគ្បាក់ - ផ្នែកទី ៥ 

កនុ្ការបំដពញតាម្ការតក្ម្ូវននដោលនដយាបាយក្បកាសព័ត៌មានហរិញ្ាវតថុ និ្ក្បកាសផ្ល
ក្បដយាជន៍ដផ្េ្ៗ តនម្លក្ទពយសម្បតតិ ឬបំណុលដ លគ្ិតជា ុោល រអាដម្រកិក្តូវគ្ណនាតាម្អាក្តាបតូរក្បាក់
ផ្លូវការរបស់ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. តាម្កាលបរដិច្េទក្បកាសតនម្លក្ទពយ ព័ត៌មានហរិញ្ាវតថុ និ្ផ្ល
ក្បដយាជន៍ដផ្េ្ដទៀតដៅនថាទើ៣១ ដខធនូសក្មាប់ ន្ ថំវកិានើម្ួយៗ។ ច្ំដពាោះបុគ្គលិកចូ្លដធវើការថមើ ក្តូវ
គ្ណនាតាម្អាក្តាបតូរក្បាក់nSនថាចុ្្ដក្កាយននដខដ លដត្តាំ្ ។ 
១.៦.៦.៦. ទគ្មង់ និងនីតិវិធី - ផ្នែកទី៦ 

១. បុគ្គលិកដ លក្តូវក្បកាសហរិញ្ាវតថុ  ូច្បានកំណត់កនុ្ដផ្នកទើ២ កថ្នខណឌ ទើ១ខា្ដលើ ក្តូវដធវើ
ដផ្ញើឯកសារក្បកាសហរិញ្ាវតថុរបស់ខលួនតាម្អុើដម្៉ៅលដ លមានរយៈអាសយដ្ឋា ន៖ financialdisclosure@
ncdd.gov.kh និ្ក្តូវដផ្ញើច្ម្ល្ជូនដៅអាសយដ្ឋា នអុើដម្៉ៅល: auditandethics@ncdd.gov.kh តាម្ដពល
ដវោដ លបានកំណត់។ ការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកនឹ្ផ្តល់ជូននូវបុគ្គលិកមាន ក់ៗនូវទក្ម្្់ដ លក្តូវ
បំដពញ និ្កាលបរដិច្េទននការនថាផុ្តកំណត់ផ្្ដ រតាម្រយៈអុើដម្៉ៅល។ 

បុគ្គលិកដ លក្តូវក្បកាសអំពើផ្លក្បដយាជន៍ដផ្េ្ៗ  ូច្មានកំណត់កនុ្ដផ្នកទើ២ កថ្នខណឌ ទើ៣ 
ខា្ដលើ ក្តូវដផ្ញើឯកសារការក្បកាសនពតាម្អុើដម្៉ៅលៈ conflictsofinterest@ncdd.gov.kh ដដ្ឋយក្តូវដផ្ញើ
ច្ម្ល្ជូនទើអាសយដ្ឋា នអុើដម្៉ៅលៈauditandethics@ncdd.gov .kh ដពលកំណត់ដវោដ លបានកំណត់។ 
ការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកនឹ្ផ្តល់ជូនបុគ្គលិកមាន ក់ៗនូវទក្ម្្់ដ លក្តូវបំដពញ រមួ្ជាម្ួយនឹ្កាល
បរដិច្េទផុ្តកណំត់ផ្្ដ រតាម្រយៈអុើដម្៉ៅល។ 
១.៦.៦.៧.ការសាំងាត់ - ផ្នែកទី៧ 

១. ការក្បកាសព័ត៌មានហរិញ្ាវតថុ និ្ការក្បកាសអំពើផ្លក្បដយាជន៍ដផ្េ្ៗ និ្រាល់ឯកសារ
ដយា្ ព័ត៌មាននិ្ / ឬការក្បាក្ស័យទក់ទ្ទំ្ កនុ្លកខណៈជាឯកសារដអ ចិ្ក្តូនិក ឬជាឯកសារជា
ក្កដ្ឋសសាន ប គ្ឺក្តូវរកាជាការសមាា ត់។ ឯកសារទំ្ ដនោះក្តូវរកាទុកកនុ្ទើកដនល្ ដ លមានសុវតថិភាព និ្
អាច្អនុញ្ជា តឱ្យដក្បើក្បាស់បានដតគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្ ឬការយិាល័យឬបុគ្គលដផ្េ្ដទៀត
ដ លមានការអនុញ្ជា តជាោយលកខណ៍អកេរពើគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្ ឬជាក្បធាន គ្.ជ.អ.ប. 
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និ្ឬក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.ដតប៉ៅុដណាណ ោះ។ គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្ក្តូវរកាទុកឯក
សារពាក់ព័នអទំ្ អស់ដនោះកនុ្រយៈដពលអបបបរមាក្បាពំើរ (៧) ន្  ំគ្ិតចាប់ពើនថាដ លបានកំណត់។ 

២. ដក្ៅពើការទុកដ្ឋក់ឯកសារ ូច្បានកណំត់ខា្ដលើ ក្តូវមានការរកាព័ត៌មានជាការសមាា ត់យា៉ៅ ្ 
តឹ្រុ ឹ្ បំផុ្ត ដលើកដល្ដតគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្បានរកដឃើញអំពើ (ក) ទំនាស់ផ្ល
ក្បដយាជន៍ដកើតមានដ ើ្ ជាក់ដសត្ឬ (ខ) ការរដំោភពំពានដលើដោលការណ៍ និ្នើតិវធិើក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក 
របស់ គ្.ជ.អ.ប. ឬច្ាប់ លិខិតបទដ្ឋា នពាក់ព័នធដផ្េ្ដទៀត។ 

ក. កនុ្ករណើ មានទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដកើតដ ើ្  បុគ្គលិកនឹ្ក្តូវបានជូន ំណឹ្ និ្ផ្ដល់ការ
ដណនាអំំពើវធិើដដ្ឋោះក្សាយបញ្ជា  ឬកាត់បនថយសាថ នការ ដ លជាទូដៅបុគ្គលិកនឹ្ក្តូវបាន
តក្ម្ូវឱ្យរាយការណ៍អំពើទនំាស់ទំ្ ដនាោះដៅអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់ខលួន និ្ផ្តល់ភសតុតា្នន
ការដផ្ញើរបាយការណ៍ទំ្ ដនាោះដៅគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្។ កនុ្ករណើ បុគ្គលិក
ដនាោះម្ិនមាន្នាៈឬម្ិនអនុវតតតាម្ការដណនាកំនុ្ការដដ្ឋោះក្សាយ ឬកាត់បនថយសាថ នការណ៍
ទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដនោះ ដនាោះគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្ក្តូវបញ្ាូ នបញ្ជា ទំ្ ដនោះ
ដៅកាន់ការយិាល័យមានសម្តថកិច្ច  ូច្ជាក្កុម្សវនកម្មនផ្ាកនុ្ ការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្
បុគ្គលិក និ្ អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់បុគ្គលិកដនាោះ ដ ើម្បើតាម្ដ្ឋន និ្ចាត់វធិានការដដ្ឋោះ
ក្សាយដ ើម្បើការពារផ្លក្បដយាជន៍របស់គ្.ជ.អ.ប.។ 

ខ. កនុ្ករណើ ដ លមានការរដំោភបំពានយា៉ៅ ្ខាល ំ្ ដលើដោលការណ៍ក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.
អ.ប. ឬដលើច្ាប់ លិខិតបទដ្ឋា នពាក់ព័នធដផ្េ្ដទៀត ករណើ ដនោះអាច្ក្តូវបានបញ្ាូ នឱ្យដៅក្កុម្
សវនកម្មនផ្ាកនុ្ដ ើម្បើដធវើការដសុើបអដ្កតយា៉ៅ ្ដពញដលញតាម្ការចាបំាច់្។ 

គ្. កនុ្ករណើ ចាបំាច់្ម្យួច្ំនួន ឯកសារក្បកាសព័ត៌មានរបស់បុគ្គលិកពាក់ព័នធម្ួយច្ំននួអាច្ក្តូវ
បានដច្កជូនក្កុម្សវនកម្មនផ្ាកនុ្ ការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក និ្អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់
បុគ្គលិកដនាោះ ដ ើម្បើការពារបុគ្គលិកពើដធវសក្បដហសកនុ្ការដដ្ឋោះក្សាយទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ 
(ដដ្ឋយការក្គ្ប់ក្គ្្)។ កនុ្ក្គ្ប់ករណើ ទំ្ អស់ឯកសារក្បកាសព័ត៌មាននឹ្ក្តូវបានដច្ក
ជូនដដ្ឋយគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ សើលធម៌្ដៅដពលដ លគ្ណៈកម្មការដនោះកំណត់បាន
ថ្ន ដ ើម្បើធានាផ្លក្បដយាជន៍របស់ គ្.ជ.អ.ប. តក្ម្ូវឱ្យមានការដធវើដបបដនោះ ដ ើម្បើដដ្ឋោះក្សាយ
បញ្ជា  ឬដច្ៀសវា្ទំនាស់ផ្លក្បដយាជន៍ដ លបានដកើតមានដ ើ្  ដហើយបុគ្គលិកដនាោះម្ិន
មាន្នាៈ ឬម្និអាច្ដដ្ឋោះក្សាយបានដដ្ឋយខលួនឯ្។ 

១.៦.៦.៨.ការតពវកិច្ចរបស់បុរគលិក - ផ្នែកទី៨ 

១. បុគ្គលិកក្តូវដរៀបច្ំការក្បការព័ត៌មានហរិញ្ាវតថុ និ្ផ្លក្បដយាជន៍ដផ្េ្ដទៀតអនុដោម្តាម្
ដោលនដយាបាយដនោះ និ្កម្មវធិើនានាននដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. ដដ្ឋយក្តូវបញ្ជា ក់ថ្នព័ត៌មានទំ្
ដនាោះពើជាក្តឹម្ក្តូវ និ្ដពញដលញ។ 

២. បុគ្គលិកក្តូវមានកាតពវកចិ្ចកនុ្ការអនុវតត និ្ដ្លើយតបតាម្ការដសនើសំុនូវឯកសារ ព័ត៌មាន និ្
ការបំភលឺការដផ្ាៀ្ផ្ទា ត់នានាទក់ទ្ការក្បកាសហរិញ្ាវតថុ និ្ការក្បកាសផ្លក្បដយាជន៍ដផ្េអដទៀតនានា។ 
១.៦.៦.៩. រយៈគពលគរៀបច្ាំការគ្បកាសហិរញ្ញវតថ ុនិងនលគ្បគោជន៍ - ផ្នែកទី ៩ 
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១. ជាទូដៅ ការដរៀបច្ំក្បកាសព័ត៌មានហរិញ្ាវតថុក្តូវដធវើដ ើ្ ចាប់ពើនថាទើ១  ល់នថាទើ៣១ ដខម្ើនា 
(ឬកនុ្រយៈដពលដផ្េ្ដទៀតដ លកំណត់ដដ្ឋយគ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្ក្កម្សើលធម៌្) កនុ្ ន្ កំំណត់
ណាម្ួយ ដ ើម្បើរាយការណ៍អំពើព័ត៌មានហរិញ្ាវតថុសក្មាប់រយៈដពលចាប់ពើនថាទើ១ ដខម្ករា  ល់នថាទើ៣១ ដខ
ធនូនន ន្ មុំ្ន។ ច្ំដពាោះបុគ្គលិកថមើក្តូវដរៀបច្ំកិច្ចការដនោះតាម្កាលបរដិច្េទដ លបានកំណត់ដដ្ឋយគ្ណៈកម្ម
ការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្បនាា ប់ពើនថាចូ្លដធវើការ ឬដត្តាំ្ កាន់មុ្ខតំដណ្ថមើរបស់បុគ្គលិកដនាោះ។ ការ ិ
យាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកក្តូវជួយ ល់គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្កនុ្ការដរៀបច្ំកិច្ចការដនោះ 

២. ការដរៀបច្ំក្បកាសផ្លក្បដយាជន៍ដផ្េ្ក្តូវក្បក្ពឹតតដៅតាម្សាថ នភាពច្ំដពាោះកិច្ច ដៅដពលដ ល
មានតក្ម្ូវការជាក់ដសត្។ ការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកក្តូវជួយោកំ្ទ ល់គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្
សើលធម៌្កនុ្ការដរៀបច្ំកិច្ចការដនោះ។ 
១.៦.៦.១០ ែាំគណើរការគនៃៀងផ្ទៃ ត-់ ផ្នែកទី១០ 

១. ដ ើម្បើធានាថ្នព័ត៌មាននានាដ លបានក្បកាសមានភាពក្តឹម្ក្តូវ និ្ ភាពដពញដលញ ឯកសារ
ក្បកាសព័ត៌មានរបស់បុគ្គលម្ួយច្ំនួនតាម្ក្បដភទថ្នន ក់នើម្ួយៗននមុ្ខតំដណ្នឹ្ក្តូវបានដក្ជើសដរ ើសម្ក
ដធវើការពិនិតយដផ្ាៀតផ្ទា ត់។ 

២. បុគ្គលិកដ លក្តូវបានដសនើសំុឱ្យមានការបញ្ជា ក់បដនថម្ ក្តូវដតផ្តល់ឯកសារថតច្ម្ល្ពាក់ព័នធ
នានា រមួ្ទំ្  លិខិតបញ្ជា កិរបស់ភាគ្ើទើបើ ូច្ជារបាយកាណ៍ធនាោរ និ្លិខិតបញ្ជច  ំបល្់ ើធលើ, កិច្ចក្ពម្
ដក្ពៀ្ក្បាក់កម្ចើ វកិយប័ក្តប្់ពនធ និ្របាយការណ៍កាតឥណទននានាជាដ ើម្។ 
១.៦.៦.១១ ការពនារគពល - ផ្នែកទី ១១ 

បុគ្គលដ លម្ិនអាច្ដរៀបច្ំការក្បកាសតាម្កាលកំណត់ ូច្មានដច្្កនុ្ដផ្នកទើ៩ ឬម្ិនអាច្ផ្តល់
ព័ត៌មានបដនថម្ ូច្បានកណំត់កនុ្ដផ្នកទើ៨ និ្ទើ១០ ក្តូវដតដ្ឋក់សំដណើ ជាផ្លូវការម្ួយ ដ ើម្បើសំុការពនារ
ដពលដដ្ឋយបញ្ជា ក់នូវដហតុផ្លលម្អិតជូន ល់គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្។ គ្ណៈកម្មការសវន
កម្ម និ្សើលធម៌្នឹ្កណំត់អំពើដពលដវោដ លក្តូវអនុញ្ជា តឱ្យពនារដដ្ឋយដផ្អកដៅដលើករណើ ជាក់ោក់ 
នើម្ួយៗនិ្ក្តូវជូន ំណឹ្ ល់បុគ្គលិកដនាោះតាម្រយៈលិខិតផ្លូវការរបស់ការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក។ 
១.៦.៦.១២ ការមិនអនុគោមាមគោលនគោបាយ - ផ្នែកទី១២ 

 ១.បុគ្គលិកណាដ លម្ិនអាច្អនុវតតបានតាម្តក្ម្ូវការននដោលនដយាបាយដនោះ រមួ្បញ្ចូ លទំ្  

កាតពវកិច្ចដរៀបច្ំក្បកាសព័ត៌មានហរិញ្ាវតថុ ឬក្បកាសផ្លក្បដយាជន៍ ការដផ្ាៀ្ផ្ទា ត់ ឬការផ្តល់ព័ត៌មាន
បដនថម្នានា  ូច្មានដច្្កនុ្ច្ណុំច្ទើ១.៥ អាច្ជាកំហុសវជិាា ជើវៈរបស់បុគ្គលិក ដ លក្តូវបានដចាទ
ក្បកាន់ និ្អាច្ក្តូវបានដដ្ឋោះក្សាយតាម្នើតិវធិើពាក់ព័នធនឹ្ការដ្ឋក់ពិន័យនានា រមួ្មាន ការបដណត ញ
ដច្ញជាដ ើម្ (ច្ំណុច្១.៤) ។ ការបរាជ័យរបស់បុគ្គលណាមាន ក់កនុ្ការបំដពញកាតពវកិច្ចដ លក្តូវអនុវតត
ច្ំដពាោះទើក្បឹកា និ្អនកដ ៉ៅការ និ្អនកផ្គត់ផ្គ្ដសវាក៏អាច្ជាការរដំោភបំពានដលើលកខខ័ណឌ ននកិច្ចសនា
ដ រ ដ លករណើ ទំ្ ដនោះអាច្ក្តូវបានដដ្ឋោះក្សាយដដ្ឋយដយា្តាម្លកខខណឌ ននកិច្ចសនាការងាររបស់
បុគ្គលទំ្ ដនាោះ។  
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២. គ្ណៈកម្មការសវនកម្ម និ្សើលធម៌្អាច្បញ្ាូ នបញ្ជា ដនោះដៅក្បធានក្កុម្សវនកម្មនផ្ាកនុ្ ឬ
អ្គភាពពាក់ព័នធ ូច្ជាការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកចាត់វធិានការចាបំាច់្នានា ដ ើម្បើធានាការពារផ្ល
ក្បដយាជន៍របស់ NCDD / NCDDS ។ 
១.៦.៦.១៣ ការច្ូលជាធរម្មន - ផ្នែកទី១៣ 

ដោលនដយាបាយដ លបានកំណត់ខា្ដលើ រមួ្ទំ្ ដោលការណ៍ដណនា ំ និ្នើតិវធិើនានា គ្ឺជា
ដោលនដយាបាយចុ្្ដក្កាយសតើពើការក្បកាសព័ត៌ហរិញ្ាវតថុចុ្្របស់គ្.ជ.អ.ប. និ្ក្តូវចូ្លជាធរមានតាម្
កាលបរដិច្េទដ លបានអនុម័្តដដ្ឋយក្បធានគ្.ជ.អ.ប.។ ដោលនដយាបាយដនោះនឹ្ក្តូវពិនិតយដ ើ្ វញិ
រាល់ពើរ ន្ មំ្ត្បនាា ប់ពើកាលបរដិច្េទននការអនុម័្ត។ 
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ជំពកូទ២ី: ការជក្ជើសជរើស នងិការតែងតំង 
 

២.១ សនិទានភាព 

១. ដ ើម្បើដរៀបច្ំ និ្អនុវតតក្បព័នធ និ្នើតវិធិើដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកក្បកបដដ្ឋយក្បសិទធភាព ដ ើម្បើ
ជួយឱ្យដលខាធិការ ាន គ្.ជ.អ.ប. អាច្ដក្ជើសដរ ើស និ្រកាបាននូវបុគ្គលិកដ លមានលកខណៈសម្បតតិក្គ្ប់
ក្ោន់តាម្មុ្ខតំដណ្នានាសក្មាប់បំដពញការងារ និ្ការទទួលខុសក្តូវដ លកាន់ដតដកើនដក្ច្ើនដ ើ្ នា
ដពលអនាគ្ត។ 

២. ផ្តល់អាទិភាពជាសំខាន់ដលើការរកាបាននូវបុគ្គលិកដ លមានសម្តថភាពខពស់ តាម្រយៈការ
អភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាព និ្ការផ្ទល ស់បតូរ ឬការដផ្ារបុគ្គលិកនផ្ាកនុ្ (ដផ្ារ និ្ ំដ ើ្ ថ្នន ក់ ឋាននតរស័កតិ មុ្ខ
 ំដណ្...) និ្ក៏អាច្ដក្ជើសដរ ើសម្កពើខា្ដក្ៅផ្្ដ រ។ 

៣. ការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកថមើគ្ឺអាក្ស័យដលើលទធភាពថវកិា។ ការបដ្កើតមុ្ខតំដណ្ថមើគ្ឺតក្ម្ូវឱ្យ
មានឯកភាពពើក្បធានអ្គភាពនើម្ួយៗ ដដ្ឋយក្តូវមានការបានយល់ក្ពម្ពើអនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិ  
ការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. និ្មានការសដក្ម្ច្ដដ្ឋយក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.។ 
២.២ គោលនគោបាយ និងបទបបញ្ញតតិទូគៅ 

១.គ្.ជ.អ.ប. មានបំណ្ទក់ទញ និ្រកាបាននូវបុគ្គលិកដ លមានលកខណៈសម្បតតិអាច្ដ្លើយ
តបដៅនឹ្សត្់ដ្ឋរខពស់បំផុ្តពាក់ព័នធក្បសិទធភាពការងារ សម្តថភាព និ្ភាពសុច្រតិ។ គ្.ជ.អ.ប. ទទួល
សាគ ល់ថ្នបុគ្គលិក គ្ឺជាធនធាន ៏មានសារៈសំខាន់បំផុ្តរបស់ខលួន។ អាក្សយ័ដហតុដនោះ គ្.ជ.អ.ប. បដផ្ទត ត
ការយកច្ិតតទុកដ្ឋក់យា៉ៅ ្ខាល ំ្ ដលើការដក្ជើសដរ ើស ការដត្តាំ្  និ្ការអភិវឌ្ឍអាជើពរបស់បុគ្គលិក។ 

២. ដោលនដយាបាយដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប. គ្ឺដផ្អកដលើដោលការណ៍ម្ិនដរ ើសដអើ្ 
ដសមើភាព និ្ការផ្តល់ឱ្កាសដសមើៗោន ដបកខជនទំ្ កនុ្ និ្ដក្ៅកនុ្ក្គ្ប់ទិ ាភាពទំ្ អស់ននការងារដដ្ឋយ
ម្ិនគ្ិតពើពូជសាសន៍ សាសនា ជាតិ ឬជនជាតិដ ើយ។ 

៣. គ្.ជ.អ.ប. មាន្នាៈជំរុញ និ្ដលើកទឹកច្ិតត ល់ន្តសតើកនុ្ការដ្ឋក់ពាកយបដក្ម្ើការងារ និ្ផ្តល់
អាទិភាពកនុ្ការដត្តាំ្ សក្មាប់មុ្ខតំដណ្ពាក់ព័នធជាក់ោក់នានា ដ ើម្បើដលើកកម្ពស់តុលយភាពដយនឌ័្រ
កនុ្កម្មវធិើ ដ លធានាឱ្យមានតំណា្ដសមើភាពោន រវា្បុរស និ្ន្តសតើដៅកនុ្សាថ ប័នដនោះ។ កនុ្ដសច្កតើ
ក្បកាសដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកក្តូវគូ្សបញ្ជា ក់ព័តមានអំពើកាដលើកទឹកច្ិតត ល់ន្តសតើដ្ឋក់ពាកយម្ដក្បើការងារ។ 
ដក្ៅពើដនោះ កិច្ចការ ៏សំខាន់ម្ួយដទៀត គ្ឺការផ្តល់អាទិភាពកនុ្ការដក្ជើសដរ ើសយកដបកខជនជាន្តសតើកនុ្ការ
ករណើ ដ លដបដកខជនជាន្តសតើដនាោះទទួលបានពិនាុដសមើនឹ្ក្បកខជនជាបុរស កនុ្ការវាយតនម្លរមួ្។ 

៤. គ្.ជ.អ.ប. ម្ិនដត្តាំ្ បុគ្គលទំ្ ឡាយណាដ លមានទំនាក់ទំន្្ម្ ូច្ជាភរយិា (បដើ
ក្បពនធ) មាត យ កូនក្បុស កូនក្សើ ប្បអូនក្បុស ប្ក្សើ ប្បអូនជើ ូនម្ួយ និ្សាច់្ញាត ិ(ពូ ម្ើ្ កមួយក្សើ
និ្កមួយក្បុស ដៅកនុ្មុ្ខ ំដណ្ទំ្ ឡាយណាដ លមានលកខណៈជាអនកក្គ្ប់ក្គ្្ ក្តួតពិនិតយបុគ្គលិក
ដ លជាសាច់្្ម្ខលួនឯ្ដនាោះដ ើយ។ 

៥. ក្គ្ប់មុ្ខ ំដណ្ទំ្ អស់ដៅកនុ្រច្នាសម្ពនធ័គ្.ជ.អ.ប.ក្តូវដតមានការពិពណ៌នាការងារដ ល
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មានការបានអនុម័្តក្តឹម្ក្តូវ។ ការបដ្កើតមុ្ខតំដណ្ថមើតក្ម្ូវឱ្យមានតក្ម្ូវការចាបំាច់្ និ្ក្តូវដតមានការ
ឯកភាពពើក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.។ 

៦. សាថ ប័ន/អ្គភាពពាក់ព័នធនានាក្តូវដរៀបច្ំដសច្កតើពិពណ៌នាការងារតាម្មុ្ខតំដណ្ដ លក្តូវ
ដក្ជើសដរ ើស និ្ក្តូវដផ្ញើរម្កដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.ដ ើម្បើពិនិតយ និ្ផ្តល់ការយល់ក្ពម្មុ្ននឹ្បនតកចិ្ច
 ំដណើ រការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក។ 

៧. ក្កុម្ការងារ/គ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកក្តូវមានសមាសភាពដ លជាតំណា្ម្កពើ
ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.។ 

៨. កនុ្ការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.  ក្តូវដធវើការផ្េពវផ្ាយដសច្កតើរក្បកាស
ដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកឱ្យបានទូលំទូោយទំ្ សក្មាប់ម្ជឈដ្ឋា នខា្កតុ្និ្ខា្ដក្ៅគ្.ជ.អ.ប.។ ដសច្កតើ
ក្បកាសដនោះក្តូវផ្តល់អាទិភាពច្ំដពាោះដបកខជននផ្ាកនុ្ ដហើយក្បសិនដបើោម នដបកខជននផ្ាកនុ្បានដ្ឋក់ពាកយ
សក្មាប់តំដណ្ដនាោះ ដនាោះអាច្ដក្ជើសដរ ើសដបកខភាពម្កពើខា្ដក្ៅ ប៉ៅុដនតដៅដតដផ្អកដលើមូ្លដ្ឋា នក្បកួត
ក្បដជ្។ 

៩. គ្ណៈកមាម ធិការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកក្តូវបានបដ្កើតដ ើ្ ដរៀ្រាល់ការដក្ជើសដរ ើស។ 
១០. សមាសភាពននគ្ណៈកមាម ធិការដនោះគ្ួរដតមាន៖ 

• ក្បធានគ្ដក្មា្ដ លមានតក្ម្ូវការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកដនាោះ ជាក្បធានគ្ណៈកម្មការ 
(សក្មាប់ការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកបដក្ម្ើការងារដៅថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិ) 

• ក្បធានអ្គភាពដ លមានតក្ម្ូវការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកដនាោះ ជាក្បធានននគ្ណៈកម្មការ
(សក្មាប់ការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកបដក្ម្ើការងារដៅថ្នន ក់ជាតិ) 

• មានសមាជិកពើររូបម្កពើការយិាល័យណាម្ួយដៅកនុ្អ្គភាព 
• តំណា្មាន ក់ម្កពើការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក ជាអនកសដ្កតការណ៍ 

តួនាទើ និ្ការទទួលខុសក្តូវរបស់គ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិករមួ្មាន៖ 
• ពិនិតយ និ្សក្មាំ្ ដបកខជនសក្មាប់ការដក្ជើសដរ ើស (ការដធវើដតសតដដ្ឋយការសរដសរ និ្ដធវើ
ដតសតដដ្ឋយការសមាា សន៍នានា) 

• ដរៀបច្ំកាលបរដិច្េទ និ្កាលវភិាគ្សក្មាប់ការដធវើដតសត 
• ដរៀបច្ំកក្ម្្សំណួរ បញ្ា ើពិនាុ និ្កិច្ច ដំណើ រការដធវើដតសត 
• ដរៀបច្ំរបាយការណ៍សតើពើលទធផ្លននការដតសតជូនដៅអនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការ ាន 
គ្.ជ.អ.ប. (សក្មាប់មុ្ខ ំដណ្កនុ្ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.) ជូនក្បធានកម្មវធិើ
(សក្មាប់តំដណ្របស់កម្មវធិើតាម្ក្កសួ្ សាថ ប័នពាក់ព័នធ) និ្ជូនដៅអភិបាលដខតត
(សក្មាប់មុ្ខតំដណ្ដៅតាម្ដខតត) ដ ើម្បើពិនិតយ និ្សដក្ម្ច្។ 

• បនាា ប់ពើបានសដក្ម្ច្បញ្ជា ក់ ូច្ខា្ដលើ ក្បធានការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកននដលខាធិ
ការដ្ឋា នក្តូវក្បកាសជូន ណឹំ្អំពើដ ម្ ោះដបកខជនដ លបានដក្ជើសដរ ើស។ 

២.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

២.៣.១. ការគគ្ជើសគរើសបុរគលិក 
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  ១. ការពិពណ៌នាមុ្ខ ំដណ្៖ ក្គ្ប់មុ្ខ ំដណ្ទំ្ អស់ក្តូវមានការពិពណ៌នាការងារយ៉្ៅ ក្តឹម្
ក្តូវ។ ការពិពណ៌នាការងារក្តូវដធវើដ ើ្ តាម្ទក្ម្្់ របស់គ្.ជ.អ.ប ដហើយក្តូវមានការឯកភាពពើក្បធាន
ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.។ ការពិពណ៌នាការងារទំ្ អស់ក្តូវដតមានការពិនិតយដ ើ្ វញិម្ត្១ ន្  ំ កនុ្កំ
 ុ្ដពលននការវាយតនម្លលទធផ្លននការអនុវតតការ្សាររបស់បុគ្គលិក និ្ ដៅដពលដ លភារកិច្ចរបស់
បុគ្គលិកកាន់តំដណ្ដនាោះមានការផ្ទល ស់បតូរខាល ំ្ ។ 

 ២. ការក្បកាសជូន ំណឹ្អំពើការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក៖ រាល់ការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកក្គ្ប់មុ្ខ
 ំដណ្ទំ្ អស់ក្តូវបានដបើកឱ្កាសឱ្យដបកខជនទំ្ កនុ្និ្ដក្ៅ។ 

 ៣. ដ ើម្បើ ំដណើ រការការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក ក្បធានការយិាល័យពាក់ព័នធក្តូវបំដពញដបបបទដសនើសំុ
បុគ្គលិក ដ លក្តូវពិនិតយ និ្អនុម័្តដដ្ឋយអនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.។ សំដណើ ដនោះ 
ក្តូវដតបញ្ជា ក់ឱ្យបានច្ាស់ោស់អំពើក្តូវការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកជាតិ ឬអនតរជាតិ។ 

 ៤. ការក្បកាសដនោះក្តូវដធវើដ ើ្ តាម្រយៈអុើដម្៉ៅល បណាត ញអុិនធឺដណត កាដសតកនុ្ក្សុក និ្តាម្ 
ម្ដធាបាយផ្េពវផ្ាយព័ត៌មានជាសាធារណៈដផ្េ្ដទៀត។ 

៥. ដសច្កតើក្បកាសផ្េពវផ្ាយនផ្ាកនុ្អាច្ក្តូវបានដធវើដ ើ្ តាម្រយៈអុើដម្៉ៅល។ ច្ាប់ច្ំល្ននដសច្
កតើក្បកាសដនោះក៏ក្តូវបានដផ្ញើជូនដៅក្គ្ប់ការយិាល័យពាក់ព័នធទំ្ អស់ និ្បទិដៅដលើកាត រព័ត៌មានផ្្ដ រ។ 

៦. បុគ្គលិកដ លមានបំណ្ច្្់ដ្ឋក់ពាកយសំុចូ្លបដក្ម្ើការងារកនុ្មុ្ខតំដណ្ដ លក្បកាស
ដក្ជើសដរ ើសដនោះ ក្តូវបានផ្តល់ឱ្កាសដសមើោន នឹ្ដបកខជនពើខា្ដក្ៅដ ល ដហើយក្តូវដ្ឋក់ពាកយដសនើសំុ និ្
ក្បវតតិរូបសដ្ខបដៅការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក។ 

៧. ដបកខជនពើខា្ដក្ៅទំ្ អស់ក្តូវបំដពញទក្ម្្់ពាកយសំុរបស់គ្.ជ.អ.ប.និ្ក្តូវភាា ប់ជាម្ួយនូវ
ឯកសារពាក់ព័នធចាបំាច់្ដផ្េ្ដទៀត ដដ្ឋយក្តូវដផ្ញើជូនដៅការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកននដលខាធិការដ្ឋា ន 
គ្.ជ.អ.ប.។ 

៨. រាល់ការក្បកាសផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈអំពើការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក (ទំ្ ខា្កនុ្និ្ដក្ៅ
ក្បដទស) ក្តូវដក្បើក្បាស់ដពលដវោយា៉ៅ ្ដហាច្ណាស់ ១៤ នថាដធវើការ ដ ើម្បើធានាឱ្យមានដពលដវោក្គ្ប់
ក្ោន់សក្មាប់បុគ្គលិកដ លមានច្ំណាប់អារម្មណ៍ និ្ ដបកខជនពើខា្ដក្ៅកនុ្ការដ្ឋក់ពាកយសំុ។ មានដត
ដបកខជនដ លក្តូវបានសក្មាំ្ កនុ្បញ្ា ើដក្ជើសដរ ើសប៉ៅុដណាណ ោះ ដ លនឹ្ក្តូវបានជូន ំណឹ្ និ្អដញ្ា ើញម្កដធវើ
ដតសត/សមាា សន៍សក្មាប់ការដក្ជើសដរ ើស។ 

៩. គ្ណៈកម្មការសមាា សន៍៖ ការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកក្តូវដរៀបច្ំបដ្កើតគ្ណៈកម្មការ
សមាា សន៍បនាា ប់ពើការបញ្ច ប់ដសច្កតើក្បកាសជូន ណឹំ្ដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក។ គ្ណៈកម្មការដនោះ ក្តូវមាន
យា៉ៅ ្ដហាច្ណាស់បុគ្គលិកជាន់ខពស់ច្នំួន៣រូប រមួ្មានអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ និ្ម្ន្តនតើជាន់ខពស់។ ក្បធាន 
គ្ណៈកម្មការដនោះ គ្ឺជាតំណា្ការយិាល័យក្គ្្់ក្គ្្បុគ្គលិក និ្អនុក្បធានគ្ណៈកម្មការ គ្ឺជាអនក
ក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ននមុ្ខតំដណ្ដ លក្តូវដក្ជើសដរ ើស។ តុលយភាពដយនឌ័្រកនុ្សមាសភាពននគ្ណៈកម្មការ  
គ្ួរដតក្តូវបានពិចារណាជានិច្ចកនុ្កចិ្ចសំដណើ រការសំភាសន៍ដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក។ ក្តូវមានយា៉ៅ ្ដហាច្
ណាស់សមាសភាពជាន្តសតើច្ំនួន១ ឬ ២រូបដៅកនុ្គ្ណៈកម្មការដ លមានសមាជិកសរុប៣ និ្ក្តូវមាន
សមាសភាពជាន្តសតើព២-៣ នាក់ដៅកនុ្គ្ណៈកម្មការដ លមានសមាជិកសរុប៥នាក់។ 



31 
 

១០. ការសំភាសន៍ និ្ការដធវើដតសត៖ ការសំភាសន៍ និ្ការដធវើដតសតក្តូវដតដផ្ទត តដលើគុ្ណសម្បតតិ
និ្សម្តថភាពរបស់ដបកខជន  ូច្ដ លបានបញ្ជា ក់កនុ្ការពិពណ៌នាការងារ ដហើយក្តូវដតមានការវាយតំ
នលសម្តថភាពរបស់ដបកខជនកនុ្ការអនុវតតភារកិច្ចជាក់ោក់ណាម្យួផ្្ដ រ។ ដដ្ឋយដក្បើទក្ម្្់សំភាសន៍
សត្់ដ្ឋររបស់គ្.ជ.អ.ប. អនកសមាា សន៍អាច្ដរៀបច្ំបដ្កើតលកខណៈវនិិច្េ័យពាក់ព័នធនានាសក្មាប់សួរ និ្
រាយតនម្លសម្តថភាពរបស់ដបកខជនពាក់ព័នធនឹ្ភារកិច្ចដ លក្តូវបំដពញ។ ការដរៀបច្ំលកខណៈវនិិច្េ័យដនោះ
ក្តូវដធវើដ ើ្ មុ្នដពលសំភាសន៍។ គ្ណៈកម្មការសំភាសន៍ក្តូវដរៀបច្ំការដធវើដតសតជាការសមាា ត់។ ការដធវើដត
សតដដ្ឋយសរដសរក៏ក្តូវបានដរៀបច្ំផ្្ដ រកនុ្កិច្ច ំដណើ រការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក ដដ្ឋយមានការឯកភាពោន
ដលើកក្ម្ិតពិនាុសម្ក្សប ដ ើម្បើដច្ៀសវា្នូវការផ្តល់ពិនាុលំដអៀ្។ 

១១.ការដសុើបសួរព័ត៌មានបដនថម្៖ បនាា ប់ពើការសមាា សន៍ ការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកក្តូវដរៀបច្ំ
ការដសុើបសួរ ឬការក្បមូ្លព័ត៌មានបដនថម្ច្ំដពាោះដបកខជនដ លមានសកាត នុពល ដដ្ឋយដក្បើទក្ម្្់ដបបបទ
របស់ គ្.ជ.អ.ប.។ ការដសុើបសួរព័ត៌មានបដនថម្ដនោះក្តូវបញ្ជា ក់អំពើបទពិដសាធន៍ការងារបុគ្គលិក និ្អាកបប
កិរយិា ការក្គ្ប់ក្គ្្ការងារ ភាពដសាម ោះក្ត្់បនាា ន់ ទំនាក់ទំន្ការងារជាម្ួយបុគ្គលិកពាក់ព័នធជាដ ើម្។ ការ
ដសុើបសួរព័ត៌មានបដនថម្ទំ្ ដនោះ ក្តូវដសុើបសួរជាម្ួយអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ និ្ចុ្្ដក្កាយបំផុ្តរបស់ដបកខជន
ដនាោះ។ 

១២. ច្ំដពាោះដបកខជនពើខា្ដក្ៅប៉ៅុដនតធាល ប់មានបទពិដសាធន៍ការងារជាម្ួយ គ្.ជ.អ.ប. រចួ្ដហើយៈ 
ករណើ ដនោះក្តូវយកបទពិដសាធន៍ការងារទំ្ ដនាោះម្កពិចារណាផ្្ដ រ។ កនុ្ដោលបំណ្ដនោះ ដលខាធិ
ការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវដក្បើក្បាស់ក្បព័នធ/ទក្ម្្់ក្តួតពិនិតយការងាររបស់ទើក្បឹកានើម្ួយៗ ដ លក្តូវបំដពញ
ដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់ទើក្បឹកាទំ្ ដនាោះ។ 

១៣. ដៅដពលដ លក្បធានគ្ណៈកម្មការសមាា សន៍បានដរៀបច្ំរបាយការណ៍សតើពើលទធផ្លននការ
សមាា សន៍/ដធវើដតសត រចួ្ដហើយក្តូវដផ្ញើជូនដៅអនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ដ ើម្បើគ្ផ្តល់អនុ
សាសន៍ជូនដៅក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ន. ដ ើម្បើពិនិតយ និ្សដក្ម្ច្ដលើការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក
ដនាោះ។ បនាា ប់ពើទទួលបានការឯកភាពពើក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន ការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកក្តូវចាប់ 
ដផ្តើម្ដរៀបច្ំដបបបទនើតិវធិើសក្មាប់ការចូ្លបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកដ លបានដក្ជើសដរ ើសដនាោះ។ 
  បនាា ប់ពើដពលដ លទទួលបានការឯកភាពឱ្យមានការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកដដ្ឋយអនុក្បធានក្បតិបតតិ
ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ជំហាននានាដ លក្តូវអនុវតតរមួ្មាន ូច្តដៅ៖ 

១. ក្បធានអ្គភាពដ លមានតក្ម្ូវការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក ក្តូវពិនិតយដ ើ្ វញិអំពើការពិពណ៌នា
ការងារសក្មាប់តំដណ្ដ លក្តូវដក្ជើសដរ ើស ឬដរៀបច្ំការពិពណ៌នាការងារថមើតាម្ការចាបំាច់្។ ការពិពណ៌
នាការងារក្តូវដរៀបរាប់លំអិត ដ ើម្បើកំណត់ឱ្យបានច្ាស់អំពើពើភារកិច្ចដ លក្តូវអនុវតត។ 

២. ការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកក្តូវដតមានតមាល ភាព។ សាច់្ញាតិជាប់្ម្ដោហតិ រមួ្មានបតើ ឬ
ក្បពនធ កូន ឪពុក មាត យ ប្បអូនបដ្កើត សាច់្នថលរបស់បុគ្គលិកដ លបដក្ម្ើការជាម្ួយ គ្.ជ.អ.ប. ម្ិនអាច្
ក្តូវបានការដក្ជើសដរ ើសសក្មាប់មុ្ខតំដណ្ដ លមានលកខណៈក្គ្ប់ក្គ្្ ឬក្តួតពិនិតយសាច់្ញាតិជាប់
ដោហតិដនាោះដ ើយ។ 
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៣. ដៅកនុ្ការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកសក្មាប់មុ្ខតំដណ្ដ លដៅទំដនរ ជាបឋម្ គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវពិនិតយ 
និ្សក្ម្បសក្ម្ួលកនុ្ការដផ្ារបុគ្គលិកនផ្ាកនុ្ដ លមានលកខណៈសម្បតតិស័កតិសម្។ 

៤. ក្បសិនដបើការដក្ជើសដរ ើសដបកខភាពខា្កនុ្ម្ិនដម្នជាជដក្ម្ើសលអ ដនាោះគ្.ជ.អ.ប ក្តូវដសវ្រក
ដបកខជនដ លមានលកខណៈសម្បតតិស័កតិសម្ពើបញ្ា ើ ឬឃាល ំ្ ទិននន័យបុគ្គលិក របស ់គ្.ជ. អ.ប. ឬតាម្រយៈ
ភាន ក់ងារដក្ជើសដរ ើសបុគ្គិលក ឬការក្បកាសផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈតាម្ក្បព័នធផ្េពវផ្ាយព័ត៌មានដ ល
មានក្បសិទធភាពបំផុ្ត។ 

៥. ការពិនិតយសក្ម្ិតសក្មាំ្ ដបកខជនដ លបានដ្ឋក់ពាកយបដក្ម្ើការងារ ក្តូវដធវើដ ើ្ ដដ្ឋយគ្ណៈ
កម្មការម្ួយដ លមានសមាជិកយា៉ៅ ្តចិ្២រូបដ លកនុ្ដនាោះ១រូបគ្ឺជាម្ន្តនតើថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្។ 

៦. គ្ណៈកម្មការសមាា សន៍ក្តូវបដ្កើតដ ើ្  ដ លយា៉ៅ ្ដហាច្មានសមាសភាព៣រូបជាម្ន្តនតើ គ្.ជ.
អ.ប.កនុ្ដនាោះរមួ្មាន ម្ន្តនដើ ឬទើក្បកឹាដផ្នកក្គ្ប់ក្គ្្ធនធានម្នុសេ និ្ម្ន្តនតើថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្។ 

៧. ការដធវើដតសតជាក់ដសត្គ្ួរដតក្តូវបានអនុវតតសក្មាប់ដបកខជនដ លមានជំនាញចាបំាច់្ម្ួយច្ំននួ
 ូច្ជាការដធវើដតសតផ្លូវដបើកបរសក្មាប់បុគ្គលិកដបើកបរ និ្ការដធវើដតសតសរសារអតថបទកនុ្កុំពយូទ័រសក្មាប់
បុគ្គលិកដលខាធិការ។ 

៨. លទធផ្លននការសមាា សន៍ក្តូវបានច្្ក្ក្ជាឯកសារ និ្ដ្ឋក់បញ្ចូ លដៅកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក
របស់ដបកខជនដ លទទួលបានដជាគ្ជ័យកនុ្ការដក្ជើសដរ ើស។ 

៩. ដបកខជនដ លទទួលបានដជាគ្ជ័យ តក្ម្ូវឱ្យផ្តល់អាសយដ្ឋា នទំនាក់ទំន្បុគ្គលដ លខលួនធាល ប់
បានដធវើការជាម្ួយយា៉ៅ ្ដហាច្ណាស់ច្ំនួន២រូប  ដ ើម្បើទទួលបាននូវព័ត៌មានបដនថម្ចាបំាច់្ម្ួយច្ំនួនអពំើ
ដបកខជនដនាោះ មុ្នដពលមានការសដក្ម្ច្ចុ្្ដក្កាយ។ ជាការក្បដសើរ ការទំនាក់ទំន្ដ ើម្បើទទួលបាន
ព័ត៌មានបដនថម្អំពើដបកខជនក្តូវដធវើដ ើ្ តាម្ទូរស័ពា។ 

១០. ដបកខជនដ លទទួលបានដជាគ្ជ័យចាបំាច់្ក្តូវដ្លើយតបជាោយលកខណ៍អកេរអំពើការយល់
ក្ពម្ ឬម្ិនយល់ក្ពម្ច្ំដពាោះមុ្ខ ំដណ្ដ លក្តូវផ្តល់ជូន។ 

១១. កិច្ចសនាការងារក្តូវបានដរៀបច្ំជា២ច្ាប់ ដ លកនុ្ដនាោះ១ច្ាប់សក្មាប់រកាទុកកនុ្ 
ឯកសារបុគ្គលិក និ្ម្ួយសក្មាប់សាម្ើខលួន។ 

១២. បុគ្គលិកថមើក្តូវបានផ្តល់អតតសញ្ជា ណប័ណណគ្.ជ.អ.ប. លិខតិសាវ គ្ម្ន៍ និ្ព័ត៌មានលម្អិតអពំើ
ការដណនាតំក្ម្្់ទិសមុ្ននឹ្ ចាប់ដផ្តើម្អនុវតតការងារថមើរបស់ខលួន។ 
២.៣.២. ការគគ្ជើសគរើស នងិការផ្តងាាំង 

១. កនុ្កំ ុ្ដពលសំភាសន៍ ដបកខជនទំ្ អស់ដ លសថិតកនុ្បញ្ា ើសក្មាំ្ នឹ្ក្តូវបានជូន ំណឹ្
ថ្ន ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.នឹ្ ដធវើការសដក្ម្ច្ដបកខជនដ លក្តូវដក្ជើសដរ ើសកនុ្កំ ុ្ដពល២សបាត ហ៍
បនាា ប់ពើការសំភាសន៍ចុ្្ដក្កាយ។ ដបកខជនទំ្ អស់នឹ្ទទួលបានការជូន ំណឹ្ជាោយលកខណ៍អកេរ
អំពើដសច្កតើសដក្ម្ច្ដនោះកនុ្រយៈដពលម្ួយដខបនាា ប់ពើការសដក្ម្ច្ច្ិតត។ ម្ិនមានកាតពវកិច្ចកនុ្ការពនយល់
បកក្សាយអំពើការសដក្ម្ច្ច្ិតតរបស់ខលួនដ ើយ។ ដបកខជនដ លទទលួបានដជាគ្ជ័យនឹ្ក្តូវបានជូន ំណឹ្
តាម្រយៈលិខិតរបស់ គ្.ជ.អ.ប.។ 
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២. ដបបបទនានាមុ្នដពលចូ្លបដក្ម្ើការងារ រមួ្មានកិច្ចក្ពម្ដក្ពៀ្ដលើការពិពណ៌នាការងារឬ
លកខខណឌ ការងារននកិច្ចសនាការងារ។ ការចូ្លរមួ្របស់ក្បធានអ្គភាពដ លមានតក្ម្ូវការបុគ្គលិកជាជា
ការចាបំាច់្។ ការទទួលខុសក្តូវដលើការដក្ជើសដរ ើស គ្ឺអាក្ស័យដលើម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ននមុ្ខ ំដណ្ដ ល
ក្តូវដក្ជើសដរ ើស ។ 

៣. ដៅដពលបញ្ច ប់កិច្ចក្ពម្ដក្ពៀ្ ំបូ្ ការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកក្តូវដរៀបច្ំរបាយការណ៍សតើ
ពើលទធផ្លននកិច្ច ំដណើ រការដក្ជើសដរ ើស និ្ឯកសារដយា្នានាជូនដៅអនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការ ្
ឋានគ្.ជ.អ.ប. ដ ើម្បើពិនិតយ និ្ផ្តល់ដយាបល់ជូនក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ដ ើម្បើពិនិតយ និ្
សដក្ម្ច្ចុ្្ដក្កាយ។ ដបកខជនដ លក្តូវបានសដក្ម្ច្ដក្ជើសដរ ើសអាច្កាល យជាបុគ្គលិករបស់គ្.ជ.អ.ប. លុោះ
ក្តាណាបនាា ប់ពើភាគ្ើទំ្ ពើរបានចុ្ោះហតថដលខាដលើកិច្ចសនាការងារ។ 

៤.  ំដណើ រការដក្ជើសដរ ើសសក្មាប់ដបកខជននផ្ាកនុ្ គ្ឺ ូច្ោន នឹ្ដបកខជនពើខា្ដក្ៅដ រ។ ក្បសិនដបើ 
ដបកខជននផ្ាកនុ្ក្តូវបានដក្ជើសដរ ើសបនាា ប់ពើបានបញ្ច ប់នូវជំហានខា្ដលើកិច្ចសនាការងារថមើនឹ្ក្តូវដច្ញឱ្យ
ក្សបតាម្ភារកិច្ចថមើរបស់ខលួន។ 
២.៣.៣.នីតិវិធីជាក់ោក់សគ្ម្មប់ការគគ្ជើសគរើសទីគ្បឹកាបគច្ចកគទស 

គ្បគេទទីគ្បឹកាបគច្ចកគទស៖ 

  ១. ទើក្បឹកាបដច្ចកដទសននដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប      
២. ទើក្បឹកាបដច្ចកដទសតាម្សាថ ប័នអនុវតតដៅថ្នន ក់ជាតិ       
៣. ទើក្បឹកាបដច្ចកដទសថ្នន ក់រាជធានើ ដខតត       
៤. ទើក្បឹកាបដច្ចកដទសថ្នន ក់ក្កុ្ ក្សុក ខណឌ        

នីតិវិធី 

 ១. ការគរៀបច្ាំបញ្ជ ីទីគ្បឹកាបគច្ចកគទស 

  ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកននដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. ក្តូវដរៀបច្ំបញ្ា ើទើក្បឹកាបដច្ចកដទសទំ្ អស់
ដ លក្តូវដក្ជើសដរ ើសដៅថ្នន ក់ជាតិ និ្ថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិ ដផ្អកដលើតក្ម្ូវការទើក្បឹការបស់ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ
.អ.ប. សាថ ប័នអនុវតតពាក់ព័នធដៅថ្នន ក់ជាតិ រាជធានើ ដខតត និ្ក្កុ្ ក្សុក។ ការកំណត់តក្ម្ូវការទើក្បឹកា
បដច្ចកដទសតាម្មុ្ខ ំដណ្ ក្តូវដផ្អកដលើរច្នាសម្ព័នធដ លបានកំណត់កនុ្ផ្អ៣។ ការដក្ជើសដរ ើសទើក្បឹកា
បដច្ចកដទស ក្តូវដផ្អកដលើការវាយតនម្លដផ្នកសម្តថភាព ដ ើម្បើធានា ល់ដ្លើយតបដៅនឹ្តក្ម្ូវការជាក់ដសត្
ដៅដៅតាម្សាថ ប័នអនុវតតពាក់ព័នធនើម្យួៗ។ បញ្ា ើទើក្បឹកា ក្តូវដធវើបច្ចុបបននភាពក្បចាកំ្តើមាស។ 
២. ការគរៀបច្ាំល័កខខ័ណឌ ការងារ ឬការពិពណ៌នការងារ 

  ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវដរៀបច្ំលកខខណឌ ការងារសក្មាប់មុ្ខ ំដណ្ទើក្បឹកានានាដ ល
ក្តូវបំដពញការងារដៅដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.។  ូច្ោន ដនោះដ រ សាថ ប័នអនុវតតពាក់ព័នធនានាក្តូវដរៀបច្ំ
ក្កបខណឌ ការងារសក្មាប់មុ្ខ ំដណ្ទើក្បឹកាដ លក្តូវបំដពញការងារដៅតាម្សាថ ប័នសាម្ើ ដដ្ឋយក្តូវដ្ឋក់
ជូន ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ពិនតិយ មុ្ននឹ្ ចាប់ដផ្តើម្កិច្ច ំដណើ រការដក្ជើសដរ ើសដពញដលញ។ ក្បធាន
ការយិាល័យពាក់ព័នធនើម្យួៗក្តូវដរៀបច្ំដសច្កតើក្ពា្ក្កបខណឌ ការងារសក្មាប់មុ្ខ ំដណ្ទើក្បឹកា ដ ល



34 
 

ពាក់ព័នធអ្គភាពនិម្ួយៗរបស់ខលួន ដដ្ឋយមានជំនួយពើម្ន្តនតើ ឬទើក្បឹកាក្គ្ប់ក្គ្្ធនធានម្នុសេ។ ការយិា
ល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវពិនិតយដលើដសច្កតើក្ពា្ក្កបខណឌ ការងារ បនាា ប់
ម្កក្តូវដ្ឋក់ជូនអនុក្បធានក្បតិបតតិពនិិតយ និ្ផ្តល់ដយាបល់ មុ្ននឹ្ដ្ឋក់ជូនក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.
អ.ប. ពិនិតយ និ្អនុម័្ត។         

ក្កបខណឌ ការងារទើក្បឹកាតាម្មុ្ខ ំដណ្នើម្ួយៗក្តូវដធវើបច្ចុបបននភាពតាម្ការចាបំាច់្។         
 ៣. ែាំគណើរការគគ្ជើសគរើស 

៣.១. ទីគ្បឹកាបគច្ចកគទសបាំគពញការងារគៅគលខាធិការដ្ឋា ន រ.ជ.អ.ប    

 ទីប្រឹ ាបលចេ លទសថ្នា  ់ជាតិ ទីប្រឹ ាថ្នា  ់រាជធាៃី លេតត ទីប្រឹ ាប្សុ  

• ក្បកាសផ្េពវផ្ាយជាសាធារ
ណៈដដ្ឋយ NCDDS 

• ដបកខជនក្តូវដ្ឋកព់ាកយដសនើសុំ 
និ្ក្បវតតរូបម្ក NCDDS     

• NCDDS ក្តួតពិនិតយ និ្
ដរៀបចំ្បញ្ា ើសក្មាំ្ ដបកខជន
ដដ្ឋយមានការោកំ្ទពើទើ
ក្បឹកាពាកព់័នធដៅ NCDDS 

• គ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើស៖  
 តំណា្ថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្ 

NCDDS ១រូប 
 ក្បធានការ.ិ ពាកព់ន័ធ 
 តំណា្ទើក្បឹកាថ្នន ក់
ក្គ្បក់្គ្្ 

 តំណា្ការ.ិរ ាបាលនិ្
ធនធានម្នុសេ (ជា
ដលខាធិការ) 

 តំណា្ដយនឌ្រ័ 

• ក្បកាសផ្េពវផ្ាយជាសាធារ
ណៈដដ្ឋយ NCDDS  

• ដបកខជនក្តូវដ្ឋកព់ាកយដសនើសុំ 
និ្ក្បវតតរូបម្ក NCDDS     

• NCDDS ក្តួតពិនិតយ និ្
ដរៀបចំ្បញ្ា ើសក្មាំ្ ដបកខជន
ដដ្ឋយមានការោកំ្ទពើទើក្បឹកា
ពាកព់ន័ធដៅ NCDDS 

• គ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើស៖     
 តំណា្ថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្ 

NCDDS ១រូប 
 ក្បធានការ.ិដសវាទើក្បឹកា ឬ
អនកតំណា្ 

 តំណា្ការ.ិដសវាទើក្បឹកា 
 តំណា្ការ.ិរ ាបាលនិ្
ធនធានម្នុសេ (ជា
ដលខាធិការ) 

 តំណា្ដយនឌ្រ័ 

• ក្បកាសផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈដដ្ឋយ 
NCDDS  

• ដបកខជនក្តូវដ្ឋកព់ាកយដសនើសុំ និ្ក្បវតត
រូបម្ក NCDDS     

• NCDDS ក្តួតពិនិតយ និ្ដរៀបចំ្បញ្ា ើ
សក្មាំ្ ដបកខជនដដ្ឋយមានការោកំ្ទពើទើ
ក្បឹកាពាកព់័នធដៅ NCDDS 

• គ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើស៖     
 ក្បធានការ.ិក្គ្បក់្គ្្ដសវាទើក្បឹកា ឬ
អនកតំណា្ 

 តំណា្ការ.ិរ ាបាល (ជា
ដលខាធិការ) 

 តំណា្រ ាបាលក្កុ្ ក្សុក 
 ក្បធានក្កុម្ទើក្បឹកាក្បចារំាជ ធានើ 
ដខតត 

 តំណា្ដយនឌ្រ័ 

  មន្តៃតព័ីត៌មាៃវិទាថ្នា  ់លេតត ទីប្រឹ ាបលចេ វិទាអៃតរជាតិ 

  • ក្បកាសផ្េពវផ្ាយជាសាធារ
ណៈដដ្ឋយ NCDDS 

• ដបកខជនក្តូវដ្ឋកព់ាកយដសនើសុំ 
និ្ក្បវតតរូបម្ក NCDDS     

• NCDDS ក្តួតពិនិតយ និ្
ដរៀបចំ្បញ្ា ើសក្មាំ្ ដបកខជន

• ក្បកាសផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈដដ្ឋយ 
NCDDS 

• ដបកខជនក្តូវដ្ឋកព់ាកយដសនើសុំ និ្ក្បវតត
រូបម្ក NCDDS     
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ដដ្ឋយមានការោកំ្ទពើទើក្បឹកា
ពាកព់ន័ធដៅ NCDDS 

• គ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើស៖  
 គ្ណៈអភិបាលដខតតតំណា្ 

NCDDS  
 ក្បធានទើចាត់ការក្គ្បក់្គ្្ 
ធនធានម្នុសេ 

 ទើក្បឹកាសក្ម្បសក្មួ្លថ្នន ក់
ដខតត 

 តំណា្ការ.ិរ ាបាលនិ្
ហរិញ្ាវតថុ (ជាដលខាធិការ) 

 តំណា្ដយនឌ្រ័ 

• NCDDS ក្តួតពិនិតយ និ្ដរៀបចំ្បញ្ា ើ
សក្មាំ្ ដបកខជនដដ្ឋយមានការោកំ្ទពើទើ
ក្បឹកាពាកព់័នធដៅ NCDDS 

• គ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើស៖  
 តំណា្ថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្ NCDDS ២រូប 
 តំណា្អ គ្ភាពក្គ្បក់្គ្្បុគ្គលិក 
 តំណា្ទើក្បឹកាថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្ 
 តំណា្ដយនឌ្រ័ 

 
 

៣.២. ទីគ្បឹកាបគច្ចកគទសបាំគពញការងារគៅាមសាថ ប័នអនុវតត    

  

ទីប្រឹ ាបលចេ លទសថ្នា  ់ជាតិ ទីប្រឹ ាបលចេ លទសលេតត ទីប្រឹ ាបលចេ លទសថ្នា  ់ប្ ុង ប្សុ  
(បុគ្គល ិគបំ្ទឃុ ំសង្កា ត)់ 

• ក្បកាសផ្េពវផ្ាយជាសាធារ
ណៈដដ្ឋយសាថ បន័អនុវតត និ្ 
NCDDS 

• ដបកខជនក្តូវដ្ឋកព់ាកយដសនើសុំ 
និ្ក្បវតតរូបដៅសាថ បន័អនុវតត   

• សាថ បន័អនុវតតក្តួតពិនិតយ និ្
ដរៀបចំ្បញ្ា ើសក្មាំ្ ដបកខជន
ដដ្ឋយមានការោកំ្ទពើទើក្បឹកា
ពាកព់ន័ធននសាថ បន័អនុវតត 

• គ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើស៖  
 តំណា្ថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្របស់ 
សាថ បន័អនុវតត 

 ទើក្បឹកាបដច្ចកដទសពាក់ពន័ធ
នឹ្សាថ បន័អនុវតត 

 តំណា្រ ាបាលថ្នន កដ់ក្កាម្
ជាតិ 

• ក្បកាសផ្េពវផ្ាយជាសាធារ
ណៈដដ្ឋយសាថ បន័អនុវតត និ្ 
NCDDS 

• ដបកខជនក្តូវដ្ឋកព់ាកយដសនើសុំ 
និ្ក្បវតតរូបដៅសាថ បន័អនុវតត   

• សាថ បន័អនុវតតក្តួតពិនិតយ និ្
ដរៀបចំ្បញ្ា ើសក្មាំ្ ដបកខជន
ដដ្ឋយមានការោកំ្ទពើទើក្បឹកា
ពាកព់ន័ធននសាថ បន័អនុវតត 

• គ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើស៖  
 តំណា្ថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្ននសាថ
បន័អនុវតតច្ំនួន០២រូប 

 តំណា្ដផ្នករ ាបាលននសាថ
បន័អនុវតត (ជាដលខាធិការ) 

 ទើក្បឹកាដផ្នកក្គ្បក់្គ្្កម្មវធិើ
ថ្នន កដ់ខតត 

 តុលយភាពដយនឌ្រ័ 

• ក្បកាសផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈដដ្ឋយ
ក្កុ្ ក្សុកសាម្ើ 

• ដបកខជនក្តូវដ្ឋកព់ាកយដសនើសុំ និ្ក្បវតតរូប
ដៅរ ាបាលដខតតតាម្រយៈថ្នន កក់្សុក   

• រ ាបាលដខតតក្តួតពិនិតយ និ្ដរៀបចំ្បញ្ា ើ
សក្មាំ្ ដបកខជនដដ្ឋយមានការោកំ្ទពើទើ
ក្បឹកាពាកព់័នធដៅថ្នន កក់្សុក 

• គ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើស៖  
 តំណា្គ្ណៈអភិបាលក្សុក 
 តំណា្ការ.ិរ ាបាល និ្ហរិញ្ាវតថុ
ក្សុក (ជាដលខាធិការ) 

 ក្បធានការ.ិដផ្នការ និ្ោកំ្ទឃុ ំ
សងាក ត់ 

 ទើក្បឹកាក្គ្ប់ក្គ្្កម្មវធិើថ្នន ក ់ក្សុក 
 តំណា្ដយនឌ្រ័ 
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 តំណា្ដផ្នករ ាបាលននសាថ
បន័អនុវតត (ជាដលខាធិការ) 

 តំណា្ដយនឌ្រ័ 
ទីប្រឹ ាព័ត៌មាៃវិទាថ្នា  ់ប្សុ  ទីប្រឹ ាបលចេ លទសអៃតរជាតិ   

• ក្បកាសផ្េពវផ្ាយជាសាធារ
ណៈដដ្ឋយក្កុ្ ក្សុកសាម្ើ 
និ្សាថ បន័ពាកព់ន័ធដផ្េ្ដទៀត
តាម្ការចាបំាច្ ់

• ដបកខជនក្តូវដ្ឋកព់ាកយដសនើសុំ 
និ្ក្បវតតរូបដៅក្កុ្ ក្សុក   

• ក្កុ្ ក្សុកក្តួតពិនិតយ និ្
ដរៀបចំ្បញ្ា ើសក្មាំ្ ដបកខជន
ដដ្ឋយមានការោកំ្ទពើទើក្បឹកា
ពាកព់ន័ធដៅថ្នន កដ់ខតត និ្ក្សុក 

• គ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើស៖  
 តំណា្គ្ណៈអភិបាល
ក្សុក 

 តំណា្ការ.ិរ ាបាល និ្
ហរិញ្ាវតថុក្សុក (ជា
ដលខាធិការ) 

 ក្បធានការ.ិដផ្នការ និ្ោំ
ក្ទឃុ ំសងាក ត ់

 ទើក្បឹកាក្គ្ប់ក្គ្្កម្មវធិើថ្នន ក់ 
ក្សុក 

 តំណា្ដយនឌ្រ័ 

• ក្បកាសផ្េពវផ្ាយជាសាធារ
ណៈដដ្ឋយសាថ បន័អនុវតត និ្
ដដ្ឋយNCDDS 

• ដបកខជនក្តូវដ្ឋកព់ាកយដសនើសុំ 
និ្ក្បវតតរូបដៅសាថ បន័អនុវតត   

• សាថ បន័អនុវតតក្តូវក្តួតពិនិតយ 
និ្ដរៀបចំ្បញ្ា ើសក្មាំ្ ដបកខជន
ដដ្ឋយមានការោកំ្ទពើ
NCDDS 

• គ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើស៖  
 តំណា្ថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្របស់  
សាថ បន័អនុវតតច្ំនួន២រូប 

 តំណា្NCDDS 
 តំណា្រ ាបាលថ្នន កដ់ក្កាម្
ជាតិ 

 តំណា្ដផ្នករ ាបាលននសាថ
បន័អនុវតត (ជាដលខាធិការ) 

 តំណា្ដយនឌ្រ័ 

  

  

៤. នីតិវិធីគរៀបច្ាំកិច្ចសនា 

  ទើក្បឹកាបដច្ចដទស និ្ជនំួយការទំ្ អស់ ដ លបំដពញការងារដក្កាម្ការទទួលខុសក្តូវរបស់
ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវចុ្ោះកិច្ចសនាជាម្ួយក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.។ 

ទើក្បឹកាបដច្ចកដទស ដ លបំដពញការងារដក្កាម្ការទទួលខុសក្តូវរបស់សាថ ប័នអនុវតតទំ្ ដៅថ្នន ក់
ជាតិ និ្ថ្នន ក់ដខតតនឹ្ចុ្ោះកចិ្ចសនាជាម្ួយសាថ ប័នអនុវតត។         
៥. ការវយតនមលកិច្ចសនា 

៥.១ ទីគ្បឹកាបគច្ចកគទសននគលខាធិការដ្ឋា ន រ.ជ.អ.ប    

 ទើក្បឹកាថ្នន កជ់ាតិ ទើក្បឹកាក្គ្បក់្គ្្ថ្នន កដ់ខតត ទើក្បឹកាថ្នន កក់្សុក 
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គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល៖     
• តំណា្ថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្ដលខា 
ធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ២រូប 

• តំណា្ទើក្បឹកាថ្នន ក់
ក្គ្បក់្គ្្បដច្ចកដទស 

• តំណា្ដយនឌ្រ័ 
 

គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល៖     
• តំណា្ថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្ដលខាធិ
ការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប  

• តំណា្ការ.ិដសវាទើក្បឹកានន
ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. 

• តំណា្ទើក្បឹកាថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្ 
• តំណា្ដខតតពាកព់ន័ធ 
• តំណា្ដយនឌ្រ័ 

គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល៖     
• តំណា្ការ.ិដសវាទើក្បឹកា
របស់ NCDD-S ‘ 

• តំណា្ក្សុកពាកព់ន័ធ 
• ទើក្បឹកាសក្ម្បសក្មួ្លថ្នន ក់
ដខតត 

• តំណា្ដយនឌ្រ័។ 

ទើក្បឹកាក្តួតពិនិតយថ្នន កដ់ខតត ទើក្បឹកាពត័ម៌ានវទិាថ្នន កដ់ខតត ទើក្បឹកាបដច្ចកដទសអនតរជាតិ 

គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល៖     
• តំណា្ថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្ដលខា
ធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប  

• តំណា្ការ.ិដសវាទើក្បឹកា
ននដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.
ប. 

• ទើក្បឹកាសក្ម្បសក្មួ្លថ្នន ក់
ដខតត 

• តំណា្ដខតតពាកព់ន័ធ 
• តំណា្ដយនឌ្រ័  

គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល៖     
• តំណា្ការ.ិដសវាទើក្បឹកានន
ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. 

• ក្បធានទើចាត់ការក្គ្បក់្គ្្ 
ធនធានម្នុសេដខតត 

• ទើក្បឹកាសក្ម្បសក្មួ្លថ្នន ក់
ដខតត 

• តំណា្ក្កុម្ព័តម៌ានវទិាដៅ
ថ្នន កជ់ាតិ 

• តំណា្ដយនឌ្រ័  

គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល៖    
• តំណា្ថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្ដលខាធិ
ការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. ២រូប 

• តំណា្ទើក្បឹកាថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្ 
• តំណា្ដយនឌ្រ័ 

  
៥.២. ទីគ្បឹកាបគច្ចកគទសបាំគពញការងារាមសាថ ប័នអនវុតត    

 ទើក្បកឹាបដច្ចកដទសថ្នន ក់ជាត ិ ទើក្បកឹាបដច្ចកដទសថ្នន ក់ដខតត ទើក្បកឹាបដច្ចកដទសថ្នន ក់ក្សុក 
(បុគ្គលិកោកំ្ទ C / S) 

គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល៖    
• តំណា្ថ្នន កក់្គ្បក់្គ្្ននសាថ
បន័អនុវតត 

• ទើក្បឹកាបដច្ចកដទសននសាថ ប័
នអនុវតតពាក់ព័នធនើមួ្យៗ 

• តំណា្រ ាបាលថ្នន កដ់ក្កាម្
ជាតិ 

• តំណា្ដយនឌ្រ័ 

គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល៖    
• តំណា្ថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្ននសាថ
ប័នអនុវតត២រូប 

• ទើក្បឹកាសក្ម្បសក្ម្ួលថ្នន ក់
ដខតត 

• តំណា្ដយនឌ័្រ 

គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល៖   
• តំណា្គ្ណៈអភិបាល
ក្សុក១រូប 

• ក្បធានការ.ិដផ្នការ និ្ោំ
ក្ទឃុ ំសងាក ត់ 

• ទើក្បឹកាសក្ម្បសក្ម្ួល
ថ្នន ក់ក្សុក 

• តំណា្ដយនឌ័្រ 
ទើក្បកឹាបដច្ចកវទិាថ្នន ក់ក្សុក ទើក្បកឹាបដច្ចកដទសអនតរជាត ិ   
គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល៖     គ្ណៈកម្មការវាយតនម្លៈ     
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• តំណា្គ្ណៈអភិបាល
ក្សុក១រូប 

• ក្បធានការ.ិដផ្នការ និ្ោំ
ក្ទឃុ ំសងាក ត់ 

• ទើក្បឹកាសក្ម្បសក្ម្ួល
ថ្នន ក់ក្សុក 

• តំណា្ដយនឌ័្រ 

• តំណា្ថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្ននសាថ
ប័នអនុវតត២រូប 

• តំណា្ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.
ជ.អ.ប. 

• តំណា្ដយនឌ័្រ 

៥.៣ ទគ្មង់នន និងឯកសារគោង   

• ពាកយដសនើសំុ 
• ទក្ម្្់ដបបបទសកម្មភាពបុគ្គលិក (PAF) 
• ទក្ម្្់ដបបបទសក្មាប់ការសមាា សន៍ 
• ទក្ម្្់សក្មាប់ការទទួលព័ត៌មានបពាា ក់បដនថម្ (Reference Check Form) 
• ការពិពណ៌នាការងារ 
• ទក្ម្្់បញ្ា ើពនិិតយសុខភាព 
• កក្ម្្សំណួរដធវើដតសតសរដសរ (សមាា ត់) 
• រច្នាសម្ព័នធបុគ្គលិកពាក់ព័នធ 
• ឧបសម្ព័នធ - នើតិវធិើជាក់ោក់សក្មាប់ការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកក្បដភទនើម្ួយៗ។ 
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ជំពកូទ៣ី  លក័ខខណ័្ឌ ការងារ 
 

៣.១. សនិទានភាព 

ដ ើម្បើបញ្ជា ក់ពើល័កខខ័ណឌ ការងារនិ្ល័កខខ័ណឌ ននដសវាកម្ម ក្ពម្ទំ្ ទំនាក់ទំន្ការងាររបស់
បុគ្គលិកននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ជាម្ួយម្ន្តនតើរាជរដ្ឋា ភិបាល អនកដ ៉ៅការឯករាជយ ទើក្បឹកា អនកឯក
ដទស និ្បុគ្គលិកកិច្ចសនាជាដ ើម្។ 
៣.២. គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

ដោលនដយាបាយដនោះ គ្ឺជាកាតពវកិច្ចជាមូ្លដ្ឋា នរបស់បុគ្គលិក អនកទទួលការឯករាជយ ទើក្បឹកា
អនកឯកដទស និ្បុគ្គលិកកិច្ចសនាដ លបដក្ម្ើការងារឱ្យ គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវអនុវតតដ ើម្បើធានាផ្លក្បដយាជន៍
របស់ គ្.ជ.អ.ប. ក្ពម្ទំ្ មាន្នាៈ និ្ភកដើភាពច្ំដពាោះគ្.ជ.អ.ប.។ 

 បុគ្គលិកគ្.ជ.អ.ប គ្ឺជាបុគ្គលិកដ លក្តូវបានដត្តាំ្  និ្ទទួលបានកិច្ចសនារការងារដ ល 
បានការឯកភាពយល់ក្ពម្។ 

 ទើក្បឹកា ឬបុគ្គលិកកិច្ចសនារយៈដពលខលើអាច្ក្តូវបានផ្តល់កិច្ចសនាបំដពញការងារជាក់ោក់
និ្អាច្ពនារដពលកិច្ចសនាតាម្ការចាបំាច់្។ 

 រច្នាសម្ពនធ័បុគ្គលិកដ លបានកំណត់កនុ្ផ្អ៣នឹ្ ក្តូវអនុវតតតាម្។ ការផ្ទល ស់បតូររច្នាសម្ព័នធ
បុគ្គលិកក្តូវមានសនិទនភាពច្ាស់ោស់ និ្ក្តូវមានការសដក្ម្ច្ដដ្ឋយថ្នន ក់ ឹកនា ំ ដ ល
 ឹកនាដំដ្ឋយក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.។ 

 ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. មានសិទធិសដក្ម្ច្ចុ្្ដក្កាយកនុ្ការដក្ជើសដរ ើស ការផ្តល់កិច្ច
សនាការងារ និ្ការបដណត ញដច្ញ ឬលុបកិច្ចសនាការងារ។ អាក្ស័យដហតុ ោម នកិច្ចការ
ពាក់ព័នធនឹ្ការក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកដ លមានសុពលភាពដដ្ឋយោម នការសដក្ម្ច្ពើក្បធានដលខា
ធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. ដ ើយ លុោះក្តាដតមានការដធវើក្បតិភូកម្មមុ្ខងារទំ្ ដនោះ កនុ្ករណើ ដ ល
ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នអវតតមាន។ 

៣.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

៣.៣.១. បុរគលិកជាត ិ

 បនាា ប់មានការសដក្ម្ច្ច្ិតតពាក់ព័នធនឹ្ការដត្តាំ្ រចួ្ និ្ការពិនិតយសុខភាពក្តូវបានអនុវតត
ក្តឹម្ក្តូវរចួ្ដហើយ ម្ន្តនតើននការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកក្តូវដរៀបច្ំកិច្ចសនាការងារ ដ លក្តូវ
ចុ្ោះហតថដលខាដដ្ឋយក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.និ្បុគ្គលិកដ លក្តូវបានដត្តាំ្
ដនាោះ។ 

 កនុ្ការចុ្ោះហតថដលខាដលើកិច្ចក្ពម្ដក្ពៀ្ដនោះមានន័យថ្ន បុគ្គលិកក្ពម្ឯកភាពទទួលយកល័កខ
ខ័ណឌ  និ្យល់ក្ពម្ដោរពតាម្ដោលនដយាបាយ ដោលការណ៍ និ្នើតិវធិើក្គ្ប់ក្គ្្បគ្គលិក
របស់គ្.ជ.អ.ប. ។ 

 បុគ្គលិកទំ្ អស់ដ លបដក្ម្ើការងារដក្កាម្រច្នាសម្ព័នធ គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវមានកិច្ចសនាការងារ 
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(ទក្ម្្់២៩) សក្មាប់រយៈដពលម្ួយ ន្ ។ំ លកខខណឌ ដ លចាបំាច់្ក្តូវបានដច្្កនុ្កិច្ចសនាគ្ឺ
ដ ើម្បើធានាឱ្យមានតមាល ភាព និ្ភាពងាយក្សួលកនុ្ការក្គ្ប់ក្គ្្ការបំដពញការងារ។ 

 បនាា ប់ពើកាល យជាបុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប. បុគ្គលិកនឹ្ក្តូវទទួលបាននូវអតថក្បដយាជន៍ និ្
ក្បាក់ឧបតថម្ា ូច្មានដច្្កនុ្ដសៀវដៅដណនាកំ្បតិបតតិការដនោះ។ 

 រាល់ការផ្ទល ស់បតូរលកខខណឌ ននកិច្ចសនាការងារ គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវជូន ំណឹ្ជាោយលកខណ៍
អកេរ ល់បុគ្គលិក ដហើយការផ្ទល ស់បតូរដនោះក្តូវមានក្បសិទធិភាពចាប់ពើនថាចូ្លជាធរមាន។ 

 បុគ្គលិកទំ្ អស់របស់ គ្.ជ.អ.ប គ្ឺជាបុគ្គលិកដពញដមា៉ៅ ្ អាក្ស័យ ូដច្នោះម្ិនក្តូវមានការងារ
ដក្ៅដផ្េ្ដទៀតដលើយ ដលើកដល្ដតមានការយល់ក្ពម្ជាោយលកខណ៍អកេរពើក្បធានដលខា
ធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.។ កនុ្ករណើ ណាក៏ដដ្ឋយ ការងារបដនថម្ក្តូវដតដធវើដ ើ្ ដៅដក្ៅដមា៉ៅ ្ដធវើ
ការ ដហើយសកម្មភាពការងារទំ្ ដនាោះនឹ្ម្ិនប៉ៅោះពាល់ ល់ដបសកកម្ម ដោលដៅ និ្គុ្ណ
តនម្លរបស់គ្.ជ.អ.ប.ដ ើយ។ មុ្នដពលផ្តល់អនុសាសន៍សក្មាប់ការងារបដនថម្ណាម្ួយដ ល
ដៅខា្ដក្ៅគ្.ជ.អ.ប. ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទត ល់ក្តូវធានាថ្ន ការងារដនោះម្ិនដធវើឱ្យរា ំ្ សាោះ ល់ការ
បំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកដនាោះដ ើយ(មាក្តា៦៩ននច្ាប់ការងាររបស់កម្ពុជា) ។ 

 ច្ំដពាោះម្ន្តនតើក្កបខណឌ រ ា មុ្នដពលទទួលយកកចិ្ចសនាការងារជាម្ួយគ្.ជ.អ.ប.ក្តូវដតោ
ដល្ដច្ញតំដណ្ផ្លូវការរបស់ខលួន ឬការសំុសថិតកនុ្ភាពទំដនរោម នដបៀរតេរ ៍មុ្នដពលចាប់ដផ្តើម្
ការងារជាម្ួយ គ្.ជ.អ.ប.។ ច្ំដពាោះម្ន្តនតើក្កបខណឌ រ ាដ លបានទទួលកិច្ចសនាការងារជាម្ួយ 
គ្.ជ.អ.ប. មុ្នដពលការដ្ឋក់ដច្ញនូវដោលនដយាបាយដនោះ បុគ្គលិកទំ្ ដនោះក្តូវដតបងាា ញនូវ
លិខិតអនុញ្ជា តជាោយលកខណ៍អកេរអពំើការសំុសថិតកនុ្ភាពទំដនរោម នដបៀរតេរព៍ើមុ្ខ ំដណ្
របស់ខលួន។ ច្ំដពាោះម្ន្តនតើដ លដធវើការជាម្ួយ ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. កនុ្នាម្ជាម្ន្តនតើរាជការ 
គ្ួរដតមានលិខិតដត្តាំ្ ជាផ្លូវការពើក្កសួ្ សាថ ប័នសាម្ើរបស់ខលួន ដ ើម្បើជាភសតុតា្បញ្ជា ក់ពើ
ការអនុញ្ជា តឱ្យខលួនម្កបដក្ម្ើការងារជាម្ួយ ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.។ 

៣.៣.២. អែកទទួលការ/ទីគ្បឹការយៈគពលខលី / ទីគ្បឹការយៈគពលផ្វង 

 កនុ្ករណើ ខលោះ តក្ម្ូវឱ្យមានដសវាកម្មរបស់ក្កុម្ជំនាញវជិាា ជើវៈ ឬជំនួយដផ្នកបដច្ចកដទសពើទើ
ក្បឹការយៈដពលខលើ ឬអនកទទួលការ ឬអនកផ្តត់ផ្គ្់ដសវា ជាដ ើម្។ តក្ម្ូវការដសវាកម្មទំ្ ដនាោះ
អាច្ផ្តួច្ដផ្តើម្ដដ្ឋយក្បធានអ្គភាពពាក់ព័នធ ដដ្ឋយក្តូវដរៀបច្ំល័កខខ័ណឌ ការងារជាក់ោក់
សក្មាប់ការផ្តល់ដសវាកម្មទំ្ ដនាោះជូនដៅក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.។ 

 កនុ្ករណើ ដ ល គ្.ជ.អ.ប. មានបំណ្ដក្ជើសដរ ើសទើក្បឹកាសក្មាប់ផ្តល់ដសវាកម្មទំ្ ដនោះ ក្តូវ
ក្បកាសផ្េពវផ្ាយជូន ណឹំ្ដដ្ឋយបិទដលើកាត រព័ត៌មានរបស់ គ្.ជ.អ.ប. និ្ដៅកនុ្កាដសត
កនុ្ក្សុក។ នើតិវធិើដក្ជើសដរ ើសទើក្បឹកាសក្មាប់ការផ្តល់ដសវាកម្មដបបបដនោះ ក្តូវអនុវតតតាម្នើតិ
វធិើការដក្ជើសដរ ើសទើក្បឹការយៈដពលដវ្តាម្មុ្ខ ំដណ្នានារបស់ គ្.ជ.អ.ប.ផ្្ដ រ។ 

 កិច្ចសនា (ទក្ម្្់៣០) ក្តូវចុ្ោះហតថដលខារវា្ទើក្បឹកាផ្តល់ដសវាកម្ម ជាម្ួយនិ្ដលខាធិការ
ដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.។ កនក្ម្ដ លក្តូវផ្តល់ជូនទើក្បឹកាផ្តល់ដសវាកម្ម ក្តូវពិចារណា និ្ច្រចារដដ្ឋយ
ដផ្អកដលើសម្តថភាព បទពិដសាធន៍ តនម្លទើផ្ារសក្មាប់ការផ្តល់ដសវាកម្មក្បដភទក្សដ ៀ្ោន នឹ្
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ដសវាកម្មដ លផ្តល់ដដ្ឋយទើក្បឹកាដនាោះ។ 
 អាក្ស័យដលើលកខណៈដផ្េ្ៗោន ននដសវាកម្ម កិច្ចសនាផ្តល់ដសវាកម្មនើម្យួៗ អាច្ដរៀបច្ំ
ដដ្ឋយដផ្អកដលើមូ្លដ្ឋា នននច្ំនួននថាដ លទើក្បឹកាក្តូវអនុវតត (កិច្ចសនាដសវា) ឬដផ្អកដលើមូ្ល
ដ្ឋា នននលទធផ្លរពំឹ្ទុក (កិច្ចសនាផ្លិតផ្ល) ដ លក្តូវអនុវតតដដ្ឋយទើក្បឹកាដនាោះ។ 

 កនក្ម្ដសវាអតិបរមាក្បចានំថា ក្តូវមានការច្រចាររវា្ភាគ្ើទំ្ ពើរ។ ច្ំដពាោះកចិ្ចសនាដផ្អកដលើ
លទធផ្លរពំឹ្ទុក កនក្ម្ដ លក្តូវផ្តល់ជូនទើក្បឹកា ក្តវូអាក្ស័យដលើបរមិាណ និ្ភាពសមុគ្ 
សាម ញននកិច្ចការ និ្ដពលដវោដ លក្តូវបានដក្បើក្បាស់សក្មាប់បំដពញកិច្ចការដនាោះ។ 

 ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. អាច្សដក្ម្ច្ច្ទទួលយកដសវាកម្មរបស់ទើក្បឹកា ដយា្
តាម្អនុសាសន៍របស់អនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.។ 

 សំដណើ ដ លមានការអនុម័្តដដ្ឋយក្បធានដលខាធិការ ាន ក្តូវបញ្ាូ នបនតដៅម្ន្តនតើទទួលបនាុក 
ក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក ដ ើម្បើដរៀបច្ំឯកសារពាក់ព័នធចាបំាច់្នានាមុ្នដពលផ្តល់កិច្ចសនាការងារ។ 
សំដណើ ដនោះក្តូវភាា ប់ជាម្ួយក្បវតតិរូបសដ្ខបរបស់បុគ្គលដ លក្តូវដក្ជើសដរ ើស និ្លកខខណឌ ការ
ងារដ លដរៀបរាប់ពើភារកិច្ចដ លក្តូវអនុវតត។ ម្ន្តនតើទទួលបនាុកក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកក្តូវដរៀបច្ំកិច្ច
សនាដសវា ឬកិច្ចសនាផ្លិតផ្ល ដផ្អកតាម្ករណើ នើម្ួយៗ។ 

 បុគ្គលដ លចុ្ោះកិច្ចសនាផ្តល់ដសវាកម្ម ូច្បានកំណត់ខា្ដលើ គ្ជឺាបុគ្គលដ លម្ិនដម្នជា
បុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប.។ បុគ្គលទំ្ ដនាោះ ជាបុគ្គលមានឯករាជយភាព កនុ្ការអនុវតតកិច្ច
សនាជាម្ួយគ្.ជ.អ.ប. ពុំមានសិទធិសំុច្ាប់ឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន  ំ ឬច្ាប់ឈប់សក្មាក
ដដ្ឋយសារជម្ាឺ និ្ពុំមានសិទធិទទួលផ្លក្បដយាជន៍ដផ្េ្ដទៀត ដលើកដល្ដតមានកំណត់កនុ្
កិច្ចសនាការងារ។ បុគ្គលទំ្ ដនាោះក្តូវទទួលខុសក្តូវដដ្ឋយឯ្ច្ំដពាោះការប្់ពនធដ្ឋរតាម្
តក្ម្ូវការរបស់ក្បដទសរបស់ខលួន ។ គ្.ជ.អ.ប. នឹ្កាត់ក្បាក់ពនធពើកិច្ចសនាការងារ តាម្នើតិ
វធិើដ លមានកំណទ់កនុ្ច្ាប់ពនធដ្ឋរកម្ពុជា។ 

៣.៣.៣. បុរគលិក/កមមករកិច្ចសនារយៈខលី 

 ដផ្អកតាម្តក្ម្ូវការចាបំាច់្ គ្.ជ.អ.ប. អាច្ជួលបុគ្គលិក/កម្មករកចិ្ចសនារយៈដពលខលើ ដ ើម្បើ
បំដពញកិច្ចការជាក់ោក់នានា។ លកខខណឌ ការងារ និ្រយៈដពលអនុវតតការងារ ក្តូវកំណត់កនុ្
កិច្ចសនារយៈដពលខលើ។ 

 ច្ំដពាោះការងាររយៈដពលខលើដ ល ដ លដលើសពើ២ដខ ក្តូវមានការឯកភាពពើក្បធានដលខាធិការ
ដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ម្ិននឹ្ ចុ្ោះកិច្ចសនាការងារ។ ដដ្ឋយដ ក ច្ំដពាោះការងាររយៈដពលខលើតិច្ជា្
២ដខក្តូវមានការឯកភាពពើអនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.។ 

 កនុ្ដពលដ លក្បាក់ឈនួលអបបបរមាសក្មាប់បុគ្គលិកបដណាត ោះអាសនន ដ លមានដច្្កនុ្ច្ាប់
សតើពើការងារគ្ឺ៦០ ុោល រកនុ្ម្ួយនថា ដនាោះគ្.ជ.អ.ប.អាច្ទូទត់នថលឈនួលខពស់ជា្ក្បាក់ឈនួល
អបបបរមាដនោះបាន កនុ្ករណើ ដ លនម្លទើផ្ារកនុ្ក្សុកសក្មាប់ការងារក្បចានំថាដនាោះមានកក្ម្ិត
ខពស់។ 
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 ក្បសិនដបើបុគ្គលិករយៈដពលខលើក្តូវដធវើការដក្ច្ើនជា្ ក្បាបំើដមា៉ៅ ្កនុ្ម្ួយនថា ដ ើម្បើបំដពញតាម្
តក្ម្ូវការក្បតិបតតិការភាល ម្ៗ បុគ្គលដនាោះមានសិទធិទទលួបានក្បាក់ឈនួលបដនថម្ដ លមានតនម្ល
ដសមើនឹ្១/៦ននក្បាក់ឈនួលក្បចានំថារបស់ខលួនសក្មាប់១ដមា៉ៅ ្បដនថម្(តាម្ច្ាប់ការងារ)។ ការ
ផ្តល់ដបបដនោះក្តូវអនុវតតបានដតកនុ្ករណើ បំដពញតាម្តក្ម្ូវការក្បតិបតតិការភាល ម្ៗដតប៉ៅុដណាណ ោះ។ 

 អក្តាក្បាក់ឈនួលក្បចានំថាសក្មាប់បុគ្គលិក/កម្មកររយៈដពលខលើ ក្តូវបានកំណត់ ូច្ោន សក្មាប់
ទំ្ ថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិ និ្ថ្នន ក់ជាតិ។ 

 បុគ្គលិក/កម្មកររយៈដពលខលើ ម្ិនដម្នជាបុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប.ដ ើយ គ្ឺជាបុគ្គលិក/កម្មករ
ធម្មតា ពុំមានសិទធិសំុច្ាប់ឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន  ំ ឬច្ាប់ឈប់សក្មាកដដ្ឋយសារជម្ា ឺ និ្ពុំ
មានសិទធិទទលួផ្លក្បដយាជន៍ដផ្េ្ដទៀត ដលើកដល្ដតមានកំណត់កនុ្កចិ្ចសនាការងារ។
បុគ្គលទំ្ ដនាោះក្តូវទទួលខុសក្តូវដលើការប្់ពនធដ្ឋរក្បាក់ច្ំណូល ដ លគ្.ជ.អ.ប. អាច់្កាត់ 
ពនធទំ្ ដនាោះពើកិច្ចសនាការងារ តាម្នើតិវធិើដ លមានកំណទ់កនុ្ច្ាប់ពនធដ្ឋរកម្ពុជា។ 

៣.៤.ទគ្មង់នន និងឯកសារគោង 

 កិច្ចសនាការងារ 
 ទក្ម្្់ដបបបទសកម្មភាពបុគ្គលិក (PAF) 
 កិច្ចសនាដសវាកម្ម កិច្ចសនាលទធផ្ល 
 លកខខណឌ ការងារផ្តល់ដសវា 
 ការពិពណ៌នាការងារ 
 កិច្ចសនាការងារបដណាត ោះអាសនន 
 ដសៀវដៅដោលនដយាបាយបុគ្គលិក 
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៤.១. សនិទានភាព 

 ដ ើម្បើវាយតនម្លដលើសាថ នភាព និ្សិទធិទទួលបានអតថក្បដយាជន៍ននបុគ្គលិកថមើ បុគ្គលិកដ លក្តូវ
បានដផ្ារ និ្បុគ្គលិកដ លក្តូវបាន ំដ ើ្ ថ្នន ក់ និ្បុគ្គលិកដ លក្តូវមានការដកលម្អ។ 

 ដ ើម្បើកំណត់ពើការរពំឹ្ទុករបស់បុគ្គលិកថមើ បុគ្គលិកដ លក្តូវបានដត្តំដ ើ្ ថ្នន ក់ និ្
បុគ្គលិកដ លក្តូវមានការដកលម្អ។ 

៤.២.គោលនគោបាយ និងបទបបញ្ញតតិទូគៅ 

 បុគ្គលិកថមើទំ្ អស់របស់គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវដត្ល្កាត់ការអនុវតតការងារសាកលប្កនុ្រយៈដពល
៣ដខ។ ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់មានតនួាទើក្តួតពិនិតយ និ្វាតនម្លដលើសម្តថភាព និ្ក្បសិទធភាពនន
ការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកថមើដនាោះដៅកនុ្ដពលអនុវតតការងារសាកលប្ដនាោះ។ កនុ្អ ុំ្
ដពលអនុវតតការងារសាកលប្ដនោះ កចិ្ចសនាការងាររបស់បុគ្គលិកថមើអាច្ក្តូវបានបញ្ច ប់ដដ្ឋយ
ភាគ្ើណាម្ួយ ដដ្ឋយក្ោន់ដតមានការជូន ំណឹ្ម្ួយនថាជាមុ្ន(ការអនុដោម្ដៅនឹ្ច្ាប់
ការងាររបស់កម្ពុជា)។ 

 បុគ្គលិក គ្.ជ.អ.ប. ដ លក្តូវបានដត្តាំ្  ឬដផ្ារដៅកាន់មុ្ខ ំដណ្ថមើក្តូវ្ល្ កាត់ការអនុវតត
ការងារដដ្ឋយសថិតដក្កាម្ការសដ្កត ឬឃាម ដំម្ើលកនុ្រយៈដពល៣ដខ។ ម្ន្តនតើក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់មាន
តួនាទើក្តួតពនិិតយ និ្វាតនម្លដលើសម្តថភាព និ្ក្បសិទធភាពននការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក
កនុ្មុ្ខ ំដណ្ថមើដនោះ។ បុគ្គលិកដ លម្ិនអាច្បំដពញការងារតាម្សត្់ដ្ឋរ និ្លកខខណឌ
ការងារសក្មាប់មុ្ខ ំដណ្ថមើអាច្ក្តូវផ្ទល ស់បតូរក្ត ប់ដៅកាន់មុ្ខតំដណ្របស់ខលួនវញិ ឬក្តូវ
ដផ្ារដៅកាន់តំដណ្ដផ្េ្ដទៀត ដ ើម្បើដធវើការដកលម្អ ឬដផ្ារដៅកាន់មុ្ខតំដណ្ទបជា្ដនោះ។ 

 បុគ្គលិក គ្.ជ.អ.ប. ដ លម្ិនអាច្បំដពញការងារ ូច្ដ លបានកំណត់លកខខណឌ ការងាររបស់
ខលួន ឬក៏មានកំហុសដ លក្បឈម្នឹ្ការដ្ឋក់វន័ិយនានា បុគ្គលិកដនាោះនឹ្ក្តូវបានដ្ឋក់កនុ្
សាថ នភាពននការចាត់វធិានការដ ើម្បើដកលម្អ។ សាថ នភាពននការចាត់វធិានការដ ើម្បើដកលម្អម្ត្ៗ
មានរយៈដពលពើ១ដៅ៣ដខ អាក្ស័យដៅដលើសកម្មភាពននការចាត់វធិានការដ ើម្បើដកលម្អ។ 
ការដ្ឋក់ឱ្យសថិតកនុ្សាថ នភាពននការចាត់វធិានការដកលម្អដនោះអាច្ដធវើដ ើ្ ២ដលើក។ ម្ន្តនតើក្គ្ប់
ក្គ្្ផ្ទា ល់ក្តូវវាយតនម្លដលើសម្តថភាព និ្អាកបបកិរយិារបស់បុគ្គលិកដនោះដដ្ឋយដក្បៀបដធៀប
ដៅនឹ្ដោលបំណ្ននការបំដពញការងារ និ្វធិានការដ លតក្ម្ូវឱ្យមានការដកលម្អ ដ ល
បានកំណត់យា៉ៅ ្ច្ាសោ់ស់។ កនុ្ករណើ ដ លបុគ្គលិកដនាោះ ម្ិនអាច្បំដពញបានតាម្ដោល
បំណ្ដ លបានរពំឹ្ទុកដនាោះដទ ដនាោះកិច្ចសនាការងាររបស់បុគ្គលិកដនាោះនឹ្ក្តូវបានបញ្ច ប់។ 

 សត្ដ្ឋរការងារដ លតក្ម្ូវឱ្យអនុវតតក្តូវបានកំណត់យា៉ៅ ្ច្ាស់ោស់មុ្នដពលចាប់ដផ្តើម្ននការ
អនុវតតសាកលប្ ការអដ្កត ឬឃាម ដំម្ើល និ្ការដ្ឋក់កនុ្សាថ នភាពដ ើម្បើដកលម្អ។ ការអនុវតត
របស់បុគ្គលិកក្តូវបានក្តួតពិនិតយនិ្វាយតនម្លដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់។ កនុ្រយៈដពលយា៉ៅ ្
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ដហាច្២សបាត ហ៍មុ្នដពលចុ្្បញ្ច ប់ ំណាក់កាលនើម្ួយៗក្តូវមានការវាយតនម្លការអនុវតតការ
ងាររបស់បុគ្គលិកដនាោះជាផ្លូវការដដ្ឋយដក្បើក្បាស់ទក្ម្្់ការវាយតនម្លការបំដពញការងារ។ ការ
វាយតនម្លដលើការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកតាម្ទក្ម្្់ខា្ដលើ រមួ្ជាម្ួយនឹ្អនុសាសន៍ជា
ោយលកខណ៍អកេរ និ្បញ្ា ើការងារដ លតក្ម្ូវឱ្យអនុវតត (សក្មាប់បុគ្គលិកថមើ) ក្តូវដរៀបច្ំ និ្
ដ្ឋក់ជូនថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្ដ ើម្បើពិនិតយ និ្សដក្ម្ច្ចុ្្ដក្កាយ។ 

 រយៈដពលអនុវតតការងារសាកលប្ម្ិនក្តូវដលើសពើ៣ដខសក្មាប់មុ្ខតំដណ្ទំ្ អស់ (ដយា្
ដៅដលើច្ាប់ការងារ)។ បុគ្គលិកដក្ជើសដរ ើសថមើក្តូវ្ល្កាត់ការសាកលប្រយៈដពល៣ដខ។ ដៅ
ចុ្្បញ្ច ប់ននរយៈដពលបើដខ ក្តូវមានការវាយតនម្លលទធផ្លននការអនុវតតការងាររបស់បុគ្គលិក 
ដ ើម្បើដធវើជាមូ្លដ្ឋា នសក្មាប់ការសដក្ម្ច្ច្ិតតដលើការបនត ឬបញ្ច ប់កចិ្ចសនាការងារជាម្ួយរបស់
បុគ្គលិកទំ្ ដនាោះ។ ការសដក្ម្ច្កិច្ចដលើការបនត ឬបញ្ច ប់កិច្ចសនាការងាររបស់បុគ្គលិកក្តូវ
មានដហតុផ្លសម្ក្សប។ 

 ដផ្អកដលើអនុសាសន៍របស់អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ រយៈដពលអនុវតតការងារដ លសថិតដក្កាម្សាថ ន
ភាពននការឃាល ដំម្ើល ឬការដកលម្អ អាច្ក្តូវបានពនាររហូត ល់៣ដខ។ ការពនាររយៈដពល
ដនោះនឹ្ក្តូវបានផ្ដល់ដតដៅកនុ្ឱ្កាសពដិសស ដៅដពលដ លការវាយតនម្លឱ្យបានក្តឹម្ក្តូវម្ិន
អាច្ដធវើដៅបានកនុ្ដខទើ១ ឬដខទើ៣។ មានន័យថ្នោម នបុគ្គលិកណាមាន ក់ក្តូវសថិតដៅដក្កាម្
សាថ នភាពននការសាកលប្ ឬការឃាម ដំម្ើល ឬការដកលម្អកនុ្រយៈដពលដលើសពើ៦ដខជាប់ៗោន   
ដ ើយ។ 

 ោម ន“ការ ំដ ើ្ ក្បាក់ដខក្បចាំ្ ន ”ំ សក្មាប់បុគ្គលិកដ លសថិតដក្កាម្ការសាកលប្ ការសដ្កត
និ្ការដកលម្អ។ 

៤.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

៤.៣.១. ការអនុវតតការងារសាកលបង 

បុគ្គលិកថមើទំ្ អស់របស់ គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវ្ល្កាត់សាថ នភាពននការអនុវតតការងារសាកលប្រយៈ
ដពល៣មុ្នដពលបនតកិច្ចសនាការងារដពលសិទធិរបស់ខលួន។ កនុ្អំ ុ្ដពលដនោះបុគ្គលិកមានសិទធិទទលួ
បានក្បាក់ឧបតថម្ាទក់ទ្នឹ្ ការងារទំ្ អស់ ការធានារា៉ៅ ប់រ្ដផ្នកដវជាសាន្តសត និ្ដក្ោោះថ្នន ក់ និ្អតថ
ក្បដយាជន៍ពាក់ព័នធដផ្េ្ដទៀត។ ក៏ប៉ៅុដនតកនុ្កំ ុ្ដពលដនោះគ្ឺ៖ 

 ដទោះបើថមើឈប់សក្មាកអាច្គ្ិតចាប់ពើដខទើ១ក៏ដដ្ឋយ ក៏បុគ្គលិកម្ិនមានសិទធិសំុឈប់សក្មាក 
ឬបតូរច្ំនួននននថាឈប់សក្មាក់ដៅយកជាសាច់្ក្បាក់បានដ ើ្ ។ 

 កនុ្អំ ុ្ដពលសាកលប្ដនោះ បុគ្គលិកម្ិនមានសិទធសំុិបតូរ ឬដ្ឋក់ពាកយសក្មាប់មុ្ខ ំដណ្ ឬ
ការងារថមើដៅកនុ្ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ។ 

៤.៣.២. ការអគងេត/ឃ្ម ាំគមើល 

បុគ្គលិកដ លក្តូវបានដត្តាំ្ ឱ្យដៅកាន់មុ្ខតំដណ្ខពស់ជា្មុ្ន ឬក្តូវបានផ្ទល ស់បតូរដៅការមុ្ខ
តំដណ្កដនល្ ថមើដ លការពិពណ៌នាការងារ ឬលកខខណឌ ការងារមានការផ្ទល ស់បតូរខាល ំ្  ដនាោះក្តូវ្ល្កាត់ការ
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អនុវតតការងារដដ្ឋយសថិតដក្កាម្ការសដ្កត ឬឃាម ដំម្ើលកនុ្រយៈដពល៣ដខ។ 
 កនុ្អំ ុ្ដពលដនោះបុគ្គលិកនឹ្ទទួលបាននូវសាថ នភាពការងារជាធម្មតារបស់ខលួន និ្ក្តូវ
ទទួលបាននូវក្បាក់ឧបតថម្ា និ្អតថក្បដយាជន៍ដផ្េ្ដទៀតទំ្ អស់ ូច្ដ លបានកំណត់ដោល
ការណ៍ដណនា ំនិ្លិខតិបទដ្ឋា នពាក់ព័នធនឹ្ការក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប.ដ លកនុ្
ដនាោះរមួ្បញ្ចូ លទំ្ ការដកើនដ ើ្ ក្បាក់ដខ (សក្មាប់ការ ំដណើ ្ថ្នន ក់) និ្មូ្លនិធិធានា
រា៉ៅ ប់រ្ដផ្េ្ៗផ្្ដ រ។ 

 កនុ្អំ ុ្ដពលដនោះ ការបំដពញការងារ និ្ឥរយិាបឋរបស់បុគ្គលិកនឹ្ក្តូវបានក្តួតពិនតិយ 
និ្វាយតនម្លដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ ដដ្ឋយដធៀបដៅការរពំឹ្ទុកនានាដ លបានកំណត់។
ក្បសិនដបើ ការវាយតនម្លបានបងាា ញឱ្យដឃើញថ្ន បុគ្គលិកដនាោះម្ិនទន់មានសម្តថភាពសម្
ក្សបសក្មាប់មុ្ខតំដណ្ដនាោះ ដនាោះចាបំាច់្ក្តូវបានផ្ទល ស់បតូរដៅដៅកាន់មុ្ខតំដណ្ចាស់
របស់ខលួនវញិ (កនុ្ករណើ ដ លមុ្ខតំដណ្ដនាោះដៅទំដនរ) ឬក៏ក្តូវបានផ្ទល ស់បតូរដៅមុ្ខ
តំដណ្ដផ្េ្ដទៀតដ លមានលកខណៈសម្ក្សប។ ដបើសិនជា បុគ្គលិកដនាោះក្តូវបានផ្ទល សបតូរ 
ដៅកាន់មុ្ខតដំណ្ដ លមានកក្ម្តិទបជា្ ដនាោះក្បាក់ដខបុគ្គលិកដនាោះក៏ក្តូវបានកាត់បនថយ 
ផ្្ដ រ។ ក្បសិនដបើម្ិនមានមុ្ខតំដណ្សម្ក្សប បុគ្គលិកដនាោះនឹ្ក្តូវបានបញ្ច ប់។ 

៤.៣.៣. ការផ្កលមអ         

បនាា ប់ពើការពិភាកា ដក្កាម្ដហតុផ្លននការក្ពមានដដ្ឋយការសតើបដនាា ស ឬដដ្ឋយការក្ពមានជា
ោយលកខណ៍អកេរ បុគ្គលិកដ លបានទទួលការក្ពមានដនាោះអាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឱ្យសថិតដក្កាម្សាថ នភាពនន
ការដកលម្អ ដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់ខលួន។ រយៈដពលននការដ្ឋក់ឱ្យសថិតដក្កាម្សាថ នភាពដកលម្អដនោះន
ក្តូវចាត់ទុកថ្ន ជាសកម្មភាពសំខាន់ម្ួយដ ើម្បើដលើកកម្ពស់ក្បសិទធភាព និ្ក្បសិទធផ្លការងាររបស់
បុគ្គលិកដនាោះ ដដ្ឋយដផ្អកដលើមូ្លដ្ឋា នច្ាស់ោស់។ 

 កនុ្ការដ្ឋក់ឱ្យបុគ្គលិកសថិតដក្កាម្សាថ នភាពននការដកលម្អ អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ក្តូវកំណត់នូវ
ដហតុផ្លច្ាស់ោស់អំពើវធិានការខា្វន័ិយ ដ លរមួ្បញ្ចូ លទំ្ វធិានការនានាដ ើម្បើដដ្ឋោះ
ក្សាយសាថ នការណ៍ និ្កំណត់អំពើវធិានការ និ្កិច្ចការជាក់ោកនានាដ លក្តូវអនុវតត
ដដ្ឋយបុគ្គលិកដនាោះ។ ម្ន្តនតើទទួលបនាុកក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក ក្តូវដរៀបច្ំអនុសាសន៍សក្មាប់ការ
ដកលម្អ ដដ្ឋយភាា ប់ជាម្ួយនូវររាល់លិខិតក្ពមាន និ្ឯកសារពាក់ព័នធនានា ដ ើម្បើដ្ឋក់ជូន
ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ពិនិតយ និ្សដក្ម្ច្។ 

 រយៈដពលននការឱ្យសថិតកនុ្សាថ នភាពដ ើម្បើដកលម្អ គ្ឺចាប់ពើ១ដៅ៣ដខ ក៍ប៉ៅុដនតរយៈដពលអតិ
បរមាគ្ឺម្ិនក្តូវដលើសពើ២ ្ដ ើយ អាក្ស័យដៅតាម្ដផ្នការននការដ្ឋក់វធិានការដ ល
កំណត់ដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់បុគ្គលិកដនាោះ។ 

 កនុ្កំ ុ្ដពលននការដ្ឋក់ឱ្យសថិតកនុ្សាថ នភាពដ ើម្បើដកលម្អ បុគ្គលិកមានសិទធិទទលួបាន
អតថក្បដយាជន៍ និ្ក្បាក់ឧបតថម្ា ូច្បុគ្គលិកធម្មតា។ 

 ដៅចុ្្បញ្ច ប់ននរយៈដពលននការដ្ឋក់ឱ្យមានការដកលម្អ អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ក្តូវដធវើការវាយ
តនម្លដ ើ្ វញិដលើការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកដនាោះ ដដ្ឋយដផ្អកដលើដោលបំណ្ សកម្ម
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ភាពដ លក្តូវបានកំណត់ ដដ្ឋយក្តូវដក្បើក្បាស់ទក្ម្្់សកម្មភាពបុគ្គលិក ដ ើម្បើផ្តល់អនុ
សាសន៍ដលើការរកាមុ្ឋតំដណ្ ឬបញ្ចុ ោះមុ្ខតំដណ្ ឬបញ្ច ប់ពើការងារ ជូនដៅក្បធាន
ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ដ ើម្បើពិនិតយ និ្សដក្ម្ច្។ 

៤.៤.  ទគ្មង់ និងឯកសារគោង 

 ទក្ម្្់សកម្មភាពបុគ្គលិក 
 ទក្ម្្់វាយតនម្លការអនុវតតការងារ 
 ឯកសារោកំ្ទពាក់ព័នធដផ្េ្ដទៀត 
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ជំពកូទ៥ី ការតណ្នំែក្មងទ់ិសជពលចលូជធវកីារដបំងូ 
 

៥.១. សនិទានភាព 

ដ ើម្បើដរៀបច្ំ និ្អនុវតតកម្មវធិើដណនាតំក្ម្្់ទិសឱ្យបានក្តឹម្ក្តូវ កនុ្ដោលបំណ្ជំរុញ និ្បដ្កើត
នូវការរពំឹ្ទុកកនុ្ការអនុវតតការងារក្បកបដដ្ឋយភាពដជឿជាក់ បដ្កើនផ្លិតភាព សនេដំពលដវោ និ្ការ
ខិតខំក្បឹ្ដក្ប្កនុ្ការដរៀនសូក្តអំពើកម្មវធិើគ្.ជ.អ.ប. កាត់បនថយការភាពតឹ្អារម្មណ៍ បដ្កើនទំនុកច្តិត
ដលើខលួនឯ្ និ្ធានាឱ្យមានការដធវើសមាហរណកម្មដដ្ឋយរលូនសក្មាប់បុគ្គលិកថមើ។ 
៥.២ គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

• បុគ្គលិកថមើទំ្ អស់របស់គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវទទួលបាននូវកម្មវធិើដណនាតំក្ម្្់ទិស។ អនកក្គ្ប់ក្គ្្
ផ្ទា ល់របស់បុគ្គលិកថមើដនាោះ ក្តូវទទួលខុសក្តូវកនុ្ការដរៀបច្ំកម្មវធិើដណនាតំក្ម្្់ទិសដនោះកនុ្
អំ ុ្ដពលពើ១ទើ២សបាត ហ៍ បនាា ប់ពើនថាដ លបុគ្គលិកថមើដនាោះចូ្លដធវើការ ដដ្ឋយមានការជួយោំ
ក្ទពើម្ន្តនតើទទលួបនាុកក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក។ 

• ដោលដៅននកម្មវធិើតក្ម្្់ទិសគ្ឺ៖ 
 ជំរុញការយល់ ឹ្អំពើច្កខុវស័ិយ ដបសកកម្ម ដោលបំណ្ គុ្ណតនម្ល វបបធម៌្និ្ការរពំឹ្
ទុកជាទូដៅរបស់គ្.ជ.អ.ប. និ្កម្មវធិើនានារបស់ NCDD ជាពិដសស កម្មវធិើជាតិសក្មាប់
ការអភិវឌ្ឍតាម្ដបបក្បជាធិបដតយយដៅថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិ។ 

 បដ្កើតការយល់ ឹ្អំពើវសិាលភាព រច្នាសម្ព័នធ ក្បព័នធ នើតិវធិើ ដបបបទអនុវតតការងារ និ្
យនកការនានារបស់គ្.ជ.អ.ប. 

 កាត់បនថយការក្ពួយបារម្ាពាក់ព័នធនឹ្ការបំដពញការងារថមើ 
 ជួយពដនលឿនការអភិវឌ្ឍននសម្តថភាព 
 បំភលឺឱ្យបានយល់ច្ាស់អំពើតួនាទើ ភារកិច្ច និ្កិច្ចការដ លក្តូវអនុវតត និ្ដ លក្តូវវាយ
តនម្លដលើលទធផ្លននការបំដពញការងារតាម្តួនាទើ និ្ភារកិច្ចដ លបានកំណត់ ទំ្ ដនាោះ 

 បដ្កើតនូវវបបធម៌្ដច្ករដំលកនូវការទទួលខុសក្តូវរវា្អនកក្គ្ប់ក្គ្្ និ្បុគ្គលិកច្ំដពាោះការ
ការអភិវឌ្ឍន៍ច្ំដណោះ ឹ្ផ្ទា ល់ខលួន។ 

៥.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ              

៥.៣.១. ការសាវ រមន ៍               

អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ក្តូវដរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំសាវ គ្ម្ន៍ច្ំដពាោះបុគ្គលិកថមើ។ កនុ្កិច្ចក្បជុំសាវ គ្ម្ន៍ដនោះ អនក
ក្គ្ប់ក្គ្្ក្តូវសដ្ខបជូនបុគ្គលិកថមើអំពើក្បវតតិសដ្ខប ទសេនៈវស័ិយ គុ្ណតនម្ល ដបសកកម្ម ដោលបំណ្  
វបបធម៍្ និ្ក្កម្សើសធម៌្ នើតិវធិើក្បតិបតតិការងាររបស់គ្.ជ.អ.ប.។ ជាពិដសស ក្តូវដផ្ទត តដៅដលើកម្មវធិើជាតិ 
និ្ដផ្នការអនុវតតតាម្ ំណាក់កាលននកម្មវធិើជាត ិ(ផ្អ៣) និ្គ្ដក្មា្ពាក់ព័នធនានា រមួ្ទំ្ ការងារអនត
រវស័ិយពាក់ព័នធនឹ្បញ្ជា ដយនឌ័្រនានា។ ដៅកនុ្កិច្ចក្បជុំសាវ គ្ម្ន៍ដនោះ បុគ្គលិកថមើក្តូវបានផ្តល់ជូននូវកញ្ច ប់
សាវ គ្ម្ន៍ដ លក្តូវដរៀបច្ំដដ្ឋយម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិក ដ លកនុ្កញ្ច ប់ដនាោះ រមួ្មានដសៀវដៅដណនាអំំពើ
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ដោលការណ៍ នើតិវធិើក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក គ្.ជ.អ.ប. ព័ត៌មានសដ្ខបអំពើគ្.ជ.ប.ប ឯកសារកម្មវធិើជាតិ
សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ដបបក្បជាធិបដតយយដៅថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិ ឯកសាផ្អ៣ ឯកសារដផ្នការសកម្មភាព 
និ្ថវកិាក្បចាំ្ ន រំបស់ គ្.ជ.អ.ប ដ លបានអនុម័្តចុ្្ដក្កាយបំផុ្ត និ្ការពិពណ៌នាការងាររបស់
បុគ្គលិកថមើដនាោះ។ 
៥.៣.២. ការជួបជាមួយបុរគលិកផ្ែលជាសហការិគធវើការជាមួយោែ  

អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់បុគ្គលិកថមើ ក្តូវដណនាបុំគ្គលិកថមើដនោះឱ្យបានជួបសាគ ល់ោន ជាម្ួយបុគ្គលិក
ពាក់ព័នធទំ្ អស់របស់ គ្.ជ.អ.ប. ដៅតាម្ការយិាល័យដធវើការរបស់បុគ្គលិកទំ្ ដនាោះ។ 
៥.៣.៣. ការបាំគពញគ្កដ្ឋសសាែ ម 

ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិកក្តូវធានាថ្ន បុគ្គលិកថមើបានបំដពញការងារក្កដ្ឋសសាន ម្ពាក់ព័នធទំ្ អស់
ដៅកនុ្សបាត ហ៍ទើ១។ លិខិតសាន ម្ទំ្ ដនាោះ រមួ្មាន អតតសញ្ជា ណប័ណណ ឬលិខិត្ល្ដ ន ដសៀវដៅក្គ្ួសារ
និ្កំណត់ក្តាក្បវតតិបុគ្គលិកថមើៗ រូបថត និ្ព័ត៌មានទំនាក់ទនំ្ និ្ទក្ម្្់អនកទទួលផ្ល ដ លឯកសារ
ទំ្ ដនោះក្តូវដ្ឋក់ជូនទើការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក។ 
៥.៣.៤. ការពិនិតយគមើលគោលនគោបាយបុរគលិក និងនីតិវិធីរែាបាល 

អនកក្គ្ប់ក្គ្្ក្តូវពិនិតយដម្ើលដលើដោលនដយាបាយ និ្នើតិវធិើរ ាបាលដ លបានកំណត់កនុ្ដសៀវ
ដៅដណនាកំ្បតិបតតិការ ដ លកនុ្ដនាោះរមួ្មានទំ្ ក្កម្សើលធម៌្ នើតិវធិើក្គ្ប់ក្គ្្ហរិញ្ាវតថុដោលនើតិវធិើ
ក្គ្ប់ក្គ្្ការងាររ ាបាល នដយាបាយ និ្នើតិវធិើក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក និ្ផ្លក្បដយាជន៍របស់បុគ្គលិក។ 
៥.៣.៥. ការផ្ណនាំអាំពីតួនទ ីភារកិច្ច និងការបណតុ ោះបណាត លបឋម 

អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ក្តូវពនយល់ដណនាឱំ្យបានច្ាស់ ល់បគ្គលិកថមើអំពើតួនាទើភារកិច្ចរបស់ខលួន ដ ល
រមួ្មានទិ ាភាពទូដៅ ដោលដៅ ទើកដនល្អនុវតតការងារ ការទំនាក់ទំន្ការងារដផ្េ្ដទៀត និ្តក្ម្ូវការ
សុវតថិភាពនានា។ កិច្ចការដ លក្តូវអនុវតតរបស់បុគ្គលិក និ្ការវាយតនម្លដលើលទធផ្លននការអនុវតតការងារ
កនុ្អំ ុ្ដពលសាកលប្ក៏នឹ្ក្តូវពនយល់ដណនាផំ្្ដ រ។ កនុ្អ ុំ្ដពលដនោះ ម្ន្តនដើទទួលបនាុកបុគ្គលិក
និ្អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ ក្តូវផ្តល់ការបណតុ ោះបណាត លតក្ម្្់ទិសអំពើការបំដពញការងារឱ្យបានលម្អិត ល់
បុគ្គលិកថមើ។  
៥.៣.៦. ការាមដ្ឋន និងោាំគ្ទ  

អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ក្តូវដរៀបច្ំឱ្យមានការជួបពិភាកាការងារបានឱ្យយា៉ៅ ្ដហាច្១ ្ កនុ្កំ ុ្
ដពលបើដខ ំបូ្ននចាប់ដផ្តើម្ការងាររបស់បុគ្គលិកថមើ។ ការដធវើដបបដនោះ គ្ឺដ ើម្បើធានាឱ្យបុគ្គលិកថមើអាច្ចូ្លរមួ្
ជាម្ួយក្កុម្ការងារដដ្ឋយរលូន និ្ដ ើម្បើផ្តល់ឱ្កាសក្សាយបំភលឺបដនថម្អំពើបញ្ជា នានាដ លបុគ្គលិកថមើម្ិន
ទន់យល់ច្ាស់ដពញដលញ។ ការដរៀបច្ំដបបដនោះគ្ួរដធវើដ ើ្ កនុ្លកខណៈម្ិនផ្លូវការ ដ លអាច្ផ្តល់ឱ្កាស
ឱ្យបុគ្គលិកថមើសួរសំណួរនានាទក់ទ្នឹ្ ការងារ។ 
៥.៣.៧. ការធានែល់ការអនុវតតាមគោលការណ៍ផ្ណនាំ  

ដ ើម្បើធានាថ្ន កម្មវធិើដណនាតំក្ម្្់ទិសក្តូវបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិកថមើ បានក្តឹម្ក្តូវ និ្ទន់ដពលដវោ
ចាបំាច់្ក្តូវដរៀបច្ំបញ្ា ើក្តួតពិនិតយម្ួយ ដ ើម្បើដ្ឋក់ជូនអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ចុ្ោះហតថដលខាបញ្ជា ក់ បនាា ប់ពើការ
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បញ្ច ប់សកម្មភាពនើម្ួយៗននកម្មវធិើដណនាតំក្ម្្់ទិសដនោះ។ បញ្ា ើពិនិតយដ លបានបំដពញ និ្ចុ្ោះហតថ
ដលខារចួ្ដហើយក្តូវផ្តល់ជូនដៅម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិក ដ ើម្បើរកាទុក។ 
៥.៤. ទគ្មង់និងឯកសារគោង 

• កញ្ច ប់ឯកសារសក្មាប់ការសាវ គ្ម្ន៍បុគ្គលិកថមើ (រមួ្មាន ឯកសារការពិពណ៌នាការងារ ក្កម្
សើលធម៌្បុគ្គលិក កិច្ចសនាការងារ បញ្ា ើអតថក្បដយាជន៍ ដមា៉ៅ ្ដធវើការ វធិានការដ្ឋក់វន័ិយ...) 

• ការពិពណ៌នាការងារ 
• ដសៀវដៅដណនាសំតើពើក្បតិបតតិការការងារ (ច្ាប់ច្ម្ល្ ) 
• បញ្ា ើក្តួតពិនតិយដផ្ាៀ្ផ្ទា ត់កម្មវធិើដណនាតំក្ម្្់ទិស 
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ជំពកូទ៦ី ឯកសារបគុ្គលិក 
 

៦.១. សនិទានភាព 

១. ដ ើម្បើបដ្កើត និ្រកាទុកកំណត់ក្តាផ្លូវការ និ្ឯកសារព័ត៌មានសមាា ត់ផ្ទា ល់ខលួនរបស់បុគ្គលិក គ្.ជ
.អ.ប. មាន ក់ៗ រមួ្ទំ្ បុគ្គលិក/កម្មករកចិ្ចសនា និ្ទើក្បឹការយៈដពលខលើ ចាប់ពើនថាដក្ជើសដរ ើសរហូត
 ល់នថាបញ្ច ប់កិច្ចសនយការងារ។ 

២. បដ្កើតទិននន័យមូ្លដ្ឋា នពាក់ព័នធនឹ្ក្បព័នធក្គ្ប់ក្គ្្ធនធានម្នុសេរបស់ គ្.ជ.អ.ប ដ លក្គ្ប     
 ណត ប់ដលើកណំត់ក្តាក្បវតតិការងារ កំណត់ក្តាលទធផ្លននការបំដពញការងារ កំណត់ក្តាមុ្ខ
 ំដណ្ និ្កិច្ចការដ លបានក្បគ្លឱ្យអនុវតត និ្ដ ម្ ោះអនកទទលួផ្លរបស់បុគ្គលិកដនាោះ។ 

៦.២. គោលការណ៍ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

១. ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិកក្តូវរកាទុកដ្ឋក់កំណត់ក្តា/ព័ត៌មានសមាា ត់របស់បុគ្គលិកមាន ក់ៗ ឱ្យបាន
គ្ត់ហមត់។ កណំត់ក្តាទំ្ ដនោះដៅថ្ន “ឯកសារបុគ្គលិក” ដ លកនុ្ដនាោះរមួ្មាន ពាកយដសនើសំុបដក្ម្ើ
ការងារ ឯកសារដយា្ កចិ្ចសនាការងារ លិខិតបញ្ជា ក់សុខភាព ការពិពណ៌នាការងារលម្អិត ឯក
សារ/ទក្ម្្់វាយតនម្លការបំដពញការងារ ទក្ម្្់អនកទទួលផ្ល និ្លិខិត្ល្ដ នដផ្េ្ៗដ ល
ទក់ទ្ដៅនឹ្ការងារបុគ្គលិកដនាោះ។ 

២. ឯកសារថតច្ម្ល្ម្ួយច្ំនួន ូច្ជា ទក្ម្្់សកម្មភាពរបស់បុគ្គលិក ការពិពណ៌នាការងារ ទក្ម្្់
ការវាយតនម្លការអនុវតតការងារ និ្ឯកសារនានាពាក់ព័នធនឹ្ការអនុវតតការងារក៏ក្តូវបានរកាជា
សមាា ត់ដៅកដនល្ទុកដ្ឋក់ឯកសាររបស់រ ាបាលថ្នន ក់ជាតិពាក់ព័នធដដ្ឋយម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិក 
ដ លក្តូវបានចាត់តាំ្ ឱ្យទទួលខុសក្តូវដលើការងារដនោះ 

៣. កនុ្ករណើ ចាបំាច់្ បុគ្គលិកក្តូវអនុញ្ជា តឱ្យមានការពិនិតយដលើឯកសារសមាា ត់ផ្ទា ល់ខលួន តាម្ការដសនើ
សំុ។ 

៤. ឯកសារបុគ្គលិក គ្ឺជាកម្មសិទធិរបស់គ្.ជ.អ.ប. និ្ម្ិនអាច្យកដច្ញពើការយិាល័យបានដ ើយ 
៥. ឯកសារបុគ្គលិកអាច្ក្តូវបានបំផ្ទល ញដចាលដក្កាយកនុ្យៈដពល១០ ន្ បំនាា ប់ពើដពលដ លបុគ្គលិក
ដនាោះបញ្ច ប់ការងារជាម្ួយគ្.ជ.អ.ប. ។ 

៦.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

១. ទក្ម្្់សកម្មភាពបុគ្គលិក (PAF )៖ ជាទក្ម្្់ដ លកត់ក្តាការននការដត្តាំ្ បុគ្គលិក និ្ ការ
ផ្ទល ស់បតូរមុ្ខ ំដណ្ជាបនតបនាា ប់ដៅកនុ្រយៈដពលននការបដក្ម្ើការងារជាម្ួយ គ្.ជ.អ.ប.។ ច្ា្ ប់
ថតច្ំល្ម្យួសនលឹកននទក្ម្្់សកម្មភាពបុគ្លិកក្តូវក្បគ្ល់ជូនបុគ្គលិកដនាោះម្ួយច្ាប់ និ្ក្តូវ
រកាទុកម្ួយច្ាប់ដៅកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក ។ ឯកសារដនោះក្តូវបានដក្បើក្បាស់សក្មាប់ដធវើជាមូ្លដ្ឋា ន 
កនុ្ផ្តល់អនុសាសន៍ដលើការផ្ទល ស់បតូរសាថ នភាពបុគ្គលិក ូច្ជាការដផ្ារ ការ ំដ ើ្ ថ្នន ក់ ការដ្ឋក់
ពិន័យ ការដ្ឋក់កនុ្សាថ នភាពដកលម្អ។ ល។ ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. ក្តូវចុ្ោះហតថដលខា
អនុម័្តដលើទក្ម្្់សកម្មភាពបុគ្គលិកទំ្ អស់។ 
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២. កិច្ចសនាការងារ៖ កិច្ចសនាការងារ (ជាភាសាអ្់ដគ្លស និ្ជាភាសាដខមរ) ក្តូវបានដរៀបច្ំជាកិច្ច
ក្ពម្ដក្ពៀ្ក្សបច្ាប់រវា្គ្.ជ.អ.ប.ជាម្ួយនឹ្បុគ្គលិក។ កនុ្ករណើ ដ លបុគ្គលិកក្តូវបានផ្ទល ស់បតូ
រឱ្យដៅកាន់មុ្ខតំដណ្ថមើ ដនាោះកិច្ចសនាថមើក៏ក្តូវដរៀបច្ំជា២ច្ាប់ផ្្ដ រផ្្ដ រ គ្ឺម្យួច្ាប់
សក្មាប់ក្បគ្ល់ជូនបុគ្គលិក និ្ម្ួយច្ាប់ដទៀតក្តូវរកាទុកដៅកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក។ ក្បធាន
ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប.នឹ្ចុ្ោះហតថដលខាដលើកិច្ចសនាការងារទំ្ ដនោះ។ 

៣. ការពិពណ៌នាការងារ៖ ការពិពណ៌នាការងារក្តូវផ្តល់ជូន ល់បុគ្គលិកដៅដពលចាប់ដផ្តើម្ការងារ
របស់ោត់។ កនុ្ករណើ ដ លបុគ្គលិកក្តូវបានដផ្ារដៅមុ្ខ ំដណ្ថមើ ដនាោះការពិពណ៌នាការងារថមើផ្្
ដ រ។ ឯកសារថតច្ម្ល្ននការពិពណ៌នាការងារទំ្ អស់ក្តូវរកាទុកដៅកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក។ 

៤. ទក្ម្្់ដបបបទវាយតនម្លការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក ៖ ទក្ម្្់ដបបបទវាយតនម្លការអនុវតត
ការងាររបស់បុគ្គលិកក្តូវបានដក្បើដ ើម្បើច្្ក្ក្ជាឯកសារដ លសដ្ខបអំពើសម្ិទធផ្លនានា ដ ល
បុគ្គលិកអនុវតតបាន និ្ដ ើម្បើវាយតនម្លដលើលទធផ្លននការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកដនាោះដធៀប
នឹ្លទធផ្លរពំឹ្ទុកដ លបានកំណត់។ កនុ្អំ ុ្ដពលការងារ បុគ្គលិកនើម្ួយៗនឹ្ក្តូវបានវាយ
តំនលដលើការបំដពញការងាររបស់ខលួនដៅចុ្្បញ្ច ប់ននរយៈដពលអនុវតតការងារសាកលប្ដហើយ
បនាា ប់ម្កនឹ្ ក្តូវបានវាយតនម្លជាដរៀ្រាល់ ន្ ។ំ ឯកសារច្ាប់ដ ើម្ននទក្ម្្់ដបបបទការវាយតនម្ល
ការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកម្ួយច្ាប់ក្តូវរកាទុកដៅកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក និ្ច្ាប់ថតច្ម្ល្
ក្តូវក្បគ្ល់ជូនបុគ្គលិកសាម្ើម្ួយច្ាប់ និ្អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់បុគ្គលិកដនាោះ១ច្ាប់ផ្្ដ រ។ 
ច្ំដពាោះបុគ្គលិកបដណាត ោះអាសននរយៈដពលខលើ និ្ទើក្បឹការយៈដពលខលើក៏ក្តូវបានវាយតនម្លដលើការ
បំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកទំ្ នពផ្្ដ រ។ ការវាយតនម្លដនោះក្តូវដធវើដ ើ្ ដៅដពលចុ្្បញ្ច ប់
ការងាររបស់បុគ្គលិក និ្ទើក្បឹការយៈដពលខលើទំ្ ដនាោះ។ ការវាយតនម្លដនោះក៏ក្តូវផ្តល់អនុសាសន៍
ជាក់ោក់ ថ្នដតើបុគ្គលិកដនាោះគ្ួរក្តូវដក្ជើសដរ ើសសក្មាប់កិច្ចការដ លមានលកខណៈក្សដ ៀ្ោន នឹ្
កិច្ចការដ លបានបំដពញដនាោះដៅដពលមានតក្ម្ូវការដទៀតដ រ ឬដទ។ 

៥. ឯកសារពាក់ព័នធ នទដទៀត ៖ ជារមួ្ ឯកសារបុគ្គលិកក្តូវរមួ្បញ្ចូ លនូវឯកសារពាក់ព័នធទំ្ អស់
ដ លបានដរៀបច្ ំនិ្ទទលួដដ្ឋយការថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប. ដ លកនុ្ដនាោះរមួ្
មានសំណំុទក្ម្្់ដបបបទនានា ឯកសារការដ្លើយ្ល្ទំនាក់ទំន្ និ្របាយការណ៍នានាពាក់ព័នធ
នឹ្បុគ្គលិកដនោះ ចាប់ពើនថាដ្ឋក់ពាកយសំុចូ្លបដក្ម្ើការងារ។ ឯកសារបុគ្គលិកក៏អាច្រមួ្បញ្ចូ លផ្្
ដ រនូវឯកសារម្ួយច្ំនួនដ លមានលកខណៈផ្ទា ល់ខលួន ( ូច្ជាឯកសារពាក់ព័នធនឹ្កណំត់ក្តា
បញ្ជា ក់សុខភាព សាថ នភាពក្គ្ួសារផ្ទា ល់ខលួន ការដសនើសំុឱ្យជួយស្់បំណុល និ្ឯកសារពាក់ព័នធ
ដផ្េ្ដទៀតដផ្ញើម្កពើក្បភពខា្ដក្ៅ។ ល។ ) 

៦. ការទំនាក់ទំន្អនាម្ិកដ លពាក់ព័នធនឹ្ បុគ្គលិកណាម្ួយម្ិនក្តូវយកម្កពចិារណា ដហើយម្ិន
ក្តូវដ្ឋក់កនុ្ឯកសារបុគ្គលិកណាម្ួយដ ើយ។ 

៧. បុគ្គលិកអាច្មានសិទធិពិនតិយដម្ើលដលើឯកសាររបស់ខលួន បនាា ប់ពើដធវើការដសនើសំុជាោយលកខណ៍
អកេរដៅម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិក។ បនាា ប់ពើបានពិនិតយឯកសារទំ្ ដនាោះរមួ្ដហើយ ក្តូវរាយ
ការណ៍ជូនដៅម្ន្តនតើទទួលបនាុកអំពើឯកសារ/ព៧ត៌មានទំ្ ឡាយណាដ លខលួនយល់ថ្នម្ិនក្តឹម្
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ក្តូវ ឬម្ិនដពញដលញ។ ដទោះបើដៅកនុ្ករណើ ណាក៏ដដ្ឋយ ក៏បុគ្គលិកម្ិនអាច្ កឯកសារណាម្ួយ
ដច្ញពើសំណំុឯកសាររបស់ខលួន ដដ្ឋយោម នការអនុញ្ជា តពើម្ន្តនតើទទលួបនាុកបុគ្គលិកដ ើយ។ 

៨. បុគ្គលិកអាច្ដសនើសំុដៅម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិកដ ើម្បើថតច្ម្ល្ឯកសារម្ួយដផ្នក ឬឯកសារទំ្
អស់របស់ខលួនបាន ក៏ប៉ៅុដនតឯកសារដ ើម្ក្តូវដតរកាទុកដៅកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក។ ម្ន្តនតើទទួលបនាុក
បុគ្គលិកក្តូវទទួលខុសក្តូវកនុ្ការថតច្ម្ល្តាម្ការដសនើសំុ ដដ្ឋយម្ិនក្តូវឱ្យបុគ្គលិកដនាោះយកដៅ
ថតច្ម្ល្ដដ្ឋយខលួនឯ្ដ ើយ។ 

៦.៤. គោលនគោបាយបុរគលិក 

ជារមួ្ គ្.ជ.អ.ប. មានដសៀវដៅដណនាកំ្បតិបតតិការដ លកំណត់អំពើដោលនដយាបាយបុគ្គលិក។
 ខា្ដក្កាម្ដនោះគ្ឺជាក្បធានបទដ លមានដៅកនុ្ដោលនដយាបាយបុគ្គលិកដ លបានកំណត់កនុ្ដសៀវដៅ
ដណនាកំ្បតិបតតិការ។ 

 ការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក 
 ល័កខខ័ណឌ ការងារ 
 រយៈដពលសាកលប្ 
 ការដណនាតំក្ម្្់ទិស 
 ក្កម្សើលធម៌្ 
 បណតុ ោះបណាត លបុគ្គលិក 
 ឯកសារបុគ្គលិក 
 ការពិពណ៌នាការងារ 
 ការវាយតនម្លការបំដពញការងារ 
 ការកំណត់ការក្គ្ប់ក្គ្្ក្បាក់ដបៀវតេ 
 ការធានារា៉ៅ ប់រ្ដផ្នកសុខភាព និ្ដក្ោោះថ្នន ក់ 
 ក្បាក់ឧបតថម្ាបុគ្គលិក 
 ពនធដលើក្បាក់ដខ 
 ដមា៉ៅ ្ដធវើការ 
 ច្ាប់ឈប់ក្បចាំ្ ន  ំឬដដ្ឋយមានជម្ាឺ 
 ការដ្ឋក់វន័ិយ 
 នើតិវធិើដដ្ឋោះក្សាយបណតឹ ្តវា៉ៅ  
 ការបញ្ច ប់ការងារ 
 ដោលការណ៍ដណនាដំផ្នកសនដិសុខ និ្សដន្តងាគ ោះបនាា ន់ 

  ខា្ដលើដនោះ គ្ឺជាសត្់ដ្ឋអបបបរមា។ ក្បធានគ្.ជ.អ.ប. ក្តូវទទួលខុសក្តូវកនុ្ការធានាថ្នដសៀវ
ដៅដណនាដំោលនដយាបាយបុគ្គលិកក្តូវដរៀបច្ំ និ្ដ្ឋក់ឱ្យអនុវតត ក្ពម្ទំ្ ក្តូវដធវើបច្ចុបបននភាពជាដទៀ្
ទត់ ដ ើម្បើ្ លុោះបញ្ជច ំ្ ពើសាថ នភាពននការផ្ទល ស់បតូរដផ្នកផ្លូវច្ាប់ដ លមានជាធរមាន។ 
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  ដៅចុ្្បញ្ច ប់ននកិច្ចសនាការងារនើម្ួយៗ ក្តូវមានដច្្ថ្ន “កនុ្ក្គ្ប់ទិ ាភាពទំ្ អស់ដក្ៅពើការ
ដលើកដល្ដ លមានកំនត់ជាក់ោក់ខា្ដលើ ដលើកិច្ចសនាដនោះសថិតដក្កាម្ក្កបខណឌ ននដោលនដយាបាយ
ក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក ូច្មានកំណត់កនុ្ដសៀវដៅដណនាកំ្បតិបតតិការរបស់ គ្.ជ.អ.ប. ដ លបានសក្ម្ួល និ្
ដធវើបច្ចុបបននភាពជាដទៀតទត់អនុដោម្ច្ាប់ការងាររបស់ក្បដទសកម្ពុជា។ 
៦.៥. កាំណត់គ្ាបុរគលិក 

៦.៥.១. បញ្ជ ីគ ម្ ោះបុរគលិក              

ជារមួ្បញ្ា ើដ ម្ ោះគ្ួរបុគ្គលិកក្តូវដតបានដរៀបច្ំដ ើ្ ដដ្ឋយបងាា ញនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗមាន ូច្ខា្
ដក្កាម្៖ 

ក. ដ ម្ ោះ 
ខ. នថាដខ ន្ កំំដណើ ត           
គ្. ទើកដនល្កដំណើ ត 
ឃ. អាសយដ្ឋា នបច្ចុបបនន 
្. មុ្ខ ំដណ្ 
ច្. ទើកដនល្បដំពញការងារ 
្. ដលខកូ /ដលខដរៀ្បុគ្គលិក 
ជ. កាលបរដិច្េទចាប់ដផ្តើម្ការងារ 
ឈ. កាលបរដិច្េទននការបញ្ច ប់ការងារ             

  ព័ត៌មានលម្អតិទំ្ ដនោះគ្ជឺាសត្់ដ្ឋអបបបរមា។ បញ្ា ើដ ម្ ោះបុគ្គលិកដនោះក្តូវដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុ្ក្បព័នធ
ទិននន័យបុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប.។ 
៦.៥.២. ឯកសារបុរគលិក              

បុគ្គលិកមាន ក់ៗក្តូវមានឯកសារបុគ្គលិកដ លមានលកខណៈលម្អិតនូវមានព័ត៌មាន ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 
 បញ្ា ើឯកសារននសំណំុឯកសារបុគ្គលបុគ្គលិក 

១ ក្បវតតរូិបសដ្ខប 
ក្តូវទទួលបានតាម្តក្ម្ូវការននសត្់ដ្ឋសក្មាប់ ំដណើ រការដក្ជើស
ដរ ើសបុគ្គលិក 

២ 
ឯកសារដយា្/លិខតិ
បញ្ជា ក់ 

បនាា ប់ពើបាន្ល្កាត់ការសមាា សន៍ ឯកសារដយា្/លិខិតបញ្ជា ក់
ព័ត៌មានបដនថម្នានាពាក់ព័នធនឹ្បុគ្គលិកដនាោះក្តូវដតបានដរៀបច្ំ 
និ្ទុកដ្ឋក់ដៅកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក 

៣ 
ព័ត៌មានលម្អតិសក្មាប់
ការសមាា សន៍ 

ដសច្កតើសដ្ខបននពត៌មាន ូច្ខា្ដក្កាម្ក្តូវដតបានដរៀបច្ំ និ្
ទុកដ្ឋក់កនុ្ឯកសារបុគ្គលិកសក្មាប់ដបកខជនដ លទទួលបាន
ដជាគ្ជ័យ៖ 
• គ្ណៈកម្មការសមាា សន៍ 
• បកខជនដផ្េ្ដទៀតដ លក្តូវបានសមាា សន៍ 
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• មូ្លដហតុដ លដបកខជនដនោះទទួលបានដជាគ្ជយ័ 

៤ កចិ្ចសនាការងារ 

បុគ្គលិកទំ្ អស់ក្តូវដតមានកិច្ចសនា ដ លមានចុ្ោះហតថដលខា
ដដ្ឋយភាគ្ើពាក់ព័នធ។ កិច្ចសនាក្តូវដរៀបច្ំជា២ច្ាប់ ដ លកនុ្
ដនាោះម្ួយច្ាប់ក្តូវរកាទុកកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក និ្ម្ួយច្ាប់
សក្មាប់បុគ្គលិកសាម្ើ។ កិច្ចសនាក្តូវដរៀបច្ំក្បចាំ្ ន ។ំ កិច្ចសនា
ទំ្ អស់របស់បុគ្គលិកក្តូវដតបានទុកដ្ឋល់កនុ្ឯកសារបុគ្គលិក 

៥ ការពពិណ៌នាការងារ 

មុ្ខតំដណ្ទំ្ អស់ក្តូវមានការពិពណ៌នាការងារ ដ លដរៀបរាប់
អំពើតួនាទើ និ្ការទទួលខុសក្តូវរបស់បុគ្គលិកមាន ក់ៗ។ ការពិពណ៌ 
នាការងារក្តូវដរៀបច្ំជា២ច្ាប់ ដ លកនុ្ដនាោះ១ច្ាប់សក្មាប់រកា
ទុកដ្ឋក់កនុ្ឯកសារបុគ្គលិក និ្ ១ច្ាប់សក្មាប់បុគ្គលិកសា
ម្ើ។ ដទោះបើបុគ្គលិកម្ិនក្តូវបានផ្ទល ស់បតូរមុ្ខ ំដណ្ក៏ដដ្ឋយក៏ការ
ពិពណ៌នាការងារអាច្ផ្ទល ស់បតូរជាបនតបនាា ប់ អាក្ស័យដៅដលើលទធ
ផ្លរពំឹ្ទុកដ លក្តូវដធវើការវាយតនម្លក្បចាំ្ ន ។ំ ឯកសារការពិព័
ណនាការងារទំ្ អស់របស់បុគ្គលិកមាន ក់ៗក្តូវដតបាន រកាទុកកនុ្
ឯកសាបុគ្គលិក។ 

៦ 

ច្ាប់ថតច្ម្ល្ ននឯក
សារសមាគ លអ់តត
សញ្ជា ណរបស់បុគ្គលិក 

ដនោះជាទក្ម្្់អតតសញ្ជា ណប័ណណផ្លូវការដ លដច្ញដដ្ឋយរដ្ឋា ភិបា
លដ លមាន ូច្ជាអតតសញ្ជា ណប័ណណ ប័ណណដបើកបរ ឬលិខិត្ល្
ដ ន។ ច្ំដពាោះបុគ្គលិកដ លដបើកបរយានយនតរបស់គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវ
មានច្ាប់ច្ម្ល្ ប័ណណដបើកបរ 

៧ 

ច្ាប់ថតច្ម្ល្ ននអតត
សញ្ជា ណប័ណណបុគ្គលិក
ដ លដច្ញដដ្ឋយគ្.ជ.អ.
ប. 

បុគ្គលិកក្តូវបានផ្តល់នូវអតតសញ្ជា ណប័ណណសមាគ ល់ខលួនដៅដពល
ចូ្លបដក្ម្ើការងារ ំបូ្។ គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវផ្តល់អតតសញ្ជា ណប័ណណ 
ដ លមានកំណត់កាលបរដិច្េទផុ្តកំណត់ដៅធម្មតាចុ្្ ន្ នំើម្ួយៗ 
។ កនុ្ករណើ ដបបដនោះ ដៅដពលផ្តល់នូវអតតសញ្ជា តប័ណណថមើ បុគ្គលិក
ក្តូវផ្តល់ក្ត ប់ម្កវញិនូវអតតសញ្ជា ណប័ណណចាស់។ ច្ាប់ថត
ច្ម្ល្អតតសញ្ជា ណប័ណណទំ្ អស់របស់បុគ្គលិកនើម្ួយៗក្តូវរកា
ទុកដៅកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក 

៨ 
ព័ត៌មានទនំាក់ទនំ្
លម្អតិ 

អាស័យដ្ឋា ន ដលខទូរស័ពា អាស័យដ្ឋា នអុើដម្៉ៅល 

៩ 

ក្ទពយសម្បតតរិបស់គ្.ជ.អ
.ប. ដ លក្តូវបានដក្បើ
ក្បាស់ដដ្ឋយបុគ្គលិក 

ជាព័ត៌មានលំអិតននសមាា រៈបរកិាខ របស់គ្.ជ.អ.ប.ដ លបានផ្តល់ឱ្យ
បុគ្គលិកសក្មាប់ដក្បើក្បាស់កនុ្ការអនុវតតកាងារ រមួ្មាន ូច្ជា 
ទូរស័ពាច្ល័ត កុំពយូទ័រយួរន ។ ល។ ដ លក្តូវមានទក្ម្្់ជាផ្លូវការ
ដ លចុ្ោះហតថដលខាដដ្ឋយបុគ្គលិកដ ើម្បើបញ្ជា ក់ពើការទទួលបាន 
សមាា រៈបរកិាខ រទំ្ ដនាោះ។ សំណំុដបបបទក្តូវដតក្តូវបានចុ្ោះហតថ
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ដលខាដៅដពលដ លសមាា រៈបរកិាខ ទំ្ ដនាោះក្តូវបានផ្តល់ក្ត ប់
ម្កឱ្យគ្.ជ.អ.ប. វញិ។ 

១០ កណំត់ក្តាក្បាក់ដបៀវតេរ ៍ ច្ំណូលក្បចាំ្ ន ដំ លក្តូវប្់ពនធជូនអាជាញ ធរពនធដ្ឋរ 

១១ 
កណំត់ក្តាច្ាប់សំុឈប់
សក្មាក់ 

ទក្ម្្់ព័ត៌មានលំអិតអំពើការសំុច្ាប់ឈប់សក្មាក និ្ច្នំួននថា
ដ លអាច្មានសិទធិសំុឈប់សក្មាកសក្មាប់ ន្ បំនាា ប់របស់បុគ្គលិក
មាន ក់ៗ។ 

១២ 

កណំត់ក្តាលទធផ្លនន
ការវាយតនម្លការបដំពញ
ការងារ 

ទក្ម្្់ដបបបទវាយតនម្លបុគ្គលិកក្បចាំ្ ន ជំាផ្លូវការសក្មាប់រយៈ
ដពលម្ួយ ន្ ដំ លបានចុ្ោះហតថដលខាបញ្ជា ក់ដដ្ឋយបុគ្គលិក និ្
និ្គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល។ 

១៣ 
ព័ត៌មានលម្អតិអពំើសាច់្
ញាតរិបស់បុគ្កលិក 

រមួ្បញ្ចូ លទំ្ ច្ាប់ច្ម្ល្ ននសំបុក្តកំដណើ តរបស់កូន និ្រូបថត
របស់កូនដ លសថិតកនុ្ដៅកនុ្បនាុករបស់បុគ្គលិក។ ព័ត៌មានពាក់
ព័នធនឹ្ការធានារា៉ៅ ប់រ្អាយុជើវតិ ក្តូវរមួ្បញ្ចូ លទំ្ ព័ត៌មាន
លម្អិតននអនកដ លក្តូវទទួលម្រតក។ 

១៤ 
ព័ត៌មានលម្អតិពើគ្ណនើ
ធនាោររបស់បុគ្គលិក 

ព័ត៌មានគ្ណនើធនាោររបស់បុគ្គលិកមាន ក់ដ លដសនើសំុឱ្យគ្.ជ.អ.ប
.ក្តូវឱ្យដផ្ារក្បាក់ដបៀរវតេររ៍បស់ខលួនដៅកនុ្គ្ណនើធនាោរដនាោះ។ 

១៥ 
ព័ត៌មានលម្អតិននការ
បញ្ច ប់ការងារ 

លិខិតសំុការោដល្ពើតំដណ្ លិខិតបញ្ច ប់ការងារ កំណត់ក្តា
ននមូ្ដហតុននការបញ្ច ប់ការងារ លិខិតក្បគ្ល់ទទួលសមាា រៈ និ្ការ
ងារ។ល។ 

  
ព័ត៌មានដ លមានដៅកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក គ្ឺជាព័ត៌មានដ លក្តូវរកាការសមាា ត់ខពស់បំផុ្ត។  ូច្នោះ

ឯកសារក្តូវរកាទុកកនុ្ទូរចាក់ដសារ និ្ រកាទុកកនុ្ទើកដនល្ដ លមានសុវតថិភាព ជាពិដសសក្តូវទុកដ្ឋក់
កនុ្ការការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកដ លមានសុវតថិភាព។ 

  ឯកសារទំ្ ដនោះក្តូវបានចាត់ទុកថ្ន ជាឯកសារអច្ិនន្តនតយ ៍ ដហើយក្តូវរកាទុកឱ្យមានសុវតថិភាព 
និ្គ្ត់ហមត់។ មានន័យថ្នក្តូវរកាទុកជាអច្ិនន្តនតយក៍នុ្បណាណ សារបស់សាថ ប័នគ្.ជ.អ.ប.។ 
៦.៦. ទគ្មង់ផ្បបបទ និងឯកសារគោង 

១. ទក្ម្្់ដបបបទសកម្មភាពបុគ្គលិក 
២. កិច្ចសនាការងារ 
៣. ការពិពណ៌នាការងារ 
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ជំពកូទ៧ី ការវាយែម្មលការបំជពញការងាររបសប់គុ្គលិក 
 

៧.១. សនិទានភាព 

១.  គ្.ជ.អ.ប ដបតជាញ ច្ិតតកនុ្ការបដ្កើត និ្អនុវតតក្បព័នធវាយតនម្លការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក
ដ ល ដ្លើយតបដៅនឹ្ដោលបំណ្ និ្ដោលដៅរបស់ គ្.ជ.អ.ប ដដ្ឋយជំរុញឲ្យមានការ
ទទួលយកនូវការទទួលខុសក្តូវ ការអនុញ្ជា តឱ្យមានការចូ្លរមួ្ោន រវា្អនកក្គ្ប់ក្គ្្និ្
បុគ្គលិក ការរមួ្ច្ំដណក ល់ការដកលម្អការក្បាក្ស័យទក់ទ្ ការទំនាក់ទំន្ការងាររវា្ោន
និ្ោន  ក្ពម្ទំ្ ដលើកកម្ពស់ក្បសិទធភាពការងាររបស់បុគ្គលិក និ្សាថ ប័ន។  

២. សក្មាប់បុគ្គលិក និ្ទើក្បឹកាដ លបដក្ម្ើការងាររយៈដពលខលើ ឬបដណាត ោះអាសនន គ្.ជ.អ.ប នឹ្
បដ្កើតនូវក្បព័នធច្្ចានូំវការបំដពញការងារកនល្ម្ក។ 

៧.២. គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

១. ដោលបណំ្ននការវាយតនម្លការអនុវតដការងាររបស់បុគ្គលិក 
ការវាយតនម្លការអនុវតដការងាររបស់បុគ្គលិកដ ើម្បើ ៖ 
 ពិនិតយដម្ើលដ ើ្ វញិនូវការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកកនល្ម្ក ដដ្ឋយកំណត់ថ្នដតើ បុគ្គលិក
ដនាោះក្តូវពក្្ើកសម្តថភាពយា៉ៅ ្ ូច្ដម្តច្ ដ ើម្បើដ្លើយតបដៅនឹ្គុ្ណវុឌ្ឍន៍ដ លបានកំណត់
សក្មាប់មុ្ខតំដណ្របស់ខលួន និ្ថ្នដតើក្តូវមានវធិានការយា៉ៅ ្ ូច្ដម្តច្ដ ើម្បើដធវើឲ្យក្បដសើរដ ើ្
នូវការបំដពញការងារនាដពលអនាគ្ត 

 កំណត់ដផ្នកននសម្តថភាពដ លបានអនុវតតលអ និ្ដផ្នកដ លក្តូវដកលម្អ 
 កំណត់រកតក្ម្ូវការចាបំាច់្កនុ្ការអភិវឌ្ឍច្ំដណោះ ឹ្បុគ្គលិក 
 បដ្កើនទំនាក់ទំន្រវា្អនកក្គ្ប់ក្គ្្ និ្បុគ្គលិករបស់ពួកដគ្ និ្ 
 បដ្កើតការដលើកទឹកច្ិតត និ្ការដបតជាញ ច្ិតតកនុ្ការផ្តល់ឱ្កាសជាដទៀ្ទត់ ដដ្ឋយក្តូវកំណត់
ដពលដវោសក្មាប់ការផ្តល់ដយាបល់ក្ត ប់ពាក់ព័នធនឹ្ការបំដពញការងារ និ្ការពភិាកា
ដដ្ឋោះក្សាយបញ្ជា  ក្ពម្ទំ្ ការដលើកដយាបល់ដ ើម្បើដកលម្អការងារបំដពញការងារ 

២. អនកក្គ្ប់ក្គ្្ក្តូវទទួលខុសក្តូវកនុ្ការធានាឲ្យមានការពិភាកាដក្ៅផ្លូវការជាដទៀ្ទត់ ដ ើម្បើពិនិ
តយដម្ើលដ ើ្ វញិនូវការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក ដធៀបជាម្ួយនឹ្ដោលបំណ្ដ លបានឯកភាព
ោន  និ្ការអនុវតតគ្ណដនយយភាព។ ការវាយតនម្លដក្ៅផ្លូវការដនោះ អាច្ធានាថ្ន ៖ 

 មានការតាម្ដ្ឋនដទៀ្ទត់ដលើការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក  
 អនកក្គ្ប់ក្គ្្ដត្ដតបាន ឹ្អំពើឱ្កាសនានាសក្ម្ប់ផ្តល់ការហវកឹហវនឺ ល់បុគ្គលិក និ្ផ្តល់ 
ឬទទួល ដយាបល់ក្ត ប់ 

 ម្ិនមានការភាញ ក់ដផ្អើលដលើលទធផ្លននការវាយតនម្លដនាោះដទ។ 
៣. ការវាយតនម្លការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក គ្ឺជាការពិនិតយដម្ើលដ ើ្ វញិនូវការបំដពញការងារ
ជាក់  ដសត្របស់បុគ្គលិកដធៀបជាម្ួយការពិពណ៌នាការងារ និ្ដផ្នការការងារ គ្ឺ ៖ 
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 វាយតនម្លការអនុវតតរបស់បុគ្គលិកកនុ្កំ ុ្ដពលពិនិតយដ ើ្ វញិ 
 ្លុោះបញ្ជច ំ្ ពើការអនុវតតពិតក្បាក របស់បុគ្គលិកដធៀបនឹ្ការពិពណ៌នាការងារ 
 កំណត់តក្ម្ូវការសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក 
 កំណត់បញ្ជា ដ លដកើតមានកនុ្ការក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក។ 
 ដ ើម្បើបដ្កើនក្បសិទធភាពននការក្គ្ប់ក្គ្្ធនធានម្នុសេដៅកនុ្កម្មវធិើ។ 
 ៤. ការវាយតនម្លការអនុវតតសក្មាប់បុគ្គលិកនើម្ួយៗគ្ួរដតក្តូវបានដធវើដ ើ្  ៖ 
 ដៅចុ្្បញ្ច ប់ននរយៈដពលសាកលប្ 
 ដៅចុ្្បញ្ច ប់ននកិច្ចសនាការងារ (ជាទូដៅម្ួយ ន្ )ំ ឬមុ្នដពលបនតកិច្ចសនាបនាា ប់ 

៧.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ  

៧.៣.១. លកខណៈវិនិច្ឆយ័ 

១. លកខណៈវនិចិ្េយ័ដផ្នកសម្តថភាពការងារ នឹ្វាស់ដវ្អំពើការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក  

ពិដសសដលើការរពំឹ្ទុកពើការអនុវតតតួនាទើ ភារកិច្ចរបស់បុគ្គលិកដនាោះ។ លកខណៈវនិិច្េ័យក្តូវបាន
ទក់ទ្ដដ្ឋយផ្ទា ល់ដៅនឹ្ការពិពណ៌នាការងាររបស់បុគ្គលិក ការរពំឹ្ទុកពើការអនុវតតដ លបាន
កំណត់កាលពើការវាយតនម្លដលើកចុ្្ដក្កាយ និ្បញ្ា ើលទធផ្លច្ំប្ដ លក្តូវបានដរៀបច្ំមុ្នដពល
កិច្ចក្បជុំវាយតនម្លការបំដពញការងារ។  
២. លកខណៈវនិចិ្េយ័ដផ្នកសាថ ប័ន និ្ ទូដៅ នឹ្វាស់ដវ្អំពើឥរយិាបថរបស់បុគ្គលិកពាក់ព័នធនឹ្
ការងារ ដ លជាកតាត ដជាគ្ជ័យននការបំដពញការងារ។ លកខណវនិិច្េ័យដនោះ ម្ិនទក់ទ្នឹ្ ការ
ពិពណ៌នាការងារដនាោះដទ ប៉ៅុដនតពាក់ព័នធនឹ្ជំនាញ អាកបបកិរយិា និ្ឥរយិាបថរបស់បុគ្គលិក 
ដ លក្តូវបានចាត់ទុកថ្នមានសារៈសំខាន់សក្មាប់បុគ្គលិកទំ្ អស់របស់ គ្.ជ.អ.ប ដដ្ឋយម្ិនគ្ិត
ពើមុ្ខងារ ឬកំរតិការងាររបស់ពួកដគ្ដ ើយ។ 
៣. លកខណៈវនិចិ្េយ័ដផ្នកក្គ្ប់ក្គ្្ នឹ្វាស់ដវ្អំពើសម្តថភាពរបស់បុគ្គលិកដ លមានសារសំខាន់
សក្មាប់ វាយតនម្លបុគ្គលិកដ លមានតួនាទើជាអនកក្គ្ប់ក្គ្្ (សក្មាប់ដតបុគ្គលិកដ លមានមុ្ខ
តំដណ្ជាអនកក្គ្ប់ ក្គ្្ប៉ៅុដណាណ ោះ)។ 

៧.៣.២.  វិធីសា្សតវយតនមលការបាំគពញការងាររបស់បុរគលិក 

១. ការវាយតនម្លដដ្ឋយការដធវើច្ណំាត់ថ្នន ក់៖  ការដធវើច្ំណាត់ថ្នន ក់ដលើការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក 
ម្ិនដម្នការលកខខណឌ ដ លក្តូវដតអនុវតតដនាោះដទ ប៉ៅុដនតវធិើសាន្តសតដនោះអាច្ដក្បើក្បាស់សក្មាប់
វាយតនម្ល ៖  
 បុគ្គលិកដ លមានលកខណៈពិដសស 
 បុគ្គលិកដ លមានឥរយិាបថបំដពញការងារក្បកបដដ្ឋយដជាគ្ជ័យ 
 បុគ្គលិកដ លអាច្សដក្ម្ច្បាននូវការរពំឹ្ទុក  

          រដបៀបចាត់ច្ណំាត់ថ្នន ក់ ៖ 
 ម្ិនមានការខិតខំក្បឹ្ដក្ប្  ូច្ជា ការអនុវតតការងារដដ្ឋយោម នគ្ំនិត ោម នសកម្មភាព 
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ោម នលទធផ្លការងារ។ សូម្ផ្តល់អនុសាសន៍ “ពិចារណារដ ើ្ វញិ”។ 
 ម្ិនដពញច្ិតត ៖ ការអនុវតតការងារម្ិន ល់កក្ម្ិតសត្់ដ្ឋរ ខកច្ិតត ម្ិនដពញដលញ ដខាយ 
ម្ិនក្គ្ប់ក្ោន់ ម្ិនសម្ក្សប។ សូម្ផ្តល់អនុសាសន៍ “ម្ិនមានការ ំដ ើ្ ក្បាក់ដបៀវតេរ”៍ 

 ដពញច្ិតត ៖ ការអនុវតតការងារអាច្ទទួលយកបាន សម្ក្សប សម្ដហតុផ្ល គ្ួរសម្  
ក្គ្ប់ក្ោន់។ សូម្ផ្តល់អនុសាសន៍ “តំដ ើ្ ក្បាក់ដបៀវតេរ ៍១%”។ 

 ដពញច្ិតតខាល ំ្ ណាស់ ៖ ការបំដពញការងារទទួលបានលទធផ្លគ្ួរឱ្យសរដសើរ គុ្ណភាព
ខពស ់លអក្បដសើរ។ សូម្ផ្តល់អនុសាសន៍ “តំដ ើ្ ក្បាក់ដបៀវតេរ ៍២%”។ 

 លអឥតដខាច ោះ ៖  ការបំដពញការងារទទួលបានលទធផ្លលអណាស់ អសាច រយ វដិសសវសិាល  
អសាច រយ លអឥតដខាច ោះ។ សូម្ផ្តល់អនុសាសន៍ “តំដ ើ្ ក្បាក់ដបៀវតេរ ៍៣%”។ 

 ២. ទក្ម្្់ដបបបទសក្មាប់ការវាយតនម្ល ៖ ទក្ម្្់ដបបបទសក្មាប់ការវាយតនម្លការបំដពញការងារ
របស់បុគ្គលិកក្តូវបានដប្ដច្កជា៣ដផ្នក រមួ្មាន ការវាយតនម្លការអនុវតតតួនាទើ ភារកិច្ច 
(ទក់ទ្នឹ្ការពពិណ៌នាការងារ) ការវាយតនម្លទូដៅ (ទក់ទ្នឹ្ជំនាញ ឥរយិាបថ និ្
អាកបបកិរយិា) និ្ការអភិវឌ្ឍជំនាញវជិាា ជើវៈ។ ខណៈដពលដ លការវាយតនម្លបុគ្គលិកតាម្ 
រយៈការដធវើច្ំណាត់ថ្នន ក់ គ្ឺជាជដក្ម្ើសក៏ដដ្ឋយ ក៏ការទម្ទរឲ្យបំដពញនូវច្ំណុច្ខាល ំ្  ដផ្នក
ដ លក្តូវដកលម្អ និ្អនុសាសន៍នានា គ្ឺជាកាតពវកិច្ចដ លក្តូវដតអនុវតត។ ការរពំឹ្ទុកពើការ
បំដពញការងារសក្មាប់ ន្ បំនាា ប់ គ្ឺក្តូវសរដសរចូ្លកនុ្ដផ្នកអនុសាសន៍។ 

៧.៣.៣. គ្កបខ័ណឌ គពលគវោសគ្ម្មប់ការវយតនមល 

១. សក្មាប់បុគ្គលិកថមើ បុគ្គលិកដ លដផ្ារចូ្លថមើ បុគ្គលិកដ លដត្តាំ្ ថមើ និ្បុគ្គលិកដ លក្តូវ
ពិចារណាដ ើ្ វញិ ៖ ដដ្ឋយសារដតបុគ្គលិកទំ្ ដនោះក្តូវបានដ្ឋក់ឱ្យសថិតដៅកនុ្រយៈដពល
សាកលប្រយៈដពល៣ដខ ពួកដគ្នឹ្ក្តូវទទួលការវាយតនម្លជាផ្លូវការច្ំនួន០២ ្កនុ្០១ ន្  ំ
គ្ឺដលើកទើ១ដៅដពលបញ្ច ប់រយៈដពលសាកលប្ និ្ដលើកទើ២ គ្ឺការវាយតនម្លក្បចាំ្ ន ដំៅចុ្្ 
(អាច្ចាប់ដផ្តើម្ដៅកនុ្ដខវចិ្េិកា)។ ដលើសពើដនោះដទៀត បុគ្គលិកទំ្ អស់ដ លសថិតដៅកនុ្
 ំណាក់កាលសាកលប្ គ្ឺក្តូវជួបជាម្ួយអនកក្គ្ប់ក្គ្្ដៅកនុ្ដខទើ១ដ ើម្បើកំណត់ និ្
ពិភាកាអំពើការរពំឹ្ទុកពើបំដពញការងារដ លបានកំណត់កនុ្ការពិពណ៌នាការងារលម្អិត
របស់បុគ្គលិកទំ្ នដនាោះ 

២. សក្មាប់បុគ្គលិកដ លក្តូវបនតកិច្ចសនា ៖ បុគ្គលិកដ លក្តូវបនតការងារ នឹ្តក្ម្ូវឱ្យមានការ
វាយតនម្លជាផ្លូវការម្ួយ ្កនុ្ម្ួយ ន្  ំ ដ លនឹ្ដធវើដ ើ្ ដៅអំ ុ្ដខវចិ្េិកាជាដរៀ្រាល់ ន្ ។ំ 
ដលើសពើដនោះដទៀតបុគ្គលិកដ លកំពុ្បនតទំ្ អស់ ក្តូវជួបជាម្ួយអនកក្គ្ប់ក្គ្្របស់ពួកដគ្ជា
បនតបនាា ប់ ដ ើម្បើទទួលបានការហវកឹហវនឺ ការវាយតនម្លដក្ៅផ្លូវការ និ្ ការផ្តល់ដយាបល់ក្ត ប់
ផ្្ដ រ។ 

៧.៣.៤. នីតិវិធីវយតនមល 

  ច្ំដពាោះការវាយតនម្លការអនុវតដការងាររបស់បុគ្គលិកដៅចុ្្បញ្ច ប់ននរយៈដពលដធវើការសាកលប្ អនក
ក្គ្ប់ក្គ្្ បុគ្គលិកផ្ទា ល់ក្តូវពិនិតយដ ើ្ វញិនូវការអនុវតដការងាររបស់បុគ្គលិក និ្ផ្ដល់អនុសាសន៍ ថ្នដតើ
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បុគ្គលិកដនាោះអាច្បនដ ការងារកនុ្តំដណ្ដនាោះ ឬក៏ម្និអាច្ ដហើយច្ំណុច្ណាខលោះដ លបុគ្គលិករូបដនោះក្តូវ
ដធវើការដកលម្អ ដហើយដ្ឋក់ជូនការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក ដ ើម្បើពិនិតយដ ើ្ វញិ ដហើយក្តូវសដក្ម្ច្ដដ្ឋយ
ក្បធានអនុកម្មវធិើ ឬរ ាបាលថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិ។ ក្បធានអនុកម្មវធិើ ឬរ ាបាលថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិនឹ្ដច្ញលិខិត
ជាផ្លូវការជក្មាប ល់បុគ្គលិកអំពើការបនដ ឬម្ិនបនដកចិ្ចសនា។ 

ច្ំដពាោះការវាយតនម្លការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកដៅចុ្្បញ្ច ប់ននកិច្ចសនា ក្តូវអនុវតដដៅតាម្
ជំហានននការវាយតនម្ល ូច្ខា្ដក្កាម្ ៖  

ក). ការផ្ដល់ព័ត៌មាន  
 ដៅថ្នន ក់រាជធានើ ដខតដ ៖ កិច្ចក្បជុំក្តូវបានដរៀបច្ំដ ើ្  ជាម្ួយក្បធានគ្ដក្មា្ អនកក្គ្ប់ក្គ្្
ផ្ទា ល ់និ្ទើក្បឹកា០១រូប ក្បចារំាជធានើ ដខតដ។ 

 ដៅថ្នន ក់ជាតិ ៖ កិច្ចក្បជុំម្យួក្តូវបានដរៀបច្ំដ ើ្  ដ លសមាសភាពចូ្លរមួ្ថ្នន ក់ ឹកនាដំលខា  
ធិការដ្ឋា ន ០១រូប ក្បធានការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក និ្តណំា្ទើក្បឹកា០១រូប។  

កិច្ចក្បជុំដនោះ គ្ឺដ ើម្បើពិភាកាអំពើដោលបំណ្ និ្នើតិវធិើននការវាយតនម្ល។ បនាា ប់ពើការក្បជុំដនោះ 
ក្បធានដផ្នកនើម្ួយៗក្តូវជក្មាបអំពើនើតិវធិើននការវាយតនម្ល និ្ដច្កទក្ម្្់វាយតនម្ល ល់បុគ្គលិករបស់ខលួន។ 

ខ). ការបដ្កើតគ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល   
អនុកម្មវធិើ ឬរ ាបាលថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិនើម្ួយៗ ក្តូវដរៀបច្ំគ្ណៈកម្មការវាយតនម្លម្ួយ។ សមាស

ភាពគ្ណៈកម្មការវាយតនម្លរបស់រ ាបាលថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិ ៖ 
 ក្បធានគ្ដក្មា្       ជាក្បធាន 
 នាយកទើចាត់ការ (០១រូប)      ជាសមាជិក 
 ក្បធានការយិាល័យពាក់ព័នធ (០១រូប)    ជាសមាជិក 
 តំណា្ន គូ្អភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធ ឬទើក្បឹកា (០១រូប)   ជាអនកសដ្កតការណ៍  
សមាសភាពគ្ណៈកម្មការវាយតនម្លរបស់ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ៖ 
 អនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប    ជាក្បធាន 
 ក្បធានអ្គភាពរ ាបាល និ្ហរិញ្ាវតថុ    ជាសមាជិក 
 ក្បធានអ្គភាពពាក់ព័នធ      ជាសមាជិក 
 តំណា្ន គូ្អភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធ ឬទើក្បឹកា (០១រូប)   ជាអនកសដ្កតការណ៍  
គ្ណៈកម្មការវាយតនម្លទទលួខុសក្តូវ ូច្ខា្ដក្កាម្ ៖  
 ពិនិតយដ ើ្ វញិនូវការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក  
 ផ្ដល់អនុសាសន៍ ថ្នដតើបុគ្គលិកដនាោះអាច្បនដការងារកនុ្តំដណ្ដនាោះ ឬក៏ម្ិនអាច្ ដហើយ
ច្ំណុច្ណាខលោះដ លបុគ្គលិករូបដនោះក្តូវដធវើការដកលម្អ   

 ដរៀបច្ំរបាយការណ៍អំពើលទធផ្លននការវាយតនម្ល ដហើយដ្ឋក់ជូនក្បធានដលខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.អ
.ប ដ ើម្បើ  ពនិិតយ និ្សដក្ម្ច្។  

គ្). ការវាយតនម្លខលួនឯ្   
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បុគ្គលិកមាន ក់ៗក្តូវដធវើការវាយតនម្លដដ្ឋយខលួនឯ្។ ការវាយតនម្លខលួនឯ្ គ្ឺអនុញ្ជា តឱ្យបុគ្គលិកមាន
ក់ៗដធវើការ ្លុោះបញ្ជច ំ្ ការអនុវតដការងាររបស់ខលួន និ្ សដ្ខបនូវច្ំណុច្ខាល ំ្  និ្ច្ំណុច្ដខាយរបស់ខលួន
ដដ្ឋយខលួនឯ្។ គ្ណៈកម្មការវាយតនម្លបុគ្គលិកក្តូវដច្កទក្ម្្់វាយតនម្លផ្ទា ល់ខលួន ល់ក្គ្ប់បុគ្គលិកដ ល
ក្តូវវាយតនម្លទំ្ អស់ ដដ្ឋយមាន ក់ៗ ទទួលបានទក្ម្្់វាយតនម្លផ្ទា ល់ខលួនដនោះម្ួយច្ាប់។ បនាា ប់ពើទទលួ
បានទក្ម្្់វាយតនម្លផ្ទា ល់ខលួន បុគ្គលិកនើម្ួយៗក្តូវបំដពញទក្ម្្់វាយតនម្លដនោះ រចួ្ដ្ឋក់កនុ្ដក្សាម្សំបុក្ត
បិទឱ្យជិត ដហើយដ្ឋក់ជូនក្បធានគ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល។ 

ឃ). ការវាយតនម្លរបស់គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល  
បនាា ប់ពើទទួលបានទក្ម្្់វាយតនម្លខលួនឯ្ពើក្គ្ប់បុគ្គលិកទំ្ អស់ គ្ណៈកម្មការវាយតនម្លក្តូវ

ដរៀបច្ំក្បជុំ វាយតនម្លបុគ្គលិក។ មុ្ននឹ្វាយតនម្លបុគ្គលិកណាមាន ក់ ទក្ម្្់វាយតនម្លផ្ទា ល់ខលួនរបស់បុគ្គលិក
ដនាោះក្តូវដច្កជូន ល ់ ក្គ្ប់សមាជិកគ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល។ បនាា ប់ម្ក គ្ណៈកម្មការវាយតនម្លក្តូវដធវើការ
ពិនិតយ និ្វាយតនម្លការបំដពញ ការងាររបស់បុគ្គលិកដនាោះ និ្ផ្ដល់អនុសាសន៍ថ្ន ដតើបុគ្គលិកដនាោះអាច្បនដ
ការងារកនុ្តំដណ្ដនាោះ ឬក៏ម្ិនអាច្ ដហើយច្ំណុច្ណាខលោះដ លបុគ្គលិករូបដនោះក្តូវដធវើការដកលម្អ។  ំដណើ រ
ការដបបដនោះក្តូវអនុវតដជាបនដបនាា ប់សក្មាប់ ក្គ្ប់បុគ្គលិកទំ្ អស់។ គ្ណៈកម្មការក្តូវដធវើការវាយតនម្លការ
បំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកដៅដលើ៥ដផ្នក  ូច្ខា្ដក្កាម្ ៖ 

 កក្ម្ឹតជំនាញបដច្ចកដទស  
 គ្ំនិតផ្ដួច្ដផ្ដើម្  
 ទំនាក់ទនំ្ 
 ទំនាក់ទនំ្ផ្ទា ល់ខលួន និ្ការសហការ 
 ការក្គ្ប់ក្គ្្ ឬការដបដជាញ  ឬការទទួលខុសក្តូវការងារ  
បនាា ប់ពើបញ្ច ប់ការវាយតនម្ល គ្ណៈកម្មការវាយតនម្លក្តូវជួបជាម្ួយបុគ្គលិកមាន ក់ៗផ្ទា ល់ ដ ើម្បើ

ពិភាកា និ្ឯកភាពដៅដលើលទធផ្លននការវាយតនម្លដបស់គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល។ ដៅកនុ្ដពលជួបដនោះ 
បុគ្គលិកអាច្សួរនា ំឬ តវា៉ៅអំពើលទធផ្លននការវាយតនម្លរបស់គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល។  

្). ការសដក្ម្ច្ដៅដលើលទធផ្លននការវាយតនម្ល  
គ្ណៈកម្មការវាយតនម្ល ក្តូវដរៀបច្ំរបាយការណ៍អំពើលទធផ្លននការវាយតនម្ល ដដ្ឋយបញ្ជា ក់

ច្ាស់ោស់អំពើ ពិនាុតាម្ដផ្នកនើម្ួយៗ ពិនាុសរុប ច្ំណុច្ក្តូវដកលម្អ និ្អនុសាសន៍ថ្នដតើបុគ្គលិកដនាោះ
អាច្បនដការងារកនុ្តំដណ្ដនាោះ ឬក៏ម្និអាច្ ដហើយដ្ឋក់ជូនអនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.
អ.ប ដ ើម្បើពិនិតយ និ្សដក្ម្ច្។ អនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប នឹ្ដច្ញលិខិតជាផ្លូវការ
ម្ួយជក្មាប ល់បុគ្គលិកអពំើការបនដ ឬម្ិន   បនដកិច្ចសនា។ 

ច្ំដពាោះបុគ្គលិកដ លចុ្ោះកចិ្ចសនាជាម្ួយដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ដហើយបំដពញការងារដៅតាម្
រាជធានើ ដខតដ ក្បធានគ្ដក្មា្ជាម្ួយអភិបាលរាជធានើ ដខតត ក្តូវដផ្ញើរបាយការណ៍អំពើលទធផ្លននវាយតនម្ល
របស់បុគ្គលិកទំ្ ដនាោះជូនអនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ដ ើម្បើពិនិតយ និ្សដក្ម្ច្។ 
អនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប នឹ្ដច្ញលិខិតជាផ្លូវការម្ួយជក្មាប ល់បុគ្គលិកទំ្
ដនាោះអំពើការបនដ ឬម្ិនបនដកិច្ចសនា។ 
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១. ការវាយតនម្លដក្ៅផ្លូវការ ៖ អនកវាយតនម្លក្តូវជូន ំណឹ្ ល់បុគ្គលិកអពំើកាលបរដិច្េទសក្មាប់
កិច្ចក្បជុ ំ វាយតនម្លដក្ៅផ្លូវការ។ 

 មុ្នកិច្ចក្បជុ ំអនកវាយតនម្ល និ្បុគ្គលិកក្តូវពិនិតយដម្ើលដ ើ្ វញិអំពើវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតរបស់
បុគ្គលិក កនុ្ការសដក្ម្ច្នូវដោលដៅ  ូច្ដ លបានកណំត់កនុ្ការវាយតនម្លកនល្ ដៅរបស់និ
ដយាជិកដដ្ឋយដផ្ទត តដលើលទធផ្លសដក្ម្ច្បាន និ្ការកំណត់អំពើតក្ម្ូវការដ លបុគ្គលិកគ្ួរមាន។ 

 កនុ្អំ ុ្ដពលកិច្ចក្បជុ ំ ការពិភាកាក្តូវដផ្ទត តដលើវឌ្ឍនភាពដ លបុគ្គលិកសដក្ម្ច្បានដធៀប
ជាម្ួយដោលដៅដ លបានកំណត់កាលពើកិច្ចក្បជុវំាយតនម្លកនល្ ដៅ។ 

 ក្បសិនដបើចាបំាច់្ អនកវាយតនម្លអាច្ពភិាកាពើការបំដពញការងារដៅកនុ្ដផ្នកណាម្ួយដ លបាន 
កំណត់ ដៅការពិពណ៌នាមុ្ខងារជាក់ោក់ មុ្ខងារទូដៅ និ្លកខណៈវនិិច្េ័យសក្មាប់ការងារ  

  ក្គ្ប់ក្គ្្។  
 ក្បសិនដបើចាបំាច់្ គ្ួរដរៀបច្ំដផ្នការសក្មាប់ការដ្ឋក់ឲ្យពិចារណាដ ើ្ វញិ និ្អនុវតតដផ្នការ
ដនោះកនុ្ដពលដនោះដត្ម្ត្។ 

២. ការវាយតនម្លផ្លូវការ 
 ទិ ាភាពទូដៅននការវាយតនម្លការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក៖ អនកវាយតនម្លជួបជាម្យួបុគ្គ
លិកទំ្ អស់របស់ខលួន ដ ើម្បើពិនិតយដលើលកខណៈវនិិច្េ័យ និ្ ំដណើ រការននការវាយតនម្លការ
បំដពញការងារក្បចាំ្ ន រំបស់បុគ្គលិកទំ្ ដនាោះ និ្ជូន ណឹំ្ ល់បុគ្គលិកមាន ក់ៗនូវកាល
បរដិច្េទ ទើកដនល្ និ្ដពលដវោសក្មាប់ការក្បជុំវាយតនម្លការងារផ្លូវការ។ 

 កិច្ចក្បជុំមុ្នការវាយតនម្ល ៖ យា៉ៅ ្ដហាច្ណាស់៣នថាមុ្នការក្បជុំវាយតនម្ល អនកវាយតនម្ល និ្
បុគ្គលិកគ្ួរដតពិនិតយដម្ើលដ ើ្ វញិនូវការពិពណ៌នាការងាររបស់បុគ្គលិក និ្កណំត់ច្ំណុច្
សំខាន់ៗ ឬលទធផ្លសំខាន់ ដហើយក្ស្់ចូ្លកនុ្ទក្ម្្់វាយតនម្លការបំដពញការងាររបស់
បុគ្គលិក។ 

 អនកក្គ្ប់ក្គ្្ និ្បុគ្គលិកបំដពញទក្ម្្់សក្មាប់ការវាយតនម្លការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក
មុ្នដពលជបួក្បជុំវាយតនម្ល។ 

 មុ្នដពលក្បជុវំាយតនម្ល អនកវាយតនម្លក្បមូ្លព័ត៌មានពើម្ិតតភកដ ិនិ្អនកដក្កាម្បងាគ ប់ (ដបើអាច្ គ្ួរ
ដក្បើទក្ម្្់ធាតុចូ្លពើម្ិតតរមួ្ការងារ)។ ដយាបល់ដ លទទួលបានពើទក្ម្្់ដនោះ ក្តូវរកាជាការស
មាា ត់។ 

 កនុ្អំ ុ្ដពលកិច្ចក្បជុំវាយតនម្ល ការពិភាកាគ្ួរដផ្ទត តដៅដលើ៤ច្ំណុច្គ្ ឺ ១).ការវាយតនម្ល
របស់អនកក្គ្ប់ក្គ្្ដៅដលើការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក (ច្ំណុច្ដនោះរមួ្មានការពិភាកាដលើ
ការវាយតនម្ល និ្ដយាបល់របស់អនកក្គ្ប់ក្គ្្កនុ្ដផ្នកវាយតនម្លសម្តថភាពអនុវតតការងារ) ២).
ការដធវើច្ំណាត់ថ្នន ក់ និ្ ដយាបល ់ដដ្ឋយបុគ្គលិក ៣).ការរពំឹ្ទុកពើការអនុវតតសក្មាប់ ន្ បំនាា ប់ 
និ្ ៤).ដផ្នការអភិវឌ្ឍជំនាញវជិាា ជើវៈដ លក្តូវបានកណំត់ដៅដពលក្បជុំវាយតនម្លរវា្
និដយាជិក និ្អនកវាយតំនល។ 
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 ម្ួយសបាត ហ៍បនាា ប់ពើកចិ្ចក្បជុំដនោះ អនកក្គ្ប់ក្គ្្ក្តូវដរៀបច្ំបញ្ច ប់ទក្ម្្់វាយតនម្លការបំដពញ
ការងាររបស ់បុគ្គលិកដ លបងាា ញអំពើលទធផ្លននការវាយតនម្ល និ្លទធផ្លរពំឹ្ទុកសក្មាប់ ន្ ំ
បនាា ប់  ូច្ដ លបានពិភាកាឯកភាពដៅកនុ្កិច្ចក្បជុំវាយតនម្ល។  

 បនាា ប់ម្ក ក្តូវបញ្ាូ នទក្ម្្់វាយតនម្លដ លបានបំដពញដៅឲ្យបុគ្គលិកសាម្ើនើម្យួៗ ដ ើម្បើអាន 
និ្ផ្តល់ ដយាបល់ចុ្្ដក្កាយ។ បនាា ប់បុគ្គលិកបានបំដពញដផ្នកដ លខលួនក្តូវបំដពញដហើយ 
បុគ្គលិកន៉ៅក្តូវចុ្ោះហតថដលខាដលើទក្ម្្់វាយតនម្លដនាោះ របួបញ្ាូ នក្ត ប់ម្កអនកក្គ្ប់ក្គ្្វញិ។ 

 ទក្ម្្់វាយតនម្លដ លបានដរៀបច្ំបញ្ច ប់ចុ្្ដក្កាយ (រមួ្ទំ្ ការអនុសាសសន៍ដកសក្ម្ួលការ
ពិពណ៌នាការងាររបស់បុគ្គលិក ក្បសិនដបើអនុវតត) ក្តូវបានបញ្ាូ នដៅអនកវាយតនម្លដ លជាអនក
ក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់ បុគ្គលិកដនាោះ ដ ើម្បើពិនិតយសដក្ម្ច្ចុ្្ដក្កាយ។  

 ម្ន្តនតើដផ្នកក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក ទទួលខុសក្តូវកនុ្ការសដ្ខបលទធផ្លននការពិភាកាអំពើដផ្នការ
អភិវឌ្ឍសម្តថភាពរបស់បុគ្គលិកមាន ក់ៗ និ្ដ ើម្បើផ្តល់អនុសាសន៍អពំើសកម្មភាពនានាដ លក្តូវ
អនុវតតសក្មាប់បុគ្គលិកមាន ក់ៗ ដដ្ឋយដផ្អកដលើលទធផ្លននការវាយតនម្លការបំដពញរបស់ោត់។ 
រាល់ឯកសារទំ្ ដនោះក្តូវដរៀបច្ំបញ្ច ប់ ដហើយដ្ឋក់ដសនើម្ិនឲ្យដលើសពើសបាត ហ៍ទើ២ ននដខធនូកនុ្ ន្ ំ
នើម្ួយៗ។ 

 ទក្ម្្់វាយតនម្លដ លបានបដំពញ វធិានការដផ្នកបុគ្គលិកដ លជាអនុសាសន៍របស់អនកក្គ្ប់ក្គ្្ 
និ្ដផ្នការអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពបុគ្គលិកក្បចាំ្ ន  ំ ក្តូវបានបញ្ាូ នដៅអនុក្បធានក្បតិបតត ិ ដ ើម្បើ
ពិនិតយ និ្បូកសរុប និ្បញ្ាូ នដៅក្បធានដលខាធកិារដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ដ ើម្បើពិនិតយសដក្ម្ច្។ 
ក្បសិនដបើមានការសួរបញ្ជា ក់បដនថម្ពើក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន ដនាោះក្តូវដ្ឋក់ជូនបដនថម្នូវឯក
សារដពញដលញទក់ទ្នឹ្ ការវាយតនម្លការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកនើម្យួៗដនាោះ។  

៧.៣.៥. ការបតឹងតវ៉ា  

១. កនុ្ការចុ្ោះហតថដលខាដលើទក្ម្្់វាយតនម្លការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក បុគ្គលិកម្ិនចាបំាច់្
យល់ក្សបជាម្ួយការវាយតនម្ល និ្ដយាបល់របស់អនកក្គ្ប់ក្គ្្ដ ើយ។ បុគ្គលិកអាច្សរដសរ
នូវការម្ិនយល់ក្សបទំ្ អស់របស់ខលួន ដៅកនុ្ដផ្នកម្តិដយាបល់ ដដ្ឋយភាា ប់ម្កជាម្យួនូវ
ទក្ម្្់សវ័យវាយតនម្លរជាម្ួយនឹ្ទក្ម្្់វាយតនម្លការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក។   

២. ោម នការបតឹ្តវា៉ៅ  ដលើលទធផ្លននការវាយតនម្ល និ្ដយាបល់ដ លបានដធវើដ ើ្ ដៅកនុ្ការវាយ
តនម្លការបំដពញការងារចុ្្ដក្កាយ ប៉ៅុដនតបុគ្គលិកអាច្បតឹ្តវា៉ៅ ដលើវធិានការដផ្នកបុគ្គលិកដ លជា
អនុសាសន៍របស់អនក ក្គ្ប់ក្គ្្របស់ខលួន។ កនុ្ការបតឹ្តវា៉ៅ ក្តូវដធវើដ ើ្ តាម្ដោលនដយាបាយ 
និ្នើតិវធិើ (ដោលនដយាបាយដលខ១៣)។ 

៧.៤. ទីគ្បឹកា និងម្នតីកិច្ចសនារយៈគពលខលី 

ដៅចុ្្បញ្ច ប់ននការបំដពញការងាររបស់ទើក្បឹកា និ្ម្ន្តនតើកិច្ចសនារយៈដពលខលើ អនកក្គ្ប់ក្គ្្ក្តូវ
បំដពញដបបបទទក់ទ្នឹ្ ការអនុវតតការងារកនុ្អំ ុ្ដពលននការក្បគ្ល់ភារកិច្ច រមួ្ទំ្ អនុសាសន៍ពាក់
ព័នធនឹ្ការងារ ដ លមានលកខណៈក្សដ ៀ្ោន ដ លអាច្មាននាដពលខា្មុ្ខ។ 
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៧.៥.  ទគ្មង់ផ្ែលគ្តូវគគ្បើ និងឯកសារគោង 

• ទក្ម្្់វាយតនម្លការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិក  
• ទក្ម្្់ការពិពណ៌នាការងារ 
• ទក្ម្្់វធិានការដផ្នកបុគ្គលិក  
• ទក្ម្្់ធាតុចូ្លដ លទទួលបានពើអនករមួ្ការងារ  
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ជំពកូទ៨ី កមមសកិា និងការជធវីការងារជោយសមក័្គ្ចិែត 
 

៨.១. សនិទានភាព 

១.  ដ ើម្បើធានាថ្ន កម្មសិកាអាច្ដ្លើយតបដៅនឹ្ការរពំឹ្ទុករបស់ គ្.ជ.អ.ប ឬរបស់កម្មសិកា
ការ ើមាន ក់ៗ និ្ ការរមួ្ច្ំដណកជួយ ល់ គ្.ជ.អ.ប ទំ្ មូ្ល។ 

២. ដ ើម្បើធានានូវឱ្កាសដសមើោន ននការទទួលយកកម្មសិកាការ ើរវា្និសេតិជាន្តសតើ និ្បុរស ដ ើម្បើ
ទទួលបានបទពិដសាធន៍ពើគ្.ជ.អ.ប ដ លនឹ្ផ្តល់ក្បដយាជន៍ ល់ទំ្  គ្.ជ.អ.ប និ្កម្ម
សិកាការ ើមាន ក់ៗ។  

៣. ដ ើម្បើរមួ្ច្ំដណក ល់យុទធសាន្តសតកាត់បនថយភាពក្កើក្ករបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា កនុ្ការកសា្
សម្តថ ភាពធនធានម្នុសេសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្បកបដដ្ឋយច្ើរភាពននក្បដទសកម្ពុជា។ 

៨.២. គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

• កម្មសិកាសំដៅ ល់បុគ្គល ឬក្កុម្ដ លដសវ្រកការដរៀនសូក្តពើការអនុវតតការងារជាក់ដសត្ 
ដ ើម្បើបំដពញបដនថម្នូវជំនាញវជិាា ជើវៈ  ូច្ជាការដរៀបច្ំនិដកខបបទសក្មាប់និសេតិបញ្ច ប់ការ
សិកាពើសាកលវទិាល័យ ឬបទពិដសាធន៏ការងារសក្មាប់បុគ្គលិកដកម្ៗម្កពើអ្គការ សាថ ប័ន
 នទដទៀត។ 

• គ្.ជ.អ.ប ជំរុញការកសា្សម្តថភាពសក្មាប់បុគ្គលិករបស់ខលួន។ គ្.ជ.អ.ប ក៏ផ្តល់តនម្លដលើ
ការធានាឲ្យ មានតមាល ភាព និ្ភាពជាសាថ ប័នសក្មាប់ការសិកាដរៀនសូក្តផ្្ដ រ។  ូដច្នោះ គ្.
ជ.អ.ប បានដបើកច្ំហ ល់ន គូ្ និ្ដ លចាប់អារម្មណ៍ដលើការសិកាដរៀនសូក្ត ដ ើម្បើទទួល
បានព័ត៌មាន និ្ដម្ដរៀនបទពិដសាធន៍ពើការអនុវតតការងារផ្្ដ រ។ 

• ដទោះបើជាម្ិនដម្នជាមុ្ខងារច្ម្ប្របស់ គ្.ជ.អ.ប ក៏ដដ្ឋយ ក៏ការោកំ្ទ ល់ការដធវើកម្មសិកា 
គ្ឺជាមុ្ខងារម្ួយននកម្មវធិើអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុសេរបស់ គ្.ជ.អ.ប ផ្្ដ រ។  ូដច្នោះម្ិនមាន
ខា្់ថវកិាជាក់ោក់ សក្មាប់ោកំ្ទ ល់ការដធវើកម្មសិការបស់កម្មសិកាការ ើដ ើយ។ ការបំដពញ
កម្មសិកា ក្តូវបានចាត់ទុកថ្នជា “ការបំដពញការងារដដ្ឋយសម័ក្គ្ច្ិតត”។  ូដច្នោះ គ្.ជ.អ.ប នឹ្
ពិចារណាដលើសំដណើ សំុការដធវើកម្មសិការបស់កម្មសិកាការ ើណាដ លសម្ក្សបនឹ្ការងារ 
និ្សកម្មភាពរបស ់ គ្.ជ.អ.ប ប៉ៅុដណាណ ោះ។ ការអនុម័្តយល់ក្ពម្ក្តូវអនុវតតតាម្នើតិវធិើ
ច្ាស់ោស ់ដដ្ឋយដផ្អកដលើលកខណៈវនិិច្េ័យ ដផ្នការភសតុភារ ដហតុផ្ល និ្ដផ្នការសកម្មភា
ព។ គ្.ជ.អ.ប ផ្តល់ឱ្កាស ល់កម្មសិកាការ ើចូ្លរមួ្កនុ្សកម្មភាពការងាររបស់ គ្.ជ.អ.ប 
ដ លជាឱ្កាសដរៀនសូក្ត ដ ើម្បើទទួលបានច្ំដណោះ ឹ្ និ្បទពិដសាធន៍ពើការអនុវតតជាក់ដសត
្។ ដ ើម្បើសក្ម្ួល ល់ការសិកាដរៀនសូក្ត កម្មសិកាការ ើអាច្ដធវើ ំដណើ រជាម្ួយបុគ្គលិក និ្
ដក្បើក្បាស់ការយិាល័យ និ្សមាា រៈការយិាល័យជាម្ួយបុគ្គលិក គ្.ជ.អ.ប បាន ប៉ៅុដនតកម្មសិកា
ការ ើ ម្ិនក្តូវបានទទួលក្បាក់ដខដបៀវតេន៍ ឬក្បាក់ឧបតថម្ាណាម្យួដ ើយ។  

• សំដណើ សំុដធវើកម្មសិកា ក្តូវបានពិនិតយយា៉ៅ ្យុតតិធម៌្ ដដ្ឋយគ្ណៈកមាម ធិការកម្មសិកា (ក្កុម្
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ដ លមានតុលយភាពដផ្នកដយនឌ្័រ និ្យា៉ៅ ្ដហាច្ណាស់មានបុគ្គលិកជាន់ខពស់ច្ំនួនបើនាក់) 
និ្ដសនើសំុដៅថ្នន ក់ ឹកនា ំ ដ ើម្បើសដក្ម្ច្ទទួល ឬប ិដសធនូវសំដណើ សំុដនាោះ ដដ្ឋយដផ្អកដលើ
ភាពពាក់ព័នធនឹ្សកម្មភាពដ លកំពុ្បនត និ្ដពលដវោសម្ក្សបសក្មាប់អនកជួយហវកឹហវនឺ
 ល់កម្មសិកាការ ើនើម្ួយៗ។  

• ដោលដៅននកម្មសិកាដនោះ គ្ឺដ ើម្បើដច្ករដំលកបទពិដសាធន៍របស់ គ្.ជ.អ.ប ដ លអនុវតតកនុ្ 
វស័ិយកំដណទក្ម្្់វមិ្ជឈការ និ្វសិហម្ជឈការ។  ូដច្នោះកម្មសិកាការ ើអាច្អាច្ដរៀន និ្ច្ម្ល្
ដម្ដរៀន និ្បទពិដសាធន៍ដ លជាក្បដយាជន៍សក្មាប់ខលួនដគ្ផ្ទា ល់ និ្សាថ ប័នរបស់ដគ្ផ្្ដ រ។ 
ដទោះជាយា៉ៅ ្ណាក៏ដដ្ឋយ គ្.ជ.អ.ប រពំឹ្ថ្ននឹ្បានដរៀន និ្ ទទួលបានច្ំដណោះ ឹ្ពើការ
ផ្ទល ស់បតូរព័ត៌មាន និ្បទពិដសាធន៍ និ្ការយល់ដឃើញនានាផ្្ដ រ។ 

៨.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

១.  ដំណើ រការវាយតនម្ល និ្ ដក្ជើសដរ ើស៖ លកខណៈវនិិច្េ័យជាមូ្លដ្ឋា នសក្មាប់ការចាត់អាទិភាព និ្ការ
វាយតនម្លថ្នដតើសំដណើ កម្មសិកាដ្លើយតបដៅនឹ្តក្ម្ូវការរបស់បុគ្គល ឬអ្គការសាថ ប័នអនកដសនើសំុ 
និ្ោកំ្ទ ល់ការសដក្ម្ច្បាននូវទសេនទនននការអនុវតតកំដណទក្ម្្់របស់ គ្.ជ.អ.ប រមួ្មាន ៖ 

• កម្មសិកាការ ើដ លបានដ្ឋក់សំដណើ សំុដដ្ឋយបញ្ជា ក់អំពើតក្ម្ូវការកម្មសិកា និ្ដផ្នការអនុវតត។ 
សំដណើ  សំុក្តូវបញ្ជា ក់ឲ្យច្ាស់ោស់អំពើ ១).ដោលបំណ្ននកម្មសិកា ២).តក្ម្ូវការជាក់
ោក់ដផ្នកសាថ ប័ន  ៣).ការរពំឹ្ទុកពើ គ្.ជ.អ.ប ៤).ក្កបខ័ណឌ ដពលដវោននកម្មសិកា ៥).
លទធផ្លដ លរពំឹ្ទុក និ្វធិើដ លពួកដគ្នឹ្រមួ្ច្ំដណកកនុ្ការកាត់បនថយភាពក្កើក្ក។ 

• និសេតិក្កើក្កដ លមានការអប់រពំាក់ព័នធនឹ្ការងាររបស់ គ្.ជ.អ.ប មានអាកបបកិរយិាលអ និ្
មានការតាំ្ ច្ិតត នឹ្មានអាទិភាពកនុ្ការដក្ជើសដរ ើស 

• មានការោកំ្ទពើសាថ ប័នទទលួកម្មសិកា (ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ឬអនុកម្មវធិើណាម្ួយ) 
នឹ្ក្តូវបានពិចារណា ប៉ៅុដនតម្ិនដម្នជាលកខខណឌ តក្ម្ូវដទ)។  

• ម្ិនមានដសច្កតើក្បកាសដក្ជើសដរ ើសជាសាធារណៈ ឬជាផ្លូវការអំពើការផ្តល់ឱ្កាសសក្មាប់ការដធវើ
កម្មសិកា ជាម្ួយ គ្.ជ.អ.ប ដ ើយ។ 

• គ្.ជ.អ.ប គ្ួរបដ្កើតគ្ណៈកម្មការម្យួ ដ លរមួ្ទំ្ ម្ន្តនតើទទលួបនាុកដផ្នកក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក 
ដ ើម្បើពិនិតយនិ្ដក្ជើសដរ ើសសំដណើ កម្មសិកា ដដ្ឋយអនុវតតតាម្លកខណៈវនិិច្េ័យ និ្មាន
 ំដណើ រការច្ាស់ោស់ (ដដ្ឋយដក្បើទក្ម្្់ដក្ជើសដរ ើសកម្មសិកាការ ើ) និ្បញ្ាូ នសំដណើ សំុ
ដ លបានដក្ជើសដរ ើសដនាោះដដ្ឋយភាា ប់ជាម្ួយនូវកំណត់បងាា ញដៅក្បធានការយិាល័យ និ្អនុ
ក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ដ ើម្បើជូនក្ជាប។  

• សំដណើ សំុដធវើកម្មសិកា ក្តូវសដក្ម្ច្ និ្អនុម័្តដដ្ឋយក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប 
ដហើយម្ិនក្តូវមានប៉ៅោះពាល់ជាអវជិាមាន ល់ការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកដ ើយ។ ការ
ទទួលយកសំដណើ សំុ គ្ឺម្ិន ដម្នជាលកខខណឌ ដ ើយ។ ក្បធានការយិាល័យ និ្ អនុក្បធាន
ក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប អាច្ប ិដសធកម្មសិកាការ ើណាម្ួយ ក្បសិនដបើ គ្.ជ.អ
.ប ម្ិនមានដពលដវោ ឬសម្តថភាពដ ើម្បើោកំ្ទ ល់ពួកដគ្។ 
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• ក្បធានការយិាល័យ និ្អនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប នឹ្ធានាតុលយភាព
ឲ្យមានសម្ភាពដយនឌ័្រកនុ្ច្ំដណាម្កម្មសិកាការ ើដ លទទួលបានការអនុញ្ជា ត។ ដទោះបើជា
ធានាឲ្យមានភាពដសមើោន ក៏ដដ្ឋយ ក៏កម្មសិកាការ ើជាន្តសតើដ លមានសម្តថភាពនឹ្ មានអាទិភាព។ 

២. ការដរៀបច្ដំផ្នការ និ្ កម្មវធិើកម្មសិកាជាត ិ ៖ កម្មវធិើកម្មសិកាក្តូវបានដក្ោ្ទុកជាដរៀ្រាល់ ន្  ំ
ដហើយក្តូវមានដផ្នការសកម្មភាពការងារសក្មាប់ការអនុវតតកម្មវធិើកម្មសិកាផ្្ដ រ។  
• បនាា ប់ពើការសដក្ម្ច្ចុ្្ដក្កាយដដ្ឋយគ្ណៈកម្មការដក្ជើសដរ ើស និ្ក្បធានអ្គភាព ម្ន្តនតើទទួល
បនាុកការងារបុគ្គលិកដរៀបច្ំកិច្ច ំដណើ រការជាផ្លូវការ  ូច្ជា ការជួបជាម្ួយសាថ ប័នទទួលកម្ម
សិកា ដរៀបច្ំឯកសារជាផ្លូវការ និ្ចុ្ោះហតថដលខាដលើកិច្ចក្ពម្ដក្ពៀ្។ 

• កម្មសិកាការ ើជាលកខណៈបុគ្គលិក ឬម្កពើសាថ ប័ននានាក្តូវការដសវ្រកការឧបតថម្ា ដ ើម្បើក្គ្ប 
 ណត ប់ដលើការច្ំណាយរបស់ពួកដគ្ ដក្ពាោះថ្ន គ្.ជ.អ.ប នឹ្ម្ិនក្គ្ប ណត ប់ដលើការច្ំណាយ
សក្មាប់កម្មសិកាការ ើដ ើយ ដលើកដល្ដតការច្ំណាយសក្មាប់សមាា រៈការយិាល័យប៉ៅុដណាណ ោះ។ 

• រយៈដពលននការដធវើកម្មសិកាគ្ឺខលើបំផុ្តគ្ឺ ០១ដខ និ្យូរបំផុ្ត០៣ដខ។  
• កម្មសិកាការ ើមាន ក់ៗ ក្តូវដរៀបច្ំដផ្នការសកម្មភាពការងារ ឬដផ្នការដធវើ ំដណើ ររបស់ខលួនដដ្ឋយ
មានការសក្ម្បសក្ម្ួលជាម្ួយក្បធានការយិាល័យ និ្ឬជាម្យួបុគ្គលិកពាក់ព័នធដផ្េ្ដទៀត 
ដហើយក្តូវមានការឯកភាពពើក្បធានអ្គភាព។ 

៣. ការអនុវតតកម្មវធិើកម្មសិកា ៖ កម្មវធិើកម្មសិកាអាច្ក្តូវបានអនុវតតដៅទើកដនល្ វស័ិយ និ្រយៈដពល
ដផ្េ្ៗោន ។  ំដណើ រការអនុវតតកម្មសិកាគ្ឺ ៖ 
• បនាា ប់ពើសំដណើ សំុ និ្ដផ្នការអនុវតតទទួលបានការអនុម័្ត សកម្មភាពដធវើកម្មសិកាចាប់ដផ្តើម្
ដដ្ឋយមានការសក្ម្បសក្ម្ួលជាម្ួយបុគ្គលិកដ លពាក់ព័នធ និ្ក្តូវបានទក់ទ្យា៉ៅ ្ទូលំ
ទូោយជាម្ួយ   គ្.ជ.អ.ប។  

• ម្ន្តនតើទទួលបនាុកការងារបុគ្គលិកនឹ្ ផ្តល់ការដណនាតំក្ម្្់ទិស ល់កម្មសិកាការ ើអំពើ គ្.ជ.អ.ប 
កម្មវធិើ និ្គ្ដក្មា្របស់ គ្.ជ.អ.ប ដដ្ឋយភាា ប់ម្កជាម្ួយនូវឯកសារថតច្ម្ល្ពាក់ព័នធ  ូច្ជា 
របាយការណ៍ក្បចាំ្ ន  ំវន័ិយ ក្កម្សើលធម៌្ការងារ ដមា៉ៅ ្ដធវើការ និ្យុទធសាន្តសតនានា ជាដ ើម្។ 

• ម្ន្តនតើទទួលបនាុកការងារបុគ្គលិករកាឯកសារពាក់ព័នធទំ្ អស់ ដៅកនុ្សំណំុឯកសារកម្មវធិើកម្ម
សិកា សក្មាប់ដោលបំណ្ក្តួតពិនិតយ (សំដណើ សំុ ក្បវតតិរូប ដផ្នការសកម្មភាព កិច្ចក្ពម្
ដក្ពៀ្ កាលវភិាគ្របាយការណ៍។ ល។ ) 

• ក្បធានការយិាល័យគ្ួរក្បជុំដទៀ្ទត់ជាម្ួយកម្មសិកាការ ើ និ្ផ្តល់ដយាបល់ក្ត ប់ដៅកម្ម
សិកាការ ើ អំពើកម្មវធិើកម្មសិកា។ ផ្តល់ការោកំ្ទ ឬដកសក្ម្ួលដផ្នការរបស់កម្មសិកាការ ើ (ដបើ
ចាបំាច់្)។ 

៤. តាម្ដ្ឋន និ្ វាយតនម្លកម្មវធិើកម្មសិកា ៖ ការក្តួតពិនិតយ និ្វាយតនម្លកម្មវធិើកម្មសិកាអាច្ដធវើដ ើ្
តាម្វធិើសាន្តសតច្ំនួន០២ គ្ឺ ១).ការវាយតនម្លខលួនឯ្ដដ្ឋយកម្មសិកាការ ើ ២).ការសដ្កត និ្ការ
វាយតនម្លពើក្បធានអ្គភាព។  ំដណើ រការននការតាម្ដ្ឋន និ្វាយតនម្លកម្មវធិើកម្មសិការមួ្មាន ៖ 
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• កម្មសិកាការ ើមាន ក់ៗដ្ឋក់របាយការណ៍ជាោយលកខណ៍អកេរ និ្ទក្ម្្់វាយតនម្លដ លបាន
បំដពញ ដៅក្បធានការយិាល័យ ដដ្ឋយបងាា ញពើការសដ្កត សម្ិទធផ្ល ដម្ដរៀនដ លទទួល
បាន និ្ដយាបល់ក្ត ប់ដលើកម្មវធិើកម្មសិកា។ ម្ន្តនតើទទួលបនាុកដផ្នកបុគ្គលិកដថរកាឯកសារ
របស់កម្មសិកាការ ើនើម្ួយៗ។ 

• ក្បធានការយិាល័យ ដ្ឋក់របាយការណ៍វាយតនម្លកម្មសិកាការ ើចុ្្ដក្កាយដៅឲ្យថ្នន ក់ ឹកនាំ
ដលខាធិការ ដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប និ្បញ្ាូ នដៅឲ្យកម្មសិកាការ ើមាន ក់ៗ។ ជួនកាលមាច ស់ជំនួយដ ល
ឧបតថម្ា ល់កម្មសិកា ការ ើផ្តល់នូវទក្ម្្់ពិដសសដផ្េ្ដទៀត។ 

• លទធផ្លននរបាយការណ៍កម្មសិកានិ្ការវាយតនម្លរបស់អនកក្គ្ប់ក្គ្្ក្តូវបានពភិាកាជាម្ួយ
កម្មសិកា ការ ើនើម្ួយៗ និ្មានការដច្ករដំលកជាម្ួយភាគ្ើពាក់ព័នធសម្ក្សប  ូច្ជា គ្.ជ.អ.ប 
មាច ស់ជំនួយ និ្ ឬសាម្ើកម្មសិកាការ ើ។ 

• ក្បសិនដបើបញ្ជា ម្ិនអាច្ដដ្ឋោះក្សាយបានដទ បញ្ជា ដនោះអាច្ក្តូវបញ្ាូ នដៅអនុក្បធានក្បតិបតតិនន
ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប។ ដ ើម្បើសំុការដណនា ំ ថ្នដតើក្តូវបញ្ច ប់កិច្ចសនាកម្មសិកា ឬដក
សក្ម្ួលកិច្ចក្ពម្ដក្ពៀ្ ឬរក ំដណាោះក្សាយដផ្េ្ដទៀត។ 

៨.៤. ទគ្មង់ផ្ែលគ្តូវគគ្បើ និងឯកសារគោង 

• លកខណៈវនិិច្េ័យននការវាយតនម្លសំដណើ រសំុ (សនិទនភាព ដោលបំណ្សិកា លទធ
ផ្លរពំឹ្ទុកដផ្នការសកម្មភាព។ល។) និ្ឯកសារភាា ប់ ូច្ជា ជើវក្បវតតិ រូបថត 
ដសៀវដៅក្គ្ួសារ ការពិពណ៌នាការងារ) 

• ទក្ម្្់សក្មាប់ការដក្ជើសដរ ើស  
• កិច្ចក្ពម្ដក្ពៀ្កម្មសិកា 
• ទក្ម្្់វាយតនម្លកម្មសិកា 

 
 
 
  



68 
 

ជំពកូទី ៩ ការកសាងសមែថភាព  និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនសុស 
 

៩.១. សនិទានភាព 

១.  ដ ើម្បើធានាថ្នការបណតុ ោះបណាត លនិ្ឱ្កាសអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជើវៈក្តូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលិក គ្.ជ.អ
.ប.ដៅក្គ្ប់កក្ម្ិត។ 

២.  ដ ើម្បើធានាឱ្យមានឱ្កាសដសមើោន រវា្បុគ្គលិកជាន្តសតើនិ្បុរសកនុ្ការបណតុ ោះបណាត ល ការ
អភិវឌ្ឍវជិាា ជើវៈការតំដ ើ្ ឋាននតរស័កត និ្លកខខណឌ ការងារ។ 

៣.  ដ ើម្បើកសា្សម្តថភាពសាថ ប័ន អ្គភាពសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្បកបដដ្ឋយនិរនតរភាពតាម្រយៈ 
 ការដរៀបច្ំបដ្កើតកម្មវធិើអភវិឌ្ឍន៍ធនធានម្នុសេដៅកម្ពុជា។ 
៩.២. គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

១. ការដ្ឋក់ដច្ញនូវវធិានការ អនតរាគ្ម្ន៍នានាតាម្រយៈកម្មវធិើ និ្គ្ដក្មា្ដផ្េ្ៗរបស់គ្.ជ.អ.ប 
គ្ឺអាក្ស័យដលើសម្តថភាព និ្ទំនុកច្តិតរបស់បុគ្គលិករបស់ខលួន។  ូដច្នោះ គ្ឺដោលនដយាបាយជា
ក្បចារំបស់គ្.ជ.អ.ប ដ លថ្នការបណតុ ោះបណាត ល និ្ឱ្កាសអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជើវៈដត្ដតក្តូវផ្តល់
ជូនបុគ្គលិកក្គ្ប់កក្ម្ិតជាដទៀ្ទត់។ 

២. ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាពបុគ្គលិក គ្ឺជាការវនិិដយាគ្រយៈដពលដវ្ ដហើយគ្ឺជាការទទួលខុសក្តូវ
របស់ក្បធានការយិាល័យទំ្ អស់ ដ ើម្បើធានាថ្នកម្មវធិើអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពបុគ្គលិក សដក្ម្ច្
បានតាម្តក្ម្ូវការពិតក្បាក  ការពក្្ឹ្សម្តថភាពរបស់បុគ្គលិកដៅកនុ្សាថ ប័ន អ្គភាពក្តវូ
បានអនុវតតតជាលកខណៈក្បព័នធ ដហើយបានរមួ្ច្ំដណកដ ើម្បើពក្្ឹ្ក្បសិទធភាពរបស់សាថ ប័ន 
អ្គភាព។ 

៣. ដោលបំណ្ននការអភិវឌ្ឍសម្តថភាពបុគ្គលិក គ្ឺដ ើម្បើដលើកកម្ពស់ជំនាញ ច្ំដណោះ ឹ្ និ្
អាកបបកិរយិារបស់បុគ្គលិកគ្.ជ.អ.ប ដ លដធវើឱ្យបុគ្គលិកអាច្ទទួលយកការទទួលខុសក្តូវ
បដនថម្ដទៀត និ្ផ្តល់សិទធអិំណាច្ ល់ពួកដគ្ឱ្យដធវើការសដក្ម្ច្ច្ិតតបានកាន់ដតក្បដសើរជា្មុ្ន 
ដ ើម្បើផ្តល់ផ្លក្បដយាជន៍ច្ំដពាោះក្កុម្ដោលដៅពាក់ព័នធនានារបស់គ្.ជ.អ.ប។ 

៤. គ្.ជ.អ.ប ម្ិនមានសម្តថភាពកនុ្ការផ្តល់ការបណដុ ោះបណាដ ល ឬផ្តល់សញ្ជា ប័ក្តអប់ររំយោះដពល
ដវ្ ល់បុគ្គលិកមាន ក់ៗដនាោះដទ។ ប៉ៅុដនត ក្បសិនដបើមានតក្ម្ូវការពិតក្បាក  និ្មានលកខណៈ
បនាា ន់ (ដដ្ឋយសារដតក្វោះធនធានម្នុសេដ លមានសម្តថភាព សក្មាប់អនុវតតមុ្ខងារសំខា
ន់ៗ) ដនាោះ អនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប អាច្ដសនើសំុការអនុម័្តពើក្បធាន
ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ឱ្យមានវគ្គបណដុ ោះបណាដ លរយៈដពលដវ្ ឬការបណតុ ោះបណាត ល
កក្ម្ិតសញ្ជា ប័ក្ត។ 

៩.៣. ការបណតុ ោះបណាត លបុរគលិក និងការអេិវឌ្ឍបុរគលិក 

ការបណដុ ោះបណាដ ល និ្ការអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពបុគ្គលិក គ្ឺជាដផ្នក ៏សំខាន់របស់គ្.ជ.អ.ប។ បុគ្គលិក 
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ក្តូវដតមានឱ្កាសទទួលបានច្ំដណោះ ឹ្ និ្ជនំាញ។ ការកសា្សម្តថភាពអាច្ក្តូវបានដធវើដ ើ្ តាម្រ
យៈការបងាា ត់បងាា ញដធវើផ្ទា ល់ បណតុ ោះបណាត លលកខណៈផ្លូវការ ការចូ្លរមួ្សិកាខ សាោនានាទំ្ ដៅកនុ្ឬ
ដក្ៅដខតតឬក្កុ្ និ្ ំដណើ រទសេនកិច្ចសិកា ជាដ ើម្។ ក្បសិនដបើបុគ្គលិកចាប់អារម្មណ៍កនុ្ការចូ្លរមួ្កនុ្
វគ្គបណតុ ោះបណាត លជាក់ោក់ណាម្យួ សំដណើ ដនោះគ្ួរបញ្ាូ នដៅថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្របស់ោត់ឱ្យបាន ឹ្ ជា
ពិដសសគ្ួរអនុញ្ជា តចូ្លរមួ្សក្មាប់វគ្គបណតុ ោះបណាត ល ឬសិកាខ សាោដ លទក់ទ្ដៅនឹ្ជំនាញដ ល
ក្តូវការសក្មាប់ការងាររបស់បុគ្គលិករូបដនាោះ។ 
៩.៤. គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

៩.៤.១. ការវយតនមលតគ្មូវការ 

 លកខណៈវនិិច្េ័យជាមូ្លដ្ឋា នកនុ្ការវាយតនម្លថ្នដតើកម្មវធិើបណតុ ោះបណាត ល ឬ ការអភិវឌ្ឍន៍សម្តថ 
ភាពដ លបានដសនើសំុ ដ្លើយតបនឹ្តក្ម្ូវការ និ្អាទិភាពរបស់បុគ្គលិក និ្សាថ ប័ន អ្គភាពដ រឬដទ គ្ឺ
ពិនិតយ  ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 

១. កម្មវធិើបណតុ ោះបណាត ល  ការអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាព ក្តូវដផ្អកដលើតក្ម្ូវការរបស់គ្.ជ.អ.ប ដ លោំ
ក្ទ ល់ការសដក្ម្ច្បាននូវដោលដៅនិ្ដោលបំណ្របស់គ្.ជ.អ.ប។ 

២. កម្មវធិើបណតុ ោះបណាត ល  ការអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាព ក្តូវរមួ្ច្ំដណកដដ្ឋយផ្ទា ល់ដៅនឹ្លទធផ្ល
រពំឹ្ទុកននការបំដពញការងារ និ្ការទទួលខុសក្តូវការងារបច្ចុបបននរបស់បុគ្គលិកមាន ក់ៗ។ 

៣. បុគ្គលិកដ លក្តូវបានដត្តាំ្ ឱ្យចូ្លរមួ្វគ្គបណតុ ោះបណាត ល ក្តូវដតមានកក្ម្ិតវបបធម៌្ជាមូ្ល
ដ្ឋា ន ច្ំដណោះ ឹ្ជំនាញនិ្  ឬសម្តថភាពដផ្នកភាសាសម្ក្សប ដ ើម្បើជួយឱ្យោត់ចូ្លរមួ្យា៉ៅ ្
សកម្មនិ្ទទលួបានផ្លក្បដយាជន៍ដពញដលញពើកម្មវធិើបណតុ ោះបណាត ល ការអភិវឌ្ឍន៍សម្តថ
ភាពដ លបានដសនើដ ើ្ ។ 

៩.៤.២. គរៀបច្ាំផ្ននការ និងគរៀបច្ាំកមមវិធីអេិវឌ្ឍន៍សមតថភាពបុរគលិក 

សកម្មភាពបណតុ ោះបណាត លនិ្ការអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជើវៈ ក្តូវបានដក្ោ្ទុកជាដរៀ្រាល់ ន្  ំនិ្ក្តូវបាន
បញ្ចូ លកនុ្ថវកិាអភិវឌ្ឍន៍ក្បចាំ្ ន  ំដហើយនើតិវធិើសក្មាប់ដរៀបច្ំមាន ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 

១. បុគ្គលិកមាន ក់ អាច្ផ្តួច្ដផ្តើម្ដសនើសំុឱ្យមានការបណតុ ោះបណាត ល។ បុគ្គលិកទំ្ ដនាោះ ដ្ឋក់សំដណើ
សំុដដ្ឋយភាា ប់ជាម្ួយនូវតក្ម្ូវការបណតុ ោះបណាត ល ដ លក្បមូ្លបានពើការវាយតនម្លការបំដពញ
ការងាររបស់បុគ្គលិក ដ លក្តូវពិនិតយដដ្ឋយក្បធានការយិាល័យរបស់ពួកដគ្ដលើសំដណើ សំុ 
ដដ្ឋយដផ្ាៀ្ផ្ទា ត់ជាម្ួយតក្ម្ូវការនិ្អាទិភាពរបស់គ្.ជ.អ.ប និ្ ដផ្នការអភិវឌ្ឍសម្តថភាព
វជិាា ជើវៈរបស់បុគ្គលិក។ លទធផ្លនន ំដណើ រការពិនិតយដនោះ គ្ឺជាដសច្កតើក្ពា្ដផ្នការអភិវឌ្ឍ
សម្តថភាពបុគ្គលិក។ 

២. ដសច្កតើក្ពា្ដផ្នការអភិវឌ្ឍសម្តថភាពបុគ្គលិកននការយិាល័យនើម្ួយៗក្តូវបញ្ាូ នដៅម្ន្តនតើ
ទទួលបនាុកបុគ្គលិកដ ើម្បើបញ្ចូ លដៅកនុ្ "កម្មវធិើអភិវឌ្ឍសម្តថភាពបុគ្គលិករបស់គ្.ជ.អ.ប" ។ 

៣. ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិក រមួ្ជាម្ួយក្បធានការយិាល័យក្តូវពិនិតយដម្ើលដ ើ្ វញិដលើដផ្នការប
ណតុ ោះបណាត លបុគ្គលិករបស់របស់គ្.ជ.អ.ប លកខណៈវនិិច្េ័យននការពិនិតយដម្ើលដ ើ្ វញិ រមួ្
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មាន ឱ្កាសចូ្លរមួ្បណដុ ោះបណាដ លកនល្ម្ក ការបំដពញការងារនិ្សកាត នុពលរបស់បុគ្គលិក 
ក្ពម្ទភំាពពាក់ព័នធោន ននវគ្គបណតុ ោះបណាត លដ លបានដសនើសំុ។ 

៤.  ដផ្នការអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពបុគ្គលិកក្បចាំ្ ន  ំ ក្តូវបានបងាា ញជូនដៅអនុក្បធានក្បតិបតតិ
សក្មាប់ការពិនិតយដម្ើលដ ើ្ វញិនិ្ការយល់ក្ពម្ដលើដផ្នការដនាោះ។ ក្បធានការយិាល័យ
ហរិញ្ាវតថុក្តូវពិនិតយដ ើ្ វញិនូវដផ្នការដ លបានដសនើសំុទំ្ អស់និ្ច្ំណាយទំ្ ដនាោះ ដធៀប
នឹ្ថវកិាក្បចាំ្ ន មុំ្នដពលបញ្ាូ នដផ្នការដនោះដៅក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប សក្មាប់
ការអនុម័្តចុ្្ដក្កាយ។ 

៥. កម្មវធិើអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាព និ្បណដុ ោះបណាដ លបុគ្គលិកដ លបានអនុម័្ត ក្តូវដច្កចាយ ល់
ក្គ្ប់អ្គភាពទំ្ អស់ដ ើម្បើអនុវតត។ ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិកទទលួខុសក្តូវកនុ្ការសក្ម្ប
សក្ម្ួល និ្តាម្ដ្ឋនការអនុវតតសកម្មភាពបណតុ ោះបណាត ល  ការអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពដ លបាន
អនុម័្តរចួ្ដហើយ។ 

៦. ជាដរៀ្រាល់ ន្  ំ ក្បសិនដបើមានតក្ម្ូវការហវកឹហាត់បនាា ន់ណាម្យួ  ូច្ដ លបានកំណត់ ឬក៏
មានឱ្កាសហវកឹហាត់ថមើៗណាម្ួយដកើតដ ើ្  ដនាោះក្បធានការយិាល័យពាក់ព័នធក្តូវដ្ឋក់សំដណើ  
បណតុ ោះបណាត លជាផ្លូវការដៅអនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ដ ើម្បើពិនិតយឯក
ភាព មុ្នដពលបញ្ាូ នដៅក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.បសក្មាប់ការអនុម័្តចុ្្ដក្កាយ។ 

៩.៤.៣. ការអនុវតតកមមវិធីអេិវឌ្ឍន៍សមតថភាពបុរគលិក និងសកមមភាពបណតុ ោះ បណាត ល 

កម្មវធិើអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពបុគ្គលិកអាច្មានរដបៀបបើយា៉ៅ ្៖ ការហវកឹហាត់ដៅកដនល្ដធវើការ វគ្គ
សិកាខលើៗសិកាខ សាោដ លដរៀបច្ំដៅនឹ្កដនល្ដធវើការផ្ទា ល់ និ្វគ្គបណតុ ោះបណាត លបដច្ចកដទសជាផ្លូវការ
ដៅកនុ្ក្បដទសឬដៅខា្ដក្ៅក្បដទស។ 

១.ការហវកឹហាត់ការងារ៖ បុគ្គលិកថមើជាទូដៅច្ំណាយដពលដក្ច្ើនកនុ្អំ ុ្ដពល ំបូ្ដ ើម្បើទទួល
បានការហវកឹហាត់ការងារដៅកដនល្ដធវើការ។ បុគ្គលិកថមើនឹ្ក្តូវដធវើការជាម្ួយអនកក្គ្ប់ក្គ្្
របស់ខលួនដ ើម្បើអភិវឌ្ឍជំនាញដ លរមួ្មានការដធវើដផ្នការកម្មវធិើ និ្ការអនុវតត ការក្បមូ្លនិ្
ការវភិាគ្ទិននន័យ ការវភិាគ្ទិននន័យដយនឌ័្រ ការក្គ្ប់ក្គ្្ហរិញ្ាវតថុ និ្ការតាម្ដ្ឋនដផ្អកដលើ
លទធផ្ល (ដធវើជាគ្ំរូ) ក៏ ូច្ជាការងារជាក់ោក់ដផ្េ្ដទៀតដ លពាក់ព័នធនឹ្ជនំាញដ លបាន
ដរៀបរាប់ដៅកនុ្ការពិពណ៌នាការងាររបស់បុគ្គលិកមាន ក់ៗ។ 

២. វគ្គសិកាខលើៗដៅកដនល្ដធវើការឬដៅដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប៖ ដទោះបើជាវគ្គសិកាខលើៗនឹ្ក្តវូ
បានអនុវតតដៅតាម្តក្ម្ូវការរបស់បុគ្គលិកមាន ក់ៗនិ្ កម្មវធិើក៏ដដ្ឋយ ក៏មានម្៉ៅូឌុ្លម្ួយច្នំួន
ដ លក្តូវបានដរៀបច្ំដ ើ្ ដៅថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិឬថ្នន ក់ជាតិរមួ្មាន (ក្ោន់ដតជាឧទហរណ៍
ប៉ៅុដណាណ ោះ)៖ ការតក្ម្្់ទិសជាក្កុម្ ដផ្នការយុទធសាន្តសតកម្មវធិើរបស់គ្.ជ.អ.ប ក្បព័នធកសា្
ដផ្នការ និ្ការក្តួតពិនិតយដដ្ឋយការចូ្លរមួ្ ការវភិាគ្ទិននន័យដយនឌ័្រ ការសរដសររបាយការ
ណ៏និ្សំដណើ គ្ដក្មា្ ដោលការណ៍វាយតនម្ល និ្ក្បព័នធវាយតនម្លការបំដពញការងារ។ សក្មាប់
វគ្គបណតុ ោះបណាត លដៅកដនល្ដធវើការ អាច្ដរៀបច្ំចុ្ោះកចិ្ចសនាជាម្ួយអនកជំនាញពើខា្ដក្ៅ 
ដ ើម្បើជួយ ល់ក្បធានការយិាល័យពាក់ព័នធនានា កនុ្ការដធវើដផ្នការនិ្សក្ម្បសក្ម្ួលវគ្គសិក ្
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សា។ ទំ្ ដនោះគ្ឺជាវគ្គសិការបស់គ្.ជ.អ.ប តាម្តក្ម្ូវការ ដហើយអនកសក្ម្បសក្ម្ួលពើខា្
ដក្ៅក្តូវដធវើការជិតសនិទធជាម្ួយក្បធានការយិាល័យដ ើម្បើធានាថ្នខលឹម្សារននវគ្គសិកាគ្ឺក្សប
ដៅតាម្ដោលការណ៍និ្វធិើសាន្តសតរបស់គ្.ជ.អ.ប។ 

៣. វគ្គបណតុ ោះបណាត លបដច្ចកដទស សិកាខ សាោផ្លូវការ ដក្ៅពើដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប៖ 
ក. សក្មាប់វគ្គសិកាខលើៗ សិកាខ សាោ ដៅដក្ៅពើកដនល្ដធវើការ ប៉ៅុដនតដៅកនុ្ក្បដទស បុគ្គលិក 
មាន ក់ៗក្តូវដរៀបច្ំដដ្ឋយខលួនឯ្ ទក់ទ្នឹ្សមាា រៈ ម្ដធាបាយ និ្ការចុ្ោះដ ម្ ោះចូ្ល 
រមួ្។ ការច្ំណាយជាក់ដសត្ក្តូវទូទត់ផ្ទា ល់ដដ្ឋយដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ឬក្តូវទូទត់
ស្វញិដផ្អកដលើវក័ិយប័ក្តឬបងាក ន់ន ប្់ក្បាក់។ សក្មាប់បុគ្គលិកដ លបានចូ្លដរៀនវគ្គ 
បណតុ ោះបណាត ល ដលើសពើ២១នថានននថាដធវើការ ក្តូវដតយល់ក្ពម្ចុ្ោះហតថដលខាដលើកិច្ចសនា
បណដុ ោះបណាដ ល ដ លដច្្កនុ្ករណើ បុគ្គលិករូបដនាោះោដល្ពើ ដំណ្មុ្ន រយៈដពល
ក្បាមំ្យួដខ បុគ្គលិករូបដនាោះក្តូវស្តនម្លច្ំណាយននវគ្គបណតុ ោះបណាត ល។ 

ខ. សក្មាប់ការបណតុ ោះបណាត លដៅដក្ៅក្បដទស ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិក ក្តូវសក្ម្បសក្ម្ួល
ជាម្ួយការយិាល័យរ ាបាលកនុ្ការចុ្ោះដ ម្ ោះចូ្លដរៀនវគ្គសិកា និ្ទូទត់ដផ្េ្ៗ ទិញ
និ្កក់សំបុក្តយនតដហាោះ ដសនើសំុទិដ្ឋា ការនិ្ដរៀបច្ំការដធវើ ំដណើ រដៅកាន់និ្ម្កពើក្ពោន
យនតដហាោះ។ អនកចូ្លរមួ្ក្តូវដរៀបច្ំក្បាក់ឧបតថម្ាក្បចានំថា និ្ការច្ំណាយដលើការដធវើ ំដណើ រ
ដៅទើកដនល្បណតុ ោះបណាត ល។បុគ្គលិកអាច្ដសនើសំុបុដរក្បទនសក្មាប់ការដធវើ ំដណើ រមុ្នដពល
ដច្ញ ំដណើ រក្បសិនដបើ អនកឧបតថម្ាវគ្គម្និបានផ្តល់ជាមុ្ន។ 

គ្. បុគ្គលិកទំ្ អស់ដ លចូ្លរមួ្វគ្គបណដុ ោះបណាដ លដៅដក្ៅក្បដទស ក្តូវដតយល់ក្ពម្ចុ្ោះ 
ហតថដលខាដលើកិច្ចសនាបណតុ ោះបណាត លដ លតក្ម្ូវឱ្យពួកដគ្បនតការងាររបស់ខលួនជាម្ួយ
គ្.ជ.អ.ប សក្មាប់រយៈដពលជាក់ោក់ ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 
១. យា៉ៅ ្តចិ្រយៈដពល៦ ដខសក្មាប់វគ្គបណតុ ោះបណាត លចាប់ពើ២ ដៅ៤ សបាត ហ៍។ 
២. យា៉ៅ ្តចិ្រយៈដពល១ ន្ សំក្មាប់វគ្គបណតុ ោះបណាត លកនុ្មានរយៈដពលជា្១ដខ។ 

  កនុ្ករណើ ដ លបុគ្គលិកោដល្ដដ្ឋយសម័ក្គ្ច្ិតត ឬក្តូវបានបញ្ឈប់ដដ្ឋយសារមូ្លដហតុណាម្ួយ
មុ្នដពលបំដពញកាតពវកិច្ចដនាោះការច្ំណាយននការបណតុ ោះបណាត លក្តូវកាត់បនថយពើក្បាក់ដខចុ្្ដក្កាយរបស់
បុគ្គលិករូបដនាោះ។ ការច្ំណាយននវគ្គបណតុ ោះបណាត ល ( ូច្ជាកនក្ម្វគ្គ នថលច្ំណាយដផ្េ្ៗ ក្បាក់ឧបតថម្ាជា
ដ ើម្) ក្តូវបានបងាា ញដៅកនុ្ទក្ម្្់ដបបបទការអនុញ្ជា តដធវើ ំដណើ រដ លក្តូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលិកមុ្នដពល
ចូ្លរមួ្វគ្គបណតុ ោះបណាត ល។ 
៩.៤.៤. ការាមដ្ឋន និងវយតនមលកមមវិធីអេិវឌ្ឍន៍សមតថភាពបុរគលិក និងសកមមភាពបណតុ ោះបណាត ល 

១. អនកចូ្លរមួ្ទំ្ អស់ននវគ្គបណតុ ោះបណាត ល សិកាខ សាោដៅកនុ្កដនល្ដធវើការ ក្តូវបំដពញដបប
បទវាយតនម្លការបណតុ ោះបណាត លដៅនឹ្កដនល្ដធវើការដៅរាល់ចុ្្បញ្ច ប់ននវគ្គនើម្ួយៗ។ 

២. បុគ្គលិកមាន ក់ដ លបានចូ្លរមួ្ដៅកនុ្ការបណតុ ោះបណាត ល សិកាខ សាោដៅខា្ដក្ៅដលខា 
ធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. នឹ្ក្តូវបំដពញទក្ម្្់ដបបបទរបាយការណ៍ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាព
បុគ្គលិកកនុ្រយៈដពល១សបាដ ហ៍ ដក្កាយពើក្ត ប់ម្កដធវើការងារវញិ។ របាយការណ៍ដនោះក្តូវ
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ដ្ឋក់ជូនដៅអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ដដ្ឋយថតច្ំល្ជូនក្បធានការយិាល័យដ លពាក់ពនធ័និ្ម្ន្តនតើ
ទទួបនាុកបុគ្គលិក។ 

៣. បុគ្គលិកដ លវលិក្ត ប់ពើការបណតុ ោះបណាត លពើខា្ដក្ៅ ក្តូវដច្ករដំលកច្ំដណោះ ឹ្ជំនាញ
និ្ព័ត៌មានរបស់ពួកដគ្ដៅ ល់បុគ្គលិកឬការយិាល័យពាក់ព័នធ។ 

៤. ដផ្នការសកម្មភាព៖ អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ក្តូវក្តួតពិនិតយដផ្នការសកម្មភាពរបស់សិកាខ កាម្ ូច្
មានដច្្កនុ្របាយការណ៍បណតុ ោះបណាត លរបស់ោត់ និ្កត់ក្តាការរ ើកច្ដក្ម្ើនជាមូ្លដ្ឋា ន
សក្មាប់ការវាយតនម្លការអនុវតតការងាររបស់បុគ្គលិកមាន ក់ៗ។ 

៩.៥. ទគ្មង់ និងឯកសារគោង 

១. ទក្ម្្់សំដណើ សំុបណតុ ោះបណាត ល 
២. កិច្ចសនាបណតុ ោះបណាត លជាម្ួយដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប 
៣. ទក្ម្្់ដបបបទវាយតនម្លការបណតុ ោះបណាត លដៅកនុ្កដនល្ដធវើការ 
៤. ទក្ម្្់របាយការណ៍អភិវឌ្ឍសម្តថភាពបុគ្គលិក 
៥. ទក្ម្្់ដបបបទវាយតនម្លការបំដពញការងារ 
៦. ការពិពណ៌នាការងារ 
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ជំពកូទ១ី០  ការផ្តលវ់គ្គបណ្តុ ុះបណ្តត លភាសាអងជ់គ្លស 
 

១០.១. សនិទានភាព 

១. ដ ើម្បើធានាថ្នវគ្គបណតុ ោះបណាត លភាសាអ្់ដគ្លសក្តូវបានក្គ្ប់ក្គ្្ក្បកបដដ្ឋយវជិាា ជើវៈនិ្ផ្តល់
ជូនបុគ្គលិកណាម្ួយដហើយថ្នភាសាអ្់ដគ្លសគ្ឺទក់ទ្ដៅនឹ្តក្ម្ូវការការងាររបស់ពួកដគ្។ 

២. ដ ើម្បើធានាឱ្យមានឱ្កាសដសមើៗោន រវា្បុគ្គលិកទំ្ ន្តសតើ និ្បុរសដៅកនុ្វគ្គបណតុ ោះបណាត ល
ភាសាអ្់ដគ្លសនិ្ផ្លក្បដយាជន៍ ល់បុគ្គលិក និ្ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ។ 

៣. ដ ើម្បើកសា្សម្តថភាពបុគ្គលិក ល់កក្ម្ិតដ លក្តូវការសក្មាប់ការទំនាក់ទំន្អនតរជាតិ
ដ លមានជំនាញក្បកបដដ្ឋយវជិាា ជើវៈ។ 

១០.២. គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

• ការក្បាក្ស័យទក់ទ្អនតរជាតិក្បកបដដ្ឋយវជិាា ជើវៈរបស់គ្.ជ.អ.ប អាក្ស័យដលើសម្តថភាព 
និ្ទំនុកច្ិតតរបស់បុគ្គលិកជាតិកនុ្ការក្បាក្ស័យទក់ទ្ជាភាសាអ្់ដគ្លសកនុ្ការសាត ប់ ការ
សរដសរ និ្ ការនិយាយ។ ដហតុ ូដច្នោះដោលនដយាបាយបណតុ ោះបណាត លភាសាអ្់ដគ្លស
ចាបំាច់្ក្តូវផ្តល់ជូនបុគ្គលិកក្គ្ប់កក្ម្ិតទំ្ អស់ដដ្ឋយដសមើភាព និ្ក្សបតាម្វជិាា ជើវៈ 

• ការបណតុ ោះបណាត លភាសាអ្់ដគ្លស គ្ជឺាការវនិិដយាគ្ ៏សំខាន់ម្យួសក្មាប់មុ្ខ ំដណ្កក្ម្ិត 
ខពស់។ ដទោះជាយា៉ៅ ្ណាក៏ដដ្ឋយ ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ពុមំានសម្តថភាពកនុ្ការផ្តល់
សញ្ជា បក្តភាសាអ្់ដគ្លស ល់បុគ្គលិកណាម្ួយដ ើយ។ អាក្ស័យដហតុដនោះ បុគ្គលិកមាន ក់ៗ 
និ្អនកក្គ្ប់ក្គ្្តាម្លំដ្ឋប់ថ្នន ក់ក្តូវទទលួខុសក្តូវកនុ្ការធានាថ្ន បុគ្គលិកពតិជាក្តូវការ
ជំនាញទក់ទ្នឹ្ ភាសាអ្់ដគ្លស សក្មាប់ការងារក្បចានំថារបស់ពួកដគ្ ជាពិដសសដៅដពល
ពួកដគ្ចូ្លរមួ្វគ្គបណតុ ោះបណាត លសិកាខ សាោឬកិច្ចក្បជុំដ លដធវើដ ើ្ ជាភាសាអ្់ដគ្លស។ 

• ដោលដៅននការបណតុ ោះបណាត ភាសាអ្់ដគ្លសសក្មាប់បុគ្គលិកជាតិគ្ឺដ ើម្បើបដ្កើនជំនាញ
ច្ំដណោះ ឹ្និ្ អាកបបកិរយិារបស់បុគ្គលិកដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ដ លផ្តល់លទធភាព ល់
បុគ្គលិកកនុ្ការ ក្បាក្ស័យ ទក់ទ្ជាអនតរជាតិ និ្ទទួលខុសក្តូវកាន់ដតដក្ច្ើនសក្មាប់ការ
ទំនាក់ទំន្អនតរជាតិ។ 

១០.៣.    គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

១. ការកំណត់ និ្ការវាយតនម្លតក្មូ្វការ៖ លកខណៈវនិិច្េ័យមូ្លដ្ឋា នកនុ្ការវាយតនម្លថ្នដតើកម្ម
វធិើបណតុ ោះបណាត លភាសាអ្់ដគ្លសដ លបានដសនើដ ើ្ ដ្លើយតបនឹ្តក្ម្ូវការរបស់បុគ្គលិក និ្
នើតិវធិើរបស់គ្.ជ.អ.ប និ្អាទិភាព ូច្ខា្ដក្កាម្ឬដទ៖ 
ក) ដផ្អកដលើលទធផ្លននការវាយតនម្លលទធផ្លការងាររបស់បុគ្គលិក និ្អនុសាសន៍ពើក្បធាន
ការយិាល័យកនុ្កិច្ចសហក្បតិបតតិការ។ 

ខ) ការបណតុ ោះបណាត លភាសាអ្់ដគ្លសក្តូវរមួ្ច្ំដណកតាម្កក្ម្ិតននការទទួលខុសក្តូវននមុ្ខ
 ំដណ្របស់ពួកដគ្សក្មាប់អនកដ លមានសកាត នុពលកនុ្ការតំដ ើ្ ឋាននតរស័កតិ ឬមានឱ្
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កាសសក្មាប់ការបណតុ ោះបណាត លដៅបរដទស។ 
គ្) អនកចូ្លរមួ្ដ លក្តូវបានដត្តាំ្ ក្តូវដតដធវើដតសតដដ្ឋយសាថ ប័នបណតុ ោះបណាត ល និ្បញ្ចូ ល
តាម្កក្ម្ិតជាក់ោក់ននវគ្គបណតុ ោះបណាត ល។ 

២. ការដរៀបច្ដំផ្នការ និ្ កម្មវធិើបណតុ ោះបណាត លភាសាអ្់ដគ្លស៖ កម្មវធិើបណតុ ោះបណាត លភាសា
អ្់ដគ្លសក្តូវបានដក្ោ្ទុកជាដរៀ្រាល់ ន្ ដំហើយក្តូវបានបញ្ចូ លកនុ្ដផ្នការថវកិាអភិវឌ្ឍន៍
សម្តថភាពបុគ្គលិកក្បចាំ្ ន ។ំ នើតិវធិើដរៀបច្ំដផ្នការរមួ្មាន៖ 
ក) បុគ្គលិកមាន ក់ៗក្តូវដ្ឋក់សំដណើ សំុការបណតុ ោះបណាត លភាសាអ្់ដគ្លសដដ្ឋយដផ្អកដលើការ
វាយតនម្លការងារក្បចាំ្ ន រំបស់ខលួន ដហើយក្តូវយល់ក្ពម្ដលើកិច្ចសនាបណតុ ោះបណាត ល
ភាសាអ្់ដគ្លស។ 

ខ) ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិក និ្ក្បធានការយិាល័យក្តូវច្្ក្ក្រាល់តក្ម្ូវការបណតុ ោះ 
បណាត លភាសាអ្់ដគ្លស និ្ដ្ឋក់បញ្ចូ លដៅកនុ្ដផ្នការអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពបុគ្គលិក
ក្បចាំ្ ន ដំដ្ឋយមានសំដណើ ជាក់ោក់ មានការកំណត់នូវតក្ម្ូវការអាទិភាពននភាសា
អ្់ដគ្លសដដ្ឋយភាា ប់ជាម្ួយនូវលទធផ្លដធវើដតសត តារា្ដពលដវោ និ្ច្ំណាយនថលវគ្គ 
បណតុ ោះបណាត ល។ 

គ្) សំដណើ សំុដនោះ ក្តូវបានពិនិតយដម្ើលដដ្ឋយម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិក និ្មានការដលើក
ដយាបល់ដដ្ឋយក្បធានអ្គភាពជូនដៅអនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប 
ដ ើម្បើអនុម័្ត។ 

ឃ) ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប នឹ្ផ្តល់ការោកំ្ទដផ្នកហរិញ្ាវតថុ ល់វគ្គបណតុ ោះបណាត លភាសា 
អ្់ដគ្លសប៉ៅុដនតបុគ្គលិកក្តូវដតរមួ្ច្ំដណកដពលដវោរបស់ពួកដគ្ "ដពលដវោដក្ៅពើដមា៉ៅ ្
ការងារ" ដដ្ឋយោម នសំណ្អវើដ ើយ។ 

្) ដដ្ឋយសារដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ម្ិនប្់នថលការសិកាភាសាអ្់ដគ្លសកក្ម្ិតសញ្ជា ប័
ក្ត ប៉ៅុដនតដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប អាច្ដធវើកិច្ចសនាជាម្ួយសាកលវទិាល័យ ឬវទិាសាថ ន
ភាសា ដ ើម្បើផ្តល់ការបណតុ ោះបណាត លភាសាអ្់ដគ្លស ល់បុគ្គលិក ក្បសិនដបើវគ្គដនាោះមាន
សារក្បដយាជន៍ ល់ការងាររបស់ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប និ្បុគ្គលិករបស់ខលួន។ 

 ៣. ការក្តួតពនិតិយ និ្ វាយតនម្លកម្មវធិើបណតុ ោះបណាត លភាសាអ្់ដគ្លស៖ ការតាម្ដ្ឋននិ្វាយតនម្លការ
បណតុ ោះបណាត លភាសាអ្់ដគ្លសអាច្មាន៣រដបៀប៖ ១. ការវាយតនម្លខលួនឯ្ពើបុគ្គលិកមាន ក់ៗ ២. ការវាយ
តនម្លពើសាថ ប័នបណតុ ោះបណាត លនិ្ ៣. ការសដ្កតនិ្វាយតនម្លពើក្បធានការយិាល័យ។  ដំណើ រការតាម្
ដ្ឋននិ្វាយតនម្លកម្មវធិើបណតុ ោះបណាត លភាសាអ្់ដគ្លសមាន ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 

ក) អនកចូ្លរមួ្មាន ក់ៗក្តូវបញ្ាូ នរបាយការណ៍វគ្គនើម្ួយៗដៅក្បធានការយិាល័យអំពើលទធផ្ល
ននការសិការបស់ខលួន។ ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិករកាទុករបាយការណ៍ដៅកនុ្ឯកសារប
ណតុ ោះបណាត លបុគ្គលិក។ 

ខ) ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិកក្តូវដតពិនិតយដលើវតតមានចូ្លរមួ្របស់បុគ្គលិក ពិភាកាជាម្ួយ
ក្គ្ឹោះសាថ នបណតុ ោះបណាត ល ដហើយដធវើរបាយការណ៍ជាដទៀ្ទត់ជូនក្បធានការយិាល័យអំពើ



75 
 

ការរ ើកច្ដក្ម្ើនឬបញ្ជា នានា។ 
គ្) ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិក តក្ម្ូវឱ្យវទិាសាថ នបណតុ ោះបណាត លមាននូវរបាយការណ៍ដផ្េ្ៗ 

(បញ្ា ើវតតមាន លទធផ្លក្ប ្ និ្ដយាបល់ដផ្េ្ៗ) អំពើលទធផ្លរបស់បុគ្គលិកដ ល
ដរៀននូវរាល់វគ្គសិកា និ្ពិភាកាអំពើបញ្ជា ណាម្យួដបើមាន។ក្បសិនដបើមានបញ្ជា ធំណា
ម្ួយ ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិកគ្ួរដតពិភាកាជាម្ួយក្បធានការយិាល័យ និ្ បុគ្គលិករូប
ដនាោះដ ើម្បើដដ្ឋោះក្សាយ។ 

ឃ) ក្បសិនដបើបញ្ជា ម្ិនអាច្ដដ្ឋោះក្សាយបានដទ ក្តូវបញ្ាូ នដៅអនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិ
កាដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ដ ើម្បើសំុដយាបល់ ថ្នដតើក្តូវមានការបញ្ច ប់កិច្ចសនាឬរក ំដណាោះក្សាយ   
ណាម្ួយ ដ លមានការយល់ក្ពម្ដដ្ឋយក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន។ 

១០.៤. ទគ្មង់ផ្ែលគគ្បើនិងឯកសារគោង 

១) ទក្ម្្់ដសនើសំុបណតុ ោះបណាត លបុគ្គលិក 
២) សំណំុដបបបទកិច្ចសនាបណតុ ោះបណាត ល 
៣) កិច្ចក្ពម្ដក្ពៀ្បណតុ ោះបណាត លជាម្ួយសាថ ប័នបណតុ ោះបណាត ល 
៤) ទក្ម្្់វាយតនម្លបណតុ ោះបណាត លផ្ទា ល់ខលួនរបស់បុគ្គលិក 
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ជំពកូទី១១  ក្ាកជ់បៀវែសរ ៍
 

១១.១. សនិទានភាព 

បដ្កើតក្បព័នធទូទត់ក្បកបដដ្ឋយក្បសិទធភាព ដ លសម្ក្សបដៅនឹ្ ការបំដពញការងារនិ្
គ្ណដនយយភាពរបស់បុគ្គលិកដរៀ្ៗខលួនដហើយមានលកខណៈក្បកួតក្បដជ្ដៅកនុ្ក្បដទសកម្ពុជា។ 
១១.២. គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

១. ក្បាក់ដបៀវតេររ៍បស់បុគ្គលិកគ្.ជ.អ.ប ក្តូវអនុវតតតាម្កក្ម្ិតក្សបតាម្ក្បព័នធ ដដ្ឋយដផ្អកដលើមុ្ខ
 ំដណ្ការងាររបស់គ្.ជ.អ.ប។ មុ្ខ ដំណ្ការងាររបស់ គ្.ជ.អ.ប មាន២០កក្ម្ិតថ្នន ក់។ 
ថ្នន ក់ននមុ្ខ ំដណ្ការងារទំ្ ដនោះ ក្តូវបានដផ្អកដលើការវភិាគ្មុ្ខងារ និ្ច្ណំាត់ថ្នន ក់មុ្ខ
 ំដណ្ននក្បដភទមុ្ខ ំដណ្ការងារនើម្ួយៗ ូច្ជាបុគ្គលិកកនុ្មុ្ខងារោកំ្ទ បុគ្គលិក
សក្មាប់ ំដណ្អាជើព បុគ្គលិកក្គ្ប់ក្គ្្ និ្ /ឬបុគ្គលិកបដច្ចកដទស។ កក្ម្ិតក្បាក់ដបៀវតេរ ៍
ក្តូវបានដធវើបច្ចុបបននភាពជាដរៀ្រាល់ ន្ ដំ ើម្បើដកសក្ម្ួលការ ំដ ើ្ ក្បាក់ដបៀវតេរដ៍ផ្អកតាម្លទធ
ផ្លននការវាយតនម្លការបំដពញការងារ។ 

២. ការវាយតនម្លការងារនិ្ការដធវើច្ំណាត់ក្បដភទដ ើ្ វញិអាច្ក្តូវបានដធវើដ ើ្ សក្មាប់មុ្ខ
 ំដណ្ដ លបានបដ្កើតថមើឬមុ្ខ ំដណ្ដ លដសច្កដើពិពណ៌នាការងារក្តូវបានផ្ទល ស់បតូរ 
ដក្ច្ើន។ ការដសនើសំុដធវើច្ំណាត់ថ្នន ក់ ឬវាយតនម្លដ ើ្ វញិ នឹ្ក្តូវបញ្ាូ នដៅម្ន្តនតើទទួលបនាុក
បុគ្គលិក ដ លនឹ្ក្តូវដសនើសំុដយាបល់ដណនាពំើអនុក្បធានក្បតិបតតិ និ្មានការយល់ក្ពម្ពើ
ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន។ 

៣. បុគ្គលិកដផ្េ្ដទៀត  ូច្ជាបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសនា បុគ្គលិកោកំ្ទ ក្តូវបំដពញតារា្ដពលដវោ
បំដពញការងារក្បចាដំខរបស់ខលួន(ទក្ម្្់៣១) និ្បញ្ាូ នដៅការយិាល័យរ ាបាលដផ្នក
បុគ្គលិកដៅឬមុ្ននថាទើ២៥ ននដខនើម្ួយៗសក្មាប់ដរៀបច្ំបញ្ា ើក្បាក់ដបៀវតេរ ៍ តាម្រយៈក្បព័នធ
ទិននន័យបុគ្គលិក។ កនុ្ករណើ ដ លោម នការបញ្ជា ក់ពើការយិាល័យបុគ្គលិកដៅថ្នន ក់ដខតត និ្
អ្គភាពនានាដៅថ្នន ក់ជាតិ ដនាោះការដរៀបច្ំបញ្ា ើក្បាក់ដបៀវតេរន៍ឹ្ក្តូវផ្ទអ ក។ ក្បាក់ដបៀវតេរ ៍ ក្តវូ
បានដផ្ារក្បចាដំខតាម្រយៈធនាោរដដ្ឋយការដរៀបច្ំរបស់ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប។ 

៤. ដទោះបើសថិតកនុ្ល័កខខ័ណខ ណាក៏ដដ្ឋយ បុគ្គលិកឬម្ន្តនតើ ម្ិនអាច្មានសិទធិទទលួបានបុដរក្បទន
ក្បាក់ដបៀវតេរប៍ានដទ។ 

១១.៣.  គោលការណ៍ផ្ណនាំ  

១១.៣.១. ការគ្រប់គ្រងគ្បាក់គបៀវតេរ៍ 

១. ក្បាក់ដបៀវតេរ ៍ក្តូវបានផ្តល់ជាក្បាក់ ុោល រ ឬជាក្បាក់ដរៀល ជាសាច់្ក្បាក់ ឬដផ្ារដៅគ្ណនើរបស់
បុគ្គលិកដៅរាល់ចុ្្ដខនើម្យួៗ។ 

២. ការយិាល័យរ ាបាលនិ្ហរិញ្ាវតថុននដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប. ក្គ្ប់ក្គ្្ក្បព័នធទូទត់។ 
ក្បព័នធបញ្ា ើក្បាក់ដបៀវតេរដ៍នោះ ក្តូវបញ្ចូ លក្បាក់ដបៀវតេរ ៍និ្ក្បាក់ឧបតថម្ាដ លពាក់ព័នធ ឬក្បាក់  
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ច្ំណូលដ លទទួលបានដដ្ឋយបុគ្គលិកតាម្ដខនើម្ួយៗ។ ការយិាល័យរ ាបាលដរៀបច្ំបញ្ា ើ
ក្បាក់ដបៀវតេរ ៍ដហើយការយិាល័យហរិញ្ាវតថុទទួលខុសក្តូវការទូរទត់។ 

៣. ទិននន័យបុគ្គលិក ក្តូវបានដធវើបច្ចុបបននភាពដដ្ឋយការយិាល័យថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិនិ្អនុកម្មវធិើ
នានាសក្មាប់ការដក្បក្បួលក្បាក់ដបៀវតេរន៍ិ្ក្បាក់ឧបតថម្ារបស់បុគ្គលិកដដ្ឋយសារដតការដ ើ្
មុ្ខ ំដណ្ ការដផ្ារការងារ ការបនថយក្បាក់ដបៀវតេរណ៍ាម្ួយ។ 

៤. ការដក្បក្បួលក្បាក់ដបៀវតេក្បចាំ្ ន  ំ គ្ឺមានក្បសិទធិភាពដៅនថាទើ១ ដខម្ករាជាដរៀ្រាល់ ន្ ។ំ ការ
ដកសក្ម្ួលក្បាក់ដបៀវតេរក៍្តូវដផ្អកដលើលទធផ្លននការវាយតនម្លការបំដពញការងារ ដ លក្តូវបាន
អនុវតតតាម្នើតិវធិើ ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 
ក. ការបំដពញការងារដផ្អកដលើ ការដក្បក្បួលក្បាក់ដបៀវតេរ ៍ គ្ឺជាលទធផ្លននការពិនិតយដម្ើល
ដ ើ្ វញិនូវរាល់សកម្មភាពបុគ្គលិក ដ លក្តូវអនុវតតដដ្ឋយម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិកដ ល
ក្តូវបានអនុម័្តដដ្ឋយក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន ។ 

ខ. ដផ្នការដកសក្ម្ួលក្បាក់ដបៀវតេរក៍្បចាំ្ ន  ំ ក្តូវបញ្ាូ នដៅក្បធានការយិាល័យដរៀ្ៗខលួន
ដ ើម្បើពិនិតយ និ្ផ្តល់ដយាបល់។ 

គ្. ក្បធានការយិាល័យអាច្ដសនើសំុការពិភាកាដលើដផ្នការដកសក្ម្ួលក្បាក់ដបៀវតេរបុ៍គ្គលិក 
ជាម្ួយនឹ្អនុក្បធានក្បតិបតត ិដៅចុ្្សបាត ហ៍ទើ២ ដខធនូជាដរៀ្រាល់ ន្ មុំ្នដពលដសនើសំុការ
អនុម័្តពើក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន។ 

ឃ. ការដកសក្ម្ួលក្បាក់ដបៀវតេរក៍្តូវរាប់បញ្ចូ លដៅកនុ្ ក្បាក់ដបៀវតេរក៍្បចាដំខម្ករា ដ ល
ក្គ្ប់ក្គ្្ដដ្ឋយអ្គភាពហរិញ្ាវតថុនិ្រ ាបាល។ ការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្ដរៀបច្ំបញ្ា ើដបើក
ក្បាក់ដបៀវតេរ ៍ដហើយការយិាល័យហរិញ្ាវតថុដធវើការទូទត់។ 

៥. ពនធដលើក្បាក់ច្ំណូល៖ ក្បាក់ច្ំណូលដ លទទួលបានពើដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ក្តូវជាប់ពនធ
ដហើយការយិាល័យហរិញ្ាវតថុក្តូវកាត់បនថយច្ំនួនក្បាក់ដបៀវតេរ ៍ ដផ្អកតាម្បញ្ា ើក្បាក់ដបៀវតេរ ៍
បុគ្គលិកក្បចាដំខ។ បនាា ប់ម្ក ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប នឹ្ដធវើការទូទត់ពនធដលើក្បាក់
ច្ំណូលបុគ្គលិកទំ្ អស់របស់គ្.ជ.អ.ប ក្សបតាម្លិខិតបទដ្ឋា នជាធរមាន។ ការកាត់បនថយ
ពនធដលើក្បាក់ច្ំណូលក្តូវបាន្លុោះបញ្ជច ំ្ ដលើបញ្ា ើទូទត់។ 

១១.៤ សមតថភាពសគ្ម្មប់ការទូទាត់សង "បគណាត ោះអាសនែ" និងការឧបតថមភច្ាំគពាោះការងារបផ្នថមគម្ម៉ោ ង 

ជាដោលការណ៍ បុគ្គលិកទំ្ អស់ដៅដពលចាបំាច់្ ឬដដ្ឋយការងារតក្ម្ូវ អាច្ក្តូវបានក្បគ្ល់ការ
ទទួលខុសក្តូវបដនថម្ជាបដណាត ោះអាសនននូវភារកិច្ច និ្ការទទួលខុសក្តូវខពស់ជា្មុ្ន ដដ្ឋយពុំមានការ
ឧបតថម្ាបដនថម្ គ្ឹដដ្ឋយសារដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ម្ិនមានថវកិាក្គ្ប់ក្ោន់ ដ ើម្បើផ្តល់បដនថម្ ល់
បុគ្គលិកដ លទទួលការងារបដនថម្ ឬបុគ្គលិកដ លដធវើការបដនថម្ដមា៉ៅ ្។ 
១១.៥. ទគ្មង់ និងឯកសារគោង 

១) ទក្ម្្់ដផ្នការសកម្មភាពរបស់បុគ្គលិក 
២) របាយការណ៍សកម្មភាពក្បចាដំខរបស់បុគ្គលិក 
៣) ទក្ម្្់សដ្ខបការងារបដនថម្ដមា៉ៅ ្ក្បចាដំខ 
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៤) តារា្ក្បាក់ដបៀវតេរ ៍(សក្មាប់បុគ្គលិកជាត ិសូម្ដម្ើលឧទហរណ៍ខា្ដក្កាម្) 
  
គ្រំូតារា្ ក្បាក់ដបៀវតេរ ៍ 
ថ្នន ក់ មុ្ខ ដំណ្ កក្ម្តិ១ កក្ម្តិ២ កក្ម្តិ៣  កក្ម្តិ៤ កក្ម្តិ៥ កក្ម្តិ២០ ក្បដភទ 

១ អនកអនាម្័យ / អនក
យាម្ 

១០០ ១០៥ ១១៥ ១២៥ ១៤០ ២៥០ មានជំនាញ 

២ អនកដបើកបរ             មានជំនាញ 

៣ ជំនយួការ             ការងារដសមៀន 

៤ ម្ន្តនតើ             បដច្ចកដទស 

៥ អនុក្បធាន 
ការយិាល័យ 

            អនកក្គ្ប់ក្គ្្
ថ្នន ក់កណាត ល 

៦ ក្បធាន
ការយិាល័យ 

            អនកក្គ្ប់ក្គ្្
ជាន់ខពស ់

៧ ក្បធានអ្គភាព             ការងារក្បតិបតត ិ
៨ អនុក្បធាន

ដលខាធិការដ្ឋា ន 

            ការក្គ្ប់ក្គ្្ 

៩ អនុក្បធាន
ក្បតិបតតិ
ដលខាធិការដ្ឋា ន 

            ការក្គ្ប់ក្គ្្ 

១០ ក្បធានដលខាធិការ
ដ្ឋា ន 

            ការក្គ្ប់ក្គ្្ 

មុ្ខ ដំណ្ខា្ដលើក្ោន់ដតជាឧទហរណ៍ប៉ៅុដណាណ ោះ 
• កក្ម្ិតមានន័យជា ន្  ំ
• ថ្នន ក់មានន័យថ្នទំហនំនការទទួលខុសក្តូវ 
• កក្ម្ិតនើម្ួយមានគ្មាល ត ៣,៥% 
• កក្ម្ិត១ គ្ឺជាជំហាន ំបូ្ 
• តក្ម្ូវការអបបបរមា គ្ឺបរញិ្ជា បក្តប៉ៅុដនតបុគ្គលិកដ លមានសញ្ជា បក្តអនុបណឌិ ត -ការផ្តល់ក្បាក់ដបៀ
វតេរក៍ក្ម្ិត២ 

• ក្បសិនតក្ម្ូវការអបបបរមាសញ្ជា បក្តអនុបណឌិ ត ប៉ៅុដនតបុគ្គលិកមានសញ្ជា បក្តបណឌិ ត ដបៀវតេរ ៍
កក្ម្ិត៣ឬ៤ 
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ជំពកូទ១ី២ មន្តនតីទទលួបនទកុសតីទ ី
 

១២.១. សនិទានភាព 

១. ដ ើម្បើដរៀបច្ំដោលនដយាបាយមានលកខណៈជាក្បព័នធ និ្នើតិវធិើ សក្មាប់ដត្តាំ្ ម្ន្តនដើទទួល
បនាុកសតើទើ សក្មាប់មុ្ខ ំដណ្ដ លដៅទំដនរ ដដ្ឋយសារការោដល្ពើ ំដណ្ ការវតតមានឬ
បុគ្គលិកដ លម្ិនបានដៅបំដពញ ដដ្ឋយសារមូ្លដហតុដផ្េ្ៗ។ 

២. ដ ើម្បើផ្តល់ឱ្កាសអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពវជិាា ជើវៈនិ្បទពិដសាធជាក់ដសត្ ល់បុគ្គលិកដ ល
ទទួលការងារកនុ្មុ្ខ ំដណ្ខពស់ៗបដណាត ោះអាសនន។ 

១២.២. គោលនគោបាយ និងបទបបញ្ញតតិទូគៅ 

១. ដៅដពល មុ្ខ ំដណ្ណាម្ួយដៅគ្.ជ.អ.ប ក្តូវដៅទំដនរបដណាដ ោះអាសនន ដហើយមានតក្ម្ូវការ
បនាា ន់ដ ើម្បើបំដពញមុ្ខ ំដណ្ដនាោះ ដ ើម្បើកុំឱ្យរខំានការងារដផ្េ្ៗ ដនាោះបុគ្គលិកដ លមាន
សម្តថភាពក្គ្ប់ក្ោន់ គ្ួរក្តូវបានដត្តាំ្ ដដ្ឋយក្បធានការយិាល័យដ ើម្បើទទួល ំដណ្
សក្មាប់រយៈដពលបដណាត ោះអាសនន។ 

២. ម្ន្តនតើទទលួបនាុកបដណាត ោះអាសនន៖ ដទោះបើជាម្ន្តនតើទទួលបនាុកបដណាត ោះអាសនន (មានរយៈដពល
តិច្ជា្៣០នថា) ដហើយដ លអនកកំពុ្សថតិកនុ្មុ្ខ ដំណ្ ដៅដតក្តូវមានគ្ណដនយយភាព
ដពញដលញសក្មាប់លទធផ្លការងារ ដបើដទោះបើជាម្ន្តនតើទទលួបនាុកបដណាត ោះអាសននដនាោះ ក្តូវ
បានក្បគ្ល់ការទទួលខុសក្តូវនិ្សិទធិក៏ដដ្ឋយ។ 

៣. ម្ន្តនតើទទលួបនាុកសតើទើ៖ម្ន្តនតើទទួលបនាុកសតើទើជាធម្មតាមានរយៈដពល៣០ នថាឬ ដក្ច្ើនជា្ដនោះ 
ដហើយម្ន្តនតើដនាោះ ក្តូវទទួលខុសក្តូវច្ំដពាោះលទធផ្លននការបំដពញការងាររបស់ខលួនកនុ្អ ុំ្
ដពលទទួលបនាុកសតើទើ។ 

១២.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

១. អនកក្គ្ប់ក្គ្្យល់ក្ពម្ ឬដធវើការសដក្ម្ច្ច្ិតតកនុ្ការចាត់តាំ្ បុគ្គលិក១នាក់ឬដក្ច្ើននាក់ ឱ្យ
បំដពញការងារទំ្ អស់ឬម្ួយដផ្នកនន ំដណ្ដក្កាយដពលទំដនរបដណាត ោះអាសននរយៈដពល  
តិច្ជា្៣០នថា។ ការចាត់តាំ្ នដនោះ ក្តូវបានចាត់ទុកថ្នជាម្ន្តនតើទទលួបនាុកបដណាត ោះអាសនន 
ដហើយនឹ្ម្ិនមានការឧបតថម្ាបដនថម្អវើដទ។ អនកក្គ្ប់ក្គ្្ ឬអនកដក្កាម្បងាគ ប់ អាច្ក្តូវបាន
ក្បគ្ល់ការទទួលខុសក្តូវបដណាត ោះអាសននដនោះ។ 

២. សក្មាប់ ំដណ្ដ លក្តូវទំដនរអស់ រយៈដពលដលើសពើ៣០នថា (ដ លភាគ្ដក្ច្ើនដដ្ឋយសារដត
ការោដល្ពើ ំដណ្ឬការផ្ទល ស់បតូរឬការដធវើ ំដណើ រសិការយៈដពលដវ្) ម្ន្តនតើទទួលបនាុក 
សតើទើ អាច្ក្តូវបានដត្តាំ្ ដ ើម្បើទទួលខុសក្តូវ និ្មានគ្ណដនយយភាពច្ំដពាោះការងាររបស់
ខលួន។ អនុសាសន៍សក្មាប់ការដត្តាំ្ ដនោះ ដហើយទក្ម្្់ដរៀបច្ំដផ្នការសកម្មភាពរបស់
បុគ្គលិក ក្តូវបានដ្ឋក់ជូនម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិកសក្មាប់ដសមើសំុការអនុម័្តពើអនុក្បធាន
ក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប មុ្នដពលចាប់ដផ្តើម្ននការបំដពញការងារដនោះ។ 
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៣. បុគ្គលិកដ លក្តូវចាត់តាំ្ ជា ជាម្ន្តនតើទទួលបនាុកបដណាត ោះអាសនន ឬម្ន្តនតើទទួលបនាុកសតើទើ  
ក៏ក្តូវបំដពញភារកិច្ចរបស់ខលួនផ្ទា ល់ផ្្ដ រកនុ្ដពល ំណាលោន  ដហើយក្តូវទទួលតួនាទើរបស់
ខលួនវញិដៅដពលដ លមុ្ខ្ ំដណ្ដនាោះក្តូវបានបំដពញវញិ។ 

៤. កំណត់ក្តាសតើពើការទទួលបនាុកសតើទើ ក្តូវបានរកាទុកដៅកនុ្ឯកសារនិដយាជិតសក្មាប់ឯក
សារដយា្និ្ការដលើកសរដសើរដពលអនាគ្ត។ 

១២.៤. ទគ្មង់ និងឯកសារគោង 

១. ទក្ម្្់ដបបបទដផ្នការសកម្មភាពរបស់បុគ្គលិក 
២. ទក្ម្្់អនុសេរណៈសក្មាប់ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបដណាត ោះអាសនន និ្ម្ន្តនតើទទលួបនាុកសតើទើ 
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ជំពកូទ១ី៣ វិធានការោកវ់ិនយ័ 
 

១៣.១. សនទិានភាព 

ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.ប គ្ឺជាសាថ ប័នដ លមានជំនាញក្បកបដដ្ឋយវជិាា ជើវៈ ដ លរពំឹ្ថ្នបុគ្គលិកក៏
ក្តូវមានឥរយិាបថក្បកបដដ្ឋយវជិាា ជើវៈដ រ។ បុគ្គលិករបស់ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ក្តូវដធវើជាគ្ំរូលអ ល់
ក្កសួ្ សាថ ប័នដផ្េ្ដទៀតនិ្បំដពញកាតពវកិច្ចរបស់ពួកដគ្ជាម្ួយអ្គភាពក្សបតាម្ក្កម្ក្បតិបតតិរបស់ 
គ្.ជ.អ.ប។  ូដច្នោះដោលនដយាបាយដនោះក្តូវបានបដ្កើតដ ើ្ ដ ើម្បើ៖ 

១. ដរៀបច្ំជាវធិានការវន័ិយ កនុ្ដោលបំណ្តដក្ម្តក្ម្្់ការបំដពញការងារម្ិនលអឬអាកបបកិរយិា
ម្ិនក្តឹម្ក្តូវរបស់បុគ្គលិក និ្ដរៀបច្ំវធិានការបងាក រចាបំាច់្ដ ើម្បើការពារក្បតិបតតិការកម្មវធិើនិ្
ដករ ត ិ៍ដ ម្ ោះរបស់គ្.ជ.អ.ប និ្ 

២. ធានាឱ្យ ំដណើ រការក្បក្ពឹតតដៅក្បកបដដ្ឋយយុតតិធម៌្ និ្សដក្ម្ច្បានតាម្ដោលបំណ្ 
សក្មាប់បុគ្គលិករូបណាដ លក្តូវទទួលទណឌ កម្មខា្វន័ិយ។ 

១៣.២. គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

១. វធិានការដ្ឋក់វន័ិយ៖ កនុ្ការអនុវតតមុ្ខងារជាអនកក្គ្ប់ក្គ្្ ឧ.ជាក្បធានការយិាល័យ អាច្ដក្បើ
ក្បាស់វធិានការដ្ឋក់វន័ិយដលើបុគ្គលិកម្ួយដក្កាយពើបានពិចារណាយា៉ៅ ្លអិតលអន់ច្ំដពាោះ៖ 
ក.បុគ្គលិករូបណាដ លមានកំហុសឬការដធវសក្បដហសធាន់ធារកនុ្ការបំដពញកាតពវកិច្ចរបស់  
ខលួនច្ំដពាោះដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប  ូច្មានដច្្កនុ្ក្កម្ក្បតបិតត ិនិ្ដោលនដយាបាយ 
របស់គ្.ជ.អ.បឬ 

ខ. បុគ្គលិកដ លបានចូ្លរមួ្កនុ្សកម្មភាពណាម្ួយដ លម្ិនក្សបនឹ្ភារកិច្ចរបស់ខលួន។ 
២. ក្បដភទននវធិានការដ្ឋក់វន័ិយ៖ 
ក. ការក្ពមានផ្ទា ល់មាត់ 
ខ. ការក្ពមានជាោយល័កខអកេរ 
គ្. ការដ្ឋក់ឱ្យសថិតកនុ្សាថ នភាពដកលម្អដ ើ្ វញិ 
ឃ. ការពយួរការងារបដណាត ោះអាសនន 
្. ការបញ្ឈប់ពើការងារ 

៣. វធិានការដ្ឋក់វន័ិយដ លក្តូវបានអនុវតតក្តូវមានសម្ក្សបនឹ្កក្ម្ិតននបទដលមើសដ លបាន
ក្បក្ពឹតត។ ក្បធានការយិាល័យ មានសិទធិក្ពមានជាពាកយសម្ដើ និ្ជាោយលកខណ៍អកេរ រ ើឯកា
រផ្ទអ កឬបញ្ឈប់បុគ្គលិកណាមាន ក់ ក្តូវមានអនុម័្តយល់ក្ពម្ជាមុ្នពើក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.
ជ.អ.ប។ 

៤. នើតិវធិើដ្ឋក់វន័ិយរបស់ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប តក្ម្ូវមានការក្ពមានជាមុ្នយា៉ៅ ្តិច្២ ្ 
និ្ការក្ពមានចុ្្ដក្កាយជាោយល័កខអកេរ ការផ្ទអ ក ឬការបញ្ឈប់ពើការងារ ដដ្ឋយសារការ 
ក្បក្ពឹតតម្ិនក្តឹម្ក្តូវធាន់ធារណាម្ួយ។ 
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៥. បុគ្គលិក ម្ិនអាច្ក្តូវបានបញ្ឈប់ពើការងារដដ្ឋយោម នដហតុផ្ល ឬម្ិនដោរពតាម្នើតិវធិើក្តឹម្
ក្តូវដ ើយ។ 

៦. គ្ណៈកមាម ធិការវន័ិយ 
ដោលបំណ្ននការបដ្កើតគ្ណៈកមាម ធកិារវន័ិយគ្ឺដ ើម្បើពិនិតយដម្ើលដ ើ្ វញិនូវករណើ ទំ្

អស់ដ លដលើកដ ើ្ ពើកំហុស្គ្ដផ្នកវជិាា ជើវៈរបស់បុគ្គលិកនិ្ដ ើម្បើផ្តល់ដយាបល់ជូនអភិបាល
ដខតត ឬក្បធាន ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប។  

គ្ណៈកមាម ធកិារវន័ិយដៅថ្នន ក់រាជធានើ ដខតត រមួ្មាន៖ 
 អភិបាលរ្ដខតត                ក្បធាន 
 នាយករ ាបាល                សមាជិក 
 នាយកទើចាត់ការក្គ្ប់ក្គ្្ធនធានម្នុសេ  សមាជិក 
 ក្បធានការយិាល័យបុគ្គលិក              សមាជិក 

គ្ណៈកមាម ធកិារវន័ិយដៅថ្នន ក់ជាតិមាន៖ 
 អនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប  ក្បធាន 
 ក្បធានអ្គភាពរ ាបាល និ្ហរិញ្ាវតថុ   សមាជិក 
 ក្បធានអ្គភាពពាក់ព័នធ     សមាជិក 
 ក្បធានការយិាល័យបុគ្គលិក    សមាជិក 

១៣.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

 បុគ្គលិក ដ លចុ្ោះកិច្ចសនាដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ដហើយម្ិនបានបំដពញការងារបានលអ ឬអនុ 

វតត ឬមានឥរយិាបថម្ិនក្តមឹ្ក្តូវ អាច្នឹ្ក្តូវទទួលវន័ិយតាម្កក្ម្ិតដផ្េ្ៗ។ ឥរយិាបថម្ិនក្តឹម្ក្តូវ ម្យួ
ច្ំនួនជាឧទហរណ៍មាន ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 

• ម្កដធវើសថិតកនុ្សាថ នភាពក្សវ ឹ្  ឬសថិតដៅដក្កាម្ឥទធិពលននដក្គ្ឿ្ដញៀន 
• ម្ិនយកច្ិតតទុកដ្ឋក់អំពើសុវតថិភាព ដធវើបាប ឬប្កដក្ោោះថ្នន ក់  ល់សហការ ើ ឬដភញៀវ 
• ការរខំានយាយើផ្លូវដភទ ឬដម្ើលកាដសត ឬរូបភាពឬដច្កចាយរូបភាពអាសអាភាសដៅកនុ្
ការយិាល័យ 

• ម្ិនអនុវតតតាម្ការដណនារំបស់អនកក្គ្ប់ក្គ្្ម្ត្ដហើយម្ត្ដទៀត 
• អវតតមានដដ្ឋយោម នការអនុញ្ជា តដលើសពើពើរនថា 
• ក្បក្ពឹតត ដចារកម្ម ឬអំដពើពុករលួយ 
• ការរដំោភច្ាប់ននក្ពោះរាជាណាច្ក្កកម្ពុជា។ល។ 
វធិានការវន័ិយ អាច្ក្តូវបានអនុវតតអាក្ស័យដលើកាលៈដទសៈ ភាពញឹកញាប់ដក្បក្់ និ្ ភាព

ធាន់ធារននអាកបបកិរយិា និ្ កំហុសវជិាា ជើវៈ។ វធិានការទំ្ ដនោះគ្ួរដតក្តូវបានដដ្ឋោះក្សាយដលើករណើ ម្ួយៗ
តាម្ករណើ នើម្ួយៗដហើយក្តូវបានក្គ្ប់ក្គ្្ដដ្ឋយវជិាា ជើវៈនិ្ដដ្ឋយក្បុ្ក្បយត័ន។ 
១៣.៣.១. ការគ្ពម្មនគដ្ឋយការសតីបគនៃ សផ្ទៃ ល់ម្មត់ 

ការក្ពមានតាម្ការសតើបដនាា សដដ្ឋយផ្ទា ល់មាត់ ដធវើបានដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្របស់បុគ្គលិកដៅដពល
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ណាក៏បានដ ើម្បើឱ្យបុគ្គលិកដកលម្អ និ្បដ្កើនសម្តថភាពរបស់ខលួន។ ក្បធានការយិាល័យគ្ួរកត់ក្តាការ
ក្ពមានពាកយសំ ើនិ្ដ្ឋក់កំណត់ក្តាដៅកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក។ 
១៣.៣.២. ការគ្ពម្មនជាោយល័កខណ៍អកេរ 

ការក្ពមានជាោយលកខណ៍អកេរក្តូវបានដ ើ្ ច្ំដពាោះកំហុសធាន់ធារ ឬកំហុស ដ ល ដ ល
បុគ្គលិករូបដនាោះ ធាល ប់បានទទួលការក្ពមានផ្ទា ល់មាត់រចួ្ដហើយ។ ការក្ពមានជាោយល័កខណ៍អកេរក្តូវដធវើ
ដដ្ឋយក្បធានការយិាល័យដ លពាក់ព័នធដហើយក្តូវដ្ឋក់កនុ្ឯកសារបុគ្គលិក។ 

ការអប់រដំណនាគំ្ឺជាការជូន ំណឹ្ជាោយលកខណ៍អកេរ ដ លដច្ញដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្របស់
បុគ្គលិកដ លជាទូដៅទក់ទ្នឹ្កំហុសតូច្តាច្ដៅកនុ្ការបំដពញការងាររបស់ខលួន។ ដនោះម្ិនដម្នជាការ
ក្ពមានដទ ដហើយម្ិនក្តូវបានចាត់ទុកថ្នជាវធិានការដ្ឋក់វន័ិយដ រ។ លិខិតអប់រដំណនា ំ គ្ួរដតក្តូវបានកត់
ក្តាកនុ្ឯកសារជាផ្លូវការរបស់បុគ្គលិកដ លពាក់ព័នធ។ 
១៣.៣.៣. ការដ្ឋក់ឱ្យសថិតកែងុសាថ នភាពអប់រំផ្កលមអគ ើងវិញ 

បុគ្គលិកអាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឱ្យសថិតកនុ្សាថ នភាពអប់រដំកលម្អដ ើ្ វញិ ដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្របស់ខលួន
កនុ្អំ ុ្ដពលពើ១ ដៅ៣ ដខនិ្អតិបរមា៦ដខតាម្ច្ាប់ការងារ។ កនុ្អំ ុ្ដពលដនោះ ការបំដពញការងារ
របស់ោត់ក្តូវបានឃាល ដំម្ើលយា៉ៅ ្ ិត ល់ ដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្របស់ោត់។ សកម្មភាពដ្ឋក់វន័ិយដបបដនោះ
ក្តូវមានការយល់ក្ពម្ជាមុ្ន ពើក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប និ្ ក្តូវដតដផ្អកដលើកំហុសជាក់ោ
ក់។ ច្ំណុច្ដ លក្តូវដកដក្បក្តូវសរដសរជាោយលកខណ៍អកេរ ដ ើម្បើឱ្យបុគ្គលិកដនាោះបាន ឹ្ដៅដពលចាប់
ដផ្តើម្ននការឃាល ដំម្ើលការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិករូបដនាោះ ។ អនកក្គ្ប់ក្គ្្ក្តូវដធវើការវាយតនម្លដ ើ្ វញិ
ដដ្ឋយដផ្អកដលើដោលបំណ្ ននការបំដពញការងារដ លក្តូវបានដណនាដំដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្របស់ោត់ដៅ
ចុ្្បញ្ច ប់ ននរយៈដពលដ្ឋក់ឱ្យសថិតកនុ្សាថ នភាពអប់រដំកលម្អដ ើ្ វញិ  (សូម្ដយា្ដៅដលើដោលនដយា 
បាយដលខ០៣៖ រយៈដពលសាកលប្ ការសដ្កត និ្ការដ្ឋក់ឱ្យសថិតកនុ្សាថ នភាពអប់រដំកលម្អដ ើ្
វញិ)។ 
១៣.៣.៤. ការពយួរការងារមួយរយៈ 

ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប អាច្ដ្ឋក់ការពយួរបដណាត ោះអាសនន ច្ំដពាោះបុគ្គលិកដ លបាន
ក្បក្ពឹតតបទដលមើសធាន់ធារដហើយក្បសិនឱ្យបនតការងាររបស់ោត់ ដនាោះអាច្ជាឧបសគ្គ ល់ការដសុើបអដ្កតដលើ
ករណើ ដនោះ។ កនុ្អំ ុ្ដពលននការពយួរជាបដណាត ោះអាសនន បុគ្គលិករូបដនាោះនឹ្ម្ិនបានទទួលក្បាក់ដខឬ
ក្បាក់ឧបតថម្ាដទ ដហើយសិទធិ ៏នទរបស់ោត់ នឹ្ក្តូវបានផ្ទអ ករហូត ល់ការបញ្ច ប់ការដសុើបអដ្កតដដ្ឋយ
យុតតិធម៌្និ្ក្តឹម្ក្តូវ។ 

ដៅដពលមានការដចាទក្បកាន់ពើការក្បក្ពឹតតិខុសច្ំដពាោះបុគ្គលិក ដនាោះតួនាទើ ភារកិច្ចរបស់ោត់ នឹ្
ក្តូវពយួរបដណាត ោះអាសននសក្មាប់ការដសុើបអដ្កត បុគ្គលិករូបដនាោះគ្ួរទទួលបានក្បាក់ដខរបស់ោត់កនុ្អំ ុ្
ដពលផ្ទអ កដនោះ ដហើយ កនុ្ករណើ ពិដសសអនកក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក អាច្មានសិទធសដក្ម្ច្ថ្នការពយួរគ្ួរ ឬម្ិនគ្ួរ
ទទួលបានក្បាក់ដខ។ ការពយួរការងារបដណាត ោះអាសនន ម្ិនគ្ួរចាត់ទុកថ្នជាវធិានការដ្ឋក់វន័ិយដទ ដហើយក៏
ម្ិនដម្នជាដហតុផ្លកនុ្ការវនិិច្េ័យដ លដធវើឱ្យប៉ៅោះពាល់ ល់សិទធិរបស់បុគ្គលិករូបដនាោះដទ។ 
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១៣.៣.៥. ការបញ្ឈប់ពីការងារ 

បុគ្គលិករូបណាដ លការបំដពញការងារឬមានអាកបបកិរយិា ម្ិនទទួលបានការដពញច្ិតត  ូច្មាន
បងាា ញ ដៅកនុ្ការវាយតនម្លបុគ្គលិកឬការក្បក្ពឹតដរបស់ោត់បងាា ញថ្នោត់ម្ិនបានបំដពញតាម្សត្់ដ្ឋរនន
កាតពវកិច្ច និ្ការទទួលខុសក្តូវដ លមានដច្្កនុ្ក្កម្សើលធម៌្ ដនាោះបុគ្គលិករូបដនាោះអាច្ក្តូវបាន
បញ្ឈប់ពើការងារ។ កនុ្ករណើ ដនោះក្តូវអនុវតតតាម្ដោលនដយាបាយសតើពើការបញ្ច ប់ការងារ ។ 

ភាគ្ើទំ្ ពើរមានសិទធិបញ្ច ប់កិច្ចសនា ដដ្ឋយជូន ំណឹ្ជាោយលកខណ៍អកេររយៈដពលមុ្ន១៤ 
នថា។ បុគ្គលិកដ លច្្់ោដល្ពើ ំដណ្ គ្ួរដ្ឋក់លិខិតោដល្ដៅអនកក្គ្ប់ក្គ្្របស់ខលួនរយៈដពលមុ្ន
១៤នថា។ក្បសិនដបើលិខិតោដល្ ម្ិនបានផ្តល់ជូន១៤ នថា មុ្ននថាឈប់ ដនាោះការទូទត់ក្បាក់ដខចុ្្ដក្កាយ
នឹ្ក្តូវកាត់ដផ្អកច្ំនួននថាដ លបានបំដពញ។ 

ដៅកនុ្ករណើ ននការបដណត ញដច្ញដដ្ឋយសារការអនុវតតម្ិនក្តឹម្ក្តូវតាម្កិច្ចសនា ដនាោះកិច្ចសនា
នឹ្ក្តូវបានបញ្ច ប់ដដ្ឋយមាន ការជូន ំណឹ្ជាោយលកខណ៍អកេរ។ ដក្កាយដពលបញ្ច ប់បុគ្គលិករូបដនាោះ 
ម្ិនមានសិទធទិទួលក្បាក់ឧបតថម្ាក្បចាំ្ ន ដំទ ។ មុ្នដពលដ លការទូទត់ក្បាក់ដខចុ្្ដក្កាយដហើយមុ្នដពល
ចាកដច្ញ, បុគ្គលិករូបដនាោះ ក្តូវក្បគ្ល់ក្ត ប់ម្កវញិនូវឧបករណ៍ដផ្េ្ៗដ លបានខចើ ដៅឱ្យអនកក្គ្ប់ក្គ្្
របស់ខលួន។ 
១៣.៤. ែាំគណើរការដ្ឋក់វិន័យគលើបុរគលិក 

ការដ្ឋក់វន័ិយដលើបុគ្គលិក ក្តូវបានអនុវតតតាម្នើតិវធិើ ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 
១. រាល់ការដចាទក្បកាន់ ក្តូវបានរាយការណ៍ដៅក្បធានការយិាល័យ ដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក 

រូបដនាោះផ្ទា ល់ ឬដដ្ឋយបុគ្គលិកណាមាន ក់ដផ្េ្ដទៀត រាយការណ៍ដដ្ឋយផ្ទា ល់មាត់ឬជា
ោយលកខណ៍អកេរ។ 

២. ក្បធានការយិាល័យក្តូវដធវើការដសុើបអដ្កតបឋម្និ្វាយតនម្លថ្នដតើមានកំហុសដម្នឬអត់។ ការ
ដសុើបអដ្កតក្តូវដធវើកនុ្រយៈដពល១៥នថា នននថាដធវើការ បនាា ប់ពើទទួលបានដសច្កតើរាយការណ៍។ 

៣. ក្បធានការយិាល័យ តក្ម្ូវឱ្យបុគ្គលិករូបដនាោះ បកក្សាយពនយល់ជាោយលកខណ៍អកេរដ ើម្បើ
ដ្លើយតបដៅនឹ្ការដចាទក្បកាន់។ 

៤. បុគ្គលិកដ លជាប់ពាក់ព័នធមានរយោះដពល៤៨ដមា៉ៅ ្ដ ើម្បើដ្លើយតប បនាា ប់ពើទទួលបានការជូន
 ំណឹ្ ។ កនុ្អំ ុ្ដពលដនោះោត់មានសិទធិទទួល បូំនាម នពើសហការ ើរមួ្ការងារកនុ្ការដ្លើយ
តប។ ក្បសិនដបើោម នការដ្លើយតបដទ ក្បធានការយិាល័យក្តូវសដក្ម្ច្ដលើករណើ ដនោះដដ្ឋយដផ្អក
ដលើព័ត៌មានដ លមាន។ 

៥. ក្បសិនដបើ ក្បធានការយិាល័យដពញច្ិតតច្ំដពាោះការដ្លើយតប ដហើយដឃើញថ្នពុំមានការក្បក្ពឹតត
ខុស្គ្ណាម្ួយ ច្ំដពាោះដោលនដយាបាយដទដនាោះ ករណើ ដនោះក្តូវបិទបញ្ច ប់ដដ្ឋយមានពនយល់ 
ជាោយលកខណ៍អកេរដផ្ញើដៅបុគ្គលិកពាក់ព័នធ។ 

៦. ក្បសិនដបើការដ្លើយតបរបស់បុគ្កលិករូបដនាោះ ម្ិនទទួលបានការឯកភាពពើក្បធានការយិាល័យ
ដទដនាោះ ោត់នឹ្ក្តូវពិភាកាអំពើករណើ ដនោះជាម្ួយអនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ
.ប ដ ើម្បើកំណត់ថ្នដតើ៖ 
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ក. មានព័ត៌មានទំ្ ដនោះក្គ្ប់ក្ោន់ឬដៅដ ើម្បើដធវើការសដក្ម្ច្ច្ិតតដលើបុគ្គលិករូបដនោះឬ 
ខ. ក្តូវបនតដសុើបអដ្កតដលើបញ្ជា ដនោះដដ្ឋយផ្ទា ល់ឬ 
គ្. ក្តូវបដ្កើតគ្ណៈកម្មការដសុើបអដ្កតដ ើម្បើក្បមូ្លព័ត៌មានបដនថម្និ្ផ្តល់អនុសាសន៍។ 

៧. ការក្ពមានដដ្ឋយផ្ទា ល់មាត់ និ្ជាោយល័កខណ៍អកេរ ក្តវូអនុវតតដដ្ឋយក្បធានការយិាល័យ
ដ លពាក់ព័នធ។ ករណើ ដ លពាក់ព័នធនឹ្ ការ ដ្ឋក់ឱ្យសថតិកនុ្សាថ នភាពអប់រដំកលម្អដ ើ្ វញិ 
ការពយួរការងារបដណាត ោះអាសននឬការបញ្ឈប់ពើការងារ គ្ឺក្តូវដ្ឋក់ជូនក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.
ជ.អ.ប  ដ ើម្បើសដក្ម្ច្ច្ិតតចុ្្ដក្កាយ បនាា ប់ពើបានពិដក្ោោះដយាបល់ជាម្ួយអនកពាក់ព័នធនានា។ 

 ១៣.៥. ទគ្មង់បញ្ចប់ការទាមទារសាំណងគនេងៗ 

រ.ជ.អ.ប 

ទគ្មង់បញ្ចប់ការទាមទារសាំណងគនេងៗ 

  
ដ ម្ ោះបុគ្គលិក៖    កាលបរដិច្េទ: 
ការគ្ណនាការទូទត់សណំ្បញ្ច ប់៖ 

គ្តិជាដរៀល 
ក្បាក់ដខ(៣ដខ =៣ x ២.000.000)    ៦.000.000 
ឈប់សក្មាកដដ្ឋយទទូលក្បាក់ឧបតថម្ា(២នថា =២/២២ x ២.000.000) ១៨១.៨១៨ 
សរុបច្ំណូលម្ិនទន់គ្ិតពនា    ៥.៨១៨.១៨២ 
 ក៖ ពនធដលើក្បាក់ច្ំណូល     -៤១៩.៨០៩ 
ក្បាក់ច្ណូំលសុទធបនាា ប់ពើ កពនធ    ៥.៣៩៨.៣៧៣ 
  
ច្នំនួក្បាក់បុគ្គលិកទទលួបាន    ៥.៣៩៨.៣៧៣ 

 
ការក្បគ្លឧ់បករណ៍ សមាា រៈរបសគ់្.ជ.អ.ប 

ក្ទពយសម្បតតិរបស់គ្.ជ.អ.បទំ្ អស់ ដ លបានចុ្ោះហតថដលខា និ្ពិពណ៌នាដៅកនុ្ឯកសារ
បុគ្គលិករមួ្មានប័ណឌ សមាគ ល់បុគ្គលិកគ្.ជ.អ.ប ក្តូវក្បគ្ល់ជូនការយិាល័យរ ាបាលបុគ្គលិកមុ្នដពល
ទទួលបានការទូទត់បញ្ច ប់។ 

  លិខតិបញ្ជា ក់ម្និទម្ទរសំណ្ នទដទៀត 
លិខិតបញ្ជា ក់ម្ិនទម្ទរសំណ្ នទដទៀត  ូច្មានបងាា ញខា្ដក្កាម្ក្តូវដតក្តូវបានចុ្ោះហតថ

ដលខាដដ្ឋយបុគ្គលិកមុ្នដពលទទួលបានការទូទត់បញ្ច ប់ដនោះ។ 
 ខញុ ,ំ (ដ ម្ ោះបុគ្គលិក) យល់ក្ពម្តាម្ការគ្ណនាខា្ដលើគ្ឺក្តឹម្ក្តូវពិតក្បាក ននក្បាក់ដបៀវតេរ ៍

និ្ក្បាក់ឧបតថម្ាដផ្េ្ៗដ លម្ិនទន់ទូទត់ទំ្ អស់ ដ លខញុ ំទទលួបានដៅដពលបញ្ច ប់កិច្ចសនាការងារ
ជាម្ួយគ្.ជ.អ.ប ដៅនថា(ដ្ឋក់កាលបរដិច្េទ)។ 
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ខញុ ំសូម្ក្បកាសថ្នខញុ ំបានទទួលក្បាក់ក្គ្ប់ច្ំនួន ( ូច្ដ លបានបងាា ញខា្ដលើ) កនុ្មូ្លបបទនប័
ក្តដលខ.........កាលបរដិច្េទ................ ដហើយដ លខញុ ំនឹ្ម្ិនទម្ទរអវើដផ្េ្ដទៀតពើគ្.ជ.ប.បដ ើយ។ 
   
ចុ្ោះហតថដលខាដដ្ឋយ 
.................................................               កាលបរដិច្េទ៖ ............................................ 

  
សាកេើដដ្ឋយ 
.........................................................        កាលបរដិច្េទ : ......................................... .. 
១៣.៦ ការបញ្ចប់ និងគ្បរល់មកវិញ 

ការយិាល័យបុគ្គលិក គ្ួរដរៀបច្ំសមាា សន៍បុគ្គលិកដ លក្តូវចាកដច្ញ ដ លការសមាា សន៍ដបបដនោះ
អាច្ជាក្បភពព័ត៌មានមានសារក្បដយាជន៍សក្មាប់ការក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក។ 

ជាការក្បដសើរ ក្បសិនអាច្ដធវើបាន គ្ួរមានដពលដវោសក្មាប់ដផ្ារការងារដៅដពលដ លបុគ្គលិកក្តូវ
ដច្ញ ចាបំាច់្ក្តូវដធវើការជាម្ួយអនកម្កជំនួស ំដណ្របស់ខលួន។ ច្ំដពាោះបុគ្គលិកជាន់ខពស់ ចាបំាច់្ក្តូវមាន
របាយការណ៍ ដ លរបាយការណ៍ដនោះអាច្ដធវើជាលកខខណឌ សក្មាប់ការទូទត់ក្បាក់ដបៀវតេរចុ៍្្ដក្កាយ។ 

ការប្់ក្បាក់ដបៀវតេរចុ៍្្ដក្កាយនិ្អតថក្បដយាជន៍បញ្ច ប់កិច្ចសនា គ្ួរពិចារណាដតើបុគ្គលិករូបដនោះ
មាននូវជំពាក់ក្បាក់ដ លម្ិនទន់ជក្ម្ោះ។ 

ដ ើម្បើការពារ គ្.ជ.អ.ប ក្ប្ំ្ នឹ្សកម្មភាពផ្លូវច្ាប់ណាម្ួយដ លអាច្មាន ការទូរទត់ក្បាក់
ចុ្្ដក្កាយម្ិនក្តូវដធវើដ ើយ លុោះក្តាដតបុគ្គលិករូបដនាោះបានចុ្ោះហតថដលខាដលើទក្ម្្់ដបបបទ ដ លបញ្ជា ក់
ថ្នបុគ្គលិករូបដនាោះបានទទួលអតថក្បដយាជន៍ទំ្ អស់ ដហើយបញ្ជា ក់ថ្នបុគ្គលិករូបដនាោះនឹ្ម្ិនទម្ទរ
សំណ្អវើដផ្េ្ដទៀតដទ។ 

បុគ្គលិករូបណា ដ លក្តូវបានដ្ឋក់ទណឌ កម្ម អាច្ដ្ឋក់បណតឹ ្តវា៉ៅ  ដ ើម្បើឱ្យមានការពិចារណាដ ើ្
វញិកនុ្រយៈដពល១២នថានននថាដធវើការ ដដ្ឋយអនុវតតតាម្នើតិវធិើដដ្ឋោះក្សាយវវិាទនផ្ាកនុ្ដ លបានពិពណ៌នា
ដៅកនុ្ដោលនដយាបាយដលខ១៤។ 
១៣.៧. ទគ្មង់គគ្បើគ្បាស់និងឯកសារគោង 

១. ដោលនដយាបាយដលខ ០១: ក្កម្សើលធម៌្។ 
២. ដោលការណ៍ដលខ ១៤: បណតឹ ្សាទុកខ 
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ជំពកូទ១ី៤  បណ្ត ងឹែវា៉ា  
 

១៤.១. សនិទានភាព 

ដ ើម្បើបដ្កើតម្ដធាបាយក្បកបដដ្ឋយក្បសិទធភាពនិ្ម្ិនលំដអៀ្សក្មាប់ការដរៀបច្ំភាល ម្ៗនិ្ ការ
ដដ្ឋោះក្សាយការម្ិនសបាយច្ិតតទំ្ អស់ធានា ំដណើ រការក្តឹម្ក្តូវយុតតិធម៌្និ្ វតថុ។ 
១៤.២. គោលនគោបាយ 

១. បុគ្គលិកដ លទទួលរ្វធិានការដ្ឋក់វន័ិយ (រមួ្មានការក្ពមាន ការដ្ឋក់ឱ្យសថិតកនុ្សាថ នភាព
ក្តូវដកលម្អការពយួរការងារបដណាត ោះអាសនន ឬការបញ្ឈប់ពើការងារ) របស់គ្.ជ.អ.ប  ដហើយ
យល់ថ្នម្ិនយុតតិធម៌្បុគ្គលិករូបដនាោះមានសិទធិបដឹ្សារទុកខ តវា៉ៅ។ 

២. នើតិវធិើបណតឹ ្សារទុកខ ដនោះអាច្អនុវតតបានច្ំដពាោះ "បណដឹ ្" ឬវវិាទដ លដកើតមានដ ើ្ រវា្គ្.
ជ.អ.បនិ្បុគ្គលិកទក់ទ្នឹ្ការដ្ឋក់ទណឌ កម្មដ្ឋក់វន័ិយ ដ លកត់ក្តាជាឯកសារបុគ្គលិក 
រមួ្មានលិខិតក្ពមានរហូត ល់ការបញ្ច ប់កិច្ចសនា។ 

៣. ដោលនដយាបាយបណតឹ ្សារទុកខដនោះ និ្នើតិវធិើអនុវតត ម្ិនសំដៅ ល់សម្តថកិច្ចតុោការដនាោះ
ដទ។ សម្តថកចិ្ចននការដដ្ឋោះក្សាយគ្ឺកំណត់ក្តឹម្នផ្ាកនុ្ននកម្មវធិើរបស់គ្.ជ.អ.ប និ្ មានដោល 
បំណ្ដដ្ឋោះក្សាយបញ្ជា ជដមាល ោះបុគ្គលិករវា្ជាម្ួយអនកក្គ្ប់ក្គ្្ ក្បកបដដ្ឋយយុតតិធម៌្ និ្  
ម្ិនលំដអៀ្។ 

១៤.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំបណត ឹងសារទុកខ 

១. បុគ្គលិកដ លពាក់ព័នធ គ្ួរដរៀបច្ំបណតឹ ្ជាោយលកខណ៍អកេរដដ្ឋយដសនើសំុពិនិតយដ ើ្ វញិអំពើ
វធិានការដ្ឋក់វន័ិយ ឬវធិានការណាម្ួយច្ំដពាោះបុគ្គលិក។ បណតឹ ្ដនាោះ ក្តូវបញ្ជា ក់ដោល
បំណ្ថ្នដហតុអវើបានជាវធិានការដ្ឋក់វន័ិយដនាោះ គ្មឺ្ិនយុតតិធម៌្ ឬម្ិនក្តឹម្ក្តូវ ដហើយក្តូវផ្តល់
ភសតុតា្ណាម្ួយដ លបុគ្គលិកមានយល់ថ្នសម្ក្សបកនុ្ការោកំ្ទ ល់បណតឹ ្តវា៉ៅ របស់ខលួន។ 

២. បណតឹ ្សារទុកខ ក្តូវដធវើដ ើ្ កនុ្រយៈដពល១២ នថានននថាដធវើការចាប់ពើនថាដ លទទួលរ្វធិានកា
រវន័ិយឬវធិានការណាម្ួយច្ំដពាោះបុគ្គលិក។ 

៣. បណតឹ ្សារទុកខ គ្ួរដ្ឋក់ជូនអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់។ ក្បធានការយិាល័យនឹ្ពិនិតយដ ើ្ វញិនិ្ផ្ត
ល់អនុសាសន៍ជូនអនុក្បធានក្បតិបតតិដ លនឹ្ផ្តល់អនុសាសន៍ជូន ល់ក្បធានដលខាធិការ ្
ឋានគ្.អ.ជ.បដ ើម្បើសដក្ម្ច្ចុ្្ដក្កាយ។ 

៤. ច្ំដពាោះការដ្ឋក់ទណឌ កម្មវន័ិយក្សាលៗ  ូច្ជាការក្ពមានជាោយល័កខណ៍អកេរ និ្ការដ្ឋក់ឱ្្
យសថិតកនុ្សាថ នភាពក្តូវដកលម្អ អនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា នគ្.អ.ជ.ប នឹ្ដ្លើយ
តបបនាា ប់ពើដធវើការដសុើបអដ្កតដលើបញ្ជា ពាក់ព័នធណាម្ួយ។ ការដ្លើយតបជាោយលកខណ៍
អកេរនឹ្ក្តូវបានផ្តល់ជូន ល់បុគ្គលិករូបដនាោះដ លបានដ្ឋក់បណតឹ ្សារទុកខកនុ្រយៈដពល២
សបាត ហ៍បនាា ប់ពើទទួលបានបណតឹ ្សារទុកខ ដហើយដ លទណឌ កម្មដនាោះក្តូវបានចាត់ទុកថ្នជា
ការក្ពមានចុ្្ដក្កាយដ លក្តូវដតអនុវតត។ 
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៥. បណតឹ ្សារទុកខក្តូវបានបញ្ាូ នដៅគ្ណៈកម្មការដដ្ឋោះក្សាយ (បដ្កើតនផ្ាកនុ្ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.
ជ.អ.ប) ដដ្ឋយអនុក្បធានក្បតិបតត ិកនុ្ករណើ មានទណឌ កម្មវន័ិយធាន់ធារ  ូច្ជាការពយួរការងារ
និ្ការបញ្ច ប់ពើការងារ។ គ្ណៈកម្មការដដ្ឋោះក្សាយបណតឹ ្ដនោះ គ្ជឺាគ្ណៈកម្មការច្ំដពាោះកិច្ច 
ដ លបដ្កើតដ ើ្ សក្មាប់ដោលបំណ្ដតម្ួយគ្ត់គ្ឺដ ើម្បើសាត ប់បណតឹ ្សារទុកខរបស់បុគ្គល។ 
គ្ណៈកម្មការដនោះ គ្ួរមានសមាជិកមានសិទធិដបាោះដ ន្ ត៥រូប។ សមាជិក២រូបម្កពើថ្នន ក់
ក្គ្ប់ក្គ្្ និ្៣រុបដទៀតក្តូវបានដក្ជើសដរ ើសពើបុគ្គលិកម្កពើដផ្នកដផ្េ្ 

៦. គ្ណៈកម្មការដដ្ឋោះក្សាយបណតឹ ្ មានដពលច្ំនួន១២នថានននថាដធវើការ ដ ើម្បើដសុើបអដ្កតករណើ
ដនោះ ដដ្ឋយជួបជាម្ួយភាគ្ើពាក់ព័នធនិ្ ដ្ឋក់ជូនអនុសាសន៍ ល់ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិកនិ្
អនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប។ បុគ្គលិកដ លទទួលរ្ទណឌ កម្មវន័ិយ អាច្
ដក្ជើសដរ ើសសមាជិកណាមាន ក់ននសមាគ្ម្បុគ្គលិក ដធវើជាតំណា្ចូ្លរមួ្សាត ប់កនុ្សវនាការ
ដ ើម្បើជួយបុគ្គលិក បកក្សាយពនយល់ដផ្េ្ៗ ប៉ៅុដនតម្ិនដម្នជាតំណា្ដផ្នកច្ាប់ដនាោះដទ។ 

៧. ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិកក្តូវបំដពញតួនាទើជាអនកសក្ម្បសក្ម្ួលអពាក្កឹតយ តាម្នើតិវធិើដដ្ឋោះ
ក្សាយទំនាស់ ដហើយជាអនកចូ្លរមួ្ដ លម្ិនមានសិទធិដបាោះដ ន្ តកនុ្គ្ណៈកម្មការដនោះដទ 
ដហើយក្តូវធានាថ្នអនុសាសន៍របស់គ្ណៈកម្មការសវនាការក្តូវបានកត់ក្តាទុក។ 

៨. កនុ្ការដរៀបច្ំអនុសាសន៍ គ្ណៈកម្មការដដ្ឋោះក្សាយបណតឹ ្សាទុកខ អាច្ដធវើការបងាា ញម្តិកុ្
ស្់សុើសឬម្តិភាគ្ដក្ច្ើន និ្ម្តិភាគ្តចិ្ ក្បសិនដបើម្ិនមានការឯកភាព។ 

៩. អនុក្បធានក្បតិបតត ិដដ្ឋយមានការពិដក្ោោះដយាបល់ជាម្ួយថ្នន ក់ ឹកនារំបស់ដលខាធិការដ្ឋា នគ្.
ជ.អ.ប នឹ្ពិនិតយដ ើ្ វញិនូវអនុសាសន៍របស់គ្ណៈកម្មការបណតឹ ្សាទុកខ និ្ផ្តល់ដយាបល់
ជាោយលកខណ៍អកេរអំពើការបញ្ច ប់សំណំុដរឿ្កនុ្រយៈដពល៦នថានននថាដធវើការ។ 

១០. ការដធវើដសច្កតើសដក្ម្ច្របស់ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ដផ្អកដលើអនុសាសន៍របស់គ្
ណៈកម្មការបណតឹ ្សាទុកខ គ្ឺជាដសច្កតើសដក្ម្ច្ចុ្្ដក្កាយដ លក្តូវដតអនុវតត។ 
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ជំពកូទ១ី៥ ការបញ្ចបក់ិចចសនាការងារ 
 

១៥.១. សនិទានភាព 

១.  បដ្កើតយនតការសក្មាប់ការបញ្ច ប់កិច្ចសនាការងាររបស់បុគ្គលិកដ លមានជាក្បព័នធដ ល
ច្្់ចាកដច្ញពើដលខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ។ 

២.  ធានាឱ្យមានការក្បគ្ល់នូវកិច្ចការដ លដសសសល់ និ្ក្ទពយសម្បតតិដៅដក្កាម្ការដក្បើក្បាស់
របស់បុគ្គលិកដ លក្តូវដច្ញ។ 

៣. ដ ើម្បើបញ្ជា ក់ឱ្យបានច្ាស់ោស់អំពើភាពខុសោន រវា្អំពើសិទធិរបស់បុគ្គលិកដ លបំដពញ
ការងារដៅគ្.ជ.អ.ប និ្ច្ាប់ការងាររបស់ក្ពោះរាជាណាច្ក្កកម្ពុជា។ 

១៥.២. គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញត្តិទូគៅ 

១. ទំ្ គ្.ជ.អ.ប និ្បុគ្គលិកមានសិទធិបញ្ច ប់កិច្ចសនាការងារដៅដពលណាម្ួយ ដដ្ឋយក្តូវផ្តល់
 ំណឹ្ជាោយលកខណ៍អកេរ។ 

២. ដលើកដល្ដតរយៈដពលននការសាកលប្ និ្ការក្បក្ពឹតតិកំហុសធាន់ធារ បុគ្គលិកដ លច្្់ឈប់
ក្តូវផ្តល់ ំណឹ្ (កនុ្ករណើ ដ លោដល្ពើ ំដណ្) ជាមុ្ន យា៉ៅ ្តិច្៣០នថានននថាដធវើការ។ 

៣. ដលើកដល្ដតរយៈដពលននការសាកលប្ និ្ការក្បក្ពឹតតិកំហុសធាន់ធារ គ្.ជ.អ.ប នឹ្ផ្តល់
 ំណឹ្ជាមុ្ន អំពើការបញ្ឈប់ពើ កនុ្រយៈដពល ូច្ខា្ដក្កាម្៖  

 រយៈដពលបានការងារ ការជូន ណឹំ្ 

រយៈដពល៦ ដខឬតិច្ជា្ដនោះ ៧ នថា 
រយៈដពលដលើសពើ៦ដខនិ្រហូត ល់២ ន្  ំ ១៥ នថា 
រយៈដពលដលើសពើ២ ន្ នំិ្រហូត ល់៥ ន្  ំ ១ ដខ 

រយៈដពលដលើសពើ៥ ន្ នំិ្រហូត ល់១០ ន្  ំ ២ ដខ 

រយៈដពលដលើសពើ១០ ន្  ំ ៣ ដខ 

*ពុំចាបំាច់្មានការផ្តល់ ំណឹ្ជាមុ្នដ ើយក្បសិនដបើក្បក្ពឹតតកំហុសធាន់ធារដ លក្តូវបញ្ឈប់ដដ្ឋយប្ខំ 
  

៤. ក្បសិនគ្.ជ.អ.ប មានបំណ្ដ ើម្បើកាត់បនថយច្ំនួនបុគ្គលិកដដ្ឋយោម នការជូន ំណឹ្ជាមុ្ន 
ដនាោះ ច្ំនួននថាបងាា ញកនុ្តារា្ខា្ដលើ នឹ្ក្តូវទូរទត់ស្ជាក្បាក់ ដដ្ឋយបូករមួ្ជាម្ួយនឹ្
ការច្ំនួននថាឈប់សក្មាក ដ លដៅសល់ម្ិនបានដក្បើក្បាស់ គ្ិតច្ំនួនដក្ច្ើនបផុំ្តក្តឹម្ដត១៥  
នថា។ 

៥. បុគ្គលិកដ លោដល្ពើ ំដណ្ក្តូវដតមានវតតមានដៅកដនល្ការងារយា៉ៅ ្តិច្២សបាត ហ៍ចុ្្
ដក្កាយដ ើម្បើធានាឱ្យមានការក្បគ្ល់ ទទួលការងារ ការទទួលខុសក្តូវ និ្ជក្ម្ោះបញ្ា ើដផ្េ្ៗ
មុ្នដពលឈប់។ កនុ្កំ ុ្ដពលដនោះ បុគ្គលិករូបដនាោះនឹ្ម្និក្តូវអនុញ្ជា តឱ្យឈប់សក្មាក
ក្បចាំ្ ន ដំទ ដទោះបើមានសល់នថាឈប់សក្មាករបស់ខលួនក៏ដដ្ឋយ។  ូដច្នោះរយៈដពល២ សបាត ហ៍
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ចុ្្ដក្កាយម្ិនអនុញ្ជា តឱ្យបុគ្គលិករូបដនាោះឈប់សក្មាកដ ើយ។ ច្ំដពាោះនថាឈប់សក្មាកដ ល
ម្ិនបានដក្បើ គ្ឺតក្ម្ូវឱ្យដក្បើមុ្ន២សបាដ ហ៍ចុ្្ដក្កាយដបើម្ិន ូដចាន ោះដទនឹ្ក្តូវកាត់ដចាលដដ្ឋយ
ោម នការទូរទត់ស្ជាក្បាក់ដទ។ 

៦. អនុក្បធានក្បតិបតត ិសដក្ម្ច្ច្ំដពាោះការបដណត ញបុគ្គលិកពើកហុំស្គ្ធាន់ធារ ូច្ជា៖ 
ក. ការប ិដសធម្ិនអនុវតតតាម្ការដណនាឱំ្យអនុវតតតាម្ច្ាប់ឬម្ិនដោរពឋានានុក្កម្ 
ខ. បានក្បក្ពឹតតបទដលមើសដ លអាច្ក្តូវផ្តនាា ដទសតាម្ច្ាប់ក្ពហមទណឌ  
គ្. អាកបបកិរយិាម្ិនយកច្តិតទុកដ្ឋក់ ឬការដធវសក្បដហសធាន់ធារកនុ្ការបំដពញភារកិច្ច  
ឃ. ការក្បក្ពឹតតិដលមើសធាន់ធារណាម្ួយជាពិដសសការក្បក្ពឹតតខុសពើកាតពវកិច្ច ដ លបានកំណត់
កនុ្ក្កម្សើលធម៌្បុគ្គលិកគ្.ជ.អ.ប.។  

១៥.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

១៥.៣.១ . ោផ្លងពីែាំផ្ណង 

១. បុគ្គលិកដ លមានបំណ្ោដល្ពើ ំដណ្ ក្តវូដផ្ញើលិខិតដៅអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់ខលួន
ដដ្ឋយថតច្ម្ល្ជូនម្ន្តនតើទទលួបនាុកបុគ្គលិក កនុ្រយៈដពល ូច្បងាា ញកនុ្ច្នុំច្ ១៥.២.៣ 
ខា្ដលើ។ កាលបរដិច្េទផ្លូវការននការផ្តល់ ំណឹ្ គ្ឺជាកាលបរដិច្េទអនកក្គ្ប់ក្គ្្បានទទួល
លិខិតដនាោះ។ 

 ២.ដៅដពលទទួលលិខិតោដល្ដនោះក្បធានការយិាល័យពាក់ព័នធ ក្តូវបញ្ជា ក់ថ្នបានទទួល
លិខិត ដហើយក្តូវដណនាបំនត ល់ម្ន្តនតើទទួលបុគ្គលិក ដរៀបច្ំក្បាក់ដបៀវតេរចុ៍្្ដក្កាយនិ្ការ
ជក្ម្ោះបញ្ា ើដផ្េ្ៗ ដដ្ឋយដក្បើក្បាស់ទក្ម្្់ PAF ។ 

៣. កនុ្ករណើ មានការោដល្ដដ្ឋយផ្តល់ ំណឹ្កនុ្រយៈដពលតិច្ជា្ការកំណត់ខា្ដលើ ដហើយ  
ម្ិនមានរបាយការណ៍កនុ្រយៈដពលពើរសបាត ហ៍ចុ្្ដក្កាយននការងារ ដនាោះក្បាក់ដខចុ្្ដក្កាយ
របស់បុគ្គលិករូបដនាោះ នឹ្ក្តូវកាត់បនថយតាម្ច្ំនួននថាខវោះ  ូច្បានកំណត់កនុ្តារា្ខា្ដលើ 
ដហើយគ្ិតក្បាក់ដ លក្តូវទូរទត់តាម្អក្តាក្បចានំថា។ 

 ៤. បុគ្គលិកដ លអវតតមានពើមុ្ខ ំដណ្របស់ោត់ដដ្ឋយម្ិនមានការអនុញ្ជា ត ដនាោះនថាឈប់
សក្មាកដ លដៅសល់ដហើយម្ិនបានដក្បើ នឹ្ក្តូវកាត់ដចាល។ ក្បាក់ដបៀវតេរ ៍ ដ លដៅសល់ 
នឹ្ក្តូវបានផ្តល់ដៅឱ្យបុគ្គលិករូបដនាោះ បនាា ប់កាត់នថលច្ំណាយដលើការខូច្ខាតក្ទពយសម្បតតិ
របស់គ្.ជ.អ.ប ក្បសិនដបើមាន។ 

១៥.៣.២ ការបញ្ចប់កិច្ចសនា 

១. ការបញ្ច ប់កិច្ចសនាគ្ជឺាវធិានការដ្ឋក់វន័ិយចុ្្ដក្កាយដ លក្តូវអនុវតតដៅដលើបុគ្គលិកណាមាន
ក់។ ដលើកដល្ដតករណើ បញ្ឈប់បដណាត ោះអាសនន បុគ្គលិករូបណាដ លក្តូវបញ្ច ប់កិច្ចសនា 
លុោះក្តាដតបុគ្គលិករូបដនាោះធាល ប់បានទទួលការក្ពមាន ដដ្ឋយផ្ទា ល់មាត់យា៉ៅ ្តិច្ច្ំននួ២ ្ 
ការក្ពមានជាោយល័កខណ៍អកេរ១ ្ ពើអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់ោត់។ 
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២. មុ្នដពលផ្តល់ ំណឹ្អំពើការបញ្ឍប់បុគ្គលិកណាមាន ក់ អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល ់ ក្តូវបញ្ាូ នសំដណើ
ដដ្ឋយមានការពនយល់លម្អិតអំពើមូ្លដហតុនានា ដៅឱ្យម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិក ដដ្ឋយដលើក
ដហតុផ្លកនុ្បញ្ច ប់កិច្ចសនាការងាររបស់បុគ្គលិករូបដនាោះ ដដ្ឋយភាា ប់ជាម្ួយឯកសារដយា្
និ្អនុសាសន៍ទក់ទ្នឹ្ ក្បាក់ឈនួលចុ្្ដក្កាយរបស់ោត់។ 

៣. រាល់ករណើ បញ្ច ប់កិច្ចសនាការងារក្តូវមានការសដក្ម្ច្ពើ EDH មុ្នដពលការជូន ំណឹ្ននការ
បញ្ច ប់កិច្ចសនា។ 

១៥.៣.៣. ការផ្ទអ កបគណាត ោះអាសនែ (សគ្ម្មប់ការគសុើបអគងេត) 

កនុ្ករណើ ដ លបុគ្គលិកណាមាន ក់ ក្តូវបាន ឹ្ថ្នមានកំហុសធាន់ធារ ក្បធានការយិាល័យពាក់ព័នធ 
អាច្ដសនើសំុឱ្យបញ្ឈប់ឬពយួរការងារបុគ្គលិករូបដនាោះភាល ម្ៗ។ អនុសាសន៍ក្តូវដធវើដ ើ្ ជាោយលកខណ៍អកេរ
ដដ្ឋយមានភសតុតា្ច្ាស់ោស់កនុ្រយៈដពល ៧នថា ចាប់ពើដពលដ លក្បធានការយិាល័យដនាោះ បាន ឹ្
អំពើកំហុស្គ្ របស់បុគ្គលិក (តាម្មាក្តា២៦ ននច្ាប់ការងាររបស់ក្ពោះរាជាណាច្ក្កកម្ពុជា) ។ 

១. ការពយួរការងារជាបដណាត ោះអាសនន ម្ិនក្តូវឱ្យដលើសពើ០២ដខដនាោះដទ បនាា ប់ម្កក្តូវសដក្ម្ច្ថ្ន
ដតើក្តូវបញ្ឈប់ឬក្តូវបនតកិច្ចសនាតដៅដទៀត ដ លការសដក្ម្ច្ដនោះក្តូវសដក្ម្ច្ដដ្ឋយ 
EDH  (សក្មាប់ការពយួរការងារបដណាត ោះអាសនន សូម្ដម្ើលដោលនដយាបាយដលខ១២ ។ 

២. ឧទហរណ៍ម្ួយច្ំនួនអំពើការក្បក្ពឹតតខុស្គ្ រមួ្មាន៖ការលួច្ ការបនលំ ការទទួលយកឬការ 
ផ្តល់សំណូក ការដក្ក្បវញ័្ច ផ្លូវដភទ ឬការបំពានបុគ្គលិកដផ្េ្ដទៀត ការផ្េពវផ្ាយពត៌មាន
ម្ិនពិតអពំើសាថ ប័ន អ្គភាព និ្ការប្ខូច្ដករ តដ៍ ម្ ោះបុគ្គលិកដផ្េ្ដទៀត។ 

៣. កនុ្អំ ុ្ដពលននការដសុើបអដ្កតករណើ ដនោះ បុគ្គលិកដ លសថិតដក្កាម្ការពយួរការងារបដណាត ោះ
អាសននរូបដនាោះ ក្តូវបានហាម្ឃាត់ម្និឱ្យចូ្លកនុ្បរដិវណការយិាល័យគ្.ជ.អ.ប ឬដក្បើទើ
កដនល្ណាម្យួរបស់គ្.ជ.អ.ប។ 

៤. បុគ្គលិកដ លក្តូវបានបញ្ច ប់ដដ្ឋយការបដណត ញដច្ញជាសាថ ពរក្តូវទទួលបាន ក្បាក់ដបៀវតេរស៍ 
មាមាក្តរបស់ោត់ សក្មាប់ដតនថាដ លដធវើការដតប៉ៅុដណាណ ោះ។ ការ ឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន ដំ លម្ិន
បានដក្បើ របស់ោត់ ក្តូវបានដគ្ទុកដចាល ។ 

១៥.៣.៤. ការច្ូលនិវតតន៍ 

១. អាយុចូ្លនិវតតន៍គ្ឺ៦៥ ដយា្តាម្ដោលនដយាបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ពោះរាជាណាច្ក្ក 
កម្ពុជាសក្មាប់បុគ្គលិកទំ្ អស់របស់គ្.ជ.អ.ប។ ការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកដ ល្ន
 ល់អាយុដនោះក្តូវបញ្ច ប់ការងារ ដៅចុ្្ដខដ លបុគ្គលិក្ន ល់អាយុ៦៥ ន្ ។ំ 

២. កនុ្ករណើ ពិដសសណាម្ួយ បុគ្គលិកដ លចូ្លនិវតតន៍អាច្ក្តូវបានដសនើសំុដធវើការជាទើក្បឹកា
ដពលណាម្ួយ ដដ្ឋយមានកិច្ចសនាបដំពញការងារជាទើក្បឹកា។ 

៣. ក្បសិនដបើបុគ្គលិកណាមាន ក់ ម្ិនមានលទធភាពបនតការងាររបស់ខលួន ដដ្ឋយសារមូ្លដហតុ 
សុខភាព បុគ្គលិករូបដនាោះ អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឱ្យចូ្លនិវតតន៍មុ្នអាយុកំណត់។ 

១៥.៣.៥. ការជគ្មុោះបុរគលិក ឬការកាត់បនថយច្ាំនួនបុរគលិក 
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១. កនុ្កាលៈដទសៈ ដ លន គូ្ផ្តល់ជំនួយសដក្ម្ច្ច្ិតតកាត់បនថយ ឬផ្ទអ កការផ្តល់មូ្លនិធិដដ្ឋយ
ដហតុផ្លដផ្េ្ៗ ដនាោះក្បដហលជាការចាបំាច់្ដៅដពលដវោណាម្ួយ ដ លក្តូវកាត់បនថយ
បុគ្គលិកដដ្ឋយសារដតបញ្ជា ហរិញ្ាវតថុ ឬការបិទគ្ដក្មា្ឬកម្មវធិើឬមូ្លដហតុដផ្េ្ដទៀតដ ល
ហួសការសម្តថកិច្ចរបស់គ្.ជ.អ.ប។ ការសដក្ម្ច្ច្ិតតដបបដនោះនឹ្ក្តូវដធវើដ ើ្ ដដ្ឋយក្បធាន គ្.
ជ.អ.ប បនាា ប់ពិចារណាយា៉ៅ ្ម្៉ៅត់ច្ត់ក្គ្ប់ជដក្ម្ើសទំ្ អស់។ បុគ្គលិកដ លនឹ្ក្តូវប៉ៅោះពាល់
ដដ្ឋយសដក្ម្ច្ដនោះ នឹ្ក្តូវបានជូន ំណឹ្ជាោយល័កខណ៍អកេរ។ 

២. បុគ្គលិករូបណាដ លក្តូវបានដសនើសំុឱ្យឈប់ពើការងារ ដដ្ឋយសារមូ្លដហតុការកាត់បនថយ
ច្ំនួន ដនាោះបុគ្គលិករូបដនាោះ នឹ្ក្តូវផ្តល់សិទធ ិបានឈប់សក្មាក២នថាកនុ្ម្យួសបាត ហ៍ ដ ើម្បើ
ដសវ្រកការងារដធវើ។ 

៣. បុគ្គលិកដ លក្តូវបានបញ្ច ប់ការងារដដ្ឋយសារដតកម្មវធិើបិទក្បតិបតតិការ ឬកាត់បនថយទំហំ
ក្បតិបតតិការឬកាត់បនថយច្នំួន ដនាោះបុគ្គលិកនឹ្ក្តូវទទួលបានក្បាក់ដបៀវតេរ ៍ និ្អតថ
ក្បដយាជន៍ដផ្េ្ដទៀតទំ្ អស់ ូច្មានដច្្ដៅកនុ្ច្ណុំច្សតើពើការោដល្ ឬចូ្លនវិតតន៍
ខា្ដលើ។ 

១៥.៣.៦. មរណភាព និងពិការភាព 

១. ច្ំនួននថាឈប់សក្មាកដដ្ឋយសារជម្ាឺដហើយទទួលបានក្បាក់ដខ ដដ្ឋយសារជម្ាឺរយៈដពលយូរ ឬ
ពិការភាពម្ិនអាច្ដធវើការដពញដលញបាន គ្ឺមានរយៈដពល០២ ដខ (៦០នថានននថាដធវើការ) កនុ្
ម្ួយ ន្ ។ំ កនុ្ករណើ អវតតមានដដ្ឋយសារពិការភាពម្ិនអាច្ដធវើការទំ្ ក្សុ្បាន ចាប់ពើ២ ល់
៤ដខ បុគ្គលិករូបដនាោះក្តូវទទួលបានក្បាក់កនក្ម្៥០% ននក្បាក់ដខដោលរបស់ោត់។ ច្ំដពាោះ
ការអវតតមានរចាប់ពើ៤ ល៦់ដខ ក្តវូផ្តល់ក្បាក់ដខ២៥% ននក្បាក់ដខដោលរបស់ខលួន។ បុគ្គលិក 
រូបណាដ លអវតតមានដលើសពើ៦ ដខ ដដ្ឋយសារពិការភាពម្ិនអាច្ដធវើការងារក្តូវចាត់ទុកថ្ន 
"ម្ិនសម្ក្សបសក្មាប់ការងារធម្មតា"  ូដច្នោះបុគ្គលិករូបដនាោះ នឹ្ក្តូវដ្ឋក់ឱ្យចូ្លនិវតតន៍។ 

២. គ្.ជ.អ.ប មានដោលនដយាបាយធនារា៉ៅ ប់រ្ដក្ោោះថ្នន ក់ជាក្កុម្ ជាម្ួយក្កុម្ហ ុនធានារា៉ៅ ប់រ្ 
Infinity ដ លក្គ្ប ណត ប់ដលើបុគ្គលិកជាតិទំ្ អស់។  ូដច្នោះសំដណើ សំុសំណ្ទក់ទ្នឹ្
ម្រណភាព និ្ពិការភាពដដ្ឋយសារដក្ោោះថ្នន ក់ច្រាច្រណ៍នឹ្ ក្តូវដផ្អកដលើលកខខណឌ ធានារា៉ៅ ប់   
រ្។ 

៣. ក្បសិនដបើបុគ្គលិកបានបាត់ប្់ជើវតិដដ្ឋយសារជម្ា ឺ  ឬម្រណៈភាពតាម្ធម្មជាត ិឬដក្ោោះថ្នន ក់
ច្រាច្រណ៍ដោលនដយាបាយធានារា៉ៅ ប់រ្អាយុជើវតិកនុ្អំ ុ្ដពលននការបំដពញការងារ នឹ្
ក្តូវផ្តល់ក្បាក់សំណ្ម្រណភាពពើក្កមុ្ហ ុនច្ំនួន៣៥.០០០  ុោល រ។ 

៤. ក្បាក់ដខចុ្្ដក្កាយរបស់អនកសាល ប់ (ក្បាក់ដបៀវតេរ ៍និ្ក្បាក់ឧបតថម្ាដផ្េ្ៗ) និ្ច្នំួននថាឈប់
សក្មាកដ លម្ិនបានដក្បើ ដ លបានកំណត់ដៅកនុ្ដសច្កតើដណនាដំនោះ នឹ្ក្តូវផ្តល់ជូនអនក
ទទួលផ្លរបស់បុគ្គលិក។ 

៥. ក្បសិនដបើបុគ្គលិកមាន ក់ទទួលរ្របួសដ លបណាត លឱ្យមានពិការភាពជាអច្ិនន្តនតយឬ៍ពិការភាព
ដផ្នកណាម្ួយ បុគ្គលិករូបដនាោះនឹ្ក្តូវទទួលបានសំណ្ពើការបាត់ប្់ក្បាក់ច្ំណូលរបស់
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ោត់ ដ លក្តូវផ្តល់ដដ្ឋយក្កុម្ហ ុនធានារា៉ៅ ប់រ្តាម្តារា្កណំត់អំពើអតថក្បដយាជន៍ ូច្បាន
បងាា ញកនុ្ ដោលនដយាបាយការធានារា៉ៅ ប់រ្។ 

៦. ក្បសិនដបើបុគ្គលិកមាន ក់បានសាល ប់ដដ្ឋយសារដក្ោោះថ្នន ក់ច្រាច្រណ៍ ឬទទលួរ្របួសដ លបណាត
លឱ្យសាថ ប់ អនកទទួលផ្លរបស់បុគ្គលិករូបដនាោះ ក្តូវទទួលបាន៣៥.០០០ ុោល រជា ពើក្កុម្
ហ ុនធានារា៉ៅ ប់រ្ 

៧. អនករស់ដៅកនុ្បនាុក ឬអនកទទួលផ្លដ លមានបញ្ជា ក់កនុ្ឯកសាររបស់បុគ្គលិករូបដនាោះ គ្ឺជា
អនកដ លមានដ ម្ ោះកនុ្បញ្ា ើរបស់បុគ្គលិកដ លក្តូវទទួលបានអតថក្បដយាជន៍ដៅកនុ្ឯកសារ
បុគ្គលិក។ 

១៥.៤. ែាំគណាោះគ្សាយច្ុងគគ្កាយ 

១. បុគ្គលិកដ លក្តូវបញ្ច ប់ការងារ ក្តូវដរៀបច្ំជក្ម្ោះបញ្ា ើមុ្នចាកដច្ញ ដដ្ឋយក្បគ្ល់រាល់ឯកសារ 
ក្ទពយសម្បតតិរបស់គ្.ជ.អ.ប (រមួ្ទំ្ ប័ណណសមាគ ល់ខលួនរបស់គ្.ជ.អ.ប និ្ប័ណណធានារា៉ៅ ប់រ្
ទំ្ អស់) ជក្ម្ោះគ្ណនើទំ្ អស់ក្បសិនដបើមាន ក្តូវដរៀបច្ំទក្ម្្់ជក្ម្ោះបញ្ា ើដដ្ឋយមានចុ្ោះ
ហតថដលខាអនកពាក់ព័នធនានា។ 

២. ដៅដពលដ្ឋក់ជូនទក្ម្្់ដបបបទទក្ម្្់ជក្ម្ោះបញ្ា ើរចួ្ដហើយ ដផ្នកហរិញ្ាវតថុ នឹ្ដរៀបច្ំទូទត់
ក្បាក់ដខចុ្្ដក្កាយរបស់បុគ្គលិកកនុ្រយៈដពល១០នថានននថាដធវើការ ។ 

៣. ដៅមុ្នដពលចាកដច្ញ ច្ំនួននថាឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន ដំ លបុគ្គលិកបានខចើ ការសក្មាកពិដសស
ឬការច្ំណាយសក្មាប់បណតុ ោះបណាត លរយៈដពលដវ្ក្បសិនមាន ដនាោះបុគ្គលប្វិលស្ជា
សាច់្ក្បាក់ឬតាម្រយៈការកាត់ពើក្បាក់ដខចុ្្ដក្កាយ ។ 

៤. បុគ្គលិកដ លក្តូវចាកដច្ញក្តូវចុ្ោះហតថដលខាដលើលិខិត "ោម នការទម្ទរសំណ្ដផ្េ្ដទៀត" 
 មុ្នដពលទទលួបានក្បាក់បំណាច់្និ្អតថក្បដយាជន៍ចុ្្ដក្កាយ។ 

១៥.៥. លិខិតបញ្ជជ ក់ននការបាំគពញការងាររបស់បុរគលិក និងលិខិតនតល់អនុសាសនស៍គ្ម្មប់បុរគលិក 

ដៅដពលបញ្ច ប់ការងារ គ្.ជ.អ.ប នឹ្ផ្តល់លិខិតបញ្ជា ក់ននការបំដពញការងារ ល់បុគ្គលិក។ លិខិត
បញ្ជា ក់ននការបំដពញការងារដនោះ មានបងាា ញអំពើការបំដពញការងាររបស់បុគ្គលិកនិ្រយៈដពលននការ
បំដពញការងារ។ លិខិតបញ្ជា ក់ននការបំដពញការងារជាទូដៅ នឹ្ក្តូវបានដរៀបច្ំដដ្ឋយម្ន្តនតើទទួលបនាុក
បុគ្គលិក។ ក្បសិនដបើមានការដសនើសំុពើបុគ្គលិកជាពិដសសលិខិតបញ្ជា ក់ននការបំដពញការងារដនោះ អាច្មាន
សដ្ខបខលើៗ អំពើគុ្ណភាពការងារនិ្ការក្បក្ពឹតដរបស់បុគ្គលិក។ លិខិតផ្តល់អនុសាសន៍សក្មាប់បុគ្គលិក 
គ្ួរដតក្តូវបានដច្ញដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ដដ្ឋយមានហតថដលខារបស់អនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការ
ដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប។ 
១៥.៦. ទគ្មង់គគ្បើគ្បាស់ និងឯកសារគោង 

១. ទក្ម្្់ជក្ម្ោះបញ្ា ើដពលឈប់ពើការងារ 
២. ទក្ម្្់"ោម នការទម្ទរសំណ្ដផ្េ្ដទៀត"  
៣. ទក្ម្្់ I សក្មាប់អនកទទួលផ្ល 
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៤. ទក្ម្្់ II សក្មាប់អនកទទួលផ្ល 
៥. ដោលនដយាបាយដក្ោោះថ្នន ក់សក្មាប់បុគ្គលិក 
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ជំពកូទ១ី៦ ការឈបស់ក្ាក 
 

១៦.១ សនិទានភាព           

ដ ើម្បើផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអពំើដោលនដយាបាយ វធិាន និ្ នើតិវធិើរបស់ គ្.ជ.អ.ប. ដ លក្តូវអនុវតត
តាម្ដៅដពលបុគ្គលិកអវតតមានពើការងារដដ្ឋយសារការឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន  ំកិច្ចការកនុ្ក្គ្សួារ ការលំដហ
មាតុភាព ឬការសក្មាកពិដសស។ 
១៦.២ គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតដិទូគៅ 

ការឈប់សំរាកក្បចាំ្ ន គំ្ឺជាសិទធិឈប់សក្មាករបស់បុគ្គលិកដ លក្តូវបានបូកដយា្ជាក្បចាដំខកនុ្
អាក្តា១,៥នថាសក្មាប់ការបំដពញការងារដពញម្ួយដខ ឬ១៨នថាសក្មាប់ការបំដពញការងារដពញម្ួយ ន្ ។ំ
បុគ្គលិកដ លចុ្ោះកិច្ចសនាការងារដពញដមា៉ៅ ្ជាម្ួយ គ្.ជ.អ.ប មានសិទធិឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន សំក្មាប់រ
យៈដពល១៨នថា (១ នថាកនលោះកនុ្ម្ួយដខ) ។  កនុ្អ ុំ្ដពលបំដពញការងារសាកលប្ បុគ្គលិកពុំមានសិទធិ
ដសនើសំុការឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន ដំ ើយ ក៏ប៉ៅុដនតអាច្ទទួលបានសិទធិឈប់សក្មាកសក្មាប់បូកបញ្ចូ លដក្កាយ
ដពលកាល យជាបុគ្គលិកដពញសិទធិ។ ការឈប់សក្មាកផ្លូវការ និ្អវតតមានការងារដដ្ឋយសារជម្ាឺដ លមាន
ការអនុញ្ជា តក្តឹម្ក្តូវម្ិនក្តូវបានរាប់បញ្ចូ លដៅកនុ្នថាឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន ដំ ើយ។ 

  ១. ការសក្មាកដដ្ឋយសារជម្ាឺ៖ អាច្ដសនើសំុបានដតដៅដពលដ លបុគ្គលិកក្តូវអវតតមានពើការងារ
ដដ្ឋយសារដតមានជម្ាឺ ឬដក្ោោះថ្នន ក់។ ច្ាប់សតើពើការងារកំណត់ថ្ន ការឈប់សក្មាកដដ្ឋយសារជម្ាឺកនុ្រយៈ
ដពល៧នថាកនុ្ម្ួយ ន្ មំ្ិនតក្ម្ូវឱ្យមានសំបុក្តដពទយដទ។ ដទោះជាយា៉ៅ ្ណាក៏ដដ្ឋយ គ្.ជ.អ.ប តក្ម្ូវឱ្យមាន
សំបុក្តដពទយសក្មាប់នថាឈប់សក្មាកដដ្ឋយសារជម្ាឺ៣នថាជាប់ៗោន ។ 

 ២. ការឈប់សក្មាកលំដហមាតុភាព៖ ក្តូវបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិកជាន្តសតើសក្មាប់ជាការទទួលសាគ ល់
នូវតួនាទើ ៏សំខាន់ជាមាតា ដហើយពួកដគ្ក្តូវបានរពំឹ្ថ្ននឹ្ក្តូវច្ំណាយដពលដពញដមា៉ៅ ្ជាម្ួយក្គ្ួសារ
របស់ពួកដគ្កនុ្កំ ុ្ដពលឈប់សក្មាក។ បុគ្គលិកដ លឈប់សក្មាកលំដហមាតុភាពម្ិនក្តូវបាន
អនុញ្ជា តឱ្យដសវ្រកការងារដៅកដនល្ណាម្ួយដផ្េ្ដទកនុ្អំ ុ្ដពលឈប់សក្មាកទំ្ មូ្ល ដហើយក៏ម្ិន
អាច្បដម្ល្ដៅជាសាច់្ក្បាក់បានដទ ។ ច្ំដពាោះបុគ្គលិកជាន្តសតើ មានសិទធិទទលួការឈប់សក្មាកលំដហមាតុ
ភាពរយៈដពល ៩០ នថា។ 

 ៣. ការឈប់សក្មាកពិដសស៖ ក្តូវបានផ្តល់ដៅឱ្យបុគ្គលិក ដ លសថិតកនុ្កាលៈដទសៈពិដសស
 ូច្ជាធុរៈពិដសសកនុ្ក្គ្ួសារ ដក្ោោះអាសនន ឬដក្ោោះម្ហនតរាយធម្មជាតិ ជម្ារុឺានំរ ៉ៅរបស់សាម្ើខលួន ឬសមាជិក
ក្គ្ួសារ។ ការឈប់សក្មាកពិដសសទំ្ ដនោះម្ិនក្តូវបានផ្តល់ឱ្យជាសវ័យក្បវតតិដទ ប៉ៅុដនតអាច្ដសនើសំុដពលក្តូវ
ការ និ្ម្ិនអាច្ដយា្ដៅ ន្ បំនាា ប់ ឬបដម្ល្ដៅជាសាច់្ក្បាក់បានដទ។ បុគ្គលិកដ លចុ្ោះកិច្ចសនាការងារ
ដពញដមា៉ៅ ្ជាម្ួយ គ្.ជ.អ.ប។ មានសិទធិទទួលបានការឈប់សក្មាកពិដសសកនុ្ករណើ ដ លមានក្ពឹតតិ
ការណ៍ដ លប៉ៅោះពាលក់្កុម្ក្គ្ួសារដកើតមានដ ើ្ ។ កនុ្ករណើ  បុគ្គលិកម្ិនទទួលយកការសក្មាកក្បចាំ្ ន ំ
របស់ោត់ ច្ំនួននថាសក្មាប់នថាឈប់សក្មាកពិដសសដនោះនឹ្ក្តូវបានទូទត់ដដ្ឋយច្ំនួនននការឈប់សំរាក
ក្បចាំ្ ន រំបស់បុគ្គលិក។ ក្បសិនដបើនថាឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន រំបស់បុគ្គលិកដៅសល់ច្ំនួននថាឈប់សក្មាក
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ពិដសសដនោះនឹ្ក្តូវបានទូទត់ពើច្ំនួនននការឈប់សំរាកក្បចាំ្ ន រំបស់បុគ្គលិក។ ក្បសិនដបើនថាឈប់
សក្មាកក្បចាំ្ ន រំបស់បុគ្គលិកអស់ ច្ំនួននថាឈប់សក្មាកពិដសសដនោះនឹ្ម្និក្តូវបានកាត់ក្ពើច្នំួននន
ការឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន រំបស់បុគ្គលិកដៅ ន្ បំនាា ប់ដ ើយ។ 

 ៤. ដលើកដល្ដតការឈប់សក្មាកដដ្ឋយសារជម្ាឺ និ្ករណើ បនាា ន់ ការអវតតមានពើការងារតក្ម្ូវឱ្យ
ដ្ឋក់សំដណើ សំុច្ាប់ យា៉ៅ ្ដហាច្ណាស់ ម្យួសបាត ហ៍មុ្ន នថាឈប់សក្មាកពើការងារ។ ការម្ិនអនុវតតដៅ
តាម្ដោលនដយាបាយ ូច្មានដច្្កនុ្ច្ំណុច្ទើ០៥ មានន័យថ្ន ឈប់ដដ្ឋយោម នច្ាប់ (AWOL) ដហើយ
នឹ្ក្តូវកាត់ដច្ញពើក្បាក់ដខ បដនថម្ដៅដលើការក្ពមាន។ 

 ៥. នថាឈប់សក្មាកផ្លូវការ៖ ដោលនដយាបាយឈប់សក្មាករបស់បុគ្គលិក និ្ ច្ំនួននថាសក្មាប់នថា
ឈប់សក្មាកផ្លូវការ ក្តូវអនុវតតតាម្ក្បតិទិនឈប់សក្មាកជាផ្លូវការននរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា។ 
១៦.៣ គសច្កតីផ្ណនាំ 

១៦.៣.១ ការឈប់សគ្ម្មកគ្បចាាំឆ្ែ ាំ 

១. បុគ្គលិកទំ្ អស់របស់គ្.ជ.អ.ប មានសិទធិទទួលបានការឈប់សក្មាកបូកសរុប ដ លទទួល
បានកនុ្អក្តាក្បចាដំខ១,៥នថាសក្មាប់ការបំដពញការងារដពញម្ួយដខ ឬ ប់ក្បាបំើនថាសក្មាប់ម្ួយ ន្ ។ំ 

២. ការឈប់សក្មាកនឹ្ម្ិនក្តូវបូកបដនថម្ ក្បសិនដបើបុគ្គលិករូបដនាោះកំពុ្សថតិដៅកនុ្ការឈប់
សក្មាកពិដសស ដដ្ឋយពុំទទួលក្បាក់ដបៀវតេ (សថិតកនុ្ភាពទំដនោម នដបៀវតេរ)៍ រយៈដពល៣០នថា ឬដលើស
ពើដនោះ ឬក៏ផ្ទអ កពើការងារ។ 

៣. បុគ្គលិកថមើទទលួបានការបូកបដនថម្ការឈប់សក្មាក របស់ោត់ចាប់ពើដខ ំបូ្ននការងារ ប៉ៅុដនត
មាន សិទធដិសនើសំុឈប់សក្មាក ដតបនាា ប់ពើរយៈដពលបើដខននការបដំពញការងារដតប៉ៅុដណាណ ោះ (បនាា ប់ពើ្ល្កាត់
រយៈដពលសាកលប្) ។ ករណើ ដនោះអាច្ក្តូវដលើកដល្សក្មាប់ដសណារ ើដយាពិដសសណាម្ួយ ដដ្ឋយមាន
ការឯកភាពពើអនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ។ 

៤. ជាដោលការណ៍ សិទធិននការឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន  ំ ដ លទទួលបានសរុប ក្តូវដក្បើកនុ្អ ុំ្
ដពលនន ន្ ដំ លទទួលបាន ដហើយគ្ួរដក្បើក្បាស់ជាដរៀ្រាល់ ន្ ។ំ ថវើដបើនថាឈប់សំរាកដ លម្ិនបានដក្បើអាច្
ក្តូវបានដយា្ដៅ ន្ បំនាា ប់ក៏ដដ្ឋយ បុគ្គលិកអាច្បដ្កើនការឈប់សក្មាក របស់ោត់ជាអតិបរមាបានក្តឹម្ 
១៥ នថា ។  នថាឈប់សក្មាកទំ្ អសដ់ លទទលួបានដលើសពើការកក្ម្តិដនោះចាត់ទុកជាអសារប្់។ 

៥. ដោលបំណ្កនុ្ការដធវើដផ្នការកម្មវធិើក្បកបដដ្ឋយក្បសិទធភាព បុគ្គលិកទំ្ អស់ក្តូវដ្ឋក់
ដផ្នការសក្មាកក្បចាំ្ ន រំបស់ខលួនដៅដ ើម្ ន្ ដំៅការយិាល័យបុគ្គលិក ដ លនឹ្បូកសរុប រចួ្ដ្ឋក់ដផ្នការ
ឈប់សក្មាកជូនអនុក្បធានក្បតិបតតដិ ើម្បើពិចារណា។ 

៦. ការសក្មាកក្បចាំ្ ន សំរុប អាច្ក្តូវបានគ្តិជាឯកតាកនលោះនថា និ្ ១នថា ។ កនុ្ការគ្ណនាសិទធិ
ឈប់សក្មាកដនោះ ការអវតតមានដលើសពើកនលោះនថា ក្តូវបានរាប់ថ្នជានថាឈប់សក្មាកដពញម្ួយនថា ដដ្ឋយដក្បើ
ដពលនថាក្ត្់ជាដពលកំណត់។ 

៧. កនុ្ករណើ ចាកដច្ញពើការងារសក្មាប់បុគ្គលិក ដ លបានបដក្ម្ើកម្មវធិើដក្ច្ើនជា្ម្ួយ ន្ ដំនាោះ 
ការគ្ណនានថាឈប់សក្មាករបស់បុគ្គលិក ដ លក្តូវឈប់ពើការងារនឹ្ក្តូវដ្ឋក់បញ្ចូ លដៅកនុ្កាលបរដិច្េទ
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ចុ្្ដក្កាយននការងារ។ សក្មាប់បុគ្គលិកដ លបានបដក្ម្ើការតិច្ជា្ ១២ដខ សិទធឈិប់សក្មាករបស់ោត់
ក្តូវបានគ្ណនារហូត ល់ ំណាច់្ដខននដខដ លបំដពញការងារ ។ 

៨. កនុ្ករណើ ចាកដច្ញពើការងារ ការទូទត់ជាក្បាក់ជំនួស ឱ្យការសក្មាកក្បចាំ្ ន សំរុបដ លទ 
ទួលបាន អាច្ទទួលបានយា៉ៅ ្ដក្ច្ើបំផុ្តដសមើនឹ្ ១៥នថា ក្បសិនដបើបុគ្គលិកម្ិនអាច្ដក្បើក្បាស់នថាឈប់
សក្មាកសរុបរបស់ខលួនកនុ្អំ ុ្ដពលននការងារដដ្ឋយសារភាពបនាា ន់ននការងារ។ កនុ្ករណើ ដនោះអនុក្បធា 
នក្បតិបតត ិ ក្តូវដតអនុម័្តដលើការប្់ក្បាក់ដបបដនោះ។ ការទូទត់សក្មាប់ការឈប់សំរាកសរុប ក្តូវបាន
គ្ណនាតាម្អក្តាតនម្លក្បាក់ដខ ដ លបុគ្គលិកមានសិទធទិទួលបានដៅដពលទូទត់។ ការទូទត់សក្មាប់ការ
ឈប់សក្មាកដ លទទួលបាននឹ្ក្តូវដធវើដ ើ្ កនុ្អក្តា ម្យួនថាននក្បតទិនិននក្បាក់ដខដបៀវតេរក៍្បចាដំខ នន
នថាដធវើការ។ 
១៦.៣.២ ការឈប់សគ្ម្មកពិគសស 

១. ធុរៈកនុ្ក្គ្សួារ៖ បុគ្គលិកមានសិទធិឈប់សក្មាករហូត ល់ ៥ នថានននថាដធវើការ ដដ្ឋយទទួលបាន
នូវដបៀវតេក្បចាដំខ ដ ើម្បើចូ្លរមួ្កនុ្កិច្ចការរវល់កនុ្ក្គ្ួសារសំខាន់ៗ ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 

ក. អាពាហ៍ពពិាហ៍របស់បុគ្គលិក, 
ខ. កំដណើ តននកូនរបស់បុគ្គលិកក្បុស (ឈប់សក្មាកលំដហមាតុភាព) និ្ 
គ្. ម្រណភាពននសមាជិកក្គ្ួសារ (បតើ ក្បពនធ កូន ឪពុក មាត យ ប្បអូនក្បុសក្សើ) ។ ការ
សក្មាកពិដសសរយៈដពលក្បានំថាអាច្ក្តូវបានដធវើដ ើ្ ដៅដពលណាម្ួយកនុ្អំ ុ្ដពលនន
ពិធើកាន់ទុកខ និ្ពិធើបុណយសព។ 

២. ករណើ អាសនន៖ 
ក. បុគ្គលិកអាច្ដសនើសំុឈប់សក្មាកពិដសសរហូត ល់ 5 នថាដធវើការ ដដ្ឋយទទួលក្បាក់ដបៀវតេរ ៍
ក្បចាដំខកនុ្ម្ួយដពល ដ ើម្បើចូ្លរមួ្កនុ្ដក្ោោះអាសនន ឬដក្ោោះម្ហនតរាយធម្មជាតិដ ល 
ប៉ៅោះពាល់ ល់ក្គ្ួសាររបស់ោត់ដដ្ឋយផ្ទា ល់ ូច្ជាទឹកជំនន់ អគ្គើភ័យ ការ្ក់បលន់ និ្បញ្ជា
អសនតិសុខជាដ ើម្។ 

ខ. បុគ្គលិកក្តូវជូន ំណឹ្ជាោយលកខណ៍អកេរ តាម្រយៈពាកយសំុដសនើសំុ ល់អនកក្គ្ប់ក្គ្្
របស់ខលួនមុ្នដពលចាកដច្ញ ឬក្បសិនដបើម្ិនអាច្ដធវើដៅបានដដ្ឋយផ្ទា ល់មាត់។ ករណើ ដនោះ 
ក្តូវបានអនុវតតដលើក្គ្ប់ការឈប់សក្មាកទំ្ អស់ ។ 

គ្. ក្បសិនដបើជាការឈប់សក្មាកបនាា ន់ ដ លសំដណើ សំុជាោយលកខណ៍អកេរម្ិនអាច្ដធវើដៅ
បានសំដណើ សំុឈប់សក្មាកក្តូវបំដពញកនុ្រយៈដពល ២៤ដមា៉ៅ ្ ដក្កាយដពលវលិក្ត ប់
ម្កដធវើការវញិ។ 

ឃ. ដ ើម្បើទទួលបានការឈប់សក្មាកក្ោអាសនន ពាកយដសនើសំុឈប់សក្មាកក្តវូទទួលបាននូវ
អនុដោម្ភាពពើអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់របស់ោត់ និ្ក្តូវទទួលបានការឯកភាពពើក្បធាន 
ការយិាល័យនើម្ួយៗផ្្ដ រ។ 
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្. កនុ្ករណើ ដ លការឈប់សក្មាកម្ិនក្តូវបានឯកភាពជាការឈប់សក្មាកក្ោអាសននដទនថា
ឈប់សក្មាកក្តូវចាត់ទុកជាការឈប់សក្មាកដដ្ឋយោម នការអនុញ្ជា ត ដហើយអាច្ក្តូវកាត់
ក្បាក់ដបៀវតេក្បចាដំខ ដបើដទោះបើជាបុគ្គលិករូបដនាោះមាននថាឈប់សក្មាកសល់ក៏ដដ្ឋយ ។ 

៣. ការឈប់សក្មាកដដ្ឋយោម នក្បាក់ដបៀវតេរ៖៍ 
ក. កនុ្កាលៈដទសៈពិដសស និ្តាម្ការសដក្ម្ច្របស់អនុក្បធានក្បតិបតតិ ការឈប់សក្មាក

ពិដសសដដ្ឋយោម នក្បាក់ដបៀវតេអាច្ក្តូវបានអនុញ្ជា តផ្តល់ឱ្យ ដៅដពលដ លបុគ្គលិកដ្ឋក់
ពាកយដសនើសំុដដ្ឋយបញ្ជា ក់ពើកាលៈដទសៈ និ្មូ្លដហតុននការដសនើសំុ។ មូ្លដហតុអាច្មាន
លកខណៈដម្តាត ធម៌្ រមួ្ទំ្ បំណ្ដៅដធវើការសិកាបដនថម្ ជំ្ឺរុានំរ ៉ៅ ឬតក្ម្ូវការដ ើម្បើចូ្លរមួ្
កនុ្ធុរៈក្គ្ួសារកនុ្ករណើ មានម្រណភាព។ 

ខ. នាយករ្ក្បតិបតតិក្តូវពិចារណាដលើពាកយដសនើសំុឈប់សក្មាកដដ្ឋយោម នការប្់ក្បាក់ដៅ
តាម្ករណើ នើម្ួយៗ។ ការអនុញ្ជា តក្តូវគ្ិតគូ្រឱ្យបានលអឹតលអន់។ 

គ្. ការឈប់សក្មាកពិដសសដនោះនឹ្ក្តូវអនុញ្ជា តផ្តល់ឱ្យបាន ដតដៅដពលដ លបុគ្គលិកបាន
ដក្បើក្បាស់នថាឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន អំស់ប៉ៅុដណាណ ោះ ។ 

ឃ. ការឈប់សំរាកក្បចាំ្ ន កំនុ្អំ ុ្ដពលអវតតមាន ដដ្ឋយសារដតការឈប់សក្មាកដដ្ឋយ
ោម នក្បាក់ដខម្ិនក្តូវបានបូកបដនថម្ដទ។ 

្. ការដសនើសំុការអនុញ្ជា តពិដសសដនោះ ក្តូវដ្ឋក់ជូនដៅក្បធានការយិាល័យនើម្ួយៗ ដហើយ 
បនាា ប់ម្កបញ្ាូ នដៅអនុក្បធានក្បតិបតតិជាម្ួយម្តិដយាបល់ និ្ អនុសាសន៍របស់ក្បធាន
ការយិាល័យ។ 

១៦.៣.៣ ការឈប់សគ្ម្មកគដ្ឋយសារជមងឺ - ពិការភាពការងារគដ្ឋយសារផ្តជមងឺ ឬគគ្ោោះថ្នែ ក់ 

១. បុគ្គលិកដ លអវតតមានពើការងារដដ្ឋយសារដតមានជម្ាឺ ឬដក្ោោះថ្នន ក់ក្តូវជូន ណឹំ្ ល់អនក
ក្គ្ប់ក្គ្្ឱ្យបាន្ប់តាម្ដ លអាច្ដធវើដៅបាន។ ទក្ម្្់ដបបបទដសនើសំុឈប់សក្មាកក្តូវដ្ឋក់
ជូនអនកក្គ្ប់ក្គ្្របស់ោត់ភាល ម្ៗ ដក្កាយពើក្ត ប់ម្កបដក្ម្ើការងារវញិ។ 

២.  ការឈប់សក្មាកដដ្ឋយសារជម្ារឺយៈដពលម្យួនថា អាច្ក្តូវបានដសនើសំុដដ្ឋយោម នសំបុក្ត 
ដពទយ។ នថាដនោះក្តូវបានដគ្ចាត់ទុកថ្នជានថាឈប់សក្មាកដដ្ឋយសារជម្ា ឺ ដដ្ឋយពំុមានសំបុក្ត
ដពទយ ដហើយក្តូវបានអនុញ្ជា តរហូត ល់ ៧នថាកនុ្ម្ួយ ន្  ំ(ក្សបតាម្ច្ាប់ការងារ)។ រយៈ
ដពលបដនថម្ននការអវតតមានពើការងារ ដដ្ឋយសារជម្ាឺ ដដ្ឋយពុំមានសំបុក្តដពទយបញ្ជា ក់ក្តូវកាត់
ពើនថាឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន រំបស់បុគ្គលិក ឬចាត់ទុកថ្នជាការសក្មាកពិដសសដដ្ឋយម្ិនទទួល
ដបៀវតេរ។៍ 

៣. ការឈប់សក្មាកដលើសពើបើនថានននថាដធវើការក្តូវមានសំបុក្តដពទយដ លបញ្ជា ក់ថ្ន បុគ្គលិកម្ិនអាច្
បំដពញការងារបាន និ្បញ្ជា ក់ពើរយៈដពលអវតតមានដ លរពំឹ្ទុក។ ក្បសិនដបើោម នផ្តលលិ់ខិត
ដពទយដទ អវតតមានដលើសពើបើនថាក្តូវចាត់ទុកថ្នជាការឈប់សក្មាកដដ្ឋយោម នការអនុញ្ជា ត 
ដហើយក្តូវកាត់ក្បាក់ដខ (លុោះក្តាដតក្តូវបានចាត់ទុកជាការឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន ជំាម្ួយនឹ្ការ
អនុញ្ជា តជាមុ្នពើអនកក្គ្ប់ក្គ្្)។ 
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៤. កនុ្ករណើ ពកិារភាពរុានំរ ៉ៅដលើដផ្នកណាម្ួយ ឬទំ្ ក្សុ្ទម្ទរឱ្យមានសបុំក្តដពទយជាក្បចាដំខ។
កនុ្ករណើ អវតតមានញឹកញាប់ពើការងារ បុគ្គលិកអាច្ក្តូវបានដសនើសំុឱ្យពិនិតយដដ្ឋយក្គ្ូដពទយ 
ដ លកំណត់ដដ្ឋយ  គ្.ជ.អ.ប ។ 

៥. រយៈដពលសរុបអតិបរមានននថាឈប់សក្មាកដដ្ឋយសារជម្ាឺរុានំរ ៉ៅ ឬពិការភាពរុានំរ ៉ៅដលើដផ្នកណា
ម្ួយឬទំ្ ក្សុ្ដសមើនឹ្ពើរដខ (៦០នថាក្បតទិនិ) កនុ្ម្យួ ន្ កំ្បតទិនិ ។ កនុ្ករណើ អវតតមាន
ដដ្ឋយសារពិការភាពការងារសរុបដលើសពើ ២ ដខប៉ៅុដនតតចិ្ជា្ ៤ ដខ បុគ្គលិកក្តូវទទួលបាន
ក្បាក់ដបៀវតេដសមើនឹ្៥0% ននក្បាក់ដបៀវតេរដ៍ោល ។ ច្ំដពាោះអវតតមានដលើសពើ ៤ ដខប៉ៅុដនតតចិ្
ជា្ក្បាមំ្យួដខ ក្តូវទទលួបានក្បាក់ដបៀវតេរដ៍សមើនឹ្២៥% ននក្បាក់ដបៀវតេរដ៍ោល។ បុគ្គលិក
ណាដ លអវតតមាន ដលើសពើ ៦ដខ ដដ្ឋយសារពិការភាពការងារក្តូវចាត់ទុកថ្ន "ម្ិនសម្ក្សប
សក្មាប់ការងារធម្មតា" ដហើយក្តូវដ្ឋក់ឱ្យចូ្លនិវតតន៍។ 

៦. ជម្ាឺដ លដកើតមានដៅអំ ុ្ដពលឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន  ំឈប់សក្មាកពិដសស ឬឈប់សក្មាក
លំដហមាតុភាព ម្ិនដម្នជាការឈប់សក្មាកដដ្ឋយសារជម្ាឺដទ។ 

១៦.៣.៤ សគ្ម្មកលាំផ្ហម្មតុភាព 

១. បុគ្គលិកដ លបានបំដពញការងារអបបបរមា ប់ពើរដខ (រមួ្ទំ្ រយៈដពលននការសាកលប្
ការងារ) ជាប់ៗោន មុ្ននថាសក្មាលមានសិទធិឈប់សក្មាកលំដហមាតុភាព ដ លមានរយៈ
ដពល ប់ពើរសបាដ ហ៍ដដ្ឋយទទួលបានក្បាក់ដបៀវតេរ ៍១00% ដពាលគ្ ឺរយៈដពលក្បាមំ្យួ   ស
បាត ហ៍មុ្ន និ្ ក្បាមំ្យួសបាត ហ៍បនាា ប់ពើការសក្មាលកូន។ ក្បសិនដបើបុគ្គលិកសក្មាលកូនមុ្ន
ដពលបដក្ម្ើការងារ កនុ្រយៈដពល ប់ពើរដខ ក្បាក់ដបៀវតេក្បចាដំខនឹ្ក្តូវបានប្់ តាម្សមា
មាក្ត ប៉ៅុដនតនឹ្ទទួលបានអតថក្បដយាជន៍មាតុភាពដផ្េ្ដទៀត។ 

២. ដ ើម្បើោកំ្ទការដសនើសំុឈប់សក្មាកលំដហមាតុភាព បុគ្គលិកក្តូវដ្ឋក់សំបុក្តដពទយដ ល
បញ្ជា ក់ពើនថាដខ ន្ កំំដណើ តរបស់កូន រមួ្ជាម្ួយទក្ម្្់ដសនើសំុឈប់សក្មាក។ 

៣. ការចាប់ដផ្តើម្ឈប់សក្មាកលំដហមាតុភាពគ្ួរមាន រយៈដពលក្បាមំ្យួសបាត ហ៍ មុ្ននថា
សក្មាលដ លរពំឹ្ទុក។ ដទោះជាយា៉ៅ ្ណាក៏ដដ្ឋយ តាម្សំដណើ របស់បុគ្គលិក និ្ដដ្ឋយ
មានការបញ្ជា ក់ពើសំបុក្តដពទយដ លបញ្ជា ក់ភាពសាកសម្កនុ្ការបំដពញការងារ ការសក្មាក
លំដហមាតុភាពអាច្ចាប់ដផ្តើម្តិច្ជា្ក្បាមំ្យួសបាត ហ៍ ប៉ៅុដនតម្ិនក្តូវតិច្ជា្ពើរសបាត ហ៍ មុ្ន
ដពលសក្មាលដ ើយ។ 

៤.  សិទធិកនុ្ការទទួលបានការឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន អំាច្ក្តូវបានបូកបដនថម្ដលើ រយៈដពល
សក្មាកលំដហមាតុភាព។ 

៥.  បុគ្គលិកមាននផ្ាដពាោះម្ិនក្តូវដធវើការដលើសដមា៉ៅ ្ដធវើការធម្មតាក្បចាសំបាត ហ៍ដ ើយ ដពាលគ្ឺ
ដលើសពើ ៤0 ដមា៉ៅ ្។ 

៦.  ការសក្មាកដដ្ឋយសារជម្ាឺម្ិនក្តូវបានផ្តល់កនុ្ករណើ មាតុភាព ដលើកដល្ដតសាថ នភាព
ធាន់ធារដកើតដ ើ្  ដហើយការឈប់សក្មាកលំដហមាតុភាពក្តូវអស។់ កនុ្ករណើ ដនោះ បុគ្គលិក
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ក្តូវផ្តលស់ំបុក្តដពទយ  ល់ក្បធានការយិាល័យនើម្ួយៗយា៉ៅ ្ដហាច្ណាស់ ម្យួ ្កនុ្ម្យួ
ដខ កនុ្អំ ុ្ដពលម្ិនអាច្បំដពញការងារបាន។ 

៧. ការឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន កំ្តូវបនតបូកបដនថម្កនុ្អំ ុ្ដពលសក្មាកលំដហមាតុភាព 
ក្បសិនដបើ បុគ្គលិកវលិក្ត ប់ម្កបំដពញការងារវញិ យា៉ៅ ្ដហាច្ណាសក់្បាមំ្យួដខ បនាា ប់ពើ
ការឈប់សក្មាកមាតុភាពច្ប់។ 

៩. បុគ្គលិកដ លទទួលបានការឈប់សក្មាកលំដហមាតុភាព និ្អតថក្បដយាជន៍នានាម្ិនក្តូវ
បានដសនើសំុឱ្យបំដពញតួនាទើការងារដទ។ បុគ្គលិកដនោះក៏ម្និក្តូវបានអនុញ្ជា តឱ្យដសវ្ រក
ការងារដៅកដនល្  នទដទៀតដ រ។ ក្បសិនដបើសិនក្តូវបានដគ្ ឹ្ថ្នដធវើការ ឬក្តូវបានដក្ជើស
ដរ ើសឱ្យបំដពញការងារដៅកដនល្ដផ្េ្ដទៀតកនុ្អំ ុ្ដពលដនាោះ ការឈប់សក្មាកលំដហមា
តុភាព និ្អតថក្បដយាជន៍ដផ្េ្ដទៀតនឹ្ក្តូវ កហូតវញិ និ្ក្តូវទទួលការដ្ឋក់វន័ិយសម្
ក្សប ។ 

១០. ការឈប់សក្មាកជាផ្លូវការកនុ្អំ ុ្ដពលសក្មាកលំដហមាតុភាពម្ិនក្តូវបានយកម្ក
ពិចារណាដហើយក៏ម្ិនក្តូវបានដក្បើដ ើម្បើពនារដពលសក្មាកលំដហមាតុភាពដ ើយ។ 

១៦.៣.៥  របាយការណ៍ឈប់សគ្ម្មក និងកាំណត់គ្ាវតតម្មន 

១.  ម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិកក្តូវដថរកាប័ណណកំណត់ក្តាននការឈប់សក្មាករបសបុ់គ្គលិក      
មាន ក់ៗ។    ប័ណណកំណត់ក្តាឈប់សក្មាកក្តូវមានព័ត៌មាន ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 
ក. សាថ នភាពវតតមានក្បចានំថា 
ខ. កាលបរដិច្េទឈប់សក្មាក (សរុប, ពិដសស, មាតុភាព) និ្សម្តុលយ និ្ 
គ្. កំណត់ក្តាឈប់សក្មាកដដ្ឋយសារជម្ាឺ និ្សម្តុលយ។ 

២. ដៅតាម្អ្គភាពនើម្ួយៗ អនកក្តួតពិនតិយវតតមានក្តូវកំណត់ដដ្ឋយក្បធានការយិាល័យ ដ ើម្បើ
រកាកំណត់ក្តាវតតមានរបស់បុគ្គលិក ដ លបានចាត់តាំ្ ដៅបំដពញការងារដៅអ្គភាព
ដនាោះ។ ការទទួលខុសក្តូវរបស់អនកក្តួតពិនិតយរមួ្មាន៖ 
ក. ការកត់ក្តាជាដរៀ្រាល់នថានូវសាថ នភាពវតតមានរបស់បុគ្គលិកនើម្ួយៗ។ការកត់ក្តាវតតមាន
ក្តូវដធវើដ ើ្ ដរៀ្រាលក់នលោះនថា, ដទោះបើជាសថិតដៅកនុ្អំ ុ្ដពលឈប់សក្មាកក៏ដដ្ឋយ។ 

ខ. ការធានាថ្នកំណត់ក្តាបុគ្គលិក រមួ្ទំ្ ពាកយដសនើសំុ ដ លបានបំដពញសម្ក្សប និ្
ទទួលបានការឯកភាពក្តូវបានដ្ឋក់ជូនដៅម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិក។ 

១៦.៣.៦ សាំគណើសុាំច្ាប់ឈប់សគ្ម្មក 

បុគ្គលិកដ លមានបំណ្ច្្់ឈប់សក្មាកក្តូវដ្ឋក់ពាកយសំុច្ាប់ (ទក្ម្្់ទើ ៣២) ដៅអនក
ក្គ្ប់ក្គ្្យា៉ៅ ្ដហាច្ណាស់ ៣នថាមុ្ន ដលើកដល្ដតករណើ ពិដសស។ ការឈប់សក្មាកដដ្ឋយោម នការ
អនុញ្ជា តនឹ្ នាឱំ្យមានការឈប់សក្មាកដដ្ឋយម្ិនទទួលបានដបៀវតេ។  មានន័យថ្ន តនម្លសម្មូ្លដៅនឹ្
ការឈប់សក្មាកដដ្ឋយោម នការអនុញ្ជា តនឹ្ក្តូវបានកាត់ក្បាក់ដបៀវតេរក៍្បចាដំខ។ ការដ្ឋក់ពាកយដសនើសំុ
ឈប់សក្មាកពើការងាររយៈដពលម្ួយនថារបស់បុគ្គលិកអាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ជូនដៅអនកក្គ្ប់ក្គ្្ ដ ើម្បើទទួល
បានអនុសាសន៍ និ្ដសច្កតើសដក្ម្ច្ចុ្្ដក្កាយដដ្ឋយក្បធានអ្គភាពពាក់ព័នធ។ ការឈប់សក្មាកក្តូវកត់
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ក្តាដៅដលើរបាយការណ៍វតតមាននឹ្ដ្ឋក់ជូនក្បចាដំខដៅ ការយិាល័យបុគ្គលិកសក្មាប់ការក្គ្ប់ក្គ្្ក្បាក់
ដខ និ្បុគ្គលិក ។ 
១៦.៤ ទគ្មង់ពាកយសុាំ និងឯកសារគោង 

1. តារា្ដពលដវោ / ទក្ម្្់វតតមាន 
2. ទក្ម្្់សំដណើ សំុច្ាប់ឈប់សក្មាក 
3. ទក្ម្្់តាម្ដ្ឋនការឈប់សក្មាក 
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ជំពកូទី ១៧ ជា៉ា ងជធវីការ 
 

១៧.១ សនិទានភាព 

គ្.ជ.អ.ប គ្ជឺាអនកអនុវតដកម្មវធិើដ លដផ្ទដ តដលើលទធផ្ល ដ លដោលដៅកម្មវធិើ និ្លទធផ្លរពំឹ្
ទុក និ្ ដផ្នការការងារក្តូវបានដរៀបច្ំដ ើ្ ដៅដ ើម្ ន្ ។ំ  ូដច្នោះវាជាការទទួលខុសក្តូវរបស់បុគ្គលិកទំ្
អស់កនុ្ការដរៀបច្ំដផ្នការ និ្ដរៀបច្ំការងាររបស់ខលួនដ ើម្បើសដក្ម្ច្បាននូវលទធផ្លការងាររពំឹ្ទុកកនុ្
ដមា៉ៅ ្ដធវើការធម្មតាក្បចានំថា និ្នថាដធវើការក្បចាសំបាត ហ៍។ 

 ដោលការណ៍ដនោះក្តូវបានដរៀបច្ំដ ើ្ ដ ើម្បើ៖ 
១. ផ្តលជ់ាបា៉ៅ រា៉ៅ ដម្៉ៅក្តសក្មាប់បុគ្គលិក និ្អនកក្គ្ប់ក្គ្្កនុ្ការដធវើដផ្នការ និ្ ការដរៀបច្ំការងារ

របស់ កនុ្ដមា៉ៅ ្ដធវើការ។ 
២.ផ្តល់ភាពបត់ដបន ល់បុគ្គលិកកនុ្ការកំណត់ដមា៉ៅ ្ដធវើការ និ្ដពលដវោ ដ ើម្បើដ្លើយតបដៅនឹ្

តក្ម្ូវការរបស់អតិថិជន។ 
៣.ដរៀបរាប់ពើវធិាន និ្នើតិវធិើទក់ទ្នឹ្ការទូទត់សំណ្សក្មាប់ការដធវើការដលើសដមា៉ៅ ្ដៅ

ដពលចាបំាច់្និ្ម្ិនអាច្ដច្ៀសវា្បាន។ 
១៧.២ គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

១. ដមា៉ៅ ្ដធវើការរបស់ NCDD គ្ឺ ៨ ដមា៉ៅ ្កនុ្ម្យួនថា ឬ ៤0 ដមា៉ៅ ្កនុ្ម្យួសបាត ហ៍ ពើនថាច្នា  លន់ថា
សុក្ក។ (ច្ាប់សតើពើការងារដច្្ថ្ន និដយាជកអាច្ដសនើសំុនិដយាជិកឱ្យបានតិច្ជា្ ៤៨ដមា៉ៅ ្ប៉ៅុដនថម្ម្និ
ដលើសពើ ៤៨ដមា៉ៅ ្កនុ្ម្ួយសបាត ហ៍។) 

២. ជាទូដៅបុគ្គលិកទំ្ អស់ក្តូវដធវើការ ៨ ដមា៉ៅ ្កនុ្ម្ួយនថា និ្ពើនថាច្នា ល់នថាសុក្ក (៥ នថាកនុ្
ម្ួយសបាត ហ៍) ។ ដពលដវោដធវើការចាប់ពើដមា៉ៅ ្ ៧:៣0 ក្ពឹក ល់ដមា៉ៅ ្ ១២:00 និ្ពើដមា៉ៅ ្ ១៤:00  ល់
ដមា៉ៅ ្ ១៧:៣0 នាទើោា ច្។ 

៣. ដមា៉ៅ ្ដធវើការជាផ្លូវការមានភាពខុសៗោន អាក្ស័យដលើក្បដភទការងារ និ្ទើកដនល្។ សក្មាប់
ការយិាល័យដៅរាជធានើភនំដពញ និ្ការយិាល័យថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិដមា៉ៅ ្ដធវើការជាផ្លូវការគ្ឺចាប់ពើដមា៉ៅ ្៧:៣0 
ក្ពកឹ ល់ ១២:00 រដសៀលនិ្ ដមា៉ៅ ្ ២:00 ោា ច្ ល ់៥:៣0 ោា ច្ ។ ទំ្ ដនោះគ្ឺជាដពលដវោសនូល ប៉ៅុដនត
អាច្បត់ដបនបានកនុ្រយៈដពលកនលោះដមា៉ៅ ្មុ្ន ឬដក្កាយដមា៉ៅ ្សនូលដដ្ឋយមានការយល់ក្ពម្ពើអនកក្គ្ប់ 
ក្គ្្។ សក្មាប់បុគ្គលិកដធវើការដៅតំបន់ជនបទ បុគ្គលិកបំដពញការងារដៅតាម្នើតិវធិើននដមា៉ៅ ្ដធវើការដ ល
មានភាពបត់ដបនបានដៅតាម្ការកំណត់ដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្នើម្យួៗ និ្អនកក្គ្ប់ក្គ្្តាម្លំដ្ឋប់ 
ថ្នន ក់។ កនុ្ករណើ ណាក៏ដដ្ឋយ ច្ំនួនដមា៉ៅ ្ដធវើការសរុបម្ិនក្តូវដលើសពើ ៤0ដមា៉ៅ ្កនុ្ម្យួសបាត ហ៍។ ភាពបត់
ដបនននដមា៉ៅ ្បំដពញការងារ គ្ឺអាច្អនុវតតបានដៅតាម្ការដរៀបច្ំសម្ក្សបជាម្ួយអនកក្គ្ប់ក្គ្្  រាបណា
វាម្ិនរារា ំ្  ល់កាលវភិាគ្ក្បចានំថា ជាពិដសស ការក្បជុំ និ្កាលបរដិច្េទចុ្្ដក្កាយននរបាយការណ៍។ 

៤. បុគ្គលិកអាច្ក្តូវបានដសនើសំុឱ្យបំដពញការងារ ដលើសពើដមា៉ៅ ្ដ លបានដរៀបរាប់ខា្ដលើ ឬដៅ
ចុ្្សបាត ហ៍ និ្នថាបុណយតាម្ការចាបំាច់្។ កនុ្ករណើ ដបបដនោះ បុគ្គលិកអាច្ទទួលបានការទូទត់ សក្មាប់
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ការតបសន្ដលើការបំដពញការងារដក្ៅដមា៉ៅ ្ដធវើការ (CTO) ។ NCDD ម្ិនទូទត់សំណ្ជាសាច់្ក្បាក់
សក្មាប់ដមា៉ៅ ្ដធវើការដលើសដមា៉ៅ ្ណាម្ួយដ ើយ។ 

៥. ការងារដក្ៅដមា៉ៅ ្ក្តូវដធវើដ ើ្ ដដ្ឋយដផ្អកដលើដោលការណ៍សម័ក្គ្ច្ិតត (មាក្តា៤ននក្បកាសដលខ
៨0-៩0 ននក្កសួ្ការងារនិ្បណតុ ោះបណាត លវជិាា ជើវៈ) ដហើយវា ម្និគ្រួក្តូវបានដក្បើសក្មាប់ការងារធម្មតា
កនុ្ដោលបណំ្បដ្កើនក្បាក់ច្ណូំល ឬដ ើម្បើដច្ៀសវា្ការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកដពញដមា៉ៅ ្ ឬដក្ៅដមា៉ៅ ្ 
ដ ើយ។ ការទូទត់តាម្ដវោដមា៉ៅ ្ដធវើការក្តូវដធវើដ ើ្ កនុ្ទក្ម្្់ជា CTO (ដមា៉ៅ ្ទូទត់) ។ 
១៧.៣ គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

១៧.៣.១ គ្បតិទិនឈប់សគ្ម្មកជានលវូការ 

ជាផ្លូវការ គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវអនុវតតតាម្នថាឈប់សក្មាករបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលទំ្ អស់ដពាលគ្ឺ ក្កសួ្
ការងារ និ្បណតុ ោះបណាត លវជិាា ជើវៈ។ 
 ១៧.៣.២ គម្ម៉ោ ងគធវើការ នងិគម្ម៉ោ ងបផ្នថម 

 ១.បុគ្គលិកក្តូវម្ក ល់កដនល្ដធវើការដៅដមា៉ៅ ្ដធវើការ ដហើយពួកោត់ក្តូវបំដពញភារកិច្ចរបស់ខលួន 
រហូត ល់ច្ប់ដមា៉ៅ ្ដ លបានកំណត់ ដលើកដល្ដតបានទទួលការអនុញ្ជា តជាោយលកខណ៍អកេរជាមុ្ន 

សក្មាប់ដមា៉ៅ ្ ដ លអាច្បត់ដបនបានពើអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ ។ 
២. ដដ្ឋយសារលកខណៈននការងារ មុ្ខតំដណ្ម្ួយច្ំនួនអាច្ក្តូវតក្ម្ូវឱ្យដធវើការដៅដក្ៅដមា៉ៅ ្

ការងារដ លបានកំណត់។ ករណើ ដនោះក្តវូបានដគ្ចាត់ទុកថ្នជាដរឿ្ធម្មតាសក្មាប់តំដណ្ម្យួច្ំនួន គ្.ជ.
អ.ប ដៅដពលដ លដមា៉ៅ ្ដធវើការដលើសពើ ៤0 ដមា៉ៅ ្កនុ្ម្យួសបាត ហ៍ និ្ដដ្ឋយមានការយល់ក្ពម្ជាមុ្ន
បុគ្គលិកនឹ្ទទួលបានដពលដវោសំណ្។ ជាដោលការណ៍ បុគ្គលិកម្ិនក្តូវបានដសនើសំុឱ្យដធវើការដលើសពើ 
១0ដមា៉ៅ ្ កនុ្ដខណាម្ួយដទ ដលើកដល្ដតកនុ្ករណើ មានការងារបនាា ន់ក្តូវបំដពញ។ 

៣. ដពលដវោសំណ្ (CTO) គ្ឺជាវធិើសាន្តសតសំណ្ ដ លដពញនិយម្សក្មាប់ដធវើការបដនថម្
ដមា៉ៅ ្។ បុគ្គលិកទំ្ អស់មានសិទាិឈប់សក្មាក សក្មាប់រយៈដពលដធវើការដលើសដមា៉ៅ ្ដក្ច្ើន បដនថម្ដលើដធវើ
ការធម្មតា។ ក្បសិនដបើបុគ្គលិកដធវើការដៅនថាដៅរ ៍ នថាអាទិតយ និ្អំ ុ្នថាឈប់សក្មាកពួកដគ្ក៏មានសិទធិ
ទទួលបានសំណ្ម្ួយដពល សក្មាប់ការបំដពញការងារម្ួយផ្្ដ រ។ 

៤. ការងារដក្ៅដមា៉ៅ ្ និ្ដពលវោសំណ្ក្តូវអនុម័្តដដ្ឋយអនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា លមុ់្នដពលដធវើការ
បដនថម្ដមា៉ៅ ្ និ្ទទួលយក CTO ដដ្ឋយដក្បើទក្ម្្់ពាកយសំុឈប់សក្មាកធម្មតា។ 

៥. ការសាន ក់ដៅដពលយប់ ដពលអនុវតតគ្ដក្មា្ម្ិនក្តូវបានចាត់ទុកថ្នដធវើការដថម្ដមា៉ៅ ្ដទ វាជា
ដផ្នកម្ួយននការងារ។ 

៦. បុគ្គលិកដ លមានបំណ្ច្្់ដសនើសំុដមា៉ៅ ្សំណ្ក្តូវទទួលបានការឯកភាពជាមុ្នពើអនក
ក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា លដ់ដ្ឋយដក្បើពាកេដសនើសំុឈប់សក្មាក។ 

៧. ដមា៉ៅ ្សំណ្ដ លទទួលបានក្តូវបានដក្បើក្បាស់ កនុ្រយៈដពល៣ដខ។ ដបើម្ិន ូដចាន ោះដទនឹ្ក្តូវ
ចាត់ទុកជាអសារប្់។ អនុក្បធានក្បតិបតតិអាច្ពនារដពលកនុ្កាលៈដទសៈពិដសសម្ួយច្ំនួន។ 
១៧.៤ ទគ្មង់ផ្បបបទ និងឯកសារគោង 
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1. ទក្ម្្់ដសនើសំុដធវើការបដនថម្ដមា៉ៅ ្ 
2. ទក្ម្្់ដសនើសំុឈប់សក្មាក 
3. ក្បតិទិនឈប់សក្មាកជាផ្លូវការក្បចាំ្ ន  ំ

 
 
  



105 
 

ជំពកូទី១៨ ការឧបែថមភ និងអែថក្រជោជនជ៍ផ្សងជទៀែ 
 

១៨.១ សនិទានភាព 

ដ ើម្បើបងាា ញពើដោលនដយាបាយបទបបញ្ាតតិ និ្លកខខណឌ ទក់ទ្ដៅនឹ្សិទធិទទួលបាន
ការឧបតថម្ាសក្មាប់បុគ្គលិក។ 
១៨.២ គោលការណ៍ និងបទបញ្ជជ ទូគៅ 

១. ការឧបតថម្ាម្និដម្នជាអតថក្បដយាជន៍របស់បុគ្គលិកដនាោះដទ។ ការឧបតថម្ានើម្ួយ ក្តូវផ្តល់ជូន
 ល់បុគ្គលិក ដ លមានសិទធទទួលបាននូវការឧបតថម្ាដនោះ ដដ្ឋយដផ្អកដៅដលើលកខណៈននការងារ។ 

២. ការជាឧបតថម្ាជាដក្ប្ឥនធនៈក្តូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលិកថ្នន ក់ជាតិ ដ លមានលកខណសម្បតតិសម្
ក្សបដៅតាម្ច្មាា យផ្លូវដ លក្តូវដធវើ ំដណើ រ ដ ើម្បើបំដពញភារកិច្ចផ្លូវការដៅតាម្ការសដក្ម្ច្របស់អនុ
ក្បធានក្បតិបតតិនន គ្.ជ.អ.ប.។ 

៣. ឯកសណាា នសក្មាប់អនកដបើកបរ និ្អនកសមាអ តម្ិនក្តូវបានផ្តលជ់ាសាច់្ក្បាក់ដទ។ 
១៨.៣ គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

១៨.៣.១ ការឧបតថមភកាតទូរស័ពៃ 

ដ ើម្បើជួយសក្ម្ួល ល់បុគ្គលិកដធវើការក្បាក្ស័យទក់ទ្ជាផ្លូវការ ដ ើម្បើបំដពញការងារឱ្យបាន
លអ ច្ំនួនទកឹក្បាក់កាតទូរស័ពាឧបតថម្ាក្តូវផ្តល់ជូនអាក្ស័យដលើលកខណៈននមុ្ខតំដណ្ និ្ ក្តូវសដក្ម្ច្
ដដ្ឋយអនុក្បធានក្បតតិបតត ិ។ 
១៨.៣.២ ការឧបតថមភគគ្បងឥនធនៈ 

ការឧបតថម្ាដក្ប្ឥនធនៈក្តវូបានផ្តល់ជូនដតច្ំដពាោះអនកក្គ្ប់ក្គ្្ និ្ក្បធានអ្គភាព និ្បុគ្គលិក
ដ លទទួលបានច្ំណាយក្បតិបតតិការអាទិភាព ( PoC ) ដផ្េ្ដទៀតដ លបានបំដពញការងារអស់រយៈ
ដពលម្ួយ ន្ ដំដ្ឋយពុំទទួលបានការតបសន្ណាម្ួយ។ 
១៨.៣.៣ ការនតល់សាំគលៀកបាំពាក់ធមមា 

ឯកសណាា នក្តូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលិក ូច្ជាអនកដបើកបរ និ្អនកដបាសសំអាតជាដរៀ្រាល់ ន្  ំ ជា 
សមាា រៈតាម្រយៈអ្គភាពរ ាបាល។ បុគ្គលិកដ លមានសិទធិក្តូវបានជូន ណឹំ្អំពើការឧបតថម្ាជាសមាា រៈ
ដនោះ។ 
១៨.៤ ទគ្មង់ផ្ែលគគ្បើ និងឯកសារគោង: 

 ១. ទក្ម្្់ដបបបទសកម្មភាពបុគ្គលិក (PAF) 
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ជំពកូទី ១៩ ការធានរ៉ាបរ់ងចំជ ុះសខុភាព នងិជក្រុះថ្នា កក់ារងារ 
 

១៩.១ សនិទានភាព 

១. ផ្តល់ការធានារា៉ៅ ប់រ្សុខភាពជាមូ្លដ្ឋា ន ល់សមាជិកបុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប និ្អនកដៅ
កនុ្បនាុកផ្ទា ស់ និ្ដ ើម្បើបរយិាយពើនើតិវធិើទម្ទរ/ទទួលបាននថលធានារា៉ៅ ប់រ្វញិ។ 

២. ដ ើម្បើធានាថ្នសមាជិកទំ្ អស់របស់ គ្.ជ.អ.ប. បានទទួលការធានាច្ំដពាោះដក្ោោះថ្នន ក់ផ្ទា ល់
ខលួនដ លដកើតពើកតាត ខា្ដក្ៅ (External Personal Accident)  ពើក្កុម្ហ ុនធានារា៉ៅ ប់រ្ និ្បរយិាយអំពើ
សិទធិជាមូ្លដ្ឋា ន និ្នើតិវធិើទម្ទរ។ 
១៩.២ គោលនគោបាយ និងបទបបញ្ញតតិទូគៅ 

១. គ្.ជ.អ.ប. នឹ្ទក់ទ្ក្កុម្ហ ុនធានារា៉ៅ ប់រ្ ដ លអាច្ផ្តល់ការធានារា៉ៅ ប់រ្ដលើការពាបាលជ
ម្ាឺ និ្ច្ំណាយដផ្េ្ដទៀតដលើការដធវើដរាគ្វនិិច្េ័យ ល់បុគ្គលិក ។ 

២. បុគ្គលិកទំ្ អស់ក្តូវបានទទួលការធានារា៉ៅ ប់រ្ ២៤ដមា៉ៅ ្ ដលើ២៤ដមា៉ៅ ្ ដដ្ឋយ "ការធានា
រា៉ៅ ប់រ្ដក្ោោះថ្នន ក់បុគ្គល" និ្ "ការធានារា៉ៅ ប់រ្ពាបាលជម្ាឺ" ដ លផ្តល់ដដ្ឋយក្កុម្ហ ុនធានារា៉ៅ ប់រ្មាន
ទទួលសាគ ល់។ ការទម្ទអស់ដ លដកើតដ ើ្ ដដ្ឋយសារដក្ោោះថ្នន ក់នឹ្ក្តូវបញ្ាូ នដៅក្កុម្ហ ុនធានារា៉ៅ ប់រ្ 
ដហើយម្ិនក្តូវបានទម្ទរពើគ្.ជ.អ.ប.ដ ើយ ។ 
១៩.៣    គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

១. កនុ្ករណើ មានជម្ាឺ បុគ្គលិក ឬអនកកនុ្បនាុកដ លក្តូវដសវ្ការពិដក្ោោះដយាបល់របស់ក្គ្ូដពទយ 
និ្ការពាបាលក្តូវទំទក់ទំន្ក្កុម្ហ ុនធានារា៉ៅ ប់រ្ តាម្ដលខទូរស័ពាបនាា ន់របស់ក្កុម្ហ ុន ដ ើម្បើជូន
 ំណឹ្អពំើជម្ាឺ។ 

២.  រាល់ការទម្ទរសំណ្នថលពាបាលក្តូវដធវើដ ើ្  កនុ្រយៈដពល ូច្ដ លបានកណំត់ដៅកនុ្
ដោលនដយាបាយធានារា៉ៅ ប់រ្។ 

៣. កនុ្ករណើ  មានដក្ោោះថ្នន ក់ សមាជិកបុគ្គលិកគ្ួរដតដ្ឋក់ពាកយទម្ទរសំណ្នថលដក្ោោះថ្នន ក់ និ្
ច្ំណាយដលើការពាបាល ល់ក្កុម្ហ ុនធានារា៉ៅ ប់រ្។ ដផ្ញើច្ាប់ច្ម្ល្ របាយការណ៍ម្ួយច្ាប់ដៅ
ការយិាល័យរ ាបាលដ ើម្បើឯកសារ និ្ដធវើតាម្ដ្ឋន។ 

៤. ម្រណភាព ឬពិការភាពជាអច្ិនន្តនតយដ៍ដ្ឋយសារដក្ោោះថ្នន ក់៖ កនុ្ករណើ បុគ្គលិកណាមាន ក់ទទួល
ដក្ោោះថ្នន ក់ដ លបណាត លឱ្យពិការជាអច្ិនន្តនតយដ៍ផ្នកណាម្ួយ ឬទំ្ មូ្ល ឬម្រណភាព បុគ្គលិក ឬអនកដ ល
ដៅកនុ្បនាុកដ លមានភ័សតុតា្បញ្ជា ក់(កនុ្ករណើ ម្រណភាព) ក្តូវទទួលបានសំណ្ច្ំដពាោះការបាត់ប្់
ក្បាក់ច្ំណូលក្សបតាម្តារា្អតថក្បដយាជន៍ ូច្មានកំណត់ដៅកនុ្ "ដោលនដយាបាយដក្ោោះថ្នន ក់បុគ្គល" 
។ 

៥. ដ ើម្បើដសនើសំុសំណ្កនុ្ករណើ ម្រណភាព ឬពកិារជាអច្ិនន្តនតយ ៍របាយការណ៍ដ លបរយិាយជា
លម្អិតអំពើឧបទាវដហតុ ដ លបញ្ជា ក់ថ្នមូ្លដហតុននម្រណភាព ឬពិការភាពអច្ិនន្តនតយគ៍្ឺជាលទធផ្លនន
ដក្ោោះថ្នន ក់ច្រាច្រណ៍ក្តូវដ្ឋក់ជូនជាម្ួយរបាយការណ៍របស់ដវជាបណឌិ ត ដ លបញ្ជា ក់យា៉ៅ ្ច្ាស់អំពើមូ្ល
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ដហតុននម្រណភាព/ ពកិារភាពជាអច្ិនន្តនតយ ៍ និ្កក្ម្ិតពិការភាព។ (សូម្ដយា្ដៅការធានារា៉ៅ ប់រ្ដលើ
ដក្ោោះថ្នន ក់បុគ្គលសក្មាប់ព័ត៌មានលម្អតិបដនថម្) ។ 

៦. កនុ្ករណើ ម្រណភាព អនកទទួលផ្លច្ម្ប្ក្តូវជាអនកទទួលសំណ្ទំ្ អស់ (រមួ្ទំ្ ក្បាក់
ឈនួលចុ្្ដក្កាយរបស់សព) ។ កនុ្ករណើ ដ លអនកទទួលផ្លច្ម្ប្ម្ិនបានបងាា ញខលួន កនុ្រយៈដពល
ក្បាមំ្យួដខបនាា ប់ពើម្រណភាព សំណ្ក្តូវទូទត់តាម្ច្ំដណកដសមើោន កនុ្ច្ំដណាម្អនកទទលួផ្លលំដ្ឋប់ទើ
ពើរននសព ឬដៅតាម្ការបញ្ជា ក់របស់ក្កុម្ហ ុនធានារា៉ៅ ប់រ្ច្ំដពាោះបញ្ជា ជាក់ោក់នានា។ 
១៩.៤ ទគ្មងផ់្ែលគគ្បើនិងឯកសារគោង  

១. ទក្ម្្់សំដណើ ទម្ទរសំណ្នថលពាបាលជម្ាឺ 
២. ទក្ម្្់សំដណើ ទម្ទរសំណ្រមួ្របស់ក្កុម្ហ ុនធានារា៉ៅ ប់រ្ 
៣. ទក្ម្្់របាយការណ៍ដក្ោោះថ្នន ក់របស់ គ្.ជ.អ.ប 
៤. ដោលនដយាបាយធានារា៉ៅ ប់រ្ដក្ោោះថ្នន ក់ផ្ទា ល់បុគ្គល 
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ជំពកូទី ២០ ការផ្លល សរ់តូរបគុ្គលកិ 
 

២០.១ សនិទានភាព 

១. ដ ើម្បបដ្កើនការដក្បើក្បាស់ធនធានម្នុសេរបស់សាថ ប័នឱ្យអស់ពើលទធភាពតាម្យៈការក្បគ្ល់នូវ 
ការទទួលខុសក្តូវដលើកការងារមានភាពក្បគ្ួតក្បដជ្ និ្មានអតថន័យ បុគ្គលិកម្ួយរូបៗ ក្សបដៅតាម្ 
សម្តថភាព និ្ សកាត នុពលដ លមានក្សបជាម្ួយោន ដនោះ ដ លរារា ំ្ ការបំដពញ ល់ការងារអនុវតតម្ិនលអ។ 

២. ដ ើម្បើធានាថ្នឱ្កាសកនុ្ការការអភិវឌ្ឍវជិាា ជើវៈ និ្កាអភិវឌ្ឍអាជើពដសមើៗោន ក្តូវបានផ្តល់ជូន
 ល់បុគ្គលិកជាបុរស និ្ក្សើ ដៅ គ្.ជ.អ.ប តាម្រយៈដធវើឱ្យក្បដសើរដ ើ្ នូវការងារ/ការដរៀបច្ំដ ើ្ វញិ ការ
ដផ្ារ/ដប្ដច្កដ ើ្ វញិនូវតួនាទើ និ្ការដលើកតដម្លើ្តនួាទើ។ 

៣. បដ្កើតក្បព័នធ និ្ នើតិវធិើសក្មាប់ផ្ទល ស់បតូរបុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប. ដ ើម្បើដ្លើយតបដៅនឹ្តក្ម្ូវ
ការនិ្អាទិភាពននកម្មវធិើរបស់គ្.ជ.អ.ប ។ 
២០.២ គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

១. ការអភិវឌ្ឍអាជើព គ្ជឺាដផ្នកម្ួយ ៏សំខាន់ននការក្គ្ប់ក្គ្្ការបំដពញការងាររបស់ គ្.ជ.អ.ប 
កិច្ចការជាអាទិភាពគ្ទឺទលួបានបុគ្គលិកដ លមានគុ្ណវុឌ្ឍខិពស់បំផុ្តសក្មាប់មុ្ខតំដណ្នើម្យួៗ ។ អាទិ
ភាពដនោះអាច្សដក្ម្ច្បានតាម្រយៈការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក ការដផ្ារនផ្ាកនុ្ និ្តាម្រយៈការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក
ដ លមានលកខណៈក្បកួតក្បដជ្។ 

២. បំោស់បតូរបុគ្គលិកនផ្ាកនុ្ (ការទមាល ក់តំដណ្ ការដផ្ារ ឬការចាត់ថ្នន ក់ដ ើ្ វញិ) គ្ឺជាចាត់តាំ្
ដ លផ្តួច្ដផ្តើម្ដដ្ឋយគ្.ជ.អ.ប ដដ្ឋយម្ិនតក្ម្ូវឱ្យមាន ំដណើ រការដក្ជើសដរ ើសដដ្ឋយក្បកួតក្បដជ្។ រាលប់ំ
ោសបុ់គ្គលិកទំ្ អស់ក្តូវបានបញ្ជា ក់ដដ្ឋយទក្ម្្់ដបបបទសកម្មភាពបុគ្គលិក ដ លក្តូវទទួលបានការ
ឯកភាពពើក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប។   

៣. ការដធវើច្ំណាត់ថ្នន ក់ដ ើ្ វញិនូវមុ្ខតំដណ្ក្តូវអនុវតតដៅដពល ដ លមានការផ្ទល ស់បតូរគ្ួរឱ្យកត់
សមាគ ល់ដៅកនុ្គ្ណដនយយភាព និ្ ការទទួលខុសក្តូវរបស់មុ្ខតំដណ្ដ លក្តូវបានវាយតនម្លដដ្ឋយ
សតានុម័្តដដ្ឋយដក្បើក្បាស់ក្បព័នធវភិាគ្មុ្ខងារ។ 

៤. ការដផ្ារ គ្ឺជាការចាត់តាំ្ ដ ើ្ វញិនូវបុគ្គលិកពើមុ្ខតំដណ្ម្ួយដៅជួរមុ្ខតំដណម្ួយដទៀត 
និ្/ឬពើអ្គភាពម្ួយ/គ្ដក្មា្ដៅម្ួយដទៀតដៅកនុ្កក្ម្ឹតមុ្ខងារ ូច្ោន ។ 

៥. ការតដម្លើ្តំដណ្ គ្ឺការបំោសប់តូរតំដណ្បុគ្គលិកតាម្ដខេបដណាត យ ដៅតួនាទើដ លខពស់
ជា្តំដណ្មុ្ន ដដ្ឋយសារដតគុ្ណវុឌ្ឍដិ លបានបងាា ញកនុ្ ំដណើ រការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកក្បកបដដ្ឋយ
ការក្បកួតក្បដជ្។ ការតដម្លើ្តំដណទំ្ អស់ក្តូវអនុវតតដៅតាម្ ំដណើ រការននការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកដ ល
បានកំណត់កនុ្ដោលនដយាបាយដលខ ០២ ។ 

៦. ការទមាល ក់តំដណ្ គ្បឺំោស់បបតូរតំដណ្បុគ្គលិកដៅកាន់មុ្ខតំដណ្ ដ លមានកក្ម្ិតទប
ជា្មុ្នដដ្ឋយសារដតការបំដពញការងារម្ិនបានលអ ពិការភាព ឬដហតុផ្លសម្ក្សបដផ្េ្ដទៀត។ 

៧. ដដ្ឋយដហតុថ្នគ្ណដនយយភាព និ្ការទទួលខុសក្តូវថមើមានភាពខុសោន ពើមុ្ខតំដណ្មុ្ន
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បុគ្គលិកទំ្ អស់ដ លក្តូវបានទមាល ក់តំដណ្ ដផ្ារ និ្ តដម្លើ្តំដណ្ថមើក្តូវ្ល្កាត់ការអដ្កតរយៈដពល ៣ 
ដខ។ 

៨. ការោដល្ និ្មុ្ខតំដណ្ថមើទំ្ អស់ក្តូបំដពញដដ្ឋយអនុវតតដៅតាម្ ំដណើ រការដ លមាន
ក្បកួត ូច្ដ លបានបរយិាយដៅកនុ្ដោលនដយាបាយច្ំនុច្ទើ ០២ សតើពើការដក្ជើសដរ ើស និ្សក្មាំ្ ។ 
២០.៣ គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

២០.៣.១ ការគធវើគរៀបច្ាំមខុតាំផ្ណងគ ើងវិញ 

១. ការដធវើការដរៀបច្ំមុ្ខតំដណ្ដ ើ្ វញិ គ្ឺជាលទធផ្លននការវភិាគ្មុ្ខងារ/ការវាយតនម្លការងារ
ដៅដលើគ្ណដនយយភាព និ្ទំនួលខុសក្តូវរបស់មុ្ខតំដណ្។ លកខណៈននការងារ (តួនាទើ, ការទទួល
ខុសក្តូវ និ្គ្ណនយយភាព) អាច្ក្តូវបានបដនថម្ ឬកាត់បនថយពើម្ួយដពលដៅម្ួយដពលដដ្ឋយសារដតបំ
ោស់បតូរននដោលដៅរបស ់គ្.ជ.អ.ប. អាទិភាព បដច្ចកវជិាា  ឬការអភិវឌ្ឍធនធាននានា។ 

២. ការដធវើការដរៀបច្ំមុ្ខតំដណ្ដ ើ្ វញិ មានន័យថ្ន ជាបំោសប់តូរកក្ម្ិតការងារននមុ្ខតំដណ្
ទូទំ្ កម្មវធិើ។ បុគ្គលិកទំ្ អស់ដ លសថិតដៅកនុ្មុ្ខតំដណ្ ដ លក្តូវដធវើច្ំណាត់ថ្នន ក់ដ ើ្ វញិអាច្ក្តូវ
បានបតូរ (ដៅដលើ ឬចុ្ោះដក្កាម្) ដដ្ឋយសវ័យក្បវតតិដៅកនុ្កក្ម្ិតការងារថមើដដ្ឋយម្ិនគ្ិតពើតួនាទើបច្ចុបបនន ឬក៏
គុ្ណវុឍិការងារដ ើយ។ 

៣. កនុ្ករណើ ដរៀបច្ដំ ើ្ វញិដៅកាន់មុ្ខតំដណ្ខពស់ជា្មុ្ន កក្ម្ិតននក្បាក់ដបៀវតេររ៍បស់
បុគ្គលិក ក្តូវបានដកតក្ម្ូវឱ្យក្តូវោន ដៅនឹ្កក្ម្ិត និ្ កានំនការងារថមើ។ 

៤. កនុ្ករណើ ដ លមុ្ខតំដណ្ក្តូវបានបនាា បកក្ម្ិតក្បាក់ដបៀវតេរបស់បុគ្គលិក ដ លរ្ផ្លប៉ៅោះ
ពាល់នឹ្ក្តូវបានប្កកកនុ្កក្ម្ិត ដ លរហូត ល់កក្ម្ិតននក្បាក់ដបៀវតេដ ើ្ ដៅ លក់ក្ម្ិតថមើដនោះ។
ក្បព័នធននការបនាា បតំដណ្តាម្ការដធវើច្ំណាត់ថ្នន ក់ដ ើ្ វញិដនោះ ជាធម្មតាម្ិនដកើតមានដទ ប៉ៅុដនតក្បសិនដបើ
ដនោះដកើតមាន គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវពាយាម្ឱ្យអស់ពើលទធភាពដ ើម្បើចាត់បុគ្គលិកដ លរ្ផ្លប៉ៅោះពាល់ឱ្យដៅ
តាម្មុ្ខតំដណ្ដ លសម្ក្សបដផ្េ្ដទៀតកនុ្កក្ម្តិ ូច្ោន ។ នយិាយឱ្យខលើោម ននរណាមាន ក់ក្តូវកាត់ក្បាក់
ដបៀវតេរដ៍ដ្ឋយសារដតការដធវើច្ំណាត់ថ្នន ក់ដ ើ្ វញិដ ើយ។ 
២០.៣.២ ការគនៃរ 

១.ការដផ្ារ គ្ឺជាបោំស់បតូរបុគ្គលិកពើមុ្ខតំដណ្ម្ួយម្ួយដៅមុ្ខតំដណ្ម្ួយដទៀតដៅកនុ្អ្គ
ភាពម្ួយ/ គ្ដក្មា្ដតម្ួយឬដៅគ្ដក្មា្ដផ្េ្ / អ្គភាពម្ួយដផ្េ្ដទៀត កនុ្ថ្នន ក់កក្ម្ិតការងារ ូច្ោន ។ 

២.កនុ្ករណើ ចាត់តាំ្ បុគ្គលិក្តូវបានចាត់ឱ្យដៅបំដពញការងារជាថមើ ដៅកនុ្អ្គភាព/ គ្ដក្មា្ដត
ម្ួយសំដណើ សំុចាត់តាំ្ ដ ើ្ វញិ (ដដ្ឋយដក្បើក្បាស់ពាកយសំុ PAF) មូ្លដហតុ និ្ការពិពណ៌នាមុ្ខ
តំដណ្ថមើក្តូវមានអនុដោម្ភាពពើក្បធានការយិាល័យនើម្ួយៗ មុ្នដពលបញ្ាូ នដៅក្បធានដលខាធិការ 
ដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ពិនតិយសដក្ម្ច្។ 

៣.កនុ្ករណើ ដផ្ារបុគ្គលិកកនុ្អ្គភាព/គ្ដក្មា្ដផ្េ្ោន  សំដណើ សំុដផ្ារក្តូវដធវើដ ើ្ ជាោយលកខណ៍
អកេរដដ្ឋយបុគ្គលិក ឬអនកក្គ្ប់ក្គ្្ដៅក្បធានការយិាល័យកនុ្តំដណ្ដ ើម្បើផ្តល់អនុដោម្ភាព និ្  
យល់ក្ពម្។ 
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៤.សំដណើ សំុដផ្ារ អនុសាសន៍ដកតក្ម្ូវក្បាក់ដបៀវតេរ ៍(ក្បសិនដបើមាន) និ្ឯកសារោកំ្ទដផ្េ្ៗក្តូវ
ដ្ឋក់ជូនក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ដ ើម្បើពិនតិយសដក្ម្ច្ តាម្រយៈម្ន្តនតើទទួលបនាុកបុគ្គលិកមុ្ន
ចាប់ដផ្តើម្ដផ្ារ។ 

៥.ដ ើម្បើផ្តល់ការដក្ជាម្ដក្ជ្ លបុ់គ្គលិកដ លគ្.ជ.អ.ប.ដសនើសំុឱ្យដផ្ារពើគ្ដក្មា្ម្ួយឬទើតាំ្ ម្ួយ
ដទៀតដ លមានសថិតដៅកនុ្ដខតតដផ្េ្ោន ។ 

៦.ជាដោលការណ៍ បុគ្គលិកអាច្ក្តូវបានចាត់តាំ្ ដៅកដនល្ថមើ កនុ្កក្ម្ិតការងារ ូច្ោន ដដ្ឋយោម ន
សំណ្បដនថម្។ ដទោះជាយា៉ៅ ្ណាក៏ដដ្ឋយ ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ដដ្ឋយដផ្អកអនុសាសន៍
របស់អនកក្គ្ប់ក្គ្្ផ្ទា ល់ជាមូ្លដ្ឋា ន និ្ការឯកភាពពើអនុក្បធានក្បតតិបតតអិាច្យល់ក្ពម្ដលើការការដក
តក្ម្ូវក្បាក់ដបៀវតេរដ៍ៅរ្វ្ ់ននកក្ម្ិតការងារ (ការដ ើ្ កក្ម្ិត) ។ កិច្ចការដនាោះម្ិនដម្នក្តូវដធវើជា
សវ័យក្បវតតិដទ  ូដច្នោះដហើយោម នការសនាណាម្ួយក្តូវដធវើមុ្នការសដក្ម្ច្ចុ្្ដក្កាយ។ 
២០.៣.៣ ែាំគ ើងមុខតាំផ្ណង 

១.ការ ំដ ើ្ មុ្ខតំដណ្ គ្ឺជាការ ំដ ើ្ បុគ្គលិកដៅកក្ម្ិតបនាា ប់ននកក្ម្ិតក្បាក់ដបៀវតេរ ៍ក្សប
ដៅនឹ្កក្ម្ិតការងារកនុ្តំដណ្ថមើ។ 

២. ដៅដពលដ លមានមុ្ខតំដណ្ទំដនរ ឬមុ្ខតំដណ្ថមើ បុគ្គលិកដ លមានសកាត នុពល និ្លកខ
ណៈសម្បតតិទំ្ អស់ក្តូវបានដលើកទឹកច្ិតតឱ្យដ្ឋក់ពាកយ ដដ្ឋយក្តូវ ឹ្ថ្នពួកដគ្នឹ្ក្តូវក្បកួតក្បដជ្
ជាម្ួយដបកខជនពើខា្ដក្ៅតាម្រយៈគ្ណៈកមាម ការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក (សូម្ដម្ើលដោលនដយាបាយដលខ 
០២ ការសក្មាំ្  និ្ការដក្ជើសដរ ើស) ។ 

៣. ដៅកនុ្ គ្.ជ.អ.ប ពុមំានការ ំដ ើ្ តំដណ្ដដ្ឋយផ្ទា ស់ដទ។ បុគ្គលិកទំ្ អស់មានសិទធិចូ្ល
រមួ្កនុ្ ំដណើ រការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកជាក្បចា។ំ កិច្ចការដនោះធានាថ្នដបកខជនដ លលអបំផុ្តក្តូវបានដក្ជើស
ដរ ើសសក្មាប់តំដណ្ដដ្ឋយយុតតិធម៌្ និ្ តមាល ភាព។ 
២០.៣.៤. ការទម្មល ក់តាំផ្ណង 

ការទមាល ក់តំដណ្ គ្ឺជាការផ្ទល ស់បតូរបុគ្គលិកពើតំដណ្ដ លខពសខ់ពស់ជា្មុ្នដៅមុ្ខតំដណ្ទប
ជា្មុ្នដដ្ឋយសារដតកាបំដពញការងារម្ិនលអ ក្វោះខាតសម្តថភាពចាបំាច់្ ឬមូ្លដហតុដផ្េ្ដទៀត។ ខុស
ពើពើការដផ្ារបុគ្គលិកឱ្យដៅបំដពញការងារកនុ្តំដណ្ទបជា្មុ្ន ការទមាល ក់តំដណ្ដនោះក្បាក់ដបៀវតយរ ៍
របស់បុគ្គលិកដ លក្តូវទមាល ក់ក្តូវកាត់បនថយឱ្យក្តូវនឹ្កក្ម្ិត និ្កានំនការងារថមើ។  

១. ការទមាល ក់តំដណ្ដដ្ឋយសារការបំដពញការងារម្ិនបានលអ ជាវធិើសាន្តសតដកតក្ម្ូវកាការបំដពញ
ការងារ ៏ហមត់ច្ត់ ដហើយបុគ្គលិកដ លក្តូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យទមាល ក់តំដណ្គ្ួរក្តូវបានធាល ប់ទទលួ
បានការដណនាដំកដក្ប ប៉ៅុដនតម្ិនអាច្សដក្ម្ច្បានតាម្ដោលបំណ្ននការដណនាដំកដក្បដនោះ។ កនុ្ករណើ
ដបបដនោះ វាតក្ម្ូវឱ្យមានដហតុផ្លរ ឹ្ មា ំដ ើម្បើបងាា ញពើភាពចាបំាច់្កនុ្ការរកាទុកនិដយាជិក។ 

២. មុ្នដពលទមាល ក់តំដណ្បុគ្គលិក អនកក្គ្ប់ក្គ្្ក្តូវដ្ឋក់ជូននូវមូ្លដហតុ ដដ្ឋយភាា ប់ជាម្ួយនូវ
ឯកសារោកំ្ទនានា (លទធផ្លននការការដណនាដំកតក្ម្ូវ ការក្ពមានជាោយលកខណ៍អកេរ ការវាយតនម្ល
ការបំដពញការងារបុគ្គលិក ។ល។ ) និ្អនុសាសន៍ទក់ទ្នឹ្ មុ្ខតំដណ្ថមើជាសមាា ត់ជូនអនុក្បធាន
ក្បតិបតតិ។ 
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៣. អនុក្បធានក្បតិបតតកិ្តូវដលើកអនុសាសន៍ជូន ល់ក្បធានដលខាធិការថ្នការទមាល ក់តំដណ្
បុគ្គលិកដនោះមានភាពសម្ក្សបដទ ដហើយក្បធានននដលខាធិការដ្ឋា នក្តូវដធវើការសដក្ម្ច្ច្ិតតចុ្្ដក្កាយ
ទក់ទ្នឹ្ការការទមាល ក់ពើមុ្ខតំដណ្ដនោះ ។ 
២០.៤. ទគ្មង់គគ្បើ និងឯកសារគោង 

១. ទក្ម្្់ដបបបទសកម្មភាពបុគ្គលិក 
២. ការពិពណ៌នាការងារ 
៣. បុគ្គលិក ទក្ម្្់ដបបបទវាយតនម្លការអនុវតត 
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ជំពកូទ២ី១ ការពពិណ្ន៌ការងារ 
 

២១.១ សនិទានភាព 

• ការពិពណ៌នាអំពើការទទួលខុសក្តូវ ភារកិច្ច និ្កក្ម្តិននសិទធិអំណាច្តាម្មុ្ខតំដណ្ដៅកនុ្ គ្.
ជ.អ.ប.  

• សម្ិទធិផ្លរពំឹ្ទុក និ្សម្តថភាពដ លតក្ម្ូវឱ្យបុគ្គលិកតាម្មុ្ខតំដណ្ជាក់ោក់ក្តូវមាន។ 
២១.២. គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតដិទូគៅ 

• ក្គ្ប់តួនាទើទំ្ អស់ដៅកនុ្រច្នាសម្ពនធ័ គ្.ជ.អ.ប ក្តូវដតមានការពិពណ៌នាអំពើការងារយា៉ៅ ្
ច្ាស់ោស់អំពើមុ្ខ ំដណ្ កក្ម្ិតការងារ ការទទួលខុសក្តូវច្ម្ប្ និ្ភារកិច្ចជាក់ោក់ដ ល
ក្តវូអនុវតតដដ្ឋយបុគ្គលិក។ ការពិពណ៌នាអំពើការងារនើម្ួយៗគ្ួរក្តូវបានកំណត់អពំើតក្ម្ូវការអបប
បរមានូវគុ្ណសម្បតតិ និ្ជំនាញចាបំាច់្ ក៏ ូច្ជាព័ត៌មានពាក់ព័នធដផ្េ្ដទៀតអំពើលកខណៈនន
ការងារ 

• ការពិពណ៌នាអំពើការងារគ្ួរក្តូវបានភាា ប់ដៅនឹ្កិច្ចក្ពម្ដក្ពៀ្ការងារដ លជាដផ្នក ៏សំខាន់ននកិច្ច
សនាការងារ 

• ការពិពណ៌នាអំពើការងាររបស់បុគ្គលិកមាន ក់ៗអាច្ក្តូវបានដកសក្ម្ួលតាម្កាលៈដទសៈ និ្តក្ម្ូវ
ការជាក់ដសត្របស់អ្គភាព សាថ ប័ន 

• ការពិពណ៌នាអំពើការងារគ្ួរក្តូវបានដក្បើក្បាស់សក្មាប់វាយតំនលការអនុវតតរបស់បុគ្គលិកដ ើម្បើ ឹ្
អំពើកក្ម្ិតគុ្ណភាពននការបដក្ម្ើការងារ 

• ជាធម្មតាការពិពណ៌នាអំពើការងារក្តូវដតរចួ្រាល់មុ្នដពលដ្ឋក់ឱ្យផ្េពវផ្ាយដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក 
និ្ការសមាា សដបកខជន 

• ការពិពណ៌នាអំពើការងារគ្ួរដតក្តូវបានផ្តល់ជូន ល់ដបកខជនដ ើម្បើជយួពួកដគ្ឱ្យដក្តៀម្ខលួនជាមុ្ន 
និ្អនកសមាា សន៍ដ ើម្បើឱ្យពួកដគ្យល់ ឹ្អំពើតួនាទើ និ្មានភាពងាយក្សួលកនុ្ការវនិិច្េ័យ អំពើ
ការងារ បទពដិសាធន៍ សម្តថភាព និ្ច្ណំាប់អារម្មណ៍របស់ដបកខជនកនុ្កំ ុ្ដពលសំភាសន៍ 

២១.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

• ដរៀបច្ំការពិពណ៌នាការងារថមើ៖ កនុ្ករណើ មានតក្ម្ូវការបុគ្គលិកដធវើការដពញដមា៉ៅ ្ដ ើម្បើបំដរ ើការងារថមើ
ដ លម្ិនបានដរៀបច្ំការពិពណ៌នាការងារពើមុ្នម្ក ក្បធានការយិាល័យដ លពាក់ព័នធក្តូវដរៀបច្ំ
ដសច្កដើក្ពា្ពិពណ៌នាការងារដដ្ឋយដក្បើទក្ម្្់ពិពណ៌នាការងាររបស់ គ្.ជ.អ.ប ដ លបានកំណត ់

• ការដកសក្ម្ួលការពិពណ៌នាការងារដ លមានក្សាប់៖ កនុ្ករណើ មានការផ្ទល ស់បតូរភារកិច្ច និ្ការ
ទទួលខុសក្តូវននមុ្ខតំដណ្ណាម្ួយ ក្តូវពិនិតយដ ើ្ វញិអំពើការងារ និ្/ឬការវាយតនម្លការងារ 
ឬការចាត់ច្ំណាត់ថ្នន ក់ដ ើ្ វញិ ក្បធានការយិាល័យដ លពាក់ព័នធនឹ្ក្តូវសរដសរការពិពណ៌នា
ការងារដ ើ្ វញិដដ្ឋយដក្បើទក្ម្្់ននការពិពណ៌នាការងាររបស់គ្.ជ.អ.ប និ្ក្តូវបញ្ជា ក់ពើភារកិច្ច
ដ លក្តូវបានផ្ទល ស់បតូរ បដនថម្ការងារថមើ ឬ កដច្ញការងារម្ួយច្ំនួន។ 
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• ដសច្កដើក្ពា្ពិពណ៌នាការងារនឹ្ក្តូវបញ្ាូ នដៅក្បធានការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកដ ើម្បើពិនិតយ
ដម្ើលដលើការងារ។ ក្បសិនដបើមានតក្ម្ូវការសក្មាប់ការដធវើច្ំណាត់ថ្នន ក់ដ ើ្ វញិក្បធាន
ការយិាល័យក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិកក្តូវវភិាគ្អំពើមុ្ខងារ និ្មុ្ខ ំដណ្ ដហើយបញ្ាូ នលទធផ្លននការ
វាយតនម្លការងារដៅអនុក្បធានក្បតិបតតិដ ើម្បើពិនិតយ និ្ឯកភាព ដហើយដសនើសំុការអនុម័្តចុ្្
ដក្កាយពើក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប។ 

• ការពិពណ៌នាការងារថមើ ឬការដកសក្ម្ួលទំ្ អស់ក្តូវដតទទួលបានការអនុម័្តចុ្្ដក្កាយពើក្បធាន
ដលខាធិការដ្ឋា នដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប មុ្ននឹ្ក្បកាសដក្ជើសដរ ើស / ដ្ឋក់ឱ្យអនុវតត។  

• មុ្ខ ំដណ្ទំ្ អស់ក្តូវចាត់ថ្នន ក់ ដផ្អកដលើការទទួលខុសក្តូវ គ្ណដនយយភាព និ្ភាពសមុគ្សាម ញ
ននការងារ  ូច្ខា្ដក្កាម្ (ជាឧទហរណ៍ដទ ម្ិនដម្នជាបញ្ា ើជាក់ដសត្ដ ើយ) 

• ថ្នន ក់ទើ១៖ អនកសមាអ ត អនាម័្យ 
• ថ្នន ក់ទើ២៖ អនកដបើកបរ 
• ថ្នន ក់ទើ៣៖ ជំនួយការដផ្នករ ាបាល, ជំនួយការដផ្នកហរិញ្ាវតថុ, ជំនួយដផ្នកការលទធកម្ម, 
ជំនួយការដផ្នកសារដពើភ័ណឌ  

• ថ្នន ក់ទើ៤៖ ក្បធានការយិាល័យរ ាបាល ក្បធានការយិាល័យបុគ្គលិក ក្បធាន
ការយិាល័យហរិញ្ាវតថុ 

• ថ្នន ក់ទើ៥៖ ម្ន្តនតើបដច្ចកដទស 
• ថ្នន ក់ទើ៦៖ ទើក្បឹកាបដច្ចកដទស 
• ថ្នន ក់ទើ៧៖ ក្បធានការយិាល័យ 
• ថ្នន ក់ទើ៨៖ អនុក្បធានអ្គភាព 
• ថ្នន ក់ទើ៩៖ ក្បធានអ្គភាព 
• ថ្នន ក់ទើ១០៖ ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប 

២១.៤. ទគ្មង់ផ្ែលគ្តូវគគ្បើគ្បាស់ និងឯកសារគោង 

• ទក្ម្្់ពិពណ៌នាការងារ 
• រច្នាសម្ព័នធរបស់ គ្.ជ.អ.ប 
• កក្ម្ិតក្បាក់ដខ (ជាការសមាា ត់) 
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ជំពកូទ ី២២ ការក្ែួែពិនែិយ និងសទិធអិំណ្តច 
 

២២.១ សនិទានភាព 

• កំណត់ការក្តួតពិនិតយ ទំនាក់ទំន្ការងារ និ្សិទធិអណំាច្ននក្បតិបតតិការរបស់គ្.ជ.អ.ប 
• កំណត់ម្ដធាបាយសម្ក្សប និ្មានក្បសិទធភាពកនុ្ការក្គ្ប់ក្គ្្កម្មវធិើតាម្រយៈតំណា្ននសាថ
ប័នពាក់ព័នធ 

• បដ្កើតវធិាន និ្នើតិវធិើដផ្េ្ៗទក់ទ្នឹ្សិទធិអណំាច្កនុ្ការអនុម័្តថវកិាច្ំណាយ ការចុ្ោះហតថ
ដលខាដលើកិច្ចក្ពម្ដក្ពៀ្ដផ្េ្ៗ និ្ឯកសារដ្លើយ្ល្ជាផ្លូវការ។ 

២២.២ គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

• ដ ើម្បើបំដពញការងារឱ្យក្សបតាម្តួនាទើ និ្មុ្ខងារដ លក្តូវបានចាត់តាំ្  បុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ
.ប ទំ្ អស់ក្តូវដធវើការសថិតដក្កាម្បទបញ្ាតតិរ ាបាលទូដៅ និ្ការក្តួតពិនិតយរបស់ក្បធាន
ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ដហើយក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ក្តូវទទួលខុសក្តូវច្ំដពាោះ គ្.
ជ.អ.ប។ ច្ំដពាោះការក្គ្ប់ក្គ្្ និ្ការក្តួតពិនិតយផ្ទា ល់ បុគ្គលិកដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ក្តូវ
ទទួលខុសក្តូវច្ំដពាោះក្បធានអ្គភាព និ្ក្បធានការយិាល័យរបស់ខលួន ដ លក្តូវបានដត្តាំ្
ដដ្ឋយអនុក្បធានក្បតិបតត ិដ លជាអនកទទួលខុសក្តូវច្ំដពាោះក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប។  

• ដ ើម្បើធានាការអនុវតតកម្មវធិើក្បកបដដ្ឋយក្បសិទធភាព និ្ទន់ដពលដវោ ការក្តួតពិនិតយបុគ្គលិក
ជាក់ោក់ម្យួច្ំនួន និ្សិទធិអំណាច្កនុ្ការក្គ្ប់ក្គ្្ហរិញ្ាវតថុកនុ្កក្ម្ិតណាម្ួយក្តូវដផ្ារដៅឱ្យ
អនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ដ លមានភារកិច្ចក្តួតពិនិតយ ក្គ្ប់ក្គ្្ និ្ ឹកនាំ
កម្មវធិើ និ្គ្ដក្មា្នានារបស់ គ្.ជ.អ.ប។ សិទធិអំណាច្ណាម្យួដ លម្ិនក្តូវបានដច្្ដៅទើដនោះ 
ក្តូវបញ្ាូ នដៅក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ជាអនកសដក្ម្ច្ច្ិតតចុ្្ដក្កាយ។ 

• ការងារជាក្កុម្ កម្មវធិើច្ក្ម្ុោះ និ្កិច្ចសហក្បតិបតតិការននការយិាល័យនានាក្តូវបានដលើកទឹកច្ិតត
ដៅក្គ្ប់កក្ម្ិតទំ្ អស់ និ្ចូ្លរមួ្ឱ្យបានសកម្មតាម្ដ លអាច្ដធវើដៅបានកនុ្ការសដក្ម្ច្ច្ិតតដលើ
បញ្ជា ដផ្េ្ៗ។ ការសដក្ម្ច្ច្ិតតដលើបញ្ជា សំខាន់ពាក់ព័នធនឹ្កម្មវធិើ និ្ក្បតិបតតិការគ្ួរក្តូវពិនិតយ
ដ ើ្ វញិ និ្ពិចារណាដដ្ឋយយកច្ិតតទុកដ្ឋក់ដដ្ឋយអនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ
.ប និ្អនកក្គ្ប់ក្គ្្ដផ្េ្ៗដទៀត។ 

២២.៣ គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

២២.៣.១. ថ្នែ ក់គ្រប់គ្រងគ្បតិបតតិននគលខាធិការដ្ឋា ន រ.ជ.អ.ប 

• សមាសភាពថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្ក្បតិបតត:ិ  ឹកនាដំដ្ឋយអនុក្បធានក្បតិបតតិននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.
អ.ប អនុក្បធាន និ្ក្បធានអ្គភាព។ 

• ថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្ក្បតិបតតិគ្ឺជាអនកក្បតិបតតិដ លទទួលខុសក្តូវកនុ្ការអនុវតតគ្ដក្មា្ និ្កម្មវធិើ
របស់ គ្.ជ.អ.ប ក្បកបដដ្ឋយតមាល ភាព ភាពរលូន មានក្បសិទធភាព និ្ស័កសិទធិភាពដដ្ឋយ
ធានាថ្នដោលនដយាបាយ ដោលការណ៍ដណនា ំ និ្ក្បព័នធទំ្ អស់ក្តូវបានអនុវតត
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ក្បកបដដ្ឋយក្តឹម្ក្តូវ និ្មានស្គត់ភាព ច្ំដពាោះបុគ្គលិកទំ្ អស់ ដធវើយា៉ៅ ្ណាឱ្យក្សបតាម្
ដោលនដយាបាយ ដបសកកម្ម ដោលដៅ និ្ដោលបំណ្របស់ គ្.ជ.អ.ប។ 

• ថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្ក្បតិបតតិអាច្ដធវើការបកក្សាយអំពើដោលនដយាបាយ និ្ដលើកបញ្ជា កនុ្ការអនុ
វតតដោលនដយាបាយដៅកនុ្កិច្ចក្បជុថំ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្។ ថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្ក្បតិបតតមិ្និអាច្បដ្កើត
ដោលនដយាបាយសំខាន់ៗដទ ប៉ៅុដនតអាច្ផ្តល់ដយាបល់សក្មាប់ជាការពិចារណា ល់ថ្នន ក់ ឹកនា ំ
គ្.ជ.អ.ប។  

• ថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្ក្បតិបតតិមានតួនាទើជាអនកវនិិច្េ័យចុ្្ដក្កាយដៅដពលដ លបញ្ជា ដផ្េ្ៗ ម្ិន
អាច្ដដ្ឋោះក្សាយបានដដ្ឋយថ្នន ក់ដក្កាម្ននដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប។ 

២២.៣.២. រ.ជ.អ.ប ជាអែកបគងេើតគោលនគោបាយ 

• ថ្នន ក់ ឹកនា ំគ្.ជ.អ.ប៖ សមាជិក គ្.ជ.អ.ប មានសមាភាពម្កពើក្កសួ្ សាថ ប័ននានា។ 
• គ្.ជ.អ.ប គ្ជឺាសាថ ប័នដ លទទួលខុសក្តូវរមួ្កនុ្ការក្គ្ប់ក្គ្្ដផ្នកផ្លូវច្ាប់ និ្មានការទទួលខុស
ក្តូវកនុ្ការដថរកាផ្លក្បដយាជន៍របស់សាថ ប័ន ការបដ្កើត ការដកសក្ម្ួល និ្ការពក្្ឹ្ការអនុវតត
លិខិតបទដ្ឋា នគ្តិយុតត និ្ដោលនដយាបាយនានាដ លបានដ្ឋក់ដច្ញ ដ ើម្បើធានា ល់ការអនុវតត
ក្បកបដដ្ឋយក្បសិទធភាព និ្ស័កសិទធិភាពបំផុ្ត កនុ្ការអនុវតតដផ្នការសកម្មភាព និ្ថវកិាក្បចាំ
ន្  ំតាម្រយៈការដក្បើក្បាស់ធនធានក្បកបដដ្ឋយតមាល ភាព និ្គ្ណដនយយភាព។ 

• គ្.ជ.អ.ប ក្តូវដរៀបច្ំកិច្ចក្បជុំយា៉ៅ ្ដហាច្ពើរ ្កនុ្ម្យួ ន្  ំដ ើម្បើពិដក្ោោះដយាបល់ ពិនិតយដម្ើលអំពើ
វឌ្ឍភាព និ្ផ្តល់អនុសាសន៍ដលើបញ្ជា ដផ្េ្ៗពាក់ព័នធនឹ្កម្មវធិើនានារបស់ គ្.ជ.អ.ប ដោល
នដយាបាយដ លបានអនុម័្តរចួ្ រច្នាសម្ព័នធ និ្បញ្ជា សំខាន់ៗ នទដទៀត។ 
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ជំពកូទ២ី៣ សវុតិ្ថភាព សនតិសខុ និងការជជនលៀសបនទ ន ់
 

២៣.១ សនិទានភាព 

• ដ្ឋក់ដច្ញវធិានការសនតិសុខជាក្បព័នធសក្មាប់បុគ្គលិកទំ្ អស់របស់ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប  
ឱ្យអនុវតតតាម្កនុ្ដពលពួកដគ្កំពុ្បំដពញការងារ និ្ចាត់វធិានការចាបំាច់្ដផ្េ្ៗកនុ្ករណើ មាន
អសនតិសុខធាន់ធារ ឬបរយិាកាសអរភិាព។ 

• បដ្កើតក្បព័នធ និ្វធិានសុវតថិភាពសក្មាប់បុគ្គលិករបស់ដលខាធិកាដ្ឋា នគ្.ជ.អ.ប ទក់ទ្នឹ្
ព័ត៌មាន ឯកសារ និ្ក្ទពយសម្បតតិ។ 

• ដរៀបរាប់ពើជំហាននិ្សកម្មភាពនានាដ លក្តូវដធវើដ ើម្បើដដ្ឋោះក្សាយទំនាស់ និ្ដ ើម្បើការពារ
បុគ្គលិករបស់គ្.ជ.អ.ប ដៅដពលពួកដគ្បំដពញការងារ ដ លអាច្ក្បឈម្នឹ្ការគ្ំរាម្កំដហ្។ 

២៣.២. គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

• គ្.ជ.អ.ប  ឹកនាអំនុវតតការងារកំដណទក្ម្្់វមិ្ជឈការ និ្វសិហម្ជឈការ ដដ្ឋយមានការសក្ម្ប
សក្ម្ួលយា៉ៅ ្ជិតសនិទធជាម្យួក្បជាពលរ ា ស្គម្សុើវលិ ន គូ្ផ្តល់ជំនួយ និ្ ក្កសួ្ សាថ ប័ន 
ដផ្េ្ៗរបស់រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ដហើយម្ិនក្តូវមានក្បតិបតតិការកនុ្តំបន់ណាម្ួយដ លក្តូវបាន
ក្បកាសថ្នម្ិនមានសុវតថិភាពដដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលដទ។ 

• វាគ្ឺជាការទទួលខុសក្តូវរបស់អ្គភាពនើម្ួយៗដ ើម្បើក្បាក ថ្នបុគ្គលិករបស់ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ
.អ.ប នឹ្អនុវតតតាម្វធិានសុវតថិភាពដ លបានដ្ឋក់ដច្ញដៅដពលពួកដគ្កំពុ្បដំពញការងារ។ 

• ដៅដពលមានភាពចាបំាច់្ក្តូវការជដម្លៀសជាបនាា ន់ គ្.ជ.អ.ប ក្តូវដធវើក្គ្ប់យា៉ៅ ្កនុ្សម្តថភាពរបស់
ខលួនកនុ្ការជដម្លៀសបុគ្គលិក បតើក្បពនធ និ្កូន ដ លរស់ដៅជាម្ួយពួកដគ្ ដៅកដនល្ការងារដៅកាន់
កដនល្សុវតថិភាព។ ច្ំណាយននការជដម្លៀសដច្ញជាបនាុករបស់ គ្.ជ.អ.ប។  

• ក្បសិនដបើបុគ្គលិកណាមាន ក់ក្តូវបានចាប់ខលួន ឬក្តូវបានឃុខំលួនក្សប ឬម្ិនក្សបច្ាប់ ឬក្តូវបាន
ចាប់ជំរតិកនុ្ដពលបំដពញការងារ ដនាោះ គ្.ជ.អ.ប ក្តូវដធវើអវើៗក្គ្ប់ដបបយា៉ៅ ្ដ ើម្បើទទួលបានការ
ដដ្ឋោះដល្ជាបនាា ន់។ កិច្ចការទំ្ ដនោះរមួ្បញ្ចូ លទំ្ ការច្ំណាយដលើដសវាដម្ធាវ ើ ផ្តល់ការោកំ្ទ
សម្ក្សប និ្កិច្ចការពារពួកដគ្ឱ្យវលិក្ត ប់ម្ករកក្គ្ួសារដគ្វញិ។ ដទោះជាយា៉ៅ ្ណាក៏ដដ្ឋយ គ្.
ជ.អ.ប នឹ្ម្និច្ំណាយដលើក្បាក់ដោោះ កនុ្ក្គ្ប់កាលៈដទសៈទំ្ អស់។ 

• គ្.ជ.អ.ប ម្ិនអាច្ជដម្លៀសបុគ្គលិកដៅដក្ៅក្បដទសបានដទ ប៉ៅុដនតក្បសិនដបើបុគ្គលិករ្ការគ្ំរាម្
កំដហ្ ល់ជើវតិ គ្.ជ.អ.ប អាច្ជួយបុគ្គលិកកនុ្ការដសនើសំុសិទធិក្ជកដកានតាម្រយៈអ្គការសហ
ក្បជាជាតិ។ 

២៣.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

២៣.៣.១.សនតិសុខ និងសវុតថិភាពគៅកផ្នលងគធវើការ 

• ក្គ្ប់ការយិាល័យរបស់ គ្.ជ.អ.ប គ្ួរដ្ឋក់ដច្ញវធិានការសនតិសុខចាបំាច់្នានា ដហើយក្តូវដ្ឋក់ក្កុម្
សនតិសុខការពារ  ូច្ជាប៉ៅូលិសជាដ ើម្។ 
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• សុវតថិភាព និ្សនតិសុខតាម្ការយិាល័យនើម្ួយៗ៖ បុគ្គលិកទអំស់ក្តូវទទួលបានការហវកឹហាត់
កនុ្ការដក្បើទូរស័ពា ឬវទិយុទក់ទ្ សដន្តងាគ ោះបនាា ន់ និ្ដផ្នកពនលត់អគ្គើភ័យ។ បុគ្គលិកទំ្ អស់ ក្តូវ
ដបើកទូរស័ពាន របស់ពួកដគ្២៤ដមា៉ៅ ្កនុ្ម្ួយនថាដ ើម្បើអាច្ទក់ទ្បានកនុ្ករណើ មានអាសនន។ 
ឧបករណ៍ពនលត់អគ្គើភ័យ និ្ជំនួយដផ្នកដវជាសាន្តសតសដន្តងាគ ោះបនាា ន់គ្ួរដតមានកនុ្ក្គ្ប់ការយិាល័យ
ទំ្ អស់។ ក្គ្ប់បនាប់ទំ្ អស់គ្ួរដតក្តូវបានបិទបនាា ប់ពើដមា៉ៅ ្ដធវើការ ដហើយវាគ្ឺជាការទទួលខុស
ក្តូវរបស់បុគ្គលិកដ លដច្ញដធវើការដក្កាយដគ្ ក្តូវក្បាក ថ្នទវ រ និ្ប្អួច្ក្តូវបានចាក់ដសា ដហើយ
ឧបករណ៍អគ្គសិនើក្តូវបានបិទ។ 

• សុវតថិភាពឯកសារ៖ ក្បធានអ្គភាពនើម្យួៗក្តូវទទួលខុសក្តូវដលើក្បព័នធសុវតថិភាព កនុ្ការរកា
ឯកសារដផ្េ្ៗរបស់កម្មវធិើ (កិច្ចសនា ឯកសារបុគ្គលិក របាយការណ៍ហរិញ្ាវតថុ និ្ឯកសារដអ
 ចិ្ក្តូនិក)។ ការថតឯកសារបក្ម្ុ្ទុក (back-up) ក្តូវដធវើជាក្បចាដំ ើម្បើសុវតថិភាពឯកសារពាក់
ព័នធទំ្ អស ់និ្ឯកសារដអ ចិ្ក្តូនិច្។ 

២៣.៣.២.ការផ្លរកាគ្ទពយសមបតតិ និងោនយនតឱ្យម្មនសុវតថិភាព 

• ក្ទពយសម្បតតិរបស់ គ្.ជ.អ.ប ទំ្ អស់ក្តូវបានដ្ឋក់ដលខកូ សមាគ ល់ដ លក្តូវក្សបោន ជាម្ួយបញ្ា ើ
កត់ក្តាសារដពើភណឌ  និ្ក្តូវដធវើបច្ចុបបននភាពដដ្ឋយម្ន្តនតើដផ្នកក្គ្ប់ក្គ្្ក្ទពយសម្បតតិ។  

• ក្បធានការយិាល័យក្តូវទទួលខុសក្តូវច្ំដពាោះ គ្.ជ.អ.ប នូវក្ទពយសម្បតតិទអំស់តាម្ការយិាល័យ
របស់ខលួន ឧបករណ៍ សមាា រដផ្េ្ៗ និ្រថយនត ក្តូវដក្បើក្បាស់ ដថទ ំជួសជុល និ្មានសុវតថិភាព
ក្តឹម្ក្តូវ។ ម្ិនក្តូវយកដច្ញ ដផ្ារ ឬដបាោះដចាល នូវឧបករណ៍ ឬដក្គ្ឿ្សមាា រៈណាម្ួយដដ្ឋយោម ន
ការអនុញ្ជា តជាមុ្នពើក្បធានអ្គភាពដ ើយ។ កាលវភិាគ្ដថទយំានយនតនិ្ឧបករណ៍ក្តូវរកាទុក
ឱ្យបានគ្ត់ម្៉ៅត់។ 

• ក្តូវរាយការណ៍អំពើលកខណៈោម នសុវតថិភាព និ្ឧបករណ៍ដ លោម នសុវតថិភាព។ បុគ្គលិក គ្.ជ.អ
.ប ទំ្ អស់គ្ឺជាអនកទទួលខុសក្តូវកនុ្ការរាយការណ៍ពើសាថ នភាពណាម្យួដ លអាច្មានដក្ោោះ
ថ្នន ក់ ឧទហរណ៍អគ្គិសនើម្ិនក្គ្ប់ក្ោន់ ការទុកដចាលដខេដភលើ្ និ្ដក្គ្ឿ្សងាា រមឹ្ដ លខូច្ខាត។ 
ក្តូវដធវើរបាយការណ៏ដៅក្បធានការយិាល័យភាល ម្។ ក្បធានការយិាល័យក្តូវចាត់វធិានការសម្ក្សប
ដ ើម្បើឱ្យបុគ្គលិកមានសុវតថិភាព ដហើយក្តូវជួសជុលឱ្យបានទន់ដពលដវោ។ 

• ការរាយការណ៍អំពើការបាត់ប្់ក្ទពយសម្បតតិរបស់ គ្.ជ.អ.ប៖ ការបាត់ប្់ក្ទពយសម្បតតិរបស់ គ្.ជ
.អ.ប ក្តូវរាយការណ៍ជាោយលកខណ៍អកេរជាបនាា ន់ដៅកាន់ក្បធានការយិាល័យពាក់ព័នធ ដហើយ
ក្តូវដធវើការដសុើបអដ្កតបឋម្អំពើការបាត់ប្់ និ្រាយការណ៍ដៅឱ្យនគ្របាលកនុ្តំបន់ ដហើយជូន
 ំណឹ្ជាបនាា ន់ ល់អនុក្បធានក្បតិបតតិ។ 

• សុវតថិភាពយានយនត៖ យានយនតម្ិនក្តូវទុកដចាលតាម្ ្ផ្លូវដៅដពលយប់ដទ។ យានយនតក្តូវរកា
ទុកដៅកដនល្ច្ំណតដ លមានរប្ និ្អនកយាម្ក្តឹម្ក្តូវ។ 

• រថយនតគ្ដក្មា្ដ លម្កពើដខតត គ្ួរក្តូវច្តដៅកនុ្ក្កសួ្ម្ហានផ្ាដៅដពលដ លពួកដគ្សាន ក់ដៅ
យប់កនុ្រាជធានើភនំដពញ ឬដៅសណាា ោរ ឬកដនល្សាន ក់ដៅដ លមានអនកយាម្ក្តឹម្ក្តូវ។ 

• កនុ្ករណើ មានការបាត់ប្់ / ដចារកម្ម៖ អនកដបើកបរ ឬបុគ្គលិកទទួលខុសក្តូវ ក្តូវបំដពញរបាយ
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ការណ៍អំពើដក្ោោះថ្នន ក់ ឬការខូច្ខាតរថយនត រមួ្ជាម្ួយរបាយការណ៍របស់ប៉ៅូលើសដៅកាន់អនុ
ក្បធានក្បតិបតតិជាបនាា ន់។ (សូម្ដម្ើលដោលនដយាបាយដលខ២៦៖ ការក្គ្ប់ក្គ្្យានយនត) 

២៣.៣.៣. វិធានការណ៍សនដិសុខសគ្ម្មប់គពលច្ុោះគបសកមម 

• មុ្នដពលដធវើ ំដណើ រដៅតាម្បណាត ដខតត ជាពិដសសដៅកាន់ក្សុក ឃុ ំ និ្ភូម្ ិ បុគ្គលិកក្តូវពិនិតយ
សាថ នភាពសនតិសុខជាមុ្ន តាម្រយៈអាជាញ ធរមូ្លដ្ឋា ន និ្អ្គការ នទដទៀតដ លដធវើការកនុ្តំបន់
ដនាោះ ូច្ោន  និ្ម្ិនក្តូវដធវើ ំដណើ រដៅកាន់ទើដនាោះក្ប្ំ្ នឹ្ ំបូនាម នរបស់ពួកដគ្ដ ើយ។ 

• ក្បធានការយិាល័យ ឬបុគ្គលិកដ លក្តូវបានចាត់តាំ្  ក្តូវចូ្លរមួ្កនុ្កិច្ចក្បជុំសតើពើសនតិសុខ ដ ើម្បើ
បាន ឹ្ពើការវវិតតចុ្្ដក្កាយននវបិតតិ។ ជាធម្មតាកិច្ចក្បជុំដនោះក្តូវបានដរៀបច្ំដដ្ឋយ UNDP ឬរ ាបា
លដខតត។ បុគ្គលិកគ្ដក្មា្ និ្បុគ្គលិកការយិាល័យទើក្កុ្ភនំដពញទំ្ អស់ គ្ួរដតក្តូវបានជូន
 ំណឹ្អពំើបញ្ជា សនតិសុខជាក្បចា។ំ 

• ក្បធានការយិាល័យក្តូវធានាថ្នក្បព័នធវទិយុទក់ទ្មាន ំដណើ រការលអ។ គ្ួរមានការបណតុ ោះបណាត ល
សតើពើការដក្បើក្បាស់វទិយុទក់ទ្ ល់បុគ្គលិកទំ្ អស់ដ លដក្បើវទិយុទក់ទ្ ក្ពម្ទំ្ ដសវ្យល់ពើ 
“សញ្ជា សមាគ ល់សក្មាប់ទក់ទ្” និ្បញ្ា ើសញ្ជា សមាគ ល់សក្មាប់ទក់ទ្របស់បុគ្គលិក គ្.ជ.អ.ប
អ្គការ UNDP និ្អ្គការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាល នទដទៀត បណាត ញទក់ទ្ និ្ក្ច្កសក្មាប់
ទក់ទ្ោន ។ 

• កនុ្ករណើ សាថ នភាពសនតិសុខកាន់ដតធាន់ធារ ក្បធានការយិាល័យទំ្ អស់ក្តូវចាត់វធិានការក្បុ្
ក្បយត័ន ូច្ខា្ដក្កាម្: 

• ក្តូវដបើកទូរស័ពាច្ល័ត និ្/ឬ វទិយុទក់ទ្ ២៤ដមា៉ៅ ្កនុ្ម្ួយនថា។ 
• រថយនតទំ្ អស់ក្តូវចាក់ដក្ប្ឱ្យដពញ និ្ក្តូវដក្តៀម្សាច់្ក្បាក់ខលោះ និ្ម្ាូបអាហារច្ំនួន
ដៅកនុ្ផ្ាោះជានិច្ច។ 

• ក្តូវដក្តៀម្ដក្ប្ម្ួយធុ្ដៅការយិាល័យដ លដ្ឋក់កដនល្ដ លមានសុវតថិភាពដ ើម្បើដក្បើ
ក្បាស់កនុ្ករណើ មានអាសនន។ 

• ជានិច្ចកាល ក្តូវមានឯកសារដធវើ ំដណើ រ និ្អតតសញ្ជា ណប័ណត សមាគ ល់ខលួន។ 

២៣.៣.៤.ការជគមលៀសគច្ញ 

• ការសដក្ម្ច្ច្ិតតកនុ្ការជដម្លៀសបុគ្គលិក ក្តូវសដក្ម្ច្ដដ្ឋយក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ឬ ដបើ
អវតតមានក្បធានសតើទើដដ្ឋយដធវើការពិដក្ោោះដយាបល់ជាម្ួយក្បធានការយិាល័យ ភាន ក់ងារពាក់ព័នធ
របស់រដ្ឋា ភិបាលដផ្េ្ៗដ លកំពុ្ក្បតបិតតិការដៅកនុ្តំបន់ដនាោះ។ 

• កនុ្ករណើ ធាន់ធារ ដបើម្ិនអាច្ទក់ទ្ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប បាន ដដ្ឋយសារដតបញ្ជា
ក្បព័នធទំនាក់ទំន្ ដហើយសាថ នភាពកំពុ្រ្ការគ្ំរាម្កំដហ្ ល់អាយុជើវតិ ក្បធានការយិាល័យ
គ្ួរក្តូវបានក្បគ្ល់សិទធិកនុ្ការសដក្ម្ច្ច្ិតតដ ើម្បើជដម្លៀសបុគ្គលិកដច្ញពើការយិាល័យ។ ការ
សដក្ម្ច្ គ្ួរមានការពិដក្ោោះដយាបល់ជាម្ួយបុគ្គលិក គ្.ជ.អ.ប ដផ្េ្ដទៀត ភាន ក់ងារអ្គការសហ
ក្បជាជាតិ សាថ ប័នរបស់រដ្ឋា ភិបាល និ្អ្គការដក្ៅរដ្ឋា ភិបាល នទដទៀតដ លក្បតិបតតិការដៅកនុ្
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តំបន់។ ក្តូវជូន ំណឹ្ដៅក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ឱ្យបាន្ប់រហ័សតាម្ដ លអាច្ដធវើ
ដៅបានអំពើដសច្កតើសដក្ម្ច្ដនោះ។ 

• ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប និ្ក្បធានការយិាល័យពាក់ព័នធក្តូវសដក្ម្ច្អំពើម្ដធាបាយនន
ការជដម្លៀសដច្ញ តាម្រយៈយនតដហាោះ ឬតាម្រថយនត និ្ទសិដៅដ លក្តូវដៅ។ កដនល្ដ លក្តូវ
ជដម្លៀសដៅរមួ្មាន៖  

• សាោក្សុក 
• សាោដខតត 
• ការយិាល័យដៅរាជធានើភនំដពញ 

• ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប គ្ួរក្តូវបានជូន ណឹំ្ភាល ម្ៗអពំើការសដក្ម្ច្ច្ិតត។ ក្បសិនដបើ
សាថ នភាពននការជដម្លៀសដច្ញ មានរយៈដពលជា្ម្ួយដខ ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ក្តូវ
ដធវើការសដក្ម្ច្ច្ិតត បនាា ប់ពើបានពិដក្ោោះដយាបល់ជាម្ួយសាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាល នទដទៀត អំពើដតើគ្ួរបនត
កម្មវធិើដៅកនុ្តំបន់ដនាោះដទៀត ឬយា៉ៅ ្ណា។ 

• បុគ្គលិកណាដ លម្ិនអាច្បនតការងាររបស់ពួកដគ្ដដ្ឋយសារដតសាថ នភាពម្ិនមានសុវតថិភាព  ូដច្នោះ
ក្តូវបនតទូទត់ក្បាក់ដខដពញដលញសក្មាប់ដខទើ១ បនាា ប់ពើដនាោះ ក្បសិនដបើសាថ នភាពម្ិនមានភាព
ក្បដសើរដ ើ្ ដទ ក្តូវអនុវតតជំហា ន ូច្ខា្ដក្កាម្៖ 

• ដក្បើការឈប់សក្មាកក្បចាំ្ ន  ំ
• ឈប់សក្មាករយៈដពលម្ួយដខដដ្ឋយទូទត់ក្បាក់ដខឱ្យ 
• អនុវតតតាម្ដោលការណ៍ពិការភាព គ្ឺទូទត់ក្បាក់ដខឱ្យ៥០% សក្មាប់៤ដខបនាា ប់ និ្
២៥%សក្មាប់ដខទើ៥ និ្៦ ។ 

• កនុ្ករណើ មានបរយិាកាសអរភិាពច្ំដពាោះបុគ្គលិក ឬអនកទសេនកចិ្ចជាជនជាតបិរដទស អនុក្បធាន
ក្បតិបតតិដ លទទួលការឯកភាពពើក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប អាច្សដក្ម្ច្កនុ្ការជដម្លៀស
អនកទសេនកចិ្ចជាជនបរដទស បុគ្គលិក និ្អនកដៅកនុ្បនាុកទំ្ អស់ឱ្យដៅក្បដទសដផ្េ្ជា  
បដណាត ោះអាសនន។ ដោលដៅទើ១ គ្ឺក្តូវជដម្លៀសដច្ញដៅកាន់ក្បដទសនថ ្់ ៍ ឬក្បដទសដវៀត 
ណាម្។ 

២៣.៣.៥.ការរាំរាមបាំនៃោុះគ្ោប់ផ្បក ឬរាំរាមកាំផ្ហងែល់ជីវិត 

• ការគ្ំរាម្បំផ្ាុោះក្ោប់ដបកមានន័យថ្នរខំាន ល់ ំដណើ រការក្បចានំថាននក្បតិបតតិការរបស់ គ្.ជ.អ.
ប។ ការគ្ំរាម្បំផ្ាុោះក្ោប់ដបកជាញឹកញាប់ក្តូវបានដកើតដ ើ្ ដដ្ឋយអនកដល្ដសើច្, បុគ្គលិកដ ល
មានអារម្មណ៍ដន្តសតស ឬគូ្ក្បកួតក្បដជ្កនុ្អាជើវកម្ម។ ការគ្ំរាម្បំផ្ាុោះក្ោប់ដបក ឬការគ្ំរាម្កំដហ្
 ល់អាយុជើវតិក្តូវដតយកច្ិតតទុកដ្ឋក់ឱ្យបានខពស់បំផុ្ត ដហើយក្តូវរាយការណ៍ជូន ដៅកាន់ក្បធាន
ការយិាល័យជាបនាា ន់ បនាា ប់ម្កក្តូវរាយការណ៍ជូនក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប។ 

• ក្បសិនដបើអនកទទួលបានការគ្ំរាម្កំដហ្បំផ្ាុោះក្ោប់ដបក ឬការគ្ំរាម្កំដហ្អាយុជើវតិតាម្ទូរស័ពា
សូម្កុំឈប់នយិាយ រកាភាពសាប់សាា ត់ ពាយាម្ឱ្យអនកទូរស័ពាម្កនិយាយឱ្យបានដក្ច្ើន និ្
ទទួលយកព័ត៌មានឱ្យបានដក្ច្ើនតាម្ដតអាច្ដធវើដៅបាន។ ក្តូវរាយការណ៍ពើការដៅទូរស័ពាភាល ម្
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ដៅក្បធានការយិាល័យ និ្ដៅក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ដៅដពលនិយាយទូរស័ពាច្ប់។ 
• ក្បសិនដបើបុគ្គលិកណាសថិតដក្កាម្ការគ្ំរាម្កំដហ្ ោត់អាច្សំុច្ាប់ឈប់សំរាកបាន ប៉ៅុដនតដៅដត
អាច្ទក់ទ្បានជានិច្ច។  

• មានដតក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ដទដ លអាច្សដក្ម្ច្ច្ិតត ដ ើម្បើចាត់វធិានការសម្ក្សប
បនាា ប់ពើវភិាគ្សាថ នភាពច្ាស់ោស់។ 

២៣.៣.៦.ការរាំរាមកាំផ្ហងគៅទីវល ឬគៅាមគខតដ 

ដៅដពលចុ្ោះដបសកម្មដៅតាម្តំបន់ជនបទ បុគ្គលិក គ្.ជ.អ.ប អាច្ក្បឈម្នឹ្ការគ្ំរាម្កំដហ្ដលើ
បញ្ជា រដសើបដ លពាក់ព័នធនឹ្ការងារ។ល។ វធិានខា្ដក្កាម្ក្តូវអនុវតតឱ្យបានខាា ប់ខាូនដ ើម្បើធានាសុវតថិ
ភាពរបស់បុគ្គលិក៖ 

•  ដៅដពលបុគ្គលិកដ លរ្ការគ្ំរាម្កំដហ្ អាច្ក្តូវបានជដម្លៀសដច្ញពើភូម្ិ ឃុដំៅកាន់សាោ
ដខតត ឬអាច្រកសណាា ោរដ លមានសុវតថិភាពដ ើម្បើសាន ក់ដៅ ដបើពួកដគ្មានអារម្មណ៍ថ្នសថិតដក្កាម្
ការគ្ំរាម្កំដហ្ដទៀត ដហើយក្តូវដតរាយការណ៍លម្អិតដៅកាន់ក្បធានការយិាល័យជាបនាា ន់។ 

• ក្បធានការយិាល័យក្តូវវាយតនម្លសាថ នភាព និ្រាយការណ៍ពើដហតុការណ៍ដនោះភាល ម្ៗដៅឱ្យ អនុ
ក្បធានក្បតិបតតិ និ្ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប។ ក្តូវផ្តល់ព័ត៌មាន ល់ក្បធានដលខាធិការ
ដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ជានិច្ចអំពើសាថ នភាព រមួ្ទំ្  ំដណើ រការដដ្ឋោះក្សាយវវិាទកនុ្តបំន់ និ្ដផ្នការ។ 

• ការប៉ៅុនប៉ៅ្ដដ្ឋោះក្សាយបញ្ជា ក្តូវដធវើដៅកក្ម្ិតទបបផុំ្ត ដហើយដ ើ្ ដៅកក្ម្ិតដ លសម្ក្សប 
ប៉ៅុដនតម្ិនក្តូវដធវើឱ្យបុគ្គលិកមានដក្ោោះថ្នន ក់ដទ។ 

• សម្ព័នធភាព និ្កមាល ំ្ ជាយុទធសាន្តសត ក្តូវដតដក្បើក្បាស់ ពាក់ព័នធនឹ្ផ្លក្បដយាជន៍រមួ្ ពិដសសកនុ្
ការដដ្ឋោះក្សាយបញ្ជា រដសើប។ សម្ព័នធភាពដបបដនោះអាច្រមួ្បញ្ចូ លជាម្ួយអ្គការដក្ៅរដ្ឋា ភិបាល  
សាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាល, អ្គការសហក្បជាជាតិ, អ្គការអនតរជាតិ ។ល។ 

• ក្បសិនដបើម្ិនច្ាស់ោស់ សូម្ទូរស័ពាម្កក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ឱ្យបានមុ្នដពល
 ំដណើ រការដដ្ឋោះក្សាយ។ កុំឱ្យឱ្កាសកនល្ហួស។  

• ក្បសិនដបើបញ្ជា ម្ិនអាច្ដដ្ឋោះក្សាយបាននឹ្កដនល្ សូម្ជូន ំណឹ្ដៅក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.
ជ.អ.ប  ដ លអាច្នាយំកបញ្ជា ដនោះដ ើ្ ដៅដដ្ឋោះក្សាយដៅកក្ម្ិតសម្ក្សបបនាា ប់ដទៀត។ 

• កនុ្ករណើ ខលោះ អាច្បញ្ាូ នបុគ្គលដ លរ្ផ្លប៉ៅោះពាល់ ល់ភូម្ិ ឃុ ំក្សុក ឬដខតតកនុ្កំ ុ្ដធវើ ំដណើ រ។ 
• រកាឯកសារទំ្ អស់ដ លពាក់ព័នធនឹ្ បញ្ជា   ំដណើ រការដដ្ឋោះក្សាយជដមាល ោះ និ្ភសតុតា្សក្មាប់
ទុកជាឯកសារដយា្ដផ្នកផ្លូវច្ាប់នាដពលអនាគ្ត។ 

២៣.៣.៧.ការចាប់ខលនួ ការឃុាំឃ្ាំង ឬការចាប់ជាំរិតបុរគលិកពាក់ព័នធនឹងការងារ 

បុគ្គលិកទំ្ អស់មានការទទួលខុសក្តូវកនុ្ការបំដពញការងារក្សបតាម្ច្ាប់។ គ្.ជ.អ.ប ម្ិនោំ
ក្ទដ្ឋច់្ខាតនូវសកម្មភាពដលមើសច្ាប់ ដ លក្បក្ពឹតតដដ្ឋយបុគ្គលិកណាមាន ក់ដ ើយ។ ដទោះយា៉ៅ ្ណាក៏
ដដ្ឋយកនុ្ការដលើកកម្ពស់សិទិធជាមូ្លដ្ឋា ន បុគ្គលិកអាច្ក្បឈម្មុ្ខនឹ្ ហានិភ័យខលោះៗជាម្ួយអនកមាន
អំណាច្ ដ លដគ្អាច្ដក្បើច្ាប់ ឬអណំាច្ផ្ទា ល់ខលួនដ ើម្បើដបៀតដបៀន បំភិតបភ័ំយ ឬចាប់ខលួន ឬចាប់ជក្ម្ិត
ជាដ ើម្។ កនុ្ករណើ ដបបដនោះ គ្.ជ.អ.ប ក្តូវទទួលខុសក្តូវកនុ្ការជួយ និ្ោកំ្ទ ល់បុគ្គលិកដ លរ្ផ្ល
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ប៉ៅោះពាល់ ដដ្ឋយដក្បើក្បាស់សម្តថកិច្ចរបស់ខលួន។ ដទោះជាយា៉ៅ ្ណាក៏ដដ្ឋយ គ្.ជ.អ.ប ម្ិនអាច្ទូទត់ក្បាក់
លួសជាដ្ឋច់្ខាត។ 

• កនុ្ករណើ មានការចាប់ខលួន ការឃុឃំាំ្  ឬការចាប់ជក្ម្ិត ដដ្ឋយសារដតសកម្មភាព ឬការនិយាយ
សតើរបស់បុគ្គលិកកនុ្ការបំដពញការងារ ក្តូវដតជូន ំណឹ្ជាបនាា ន់ដៅក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.
ជ.អ.ប ឱ្យលម្អិតអំពើបញ្ជា ទំ្ ឡាយ។ 

• អនុក្បធានក្បតិបតត ិ រមួ្ជាម្ួយក្បធានការយិាល័យ និ្បុគ្គលិក នទដទៀត ក្តូវវាយតនក្ម្ និ្ រាយ
ការណ៍ពើសាថ នភាព និ្ ំដណាោះក្សាយដផ្េ្ៗ ដ ើម្បើឱ្យមានការដដ្ឋោះដល្បុគ្គលិក និ្ ផ្តល់
ព័ត៌មានភាល ម្ៗដៅក្កុម្ក្គ្ួសាររបស់ដគ្។ 

• ការទំនាក់ទំន្ជាម្ួយសាធារណៈជនក្តូវអនុវតតតាម្ដោលការណ៍ដណនារំបស់ គ្.ជ.អ.ប សតើពើ
ទំនាក់ទំន្កនុ្សាថ នភាពមានវបិតតិ។ 

• កនុ្ករណើ ចាបំាច់្ គ្.ជ.អ.ប នឹ្ផ្តល់ជំនួយដផ្នកច្ាប់សម្ក្សបដ ើម្បើជួយផ្តល់ដយាបល់ផ្លូវច្ាប់ 
ការច្រចា និ្ដធវើជាតំណា្ក្សបច្ាប់ និ្អាច្ប្់ក្បាក់ធានាដៅដក្ៅឃុ ំឬនថលដសវាដផ្នកច្ាប់ដផ្េ
្ៗដទៀត។ 

• ការការពារដផ្នករា្កាយ និ្ដផ្នកច្ាប់ក៏ក្តូវផ្តល់ជូនសមាជិកក្គ្ួសាររបស់បុគ្គលិកផ្្ដ រ។ 
• កនុ្ករណើ បុគ្គលិកម្ិនដៅ ក្បាក់ដខរបស់ោត់នឹ្ក្តូវក្បគ្ល់ឱ្យអនកទទួលផ្ល ំបូ្របស់បុគ្គលិក
ដ លបានបំដពញកនុ្ទក្ម្្់ដបបបទអនកទទួលផ្លដៅកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក។ ដបើសិនបុគ្គលិកបាន
ដក្បើក្បាស់នថាឈប់សំរាកក្បចាំ្ ន អំស់ ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប នឹ្បនតដបើកក្បាក់ដបៀវតេរ ៍
ឱ្យបុគ្គលិក រហូត ល់ ០៦ (ក្បាមំ្ួយ) ដខ។ ដផ្អកដលើការសដក្ម្ច្ច្ិតតរបស់ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន 
គ្.ជ.អ.ប បុគ្គលិកអាច្ទទួលបានការឈប់សក្មាកដដ្ឋយោម នក្បាក់ដបៀវតេរហូត ល់០៦ ដខ
យា៉ៅ ្ដក្ច្ើនបផុំ្ត។ 

២៣.៤. ទគ្មង់គ្តូវគគ្បើ នងិឯកសារគោង 

របាយការណ៍ដក្ោោះថ្នន ក់ច្រាច្រណ៍ ឬការខូតខាត 
បញ្ា ើសារដពើភណឌ របស់ គ្.ជ.អ.ប 
ដោលការណ៍ដណនាសំក្មាប់ទំនាក់ទំន្កនុ្សាថ នភាពមានវបិតតិ 
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ជំពកូទ២ី៤ ជំងឺជអដស ៍និងកតនលងការងារ 
 

២៤.១  សនិទានភាព 

 បដ្កើតកម្មវធិើអប់រអំំពើជំ្ឺដអ ស៍សក្មាប់បុគ្គលិកទំ្ អស់របស់ គ្.ជ.អ.ប  រមួ្ទំ្ បញ្ជា
សមាា ត់ដៅកនុ្កដនល្ដធវើការ និ្អាកបបកិរយិាច្ំដពាោះបុគ្គលិកដ លមានផ្ាុកដម្ដរាគ្ដអ ស៍ និ្
ក្កុម្ក្គ្ួសាររបស់ដគ្។ 

 អនុវតត និ្ោកំ្ទ ល់ការអនុវតតច្ាប់របស់កម្ពុជាសតើពើការក្តួតពិនិតយ និ្ការបងាក រការរ ើករាល
ដ្ឋលដម្ដរាគ្ដអ ស៍ និ្ជំ្ ឺដអ ស៍។ 

២៤.២.  គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

 ការអប់រអំំពើដម្ដរាគ្ដអ ស៍ និ្ជំ្ឺដអ ស៍ក្តូវដ្ឋក់បញ្ចូ លជាដផ្នកម្ួយននកម្មវធិើបណដុ ោះ
បណាដ លរបស់ គ្.ជ.អ.ប និ្ជាការទទួលខុសក្តូវរបស់ក្បធានការយិាល័យទំ្ អស់ដ ើម្បើ
ធានាថ្នឯកសារអប់រ ំ និ្ព័ត៌មានដ លពាក់ព័នធអពំើមូ្លដហតុ, រដបៀបននការ្ល្, វធិានការ
ការពារ និ្ផ្លវបិាកននជំ្ឺដអ ស៍ ក្តូវបានផ្េពវផ្ាយ ល់បុគ្គលិកទំ្ អស់ដ លសថិតដៅ
ដក្កាម្ការក្គ្ប់ក្គ្្របស់ខលួន។  

 គ្.ជ.អ.ប ម្ិនតក្ម្ូវឱ្យបុគ្គលិកដធវើដតសតដម្ដរាគ្ដអ ស៍ ឬជំ្ឺដអ ស៍ មុ្នដពល កំ ុ្ដពល 
ឬបនាា ប់ (a) បំដរ ើការងារ  (b) ចូ្លរមួ្សកម្មភាពណាម្ួយដ លដរៀបច្ំដដ្ឋយ គ្.ជ.អ.ប ឬ 
(c)  ទទួលបានជំនួយដផ្នកដវជាសាន្តសត។ 

 ថ្នន ក់ក្គ្ប់ក្គ្្របស់ គ្.ជ.អ.ប ម្ិនក្តូវដរ ើសដអើ្ក្ប្ំ្ នឹ្បុគ្គលិកដ លផ្ាុកដម្ដរាគ្ដអ ស៍ ឬ
ស្េយ័ថ្នមានផ្ាុកដម្ដរាគ្ដអ ស៍ដទ ដហើយបុគ្គលិកក្តូវដតមានសិទធិ និ្ឱ្កាសដសមើៗោន ច្ំដពាោះ
ការដធវើ ំដណើ រ ការសាន ក់ដៅ ការរកាទុកដ ើម្បើបំដរ ើការងារ ការតំដ ើ្ តួរនាទើ ការផ្តល់ការងារ 
និ្ការពក្្ឹ្សម្តថភាព។ 

២៤.៣. គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

២៤.៣.១. ពត័៌ម្មន និងការបណតុ ោះបណាត ល 

 គ្.ជ.អ.ប. ក្តូវផ្តល់ព័ត៌មាន និ្ការបណតុ ោះបណាត លដៅកដនល្ដធវើការដលើបញ្ជា ពាក់ព័នធនឹ្ ការ
រ ើករាលដ្ឋល ការដ្លើយតបសម្ក្សប និ្ដសច្កតើក្តូវការទូដៅរបស់អនកផ្ាុកដម្ដរាគ្ដអ ស៍ និ្
អនកដថទ។ំ 

 ព័ត៌មាន និ្ ការបណតុ ោះបណាត លដបបដនោះនឹ្ដផ្ទត តដលើបញ្ជា រដសើបម្ួយច្ំនួន ូច្ជា ដយនឌ័្រ 
ពិការភាព និ្ផ្លូវដភទ។ 

 ព័ត៌មានក្តូវរមួ្បញ្ចូ លទំ្ ដ ម្ ោះអ្គការពាក់ព័នធនានាដៅមូ្លដ្ឋា នដ លជួយោកំ្ទអនកផ្ាុកដម្
ដរាគ្ដអ ស៍។ 

២៤.៣.២.ការសាំងាត់ 
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 គ្.ជ.អ.ប គ្រួបដ្កើតឱ្យមានបរយិាកាសដ ើម្បើផ្តល់ការោកំ្ទ ល់បុគ្គលិកកនុ្ការពិភាកាអំពើដម្
ដរាគ្ដអ ស៍ដដ្ឋយដបើកច្ំហរ រមួ្ទំ្ បទពិដសាធន៍ផ្ទា ល់របស់ពួកដគ្ដ លកំពុ្រស់ដៅជាម្ួយ
ដម្ដរាគ្ដអ ស៍។ ដៅដពលបុគ្គលិកបងាា ញថ្នខលួន ឬក្គ្ួសារកំពុ្រស់ដៅជាម្ួយដម្ដរាគ្ដអ ស៍ 
ការសំងាត់ក្តូវដតបានដោរពដៅក្គ្ប់កាលៈដទសៈទំ្ អស់អំពើការដច្ករដំលកព័ត៌មាន។ 
ក្បសិនដបើម្ិនច្ាស់ោស់ អនកដ លមានផ្ាុកដម្ដរាគ្ដអ ស៍គ្ួរដតក្តូវបានដគ្ពិដក្ោោះដយាបល់
ជាមុ្ន មុ្ននឹ្ មានការបងាា ញព័ត៌មានដបបដនោះបដនថម្ដទៀត។ 

 ព័ត៌មានអំពើដម្ដរាគ្ដអ ស៍ដ លទក់ទ្ដៅនឹ្ដបកខជនដ លម្ករកការងារដធវើ បុគ្គលិក ឬក្កុម្
ក្គ្ួសារដគ្ នឹ្ក្តូវរកាជាការសមាា ត់បំផុ្ត ដហើយក្តូវរកាឯកសារទុកសក្មាប់ការពាបាល
ប៉ៅុដណាណ ោះ។ ឯកសារក្បដភទដនោះ ក្តូវសថិតដក្កាម្ការទុកដ្ឋក់យា៉ៅ ្តឹ្រុ ឹ្ របស់ក្បធានបុគ្គលិក។ 

២៤.៣.៣. ការងារ និងអតថគ្បគោជន៍ 

• ោម នបុគ្គលណាមាន ក់ (បុគ្គលិក ក្កុម្ក្គ្ួសារ អនកភូម្ិ ។ល។) ក្តូវបានទុកដៅដ្ឋច់្ដដ្ឋយដ កពើដគ្ 
ឬម្ិនអនុញ្ជា តឱ្យសាន ក់ដៅ ឬដធវើ ំដណើ រ ឬចូ្លរមួ្កនុ្កម្មវធិើរបស់ គ្.ជ.អ.ប ដ ើយ ដដ្ឋយសារដត
ពួកដគ្ក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ជា ណ ឬស្េយ័ថ្នជាបុគ្គល ឬក្កុម្ក្គ្ួសាររបស់ដគ្មានផ្ាុកដម្ដរាគ្
ដអ ស៍។ 

• ការ្ល្ដម្ដរាគ្ដអ ស៍ម្ិនដម្នជាមូ្លដហតុននការបញ្ឈប់បុគ្គលិកពើការងារដនាោះដទ។ បុគ្គលិកដ ល
មានជំ្ឺទក់ទ្នឹ្ដម្ដរាគ្ដអ ស៍នឹ្ក្តូវបនតដធវើការងារជាធម្មតា  រាបណាពួកដគ្មានសុខភាព
លអកនុ្ការបំដពញការងារសម្ក្សប។ 

• ដៅកនុ្ករណើ បញ្ឈប់បុគ្គលិកពើការងារដដ្ឋយសារដតមានជម្ាឺធាន់ធារ បុគ្គលិកដ លមានផ្ាុកដម្ដរាគ្
ដអ ស៍នឹ្ទទួលបាន អតថក្បដយាជន៍ និ្ លកខខណឌ  ូច្ោន ដ លដច្្អពំើការបញ្ឈប់ការងារ
ដដ្ឋយសារពកិារភាព។ (សូម្ដម្ើលដផ្នក១៥.២.៦ ការសាល ប់ និ្ពិការភាព ) 

• ការពាបាលជំ្ឺ៖ ផ្លក្បដយាជន៍ដផ្នកសុខភាពរបស់បុគ្គលិកទំ្ អស់ក្តូវបានអនុវតតដសមើៗោន
ច្ំដពាោះបុគ្គលិកដ លមានផ្ាុកដម្ដរាគ្ដអ ស៍និ្ បុគ្គលិកដ លមានជំ្ឺធាន់ធារ នទដទៀតដ រ។ 

២៤.៤. ការគគ្បើគ្បាស់ទគ្មង់ និងឯកសារគោង 

ច្ាប់សតើពើការទប់សាក ត់និ្ បងាក រជម្ាឺដអ ស៍ដៅនថាទើ១៧ ដខម្ិថុនា ន្  ំ២០០២។ 
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ជំពកូទ២ី៥ សវុតិ្ថភាពតមដងផ្លូវ 
 

២៥.១ សនិទានភាព 

• ការរ្របួស និ្ការសាល ប់ដដ្ឋយសារដក្ោោះថ្នន ក់ច្រាច្រណ៍ដៅកម្ពុជាកំពុ្ដកើនដ ើ្  ល់អក្តាដ ល
ក្តូវក្បកាសអាសនន៖ ខណៈដ លច្ំនួនយានយនតដកើនដ ើ្  និ្ការដធវើច្រាច្រណ៍កាន់ដតសមុគ្សាម ញ 
ដក្ោោះថ្នន ក់ដ លប្កឱ្យមាន ការរ្របួស ការសាល ប់ និ្ពិការភាពក្តូវបានដគ្រពំឹ្ទុកនឹ្ដកើនដ ើ្  
លុោះក្តាដតមានការចាត់វធិានការច្ាស់ោស់ដ ើម្បើក្គ្ប់ក្គ្្ហានភ័ិយដនោះ។ 

• គ្.ជ.អ.ប ក្តូវបានបដ្កើតដោលនដយាបាយសតើពើសុវតថិភាពដៅតាម្ ្ផ្លូវ កនុ្ដោលបំណ្ដលើក
កម្ពស់ការការពារដក្ោោះថ្នន ក់ដផ្េ្ៗ តាម្រយៈការដបើកបរក្បកបដដ្ឋយសុវតថិភាព និ្ក្តូវដោរព
ច្ាប់ច្រាច្រណ៍ឱ្យបានក្តឹម្ក្តូវ។ 

• បទបញ្ជា ដនោះនឹ្អនុវតតច្ំដពាោះបុគ្គលិកទំ្ អស់ ូច្ោន  (ជនបរដទស និ្បុគ្គលិកជាត)ិ ដភញៀវរបស់
គ្.ជ.អ.ប រអឺនកដក្បើក្បាស់រថយនតរបស់ គ្.ជ.អ.ប ម្ត្មាក ល។ បុគ្គលក្គ្ប់រូបក្តូវបានដលើកទឹកច្ិតត 
ឱ្យអនុវតតតាម្បទបញ្ជា សាម្ញ្ាៗទំ្ ដនោះដៅកនុ្សកម្មភាពក្បចានំថារបស់ពួកដគ្ និ្ក្តូវដណនា ំ
ឱ្យសមាជិកក្គ្ួសារ និ្ម្តិតភកតិទំ្ អស់របស់ដគ្ដោរពតាម្បទបញ្ជា ដនាោះ។ 

២៥.២. គោលនគោបាយ និងបទបញ្ញតតិទូគៅ 

• ដោលនដយាបាយដនោះគ្ឺជាដផ្នក ៏សំខាន់ម្ួយននបទបញ្ជា នផ្ាកនុ្របស់ គ្.ជ.អ.ប  ូដច្នោះវាជា
កាតពវកិច្ចរបស់បុគ្គលិក គ្.ជ.អ.ប ក្តូវអនុវតត (បុគ្គលិកជាតិ និ្ បរដទស រមួ្ទំ្ ទើក្បឹកា សិកាខ
កាម្ ឬបុគ្គលិកកិច្ចសនាដផ្េ្ដទៀត) កនុ្កំ ុ្ដពលដធវើការ និ្ដៅតាម្ផ្លូវដៅកាន់ ឬក្ត ប់ម្ក
ពើការយិាល័យរបស់ គ្.ជ.អ.ប ឬកដនល្ណាដ លពួកដគ្ដធវើការកនុ្នាម្បុគ្គលិករបស់ គ្.ជ.អ.ប 
ដទោះបើដគ្ដក្បើរថយនតរបស់ គ្.ជ.អ.ប ឬអត់ក៏ដដ្ឋយ។ 

• គ្.ជ.អ.ប ក្តូវជំរុញឱ្យមានការអនុវតតតាម្ដោលនដយាបាយដនោះ តាម្រយៈសកម្មភាពដផ្េ្ៗរមួ្
ទំ្ យុទធនាការអប់រជំាក្បចា ំនិ្ការបណដុ ោះបណាដ ល។ 

• គ្.ជ.អ.ប គ្ួរចាត់វធិានការពក្្ឹ្បដនថម្ផ្្ដ រ ក្បសិនដបើបុគ្គលិកខកខានម្និដោរពតាម្ដោល
នដយាបាយ តាម្រយៈ៖ 

• ការដក្កើនរលឹំកដក្ៅផ្លូវការ 
• ការក្ពមានជាផ្លូវការ, 
• ច្ំណាសំក្មាប់កំណត់ក្តាដ លក្តូវដ្ឋក់ដៅកនុ្ឯកសារបុគ្គលិក, 
• សកម្មភាពវន័ិយដផ្េ្ដទៀត។ 

២៥.៣.គោលការណ៍ផ្ណនាំ 

• បណណដបើកបរ៖ បុគ្គលិកដ លដក្បើក្បាស់យានយនតក្តូវដតមានបណណដបើកបរក្តឹម្ក្តូវ និ្បានចុ្ោះបញ្ា ើ
ក្សបតាម្ច្ាប់។ 

• តក្ម្ូវឱ្យដក្បើក្បាស់ដខេក្កវា៉ៅ ត់កដនល្អ្គុយ៖ បុគ្គលិកក្តូវពាក់ដខេក្កវា៉ៅ ត់សុវតថិភាពដៅដពលដ លដធវើ
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 ំដណើ រតាម្រថយនត។ ក្គ្ប់អនកដបើកបរទំ្ អស់របស់ គ្.ជ.អ.ប ក្តូវក្បាក ដខេក្កវា៉ៅ ត់សុវតថិភាព
ទំ្ អស់ ំដណើ ការលអ ដហើយក្តូវក្បាក ថ្នអនក ំដណើ រទំ្ អស់កនុ្រថយនតក្តូវពាក់ដខេក្កវា៉ៅ ត់សុវតថិ
ភាពដៅដពលដធវើ ំដណើ រ។ 

• តក្ម្ូវការដក្បើក្បាស់ម្ួកសុវតថិភាព៖ បុគ្គលិកក្តូវដតពាក់ម្ួកសុវតថិភាពដៅដពលដធវើ ំដណើ រដដ្ឋយម្៉ៅូតូ
ឬក្់។ ម្ួកដ លមានសាន ម្ដក្បោះ ឬខូច្ដដ្ឋយសារផ្លប៉ៅោះពាល់ពើមុ្នអាច្ម្និផ្តល់កក្ម្ិតការពារ
ដពញដលញដ ើយ  ូដច្នោះបុគ្គលិកក្តូវធានាថ្នម្ួកសុវតថិភាពរបស់ពួកដគ្មានគុ្ណភាពលអ។ ដបើដខេ
ក្ត្់ច្ងាក ោំ្  ក្តូវជួសជុលម្ួកសុវតថិភាពឱ្យលអដ ើ្ វញិ។  

• សុវតិថភាពតាម្ ្ផ្លូវ៖ បុគ្គលិកក្តូវមានច្ំដណោះ ឹ្លអអំពើច្ាប់ច្រាច្រណ៍ផ្លូវដោក និ្ដោរពឱ្យ
បានខាា ប់ខាួនក្គ្ប់ដពលដវោ។ បុគ្គលិកក្តូវបានដលើកទឹកច្ិតតយា៉ៅ ្ខាល ំ្ ឱ្យក្បកាន់យកអាកបប
កិរយិារាបសារដពលដបើកបរតាម្ផ្លូវ ពួកដគ្ម្ិនក្តូវដបើកបរក្បកបដដ្ឋយដក្ោោះថ្នន ក់ ូច្ជា៖ 

• បដ្កើនដលបឿនកនុ្តំបន់ទើក្បជុំជន (កនុ្ភូម្ិ, ក្កុ្) ឬដកបរសាោដរៀន។ 
• ដបើកវា៉ៅ ក្ត្់ផ្លូវដកា្ ឬកដនល្ដ លដម្ើលម្ិនច្ាស់ 
• ដបើកបរខុសខា្ននផ្លូវ។ 
• ដបើកបរដក្កាម្ឥទធិពលដក្គ្ឿ្ក្សវ ឹ្  ឬដក្គ្ឿ្ដញៀន 
• ច្តរថយនតកណាត លផ្លូវ ឬដៅកដនល្ផ្លូវដកា្ ។ល។ 

• ការដក្បើក្បាស់ទូរស័ពាច្ល័ត៖ បុគ្គលិកដ លកំពុ្ដបើកបរម្៉ៅូតូ ឬឡានក្តូវច្តយានយនតដៅតាម្ផ្លូវ 
មុ្នដពលដ្លើយ ឬដៅតាម្ទូរស័ពា។ 

• ការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិក៖ បុគ្គលិកថមើទំ្ អស់ដ លដធវើការ ជាបុគ្គលិកអច្ិនន្តនតយ ៍ដធវើការដក្ៅដមា៉ៅ ្ ឬ
ដធវើការបដណាត ោះអាសននដៅ គ្.ជ.អ.ប ក្តូវយល់ ឹ្អំពើដោលនដយាបាយដនោះ។ កិច្ចសនាការងារ
ដ លចុ្ោះហតថដលខាដដ្ឋយបុគ្គលិក អនកសម័ក្គ្ច្ិតត ឬទើក្បឹកាក្តូវមានដច្្អំពើការដោរពរបស់ពួកដគ្
ទក់ទ្នឹ្ដោលនដយាបាយដនោះ។ 
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ជំពកូទ២ី៦ ការជ្លយីែបជៅនឹងសាថ នភាពានអាសនា 
 

២៦.១.និយមន័យននសាថ នភាពម្មនអាសនែ 

សាថ នភាពមានអាសនន គ្ជឺាក្ពឹតតិការណ៍ម្ួយដ លអាច្បណាត លឱ្យមានការប៉ៅោះពាល់ ល់ជើវតិម្នុសេ 
ក្ទពយសម្បតតិ និ្រច្នាសម្ព័នធនានាដ លមានទំហហួំសពើសម្តថភាពដ្លើយតបរបស់សហគ្ម្ន៍ ដ ើម្បើដដ្ឋោះ
ក្សាយសាថ នភាពអាសននដនាោះ។  ូដច្នោះតក្ម្ូវឱ្យមានសកម្មភាពោកំ្ទពើខា្ដក្ៅភាល ម្ៗបានសម្ក្សប និ្
ទន់ដពលដវោដ ើម្បើជួយសហគ្ម្ន៍ដ លរ្ផ្លប៉ៅោះពាល់អាច្ដដ្ឋោះក្សាយវបិតដិបានភាល ម្ៗ និ្វលិក្ត ប់
ដៅរកសាថ នភាពជាធម្មតាវញិ។ 
២៦.២.ការគ្លើយតបគៅនឹងសាថ នភាពម្មនអាសនែ 

ដក្ោោះម្ហនតរាយ ឬភាពអាសននដកើតដ ើ្ ដៅកម្ពុជាជាដរឿយៗ កនុ្តំបន់ដ លកម្មវធិើរបស់ គ្.ជ.អ
.ប បានកំពុ្ក្បតិបតតិការ។ ដក្ោោះអាសននដកើតដ ើយដដ្ឋយធម្មជាតិ ឬដដ្ឋយម្នុសេ។ ដៅដពលមានដក្ោោះ
អាសននដកើតដ ើ្ ក្តូវដតទក់ទ្ភាល ម្ៗ ម្ក គ្.ជ.អ.ប។ ក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ក្តូវដតក្បមូ្ល
ព័ត៌មានដ្លើយ្ល្ទំ្ អស់ ដហើយ គ្.ជ.អ.ប ម្ិនចាបំាច់្ដសនើសំុមូ្លនិធិដដ្ឋយផ្ទា ល់ដៅកាន់មាច ស់ជំនួយដទ 
គ្ឺក្តូវចាត់វធិានការសម្ក្សបដ ើម្បើទប់សាក ត់ ឬដក្តៀម្ម្ដធាបាយដផ្េ្ៗដ ើម្បើដ្លើយតបដៅនឹ្ដក្ោោះ
អាសននជាបនាា ន់។ 
២៦.៣. ទាំនក់ទាំនងជាមួយ គលខាធិការដ្ឋា ន រ.ជ.អ.ប 

ការច្ំណាយដលើការទំនាក់ទំន្ គ្ឺជាដផ្នកសំខាន់ននគ្ដក្មា្ថវកិារបស់ គ្.ជ.អ.ប.។ ជាទូដៅ ក៏
មានតក្ម្ូវការសក្មាប់ការដធវើទំនាក់ទំន្ជាម្ួយន គូ្អភិវឌ្ឍ និ្អនកពាក់ព័នធនានាផ្្ដ រ។ ការយិាល័យ
ម្ួយច្ំនួនក៏សថិតដៅតំបន់ដ្ឋច់្ក្សយាល ដ លទំនាក់ទំន្ក្តូវបានដធវើដ ើ្ តាម្រយៈក្បព័នធវទិយុទក់ទ្ និ្
ក្បព័នធទំនាក់ទំន្ផ្ទក យរណប។  ការយិាល័យទំ្ ដនាោះក្តូវមានមា៉ៅ សុើនដភលើ្ ដ ើម្បើសក្ម្ួល ល់ការដធវើ
ទំនាក់ទំន្  ូដច្នោះកម្មវធិើក្តូវដតមានក្បព័នធទំនាក់ទនំ្សម្ក្សបសក្មាប់ការយិាល័យដ លសថិតដៅតំបន់
ដ្ឋច់្ក្សយាលទំ្ ដនាោះ។ ដទោះជាយា៉ៅ ្ណាក៏ដដ្ឋយ ក៏ដៅតាម្តំបន់ដ លមានហានភ័យខពស់ច្ំនួន ក៏ដៅ
កនុ្ទសវតេរចុ៍្្ដក្កាយដនោះបានចាប់ដផ្តើម្មានក្បព័នធទូរស័ពាច្ល័ត និ្អុើនធណិឺតរចួ្ដហើយផ្្ដ រ។ មូ្ល
ដហតុទំ្ ដនោះ ក្បព័នធក្តួតពិនិតយដលើក្បសិទធភាពការដក្បើក្បាស់ក្បព័នធទំនាក់ទំន្ក្តូវមានការក្តួតពិនិតយ
ហមត់ច្ត់។ ការក្បាក្ស័យទក់ទ្ោន  ក្តូវដតមានដច្្កនុ្ដសៀវដៅដណនាអំំពើដោលការណ៍ និ្ នើតិវធិើ។ កនុ្
ជំពូកនោះនឹ្គ្ិតគូ្របញ្ជា សំខាន់ៗម្ួយច្ំនួន ដ លក្តូវពិចារណាដ្ឋក់ចូ្លកនុ្ដសៀវដៅដណនាដំនោះ។ 

 អ្គភាពក្គ្ប់ក្គ្្ហរិញ្ាវតថុរបស់ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ក្តូវដធវើបច្ចុបបននភាពតារា្ដពលដវោដ ល
មានដ ម្ ោះថ្ន “ការទំនាក់ទំន្ជាម្ួយដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប” ដហើយក្តូវបញ្ាូ នដៅក្គ្ប់អ្គភាពរ ាបា
លថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិ និ្អនុកម្មវធិើនានាតាម្រយៈអុើដម្៉ៅល។ តារា្កាលវភិាគ្ក្តូវបងាា ញកាលបរដិច្េទននការ
ដធវើបច្ចុបបននភាព តារា្កាលវភិាគ្ក្តូវដតមានសក្មាប់បុគ្គលិកពាក់ព័នធទំ្ អស់។ តារា្កាលវភិាគ្ចាស់ៗ
គ្ួរក្តូវបានដបាោះដចាល។ តារា្កាលវភិាគ្ក្តូវដ្ឋក់កនុ្ដគ្ហទំព័ររបស់ គ្.ជ.អ.ប។ តារា្ខា្ដក្កាម្ដនោះគ្ឺ
ជាឧទហរណ៍ននកាលវភិាគ្។ 
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សម្មគ ល់ទី១៖ សាំគណើរសុាំគនៃរសាច្់គ្បាក់ 

សំដណើ សំុដផ្ារក្បាក់ក្តូវដសនើដ ើ្ ដដ្ឋយអ្គភាពរ ាបាល និ្ហរិញ្ាវតថុដដ្ឋយមានចុ្ោះហតថដលខាក្តឹម្
ក្តូវ ដហើយក្តូវច្ម្ល្ជូនអនុក្បធានដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប.ដ លទទួលបនាុកដផ្នកហរិញ្ាវតថុ និ្បនាា ប់
ម្កក្តូវបញ្ាូ នឯកសារ ដៅអនុក្បធានក្បតិបតតិដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ដ ើម្បើដសនើសំុការអនុម័្ត។ សំដណើ
សំុដផ្ារក្បាក់អាច្ដសកន ដហើយដផ្ញើតាម្រយៈអុើដម្៉ៅល។ ជាម្ួយោន ដនោះ ការតាម្ដ្ឋនដលើសំដណើ សំុដផ្ារក្បាក់ក៏
អាច្ដធវើដ ើ្ តាម្រយៈអុើដម្៉ៅលផ្្ដ រ ក៏ប៉ៅុដនតសារតាម្អុើដម្លម្ិនក្តូវបានចាត់ដច្្ ំដណើ រការដផ្ារក្បាក់ឱ្យ
ដនាោះដ ើយ លុោះក្តាដតសំដណើ រដ លបានចុ្ោះហតថដលខារចួ្ ដហើយដសកកដនាោះ ក្តូវបានបញ្ាូ នម្ក ល់ 
ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប។ មូ្លដហតុដ លតក្ម្ូវឱ្យដផ្ញើសំដណើ រដ លមានចុ្ោះហតថដលខាដហើយដសកនដនោះ គ្ឺ
ដ ើម្បើទុកជាឯកសារសក្មាប់ការដធវើសវនកម្ម។ ឯកសារដ លបានចុ្ោះហតថដលខា និ្ដសកនគ្ឺសក្មាប់អនក
ទទួលខុសក្តូវបនាា ប់កនុ្ការ ំដណើ រការឯកសារបនតដទៀត។ 
សម្មគ ល់ទី២៖ ការគនញើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថាុមអុីផ្ម៉ោល 

របាយការណ៍ និ្ឯកសារដ លមានទំហធំំៗ ក្តូវដតពាយាម្បញ្ាូ នតាម្រយៈ sendit.com។ គ្.ជ
.អ.ប បានកណំត់ទំហឯំកសារដ លដផ្ញើភាា ប់ជាមំ្ួយនឹ្អុើដម្៉ៅល។ ដៅដពលបញ្ាូ នឯកសារដៅអាក្ស័យដ្ឋា ន 
gmail អុើដម្៉ៅលដផ្េ្ម្ួយដទៀតក្តូវដផ្ញើដៅកាន់គ្ណនើអុើដម្៉ៅលធម្មតារបស់អនកទទួលដ ើម្បើជូន ំណឹ្ដៅអនក
ទទួលឱ្យពិនតិយដម្ើល គ្ណនើ gmail។  
រ ាបាលថ្នន ក់ដក្កាម្ជាតិ និ្សាថ ប័នអនុវតតទំ្ អស់ក្តូវដផ្ញើរបាយការណ៍ក្បចាដំខ និ្ព័ត៌មានលំអិតម្ក

ដលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.អ.ប ដរៀ្រាល់នថាទើ១០ននដខនើម្ួយៗ (សូម្ដម្ើលព័ត៌មានលម្អិតដៅកនុ្ជំពូកសតើពើ
ការក្គ្ប់ក្គ្្ហរិញ្ាវតថុ)។  

• របាយការណ៍ហរិញ្ាវតថុ - គ្ដក្មា្ទំ្ អស់ តារា្តុលយភាព ។ល។ ច្ំណូល និ្ច្ណំាយអម្
ជាម្ួយគ្ដក្មា្ថវកិា និ្កក្ម្ិតលដម្អៀ្ និ្កំណត់សំោល់សក្មាប់អំណោះអំណា្កក្ម្ិតលដម្អៀ្  

• របាយការណ៍ដរៀបរា៉ៅ ប់ពើបញ្ជា ហរិញ្ាវតថុដ លក្តូវគូ្សបញ្ជា ក់នូវច្ំនុច្សំខាន់ៗដ លក្តូវយកច្ិតត
ទុកដ្ឋក់ និ្ធានាថ្ននើតិវធិើក្តូវបានអនុវតតយា៉ៅ ្ក្តឹម្ក្តូវ 

• ការពាករណ៍លំហូរសាច់្ក្បាក់ - បងាា ញតួដលខជាក់ដសត្ និ្ការពាករណ៍តក្ម្ូវការសាច់្ក្បាក់
រហូត ល់ចុ្្ ន្ ។ំ ការពាករណ៍តក្ម្ូវការសាច់្ក្បាក់គ្ួរដតមានរយៈដពល១២ដខ និ្ដខបនាា ប់
សក្មាប់ ន្ ដំក្កាយ 

• របាយការណ៍ដកតក្ម្ូវរវា្ ដសៀវដៅគ្ណនើ និ្គ្ណនើដៅធនាោរ 
• របាយការណ៍គ្ណនើបុដរក្បទនសក្មាប់បុគ្គលិក  

   
បញ្ា ើសំនរួសក្មាប់ការក្គ្ប់ក្គ្្បុគ្គលិក 
កាលបរដិច្េទ : ................................. ដ ម្ ោះ : ........................ អ្គភាព:................................. 

    បាទ ដទ ម្ិនមានម្តិ 
1 ដតើរច្នាសម្ព័នធក្គ្ប់ក្គ្្នាដពលបច្ចុបបននមានដ រឬដទ?    
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2 ដតើបញ្ា ើបុគ្គលិកមានដ រឬដទ?    

3 
ដតើការដក្ជើសដរ ើសបុគ្គលិកបានអនុវតតក្តឹម្ក្តូវតាម្នើតិវធិើ
របស់ គ្.ជ.អ.បឬដទ? 

   

4 ដតើបុគ្គលិកមាន ក់ៗមានកិច្ចសនាផ្ទា ល់ខលួនឬដទ?    

5 
ដតើបុគ្គលិកមាន ក់ៗមានការពិពណ៌នាការងារដ លបញ្ជា ក់ពើតួ
នាទើ និ្ការទទួលខុសក្តូវរបស់ពួកដគ្ឬដទ? 

   

6 

ដតើបុគ្គលិកទំ្ អស់បាន ឹ្ អំពើតួនាទើ និ្ការទទួលខុស
ក្តូវរបស់ពួកដគ្ដ រឬដទ? ដតើពួកដគ្យល់ច្ាស់ពើតួនាទើ
របស់ពួកដគ្ និ្ដោលដៅរបស់ គ្.ជ.អ.ប ឬដទ? 

   

7 

ដតើការវាយតនម្លការងាររបស់បុគ្គលិកដធវើដ ើ្ ក្សបតាម្នើតិ
វធិើរបស់ខលួនដ រឬដទ? ដតើការបំដរ ើការងាររបស់បុគ្គលិកក្តូវ
បានដគ្ក្តួតពិនិតយដម្ើល និ្ដណនាឱំ្យមានការដកលម្អដ រ
ឬដទ? 

   

8 

ដតើឯកសារបុគ្គលិកទំ្ អស់ ូច្ជាក្បវតតិរូប កិច្ចសនា ការ
ឈប់សក្មាក ការបំដពញការងារ និ្ឯកសារដផ្េ្ៗដទៀត
ក្តូវបានរកាទុកឬដទ? 

   

9 

ដតើបុគ្គលិកទំ្ អស់ក្តូវបានដលើកទឹកច្តិតឱ្យផ្តល់ដយាបល់
និ្ផ្តល់ធាតុចូ្លដ ើម្បើបដ្កើនក្បសិទធភាពការអនុវតតរបស់ គ្.
ជ.អ.បឬដទ? 
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ផ្នែកទី២ 

 គោលនគោបាយ និងនីតិវិធីហិរញ្ញវតថ ុ
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ជំពកូទី១៖ ការគ្របគ់្រងហិរញ្ញវត្ថុ 

ស ៀវសៅណែនាំស េះពែ៌នអាំពីសោល សោបាយគែស យយ  ិង ីតិវធិីគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុ ស ីម្បី
ធានថា ធ ធា ទាំងអ ់ណ លបា ផ្តល់តាម្រយៈ គ.ជ.អ.ប គ្តូវបា គ្គប់គ្គងគ្បកបសោយគែស យយ
ភាពគ្ប ិទ្ធិភាព  ិងមា តមាា ភាពគ្គប់ ាំណាក់កាលអ ុវតតទាំងអ ់សោយស្ថថ ប័ អ ុវតតសៅថាា ក់ជាតិ  ិង
ថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ។ 
 ជាំពូក ិម្ួយៗបង្ហា ញអាំពីសោល សោបាយណ លជាប់ពាក់ព័ ធសៅ ឹងគ្ទ្ឹ តី  ិងសោលការែ៍ទូ្សៅ
ន សោល សោបាយរប ់ គ.ជ.អ.ប។ 
 ស ៀវសៅណែនាំស េះជាជាំ ួយកាុងការអ ុវតតកិច្ចការគ្បចាំនងៃ ពាក់ព័ ធ ឹងសោល សោបាយរប ់ គ
.ជ.អ.ប។ ឧទហរែ៍៖ បទ្ោា  ន ទ្គ្ម្ង់នន  ាំណាកគាំរូន សោល សោបាយសផ្េងៗ លាំហូរការង្ហរ 
 ិងងវកិា រមួ្ទាំងវធិា គែស យយសផ្េងៗផ្ងណ រ។ គ្បព័ ធហរិញ្ញវតថុមា កាំែត់ ូវវធិា   ិង ីតិវធិី
គ្គប់គ្គង ាំសែីរការទូ្ទត់កាុង គ.ជ.អ.ប ទាំងមូ្ល ណ លជារមួ្មា ៖ 

 ការវភិាជ ៍ធ ធា ជូ សៅភាា ក់ង្ហរអ ុវតត តាម្រសបៀបងវកិាណ លមា ការចូ្លរមួ្។ 
 លាំហូរន ធ ធា ពីន គូអភិវឌ្ឍ រហូត ល់ន គូអ ុវតត។ 
 កាតពវកិច្ចរប ់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតទាំងអ ក់ាុងការសគ្បីគ្បា ់ធ ធា ណ លបា វភិាជ ៍៖  ីតិវធិី

គែស យយ  ិងរបាយការែ៍តាម្កាលកាំែត់។ 
 យ តការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងស មី្បធីាន ុវតថិភាព  ិងគែស យយភាពសលីការសគ្បីគ្បា ់ធ ធា  

រមួ្ ឹងគ្ប ិទ្ធភាពន គ្បព័ ធគ្បតិបតតិការទាំងមូ្ល។ 
 តគ្ម្ូវឱ្យមា ការសធវី វ កម្មស ីម្បវីាយតនម្ាពី ុគ្កិតភាពន បញ្ជ ីការគែស យយ របាយការែ៍ 

 ិងការអ ុវតតតាម្ ីតិវធិីគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងណ លបា បសងកីតស ងី។ 
គ្បព័ ធហរិញ្ញវតថុណ ល បា បសងកីតស ងីស េះ  ថិតកាុងលកខខ័ែឌ ណ ល  មតថា ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងរវាងន គូ

អ ុវតតននសៅកាុង គ.ជ.អ.ប គឺណផ្ែកតាម្ស ច្កតី សគ្ម្ច្រមួ្ ណ លស ច្កតី សគ្ម្ច្រមួ្ស េះមា សោលបាំែង
កាំែត់ ូវ ិទ្ធិ  ិងកាតពវកិច្ចរប ់គូភាគីននពាក់ព័ ធ ឹងការអ ុវតត កម្មភាព ណ លបា គ្ពម្សគ្ពៀងោា ។ 
  

សោងតាម្វធិា   ិង ីតិវធិី កិច្ច  ាគ្តូវបា កាំែត់ជាបីគ្បសភទ្ រមួ្មា ៖ 
១.១ កិច្ចព្រមពព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន 

កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងស េះមា បញ្ជជ ក់ពីល័កខខ័ែឌ   ិងសពលសវលាណ លន គូអភិវអឌ្ឍ ឹងផ្តល់ធ ធា 
ហរិញ្ញវតថុ  ល់គ.ជ.អ.ប តាម្រយៈសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប សៅកា ់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតននសៅថាា ក់ជាតិ  ិង
ថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ។ 

១.២ ពេច្កតីេពព្មច្រួម 

ស ច្កតី សគ្ម្ច្រមួ្ជាទ្គ្ម្ង់ន កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងម្ួយណ លគ្តូវបា ចុ្េះហតថសលខារវាង សលខាធិការ 
ោា   គ.ជ. អ.ប ជាម្ួយរ ាម្ន្ត តីគ្ក ួងននណ លអ ុវតតកម្មវធិជីាតិ   ិងអភិបាលរាជធា  ី សខតត ណ ល
តាំណាងឱ្យរ ាបាល ថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ។ សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប សផ្ៃរងវកិាសៅឱ្យគ្ក ួងនន  ិងរាជធា  ី
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សខតត តាម្តគ្ម្ូវការច្ាំណាយ គ្មាប់អ ុវតត កម្មភាពនន សោយណផ្ែកតាម្លាំហូរស្ថច់្គ្បាក់។ កាុងសោល
បាំែង គ្ម្លួការសផ្ៃរ ងវកិាសោយបា ឆាប់រហ័  ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតនន តាម្គ្ក ួង ស្ថថ ប័   ិងរាជធា ី 
សខតត គ្តូវសបីកគែ ធីនោរ  គ្មាប់សគ្បីគ្បា ់ ។ រាល់ការទូ្ទត់សច្ញពីគែ ីធនោរគ្តូវសគ្បី មូ្លបប
ទ ប័គ្តណ លមា ចុ្េះហតថសលខាសោយម្ន្ត តីមា  ិទ្ធិ២រូប ។ កាុងករែីខាេះ សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ក៏
ោច្អ ុវតតការទូ្ទត់គ្តង់ណ រ ណ លជាការទូ្ទត់ជាំ ួ ឱ្យគ្ក ួង ស្ថថ ប័ ននសៅថាា ក់ជាតិ  ិងរាជធា  ី
សខតតសៅថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ។ ងវកិា គ្មាប់ អ ុវតត កម្មភាព រប ់រ ាបាលគ្កុង គ្ ុក   ង្ហក ត់ ឃុាំ  ឹងគ្តូវ 
ផ្តល់តាម្រសបៀបបុសរគ្បទ ជាស្ថច់្គ្បាក់ពីទ្ីចត់ការហរិញ្ញវតថុ។ សៅកាុងស ច្កតី សគ្ម្ច្រមួ្មា ណច្ងពីច្ាំ  ួ
ទ្ឹកគ្បាក់វភិាជ ៍ លកខខ័ែឌ ការង្ហរ  ិងសពលសវលា កាុងការផ្តល់មូ្ល ិធិ ល់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតត។ ងវកិាបាំសពញ
ច្ាំណាយ ឹងគ្តូវបា បាំសពញច្ាំណាយស ងីវញិ ជាគ្បចាំ គ្តីមា  ណផ្ែកតាម្របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុគ្បចាំណខ 
 ិងលាំហូរស្ថច់្គ្បាក់ គ្មាប់គ្តីមា ងមី សោយមា ភាជ ប់ម្កជាម្ួយ ូវ ាំសែីជាផ្ាូវការម្ួយ គ្មាប់ការស ាី
 ុាំសផ្ៃរមូ្លងវកិាពីរ ាម្ន្ត តីគ្ក ូងអ ុវតតកម្មវធិីជាតិ តាំណាង ស្ថថ ប័   ិងអភបិាលរាជធា  ី សខតត។ ងវកិា
ចូ្លរមួ្ពីន គូអភិវឌ្ឍនន គ្មាប់ោាំគ្ទ្មូ្ល ិធិឃុាំ  ង្ហក ត់ណ លបា បញ្ជូ  តាម្រយៈគែ ធីនោររប ់
សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប  ឹងគ្តូវសធវីការសផ្ៃសៅមូ្ល ិធិឃុាំ  ង្ហក ត់សៅ រតនោរជាតិ សហយីរតនោរជាតិ
 ឹងសផ្ៃរប តសៅគែ ីឃុាំ  ង្ហក ត់ សៅតាម្រតនោរសខតត ណផ្ែកតាម្បញ្ជ ីងវកិា វភិាជ ៍ឃុាំ  ង្ហក ត់ណ ល
កាំែត់សោយន គូអភិវឌ្ឍ។ 
១.៣ កិច្ចេនាប្នត (ឬអនុកិច្ចេនា) 

  អ ុកិច្ច  ាគ្តូវកាំែត់ ូវទ្ាំនក់ទ្ាំ ងរវាងសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិងអាកផ្គត់ផ្គង់ទ្ាំ ិញ 
 ាំែង់ ឬស វាកម្មនន (មា  ាំែង់ ីុវលិ  ិងស វាកម្មពិសគ្ោេះសោបល់)។ កិច្ច  ាប ត ថិតសគ្កាម្
សោល សោបាយ  ិង តីិវធិីលទ្ធកម្មកាំែត់គ្បសភទ្អាកចុ្េះកិច្ច  ាប ត ូច្ខាងសគ្កាម្៖ (១)គ្កុម្ហ ុ 
ឯកជ  (២)អងគការ ម្ិ ណម្ រោា ភិបាល  ិង(៣) ងគម្ ីុវលិ។ 

១.៤ ពោលនពោបាយ នងិនីតិវិធីព្តួតរិនិតយហិរញ្ញវតថ ុ

  សៅកាុងណផ្ាកស េះមា កាំែត់ ូវសោល សោបាយ  ិង ីតិវធិីហរិញ្ញវតថុ ពាក់ព័ ធ ឹងគ្បតបិតតិការ
ហរិញ្ញវតថុ ណ លជារមួ្មា  ាំសែីរការ ឬមុ្ខង្ហរច្ាំ ួ គ្បាាំតាំណាក់កាល  ិងហតថសលខីច្ាំ ួ បួ ណ លចាំបាច់្ 
ស ីម្បឱី្យគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុមា  ុពលភាពគ្គប់គ្ោ ់  ិងគ្តឹម្គ្តូវ៖ 
 ១. ការស ា ុីាំ៖ គ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុទាំងអ ់គ្តូវបា សផ្តីម្ពីការស ាី ុាំទូ្ទត់សផ្េងៗោា ។  ាំសែី
 ុាំទូ្ទត់ោច្គ្តូវបា សរៀបច្ាំជា ាំបូងសោយភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់នផ្ៃកាុងឬភាគីពីខាងសគ្ៅ។ 
 ២. ការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់៖ គ្តូវសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ថាគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុស េះ គ្ បតាម្ កម្មភាពរ ាំពឹងទុ្ក (កាុង
ករែីណ លទ្ទ្ួលបា ការអ ុញ្ជញ តសលី ាំសែី ុាំបុសរគ្បទ ) ឬ កម្មភាពណ លគ្តូវបា អ ុវតតគ្ បតាម្
 ាំសែី ុាំទូ្ទត់។ ការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គ្តូវបា អ ុវតតសោយម្ន្ត តី ណ លគ្តូវបា ណតងតាាំងសោយទ្ទ្ួលយកការង្ហរ
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ស េះ។ 
 ៣. ព ិតិយបញ្ជជ ក់៖ ព ិិតយបញ្ជជ ក់ថាគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុបា គ្តួតពិ ិតយរចួ្សហយី  ិងោច្អ ុវតត
បា ។ ការពិ ិតយបញ្ជជ ក់គ្តូវបា អ ុវតតសោយម្ន្ត តីមា  ិទ្ធិ ណ លគ្តូវបា ណតងឱ្យទ្ទ្ួលយកការង្ហរពិ ិតយ
បញ្ជជ ក់ស េះ។ 
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 ៤. អ ុម័្ត៖ អ ុម័្ត(អ ុញ្ជញ ត)ជាចុ្ងសគ្កាយថា គ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុោច្អ ុវតតបា ។ ការអ ុ
ម័្តគ្តូវបា អ ុវតតសោយម្ន្ត តីមា  ិទ្ធិ ណ លគ្តូវបា ណតងតាាំងសោយទ្ទ្ួលយកការង្ហរ អ ុម័្តស េះ។ 
 ៥. ការទូ្ទត់៖ សោងតាម្ការស ាី ុាំការទូ្ទត់  ិងគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ ណ លមា ការអ ុញ្ជញ តពី
ម្ន្ត តីមា  ិទ្ធិការទូ្ទត់ ឹងគ្តូវបា អ ុវតតសោយម្ន្ត តីណ លទ្ទ្ួលប ៃុកសធវីការទូ្ទត់។   
  ស ីម្បសីលីកកម្ព ់ការណបងណច្កភារកិច្ចឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវសៅកាុង ាំសែីរការ ឬមុ្ខង្ហរ ីម្ួយៗ  ិង
ស ីម្បទី្ប់ស្ថក ត់បញ្ជា ទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៍កាុងច្ាំសណាម្ភាគីពាក់ព័ ធ ភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់ ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀង
ផ្ទៃ ត់ ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ម្ន្ត តីអ ុម័្ត  ិងម្ន្ត តីទូ្ទត់គ្តូវណតជាបុគគលសោយណ កៗ  ិងខុ ៗោា ។  

  ពាក់ព័ ធសៅ ឹង ាំសែីរការ មុ្ខង្ហរ  ិងកាតពវកិច្ចរប ់ភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់ ទាំងខាងនផ្ៃកាុង  ិងសគ្ៅ
មា សរៀបរាប់លម្ែិត ូច្ខាងសគ្កាម្។ ទ្គ្ម្ង់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ គ្មាប់ភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់នផ្ៃកាុង  ិងខាងសគ្ៅ
គឺមា ទ្គ្ម្ង់ ូច្ោា ។  ូសច្ាេះោគ្ ័យសៅតាម្គ្បសភទ្ភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់ ីម្ួយៗ(នផ្ៃកាុង ឬខាងសគ្ៅ) ភាគី
ស ាី ុាំទូ្ទត់គ្តូវណតគូ  ាំោល់កាុងគ្បអប់សលីទ្គ្ម្ង់ស ាី ុាំទូ្ទត់ ណ លបញ្ជជ ក់ពីគ្បសភទ្ភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់ 
ថាសតីជាភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់នផ្ៃកាុង ឬខាងសគ្ៅណតប ុសណាណ េះ។ 

  សទេះជាភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់នផ្ៃកាុង ឬខាងសគ្ៅក៏សោយ  ភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់គ្តូវណតោក់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ 
វក័ិយប័គ្ត ( ាំរាប់ណតការស ាី ុាំទូ្ទត់ពីភាគីខាងសគ្ៅ)  ិងឯកស្ថរោាំគ្ទ្សោយបា គ្តឹម្គ្តូវ គ្គប់គ្ោ ់ 
 ិងទ ់សពលសវលា ស ីម្បឱី្យអាកគ្តួតព ិិតយមា សពលសវលាគ្តួតពិ ិតយ ងាឹងណងាង  ិងអ ុសលាម្ភាពតាម្
សោល សោបាយ  ិង តីិវធិីណ លបា ពែ៌នសៅកាុងស ៀវសៅណែនាំស េះ ក៍ ូច្ជាអ ុសលាម្តាម្វធិា  
អ ដរជាតិ ៏លែពាក់ព័ ធ ឹងការអ ុវតតគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុណ លជាណផ្ាកម្ួយន គែស យយភាព  ិងតមាា
ភាពកាុងគ្បព័ ធគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុស្ថធារែៈ។ 
១.៤.១ ភារៈកិច្ចភាគីពេនើេុុំទូទាត់ផ្ទៃកនងុ 

  សោងតាម្ ាំសែីរការស ាី ុាំទូ្ទត់ ភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់នផ្ៃកាុងណ ល ាំសៅ ល់បុគគលិក ឬម្ន្ត តី
សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តូវសរៀបច្ាំ ាំែុាំ ឯកស្ថរស ាី ុាំទូ្ទត់ោក់ជូ ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់មា  ូច្
ខាងសគ្កាម្៖ 

 បាំសពញឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ  ិងចុ្េះហតថសលខាសលីទ្គ្ម្ង់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ សោយមា បរោិយអាំពី 
 កម្មភាពជាក់លាក់ ណ លជាកម្មវតថុន ការស ាី ុាំទូ្ទត់ សហយីគ្តូវគ្ បតាម្ណផ្ ការការង្ហរ
គ្បចាំឆាា ាំ ណ លមា កាំែត់សៅកាុងកម្មវធិី ឬគសគ្មាង។ 

 គ្តូវមា ឯកស្ថរោាំគ្ទ្សពញសលញ គ្តឹម្គ្តូវ (គ្ បតាម្ករែី មី្ួយៗ) សហយីគ្តូវគ្ បតាម្
ណផ្ ការ ការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំ ណ លមា កាំែត់សៅកាុងកម្មវធិី ឬគសគ្មាង។ 

 គ្តូវភាជ ប់ច្ាប់ច្ម្ាងន ណផ្ ការការង្ហរលម្ែិតគ្បចាំឆាា ាំ ណ លមា កាំែត់សៅកាុងកម្មវធិ ី ឬ
គសគ្មាងសោយបង្ហា ញពី កម្មភាពជាក់លាក់ណ លជាកម្មវតថុន ការស ាី ុាំទូ្ទត់ស េះ។ 

 ម្ិ អ ុញ្ជញ តសោយចុ្េះហតថសលខាសលីទ្គ្ម្ង់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់  ិងោក់សៅស ាី ុាំទូ្ទត់ ឬសរៀបច្ាំ
របាយការែ៍ណកាងកាា យ សោយោម  ភាជ ប់ ឬផ្តល់ភ័ តុតាងពាក់ព័ ធនន  ូច្ណ លបា សរៀបរាប់
កាុងច្ាំែុច្ខាងសលី។ 
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  កាុងករែីមា  ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណាម្ួយគ្តូវលុបសចល សោយម្កពីមូ្លសហតុន ការគ្បគ្ពឹតតិ
ខុ  ឬការអ ុវតតខុ សោយសច្តន រប ់ម្ន្ត តីពាក់ព័ ធសៅកាុងគ.ជ.អ.ប ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ 
គ្តូវផ្តល់ ាំែឹងសៅគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង ស ីម្បសីធវីការស ីុបអសងកត(សបី ិ ជា ឬសៅសពលណ ល
ចាំបាច់្)។ 

 រាល់ការគ្បគ្ពឹតតិខុ ឆ្គង ឬការអ ុវតតខុ ឆ្គងណាម្ួយសកីតមា ស ងីសោយទ្សងវីរប ់ម្ន្ត តី 
ពាក់ព័ ធសៅកាុងសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ណ លរមួ្មា ការអ ុវតតខុ ពីច្ាំែុច្ណ លបា 
សរៀបរាប់ខាងសលី គែៈកមាម  ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវសបីក ាំសែីរការស ីុបអសងកត
សលីបុគគលិកពាក់ព័ ធសនេះជាចាំបាច់្។  ូសច្ាេះបុគគលិកពាក់ព័ ធសៅកាុងសលខាធិការោា   គ.ជ.អ
.ប  ិងសោយសោងសៅសលីលទ្ធផ្លស ីុបអសងកតនផ្ៃកាុង ឬពីខាង សគ្ៅ  ឹងគ្តូវទ្ទ្ួលរង ូវវធិា 
ការណកណគ្ប ឬកាុងករែីធៃ ់ធៃរគ្តូវបញ្ឈប់កិច្ច  ាភាា ម្ៗ។ 

១.៤.១.១ ភារកិច្ចមន្តនតីរិនិតយពទៃៀងផ្ទៃ ត់ 

 គ្ បតាម្មុ្ខង្ហរពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់មា ភារៈកិច្ច ូច្ខាងសគ្កាម្៖  
 សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ ស ីម្បធីានថា  ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះម្ិ ណម្ ជាច្ាប់ច្ម្ាង ៃួ ោា  

ណ ល ធាា ប់បា សធវីការទូ្ទត់រចួ្ម្កសហយី  គ្មាប់អ ុវតត កម្មភាពជាក់លាក់ណាម្យួសនេះ
សទ្។  ាំសែី ុាំទូ្ទត់គ្តូវណតគ្ បតាម្ណផ្ ការការង្ហរ  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំណ លមា កាំែត់កាុង
កម្មវធិី ឬគសគ្មាង។ 

 សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ថា ាំសែី ុាំទូ្ទត់ គ្ បសៅតាម្ណផ្ ការការង្ហរ  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំណ លមា 
កាំែត់សៅកាុងកម្មវធិី ឬគសគ្មាង។ 

 ពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ គ្តូវមា ភាជ ប់ជាម្ួយ ូវឯកស្ថរោាំគ្ទ្គ្គប់គ្ោ ់ គ្តឹម្គ្តូវ  ិង
 ុគ្កឹត គ្ បតាម្ណផ្ ការការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំ ណ លមា កាំែត់កាុងកម្មវធិី ឬគសគ្មាង។ 

 សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់  ិងសធវីការគ្តួតពិ ិតយសោយផ្ទៃ ល់ច្ាំសពាេះមុ្ខថាសតីភាគីទ្ទ្ួលផ្លបា ទ្ទ្លួ ូវ 
ស វាកម្ម ឬលទ្ធផ្លន  កម្មភាពបា អ ុវតត ណ លជាកម្មវតថុន ការស ាី ុាំទូ្ទត់សនេះគ្ ប
តាម្ណផ្ ការការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំមា កាំែត់សៅកាុងកម្មវធិី ឬគសគ្មាងណ រឬសទ្?។  

 ករែីណ លស វាកម្មបា ផ្តល់ ឬលទ្ធផ្លការង្ហរបា ទ្ទ្ួល  ាំសែី ុាំទូ្ទត់  ិងឯកស្ថរោាំគ្ទ្ 
គ្ បតាម្សោល សោបាយ  ិង ីតិវធិីមា ណច្ងកាុងស ៀវសៅណែនាំស េះ  ិងគ្ បតាម្
ណផ្ ការការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំ មា កាំែត់សៅកាុងកម្មវធិ ីឬគសគ្មាង រចួ្សហយី ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ 
គ្តូវចុ្េះហតថសលខាសលី ាំសែី ុាំទូ្ទត់  ិងបញ្ជូ  ប តសៅម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់ស ីម្បសីធវីការពិ ិតយ
បញ្ជជ ក់។ 

 កាុងករែីពិ តិយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សៅសឃញីថាមា ភាពខុ ោាណាម្ួយ ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គ្តូវសធវី
ការ ប ិស ធ  ិងលុបសចល ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះ រចួ្បញ្ជូ   ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះ គ្ត ប់សៅ
ភាគីស ាី ុាំ ទូ្ទត់វញិ តាម្រយៈម្ន្ត តីការោិល័យលទ្ធកម្មណ លបា ណតងតាាំង ស ីម្បសីធវីការបាំភាឺ 
 ិងណកតគ្ម្ូវឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវសបី ិ ជាស វាកម្ម ឬលទ្ធផ្លណ លសកីតសច្ញពីការអ ុវតត កម្ម
ភាពសនេះគ្តឹម្គ្តូវគ្ បតាម្ណផ្ ការការង្ហរលម្ែិតគ្បចាំឆាា ាំណ លមា កាំែត់សៅកាុងកម្មវធិ ី ឬ 
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គសគ្មាង ។ 
 កាុងករែីណ លមា ការប ិស ធ ឬលុបសចល ូវ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណាម្ួយ ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀង

ផ្ទៃ ត់គ្តូវ ជូ  ាំែឹងជាលាយលកខែ៏អកេរ សៅម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងម្ន្ត តីអ ុម័្ត អាំពីសហតុ
ផ្លន ការប ិស ធ ឬការលុបសចល សោយមា ព យល់លម្ែិតពីមូ្លសហតុន ការប ិស ធ ឬ
ការលុបសចលស េះផ្ងណ រ។ 

 ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ម្ិ គ្តូវចុ្េះហតថសលខាទុ្កមុ្ សលី ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណ លពុាំទ ់បា បាំសពញ
សនេះស យី។ 

 កាុងករែីមា  ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណាម្ួយគ្តូវលុបសចល សោយម្កពីមូ្លសហតុន ការគ្បគ្ពឹតតិ
ខុ  ឬការអ ុវតតខុ សោយសច្តនរប ់ម្ន្ត តីពិ តិយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់គ្តូវជូ 
 ាំែឹង ល់គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង ស ីម្បសីធវីការស ីុបអសងកត (គ្ប ិ សបី  ិងសៅសពលចាំបាច់្)។ 

រាល់ការគ្បគ្ពឹតតិខុ ឆ្គង ឬការអ ុវតតខុ ឆ្គងណាម្យួ សកីតមា ស ងីសោយទ្សងវីរប ់ម្ន្ត តីពិ ិតយ
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ណ លរមួ្មា ការអ ុវតតខុ ពីច្ាំែុច្ណ លបា សរៀបរាប់ខាងសលី គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិង
គ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវសបីក ាំសែីរការស ីុបអសងកតសលីម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សនេះជាចាំបាច់្ ។  ូសច្ាេះ សោយ
សោងសៅសលី លទ្ធផ្លស ីុបអសងកតនផ្ៃកាុង ឬពីខាងសគ្ៅ ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់  ឹងគ្តូវទ្ទ្ួលរង ូវវធិា ការ
ណកណគ្ប ឬកាុងករែីធៃ ់ធៃរគ្តូវបញ្ឈប់កិច្ច  ាភាា ម្ៗ។ 
១.៤.១.២ ភារៈកិច្ចមន្តនតីរិនិតយប្ញ្ជា ក់ 

 គ្ បតាម្ ាំសែីរការពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់ មា ភារៈកិច្ច ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
 សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ ស ីម្បធីានថា ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះម្ិ ណម្ ជាច្ាប់ច្ម្ាង ៃួ ោា  

ណ លធាា ប់បា សធវីការទូ្ទត់រចួ្សហយី  គ្មាប់អ ុវតត កម្មភាពជាក់លាក់ណាម្ួយសនេះសទ្។ 
 ាំសែី ុាំទូ្ទត់គ្តូវណតគ្ បតាម្ណផ្ ការការង្ហរ  ងិងវកិាគ្បចាំឆាា ាំណ លមា កាំែត់កាុងកម្មវធិី 
ឬគសគ្មាង។ 

 សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ថា ាំសែី ុាំទូ្ទត់គ្ បសៅតាម្ណផ្ ការការង្ហរ  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំណ លមា កាំែត់ 
សៅកាុងកម្មវធិ ីឬគសគ្មាង។ 

 ពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ គ្តូវមា ភាជ ប់ជាម្ួយ ូវឯកស្ថរោាំគ្ទ្គ្គប់គ្ោ ់ គ្តឹម្គ្តូវ  ិង
 ុគ្កឹត គ្ បតាម្ណផ្ ការការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំ ណ លមា កាំែត់កាុងកម្មវធិី ឬគសគ្មាង។ 

 សធវីការគ្តួតពិ ិតយតាម្រយៈឯកស្ថរ  ិង ាំសែី ុាំទូ្ទត់ ថាសតីមា បង្ហា ញច្ា ់លា ់ណ រឬ
សទ្ថា ភាគីទ្ទ្ួលផ្លបា ទ្ទ្ួល ូវស វាកម្ម ឬលទ្ធផ្លន  កម្មភាពបា អ ុវតត ណ លជាកម្ម
វតថុន ការស ាី ុាំទូ្ទត់ស េះគ្ បតាម្ណផ្ ការការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំមា កាំែត់សៅកាុងកម្មវធិី ឬ
គសគ្មាងណ រឬសទ្។ 

 ពិ ិតយបញ្ជជ ក់ឱ្យបា ច្ា ់លា ់ថា មា ស្ថច់្គ្បាក់គ្គប់គ្ោ ់សៅកាុងគែ ីធនោរ គ្មាប់ 
សធវីការទូ្ទត់ណ រឬសទ្? សជៀ វាងការសច្ញមូ្លបបទ ប័គ្ត ឬបញ្ជជ សផ្ៃរគ្បាក់ ណ លោម   ម្
តុលយស្ថច់្គ្បាក់គ្គប់គ្ោ ់សៅកាុងគែ ីធនោរ។ 
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 ពិ ិតយបញ្ជជ ក់ថាគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ គ្មាប់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ស េះ គ្តូវបា កត់គ្តាសៅកាុង
បញ្ជ ីគែស យយោ ងគ្តឹម្គ្តូវរចួ្សហយី។ 

 ករែីណ លស វាកម្មបា ផ្តល់ ឬលទ្ធផ្លការង្ហរបា ទ្ទ្ួល  ាំសែី ុាំទូ្ទត់  ិងឯកស្ថរោាំគ្ទ្ 
គ្ បតាម្សោល សោបាយ  ិង ីតិវធិីមា ណច្ងកាុងស ៀវសៅណែនាំស េះ  ិងគ្ បតាម្ណផ្ 
ការការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំមា កាំែត់សៅកាុងកម្មវធិី ឬគសគ្មាង រចួ្សហយីម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់គ្តូវចុ្េះ
ហតថសលខាសលី កខីប័គ្តទូ្ទត់  ិងបញ្ជូ  ប តសៅម្ន្ត តីអ ុម័្តស ីម្បសីធវីការអ ុម័្តជាចុ្ងសគ្កា
យ។ 

 កាុងករែីពិ តិយសៅសឃញីថាមា ភាពខុ ោាណាម្ួយ ម្ន្ត តីពិ តិយបញ្ជជ ក់គ្តូវសធវីការប ិស ធ 
 ិងលុបសចល ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះ រចួ្បញ្ជូ   ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះគ្ត ប់សៅភាគីស ាី ុាំ
ទូ្ទត់វញិតាម្រយៈម្ន្ត តីការោិល័យលទ្ធកម្មណ លបា ណតងតាាំង ស ីម្បសីធវីការបាំភាឺ  ិងណកតគ្ម្ូវ
ឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវសបី ិ ជាស វាកម្ម ឬលទ្ធផ្លណ លសកីតសច្ញពីការអ ុវតត កម្មភាពសនេះ 
គ្តឹម្គ្តូវគ្ បតាម្ណផ្ ការការង្ហរលម្ែិតគ្បចាំឆាា ាំណ លមា កាំែត់សៅកាុងកម្មវធិ ីឬគសគ្មាង ។ 

 កាុងករែីណ លមា ការប ិស ធ ឬលុបសចល ូវ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណាម្ួយម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់
គ្តូវជូ  ាំែឹងជាលាយលកខែ៏អកេរសៅម្ន្ត តីអ ុម័្តអាំពីសហតុផ្លន ការប ិស ធ ឬការលុប
សចល សោយមា ព យល់លម្ែិតពីមូ្លសហតុន ការប ិស ធ ឬការលុបសចលស េះផ្ងណ រ។ 

 ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់ម្ិ គ្តូវចុ្េះហតថសលខាទុ្កមុ្ សលី កខីប័គ្តទូ្ទត់ មូ្លបបទ ប័គ្ត លិខិត
បញ្ជជ សផ្ៃរគ្បាក់សនេះសទ្។ 

 កាុងករែីមា  ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណាម្ួយគ្តូវលុបសចល សោយម្កពីមូ្លសហតុន ការគ្បគ្ពឹតតិ
ខុ  ឬការអ ុវតតខុ សោយសច្តនរប ់ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ម្ន្ត តីអ ុម័្តគ្តូវជូ  ាំែឹង ល់
គ្កុម្ វ កម្ម នផ្ៃកាុង ស ីម្បសីធវីការស ីុបអសងកត (គ្ប ិ សបី  ិងសៅសពលចាំបាច់្)។  

រាល់ការគ្បគ្ពឹតតិខុ ឆ្គង ឬការអ ុវតតខុ ឆ្គងណាម្យួ សកីតមា ស ងីសោយស្ថរទ្សងវ ី រប ់ម្ន្ត តី 
ពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ណ លរមួ្មា ការអ ុវតតខុ ពីច្ាំែុច្ណ លបា សរៀបរាប់ខាងសលីគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម 
 ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវសបីក ាំសែីរការស ីុបអសងកតសលីម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់រូបសនេះជាចាំបាច់្ ។  ូសច្ាេះ សោយ
សោងសៅសលីលទ្ធផ្លស ីុបអសងកតនផ្ៃកាុង ឬពីខាងសគ្ៅ ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ឹងគ្តូវទ្ទ្ួលរង ូវវធិា ការណក
ណគ្ប ឬកាុងករែីធៃ ់ធៃរគ្តូវបញ្ឈប់កិច្ច  ាភាា ម្ៗ។ 
១.៤.១.៣ ភារៈកិច្ចមន្តនតីអនុម័ត 

 គ្ បតាម្ ាំសែីរការអ ុម័្ត ម្ន្ត តីអ ុម័្ត មា ភារៈកិច្ច ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
 ពិ ិតយ កខីប័គ្តទូ្ទត់ ណ លបា ទ្ទ្ួលពីម្ន្ត តីពិ តិយបញ្ជជ ក់ ណ លគ្តូវគ្ បតាម្សោល

 សោបាយ  ិង ីតិវធិីណ លមា ណច្ងកាុងស ៀវសៅណែនាំស េះ។ 
 ពិ ិតយថា សតីឯកស្ថរោាំគ្ទ្ ណ លភាជ ប់ជាម្ួយ កខីប័គ្តទូ្ទត់ស េះបា គ្តួតព ិិតយ  ិងបា 

បញ្ជជ ក់សោយម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់សហយីឬសៅ? សតីគ្ បតាម្សោល សោបាយ  ិង ីតវិធិី 
ណ លមា ណច្ងកាុង ស ៀវសៅណែនាំស េះណ រឬសទ្?  ិងគ្ បតាម្ណផ្ ការការង្ហរ  ិងងវកិា
គ្បចាំឆាា ាំណ លមា កាំែត់កាុងកម្មវធិ ីឬគសគ្មាងណ រឬសទ្? 
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 ករែីណ ល កខីប័គ្តទូ្ទត់រមួ្ ឹងឯកស្ថរោាំគ្ទ្មា គ្គប់គ្ោ ់គ្តឹម្គ្តូវ គ្ បតាម្សោល សោ 
បាយ  ិង តីិវធិីណ លមា ណច្ងកាុងស ៀវសៅណែនាំស េះ  ិងគ្ បតាម្ណផ្ ការការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំ
ណ លមា កាំែត់កាុងកម្មវធិ ីឬគសគ្មាងសហយីម្ន្ត តីអ ុម័្តគ្តូវចុ្េះហតថសលខាសលី កខីប័គ្តទូ្ទត់ 
រចួ្បញ្ជូ  ឯកស្ថរទាំងអ ់សៅម្ន្ត តីទូ្ទត់(ឬសបឡាករ) ស ីម្បសីធវីការទូ្ទត់ជាចុ្ងសគ្កាយ។ 

 កាុងករែីពិ តិយសៅសឃញីមា ភាពខុ ោាណាម្ួយ ម្ន្ត តីអ ុម័្តគ្តូវសធវីការប ិស ធ  ិងលុប
សចល ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះរចួ្បញ្ជូ   ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះគ្ត ប់សៅភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់វញិ 
តាម្រយៈម្ន្ត តីការោិល័យលទ្ធកម្មណ លបា ណតងតាាំង ស ីម្បសីធវីការបាំភាឺ  ិងណកតគ្ម្ូវឱ្យបា 
គ្តឹម្គ្តូវសបី ិ ជាស វាកម្ម ឬលទ្ធផ្លណ លសកីតសច្ញពីការអ ុវតត កម្មភាពសនេះគ្តឹម្គ្តូវ 
គ្ បតាម្ណផ្ ការការង្ហរលម្ែិតគ្បចាំឆាា ាំណ លមា កាំែត់សៅកាុងកម្មវធិ ីឬគសគ្មាង។ 

 ម្ន្ត តីអ ុម័្តម្ ិគ្តូវចុ្េះហតថសលខាទុ្កជាមុ្  សលី កខីប័គ្តទូ្ទត់ មូ្លបបទ ប័គ្ត លិខិតបញ្ជជ
សផ្ៃរគ្បាក់សទ្។ 

 កាុងករែីមា ការលុបសចល ូវ ាំសែី ុាំទូ្ទត់(ណ លខុ ) ណ លជាសច្តនគ្បគ្ពឹតតិឱ្យមា  
កាំហុ សោយម្ន្ត តីអ ុម័្ត គ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តូវជូ  ាំែឹង ល់គ្បធា  គ.ជ
.អ.ប គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង ស ីម្បសីធវីការស ីុបអសងកតគ្ប ិ សបី ឬសៅសពលណ លចាំបាច់្។  

រាល់ការគ្បគ្ពឹតតិខុ ឆ្គង ឬការអ ុវតតខុ ឆ្គងណាម្យួ សកីតមា ស ងីសោយទ្សងវីរប ់ម្ន្ត តីអ ុម័្ត 
ណ លរមួ្មា ការអ ុវតតខុ ពីច្ាំែុច្ណ លបា សរៀបរាប់ខាងសលី គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីល
ធម៌្ គ្តូវសបីក ាំសែីរការស ីុបអសងកតសលីម្ន្ត តីអ ុម័្តរូបសនេះជាចាំបាច់្ ។  ូសច្ាេះ សោយសោងសៅសលីលទ្ធ
ផ្លស ីុបអសងកតនផ្ៃកាុង ឬពីខាងសគ្ៅ ម្ន្ត តីអ ុម័្ត  ឹងគ្តូវទ្ទ្ួលរង ូវវធិា ការណកណគ្ប ឬកាុងករែីធៃ ់ធៃរ
គ្តូវបញ្ឈប់កិច្ច  ាភាា ម្ៗ។ 
១.៤.២ ភារៈកិច្ចភាគីពេនើេុុំទូទាត់ រីខាងពព្ៅ (គ.ជ.អ.ប្) 

 គ្ បតាម្ ាំសែីរការស ាី ុាំទូ្ទត់ ភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់ពីខាងសគ្ៅ(គ.ជ.អ.ប) សោយសោងតាម្កិច្ច
  ា ណ លបា ចុ្េះហតថសលខាជាម្ួយសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គ្តូវសរៀបច្ាំ  ិងោក់ជូ ន្ត តពីិ ិតយសផ្ៃៀង
ផ្ទៃ ត់ ូវ ាំែុាំ  ឯកស្ថរ ូច្ខាងសគ្កាម្ ៖ 

 ទ្គ្ម្ង់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់  ិងវក័ិយបគ្តណ លបា បាំសពញគ្តឹម្គ្តូវ  ិងមា ចុ្េះហតថសលខា សោយ
មា បរោិយអាំព ី  កម្មភាពជាក់លាក់ ណ លជាកម្មវតថុន ការស ាី ុាំទូ្ទត់ សហយីគ្តូវគ្ ប
តាម្សពលសវលា  ិងលកខខ័ែឌ  ណ លមា កាំែត់សៅកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ា។ 

 ឯកស្ថរោាំគ្ទ្ ាំសែី ុាំទូ្ទត់គ្គប់គ្ោ ់គ្តឹម្គ្តូវ សហយីគ្តូវគ្ បតាម្លកខខ័ែឌ   ិងសពល
សវលាណ លមា ណច្ងកាុងកចិ្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ា។ 

 ងតច្ម្ាងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង(ឬកិច្ច  ា) តីពីការផ្គត់ផ្គង់ស វាកម្មទ្ាំ ិញ បង្ហា ញ កម្មភាពជាក់
លាក់ណ លបា អ ុវតត ណ លជាកម្មវតថុន ការស ាី ុាំទូ្ទត់ស េះ។ 

 ម្ិ អ ុញ្ជញ តសោយមា ការសរៀបច្ាំ  ិងចុ្េះហតថសលខាសលី ាំសែី ុាំទូ្ទត់ រចួ្បញ្ជូ  ម្កទូ្ទត់ 
សោយ មា វក័ិយបគ្ត របាយការែ៍ណកាងកាា យ សោយម្ិ បា ភាជ ប់ ឬផ្តល់ ូវភ័ តុតាងពាក់ព័ ធ 
នន  ូច្បា សរៀបរាប់កាុងច្ាំែុច្ខាងសលី។  
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 កាុងករែីមា  ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណាម្ួយគ្តូវលុបសចល សោយម្កពីមូ្លសហតុន ការគ្បគ្ពឹតតិ
ខុ  ឬការអ ុវតតខុ  ជាសច្តនរប ់ភាគីណ លបា ចុ្េះកិច្ច  ា ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គ្តូវ 
ផ្តល់ ាំែឹងសៅគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង ស ីម្បសីធវីការស ីុបអសងកត (សបី ិ ជា ឬសៅសពលណ ល
ចាំបាច់្) ។ 

រាល់ការគ្បគ្ពឹតតិខុ ឆ្គង ឬការអ ុវតតខុ ឆ្គងណាម្យួសកីតមា ស ងីសោយស្ថរទ្សងវីរប ់ភាគីពាក់
ព័ ធណ លបា ចុ្េះកិច្ច  ា ណ លរមួ្មា ការអ ុវតតខុ ពីច្ាំែុច្ណ លបា សរៀបរាប់ខាងសលី គែៈកមាម ធិ
ការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ សោយរមួ្ ហការោ ងជិត ាិតជាម្ួយគ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង គ្តូវសបីក
 ាំសែីរការស ីុបអសងកតសលីភាគីពាក់ព័ ធណ លបា ចុ្េះកិច្ច  ាសនេះជាចាំបាច់្។  ូសច្ាេះ សោយសោងសៅសលី
លទ្ធផ្លស ីុបអសងកតនផ្ៃកាុង ឬពីខាងសគ្ៅ  ភាគីពាក់ព័ ធណ លបា ចុ្េះកិច្ច  ា  ឹងគ្តូវទ្ទ្ួលរង ូវវធិា 
ការណកណគ្ប ឬកាុងករែីធៃ ់ធៃរគ្តូវបញ្ឈប់គ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ាភាា ម្ៗណតម្តង។ 
១.៤.២.១ ភារៈកិច្ចមន្តនតីរិនិតយពទៃៀងផ្ទៃ ត់ 

 គ្ បតាម្ ាំសែីរការ ឬមុ្ខង្ហរពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់មា ភារៈកិច្ច ូច្ខាងសគ្កាម្៖  
 សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ ស ីម្បធីានថា ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះម្ិ ណម្ ជាច្ាប់ច្ម្ាង ៃួ ោា  

ណ លធាា ប់បា សធវីការទូ្ទត់រចួ្ម្កសហយីច្ាំសពាេះទ្ាំ ិញ  មាា រៈ ឬស វាកម្ម  ណ លស េះ។ 
 សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ថាសតី ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះគ្ បសៅតាម្លកខខ័ែឌ   ិងសពលសវលា ូច្ណ លមា  

ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ាណ លជាមូ្លោា  គតិយុទ្ធ គ្មាប់ការទូ្ទត់ណ រឬសទ្?។ 
 ពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ថាមា ភាជ ប់ជាម្ួយ ូវឯកស្ថរោាំគ្ទ្ណ លមា ព័តមា គ្គប់

គ្ោ ់ គ្តឹម្គ្តូវ  ិង ុគ្កឹត បាំសពញតាម្លកខខ័ែឌ   ិងសពលសវលាកាំែត់ ូច្មា ណច្ងកាុងកិច្ច
គ្ពម្សគ្ពៀងណ រ ឬសទ្?។ 

 សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់  ិងពិ ិតយោ ងជាក់លាក់ច្ាំសពាេះមុ្ខ ថាសតីភាគីគ្គប់គ្គងកិច្ច  ាបា ទ្ទ្លួ 
 មាា រៈស វាកម្ម  ិងទ្ាំ ញិណ លមា គុែភាព បរមិាែ ណ លជាកម្មវតថុន ការស ាី ុាំទូ្ទត់
សនេះគ្ បតាម្លកខខ័ែឌ   ិងសពលសវលាកាំែត់ ូច្មា ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងណ រឬសទ្? 
សហយី ូច្ោា សៅ ឹងការបរោិយកាុង ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណ រឬសទ្?។ 

 ករែីណ ល មាា រៈ ស វាកម្ម  ិងទ្ាំ ិញណ លបា ទ្ទ្ួលគ្តឹម្គ្តូវ គ្ បតាម្ លកខខ័ែឌ   ិង
សពលសវលាកាំែត់ ូច្មា ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង  ាំសែី ុាំទូ្ទត់បា បាំសពញ  ិងមា ភាជ ប់
ឯកស្ថរោាំគ្ទ្គ្គប់គ្ោ ់ គ្តឹម្គ្តូវ គ្ បសោល សោបាយ  ិង ីតិវធិីណ លមា ណច្ងកាុង
ស ៀវសៅណែនាំស េះសហយី ម្ន្ត តី ពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ គ្តូវចុ្េះហតថសលខាសលី ាំសែី ុាំទូ្ទត់  ិង
បញ្ជូ  ប តសៅម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់ស ីម្បសីធវី ការពិ ិតយបញ្ជជ ក់។ 

 កាុងករែីពិ តិយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សៅសឃញីថាមា កាំហុ ឆ្គងណាម្ួយ ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គ្តូវសធវី
ការប ិស ធ  ិងលុបសចល ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះ រចួ្បញ្ជូ   ាំសែី ុាំទូ្ទត់រមួ្ ឹងឯកស្ថរ 
ោាំគ្ទ្គ្ត ប់ភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់វញិតាម្រយៈម្ន្ត តីការោិល័យលទ្ធកម្មណតងបា ណតងតាាំង ស ីម្បី
សធវីការបាំភាឺ  ិងណកតគ្ម្ូវឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ សបី ិ ជាស វាកម្ម ទ្ាំ ិញ  មាា រៈណ លបា ទ្ទ្ួល 
សនេះគ្តឹម្គ្តូវគ្ បតាម្លកខខ័ែឌ   ិងសពលសវលា ូច្មា ណច្ងកាុងកិច្ច  ា ឬកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង។ 
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 កាុងករែីណ លមា ការលុបសចល ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណាម្ួយ ម្ន្ត តីពិ តិយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គ្តូវជូ 
 ាំែឹងជាលាយលកខអកេរសៅម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងម្ន្ត តីអ ុម័្តអាំពីការលុបសចលសោយ
មា ព យល់លម្ែិតពីមូ្លសហតុន ការលុបសចលស េះផ្ងណ រ។ 

 ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ម្ិ គ្តូវចុ្េះហតថសលខាទុ្កជាមុ្ សលី ាំសែី ុាំទូ្ទត់សទ្។ 
 កាុងករែីមា  ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណាម្ួយគ្តូវលុបសចល សោយម្កពីមូ្លសហតុន ការគ្បគ្ពឹតតិ

ខុ  ឬការអ ុវតតខុ  សោយសច្តនរប ់ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់គ្តូវជូ 
 ាំែឹង ល់គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង ស ីម្បសីធវីការស ីុបអសងកត (គ្ប ិ សបី  ិងសៅសពលចាំបាច់្)។  

រាល់ការគ្បគ្ពឹតតិខុ ឆ្គង ឬការអ ុវតតខុ ឆ្គងណាម្យួ សកីតមា ស ងីសោយស្ថរទ្សងវ ី រប ់ម្ន្ត តី 
ពិ ិតយ សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ណ លរមួ្មា ការអ ុវតតខុ ពចី្ាំែុច្ណ លបា សរៀបរាប់ខាងសលីគែៈកមាម ធិការ វ 
កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវសបីក ាំសែីរការស ីុបអសងកតសលីម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់រូបសនេះជាចាំបាច់្ ។  ូសច្ាេះ 
សោយសោងសៅសលីលទ្ធផ្លស ីុបអសងកតនផ្ៃកាុង ឬពីខាងសគ្ៅម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់  ឹងគ្តូវទ្ទ្ួលរង ូវ
វធិា ការណកណគ្ប ឬកាុងករែីធៃ ់ធៃរគ្តូវបញ្ឈប់កិច្ច  ាភាា ម្ៗ។ 
១.៤.២.២ ភារៈកិច្ចមន្តនតរីិនិតយប្ញ្ជា ក់ 

 គ្ បតាម្ ាំសែីរការពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់មា ភារៈកិច្ច ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
 ពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ ស ីម្បធីានថា ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះម្ិ ណម្ ជាច្ាប់ច្ម្ាង ៃួ 

ោា  ណ លធាា ប់បា សធវីការទូ្ទត់រចួ្ម្កសហយីច្ាំសពាេះទ្ាំ ិញ  មាា រៈ ឬស វាកម្ម ណ លស េះ។  
 បញ្ជជ ក់ថាសត ីាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះ គ្ បសៅតាម្លកខខ័ែឌ   ិងសពលសវលា ូច្ណ លមា ណច្ង

កាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងណ លជាមូ្លោា  គតយុិទ្ធ គ្មាប់ការទូ្ទត់ណ រឬសទ្?។ 
 ពិ ិតយបញ្ជជ ក់ថា  ាំសែី ុាំទូ្ទត់ មា ភាជ ប់ជាម្ួយ ូវឯកស្ថរោាំគ្ទ្ ណ លមា ព័ត៌មា គ្គប់

គ្ោ ់គ្តឹម្គ្តូវ  ិង ុគ្កឹតគ្ បតាម្លកខខ័ែឌ   ិងសពលសវលា ូច្មា ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង 
ឬកិច្ច  ាណ រឬសទ្?។ 

 សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់តាម្រយៈឯកស្ថរថា សតីភាគីគ្គប់គ្គងកិច្ច  ាបា ទ្ទ្ួល មាា រៈ ស វាកម្ម  ិង
ទ្ាំ ិញ ណ លមា គុែភាពបរមិាែ ទ្ាំហាំ ណ លជាកម្មវតថុន ការស ាី ុាំទូ្ទត់សនេះ គ្ បតាម្
លកខខ័ែឌ   ងិសពលសវលាមា ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ាណ រឬសទ្? សហយី ូច្ោា សៅ
 ឹងព័ត៌មា ណ លមា  បង្ហា ញកាុង ាំសែី ុាំទូ្ទត់  ិងវក័ិយបគ្តណ រឬសទ្?។ 

 ពិ ិតយបញ្ជជ ក់ឱ្យបា ច្ា ់ថា មា ស្ថច់្គ្បាក់គ្គប់គ្ោ ់សៅកាុងគែ ីធនោរ  គ្មាប់សធវី
ទូ្ទត់សជៀ វាងការសច្ញមូ្លបបទ ប័គ្ត ឬបញ្ជជ សផ្ៃរគ្បាក់សោយោម   ម្តុលយស្ថច់្គ្បាក់
គ្គប់គ្ោ ់សៅកាុងគែ ីធនោរ ។ 

 ពិ ិតយបញ្ជជ ក់ថាគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ  គ្មាប់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ស េះបា កត់គ្តាោ ងគ្តឹម្គ្តូវ
សៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ។ 

 កាុងករែីណ ល ាំសែី ុាំទូ្ទត់បា បាំសពញគ្តឹម្គ្តូវ  ិងឯកស្ថរោាំគ្ទ្មា គ្គប់គ្ោ ់គ្តឹម្គ្តូវ 
គ្ បតាម្សោល សោបាយ  ិង ីតិវធិណី លមា ណច្ងកាុងស ៀវសៅណែនាំស េះ  រមួ្ទាំងគ្ ប 
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តាម្លកខខ័ែឌ   ិងសពលសវលា ូច្មា ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ាសហយី ម្ន្ត តីពិ ិត ្
យបញ្ជជ ក់ គ្តូវចុ្េះហតថសលខា សលី កខីប័គ្តទូ្ទត់  ិងបញ្ជូ  ប តសៅម្ន្ត តីអ ុម័្តស ីម្បសីធវីការ
ពិ ិតយ  ិងអ ុម័្តជាចុ្ងសគ្កាយ។ 

 កាុងករែីពិ តិយសៅសឃញីថាមា ភាពខុ ោាណាម្ួយ ម្ន្ត តីពិ តិយបញ្ជជ ក់គ្តូវសធវីការប ិស ធ 
 ិងលុបសចល ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះសចល រចួ្បញ្ជូ   ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះគ្ត ប់សៅភាគីស ាី
 ុាំទូ្ទត់វញិតាម្រយៈម្ន្ត តីការោិល័យលទ្ធកម្មណ លបា ណតងតាាំង ស ីម្បសីធវីការបាំភាឺ  ិងណក
តគ្ម្ូវឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវសបី ិ ជា ឬសៅសពលណ លតគ្ម្ូវសោយអ ុវតតគ្ បតាម្លកខខ័ែឌ   ិង
សពលសវលា ូច្មា ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ា។ 

 កាុងករែីណ លមា ការលុបសចល ូវ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណាម្ួយ ម្ន្ត តីពិ តិយបញ្ជជ ក់គ្តូវជូ  
 ាំែឹងជា លាយលកខអកេរសៅម្ន្ត តីអ ុម័្ត បញ្ជជ ក់ពីសហតុផ្លន ការលុបសចល សោយមា 
ការព យល់លាំអិតព ីមូ្លសហតុ ន ការលុបសចលស េះផ្ងណ រ។ 

 ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់ម្ិ គ្តូវចុ្េះហតថសលខាទុ្កជាមុ្  សលី កខីប័គ្តទូ្ទត់ មូ្លបបទ ប័គ្ត 
លិខិតបញ្ជជ សផ្ៃរគ្បាក់សទ្។ 

 កាុងករែីមា  ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណាម្ួយគ្តូវលុបសចល សោយម្កពីមូ្លសហតុន ការគ្បគ្ពឹតតិ
ខុ  ឬការអ ុវតតខុ សោយសច្តនរប ់ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ម្ន្ត តីអ ុម័្តគ្តូវជូ  ាំែឹង ល់
គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុងស ីម្បសីធវីការស ីុបអសងកត(គ្ប ិ សបីចាំបាច់្)។  

រាល់ការគ្បគ្ពឹតតិខុ ឆ្គង ឬការអ ុវតតខុ ឆ្គងណាម្យួ សកីតមា ស ងីសោយស្ថរទ្សងវីរប ់ម្ន្ត តី 
ពិ ិតយបញ្ជជ ក់ណ លរមួ្មា ការអ ុវតតខុ ពីច្ាំែុច្ណ លបា សរៀបរាប់ខាងសលី គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម 
 ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវសបីក ាំសែីរការស ីុបអសងកតសលីម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់រូបសនេះជាចាំបាច់្ ។  ូសច្ាេះ សោយ
សោងសៅសលីលទ្ធផ្លស ីុបអសងកតនផ្ៃកាុង ឬពីខាងសគ្ៅ ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ឹងគ្តូវទ្ទ្ួលរង ូវវធិា ការណក
ណគ្ប ឬកាុងករែីធៃ ់ធៃរគ្តូវបញ្ឈប់កិច្ច  ាភាា ម្ៗ។ 
១.៤.២.៣ ភារៈកិច្ចមន្តនតអីនុម័ត 

 គ្ បតាម្ ាំសែីរការអ ុម័្ត ម្ន្ត តីអ ុម័្តមា ភារៈកិច្ច ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
 ពិ ិតយអ ុម័្ត កខីប័គ្តទូ្ទត់ ណ លបា ទ្ទ្ួលពីម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ណ លគ្តូវណតគ្ បតាម្

សោល  សោបាយ  ិង ីតវិធិីណ លមា ណច្ងកាុងស ៀវសៅណែនាំស េះ។ 
 ពិ ិតយថាសតីឯកស្ថរោាំគ្ទ្ននណ លភាជ ប់ជាម្ួយ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ស េះ គ្តូវបា គ្តួតពិ ិតយ  ងិ

មា ការពិ ិតយបញ្ជជ ក់ពីម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់សហយីឬសៅ? សហយីគ្ បតាម្សោល សោបាយ 
 ិង ីតិវធិ ី ណ លមា ណច្ងកាុងស ៀវសៅណែនាំស េះណ រឬសទ្?  ិងគ្ បលកខខ័ែឌ   ិងសពល
សវលាកាំែត់មា ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ាណ រឬសទ្?។  

 ករែីណ ល កខីប័គ្តទូ្ទត់  ិងឯកស្ថរោាំគ្ទ្មា គ្គប់គ្ោ ់ គ្តឹម្គ្តូវ គ្ បតាម្សោល
 សោបាយ  ិង  ីតិវធិីណ លមា ណច្ងកាុងស ៀវសៅណែនាំស េះ  ងិគ្ បតាម្លកខខ័ែឌ   ិង
សពលសវលាកាំែត ់ ូច្មា ណច្ង កាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ាស េះសហយី ម្ន្ត តីអ ុម័្ត គ្តូវចុ្េះ 
ហតថសលខាសលី កខីប័គ្តទូ្ទត់ រចួ្បញ្ជូ   កខីប័គ្តទូ្ទត់ រមួ្ ឹងឯកស្ថរោាំគ្ទ្ ទាំងអ ់ប តសៅ 
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ម្ន្ត តីទូ្ទត់(សបឡាករ) ស ីម្ប ីសធវីការទូ្ទត់ជាចុ្ងសគ្កាយ។ 
 កាុងករែីពិ តិយសៅសឃញីមា ភាពខុ ោាណាម្ួយ ម្ន្ត តីអ ុម័្តគ្តូវសធវីការប ិស ធ  ិងលុប

សចល ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះ រចួ្បញ្ជូ   ាំសែី ុាំទូ្ទត់សនេះគ្ត ប់សៅភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់វញិ 
តាម្រយៈម្ន្ត តីការោិល័យលទ្ធកម្មណ លបា ណតងតាាំង ស ីម្បសីធវីការបាំភាឺ  ិងណកតគ្ម្ូវឱ្យបា 
គ្តឹម្គ្តូវសបី ិ ជា ឬសៅសពលណ លតគ្ម្ូវស ីម្បសីោយគ្ បតាម្លកខខ័ែឌ   ិងសពលសវលា ូច្
មា ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ា។ 

 ម្ន្ត តីអ ុម័្ត ម្ិ គ្តូវចុ្េះហតថសលខាទុ្កជាមុ្ សលី កខីប័គ្តទូ្ទត់ មូ្លបបទ ប័គ្ត លិខិតបញ្ជជ
សផ្ៃរគ្បាក់សទ្។ 

 កាុងករែីមា ការលុបសចល ូវ ាំសែី ុាំទូ្ទត់(ណ លខុ ) ណ លជាសច្តនគ្បគ្ពឹតតិឱ្យខុ  
ឬសធវីឱ្យមា កាំហុ  សោយម្ន្ត តីអ ុម័្តគ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តូវជូ  ាំែឹង ល់
គ្បធា  គ.ជ.អ.ប  ិងគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុងស ីម្បសីធវីការស ីុបអសងកត(គ្ប ិ សប ី ឬសៅសពល
ណ លចាំបាច់្)។  

  រាល់ការគ្បគ្ពឹតតិខុ  ឬការអ ុវតតខុ ឆ្គងណាម្ួយសកីតមា ស ងីសោយស្ថរទ្សងវីរប ់ម្ន្ត តីអ ុម័្ត 
ណ លរមួ្មា ការអ ុវតតខុ ពីច្ាំែុច្ណ លបា សរៀបរាប់ខាងសលី គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីល
ធម៌្ គ្តូវសបីក ាំសែីរការស ីុបអសងកតសលីម្ន្ត តីអ ុម័្តរូបសនេះជាចាំបាច់្។  ូសច្ាេះ សោយសោងសៅសលីលទ្ធ
ផ្លស ីុបអសងកតនផ្ៃកាុង ឬពីខាងសគ្ៅម្ន្ត តីអ ុម័្ត  ឹងគ្តូវទ្ទ្ួលរង ូវវធិា ការណកណគ្ប ឬកាុងករែីធៃ ់ធៃរ
គ្តូវបញ្ឈប់កិច្ច  ាភាា ម្។ 
១.៤.៣ ភារៈកិច្ចមន្តនតីទូទាត់ 

 គ្ បតាម្ ាំសែីរការ ឬមុ្ខង្ហរទូ្ទត់ ម្ន្ត តីទូ្ទត់មា ភារៈកិច្ច ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
 ពិ ិតយថាសតីម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ បា ចុ្េះហតថសលខា សលីស ាី ុាំទូ្ទត់សហយីឬសៅ?។ 
 ពិ ិតយសម្ីលថាម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់ បា ចុ្េះហតថសលខាសលី កខីប័គ្តទូ្ទត់ សហយីឬសៅ?។ 
 ពិ ិតយសម្ីលថាម្ន្ត តីម្ន្ត តីអ ុម័្តបា ចុ្េះហតថសលខាគ្តឹម្គ្តូវសលី កខីប័គ្តទូ្ទត់ សហយីឬសៅ?។ 
 កាុងករែីណ ល ាំសែី ុាំទូ្ទត់ គ្តូវបា ចុ្េះហតថសលខាសោយម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់  កខីប័គ្ត

ទូ្ទត់គ្តូវបា ចុ្េះហតថសលខាគ្តឹម្គ្តូវរចួ្រាល់សោយម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងម្ន្ត តីអ ុម័្តរចួ្
សហយីម្ន្ត តីទូ្ទត់គ្តូវរ ួរា ់សធវីការទូ្ទត់ជាបនៃ  ់។ 

 ម្ិ គ្តូវសធវីការទូ្ទត់សទ្ កាុងករែីយណ៏ លពុាំទ ់មា ការចុ្េះហតថសលខា ឱ្យបា សពញសលញ 
គ្តឹម្គ្តូវសលី ាំសែី ុាំទូ្ទត់ពីម្ន្ត តីព ិិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ សលី កខីប័គ្តទូ្ទត់  ិងមូ្លបបទ ប័គ្តពី
ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងម្ន្ត តីអ ុម័្ត។ 

 កាុងករែីមា ការលុបសចល ូវ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណាម្ួយ ណ លបណាត លម្កពីសច្តន គ្បគ្ពឹតតិ
ឱ្យមា កាំហុ  ឬការអ ុវតតខុ សោយម្ន្ត តីទូ្ទត់ម្ន្ត តីអ ុម័្ត គ្តូវជូ  ាំែឹង ល់គ្កុម្ វ 
កម្មនផ្ៃកាុងសធវកីារស ីុបអសងកត (គ្ប ិ សបី ឬសៅសពលចាំបាច់្)។ 

 កាុងករែីមា ការគ្បគ្ពឹតតិខុ  ឬការអ ុវតតខុ ឆ្គងណាម្ួយសកីតមា ស ងី សោយស្ថរការគ្បគ្ពឹតតិ 
រប ់ម្ន្ត តីទូ្ទត់ ណ លរមួ្មា ទាំងការអ ុវតតខុ ពចី្ាំែុច្ខាងសលីស េះផ្ងណ រ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម 
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 ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវសបីកការស ីុបអសងកតសលីម្ន្ត តីពាក់ព័ ធរូបសនេះជាចាំបាច់្។ សោងតាម្លទ្ធផ្លពីការ
ស ីុបអសងកតនផ្ៃកាុង ឬខាងសគ្ៅម្ន្ត តីទូ្ទត់ណ លគ្បគ្ពឹតតិខុ  ឬអ ុវតតខុ ឆ្គង  ឹងគ្តូវទ្ទ្ួល ូវវធិា ការ
គ្ពមា ណកណគ្ប ឬកាុងករែីធៃ ់ធៃរគ្តូវបញ្ឈប់កិច្ច  ាភាា ម្ៗ។ 
១.៤.៤ ការតតងតុំងមន្តនតីកនងុដុំព ើរការទូទាត់ 

គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ជាមាច  ់គែ ធីនោរ(គែ ីសម្)ងវកិា គ្មាប់អ ុវតតកម្មវធិី
ជាតិ។គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ឹងសរៀបច្ាំ  ិងសផ្ញីរជូ ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតរប ់គ.ជ.អ.បទាំងអ ់ ទាំង
សៅថាា ក់ជាតិ  ិងថាា ក់រាជធា ី សខតត  ូវលិខិតណែនាំ តីពីការណតងតាាំងម្ន្ត តីមា  ិទ្ធកាុង ាំសែីការទូ្ទត់។ 
ការណតងតាាំងម្ន្ត តីមា  ិទ្ធកាុង ាំសែីការទូ្ទត់មា  ម្ន្ត តីស ាី ុាំទូ្ទត់ ម្ន្ត តីព ិិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ម្ន្ត តីព ិិតយ 
បញ្ជជ ក់ ម្ន្ត តីអ ុម័្ត  ិងម្ន្ត តីទូ្ទត់  ិងគ្តូវអ ុវតតតាម្សោលការែ៏ ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

១.៤.៤.១ ការតតងតុំងមន្តនតីពេនើេុុំទូទាត ់

 ម្ន្ត តសី ា ុីាំទូ្ទត់សពញ ិទ្ធ ិ
 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ៖ គ្បធា អងគភាព 
 រាជធា ី សខតត ៖ នយកទ្ចីត់ការ 
 គ្ក ួង  ិងស្ថថ ប័ អ ុវតតនន ៖  មាជិកគ្កុម្ការង្ហរ ឬ មាជិកគែៈកមាម ធិការការង្ហរ
កាំណែទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឃការ  ិងវ ិហម្ជឃការ។ 

 ម្ន្ត តសី ា ុីាំទូ្ទត់ តទី្ ី
 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ៖ អ ុគ្បធា អងគភាព 
 រាជធា ី សខតត ៖ នយករងទ្ីចត់ការ 
 គ្ក ួង  ិងស្ថថ ប័ អ ុវតតនន ៖  មាជិកគ្កុម្ការង្ហរ ឬ មាជិកគែៈកមាម ធិការការង្ហរ
កាំណែទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឃការ  ិងវ ិហម្ជឃការ។ 

១.៤.៤.២ ការតតងតុំងមន្តនតីរិនិតយពទៃៀងផ្ទៃ ត់ 

 ម្ន្ត តពី ិតិយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សពញ ិទ្ធ ិ
 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ៖ គ្បធា អងគភាពគ្គប់គ្គង  ិងោាំគ្ទ្កម្មវធិី 
 រាជធា ី សខតត ៖ នយកទ្ចីត់ការណ លទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការគ្គប់គ្គង  ិងោាំគ្ទ្កម្មវធិី 
 គ្ក ួង  ិងស្ថថ ប័ អ ុវតតនន ៖  មាជិកគ្កុម្ការង្ហរ ឬ មាជិកគែៈកមាម ធិការការង្ហរ
កាំណែទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឃការ  ិងវ ិហម្ជឃការ។ 

 ម្ន្ត តពី ិតិយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ តទី្ ី
 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ៖ អ ុគ្បធា អងគភាពគ្គប់គ្គង  ិងោាំគ្ទ្កម្មវធិី 
 រាជធា ី សខតត ៖ នយករងទ្ីចត់ការណ លទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការគ្គប់គ្គង  ិងោាំគ្ទ្កម្មវធិី 
 គ្ក ួង  ិងស្ថថ ប័ អ ុវតតនន ៖  មាជិកគ្កុម្ការង្ហរ ឬ មាជិកគែៈកមាម ធិការការង្ហរ
កាំណែទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឃការ  ិងវ ិហម្ជឃការ។ 

១.៤.៤.៣ ការតតងតុំងមន្តនតីរិនិតយប្ញ្ជា ក់ 
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 ម្ន្ត តពី ិតិយបញ្ជជ ក់សពញ ិទ្ធ ិ
 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ៖ គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ 
 រាជធា ី សខតត ៖ នយកទ្ចីត់ការហរិញ្ញវតថុ 
 គ្ក ួង  ិងស្ថថ ប័ អ ុវតតនន ៖  មាជិកគ្កុម្ការង្ហរ ឬ មាជិកគែៈកមាម ធិការការង្ហរ
កាំណែទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឃការ  ិងវ ិហម្ជឃការណ លទ្ទ្ួលខុ គ្តូវណផ្ាករ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ។ 

 ម្ន្ត តពី ិតិយបញ្ជជ ក់ តទី្ ី
 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ៖ អ ុគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ 
 រាជធា ី សខតត ៖ នយករងទ្ីចត់ការហរិញ្ញវតថុ 
 គ្ក ួង  ិងស្ថថ ប័ អ ុវតតនន ៖  មាជិកគ្កុម្ការង្ហរ ឬ មាជិកគែៈកមាម ធិការការង្ហរ
កាំណែទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឃការ  ិងវ ិហម្ជឃការ។ 

១.៤.៤.៤ ការតតងតុំងមន្តនតីអនុម័ត 

 ម្ន្ត តពី ិតិយអ ុម័្តសពញ ិទ្ធ ិ
 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ៖ គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
 រាជធា ី សខតត ៖ អភិបាលរាជធា ី សខតត 
 គ្ក ួង  ិងស្ថថ ប័ អ ុវតតនន ៖ គ្បធា គ្កុម្ការង្ហរ ឬគ្បធា គែៈកមាម ធិការការង្ហរ
កាំណែទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឃការ  ិងវ ិហម្ជឃការ។ 

 ម្ន្ត តពី ិតិយអ ុម័្ត តទី្ ី
 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ៖ អ ុគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
 រាជធា ី សខតត ៖ អភិបាលរងរាជធា ី សខតត 
 គ្ក ួង  ិងស្ថថ ប័ អ ុវតតនន ៖ អ ុគ្បធា គ្កុម្ការង្ហរ ឬអ ុគ្បធា គែៈកមាម ធិការ
ការង្ហរកាំណែទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឃការ  ិងវ ិហម្ជឃការ។ 

១.៤.៤.៥ ការតតងតុំងមន្តនតីទូទាត់ 

 ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតរប ់គ.ជ.អ.បទាំងអ ់គ្តូវណតងតាាំងសោយមា ម្ន្ត តីទូ្ទត់ (ម្ន្ត តីសបីកផ្តល់ជាស្ថច់្
គ្បាក់ ឬមូ្លបបទ ប័គ្ត) ណ លម្ន្ត តីសនេះោម  ភារៈកិច្ចពាក់ព័ ធសៅកាុងការង្ហរហរិញ្ញវតថុ ឬគែស យយ។ 
១.៤.៤.៦ ការរិចារណាពលើការតប្ងតច្កតួនាទី និងភារៈកិច្ចកនងុការតតងតុំងមន្តនតីមានេិទធ ិ

 ការកាំែត់ណបងណច្កសោយបា គ្តឹម្គ្តូវ ូវតួនទ្ី  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវគឺជាច្ាំែុច្ ាំខា ់កាុងសធវី
ឱ្យមា គ្ប ិទ្ាិភាពកាុង ាំសែីរការទូ្ទត់។ ការណតងតាាំងម្ន្ត តមីា  ិទ្ធិកាុងការទូ្ទត់ ជាចាំបាច់្គ្តូវគិត
ពិចរណាអាំពីការណបងណច្កសោយបា គ្តឹម្គ្តូវ ូវតួនទ្ី  ងិការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ ស ីម្បសីច្ៀ វាងការឃុប 
ឃតិណាម្ួយស ីម្បគី្បគ្ពឹតតអាំសពីណកាងប ាាំ។ 
 គ្គប់ជាំហា កាុង ាំសែីរការទូ្ទត់ ណ លចប់សផ្តីម្សច្ញពី  ាំសែី ុាំទូ្ទត់ ពិ តិយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ពិ ិតយ
បញ្ជជ ក់ អ ុម័្ត  ិងការទូ្ទត់ គឺគ្តូវអ ុវតតសោយម្ន្ត តីណ លបា ណតងតាាំងសផ្េងៗោា ។ ម្ ិោច្ណតងតាាំង 
ម្ន្ត តីមាា ក់មា  ិទ្ធិចុ្េះហតថសលខាពីរកាុង ាំសែីរការទូ្ទត់ណតម្ួយបា សទ្។ ឧទរហែ៍៖ ការអ ុវតត
 កម្មភាពរប ់អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុគ្តូវបាំសពញមុ្ខង្ហរ



132 
 

ជាម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងម្ ិោច្បាំសពញមុ្ខង្ហរជាម្ន្ត តីស ាី ុាំទូ្ទត់បា សទ្។ ករែីស េះម្ន្ត តីស ាី ុាំទូ្ទត់ 
គ្តូវណតជាអ ុគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ។ 
  គ្មាប់ព័ត៌មា លម្ែិតពាក់ព័ ធការណបងណច្កសោយបា គ្តឹម្គ្តូវ ូវតួនទ្ី  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ 
មា សៅកាុងច្ាំែុច្សលខ ១៩.២.៣។ 
១.៥ ព្ប្រ័នធគ ពនយយ 

គ្បព័ ធគែស យយណ លរមួ្មា វធិា   ិង ីតិវធិ ី ឹងអ ុញ្ជញ តឱ្យ៖ 
 ោច្កាំែត ់ ិងកត់គ្តារាល់គ្បតិបតតិការណ លមា  ុពលភាពរប ់បណាត គ្ក ួង  ិង 

ស្ថថ ប័ នន សៅថាា ក់ជាតិ  ិងថាា ក់រាជធា ី សខតត រប ់គ.ជ.អ.បទាំងមូ្ល។ 
 ធានថាគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុបា កត់គ្តាោ ងគ្តឹម្គ្តូវ  ុគ្កឹត សហយីឯកស្ថរោាំគ្ទ្ទាំងអ ់ 

គ្តូវបា  សរៀបច្ាំទុ្កោក់ោ ងគ្តឹម្គ្តូវ  ិងមា  ុវតថិភាព។ 
 បរោិយគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុបា ទ ់សពលសវលា មា លកខែៈលម្ែិត គ្គប់គ្ោ ់ ណ លោច្ 

ច្ាំណាត់ថាា ក់បា គ្តឹម្គ្តូវ គ្មាប់ជាមូ្លោា  ន របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ។ 
អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ ជាភាា ក់ង្ហរអ ុវតតោ ង ាំខា ់ ឬក៏ជាន គូតាម្ោ ោ ង ាំខា ់

សលីកិច្ចការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុរប ់ គ.ជ.អ.ប។  
ការគ្គប់គ្គងស្ថច់្គ្បាក់  

១.៥.១ ច្ុំ លូ 

 ធានថាមូ្ល ិធិគ្តូវទ្ទ្ួលបា ទ ់សពលសវលា  ិងគ្ បតាម្កាលវភិាគណ លបា សគ្ោងទុ្ក។ 
 ស ាី ុាំបាំសពញច្ាំណាយឱ្យបា ទ ់សពលសវលា  ិងតាម្តាំរូវការជាក់ណ តង។  

១.៥.២ ច្ុំណាយ 

 ពិ ិតយ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ 
 អ ុវតតការទូ្ទត់ច្ាំណាយ  ិងការផ្តល់មូ្ល ិធិណផ្ែកតាម្ការបញ្ជជ ក់គ្តឹម្គ្តូវ ិងការអ ុញ្ជញ ត 
 គ្គប់គ្គងសបឡាស្ថច្់គ្បាក់  

១.៥.៣ ស្ថថ នភារស្ថច្់ព្បាក់ 

 គ្តួតពិ ិតយស្ថថ  ភាពស្ថច់្គ្បាក់ សោយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សៅ ឹង ម្តុលយធនោរសៅកាុងគ្បព័ ធ
គែស យយ Peachtree (ទ្ិនា  ុបបវតតិស ៀវសៅធាំ) 

 ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងជាម្ួយធនោរ  ិងរតនោរ 
 សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ីធនោរ 
 សធវីការបា  ់គ្បមាែឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវសលីតគ្ម្ូវការស្ថច់្គ្បាក់។  

១.៥.៤ គ ពនយយ 

 ស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់៖ 
 ការកត់គ្តា គ្បតិបតដិការហរិញ្ញវតថុទាំងអ ់ សៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree 
 រកាទុ្ក  ិងរកាឱ្យមា  ុវតថិភាព ូវរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ  ិងឯកស្ថរោាំគ្ទ្នន 



133 
 

 ពិ ិតយជាគ្បចាំ កាំែត់គ្តាគែស យយ  ិងរបាយការែ៍ទ្ទ្ួលបា ពីគ្ក ួង ស្ថថ ប័ នន 
 ិងរាជធា  ីសខតត។  

១.៥.៥ របាយការ ៏ហិរញ្ញវតថ ុ

 សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់កាំែត់គ្តាគែស យយ 
 សរៀបច្ាំរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុនន 
 សរៀបច្ាំរបាយការែ៍សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ សោយសធវីការសគ្បៀបសធៀបជាម្ួយតុលយបញ្ជ ីធនោរ។ 

១.៥.៦ ពោលការ ៏គ ពនយយ 

 សធវីបច្ចុបប ាភាពជាសទ្ៀងទត់ ូវសលខកូ គែ  ី ិង តីិវធិីគែស យយ 
 ធានថាយ តការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងណ លបា បសងកីតគ្តូវបា អ ុវតតគ្គប់កគ្ម្ិតន គ.ជ.អ.ប។  

១.៥.៧ តមដានការអនុវតតថវិកា 

 អ ុវតតការបញ្ចូ លទ្ិ ា ័យគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ (កត់គ្តាច្ាំណាយជាក់ណ តងតាម្ខៃង់ច្ាំណាយ
សៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree)។ 

 សរៀបច្ាំរបាយការែ៍គ្បចាំណខ គ្បចាំគ្តីមា  ឆ្មា   ិងរបាយការែ៍គ្បចាំឆាា ាំ  តីពីការអ ុវតត
ងវកិាឱ្យបា ទ ់សពលសវលា។ 

 កាំែត់បញ្ជា នន ពាក់ព័ ធការអ ុវតតងវកិា  ិងសលីក ាំសែីជាវធិា ការណកតគ្ម្ូវឱ្យបា  ម្
គ្ ប។ 

 គ្តួតពិ ិតយការអ ុវតតការអ ុវតត ូវវធិា ការណកតគ្ម្ូវទាំងស េះ ណ លមា ការឯកភាពព ី
អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  

 គ្តួតពិ ិតយបញ្ជ ីការគែស យយ  ិងឯកស្ថរសៅតាម្ការោិល័យហរិញ្ញវតថុ រប ់គ្ក ួង  
ស្ថថ ប័   ិងទ្ចីត់ការហរិញ្ញវតថុ រាជធា ី សខតត ណ លអ ុវតតកម្មវធិជីាតិ។ 

 អងគភាពហរិញ្ញវតថុ  ិងរ ាបាលរប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គ្តូវសធវីការគ្តួតពិ ិតយជាគ្បចាំ ូវ 
ឯកស្ថរគែស យយ មា  ូច្ជា  កខីប័គ្ត ឯកស្ថរោាំគ្ទ្នន ណ លបា រកាទុ្កសៅតាម្ការោិល័យ
ហរិញ្ញវតថុននរចួ្ផ្តល់របាយការែ៍ពីលទ្ធផ្លណ លបា រកសឃញីជូ សៅគ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ
.ប  ិងគ្បធា គ្កុម្ការង្ហរសៅតាម្គ្ក ួង ស្ថថ ប័   ិងអភិបាលរាជធា ី សខតតនន ។  

 កាុងករែីចាំបាច់្ការអ ុវតតការង្ហរខាងសលីគ្តូវសោយមា ការពិសគ្ោេះសោបល់ ការោាំគ្ទ្  ិងការ 
បែតុ េះបណាត លពីទ្ីគ្បឹកាហរិញ្ញវតថុ។  

 ស ៀវសៅស េះជាជាំ ួយម្ួយ កាុងការចប់សផ្តីម្រប ់បុគគលិកហរិញ្ញវតថុងមី ឬបុគគលិកទូ្សៅ  ិងមា 
 គ្មាប់ផ្តល់ជូ បុគគលិកបណែត ត ឬបុគគលិកកិច្ច  ារមួ្ទាំងទ្ីគ្បឹកាផ្ងណ រ។   

 សទេះបីជាវាការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ ល់អងគភាព ឬការោិល័យននក៏សោយការអ ុវតតសោល សោ
បាយ ណ លមា កាុងស ៀវសៅស េះ សៅណតជាការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវជាធម្មតារប ់គ្បធា អងគភាពហរិញ្ញវតថុ  ិង
រ ាបាល សហយីការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវចុ្ងសគ្កាយកាុងការធាន ូវអ ុសលាម្ភាព គឺគ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ
.អ.ប ណ លបា សផ្ៃរភារកិច្ចគ្បចាំនងៃ ល់អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប។ 
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 ស ៀវសៅណែនាំននណ លបាំសពញឱ្យស ៀវសៅណែនាំ តីពីសោល សោបាយ  ងិ ីតិវធិីហរិញ្ញវតថុ 
គ.ជ.អ.ប មា  ូច្ជាឯកស្ថរ ផ្.អ.៣ ស ៀវសៅណែនាំសោល សោបាយព័ត៌មា វទិ្ា  ិងស ៀវសៅគ្បព័ ធ
គែស យយ Peachtree។ សោយស ៀវសៅណែនាំទាំងស េះបា សរៀបសរៀងស ងីកាុងកាលៈសទ្ ៈ លកខខ័ែឌ  
 ិងសពលសវលាខុ ៗ  ូសច្ាេះសជៀ ម្ិ រចួ្ ឹងសកតីមា ភាពម្ ិ ីុ ង្ហវ ក់ោា ខាេះៗប តចិ្ប តួច្ជាម្ិ ខា ។ 
ប ុណ ដគ្ប ិ សបីទ្ាំន ់សកីតមា ស ងីគ្តូវបញ្ជូ  សៅថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប តាម្រយៈ 
អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ស ីម្បសីធវីការបាំភាឺ។   

 ជាការកត់ ាំោល់ស ៀវសៅណែនាំស េះជាឯកស្ថរណ លមា ការវវិឌ្ឍ  ូសច្ាេះគ្តូវសធវីបច្ចុបប ាភាព
ស ៀវសៅណែនាំស េះឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវពីម្ួយ ាំណាក់កាលសៅម្ួយ ាំណាក់កាល ស ីម្បរីមួ្បញ្ចូ ល ូវការផ្ទា  ់
បតូរសោល សោបាយននរប ់គ.ជ.អ.ប   ិងន គូអភិវឌ្ឍ។ រាល់ ាំសែីផ្ទា  ់បតូរ សៅសលីស ៀវសៅណែនាំ
គ្បតិបតតិការស េះ គ្តវូសផ្ញីសៅគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ ន សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប សហយីសៅ
សពលណ លស ៀវសៅណែនាំស េះបា សធវីបច្ចុបប ាភាពទាំងគ្ ុង ឬណផ្ាកខាេះៗន ស ៀវសៅណែនាំគ្បតិបតតិការ 
មុ្ ៗគ្តូវ កសច្ញពីការផ្េពវផ្ាយ ប ុណ តគ្តូវរកាទុ្ក គ្មាប់ឯកស្ថរសោងសៅសពលអនគត។ 
   ស ៀវសៅណែនាំគ្បតិបតតិការស េះ ផ្តល ូ់វបទ្ោា  គែស យយកាុងអបបបរមិា គ្មាប់ការអ ុវតតតាម្
គ្គប់ការោិល័យទាំងអ ់កាុងគ.ជ.អ.ប។ ការោិល័យ ីម្ួយៗកាុងគ.ជ.អ.ប គ្តូវសគ្បីស ៀវសៅណែនាំស េះ 
ជាឯកស្ថរសោង កាុងការ សគ្ម្ច្ច្ិតតទក់ទ្ង ឹងការគ្គប់គ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ។ ស ៀវសៅណែនាំគ្បតិបតតិការ 
ស េះជាម្គគុសទ្ៃ ក៍ ល់បុគគលិកទាំងអ ់ ទាំងបុគគលិកកាុងគ្ ុក  ិងបុគគលិកអ តរជាត ិអាំពីថាសតីគ្តូវគ្បតិបតតិ 
មុ្ខង្ហរហរិញ្ញវតថុននោ ង ូច្សម្តច្សៅតាម្ការោិល័យក់រប ់ពួកសគ?។ វាក៏មា ច្ងែុលបង្ហា ញផ្ងណ រ 
អាំពីការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់ម្ន្ត តីពាក់ព័ ធននកាុងកិច្ចការហរិញ្ញវតថុ។  

 សៅសពលសរៀបច្ាំស ច្កតីគ្ពាង ីតិវធិីការោិល័យ មី្ួយៗ ោច្មា ោរម្មែ៍ថា សោយស្ថរណតស្ថថ  
ភាពភូម្ិស្ថន្ត តកាុងតាំប ់ជាសហតុផ្លលែម្ួយ  គ្មាប់ការចប់សផ្តីម្ស ច្កតីគ្ពាងសច្ញពីសោល សោបាយ
ម្ួយ ឬសោល សោបាយននណ លមា គ្ស្ថប់។ បញ្ជា ទាំងស េះ ឹងគ្តូវបា ពិចរណា សលីមូ្លោា  តាម្
ករែី ីម្ួយៗសោយណ កពីោា សោយសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ ការណកណគ្បសោល សោបាយ  ឹងគ្តូវ
បា បញ្ចូ លសៅកាុងស ៀវសៅណែនាំគ្បតិបតតិការស េះ បនៃ ប់ពមីា ការយល់គ្ពម្ជាលាយលកខែ៍អកេរពី
គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

  ជាចុ្ងសគ្កាយម្ិ គួរសគ្បីគ្បា ់ស ៀវសៅណែនាំគ្បតិបតតិការស េះោច់្សោយណ កណតឯងសទ្។ ន គូ
អ ុវតតទាំងអ ់រប ់គ.ជ.អ.ប គ្តូវអ ុវតតតាម្សោល សោបាយ សោលការែ៍ណែនាំ  ិង ីតិវធិីណ ល
មា ណច្ងកាុងស ៀវសៅណែនាំ  ិងឯកស្ថរននសផ្េងោា ៗ។ 
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ជំពកូទ២ី៖ កិច្ចគ្ពមពគ្ពៀងជាមយួដៃរអូភិវឌ្ឍ 
២.១ ពោលការ ៍រប្េ់ផ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

  កម្មវធិីជាតិ  ិងគសគ្មាងសផ្េងៗណ ល ថិតសៅសគ្កាម្ការគ្គប់គ្គងរប ់ គ.ជ.អ.ប គ្តូវបា ផ្តល ់
ហរិញ្ញបបទ សោយន គូអភិវឌ្ឍសផ្េងៗោា   ូសច្ាេះក៏មា ការគ្ពម្សគ្ពៀងោា រវាង គ.ជ.អ.ប  ិងន គូអភិវឌ្ឍ
កាុងការកាំែត់ឱ្យមា ណតណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ(AWPB) ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ  
 ិងរបាយការែ៍ វ កម្មណតម្ួយប ុសណាណ េះ។ 
  សៅសពលណ លស ច្កតីគ្ពាងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងបា ទ្ទ្ួលពីន គូអភិវឌ្ឍ សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប 
គ្តូវពិ ិតយោ ងហមត់ច្ត់សៅសលីលកខខ័ែឌ  សពលសវលា  ិងតគ្ម្ូវការនន ស ីម្បធីានថាលកខខ័ែឌ សពល
សវលា  ិងតគ្ម្ូវការណ លមា ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងសនេះគ្តូវបា យល់ោ ងច្ា ់  ិងឯកភាពពីភាគទីាំង
ពីរ។ គ្តូវងតច្ម្ាង ូវតគ្ម្ូវការ  ិងសោលការែ៍ននរប ់ន គូអភិវឌ្ឍណច្កផ្តល់ ល់បុគគលិក គ.ជ.អ.ប 
ណ លពាក់ព័ ធទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការអ ុវតតងវកិាហរិញ្ញបបទ ស េះ។ 

២.១.១ តព្មូវការនានា តច្ងកនងុពោលការ ៍រប្េ់ផ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 សពលសវលាអ ុវតត 
 ច្ាំ ួ  ឬភាគរយន ហរិញ្ញបបទ ប ិភាគ ណ លោច្តគ្ម្ូវឱ្យមា ។ 
 របាយការែ៍បសណាត េះោ  ា វ ត ទ្គ្ម្ង់ រច្នបទ្  ិងឧប ម្ព័ ន របាយការែ៍។ 
 របាយការែ៍បញ្ច ប់៖ កាលបរសិច្េទ្ណ លគ្តូវផ្តល់របាយការែ៍វឌ្ឍ ភាព  ិងរបាយការែ៍

ហរិញ្ញវតថុ 
 របាយការែ៍ វ កម្ម៖ ន គូអភិវឌ្ឍខាេះតគ្ម្ូវឱ្យមា ការសធវី វ កម្មពីខាងសគ្ៅសោយណ ក។ 
 វសិ្ថលភាព  ិងការកាំែត់មូ្ល ិធ ិ៖ មូ្ល ិធណិាណ លសគ្បីគ្បា ់បា  ឬសគ្បីគ្បា ់ម្ិ បា  

 គ្មាប់សធវីអវី  ិងថាសតីមូ្ល ិធិោច្ប តយកសៅសគ្បីគ្បា ់សៅឆាា ាំបនៃ ប់បា ណ រឬអត់? 
  ីតិវធិីលទ្ធកម្ម៖ សតីគ្តូវអ ុវតតតាម្ តីិវធិីលទ្ធកម្មរប ់គ.ជ.អ.ប ឬក៏គ្តូវអ ុវតតតាម្ ីតិវធិី

លទ្ធកម្មរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ?។ 
 ច្ាំណាយរ ាបាល៖ ខៃង់ច្ាំណាយណផ្ាករ ាបាលណាខាេះណ លោច្អ ុញ្ជញ តបា  ឬម្ិ គ្តូវោក់

បញ្ចូ ល ឬម្យួក៏គ្តូវកាំែត់ជាភាគរយណផ្ែកសលីហរិញ្ញបបទ  រុប។ 
 ខៃង់ងវកិា៖ កាំែត់ខៃង់ងវកិា  ិងច្ាំណាត់ថាា ក់គែ  ី ណ លសឆ្ាីយតបសៅតាម្ទ្គ្ម្ង់ស ីម្ន 

ងវកិាស ាី ុាំ។ 
 សោល សោបាយ ិយត័ងវកិា៖ រសបៀបស ាី ុាំការអ ុម័្តស ីម្ប ីិយត័ងវកិា ល់ពីខៃង់ងវកិា

ម្ួយសៅខៃង់ងវកិាម្ួយសទ្ៀត  ិងណ  កាំែត់កាុងការ ិយត័។ 
 វធិីស្ថន្ត តគែស យយ៖ គែស យយបងគ ឬគែស យយស្ថច់្គ្បាក់។ 
 គែ ីធនោរ៖ គែ ធីនោរោច់្សោយណ ក តាម្តគ្ម្ូវការន គូអភិវឌ្ឍ ិម្ួយៗ ឬមូ្ល 

 ិធិកញ្ច ប់រមួ្ ូច្កម្មវធិីជាតិ ផ្.អ.៣។ 
 ការគ្បាក់ទ្ទ្ួលបា ៖ ករែីខាេះការគ្បាក់គ្តូវសផ្ៃរគ្ត ប់សៅន គូអភិវឌ្ឍ ណតករែីខាេះការគ្បាក់
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គ្តូវបា ោក់បញ្ចូ លសៅកាុងគសគ្មាង ឬកម្មវធិី។ 
 ច្ាំសែញ ឬខាតសោយស្ថរោគ្តាបតូរគ្បាក់៖ ករែីខាេះផ្លច្ាំសែញពីោគ្តាបតូរគ្បាក់គ្តូវសផ្ៃរ 

គ្ត ប់សៅន គូអភិវឌ្ឍវញិ ណតករែីខាេះគ្តូវោក់បញ្ចូ លសៅកាុងគសគ្មាង ឬកម្មវធិី។ 
 រសបៀបគ្គប់គ្គងគ្ទ្ពយ ម្បតតិណ លបា ទ្ិញសោយសគ្បីងវកិាហរិញ្ញបបទ ៖ កាុងករែីខាេះគ្ទ្ពយ

 ម្បតតិ ណ លបា ទ្ិញគឺសៅណតជាគ្ទ្ពយ ម្បតតិរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ សហយីសៅសពលបញ្ច ប់កម្មវធិី 
ឬគសគ្មាងន គូអភិវឌ្ឍ ឹងផ្តល់ការណែនាំពីរសបៀបលុបសច្ញ។ 

 ឯកស្ថរ  ិងបែណស្ថរ។ 
២.២ របាយការ ៍េព្មាប្់ផ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

  របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ ាំខា ់ៗ ណ លោច្ ឹងទម្ទរសោយន គូអភិវឌ្ឍកាុងអាំ ុងសពល ាំសែីរ
ការកម្មវធិី ឬគសគ្មាងមា ៖ 

 របាយការែ៍ ិទ កថា  ិងរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុបសណាត េះោ  ា ។ 
  ាំសែី ុាំ ិយត័ងវកិា។ 
 របាយការែ៏ ិទ កថា  ិងរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុចុ្ងសគ្កាយ។ 
 របាយការែ៍ វ កម្ម 

 សរៀបច្ាំគែស យយ Peachtree ស ីម្បបីសងកីត  ិងបង្ហា ញខៃង់ងវកិាណ ល ូច្ោា សៅ ឹង ខៃង់ងវកិា
ណ លបា  គ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍ។ របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ ទញសច្ញសោយ វ័យគ្បវតតិ ពីគ្បព័ ធ
គែស យយ Peachtree ។ គ្បព័ ធគែស យយ Peachtree មា ភាពបត់ណប កាុងការផ្លិតរបាយការែ៍
សៅតាម្ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៍ណ លន គូអភិវឌ្ឍគ្តូវការ។ ម្ិ គ្តូវបា សរៀបច្ាំរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ គ្មាប់
ន គូអភិវឌ្ឍសគ្ៅណតពីការទញសច្ញសោយ វ័យគ្បវតតិពីកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree  ិងគ្បព័ ធ 
Excel សទ្។  
 ន គូអភិវឌ្ឍខាេះតគ្ម្ូវឱ្យមា របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុជារូបិយប័ែណសផ្េងសគ្ៅពី ុលាា រោសម្រកិ។ 
ករែីស េះចាំបាច់្គ្តូវមា ឧប ម្ព័ ធភាជ ប់ជាម្ួយរបាយការែ៍ ជារូបិយប័ែណសផ្េងតគ្ម្ូវតាម្ន គូអភិវឌ្ឍ។ 
របាយការែ៍ទាំងស េះក៏គ្តូវទញសច្ញសោយ វ័យគ្បវតតិពីកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree ណ រ សបីសទេះ
បីជាសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree អ ុញ្ជញ តឱ្យមា កាកត់គ្តាសោយសគ្បីណតរូបិយប័ែណជា ុលាា រ 
ោសម្រកិ ឬក៏រូបិយប័ែណណតម្ួយគ្បសភទ្កតី។ 
 កាុងករែីណ លមា ន គូអភិវឌ្ឍសគ្ច្ី  គ្បព័ ធគែស យយ Peachtree ក៏គ្តូវបសងកីតកាុងសោល
បាំែងោច្ទញយកព័ត៌មា ននតាម្តគ្ម្ូវការរប ់ន គូអភិវឌ្ឍបា ង្ហយគ្ ួលផ្ងណ រ។ ឧទហរែ៍ 
មា ករែីណ លន គូអភិវឌ្ឍផ្តល់មូ្ល ិធិ គ្មាប់ណតណផ្ាកណាម្ួយកាុងឯកស្ថរគសគ្មាង ឬកម្មវធិី ឬខៃង់
ងវកិាជាក់លាក់ម្ួយច្ាំ ួ ។ កាុងករែីស េះសលខកូ  មាគ លន់ គូអភិវឌ្ឍ ីម្ួយៗ គ្តូវោក់រមួ្បញ្ចូ លសៅកាុង
សលខកូ គែ ីកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree  ូសច្ាេះរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ ោច្ទញសច្ញសោយ
ផ្ទៃ ល់ពីគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree បា ។ 
២.២.១ របាយការ ៍ប្ពណាត ោះអាេនន 



137 
 

  វ តន របាយការែ៍បសណាត េះោ  ា  ិងសពលសវលាកាំែត់កាុងការបញ្ជូ  របាយការែ៏មា ណច្ងសៅ
កាុងសោលការែ៍ណែនាំរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ ឬសៅកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងគសគ្មាង ឬកម្មវធិី។ គ្តូវគ្បកា ់ឱ្យបា 
ខាជ ប់គ្តឹម្គ្តូវតាម្សពលសវលាកាំែត់កាុងការបញ្ជូ  របាយការែ៍សៅន គូអភិវឌ្ឍ។ 
  ជាសរឿយៗ ន គូអភិវឌ្ឍមា កាំែត់ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៏រប ់ខាួ ។ ករែីខាេះងវកិាោច្មា តគ្ម្ូវ
ការឱ្យបណ ថម្ខៃង់ឈរម្ួយសទ្ៀត គ្មាប់ការវភិាគសម្ីលពីភាពខុ ោា រវាងងវកិា  ិងច្ាំណាយជាក់ណ តង។ ជា
ទូ្សៅរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ គ្តូវណតបញ្ជូ  សៅន គូអភិវឌ្ឍកាុងសពលណតម្ួយជាម្ួយ ឹងរបាយការែ៍វឌ្ឍ  
ភាព។ គ្តូវគ្តួតពិ ិតយឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ ូវរបាយការែ៍ទាំង២ស េះមុ្ សពលសផ្ញីរសៅន គូអភិវឌ្ឍ ស ីម្បធីាន
ថា របាយការែ៍ទាំងពីស េះមា ភាព ីុ ង្ហវ ក់ោា ។ ឧទហរែ៍៖ គ្ប ិ សបីមា វគគបែតុ េះបណាត ល តីពី
សយ ឌ័្រច្ាំ ួ ១០គ្តូវបា អ ុវតត  ូច្ស េះក៏គ្តូវណតមា ការច្ាំណាយច្ាំ ួ ១០ កម្មភាព ូច្ណ រ។  

 របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុបសណាត េះោ  ា  ឹងផ្តល់ព័ត៌មា  ល់ន គូអភិវឌ្ឍពីរសបៀបន ការអ ុវតត 
ហរិញ្ញវតថុរប ់គសគ្មាងណ លកាំពុង ាំសែីរការោ ង ូច្សម្តច្ខាេះ?។ កាុង ័យស េះ វាក៏មា បង្ហា ញផ្ងណ រ
 ល់ន គូអភិវឌ្ឍពីតគ្ម្ូវការកាុងការ ិយត័ខៃង់ងវកិានន។ ការអ ុវតតណបបស េះ  ងឹសធវីឱ្យមា ការសរៀបច្ាំ  ងិ
សផ្ៃីរបាយការែ៍បា ទ ់សពលសវលាណ លជាការចាំបាច់្កាុងការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុឱ្យបា លែ។ 
 រយៈសពលកាំែត់កាុងការសរៀបច្ាំរបាយការែ៍បសណាត េះោ  ាជាធម្មតារយៈសពលបីណខម្តង។ ន គូ
អភិវឌ្ឍខាេះផ្តល់ងវកិាជាំហា បនៃ ប់ ណតសៅសពលសគ្កាយពីបា អ ុម័្តរបាយការែ៍បសណាត េះោ  ាណត 
ប ុសណាណ េះ។  ូសច្ាេះ ជាការចាំបាច់្ណា ក់ាុងការគិតគូពីសពលសវលា ណ លសផ្តីម្សច្ញពីការគិតគូពីលាំហូរស្ថច់្
គ្បាក់  ិងការសរៀបច្ាំរបាយការែ៍ឱ្យបា ទ ់សពល។  
  គ្ប ិ សបីមា គមាា តោា សគ្ច្ី រវាងងវកិា  ិងច្ាំណាយជាក់ណ តង គ្តូវបញ្ជជ ក់ថាគមាា តោា ស េះ ឹងគ្តូវ
កាត់ប ថយសៅគ្តឹម្កគ្ម្ិតណ លោច្ទ្ទ្ួលយកបា  មុ្ សពលបញ្ច ប់គសគ្មាង ឬកម្មវធិ ី ឬក៏គ្តូវស ាី ុាំសធវ ី
 ិយត័ងវកិាស ងីវញិ។ ពាកយថា "គមាា តោា សគ្ច្ី " ស េះ ាំសៅ ល់ភាគរយន គមាា តណ លធាំជាងភាគរយន 
គមាា តណ លន គូអភិវឌ្ឍបា អ ុញ្ជញ ត។ គ្ប ិ សបីន គូអភិវឌ្ឍម្ ិបា កាំែត់ពីភាគរយន គមាា តសទ្ គ្តូវ 
ផ្តល់ការព យល់សលីគមាា តណ លសលី ពី ឬសគ្កាម្១០%កាុងកគ្ម្ិត កម្មភាព។  
២.២.២ េុំព ើេុុំនិយ័តថវិកា 

  សោលការែ៍ណែនាំរប ់ន គូអភិវឌ្ឍមា បញ្ជជ ក់ពីភាគរយន គមាា តណ លោច្អ ុញ្ជញ តបា រវាង
 កម្មភាព មី្ួយៗ ឬរវាងខៃង់រងន ងវកិា ីម្ួយៗ។ កាលៈសទ្ ៈផ្ទា  ់បតូរោច្បណាត លឱ្យមា ច្ាំណាយ
ខុ ពីកគ្ម្ិតងវកិាណ លបា វភិាជ ៍ ាំបូងសោយច្ាំណាយសលី ពីកគ្ម្ិតភាគរយណ លោច្អ ុញ្ជញ តបា ។ 
កាុងករែីស េះគ្តូវសរៀបច្ាំ ាំសែី ុាំ ិយត័ងវកិាវភិាជ ៍ស ងីវញិសផ្ញីសៅន គូអភិវឌ្ឍ ណ លជាធម្មតា ឹងគ្តូវ
ស ាី ុាំជាផ្ាូវការកាុងអាំ ុងការគ្តួតពិ ិតយការអ ុវតតគសគ្មាងពាក់កណាត លឆាា ាំកាុងណខកកកោ ឬកាុងការសរៀបច្ាំ
ងវកិាគ្តីមា ចុ្ងសគ្កាយគ្បចាំឆាា ាំ។ គ្តូវមា ការអ ុម័្តម្ិ ផ្ាូវការ គ្មាប់គមាា តកាុងការច្ាំណាយសគ្ច្ី ជាង 
១០%កាុង កម្មភាព ីម្យួៗ។ សទេះជាោ ងណាការស ាី ុាំ  ិងការអ ុម័្តជាផ្ាូវការគ្តូវសរៀបច្ាំស ងីបនៃ ប់
ពីការគ្តួតពិ ិតយ ការអ ុវតតគសគ្មាងពាក់កណាត លឆាា ាំកាុងណខកកកោ សៅសពលណ លការស ាី ុាំ ិយត័ងវកិាងមី 
គ្តូវបា បញ្ជូ  សៅន គូអភិវឌ្ឍស ីម្បពីិចរណា  ិងអ ុម័្ត។ គ្តូវអ ុវតតណបបស េះសៅសពលណ លមា ការ
ច្ាំណាយសគ្ច្ី ជាង ឬតចិ្ជាងងវកិាវភិាជ ៍ក៏សោយ។  
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  សៅសពលចាំបាច់្  ាំសែី ុាំ ិយត័ងវកិា គ្តូវណតអ ុវតតសោយោម  ការព ាសពល  ិងសបី ិ ជាមា 
គមាា តោា សគ្ច្ី ជាមូ្លសហតុច្ម្បង។ ច្ាំែុច្ស េះ បង្ហា ញពីភាពចាំបាច់្កាុងការគ្តួតពិ ិតយោ ង ិត ល់ 
រប ់ថាា ក់ ឹកនាំសោយការយកច្ិតតទុ្កោក់ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់ម្ន្ត តីនន។ 

 
២.២.២.១ ខ្ៃង់ថវិកាេព្មាប្់ច្ុំណាយយថាពហតុ 

  ងវកិាខាេះមា ខៃង់ច្ាំណាយយថាសហតុ ណ លសោលបាំែងន ខៃង់ច្ាំណាយយថាសហតុស េះគឺស ីម្បី
បាំសពញសលីការច្ាំណាយណ លម្ិ បា គ្ពាងទុ្កជាមុ្  សោយស្ថរណតការណគ្បគ្បួលសកី ស ងី ូវតនម្ាកាុង១
ឯកតា។ គ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តូវអ ុម័្តអាំពីការសគ្បីគ្បា ់ខៃង់ច្ាំណាយយថាសហតុ មុ្ សពល
មា ការវភិាជ ៍ ឬច្ាំណាយមូ្ល ិធិ គ្មាប់ កម្មភាពសផ្េងៗ សគ្ៅណតពីច្ាំណាយ គ្មាប់បន្តងគប់សៅសលី
ការស ងីនងាន ឯកតាទ្ាំ ញិសនេះ។ ការសគ្បីគ្បា ់ខៃង់ច្ាំណាយយថាសហតុស េះ ជាធម្មតាណតងសឃញីសកីតមា 
ស ងីសៅគ្តីមា ចុ្ងសគ្កាយន ឆាា ាំជាពិស  សៅសពលណ លោម  មូ្ល ិធិពីគ្បភពណាសផ្េងសទ្ៀត សគ្បីគ្បា ់
 គ្មាប់ោាំគ្ទ្ ល់ កម្មភាពចាំបាច់្កាំពុងអ ុវតត ខែៈសពលណ លសម្ីលសឃញីមា ងវកិា ល់កាុងខៃង់
ច្ាំណាយយថាសហតុ។ គ្បធា ស្ថថ ប័  គ្កុម្ ការង្ហរអ ុវតតកម្មវធិីជាតិតាម្គ្ក ួង  ិងអភិបាលរាជធា ី 
សខតត គ្តូវោក់ ាំសែី ុាំជាផ្ាូវការកាុងការសគ្បីគ្បា ់ខៃង់ច្ាំណាយយថាសហតុ សៅគ្បធា សលខាធិការោា   គ.
ជ.អ.ប ឬគ្បធា សផ្ៃរ ិទ្ធិ ។  

គួរណតសជៀ វាងសបី ិ ជាោច្សធវីសៅបា ច្ាំសពាេះការបសងកីតឱ្យមា ខៃង់ងវកិាច្ាំណាយយថាសហតុ។ 
សៅសពលណ លងវកិាគ្តូវបា សរៀបច្ាំោ ងគ្តឹម្គ្តូវ ច្ាំណាយណ លម្ិ បា គ្ពាងទុ្កម្ិ គរួឱ្យសកីតមា សទ្។ 
សៅសពលណ លងវកិាគ្តូវបា សរៀបច្ាំោ ងោ ងគ្តមឹ្គ្តូវសហយីសនេះ ច្ាំណាយណ លម្ិ បា គ្ពាងទុ្កមុ្  ឹង
កគ្ម្សកីតមា ណា ់។ ស េះមា  ័យថា  ឹងពុាំមា ការច្ាំណាយសច្ញខៃង់ច្ាំណាយយថាសហតុស យី សហយី
ក៏ោម  មូ្ល ធិិ ណ លម្ិ បា ច្ាំណាយគ្តូវគ្បគល់ជូ ន គូអភិវឌ្ឍវញិស យី។ ស ីម្បសីជៀ វាងការគ្បគល់
មូ្ល ិធិគ្ត ប់សៅន គូអភិវឌ្ឍវញិ គ្តូវសរៀបច្ាំ ាំសែីសៅន គូអភិវឌ្ឍ  ុាំការអ ុម័្តសគ្បីគ្បា ់ខៃង់ច្ាំណាយ
យថាសហតុស េះ គ្មាប់ោាំគ្ទ្ការច្ាំណាយ គ្មាប់ កម្មភាពបណ ថម្សផ្េងៗសទ្ៀតវញិ។  
២.២.២.២ ការរនារពរលពដាយមិនព្តូវការថវិកាប្តនថម. 

 ការស ាីរ ុាំព ាសពលអ ុវតតបណ ថម្ សោយម្ិ គ្តូវការងវកិាបណ ថម្  ឹងគ្តូវបា សរៀបច្ាំសៅសពលណ ល
ពិ ិតយសឃញីថាងវកិាទាំងអ ់ ឹងម្ិ គ្តូវបា ច្ាំណាយកាុងកាំ ុងសពលអ ុវតតកម្មវធិី ឬគសគ្មាងតាម្កិច្ច
គ្ពម្សគ្ពៀង ាំបូងជាពិស  គ្ប ិ សបីគ្តូវបា ពិ ិតយសឃញីកាុងអាំ ុងសពលគ្តួតពិ ិតយពាក់កណាត លឆាា ាំ។ 
ករែីស េះ ងឹអ ុញ្ជញ តឱ្យមា ការព ារយៈសពលន ការអ ុវតត សោយោម  បណ ថម្ងវកិាពីន គូអភិវឌ្ឍសទ្ៀត
សទ្។ ន គូអភិវឌ្ឍទាំងអ ់ម្ិ ណម្  ុទ្ធណតអ ុញ្ជញ តឱ្យមា ការព ារសពលអ ុវតត សោយម្ិ គ្តូវការងវកិា
បណ ថម្សនេះសទ្។ គ្ប ិ សបីការព ារសពលអ ុវតតសោយម្ិ គ្តូវការងវកិាបណ ថម្ ជាករែីចាំបាច់្គ្តូវសរៀបច្ាំ
លិខិតស ាី ុាំន គូអភិវឌ្ឍឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវមុ្ កាលបរសិច្េទ្បញ្ច ប់គសគ្មាង ឬកម្មវធិី។  
 ការព ារសពលអ ុវតតសោយម្ិ គ្តូវការងវកិាបណ ថម្ជាម្សធាបាយចុ្ងសគ្កាយម្ួយ ងវីសបីការព ារ
សពលអ ុវតតម្ិ ទម្ទរងវកិាបណ ថម្ពីន គូអភិវឌ្ឍក៏សោយ ក៏ប ុណ តជាការច្ាំណាយបណ ថម្រប  ់គ.ជ.អ.ប ។ 
ការច្ាំណាយបណ ថម្រប  ់ គ.ជ.អ.ប សនេះគឺសៅសលីណផ្ាកគ្បាក់ណខ  ិងរ ាបាល។ ជាធម្មតាគ្បាក់ណខ ឹងគ្តូវ
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ទូ្ទត់ ល់បុគគលិកណ លបាំសពញការង្ហរគសគ្មាង ឬកម្មវធិី គ្មាប់រយៈសពលបណ ថម្ស េះ។ សលីកណលងណត 
បុគគលិកទាំងសនេះបា ទ្ទ្លួគ្បាក់ណខពីគសគ្មាង ឬកម្មវធិីសផ្េងៗកាុងរយៈសពលបណ ថម្ស េះ។ ច្ាំណាយ 
រ ាបាលមា  ូច្ជា គ្បាក់សប កកម្ម ឧបករែ៍សគ្បីគ្បា ់ ទ្ាំនក់ទ្ាំ ង សគ្បងឥ ធ ៈ  គ្មាប់សពលសវលា
បណ ថម្ណ លគ្តូវការស ីម្បបីញ្ច ប់គសគ្មាង ឬកម្មវធិី។ ស េះជាករែីណ លគសគ្មាង ឬកម្មវធិី ថិតកាុងលកខខ័ែឌ
ម្ួយណ លពុាំមា ការោាំគ្ទ្ពីគសគ្មាង ឬកម្មវធិីសផ្េង នទ្សទ្ៀត។  
២.២.៣ របាយការ ៍ច្ុងពព្កាយ(ប្ញ្ចប្់) 

 ន គូអភិវឌ្ឍោច្កាំែត់កាលបរសិច្េទ្ខុ ៗោា  កាុងការោក់ជូ របាយការែ៍ចុ្ងសគ្កាយ។ ជាទូ្សៅ
កាលបរសិច្េទ្កាំែត់កាុងការបញ្ជូ  របាយការែ៍ចុ្ងសគ្កាយសៅន គូអភិវឌ្ឍ គឺកាុងរយៈសពល២ សៅ៣ណខ
បនៃ ប់ពីកាលបរសិច្េទ្បញ្ច ប់គសគ្មាង ឬកម្មវធិី។ ជាទូ្សៅរបាយការែ៍ចុ្ងសគ្កាយ មា របាយការែ៍វឌ្ឍ 
ភាព  ិងរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ ណ លគ្តូវបញ្ជូ  សៅន គូអភិវឌ្ឍរមួ្ោា កាុងសពលណតម្ួយ។ គ្តូវពិ ិតយសម្ីល
សោលការែ៍ណែនាំរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ ស ីម្បធីានថាតគ្ម្ូវការនន គ្មាប់របាយការែ៍ចុ្ងសគ្កាយ គ្តូវ
បា អ ុសលាម្តាម្ទាំងគ្ ុង។ 

២.៣ ប្ញ្ា ីព្តួតរិនិតយរបាយការ ៍ហិរញ្ញវតថេុព្មាប្់ផ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 ការសរៀបច្ាំបញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយស េះណផ្ែកតាម្តគ្ម្ូវការននមា ណច្ងកាុងសោលការែ៍ណែនាំរប ់ន គូ
អភិវឌ្ឍ។ ខាងសគ្កាម្ស េះគឺជាច្ាំែុច្ណ លគ្តូវសធវីការពិ ិតយ គ្គប់របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុទាំងអ ់សផ្ញីរសៅ 
ន គូអភិវឌ្ឍ។ 

 

ល.រ បញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុសផ្ៃរីសៅន គូអភិវឌ្ឍ √ 

១ របាយការែ៍គ្តូវណតអ ុសលាម្តាម្ទ្គ្ម្ងណ់ លបា កាំែតស់ោយន គូអភិវឌ្ឍ  

២ មា បង្ហា ញស ម្ េះ  ិងោ យោា  រប ់គ.ជ.អ.ប ច្ា ់លា ់  

៣ មា បង្ហា ញស ម្ េះ  ិងោ យោា  រប ់ន គូអភិវឌ្ឍច្ា ់លា ់  

៤ មា បង្ហា ញស ម្ េះ  ិងនយកោា  (ណផ្ាក)រប ់ន គូអភិវឌ្ឍច្ា ់លា ់  

៥ មា បង្ហា ញច្ាំែងសជីង  ិងសលខសោងបា គ្តឹម្គ្តូវច្ា ់ណា ់  

៦ មា បង្ហា ញរយៈសពលអ ុវតត  

៧ មា បង្ហា ញកាលបរសិច្េទ្ន របាយការែ៍  ិងថាសតីជារបាយការែ៍គ្បចាំណខ គ្បចាំគ្តីមា   
ឆ្មា  គ្បចាំឆាា ាំ ឬរបាយការែ៍ចុ្ងសគ្កាយ។ 

 

៨ មា បង្ហា ញងវកិា  

៩ បង្ហា ញពីច្ាំនយជាក់ណ តងបូកសោង  

១០ បង្ហា ញពីភាពគមាា តោា រវាងងវកិា  ិងច្ាំណាយជាកណ់ តង ជាច្ាំ ួ ទឹ្កគ្បាក ់ ិងជាភាគរយ  

១១ សគ្បីមុ្ខង្ហរ "= ROUND (រូបម្ ត,0)" សៅកាុង Excel គ្ប ិ សបីចាំបាច្។់ មុ្ខង្ហរស េះជួយ 
លុបបាំបាត់ភាពសលែៀងោា ប តិច្ប តួច្ 

 

១២ សៅណផ្ាកខាងសលីន ខៃងឈ់រ ីម្ួយៗ គ្តូវបង្ហា ញគ្បសភទ្រូបិយបែ័ណណ លបា សគ្បីគ្បា ់  

១៣ ពិ ិតយសមី្លថាអគ្តាបតូរគ្បាក់ ណ លបា សគ្បីគ្បា ់គ្ បតាម្ការបញ្ជជ ក់ពីន គូអភិវឌ្ឍ  

១៤ បង្ហា ញពីអគ្តាបតូរគ្បាកណ់ លបា សគ្បីគ្បា ់គ្ប ិ សបីោច្អ ុវតតបា   
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១៥ សគ្បៀបសធៀបរបាយការែ៍ គ្មាបន់ គូអភិវឌ្ឍជាមួ្យរបាយការែ៍គ្គបគ់្គងគ្បចាំណខ ស ីម្ប ី
ធានថារបាយការែ៍ទាំង២មា តួសលខ ូច្ោា ។ គ្ប ិ សបីមា សលខកូ  ខុ ោា ណាម្ួយ 
គ្តូវពិ ិតយសលខកូ កាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree ស ីម្បកីាំែតភ់ាពខុ ោា ស េះ 

 

១៦ សគ្បៀបសធៀបរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ  ឹងរបាយការែ៍វឌ្ឍ ភាព ស ីម្បធីានថារបាយការែ៍ 
ទាំង២មា ភាព ុី ង្ហវ ក់ោា  

 

១៧ គ្តូវមា កាំែត ់មាគ ល់សលីរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ កាុងការព យល់ពីខៃងង់វកិាណ លមា គមាា ត 
ោា សគ្ចី្   ិងគ្តួតពិ ិតយសោយសធវីការសគ្បៀបសធៀបសៅរបាយការែ៍វឌ្ឍ ភាព 

 

១៨ ពិ ិតយសមី្លតួសលខកាុងរបាយការែ៍ម្តងម្ួយៗរចួ្គូ  ញ្ជញ (Ù) សៅតាម្ខៃង ់រុបរងទាំង 
អ ់(សបីគ្តឹម្គ្តូវ) 

 

១៩ ពិ ិតយសមី្លថាមា ច្ាំែងសជីងគ្តឹម្គ្តូវសៅណផ្ាកខាងសលីគ្គបទ់្ាំពរ័ ីម្ួយៗ  

២០ ពិ ិតយអកខរាវរុិទ្ធ  

២១ ចុ្េះហតថសលខាបាំគ្ពួញ  ិងោកក់ាលបរសិច្េទ្គ្គប ់ ាឹកពាកព់ ័ធន របាយការែ៍សៅសពលណ ល
បា ពិ ិតយ  ិងអ ុម្័តសោយម្ន្ត តីមា  ិទ្ធិពាកព់័ ធទាំងអ ់ 

 

២២ រកាទុ្កជាឯកស្ថរ រមួ្មា ទាំងគ្កោ ស្ថា ម្ការង្ហរផ្ងណ រឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ  

២៣ សផ្ញីររបាយការែ៍សៅន គូអភិវឌ្ឍ តាម្អីុណម្ ល(ឯកស្ថរទ្ ់)បនៃ បម់្កតាម្សគ្ប  ីយ(៍ជាឯក 

ស្ថររងឹ)ជាគ្កោ  

 

២៤ សៅសពលណ លសផ្ញីរបាយការែ៍តាម្អីុណម្ល គ្តូវគ្បាក ថាឯកស្ថរសនេះមិ្ មា តាំែភាជ ប់ ពាក់ 
ព ័ធសៅ ឹងឯកស្ថរសផ្េងណាមួ្យសទ្ៀតសទ្។ បនៃ បពី់សរៀបច្ាំរបាយការែ៍បា គ្តឹម្គ្តូវរចួ្រាល់ 
សហយីសលីកុាំពយូទ្រ័គ្តូវបិទ្  ិងសបីកម្កវញិ ូវឯកស្ថរសនេះម្តងសទ្ៀត គ្ប ិ សបីមា តាំែភាជ ប ់
ណាមួ្យគ្តូវរកសមី្ល  ិងលុបវាសច្ញ។ ស ីម្បកីាំែត់ទី្តាាំងតាំែភាជ បគ់្តូវចុ្ច្សលី Edit  ិង 
Link ។ ណ វងរកពាកយជាក់លាកម់្ួយ ឬពីរសៅកាុងតាំែភាជ ប់ សហយីវាយពាកយសនេះសៅកាុង  
គ្បអប់ន មុ្ខង្ហរណ វងរក។ បនៃ បម់្កចុ្ច្សលីពាកយ ’ណ វងរកបនៃ ប់”  ិងចុ្ច្សលីតាំែភាជ ប់ 
 ីម្ួយៗរហូត ល់តាំែភាជ ប់ទាំងអ ់បា កាតផ់្ទត ច្ស់ច្ញ។ 

 

២.៤ របាយការ ៍េព្មាប្់ផ្ដគូអភិវឌ្ឍ  អវីតដលព្តូវពធវើ និងអវីតដលមិនព្តូវពធវើ 

 គ្តូវសរៀបច្ាំរបាយការែ៍ឱ្យបា តាម្សពលកាំែត់។ 
 គ្តូវផ្តល់តួសលខណ លគ្តឹម្គ្តូវ  ិងោច្សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់បា ។ 
 គ្តូវពិ ិតយស ងីវញិសោយគ្បុងគ្បយត័ា មុ្ សពលសផ្ញីសៅន គូអភិវឌ្ឍ។ 
 គ្តូវជូ  ាំែឹង ល់ន គូអភិវឌ្ឍអាំពីបញ្ជា ណ លមា  កាត  ុពលោច្សកីតមា ស ងី សហយីស ាី

 ុាំ ិយត័ងវកិាគ្ប ិ សបីចាំបាច់្។ 
 គ្តូវសផ្ញីរបាយការែ៍ឱ្យច្ាំម្ន្ត តីទ្ទ្ួលប ៃុកកាុងទ្ីភាា ក់ង្ហរន គូអភិវឌ្ឍ។ គ្ប ិ សបីរបាយការែ៍ 

សផ្ញីតាម្អុីណម្លគ្តូវសផ្ញីសៅគ្គប់ភាគីពាក់ព័ ធទាំងអ ់ សលីកណតមា  ាំសែីម្ិ ឱ្យសផ្ញីសៅ។  
 គ្តូវច្ងចាំថាគ្តូវផ្តល់ព័ត៌មា  ល់ន គូអភិវឌ្ឍជា ិច្ច។ ន គូអភិវឌ្ឍណតងណតសឆ្ាីយតបវជិជមា 

ស ៃីរគ្គប់កាលៈសទ្ ៈសៅសពលណ លមា ការស ាី ុាំ ាំបូនម   ឬការោាំគ្ទ្នន ។  
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 ម្ិ គ្តូវច្ាំណាយតិច្ជាងងវកិារវភិាជ ៍៖ ច្ាំណាយតចិ្ជាងងវកិារវភិាជ ៍ ឹងបណាត លឱ្យមា 
បញ្ជា ណផ្ាករ ាបាលទាំងអាកអ ុវតត  ិងន គូអភិវឌ្ឍ។ វាោច្ជាលទ្ធផ្ល ណ លន គូអភិវឌ្ឍ
ទ្ទ្ួលបា មូ្ល ិធិគ្ត ប់ម្កវញិ។ គ្ប ិ សបីមា ករែីរសបៀបស េះសកីតស ងីម្តងសហយីម្តង
សទ្ៀត វា ឹងសធវីឱ្យមា ច្ាំណាប់ោរម្មែ៍សៅសលីភាពទ្ ់សខាយកាុងការសរៀបច្ាំណផ្ ការគសគ្មាង 
 ិងកាុងការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុ។ 

 ម្ិ គ្តូវច្ាំណាយសលី ងវកិាវភិាជ ៍៖ គ.ជ.អ.ប ម្ិ មា ងវកិាបាំរុងទុ្ក គ្មាប់បាំសពញ 
ឱ្ ភាពសទ្។ 

 ម្ិ គ្តូវសធវី ិយត័ងវកិាសោយោម  ការអ ុម័្តពីន គូអភិវឌ្ឍ៖ រាល់ការផ្ទា  ់បតូរងវកិា គ្តូវណតមា 
ការយល់គ្ពម្ជាមុ្ ពីន គូអភិវឌ្ឍមុ្ សពលច្ាំណាយ។ 

 ម្ិ គ្តូវច្ាំណាយងវកិាយថាសហតុសោយោម  ការយល់គ្ពម្ជាលាយលកខអកេរពីន គូអភិវឌ្ឍ។ 
 ម្ិ គ្តូវរង់ចាំរហូត ល់ចុ្ងបញ្ច ប់ន សពលសវលាអ ុវតតកម្មវធិ ីឬគសគ្មាង សទ្ីបស ាី ុាំព ារសពល 

អ ុវតត។ 
២.៥ អនកដផ្ទពទៀតតដលពព្ប្ើព្បាេ់របាយការ ៍េព្មាប្់ផ្ដគូអភវិឌ្ឍ 

ជាសរឿយៗ ក៏មា ភាគីពាក់ព័ ធ នទ្សទ្ៀតណ លចប់ោរម្មែ៍សគ្បីគ្បា ់របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ
 គ្មាប់ន គូអភិវឌ្ឍណ រ។ ភាគីទាំងសនេះមា  ូច្ខាងសគ្កាម្ ៖ 

 ន គូអភិវឌ្ឍ ៏មា  កាត  ុពលងម ី៖ គឺស ីម្បទី្ទ្ួលបា រូបភាពន ស្ថថ  ភាពហរិញ្ញវតថុ រប ់ គ.ជ
.អ.ប ស ីម្បសីធវីការ សគ្ម្ច្ច្ិតតកាុងការោាំគ្ទ្សៅសពលអនគត។ 

 នយកោា  ននរប ់រាជរោា ភិបាល៖ ស ីម្បគី្តួតពិ ិតយ កម្មភាពការង្ហររប ់ គ.ជ.អ.ប ។ 
 ន គូកាុងគ្ ុក ឬអងគការម្ិ ណម្ រោា ភិបាលកាុងគ្ ុក៖ ណ លកាំពុងសធវីការជាម្ួយកម្មវធិីជាតិ។ 
 ចុ្ងសគ្កាយគឺអាកទ្ទ្ួលផ្លណ លមា  ិទ្ធិ ឹងថា សតីមូ្ល ិធិណ លទ្ទ្លួបា គ្តូវបា សគ្បី

គ្បា ់តាម្បាំែងណ លសគច្ង់បា ណ រឬសទ្?។ 
២.៦ មាតិកានានា កនងុកិច្ចព្រមពព្រៀងជាមួយផ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 គ.ជ.អ.ប ចុ្េះហតថសលខាសលីកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍម្យួច្ាំ ួ   គ្មាប់គសគ្មាង ឬកម្ម
វធិីរប ់ គ.ជ.អ.ប។ ភាគីហតថសលខីរប ់គ.ជ.អ.ប គឺជាគ្បធា គ.ជ.អ.ប។ ឯកស្ថរភាជ ប់គឺអ ុ េរែៈន 
ការសោគយល់។ កាុងឧប ម្ព័ ធមា បញ្ជជ ក់ពីទ្ាំនក់ទ្ាំ ងការង្ហររវាង គ.ជ.អ.ប  ិងរោា ភិបាល  ុយសអ  
 ិងមា បរោិយសលីគ្បធា បទ្ម្ួយច្ាំ ួ  ូច្ខាងសគ្កាម្៖  
 ២.៦.១ តួនទ្ីរប ់សលខាធិការោា    
 ២.៦.២ ការគ្តួតពិ ិតយ  ងិ ាំសែីរការសរៀបច្ាំណផ្ ការ  
 ២.៦.៣ ការសរៀបច្ាំ  ិងសគ្បីគ្បា ់ងវកិា  
 ២.៦.៤ របាយការែ៍  ិងកាលវភិាគន របាយការែ៍  
 ២.៦.៥ ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងរវាងភាគីនន  
 ២.៦.៦ សោល សោបាយ  ិង ិតិវធិហីរិញ្ញវតថុ  
 ២.៦.៧  វ កម្ម  
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 ២.៦.៨ តួនទ្ ី ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ  
 ២.៦.៩ ការសផ្ៃរមូ្ល ិធិ  
 ២.៦.១០ បាំែុល  
 ២.៦.១១  ុពលភាពន កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង  
 ២.៦.១២ តគ្ម្ូវការជាក់លាក់រប ់ន គូអភិវឌ្ឍ  
 ២.៦.១២.១ មូ្ល ិធិគ្បចាំឆាា ាំ  
 ២.៦.១២.២ របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ 
 ងវកិាណ លសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ទ្ទ្ួលបា ពីន គូអភិវឌ្ឍ គ្តូវធានការអ ុវតតតាម្លកខខែឌ
កាុងឧប ម្ព័ ធទ្ី១ ោ ងម្ ត់ច្ត់។ ឧប ម្ព័ ធ ១  ិងវសិស្ថធ កម្មណាម្ួយ គ្តូវផ្េពវផ្ាយ ល់បុគគលិកពាក់
ព័ ធទាំងអ ។់ ជាការគ្បស ីរគួរណតបកណគ្បអ ុ ាែៈន ការសោគយល់  ិងឧប ម្ព័ ធ១ សៅជាភាស្ថកាុង
គ្ ុក  ិងផ្េពវផ្ាយ។ 
២.៧ របាយការ ៍ និងឯកស្ថរនានាពៅពលើពគហទុំរ័រ 

 គ.ជ.អ.បគ្តូវចុ្េះផ្ាយរបាយការែ៍  ិងឯកស្ថរននសៅសលីសគហទ្ាំព័ររប ់គ.ជ.អ.ប ស ីម្បឱី្យ
ន គូអភិវឌ្ឍោច្ចូ្លសម្ីលរបាយការែ៍គសគ្មាងណ លខាួ ោាំគ្ទ្បា ។ គ្បសភទ្របាយការែ៍  ិងឯកស្ថរ
ណ លន គូអភិវឌ្ឍោច្ចូ្លសម្ីលសៅសលីសគហទ្ាំព័ររប ់គ.ជ.អ.ប មា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
 ២.៧.១ កម្មវធិីជាតិ ការអភិវឌ្ឍតាម្ណបបគ្បជាធិបសតយយសៅថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ 
 ២.៧.២ ណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ 
 ២.៧.៣ របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុគ្បចាំគ្តីមា   
 ២.៧.៤ របាយការែ៍គ្តួតពិ ិតយគ្បចាំគ្តីមា   
 ២.៧.៥ របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុគ្បចាំឆាា ាំ  
 ២.៧.៦ របាយការែ៍គ្តួតពិ ិតយគ្បចាំឆាា ាំ  
 ២.៧.៧ របាយការែ៍ វ កម្ម   
 ជាការ ាំខា ់ណា ់ណ លរបាយការែ៍  ិងឯកស្ថរទាំងអ ់ ណ លបា សរៀបច្ាំស ងីសោយ គ.ជ.អ
.ប គ្បកបសោយវជិាជ ជីវៈមា ភាពង្ហយគ្ ួលកាុងការោ   ិងោច្យល់បា ។  
 ន គូអភិវឌ្ឍខាេះគ្បកា ់យក ូវការអ ុវតតតាម្លកខខែឌ   ិងសពលសវលាោ ងតឹងរងឹខាជ ប់ខជួ ។  ូសច្ាេះ
វាមា ស្ថរៈ ាំខា ់បាំផុ្តណ លសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តូវមា  ម្តថភាពកាុងការអ ុវតត  ិងគ្តួតពិ តិយ
ោ ង ិត ល់ ូវហរិញ្ញបបទ ណ លទ្ទ្ួលបា ពីន គូអភិវឌ្ឍគ្បកបសោយគ្ប ិទ្ធិភាព  កតិ ិទ្ធភាព  ិង
ស ីម្បទី្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការអ ុសលាម្តាម្បទ្ោា  នន  ិងទ ់សពលសវលាសៅតាម្តគ្ម្ូវការរប ់ន គូ
អភិវឌ្ឍ។  
២.៨ មុនពរលច្ុោះហតថពលខាពលើកិច្ចព្រមពព្រៀង 

 គ្បធា គ.ជ.អ.ប  ឹងចុ្េះហតថសលខាសលីកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងទាំងអ ់ជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍ សោយមា  
ការពិ ិតយពីសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ។ 
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 សៅសពលច្រចរងវកិា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តូវគ្បាក ថា មា ងវកិាគ្បតិបតតិការគ្គប់
គ្ោ ់គ្តូវបា ោក់បញ្ចូ លកាុងងវកិា។  

 

២.៩ ប្នាៃ ប្់រីបានច្ុោះហតថពលខាពលើកិច្ចព្រមពព្រៀង 

 ណច្កចយច្ាប់ច្ម្ាង ន កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ល់បុគគលិកពាក់ព័ ធទាំងអ ់ ណ លទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុង
ការអ ុវតត  ិងរាយការែ៍អាំពីគសគ្មាង ឬកម្មវធិី។ ច្ាំសពាេះបុគគលិកណ លម្ិ ោច្ោ ជាភាស្ថ
អង់សគា បា   ឹងគ្តូវទ្ទ្លួបា ច្ាប់ច្ម្ាងណ លបា បកណគ្បរចួ្។ 

 សរៀបច្ាំបញ្ជ ីសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ន តគ្ម្ូវការទាំងអ ់ណ លមា ណច្ងកាុងកចិ្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ណច្កជូ បុគគលិក
ពាក់ព័ ធ។ 

 សរៀបច្ាំគ្បជុាំជាម្ួយបុគគលិកពាក់ព័ ធកាុងការអ ុវតតកម្មវធិី ឬគសគ្មាង ពិភាកាអាំពីលកខខ័ែឌ
នន  ិងសពលសវលាន កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង។ 

 ម្ិ គ្តូវចប់សផ្តីម្អ ុវតតគសគ្មាង ឬកម្មវធិី កាុងសពលណ លម្ិ ទ ់ទ្ទ្ួលបា ការសផ្ៃរងវកិាសលីក
ទ្ី១សទ្ សលីកណលងណតមា ការយល់គ្ពម្ពីន គូអភិវឌ្ឍឱ្យចប់សផ្តីម្អ ុវតត សោយសគ្បីគ្បា ់ងវកិា
រប ់សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ជាមុ្ (គ្ប ិ សបីមា )។ គ្ប ិ សបីចាំបាច់្ គ្តូវមា ការផ្តល់
បុសរហរិញ្ញបបទ   គ្មាប់ងវកិាសផ្ៃរសលីកទ្ី១ គ្តូវអ ុវតតតាម្ តីិវធិីណ លមា ណច្ងកាុងច្ាំែុច្ 
៣.១។  

២.១០ តព្មូវការនានាកនងុកិច្ចព្រមពព្រៀង 

មា តគ្ម្ូវការសផ្េងៗោា ពីន គូអភិវឌ្ឍ មិ្ួយៗ សហយីតគ្ម្ូវការទាំងសនេះមា សរៀបរាប់លាំអិតសៅកាុង
កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍ ឬសៅកាុងសោលការែ៍ណែនាំរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ ណ លមា ភាជ ប់សោយ
ណ កពីកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង។ ខាងសគ្កាម្ស េះគឺជាឧទហរែ៍ន តគ្ម្ូវការណ ល គ.ជ.អ.ប រ ាំពឹងថាមា ណច្ងសៅ
កាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍ៖  

 កាលបរសិច្េទ្ចប់សផ្តីម្ន ច្ាំណាយណ លោច្ទ្ទ្ួលយកបា ។ 
 កាលបរសិច្េទ្ន ការផុ្តកាំែត់ន ច្ាំណាយណ លោច្ទ្ទ្ួលយកបា ។ 
 វសិស្ថធ កម្មកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង។ 
 ការបញ្ច ប់កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង  ិងការបងខាំឱ្យបញ្ច ប់។ 
 ការសោេះគ្ស្ថយវវិាទ្។ 
 លកខខែឌ  ហហរិញ្ញបបទ ។ 
 ការសផ្ៃរងវកិា  ិងសពលសវលាគ្តូវសផ្ៃរ។ 
 តគ្ម្ូវការឱ្យមា គែ ីធនោរសោយណ ក។ 
 កាតពវកិច្ចរប ់គូភាគី។ 
 តួនទ្ី  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ។ 
 ការអ ុម័្តសលីគមាា តោា ោ ងសគ្ច្ី  ពី កម្មភាពណ លបា សគ្ោង។ 
  ីតិវធិីលទ្ធកម្ម។ 
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 កិច្ច  ាការង្ហរ  ិងឯកស្ថរសផ្េងៗសទ្ៀតណ លគ្តូវសគ្បីគ្បា ់ គ្មាប់ហរិញ្ញបបទ ។ 
 គ្បការណ លទក់ទ្ង ឹងការណកាងប ាាំ  ិងអាំសពីពុករលួយ។ 
 អគ្តាបតូរគ្បាក់ណ លគ្តូវសគ្បីគ្បា ់។ 
 រូបិយប័ែណណ លសគ្បីកាុងរបាយការែ៍។ 
 កាលកាំែត់កាុងការោក់ជូ របាយការែ៍។ 
 ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៍។ 
 ភាពជាមាច  ់  ិងការសគ្បីគ្បា ់គ្ទ្ពយ ម្បតតិ។ 
 តគ្ម្ូវឱ្យមា ការសធវី វ កម្ម  ីតិវធិី  ិងរបាយការែ៍ វ កម្ម។ 
 ការ ងគ្តលប់ ូវមូ្ល ិធមិ្ិ បា សគ្បីគ្បា ់។ 
 ការ ងគ្តលប់ការគ្បាក់ណ លទ្ទ្ួលបា ។ 
 ការវាយតនម្ាសោយន គូអភិវឌ្ឍច្ាំសពាេះឯកស្ថរោាំគ្ទ្ទាំងអ ់។ 
 ទ្ េ ៈកិច្ចរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ។ 
 ការវាយតនម្ា។ 
 ការគ្តួតពិ ិតយជាក់ណ តង។ 
 រយៈសពលន ការរកាទុ្កឯកស្ថរ  ិងទ្ ិា ័យនន 

២.១១ តព្មូវការឯកស្ថរ 

គ.ជ.អ.ប គ្តូវរកាទុ្កោក់  ិងណងទាំឯកស្ថរឲ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ  ងិលម្ែិត ូវរាល់គ្បតិបតតិការទាំង
អ ់សៅកាុងគសគ្មាង ឬកម្មវធិី ម្ិ ថាគ្បតិបតតិការតូច្តាច្ោ ងណាសទ្។ ឯកស្ថរគ្តូវណតរកាទុ្កសៅកាុង 
គ្កូែូណ លបា បសងកីត  ិងសរៀបច្ាំជាពិស   គ្មាប់ផ្.អ.៣។ ម្ិ គ្តូវសរៀបច្ាំទុ្កោក់ឯកស្ថរគសគ្មាង 
លាយបញ្ចូ លោា ជាម្ួយណ លម្ិ ជាប់ពាក់ព័ ធ ឹងគសគ្មាង ឬកម្មវធិីសទ្។ កាុងកគ្ម្ិតអបបបរមិា គ.ជ.អ.ប 
សគ្បីគ្បា ់  ិងរកាទុ្កឯកស្ថរ ូច្ខាងសគ្កាម្ គ្មាប់ផ្.អ.៣  ងិគសគ្មាងសោយណ កសផ្េងៗសទ្ៀត៖  

 កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងហរិញ្ញបបទ ណ លបា ចុ្េះហតថសលខា។ 
  ាំសែីគសគ្មាង។ 
 កិច្ច  ាការង្ហរណ លបា ចុ្េះហតថសលខាសោយបុគគលិកទាំងអ ់ ណ លគ្តូវបា ទូ្ទត់

ច្ាំណាយសច្ញពីកម្មវធិី។ 
 លិខិតណតងតាាំង។ 
 តារាងសពលសវលា  ិងការង្ហរ។ 
 តារាងគ្បាក់សបៀវតេរ។៍ 
 កិច្ច  ាជាម្ួយន គូអ ុវតត។ 
 កិច្ច  ាជាម្ួយអាកផ្គត់ផ្គង់។ 
 ឯកស្ថរ ហហរិញ្ញបបទ   ិងបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលមូ្ល ធិិ។ 
 ព័តមា លម្ែតិពីការរមួ្វភិាគទ រប ់ ហគម្ ៍។ 
 ឯកស្ថរស ញនងា រមួ្មា ការផ្េពវផ្ាយ ការវាយតនម្ា ាំសែីស ញនងា  ិងកាំែត់សហតុគែៈ 
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កម្មការលទ្ធកម្ម។ 
  ាំសែី ុាំ លិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ វក័ិយប័គ្ត ឯកស្ថរគ្បគល់ទ្ទ្ួល  ិង កខីប័គ្តទូ្ទត់។ 
 ស ៀវសៅកាំែត់សហតុ។ 
 បញ្ជ ីណបងណច្ក។ 
 តុលយបញ្ជ ីគែ ីធនោរ  ិងរបាយការែ៍សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ធីនោរ។ 
 ទ្ិនា  ុបបវតតិចុ្េះបញ្ជ ី។ 
 គ្បព័ ធតាម្រកគ្បតិបតតិការលម្ែិត  ិងបញ្ជ ីគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ។ 
 របាយការែ៍វឌ្ឍ ភាព ហរិញ្ញវតថុ  ិង វ កម្ម។ 
 ឯកស្ថរសឆ្ាីយឆ្ាងពាក់ព័ ធ ងឹគសគ្មាង រមួ្ទាំងអុីណម្លផ្ងណ រ។ 

២.១២ ការរកាទុកឯកស្ថរ 

 រយៈសពលន ការរកាទុ្កឯកស្ថរ ជាទូ្សៅមា ណច្ងសៅកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង។ គ្ប ិ សបីរយៈសពល
រកាទុ្កឯកស្ថរម្ិ មា បញ្ជជ ក់កាុងកចិ្ចគ្ពម្សគ្ពៀងសទ្ ឯកស្ថរទាំងអ ់គ្តូវរកាទុ្កកាុងរយៈសពលគ្បាាំពីរ
(៧)ឆាា ាំបនៃ ប់ពីបិទ្បញ្ច ប់កម្មវធិី ឬគសគ្មាង។ ឯកស្ថរទាំងអ ់គ្តូវរកាទុ្កសៅកណ ាងស្ថែ ត ៃួតលែ  ិង 
ធាន ុវតថិភាពពីការគាំរាម្សោយអគគីភ័យ។ ទ្ីតាាំងណ លរកាទុ្កឯកស្ថរគឺជាកណ ាងណ លោច្សច្ញចូ្ល
បា ោ ងង្ហយគ្ ួល សហយីឯកស្ថរគ្តូវរកាទុ្កជាគ្បព័ ធគ្តឹម្គ្តូវ។ ទ្ិ ា ័យសអ ចិ្គ្តូ ិកក៏គ្តូវរកាទុ្ក 
សៅកណ ាងណ លមា  ុវតថិភាពណ លមា ោក់ស្ថា ក មាគ ល់ោ ងច្ា ់លា ់ សរៀបច្ាំទុ្កោក់ជាគ្បព័ ធ  ិង
ង្ហយគ្ ួលសច្ញចូ្លយកបា  ។  
២.១៣ ការដកយកឯកស្ថរ 

 ម្ិ មា ករែីណាណ លឯកស្ថររប ់ គ.ជ.អ.ប ោច្ កយកសច្ញពីបរសិវែ គ.ជ.អ.ប បា 
ស យី សលីកណលងណតមា ឯកស្ថរងតច្ម្ាងយកម្ករកាទុ្កជាំ ួ ។ កាុងករែីណ លន គូអភិវឌ្ឍ  វ ករ
ខាងសគ្ៅ ឬអាកមា  ិទ្ធ ិនទ្សទ្ៀត មា តគ្ម្ូវការស ាី ុាំឯកស្ថររប ់ គ.ជ.អ.ប គ្តូវផ្តល់ ល់ពួកសគជា 
ឯកស្ថរងតច្ម្ាង។ គ្ប ិ សបីមា សហតុផ្លណាម្យួ សហយីជាការចាំបាច់្ណ លគ្តូវ កយកឯកស្ថរស ីម្
សច្ញពីបរសិវែ គ.ជ.អ.ប គ្តូវមា រកាទុ្កឯកស្ថរច្ាប់ងតច្ម្ាងរកាទុ្កជាំ ួ ។ គ្តូវអ ុវតតរសបៀបស េះ
ច្ាំសពាេះឯកស្ថរទាំងអ ់ម្ិ ថាឯកស្ថរណាណ លទ្ាំ ងហាក់ ូច្ជាម្ិ  ាំខា ់សនេះសទ្។ គ្តូវមា កាំែត់
 មាគ ល់ ូវព័ត៌មា លាំអិតរកាទុ្កថា សតីឯកស្ថរស ីម្ម្ួយណាណ លគ្តូវបា  កយកសច្ញ អាកណាជាអាក
ស ាី ុាំសហតុផ្លន ការស ាី ុាំ អាកណ លបា អ ុញ្ជញ តឱ្យ កសច្ញ  ិងបញ្ជជ ក់ថាមា ច្ាប់ងតច្ម្ាងរកា
ទុ្កជាំ ួ ។ កាំែត់ មាគ ល់ជាលាយលកខែ៍អកេរស េះគ្តូវចុ្េះហតថសលខាសោយបុគគលិក២រូបសផ្េងោា  
ណ លមាា ក់កាុងច្ាំសណាម្សនេះ គឺជាគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ។  
២.១៤ េវនកមមរប្េ់ផ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

ហរិញ្ញបបទ រប ់ន គូអភិវឌ្ឍតគ្ម្ូវឱ្យមា ការសធវី វ កម្មពិស  សៅ ាំណាច់្ឆាា ាំ ីម្ួយៗ ឬសៅ 
សពលបញ្ច ប់កម្មវធិី ឬគសគ្មាង។ វាមា ស្ថរៈ ាំខា ់ណា ់ណ ល គ.ជ.អ.ប គ្តូវណតសរៀបច្ាំឱ្យគ្តឹម្គ្តូវកាុងការ
សធវី វ កម្ម។ អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុគ្តូវជួយសរៀបច្ាំការសធវី វ កម្មស េះឱ្យបា ឆាប់រហ័  កាុង
ករែីណ លមា តគ្ម្ូវការឱ្យោាំគ្ទ្កិច្ចការស េះ។ ថាា ក់ ឹកនាំ គ.ជ.អ.ប គ្តូវព ិិតយស ងីវញិសលី ាំែួរម្ួយ
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ច្ាំ ួ រប ់ន គូអភិវឌ្ឍណ លបា សលីកស ងីពាក់ព័ ធ ឹង វ កម្មកាលពីសពលមុ្  ស ីម្បឱី្យមា ការយល់
 ឹងកា ់ណតច្ា ់ពីគ្បសភទ្បញ្ជា  ណ លន គូអភិវឌ្ឍចប់ោរម្មែ៍ ។ 

ជំពកូទ៣ី៖  ដៃរអូភិវឌ្ឍ និងបពុរហិរញ្ញប្បទាន 
៣.១ ពេច្កតីពទតើមេតីរីប្ុពរហិរញ្ញប្បទាន 

បុសរហរិញ្ញបបទ  មា  ័យថា គ.ជ.អ.ប សធវីការច្ាំណាយទូ្ទត់ មុ្ សពលន គូអភិវឌ្ឍសផ្ៃរងវកិា
ស ីម្បទូី្ទត់ ូវច្ាំណាយទាំងសនេះ។ ម្ិ មា ការអ ុញ្ជញ តឱ្យមា បុសរហរិញ្ញបបទ ជាទូ្សៅគ្គប់ករែីសនេះ
សទ្។ បុសរហរិញ្ញបបទ ោច្អ ុញ្ជញ តបា ណតសៅកាុងកាលៈសទ្ ៈច្ខាងសគ្កាម្៖ 

 ម្ិ ទ ់បា ទ្ទ្ួលងវកិាសផ្ៃរពីន គូអភិវឌ្ឍសលីក ាំបូងសៅកាុងឆាា ាំ ៖ កាុងករែីខាេះការសផ្ៃរងវកិា
សលីកទ្ី១ពីន គូអភិវឌ្ឍ ឹងោច្ទ្ទ្ួលបា រហូត ល់ណខម្ីន ប ុណ តគ្បាក់ណខ  ិងច្ាំណាយ 
សផ្េងៗសទ្ៀតគ្តូវទូ្ទត់ចប់ពីណខម្ករា។ កាុងករែីស េះោច្អ ុញ្ជញ តឱ្យមា បុសរហរិញ្ញបបទ 
ស ីម្បធីានថាគ្បតិបតតិការោច្ចប់សផ្តីម្បា ពីស ីម្ឆាា ាំ។ 

 ការទូ្ទត់ពីន គូអភិវឌ្ឍម្ ិគ្ បោា ជាម្ួយច្ាំណាយ ៖ ោច្មា តគ្ម្ូវការងវកិាោ ងសគ្ច្ី  
ស ៃីរណតទាំងអ ់កាុងសពលណាម្ួយសៅកាុងឆាា ាំ ណ លម្ិ ោច្រង់ចាំឱ្យមា ការសផ្ៃរងវកិាកាុងរយៈ
សពលស មីៗោា សៅកាុងឆាា ាំសទ្។ ស្ថថ  ភាពណបបស េះសកីតមា ជាសរឿយៗ សោយស្ថរណតលកខខ័ែឌ ន 
ោកា ធាតុតគ្ម្ូវឱ្យមា ការអ ុវតត កម្មភាពភាគសគ្ច្ី មុ្ រ ូវវ ាម្ក ល់។ 

 គសគ្មាង ឬកម្មវធិីបា អ ុម័្តកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងបា ចុ្េះហតថសលខា សហយីគសគ្មាង ឬកម្មវធិីគ្តូវ
ចប់សផ្តីម្អ ុវតតភាា ម្ៗ ប ុណ តងវកិាណ លគ្តូវសផ្ៃរម្កសលីកតាំបូងម្ិ ទ ់បា ទ្ទ្ួល។ 

៣.២ ប្ុពរហិរញ្ញប្បទាន រីផ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 ន គូអភិវឌ្ឍ ឹងផ្តល់ព័តមា អាំព ីជាំហា ន ការសផ្ៃរងវកិា  ាោាំគ្ទ្ កាុងរយៈសពលម្ួយឆាា ាំ។ ន គូ
អភិវឌ្ឍ ីម្ួយៗបា កាំែត់រចួ្ជាសគ្ ច្ ូវសពលសវលា  ិងច្ាំ ួ ងវកិាណ លគ្តូវសផ្ៃរតាម្ជាំហា  មី្ួយៗ។ 
ព័ត៌មា ទាំងស េះន គូអភិវឌ្ឍបា សផ្ញីរសៅ គ.ជ.អ.ប តាម្រយៈអ ុ ារែៈសោគយល់(MoU) ឬកិច្ចគ្ពម្
សគ្ពៀងមូ្ល ិធិ។ សៅសពលណ លមា ការព ារសពលកាុងការសផ្ៃងវកិាពីន គូអភិវឌ្ឍ គ.ជ.អ.ប គ្តូវសរៀបច្ាំសធវី
បុសរហរិញ្ញបបទ  ប ុណ តគ្តូវណត ថិតកាុងលកខែៈវ ិិច្េ័យជាក់លាក់  ិងសបី ិ ជាមា ងវកិាណតប ុសណាណ េះ ។ 

 ជំពកូទី៤៖ ថវិកា 

៤.១ តួនាទីរប្េ់ថវិកា 

 ងវកិាគឺជាគ្គឹេះន គ្បព័ ធហរិញ្ញវតថុ ណ លបា បង្ហា ញពីច្ាំ ួ មូ្ល ិធិណ ល គ.ជ.អ.ប គ្តវូសធវីការ
សកៀរគរគ្បមូ្ល គ្មាប់ច្ាំណាយអ ុវតត កម្មភាពនន ស ីម្ប ីសគ្ម្ច្បា តាម្សោលសៅរប ់កម្មវធិីជា
សរៀងរាល់ឆាា ាំ។ ងវកិារប ់គ.ជ.អ.ប បាំសពញមុ្ខង្ហរ ាំខា ់ៗច្ាំ ួ ៤ ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
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៤.១.១ ផ្ននការ 

 ណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិា គ្តូវបា សរៀបច្ាំស ងីសោយគ.ជ.អ.ប សោយមា ការចូ្លរមួ្ពីគ្គប់ 
ភាគីពាក់ព័ ធ  ិងមា ការណែនាំពីថាា ក់ ឹកនាំសហយីជួ កាលពីទ្ីគ្បឹកាសទ្ៀតផ្ង។ អងគភាពគ្គប់គ្គង  ិង
ោាំគ្ទ្កម្មវធិី ឹកនាំការសរៀបច្ាំណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិា សោយមា ការចូ្លរមួ្ពីម្ន្ត តី ាំខា ់ៗម្កព ី
អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុសលីការសរៀបច្ាំណផ្ាកងវកិា។ មា ការរមួ្ ហការ  ិងការចូ្លរមួ្ោ ង កម្មពី
គ្គប់ស្ថថ ប័   ិងគ្ក ួង អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ រាជធា  ីសខតត កាុងការសរៀបច្ាំណផ្ កា កម្មភាព  ងិងវកិារប ់
កម្មវធិីជាតិទាំងមូ្ល។ 
៤.១.២ ការពគៀងគរមលូនធិិ 

 ស ច្កតីគ្ពាងណផ្  កម្មភាព  ិងងវកិា ណ លបា គ្តួតពិ ិតយរចួ្រាលគ់្តូវបង្ហា ញ ល់ថាា ក់ ឹកនាំ  
គ.ជ. អ.ប ស ីម្បពីិ ិតយ  ិងអ ុម័្តមុ្  ឹងសធវីការបង្ហា ញសៅន គូអភិវឌ្ឍនន ស ីម្បទី្ទ្ួលបា មូ្ល ិធិ 
ោាំគ្ទ្។ គ្តូវសផ្ញីសៅន គូអភិវឌ្ឍនន ូវណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំណ លបា សរៀបច្ាំគ្តឹម្គ្តូវសហយី
ោ ងតិច្៣ណខមុ្ សពលសគ្ោងចប់សផ្តីម្អ ុវតត កម្មភាពជាក់ណ តង។ សៅសពលណ លមា ការធានសលីការ
ោាំគ្ទ្មូ្ល ិធិបា គ្គប់គ្ោ ់សហយី គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងចុ្េះហតថសលខាសលីស ច្កតី សគ្ម្ច្
រមួ្ជាម្ួយស្ថថ ប័  គ្ក ួងអ ុវតតកម្មវធិជីាតិ  ិងរាជធា ី សខតត។  ូច្ោា ស េះណ រស្ថថ ប័   ិងគ្ក ួងអ ុវតត 
កម្មវធិីជាតិ ណ ល ាំណាងសោយរ ាម្ន្ត តី  ិងរាជធា  ីសខតត ណ លតាំណាងសោយអភិបាលរាជធា ី សខតតក៏ ងឹ
គ្តូវចុ្េះហតថសលខាសលី សគ្ម្ច្រមួ្ជាម្ួយគ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប មុ្  ឹងចប់សផ្តីម្អ ុវតត កម្ម
ភាពណាម្ួយសៅកាុងណផ្ ការ។ 

៤.១.៣ ព្តួតរិនិតយច្ុំណាយ អុំឡុងពរលអនុវតតគពព្មាង 

 កាុងអាំ ុងសពលអ ុវតត ងវកិាគឺជាយ តការគ្តួតពិ ិតយម្ួយ ៏ ាំខា ់។ ងវកិាបសងកីតបា ជាមូ្លោា  
 ៏ ាំខា ់ម្ួយន ណផ្ ការ កម្មភាព កាុងការបង្ហា ញថាសៅសពលណាណ ល កម្មភាព ីម្ួយៗគ្តូវបា  
អ ុវតត។ គ្បការស េះសធវីឱ្យបុគគលិកហរិញ្ញវតថុោច្ធានបា ថាមា ងវកិាគ្គប់គ្ោ ់កាុងណខ មី្ួយៗ គ្មាប់
អ ុវតត កម្មភាព ណ លមា កាុងណផ្ ការ កម្មភាព។ វាក៏ ឹងសធវីឱ្យថាា ក់ ឹកនាំ ឹងមា ជាំស ឿថា  ឹងពុាំគ្តូវ
ការងវកិាច្ាំណាយបណ ថម្សទ្ៀតសទ្សគ្ៅពីងវកិាណ លបា សគ្ោង។ តាម្រយៈការគ្តួតពិ ិតយច្ាំណាយ វា ឹង
ច្ងែុលបង្ហា ញថាសតីគ្តូវការការយល់គ្ពម្ពីន គូអភិវឌ្ឍ ឬពុាំចាំបាច់្? កាុងការតសម្ាងីច្ាំ ួ ងវកិាកាុងខៃង់ងវកិា
ណាម្ួយសៅសពលណ ល កម្មភាពមា ការផ្ទា  ់បតូរ។ តាម្ការគ្តួតពិ ិតយច្ាំណាយោច្អ ុញ្ជញ តឱ្យថាា ក់
 ឹកនាំោច្គ្តួតពិ ិតយបា ពីវឌ្ឍ ភាពកាុងការអ ុវតតគសគ្មាង ឬកម្មវធិីទាំងមូ្ល។ 
៤.១.៤ ព្តួតរិនិតយ និងវាយតផ្មៃ 

 បនៃ ប់ពីការអ ុវតតកម្មវធិ ី ឬគសគ្មាង ងវកិាផ្តល់ ូវព័ត៌មា  ៏ ាំខា ់កាុងសរៀបច្ាំ  ិងបង្ហា ញរបាយ
ការែ៍ចុ្ងសគ្កាយសៅន អភិវឌ្ឍ។ វាជយួព យល់ពីកណ ាងណ ល កម្មភាពបា អ ុវតតសគ្ច្ី  ឬតិច្សធៀប ងឹ
ណផ្ ការណ លបា សគ្ោងទុ្ក។ ការគ្តួតពិ ិតយងវកិាចុ្ងបញ្ច ប់  ឹងផ្តល់ជាគាំ ិតម្កវញិ គ្មាប់  ិងជាំរុញ 
ឱ្យបា កា ់ណតគ្តឹម្គ្តូវការសរៀបច្ាំងវកិានសពលអនគត។ 

៤.២  វិធីព្ស្ថេតថវិកា 
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 មា វធិីស្ថន្ត តជាមូ្លោា  ច្ាំ ួ ២ កាុងការសរៀបច្ាំបសងកីតងវកិាណ លគ.ជ.អ.ប កាំពុងសគ្បីគ្បា ់វធិី 
ស្ថន្ត តទាំង២ស េះ គឺវធិីស្ថន្ត តបណគ្ម្បគ្ម្ួលងវកិា  ិងវធិីស្ថន្ត តងវកិាស មី ូ យ។ ភាគសគ្ច្ី ន វធិីស្ថន្ត ត 
បណគ្ម្បគ្ម្ួលងវកិាគ្តូវបា សគ្បីសៅកាុងការបា  ់គ្បមាែងវកិាគ្បតិបតតិការឆាា ាំងមី ណ លណផ្ែកតាម្បទ្ពិសស្ថធ ៍
ឆាា ាំច ់ រឯីវធិីស្ថន្ត តងវកិាស មី ូ យគ្តូវបា សគ្បីសៅកាុងការបា  ់គ្បមាែងវកិា គ្មាប់ កម្មភាពងមីណតម្តង 
សោយម្ិ ណផ្ែកតាម្បទ្ពិសស្ថធ ៍ឆាា ាំច ់ ឬពីកណ ាងសផ្េងសទ្។ 
៤.២.១  វិធីស្ថន្តេតប្តព្មប្ព្មួលថវិកា 

  វធិីស្ថន្ត តគ្បសភទ្គឺស េះចប់សផ្តីម្ពីការច្ាំណាយជាក់ណ តងឆាា ាំមុ្ ជាមូ្លោា  កាុងការគិតគូរ បនៃ ប់
ម្កភាគរយណ លគ្តូវបណ ថម្ ឬកាត់ប ថយ។ វធិីស្ថន្ត តស េះជាវធិីស្ថន្ត តស្ថម្ញ្ញ រហ័   ិងោច្ ាំសែីរការ
បា ោ ងលែ ឧទហរែ៍  ូច្ជាសៅសពលណ លគ្តូវសរៀបច្ាំងវកិា គ្មាប់ មាា រៈការោិល័យ ឬស វាកម្ម
ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងនន។ សទេះោ ងណាក៏គ្តូវមា ណ  កាំែត់រប ់វាផ្ងណ រ។ ឧបបមារថាច្ាំណាយគ្បតិបតតិការ 
 ឹងប តសោយមា ការណគ្បគ្បួលសកី ស ងី ឬងយចុ្េះតិច្តួច្  ូសច្ាេះវា ឹងម្ិ ជគ្ម្ុញ ល់ការគិតគូងវកិាជាងម ី
ឬក៏គ្តូវពិ ិតយ ស ងីវញិសលីការច្ាំណាយននណ លកាំពុងសកីតស ងីសទ្។ ផ្ៃុយសៅវញិវាមា  ិនា ការណ លសធវី
ឱ្យោម  គ្ប ិទ្ធភាព។ 

៤.២.២  វិធីស្ថន្តេតថវិកាពេមើេូនយ 

 ងវកិាគ្បសភទ្ស េះ គឺចប់សផ្តីម្សរៀបច្ាំសោយ  ាឹកគ្កោ  ស្ថែ ត ឬស មី ូ យ (សោយម្ិ ណផ្ែកតាម្
មូ្លោា  បទ្ោា  ងវកិាណាម្ួយសទ្)។ វធិីស្ថន្ត តងវកិាស េះ គ្តូវបា សគ្បីគ្បា ់កាុងការសរៀបច្ាំងវកិា គ្មាប់
សោលសៅរ ាំពឹងទុ្កកាុងឯកស្ថរផ្.អ.៣ ។ មា  ័យថា អាកណ លសរៀបច្ាំងវកិាតាម្វធិីស្ថន្ត តស េះ តគ្ម្ូវឱ្យមា 
 ម្តថភាពព យល់  ិងបង្ហា ញអាំពីភាពគ្តឹម្គ្តូវរាល់ខៃង់ងវកិាលម្ែិត។ លទ្ធផ្លណ លសកីតសច្ញពីការសគ្បីវធិី
ស្ថន្ត តស េះ គឺគ្តូវទ្ទ្ួលបា  ូវណផ្ ការងវកិា ៏លែ  ិងច្ា ់លា ់។ 
៤.៣ ថវិកា 

៤.៣.១ យុទធស្ថន្តេតជាតិ 

ណផ្ ការយុទ្ធស្ថន្ត តជាតិរប ់គ្បសទ្ កម្ពុជា គឺជាមូ្លោា  សោង កាុងការកាំែត់សោលសៅជា 
ោទ្ិភាព  ិងយុទ្ធស្ថន្ត ត ស ីម្ប ីសគ្ម្ច្ឱ្យបា  ូវសោលសៅទាំងសនេះ។ យុទ្ធស្ថន្ត តស េះគ្តូវបា សរៀបច្ាំ 
ជាសរៀងរាល់១០ឆាា ាំម្តង។ យុទ្ធស្ថន្ត តស េះផ្តល់ ល់គ្បសទ្ កម្ពុជា ូវគ្កបខ័ែឌ អ ុវតតអាំពីអវីណ ល គ.ជ.អ.ប 
ោច្សធវីគួរសធវី  ិងអវីណ លម្ិ គួរសធវី។ វាម្ិ ណម្ ជាណផ្ ការគ្បតិបតដិការសទ្ ប ុណ តជាសោលការែ៍ណែនាំ
 គ្មាប់បសងកីតណផ្ ការណ លសឆ្ាីយតប ឹង ាំែួរ ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

 សតីគួរណតមា  គ.ជ.អ.ប ណ ឬសទ្? 
 គ្ប ិ សបីមា សហតុអវីបា ជាគួរណតមា ? 
 សតី គ.ជ.អ.ប គួរសធវីអវី? 
 សតី គ.ជ.អ.ប គ្តូវការអវីខាេះ? ស ីម្បោីច្សធវីបា ? 
ឯកស្ថរយុទ្ធស្ថន្ត តរប ់រាជរោា ភិបាលមា បរបិទ្គ្បតិបតិតការទូ្លាំទូ្លាយ សហយី ិងតួនទ្ី ៏

មា  កាត  ុពលរប ់ គ.ជ.អ.ប យុតតិកម្មវតតមា រប ់ គ.ជ.អ.ប គូ បញ្ជជ ក់ពីស្ថរៈ ាំខា ់ន ការ 



149 
 

អ តរាគម្ ៍រប ់ គ.ជ.អ.ប. តគ្ម្ូវការធ ធា   ិងធ ធា ណ លមា រមួ្ទាំងបញ្ជា គ្គប់គ្គងធាំៗផ្ងណ រ។ 
រាជរោា ភិបាលអ ុម័្តយុទ្ធស្ថន្ត តគ្បសទ្ សោយម្ិ ទ ់មា ងវកិាសៅស យី។ 
៤.៣.២ តទនការការងារព្ប្ចា ុំឆ្ន ុំរប្េ់ គ.ជ.អ.ប្ 

  ណផ្ ការការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំរប ់ គ.ជ.អ.ប ( ូច្ជាផ្.អ.៣) គ្តូវបា សរៀបច្ាំសោយសឆ្ាីយតបសៅ ឹង
ណផ្ ការយុទ្ធស្ថន្ត តជាតិ។ ណផ្ ការការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំសរៀបច្ាំស ងីសោយរមួ្បញ្ចូ ល ូវគ្គប់ មា ភាគ  
សោលសៅ លទ្ធផ្ល  កម្មភាព គឺជាយុទ្ធស្ថន្ត តកាុងការអ ុវតត  ិងធានបា  ូវភាព ីុ ង្ហវ ក់ន 
 កម្មភាព  ិងការសគ្បីគ្បា ់ធ ធា ណ លមា គ្ស្ថប់។  
  ណផ្ ការការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំបង្ហា ញ ូវលាំអិតអាំពីស្ថថ  ភាព  ិងបញ្ជា គ្បឈម្នន ណ ល គ.ជ.អ.ប 
 ឹងគ្តូវសោេះគ្ស្ថយ សោយមា បញ្ជជ ក់អាំពីសោលសៅច្ា ់លា  ់  ិងោច្វា ់ណវងបា ។ រសបៀបគ្បតិបតិត
ការអ ុវតតតាម្សោលសៅរ ាំពឹងទុ្កណ លបា កាំែត ់ មា ណផ្ ការការង្ហរណ លមា គ្កបខ័ែឌ សពលសវលា
ច្ា ់លា  ់មា ងវកិា មា តគ្ម្ូវការ មាា រៈ  ិងធ ធា ម្ ុ េ យុទ្ធស្ថន្ត តផ្តល់មូ្ល ិធ ិរច្ន ម្ព័ ធអងគ
ភាព ឬកម្មវធិី  ិងរច្ន  ម្ព័ ធគ្គប់គ្គង។  
  ណផ្ ការការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំ គ្តូវបា សរៀបច្ាំជាសរៀងរាល់ឆាា ាំ សោយគ្កុម្ការង្ហរថាា ក់ ឹកនាំជា ់ខព ់រប ់ 
សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប  ិងទ្ទ្លួបា ការអ ុម័្តពីគ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប រចួ្បញ្ជូ  សៅ 
គែៈកមាម ធកិារ គ.ជ.អ.ប សធវីការអ ុម័្តជាចុ្ងសគ្កាយ។ ឯកស្ថរស េះ ឹងគ្តូវបា សផ្ញីជូ ន គូអភិវឌ្ឍនន 
ណ លោាំគ្ទ្កម្មវធិីជាតិ ស ីម្បបីង្ហា ញពីការរមួ្ច្ាំណែកោាំគ្ទ្រប ់ពួកសគ ល់កម្មវធិីជាតិទាំងមូ្ល។  
៤.៣.៣ តួនាទីរប្េ់មន្តនតីហិរញ្ញវតថ ុ

  ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុគ្តូវផ្តល់ ូវធាតុចូ្លណផ្ាកធ ធា  គ្មាប់ណផ្ ការការង្ហរ  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ។ ស ីម្បី
 សគ្ម្ច្កិច្ចការស េះបា  ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុចាំបាច់្គ្តូវយល់ ឹងអាំពីណផ្ ការការង្ហរ  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំទាំងមូ្ល 
 ិងអាំពីសោលបាំែងណ លគ្តូវ សគ្ម្ច្ឱ្យបា ។ សោយោម  ការយល់ ឹងឱ្យបា ទូ្លាំទូ្លាយពីយុទ្ធស្ថន្ត ត 
ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ ឹងម្ិ ោច្ផ្តល់ ូវព័ត៌មា ចាំបាច់្ ណ លជាតគ្ម្ូវការ គ្មាប់សរៀបច្ាំណផ្ កាការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំ 
សរៀបច្ាំងវកិា  ិងបសងកីត ូវកូ គែ ីកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree ឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវស យី។ ណផ្ាក
ធ ធា តគ្ម្ូវឱ្យមា ធាតុចូ្លពីម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ  ិងម្ន្ត តីគ្គប់គ្គង  ិងោាំគ្ទ្កម្មវធិីរមួ្ោា  ផ្ៃុយម្កវញិម្ន្ត តី
ហរិញ្ញវតថុណតឯង ឬម្ន្ត តីគ្គប់គ្គង  ិងោាំគ្ទ្កម្មវធិីណតឯង ម្ិ ោច្សរៀបច្ាំណផ្ាកធ ធា ស េះគ្តឹម្គ្តូវបា សទ្។ 
ម្ន្ត តីទាំងពីរណផ្ាកគ្តូវសធវីការរមួ្ោា  សោយណ កម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុក៏សរៀបច្ាំសធវីការវភិាគហរិញ្ញវតថុលម្ែិតផ្ងណ រ។  
៤.៣.៤ តព្មូវការធនធាន 

 ព័ត៌មា  គ្មាប់ណផ្ាកតគ្ម្ូវការធ ធា មា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖   
 បុគគលិក 
 សហោា រច្ន ម្ព័ ធ 
 ោ យ ត 
  មាា រៈ ិងឧបបករែ៍សផ្េងៗ។ 

៤.៣.៥ ពោលការ ៍ត នាុំេព្មាប្់ការពរៀប្ច្ុំតទនកធនធានផ្នតទនការការងារ និងថវិកាព្ប្ចា ុំឆ្ន ុំ 
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  ខាងសគ្កាម្ជាសោលការែ៍ណែនាំមា បាំែងជួយ ល់ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ កាុងការ ួរជា ាំែួរ ៏គ្តឹម្
គ្តូវសៅសពលសរៀបច្ាំណផ្ាកធ ធា រប ់ណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ។ គួរមា ការណែនាំ ល់ម្ន្ត តី
ហរិញ្ញវតថុពីរសបៀបន  ាំសែីរការជាចាំបាច់្  សោយផ្តល់ ូវ ាំែួរញឹកញាប់ម្ួយច្ាំ ួ  គ្មាប់គិតពិចរ
ណា។ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុគ្តូវយល់ ឹងពីណផ្ ការរប ់កម្មវធិី  ិងអវីណ លគ្តូវណត សគ្ម្ច្ឱ្យបា  ស ីម្បោីច្រមួ្ោា
ជួយកាុងការផ្តល់ធាតុចូ្លណផ្ាកធ ធា ។ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុម្ិ ោច្ សគ្ម្ច្បា ណតឯងសទ្សគគ្តូវសធវីការរមួ្ោា
ជាម្ួយម្ន្ត តីទាំងអ ់ នទ្សទ្ៀតកាុងកម្មវធិី ទាំងម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ  ងិម្ន្ត តីោាំគ្ទ្កម្មវធិ ី សោយរមួ្មា ទាំងការ
ោាំគ្ទ្ពីអ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ផ្ងណ រ។  
   ាំ រួណ លគ្តូវ ួរឱ្យបា ញឹកញាប់មា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖  
៤.៣.៥.១ ពោលប្ុំ ងតទនកាេកមមភារ និងថវិកាព្ប្ចា ុំឆ្ន ុំពាក់រ័នធនឹងហិរញ្ញវតថ ុ 

  សោលបាំែងរប ់ណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ គឺស ីម្បបីង្ហា ញពីណផ្ ការកាុងរយៈសពល
ម្ួយឆាា ាំ សតី សគ្ម្ច្បា តាម្រសបៀបណា ូវអវីណ លបា សគ្ោង? សតីគ្តូវការធ ធា អវីខាេះ? សតីគ្តូវពិ ិតយ
ោ ង ូច្សម្តច្សទ្ីប ឹងថាមា ធ ធា ? សតី ឹងមា អវីសកីតស ងីគ្ប ិ សបីម្ិ មា ធ ធា ?។  
  ណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំផ្តល់ការពិ ិតយោ ងរហ័ អាំពីកម្មវធិីទាំងមូ្ល។ វាបង្ហា ញថា 
សតីកម្មវធិីស េះោច្ឋតិសងរបា  ឬអត់? វាជាឯកស្ថរណតម្ួយគត់ណ លបង្ហា ញរមួ្ពី មា ភាគ លទ្ធផ្ល 
 ិង កម្មភាពទាំងអ ់ ណ លគ្តូវបា រមួ្បញ្ចូ លោា  ស ីម្បបីង្ហា ញពីទ្ាំនក់ទ្ាំ ងសៅ ឹងសោលសៅយុទ្ធ
ស្ថន្ត តរប ់រាជរោា ភិបាល ។ ណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ គឺជាការរមួ្បញ្ចូ លោា ណត១  ូវកគ្ម្ិត
កាុងការផ្តល់មូ្ល ិធិណ ល បា រ ាំពឹងទុ្ក  ិងទ្ាំហាំច្ាំណាយសៅសលីណផ្ាករ ាបាលរប ់ស្ថថ ប័  គ្ក ួងអ ុវតត
អ ុវតតកម្មវធិជីាតិ  ិងរាជធា ី សខតត។ ណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ ជាណផ្ ការណ លមា លកខែៈ
គ្បាក  ិយម្  ិងបង្ហា ញពីរសបៀប  ាំសែីរការោ ង ូច្សម្តច្?។ ណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ សឆ្ាីយ
សៅ ឹង ាំ ួរថា៖  
  សតី គ.ជ.អ.ប ឹង ាំសែីរកម្មវធិីោ ង ូច្សម្តច្ ស ីម្ប ីសគ្ម្ច្បា  ូវសោលសៅរ ាំពឹងទុ្ក? 
 ណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំមា លកខែៈច្ា ់លា ់ជាងកម្មវធិីជាត ិ គ្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
តាម្ ណបបគ្បជាធិបសតយយសៅថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ។ ណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំមា បង្ហា ញពី ាំសែីរ
ការន កម្ម វធិី ស ីម្ប ីសគ្ម្ច្បា  ូវកិច្ចការជាោទ្ិភាពនន  ិងការអ ុវតត ូវយុទ្ធស្ថន្ត តណ លជាណផ្ាកម្ួយ
ន កម្មវធិីជាតិ  គ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ណបបគ្បជាធិបសតយយសៅថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ។ គ្ប ិ សបីគ.ជ.អ.បម្ិ 
ោច្បង្ហា ញពី ាំសែីរការន កម្មវធិី ស ីម្ប ីសគ្ម្ច្បា  ូវកិច្ចការជាោទ្ិភាពសនេះសទ្ គ.ជ.អ.ប គ្បណហលជា
 ឹងម្ិ ោច្ សគ្ម្ច្បា  ូវយុទ្ធស្ថន្ត តន កម្មវធិីជាតិ  គ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ណបបគ្បជាធិបសតយយសៅថាា ក់
សគ្កាម្ជាតិបា ស យី។ 

៤.៣.៥.២ ពតើរំរឹងថានឹងទទួលបានច្ុំ លូប្ ុនាម ន រីផ្ដគូអភិវឌ្ឍ? 

  ជាទូ្សៅ ម្ិ ណម្ ជាការង្ហយគ្ ួលសទ្កាុងការបា  ់គ្បមាែឱ្យបា គ្បាក  សលីទ្ាំហាំហរិញ្ញបបទ 
ណ ល ឹងទ្ទ្លួបា ពីន គូអភិវឌ្ឍ។ សទេះជាោ ងណា ន គូអភវិឌ្ឍធាំៗ មា លទ្ធភាពច្ងែុលបង្ហា ញពីទ្ាំហាំ
ហរិញ្ញបបទ  ណ ល ឹងគ្តូវផ្តល់។ សតីន គូអភិវឌ្ឍ ឹងប តផ្តល់ការោាំគ្ទ្សៅឆាា ាំបនៃ ប់? ឬ គ្មាប់រយៈសពល
បីឆាា ាំសទ្ៀតណ រឬសទ្? សតីន គូអភិវឌ្ឍ ឹងបសងកី  ឬប ថយទ្ាំហាំហរិញ្ញបបទ ? ណផ្ែកតាម្ច្សម្ាីយទាំងអ ់ស េះ 



151 
 

រមួ្ ិងព័ត៌មា កាុងឆាា ាំស េះ សយងីោច្ទ្ទ្ួលបា  ូវការបង្ហា ញោ ងច្ា ់ថា សតី ឹងមា ច្ាំែូលពិត 
"គ្បាក " ច្ាំ  ួប ុនម   ឹងទ្ទ្ួលបា ?  
   គ្មាប់ន គូអភិវឌ្ឍងមី ទ្ាំហាំហរិញ្ញបបទ ណ លគ្តូវផ្តល់គ្បណហលជាពិបាកកាុងការបា  ់គ្បមាែ។ 
ប ុណ តថាា ក់ ឹកនាំោច្គ្បសម្ីល ឹងពីលទ្ធភាពផ្តល់ហរិញ្ញបបទ ពីន គូអភិវឌ្ឍងមតីាម្វធិីស្ថន្ត តសផ្េងៗ  ូច្ជា
ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងជាម្ួយភាា ក់ង្ហរអ ុវតត នទ្ណ លពួកសគធាា ប់បា ទ្ទ្ួលបា មូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍងមីសនេះ? សៅ
សពលណ លលទ្ធភាពផ្តល់មូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍងមីគ្តូវបា កាំែត់ ថាា ក់ ឹកនាំគ្តូវការសធវីស ីម្បទី្ទ្ួលបា 
មូ្ល ិធិងមីទាំងសនេះ ឬពីគ្បភពសផ្េងសទ្ៀតណ លមា ។  
៤.៣.៥.៣ រពប្ៀប្បា ន់ព្ប្មា រីកព្មិតច្ុំណាយេព្មាប្់រយៈពរលប្ីឆ្ន ុំខាងមុខ្ ? 

  គ្ប ិ សបីមូ្ល ិធិ រុប គ្មាប់រយៈសពលបីឆាា ាំចុ្ងសគ្កាយស េះមា ច្ាំ ួ គ្បណហល 
៣០០.០០០.០០០  ុលាា រ វាគ្បណហលជាម្ិ គ្បាក សទ្ ណ លរ ាំពឹងថា ឹងមា កម្មវធិី គ្មាប់រយៈសពលបី
ឆាា ាំខាងមុ្ខស េះកាុងកគ្ម្ិតងវកិាច្ាំ ួ  ៥០០.០០០.០០០  ុលាា កាុងម្ួយឆាា ាំ។ ច្ាំែុច្ចប់សផ្តីម្ ៏លែម្ួយគឺ
បទ្ពិសស្ថធ ៏ឆាា ាំក ាងម្ក។  
៤.៣.៥.៤ ពតើវាជាប្ញ្ជា ពទ ?ព្ប្េិនពប្ើថវិកាមិនព្តឹមព្តូវ ពដាយស្ថរមិនបានលុំអិតថវិកា ? 

  មា តួសលខបា  ់ស្ថម   ៏សគ្ច្ី ណ លបា ោក់បញ្ចូ លសៅកាុងណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ។ 
តួសលខទាំងសនេះោច្ទ្ទ្លួយកបា សៅសពលណ លបា គែនសោយណផ្ែកសលីការ  មត ម្សហតុផ្ល។ 
គ្ប ិ សបីមា មូ្លោា  កាុងការព យល់ឱ្យបា ច្ា ់លា ់ពីរសបៀបគែនតួសលខទាំងសនេះ (ឧទហរែ៍
ណផ្ែកតាម្ តួសលខឆាា ាំមុ្ )សហយី ម្គ្ បជាម្ួយណផ្ាក ិទ កថា វាជាការ ម្សហតុផ្ល ។ ស ីម្បឱី្យ ាំសែីរ
ការគ្បគ្ពឹតតសៅ បា គ្តឹម្គ្តូវ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ  ិងម្ន្ត តីោាំគ្ទ្កម្មវធិីគ្តូវសធវីការរមួ្ោា  ។ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុគ្តូវការ
 ឹងអាំពីអវីណ លម្ន្ត តី ោាំ គ្ទ្កម្មវធិីកាំពុងគិតគូ  ិងគ្តូវការពិ ិតយសម្ីលថា សតីណផ្ាកណ លការចូ្លរមួ្រប ់ហរិញ្ញ
វតថុ ម្គ្ បទាំងគ្ ុងសៅ ឹងកម្មវធិ ីឬសទ្។  
៤.៣.៥.៥ ទទួលទិននន័យរីតព្មូវការតទនកធនធានមនុេស ពដើមបីដុំព ើរការកមមវិធី ? 

  សតីគ្តូវការបុគគលិកប ុនម  នក់? ព័ត៌មា ណ លគ្តូវទ្ទ្ួលបា គឺពាក់ព័ ធ ងឹបុគគលិកសៅតាម្
ការោិល័យនន  ិងសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប សៅតាម្គ្បសភទ្ន មុ្ខតាំណែង  ិងគ្បាក់ណខតាម្មុ្ខ 
 ាំណែង។ ចប់សផ្តីម្ពីច្ាំ ួ បុគគលិក ណ លគ្តូវការសៅតាម្ស្ថថ ប័  គ្ក ួងអ ុវតតកម្មវធិីជាត ិការោិល័យ
ននសៅថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ  ិងសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ។ មុ្ខតាំណែងម្យួច្ាំ ួ ធាំមា រចួ្សគ្ ច្សៅ 
សហយី។ សទេះជាោ ងណា គ្ប ិ សបី កម្មវធិីមា សោលសៅងមីៗ សនេះគ្បណហលជាចាំបាច់្គ្តូវការ អាកជាំនញ
បណ ថម្សទ្ៀតតាម្ការោិល័យម្ួយច្ាំ ួ ។ មុ្ខតាំណែងងមីៗទាំងស េះ ចាំបាច់្គ្តូវោក់បញ្ចូ លរមួ្ោា កាុងតារាង
ណតម្ួយណ លបង្ហា ញពី មា ភាពបុគគលិករប ់កម្មវធិីទាំងសៅថាា ក់ជាតិ  ិងថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ។ កាុងករែី
ណ លរ ាំពឹងថា សៅសពលណាម្ួយ ឹងមា តគ្ម្ូវការទ្ីគ្បឹការយៈសពលខាី សហយីទ្ីគ្បឹកាសនេះម្ិ ជាប់ពាក់ព័ ធ
សោយផ្ទៃ ល់សៅ ឹងគសគ្មាង ឬកម្មវធិីក៏សោយ ក៏គ្តូវោក់ចូ្លកាុងតារាងស េះណ រ  ិងគ្តូវមា ការបកគ្ស្ថយ
ព យល់ថា សតីកនគ្ម្ស វាទ្ីគ្បឹកាសនេះខាងណាណ លទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការទូ្ទត់ ។  
  សៅសពលណ លតួសលខបុគគលិកទាំងអ ់គ្តូវបា ោក់រមួ្បញ្ចូ លោា សហយី ម្ន្ត តហីរិញ្ញវតថុគ្តូវសធវីការ
ពិ ិតយ សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ជាម្ួយម្ន្ត តីគ្គប់គ្គង  ិងោាំគ្ទ្កម្មវធិី។ គ្តូវពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សម្ីលផ្ងណ រថា ការបា  ់
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ស្ថម  បុគគលិកតាម្តារាងណ លបា សរៀបច្ាំគ្ បោា ជាម្ួយណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំណ រឬសទ្? 
សហយីថាោម  ណផ្ាកណាសផ្េងសទ្ៀតណ លពាក់ព័ ធជាម្យួមុ្ខតាំណែង កាុងឯកស្ថរណផ្ កា កម្មភាព  ិង
ងវកិាគ្បចាំឆាា ាំម្ិ បា បញ្ចូ លសៅកាុងតារាង មា ភាគបុគគលិកសទ្។  
តារាងណ លគ្តូវោក់បញ្ចូ លសៅកាុងណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ  គឺមា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
តរាងទី ១ េមាេភាគប្ុគគលិកពៅតមការិោល័យថាន ក់ស្ថថ ប្័ន ព្កេួង និងរាជធាន ីពខ្តត (ជាឧទាហរ

 ៏)  

 

មុ្ខតាំណែង ជាតិ ឬ អ តរ
ជាតិ 

អាកបសច្ចកសទ្ 
អាកគ្គបគ់្គង ឬ
អាកោាំគ្ទ្ 

មុ្ខ ាំណែងងម ី
ឬមា គ្ស្ថប ់

បុគគលិកx ណខ 
(១ឆាា ាំ) 

តនម្ាគ្បចាំឆាា ាំ 
(គ្បាកណ់ខ  ិងអតថ
គ្បសោជ ស៍ផ្េង) 

គ្បធា       

អ ុគ្បធា       

ទី្គ្បឹកា ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ      

ទី្គ្បឹកា ម្ន្ត តីរ ាបាល      

ទី្គ្បឹកាអភិវឌ្ឍ ម្តថភាព      

ម្ន្ត តីោាំគ្ទ្      

ម្ន្ត តីរោា ភិបាល      

តារាងទី ២ សមាសភាគបុគគលិក 

ទី្កណ ាង បាំ
សពញការង្ហរ 

ច្ាំ  ួ 
បុគគលិក 

ច្ាំ  ួបុគគលិក
អ តរជាតិ 

ច្ាំ  ួបុគគលិក 
ជាតិ 

ច្ាំ  ួបុគគលិក
កិច្ច  ា 

ច្ាំ  ួម្ន្ត ត ី
រោា ភិបាល 

ច្ាំ  ួមុ្ខ
 ាំណែងងម ី

បុគគលិកx 
ណខ (១
ឆាា ាំ) 

        

 

        

 

        

 

        

 

៤.៣.៥.៦ ពហដាា រច្នាេមព័នធរូប្វ័នត 

 បាង់សហោា រច្ន ម្ព័ ធ តគ្ម្ូវការ សហយី ឹងថាសតីវាមា ឥទ្ធិពល ូច្សម្តច្ច្ាំសពាេះការង្ហរ ក៏មា បរ ិ
ោយ សៅកាុងណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិារគ្បចាំឆាា ាំផ្ងណ រ។ ពិចរណា ាំែួរខាងសគ្កាម្ គ្ប ិ សបីមា 
ការអ ុវតត 

  ូច្ ាំែួរណាម្ួយគ្តូវសធវីការបកគ្ស្ថយព យល់។ 
 សតីអវីជាណផ្ ការ គ្មាប់សហោា រច្ន ម្ព័ ធរូបវ ័ត? 
 សតីមា ទ្ីកណ ាង គ្មាប់បាំសពញការង្ហរកម្មវធិី សៅឆាា ាំបនៃ ប់ណ រឬសទ្? មា គ្គប់គ្ោ ់ណ រសទ្ 
 សតីចាំបាច់្ ឹងគ្តូវសធវីការផ្ទា  ់បតូរការោិល័យណាម្ួយណ រសទ្? 
 គ្ប ិ សបីមា មុ្ខ ាំណែងងម ីសតីមា ប ៃប់ គ្មាប់បុគគលិកងមីណ រឬសទ្? 
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 សតីមា សហតុផ្លអវីខាេះកាុងការផ្ទា  ់បតូរការោិល័យ?គ្តូវច្ាំណាយប ុនម  ?បា ងវកិាពីណា? 
 គ្ប ិ សបីមា គសគ្មាងបិទ្ការោិល័យ សតីសគ្គឿង ង្ហា រមឹ្  ិងឧបករែ៍ោច្សផ្ៃរសៅ

ការោិល័យគសគ្មាងម្ួយសទ្ៀតបា សទ្? 
 សតីមា សហោា រច្ន ម្ព័ ធរូបវ ័តម្ួយច្ាំ  ួណ ល ល់ពីអតីតកាល សហយីណលងគ្តូវការ ឬោម  

គ្ប ិទ្ធភាពណ រឬសទ្? សតីគ្តូវសោេះគ្ស្ថយតាម្រសបៀបណា? 
 សតីមា អវីសផ្េងសទ្ៀតណ លោច្ជេះឥទ្ធិពល ល់សហោា រច្ន ម្ព័ ធរូបវ តណ រឬសទ្? 

តារាង ៣ បញ្ជ ីគហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធរូបវ័នត 

ទី្កណ ាង ទ្ាំហាំ ការសគ្បីគ្បា ់ 

   

   

   

   

   

   

 

  តារាង ៤ សៅកាុងណផ្ាកស េះមា ស្ថរៈ ាំខា ់ណា ់ ពីសគ្ពាេះវាពិ ិតយសៅសលី ទ្ីតាាំង  ិង មាា រៈណ ល
មា  សៅតាម្ការោិល័យននរប ់គ.ជ.អ.ប ណ លមា ឥទ្ធិពល  ល់ការគ្គប់គ្គងកម្មវធិីទាំងមូ្ល សោយ
ចប់សផ្តីម្ពីសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បសៅ ោ ង ូច្សម្តច្? ។ 
  សតីគ្តូវគ្បគល់ការគ្គប់គ្គងស្ថច់្គ្បាក់ោ ង ូច្សម្តច្? សបីទ្ីតាាំងការោិល័យ ថិតកាុងតាំប ់ោច់្
គ្ ោល? សតីការសផ្ញីរឯកស្ថរសៅម្កតាម្រសបៀបណា? សតីវាមា ភាពង្ហយគ្ ួលសទ្កាុងការទក់ទ្ង
ជាម្ួយការោិល័យ ណ ល ថិតកាុងតាំប ់ោច់្គ្ ោល? ឬម្ួយក៏តគ្ម្ូវឱ្យមា ការចុ្េះសៅផ្ទៃ ល់? សតីបា 
ពិចរណាស ីម្បផី្ទា  ់បតូរទ្ីតាាំងការោិល័យសៅទ្ីតាាំងសផ្េង ស ីម្បឱី្យការទក់ទ្ងកា ់ណតង្ហយគ្ ួលណ រ
ឬសទ្? សតីគ្តូវគ្បគល់ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងស្ថថ  ភាព ឬទ្ីតាាំងការោិល័យណបបណាស ីម្បឱី្យការបញ្ជូ  
របាយការែ៍បា ទ ់សពលសវលាបា ? សតីវា ឹងមា គ្បសោជ ៍សលី មុ្ សទ្កាុងការបតូរសៅសគ្បីស វា
ទូ្រ ័ពៃ ឬអុី ធឺសែត? សតីគ្តូវច្ាំណាយប ុនម  ? បា មូ្ល ិធិពណីា? តារាងព័តមា  គ្មាប់សធវីការវភិាគ
មា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
តារាង ៤ ទីតា ាំងការិោល័យផ្ែលមាននលប ៉ះពាល់គលើការគ្គប់គ្គង 

ទី្កណ ាង ទូ្រ ព័ៃ អីុ ធឺសែត អគគ ិ ី ច្មាៃ យពីទី្គ្បជុាំជ  
ឬសលខាធិការោា   

គុែភាពផ្ាូវ គ្បព ័ធនគ្ប 
ែី 

ធនោរ ឬ 
ស្ថច្គ់្បាក ់
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៤.៣.៥.៧ ប្ងាា ញរីតព្មូវការោនយនត និងមូលនិធិោ ុំព្ទ 

គួរមា ភាជ ប់ឧប ម្ព័ ធម្ួយ ជាម្ួយបញ្ជ ីោ យ តទាំងអ ់ណ លកម្មវធិីមា  ម្ិ ថាោ យ តសនេះ
 ថិត សៅទ្ីណាក៏សោយ។សគ្ោងការទ្ិញ  ិងលក់ោ យ ត ជាចាំបាច់្គ្តូវបង្ហា ញ  ិងពភិាកាសៅកាុងកិច្ច
គ្បជុាំច្សងែៀតស ីម្បសីធវីការព យល់  ិងបកគ្ស្ថយ។ ពិចរណា ាំែួរទាំងស េះ 

 សតីសៅសពលណាណ លគ្តូវទ្ិញោ យ តងមីម្កជាំ ួ ោ យ តបច្ចុបប ាស េះ? អវីណ លសគ្ោងសធវី
សៅ សពលខាងមុ្ខ កាំពុងអ ុវតតណ រឬសទ្? 

 សតីងវកិា គ្មាប់ទ្ិញោ យ តងម ី ឹងទ្ទ្ួលបា តាម្រសបៀបណា? សតីងវកិាណ លទ្ទ្ួលបា ពី
ការលក់ោ យ តច ់ មា គ្គប់គ្ោ ់ គ្មាប់ទ្ិញោ យ តងមីណ ឬសទ្? 

 សតីោ យ តច ់ោច្លក់បា  ឬក៏គ្តូវមា ការអ ុញ្ជញ តពីមាច  ់ជាំ ួយ? 
 សតីគសគ្មាង ឬកម្មវធិីមា រមួ្បញ្ចូ លងវកិា  គ្មាប់ច្ាំណាយមូ្លធ ទាំងស េះណ រឬសទ្? 
 សហតុអវីបា ជាគ្តូវការោ យ តងម?ី 
 សតីបា ពិចរណាអាំពសីគ្បីគ្បា ់ម្ ូតូ ជាំ  ួោ យ តណ រឬសទ្? 

៤.៣.៥.៨ េុំភារៈ និងប្រិកាា រពទសងៗ 

  បង្ហា ញថា សតី មាា រៈ  ិងបរកិាខ រអវីខាេះណ លមា គ្ស្ថប់? អវីណ ល ឹងគ្តូវការសៅឆាា ាំបនៃ ប់?  ិងអវី
ណ ល ឹង គ្តូវការសៅឆាា ាំប តបនៃ ប់ៗសទ្ៀត?ការបាំសពញតារាងសលខ៥ ខាងសគ្កាម្ស េះ  ឹងជួយគ្បសម្ីលសម្លី
 ូវអវីណ លគ្តូវ ការចាំបាច់្កាុងរយៈសពល១ឆាា ាំ ៣ឆាា ាំ ឬសលី ពីស េះ កាុងការរកាកគ្ម្ិត មាា រៈ បរកិាខ
ការោិល័យឱ្យ ូច្សពល បច្ចុបប ាស េះ។  គ្មាប់ការទ្ិញ មាា រៈសគ្ច្ី ៗ គួរណតមា បង្ហា ញពី ណផ្ កាសគ្ោង
ទុ្កពីរសបៀបផ្តល់មូ្ល ិធិ សៅ សពលណ លការទ្ិញបា សកីតស ងី។ គសគ្មាងការស េះ  ាំខា ់ជាងសគគឺពាក់
ព័ ធ ឹងសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ តាំបូងសៅតាម្ស្ថថ ប័  គ្ក ួងអ ុវតតកម្មវធិីជាតិ រាជធា ី សខតត គ្តូវ
ពិភាកាកាុងកគ្ម្ិតនផ្ៃកាុងរប ់ខាួ អាំពីតគ្ម្ូវ ការ មាា រៈ  ិងបរកិាខ រ សហយីបនៃ ប់ម្ក សទ្ីបពភិាកាជាម្ួយ
សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។  

តារាងន តាំរូវការ មាា រៈ  ិងបរកិាខ រ 
តារាង ៥ បញ្ជ ីសារគ ើភ័ណ្ឌ គលខាធិការដ្ឋា នគ.ជ.អ.ប 

គ្បសភទ្  ច្ាំ  ួ មាា រៈ ឆាា ាំទ្ទ្លួបា  កាលបរសិច្េទ្ 
គ្តូវផ្ទា  ់បតូរ 

តនម្ាគិតជា 

 ុលាា  
តុការោិល័យ ឬតុសផ្េងៗ     

សៅអី     

កុាំពយូទ័្រសលីតុ     

កុាំពយូទ័្យរួន      

មា  ីុ សបាេះពុម្ា     

កម្មវធីិកុាំពយូទ័្រ     

៤.៣.៥.៩ តគ្ម្ូវការហិរញ្ញវតថ ុ

  សោលបាំែងកាុងណផ្ាកស េះ  ឹងបង្ហា ញអាំពីកគ្ម្ិតន មូ្ល ិធិណ លគ្តូវការស ីម្បអី ុវតតសោលសៅ
ននរប ់កម្មវធិី។ 
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  ចប់សផ្តីម្សធវីការពិ ិតយសលីងវកិា គ្មាប់រយៈសពលន កម្មវធិី សោយការពិ ិតយសោលសៅរប ់ 
កម្មវធិី។ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុចាំបាច់្គ្តូវ ឹង ូវអវីណ លជាណផ្ ការគ្តូវអ ុវតតរប ់កម្មវធិី កាុងអាំ ុងសពលន ការ
អ ុវតតកម្មវធិ ីឬ គសគ្មាង។ ឧទហរែ៍ អវីណ ល ាំខា ់ ណ លកម្មវធិីច្ង់ សគ្ម្ច្បា គឺថាសតីណផ្ាកងមីៗ ឹងគ្តូវ
បា បសងកីតណ រ ឬសទ្?ឬក៏ថាសតី ឹងមា ការសផ្ទត តយកច្ិតតទុ្កងមីណ រឬអត់?សហយី ឹងថាសតី កម្មភាពណា
ខាេះ ណផ្ាកណាខាេះ ឬគ្បសភទ្ខាេះន អាកទ្ទ្លួផ្ល  ិងន គូខាេះគ្តូវទ្មាា ក់សចល?    
  ព័ត៌មា ណ លបរោិយកាុងណផ្ាកងវកិាស េះ គ្តូវសឆ្ាីយតបសៅ ឹងព័តមា កាុងឯកស្ថរសផ្េងៗសទ្ៀត។ 
ពិ ិតយ ងវកិាលម្ែិត គ្ប ិ សបី កម្មភាពម្ួយ មា សរៀបរាប់កាុងណផ្ាក ិទ កថា ប ុណ តម្ិ សឃញីមា សៅកាុង
ណផ្ាកងវកិាសទ្ គ្បាក ជាមា អវីខុ សហយី។ 
  ងវកិាគ្តូវណតសរៀបច្ាំបង្ហា ញសោយ ូច្ោា  សៅ ឹងរសបៀបបង្ហា ញ សោលសៅកម្មវធិី ណ លមា សៅកាុង
ណផ្ាក  ិទ កថា ។ ងវកិាគ្តូវណតបង្ហា ញតាម្ សោលសៅ  មា ភាគ លទ្ធផ្ល  ិង កម្មភាព ។ កាុងសពល
 ាំបូង ការ សរៀបច្ាំបង្ហា ញងវកិាហាក់មា ភាពង្ហយគ្ ួល កាុងការសរៀបតាម្សោលសៅន កម្មវធិី សោយស្ថរណត
សោលសៅ  ម្ គ្ បសៅ ឹងណផ្ាក ិទ កថាន ណផ្ កាកម្មវធិី។ ងវកិាកាុងណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំ
ឆាា ាំ មា លកខែៈលម្ែិត ូច្សោលសៅ  ិង កម្មភាព។ ណផ្ាកម្ួយន ណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិា គ្បចាំឆាា ាំ 
ណ លមា លកខែៈជាក់លាក់ គឺងវកិា គ្មាប់ច្ាំណាយគ្បតិបតដិការ។ 
៤.៣.៥.១០ េុំ រួេព្មាប្់រិចារណា កនងុការពរៀប្ច្ុំថវិកាេព្មាប់្តទនកាេកមមភារ នងិថវិកា ព្ប្ចា ុំ

ឆ្ន ុំ 

 គ្ប ិ សបីកម្មវធិី ឬគសគ្មាងប ត សតី ឹងមា ណផ្ កាសរៀបច្ាំកម្មវធិី ឬគសគ្មាងណ លមា ទ្ាំហាំ ូច្
ោា សៅ ឹងកម្មវធិី ឬគសគ្មាង ឆាា ាំមុ្ ណ រឬសទ្? 

 សតីមា ណផ្ ការពាោម្ស ីម្បពីគ្ងីកកម្មវធិ ីឬគសគ្មាងណ រឬសទ្? 
 សតីមា ណផ្ កាណ លសផ្ទត តសលីច្ាំ ួ  កម្មភាព កា ់ណតតិច្ណ រឬសទ្? 
 សតី ឹងមា គ្បសភទ្ កម្មភាពណ លគ្តូវច្ាំណាយសគ្ច្ី ជាង ឬតិច្ជាងមុ្ ណ រឬសទ្? គ្បណហល

ជាម្ិ  ោច្មា លទ្ធភាពកាុងការផ្តល់ ូវច្សម្ាីយសោយគ្បាក បា សទ្ច្ាំសពាេះសរឿងស េះ ប ុណ តោច្
មា ច្សម្ាីយ គ្បហាក់គ្បណហល។ ឧទហរែ៍ គ្ប ិ សបី កម្មភាពកាលពីឆាា ាំមុ្ គឺមា ណតការ
ស្ថង ង់ងាល់  ិង  ស្ថព   ប ុណ តចប់ពីសពលស េះសៅ ជាំ ួ ឱ្យការស្ថង ង់ងាល់  ិងស្ថព   សគ
មា ណផ្ កាសរៀបច្ាំ ិកាខ ស្ថលាកស្ថង ម្តថភាពជាំ  ួវញិ។  ូសច្ាេះវាមា ភាពង្ហយគ្ ួលកាុង 
ការសម្ីលសឃញីថាការច្ាំណាយ  ឹងតចិ្ជាងមុ្ ។ 

 សតីមា គសគ្មាងអ ុវតតទ្ាំហាំការង្ហរស មីោា (ច្ាំណាយស មីោា ) គ្មាប់គ្គប់សោលសៅទាំងអ ់
រប ់កម្មវធិីណ រឬសទ្?ឬម្យួក៏សោលសៅធាំគ្តូវច្ាំណាយសគ្ច្ី ជាង? 

មូ្លោា  ងវកិាខាងសគ្កាម្ គឺជាណផ្ាកម្ួយ ៏ ាំខា ់ន ណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ។ 
គ្ប ិ សបី សរៀងរាល់ឆាា ាំគ្តូវបា អ ុវតត ូច្ៗោា សនេះ  ូសច្ាេះសគគ្តូវការងវកិាណតម្ួយជួរឈប ុសណាណ េះ។ជាំ យួ
កាុងការសរៀបច្ាំងវកិា លម្ែិត  គ្មាប់ឧប ម្ព័ ធទ្ ី៥.២ គឺ ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
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តារាង ៦ សគងេបននតគ្ម្ូវការហិរញ្ញវតថសុគ្មាប់រយៈគ ល ៣ ឆ្ែ ាំ - ជាឧទាហរណ្៍ផ្តប ុគ ណ្ ៉ះ 

កូ   មា ភាគ សោលសៅ លទ្ធផ្លរ ាំពឹងទុ្ក  ិង កម្មភាព ឆាា ាំទី្១ ឆាា ាំទី្២ ឆាា ាំទី្៣ 

1.1 
សោល សោបាយ បទ្បញ្ញតត ិ ិងគ្កបខ័ែឌ ន ការកស្ថង  ម្តថ
ភាព ន កាំណែទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឈការ  ិងវ ិហម្ជឈការ 

600,000 650,000 700,000 

1.1.1 
បទ្បបញ្ញតតិទាំងអ ់ណ លតគ្មូ្វសោយច្ាប់អងគការគ្តូវបា ោក់
សច្ញ  ិងតគ្មឹ្ម្ 

100,000 100,000 100,000 

1.1.1.1 
បទ្បញ្ញតិតន ការអ ុវតតមូ្ល ិធិគ្កុង គ្ ុក គ្តូវបា អ ុម្័ត        

100,000  
       

100,000  
       

100,000  

1.1.1.1.1 
សរៀបច្ាំកិច្ចគ្បជុាំ  ិង ការពិសគ្ោេះសោបល់សលីពគ្ង្ហងច្ាប់ មូ្ល ិ
ធិគ្កុងគ្ ុក 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

1.1.1.2 អ ុគ្កឹតយ តីពី មូ្ល ិធិវ ិិសោគថាា ក់សគ្កាម្ជាតិគ្តូវបា អ ុម័្ត 120,000 210,000 300,000 

1.1.1.2.1 
ទី្គ្បឹកាសរៀបច្ាំស ច្កតីគ្ពាងសលីក ាំបូងបនៃ ប់ពីមា កិច្ចពិភាកា
ជាម្យួសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិងគ្ក ួងស  ាកិច្ច ហរិញ្ញវតថុ 

120,000 210,000 300,000 

1.1.2 
 ម្តថភាពរប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គ្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
សោល សោបាយ  ិងការគ្គប់គ្គងកម្មវធីិគ្តូវបា ពគ្ងឹង 

       
500,000  

       
550,000  

       
600,000  

1.1.2.1 

សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប មា បុគគលិកគ្គប់គ្ោ ់  ិងមា  
 ម្តថភាពគ្តូវបា បសងកីតស ងី រមួ្ទាំងវធិា ការ កម្មស ីម្ប ី
បសងកី ការចូ្លរមួ្ច្ាំណែករប ់ន្ត តី 

500,000 550,000 600,000 

1.1.2.1.1 
សគ្ជី សរ ី  ិងណតងតាាំងបុគគលិកទាំងអ ់ណផ្ែកតាម្មូ្លោា   
គ្បកា  តីពីរច្ន ម្ព ធ ័/ មុ្ខង្ហររប ់គ.ជ.អ.ប 

500,000 550,000 600,000 

1.2 
ជាំរុញកាំណែទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឈការតាម្វ ័ិយ  ិងការគ្បគល់មុ្ខង្ហរ 
ស ងីវញិ 

250,000 300,000 400,000 

1.2.1 
្  ល់ការឯកភាពោា ទាំងគ្ ុងកាុង រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា 
កាុង ាំសែីរការគ្បគល់មុ្ខង្ហរស ងីវញិ 

250,000 300,000 400,000 

1.2.1.1 បទ្បញ្ជជ ណតងតាាំងមុ្ខង្ហរគ្តូវបា អ ុម្័ត 250,000 300,000 400,000 

1.2.1.1.1 
សគ្ពៀងអ ុគ្កឹតយ តីពី ីតិវធីិការង្ហរទូ្សៅរប ់រ ាបាលថាា ក់សគ្កាម្
ជាតិ 

250,000 300,000 400,000 

៤.៣.៥.១១ ផ្ននការធនធាន 

 សោលបាំែងកាុងណផ្ាកស េះគឺស ីម្បបីង្ហា ញថាសតីគ្បភពធ ធា បា ម្កពីណា  ិងថាសតីគ្តូវណ វងរក
គ្បភពមូ្ល ធិិងមីោ ង ូច្សម្តច្? 
 ណផ្ាកស េះគឺជាណផ្ាកម្ួយណ លពិបាកបាំផុ្ត ស ីម្បបីញ្ច ប់សោយបា គ្តឹម្គ្តូវសពញសលញ។ គ្តូវការវភិាគ
សៅសលីគ្បភពធ ធា ណ លមា នសពលបច្ចុបប ាសហយីលទ្ធភាពណ លោច្ប តោាំគ្ទ្ពីន គូអភិវឌ្ឍ ណ ល។ 
គ្បភព ធ ធា ណ លមា  កាត  ុពលសផ្េងៗសទ្ៀត ក៏គួរណតពិ តិយសម្ីលផ្ងណ រ។  ាំ ួរខាងសគ្កាម្ គួរគ្តូវ
បា សលីកស ងី  ិងពិភាកាោ ងលម្ែិតកាុងសពលសរៀបច្ាំងវកិា  ិងគ្បភពធ ធា ។ 

 បច្ចុបប ា សតីមា ន គូអភិវឌ្ឍណាខាេះណ លោាំគ្ទ្កម្មវធិី ឬគសគ្មាងរប ់គ.ជ.អ.ប? 
 សតីកគ្ម្ិតន ការផ្តល់មូ្ល ិធិមា  ថិរភាពណ រឬសទ្? 
 សតីន គូអភិវឌ្ឍទាំងអ ់សនេះ បា  ិោយអវីខាេះអាំពកីារប តោាំគ្ទ្កម្មវធិី? 
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 សតីមា ន គូអភិវឌ្ឍណាម្ួយណ លបា បង្ហា ញថា សគោច្ប តផ្តល់មូ្ល ិធិកាុងកគ្ម្ិត ណ ល 
ឬទ្ាំ ង ជាសគ្ច្ី ជាង ឬទ្ាំ ងជាតិច្ជាងណ រឬសទ្ កាុងសពលអនគត? 

 សតីមា គ្បភពធ ធា ងមីអវខីាេះណ លមា សៅកាុងគ្ ុក  ិងអ តរជាត?ិ 
 សតីមា ន គូអភិវឌ្ឍណាសផ្េងសទ្ៀតសទ្ ណ លកាំពុងពិចរណា? សបីមា  សតីកម្មវធិីមា លទ្ធភាព

គ្គប់គ្ោ ់កាុងការសរៀបច្ាំរបាយការែ៍ណ រឬសទ្? 
 សតី ាំសែីអវីខាេះណ លកាំពុងសរៀបច្ាំ? 
 សតីមា ការពិភាកាអាំពីការសគៀងគរមូ្ល ិធិណ រឬសទ្? 
 សតីកម្មវធិីមា យុទ្ធស្ថន្ត តសគៀងគរមូ្ល ិធិណ រឬសទ្? អាកណាសធវីការង្ហរស េះ? 
 សតីមា ការពិភាកាអវីខាេះ ជាម្ួយថាា ក់ ឹកនាំគ.ជ.អ.បអាំពីតួនទ្ ីកាុងការសគៀងគរងវកិា គ្មាប់

កម្មវធិី? 
 តារាងទ្ី៧ គឺជាទ្ាំរង់ម្ួយ  សងខបពីគ្បភពធ ធា ណ លបា រ ាំពឹងទុ្កជាមុ្  ច្ាំសពាេះន គូអភិវឌ្ឍ

នន ណ លបា បង្ហា ញសច្តនថា ឹងប តផ្តល់ការោាំគ្ទ្។ គ្ប ិ សបីោម  ការបង្ហា ញច្ា ់លា ់ណាម្ួយ 
ពីន គូអភិវឌ្ឍទាំងសនេះកាុងការោាំគ្ទ្រយៈសពលបីឆាា ាំខាងមុ្ខសទ្ៀតសទ្ គ្តូវទក់ទ្ងសៅពួកសគ  ិង ួរថាសតី
ពួកសគមា គសគ្មាងប តផ្តល់មូ្ល ិធិោាំគ្ទ្ ល់កម្មវធិីស េះកាុងកគ្ម្ិត ូច្ោា  គ្មាប់រយៈសពល៣ឆាា ាំសទ្ៀតណ រ
ឬសទ្? ច្ាំសពាេះ ន គូអភិវឌ្ឍណ លធាា ប់បា ផ្តល់ការោាំគ្ទ្កាលពីសពលមុ្  ប ុណ ត គ្មាប់ន គូអភិវឌ្ឍណ លម្ិ 
ោច្ពាករែ៍បា  ថាសតី ឹងគ្តូវផ្តល់មូ្ល ិធិប តសទ្ៀតសៅសពលអនគត ឬអត់សនេះ? ក៏គ្តូវកត់គ្តាសៅកាុង
តារាងសោយម្ិ បាច់្ោក់ច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់សទ្។ ម្ិ គ្តឹម្ណតគិតពចិរណាពីន គូអភិវឌ្ឍនសពលបច្ចុបប ាស េះ
សទ្ ណតគ្តូវណ វងរកន គូអភិវឌ្ឍសផ្េងៗសទ្ៀត។ គ្តូវគិតពិចរណាសលីន គូអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណា ណ លធាា ប់
បា ផ្តល់មូ្ល ិធិកាលពីអតីតកាល  ិងន គូអភិវឌ្ឍសផ្េងសទ្ៀតណ លម្ិ ធាា ប់បា ផ្តល់មូ្ល ធិិ ប ុណ តោច្
មា លទ្ធភាពផ្តល់មូ្ល ិធោិាំគ្ទ្បា ។ 

  គ្មាប់ន គូអភិវឌ្ឍងមីណ លមា  កាត  ុពល ថាា ក់ ឹកនាំកម្មវធិីគ្តូវបង្ហា ញ ូវ ទ្ាំ ុកច្ិតតកគ្ម្ិត
ណាណ ល សជឿថាមូ្ល ិធិ ឹងទ្ទ្ួលបា ។ កុាំោក់គ្បភពមូ្ល ិធិោាំគ្ទ្ងម ីសៅកាុងឆាា ាំទ្១ី គ្ប ិ សបីម្ិ មា 
ការបញ្ជជ ក់ច្ា ់ លា ់ពីន គូអភិវឌ្ឍសទ្។  ូសច្ាេះគ្តូវគូ  X សៅកាុងឆាា ាំទ្ី១ ។ 
តារាង ៧ សគងេបចាំណ្លូរំ ឹងទុក 

គូអភិវឌ្ឍ ច្ាំ  ួ 
គសគ្មាង 

20XX 
USD 

20XX 
USD 

20XX 
USD 

កគ្មិ្តន ការ
រ ាំពឹងទុ្ក 

SIDA(  ុយសអ )      

DANIDA(ោែឺមា ក)      

WB ធនោរពិភពសលាក      

EU  ហគម្ ៏អឺុរ  ុប      

កម្មវធីិអភិវឌ្ឍអងគការ ហគ្បជាជាតិ      

ជាំ យួពីោលាឺម្ ង់(GIZ)      

ជាំ យួពីអូន្តស្ថត លី(AusAID)      

ធនោរអភិវឌ្ឍោ ីុ      
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ជាំ យួពីជប ុ (JICA)      

មូ្ល ិធិកុមារ ហគ្បជាជាតិ      

មូ្ល ិធិគ្បជាជ គ្បជាជាតិ(UNFPA)      

ន គូអភិវឌ្ឍសផ្េងៗសទ្ៀត      

 របុ      

 

៤.៣.៥.១២ ផ្ននការយថាគហតុ 
  សោលបាំែងណផ្ាកស េះ គឺស ីម្បបីង្ហា ញពី កម្មភាពណ លគ្តូវបា កាំែត់ជាោទ្ភិាព  ិង កម្ម
ភាពណ លគ្តូវកាត់ប ថយគ្ប ិ សបីធ ធា ម្ិ មា គ្គប់គ្ោ ់ គ្មាប់ោាំគ្ទ្ ល់កម្មវធិីទាំងមូ្ល។ 
  ចប់សផ្តីម្សោយសគ្បីតារាងទ្ី៦ ូច្មា បង្ហា ញកាុងទ្ាំព័រមុ្  បនៃ ប់ម្កពិចរណាថាសតីមា គ្បភព
ច្ាំែូលអវីខាេះណ លកម្មវធិីោច្រ ាំពឹងថា ឹងបា ទ្ទ្ួលមូ្ល ិធិ។ សតីច្ាំែូលមា គ្តឹម្ណត៨០% ឬក៏តចិ្ជាង 
៨០%ន លទ្ធផ្លរ ាំពឹងទុ្ក? គ្ប ិ សបីវាមា គ្តឹម្ណត៥០% ឬតិច្ជាងស េះមា  ័យថាណផ្ កាងវកិាស ីម្ 
ណ លបា សគ្ោងម្ិ មា លកខែៈគ្បាក គ្បជាសទ្។ គ្ប ិ សបីឱ្កា កាុងការោាំគ្ទ្ងវកិាមា តិច្ជាង 
៥០%ន ណផ្ កាងវកិាណ លបា បង្ហា ញ  ូសច្ាេះគ្តូវប ថយច្ាំ ួ ងវកិាកាុងណផ្ កាងវកិាម្កសៅគ្តឹម្កគ្ម្ិត
ម្ួយណ លោច្សៅរចួ្។ ស េះគឺជាអវីណ លគ្តូវការពិភាកាោ ងហមត់ច្ត់ជាម្យួម្ន្ត តីគ្គប់គ្គង  ិងោាំគ្ទ្ 
កម្មវធិី។ គ្បណហលជាគ្តូវផ្ទា  ់បតូរណផ្ ការ ស ីម្បឱី្យកាសរៀបច្ាំងវកិាសរៀងរាល់ឆាា ាំមា មូ្ល ិធិោាំគ្ទ្គ្គប់គ្ោ ់។ 
  ងវកិាយថាសហតុោគ្ ័យសលីការបា  ់គ្បមាែ ៏គ្តមឹ្គ្តូវអាំពីច្ាំែូល  ិងច្ាំណាយលែបាំផុ្ត៩៧%
ជាក់លាក់  ិងម្ិ លែណហលជា៧០%ឬតិច្ជាងស េះ។ ងវកិាច្ាំណាយតាម្ កម្មភាព គួរគ្តូវកាត់ប ថយ
ស ីម្បឱី្យ ម្តុលយស មី ូ យ  ណ លម្ិ មា អតិសរក ឬឱ្ ភាព។ 
៤.៣.៥.១៣ ឧបសម្ព័នធផ្នែកហិរញ្ញវតថ ុ

  សោលបាំែងន ណផ្ាកស េះ ភាគសគ្ច្ី បាំផុ្តន ឧប ម្ព័ ធគឺបង្ហា ញសៅគ្តង់(ឬសោងសៅ)  ិងស ីម្បី
ផ្តល់ព័ត៌មា បណ ថម្ព យល់ឱ្យបា សពញសលញណផ្ាកវឌ្ឍ ភាព ណ លជាណផ្ាក ាំខា ់ន ណផ្ កា កម្មភាព 
 ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ។ តគ្ម្ូវឱ្យមា  ូវរាល់ឧប ម្ព័ ធហរិញ្ញវតថុ។ 
ឧបសម្ព័នធ ៥.១ ថវិកាលម្អតិ 

  ឧប ម្ព័ ធស េះគឺជាងវកិារប ់កម្មវធិីទាំងមូ្ល គ្មាប់ឆាា ាំ ីម្ួយៗ ឬ គ្មាប់រយៈសពលបីឆាា ាំ។ ចប់
សផ្តីម្សោយការពិ ិតយសម្ីលសលី កម្មភាពនសពលបច្ចុបប ារប ់កម្មវធិី។ ពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សម្ីលថា សតី
 កម្មភាពទាំងសនេះ ីុោា សៅ ឹងសោលសៅកាុងរយៈសពលអ ុវតតកម្មវធិីណ រឬសទ្?។ ពិ ិតយសម្ីលថា សតីណផ្ាក
វឌ្ឍ ភាពមា ណច្ងថាកម្មវធិី ឹងប តសទ្ៀតណ រឬអត់?។ 
  កិច្ចការគ្បណហលជាម្ិ ោច្ ឹងច្ា ់បា សទ្ថា សតីមា  កម្មភាពប ុនម  ណ លកម្មវធិីស េះ ងឹគ្តូវ
អ ុវតតសនេះ។ គ្បណហលជាគ្ោ ់ណត ឹងថាមា ស្ថថ ប័ គ្ក ួងអ ុវតតកម្មវធិីជាតិម្យួច្ាំ ួ   ិងរាជធា ី សខតត
ច្ាំ ួ ២៥ណ ល ឹងអ ុវតត ូវសោលសៅកម្មវធិីម្ួយច្ាំ ួ ប ុសណាណ េះ។ 
  គ្តូវបណ ថម្បញ្ចូ លសៅកាុងតារាង (បនៃ ត់ស ក) ន គូអភិវឌ្ឍណ ល ឹងគ្តូវស ាី ុាំមូ្ល ិធ ិប ុណ តគ្ោ ់
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ណតម្ិ គ្បាក ថាមូ្ល ិធិ ងឹទ្ទ្ួលបា  ឬអត់សទ្។ ច្ាំណែកឯកាុងគ្បអប់ច្ាំែូលវញិគួរណតទុ្កច្ាំហសចល 
សោយស្ថរភាពម្ិ ច្ា ់លា ់ពីច្ាំ ួ ណ ល ឹងគ្តូវទ្ទ្ួលបា  ឬអត់។ 
  គ្ប ិ សបីណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំសោងតាម្ការពាករែ៍បង្ហា ញថាមា ឱ្ ភាព 
គ្តង់ច្ាំែុច្ស េះវាជាសរឿងម្ិ ធម្មតាសទ្ គ្មាប់ណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ ណ លសគ្ោងងវកិាសគ្ច្ី 
ជាងមូ្ល ិធោិាំគ្ទ្។ គ្ប ិ សបីងវកិាណផ្ កាមា តិច្ជាង មូ្ល ិធោិាំគ្ទ្  ូសច្ាេះគ្តូវពិ ិតយសម្ីលច្ាំែូលរ ាំពឹង
ទុ្កថាសតីវាមា ភាពគ្តឹម្គ្តូវណ រឬសទ្? គ្ប ិ សបីច្ាំែូលរ ាំពឹងទុ្កមា ភាពគ្តឹម្គ្តូវសហយី  ូសច្ាេះសគោច្
បសងកី កគ្ម្ិត កម្មភាពបា ។ គ្ប ិ សបីកគ្ម្ិត កម្មភាពម្ិ ោច្បសងកី បា សទ្សនេះកាុងណផ្ាកបរោិយ 
គ្តូវបរោិយថាន គូអភិវឌ្ឍបា ផ្តល់មូ្ល ិធិខព ់ជាងតគ្ម្ូវការ គ្មាប់អ ុវតត កម្មភាព។ ន គូអភិវឌ្ឍ
ោច្សធវីការណបងណច្កមូ្ល ធិិស ងីវញិជាងមី។ 
៤.៣.៦ ផ្ននការការងារគ្បច ាំឆ្ែ ាំ  និងថវិកាការងារ 

គ.ជ.អ.ប មា មូ្លោា  ណផ្ ការការង្ហរ  ិងងវកិាបា  ់ស្ថម  បង្ហា ញកាុងម្ួយឆាា ាំ ឬក៏បីឆាា ាំ។ មូ្ល
 ិធិណ លបា   ាសោយន គូអភិវឌ្ឍ  ឹង ងឃមឹ្ថាបា ទ្ទ្លួតាម្កាលបរសិច្េទ្ណ លន គូអភិវឌ្ឍបា 
  ាថា ឹងផ្តល់ឱ្យសោយអ ុសលាម្សៅតាម្កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង។ ណផ្ែកសលីមូ្លោា  ស េះណផ្ ការការង្ហរោច្
 ឹងគ្តូវសធវីការណកតគ្ម្ូវ ស ីម្បឱី្យគ្ បតាម្តាំណាក់កាលន ការសផ្ៃរងវកិា ណ ល ឹងបា ទ្ទ្ួលតាម្ការ  ា
ពីន គូអភិវឌ្ឍ។ សៅសពលណ លណផ្ ការការង្ហរគ្តូវសធវីការណកតគ្ម្ូវការងវកិាការង្ហរក៏គ្តូវសរៀបច្ាំឱ្យបា គ្តឹម្
គ្តូវណ រ។ ច្ាំែុច្កត់ ាំោល់ម្ួយច្ាំ ួ  គ្មាប់ការសរៀបច្ាំងវកិាការង្ហរមា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

 ណផ្ ការការង្ហរ  ិងងវកិាការង្ហរណ លបា ណកតគ្ម្ូវគ្តូវបញ្ជូ  សៅន គូអភិវឌ្ឍភាា ម្សគ្កាយសពល
បា សរៀបច្ាំបញ្ច ប់គ្តឹម្គ្តូវ សៅមុ្ នងៃចប់សផ្តីម្អ ុវតតជាក់ណ តង ឬសៅ ាំណាក់កាល ាំបូងន ការ
អ ុវតតគ្ប ិ សបីមា ការយតឺោ វ 

 ងវកិាការង្ហរគ្តូវណតមា ខៃង់ងវកិា ូច្ោា សៅ ឹងងវកិាសៅកាុងណផ្ ការការង្ហរ 
  គ្មាប់រយៈសពលណត១ម្ួយឆាា ាំប ុសណាណ េះ 
 បង្ហា ញងវកិាច្ាំែូល  ងិងវកិាច្ាំណាយគ្បចាំណខ ស ីម្បោីច្សធវីការគ្តួតពិ ិតយងវកិា  ិង

គ្គប់គ្គងលាំហូរស្ថច់្គ្បាក់គ្បចាំណខ 
 គ្តូវមា  រុបរងងវកិា គ្មាប់គ្តីមា  ីម្ួយៗ 
  រុបច្ាំណាយងវកិាការង្ហរគ្តូវណតស មីងវកិាណ លមា ជាក់ណ តង 
  ូសច្ាេះងវកិាការង្ហរ  ឹងកាា យសៅជាងវកិាជាក់ណ តងណ លគ្តូវបា សគ្បីគ្បា ់ កាុងសោលបាំែង

គ្តួតពិ ិតយ  ិងតាម្ោ ការគ្គប់គ្គងគែស យយគ្បចាំណខ 
 គួរបញ្ចូ លងវកិាការង្ហរសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree ជា ាំែុាំ ងវកិាទ្២ី  
 សៅសពលណ លន គូអភិវឌ្ឍផ្តល់ហរិញ្ញបបទ ១០០%  ល់កម្មវធិី ឬគសគ្មាងងវកិា(ស ីម្)  ិង

ងវកិាការង្ហរ ឹង ូច្ោា ទាំងគ្ ុង។ សទេះបីជាមា ករែីស េះសកីតស ងីក៏សោយ ក៏វាសៅណតមា 
គ្បសោជ ៍កាុងការបញ្ចូ លងវកិាស ីម្ជា ាំែុាំ ងវកិាទ្ី១ សហយីងតច្ម្ាងវាសៅជា ាំែុាំ ងវកិាទ្ី
២ សៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree ជា ាំែុាំ ងវកិា២សផ្េងោា  សគ្ពាេះថាងវកិា២ ាំែុាំ
ខុ ោា ោច្ ឹងទញបា  ូវរបាយការែ៍២សផ្េងោា  
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 វាម្ិ ណម្ ជាងវកិា គ្មាប់សគៀងគររកមូ្ល ិធិសទ្ ប ុណ តជាឧបករែ៍គ្គប់គ្គងណ លគ្តូវសគ្បី
គ្បា ់ គ្មាប់គ្តួតពិ ិតយងវកិាគ្បចាំនងៃ  

 ការគ្គប់គ្គងគែស យយគ្បចាំណខសគ្បីគ្បា ់ងវកិា(ការង្ហរងវកិា)ស េះស ីម្បរីាយការែ៍ 
ពីច្ាំណាយ  ិងច្ាំែូលជាក់ណ តង 

 រាល់សពលមូ្ល ិធិងមីរ ាំពឹងថាគ្បាក ជា ឹងបា ទ្ទ្លួងវកិាការង្ហរ  ឹងគ្តូវផ្ទា  ់បតូរស ីម្បី
បង្ហា ញពី កម្មភាព  ិងមូ្ល ិធិបណ ថម្ 

 សៅសរៀងរាល់ចុ្ងបញ្ច ប់ន គ្តីមា  ីម្ួយៗគ្តូវសធវីការពិ ិតយស ងីវញិ  ូវងវកិា ល់ គ្មាប់
ច្ាំណាយចប់ពីសពលស េះ ល់ចុ្ងឆាា ាំ  ិងច្ាំណាយជាក់ណ តងបូកសោង ល់គ្ោស េះគ្ប ិ សបី
មា ឱ្ ភាព ឬរ ាំពឹងថា ឹងមា ឱ្ ភាពគ្តូវកាត់ប ថយច្ាំណាយ។ 

៤.៣.៧ ជាំហានកែងុការគរៀបចាំថវិកាការងារ 

 ជាំហា ទ្១ី ៖ សរៀបច្ាំបញ្ជ ី សងខបន មូ្ល ិធិណ លន គូអភិវឌ្ឍទាំងអ ់បា   ា (អ តរជាតិកាុង
គ្ ុក  ិងពីគ្បភពសផ្េងៗសទ្ៀត)។ ឧទហរែ៍ បញ្ជ ី សងខបន មូ្ល ិធិណ លបា   ាពីន គូអភិវឌ្ឍ  ូម្
សម្ីលទ្ាំព័របនៃ ប់។  ម្តុលយស ីម្គ្ោោច្ ឬម្ិ ោច្គ្តូវបា បញ្ចូ លសៅកាុងមូ្ល ិធ ិ ណ លមា  រុប
ោគ្ ័យសៅតាម្កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍ។ ម្ិ គ្តូវសោយមា ឱ្ ភាពសទ្។  
 ជាំហា ទ្២ី ៖ បសងកីតទ្គ្ម្ង់គាំរូម្ួយ គ្មាប់ឱ្យគ្គប់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតរប ់ គ.ជ.អ.ប ទាំងអ ់
បញ្ចូ លច្ាំ ួ មូ្ល ិធិណ លមា  គ្មាប់ការោិល័យ មី្ួយៗបញ្ចូ លខៃង់ងវកិា គ្មាប់សធវីការវភិាជងវកិា។  

ជាំហា ទ្៣ី ៖ ជូ  ាំែឹង ល់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតទាំងអ ់រប ់ គ.ជ.អ.ប អាំពីមូ្ល ិធិណ លមា ។ 
ច្ាំ ួ មូ្ល ិធណិ លមា  គឺស មី ឹងជាការ  ា ឬធានច្ាំណាយពីន គូអភិវឌ្ឍ។ ឯកភាពកាំែត់សពលជាក់
លាក់ជាម្ួយភាា ក់ង្ហរអ ុវតតទាំងអ ់កាុងការបញ្ជូ  ណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំម្កសលខាធិការ 
ោា  ។ កាំែត់កាលបរសិច្េទ្ជួម្គ្បជុាំរវាងបុគគលិក ាំខា ់ៗ សៅកាុងអងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ អងគភាព
គ្តួតពិ ិតយ  ិងវាយតនម្ា  ិងអងគភាពគ្គប់គ្គង  ិងោាំគ្ទ្កម្មវធិី ស ីម្បសីធវីការឯកភាពសលី សលខកូ  NAD 
សលខកូ  Peachtree វាកយ ័ពៃ  ិងទ្គ្ម្ង់នន ស ីម្បឱី្យមា  ងគតភាព។ កគ្ម្ិតលម្ែិតអបបបរមាគ្តូវណត
 ូច្ោា សៅ ឹងណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ។  

ជាំហា ទ្៤ី៖ ណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ  ិងណផ្ាកព័តមា វទិ្ាបញ្ច ប់ទ្គ្ម្ង់គគ្ម្។ូ  
ជាំហា ទ្៥ី៖ ថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្បជុាំអ ុម័្តណផ្ ការ កម្មភាព  ងិងវកិា

គ្បចាំឆាា ាំ។ 
 ជាំហា ទ្៦ី៖ ងវកិាការង្ហរគ្តូវបញ្ជូ  សៅថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប សធវីការអ ុម័្ត។ 
ណផ្ ការ កម្មភាព  ិងការង្ហរងវកិាណ លគ្តូវបា ណកតគ្ម្ូវ គ្តូវបញ្ជូ  សៅន គូអភិវឌ្ឍឱ្យបា មុ្ នងៃទ្ ី១៥ 
ណខ ធាូ កាុងឆាា ាំ មុ្ សពលអ ុវតត។  
 ជាំហា ទ្៧ី៖ រាល់គ្តីមា  ីម្ួយៗគ្តូវពិ ិតយស ងីវញិ ូវងវកិាការង្ហរ  ិងសធវីការណកតគ្ម្ូវសបី ិ ជា
ចាំបាច់្។ 
៤.៤ ែាំគណ្ើរការគរៀបចាំថវិកា 
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ជាការចាំបាច់្ណា ់ណ លម្ន្ត តីណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ  ិងម្ន្ត តីណផ្ាកគ្គប់គ្គង  ិងោាំគ្ទ្កម្មវធិីគ្តូវសធវីការរមួ្
ោា កាុង ាំសែីរការសរៀបច្ាំស ច្កតីគ្ពាងងវកិា។ ទ្ ៃឹម្ស េះ ក៏គួរមា ការចូ្លរមួ្ពីម្ន្ត តីន ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតពាក់
ព័ ធសផ្េងៗ សទ្ៀតផ្ងណ ររមួ្ទាំងសលខាធិការោា   គ្មាប់ការច្ាំណាយ ាូល។ ការចូ្លរមួ្ស េះជាការចាំបាច់្
ណា ់ស ីម្បឱី្យងវកិាកាា យជាយ តការគ្តួតពិ ិតយម្ួយគ្បកបសោយគ្ប ិទ្ធភាព។ ឧទហរែ៍ គ្ប ិ សបីម្
ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ ម្ិ យល់ពីខៃង់ងវកិាច្ា ់លា ់សទ្សនេះ សៅសពលច្ាំណាយសគោច្ ឹងចត់ថាា ក់ច្ាំណាយខុ 
ខៃង់ងវកិា។ 
   បញ្ជ ីតនម្ាមុ្ខទ្ាំ ិញណ លទ្ិញញឹកញាប់បាំផុ្ត  ឹងគ្តូវសគ្បីគ្បា ់កាុងការគែនសរៀបច្ាំងវកិា។ វាជា
បញ្ជ ីណ លមា រាយស ម្ េះ មាា រៈ  ិងតនម្ាឯកតាណ លបា ទ្ិញកាលពីសពលងមីៗស េះ។ គ្ប ិ សបីោម  បញ្ជ ី
ស េះសទ្ចាំបាច់្គ្តូវសធវីការគ្ ង់តនម្ាពីអាកផ្គត់ផ្គង់គ្គប់មុ្ខទ្ាំ ិញ ស ីម្បទី្ទ្ួល ូវបា តនម្ា១ឯកតាន  មាា រៈ
សផ្េងៗ សគ្បីគ្បា ់ គ្មាប់គែនសរៀបច្ាំងវកិាបា  ់ស្ថម  ឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ។ កិច្ចការស េះ ឹងសធវីឱ្យ ាំសែីរការ
សរៀបច្ាំងវកិាយតឺោ វ ណតងវកិាណ លបា សរៀបច្ាំ ឹងមា ភាពគ្បាក  ិយម្សជៀ វាងការជាប់ោាំសោយស្ថរ
កតាត តនម្ាណ លម្ិ ោច្យកជាការបា ។                                                                           
 សោងតាម្ច្ាំែុច្៤.៤ ន សោល សោបាយលទ្ធកម្មរប ់គ.ជ.អ.ប បញ្ជ ីតនម្ាទ្ាំ ិញណ លទ្ិញញឹក
ញាប់បាំផុ្ត " ឹងគ្តូវបា សធវីបច្ចុបប ាភាពជាសរៀងរាល់៤ណខ"ម្តង សោយម្ន្ត តីលទ្ធកម្ម។ សលខាធិការោា   គ.ជ
.អ.ប គ្តូវរកាឱ្យមា បញ្ជ ីស េះ  ិងសគ្បីគ្បា ់សៅសពលណ លគ្តូវសរៀបច្ាំងវកិា។ 
           ាំខា ់គ្តូវមា ភាពច្ា ់លា ់សៅសពលសធវីការគ្ពាងងវកិា សហយីគ្តូវម្ ុ េសផ្េងោា ពិ ិតយសម្ីល
ងវកិាណ លបា បញ្ច ប់កាុងសោលបាំែងសផ្េងោា  អាកពាក់ព័ ធគួរណតមា ការយល់ ឹងអាំពីងវកិា។ ងវកិាគ្តូវ
បា សរៀបច្ាំស ងីសោយសគ្បីច្ាំ ួ   ិងតាំនលឯកតា ស ីម្បី្  សៅការកាំែត់តនម្ា រុបកាុងខៃង់ងវកិា 
 ីម្ួយៗ។ គួរមា កាំែត់ មាគ ល់អាំពីងវកិា ថិតសៅសលីឯកស្ថរងវកិា ណ លជាគាំ ិតកាំែត់ មាគ ល់គួរណត
 ថិតសលីគ្កោ ស្ថា ម្ណត១ គឺ កាុងជួរឈរសៅខាងស្ថដ ាំន ងវកិា ។  
  ងវកិាគួរណតគ្តូវបា បាំណបកសៅតាម្គ្បសភទ្ ឬខៃង់ រុបរង។ ន គូអភិវឌ្ឍខាេះបា កាំែត់រចួ្ជាសគ្ ច្
 ូវខៃង់ រុបរង ណ ល ឹងគ្តូវសគ្បីគ្បា ់កាុងការសធវីរបាយការែ៍។ សទេះជាោ ងណា  ិងតាម្ណ លោច្សធវី
សៅបា រច្ន ម្ព័ ធងវកិាគួរណតគ្តូវបា កាំែត់តាម្បទ្ោា  ជាក់លាក់ម្ួយ ស ីម្បោីច្សគ្បីគ្បា ់បា សោយ
ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតទាំងអ ់រប ់ គ.ជ.អ.ប ។ ការអ ុវតតណបបស េះ គឺស មី្បជីួយ គ្ម្ួលការគ្តួតពិ ិតយ ការតាម្
ោ   ិងកាំែត់លខកូ គែស យយ។ 
  ជាការមា គ្បសោជ ៍ណ រកាុងការរកាឱ្យមា ជាំន ់ន ងវកិា(ងវកិាសលីកទ្ី)។ លាំអិតន ជាំន ់
ងវកិា ជាធម្មតាមា រមួ្បញ្ចូ ល ូវ រសបៀបសរៀបច្ាំងវកិា ការ  មត់ ការគែនជាម្ួយ ឹងការច្ាំណាយ ណ ល
បា ចត់ថាា ក់តាម្ខៃង់ រុបរង។ សៅកាុងស ច្កតី សងខបន ជាំន ់ងវកិា ោច្មា បង្ហា ញណតខៃង់ រុបរង
ប ុសណាណ េះ។ ស ៃីរណតគ្គប់ករែីទាំងអ ់ សងខបន ជាំន ់ងវកិា គឺជាឯកស្ថរម្ួយ ណ ល ឹងគ្តូវបង្ហា ញសៅន 
គូអភិវឌ្ឍ សោយឈរសលីមូ្លសហតុ ាំខា ់៣ គឺ៖ 

 ងវកិាកា ់ណតលម្ែិត ការច្ាំណាយសពលសវលាក៏កា ់ណតសគ្ច្ី ស ីម្បគី្គប់គ្គង  ិងកា ់ណតពិបាក
កាុងការ គ្តួតពិ ិតយ។ 
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  ងវកិាកា ់លម្ែិត ភាពបត់ណប កាុងកិច្ចគ្បតិបតិតការកា ់ណតលាំបាក សគ្ពាេះមា បញ្ជ ី កម្មភាព
កា ់ណតច្ា ់លា ់។ 

 ងវកិា សងខបោច្សជៀ វាងបា  ូវបាំណរបាំរលួខុ ោា ជាជាងងវកិាលម្ែិត សគ្ពាេះថាច្ាំណាយ
លម្ែិតម្ួយច្ាំ ួ សៅកាុងងវកិាលម្ែិតគ្តូវបា បូករមួ្បញ្ចូ លោា ោក់សៅកាុងងវកិា សងខប  ូសច្ាេះ
ច្ាំណាយសលី សៅកាុងខៃង់ងវកិាម្ួយ  ឹងគ្តូវបា ទូ្ទត់ជាម្ួយងវកិា ល់ពីខៃង់ងវកិា
ច្ាំណាយម្ួយសទ្ៀត ។  

  សរៀបច្ាំងវកិាសោយសគ្បីកម្មវធិី Excel ងវកិាណ លសរៀបច្ាំសោយសគ្បីកម្មវធិី Word គឺង្ហយគ្ ួល ឹង
មា កាំហុ កាុងការគែនណា ់។ គ្ប ិ សបីបុគគលណ លបា ពគ្ង្ហងងវកិាតាំបូងម្ិ ោច្សគ្បីគ្បា ់ 
កម្មវធិី Excel បា សនេះម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុគួរណតងតច្ម្ាងស ច្កតីគ្ពាងងវកិាស េះសៅោក់កាុងកម្មវធិ ីExcel រចួ្សធវី
ការបញ្ចូ លរូបម្ តសៅកាុងគ្បអប់ណ លមា ការគែន រុបរង  ិង រុបរមួ្ផ្ងណ រ។ ជាសោបល់គ្តូវផ្តល់
ការបែតុ េះបណាត លកម្មវធិី Excel  ល់បុគគលិកណ លម្ិ ោច្សគ្បីគ្បា ់កម្មវធិីស េះបា ។ សៅសពលណា
ណ លមា សពលសវលាគ្គប់គ្ោ ់ គ្មាប់អាកណ លគ្តូវសគ្បីគ្បា ់ គ្តូវសរៀបច្ាំការបែតុ េះបណាត លកម្មវធិីកុាំពយូទ័្រ
ងមីៗ ណ លសគ្បីគ្បា ់ជាជាំ ួយកាុងការសរៀបច្ាំងវកិា ូច្ជា Microsoft Project ជាស ីម្ ។   
   ាំសែីរការគ្តួតពិ ិតយងវកិាសៅសពលណាណ លស ច្កតីគ្ពាងងវកិាគ្តូវបា សរៀបច្ាំច្ប់ ពវគ្គប់ 
អងគភាពរ ាបាល  ិង ហរិញ្ញវតថុ អងគភាពគ្គប់គ្គង  ិងោាំគ្ទ្កម្មវធិី  ិងអ ុគ្បធា គ្បតិបតតសិលខាធិការោា  
គ.ជ.អ.ប គ្តូវចូ្លរមួ្កាុងការគ្តួតពិ ិតយងវកិាស ងីវញិ ។  
   ាំែួរគ ាឹេះណ លគ្តូវ ួររមួ្មា ៖                                  

 ១. សតីណផ្ាកងវកិាមា ភាពគ្ ប ឹងណផ្ាក ិទ កថា( កម្មភាព)ណ រឬសទ្?   
  ២. សតីវាមា ភាព ម្គ្ បតាម្សោលការណែនាំរប ់ន គូអភិវឌ្ឍណ រឬសទ្?                                      
  ៣. សតីច្ាំ ួ មា ភាព ម្សហតុផ្លសោយណផ្ែកសលីបទ្ពិសស្ថធ ៍ងមីៗ ស េះណ រឬសទ្? គ្ប ិ សបី
មា ភាពម្ិ  ម្សហតុផ្លោា  សតីភាពម្ិ  ម្សហតុផ្លស េះោច្ណកតគ្ម្ូវបា ណ រឬសទ្?            
  ៤. សតីសៅកាុងងវកិាមា រមួ្បញ្ចូ ល ូវច្ាំ ួ ពិតគ្បាក ន គ្បាក់ណខ  ិងការច្ាំណាយគ្បតិបតតិការ 
បា គ្តឹម្គ្តូវណ រ ឬសទ្?   

 ៥. សតីងវកិាសនេះ មា កាំែត់ ាំោល់ណ លផ្តល់ការព យល់បា គ្តឹម្គ្តូវណ រ ឬសទ្?   
 ខាងសគ្កាម្ជាតារាងបញ្ជ ី គ្មាប់គ្តួតពិ ិតយងវកិា 

៤.៥ បញ្ជ ីសាំណ្រួសគ្មាប់គ្តួត ិនិតយថវិកា 

បញ្ជ ី ាំែួរ គ្មាបគ់្តួតពិ ិតយងវកិា √ 

១.ទូគៅ 

 

១.១ សតីរូបម្ តទាំងអ ់សៅកាុងតារាងជាកម្មវធីិ Excel  ាំសែីរការគ្តឹម្គ្តូវណ រ ឬសទ្?  

១.២ សតីមា បា យកនងាឯកតា គុែ ឹងច្ាំ  ួឯកតា = តនម្ា រុប ណ រ ឬសទ្?  

១.៣ សតីគ្គប់ណផ្ាករង ិម្យួៗ បា បញ្ចូ លការបូក រុបរងសហយីឬសៅ?  

១.៤ ងវកិាស េះសគ្បីគ្បា ់រូបិយវតថុអវ?ី សតីបា កាំែត់ច្ា ់លា ់ សហយីឬសៅ?   
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១.៥ សតីរូបម្ ត រុបរមួ្ បា បញ្ចូ លគ្គប់កណ ាងណ លគ្តូវ រុបរមួ្ទាំងអ ់ គ្តឹម្គ្តូវសហយី ឬសៅ?  

១.៦ ងវកិាជាក់ណ តងគ្តូវសគ្បីរូបិយប័ែណណតម្យួ មិ្ ោច្សគ្បីរូបិយប័ែណសគ្ចី្ លាយ ាំចូ្លោា សទ្សទេះបីជាងវកិា 
ការង្ហរ ោច្មា រូបិយប័ែណសផ្េងៗោា ក៏សោយ ក៏គ្តូវណតបណម្ាងសៅជារូបិយប័ែណណតម្យួសៅកាុងងវកិា។ 

 

១.៧ សបី ិ ជាងវកិាការង្ហរ គ្តូវសគ្បីអគ្តាបតូរគ្បាក់ សតីអគ្តាសនេះគ្តូវបា អ ុវតតជាទូ្សៅកាុងងវកិារណ រឬសទ្?  

១.៨ សតីអគ្តាបតូរគ្បាកម់ា ោក់បង្ហា ញតាម្ជរួ ឬគ្បអប?់ ឬោច់្សោយណ កសៅកាុងគ្បអប់ ីម្យួៗ?    

១.៩ សតីទ្គ្ម្ង់ងវកិាណ លបា សរៀបច្ាំបសងកីត ស ីម្បបីងកឱ្យមា ភាពង្ហយគ្ ួលកាុងការទញយករបាយការែ៍ 
សៅកាុង Peachtree ណ រ ឬសទ្? 

 

២. ថវិកា 

 

២.១ សតីវាគ្ បសៅតាម្ទ្គ្ម្ង់ ណ លជាតគ្មូ្វការរប ់ន គូអភិវឌ្ឍណ រ ឬសទ្?  

២.២ សតីមា ទ្ាំព័រ សងខប ណ លបង្ហា ញងវកិាតាម្ជាំពូកណ រឬសទ្?  

២.៣ សតីន គូអភិវឌ្ឍតគ្មូ្វឱ្យមា ខៃង់គ្បាក់ណខោច់្សោយណ ក គ្មាប់បុគគលិកមាា ក់ៗណ រឬសទ្?  

២.៤ សតីបា ពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ សោយសធៀបសៅ ឹងសោលការែ៍ណែនាំរប ់ន គូអភិវឌ្ឍណ រ ឬអត់?  

២.៥ សតីណផ្ាកងវកិា  ិងណផ្ាក ិទ កថា មា ភាពគ្ បោា ណ រឬសទ្ កាុងណផ្ ការ  ិងគ្កបខ័ែឌ ការង្ហរ?  

២.៦ សតីច្ាំ  ួទឹ្កគ្បាក់សៅកាុងងវកិា មា ភាពគ្តឹម្គ្តូវណផ្ែកសលីបទ្ពិសស្ថធ ៍ងមីៗស េះណ រឬសទ្? គ្ប ិ សបីមិ្  
ទ ់គ្តឹម្គ្តូវសទ្ សតីោច្ណក គ្មួ្លបា សទ្? 

 

២.៧ សតីកាុងងវកិា មា រមួ្បញ្ចូ លទឹ្កគ្បាក់ជាក់ណ តង គ្មាប់ច្ាំណាយគ្បតិបតតិការសហយីឬសៅ?  

២.៨ សតីកាុងងវកិា មា រមួ្បញ្ចូ ល ូវទឹ្កគ្បាក់ជាក់ណ តង  គ្មាប់មុ្ខច្ាំណាយណ លឧ ាហ៏សភាច្ មា  ូច្ជា 
ច្ាំណាយសលីបុគគលិក ការច្ាំណាយសលីោ តយ ត ណងទាំឧបករែ៍ ច្ាំណាយ វ កម្ម ច្ាំណាយសលីការ 
ចប់សផ្តីម្( ូច្ជា ការសគ្ជី សរ ីបុគគលិកងម ីការផ្េពវផ្ាយ  ិងការជ ួជុលការោិល័យ)សហយីឬសៅ? 

 

២.៩ សៅកាុងណផ្ាកបរោិយ សតីមា ការព យល់ឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវពីងវកិាសហយី ឬសៅ?  

២.១០ សតីងវកិាគ្តូវបា យល់គ្ពម្សោយបុគគលិកននសៅថាា ក់ជាតិ  ិងថាា ក់សគ្កាម្ជាតិណ រ ឬសទ្?  

២.១១ សតីបុគគលិកហរិញ្ញវតថុគ្គប់ថាា ក់ បា ោ  ឬពិ ិតយសមី្លងវកិា ណ រ ឬអត់?  

៣. ថវិកាការងារ 

 

៣.១ សតីវា ថិតសៅកាុងកគ្មិ្តន មូ្ល ិធិណ លមា ណ រ ឬសទ្?  

៣.២ សតីអវីៗណ លបា ស ាី ុាំសោយន គូអភិវឌ្ឍ បា រមួ្បញ្ចូ លសៅកាុងងវកិាសហយីឬសៅ?  

៣.៣ សតីងវកិាការង្ហរមា ទ្គ្ម្ង់ ូច្ោា  សៅ ឹងងវកិាសៅកាុងឯកស្ថរណ លបា ស ាីរ ុាំ ឬអ ុម្័តណ រឬសទ្?  

៣.៤ សតីកាុងងវកិាមា ទឹ្កគ្បាក់ជាក់ណ តង គ្មាប់ច្ាំណាយគ្បតិបតតកិារ សហយីឬសៅ?  

៣.៥ សតីកាុងងវកិា មា រមួ្បញ្ចូ ល ូវទឹ្កគ្បាក់ជាក់ណ តង  គ្មាប់មុ្ខច្ាំណាយណ លឧ ាហ៏សភាច្ មា  ូច្ជា 
ច្ាំណាយសលីបុគគលិក ការច្ាំណាយសលីោ តយ ត ណងទាំឧបករែ៍ ច្ាំណាយ វ កម្ម ច្ាំណាយសលីការ 
ចប់សផ្តីម្( ូច្ជា ការសគ្ជី សរ ីបុគគលិកងម ីការផ្េពវផ្ាយ  ិងការជ ួជុលការោិល័យ)សហយីឬសៅ? 

 

៣.៦ សតីងវកិាគ្តូវបា យល់គ្ពម្សោយបុគគលិកននសៅថាា ក់ជាតិ  ិងថាា ក់សគ្កាម្ជាតិណ រ ឬសទ្?  

៣.៧ សតីបុគគលិកហរិញ្ញវតថុគ្គប់ថាា ក់ បា ោ  ឬពិ ិតយសមី្លងវកិាណ រ ឬអត់?  

៤.៦ គគ្បើគ្បាស់ថវិកាការងារ គែើម្បីគ្តួត ិនិតយ និងគ្គប់គ្គងចាំ្យ 

  ងវកិាការង្ហរ គឺជាងវកិាណ លគ្តូវបា សគ្បីគ្បា ់សៅសពលរាយការែ៍នផ្ៃកាុងណតប ុសណាណ េះទាំង
 គ្មាប់ថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប  ិងន គូអភិវឌ្ឍ។ សោយស្ថរងវកិាស េះគឺជាវធិីស្ថន្ត ត
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 គ្មាប់សធវីការវភិាជ ៍ច្ាំសពាេះងវកិាណ លមា   ូសច្ាេះច្ាំ ួ ងវកិា រុប  ឹងមា ការផ្ទា  ់បតូរសៅសពលទ្ទ្ួល
បា មូ្ល ិធបិណ ថម្។ 
  ជាសរៀងរាល់ណខគ្តូវសធវីការពិ ិតយស ងីវញិ ូវច្ាំណាយជាក់ណ តងសធៀប ឹងងវកិាស េះ ស ីម្បកីាំែត់ថា 
សតីគ្តូវមា វធិា ការណកតគ្ម្ូវណ រឬសទ្?។ ជាចាំបាច់្គ្តូវមា ការណកតគ្ម្ូវគ្ប ិ សបីច្ាំណាយជាក់ណ តងបូក
សោងតាម្ខៃង់ងវកិា ីម្ួយៗសគ្ច្ី ជាង ឬតិច្ជាងងវកិា។ ន គូអភិវឌ្ឍម្ួយច្ាំ ួ បា កាំែត់ ូវកគ្ម្ិតខុ 
ោា រវាងងវកិា  ិងច្ាំណាយជាក់ណ តងណ លោច្ទ្ទ្ួលយកបា ។ 
៤.៦.១ ការផ្កតគ្ម្ូវ 

  ការណកតគ្ម្ូវគឺស ីម្ប ីាំសៅធានថា សៅចុ្ងឆាា ាំច្ាំណាយស មី ឹងច្ាំែូល។ សលីកណលងណតកម្មវធិី ឬ
គសគ្មាង ឹងគ្តូវប តអ ុវតតរហូត ល់ហួ  ាំណាច់្ឆាា ាំ ។ ការណកតគ្ម្ូវោច្មា បីទ្គ្ម្ង់គឺ៖ 
  ពិ ិតយច្ាំណាយ គ្មាប់រយៈណ ល ល់រហូត ល់ោច់្ឆាា ាំ ស ីម្បសីធវីឱ្យវា ម្គ្ បតាម្ទ្ាំហាំងវកិា
ណ លមា ជសគ្ម្ី ស េះគឺជាការសគ្បីគ្បា ់ងវកិាណ លសៅ ល់ ស ីម្បគី្គប់គ្គង កម្មភាព ។ ច្ាំ ួ  រុបន 
ងវកិាម្ិ ផ្ទា  ់បតូរសទ្ណតវាពាក់ព ធ័ ឹងការោក់កាំហតិសៅសលីការច្ាំណាយតាម្ខៃង់ងវកិា ីម្យួៗ ណ ល
បញ្ជជ ក់ច្ា ថ់ា សៅសពលណ លច្ាំណាយ្  ល់កគ្ម្ិតកាំែត់សហយីសនេះ ឹងម្ិ អ ុញ្ជញ តឱ្យមា ការ 
ច្ាំណាយបណ ថម្សទ្ៀតសទ្។ ផ្ៃុយសៅវញិគ្ប ិ សបីការច្ាំណាយ ថិតកាុងកគ្ម្តិទបម្ួយសនេះវាោច្ពាក់ព័ ធ
កាុងការស ាី ុាំឱ្យអាកគ្គប់គ្គងបសងកី កគ្ម្តិច្ាំណាយ ស ីម្បធីានថា កម្មភាពណ លបា សគ្ោងទុ្កគ្តូវបា 
អ ុវតតសពញសលញតាម្កាលវភិាគសជៀ វាងការសផ្ៃរមូ្ល ិធិណ លម្ិ បា សគ្បីគ្បា ់គ្ត ប់សៅន គូអភិវឌ្ឍ
វញិសៅសពលចុ្ងឆាា ាំ។ 
  ពិ ិតយខៃង់ងវកិាកាុងករែីចាំបាច់្គ្តូវសធវី ិយត័ងវកិាការង្ហរ ជសគ្ម្ី ស េះមា  ័យថាថាា ក់ ឹកនាំ គ.
ជ.អ .ប បា យល់គ្ពម្ជាលាយលកខែ៍អកេរបនៃ ប់ពីបា វភិាគគ្តឹម្គ្តូវថាខៃង់ងវកិាម្ួយច្ាំ ួ  ឹងណលង
មា ភាពគ្តឹម្គ្តូវសទ្ៀតសហយី  ិងចាំបាច់្គ្តូវសធវីការផ្ទា  ់បតូរ។ ស េះម្ិ ណម្ មា  ័យថាគ្តូវបសងកី  ឬប ថយ
ងវកិាសនេះសទ្។ ស េះគឺជាការណបងណច្កងវកិាស ងីវញិពីខៃង់ងវកិាម្ួយសៅខៃង់ងវកិាម្ួយសទ្ៀត។ 
  សបី ិ ជាច្ាំណាយពាក់ព័ ធ ឹងខៃង់ងវកិាពិស  ណាម្ួយ គ្តូវោក់ ាំសែីសៅន គូអភិវឌ្ឍស ាី ុាំ
តគ្ម្ឹម្ខៃង់ងវកិាស ងីវញិជសគ្ម្ី ស េះមា  ័យថាគ្តូវផ្តល់ព័ត៌មា សពញសលញ  ិងជាគ្បចាំ ល់ន គូអភិវឌ្ឍ 
។ វាក៏មា  ័យថា ាំសែី ុាំតគ្ម្ឹម្ងវកិាតាម្ខៃង់ងវកិាស ងីវញិ គ្តូវបញ្ជូ  សៅន គូអភិវឌ្ឍឱ្យបា ឆាប់
រហ័ ស ីម្បទី្ទ្ួលបា ការអ ុម័្តទ ់សពល គ្មាប់អ ុវតតឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ។ 
៤.៦.២ តគ្ម្ឹម្ថវិកា 

  សៅសពលណាណ លគ្តូវសធវីការតគ្ម្ឹម្ងវកិាស ងីវញិ ចាំបាច់្គ្តូវ ឹងថាសតីច្ាំណាយណាណ លចាំបាច់្
គ្តូវច្ាំណាយ  ិងម្ិ ចាំបាច់្គ្តូវច្ាំណាយ។ ច្ាំណាយណ លគ្តូវណតចយ គឺជាច្ាំណាយណ លបា   ា  ិង
ម្ិ ោច្ផ្ទា  ់បតូរបា កាុងរយៈសពលខាី  ិងម្ធយម្បា សទ្  ូច្ជាគ្បាក់ណខបុគគលិក។ សោយស្ថរណតច្ាំណាយ
ស េះម្ិ ោច្ផ្ទា  ់បតូរបា   ូសច្ាេះជាការ ាំខា ់ណា ់ណ លគ្តូវណតឱ្យមា ងវកិាគ្គប់គ្ោ ់ស ីម្បចី្ាំណាយ
 គ្មាប់ខៃង់ងវកិាស េះ។ ការកាត់ប ថយងវកិាតាម្ខៃង់ច្ាំណាយគ្តូវអ ុវតតសៅសលីខៃង់ងវកិាសផ្េងៗសទ្ៀត។ 
   ីតិវធិីកាុងការតគ្ម្ឹម្ងវកិា ោគ្ ័យសៅតាម្គ្បសភទ្ន កម្មវធិី ឬគសគ្មាង។ គ្ប ិ សបីវាជា
 កម្មភាពពិស  ណ លជាសរឿយៗម្ិ ណ លបា ផ្តល់មូ្ល ិធិសពញសលញសនេះសទ្ ងវកិាការង្ហរម្ិ ចាំបាច់្
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តគ្ម្ូវឱ្យមា ការស ាី ុាំអ ុញ្ជញ តជាមុ្ ពនី គូអភិវឌ្ឍសទ្។ សទេះោ ងណា គ្ប ិ សបីការងវកិាគ្តូវបា សធវី
ការវភិាជ ៍ស ងីវញិ មា  ័យថាងវកិាការង្ហរងមីមា ភាពខុ ោា សគ្ច្ី ពីងវកិាណ លបា អ ុម័្ត  ូសច្ាេះគ្តូវ
ជូ  ាំែឹងសៅន គូអភិវឌ្ឍសៅសពលណ លសផ្ញីរបាយការែ៍គ្បចាំគ្តីមា សៅ។ 
៤.៦.៣ និយ័តថវិកា 

  សៅសពលណ លចាំបាច់្គ្តូវសធវីការ ិយត័ ឬវសិស្ថធ ៍កម្មងវកិា គ្តូវពិ ិតយសម្ីលសោលការែ៍ណែនាំ
រប ់ន គូអភិវឌ្ឍ។ ច្ាប់ច្ម្ាងចុ្ងសគ្កាយន កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងគ្តូវណតមា   ិងរកាទុ្កកាុងងតឯកស្ថរ  ិង
សៅកាុងងតឯកស្ថរ ាំខា ់ននរប ់សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ។ ជាការផ្តល់សោបល់គួរណតទ្ាំនក់ទ្ាំ ង
សៅម្ន្ត តីបសង្ហគ លសៅការោិល័យន គូរអភិវឌ្ឍ ស ីម្បណី វងរក ាំបូនម  ពីអវីណ លម្ិ អ ុញ្ជញ ត  ិងអវីណ ល
ោច្អ ុញ្ជញ តបា ។ 
៤.៧ ម្គគគុទេសរហ័សសគ្មាប់ការគ្តួត ិនិតយគ្បច ាំគ្តីមាសគលើថវិកាការងារ 

  ងវកិាការង្ហរ  ឹងគ្តូវណកណគ្បរាល់សពលណ លមា មូ្ល ិធិងមីរ ាំពឹងថាទ្ទ្ួលបា ។ សលី ពីស េះគ្តូវ 
ពិ ិតយស ងីវញិជាសទ្ៀងទត់សពញម្ួយឆាា ាំពីវឌ្ឍ ភាពសធៀប ឹងងវកិា។ កិច្ចការស េះគ្តូវណតអ ុវតតោ ង
សហាច្ណា ់ គ្បចាំគ្តីមា  បនៃ ប់ពីរបាយការែ៍គែស យយគ្បចាំគ្តីមា បា សរៀបច្ាំរចួ្រាល់។ សទេះជា
ោ ងណា គ្ប ិ សបីការពិ ិតយស ងីវញិជាសទ្ៀងទត់សលីការគ្គប់គ្គងគែស យយគ្បចាំណខបង្ហា ញពីគមាា ត
ធាំៗ  ថិតកាុង ាំណាក់កាលស េះថាា ក់ ឹកនាំចាំបាច់្គ្តូវពិចរណា  ិងពិ ិតយស ងីវញិ ូវងវកិា៖ 
៤.៧.១ ជាំហានទី ១ ៖ គធវើបចចុបបនែភា របាយការណ៍្ ាករណ៍្គៅគ លចុងឆ្ែ ាំ 

  សធវីបច្ចុបប ាភាពរបាយការែ៍ពាករែ៍ ាំណាច់្ឆាា ាំ សោយបាំសពញកាុងជួរឈ ូវច្ាំណាយជាក់ 
ណ តងគ្បចាំណខតាម្ណខឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវទុ្កជួរឈរ គ្មាប់ណខ ណ លចប់ពីសពលបច្ចុបប ារហូត ល់ោច់្ឆាា ាំ 
បង្ហា ញពីការពាករែ៍ច្ាំណាយសោយសោងសៅតាម្ងវកិាការង្ហរ។ 
៤.៧.១.២ ជាំហានទី ២ ៖  ិនិតយខ្េង់ចាំណ្លូ 

  គ្ប ិ សបីច្ាំែូលម្ិ បា ទ្ទ្ួលតាម្សពលសវលាកាំែត់ ូច្កាុងការពាករែ៍ពី ាំបូងសនេះសទ្ ប ុណ ត
 ឹងបា ទ្ទ្លួសៅណខសគ្កាយគ្តូវសធវី ិយត័ងវកិាការង្ហរ សោយរ ាំកិលច្ាំែូលពីណខណ លរ ាំពឹងថាបា ទ្ទ្ួល
សៅ ល់ណខណ លរ ាំពឹងថាបា ទ្ទ្ួលជាងម។ី ណកតគ្ម្ូវងវកិាការង្ហរសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree  ិង 
ទញយករបាយការែ៍ពាករែ៍ចុ្ងឆាា ាំជាងមីស ងីវញិ។ 
 ៤.៧.១.៣ ជាំហានទី ៣ ៖  ិនិតយខ្េង់ចាំ្យ 
  ពិ ិតយសម្ីលខៃង់ច្ាំណាយសងរណ លពាក់ព័ ធ  ិងធានថាងវកិាការង្ហរ គ្មាប់ពីរយៈសពលស េះរហូត
 ល់ោច់្ឆាា ាំមា គ្គប់គ្ោ ់  ិងតនម្ាជាក់ណ តង ូច្ោា សៅ ឹងច្ាំណាយជាក់ណ តងបូកសោង។ គ្ប ិ សបីតនម្ា
ជាក់ណ តងម្ិ  ូច្ោា សៅ ឹងច្ាំណាយជាក់ណ តងបូកសោងសទ្ វាទ្ាំ ងជាមា គមាា តោា ប តរហូត ល់ោច់្ឆាា ាំ 
សធវីវសិស្ថធ កម្មរបាយការែ៍សៅកាុងកម្មវធិី Excel ស ីម្បបីង្ហា ញពីកគ្ម្ិតខព ់ជាង ឬទបជាង ន តនម្ាជាក់
ណ តង។ ម្ិ គ្តូវសធវីវសិស្ថធ កម្មងវកិាការង្ហរសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree សទ្ សៅ ាំណាក់កាល
ស េះ។ ច្ាំសពាេះខៃង់(ងវកិា) កម្មភាពរប ់កម្មវធិីជាសរឿយៗ ច្ាំណាយម្ិ ោច្សកីតមា ស ងីស មីោា សពញ
កាុងរយៈសពល១ឆាា ាំសទ្ ប ុណ ត ឹងោច្សកតីមា កាុងណខណាម្ួយជាក់លាក់។ គ្ប ិ សបីច្ាំណាយបូកសោង 
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 ល់កាុងគ្ោតិច្ជាងងវកិាសនេះគ្បណហលជាសៅសពលខាងមុ្ខ ការអ ុវតត កម្មភាព ឹងសកីតមា សគ្ច្ ីជាង
ការពាករែ៍ស េះ សោយស្ថរណតម្កពីរ ូវសភាៀងអូ បនា យណ លបណាត លឱ្យការង្ហរស្ថង ង់ននម្ិ 
ោច្អ ុវតតបា ។ សទេះជាោ ងស េះកតថីាា ក់ ឹកនាំសៅណតរ ាំពឹងថា ឹងោច្អ ុវតត កម្មភាពបា នសពលខាង
មុ្ខ  ូសច្ាេះច្ាំ ួ ងវកិាវភិាជ ៍សៅណតគ្តូវការ ណ ល។ កាុងករែីស េះគ្តូវសធវីវសិស្ថធ កម្មរបាយការែ៍សៅកាុង
តារាងជា Excel សោយប ថយ(ឬ កាត់សចល)ច្ាំណាយឱ្យស មីច្ាំណាយជាក់ណ តង គ្មាប់រយៈសពលក ាង
ម្ក ិងតសម្ាងីកគ្ម្ិតច្ាំណាយ គ្មាប់ពីសពលស េះរហូត ល់ោច់្ឆាា ាំ គ្មាប់ងវកិាសៅ ល់។ ផ្ៃុយសៅវញិ 
សបី ិ ជាការច្ាំណាយបូកសោងរហូត ល់កាុងគ្ោស េះ គឺសលី កគ្ម្ិតងវកិាសនេះគ្តូវកាត់ប ថយច្ាំណាយ
ចប់ពីសពលស េះរហូត ល់ោច់្ឆាា ាំ។ ជាងមីម្តងសទ្ៀត ថិតកាុង ាំណាក់កាលស េះ ម្ិ គ្តូវសធវីសធវីវសិស្ថធ កម្ម
ងវកិាសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree សទ្។ 

៤.៧.១.៤ ជាំហានទី ៤ ៖  ិនិតយគម្ើលគ ើងវិញ លទធនលរំ ឹងទុក និងគធវើវិគសាធនកម្មថវិកា 

  ការពាករែ៍ណ លបា សធវីបច្ចុបប ាភាព ឥ ូវស េះវា ឹងឆ្ាុេះបញ្ជច ាំងពីការពតិសៅសពលណ លពិ ិតយ
ជាទូ្សៅ ។ គ្ប ិ សបីវាបង្ហា ញថាមា ឱ្ ភាពគ្តូវកាត់ប ថយច្ាំណាយ ស ីម្បសីធវីឱ្យមា តុលយភាពជាម្ួយ 
ងវកិា។ គ្ប ិ សបីវាបង្ហា ញថាមា អតិសរក( ល់ងវកិា)គ្តូវបសងកី ច្ាំណាយ ឬទក់ទ្ងន គូអភិវឌ្ឍ  ុាំការ
អ ុម័្តយកងវកិាអតិសរក  គ្មាប់ប តសគ្បីគ្បា ់សពលខាងមុ្ខសទ្ៀត។ គ្តូវសធវីវសិស្ថធ កម្មងវកិាការង្ហរសៅ
កាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree សៅសពលណ លមា ការយល់គ្ពម្ពីថាា ក់ ឹកនាំ។ 

៤.៨ ថវិកា និងការគ្តួត ិនិតយថវិកា  អវីគ្តូវគធវើ នងិអវីម្ិនគ្តូវគធវើ 

  គ្តូវសធវីការគ្តួតពិ ិតយ ម្តុលយងវកិា។ លុេះគ្តាណតមា ការអ ុញ្ជញ តច្ា ់លា ់ពីន គូអភិវឌ្ឍ កាុង
ការនាំយកងវកិាអតិសរកសៅសពលលោច់្ឆាា ាំសៅសគ្បីសៅឆាា ាំបនៃ ប់ ឬក៏សៅម្ា ងសទ្ៀតថាជាមូ្ល ិធិម្ិ បា 
ច្ាំណាយគ្តូវសផ្ៃរគ្ត ប់សៅឱ្យន គូអភិវឌ្ឍវញិ ណ លករែីណបបស េះគ្តូវសជៀ វាង។ កាុងស្ថថ  ភាពណាក៏
សោយឱ្ ភាពងវកិាម្ិ គ្តូវឱ្យសកីតមា ស យី។  
  គ្តូវសធវីការកាំែត់តនម្ា ( កម្មភាព ខៃង់ច្ាំណាយ) សោយមា ភាពគ្បាក គ្បជា តាម្ណ លោច្សធវី
សៅបា ។ គ្ប ិ សបីការកាំែត់តនម្ាម្ ិច្ា ់លា ់ ឹងសធវីឱ្យមា ការខុ ោា សគ្ច្ី រវាងងវកិា  ិងច្ាំណា
យ។ សបីមា ងវកិាសគ្ច្ី ជាងតគ្ម្ូវការ គ្មាប់អ ុវតត កម្មភាពសលខ១ ោច្សផ្ៃរងវកិា ល់ពីការអ ុវតត
 កម្មភាព សលខ១ សៅឱ្យ កម្មភាពសលខ២ សោយមា ការអ ុម័្ត  ិងអ ុញ្ជញ តគ្តឹម្គ្តូវ។ ណបបស េះមា 
ការង្ហយគ្ ួល អ ុវតតសគ្ច្ី ជាងការសបាេះបង់សចល កម្មភាពណ លបា សគ្ោងខាេះ សោយស្ថរម្ិ មា 
ងវកិាគ្គប់គ្ោ ់ស ីម្បអី ុវតត។  
  គ្តូវសរៀបច្ាំបសងកីតរច្ន ម្ព ធ័គែស យយកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree សោយមា ទ្គ្ម្ង់ ូច្
ោា សៅ  ឹងទ្គ្ម្ង់រប ់កម្មវធិី ឬឯកស្ថរគសគ្មាង។  
  គ្តូវចប់សផ្តីម្ពីទ្គ្ម្ង់របាយការែ៍ សៅសពលសរៀបច្ាំបសងកីតសលខកូ  រច្ន ម្ព័ ធសលខកូ   ិង
ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៍ននសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree ។ ទ្គ្ម្ង់ន របាយការែ៍  គ្មាប់សផ្ញីសៅ
ន គូអភិវឌ្ឍ គ្តូវណត ូច្ោា សៅ ឹងទ្គ្ម្ង់ងវកិាណ លបា សផ្ញីជូ ន គូអភិវឌ្ឍ។  ូសច្ាេះបាង់គែស យយសៅកាុង
គ្បព័ ធគែស យយ Peachtree គ្តូវណតសឆ្ាីយតបសៅតាម្ទ្គ្ម្ង់ងវកិាណ លបា កាំែត់។   
  គ្តូវោក់បញ្ចូ លងវកិាការង្ហរសៅកាុងរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុគ្បចាំណខ។  
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  គ្តូវគ្បាក ថារាល់ច្ាំណាយ ីម្ួយៗ គ្តូវបា  កសច្ញពីខៃង់ងវកិាគ្តឹម្គ្តូវរប ់វា ម្ិ ណម្ សច្េះណត
 កច្ាំណាយសច្ញពីខៃង់ណាណ លមា ងវកិា ល់សនេះសទ្។ ស េះជាការធានបា  ូវការសគ្បៀបសធៀបរវាង
ងវកិា  ិងច្ាំណាយជាក់ណ តង សបីពុាំ ូសចា េះសទ្គ្ោ ់ណតជាការសគ្បៀបសធៀបណ លោម   ័យអវីទាំងអ ់។ ម្ា ង
សទ្ៀតច្ាំណាយណ លបា  កសច្ញពីខៃង់ច្ាំណាយម្ ិគ្តឹម្គ្តូវ  ឹងសធវីឱ្យសយងីម្ិ  ឹងថាសតីងវកិាណ លបា 
កាំែត់ពីស ីម្ឆាា ាំគ្តឹម្គ្តូវណ រ ឬសទ្?។ គ្បការស េះ ឹងសធវីឱ្យការសរៀបច្ាំងវកិា  ឹងសៅណតម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ណ ល 
នសពលអនគត។ 
  គ្តូវធានថាធាតុទាំងពីរច្ាំសពាេះការ សគ្ម្ច្ច្ិតតច្ាំណាយ គ្តូវបា អ ុវតតកាុងសពលណតម្ួយ។ ធាតុ
ទាំងពីរសនេះគឺការ សគ្ម្ច្ច្ិតតច្ាំណាយ  ិងការ សគ្ម្ច្ច្ិតតសលីខៃង់ច្ាំណាយណ លគ្តូវ កច្ាំណាយសនេះ។ 
ស េះជាការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់ម្ន្ត តីមា  ិទ្ធិអ ុញ្ជញ តច្ាំណាយ កាុងការធានថាមា ងវកិាគ្គប់គ្ោ ់
 គ្មាប់ច្ាំណាយ។  
  គ្តូវមា ការពិភាកាស្ថថ  ភាពងវកិា ជាម្ួយថាា ក់ ឹកនាំជា ់ខព ់១ ងកាុង១ណខ បនៃ ប់ពីរបា ណច្ក
ផ្េពវផ្ាយបាយការែ៍គែស យយ។ កាំែត់កណ ាងណាណ លមា ការច្ាំណាយខព ់សពក ឬច្ាំណាយទប
សពក  ិងច្ាំណាត់ការគ្តូវអ ុវតត។ 
  គ្តូវពិចរណាថា សតីងវកិាការង្ហរ ឹងគ្តូវសធវីការណកតគ្ម្ឹម្ស ងីវញិសៅសរៀងរាល់គ្តីមា  ឬោ ង
ណា? គ្ប ិ សបីការពិភាកាគ្បចាំណខម្ិ ទ្ទ្ួលបា សជាគជ័យកាុងការតគ្ម្ឹម្ច្ាំណាយឱ្យគ្តឹម្តាម្ងវកិាសទ្
សនេះគ្តូវពិចរណាថា សតីវាជាជាការគ្បាថាា  ឬក៏ការណ លោច្សធវីសៅបា កាុងផ្ទា  ់បតូរងវកិា?។  
  ម្ិ គ្តូវមា  ុទ្ិ ាិ ិយម្សពកកាុងការពាករែ៍ច្ាំែូលសៅសពលសរៀបច្ាំងវកិា។ គ្តូវោក់បញ្ចូ ល ូវ
ខៃង់ច្ាំណាយ ម្សហតុផ្លទាំងឡាយណា ណ លរ ាំពឹងថា ឹងបា ទ្ទ្ួលការោាំគ្ទ្មូ្ល ិធិ។ ជាការគ្បស ីរ
បាំផុ្តគ្តូវចប់សផ្តីម្ពីច្ាំ ួ ទប(ឬតិច្) ប ុណ តមា ភាពគ្បាក  ិយម្ សហយីបណ ថម្ កម្មភាពងមីសទ្ៀតសៅ
សពលណ លមា រ ាំពឹងថាមា ច្ាំែូលបណ ថម្ច្ា ់លា ់។   
  ម្ិ គ្តូវសធវីការ  មតថាគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុណ លបា កត់គ្តាទាំងអ ់ ុទ្ធណតគ្តឹម្គ្តូវ សៅសពល
សធវីការពិ ិតយគែស យយគ្បចាំណខស ងីវញិ ូវ ។ គមាា តោា សគ្ច្ី (រវាងងវកិា  ិងច្ាំណាយ) ោច្ជាកាំហុ 
ណ លោច្បណាត លម្កពកីារកត់គ្តាខុ សលខកូ លទ្ធផ្ល ឬការបញ្ចូ លទ្ិ ា ័យម្ិ បា គ្តឹម្គ្តូវ។ 
គ្ប ិ សបីមា ខៃង់ងវកិាណា ណ លមា ច្ាំណាយសលី ងវកិាវភិាជ ៍ោ ងសគ្ច្ី គ្តូវពិ ិតយសម្ីលការ
ច្ាំណាយននណ លបា ចយសច្ញពីខៃង់ងវកិាសនេះ។ គ្ប ិ សបីខៃង់ងវកិាណាមា ច្ាំណាយទបជាង
ងវកិាវភិាជ ៍ខាា ាំងសពក ក៏គ្តូវពិ ិតយរកសម្ីលផ្ងណ រងោច្មា កាំហុ ណ លបណាត លម្កពចី្ាំណាយម្ួយ
ច្ាំ ួ គ្តូវបា  កចយសច្ញពីខៃង់ងវកិាសផ្េង(ចយខុ ខៃង់ងវកិា)។   
  ម្ិ គ្តូវ  មតថា ងវកិាណ លបា គ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍោម  ការបត់ណប ។ ជាធម្មតាន គូ
អភិវឌ្ឍចូ្លច្ិតតសធវីការច្រចរ កាុងការសធវីវសិស្ថធ កម្មងវកិាណ លបា គ្ពម្សគ្ពៀង  ិងបណងវរមូ្ល ិធិម្ិ បា 
សគ្បីគ្បា ់គ្ត ប់សៅវញិសៅសពលោច់្ឆាា ាំ។ គ្តូវផ្តល់ ាំែឹងជាមុ្  ល់ន គូអភិវឌ្ឍអាំពីខៃង់ងវកិាណា ណ ល
មា គមាា តោា សគ្ច្ី   ិងសលីកជា ាំសែីសធវីការ ិយត័ងវកិាវភិាជ ៍ស ងីវញិ សោយបណងវរងវកិា ល់ពីខៃង់ 
ងវកិាម្ួយសៅខៃង់ងវកិាណ លមា ងវកិាម្ិ គ្គប់ច្ាំណាយ។ 
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   ម្ិ គ្តូវសធវីការផ្ទា  ់បតូរងវកិាជាឯកសតាភាគី  ាំសែីរការស េះគ្តូវមា ការចូ្លរមួ្ោ ងសហាច្ណា ់ 
ពីថាា ក់គ្គប់គ្គងកម្មវធិ ី ឬគសគ្មាង  ិងថាា ក់គ្គប់គ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ។ ភាគសគ្ច្ី ក៏មា ន គូអភិវឌ្ឍចូ្លរមួ្
ផ្ងណ រ។  គ្មាប់ច្ាំណាយគ្បតិបតតិការកម្មវធិីជាការចាំបាច់្ណា ់កាុងការ ឹងថា មា ខៃង់ងវកិាណាណ ល
បា ពាករែ៍ម្ិ បា គ្តឹម្គ្តូវ ស ីម្បសីជៀ វាងការសកីតមា ស ងីម្តងសទ្ៀត កាុងការសរៀបច្ាំងវកិានសពល 
បនៃ ប់។ 
៤.៩ ការគគ្បើគ្បាស់ថវិកាគែើម្បីបគងកើតលខ្កូែគណ្គនយយ និងរបាយការណ្៍ កែងុគ្ប ័នធគណ្គនយយ 

Peachtree 

 កូ គែស យយ Peachtree បសងកីត ឬោច្រកបា ២រសបៀបគឺ៖ 
 ១. គសគ្មាងសោយណ កណត ថិតសគ្កាម្ការគ្គប់គ្គងរប ់គ.ជ.អ.ប ៖ សគ្បីគ្បា ់ឯកស្ថរងវកិា ឬ
ណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំស ីម្បបីសងកីតសលខកូ គែស យយ Peachtree។ មុ្ សពលចប់សផ្តីម្
 ាំសែីរការបសងកីតគ្តូវគិតអាំពីទ្គ្ម្ង់ន របាយការែ៍ណ លច្ង់បា  ណ លរមួ្មា ការគ្ច្បាច់្បញ្ចូ លោា  ូវ
ទ្គ្ម្ង់របាយកាែ៍ណ លគ្តូវសឆ្ាីយតបសៅ ឹងតគ្ម្ូវការរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៍ណ លកាំែត់
ជារមួ្សោយ គ.ជ.អ.ប  ិងបទ្ោា  គែស យយ។ ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៍ណ លសឆ្ាីយតបសៅ ឹងតគ្ម្ូវការរប ់
ន គូអភិវឌ្ឍគឺមា លកខែៈ ូច្សៅ ឹងកចិ្ចគ្ពម្សគ្ពៀងណ លបា ចុ្េះហតថសលខា ច្ាំណែកឯទ្គ្ម្ង់របាយ
ការែ៍ណ លកាំែត់ជារមួ្សោយ គ.ជ.អ.ប គឺមា លកខែៈ ូច្សៅ ឹងស ច្កតី សគ្ម្ច្រមួ្។ គ្តូវកាំែត់យក
សលខកូ តាងធាតុ (ណផ្ាកន ព័ត៌មា )  ីម្ួយៗណ លច្ង់បា ។ 
 សលខកូ តាងស ីម្បទីញបា របាយការែ៍សឆ្ាីយតបតគ្ម្ូវការរប ់ន គូអភិវឌ្ឍមា ៖ សលខកូ តាង 
គ្បភពធ ធា   មា ភាគ លទ្ធផ្លឬាំពឹងទុ្កនន។ 

 សលខកូ តាងស ីម្បទីញបា របាយការែ៍ណ លកាំែត់ជារមួ្សោយ គ.ជ.អ.បមា ៖ សលខកូ 
ស្ថថ ប័ អ ុវតត  ម្ិទ្ធផ្លរ ាំពឹងទុ្ក លទ្ធផ្ល  កម្មភាព ច្ាំណាយលម្ែិត។ 

 សលខកូ តាងស ីម្បទីញបា របាយការែ៍តាម្បទ្ោខ  គែស យយមា ៖ សលខកូ គ្បសភទ្
គែ ី។ 

សគ្កាយពីបា កាំែត់រចួ្ អាកោច្បសងកីតសលខកូ តាម្ធាតុ (ណ លតាងឱ្យណផ្ាក ីម្ួយៗន ព័ត៌មា )
 ិម្ួយៗ ជាចុ្ងសគ្កាយផ្គុ ាំសលខកូ ណ លបា បសងកីតទាំងអ ់សនេះ តាម្ខៃង់ងវកិា ីម្ួយៗ អាក ឹងទ្ទ្ួលបា  
សលខកូ សពញសលញម្ួយ គ្មាប់ោក់បញ្ចូ លកាុងគ្បព័ ធគែស យយPeachtree។    
 ២. កម្មវធិីជាតិ ឬផ្.អ.៣៖ សៅសពលណ លភាា ក់ង្ហរអ ុវតតទាំងអ ់បា បញ្ចូ លទ្ិ ា ័យណផ្ ការ
 កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំរប ់ខាួ សៅកាុងគ្បព័ ធទ្ិ ា ័យណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិា (NAD)  
កូ គែស យយគ្តូវបា បសងកីតស ងីសោយ វ័យគ្បវតតិកាុងសៅគ្បព័ ធទ្ិ ា ័យណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិា
ជាតិ។ បនៃ ប់ម្កគ្តូវនាំសច្ញកូ គែស យយ  ិងងវកិាតាម្កូ  មី្ួយៗ សច្ញពីកាុងគ្បព័ ធទ្ ិា ័យណផ្ ការ
 កម្មភាព  ិងងវកិាជាតិម្កជាតារាងកាុងកម្មវធិ ីExcell រចួ្សទ្ីបនាំកូ គែស យយ  ិងងវកិាស េះចូ្លសៅ
កាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree។ សលខកូ គែស យយ  ិងងវកិាសៅកាុងគ្បព័ ធទាំង២ស េះ (NAD & 
Peachtree) គ្តូវណត ូច្ោា ទាំងគ្ ុងសគ្ពាេះគ្បព័ ធទាំង២ស េះគ្តូវបាំសពញឱ្យោា សៅវញិសៅម្ក។ 
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    គ្បព័ ធទ្ិ ា ័យណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិាជាតិជាគ្បព័ ធណ លបា សរៀបច្ាំស ងីសោយគ្កុម្ការង្ហរ 
ព័តមា វទិ្ាសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប  គ្មាប់បសគ្ម្ីសោយការង្ហរគ្គប់គ្គងកម្មវធិី។ ព័ត៌មា លម្ែិតអាំពី
គ្បព័ ធទ្ិ ា ័យណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិាជាតិ  ូម្ោ ស ៀវសៅណែនាំអាំពីគ្បព័ ធទ្ិ ា ័យណផ្ ការ
 កម្មភាព  ិងងវកិាជាតិណ លសរៀបសរៀងសោយគ្កុម្ការង្ហរព័ត៌មា វទិ្ាសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប។ 

ជំពកូទី៥៖  គ្ប្ពន័ធទទូាត្ ់
៥.១ ច្ុំណាយព្គប្់ព្គង 

៥.១.១ ព្បាក់តខ្ប្ុគគលិក និងព្បាក់ឧប្តថមភពទសងៗ 

 វ តន ការទូ្ទត់គ្បាក់សបៀវតេរ ៍  ិងគ្បាក់ឧបតថម្ាសផ្េងៗសទ្ៀត ល់បុគគលិករប ់ គ.ជ.អ.ប តាម្
គ្បសភទ្តួនទ្ីមា  ាំសែីរការ ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

 គ្គប់គ្ក ួង ស្ថថ ប័  រាជធា ី សខតត ណ លអ ុវតតកម្មវធិីជាតិសគ្បីគ្បា ់គ្បព័ ធទ្ិ ា ័យគ្គប់គ្គង 
បុគគលិក (PDB) រប ់ គ.ជ.អ.ប កាុងការផ្តល់ព័ត៌មា អាំពីស្ថថ  ភាពបុគគលិក ល់ការោិល័យគ្គប់គ្គង
បុគគលិកសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ណ លជាអាកសរៀបច្ាំសធវីការទូ្ទត់គ្បាក់សបៀវតេរ ៍ ិងគ្បាក់ឧបតថម្ាសផ្េងៗ 
គ្បចាំណខ ល់ម្ន្ត តីច្ាំណាយគ្បតិបតតិការជាោទ្ិភាព(POC)(ឬម្ន្ត តីរោា ភិបាល) ម្ន្ត តីជាប់កិច្ច  ា  ងិ 
ទ្ីគ្បឹកា។ 
  ម្ន្ត តី ឬបុគគលិកមាា ក់ ម្កពីគ្គប់ស្ថថ ប័  គ្ក ួងអ ុវតតកម្មវធិីជាតិ  ិងរាជធា  ីសខតត  ឹងទ្ទ្ួលបា 
ការបែតុ េះបណាត លពីសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  តីពីវធិីសគ្បីគ្បា ់គ្បព័ ធទ្ិ ា ័យគ្គប់គ្គងបុគគលិក(PDB) 
រប ់ គ.ជ.អ.ប ។  
  សរៀងរាល់ណខ សៅនងៃទ្ី ២៥ ម្ន្ត តីណ លគ្តូវបា ណតងតាាំងកាុងការគ្គប់គ្គង  ិងសគ្បីគ្បា ់គ្បព័ ធ
ទ្ិ ា ័យគ្គប់គ្គងបុគគលិក គ្តូវធាន ូវការផ្តល់ព័ត៌មា  ៏គ្តឹម្គ្តូវសៅកាុងគ្បព័ ធទ្ិ ា ័យគ្គប់គ្គងបុគគលិក 
ពាក់ព័ ធ ឹងច្ាំ ួ នងៃបាំសពញការង្ហរ របាយការែ៍ កម្មភាពគ្បចាំណខ  ិងតារាងសពលសវលាបាំសពញការកាុង 
១ណខ ណ លជាតគ្ម្ូវការចាំបាច់្មុ្ សពលសរៀបច្ាំសធវីការទូ្ទត់គ្បាក់សបៀវតេរ។៍ ការល័ិយគ្គប់គ្គងបុគគលិករប ់
សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប មា  ិទ្ធសពញសលញកាុងការចូ្លសៅកាុងគ្បព័ ធទ្ ិា ័យគ្គប់គ្គងបុគគលិក ស ីម្បី
ទញសច្ញ ូវតារាងទូ្ទត់គ្បាក់សបៀវតេរគ៍្បចាំណខ។ បញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរគ៍្បចាំណខរប ់ម្ន្ត តីរោា ភិបាល ម្ន្ត តី
កិច្ច  ា  ិងម្ន្ត តីោាំគ្ទ្កម្មវធិី ឹងគ្តូវបា សរៀបច្ាំសោយម្ន្ត តីគ្គប់គ្គងបុគគលិកជា ់ខព ់ន ការោិល័យ
គ្គប់គ្គងបុគគលិក ច្ាំណែកបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរទ៍្ីគ្បឹកា  ិងគ្តូវបា សរៀបច្ាំសោយគ្បធា ការោិល័យ
គ្គប់គ្គងបុគគលិក។ 
   តារាងគ្បាក់សបៀវតេរម៍ា បញ្ជជ ក់ ូវព័ត៌មា ផ្ទៃ ល់ខាួ រប ់បុគគលិកមាា ក់ៗ ូច្ជា ស ម្ េះម្ន្ត តី ឬ
បុគគលិក ច្ាំ ួ គ្បាក់សបៀវតេរ ុ៍លកាុងម្ួយណខ ច្ាំ  ួកាត់ព ធសលីគ្បាក់ណខ  ងិគ្បាក់ណខគ្តូវទ្ទ្ួលបា ។ 
ព័ត៌មា ទាំងអ ់ស េះគ្តូវបា ពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សោយគ្បធា ការោិល័យគ្គប់គ្គងបុគគលិក មុ្ សពល
បញ្ជូ  សៅការោិល័យហរិញ្ញវតថុសធវីការបញ្ជជ ក់ពីងវកិា។  ាំែុាំ ឯកស្ថរគ្បាក់សបៀវតេរគ៍្បចាំណខគ្តូវបញ្ចូ  សៅ
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អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប សធវីការអ ុម័្ត។  ាំសែី ុាំទូ្ទត់គ្បាក់សបៀវតេរគ៍្បចាំណខ 
គ្តូវបា សរៀបច្ាំ  ិងសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សោយគ្បធា ការោិល័យហរិញ្ញវតថុ  ិងព ិិតយសោយគ្បធា អងគភាពរ ាបាល 
 ិងហរិញ្ញវតថុ។ 
  ជាចុ្ងសគ្កាយ ាំែុាំ ឯកស្ថរគ្បាក់សបៀវតេរ ៍ គ្តូវបញ្ជូ  សៅម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ ឬសបឡាករ ស ីម្បសីរៀបច្ាំ
 កខីប័គ្តទូ្ទត់  ិង រស រមូ្លបបទ ប័គ្ត បញ្ចូ  សៅម្ន្ត តីបញ្ជជ ក់  ិងម្ន្ត តីអ ុម័្ត ព ិិតយ  ិងចុ្េះហតថ 
សលខា។ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ ឬសបឡាករយកមូ្លបបទ ប័គ្ត  ិងបញ្ជជ សផ្ៃរគ្បាក់សៅធនោរ ស ីម្បឱី្យធនោរសធវី
ការសផ្ៃរគ្បាក់ចូ្លសៅកាុងគែ ីធនោររប ់បុគគលិកមាា ក់ៗ។ ពុាំចាំបាច់្តគ្ម្ូវឱ្យបុគគលិកទាំងអ ់ចុ្េះហតថ
សលខាសលីបញ្ជ ីទ្ទ្ួលគ្បាក់សបៀវតេរ ៍  ឬសលីបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរស៍ទ្។ បនៃ ប់ពីបា សធវីការសផ្ៃរគ្បាក់សបៀវតេរ ៍
រចួ្រាល់គ្តូវសរៀបច្ាំ  ិងកត់គ្តា កខីប័គ្តចុ្េះបញ្ជ ីសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree ។ 

៥.១.២ លទធកម្មទាំនិញ នងិគសវាកម្ម 

 គ.ជ.អ.ប ោច្ទ្ិញស វាកម្ម  ិងទ្ាំ ិញសផ្េងៗ(ណ លរមួ្មា   មាា រៈ បរកិាខ   ិង ឬស វាកម្ម) ណផ្ែក
សលីមូ្លោា  តគ្ម្ូវការជាចាំបាច់្គ្ បតាម្ខួបន ណផ្ ការលទ្ធកម្មគ្បមូ្លផ្តុ ាំ ទ្ទ្ួលប ៃុកអ ុវតតលទ្ធកម្ម
សោយសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប សៅសពលណ ល ាំសែីលទ្ធកម្មរប ់ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតត
កម្មវធិីជាតិគ្តូវបា អ ុម័្ត។ គ្គប់ករែីទាំងអ ់ការោិល័យលទ្ធកម្មរប ់សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប 
ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវច្ាំសពាេះ ាំសែីរការលទ្ធកម្ម សគ្កាម្ការគ្គប់គ្គងសោយផ្ទៃ ល់ពីគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិង
ហរិញ្ញវតថុ។  ាំសែីរការលទ្ធកម្មមា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

 ពិ ិតយ ាំសែីលទ្ធកម្ម 
 មុ្ សពលចុ្េះហតថសលខាបាំគ្ពួញ គ្តូវធានថា មា ងវកិាវភិាជ ៏គ្គប់គ្ោ ់ គ្មាប់អ ុវតតការង្ហរ
លទ្ធកម្មសលី មាា រៈបរកិាខ រ  ិងស វាកម្មណ លពាក់ព័ ធ។ 

   ការកាំែត់វធិីស្ថន្ត តលទ្ធកម្មណ ល ម្គ្ ប ណផ្ែកតាម្សោលការែ៍លទ្ធកម្មណ លមា ។ 
   ទ្ទ្ួលបា ការអ ុញ្ជញ តកាុងការសធវីលទ្ធកម្មពីគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ណ លម្ិ 
មា  
តួនទ្ីជាម្ន្ត តីអ ុម័្តស ីម្បឱី្យមា   ិងសលីកកម្ព ់ការណបងណច្កភារកិច្ចឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវោច់្ពី
ោា   ិងការពារទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៍ណ លោច្មា ។ 

   សច្ញលិខិតបញ្ជជ ទ្ិញសៅឱ្យអាកផ្គត់ផ្គង់ ណ លបា សគ្ជី សរ ីសោយមា ការអ ុម័្តជា
លាយលកខែ៍អកេរពីគែៈកមាម ធិការគ្តួតពិ ិតយលទ្ធកម្ម ។ 

   ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់ទ្ីគ្បឹកាហរិញ្ញវតថុ គឺផ្តល់ការោាំគ្ទ្ ណែនាំសោយអ ុសលាម្តាម្ ីតិ
វធិី  ិង សោលការែ៍លទ្ធកម្មនន មា ណច្ងកាុងស ៀវសៅស េះ។ 

៥.១.៣ នីតិវិធីទូទាត់ ទាំនិញ និងគសវាកម្មផ្ែលបានគធវើលទធកម្ម 

១. ម្ន្ត តីលទ្ធកម្មសរៀបច្ាំ  ិងបញ្ជូ   ាំែុាំ ឯកស្ថរទាំងអ ់កាុង ាំសែីរការលទ្ធកម្ម  រមួ្មា លិខិត
បញ្ជជ ក់ សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ការគ្បគល់ មាា រៈ ទ្ាំ ិញ ឬស វាកម្ម លិខិតបញ្ជជ ក់ការទ្ទ្លួ រមួ្ជាម្ួយវក័ិយប័គ្តផ្ង
ណ រ។ ភាគីណ លទ្ទ្ួលបា កិច្ច  ាគ្តូវសរៀបច្ាំ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ម្កម្ន្ត តពីិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ស ីម្បសីធវីការ 
ពិ ិតយ  ិងចុ្េះហតថសលខា  
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មុ្  ឹងសរៀបច្ាំ កខីប័គ្តទូ្ទត់។  ាំសែី ុាំទូ្ទត់គ្តូវមា ភាជ ប់ឯកស្ថរោាំគ្ទ្  ូច្មា បរោិយខាងសគ្កាម្៖ 
   លិខិតបញ្ជជ ទ្ញិម្ួយច្ាប់ 
   វក័ិយបគ្ត ឬវក័ិយប័គ្តបសណាត េះោ  ាោគ្ ័យសៅតាម្វធិីស្ថន្ត តទូ្ទត់មា ណច្ងកាុងកិច្ច
គ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ាកាុងការផ្តល់ទ្ាំ ិញការង្ហរ ឬស វាកម្ម។ 

   លិខិតបញ្ជជ ក់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ការទ្ទ្ួល ណ លសច្ញសោយម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ណ លបា 
ណតងតាាំងម្កពីការោិល័យរ ាបាល  ិងស្ថរសពីភ័ែឌ  (AIO) ឬម្ន្ត តីពិ តិយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សផ្េង
សទ្ៀតណ លបា ណតងតាាំងណ លគ្តូវអ ុវតតតាម្ការណតងតាាំង កាុងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ ពាក់ព័ ធ ងឹ
 ាំសែីរការ  ិងមុ្ខង្ហរពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ណ ល ាំសៅ ល់ការបា ទ្ទ្ួល ូវទ្ាំ ិញ  មាា រៈ 
បរកិាខ រ ឬស វាកម្មនន។ 

   កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ាណ លពាក់ព័ ធ ឹងការគ្បគល់ទ្ាំ ិញ  មាា រៈ ឬស វាកម្ម ណ ល
បង្ហា ញ ូវ កម្មភាពជាក់លាក់ណ លជាវតថុបាំែងន ការស ាី ុាំទូ្ទត់។ 

   ឯកស្ថរពាក់ព័ ធសផ្េងសទ្ៀត ណ លមា ណច្ងកាុងលកខខ័ែឌ   ិងសពលសវលាន កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង 
ឬកិច្ច  ា។ 

 ២. ម្ន្ត តីព ិតិយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់៖ ពិ ិតយ  ងិសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ សម្ីលថាសតីការង្ហរ ទ្ាំ ិញ ឬស វាកម្ម គ្តូវបា 
គ្បគល់ ូច្មា ណច្ងសៅកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬកិច្ច  ាណ រឬសទ្? កាុងករែីមា ភាពម្ិ  ូច្ោា ណាម្ួយ
បា រកសឃញីឯកស្ថរទាំងអ ់គ្តូវបញ្ជូ  គ្ត ប់សៅគ្បធា ណផ្ាកលទ្ធកម្ម ស ីម្បសីធវីការបញ្ជជ ក់  ិងសធវីការណក
តគ្ម្ូវសបី ិ ជាចាំបាច់្។ 

៣. ម្ន្ត តីពិ តិយបញ្ជជ ក់ ពិ ិតយ ាំសែី ុាំទូ្ទត់  ងិឯកស្ថរោាំគ្ទ្ កាុងករែីមា ភាពម្ិ  ីុោា ណា
ម្ួយគ្តូវបា រកសឃញី ឯកស្ថរទាំងអ ់គ្តូវបញ្ជូ  គ្ត ប់សៅគ្បធា ណផ្ាកលទ្ធកម្មស ីម្បសីធវីការបញ្ជជ ក់  ិង
ណកតគ្ម្ូវសបី ិ ជា ឬសៅសពលណ លចាំបាច់្។   

 ៤. គ្ប ិ សបី ាំសែី ុាំទូ្ទត់មា ឯកស្ថរោាំគ្ទ្គ្គប់គ្ោ ់  ិងគ្តឹម្គ្តូវសហយី ម្ន្ត តីទូ្ទត់គ្តូវ
សរៀបច្ាំ កខីប័គ្តទូ្ទត់  ិង រស រមូ្លបបទ ប័គ្ត ឬបាំសពញលិខិតបញ្ជជ សផ្ៃរតាម្ធនោរ។ 

 ៥.  កខីប័គ្តទូ្ទត់មូ្លបបទ ប័គ្ត ឬលិខិតសផ្ៃរតាម្ធនោរ  ិងឯកស្ថរសោងទាំងអ ់គ្តូវោក់
ជូ ជា ាំបូងសៅម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងបនៃ ប់ម្កសៅម្ន្ត តីអ ុម័្ត ស ីម្បពីិ ិតយ ិងចុ្េះហតថសលខា។ 

 ៦.  កខីប័គ្តទូ្ទត់ មូ្លបបទ ប័គ្ត ឬការសផ្ៃរគ្បាក់តាម្ធនោរ ណ លបា ចុ្េះហតថសលខារចួ្រាល់ 
គ្តូវបញ្ជូ  សៅម្ន្ត តីទូ្ទត់ ស ីម្បសីធវីការទូ្ទត់សៅឱ្យអាកណ លគ្តូវទ្ទ្ួលគ្បាក់។ អាកទ្ទ្ួលគ្បាក់គ្តូវបង្ហា ញ
ឯកស្ថរ ាំោល់អតត ញ្ជញ ែ ល់ម្ន្ត តទូី្ទត់  ិងចុ្េះហតថសលខាសលី កខីប័គ្តទូ្ទត់ស ីម្បបីញ្ជជ ក់ថាបា 
ទ្ទ្ួលយកការទូ្ទត់ស េះរចួ្សហយី។ បនៃ ប់ម្កគ្តូវចុ្េះបញ្ចូ លទ្ិ ា ័យសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ 
Peachtree  ិងសរៀបច្ាំទុ្កោក់ឯកស្ថរសៅកាុងកណ ាងមា  ុវតថិភាព។  
៥.១.៤ ការទូទាត់(នតល)់បុគរគ្បទាន 

 គ.ជ.អ.ប ោច្ទ្ទ្ួលបា  ូវស្ថច់្គ្បាក់ម្ួយច្ាំ ួ ជាមុ្   គ្មាប់សធវីការទូ្ទត់សស្ថហ ុយសធវី ាំសែីរ 
កិច្ចគ្បជុាំ  ិកាខ ស្ថលា  ិងការច្ាំណាយគ្ ស ៀងោា ស េះសផ្េងៗសទ្ៀត។ 
៥.១.៤.១ ការនតល់បុគរគ្បទាន 
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១. បុគគលិកណ លគ្តូវការបុសរគ្បទ  គ្តូវោក់ ាំសែី ុាំបុសរគ្បទ  តាម្រយៈគ្បធា អងគភាពរប ់សគ 
សៅគ្បធា ការោិល័យហរិញ្ញវតថុ ស ីម្បពីិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ឯកស្ថរ។ កាុងករែីណ លមា ឯកស្ថរគ្តឹម្គ្តូវ 
គ្គប់គ្ោ ់ គ្បធា ការោិល័យហរិញ្ញវតថុ គ្តូវចុ្េះហតថសលខាបញ្ជជ ក់ពីមូ្ល ិធិណ លមា ។ គ្បធា អងគភាព
រ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុចុ្េះហតថសលខាបញ្ជជ ក់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សលី ាំសែី ុាំបុសរគ្បទ   ិងពិ តិយបញ្ជជ ក់ភាពគ្តមឹ្
គ្តូវន  ាំសែី ុាំទូ្ទត់។ អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន សលខាធិការោា   គ. ជ.អ.ប អ ុម័្ត ាំសែី ុាំបុសរគ្បទ ។ 

២. ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ សរៀបច្ាំ កខីប័គ្ត  ិង រ រមូ្លបបទ ប័គ្តតាម្ច្ាំ  ួទ្ឹកគ្បាក់ស ាី ុាំ  រចួ្ោក់ជូ 
ម្ន្ត តី ពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងម្ន្ត តីអ ុម័្ត ពិ ិតយ សគ្ម្ច្  ិងចុ្េះហតថសលខា។   

៣. មូ្លបបទ ប័គ្ត  ិង កខីប័គ្តទូ្ទត់ ណ លបា ចុ្េះហតថសលខារចួ្រាល់គ្តូវបញ្ជូ  សៅម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ 
ស ីម្បសីធវីការគ្បគល់មូ្លបបទ ប័គ្តសៅឱ្យអាកស ាី ុាំ។ អាកស ាី ុាំគ្តូវចុ្េះហតថសលខាសលី កខីប័គ្តទូ្ទត់ 
ស ីម្បទី្ទ្ួលស្ថគ ល់ថាទ្ទ្ួលមូ្លបបទ ប័គ្តរចួ្សហយី។ បនៃ ប់ម្កគ្តូវកត់គ្តាបញ្ចូ លទ្ិ ា ័យសៅកាុងគ្បព័ ធ
គែស យយ Peachtree  ិងសរៀបច្ាំទុ្កោក់ឯកស្ថរសៅកាុងកណ ាងមា  ុវតថិភាព។  
៥.១.៤.២ ជគ្ម្៉ះបុគរគ្បទាន 

 ១.ការជគ្ម្េះបុសរគ្បទ គ្តូវសធវីស ងីកាុងរងវង់រយៈសពល១០នងៃន នងៃសធវីការ បនៃ ប់ពីបា បញ្ច ប់ កម្ម
ភាព ឬការសធវី ាំសែីរ។   
 ២.ម្ន្ត តីណ លទ្ទ្ួលបា ងវកិាបុសរគ្បទ  គ្តូវសរៀបច្ាំតារាង សងខបច្ាំណាយណ លបា ទូ្ទត់សច្ញ
ងវកិាបុសរគ្បទ  សោយមា ភាជ ប់ជាម្ួយឯកស្ថរោាំគ្ទ្ការជគ្ម្េះបុសរគ្បទ  វក័ិយប័គ្ត បង្ហក  ់ន   ិងស្ថច់្
គ្បាក់ ល់ម្ិ បា សគ្បីបញ្ជូ  ម្កការោិល័យហរិញ្ញវតថុ។ 
 ៣.បុគគលិកហរិញ្ញវតថុពិ ិតយ ាំែុាំ ឯកស្ថរជគ្ម្េះបុសរគ្បទ   ិងសរៀបច្ាំជា៖ 

  កខីប័គ្តទូ្ទត់ ៖  គ្មាប់ទូ្ទត់ ងបណ ថម្  
  កខីប័គ្តទ្ទ្ទ្ួលគ្បាក់ ៖  គ្មាប់ងវកិា ល់  ងគ្ត ប់ម្កវញិ  
  កខីប័គ្តជគ្ម្េះបញ្ជ ី ៖ ច្ាំ ួ ជគ្ម្េះស មីបុសរគ្បទ   

  កខីប័គ្តទូ្ទត់  ិងមូ្លបបទ ប័គ្ត គ្តូវបញ្ជូ  សៅម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងម្ន្ត តីអ ុម័្ត សធវីការពិ ិតយ 
បញ្ជជ ក់ អ ុម័្ត  ិងហតថសលខា។ 
៥.១.៥ ទូទាត់គបឡាសាច់គ្បាក់ 

 ការោិល័យហរិញ្ញវតថុោច្មា ងវកិាជាស្ថច់្គ្បាក់ ុទ្ធរហូត ល់កគ្ម្ិតអតិបរមាច្ាំ ួ ២០០០ ុលាា រ 
ស ីម្បសីោេះគ្ស្ថយការច្ាំណាយតូច្តាច្។ ខាងសគ្កាម្គឺជាសោលការែ៍ គ្មាប់អ ុវតតច្ាំសពាេះគ្បតិបតតិការ
សបឡាស្ថច្់គ្បាក់។ 
 ក.ការបគងកើតគបឡាសាច់គ្បាក់ 

 ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុសរៀបច្ាំ ាំសែី ុាំបសងកីតសបឡាស្ថច់្គ្បាក់តាម្កគ្ម្ិតកាំែត់  ិងមូ្លបបទ ប័គ្ត 
ោក់ជូ គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ  ិងអ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន សលខាធិការោា   គ.ជ
.អ.ប។ 
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 បនៃ ប់ពីបា ពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងអ ុម័្តពីម្ន្ត តីមា  ិទ្ធិរចួ្សហយី ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុគ្តូវយកមូ្លបប 
ទ ប័គ្តសៅ កជាស្ថច់្គ្បាក់ពីធនោរ។ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុណ លកា ់កាប់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវ
រកាស្ថច់្គ្បាក់ទុ្កឱ្យមា  ុវតថិភាព។  

 ខ្.ការទូទាត់ 

 ការទូ្ទត់កាុងម្ួយ កខីប័គ្តសបឡាស្ថច់្គ្បាក់ម្ិ គ្តូវឱ្យសលី ពី១០០ ុលាា រសទ្ ស េះគឺ គ្មាប់ 
សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ណ លមា កគ្ម្ិតម្ិ សលី ព ី១៥០០  ុលាា រ  ិងម្ិ គ្តូវឱ្យសលី ពី ២០០  
 ុលាា រ  គ្មាប់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ណ លមា កគ្ម្ិត ២០០០ ុលាា រ។ 

 ម្ិ ោច្សគ្បីគ្បា ់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ គ្មាប់ទូ្ទត់ គ្បាក់សប កកម្ម គ្បាក់ណខ  ិងគ្បាក់ឧបតថម្ា 
សផ្េងៗបា សទ្។ 

 រាល់ការទូ្ទត់ ីម្ួយៗ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុគ្តូវសរៀបច្ាំ កខីប័គ្តទូ្ទត់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ (សោយមា  
ភាជ ប់ជាម្ួយ ូវឯកស្ថរោាំគ្ទ្ននឱ្យបា គ្គប់គ្ោ ់  ិងគ្តឹម្គ្តូវ) ណ លពិ ិតយបញ្ជជ ក់ សោយ 
សបឡាករ (បសណាត េះោ  ាសោយទ្ីគ្បឹកាហរិញ្ញវតថុជាតិ ឬអ តរជាតិ)  ិងអ ុម័្តសោយអ ុ 
គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ទ្ទ្លួប ៃុកណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ។    

 បនៃ ប់ពីបា ទ្ទ្ួលបា ការអ ុម័្តឱ្យទូ្ទត់ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុគ្តូវសបីកផ្តល់ជាស្ថច់្គ្បាក់  ល់អាក
ណ លគ្តូវទ្ទ្ួលការទូ្ទត់  ិងរកាឯកស្ថរទូ្ទត់ទុ្កកាុងទូ្ ុវតថភិាពឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ  ិងមា 
 ុវតិថភាពរមួ្ជាម្ួយស្ថច់្គ្បាក់ណ លសៅ ល់ផ្ងណ រ។ កត់គ្តាគ្បតិបតតិការចូ្លសៅកាុងគ្បព័ ធ
គែស យយ Peachtree ។ 

 គ.ការបាំគ ញចាំ្យ 

 គ្តូវសធវីការបាំសពញច្ាំណាយសបឡាស្ថច់្គ្បាក់សៅសរៀងរាល់ចុ្ងណខ ឬសៅសពលណ ល ម្តុលយ 
ស្ថច់្គ្បាក់មា  ល់ច្ាំ ួ ស មី ឹង ឬតិច្ជាង ៥០% ន កគ្ម្ិតសបឡាស្ថច់្គ្បាក់។ ករែីម្យួ 
ណាសកីតមុ្ គ្តូវអ ុវតតតាម្សនេះ។  

 ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងម្ន្ត តីអ ុម័្តគ្តូវអ ុវតតការគ្តួតពិ ិតយសបឡាស្ថច់្គ្បាក់។  វ ករនផ្ៃ 
កាុង  ិងគ្បធា ការោិល័យហរិញ្ញវតថុគ្តូវសធវីការគ្តួតពិ ិតយជាគ្បចាំ ូវគ្បតិបតតិការសបឡាស្ថច់្ 
គ្បាក់ស ីម្បធីានឱ្យមា ភាពគ្តឹម្គ្តូវកាុងការគ្គប់គ្គងសគ្បីគ្បា ់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់។ រាល់សពល 
គ្តួតពិ ិតយស្ថច់្គ្បាក់ (រាប់ស្ថច់្គ្បាក់) គ្តូវសរៀបច្ាំតារាងរាប់ស្ថច់្គ្បាក់។ ម្ន្ត តីគ្តួតពិ ិតយ 
 ិងម្ន្ត តីកា ់កាប់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវចុ្េះហតថសលខាសលីតារាងរាប់ស្ថច់្គ្បាក់។  

៥.១.៦ ការទូទាត់ចាំ្យរបស់សាថ ប័ន គ្កសួងអនុវតតកម្មវិធីជាតិ 

 មា ស្ថថ ប័   ិងគ្ក ួងម្យួច្ាំ ួ ណ ល កម្មអ ុវតត កម្មភាពនន  ាំសៅរមួ្ច្ាំណែក លក់ារង្ហរ
កាំណែទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឍការ  ិងវ ិហវមិ្ជឍការ រប ់រាជរោា ភិបាល។ សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងផ្តល់ងវកិា
បុសរគ្បទ តាម្ការស ាី ុាំពីស្ថថ ប័  គ្ក ួង អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ  គ្មាប់អ ុវតត កម្មភាពតាម្ ាំសែី បនៃ ប់
ពីមា ការអ ុម័្តយល់គ្ពម្ពីអ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ កាុងករែីចាំបាច់្ 
សលខាធិការោា   គ.ជ.អ. ប ក៏ោច្សធវកីារទូ្ទត់ជាំ ួ  ូវច្ាំណាយរប ់ស្ថថ ប័  គ្ក ួង អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ 
តាម្រយៈការទូ្ទត់ផ្ទៃ ល់(ឬ ទូ្ទត់គ្តង់)សៅអាកទ្ទ្លួការ ឬអាកផ្គត់ផ្គង់ណតម្តង ។ កាុងការទូ្ទត់គ្តូវអ ុវតត



174 
 

តាម្ ីតិវធិី  ូច្ខាងសលីចប់សផ្តីម្ ពកីារសរៀបច្ាំ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ រហូត ល់ការគ្បគល់មូ្លបបទ ប័គ្ត  ិង
កត់គ្តាបញ្ចូ លគ្បតិបតតិការសៅកាុងគ្បព័ ធ គែស យយ Peachtree ផ្ងណ រ ។ 

ជំពកូទី៦៖ គ្ប្ពន័ធរណពនយយ 

៦.១ មូលដាា នគ ពនយយ 

៦.១.១ គ ពនយយហិរញ្ញវតថ ុ

 គែស យយហរិញ្ញវតថុរប ់គ.ជ.អ.បគ្តូវបា សរៀបច្ាំបសងកីតស ងីតាម្មូ្លោា  គែស យយស្ថច់្គ្បាក់
ណក គ្ម្ួល។ ការសលីកណលងច្ាំសពាេះមូ្លោា  គែស យយស្ថច់្គ្បាក់ គ្តូវមា ការអ ុម័្តពីគ្បធា សលខាធិ
ការោា   គ.ជ.អ.ប តាម្អ ុស្ថ  ៍រប ់អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប សោយមា ការ
យល់គ្ពម្ពីគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ។ ករែីសលីកណលងគ្តូវបង្ហា ញរាយកាុងបញ្ជ ីសោល
 សោបាយគែស យយ ាំខា ់ៗកាុងកាំែត់ មាគ ល់គែស យយ ន របាយការែ៍ វ កម្មគ្បចាំឆាា ាំ។ 
ករែីសលីកណលងទាំងស េះមា  ូច្ខាងសគ្កាម្ ៖ 

១. នងាធានរា ប់រង  ិងគ្ទ្ពយ កម្មរយៈសពលណវងសផ្េងៗ(សលីកណលងណតគ្ទ្ពយ កម្មជាប់លាប់)
គ្តូវបា ចត់ទុ្កជាគ្ទ្ពយ កម្មច្រ ត។ 

២. គ្បាក់ណខ  ិងនងាស វាកម្មទ្ីគ្បឹកា (រមួ្បញ្ចូ លទាំងព ធផ្ង) គ្តូវបា ចត់ទុ្កជាការច្ាំណាយ
កាុងឆាា ាំសៅសពលណ លស វាកម្មគ្តូវបា ជួល។ 

៣. បសងកីតគែ គី្តូវទូ្ទត់ គ្មាប់កត់គ្តា ូវវក័ិយប័គ្តណាណ លម្ិ ទ ់បា ទូ្ទត់សៅកាុងឆាា ាំ 
៤. គ្ទ្ពយ កម្មរយៈសពលណវង ឬការ  ារប ់ន គូអភិវឌ្ឍ ណ លមា បញ្ជជ ក់សៅកាុងកិច្ចគ្ពម្
សគ្ពៀងណ លបា ចុ្េះហតថសលខា(គ្ប ិ សបីមា )។ 

  ឆាា ាំហរិញ្ញវតថុគឺជាឆាា ាំគ្បតិទ្ិ  ណ លចប់ពីនងៃទ្ ី០១ ណខម្ករា ល់នងៃទ្ី ៣១ ណខធាូ។ 
  រូបិយប័ែណណ លសគ្បីកាុងរបាយការែ៍រប ់ គ.ជ.អ.ប គឺ ុលាា រោសម្រកិ ( ុលាា រ) ។ 
  របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុទាំងអ ់ ណ លបា សរៀបច្ាំសោយ ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្ម
វធិីជាតិគិតជា ុលាា រោសម្រកិ។ កាុងករែីខាេះ ន គូអភិវឌ្ឍតគ្ម្ូវការទម្ទរឱ្យផ្តល់របាយការែ៍គិតជា
រូបិយប័ែណសផ្េង  ូសច្ាេះជាការចាំបាច់្កាុងរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុគ្តូវបណ ថម្ខៃង់បញ្ឈម្ួយសទ្ៀត គ្មាប់គិត
ជារូបិយប័ែណសផ្េងតាម្ការទម្ទររប ់ន គូអភិវឌ្ឍ។ របាយការែ៍សោយណ កោច្សរៀបច្ាំបសងកីតបា 
សោយគិតជារូបិយប័ែណសផ្េងសៅសពលមា ការគ្ពម្សគ្ពៀងច្ា ់លា ់  ិងអ ុសលាម្តាម្តគ្ម្ូវការមា 
ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ណ លបា ចុ្េះហតថសលខាជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍ។ 

៦.១.២ ម្ុខ្ងារទាាំង៤ របស់គ្ប ័នធគណ្គនយយ 

 ស ីម្បកីត់គ្តាគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុទាំងអ ់ណ លបា ទូ្ទត់តាម្រយៈគែ ីរប ់គ.ជ.អ.ប 

 ស ីម្បផី្តល់ ាំែឹងអាំពសី្ថថ  ភាពស្ថច់្គ្បាក់ 
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 ស ីម្បគី្តួតពិ ិតយការសគ្បីគ្បា ់ងវកិាណ លបា វភិាជ ៏ ល់ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា  ីសខតត អ ុវតត
កម្មវធិីជាត ិ ិង 

 ស ីម្បរីាយការែ៍អាំពីការសគ្បីគ្បា ់ធ ធា ណ លទ្ទ្ួលបា ពីរាជរោា ភិបាល ិងន គូអភិវឌ្ឍ។  
៦.២ ខ្ួបគណ្គនយយ 

ជាំហាន ការងារ 

១ វភិាគគ្បតិបតតិការណផ្ែកសលីព័តម៌ា លម្ែិត មា កាុងឯកស្ថរោាំគ្ទ្។ 

២ កតគ់្តាបញ្ចូ លទិ្ ា យ័  ិងព័តម៌ា  សរៀបច្ាំ កខីបគ័្ត  ិងមូ្លបបទ បគ័្ត។ 

៣ កាំែតក់ណ ាងមា កាំហុ ឆ្គង  ិងចុ្េះបញ្ជ ីណកតគ្មូ្វ កាុងទិ្នា  ុបបវតតស្ថច្គ់្បាក់ ឬគែ ីស ៀវសៅ 
ធាំ សបីចាំបាច្។់ 

៤ ទញយករបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុតាម្ទ្គ្ម្ងស់ផ្េងៗ។ 

៥ បិទ្បញ្ជ ីគែស យយសៅសពលោច្ណ់ខ  ិងោច្ឆ់ាា ាំ 
៦.២.១ ទិនានុបបវតតិសាច់គ្បាក់ 

 ទ្ិន ុបបវតតិស្ថច់្គ្បាក់គឺជាកាំែត់គ្តាតាម្កាលបបវតតិន គ្បតិបតតកិារ ណ លបា គ្បគ្ពឹតតសៅតាម្
លាំោប់លាំសោយកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree។ រកាទុ្ក ូវរាល់ព័ត៌មា ន ការច្ាំណាយ  ិង 
ច្ាំែូល។ រាល់ការកត់គ្តាបញ្ចូ លគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុសៅកាុងទ្ិនា  ុបបវតតិស្ថច់្គ្បាក់មា ព័ត៌មា  ូច្ខាង
សគ្កាម្៖ 

 សលខ ិងកាលបរសិច្េទ្ 

 គ្បភពឯកស្ថរសោង 

 សលខមូ្លបបទ ប័គ្ត  ិងស ម្ េះអាកទ្ទ្ួលគ្បាក់ 

 បរោិយ សងខបព យល់ពីគ្បតិបតតិការ 
 ច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់ន គ្បតិបតតកិារ 
 កូ គែ ីណ លគ្តូវោា ជាម្ួយគែ ីស ៀវសៅធាំ 

៦.២.២ ទិនាែ នុបបវតតិគសៀវគៅធាំ   
 ទ្ិនា  ុបបវតតិស ៀវសៅធាំ  គឺជាបញ្ជ ីគែ ីទាំងអ ់ ណ លបង្ហា ញពី ម្តុលយឥែព ធ  ិង ម្
តុលយ ឥែទ  រប ់គែ ី ីម្ួយៗ។ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុោក់ច្ាំែងសជីង  ិងស ម្ េះគែ  ីមី្ួយៗ គ្ ប
តាម្បទ្ោា  គែស យយ។ 

៦.៣ គណ្គនយយចាំណ្លូ 

 ងវកិាបា ទ្ទ្ួលពីន គូអភិវឌ្ឍ គ្តូវបា សផ្ៃរបញ្ចូ លសោយផ្ទៃ ល់សៅកាុងគែ ធីនោរមូ្ល ិធិកញ្ច ប់
រមួ្រប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ផ្.អ.៣។ សៅកាុងឆាា ាំ ច្ាំែូល ឹងគ្តូវបា កត់គ្តាសៅសពលណាណ ល
បា ទ្ទ្ួល។ ការ  ា ឬការធានពីន គូអភិវឌ្ឍ  ឹងម្ិ ទ ់គ្តូវបា កត់គ្តាជាច្ាំែូល ឬការចូ្លរមួ្
វភិាគទ  ណ ល ឹងទ្ទ្ួលបា សៅស យីសទ្។ សៅ ាំណាច់្ឆាា ាំ ច្ាំែូលគ្តូវស មីច្ាំណាយ។ ស េះមា  ័យថា 
ច្ាំែូលណ លបា ទ្ទ្ួលសៅឆាា ាំងមី  ប ុណ តពាក់ព័ ធ ងឹឆាា ាំសទ្ីបបា បញ្ច ប់គ្តូវសធវីការកត់គ្តាគ្បតិបតតិការសនេះ 
សោយសគ្បីទ្ិនា  ុបបវតតិចុ្េះបញ្ជ ី (Juornal Entry)។ ច្ាំែូល(ស េះ)គ្តូវបា កត់គ្តាសៅកាុងគែ ី 
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 ម្តុលយមូ្ល ិធិណ ល ឹងទ្ទ្ួលបា (Fund Balance Receivable Account)សៅកាុងឆាា ាំណ លសទ្ីប
បញ្ច ប់។ មា  ័យថាច្ាំែូលគ្តូវបា កត់គ្តាសៅកាុងឆាា ាំណ លវាគ្តូវបា ច្ាំណាយ។ ច្ាំែូលោច្គ្តូវបា 
កត់គ្តាណតកាុងករែី ណ លពិតជា ឹងគ្តូវបា ទ្ទ្ួលសៅកាុងឆាា ាំងមីមុ្ សពលបិទ្បញ្ច ប់បញ្ជ ីគែស យយគ្បចាំ
ឆាា ាំ ។ ការសផ្ៃរងវកិាសលីកចុ្ងសគ្កាយពីន គូអភិវឌ្ឍ ប ុណ តម្ិ ទ ់បា ទ្ទ្ួលគិតគ្តឹម្នងៃទ្ ី៣១ ណខ ធាូ ោច្កត់
គ្តាគ្បតិបតតិការបា គ្ប ិ សបីច្ាំ ួ ទ្កឹគ្បាក់ណ លបា សផ្ៃរមា បញ្ជជ ក់ច្ា ់លា ់ ជាលាយលកខែ៍
អកេរសោយន គូអភិវឌ្ឍ។ ម្ិ គ្តូវសធវីការបា  ់ស្ថម  ច្ាំ  ួងវកិា ណ ល ឹងបា ទ្ទ្លួជាោច់្ខាត។ 
 ច្ាំែូលណ លបា ទ្ទ្ួល   ិងបា ច្ាំណាយជាក់ណ តងកាុងឆាា ាំ គ្តូវបង្ហា ញសៅកាុងបញ្ជ ីគែស យយ 
 ូច្មា ខាងសគ្កាម្ជាគគ្ម្ូ។ មា ណតច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់ច្ាំែូលពិតគ្បាក ស មី ឹងច្ាំ ួ ទ្កឹគ្បាក់ណ លបា 
ច្ាំណាយសៅកាុងឆាា ាំប ុសណាណ េះណ លគ្តូវបា កត់គ្តាជាច្ាំែូលកាុងឆាា ាំ។ 
 ច្ាំែូលណ លបា ទ្ទ្ួលគតិគ្តឹម្សពលោច់្ឆាា ាំ(បង្ហា ញកាុងទ្ិន ុបបវតតិស ៀវសៅធាំ ូច្ខាងសគ្កាម្) 
  ឥែព ធ(Debit)៖មូ្ល ិធិផ្.អ.៣ណ ល ឹងទ្ទ្ួលបា   
  ឥែទ (Credit)៖ច្ាំែូល  
 សៅកាុងឆាា ាំងមីសៅសពលច្ាំែូល(ខាងសលី)បា ទ្ទ្ួល  
  ឥែព ធ(Debit)៖ធនោរ  
  ឥែទ (Credit)៖ មូ្ល ិធ ិផ្.អ.៣ ណ ល ឹងទ្ទ្លួបា   
៦.៤ គណ្គនយយសម្តុលយថវិកា 

  កាុងឆាា ាំ ម្តុលយងវកិា គ្តូវបា រាយកាុងតារាងតុលយការ។ សៅចុ្ងឆាា ាំ  ម្តុលយងវកិាម្ិ មា រាយ
កាុងតារាងតុលយការសទ្ៀតសទ្។ សៅចុ្ងឆាា ាំ ម្តុលយងវកិាគឺជា ម្តុលយងវកិាណ លម្ិ បា ច្ាំណាយសហយី
គ្តូវបា បង្ហា ញជាវភិាគទ ទ្ទ្ួលបា ជាមុ្ សៅសគ្កាម្គែ ីបាំែុលច្រ ត។ ការអ ុវតតណបបស េះ ោច្ 
អ ុវតតសៅបា លុេះគ្តាណតន គូអភិវឌ្ឍយល់គ្ពម្ថា ម្តុលយងវកិាណ លពុាំបា ច្ាំណាយោច្សលីកយកសៅ
ច្ាំណាយសៅកាុងឆាា ាំបនៃ ប់។ គ្ប ិ សបីន គូអភិវឌ្ឍម្ិ យល់គ្ ប ម្តុលយងវកិាណ លម្ិ បា ច្ាំណាយ 
គ្តូវសផ្ៃគ្ត ប់សៅន គូអភិវឌ្ឍវញិ។ កាុងករែីស េះគ្តូវកត់គ្តាមូ្ល ិធិណ លម្ិ បា ច្ាំណាយសគ្កាម្គែ ី
ណ លគ្តូវទូ្ទត់។ 
  ច្ាំណាយសគ្ច្ី ជាងច្ាំែូល(មា ឱ្ ភាព)ម្ិ ោច្ទ្ទ្ួលយកបា សទ្ សទេះ ថិតសគ្កាម្កាលៈសទ្
 ៈណាក៏សោយ ។ កាុងទ្ ិាភាពណ លោគ្កក់បាំផុ្ត សោយស្ថរណតការគ្គប់គ្គងងវកិាោម  គ្ប ិទ្ធភាព  ិង
សធវ គ្បណហ  ណ លបងករឱ្យមា ឱ្ ភាពសកីតស ងីណម្ សនេះមា  ័យថា ោម  ន គូអភិវឌ្ឍណាយល់គ្ពម្ 
ផ្តល់មូ្ល ិធបិណ ថម្បន្តងគប់សលីការច្ាំណាយសលី សនេះសទ្ កាុងករែីស េះឱ្ ភាពគ្តូវកត់គ្តាសៅសគ្កាម្
គែ ីគ្ទ្ពយសផ្េងៗព ារសពលច្ាំណាយ។ ឱ្ ភាព ឹងោច្គ្តូវបា លុបបាំបាត់សោយការផ្តល់មូ្ល ិធ ិ
បន្តងគប់កាុងរយៈសពលជាសគ្ច្ី ណខ ឬសគ្ច្ី ឆាា ាំពីគ្បភពច្ាំែូលសផ្េងៗ។ ករែីណបបស េះ ឹងកគ្ម្សកីតមា 
ណា ់សបី ិ ជាមា ការរមួ្បញ្ចូ លោា រវាងការគ្តួតពិ ិតយណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ  ិងការគ្តួតពិ ិតយណផ្ាកកម្មវធិ ីជា
ពិស  សលីការគ្តួតពិ ិតយងវកិា។  ច្ាំណាយសលី ច្ាំែូលគ្តូវបា អ ុញ្ជញ តណតសៅសពលណ លកម្មវធិី 
ឬគសគ្មាងកាំពុង ាំសែីរការជាប តសហយី មា ងវកិាបណ ថម្សទ្ៀតណ ល ឹងបា ទ្ទ្ួល ូវឆាា ាំងមី។ សបីមា ករែី
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ស េះសកីតស ងីច្ាំ ួ ទ្កឹគ្បាក់ណ លបា ច្ាំណាយសលី គ្តូវបា បង្ហា ញថាជា ម្តុលយងវកិា ណ ល ឹង
ទ្ទ្ួលបា សគ្កាម្គែ ីគ្ទ្ពយ កម្មច្រ ត។  
៦.៥ គណ្គនយយចាំ្យ 

  ច្ាំណាយគ្តូវបា ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់កាុងណខ សៅសពលណ លមា ការទូ្ទត់បា សកីតស ងីពិតគ្បាក សលីក
ណលងណតការទូ្ទត់ព ធសលីគ្បាក់ណខ  ិងព ធសលីនងាស វាកម្មគ្បឹកា ណ លច្ាំណាយគ្តូវបា កត់គ្តាកាុងឆាា ាំណត
គ្តូវទូ្ទត់ជាក់ណ តងសៅឆាា ាំបនៃ ប់។ 
   គ្មាប់លទ្ធកម្ម មាា រៈ  ិងបរកិាខ រ ណ លបា បា គ្បគល់ម្កសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បរចួ្សហយី 
សហយីវកិយប័គ្តក៏បា ទ្ទ្លួបា ពីអាកផ្គត់ផ្គង់រចួ្សហយីណ រ ប ុណ តម្ិ ទ ់បា ទូ្ទត់កាុងឆាា ាំសោយទុ្ក
រហូត ល់ឆាា ាំសគ្កាយសទ្ីបទូ្ទត់ច្ាំ ួ ទ្កឹគ្បាក់ជាំពាក់ណ លគ្តូវទូ្ទត់ស េះ គ្តូវកត់គ្តាសគ្កាម្គែ ីណ លគ្តូវ
ទូ្ទត់។ រសបៀបកត់គ្តាគែស យយមា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
  សៅចុ្ងណខ ឬចុ្ងឆាា ាំ (ទ្និ ុបបវតតសិ ៀវសៅធាំ)       
   ឥែព ធ ៖ គែ ីច្ាំនយរប ់កម្មវធិី ឬគសគ្មាង 
   ឥែទ  ៖ គែ ីគ្តូវទូ្ទត់   
 សៅណខបនៃ ប់ ឬឆាា ាំបនៃ ប់ សៅសពលណ លបា ទូ្ទត់ 
   ឥែព ធ ៖ គែ ីគ្តូវទូ្ទត់ 
   ឥែទ  ៖ គែ ីធនោរ   
 កាុងករែីណ លមា ណតការបញ្ជជ ទ្ិញ ណតទ្ាំ ិញម្ិ ទ ់បា ទ្ទ្លួ ឬស វាកម្មពុាំទ ់បា ផ្តល់ពុាំ
ចាំបាច់្កត់គ្តាកាុងបញ្ជ ីគែស យយសទ្ ។  
៦.៦ គណ្គនយយគលើការទិញគ្ទ យសកម្មជាប់លាប់ 

 គ្ទ្ពយ កម្មជាប់លាប់ណ លបា ទ្ិញសោយសគ្បីមូ្ល ិធិគ.ជ.អ.ប គ្តូវបា ចត់ទុ្កជាច្ាំណាយគ្តឹម្
កាល បរសិច្េទ្ន ការទ្ិញ។  
៦.៧ គណ្គនយយសនិែធសិមាា រៈនគត់នគង់ការិោល័យ និងសមាា រៈនានា 

 សោល សោបាយរប ់គ.ជ.អ.ប គឺគ្តូវចត់ទុ្កថាច្ាំណាយទាំងគ្ ុង ូវការទ្ិញបញ្ចូ លកាុង  ាិធិ
 ូវ មាា រៈផ្គត់ផ្គង់ការោិល័យ  ិងបរកិាខ រននសៅកាុងសពលទ្ិញណតម្តង។ 
៦.៨ គណ្គនយយសគ្មាប់គលើការរួម្វិភាគទានសបបុរស 

សពលខាេះគ.ជ.អ.បោច្ ឹងទ្ទ្ួលបា ជាំ ួយោាំគ្ទ្ពីន គូអភិវឌ្ឍនន កាុងទ្គ្ម្ង់ជាការរមួ្ច្ាំណែក
តាម្ណបប បបុរ ( ូច្ជាការបរចិច គ មាា រៈ ឬផ្តល់ជាស វាកម្មនន) ជាំ  ួឱ្យការផ្តល់ជាមូ្ល ិធិ។ ជា
ធម្មតាកាុងកចិ្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឹងមា បញ្ចូ លពីការបរចិច គតាម្ណបប បបុរ  កាុងករែីណ លមា ការផ្តល់ជា 
 មាា រៈ បរកិាខ រ ឬស វាកម្មននកាុងបរមិាែសគ្ច្ី ។ ការបរចិច គជា មាា រៈ បរកិាខ រ ឬស វាកម្ម ណ លបា 
ទ្ទ្ួលបា ពីន គូអភិវឌ្ឍមា បរោិយសៅកាុងកាំែត់ ាំោល់ច្ាំសបាេះរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ ប ុណ ដម្ិ គ្តូវ
កត់គ្តាចូ្លកាុងបញ្ជ ីគែស យយសទ្សលីកណលងណតមា ការគ្ពម្សគ្ពៀងោា  គ្តូវយកសៅកត់ចូ្លកាុងបញ្ជ ី
គែស យយ  ូសច្ាេះការកត់គ្តាមា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
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  ឥែព ធ ៖ គែ ីច្ាំនយរប ់កម្មវធិី ឬគសគ្មាង 
  ឥែទ  ៖ គែ ីច្ាំែូលរប ់កម្មវធិី ឬគសគ្មាង  
 ន គូអភិវឌ្ឍបា កាំែត់ោ ងច្ា ់ ូវការចូ្លរមួ្ច្ាំណែកតាម្ណបប បបុរ  ណ ល ឹងគ្តូវផ្តល់ ល់
ផ្.អ.៣។ ទាំងអាកទ្ទ្ួល  ិងអាកផ្តល់បា យល់គ្ពម្ោា សលីតនម្ា មាា រៈ បរកិាខ រ ឬស វាកម្ម។ ច្ាំសពាេះណ ល 
 មាា រៈ បរកិាខ រ ឬស វាកម្មម្កពបីរសទ្ តាម្ធម្មតាតនម្ា  ឹងមា បង្ហា ញសៅសលីឯកស្ថរនន ណ លគ្តូវ
បង្ហា ញ ល់ភាា ក់ង្ហរគយ  ិងរោា ករ។ គ្ប ិ សបីម្ិ មា បង្ហា ញតនម្ាសៅសលីឯកស្ថរននសទ្តនម្ា ឹងគ្តូវ
បា កាំែត់សៅតាម្តនម្ាសលីទ្ីផ្ាររប ់ មាា រៈ បរកិាខ រ ឬស វាកម្មសនេះ។ គ្ប ិ សបីមា ការលាំបាកកាុងការ
 សគ្ម្ច្តនម្ាគ្តូវ ុាំសោបល់ពីអាកជាំនញជាតិ ឬអាកជាំនញអ តរជាតិ។  
៦.៩ ន.អ.៣ និងគគគ្មាងដ្ឋច់គដ្ឋយផ្ ក 

 ផ្.អ.៣ គឺជាកម្មវធិីជាតិរយៈសពល៣ឆាា ាំ ណ លអ ុវតតសោយ គ.ជ.អ.បមា មូ្លោា  គែស យយជាក់
លាក់ ជាកម្មវធិីណ លន គូអភិវឌ្ឍននបា ផ្តល់មូ្ល ធិិ។ សបីសោងតាម្សោលបាំែងន របាយការែ៍វញិ 
គ.ជ.អ.ប មា គសគ្មាង ឬកម្មវធិ ី២ គ្បសភទ្សផ្េងោា គឺ៖ 

 ផ្.អ.៣ (ណផ្ ការអ ុវតត៣ឆាា ាំន កម្មវធិីជាតិ) 
 គសគ្មាងសោយណ កសផ្េងៗសទ្ៀត ណ លទ្ទ្ួលបា ការោាំគ្ទ្មូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍនន អ ុវតត 
សោយគ.ជ.អ.បណ រ ណតតគ្ម្ូវឱ្យមា បញ្ជ ីគែស យយ  ិងរបាយការែ៍ោច់្សោយណ ក។ ខាង  

 សគ្កាម្ជាការពិចរណាសៅតាម្គ្បសភទ្ន កម្មវធិ ីឬគសគ្មាង ីម្ួយៗ ៖  
៦.៩.១ កម្មវិធី ន.អ.៣ 

 ផ្.អ.៣ គជឺាណផ្ ការអ ុវតតរយៈសពលបីឆាា ាំន កម្មវធិីជាតិ ណ លគ្តូវបា ផ្តល់មូ្ល ិធិសោយន គូ
អភិវឌ្ឍសផ្េងៗោា  សហយីមូ្ល ិធិទាំងសនេះម្ិ មា ការរតឹតបតិ ឬកាំែត់ គ្មាប់ការសគ្បីគ្បា ់សលី
 កម្មភាពជាក់លាក់ណាម្យួសទ្។ មា គែ ីធនោរណតម្ួយ គ្មាប់មូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍសផ្េងៗោក់
បញ្ចូ លរមួ្ោា ណ លសៅថា មូ្ល ិធិកញ្ច ប់រមួ្មា ណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំម្ួយតគ្ម្ូវឱ្យមា 
របាយការែ៍រមួ្ណតម្ួយ  ិង វ កម្មរមួ្ណតម្ួយ។ 
៦.៩.២ គគគ្មាងដ្ឋច់គដ្ឋយផ្ ក 

 គសគ្មាងគ្បសភទ្ស េះ គឺជាគសគ្មាងទាំងឡាយណាណ លម្ិ  ម្គ្ បតាម្កម្មវធិីផ្.អ.៣។ ជាគ្បសភទ្
គសគ្មាងណ លផ្តល់មូ្ល ិធិសោយន គូអភិវឌ្ឍ ណ លមា តគ្ម្ូវការ  ិងងវកិាសោយណ កពីកម្មវធិ ីផ្.អ.៣។ 
  គ.ជ.អ.ប សរៀបច្ាំ ាំសែី ុាំផ្តល់មូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍ គ្ប ិ សបី ាំសែី ុាំទាំងឡាយម្ ិោច្
គ្ច្បាច់្បញ្ចូ លោា សៅកាុងណផ្ ការស ាី ុាំរប ់ ផ្.អ.៣ សទ្សនេះ  ឹងកាា យសៅជាគសគ្មាងសោយណ ក។ កាុង
ករែីសផ្េងសទ្ៀតគ្បធា អងគភាពគ្គប់គ្គង ិងោាំគ្ទ្កម្មវធិីគ្តូវពិ ិតយលទ្ធភាព  ិងភាពសជាគជ័យណ ល
ោច្សកីតមា សោយសរៀបច្ាំរបាយការែ៍ខាីម្ួយជូ ថាា ក់ ឹកនាំ គ.ជ.អ.ប មុ្ សពលមា ការយល់គ្ពម្ឱ្យ
ោក់ ាំសែីគសគ្មាងសៅន គូអភិវឌ្ឍស ីម្បពីិ ិតយ  ិងទ្ទ្ួលយក។   
 កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងគសគ្មាងសោយណ កទាំងអ  ់  ឹងគ្តូវបា ចុ្េះហតថសលខាសោយគ្បធា សលខាធិការ 
ោា   គ. ជ.អ.ប បនៃ ប់ពីមា ការយល់គ្ពម្ពីអ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប។ ជាទូ្សៅ
កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងទាំងស េះគ្តូវមា ការច្រច សៅសពលច្រចរងវកិាសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តូវធានថាមា 
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បា កាំែត់ច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់គ្គប់គ្ោ ់ គ្មាប់ច្ាំណាយសលីគ្បតិបតតិការ។ បនៃ ប់ពីភាគីទាំងពីរបា ចុ្េះហតថ
សលខាសលីកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងភាា ម្ គ្តូវសផ្ញីរច្ាប់ច្ម្ាងន កចិ្ចគ្ពម្សគ្ពៀងម្ួយច្ាប់ជូ  ល់អងគភាពរ ាបាល  ិង
ហរិញ្ញវតថុរប ់ គ.ជ.អ.ប។  
 គសគ្មាងសោយណ កម្ិ ោច្ចប់សផ្តីម្អ ុវតត មុ្ សពលទ្ទ្ួលបា មូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍសទ្ សលីក
ណលងណតមា ការយល់គ្ពម្កាុងការផ្តល់បុសរហរិញ្ញបបទ ជាលាយលកខែ៍អកេរពីន គូអភិវឌ្ឍ  ិងពីថាា ក់
 ឹកនាំ គ.ជ.អ.ប ជាមុ្ ។ ជាទូ្សៅពុាំមា ការផ្តល់បុសរហរិញ្ញបបទ  គ្មាប់គសគ្មាងសោយណ កសទ្។ គ្តូវ
ទក់ទ្ងជាមុ្ សៅន គូអភិវឌ្ឍសលីបញ្ជា ណ លម្ិ បា សផ្ៃរមូ្ល ិធិតាម្ការសគ្ោងទុ្ក។   
 តគ្ម្ូវការន របាយការែ៍ មា ភាពខុ ោា ពីន គូអភិវឌ្ឍម្ួយ សៅន គូអភិវឌ្ឍម្យួសទ្ៀត សហយីមា 
ណច្ងលម្ែិតសៅកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬសោលការែ៍ណែនាំរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ កាុងឯកស្ថរសោយណ កម្ួយ
ភាជ ប់ជាម្ួយកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង។  
 សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប បញ្ជូ  របាយការែ៍ទាំងអ ់រប ់គសគ្មាងសោយណ កសោយផ្ទៃ ល់សៅ
ន គូអភិវឌ្ឍតាម្ការគ្ពម្សគ្ពៀង  ិងតាម្សពលកាំែត់ ។   
 ទ្ិ ា ័យហរិញ្ញវតថុគសគ្មាងសោយណ ក ីម្ួយៗ គ្តូវបា កត់គ្តាសៅកាុងកម្មវធិីគែស យយ 
Peachtree តាម្គ្កុម្ហ ុ ( ាំែុាំ ទ្ិ ា ័យ) សោយណ កៗពីោា  មា មាតិកាគែស យយសោយណ ក  ិង
មា ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៍សោយណ ក។ អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ ឹងផ្តល់សោបល់ ល់បុគគលិក ឬ
ការោិល័យពាក់ព័ ធអាំពីសលខកូ គសគ្មាងងមី មាតកិាគែស យយងមី សៅសពលណ លមា គសគ្មាងសោយណ ក
ងមីចប់សផ្តីម្ ាំសែីរការសគ្កាម្ គ.ជ.អ.ប។ 

ជំពកូទី៧៖ មាតិការរណនី 
៧.១ និយម្ន័យមាតិការគណ្នី 

 មាតិការគែ ីគឺជាបញ្ជ ីស ម្ េះគែ ទីាំងអ ់ណ លបា សគ្បីសៅកាុងទ្ិនា  ុបបវតតិស ៀវសៅធាំ។ ស ីម្បី
ឱ្យមា ភាពង្ហយគ្ ួលកាុងគ្គប់គ្គង  ិងការកត់គ្តាគ្បតិបតតិការគែ ី ីម្យួៗគ្តួវបា កាំែត់សោយសគ្បី
សលខកូ  មាគ ល់គែ ។ី កាុងសោលបាំែងន ការសរៀបច្ាំរបាយការែ៍គែ ីទាំងអ ់គ្តូវបា សគ្បីគ្បា ់
កាុងការចត់ថាា ក់ព័ត៌មា ន គ្បតិបតតិការ។ 
 ខាងសគ្កាម្ស េះជាបង្ហា ញពីរច្ន ម្ព័ ធ  ិងមាតិការគែ ីកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree 
 មាតិការគែ ីរប ់ គ.ជ.អ.ប សគ្បីគ្បា ់មា លកខែៈកាត់ខាីៗ។ 
  មាតិការគែ ីណ លចូ្លជាធរមា សៅនងៃទ្ី០១ ណខ សម្ស្ថឆាា ាំ ២០XX ប ុណ តគ្តូវបា ណក គ្ម្ួលណ ល
ចូ្ល ជាធរមា បនៃ ប់ពីបា អ ុវតត ៦ណខ ឬណវងជាងស េះ ។ 
៧.២ មាតិការគណ្នីសគ្មាប់ផ្ននកាសកម្មភា  នងិថវិកាគ្បច ាំឆ្ែ  
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និយម្ន័យមាតិកាគណ្ន ី

           

ជំពកូទី៨ ៖ គ្ប្ពន័ធរណពនយយតាមកុំពយទូរ័ 

កម្មវធិីគែស យយតាម្កុាំពយូទ័្រណ លសគ្បីគ្បា ់សោយ គ.ជ.អ.ប គ ឺ Peachtree Quantum 
២០១០ ។ កម្មវធិីស េះគ្តូវបា ណច្កចយ  ិងសគ្បីគ្បា ់ទូ្ទាំងពិភពសលាកសោយ Sage Software ។ 
  គ្បព័ ធគែស យយ Peachtree គ្តូវបា  ាំស ងី  ិងសគ្បីគ្បា ់តាំបូងកាុង គ.ជ.អ.ប ចប់ពីឆាា ាំ 
២០០៧។ កាុងឆាា ាំ២០០៩ គ.ជ.អ.ប បា  សគ្ម្ច្ច្ិតតសរៀបច្ាំរច្ន ម្ព័ ធងមី គ្មាប់គ្បព័ ធគែស យយ 
Peachtree ជាលទ្ធផ្លសនេះ គឺការរច្នមាតិកាគែ ីងម។ី រច្ន ម្ព័ ធ  ិងមាតិកាគែ ីងមីបា ចប់សផ្តីម្ 
 ាំសែីរការ  ិងសគ្បីគ្បា ់ចប់ពីនងៃទ្ី១ ណខម្ករា ឆាា ាំ២០០៩។ សៅសពលណ លមា ការផ្ទា  ់បតូររច្ន ម្ព័ ធ
ងវកិាមាតិការគែ ីក៏មា ការផ្ទា  ់បតូរណ រ។  គ្មាប់ព័ត៌មា លម្ែិតអាំពីគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree 
រប ់គ.ជ.អ.ប  ូម្ោ ស ៀវសៅណែនាំអាំពីគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree រប ់គ.ជ.អ.ប។ 
៨.១ គ្ប ័នធគណ្គនយយ PEACHTREE 

៨.១.១ កម្មវិធីគណ្គនយយ (តាម្កុាំ យូទ័រ) 

  កម្មវធិីគែស យយតាម្កុាំពយូទ័្រ ណ លសគ្បីគ្បា ់សោយស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិី
ជាតិ គឺ Peachtree 2010 Edition។ គ.ជ.អ.បមា គសគ្មាង  ឹងោក់កម្មវធិគីែស យយតាម្កុាំពយូទ័្រស េះ
សៅសលី សគហទ្ាំព័រ ណ លោច្ចូ្លសៅសគ្បីគ្បា ់ ឬទញយកទ្ិ ា ័យ សោយការោិល័យហរិញ្ញវតថុនន
ណ លមា  ិទ្ធិ កាុងសពលណាក៏បា ។ កម្មវធិីគែស យយតាម្កុាំពយូទ័្រស េះគ្តូវបា តាំស ងីសៅសលីមា  ីុ សម្ 
ណ ល ថិតសៅកាុងអងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ ោោរសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប សោយមា អងគផ្ៃុក
ទ្ិ ា ័យបគ្ម្ងុទុ្កម្ួយបណ ថម្សទ្ៀតផ្ង។ កម្មវធិីកាំចត់សម្សរាគគ្តូវបា គ្គប់គ្គង  ិងណងរកាោ ងគ្តឹម្គ្តូវ
សោយគ្កុម្ហ ុ ឯកជ  ICS ជាំនញណផ្ាកកុាំពយូទ័្រ ណ លបា ចុ្េះកចិ្ច  ាជាម្ួយសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.
ប។ 
  សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប បា បសងកីតសោលការែ៍ណែនាំអាំពីការសគ្បីគ្បា ់កម្មវធិីគែស យយ 
Peachtree ណ លផ្តល់ការណែនាំជាក់លាក់លម្ែិតបណ ថម្សទ្ៀតពាក់ព័ ធណត ឹង គ.ជ.អ.ប។ ស ៀវសៅណែនាំ
អាំពីការសគ្បីគ្បា ់កម្មវធិីគែស យយ Peachtree រប ់ គ.ជ.អ.ប មា សៅកាុងការោិល័យហរិញ្ញវតថុ ន អងគ
ភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ។ 
 គ្តូវសធវីការងតច្ម្ាងទ្ិ ា ័យសគ្តៀម្បាំរុងពីកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree សៅកាុងអងគផ្ៃុក
ទ្ិ ា ័យបាំរុងទុ្កសរៀងរាល់នងៃសៅសមា ងបញ្ច ប់ការង្ហរ បនៃ ប់ពីមា ទ្ិ ា ័យបា បញ្ចូ លសៅកាុងគ្បព័ ធ
គែស យយ Peachtree។ 
  ច្ាំសពាេះកុាំពយូទ័្រោច់្សោយណ ក ការ ាំស ងីកម្មវធិី ការងតទ្ិ ា ័យបាំរុងទុ្ក  ិងបញ្ចូ លទ្ ិា ័យ
ស ងីវញិគ្តូវសគ្បីមុ្ខង្ហរងតច្ម្ាង(Copy)  ិងោក់(Paste)កាុង Windows Explorer ។ 
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៨.១.២ កាលវិភាគថតចម្លងទិនែន័យបាំរុងទុក ីគណ្គនយយ Peachtree 

   បាត ហ៍ទ្ី១គ្បចាំនងៃ  ងតច្ម្ាងទ្ ិា ័យសគ្តៀម្បាំរុងទុ្កជាសរៀងរាល់នងៃកាុង បាត ហ៍ចូ្លសៅកាុងអងគ
ផ្ៃុកទ្ិ ា ័យខាងសគ្ៅ  ិងគ្តូវោក់ស ម្ េះតាម្នងៃណ លបា ងតច្ម្ាង (ឧទហរែ៍នងៃច័្ ៃ អង្ហគ រ…..) គ្បចាំ 
 បាត ហ៍ ងតច្ម្ាងសគ្តៀម្បាំរុងជាសលីកទ្ី២ទ្ិ ា ័យគ្តឹម្នងៃ ុគ្កសៅកាុងអងគផ្ៃុកទ្ ិា ័យ។ ោក់កាលបរសិច្េទ្ 
សហយីទុ្កវាសៅខាងសគ្ៅ ។  
   បាត ហ៍ទ្ី២គ្បចាំនងៃសគ្បីគ្បា ់អងគផ្ៃុកទ្ិ ា ័យគ្បចាំនងៃ បាត ហ៍មុ្ ម្កវញិ។ ងតច្ម្ាងទ្ិ ា ័យនងៃ
ច័្ ៃ បាត ហ៍ស េះលុបសៅសលីទ្ិ ា ័យនងៃច័្ ៃ បាត ហ៍មុ្   ងិអ ុវតតជាប តជាគ្បចាំ។ គ្បចាំ បាត ហ៍ងតច្ម្ាង
សគ្តៀម្បាំរុងជាសលីកទ្ី២ ទ្ិ ា ័យគ្តឹម្នងៃ ុគ្ក បាត ហ៍ស េះលុបសៅសលីទ្ិ ា ័យគ្តឹម្នងៃ ុគ្ក បាត ហ៍មុ្ សៅ
កាុងអងគផ្ៃុកទ្ ិា ័យ។ ោក់កាលបរសិច្េទ្សហយីរកាទុ្កសៅខាងសគ្ៅ។ 
   បាត ហ៍ទ្ី៣ លទ់្ី៥អ ុវតតរសបៀបងតទ្ិ ា ័យបាំរុងទុ្កគ្បចាំនងៃស្ថរស ងីវញិ  ិងរសបៀបងត
ទ្ិ ា ័យបាំរុងទុ្កនងៃ ុគ្កជាសលីកទ្ី២ស្ថរស ងីវញិ។  បាត ហ៍ទ្ី៥ោច្មា លុេះណាណតមា នងៃ ុគ្ក៥ ង
កាុងម្ួយណខ។ 
  ចុ្ងណខសធវីការងតទ្ិ ា ័យបគ្ម្ុងទុ្កសៅនងៃចុ្ងសគ្កាយបងែ ់ន ណខ ណ លបនៃ ប់ពីគ្បតិបតតិការកាុងណខ 
គ្តូវបា បញ្ច ប់។ សធវីការងតទ្ិ ា ័យបគ្ម្ុងទុ្កងមោីក់ស ម្ េះកាលបរសិច្េទ្  ិងរកាទុ្កសៅខាងសគ្ៅ។ 
ណខសគ្កាយអ ុវតតជាងមីតាម្រសបៀប ូច្ោា សោយចប់សផ្តីម្ពី បាត ហ៍ទ្ី១។ ងតច្ម្ាងសគ្តៀម្បគ្ម្ុងសោយសគ្បី 
គ្បា ់ស ងីវញិស ម្ េះណ លបា ងតច្ម្ាងសគ្តៀម្បគ្ម្ុងនងៃ ុគ្កណខមុ្ ចប់ព ីបាដ ហ៍ទ្ី១ ល់ បាត ហ៍ទ្ី៥។ 
ម្ិ គ្តូវងតច្ម្ាងទ្ិ ា័យចុ្ងណខលុបជា ់ពីសលីទ្ិ ា ័យណខមុ្ សទ្។ ងតទ្ ិា ័យ គ្មាប់បគ្ម្ុងទុ្កជាសរៀង
រាល់ណខសៅកាុងអងគផ្ៃុកទ្ិ ា ័យោក់ស្ថា ក ិងកាលបរសិច្េទ្រចួ្រកាទុ្កសៅខាងសគ្ៅ។ ចុ្ងឆាា ាំងតច្ម្ាង
ទ្ិ ា ័យ ឹងោក់វាសៅខាងសគ្ៅ។ ឆាា ាំសគ្កាយអ ុវតតរសបៀប ូច្ោា ម្តងសទ្ៀតសោយចប់សផ្តីម្ជាម្ួយ បាត ហ៍ទ្ី
១។ សគ្បីគ្បា ់អងគផ្ៃុកទ្ិ ា ័យខាងសគ្ៅ សោយចប់សផ្តីម្ពីណខទ្ី១ សៅណខទ្ី១២។ គ្តូវមា ស ៀវសៅកាំែត់
គ្តាអាំពីការងតច្ម្ាងទ្ ិា ័យបគ្ម្ុងទុ្កទាំងអ ់។ 
  គ្ប ិ សបីមា ការខូច្ខាតណផ្ាកឯកស្ថរទ្ិ ា ័យគែស យយក៏គ្តូវខូច្ខាតណ រ  ូសច្ាេះគ្តូវយក
ទ្ិ ា ័យគ្តឹម្គ្តូវណ លបា ងតច្ម្ាងបគ្ម្ងុទុ្កម្កបញ្ចូ លតសម្ាីងស្ថរស ងីវញិ ។ មូ្លសហតុន ការតគ្ម្ូវឱ្យ
មា ការងតច្ម្ាងបគ្ម្ុងទុ្កឱ្យបា ញឹកញាប់ស េះ គឺថាទ្ិ ា ័យោច្ខូច្ខាតសោយសយងីម្ិ ោច្ ឹងបា 
ភាា ម្ៗរហូត ល់ប ុនម  នងៃសគ្កាយសទ្ីប ឹង។ សបីការងត ច្ម្ាងទ្ិ ា ័យបគ្ម្ុងទុ្ក គ្តូវបា អ ុវតតតាម្រសបៀប
សផ្េងៗសរៀងរាល់នងៃ ូសច្ាេះសៅសពលណ លមា ការខូច្ខាតទ្ិ ា ័យ សគោច្យកទ្ិ ា ័យគ្តមឹ្គ្តូវណ លបា 
ងតច្ម្ាងបគ្ម្ងុទុ្កម្កបញ្ចូ លតសម្ាីងស្ថរស ងីវញិបា សបីពុាំ ុសច្ាេះសទ្ គ្បណហលជា ឹងគ្តូវកត់គ្តាស ងីវញិ
 ូវគ្បតិបតតិការម្ួយច្ាំ ួ ធាំណ លខូច្ខាត។ ម្ិ គ្តូវសធវីការងតច្ម្ាងទ្ិ ា ័យបគ្ម្ងុទុ្កគ្បចាំនងៃលុបជា ់សលី
ោា ស យីរហូត ល់ បាដ ហ៍បនៃ ប់។ 
៨.២ គសៀវគៅម្គគគុទេសក៍គ្ប ័នធគណ្គនយយ Peachtree 

  ស ៀវសៅម្គគុសទ្ៃ ក៍  ិងការណែនាំអាំពីរសបៀបសគ្បីគ្បា ់គ្បព័ ធគែស យយ Peachtree គ្តូវបា 
បសងកីត  ិងសគ្បីគ្បា ់ោ ងទូ្លាំទូ្លាយជាទូ្សៅ។ ស ៀវសៅម្គគុសទ្ៃ ក៍  ិងការណែនាំអាំពីរសបៀបសគ្បីគ្បា ់
សអ ចិ្គ្តូ ិកមា ោក់សលីកុាំពយូទ័្រ ថិតសៅកាុងC:\ ។ គ្ប ិ សបីស ៀវសៅម្គគុសទ្ៃ ក៍ស េះម្ ិោច្ទញយក
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បា សៅសពលណ ល ាំស ងីកម្មវធិីគែស យយ Peachtree សទ្ ោច្ទញយកបា ពីកាុងថា ន កម្មវធិី
គែស យយ Peachtree ឬទក់ទ្ងម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 
  សទេះជាោ ងណាក៏សោយស ៀវសៅម្គគុសទ្ៃ ក៍ Peachtree ស េះម្ិ មា លកខែៈគ្គប់គ្ោ ់ជាក់
លាក់ គ្មាប់ គ.ជ.អ.ប សទ្។  ូសច្ាេះគ.ជ.អ.បចាំបាច់្គ្តូវសរៀបសរៀងស ៀវសៅម្គគុសទ្ៃ ក៍ Peachtree រប ់ 
គ.ជ.អ.ប ផ្ទៃ ល់ខាួ  ណ លផ្ដល់ការណែនាំជាជាំហា ៗ  ិងការណែនាំអាំពីរសបៀបតសម្ាីងកម្មវធិី Peachtree ងមី។ 

៨.៣ គសៀវគៅកាំណ្ត់គ្តា (អាំ ីការថតចម្លងទិនែនយ័បគ្ម្ុងទុក) 

  គ្តូវបសងកីតឱ្យមា   ិងរកាទុ្កឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវស ៀវសៅកាំែត់គ្តាអាំពីការងតច្ម្ាងទ្ិ ា ័យបគ្ម្ុង 
ទុ្ក។ ស ៀវសៅកាំែត់គ្តាស េះ ឹងផ្តល់ព័ត៌មា អាំពកីាលបរសិច្េទ្ន ការងតច្ម្ាងទ្ិ ា ័យគ្បសភទ្ន ការងត
ច្ម្ាងបាំរុងទុ្កព័ត៌មា លាំអតិន កាំហុ ទាំងឡាយណ លបា សកីតស ងី  ិងរសបៀបណកតគ្ម្ូវកាំហុ ទាំង
សនេះ។ 
៨.៣.១ ឧទាហរណ្៍ទគ្ម្ង់គសៀវគៅកាំណ្ត់គ្តា 

ឯកស្ថរស េះគ្តូវបាំសពញសោយគ្កុម្ហ ុ ICS  ិងម្ន្ត តហីរិញ្ញវតថុមាា ក់ណ លទ្ទ្ួលប ៃុកកិច្ចការស េះ 
គសៀវគៅកាំណ្ត់គ្តាថតចម្លងទិនែន័យ 

កាលបរសិច្េទ្ន   
ការងតច្ម្ាង 

ការ សងកតពិស   ព័តមា ពីកាំហុ  ច្ាំណាត់
ការសលីកាំហុ  

ទី្តាាំងន ការងត  
ច្ម្ាងទុ្ក ហតថសលខា 

    

    

 

៨.៤ នីតិវិធថីតចម្លងបគ្ម្ុងទុក សាំរាប់ទិនែន័យគនេងគទៀតកែងុកុាំ យូទ័រ 

 គ្តូវអ ុវតតតាម្ ីតិវធិីខាងសគ្កាម្ គ្មាប់ងតទ្ិ ា ័យបាំរុងទុ្កសផ្េងៗសទ្ៀតសៅសលីកុាំពយទ័្រ។ 
ឯកស្ថរណ លគ្តូវងតបគ្ម្ុងទុ្កស េះរមួ្មា ឯកស្ថរជាគ្បសភទ្ Word, Excel, Power Point  
 ិងអុីណម្ លជាស ីម្។ 

 ឯកស្ថរទាំងអ ់ណ លបា បសងកីត ឬកាំពុងសគ្បីគ្បា ់រាល់រាល់នងៃគ្តូវងតច្ម្ាងបាំរុងទុ្កសៅ 
សមា ងចុ្ងសគ្កាយន នងៃការង្ហរ។ 

 សគ្បីគ្បា ់អងគផ្ៃុកទ្ិ ា ័យសផ្េងោា  គ្មាប់ងតច្ម្ាងទ្ ិា ័យសរៀងរាល់នងៃន  បាត ហ៍សហយីម្ិ  
គ្តូវងតលុបជា ់ពីសលីោា រហូត ល់ បាត ហ៍សគ្កាយ។ 

 ម្ិ គ្តូវងតោក់ស ម្ េះលុបជា ់សលីោា បា សទ្ ច្ាំសពាេះឯកស្ថរណ លបា ទុ្កកាុងប័ែណស្ថរ  ិង 
គ្តូវរកាទុ្កសៅកណ ាងណ លមា  ុវតថិភាព។ 

 ឯកស្ថរងតច្ម្ាងទាំងអ ់គ្តូវរកាទុ្កសៅទ្ីកណ ាងសផ្េងៗោា ។ 
៨.៥ ពាកយសមាា ត់ 

  ពាកយ មាៃ ត់ទាំងអ ់សៅសលីកុាំពយូទ័្ររប ់គ.ជ.អ.ប គឺជាកម្ម ិទ្ធិរប ់ គ.ជ.អ.ប  វាម្ិ ណម្ ជា
កម្ម ិទ្ធិរប ់អាកសគ្បីគ្បា ់សទ្។ ម្ ាងសទ្ៀតម្ ិគ្តូវណច្ករ ាំណលកពាកយ មាៃ ត់ទាំងអ ់ជាម្ួយបុគគលិក 
សផ្េងៗសទ្ៀតសទ្។ កាុងកាលៈសទ្ ៈខាេះពាកយ មាៃ ត់ោច្ ឹងគ្តូវបា ផ្តល់សៅទ្ីគ្បឹកាព័ត៌មា វទិ្ា។ ពាកយ
 មាៃ ត់  ិងការផ្ទា  ់បតូរពាកយ មាៃ ត់សលីកុាំពយូទ័្រទាំងអ ់គ្តូវផ្តល់ ល់ទ្ីគ្បឹកាព័ត៌មា វទិ្ា។ 
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៨.៦ អុីផ្ម្លគៅគលើគគហទាំ ័រម្ូលដ្ឋា ន 

  បុគគលិកោច្ ឹងសគ្បីោ យោា  អុីសម្ លសលីសគហទ្ាំព័រមូ្លោា  សផ្េងៗោា   ូច្ជា Gmail, Yahoo 
ឬHot mail សៅសពលណ លសគកាំពុងសធវី ាំសែីរ ឬក៏សៅឆាៃ យពីកុាំពយូទ័្រ(សលីតុ)រប ់ខាួ ។ ោ យោា   
អុីណម្លផ្ទៃ ល់ខាួ ម្ិ គួរសគ្បីគ្បា ់សនេះសទ្។ គួរបសងកីតឱ្យមា  ូវោ យោា  ោជីវកម្មោច់្សោយណ ក។ 
សៅសពលសគ្បីគ្បា ់ោ យោា  អុីណម្ លសលីសគហទ្ាំព័រមូ្លោា   គ្តូវងតច្ម្ាងអុីណម្លទាំងអ ់សផ្ញីរសៅម្ក 
សៅតាម្ោ យោា  អុីណម្ល គ.ជ.អ.ប រប ់ពួកសគសលីកុាំពយូទ័្រតាម្ការោិល័យរប ់ពួកសគ។ ពាកយ
 មាៃ ត់ គ្មាប់ោ យោា  សលីសគហទ្ាំព័រមូ្លោា  គ្តូវផ្តល់សៅទ្ីគ្បឹកាព័ត៌មា វទិ្ា ។ 
៨.៧ ការការពារគម្គរាគ 

  ស ៀវសៅគ្បតិបតតិការរប ់ គ.ជ.អ.ប បា ណច្ងថា "គ្តូវសគ្បីគ្បា ់កម្មវធិីការពារសម្សរាគបច្ចុបប ា 
សហយីគ្តូវ សធវីការ មាែ តសម្សរាគជាមុ្ រាល់ថា  ឬអងគផ្ៃុកទ្ ិា ័យនន មុ្ សពលោក់ចូ្លសគ្បីគ្បា ់កាុង 
កុាំពយូទ័្រ NCDD" សម្សរាគមា ភាពឆាា តវាងនវណា ់ វាម្ិ គ្តឹម្ណតឆ្ាងចូ្លសៅកាុងមា  ីុ កុាំពយូទ័្រប ុសណាណ េះសទ្ 
ណតវាោច្សបីកទវ រសគ្កាយរប ់កុាំពយូទ័្រសបីកឱ្កា ឱ្យពួកសចរចូ្លរុកសរទី្ិ ា ័យ។  ាំសណាេះគ្ស្ថយ ុវតថិភាព
 ៏លែគ្តូវណតរមួ្បញ្ចូ លោា  ូវកម្មវធិីគ្បឆាាំង ឹងសម្សរាគគ្បឆាាំង ឹងស្ថរឥតបា ការ គ្បឆាាំង ឹង spyware 
គ្បឆាាំង ឹងការលួច្ប ាាំ  ិងជញ្ជជ ាំងសភាីង។ 
  កញ្ច ប់កម្មវធិកីារពារសម្សរាគណ លមា ស ម្ េះលបោីច្មា តាំនលនងា។ សទេះោ ងណាក៏សោយសបី
សគ្បៀបសធៀបតនម្ាន ការបាត់បង់ទ្ិ ា ័យ សហយី ឹង Hard Disk ណ លោច្បតូរ សៅ ឹងតនម្ាកម្មវធិីការពារសម្
សរាគណ លលែ ច្ា ់ណា ់ថាការបាត់បង់ទ្ិ ា ័យមា តនម្ានងាជាង។ សលី ពីស េះសទ្ៀត សៅសពលណ ល
ទ្ិ ា ័យសៅសលីកុាំពយូទ័្រម្ួយរងការឆ្ាងសម្សរាគគ្តូវបា ច្ាំលងសៅកុាំពយូទ័្រម្ួយសទ្ៀត បញ្ជា កា ់ណតណបកណខញកធាំ
ស ងីៗ។ សោយស្ថរថាជាសរឿយៗឯកស្ថរគ្តូវបា សផ្ញីសច្ញ  ិងទ្ទ្ួលម្កតាម្រយៈអុីណម្ល សម្សរាគោច្រកី
រាលោល ល់កុាំពយូទ័្រម្ិតតរមួ្ការង្ហរកាុងគ.ជ.អ.ប ណ ល ឹងសធវីឱ្យខូច្ខាតរកីរាលោលស ងី។ 
៨.៨ បទបញ្ជជ សាំរាប់កុាំ យូទ័ររបស់គ.ជ.អ.ប 

ខាងសគ្កាម្ស េះគឺជាបទ្បញ្ជជ ខាេះ ាំរាប់គ្បព័ ធកុាំពយូទ័្ររប ់គ.ជ.អ.ប៖ 
 សធវីការគ្តួតពិ ិតយជាសទ្ៀងទត់ រាល់កុាំពយួទ័្រទាំងអ ់ ស ីម្បធីានថាកម្មវធិីការពារសម្សរាគចុ្ង
សគ្កាយបងែ ់បា តាំស ងីោ ងគ្តឹម្គ្តូវ 

 រាល់អងគច្ងចាំ ថា ផ្ៃុកទ្ិ ា ័យ  ិងឧបករែ៍ផ្ៃុកទ្ិ ា ័យសផ្េងៗសទ្ៀត គួរណតគ្តូវបា ពិ ិតយ
រកសម្សរាគជាសទ្ៀងទត់ 

 ម្ិ អ ុញ្ជញ តឱ្យងតច្ម្ាងកម្មវធិីកុាំពយូទ័្រសផ្េងៗពីម្ិតតភកត ិ
 ម្ិ អ ុញ្ជញ តឱ្យទញយកឯកស្ថរសផ្េងៗពីសគហទ្ាំព័រននណ លម្ិ ពាក់ព័ ធ ងឹការង្ហរ 
 ម្ិ អ ុញ្ជញ តឱ្យទញយក ឬងតច្ម្ាង តន្ត តី សហគម្ ឬភាពយ តសផ្េងៗ 
 ម្ិ អ ុញ្ជញ តឱ្យសបីកសម្ីលសគហទ្ាំព័រណ លោច្មា ការស្ថក ួរសផ្េងៗ  ិងអ ីលធម៌្      
ស យី 

 ការ ាំស ងី ឬសគ្បីគ្បា ់ច្ាប់ច្ម្ាងន កម្មវធិីកុាំពយូទ័្រនន គឺជាការគ្បឆាាំងសៅ ឹងសោល
 សោបាយរប ់គ.ជ.អ.ប។ 
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ជំពកូទី៩៖  អគ្តាប្តូរគ្ាក ់

៩.១ អគ្តាបតរូគ្បាក់នលវូការរបស់ គ.ជ.អ.ប 

  គ.ជ.អ.ប សគ្បីគ្បា ់អគ្តាបតូរគ្បាក់រប ់ធនោរជាតិន កម្ពុជា ណ លោច្ទ្ទ្ួលបា ពីសគហទ្ាំព័រ
រប ់ធនោរជាតិន កម្ពុជា។ 
  សៅនងៃណ លមា ច្ាំណាយសកីតស ងី គ្តូវអ ុវតតអគ្តាបតូរគ្បាក់សៅកាុងនងៃសនេះ។ អគ្តាបតូរគ្បាក់ស េះ 
ជាអគ្តាផ្ាូវការរប ់ គ.ជ.អ.ប ។ អគ្តាបតូរគ្បាក់គ្តូវបា  សងខបជាទ្គ្ម្ង់ Excel ណ លោច្ទញយកពី 
សគហទ្ាំព័រធនោរជាតិន កម្ពុជា។ គ្តូវរកាទុ្ក ូវឯកស្ថរអគ្តាបតូរគ្បាក់ គ្មាប់ការសធវី វ កម្មនន។ កាុង
ករែីពិស  ណ លម្ិ ោច្រកអគ្តាបតូរគ្បាក់រប ់ធនោរជាតិន កម្ពុជាបា  សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
គ្តូវសរៀបច្ាំលិខិតជាលាយលកខែ៍អកេរ ស ាី ុាំពីធនោរ អាំពអីគ្តាបតូរគ្បាក់សៅនងៃសធវីការចុ្ងសគ្កាយន ណខ
សហយីផ្េពវផ្ាយ ល់ ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិជីាតិអាំពីអគ្តាបតូរគ្បាក់ស េះ។ 
   គ្មាប់ការបិទ្បញ្ជ ីចុ្ងឆាា ាំ គ្តូវសគ្បីគ្បា ់អគ្តាបតូគ្បាក់សៅនងៃទ្ី ៣១ ណខ ធាូ  ស េះមា  ័យថា អគ្តា
ផ្ាូវការរប ់គ.ជ.អ.ប កាុងការង្ហរបិទ្បញ្ជ ី  គ្មាប់ណខម្ករា ឆាា ាំបនៃ ប់។ 
៩.២ គោលនគោបាយគលើ នលចាំគណ្ញ និងខាត គដ្ឋយសារអគ្តាបតរូគ្បាក់ 

  សោល សោបាយរប ់គ.ជ.អ.ប សលីការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ផ្លច្ាំសែញ  ិងការខាតបង់សោយស្ថរ 
អគ្តាបតូរគ្បាក់ គឺមា ណតសៅសពលចុ្ងឆាា ាំប ុសណាណ េះ។ តាម្ ីតិវធិកីារទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ផ្លច្ាំសែញ  ិងការខាត
បង់សោយស្ថរអគ្តាបតូរគ្បាក់  ឹងគ្តូវបា ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់  ិងចុ្េះបញ្ជ ីគែស យយសៅនងៃទ្ី ៣១ ណខធាូ ។ គ្តូវ
សរៀបច្ាំ កខីប័គ្តចុ្េះបញ្ជ ី  ិងកត់គ្តាកាុងបញ្ជ ីគែស យយសលីការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ផ្លច្ាំសែញ  ិងការខាតបង់
សោយស្ថរអគ្តាបតូរគ្បាក់។ ម្ិ គ្តូវសរៀបច្ាំ កខីប័គ្តចុ្េះបញ្ជ ីបន្តញ្ជច  គ្ត ប់ម្កវញិសៅនងៃទ្ី ០១ណខម្ករា។ 

៩.៣ ការបតរូរូបិយវតថគុនេងៗ គៅជារូបិយវតថកុែងុគ្សុក 

  រាល់ការបតូររូបិយប័ែណបរសទ្ សៅជារូបិយប័ែណកាុងគ្ ុក គ្តូវអ ុវតតតាម្រយៈធនោរជាតិន  
កម្ពុជាសោយសគ្បីគ្បា ់អគ្តាបតូរគ្បាក់ច្ាំសពលណ លមា ច្ាំណាយសកីតស ងី។ ការបតូររូបិយប័ែណ ុលាា រ ឬ
រូបិយប័ែណសផ្េងៗសៅជារូបិយប័ែណកាុងគ្ ុកសោយម្ិ បា អ ុវតតតាម្គ្បព័ ធធនោរ គ្តូវណតមា អ ុម័្ត
ជាមុ្ សោយគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ។ 

ជំពកូទី១០៖ សាច្គ់្ាកព់ៅកនុងធនាគារ 

១០.១ ការគគ្ជើសគរើសធនាោរ 

  ធនោរណ ល គ.ជ.អ.ប សគ្ជី សរ ីកាុងការរកាទុ្ក  ិងសគ្បីគ្បា ់មូ្ល ិធិគ្តូវណតជាធនោរណ ល
មា មូ្លោា  ហរិញ្ញវតថុរងឹមាាំមា ស្ថខាសៅគ្គប់រាជធា ី សខតត  ងិទ្ីកណ ាងជាសគ្ច្ី សទ្ៀត ស ីម្ប ីគ្ម្ួល ល់
លាំហូរមូ្ល ិធិសៅម្ករវាងសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប  ិងស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ
សោយម្ិ មា ការព ារសពល។ កាុងករែីស េះ ថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តូវសធវីការកាំែត់ 
 ិងសគ្ជី សរ ីធនោរណាណ លមា សករ ត ិ៍ស ម្ េះលែ  ិងមា ស ថរភាពហរិញ្ញវតថុបាំផុ្ត។ រហូតម្ក ល់សពល
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ស េះធនោរណ ល ម្គ្ បបាំផុ្តសនេះគឺធនោរសអ ីុលីោ ណ លជាធនោរមា ស្ថខាសៅគ្គប់រាជធា ី 
សខតត  ិងមា ការោិល័យគ្បតិបតតិការរហូត ល់គ្កុង គ្ ុកសទ្ៀតផ្ង។ 
  គ.ជ.អ.ប គ្តូវសគ្បីគ្បា ់គ្បព័ ធធនោរកាុងគ្ ុក ស ីម្បកីាត់ប ថយការសគ្បីគ្បា ់ជាស្ថច់្គ្បាក់ជា
អបបរមិា។ ស េះមា  ័យថា ម្ិ គ្តឹម្ណតសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.បប ុសណាណ េះសទ្ ណ លគ្តូវមា គែ ីធនោរ 
ប ុណ តស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត គ្កុង គ្ ុកអ ុវតតកម្មវធិីជាតិក៏គ្តូវមា គែ ីធនោរ ូច្ោា  ស ីម្បី
 គ្ម្ួល ល់ការទូ្ទត់ឱ្យបា ឆាប់រហ័   ិងមា  ុវតថិភាព។ ជាគាំ ិតស ីម្ប ីគ្ម្ួល ល់ការទូ្ទត់  
គ្ក ួង ស្ថថ ប័  រាជធា ី សខតត គ្កុង គ្ ុក អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ គ្តូវសគ្បីគ្បា ់ស្ថខាធនោរ ូច្ោា  ឹងធនោរ
ណ លបា សគ្បីគ្បា ់សោយសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប។ សទេះជាោ ងណា  ងឹម្ិ ោច្រកបា  ូវធនោរ 
ម្ួយណ លមា ស្ថខាសគ្ច្ី សៅគ្គប់កណ ាងជា ិច្ចសនេះសទ្ ធនោរអ តរជាតិននម្ិ មា បណាត ញស្ថខា
គ្បតិបតតិការទូ្លាំទូ្លាយសៅតាម្ជ បទ្សទ្។ ស េះគឺជាមូ្លសហតុម្ួយកាុងច្ាំសណាម្សហតុផ្លនន ណ ល
សៅកាុងគ្បសទ្ កម្ពុជាម្ិ ោច្សជៀ ផុ្តពីការសបីកគែ ីធនោរសលី ពីម្ួយបា ។ 
  ជាការចាំបាច់្ផ្ងណ រកាុងការធានថាគ្តូវមា គែ ីធនោរកាុងច្ាំ ួ អបបបរមិា ស ីម្បឱី្យកិច្ចគ្បត ិ
បតតិការមា គ្ប ិទ្ធភាព។ ជាទូ្សៅកម្មវធិីោច្ ាំសែីរការបា សោយម្ិ ចាំបាច់្មា គែ ីធនោរសលី 
ពី១ គ្មាប់ការោិល័យ ីម្ួយៗ  ិងមា ណតសៅសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ប ុសណាណ េះណ លគ្បតិបតតិការ
គែ ីធនោរសលី ពី១ គ្មាប់រូបិយប័ែណបរសទ្ ។ ការណ លមា គែ ីធនោរសគ្ច្ី ហួ គ្បមាែ
វា ឹងបសងកី ទ្ាំហាំការង្ហរគ្គប់គ្គង  ិងកចិ្ចបញ្ជ ីការគែស យយ។ សលី ពីស េះវាោច្បណាត លឱ្យមា បញ្ជា
លាំហូរស្ថច់្គ្បាក់  ិងប ថយការគ្តួតពិ ិតយ។ 

១០.២ តគ្ម្ូវការរបស់នែគូអភិវឌ្ឍ កែងុការបគងកើតគណ្នីធនាោរដ្ឋច់គដ្ឋយផ្ ក 

  កាុងករែីម្យួច្ាំ ួ  ន គូអភិវឌ្ឍោច្ទម្ទរឱ្យបសងកីតគែ ធីនោរោច់្សោយណ ក គ្មាប់
មូ្ល ិធិរប ់ខាួ ។ គ្ប ិ សបីោច្គួរសជៀ វាង ូវការបសងកីតគែ ីធនោរសោយណ កៗ គ្មាប់ងវកិា
រប ់ន គូអភិវឌ្ឍ ីម្ួយ។ សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បគ្តូវពិភាកាការទម្ទរឱ្យបសងកីតគែ ីធនោរោច់្
សោយណ កស េះជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍសោយបញ្ជជ ក់ថាម្ិ ណម្ ជាចាំបាច់្សទ្ សគ្ពាេះគ្បព័ ធគែស យយ 
Peachtree ោច្ផ្តល់ ូវព័ត៌មា លាំអិតតាម្គ្តូវការរាល់ការច្ាំណាយមូ្ល ិធិន គូអភិវឌ្ឍ ីម្យួៗ ។ 
១០.៣ ការគបើកគណ្នីធនាោរ 

 ការសបីកគែ ីធនោរងមី ោគ្ ័យតាម្ការ ាំសរច្រប ់គ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប 
ណ លគ្តូវអ ុសលាម្តាម្ ីតវិធិី  ិងសោលការែ៍ណែនាំរប ់រាជរោា ភិបាលតាម្រយៈគ្ក ួង
ស  ាកិច្ច  ិងហរិញ្ញវតថុ ណ លជាអាកសច្ញលិខិតអ ុញ្ជញ តជាផ្ាូវការឱ្យសបីកគែ ីធនោរ
 គ្មាប់អ ុវតតគសគ្មាង ឬកម្មវធិីណ លមា ងវកិាោាំគ្ទ្ ពីន គូអភវិឌ្ឍនន។ គែ ីធនោរ
ទាំងអ ់គ្តូវណតមា ទ្គ្ម្ង់ស ម្ េះ"គ.ជ.អ.ប-ស ម្ េះគសគ្មាង" ។ សបីកគែ ធីនោរ គួរមា 
កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងជា ម្ភាគីជាម្ួយធនោរណ លមា  រស របញ្ជជ ក់ច្ា ់លា ់ លកខខ័ែឌ
កាំែត់ ាំខា ់ខាេះៗ ូច្ខាងសគ្កាម្ ៖ 
 ១. ម្ិ អ ុញ្ជញ តឱ្យមា ការ កងវកិាសោយម្សធាបាយណាសផ្េង សគ្ៅពីសគ្បីមូ្លបបទ  
ប័គ្ត ឬ ម្មូ្លមូ្លបបទ ប័គ្ត (ឧទហរែ៍ លិខិតសផ្ៃរគ្បាក់) សោយតគ្ម្ូវឱ្យមា ហតថ



186 
 

សលខាពីរសផ្េងោា ពីគ្កុម្ម្ន្ត តីណ លមា គាំរូហតថសលខា ាំកល់សៅធនោរ សហយីគគ្ម្ូគាំរូហតថ
សលខារប ់ម្ន្ត តីមា  ិទ្ធទាំងសនេះគឺ គ.ជ.អ.ប ជាអាកផ្តល់ឱ្យសៅធនោរ។ ទ្គ្ម្ង់ណបបបទ្
 គ្មាប់បាំសពញគាំរហូតថសលខាស េះខាងធនោរជាអាកផ្តល់។ 
២. បញ្ជជ ក់ថាធនោរគ្តូវទ្ទ្ួលខុ គ្តូវទាំងគ្ ុង រាល់ការសបីកផ្តល់ជាស្ថច់្គ្បាក់ សោយសគ្បី
ហតថសលខាពុាំគ្តឹម្គ្តូវ។ 
៣. បញ្ជជ ក់ថាធនោរម្ិ គ្តូវទ្ទ្ួលយកឯកស្ថរណ លសផ្ញីតាម្ទូ្រស្ថរ ម្កសធវីជា ាំោងកាុងការ
សបីកផ្តល់ជាស្ថច់្គ្បាក់បា សទ្។ 

១០.៤ អាណ្តតិធនាោរ 

១០.៤.១ ហតថគលខាអនុញ្ជញ តសគ្មាប់ថាែ ក់ជាតិ និងថាែ ក់គគ្កាម្ជាតិ 

 គែ ីធនោររប ់គ.ជ.អ.ប គ្ក ួង ស្ថថ ប័  រាជធា ី សខតតអ ុវតតកម្មវធិីជាត ិគ្តូវកាំែត់ម្ន្ត តីមា 
 ិទ្ធ កាុងការចុ្េះហតថសលខា ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
  សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
  • គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
  • អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
  • អ ុគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ទ្ទ្ួលប ៃុកហរិញ្ញវតថុ 
  • អ ុគ្បធា ទ្១ី សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
  គ្ក ួងអ ុវតតកម្មវធិីជាតិ 
  • គ្បធា គ្កុម្ការង្ហរអ ុវតតកម្មវធិីជាតិតាម្គ្ក ួង ស្ថថ ប័  
  • ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុតាម្ គ្ក ួង ស្ថថ ប័  ណ លទ្ទ្ួលបា ការណតងតាាំង 
   រាជធា ីសខតត 
  • អភិបាលសខតត 
  • នយកទ្ីចត់ការហរិញ្ញវតថុសខតត 
 ជាធម្មតាមា ណត ិសោជករប ់ គ.ជ.អ.ប ប ុសណាណ េះណ លោច្ជាហតថសលខីគែ ីធនោរ។ សៅ
សពលណ លគ្តូវសបីកគែ ធីនោរងមី ឬមា ការផ្ទា  ់បតូរហតថសលខីគែ ីធនោរសកីតស ងីជាចាំបាច់្គ្តូវ 
បញ្ជូ  បញ្ជ ីគគ្ម្ូហតថសលខាងមីសៅធនោរ។ ជាំហា ណ លគ្តូវអ ុវតតមា  ូច្ខាងសគ្កាម្ ៖ 

• ស ាី ុាំឯកស្ថរគគ្ម្ូហតថសលខា  ិងឯកស្ថរ ាំខា ់ៗសផ្េងសទ្ៀតពីធនោរ។ 
• ស ាី ុាំម្ន្ត តីណ លជាហតថសលខីគែ ធីនោរទាំងអ ់ ឱ្យចុ្េះហតថសលខាគគ្ម្ូ សលីទ្គ្ម្ង់គគ្ម្ូ 
ហតថសលខារប ់ធនោរ។ 

• បាំសពញបញ្ច ប់ព័ត៌មា លាំអតិទាំងអ ់ សៅសលីទ្គ្ម្ង់ណបបបទ្គគ្ម្ហូតថសលខា រប ់ធនោរ 
សហយីគ្បគល់សៅឱ្យធនោរវញិ។ 

១០.៤.២ ហតថគលខាអនុញ្ជញ ត 

១០.៤.២.១ ហតថគលខារួម្ 
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 ហតថសលខីទាំងអ ់ខាងសលីគ្តូវណតចុ្េះហតថសលខាអ ុញ្ជញ តរមួ្ោា ។ ការទូ្ទត់តាម្រយៈមូ្លបបទ  
ប័គ្ត ការសផ្ៃរគ្បតិបតតិការតាម្រយៈអុិ ធឺសែត  ិងបញ្ជជ រច្ាំណាយសផ្េងៗសទ្ៀតជាចាំបាច់្គ្តូវមា ហតថ 
សលខាអ ុញ្ជញ ត រមួ្ោា ោ ងតិច្២ ។   
  ោម   រណាមាា ក់ោច្មា  ិទ្ធិចុ្េះហតថសលខាណតឯង អ ុញ្ជញ តឱ្យមា ការទូ្ទត់បា សទ្ម្ិ ថាច្ាំ ួ 
ណ លគ្តូវទូ្ទត់សនេះតូច្តាច្ប ុ ណាសទ្។ 

១០.៤.២.២ ការផ្លល ស់បតរូហតថគលខា 

  កាុងករែីណ លមា ការផ្ទា  ់បតូរហតថសលខា ស្ថថ ប័ អ ុវតតគ្តូវជូ  ាំែឹងជាលាយលកខែ៍អកេរ
អាំពីការផ្ទា  ់បតូរគាំរូហតថសលខាម្កសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ភាា ម្។ គ្តូវសគ្បីគ្បា ់ទ្គ្ម្ង់ "បញ្ជ ីគាំរូហតថ
សលខាគែ ីធនោរ" ណ លបា សរៀបរាប់ខាងស ីម្ គ្មាប់ជូ  ាំែឹង ល់សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប។ 
១០.៥ រូបិយប័ណ្ណ  
  គ.ជ.អ.ប សគ្បីគ្បា ់រូបិយប័ែណ២គ្បសភទ្ គឺ ុលាា រោសម្រកិ  ិងណខមរសរៀល។ គែ ីគ្បាក់សរៀលសទ្ីប
ណតបា សបីក  ិងសគ្បីគ្បា ់កាុងសោលបាំែង គ្មាប់សធវីការទូ្ទត់ការបង់ព ធគ្បចាំណខ(ព ធសលីគ្បាក់ណខ) 
 ល់រាជរោា ភិបាល។ សទេះជាោ ងណាក៏សោយកាុងសពលអនគតសៅសពលណ លអគ្តាបតូរគ្បាក់មា ឥទ្ធិពល
លែសៅសលីស្ថថ  ភាពហរិញ្ញវតថុរប ់ គ.ជ.អ.ប ការទូ្ទត់ជាគ្បាក់សរៀលណ លមា ច្ាំ ួ សគ្ច្ី ក៏ ឹងគ្តូវទូ្ទត់
សច្ញពីគែ ីគ្បាក់សរៀលស េះផ្ងណ រ។ 
១០.៦ ចាំណ្លូការគ្បាក់ 

  ច្ាំែូលណ លទ្ទ្ួលបា ពកីារគ្បាក់ន ងវកិាណ លរកាទុ្កកាុងគែ ីធនោរ (គ្ប ិ សបីមា )
គ្តូវវភិាជ ៍ គ្មាប់គសគ្មាង ឬគ្តូវអ ុវតតតាម្ការគ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍ  ូច្មា ណច្ងកាុងអ ុ ា 
រែៈន ការសោគយល់។ គ្ប ិ សបីគែ ីធនោរជារប ់គសគ្មាងណតម្ួយសនេះការគ្បាក់ណ លទ្ទ្ួលបា  
គឺជាផ្លគ្បសោជ ៍រប ់គសគ្មាងសនេះ។ ណតគ្ប ិ សបីគែ ធីនោរជាគែ ីណ លមា មូ្ល ិធិ ពីន គូ
អភិវឌ្ឍសគ្ច្ី ោក់ចូ្លរមួ្ោា  ូច្ជាមូ្ល ិធិកញ្ច ប់រមួ្  ូសច្ាេះការគ្បាក់ទ្ទ្ួលបា គ្តូវសធវីការណបងណច្កសៅតាម្
 ម្មាគ្តទ្ាំហាំងវកិា រប ់ន គូអភិវឌ្ឍ សោយចប់សផ្តីម្គិតចប់ពីនងៃណ លមូ្ល ិធិគ្តូវបា សផ្ៃរចូ្លគែ ី
ធនោរ។ ការអ ុវតតណបបស េះ  ឹងសធវីឱ្យមា ការង្ហរកា ់ណតសគ្ច្ី ណងម្សទ្ៀត គ្មាប់ណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ សហតុស េះ
គួរណតមា ការច្រចជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍននន មូ្ល ិធិកញ្ច ប់រមួ្ អាំពីការគ្បាក់ណ លទ្ទ្ួលបា ពីធនោរ 
ណ លគួរគ្តូវផ្តល់សៅឱ្យគសគ្មាង ឬកម្មវធិី គ្មាប់នងាច្ាំណាយសលីកិច្ចគ្បតិបតតកិារ។ កាុងករែីស េះការគ្បាក់
ទ្ទ្ួលបា គ្តូវោក់បញ្ចូ លសៅកាុងខៃង់ គ្មាប់ច្ាំណាយគ្បតិបតដិការរប ់គសគ្មាង ឬកម្មវធិ ី ណ លជាលទ្ធ
ផ្លវា ឹងជយួកាត់ប ថយច្ាំណាយគ្បតិបតតិការ។   
  ករែីណ លកិច្ច  ាជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍមា  បញ្ជជ ក់ថាការគ្បាក់ទ្ទ្ួលបា គ្តូវណតសផ្ៃរគ្ត ប់សៅ
ន គូអភិវឌ្ឍវញិ។ គ្ប ិ សបីគែ ីធនោរជាគែ ីណ លោក់ណតមូ្ល ិធិរប ់ន គូអភិវឌ្ឍណតម្ួយសនេះ  
ជាការង្ហយគ្ ួលកាុងការកាំែត់អតត ញ្ជញ ែការគ្បាក់ទ្ទ្ួលបា  ប ុណ តគ្ប ិ សបីគែ ីធនោរមា 
ោក់បញ្ចូ លោា មូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍសគ្ច្ី  ប ុណ តមា ន គូអភិវឌ្ឍម្ួយទម្ទរថាផ្លច្ាំសែញការគ្បាក់
ទ្ទ្ួលបា គ្តូវណតសផ្ៃរគ្ត ប់ឱ្យពួកសគវញិ សនេះច្ាំណែកន ការគ្បាក់រប ់ន គូអភិវឌ្ឍគ្តូវគែនតាម្មូ្ល
ោា   មាមាគ្ត។ វធិីស្ថន្ត តគែនតាម្មូ្លោា   មាមាគ្ត  ឹងមា បង្ហា ញកាុងស ច្កតីណែនាំបិទ្បញ្ជ ី
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គែស យយគ្បចាំឆាា ាំណ ល សរៀបច្ាំសោយអងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប មុ្ សពល
ោច់្ឆាា ាំ។ 
១០.៧ ម្ូលបទានប័គ្ត 

  មូ្លបទ ណ លបា បសញ្ចញ គ្មាប់ទូ្ទត់ទាំងអ ់គ្តូវណតគូ  មាគ ល់ថា "អាកគ្តវូទ្ទ្ួលការ
ទូ្ទត់ណតប ុសណាណ េះ"។ ោម  មូ្លបទ ប័គ្តណាោច្សបីកជា "ស្ថច់្គ្បាក់"  ល់អាកណាក៏បា សទ្។ សទេះ
សគ្កាម្កាលៈសទ្ ៈណាក៏សោយម្ិ គ្តូវចុ្េះហតថសលខាទុ្កជាមុ្ សលីមូ្លបទ ប័គ្តទ្ាំស រ(ច្ាំហរ)សទ្។ 
គ្ប ិ សបីមូ្លបបទ ប័គ្តច្ាំហរណ លបា ចុ្េះហតថសលខាទុ្កមុ្  គ្តូវបា លុបសចល ឬមា សគលួច្បាត់ 
សនេះ ឹងកាា យមា ម្ហ តរាយ ៏ធាំកាុងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ។  ូសច្ាេះជាចាំបាច់្ស ម្ េះអាកទ្ទ្ួលគ្បាក់  ិងច្ាំ  ួទ្ឹក
គ្បាក់គ្តូវទូ្ទត់គ្តូវណតបាំសពញឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវមុ្ សពលចុ្េះហតថសលខា។   
 គ្តូវផ្តល់ព័តមា  ល់ធនោរឱ្យផ្តល់ស ៀវសៅមូ្លបបទ ប័គ្ត ច្ាំសពាេះណតម្ន្ត តីណាណ លទ្ទ្ួលបា  
ការអ ុញ្ជញ តគ្តឹម្គ្តូវ សហយីណ លមា កា ់ជាប់ខាួ  ូវ៖ 

• អតត ញ្ជញ ែប័ែណ គ.ជ.អ.ប ផ្ាូវការ  
• លិខិតស ាី ុាំស ៀវសៅមូ្លបបទ ប័គ្ត មា ចុ្េះហតថសលខាសោយម្ន្ត តីមា  ិទ្ធ២រូប។ 

  អ ុវតតការគ្គប់គ្គងស ៀវសៅមូ្លបទ ប័គ្ត ឱ្យ ូច្ោា សៅ ឹងការគ្គប់គ្គងស្ថច់្គ្បាក់ សហយីគ្តូវ
រកាទុ្កកាុងទ្ ុីវតិថភាពសៅសពលម្ិ គ្តូវការសគ្បីគ្បា ់។  
  គ្តូវចុ្េះបញ្ជ ីការគែស យយគ្គប់  ាឹកមូ្លបបទ ប័គ្តទាំងអ ់។ មូ្លបបទ ប័គ្ត ណ លបា លុប
សចលគ្តូវកិបភាជ ប់សៅ ឹងគល់  ាឹកន ស ៀវសៅមូ្លមូ្លបបទ ប័គ្ត  ិងមា  រស រពាកយថា "លុប
សចល" សៅសលីនផ្ៃមុ្ខរប ់វា។ គ្បធា ការោិល័យគែស យយ  ិងងវកិាគ្តូវពិ ិតយសលខសរៀង  ិងរាប់
ច្ាំ ួ   ាឹកមូ្លមូ្លបបទ ប័គ្តន ស ៀវសៅមូ្លមូ្លបបទ ប័គ្ត ីម្ួយៗភាា ម្ៗ សៅសពលទ្ទ្ួលបា 
ស ៀវសៅមូ្លមូ្លបបទ ប័គ្តងមីពីធនោរ។ គ្បធា ការោិល័យគែស យយ  ិងងវកិា គ្តូវសធវីការគ្តួត 
ពិ ិតយសៅសលីលាំោប់សលខសរៀងមូ្លបបទ ប័គ្តណ លបា សច្ញគ្បចាំណខ ស ីម្បធីានថាោម  មូ្លបបទ  
ប័គ្តណាម្ួយណ លគ្តូវបា  កសច្ញពីស ៀវសៅសនេះសទ្។ 
១០.៨ គនេៀងផ្លេ ត់គណ្នីធនាោរ 

 គ្តូវសធវីការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ធីនោរសរៀងរាល់ណខ គ្គប់គែ ីធនោរទាំងអ ់សោយសគ្បីតុលយបញ្ជ ី 
ធនោរម្កសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ជាម្ួយបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់។ គ្ប ិ សបីមា ការយតឺោ វកាុងការទ្ទ្ួលបា  ូវតុលយបញ្ជ ី
ពីធនោរ អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុគ្តូវចត់ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុសៅយកតុលយបញ្ជ ីស េះពីធនោរ។ ការ
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ីធនោរមា ទ្គ្ម្ង់ ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

គណ្ៈកមាម ធកិារជាតិ សគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបគ្បជាធិបគតយយគៅថាែ ក់គគ្កាម្ជាតិ 

គនេៀងផ្លេ ត់គណ្នីធនាោរ គិតគ្តឹម្នថាទី 

គ ម្ ៉ះ និងអាស័យដ្ឋា នធនាោរ 

គណ្នីគលខ្ 

 ុលាា ោសម្រកិ 
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១. ម្តុលយស ីម្គ្ោ(តាម្ស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់)នងៃទី្ ០១ ណខ………ឆាា ាំ…………  

២.(បូក)ច្ាំែូលកាុងគ្ោ   

៣.( ក)ទូ្ទត់កាុងគ្ោ  

៤. ម្តុលយចុ្ងគ្ោ(ស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់)  

  

៥. ម្តុលយចុ្ងគ្ោន តុលយបញ្ជ ីធនោរ   

៦.( ក) របុច្ាំ  ួទឹ្កគ្បាក់មូ្លបបទ ប័គ្តពុាំទ ់បា  កគ្បាក់ពីធនោរ  

៧.(បូក ឬ  ក)ច្ាំែូលបា ទ្ទ្លួណតពុាំទ ប់ា ោកចូ់្លធនោរ  

៨. ម្តុលយចុ្ងគ្ោ(ធនោរ)  

 គ្តូវសធវីការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សផ្េងៗោា ច្ាំសពាេះគែ ីធនោរសផ្េងោា   ិងរូបីយប័៏ែណសផ្េងោា  
  ម្តុលយចុ្ងគ្ោសលខ៤  ិងសលខ៨ គ្តូវណតស មីោា  កាុងករែីម្ិ ស មីោា គ្តូវពិ ិតយស ងីវញិម្តងសទ្ៀត 
១០.៩ ឯកសារធនាោរ 

អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុន សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តូវសរៀបច្ាំទុ្កោក់  ិងរកាឯកស្ថរ
គែ ីធនោរ ីម្ួយៗជាចាំបាច់្។ ឯកស្ថរគែ ីធនោរមា ៖ 

១. កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងននជាម្ួយធនោរ 
២. កាលបរសិច្េទ្ន ការសបីកគែ ីធនោរ 
៣. បញ្ជ ីគគ្ម្ូហតថសលខាម្ន្ត តីមា  ិទ្ធ ិ
៤. កនគ្ម្ស វាធនោរ (ស ីម្តាំបូង  ិងបា សធវីបច្ចុបប ាភាព) 
៥. លិខិតសឆ្ាីយឆ្ាងពាក់ព័ ធគែ ីធនោរទាំងអ ់សោយម្ិ រាប់បញ្ចូ លគ្បតិបតតិការធម្មតា 
៦.  គ្មាប់ការបិទ្គែ ធីនោរ កាលបរសិច្េទ្  ិងឯកស្ថរបញ្ជជ ក់ពីពីធនោរពីការបិទ្
គែ ី។ 

១០.១០ សគងេបគ្បច ាំឆ្ែ ាំ ័ត៌មានលាំអិតអាំ ីគណ្នីធនាោរ 

  ព័ត៌មា លាំអតិអាំពីគែ ធីនោរ ណ លបា សបីក  ិងគ្បតិបតតកិារសោយគ្ក ួង ស្ថថ ប័  រាជធា ី 
សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិកាុងអាំ ុងសពលន ឆាា ាំហរិញ្ញវតថុ គ្តូវណតសផ្ញីសៅគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ
សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ស ីម្បសីធវីបច្ចុបប ាភាពសៅសពលស ីម្ឆាា ាំ  ិងកាុងរយៈសពលម្ួយណខមុ្ ោច់្ឆាា ាំ
 គ្មាប់ការសធវី វ កម្មនន។ 
  របាយការែ៍ស េះ មា ទ្គ្ម្ង់បញ្ជ ីជាកម្មវធិី Excell ណ លមា ជួរស កគឺ គ្មាប់គែ ធីនោរ 
ម្ួយៗ ច្ាំណែកជួរឈរមា ព័ត៌មា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
  • ស ម្ េះធនោរ 
  • ោ ័យោា  ធនោរ 
  • សលខគែ  ី
  • ស ម្ េះគែ  ី
  • រូបិយប័ែណរប ់គែ  ី
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  •  ម្តុលយសៅសពលស ីម្ឆាា ាំ ឬសៅសពលចុ្ងឆាា ាំ 
  • ហតថសលខាអ ុញ្ជញ ត 
  • កាលបរសិច្េទ្សបីកគែ  ី
  • កាលបរសិច្េទ្បិទ្គែ  ី
  • បរោិយព យល់ពីសោលបាំែង ន ការសគ្បីគ្បា ់គែ  ី

បញ្ជ ីគណ្នីធនាោរ គិតគ្តឹម្នថា ០១ ម្ករា ឆ្ែ ាំ ឬ នថាទ ី៣១ ធែូ ឆ្ែ ាំ 

ស ម្ េះ 
ធ 
នោរ 

ោ ័
យ  
ោា   

សលខ
គែ  ី

ស ម្ េះ 
គែ  ី

រូបិយប័
ែណ 

 ម្តុលយ 
ចុ្ងឆាា ាំគតិ
តាម្ រូបីយប័
ែណ ស ីម្ 

 ម្តុលយ 
ចុ្ងឆាា ាំគតិ
ជា USD 

ហតថ
សលខា  
ម្ន្ត តីមា  
 ិទ្ធិ 

កាល 
បរសិច្េទ្ 
សបីក 
គែ  ី

កាល 
បរសិច្េទ្ 
បិទ្ 
គែ  ី

សោលបាំែង 
ន ការសគ្បី
គ្បា  ់

           

           

           

ជំពកូទី១១៖ ការគ្របគ់្រងសាច្គ់្ាក ់

១១.១ គោលនគោបាយគ្គប់គ្គងសាចគ់្បាក់ 

  ស្ថច់្គ្បាក់គឺជាគ្ទ្ពយ កម្ម ណ លង្ហយគ្ ួលកាុងការបាត់បង់កាុងច្ាំសណាម្គ្ទ្ពយ កម្មទាំងអ ់ 
 ូសច្ាេះ ជាការង្ហយគ្ ួលកាុងការសធវីឱ្យការោិល័យ គ.ជ.អ.ប  ិងម្ន្ត តីនន ធាា ក់ចូ្លកាុងសគ្ោេះហា ិភ័យ។ 
ស្ថច់្គ្បាក់គឺជាគ្ទ្ពយ កម្ម ណ លទ្ាំ ងជាង្ហយគ្ ួលកាុងការលួច្យកសៅសគ្បីគ្បា ់សោយម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ 
សហយីការកា ់កាប់ស្ថច់្គ្បាក់ណ លមា ច្ាំ ួ សគ្ច្ី  ង្ហយគ្ ួលកាុងការសធវីឱ្យបុគគលិកធាា ក់កាុងហា ភ័ិយ
ណ លបណាត លម្កពីការលួច្  ិងោច្មា រហូត ល់រងរបួ ផ្ទៃ ល់ខាួ សទ្ៀតផ្ង។ សោយស្ថរសហតុផ្លទាំង
ស េះសហយីការច្ាំណាយជាស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវ ថិតកាុងច្ាំ  ួអបបបរមិាតាម្ណ លោច្សធវីសៅបា   ិងសោយ
ោគ្ ័យតាម្កាលៈសទ្ ៈកាុងមូ្លោា  ។ សៅសពលណ លោច្អ ុវតតបា ការទូ្ទត់ច្ាំណាយគ្តូវសគ្បី  
មូ្លបទ ប័គ្ត ឬសផ្ៃរតាម្ធនោរ។ សគ្ៅពីការធានបា  ូវ ុវតថិភាពការទូ្ទត់សោយសគ្បីមូ្លបបទ ប័គ្ត 
ផ្តល់ ូវភ តុតាងជាល់លាក់ន ការទូ្ទត់  ិងបា កត់គ្តាអាំពីអវីណ លបា ទូ្ទត់ ទូ្ទត់សៅឱ្យ រណា  ិង
សៅសពលណា? 
  សទេះបីជាោ ងណា ក៏មា ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថាការង្ហររប ់ គ.ជ.អ.ប ភាគសគ្ច្ី អ ុវតត សៅកាុង
តាំប ់ជ បទ្ោច់្គ្ ោល ណ លស  ាកិច្ចមា ការោគ្ ័យសគ្ច្ី សៅសលីស្ថច់្គ្បាក់ សហយីគ្បព័ ធធនោរ
កាំពុង ថិតសៅកាុង ាំសែីរការអភិវឌ្ឍ ៍ជាពិស  គ្ ុក  ិងឃុាំម្យួច្ាំ ួ ។ កាុងបរបិទ្ស េះវា ឹងម្ិ ោច្
សច្ៀ ផុ្តពីគ្បតិបតតិការស្ថច់្គ្បាក់បា សទ្ សហយីការគ្តួតពិ ិតយស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវកាា យជាណផ្ាកម្ួយ ៏ ាំខា ់
កាុងគ្កបខ័ែឌ គ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង។ 
 កាុងជាំពូកស េះមា ការសលីកស ងីបង្ហា ញ គ្មាប់ជាគ ាឹេះកាុងការពចិរណា  ិងស ីម្បផី្តល់ ូវការ
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ណែនាំតាម្ ិោម្អបបបរមា។ គ.ជ.អ.ប តាក់ណតងបសងកីតសោល សោបាយកា ់កាប់ស្ថច់្គ្បាក់ស េះ ណផ្ែក
សលីគ្បធា បទ្  ិង ីតិវធិ ូីច្ខាងសគ្កាម្៖ 
១១.២ គ្ប ័នធបាំគ ញចាំ្យសគ្មាប់គបឡាសាច់គ្បាក់ 

  គ្បព័ ធសបឡាស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវគ្បតិបតតិការតាម្មូ្លោា  គ្បព័ ធបាំសពញច្ាំណាយ។ គ្បព័ ធបាំសពញ
ច្ាំណាយ គឺជាគ្បព័ ធម្ួយណ លសៅសពល ម្តុលយស្ថច់្គ្បាក់កាុងសបឡាស្ថច់្គ្បាក់ សៅ ល់កាុងកគ្ម្ិតទប
ម្ួយ បនៃ ប់ពីបា ច្ាំណាយម្ួយច្ាំ ួ   ឹងគ្តូវបា បាំសពញវញិតាម្ច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់ណ លបា ច្ាំណាយ។
ឧទហរែ៍ គ្ប ិ សបីទ្ឹកគ្បាក់សពលបសងកីតសបឡាស្ថច់្គ្បាក់តាំបូង ច្ាំ ួ  ១០០០  ុលាា រ សហយីម្ួយរយៈ
ក ាងម្កបា ច្ាំណាយអ ់ ៩៥០  ុលាា រ  ូសច្ាេះ ម្តុលយស្ថច់្គ្បាក់រប ់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ ឹងមា  ល់
ច្ាំ ួ ណត ៥០  ុលាា រ។ ច្ាំ  ួទ្ឹកគ្បាក់ណ លគ្តូវបាំសពញច្ាំណាយស ងីវញិ គឺ៩៥០ ុលាា រ  ូសច្ាេះស្ថច់្គ្បាក់
កាុងសបឡាស្ថច់្ ឹងមា  ល់កគ្ម្ិតណ លបា អ ុញ្ជញ ត ូច្ស ីម្វញិ គឺច្ាំ ួ ១០០០  ុលាា រ។ 
   ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុតាម្គ្ក ួង ស្ថថ ប័  រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ គ្តូវណតធាន ូវការណបងណច្កភារ
កិច្ចឱ្យបា ោច់្ពីោា រវាងកចិ្ចការគែស យយ  ិងការង្ហរកា ់កាប់ស្ថច់្គ្បាក់ឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ។ សបឡាករ 
ណ លជាអាកគ្គប់គ្គង  ិងចត់ណច្ងសបឡាស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវសរៀបច្ាំ  ិងសផ្ញី ាំសែី ុាំបាំសពញច្ាំណាយសៅ
គែស យយករ ឬម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ។ គ្តូវមា ស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់ ឬងតច្ាំលងណផ្ាកពាក់ព័ ធ ឹងច្ាំណាយ
ន ស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់រមួ្ជាម្ួយ កខីប័គ្តទូ្ទត់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់  ិងឯកស្ថរសោងសផ្េងៗ គ្មាប់
ភាជ ប់ជាម្ួយ ាំសែី ុាំបាំសពញច្ាំណាយសបឡាស្ថច់្គ្បាក់។ 

១១.២.១ នីតិវិធីសគ្មាប់គបឡាសាច់គ្បាក់ 

 ១. គ្តូវរកាទុ្កស្ថច់្គ្បាក់សៅកាុងគ្បអប់ស្ថច់្គ្បាក់ជា ិច្ច។ 
 ២. រាល់ច្ាំណាយសបឡាស្ថច់្គ្បាក់គ្បចាំនងៃ គ្តូវ កស្ថច់្គ្បាក់ពីគ្បអប់ស្ថច់្គ្បាក់។ 
 ៣. កាុងសមា ងបាំសពញការង្ហរធម្មតា គ្បអប់ស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវរកាទុ្កកាុងងតតុរប ់សបឡាករ  ិង

ចក់សស្ថ។ សពលច្ប់សមា ងបាំសពញការង្ហរ គ្តូវណតចក់សស្ថរគ្បអប់ស្ថច់្គ្បាក់  ងិទុ្កកាុងទូ្
 ុវតថិភាព(ទូ្ណ ក)។ 

 ៤. សស្ថរ  ិងសលខកូ ទូ្ ុវតថភិាព គ្តូវគ្គប់គ្គងសោយបុគគល២រូបសផ្េងោា  ណ លមា មាា ក់ជា
សបឡាករ។ 

 ៥. អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញវតថុជាអាកកាំែត់  ិងអ ុញ្ជញ តជាលាយលកខែ៍អកេរ ូវកគ្ម្ិត
សបឡាស្ថច្់គ្បាក់។ 

 ៦. គ.ជ.អ.ប បា កាំែត់ ូវកគ្ម្ិតសបឡាស្ថច់្គ្បាក់អបបបរមិារច្ាំ ួ ៥០០ ុលាា រ  ិងអត ិ
បរមិារច្ាំ ួ ២០០០ ុលាា រ  ិងទ្ាំហាំទ្ឹកគ្បាក់ គ្មាប់ច្ាំណាយសច្ញពីសបឡាស្ថច់្គ្បាក់ 
អតិបរមិារកាុង១ កខីប័គ្តទូ្ទត់ស មី ឹង១០%ន កគ្ម្ិតសបឡាស្ថច់្គ្បាក់។ មា  ័យថា
កាុង១ កខីប័គ្តទូ្ទត់ោច្ច្ាំណាយបា រហូត ល់៥០ ុលាា រ  គ្មាប់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់
ណ លមា កគ្ម្ិត៥០០ ុលាា រ ១០០ ុលាា រ គ្មាប់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ណ លមា កគ្ម្ិត
១០០០ ុលាា រ  ិង២០០ ុលាា រ គ្មាប់សបឡាស្ថច្់គ្បាក់ ណ លមា កគ្ម្ិត២០០០ 
 ុលាា រ។ គ្តូវរាយការែ៍ជាលាយលកខែ៍អកេរ ូវកគ្ម្ិតសបឡាស្ថច់្គ្បាក់អតិបរមិាណ ល
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បា  ាំសរច្សោយគ្ក ួង ស្ថថ ប័  រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាត ិ សៅគ្បធា អងគភាព 
រ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ គ.ជ.អ.ប  គ្មាប់ជាកាំែត់គ្តា  ិងជាមូ្លោា  ន ការគ្តួត 
ពិ ិតយ។ 

 ៧. គ្ប ិ សបីកាុងករែីពិស  ចាំបាច់្ ណ លសបឡាស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវមា កគ្ម្ិតសលី ពីកគ្ម្ិត
កាំែត់ ូច្បា បរោិយខាងសលីគ្តូវមា ការយល់គ្ពម្ជាលាយលកខែ៍អកេរជាមុ្  ពី
អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប សោងតាម្អ ុស្ថ  ៍រប ់គ្បធា  
អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ។ 

 ៨. គ្បតិបតតិការសបឡាស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវអ ុវតតតាម្មូ្លោា  គ្បព័ ធបាំសពញច្ាំណាយ។ សលីមូ្ល 
ោា  ស េះ សគគ្តូវសរៀបច្ាំមូ្លបបទ ប័គ្ត ស ីម្បបីាំសពញច្ាំណាយ សៅតាម្ច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់
ណ លច្ាំណាយ។ សបឡាករគ្តូវសរៀបច្ាំ ាំសែី ុាំបាំសពញច្ាំណាយ សោយមា ស ៀវសៅបញ្ច ី
ស្ថច់្គ្បាក់ឯកស្ថរោាំគ្ទ្នន  ិងមូ្លបបទ ប័គ្តោក់ជូ ម្ន្ត តីមា  ិទ្ធព ិិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់
ច្ាំណាយ  ិងចុ្េះហតថសលខា។ 

 ៩. ការទូ្ទត់កាុងច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់សលី ពីកគ្ម្ិតណ លោច្ទូ្ទត់សច្ញពីសបឡាស្ថច់្គ្បាក់បា  
គ្តូវទូ្ទត់សោយសគ្បីមូ្លបបទ ប័គ្ត។ កាុងករែីពិស  ណ លអាកផ្គត់ផ្គង់ទម្ទរឱ្យសធវី
ការទូ្ទត់ជាស្ថច់្គ្បាក់ ុទ្ធ សោយស្ថរមូ្លសហតុម្ួយច្ាំ ួ ណ ល ម្គ្ ប  ិងោច្
ទ្ទ្ួលយកបា  សោលការែ៍ស េះោច្សលីកណលងបា ណតករែីរសបៀបស េះគ្តូវមា ការ 
អ ុម័្តជាលាយលកខែ៍អកេរជាមុ្ ពីគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ។ 

 ១០.ករែីណាក៏សោយម្ិ គ្តូវសគ្បីគ្បា ់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ គ្មាប់ទូ្ទត់គ្បាក់សប កកម្ម 
គ្បាក់ណខ ិងគ្បាក់កនគ្ម្សផ្េងសទ្ៀត  ិងម្ ិអ ុញ្ជញ តសោយមា ការខចីគ្បាក់ពីសបឡាស្ថច់្
គ្បាក់សោយបុគគលិកស យី។ 

 ១១.ម្ិ ោច្យកមូ្លបបទ ប័គ្ត ម្ក កជាស្ថច់្គ្បាក់សច្ញពីសបឡាស្ថច់្គ្បាក់បា សទ្។ 
 ១២.សៅសពលចុ្ងឆាា ាំ ម្តុលយសបឡាស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវណតបង់ចូ្លធនោរវញិ សៅនងៃបាំសពញ

ការង្ហរចុ្ងសគ្កាយន ឆាា ាំ។ សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ងមី  ឹងគ្តូវបសងកីតសៅនងៃសធវីការ ាំបូងកាុងឆាា ាំងមី។ 
១១.៣ ការទូទាត់ជាសាច់គ្បាក់ 

  រាល់ការទូ្ទត់ទាំងអ ់គ្តូវណតមា  កខីប័គ្តទូ្ទត់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ ណ លមា ការអ ុញ្ជញ តគ្តឹម្
គ្តូវ។ ម្ិ អ ុញ្ជញ តឱ្យសបឡាករណ លទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការទូ្ទត់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ សរៀបច្ាំ កខីប័គ្តទូ្ទត់
សបឡាស្ថច្់គ្បាក់សទ្។  កខីប័គ្តទូ្ទត់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវណតមា ការពិ ិតយបញ្ជជ ក់សោយ គ្បធា អងគ
ភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ  ិងអ ុម័្តសោយអ ុគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ទ្ទ្ួលប ៃុកណផ្ាកហរិញ្ញ
វតថុ។ 
  ម្ិ អ ុញ្ជញ តឱ្យសគ្បីគ្បា ់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ទូ្ទត់  មាា រៈននសកីតសច្ញពី ាំសែីរការលទ្ធកម្ម
សទ្។ គ្តូវកាំែត់កគ្ម្ិតច្ាំណាយអតិបរមិាណ លោច្ទូ្ទត់សច្ញពីសបឡាស្ថច់្គ្បាក់  ូច្បា សរៀបរាប់សៅ
កាុងច្ាំែុច្ ១១.២.១ ខាងសលី ។ 
១១.៣.១ នីតិវិធីទូទាត់ជាសាច់គ្បាក់ 
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១.  ាំបូងគ្តូវបាំសពញ ាំសែី ុាំទូ្ទត់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់សលីទ្គ្ម្ង់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ផ្ាូវការ រចួ្បញ្ចូ  
សៅការោិល័យហរិញ្ញវតថុ។ ភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់ គ្តូវបាំសពញសលីទ្គ្ម្ង់ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ឱ្យបា 
គ្តឹម្គ្តូវ (ោច្ជាភាស្ថអង់សគា ) រចួ្ោក់ជូ ម្ន្ត តមីា  ិទ្ធពិ តិយអ ុម័្ត។   

២. ភាគីស ាី ុាំទូ្ទត់គ្តូវណតធានថាមា ឯកស្ថរសោងគ្តឹម្គ្តូវ  ងិគ្គប់គ្ោ ់ភាជ ប់ ឹង ាំសែី 
 ុាំទូ្ទត់។ 

៣. ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុសធវីការគ្តួតពិ ិតយភាពគ្តឹម្គ្តូវសលីការគែន ខៃង់ងវកិា  ិងអ ុសលាម្ភាពតាម្
 ីតិវធិី គ.ជ.អ.ប ន  ាំសែី ុាំទូ្ទត់ រមួ្ ឹងឯកស្ថរោាំគ្ទ្ទាំងអ ់។ គ្ប ិ សបីព័ត៌មា លាំអិត
គ្តឹម្គ្តូវអ ់សហយីម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុចុ្េះហតថសលខាសលី ាំសែី ុាំទូ្ទត់  ិងសរៀបច្ាំ កខីប័គ្តទូ្ទត់
សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ោក់ជូ ម្ន្ត តីមា  ិទ្ធពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងអ ុម័្ត។  ូម្សម្ីលច្ាំែុច្ 
១១.៩.១ ឧទហរែ៍  កខីប័គ្តទូ្ទត់។  

៤. សគ្កាយទ្ទ្ួលបា ការពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ងិអ ុម័្តសលី កខីប័គ្តទូ្ទត់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ សោយ
ម្ន្ត តីមា  ិទ្ធណ លបា ណតងតាាំងរចួ្សហយី គ្តូវបញ្ជូ  គ្ត ប់សៅឱ្យសបឡាករស ីម្បអី ុវតតការ 
ទូ្ទត់។ 

៥. សបឡាករសធវីការទូ្ទត់ជាស្ថច់្គ្បាក់  ិងស ាី ុាំបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់ពីអាកទ្ទ្ួលគ្បាក់។ 
គ្ប ិ សបីអាកគ្តូវទ្ទ្ួលគ្បាក់គឺជាគ្កុម្ហ ុ  សនេះបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់ជាបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់
ផ្ាូវការរប ់គ្កុម្ហ ុ ។ គ្ប ិ សបីអាកគ្តូវទ្ទ្ួលគ្បាក់គឺជាឯកកតតជ  សនេះតគ្ម្ូវសោយសគចុ្េះ
ហតថសលខាសលី កខីប័គ្តទូ្ទត់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ទុ្កជាភ តុតាងបញ្ជជ ក់ថាបា ទ្ទ្ួលការ
ទូ្ទត់រចួ្សហយី។  

៦. សបឡាករគ្តូវកត់គ្តាគ្បតិបតតិការភាា ម្ៗបញ្ចូ លសៅកាុងស ៀវសៅស្ថច់្គ្បាក់ ឬសៅកាុងគ្បព័ ធ
គែស យយ Peachtree ។  

១១.៤ ការទទួលគ្បាក់ 
  ជាទូ្សៅគ្បាក់ច្ាំែូលម្ិ មា ច្ាំ ួ គ្បតិបតតិការជាក់លាក់សគ្ច្ី ណា ់ណាសទ្ សហយីភាគសគ្ច្ី 
ជាប់ពាក់ព័ ធណតសៅ ឹងសបឡាករណតប ុសណាណ េះ។ ច្ាំែូលទាំងសនេះគ្តូវបា ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់តាម្រយៈ កខីប័គ្ត
ទ្ទ្ួលគ្បាក់រប ់ គ.ជ.អ .បណតប ុសណាណ េះ។ 
  ោច្មា ស្ថថ  ភាពខាេះ ណ លការោិល័យហរិញ្ញវតថុទ្ទ្ួលបា ស្ថច់្គ្បាក់  ិងការបង់គ្បាក់សផ្េងៗ
សលីមូ្លោា  សទ្ៀងទត់  ិងជាសគ្ច្ី សលី ពីធម្មតា ឧទហរែ៍ បុសរគ្បទ ណ ល ល់ ឬម្ិ បា ច្ាំណាយ
ណ លបា  ងគ្ត ប់ម្កវញិ។ កាុងករែីស េះគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ រមួ្ជាម្ួយថាា ក់ ឹកនាំ
គសគ្មាងគ្តូវពិ ិតយស ងីវញិ ូវ ីតិវធិីកា ់កាប់ស្ថច់្គ្បាក់ឱ្យបា ហមត់ច្ត់បណ ថម្សទ្ៀត ស ីម្បធីានថាមា 
ការគ្តួតពិ ិតយោ ងគ្តឹម្គ្តូវ។  
១១.៤.១ នីតិវិធីកែងុការទទួលគ្បាក់ 

១. រាល់ការទ្ទ្ួលគ្បាក់គ្តូវមា ភ តុតាងគឺបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់ផ្ាូវការ។  ូម្សម្ីលច្ាំែុច្ 
១១.១០.១ ឧទហរែ៍ គាំរូបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់។  



194 
 

២. សបឡាករគ្តូវបាំសពញបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់ឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ(ោច្ជាភាស្ថអង់សគា )រមួ្ទាំង
ព័ត៌មា លម្ែតិន ខៃង់ងវកិាគ្តូវោក់ងវកិាចូ្ល(ឥែទ )។  

៣. សបឡាករគ្តូវធានថាមា ឯកស្ថរសោងគ្តឹម្គ្តូវ  ិងគ្គប់គ្ោ ់ ភាជ ប់សៅ ឹងបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួល
គ្បាក់ស ីម្បពី យល់អាំពីស្ថវតាន ការទ្ទ្ួលគ្បាក់ស េះ។  

៤. សបឡាករគ្តូវគ្បគល់បង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់សៅឱ្យអាកណ លបា បង់គ្បាក់។  
៥. សបឡាករគ្តូវកត់គ្តាគ្បតិបតតិការទាំងអ ់ភាា ម្ៗសៅកាុងស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់ ឬសៅកាុង
គ្បព័ ធគែស យយPeachtree ។  

១១.៥ រាប់សាច់គ្បាក់ 

  សបឡាករគ្តូវសរៀបច្ាំ  ិងរកាស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់ម្ួយគ្គប់មូ្ល ិធិសបឡាស្ថច់្គ្បាក់ មី្ួយៗ 
ស េះសបីកាុងករែីមា មូ្ល ិធិសបឡាស្ថច់្គ្បាក់សលី ពីម្ួយ(ឬសបឡាស្ថច់្គ្បាក់សលី ព១ី)។ គ្តូវសធវី
បច្ចុបប ាភាពស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់ោ ងសហាច្ណា ់១ ងកាុង១នងៃ។  
១១.៥.១ នីតិវិធីរាប់សាច់គ្បាក់ 

១. សបឡាករគ្តូវសធវីការរាប់ ម្តុលយសបឡាស្ថច់្គ្បាក់សរៀងរាល់នងៃ សៅចុ្ងបញ្ច ប់ន សមា ងបាំសពញ
ការង្ហរស ីម្បធីានថាច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់ណ លសៅ ល់ជាក់ណ តង ស មី ឹង ម្តុលយកាុងស ៀវសៅ
បញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់។  

២. សបឡាករគ្តូវចុ្េះហតថសលខា សលីច្ាប់ច្ម្ាងន ស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់ ស ីម្បបីញ្ជជ ក់ពីការសផ្ៃៀង
ផ្ទៃ ត់សោយ រស រថា "ស មីោា  ឹង ម្តុលយស្ថច់្គ្បាក់ជាក់ណ តង"។ 

៣. សបឡាករគ្តូវរកាទុ្ក ូវឯកស្ថរន ការរាប់ស្ថច់្គ្បាក់គ្បចាំនងៃ។  
៤. សៅមុ្ សពលណ លសបឡាករឈប់ ាំរាកការង្ហរ គ្តូវសធវីការរាប់ស្ថច់្គ្បាក់សៅ ល់ច្ាំសពាេះមុ្ខម្
ន្ត តីណ ល ឹងទ្ទ្ួលកា ់កាប់គ្បអប់ស្ថច់្គ្បាក់ប ត សហយីបាំសពញភារកិច្ចជាសបឡាករជាំ ួ ។ 
កាំែត់សហតុរាប់ស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវមា ការយល់គ្ពម្សោយភាគីទាំងពីរ  ិងគ្តូវចុ្េះហតថសលខារមួ្
ោា ផ្ងណ រ។ កាុងកាំែត់សហតុស េះក៏គ្តូវមា ណផ្ាកណ លបញ្ជជ ក់ថា សស្ថទូ្ ុវតថិភាពគ្តូវបា 
គ្បគល ់ ិងទ្ទ្ួល។ សៅសពលណ លសបឡាករគ្ត ប់ចូ្លម្កបាំសពញការង្ហរវញិ គ្តូវអ ុវតតតាម្
 ីតិវធិី ូច្ោា ។   

៥. គ្តូវសធវីការរាប់ស្ថច់្គ្បាក់សោយនច្  យោ ងសហាច្ណា ់១ ងសរៀងរាល់គ្តីមា  សោយ
គ្បធា គ្កុម្ការង្ហរអ ុវតតកម្មវធិីជាតិសៅតាម្គ្ក ួង ឬម្ន្ត តីសផ្ៃរ ិទ្ធិ រាល់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់ 
ណ លកា ់កាប់សោយសបឡាករ។ ស ីម្បមីា ភ តុតាងបញ្ជជ ក់ពកីាររាប់ស្ថច់្គ្បាក់សបឡាករគ្តូវ
បាំសពញទ្គ្ម្ង់កាំែត់សហតុរាប់ស្ថច់្គ្បាក់  ិងចុ្េះហតថសលខារមួ្ោា ជាម្ួយម្ន្ត តីណ លបា សធវីការ
រាប់ស្ថច់្គ្បាក់រចួ្រកាទុ្កជាឯកស្ថរ គ្មាប់ការសធវី វ កម្មខាងកាុង  ិងពីខាងសគ្ៅ។ 

៦. សៅនងៃបាំសពញការង្ហរចុ្ងសគ្កាយកាុងណខ ីម្ួយៗគ្តូវសធវីការរាប់ស្ថច់្គ្បាក់  ិងបាំសពញកាំែត់ 
សហតុរាប់ស្ថច់្គ្បាក់ឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ។ សបឡាករជាអាកសរៀបច្ាំកាំែត់សហតុរាប់ស្ថច់្គ្បាក់ សផ្ៃៀង
ផ្ទៃ ត់សោយគែស យយករ  ិងអ ុម័្តសោយគ្បធា គ្កុម្ការង្ហរអ ុវតតកម្មវធិីជាតិសៅតាម្
គ្ក ួង អភបិាលរាជធា ី សខតត ឬម្ន្ត តីសផ្ៃរ ិទ្ធិសៅតាម្រាជធា  ីសខតត។  
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៧. ថាា ក់ ឹកនាំគសគ្មាង ឬកម្មវធិីគ្តូវសធវីការរាប់គ្បាក់សោយផ្ទៃ ល់ ោ ងសហាច្ណា ់១ ងកាុង
១ណខ រាលស់បឡាស្ថច់្គ្បាក់ ីម្ួយៗ ស ីម្បធីានថាច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់ណ លមា  ស មី ឹង 
 ម្តុលយកាុងស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់។ ស ីម្បមីា ភ តុតាងបញ្ជជ ក់ពីការគ្តួតពិ ិតយស េះ 
សបឡាករគ្តូវបាំសពញទ្គ្ម្ង់កាំែត់សហតុរាប់ស្ថច់្គ្បាក់  ិងចុ្េះហតថសលខារមួ្ោា ជាម្ួយម្ន្ត តី
ណ លបា រាប់ស្ថច់្គ្បាក់ រចួ្រកាទុ្កជាឯកស្ថរ គ្មាប់ការសធវី វ កម្មខាងកាុង  ិងពីខាង
សគ្ៅ។ 

១១.៦ កគ្ម្ិតសាច់គ្បាក់ 

  កាុងសោលបាំែងរកា ុវតថិភាពគ្តូវមា កគ្ម្ិតស្ថច់្គ្បាក់អបបបរមារកាទុ្កសៅការោិល័យ 
ណ លរាប់បញ្ចូ លទាំងសបឡាស្ថច់្គ្បាក់  ិងច្ាំែូលជាស្ថច់្គ្បាក់ននណ លបា បង់ផ្ងណ រ។   
  កាុងករែីណ លោច្អ ុវតតសៅបា គ្តូវសគ្បីវធិីស្ថន្ត តទូ្ទត់ សោយសគ្បីមូ្លបបទ ប័គ្តសៅសពល
ណ លអាកទ្ទ្លួគ្បាក់យល់គ្ពម្ទ្ទ្ួលយកមូ្លបបទ ប័គ្តជាម្សធាបាយកាុងការទូ្ទត់។ វធិីស្ថន្ត តទូ្ទត់
សោយសគ្បីស្ថច់្គ្បាក់ម្ិ គួរអ ុវតតកាុងស្ថថ  ភាពភាពង្ហយសពកសទ្។ 
  គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុសោយមា ការអ ុញ្ជញ តយល់គ្ពម្ពីអ ុគ្បធា គ្បតិបតតិ
សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គ្តូវសច្ញលិខិតណែនាំកាំែត់កគ្ម្ិតស្ថច់្គ្បាក់ណ លោច្រកាទុ្កបា សៅតាម្
ស្ថថ ប់័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ។ច្ាំ ួ ស្ថច់្គ្បាក់អតិបរមា ម្ិ គួរសលី ពីច្ាំ ួ ស្ថច់្
គ្បាក់ណ លរ ាំពឹងថា ឹងគ្តូវការសគ្បីគ្បា ់កាុងរយៈសពលម្ួយណខសទ្ ណផ្ែកតាម្ការវភិាគសលីបទ្ពិសស្ថធ ៍ន 
ច្ាំណាយណ លបា សកីតស ងីកាលពីណខមុ្ ៗ។  
១១.៧ សុវតថិភា  

១១.៧.១ ទូផ្ែក(ទូសុវតថិភា ) 

១. គ្គប់គ្ក ួង ស្ថថ ប័  រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ ោ ងសហាច្ណា ់គ្តូវមា ទូ្ ុវតថិភាព
ណ លោច្ទ្ប់ទ្ល់ ឹងអគគីភ័យ១ ។ 

២. ោគ្ ័យតាម្កណ ាងណ លោច្សធវីសៅបា គ្តូវោក់ទូ្ ុវតថិភាពភាជ ប់សៅ ឹងជញ្ជជ ាំងងម ឬភាជ ប់សៅ
សលី ីសោយសគ្បី ីុម្ ងត៍បិទ្ភាជ ប់ ជាពិស  ការោិល័យសៅតាម្ជ បទ្ោច់្គ្ ោល។ 

៣. ស ៀវសៅមូ្លបបទ ប័គ្ត ស្ថច់្គ្បាក់  ិងឯកស្ថរ ាំខា ់ៗសផ្េងក៍គ្តូវរកាទុ្កកាុងទូ្ ុវតថិភាព
ណ រ។  

១១.៧.១.១ គសារទូផ្ែក 

១. គ្តូវមា កូ សស្ថរទូ្ ុវតថិភាពងតច្ម្ាង២ជា ិច្ច គ្មាប់ទូ្ ីម្ួយៗ។  
២. ច្ាំសពាេះកូ សស្ថរទូ្ ុវតថិភាពសៅតាម្គ្ក ួង ស្ថថ ប័  អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ មី្ួយៗ កូ សស្ថរ១ គ្តូវ
ណតរកាទុ្កកាុងទ្ីតាាំងណ លមា  ុវតថិភាព សគ្ៅទ្ីតាាំងការោិល័យ (ោច្ជាគ្បអប់ ុវតថិភាព
ោក់សៅធនោរ)  ិងម្យួសទ្ៀតរកាទុ្កសោយគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ ឬម្ន្ត តី
ណ លគ្តូវបា ណតងតាាំងជាំ  ួសោយមា ការយល់គ្ពម្ពីគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 
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៣.  គ្មាប់ទូ្ ុវតថិភាពសៅតាម្ រាជធា ី សខតត គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិងគ្បធា អងគ
ភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុគួរណតសផ្ៃរភារកិច្ចគ្គប់គ្គងកូ សស្ថ ល់ម្ន្ត តីជា ់ខព ់សៅតាម្ 
រាជធា ី សខតត។ 

១១.៧.១.២ គសារគ្បអប់សាច់គ្បាក ់

១. កូ សស្ថរគ្បអប់ស្ថច់្គ្បាក់គ្តូវទុ្កសៅណតជាម្ួយសបឡាករប ុសណាណ េះ។ ម្ិ មា បុគគលិកណា
សផ្េងសទ្ៀតោច្កា ់សស្ថរគ្បអប់ស្ថច់្គ្បាក់បា សទ្។  

២. គ្តូវោក់គ្បអប់ស្ថច់្គ្បាក់សៅកាុងទូ្ ុវតថិភាពសៅចុ្ងបញ្ច ប់រាល់នងៃបាំសពញការង្ហរ។ ម្ិ 
អ ុញ្ជញ តឱ្យម្ ុ េមាា ក់កា ់កូ សស្ថរទាំងពីរបា សទ្ទាំងសស្ថរគ្បអប់ស្ថច់្គ្បាក់  ិងសស្ថរទូ្
 ុវតថិភាព។ សៅសពលណ លអាកកា ់សស្ថរ ឈប់ គ្មាក អាកណ លម្កជាំ ួ ការង្ហរគ្តូវចុ្េះ 
ហតថសលខាសលីកាំែត់សហតុរាប់ស្ថច់្គ្បាក់ រមួ្ជាម្ួយការគ្បគល់កូ សស្ថទូ្ ុវតថិភាព  ិងស្ថច់្
គ្បាក់ផ្ងណ រ។  

១១.៨ សាច់គ្បាក់សគ្មាប់ ទីតា ាំងដ្ឋច់គ្សោល 

  ការោិល័យរប ់ គ.ជ.អ.ប ខាេះ គ្បតិបតតិការសៅតាម្គ្ ុកណ លពុាំទ ់មា ធនោរ  ិងគ្បព័ ធ 
ធនោរ។ ជសគ្ម្ី ជាំ ួ ណតម្ួយគត់ស ីម្បោីច្គ្បតិបតតិការបា  គឺគ្តូវមា ស្ថច់្គ្បាក់កាុងច្ាំ ួ  រុប ៏
សគ្ច្ី ស ីម្បោីច្សធវីការទូ្ទត់ច្ាំណាយសៅសលី កម្មភាពននបា ។ ការ កឹជញ្ជូ  ស្ថច់្គ្បាក់សៅតាំប ់
ោច់្គ្ ោលទាំងសនេះមា ហា ិភ័យខព ់ណា ់។  
  កាុងស្ថថ  ភាពណបបស េះ គ្តូវមា  ីតិវធិីោក់ឱ្យអ ុវតត ូវគ្បតិបតតិការស្ថច់្គ្បាក់ស េះ។ អងគភាព 
រ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ រមួ្ជាម្ួយអ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការ
សរៀបច្ាំ ីតិវធិីស េះ។ ការរកា ុវតថិភាព ល់បុគគលិក  ិង ុវតថិភាពស្ថច់្គ្បាក់ គ្តូវបញ្ចូ លសៅកាុង ីតិវធិីស េះ
ផ្ងណ រ។  ីតវិធិីស េះគ្តូវោក់ជូ សៅគ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ស ីម្បសីធវីការអ ុម័្ត។  
  កាុងណផ្ាកបនៃ ប់ស េះមា គូ បញ្ជជ ក់អាំពជីាំហា   ិងការគ្គប់គ្គងចាំបាច់្នន ពាក់ព័ ធការអ ុវតត 
 ិងការកត់គ្តាគ្បតិបតតិការគែស យយស្ថច្់គ្បាក់  ិងធនោរ។  
១១.៩ ការទូទាត់ជាសាច់គ្បាក់ និងទូទាត់តាម្ធនាោរ 

  គ.ជ.អ.ប បា បសងកីតទ្ាំរង់ កខប័ីគ្តទូ្ទត់កាុងសោលបាំែងបសគ្ម្ីឱ្យការកត់គ្តាព័ត៌មា លម្ែិត
ចាំបាច់្ននន ការទូ្ទត់ណ លបា សកីតស ងី។ ទ្ាំរង់ កខីប័គ្តទូ្ទត់ស េះក៏មា បង្ហា ញអាំពកីារបញ្ជជ ក់ថា
មា ការគ្តួតពិ ិតយ តាម្លាំោប់ថាា ក់មា ការអ ុញ្ជញ តគ្តឹម្គ្តូវរមួ្ទាំងព័ត៌មា  ៏គ្តឹម្គ្តូវ គ្មាប់កត់គ្តា
គ្បតិបតតិការចូ្លសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree។ គ្តូវមា សលខសរៀង កខីប័គ្តទូ្ទត់ សៅកាុងគ្បព័ ធ
គែស យយ។  
១១.៩.១ សកេីប័គ្តទូទាត់ 

  កខីប័គ្តទូ្ទត់ គ្តូវបង្ហា ញ ូវព័ត៌មា អបបបរមា ូច្ខាងសគ្កាម្៖     
 ស ម្ េះអាកទ្ទ្ួលគ្បាក់ 
 ព័ត៌មា អាំពគីែ ីធនោរ ឬគែ ីស្ថច់្គ្បាក់ ណ លគ្តូវ កគ្បាក់ គ្មាប់ទូ្ទត់ 
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 រូបិយប័ែណ  ិងច្ាំ ួ ទ្កឹគ្បាក់ទូ្ទត់ 
 កាលបរសិច្េទូ្ទត់ 
 សលខកូ ខៃង់ច្ាំណាយ 
 បរោិយពីការច្ាំណាយ 
 ហតថសលខាម្ន្ត តីសរៀបច្ាំ កខីប័គ្តទូ្ទត់ 
 ហតថសលខា  ិងស ម្ េះម្ន្ត តី ណ លបា ពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងអ ុម័្ត កខប័ីគ្តទូ្ទត់ 
 ហតថសលខាសបឡាករណ លបា សធវីការទូ្ទត់ 
 ហតថសលខាអាកណ លបា ទ្ទ្ួលការទូ្ទត់ 
 ហតថសលខាអាកណ លបា កត់គ្តាគ្បតិបតតិការចូ្លសៅកាុងគ្បព័ ធគែសែយយPeachtree 

  កខីប័គ្តទូ្ទត់ ណ លគ.ជ.អ.បសគ្បីគ្បា ់ មា ទ្គ្ម្ង់ខាងសគ្កាម្ 
 

សកេីប័គ្តទូទាត់ 

សលខ កខីបគ័្ត……………………..… 

 
កាលបរសិច្េទ្...................................... 
ស ម្ េះអាកទ្ទ្ួលគ្បាក់……………… 

សលខមូ្លបបទ ប័គ្ត………………………………….  

ច្ាំ ួ ទឹ្កគ្បាក់គ្តូវទូ្ទត់………………………………… 

 

បរោិយពីការច្ាំណាយ………………………………… 
១១.៩.២ ែាំគណ្ើរការទូទាត់ 

  វក័ិយប័គ្តច្ាប់ស ីម្រប ់ផ្គត់ផ្គង់ជាមូ្លោា   គ្មាប់សធវីការទូ្ទត់ រមួ្ ឹងឯកស្ថរោាំគ្ទ្ នទ្សផ្េង
សទ្ៀត។ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុសៅតាម្ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតតអ ុវតតកម្មវធិីជាតិជាអាកកាំែត់ភាពគ្តឹម្គ្តូវ 
 ិងគ្គប់គ្ោ ់ ន ឯកស្ថរោាំគ្ទ្។ ស ីម្បរីកាឯកស្ថរគែស យយកុាំឱ្យសគ្ច្ី ហួ សហតុសពកកាត់ប ថយម្ក
សៅគ្តឹម្បរមិាែណ ល ោច្គ្គប់គ្គងបា   ិងស ីម្បសីជៀ វាងការងតច្ម្ាងឯក ស្ថរណ លម្ិ ចាំបាច់្ កាុង
ករែីស េះ ឯកស្ថរស ញនងា  ិង គ្ម្ង់តនម្ា គ្តវូរកាទុ្កជាឯកស្ថរសផ្េងោា  ោច់្សោយណ កពីលិខិតបញ្ជជ
ទ្ិញ ោក់កាុងទូ្ឯកស្ថរសោយ ណ កៗ។ ជាទូ្សៅកាំែត់គ្តាគែស យយ ពាក់ព័ ធ ណតសៅ ឹងទ្ិ ាភាពនន 
ណ លសកីតមា ស ងីបនៃ ប់ពីមា  ការអ ុញ្ជញ តឱ្យបញ្ជជ ទ្ិញ។សៅកាុងទ្ិ ាភាពស េះមា  ការបញ្ជជ ទ្ិញទ្ាំ ញិ 
 ិងការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ទ្ាំ ិញកាំែត់សហតុទ្ទ្ួល(គ្ប ិ សបីមា ) វក័ិយប័គ្តអាកផ្គត់ផ្គង់  ិងបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួល
គ្បាក់រប ់អាកផ្គត់ផ្គង់។ 
ឧទហរែ៍ តគ្មូ្វការឯកស្ថរោាំគ្ទ្( គ្មាប់ភាជ ប់ជាម្យួ កខប័ីគ្តទូ្ទត់) 
 គ្បាក់ផ្ខ្ 

 បញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរ ៍
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 លិខិតជូ  ាំែឹងធនោរសោយមា បញ្ជ ីគែ ីធនោរ  ិងគ្បាក់ណខរប ់បុគគលិកមាា ក់ៗ
ណ លគ្តូវសផ្ៃរបញ្ចូ ល។ 

 លិខិតណតងតាាំង គ្មាប់បុគគលិកងមី 
 លិខិត(ច្ាប់ច្ម្ាង)អ ុញ្ជញ តតសម្ាីងគ្បាក់ណខ ឬការផ្ទា  ់បតូរគ្បាក់សបៀវតេ ឬផ្ទា  ់បតូរទ្ីកណ ាង
ការង្ហរ 

 បញ្ជ ីកាំែត់គ្តាវតតមា  ឬតារាងសពលសវលាបាំសពញការង្ហររប ់បុគគលិក 
ការគធវើែាំគណ្ើរ 
 សោលការែ៍ការអ ុញ្ជញ តសធវី ាំសែីរ 
 បញ្ជជ សប កកម្ម  ិងទ្ិោា ការសធវី ាំសែីរ ណ លមា សបាេះគ្តា  ិងចុ្េះហតថសលខា 
  ាំបុគ្តរងយ តណ លបា សគ្បីរចួ្ ឬកិច្ច  ាស វាកម្មជួលរងយ ត 
 របាយការច្ាំណាយសលីការសធវី ាំសែីរសោយមា ឯកស្ថរោាំគ្ទ្ច្ាប់ស ីម្គ្តឹម្គ្តូវ 
 ច្ាប់ច្ម្ាងន  ាំសែី ុាំ ាំរាកការង្ហរ ណ លបា អ ុម័្ត (គ្ប ិ សបីមា ) ។ 
 គ្តូវមា របាយការែ៏ សងខបបនៃ ប់ពកីារសធវី ាំសែីរជាផ្ាូវការ 
សាំណ្ងគវជជសាស្រសតសគ្មាប់គ្កុម្ហ ុនធានារា៉ា ប់រង 
 ពាកយស ាី ុាំ 
 សវជជបញ្ជជ រប ់សវជជបែឌិ ត (ច្ាប់ច្ម្ាង) 
 វកិយប័គ្តសពទ្យ (ច្ាប់ស មី្) 
នគត់នគង់ការិោល័យ ការគបា៉ះ ុម្ព និងសមាា រៈការោិល័យ 
  គ្ម្ង់តនម្ា 
 លិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ 
 បង្ហក  ់ន ទ្ទ្លួ មាា រៈបញ្ចូ លឃ្ា ាំង 
 វក័ិយបគ្ត 
 កិច្ច  ាជាម្ួយ (ច្ាប់ច្ម្ាង) 
គ្ទ យសកម្ម 
 លទ្ធកម្មគ្ទ្ពយ កម្ម មា ឯកស្ថរ ូច្ជា៖ កាំែត់សហតុគ្បជុាំរប ់គែៈកមាម ធិការលទ្ធកម្ម 
 ិង សងខប គ្ម្ង់តនម្ាច្ាំ  ួ ៣ ណ លទ្ទ្ួលបា ពីអាកផ្គត់ផ្គង់។ 

គគ្បងឥនធនៈ 
 លិខិតបញ្ជជ ទ្ញិ 
 របាយការែ៍សគ្បីគ្បា ់សគ្បង ឬវក័ិយបគ្ត 
 ស ៀវសៅកាំែត់សហតុោ យ ត(គ្តូវណតមា កត់គ្តាទាំងអ ់ពីសគ្បងឥ ធ ៈណ លបា ចក់ 
សគ្បងរ ាំអិលបា សគ្បី  ិងទ្ីកណ ាងណ លបា សធវី ាំសែីរ) 

 កិច្ច  ាជាម្ួយគ្កុម្ហ ុ ផ្គត់ផ្គង់សគ្បងឥ ធ ៈ 
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 ប័ែណចក់សគ្បងណ លបា ផ្តល់ បា ពិ ិតយរចួ្ សៅសពលគ្តូវចក់សគ្បងពីស្ថថ  ីយ ៍
ជួសជុលោនយនត 
 ទ្គ្ម្ង់ ាំសែី ុាំជួ ជុល 
 បា  ់គ្បមាែការជួ ជុលធាំ 
 វក័ិយប័គ្តពីោ ោា  ជ ួជុលណ លបា ចុ្េះកិច្ច  ា 
 កិច្ច  ាជាម្ួយោ ោា  ជួ ជុល 
 ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៍សគ្ោេះថាា ក់ច្រាច្រែ៏  ិងសបីមា ករែីសគ្ោេះថាា ក់ច្រាច្រែ៍ធាំ ៗគ្តូវភាជ ប់ 
របាយការែ៍ប ូលី  

 ការអ ុម័្តពតីាំណាងថាា ក់ ឹកនាំ 
 បណ្តុ ៉ះប ត្ ល 

  ាំសែី កម្មភាព  ិងបា  ់ស្ថម  ងវកិាណ លបា ទ្ទ្ួលការឯកភាព 
 បញ្ជ ីស ម្ េះអាកចូ្លរមួ្ 
 កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយអាកផ្គត់ផ្គង់ោហារ គ្ម្ ់  ិងវក័ិយប័គ្ត 
 របាយការែ៍ សងខបពីការបែតុ េះបណាត ល 
  ាំសែី ុាំទូ្ទត់ពីអាកសរៀបច្ាំកម្មវធិ ី
 អ ុវតតតាម្ ាំសែីរការស ញនងាទាំងគ្ ុង ស ីម្បទី្ទ្ួលបា  គ្ម្ង់តនម្ា៣ សៅសពលណ លតនម្ា
មុ្ខទ្ាំ ិញកាុងងវកិាណផ្ ការបែតុ េះបណាត លម្ួយច្ាំ ួ សលី កគ្ម្ិតកាំែត់ ណ លតគ្ម្ូវឱ្យសធវី
លទ្ធកម្ម។ 

សមាា រៈ និងឧបករណ៍្សគ្មាប់កម្មវិធ ី
  ាំសែីណ លទ្ទ្ួលបា ការឯកភាព រមួ្ទាំងបញ្ជ ី មាា រៈផ្ងណ រ 
 លិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ 
 បង្ហក  ់ន ទ្ទ្លួ មាា រៈបញ្ចូ លឃ្ា ាំង 
 វក័ិយប័គ្ត 
 ផ្េពវផ្ាយស ញនងា ឯកស្ថរស ញនងា(ច្ាប់ស ីម្) តារាងសគ្បៀបសធៀប  គ្ម្ង់តនម្ា។ ល។ 

(កាុងឯកស្ថរសោងតាម្ ាំសែីរការ) 
អែក ិគគ្ោ៉ះគោបល់ ឬទីគ្បឹកា 
 កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង 
 លកខខ័ែឌ ការង្ហរ 
  ាំសែី ុាំទូ្ទត់ពីអងគការ ឬបុគគល 
  ាំសែី ុាំទូ្ទត់ពីអាកពិសគ្ោេះសោបល់ 
 របាយការែ៍លទ្ធផ្លការង្ហររប ់អាកពិសគ្ោេះសោបល់ ណ លទ្ទ្ួលយកបា សោយការសពញ
ច្ិតត មុ្ សពលទូ្ទត់។ 
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ម្ស្រនតីហិរញ្ញវតថគុរៀបចាំ និងចុ៉ះហតថគលខាគលើសកេីប័គ្តទូទាត់ 
 ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុពិ ិតយសម្ីលភាពគ្តឹម្គ្តូវ  ិងគ្គប់គ្ោ ់ន ឯកស្ថរោាំគ្ទ្ មា ការអ ុញ្ជញ តគ្តឹម្
គ្តូវឬសទ្ វក័ិយប័គ្តបា គែនគ្តឹម្គ្តូវសហយីឬសៅ គ្ បតាម្លិខិតបញ្ជជ ទ្ិញណ រឬសទ្?។ 

 គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុចុ្េះហតថសលខា ាំសែី ុាំទូ្ទត់ អ ុគ្បធា សលខាធិការ ្
ឋា  គ.ជ.អ.បទ្ទ្ួលប ៃុកណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ ពិ ិតយបញ្ជជ ក់សលី កខីប័គ្តទូ្ទត់  ិងជាចុ្ងសគ្កាយ 
អ ុម័្តយល់គ្ពម្សោយអ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

 សបឡាករ រស រមូ្លបបទ ប័គ្ត ឬសរៀបច្ាំលិខិតសផ្ៃរគ្បាក់តាម្ធនោរ  ិងសបាេះគ្តា "បា 
ទូ្ទត់"សលីវក័ិយប័គ្តសៅសពលបា សធវីការទូ្ទត់រចួ្។ 

 ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងម្ន្ត តីអ ុម័្ត ចុ្េះហតថសលខាសលីមូ្លបទ ប័គ្ត ឬលិខតិសផ្ៃរគ្បាក់តាម្ធ
នោរ។ 

 ម្ន្ត តីណ លមា  ិទ្ធចុ្េះហតថសលខា គ្តូវពិ ិតយសម្ីលថា ការណ លអ ុញ្ជញ តឱ្យមា ការទូ្ទត់ស េះ
 ថិតកាុង ណ   ម្តថកិច្ចរប ់ខាួ ណ រឬសទ្? 

 សៅសពលណ លសធវីការទូ្ទត់ គ្តូវឱ្យអាកទ្ទ្ួលគ្បាក់ ចុ្េះហតថសលខាសលី កខីប័គ្តទូ្ទត់ ស ីម្បី
បញ្ជជ ក់ថាបា ទ្ទ្ួលការទូ្ទត់  ិងស ាី ុាំបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់ផ្ាូវការ គ្ប ិ សបីអាកទ្ទ្ួល
គ្បាក់ជាតាំណាងគ្កុម្ហ ុ  ម្ិ ណម្ ជាឯកកតតជ ។ សបាេះគ្តាសលីឯកស្ថរទាំងអ ់ ស ីម្បសីជៀ 
វាងការទូ្ទត់ពីរ ងឬស ីម្បកីាត់ប ថយហា ិភ័យ កាុងការយកសគ្បីគ្បា ់ឯកស្ថរ សៅសគ្បីគ្បា ់
 គ្មាប់ទូ្ទត់ម្តងសទ្ៀត 

 មា ណតសបឡាករប ុសណាណ េះ ណ លជាអាករកាទុ្កគ្តា។ 
 សបឡាករគ្តូវសធវីបច្ចុបប ាភាពគ្បតិបតតិកាហរិញ្ញវតថុរសៅកាុងស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់ឬកាុងគ្បព័ ធ
គែស យយ Peachtree ភាា ម្ៗជាគ្បចាំ ឬោ ងសហាច្ណា ់១ ងកាុង១នងៃ។ 

 ម្ន្ត ដីហរិញ្ញវតថុបញ្ចូ លគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុជាបាច់្(ជា ុាំ)សៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ 
Peachtree ជាសទ្ៀងទត់សរៀងរាល់នងៃ ។ សៅសពលគ្បតិបតតិការ ីម្យួៗគ្តូវបា កត់គ្តា  កខីប័
គ្តទូ្ទត់ក៏គ្តូវ បា ចុ្េះហតថសលខាសោយម្ន្ត តីមា  ិទ្ធិ  ិងចុ្េះកាលបរសិច្េទ្សោយម្ន្ត តីហរិញ្ញ
វតថុណ លបា សធវីការកត់គ្តា។ ឯកស្ថរណ លបា កត់គ្តារចួ្ គ្តូវសបាេះគ្តា "បា កត់គ្តា" ស ីម្បី
សច្ៀ ការបញ្ចូ លស ងីវញិម្តងសទ្ៀត។ 

 ម្ន្ត ដីហរិញ្ញគ្តូវសរៀបច្ាំទុ្កោក់ជាឯកស្ថរ  ូវ កខីប័គ្តទូ្ទត់រមួ្ជាម្ួយឯកស្ថរោាំគ្ទ្នន។ 
 ច្ាំសពាេះការទូ្ទត់សោយសគ្បីស្ថច់្គ្បាក់ក៏គ្តូវអ ុវតតតាម្ ាំសែីរការ ូច្ោា ស េះណ រ សលីកណលងណត 
ជាំហា ណ លពាក់ព័ ធ ឹងមូ្លបទ ប័គ្ត  ិងការសផ្ៃរគ្បាក់។ 

១១.១០ បងាក ន់នែចាំណ្លូ 

  គ.ជ.អ.ប បសងកីតទ្គ្ម្ង់បង្ហក  ់ន ច្ាំែូល  ាំសៅបសគ្ម្ីឱ្យការកត់គ្តា ូវមូ្ល ិធិននណ លបា ទ្
ទ្ួល។ បង្ហក  ់ន ច្ាំែូលមា បង់សលខទុ្កជាមុ្  មា បីពែ៌  ិងមា គ្ ទប់ជាកាបូ គ្ស្ថប់។ វាជា
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ទ្គ្ម្ង់ សងខប ណ លផ្តល់ ូវពត៌មា  គ្មាប់កត់គ្តាគ្បតិបតតិការសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree។ 
ជាអបបរមិា ទ្គ្ម្ង់ស េះ ផ្តល់ព័តមា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖  
១១.១០.១ សកេីប័គ្តចាំណ្លូ 

 ស ម្ េះអាកបង់ច្ាំែូល។ 
 ព័ត៌មា គែ ីធនោរ  ឬស្ថច្់គ្បាក់ រប ់អាកបង់ច្ាំែូល។ 
 រូបិយប័ែណ  ិងច្ាំ ួ ទ្កឹគ្បាក់ទ្ទ្ួលបា ។ 
 កាលបរសិច្េទ្ទ្ទ្ួល។ 
 សលខកូ ខៃង់ងវកិា ណ លគ្តូវោក់ងវកិាបញ្ចូ ល។ 
 បរោិយន ការទ្ទ្ួល។ 
 ហតថសលខាអ ុញ្ជញ តរប ់ម្ន្ត តីគ្គប់គ្គងងវកិា ណ លកាំែត់កូ ងវកិា  គ្មាប់ោក់ងវកិាចូ្ល។ 
 ហតថសលខាសបឡាករណ លបា ទ្ទ្ួលគ្បាក់។ 
 ហតថសលខាអាកបង់គ្បាក់។ 
 ហតថសលខាគែស យយករ ឬម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ ណ លបា កត់គ្តាគ្បតិបតតិការ ។ 

 

ឧទហរែ៏ទ្គ្ម្ង់បង្ហក  ់ន ច្ាំែូល. 

បងាក ន់នែចាំណ្លូ 

 
បា ទ្ទួ្លពី ៖……………………………..….                     សលខ ៖……………………………..…. 

គែ ីធនោរ ៖……………………………..….            កាលបរសិច្េទ្ ៖……………………………..…. 
 

កូែគណ្នី 
Peachtree 

គោលបាំណ្ងននការទទួល រូបិយប័ណ្ណ  ទឹកគ្បាក់ 

    

    

    

    

 សរុបទឹកគ្បាក់បានទទួល   

 
 

ហតថសលខាអាកគ្បគល់ …………………………………………….   អ ុម្ត័សោយ……………………………… 

កាលបរសិច្េទ្…………………………………………………………  កាលបរសិច្េទ្………………………… 

 

ហតថសលខាអាកទ្ទ្ួល …………………………………….……        កតគ់្តាបញ្ចូ លសោយ(សៅកាុង
Peachtree)……. 
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កាលបរសិច្េទ្………………………………………………………… កាល
បរសិច្េទ្………………………………………… 

១១.១០.២ ែាំគណ្ើរការកត់គ្តាចាំណ្លូ 

   ាំសែីរការកត់គ្តាច្ាំែូលមា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
គៅគ លបានទទួលគ្បាក់  
  ស េះមា  ័យថា បា ទ្ទ្ួលជាស្ថច់្គ្បាក់ រមូឺ្លបបទ ប័គ្តសោយផ្ទៃ ល់សៅការោិល័យ សោយរមួ្
ទាំងមូ្ល ិធបិា ទ្ទ្ួលតាម្រយៈការសផ្ៃរចូ្លគែ ីធនោរសោយផ្ទៃ ល់ផ្ងណ រ។ 
  សបឡាករសរៀបច្ាំចុ្េះហតថសលខា  ិងសបាេះគ្តា "បា ទ្ទ្ួល" សលីបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់។ សបឡាករគ្តូវ
ភាជ ប់ឯកស្ថរោាំគ្ទ្ទាំងអ ់  ិងគ្តូវគ្បាក ថា ទ្ឹកគ្បាក់ទ្ទ្ួលបា គ្គប់ច្ាំ  ួគ្តឹម្គ្តូវ។ជា ឧទហរែ៍
គ្ប ិ សបីច្ាំែូល ពាក់ព័ ធ ឹងប័ែណែព ធ ឬវក័ិយប័គ្តណ លបា សច្ញកាលពីសពលមុ្ សៅឱ្យអាក ណ ល
គ្តូវបង់ច្ាំែូលសនេះ គ្តូវសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ថា ច្ាំ ួ កាុងប័ែណឥែព ធ ឬវក័ិយប័គ្តណ លបា សច្ញ  ិងច្ ួ គ្បាក់ 
ណ លបា បង់ស មីោា ណ រឬសទ្?។ 
 អាកបង់ច្ាំែូលគ្តូវចុ្េះហតថសលខាសលីបង្ហក  ់ន ច្ាំែូលស ីម្បបីញ្ជជ ក់ពីពត៌មា លាំអិតន ច្ាំែូល រចួ្
បង្ហក  ់ ន ច្ាំែូលច្ាប់ស ីម្គ្តូវគ្បគល់ជូ សៅអាកបង់ច្ាំែូល បង្ហក  ់ន ច្ាំែូល  ាឹកទ្២ីគ្បគល់ជូ សៅ
គែស យយករ  ិងបង្ហក  ់ន ច្ាំែូល  ាឹកទ្ី៣ទុ្ក គ្មាប់សបឡាករ។ 
   គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ ចុ្េះហតថសលខាសលីបង្ហក  ់ន ច្ាំែូល  ស ីម្បអី ុញ្ជញ តឱ្យមា 
ការទ្ ទ្ួលទ្ឹកគ្បាក់ជាក់ណ តង  ិងធានថាព័ត៌មា លាំអិតណ លបា កត់គ្តាសលីគ្តូវបង្ហក  ់ន ច្ាំែូលគ្តមឹ្
គ្តូវ រមួ្មា ច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់ សលខកូ   ិងការបរោិយ។ 
  សបឡាករសធវីបច្ចុបប ាភាពទ្ ិា ័យសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtreeភាា ម្ៗ ឬោ ងសហាច្
ណា ១់ ង កាុង១នងៃ។ 
  បនៃ ប់ពីបា គ្តួតពិ ិតយរចួ្រាល់ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុបញ្ចូ លគ្បតិបតតិការជាបាច់្(ឬ ុាំ)សៅកាុងគ្បព័ ធ
គែស យយ Peachtree ជាសទ្ៀងទត់សរៀងរាល់នងៃ ឬោ ងសហាច្ណា ់គ្បចាំ បាត ហ៍។ សៅសពលណ ល
គ្បតិបតតិការ  ិម្ួយៗ គ្តូវបា កត់គ្តាបញ្ចូ លសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree  កខីប័គ្តច្ាំែូល ឹង
គ្តូវបា ចុ្េះហតថសលខា ចុ្េះ កាលបរសិច្េទ្  ិងសបាេះគ្តា’បា កត់គ្តា” សោយម្ន្ត តីណ លបា ចុ្េះបញ្ជ ី។ 
 ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុសរៀបច្ាំទុ្កោក់ កខីប័គ្តច្ាំែូលជាឯកស្ថរឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ។  
១១.១១ គនេរ ីធនាោរ១ គៅធនាោរម្យួគទៀត និង ីគណ្នី១ គៅគណ្នី១គទៀត 

  សៅសពលសធវីការសផ្ៃររវាងគែ ីធនោរសផ្េងៗោា  ឬពីគែ ធីនោរសៅគែ ីស្ថច់្គ្បាក់ គ្តូវ
មា ការ  សគ្ម្ច្ថា សតីគ្តូវសគ្បីគ្បា ់ "គែ ីគ្តួតពិ តិយការសផ្ៃរគ្បាក់" ណ រឬសទ្?។ គ្បធា អងគភាពរ ាបា
ល  ិងហរិញ្ញ វតថុ គឺជាអាក សគ្ម្ច្សលីសរឿងស េះ ។ 
  គ្ប ិ សបីមា ការ សគ្ម្ច្ថាគ្តូវសគ្បីគ្បា ់ "គែ គី្តួតពិ ិតយការសផ្ៃរគ្បាក់" គ្បតិបតតិការសផ្ៃរ
គ្បាក់គ្តូវកត់គ្តា ជាការទូ្ទត់សច្ញពីគែ ី១  ិងច្ាំែូលសៅកាុងគែ ១ីសផ្េងសទ្ៀត។ គ្បតិបតតិ
គែស យយកត់គ្តា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 



203 
 

  គ្មាប់ការសផ្ៃរពីគែ ីធនោរ A សៅគែ ីធនោរ B 
 កត់គ្តាការទូ្ទត់សៅកាុងគែ ីធនោរ A  
   ឥែព ធ ៖ គែ ីគ្តួតព ិិតយការសផ្ៃរគ្បាក់ 
   ឥែទ  ៖ គែ ីធនោរ A 
 កត់គ្តាច្ាំែូលសៅកាុងគែ ីធនោរ B 
   ឥែព ធ ៖ គែ ីធនោរ B 
   ឥែទ  ៖ គែ ីគ្តួតព ិិតយការសផ្ៃរគ្បាក់ 
 គ្ប ិ សបី គ.ជ.អ.ប  សគ្ម្ច្ម្ិ សគ្បីគ្បា ់ "គែ ីគ្តួតពិ ិតយការសផ្ៃរគ្បាក់" ការសផ្ៃរគ្បាក់ ឹងគ្តូវ
បា  កត់គ្តាសោយបង្ហា ញគែ ីធនោរទាំងពីរបញ្ចូ លណតម្តង សៅកាុងសពលណតម្ួយ។ មា ជសគ្ម្ី ៣ជា
មូ្លោា  គឺ៖ 
  ជគគ្ម្ើសទី ១ 

 កត់គ្តាគ្បតិបតតិការសផ្ៃរគ្បាក់ ជាច្ាំែូលសៅកាុងគែ ីទ្ទ្ួលណតម្តង។ 
 កត់គ្តាឥែទ ច្ាំែូលសោយផ្ទៃ ល់សៅកាុងខៃង់ងវកិា គែ ធីនោគ្តូវសផ្ៃរចូ្ល ។ 
 ពុាំបាច់្គិតពគីែ ីគ្តូវសផ្ៃរសច្ញ ឬច្ាំណាយ គិតណតគ្បតិបតតិការ។ 

  ជគគ្ម្ើសទី ២ 
 កត់គ្តាគ្បតិបតតិការសផ្ៃរគ្បាក់ ជាការទូ្ទត់សច្ញពីគែ ីណ លគ្តូវសផ្ៃរសច្ញ។ 
 កត់គ្តាឥែព ធច្ាំណាយ សោយផ្ទៃ ល់សៅកាុងខៃង់ងវកិា គែ ធីនោរណ លគ្តូវច្ាំណាយ។ 

 ពុាំបាច់្គិតពគីែ ីគ្តូវទ្ទ្លួ គិតណតគ្បតិបតតិការ។ 
ជគគ្ម្ើសទី ៣ 
 បសងកីតណផ្ាកោច់្សោយណ កម្ួយសៅកាុងស ៀវសៅបញ្ច ីស្ថច់្គ្បាក់ គ្មាប់ការសផ្ៃរ  ិងកត់គ្តា
សោយសគ្បី កខីប័គ្តចុ្េះបញ្ជ ីោច់្សោយណ កម្ួយ។ អតថគ្បសោជ ៍កាុងការសគ្បីគ្បា ់"គែ ី
គ្តួតពិ ិតយការសផ្ៃរគ្បាក់" គឺជួយកាត់ប ថយហា ិភ័យ ន ការកត់ គ្តា២ ង សលីការសផ្ៃរណត១ ។ 
គ្ប ិ សបីគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ សគ្ម្ច្ម្ិ សគ្បីគ្បា ់ គែ គី្តួត ពិ ិតយការ
សផ្ៃរគ្បាក់ស េះ គ.ជ.អ.ប គ្តូវោក់សច្ញ ូវសោលការែ៍ណែនាំជាលាយលកខអកេរ  តីពី ាំសែីរ
ការកត់ គ្តាស ីម្បធីានថា ម្ិ មា ការកត់គ្តា២ ង សលីការសផ្ៃរណត១ស យី។ 

ជំពកូទី១២៖ បពុរគ្ប្ទាន 

១២.១ បុគរគ្បទានែល់បុគគលិក - បុគរគ្បទានសគ្មាប់ការងារ 

  បុសរគ្បទ  គឺជាណផ្ាកម្ួយ ៏ ាំខា ់ន ការអ ុវតត កម្មភាពនន រប ់គ.ជ.អ.ប។ វាមា ស្ថរៈ
 ាំខា ់ពី សគ្ពាេះស  ាកិច្ចសៅតាំប ់ជ បទ្ ណផ្ែកសៅសលីការច្រាច្រែ៏ជាស្ថច់្គ្បាក់។ គ.ជ.អ.ប ោច្គ្តូវការ 
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រូបិយប័ែណរងឹ (រូបិយប័ែណសគ្បីគ្បា ់កាុងពាែិជជកម្ម កល)ស ីម្បផី្តល់ជាបុសរគ្បទ  ឱ្យបុគគលិកណ លសធវី
 ាំសែីរជាផ្ាូវការសៅបរសទ្  ។ 
  គ.ជ.អ.ប ផ្តល់បុសរគ្បទ  គ្មាប់ការង្ហរណតប ុសណាណ េះ៖ គឺផ្តល់ជាស្ថច់្គ្បាក់ ល់បុគគលិកស ីម្បី
ចត់ណច្ងច្ាំ ណាយកាុងការអ ុវតត កម្មភាពននរប ់គ.ជ.អ.ប។ ឧទហរែ៏ ផ្តល់ជូ បុគគលិកណ ល
បាំសពញសប កម្មជាផ្ាូវការកាុងការអ ុវតត កម្មភាពរប ់គ.ជ.អ.ប។ 
  កាុងជាំពូកស េះមា សលីកស ងីបង្ហា ញពីបញ្ជា ច្ាំបងៗ ពាក់ព័ ធការផ្តល់  ិងកិច្ចការគែស យយបុសរ
គ្បទ  ។វាក៏មា បង្ហា ញការណែនាំលម្ែិតបណ ថម្សទ្ៀត អាំពីរសបៀបអ ុវតតគែស យយ បុសរគ្បទ  គ្មាប់
ការង្ហរ។ 
  បុសរគ្បទ  គ្មាប់ការង្ហរ គឺការផ្តល់ជាស្ថច់្គ្បាក់ ល់បុគគលិក  គ្មាប់ទូ្ទត់ច្ាំណាយ សពលសធវី
 ាំសែីរ បាំសពញការង្ហរផ្ាូវការរប ់គ.ជ.អ.ប។ ច្ាប់បុសរគ្បទ  គ្មាប់ការង្ហរ អ ុវតតជាទូ្សៅទាំង
បុគគលិកអ តរជាតិ ិងបុគគលិកជាតិ  សោយម្ិ មា ការណបងណច្កោា សទ្។ 
  ទ្ាំហាំទ្ឹកគ្បាក់ បុសរគ្បទ  គ្មាប់ការង្ហរ គួរកាំែត់ឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ សោយណផ្ែលសលីមូ្លោា   
ណផ្ ការ ច្ាំណាយណ លបា សគ្ោងទុ្ក។ បុគគលិកណ លគ្តូវការគ្បាក់បុសរគ្បទ គ្តូវបាំសពញ ទ្គ្ម្ង់ ាំសែី ុាំ
បុសរគ្បទ ឱ្យ បា សពញសលញ  ិងគ្តមឹ្គ្តូវ ( ូម្សម្ីលឧទហរែ៍ខាងសគ្កាម្)។ គ្បធា អងគភាពរ ាបាល
 ិងហរិញ្ញវតថុ អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ឬម្ន្ត តីសផ្ៃរ ិទ្ធិគ្តូវអ ុម័្តសលី ាំសែី ុាំបុសរ
គ្បទ ។ គ្តូវផ្តល់ព័ត៌មា លម្ែិត  ិងច្ា ់លា ់ពីការស ាី ុាំបុសរគ្បទ សៅសលី ាំសែី ុាំបុសរគ្បទ ។ ម្
ន្ត តីមា  ិទ្ធិកាុងការផ្តល់បុសរគ្បទ  គ្តូវពិ ិតយសម្ីលថា សតីណផ្ ការច្ាំណាយណ លបា សរៀបច្ាំ  ម្សហតុ ម្
ផ្លណ រឬសទ្? មុ្ សពលអ ុម័្ត ផ្តល់បុសរគ្បទ ។ 
  ទ្គ្ម្ង់ ាំសែី ុាំបុសរគ្បទ  បង្ហា ញពីរសបៀបច្ាំណាយងវកិាបុសរគ្បទ ណ លបា ស ាី ុាំ។វាម្ិ បា 
បង្ហា ញ  ពីគែស យយភាពសទ្។សៅសពលជគ្ម្េះងវកិាបុសរគ្បទ  បុគគលិកណ លទ្ទ្ួលបា ងវកិាបុសរគ្បទ  
គ្តូវសរៀបច្ាំ  ិង បញ្ជូ  គ្ត ប់ម្កវញិ ូវរបាយការែ៏ច្ាំណាយ សងខប សោយមា ភាជ ប់ឯកស្ថរោាំគ្ទ្គ្តឹម្
គ្តូវសពញសលញជាម្ួយផ្ង។ 
  ច្ាំសពាេះបុសរគ្បទ  គ្មាប់ការង្ហរពាក់ព័ ធ ឹងការបែតុ េះបណាត ល  ិកាខ ស្ថលា  ិងកិច្ចគ្បជុាំធាំៗ 
 ឹងគ្តូវសរៀបច្ាំសោយម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុមាា ក់(ឬ២នក់)ណ ល ឹងគ្តូវណតងតាាំងឱ្យទ្ទ្លួខុ គ្តូវកាុងការគ្គប់គ្គង
ងវកិាបុសរគ្បទ   ិងយកសៅសបីកផ្តល់ ឬសធវីការទូ្ទត់នន  ឹងគ្តូវធានភាពសពញសលញន ឯកស្ថរ
ច្ាំណាយ រមួ្ទាំងការជគ្ម្េះបុសរគ្បទ ឱ្យបា ទ ់សពលសវលាផ្ងណ រ។ ជាបទ្ពិសស្ថធ ៏  ិងសោងតាម្ការ
 សងកត សឃញីថាសៅសពល ណ លម្ិ មា ការោាំគ្ទ្ពីម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ ការជគ្ម្េះងវកិាបុសរគ្បទ  គ្តូវច្ាំណាយ
សពលជាសគ្ច្ី ណខ សហយីឯក ស្ថរ ទ្ទ្លួបា ក៏ម្ិ សពញសលញ គ្តឹម្គ្តូវ ណ លនាំម្ក ូវបញ្ជា កាុងសពលសធវី
 វ កម្ម។ស េះជាការអ ុវតតបសណាដ េះ ោ  ាណតប ុសណាណ េះ សៅសពលណ លការោិល័យគែស យយ  ិងងវកិា 
 សងកតសឃញីថាមា ការណកលាំអរសគ្ច្ី   ងិ មា ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវសលីងវកិាបុសរគ្បទ ស េះសហយី ការផ្តល់
បុសរគ្បទ ណ លមា ទ្ឹកគ្បាក់សគ្ច្ី ៗ ឹងគ្តូវផ្តល់ សោយផ្ទៃ ល់សៅអាកស ាី ុាំណតម្តង។ គ្តូវមា  ម្តុលយ
 ូ យ ច្ាំសពាេះបុសរគ្បទ ទាំងអ ់សៅកាុងតារាងតុលយការ 
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គិតគ្តឹម្នងៃទ្ ី៣១ ណខធាូ។ 
 

 ឧទហរែ៍ទ្គ្ម្ង ់ាំសែី ុាំបុសរគ្បទ  

សាំគណ្ើសុាំបុគរគ្បទានសគ្មាប់ការងារ 

ស ម្ េះ…………………………………….…… កាលបរសិច្េទ្…………….…… សលខគែ ី….…… 

សោលបាំែងន ការស ាី ុាំ…………………………………….………………………………………….…… 

បរោិយច្ាំណាយរ ាំពឹងទុ្ក ឯកតា តនម្ា១ ឯក
តា 

ច្ាំ  ួ ឯកតា តនម្ា 
 រុប 

     

     

     

     

     

     

     

     

ស ាី ុាំសោយ៖(ម្ន្ត តីស ាី ុាំបុសរគ្បទ ) 

 

កាលបរសិច្េទ្………………….…… 

អ ុញ្ជញ តសោយ៖ គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ 
 

កាលបរសិច្េទ្………………….…… 

អ ុញ្ជញ តសោយ៖អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន សលខាធិការោា  
គ.ជ.អ.ប 
 

 

 
កាលបរសិច្េទ្………………….…… 

បា ទ្ទ្លួសោយ៖ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុណ លកា ់កាប់ងវកិាបុសរគ្បទ 
មា ច្ាំ  ួសគ្ចី្   គ្មាប់ច្ាំណាយសលី  ិកាខ ស្ថលា បែតុ េះបណាត
ល  ិងកិច្ចគ្បជុាំធាំៗ 

 
 

កាលបរសិច្េទ្………………….…… 

សបីកផ្តល់សោយ៖ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ ឬសបឡាករ 
 
 

កាលបរសិច្េទ្………………….…… 

បា ទ្ទ្លួសោយ៖ម្ន្ត តីស ាី ុាំច្ាំសពាេះបុសរគ្បទ តូច្តាច្ 

 
 

កាលបរសិច្េទ្………………….…… 

ច្ាំណាាំ ៖ ការផ្តល់បុសរគ្បទ ស េះ ថិតកាុងលកខខ័ែឌ ថា គ្តូវជគ្ម្េះម្កវញិកាុងរងវង់១០នងៃការង្ហរ បនៃ ប់ពីគ្ត ប់ម្កពី បាំសពញ
សប កកម្ម ឬបនៃ ប់ពីអ ុវតតច្ប់ ូវ កម្មភាពណ លបា សគ្ោង។ កាុងករែីណ លពុាំបា ជគ្ម្េះបុសរគ្បទ ទ ់ សពលសវលាសទ្ 
គ្តូវសរៀបច្ាំលិខិតព យល់សផ្ញីរជូ គ្បធា ការោិល័យគែស យយ  ិងងវកិា សធវីការអ ុម័្ត។ 

១២.២ គណ្គនយយ បុគរគ្បទានសគ្មាប់ការងារ 

 គ្តូវបសងកីតគែ ីបុគគលិកជាប់បាំែុលសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយPeachtree គ្មាប់បុគគលិកមាា ក់ៗ 
ណ លបា ទ្ទ្ួលបុសរគ្បទ ។ គែ ីបុសរគ្បទ បុគគលិក ថិតសៅកាុងស  រ១ី៣០០កាុងតារាងតុលយការ ។ 
បញ្ជ ី គែ បុីសរគ្បទ ណ លបា សបាេះពុម្ាបសញ្ចញ គ្បគល់ឱ្យបុគគលិកជាសរៀងរាល់ណខ ស ីម្បតីាម្ោ   ិងជ
គ្ម្ុញការជគ្ម្េះបុសរគ្បទ  រហូត ល់គែ ីមា  ម្តុលយ ូ យ(ោម  បុសរគ្បទ )។ 

១២.៣ រូបិយប័ណ្ណ  បុគរគ្បទាន 

 បុសរគ្បទ ណ លបា ផ្តល់ជារូបិយប័ែណជាគ្បាក់សរៀល សពលទូ្ទត់ក៏គ្តូវណតជាគ្បាក់សរៀល។ 
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 បុសរគ្បទ ណ លបា ផ្តល់ជារូបិយប័ែណ ុលាា រ សពលទូ្ទត់ក៏គ្តូវសគ្បីជា ុលាា រោសម្រកិណ រ។ 
 ករែីណ លមា បុគគលិកមាា ក់បា ទ្ទ្លួបុសរគ្បទ ជាគ្បាក់សរៀលម្ួយ ិងបុសរគ្បទ ជាគ្បាក់ ុលាា  

 ោសម្រកិម្ួយ គ្តូវបសងកីតគែ ីបុសរគ្បទ  គ្មាប់បុគគលិកសនេះ ជា២គ្បសភទ្រូបិយប័ែណខុ ោា ។ 
១២.៤ បុគរគ្បទានសគ្មាប់ការងារ កែងុអាំ ុងគ លគ្តូវបញ្ច ប់គសវាកម្ម 

  សៅសពលណ លមា បុគគលិកលាឈប់ពកីារង្ហរ គ្តូវសធវីការទូ្ទត់ ងគ្ត ប់ម្កវញិ គ្គប់ច្ាំ ួ បុសរ
គ្បទ  ទាំងអ ់ មុ្ សពលបញ្ច ប់ការង្ហរ។ សបី ិ ជាបុគគលិកណ លលាឈប់ពកីារង្ហររូបសនេះ ខកខា ម្ ិ
បា ទូ្ទត់  ងគ្ត ប់ម្កវញិគ្គប់ច្ាំ ួ បុសរគ្បទ ទាំងអ ់សទ្ អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ គ្តូវសធវីការ
កាត់គ្បាក់ណខ សៅ ណខចុ្ងសគ្កាយតាម្ច្ាំ ួ ណ លបុគគលិកសនេះម្ិ ទ ់បា  ង។ 

ជំពកូទ១ី៣៖ គ្ប្ពន័ធបញ្ជ ីគ្ាកព់បៀវត្ស 

១៣.១ បញ្ជ ីគ្បាក់គបៀវតេ 

  គ.ជ.អ.ប សគ្បីគ្បា ់គ្បព័ ធទ្ិ ា ័យគ្បាក់សបៀវតេតាម្កុាំពយូទ័្រស ីម្បទីញយកបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេ
បុគគលិកគ.ជ.អ.បទាំងអ ់ ។ គ្បព័ ធទ្ ិា ័យបុគគលិកគ.ជ.អ.ប គ្តូវបា សរៀបច្ាំបសងកីតស ងីសោយគ្កុម្ព័ត
មា  វទិ្ា គ.ជ.អ .ប ស ីម្បសីោយគ្ បតាម្តគ្ម្ូវការរប ់គ.ជ.អ.ប ណ លសផ្ទត តសៅសលីការកស្ថង ម្តថ
ភាពរប ់ម្ន្ត តីរោា ភិបាលកាុងការគ្គប់គ្គងបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរត៍ាម្គ្បព័ ធកុាំពយូទ័្រ។ 
  កម្មវធិីបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរស៍លីកុាំពយូទ័្រស េះ គ្គប់គ្គងណងរកាទុ្កសៅសលីមា  ីុ សម្ សោយការោិល័យ 
ព័តមា វទិ្ាគ.ជ.អ.ប។ កម្មវធិីស េះ មា បសង្ហា េះសលីសគហទ្ាំព័ររប ់គ.ជ.អ.ប ណ លោច្ឱ្យម្ន្ត តីណផ្ាក
ធ ធា ម្ ុ េសៅតាម្ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា  ីសខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិចូ្លសៅសធវីបច្ចុបប ាភាពស្ថថ   ភាព
បុគគលិក តាម្ការោិល័យជាសរៀងរាល់ណខ។ ម្ន្ត តីណផ្ាកធ ធា ម្ ុ េសៅតាម្ការោិល័យ ិម្ួយៗ ទ្ទ្ួល
បា ការបែតុ េះបណាត លអាំពីរសបៀបសគ្បីគ្បា ់គ្បព័ ធទ្ិ ា ័យ  ិងោច្សធវីបច្ចុបប ាភាពបញ្ជ ីគ្បាក់ណខតាម្រយៈ
សគហទ្ាំព័រស េះ។ តាម្រយៈសគហទ្ាំព័រស េះ ទ្ីគ្បឹកា  ិងម្ន្ត តីណផ្ាកធ ធា ម្ ុ េសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប 
 ឹងចូ្លសៅពិ ិតយ  ិងទញយកទ្ិ ា ័យបុគគលិកទាំងអ ់ បូក រុបបញ្ចូ លោា បសងកីតជាបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេ
គ្បចាំណខរប ់ទ្ីគ្បឹកា ម្ន្ត តីកិច្ច  ា  ិងបុគគលិកោាំគ្ទ្ទាំងអ ់កាុងគ.ជ.អ.បទាំងមូ្ល។ 
  ការសគ្បីគ្បា ់គ្បព័ ធទ្ិ ា ័យបុគគលិកតាម្រយៈសគហទ្ាំព័រស េះ គ្តូវបា ការពារសោយសលខកូ 
 មាៃ ត់  ិង តគ្ម្ូវសោយងតបគ្ម្ុងទុ្ក សៅសមា ងចុ្ងសគ្កាយ សរៀងរាល់នងៃបាំសពញការង្ហរ។ ទ្ិ ា ័យណ លបា 
ងតបគ្ម្ុងទុ្ក គ្តូវបា រកាទុ្កសៅកាុង  ិងសគ្ៅការោិល័យ  ូច្ោា សៅ ឹងរសបៀបរកាទុ្កទ្ិ ា ័យសផ្េង
សទ្ៀតរប ់គ.ជ.អ.ប ណ រ។ 
  ការចូ្លសៅសធវីការផ្ទា  ់បតូរទ្ិ ា ័យបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេ ជាទូ្សៅអ ុញ្ជញ តបា  គ្មាប់ម្ ុ េមាា ក់ណត 
ប ុសណាណ េះ ណ លោច្ជាបុគគលិកណផ្ាកធ ធា ម្ ុ េមាា ក់សៅកាុង ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា  ីសខតត អ ុវតតកម្មវធិី 
ជាតិ  ិងកាុងសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ជាម្ន្ត តី  ងិទ្ីគ្បឹកា ធ ធា ម្ ុ េ។ ោ ងសហាច្ណា ់ក៏ គ្តូវ
មា  ម្ន្ត តីសផ្េងមាា ក់សទ្ៀតសៅតាម្ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិជីាត ិណ លោច្មា លទ្ធភាព 
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គ្បតិបតតិការ គ្បព័ ធទ្ិ ា ័យបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេស ីម្បោីច្បាំសពញ ការង្ហរជាំ ួ ម្ន្ត តីណ លគ្បតិបតតិការគ្បព័ ធ 
ទ្ិ ា ័យបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេសពលអវតតមា ។ 
  កាុងការគ្តួតពិ ិតយបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេគ្បចាំណខ អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ គ្តូវពិ ិតយស ងីវញិ ូវ
រូបម្ ត ព ធសលីគ្បាក់សបៀវតេ ណ លបា សគ្បីកាុងបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរ ៍ស ីម្បធីានអ ុសលាម្ភាពច្ាប់ព ធោរ ន
សពល បច្ចុបប ា។ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុគ្តូវពិ ិតយសម្ីលអគ្តាព ធកាត់ទុ្កកាុងបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរស៍ ងីវញិ សៅសពល
ណាណ ល អគ្តាព ធមា ការផ្ទា  ់បតូរសោយរាជរោា ភិបាល។ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុអងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ 
គ្តួតពិ ិតយ បញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេ រចួ្ោក់ជូ គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងជាចុ្ង
សគ្កាយោក់ ជូ អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បអ ុម័្ត។ 

១៣.២ ែាំគណ្ើរការគរៀបចាំបញ្ជ ីគ្បាក់គបៀវតេរ៏ 

 ការផ្ទា  ់បតូរបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរ ៍ោច្អ ុញ្ជញ តបា ណតសលីមូ្លោា   ណ លមា ការអ ុញ្ជញ តគ្តឹម្គ្តូវជា 
លាយលកខែអកេរ។ ជាសរៀងរាល់ណខ ម្ន្ត តី ណផ្ាកធ ធា ម្ ុ េសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តូវរ ាំលឹក ល់ 
ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា  ីសខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ អាំពកីារសធវីបច្ចុបប ាភាពស្ថថ  ភាពបុគគលិកគ្បចាំណខ សៅកាុង 
គ្បព័ ធទ្ិ ា ័យបុគគលិក ណ លជាមូ្លោា  កាុងការសរៀបច្ាំបូក រុបបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេគ្បចាំណខ។ការសធវីបច្ចុបប ា 
ភាពស េះ មា លកខែៈជាការផ្តល់ជាព័តមា  សងខប តីពីការផ្ទា  ់បតូរ  ិងការបញ្ចូ លទ្ ិា ័យសផ្េងៗ ណ ល
ោច្ ប េះពាល់ ល់ការគែន គ្បាក់ណខរប ់ បុគគលិកមាា ក់ៗ។ 
  តារាងព័តមា  សងខបស េះ គ្តូវមា ភាជ ប់ ូវឯកស្ថរោាំគ្ទ្នន ូច្ជា លិខិតណតងតាាំង គ្មាប់
បុគគលិកងម ី ណ លបង្ហា ញពីកគ្ម្ិតគ្បាក់សបៀវតេរ ៍កាលបរសិច្េទ្ចូ្លបសគ្ម្ីការង្ហរ  លិខិត ឬអ ុ េរែៈច្ាប់
ច្ម្ាងជូ   ាំែឹង ល់បុគគលិកអាំពីការផ្ទា  ់បតូរគ្បាក់សបៀវតេរ ៍ រប ់ពួកសគជាស ីម្។ឯកស្ថរសផ្េងសទ្ៀត ូច្
ជា របាយការែ៍ ការង្ហររប ់បុគគលិកមាា ក់ៗ  ិងការផ្ទា  ់បតូរស្ថថ  ភាពគ្គួស្ថរ ក៏គ្តូវការផ្ងណ រ ស ីម្បី
បាំសពញបន្តងគប់ព័តមា  បុគគលិកគ្បចាំណខសៅកាុងគ្បព័ ធទ្ិ ា ័យបុគគលិកសៅសលីសគហៈទ្ាំព័រ។សៅសពលណ ល
អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ បា ព ិិតយ  ិងសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ការផ្ទា  ់បតូរសនេះគ្តឹម្គ្តូវរចួ្សហយី គ្តូវចុ្េះហតថ
សលខា  ិងចុ្េះកាលបរសិច្េទ្ សលីតារាង ព័តមា  សងខបស េះ  សហយីបញ្ជូ  ប តសៅអ ុគ្បធា គ្បតិបតតិ
សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ស ីម្បអី ុម័្ត។ 
  ទ្ ៃឹម្ស េះ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គ្តូវផ្តល់ព័តមា ជាលាយលកខែ៍អកេរម្ក   ម្
ន្ត តី ធ ធា ម្ ុ េ អាំពកីារកាត់កងននសលីបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរ ូ៍ច្ជា   ាំែង(ជគ្ម្េះ)បុសរគ្បទ  ឬ
 ាំែងសលីការសគ្បីគ្បា ់ទូ្រ ័ពៃរប ់ គ.ជ.អ.ប កាុងការ  ៃនឯកជ ផ្ទៃ ល់ខាួ  ។ 
  បនៃ ប់ពីម្ន្ត តធី ធា ម្ ុ េ ទញយកបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរគ៍្បចាំណខរចួ្ គ្តូវបញ្ជូ  សៅអងគភាពរ ាបា
ល  ិងហរិញ្ញវតថុស ីម្បសីធវីការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ថា សតីបា បណ ថម្បុគគលិកងមី ឬលុបសចល(បុគគលិកណ លបា ចក
សច្ញ) សហយី ឬសៅ? រាល់ការផ្ទា  ់បតូរគ្បាក់សបៀវតេ បា កត់គ្តាគ្តឹម្គ្តូវណ រឬសទ្?។ 
  អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុគ្តូវចុ្េះហតថសលខាសលីបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរគ៍្បចាំណខ ស ីម្បបីញ្ជជ ក់ថា
បា ពិ ិតយគ្តឹម្គ្តូវរចួ្រាល់សហយី។ 
  ទ្ីគ្បឹកាហរិញ្ញវតថុជាតិ ឬអ ដរជាត ិគ្តូវសធវីការពិ ិតយ សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់បញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរគ៍្បចាំណខ មុ្ សពល
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បញ្ជូ   សៅអងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុសធវីការពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិងជាចុ្ងសគ្កាយបញ្ជូ  សៅអ ុម័្ត សោយ
អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។  ាំសែីរការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ជារមួ្មា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

 កាំែត់អតត ញ្ជញ ែន ការផ្ទា  ់បតូរទាំងអ ់ សធៀប ឹងបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេចុ្ងសគ្កាយ។ 
 ធានថាការផ្ទា  ់បតូរទាំងអ ់សនេះ មា ការយល់គ្ពម្គ្តឹម្គ្តូវ សោយមា ឯកស្ថរោាំគ្ទ្បញ្ជជ ក់
ពីការអ ុញ្ជញ តផ្ងណ រ។ 

 ពិ ិតយសម្ីលតួនទ្ី  ិងការគែន ច្ាំសពាេះបុគគលិកណ លបា បញ្ឈប់ពីការង្ហរ។ 
 ពិ ិតយសម្ីលថាបុគគលិកណ លបា បញ្ឈប់ទាំងអ ់ គ្តូវបា លុបសច្ញពីបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរ ៍
 ពិ ិតយគ្តួ ៗសលីការគែនច្ាំ ួ គ្បាក់ណខ។ 

 បនៃ ប់ម្កបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរគ៏្តូវបា គ្បគល់គ្ត ប់សៅម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុណ លទ្ទ្ួលប ៃុកសធវកីារទូ្ទត់
រចួ្សហយី សរៀបច្ាំ កខីប័គ្តចុ្េះបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរ ៍គ្មាប់ការកត់គ្តាកាុងគ្បព័ ធ គែស យយPeachtree។ 

១៣.៣ ការទូទាត់បញ្ជ ីគ្បាក់គបៀវតេរ៍ 

  គ្បាក់សបៀវតេរ(៍ ុទ្ធ)គ្តូវទ្ទ្ួលបា  គ្មាប់បុគគលិកមាា ក់ៗ  ឹងគ្តូវបា ទូ្ទត់សោយការសផ្ៃរចូ្ល 
សៅកាុង គែ ីធនោរ រប ់បុគគលិកមាា ក់ៗសោយផ្ទៃ ល់។ បុគគលិកទាំងអ ់គ្តូវមា  ឬសបីក(កាុងករែីពុាំ
ទ ់មា ) គែ ីធនោរផ្ទៃ ល់ខាួ ។ 
  គួរសជៀ វាងការទូ្ទត់គ្បាក់សបៀវតេរស៍ោយសគ្បីជាស្ថច់្គ្បាក់ ុទ្ធ សលីកណលងណតចាំបាច់្បាំផុ្ត។ កាុង
ករែី ចាំបាច់្ណ លគ្តូវទូ្ទត់សោយសគ្បីស្ថច់្គ្បាក់ ុទ្ធ គ្តូវណតពិចរណាសលីបញ្ជា   តិ ុខ  គ្មាប់អាក
ណ លកា ់ ស្ថច់្គ្បាក់ កាុងច្ាំ ួ សគ្ច្ី ស េះ។ ឧទហរែ៍ បាំណបកទ្ាំហាំទ្ឹកគ្បាក់សបៀវតេ  គ្មាប់សធវីការទូ្ទត់ 
ពី២ សៅ៣នងៃ ឬនងៃណ លគ្តូវទូ្ទត់ខុ ៗោា  ស ីម្បកីាត់ប ថយការរកាទុ្កបរមិាែស្ថច់្គ្បាក់សគ្ច្ី កាុងការ ិ
ោល័យ។ ករែី រសបៀបស េះ សកីតស ងីលុេះគ្តាណតពុាំោច្មា លទ្ធភាពទូ្ទត់តាម្រយៈសផ្ៃរគ្បាក់តាម្
ធនោរ ណតកាុងករែីណ ល ចាំបាច់្បាំផុ្តខាេះណតប ុសណាណ េះ។ 
១៣.៤ ទិនានុបបវតតិគ្បាក់គបៀវតេរ៍ (Payroll Journal) 

  ទ្ិន ុបបវតតិបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរគ៍្បចាំណខជួយកាុងការធានថា៖ 
 តនម្ាគ្បាក់សបៀវតេរទ៍ាំងអ ់គ្តូវបា កត់គ្តាោ ងគ្តឹម្គ្តូវតាម្បញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរណ៍ លបា 
សរៀបច្ាំរចួ្រាល់ សទេះបីពុាំទ ់មា ការច្ាំណាយផ្ទៃ ល់ម្ួយច្ាំ ួ ក៏សោយ ឧទហរែ៏ព ធកាត់ទុ្ក 
សលីគ្បាក់សបៀវតេ ោច្យកសៅទូ្ទត់ឱ្យណផ្ាកព ធោរសៅសពលសគ្កាយ។ 

 រាល់ការកាត់កនគ្ម្តាម្ច្ាប់ ឹងគ្តូវទូ្ទត់គ្តង់សៅឱ្យស្ថថ ប័ ពាក់ព័ ធណតម្តង។ 
 គ្បាក់ណខ គ្តូវបា ទូ្ទត់សៅសោយបុគគលិកគ្គប់ច្ាំ  ួណតម្តង។ 
កិច្ចការកត់គ្តាស េះជា ាំបូងគ្តូវកត់គ្តាច្ាំណាយសៅកាុងគែ ីគ្តួតពិ ិតយ ឬគែ ីជគ្ម្េះគ្បាក់

សបៀវតេ ណ លគែ ីទាំងស េះគ្តូវសធវីការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់  ិងមា  ម្តុលយ ូ យជាសរៀងរាល់ណខ។ 
១៣.៤.១ ឧទាហរណ្៍ ទិនានុបបវតតិគ្បាក់គបៀវតេរ៍ 

ឥែព ធ គែ ីគ្តួតពិ តិយ-គ្បាក់សបៀវតេ(នងាឈាួល)បុគគលិក  

 តនម្ាគ្បាក់សបៀវតេ រុបគ្បចាំណខ ណ លរមួ្មា  គ្បាក់សបៀវតេរ ៍ ិងព ធ។ គែ ីស េះ ឹងមា  ម្
តុលយ  ូ យ សៅសពលកត់គ្តាឥែទ  នងាឈាួលបុគគលិកសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree ។ 
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  ឥែទ  គែ ីគ្តួតពិ តិយ-ទូ្ទត់សបៀវតេរ(៍ ុទ្ធ)គ្តូវបា ទ្ទ្ួល( កព ធកាត់ទុ្ក)  
  ស េះជាតនម្ាន ការទូ្ទត់គ្បាក់សបៀវតេរ ុ៍ទ្ធ គ្បចាំណខ គ្មាប់បុគគលិកទាំងអ ់។ គែ ីស េះ ឹង
មា   ម្តុលយ ូ យ សៅសពលណ លការទូ្ទត់គ្បាក់ណខជាក់ណ តងបា សកីតស ងី សោយការ កជាប ៃុក
ច្ាំណាយ សច្ញពីគែ ីគ្តួតពិ ិតយស េះ។ 

  ឥែទ  គែ ីគ្តួតពិ តិយ-ច្ាំែូលព ធណ លគ្តូវទូ្ទត់  
 ស េះគឺជាតនម្ាច្ាំែូលន ព ធកាត់ទុ្កសលីគ្បាក់សបៀវតេ ណ ល ឹងគ្តូវទូ្ទត់ គ្បចាំណខ គ្មាប់បុគគលិក

ទាំង អ ់។ គែ ីស េះ ងឹមា  ម្តុលយ ូ យ សៅសពលណ លការទូ្ទត់ព ធកាត់ទុ្កជាក់ណ តងបា សកីត
ស ងី។  
១៣.៥ ឯកសារបញ្ជ ីគ្បាក់គបៀវតេ 

  ម្ន្ត តីធ ធា ម្ ុ េគ្តូវសរៀបច្ាំជាគ្បព័ ធរកាទុ្កជាឯកស្ថរបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរឱ៍្យបា គ្តឹម្គ្តូវ។ 
កាុងកគ្ម្ិត អបបបរមាគ្បព័ ធទុ្កោក់ឯកស្ថរ រមួ្មា ៖   

  សងខបបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេច្ាប់ស ីម្គ្បចាំណខ រមួ្ ឹងឯកស្ថរអ ុញ្ជញ តមា ចុ្េះហតថសលខា គ្តឹម្
គ្តូវ។ 

 ឯកស្ថរទាំងអ ់ណ លមា ព យល់អាំពកីារផ្ទា  ់បតូរបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរ ៍  ូច្ជាបុគគលិកងម ី ឬ
កគ្ម្ិតគ្បាក់សបៀវតេងមី ការទូ្ទត់បណ ថម្ ឬការកាត់កងសៅកាុងណខ។  

 ប័ែណទូ្ទត់ច្ាំណាយរប ់បុគគលមាា ក់ៗ (ណផ្ាកទ្ ់)   
 ឯកស្ថរណ លមា ហតថសលខារប ់បុគគលិក ច្ាំសពាេះការទូ្ទត់ជាស្ថច់្គ្បាក់ គ្ប ិ សបីមា ។ 
 ឯកស្ថរ លិខិតឆ្ាងសឆ្ាីយ ជាម្ួយអគគនយកោា  ព ធោរពាក់ព័ ធ ឹងព ធសលីគ្បាក់សបៀវតេ។ 
 ឯកស្ថរកាំែត់គ្តាការទូ្ទត់ណ លបា ម្កពីកាត់គ្បាក់សបៀវតេរ ៍ ិងវភិាគទ រប ់បុគគលិក។ 

   បុគគលិកលែមា ស្ថរៈ ាំខា ់ណា ់ ច្ាំសពាេះកិច្ចគ្បតបិតតិការគ្បកបសោយភាពសជាគជ័យ រប ់ស្ថថ
ប័ ។ សបៀវតេរប ់បុគគលិកខព ់ជាការច្ាំណាយសគ្ច្ី   ិងរ ាំខា  ល់ស្ថថ ប័ ។ ការច្ាំណាយសលីគ្បាក់សបៀ
វតេរ ៍  ជាការ ច្ាំណាយណ លមា ភាគរយធាំ សៅកាុងងវកិារប ់ស្ថថ ប័ ។ សោយស្ថរណត មាមាគ្តខព ់ ន  
ងវកិារប ់គសគ្មាង ឬកម្មវធិីស េះសហយី សទ្ីបការច្ាំណាយសលីគ្បាក់សបៀវតេ  ថិតសគ្កាម្ការពិ ិតយពិច័្យ ៏
ហមត់ច្ត់ ពីន គូអភិវឌ្ឍ  ិង វ ករ។ 
 កាុងទ្ េ ៈណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ ណ លគ.ជ.អ.ប គ្តូវរកាឱ្យបា  ូវវជិាជ ជីវៈជាំនញ កាុងការគ្គប់គ្គង
ធ ធា ម្ ុ េ ណ លរមួ្មា ទាំង ីតិវធិីនន គ្តូវអ ុវតតតាម្ឱ្យបា ជាប់លាប់។ សទេះបី អងគភាពរ ាបាល 
 ិងហរិញ្ញវតថុមា  ឬក៏ម្ិ មា ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការគ្គប់គ្គងផ្ទៃ ល់ សៅសលីតួនទ្ីរប ់ បុគគលិកសៅកាុង
កម្មវធិី ឬក៏អងគភាពក៏សោយ អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ គ្តូវណតពិ ិតយបញ្ជជ ក់ពីភាពគ្តឹម្គ្តូវ សលីការរកា
ទុ្ក ូវកាំែត់គ្តាព័តមា បុគគលិក  តាម្បទ្ោា  ម្ួយណ លោច្ទ្ទ្លួយកបា  ។ 
 កាុងជាំពូកស េះមា សលីកស ងីពីបញ្ជា ននពាក់ព័ ធបុគគលិក ណ លតគ្ម្ូវឱ្យស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា  ី
សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិគ្តូវរកាទុ្ក ូវកាំែត់គ្តាព័តមា បុគគលិកកាុងកគ្ម្ិតអបបបរមា សហយីក៏មា ពាក់
ព័ ធបញ្ជា  បុគគលិកណផ្ាកហរិញ្ញវតថុផ្ងណ រ។ 
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ជំពកូទី១៤៖ ច្ងុខែ និងកិច្ចការនានាខៃលគ្ត្ូវពរៀបច្ំ 
   

សពលចុ្ងណខ គឺជារយៈសពលណ លមា ការង្ហរម្មាញឹក  គ្មាប់ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ ណ លជាសរឿយៗ  ថិតសគ្កាម្
 មាព ធស ីម្បបីញ្ច ប់របាយការែ៏ ស ីម្បបីញ្ជូ  សៅថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ងិន  គូអភិវឌ្ឍ។ 
កាុងស្ថថ  ភាពណបបស េះ វាមា ភាពង្ហយគ្ ួលណា ់កាុងការរ ាំលងសចល ូវព័ត៌មា  ាំខា ់ៗ  ិងជានច្  ្
យ សផ្ញីរសច្ញ ូវបាយការែ៍ម្ិ សពញសលញ ឬម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ។ ស ីម្បសីជៀ វាងបញ្ជា ស េះ គួរមា បញ្ជ ីគ្តួតពិ ិ
តយ កិច្ចការនសពលចុ្ងណខ។បញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយកិច្ចការចុ្ងណខ រមួ្មា ជាំហា  ាំខា ់ទាំងអ ់ ណ លគ្តូវអ ុវតត
ឱ្យបា  សពញសលញ មុ្  ឹងសរៀបច្ាំបញ្ច ប់របាយការែ៍គ្បចាំណខ។ វាជាការរមួ្ ូវបញ្ចូ លអវីៗគ្គប់ោ ង រាប់
ចប់ពីការធាន ថារាល់ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាត ិបា សផ្ញីរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ
គ្បចាំណខរប ់ខាួ    កខីបគ្ត័ចុ្េះបញ្ជ ីគ្បចាំណខទាំងអ ់បា កត់គ្តាបញ្ចូ លកាុងគ្បព័ ធសហយីឬសៅ? គ្តួតពិ ិ
តយការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ សតីគ្តឹម្ គ្តូវណ រឬសទ្?។  
  បញ្ជ ីគ្តួតពិ តិយកិច្ចការស េះមា ភាពរ ់រសវកី ឧបករែ៍ណ លោច្បត់ណប  ផ្ទា  ់បតូរបា  ស ីម្បឱី្យ 
គ្ បតាម្កាលៈសទ្ ៈជាក់ណ តងរប ់ ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ។ឧទហរែ៍ ោច្
មា  រមួ្បញ្ចូ ល ូវបញ្ជ ីរបាយការែ៍ណ រគ្តូវសផ្ញីរសៅន គូអភិវឌ្ឍនន គឺជាបញ្ជ ីណ លោច្មា ការផ្ទា  ់បតូរ 
សៅសពល ណ លមា ការសផ្ញីរកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងសៅ ម្ក ។អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ គ្តូវមា បញ្ជ ីគ្តួតពិ ិត ្
យកិច្ចការចុ្ងណខ ស ីម្បតីាម្ោ សម្ីលរបាយការែ៍គ្បចាំណខ ណ លបា ទ្ទ្ួលពីស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី 
សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ។ 
  បញ្ជ ីគ្តួតពិ តិយកិច្ចការស េះ ជាជាំ ួយកាុងការសគ្កី រ ាំលឹកគ្គប់ជាំហា   ី ស ីម្បធីានថាគ្បតិបតតិការ
ពាក់ព័ ធ ទាំងអ ់បា បញ្ចូ លសៅកាុងរបាយការែ៍ោ ងគ្តឹម្គ្តូវ សពញសលញ។ រសបៀបអ ុវតត គឺគ្តូវសបាេះ
ពុម្ពបសញ្ចញបញ្ជ ី គ្តួតពិ ិតយកិច្ចការ សហយីកិច្ចការ ិម្ួយៗណ លបា អ ុវតតរចួ្ គ្តូវគូ  មាគ ល់សលីវាភាា
ម្ៗ។ បញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយ កិច្ចការស េះគ្តូវបិទ្ ឬពយួរសៅសលីជញ្ជជ ាំងការោិល័យ ស ីម្បជីួយសគ្កី រ ាំលឹកអាំពី 
ការង្ហរណ លសៅស   ល់  ិង ការង្ហរ ណ លបា បញ្ច ប់រចួ្សហយី។ 
  បញ្ជ ីគ្តួតពិ តិយកិច្ចការស េះ ជាកាំែត់គ្តាអច្ិនន្ត តយន៍ ការង្ហរណ លបា បញ្ច ប់។ គ្បធា អងគភាព
រ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុគ្តូវចុ្េះហតថសលខាសលីបញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយកិច្ចការស េះ សគ្កាយសពលកិច្ចការទាំងអ ់បា 
បញ្ច ប់  ិងសរៀបទុ្កោក់ជាឯកស្ថរ បញ្ចូ លជាម្ួយរបាយការែ៍គ្គប់គ្គងសពលចុ្ងណខ។ 

 ខាងសគ្កាម្ជាឧទហរែ៍ន បញ្ជ ីគ្តួតព ិិតយកិច្ចការចុ្ងណខ ។ 
១៤.១ គ្កសួង និងរែាបាលថាែ ក់គគ្កាម្ជាតិ 

១៤.១.១ បញ្ជ ីគ្តួត ិនិតយកិចចការចុងផ្ខ្ 

 

ការគរៀបចាំ    √ 

សបីកសស្ថ កាុងណខ  គ្មាប់គ្បព័ ធគែស យយPeachtree  

ែាំគណ្ើរការគ្បតិបតតិការ ទ្ីកណ ាង ១ ទ្ីកណ ាង ២ ទ្ីកណ ាង ៣ ទ្ីកណ ាង ៤ 

 ធនោរ ស្ថច់្
គ្បាក ់

ធនោរ ស្ថច់្
គ្បាក ់

ធនោរ ស្ថច់្
គ្បាក ់

ធនោរ ស្ថច់្
គ្បាក ់
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ស្ថច់្គ្បាក់ / ស ៀវសៅបញ្ជ ីធនោរ         

 ពិ ិតយច្ាំែូល NCDD-S (បញ្ចូ លកាល
បរសិច្េទ្) 

        

 ពិ ិតយ កខីប័គ្ត  ិងសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សលខកូ  (ចុ្េះ
ហតថសលខាបាំគ្ពញួ) 

        

 ពិ ិតយ ការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ី         

 នាំទិ្ ា ័យចូ្លសៅកាុង Peachtree 
( គ្មាប់ណតសលខាធិការោា  ) 

        

 កត់គ្តាបញ្ចូ លទិ្ ា ័យសៅកាុង Peachtree         

 សធវីការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់Peachtree  ិងគែ ី
ធនោរ 

        

   ទញយកឯកស្ថរច្ាំែូលពី NCDD-S Directory  ិងកត់គ្តា  

 ពិ ិតយច្ាំែូលមិ្ ទ ់ស្ថគ ល់អតត ញ្ជញ ែ ស ីម្បកីាំែត់អតត ញ្ជញ ែសតីវាជារប ់គែ ីម្យួណា?  

កត់គ្តា កខីប័គ្តចុ្េះបញ្ជ ីទាំងអ ់កាុងណខ  

 បញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេ  

កត់គ្តាការបង់គ្បាក់ជាមុ្  ឬស្ថច់្គ្បាក់ធាន  គ្មាប់កាុងណខ (គ្ប ិ សបីមា )  

សរៀបច្ាំតារាងបាំសពញការង្ហរកាុងណខ  

កត់គ្តាការទិ្ញងមី ឬកាត់សចលគ្ទ្ពយ កម្ម កាុងតារាងតុលយការ  

សរៀបច្ាំពគ្ង្ហងរបាយការែ៍ ងវកិា សធៀប ឹងច្ាំណាយជាក់ណ តង បញ្ជូ  សៅថាា ក់ ឹកនាំ ាំខា ់ៗពិ ិតយ សោយមា 
 សងខបរបាយការែ៍ ិទ កថា គូ បញ្ជជ ក់ច្ាំែុច្គ ាឹេះនន ឬភាពណគ្បគ្បួលមិ្ បា គ្ពាងទុ្ករប ់វា 

 

ទញយកតារាងតុលយភាព(Trial Balance)  

ទញយករបាយការែ៍ចុ្ងណខ  ិងសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់សៅ ឹងតារាងតុលយភាព គ្មាប់  

 ទញយកតារាងតុលយការ(Balance Sheet)   គ្មាប់ណតសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ប ុសណាណ េះ  

 សៅចុ្ងបញ្ច ប់ន  ាំសែីរការស េះ គែ ី ិម្យួៗណ លមា កាុងតារាងតុលយភាព គ្តូវគូ ម្តងសទ្ៀតកាុងការសគ្បៀប
សធៀបសៅ ឹង គែ ីច្ាំែូល ិងច្ាំណាយ ឬគែ ីតារាងតុលយការ។ ពិ ិតយសមី្ល ស ងីវញិ  ិងសធវីការណកតគ្មូ្វ
 ូវតសួលខណ លមិ្ គ្តឹម្គ្តូវ។ 

 
 

 

សធវីវសិស្ថធ កម្មសបីចាំបាច់្  

 ាំសែីរការគ្តួតពិ ិតយភាពគ្តឹម្គ្តូវន ទិ្ ា ័យតាម្កុាំពយូទ័្រ (ងតទុ្កជាមុ្  ិ )  

សរៀបច្ាំ ិងបញ្ជូ  របាយការែ៍គ្បចាំណខសៅសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប(មាតិការរបាយការែ៏មា ណច្ងកាុងជាំពូក
របាយ  
ការែ៏កាុងស ៀវសៅស េះ។ 

 

គៅគ លផ្ែលបានបញ្ចប់គ្តឹម្គ្តូវ - ោក់បញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយកិច្ចការ ស េះសៅកាុងឯកស្ថររបាយការែ៍ចុ្ងណខ រមួ្
ជាម្យួ  ឹងឯកស្ថរ៖ 

 

 ច្ាប់ច្ម្ាងន របាយការែ៍ខាងសលី ីម្យួៗ  

 កាំែត់សហតុ កត់គ្តាជាបាច់្សៅកាុង Peachtree  គ្មាប់ណខស េះ  

 កាំែត់សហតុន ងតទិ្ ា ័យPeachtreeបគ្ម្ុងទុ្ក  គ្មាប់ណខស េះ  

បិទ្សស្ថរកាុងណខ  គ្មាប់គ្បព័ ធគែស យយ Peachtree  

បិទ្មិ្ ឱ្យ ាំសែីរការប តសទ្ៀតទិ្នា  ុបបវតតស ៀវសៅធាំ  គ្មាប់គសគ្មាងពិស  ណាម្យួណ លបា បិទ្បញ្ច ប់កាុងណខ
ស េះ។ 
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១៤.១.២ បញ្ជ ីគ្តួត ិនិតយរបាយការណ្៏ចុងផ្ខ្ 

 ិនិតយគម្ើលគែើម្បធីានាថារបាយការណ្៏លម្អិតខាងគគ្កាម្គន៉ះ មានគៅកែងុរបាយការណ្៍រួម្ √ 

 របាយការែ៍ ិទ កថាណផ្ាកហរិញ្ញវតថុគ្បចាំណខ  

 តារាងតុលយការ  គ្មាប់ណតសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប  

 របាយការែ៍ច្ាំែូល  ិងច្ាំណាយ -  សងខប ាំរាប់ណតសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ប ុសណាណ េះ  

 មា គ្ទី្  ច្ាំែូលពីន គូអភិវឌ្ឍ  ាំរាប់ណតសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ប ុសណាណ េះ  

 របាយការែ៍ច្ាំែូល  ិងច្ាំណាយ រប ់គ្ក ួង ស្ថថ ប័   ិងរាជធា ី សខតត  

 របាយការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ីធនោរ  គ្មាប់គែ ីធនោរ ីម្យួៗទាំងអ ់  

 បញ្ជ ីបុសរគ្បទ  គ្មាប់បុគគលិក  

 ពាករែ៍លាំហូរស្ថច្់គ្បាក់  

 ិនិតយគម្ើលភា គ្តឹម្គ្តូវននរបាយការណ្៍នីម្ួយៗ ផ្ែលគៅកែងុរបាយការណ្៍រួម្  

របាយការែ៍ច្ាំែូល ិងច្ាំណាយ គ្មាប់កម្មវធីិ ឬគសគ្មាង ីម្យួៗ៖  

 សតីច្ាំែូល រុប ច្ាំណាយ រុប  ូច្ោា សៅ ឹងច្ាំែូល ច្ាំណាយកាុងរបាយការែ៍ សងខបណ រឬសទ្?  

 សតី ម្តុលយពីគ្ោមុ្   ូច្ោា សៅ ឹងទិ្ ា ័យកាុងតារាងតុលយការឬសទ្?  

 សតីច្ាំែូល រុប ូច្ោា សៅ ឹងច្ាំែូលកាុងមា គ្ទី្ ណ រឬសទ្?  

តារាងតុលយការ(Balance Sheet)៖  

 សតី ម្តុលយណផ្ាកធនោរ រុប ូច្ោា សៅ ឹងទិ្ ា ័យកាុងតារាងសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ីធនោរ ិម្យួៗណ រឬ 
សទ្? 

 

មា គ្ទី្ ច្ាំែូលពីន គូអភិវឌ្ឍ៖  

 សតីច្ាំែូលសៅកាុងរបាយការែ៏តាម្ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត  ូច្ោា សៅ ឹងទិ្ ា ័យច្ាំែូលសៅ កាុង
មា គ្ទី្ សទ្? 

 

 ិនិតយវឌ្ឍនភា គធៀបនឹងថវិកា  

 សតីស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធីិជាតិណាខាេះ ណ លពាករែ៏បង្ហា ញពីឱ្ ភាពងវកិាសៅ  
សពលចុ្ងឆាា ាំឬសទ្? 

 

 បា តាម្ោ ពីឱ្ ភាព ជាម្យួបុគគលិកណ រឬសទ្?  

  ាំសែីវធិា ការច្ាំសពាេះឱ្ ភាព គ្តឹម្គ្តូវណ រឬសទ្?  

 សតីស្ថថ ប័  គ្ក ងួ រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធីិជាតិណាខាេះណ លពាករែ៍បង្ហា ញពីអតិសរកងវកិាសៅសពល
ចុ្ងឆាា ាំ? 

 

 បា តាម្ោ ពីអតិសរកជាម្យួបុគគលិកណ ឬសទ្?  

  ាំសែីវធិា ការច្ាំសពាេះអតិសរក គ្តឹម្គ្តូវណ រឬសទ្?  

 សតីមា ខៃង់ងវកិាណាខាេះ ណ លមា ការខុ ោា សគ្ចី្ (រវាងងវកិា  ិងច្ាំណាយជាក់ណ តង)?  

  ាំសែីវធិា ការច្ាំសពាេះភាពខុ ោា ស េះគ្តឹម្គ្តូវណ រឬសទ្?  

 សតីបា ជូ  ាំែឹងសៅ ឬបា ស ាី ុាំការអ ុម័្តពីន គូអភិវឌ្ឍណ រឬសទ្?  

 សតីគ្តូវសធវី ិយត័ងវកិាណ រឬសទ្?  

 សតីស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធីិជាតិបា បញ្ជូ  ងវកិាការង្ហរម្កសលខាធិការោា    
គ.ជ.អ.ប ណ រឬសទ្? 

 

 សតីងវកិាការង្ហរណ លបា អ ុម័្តចុ្ងសគ្កាយ បា បញ្ចូ លសៅកាុងគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree  
សហយីឬសៅ? 

 



213 
 

របាយការណ្៍និទានកថា  

 សតីបា សឆ្ាីយ ាំែួរទាំងអ ់គ្តឹម្គ្តូវសហយី ឬសៅ?  

ជំពកូទី១៥៖  របាយការណហ៍ិរញ្ញវត្ថ ុ

របាយការែ៍មា សោលបាំែង២ គឺ៖ ទ្ី១ ផ្តល់ព័ត៌មា អាំពី កម្មភាពណ លបា អ ុវតតកាុងអាំ ុងសពល 
ណ លគ្តូវអ ុវតត  ិងោច្សោយថាា ក់ ឹកនាំកម្មវធិីគ្តួតពិ ិតយសម្ីលវឌ្ឍ ភាព កាុងការ សគ្ម្ច្បា តាម្
សោលសៅ ណ លបា គ្ពាងទុ្ក ទ្ី២ ផ្តល់ព័តមា  សងខបពីស្ថថ  ភាពហរិញ្ញវតថុរប ់កម្មវធិី ពាក់ព័ ធ ឹងការ
សគ្បីគ្បា ់ ធ ធា ណ លបា វភិាជ ៏  ិងការអ ុសលាម្តាម្ច្ាប់ហរិញ្ញវតថុ។ របាយការែ៍ណ លមា 
គ្ប ិទ្ធិភាព គឺជា របាយការែ៏ណ លបា សរៀបច្ាំជាសទ្ៀងទត់  ិងតាម្បទ្ោា  គាំរូ។ 
 បទ្ោា  គាំរូន របាយការែ៏ រមួ្មា បញ្ចូ លព័ត៌មា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

 របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ៖ ធ ធា ណ លបា វភិាជ ៏ ច្ាំណាយ  ិងច្ាំែូល ការណកតគ្ម្ូវកាុង
ការយិបរសិច្េទ្ ច្ាំណាយបូកសោង  ិង ម្តុលយមូ្ល ិធិ។ 

 របាយការែ៍វឌ្ឍ ភាព កម្មភាព ៖ វាយតនម្ា ម្ិទ្ធផ្ល សគ្ម្ច្បា ពិតគ្បាក  សធៀប ឹង
ណផ្ ការការង្ហរ  ិងសោលសៅរ ាំពឹងទុ្ក។ 

 បញ្ជា ណ លបា ជួបគ្បទ្េះ  ិង ាំសែីវធិា ការណកតគ្ម្ូវ។ 
១៥.១ របាយការណ្៍ 

 គ.ជ.អ.ប គ្តូវរាយការែ៍ជូ សៅភាា ក់ង្ហរឧបតថម្ាមូ្ល ិធ ិ  ន គូអភិវឌ្ឍ  ិងស្ថថ ប័ រោា ភិបាល
ននតាម្ការកាំែត់។ 

១៥.២ របាយការណ្៍តាម្កាលកាំណ្ត់ 

១៥.២.១ របាយការណ្៍ វឌ្ឍនភា សកម្មភា  

  របាយការែ៍ស េះសរៀបរាប់ពីវឌ្ឍ ភាពន  កម្មភាពតាម្ មា ភាគទាំងអ ់ន កម្មវធិី  ិង
គសគ្មាងរប ់ គ.ជ.អ.ប។ កាុងរបាយការែ៏ស េះមា ការវាយតាំនល ូវ ម្ិទ្ធផ្ល សគ្ម្ច្បា ននសធៀប
 ឹងសោលសៅ  ិងលទ្ធផ្ល ន ណផ្ ការការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំ។ 

១៥.២.២ របាយការណ៍្ហិរញ្ញវតថ ុ

  របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុគ្បចាំណខកតី គ្បចាំគ្តីមា កតី មា សោលបាំែងផ្តល់ព័តមា សៅ ោជាញ ធរជាតិ 
 ិង ស្ថថ ប័ ោាំគ្ទ្មូ្ល ិធិ អាំពីស្ថថ  ភាពហរិញ្ញវតថុ  ិងលាំហូរស្ថច់្គ្បាក់រប ់គ.ជ.អ.ប ។ របាយការែ៍
ហរិញ្ញវតថុ ស េះ ជាការោាំគ្ទ្ ល់ ាំសែីរ ុាំងវកិាបាំសពញច្ាំណាយ គ្មាប់គែ ីបាំសពញច្ាំណាយផ្ងណ រ។ 
របាយការែ៍ ហរិញ្ញវតថុគ្បចាំណខមា ២ណផ្ាក៖ 

១៥.២.២.១ របាយការណ៏្ចាំណ្លូ ចា្ំ យតាម្សាថ ប័ន គ្កសួង រាជធាន ីគខ្តត 



214 
 

ជារបាយការែ៍ណ លមា រមួ្បញ្ចូ ល ូវទ្ិន ុបបវតតិច្ាំែូល ទ្ិន ុបបវតតិច្ាំណាយ ទ្ិន ុបបវតត
ស ៀវសៅ ធាំ ច្ាំណាយ សងខប តាម្ខៃង់ងវកិា  ិងច្ាំណាយតាម្ខៃង់ងវកិាលម្ែិត(គាំរូរបាយការែ៍មា សៅ
កាុងឧប ម្ព័ ធ ១)ពីស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ។ 

របាយការែ៍មា បង្ហា ញពី ច្ាំែូលទ្ទ្លួបា ពីន គូអភិវឌ្ឍ ិម្ួយៗ ច្ាំណាយតាម្ខៃង់ងវកិា  ិង 
 ម្តុលយចុ្ងគ្ោន រយៈសពលរាយការែ៍ តាម្ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិជីាតិ។  

ងវកិាណ លរាយការែ៏ស េះ ជាងវកិាការង្ហរ  ូសច្ាេះសម្ីលសៅវាហាក់ ូច្ជាមូ្ល ិធិណ លបា ផ្តល់ 
ទប ជាងការស ាី  ុាំសោយស្ថរណតងវកិាការង្ហរណ លបា បង្ហា ញគឺជាច្ាំែូលជាក់ណ តងណតប ុសណាណ េះ ។ 
ច្ាំ ួ ងវកិា ោាំគ្ទ្មា បង្ហា ញសៅកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងណ លបា ចុ្េះហតថសលខារវាងន គូអភិវឌ្ឍ  ិងគ.ជ.អ.ប
សហយីោច្មា រយៈសពលអ ុវតតសលី ពី១ឆាា ាំ។  

កាុងរបាយការែ៏មា ខៃង់បញ្ឈរជាសគ្ច្ី   ូច្ជាខៃង់ច្ាំែូលបូកសោង ច្ាំណាយបូកសោង  ម្
តុលយ ងវកិាបង្ហា ញគ្បសភទ្រូបិយប័ែណ  ងិបង្ហា ញជាភាគរយ។ 

សោយគិតពីងវកិាការង្ហរ  ិង ម្តុលយងវកិាកាុងរយៈសពលសពញ១ឆាា ាំ  ូសច្ាេះកាុងរបាយការែ៍ ឹង
មា  បង្ហា ញពី៖ 

 សតីស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ មា  ល់ងវកិាតាម្ខៃង់ងវកិាច្ាំ ួ ប ុនម  
 គ្មាប់ច្ាំណាយចប់ពីសពលស េះ ល់ោច់្ឆាា ាំ?។ 

 សតីខៃង់ងវកិាណាខាេះណ លបា ច្ាំណាយសលី ងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ? ។ 
 សតីខៃង់ងវកិាណាណ លម្ិ បា ច្ាំណាយ? ។ 
 សតីមា ខៃង់ច្ាំែូលពីន គូអភិវឌ្ឍណាខាេះ ណ លម្ិ ទ ់បា ទ្ទ្ួលងវកិាទាំងអ ់ ឬម្ួយច្ាំ ួ 
ពីន គូអភិវឌ្ឍ?។ 

 របាយការែ៏លាំអិត ណ លមា ស្ថរៈគ្បសោជ ៍បាំផុ្តច្ាំសពាេះការគ្គប់គ្គង។ សៅសពលសធវី ការពិ ិតយ
សលីរបាយការែ៏ស េះ ោច្មា ច្ងៃល់ម្យួច្ាំ ួ សកីតស ងី  ូច្ជា៖ 

 ខៃង់ងវកិាណ លច្ាំណាយទបជាងងវកិារ គឺសោយស្ថរណតការអ ុវតត  កម្មភាពយតឺជាង
ណផ្ ការ  ណ លបា សគ្ោង ឬសោយស្ថរណតតនម្ាបា  ់ស្ថម  ទបជាងងវកិា?។ 

 ខៃង់ងវកិាណ លច្ាំណាយខព ់ជាងងវកិារ គឺសោយស្ថរណតការអ ុវតត កម្មភាពសលឿ ជាងណផ្ 
កាណ ល  សគ្ោងទុ្ក ឬសោយស្ថរណតតនម្ាបា  ់ស្ថម  ខព ់ជាងងវកិា?។ 

 សតីកគ្ម្ិតន ភាពខុ ោា រវាងងវកិា  ិងច្ាំណាយ ោច្ទ្ទ្ួលយកបា ច្ាំសពាេះសលខាធិការោា   គ
.  ជ.អ.ប  ិងន គូអភិវឌ្ឍឬសទ្? ឬម្ួយក៏សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.បគ្តូវទក់ទ្ងសៅន គូ
អភិវឌ្ឍ ុាំការ អ ុញ្ជញ តិច្ាំសពាេះកគ្ម្ិតន ភាពខុ ោា ធាំៗទាំងស េះ?។ 

 គ្ប ិ សបីមា  ម្តុលយអវជិជមា  សតីរ ាំពឹងថា ឹងមា មូ្ល ិធ ិគ្មាប់បាំសពញឱ្ ភាពទាំង
សនេះ ណ រឬសទ្? សតីគ្តូវមា វធិា ការអវីខាេះ គ្ប ិ សបីោម  មូ្ល ិធបិណ ថម្?។ 

 ខាងសគ្កាម្ជាឧទហរែ៍អាំពីទ្គ្ម្ង់របាយការែ៍ច្ាំែូល  ិងច្ាំណាយ ។  ូម្ច្ាំណាាំថាទ្គ្ម្ង់
របាយការែ៍កាុងស ៀវសៅណែនាំស េះគ្តូវបា បគ្ងួញខាីៗម្កសៅគ្តឹម្១ទ្ាំព័រ ។ 

សគ្មាប់ស់ាថ បន័ គ្កសងួ រាជធាន ីគខ្តត 
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របាយការែ៍ គ្មាប់ណខធាូ សៅនងៃទី្ ៣១ ណខធាូ ឆាា ាំ ២០XX 
  ងវកិាអ ុម្ត័ ការង្ហរ ជាកណ់ តង ភាគរយ 
 ២០........ ២០........ ២០........ ២០........ 
  ុលាា   ុលាា   ុលាា   ុលាា  
ច្ាំែូល     
ងវកិាអតិសរកពីឆាា ាំមុ្  ០០០ ០០០ ០០០ ០០% 
ន គូអភិវឌ្ឍ A ០០០ ០០០ ០០០ ០០% 
ទ្ទ្លួបា កាុងឆាា ាំ ០០០ ០០០ ០០០ ០០% 
ន គូអភិវឌ្ឍ A ០០០ ០០០ ០០០ ០០% 
ន គូអភិវឌ្ឍ B ០០០ ០០០ ០០០ ០០% 
ន គូអភិវឌ្ឍ C ០០០ ០០០ ០០០ ០០% 
 រុបងវកិាមា  ០០០ ០០០ ០០០ ០០% 

ចាំ្យ     
 របុច្ាំណាយ ០០០ ០០០ ០០០ ០០% 
 ម្តលយចុ្ងគ្ោ ០០០ ០០០ ០០០ ០០% 

 

១៥.២.២.២ របាយការណ៏្សរុបចាំណ្លូ ចាំ្យ របស់គលខាធិការដ្ឋា ន 

  របាយការែ៍ច្ាំែូលច្ាំណាយបង្ហា ញពីច្ាំែូលច្ាំណាយកាុងរយៈសពលណ លបា សគ្ោង  ិងរយៈ 
សពលជាក់ណ តង ណផ្ ការគ្បចាំឆាា ាំ  ិងជាក់ណ តងបូកសោង ភាពខុ ោា កាុងគ្ោ  ិងគ្បចាំឆាា ាំ បង្ហា ញជា
 ុលាា រ  ិងជាភាគរយ។របាយការែ៍ស េះ ផ្តល់តួសលខតាម្ មា ភាគ តាម្លទ្ធផ្ល តាម្ កម្មភាព  ងិ
គ្បមូ្ល ផ្តុ ាំកាំែត់គ្តាគ្បចាំណខ។ អងគភាពរ ាបាល  ិង ហរិញ្ញវតថុ ជាអាកសរៀបច្ាំរបាយការែ៍ ណ លជារបាយ
ការែ៍ ហរិញ្ញវតថុរមួ្ គ្មាប់កម្មវធិីទាំងមូ្ល។ របាយការែ៍ គ្តួតពិ តិយគ្បចាំគ្តីមា  ឬរបាយការែ៍ 
វឌ្ឍ ភាពណា ម្ួយក៏សោយ ម្ិ ោច្មា ភាពសពញសលញបា សទ្ សបី ោម  របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុរមួ្ជាម្ួ
យ។ ម្ិ គ្តូវគិត បញ្ចូ ល ម្តុលយស ីម្គ្ោ សៅកាុង ម្តុលយមូ្ល ិធិសទ្។  ូច្បា សរៀប រាប់ខាងសលី របាយ
ការែ៍ស េះ  ឹងមា   ម្តុលយ ូ យសៅចុ្ងឆាា ាំ។  ម្តុលយមូ្ល ិធិចុ្ងឆាា ាំ ណ លបា អ ុម័្ត គ្តូវចត់
ទុ្កជាច្ាំែូលសៅកាុងឆាា ាំងមី។ 
   ម្តុលយស ីម្គ្ោកាុងឆាា ាំងម ីគ្តូវមា ច្ាំ ួ ស មីោា   ឹង ម្តុលយចុ្ងគ្ោឆាា ាំមុ្ ។  ម្តុលយចុ្ងគ្ោន 
របាយការែ៍ច្ាំែូល ិងច្ាំណាយ ណ លបូកសោង ពីណខម្ករា ល់ណខវចិ្េិកាស មី ឹង ម្តុលយមូ្ល ិធិ។ 
របាយការែ៏ច្ាំែូល  ិងច្ាំណាយ រុបស េះ បង្ហា ញពីច្ាំែូល ច្ាំណាយ រប ់ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី 
សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិទាំងអ ់។ 
 របាយការែ៍ស េះមា សោលបាំែង បង្ហា ញពីច្លនស្ថច់្គ្បាក់ណ លបា សកីតស ងីពីស ីម្ឆាា ាំរហូត 
 ល ់កាុងគ្ោ។ 
 

ទគ្ម្ង់របាយការណ្៏ចាំណ្លូ និងចាំ្យ 
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គណ្ៈកមាម ធិការជាតិសគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបគ្បជាធិបគតយយគៅថាែ ក់គគ្កាម្ជាតិ 

ផ្ននការអនុវតត៣ឆ្ែ ាំ ននកម្មវិធីជាតិ 

របាយការែ៏ច្ាំែូល ច្ាំណាយគិតគ្តឹម្នងៃទី្៣១ ណខXX ឆាា ាំ ២០XX 
 

                                                                                                           Appendix            USD 

 

 ម្តុលយស ីម្គ្ោ ០១ ម្ករា ឆាា ាំ ២០XX (ងវកិា ល់ពីឆាា ាំច ់)                                                      X,XXX.xx 

 

ច្ាំែូលកាុងឆាា ាំ 
 ន គូអភិវឌ្ឍ A                                                                                               X,XXX.xx  

 ន គូអភិវឌ្ឍ B X,XXX.xx 

 របុច្ាំែូលកាុងគ្ោ X,XXX.xx 
 របុច្ាំែូល X,XXX.xx 

                                                               

ច្ាំណាយកាុងឆាា ាំ(លម្ែតិតាម្លាំនាំងវកិាកាុងផ្. .ង គ្បចាំឆាា ាំ) 

 ខៃង់ច្ាំណាយ AXXXXXXXX X,XXX.xx 

 ខៃង់ច្ាំណាយ BXXXXXXXX X,XXX.xx 
 
  

 របុច្ាំណាយ  X,XXX.xx 

 

 ម្តុលយចុ្ងគ្ោ គិតគ្តឹម្នងៃ ៣១ ណខXX ឆាា ាំ XXXX X,XXX.xx 

 

១៥.២.២.៣ តារាងតុលយការរបស់គលខាធិការដ្ឋា ន 

  តារាងតុលយការជាបញ្ជ ីរាយពីគ្ទ្ពយ ម្បតតិ  ិងបាំែុលទាំងអ ់រប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
គិតគ្តឹម្កាលបរសិច្េទ្ណាម្ួយជាក់លាក់ម្ួយ  ិងផ្តល់ ូវ "រូបភាព" ជាទូ្សៅន ស្ថថ  ភាពហរិញ្ញវតថុ។ 
  វាបង្ហា ញពីគ្ទ្ពយ ម្បតតិណ លសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បមា   ងិបនៃ ប់ពីការកាត់កងបាំែុលវា
 ឹងបង្ហា ញព ីម្តុលយណ លមា ជារមួ្ ណ លមា  ម្តុលយងវកិារប ់កម្មវធិី  ងិមូ្ល ិធិមា កគ្ម្ិត   សផ្េ
ងៗសទ្ៀត។  ូម្កត់ច្ាំណាាំថា  ម្តុលយមូ្ល ិធិមា រាយសៅកាុងតារាងតុលយការកាុងឆាា ាំ ពីណខម្ករា ល់វចិ្េិ
កា។  ម្តុលយមូ្ល ិធិស មី ូ យសៅកាុងរបាយការែ៍ វ កម្មឯករាជយ។ 
  គ្ប ិ សបីកម្មវធិី ឬគសគ្មាងមា ងវកិា ល់នសពលោច់្ឆាា ាំ សហយីគ្តូវបា អ ុម័្តឱ្យយកងវកិា
 ល់ យកសៅសគ្បី គ្បា ់សៅឆាា ាំបនៃ ប់ គ្តូវ ចត់ទុ្កថា ជាងវកិា រមួ្វភិាគទ  ទ្ទ្ួលបា មុ្   គ្មាប់ ឆាា ាំ
បនៃ ប់  ិង បង្ហា ញជាបាំែុលច្រ ត។ សៅនងៃទ្ី ០១ ណខម្ករា ឆាា ាំងមី គ្តូវសរៀបច្ាំ កខីប័គ្តចុ្េះបញ្ជ ី ស ីម្បសីផ្ៃរ
ងវកិាសច្ញពីគែ  ី ងវកិារមួ្វភិាគទ ទ្ទ្ួលបា ជាមុ្  ចូ្លសៅកាុងគែ ីច្ាំែូលរប ់កម្មវធិី ឬ
គសគ្មាងគ្បចាំឆាា ាំ។  គ្មាប់ មូ្ល ិធិស េះ បង្ហា ញសៅកាុងណផ្ាកច្ាំែូលន របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ ជាច្ាំែូល
ណ លទ្ទ្ួលបា កាលពីឆាា ាំមុ្ ។ 
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  គ្ប ិ សបីកម្មវធិី ឬគសគ្មាងមា  ម្តុលយឱ្ ភាពណ លបា អ ុម័្តសៅសពលចុ្ងឆាា ាំ  ម្តុលយឱ្
 ភាព សនេះគ្តូវបា ចត់ទុ្កថាជា ម្តុលយមូ្ល ិធិណ ល ឹងទ្ទ្លួបា ។  ម្តុលយឱ្ ភាពោច្សកីត
មា ណតសៅសពល ណ លកម្មវធិី ឬគសគ្មាង ប តអ ុវតតរហូត ល់ចូ្លឆាា ាំងមី ឬសៅសពលណ លការងវកិាោាំគ្ទ្ចុ្ង
សគ្កាយ គ្តូវបា ពយួរ ទុ្ក ិ សោយន គូអភិវឌ្ឍ សោយរង់ចាំទ្ទ្ួលបា  ូវរបាយការែ៍ វ កម្ម ិ ។ 
សៅសពលបា ទ្ទ្ួលងវកិា ពីន គូអភិវឌ្ឍ ទ្ឹកគ្បាក់សៅកាុងតារាងតុលយការ  ម្តុលយងវកិាគ្តូវទ្ទ្ួលបា  
 ឹងគ្តូវជគ្ម្េះសចល សហយីសបី មា ងវកិា ល់សទ្ៀត គ្តូវចត់ទុ្កថាជាច្ាំែូលកាុងឆាា ាំ។ 
  គ្ទ្ពយ កម្មណ លបា បញ្ចូ លសៅកាុងតារាងតុលយការមា ណត ស្ថច់្គ្បាក់ ងវកិាកាុងគែ ធីនោរ 
ប័ែណ ធានរា ប់រងណតប ុសណាណ េះ។ គ្ទ្ពយ កម្ម គ្តូវបា គិតថាជាច្ាំណាយ សហយី ិងម្ិ គ្តូវបា នាំយកសៅ
ោក់ បញ្ចូ ល សៅកាុង គែ ីតារាងតុលយភាពសទ្។ 
  ជាទូ្សៅតារាងតុលយការគ្តូវបា សគ្បីគ្បា ់សោយថាា ក់ ឹកនាំ  ិងម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុនន ស ីម្បទី្ទ្ួល
បា  ូវ ទ្ិ ាភាពន ស្ថថ  ភាពហរិញ្ញវតថុជាទូ្សៅរប ់គ.ជ.អ.ប ជាពិស  ស្ថច់្គ្បាក់។ សៅសពលគ្តួតពិ តិ ្
យតារាងតុលយការ មាតិកាណ លគ្តូវពិ ិតយមា រាយកាុងបញ្ជ ីខាងសគ្កាម្៖ 
 

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិសគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបគ្បជាធិបគតយយគៅថាែ ក់គគ្កាម្ជាតិ 

តារាងតុលយការ គិតគ្តឹម្នថាទី ៣១ ធែូ ២០xx 

 

 គោង USD  USD 

  ៣១ តុលា ២០XX ៣១ ធាូ ២០XX 

គ្ទ យសកម្ម 

គ្ទ្ពយ កម្ម 
1. ម្តុលយស្ថច់្គ្បាក់គែ ីធនោរ (គ្ក ួង រាជធា ី សខតត) ០.០០ ០.០០ 

2. ម្តុលយសបឡាស្ថច្់គ្បាក(់គ្ក ួង រាជធា ី សខតត) ០.០០ ០.០០ 

          3. ម្តុលយគែ ីបុសរគ្បទ  (គ្ក ួង រាជធា ី សខតត) ០.០០ ០.០០ 

4. ម្តុលយគែ ីគ្តូវទ្ទ្លួបា  ០.០០ ០.០០ 

5. ម្តុលយគែ ីទូ្ទត់ជាមុ្  ឬស្ថច់្គ្បាកធ់ានរា ប់រង ០.០០ ០.០០  

 

6.សរុបគ្ទ យសកម្ម (1+2+3+4+5) ០.០ ០០.០ 

 

បាំណ្លុ និងគគ្តៀម្បាំរុង 

បាំែុល កម្ម 
7.គែ ីគ្តូវទូ្ទត់ ០.០០ ០.០០ 

8.ព ធកាត់ទុ្កគ្តូវទូ្ទត់ ០.០០ ០.០០ 
9.វភិាគទ បា ទ្ទ្លួមុ្  ០.០០ ០.០០ 

10.សរបុបាំណ្លុសកម្ម (7+8+9) ០.០០ ០.០០ 

11.សម្តុលយគ្ទ យសកម្ម (6-10) ០.០០ ០.០០ 

12.សម្តុលយម្ូលនិធ ិ ០.០០ ០.០០ 
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13.គនេៀងផ្លេ ត់ (សម្តុលយគ្ទ យសកម្ម - សម្តុលយម្ូលនិធ ិ= សូនយ) ០.០០ ០.០០ 

១៥.២.២.៤ គនេៀងផ្លេ ត់គណ្នីធនាោរ 

  របាយការែ៏សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ីធនោរគ្គប់គែ ីធនោរទាំងអ ់គ្តូវសផ្ញីរម្ក សលខាធិការោា   
គ.ជ.អ.ប ស ីម្បសីផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ថាយ តការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងស េះ បា អ ុវតតោ ងគ្តឹម្គ្តូវជាសរៀងរាល់ណខ។ 
   

 

សាថ ប័ន គ្កសួង រាជធានី គខ្តត និងគលខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 

របាយការណ្៏គនេៀងផ្លេ ត់គណ្នីធនាោរ គិតគ្តឹម្នថា ៣១ ម្ករា ឆ្ែ ាំ ២០XX 

ស ម្ េះ  ិង ទី្តាាំងធនោរ៖ 
សលខគែ ី ៖ 
 
 USD* 

ទិ្ ា ័យពីស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់ 

 ម្តុលយស ីម្គ្ោ ០១ ម្ករា ឆាា ាំ ២០០XX** 0.00 

(បូក)ច្ាំែូលកាុងគ្ោ** 0.00 

( ក)ច្ាំណាយកាុងគ្ោ** 0.00 

 ម្តុលយចុ្ងគ្ោ ៣១ ម្ករា ឆាា ាំ ២០០XX*** 0.00 

 
 

 ម្តុលយតុលយបញ្ជ ីធនោរ គ្តឹម្នងៃ ៣១ ម្ករា ឆាា ាំ ២០០XX 0.00 

(បូក ឬ ក) របុតនម្ាមូ្លបបទ ប័គ្តពុាំទ ់បា  កគ្បាក់ពីធនោរ 0.00 

(បូក ឬ ក)ច្ាំែូលណ លពុាំទ ប់ា កតគ់្តាសោយធនោរ ឬស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់ 0.00 

 ម្តុលយចុ្ងគ្ោ ៣១ ម្ករា ឆាា ាំ ២០០XX*** 0.00 

 
 

*គ្តូវសរៀបច្ាំសធវកីារសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ីធនោរសោយណ កៗ  គ្មាប់គែ ីធនោរ ីម្យួៗ  ិងរបិូយប័ែណ ីម្យួៗ 
**ឆាា ាំកាំពុងអ ុវតត. 
*** ម្តុលយចុ្ងគ្ោទាំងពីរគ្តូវណតស មោីា  
១៥.២.២.៥ តារាងបុគរគ្បទានសគ្មាប់បុគគលិក  

 របាយការែ៍ស េះបង្ហា ញពី ម្តុលយបុសរគ្បទ តាម្ណខច្ាំសពាេះបុគគលិកមាា ក់ៗ កាុងរយៈសពល១ ឆាា ាំ។ 
វាក៏ ោច្ឱ្យសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ពិ ិតយសម្ីលថាសោល សោបាយ បុសរគ្បទ ច្ាំសពាេះបុគគលិក គ្តូវ
បា អ ុវតត ោ ងគ្តឹម្គ្តូវ។ 
គណ្ៈកមាម ធិការជាតិសគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបគ្បជាធិបគតយយគៅថាែ ក់គគ្កាម្ជាតិ 

គ្កសួង សាថ ប័ន រាជធានី គខ្តត និងគលខាធិការដ្ឋា ន 

បញ្ជ ីបុសរគ្បទ  គ្មាបបុ់គគលកិ គិតគ្តឹម្នងៃទី្ 

 
ស ម្ េះបុគគលិក មុ្ខង្ហរ ម្ករា កុម្ាៈ មី្ន សម្ស្ថ ឧ ភា មិ្ងុន កកកោ  ីហា កញ្ជញ  តុលា
 វចិ្េកិា ធាូ  ម្តុលយ  
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១. 
២. 
៣. 
៤. 

 

 ម្តុលយ 
 

 

បុគរគ្បទាបសគ្មាប់បាំគ ញការងារ 

បុគគលិកទាំងអ ់ណ លបា ទ្ទ្ួលបុសរគ្បទ  គ្មាប់ការង្ហរកាុងឆាា ាំ គ្តូវកត់គ្តាកាុងតារាងស េះ សទេះបីជា
បា ជគ្ម្េះអ ់សហយីក៏សោយ។  ពត៌មា កាុងតារាងស េះ ឹងបង្ហា ញថាសតីបុគគលិកបា ជគ្ម្េះបុសរគ្បទ  
បា ទ ់សពលណ រឬសទ្?។ សៅសពលណ លសឃញីមា  ម្តុលយបុសរគ្បទ សគ្ច្ី ហួ កាំែត់គ្តូវណតសធវីការ
ពិ ិតយ។  ម្តុលយបុសរគ្បទ គ្តូវស មី ូ យសៅចុ្ងឆាា ាំ។ សោលការែ៏ស េះអ ុវតតស មីោា   គ្មាប់បុគគលិក
ទាំងអ ់។ 

 

សរុបបុគរគ្បទានសគ្មាប់ការងារ 

 

សរុបបុគរគ្បទានែល់បុគគលិក 

 

១៥.២.២.៦ របាយការណ៏្លាំហូរសាច់គ្បាក់របស់ភាែ ក់ងារអនុវតត និងបូកសរុបរបស់គលខាធកិារដ្ឋា ន 

  កាុងរបាយការែ៏ សងខបលាំហូរស្ថច់្គ្បាក់ មា  សងខបស្ថថ  ភាពហរិញ្ញវតថុ សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ី
បាំសពញ ច្ាំណាយ សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ីធនោរ មូ្លបបទ ប័គ្តម្ិ ទ ់សបីកគ្បាក់  ិងបុសរគ្បទ ។   
  ពាករែ៍លាំហូរស្ថច់្គ្បាក់គឺជាណផ្ាកម្យួន  ាំែុាំ របាយការែ៍គ្បចាំណខណ លគ្តូវបញ្ជូ  ម្ក
សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប។ សោលបាំែងន របាយការែ៍ស េះគ ឺ ស ីម្បបីង្ហា ញអាំពីភាពគ្តឹម្គ្តូវន ស្ថច់្
គ្បាក់ណ លស ាី ុាំពី សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ របាយការែ៍ស េះបង្ហា ញពចី្ាំ ួ ជាក់ណ តងកាុងណខ ិម្យួៗ 
ចប់ពីស ីម្ឆាា ាំរហូត ល់ បច្ចុបប ា  ិងច្ាំ ួ ងវកិាសគ្បីគ្បា ់ គ្មាប់រយៈសពលណ លសៅ ល់កាុងឆាា ាំ។ 
  ណផ្ាកទ្ី ១ ន របាយការែ៍ស េះផ្តល់ព័ត៌មា លាំអតិអាំពីស្ថថ  ភាពស្ថច់្គ្បាក់។ វាបង្ហា ញច្ាំែូល
ជាក់ណ តង  ងិច្ាំែូលពាករែ៍គ្បចាំណខ ច្ាំណាយជាក់ណ តង  ងិច្ាំណាយពាករែ៍គ្បចាំណខ  ិង ម្
តុលយជាក់ណ តង  ិង  ម្តុលយពាករែ៍។ 
  ណផ្ាកទ្ី ២ ផ្តល់ព័តមា លម្ែិតអាំពីច្ាំែូលជាក់ណ តង  ិងច្ាំែូលពាករែ៍ពីន គូអភវិឌ្ឍ។ វាក៏
បង្ហា ញ ផ្ងណ រថា សតីច្ាំែូលបា ទ្ទ្ួលរចួ្សហយី ឬ ឹងបា ទ្ទ្ួលតាម្រយៈសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប។ 
 ណផ្ែកសលីមូ្លោា  ន របាយការែ៍ស េះ សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប  ឹងសធវីការ សគ្ម្ច្ថា សតីគ្តូវសផ្ៃរ
ងវកិា តាម្ការស ាី ុាំណ រឬសទ្?  ិងមា ច្ាំ ួ ប ុនម  ណ លគ្តូវសផ្ៃរ?។ 
  ូម្សម្ីលទ្ាំព័របនៃ ប់ ឧទហរែ៍ទ្គ្ម្ង់ន ការពាករែ៏លាំហូរស្ថច់្គ្បាក់។ 
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គណ្ៈកមាម ធិការជាតិសគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបគ្បជាធិបគតយយគៅថាែ ក់គគ្កាម្ជាតិ 

គ្ក ងួ ស្ថថ ប ័ រាជធា ី សខតត  ិងសលខាធិការោា   
ពាករែ៏លាំហូរស្ថច្គ់្បាក ់ឆាា ាំ ២០XX 

              ពាករែ៏ 

   ជាកណ់ តង ជាកណ់ តង ជាកណ់ តង ជាកណ់ តង ជាកណ់ តង ជាកណ់ តង ជាកណ់ តង ជាកណ់ តង ជាកណ់ តង ជាកណ់ តង ពាករែ៏ ពាករែ៏ ១ឆាា ាំ 
  . ម្ករា កុម្ាៈ មី្ន សម្ស្ថ ឧ ភា មិ្ងុន កកកោ  ីហា កញ្ជញ  តុលា វចិ្េកិា ធាូ  របុ 

 សងខប 
      ម្តុលយគ្ោមុ្ បូកសោង 0.00 0.00 0.00 0.00    0.00  0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

    ច្ាំែូលទ្ទ្លួបា  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    ច្ាំណាយ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 

 ម្តុលយនាំយកសៅការយិបរសិច្េទ្ងមី 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ាំសែី ុាំសផ្ៃរងវកិាពី សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 

    (បូក)ពាករែ៏ច្ាំណាយ របុកាុងណខ           0.00 0.00  

   ( ក) ម្តុលយគ្ោមុ្            0.00 

 ច្ាំ  ួគ្តូវស ាី ុាំសផ្ៃរ            0.00 

 ម្តុលយកាុងគែ ីគិតគ្តឹម្នងៃទី្ ៣១ ណខតុលា (សោងរបាយការែ៏គ្បចាំណខ)        

ច្ាំែូល តាម្រយៈសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប បា   ាប ុណ តពុាំទ ប់ា ទ្ទ្លួ 

        ន គូអភិវឌ្ឍ A            0.00 0.00 

        ន គូអភិវឌ្ឍ B            0.00 0.00           

 ន គូអភិវឌ្ឍ C            0.00 0.00 

        ន គូអភិវឌ្ឍ D              0.00   

 ម្តុលយគែ ីកាុងគ្ោ            0.00  ម្តុលយ 
សគ្បៀបសធៀបច្ាំ  ួស ា ុីាំសផ្ៃរ            0.00 
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១៥.៣ អែក្គ្តូវការរបាយការណ៍្ហិរញ្ញវតថ ុ? គហតុអវី ? 

 ភាគីពាក់ព័ ធសផ្េងៗ គ្តូវការរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ សគ្បីគ្បា ់ កាុងសហតុផ្លសផ្េងៗោា ។  

១៥.៣.១ ថាែ ក់ែឹកនាាំជាន់ខ្ពស់គៅ គលខាធិការដ្ឋា ន សាថ ប័ន គ្កសួង រាជធាន ីគខ្តត 

   ថាា ក់ ឹកនាំមា ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវជាទូ្សៅសលីការគ្គប់គ្គង ៏គ្តឹម្គ្តូវ សហយីធានថាណផ្ ការ កម្ម
ភាព ិងងវកិា គ្តូវបា អ ុវតតតាម្ការសគ្ោងទុ្ក។ 
១៥.៣.២ នាយកទីចត់ការនានា  

 មា ភារៈតាម្ោ ពីវឌ្ឍ ភាពសលីការអ ុវតតទាំងអ ់ រមួ្គសគ្មាង នទ្សទ្ៀតផ្ងណ រ។ 

១៥.៣.៣ គ្បធានការិោល័យនានា 

 មា ភារៈគ្តូវ ឹងព័តមា ពកីារច្ាំណាយសោយគ្ បសៅតាម្ខៃង់ងវកិាណ លបា កាំែត់ សតីគិត
រហូតម្ក  ល់សពលស េះច្ាំណាយមា ច្ាំ ួ ប ុនម  ?សហយីសៅមា  ល់ងវកិាប ុនម  សទ្ៀត
 គ្មាប់ច្ាំណាយ។  

១៥.៣.៤ ម្ស្រនតីហិរញ្ញវតថគុ្គប់ជាន់ថាែ ក់ 

 មា ភារៈកាុងការធានថាមា ងវកិាគ្គប់គ្ោ ់ណ លោច្ទូ្ទត់បា កាុងណខ ិម្យួ សហយីថាការ
រាល់ការ ច្ាំណាយគ្ បសៅតាម្ខៃង់ងវកិា។ 

១៥.៤ របាយការណ៍្ហិរញ្ញវតថសុគ្មាប់ការគ្គប់គ្គង 

  របាយការែ៍គ្គប់គ្គងគ្បចាំណខ គឺជាឧបករែ៍ ៏ ាំខា ់កាុងការតាម្ោ វឌ្ឍ ភាពសធៀប  ឹងងវ ិ
កា។ ការពិ ិតយសោយបា គ្តឹម្គ្តូវសលីរបាយការែ៍  ឹងោច្កាំែត់បា  ូវ ច្ាំែុច្ណ លគ្តូវសធវី ការណកប ្
ណរ។ សោយ ស្ថរសហតុផ្លស េះសហយី របាយការែ៍គ្គប់គ្គងគ្តូវណតមា ភាពគ្តឹម្គ្តូវ ទ ់សពលសវលា  ិង
មា ភាព  ីុ  ង្ហវ ក់ោា ។ 
  ទ ់សពលសវលា ៖ មា  ័យថាព័ត៌មា ទ្ទ្ួលបា ទ ់សពល ស ីម្បឱី្យថាា ក់ ឹកនាំសធវីការ ាំសរច្ច្ិតត 
បា ឆាប់រហ័ ។ ជាឧទហរែ៍គ្ប ិ សបីរបាយការែ៍គ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុគ្បចាំណខសម្ស្ថ ទ្ទ្ួលបា សៅ
កាុងណខ កញ្ជញ  ព័ត៌មា នន ឹងហួ សពល សហយីវាោម  គ្បសោជ ៍អវីកាុងការសធវីស ច្កតី សគ្ម្ច្ច្ិតតសទ្ៀត
សទ្។ ថាា ក់ ឹកនាំ  ឹងម្ិ ោច្វាយតនម្ាពីវឌ្ឍ ភាពន ការច្ាំណាយ  ិងម្ិ គ្បាក ថាសតីគ្តូវសផ្ៃរងវកិាបណ ថម្ 
ឬអត់សៅសពលខាង មុ្ខ។ សោយស្ថរសហតុផ្លស េះសហយី វាជាការ ាំខា ់ណា ់ណ លគ្តូវសរៀបច្ាំរបាយ
ការែ៍ហរិញ្ញវតថុ គ្មាប់ ការគ្គប់គ្គងឱ្យបា ឆាប់ តាម្ណ លោច្សធវីបា បនៃ ប់ពីោច់្ណខ។ នងៃផុ្តកាំែត់
គឺគ្តឹម្នងៃទ្ី ១០ ន ណខបនៃ ប់ ណ លស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា  ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាត ិ គ្តូវបញ្ជូ  របាយការ
ែ៏ ហរិញ្ញវតថុ គ្មាប់ការគ្គប់គ្គង គ្បចាំណខម្កសលខាធិការោា    ិងផ្តល់រយៈសពល ៥ នងៃ គ្មាប់
សលខាធិការោា  បូក រុបរបាយការែ៏ ស ីម្បឱី្យ គ្តូវតាម្កាលកាំែត់កាុងការផ្តល់របាយការែ៍សៅន គូ
អភិវឌ្ឍ ណ លជាទូ្សៅសៅនងៃទ្ ី១៥ ន ណខបនៃ ប់ ឬ គ្តីមា បនៃ ប់។ 
  ភាពគ្តឹម្គ្តូវ របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ គ្មាប់ការគ្គប់គ្គងគ្តូវណតមា ភាពគ្តឹម្គ្តូវ ពីសគ្ពាេះន គូ
អភិវឌ្ឍ  ឹងផ្តល់ងវកិា ជាមុ្ ណផ្ែកសលីព័ត៌មា កាុងរបាយការែ៍ស េះ។ ថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា   គ.ជ.អ
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.ប  ឹងសធវីការ  សគ្ម្ច្ច្ិតតសលីការច្ាំណាយនន គ្ បតាម្របាយការែ៍ស េះ។ មា អាកសគ្បីគ្បា ់សផ្េងៗ
ោា  សគ្បីគ្បា ់ របាយការែ៍ស េះ គ្ប ិ សបី របាយការែ៍ម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ  ឹងសធវីឱ្យកម្មវធិី ឬគសគ្មាង រងការខូច្
ខាត តាម្រយៈការ  សគ្ម្ច្ច្ិតតម្ ិបា គ្តឹម្បា គ្តឹម្គ្តូវ  ិងបាត់បង់ទ្ាំ ុកច្តិត។ ភាពគ្តឹម្គ្តូវន របាយ
ការែ៏ ជារូបភាព ៏ គ្តឹម្គ្តូវន ការគ្តួតពិ ិតយគ្បកបវជិាជ ជីវៈ  ិងការគ្គប់គ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ។បនៃ ប់ព ីបា 
សរៀបច្ាំរបាយការែ៍រចួ្ គ្តូវមា ការគ្តួតពិ ិតយស ងីវញិសោយគ្បុងគ្បយត័ា មុ្ សពលសធវីការផ្េពវផ្ាយ។ 
  ភាព ីុ ង្ហវ ក់ោា  របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ គ្មាប់ការគ្គប់គ្គង ចាំបាច់្គ្តូវណតមា ភាព ីុ ង្ហវ ក់ោា  
ពីសគ្ពាេះវាជាគ្បភពព័ត៌មា ហរិញ្ញវតថុ គ្បមូ្លផ្តុ ាំ ៏ ាំខា ់សៅកាុង គ.ជ.អ.ប ។ ភាព ីុ ង្ហវ ក់ោា ស េះមា  ័យ
ថា ការសផ្ទត តសៅសលីព័ត៌មា គ ាឹេះនន។ឧទហរែ៍ បង្ហា ញរបាយការែ៍ ច្ាំែូល ច្ាំណាយ តាម្ទ្គ្ម្ង់
ម្ួយណ ល  ូច្ោា  ឹងទ្គ្ម្ង់ងវកិា កាុងកចិ្ចគ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍ។ សៅកាុងរបាយការែ៏ស េះ គ្តូវណត
មា បញ្ចូ ល  ូវងវកិាការង្ហរ សគ្ពាេះវាជាងវកិាមូ្លោា   ណ លសគ្បីគ្បា ់កាុងការគ្គប់គ្គងច្ាំណាយនន។ 
របាយការែ៍ ហរិញ្ញវតថុ គ្មាប់គ្គប់គ្គង  ឹងបសងកតីជាមូ្លោា  ន ការ  ៃន ៏មា គ្បសោជ ៍រវាងម្ន្ត តី
គ្គប់គ្គងកម្មវធិី  ិង ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុសលីបញ្ជា ងវកិា  ិងច្ាំណាយ។ 
១៥.៥ របាយការណ៍្គ្តួត ិនិតយ គ្បច ាំគ្តីមាស និងគ្បច ាំឆ្ែ ាំ 

១៥.៥.១ របាយការណ្៍គ្តួត ិនិតយគ្បច ាំគ្តីមាស 

  គ្ក ួង ស្ថថ ប័  រាជធា  ិ សខតតអ ុវតតកម្មវធិីជាតិ គ្តូវសរៀបច្ាំរបាយការែ៍គ្តួតពិ តិយគ្បចាំគ្តីមា  
រចួ្ បញ្ជូ  ម្កថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា   គ.ជ.អ .ប ឱ្យបា មុ្ នងៃទ្ី ១០ ណខសម្ស្ថ ណខកកកោ ណខតុលា  ិង
ណខម្ករា ឆាា ាំបនៃ ប់។ របាយការែ៍ស េះ  ឹងគ្តូវបញ្ជូ  សៅន គូអភិវឌ្ឍឱ្យបា មុ្ នងៃទ្ ី១៥ ណខសម្ស្ថ ណខកក ្
កោ ណខតុលា  ិងណខម្ករា ឆាា ាំបនៃ ប់។ 
  ន គូអភិវឌ្ឍម្ួយច្ាំ ួ ោច្តគ្ម្ូវឱ្យមា ណតរបាយការែ៍គ្បចាំឆ្មា ណតប ុសណាណ េះ។ គសគ្មាង
សទ្វភាគី  ិង ន គូអភិវឌ្ឍខាេះោច្កាំែត់ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៍  ិងសពលសវលាបញ្ជូ  របាយការែ៏ជាក់លាក់
ណ លសគគ្តូវការ។ តគ្ម្ូវការទាំងស េះ គ្តូវបា អ ុវតតគ្ បតាម្កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងណ លបា ចុ្េះហតថសលខា។ 
សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តូវសរៀបច្ាំ  ិងបសងកីតរបាយការែ៍តាម្ទ្គ្ម្ង់ណ លបា កាំែត់ជាក់លាក់ ូច្
មា បញ្ជជ ក់សៅកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍនន។ 
  អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ គ្តូវការព័ត៌មា នន ូច្ខាងសគ្កាម្ ៖ 
១៥.៥.២ ការអនុវតត និងការគ្តួត ិនិតយផ្នែកហិរញ្ញវតថ ុ

១៥.៥.២.១ ទិែាភា ទូគៅផ្នែកហិរញ្ញវតថ ុ

 ស េះជារបាយការែ៏រមួ្ម្ួយរប ់អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ តីពីការអ ុវតតណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ សៅកាុង 
កាំ ុងសពលអ ុវតត។ វាច្ងែុលបង្ហា ញថាសតីមា ការផ្ទា  ់បតូរធាំ ុាំណ រឬសទ្?  ូច្ជាថាសតីស្ថច់្គ្បាក់សនេះម្កពី
ណា? សតីមា គ្គប់ គ្ោ ់សទ្? មា វឌ្ឍ ៈភាពណ លម្ិ បា រ ាំពឹងទុ្ក? មា គ្បភពមូ្ល ិធិងម ីឬបទ្បញ្ញតតិ
ងមីណ លបសងកីតជាបញ្ជា ?។ 
 សធវីកាំែត់ មាគ ល់ច្ាំសពាេះបណគ្ម្បគ្ម្ួលច្ាំែូល ាំខា ់ៗ សោយមា ការព យល់ឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ  ិង 
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ច្ា ់លា  ់ សហយីក៏គួរណតបង្ហា ញណផ្ ការពីរសបៀបសោេះគ្ស្ថយបញ្ជា ពាក់ព័ ធ ងឹការណគ្បគ្បួល ឬវឌ្ឍ ៈ
ភាពណ លម្ិ  បា រ ាំពឹងទុ្កច្ាំសពាេះច្ាំែូល  ិងច្ាំណាយផ្ងណ រ ( ាំសៅសលីការព យល់ពីច្ាំែូល ច្ាំណាយ
នន គួរសគ្បីគ្បា ់ សលខសោងឱ្យបា ច្ា ់លា ់)។ 
  ព យល់ពីការផ្ទា  ់បតូរតនម្ាននកាុងកម្មវធិី ឬគ្បតិបតតិការ សធៀបសៅ ឹងតនម្ាចុ្ងសគ្កាយណ លបា 
គ្ពម្ សគ្ពៀង ូច្មា កាុងងវកិាការង្ហរ។ បង្ហា ញពីការផ្ទា  ់បតូរតាម្ខៃង់ងវកិាសម្(គ្ប ិ សបីមា ) ជាពិស   
គ្ប ិ សបី មា ការផ្ទា  ់បដូរណផ្ាកបុគគលិកបា សកីតស ងី  ិងថាសតីការផ្ទា  ់បតូរសនេះមា ឥទ្ធពិលសៅសលីណផ្ាក
សផ្េងៗសទ្ៀត  ូច្ៗោា  ឬក៏ខុ ោា ។ 
   ូម្កត់ មាគ ល់ថា តារាងទ្ី២ កាុងច្ាំែុច្១៥.៦ បនៃ ប់ ច្ាំណាយណផ្ាកហរិញ្ញវតថុណ លបា រាយការ
ែ៏ គ្តូវណត ូច្ោា  ឹងរបាយការែ៏ហរិញ្ញវតថុ។ 
  របាយការែ៏ស េះគឺជាការបាំសពញបណ ថម្សៅសលីរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ សហយីរមួ្ច្ាំណែក ល់ការ
កស្ថង ទ្ាំនក់ទ្ាំ ង រវាងរបាយការែ៏ហរិញ្ញវតថុ  ិងរបាយការែ៏ កម្មភាព។ 
  របាយការែ៏ស េះ គួរគ្តូវបា សរៀបច្ាំសោយ អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ  ហការពិសគ្ោេះ
សោបល់ជា ម្ួយអងគភាពគ្គប់គ្គង  ិងោាំគ្ទ្កម្មវធិី  ិងអងគភាពគ្តួតពិ ិតយ  ងិវាយតនម្ា។ 

 សរៀបច្ាំរបាយការែ៏គ្បចាំគ្តីមា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
 គ្តីមា ទ្ី១=តួសលខ៣ណខបូកសោងប តោា (របាយការែ៍ណខម្ីន) 
 គ្តីមា ទ្ី២=តួសលខ៦ណខបូកសោងប តោា (របាយការែ៍ណខម្ិងុន)  ិងរបាយការែ៏ កម្មភាព 
ហរិញ្ញវតថុរយៈសពល ៣ ណខ ពីណខសម្ស្ថ  ល់ណខម្ិងុន។ 
 គ្តីមា ទ្ី៣=តួសលខ៩ណខបូកសោងប តោា (របាយការែ៍ណខកញ្ជញ )  ិងរបាយការែ៏ កម្មភាព 
 ហរិញ្ញវតថុរយៈសពល៣ណខ ពីណខកកកោ  ល់ណខកញ្ជញ  ។ 
 គ្តីមា ទ្ី៤ = តួសលខ១២ ណខបូកសោងប តោា (របាយការែ៍ណខធាូ)។ 
១៥.៦ តារាងគរៀបចាំ និងនេ វនាយ របាយការណ៍្របស់គ.ជ.អ.ប 

 តារាងខាងសគ្កាម្បង្ហា ញពីរបាយការែ៍ណ លសរៀបច្ាំសោយសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិងគ្តូវបញ្ជូ  
សៅ  រណា? 
 

ល.រ 
បរោិយ 

សលខាធិការោា   
សរៀបច្ាំ 

គ្ក ួង  សរៀបច្ាំ 
រាជធា ី សខតត 
សរៀបច្ាំ 

១ របាយការែ៏ ិទ កថា(ឬ កម្មភាព) 
      

២ តារាងតុលយការ 
    

៣ របាយការែ៏ច្ាំែូល ច្ាំណាយ 
    

៤ មា គ្ទិ្ច្ន គូអភិវឌ្ឍ គ្មាប់មូ្ល ិធិកញ្ច ប់រមួ្ 
    

៥ របាយការែ៏ច្ាំែូល ច្ាំណាយ គ្ក ួង ស្ថថ ប័  រាជធា ី សខតត 
      

៦ របាយការែ៏សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ីធនោរ គ្គប់គែ ីធនោរ 
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៧ បញ្ជ ីបុសរគ្បទ  ល់បុគគលិក 
      

៨ ពាករែ៏លាំហូរស្ថច្់គ្បាក់ ពីស ីម្ឆាា ាំ ល់បច្ចុបប ា       

៩ ពាករែ៏ស្ថច្់គ្បាក់រយៈសពល៣ណខ 
      

 

 របាយការែ៏តារាងខាងសគ្កាម្បង្ហា ញថាសតីរបាយការែ៏គ្តូវបញ្ជូ  សៅណាខាេះ? 
  

គ្បធា អងគភាព 

អ ុគ្បធា 
សលខាធិ
ការោា   

ន គូអភិវឌ្ឍ 

១ របាយការែ៏ ិទ កថា(ឬ កម្មភាព) 
      

២ តារាងតុលយការ 
      

៣ របាយការែ៏ច្ាំែូល ច្ាំណាយ 
      

៤ មា គ្ទិ្ច្ន គូអភិវឌ្ឍ គ្មាប់មូ្ល ិធិកញ្ច ប់រមួ្ 
      

៥ របាយការែ៏ច្ាំែូល ច្ាំណាយ គ្ក ួង ស្ថថ ប័  រាជធា ី សខតត 
      

៦ របាយការែ៏សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ីធនោរ គ្គប់គែ ីធនោរ 
     

៧ បញ្ជ ីបុសរគ្បទ  ល់បុគគលិក 
     

៨ ពាករែ៏លាំហូរស្ថច្់គ្បាក់ ពីស ីម្ឆាា ាំ ល់បច្ចុបប ា      

៩ ពាករែ៏ស្ថច្់គ្បាក់រយៈសពល៣ណខ 
     

១៥.៧ របាយការណ្៍គ្គប់គ្គងសកម្មភា  ផ្បបបទននការបញ្ជូន 

របាយការែ៍ កម្មភាពគ្តូវបា ណច្កចយ ជាឯកស្ថរ Word ោច់្សោយណ កៗពីោា ។របាយ
ការែ៍ ពីសលខ ២  ល៥់(ខាងសលី) គជឺារបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ ាូល។ របាយការែ៏ ិម្ួយៗោក់សៅកាុង
  ាឹក ោច់្សោយណ កពីោា  ប ុណ ត ថិតសៅកាុងឯកស្ថរជា Excel ណតម្ួយ។ សោយណ ករបាយការែ៍លាំហូរ
ស្ថច់្គ្បាក់ គ្តូវបា ណច្កចយសោយោក់ចូ្លកាុង  ាឹកណតម្ួយ កាុងឯកស្ថរជា Excel ណតម្ួយ ។ របាយ
ការែ៍ពីសលខ ៦  ល៩់ គ្តូវបា ណច្កចយ សោយោក់កាុង  ាកឹសផ្េងៗោា  កាុងឯកស្ថរជា Excel ណតម្ួ
យ។ 

ទ្គ្ម្ង់ន របាយការែ៍ទាំងអ ់ស េះ ងឹគ្តូវពិ ិតយស ងីវញិ  ិងសធវីបច្ចុបប ាភាពកាុងករែីចាំបា
ច់្។ កាុងករែីណ លមា ការផ្ទា  ់បតូរទ្គ្ម្ង់ន របាយការែ៍ អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ គ្តូវជូ  ាំែឹង
តាម្រយៈអុីណម្ លសៅគ្គប់គ្គប់ការោិល័យហរិញ្ញវតថុទាំងអ ់សៅកាុងគ.ជ.អ.ប 

បណ ថម្ពីសលីរបាយការែ៍ណ លបា សផ្ញីរតាម្អុីណម្ ល របាយការែ៏ណ លបា សបាេះពុម្ាសលីគ្កោ 
មា ចុ្េះហតថសលខា គ្តូវបញ្ជូ  ១ច្ាប់សៅសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប។ គ្បធា គ្កុម្ការង្ហរគ.ជ.អ.បតាម្
ស្ថថ ប័  គ្ក ួង អភិបាលរាជធា ី សខតត គ្តូវចុ្េះហតថសលខាសលីរបាយការែ៍ស េះ។នយកទ្ចីត់ការហរិញ្ញវតថុ
រាជធា ី សខតត ក៏គ្តូវចុ្េះហតថសលខាសលីរបាយការែ៍ស េះណ រ សោយមា ហតថសលខាបាំគ្ពួញរប ់ទ្ីគ្បឹកា
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ហរិញ្ញវតថុសខតត ឬកាុង សពលអវតតមា ទ្ីគ្បឹកាគ្គប់គ្គងកម្មវធិីសខតតជាអាកចុ្េះហតថសលខាបាំគ្ពួញជាំ ួ ទ្ីគ្បឹកា
ហរិញ្ញវតថុ។គ្តូវសធវីការងត ច្ម្ាងទ្ិ ា ័យ Peachtree សគ្តៀម្បគ្ម្ុងទុ្កជារាល់ណខ រកាទុ្កសៅកាុងងតណ ល
បា បសងកីត  គ្មាប់ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិីជាតិរមួ្ោា  រមួ្ជាម្ួយ ឹងឯកស្ថរសផ្េងសទ្ៀត
 ូច្មា រាយខាងសគ្កាម្៖ 

 របាយការែ៍ទាំងអ ់ខាងសលី (ច្ាំែុច្១៥.៦) 
 របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុណ លទញសច្ញពីគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree ។ 
 ទ្ិ ា ័យ Peachtree សរៀងរាល់ចុ្ងណខ ។ 

១៥.៨ កាលកាំណ្ត់កែងុការគនញើររបាយការណ្៍ 

អែកគនញើរ គ្បគភទរបាយការណ្ ៏ គលខាធិការដ្ឋា នទទួល នែគូអភិវឌ្ឍទទលួ 

ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត 
(សលីកណលងសលខាធិការោា  
គ.ជ.អ.ប) 

ច្ាំែូល ច្ាំណាយ  
លាំហូរស្ថច្់គ្បាក ់

មុ្ នងៃទី្១០ សរៀងរាល់ណខ មិ្  ឹង 

សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប បូក រុបច្ាំែូល ច្ាំណាយ  
តារាងតុលយការ 
បូក រុបលាំហូរស្ថច្ ់គ្បាក ់

មុ្ នងៃទី្១០ ណខសម្ស្ថ ក
កកោ តុលា  ិងម្ករាឆាា ាំ
បនៃ ប់ 

មុ្ នងៃទី្១៥ ណខសម្
ស្ថ កកកោ តុលា  ិង
ម្ករាឆាា ាំបនៃ ប ់

 
  សៅតាម្ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត អ ុវតតកម្មវធិជីាតិ គ្តូវោក់របាយការែ៏សៅថាា ក់ ឹកនាំ មុ្ 
នងៃទ្ី ១០ជាសរៀងរាល់ណខបនៃ ប់ ស ីម្បទុី្កសពលឱ្យម្ន្ត តីមា  ិទ្ធ ព ិិតយ  ិងវភិាគរបាយការែ៍មុ្ សពលចុ្េះ 
ហតថសលខា។សៅសពលចុ្េះហតថសលខារចួ្ ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ ឬទ្ីគ្បឹកាងតច្ម្ាងរបាយការែ៏(ជាឯកស្ថរសអ ចិ្ 
គ្តូ ិក) ោក់សលីសគហទ្ាំព័រ ណ លោច្ឱ្យម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុសលខាធិការោា  ចូ្លសម្ីលបា ។  របាយការែ៍
ណ ល សបាេះពុម្ពសលីគ្កោ  មា ហតថសលខា គ្តូវសផ្ញីសៅកា ់សលខាធិការោា   គ.ជ.អ .ប សៅគ្តឹម្ ឬមុ្ នងៃទ្ ី
១០ ន សរៀងរាល់ណខបនៃ ប់។   
១៥.៩ របាយការណ្៍និទានកថាផ្នែកហិរញ្ញវតថ ុសគ្មាប់ការគ្គប់គ្គង 

 របាយការែ៍ ិទ កថាណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ គឺជារបាយការែ៏ គ្បសភទ្ជា Word ណ លមា ច្ាំ ួ 
គ្បណហល៣ ទ្ាំព័រ  ិងមា បញ្ជ ី ាំែួរណ លគ្តូវសឆ្ាីយ សោយគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ ជូ ថាា ក់
 ឹកនាំសលខាធិការ  ោា   គ.ជ.អ.ប។  ាំែួរខាេះតគ្ម្ូវឱ្យមា អតាថ ធិបាយព យល់ ។ 
 

របាយការណ្៍និទានកថាផ្នែកហិរញ្ញវតថគុ្បច ាំផ្ខ្ 

 គ្មាប់ណតសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប                  ផ្ខ្ ៖...........                                    ូម្គូ កាុងគ្បអប់ខាង
សគ្កាម្ 

  បាទ្ សទ្ 

១. តារាងតុលយការ   
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១.១ សតី ម្តុលយងវកិាកាុងគែ ីធនោរ រុបមា គ្គប់គ្ោ ់ គ្មាប់ទូ្ទត់ច្សនា េះសពល
ណ លគ្តូវរង់ចាំ    
ការសផ្ៃរងវកិាជាំហា  បនៃ ប់ពីន គូអភិវឌ្ឍណ រឬសទ្? គ្ប ិ សបីមិ្ គ្គប់គ្ោ ់សទ្ សតីមា 
 ាំសណាេះ 
គ្ស្ថយ ូច្សម្តច្? 

  

១.២ សតីមា សបីកគែ ីធនោរងម ីកាុងណខស េះណ រឬសទ្? គ្ប ិ សបីមា  ចូ្រព យល់អាំពីសោល
បាំែងន  ការសគ្បីគ្បា ់គែ ីធនោរងមីស េះ? 

  

១.៣ គ្ប ិ សបីមា សបីកគែ ីធនោរងមី សតីបា សធវីបច្ចុបប ាភាពបញ្ជ ីគគ្មូ្ហតថសលខាណ រ
ឬសទ្? សបី  ិ ជាមិ្ បា សធវីបច្ចុបប ាភាព សតីម្កពីសហតុអវ?ី 

  

១.៤ សតីមា ងវកិាគ្គប់គ្ោ ់សៅកាុងគែ ីធនោរ គ្មាប់សផ្ៃរសៅឱ្យស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី 
សខតត ណ រ ឬសទ្? គ្ប ិ សបីណខស េះមា គ្គប់គ្ោ ់ ចុ្េះណខបនៃ ប់ គ្តីមា បនៃ ប់?  សបី ិ 
ជាមា មិ្ គ្គប់ គ្ោ ់សទ្ ព យល់ពី ាំសណាេះគ្ស្ថយណ លោច្មា ?  

  

១.៥ សតីមា បុសរគ្បទ សៅឱ្យបុគគលិកណាណ លពុាំទ ់បា ជគ្ម្េះបញ្ជ ី សលី ពី១០នងៃការង្ហរ
ណ រឬសទ្? សបី ិ ជាមា  គ្តូវផ្តល់បញ្ជ ីស ម្ េះបុគគលិក  ិងព យល់ពីមូ្លសហតុន ការព ្
ោសពលជគ្ម្េះបញ្ជ ី  ិងថាសតីសៅសពលណាណ លគ្តូវជគ្ម្េះបញ្ជ ី?។ 

  

១.៦ សតីមា អវីណ លគ្តូវទូ្ទត់ ណតពុាំទ ់បា ទូ្ទត់សគ្កាយរយៈសពល ៣០នងៃឬសទ្? សបីមា 
 ូម្ព យល ់ពីមូ្លសហតុ? 

  

១.៧ សតីរវាងគែ ីកាុងតារាងតុលយការទាំងអ ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ោា គ្តឹម្គ្តូវណ រឬសទ្?សបីសទ្ព យល់ពី
មូ្លសហតុ 

  

២ សាថ ប័ន គ្កសួង រាជធានី គខ្តត   

២.១ សតី ឹងមា ឱ្ ភាព ម្តុលយ ច្ាំសពាេះគែ ីរប ់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតននសៅនងៃទី្ ៣១ ណខធាូ
ណ រឬសទ្  គ្ប ិ សបីមា  ូម្ព យល់ពីមូ្លសហតុ  ិងច្ាំណាត់ការននស ីម្បសីោេះគ្ស្ថយ
ស្ថថ  ភាពស េះ? 

  

២.២ សតីមា ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតណាខាេះណ លមា ច្ាំណាយសលី កាុងខៃង់ងវកិា គិតពីស ីម្ឆាា ាំ ល់
បច្ចុបប ា ណ រឬសទ្? គ្ប ិ សបីមា  ូម្ព យល់ពីមូ្លសហតុ  ិងច្ាំណាត់ការននស ីម្បី
សោេះគ្ស្ថយ ស្ថថ  ភាពស េះ 

  

២.៣ ស្ថថ  ភាព ូច្កាុងច្ាំែុច្ទី្២.២ សតីបា ផ្តល់ព័តមា សៅន គូអភិវឌ្ឍសហយីឬសៅ? សបី
សៅ ព យល់ ពីមូ្លសហតុ? 

  

២.៤ សតីមា ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតណាខាេះណ លអ ុវតតយតឺ សគ្កាយណផ្ ការសគ្ោងណ រឬសទ្?សបី ិ 
មា  ូម្ ព យល់ពីមូ្លសហតុ  ិងច្ាំណាត់ការននស ីម្បសីោេះគ្ស្ថយស្ថថ  ភាពស េះ។ 

  

២.៥ ស្ថថ  ភាព ូច្កាុងច្ាំែុច្ទី្២.៤ សតីងវកិាទាំងអ ់ ឹងគ្តូវបា ច្ាំណាយគិតគ្តឹម្ោច់្ឆាា ាំ? 

សបី ិ  ជាច្ាំណាយមិ្ អ ់សទ្  ូម្ព យល់ពីមូ្លសហតុ? សហយីបា ជូ ព័តមា  ល់ន 
គូអភិវឌ្ឍណ រ ឬសទ្?  

  

២.៦ សតីមា ច្ាំណាយណាម្យួសកីតស ងីកាុងណខ ណ លមុ្ខច្ាំណាយសនេះមិ្ មា ណច្ងកាុង
ណផ្ ការ  កម្មភាព  ិងងវកិាណ រឬសទ្? សបីមា  ចូ្រព យល់អាំពីមុ្ខច្ាំណាយសនេះ  ិងថា
សតី ឹងមា  មូ្ល ិធិពីណា គ្មាប់បាំសពញច្ាំណាយសនេះណ រឬសទ្?។ 

  

២.៧ សតីមា មូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍណាខាេះណ លគ្តូវបា ផ្តល់បុសរហរិញ្ញបបទ  កាុងណខស េះ? 
គ្ប ិ សបី មា   ូម្សរៀបច្ាំបញ្ជ ីស ម្ េះគសគ្មាង ន គូអភិវឌ្ឍ  ិងច្ាំ  ួទឹ្កគ្បាក់ 
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២.៨ គ្ប ិ សបីច្សម្ាយីកាុងច្ាំែុច្ ២.៧ ថាមា  ចូ្រព យល ់៖ សតីមា មូ្លសហតុអវីខាេះ កាុងការផ្ត
ល់បុសរ ហរិញ្ញបបទ ? សតីកាំពុងសធវីអវីខាេះសហយីកាុងការតាម្ោ ការសផ្ៃរមូ្ល ិធិពីន គូ
អភិវឌ្ឍ? 

  

៣ ទាំនាក់ទាំនង   

៣.១ សតីបា ពិភាកាអាំពីរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុជាម្យួថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
 ិង បុគគលិកកម្មវធីិ នទ្សទ្ៀតណ រឬសទ្? សបីមិ្ បា  ចូ្រព យល់ពីមូ្លសហតុ។ 

  

៣.២ សតីបា ចុ្េះពិ ិតយភាា ក់ង្ហរអ ុវតតននណ រឬសទ្កាុងណខស េះ?សបីមា  ចូ្រព យល់ពីបញ្ជា នន
ណ ល បា ពិភាកាោា ។ 

  

៤  ័តមានគនេងៗ   

៤.១ ផ្តល់ព័ត៌មា សផ្េងសទ្ៀតណ លគរួណតផ្តល់ ល់ថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប។   

 

ហតថសលខា(គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ) :………..……………………………….. 
 

ហតថសលខា(អ ុគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បទ្ទ្លួប ៃុកហរិញ្ញវតថុ):………………………………..… 
 

កាលបរសិច្េទ្: ……………………………………………… 

 

(បញ្ជូ  របាយការែ៏ ិទ កថាណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ  រមួ្ ឹងរបាយការែ៏ហរិញ្ញវតថុគ្បចាំណខសៅអ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន សលខា ធិ
ការោា  គ.ជ.អ.ប ស ីម្បពិី ិតយ អ ុម្័ត  ិងចុ្េះហតថសលខា) 

១៥.១០ របាយការណ៍្គ្គប់គ្គង អវីគ្តូវអនុវតត និងម្ិនគ្តូវអនុវតត 

 គ្តូវសរៀបច្ាំឱ្យបា ទ ់សពល គ្តឹម្គ្តូវ  ិង ីុ ង្ហវ ក់ោា  
 គ្តូវសរៀបច្ាំសោយទ ់សពលកាំែត់ 

 គ្តូវពិ ិតយស ងីវញិឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ មុ្ សពលសផ្ញីរសច្ញ 

 គ្តូវសគ្បីគ្បា ់របាយការែ៏គ្គប់គ្គង ស ីម្បពីិភាការវាងម្ន្ត តីោាំគ្ទ្កម្មវធិី  ិងម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ។ 

 គ្តូវសគ្បីគ្បា ់សវទ្ិកាពិភាកាោា សនេះ ស ីម្បមីា ភាពគ្បាក គ្បជាថា របាយការែ៍ស េះគ្តូវបា 
សគ្បីគ្បា ់ស ីម្បតីាម្ោ   ិងគ្គប់គ្គងងវកិា។ 

 គ្តូវមា ការព យល់ពីបាំណរបាំរលួ ាំខា ់ៗ  ិងសលីកជាសោបល់ សៅសពលណ លយល់ថាចាំបាច់្
គ្តូវមា ច្ាំណាត់ការណកណគ្ប។ 

 ម្ិ គ្តូវ  មតថារបាយការែ៍ណ លទញសច្ញសោយ វ័យគ្បវតតិពី Peachtree គ្តឹម្គ្តូវសទ្។ 
ពិ ិតយសម្ីលរបាយការែ៍ស ីម្បធីានថាទ្ិ ា ័យពាក់ព័ ធទាំងអ ់បា ោក់បញ្ចូ ល។ 

 ម្ិ គ្តូវសផ្ញីរសច្ញ ូវរបាយការែ៏ណ លមា ភាជ ប់រូបម្ តរប ់គ្បព័ ធPeachtreeសៅជាម្ួយសទ្ 
។ បនៃ ប់ពីបា ទញយករបាយការែ៏  ិងពិ ិតយរចួ្រាល់ គ្តូវលុបសចលរូបម្ តនន មុ្  ងឹ
ងតច្ម្ាង ទុ្កជាចុ្ងសគ្កាយ។ 

 ម្ិ គ្តូវ សផ្ញីរបាយការែ៏ណ លមា តាំែភាជ ប់ សៅ ឹងឯកស្ថរសផ្េងៗសទ្ៀតសទ្។ បនៃ ប់ពបីា 
បញ្ច ប់របាយការែ៍គ្តឹម្គ្តូវសហយីបិទ្រចួ្សបីកវាស ងីវញិម្តងសទ្ៀត។ គ្ប ិ សបីមា តាំែភាជ ប់ 
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ណាម្ួយ គ្តូវលុបវាសច្ញ សហយីងតរកាទុ្កជាឯកស្ថរសោយម្ិ មា តាំែភាជ ប់។ 

 ម្ិ គ្តូវច្ាំណាយសលី ងវកិាសគ្ោងសទ្។ សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ម្ិ មា ងវកិាបាំរុងទុ្ក 
ស ីម្បគី្គប   ែត ប់ឱ្ ភាពសទ្។ 

របាយការែ៍ គ្មាប់គូអភិវឌ្ឍគឺជាបញ្ជា គ្បឈម្ ៏ធាំបាំផុ្ត គ្មាប់អងគភាព រ ាបាល  ិងហរិញ្ញវត ្
ងុ។ ន គូអភវិឌ្ឍជាសគ្ច្ី មា សោលការែ៍ណែនាំ  ីតិវធិី  ិងទ្គ្ម្ង់ជាក់លាក់  គ្មាប់ ាំសែី ុាំ  ងិ
របាយការែ៍ ។ មា ករែីជាសគ្ច្ី ណ លកម្មវធិីជាតិ ទ្ទ្ួលបា មូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍសគ្ច្ី សផ្េងៗោា  
ណ លជាសហតុសធវីឱ្យការ សរៀបច្ាំងវកិា  ិងរបាយការែ៍មា ភាព មុគស្ថម ញ។ 

១៥.១១ គសចកតីផ្ថលងផ្នែកហិរញ្ញវតថ ុ

១៥.១១.១ គសចកតីផ្ថលង អនុគលាម្ភា  

  ស ច្កតីណងាងហរិញ្ញវតថុគ្តូវបា សរៀបច្ាំគ្ បសៅតាម្  ិងអ ុសលាម្តាម្ បទ្បញ្ញតតិហរិញ្ញវតថុ  ិង
សោល ការែ៍គែស យយរប ់គ.ជ.អ.ប ណ លអ ុវតតតាម្សោលការែ៍  ងិ ិោម្ IPSAS (បទ្ោា  
អ តរជាតិ ណផ្ាកគែស យយស្ថធារែៈ) ។ សោល សោបាយគែស យយមា មូ្លោា   ជាណផ្ាកម្ួយន 
សោលការែ៍ ទូ្សៅរប ់ IPSAS  ូច្មា សរៀបរាប់លម្ែិតសៅកាុង គ្កបខ័ែឌ គ្កុម្គ្បឹកាភបិាលបទ្ោា   
គែស យយអ តរជាតិ  គ្មាប់ការសរៀបច្ាំ  ិងការបង្ហា ញរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ។ 

១៥.១១.២ ម្ូលដ្ឋា នននការគរៀបចាំ 

  រូបិយប័ែណណ លសគ្បីកាុងស ច្កតីណងាងហរិញ្ញវតថុ គឺជាគ្បាក់ ុលាា រោសម្រកិ។ ការសរៀបច្ាំស ច្កតីណងាង 
ហរិញ្ញវតថុ អ ុវតតតាម្អ ុ ញ្ជញ តនម្ាស ីម្ សលីកណលងណតមូ្លបគ្តណ លគ្តូវបា កាំែត់តនម្ាគ្តឹម្គ្តូវ។ តនម្ា
គ្តឹម្គ្តូវគឺជា ច្ាំ ួ ណ ល គ្ទ្គ្ព កម្ម បាំែុល ឬមូ្លប័គ្ត ោច្ផ្ទា  ់បតូរោា បា  រវាងភាគីណ លមា ច្ាំសែេះ
 ឹង  ិងភាគមីា  ឆ្ ៃៈ សៅកាុងគ្បតិបតតិការខាីៗ។  
  ការសរៀបច្ាំស ច្កតីណងាងហរិញ្ញវតថុតគ្ម្ូវឱ្យសគ្បីគ្បា ់ការបា  ់គ្បមាែ  ិងការ  មតណ លោច្ប េះ
ពាល់ ល់ ច្ាំ ួ ណ លបា រាយការែ៏ មា  ូច្ជា  

 ច្ាំ ួ គ្ទ្ពយ កម្ម  ិងបាំែុល ការលាតគ្តោងគ្ទ្ពយ កម្ម  ិងបាំែុលនន កាុង
ការយិបរសិច្េទ្ន ស ច្កតីណងាងហរិញ្ញវតថុ។ 

 ច្ាំ ួ ច្ាំែូល  ិងច្ាំណាយកាុងការយិបរសិច្េទ្ន ស ច្កតីណងាងហរិញ្ញវតថុ។ 
 សទេះបីជាការបា  ់គ្បមាែទាំងស េះ ណផ្ែកសលីច្ាំសែេះ ឹងកាុងការគ្គប់គ្គង សលីសហតុការ  ិង

 កម្មភាព នសពលបច្ចុបប ា ៏លែបាំផុ្តក៏សោយ ក៏លទ្ធផ្លពិតគ្បាក  ោច្ខុ ោា ពីការបា  ់ស្ថម  ទាំង
សនេះ សហយីការបា  ់ គ្បមាែ ឬការ  មតទាំងសនេះ  ឹងគ្តូវណកតគ្ម្ូវឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវសៅកាុងឆាា ាំ ឱ្យគ្ ប
តាម្កាលៈសទ្ ៈណគ្បគ្បួល។ 

១៥.១១.៣ ម្ូលនិធិមានគោលគៅ និងម្ិនមានគោលគៅ 

  ស ច្កតីណងាងហរិញ្ញវតថុណបងណច្ករវាង មូ្ល ិធិសគ្បីគ្បា ់មា សោលសៅកាំែត់  ិងមូ្ល ិធិសគ្បីគ្បា ់
ោម   សោលសៅកាំែត់។ មូ្ល ិធិសគ្បីគ្បា ់មា សោលសៅកាំែត់ គឺជាមូ្ល ិធិទ្ទ្ួលបា ពីន គូអភិវឌ្ឍ ឬ
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ភាគីទ្ីប ី ណ លបា ោក់កគ្ម្ិត ឬកាំែត់សោលបាំែងកាុងការសគ្បីគ្បា ់មូ្ល ិធិសនេះ។ មូ្ល ិធិសគ្បីគ្បា ់
ោម  សោល សៅកាំែត ់គជឺាមូ្ល ិធិណ លម្ិ មា ការោក់កគ្ម្ិត ឬកាំែត់សោលសៅសគ្បីគ្បា ់ ពីភាគីខាង
សគ្ៅ(ន គូ អភិវឌ្ឍ)សោយរាប់បញ្ចូ លទាំងគ្ទ្ពយ  កម្មននណ លោច្សគ្បីគ្បា ់បា សោយស រ ី ឬកាុង
សោលបាំែងរកា  ិទ្ធិន ការសគ្បីគ្បា ់ មូ្ល ិធិ គ្មាប់ភាគីខាងកាុងជាអាកកាំែត់។ 

១៥.១១.៤ គ្បតិបតតិការ ផ្ែលគគ្បើរូបិយប័ណ្ណបរគទស 

  រូបិយប័ែណ សគ្បីកាុងការបង្ហា ញ  ិងជាមុ្ខង្ហរកាុង គ.ជ.អ.ប គឺជាគ្បាក់ ុលាា រោសម្រកិ។ ស ៀវសៅ
បញ្ជ ី គែស យយ ក៏គ្តូវកត់គ្តាគ្បតិបតតិការជាគ្បាក់ ុលាា រោសម្រកិណ រ។ គ្ទ្ពយ កម្ម  ិងបាំែុលសផ្េងៗ 
សោយម្ិ  រាប់បញ្ចូ លអច្ល ៈគ្ទ្ពយ ណ លគិតជារូបិយប័ែណសផ្េងសគ្ៅពីគ្បាក់ ុលាា រោសម្រកិ គ្តូវបតូរសៅជា
គ្បាក់ ុលាា រ ោសម្រកិ តាម្ោគ្តាបតូរគ្បាក់សៅនងៃទ្ី ៣១ ណខធាូ ឆាា ាំ ២០XX រប ់ធនោរជាតិន កម្ពុជា។ 
  ច្ាំែូល  ងិច្ាំណាយគ្បចាំណខក៏គ្តូវបតូរសៅជា ុលាា រោសម្រកិណ រ សោយសគ្បីអគ្តាបតូរគ្បាក់រប ់
ធនោរ ជាតិ ន កម្ពុជា ច្ាំកាលបរសិច្េទ្ណ លច្ាំណាយ ឬច្ាំែូលសនេះបា សកីតស ងី ។ រូបិយប័ែណកាុង
គ្ ុករប ់ កម្មវធិីជាតិ គឺគ្បាក់សរៀល។ ោគ្តាបតូរគ្បាក់សគ្បីគ្បា ់កាុងឆាា ាំរវាងគ្បាក់សរៀល  ិងគ្បាក់ ុលាា ោសម្
រកិមា  ូច្ ខាងសគ្កាម្៖ 

 ណខ ១ ុលាា ោសម្រកិ =  

 ម្ករា 4,000 

 កុម្ាៈ 4,000 

 ម្ិន 4,000 

 សម្ស្ថ 4,000 

 ឧ ភា 4,000 
 ម្ិងុន 4,000 
 កកកោ 4,000 
  ីហា 4,000 
 កញ្ជញ  4,000 
 តុលា 4,000 
 វចិ្េិកា 4,000 
 ធាូ 4,000 
 

  ច្ាំសែញ  ងិខាត ណ លបណាត លម្កពីអគ្តាបតូរគ្បាក់កាុងការអ ុវតត ៍សោលការែ៍គែស យយ
 ូច្ណ ល បា សលីកស ងីខាងសលី គ្តូវបា ោក់បញ្ចូ ល ឬ កសច្ញសៅកាុងខៃង់ច្ាំណាយគ្បតិបតតិការ ។ 

១៥.១១.៥ ការទទួលសាគ ល់ចាំណ្លូ នងិចាំ្យ 

  មូ្ល ិធិសគ្បីគ្បា ់មា សោលសៅកាំែត់ ជាទូ្សៅបា ទ្ទ្ួលោគ្ ័យតាម្ការស ាី ុាំ ឬតាម្ការ
កាំែត់ សោលសៅពីន គូអភិវឌ្ឍ សហយីគ្តូវបា ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជាច្ាំែូល កាុងរយៈសពល មាមាគ្តណ ល កម្ម
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វធិី ឬគសគ្មាង សគ្ម្ច្បា តាម្លកខខែឌ កាំែត់  ភាជ ប់សៅ ឹងការផ្តល់ឱ្យ ូវមូ្ល ិធិទាំងសនេះ។  ូសច្ាេះ
ច្ាំែូល កាុងឆាា ាំស មី ឹង ច្ាំណាយកាុងឆាា ាំ។ ការច្ាំណាយសលី ពីមូ្ល ិធិទ្ទ្ួលបា  គ្មាប់កម្មវធិី គសគ្មាង 
ឬសោលបាំែងជាក់លាក់ គ្តូវកត់គ្តាសៅកាុងណផ្ាកគ្ទ្ពយ កម្ម។ ច្ាំណាយណ លសលី  ឹងគ្តូវបា លុប
សចល កាុងករែី ណ លថាា ក់ ឹកនាំ កាំែត់ថា ទ្ាំ ងជា ឹងម្ិ មា មូ្ល ិធបិណ ថម្ គ្មាប់បាំសពញច្ាំណាយ
សនេះសទ្។ មូ្ល  ិធិោាំគ្ទ្ណ លបា ទ្ទ្ួល ប ុណ តម្ិ ទ ់បា ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ គ្តូវបា រាប់បញ្ចូ លសៅកាុង
បាំែុលបច្ចុបប ា។កាុងករែីខាេះការចូ្លរមួ្ោាំគ្ទ្ណ ល ម្ិ ណម្ ជាមូ្ល ធិិគ្តូវបា ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សៅកាុង
របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ  ិងគ្តូវបា កត់គ្តាជាច្ាំណាយ កាុង ច្ាំ ួ (មូ្ល ិធ)ិស មី ឹងទ្ឹកគ្បាក់ ។ សៅកាុងឆាា ាំ 
២០XX ការចូ្លរមួ្ោាំគ្ទ្(ម្ិ ណម្  ជាងវកិា)គ្តូវបា កត់គ្តា ជាតនម្ា គឺមា ច្ាំ  ួ USD XXXX បញ្ចូ លសៅ
កាុងរបាយការែ៏ច្ាំែូល ច្ាំណាយ ។ ការចូ្លរមួ្ោាំគ្ទ្(ម្ិ ណម្  ជាងវកិា)គ្តូវបា កត់គ្តាគិតជាតនម្ា កាុង
កាំែត់ មាគ ល់ភាជ ប់ឯកស្ថរសផ្ញីរម្ក សៅសពលបា ទ្ទ្ួល ឬផ្តល ់លកខខែឌ ការង្ហរ ឬស វាកម្ម។ការចូ្លរមួ្
ោាំគ្ទ្(ម្ិ ណម្ ជាងវកិា)ជាគ្ទ្ពយ កម្ម ណ លម្ិ មា ការោក់កគ្ម្ិត ពី ន គូអភិវឌ្ឍ ងឹគ្តូវបា កត់គ្តា
សោយសគ្បីសោលការែ៍ ូច្ោា សៅ ឹង គ្ទ្ពយ ម្បតតិណ លបា ទ្ិញសោយ តនម្ាគ្ទ្ពយ កម្មទាំងសនេះ ឹងគ្តវូ
បា កាំែត់ សោយណផ្ែកតាម្តនម្ាពីន គូអភិវឌ្ឍ។ 

១៥.១១.៦ សាច់គ្បាក ់និងតនម្លសម្ម្ូលជាសាច់គ្បាក់ 

  គ.ជ.អ.ប ចត់ទុ្កស្ថច់្គ្បាក់សៅកាុងន   ិងច្ាំ  ួណ លគ្តូវបង់សោយធនោរ ជាស្ថច់្គ្បាក់  ិង
 ម្ មូ្លជាស្ថច់្គ្បាក់។ 
១៥.១១.៧ គណ្នីផ្ែលគ្តូវទទួលបាន 

  គែ ីណ លគ្តូវទ្ទ្ួលបា បង្ហា ញពីច្ាំ  ួគ្បាក់ស ីម្ ាំបូង  ក ាំវធិា ធ កាត់ប ថយតនម្ា 
(បាត់បង់)ន គែ ីគ្តូវទ្ទ្ួលបា ស េះ។ 
  ាំវធិា ធ សលីការកាត់ប ថយ តនម្ាន គែ ីណ លគ្តូវទ្ទ្ួលបា  សកីតស ងីសៅសពលណ លមា ភ
 តុតាង ជាក់ ណ តងថា គ.ជ.អ.ប  ឹងម្ិ ោច្គ្បមូ្លបា  ូវច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់ណ លគ្តូវ ង គ្ បតាម្
លកខខែឌ  ស ីម្ ាំបូង ន គែ ីគ្តូវទ្ទ្ួលបា ។ ច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់កាត់ប ថយស េះគឺជាការខុ ោា រវាងច្ាំ ួ 
ណ លមា កាុងគែ  ីណ ល គ្តូវទ្ទ្ួលបា   ិងច្ាំ ួ  តុកណ លោច្គ្បមូ្លបា ។ 
  គ្ទ្ពយ ម្បតតិណ លបា ទ្ិញសោយ មូ្ល ិធិសគ្បីគ្បា ់មា សោលសៅកាំែត់ គឺជាច្ាំណាយកាុងឆាា ាំ
ណ ល បា ទ្ញិ។  ិទ្ធិសលីគ្ទ្ពយ ម្បតតិទាំងសនេះ ឹងម្ិ ផ្តល់អតថគ្បសោជ ៍ ល់គ.ជ.អ.ប សពលអនគតសទ្ 
សោយស្ថរ ណតកិច្ច  ា កម្មវធិីមា រយៈសពលខាី ឬលកខខែឌ ន កិច្ច  ាណ លកាំែត់ ិទ្ធិសលីគ្ទ្ពយ
 ម្បតតិ  ាំែល់ពី កម្មវធិី គឺជាការ សគ្ម្ច្រប ់ន គូអភិវឌ្ឍ។ 

១៥.១១.៨ គ្ទ យសកម្ម 

  គ្ទ្ពយ កម្មណ លបា ទ្ិញសោយសគ្បីគ្បា ់មូ្ល ិធិមា សោលសៅ គឺជាច្ាំណាយកាុងឆាា ាំណ លបា 
ទ្ិញ ។ជាការពិចរណា ការច្ាំណាយទាំងសនេះគ្បណហលជា ឹងម្ិ ផ្តល់អតថគ្បសោជ ៍ ល់គ.ជ.អ.បសទ្ 
សពលអនគត  សោយស្ថរណតកិច្ច  ា កម្មវធិីមា រយៈសពលខាី  ិងលកខខែឌ ន កិច្ច  ាណ លកាំែត់
 ិទ្ធិសលីគ្ទ្ពយ ម្បតតិ  ាំែល់ពីកម្មវធិី គឺជា ិទ្ធ សគ្ម្ច្រប ់ន គូអភិវឌ្ឍ។ 
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១៥.១២  ័ត៌មានលាំអិតគៅកែងុគសចកតីផ្ថលងហិរញ្ញវតថ ុ

  សៅកាុងណផ្ាកស េះផ្តល់ការបាំណបកលម្ែិត ូវធាតុ ាំខា ់ៗ សលីតារាងតុលយការ  ិង របាយការែ៍
ច្ាំែូល  ិងច្ាំណាយ។ 

 ១ គែ ីធនោរ     
 ២ គែ ីសបឡាស្ថច់្គ្បាក់    
 ៣ គែ ីបុសរគ្បទ     
 ៤  ម្តុលយមូ្ល ិធិគែ ីណ ល ឹងោច្ទ្ទ្ួលបា     
 ៥ មូ្ល ិធិណ ល ឹងោច្ទ្ទ្ួលបា សផ្េងៗសទ្ៀត    

១៥.១២.១ ការទូទាត់ម្ុន  និងគ្បាក់ធានា   

  ច្ាំណាយណ លបា សកីតស ងីកាុងការអ ុវតតគសគ្មាង ឬកម្មវធិ ី កាលពីឆាា ាំមុ្  ប ុណ តម្ិ មា ន គូ
អភិវឌ្ឍ ណា ម្ួយ  ាផ្តល់មូ្ល ិធ ិ  គ្មាប់បាំសពញច្ាំណាយទាំងសនេះសទ្។ គ្តូវមា ណផ្ ការ ស ីម្បី
បាំសពញច្ាំណាយ ទាំងសនេះវញិ។    

១៥.១២.២ គ្ទ យសកម្ម 

  គ្ទ្ពយ កម្ម ណ លបា ទ្ិញគ្តូវបា កត់គ្តាជាច្ាំណាយណតម្តង៖ 
  សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ចុ្េះបញ្ជ ីគ្ទ្ពយ ម្បតតិទាំងអ ់ណ លមា តនម្ាសលី ពី ៥០០  ុលាា រ រមួ្
ទាំង គ្ទ្ពយ កម្មណ លគ្តូវសគ្បីគ្បា ់ កាុងសោលសៅជាក់លាក់ផ្ងណ រ។ 
   តួសលខ ូច្ខាងសគ្កាម្ស េះបង្ហា ញពីគ្ទ្ពយ ម្បតតិណ លមា  គ្មាប់សគ្បីគ្បា ់កាុងសោលសៅជាក់
លាក់ តាម្តម្ា ស ីម្រប ់វា។  

                                                 ម្តុលយ ០១ ម្ករា         បណ ថម្      លុបសចល     ម្តុលយ ៣១ ធាូ 
 ី  ិងោោរ                0.00                  0.00           0.00   0.00 

កុាំពយូទ្រ័                          0.00                               0.00           0.00   0.00 

រងយ ត                                            0.00                           0.00           0.00   0.00 

 មាា រៈសផ្េងៗសទ្ៀត                       0.00                               0.00           0.00   0.00

  

 រុប                     0.00                        0.00         0.00  0.00 
១៥.១២.៣ គណ្នីគ្តូវទូទាត់          

• ឧបករែ៍សគ្បីគ្បា  ់

•  មាា រៈ បរកិាខ រ 
•  មាា រៈផ្គតផ់្គងគ់សគ្មាង

សផ្េងសទ្ៀត    

១៥.១២.៤  វិភាគទានបានទទួលម្ុន           
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 គ.ជ.អ.ប សផ្ៃគ្បាក់ព ធសលីគ្បាក់ណខបុគគលិក  ិងទ្ីគ្បឹកាណ លបា កាត់ទុ្កជូ  រាជរោា ភិបាលជាសរៀង
រាល ់ណខ។ 

១៥.១២.៥ ការគ្គប់គ្គងហានិភ័យហិរញ្ញវតថ ុ

 ហា ិភ័យហរិញ្ញវតថុកាុងគ.ជ.អ.ប គ្តូវបា កាត់ប ថយម្កសៅគ្តឹម្កគ្ម្ិតអបបរមិារ ូច្ខាងសគ្កាម្ ។ 

១៥.១២.៥.១ ហានិភ័យទីនារ និងហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទស 

 ហា ិភ័យរូបយិប័ែណបរសទ្ សកីតស ងីជាបឋម្ សៅសពលណ លតនម្ាគ្បាក់ ុលាា រោសម្រកិធាា ក់ចុ្េះ
សធៀប ឹង តនម្ារូបិយប័ែណកាុងគ្ ុក។ស ីម្បកីាត់ប ថយហា ិភ័យគ្បសភទ្ស េះគ.ជ.អ.ប គ្តូវមា គែ ី
ធនោរ២គ្បសភទ្ គឺគែ ីជារូបិយប័ែណកាុងគ្ ុកផ្ង  ិងគ្បាក់ ុលាា រោសម្រកិផ្ង។  
១៥.១២.៥.២ ហានិភ័យឥណ្ទាន 

 សោលការែ៏មូ្ល ិធិណ លោច្ទ្ទ្ួលបា រប ់ គ.ជ.អ.ប គោឺគ្ ័យតាម្ន គូអភិវឌ្ឍពាក់ព័ ធ 
ណ ល ហា ិភ័យឥែទ គ្តូវបា ចត់ទុ្កថាមា កគ្ម្ិតទប។ ពុាំ ូវ មា ការសផ្ទត តយកច្ិតតទុ្កោក់សៅ
សលីហា ិភ័យ ឥែទ សទ្។ 

១៥.១២.៥.៣ ហានិភ័យតនម្លជាសាច់គ្បាក់ 

 សោយស្ថរណតគ.ជ.អ.ប ោម  ការវ ិិសោគសលីមូ្លប័គ្ត  ូសច្ាេះម្ិ មា ការប េះពាល់ ល់ហា ិភ័យ
តនម្ា ស្ថច់្គ្បាក់ស យី។ 

១៥.១២.៥.៤ ហានិភ័យអគ្តាការគ្បាក ់

 ម្ិ មា ផ្លប េះពាល់ខាា ាំង ច្ាំសពាេះការផ្ទា  ់បតូរអគ្តាការគ្បាក់កាុងរយៈសពលខាីសទ្ សោយស្ថរស្ថច់្
គ្បាក់  ិង ម្មូ្លស្ថច់្គ្បាក់(មូ្លប័គ្ត ប័ែណឥែទ ) គឺជាស្ថច់្គ្បាក់កាុងន  ឬគ្បាក់បសញ្ញីតាម្កគ្ម្ិត
តគ្ម្ូវការ សហយីទ្ទ្ួលបា ការគ្បាក់តិច្តួច្បាំផុ្ត។ 

១៥.១២.៦ ភាគីពាក់ ័នធ 

 ភាគីពាក់ព័ ធរប ់ គ.ជ.អ.ប មា  ូច្ជាស្ថថ ប័  គ្ក ួងអ ុវតតកម្មវធិីជាតិ  ិងរាជធា ី សខតតទាំង
២៥។ 

ជំពកូទី១៦៖ ការខកែងបនែំ និងអំពពីពកុរលយួ 

១៦.១ គសចកតីគនតើម្ 

  សៅកាុងការអ ុវតតជាក់ណ តងអាំសពីពុករលួយ ិងការណកាងប ាាំមា ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងោា ោ ងជិត ាិទ្ធ។ 
 ិយម្ ័យ ការណកាងប ាាំគឺជា " កម្មភាពសោយសច្តន  ិងម្ិ គ្តឹម្គ្តូវណ លនាំសៅ ល់ការបាត់បង់ណផ្ាក
ហរិញ្ញវតថុ រប ់ ស្ថថ ប័ " ឯ ិយម្ ័យអាំសពីពុករលួយគឺជា "ការរ ាំសលាភបាំពា សលីអាំណាច្ណ លបា គ្បគល់
ឱ្យ ស ីម្បទី្ទ្ួលបា  ផ្លគ្បសោជ ៍ផ្ទៃ ល់ខាួ " ។ 
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  គ.ជ.អ.ប សបតជាញ ទ្ប់ស្ថក ត់ការសកីតមា ស ងី ូវការណកាងប ាាំ  ិងគ្បយុទ្ធគ្បឆាាំង ឹងអាំសពីពុករលួយ។ 
ការ បញ្ចូ ល ូវណផ្ាកណ លបរោិយអាំពីការណកាងប ាាំ សៅកាុងស ៀវសៅន ស េះ មា ស្ថរៈ ាំខា ់ណា ់ 
 គ្មាប់អាកោ  ស ីម្បណី វងយល់ថា សតីអាកណាគ្បគ្ពឹតតការណកាងប ាាំ?  ិងមូ្លសហតុណ លគ្បគ្ពឹតតការណកាង
ប ាាំស េះ?។ 
១៦.១.១ អែក្គ្បគ្ ឹតតការផ្កលងបនលាំ? 

  ជាទូ្សៅ អាកលួច្ប ាាំ ម្ិ មា  ភាពខុ ណបាកពីអាក នទ្សផ្េងសទ្។ ស េះសហយីជាមូ្លសហតុ ៏ញឹក
ញាប ់ កាុងការរកសម្ីលការណកាងប ាាំ។ ជាសរឿយៗមា ការភាញ ក់សផ្ែីល សៅសពលណ លបុគគលិកមាា ក់ គ្តូវបា 
សចទ្គ្បកា ់ពី បទ្ណកាងប ាាំ សោយស្ថរណតបុគគលិកណ លគ្តូវបា សចទ្គ្បកា ់ពីការណកាងប ាាំសនេះ គឺជា
ម្ ុ េមាា ក់ណ លមា  គ្បសោជ ៍ សច្េះគួរ ម្  ិងម្ិ ហុហឺា សហយីអវីណ ល ាំខា ់បាំផុ្តសនេះគឺជាម្ិតតរមួ្
ការង្ហរណ លរ ួរាយ រាក់ទក់  ិងមា ទ្ាំ ុកច្ិតតទាំងគ្ ុងពីថាា ក់សលី  ិងម្ិតតរមួ្ការង្ហរ។ ស េះបង្ហា ញពីស្ថ
រៈ ាំខា ់ន ការ សជឿទុ្កច្ិតតណ លជា កតាត ហា ិភ័យ ៏ច្ម្បង  ិងណ លសធវីឱ្យកា ់ណតមា ស្ថរៈ ាំខា ់ ល់
ថាា ក់ ឹកនាំគ.ជ.អ.ប កាុងការសធវីឱ្យមា  តុលយភាពរវាងទ្ាំ ុកច្តិត  ងិការគ្តួតពិ ិតយ។ ផ្ៃុយម្កវញិ សយងីក៏
ម្ិ ោច្្ សៅ ល់ការ  ាិោា  ថា គ្គប់  ិសោជិកណ លសជឿទុ្កច្ិតតគឺោច្ជាអាកណកាងប ាាំទាំងអ ់សទ្។ 
  ថិតិណ លបា ម្កពីការ ៃង់ម្តិរប ់ KPMG (គ្កុម្ហ ុ  វ កម្ម) 

• ៩៨% ន ការណកាងប ាាំគ្តូវបា គ្បគ្ពឹតតសោយអាកណកាងប ាាំគ្បឆាាំង ងឹ ិសោជករប ់សគ។ 

• ២០% ន ការលួច្ប ាាំពាក់ព័ ធ ឹងជ សលមី ពីខាងសគ្ៅ។ 

• ៥០% ឬសគ្ច្ី ជាងស េះបា បាំសពញការង្ហរជាម្ួយ ិសោជករប ់សគសលី  ៦ឆាា ាំ។ 

• ៦៨% សធវី(ការណកាងប ាាំ)សោយឯករាជយ។ 

• ៥% មា ការចូ្លរមួ្សគ្ច្ី ជាង ៥ នក់។ 

• ៩១% ម្ិ បា ចូ្លរមួ្ជាម្ួយអាកគ្បគ្ពឹតតិទ្សងវីណកាងប ាាំសទ្ប ុណ តបា គ្បគ្ពឹតតិ សគ្ច្ី  ងកាុងរយៈ
សពលជា  សគ្ច្ី ឆាា ាំក ាងម្ក។ 

• ៧០% មា ោយុច្សនា េះព ី៣៦ សៅ ៥៥ ឆាា ាំ។ 

• ៨៥% ជាបុរ ។ 

• ៤៩% មា លទ្ធភាពគ្បគ្ពឹតតអាំសពីណកាងប ាាំសោយស្ថរការគ្តួតពិ តិយនផ្ៃកាុងមា ភាពទ្ ់សខាយ។ 

• ៤៦%គ្តូវបា រកសឃញីអាកគ្បគ្ពឹតតិសោយស្ថរអាករាយការែ៏ឬពិ ិតយការគ្គប់គ្គងស ងីវញិ។ 

១៦.១.២ គហតុអវីបានជាមានអែកគ្បគ្ ឹតតអាំគ ើផ្កលងបនលាំ 

 មា កតាត  ៣  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
 ឱ្កា ៖ ជាទូ្សៅ ឱ្កា សកីតមា ស ងីតាម្រយៈភាពទ្ ់សខាយន ការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង ណ ល ឹង
បសងកីត ឱ្កា ម្ួយ ល់ អាកណកាងប ាាំ មា ជាំស ឿថាការគ្បគ្ពឹតតរប ់សគទ្ាំ ងជាទ្ទ្ួលបា សជាគជ័យ  ិង
ម្ិ ោច្រកសឃញីស យី។ 
 ការជាំរុញ៖ ជាសរឿយៗការជគ្ម្ុញសកីតស ងីពី មាព ធហរិញ្ញវតថុ ណ លបណាត លម្កពីរសបៀបរ ់សៅ 
 ូយ ឆាយហួ គ្បមាែ ឬពីគមាា តរវាងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការង្ហរ  ងិគ្បាក់ឧបតថម្ាទ្ទ្ួលបា   ឬ
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 មាព ធស ីម្ប ី បាំសពញតាម្សោលសៅហរិញ្ញវតថុ(ការច្ង់មា ច្ង់បា ) ឬភាព មុគស្ថម ញន ឧតតម្គតិផ្ទៃ ល់
ខាួ  ឬភាពសលាភល ់ ជាមូ្លោា  ។ 
  ម្សហតុផ្ល៖ ភាព ម្សហតុផ្លជាការគិតពិចរណារប ់អាកណកាងប ាាំ ណ លគិតថា  កម្មភាព
រប ់ ខាួ មា ភាពគ្តឹម្គ្តូវ  ម្សហតុផ្ល។ អាកណកាងប ាាំសជឿជាក់សោយខាួ ឯងថា  ិសោជករប ់សគ
ជាំពាក់គ្បាក់ ឈាួលស េះ ។ 
១៦.២ សញ្ជញ ណ្គ្ មានអាំ ីអាំគ ើផ្កលងបនលាំ 

១៦.២.១ អាំគ ើផ្កលងបនលាំកែងុបញ្ជ ីគណ្គនយយ 

 អវីណ លគួរឱ្យកត់ មាគ ល់ ូច្ជា កាុងស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់មា ការណកតគ្ម្ូវជាសគ្ច្ី ។ កាុងការ 
កត់គ្តាសោយន  ការណកតគ្ម្ូវោច្មា ទាំងការសគ្បីគ្បា ់ទ្ឹកលុប ឬការបិទ្តួសលខនន ។ 

 កត់គ្តាោ ងស្ថែ ត ឧទហរែ៍ស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់ ណ លសម្ីលសៅ ូច្ជាគ្តូវបា កត់គ្តា 
សោយន ម្ ុ េណតមាា ក់ រស រកាុងនងៃណតម្ួយ  ិងអកេរ ូច្ោា ។ ស េះោច្ជាការបង្ហា ញថា
ស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្ គ្បាក់គ្តូវបា  រស រស ងីវញិ ឬមា ស ៀវសៅបញ្ជ ីស្ថច់្គ្បាក់២  ៃួ ោា ។ 

 ការព ាសពលកាុងការោក់គ្បាក់ណ លទ្ទ្ួលបា  ចូ្លគែ ីធនោរ។ ច្ាំែុច្ស េះ ឹងមា  
បង្ហា ញសៅកាុងរបាយការែ៏ សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ធីនោរ។ 

 កត់គ្តាគ្បតិបតតិការម្ិ ទ ់សពលសវលា។ ការព ារសពលកត់គ្តាគឺជាសច្តនណ លសធវីឱ្យ អាកគ្គប់ 
គ្គងពិបាក ងឹរកសឃញីថា កិច្ចការគែស យយម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ។ 

 បាត់ឯកស្ថរោាំគ្ទ្។ ឧទហរែ៍ករែីស េះោច្ជា ការបាំផ្ទា ញសចលតុលយបញ្ជ ីធនោរស ីម្បបីិទ្ 
បាាំង ការតាម្ោ រប ់ រណាមាា ក់  ូច្ជាម្ន្ត តីគសគ្មាងណ លណតងណតអេះោងថាបា បាត់បង្ហក  ់ ន 
ទ្ទ្ួលគ្បាក់ ឬបាត់វក័ិយប័គ្តជាស ីម្។ 

១៦.២.២ ការផ្កលងបនលាំរបាយការណ្៍ 

 របាយការែ៏គ្តួតពិ ិតយច្ាំណាយតាម្ខៃង់ងវកិា ណ លបង្ហា ញពីភាពម្ិ  ីុោា រវាងខៃង់ងវកិា 
កាុង កម្ម  ណតម្ួយ។ឧទហរែ៍ ការច្ាំណាយ គ្មាប់ កម្មភាពណា១កាុងគសគ្មាង ណ លជា
ទូ្សៅ កម្មភាព  សនេះពុាំទ ់មា ការច្ាំណាយសទ្ សោយស្ថរណតការព ាសពលអ ុវតត ប ុណ ត
មា ការច្ាំណាយសៅសលីខៃង់សគ្បងឥ ធ ៈរហូត ល់មា ឱ្ ភាពខៃង់ងវកិាស េះ។ ស េះោច្
បង្ហា ញពីការបាំពា កាុងការសគ្បីគ្បា ់ោ យ ត។ 

 របាយការែ៍គ្តួតពិ ិតយងវកិាគ្តូវបា ព ារសពល-គ្បណហលជាោច្បណាត លម្កពីការច្ង់
លាក់បាាំងអវីម្យួ។ 

១៦.២.៣ ការផ្កលងបនលាំ ម្ិនផ្ម្នផ្នែកហិរញ្ញវតថ ុ

 បុគគលិក លសធវីការរយៈសពលយូរសមា ង។ ចូ្លការោិល័យមុ្ សគ  ិងសច្ញពីការោិល័យ
សគ្កាយសគ។ ស េះោច្មា  ័យថាបុគគលិកសធវីការសលី សមា ងស ីម្បបីិទ្បាាំងោ រប ់សគ។ 
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 បុគគលិកណ លម្ិ ណ លឈប់សស្ថេះ។ ស េះោច្មា  ័យថាបុគគលិកសនេះម្ិ ច្ង់ឱ្យ រណាមាា ក់
រកសឃញីអវីណ លសគបា គ្បគ្ពឹតតិសនេះសទ្។ 

 ការផ្ទា  ់បតូររសបៀបរ ់សៅ។  ិនា ការច្ាំណាយម្ិ  ីុ ង្ហវ ក់ោា សៅ ឹងគ្បាក់ច្ាំែូល។ ឧទហរ
ែ៍  បុគគលិកចប់សផ្ដីម្ពាក់ ាំសលៀកបាំពាក់  ិងសគ្គឿងអលងគការ រប ់អាកនច្ាម្ ូ ណ ល
មា  តនម្ានងា ទ្មាា ប់សគ្បី មាា រៈកាុង ងគម្ណ លមា តាំនលនងា  ិងរងយ តមា តាំនលនងាជាស ីម្។ 

 ការបិទ្បាាំង ជាទ្សងវីរប ់ រណាមាា ក់ណ លសធវីការសចទ្គ្បកា ់ម្ិ ពិតសៅសលីបុគគលិកមាា ក់កាុង
សោលបាំែងបិទ្បាាំងោ រប ់សគឬស ីម្បសីគច្សច្ញឱ្យបា រហ័ ។ 

១៦.៣  ុករលួយ 

 អាំសពីពុករលួយោច្ពាក់ព័ ធ ឹងផ្លគ្បសោជ ៍ណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ  ិងម្ិ ណម្ ហរិញ្ញវតត  ូច្ជាកាបសងកី 
សករ ត ិ៍ ស ម្ េះផ្ទៃ ល់ខាួ  ការទ្ទ្ួលបា ស ីម្ទុ្  សោបាយ លទ្ធភាពទ្ទ្ួលបា ស វាកម្ម ស ាហា ិងផ្ាូវសភទ្។ 
អាំសពី ពុករលួយ មា ទ្គ្ម្ង់ជាទូ្សៅ ូច្ខាងសគ្កាម្ ប ុណ តម្ិ មា កាំែត់ណតគ្តឹម្ស េះសទ្។ 

 បកេពួក ិយ៖ ការសគ្បីគ្បា ់ម្ិតតភកត ិ មាជិកគ្គួស្ថរ ឬ"កិតតយិ " កាុងការគ្បគល់ភារកិច្ចជាក់
លាក់ឬការសគ្ជី សរ ីឱ្យកា ់ ាំណែងជាក់លាក់ណាម្ួយ ណ លជាការតប ាង ងគុែ។ បកេពួក ិយម្ 
គឺជាកតីកងវល់ម្ួយសៅសពលណ លន គូជាំ ួយគ្តូវការសគ្ជី សរ ីបុគគលិកសគ្ជី សរ ីន គូអ ុវតត ៍កាុងគ្ ុក 
អាកទ្ទ្ួលការ អាកផ្គត់ផ្គង់  ិងអាកទ្ទ្លួផ្ល។ ម្ហ តរាយ ឹងគ្តូវបា បងកស ងីសោយស្ថរណតគ្បព័ ធម្ួយ
ណ លោម  តមាា ភាព សហយីជាញឹកញាប់ពាក់ព័ ធ ងឹការឃុបឃតិរវាងបុគគលិក ជាម្ួយភាគីទ្ី៣ ឬជាម្ួយ
បុគគលិកណ លម្ិ មា ឯករាជយភាព ពីសគ្ពាេះការជាំពាក់គុែរប ់សគ។ រូបភាពជាស្ថធារែៈរប ់ស្ថថ ប័ 
 ឹងទ្ទ្ួលរងសគ្ោេះ មា ស ម្ េះម្ិ លែ សគ្ពាេះការអ ុវតតរសបៀបស េះ ណ លជាធម្មតាគ្តូវបា គ្បជាជ កាុងមូ្ល
ោា   ឹងោ ងច្ា ់។ 

 ការ ូកបា  ់៖ ជាការផ្តល់គ្បាក់ ឬតប ាង ងគុែ ជាគ្បសោជ ៍ស ីម្បឱី្យមា ឥទ្ធិពលសលីការ 
 សគ្ម្ច្ច្ិតតរប ់ថាា ក់ ឹកនាំ។ សពលខាេះបុគគលិកគ្តូវបា អូ ទញ ឱ្យធាា ក់ចូ្លកាុងស្ថថ  ភាពណ ល ពាក់
ព័ ធ ឹងការ ូកបា  ់  ូច្ជាសៅសពលស ាី ុាំឱ្យបង្ហា ញឯកស្ថរផ្ាូវការ ឬសៅសពលបុគគលិកគ្តូវបា សលីកទ្ឹក
ច្ិតតកាុងការ ូកបា  ់ស ីម្ប ីោច្សច្ញផុ្តពីស្ថថ  ភាពលាំបាកនន  ូច្ជាកាំហុ ច្រាច្រែ៍ជាស ីម្។ ការឱ្យ
លុយសៅតាម្ផ្ាូវកណ ាងណ លមា ោក់ការគ្តួតពិ ិតយជាបាតុភូតសកីតមា ញឹកញាប់សៅកាុងតាំប ់ណ លមា  
ជសមាា េះ ឬគ្បទញគ្បទ្ង់ោា ។កាតពវកចិ្ចកាុងការជួលម្ ុ េ ( មាជិកន គ្កុម្គ្បោប់ោវុធ ឬគ្កុម្អាក  
ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវការង្ហរកាុងមូ្លោា  ) សធវីជាឆាម ាំ  តិ ុខក៏ោច្រមួ្បញ្ចូ លសៅ កាុងគ្បសភទ្ស េះណ រ។ 

 ការ ូកបា  ់គឺជាបទ្សលមី ។ អាកផ្តល់ ាំែូកភ័យខាា ច្ការទ្ទ្ួលរងទ្ែឌ កម្ម ោច្គ្បគ្ពឹតតបទ្
សលមី សផ្េងៗសទ្ៀត ស ីម្បបី ាាំណភាកការ ូកបា  ់ពីមុ្ ។ ភាពសជឿជាក់រប ់ស្ថថ ប័   ិងបុគគលិករប ់ស្ថថ ប័  
 ឹងរងការខូច្ខាតោ ងធៃ ់សៅសពលណ លសរឿងស េះបា  ឹងឮជាស្ថធារែៈ។ ចុ្ងបញ្ច ប់ោ ងសហាច្ 
ណា ់ងវកិា ណ លសគ្បី គ្មាប់ ូកបា  ់បា បាត់បង់ក៏ ូច្ជាការបាត់បង់ ូវសោលសៅគ្បតិបតតិការគ្ ប
ច្ាប់។ 
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 ការកាត់កង ឬ ងគ្ត ប់៖ ការ ងគ្ត ប់ ឬការតប ាងទក់ទ្ង ឹងគ្បតិបតតកិារជាក់លាក់។ 
ការ ងគ្ត ប់ ឬការកាត់កងគឺជាការទូ្ទត់ ង ឬការតប ាង ល់បុគគលិកសៅសពលបា បញ្ច ប់  កិច្ចការ 
 ូច្ជា ការសធវីលទ្ធកម្ម មាា រៈគសគ្មាង ការចុ្េះហតថសលខាសលីកិច្ច  ាជួលស វាកម្ម ជួលកណ ាង ឬជួល
ោ យ តជាស ីម្។ ណផ្ាកខាងអាកទ្ទ្លួ កតាត ណ លជគ្ម្ុញឱ្យគ្បគ្ពឹតតគឺភាពសលាភល ់។ ឯភាគីអាកផ្តល់ 
កតាត ណ លជគ្ម្ុញឱ្យគ្បគ្ពឹតតគឺស ីម្បសីជៀ វាងការគ្បកួតគ្បណជង ឬស ីម្បជ័ីយជម្ាេះសលីគូគ្បណជង ឬស ីម្បី
ទ្ទ្ួល បា តនម្ាខព ់សោយណច្ករ ាំណលកគ្បាក់ច្ាំសែញជាម្ួយបុគគលិកកា ់ការ។ ការ ងគ្ត ប់ម្កវញិ 
ោច្គ្បគ្ពឹតតសៅសៅកាុងរូបភាពជាអាំសណាយ ជាភាគរយគ្បចាំណខសលីតនម្ាទ្ាំ ិញ ណ លបា ទ្ិញទាំងអ ់ ឬ
ច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់មា កាំែត់កាុងម្ួយគ្បតបិតតិការ។ អាកផ្គត់ផ្គង់ោច្សច្ញ វក័ិយប័គ្តច្ាប់ស ីម្ច្ាំ ួ ២ 
 គ្មាប់ មាា រៈមា បរមិាែណត១ ណ លោច្សគ្បីវក័ិយប័គ្ត ម្យួ គ្មាប់ ទូ្ទត់សច្ញពីមូ្ល ិធិពនី គូ
អភិវឌ្ឍម្ួយ  ិងម្ួយសទ្ៀតទូ្ទត់សច្ញពីមូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍម្ួយសផ្េង សទ្ៀត ឬបរមិាែ  ងិមុ្ខទ្ាំ ិញ
ណ លបា បង្ហា ញសៅសលីវក័ិយប័គ្ត ម្ិ  ូច្ោា សៅ ឹងបរមិាែ  ិងមុ្ខទ្ាំ ិញណ លគ្តូវបា ទូ្ទត់ជាក់   ្
ណតង។ 

 ការ ងគ្ត ប់នាំឱ្យមា ការ ាំស ងីនងាទ្ាំ ិញខុ ពតីនម្ាទ្ីផ្ារ ឬ ផ្គត់ផ្គង់ទ្ាំ ញិណ លមា គុែ
ភាពទប។ បុគគលិកកាា យជាអាកជាប់បាំែុលអាកផ្គត់ផ្គង់  ិងកាា យជាជ រងសគ្ោេះន ការគាំរាម្កាំណហង។ 
 ូសច្ាេះបុគគលិកណ លជាំពាក់បាំែុលអាកផ្គត់ផ្គង់គ្តូវ ងគ្ត ប់ម្កវញិ ូវការបាំសពញច្ិតត ល់អាកផ្គត់ផ្គង់។ 
ការលួច្ប ាាំកាុងកិច្ចលទ្ធកម្មោ ងសគ្ច្ី  ោច្នាំឱ្យជាំ ួយមា គុែភាពទបជាងមុ្ សោយស្ថរមូ្ល ិធិ
ម្ួយណផ្ាកគ្តូវបាត់បង់ កាុងការឃុបឃតិោា ស េះ ។ 

 គ.ជ.អ.បគ្តូវមា វធិា ការគ្តួតពិ ិតយសលីតនម្ាទ្ាំ ិញ គួរជួលបុគគលិកអ តរជាត ិ សធវីការណកលម្ែឱ្យ
បា កា ់ណតគ្បស ីរ ូវមុ្ខង្ហរគ្តួតពិ ិតយស េះ សោយ  មត់ថាសគ  ឹងម្ិ ោច្គ្តូវបា លបួងឱ្យទ្ទ្ួលយក 
ការកាត់កង ងគ្ត ប់ស េះសទ្សទេះបីជាភារកិច្ចស េះអ ុវតតសោយបុគគលិកជាតិក៏សោយ។   

 បណងវរធ ធា សគ្បីគ្បា ់ គ្មាប់ច្ាំសែញជាឯកជ ៖ ការណកាងប ាាំ ការសបាកគ្បា ់  ិងការលួច្
យកធ ធា សៅសគ្បីគ្បា ់ផ្ទៃ ល់ខាួ ។សៅសពលបុគគលិកកម្មវធិី ឬគសគ្មាងសគ្បីគ្បា ់គ្ទ្ពយ ម្បតត ិឬមូ្ល ិធ ិ
រប ់ គ.ជ.អ.ប ផ្ទៃ ល់ខាួ រប ់សគ សនេះផ្លគ្បសោជ ៏ណ លសកីតសច្ញពីការសគ្បីគ្បា ់គ្ទ្ពយ ម្បតតិ ទាំង
សនេះគ្តូវបា បណងវរទ្ិ សៅ  សោយម្ិ គិតថាសគបា លួច្ជាអច្ិនន្ត តយ ៍រគឺ្ោ ់ណត "ខចីសទ្"។ កតាត ជគ្ម្ុញការ 
គ្បគ្ពឹតតរសបៀបស េះគឺស ីម្បមីា បា ខាួ ឯងតាម្រយៈការលួច្លក់មា  ូច្ជា សគ្បងឥ ធ ៈសគ្គឿងបនា  ់រង
យ ត ជាំ ួយម្ាូបោហារ ។ល។ ឬស មី្ប ី េាំគ្បាក់រប ់ខាួ  សោយការខចីគ្ទ្ពយ ម្បតតិរមួ្ម្កសគ្បីគ្បា ់ជា
គ្បសោជ ៏ឯកជ  ឧទហរែ៏ មា  ីុ សភាីង រងយ ត កុាំពយូទ័្រ ។ល។ សោយម្ិ គិតពភីាពធៃ ់ធៃរន បទ្
សលមី ទាំងស េះ កម្មវធិីគ្តូវទូ្ទត់គ្បាក់ណខ ល់បុគគលិកទាំងអ ់ឱ្យ ម្រម្យ ស ីម្បផី្គត់ផ្គង់ជីវភាពជាចាំបាច់្។ 
គ្ប ិ សបីគ្បាក់ណខផ្តល់ឱ្យបុគគលិកមា កគ្ម្ិតទប សនេះងវកិាន គូអភិវឌ្ឍ គ្មាប់អ ុវតត កម្មភាព ឹង
សកី ស ងី បុគគលិកទ្ាំ ងជាគ្តូវបា ជគ្ម្ុញឱ្យបណងវរផ្លគ្បសោជ ៏ពីការសគ្បីគ្បា ់មូ្ល ិធិ ឬគ្ទ្ពយ ម្បតតិ 
សៅសពលណ លមា ឱ្កា ។ ការភ័យខាា ច្បាត់បង់ការង្ហរមា តិច្តួច្ គ្ប ិ សបីម្ិ បា ទ្ទ្ួលគ្បាក់ណខ
 ម្រម្យសនេះសទ្។  
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 អាំសពីពុករលួយណ លរកីរាលោលជាសគ្ច្ី កណ ាង មា  ័យថាបុគគលិកោច្សឃញី កម្មភាពសកង
ប ាាំរប ់សគផ្ទៃ ល់ ណ លជាការឆ្ាងរាលោល ន អាំសពីពុករលួយណ លមា គ្ទ្ង់គ្ទយធាំ សោយស្ថរម្ិ មា  
ការផ្តនៃ សទ កាុងសោល សោបាយជាតិ។ អាំសពីពុករលួយទាំងស េះោច្សកីតមា គ្គប់ទ្ីកណ ាង  ិងសៅគ្គប់
សពលសវលា កាុងកិច្ចលទ្ធកម្ម កាុងឃ្ា ាំង កាុងកាំ ុងសពល ឬបនៃ ប់ពីការណបងណច្ក សៅសពលសគ្បីគ្បា ់
ឧបករែ៍ការោិល័យ ឬោ យ ត។   

 ការណច្កចយជាំ ួយសៅឱ្យអាកណ លម្ិ គ្តូវទ្ទ្ួល គឺជារូបភាពន ការបណងវរម្ួយសទ្ៀត។ កាុងករែី
ស េះន គូអភិវឌ្ឍោច្គ្បឈម្ ឹងបញ្ជា  ណ លបុគគលិកកាំពុងសធវីោជីវកម្មផ្ាូវសភទ្សៅសលីអាកទ្ទ្ួលផ្លសោយ
  ាថា ឹងផ្តល់ជាំ ួយ ល់ពួកសគបណ ថម្សទ្ៀត ស ីម្បបីា ទ្ទ្ួលគ្ត ប់ម្កវញិ ូវស វាផ្ាូវសភទ្។ 

 ការបណងវរផ្លគ្បសោជ ៏ពមូី្ល ិធិសោយផ្ទៃ ល់ ោច្សកីតស ងីសៅគ្គប់ជាំហា  កាុងវ តហរិញ្ញវតថុ
តាម្រយៈការបសងកីតបង្ហក  ់ន ច្ាំែូល ការទញយកអតថគ្បសោជ ៍ពីការបតូរគ្បាក់សលីទ្ីផ្ារ ឬការលួច្គ្បាក់ 
ពីកាុងគ្បអប់ ុវតថិភាព ។ 

 ការបណងវរផ្លគ្បសោជ ៏ ងឹនាំសៅ ល់ការបាត់បង់មូ្ល ិធិ គ្ទ្ពយ ម្បតតិ  ិងធ ធា ។ ការ
ច្ាំណាយបណ ថម្បា សកីតស ងី សៅសពលណ លមា យ តការគ្តួតពិ ិតយតនម្ា។ 

 ការសគ្បីតួនទ្ី ឬឥទ្ធិពលខុ  គឺជាសគ្បីគ្បា ់តួនទ្ី ឬឥទ្ធិពលណ លកម្មវធិ ីឬគសគ្មាងបា គ្បគល់
ឱ្យស ីម្បទី្ទ្ួលបា ផ្លគ្បសោជ ៍ផ្ទៃ ល់ខាួ  មា  ូច្ជា លុយ ស វាកម្ម ស វាផ្ាូវសភទ្ ។ល។ ស ីម្បបីតូរជា 
ម្ួយការគ្បគល់ឱ្យជាម្ាូបោហារ ទ្ីជាំរក ការការពារ ឬសហតុផ្លសផ្េងសទ្ៀត។ 

 ការអ ុវតតណ លទក់ទ្ងោ ងជិត ាិទ្ធ សៅ ឹងអាំសពីពុករលួយ  ិងការណកាងប ាាំ ណ លរមួ្មា ការ
ការពារបុគគលពុករលួយ លាក់ខាួ ឬលាក់បាាំងឧបបតតិសហតុណ លបា សកីតស ងី សរៀបច្ាំច្ាប់ ការទ្ិញ  ាឹក 
សឆាា ត ការបសងកីតនងាឈាួល ការផ្តល់មូ្ល ិធិខុ ច្ាប់ គ្មាប់យុទ្ធនការសបាេះសឆាា តជាស ីម្។ ការសធវ  
គ្បណហ ធៃ ់ធៃរក៏ជាបញ្ជា ម្ួយណ លពាក់ព័ ធោ ងជតិ ាិទ្ធសៅ ឹងអាំសពីពុករលួយណ រ សហយី ថិតសគ្កាម្ កា
លៈសទ្ ៈខាេះ ោច្គ្តូវបា ចត់ទុ្កថាជាទ្គ្ម្ង់ម្ួយន អាំសពីពុករលួយ។ 
១៦.៣.១ នលវិបាកននអាំគ ើ ុករលួយ 

• សករ ត ិ៍ស ម្ េះរប ់កម្មវធិី ឬគសគ្មាង  ឹងទ្ទ្ួលរងការខូច្ខាត។ 
• ច្ាំណែកន គូអភិវឌ្ឍក៏ទ្ាំ ងជាប េះពាល់ ល់ លទ្ធភាពន នរអង្ហគ  ងវកិាណ រ។ 
• ខូច្ខាតសករ ត ិ៍ស ម្ េះកម្មវធិី ឬគសគ្មាងសៅកាុងគ្ ុក រមួ្ ឹងឥទ្ធិពលោគ្កក់ ល់អាកោគ្ ័យផ្ល។ 
• សធវីឱ្យ ីលធម៌្បុគគលិករងការខូច្ខាត រមួ្ទាំងវបបធម៌្រប ់កម្មវធិីផ្ងណ រ។ 
• គុែភាពរប ់កម្មវធិីរងការខូច្ខាត ិងការខកខា ស ីម្ប ីសគ្ម្ច្បា សប កកម្មរប ់កម្មវធិ ី។ 
• មា ហា ិភ័យណផ្ាក ុវតថិភាព។ 
• ច្ាំណាយសពលសវលាគ្គប់គ្គងសោយោម  គ្បសោជ ៏។ 
• បាំែុល  ិងបញ្ជា ផ្ាូវច្ាប់នន។  

១៦.៣.២ ការគលើកទឹកចិតតែល់អាំគ ើ ុករលួយ 
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 វាណតងណតសកីតមា ស ងី ូវហា ិភ័យន អាំសពីពុករលួយ ណ លោច្មា សៅគ្គប់ទ្ីកណ ាង ។ សទេះោ ង
ណា ក៏សោយមា កតាត ហា ិភ័យម្យួច្ាំ ួ  គ្តូវបា កាំែត់អតត ញ្ជញ ែ សៅកាុងជាំ ួយអភិវឌ្ឍ ៍  ងិ
គ្បតិបតតិការ  សន្តង្ហគ េះបនៃ  ់។ អតត ញ្ជញ ែទាំងស េះរមួ្មា ៖ 

• ទ្ាំន ់៖ជាទូ្សៅអាំសពីពុករលួយកា ់ណតសគ្ច្ី  ស្ថថ  ភាពគឺមា ទ្ាំន ់ក៏កា ់ណតសគ្ច្ី ។ 
• អាំសពីពុករលួយមា កគ្ម្ិតខព ់សៅកាុង ងគម្  ជាទូ្សៅវាក៏ ឹងបសងកីតឱ្យមា ហា ិភ័យន អាំសពីពុក 

  រលួយ គ្មាប់គសគ្មាង  ិងតាម្ស្ថថ ប័ ននមា កគ្ម្ិតខព ់ណ រ។ 
• រោា ភិបាល  ិងរ ាអាំណាច្ សខាយ  ិងអ ម្តថភាព។ 
• គ្បព័ ធច្ាប់សខាយ  ិងោម  គ្ប ិទ្ធភាព៖  ូច្ជាច្ាប់  ិងបទ្បញ្ជជ ម្ ិច្ា ់លា ់ ឬហួ 
 ម័្យ 

• តនម្ារូបិយប័ែណជាំ ួយខព ់ សបីសគ្បៀបសធៀបសៅ ឹងតនម្ារូបិយប័ែណកាុងគ្ ុក។ 
• រូបភាព(ឬសករ តស៏ ម្ េះ)រប ់កម្មវធិីម្ិ លែ៖ វា ឹងបសងកី ហា ិភ័យន សច្រភាព ។ 
• តមាា ភាពមា កគ្ម្ិតទបសៅកាុងកម្មវធិ ី ឬស្ថថ ប័  ៖ កម្មវធិី ឬគសគ្មាងស េះគ្តូវបា គិតថាមា 
ធ ធា  ម្ិ គ្គប់គ្ោ ់ ឬជាការខជេះខាជ យធ ធា ។ 

• គ្បព័ ធផ្េពវផ្ាយសៅមា កគ្ម្ិតទប ៖ ការផ្តល់ព័តមា មា កគ្ម្ិតទប ឹងសធវី ឱ្យអាកគ្បគ្ពឹតត
មា ោរម្មែ៍ថាោច្សគច្សច្ញផុ្តពីបញ្ជា  សហយីគ្បការស េះវា ឹងបសងកី ហា ិភ័យ។ 

• គ្បព័ ធរ ាបាលរប ់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតមា ភាពទ្ ់សខាយ៖ទ្មាា ប់ទ្ ់សខាយកាុងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ ខវេះ
ការគ្តួតពិ ិតយនផ្ៃកាុង សោល សោបាយបុគគលិកម្ ិច្ា ់លា ់ កងវេះខាតសោលការែ៍ណែនាំ
 គ្មាប់ភ តុភារឬលទ្ធកម្ម។កតាត ទាំងស េះសធវីឱ្យមា ការលាំបាកកាុងការស ីុបអសងកតសលីករែី 
ណ លោច្សកីតស ងី។ 

• ការកា ់កាប់ស្ថច់្គ្បាក់បរមិាែកា ់ណតសគ្ច្ី  ហា ភ័ិយកា ់ណតខព ់៖ ស្ថច់្គ្បាក់ង្ហយគ្ ួល
កាុងការបណងវរផ្លគ្បសោជ ៏ ជាងការសផ្ៃរគ្បាក់តាម្ធនោរ ឬសគ្បីមូ្លបបទ ប័គ្ត។ 

•  មាព ធសពលសវលា ៖សៅសពលណ លមា តគ្ម្ូវការជាបនៃ  ់  ិងចាំបាច់្។ 
•  សៅកាុងតាំប ់ណ លមា  ភាពភ័យខាា ច្ជាទូ្សៅ។ 

១៦.៣.៣ ផ្ននទីហានិភ័យននអាំគ ើ ុករលួយ  ឧទាហរណ្៍ផ្តប ុគ ណ្ ៉ះ 

 

                                ជាំនយួកែងុែាំគណ្ើរការ                         ឧទាហរណ្ហ៍ានិភ័យអាំគ ើ ុករលួយ   

 
•  ាំែូកវរៈជ  / មា ឥទ្ធពិលសៅសលីអាក ណ លសធវីការវាយតាំនល កាុង

ការបាំសបា ងតគ្ម្ូវ ការ  ិងការោាំគ្ទ្ ល់គ្កុម្រប ់សគ។ 
• ការសឆ្ាីយតបគ្តូវបា សគ្ជី សរ ីស មី្បសីលីក កម្ព ់សករ ដ ិ៍ស ម្ េះផ្ទៃ ល់ខាួ  

ឬក៏អងគភាពរប ់ ពួកសគជាជាងណផ្ែកសលីតគ្ម្វូការ។ 
• ផ្តល់មូ្ល ិធិសទ្វ ង: វភិាជ ៏ខៃង់ច្ាំណាយ  ូច្ោា សៅ គសគ្មាង២ ឬ 

សលី ពីស េះ។ 
• បុគគលិកបសងកតីន គូ ឬទម្ទរ ាំែង គ្ត ប់ ឬកាត់កង 
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• ទ្ាំ ិញណ លមា កគ្ម្ិតសគ្កាម្ តង់ោរ ឬម្ ិ បាំសពញតាម្លកខែៈ
បសច្ចកសទ្  គ្តូវបា  ទ្ទ្ួលយក សហយីបា ទូ្ទត់តាម្ រយៈការ  ង
គ្ត ប់  ូកបា  ់  ិងការឃុបឃតិោា ។ 

• បុគគលណ លមា អាំណាច្ សរៀបច្ាំបញ្ជ ីអាក ទ្ទ្ួលផ្ល។ 
• អាកទ្ទួ្លផ្លគ្តវូណត ូកបា  ់ ល់បុគគលិគ វរៈជ សៅកាុងមូ្លោា   ឬ

ោជាញ ធរស មី្បរីកាតួនទ្ីរប ់ សគកាុងណច្កចយ ឬទ្ទួ្លទ្ាំ ិញ 
• ការសរៀបច្ាំរបាយការែ៍គ្តួតពិ តិយ  ិង ព័ត៌មា  ស មី្បទីក់ទញ

ធ ធា បណ ថម្សទ្ៀត 
• របាយការែ៍ណកាងប ាាំស ីម្បលីាក់បាាំងអាំសព ីពុករលួយ។ 
• សបាេះសចលគ្ទ្ពយ ម្បតត ិស ីម្បផី្ទគ ប់ច្ិតត គ្បជាជ ។ 
• ការគ្តតួព ិិតយ ការរាយការែ៍ ឬការវាយ តនម្ា ណកាងប ាាំស មី្បលីាក់ភ

 តុតាង ន អាំសព ីពុករលួយណ លគ្តវូបា រកសឃញី។ 
 
 

១៦.៣.៤ ការគ្បយុទធគ្បឆ្ ាំងអាំគ ើ ុករលួយ 

 សគ្បីគ្បា ់គ្គប់ម្សធាបាយគ្ បច្ាប់ទាំងអ ់ស ីម្បពីគ្ងឹងការអ ុវតត ីតិវធិ ី។ បុគគលិកណ ល ឹងពី
អាំសពី ពុករលួយណ លោច្សកីតមា   ឹងគ្តូវទ្ទ្ួលបា ការោាំគ្ទ្ សលីកទ្ឹកច្ិតត សោយម្ិ  ចត់ទុ្កថាជាអាក
បងកបញ្ជា  សទ្។ សោលការែ៍ ម្ួយច្ាំ  ួសគ្បី គ្មាប់សោេះគ្ស្ថយអាំសពីពុករលួយ រមួ្មា ៖ 

• ការ សគ្ម្ច្ច្ិតតគ្បកបសោយតមាា ភាព ។ 
• ការផ្េពវផ្ាយ  ិងសបីកច្ាំហកាុងការទ្ទ្ួលបា ព័ត៌មា ។ 
• អ ុវតត "សោលការែ៏ណភាកបួ " ( កម្មភាពម្ួយម្ ិោច្ អ ុញ្ជញ តបា សោយម្ ុ េណតមាា ក់
សទ្) គ្គប់ ីតវិធិីទាំងអ ់។ 

• យ តការពគ្ងឹងការអ ុវតតវធិា   ិងបទ្បញ្ញតតិនន។ 
• មា តមាា ភាពកាុង ីតិវធិីសគ្ជី សរ ីបុគគលិក ស ីម្បសីជៀ វាង ឬកាត់ប ថយបកេពកួ ិយម្៖ 

 គ្បកា កណ ាងបាំសពញការង្ហរទ្ាំស រតាម្កាណ ត វទិ្យុ  ិងទ្ីស្ថធារែៈ។ 
 គ្គប់គ្គងការទ្ទ្ួលពាកយស ាី ុាំបាំសពញការង្ហរ ោ ងគ្បុងគ្បយត័ា ស ីម្បឱី្យពាកយស ាី ុាំទាំង
អ  ់សនេះបា សៅ ល់ន អាក ាំសរច្ច្ិតត។ 

 គ្តូវមា ការគ្បលង រស រ។ 
 ពិ ិតយោ ងហមត់ច្ត់សៅសលីជីវគ្បវតតិសបកខជ ណ លមា  កាត  ុពល។ 

ស្ថធារែជ   ឹងទ្ទ្ួលបា ព័ត៌មា ោ ងលែអាំពកីារអ ុវតតសគ្ជី សរ ីបុគគលិកខែៈណ លមា  
សបកខជ  ខាេះកាំពុងណ វងរកការង្ហរណ លទ្ទ្ួលបា គ្បាក់ណខខព ់ ជាម្ួយភាា ក់ង្ហរអ ដរជាតិ។ ទ្ីភាា ក់ង្ហរខាេះ
ោច្សធវីសោយ សករ តស៏ ម្ េះជាស្ថធារែៈរប ់ខាួ ខូច្ខាតោ ងង្ហយគ្ ួល សោយវធិីស្ថន្ត តសគ្ជី សរ ី
បុគគលិកមា ភាពទ្ ់ សខាយ។ ឬផ្ៃុយសៅវញិសករ តស៏ ម្ េះជាស្ថធារែៈ កា ់ណតលែតាម្រយៈការសគ្ជី សរ ី
បុគគលិក គ្បកបសោយ តមាា  ភាព  ិងមា គុែ ម្បតតិ។ ការចត់តាាំងបុគគលិកសោយបាំសពញការង្ហរោច់្
ឆាៃ យពីផ្ៃេះរប ់សគ ោច្ជាវធិា ការ ស ីម្បកីាត់ប ថយ មាព ធពី មាជិកគ្គួស្ថរ។ 
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  ហាម្សធវីការទូ្ទត់ ាំែូក  កាុងករែីណាក៏សោយការ ូកបា  ់គឺអាំសពីខុ ច្ាប់។ បុគគលិកជា ់
ខព ់គ្តូវ សធវីជាគាំរូសោយខាួ ឯង។ សទេះបីជាមា ការលបួងខាេះៗក៏សោយ បុគគលិកជា ់ខព ់ម្ ិគួរណែនាំឱ្យ
អាកសគ្កាម្ បង្ហគ ប់ អ ុវតតការទូ្ទត់ ាំែូកណបបស េះសទ្។ គ្ប ិ សបីមា ការទូ្ទត់ ាំែូកធាា ប់បា សធវីរចួ្ម្ ្
តងសហយី សោយ ោម  ការហាម្ឃ្ត់ ឬគ្ពមា  វា ឹងសកីតមា ជាសលីកទ្ី២សទ្ៀត។ ជាផ្លវបិាក អាកណ ល
ទ្ទ្ួល ាំែូកណ ល បា ពីការទូ្ទត់ស េះ ឺងម្ ិទ្ទ្ួលបា ស យី  ូសច្ាេះតគ្ម្ូវឱ្យបុគគលណ លច្ង់ ូកបា  ់ 
 កលុយពីសហាស  ផ្ទៃ ល់ ខាួ  គ្មាប់សធវីការទូ្ទត់។ 

លទ្ធកម្ម៖ 
• ផ្តល់ ូវ គ្ម្ង់តនម្ាជាសគ្ច្ី   ិងការស ញនងាជាស្ថធារែៈ ស ីម្បឱី្យកិច្ច  ាកា ់ណតមា តនម្ា 
។ អាកផ្គត់ផ្គង់  ិងអាកលក់ណតងរកម្សធាបាយ ស ីម្បសីបាកគ្បា ់គ្បព័ ធលទ្ធកម្ម  ូសច្ាេះគ.ជ.អ
.ប គ្តូវសធវីឱ្យគ្បាក ថា ព័ត៌មា រស ីបនន គ្តូវបា គ្គប់គ្គងោ ងលែ។ 

• ពាកយោក់ ុាំចូ្លរមួ្ស ញនងា គ្តូវសបីកជាស្ថធារែៈ ឬោ ងសហាច្ណា ់សោយ គែៈកមាម ធិ
ការស ញនងា។ គែៈកមាម ធសិ េះរមួ្មា គ្បធា   ិងអ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន សលខាធិការោា  គ.ជ
.អ.ប  ិងទ្ីគ្បឹកាជាអាក សងកតការែ៍ រមួ្ ឹងតាំណាងភាគីទ្៣ី ណ លជាភាា ក់ង្ហរអ ុវតតបា 
ស ាី ុាំ មាា រៈ ឬស វាកម្ម។ 

• គួរសជៀ វាងការផ្ទា  ់បតូរព័ត៌មា ជាម្ួយអាកផ្គត់ផ្គង់សផ្េងៗ ណ លោច្ជួយលុបបាំបាត់សចល 
 ូវករែី  ៍ោគ្កក់បាំផុ្តបា ។ 

• គ្ប ិ សបីោច្សធវីសៅបា  កាុងបរបិទ្តាំប ់ គ្តូវមា ច្ាំណាត់ការផ្ាូវច្ាប់ច្ាំសពាេះជ សលមី  អាក
ផ្គត់ផ្គង់ណ លគ្តូវបា រកសឃញីថាមា កាំហុ  គួរណតបង្ហា ញជាស្ថធារែៈ។ 

• ការទូ្ទត់តាម្មូ្លបបទ ប័គ្ត សោយមា ហតថសលខា២  ឹងជួយកាត់ប ថយលទ្ធភាពន ការ
កាត់កងគ្បាក់សោយផ្ទៃ ល់។ 

• ការគ្តួតពិ ិតយគុែភាពជយួកាត់ប ថយការណកាងប ាាំ តាម្រយៈការផ្តល់ទ្ាំ ិញណ លមា គុែ
ភាពទប។ 

• ការសគ្បីគ្បា ់លិខិតបញ្ជជ ទ្ញិណ លមា  បង់សលខសរៀងរចួ្សហយី  ឹងជយួកាត់ប ថយការ
បាំពា  កាុង  ការសគ្បី កាលលិខិតរប ់គ.ជ.អ.ប  ិងសគ្បីគ្បា ់តនម្ារប ់គ.ជ.អ.ប កាុងការ
ទ្ិញផ្ទៃ ល់ខាួ  ឬទ្ិញជាឯកជ ។ សគ្កាយម្កមុ្ សធវីការ សគ្ម្ច្ច្ិតត បុគគលិកគ្គប់គ្គងជា ់ខព ់
គ្តូវសៅទូ្រ ័ពៃសៅអាកផ្គត់ផ្គង់  ឬអាកផ្តល់ស វាបញ្ជជ ក់ពីសលខសរៀងន លិខិតបញ្ជជ ទ្ញិ
ទាំងអ ់។ 

• សធវីការបតូរបុគគលិកណ លកា ់កាប់មុ្ខតាំណែង ាំខា ់ៗ ឬកាុងតនួទ្ី ៏រស ីប ណ លោច្កាត់
ប ថយការ  អភិវឌ្ឍ ៍សៅជាគ្បព័ ធម្ួយលួច្ប ាាំម្ួយ ពិបាកកាុងការរកសឃញីសោយថាា ក់ ឹកនាំ 
សហយីជាញឹកញាប់  ផ្តល់ច្ាំែូលខព ់ណា ់ ល់ពួកសគ។ 

• ជាទូ្សៅ ការចូ្លរមួ្រប ់ ហគម្ ៍ អាកណ លមា បាំែងោគ្ ័យផ្ល  ិងគ្កុម្ម្ ុ េ នទ្
សទ្ៀត គឺ ជាម្សធាបាយ ៏លែបាំផុ្តស ីម្បសីោេះគ្ស្ថយ ការបណងវរផ្លគ្បសោជ ៏កាុងអាំ ុង
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សពលន ការណច្កចយ។  ការកាំែត់លកខែៈវ ិិច្េ័យកាុងការសគ្ជី សរ ី ស ីម្បធីានបា 
តមាា ភាព ការអ ុវតតលកខែៈវ ិិច្េ័យកាុងការសគ្ជី សរ ីឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ  ិងណច្កចយការ
ផ្េពវផ្ាយនន បា រមួ្ច្ាំណែកោ ងធាំសធងកាុង ការកាត់ប ថយការបណងវរផ្លគ្បសោជ ៏ន ជាំ
 ួយ។ ជ រងសគ្ោេះម្ិ ហា  បរហិារ អាកគ្បគ្ពឹតតិជាស្ថធារែៈសទ្កាុងអាំ ុងសពលណច្កចយ
សនេះ ប ុណ តការគ្តួតពិ ិតយសគ្កាយការណច្កចយ ោច្ជួយឱ្យរកសឃញីការគ្បគ្ពឹតតអាំសពីពុករលួ
យ។ ជ រងសគ្ោេះពីការរ ាំសលាភបាំពា ោច្មា ឆ្ ៃៈកាុងការបង្ហា ញអាកគ្បគ្ពឹតតិសៅសពលណ ល
មា យ តការទ្ទ្ួលពាកយបែតឹ ងគ្បកបសោយគ្ប ិទ្ធិភាព។ 

• ការគ្តួតពិ ិតយ  ាិធិ  ិង មាា រៈគឺជាមូ្លោា  ន គ្បព័ ធផ្ៃុកទ្ ិា ័យ ណ លគ្តូវបា សគ្បីគ្បា ់
សោយន  គូអភិវឌ្ឍណ លគ្បកបសោយវជិាជ ជីវៈ។ 

• ការគ្តួតពិ ិតយោ ងតឹងរុងឹច្ាំសពាេះអាកណ លមា លទ្ធភាពសគ្បីគ្បា ់ធ ធា   ិងការរាប់ស្ថច់្
គ្បាក់ មាា រៈសោយម្ិ បា គ្បកា ជាមុ្ គឺចាំបាច់្ស ីម្ប ីសគ្ម្ច្បា  ូវការគ្បុងគ្បយត័ាខព ់ 

• គ្ប ិ សបីបុគគលិកណាមាា ក់គ្តូវបា រកសឃញីថាមា កាំហុ  ប េះពាល់ ឹងទ្សងវីរប ់ខាួ   ិងជា
ផ្លវបិាកចាំបាច់្គ្តូវោក់ទ្ែឌ កម្ម ស ីម្បធីានថា ីតិវធិីគ្តូវបា សគយកច្ិតតទុ្កោក់ជាខាា ាំង។ 

១៦.៣.៥ ភា សាំងាត ់
 រាល់ការលាតគ្តោងបង្ហា ញ  ឹងគ្តូវបា គ្បគ្ពឹតតសៅជាលកខែៈ មាៃ ត់  ិងគ្បកបសោយភាពរស ី

ប។ អតត ញ្ជញ ែបុគគលណ លបា សធវីការសចទ្គ្បកា ់ ឹងគ្តូវរកាជាការ មាៃ ត់  រាបណាវាម្ិ រារា ាំង ឬក៏
ប េះពាល់ ការស ីុបអសងកត។ សទេះជាោ ងណាក៏សោយ ាំសែីរការស ីុបអសងកតោច្បង្ហា ញពីគ្បភពន 
ព័ត៌មា សហយីបុគគល ណ លបា បង្ហា ញព័ត៌មា  គ្បណហលជាគ្តូវផ្តល់ ូវរបាយការែ៍ណ លជាតគ្ម្ូវការជា
ណផ្ាកម្ួយន ភ តុតាង។ 
១៦.៣.៦ ការគចទគ្បកាន់អនាម្ិក 

 បុគគលមាា ក់ៗគ្តូវបា សលីកទ្ឹកច្ិតតឱ្យបង្ហា ញព័ត៌មា ពី កម្មភាពរប ់ខាួ សោយមា ោក់ស ម្ េះ
រប ់សគផ្ង។ បញ្ជា ណ លបា សលច្ស ងីជាអនម្ិក គឺម្ិ គួរឱ្យសជឿជាក់ប ុនម  សទ្ ប ុណ តក៏ោច្ពិចរណា
តាម្ការ  ាំសរច្ ពីថាា ក់ ឹកនាំរប ់គ.ជ.អ.ប។កាុងការសធវីស ច្កតី ាំសរច្ច្ិតតស េះ មា កតាត ម្ួយច្ាំ ួ ណ លគ្តូវ
យក ច្ិតតទុ្ក ោក់រមួ្មា ៖ 

• ភាពធៃ ់ធៃរន បញ្ជា ណ លគ្តូវបា សលីកស ងី។ 
• កគ្ម្ិតសជឿជាក់សៅសលីកតីគ្ពួយបារម្ា។ 
• លទ្ធភាពកាុងការបញ្ជជ ក់សលីការសចទ្គ្បកា ់ពីគ្បភពណ លោច្កាំែត់បា ។ 

១៦.៣.៧ ការគចទគ្បកាន់ម្ិន ិតគ្បាកែ 

 គ្ប ិ សបីបុគគណាមាា ក់ សធវីការសចទ្គ្បកា ់កាុងសច្តនលែ សហយីលទ្ធផ្លពីការស ីុបអសងកត ម្ិ 
បា  បញ្ជជ ក់ថាការពិតសទ្សនេះ ម្ិ គ្តូវមា ច្ាំណាត់ការណាម្ួយច្ាំសពាេះបុគគលសនេះសទ្។ សៅកាុងការបង្ហា ញ
ពត៌មា  បុគគលណ លបា បង្ហា ញគ្តូវសធវីការសធវីពិ ិតយពត៌មា  រប ់ខាួ សោយគ្បុងគ្បយត័ាស ីម្បធីានបា 
ភាពគ្តឹម្គ្តូវន  ពត៌មា ស េះ។ សបីបុគគលណាមាា ក់សធវីការសចទ្គ្បកា ់កាុងបាំែងច្ង់ពាបាទ្ ឬបាំផ្ាចិ្
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បាំផ្ទា ញ សហយីជាពិស   គ្ប ិ សបីសគសៅណតប តសធវីរសបៀបស េះ គ្តូវមា ច្ាំណាត់ការណផ្ាកវ ័ិយច្ាំសពាេះបុគគល
រូបសនេះ។ 
១៦.៣.៨  នីតិវិធីសគ្មាប់គធវើការបងាា ញ (ការបងាា ញហិរញ្ញវតថ)ុ  

 សៅសពលទ្ទ្ួលបា ពាកយបែតឹ ងទក់ទ្ង ឹងការសធវីខុ  ឬគ្បគ្ពឹតតខុ  គ្បធា គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង 
ឬ អ ុគ្បធា ឬអាកតាំណាងមាា ក់ណ លជា មាជិកគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង ណ លបា ទ្ទ្ួលបា   ិងកត់គ្តា
ពាកយ បែតឹ ងសនេះ  ឹងផ្តល់ព័ត៌មា ប តឱ្យបា ឆាប់តាម្ណ លោច្សធវីសៅបា  សៅគែៈកមាម ធិការ វ 
កម្ម  ិង ីល ធម៌្  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

• បែតឹ ងពអីាំសពីខុ ឆ្គង ឹងគ្តូវបា ស ីុបអសងកតសោយគ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង ឬអ ុ
គ្បធា  ឬអាកតាំណាងរប ់ោត់ ិង ឬ មាជិកគ្កុម្។សលីកណលងណតបែតឹ ងគ្បឆាាំង ឹងគ្បធា  
ឬអ ុគ្បធា  តាំណាង ឬ មាជិកគ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង ។ 

• បែតឹ ងគ្បឆាាំង ឹងគ្បធា  ឬអ ុគ្បធា  តាំណាងឬ មាជិកគ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង  ឹងគ្តូវបា 
បញ្ជូ  សៅគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម ិង ីលធម៌្តាម្ោ ័យោា  auditandethics@ncdd
.gov.kh    ិងគ.ជ.អ.ប.តាម្រយៈ Raise Concerns Form អាកបតឹងតវា មា  ិទ្ធិសពញ
សលញកាុងការបញ្ជូ  ឆ្ាងកាត់រច្ន ម្ព ធ័រប ់ថាា ក់ ឹកនាំ  ិងបញ្ជូ  ពាកយបែតឹ ងសៅសោយ
ផ្ទៃ ល់ ល់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម   ិង ីលធម៌្តាម្រយៈ auditandethics@ncdd.gov.
kh  ិងគ.ជ.អ.ប.តាម្រយៈ Raise Concerns Form ណ លភាជ ប់សៅសគហទ្ាំព័ររប ់គ.ជ.អ.ប
.គ្ បតាម្សោល សោបាយការពារអាករាយការែ៏  ិង រច្ន ម្ព័ ធរាយការែ៍នផ្ៃកាុង ។ 

១៦.៣.៩ គ្កបខ្័ណ្ឌ គ លគវលា 

  សោយស្ថរណតមា លកខែៈសផ្េងៗោា ន គ្បសភទ្ពាកយបែតឹ ងទាំងសនេះ វាម្ិ ោច្សធវីសៅបា កាុង
ការ កាំែត់សពលសវលាច្ា ់លា ់ គ្មាប់សធវីការស ីុបអសងកត។អាកណ លបា ទ្ទ្ួលពាកយបែតឹ ងឱ្យគ្តូវ
ឆាប់ទ្ទ្ួល យកពាកយបែតឹ ង តាម្ទ្មាា ប់អ ុវតត  ិងការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ ូវការបា ទ្ទ្ួល។ គ្គប់កាលៈសទ្ ៈ
ណ លោច្សធវីបា  ការទ្ទ្ួលពាកយបែតឹ ង គួរណតមា ជាលាយលកខែ៍អកេរ។ ស ីម្បែតឹ ង ងឹគ្តូវបា ជូ 
 ាំែឹងអាំពីវឌ្ឍ ភាពន  ការស ីុបអសងកត  ិង រស រជាលាយ លកខែ៍អកេរសៅសពលណាណ លោច្សធវីសៅ
បា ។ 
១៦.៣.១០ នីតិវិធីគសុើបអគងកតគគ្កាម្ផ្ននការគ្លើយតបនឹងការផ្កលងបនលាំ 

  ីតិវធិីស ីុបអសងកតណ ល ថិតសគ្កាម្ណផ្ ការសឆ្ាីយតប ឹងការណកាងប ាាំមា ពិពែ៌ន សរៀបរាប់ ូច្ 

ខាងសគ្កាម្៖ 
• ទ្ទ្ួលបា  ូវព័ត៌មា លម្ែតិ ិងមា ការបញ្ជជ ក់ច្ា ់លា ់សលីពាកយបែតឹ ង 

• គ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង ឬអ ុគ្បធា  ឬអាកតាំណាង  ឹងជូ  ាំែឹង ល់បុគគលិកណ ល
គ្តូវសគបតឹង  សចទ្គ្បកា ់ឱ្យបា ឆាប់តាម្ណ លោច្សធវីសៅបា ។ បុគគលិកគ្តូវផ្តល់ព័តមា 
 ល់បុគគលិកណ លគ្តូវសចទ្គ្បកា ់ អាំព ិីទ្ធិរប ់សគកាុងការ មា អាកអម្ ាំសែីរសោយម្ ុ េ
សផ្េងមាា ក់សទ្ៀត សៅសពលមា ការ មាា   ឬ វនការនសពលអនគត។ 
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• គ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង ឬអ ុគ្បធា  ឬអាកតាំណាងគ្តូវជូ  ាំែឹងជាលាយលកខែ៍
អកេរភាា ម្ ល់គែៈកម្មការ វ កម្ម  ិង ីលធម៌្ អាំពីការចប់សផ្តីម្ ាំសែីរការស ីុបអសងកត។ 

• គ្កមុ្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង តាម្រយៈម្ន្ត តី ឹកនាំការស ីុបអសងកតណ លបា ណតងតាាំង  ឹងសធវីការ
 មាា   ៍ជាម្ួយបុគគលិកណ លគ្តូវបា សចទ្គ្បកា ់  ិងស្ថកេទីាំងអ ់ ស ីម្បោីច្កាំែត់
បា  ូវការ  ពិតទ្ល់ ឹងការសចទ្គ្បកា ់ម្ិ ពិត។ 

•  គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុងតាម្រយៈម្ន្ត តី ឹកនាំការស ីុបអសងកតណ លបា ណតងតាាំង  ឹងសធវីការ 
ស ីុបអសងកត ស ីម្បកីាំែត់ការពិតឱ្យសពញសលញ សោយមា  មាា រៈ ឬម្សធាបាយជាភ តុតាង
ផ្ង ទ្ល់ ឹងការសចទ្គ្បកា ់ ឬបែតឹ ង សហយីជូ  ាំែឹងពីលទ្ធផ្លជាលាយលកខែ៍អកេរ
សៅ គែៈកម្មការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ ពីការរកសឃញីរប ់សគ។ 

• គ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង ឬអ ុគ្បធា  ឬ អាកតាំណាង ណផ្ែកតាម្សោបល់រប ់គែៈកម្ម
ការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្  ឹងពិចរណាអាំពី វ ករខាងសគ្ៅ(កាុងការជួយស ីុបអសងកត) 
 ិងរាយការែ៍សៅភាគីទ្ី៣  ូច្មា សរៀបរាប់សៅកាុងកថាខ័ែឌ ទ្ី២១ ច្ាំែុច្សលខ 
១៦.៦.៤។ 

• គ្ប ិ សបីបុគគលិកណ លគ្តូវសចទ្គ្បកា ់ បា រ ាំសលាភសលីបទ្បបញ្ញតតិម្ួយ ឬសគ្ច្ី  ង សហយី
គ្កុម្ការង្ហរ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង បា រកសឃញី មាា រៈ ឬម្សធាបាយជាភ ដុតាង កាុងការគ្បគ្ពឹតត
អាំសពីគ្ពហមទ្ែឌ  គ្ បតាម្បញ្ញតតិន ច្ាប់គ្ពហមទ្ែឌ រប ់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា គ្បធា គ្កុម្
 វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង ឬអ ុគ្បធា  ឬអាកតាំណាង  ឹងជូ  ាំែឹងជាបនៃ  ់ ល់ោជាញ ធរពាក់ព័ ធ 
ចត់ការតាម្វធិា ការច្ាប់ប តសទ្ៀត  ូច្មា ណច្ងកាុងកថាខែឌ ទ្ី២១ ច្ាំែុច្សលខ 
១៦.៦.៤ ។ 

• គ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង ឬអ ុគ្បធា  ឬអាកតាំណាង  ឹងជូ  ាំែឹងជាលាយលកខែ៍
អកេរ  ល ់ គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្អាំពីលទ្ធផ្លន ការស ីុបអសងកត  ិង
ការប ត ីតិវធិីសផ្េងៗសទ្ៀតគ្ប ិ សបីគ្តូវអ ុវតតជាប តសទ្ៀត។ 

•  កាុងករែីណ លបែតឹ ង ឬការសចទ្គ្បកា ់ ណផ្ែកសលីយុតាត ធិការរប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម 
 ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គែៈកមាម ធិការ ឹងសធវីការ សគ្ម្ច្ច្ិតត  ិងវ ិិច្េ័យជាចុ្ងសគ្កាយ ច្ាំសពាេះប
ែតឹ ង ឬការ សចទ្គ្បកា ់  ិង ុពលភាពន បែតឹ ង ឬការសចទ្គ្បកា ់សនេះ។ ការ សគ្ម្ច្ស េះ 
គ្តូវសធវីជាលាយលកខែ៍អកេរ មា សរៀបរាប់លាំអិត មា បញ្ចូ ល ូវលទ្ធផ្លន ការស ីុបអសងកត 

 ិងសហតុផ្លណ លនាំឱ្យមា ការ សគ្ម្ច្ វ ិិច្េ័យណបបស េះ។ 

•  គ្ប ិ សបីបែតឹ ងការសចទ្គ្បកា ់ បា បង្ហា ញពីការណ លគ្តូវមា យុតតិធម៌្ វ ័ិយ ឬ
 កម្មភាពចាំបាច់្សផ្េងសទ្ៀត  ូច្ជាការបសែត ញសច្ញ ទាំងអ ់ស េះ សលខាធិការោា   គ.ជ.អ
.បជាអាកអ ុវតត។ 

១៦.៤ គោលនគោបាយទូគៅ សគ្មាប់គ្គប់គ្គងការផ្កលងបនលាំ ៖ បងាក រ និងបងាអ ក ់
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 គ.ជ.អ.ប មា សោល សោបាយណ លមា ស ម្ េះថា “សោល សោបាយគ្បឆាាំង ឹងការណកាងប ាាំ” 
 ូច្ មា ណច្ងសៅខាងសគ្កាម្ទាំងអ ់៖  

១៦.៤.១ គសចកតីផ្ថលង ីគោលនគោបាយ 

គ្កបខ័ែឌ សោល សោបាយណ លបា កាំែត់សៅកាុងស ច្កតីណងាងស េះគ្តូវបា  កគ្ ង់សច្ញពីបញ្ជា
ណ លបា ពិភាកាលម្ែិតសៅកាុង ការគ្គប់គ្គងការណកាងប ាាំ ការបង្ហែ ក់ ការបង្ហក រ  ិងការស ីុបអសងកត ឯក
ស្ថរពិភាកា ណ លគ្តូវោ  ទ្ ៃឹម្ោា  ងឹស ច្កតីណងាងស េះ។  

ស ច្កតីណងាងការែ៍ស េះទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថា គ.ជ.អ.ប គ្គប់គ្គងកម្មវធិី  ិងគសគ្មាងសៅកម្ពុជា ណ លមា 
សៅថាា ក់ជាតិ  ិងថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ សហយីមា ការអ ុវតតមា ភាពច្គ្ម្ុេះោា   ិងគ្បកបសៅសោយភាពរស ីប។ 
 ូសច្ាេះសហយី ស ច្កតីណងាងការែ៍ស េះ ឹងកាំែត់បង្ហា ញ ូវសោល សោបាយរមួ្ណតម្ួយ ណ លោច្ ិោយ
បា ថាការគ្គប់គ្គងរប ់គ.ជ.អ.បកាុងការធាន ូវសោល សោបាយ ម្គ្ បសៅ ឹងបរោិកា កាុង
តាំប  ់គ្តូវបា សរៀបច្ាំ  ិងោក់ឱ្យអ ុវតត។   

ស ច្កតីណងាងការែ៍ស េះទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ផ្លប េះពាល់ជាអវជិជមា ណ លសកីតស ងី  ិងការស ីុបអសងកត
ការណកាងប ាាំ សហយីទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ស្ថរៈ ាំខា ់ន គ្បព័ ធបង្ហក   ិងបង្ហែ ក់ការណកាងប ាាំគ្បកបសោយគ្ប ិទ្ធភាព  

កាុងការគ្គប់គ្គងការណកាងប ាាំ ក៏ ូច្ជាសៅកាុងទ្ិ ាភាពសផ្េងសទ្ៀតន ការគ្គប់គ្គងកម្មវធិ ី ឬគសគ្មាង
ណ ល ផ្តល់មូ្ល ិធិសោយន គូអភិវឌ្ឍ គឺមា បញ្ជា ឆ្ាងកាត់។ សនេះគឺ ការអ ុសលាម្តាម្តគ្ម្ូវការរប ់មាច  ់
ជាំ ួយ។ វា ជាកាតពវកិច្ចរប ់គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ស ីម្បធីាន ូវការយល់ ឹងោ ងច្ា ់ពី
តគ្ម្ូវការរប ់ន គូ អភិវឌ្ឍពាក់ព័ ធការគ្គប់គ្គងការណកាងប ាាំ  ិងរាយការែ៍ការណកាងប ាាំ  ិងស ីម្បធីាន
ថាកម្មវធិីស េះគ្តូវបា អ ុវតត គ្ បតាម្តគ្ម្ូវការទាំងអ ់ស េះ។ តគ្ម្ូវការោច្មា ណច្ងសៅកាុងកិច្ចគ្ពម្
សគ្ពៀង ឬគ្បណហលជាសៅកាុងការបញ្ជជ  ទ្ិញ ឬគ្កបខ័ែឌ ន កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ។ គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.
អ.បទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការណ វងរក តគ្ម្ូវការ ទាំងអ ់សនេះ។ 
១៦.៤.២ បងាក រ និងបងាអ ក់អាំគ ើផ្កលងបនលាំ 

១៦.៤.២.១ គ្ប ័នធគ្គប់គ្គងននេកែងុរឹងមា ាំ 

 គឺជាការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ស ីម្បធីានថា មា គ្បព័ ធគ្តួតពិ ិតយ
នផ្ៃកាុងរងឹមាាំ ណ លគ្គប ែត ប់សៅសលី លទ្ធកម្ម គែស យយ គ្គប់គ្គងគ្ទ្ពយ ម្បតតិ  ិងគ្គប់គ្គងធ ធា 
ម្ ុ េ។ កាុងគ្បព័ ធស េះ មា ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ស្ថរៈ ាំខា ់ន  ការរាយការែ៍ភាា ម្ៗ គ្គប់គ្គងសលីការគ្តួត
ពិ ិតយ  ិងការ យល់ ឹង ។  
១៦.៤.២.២ ផ្ខ្េទាំនាក់ទាំនង និងគ្គប់គ្គង 

 គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ទ្ទ្លួខុ គ្តូវកាុងការធានថាណខេទ្ាំនក់ទ្ាំ ង  ិងគ្គប់គ្គង គ្តូវ
បា សរៀបច្ាំ  ិងោក់ឱ្យអ ុវតត  ម្គ្ បតាម្កម្មវធិី  ិង កម្មភាពទាំងអ ់។   
១៦.៤.២.៣ ការបគងកើតបរិោកាសការងារលអ 
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 គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ កាុងពិចរណាឱ្យបា សពញសលញសៅសលីវធិា ការ ៍
 ាំខា ់កាុងការបសងកីតបរោិកា ការង្ហរ សោយមា ការចូ្លរមួ្ ៏មា តនម្ាពីបុគគលិកទាំងអ ់  ិងចត់
វធិា ការ កាុងការបសងកីតបរោិកា ម្ួយណ លសធវីឱ្យបុគគលិករកីរាយកាុងការបាំសពញការង្ហរ  ិងមា ោរម្ម
ែ៏ថាការង្ហររប ់ សគមា តនម្ា។   
១៦.៤.២.៤ វាយតនម្លហានិភ័យការផ្កលងបនលាំ 

 ស ីម្បជីួយ ល់គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប កាុងការសោេះគ្ស្ថយ ការបង្ហក រ  ិងទ្ប់ស្ថក ត់ការណកាង
ប ាាំ គ.ជ.អ.ប  ឹងសរៀបច្ាំ  ិងសធវីបច្ចុបប ាភាពគ្បចាំឆាា ាំ  ូវរបាយការែ៍ វាយតនម្ាពីហា ិភ័យន ការណកាងប
 ាាំ។ របាយ ការែ៏ស េះ សរៀបច្ាំសោយគ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង ឬអាកតាំណាងណ លបា ណតងតាាំង សោយ
មា កិច្ច ហការ ជាម្ួយថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា    ិងគ្តូវោក់ជូ សៅគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
។ របាយការែ៍ស េះ បរោិយអាំពី កម្មភាពរប ់គ.ជ.អ.ប កាំែត់កណ ាង "ណ លទ្ាំ ងជា" មា  កាត  ុ
ពលន ការណកាងប ាាំ  ិងសរៀប រាប់អាំពីវធិា ការរប ់ថាា ក់ ឹកនាំណ លបា  ឬក៏  ឹងគ្តូវអ ុវតតស ីម្បបីង្ហក   ិង
បង្ហែ ក់ ការសកីតស ងីន ការណកាង ប ាាំ។   
 ខែៈសពលណ លកណ ាងណ លមា  កាត  ុពលណកាងប ាាំ គ្តូវបា កាំែត់អតត ញ្ជញ ែសោយថាា ក់
 ឹកនាំ បញ្ជា  គ្មាប់ការពិចរណាណ លោច្រមួ្បញ្ចូ លមា  ទ្ាំហាំគសគ្មាង ទ្ីតាាំងគសគ្មាង ទ្ាំហាំន កិច្ចលទ្ធ
កម្ម ទ្ាំ ិញ  ិងស វាកម្ម (រមួ្ទាំងទ្ាំហាំន គ្បតិបតតិការម្ួយៗ) វសិ្ថលភាពន កិច្ច  ា ាំែង់  ិងវ ិវក
ម្មជាស ីម្។  សៅកាុងទ្គ្ម្ង់ណាក៏សោយ របាយការែ៍ស េះ ឹង គ្តូវបា ចត់ទុ្កថាមា ភាព ម្គ្ ប
សោយគ្បធា  សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប អតថគ្បសោជ ៍ស េះបា ម្កពីការសផ្ទត តយកច្ិតតទុ្កោក់ សៅសលី
ការសរៀបច្ាំ របាយ ការែ៍  ិងការសោេះគ្ស្ថយបញ្ជា នន។ 
១៦.៤.២.៥ ការគ្បាគ្ស័យទាក់ទង ីករណ្ីសងេ័យការផ្កលងបនលាំ 

 គឺជាមុ្ខង្ហររប ់គ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុងណ លគ្តូវគិតគូរពីបរសិ្ថថ    ិងវបបធម៌្ ស ីម្ប ីសគ្ម្ច្
ថាសតី គ្តូវ ាំសែីរការជាផ្ាូវការ  ិង មាៃ ត់ ម្រម្យម្ួយណ រឬសទ្? កាុងការរាយការែ៍សៅគ្បធា 
សលខាធិការោា   គ.ជ. អ.ប ពីករែី ងេយ័ការណកាងប ាាំ?  

 កាុងករែីណ លគ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប បា  ឹងពីករែី ងេយ័ការណកាងប ាាំ (សទេះ
សច្ញពី គ្បភពណាក៏សោយ) ណ លមា ផ្លប េះពាល់ោ ងធៃ ់ធៃរសលីកិច្ចគ្បតិបតតិការ សលីណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ
រប ់កម្មវធិី  ឬ ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍ គ្តូវជូ  ាំែឹងជាបនៃ  ់ ល់ គ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង 
គ្បធា អងគភាព រ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ  ិងអ ុគ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ពី ាំសែីវធិា ការណ ល
បា ស ាីស ងី។  ាំសែីវធិា ការ ណ លបា ស ាីស ងី បរោិយអាំព ីវធិីស្ថន្ត តន ការស ីុបអសងកត  ិងតគ្ម្ូវ 
ការកាុងការផ្តល់ ាំបូនម  ព ីន គូអភិវឌ្ឍ។  
១៦.៤.២.៦ ចាំ្ត់ការបនាេ ប់ ីមានរបាយការណ៏្ ីការផ្កលងបនលាំ 

 ច្ាំណាត់ការគ្បកបសោយ កាក  ុពលរប ់ គ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប មា សរៀបរាប់លម្ែិត
សៅកាុង ឯកស្ថរ គ្មាប់ពិភាកា។ ច្ាំណាត់ការណ លគបបយីកច្ិតតទុ្កោក់មា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
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• កាំែត់ការោក់ពិ ័យសៅសលីអាកណកាងប ាាំ កាុងករែីណ លការកាំែត់អតត ញ្ជញ ែអាកគ្បគ្ពឹតត
បា សជាគជ័យ។ 

• គ្បមូ្លផ្តុ ាំភ តុតាងស ីម្បោីាំគ្ទ្ ល់ការោក់ពិ ័យ។ 
• ការពារ ិទ្ធិរប ់បុគគលិក ាូតគ្តង់។ 
• ទ្ប់ស្ថក ត់ កម្មភាពណកាងប ាាំ។ 
• ការរកសឃញីម្កវញិ ូវអវីណ លបា បាត់។ 
• ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងជាស្ថធារែៈ។ 

ជំពកូទី១៧៖ គាា នការអត្ឱ់នច្ំព ោះការអនវុត្តគ្ប្ការខៃលគ្ត្ូវបានហាមឃាត្ ់

១៧.១ សគងេបគោលនគោបាយ 

 គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប មា សោល សោបាយោម  ការអត់ឱ្ ច្ាំសពាេះការណកាង
ប ាាំ ការគ្បគ្ពឹតតអាំសពីពុករលួយ ការ ូកបា  ់  គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុម្ិ 
គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញប ្
បទ សភរវកម្ម។  សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ណតងណតណ វងរក ូវការចត់វធិា ការ ការោក់ វ ិ
 ័យ  ិងឬការអ ុវតតតាម្ច្ាប់គ្បឆាាំង ឹងអាកណ លបា រកសឃញីថា បា គ្បគ្ពឹតត ូវគ្បការ
ហាម្ឃ្ត់ណាម្ួយ(កថាខែឌ ៧)។ 

 គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បមា ឆ្ ៃៈោ ងមុ្តមាាំ  ិងការសបតជាញ ច្ិតតកាុងការអភិវឌ្ឍ ៍  
 ូវការគ្បឆាាំងអាំសពាេះវបបធ៌ម្ណកាងប ាាំ វបបធ៌ម្ពុករលួយ  ិងរកាឱ្យកា ន ការណកាងប ាាំ ការ
គ្បគ្ពឹតតអាំសពី ពុករលួយ ការ ូកបា  ់ ការ គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ
ម្ិ គ្តឹម្គ្តូវការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការទ្ប់ស្ថក ត់(សធវីឱ្យរា ាំង ៃេះ) ការរ ាំសលាភបាំពា  
ការលាងលុយកខវក់  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម ឱ្យសៅគ្តឹម្កគ្ម្ិតអបបបរមារ (កថាខែឌ ទ្៨ី) 

 គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងសធវីការវាយតនម្ាពីហា ិភ័យ ន ការណកាងប ាាំ ការ
គ្បគ្ពឹតតអាំសពីពុករលួយ ការ ូកបា  ់ ការ គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ
ម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការទ្ប់ស្ថក ត់(សធវីឱ្យរា ាំង ៃេះ) ការរ ាំសលាភបាំពា  
ការលាងលុយកខវក់ ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម  ិងការបសងកីត ាំសែីរការ  ិងការគ្តួតពិ ិតយស មី្បី
កាត់ប ថយហា ិភ័យទាំង ស េះ  ិងការពិ ិតយស ងីវញិ ូវគ្ប ិទ្ធភាពន គ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង
(កថាខ័ែឌ ទ្ ី១១  ិងទ្ ី១៥)។ 

 គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បតគ្ម្ូវឱ្យបុគគលិកទាំងអ ់ រាយការែ៍ពីឧបបតតិសហតុ
ណាម្ួយ ឬការ ងេយ័ណាម្ួយ ពាក់ព័ ធ ឹងការណកាងប ាាំ ការគ្បគ្ពឹតតអាំសពីពុករលួយ ការ ូក
បា  ់ ការ គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុ
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បឃតិោា  ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយកខវក់  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម សៅថាា ក់
 ឹកនាំ ឬអាកគ្គប់គ្គងឬ ម្ ុ េសផ្េងណ លមា តួនទ្ីទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ កាុងការសលីកស ងី ូវកតី
បារម្ាទាំងស េះ។  គ.ជ.អ.ប  ឬ សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងម្ ិផ្តនៃ សទ ច្ាំសពាេះអាកណា
មាា ក់ណ លបា សលីកស ងីពីកតីបារម្ាទាំងស េះ កាុងបាំែងលែ(កថាខ័ែឌ ១៦ ១៧  ិង ១៩)។ 

 គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងយករបាយការែ៍ន ការណកាងប ាាំ អាំសពីពុករលួយ 
ការ ូក បា  ់ ការ គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិត
បងខាំ ការឃុបឃតិ ការទ្ប់ស្ថក ត់(សធវីឱ្យរា ាំង ៃេះ) ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយកខវក់  ិង
ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម សៅ សធវីការស ីុបអសងកតឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ  ូច្មា ណច្ងកាុងណផ្ ការសឆ្ាីយ
តប ច្ាំសពាេះការគ្បគ្ពឹតតអាំសពីណ ល គ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់ (កថាខ័ែឌ ទ្ ី២២) ។ 

 គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប តគ្ម្ូវឱ្យអាកណ លទ្ទ្លួបា មូ្ល ិធិ តាម្រយៈ
សលខាធិការោា   ឬតាំណាងសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប រមួ្មា អាកផ្គត់ផ្គង់ អាកទ្ទ្លួជាំ ួយ 
ភាា ក់ង្ហរអ ុវតត ឬភាា ក់ ង្ហរគ្បតិបតតិ រ ាបាលថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ អាកទ្ទ្ួលការ  ិងភាា ក់ង្ហរនន 
គ្តូវអ ុវតត កម្មភាពឱ្យគ្ ប តាម្សោល សោបាយស េះ។ កាុងស េះរមួ្មា  របាយការែ៏សៅ 
គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប  ូវរាល់ករែី ងេយ័ ឬជាក់ណ តងន ការណកាងប ាាំ ការ
គ្បគ្ពឹតតអាំសពីពុករលួយ ការ ូកបា  ់ ការ គ្ម្ប  គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ
ម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិង
ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្មណ លពាក់ព័ ធ ឹងគ្ទ្ពយ ម្បតតិ  ិងបុគគលិកគ.ជ.អ.ប(កថា  ខ័ែឌ ទ្ ី៦ 
 ិង ១៨) ។ 

១៧.១.១ បញ្ជ ី និងនិយម្ន័យការអនុវតតផ្ែលគ្តូវបានហាម្ឃាត់ 

• អាំសពីពុករលួយ មា  ័យថាការផ្តល់ជូ  ការទ្ទ្ួល ឬ ាំែូម្ពរ សោយផ្ទៃ ល ់ ឬគ្បសោល ូវអវី
ណ ល មា តនម្ា (រមួ្ទាំងប ុណ តម្ិ កាំែត់ ច្ាំសពាេះអាំសណាយ ការម្ិ យកនងា ការ ឹងគុែ ការ
អសញ្ជ ីញ  ិង អតថគ្បសោជ ៍ណាម្ួយ) ស ីម្បមីា ឱ្យឥទ្ធិពលម្ិ គ្តឹម្គ្តូវសៅសលី កម្មភាពរប ់
ភាគីមាខ ងសទ្ៀត។ 

• ការណកាងប ាាំ មា  ័យថា កម្មភាព ឬការលុប រមួ្ទាំងការបកគ្ស្ថយខុ សោយសច្តន ណ ល
 ឹង ឬ បាំភា ់សោយសច្តន ឬពាោម្បាំភា ់គូភាគីស ីម្បទី្ទ្ួលបា  អតថគ្បសោជ ៍ណផ្ាកហរិញ្ញ
វតថុ ឬអតថ គ្បសោជ ៍សផ្េងសទ្ៀត ឬស ីម្បសីច្ៀ វាងកាតពវកិច្ចណាម្យួ។ 

• ការ ូកបា  ់ មា  ័យថាអាំសណាយ ឬការផ្តល់ជូ បុគគលណាមាា ក់  ូវអតថគ្បសោជ ៍ណផ្ាកហរិញ្ញ
វតថុ ឬ អតថគ្បសោជ ៍សផ្េងសទ្ៀត ស ីម្បសីលីកទ្ឹកច្ិតតបុគគលសនេះឱ្យបាំសពញមុ្ខង្ហរ ឬ កម្មភាព
រប ់ខាួ ម្ិ  គ្តឹម្គ្តូវ ឬក៏ផ្តល់រង្ហវ  ់ ល់បុគគលណាមាា ក់ណ លបា សធវីអវីម្ួយឱ្យសគសពញច្ិតតរចួ្
សហយី។ 
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•  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ គឺជាគ្បសភទ្ន ការ ូកបា  ់។ ឧទហរែ៏ ការទូ្ទត់សគ្ៅផ្ាូវការ ឬការ
ផ្តល់អតថគ្បសោជ ៍សផ្េងៗ ឱ្យម្ន្ត តីរោា ភិបាលស ីម្បទី្ទ្ួលយក ឬបាំសបា ងទ្ាំហាំការបាំសពញ
កាតពវកិច្ចណ ល  សគ្ម្ច្បា  សៅសពលណ លសគបាំសពញការង្ហរជាធម្មតារប ់ពួកសគ។ 

• ការបងខិតបងខាំ មា  ័យថាការបងខូច្ ឬសធវីឱ្យមា សគ្ោេះថាា ក់ ឬគាំរាម្កាំណហងសធវីឱ្យខូច្ ឬបងកសគ្ោេះ
ថាា ក់សោយផ្ទៃ ល់ ឬសោយគ្បសោល ភាគីណាម្ួយ ឬគ្ទ្ពយ ម្បតតិរប ់ភាគី ស ីម្បជីេះឥទ្ធិពលម្ិ 
គ្តឹម្គ្តូវ សៅសលី កម្មភាពរប ់ភាគីណាម្ួយ។ 

•  ការឃុបឃតិ មា  ័យថាការសរៀបច្ាំរវាង២ភាគី ឬសគ្ច្ី ភាគី រច្នស ីម្ប ីសគ្ម្ច្សោលបាំែង
ម្ិ  គ្តឹម្គ្តូវ រមួ្ទាំងការជេះឥទ្ធិពលម្ិ គ្តឹម្គ្តូវសៅសលី កម្មភាពរប ់ភាគីមាខ ងសទ្ៀត។ 

• ការសគៀប ងកត់(រារា ាំង) រមួ្មា ៈ (១)ការបាំផ្ាិច្បាំផ្ទា ញសោយសច្តន ណកាងប ាាំ ផ្ទា  ់បតូរ ឬលាក់
បាាំង  មាា រៈភ តុតាងច្ាំសពាេះការស ីុបអសងកត។ (២)សធវីស ច្កតីរាយការែ៍ម្ិ ពិត ល់អាកស ីុប
អសងកតកាុង សោលបាំែងស ីម្បរីារា ាំងការស ីុបអសងកត ។ (៣)ម្ិ បា សធវីតាម្ ាំសែីផ្តល់ព័ត៌មា  
ឯកស្ថរ ឬកាំ ែត់គ្តាពាក់ព័ ធ ឹងការស ីុបអសងកតមូ្ល ិធិ។ (៤)គាំរាម្កាំណហង សធវីបាប ឬបាំភិត
បាំភ័យភាគីណា ម្ួយស ីម្បរីារា ាំង ម្ ិឱ្យបង្ហា ញច្ាំសែេះ ឹងរប ់ខាួ  សលីបញ្ជា ពាក់ព័ ធ ងឹការ
ស ីុបអសងកត ឬប តការ ស ីុបអសងកត ឬ (៥)រារា ាំង ិទ្ធ វ កម្ម ឬន ការទ្ទ្ួលបា ព័ត៌មា ។ 

• ការរ ាំសលាភបាំពា  មា  ័យថាការលួច្ ការគ្បគ្ពឹតតម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ សគ្បីគ្បា ់គ្ទ្ពយ ម្បតតិម្ិ គ្តឹម្
គ្តូវ ឬ បាំផ្ទា ញគ្ទ្ពយ ម្បតតិណ លជាមូ្ល ិធិ គ្មាប់អ ុវតត កម្មភាព គ្បគ្ពឹតតសោយសច្តន ឬ
តាម្រយៈការ ម្ិ យកច្ិតតទុ្កោក់  ិងម្ ិគ្បុងគ្បយត័ា។ 

• ទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ  ៍គជឺាស្ថថ  ភាពម្ួយណ លភាគីណាម្ួយ ឬបុគគលិកណាម្ួយណ លមា  ិទ្ធ
កាុង  ាំសែីរការ សគ្ម្ច្ ោច្មា មា ផ្លគ្បសោជ ៍ ឬោច្មា ឥទ្ធិពលម្ិ គ្តឹម្គ្តូវសលីការ
បាំសពញ មុ្ខ ង្ហរ ឬការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវផ្ាូវការ កាតពវកចិ្ចតាម្កិច្ច  ា ឬការអ ុសលាម្តាម្ច្ាប ់
 ិងបទ្បបញ្ញតតិ។ មា សរៀបរាប់សៅកាុងណផ្ាកទ្ ី១ ជាំពូកទ្ី ១ ច្ាំែុច្១.៥ ។ 

• ការ ង ឹកច្ាំសពាេះអាករាយការែ៏ឬស្ថកេ ី គឺជាអាំសពីខូច្ណាម្ួយណ លសធវីឱ្យប េះពាល់ សោយ
ផ្ទៃ ល ់ឬ សោយគ្បសោល ការផ្តល់អ ុស្ថ  ៍ ការគាំរាម្កាំណហង ឬការគ្បគ្ពឹតតគ្បឆាាំង ឹងអាករាយ
ការែ៍ ស្ថកេ ី ឬបុគគលណ លពាក់ព័ ធជាម្ួយអាករាយការែ៏ ឬស្ថកេ ី តាម្ការបតឹងតបវញិ
សោយស្ថរណតរបាយការែ៍ ឬ ហគ្បតិបតតិការជាម្ួយការស ីុបអសងកត ។ មា សរៀបរាប់សៅកាុង
ណផ្ាកទ្ី ២ ជាំពូក ១៧ ច្ាំែុច្ ១៧.៥។ 

• ការ មាែ តគ្បាក់  ាំសៅ ល ់៖ (ក)ការបណម្ាង ឬការសផ្ៃរគ្ទ្ពយ ម្បតតិ សោយ ឹងថាគ្ទ្ពយទាំងសនេះ 
បា ម្កពីបទ្ឧគ្កិ ា កាុងសោលបាំែងលាក់បាាំង ឬណកាងប ាាំស មី្កាំសែីតខុ ច្ាប់ន គ្ទ្ពយ
 ម្បតតិ ឬការជួយ ល់បុគគលណ លចូ្លរមួ្សៅកាុងគែៈកម្មការឧគ្កិ ាកម្មស មី្បសីគច្ផុ្តពផី្ល
វបិាកណផ្ាកច្ាប់ ន  កម្មភាពរប ់ខាួ  (ខ)លាក់បាាំង ឬណកាងប ាាំស្ថរជាតិពិត គ្បភព ទ្ីតាាំង 
ការសរៀបច្ាំ ច្លន ឬ មាច   ់កម្ម ិទ្ធឬ ិទ្ធិទក់ទ្ង ឹងគ្ទ្ពយ ម្បតតិ សោយ ឹងថាគ្ទ្ពយទាំងសនេះ
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ជាច្ាំែូលពបីទ្ឧគ្កិ ាកម្ម ឬ (គ)ការទ្ិញ កម្ម ិទ្ធិ ឬការសគ្បីគ្បា ់គ្ទ្ពយ ម្បតត ិសោយ ឹងសៅ
សពលទ្ទ្ួលថាវាបា ម្កពីបទ្ សលមី គ្ពហមទ្ែឌ ។ 

• ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម មា  ័យថាជា កម្មភាពសោយផ្ទៃ ល់ ឬសោយគ្បសោល ការផ្តល់ 
ឬគ្បមូ្ល មូ្ល ិធិកាុងបាំែងថាពួកសគ ឹងសគ្បីគ្បា ់ ឬសោយ ឹងថាពួកសគ ឹងបា សគ្បីគ្បា ់
ទាំងអ ់ ឬម្យួ ណផ្ាកណាសនេះស ីម្បគី្បគ្ពឹតតអាំសពីសភរវកម្ម។  

១៧.១.២  គសចកតីគនតើម្ (សគ្មាប់អវី? ម្ិនបានភាជ ប់) 

១. គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គ្តូវអ ុវតតតាម្ច្ាប់រប ់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា បទ្
បញ្ញតតិសផ្េងៗ  ិងសោលការែ៏ណែនាំពាក់ព័ ធនន  រមួ្ទាំងតគ្ម្ូវការនន កាុងការ
គ្គប់គ្គងស្ថច់្គ្បាក់ស្ថធារែៈគ្បកបសោយគែស យយភាព  ិងតមាា ភាព រមួ្ជាម្ួយសោល
ការណែនាំ ិងតគ្ម្ូវការរប ់ន គូអភិវឌ្ឍពាក់ព័ ធទាំងអ ់ផ្ងណ រ។  ថិតសៅសគ្កាម្ច្ាប់រប ់
រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា អាកគ្គប់  គ្គង  ិងអាក ឹកនាំទាំងអ ់តគ្ម្ូវឱ្យការពារ ុវតថិភាព
គ្ទ្ពយ ម្បតតិរប ់គ.ជ.អ.ប។ 

២. គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប បា សបតជាញ ច្ិតតកាុងការគ្គប់គ្គង សគ្បីគ្បា ់ងវកិា 
គ្បកបសោយ ភាពគ្តឹម្គ្តូវ សបីកច្ាំហ សស្ថម េះគ្តង់ គ្ បតាម្បទ្ោា   ីលធម៌្  ិងច្ាប់ស មី្បី
កាត់ប ថយលទ្ធភាពន  ការណកាងប ាាំ ពុករលួយ ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលទូ្ទត់ ការ
គ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការ បងខតិបងខាំ ការឃុបឃតិ ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការ
លាងលុយ  ងិហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម។ 

១៧.១.៣ គោលបាំណ្ង និងវិសាលភា  

១. សោលបាំែងន សោល សោបាយស េះ គឺស ីម្បកីាំែត់សោលជាំហររប ់គ.ជ.អ.ប  តីពីការ
ណកាងប ាាំ ពុករលួយ  ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការ
បងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិ ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម 
រមួ្ ឹងវធិីស្ថន្ត តកាុងការទ្ប់ស្ថក ត់ ការរកសម្ីល រាយការែ៍  ិងស ីុបអសងកតសលីការអ ុវតតគ្បការ
ណ លបា ហាម្ឃ្ត់។ 

២. សោល សោបាយស េះអ ុវតតសោយ គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ណ លជារមួ្មា 
ភាា ក់ង្ហរអ ុវតត ឬភាា ក់ង្ហរគ្បតិបតត ិស្ថថ ប័  គ្ក ួង រ ាបាលថាា ក់សគ្កាម្ជាតិស លអ ុវតតកម្មវធិី
ជាតិ  ីតិបុគគល បុគគល  ិងភាា ក់ង្ហរណ លបា ចុ្េះកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬកចិ្ច  ាជាម្ួយ 
សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

៣. សោល សោបាយស េះោច្អ ុវតតច្ាំសពាេះ  ិងគ្តូវអ ុវតតសោយបុគគលិក ទ្ីគ្បឹកា  ិងអាកទ្ទ្ួល
ការទាំងអ ់។ ការគ្បគ្ពឹតតសលមី សោយម្ិ បា អ ុវតតតាម្  ឹងគ្តូវទ្ទ្ួលរងវ ័ិយ ការបសែត
ញសច្ញពីការង្ហរ  បញ្ច ប់កិច្ច  ា  ិងច្ាំណាត់ការតាម្ផ្ាូវច្ាប់ សៅសពលណ លគ្តូវអ ុវតតឱ្្
យគ្ បតាម្តគ្ម្ូវការ ន   របាយការែ៍ពីខាងសគ្ៅណ លមា ណច្ងកាុងកថាខែឌ ទ្ ី២១ ។   
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៥. គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប តគ្ម្ូវឱ្យអាកណ លទ្ទ្លួមូ្ល ិធិ តាម្រយៈ ឬតាំណាង
សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប រមួ្មា អាកផ្គត់ផ្គង់ អាកទ្ទ្ួលជាំ ួយ ភាា ក់ង្ហរអ ុវតត ភាា ក់ង្ហរ
គ្បតិបតតិ រ ាបាលថាា ក់ជាតិ  ិងថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ អាកទ្ទ្ួលការ  ិងភាា ក់ង្ហរនន គ្តូវណតសធវី
 កម្មភាពអ ុសលាម្តាម្ សោល សោបាយស េះ។ 

១៧.២ គោលនគោបាយ ោម នការអត់ឱនចាំគពា៉ះការអនុវតតផ្ែលគ្តូវបានហាម្ឃាត់ 

១៧.២.១ គសចកតីផ្ថលង ីគោលនគោបាយ 

១. គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ មា សោល សោបាយ ោម  ការអត់ឱ្  ច្ាំសពាេះការណកាង
ប ាាំ ពុក រលួយ  ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ គ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ បងខិតបងខាំ 
ឃុបឃតិ រារា ាំង រ ាំសលាភបាំពា  លាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម។ ស េះមា  ័យថា គ.ជ.អ.ប 
ឬសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ៖ 
ក)ម្ិ ទ្ទ្ួលយកការណកាងប ាាំ ការគ្បគ្ពឹតតអាំសពីពុករលួយ ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការ
ទូ្ទត់ គ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិ ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភ
បាំពា  ការ  មាែ តគ្បាក់  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម គ្គប់កគ្ម្ិតសៅកាុង គ.ជ.អ.ប ឬសោយ
បុគគលណាមាា ក់ ឬស្ថថ ប័  ណ លទ្ទ្ួលបា មូ្ល ិធ ិតាម្រយៈ ឬតាម្តាំណាង សលខាធិការ ្
ឋា គ.ជ.អ.ប  ិង 

ខ)ណតងណតណ វងរកការចត់វធិា ការ ការោក់វ ័ិយ  ិងច្ាំណាត់ការផ្ាូវច្ាប់សៅសលីអាកណ ល
បា  រកសឃញីថា បា គ្បគ្ពឹតត មា ជាប់ពាក់ព័ ធ ឬចូ្លរមួ្កាុងការគ្បគ្ពឹតតការណកាងប ាាំ អាំសពី
ពុក រលួយ ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការ
បងខិតបងខាំ ការឃុប ឃតិ ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ សភរ
វកម្ម សៅកាុង គ្បតិបតតិការរប ់ខាួ ។ 

២. សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប សបតជាញ ច្ិតតសធវីការអភិវឌ្ឍ ៍  ូវវបបធម៌្គ្បឆាាំងសៅ ឹងការអ ុវតតណ ល
គ្តូវបា  ហាម្ឃ្ត ់  ិងរកាឱ្កា ឱ្យម្កសៅគ្តឹម្កគ្ម្ិតទបបាំផុ្ត ច្ាំសពាេះការណកាងប ាាំ ពុក
រលួយ ការ ូក បា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ 
ការឃុបឃតិ ការរា រា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា ការលាងលុយ ិង ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម ។ 

៣. សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប តគ្ម្ូវឱ្យបុគគលិកទាំងអ ់បាំសពញការង្ហរសោយសស្ថម េះគ្តង់  ិង
 ុច្រតិគ្គប់ សពលសវលា ស ីម្បរីកា ុវតថិភាពធ ធា ណ លពួកសគទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ។  

១៧.២.២ ហានិភ័យ និងគ្ប ័នធគ្តួត ិនិតយននេកែងុ 

១. គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងណ វងរកការវាយតនម្ាសលីស្ថរជាតិ  ិងវសិ្ថលភាព
ន  ផ្លប េះពាល់ ូវហា ិភ័យ សោយស្ថរការណកាងប ាាំទាំងណផ្ាកខាងកាុង  ិងខាងសគ្ៅ អាំសពីពុក
រលួយ  គ្ម្ប គ្ម្ួលការ ទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុម្ិ បា គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ 
ការឃុបឃតិ ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម។ ជាទូ្សៅ
គ្តូវសធវីការពិ ិតយស ងីវញិជាសទ្ៀងទត់  ូវហា ិភ័យទាំងស េះ សោយសគ្បីព័ត៌មា ពិតជាក់ណ តង 
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ឬ ងេយ័ ពីករែីណកាងប ាាំ  ពុករលួយ ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គង 
ហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ  ការឃុបឃតិ ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ 
 ិងការផ្តល់ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម ស ីម្បជីា  ព័តមា កាុងការគ្តួតពិ ិតយរប ់ខាួ ។ 

២. គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹង វេះណ វងសរៀបច្ាំ  ិងោក់ឱ្យអ ុវតត  ូវគ្បព័ ធ  ិង ិ
តិវធិីគ្តួតពិ តិយនផ្ៃកាុងគ្បកបសោយគុែភាព  ិងគ្ប ិទ្ធិភាព  ស ីម្បសីលីកកម្ព ់វបបធម៌្
គ្បឆាាំង ឹងការ អ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់ ទ្ប់ស្ថក ត់  ិងពិ តិយរកសម្ីលការណកាងប ាាំ ពុក
រលួយ ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការអ ុវតត
បងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិ ការ រារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម 
សហយី ឹងកាត់ប ថយហា ភ័ិយ ឱ្យម្ក សៅគ្តឹម្កគ្ម្ិតទបម្ួយណ លោច្ទ្ទ្ួលយកបា ។ 

៣. គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹង វេះណ វងរកការបាំពាក់បាំប   ល់បុគគលិក ូវបទ្
ពិសស្ថធ ច្ាំសែេះ ឹង  ិងជាំនញស ីម្បគី្គប់គ្គងគ្បកបសោយគ្ប ិទ្ធភាព ូវហា ិភ័យណ ល 
ពាក់ព័ ធ ឹងការ ណកាងប ាាំ ពុករលួយ ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គង
ហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការ បងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិ ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ 
 ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម។ ផ្តល់ការបែតុ េះបណាត លឱ្យបា គ្គប់គ្ោ ់ស ីម្បឱី្យបុគគលិក ឹង
(ស្ថគ ល)់អាំពហីា ិភ័យន ការណកាងប ាាំ ពុក រលួយ ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការ
គ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិ ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការ
លាងលុយ ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ កាុងការការពារ ព ិិតយរកសម្ីល  ិង
រាយការែ៍អាំពីហា ិភ័យផ្ងណ រ។ 

៤. គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងសធវីការផ្េពវផ្ាយ ល់អាកណ លទ្ទ្លួបា មូ្ល ិធិ 
តាម្ រយៈ គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ទាំងអ ់ រមួ្មា អាកផ្គត់ផ្គង់ អាកទ្ទ្ួល
ជាំ ួយ ភាា ក់ង្ហរអ ុវតត ឬភាា ក់ង្ហរគ្បតិបតតិរ ាបាលថាា ក់ជាតិ រ ាបាលថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ អាកទ្ទ្ួល
ការ  ិងភាា ក់ង្ហរនន ឱ្យបា យល់ ឹងអាំពីសោល សោបាយស េះ។ 

៥. គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងសធវីការជាម្ួយអាកពាក់ព័ ធ ណ លរមួ្មា ស្ថថ ប័ ពាក់
ព័ ធ  ិយតករពាក់ព័ ធ  ិងអងគការរោា ភិបាលស ីម្បសីោេះគ្ស្ថយ ការណកាងប ាាំ អាំសពីពុករលួយ 
ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុ
បឃតិ ការរារា ាំង ការ រ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម។ 

៦. គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងសធវីការគ្តួតពិ ិតយ  ិងវាយតនម្ាស ងីវញិ ូវ គ្ប ិទ្ធ
ភាព ន គ្បព័ ធ  ីតិវធិ ី ិងការគ្តួតពិ ិតយនផ្ៃកាុងរប ់ខាួ  ស ីម្បគី្គប់គ្គងហា ិភ័យន ការណកាង
ប ាាំ ពុក រលួយ  ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការ
បងខិតបងខាំ ការឃុប ឃតិ ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ ្
ម្។ ការគ្តួតពិ ិតយ  ិងវាយ តនម្ាស ងីវញិស េះអ ុវតតតាម្ ាំសែីរការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ  ិង ាំ
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សែីតការធាន សរៀបច្ាំឱ្យមា  វ  កម្មសផ្េងៗ  ិង ាំសែីរការរប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម 
 ិងគ្កម្ ីលធម៌្។ 

១៧.២.៣  គ្ប ័នធរបាយការណ៍្ននេកែងុ 

១. បុគគលិកទាំងអ ់គ្តូវណតរូតរា ់រាយការែ៍ភាា ម្ៗអាំពកីរែី ងេយ័ ឬជាក់ណ តងន ការណកាង
ប ាាំ  អាំសពីពុករលួយ ការ ូកបា  ់ ការ គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្
គ្តូវការ បងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ 
សភរវកម្ម។ ស េះរមួ្បញ្ចូ លទាំងការផ្តល់ជូ   ូវការច្ាំណាយ គ្មាប់ ូកបា  ់  ាំែូម្ពរការ
 ូកបា  ់ ិងទម្ទរ ឱ្យមា ការ គ្ម្ប គ្ម្ួលកាុងការទូ្ទត់ ូកបា  ់។ ការម្ិ ចូ្លរមួ្
ច្ាំណែកកាុងការរាយការែ៍  ឹងោច្មា ការោក់ពិ ័យ រមួ្មា ការបសែត ញសច្ញ  ិងច្ាំ
ណាត់ការផ្ាូវច្ាប់ណាម្យួ គ្ប ិ សបី  ិងសៅសពលណ លគ្តូវអ ុវតតគ្ បតាម្តគ្ម្ូវការរបាយ
ការែ៏ពីខាងសគ្ៅណ លមា ណច្ងកាុងកថាខ័ែឌ ទ្ី២១។ 

២. គ្តូវសរៀបច្ាំរបាយការែ៍ជាលាយលកខែ៍អកេរ  ិងបញ្ជូ  សៅកា ់គ្បធា សលខាធិការោា   គ.
ជ.អ.ប គ្បធា អងគភាព គ្បធា គ្កុម្ វ កម្ម ឬ មាជិកណាមាា ក់ន គ្កុម្ វ កម្ម ណ ល ឹង
ចត់ណច្ងជូ  ាំែឹងប តសៅគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ងិ ីលធម៌្ភាា ម្ៗតាម្រយេះោ ័យ ្
ឋា អុីណម្ល៖auditandethics@ncdd.gov.kh។ គ្ប ិ សបីបុគគលិកណាមាា ក់មា ោរម្មែ៏
ម្ិ លែ កាុងការរាយការអាំពីកងវល់រប ់ពួកសគតាម្ោ ័យោា  អុីណម្លស េះ គ្តូវបសងកីតសគ
ហទ្ាំព័រ ទ្គ្ម្ង់សលីកស ងីពីការគ្ពួយបារម្ាបារម្ា ណ លភាជ ប់ជា វ័យគ្បវតតិសៅ ឹងសគហទ្ាំព័រ
រប ់គ.ជ.អ.ប ណ លោច្បញ្ជូ  ប តសោយផ្ទៃ ល់ ល់គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម ិង ីលធម៌្។  

៣. គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ក៏តគ្ម្ូវឱ្យអាកណ លទ្ទ្ួលបា មូ្ល ិធិតាម្រយៈ គ.ជ.
អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ឬតាំណាង រមួ្មា អាកផ្គត់ផ្គង់ អាកទ្ទ្ួលជាំ យួ ភាា ក់ង្ហរអ ុ
វតត ឬភាា ក់ង្ហរគ្បតិបតតិរ ាបាលថាា ក់ជាត ិ រ ាបាលថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ អាកទ្ទ្ួលការ  ិងភាា ក់ង្ហរ
គ្តូវរាយការែ៍ សទេះជាការ ងេយ័ ឬក៏ការពិតក៏សោយពីករែីន ការណកាងប ាាំ អាំសពីពុករលួយ 
ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប  គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ 
ការឃុបឃតិ ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវ កម្ម ណ លោច្
ពាក់ព័ ធ ល់គ្ទ្ពយ ម្បតតិ ឬ បុគគលិករប ់គ.ជ.អ.ប។ របាយការែ៍ពីភាគីណ លបា សរៀបរាប់
ខាងសលី គ្តូវសផ្ញីរសៅគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុងតាម្រយៈអុីណម្ ល៖prohibitedpra
ctices@ncdd.gov.kh ច្ម្ាងជូ ោ យោា  អុីណម្ល៖  "auditandethics@ncdd.gov.kh  

 ឬតាម្រយេះណខេទូ្រ ័ពៃទ ់សហតុការែ៏: XXXXXXXXXX ។ 
៤. គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងម្ ិផ្តនៃ សទ  រណាមាា ក់ ណ លបា សលីកស ងីពី
កតី កងវល់សោយសច្តនសស្ថម េះគ្តង់សនេះសទ្ សទេះបីជាលទ្ធផ្លោម  បា រកសឃញីអវីក៏សោយ។ 
បុគគលិកណា ណ លសធវីបាប ឬបងកសគ្ោេះថាា ក់ ល់បុគគល ណ លបា សលីកស ងីពីកតីកងវល់សោយ
សច្តនសស្ថម េះគ្តង់  ឹង គ្តូវទ្ទ្ួលរងការោក់ទ្ែឌ កម្ម រមួ្ទាំងការបសែត ញសច្ញផ្ងណ រ។ 
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៥. គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប បសងកីត  ិងរកា ូវគ្បព័ ធម្ួយ គ្មាប់កត់គ្តា៖របាយ
ការែ៍ទាំងអ ់ណ លបា ទ្ទ្ួលសទេះជាក់ណ តងឬគ្ោ ់ណតជាការ ងេយ័ សលីករែីន ការណកាង
ប ាាំ អាំសពីពុករលួយ  ាំែូក ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ គ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុ ម្ិ គ្តឹម្
គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ 
សភរវកម្ម។ ច្ាំណាត់ការណ លបា អ ុវតត  ិងលទ្ធផ្លន ការស ីុបអសងកត។ ព័ត៌មា ស េះ ឹងសគ្បី
គ្បា ់កាុងការផ្តល់ជាព័ត៌មា  អាកណ លសធវីការវាយតនម្ាអាំពីហា ភ័ិយ  ិងគ្ប ិទ្ធភាពន  ការ
គ្គប់គ្គង។   

១៧.២.៤ គ្ប ័នធរាយការណ្៍ខាងគគ្ៅ 

១. គ.ជ.អ.ប  ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប តាម្រយៈគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង   ិងគែៈកមាម ធិការ
 វ កម្ម  ងិ ីលធម៌្ គ្តូវបាំសពញកាតពវកិច្ចគ្ បច្ាប់រប ់ខាួ កាុងការ រាយការែ៍អាំពីការ
ណកាងប ាាំ អាំសពីពុករលួយការ ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្
គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ  ការឃុបឃតិោា  ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបប
ទ សភរវកម្ម  ល់ភាគីទ្ី៣  ណ ល រមួ្មា ស្ថថ ប័ ស ីុបអសងកតរប ់រាជរោា ភិបាល  ូច្ជាអងគ
ភាពគ្បឆាាំងអាំសពីពុករលួយ(ACU)  ណ ល ថិតសៅសគ្កាម្ទ្ី តីការគែៈរ ាម្ន្ត តី ប ូលី គ្ពហម
ទ្ែឌ  អគគរ ាោជាញ  ឬគ្ពេះរាជោជាញ  ។ល។  ភាគីណ ល  ងេយ័(ស ីម្សចទ្)ថាមា ការណកាង
ប ាាំពិតគ្បាក  អាំសពីពុករលួយ ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប   គ្ម្ួលការ ទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញ
វតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការអ ុវតតបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ 
 ិង ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្មគ្តូវរាយការែ៍ជូ សៅ (តាម្ស្ថរជាតិ ន ការ ងេយ័  ិង គ្ ប
តាម្សពលណ លគ្តូវការបង្ហា ញ) អាកទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការសធវីរបាយការែ៍។ 

១៧.២.៥ រចនាសម្ព័នធគសុើបអគងកតជាម្ួយនីតិវិធី 

១. គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងទ្ទ្ួលយករបាយការែ៍ទាំងអ ់ អាំពីការណកាងប ាាំ 
គ្បគ្ពឹតត អាំសពីពុករលួយ ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្
គ្តូវការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ 
សភរវកម្ម រចួ្សធវីការស ីុបអសងកតសោយអគ្តា មាមាគ្ត  ិង ម្គ្ ប  ូច្មា ណច្ងកាុងសោល
 សោបាយស េះ  ិង ីតិវធិី ស ីុបអសងកតសគ្កាម្ណផ្ ការសឆ្ាីយតបការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្
ឃ្ត់។  តីិវធិីស ីុបអសងកតសគ្កាម្ណផ្ ការសឆ្ាីយតបច្ាំសពាេះការអ ុវតតណ លគ្តូវហាម្ឃ្ត់មា 
សរៀបរាប់លម្ែិត  ូច្មា រាយខាងសគ្កាម្៖ 
 បា ទ្ទ្ួលបែតឹ ងណ លមា ព័ត៌មា លាំអិត  ិងការបាំភាឺសពញសលញ ។ 
 គ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង អ ុគ្បធា គ្តូវជូ  ាំែឹង ល់បុគគលិក ណ លរងការបតឹងសចទ្
គ្បកា ់ឱ្យបា ឆាប់តាម្ណ លោច្សធវីសៅបា ។ គ្តូវផ្តល់ព័តមា  ល់បុគគលិកណ លរងការ
បតឹងសចទ្គ្បកា ់ អាំពី ិទ្ធិរប ់សគកាុងការមា អាកអម្ ាំសែីរ (សោយបុគគលមាា ក់សទ្ៀត)
សៅសពលមា ការ មាា   ឬ វនការនសពលខាងមុ្ខ។ 
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 គ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង អ ុគ្បធា  ឬតាំណាងគ្តូវជូ  ាំែឹងជាលាយលកខែ៍អកេរ 
សៅគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិង ីលធម៌្ អាំពីការចប់សផ្តីម្សបីក ាំសែីរការស ីុបអសងកត។ 

 គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុងគ្តូវណតងតាាំងម្ន្ត ត ីឹកនាំការស ីុបអសងកត ណ ល ឹងសធវីការ មាា   ៍ចាំ 
បាច់្ជាម្ួយបុគគលិកណ លគ្តូវបា សចទ្គ្បកា ់ស្ថកេ ី  ិងភ តុតាងទាំងអ ់ស ីម្បកីាំែត់
ពីការពិតសធៀប ឹងការសចទ្គ្បកា ់។ 

 គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង តាម្រយៈម្ន្ត តី ឹកនាំការស ីុបអសងកតណ លបា ណតងតាាំង  ឹងសធវីការ
ស ីុប អសងកតស ីម្បកីាំែត់ការពិតសោយបា គ្តឹម្គ្តូវ(ជាម្ួយ ឹងភ តុតាង មាា រៈ) សធៀប
សៅ ឹងការសចទ្គ្បកា ់ ឬបែតឹ ង សហយីជូ  ាំែឹងពីលទ្ធផ្លជាលាយលកខែ៍អកេរសៅ 
គែៈកម្មការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ពីការរកសឃញី។ 

 ណផ្ែកតាម្សោបល់រប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្បធា គ្កុម្ វ ៈ
កម្មនផ្ៃកាុងអ ុគ្បធា  ឬតាំណាង  ឹងពចិរណាការពាក់ព័ ធ ឹង វ ករខាងសគ្ៅ  ិងពីរ
បាយការែ៍ សៅភាគីទ្ីបី ូច្បា សរៀបរាប់សៅកាុងជាំពូកទ្ ី១៧ ន កថាខែឌ  ១៧.២.៤ ។ 

 គ្ប ិ សបីបុគគលិកណ លបា បា បាំពា សលីបទ្បបញ្ញតតិម្ួយ ឬសគ្ច្ី  ង សហយីគ្កុម្ការង្ហរ 
 វ កម្មនផ្ៃកាុងបា រកសឃញីថា  កម្មភាព ឬបទ្សលមី គ្ពហមទ្ែឌ គ្តូវបា គ្បគ្ពឹតតសោយ 
មា ភ តុតាងជាក់ណ ដង គ្ បតាម្បទ្បបញ្ញតតិន ច្ាប់គ្ពហមទ្ែឌ រប ់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា 
គ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង អ ុគ្បធា  ឬតាំណាងគ្តូវជូ  ាំែឹងជាបនៃ  ់ ល់ោជាញ ធរ 
ពាក់ព័ ធសោយអ ុវតតតាម្ ីតិវធិីច្ាប់ប តសទ្ៀត ូច្មា ណច្ងកាុងជាំពូកទ្ី១៧ន កថាខែឌ  
១៧.២.៤ ។ 

 គ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង អ ុគ្បធា  ឬតាំណាងគ្តូវជូ  ាំែឹងជាលាយលកខែ៍អកេរ
 ល ់ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម ិងគ្កម្ ីលធម៌្អាំពលីទ្ធផ្លន ការស ីុបអសងកត  ិងអាំពី
 ាំសែីរការ  ីតិវធិីប តសទ្ៀត គ្ប ិ សបីគ្តូវអ ុវតត។ 

 កាុងករែីណ លពាកយបែតឹ ង ឬ ការសចទ្គ្បកា ់ ថិតកាុងណ   ម្តថកិច្ចរប ់គែៈកមាម ធិ
ការ  វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គែៈកមាម ធិការ ឹងសធវីការ សគ្ម្ច្ច្ិតត  ិង វ ិិច្េ័យជាចុ្ង
សគ្កាយ ទក់ទ្ង ឹងពាកយបែតឹ ង ឬការសចទ្គ្បកា ់  ិងសៅសលី ុពលភាពន ពាកយបែ្
តឹងឬការសចទ្ គ្បកា ់។ ការសធវីស ច្កតី សគ្ម្ច្  ិងវ ិិច្េ័យស េះ គ្តូវបា សរៀបរាប់លាំអិតជា
លាយលកខែ៍អកេរ  ងិលទ្ធផ្លន ការស ីុបអសងកត  ិងសហតុផ្លសផ្េងៗ ណ ល្ 
 ល់ការវ ិិច្េ័យស េះ។ 

 គ្ប ិ សបីបែតឹ ង ការសចទ្គ្បកា ់បា បង្ហា ញថាមា ភាពគ្តឹម្គ្តូវ  ច្ាំណាសតីការណផ្ាកវ ិ
 ័យ ឬ កម្មភាពចាំបាច់្សផ្េងសទ្ៀត ូច្ជាការបសែត ញសច្ញ  ឹងគ្តូវអ ុវតតសោយ គ.ជ.អ
.ប ឬ សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ។ 

២. ណផ្ ការសឆ្ាីយតបច្ាំសពាេះការអ ុវតតណ លបា ហាម្ឃ្ត់ កាំែត់ ូវគ្បព័ ធ  ិង ាំសែីរការ រមួ្
 ឹង ីតិវធិ(ីមា តួនទ្ី  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់អាកពាក់ព័ ធ ាំខា ់ៗ)  គ្មាប់ស ីុប
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អសងកត ការណកាងប ាាំ អាំសពីពុករលួយ  ាំែូក ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គង
ហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការ បងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិ ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា   ការលាងលុយ 
 ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម  ិង កាំែត់ កម្មភាពណ លគ្តូវយកសៅអ ុវតតតាម្មុ្ខង្ហរស ីុប
អសងកត  ិងស្ថថ ប័ គ្តួតព ិិតយពាក់ព័ ធសៅ កាុងរច្ន ម្ព ធ័ គ.ជ.អ.ប ឬ សលខាធិការោា  គ.ជ.
អ.ប  ិងចុ្ងសគ្កាយកាំែត់ពតីគ្ម្ូវការន របាយ ការែ៍ពីខាងសគ្ៅច្ាំសពាេះការអ ុវតត
 កម្មភាពណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់។  

៣. គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងចត់វធិា  ោក់វ ័ិយ ឬច្ាំណាត់ការតាម្ច្ាប់
ច្ាំសពាេះអាក ណ លបា គ្បគ្ពឹតត ឬជួយគ្បគ្ពឹតត ការណកាងប ាាំ អាំសពីពុករលួយ  ាំែូក ូកបា  ់ 
 គ្ម្ប គ្ម្ួលការ ទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  
ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម សៅកាុងគ្បតិបតតិការរប ់
ខាួ ។  គ្មាប់បុគគលិកទាំងអ ់ ច្ាំណាត់ការ ស េះោច្មា រមួ្បញ្ចូ លទាំងការបសែត ញសច្ញពី
ការង្ហរ  ិងតាម្ផ្ាូវច្ាប់ផ្ង ។ វាក៏ ឹង មា ការណ វងរកគ្ទ្ពយ ម្បតតិទាំងអ ់ណ លបាត់បង់
តាម្រយៈការណកាងប ាាំ អាំសពីពុករលួយ  ាំែូក  ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការ
គ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការ
លាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម ការបញ្ជូ   បុគគលិកសៅភាគីទ្៣ី ក៏គ្តូវបា អ ុវតតផ្ងណ រ 
 ូច្បា សរៀបរាប់សៅកាុងជាំពូកទ្ ី១៧ ន កថាខែឌ  ១៧.២.៤ ។ 

១៧.២.៦ អនុម្័តគលើការបាត់បង់ 

១. ការបាត់បង់ ខូច្ខាត ណ លជាលទ្ធផ្លន ការអ ុវតតអាំសពីណកាងប ាាំ ពុករលួយ ការ ូកបា  ់ 
 គ្ម្ប  គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការអ ុវតតបងខិតបងខាំ ការឃុប
ឃតិោា  ការរា រា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិង ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម គ្តូវបា កត់គ្តា
កាុងបញ្ជ ីន ការបាត់ បង់  ិងអ ុម័្តសោយអ ុសលាម្តាម្ម្ន្ត តីមា  ិទ្ធកាុងគ.ជ.អ.ប ឬ
សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

១៧.២.៧  វិធានការកាត់បនថយហានិភ័យ 

១.ស ីម្បគី្គប់គ្គងការទ្ទ្ួល ាំែូក  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់  ិងអាំសពីពុករលួយននកាុងរូបភាព
ជា អាំសណាយ  ិងវតថុអ ុ ាវរយីស៏ផ្េងៗទាំងអ ់ គ្តូវណតមា ការអ ុម័្តពីម្ន្ត តមីា  ិទ្ធកាុងគ.
ជ.អ.ប ឬ សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិងបា កត់គ្តាកាុងបញ្ជ ីអាំសណាយ  ិងប ិ ណាា រកិច្ច។ 

២.ទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៏ក៏ជាកតាត ម្ួយណ លនាំឱ្យមា ហា ិភ័យន ការណកាងប ាាំ  ិងអាំសពីពុករលួយ 
ណ រ។  ូសច្ាេះបុគគលិកទាំងឡាយណាណ លោច្ ឹងទ្ទ្ួលបា ផ្លគ្បសោជ ៏ពកីារង្ហរ ឬពីអាក
ផ្គត់ផ្គង់ ណ ល មា  កាត  ុពល សទេះសោយផ្ទៃ ល់ខាួ  តាម្រយៈ មាជិកគ្គួស្ថរ ម្ិតតភកតិជិត ាិទ្ធ 
ឬអាកជិតខាង កត ីគ្តូវសធវីការគ្បកា អាំពីទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៏ ល់អាកគ្គប់គ្គង ឬថាា ក់ ឹកនាំ
រប ់ពួកសគ  ូច្មា  ណច្ងកាុងជាំពូក១ ច្ាំែុច្ ១.៥ ។ 

១៧.២.៨ ការទទួលខ្ុសគ្តូវ 
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១.គែៈកម្មការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គឺជាមាច  ់កម្ម ិទ្ិធ សលីការង្ហរគ្បឆាាំង  ិងជាសជីងឯក 
គ្បឆាាំងការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់ រប ់គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

២.គ្បធា គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុងទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការបសងកីត  ិងអ ុវតដយុទ្ធស្ថន្ត តគ្បឆាាំង ឹងការ
អ ុវតត ណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត ់  ិង គ្មាប់អ ុវតតមុ្ខង្ហរគ្បឆាាំង ឹងការអ ុវតតណ លបា ហាម្
ឃ្ត់។ 

៣.គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុងទ្ទ្លួខុ គ្តូវកាុងការកត់គ្តាសទេះជាក់ណ តង ឬ ងេយ័កតី ូវ ការណកាងប ាាំ 
អាំសពី ពុករលួយ ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការ
បងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម 
ស ីម្បធីានថា ករែីទាំងសនេះគ្តូវបា ស ីុបអសងកតោ ងគ្តឹម្គ្តូវសពញសលញ  ឹងបា រាយការែ៍
សៅគែៈកមាម ធិ ការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្  ិងភាគីខាងសគ្ៅគ្ប ិ សបីចាំបាច់្។ គ្កុម្ស េះ
ក៏ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការ ផ្តល់ ាំបូនម    ិងផ្តល់ការបែតុ េះបណាត ល ល់បុគគលិកសលីវធិា ការ
បង្ហក រ ការរកសម្ីល  ិងស ីុបអសងកត សលីករែីការអ ុវតតណ លបា ហាម្ឃ្ត់។ ការស ីុបអសងកត
ករែីទាំងស េះ តគ្ម្ូវឱ្យមា ការចូ្លរមួ្ពី អាកជាំនញ សោយស្ថរណតលកខែៈ មុគស្ថម ញន ស្ថរ
ជាតិរប ់ករែីទាំងស េះ។ 

៤.គ្បធា អងគភាព ិម្ួយៗគ្តូវទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការធានសោយ បុគគលិកមា ការយល់ ឹង  ិងោាំ
គ្ទ្សោល សោបាយស េះ សហយីថាឧប គគទាំងអ ់ន ការណកាងប ាាំ អាំសពីពុករលួយ ការ ូកបា  ់ 
 គ្ម្ប  គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការ
រារា ាំង ការរ ាំ សលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម គ្តូវបា រាយការែ៍ទ ់សព
ល។គ្បធា អងគ ភាពទាំងសនេះក៏គ្តូវទ្ទ្ួលខុ គ្តូវផ្ងណ រកាុងការធានថា ឧបបតតិសហតុទាំងអ ់
ន ការណកាងប ាាំ អាំសពី ពុករលួយ ការ ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ 
គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបប
ទ សភរវកម្មសៅកាុងអងគភាព រប ់សគគ្តូវបា គ្គប់គ្គង  ងិស ីុបអសងកតគ្ បតាម្សោល 
 សោបាយស េះ។ អងគភាពទាំងអ ់គួរណត មា ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងោ ងជិត ាិទ្ធជាម្យួ  ិងោាំគ្ទ្គ្កុម្ 
 វ កម្មនផ្ៃកាុង កាុងការធានទ្ប់ស្ថក ត់ ូវឧបបតតិ សហតុទាំងអ ់ ។ 

៥.ថាា ក់ ឹកនាំ ឬអាកគ្គប់គ្គងណ លទ្ទ្ួលរបាយការែ៍អាំពីការណកាងប ាាំ អាំសពី ពុករលួយ ការ ូកបា  ់ 
 គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបងខិតបងខាំ ការឃុបឃតិោា  ការ
រារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការលាងលុយ  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម គ្តូវទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការរាយ
ការែ៍ សៅ គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង  ិងមា ការគ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយស ីម្បែតឹ ងថា ករែីស េះ ងឹគ្តូវ
បា គ្គប់គ្គង ោ ង ូច្សម្តច្?  ិងអាកណាណ លម្កពីគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង  ឹងទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ
សលីការស ីុបអសងកត។ 

៦.បុគគលិកទាំងអ ់មា ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការអ ុវតតតាម្សោល សោបាយស េះ។  
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១៧.៣ ចាប់ គោលនគោបាយ ការគ្តួត ិនិតយ គ្បឆ្ ាំងការសមាអ តគ្បាក់ និងការគ្បយុទធគ្បឆ្ ាំងនឹង

ហិរញ្ញបប ទានគភរវកម្ម នងិនីតិវិធីសាគ ល់អតិថិជន 

  ១.រាជរោា ភិបាលកម្ពុជាបា សច្ញច្ាប់ តីពីការគ្បឆាាំង ឹងការ មាែ តគ្បាក់  ិងការគ្បយុទ្ធគ្បឆាាំង
 ឹង ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្មចុ្េះនងៃទ្ ី២៤ ណខម្ិងុនឆាា ាំ ២០០៧ ណ លមា នទ្ីជាមូ្លោា  គតិយុទ្ធ កាុងការ
កាំែត់ ូវ បទ្បបញ្ញតតិនន ពាក់ព័ ធ ឹងគ្បឆាាំងការ មាែ តគ្បាក់  ិងគ្បឆាាំង ឹងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម ក៏
 ូច្ជាបទ្បបញ្ញតតិ ណ លទក់ទ្ង ឹងការយកច្ិតតទុ្កោក់ស្ថគ ល់អតិងិជ សៅកាុងគ្បសទ្ កម្ពុជា ។ ធនោរ
ជាតិន កម្ពុជាបា សច្ញ គ្បកា  តីពីការគ្បឆាាំងការ មាែ តគ្បាក់ ិងការគ្បឆាាំង ឹងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម
ចុ្េះនងៃទ្ ី ៣០ ណខឧ ភាឆាា ាំ ២០០៨ ណ លជាឯកស្ថរសោល សោបាយ  ងិ ីតិវធិី តីពកីារគ្បឆាាំងការ
 មាែ តគ្បាក់  ិងការគ្បឆាាំង ឹង ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម រមួ្ ឹង ីតិវធិីយកច្តិតទុ្កោក់ស្ថគ ល់អតិងិជ ផ្ង
ណ រ។ ឯកស្ថរទាំងពីរស េះគ ឺ ជាឯកស្ថរសោលណ លកាំែត់ឱ្យរាជរោា ភិបាលកម្ពុជាសបតជាញ អ ុវតតតាម្អ ុ
ស្ថ  ៍រប ់គ្កុម្ការង្ហរណផ្ាក កម្មភាពហរិញ្ញវតថុ (FATF) សលីការគ្បឆាាំងការ មាែ តគ្បាក់  ិងការ
គ្បឆាាំង ឹងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម ខែៈសពល ណ លគ្កុម្គ្បសទ្ ោ ីុ បា  ីុហវកិ (APG) គ្តូវបា ចូ្លរមួ្
ជា មាជិកន គ្កុម្ការង្ហរណផ្ាក ម្មភាពហរិញ្ញវតថុ FATF  ិងពចិរណាសលីការពិតណ លថាកម្ពុជា ជា
 មាជិក កម្មរប ់គ្កុម្គ្បសទ្ ោ ីុ បា  ីុហវកិ (APG) ចប់តាាំងពីណខម្ិងុនឆាា ាំ 2004។ឯកស្ថរទាំងពីរ
ខាងសលីស េះ(ច្ាប់  ិងគ្បកា )គ្តូវបា ភាជ ប់ជាឯកស្ថរបណ ថម្ សៅ ឹងស ៀវសៅណែនាំស េះ ។ 
  ២.សោយណ ក គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បតាម្រយៈធនោរពាែិជជ  ិងគ្គឹេះស្ថថ  
ហរិញ្ញវតថុ អ ុវតតតាម្ ូវបញ្ញតតិច្ាប់  ងិគ្បកា ខាងសលីសគ្ពាេះថាធនោរពាែិជជ  ិងគ្គេឹះស្ថថ  ហរិញ្ញវតថុ
ជាចាំបាច់្គ្តូវណត អ ុវតតតាម្ ូវបញ្ញតតិច្ាប់  ិងគ្បកា ស េះ។ សោយស្ថរ ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតទាំងអ ់រប ់គ.
ជ.អ.ប បា សបីក គែ ធីនោរសៅតាម្ធនោរពាែិជជ សហយីធនោរពាែិជជទាំងសនេះ  ថិតសគ្កាម្
យុតាត ធិការន ច្ាប់  ិង គ្បកា ខាងសលី  ូសច្ាេះធនោរពាែិជជសៅកម្ពុជាក៏គ្តូវណត ថិតសៅសគ្កាម្ការពិ ិត ្
យពិច័្យ ៏ហមត់ច្ត់ ពីអងគភាព ស ីុបអសងកតហរិញ្ញវតថុ (FIU)ណ លជាអងគភាពម្ួយបា បសងកីតស ងី  ងិ
 ថិតសគ្កាម្ការគ្គប់គ្គងរប ់ធនោរ ជាតិន កម្ពុជា មា ភារៈទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការគ្គប់គ្គង  ិងគ្តួតព ិិ
តយសលីធនោរពាែិជជ  ិងស្ថថ ប័ ហរិញ្ញវតថុ ទាំងអ  ់កាុងការអ ុសលាម្តាម្ច្ាប់  ិងគ្បកា ខាងសលី ។ 
 ូច្បា បញ្ជជ ក់ខាងសលីច្ាប់  ិងគ្បកា  តីព ីការគ្បឆាាំង ឹងការ មាែ តគ្បាក់  ិងការគ្បយុទ្ធគ្បឆាាំង ឹង
ហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម មា រមួ្បញ្ចូ ល ូវបទ្បញ្ញតតិ ត ីពីការយកច្ិតតទុ្កោក់ស្ថគ ល់អតិងិជ   ស ីម្បគី្បឆាាំង
 ឹងការលាងលុយកខវក់  ងិហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម។ 
  ៣.តាម្រយៈសោល សោបាយស េះ  ិងតាម្រយៈការអ ុសលាម្តាម្ច្ាប់  ិងគ្បកា  សោយ
ធនោរ ពាែិជជ ណ លគ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បមា គែ ីធនោរជាម្ួយ  គ.ជ.អ.ប ឬ
សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប បា អ ុវតតោ ងសពញសលញសៅតាម្ការតគ្ម្ូវកាុងការអ ុសលាម្តាម្ សោល
 សោបាយគ្បឆាាំង ឹង ការ មាែ តគ្បាក់  ិងសោល សោបាយគ្បឆាាំង ឹងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម រមួ្ ិង 
 ីតិវធិីយកច្តិតទុ្កោក់ស្ថគ ល់ អតិងិជ  ។ គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប តាាំងច្ិតតអ ុវតតគ្បតិបតតិ
ការហរិញ្ញវតថុរប ់ខាួ  តាម្រយៈ ធនោរពាែិជជណ លមា ការពិ ិតយោ ងគ្តឹម្គ្តូវសោយ អងគភាពស ីុប
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អសងកតហរិញ្ញវតថុ(FIU) រប ់ធនោរ ជាតិន កម្ពុជា  ូសច្ាេះមា  ័យថា គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.
អ.ប អ ុវតតោ ងគ្តឹម្គ្តូវសពញសលញ តាម្ ច្ាប់ខាងសលី  ិងការតគ្ម្ូវរប ់ធនោរជាតិន កម្ពុជា សោយ
មា អងគភាពស ីុបអសងកតហរិញ្ញវតថុ(FIU) ណ លជា អាកទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការគ្គប់គ្គង គ្តួតពិ ិតយ រាល់
បញ្ជា ពាក់ព័ ធការ មាែ តគ្បាក់  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម កាុងគ្បសទ្ កម្ពុជា។ សលី ពីស េះ គ្គប់ភាា ក់ង្ហរ
អ ុវតតទាំងអ ់កាុងកម្មវធិជីាតិ ឬភាា ក់ង្ហរគ្បតិបតតិគ្តូវមា កាតពវ កិច្ចអ ុវតតគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុរប ់ខាួ 
សៅតាម្ ធនោរពាែិជជណ លគ្តូវបា គ្តួតពិ ិតយោ ងហមត់ច្ត់សោយ អងគភាពស ីុបអសងកតហរិញ្ញវតថុ
(FIU)រប ់ធនោរជាតិកម្ពុជា។  
  ៤.អាកផ្គត់ផ្គង់  ិងអាកទ្ទ្ួលការណ លបាំសពញការង្ហរកាុងនម្ គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ
.ប គ្តូវ បា គ្តួតពិ ិតយោ ងហមត់ច្ត់ សោយធនោរពាែិជជ ក៏ ូច្ជាកាំពុង ថតិសគ្កាម្ការគ្តួតពិ ិតយពអីងគ
ភាព ស ីុប អសងកតហរិញ្ញវតថុ(FIU)រប ់ធនោរជាតិកម្ពុជាណ រ។ មា  ័យថា អតិងជិ ទាំងអ ់ រប ់
ធនោរពាែិជជ  ិម្យួៗរមួ្មា អាកផ្គត់ផ្គង់  ិងអាកទ្ទ្ួលការផ្ងណ រ គ្តូវបា យកច្ិតតទុ្កោក់ស្ថគ ល់
ោ ងច្ា ល់ា ់ ខែៈ សពលណ លការសធវីគ្បតិបតតិការោជីវកម្មរប ់ពួកសគសៅតាម្ ធនោរពាែិជជ
ននកាុងគ្បព័ ធធនោរសៅកម្ពុជា។ សោយស្ថរបញ្ជា ស េះ ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតទាំងអ ់រប ់គ.ជ.អ.ប  ិង
សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប មុ្ សពលចុ្េះកិច្ច   ា ជាម្ួយអាកផ្គត់ផ្គង់ ឬអាកទ្ទ្ួលការ ណតងណតសធវីការពិ ិត ្
យសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់  ិងពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ជាម្ួយធនោរ ពាែិជជ ណ លអាកផ្គត់ផ្គង់  ងិអាកទ្ទ្ួលការមា គែ ី
ធនោរជាម្ួយ។ គ.ជ.អ.ប  ិងសលខាធិការោា   គ.ជ. អ.ប គ្តូវផ្តលទ់្គ្ម្ង់ពិ ិតយបញ្ជជ ក់សៅសោយ
ធនោរពាែិជជស ីម្បសីធវីការបញ្ជជ ក់ថា គ្បតិបតដិការជាំ ួញកាុងគែ  ី រប ់អាកផ្គត់ផ្គង់ ឬអាកទ្ទ្ួលការ
បា អ ុវតតោ ងសពញសលញ សៅតាម្ការតគ្ម្ូវន ច្ាប់ គ្បកា   ិងគ្កុម្ការ ង្ហរណផ្ាក កម្មភាពហរិញ្ញវតថុ 
(FATF)។ គ.ជ.អ.ប  ិងសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ស ាី ុាំការពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ពី ធនោរស ីម្បពីិ ិតយពីការ
អ ុវតតតាម្ការតគ្ម្ូវ កាុងការគ្តួតពិ ិតយ  ិងសោរពតាម្  ីតិវធិីយកច្ិតតទុ្កោក់ស្ថគ ល់ អតិងជិ ណ លមា 
ណច្ងកាុងច្ាប់  ិងគ្បកា  ។ គ្ប ិ សបីអាកផ្គត់ផ្គង់  ិងអាកទ្ទ្ួលការម្កពីគ្បសទ្ ណាម្ួយ សគ្ៅពី
គ្បសទ្ កម្ពុជា ិងមា គែ ីធនោររប ់ខាួ សៅ ធនោរណ ល ថិតសៅសគ្ៅគ្បព័ ធធនោរកម្ពុជា គ្តូវ 
អ ុវតតតាម្ តីិវធិី ូច្ោា  សោយគ្តូវស ាី ុាំទ្គ្ម្ង់ពិ តិយបញ្ជជ ក់ ពីធនោរ ណ លមា អាកផ្គត់ផ្គង់  ិងអាក
ទ្ទ្ួលការ មា គែ ីសៅជាម្ួយ ។  
  ៥.ច្ាំសពាេះន គូអភិវឌ្ឍ ៍ណ លផ្តល់មូ្ល ិធិ ល់គ.ជ.អ.ប ពួកសគគជឺាណផ្ាកម្ួយន  គ្កុម្ការង្ហរណផ្ាក
 កម្ម ភាពហរិញ្ញវតថុ(FATF) ណ លជាស្ថថ ប័ អ តរជាតិ ៏ ាំខា ់កាុងការគ្បយុទ្ធគ្បឆាាំង ឹងការ មាែ ត
គ្បាក់  ិងហរិញ្ញ បបទ សភរវកម្ម ន គូអភិវឌ្ឍ ៍បា អ ុវតដ ៍តាម្អ ុស្ថ  ៍រប ់ គ្កុម្ការង្ហរណផ្ាក
 កម្មភាពហរិញ្ញវតថុ(FATF) ពាក់ព័ ធ ឹងការគ្បឆាាំង ឹងការ មាែ តគ្បាក់ គ្បឆាាំង ឹងហរិញ្ញបបទ សភរ
វកម្ម  ិង សោលការែ៍ណែនាំ  ិង តីិ វធិី ពីការយកច្ិតតទុ្កោក់ស្ថគ ល់អតិងិជ ។ សលី ពីស េះ គ្បតិបតតិ
ការហរិញ្ញវតថុរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ ៍សធវីសៅតាម្ ធនោរធាំ ណ ល ថិតសគ្កាម្ការគ្តួតពិ ិតយោ ងហមត់ច្ត់ពទី្ី
ភាា ក់ង្ហរធនោរសរៀងៗ ខាួ សៅកាុងគ្បសទ្ រប ់ ពួកសគ  ូសច្ាេះការពិ ិតយោ ងហមត់ច្ត់មូ្ល ិធិ គ្បតិបតតិ
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ការហរិញ្ញវតថុរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ ៍ គ្តូវបា សធវីស ងីតាម្ រយៈធនោរ  ិងស្ថថ ប័ ហរិញ្ញវតថុតាម្គ្បសទ្ សរៀ
ងៗ ខាួ ។ 
១៧.៤ គោលការណ្៏ផ្ណ្នាាំអាំ ីការផ្កលងបនលាំ សូកបា ន់ និងសគ្ម្បសគ្ម្ួលការទូទាត់ - ជាឧទាហរណ្ ៍

១៧.៤.១ ការផ្ណ្នាាំអនុវតតជាក់ផ្សតងគលើការផ្កលងបនលាំ 

 សគងេបអាំគ ើផ្កលងបនលាំ 

  វធិីស្ថន្ត តអ តរជាតិ ៏លែបាំផុ្តកាំែត់ពីបទ្សលមី ទូ្សៅន ការណកាងប ាាំ  ិងកាំែត់វធិី៣ណ លការ
ណកាងប ាាំ ោច្គ្បគ្ពឹតតបា ៖ 

 ការណកាងប ាាំសោយតាំណាងម្ិ ពិត។ តាំណាងម្ិ ពតិគឺការភូតកុហក ឬសបាកបសញ្ជេ ត សហយី
បុគគលណ លគ្បគ្ពឹតត ឹងពីសរៀងស េះ ។ 

 ការណកាងប ាាំសោយម្ិ បា បង្ហា ញព័ត៌មា ។ 
 ការណកាងប ាាំសោយការរ ាំសលាភបាំពា តនួទ្ី។ ពាក់ព័ ធច្ាំសពាេះអាកណ លកា ់តាំណែងណាម្ួយ 
ណ លគ្តូវបា សគរ ាំពឹងថា ឹងការពារ ឬម្ ិគ្បឆាាំងសៅ ឹងផ្លគ្បសោជ ៍ហរិញ្ញវតថុរប ់បុគគល
មាា ក់សទ្ៀត។ 

កាុងករែី ិម្យួៗ បទ្សលមី គឺគ្តូវបា គ្បគ្ពឹតតសោយទ្សងវីម្ិ សស្ថម េះគ្តង់ កាុងបាំែងរកលុយ ាំរាប់
ខាួ  ឬអាក នទ្ ឬបងកឱ្យមា ការបាត់បង់ ឬហា ភ័ិយន ការបាត់បង់។ អាំសពីសលមី គឺជាការប ុ ប ងសបាក
បសញ្ជេ ត  ិង ប ុ ប ងការណកាងប ាាំណ លគ្តូវបា ចត់ទុ្កថាជាការណកាងប ាាំ ៏ធៃ ់ធៃម្យួ។   

ឧទាហរណ៍្ការផ្កលងបនលាំគៅកែងុគ.ជ.អ.ប ឬគលខាធិការដ្ឋា នគ.ជ.អ.ប  
  ផ្កលងបនលាំកែងុកិចចលទធកម្ម  

 បុគគលិកឃុបឃតិជាម្ួយអាកផ្គត់ផ្គង់ សហយីសរៀបច្ាំលិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ  ិងទូ្ទត់នងាទ្ាំ ិញ ឬស វា
កម្មណ លម្ិ គ្តូវទូ្ទត់ សោយស្ថរទ្ាំ ិញ  ិងស វាកម្មម្ិ បា គ្បគល់ទ្ទ្ួលគ្គប់ច្ាំ ួ  ឬតនម្ា
ទ្ាំ ិញ  ឬស វាកម្ម សលី ពីតនម្ាធម្មតា។ 

 បុគគលិក ឬភាគីទ្ីប ីបសងកីតវក័ិយប័គ្ត បង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួល លិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ ឬអតត ញ្ជញ ែអាកផ្គត់ 
ផ្គង់ណកាងកាា យ ស ីម្បទី្ទ្ួលបា ការទូ្ទត់ទ្ាំ ិញ  ិងស វាកម្មម្ួយណ លទ្ាំ ិញ ឬស វាកម្មម្ិ 
បា ទ្ទ្ួល។ 

 គ្បគល់កិច្ច  ា ឬល័កខខ័ែឌ អ ុសគ្ោេះ ល់អាកផ្គត់ផ្គង់ ឬអាកទ្ទ្លួការ ការផ្តល់កិច្ច  ាសៅ
ឱ្យស្ថច់្ញាត ិឬអាកណ លមា ជាប់ទក់ទ្ងសផ្េងសទ្ៀត ជាងាូរ ឹងការបា ទ្ទ្ួលគ្បាក់ពីអាកផ្គត់
ផ្គង់  ឬអាកទ្ទ្ួលការ ការបញ្ចុ េះតនម្ា គ្មាប់ការទ្ិញផ្ទៃ ល់ខាួ   កនគ្ម្សជីងស្ថរ ឬអតថ
គ្បសោជ ៍សផ្េងសទ្ៀត។ 

 ផ្កលងបនលាំឯកសារ ឬកាំណ្ត់គ្តា 
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 អាកទ្ទ្ួលជាំ យួម្ិ បា ច្ាំណាយមូ្ល ិធិជាំ ួយតាម្សោលបាំែងណ លបា គ្ពម្សគ្ពៀង ឬ
សគ្បីគ្បា ់មូ្ល ិធិជាគ្បសោជ ៏ផ្ទៃ ល់ខាួ   ិងណកាងប ាាំកាំែត់គ្តាននភាជ ប់ ស ីម្បោីាំគ្ទ្ ាំសែី
 ុាំណកាងកាា យ។ 

 បុគគលិកសច្ញបង្ហក  ់ន ទ្ទ្លួគ្បាក់ណកាងកាា យសោយអតិងិជ  ស ីម្បរីកាទុ្កស្ថច់្គ្បាក់ណ ល 
អតិងិជ បា បង់  គ្មាប់ចយវាយផ្ទៃ ល់ខាួ ។ 

 បុគគលិក ឬភាគីទ្ីសធវីការផ្ទា  ់បតូរពត៌មា ការទូ្ទត់លាំអិតរប ់អាកលក់សោយបណងវរពីការទូ្ 
ទត់សៅអាកផ្គត់ផ្គង់ឬស  ការសៅជាការទូ្ទត់សៅកា ់គែ ីធនោរផ្ទៃ ល់ខាួ រប ់បុគគលិក។ 

 បុគគលិកសធវីការណកាងប ាាំឯកស្ថរគ្ប ង ឬលទ្ធផ្លគ្ប ង ឬបសញ្ចញឯកស្ថរគ្ប ងស ីម្បី
ទ្ទ្ួលបា  ាំែូក ឬស ីម្បផី្ទគ ប់ផ្គុ ស្ថច់្ញាតិរប ់ខាួ ។ 

 បុគគលិកសធវីការណកាងប ាាំកាំែត់គ្តាគែស យយ។ 
ការផ្កលងបនលាំកែងុផ្នែកចាំ្យ 

 បុគគលិកសធវីការស ាី ុាំទម្ទរ ាំែងការច្ាំណាយ ឬគ្បាក់ឧបតថម្ា សពលណ លពួកសគម្ ិគ្តូវ
ទ្ទ្ួលបា  ាំែងស េះ សោយរាប់បញ្ចូ លទាំងការណកាងប ាាំបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់ផ្ងណ រ។ 

 បុគគលិកណ លសគ្បីគ្បា ់ប័ែណឥែទ រប ់គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  គ្មាប់ 
ច្ាំណាយផ្ទៃ ល់ខាួ ។ 

 បុគគលិកសគ្បីគ្បា ់គ្ទ្ពយ ម្បតតិរមួ្ គ.ជ.អ.ប  គ្មាប់គ្បសោជ ៏ផ្ទៃ ល់ខាួ  មា  ូច្ជាទូ្រ ័ពៃ 
រងយ ត កុាំពយូទ័្រ ជាស ីម្។ 

 បុគគលិក ឬអាកទ្ទ្ួលការណកាងប ាាំការសធវី ាំសែីរ គ្បាក់សប កម្ម សស្ថហ ុយច្ាំណាយននស ីម្ប ី
ទម្ទរ ការទូ្ទត់ ងពអីងគភាព។ 

ការផ្កលងបនលាំផ្ែលពាក់ ័នធនឹងការគបាកបគញ្ជោ ត 

 បុគគលិក ឬភាគីទ្ី៣ សបាកបសញ្ជេ តបុគគលិកគ.ជ.អ.ប ស ីម្បទី្ទ្ួលបា ការទូ្ទត់កនគ្ម្ស វា
ណ លបុគគលិករប ់គ.ជ.អ.ប ម្ិ បា ទម្ទរ ាំែង ឬម្ិ គិតនងា។ 

 បុគគលិក ឬភាគីទ្ីប ី ណកាងប ាាំោក់ពាកយស ាី ុាំមូ្ល ិធ ិ សោយសគ្បីស ម្ េះបុគគលពិត ឬគ្បឌ្ិត ឬ 
អងគការ ស ីម្បទី្ទ្ួលបា មូ្ល ិធិ។ 

ការលួចបនលាំកែងុផ្នែកគ្បាក់គបៀវតេរ៍ 

 បសងកីត ិសោជិតងម ីណ លមា ណតស ម្ េះ ស ីម្បទី្ទ្ួលបា ការទូ្ទត់។ 
 បុគគលិក ឬបុគគលិកបណែត ត ណកាងប ាាំសរៀបច្ាំ ាំសែី ុាំទូ្ទត់គ្បាក់សធវីការសលី  ឬការង្ហរណ ល
មា ភាពបត់ណប បា ។  

១៧.៤.២  ការផ្ណ្នាាំសតី ីការសូកបា ន់ជាក់ផ្សតង 

  សគងេបអាំ ីសាំណ្កូសូកបា ន់ 

  ការអ ុវតតមា លកខែៈអ ដរជាតិលែបាំផុ្តកាុងការសធវីឱ្យមា បទ្សលមី ផ្តល់  ិងទ្ទ្ួល ាំែូកគឺ៖ 
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 ផ្តល់ជូ   ាផ្តល់អតថគ្បសោជ ៍ណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ ឬអតថគ្បសោជ ៍សផ្េងសទ្ៀត ល់អាក នទ្កាុង
បាំែង ឱ្យពួកសគបាំសពញមុ្ខង្ហរ ម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ឬស ីម្បផី្តល់រង្ហវ  ់ ល់ពួកសគសោយស្ថរពួកសគ
បា សធវី ូសច្ាេះ។ 

 ស ាី ុាំ យល់គ្ពម្ទ្ទ្ួល ឬទ្ទ្ួលយកអតថគ្បសោជ ៍ណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ ឬអតថគ្បសោជ ៍សផ្េងសទ្ៀត 
ជា រង្ហវ  ់  គ្មាប់មុ្ខង្ហរ ឬ កម្មភាពម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ។ 

  ការ ូកបា  ់ម្ន្ត តីស្ថធារែៈណ លជាជ បរសទ្ គឺជាការគ្បគ្ពឹតត ូវបទ្សលមី ម្ួយណ រ។ម្ន្ត ដីស្ថ
ធារែៈ បរសទ្ គឺជាបុគគលណ លគ្តូវបា សគ្ជី សរ ី ឬណតងតាាំងជា មាជិក ីតិបបញ្ញតតិ រ ាបាល ឬ
តុលាការសោយ រោា ភិបាលសគ្ៅគ្បសទ្  ឬទ្ីភាា ក់ង្ហរស្ថធារែៈសផ្េងសទ្ៀត។ វាជាការគ្បគ្ពឹតត ូវបទ្សលមី 
ម្ួយកាុងការផ្តល់ឱ្យ ម្ន្ត តីស្ថធារែៈជាជ បរសទ្  ូវអតថគ្បសោជ ៍ណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ ឬអតថគ្បសោជ ៍ នទ្
សទ្ៀតកាុងបាំែងច្ង់ជេះ ឥទ្ធិពល ល់ការអ ុវតតភារកិច្ចផ្ាូវការរប ់សគ។   
  បទ្ពិសស្ថធ ៏ជាអ ដរជាតិ ៏លែបា ណច្ងថា  ីតិបុគគលម្ួយ ឹងបសងកតីការបាំពា  សៅសពលណ លមា 
ការ បរាជ័យកាុងការទ្ប់ស្ថក ត់ ាំែូក ូកបា  ់។ ស េះមា  ័យថា គ.ជ.អ.ប  ឹងទ្ទ្ួលខុ គ្តូវទាំងគ្ ុង 
គ្ប ិ សបី មា  រណាមាា ក់ រមួ្មា បុគគលិក ឬភាគីទ្ី៣ណ លអ ុវតតកម្មវធិីជាត ិផ្តល់ ាំែូកកាុងនម្រប ់
ខាួ ជាភាា ក់ង្ហរ អ ុវតត ឬភាា ក់ង្ហរគ្បតិបតតិកាុងកម្មវធិីជាតិ អាកផ្គត់ផ្គង់ ឬអាកស  ការជាស ីម្។ 
ឧទហរែ៏  ាំែូក ូកបា  ់ពាក់ព័ ធ ឹង គ.ជ.អ.ប 
  ការផ្តល់អតថគ្បសោជ  ៍ណ លជាណផ្ាកម្ួយន  ាំែូក៖ 

 ស្ថច់្គ្បាក់ ប័ែណទូ្ទត់ វតថុ ឬមូ្លប័គ្តមា តនម្ា ម្មូ្លស្ថច់្គ្បាក់ ឬ "នងាឈាួល" 
 អាំសណាយ 
 ផ្តល់ប ិ ណាា រកិច្ច ឬការកម្ា ត(សគ្ៅពីអវីណ លគ្តូវតិច្តួច្  ិង ម្សហតុផ្លសៅកាុងបរបិទ្ 
ោជីវកម្ម) 

 គ.ជ.អ.ប ទូ្ទត់ច្ាំណាយនងាសធវី ាំសែីរ  ិងការស្ថា ក់សៅ ល់ភាគីទ្ី៣ ណ លការច្ាំណាយស េះ
ម្ិ ណម្  ជាការច្ាំណាយតាម្បទ្ោា  អ ុវតតសទ្(ម្ ិណម្ ជាច្ាំណាយ គ្មាប់បុគគលិក ឬអាក
ពិសគ្ោេះសោបល់) 

 បុគគលិកគ.ជ.អ.ប ទ្ទ្ួលបា ការសធវី ាំសែីរ ឬកណ ាងស្ថា ក់សៅសោយម្ិ គិតនងាពីអាកផ្គត់ផ្គង់។ 
 ផ្តល់ឥែទ  
 ផ្តល់លកខខែឌ អ ុសគ្ោេះ ល់ោជីវកម្ម 
 បញ្ចុ េះនងាស វាកម្ម ផ្តល់ស វាកម្មសោយម្ិ គិតនងា ឬម្ ិបាច់្សច្ញវកិកយបគ្ត 
 ផ្តល់ព័ត៌មា ណ លមា អតថគ្បសោជ ៍ ល់ោជីវកម្ម ឬបុគគលផ្ទៃ ល់ខាួ ។ 

 ការផ្តល់ ឬការទ្ទ្ួលបា អតថគ្បសោជ ៍ម្ួយកាុងច្ាំសណាម្អតថគ្បសោជ ៍ខាងសលី ោច្រាប់ថាជាការ
 ូក បា  ់ គ្ប ិ សបីមា អវីម្ួយ ូច្ខាងសគ្កាម្បា ផ្តល់ជូ  ឬបា ផ្តល់ឱ្យគ្ត ប់ម្កវញិ៖ 

 ផ្តល់កិច្ច  ាឱ្យអាកស ញនងាពិស  ណាមាា ក់ 
 បាំសពញការង្ហរជាធម្មតារប  ់ម្ន្ត តីស្ថធារែៈបរសទ្  
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 ផ្ទា  ់បតូរគ្កោ គ្បលង ឬមា គូ  ញ្ជញ  មាគ ល់ 
 ការទ្ទ្ួលបា ព័ត៌មា ណ លោច្សធវីសោយបុគគលណាមាា ក់ ឬអាកផ្គត់ផ្គង់ ទ្ទ្ួលបា ផ្ល
គ្បសោជ ៍  ូច្ជា ព័តមា ននកាុងឯកស្ថរលទ្ធកម្ម ឬព័ត៌មា អាំពកីារស ញនងា ។ 

 ទ្ទ្ួលបា ការពាបាលពិស  សផ្េងៗ ណ លជាឥទ្ធិពលពីបុគគលទ្ទ្ួលបា អតថគ្បសោជ ៍។ 
 ខាងសគ្កាម្ស េះ ឹងម្ិ គ្តូវបា រាប់បញ្ចូ លថាជាការ ូកបា  ់សទ្ 
 ការបង់នងាស វាជាផ្ាូវការ  ូច្ជាទ្ិោា ការជាស ីម្។ 
 ការផ្តល់ប ិ ណាា រកិច្ចជាធម្មតាកាុង កម្មភាព  ូច្ជាការផ្តល់ឬការទ្ទ្ួលយកោហារតិច្
តួច្សៅ កាុងកចិ្ចគ្បជុាំការង្ហរ។ 

 ការផ្តល់ជាវតថុ ឬស វាកម្មជាក់លាក់ណាម្ួយចត់ទុ្កថាជា ាំែូកបា  ោគ្ ័យសៅសលីបរបិទ្ ិង
កគ្ម្ិត ន ការទ្ទ្ួលបា ប ិ ណាា រកិច្ចសនេះ។ ការបរោិយម្កស េះម្ិ មា បាំែងហាម្ឃ្ត់ ច្ាំណាយ
នងាស វាប ិ  ណាា រកិច្ច ឬច្ាំណាយននណ ល ម្សហតុ ម្ផ្ល ឬការច្ាំណាយ គ្មាប់ កម្មភាពណ ល
គ្ ស ៀងោា សនេះ ណ ល ម្សហតុផ្ល  ិងគ្ បតាម្សោល សោបាយ  ីតិវធិី  ិងការអ ុវតតរប ់គ.ជ.អ
.ប រមួ្ទាំងច្ាប់  ិងបទ្ បញ្ជជ ពាក់ព័ ធផ្ងណ រ ។ ការវ ិិច្េ័យ  ិង សគ្ម្ច្ គឺោគ្ ័យសលីកគ្ម្ិតន ការ
ទ្ទ្ួលបា ប ិ ណាា រកិច្ច  ិង  ាំែួរពីឥទ្ធិពលរប ់បុគគលជាអាកទ្ទ្ួល មា សៅកាុងការ សគ្ម្ច្ច្ិតតន 
កិច្ចគ្បតិបតតការ។  
១៧.៤.៣ ការផ្ណ្នាាំអនុវតតជាក់ផ្សតង សគ្ម្បសគ្ម្លួការទូទាត់ 

 គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ គឺការទូ្ទត់ ឬផ្តល់អតថគ្បសោជ ៍ ល់ម្ន្ត តីស្ថធារែៈកាុងការអ ុវតត
បសងកី សលបឿ  ពគ្ងីកទ្ាំហាំការបាំសពញការង្ហរធម្មតារប ់ពួកសគ។  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ គឺជាទ្ាំរង់ម្យួ
ន  ាំែូក  ូកបា  ់  ិងជាអាំសពីខុ ច្ាប់។  

ឧទហរែ៍ គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ណ លពាក់ព័ ធ ឹង គ.ជ.អ.ប 
 ការបង់គ្បាក់សៅឱ្យគយ  ិងរោា ករស ីម្បជីគ្ម្េះបញ្ជ ីទ្ាំ ិញ។ ការអ ុវតតណបបស េះម្ិ ោច្ ទ្ទ្លួ
យកសទ្សហយីក៏ម្ិ គ្តូវអ ុវតតណ រ។ 

 ផ្តល់ជូ រ ាម្ន្ត តី  ិងម្ន្ត តីជា ់ខព ់កាុងជួររោា ភិបាល ូវប ិ ណាា រកិច្ចពិស   (សលី ពីច្ាំែី
ោហារតិច្តចួ្)ស ីម្បទី្ទ្លួបា ការឋា ៈ  ិងតួនទ្គី្ត ប់ម្កវញិ។ 

 សធវីការបង់គ្បាក់ "ម្ិ ផ្ាូវការ" សៅសោយប ូលី ស ីម្បកីារពារោោរ ឬផ្តល់ស វា  ដិ ុខ។ 
 ផ្តល់ោហារ ឬកណ ាងស្ថា ក់សៅសោយឥតគិតនងា ល់បុគគលិក គ.ជ.អ.ប(សលី ពីអវីណ ល ម្ 
រម្យ  ិង ម្សហតុផ្លកាុងបរបិទ្ោជីវកម្ម) កាុងកិច្ចគ្បឹងណគ្បងស ីម្បទី្ទ្ួលបា  ូវការតប ាង
វញិ ៏លែ។ 

 សធវីការបង់គ្បាក់ស ីម្បបីា ឆ្ាងកាត់ការគ្តួតពិ ិតយសៅតាម្គ្ពាំណ    
 ករែីសលីកណលង 
បទ្បបញ្ញតតិន ច្ាប់ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថាមា កាលៈសទ្ ៈណ លបុគគលម្ ិមា ជសគ្ម្ី អវីសគ្ៅពីសធវីការ

ទូ្ទត់ ស ីម្បកីារពារោយុជីវតិ អវយវៈ ឬស រភីាព  ិងទ្ាំ ងជាោច្មា ការការពារសោយច្ាប់ ច្ាំសពាេះការ
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បងខិតបងខាំ ធៃ ់ធៃនន។ រសបៀបស េះោច្អ ុវតតបា  ជាពិស  កាុងស ាី ុាំឱ្យបង់គ្បាក់ស ីម្បបីា ឆ្ាងកាត់ ការ
គ្តួតពិ ិតយសៅ តាម្គ្ពាំណ  ។ កាុងករែីស េះបុគគលិកគ្តូវអ ុវតតតាម្ជាំហា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

  ូម្សធវីការប ិស ធ គ្ប ិ សបីមា  ុាំឱ្យបង់គ្បាក់ ។ គ្ប ិ សបីសៅណតទ្ទូ្ច្ ុាំឱ្យមា ការបង់
គ្បាក់ ួរពួកសគឱ្យបង្ហា ញពីសហតុផ្លណ លតគ្ម្ូវឱ្យបង់គ្បាក់  ិង ុាំបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់ផ្ាូវ
ការ។ 

 គ្ប ិ សបីសៅណតទ្ទូ្ច្ឱ្យបង់គ្បាក់សោយម្ិ ោច្ផ្តល់ភ តុតាងថាការបង់គ្បាក់សនេះគ្ បច្ាប់ 
ស ាី  ុាំជួបអាកគ្គប់គ្គងសហយីជគ្មាបជូ ពួកសគថា ពួកសគ ឹងគ្តូវបា កាត់សទ គ្ប ិ  សបី
សៅណតទម្ទរឱ្យបង់គ្បាក់ស េះ។ 

គ្ប ិ សបីអាកគិតថា ការប ិស ធម្ិ បង់គ្បាក់ ឹងសធវីឱ្យអាកគ្បឈម្ ឹងហា ិភ័យន ការបាត់បង់
ជីវតិ អវយវៈ ឬស រភីាព សធវីការបង់គ្បាក់  ិងគ្បញាប់រាយការែ៍ជូ គ្បធា អងគភាព អាកគ្គប់គ្គង គ្បធា 
គ្កុម្ ឬ តាំណាងគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង  ិងចុ្ងសគ្កាយសៅគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្។ពួក
សគ ឹង សគ្ម្ច្  សគ្ម្ច្ ថាសតីគួររាយការែ៍សៅោជាញ ធរណ រឬសទ្?។ ការណ លអាកបា សធវីឱ្យម្ន្ត តីទ្ទ្ួល
 ាំែូកមា ការលាំបាក កាុងការទ្ទ្ួលយក ាំែូក  ិងោច្រារា ាំងពួកសគម្ិ ឱ្យទរគ្បាក់ពីអាក នទ្សគ្កាយ
សទ្ៀត។ 
១៧.៥ គោលនគោបាយការពារអែកនតល់ ័តមាន 

១៧.៥.១ គសចកតីគនតើម្ 

  គ.ជ.អ.ប បា បសងកីតសោល សោបាយស ីម្បឱី្យបុគគល  ិង ិសោជិក ោច្សលីកស ងីពីកងវល់
ទាំងឡាយ គ្បកបសោយការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ  ិងមា គ្ប ិទ្ធភាព។ សៅសពលណ លបុគគល ឬ ិសោជិកណា
មាា ក់មា ព័ត៌មា  ណ លោច្សជឿបា ថាមា ការគ្បគ្ពឹតតខុ ឆ្គង ឬគ្បគ្ពឹតតម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ធៃ ់ធៃរសកីតមា 
ស ងីកាុងការអ ុវតត កម្មវធិី ជាតិរប ់គ.ជ.អ.ប ជាចាំបាច់្គ.ជ.អ.ប គ្តូវសរៀបច្ាំបសងកីតជាគ្បព័ ធទ្ទ្ួលព័ត
មា ម្ួយណ លមា ភាពឯករាជយ ស ីម្បបីងកលកខែៈឱ្យបុគគល  ិង ិសោជិកោច្សលីកស ងីពីកតីកងវល់បា  
គ្ប ិ សបី  ងិសៅសពលណ លសគ  ាំសរច្ច្ិតតផ្តល់ព័តមា ។ សទេះបីជាកាុងករែីតូច្តាច្ក៏សោយ គ្បធា  
នយក ឬអាកគ្គប់គ្គង គឺជាបុគគល ណ ល  ម្គ្ បបាំផុ្តកាុងការផ្តល់ព័តមា ។ សោល សោបាយស េះគ្តូវ
បា សគស្ថគ ល់ ជាទូ្សៅថាជាសោល សោបាយ ការពារអាកផ្តល់ព័តមា  ។ 
  កតីគ្ពួយបារម្ាពាក់ព័ ធ ឹងការផ្តល់ព័តមា (ខេបឹសខេៀវ)ណ លោច្មា ៖ 

 ការអ ុវតតខុ ឆ្គងណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ ឬការគ្បគ្ពឹតតម្ិ គ្តមឹ្គ្តូវ ឬការណកាងប ាាំ។ 
  កម្មភាពគ្ពហមទ្ែឌ ។ 
 ទ្សងវីម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ឬោកបបកិរោិខវេះ ីលធម៌្។ 
 បរាជ័យកាុងការអ ុសលាម្តាម្កាតពវកចិ្ចផ្ាូវច្ាប់។ 
 សគ្ោេះថាា ក់ ល់ ុខភាពស្ថធារែៈ  ុវតថិភាព ឬបរសិ្ថថ  ។ 
 ប ុ ប ងលាក់បាាំង កម្មភាពណាម្ួយកាុងច្ាំសណាម្ កម្មភាពខាងសលី។ 
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 សោល សោបាយ តីពីអាកផ្តល់ព័ត៌មា  ផ្តល់ការការពារ ល់បុគគល  ិសោជិតណ លបា ផ្តល់ព័ត
មា ពី ការគ្ពួយបារម្ានន ប ុណ តការផ្តល់ព័តមា សនេះសធវីស ងីកាុងបាំែង៖ 

 មា ជាំស ឿថាលែ។ 
 សៅកាុងជាំស ឿ ម្សហតុផ្លណ លថា វាទ្ាំ ងជាការគ្បគ្ពឹតតខុ ឆ្គង ឬម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ។ 

១៧.៥.២ និយម្ន័យ 

១. "អាកផ្តលព័់តមា " ណ លកាំែត់សៅកាុងសោល សោបាយស េះថា ជាបុគគលិកណ លរាយការែ៍
សៅ ភាគីណាម្ួយ ឬភាគីសគ្ច្ី   ូច្(ភាគី)ណ លបា បញ្ជជ ក់សៅកាុងសោល សោបាយស េះពី
 កម្មភាព ណាម្ួយ ណ លោត់គិតថាោត់ខុ ច្ាប់ ម្ិ សស្ថម េះគ្តង់ ោម  គ្កម្ ីលធម៌្ ឬក៏
ម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ។ 

២." សិោជកិ"  ាំសៅ ល់បុគគលណ លបាំសពញការង្ហរស ីម្បទី្ទ្ួលគ្បាក់ឈាួល ឬគ្បាក់ណខ សោយមា 
កិច្ច   ាការង្ហរជាលាយលកខែ៍អកេរ ឬផ្ទៃ ល់មាត់ បង្ហា ញ បញ្ជជ ក់សោយគ.ជ.អ.ប ។ 

៣."កតគី្ពួយបារម្ាជាស្ថធារែៈ" មា  ័យថា 
 ក. ការរ ាំសលាភបាំពា ច្ាប ់រាជយគ្កឹតយ  ិងបទ្បញ្ជជ រប ់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា 
 ខ. សគ្ោេះថាា ក់ ល់ ុខភាពស្ថធារែៈ  ុវតថិភាព ឬបរសិ្ថថ    ិង ឬ 
 គ. ការគ្គប់គ្គងម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ កាុងលាំនាំការគ្បគ្ពឹតតខុ ឆ្គងគ្បគ្ពឹតតម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ  ិងអាំសពីោគ្កក់
កាុងការខជេះខាជ យងវកិារ ឬការរ ាំសលាភបាំពា  ិទ្ធិអាំណាច្ ។ 

៤. "អងគភាពស្ថធារែៈ" រមួ្មា ទាំងម្ន្ត តី ឬទ្ីភាា ក់ង្ហររប ់ 
 ក. រ ាបាលថាា ក់ជាតិ 
 ខ. រ ាបាលថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ 

៥. "ការ ង ឹកច្ាំសពាេះអាកផ្តល់ព័តមា ឬស្ថកេ"ី  ាំសៅ ល់ទ្សងវីណាណ លសធវីឱ្យខូច្ ល់គ្បសោជ ៍
សោយផ្ទៃ ល់ ឬសោយគ្បសោល បា ផ្តល់អ ុស្ថ  ៍ គាំរាម្កាំណហង ឬការគ្បគ្ពឹតតគ្បឆាាំង ឹងអាកផ្ត
ល់ព័តមា  ឬស្ថកេ ីកាុងរូបភាពជាបែតឹ ងតប សោយស្ថរណតអាកផ្តល់ព័តមា  ឬស្ថកេបីា រាយ
ការែ៍ ឬ ហការជាម្ួយ កាុងការស ីុបអសងកតសៅសលី ការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់។ 

១៧.៥.៣  បទបបញ្ញតតិទូគៅ 

 សោល សោបាយ អាកផ្តល់ព័តមា  គឺជាឧបករែ៍ ៏ ាំខា ់ គ្មាប់ការពារបុគគល  ិង ិសោជិ
កណ ល រាយការែ៍ពី កម្មភាពណ លគ្តូវបា សជឿថាខុ ច្ាប់ ម្ិ សស្ថម េះគ្តង់ ណកាងប ាាំ  ោម   ីលធម៌្ ឬ
ម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ។ សោល សោបាយ តីពីការការពារអាកផ្តល់ព័តមា  គ្តូវបា បសងកីតស ងី អ ុម័្ត  ិងោក់
សោយអ ុវតតស ីម្ប ីបាំ សពញតាម្សោលបាំែង កាុងវសិ្ថលភាពន តួនទ្ី  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់ គ.ជ.
អ.ប ស ីម្បជីួយកាុងការបាំ សពញកាតពវកចិ្ច  ិងស ីម្បកីារពារអាកផ្តល់ព័តមា  ។  
១៧.៥.៤ គោលនគោបាយ 

 គ.ជ.អ.ប ឹងម្ិ  ង ឹកច្ាំសពាេះអាកផ្តល់ព័តមា សទ្។ កាុងស េះរមួ្មា (ប ុណ តម្ិ ណម្ កាំែត់
គ្តឹម្ស េះសទ្)ការការពារពីការ ង ឹក សៅកាុងទ្ាំរង់ន  កម្មភាពការង្ហរជាអវជិជមា   ូច្ជា 
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បញ្ច ប់កិច្ច  ាកាត់ប ថយការទូ្ទត់ ាំែង ឬការគ្បគល់ការង្ហរម្ិ លែ  ិងការគាំរាម្កាំណហង
សធវីទុ្កខកាយ។ អាកផ្តលព័់តមា ណ លគិតថាោត់កាំពុងគ្តូវបា សគ ង ឹក គ្តូវទក់ទ្ងសៅគ
ែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ភាា ម្ៗ។  ិទ្ធិរប ់អាកផ្តល់ព័តមា កាុងការការពារ
គ្បឆាាំងសៅ ឹងការ ង ឹក ម្ិ រាប់បញ្ចូ លការអភ័យសទ ច្ាំសពាេះអាំសពីណ លបា គ្បគ្ពឹតត ង
 ឹកសនេះសទ្ ណតគ្តូវរងការសចទ្គ្បកា ់  ិងសធវីការស ីុបអសងកតជាចាំបាច់្។ 

 ការការពារអាកផ្តល់ព័ត៌មា ណច្កសច្ញជា២ណផ្ាក ាំខា ់ គឺការ មាៃ ត់  ិងការ ង ឹក។ តាម្
ណ លោច្សធវីសៅបា គ្តូវរកាការ ាំង្ហត់ន អាកផ្តល់ព័តមា ។ សទេះជាោ ងណា អតត ញ្ជញ ែ
ោច្គ្តូវបា បង្ហា ញ ស ីម្បសីធវីការស ីុបអសងកតឱ្យបា ហមត់ច្ត់ ស ីម្បសីោរពតាម្ច្ាប់  ិងស ីម្បផី្ត
ល់ឱ្យបុគគល ណ លគ្តូវបា សចទ្គ្បកា ់ ូវ ិទ្ធិគ្ បច្ាប់រប ់ពួកសគកាុងការការពារខាួ ។ 

 បុគគលគ្តូវបា ការពារ មា ៖ 
 ក.  ិសោជិក ឬបុគគលណ លសធវី កម្មភាពតាំណាងសោយអាកណ លបា រាយការែ៍សៅ គ.ជ

.អ.ប ឬស្ថថ ប័ ស្ថធារែៈសផ្េងៗ ឬអាកណ លសគ្តៀម្ ឹងរាយការែ៍សៅកា ់សលខាធិការ ្
ឋា គ.ជ.អ.ប ឬ ស្ថថ ប័ ស្ថធារែៈ ណ លពាក់ព័ ធបញ្ជា ជាស្ថធារែៈ ឬ 

 ខ. ិសោជិកណ លចូ្លរមួ្កាុង កម្មភាពរប ់តុលាការ ការស ីុបអសងកត  វនការ ឬការ
ស្ថក ួរ ណ លបា សធវីស ងីសោយ គ.ជ.អ.ប ឬស្ថថ ប័ ស្ថធារែៈពាក់ព័ ធកតីបារម្ាជាស្ថ
ធារែៈ។ 

 ច្ាំសពាេះ ិសោជិកណ លបា ផ្តល់ព័តមា  គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងម្ ិ
ទ្ទ្ួលរង ូវការហាម្គ្បាម្ ការគាំរាម្កាំណហង សរ ីសអីង ោប ងកត់ ពាក់ព័ ធគ្បាក់ ាំែង 
គ្បាក់អតថគ្បសោជ ៍លកខខ័ែឌ  ទ្ីតាាំង ឬ ិទ្ធិការង្ហរ។ 

 គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងម្ិ  កហូត ិទ្ាិ ិសោជិក ឬបុគគលសផ្េងៗ ណ ល
បា ផ្តលព័់តមា ពីកតីបារម្ាជាស្ថធារែៈ ឬបា ចូ្លរមួ្កាុង ីតិវធិីពាក់ព័ ធ ងឹបញ្ជា ស្ថធារ
ែៈ ឬមុ្ សពលអងគភាពស្ថធារែៈ ឬតុលាការ សោយស្ថរណតរបាយការែ៍ ឬការចូ្លរមួ្ ។ 

 បទ្បបញ្ញតតិន សោល សោបាយស េះ ម្ិ គ្តូវ៖ 
 ក. ម្ិ តគ្ម្ូវឱ្យ គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ទូ្ទត់ ាំែង ល់ ិសោជិក

 គ្មាប់ការចូ្លរមួ្កាុង កម្មភាពរប ់តុលាការ ឬសៅកាុងការស ីុបអសងកត ឬកាុង វន
ការ ឬការស្ថក ួរសោយ  អងគភាពស្ថធារែៈ។ 

 ខ. ម្ិ ហាម្ឃ្ត់ គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ទូ្ទត់ ាំែង ល់ ិសោជិក 
  គ្មាប់ការ ចូ្លរមួ្កាុង កម្មភាពរប ់តុលាការ ឬសៅកាុងការស ីុបអសងកត ឬកាុង វ

នការ ឬការស្ថក ួរ សោយអងគភាពស្ថធារែៈ។ 
 គ. ម្ិ អ ុញ្ជញ តឱ្យមា ការបង្ហា ញព័ត៌មា ណ លច្ាប់បា កាំែត់ឱ្យរកាការ មាៃ ត់ ។ 
 ឃ. ប ថយ ឬបាំពា  ល់ ិទ្ធិរប ់ ិសោជិក  ថិតសៅសគ្កាម្កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងរមួ្ 

 ណ  កាំែត់ច្ាំសពាេះការការពារ 
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 ក. បុគគលឬ  ិសោជិកម្ិ មា  ិទ្ធិទ្ទ្ួលបា ការការពារសៅសគ្កាម្សោល សោបាយស េះ 
ទាំងអ ់សទ្ លុេះគ្តាណតសគបា រាយការែ៏ពីព័តមា  ម្សហតុផ្ល  ិងមា ភាពសជឿ
ជាក់ ឬក៏ព័តមា   ណ លោច្កាា យសៅជាបញ្ជា ជាស្ថធារែៈ សហយីការរាយការែ៍
ព័ត៌មា ទាំងសនេះគ្បកបសោយ ុច្ចរតិភាព។ 

 ខ. បុគគល  ិសោជិតមា  ិទ្ធិទ្ទ្ួលបា កិច្ចការពារសៅសគ្កាម្សោល សោបាយស េះ 
គ្ប ិ សបីបញ្ជា ន ការគ្ពួយបារម្មែ៏ជាស្ថធារែៈ ម្ិ ណម្ សកីតសច្ញពីការគ្បគ្ពឹតដ
សោយបុគគលណ លណ វងរកការការពារសនេះសទ្ សលីកណលងណតវាជាលទ្ធផ្លន ការគ្បគ្ពឹតដ
តាម្តគ្ម្ូវការ ិសោជករប ់សគ។ 

 គ. មុ្ សពលបុគគលិក ឬ ិសោជិក ចប់សផ្តីម្រាយការែ៍សៅឱ្យអងគភាពស្ថធារែៈពីកតី
បារម្ាជាស្ថធារែៈ ថិតសគ្កាម្សោលការែ៍ស េះ បុគគលិក ឬ ិសោជិកគ្តូវសផ្ញីរបាយ
ការែ៍ជាលាយលកខែ៍អកេរពាក់ព័ ធ ឹងបញ្ជា ស េះសៅគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ
.ប គ្បធា អងគភាព អាកគ្គប់គ្គង ឬ  គ្បធា គ្កុម្ មាជិកគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង (IAG) 
ស ីម្បជូី  ាំែឹងជាបនៃ  ់ ល់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ តាម្រយេះអុី
ណម្ ល៖ auditandethics@ncdd.gov.kh 

សទេះជាោ ងណា  ិសោជិកម្ិ តគ្ម្ូវឱ្យោក់របាយការែ៍ជាលាយលកខែ៍អកេរសទ្ គ្ប ិ សបី
មា ការសជឿជាក់ថា  កម្មភាព ការអ ុវតត គ្តូវបា  ឹងឮរចួ្ជាសគ្ ច្ សៅ ល់គ្បធា សលខាធិការ  ោា   គ.
ជ.អ.ប គ្បធា  អងគភាព អាកគ្គប់គ្គង គ្បធា គ្កុម្  មាជិកគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង ឬគ្ប ិ សបី ិសោជិកម្ ិ
មា  ោរម្មែ៏កក់សៅត  កាុងការរាយការែ៏អាំពីកងវល់រប ់ពួកសគ ច្ាំសពាេះម្ន្ត តី មុ្ខការណ លបា សរៀបរាប់ខាង
សលី កាុងករែីស េះ ិសោជិកោច្សលីកស ងីពីកតីបារម្មែ៏ សៅកាុង សគហទ្ាំព័រ Raise Concern Form ណ ល
 ឹងភាជ ប់សៅសគហទ្ាំព័ររប ់គ.ជ.អ.ប ស ីម្បរីាយ  ការែ៍សោយផ្ទៃ ល់សៅគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ងិគ្កម្
 ីលធម៌្ ឬកាុងករែីបនៃ  ់ ។ 

 ជាំ ួយ  ិងព ័ិយ 
 ក. បុគគលណ លគ្តូវបា សចទ្គ្បកា ់ថាសលមី  ឹងសោល សោបាយស េះ ឹងទ្ទ្ួលរង ូវច្ាំ

ណាត់ការណផ្ាក ីុវលិ សហយីោច្ផ្តល់ជាំ ួយណផ្ាកតុលាការ ៏ ម្រម្យបា ។ 
 ខ. បុគគលណាណ លបាំពា  ឬប ុ ប ងបាំពា សោល សោបាយស េះគ្តូវទ្ទ្ួលខុ គ្តូវច្ាំសពាេះការ

ពិ ័យ រ ាបបសវែីផ្ងណ រ។ 
១៧.៥.៥ នីតិវិធី 

 គ្ប ិ សបី ិសោជិតបា  ងឹ ឬបារម្ាអាំពអីាំសពីខុ ច្ាប់ ម្ិ សស្ថម េះគ្តង់ ណកាងប ាាំ ោម   ីលធម៌្ 
ឬម្ិ   ម្រម្យ គ្តូវទក់ទ្ងស ីម្បផី្តល់ព័តមា  ល់គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គ្បធា 
អងគភាព អាកគ្គប់គ្គង ឬគ្បធា គ្កុម្  មាជិកគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង (IAG)។ គ្បធា គ្កុម្ 
តាំណាងគ្កុម្ ឬ មាជិក គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង (IAG)ណ លទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការស ីុបអសងកត 
 ិង គ្ម្ប គ្ម្ួលណកតគ្ម្ូវចាំបាច់្ណាម្ួយ គ្តូវសផ្ញីររបាយការែ៍  ឬការគ្ពួយបារម្ាទាំងអ ់
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អាំពី កម្មភាពខុ ច្ាប់  ិងម្ិ សស្ថម េះគ្តង់ សៅគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្
ជាបនៃ  ់ ។ រាល់ការគ្ពួយបារម្ាណ លពាក់ព័ ធ ឹង គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គ្បធា 
អងគភាព អាកគ្គប់គ្គង ឬគ្បធា គ្កុម្  មាជិកគ្កុម្ វ កម្ម នផ្ៃកាុង (IAG) ណាម្ួយ គ្តូវរាយ
ការែ៍សោយផ្ទៃ ល់សៅគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ តាម្រយេះការបាំសពញ
ទ្គ្ម្ង់កតីបារម្មែ៏សលីសគហទ្ាំព័រ Raise Concern Form ណ ល ឹងភាជ ប់សៅសគហទ្ាំព័ររប ់គ.
ជ.អ.ប ។ 

 អាកផ្តល់ព័តមា  ម្ិ ចាំបាច់្ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការស ីុបអសងកត ច្ាំសពាេះការសចទ្គ្បកា ់ ពី
 កម្មភាពខុ ច្ាប់ ម្ិ សស្ថម េះគ្តង់  គ្មាប់កាំែត់   សគ្ម្ច្កាំហុ  ឬចត់វធិា ការណកតគ្ម្ូវ
សទ្។  ូច្មា ណច្ង  កាុងណផ្ ការសឆ្ាីយតបច្ាំសពាេះការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់ ម្ន្ត តីពាក់
ព័ ធ ម្គ្ បរប ់គ.ជ.អ.ប ឬសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប រមួ្ទាំងគែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម 
 ិងគ្កម្ ីលធម៌្ជាអាកទ្ទ្លួខុ គ្តូវសលីបញ្ជា ទាំងស េះ។ 

 ឧទហរែ៏ម្ួយច្ាំ ួ ន  កម្មភាពខុ ច្ាប់ ឬម្ ិសស្ថម េះគ្តង់ រមួ្ទាំងការបាំពា សលីបទ្
បញ្ញតតិន រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា ូច្មា ណច្ងសៅកាុងសោល សោបាយោម  ការអ ុសគ្ោេះ
(ZERO TOLERANCE)  សលីការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់ មា  ូច្ជា ការសច្ញវក័ិយ
ប័គ្តស វាកម្ម ណ ល ម្ិ បា បាំសពញ (អ ុវតត) ឬទ្ាំ ិញណ លម្ិ បា គ្បគល់ទ្ទ្ួល  ិងការ
ណកាងប ាាំរបាយការែ៏ហរិញ្ញវតថុ ជាស ីម្។  ិសោជិកគ្តូវសធវីការវ ិិច្េ័យសោយបា លែគ្តឹម្គ្តូវ 
សច្ៀ វាងការសចទ្គ្បកា ់សោយោម   មូ្លោា  ។  ិសោជិកណ លោក់ពាកយបែតឹ ង សោយការ
គ្បឌ្ិតរបាយយការែ៏អាំពីការគ្បគ្ពឹតតខុ   ិង អាំសពីខុ ឆ្គងសោយសច្តន ឹងគ្តូវទ្ទ្ួលរងការ
ោក់វ ័ិយ។ 

ជំពកូទី១៨៖ ការគ្របគ់្រងហានភិយ័ 

១៨.១ គសចកតីគនតើម្ 

  ការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ ិងការគ្តួតពិ ិតយនផ្ៃកាុងគ្តូវបា ផ្ារភាជ ប់ោា កាុង ័យគ្គប់គ្គង  ិងគ្តួត
ពិ ិតយហរិញ្ញវតថុ។ វាមា វសិ្ថលភាពកា ់ណតធាំ ច្ាំសពាេះការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យណ លទក់ទ្ង ឹងហា ិភ័យ 
រមួ្សៅកាុងការគ្គប់គ្គង កម្មភាពរប ់កម្មវធិីជាតិទាំងមូ្ល។ ជាំពូកស េះសរៀបរាប់ណតហា ិភ័យកាុងការគ្គប់
គ្គង កម្មភាព ឯហា ិភ័យទក់ទ្ង ងឹការគ្តួតពិ ិតយនផ្ៃកាុងមា សរៀបរាប់សៅកាុងជាំពូកបនៃ ប់។ 
 គ.ជ.អ.បបា បសងកីត  ិងរមួ្បញ្ចូ លោា  ូវសោល សោបាយ  ិងយុទ្ធស្ថន្ត តគ្គប់គ្គងហា ភ័ិយគ្ជុង 
សគ្ជាយ។ របាយការែ៍គ្គប់គ្គងហា ិភ័យណ លបា សរៀបច្ាំ គ្តូវសោងសៅសលីសោល សោបាយ  ិង ីតវិធិី
គ្គប់គ្គងហា ិភ័យសៅកាុង គ.ជ.អ.ប ស ីម្បទី្ទ្ួលបា  ូវសោល សោបាយ  ិង ីតិវធិីលម្ែិត។ កាុងជាំពូក
ស េះផ្តល់  ូវទ្ ិាភាពទូ្សៅន ហា ិភ័យពាក់ព័ ធ ឹងការគ្គប់គ្គង កម្មភាព។ 
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១៨.២ និយម្ន័យ ហានិភ័យ 

ហា ិភ័យគ្តូវបា កាំែត់ថាជាលទ្ធភាពអវជិជមា ណ ល ឹងសកីតស ងី សហយីមា ផ្លប េះពាល់ ល់ 
គ.ជ.អ.ប  ិង ម្ិទ្ធិផ្លរ ាំពឹងទុ្កណ ល គ.ជ.អ.ប ច្ង់ សគ្ម្ច្បា ។ ហា ិភ័យោច្ជាការគាំរាម្កាំណហង ឬ
ការសកីតស ងី ូវបញ្ជា ធាំៗ សលីកណលងណតមា វធិា ការណកតគ្ម្ូវជាមុ្ ។ ធាតុបីន ហា ិភ័យណ លគ្តូវ
ពិចរណាគឺ៖ 

១.លទ្ធភាពន អវីណ លម្ិ ច្ង់បា  បា សកីតស ងី។ 
២.ទ្ាំហាំ កាត  ុពលន បញ្ជា  ឬគ្ពឹតតិការែ៍។ 
៣.ផ្លវបិាកណ លោច្សកីតមា សកីតស ងី។ 

១៨.៣ ការគ្គប់គ្គងហានិភ័យ 

  ហា ិភ័យសកតីស ងីសច្ញពីភាពម្ិ ច្ា ់លា ់។ សៅសពល សគ្ម្ច្ច្ិតតសលី កម្មភាពម្ួយ ជា
ចាំបាច់្គ្តូវគិត ល់គ្គប់គ្គងហា ិភ័យណ លសកីតសច្ញពីភាពម្ិ ច្ា ់លា ់ស េះ។ការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ
ផ្ដល់ ូវគ្បព័ ធណ លមា រច្ន ម្ព័ ធកាុងការកាំែត់អតត ញ្ជញ ែ ការវភិាគសៅសលី កាត  ុពលន ហា ិភ័យ
ណ លោច្សកីតមា  ការបសងកីត  ិងការអ ុវតត ូវច្សម្ាីយតបណ ល ម្គ្ បសៅ ឹងផ្លប េះពាល់រប ់វា។ 

១៨.៣.១ ការវាយតនម្លហានិភ័យ 

  ជា ិច្ចជាកាល ការវាយតាំនលហា ិភ័យគឺជាណផ្ាកម្ួយន ណផ្ ការ កម្មភាព។ វាចប់សផ្តីម្ស ងី
សោយបញ្ជ ីកត់គ្តា កម្មភាព។ សោលបាំែង ាំខា ់ៗ ន  កម្មភាពគ្តូវបា កាំែត ់  ិងថាសតីសរៀបច្ាំ
 កម្មភាព ូច្សម្តច្ឱ្យ គ្ បសៅ ឹងណផ្ ការយុទ្ធស្ថន្ត ត  ិងសោលបាំែងន កម្មវធិីជាត។ិ ការវាយតាំនល
ហា ិភ័យរមួ្មា ជាំហា ន  ាំសែីរការ ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

១៨.៣.១.១ កាំណ្ត់អតតសញ្ជញ ណ្ហានិភ័យ 

 ការកាំែត់អតត ញ្ជញ ែហា ិភ័យ គជឺា ាំសែីរការកាំែត់ ូវហា ិភ័យ ណ លោច្មា  កាត  ុ 

ពលរា ាំង ៃេះ ល់ការ សគ្ម្ច្បា តាម្សោលសៅរប ់គសគ្មាង ឬកម្មវធិី។ពិចរណាសៅសលីហា ិភ័យណ ល
ោច្មា ឥទ្ធពិល ល់ កម្មភាពគ ាឺេះ ាំខា ់ៗ។ សរៀបច្ាំបញ្ជ ីហា ិភ័យណ លពាក់ព័ ធ  ិងសធវីបរោិយថាសតី
ហា ិភ័យ ីម្យួៗមា ជាប់ពាក់ព័ ធអវីខាេះ?។ ពិ ិតយសម្ីលសៅសលី កម្មភាពននកាលពីសពលមុ្  ណ ល 
មា លកខែៈគ្ ស ៀងោា  ការវាយតនម្ាសលីហា ិភ័យកាលពីសពលមុ្   សម្សរៀ ណ លបា  ិកា  ិងការវាយ
តនម្ាកាលពីសពលមុ្ ។ សរៀបច្ាំកិច្ចគ្បជុាំគ្បមូ្លគាំ ិត  ិង ាំសណាេះគ្ស្ថយ ឬ សរៀបច្ាំ ិកាខ ស្ថលាគ្គប់គ្គងហា
 ិភ័យ។ 
 ការកាំែត់អតត ញ្ជញ ែហា ិភ័យជាជាំហា  ៏ ាំខា ់កាុង ាំសែីរការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ សហយី
 ាំសែីរការស េះគ្តូវបា ោក់បញ្ចូ លសៅកាុង ាំសែីរការសរៀបច្ាំ  ិងណផ្ ការអ ុវតតកម្មវធិីជាតិ។ 
 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប រមួ្ទាំងភាា ក់ង្ហរអ ុវតតទាំងអ ់ទាំងសៅថាា ក់ជាតិ  ិងថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ គ្តូវ
សធវីការកាំែត់អតត ញ្ជញ ែហា ិភ័យជាសរៀងរាល់ឆាា ាំ គឺសៅសពលសរៀបច្ាំណផ្ កា កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំ
ឆាា ាំ។ ការកាំែត់អតត ញ្ជញ ែហា ភ័ិយគ្តូវមា ភាពគ្ បោា ជាម្ួយ ឹងអតត ញ្ជញ ែហា ិភ័យណ លបា 
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កាំែត់សៅកាុងកម្មវធិីជាត ិ  ិងណផ្ ការអ ុវតត៣ឆាា ាំ។ សៅសពលណ លហា ិភ័យគ្តូវបា កាំែត់កា ់ណតឆាប់
រហ័  ការសរៀបច្ាំណផ្ កាស ីម្បកីាត់ប ថយ  ិងគ្គប់គ្គងហា ិភ័យក៏កា ់ណតរហ័ ណ រ។ហា ិភ័យណ លបា 
កាំែត់រចួ្សហយី  ឹងគ្តូវសធវីការវភិាគរកសម្ីលថាសតីគ្តូវគ្គប់គ្គងហា ិភ័យសនេះោ ង ូច្សម្តច្? 
១៨.៣.១.២ ការវិភាគ ីលទធភា ផ្ែលអាចគកើតគ ើង និងនលវិបាករបស់ហានិភ័យ 

 ការវភិាគហា ិភ័យ ជាវធិសី្ថន្ត តម្ួយ ៏ កម្មកាុងការពាករែ៏ គ្ពឹតតិការអវជិជមា (ឬហា ភ័ិយ)
ណ លោច្សកីតមា ច្ាំសពាេះគសគ្មាង ឬកម្មវធិី សហយីការអ ុវតតណបបស េះវា ឹងជួយសធវីសោយសរៀបច្ាំកា ់ណត
គ្បស ីរ ឬកាត់ប ថយលទ្ធភាពហា ិភ័យណ លោច្សកីតមា ស ងី។ 

• បា  ់ស្ថម  ពលីទ្ធភាពហា ិភ័យណ លោច្សកីតមា ស ងី ន ហា ិភ័យ ិម្ួយៗសោយសគ្បីច្ាំណាត់
ថាា ក់ខាងសគ្កាម្៖ 
 ច្ា ់ជាោច្(Likely): រ ាំពឹងថា ឹងសកតីមា ស ងី ឱ្កា ន ការសកីតស ងីមា សគ្ច្ី  ។ 
 ោច្(Possible): វាោច្ ឹងសកីតមា ស ងី ភាគរយន ការសកីតមា ស ងីសគ្ច្ី លមម្។ 
 ម្ិ ោច្(Remote): គ្ោ ់ណតោច្ ឹងសកីតស ងី ណតលទ្ធភាពន សកីតស ងីម្ិ សគ្ច្ី សទ្។ 

• បា  ់ស្ថម  ពីផ្លវបិាកន ហា ិភ័យ ីម្យួៗសោយសគ្បីច្ាំណាត់ថាា ក់ខាងសគ្កាម្៖ 
 ធៃ ់ធៃ(Critical)៖  ឹងបញ្ឈប់ កម្មភាពណ លកាំពុងអ ុវតតគ្ប ិ សបីហា ិភ័យបា សកីត
ស ងីសហយីសបី ិ ជាប តអ ុវតត  ឹងសធវីសោយមា ការច្ាំណាយសលី សគ្ច្ី ។ 

 លមម្(Major) ៖ ោច្តាំរូវសោយមា ការផ្ទា  ់បតូរ កម្មភាព។ 
 ោច្គ្គប់គ្គងបា (Manageable)៖អ ុវតតតាម្ ីតិវធិីស ីម្បសីោេះគ្ស្ថយផ្លវបិាកន ហា
 ិភ័យ។ 

១៨.៣.១.៣ ចាំ្ត់ថាែ ក់ហានិភ័យ 

 ច្ាំណាត់ថាា ក់ហា ិភ័យមា ស្ថរៈ ាំខា ់ណា ់កាុងការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ សោយស្ថរស្ថរជាតិ ៏ មុ
គ្គស្ថម ញរប ់កម្មវធិី ឬគសគ្មាង។ច្ាំណាត់ថាា ក់តាម្ោទ្ិភាពរប ់ហា ិភ័យ ោច្ជួយសោយ សគ្ម្ច្បា 
តាម្សោលសៅរប ់គសគ្មាង ឬកម្មវធិីគ្បកបសោយគ្ប ិទ្ធិភាព  ិងគ្ប ិទ្ធិផ្ល។ហា ភ័ិយគ្តូវបា ចត់
ថាា ក់តាម្តាម្ោទ្ិភាព ស ីម្បី្   ល់ការកាំែត់លកខែៈវ ិិច្េ័យរប ់ហា ិភ័យ។ ស ីម្បកីាំែត់លកខ
ែៈវ ិិច្េ័យន ហា ិភ័យ មិ្ួយៗ ្  ល់ការកាត់ប ថយហា ិភ័យ ជាចាំបាច់្គ្តូវសធវី ច្ាំណាត់ថាា ក់ហា ិ
ភ័យតាម្លកខខ័ែឌ ោទ្ិភាព។ 

• ច្ា ់ជាោច្មា ហា ភ័ិយ ៖ តគ្ម្ូវសោយមា ការយកច្ិតតទុ្កោក់ ពីថាា ក់ ឹកនាំជា ់ខព ់។ 
ហា ិភ័យធៃ ់ធៃទម្ទរឱ្យមា  ច្ាំណាត់ការផ្ាូវការ ជាសទ្ៀងទត់សលីហា ិភ័យ ។ 

• ោច្មា ហា ភ័ិយ៖ទម្ទរឱ្យមា ការគ្តួតពិ ិតយពីថាា ក់ ឹកនាំ។ អាកណ លទ្ទ្ួលខុ គ្តូវសលី
ការគ្តួតពិ ិតយស េះ គ្តូវសរៀបច្ាំច្ងគ្កងជាឯកស្ថរ។ 

• ម្ ិោច្មា ហា ភ័ិយ ៖ ោច្ទ្ទ្ួលយកបា សគ្ពាេះវាោច្សោេះគ្ស្ថយសោយ ីតិវធិីធម្មតា។ 
កាុងការវាយតនម្ាហា ិភ័យ សគសគ្បីគ្បព័ ធន ការោក់ពិ ៃុធម្មតាណ លមា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
លទ្ធភាពសកីតស ងីន ហា ិភយ័ 
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ពិ ៃុ លទ្ធភាព ព យល់ 
៣ ច្ា ់ជាោច្  ងឃមឹ្ថាសកីតស ងី ឱ្កា ន ការសកីតស ងីមា សគ្ចី្  (គ្បណហលជា 

ចបពី់ ៥០% សៅ ១០០%)។ 

២ ោច្ ោច្សកីតស ងីបា  ឱ្កា ន ការោច្សកីតមា ស ងីសគ្ចី្  (គ្បណហល 
ជាចប់ពី ១៥% សៅ ៥០%)។ 

១ មិ្ ោច្  ូច្ជាមិ្ ោច្សកីតស ងីបា  ឱ្កា ណ លោច្សកីតមា ស ងីមា  តិច្ 
តួច្ប ុសណាណ េះ (សគ្កាម្ ១៥%)។ 

 

 ផ្លប េះពាលន់ ហា ិភយ័គ្ប  ិសបីវាសកីតស ងី 
ពិ ៃុ លទ្ធភាព ព យល់ 
៣ ធៃ ធ់ៃ  ឹងបញ្ឈប ់កម្មភាពណ លកាំពុងអ ុវតត គ្ប ិ សបីហា ិភយ័បា សកីតស ងី សហយីសបី

 ិ  ជា ប តអ ុវតត  ឹងសធវីសោយមា ការច្ាំណាយសលី  ងវកិាសគ្ចី្ ( ិងនាំឱ្យមា ឱ្
 ភាព ឬ ខាតបងស់លី ពី២០.០០០  ុលាា រ  ិង ឬមា គមាា ត ងវកិាសលី ពី ២០%
។  ឹងសធវីឱ្យ ខូច្ខាតសករ ត ិ៍ស ម្ េះ ណ លសធវីឱ្យន គូអភិវឌ្ឍ ពិចរណាស ងីវញិអាំពីការផ្ត
ល់មូ្ល ិធិន សពលអនគត។  

២ លមម្ តគ្មូ្វឱ្យមា ការផ្ទា  ់បតូរ កម្មភាព( ិងបណាត លសោយមា ឱ្ ភាព ឬការខាតបង់ 
រវាង ៥.០០០ ុលាា រ សៅ ២០.០០០  ុលាា រ សហយីវាក៏  ឹងសធវីឱ្យខូច្សករ ត ិ៍ស ម្ េះជាមួ្យ 
ន គូ អភិវឌ្ឍផ្ងណ រ) 

១ ោច្
គ្គបគ់្គង
បា  

អ ុវតតតាម្ ីតិវធីិស ីម្បសីោេះគ្ស្ថយផ្លវបិាកន ហា ិភ័យ។( ឹងបណាត លឱ្យមា ឱ្
 ភាព ងវកិា ឬការខាតបង់ គ្បណហល៥.០០០  ុលាា រោសម្រកិ។ ោច្សធវីឱ្យគ្កុម្ វ 
កម្មផ្តល់ សោបល់ជាអវជិជមា  សហយី ឹងគ្តូវកត ់មាគ ល់សោយន គូអភិវឌ្ឍ) 

 បនៃ ប់ពីបា ោក់ពិ ៃុសៅសលី 'លទ្ធភាព'  ិង 'ផ្លប េះពាល់' រចួ្សហយីគុែតួសលខពីរបញ្ចូ លោា  ស ីម្ប ី
កាំែត់ការវាយតាំនលជាសលខន ហា ិភ័យ។ ហា ភ័ិយ ីម្ួយៗគ្តូវបា បញ្ចូ លសៅតាម្គ្បអប់ (សោងតាម្
ផ្ល គុែជាសលខ) សៅសលីតារាងហា ិភ័យ។ 
១៨.៣.១.៤ ការកាត់បនថយហានិភ័យ 

 ការកាត់ប ថយហា ិភ័យគឺជាការអ ុវតតសោយបា គ្តឹម្គ្តូវ ូវសោល សោបាយ  ីតិវធិី  ិងវធិា 
ការនន ស ីម្បសីជៀ វាង បគ្ងួម្ ឬសផ្ៃរហា ិភ័យ។ គ្តូវចត់ណច្ងសោយមា អាក(ឬភាា ក់ង្ហរ)ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ
សលីហា ិភ័យ ិម្ួយៗ។អាក(ឬភាា ក់ង្ហរ)ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវសលីហា ិភ័យ ិម្ួយៗគ្តូវកាំែត់ ូវវធិា ការគ្តួត
ពិ ិតយសោយបា  ម្រម្យ  ិងគ្តឹម្គ្តវូរចួ្អ ុវតតវធិា ការណ លបា កាំែត់ទាំងសនេះ ស ីម្ប ី កាត់ប ថយ 
លទ្ធភាពណ លោច្សកីតមា   ិងផ្លប េះពាល់ន ហា ិភ័យទាំងសនេះ។ 
  ការកាត់ប ថយហា ិភ័យគឺជាណផ្ាកម្ួយន ោែតតរប ់គ.ជ.អ.ប។ស េះមា  ័យថាបុគគលិករប ់
គ.ជ.អ.ប  ងិ ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតកម្មវធិីជាតិទាំងអ ់ មា កាតពវកចិ្ចទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការកាត់ប ថយហា ិ
ភ័យសៅកាុងការអ ុវតតណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំរប ់ខាួ ។ 
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 ច្ាំសពាេះហា ិភ័យណ លបា កាំែត់រចួ្សហយី គ្គប់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតកម្មវធិីជាតិ គ្តូវកាំែត់ ូវវធិា ការ
កាត់ប ថយ ស ីម្បបីសញ្ច ៀ  បគ្ងួម្ ហា ភ័ិយទាំងសនេះ (ការពារហា ិភ័យកុាំសោយសកីតមា ស ងី)។ 
១៨.៣.១.៥ តួនាទី និងការទទួលខ្ុសគ្តូវគលើហានិភ័យ 

 ជាទូ្សៅ ស ីម្បកីាត់ប ថយហា ិភ័យ ថាា ក់ ឹកនាំ  ិងបុគគលិកទាំងអ ់គ្តូវណតយល់សោយបា ច្ា ់ 
 ិងអ ុវតត ូវតួនទ្ី  ងិការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់ខាួ ពាក់ព័ ធការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យសោយបា គ្តឹម្គ្តូវ។ 
គ្តូវមា ការវាយតនម្ាសៅសលីបុគគលិកគ្គប់រូបច្ាំសពាេះគ្ប ិទ្ធិភាពកាុងការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ។ 
 គ្ប ិទ្ធិភាពកាុងការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ គឺជាគ ាឹេះកាុងការអ ុវតតសោយបា សជាគជ័យ រប ់គ.ជ.អ
.ប  ងិបសងក ី ូវការទ្ទ្លួស្ថគ ល់បណ ថម្សទ្ៀត។ផ្ៃុយសៅវញិ បរាជ័យកាុងការគ្គប់គ្គង  ងិការ សគ្ម្ច្ច្តិត
ច្ាំសពាេះហា ិភ័យសោយបា គ្តឹម្គ្តូវ  ិងកាត់ប ថយកាុងការផ្តល់ ូវទ្ាំ ុកច្តិតកាុងការទ្ទ្លួខុ គ្តូវ   ិង
កាត់ប ថយការផ្តល់ ិទ្ធិអាំណាច្នន។ ថាា ក់ ឹកនាំរប ់គ.ជ.អ.ប  ឹងម្ិ ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវទាំងគ្ ុង កាុង
ការទ្ប់ស្ថក ត់ហា ិភ័យណ លោច្សកីតមា ទាំងអ ់បា សទ្ ប ុណ តគ្តូវអ ុវតត ាំសែីរការវាយតនម្ាហា ិភ័យ 
 ិងអ ុវតតគ្បកបសោយគ្ប ិទ្ធិភាព ូវយុទ្ធស្ថន្ត តគ្គប់គ្គងហា ភ័ិយ។ 
១.គ្បធា សលខាធកិារោា   គ.ជ.អ.ប៖ 
 គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បទ្ទ្ួលខុ គ្តូវច្ាំសពាេះគ.ជ.អ.ប  ិងន គូអភិវឌ្ឍកាុងការសរៀបច្ាំ 
 ិងអ ុវតតសោយបា  សគ្ម្ច្ ូវ ម្ិទ្ិធផ្លរ ាំពឹងទុ្ក លទ្ធផ្លរ ាំពឹងទុ្ក  ងិសោលសៅណ លបា កាំែត់
ននន កម្មវធិីជាតិរយៈសពល១០ ឆាា ាំ រមួ្ទាំងការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យណ លោច្មា ផ្លប េះពាល់ ល់កម្ម
វធិី ឬគសគ្មាងផ្ងណ រ។គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ កាុងការគ្តួតពិ ិតយគ្បកបសោយ
គ្ប ិទ្ធិភាព សលីការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ  ិង ាំសែីរការននពាក់ព័ ធហា ិភ័យ  រមួ្ទាំងការ គ្ម្ប គ្ម្ួល
កាុងការអ ុវតត ាំសែីរការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ កាុងគ.ជ.អ.បទាំងមូ្ល  ិងការសរៀបច្ាំរបាយការែ៏ តីពីបញ្ជា
នន  ិងទ្ាំសនរកាុងការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យផ្ងណ រ។ ជាចុ្ងសគ្កាយ គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប មា
 ភារៈកិច្ច ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

 សលីកកម្ព ់គ្ប ិទ្ធិភាពកាុងការគ្គប់គ្គង  ិងនច្ាគ្បឌ្ិតហា ិភ័យ សោយការសលីកទ្ឹកច្ិតតកាុងការផ្ត
ល់ព័តមា   ិងភាពវាងនវកាុងការសោេះគ្ស្ថយហា ិភ័យ សោយមា ការកាំែត់ជាក់លាក់ពីថាា ក់
សលី។ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ  ិងអ ុម័្តការសលីកណលងសៅសលីហា ិភ័យគ.ជ.អ.ប ណ លបា សលីកស ងីសោយ
អភិបាល រាជធា ី សខតត រ ាម្ន្ត តីគ្ក ួងណ លអ ុវតតកម្មវធិីជាតិ  ិងគ្បធា អងគភាពននន 
សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 

 ធានថាការអ ុវតតការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ គ្តូវបា បញ្ចូ លសៅកាុងណផ្ ការយុទ្ធស្ថន្ត ត កិច្ចគ្បតបិតតិ
ការ  ិងការវាយតនម្ា។ 

 សលីកកម្ព ់វបបធម្ន ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ កាុងការគ្គប់គ្គងហា ភ័ិយ  ិងជគ្ម្ញុសោយមា ការ
ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថាគ្គប់គ្គងហា ិភ័យគជឺាការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់បុគគលិកទាំងអ ់។ 
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 គ្តួតពិ ិតយ គ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងរប ់គ.ជ.អ.ប ស មី្បធីានថាហា ិភ័យគ្តូវបា គ្គប់គ្គងោ ង
គ្តឹម្គ្តូវ។ 

 គ្តួតពិ ិតយសៅសលីថាា ក់ ឹកនាំរប ់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតកម្មវធិីជាតិនន ទាំងសៅថាា ក់ជាតិ  ងិ ថាា ក់
សគ្កាម្ជាតិ សលីការង្ហរ គ្ម្ប គ្ម្ួលគ្គប់គ្គងហា ភ័ិយ  ិងការសរៀបច្ាំរបាយការែ៏ តីពីហា ិភ័
យ។ 

 គ្តួតពិ ិតយ  ិងកាំែត់វធិា ការសឆ្ាីយតបច្ាំសពាេះហា ិភ័យធាំៗណ លោច្រាលោល គ្តូវបា 
កាំែត់សោយ ថាា ក់ ឹកនាំរប ់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតកម្មវធិជីាតិនន ទាំងសៅថាា ក់ជាតិ  ិង ថាា ក់សគ្កាម្
ជាតិ។ 

  គ្ម្បសោល សោបាយ  ីតិវធិ ី  ិងការណែនាំននច្ាំសពាេះការសលីកណលងហា ិភ័យ  ិងការ
គ្គប់គ្គងហា ិភ័យ  ូច្មា ណច្ងកាុងស ៀវសៅណែនាំស េះ។ 

២.គ្បធា គ្កុម្ការង្ហរអ ុវតតកម្មវធិជីាតតិាម្គ្ក ួង អភបិាលរាជធា  ីសខតត  ងិ អភបិាលគ្កុង គ្ ុក 
 សលីកកម្ព ់គ្ប ិទ្ធិភាពកាុងការគ្គប់គ្គង  ិងនច្ាគ្បឌ្ិតហា ិភ័យ សោយការសលីកទ្ឹកច្ិតតកាុងការផ្ត
ល់ព័តមា   ិងភាពវាងនវកាុងការសោេះគ្ស្ថយហា ិភ័យ សោយមា ការកាំែត់ជាក់លាក់ពីថាា ក់
សលី។ 

 ធានថាហា ិភ័យធាំៗគ្តូវបា ពិចរណាសៅកាុង ាំសែីរការសរៀបច្ាំយុទ្ធស្ថន្ត តណផ្ ការ  ិងងវកិា 
ណ លភាពគាំរាម្កាំណហង  ិងឱកា ន ហា ិភ័យគ្តូវបា ពិចរណាោ ងគ្តឹម្គ្តូវ។ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ  ិងអ ុម័្តការសលីកណលងសៅសលីហា ិភ័យ ណ លបា សលីកស ងីសោយនយកទ្ី
ចត់ការនន  

 ធានថាការអ ុវតតការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ គ្តូវបា បញ្ចូ លសៅកាុងណផ្ ការយុទ្ធស្ថន្ត ត កិច្ចគ្បតិបតតិ
ការ  ិងការវាយតនម្ា។ 

 សលីកកម្ព ់វបបធម្ន ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ កាុងការគ្គប់គ្គងហា ភ័ិយ  ិងជគ្ម្ញុសោយមា ការ
ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថាគ្គប់គ្គងហា ិភ័យគជឺាការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់បុគគលិកទាំងអ ់។ 

 គ្តួតពិ ិតយគ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងរប ់គ.ជ.អ.ប ស ីម្បធីានថា ហា ិភ័យគ្តូវបា គ្គប់គ្គងោ ង
គ្តឹម្គ្តូវ។ 

 គ្តួតពិ ិតយនយកទ្ីចត់ការ ណផ្ាកពាក់ព័ ធ ិម្ួយស ីម្ប ីគ្ម្ប គ្ម្ួលការគ្គប់គ្គង  ងិសរៀបច្ាំ
របាយការែ៏ហា ិភ័យ។ 

 ពិភាកាពីគ្ប ិទ្ធិភាពន ការអ ុវតតការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ  ិងផ្តល់ព័តមា  ល់គ្បធា សលខាធិ 
ការោា  គ.ជ.អ.ប អាំពីគ ាេឹះននណ លបា រកសឃញី។ 

 គ្តួតពិ ិតយហា ិភ័យណ លបា សកីតស ងី  ិងពិភាការក ាំសណាេះគ្ស្ថយ។ 
៣.គ្បធា អងគភាពននរប ់សលខាធកិាោា   នយកទ្ចីត់ការ រាជធា  ីសខតត  ងិគ្បធា គ្កុម្ការង្ហរអ ុវតត
កម្មវធិជីាតតិាម្គ្ក ួង 
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គ្បធា អងគភាព(សលខាធិការោា  ) នយកទ្ីចត់ការ (រាជធា ី សខតត) គ្បធា គ្កុម្ការង្ហរ
(គ្ក ួង ស្ថថ ប័ )ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការគ្គប់គ្គងជាទូ្សៅ សលីហា ិភ័យពាក់ព័ ធសៅ ឹងគ្បតិបតតិការកម្មវធិី 
គសគ្មាង រប ់អងគភាព ឬទ្ីចត់ការរប ់ខាួ ។ ពកួសគគ្តូវមា ភាពគ្បាក គ្បជាថា លទ្ធផ្លសកីតសច្ញពី
ណផ្ ការណ លបា សរៀបច្ាំ គឺការបា ផ្តល់ព័តមា ទ ់សពលអាំពីហា ភ័ិយ  ងិោច្គ្គប់គ្គងបា ។ ស វាកម្ម 
ការបាំសពញការង្ហររប ់អងគភាព ឬទ្ីចត់ការរប ់សគមា គ្ប ិទ្ធិភាព គ្ប ិទ្ធិផ្ល  ិងមា គុែភាពខព ់ 
សឆ្ាីតតបច្ាំសពាេះហា ិភ័យណ លបា កាំែត់  ិងឧប គគកាុងការសធវីសោយមា  ម្តុលយរវាងតគ្ម្ូវការកាុង
ការនច្ាគ្បឌ្ិត  ិងការគ្គប់គ្គងធ ធា ។ ជាពិស   គ្បធា អងគភាព នយកទ្ចីត់ការ គ្បធា គ្កុម្ការង្ហរ 
មា ភារៈកិច្ច ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

 សធវីការណែនាំជាគ្បចាំ ល់បុគគលិក ឬម្ន្ត តីសគ្កាម្ឱវាទ្ កាុងការធានថា ហា ិភ័យគ្តូវបា កាំែត់
អតត ញ្ជញ ែ  ិងគ្គប់គ្គង (សលី ពីកគ្ម្ិតណ លោច្ទ្ទ្ួលបា ការសលីកណលង)  ងិឱកា គ្តូវ
បា គ្បមូ្លយក។ 

 ធានថាមា ការ សគ្ម្ច្ច្ិតត  ិងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងអ ុវតតច្ា ់លា ់បនៃ ប់ពីបា សធវីការវាយតនម្ា
សៅសលីហា ិភ័យ ណ លជាទូ្សៅសធវីស ងីបនៃ ប់ពមីា គ្តួតពិ តិយពី គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ
.ប អភិបាលរាជធា ី សខតត គ្កុង គ្ ុក ។ល។ 

 ធានថាហា ិភ័យ  ិងការគ្តួតពិ ិតយវាយតនម្ាសោយខាួ ឯង ពាក់ព័ ធ ិងសោលសៅរប ់កម្មវធិី 
គសគ្មាង ឬសោលសៅរប ់ អងគភាព ទ្ីចត់ការ គ្កុម្ការង្ហរ ណ លជាណផ្ាកម្ួយន ណផ្ កា កម្មភាព 
 ិងងវកិា គ្តូវបា បាំសពញោ ងគ្តឹម្គ្តូវ  ិងគ្តូវបា ពិ ិតយស ងីវញិសៅសពលណាម្ួយចាំបាច់្។ 

 ធានថា ច្ាំណាត់ការសលីហា ិភ័យមា ភាពគ្ បោា សៅ ឹង ហា ិភ័យណ លោច្សលីកណលងបា ។ 
 កាំែត់ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវសោយបា ច្ា ់លា ់ ការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យកាុងអងគភាព ទ្ីចត់ការ ឬ
ស្ថថ ប័ រប ់ខាួ   ិងធានថាមា យ តការគ្តួតពិ ិតយ  ិងកាំពុងអ ុវតតកាុងការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ 
កាុងកគ្ម្ិតហា ិភ័យណ លោច្សលីកណលងបា ។ 

 វាយតនម្ាការអ ុវតតជាក់ណ តង  ិងភាពគ្តឹម្គ្តូវកាុងការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ។ វាយតនម្ាជាទូ្សៅសលី
ហា ិភ័យណ លបា សកីតស ងី  ងិគ្បមូ្លយកឱកា ណ លមា  សហយី ិងការ សគ្ម្ច្ច្ិតត ៏
លាំបាកណ លបា សធវីស ងី ឬម្ិ បា សធវកីារ សគ្ម្ច្ច្ិតត។ 

 ប តគ្តួតពិ តិយសលីផ្លប េះពាល់រប ់ហា ិភ័យណ លបា សកីតស ងី  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវសលីការ
គ្គប់គ្គងហា ិភ័យណ លមា កា ់ណតសគ្ច្ី ស ងី សហយីអងគភាព ទ្ចីត់ការ ឬស្ថថ ប័  ពុាំមា  ម្តថ
ភាព ឬ ិទ្ធគ្គប់គ្ោ ់កាុងការគ្គប់គ្គងវា សោយស្ថរហា ិភ័យខាេះតគ្ម្ូវសោយមា កិច្ច ហការ
ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងគ្កបខ័ែឌ  ន កម្មវធិីទាំងមូ្ល ឬក៏សោយស្ថរហា ិភ័យទាំងសនេះមា ផ្លប េះ
ពាល់ ល់គ.ជ.អ.ប ទាំងមូ្ល។ 

 រាយការែ៏អាំពីលទ្ធផ្ល សគ្ម្ច្បា សលី កម្មភាពកាត់ប ថយហា ភ័ិយ ាំខា ់ៗ 
៤.បុគគលិកគ.ជ.អ.បទាំងអ  ់
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 បុគគលិកគ.ជ.អ.ប ទាំងអ ់ រមួ្ទាំងបុគគលិកភាា ក់ង្ហរអ ុវតតកម្មវធិីជាតិ គ្តូវមា ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ
សរៀងៗខាួ កាុងការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ ណ លមា ផ្លប េះពាល់ ល់ការ សគ្ម្ច្បា តាម្សោលសៅសលីណផ្ាក
ការង្ហរណ លខាួ ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ គ្ បតាម្តួនទ្ី  ិងភារៈកិច្ចណ លបា កាំែត់។ ខាងសគ្កាម្ជាភារៈកិច្ច 
ណ លបុគគលិកគ.ជ.អ.ប ទាំងអ ់ គ្តួវអ ុវតត៖ 

 ផ្តល់ការោាំគ្ទ្ ល់ ល់ ាំសែីរការកាំែត់អតត ញ្ជញ ែ  ិងគ្គប់គ្គងហា ិភ័យសៅកាុងអងគភាព ទ្ី
ចត់ការ ឬស្ថថ ប័ ណ លខាួ កាំពុងបាំសពញការង្ហរ។ 

 សធវីសោយមា តុលយភាពរវាងហា ិភ័យណ លោច្សជៀ វាងបា   ងិឱកា ណ លទ្ទ្ួលបា  សហយី
ហា ិភ័យណ លសៅ ល់សគ្ៅពីសនេះគ្តូវ ថិតកាុងគ្កបខ័ែឌ  ិទ្ធអាំណាច្គ្គប់គ្គងរប ់ អងគភាព ទ្ី
ចត់ការ ។ 

 បសងកី ការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ ថិត  ិងកតបីារម្មននកាុងគ្កបខ័ែឌ ន ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់ខាួ  ឬ
 ម្តថភាពសោេះគ្ស្ថយហា ិភ័យជាំ  ួសោយគ្បធា អងគភាព ទ្ីចត់ការ ឬគ្កុម្ការង្ហរ។ 

៥.គ្កុម្ វ ៈករនផ្ៃកាុងសលខាធកិារោា  គ.ជ.អ.ប 
 គ្កុម្ការង្ហរ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុងរប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ផ្តល់ការធាន ល់គ្បធា 
សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប សលីការអ ុវតតការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យកាុងគ.ជ.អ.ប ទាំងមូ្ល។គ្កុម្ការង្ហរ វ
 ៈកម្មនផ្ៃកាុងសធវី វ កម្មរកសម្ីលហា ិភ័យនន ស ីម្បធីានថាហា ិភ័យគ្តូវបា កាំែត់អតត ញ្ជញ ែ 
សហយីយ តការ គ្តួតពិ ិតយស ីម្បកីាត់ប ថយហា ិភ័យ គ្តូវបា សរៀបច្ាំ  ិងអ ុវតតោ ងគ្តឹម្គ្តូវ   ិងមា 
គ្ប ិទ្ធិភាព។ កិច្ចការស េះ រមួ្មា ទាំង ការពិ ិតយស ងីវញិ ូវ គ្កបខ័ែឌ គ្គប់គ្គងហា ិភ័យ ការសរៀបច្ាំ
ទុ្កោក់ឯកស្ថរតាម្គ្បសភទ្ហា ិភ័យ ិម្ួយៗ  ងិការស្ថកលបងគ្តួតពិ ិតយគគ្ម្ូនន។ 
 គ្កុម្ការង្ហរ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុងរប ់សលខាធិការោា   គ្តូវរាយការែ៏ ល់គ្បធា សលខាធិការោា  គ.
ជ.អ.ប  តីអាំពីគ្ប ិទ្ធិភាពន ការគ្តួតពិ ិតយ  ងិអ ុស្ថ  ៏ណ លបា ផ្តល់កាុងសោលបាំែងសធវីសោយ
គ្បស ីរស ងី។គ្កុម្ការង្ហរ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុងរប ់សលខាធិការោា   ក៏គ្តូវសរៀបច្ាំរបាយការែ៏គ្បចាំឆាា ាំ វាយ
តនម្ា( វ កម្ម)សៅសលីគ្ប ិទ្ធិភាព  ងិភាពគ្តឹម្គ្តូវន គ្បព័ ធគ្តួតពិ ិតយនផ្ៃកាុងរប ់គ.ជ.អ.ប ណផ្ែកតាម្
លទ្ធផ្ល វ កម្មនផ្ៃកាុង ជូ  គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ។ 
១៨.៣.១.៦ ការគ្តួត ិនិតយហានិភ័យ 

 ការគ្តួតពិ ិតយហា ិភ័យគជឺា កម្មភាពគ្បមូ្លព័តមា  ឬរបាយការែ៏ណ លពាក់ព័ ធសៅ ឹង
សោលបាំែងន ការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ  ិងការផ្តល់ធាតុចូ្ល គ្មាប់វាយតនម្ាហា ិភ័យ  ិងវធិា ការ
សឆ្ាីយតប តាម្រយៈឧបបករែ៏ វ័យគ្បវតតិកតី ឬម្ ិ វ័យគ្បវតតិកតី។ សោលបាំែងន ការគ្តួតពិ ិតយហា ិភ័យ
គឺ៖ 

 ស ីម្បផី្តល់ព័តមា  ល់ថាា ក់ ឹកនាំអាំពីស្ថថ  ភាពហា ិភ័យណ លបា កាំែត់អតត ញ្ជញ ែ 
  ធានថាវធិា ការសឆ្ាីយតបហា ិភ័យគ្តូវបា អ ុវតត  ិងផ្តល់ជា ញ្ជញ ទ ់សពលសវលា ូវសហតុ
ការន ហា ិភ័យណាម្ួយណ លបា សកីតស ងី។ 
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 ទាំងអ ់ស េះរមួ្បញ្ចូ លទាំងការពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ូវអ ុសលាម្ភាពតាម្ណផ្ ការគ្គប់គ្គងហា ភ័ិយ
( ិងព័តមា ននពាក់ព័ ធ ឹងតគ្ម្ូវការណផ្ាក ុវតថិភាព) ការកាំែត់ ូវគ្ប ិទ្ធិភាពន វធិា ការសឆ្ាីយតប
ច្ាំសពាេះហា ិភ័យ។ កាំែត់អតត ញ្ជញ ែន ការផ្ទា  ់បតូរននណ លមា ផ្លប េះពាល់ ល់ការវវិឌ្ឍន ហា ិភ័
យ។ 
  កម្មភាពគ្តួតពិ ិតយហា ភ័ិយណ ល ថិតកាុងកគ្ម្ិតសផ្េងៗោា កាុងគ.ជ.អ.បតគ្ម្ូវសោយមា កិច្ច
 ហការ  ិងផ្តល់ព័តមា ោា សៅវញិសៅម្ក។ អាកគ្គប់គ្គងហា ិភ័យណ ល ថិតកាុងណ   ម្តថកិច្ចរប ់
ខាួ  គ្តូវសធវីការគ្តួតពិ ិតយស ងីវញិ  ិងរាយការែ៏អាំពី ការគ្តួពិ ិតយថាសតីទ្គ្ម្ង់ន ហា ិភ័យមា ការ
ផ្ទា  ់បតូរណ រឬណទ្? សហយីគ្តូវផ្តល់ការធានថាកាគ្គប់គ្គងហា ិភ័យមា គ្ប ិទ្ធិភាព  ិងគ្តូវកាំែត់ថាសតី
គ្តូវមា វធិា ការចាំបាច់្បណ ថម្សទ្ៀតណ រឬសទ្?  
 ការវាយតនម្ាហា ិភ័យ  ិងការគ្តួតពិ ិតយសលីការវាយតនម្ាផ្ទៃ ល់ខាួ គ្តូវអ ុវតតគ្បចាំឆាា ាំ(ជាសរៀង
រាល់ឆាា ាំ)សោយភាា ក់ង្ហរអ ុវតតកម្មវធិីជាតិទាំងអ ់។ ការវាយតនម្ាហា ិភ័យ  ងិការគ្តួតពិ ិតយសលីការវាយ
តនម្ាផ្ទៃ ល់ខាួ គ្តូវ គ្ម្ប គ្ម្ួលសោយយកច្ិតតទុ្កោក់ពគី្បធា អងគភាព នយកទ្ីចត់ការ គ្បធា គ្កុម្
ការង្ហរ  ិងគ្តូវរាយការែ៏សៅគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប អភិបាលរាជធា ី សខតត រ ាម្ន្ត តី។ 
អភិបាលរាជធា ី សខតត រ ាម្ន្ត តី(ឬគ្បធា គ្កុម្ការង្ហរ)គ្តូវរាយការែ៏ពីលទ្ធផ្លន ការវាយតនម្ាហា ិ
ភ័យ  ិងការគ្តួតពិ ិតយសលីការវាយតនម្ាផ្ទៃ ល់ខាួ ម្កសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ សលខាធិការោា   គ.ជ.អ
.ប ឹងពិ ិតយស ងីវញិ ូវគាំរូ  ិងមា គ្ទ្ី ហា ិភ័យននស ីម្បពីិ ិតយសម្ីលពគី្ប ិទ្ធភាពន ការអ ុវតតការ
គ្គប់គ្គងហា ិភ័យ  ិងការសលច្ស ងី ូវហា ិភ័យងមី។ សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប សគ្បីគ្បា ់ទ្គ្ម្ង់ហា ិ
ភ័យ ស ីម្បសីធវីបច្ចុបប ាភាពទ្ិ ា ័យ  ិងការគ្តួតពិ ិតយគ្គប់ទ្គ្ម្ង់ហា ិភ័យទាំងអ ់រប ់គ.ជ.អ.ប។ 
 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ឹងសធវីការគ្តួតពិ ិតយគ្បចាំឆាា ាំ សៅសលីហា ិភ័យ ាំខា ់ៗ រប ់គ.ជ.អ.
ប។ របាយការែ៍ សងខបណ លរមួ្មា  ហា ិភ័យគ្គប់ទ្គ្ម្ង់ទាំងអ ់  ិង មា គ្ទ្ិច្ហា ិភ័យរប ់គ.ជ.អ
.ប ណ លផ្តល់ ូវទ្ េ ៈរមួ្អាំពីហា ិភ័យ ាំខា ់ៗ ណ លគ្តូវបា សោយគ.ជ.អ.ប គ្តូវបា ោក់ជូ សៅ
គ្បធា សលខាធិកាោា  សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បស មី្បពីិ ិតយ  ងិផ្តល់ការណែនាំពីរសបៀបសោេះគ្ស្ថយហា
 ិភ័យទាំងសនេះ។ 
១៨.៣.២ អតថគ្បគោជន៍ននការគ្គប់គ្គងហានិភ័យ 

  ណផ្ ការយុទ្ធស្ថន្ត តណ លមា គ្ប ិទ្ធិភាព ទម្ទរសោយមា ច្ាំសែេះ ឹងគ្គប់គ្ោ ់  ិងការយល់ 
 ឹងអាំព ីផ្លប េះពាល់ ាំខា ់ៗ ន ហា ិភ័យកាុងគ.ជ.អ.ប។  កម្មភាពគ្តូវបា គ្គប់គ្គងគ្បកបសោយលទ្ធ
ផ្ល  ិងមា  គ្ប ិទ្ធិភាពសៅសពលណ លមា ការយល់ ឹងអាំពីភាពង្ហយរងសគ្ោេះសោយហា ិភ័យ។ វធិា 
ការទ្ប់ស្ថក ត់ ឬវធិា  ការកាត់ប ថយ ៏គ្តឹម្គ្តូវ គ្តូវណតសរៀបច្ាំ  ិងអ ុវតតឱ្យបា ទ ់សពល។ សៅសពលណ ល
ឧប គគគ្តូវបា បគ្ងួម្ម្ក សៅគ្តឹម្កគ្ម្ិតអបបបរមា ឱ្កា កាុងការអ ុវតត កម្មភាពស ីម្ប ីសគ្ម្ច្សោល
សៅ ឹងកា ់ណតពគ្ងីកជាអតិបរមា ។ ការសធវីឱ្យកា ់ណតគ្បស ីរស ងីន គ្ប ិទ្ធិភាព លទ្ធភាពកាុងការ គ្ម្ច្
លទ្ធផ្លគ្បកបសោយគ្ប ិទ្ធិភាព  ិង  ិរ តរភាពក៏កា ់ណតសគ្ច្ី  សហយីច្ាំណាយក៏មា ការងយចុ្េះ គួរឱ្យ
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កត់ មាគ ល់ផ្ងណ រ ។ ការសបីកច្ាំហរ  ិងតមាា  ភាពសៅកាុងការសធវីស ច្កតី សគ្ម្ច្ច្ិតត  ិង ាំសែីរការ
គ្គប់គ្គងណ លកាំពុង ាំសែីរការ ក៏មា ភាពកា ់ណតគ្បស ីរ ស ងីណ រ។ 
១៨.៣.៣ គ្បគភទននហានិភ័យ 

• ហា ភ័ិយច្ាំសពាេះសករ ត ិ៍ស ម្ េះ ងិ ុឆ្ ៃៈ 
 មា ផ្លប េះពាល់ ល់ជាំហររប ់ ន គូអភិវឌ្ឍ គូអភិវឌ្ឍសទ្វភាគី  ហគម្ ៍មូ្លោា   អាក
ទ្ទ្ួល ផ្ល  ិងន គូរោា ភិបាលកាុងគ្ ុក។ 

• ហា ភ័ិយច្ាំសពាេះលទ្ធផ្លគ្បកបសោយគ្ប ិទ្ធភាព ងិ រិ តភាព 

 ប េះពាល់សលីណផ្ ការ  ិងសោលសៅយុទ្ធស្ថន្ត ត ការអ ុវតតកម្មវធិ ី សោលសៅ ការកាត់ប ថយ
ភាពគ្កីគ្ក កតាត បរសិ្ថថ   សយ ឌ័្រ  ិងការណគ្បគ្បួលណផ្ាកវបបធម៌្។ 

• ហា ភ័ិយច្ាំសពាេះការអ ុវតតគ្បកបសោយ កត ិិទ្ធភាព  ងិគ្ប ិទ្ធភាព 
 ប េះពាល់ ល់គុែភាពន ការអ ុវតត ទ ់សពលសវលា គែស យយភាព អ ុសលាម្ភាព ភ តុ
ភារការណកាងប ាាំ  ិងសជាគជ័យន លទ្ធផ្ល។ 

• ហា ភ័ិយច្ាំសពាេះ ម្តថភាព 

 ប េះពាល់សលីការ គ្ម្ប គ្ម្ួល គែស យយភាព គ្កម្ ីលធម៌្  ុវតថិភាព ច្ាំសែេះ ឹង 
ជាំនញ  ិងការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុ។ 

១៨.៣.៤ គ្បភ ននហានិភ័យ 

ហា ិភ័យោច្សកីតសច្ញពីគ្បភពខាងសគ្ៅ  ិងគ្បភពខាងកាុង។ ហា ិភ័យពីគ្បភពខាងសគ្ៅ គឺជា
កតាត ណ ល គ.ជ.អ.ប ម្ិ ោច្គ្គប់គ្គងបា ។ ហា ភ័ិយនផ្ៃកាុងគជឺាកតាត ណ លគ.ជ.អ.ប ោច្គ្គប់គ្គងបា
 ។ ខាងសគ្កាម្ស េះគឺជាឧទហរែ៍ន ហា ិភ័យសច្ញពីគ្បភពខាងសគ្ៅ  ិងគ្បភពខាងកាុង។ 

១៨.៣.៤.១ ហានិភ័យខាងគគ្ៅ 

• បរោិកា  សោបាយ  ងិស  ាកចិ្ច ងគម្ សៅកាុងគ្បសទ្   ងិតាំប ់ 

 បរោិកា អស ថរភាព សោបាយកាុងគ្បសទ្  

 ច្លនគ្បជាជ ណ លម្ិ ោច្ទយទុ្កជាមុ្ បា  

 អ  តិ ុខសៅកាុងគ្បសទ្ , គ្កុម្គ្បោប់ោវុធ, ការត  ូអាំណាច្, អាំសពីពុករលួយ, អ ថិរភាព
 សោបាយ, ការបាំពា  ិទ្ធិម្ ុ េ។ 

 កងវេះខាតណផ្ាកសហោា រច្ន ម្ព័ ធ  ិងតគ្ម្ូវការណផ្ាកច្ាប់ 

 ការរ ាំពឹងទុ្ក  ិង មាព ធគ្កុម្ 

• ការពចិរណាសលីបរសិ្ថថ   

• ការស ងីកាំសៅភពណផ្   ី ងិបណគ្ម្បគ្មួ្លោកា ធាតុ 

 ភាពញឹកញាប់ន សគ្ោេះធម្មជាតិ ណ លមា ផ្លប េះពាល់ ល់គ្បតិបតតិការ។ 
 ទ្ាំហាំន សគ្ោេះម្ហ តរាយធម្មជាតិ ណ លមា ផ្លវបិាកជាអវជិជមា  ល់គ្បជាជ ។ 
 ម្ិ មា លទ្ធភាពចូ្លសៅ ល់កណ ាង រងសគ្ោេះធម្មជាតិ។ 
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 សហោា រច្ន ម្ព័ ធទ្ ់សខាយ។ 
• កតាត ស  ាកចិ្ច 
 អាកទ្ទ្ួលផ្លមា ការអប់រ ាំ  ិងជាំនញទប។  
 ស្ថថ ប័ ទ្ ់សខាយ។ 

• ការោាំគ្ទ្ណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ 
 ការគ្បកួតគ្បណជង ទញយកការោាំគ្ទ្មូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍ។ 

• កតាត បសច្ចកវទិ្ា 

 គ្បសទ្ ណ លមា សហោា រច្ន ម្ព័ ធគម្នគម្ ៍ទ្ ់សខាយ។ 
១៨.៣.៤.១ ហានិភ័យខាងកែងុ 

• ណផ្ ការយុទ្ធស្ថន្ត ត 
 សរៀបច្ាំណផ្ ការយុទ្ធស្ថន្ត តម្ិ បា លែ។ កងវេះភាពច្ា ់លា ់ច្ាំសពាេះសោលសៅន កម្មវធិី។ 
 តួនទ្ី  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់អាកពាក់ព័ ធម្ិ ច្ា ់លា ់។ 
 ខវេះខាតងវកិា គ្មាប់ច្ាំណាយ។ 
 ោម  ណផ្ ការ យថាសហតុ។ 
 ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងការង្ហរជាម្ួយភាគី ឬអាក នទ្។ 
 ខវេះកិច្ច ហការជាម្ួយរ ាបាលសៅថាា ក់មូ្លោា  ។ 

• គុែភាព 

 ខវេះខាតការគ្តួតពិ ិតយគុែភាព។ ការគ្តួតពិ ិតយម្ិ បា គ្គប់គ្ោ ់ គ្តឹម្គ្តូវ។ 
 ការសឆ្ាីយតប ៏ ម្គ្ ប។ 
 ការវាយតនម្ា  ិងការវភិាគម្ិ សពញសលញ។ 
 ការ  មត់ម្ិ បា គ្តឹម្គ្តូវច្ាំសពាេះ កម្មភាពពិត ឬការពិចរណាអាំពី ិរ តភាព។ 
 គ្បព័ ធគ្គប់គ្គង  ិងរបាយការែ៍។ 
 ខវេះ ូច្នករការង្ហរ ាំខា ់ៗ។ 
 គ្បព័ ធ  ិង តីិវធិីរ ាបាលម្ិ ច្ា ់លា ់។ 
 ម្ិ បា សរៀបច្ាំរបាយការែ៍សោយបា សទ្ៀងទត់  ិងទ ់សពលសវលា។ 

• ហរិញ្ញវតថុ 
 ងវកិាម្ិ គ្គប់គ្ោ ់ ណតម្ិ បា កាត់ប ថយតនម្ាសទ្។ 
 អគ្តាបតូរគ្បាក់ណគ្បគ្បួលជាអវជិជមា ។ 
 ការខកខា រប ់ន គូអភិវឌ្ឍ ឬរាជរោា ភិបាល កាុងការចូ្លរមួ្ច្ាំណែកសលី កម្មភាពនន។ 
 ការណកាងប ាាំ  ិងកងវេះគ្ប ិទ្ិធភាពកាុងការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុ។ 
 បសច្ចកវទិ្ា  ិងឧបករែ៍។ 
 ឧបករែ៍ម្ិ គ្គប់គ្ោ ់ គ្មាប់សគ្បីគ្បា ់ ឬហួ ោយុកាលសគ្បីគ្បា ់។ 
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 ោម  ការងតច្ម្ាងសគ្តៀម្បគ្ម្ុងទុ្ក។ 
 ខូច្ខាតបណាត ញទ្ាំនក់ទ្ាំ ង មា បញ្ជា ណផ្ាក មាា រៈ  ិងកម្មវធិ ីព័តមា វទិ្ា។ 

• បុគគលិក 

 ខវេះខាតជាំនញគ្គប់គ្គង ជាំនញបសច្ចកសទ្   ិងជាំនញគ្បតិបតតិការ។ 
 ខវេះខាតការសរៀបច្ាំគសគ្មាងសគ្ជី សរ ីបុគគលិក  ិងកម្មវធិីបែតុ េះបណាត ល។ 
 គ្បាក់ច្ាំែូលបុគគលិក។ 
 ការគាំរាម្កាំណហង  ុវតថិភាពណផ្ាករាងកាយ ឬការរ ាំសលាភបាំពា ។ 
 អាកផ្គត់ផ្គង់។ 
 ភាពសជឿជាក់សៅសលីអាកផ្គត់ផ្គង់ គុែភាពទ្ាំ ិញណ លបា ផ្គត់ផ្គង់ អាកផ្គត់ផ្គង់ម្ ិោច្ផ្គត់ផ្គង់ 
តាម្កាលកាំែត់បា ។ 

 ខវេះធ ធា ។ 
 ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងជាម្ួយគ្បជាជ សោលសៅ  ិង ហគម្ ៍មូ្លោា  ។ 
  ហគម្ ៍មូ្លោា  ខវេះការសជឿទុ្កច្ិតត  ិងកិច្ច ហការ សោយស្ថរទ្ាំនក់ទ្ាំ ងម្ិ លែ។ 
 ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងជាម្ួយគ្បព័ ធផ្េពវផ្ាយ  ិងព័ត៌មា ស្ថធារែៈ។ 
 ខវេះខាតច្ាំសែេះកាុងមូ្លោា  សលី កម្មភាព ណ លនាំសៅ ល់ការយល់គ្ច្ ាំ។   

 ការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យគ្តូវបា អ ុវតតជាសរៀងរាល់នងៃសៅទូ្ទាំង គ.ជ.អ.ប តាម្រសបៀបសផ្េងោា ជា
សគ្ច្ី ។ ឧទហរែ៍ ូច្តសៅស េះ  ឹងបង្ហា ញពី ាំសែីរការម្ួយច្ាំ ួ ណ លមា រចួ្ជាសគ្ ច្ ពីរសបៀបណ លគ
.ជ.អ.បកាត់ប ថយហា ិភ័យ៖ 
  ុខភាព  ងិ ុវតថិភាពសៅកណ ាងបាំសពញការង្ហរ៖ ស ីម្បធីាន ុវតថិភាព  ិង ុខភាពរប ់អាក
បាំសពញការង្ហរទាំអង ់សៅកាុងគ.ជ.អ.ប មា  ីតិវធិីជាសគ្ច្ី ណ លគ្តូវបា បសងកីតស ងីស ីម្បកីាត់ប ថយ
សគ្ោេះថាា ក់សៅកណ ាងបាំសពញការង្ហរ ជារមួ្មា ប ុណ តម្ិ ណម្ កាំែត់គ្តឹម្ណតប ុែណឹ ង ការកាំែត់អតត ញ្ជញ ែ 
សគ្ោេះថាា ក់ ការចប់សផ្តីម្ន សគ្ោេះថាា ក់ ការគ្តួតពិ ិតយ ុខភាព ការបែតុ េះបណាត ល  ិងការអភិវឌ្ឍ ៍ របាយ
ការែ៍ឧបបតតិសហតុ  ិងការពាបាល។ 
 គ្កម្ ីលធម៌្៖ គ.ជ.អ.បមា គ្កម្ ីលធម៌្ ណ លតគ្ម្ូវកាំែត់ ូវោកបបកិរោិ រប ់ទ្ីគ្បឹកា
បុគគលិក ិងជ បសង្ហគ លសផ្េងសទ្ៀតណ លសធវីការកាុងគ.ជ.អ.ប។ 
 គ្ស្ថវគ្ជាវ៖ ស ីម្បធីានការអ ុវតដ  ិងអ ុសលាម្សៅតាម្គ្កម្ ីលធម៌្ ការគ្តួតពិ ិតយសលីការ គ្គប់ 
គ្គង គ្តួតពិ តិយរច្ន ម្ព័ ធការង្ហរ  ិង វ កម្មជាក់ណ តង។ 
   តិ ុខរាងកាយ៖ ធាន ុវតថិភាពបរសិវែគ.ជ.អ.ប  ិងទ្ីកណ ាងបាំសពញការង្ហរសផ្េងៗសទ្ៀត។ 
 គ្កុម្ វ ករនផ្ៃកាុង: ផ្តល់ ូវការវាយតនម្ា  ិងការពិ ិតយស ងីវញិសលីគ្បព័ ធគ្តួតព ិិតយនផ្ៃកាុង ាំខា
 ់ៗ  ិងបរោិកា បាំសពញការង្ហរ។ 
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ជំពកូទី១៩៖ ការគ្របគ់្រងដទៃកនុង 

១៩.១ និយម្ន័យ និងគនលឹ៉ះកែងុការ ិចរ្ 

  គ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង (ICS) គឺជា កម្មភាព វធិីស្ថន្ត ត  ិងជាំហា តាម្លាំោប់លាំសោយោ ង 
សពញ សលញ ធានឱ្យ កម្មភាពមា  ាំសែីរការសៅោ ងរលូ ។ គ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងមា គ្ប ិទ្ធិភាព គឺ
ជាណផ្ាក ម្ួយ  ៏ ាំខា ់ន អភិបាលកិច្ចលែ។គ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង មា សៅកាុង ីតិវធិី វធិីស្ថន្ត ត  ិងការ
គ្តួតពិ ិតយណ ល បា បសងកីតស ងីកាុងគ.ជ.អ.ប កាុងសោលបាំែងធាន ល់ ាំសែីរការ  កម្មភាពសោយ
បា រលូ  គ្តឹម្គ្តូវ។ 
១៩.១.១ គោលគៅនន គ្ប ័នធគ្គប់គ្គងននេកែងុ 

  គ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងសផ្ទត តសៅសលី ហា ិភ័យ  ិងគ ាឹេះកាុងការគ្តួតពិ ិតយ ។ គ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃ
កាុងគ្តូវបា បសងកីតស ងី ស ីម្បផី្តល់ការធានកាុងការ គ្ម្ច្ឱ្យបា តាម្សោលសៅននរប ់គ.ជ.អ.ប  ិង
ធានថា សោល សោបាយ  ិង ីតិវធិគី្តូវបា អ ុវតត  ិងស ីម្បជីាំរុញសោយមា ទ្ាំ ុកច្តិតសៅកាុងគ.ជ.អ.ប
ទាំងមូ្ល។ 
១៩.១.២ គ្បសិទធិភា ននការគ្គប់គ្គងននេកែងុ 

 ជួយគ.ជ.អ.បឱ្យ សគ្ម្ច្បា  ូវកិច្ចគ្បតិបតតិការ របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ  ិង សគ្ម្ច្តាម្
សោលសៅណ លបា កាំែត់ 

 បសងកីតឱ្យមា   ាំសែីរការគ្គប់គ្គងកាុងការ សរៀបច្ាំណផ្ ការ ការសរៀបច្ាំ ការ ឹកនាំ  ិងការគ្តួត
ពិ ិតយ 

 ជួយគ.ជ.អ.ប ឱ្យសឆាព េះសៅតាម្ទ្ិ សៅ  ិង គ្ម្ច្បា  ូវសប កកម្មរប ់ខាួ  កាត់ប ថយ
ហា ិភ័យ  គ្គប់ ាំណាក់កាលអ ុវតត 

 សលីកកម្ព ់គ្ប ិទ្ធភាព  ិង កតិ ិទ្ធភាពន គ្បតិបតតកិារ 
 កាត់ប ថយហា ិភ័យន ការបាត់បង់គ្ទ្ពយ ម្បតតិ 
 ជួយកាុងការធាន ូវការអ ុវតតតាម្ច្ាប់  ិងបទ្បញ្ញតតិនន 
 ធាន ភាពសជឿទុ្កច្ិតតន របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ សោយធានថាគ្បតិបតតិការទាំងអ ់គ្តូវបា 
កត់គ្តា   ិងជាគ្បតិបតតការណ លបា សកីតស ងីពិតគ្បាក  មា តនម្ាគ្តឹម្គ្តូវ កត់គ្តាទ ់ 
 ិងតាម្សពលសវលា  ចត់ថាា ក់គែ ីបា គ្តមឹ្គ្តូវ បា  សងខបគ្តឹម្គ្តូវ  ិងកត់គ្តាគ្បតិបតត
ការបញ្ចូ លសៅកាុងគ្បព័ ធបា គ្តឹម្គ្តូវ 

 យ តការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យហរិញ្ញវតថុរប ់គ.ជ.អ.ប 
 ជាំរុញឱ្យមា ទ្ាំ ុកច្ិតត ល់គ.ជ.អ.ប 
 ជួយការពារបុគគលិក។ 

១៩.១.៣ ែាំគណ្ើរការគ្គប់គ្គងននេកែងុ 

 គ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង មា ៥ មា ភាគ ណ លជាប់ទក់ទ្ងោា   ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
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 គ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ   ឬបរសិ្ថថ  គ្បតិបតតកិារ 
 វាយតនម្ាហា ិភ័យ 
 គ្គប់គ្គង កម្មភាព 
 ព័ត៌មា   ិងទ្ាំនក់ទ្ាំ ង 
 គ្តួតពិ ិតយ។ 

១៩.១.៤ គ្គប់គ្គងបរិសាថ ន 

  គ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ  គឺជាការកាំែត់ សម្ាងរមួ្រប ់ គ.ជ.អ.ប  ិងការជេះឥទ្ធិពលសៅសលីស្ថម រតី
បាំសពញការ ង្ហរ រប ់បុគគលិក។ វាគឺជាមូ្លោា  គ្គឹេះ គ្មាប់គ្គប់ មា ភាគទាំងអ ់ន ការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុ
ង។ការគ្គប់គ្គង  ឹងជយួបសងកី ការគ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ  បាំសពញការង្ហរ សៅសពលណ លបុគគលិកគ្គប់រូបមា 
ោកបបកិរោិគ្បកប សោយ ីលធម៌្ សហយីមា បទ្ោា  ន ការគ្បគ្ពឹតដ ូច្ោា  គ្មាប់បុគគលិកគ្គប់រូបសៅ
កាុងអងគភាព។ សលី ពីស េះ សទ្ៀត ការគ្បកា ់ខាជ ប់ ូវការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវសលីការង្ហររប ់បុគគលិកគ្គប់រូប  
 ឹងមា ឥទ្ធពិលោ ងខាា ាំងសៅសលី ការគ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ  ។ 
 កតាត ណ លរមួ្ច្ាំណែក ល់ការគ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ  មា ៖ 

 តនម្ា ុច្ចរតិភាព  ិង ីលធម៌្រប ់បុគគលិក 
  ម្តថភាពបុគគលិក 
 ការអ ុវតត ៍រប ់បុគគលិក 
 ទ្ េ វជិាជ  ឹកនាំគ្បតិបតតកិាររប ់ថាា ក់ ឹកនាំ 
 រសបៀបសផ្ៃរ ិទ្ធិអាំណាច្  ងិការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ 

• ការយកច្ិតតទុ្កោក់  ិងការណែនាំរប ់ថាា ក់ ឹកនាំ។ 

១៩.១.៥ គ្គប់គ្គងហានិភ័យ ហានិភ័យហិរញ្ញវតថ ុ

  គ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងជាម្សធាបាយ ៏ ាំខា ់ម្ួយកាុងការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ ។ ហា ភ័ិយ គឺជាគ្បូបាប ី
លីសតន គ្ពឹតតិការែ៍ ឬ កម្មភាព ឹងជេះឥទ្ធពិលអវជិជមា  ល់ គ.ជ.អ.ប។ គ្បសភទ្ហា ិភ័យច្ម្បងពាក់
ព័ ធ ឹងការគ្គប់ គ្គងហរិញ្ញវតថុគឺកាំហុ ឆ្គង ការលុបបាំបាត់ ការព ាសពល ពុករលួយ  ិងការណកាងប ាាំ។ ការ
គ្គប់គ្គងហា ិភ័យ គឺជាការសរៀបច្ាំបសងកីតណផ្ ការ  ិងសោល សោបាយស ីម្បគី្គប់គ្គងហា ិភ័យណ ល
បា កាំែត់ជាមុ្ ។ ការវាយ តនម្ាហា ិភ័យគឺជាការកាំែត់អតត ញ្ជញ ែ  ិងការវភិាគសលីហា ិភ័យណ ល
ពាក់ព័ ធសៅ ល់ ម្ិទ្ធផ្លន កិច្ច គ្បតិបតតិការ របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ  ិងការ សគ្ម្ច្បា តាម្សោលសៅ 
 ិងសោលបាំែង។ វធិីស្ថន្ត តណ លយក ណផ្ ការណ លបា សរៀបច្ាំសៅអ ុវតតសនេះ គឺជា ាំសែីរការន គ្បព័ ធ
គ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង ណ លមា រមួ្បញ្ចូ ល ូវ "ការ គ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ  "  ិង"ការគ្គប់គ្គង ីតិវធិី " ។ 
១៩.១.៦ គ្គប់គ្គងនីតិវិធី 

  គ្គប់គ្គង ិតិវធិី គឺជា កម្មភាពជាក់ណ តងគ្បចាំនងៃ  ាំសៅធានឱ្យមា ការអ ុវតតតាម្សោល
 សោបាយ រប ់គ.ជ.អ.ប សហយីការគ្បកា ់យក ូវច្ាំណាត់ការចាំបាច់្នន ស ីម្បគី្គប់គ្គងហា ិភ័យ។ 
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 ីតិវធិីទាំងអ ់ មា សៅគ្គប់កគ្ម្ិត  ងិគ្គប់មុ្ខង្ហរទាំងអ ់។ 
  ការគ្គប់គ្គងោច្មា ២ណបបគឺបង្ហក រ(ទ្ប់ស្ថក ត់)  ិងការពិ ិតយរកសម្ីល។ សច្តនន ការគ្គប់គ្គង
ទាំង២ ស េះមា លកខែៈខុ ោា ។ គឺជាការ ប ុ ប ងស ីម្បបីង្ហែ ក់ រារា ាំង  ឬទ្ប់ស្ថក ត់ គ្ពឹតដិការែ៍ ម្ិ លែកុាំឱ្្
យសកីតមា ។ ការគ្គប់គ្គងស ីម្បទី្ប់ស្ថក ត់ជាគ្បសភទ្ន ការគ្គប់គ្គង កម្ម ជយួការពារ ូវការបាត់បង់ន
ន។ ឧទហរែ៏ ការ គ្គប់គ្គងស ីម្បទី្ប់ស្ថក ត់ ឬបង្ហក រ មា  ូច្ជា ិទ្ធកាុងការអ ុញ្ជញ ត ិ ីតិវធិីពិ ិតយសផ្ៃៀង
ផ្ទៃ ត់ ការពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ការ អ ុម័្ត  ីតិវធិីធាន ុវតថិភាពគ្ទ្ពយ ម្បតតិ ការណបងណច្កភារកិច្ច  ិងការ
គ្គប់គ្គងគ្បព័ ធព័ត៌មា វទិ្ា ជាស ីម្។ ច្ាំណែក ការគ្គប់គ្គងស ីម្បពីិ ិតយរកសម្ីលមា  ូច្ជា ការពិ ិតយ
ស ងីវញិ ការវភិាគ ការវភិាគសលីគមាា ត ការ សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ការពិ ិតយសម្ីលស្ថរសពីភ័ែឌ សោយផ្ទៃ ល់ណភាក  ិង
 វ កម្មជាស ីម្។ 
  ការគ្គប់គ្គង កម្មភាព គ្តូវអ ុវតតសោយបា ជាប់លាប់ជាគ្បចាំ  ិងគ្បកបសោយម្  ិការ។  ីតិ
វធិីម្ួយ  ឹងម្ ិមា គ្បសោជ ៍ គ្ប ិ សបីការអ ុវតតម្ិ បា ជាប់លាប់ជាគ្បចាំ  ិង ោម  ការសផ្ទត តយកច្ិតត
ទុ្កោក់សៅ សលី កម្មភាព។ ករែីម្ិ គ្បគ្កតីណ ល បា កាំែត់(រកសឃញី)គ្តូវសធវីការស ីុបអសងកតជា
បនៃ  ់  ិងចត់វធិា  ការ ៏គ្តឹម្គ្តូវម្ួយ។ 
  ការពិ ិតយសលីគ្ប ិទ្ធភាពន ការអ ុវតតគ្បព័ ធគ្គប់គ្គងកាុងរយៈសពលម្ួយ គឺជាការរមួ្បញ្ចូ លោា
រវាងការគ្តួតពិ ិតយនផ្ៃកាុង  ិងការវាយតនម្ាពីភាគីឯករាជយទ្ី៣ ។ វសិ្ថលភាព  ិងភាពញឹកញាប់ន ការ
វាយតនម្ាជា ឯក រាជយ ោគ្ ័យសលីការវាយតនម្ាពីហា ិភ័យ  ិងគ្ប ិទ្ធភាពន  ីតិវធិីគ្តួតពិ ិតយណ ល
កាំពុង ាំសែីរការ។ ការគ្តួត ពិ ិតយគ្តូវ អ ុវតតសោយ វ ករនផ្ៃកាុង ឬ វ ករឯករាជយ ឬអាកពិសគ្ោេះ
សោបល់ជាំនញខាងសគ្ៅ។ 
  កាុងណផ្ាកបនៃ ប់ស េះ សយងី ឹងពិ ិតយសម្លីសលី ីតិវធិីគ្គប់គ្គង កាុងគ្បតិបតតិការរប ់ គ.ជ.អ.ប។ 
១៩.២ គ្បគភទននការគ្គប់គ្គងននេកែងុ 

១៩.២.១ និតិវិធីជាលាយលកេអកេរ 

  សោល សោបាយ  ិង តីិវធិីជាលាយលកខអកេរ គឺជាគ ាឹេះ កាុងការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងគ្បកបសោយ
គ្ប ិទ្ធ ភាព។ តាម្រយៈការសរៀបច្ាំច្ងគ្កងជាឯកស្ថរកាំែត់ពជីាំហា ននណ លគ្តូវអ ុវតតសៅតាម្ ីតិវធិី
 ិម្ួយៗ វា ោច្ឱ្យ គ.ជ.អ.ប អ ុវតត ូវគ្បតិបតតិការ " ាំសែីរឆ្ាងកាត់ការស្ថកលបង" ស ីម្បធីានឱ្យបា  ូវ
ការអ ុវតតតាម្  ីតិវធិី ៏គ្តឹម្គ្តូវម្ួយ។ 
  ស ៀវសៅណែនាំស េះគឺជាឧទហរែ៍ម្ួយន ការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង( ីតិវធិីជាលាយលកខអកេរ)។ 
ស ៀវសៅ ស េះ បា សរៀបច្ាំបសងកីតស ងីកាុងបាំែងផ្តល់ ូវការណែនាំ តាម្បទ្ោា  ទូ្សៅអបបបរមា ពាក់ព័ ធ
 ឹងបញ្ជា  ហរិញ្ញវតថុ  ិងគែស យយ។  
  គ្តូវផ្តល់ ល់បុគគលិករូប ូវសោល សោបាយ  ិង ីតិវធិីខាងសគ្កាម្ សបីោច្សៅរចួ្ គួរមា ជា
ស ៀវសៅ  ិងជាសស្ថវសៅសលីកុាំពយូទ័្រ ឬតាម្គ្បព័ ធអុ ីធឺែិត៖ 

• ស ៀវសៅម្គគុសទ្ៃ ក៍ សោល សោបាយ  ិង ីតិវធិីគ្បតិបតតិការ រប ់គ.ជ.អ.ប។ 
• ស ៀវសៅសោល សោបាយព័ត៌មា វទិ្ារប ់គ.ជ.អ.ប។ 
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 សោល សោបាយ  ិង ីតវិធិីទាំងអ ់រប ់ គ.ជ.អ.ប គ្តូវបា បកណគ្បជាភាស្ថណខមរ 
១៩.២.២ ការនតល់សិទធ កែងុការសគគ្ម្ចអនុញ្ជញ ត និងអនុម្័តមានផ្ែនកាំណ្ត់  

១៩.២.២.១ ការនតល់សិទធ កែងុការសគគ្ម្ចអនុញ្ជញ ត 

 ការអ ុញ្ជញ ត គឺជាការគ្បគល់ ូវ ិទ្ធអាំណាច្កាុងការសធវីអវីម្ួយ។ គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.
អ.ប បា គ្បគល់ ិទ្ធិទ្ទ្លួខុ គ្តូវ កាុងការគ្គប់គ្គងគ្បចាំនងៃ សៅអ ុគ្បធា គ្បតិបតតិន គ.ជ.
អ.ប 

 កគ្ម្ិតកាំែត់ន  ិទ្ធិគ្តូវច្ងគ្កងជាឯកស្ថរ  ិងមា ណច្ងកាុងស ៀវសៅណែនាំ ។ ណ  កាំែត់
ន  ិទ្ធិកាុងការអ ុញ្ជញ ត មា ការជាប់ពាក់ព័ ធសគ្ច្ី កាុងសោល សោបាយលទ្ធកម្មរប ់គ.ជ.អ
.ប 

 ការអ ុម័្តសលីគ្បតិបតតិការម្ួយ មា  ័យថាគ្បតិបតតិការស េះមា លកខែៈគ្តឹម្គ្តូវ  ុគ្កិត 
 ិងសោរព សៅតាម្សោលការែ៍  ិង តីិវធិី។ 

 ម្ន្ត តីអ ុម័្តគ្តូវសធវីការពិ ិតស ងីវញិសលីឯកស្ថរ ោាំគ្ទ្នន  ួរ ូវអវីណ លកត់ មាគ ល់ថាម្ិ 
ធម្មតា  ិងគ្តូវគ្បាក ថាមា គ្គប់ ូវព័ត៌មា  ាំខា ់ៗកាុងការោាំគ្ទ្បង្ហា ញពីភាពគ្តឹម្គ្តូវន 
គ្បតិបតតិការមុ្ សពល ចុ្េះហតថសលខា 

 គ.ជ.អ.បម្ិ អ ុញ្ជញ តសោយមា ការចុ្េះហតថសលខា កខីប័គ្តទ្សទ្ មូ្លបបទ ប័គ្តទ្សទ្ 
ឬទ្គ្ម្ង់ សផ្េង ៗទ្សទ្ពុាំមា បាំសពញអវីសនេះសទ្។ 

 គ្បតិបតតិការណ លសលី ពីកគ្ម្ិតអ ុញ្ជញ តគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់ ិងតគ្ម្ូវសោយមា ការអ ុញ្ជញ ត 
ឬ  អ ុម័្តពមី្ន្ត តអី ុម័្តកគ្ម្តិខព ់ជាង 

  ថិតកាុងកាលៈសទ្ ៈណាក៏សោយ ម្ន្ត តីអ ុម័្តម្ិ គ្តូវគ្បាប់(គ្បគល់)សោយ រណាមាា ក់  ូវ
 ិទ្ធចុ្េះហតថសលខាជាំ ួ  ឬកាុងនម្ខាួ បា ស យី។ការសផ្ៃរ ិទ្ធគ្តូវសធវីជាផ្ាូវការ  ិងមា 
លាយលកខអកេរគ្តឹម្គ្តូវ 

 សទេះ ថិតសគ្កាម្កាលៈសទ្ ៈណាក៏សោយ ម្ន្ត តីអ ុម័្តណ លសធវីការអ ុម័្តតាម្គ្បព័ ធ សអ ចិ្
គ្តូ ិច្ម្ិ គ្តូវ ណច្ករ ាំណលកពាកយ មាៃ ត់រប ់ សគសៅម្ ុ េមាា ក់សទ្ៀតបា ស យី 

 បុគគលិកណ លសរៀបច្ាំ គ្បតិបតតិការគ្តូវណតម្ិ ណម្ ជាម្ ិណម្ ម្ន្ត តីណ លអ ុម័្តគ្បតិបតតិការសនេះ
សទ្ 

 ម្ិ គ្តូវសធវីការអ ុញ្ជញ តសលីគ្បតិបតតិការ ណ លទ្ទ្ួលបា ផ្លគ្បសោជ ៍ផ្ទៃ ល់ខាួ សនេះសទ្ 
 បុគគលិកថាា ក់សគ្កាម្បនៃ ប់ ម្ិ ោច្អ ុម័្តការច្ាំណាយរប ់អាកគ្គប់គ្គងថាា ក់សលីរប ់ោត់
សទ្។ 

១៩.២.២.២ ការនតល់សិទធអនុម្័តគដ្ឋយមានផ្ែនកាំណ្ត់ 

សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ៖ សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បគ្គប់គ្គង  ិងសគ្បីគ្បា ់គែ ីសម្ន ងវកិា
កម្មវធិីជាតិ  ូសច្ាេះ  ិទ្ធកិាុងការអ ុម័្តគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ រប ់ម្ន្ត តីណ លបា ណតងតាាំងគឺពុាំមា ណ  
កាំែត់។ 
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រាជធា ី សខតត គ្ក ួង  ិងស្ថថ ប័ អ ុវតតនន៖  ិទ្ធិកាុងការអ ុម័្តគ្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ រប ់ម្ ្
គ្តីណ លបា ណតងតាាំងគឺតចិ្ជាង ឬស មី ៥០.០០០  ុលាា ោសម្រកិ។ កាុងករែីចាំបាច់្ណ លតគ្ម្ូវសោយមា 
ការទូ្ទត់សលី ពី ៥០.០០០  ុលាា ោសម្រកិ ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតគ្តូវសរៀបច្ាំ ាំសែី ុាំទូ្ទត់ណ លមា ចុ្េះហតថ
សលខាពីម្ន្ត តីអ ុម័្ត រមួ្ជាម្ួយឯកស្ថរោាំគ្ទ្នន សផ្ញីរម្កសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ស ីម្បសីធវីការទូ្ទត់
គ្តង់ជាំ ួ សោយភាា ក់ង្ហរអ ុវតត។  

ការផ្តល ិ់ទ្ធិអ ុម័្តសោយមា ណ  កាំែត់ គ្មាប់នផ្ៃកាុង៖គ្គប់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតរប ់កម្មវធិីជាតិ
ទាំងអ ់ ោច្ចត់ណច្ងការសផ្ៃរ ិទ្ធិអ ុម័្តសោយមា ណ  កាំែត់ សោយោគ្ ័យសៅតាម្ទ្ាំហាំការង្ហរ ការ
គ្ពម្សគ្ពៀងោា ។កាុងករែីណ លមា គ្ពម្សគ្ពៀង សគោច្សធវីការណតងតាាំងម្ន្ត តីអ ុម័្ត ម្ន្ត តីពិ តិយបញ្ជជ ក់ ម្ ្
គ្តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ម្ន្ត តីស ាី ុាំទូ្ទត់  គ្មាប់គ្បតិបតតិការណ លមា កាំែត់ទ្ាំហាំទ្ឹកគ្បាក់តិច្តួច្ (ណ លម្
ន្ត តីទាំងស េះោច្ម្ិ ណម្ ជាម្ន្ត តីអ ុម័្ត ម្ន្ត តីព ិតិយបញ្ជជ ក់ ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ម្ន្ត តីស ាី ុាំទូ្ទត់ណ ល
មា ទ្ាំហាំទ្ឹកគ្បាក់សគ្ច្ី ៗ)។ការអ ុវតតណបបស េះ គ្តូវការណតងតាាំងជាលាយលកខែអកេរ  ិងអ ុម័្តពមី្ន្ត តី
អ ុម័្តសពញ ិទ្ធសៅតាម្ភាា ក់ង្ហរអ ុវតត ិម្ួយៗ ងិសផ្ញីរ១ច្ាប់ម្កសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  គ្មាប់ជា
ព័តមា   ងិ វ កម្ម។ 

ឧទហរែ៏ ៖ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតោច្សធវីការណតងតាាំងម្ន្ត តីអ ុម័្ត ម្ន្ត តពីិ ិតយបញ្ជជ ក់ ម្ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀង
ផ្ទៃ ត់ ម្ន្ត តីស ាី ុាំទូ្ទត់  គ្មាប់គ្បតិបតតិការសបឡាស្ថច់្គ្បាក់ណ លមា ទ្ាំហាំទ្ឹកគ្បាក់តិច្ជាង ឬស មី ឹង 
១០០  ុលាា ោសម្រកិ។ 

ការអ ុវតតណបបស េះ ឹងជយួកាត់ប ថយទ្ាំហាំការង្ហរ ៏សគ្ច្ី រប ់ម្ន្ត តីអ ុម័្ត ម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់ ម្
ន្ត តីពិ ិតយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ម្ន្ត តីស ាី ុាំទូ្ទត់  ូច្មា បរោិយកាុងច្ាំែុច្ទ្ី ១.៤.៤។       

១៩.២.៣ ការផ្បងផ្ចកភារកិចច 

  ការណបងណច្កភារៈកិច្ច មា ស្ថរៈ ាំខា ់ច្ាំសពាេះ ការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងគ្បកបសោយគ្ប ិទ្ធភាព។ វា 
ជួយកាត់ប ថយហា ិភ័យន  កម្មភាពណ លម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ  ិងម្ិ  ម្រម្យ។ ការណបងណច្កភារកិច្ចគឺជាការ
រារា ាំង ពីការណកាងប ាាំសគ្ពាេះវាទម្ទរការឃុបឃតិជាម្ួយម្ ុ េមាា ក់សទ្ៀតស ីម្បគី្បគ្ពឹតតអាំសពីណកាងប ាាំ។ 
  ជាទូ្សៅមុ្ខង្ហរអ ុម័្ត មុ្ខង្ហរគែស យយ  ិងការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់  ិងគ្គប់គ្គងណងរកាគ្ទ្ពយ ម្បតតិ 
គ្តូវបា  អ ុវតតសោយបុគគលិកសផ្េងៗពីោា ។ មុ្ខង្ហរ ិម្ួយៗណ លបា សរៀបរាប់ស េះ តគ្ម្ូវឱ្យមា ោ ង
សហាច្ណា ់មា  ម្ ុ េពីរនក់អ ុវតត។ ច្ាំសពាេះការោិល័យតូច្ៗរប ់គ.ជ.អ.បមុ្ខង្ហរទាំងស េះ ម្ិ 
ោច្ណបងណច្កសោយោច់្ពី ោា បា សទ្ សោយស្ថរតគ្ម្ូវការគ្តួតពិ ិតយការគ្គប់គ្គង កម្មភាពលម្ែិតណ ល
ពាក់ព័ ធ។   
 ោម   រណាមាា ក់ 

 សរៀបច្ាំគ្បតិបតតិការពីតាំបូង 
 អ ុម័្តគ្បតបិតតិការ 
 កត់គ្តាគ្បតិបតតិការ 
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 សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ម្តុលយ 
 គ្គប់គ្គងគ្ទ្ពយ ម្បតតិ 
 ពិ ិតយរបាយការែ៍វាយតាំនល  

 ការណែនាំបណ ថម្អាំពីការណបងណច្កភារកិច្ច 
 បុគគលិកណ លស ាី ុាំទ្ាំ ិញ ឬស វាកម្ម គ្តូវណតម្ិ ណម្ ជាបុគគលណ លមា  ិទ្ធិអ ុញ្ជញ តសលីការ 
ទ្ិញស េះសទ្។ 

 បុគគលិកណ លស ាី ុាំទ្ិញទ្ាំ ិញ ឬស វាកម្មគ្តូវណតម្ិ ណម្ ជាបុគគលណ លសធវីការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ 
របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុគ្បចាំណខស យី 

 ម្ន្ត តីអ ុម័្តសលីការទ្ិញទ្ាំ ិញ ឬ វាកម្ម គ្តូវណតម្ិ ណម្ ជាបុគគលណ លកា ់កាប់មូ្លបបទ ប័
គ្តសទ្ 

 បុគគលិកណ លគ្គប់គ្គង  ិងសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់កាំែត់គ្តាគែស យយ គ្តូវណតម្ិ ណម្ ជាបុគគលណ ល 
កា ់កាប់មូ្លបបទ ប័គ្តសទ្ 

 បុគគលិកគ្គប់គ្គងគ្ទ្ពយ ម្បតតិ គ្តូវណតម្ិ ណម្ ជាបុគគលណ លទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ កាុងការកត់គ្តា 

គែស យយ  គ្មាប់គ្ទ្ពយទាំងសនេះសទ្ 

 បុគគលិកគ្គប់គ្គងគ្ទ្ពយ ម្បតតិគ្តូវណតម្ិ ណម្ ជាបុគគលអ ុម័្តសលីការទ្ិញគ្ទ្ពយ ម្បតតិទាំង
សនេះសទ្។ 

១៩.២.៤ ការគនេៀងផ្លេ ត់ 

  ស ីម្បធីានឱ្យបា  ូវ ុគ្កឹតភាព  ិងភាពសពញសលញន គ្បតិបតតិការចាំបាច់្គ្តូវមា ការសផ្ៃៀងផ្ទៃ
ត់។ ការ សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គឺជាការសគ្បៀបសធៀបរវាង ាំែុាំ ទ្ិ ា ័យ២សផ្េងោា ។ អវីណ លខុ ោា គ្តូវកាំែត់អតត
 ញ្ជញ ែ  ិងវភិាគ សម្ីលសោយបា គ្តឹម្គ្តូវ រចួ្គ្តូវសធវីការណកតគ្ម្ូវ(គ្ប ិ សបីចាំបាច់្)។   
១៩.២.៥ ការគ្តួត ិនិតយគដ្ឋយថាែ ក់ែឹកនាាំ 

 ការពិ ិតយស ងីវញិ ូវរបាយការែ៍ ការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់  ិងព័ត៌មា សផ្េងៗសទ្ៀតសោយថាា ក់ ឹកនាំគឺជា 
 កម្ម ភាពគ្តួតពិ ិតយម្យួ ៏ ាំខា ់។ ការពិ ិតយព័ត៌មា កាុងរបាយការែ៏ គឺស ីម្បសីម្ីលពីភាព ីុ ង្ហវ ក់
ោា   ិងភាព  ម្សហតុផ្ល ូច្ជា៖ 

 សគ្បៀបសធៀបងវកិាវភិាជ ៏សៅ ឹងច្ាំណាយជាក់ណ តង សគ្បៀបសធៀបលទ្ធផ្លការង្ហរ សគ្ម្ច្បា 
បច្ចុបប ាសៅ ឹងងវកិា ការពាករែ៍ ច្ាំណាយបូកសោង ឬច្ាំែុច្សោលសផ្េងសទ្ៀត ស ីម្បវីា ់
ណវងសគ្បៀបសធៀបលទ្ធផ្ល សគ្ម្ច្បា សៅ ឹងសោលបាំែង  ិងសោលសៅណ លបា កាំែត់។ 

 កាំែត់ពផី្លវបិាកនន ឬករែីម្ិ គ្បគ្កតីណ លោច្សកីតមា  ណ លតគ្ម្ូវឱ្យមា ការគ្តួត
ពិ ិតយឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ។ 

 ការពិ ិតយស ងីវញិ ូវរបាយការែ៍ ការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់  ិងព័ត៌មា សផ្េងៗសទ្ៀតសោយថាា ក់ ឹកនាំ
គ្តូវមា ឯកស្ថរ  ិងកាំែត់ មាគ ល់ គ្មាប់ ាំសណាេះគ្ស្ថយ  ិងតាម្ោ ។ 

១៩.២.៦ ការផ្ថរកា ឯកសារគ្បតិបតតិការ និងកាំណ្ត់គ្តានានា 



285 
 

  រាល់គ្បតិបតតិការគែស យយគ្តូវមា ឯកស្ថរោាំគ្ទ្ គ្តឹម្គ្តូវ  ិងគ្គប់គ្ោ ់ ណ លោច្ព យល់អាំពី
លកខែៈ សពលសវលា  ិងតនម្ាន គ្បតិបតតិការសនេះ។ ពត៌មា លាំអតិព ី អាកណ លបា សរៀបច្ាំ  ិងអ ុម័្ត
គ្បតិបតតិការស េះ ក៏ តគ្ម្ូវសោយមា បង្ហា ញច្ា ់លា ់ផ្ងណ រ។ 
១៩.២.៦.១ ការរកាទុកកាំណ្ត់គ្តានានា 

  ឯកស្ថរគែស យយ រមួ្មា ទ្ិ ា ័យសអ កិគ្តូ ិក គ្តូវ សរៀបច្ាំោ ងលែគ្តឹម្គ្តូវ ង្ហយគ្ ួលកាុងការ
រក ម្កព ិិតយសម្ីលស ងីវញិ   ិងគ្តូវរកាទុ្កកាុងរយៈសពលោ ងតិច្១០ ឆាា ាំ ឬក៏ោគ្ ័យតាម្ការបញ្ជជ ក់
ពីន គូ អភិវឌ្ឍណ ល មា ណច្ងកាុងកចិ្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ។ វាមា ស្ថរៈ ាំខា ់ណា ់កាុងការធានថារាល់ឯកស្ថរ
ទាំងអ ់ ោច្រកបា  ស ីម្បពីិ ិតយសម្ីលពីភាពគ្តឹម្គ្តូវកាុងការអ ុម័្តច្ាំណាយ សបី ិ ជាមា តគ្ម្ូវការពី
ន គូអភិវឌ្ឍ  ិង អាក នទ្។ ។ 
១៩.២.៦.២ ទីកផ្នលងរកាទុកឯកសារ 

  ទ្ីតាាំងទុ្កឯកស្ថរសៅតាម្ការោិល័យ ថាា ក់គ្កុង គ្ ុក រាជធា  ី សខតត គ្តវូ ាំសរច្សោយនយកទ្ី
ចត់ការ ហរិញ្ញវតថុ កាុងការកាំែត់ថា ឯកស្ថរទាំងសនេះគ្តូវរកាទុ្កសៅការោិល័យគ្កុង គ្ ុក ឬរាជធា ី 
សខតត ឬក៏គ្តូវ បញ្ជូ  សៅសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ គ្ប ិ សបីឯកស្ថរគ្តូវរកាទុ្កសៅទ្ីតាាំងគសគ្មាងណ ល
សៅឆាៃ យោច់្ គ្ ោល នយកទ្ីចត់ការហរិញ្ញវតថុគ្តូវផ្តល់ការណែនាំជាលាយលកខែ៍អកេរអាំពីរសបៀប
ទុ្កោក់  ិងទ្ីកណ ាង ទុ្កោក់ឯកស្ថរទាំងសនេះ។ 
១៩.២.៦.៣ ការគរៀបចាំទុកដ្ឋក់ឯកសារ  

  ឯកស្ថរណ លរកាទុ្កោច្ខូច្ខាត  ែុយរលួយ កាុងម្ួយរយៈកាលក ាងម្ក សហយីការខូច្ខាត
ស េះកា ់ ណតសលឿ  គ្ប ិ សបីបរសិ្ថថ  សៅកណ ាងទុ្កោក់ម្ិ ស្ថែ តបាតលែ ។ ឯកស្ថរទាំងអ ់រប ់គ.ជ.អ
.ប គ្តូវ រកាទុ្ក សៅកាុងកណ ាងស្ថែ ត  ៃួត  ិងមា  ុវតថិភាព ផុ្តពកីារគាំរាម្កាំណហងសោយអគគីភ័យ។ កណ ាង
ទុ្កោក់ោច្សច្ញ ចូ្ល បា ោ ងង្ហយគ្ ួល សហយីឯកស្ថរគ្តូវបា រកាទុ្កតាម្លាំោប់លាំសោយ មា 
លកខែៈជាគ្បព័ ធ។ 
១៩.២.៦.៤ ការគរៀបចាំទុកដ្ឋក់ទិនែន័យគអ ិចគ្តូនិក 

  ទ្ិ ា ័យសអ កិគ្តូ ិកគ្ោមុ្  គ្តូវរកាទុ្កសៅ កណ ាងមា  ុវតថិភាព។ ទ្ិ ា ័យសអ ចិ្គ្តូ ិច្ ាំខា
 ់ៗ គ្តូវងតច្ម្ាងជា២  ិងរកាទុ្កសៅកណ ាង២ោច់្សោយណ កពីោា ។ ទ្ីកណ ាងរកាទុ្កទ្ិ ា ័យសអ ចិ្គ្តូ
 ិច្គ្តូវ មា ភាពស្ថែ ត  ៃួត  ិងមា  ុវតថិភាពពីការគាំរាម្កាំណហងសោយអគគីភ័យ។  ័យសអ ចិ្គ្តូ ិច្គ្តូវ
រកាទុ្កតាម្ លកខែៈជាគ្បព័ ធ។ 
១៩.២.៧ គ្ប ័នធ ័តមាន និងទាំនាក់ទាំនង 

  ព័ត៌មា   ិងទ្ាំនក់ទ្ាំ ង មា ស្ថរ ាំខា ់ច្ាំសពាេះគ្ប ិទ្ធិភាពន ការគ្គប់គ្គង។ ព័ត៌មា ណ លពាក់
ព័ ធ  ិងោច្សជឿទុ្កច្ិតតបា  ពីគ្បភពខាងកាុង ឬពីគ្បភពខាងសគ្ៅកតី គ្តូវណតកាំែត់អតត ញ្ជញ ែរប វ់ា 
ទ្ទ្ួលយក ាំសែីរការ  ិងទ្ាំនក់ទ្ាំ ងសៅបុគគលណ លគ្តូវការ  ថិតកាុងទ្គ្ម្ង់  ិង ថិតកាុងសពលសវលាណ ល
មា គ្បសោជ ៍។ 
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  អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុសលខាធិកាោា  គ.ជ.អ.បទ្ទ្លួខុ គ្តូវច្ាំសពាេះឯកស្ថរសផ្ញីរសច្ញ 
 ិងចូ្ល កាុងគ្កបខ័ែឌ គ.ជ.អ.បទាំងមូ្ល ។ អងគភាព ិម្ួយៗកាុងសលខាធិកាោា  គ.ជ.អ.ប មា បុគគលិក
រ ាបាលមាា ក់ ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវច្ាំសពាេះឯកស្ថរចូ្ល  ិងសច្ញរប ់អងគភាព។ 
  សៅថាា ក់រាជធា ី សខតតក៏មា គ្បព័ ធ ូច្ោា ណ រ ណ លទ្ីចត់ការ ីម្ួយៗ មា បុគគលិកមាា ក់ទ្ទ្ួល
គ្គប់គ្គង រាល់ឯកស្ថរចូ្ល  ិងសច្ញរប ់ទ្ីចត់ការ។ 
១៩.២.៧.១  ័តមានគអ ិចគ្តូនិក 

  គ.ជ.អ.បមា គ្បព័ ធព័ត៌មា សអ ចិ្គ្តូ ិកសផ្េងៗោា សគ្ច្ី គ្បសភទ្ ូច្ជា គ្បព័ ធបណាត ញទ្ាំនក់
ទ្ាំ ង សៅ ឹងកណ ាង កុាំពយូទ័្រសគ្បីគ្បា ់ផ្ទៃ ល់ខាួ  គ្បព័ ធទូ្រ ័ពៃ គ្បព័ ធអុី ធឺសែត  ិងអុីណម្ល។ គ្កុម្ម្ន្ត តីព
ត៌មា វទិ្ា ណ ល ថិតសគ្កាម្អងគភាពតាម្ោ  ិងវាយតនម្ាជាអាកសរៀបច្ាំ ណងរកា គ្បព័ ធព័ត៌មា វទិ្ាទាំង
អ ់ស េះ ។ ការ គ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង  ិងភាព មាៃ ត់ន ព័ត៌មា គ្តូវបា រកាទុ្ក។ 
  កុាំពយូទ័្រណ លមា ផ្ៃុកព័ត៌មា ហរិញ្ញវតថុ ោច្ចូ្លបា  គ្មាប់ណតបុគគលិកណ លមា ការអ ុញ្ជញ ត 
គ្តឹម្គ្តូវ ណតប ុសណាណ េះ។ ការចូ្លសៅសគ្បីគ្បា ់កុាំពយូទ័្រទាំងអ ់គ្តូវបា ការពារសោយសលខកូ  មាៃ ត់ ក៏ ូច្
ជាចូ្លសៅកាុង កម្មវធិីននមា  ូច្ជា កម្មវធិីគែស យយPeachtree ទ្ិ ា ័យព័តមា បុគគលិក(PDB) 
បញ្ជ ីស្ថរសពីភ័ែឌ ជាត ិ(NID) ទ្ិ ា ័យណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ (NAD)  ិងទ្ ិា ័យជាសគ្ច្ី 
សផ្េងសទ្ៀត។ 
១៩.២.៧.២ ការគ្គប់គ្គងននេកែងុអនុវតតចាំគពា៉ះគ្ប ័នធ ័ត៌មាន 

  ាំសែីរការសពញសលញ  ិងគ្តឹម្គ្តូវន ទ្ិ ា ័យគឺណតងណតោគ្ ័យសលីកាលវភិាគ។ 
 គ្គប់គ្គងធាតុចូ្ល៖ កាំែត់គ្តាសពញសលញ  ិង ុគ្កិតន គ្បតិបតតិការណ លបា អ ុញ្ជញ ត  ឹង
គ្តូវបា កត់គ្តាសោយបុគគលិកណ លបា ណតងតាាំង  ិងបា អ ុញ្ជញ តកាុងការកត់គ្តា ការ
កាំែត់អតត ញ្ជញ ែ។ការប ិស ធ ការផ្ទែ ក ឬពយួរ  ៃួ ោា  បញ្ជ ីកាំហុ  លាំោប់  ិង ុពល
ភាពន ការគ្តួតពិ ិតយ។ 

 គ្គប់គ្គង ាំសែីរការ៖ បូក រុបការគ្តួតពិ ិតយឯកស្ថរគ្តួតពិ ិតយឯកស្ថរតាម្ោ  វ កម្ម។ 
 គ្គប់គ្គងលទ្ធផ្ល៖ ផ្ទា  ់បតូរឯកស្ថរ បញ្ជ ីកាំហុ  ពិ ិតយលទ្ធផ្ល។ 
 កាំែត់គ្តា ូវ ាំសែីរការណ លមា កាំហុ   ិងសោេះគ្ស្ថយ។ 
 ងតច្ម្ាងឯកស្ថរសគ្តៀម្បគ្ម្ុង តាម្ ីតិវធិីកាំែត់។ 
 បសងកីត ីតិវធិីន  សន្តង្ហគ េះស ងីវញិ  គ្មាប់ ាំសែីរការណ លបរាជ័យ។ 
 ពិ ិតយ កម្មភាព អាកសគ្បីគ្បា ់កុាំពយូទ័្រ។ 
  ុវតថិភាព ន ឧបករែ៍ស មី្បកីាត់ប ថយហា ិភ័យ ពីការលួច្  ិងការបាំផ្ាិច្បាំផ្ទា ញ។ 
   តិ ុខបរសិ្ថថ   គ្មាប់ឧបករែ៍ ស មី្បកីាត់ប ថយហា ិភ័យ លកខខ័ែឌ ោកា ធាតុអវជិជមា
 ។ 

 ការសរៀបច្ាំណផ្ គ្បឆាាំងសគ្ោេះម្ហ តរាយ ជាផ្ាូវនាំ ល់ការ សន្តង្ហគ េះស ងីវញិន ឧបករែ៍  ិង
ទ្ិ ា ័យ។ 



287 
 

 ័តមានគនេងៗ 

   ីតិវធិីបា កាំែត់ពីព័ត៌មា  ណ លមា សៅកាុងអុីណម្ លថា ម្ិ គ្តឹម្ណតអាកទ្ទ្ួលសនេះសទ្ ណ លោច្
សម្ីល ឬទញយកបា  ប ុណ តក៏ គ្មាប់អាក នទ្ណ លគ្តូវការព័តមា ស េះផ្ងណ រ។ ការអ ុវតតណបបស េះមា 
ស្ថរៈ ាំខា ់ ណា  ់ជាពិស  សៅសពលណ លបុគគលិកគ្តូវបា សផ្ៃរសៅកា ់កណ ាងងម ីឬគ្តូវចកសច្ញពីគ.ជ
.អ.ប ឯកស្ថរ ណ លបុគគលិកសនេះមា  ឹងគ្តូវបា រកាទុ្ក សហយីបុគគលិកសផ្េងណ លគ្តូវការព័តមា នន 
ោច្ចូ្លសៅរក សម្ីលបា ។ ឯកស្ថរកាំែត់សហតុពាក់ព័ ធការគ្បជុាំបុគគលិក  ិកាខ ស្ថលា  ិង  ាិបាទ្គ្តូវ
បា ផ្េពវផ្ាយ  ិង រកាទុ្កជាឯកស្ថរ។ 
១៩.២.៨ ការពារ និងផ្ថទាាំគ្ទ យសម្បតតិ 

  ការការពារ  ិងណងរកាអច្ល ៈគ្ទ្ពយមា ស្ថរៈ ាំខា ់ណា ់  គ្មាប់ ិរ តរភាពន គ្បតិបតតិការ
សៅកាុង គ.ជ.អ.ប ។ ជាសរឿយៗ អច្ល ៈគ្ទ្ពយ ជាណផ្ាកម្ួយន កញ្ច ប់ងវកិាណ លមា ការលាំបាកកាុងទ្ទ្ួល
បា ការោាំគ្ទ្ មូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍ។ 
  ីតិវធិីគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងរប ់គ.ជ.អ.ប សៅកាុងណផ្ាកស េះរមួ្មា : 

• ឯកស្ថរគ្ទ្ពយ ម្បតតិណ លបា ចុ្េះបញ្ជ ីស្ថរសពីភ័ែឌ ។ 

• សលខកូ  មាគ ល់  ិងស្ថា ក ញ្ជញ គ្ទ្ពយ ម្បតតិ។ 

• ការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ជាក់ណ តង (២ ងកាុងម្យួឆាា ាំគឺសៅណខម្ិងុន  ិងណខធាូ)។ 

• ការជួ ជុល  ិងការណងទាំគ្ទ្ពយ ម្បតតិតាម្កាលកាំែត់ ជាពិស  រងយ ត។ 

• ការគ្បុងគ្បយត័ាណផ្ាក  តិ ុខ។ 

• ការោក់សោយ ថិតសៅសគ្កាម្ការធានរា ប់រង (សៅណតប តសោេះគ្ស្ថយ) ។ 

 ស្ថច់្គ្បាក់ គឺជាគ្ទ្ពយ ណ លតគ្ម្ូវឱ្យមា ការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង ៏រងឹមាាំ ស ីម្បធីាន ុវតថិភាព។ ស្ថច់្
គ្បាក់គឺ ជាវតថុរាវ(វតថុណ លង្ហយគ្ ួលកាុងការបាត់បង់)បាំផុ្តកាុងច្ាំសណាម្គ្ទ្ពយទាំងអ ់ សហយីមា ហា ិ
ភ័យខព ់។ ការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ីធនោរ  ិងការរាប់ស្ថច់្គ្បាក់សោយនច្  យ គឺជាឧទហរែ៍២ ន 
បទ្ោា  គ្គប់គ្គងនផ្ៃ កាុង។ 
១៩.២.៩ បុគគលិក 

 បុគគលិកណ លមា លកខែៈ ម្បតតិគ្គប់គ្ោ ់  ិងគួរឱ្យសជឿទុ្កច្ិតតបា  គឺជាតគ្ម្ូវការ ៏ចាំបាច់្ម្យួ
កាុង ការគ្គប់គ្គងគ្បកបសោយគ្ប ិទ្ធភាព។ វាម្ិ  ាំខា ់សទ្ថា គ្បព័ ធគ្គប់គ្គងមា លកខែៈលែប ុណាណ  សៅ
សលីណត គ្កោ សនេះ  ណតសបី ិ ជាបុគគលិក ម្ិ អ ុវតតតាម្គ្បព័ ធគ្គប់គ្គងសនេះ ភាពបរាជ័យពិតជាសកីតមា
 ។ 
 គ ាឹេះគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង ណផ្ាកបុគគលិករមួ្មា ៖ 

 គ្ប ិទ្ធភាពន សោល សោបាយ  ិង ីតិវធិ ីគ្គប់គ្គងធ ធា ម្ ុ េ ។ 

 បសងកីត ីតិវធិីសគ្ជី សរ ីបុគគលិកជាលាយលកខអកេរ ស ីម្បឱី្យការ សគ្ម្ច្ច្ិតតកាុងការសគ្ជី សរ ី
ណផ្ែកសលីលកខែៈ ម្បតតិ  ិងបទ្ពិសស្ថធ ៍គ្គប់គ្ោ ់។ 
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  រស រសរៀបរាប់ោ ងច្ា ់លា ់ពីការង្ហរ ណ លមា លកខែៈលាំអិតអាំពីកគ្ម្ិត ម្តថភាព
ជាំនញ ណ លគ្បាថាា ច្ង់សគ្ជី សរ ី ជាំនញ បទ្ពិសស្ថធ ភារកិច្ច  ិងការទ្ទ្ួលខុ  គ្តូវន មុ្ខ
តាំណែង  ិម្យួៗ ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់ពួកសគកាុងការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង។ 

 កម្មវធិីតាំរង់ទ្ ិ  ិងបែតុ េះបណាត ល។ 

  ាំសែីរការវាយតាំនលការបាំសពញការង្ហរតាម្បទ្ោា   ស ីម្បទី្ទ្ួលស្ថគ ល់បុគគលិកណ លបាំសពញ
ការង្ហរបា លែ កាំែត់បា បុគគលិកណ លបាំសពញការង្ហរម្ិ លែ  ិងធានថាច្ាំណាត់ការណក
តគ្ម្ូវ ៏ជាក់លាក់ម្ួយគ្តូវបា អ ុវតតស ីម្បណីកលម្ែការបាំសពញការង្ហររប ់បុគគលិក ឬគ្តូវ ក
បុគគលិកសច្ញពីការង្ហរ។ 

 ពិភាកាអាំពីបញ្ជា គ្កម្ ីលធម៌្ជាម្ួយបុគគលិក។ គ្ប ិ សបី ិសោជិតគ្តូវការការណែនាំបណ ថម្
សទ្ៀត ូម្ផ្តល់ឱ្យពួកសគ ូវបទ្ោា  ន គ្កម្ ីលធម៌្រប ់ គ.ជ.អ.ប។ 

 មា កម្មវធិីបែដុ េះបណាដ លសោយបា គ្គប់គ្ោ ់ ល់បុគគលិក។ 

 មា វធិា ការ ម្គ្ បច្ាំសពាេះបុគគលិក ម្ិ សោរពតាម្សោលការែ៍  ិង តីិវធិ ី ឬបទ្ោា  
ោកបបកិរោិរប ់គ.ជ.អ.ប។ 

 មា បញ្ជជ ក់ច្ា ់ពីការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់បុគគលិកមាា ក់ៗ កាំែត់ណ   ម្តថកចិ្ច បទ្ោា  
បាំសពញការង្ហរ  ីតិវធិីគ្គប់គ្គង  ិងទ្ាំនក់ទ្ាំ ងរាយការែ៍។ 

១៩.២.១០ ែាំបូនាម នផ្នែកចាប់ 

  ជាការ ាំខា ់ណា  ់ ណ លគ.ជ.អ.ប ោ ងសហាច្ណា ់បា សគ្តៀម្រចួ្ជាសគ្ ច្កាុងការណ វងរក
បា  ូវ  ាំបូនម  ណផ្ាកច្ាប់ភាា ម្ៗ កាុងករែីចាំបាច់្។ ការណ វងរក  ាំបូនម  ណផ្ាកច្ាប់បា ភាា ម្ៗពីទ្ីគ្បកឹា
ច្ាប់ ណ ល បា ស្ថគ ល ់ ិងសជឿទុ្កច្ិតតបា  គឺមា ស្ថរៈ ាំខា ់ណា ់ កាុងករែីមា បញ្ជា ណាម្ួយណ ល
សកីតស ងីសៅកាុង គ.ជ.អ.ប។ 
១៩.២.១១ ការគ្តួត ិនិតយ 

  ការគ្តួតពិ ិតយ គឺជាការវាយតនម្ាសៅសលីការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងកាុងម្យួរយៈសពលក ាងម្ក។ សោល
បាំែង ន ការគ្តួតពិ ិតយគឺស ីម្បកីាំែត់ថាសតីការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង គ្តូវបា រច្នោ ងគ្តឹម្គ្តូវ គ្បតិបតតិ
គ្តឹម្គ្តូវ  ិងមា  គ្ប ិទ្ធិភាពណ រឬសទ្?។  កម្មភាពគ្តួតពិ ិតយណ លកាំពុង ាំសែីរការម្ួយ មា ការរមួ្
បញ្ចូ លោា  ូវ កម្មភាព គ្គប់គ្គង  ិងគ្តួតពិ ិតយសផ្េងៗ  ាំសៅសធវីការវាយតាំនល  ិងសធវីសោយកា ់ណត
គ្បស ីរ ូវការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង។ ការ គ្តួតពិ ិតយរប ់គ.ជ.អ.ប មា ការពាក់ព័ ធ ឹង កម្មភាព ូច្ខាង
សគ្កាម្៖ 

 គ្បព័ ធតាម្ោ កម្មវធិី។ 

 ការចុ្េះគ្តួតពិ ិតយជាសទ្ៀងទត់ ល់ទ្ីកណ ាង  ិងការគ្តួតពិ ិតយម្តងមាក ល។ 

 បញ្ជ ីគ្តួតពិ តិយការវាយតនម្ាសលីខាួ ឯងពាក់ព័ ធការគ្គប់គ្គង  ិងការអ ុវតតតាម្ ីតិវធិី។ 

  ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងសោយបា ជិត ាិទ្ធរវាងន គូអភិវឌ្ឍ ស្ថថ ប័  គ្ក ួងអ ុវតតកម្មវធិី  ិងរាជធា ី សខ
តត។ 
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  វ កម្មនផ្ៃកាុង  ិង វ ៈកម្មឯករាជយ 
 តួនទ្ីរប ់ថាា ក់ ឹកនាំ កាុងគ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង មា ស្ថរៈ ាំខា ់ណា ់ច្ាំសពាេះគ្ប ិទ្ធភាព រប ់ 
គ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង។ ម្ ិជាការចាំបាច់្ គ្មាប់ថាា ក់ ឹកនាំណ លគ្តូវសម្ីលគ្គប់ណផ្ាកទាំងអ ់ន ព័ត៌មា  
ស ីម្ប ីកាំែត់ថាការគ្គប់គ្គងកាំពុង ាំសែីរការសនេះសទ្ ណតគ្តូវសផ្ទត តសៅសលី កម្មភាពគ្តួតពិ តិយ សៅកណ ាង
ណ លមា  ហា ិភ័យខព ់។ ការសគ្បីគ្បា ់បសច្ចកសទ្  កាុងការគ្តួតពិ ិតយម្តងមាក ល ឬការសគ្ជី សរ ីយកណត
គាំរមូ្កគ្តួត ពិ ិតយ  ឹងផ្តល់សហតុផ្ល ម្រម្យន កគ្ម្ិតទ្ាំ ុកច្ិតត ថាការគ្គប់គ្គងកាំពុងណត ាំសែីរការ 
 ូច្ណ លបា សគ្ោង ទុ្ក។ 
១៩.៣ ហានិភ័យ និងការគ្គប់គ្គងននេកែងុ 

  ូច្មា សរៀបរាប់សៅកាុងជាំពូក៣  ការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង  ិងការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ គ្តូវបា ផ្ារភាជ ប់
ោា  កាុងទ្ េ ៈន ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុ។ ខាងសគ្កាម្ស េះបង្ហា ញពីទ្ាំនក់ទ្ាំ ងរវាងគ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង 
 ិងការ គ្គប់គ្គងហា ិភ័យ។ 
១៩.៣.១ វាយតនម្លហានិភ័យ 

 ការវាយតនម្ាហា ិភ័យគជឺាណផ្ាកម្ួយន ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់ថាា ក់ ឹកនាំ។ បរាជ័យកាុងការ
គ្គប់គ្គង ហា ិភ័យទាំងស េះ ោច្សធវីឱ្យប េះពាល់ ល់ការ សគ្ម្ច្បា  ូវសោលសៅន កម្មវធិី។ ស ីម្បី
កាំែត់អតត ញ្ជញ ែ ហា ភ័ិយ គ្តូវ ួរ ាំែួរ ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

 សតីមា អវីខុ ោច្សកីតស ងី? 

 សតីអវីណ លោច្បណាត លឱ្យបរាជ័យ? 

 សតីអវីណ លគ្តូវណត ាំសែីរការសោយបា គ្តឹម្គ្តូវស ីម្បទី្ទ្ួលបា សជាគជ័យ? 
 សតីតាំប ់ង្ហយរងសគ្ោេះសៅឯណា? 

 សតីគ្ទ្ពយ ម្បតតិណាណ លគ្តូវការពារ? 

 សតីម្ ុ េមាា ក់ោច្លួច្ពអីងគភាពបា ោ ង ូច្ម្តច្? 
 សតី រណាមាា ក់ោច្រ ាំខា  ល់គ្បតិបតតិការោ ង ូច្ម្តច្? 

 សតីការ សគ្ម្ច្ច្ិតតអវីខាេះណ លតគ្ម្ូវឱ្យមា ការវ ិិច្េ័យសគ្ច្ី បាំផុ្ត? 
 សតី កម្មភាពអវីខាេះណ ល មុគស្ថម ញ? 

១៩.៣.២ កផ្នលងមានហានភិ័យខ្ពស់ 

 ជាការ ាំខា ់ណ លការកាំែត់អតត ញ្ជញ ែហា ភ័ិយគ្តូវមា លកខែៈទូ្លាំទូ្លាយ គ្មាប់
គ្បតិបតតិការ របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ  ិងការ សគ្ម្ច្បា តាម្សោលសៅកាំែត់។ ទាំងកតាត ហា ិភ័យខាង
សគ្ៅ  ិងកតាត  ហា ិភ័យខាងកាុងចាំបាច់្គ្តូវសធវីការពិចរណា។ ជាញឹកញាប់ោច្មា ហា ិភ័យជាសគ្ច្ី  
គ្តូវបា កាំែត់កាុង សោលសៅ ីម្ួយៗរប ់កម្មវធិី។ 

 បញ្ជ ីខាងសគ្កាម្ ជាគ្បសភទ្ទ្ីកណ ាង ណ លជាសរឿយៗបងករហា ិភ័យ ខព ់ជាងកណ ាង នទ្។ 

១៩.៣.២.១ សាច់គ្បាក់កែងុនែ និងសាច់គ្បាក់គៅធនាោរ 
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 ការគ្គប់គ្គងស្ថច់្គ្បាក់សៅកាុងគែ ធីនោរ  ិងសៅកាុងន តគ្ម្ូវឱ្យមា  ីតិវធិីគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង  ៏
រងឹមាាំ ម្ួយ  ិង ិទ្ធកាុងការ សគ្ម្ច្គ្តូវបា កាំែត់ោ ងច្ា ់ សៅណផ្ាកស េះ សលីទ្គ្ម្ង់ោែតតិរប ់រត
នោរ ឬកាុង សោល សោបាយគ្គប់គ្គងស្ថច់្គ្បាក់។ ស្ថច់្គ្បាក់មា ភាពរអិល  ិងគ្តវូការការយកច្ិតត
ទុ្កោក់ជាពិស  ។   

១៩.៣.២.២ ចាប់មាសទាាំង៧ សគ្មាប់គ្បតិបតតិការសាច់គ្បាក់ 

 គ្តូវណតគ្បគល់បង្ហក  ់ន ទ្ទ្លួគ្បាក់ជា ិច្ចរាល់សពល ណ លទ្ទ្ួលបា ស្ថច់្គ្បាក់ ។ 
 គ្តូវទម្ទរយកបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់ជា ិច្ច រាល់សពលណ លសធវីការទូ្ទត់គ្បាក់។ 
 រកាទុ្កស្ថច់្គ្បាក់ចូ្លោច់្សោយណ កពីស្ថច់្គ្បាក់ណ ល ឹងគ្តូវសច្ញ។ 
 ស្ថច់្គ្បាក់អតិសរក គ្តូវោក់ចូ្លសៅកាុងគែ ីធនោរ។ 

 មា  ីតិវធិីគ្តឹម្គ្តូវកាុងការទ្ទ្ួល ស្ថច់្គ្បាក់។ 

 រតឹតឹងការសគ្បីគ្បា ់សបឡាស្ថច់្គ្បាក់  ិង ុវតថិភាព។ 
 រកាគ្បតិបតតកិារសបឡាស្ថច់្គ្បាក់ឱ្យមា ច្ាំ ួ តចិ្បាំផុ្ត។ 

 ថាា ក់ ឹកនាំគ្តូវសធវីការរាប់ស្ថច់្គ្បាក់សោយនច្  យ ។ 
 រតិប តឹងការប េះពាល់ស្ថច់្គ្បាក់សោយផ្ទៃ ល់ ។ 

១៩.៣.២.៣ បញ្ជ ីគ្បាក់គបៀវតេរ ៍

 គ្តូវសធវីការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់កាំែត់គ្តាគ្បាក់សបៀវតេរ ៍ ិង គ្បាក់ឧបតថម្ាជាសរៀងរាល់ណខ ស ីម្បធីានថាការ
កាត់ ទុ្កព ធសលីគ្បាក់សបៀវតេរប៍ា កាត់កងគ្តឹម្គ្តូវ  ិងបា យកសៅបង់ជូ ណផ្ាកព ធោរបា 
គ្គប់ច្ាំ ួ   ងិគ្តឹម្គ្តូវតាម្សពលសវលា។ 

 អ ុវតតការគ្តួតពិ ិតយ ស ីម្បសីច្ៀ វាងកាំហុ កាុងការសរៀបច្ាំបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរ។៍ 
១៩.៣.២.៤ ចាំ្យោែ នម្ូលនិធោិ ាំគ្ទ 

 ការច្ាំណាយណ លោម  ការអ ុញ្ជញ ត ជាការច្ាំណាយសគ្ច្ី ជាងច្ាំ ួ ណ លបា វភិាជ ៏ ឬបា 
កាំែត់ កាុងណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិា ណ លបា គ្ពម្សគ្ពៀងោា ។ 

 ច្ាំណាយសលី ណ លគ្តូវការងវកិា សគ្ៅពីងវកិាកាុងណផ្ ការ។ 
 ោម  ការទូ្ទត់សផ្ៃរពីន គូអភិវឌ្ឍ សោយស្ថរណតម្ិ បា បាំសពញការង្ហរ របាយការែ៍ម្ិ ោច្
ទ្ទ្ួល យកបា  ឬគុែភាពការង្ហរម្ិ លែ។ 

 ងវកិាណ លម្ិ បា ោក់បញ្ចូ លកាុងការផ្តល់មូ្ល ិធិសោយបា គ្គប់គ្ោ ់  គ្មាប់ការច្ាំណាយ
 ាំខា ់ ៗ ឬការច្ាំណាយសលី ។ 

១៩.៣.២.៥ កិចចសនា និង ការប ៉ះពាល់ផ្នែកចាប ់

 ខវេះបទ្ពិសស្ថធកាុងការសោេះគ្ស្ថយបញ្ជា  ីតិវធិីជាម្ួយ ហភាពអឺរ  ុប  ិងន គូអភិវឌ្ឍសផ្េង    
សទ្ៀត។ 

 ម្ិ ោច្បសងកតីច្ងគ្កងទុ្កឯកស្ថរច ់ៗពាក់ព័ ធនន ពីអតីតកាល  គ្មាប់ការសធវី វ កម្ម។ 
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 ម្ិ បា ផ្តល់ព ធសលីគ្បាក់ច្ាំែូល គ្មាប់ បុគគលិកបរសទ្ ។ 

 កិច្ច  ាស្ថង ង់៖ការសធវ គ្បណហ ណផ្ាកជាំនញ។ 

  ីតិវធិីជាម្ួយអតីតបុគគលិក។ 

១៩.៣.២.៦ ោនយនត 

 ការសគ្បីគ្បា ់ោ យ តជាឯកជ គ្តូវគ្ បជាម្ួយ ឹង ីតិវធិីណ លមា ណច្ង។ 
 អាកគ្គប់គ្គងគ្តូវសធវីការគ្តួតពិ ិតយស ៀវសៅគ្បវតតិោ យ តជាគ្បចាំ ។ 
 ហាម្ឃ្ត់ការចូ្លសលងកាុងរងយ ត ប េះពាល ់ឬសគ្បីគ្បា ់ោម  ការអ ុញ្ជញ ត។ 

១៩.៣.២.៧ គ្ទ យសកម្មគនេងៗ 

 ការបាត់បង់គ្ទ្ពយ កម្មណ លរកាទុ្កកាុងបរសិវែ ឬោោរ។ 

 គ្តូវសធវីការរាប់ច្ាំ ួ គ្ទ្ពយ កម្មទាំងអ ់ ជាសទ្ៀងទត់តាម្សោលការែ៏កាំែត់។ 

 គ្តូវសធវីបច្ចុបប ាភាពបញ្ជ ីគ្ទ្ពយ កម្មជាសទ្ៀងទត់ ជាពិស  សៅសពលគ្ទ្ពយ កម្មគ្តូវបា 
ផ្ទា  ់បតូរទ្ី  តាាំងសគ្បីគ្បា ់។ 

 គ្តូវសធវីការធានរា ប់រងគ្ទ្ពយ កម្មទាំងអ ់ ច្ាំសពាេះអគគីភ័យ  ិងការលួច្ (គ.ជ.អ.ប  ឹងសរៀបច្ាំ
សៅ សពលសគ្កាយ)។ 

 គ្ទ្ពយ កម្មមា តនម្ាគ្តូវរកាទុ្កសៅកណ ាងមា  ុវតថិភាព។ 

១៩.៣.៣ កផ្នលងផ្ែលមានហានិភ័យគនេងៗគទៀត 

 បុសរគ្បទ ម្ិ បា ជគ្ម្េះ។ 

  ីតិវធិីងតច្ម្ាងទ្ិ ា ័យ Peachtree សគ្តៀម្បគ្ម្ុងម្ ិគ្តឹម្គ្តូវ។ 

 អាំសពីពុករលួយ។ 

 ការសគ្បីកម្មវធិី(កុាំពយូទ័្រ)លួច្ច្ម្ាង។ 

 ច្ាំណាយសលីការសធវី ាំសែីរ។ 

 បង្ហា ញបង្ហក  ់ន ទ្ទ្ួលគ្បាក់ណកាងកាា យ។ 

   ុ៊ុំគ្គលាំជាម្ួយអាកផ្គត់ផ្គង់។ 

១៩.៤ ែាំគណ្ើរការគ្គប់គ្គងននេកែងុ 

 គ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុងរប ់គ.ជ.អ.ប អ ុវតតណផ្ែកតាម្គាំរូន វធិីស្ថន្ត ត COSO II ។ COSO គឺជា
គ្កបខ័ែឌ  ន ការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យរប ់ ហគ្ោ  ។ 
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 ស េះជាវធិីស្ថន្ត ត ៏លែម្ួយណ លសផ្ទត តសៅសលីហា ិភ័យ។ សគ្ៅពី ងកត់ធៃ ់សៅសលីហា ិភ័យ  ិងគ ាឹេះ
កាុងការគ្គប់គ្គង  គ្មាប់អ ុវតតកាុងការគ្គប់គ្គង ស ីម្បបីង្ហក រសោយ វ័យគ្បវតតិទុ្កជាមុ្ ។សៅសពល ោម  
ការណបងណច្កភារកិច្ចបា គ្តឹម្គ្តូវ ជាចាំបាច់្គ្តូវោក់ការគ្តួតពិ ិតយសលីការទូ្ទត់នន ។ 
  ាំសែីរការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង គឺមា ការពាក់ព័ ធ ឹងការសរៀបច្ាំឯកស្ថរជា ៣ ជាំហា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

ជាំហា  ទ្ី១ ៖ កាំែត់កណ ាង គ្មាប់ ាំសែីរការ ាំខា ់ៗកាុងការអ ុវតត។ ឧទហរែ៏ សៅកាុង
ច្ាំែុច្ទ្ី១៩.៤.១ តារាងហា ិភ័យ។  
ជាំហា  ទ្ី២ ៖ សរៀបច្ាំតារាង លាំហូរណ លបង្ហា ញលាំោប់ន គ្ពឹតតិការែ៍កាុង ាំសែីរការតាម្តាំប ់
 ីម្ួយ ៗ ឧទហរែ៍ សៅកាុងច្ាំែុច្ ១៩.៤.២ តារាងលាំហូរការទូ្ទត់។ 
ជាំហា  ទ្ី៣ ៖ សរៀបច្ាំតារាងស្ថរសពីភែឌ ហា ិភ័យ  គ្មាប់ ាំសែីរការកាុងតាំប ់ ីម្ួយៗ។ 
ឧទហរែ៏ គឺសៅកាុងច្ាំែុច្ ១៩.៤.៣  ណផ្ ទ្ីស្ថរសពីភ័ែឌ ហា ិភ័យហរិញ្ញវតថុ។ 

១៩.៤.១ តារាងហានិភ័យ និងការគ្គប់គ្គង 

ែាំគណ្ើរការ តាំបន់ គ្បគភទហានិភ័យតាម្តាំបន់ 

លទ្ធកម្ម បញ្ចូ លគ្បតិបតតកិារ  ិងពិ ិតយវក័ិយប័គ្ត 

គែស យយ វក័ិយប័គ្តអាកផ្គត់ផ្គង់ 

កូ បាំែុល, មាច  ់បាំែុល 
ការទូ្ទត ់
កម្មវធីិ( ាំណាក់កាលទូ្ទត់)ទូ្ទត់ 
មូ្លប័គ្តឥែព ធ,  ាំែង 

ការណបងណច្កភារកិច្ច 
នងាសធវ ីាំសែីរ អ ុម័្តងវកិារសស្ថហ ុយសធវី ាំសែីរគ្បចាំឆាា ាំ 

ការអ ុម័្តសលី ាំសែីសធវី ាំសែីររប ់បុគគលិកមាា ក់ៗ 

ការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់ ិងការអ ុម័្តវក័ិយប័គ្តសធវី ាំសែីរ   
ការសគ្បៀបសធៀបរវាងងវកិា  ិងច្ាំណាយជាក់ណ តងសលីសស្ថហ ុយសធវី ាំសែីរ 

គ្ទ្ពយ មាា រៈ(ជារបូវ ត) ទិ្ញគ្ទ្ពយ មាា រៈ 
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ចុ្េះបញ្ជ ីស្ថរសពីភ័ែឌ  គ្ទ្ពយ មាា រៈណ លបា ទិ្ញ 

ការលក់គ្ទ្ពយ មាា រៈ 
 ការណបងណច្កភារកិច្ច 

គ្បាកស់បៀវតេរ ៍ គែនគ្បាក់សបៀវតេ  ិងគ្បាក់អតថគ្បសោជ ៍សផ្េងៗ 

គែស យយគ្បាក់សបៀវតេ 
បទ្បបញ្ញតត ិ(ការសធវី ាំសែីរ  ាំែង  ។ ល។ ) 

បុសរគ្បទ  គ្មាប់បុគគលិក 
ការទូ្ទត់គ្បាក់សបៀវតេ  ិងគ្បាក់អតថគ្បសោជ ៍សផ្េងៗ 

គែនការកាត់ព ធសលីគ្បាក់ណខ  

សរៀបច្ាំតារាងសបីកគ្បាក់សបៀវតេ 
ការណបងណច្កភារកិច្ច 

ហរិញ្ញវតថុ សបឡាករ ស្ថច់្គ្បាក់ 

ធនោរ 
បិទ្គែ ីធនោរ  
បូក រុប 

មូ្ល ិធិបូកសោង 

ោគ្តាបតូរគ្បាក់ រូបីយប័ែណ 
ពត័មា វទិ្ា សរៀបច្ាំគែ ីគ្បចាំឆាា ាំ 

ការណបងណច្កភារកិច្ច 
ងតច្ម្ាងសគ្តៀម្បគ្ម្ុង 

ការពារសម្សរាគ(កាុងកុាំពយូទ័្រ)  

 

១៩.៤.២ ឧទាហរណ្៏ លាំហូរការទូទាត់ 

 ាំសែីរការ 
បា បញ្ចប់ 
គ្តឹម្គ្តូវ សោយ 

 បច្ចុបប ាភាព
ចុ្ងសគ្កាយ 

ទូ្ទត់សោយសគ្បីមូ្លបបទ ប័គ្ត   

ធាតុចូ្ល  កម្មភាព លទ្ធផ្ល សោបល ់

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  

• ចប់សផ្តីម្ ាំសែីរការពីអងគភាព 
ទី្ចត់ការ រ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ 

• ធានថាមា ងវកិា  ិង មា 
ឥែទ គ្គប់គ្ោ  ់
 

• តនម្ា បរមិាែ គុែភាពន  
ទ្ាំ ិញ  ិងស វាកម្មគ្ បតាម្ 
លិខិតបញ្ជជ ទិ្ញ ឬកិច្ច  ា 

•  ីតិវធីិជាលាយលកខអកេរណច្ង 
ពីតគ្មូ្វការច្ាំ  ួ គ្ម្ង់តនម្ា 
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 ិទ្ធ សគ្ម្ច្មា ណ   កាំែត ់
បុសរលកខែៈ ម្បតតិអាកផ្គត់ផ្គង់ 

•  ឯកស្ថរកាំែត់សហតុ គែៈ 
កម្មការលទ្ធកម្មអ ុម្័ត យល់ 
គ្ពម្ទិ្ញទ្ាំ ិញ ឬស វាកម្ម 

• មា  ីតិវធីិកាុង ាំសែីការគ្បគល់ 
ទ្ទ្លួ មាា រៈ ឬស វាកម្ម  

• ស្ថច់្គ្បាក់ោច្ទូ្ទត់ កាុងច្ាំ  ួ 
សគ្កាម្ ២០០ ុលាា  មូ្លបបទ  
ប័គ្តចប់ពី ២០០ ុលាា កាុង១ 
 ាំសែី។ 

•  ាំសែី ុាំទូ្ទត់គ្តូវមា ហតថ
សលខា២ គ្បធា អងគភាពហរិញ្ញ 
វតថុ  ិងអ ុគ្បធា សលខាធិការ 
ោា  ។ មូ្លបបទ ប័គ្ត ឬការ 
សផ្ៃរតគ្មូ្វសោយមា ហតថសលខា
២ណ រ គឺម្ន្ត តីពិ ិតយបញ្ជជ ក់  ិង
អ ុម្័ត។ 
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១៩.៤.៣ ផ្ននទីសារគ ើភ័ណ្ឌហានិភ័យហិរញ្ញវតថ ុ

បញ្ជ ីហា ិភ័យ  ទូ្ទត់សោយសគ្បីមូ្លបបទ បគ័្ត 
ស្ថរសពីភ័ែឌ ហា ិភ័យ ស្ថរសពីភ័ែឌ ការគ្គប់គ្គង វាយតនម្ាការគ្គប់គ្គង 

ហា ិភ័យ សោលសៅគ្គប់គ្គង ការគ្គប់គ្គង 

បុគគលិក
ទ្ទ្ួល 
ខុ គ្តូវ 

ភាពញឹក
ញាប់ ន 
ការ

គ្គប់គ្គង 

គ្បសភទ្
ន  ការ
គ្គប់គ្គង 

គ្ប ិទ្ធិ
ភាព 

លទ្ធ
ភាព 
តាម្
ោ  

  ាិោា   

បរោិយ 
 ិងមូ្ល
សហតុ 

ភាព
សពញ
សលញ 

 ុគ្កឹត
ភាព 

 ុ
ពល
ភាព 

ចូ្ល
បា  

មា  
វតតមា  

ការ
វាយ
តនម្ា 

 ិទ្ធិ  ិង
កាតពវកិច្ច 

បង្ហា ញ 
 ិង

ផ្េពវផ្ាយ 

លរ 
បរោិយ 
ការ

គ្គប់គ្គង 

 P=អច្ិ ្
នគ្តយ ៏
D = 

គ្បចាំនងៃ 
W = 

គ្បចាំ  
បាត ហ៏ 

M = 

គ្បចាំណខ 

Q = 

គ្បចាំ គ្តី
មា  

A = 

គ្បចាំឆាា ាំ 

M=

សោយន   

A = 

 វ័យ 
គ្បវតតិ ឬ 
កុាំពយូទ័្រ 

បាទ្ សទ្ 
បាទ្ 
សទ្ 

• ភាពសជឿជាក់ 
ន ការ 
គ្គប់គ្គង 

• ព យល់ច្ាំែុច្
សខាយ កាុងការ
គ្គប់គ្គង 

• អ ុស្ថ  ៏ 
ស ីម្បណីកលម្ែ 

មូ្លបប
ទ ប័គ្ត
ម្ិ សគ្បី 
គ្បា ់ 
ទ្គ្ម្ង់សផ្ៃរ 
បាត់បង់ 

x x x x x x x x CQ1 

គ្បធា អងគ
ភាពបញ្ជជ
ទិ្ញ ស ៀវសៅ
មូ្លបបទ ប័
គ្ត  

គ្បធា 
អងគភាព 

P M បាទ្ បាទ្ យល់គ្ពម្ 

x  x x x x x x CQ2 

ស ៀវសៅមូ្ល
បបទ ប័គ្ត 
រកាទុ្កសៅ
កណ ាងមា  
 ុវតថិភាព 

គ្បធា 
អងគភាព 

P M បាទ្ បាទ្ យល់គ្ពម្ 
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 កខីប័គ្ត
ទូ្ទត់
បាត់ 
កាុងសពល
កាំពុង
 ាំសែីរការ 

 x x x x x x x CQ3 

ថាា ក់ជាតិ  ិង
ថាា ក់សគ្កាម្ 
ជាតិរកាទុ្ក
 កខីប័គ្តច្ាប់ 
ច្ម្ាង សបីច្ាប់
ស ីម្គ្តូវសផ្ញីរ 
ម្ក
សលខាធិការ ្
ឋា  

ម្ន្ត តី
ហរិញ្ញវតថុ 

P M បាទ្ បាទ្ យល់គ្ពម្ 

 ាំសែី ុាំ
ទូ្ទត់ពុាំ
មា  ការ
អ ុញ្ជញ ត
គ្តឹម្គ្តូវ 

 x x x x x x x CQ4 

ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ
ផ្តល់ព័តមា  
ពីការមិ្ 
ទ្ទួ្ល ាំសែី
 ុាំ ទូ្ទត់
ណ លមិ្ បា 
បាំសពញ គ្តឹម្
គ្តូវ ខវេះហតថ
សលខា 

ម្ន្ត តី
ហរិញ្ញវតថុ 

P M បាទ្ បាទ្ យល់គ្ពម្ 

 ាំសែី ុាំ
ទូ្ទត់ពុាំ
មា  ោល់
សលខកូ  

 x x x x x x x CQ5 

ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ
ផ្តល់ព័តមា  
ពីការមិ្ 
ទ្ទួ្ល ាំសែី
 ុាំ ទូ្ទត់
ណ លមិ្ បា 
បាំសពញ គ្តឹម្
គ្តូវ ខវេះហតថ
សលខា 

ម្ន្ត តី
ហរិញ្ញវតថុ 

P M បាទ្ បាទ្ យល់គ្ពម្ 

វក័ិយប័គ្ត 
ឬ ាំសែី
 ុាំ  
ទូ្ទត់គួរ
សោ
យ ងេយ័ 

 x x x x x x x CQ6 

ម្ន្ត តីហរិញ្ញវតថុ
សរៀបច្ាំទូ្ទត ់
សបី ិ ជាវក័ិ
យប័គ្តមា  
កាលគ្តឹម្គ្តូវ 
 ិងសផ្ញីរម្ក គ.
ជ.អ.ប 

ម្ន្ត តី
ហរិញ្ញវតថុ 

P M បាទ្ បាទ្ យល់គ្ពម្ 
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ព ារ
សពលកាុង
ការសៅ
យក 
តុលយបញ្ជ ី
ធនោរ 

 x x x x x x x CQ7 

គែស យយករ
ទាំងអ ់គ្តូវ 
ស ាី ុាំតុលយ
បញ្ជ ីធនោរ 
សោយបា 
សទ្ៀងទត់  ិង 
តាម្សពល
កាំែត់ 

អងគភាព
រ ាបាល 
ហរិញ្ញវតថុ 

P M បាទ្ បាទ្ យល់គ្ពម្ 

សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់
គែ ី 
ធនោរ 

 x x x x x x x CQ8 

សធវីការសផ្ៃៀង
ផ្ទៃ ត់  ិងគ្តួត 
ពិ ិតយសោយ
គ្បធា អងគ
ភាព សោយ
បា សទ្ៀង
ទត់ 

គ្បធា 
អងគភាព 
រ ាបាល 
ហរិញ្ញវតថុ 

M M បាទ្ បាទ្ យល់គ្ពម្ 
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១៩.៥ តារាងមា គ្ទិចហានភិ័យហិរញ្ញវតថ ុ

  បណ ថម្ពីសលីតារាងហា ិភ័យ  ិងការគ្គប់គ្គងកាុងច្ាំែុច្១៩.៤.១ ខាងសលី ការបសងកីតតារាងមា ទ្ ្
រចិ្ ហា  ិភ័យហរិញ្ញវតថុ គ្មាប់ហា ិភ័យ ីម្ួយៗ ណ លោច្មា ផ្លប េះពាល់ ល់ម្ន្ត ដី គ.ជ.អ.ប ក៏មា 
ស្ថរៈ ាំខា ់ ណា ់ណ រ ។ សោលបាំែងន មា គ្ទ្ី ស េះគឺស ីម្បោី ់សតឿ ណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ  ិងរ ាបាល 
ច្ាំសពាេះហា ិភ័យន ការ បាត់បង់ ឱ្ ភាព  ិងការព ាសពលសផ្ៃរមូ្ល ិធិពីន គូអភិវឌ្ឍ ។ គួរបសងកីតមា គ្ទ្ី
 ហា ិភ័យោច់្សោយណ ក ម្ួយៗ  គ្មាប់ហា ិភ័យ ីម្ួយៗ ។ 
 ខាងសគ្កាម្ជាឧទហរែ៍ ន តារាងមា គ្ទ្ិច្ហា ិភ័យហរិញ្ញវតថុ ណ លគ្តូវសរៀបច្ាំ គ្មាប់គ.ជ.អ.ប  
១៩.៥.១ តារាងមា គ្ទិចហានិភ័យហិរញ្ញវតថ ុជាឧទាហរណ្៏ផ្តប ុគ ណ្ ៉ះ 

គណ្ៈកមាម ធកិារជាតិសគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបគ្បជាធិបគតយយគៅថាែ ក់គគ្កាម្ជាតិ 

តារាងមា គ្ទិចហានិភ័យហិរញ្ញវតថ ុ

រយៈសពល៖ ០១ ម្ករា  ល ់៣១ ធាូ ឆាា ាំ ២០XX 

 
ហា ិភ័យ ៖១ កាត់ប ថយមូ្ល ធិិ IP3 រុប គ្បចាំឆាា ាំ សធៀបសៅ ងឹកគ្ម្ិតមុ្  

លទ្ធភាព 
 

ច្ា ់ជា 
ោច្(៣) 

ោច្ 
(២) 

ម្ិ ោច្ 
(៣) 

 រុបពិ ៃុ  ណផ្ ការ កម្មភាព       កាត់
ប ថយហា ិភ័យ 

លទ្ធផ្ល 
ណ លច្ា ់ជាោច្ 
ទ្ទ្ួលបា  

 
ផ្លប េះពាល់ (ពិ ៃុពី ៤  ល់

៩) 

(ពិ ៃុពី ២  ល់
៣) 

ធៃ ់ធៃ(៣)  XX  ៦ សគៀងគរងវកិា
បណ ថម្ោ ង 
សហាច្ណា ់ 
XXX   ុលាា   ពីន 
គូអភិវឌ្ឍសផ្េងៗ
 គ្មាប់ គសគ្មាង
អភិបាលកិច្ចលែ  
គ្តឹម្នងៃទ្ី  ណខ  ឆាា ាំ 

 ងវកិាបណ ថម្XXX  ុលាា  
ច្ា ់ជាោច្សគៀងគរ 
បា ពីន គូអភិវឌ្ឍ B 
 ិងប ិភាគមូ្លោា    

លមម្(២)    

តិច្តួច្(១)    

    

សោបល ់ XX% ន មូ្ល ិធិគ្បចាំឆាា ាំគ.ជ.អ.ប គ្តូវបា សគៀងគរបណ ថម្ពីន គូអភិវឌ្ឍ B  ិងប ិភាគកាុងមូ្ល។តគ្ម្ូវការងវកិាបណ ថម្ គ្មាប់ 
 កម្មភាពកស្ថង ម្តថភាពថាា ក់សគ្កាម្ជាតិច្ា ់ជាោច្មា ោាំគ្ទ្បណ ថម្។ កម្មវធិី ឹងោក់ ាំសែី ុាំងវកិា គ្មាប់  កម្មភាព 
កស្ថង ម្តថភាពសៅន គូអភិវឌ្ឍ B  ិងរ ាបាលកាុងមូ្ល។ កម្មវធិី ឹង ហការណ វងរកងវកិាបណ ថម្ជាម្ួយភាា ក់ង្ហរ  ហគ្បជា
ជាតិ  ិងរាជរោា ភិបាល។   

 

 

គនលឹ៉ះកែងុការចត់ថាែ ក់កគ្ម្ិតហានិភ័យ 

  លទធភា  

 ៣ = ច្ា ់ជាោច្  ងឃមឹ្ថា ឹងសកីតស ងី។ ឱ្កា ន ការសកីតស ងីមា សគ្ច្ី (គ្បណហលជាចប់ពី 
៥០% សៅ ១០០%)។ 
 ២ = ោច្  ោច្សកីតស ងីបា  ឱ្កា ន ការោច្សកីតមា ស ងីសគ្ច្ី  (គ្បណហល ជាចប់ពី  ១៥% 
សៅ ៥០%)។ 
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 ១ = ម្ិ ោច្   ូច្ជាម្ិ ោច្សកីតស ងីបា  ឱ្កា ណ លោច្សកីតមា ស ងីមា  តិច្តួច្ប ុសណាណ េះ 
(សគ្កាម្ ១៥%)។ 

នលប ៉ះពាល់គបើគកើតគ ើង 

            ៣ = ធៃ ់ធៃ ឹងបញ្ឈប់ កម្មភាពណ លកាំពុងអ ុវតត គ្ប ិ សបីហា ិភ័យបា សកីតស ងី សហយីសបី
 ិ ជាសៅណតប តអ ុវតត  ងឹសធវីសោយមា ការច្ាំណាយសលី ងវកិាវភិាជ ៏(មា ឱ្ ភាព)។ 
 ២ = លមម្ តគ្ម្ូវឱ្យមា ការផ្ទា  ់បតូរ កម្មភាព 

 ១ = តិច្តួច្ អ ុវតតតាម្ តីិវធិីស ីម្បសីោេះគ្ស្ថយផ្លវបិាកន ហា ភ័ិយ។   

១៩.៦ ការអនុគលាម្តាម្គ្ប ័នធគ្គប់គ្គងននេកែងុ 

  ជាការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់គ្បធា គ.ជ.អ.ប រតឺាំណាងរប ់ោត់ កាុងធានថាគ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង 
កាំពុង អ ុវតត រមួ្ទាំងសោល សោបាយ  ិង តីិវធិីផ្ងណ រ។ ឧបករែ៍២គ្តូវបា បសងកីតស ងីស ីម្បជីា
ជាំ ួយ ល់គ.ជ .អ.ប  ិងភាា ក់ង្ហរអ ុវតតកម្មវធិីទាំងអ ់ កាុងការពិ ិតយសម្ីល ាំសែីរការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង ។ 
ឧបករែ៍ទាំង សនេះ មា ៖ 
 ឧបករែ៍ទ្១ី គឺបញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុ  ិង គ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង ណ លគ្តូវសរៀបច្ាំសោយ 
ភាា ក់ ង្ហរអ ុវតតទាំងអ ់រប ់គ.ជ.អ.ប ។ សោលបាំែងន បញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយស េះគឺស ីម្បកីាំែត់កគ្ម្ិត  ិង
គុែភាព ន ការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង។ បញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយោច្រកសម្ីលបា សៅខាងសគ្កាម្ច្ាំែុច្ ១៩.៧ ។ 
 ឧបករែ៍ទ្២ី គឺបញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយអ ុសលាម្ភាពណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ  ិងរ ាបាល ណ លគ្តូវពិ ិតយស ងីវញិ
សៅ មុ្ នងៃទ្ ី១៥ ណខម្ករា  ិងនងៃទ្ី ៣០ ណខម្ិងុន។ បញ្ជ ីគ្តួតពិ តិយស េះគ្តូវសរៀបច្ាំសោយគ្បធា អងគភាព
រ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ ទុ្ក គ្មាប់បញ្ជជ ក់ថា សោល សោបាយ  ិង ីតិវធិីទាំងអ ់ណ លមា កាំែត់សៅ
កាុងស ៀវសៅ ណែនាំហរិញ្ញវតថុ  ិងស ៀវសៅលទ្ធកម្មគ្តូវបា អ ុវតតោ ងសពញសលញ។ បញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយោច្
រកសម្ីលបា សៅ ខាងសគ្កាម្ច្ាំែុច្ ១៩.៨ ។ 
១៩.៧ បញ្ជ ីគ្តួត ិនិតយការគ្គប់គ្គងហិរញ្ញវតថ ុនិង គ្គប់គ្គងននេកែងុ 

បញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុ  ិង គ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង 

 គ្មាប់បាំសពញសោយគ្បធា ស្ថថ ប័  គ្បធា គ្កុម្ការង្ហរផ្.អ.៣ តាម្គ្ក ួង នយកទ្ីចត់ការហរិញ្ញវតថុរាជធា ី សខតត 

 

ការោិល័យ  
កាលបរសិច្េទ្បញ្ច ប់បញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយ  
 គ្មាប់រយៈសពល ចប់ពី  ល់   
១.  កម្មភាពណផ្ាកច្ាប់ បាទ្ សទ្ 

១.១  ូម្ចុ្េះបញ្ជ ីខាងសគ្កាម្  ូវស ច្កតី សគ្ម្ច្រមួ្ទាំងអ ់ណ លតគ្ម្ូវសោយមា  ជាមួ្យ ស្ថថ ប័  គ្ក ួងអ ុវតតកម្មវធិី
ជាតិ រាជធា ី សខតត  ិងបង្ហា ញថាសតីស ច្កតី សគ្ម្ច្ រមួ្ទាំងសនេះជាស ច្កតី សគ្ម្ច្រមួ្ណតកាុងសពលបច្ចុបប ា ឬប ត
រហូត ល់បច្ចុបប ា? ។ 

  

១.២ ច្ាំសពាេះស ច្កតី សគ្ម្ច្រមួ្ណាណ លោក់ពាកយថា "សទ្" សតីមា វធិា ការសោេះគ្ស្ថយ អវីខាេះណ លគ្តូវអ ុវតត?   
១.៣ ស ច្កតី សគ្ម្ច្មា រហូតម្ក ល់បច្ចុបប ា?   
២. លទ្ធកម្ម បាទ្ សទ្ 

២.១ សតីបុគគលិក ណ លពាក់ព័ ធ ឹងការង្ហរលទ្ធកម្មណ លពិ ិតយសម្ីលសោល សោបាយ លទ្ធកម្មបច្ចុបប ា រប ់គ.ជ.អ.ប 
ណ រឬសទ្? 
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២.២ សតីបុគគលិកទាំងអ ់ ឹងពីមាតិកាន សោល សោបាយលទ្ធកម្មណ ឬសទ្?   
២.៣ សតីណ  កាំែត់ន  ិទ្ធិ គ្មាប់បុគគលិកមាា ក់ៗ  ិងបុគគលណ លទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការ ទ្ិញ បា បសងកីតស ងីគ្ បតាម្

ណផ្ាកននន សោល សោបាយលទ្ធកម្មណ រឬសទ្? 
  

២.៤ សតីពួកសគធាា ប់ទ្ទ្ួលបា  ការណែនាំ ៏គ្តឹម្គ្តូវអាំពីណ  កាំែត់ន  ិទ្ធិ ទាំងស េះណ រ ឬសទ្?   
២.៥ សតីមុ្ខង្ហររប ់គែៈកមាម ធិការលទ្ធកម្ម ណ លបា បសងកីតស ងី គ្ បតាម្សោល ការែ៍លទ្ធកម្មឬសទ្?   
២.៦ សតីណ  កាំែត់  ិង ិទ្ធិ សគ្ម្ច្ សលីការង្ហរលទ្ធកម្ម កាុងស ៀវសៅណែនាំលទ្ធកម្ម គ្តូវបា អ ុវតតជាប់លាប់ច្ាំសពាេះ

 ីតិវធិីលទ្ធកម្មទាំងអ ់ណ រឬសទ្? 
  

២.៧ សតីសៅសលីឯកស្ថរោាំគ្ទ្ មា បង្ហា ញច្ា ់ថា ការតគ្ម្ូវសោយមា  ូវណ  កាំែត់  ិង ិទ្ធិ សគ្ម្ច្ គ្តូវបា អ ុវតត
ជាប់លាប់ណ រឬសទ្? 

  

២.៨ ច្ាំសពាេះ លទ្ធកម្មណ លោក់ថា "សទ្" សតីមា វធិា ការសោេះគ្ស្ថយអវីខាេះណ លគ្តូវ អ ុវតត?   
៣. របាយការែ៏គ្គប់គ្គង  ងិរបាយការែ៏សៅន គូអភវិឌ្ឍ បាទ្ សទ្ 

៣.១ សតីម្ន្ត តី ឬទ្ីគ្បឹកាណ លទ្ទ្ួលប ៃុក បា  មាគ ល់សឃញីការជូ  ាំែឹងជាលាយ លកខែ៍អកេរ ពី រណាមាា ក់ អាំពី
 ាំសែីងមីៗ មុ្ សពលគ្តូវចុ្េះហតថសលខាសលីស ច្កតី  សគ្ម្ច្រមួ្ណ រឬសទ្? 

  

៣.២ សតីស ច្កតី សគ្ម្ច្រមួ្ ទាំងអ ់គ្តូវបា ចុ្េះហតថសលខាសោយគ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តឹម្គ្តូវសហយី
ឬសៅ? 

  

៣.៣ កាុងស ៀវសៅណែនាំ តីពីការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុរប ់គ.ជ.អ.ប បា បញ្ជជ ក់ថាស ច្កតី  សគ្ម្ច្រមួ្ទាំងអ ់ គ្តូវចុ្េះ
ហតថសលខាសោយគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប សតី តគ្ម្ូវការស េះគ្តូវបា អ ុវតត គ្មាប់គ្គប់គសគ្មាងពាក់ព័ ធ
ទាំងអ ់ឬសទ្? 

  

៣.៤ សតីគ.ជ.អ.បធាា ប់បា អ ុវតត កម្មភាព សោយោម  បុសរហរិញ្ញបបទ ឬសទ្? (ការ ផ្តល់បុសរហរិញ្ញបបទ  សកីតមា 
ស ងីសៅសពលណ ល ម្តុលយងវកិាអវជិជមា  សោយ  ច្ាំណាយសលី ច្ាំែូលទ្ទ្ួលបា )។តគ្ម្ូវឱ្យមា ការព យល់
លម្ែិត បង្ហា ញពីសហតុ ផ្លណ លសធវីឱ្យមា  ម្តុលយងវកិាអវជិជមា ? សតីគ្តូវសោេះគ្ស្ថយោ ង ូច្សម្តច្ ច្ាំ សពាេះ ម្
តុលយងវកិាអវជិជមា ស េះ?  ិងបង្ហា ញឱ្យបា ច្ា ់ពីគ្បភពងវកិា ណ ល ផ្តល់បុសរហរិញ្ញបបទ  ល់គសគ្មាង។ 

  

៣.៥ សតីបា ផ្តល់ ល់បុគគលិកណ លពាក់ព័ ធទាំងអ ់  ូវ របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុគ្បចាំណខ ពីស្ថថ ប័  គ្ក ួង  ិងរាជធា ី 
សខតតអ ុវតតកម្មវធិីជាតិ ណ លបង្ហា ញពីងវកិា  ិង ច្ាំណាយជាក់ណ តងណ រឬសទ្? 

  

៣.៦ គ្គប់ការោិល័យហរិញ្ញវតថុទាំងអ ់ មា ការគ្បជុាំសទ្ៀងទត់ស ីម្បពីិ ិតយសម្ីលស ងី វញិ ូវការអ ុវតតការង្ហរណ រ
ឬសទ្? 

  

៣.៧ សតីមា  ីតិវធិី ស ីម្បធីានថាបុគគលិកពាក់ព័ ធបា សធវីការ វភិាគសៅសលីភាពខុ ោា  រវាងងវកិា  ិងច្ាំណាយជាក់ណ តង
ណ រឬសទ្?  ិងមា ចត់វធិា ការណកតគ្ម្ូវឬសទ្? 

  

៣.៨ សតីរបាយការែ៍សផ្ញីរសៅន គូអភិវឌ្ឍទាំងអ ់ បា អ ុវតតតាម្ទ្គ្ម្ង់ណ លតគ្ម្ូវកាុង កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូ
អភិវឌ្ឍណ រឬសទ្? 

  

៣.៩ សតីរបាយការែ៍សផ្ញីរសៅន គូអភិវឌ្ឍ របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ  ិងរបាយការែ៏ កម្មភាព បា សរៀបច្ាំរហូតម្ក ល់
បច្ចុបប ាស េះណ រសទ្? 

  

៣.១០ សតីមា  ាំសែីរការ ាំរប ាំរលួកាុងការពិ ិតយស ងីវញិ ូវរបាយការែ៍ កម្មភាព  ិងរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ ស ីម្បឱី្្
យមា ភាពគ្ បោា មុ្ សពលសផ្ញីរ សៅមាច  ់ជាំ ួយ ណ រឬសទ្? 

  

៣.១១  ូម្ផ្តល់ការព យល់  ិង ាំសែីវធិា ការណកលម្ែ ច្ាំសពាេះរបាយការែ៏គ្គប់គ្គង  ិងរបាយការែ៍សផ្ញីរសៅន គូអភិវឌ្ឍ 
ណ លមា ោក់ពាកយថា "សទ្"។ 

  

៣.១២ សតីមា គ្បព័ ធគ្បមូ្លផ្តុ ាំឯកស្ថរ ណ លមា  ឯកស្ថរ(រងឹ)ជាគ្កោ ស្ថា ម្ ឯកស្ថរ (ទ្ ់)កាុងកុាំពយូទ័្រ ឬការរមួ្
បញ្ចូ លឯកស្ថរទាំងពីរគ្បសភទ្ ណ លោច្ឱ្យថាា ក់ ឹកនាំ សលខាធិការោា     ិងបុគគលិកសផ្េងសទ្ៀតោច្រកសឃញី  ិង
កាំែត់អតត ញ្ជញ ែ បា ច្ា ់លា ់ោម  គ្ ពិច្គ្ ពឹល កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងចុ្ងសគ្កាយណ លបា ចុ្េះហតថ សលខា ការ
ផ្ទា  ់បតូរណ លបា ការអ ុញ្ជញ តច្ាំសពាេះរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ  ិង កម្ម ភាពសផ្ញីរសៅន គូអភិឌ្ឍ  ិងឯកស្ថរឆ្ាង
សឆ្ាីយពាក់ព័ ធ ាំខា ់ៗទាំងអ ់ ណ រឬសទ្? 

  

៤. ការសរៀបច្ាំងវកិា  ងិការគ្តតួព ិតិយ បាទ្ សទ្ 

៤.១ សតីមា កាលវភិាគ គ្មាប់អ ុវតត ចប់ពីសពលសរៀបច្ាំរហូត ល់សពលបញ្ច ប់ ូវណផ្  ការ កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ 
សោយកាំែត់ឱ្យមា សពលសវលាគ្គប់គ្ោ ់ កាុងការ សរៀបច្ាំណផ្ ការ ការពិភាកា ការអ ុសលាម្សៅតាម្ទ្គ្ម្ង់នន 

 ាំសែីរការអ ុម័្ត  ិងការោក់បញ្ចូ លងវកិាណ លបា អ ុម័្តសៅកាុងគ្បព័ ធ Peachtree ណ លឱ្យបា  
រចួ្រាល់  ិងោច្ ាំសែីការបា មុ្ នងៃទ្ី ០១ ណខម្ករាជាសរៀងរាល់ឆាា ាំណ រឬសទ្? 

  

៥. គ្គប់គ្គងលាំហូរស្ថច់្គ្បាក់ បាទ្ សទ្ 
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៥.១ ស ៀវសៅណែនាំអាំពីរសបៀបគ្គប់គ្គងរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុស េះ មា បង្ហា ញពី របាយការែ៍នផ្ៃកាុងគ្បចាំណខ  ិងផ្ដល់
ព័ត៌មា លាំអិតពីទ្គ្ម្ង់ន របាយការែ៍  ិម្ួយ ៗ។ កាុងរបាយការែ៏ស េះក៏មា រមួ្បញ្ចូ ល ូវទ្គ្ម្ង់ ការពាករ
ច្ាំែូល  ិងច្ាំណាយ  ិង គ្មាប់ ាំសែីសផ្ៃរងវកិាសទ្ៀតផ្ង។   

៥.២ សតីបា សរៀបច្ាំរបាយការែ៏លាំហូរស្ថច់្គ្បាក់តាម្ទ្គ្ម្ង់កាំែត់ បា ជាប់លាប់  ិង ទ ់សពលណ រឬសទ្?   
៥.៣ ច្ាំសពាេះឱ្ ភាពស្ថច់្គ្បាក់ ឬតាម្ការពាករែ៍លាំហូរស្ថច់្គ្បាក់បង្ហា ញ ថា ឹងមា  ឱ្ ភាពនសពលអនគត សតី

មា ការចត់វធិា ការជាវជិជមា ស ីម្បលុីបបាំបាត់ឱ្  ភាពបច្ចុបប ា ឬបង្ហក រឱ្ ភាពនសពលអនគតណ រឬសទ្? 
  

៥.៤ សតីការចត់វធិា ការជាវជិជមា  ូច្បា បរោិយ កាុងច្ាំែុច្ ៥.៣ ខាងសលី មា ច្ងគ្កងជាឯកស្ថរ  ិងទ្ាំនក់ទ្ាំ ង
សៅបុគគលិកហរិញ្ញវតថុពាក់ព័ ធណ រឬសទ្? 

  

៥.៥ ចប់ពីច្ាំែុច្ទ្ី ៥.១  ល់ ៥.៤ ន ការគ្គប់គ្គងលាំហូរស្ថច់្គ្បាក់ ច្ាំសពាេះច្ាំែុច្ ណា ណ លោក់ពាកយថា"សទ្"  សតី
មា  កម្មភាពណកតគ្ម្ូវ ូច្សម្តច្ខាេះ? 

  

៦. បុគគលកិ បាទ្ សទ្ 

៦.១ សតីបា សរៀបច្ាំកិច្ច  ាការង្ហររប ់បុគគលិកទាំងអ ់  ិងបា ចុ្េះហតថសលខារចួ្រាល់ សហយីឬសៅ គិតម្ក ល់
បច្ចុបប ាស េះណ រឬសទ្? 

  

៦.២  គ្មាប់បុគគលិក ណ លបា បាំសពញការង្ហរ សោយផ្ទៃ ល់ជាម្ួយគសគ្មាងណាម្ួយ សតី រយៈសពលន កិច្ច  ាការង្ហរ 
 ម្គ្ បសៅ ឹងតគ្ម្ូវការ កម្មភាព  ិងងវកិាណ ល មា  ច្ាំសពាេះគសគ្មាងណ លសគបា បាំសពញការង្ហរសនេះណ រ
ឬសទ្? 

  

៦.៣ សតីសោល សោបាយ ឈប់ គ្មាកសពលមា ជម្ៃឺ ឈប់ គ្មាកសោយមា សបៀវតេ  ិងអតថគ្បសោជ ៍សផ្េងសទ្ៀត 
ណ លបុគគលិកោច្ទ្ទ្ួលបា  សឆ្ាីយតបោ ងសហាច្ ណា ់ កាុងកគ្ម្ិតអបបបរមារ សៅតាម្ច្ាប់ពលកម្មរប ់គ្ពេះ
រាជាណាច្គ្កកម្ពុជា ណ រឬសទ្? 

  

៦.៤ សតីនងាឈាួលកាុងការឈប់ គ្មាកគ្បចាំឆាា ាំ គ្តូវបា គិតជាប ៃុកច្ាំណាយគ្បចាំណខ ជាជាងគ្តូវបា គិតជាប ៃុក
ច្ាំណាយជាស្ថច់្គ្បាក់ ុាំណតម្តង សៅសពលណ លបុគគលិក ឈប់ គ្មាកគ្បចាំឆាា ាំ? 

  

៦.៥ ចប់ពីច្ាំែុច្ទ្ី ៦.១  ល់ ៦.៥ ណ លមា  រស រថា "សទ្" សតីមា  កម្មភាព ណក លម្ែអវីខាេះយកម្កអ ុវតត?   
៧. គ្គប់គ្គងបាំែុល បាទ្ សទ្ 

៧.១ ច្ាំសពាេះបាំែុលណ លពាក់ព័ ធ ឹងបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀវតេរយៈសពលខាី (ឧទហរែ៏ ព ធសលី គ្បាក់សបៀវតេបុគគលិក  ិងនងា
ធានរា ប់រង) សតីបាំែុលទាំងសនេះគ្តូវបា គែន គ្តឹម្គ្តូវ  ិងនាំយកម្កបង្ហា ញកាុងរបាយការែ៏តុលយការណ រ
ឬសទ្? 

  

៧.២ បញ្ជ ីសបីកគ្បាក់សបៀវតេររ៍យៈសពលខាីណ លពាក់ព័ ធ ឹងបាំែុល សតីបា ទូ្ទត់ទ ់ សពលសទ្ណ រឬសទ្? មា ណតបាំែុល
កាត់ទុ្កកាុងណខ(បច្ចុបប ា)ប ុសណាណ េះណ លគ្តូវសៅ ពុាំទ ់បា ទូ្ទត់។ 

  

៧.៣ សតីច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់គ្តូវទូ្ទត់ជាអតថគ្បសោជ ៍បុគគលិកទាំងអ ់ បា គែនគ្តឹម្ គ្តូវ សពញសលញសហយីឬសៅ? 
 ិងបា នាំយកម្កបង្ហា ញជាបាំែុលកាុង របាយការែ៏តុលយការណ រឬសទ្? 

  

៧.៤ ចប់ពីច្ាំែុច្ទ្ី ៧.១  ល់ ៧.៣ ណ លមា  រស រថា "សទ្" សតីមា  កម្មភាពណក លម្ែអវីខាេះយកម្កអ ុវតត?   
៨. គ្ទ្ពយ កម្ម បាទ្ សទ្ 

៨.១ ការរកាបញ្ជ ីស្ថរសពីភ័ែឌ  មា សរៀបរាប់លម្ែិតសៅកាុងណផ្ាកគ្គប់គ្គងស្ថរសពីភ័ែឌ ។   
៨.២ សតីការចុ្េះបញ្ជ ីគ្ទ្ពយ មាា រៈបា អ ុវតតតាម្ទ្គ្ម្ង់ននកាុងការផ្តល់ព័ត៌មា លម្ែិត ណ លជាការតគ្ម្ូវ  ូច្មា ណច្ង

កាុងស ៀវសៅណែនាំអាំពីការគ្គប់គ្គងរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុឬសទ្? 
  

៨.៣ ចប់ពីច្ាំែុច្ទ្ី ៨.១  ល់ ៨.២ ណ លមា  រស រពាកយថា "សទ្" សតីមា  កម្មភាព ណកលម្ែអវីខាេះយកម្កអ ុវតត?   
៩. ការរកាឯកស្ថរ  ងិទ្ ិា ័យ បាទ្ សទ្ 

៩.១ មា តគ្ម្ូវការជាសគ្ច្ី កាុងការរកាទុ្កឯកស្ថរ  ិងទ្ិ ា ័យ កាុងសនេះមា តគ្ម្ូវការ ពីន គូអភិវឌ្ឍណ លមា ណច្ងកាុង
កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង តគ្ម្ូវការពី វ កររប ់ន គូអភិវឌ្ឍ  វ កររប ់គ.ជ.អ.ប។  គ្មាប់ពិចរណាសលីការធានរា ប់រង 
ច្ាប់ព ធោរ  ិង ច្ាប់សផ្េងៗសទ្ៀតកាុង កម្មភាពពាែិជជកម្ម។   

៩.២ សតីមា សោល សោបាយរកាទុ្កឯកស្ថរណ កបា កាំែត់គ្តឹម្គ្តូវណ រឬសទ្? ណ ល ជាសោល សោបាយសឆ្ាីយតប
សៅគ្គប់តគ្ម្ូវការទាំងអ ់  ិងមា ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងជា ម្ួយបុគគលិកពាក់ព័ ធ។ សោល សោបាយស េះ គួរណតមា បញ្ជជ ក់
ពីរយៈសពល រកា ទុ្កឯកស្ថរ វធិីស្ថន្ត តកាំែត់អតត ញ្ជញ ែ រសបៀបរកសម្ីល (ឬទញយក) ទ្ីកណ ាង  ិងតាម្
គសគ្មាងឬកម្មវធិីនន។ 

  

៩.៣ សតីឯកស្ថរ(ជាគ្កោ ) ិងឯកស្ថរសអ ចិ្គ្តូ ិច្គ្តូវបា រកាទុ្កកាុងបរសិ្ថថ   ៃួត ស្ថែ ត  ិងមា  ុវតថិភាពណ រ
ឬសទ្? 
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៩.៤ សតីការសរៀបច្ាំទុ្កោក់ឯកស្ថរ(ជាគ្កោ ) ិងឯកស្ថរសអ ចិ្គ្តូ ិច្ គ្តូវបា សរៀបច្ាំ ទុ្កោក់តាម្លាំោប់លាំសោយ 
 ិងមា លកខែៈជាគ្បព័ ធណ រឬសទ្? 

  

៩.៥ សតីការរកាទុ្កឯកស្ថរ បា អ ុវតត គ្តឹម្គ្តូវស ីម្បបីាំសពញ ូវតគ្ម្ូវការពាក់ព័ ធ ទាំង អ ់សហយីឬសៅ?   
៩.៦ ចប់ពីច្ាំែុច្ទ្ី ៩.១  ល់ ៩.៥ ណ លមា  រស រពាកយថា "សទ្" សតីមា  កម្មភាព ណកលម្ែអវីខាេះយកម្កអ ុវតត?   
១០. តាម្ោ បញ្ជ ីគ្តតួព ិតិយកាលពមុី្  បាទ្ សទ្ 

១០.១ សលីបញ្ជ ីគ្តួតពិ ិតយកាលពីមុ្  ច្ាំែុច្ណ លមា ពាកយថា "សទ្" សតីរាល់វធិា ការសោេះ គ្ស្ថយទាំងអ ់គ្តូវបា បញ្ច ប់ 
 ិងបា អ ុវតតសហយីឬសៅ? 

  

១០.២ រាល់ច្ាំែុច្ ណ លវធិា ការណកតគ្ម្ូវម្ិ ទ ់បា បញ្ច ប់សៅស យី  ូម្ព យល់ពីមូ្ល សហតុ?  ិងព យល់ពីវធិីសោេះ
គ្ស្ថយបញ្ជា ស េះ។ 

  

 

១៩.៨ បញ្ជ ីគ្តួត ិនិតយអនុគលាម្ភា ផ្នែករែាបាល និងហិរញ្ញវតថ ុ

បញ្ជ ីគ្តួត ិនិតយអនុគលាម្ភា ផ្នែករែាបាល និងហិរញ្ញវតថ ុ

ោក់ជូ សោយ កាលបរសិច្េទ្   

ស ៀវសៅ រ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ ការអ ុសលាម្តាម្ បញ្ជា កាុងការអ ុសលាម្តាម្ 
 ិងសោបល់សផ្េងៗ បាទ្ √ សទ្ √ ខាេះៗ √ 

១.ស ច្កតសីផ្តមី្ 

 សោល សោបាយ  ីតិវធីិ  ិង សោលការែ៍ ណែនាំរប ់គ.ជ.អ.ប  

២.គ្បព ័ធគែស យយ 
របាយការែ៏ហរិញ្ញវតថុ     

ច្ាំែូល     

 ម្តុលយមូ្ល ិធិ     

ច្ាំណាយ     

ទិ្ញគ្ទ្ពយ កម្ម     

 មាា រៈការោិល័យ     

រមួ្ច្ាំណែក បបុរ (មិ្ ណម្ ងវកិា)     

តនម្ាគ្បតិបតតិការ     

កម្មវធីិគែស យយ(កុាំពយូទ័្រ)     

បទ្ោា  គែស យយអ តរជាតិ     

៣.គ្គប់គ្គងហា ិភ័យ 

ការកាំែត់ហា ិភ័យ     

វភិាគលទ្ធភាពហា ិភ័យសកីតស ងី  ិងផ្លវបិាក     

ច្ាំណាត់ថាា ក់ហា ិភ័យតាម្លកខែៈោទិ្ភាព    

មាគ្ទិ្ច្ហា ិភ័យ     

គ្បសភទ្ហា ិភ័យ     

ហា ិភ័យខាងសគ្ៅ     

ហា ិភ័យខាងកាុង     

វ តគ្គប់គ្គង ិភ័យ     

៤.គ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង 
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 ីតិវធីិណតង ិព ធ     

ការសផ្ៃរ ិទ្ធ  ិទ្ធ សគ្ម្ច្  ិងអ ុម័្តមា ណ  កាំែត់    

ការណបងណច្កភារៈកិច្ច     

សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់     

គ្តួតពិ ិតយស ងីវញិសោយថាា ក់ ឹកនាំ     

ការរកាទុ្កកាំែត់គ្តានន     

ទី្កណ ាងរកាទុ្កឯកស្ថរ     

ការសរៀបទុ្កោក់ឯកស្ថរ(គ្កោ )     

ការសរៀបទុ្កោក់ឯកស្ថរសអ ចិ្គ្តូ ិក     

គ្បព័ ធព័តមា   ិងទ្ាំនក់ទ្ាំ ង     

ការណងរកា  ិង ុវតថិភាពគ្ទ្ពយ ម្បតតិ     

បុគគលិក     

សោបល់ណផ្ាកច្ាប់     

ការគ្តួតពិ ិតយ     

វាយតនម្ាហា ិភ័យ     

កណ ាងមា ហា ិភ័យខព ់     

ច្ាំណាយសលីផ្លប េះពាល់ បរមិាែ  ិងគុែ ភាព    

តារាងគ្តួតពិ ិតយហា ិភ័យ     

គាំ ូ តាងលាំហូរ  ាំសែីរការនន     

ណផ្ ទី្ស្ថរសពីភ័ែឌ ហា ិភ័យហរិញ្ញវតថុ     

តារាងហា ិភ័យហរិញ្ញវតថុ     

កាអ ុសលាម្តាម្គ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង     

៥.ការអ ុវតតណ លបា ហាម្ឃ្ត ់

 ញ្ជញ គ្ពមា ពីការណកាងប ាាំ     

ពុករលួយ     

ការពារអាករាយការែ៏ ឬអាកផ្តល់ព័តមា      

ការ មាៃ ត ់     

ការសចទ្គ្បកា ់អនមិ្ក     

ការសចទ្គ្បកា ់មិ្ ពិតគ្បាក      

 ីតិវធីិសធវីការបង្ហា ញ     

គ្កបខ័ែឌ សពលសវលា     

 ីតិវធីិស ីុបអសងកត     

សោល សោបាយគ្គប់គ្គងការណកាងប ាាំ     

៦.ងវកិា 

វធីិស្ថន្ត តងវកិា     

ងវកិា គ្មាប់គសគ្មាងនន សគ្កាម្ គ.ជ.អ.ប     

តនួទី្រប ់បុគគលិកហរិញ្ញវតថុកាុងការសរៀបច្ាំងវកិា    
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សោលការែ៏ណែនាំ បុគគលិកហរិញ្ញវតថុកាុងការ សរៀបច្ាំងវកិា   

ណផ្ ការការង្ហរ  ិងងវកិា     

ជាំហា កាុងការសរៀបច្ាំងវកិា គ្មាប់បាំសពញការង្ហរ    

គ្បព័ ធណផ្ ការ  ិងការគ្តួតពិ ិតយ     

 ាំសែីរការសរៀបច្ាំងវកិា     

តារាងគ្តួតពិ ិតយងវកិា     

សគ្បីគ្បា ់ណផ្ ការ កម្មភាព  ិងងវកិាគ្បចាំឆាា ាំ  គ្មាប់គ្គបគ់្គង  ិងគ្តួតពិ ិតយច្ាំណាយ 

ការណែនាំរហ័  គ្មាប់គ្តួតពិ ិតយងវកិា គ្មាប់បាំសពញការង្ហរគ្បចាំគ្តីមា   

ងវកិា  ិងគ្តួតពិ ិតយងវកិា គ្តូវសធវ ី ិងមិ្ គ្តូវសធវ ី    

សរៀបច្ាំសលខកូ ងវកិា  ិងរបាយការែ៏កាុងគ្បព័ ធ Peachtree   

៧.របាយការែ៏ គ្មាប់ថាា ក់ ឹកនាំ  ិងន គូអភិវឌ្ឍ 
របាយការែ៏គ្គប់គ្គង     

របាយការែ៏គ្តួតពិ ិតយ គ្បចាំគ្តីមា  គ្បចាំឆាា ាំ    

របាយការែ៏គ្គបគ់្គង បទ្ោា  របាយការែ៏    

គ្គប់គ្គងគែស យយ – ទ្គ្ម្ង់ន ការោក់ជូ      

នងៃផុ្តកាំែត់ន ការបញ្ជូ  របាយការែ៏     

មាតិការ  ិងសោលបាំែងន របាយការែ៏  ិម្យួៗ    

របាយការែ៏ កម្មភាព     

តារាងតុលយការ     

របាយការែ៏ច្ាំែូល ច្ាំណាយ     

របាយការែ៏លាំហូរស្ថច្់គ្បាក់     

របាយការែ៏ច្ាំែូល ច្ាំណាយរប ភ់ាា កង់្ហរ អ ុវតតនន   

របាយការែ៏សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ីធនោរ  ិម្យួៗ    

កាលវភិាគបុសរគ្បទ រប ់បុគគលិក     

ពាករែ៏លាំហូរស្ថច្់គ្បាក់     

ពាករែ៏ស្ថច់្គ្បាក់គ្បចាំគ្តីមា      

តារាងគ្តួតពិ ិតយកិច្ចការននសពលោច់្ណខ     

តារាងគ្តួតពិ ិតយរបាយការែ៏សពលោច់្ណខ     

គ្គបគ់្គងគែស យយ  អវគី្តូវសធវ ី ិងមិ្ គ្តូវសធវ ី    

៨.របាយការែ៏សៅន គូអភិវឌ្ឍ 
សោលការែ៏ណែនាំរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ     

តគ្មូ្វការននកាុងសោលការែ៏ណែនាំរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ    

របាយការែ៏បសណាត េះោ  ា     

 ាំសែីណក គ្មួ្លងវកិា     

ខៃង់ងវកិាយថាសហតុ     

ប ត(គសគ្មាង)សោយមិ្ គ្តូវការមូ្ល ិធិបណ ថម្    

របាយការែ៏ចុ្ងសគ្កាយ     



305 
 

តារាងគ្តួតពិ ិតយរបាយការែ៏ហរិញ្ញវតថុសផ្ញរីសៅន គូអភិវឌ្ឍ   

របាយការែ៏សៅន គូអភិវឌ្ឍ  អវគី្តូវសធវ ី ិងមិ្ គ្តូវសធវ ី    

របាយការែ៏ គ្មាប់អាកសគ្បីគ្បា ់ នទ្សទ្ៀត     

៩.កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង  ិងស ច្កត ីសគ្ម្ច្រមួ្ 

មុ្ សពលចុ្េះហតថសលខាសលីស ច្កតី សគ្ម្ច្រមួ្     

បនៃ ប់ពីបា ចុ្េះហតថសលខាសលីស ច្កត ីសគ្ម្ច្រមួ្    

តគ្មូ្វការននកាុងស ច្កតី សគ្ម្ច្រមួ្     

តគ្ម្ូវការឯកស្ថរនន     

ការរកាទុ្កឯកស្ថរនន     

ការសរសីចលឯកស្ថរនន     

 វ កម្មរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ     

១០.បុសរហរិញ្ញបបទ មូ្ល ិធិន គូអភិវឌ្ឍ 
លកខខ័ែឌ កាុងការស ា ុីាំបុសរ ហរិញ្ញបបទ ពីន គូអភិវឌ្ឍនន   

១១. ាំណាច់្ឆាា ាំ  ិង វ ៈកម្មឯករាជយ 
មុ្ សពលោច្់ឆាា ាំ     

នងៃផុ្តកាំែត់ គ្មាប់ វ ៈកម្មពីខាងសគ្ៅ     

តារាងគ្តួតពិ ិតយការង្ហរមុ្ សពលោច់្ឆាា ាំ     

 វ ៈកម្មពីខាងសគ្ៅ     

ការសគ្ជី សរ ី វ ៈកម្មពីខាងសគ្ៅ     

 វ ៈកម្មអ ុវតតសោយន គូ អភិវឌ្ឍ     

របាយការែ៏ វ ៈកម្ម     

លទ្ធផ្ល វ ៈកម្មណផ្ាកគ្គប់គ្គង     

ការណច្កចយរបាយការែ៏ វ ៈកម្ម     

វញិ្ជញ ប ប័គ្តអ ុសលាម្ភាព វ កម្ម     

បិទ្បញ្ជ ីោច់្ឆាា ាំ ការណែនាំបិទ្បញ្ជ ី ទ្គ្ម្ង់ណបប បទ្ បិទ្បញ្ជ ីោច់្ឆាា ាំ  

១២. វ កម្មនផ្ៃកាុង 

អ ុវតត វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង កាុងនម្សលខាធិការោា      

អ ុវតត វ ៈកម្មនផ្ៃកាុងសោយ វ ៈករនផ្ៃកាុង ណ លបា ណតងតាាំង   

 ាំសែីការ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង     

១៣.ោគ្តាបតូរគ្បាក់     

ោគ្តាបតូរគ្បាក់ផ្ាូវការ រប ់គ.ជ.អ.ប     

ោគ្តាបតូរគ្បាក់គ្បចាំណខ គ្មាប់គ្បតិបតតិការ 
ហរិញ្ញវតថុ 

    

ច្ាំសែញ  ិងខាត សោយស្ថរោគ្តាបតូរគ្បាក់     

សោល សោបាយទ្ទ្លួស្ថគ លច់្ាំសែញ  ិងខាត សោយស្ថរោគ្តាបតូរគ្បាក់  

ច្ាំសែញ  ិងខាត កាុងការសផ្ៃរមូ្ល ិធិពី ន គូអភិវឌ្ឍ    

ឧទហរែ៏ សោល សោបាយធានរា បរ់ង បុគគលិក    
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១៤.គ្ទ្ពយ កម្ម 
គែស យយ គ្ទ្ពយ កម្ម     

គាំ ូ តាងលាំហូរការអ ុវតតសលីគ្ទ្ពយ កម្ម     

ការចុ្េះបញ្ជ ីគ្ទ្ពយ កម្ម     

ការរាប់ស្ថរសពីភ័ែណគ្បចាំឆាា ាំ     

ការលុបសចលគ្ទ្ពយ កម្ម     

គ្ទ្ពយ កម្ម– អវីគ្តូវសធវី  ិងមិ្ គ្តូវសធវី     

១៥.លទ្ធកម្ម 
សោល សោបាយលទ្ធកម្មរប គ់.ជ.អ.ប     

គ្បតិបតតិកាគ្បចាំនងៃ      

 ិទ្ធិ សគ្ម្ច្មា ណ  កាំែត់     

ឯកស្ថរោាំគ្ទ្     

តគ្មូ្វការពីន គូអភិវឌ្ឍ     

លទ្ធកម្មអ តរជាតិ     

១៦. មាា រៈការោិល័យ 

ការអ ុវតតគែស យយសលី មាា រៈការោិល័យ    

ការកត់គ្តា  ិងទ្គ្ម្ង់នន     

ការរាប់ផ្ទៃ ល(់ជាក់ណ តង)     

ការសរៀបច្ាំទុ្កោក់     

ធានរា ប់រង     

១៧.គែ ីធនោរ 
ការសគ្ជី សរ ីធនោរ     

តគ្មូ្វការរប ់ន គូអភិវឌ្ឍកាុងការមា គែ ី ធនោរសផ្េងៗោា    

ការសបីកគែ ីធនោរ     

ោែតតិរប ់ធនោរ     

ហតថសលខាអ ុញ្ជញ ត  ិងបញ្ជ ីគគ្មូ្ហតថសលខា ម្ន្ត តមីា  ិទ្ធសៅធនោរ  

 ិទ្ធកាុងការចុ្េះហតថសលខា     

រូបីយវតថុ     

ច្ាំែូលការគ្បាក់  ិងការគែន     

មូ្លបបទ ប័គ្ត     

សផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គែ ីធនោរ  ិងទ្គ្ម្ង់សផ្ៃៀង
ផ្ទៃ តគ់ែ ីធនោរ 

    

ឯកស្ថរធនោរ     

 សងខបគែ ីធនោរគ្បចាំឆាា ាំរប ់គ.ជ.អ.ប    

១៨.ស្ថច្គ់្បាក ់

សោល សោបាយកា ់កាប់ស្ថច្់គ្បាក់     

គ្បព ័ធគែស យយបាំសពញច្ាំណាយធនោរ  ិងសបឡាស្ថច់្គ្បាក់   
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ច្ាំណាយស្ថច្់គ្បាក់     

ច្ាំែូលស្ថច្់គ្បាក់     

ការរាប់ស្ថច់្គ្បាក់     

កគ្មឹ្តស្ថច់្គ្បាក់     

 ុវតថិភាព     

១៩.គែស យយស្ថច្គ់្បាក ់ ិងគ្បតិបតតកិារធនោរ 
ការទូ្ទត ់     

 កខីប័គ្តទូ្ទត់     

 ាំសែីការទូ្ទត់     

ទ្ទ្លួ     

 កខីប័គ្តទ្ទ្លួគ្បាក់     

 ាំសែីការទ្ទ្លួ     

ការសផ្ៃររវាងធនោរ/គែ ី      

២០.ផ្តល់ការោាំគ្ទ្ណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ ល់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតនន 

ឯកស្ថរស ច្កត ីសគ្ម្ច្រមួ្     

ការអ ុវតតគែស យយ     

ការសផ្ៃរ(ការបសញ្ចញ)ងវកិារ     

២១.បុសរគ្បទ  ល់បុគគលិក 

បុសរគ្បទ  គ្មាប់ការង្ហរ     

ណ  កាំែត់ន បុសរគ្បទ  គ្មាប់ការង្ហរ     

ការអ ុវតតគែស យយបុសរគ្បទ  គ្មាបក់ារង្ហរ    

រូបីយវ៏តថុកាុងការបុសរគ្បទ      

ការបញ្ចប់ស វាកម្ម     

២២.សស្ថហ យុសធវ ីាំសែីរផ្ាូវការ 
សធវី ាំសែីរសោយយ តសហាេះ     

ការទូ្ទត់ ងសស្ថហ ុយសធវី ាំសែីរអ តរជាតិ     

ការទូ្ទត់ ងសស្ថហ ុយសធវ ីាំសែីរកាុងគ្បសទ្     

អ ុម័្តការសធវី ាំសែីរ     

ការសធវ ីាំសែីរបាំសពញការង្ហរ ោាំគ្ទ្សោយងវកិាកម្មវធីិ    

២៣.បញ្ជ ីសបៀវតេរ ៏
គ្បព័ ធបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀរវតេរ ៏     

 ាំសែីរការសរៀបច្ាំបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀរវតេរ ៏     

ការទូ្ទត ់គ្បាក់សបៀរវតេរ ៏     

ទិ្នា  ុបបវតតិគ្បាក់ណខ     

ឯកស្ថរបញ្ជ ីគ្បាក់សបៀរវតេរ ៏     

២៤.បុគគលិក 

សោល សោបាយបុគគលិក     
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កាំែត់គ្តាបុគគលិក     

ការចុ្េះបញ្ជ ីបុគគលិក     

ឯកស្ថរបុគគលិក     

ការសគ្ជី សរ ីបុគគលិក     

កិច្ច  ាបុគគលិក     

ការបញ្ច ប់កិច្ច  ា  ិងគ្បគល់ការង្ហរប ត     

របាយការែ៏ន ការ គ្បគល់ការង្ហរប ត     

ោម  ពាកយបែតឹ ងសទ្ៀតសទ្     

បុគគលិកអងគភាពហរិញ្ញវតថុ     

តនួទី្  ិងភារៈកិច្ចបុគគលិក     

២៥.គ្គបគ់្គងោ យ ត 
សោល សោបាយោ យ ត     

ស ៀវសៅគ្បវតតរិងយ ត  ិងការសគ្បីគ្បា ់សគ្បង    

របាយការែ៏ន ការសគ្បីគ្បា ់សគ្បង     

ការសគ្បីគ្បា ់សគ្បងពុាំគ្តឹម្គ្តូវ     

ការណងទាំរងយ ត     

អាកសបីកបរទ្ទ្លួបា ការអ ុញ្ជញ តសោយសបីកបរ    

ការសគ្បីគ្បា ់រងយ តគ.ជ.អ.បជាផ្ាូវការ     

ការសគ្បីគ្បា ់រងយ តគ.ជ.អ.បផ្ទៃ ល់ខាួ      

 ុវតថិភាព     

ធានរា ប់រង     

ស វាកម្មគ្គប់គ្គងសលឿ  រហ័      

២៦.ទូ្រ ព័ៃ 
 ាំសែីរការវក័ិយប័គ្តទូ្រ ័ពៃ     

ទូ្រ ័ពៃច្ល័ត     

កគ្មិ្តគ្បាក់កក់ទូ្រ ័ពៃច្ល័ត     

ការបាត់បង់ ឬសចរលួច្ទូ្រ ័ពៃច្ល័ត     

ជសគ្មី្ ន ការ  ៃនតាម្គ្បព័ ធអីុ ធឺសែត     

២៧.ការងតច្ម្ាងសគ្តៀម្បគ្មុ្ង  ិងការការពារសម្សរាគ 

បា ងតច្ម្ាងសគ្តៀម្បគ្មុ្ងទិ្ ា ័យPeachtree    

ពិ ិតយភាពគ្តឹម្គ្តូវទិ្ ា ័យ Peachtree     

អ ុវតតការងតច្ម្ាងសគ្តៀម្បគ្មុ្ងទិ្ ា ័យ Peachtree    

កម្មវធីិងតច្ម្ាងសគ្តៀម្បគ្មុ្ងទិ្ ា ័យ Peachtree    

ស ៀវសៅណែនាំកម្មវធីិ Peachtree     

ស ៀវសៅកាំែតស់ហតុ(ងតច្ម្ាងសគ្តៀម្បគ្មុ្ង)    

ឧទហរែ៏ ស ៀវសៅកាំែត់សហតុ     

 ីតិវធីិងតច្ម្ាងសគ្តៀម្បគ្មុ្ងទិ្ ា ័យសភេងៗសទ្ៀត    
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ពាកយ មាៃ ត ់     

ស្ថរសអ ចិ្គ្តូ ិក(Email)      

ការការពារសម្សរាគ     

ច្ាប់កាុងការសគ្បីគ្បា ់កុាំពយូទ័្រ     

២៨.ទុ្កោកជ់ាឯកស្ថរ   ិងប័ែណស្ថរ 
គ្បព័ ធសរៀបច្ាំទុ្កោក់ជាឯកស្ថរ     

គ្បព័ ធសរៀបច្ាំទុ្កោក់ជាឯកស្ថរគសគ្មាងសទ្វភាគី    

ទី្កណ ាងរកាឯកស្ថរ     

ការកាទុ្ក  ិងរសបៀបសរៀបច្ាំឯកស្ថរ     

២៩.បាង់គែស យយ 
ខៃង់ន សលខកូ គែ ី     

រច្ន ម្ព័ ធ Peachtree     

បាង់គែ ី     

៣០.ពត័មា ទូ្សៅ 

ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងជាម្យួភាា ក់ង្ហរអ ុវតតនន     

សគហទ្ាំព័រ  ិងបញ្ជ ីទ្ាំនក់ទ្ាំ ង     

ជំពកូទ ី២០ សវនកមាដទៃកនុង 

 វ កម្មនផ្ៃកាុងគឺជាមុ្ខង្ហរឯករាជយ  ិងជាសោលបាំែងរប ់កម្មវធិី ណ លបណ ថម្តនម្ា  ិងសធវីសោយកា ់ 
ណតគ្បស ីរ ូវគ្ប ិទ្ធភាព  ិង កតិ ិទ្ធភាព ន គ្បតិបតតិការរប ់កម្មវធិី។ មុ្ខង្ហរ វ កម្មនផ្ៃកាុងគឺមា លកខ
ែៈ ឯករាជយពីណខេគ្គប់គ្គង ។ វាជួយឱ្យគ.ជ.អ.ប  សគ្ម្ច្សោលបាំែងរប ់ខាួ  តាម្រយៈការផ្តល់ ូវ
លទ្ធផ្ល ន  ការពិ ិតយ  ងិវាយតនម្ាសៅសលីការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ  ាំសែីរការគ្គប់គ្គង  ងិអភិបាលកចិ្ ្
ច្។សៅកាុង គ.ជ.អ.ប ការគ្តួតពិ ិតយសោយ វ កម្មនផ្ៃកាុង ម្ិ ទ ់បា អ ុវតតគ្តឹម្គ្តូវ សពញសលញតាម្
ច្ាប់សៅស យី។ 
   វ កម្មនផ្ៃកាុងរប ់គ.ជ.អ.ប ោច្រមួ្បញ្ចូ លការគ្តួតពិ ិតយ តាម្ណបបគ្បនពែី ូច្ជាការសផ្ៃៀង
ផ្ទៃ ត់ ជាក់ណ តងសៅសលីគ្ទ្ពយ ម្បតតិ  ិងការគ្តួតពិ ិតយគ្តួ ៗសៅសលីគ្បតិបតតិការ គ្ពម្ទាំងការវាយតនម្ា
ោ ងទូ្លាំ ទូ្លាយមា  ូច្ជាការ ាំភា  ៍ម្ួយទ្ល់ម្ួយជាម្ួយបុគគលិកជាសគ្ច្ី នក់។ សោលបាំែងគឺ
ស ីម្បផី្តល់ ូវម្ត ិឬសោបល់អាំពីគ្បព័ ធ  ីតិវធិីគែស យយរប ់គ.ជ.អ.ប យ តការគ្គប់គ្គងគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង 
យ តការគ្គប់គ្គង ហា ិភ័យ  ិងសលីកជាវធិីស្ថន្ត តណកលម្ែសោយបា គ្តឹម្គ្តូវ។ 
  ច្ាំែុច្ទាំង៣ ខាងសគ្កាម្ណ លមា ឥទ្ធិពលសលីវធិីស្ថន្ត ត វ កម្មនផ្ៃកាុង៖ 

•   េាំ ាំនច្ - សធវីអវីគ្តូវ ច្ាំណាយតិច្បាំផុ្ត 

•  កតិ ិទ្ធភាព - សធវីអវីណ លគ្តឹម្គ្តូវ 
• គ្ប ិទ្ធភាព - សធវីអវីណ លគ្តឹម្គ្តូវ ជាម្ួយធ ធា តិច្តចួ្បាំផុ្ត 
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២០.១ សវនកម្មននេកែងុ របស់គលខាធិការដ្ឋា នគ.ជ.អ.ប 

 សៅកាុងសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បមា  វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង ២គ្បសភទ្គឺ៖ 

២០.១.១ ការគធវើសវនកម្មននេកែងុគដ្ឋយគ្កុម្សវនកម្មននេកែងុ 

   វ កម្ម ស េះគ្តូវបា អ ុវតតសោយម្ន្ត តីណ លមា ជាំនញ  ិងមា បទ្ពិសស្ថធ ៍ណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ 
មា  ម្តថភាពគ្គប់គ្ោ ់  ិងគ្តូវបា ណតងតាាំង គ្គប់គ្គង  ិងរាយការែ៏ជូ គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ
.អ.ប។ 
  សោលបាំែងគឺស ីម្បសីរៀបច្ាំណផ្ ការ វ កម្មនផ្ៃកាុង សៅសលីសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ស្ថថ ប័  
គ្ក ួងអ ុវតតកម្មវធិីជាត ិ  ិងរាជធា  ី សខតត សហយីក៏ស ីម្បរីកា ូវបទ្ោា  ន ការគ្តួតពិ ិតយ  ាំសៅធាន
គ្ប ិទ្ធិភាពន មុ្ខង្ហរ វ កម្មនផ្ៃកាុង។ ោទ្ិភាពកាុងការសធវី វ ៈកម្មស េះ គ្តូវសផ្ទត តសៅសលីរាជធា ី សខតត 
 ិងស្ថថ ប័  គ្ក ួងណ លអ ុវតតកម្មវធិីជាតិណា ណ លោច្មា ហា ិភ័យខព ់ ពាក់ព័ ធ ឹងកតាត  ូច្ខាង
សគ្កាម្៖ 

• ស្ថថ ប័  គ្ក ួងអ ុវតត កម្មវធិីជាតិ រាជធា ី សខតតណ លមា ទ្ាំហាំងវកិាធាំ។ 

• គុែភាព  ងិភាពទ ់សពលសវលាន ព័ត៌មា ហរិញ្ញវតថុ ណ លទ្ទ្ួលបា ពីកម្មវធិី។ 

• "ភាពច ់ទុ្ាំ" ន ស្ថថ ប័  គ្ក ួងអ ុវតត កម្មវធិីជាតិ រាជធា ី សខតត ជាម្ួយ ឹងការបសងកីត ូវកម្មវធិី 
 ស ីម្បពីិ ិតយសម្ីលសៅសលីការពាោម្ ការស្ថកលបង ភាពសជឿទុ្កច្ិតតបា ន គ្បព័ ធ។ 

• លកខែៈ ិងភាព មុគស្ថញ សផ្េងៗោា ន របាយការែ៏ណ លតគ្ម្ូវសោយន គូអភិវឌ្ឍ សោយស្ថរ 
 មា ន គូអភិវឌ្ឍសផ្េងៗោា   បា ផ្តល់មូ្ល ិធិ ល់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតត ។ 

• អ ុស្ថ  ៍រប ់ វ ករខាងសគ្ៅ សៅកាុងលិខិតគ្គប់គ្គងគ្បចាំឆាា ាំ។ 

• ជាឱ្កា  សៅសពលណ លសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គ្តូវណ វងរក ាំសណាេះគ្ស្ថយស ីម្បបីាំបាត់ឱ្  

 ភាព សៅកាុងគ.ជ.អ.ប។ 

សោយជាសរៀងរាល់ឆាា ាំគ្កុម្ វ ករនផ្ៃកាុង (IAG) រប ់សលខាធិកាោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងសរៀបច្ាំណផ្ ការ 
 វ កម្មនផ្ៃកាុង  សោយពិ ិតយ  ិងពិចរណាសៅសលីកតាត ណ លបា សលីកស ងីខាងសលី (ច្ាំែុច្២០.១.១) 
បញ្ចូ លសៅកាុងណផ្ ការរប ់សគ ។ គ្បធា សលខាធិកាោា   គ.ជ.អ.ប សោយមា ការពិសគ្ោេះសោបល់
ជាម្ួយ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្  ឹងអ ុម័្តណផ្ ការ វ កម្ម។ គ្កុម្ វ ករនផ្ៃកាុង
តាម្រយៈគ្បធា គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង គ្តូវរាយការែ៍ជូ គ្បធា គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីល
ធម៌្  គ្បធា សលខាធិការោា    ិង គ្បធា គ.ជ.អ.ប ។ របាយការែ៍រប ់គ្កុម្ វ ករនផ្ៃកាុង គ្តូវផ្តល់ ល់
ស្ថថ ប័  គ្ក ួងអ ុវតតកម្មវធិី រាជធា ី សខតតស្ថមុ្ីតាម្តាំរូវការ ស ីម្បជីាព័តមា ។ 

២០.១.២ ការគធវើសវនកម្មននេកែងុគដ្ឋយសវនៈករននេកែងុផ្ែលបានគគ្ជើសតាាំង 

  សគ្ៅពីការសធវី វ កម្មសោយ គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ោច្សគ្ជី សរ ី វ 
ករនផ្ៃកាុងជាបុគគលិករប ់ខាួ បាំសពញការង្ហរសពញសមា ង ស ីម្បសីធវី វ កម្មនផ្ៃកាុង (គ. ជ.អ.ប) ជាសទ្ៀងទ
ត់។  វ ករនផ្ៃកាុងមា ភារៈទ្ទ្ួលខុ គ្តូវច្ាំសពាេះគ្បធា សលខាធិកាោា  គ.ជ.អ.ប សហយីវធិីស្ថន្ត ត 
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គ្បតិបតដិការគ្តូវមា ការឯកភាព ពីថាា ក់ ឹកនាំជា ់ទបសៅសលខាធិកាោា  គ.ជ.អ.ប។ កាុងករែីចាំបាច់្ 
សលខាធិកាោា  គ.ជ.អ.បោច្ ឹងផ្តល់ ាំបូនម   ល់គ្កុម្ វ ករនផ្ៃកាុង  
២០.២ ែាំគណ្ើរការសវនៈកម្មននេកែងុ 

២០.២.១  ីផ្ខ្ធែ ូែល់ផ្ខ្ម្ករា ននឆ្ែ ាំនមិ្ួយៗ 

 វាយតនម្ាស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត ណផ្ែកតាម្លកខខ័ែឌ សគ្ជី សរ ី វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង។ 
 ណផ្ែកតាម្ពិ ៃុលកខខ័ែឌ សគ្ជី សរ ី សរៀបច្ាំកាលវភិាគ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុងគ្បចាំឆាា ាំ។  

 កាំែត់កចិ្ចការ  ិងណខ គ្មាប់សធវី វ កម្មនផ្ៃកាុង 

 គ្តូវោក់ជូ កាលវភិាគ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុងគ្បចាំឆាា ាំ សៅគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីល
ធម៌្ (បសងកីតជាអ ុគែៈកមាម ធិការគ.ជ.អ.ប)ករែីចាំបាច់្គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិង
គ្កម្ ីលធម៌្ ោច្ផ្តល់ជាម្តិសោបល់ ឬស ាី ុាំសធវីវសិស្ថធ កម្មសលីកាលវភិាគ វ ៈកម្មណ ល
បា ោក់ ។  

២០.២.២   ីរ គៅ បីផ្ខ្ ម្ុនគ លចប់គនតើម្សវនៈកម្ម 

 គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប បា សផ្ៃរ ិទ្ធ ឹកនាំការង្ហរគ្បចាំនងៃជូ សៅអ ុគ្បធា 
គ្បតិបតត ិ រមួ្ទាំងការឯកភាពពីសពលសវលាអ ុវតត វ កម្មនផ្ៃកាុងស េះផ្ងណ រ។ ការសផ្ៃរ ិទ្ធ
 ឹកនាំការង្ហរគ្បចាំនងៃ ស េះ ស ីម្បធីានឱ្យមា គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប កាុងសពលចប់ 

 សផ្តីម្  ិងសពលបញ្ច ប់ វ កម្ម រមួ្ទាំងគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុសៅគ្គប់ ាំណាក់ 
កាលអ ុវតតទាំងអ ់ផ្ងណ រ។ 

 សរៀបច្ាំលកខខ័ែឌ បាំសពញការង្ហរ គ្មាប់អ ុវតតរប ់ វ ករនផ្ៃកាុង សោយមា ការចូ្លរមួ្ពីអ ុ
គ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា    ិងគ្បធា អងគភាពរ ាបាល ិងហរិញ្ញវតថុ  ូសច្ាេះបញ្ជា ណ ល
បា ស ីុបអសងកត គ្តូវបា  មាគ ល់ទុ្ក។ 

 ការោិល័យបុគគលិក ចុ្េះហតថសលខាសលីកិច្ច  ាជាម្ួយ វ ករនផ្ៃកាុង ពាក់ព័ ធការង្ហរ វ 
កម្ម នផ្ៃកាុង។ 

២០.២.៣ ម្ួយផ្ខ្ម្ុនគ លចប់គនតើម្សវនៈកម្ម 

  វ ករនផ្ៃកាុងណែនាំខាួ ឯង ល់ អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា    ិងគ្បធា អងគភាពរ ា
បាល  ិងហរិញ្ញវតថុ រចួ្ស ាី ុាំសោបល់ពីកណ ាងណ លសផ្ទត តការសធវី វ កម្ម។ 

  វ ករនផ្ៃកាុងទក់ទ្ងជាម្ួយអ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា    ិងគ្បធា អងគភាពរ ាបា
ល  ិងហរិញ្ញវតថុ សោយមា ច្ាប់ច្ម្ាងជូ សៅគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ស ីម្ប ុីាំ
ព័ត៌មា បណ ថម្ អាំពី បញ្ជា នន  ិងពីកណ ាងណ លសផ្ទត តការសធវី វ កម្មនសពលខាងមុ្ខស េះ។ 

 គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ ផ្តល់ព័ត៌មា លម្ែិត គ្មាប់ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងជាម្ួយន គូ
អភិវឌ្ឍនន ណ លោាំគ្ទ្ផ្.អ.៣។  វ ករនផ្ៃកាុងទក់ទ្ងន គូអភិវឌ្ឍននស ីម្បផី្តល់ព័តមា  
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អាំពី វ កម្ម នផ្ៃកាុងនសពលខាងមុ្ខ  ិងស ីម្បសី ាី ុាំសោបល់ គ្ប ិ សបីមា បញ្ជា ណាម្យួ 
គ្តូវការពិ ិតយ។ 

២០.២.៤ ការចប់គនតើម្សវនៈកម្ម 

  វ ករនផ្ៃកាុងគ្តូវសធវីការ គ្បជុាំបង្ហា ញជាតាំបូងជាម្ួយគ្បធា សលខាធិការោា   អ ុគ្បធា 
គ្បតិបតត ិសលខាធិការោា   គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិង ហរិញ្ញវតថុ  ិងបុគគលិកកម្មវធិី នទ្សទ្ៀត
ព យល់ពីវធិី ស្ថន្ត ត វ កម្មនផ្ៃកាុង។ ច្ាំែុច្សផ្ទត តជា កាត  ុពលក៏ោច្គ្តូវបា សលីកស ងី 
 ិងពិភាកាសៅកាុង កិច្ចគ្បជុាំស េះណ រ។ 

 ណផ្ ការការង្ហរ វ កម្មនផ្ៃកាុងគួរណតយកអ ុស្ថ  ៏សផ្េងៗរប ់ វ ករឯករាជយ( វ ៈករ
ខាងសគ្ៅ)សៅគិតគូរពិចរណារមួ្បញ្ចូ ល ។ គ្ប ិ សបី វ ករនផ្ៃកាុងយល់ថា ម្គ្ ប ោច្ផ្ត
ល់ណផ្ ការ ការង្ហរម្ួយច្ាប់ ល់ វ ករខាងសគ្ៅ ស ីម្បធីានបា  ូវកិច្ច ហការ វធិីស្ថន្ត ត
សផ្ទត តការយកច្ិតត ទុ្កោក់។ 

២០.២.៥ កែងុែាំ្ក់កាលសវនៈកម្ម 

 គ្តូវមា ការពិភាកាជាម្ួយ ឹងបុគគលិកននពី ាំសែីរការ  ិងវធិីស្ថន្ត ត វ កម្ម ណ លចត់
ទុ្ក ូច្ ជាការកស្ថង ម្តថភាពបុគគលិក។ 

  វ ករនផ្ៃកាុងតគ្ម្ូវសោយរកាទុ្កឯកស្ថរការង្ហរ រមួ្ ឹងឯកស្ថរចាំបាច់្ទាំងអ ់ ស ីម្បោីាំគ្ទ្ 
 ិង ព យល់សលីការ សងកត  ិងអ ុស្ថ  ៍ណ លបា សលីកស ងី។  

២០.២.៦ កែងុែាំ្ក់កាលក ត្ លននសវនៈកម្ម  (គបើសិនជាចាំបាច់ ឬមានបញ្ជា សាំខាន់គកើតគ ើង) 

  វ ករនផ្ៃកាុង ោច្មា កិច្ចគ្បជុាំជាម្យួ អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា    ិងគ្បធា អងគ
ភាព រ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុស ីម្បពីិភាកាពីបញ្ជា  ាំខា ់ៗ ណ លចាំបាច់្គ្តូវជគ្មាបជូ ជា
បនៃ  ់សៅកា ់ គ្បធា សលខាធិការោា   ។ 

២០.៣ ការបញ្ចប់សវនៈកម្ម 

២០.៣.១  ី ១ គៅ៣ នថា ម្ុនគ លសវនៈករននេកែងុចកគចញ 

  វ ករនផ្ៃកាុងគ្បគល់ពគ្ង្ហងរបាយការែ៍ ជូ គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប បនៃ ប់ម្ក
សរៀបច្ាំកិច្ចគ្បជុាំជាចុ្ងសគ្កាយជាម្ួយគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិ
សលខាធិការោា   គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ  ិងបុគគលិកតាម្ណ លោច្ច្ួលរមួ្បា  
សោយគ្បធា សលខា ធិការោា  គ.ជ.អ.បជាអាកអសញ្ជ ីញ។ សោលបាំែងន កិច្ចគ្បជុាំស េះ គឺ
ស ីម្បពីិភាកាសលីពគ្ង្ហង របាយការែ៍  ិងជាពិស  ស ីម្បកីាំែត់អតត ញ្ជញ ែកាំហុ  ។ 
ការ សងកត (ឬការរកសឃញី)  ិង អ ុស្ថ  ៍ ីម្យួៗ  ឹងគ្តូវបា សលីកយកម្កពិភាកា  ិង
គ្ស្ថយបាំភាឺ។ 

  វ ករនផ្ៃកាុងបញ្ច ប់របាយការែ៏ សោយមា ការរមួ្បញ្ចូ ល ូវសោបល់  ិង ាំរាយបាំភាឺពីកិច្ច
គ្បជុាំចុ្ង សគ្កាយស េះ។ 
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  វ ករនផ្ៃកាុងោក់ របាយការែ៍ចុ្ងសគ្កាយជូ សៅគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ការ
ផ្េពវផ្ាយ បណ ថម្សទ្ៀតន របាយការែ៍ស េះគឺជាការ ាំសរច្ច្ិតតរប ់អាកទ្ទ្ួល។ 

 រាល់ការគ្បាគ្ ័យទក់ទ្ងជាប តបនៃ ប់ពាក់ព័ ធ ឹងរបាយការែ៍ស េះ គឺរវាង សលខាធិការោា  
គ.ជ.អ .ប  ងិភាគីទ្៣ី ។ 

២០.៣.២ ២សបាតហ៏បនាេ ប់ ីបញ្ចប់សវនៈកម្ម 

 ោគ្ ័យសលីរច្នបងន របាយការែ៍ វ កម្ម៖ 
១. គ.ជ.អ.ប បណ ថម្ម្តិសោបល់(សឆ្ាីយតប)សៅសលីរបាយការែ៍ វ កម្ម  ិងសរៀបច្ាំ
ណផ្ ការម្ួយ សោយមា កាំែត់សពលសវលា គ្មាប់ កម្មភាពណ លអ ុវតត កាុងការសឆ្ាីយ
តបសៅ ឹងលទ្ធផ្ល ន អ ុស្ថ  ៍សៅកាុងរបាយការែ៍ វ កម្ម ឬ  

២. គ.ជ.អ.ប សរៀបច្ាំលិខិតម្យួណ លឯកភាពទ្ទ្ួលយករបាយការែ៍ វ កម្ម (តាម្អវីណ ល
បា រកសឃញី  ិងសលីកស ងី)  ិងសរៀបច្ាំណផ្ ការម្ួយសោយមា កាំែត់សពលជាក់លាក់
កាុងការ សឆ្ាីយតប សៅ ឹងអ ុស្ថ  ៍ ។ 

២០.៣.៣  ី១ គៅ ៦ផ្ខ្ បនាេ ប់ ីបញ្ចប់សវនៈកម្ម 

 គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ សរៀបច្ាំកិច្ចគ្បជុាំម្ួយ ឬសគ្ច្ី  ង ជាម្ួយអ ុគ្បធា 
គ្បតិបតត ិ សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប រមួ្ទាំងបុគគលិកសផ្េងៗសទ្ៀត គ្ប ិ សបីចាំបាច់្ ស ីម្បី
ពិភាកាពី វ កម្មនផ្ៃកាុង ងិតួនទ្ីសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បកាុងការតាម្ោ ការ កម្មភាព 
សឆ្ាីយតបតាម្អ ុស្ថ  ៏  វ ៈកម្ម។ 

 យូរៗម្តង  ិងជាណផ្ាកម្ួយន ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងជាទូ្សៅជាម្ួយគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប អ ុ
គ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា    ឹងពិភាកាអាំពីវឌ្ឍ ភាពកាុងការសឆ្ាីយតបតាម្អ ុស្ថ  ៍
 វ កម្ម ។ 

 ណផ្ែកតាម្របាយការែ៏ វ ៈកម្ម វាជាមូ្លោា  កាុងការចុ្េះពិ តិយការង្ហរសៅតាម្ ស្ថថ ប័  
គ្ក ួង អ ុវតតកម្មវធិីជាត ិ ិងរាជធា  ីសខតត។ 

 គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ គ្តូវតាម្ោ ការរកីច្ាំសរ ីកាុងការសឆ្ាីយតបសៅ ឹងអ ុ
ស្ថ  ៍  វ ៈកម្ម កាុងការចុ្េះពិ ិតយការង្ហរសៅតាម្ ស្ថថ ប័  គ្ក ួង អ ុវតតកម្មវធិីជាតិ  ិងរាជ
ធា ី សខតត។ 

២០.៣.៤ បីផ្ខ្ បនាេ ប់ ីបញ្ចប់សវនៈកម្ម 

 គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ផ្តល់ព័តមា  ល់អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា   
គ្បធា អងគ ភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ  តីពីការរកីច្សគ្ម្ី ទក់ទ្ង ឹងណផ្ ការ កម្មភាព រមួ្
ទាំងសហតុផ្លន  ការព ារ សពលផ្ងណ រ។ 

 អ ុស្ថ  ៍ណ លមា ស្ថរជាតិជា ’វតថុរាវ” ជាហតុ ម្ិ ោច្សោេះគ្ស្ថយបា កាុងរយៈសពលបីណខ 
គ្តូវ សធវីការពិ ិតយស ងីវញិសៅសពលស េះ។ 
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២០.៣.៥ គ្បា ាំម្ួយផ្ខ្ បនាេ ប់ ីបញ្ចប់សវនៈកម្ម 

 គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ផ្ដល់របាយការែ៍ចុ្ងសគ្កាយ តីពីការអ ុវតត តាម្អ ុ
ស្ថ  ៍ មូ្ល សហតុន ការម្ិ អ ុសលាម្តាម្អ ុស្ថ  ៍  ិងផ្តល់បច្ចុបប ាភាពពីអ ុស្ថ  ៍
ណ លមា លកខែៈ ’រាវ”។ 

 គ្បធា អងគ ភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុគ្តូវសធវីការតាម្ោ របាយការែ៏ចុ្ងសគ្កាយ សបី ិ ជា
សៅណត ម្ិ ទ ់បា ទ្ទ្ួល។ 

២០.៣.៦ គ្បា ាំ ីរផ្ខ្ ម្ុនគ លចប់គនតើម្សវនៈកម្មជាថមី 

 អ ុគ្បធា គ្បតិបតតិសលខាធិការោា   ប តពិ ិតយអាំពអី ុស្ថ  ៍ ាំខា ់ៗណ លបា សលីកស ងី
សោយ វ កម្មនផ្ៃកាុងស ីម្បធីានថា ាំសែីរភាពសជឿ សលឿ កាុងការអ ុវតតតាម្អ ុស្ថ  ៏ 
ម្ិ មា ការធាា ក់ចុ្េះ។ 

២០.៣.៧ ១៨ ផ្ខ្ បនាេ ប់សវនៈកម្មននេកែងុបានគកើតគ ើង 

  សៅសពលណ លអ ុវតត វ ៈកម្មងម ីបញ្ជា ណ លបា សលីកកាុងរបាយការែ៏មុ្ ម្ិ គ្តូវសកីតមា សទ្ៀត
ស យី។ 

ជំពកូទី២១៖ សវនកមាខាងពគ្ៅ 

២១.១ កាលបរិគចោទសវនកម្មខាងគគ្ៅ 

 ពគ្ង្ហងរបាយការែ៍ វ កម្ម ាំបូងគ្តូវសផ្ញីរតាម្អុីណម្ លម្កសលខាធិការោា   សគ្កាយពីបា 
បញ្ច ប់ភាា ម្ៗ សៅសពលណ ល វ កម្មកាំពុង ាំសែីរការ ប ុណ តម្ិ គ្តូវហួ នងៃទ្ី២៨ ណខកុម្ាៈសទ្។ 

 ពគ្ង្ហងរបាយការែ៍ វ កម្មចុ្ងសគ្កាយគ្តឹម្នងៃទ្ី៣១ ណខម្ីន ឬឆាប់ជាងស េះគ្តូវសផ្ញីរតាម្អុី
ណម្ លម្កសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប. អ ុម័្តរបាយការែ៏ មុ្  ឹងមា ការចុ្េះហតថសលខាសលីរបាយ
ការែ៍  វ កម្ម។ 

 របាយការែ៏ វ កម្មណ លបា ចុ្េះហតថសលខារចួ្គ្តូវសផ្ញីរសៅន អភិវឌ្ឍសៅនងៃទ្ី១៥ ណខឧ ភា 
២១.២ ម្ុនគ លដ្ឋច់ឆ្ែ ាំ 

  គ្ប ិ សបីការគ្គប់គ្គង គ្តួតពិ ិតយគែស យយគ្បចាំណខបា លែ វា ឹងមា ភាពង្ហយគ្ ួល សោយ
ម្ិ គ្តូវ ការច្ាំណាយសពលសវលាសគ្ច្ី  ឬមា បញ្ជា សៅសពលសរៀបច្ាំរបាយការែ៏គែស យយោច់្ឆាា ាំសទ្។ 
   វ កម្មខាងសគ្ៅគឺជា ាំសែីរការម្ួយណ ល ាំខា ់ខាា ាំង កាុងការបង្ហា ញសោយសឃញីពីការសបតជាញ
ច្ិតតធាន សោយមា តមាា ភាព  ិងគែស យយភាព សហយីរតិណត ាំខា ់ខាា ាំងសទ្ៀតសនេះគឺ ោច្ណងរកាបា 
 ូវទ្ាំ ុកច្ិតត ពី ន គូអភិវឌ្ឍ។ សោយស្ថរសហតុផ្លទាំងស េះសហយី សទ្ីប ាំសែីរការបញ្ច ប់សៅចុ្ងឆាា ាំ  ិងការ
សធវី វ កម្មមា  ស្ថរៈ ាំខា ់ខាា ាំង ណ លចាំបាច់្គ្តូវសរៀបច្ាំសោយមា លកខែៈជាគ្បព័ ធ។ 



315 
 

២១.៣ កាលបរិគចោទសវនកម្មខាងគគ្ៅ 

  ស ច្កតីណែនាំបិទ្បញ្ជ ីគែស យយសពលោច់្ឆាា ាំ ពីសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប រមួ្ជាម្ួយ ឹងទ្គ្ម្ង់ 
 ិងបាង់គាំរូននណ លចាំបាច់្គ្តូវសគ្បី មា បង្ហា ញលម្ែិតសៅកាុងជាំពូក ីម្ួយៗន ស ៀវសៅណែនាំស េះ។កថា 
ខ័ែឌ ទ្ី២១.៤ គឺជាតារាងគ្តួតពិ ិតយកិច្ចការ មុ្ សពលោច់្ឆាា ាំ ណ លមា ការកាំែត់សពលសវលា  គ្មាប់
បញ្ច ប់កិច្ចការ  ិម្ួយៗ សហយីស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា  ីសខតតណ លអ ុវតតកម្មវធិីជាតិ គ្តូវណតអ ុវតតតាម្។ 
  កាលបរសិច្េទ្កាុងការោក់ពគ្ង្ហងរបាយការែ៍  ិងរបាយការែ៍ វ កម្មចុ្ងសគ្កាយរមួ្ ឹងឯក
ស្ថរោាំគ្ទ្ គមឺា ភាពច្សងែៀតណា ់។ ការកាំែត់រយៈសពលទាំងស េះ ចាំបាច់្ណា ់ សគ្ពាេះសលខាធិការ ្
ឋា គ.ជ.អ.ប ម្ិ ោច្ច្ងគ្កងរបាយការែ៍ វ កម្មទាំងមូ្លបា សទ្ រហូត ល់ទ្ទ្ួលបា របាយ
ការែ៍ វ កម្មណ លមា ការ សឆ្ាីយតបទាំងអ ់ពី ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតតណ លអ ុវតតកម្មវធិីជាត។ិ
ស ីម្បអី ុវតតបា តាម្កាលកាំែត់ស េះ សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ោច្សរៀបច្ាំ វ កម្មបសណាត េះោ  ាមុ្ 
សពលោច់្ឆាា ាំ ស ីម្បឱី្យ វ ករោច្ អ ុវតតការង្ហរភាគសគ្ច្ី រប ់ពួកសគជាមុ្ ។បណ ថម្ពីស េះ បុគគលិកណផ្ាក
ហរិញ្ញវតថុក៏គ្តូវសជៀ វាងការឈប់ គ្មាក សលីកណលងណតនងៃឈប់ ាំរាកជាផ្ាូវការ ចប់ពីណខកាំ ុងណខធាូ ល់
ណខម្ីន។ 
២១.៤ តារាងគ្តួត ិនិតយការងារម្ុនគ លដ្ឋច់ឆ្ែ ាំ 

 កិច្ចការម្ួយច្ាំ ួ   ិងការគ្តួតពិ ិតយស ងីវញិ ណ លគ្តូវអ ុវតតកាុងណខវចិ្េិកា  ិងធាូ ជាសរៀងរាល់ឆាា ាំ 
មា  ូច្ ខាងសគ្កាម្៖   
លរ បញ្ជ ីគ្តួត ិនិតយកិចចការ ម្ុនគ លដ្ឋច់ឆ្ែ ាំ √ 

១.  វ កម្មបសណាត េះោ  ាគ្តូវសរៀបច្ាំអ ុវតតមុ្ សពលោច្ឆ់ាា ាំ (គ្ប ិ សបីចាំបាច្់) ។  

២.  ម្តុលយស្ថច្គ់្បាក់(សបឡាស្ថច្គ់្បាក់)កាុងគែ ីរប ់ភាា ក់ង្ហរអ ុវតតទាំងអ ់ រមួ្ទាំង 
សលខាធិការោា  ផ្ងណ រគ្តូវមា  ម្តុលយស មី ូ យ។  

 

៣. ស្ថច្គ់្បាកណ់ លសៅស   ល់កាុងន  សៅនងៃសធវីការចុ្ងសគ្កាយន ឆាា ាំ គ្តូវោកចូ់្លគែ ី ធនោរ
ទាំងអ ់ សធវី ូសច្ាេះស្ថច្គ់្បាក់សៅកាុងន  គិតគ្តឹម្នងៃទី្ ៣១ ណខធាូ គឺស មី ូ យ។ 

 

៤. សធវីការសផ្ៃៀងផ្ទៃ តគ់ែ ីធនោរ គែ ីស្ថច្គ់្បាក(់សបឡាស្ថច្គ់្បាក់)  ិងគែ ីតុលយការ សផ្េ
ងៗសទ្ៀតទាំងអ ់សោយបា គ្តឹម្គ្តូវ។ 

 

៥. តាម្ោ   ិងពិ ិតយ ទឹ្កគ្បាកណ់ លមិ្ ទ្ទួ្លបា   

៦. ពិ ិតយស ងីវញិគែ ីបាំែុល(ណ លសគជាំពាក)់ ស ីម្បធីានថាបា  សច្ញវកិយបគ័្តទរគ្បាក ់
រចួ្រាល់  ម្តុលយគែ ីមា ភាពគ្បាក គ្បជា បាំែុលណ លសគជាំពាក់បា ទ្ទួ្លគ្គបច់្ាំ ួ   ិង
បាំែុលខូច្គ្តូវបា លុបសចល (សោយមា ការយល់គ្ពម្គ្តឹម្គ្តូវ) ។ 

 

៧. ពិ ិតយសមី្លបុសរគ្បទ ច្ាំសពាេះបុគគលិកស ីម្បធីានភាពគ្តឹម្គ្តូវគ្ បតាម្សោល សោបាយ សហយី
គ្តូវចតវ់ធិា ការស ីម្បជីគ្ម្េះបុសរគ្បទ ទាំងអ ់ ឬគ្តូវបា កត់គ្តាប តសៅកាុងណខធាូ។ 

 

៨. ពិ ិតយ ម្តុលយគែ ីបាំែុល(ណ លជាំពាកស់គ)ស ីម្បធីានថា ម្តុលយសនេះគ្តឹម្គ្តូវ។  
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៩. ពិ ិតយស ងីវញិ ច្ាំណាយណ លមិ្ ទ ់បា ទូ្ទត ់ ស ីម្បធីានថាវាគ្បាក ជាការច្ាំណាយគ្តឹម្ 
គ្តូវ  ិងមា ឯកស្ថរោាំគ្ទ្ណ លពាកព់ ័ធគ្គបគ់្ោ ។់ 

 

១០. ពិ ិតយគែ ីរងច់ាំស ងីវញិ(គ្ប ិ សបីមា ) ស ីម្បធីានថាគែ ីស េះគ្តូវបា ជគ្ម្េះអ ់។ ជា
ធម្មតាគែ ីទាំងស េះសគ្បីគ្បា ់ សៅសពលណ លមា ភាពមិ្ ច្ា ់លា ់អាំពីប ៃុកច្ាំណាយ 
 គ្មាបគ់្បតិបតតិការណាមួ្យ។ សោយស្ថរសហតុផ្ល គែ ីស េះសគ្បីគ្បា ់ បសណាត េះោ  ាណត 
ប ុសណាណ េះ សហយីគ្តូវណតជគ្ម្េះសោយអ ់មុ្ ោច្ឆ់ាា ាំ។ 

 

១១. គ្តូវគ្បាក ថា មា សោល សោបាយបច្ចុបប ាភាព ណ លោច្ព យល់ពីលកខែៈ  ិងសោល បាំែង 
ន ទឹ្កគ្បាកច់្ាំណាយសៅកាុងរបាយការែ៍។ 

 

១២. ពិ ិតយស ងីវញិ ូវ ម្តុលយងវកិាស ីម្បធីានថាឱ្ ភាពសៅសពលោច្់ឆាា ាំ  ឹងទ្ទួ្លបា ងវកិា ម្ក
បន្តងគបស់ ងីវញិសៅឆាា ាំងមី ។ មិ្ មា  ម្តុលយងវកិា គ្មាបគ់សគ្មាង ឬ កម្មវធីិសៅសពលោច្ ់ឆាា ាំ
ស យី សហយី ម្តុលយងវកិាណ លសគ្ោងយកសៅអ ុវតតឆាា ាំសគ្កាយ  ឹងគ្តូវរកាទុ្កសៅសលខា ធិ
ការោា   ឬតាម្កាំរតិណ លោច្ទ្ទួ្លយកបា ពីន គូអភិវឌ្ឍ។ 

 

១៣. met.ពិ ិតយសមី្លស ងីវញិ ូវកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងជាមួ្យន គូអភិវឌ្ឍទាំងអ ់ស ីម្បធីានថាឯកស្ថរ
ទាំងអ ់ មា រកាទុ្កជាឯកស្ថរ  ិងលកខខែឌ នន ណ លមា ណច្ងពាក់ព ័ធ ឹងកិច្ចការសៅ សពល
ោច្ឆ់ាា ាំ គ្តូវបា អ ុវតតតាម្ (ឧ។ ច្ាំ ួ ទឹ្កគ្បាកណ់ លបា អ ុញ្ជញ តឱ្យយកសៅសគ្បីគ្បា ់ ឆាា ាំ
បនៃ ប់)។ 

 

១៤. គ្តូវគ្បាក ថា មាា រៈទាំងអ ់ណ លបា បរចិច គ  ិងអាំសណាយនន ណ លបា រមួ្វភិាគទ  
ទ្ទ្ួលបា កាុងឆាា ាំ គ្តូវបា គ្តូវបា កតគ់្តាចូ្លកាុងបញ្ជ ីគែស យយ (សៅសពលមា ការយល់ គ្ពម្
ពីន គូអភិវឌ្ឍ) ។ 

 

១៥. ធានថាបា សធវីបច្ចុបប ាភាពបញ្ជ ីស្ថរសពីភ័ែឌ   

១៦.  ាំសែី ុាំទូ្ទត ់ ណ លគ្តូវទូ្ទតក់ាុងឆាា ាំទាំងអ ់ គ្តូវបញ្ជូ  ម្កការោិល័យហរិញ្ញវតថុ គ្តឹម្នងៃទី្ 
២៦ ណខធាូ។  ាំសែីទូ្ទត់ណ លបា ទ្ទួ្លសគ្កាយនងៃទី្ ២៦ ណខធាូ  ឹងគ្តូវទូ្ទត់ជាប ៃុកងវកិា សៅ
ឆាា ាំបនៃ ប។់ គ្បការស េះគ្តូវបា អ ុវតតទាំងការសផ្ៃរគ្បាក់  ិងទូ្ទតស់ៅឱ្យអាកផ្គតផ់្គង់។ 

 

១៧. មុ្ សពលបិទ្បញ្ជ ីោច្់ឆាា ាំ  ូម្ពិ ិតយសមី្លស ងីវញិ  ូវ ីតិវធីិបិទ្បញ្ជ ីោច្់ឆាា ាំ  គ្មាបគ់្បព័ ធ
គែស យយ Peachtree ។ 

 

១៨. គ្តូវគ្បាក ថា វ ករខាងសគ្ៅ គ្តូវបា សគ្តៀម្ទុ្កមុ្ រចួ្ជាសគ្ ច្ សគ្ពាេះថា វ ករទ្ាំ ងជា 
ម្មាញឹកខាា ាំងសៅកាុង ាំណាក់កាលស េះ សហយីលទ្ធភាពកាុងការសរៀបច្ាំសោយបា ទ ់តាម្ កាល 
បរសិច្េទ្កាំែត់  ឹងមិ្ ោច្ខវេះបា  សោយស្ថរណតមិ្ មា  វ ៈករសទ្។ ការណ លបា កាំែត់  ូវ
កាលវភិាគ វ កម្មជាមុ្  កជ៏ាណផ្ាកម្ួយជួយ ល់ការសរៀបច្ាំណផ្ ការ ការង្ហររប ់បុគគលិក ស ីម្បី
ធានថា បុគគលិកពាកព់័ ធទាំងអ ់បា សគ្តៀម្ខាួ រចួ្រាល់សៅសពលមា  វ ករម្ក ល់។ 

 

១៩. គ្តូវគ្បាក ថារាល់កាំហុ ឆ្គងទាំងអ ់សៅកាុងលិខិតគ្គប់គ្គង ឆាា ាំមុ្   ឹងមិ្ មា សកីតស ងី សទ្ៀត
ស យី កាុងឆាា ាំស េះ។ 

 

 

២១.៥ សវនកម្មខាងគគ្ៅ 
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   វ កម្មខាងសគ្ៅគឺ ជាការគ្តួតពិ ិតយឯករាជយម្ួយសៅសលីរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ ណ លបា សរៀបច្ាំ
សោយ សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប សរៀបច្ាំការសធវី វ កម្មឯករាជយស េះជាគ្បចាំ
ឆាា ាំ។ ការសធវី  វ កម្មស េះគ្គប ែត ប់សៅសលី កម្មភាពទាំងអ ់កាុងឆាា ាំហរិញ្ញវតថុ ណ ល ូច្ោា  ឹងឆាា ាំគ្បតិទ្ិ
 ។ 
  សគ្ៅពីតគ្ម្ូវការ នផ្ៃកាុងរប ់គ.ជ.អ.ប កាុងការសធវី វ កម្មខាងសគ្ៅគ្បចាំឆាា ាំ វាក៏ជាតគ្ម្ូវការតាម្
ច្ាប់ (មា  ័យថាច្ាប់តគ្ម្ូវ) ន គ្ពេះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជា សហយីជាពិស  ពីន គូអភិវឌ្ឍ។ 
  សោលបាំែងន  វ កម្មខាងសគ្ៅគឺការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ ស ីម្បបីញ្ជជ ក់ថាគែស យយគ្បចាំឆាា ាំផ្តល់ ូវរូប
ភាព ហរិញ្ញវតថុរប ់គ.ជ.អ.ប ពិត  ិងគ្តឹម្គ្តូវ សហយីការសគ្បីគ្បា ់ងវកិាគ្ បតាម្សោល សោបាយ 
សោលបាំែង សោលសៅរ ាំពឹងទុ្ករប ់គ.ជ.អ.ប  ិងគ្ បតាម្លកខខែឌ ន កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងននជាម្ួយន 
គូអភិវឌ្ឍ។ ជាទូ្សៅ ការសធវី វ កម្មជាផ្លគ្បសោជ ៍រប ់អាកណ លសៅសគ្ៅ គ.ជ.អ.ប ឧទហរែ៏ ន គូ
អភិវឌ្ឍ។ សទេះបីជាោ ង ណាក៏សោយ គ្មាប់អាកណ លសៅកាុង(គ.ជ.អ.ប) ការសធវី វ កម្មគឺជាបទ្
ពិសស្ថធ ៍វជិជមា ម្ួយ សហយីម្ិ  ណម្ ជាសរឿងណ លគ្តូវខាា ច្សនេះសទ្។ ផ្ៃុយម្កវញិវាជាឱ្កា ម្ួយស ីម្បី
ទ្ទ្ួលបា ម្តិសោបល់ តីពីភាពខាា ាំង  ិងភាពទ្ ់សខាយសៅកាុងគ្បព័ ធ  ិង ីតិវធិីគែស យយ (ជា
ពិស  តាម្រយៈលិខិតគ្គប់គ្គង) ស ីម្បពីិភាកា រេឹះរកវធិីណកលម្ែ ។ 
 តួនទ្ី ៏ ាំខា ់រប ់ វ កម្មម្ិ ណម្ ស ីម្បរីកសម្ីលការណកាងប ាាំសនេះសទ្ ប ុណ តវាជាការឆ្ាុេះបញ្ជច ាំង 
 ិងផ្តល់  ូវព ាឺសពលណ លមា ការគ្តួតពិ ិតយ។  ូសច្ាេះ  វ កម្រគ្តូវបា ចត់ទុ្កថាជា ’អាកឃ្ា ាំសម្ីល” 
ម្ិ ណម្ ជា’អាក គ្បមា ញ់”សទ្។ 
២១.៦ ការគគ្ជើសគរើសសវនៈករខាងគគ្ៅ 

  គ.ជ.អ.ប សគ្ជី សរ ីគ្កុម្ហ ុ  វ កម្មអ ដរជាតិ ណ លមា ការោិល័យតាំណាងសៅកាុងគ្បសទ្  
តាម្វធិី ស្ថន្ត ត ាំសែីរការស ញនងា គ្បកួតគ្បណជង  ិងច្ាំណាយតិច្។ការអ ុវតតណបបស េះ ងឹសធវីសោយគ្កុម្
ហ ុ  វ ៈកម្ម អ តរជាតិគ្តូវោក់ការពឹងណផ្ែកកា ់ណតខាា ាំង សលីការោិល័យតាំណាងគ្កុម្ហ ុ ណ លមា 
វតតមា សៅកាុងគ្បសទ្ ។ 
  ការចុ្េះកិច្ច  ាជាម្ួយ វ ករ គឺជាការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់ គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
 ិង គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ ។ ការអ ុម័្តសគ្ជី សរ ីគ្កុម្ហ ុ  វ ៈកម្មកាុងគ្ ុកណាម្ួយ 
គ្តូវសរៀបច្ាំ ជាលាយលកខែ៍អកេរសោយគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប មុ្  ឹងគ្កុម្ហ ុ  វ ៈកម្មសនេះ
ចប់សផ្តីម្អ ុវតត ការង្ហររប ់សគ។  

  រាល់ការផ្ទា  ់បតូរគ្កុម្ហ ុ  វ កម្ម គ្តូវមា ការយល់គ្ពម្ជាលាយលកខែ៍អកេរ ពីគ្បធា 
សលខាធិការ ោា  គ.ជ.អ.ប សហយីគ្តូវោក់ជូ ន គូអភិវឌ្ឍពីសហតុផ្លណ លនាំសោយមា ការផ្ទា  ់បតូរ វ 
ករ  គ្ម្ង់តនម្ា ច្ាំ ួ បីពគី្កុម្ហ ុ  វ កម្ម គ្បវតតិរប ់គ្កុម្ហ ុ   ិងសហតុផ្លណ លគែៈកម្មការលទ្ធ
កម្មផ្តល់អ ុស្ថ  ៍ កាុង ការសគ្ជី សរ ីគ្កុម្ហ ុ ស េះ រមួ្ ឹងឯកស្ថរលទ្ធកម្មពាក់ព័ ធ នទ្សទ្ៀត។ 
២១.៧ សវនៈកម្មអនុវតតគដ្ឋយនែគូអភិវឌ្ឍ 
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  សគ្ៅពីការសធវី វ កម្មរមួ្សៅសលីគ.ជ.អ.បទាំងមូ្ល ណ លជាកាតពវកិច្ចចាំបាច់្ គ.ជ.អ.ប ោច្ ឹង
មា ការ សធវី វ កម្មពីន គូអភិវឌ្ឍ ផ្ងណ រ។ 
  កាុងការសធវី វ កម្មសៅសលីកម្មវធិីជាតិ ឬផ្.អ.៣ គឺសផ្ទត តសៅសលី បញ្ជា ជាយុទ្ធស្ថន្ត តន ការ
គ្គប់គ្គង ហរិញ្ញវតថុ  ូច្ជាការគ្តួតពិ ិតយងវកិា យ តការរបាយការែ៍  ិងរច្ន ម្ព័ ធរប ់កម្មវធិី។ ម្ិ 
ថា វ ៈកម្ម សផ្ទត តសៅសលីអវីក៏សោយ វាជាការចាំបាច់្ណា ់ណ លកិច្ចការគែស យយរប ់គ.ជ.អ.ប ោច្
ឈរបា ោ ងរងឹ មាាំច្ាំសពាេះការសធវី វ ៈកម្មស េះ។ 
  គ្ប ិ សបីន គូអភិវឌ្ឍ ជូ  ាំែឹងអាំព ីវ កម្មរប ់សគណ ល ឹងគ្តូវអ ុវតត ល់គ.ជ.អ.ប ឬសលខា
ធិការោា   ព័តមា ស េះគ្តូវផ្តល់ប ត ល់អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុសោយបា ឆាប់ជាទ្ីបាំផុ្ត។ ជាការ
ចាំបាច់្ ណា ់ណ លគ្តូវសរៀបច្ាំសោយបា គ្គប់គ្ោ ់ គ្តឹម្គ្តូវ  គ្មាប់ការសធវី វ កម្មពីន គូគូអភវិឌ្ឍ 
សហយីគ្ប ិ សបី មា  ាំសែី ុាំការោាំគ្ទ្ពីអងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុសនេះ គ្តូវណតសឆ្ាីយតបជាវជិជមា 
សោយោម  ការព ា សពល។ គ្តូវសធវីការផ្តល់ព័ត៌មា លាំអិតអាំពី ាំែួរនន ការគ្ស្ថយបាំភាឺ ណ លធាា ប់បា 
សលីកស ងីកាុងការសធវី  វ កម្មកាលពមុី្ សោយន គូអភិវឌ្ឍ  ល់ថាា ក់ ឹកនាំគ.ជ.អ.ប ស ីម្បឱី្យមា ការ
សគ្តៀម្រចួ្រាល់  ិងយល់ច្ា ់ អាំពីបញ្ជា នន ណ លន គូអភិវឌ្ឍ ងឹសផ្ទត តការយកច្ិតតទុ្ក។ 
  មុ្ សពលចប់សផ្តីម្ វ កម្ម កម្មវធិី(ឬគ.ជ.អ.ប) ឹងទ្ទ្ួលបា   ិងយល់គ្ពម្សៅសលីលកខខ័ែ្
ឌ្ការង្ហរ  វ កម្មណ លបា កាំែត់សោយ វ ករន គូអភិវឌ្ឍ។ ជាទូ្សៅ វ កម្មន គូអភិវឌ្ឍ មា ភាព
ខុ ោា តិច្តចួ្ ពី វ កម្មខាងសគ្ៅ ណ ល វ ករគ្តូវបា ណតងតាាំងសោយន គូអភិវឌ្ឍ  ឹងម្កព ិតយសម្ីល
គ្បព័ ធគែស យយ  ិងកាំែត់គ្តារប ់ សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។   
២១.៨ របាយការណ៏្សវនៈកម្ម 

  សៅចុ្ងបញ្ច ប់ន ការសធវី វ កម្ម  វ ករ ឹងសរៀបច្ាំរបាយការែ៍ណ លផ្តល់ ូវ "ម្តិ វ កម្ម" 
ណ លណ តងសច្ញជាទ្ េ ៈ "ពិត  ិងគ្តមឹ្គ្តូវ" សៅសលីកិច្ចការ  ងិគ្បតិបតតិការរប ់គ.ជ.អ.ប សៅកាុងគ្ោ
ស េះ។ 

• "ពិត"មា  ័យថាគ្បតិបតតិការលម្ែិត សៅកាុងគែ  ីបា សកីតស ងីពិតគ្បាក ណម្  សហយីគ្ទ្ពយ
 កម្ម  ិងបាំែុលមា បង្ហា ញសៅកាុងតារាងតុលយការ ។ 

• "គ្តឹម្គ្តូវ" មា  ័យថាតនម្ាន គ្បតិបតតិការមា ភាពគ្តឹម្គ្តូវ  ម្រម្យ សហយីថាគ្ទ្ពយ កម្ម  ិង
បាំែុល មា បង្ហា ញគ្តឹម្គ្តូវច្ា ់លា ់។ 

 សៅសពល វ ករម្ិ សជឿសៅសលីរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុណ លបា បង្ហា ញ ស ីម្បផី្តល់ ូវម្តិ "ពិត  ិង
គ្តឹម្គ្តូវ" សនេះសទ្  វ ៈករោច្ប ិស ធកាុងការចុ្េះហតថសលខា ផ្តល់ការយល់គ្ពម្ពី លកខែៈ ម្បតតិគ្គប់
គ្ោ ់ន របាយការែ៏។ ជសគ្ម្ី ទាំងពីរស េះគឺជា ាំែឹងោគ្កក់ខាា ាំងណា ់។ ន គូអភិវឌ្ឍភាគសគ្ច្ី  
ពិចរណាផ្តល់ការ ោាំគ្ទ្មូ្ល ិធិ ល់ស្ថថ ប័  ឬកម្មវធិ ី សោយការស ាី ុាំសម្ីលរបាយការែ៍គែស យយ
ណ លបា សរៀបច្ាំងមីៗបាំផុ្ត សហយី ឹង លកខែៈ ម្បតតិគ្គប់គ្ោ ់ ណ លបា សលីកស ងីកាុងរបាយការែ៍
 វ កម្ម ណ លសនេះោ ងសហាច្ ណា ់ក៏ជាមូ្លោា   កាុងពិចរណាការោាំគ្ទ្នសពលអនគត។ 
២១.៩ លិខ្ិតគ្គប់គ្គង 
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   វ ករខាងសគ្ៅ ឹងសរៀបច្ាំលិខិតគ្គប់គ្គងគ្បចាំឆាា ាំ។ លិខិតគ្គប់គ្គង គ្តូវណតបញ្ជូ  ម្ក 
សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គ្តឹម្នងៃទ្ី ៣០ ណខសម្ស្ថ។ កាុងលិខិតគ្គប់គ្គង មា រមួ្បញ្ចូ ល ូវ៖ 

• ការ សងកតកណ ាងណ ល ការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង  ិងគ្បតិបតដិការរប ់គ.ជ.អ.ប ចាំបាច់្គ្តូវសធវីការណក
លម្ែ។ 

• អ ុស្ថ  ៍ គ្មាប់ការណកលម្ែជាចាំបាច់្។ 

• ការសឆ្ាីយតបសៅ ឹងការ សងកត  ិងអ ុស្ថ  ៍រប ់ថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិង 

• ផ្តល់ជាសោបល់សលីការតាម្ោ អ ុស្ថ  ៍កាលពីឆាា ាំមុ្ ។ 

 គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិងគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុមា ភារៈទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ 
កាុង ការធានថារាល់បញ្ជា ទាំងអ ់ណ លបា សលីកស ងីកាុងលិខិតគ្គប់គ្គង បា សោេះគ្ស្ថយគ្តឹម្គ្តូវ 
រចួ្រាល់ មុ្  សពលមា  វ កម្មបនៃ ប់។ បញ្ជា ននណ លធាា ប់បា បង្ហា ញកាុងលិខិតគ្គប់គ្គងកាលពីមុ្  
 ឹងម្ិ គ្តូវសឃញី មា ម្តងសទ្ៀតសទ្សៅកាុងលិខិតគ្គប់គ្គងបនៃ ប់សទ្។ 
២១.១០ ការផ្ចកចយរបាយការណ្៏សវនៈកម្ម 

 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងអ ុវតតោ ងជាក់លាក់ កាុងការសផ្ញីរបាយការែ៏ វ កម្ម សៅឱ្យន គូ 
អភិវឌ្ឍនន ណ លជាណផ្ាកម្ួយន ស ច្កតីណែនាំឆាា ាំរប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ សលខាធិការោា  គ.ជ
.អ.ប ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ កាុងការធានថាន គូអភិវឌ្ឍរប ់គ.ជ.អ.ប ឹងទ្ទ្ួលបា របាយការែ៍ វ កម្ម សៅ
តាម្តគ្ម្ូវ ការ  ិងទ ់សពលសវលា។ ការទ្ទ្ួលបា  ូវរបាយការែ៏ស េះមា ស្ថរៈ ាំខា ់ណា ់ច្ាំសពាេះន 
គូអភិវឌ្ឍ។   
២១.១១  វិញ្ជញ បនប័គ្តបញ្ជជ ក់អនុគលាម្ភា សវនៈកម្ម 

 ជាតគ្ម្ូវការនសពលោច់្ឆាា ាំ រប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប រមួ្មា  តគ្ម្ូវការសោយស្ថថ ប័  គ្ក ួង 
រាជ ធា ី សខតត បញ្ច ប់  ិងចុ្េះហតថសលខាសលី "វញិ្ជញ ប ប័គ្តបញ្ជជ ក់អ ុសលាម្ភាព វ កម្ម" ។ វញិ្ជញ ប ប័គ្ត
ស េះ គ្តូវ ចុ្េះហតថសលខាសោយគ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ គ្កុម្ការង្ហរផ្.អ.៣ តាម្គ្ក ួង 
 មាជិកអច្ិនន្ត តយ ៍ឬអភបិាល រាជធា ី សខតត។ គ្ប ិ សប ីគ.ជ.អ.ប មា ការសរៀបច្ាំគ្បគល់ មុ្ខង្ហរហរិញ្ញ
វតថុ ល់អងគភាព ឬណផ្ាកន ន ការោិល័យគាំសរាង ឬកម្មវធិី គ្តូវសរៀបច្ាំ"វញិ្ជញ ប ប័គ្តបញ្ជជ ក់អ ុសលាម្ភាព
 វ កម្ម"  ិងសផ្ញីរសៅអងគភាព ឬ ការោិល័យគសគ្មាង ីម្ួយៗ ស ីម្បសីោយគ្បធា គសគ្មាង  ិងគ្បធា អងគ
ភាពចុ្េះហតថសលខា។ 
 "វញិ្ជញ ប ប័គ្តបញ្ជជ ក់អ ុសលាម្ភាព វ កម្ម"ស េះ គ្តូវសគ្បីសលីគ្កោ ណ លមា កាលលិខិតកម្មវ ិ
ធី។  ូម្សម្ីលគគ្ម្ូខាងសគ្កាម្  

២១.១២ គគ្ម្ូ  វិញ្ជញ បនប័គ្តបញ្ជជ ក់អនុគលាម្ភា សវនៈកម្ម 

សយងី អាកចុ្េះហតថសលខាខាងសគ្កាម្  ូម្បញ្ជជ ក់ថារបាយការែ៏ខាងសគ្កាម្ គឺ "ពិត"ព័ត៌មា ណ លបា  
បង្ហា ញ ូច្ខាងសគ្កាម្ គឺ "គ្តឹម្គ្តូវ" 

• កិច្ច  ា ងវកិា  ិងច្ាំណាយទាំងអ ់ណ លពាក់ព័ ធកាុងឆាា ាំ ២០XX គ្តូវបា កត់គ្តាទាំងអ ់សៅ
កាុង របាយការែ៍ វ កម្មឆាា ាំ ២០XX ។ 
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• រាល់គ្បតិបតតិការទាំងអ ់ណ លបា កត់គ្តាកាុងឆាា ាំហរិញ្ញវតថុ មា បង្ហា ញទាំងអ ់សៅកាុងរបាយ
ការែ៍ ហរិញ្ញវតថុ សហយីកាំែត់គ្តាគ្ទ្ពយ កម្ម  ិងបាំែុលទាំងអ ់ ក៏គ្តូវបា រមួ្បញ្ចូ លកាុង
របាយការែ៏ ណ រ។ 

• បា សធវីការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ តារាងតុលយការគែ ី ូច្ខាងសគ្កាម្ សហយីគ្គប់មុ្ខ(មាតិការគែ )ី 
បា  កាំែត់គ្តឹម្គ្តូវ។ 
 គែ ីធនោរទាំងអ ់ 
 គែ ីសបឡាស្ថច់្គ្បាក់ទាំងអ ់(បា រាប់ស្ថច់្គ្បាក់គ្តឹម្គ្តូវ) 
 គែ ីបុសរគ្បទ ច្ាំសពាេះបុគគលិកទាំងអ ់ 
 គែ ីកូ បាំែុល(ណ លសគជាំពាក់)ទាំងអ ់ 
 គែ ីគ្តូវទូ្ទត់ទាំងអ ់  

• ម្ិ មា ការពយួរ ូវករែីគ្ បច្ាប់ ណ លម្ិ មា ណច្ងកាុងបទ្បបញ្ញតតិ ឬម្ិ បា បង្ហា ញកាុង
របាយ ការែ៍ វ កម្ម។ 

•  ឯកស្ថរទាំងអ ់គ្តូវបា រកាទុ្កោ ងគ្តឹម្គ្តូវកាុងកណ ាងមា  ុវតថិភាព សហយីោច្សច្ញ ចូ្ល
យក បា ោ ងង្ហយគ្ ួលសៅសពលគ្តូវការ។ 

• ងវកិា ណ លបា បង្ហា ញសៅកាុងរបាយការែ៍ វ កម្ម  ូច្សៅ ឹងកិច្ច  ាស ីម្ ឬស មី ឹងងវកិា 
ណ ល បា សធវីវសិស្ថធ កម្ម  ូច្ណ លបា គ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍ។ 

• ច្ាំសពាេះគសគ្មាង ូច្ខាងសគ្កាម្ (ណ លបា អ ុវតតសៅកាុង ២០XX) ណ លន គូអភិវឌ្ឍគ្តូវការ ហ 
ហរិញ្ញបបទ ពីន គូអភិវឌ្ឍ នទ្សទ្ៀត សយងីបា សគ្តៀម្ធាន ូវវភិាគទ ពីន គូសផ្េងៗ។ 
 

សលខ កម្មវធីិ ស ម្ េះកម្មវធីិ កាលបរសិច្េទ្
ន កម្មវធីិ 

% ន តគ្មូ្វ 
ការពីន គូ 
 ាំបូង 

% ន តគ្មូ្វ 
ការពីន គូ 
សផ្េងៗសទ្ៀត 

ច្ាំែូលបូក 
សោងទ្ទ្លួ ពី
ន គូ ាំបូង 

ច្ាំែូលបូក 
សោងទ្ទ្លួ ពី
ន គូសផ្េងៗ 

       

       

       

       

 

• សយងីបា ោ កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍ ច្ាំសពាេះគសគ្មាង ឬកម្មវធិីទាំងអ ់ណ លកាំពុង 
អ ុវតតសៅកាុងឆាា ាំ ២០XX ( ូច្បា កត់ មាគ ល់ ូច្ខាងសគ្កាម្) ណ លបា ចុ្េះហតថសលខាសោយ 
គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។បា អ ុវតតតាម្លកខខ័ែឌ ននមា ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង។ 

 

 សងខបវញិ្ជញ ប បគ័្តបញ្ជជ ក់អ ុសលាម្ភាព វ កម្ម 
សលខ កម្មវធីិ ឬគសគ្មាង ស ម្ េះកម្មវធីិ ឬគសគ្មាង 
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• របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ គ្មាប់ឆាា ាំ ២០XX ម្ិ មា កាំហុ ឆ្គង ឬការលុបសចល ាំខា ់ៗសទ្។ 
• សយងីម្ិ បា  ឹងពីភាពម្ ិគ្បគ្កតីណាម្ួយ ពាក់ព័ ធ ឹង មាជិកថាា ក់ ឹកនាំ ឬបុគគលិកណ ល
មា  តួនទ្ ីាំខា ់សៅកាុងគ្បព័ ធគ្គប់គ្គងគែស យយ  ិងគ្បព័ ធគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង ណ លោច្មា 
ឥទ្ធិពល សៅសលីរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ។ 

• សយងីទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់សយងីច្ាំសពាេះការសរៀបច្ាំ ការអ ុវតតគ្បព័ ធគែស យយ 
 ិងការ គ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង ស ីម្បបីង្ហក   ិងរកសម្ីលការណកាងប ាាំ  ិងកាំហុ ឆ្គងនន។ 

• សយងីបា បង្ហា ញ  ូវលទ្ធផ្លន ការវាយតនម្ារប ់សយងី អាំពហីា ិភ័យ ន របាយការែ៍ហរិញ្ញ
វតថុ ណ លោច្មា កាំហុ  សោយស្ថរការណកាងប ាាំ។ 

• សយងីម្ិ បា  ឹង ការសចទ្គ្បកា ់អាំពកីារណកាងប ាាំ ឬការ ងេយ័ថាមា  ការណកាងប ាាំ ណ លប េះ
ពាល់  ល់របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ ២០XX  ូច្ណ ល បា ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងជាម្យួ ិសោជិក អតីត
បុគគលិក អាក វភិាគ  ិយតករ ឬអាកពាក់ព័ ធ នទ្សទ្ៀត។ 

• គ.ជ.អ.បមា  ិទ្ធិគ្ បច្ាប់កាុងការគ្គប់គ្គង  ិងសគ្បីគ្បា ់គ្ទ្ពយ ម្បតតិទាំងអ ់ សោយម្ិ មា 
ការ រារា ាំង ឬឧប គគអវីសទ្ សលីកណលងណតគ្ទ្ពយ ម្បតតិណ លបា បង្ហា ញសៅកាុងកាំែត់ច្ាំណាាំន 
របាយការែ៍ ហរិញ្ញវតថុ។ 

 

       ហតថសលខា ____________________________        ហតថសលខា ___________________________ 

 

  ស ម្ េះ       ____________________________           ស ម្ េះ       __________________________ 

           គ្បធា  សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប         គ្បធា អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុ 
 

កាលបរសិច្េទ្        __________________                               កាលបរសិច្េទ្         __________________ 

២១.១៣ ការផ្ណ្នាាំផ្នែកហិរញ្ញវតថគុ លដ្ឋច់ឆ្ែ ាំ ីគលខាធិការដ្ឋា ន 

  កាុងកាំ ុងណខវចិ្េិកាជាសរៀងរាល់ឆាា ាំ អងគភាពរ ាបាល  ិងហរិញ្ញវតថុសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ឹងសផ្ញី
រ ូវ ស ច្កដីណែនាំពីការសរៀបច្ាំបិទ្បញ្ជ ីហរិញ្ញវតថុម្ួយសៅឱ្យគ្គប់ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត។ ស ច្កដី
ណែនាំស េះ ក៏ ឹងោច្ផ្តល់ជូ  វ ករខាងសគ្ៅ សពលណ លគ្តូវម្កសធវី វ ៈកម្មរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ 
ស ីម្បពីិ ិតយសម្ីល ូវ អ ុសលាម្ភាពនន។ 
  កាុងស ច្កដីណែនាំពីការសរៀបច្ាំបិទ្បញ្ជ ីហរិញ្ញវតថុ មា ផ្តល់ការណែនាំលម្ែិត  ិងមា លកខែៈទូ្លាំ 
ទូ្លាយតាម្ណ លោច្សធវីបា ។ សោលបាំែងន ការណែនាំស េះគឺផ្តល់ការណែនាំ ៏ ម្គ្ ប ល់ការោិ
ល័យហរិញ្ញវតថុស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា  ីសខតត្ ស ីម្បធីានថាគែ ីរប ់សគទាំងអ ់ សម្ីលសៅ ូច្ៗោា ។ ។ 
កាុងករែី ខាេះោច្មា ការផ្ទា  ់បតូរ ស ច្កតីណែនាំណ លបា បញ្ជូ  សៅរចួ្ម្តងសហយី  ស ច្កតីណែនាំបនៃ ប់
ស េះគ្តូវណច្ក ចយសោយបា មុ្ ឆាា ាំ២០XX សហយីគ្តូវយកច្ិតតទុ្កោក់ព ិិតយសម្ីលស ីម្បធីានថាការ
ណែនាំងមីស េះ គ្តូវបា  អ ុវតតោ ងគ្តឹម្គ្តូវ។ 
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២១.១៤ ទគ្ម្ង់របាយការណ្៏សវនៈកម្ម 

  ឧទហរែ៍ ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៏ វ ៈកម្មមា ភាជ ប់ជាឯកស្ថរ Excel ស ម្ េះឯកស្ថរ ២០XX 
Audit Formats.xls ក៏ ូច្ជាការអ ុសលាម្សៅតាម្លកខខែឌ កិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង ឬ អ ុ ារែៈ ។ 
   ូម្ច្ងចាំ ថាតារាងតុលយការ  ិង របាយការែ៍ច្ាំែូល ច្ាំណាយសៅកាុងរបាយការែ៍រប ់គ.ជ
.អ.ប គ្តូវបា ោក់បញ្ចូ លកាុងរបាយការែ៍ វ កម្មរប ់គ.ជ.អ.ប។  វ ករពឹងណផ្ែកសលីការសធវីគ្តួតពិ ិ
តយ ទ្ិ ា ័យ នន  ិងរបាយការែ៍រប ់ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា  ីសខតត ស ីម្បសីផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ភាពគ្តឹម្គ្តូវន តួ
សលខទាំងស េះ។ 
ឧទហរែ៍ ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៏ វ ៈកម្ម មា មាតិការ ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

• តារាងតុលយការ 
• របាយការែ៍ច្ាំែូល ច្ាំណាយ 

• ឧប ម្ព័ ធ ១៖ គែ ីច្រ ត  គែ ីធនោរ ផ្.អ.៣ 

• ឧប ម្ព័ ធ ២៖  សងខបច្ាំែូលទ្ទ្ួលបា   ិងការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ច្ាំែូលកាុងឆាា ាំ ២០XX 

• ឧប ម្ព័ ធ ៣  ល ់៣.២៖ របាយការែ៏រប ់ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត 
• ឧប ម្ព័ ធ ៣.៣ ៖ មា គ្ទ្ីច្ន ការចូ្លរមួ្ោាំគ្ទ្សោយន គូអភិវឌ្ឍ ល់ផ្.អ.៣  ិងការទ្ទ្ួល
ស្ថគ ល ់ច្ាំែូល កាុងឆាា ាំ 20XX 

  គ្តូវមា ការឯកភាព  ិងអ ុម័្តសៅសលីរច្នបង ឬសគ្ោងន ទ្គ្ម្ង់របាយការែ៏  ិងឧប ម្ព័ ធ
រប ់វា។ របាយការែ៍ វ កម្ម គ.ជ.អ.ប គ្តូវណតបង្ហា ញពីរូបភាពផ្ង  ិងគុែភាពផ្ង ។ ន គូអភិវឌ្ឍ
 ឹងទ្ទ្ួលបា  របាយការែ៍ វ កម្មគ.ជ.អ.ប សហយី ឹងច្ា ់ពីកណ ាងណ លគ្តូវរកសម្ីលព័ត៌មា នន 
ណ លច្ង់សម្ីល  ិង រ ាំពឹងទុ្កថា របាយការែ៍ ិម្ួយៗមា គុែភាពលែ ូច្ៗោា ។  
  របាយការែ៍  ិងឧប ម្ព័ ធទាំងអ ់ណ លមា តួសលខគ្តូវសគ្បីជា Excel ច្ាំណែកឯកាំែត់ច្ាំណាាំ
កាុងរបាយការែ៍គ្តូវសគ្បីជា Word ។ គ្ប ិ សបីរបាយការែ៍ វ កម្មទញសច្ញពីកាុងគ្បព័ ធគែស យយ 
Peachtree សនេះគ្តូវពិ ិតយស ងីវញិ ូវច្ាំ ួ  រុប  ិង រុបរង កាុងរបាយការែ៏ ិម្ួយៗ សោយសគ្បី
មា  ីុ គិត សលខ។ ជាអ ុស្ថ  ៍ ការសរៀបច្ាំរបាយការែ៍ វ កម្ម ម្ិ គ្តូវទញសច្ញទាំងគ្ ុងពីគ្បព័ ធ
គែស យយ Peachtreeសទ្ លុេះគ្តាណត គ្បាក ច្ា ់ថាតួសលខ ណ លទញសច្ញពីគ្បព័ ធគែស យយ 
Peachtree ពិតជា គ្តឹម្គ្តូវ។ សហតុផ្លណ លម្ិ គ្តូវអ ុវតតរសបៀបសនេះគឺថា របាយការែ៍ណ លទញសច្ញ
ពីគ្បព័ ធគែស យយ Peachtree គ្តូវបា ងតច្ម្ាង យកម្កោក់សលី  ាឹកគ្កោ ទ្ាំស រ  ូសច្ាេះោម  រូបម្ ត 
ឬតាំែភាជ ប់ ណ លជា មូ្លោា  កាុងការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ បង្ហា ញសៅសលី  ាឹកបញ្ជ ីទាំងស េះសទ្។ គ្តូវណតសជៀ វាង 
កាំហុ ឆ្គងសៅកាុងរបាយ ការែ៍ វ កម្ម សោយស្ថរណតការ រស ររបាយការែ៏ម្ិ បា លែ ។ 
   វ ៈករម្ិ គ្តូវ រស ររបាយការែ៍ វ កម្ម  ិងឧប ម្ព័ ធ ស ងីវញិជាងមីសោយសគ្បីជា Word 
បា សទ្ ។ ការអ ុវតតណបបស េះម្ិ ោច្ទ្ទ្ួលយកបា សទ្សគ្ពាេះថា ការ រ រជាងមីម្តងសទ្ៀតសោយ វ ករ 
ជាសរឿយៗ  ឹង មា លទ្ធផ្លសោយស្ថរ ការវាយបញ្ចូ លខុ  សហយីោច្ម្ិ គ្តូវបា រកសឃញី មុ្ សពល
របាយការែ៍ បា  បញ្ជូ  សៅន គូអភិវឌ្ឍ។ 
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  កាុងរបាយការែ៍ វ កម្ម គ្តូវសគ្បីពុម្ពអកេរ Arial 10 សលីកណលងណតកាលលិខិត ណ លគ្តូវសគ្បីពុម្ព
អកេរ 12. បនៃ ត់ឈរ ភាគសគ្ច្ី មា គ្បណវងស មីៗោា ។  ូម្សម្ីលឧប ម្ព័ ធទ្ ី4  គ្មាប់ព័ត៌មា លម្ែិតន 
គ្បណវងបនៃ ត់ ឈរន របាយការែ៍រប ់ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា  ីសខតត ។ ស ីម្បសីម្ីលគ្បណវងបនៃ ត់ឈរចុ្ច្
សលីបនៃ ត់ឈរកាុង ឧទហរែ៍  ិងសម្ីលរង្ហវ  ់គ្បណវងណ លបា បង្ហា ញ។ មាគ្តោា   គ្មាប់សបាេះពុម្ពស មី 
80  ពិ ិតយសម្ីលការ កាំែត់ទ្ាំព័រ  ិងមាគ្តោា   ។ 
  ជាការលែ សបីោច្សច្ៀ វាងកាុងការោក់សលខសរៀងទ្ាំព័របា  គួរសច្ៀ វាង ណតគ្ប ិ សបីមា តគ្ម្វូ
ការកាុង ការោក់សលខសរៀងទ្ាំព័រ ចូ្រកុាំោក់សលខសរៀងទ្ាំព័រសោយន  គ្តូវចូ្លសៅ Page Setup រចួ្ចូ្លសៅកាុង 
Footers រចួ្កាំែត់បសងកីតសលខសរៀង។ Excel  ឹងបសងកីតសលខសរៀងជា វ័យគ្បវតតិោ ងគ្តឹម្គ្តូវសៅសលីទ្ាំព័រ
 ីម្ួយៗ។ 
  គ្តូវសគ្បីគ្កោ ទ្ាំហាំ A4  គ្មាប់ពគ្ង្ហងរបាយការែ៏  ិងរបាយការែ៏ វ ៈកម្មចុ្ងសគ្កាយ។    
  រាល់ការផ្ទា  ់បតូររច្នបងន របាយការែ៏ គ្តូវមា ការអ ុម័្តពី សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ។ 
រច្នបង របាយការែ៍ វ កម្មគ.ជ.អ.ប គឺជាលទ្ធផ្លន  ាំែួរពីន គូអភិវឌ្ឍ។ សោលបាំែងន រច្ន
បងគឺស ីម្បផី្តល់ ព័ត៌មា លម្ែិតគ្គប់គ្ោ ់ ស ីម្បសីច្ៀ វាង ូវ ាំែួរពីន គូអភិវឌ្ឍសគ្កាយពីទ្ទ្ួលបា 
របាយការែ៍ វ កម្ម ។  

ចាំបាច់្គ្តូវមា ទ្ាំព័រមាតិកាន របាយការែ៍ កាំែត់ច្ាំណាាំរប ់ វ ករគ្តូវោក់បញ្ចូ លរមួ្ោា
ជាម្ួយ ឹងកាំែត់ច្ាំណាាំសផ្េងៗសទ្ៀត។កាំែត់ច្ាំណាាំរប ់ វ ករគ្តូវ រស រ(វាយ)ជាWord 
Processing ។ 

  គ្ប ិ សបីចាំបាច់្ របាយការែ៍ តីពី "ការគ្គប់គ្គងរប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប" ោច្គ្តូវបា 
ោក់ បញ្ចូ លរមួ្ោា ជាម្ួយរបាយការែ៏ណផ្ាកហរិញ្ញវតថុស េះ។ 
  របាយការែ៍ពគ្ង្ហង  ិងច្ាប់ច្ម្ាងន របាយការែ៏ចុ្ងសគ្កាយ គ្តូវសផ្ញីម្កសលខាធិការោា  គ.ជ.អ
.ប តាម្រយៈអុីណម្ ល រមួ្ជាម្ួយតារាងតាំនលរ ាំសលាេះគ្ទ្ពយ កម្ម។  
២១.១៥ កាលបរិគចោទននរបាយការណ៏្សវនៈកម្ម 

  ការសធវី វ កម្មរប ់គ.ជ.អ.បោច្បញ្ច ប់គ្តឹម្គ្តូវ សៅសពលណ លការសធវី វ កម្មអសងកតពិ ិតយ 
សផ្ៃៀង ផ្ទៃ ត់ទ្ិ ា ័យននសៅតាម្ស្ថថ ប័  គ្ក ួង រាជធា ី សខតត គ្តូវបា បញ្ច ប់រចួ្រាល់។ របាយការែ៍ វ 
កម្ម គ្តូវណត បា បញ្ជូ  សៅ ល់ន គូអភិវឌ្ឍគ្តឹម្នងៃទ្ី ៣១ ណខឧ ភា។ 
 សោងសៅតាម្ការកាំែត់ខាងសលី កិច្ចការសផ្េងៗសទ្ៀតគ្តូវកាំែត់កាលបរសិច្េទ្ ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 

 មុ្ នងៃទ្៣ី១ ណខ ម្ីន ពគ្ង្ហងរបាយការែ៏សលីទ្ី១គ្តូវបញ្ជូ  ម្កសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 
របាយ ការែ៍ វ ៈករ  ិងកាំែត់ ាំោល់រប ់ វ ករ ម្ិ តគ្ម្ូវឱ្យោក់បញ្ចូ លកាុងពគ្ង្ហង
សលីកទ្ី១ស េះសទ្។ តារាងរ ាំសលាេះគ្ទ្ពយ កម្មគួរសរៀបច្ាំជាម្ួយពគ្ង្ហង ាំបូងន របាយការែ៍
 វ កម្ម។ 
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 នងៃទ្ី ៣១ ណខម្ីន ពគ្ង្ហងរបាយការែ៏ចុ្ងសគ្កាយ រមួ្ទាំងរបាយការែ៏  ិងកាំែត់គ្តារប ់ 
 វ ករ។ ការចុ្េះហតថសលខាសលីរបាយការែ៍ វ កម្មចុ្ងសគ្កាយ គ្តូវមា ការអ ុញ្ជញ តពី
សលខា ធិការោា   គ.ជ.អ.ប ។ 

 ណខឧ ភា - បា បញ្ច ប់ បា ចុ្េះហតថសលខា  ិងបា បញ្ជូ  ម្កសលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប។ 
 សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប តគ្ម្ូវឱ្យមា ច្ាប់ស មី្ពីរ ណ លមា ចុ្េះហតថសលខាភាជ ប់ជាម្ួយ
របាយ ការែ៏ វ ៈកម្ម  ិងច្ាប់ស មី្១សទ្ៀតណ លមា ចុ្េះហតថសលខាម្ិ បាច់្ភាជ ប់ ជាម្ួយ
របាយការែ៏  វ ៈកម្មសទ្។ 

 នងៃទ្ី ៣១ ណខឧ ភា បញ្ច ប់លិខិតគ្គប់គ្គង  ិងបញ្ជូ  ម្កសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។   

២១.១៦ តារាងតុលយការកែងុរបាយការណ៏្សវនៈកម្ម 

 តារាងតុលយភាពមា រមួ្បញ្ចូ ល ូវ ម្តុលយន ឆាា ាំទ្ី១ ណ លម្ិ មា តួសលខសគ្បៀបសធៀបសទ្។ 
 រាល់ស្ថច់្គ្បាក់សៅកាុងន  សបឡាស្ថច្់គ្បាក់ ស្ថច់្គ្បាក់ននសផ្េងសទ្ៀត គ្តូវោក់ចូ្លធនោរ
សៅនងៃ ទ្ី ៣១ ណខធាូ។ គ្ប ិ សបីមា សហតុផ្លតគ្ម្ូវ សហយីខុ ពីការអ ុវតតជាទូ្សៅ គ្តូវមា 
ការអ ុម័្ត យល់គ្ពម្ពីគ្បធា ការោិល័យគែស យយ  ិងងវកិា។ 

 បុសរគ្បទ ណ លបា ផ្តល់សៅសោយគ្ក ួង  ិងបុគគលិកទាំងអ ់គ្តូវណតសធវីការជគ្ម្េះមុ្ នងៃទ្ី 
៣១ ណខ ធាូ ។ កាុងករែីណ លមា តគ្ម្ូវការកាុងការរកាទុ្កប ត ម្តុលយបុសរគ្បទ សៅឆាា ាំ
បនៃ ប់ ចាំបាច់្គ្តូវ មា ការអ ុម័្ត ពីសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

 ទ្ីតាាំងន គែ ីច្រ តរប ់ផ្.អ.៣ ទាំងគ្ទ្ពយ កម្មបច្ចុបប ា ឬបាំែុលបច្ចុបប ា ោគ្ ័យសៅ 
សលីថា សតីមា  ម្តុលយឥែព ធ ឬឥែទ  គឹតគ្តឹម្នងៃទ្ ី៣១ ណខធាូ ២០XX? ។ 

 សៅ ាំណាច់្ឆាា ាំ ម្ិ មា បញ្ជ ី ម្តុលយមូ្ល ិធ ិផ្.អ.៣ សទ្ សគ្ពាេះថា ច្ាំែូល គ្តូវបា ទ្ទ្ួល
ស្ថគ ល ់ សោយសោងសៅសលីច្ាំណាយណ លបា សកីតស ងី ជាសហតុសធវីឱ្យ ម្តុលយមូ្ល ិធិស មី
 ឹង ូ យ ។ 

 ងវកិា ណ លទ្ទ្ួលបា មុ្ ពីន គូអភិវឌ្ឍ ម្ិ បា ច្ាំណាយ សហយីម្ិ បា បញ្ជូ  គ្ត ប់សៅន 
គូ អភិវឌ្ឍសៅកាុងឆាា ាំវញិសទ្សនេះ គ្តូវបង្ហា ញថាជាណផ្ាកម្ួយន វភិាគទ ទ្ទ្ួលបា ជាមុ្ ។ ព័ត
មា  លាំអិតពាក់ព័ ធ ម្តុលយសនេះ ន គូអភិវឌ្ឍ ឹងផ្តល់ជាកាំែត់ ាំោល់ ។ គ្ប ិ សបីមូ្ល ិ
ធិណ លពុាំ បា ច្ាំណាយ សហយីគ្តូវគ្បគល់ជូ ន គូអភិវឌ្ឍវញិសនេះ គ្តូវកត់គ្តាវាសៅកាុងគែ ី
ណ លគ្តូវទូ្ទត់។ កាុងកាំែត់ មាគ ល់គ្តូវមា បញ្ជជ ក់ស ម្ េះន គូអភិវឌ្ឍ។ 

 កាុងករែីណ លមូ្ល ិធិរប ់ន គូអភិវឌ្ឍ គ្មាប់ ច្ាំណាយណ លបា សកីតស ងីកាុងឆាា ាំ ណតម្ិ 
ទ ់ បា ទ្ទ្លួ គ្តូវកត់គ្តាបញ្ចូ ល ូវច្ាំ ួ ទ្ឹកគ្បាក់ច្ាំណាយណ លពុាំទ ់ទ្ទ្លួបា មូ្ល ិធិ 
សៅកាុង គែ ីបងគ ន  ម្តុលយគែ គីសគ្មាងឬកម្មវធិី។ 

 គ្ប ិ សបីមា  ម្តុលយឱ្ ភាពណាម្យួ ណ លបណាត លម្កពីោម  ន គូអភិវឌ្ឍណាោាំគ្ទ្
ច្ាំណាយ ណតតុលយភាពឱ្ ភាពស េះ  ឹងោច្បាំបាត់បា  សគ្កាយរយៈសពលជាសគ្ច្ី ឆាា ាំ សោយ



325 
 

គ្បភពងវកិាចូ្លរមួ្ ោាំគ្ទ្កាុងមូ្លោា   គ្តូវកត់គ្តាបញ្ចូ លសៅកាុងគ្ទ្ពយ កម្មសផ្េងៗ ការ
ព ារសពលច្ាំណាយ។ 

 មូ្ល ិធ ិ ិងទុ្ បាំរុង ណ លមា  ័យស មី ឹងបាំែុល ឧទហរែ៍ ផ្លគ្បសោជ ៍បុគគលិកគ្តូវ
បង្ហា ញ ជាបាំែុលរយៈសពលណវង គ្តូវណញកសោយោច់្សោយណ កពីទុ្ បាំរុងទុ្កសផ្េងៗ។ 
 ាំែួរ ាំខា ់ណ ល គ្តូវ ួរគឺថាគ្ប ិ សបីកម្មវធិីផ្.អ.៣ គ្តូវបិទ្សៅនងៃស េះ សតីមូ្ល ិធិទាំង
ស េះ ឹងគ្តូវទូ្ទត់សៅឱ្យ  រណាមាា ក់ណ រឬសទ្? គ្ប ិ សបីច្សម្ាីយ បាទ្ សនេះ ម្តុលយគ្តូវោក់
សៅកាុងបាំែុលរយៈសពលណវង។ 

 ច្ាំណាាំទ្ីតាាំង គ្មាប់ រស របង្ហា ញការសោងសៅឧប ម្ព័ ធ  ថិតសៅកាុងជួរឈរោច់្សោយ
ណ ក។ 

 បណ ថម្ជួរឈរ  គ្មាប់បង្ហា ញការ សោងសៅកាំែត់ច្ាំណាាំ  ូសច្ាេះវាម្ិ  ថិតកាុងជួរឈរណត១ 
ជាម្ួយ សលខឧប ម្ព័ ធ។ 

 តួសលខសៅកាុងជួរឈរឆាា ាំមុ្  គ្តូវណតមា ភាព ីុោា សៅ ឹងរបាយការែ៍ វ កម្មឆាា ាំមុ្  ។ 
 

 

  

 

ឧទាហរណ្៏ ទគ្ម្ង់តារាងតុលយការ 

គណ្ៈកមាម ធកិារជាតិសគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបគ្បជាធិបគតយយគៅថាែ ក់គគ្កាម្ជាតិ 

តារាងតុលយការ គិតគ្តឹម្នថាទី ៣១ ផ្ខ្ធែូ ឆ្ែ ាំ ២០XX (រូបីយប័ណ្ណ  ែុលាល អាគម្រិក) 

 
 

 ឧប ម្ព ័ធ         កាំែត ់មាគ ល ់ ២០XX  

 

គ្ទ្ពយ 
 

គ្ទ្ពយ កម្ម 
គែ ីធនោរ  ៣.១ ០.០០  

សបឡាស្ថច់្គ្បាក់  ៣.២ ០.០០  

គែ ីបុសរគ្បទ   ៣.៣ ០.០០  

 ម្តុលយគែ ីគ្តូវទ្ទ្លួ  ៣.៤ ០.០០  

 ម្តុលយគែ ីគ្តូវទ្ទ្លួសផ្េងៗ  ៣.៥ ០.០០  

ទូ្ទត់មុ្   ៣.៦ ០.០០  

 របុគ្ទ្ពយ កម្ម         ០.០០ 

   
 

 របុគ្ទ្ពយ ០.០០  
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បាំែុល  ិងទុ្ សគ្តៀម្បគ្មុ្ង 
 

បាំែុលច្រ ត 
គែ ីគ្តូវទូ្ទត់  ៣.៧ ០.០០  

ការចូ្លរមួ្ទ្ទ្លួបា មុ្   ៣.៨ ០.០០ 

   

 របុបាំែុលច្រ ត ០.០០  
 

 រុបបាំែុល  ិងទុ្ សគ្តៀម្បគ្មុ្ង       ០.០០  

 

២១.១៧ កាំណ្ត់សមាគ ល់កែងុរបាយការណ៏្សវនៈកម្ម 

  បទ្ោា  របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុអ តរជាតិតគ្ម្ូវឱ្យមា ការបង្ហា ញព័ត៌មា ជាសគ្ច្ី ។  ូម្អ ុវតត
តាម្គាំរ ូន កាំែត់ច្ាំណាាំ មា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
 ព័ត៌មា លម្ែតិអាំពីគែ មី្ួយច្ាំ ួ សៅកាុងណផ្ាកគ្ទ្ពយ កម្មបច្ចុបប ា បាំែុលបច្ចុបប ា  ងិទុ្ 
សគ្តៀម្ បគ្ម្ុង គ្តូវបា បង្ហា ញសៅកាុងកាំែត់ ាំោល់ន របាយការែ៍ វ កម្ម។ កាំែត់ មាគ ល់គ្តូវណតជា
ឯកស្ថរ Word ។ គែ ីណ លគ្តូវការព័ត៌មា លាំអិតបណ ថម្សទ្ៀតសនេះគឺគែ ីធនោរ គែ ីបុសរ
គ្បទ  គែ  ី បុគគលិក ការរមួ្ច្ាំណែកណ លគ្តូវទ្ទ្ួលបា  គែ ីគ្តូវទ្ទ្ួលបា សផ្េងៗសទ្ៀត គែ ី
គ្ទ្ពយ គែ ពី ារ សពលច្ាំណាយ គែ ីគ្តូវទូ្ទត់ គែ ីការចូ្លរមួ្វភិាគទ ណ លទ្ទ្ួលបា ជាមុ្  
គែ ីច្ាំណាយបងគ (លុេះគ្តាណត ាំខា ់ណា ់) គែ ីបណគ្ម្បគ្ម្ួលបាំែុលរយៈសពលណវង គែ ីទុ្ បាំ
រុង គែ ទុី្ បងវិល ជាស ីម្។ 
 កាំែត់ មាគ ល់សផ្េងៗសទ្ៀតណ លគ្តូវរមួ្បញ្ចូ ល មា  ុច្ខាងសគ្កាម្៖ 

 ច្រតឹការង្ហរ 
 សោល សោបាយគែស យយ ាំខា ់ៗរមួ្មា  ១. បញ្ជ ី អគ្តាបតូររូបិយប័ែណគ្បចាំណខណ ល បា 
សគ្បី គ្បា ់ស ីម្បបីណម្ាងរូបិយប័ែណកាុងគ្ ុកសៅជា ុលាា រ  ិង ២. បរោិយខាីន ទុ្ បាំរុងណ លបា 
សគ្បី គ្បា ់  ិងសតីទុ្ បាំរុងលូតលា ់ោ ង ូច្សម្តច្  គ្មាប់តនម្ាគ្ទ្ពយ កម្មសគ្តៀម្បគ្ម្ុង។ 

 អច្ល ៈគ្ទ្ពយ(ទាំងអវីណ លបា កត់គ្តារចួ្សៅកាុងគែ  ី  ិងអវីណ លសទ្ីបបា តាម្ោ សឃញី
សៅ កាុងបញ្ជ ីស្ថរសពីភ័ែឌ )។ 

 ឧទហរែ៍ កាំែត់ មាគ ល់ ណ លបា  រ រសៅកាុងឯកស្ថរជា Word - Audit Notes 
Format.doc ។ ការសធវីកាំែត់ មាគ ល់គ្តូវអ ុវតតតាម្គាំរូស េះឱ្យបា គ្តឹម្គ្តូវ។  

 ព័ត៌មា  តីពីសៅសពលណាណ ល ផ្.អ.៣ បា អ ុម័្ត គ្តូវបា បញ្ចូ លសៅកាុងកាំែត់ មាគ ល់១  
 ការលាតគ្តោងព័តមា គ្តូវអ ុវតតតាម្បទ្ោា  ណផ្ាកគែស យយស្ថធារែៈជា កល។ 

 គ្តូវរកាទុ្ក ូវឯកស្ថរជា Excel ោច់្សោយណ ក ស ីម្បតីាម្ោ តួសលខ លាំអិតសៅកាុងកាំែត់ 
 ាំោល់  ិងស ីម្បធីានភាពគ្តឹម្គ្តូវន ច្ាំ ួ  រុប។ ឯកស្ថរគាំរូមា ស ម្ េះ 20XX Audit 
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Format - Notes.support.xls ។ ពត៌មា ជា Excel ោច្ងតច្ម្ាងយកសៅោក់កាុង Word បា  
ប ុណ ត គ្ោ ់ណតជាការខិតខាំគ្បឹងណគ្បង ស ីម្បរីកាទ្គ្ម្ង់ស ីម្ណតប ុសណាណ េះ។ 

 សៅកាុងកាំែត់ ាំោល់ ២.៩ក ពត៌មា ណ លបា ផ្តល់គឺតនម្ាគ្ទ្ពយ កម្ម ណ លមា ការធាន ម្ិ 
ណម្ នងាស ីម្ ឬនងាបច្ចុបប ាន គ្ទ្ពយ កម្មទាំងសនេះសទ្។ តនម្ាណ លមា ការធានស េះោច្ទ្ទ្ួល
យកបា សោយគ្ោ ់ណតសធវីការបញ្ជជ ក់ថាគ្ទ្ពយ កម្មបា ធាន គ្មាប់តនម្ាជាំ  ួ  សោយម្ិ 
ចាំបាច់្ ផ្តល់ ូវច្ាំ ួ កាំែត់ជាក់លាក់សទ្។ 

 សៅកាុងកាំែត់ មាគ ល់ ២.១៣ ទុ្ បគ្ម្ុង គ្តូវបា ចុ្េះបញ្ជ ីតាម្លាំោប់សលខសរៀង  ូច្សលខសរៀង
សៅ កាុងតារាងតុលយការ។ កាំែត់ មាគ ល់សផ្េងៗសទ្ៀតណ លផ្តល់ព័ត៌មា បណ ថម្ គ្តូវោក់បញ្ចូ ល
សៅកាុង របាយការែ៍ វ កម្ម។ ជាការ ាំខា ់ណា ់ណ លព័ត៌មា ទាំងអ ់កាុងរបាយការែ៍
 វ កម្ម គ្បកបសោយតមាា ភាព។  

២១.១៨ របាយការណ៏្ចាំណ្លូ ចាំ្យ 

 សគ្បៀបសធៀបរវាងតួសលខននន ការអ ុវតតផ្.អ.៣ ឆាា ាំ ២០XX កាុងកគ្ម្ិត រុបរង  
 ច្ាំែូលណ លបា បង្ហា ញ គ្មាប់ ផ្.អ.៣ គឺជាច្ាំែូល ណ លបា ទ្ទ្ួលស្ថគ ល ់សៅកាុងឆាា ាំស េះណត 
ប ុសណាណ េះ។ ច្ាំែូលណ លបា ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់គឺជាច្ាំែូលណ លបា ទ្ទ្ួលពតិគ្បាក   ិងបា 
ច្ាំណាយ កាុងឆាា ាំ។ 

 សលខឧប ម្ព័ ធ គ្តូវបង្ហា ញសៅកាុងជួរឈរម្ួយោច់្សោយណ ក។ 
 ខាងសគ្កាម្ជាឧទហរែ៏របាយការែ៏ច្ាំែូល ច្ាំណាយ  

 

គណ្ៈកមាម ធកិារជាតិសគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបគ្បជាធិបគតយយគៅថាែ ក់គគ្កាម្ជាតិ 

គលខាធិការដ្ឋា នគ.ជ.អ.ប 

របាយការណ៏្ចាំណ្លូ ចា្ំ យគ្បច ាំឆ្ែ ាំ (រូបីយប័ណ្ណ  ែុលាល អាគម្រិក) 

 
 

 ឧប ម្ព័ ធ           ឆាា ាំ  

ច្ាំែូល  

១  X  0.00  

២  X  0.00 
៣ X             0.00 
 
 

  របុច្ាំែូល   0.00  

ច្ាំណាយ 
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១  X            0.00 
២  X            0.00 
៣  X            0.00 
  

  របុច្ាំណាយ            0.00  

 
  ម្តុលយមូ្ល ិធិ         0.00
  
  

២១.១៩ ថវិកា 

 គ្តូវបញ្ចូ លងវកិាសៅ កាុងរបាយការែ៍ វ កម្ម 
 កាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀងជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍមា ណច្ងថា 
 "របាយការែ៍ច្ាំែូល  ិងច្ាំណាយ  គ្មាប់គសគ្មាង ឬកម្មវធិី ិម្ួយៗ គ្តូវបង្ហា ញពី ម្តុលយ 
 សៅស ីម្គ្ោ ច្ាំែូលកាុងឆាា ាំពីន គូអភិវឌ្ឍ ីម្ួយៗ ច្ាំណាយសធៀប ឹងងវកិាបូកសោង  ិង ម្
តុលយចុ្ងគ្ោ" ។ 

 ស េះមា  ័យថា គ្ប ិ សបីងវកិា ម្ិ មា បង្ហា ញសៅកាុងរបាយការែ៍ វ កម្មសនេះសទ្ គ្តូវ
សរៀបច្ាំរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុោច់្សោយណ កម្ួយសទ្ៀតណ លរមួ្មា ទាំងងវកិាផ្ង។  ូសច្ាេះវា
មា អតថគ្បសោជ ៍កាុងការបង្ហា ញងវកិាសៅកាុងរបាយការែ៍ វ កម្ម ស ីម្បសីជៀ វាងការសរៀបច្ាំ
របាយការែ៍ ច្ាំ ួ ច្ាប់សផ្េងោា ។ 

 កាុងផ្.អ.៣ មា បង្ហា ញងវកិាច្ាំ ួ ពីរ(២ណបប)ជួរឈរ គឺម្ួយងវកិាផ្.អ.៣ណ លបា អ ុម័្ត
(ងវកិា ផ្.អ.៣ ៣ឆាា ាំ)  ិងម្ួយសទ្ៀតងវកិាការង្ហរគ្បចាំឆាា ាំណ លសទ្ីបបា អ ុម័្តជាចុ្ងសគ្កាយ។ 
គ្តូវោក់ ច្ាំែងសជីងកាុងជួរ ីម្ួយៗ សោយបា ច្ា ់។ 

២១.២០ ភា ខ្ុសោែ រវាង ថវិកា និងចាំ្យជាក់ផ្សតង 

  ភាពខុ ោា រវាងងវកិា ិងច្ាំណាយជាក់ណ តង ម្ិ គ្តវូ បញ្ចូ លសៅកាុងរបាយការែ៍ វ កម្មសទ្។ 
សទេះជា ោ ងណា របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុសោយណ ក ណ លគ្តូវសផ្ញីរសៅន គូអភិវឌ្ឍ ភាពខុ ោា រវាងងវកិា
 ិងច្ាំណាយ ជាក់ណ តងគ្តូវណតបង្ហា ញសៅកាុងរបាយការែ៏។ ភាពខុ ោា ណ លគ្តូវណតបង្ហា ញសៅកាុងរបាយ
ការែ៏គឺ ជួរឈរ ម្ួយបង្ហា ញភាពខុ ោា គិតជា ុលាា រ  ិងជួរឈរម្ួយសទ្ៀតគិតជាភាគរយ។ ភាពខុ ោា
រវាងងវកិា  ិងច្ាំណាយ ជាក់ណ តងណ លសលី  ឬសគ្កាម្ ១០% គ្តូវណតមា ការព យល់  សៅកាុងរបាយ
ការែ៍គ្តួតពិ ិតយគ្បចាំឆាា ាំណ លរមួ្ បញ្ចូ លជាម្ួយរបាយការែ៍កម្មវធិី  ឬកាុងកាំែត់ ាំោល់ច្ាំសពាេះ
គែ  ីភាជ ប់ជាម្ួយរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុស េះ 
  មុ្  ឹងបញ្ជូ  របាយការែ៍ខាងសលីណ លមា ការព យល់ពីភាពខុ ោា សៅ ន គូអភិវឌ្ឍ តាម្ការ
តគ្ម្ូវមា ណច្ងកាុងកិច្ចគ្ពម្សគ្ពៀង គួរណតគ្បយត័ាគ្បណយងកាុងការធានថាការព យល់អាំពីភាពខុ ោា ស េះ មា 
ភាពគ្ បោា ជាម្ួយរបាយការែ៍ កម្មភាព។ គ្ប ិ សបីរបាយការែ៍គ្តួតពិ ិតយគ្បចាំឆាា ាំមា ទ្គ្ម្ង់
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គ្ បោា  (របាយ ការែ៏ កម្មភាព)  ូច្របាយការែ៏ហរិញ្ញវតថុវា ឹង មា ភាពង្ហយគ្ ួលកាុងការពិ ិតយ
សម្ីលថាសតីការព យល់ កាុងរបាយការែ៏ កម្មភាព គ្ បតាម្តួសលខណ រឬសទ្(របាយការែ៏ហរិញ្ញវតថុ)។ 
២១.២១ កគ្ម្ិតលម្អិត(ននតួគលខ្)ផ្ែលគ្តូវបងាា ញ 

  កគ្ម្ិតលាំអិតន ទ្ិ ា ័យណ លមា សៅកាុងរបាយការែ៍គ្បចាំណខទញសច្ញពី Peachtree ម្ិ 
ចាំបាច់្ យកទាំងអ ់ម្កសគ្បី គ្មាប់របាយការែ៍ វ កម្មសទ្។ មា  ័យថា គ្តូវ សងខបច្ាំ ួ គែ ីកាុង
គ្បព័ ធ គែស យយ Peachtree។ ឧទហរែ៍ គ្ប ិ សបីមា តគ្ម្ូវការកាុងការសបីកគែ ីធនោរ សោយ
ណ ក  គ្មាប់ គ្បសភទ្ខុ ៗោា ន គ្បាក់ណខបុគគលិក  ិងគ្បាក់អតថគ្បសោជ ៏សផ្េងៗ គែ ីកាុងគ្បព័ ធ 
Peachtree ពុាំចាំបាច់្បសងកីតគែ ីសផ្េងៗោា ណ រសទ្ ោច្ោក់បញ្ចូ លោា ណតម្ួយ សហយីបង្ហា ញកាុងបនៃ ត់
ណតម្ួយណ លសៅថា គែ "ីគ្បាក់ណខ  ិងគ្បាក់អតថគ្បសោជ ៍"។ 
  ផ្ៃុយសៅវញិ គ្ប ិ សបីសៅកាុងពគ្ង្ហងរបាយការែ៍ វ កម្ម មា ព័ត៌មា ម្ ិគ្គប់គ្ោ ់ របាយការ
ែ៏ សនេះ ម្ិ ោច្ទ្ទ្ួលយកបា សទ្ រហូត ល់មា ព័ត៌មា គ្គប់គ្ោ ់  ិងគ្តឹម្គ្តូវ។ ពុាំចាំបាច់្បង្ហា ញ
ច្ាំ ួ គែ  ីកាុង Peachtree សៅកាុងរបាយការែ៍ វ កម្មសទ្។ 
២១.២២ គ្ទ យសកម្ម 

 ច្ាំសពាេះគ្ទ្ពយ កម្មទាំងឡាយណ លបា ទ្ិញសោយសគ្បីមូ្ល ិធិផ្ទៃ ល់រប ់គ.ជ.អ.ប ឬមូ្ល ិធ ិផ្.អ
.៣ គ្តូវបា ចត់ទុ្កថាជាច្ាំណាយរចួ្រាល់ សៅសពលណ លបា ទ្ិញ។  មាា រៈ បរកិាខ រ នន ណ លបា ទ្ិញ
កាុងតនម្ា ចប់ពី ៥០០  ុលាា  ស ងីគ្តូវចុ្េះកាុងបញ្ជ ីស្ថរសពីភ័ែឌ ។ 
២១.២៣  បទបញ្ជជ សគ្មាប់បុគគលិក កែងុគសៀវគៅផ្ណ្នាាំគ្បតិបតតិការ 

  វ ករចាំបាច់្គ្តូវពិ ិតយការអ ុវតតតាម្សោល សោបាយ  ិងបទ្បញ្ជជ បុគគលិក គ.ជ.អ.ប។ 
  វ ករចាំបាច់្គ្តូវពិ ិតយការអ ុវតតតាម្  ិងការសធវីបច្ចុបប ាភាពបា ទ ់សពលសវលា  ូវសោល
 សោ បាយ  ិង ីតិវធិ ីណ លមា ណច្ងកាុងស ៀសៅណែនាំគ្បតិបតតិការ។ 

  វ ៈករគ្តូវពិ ិតយសម្ីលថាសតីស ៀវសៅណែនាំគ្បតិបតតិការមា ោក់បសង្ហា េះសលីសគហទ្ាំព័រគ.ជ.អ
.ប ណ រឬអត់? 

  វ ករគ្តូវស ាី ុាំការបាំភាឺពីសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប សលីបញ្ជា ណាម្យួណ លពុាំយល់គ្ ប 
ឬច្ាំែុច្ ណ លគ្តូវការបាំភាឺ។ 

២១.២៤ លខិ្ិតគ្គប់គ្គងរបស់សវនៈកម្មខាងគគ្ៅ 

  បញ្ជា ទាំងអ ់ណ លបា សលីកស ងីកាុងលិខិតគ្គប់គ្គងឆាា ាំមុ្  រប ់ វ ករខាងសគ្ៅ ក៏គ្តូវបា 
សលីកម្ក រមួ្បញ្ចូ លកាុងលិខិតគ្គប់គ្គងឆាា ាំស េះណ រ បញ្ជា ននណ លបា សលីកស ងីកាុងលិខតិគ្គប់គ្គងឆាា ាំ
មុ្ សនេះ ម្ិ គ្តូវ សោយសកីតមា ជាប តសទ្ៀតស យីកាុងឆាា ាំស េះស យី ។  ូសច្ាេះកាុងលិខិតគ្គប់គ្គងឆាា ាំស េះ 
បញ្ជា ននណ លបា  សលីកស ងីកាុងលិខិតគ្គប់គ្គងឆាា ាំមុ្  គ្តូវបា ណកណគ្បរចួ្រាល់ គ្តឹម្គ្តូវអ ់សហយី។ 
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  របាយការែ៏ តីអាំពីច្ាំណាត់ការននណ លបា អ ុវតតកាុងឆាា ាំ ច្ាំសពាេះបញ្ជា ណ លបា សលីកសៅកាុង
លិខិត គ្គប់គ្គងឆាា ាំមុ្  គ្តូវភាជ ប់ជាម្ួយលិខិតគ្គប់គ្គងឆាា ាំស េះ។ ឯកស្ថរទាំងពីរស េះ ឹងគ្តូវបញ្ជូ  ម្ក 
សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប សៅនងៃទ្ី ៣០ ណខសម្ស្ថ។ 
២១.២៥ ការបញ្ជជ ក់ ីចាំណ្លូផ្ែលបានទទួល 

   វ ករគ្តូវទក់ទ្ងន គូអភិវឌ្ឍននរប ់គ.ជ.អ.ប ស ីម្បបីញ្ជជ ក់ពីមូ្ល ិធិណ លន គូអភិវឌ្ឍ
បា សផ្ៃរ ម្កសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ។ ជាទូ្សៅ ន គូអភិវឌ្ឍទាំងសនេះ ឹងសឆ្ាីយតបសៅ ឹង ាំសែីពី
ស េះ។ 
២១.២៦ ម្តិសវនៈកម្ម នងិលទធភា កែងុការមានលកេណ្ៈសម្បតតិគ្គប់គ្ោន់ននរបាយការណ៏្សវនៈកម្ម 

  ន គូអភិវឌ្ឍម្ួយច្ាំ ួ  ណ វងរកឬពិ ិតយសម្ីលពាកយសពច្ ៍បរោិយសៅកាុង éម្ត ិវ កម្មê។ ពាកយ
សពច្ ៍ណ លគ្តូវបរោិយ គ្មាប់ ម្តិ វ ៈកម្ម មា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
 "ជាម្តិរប ់សយងី របាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ ខាងសលីស េះ បង្ហា ញការ ពិត  ិងគ្តឹម្គ្តូវ ការសោរពតាម្
ទាំង អ ់ ស្ថថ  ភាពហរិញ្ញវតថុរប ់ផ្.អ.៣ សៅនងៃទ្ី ៣១ ណខធាូ  ងិរបាយការែ៍ច្ាំែូល  ិងច្ាំណាយ កាុង
ឆាា ាំ ណ ល បា បញ្ច ប់ គ្ បតាម្សោលការែ៍គែស យយ ណ លទ្ទ្ួលយកបា ជាទូ្សៅ ( ូច្បា បញ្ជជ ក់
ខាងសលី) "  
  ូម្ពិ ិតយជាម្ួយ វ ករថាសតីមា ការបរោិយណបបស េះណ រឬសទ្?។ គ្ប ិ សបី វ ករច្ង់គូ 
បញ្ជជ ក់ អវីបណ ថម្ណ លទក់ទ្ងសៅ ឹងសោលការែ៍នន ណ លគ.ជ.អ.ប កាំពុងអ ុវតត  វ ករោច្បណ ថម្
បា  ណ លជា ណផ្ាកម្ួយន ម្តិជាមូ្លោា  រប ់សគ ឬណែនាំអាកោ  សោយោ កាំែត់ មាគ ល់ ណ លគ.ជ
.អ.ប បា ោក់ បញ្ចូ ល ទក់ទ្ង ឹងមូ្លោា  ន គែស យយ។ 

 កាលពីមុ្  របាយការែ៍ វ កម្មគ្តូវបា ចត់ទុ្កថា មា លកខែៈ ម្បតតិគ្គបគ់្ោ  ់ សទេះជាមា 
បញ្ជា  តូច្តាច្ម្ួយច្ាំ ួ   ូច្ជា  វ ករអ ម្តថភាពកាុងការសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់រវាងឯកស្ថរស ីម្  ិងឯកស្ថរ
គ្បតិបតតិការ ច្ាំ សពាេះច្ាំែូល ទ្ទ្ួលបា ក៏សោយ។ វាជាការ ាំខា ់បាំផុ្តណ លរបាយការែ៍ វ កម្ម ម្ិ 
មា លកខែៈ ម្បតតិ គ្គប់គ្ោ ់។  
២១.២៧ ការទុកដ្ឋក់ឯកសារ និងឯកសារគអ ិចគ្តូនិក 

 កាុងអាំ ុង វ ៈកម្ម  វ ករ ឹងស ាី ុាំពិ ិតយទ្ីតាាំង  ិងគ្បព័ ធសរៀបទុ្កោក់ឯកស្ថរ ទាំងឯកស្ថរ
ជា គ្កោ ស្ថា ម្  ិងសអ ចិ្គ្តូ ិក។ ឯកស្ថរគ្តូវ ថិតកាុងទ្ីតាាំង ុវតថិភាព មា  ុវតថិភាពពីការប េះពាល់ជា
រូបវ ័ត ឬការខូច្ខាត  ិងការលួច្សោយម្ ុ េ។ ការទុ្កោក់ឯកស្ថរ គ្តូវមា ភាពង្ហយគ្ ួលកាុងការ
កាំែត់ទ្ីតាាំង  ិងគ្គប់គ្គងបា គ្តឹម្គ្តូវ។ 
២១.២៨ តគ្ម្ូវការរបាយការណ្៏គនេងៗ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ ូវបទ្បញ្ជជ  វ កម្មរប ់ន គូអភិវឌ្ឍទាំងអ ់ មុ្ សពលចប់សផ្តីម្សធវី វ កម្ម កាុង
សោល បាំែងស ីម្បធីានការអ ុវតដតាម្បទ្បញ្ជជ ណ លមា ណច្ង។ 
២១.២៩ ជាំនួយសគ្មាប់កិចចការគលើគ្កដ្ឋសសាែ ម្ 
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 ជាការណែនាំ  ល់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គ្តូវងតច្ម្ាងរបាយការែ៏គាំរូ (ណ លមា ភាជ ប់) 
សហយីណក តគ្ម្ូវវាឱ្យគ្ បសៅតាម្ទ្គ្ម្ង់ណ លច្ង់បា   ិងលុបសចល ទ្ាំព័រ ណផ្ាក  ិងបនៃ ត់ទាំងឡាយណា
ណ ល ម្ិ គ្តូវ ការសគ្បីគ្បា ់។  ូម្ច្ាំណាាំថាសៅសពលណ លលុបសចល ូវទ្ាំព័រ ណផ្ាក ឬបនៃ ត់ណាម្ួយ វា ឹង
ោច្សធវីសោយមា  លសម្ែៀង ឬបាត់ទ្ិ ា ័យ សោយស្ថរបា លុបសចល ូវរូបម្ ត ឬតាំែភាជ ប់រប ់វា។ ពិ
 ិតយរកសម្ីលកណ ាងណ ល ខុ  ឬលសម្ែៀងសហយីសធវីការណកតគ្ម្ូវស ងីវញិ។ 

 ងតច្ម្ាង របាយការែ៏គាំរូ(ណ លមា ភាជ ប់)ទុ្កជាមុ្  ិ  សគ្តៀម្កាុងករែីណ លោច្គ្តូវការ
សគ្បី ម្តងសទ្ៀត។ 

 ពិ ិតយសម្ីលអកខរាវរុិទ្ធសៅសលីទ្ាំព័រ ីម្ួយៗ 
 ពិ ិតយសម្ីលបញ្ជា បងគត់តួសលខ កាុងកណ ាង រុប សៅសលីតារាងតុលយការ  ិងរបាយការែ៍ច្ាំែូល 
ច្ាំណាយ។ 

២១.៣០ បញ្ជ ីគ្តួត ិនិតយ មានកាំណ្ត់សមាគ ល ់

 បញ្ជ ីគ្តួតពិ តិយណ លគ្តូវសធវីការគ្តួតពិ ិតយគ្តូវបញ្ច ប់មុ្ សពលបញ្ជូ  ពគ្ង្ហង  ិងរបាយការែ៍ វ 
កម្ម ចុ្ងសគ្កាយសៅសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ។ 
 

គណ្ៈកមាម ធកិារជាតិសគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបគ្បជាធិបគតយយគៅថាែ ក់គគ្កាម្ជាតិ 

កាំណ្ត់សមាគ ល់ចាំគពា៉ះរបាយការណ៏្ហិរញ្ញវតថ ុគ្តឹម្នថាទី៣១ ផ្ខ្ធែូ ឆ្ែ ាំ........ 

កាំណ្តស់មាគ ល ់១ - សកម្មភា  

គ.ជ.អ.ប គឺជា ........................................... 

សោលសៅរប ់គ.ជ.អ.ប គឺ ........................................... 
 

គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ជាអាកទ្ទ្ួលខុ គ្តូវច្ាំសពាេះរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ  គ្មាប់ឆាា ាំណ ល
បា បញ្ច ប់គ្តឹម្នងៃទ្ី ៣១ ណខធាូ ណ លបា គ្តួតពិ ិតយ  ិងអ ុម័្តសោយផ្េពវផ្ាយ សៅនងៃទ្ី   ណខ  ឆាា ាំ ។ 
 ខាងសគ្កាម្ជាបញ្ជ ី គ្មាប់សធវីការគ្តួតពិ ិតយ រមួ្ ឹងបញ្ជ ីកាំែត់ មាគ ល់។ 

 
របាយការណ៏្សវនៈកម្មឆ្ែ ាំ..........     កិចចការផ្ែលបានគ្តួត ិនិតយ 

កាលបរសិច្េទ្ ោកជូ់ ៖  √ 

១. តារាងតុលយការ  

១.១ មា  ម្តុលយ ូច្ោា សៅ ឹង ម្តុលយកាុ ងរបាយការែ៍ វ កម្មកាលពីឆាា ាំមុ្ ។ ស េះគឺ 
 គ្មាប់  វ កម្មឆាា ាំ ២០XX។ 

 

១.២ ធានថាការោកទី់្តាាំងគែ ីច្រ តបា គ្តឹម្គ្តូវ (គ្ទ្ពយ ម្បតតិ ឬបាំែុល?)។  

១.៣ ធានថាបា ចុ្េះបញ្ជ ីការគែស យយគ្តឹម្គ្តូវ ច្ាំសពាេះមូ្ល ិធិ ផ្.អ.៣ ណ លមិ្ បា  
ច្ាំណាយ (រមួ្មា វភិាគទ ណ លទ្ទួ្លបា ជាមុ្  វភិាគទ ណ ល ឹងទ្ទួ្លបា ) ។ 
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១.៤  ម្តុលយស ីម្គ្ោ  ិងចុ្ងគ្ោ ន គែ ីច្រ ត ូច្សៅ ឹងឧប ម្ព័ ធទី្១។  

១.៥ បាំែុលរយៈយូរគ្តូវបង្ហា ញសោយណ កពី  ទុ្ បាំរុង។  

១.៦ ពិ ិតយសមី្លថា ច្ាំ ួ  រុប បា បូកគ្តឹម្គ្តូវណ រឬអត់? សហីយតារាងតុលយការមា   ម្តុ
លយ។ 

 

១.៧ តួសលខ រុប គ្តឹម្គ្តូវ ោម  កាំហុ ណ លបណាត លម្កពីការបងគតតួ់សលខ។  

១.៨ សលខសរៀង  ិង សលខសោងន ឧប ម្ព័ ធគ្តឹម្គ្តូវ។  

១.៩ សលខសរៀង  ិង សលខសោងន កាំែត ់មាគ ល់គ្តឹម្គ្តូវ។  

១.១០ សលខ ូ យណ លសៅខាងសគ្កាម្បងែ ់ (ស ីម្បីបង្ហា ញភាពខុ ោា សៅកាុ ងពគ្ង្ហង របាយ
ការែ៍) មិ្ ចាំបាច្់ សបាេះពុម្ពសៅកាុ ងរបាយការែ៍ វ កម្មចុ្ងសគ្កាយសទ្។ 

 

២. របាយការែ៏ច្ាំែូល ច្ាំណាយ  

២.១ ពិ ិតយសមី្លច្ាំែូល ិងច្ាំណាយទាំងអ ់។  

២.២ តួសលខ  រុបនន គ្តឹម្គ្តូវ ោម  កាំហុ ណ លបណាត លម្កពីការបងគត់តួសលខ។  

២.៣ សលខសរៀង  ិង សលខសោងន ឧប ម្ព័ ធគ្តឹម្គ្តូវ។  

២.៤ គសគ្មាងណ លោម  គ្បតិបតតិការកគ៏្តូវណតោកប់ញ្ចូ លកាុ ងរបាយការែ៏ទាំងពីរណផ្ាក។  

៣. ឧប ម្ព័ ធ២  សងខបច្ាំែូលបា ទ្ទ្ួល   ិងច្ាំែូលបា ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់  

៣.១ ច្ាំ ួ  រុបន ច្ាំែូលកាុ ងជួរឈរទី្១  ូច្ោា ជាមួ្យមា គ្ទិ្ច្ច្ាំែូលបា ទ្ទួ្ល។  

៣.២ ច្ាំ ួ  រុបន  ច្ាំែូលកាុ ងជួរឈរទី្២  ូច្ោា សៅ ឹង ច្ាំែូល រុបរប ់គសគ្មាងសៅសលី 
គ្កោ ស្ថា ម្កិច្ចការ  ិងតារាងមា គ្ទី្ក - ច្ាំែូលបា ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់។ 

 

៣.៣ ជួរឈរទី្២  ល់ទី្៧ ស មីោា សៅ ឹងតារាងតុលយការ កាំែត ់មាគ ល់លម្ែិត។  

៣.៤ ច្ាំែូលបា ទ្ទ្ួល (ជួរឈទី្១)  ូច្ោា សៅ ឹង រុបរងសៅកាុ ងឧប ម្ព័ ធទី្១ ។  

៣.៥ ច្ាំែូលគ្តូវ ថិតសៅតាម្ណផ្ាកគ្តឹម្គ្តូវរប ់វា៖  

៣.៥.១ - ការបរចិច គជាស្ថច្គ់្បាក់  

៣.៥.២ - មូ្ល ិធិបា ទ្ទួ្ល  

៣.៥.៣ - វភិាគទ  បបុរ ធម្៌  

៣.៥.៤ -  កមូ្ល ិធិទូ្ទត ់ង  

៤. សផ្េងៗ  

៤.១ តួសលខងវកិា គ្តឹម្គ្តូវ ូច្តួសលខណ លបា អ ុម្ត័។  

៤.២ ពិ ិតយអកខរាវរុិទ្ធស ម្ េះរប ់ន គូអភិវឌ្ឍសោយបា គ្តឹម្គ្តូវសៅកាុ ងឧប ម្ព ័ទាំងអ ់។  

៤.៣ ពិ ិតយច្ាំែងសជីងសលីកាលគ្កោ  សៅទ្ាំពរ័ខាងសគ្កាយប តបនៃ ប់ សបី ិ ជាគ្តូវ(ោក់)  

៤.៤ កាុ ងការផ្តល់មូ្ល ិធិសគ្ចី្ ឆាា ាំ ពិ ិតយសមី្លច្ាំ ួ  រុបតាម្ជួរឈ ិមួ្យៗគ្តឹម្គ្តូវ។  

៤.៥ ពត័ម៌ា លាំអិតមា គ្គបគ់្ោ ់សៅកាុ ងកាំែត់ មាគ ល់  ិងច្ាំ ួ  រុបគ្តឹម្គ្តូវ។  

៤.៦ សមី្លរូបភាពសបាេះពុម្ាជាមុ្  ស ីម្បីគ្បាក ថាសតីទ្ាំពរ័ណ ល ឹងគ្តូវបា សបាេះពុម្ពគឺគ្តឹម្គ្តូវ។  
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៤.៧ គ្កោ ស្ថា ម្កិច្ចការមិ្ មា តាំែភាជ បស់ៅគ្កោ ស្ថា ម្សផ្េងសទ្ៀតសទ្។  

៤.៨ ពិ ិតយមាគ្តោា  ន ទ្ាំព័រទាំងអ ់  

៤.៩ ពិ ិតយទ្ទឹ្ងជួរឈរសៅសលីទ្ាំពរ័ ីមួ្យៗ  

៤.១០ ពិ ិតយអកខរាវរុិទ្ធ  

 ជំពកូទី២២៖  រណៈកមាា ធិការសវនកមា និងគ្កមសីលធម ៌

២២.១ គសចកតីផ្ណ្នាាំ សាវតារ និងគោលបាំណ្ង 

២២.១.១ គសចកតីផ្ណ្នាាំ និងសាវតារ 

  គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ ស ីរតួោ ង ាំខា ់កាុងការផ្តល់ការគ្តួតពិ ិតយសលី
គុែតនម្ា  សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិងគ្គប់គ្គងគ្កម្ ីលធម៌្ រច្ន ម្ព័ ធអភិបាលកិច្ច គ្គប់គ្គងហា ិ
ភ័យ ការអ ុវតត ណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់ គ្កបខ័ែឌ ន ការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង   ងិការគ្តួតពិ ិតយសលីមុ្ខង្ហរ
 វ កម្មនផ្ៃកាុង  ិង  វ កម្មខាងសគ្ៅ។ យ តការគ្តួតពិ ិតយស េះ បាំសរ ីល់សោលបាំែងស មី្បផី្តល់ភាពសជឿ
ជាក់កាុងការអ ុវតត ុច្ចរតិ ភាពរប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប បាំសពញតួនទ្ី  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ កាុង
ការផ្តល់ម្តិសោបល់ឯករាជយ   ិងស វាអាំែេះអាំណាង ល់ គ.ជ.អ.ប ក៏ ូច្ជាអងគអភិបាលកចិ្ច
សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។  

ធម្ម ុញ្ញរប ់គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវបា សរៀបច្ាំកាុងអាំ ុងណខឧ ភា ឬ 
ម្ិងុន ឆាា ាំ២០១៨  ិងគ្តូវបា អ ុម័្តសៅគ្តីមា ទ្ី៣ ឆាា ាំ២០១៨ សោយគ.ជ.អ.ប ណ លមា សលខាធិការ
ោា   គ.ជ.អ.បជាអងគអភិបាលកិច្ច។ ធម្ម ុញ្ញរប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្មា 
ពែ៌នច្ា ់លា ់ពីសោល សោបាយ  ិង តីិវធិីរប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម   ិងគ្កម្ ីលធម៌្ 
សហយីជាម្ួយោា ស េះ សធវីការអភិបាលកិច្ចសៅសលីការង្ហររប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ 
សហយី ឹងគ្តូវបា គ្តួតពិ តិយ  ិងសធវីបច្ចុបប ាភាពពីរយៈសពលម្ួយសៅរយៈសពលម្ួយ សោយគ.ជ.អ.ប 
ណ លមា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ជាអងគអភិបាលកិច្ច ។ សៅសពលណ លមា តគ្ម្ូវការកាុងការ ការគ្តួត
ពិ ិតយ  ិងសធវីបច្ចុបប ាភាពធម្ម ុញ្ញរប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវអ ុវតតសោយ
សោងសៅសលីតគ្ម្ូវការកាុងសធវីសោយមា ភាព គ្បទក់គ្កឡាោា   ិងការផ្ទា  ់បតូរជាចាំបាច់្ ។ 
២២.១.២ គោលបាំណ្ង 

  សោលបាំែងរប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គឺការផ្តល់ ូវរច្ន ម្ព័ ធន គ្បព័ ធ
គ្តួត ពិ ិតយសៅសលីគុែតនម្ា  ិងការគ្គប់គ្គងគ្កម្ ីលធម៌្រប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប រច្ន ម្ព័ ធ
អភិបាលកិច្ច ការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ ការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់ គ្កបខ័ែឌ ន ការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង 
ការគ្តួតពិ ិតយសលី មុ្ខង្ហរ វ កម្មនផ្ៃកាុង  ិង វ កម្មខាងសគ្ៅ។សោលបាំែងរប ់គែៈកមាម ធិការ
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 វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គឺស ីម្បជីួយ ល់គ.ជ.អ.បកាុងការផ្តល់ជា ាំបូនម    ិងការណែនាំអាំពីភាពគ្គប់
គ្ោ ់  ិងគ្ប ិទ្ធភាពន គាំ ិត ផ្តួច្សផ្តីម្រប ់គ.ជ.អ.ប  ិងការអ ុវតតពាក់ព័ ធ ងឹ៖  

 គុែតនម្ា  ងិគ្គប់គ្គងគ្កម្ ីលធម៌្ 
 រច្ន ម្ព័ ធអភិបាលកិច្ច 
 ការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ 
 ការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់(មា បរោិយលម្ែិតកាុងជាំពូក១៧) 
 គ្កបខ័ែឌ ន ការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង 
 ការគ្តួតពិ ិតយសលីមុ្ខង្ហរ វ កម្មនផ្ៃកាុង  ិង វ កម្មខាងសគ្ៅ សហយី ិងអាកផ្តល់អាំែេះអាំណា
ង សផ្េងសទ្ៀត។ 
ជាទូ្សៅគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តួតពិ ិតយស ងីវញិ ូវកិច្ចការ ិម្ួយៗ  ូច្

បា  កត់ មាគ ល់ខាងសលី សហយីផ្តល់សោយគ.ជ.អ.ប  ូវ ាំបូនម  មា លកខែៈឯករាជយ អាំពីភាពគ្គប់គ្ោ ់ 
 ិង គ្ប ិទ្ធភាពន ការអ ុវតតការគ្គប់គ្គងរប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។  ាំបូនម    ិងការណែនាំស េះ 
 ឹងរមួ្ បញ្ចូ ល ូវ ាំែូម្ពរ  ិងអ ុស្ថ  ៍ ស ីម្បពីគ្ងឹងការសរៀបច្ាំកិច្ចការទាំងស េះ។ 
២២.២ អាណ្តតិ និងសិទធិអាំ្ច 

២២.២.១ អាណ្តតិ 

 ោែតតិ គ្មាប់ការសរៀបច្ាំ  ិងមុ្ខង្ហររប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវបា 
សផ្តីម្សច្ញពីឯកស្ថរ ូច្ខាងសគ្កាម្ ៖ 

ក. គ្ពេះរាជយគ្កឹតយសលខ   /រកត/១២០៨/១៤២៩ ចុ្េះនងៃទ្ី៣១ ណខធាូ ឆាា ាំ ២០០៨ មា ណច្ងអាំពកីារ
សរៀបច្ាំ  ិងការគ្បគ្ពឹតតសៅរប ់គែៈកមាម ធិការជាតិ គ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ណបបគ្បជាធិបសតយយ
សៅថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ។ 

ខ. គ្ពេះរាជយគ្កឹតយសលខ   /រកត/១០១៤/១១៧៤ ចុ្េះនងៃទ្ ី២ ណខតុលា ឆាា ាំ ២០១៤ ណ លបា សធវី 
វសិស្ថធ កម្ម  មា ភាពគែៈកមាម ធកិារជាតិ  គ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ណបបគ្បជាធិបសតយយសៅ
ថាា ក់ សគ្កាម្ជាតិ។ 
ច្ាប់មូ្លោា  ៖ សោងតាម្មាគ្តាទ្ី១៣ន គ្ពេះរាជយគ្កឹតយសលខ   /រកត/១២០៨/១៤២៩      គ

ែៈកមាម ធិការជាតិ គ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ណបបគ្បជាធិបសតយយសៅថាា ក់សគ្កាម្ជាតិ(គ.ជ.អ.ប) ោច្ស ាី
 ុាំស ីម្បបីសងកីត អ ុគែៈកមាម ធិការសផ្េងសទ្ៀត ជាជាំ ួយការតាម្ការចាំបាច់្។ ការបសងកីតអ ុគែៈកមាម ធិ
ការគ្តូវមា មូ្លោា  ច្ាប់តាម្រយៈអ ុគ្កឹតយ ិម្ួយៗ សោងតាម្មាគ្តាទ្ី១៤ន គ្ពេះរាជយគ្កឹតយសលខ   /
រកត/ ១២០៨ /១៤២៩។ ជាម្ួយ ឹងធម្ម ុញ្ញគែៈកម្មការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ណ លបា អ ុម័្ត 
គ.ជ.អ.ប តាម្រយៈស ៀវសៅ ណែនាំគ្បតិបតតិការ ណ លមា ណច្ងពីសោល សោបាយ  ិង ីតវិធិី ាំខា ់ៗ ក៏
មា រមួ្បញ្ចូ ល ូវសោល សោបាយ  ិង ីតិវធិីពាក់ព័ ធ ងឹធម្ម ុញ្ញភាពរប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម 
 ិងគ្កម្ ីលធម៌្ផ្ងណ រ។ សោលបាំែង ាំខា ់ន សោល សោបាយ ិង ីតិវធិីរប ់គែៈកមាម ធិការ
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 វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គឺស ីម្បសីធវីឱ្យ មា ការគ្តួតពិ ិតយជាចាំបាច់្សលីភាពគ្គប់គ្ោ ់  ិងគ្ប ិទ្ធភាព
ន ការអ ុវតតការគ្គប់គ្គងរប ់គ.ជ.អ.ប។ 
២២.២.២ សិទធិអាំ្ច 

 ិទ្ធិអាំណាច្រប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គឺស ីម្បអី ុវតតការង្ហររប ់ខាួ  
ណ លគ្តូវ បា បសងកីតស ងី  ថិតកាុងវសិ្ថលភាព ធម្ម ុញ្ញរប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ 
ណ ល ាំសៅ  ល់សោល សោបាយ  ិង ីតិវធិីរប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្។ កាុងការ
បាំសពញភារកិច្ច រប ់ខាួ  គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្មា  ិទ្ធិសពញសលញកាុងការទក់ទ្ង
ជាម្ួយ  មាជិក ថាា ក់ ឹកនាំ គ.ជ.អ.ប  ិសោជិក   ិងទ្ទ្ួលបា  ូវព័ត៌មា ពាក់ព័ ធននណ លយល់ថា
ចាំបាច់្កាុងការបាំសពញ ភារកិច្ចរប ់ខាួ ។ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ក៏គ្តូវមា  ិទ្ធិសពញ
សលញកាុងការចូ្ល សៅសម្ីល កាំែត់គ្តានន ទ្ិ ា ័យ  ិងរបាយការែ៍ផ្ងណ រ។ គែៈកមាម ធិការ វ 
កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្មា  ិទ្ធិ ទ្ទ្ួលបា ការព យល់ពីថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិង ិសោជិ
ក សពលណ លយល់ថាជាការចាំបាច់្ កាុងការបាំសពញភារកិច្ចរប ់ខាួ ។ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្
 ីលធម៌្ ោច្ចូ្លរមួ្ជាម្ួយទ្ីគ្បឹកាឯក រាជយ ឬអាកផ្តល់សោបល់សផ្េងសទ្ៀត សពលណ លយល់ថាចាំបាច់្ 
កាុងការបាំសពញកាតពវកិច្ចរប ់ខាួ  
២២.៣ សមាសភា  គ្បធាន ល័កេខ្័ណ្ឌ ការងារ និងកូរ៉ាុម្ 

២២.៣.១ សមាសភា  នងិគ្បធាន 

   មា ភាព ៖ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ មា  មាជិក៨រូប ណ លកាុងសនេះ
 មាជិក ៥ រូបមា  ិទ្ិធសបាេះសឆាា ត  ិង មាជិក៣រូបសទ្ៀត ម្ិ មា  ិទ្ិធសបាេះសឆាា តសទ្។  
   មាជិកមា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត  ិងលកខខ័ែឌ កាំែត់ ៖  មាជិកមា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា តទាំង៥ រូប មា 
១រូប ជាគ្បធា  ២រូបជាអ ុគ្បធា   ិង២រូបសទ្ៀតជា មាជិក។ ភាគសគ្ច្ី ន  មាជិកទាំងអ ់ មា  ័យ
ថា ោ  តិច្ណា ់មា  មាជិកមា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត៣រូប ណ ល១រូបជាគ្បធា   ិង២រូបសទ្ៀតជាអ ុ
គ្បធា  គ្តូវណតមា ឯករាជយភាពទាំងគ្ ុងពីមុ្ខង្ហរ  ិងរច្ន ម្ព័ ធរប ់គ.ជ.អ.ប។  មាជិកទាំងអ ់ 
រមួ្ទាំងគ្បធា ផ្ង គ្តូវណត ឯករាជយទាំងគ្ ុងពីមុ្ខង្ហរ  ិងរច្ន ម្ព័ ធរប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។
 មាជិកទាំងអ ់គ្តូវមា ច្ាំសែេះ  ឹង  ិងជាំនញគ្គប់គ្ោ ់ ពាក់ព័ ធ ឹងការគ្គប់គ្គងគុែតនម្ា  ិងគ្កម្
 ីលធម៌្  វ កម្ម ហរិញ្ញវតថុ ព័ត៌មា វទិ្ា ច្ាប់ ហា ិភ័យ  ិងការគ្តួតពិ ិតយ។  មាជិកទាំងអ ់ សលីក
ណលងណតគ្បធា គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវមា លកខែៈ ម្បតតិខព ់បាំផុ្ត មា 
ច្ាំសែេះ ឹងជាមូ្លោា  ទូ្លាំទូ្លាយ  ិងមា បទ្ពសិស្ថធ ៍ខព ់កាុងការរអ ុវតតជាំនញពាក់ព័ ធ ការគ្គប់ 
គ្គងមុ្ខង្ហរ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្កាុងកគ្ម្ិតថាា ក់ ឹកនាំជា ់ខព ់ សៅកាុងស្ថថ ប័ ធាំនន។ សោយស្ថរ
ការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់គែៈកមាម ធិ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីល ធម៌្មា ការវវិឌ្ឍ ៍ស ីម្បសីឆ្ាីយតបសៅ ឹងការ
អ ុវតតបទ្បបញ្ញតតិ ស  ាកិច្ច  ិងរបាយការែ៍ វាមា ស្ថរៈ ាំខា ់ ណា ់កាុងការវាយតនម្ាជាសទ្ៀងទត់សៅ 
សលី ម្តថភាព  ិងតុលយភាពជាំនញជាទូ្សៅរប ់ មាជិកគ្គប់រូប ន  គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្
 ីលធម៌្ ស ីម្បសីឆ្ាីយតបសៅ ឹងតគ្ម្ូវការងមីៗ ។ សោងតាម្តគ្ម្ូវការជា តង់ោរប ់វទិ្ាស្ថថ   វ ករនផ្ៃ
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កាុង ពាក់ព័ ធ ឹងបុគគលិកលកខែៈរប ់ មាជិកមាា ក់ៗន គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ 
 មាជិកមាា ក់ៗគ្តូវមា បុគគលិកលកខែៈ  ូច្សរៀបរាប់ ខាងសគ្កាម្៖ 

 មា  ម្តថភាពស្ថក ួរ ាំែួរណ លពាក់ព័ ធ វាយតនម្ាច្សម្ាីយ  ិងប តស ីុបអសងកតណ វងរក
ព័ត៌មា  រហូតទល់ណត សពញច្ិតតទាំងគ្ ុងជាម្ួយ ិងច្សម្ាីយណ លបា ផ្តល់។ 

 ជា ិច្ចជាកាល មា បាំែងសលីកទ្ឹកច្តិត ល់ ការសបីកច្ាំហរ គែស យយភាព  ិងតមាា ភាព។ 
 មា  ម្តថភាពកាុងការគិតសោយឯករាជយ  ិងមា សោលសៅច្ា ់លា ់ ។ 
 មា តនម្ា ីលធម៌្ ៏រងឹមាាំ រមួ្ទាំងវធិីស្ថន្ត តគិតគូរ ល់បញ្ជា  ីលធម៌្ណ លោច្គ្បឈម្មុ្ខ។ 
 មា វចិរែញ្ជញ ែ ុច្ចរតិ មា  ម្តថភាពកាុងការផ្តល់សោយផ្ទៃ ល់  ិងសស្ថម េះគ្តង់ ូវម្តិ
សោបល ់នន។ 

 មា  ម្តថភាពទូ្លាំទូ្លាយ សបីកច្ាំហ ទ្ទ្ួលយកការរេិះគ ់  ិងជាំរុញសោយមា ការផ្ទា  ់បតូរ។ 
 លកខែ ម្បតតិរប ់គ្បធា  ៖ គែៈកមាម ធិការជាតិ គ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ណបបគ្បជាធិបសតយយ
សៅថាា ក់ សគ្កាម្ជាតិ(គ.ជ.អ.ប) គ្តូវសគ្ជី តាាំងគ្បធា គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ ណ ល
ឯករាជយ ទាំង គ្ ុងពីមុ្ខង្ហរ  ិងរច្ន ម្ព័ ធរប ់គ.ជ.អ.ប  ិងសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ ឆ្ាងតាម្
 ម័្យគ្បជុាំជាផ្ាូវការ រប ់ គ.ជ.អ.ប គ្បធា គ.ជ.អ.ប សោយមា ការ ឯកភាពភាគសគ្ច្ី ពី មាជិកគ.ជ
.អ.ប គ្តូវសធវីការតាម្ការ  សគ្ម្ច្ពិស   ណតងតាាំងគ្បធា គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិង គ្កម្ ីលធម៌្ ។ 
គ្បធា រប ់គែៈកមាម ធកិារ  វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវមា លកខែៈ ម្បតតិខព ់ មា ច្ាំសែេះ ងឹ
មូ្ល ោា  ទូ្លាំទូ្លាយ  ិងមា បទ្ ពិសស្ថធ ៍ខព ់សលីជាំនញអ ុវតតណ លទក់ទ្ង ឹងការ ឹកនាំ កាុងមុ្ខ
ង្ហរ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ កាុងកគ្ម្តិ ថាា ក់ ឹកនាំ  ិងគ្បតិបតតកិារសៅតាម្ស្ថថ ប័ ធាំនន។ គ្បធា គ
ែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវណត មា បុគគលិកលកខែៈ ូច្បា កាំែត់ខាងសលី។ 
 លកខែ ម្បតតិរប ់ មាជិកម្ិ មា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត ៖  មាជិកម្ិ មា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត៣រូប គ្តវូ
មា ឯករាជយ ភាព  ិងគ្តូវបាំសពញមុ្ខង្ហរ សងកតការ  ូច្ជាម្គ្ ីតតាំណាងន គូអភិវឌ្ឍ ៍។  មាជិកម្ិ មា 
 ិទ្ធិសបាេះសឆាា តមា   មា ភាពម្កពីន គូអភិវឌ្ឍ ៍សផ្េងៗោា  ណផ្ែកសលីការផ្តល់មូ្ល ិធិតាម្ម្សធាបាយ
សផ្េងៗ ល់ គ.ជ. អ.ប  ិង សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ។  មាជិកម្ិ មា  ិទ្ធិ សបាេះសឆាា ត គ្តូវមា ជាំនញ
គ្ ប តាម្តគ្ម្ូវការរប ់ន គូ អភិវឌ្ឍ ៍ គ្មាប់មុ្ខង្ហរជាក់លាក់ស េះ។ 
 កាំែត់ មាគ ល់៖ ម្ិ រាប់បញ្ចូ ល មាជិករប ់គ.ជ.អ.ប ណ លោច្មា ទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៍ 
គ្ប ិ   ិងសៅសពលណ លោច្អ ុវតតបា     ូច្ជាករែីគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប បាំសពញមុ្ខង្ហរ
ជា មាជិក អច្ិនន្ត តយរ៍ប ់គ.ជ.អ.ប។ 
២២.៣.២ រយៈគ លបាំគ ញការងារ 

   មាជិកមា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត : ការកាំែត់រយៈសពលបាំសពញការង្ហរ  គ្មាប់ មាជិកមា  ិទ្ធិ
សបាេះសឆាា ត រមួ្ទាំងគ្បធា ផ្ង គឺមា រយៈសពល៣ឆាា ាំ។ គ្បធា   ិង មាជិកគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិង
គ្កម្ ីលធម៌្ ោច្បាំសពញការង្ហរ រយៈសពល២ោែតតិជាប់ោា  ឬក៏ រុប២ោែតតិ។ ការប តមុ្ខតាំណែង
រប ់ មាជិក  ិង គ្បធា  គ្តូវសធវីការពិ ិតយជាគ្បចាំឆាា ាំស ងីវញិ ស ីម្បធីាន ិរ តរភាពន តគ្ម្ូវការគែៈក
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មាម ធិការ វ កម្ម  ិង គ្កម្ ីលធម៌្ សហយីការណតងតាាំង មាជិក  ិងគ្បធា គ្តូវមា វធិីស្ថន្ត តជាក់លាក់ 
។ 
   មាជិកម្ិ មា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត : ការកាំែត់រយៈសពលបាំសពញការង្ហរ គ្មាប់ មាជិកម្ ិមា 
 ិទ្ធិសបាេះ សឆាា ត គឺមា រយៈសពល២ឆាា ាំ សោយមា កាំែត់ ិទ្ធជិាក់លាក់ ថាអាកណ លបា សគ្ជី សរ ីជា
 មាជិកម្ិ មា   ិទ្ិធសបាេះសឆាា តរប ់គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ ោច្ផ្ទា  ់បតូរសៅសពល
ណ លមា តគ្ម្ូវការសកីត ស ងីទក់ទ្ង ឹងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ ឬផ្ទា  ់បតូរការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ។ សៅកាុងរច្ន
 ម្ព័ ធ  ិងមុ្ខង្ហររប ់ន គូ អភិវឌ្ឍ ៍។  មាជិកណ លម្ិ មា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា តោច្បាំសពញការង្ហរ រយៈ
សពល២ោែតតិជាប់ោា  ឬក៏ រុប២ ោែតតិ។ 
២២.៣.៣ កូរ៉ាុម្ (អងគគ្បជុាំអនុម្័ត) 

  កូរ  ុម្រប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ងិគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវមា  មាជិកភាគសគ្ច្ី រប ់គែៈកម្ ្
មាធិការ  វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ មា  ័យថាោ ងតិច្ណា ់ មាជិកមា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត៣រូប ណ ល
 មាជិកមា   ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត២រូបគ្តូវណតឯករាជយទាំងគ្ ុងពីមុ្ខង្ហរ  ិងរច្ន ម្ព័ ធគ.ជ.អ.ប ិង ោ ង
តិច្ មាជិកម្ិ មា   ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត១រូបណ ល គ្តូវចូ្លរមួ្រាល់កិច្ចគ្បជុាំសឆ្ាីយតបសៅ ឹង តគ្ម្ូវការកាុងមុ្ខ
ង្ហរ សងកត។ 
២២.៤ គោលការណ្ ៍និងនីតិវិធីគ្បតិបតតិការ 

២២.៤.១ គោលការណ្៍ននគ្បតិបតតិការ 

ច្ាំសពាេះសោលការែ៍គ្បតិបតតិការ គែកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្មា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
គុែតនម្ា  ងិគ្កម្ ីលធម៌្កាុងការគ្គប់គ្គង ៖ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវ 

គ្បគ្ពឹតតិ សោយគ្ បតាម្គុែតនម្ា  ិងគ្កម្ ីលធម៌្រប ់ គ.ជ. អ.ប  ូច្មា ណច្ងកាុងគ្កម្ ីលធម៌្
បុគគលិករប ់ គ. ជ.អ.ប។ គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ រ ាំពឹង ថាថាា ក់ ឹកនាំ  ិង ិសោជិក
ទាំងអ ់ រប ់សលខា ធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ ណ លរមួ្ទាំង មាជិកន គ្កុម្ វ ករ នផ្ៃកាុង (IAG)ផ្ងណ រ 
 ឹងសោរពបា ខាជ ប់ខជួ តាម្ គ្កម្ ីលធម៌្បុគគលិករប ់គ.ជ.អ.ប។ 

ការទ្ាំនក់ទ្ាំ ង ៖ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្រ ាំពឹងថា រាល់ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងទាំងអ ់
ជាម្ួយ ថាា ក់ ឹកនាំ បុគគលិករប ់គ.ជ.អ.ប គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង  ិងអាកផ្តល់អាំែេះអាំណាងខាងសគ្ៅ 
 ឹងគ្បគ្ពឹតតិសៅ សោយផ្ទៃ ល ់គ្តូវសបីកច្ាំហ  ិងសពញសលញ។ 

ណផ្ ការការង្ហរ៖ គ្បធា គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ សោយមា ការគ្ពម្សគ្ពៀង
ជាម្ួយ គ្បធា  គ.ជ.អ.ប  ិង មាជិករប ់គ.ជ.អ.ប សោយមា ការពិសគ្ោេះសោបល់ ជាម្ួយគ្បធា គ្កុម្
 វ ៈកម្ម នផ្ៃកាុង សរៀបច្ាំបសងកីតណផ្ ការការង្ហរម្ួយ  ាំសៅធានថាការបាំសពញមុ្ខង្ហររប ់គែៈកមាម ធិ
ការ វ កម្ម  ិង គ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវបា កាំែត់ជាកាលវភិាគការង្ហរ  ឹងការអ ុវតតតាម្កាលវភិាគសនេះ។ 

រសបៀបវារៈន កចិ្ចគ្បជុាំ៖ គ្បធា គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិង ីលធម៌្ គ្តូវសរៀបច្ាំរសបៀបវារៈន កិច្ច
គ្បជុាំ សោយមា ការពិសគ្ោេះសោបល់ជាម្ួយ មាជិកគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្បធា  
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 ិង មាជិកគ.ជ.អ.ប   ិងសោយមា ការពិសគ្ោេះសោបល់ជាពិស  ជាម្ួយគ្បធា គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃ    កាុ
ង។ 

តគ្មូ្វការព័ត៌មា ៖ គែៈកមាម ធិ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តវូបសងកីត  ិងផ្េពវផ្ាយពីតគ្ម្ូវការ 
ព័ត៌មា  រប ់ខាួ ជូ  ល់ភាគីពាក់ព័ ធកាុងរច្ន ម្ព័ ធ  ិងកាុងមុ្ខង្ហររប ់គ.ជ.អ.ប  ងិសលខាធិការ ្
ឋា គ.ជ. អ.ប ។ ព័ត៌មា ទាំងសនេះ ឹងមា បញ្ចូ ល ូវ ច្រកឹលកខែៈ វសិ្ថលភាព  ិងសពលសវលាន តគ្ម្ូវ
ការ គ្មាប់ ព័ត៌មា ទាំងសនេះផ្ងណ រ។ ព័ត៌មា គ្តូវផ្តល់ជូ គែៈកមាម ធិ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ោ ង
សហាច្ណា ់ ម្ួយ បាត ហ៍មុ្ មា កិច្ចគ្បជុាំ។ 

កចិ្ចគ្បជុាំគ្បតបិតត ិ ៖ ោ ងតិច្ណា ់កចិ្ចគ្បជុាំគ្តូវគ្បារពវសធវីស ងីជាគ្បចាំឆាា ាំ គ្បស ីរបាំផុ្តគួរគ្បារពវ
សធវីស ងី គ្បចាំឆ្មា  ។ គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវគ្បារពវកិច្ចគ្បជុាំ ីតិគ្បតិបតតិជាម្យួ 
គ្បធា គ.ជ. អ.ប គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គ្បធា គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង អាកផ្តល់អាំែេះអាំណាង
ឯករាជយ  ិងជាម្ួយ ម្ន្ត តីសផ្េងសទ្ៀត ណ លគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ យល់ថា ម្គ្ ប 
 ិងចាំបាច់្ កាុងការបាំសពញ ការង្ហររប ់ខាួ ។ 

ការសរៀបច្ាំ  ងិការចូ្លរមួ្៖  មាជិកគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិង ីលធម៌្ គ្គប់រូបមា 
កាតពវកិច្ចសរៀប ច្ាំខាួ  ស ីម្បចូី្លរមួ្សៅកាុងកិច្ចគ្បជុាំរប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្។ 

ទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ  ៍៖ វាជាការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវណតម្ួយគត់រប ់គ្បធា   ិង មាជិកគែៈកមាម
ធិ វ  កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ ទាំងអ ់កាុងបង្ហា ញអាំពីទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៏ ឬភាពណ លោច្សលច្ស ងី
ន ទ្ាំន ់ ផ្លគ្បសោជ ៍  ល់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្។ គ្ប ិ សបីកាុងករែីណ ល
គ្បធា  ឬ មា ជិកគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ណាមាា ក់ ណ លកាំែត់សោយ កខាួ សច្ញ
ពីការសបាេះសឆាា ត ការ ទ្ទ្ួលរបាយការែ៍  ិងការស ីុបអសងកតសនេះ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីល
ធម៌្ ឹងសធវីការ សគ្ម្ច្ តាម្ការសបាេះសឆាា តកាុងការកាំែត់ថាសតីគ្បធា  ឬ មាជិករូបណាម្ួយ ណ លគ្តូវ ក
ខាួ សច្ញពីការសបាេះសឆាា ត ការទ្ទ្ួលរបាយការែ៍  ិងការស ីុបអសងកត ។ 
ការតគ្ម្ង់ទ្ិ   ិងការបែតុ េះបណាត ល ៖គ្ បតាម្ខាឹម្ស្ថរធម្ម ុញ្ញរប ់គែៈកម្មការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ 
 ីលធម៌្ គ្បធា   ិង មាជិកគ្គប់រូបរប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្  ឹងទ្ទ្ួលបា ការ 
បែដុ េះបណាដ ល ការតគ្ម្ង់ទ្ិ ជា ផ្ាូវការអាំពីសោលបាំែង ោែតត ិ  ិទ្ធ តួនទ្ី  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ
រប ់ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្  ិងពីរច្ន ម្ព័ ធមុ្ខង្ហរ  ិងសោលសៅរប ់គ.ជ.អ.ប 
 ិងគ្បធា  សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ។  ាំសែីរការបែតុ េះបណាត លសផ្េងៗសទ្ៀតប តគ្តូវក៏គ្តូវបា សរៀបច្ាំ
បសងកីតស ងីណ រ។ 

២២.៤.២ នីតិវិធី គ្បតិបតតិការ 

ច្ាំសពាេះ ីតិវធិីគ្បតិបតិតការ គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ មា  ូច្ខាងសគ្កាម្៖ 
គ្បជុាំផ្ាូវការ៖ គែៈកមាម ធ ិវ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវជួបគ្បជុាំោា ោ ងសហាច្ណា ់បួ  ង ជា 

សរៀងរាល់ឆាា ាំ ឬសគ្ច្ី ជាងស េះ សៅសពលណ លគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ យល់ថាមា ស្ថរៈ 
 ាំខា ់ចាំបាច់្ស ីម្បបីាំសពញកាតពវកិច្ចរប ់ខាួ ។ 



339 
 

កាំែត់សហតុគ្បជុាំ ៖  គ្តូវសរៀបច្ាំសោយមា កាំែត់សហតុន កិច្ចគ្បជុាំនន គ្ បតាម្ច្ាប់ បទ្បបញ្ញ
តិត សោល សោបាយ  ិង ីតិវធិី។ 

ការចូ្លជបួម្ន្ត តនីន ៖ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ មា  ិទ្ធិសពញសលញកាុងការ
ចូ្ល ជួបម្ន្ត តនីន រប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ស ីម្បបីាំសពញការង្ហររប ់ខាួ ។ 

ការចូ្លរមួ្គ្បជុាំ៖ គ្បធា គ.ជ.អ.ប គ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គ្បធា  ឬតាំណាង គ្កុម្ វ 
កម្ម នផ្ៃកាុង គ្តូវចូ្លរមួ្កាុងកិច្ចគ្បជុាំទាំងអ ់ រប ់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្។  

ស វាសលខាធកិារ ៖ គ្បធា  អ ុគ្បធា   ិងតាំណាងគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង សោយមា ការពិសគ្ោេះ
សោបល់ ជាម្ួយគ្បធា គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្  ិងគ្បធា គ.ជ.អ.ប  ងឹជួយសធវីការ
 គ្ម្ប គ្ម្ួល  ហការរាល់កិច្ចគ្បជុាំទាំងអ ់  ក៏ ូច្ជាផ្តល់ការោាំគ្ទ្បនៃ ប់ប េាំ ល់់គែៈកមាម ធិការ
 វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីល ធម៌្ ទាំងសពលសវលា  ិងធ ធា ។ 
ការទ្ាំនក់ទ្ាំ ងតាម្រយៈោ ័យោា  អុីណម្ ល ៖ រាល់ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងទាំងអ ់ជាម្ួយគែៈកមាម ធិការ វ  
កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្  ិងការសឆ្ាីយឆ្ាងោា សៅម្ក ជាម្ួយគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវ
សធវីស ងីជាលាយលកខ័អកេរតាម្រយៈោ ័យោា  អុីណម្ លណ លបា បសងកីតរចួ្ auditandethics@ncdd.
gov.kh។ 

២២.៥ ការផ្តងតាាំង ការបញ្ចប់កិចចសនា និងគ្បាក់បាំ្ច់ 

២២.៥.១ ការផ្តងតាាំង 

   មាជិកមា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត ៖ ឆ្ាងតាម្ ម័្យគ្បជុាំជាផ្ាូវការ រប ់គ.ជ.អ.ប គ្បធា គ.ជ.អ.ប 
សោយ មា ការឯកភាពភាគសគ្ច្ី ពី មាជិកគ.ជ.អ.ប គ្តូវសធវីការតាម្ការ សគ្ម្ច្ពិស   ណតងតាាំង
គ្បធា   ិង មា ជិកគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ ។ គ្បធា   ិង មាជិកគែៈកមាម ធកិារ
 វ កម្ម  ិងគ្កម្  ីលធម៌្ គ្តូវមា លកខែៈ ម្បតតិខពង់ខព ់ មា មូ្លោា  ច្ាំសែេះ ឹងទូ្លាំទូ្លាយ  ិង
មា បទ្ ពិសស្ថធ ៍ខព ់ សលីជាំនញអ ុវតតណ លទក់ទ្ង ឹងការ ឹកនាំ ការគ្គប់គ្គងកាុងមុ្ខង្ហរ វ កម្ម 
 ិងគ្កម្ ីលធម៌្ កាុងកគ្ម្តិ ថាា ក់គ្បតិបតតិ ឬសៅថាា ក់ ឹកនាំជា ់ខព ់ សៅតាម្ស្ថថ ប័ ធាំនន។ 
   មាជិកម្ិ មា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត៖ ន គូអភិវឌ្ឍ ៍សផ្េងៗ ឹងសធវីការណតងតាាំង មាជិក៣ រូប ណ ល
ម្ិ មា   ិទ្ធសបាេះសឆាា ត សហយីគ្តូវបាំសពញមុ្ខង្ហរ សងកតការ  ិងជាម្គ្ ីតតាំណាងសោយន គូអភិវឌ្ឍ ៍។ 
 មាជិកម្ិ មា   ិទ្ធិសបាេះសឆាា តមា   មា ភាពម្កពីន គូអភវិឌ្ឍ ៍សផ្េងៗោា  ណផ្ែកសលីការផ្តល់មូ្ល ិធិ
តាម្ម្សធាបាយសផ្េងៗ ល ់ គ.ជ. អ.ប ។ ន គូអភិវឌ្ឍ ៍មា ឯករាជយសពញសលញកាុងការណតងតាាំងម្ន្ត តី
រប ់ពួកសគ ជាតាំណាង(ជា  មាជិកណ លម្ិ មា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត)ស ីម្បបីាំសពញ ូវមុ្ខង្ហរ សងកតការ ។ 
  កាំែត់ មាគ ល់ : ម្ិ រាប់បញ្ចូ ល មាជិករប ់គ.ជ.អ.ប រូបណាណ លោច្មា ទ្ាំន ់ផ្ល
គ្បសោជ ៍ គ្ប ិ សបី  ិងសៅសពលណ លោច្អ ុវតតបា   ូច្ជាករែីគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
បាំសពញមុ្ខង្ហរជា  មាជិក អច្ិនន្ត តយរ៍ប ់គ.ជ.អ.ប។ 
២២.៥.២ ការបញ្ចប់កិចចសនា 
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 ម័គ្គច្ិតត៖ ទាំងគ.ជ.អ.ប  ិង មាជិក ីម្ួយៗ រមួ្ទាំងគ្បធា ផ្ង ោច្ស ាី ុាំបញ្ច ប់កិច្ច  ា 
(បសគ្ម្ី ការង្ហរ)សោយម្ិ ចាំបាច់្មា សហតុផ្លជាក់លាក់ សោយទុ្ករយៈសពលជូ  ាំែឹង៣  ណខជាមុ្  
ស ីម្បឱី្យគែៈ កមាម ធិ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្សៅណតោច្ប ត ាំសែីរការសោយរលូ  កាុងតួនទ្ីគ្តួតព ិិ
តយណ លគ្តូវអ ុវតត  ិងមា ស្ថរៈ ាំខា ់ខាា ាំងណា ់  គ្មាប់ ាំសែីរការរប ់គ.ជ.អ.ប ។ 

ោម  ការ ម័គ្គច្ិតត៖ គ្បការណ លគ្តូវហាម្ឃ្ត់ោ ងតឹងរងឹគ ឺ  មាជិកគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម 
 ិងគ្កម្  ីលធម៌្ទាំងអ ់ រមួ្ទាំងគ្បធា ផ្ងណ រ ម្ិ គ្តូវចុ្េះហតថសលខាទុ្កជាមុ្ សៅសលីទ្គ្ម្ង់របាយ
ការែ៍ វ កម្ម រប ់គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង មុ្ សពលសធវីការពិ ិតយពិច័្យជាចាំបាច់្ សៅសលីរបាយការែ៍
 វ កម្មនផ្ៃកាុងសទ្ ។ កាុង ករែីមា ការគ្បគ្ពឹតតិ ូវកាំហុ សោយសច្តន ឬសោយអសច្តនកតី ឬក៏មា អាំសពី
ខុ ឆ្គងរប ់គ្បធា ឬ មាជិក ណាមាា ក់ន គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្បធា គ.ជ.អ
.ប សោយមា ការឯកភាពពី មាជិក ភាគសគ្ច្ី ន គ.ជ.អ.ប*ោច្បញ្ច ប់កចិ្ច  ា ឬការណតងតាាំងជា
គ្បធា  ឬជា មាជិកគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ តាម្រយៈការ សគ្ម្ច្ច្ិតតពិស   សៅ
កាុងកិច្ចគ្បជុាំជាផ្ាូវការរប ់គ.ជ.អ.ប។ រាល់ការគ្បគ្ពឹតតិ ខុ  ឬអាំសពីខុ ឆ្គងណ លសកីតមា ស ងីសោយការ
គ្បគ្ពឹតតិរប ់គ្បធា  ឬ មាជិកពាក់ព័ ធ ន គែៈកមាម ធិការ  វ កម្ម  ងិគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវបញ្ច ប់កិច្ច
  ាជាបនៃ  ់ សោយអ ុសលាម្សៅតាម្ការស ីុបអសងកតនផ្ៃកាុង ឬព ីខាងសគ្ៅណ លបា រកសឃញី។ 

 មាជិកម្ិ មា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត ៖ ន គូអភិវឌ្ឍ ៍មា  ិទ្ធិ  ិងឯករាជយភាពសពញសលញ កាុងការ
បញ្ច ប់ ការណតងតាាំងម្ន្ត តីរប ់ពួកសគផ្ទៃ ល់ ណ លគ្តូវបា សគ្ជី សរ ីសោយសធវីជាតាំណាង  ិង ជា មាជិក
ណ លម្ិ មា   ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត។ 
  កាំែត់ មាគ ល់ ៖ សោយម្ិ រាប់បញ្ចូ ល មាជិករប ់ គ.ជ.អ.ប រូបណា ណ លោច្មា ទ្ាំន ់
ផ្ល គ្បសោជ ៍ គ្ប ិ សបី  ិងសៅសពលណ លោច្អ ុវតតបា   ូច្ជាករែីគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ
.ប បាំសពញ មុ្ខង្ហរជា មាជិក អច្ិនន្ត តយរ៍ប ់គ.ជ.អ.ប។ 
២២.៥.៣ គ្បាក់បាំ្ច់ 

   មាជិកមា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត ៖ គ្បធា   ិង មាជកិគែកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ 
 ឹង ទ្ទ្ួល បា  ូវការទូ្ទត់ ងសលីសស្ថហ ុយសធវី ាំសែីរ  ិងច្ាំណាយនន រប ់គែកម្មការ វ កម្ម 
 ិងគ្កម្  ីលធម៌្ ពាក់ព័ ធ ឹងការបាំសពញកាតពវកចិ្ចរប ់ខាួ  ។ សស្ថហ ុយសធវី ាំសែីរ  ិងច្ាំណាយនន 
រប ់គែកមាម  ធិការ  វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវអ ុសលាម្ទាំងគ្ ុងតាម្សោល សោបាយសធវី
 ាំសែីរ  ិងច្ាំណាយផ្ាូវការ អ ុវតត ច្ាំសពាេះ មាជិកអ ុគែៈកមាម ធិការនន រប ់គ.ជ.អ.ប ។ អគ្តាកាុង
ការទូ្ទត់គ្បាក់បាំណាច់្ គ្បាក់ ឧបតថម្ា សប កកម្ម ច្ាំណាយននរប ់ មាជិកគែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម 
 ិងគ្កម្ ីលធម៌្ រមួ្ទាំងសពល សវលាបាំសពញ ការង្ហរ ឬការផ្តល់ស វាកម្ម គ្តូវសរៀបច្ាំបសងកីតជាសោល
 សោបាយ  ិង ីតិវធិីន ការទូ្ទត់ជាលាយ លកខអកេរ  ូច្សោល សោបាយ  ិង តីិវធិីន ការទូ្ទត់
ណ លគ្តូវអ ុវតតច្ាំសពាេះ មាជិកអ ុគែៈកមាម ធិការ រប ់គ.ជ.អ .បណ រ ។ កាុងករែីណ លម្ិ មា សោល
 សោបាយ  ិង ីតិវធិីគ្បាក់បាំណាច់្ គ្តូវអ ុវតតកិច្ច  ា តាម្លកខខ័ែឌ  ន កិច្ច  ាតាម្ណបបពាែិជជ
កម្ម សៅតាម្ករែី ីម្យួៗ សោយោគ្ ័យសលីនងាឈាួលណ លបា  គ្ពម្សគ្ពៀងោា  ជាម្ួយគ្បធា  ឬ
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 មាជិក ីម្យួៗ លកខខែឌ ន កិច្ច  ាការង្ហរ គ្តូវណផ្ែកសលីជាំនញបសច្ចក សទ្ រមួ្ បង្ហា ញតាម្លកខែៈ
 ម្បតតិ ច្ាំសែេះ ឹង បទ្ពិសស្ថធ ៏  ិងជាំនញរប ់ពួកសគ។  

   មាជិកម្ិ មា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត ៖  មាជិកម្ិ មា  ិទ្ធិសបាេះសឆាា ត  ឹងម្ិ គ្តូវទ្ទ្ួលបា  ូវ
 ាំែង ឬ ការទូ្ទត់ច្ាំសពាេះការចូ្លរមួ្ ឬបាំសពញការង្ហរ  ល់គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ 
កាុងមុ្ខង្ហរ  សងកត ការរប ់ខាួ សទ្។ ងវកិារប ់គែៈកមាម ធ ិវ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវសរៀបច្ាំ  ិង
អ ុម័្តសោយណផ្ែក សលីមូ្លោា   គ្មាប់ទូ្ទត់ណតគ្បាក់បាំណាច់្ នងាឈាួល  ិងការច្ាំណាយ រប ់ មាជិក
មា  ិទ្ធសបាេះសឆាា ត សកីត ស ងីកាុងសពលបាំសពញកាតពវកិច្ចរប ់ខាួ ណតប ុសណាណ េះ។ 
២២.៦ តួនាទ ីនិងការទទួលខ្ុសគ្តូវ 

២២.៦.១ បញ្ញតិតទូគៅ 

  តួនទ្ី  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវរប ់គែៈកមាម ធិ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គឺការផ្តល់ ូវ ាំបូនម  
ណ ល មា ទ្ ិសៅច្ា ់លា ់ មា លកខែៈឯករាជយ ល់គ.ជ.អ.ប  តីពីភាពគ្គប់គ្ោ ់  ិងគ្ប ិទ្ធភាព
កាុងការសរៀប ច្ាំ ចត់ណច្ង រប ់ថាា ក់ ឹកនាំគ.ជ.អ.ប តាម្គ្គប់ទ្ិ ាភាពទាំងអ ់ន ការសរៀបច្ាំ  ូច្មា កត់
 ាំោល់សៅណផ្ាក ខាងសគ្កាម្។ សោងតាម្បទ្ោា  ទូ្សៅន ច្រកឹលកខែៈ ន តួនទ្ី  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ
រប ់គែៈកមាម ធិការ  វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវមា តួនទ្ី  ិងការទ្ទ្ួលខុ គ្តូវជាទូ្សៅ ូច្ខាង
សគ្កាម្៖ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ ូវការអ ុវតត  ិង ីតិវធិីន ការសធវីរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុ  ិងងវកិាសៅកាុង
សលខាធិការ ោា  គ.ជ.អ.ប។ 

 ជាំរុញសោយមា ការអភិវឌ្ឍមុ្ខង្ហរ វ កម្មនផ្ៃកាុងរប ់គ.ជ.អ.ប។ 
 ពិ ិតយស ងីវញិរបាយការែ៏ហរិញ្ញវតថុណ លបា សធវី វ កម្ម របាយការែ៍ វ ករ ឬរបាយ
ការែ៍ ពិស  រប ់ វ ករណ លពាក់ព័ ធសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិងវាយតនម្ាសៅសលីច្ាំ
ណាត់ការ រប ់ គ្បធា គ.ជ.អ.ប សៅកាុងការសឆ្ាីយតបសៅ ឹងរបាយការែ៍ វ កម្ម  ិងស ីម្បី
រាយការែ៍ជូ  គ.ជ. អ.ប  តីពីការរកសឃញីរប ់ខាួ ។ 

 ស ីម្បវីាយតនម្ា សលីកកម្ព ់គ្ប ិទ្ធភាព  ិងតនម្ាន ការច្ាំណាយ ទក់ទ្ង ឹងការអ ុវតតមុ្ខង្ហរ
រប ់ សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ ូវគ្បព័ ធណ លកាំពុងអ ុវតតសោយសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប កាុងការគ្គប់គ្គងហា
 ិ ភ័យ សោយណផ្ែកសលីតគ្ម្ូវការន កម្មវធិី ឬគសគ្មាងជាក់លាក់។ 

 គ្តួតពិ ិតយបទ្ោា  គុែតនម្ា  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ កាំពុងអ ុវតត ណ លជាណផ្ាកម្ួយន មុ្ខង្ហរ
គ្គប់គ្គង គ្កម្ ីលធម៌្រប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។  

២២.៦.២ ការគ្គប់គ្គងគុណ្តនម្ល និងគ្កម្សីលធម្៌ 

 ស ីម្បទី្ទ្ួលបា  ូវការធានណ លមា  ម្សហតុផ្ល ម្គ្ ប ពាក់ព័ ធ ឹងការគ្គប់គ្គងគុែតនម្ា 
 ិង គ្កម្ ីលធម៌្រប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវ៖ 
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 ពិ ិតយ  ិងវាយតាំនលសោល សោបាយ  ីតិវធិី  ិងការអ ុវតតណ លបា បសងកីតស ងីសោយគ.ជ.អ
.ប ស ីម្បគី្តួតពិ ិតយអ ុសលាម្តាម្គ្កម្ ីលធម៌្បុគគលិក  ិងសោល សោបាយគ្កម្ ីលធម៌្
រប ់អាក គ្គប់គ្គង  ិងបុគគលិកទាំងអ ់រប ់គ.ជ.អ.ប។ 

 ផ្តល់ការគ្តួតពិ ិតយសលីយ តការណ លគ.ជ.អ.ប បា បសងកីត កាុងការបសងកីត  ិងណងរកាបទ្ោា  
គ្កម្  ីលធម៌្កគ្ម្ិតខព ់ ណ លជាណផ្ាកម្ួយន មុ្ខង្ហរគ្គប់គ្គងគ្កម្ ីលធម៌្  គ្មាប់ថាា ក់
 ឹកនាំ  ិង បុគគលិកទាំងអ ់រប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ  ិងផ្តល់សោបល់ អាំពីគ្បព័ ធ  ិងការអ ុវតត ណ លគ.ជ.អ.ប បា បសងកីតស ីម្ប ី
គ្តួតពិ ិតយ សៅសលីថាា ក់ ឹកនាំ  ិងបុគគលិកទាំងអ ់រប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.បកាុងការ 
សោរពតាម្ ច្ាប់ បទ្បញ្ជជ  សោល សោបាយ  ិងបទ្ោា   ន គ្កម្ ីលធម៌្។ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ វាយតនម្ា អ ុវតតការគ្តួតពិ ិតយោ ង កម្ម  ិង ឹកនាំគ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុងសធវី
ការ ស ីុបអសងកតសលីករែីពាក់ព័ ធ ឹងការសចទ្គ្បកា ់ បទ្សលមី ផ្ាូវច្ាប់ សលមី គ្កម្ ីលធម៌្ 
សហយី សោេះគ្ស្ថយករែីទាំងអ ់សនេះណ លបា គ្បគ្ពឹតតិសោយថាា ក់ ឹកនាំ ឬបុគគលិកទាំងអ ់
រប ់សលខា ធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

 ផ្តល់ ូវអ ុស្ថ  ៍ ល់គ.ជ.អ.បអាំពវីធិា ការណកតគ្ម្ូវ ៏ ម្គ្ ប ឬបញ្ច ប់កិច្ច  ាភាា ម្ៗ 

ពាក់ព័ ធ  ឹងការរកសឃញី ូវជ សលមី កាុងការរ ាំសលាភបាំពា ច្ាប់ ឬគ្កម្ ីលធម៌្ ណ លបា 
ស្ថគ ល ់។  

២២.៦.៣ រចនាសម្ព័នធអភិបាលកិចច 

ស ីម្បទី្ទ្ួលបា  ូវការធាន ៏ ម្គ្ ប ពាក់ព័ ធ ឹងការសរៀបច្ាំអភិបាលកិច្ច រប ់សលខាធិការ ្
ឋា គ.ជ. អ.ប គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវសធវីការគ្តួតពិ ិតយ  ិងផ្តល់ សោបល់កាុង
ការសរៀបច្ាំអភិបាល កិច្ចណ លបា បសងកីត  ិងណងរកាសៅកាុងសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប រមួ្ ឹង ីតិវធិីណ ល
មា គ្ស្ថប់ស ីម្បធីានថា កិច្ចគ្បតិបតតិការគ្បគ្ពឹតតិសៅតាម្ការសគ្ោងទុ្ក។ 
២២.៦.៤ ការគ្គប់គ្គងហានិភ័យ 

ស ីម្បទី្ទ្ួលបា  ូវការធាន  ៏ ម្គ្ បពាក់ព័ ធ ឹងកាសរៀបច្ាំ គ្គប់គ្គងហា ិភ័យរប ់ 
សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវ ៖ 

 ផ្តល់ការគ្តួតពិ ិតយសលីហា ិភ័យជា ាំខា ់គ្តួតពិ តិយបញ្ជា នន រមួ្ទាំងហា ិភ័យន ការអ ុវតត 
ណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់ បញ្ជា ទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៍ បញ្ជា អភិបាលកិច្ច  ិងបញ្ជា សផ្េងៗសទ្ៀត
ណ ល គ.ជ.អ.បតគ្ម្ូវ ឬស ាី ុាំសោយមា ការគ្តួតពិ ិតយ ។ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ  ិងផ្តល់សោបល់សលីរសបៀបចត់ណច្ងគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ ណ លបា សរៀបច្ាំបសងកីត
ស ងី  ិងអ ុវតតសោយថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប រមួ្ទាំង ីតិវធិីននណ លមា  ស ីម្បី
ធានថា គ្បតិបតតិការបា គ្បគ្ពឹតតិសៅតាម្ការសគ្ោងទុ្ក។ 
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 ពិ ិតយស ងីវញិ  ិងវាយតនម្ាជាសរៀងរាល់ឆាា ាំ ពីទ្គ្ម្ង់ហា ិភ័យរប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
 ិង ផ្តល់ជាសោបល ់ទក់ទ្ង ឹងទ្គ្ម្ង់ន ទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៍សធៀប  ឹងការណបងណច្កភារកិច្ច 
ទាំងកាុង កគ្ម្ិតរច្ន ម្ព័ ធ  ិងកគ្ម្ិតមុ្ខង្ហររប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

 ទ្ទ្ួលរបាយការែ៍គ្បចាំឆាា ាំពីគ្បធា គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង  តីពីការអ ុវតតរប ់សលខាធិការោា   
គ.ជ. អ.ប  ងិការណងរកា ាំសែីរការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យរមួ្បញ្ចូ លោា  ៏ ម្គ្ បម្ួយ។ 

២២.៦.៥ ការគ្បគ្ ឹតតគ្បការនានាផ្ែលគ្តូវបានហាម្ឃាត់ 

ស ីម្បទី្ទ្ួលបា  ូវអាំែេះអាំណាងណ ល ម្សហតុផ្ល ពាក់ព័ ធ ឹង ីតិវធិីរប ់ គ.ជ.អ.ប កាុងការ
បង្ហក រ  ិងរកសម្ីលការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់  ូច្មា សរៀបរាប់លម្ែិតសៅកាុងណផ្ាកទ្ី២ ជាំពូកទ្ី១៧ 
ន ស ៀវសៅ ណែនាំស េះ មា  ូច្ជា ៖ ការណកាងប ាាំ អាំសពីពុករលួយ  ាំែូក ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការ
ទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គង ហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបង្ហគ ប់បញ្ជជ  ការឃុបឃតិ ការរារា ាំង រ ាំសលាភបាំពា  ការ
 មាែ តគ្បាក់  ិងហរិញ្ញបបទ  សភរវកម្ម គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវ ៖ 

 បាំសពញតួនទ្ីោ ង កម្មកាុងការទ្ប់ស្ថក ត់  ិងបង្ហែ ក់ច្ាំសពាេះការណកាងប ាាំ អាំសពីពុករលួយ  ាំែូក
 ូកបា  ់  គ្ម្ប គ្ម្ួលការទូ្ទត់ ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុម្ិ គ្តឹម្គ្តូវ ការបង្ហគ ប់បញ្ជជ  ការ ឃុប
ឃតិ ការរារា ាំង ការរ ាំសលាភបាំពា  ការ មាែ តគ្បាក់  ិងហរិញ្ញបបទ សភរវកម្ម។ 

 ជគ្ម្ុញថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិង វ ករនផ្ៃកាុង កាុងការធានថាសលខាធិការោា   
គ.ជ.អ.ប មា កម្មវធិីទ្ប់ស្ថក ត់ ៏ ម្គ្ បគ្បឆាាំង ឹងការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់  ិង
មា គ្បព័ ធ គ្តួតពិ ិតយណ លបា សរៀបច្ាំរចួ្ជាសគ្ ច្ កាុងការកាំែត់អតត ញ្ជញ ែន ការអ ុវតតគ្តូវ
បា ហាម្ឃ្ត់ ណ លមា  កាត  ុពល គ្តួតពិ ិតយោ ង កម្ម  ិង ឹកនាំការស ីុបអសងកតរប ់
គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង កាុងករែីរកសឃញីថា មា សកីតស ងី ូវការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្
ត់។ 

 ធានថា ាំសែីការរាយការែ៍អាំពី ការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់ គ្តូវបា ណកលម្ែ  ិងមា 
ភាព គ្តឹម្គ្តូវ បា ោក់សោយអ ុវតត គ្មាប់អាករាយការែ៏(ឬអាកផ្តល់ព័តមា ) ៏មា  កាត  ុ
ពល តាម្ រយៈការបសងកីត  ិងអ ុវតត  ូវឧបករែ៍រាយការែ៍ទ ់សហតុការ  ិងសគហទ្ាំព័ររប ់
គ.ជ.អ.ប  ិង សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ។ 

 ធានថាមា  ីតិវធិីជាផ្ាូវការ គ្មាប់ការការពារអាករាយការែ៏(ឬអាកផ្តល់ព័តមា ) ូច្មា 
សរៀបរាប់ សៅកាុងណផ្ាកទ្ ី២ ជាំពូក ១៧ ច្ាំែុច្ទ្ ី១៧.៩  ិងការគ្តួតពិ ិតយសលី ីតិវធិ ី ិងការអ ុ
វតតតាម្រយៈ ការពិ ិតយស ងីវញិជាសទ្ៀងទត់ ូវសោល សោបាយ  ិង ីតិវធិីព័ត៌មា វទិ្ា រមួ្
ទាំងការអ ុវតតកាុង ការចូ្លសៅសគ្បីគ្បា ់  ិងធាន ុវតថិភាពព័ត៌មា វទិ្ា ពាក់ព័ ធ ឹងឧបករែ៍
រាយការែ៍ទ ់សហតុ ការ ិងសគហទ្ាំព័ររប ់គ.ជ.អ.ប ិងសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប 
prohibitedpractices@ncdd.gov.kh, Raise Concerns Form. 

 ធានថា ីតិវធិីជាផ្ាូវការ គ្មាប់ការការពារអាករាយការែ៏(ឬអាកផ្តល់ព័តមា )  ូច្បា កត់
 មាគ ល់ កាុងកថាខែឌ ខាងសលី កាុងករែីណ លោច្ ឬសៅសពលណ លោច្អ ុវតតបា  គ្តូវមា 

mailto:prohibitedpractices@ncdd.gov.kh
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ការធាន ូវភាព អនម្ិកសពញសលញ(ធានភាព មាៃ ត់)ច្ាំសពាេះអាករាយការែ៏(ឬអាកផ្តល់ព័ត
មា ) ស ីម្បសីោយ  ីតិវធិីផ្ាូវការស េះោច្ធានបា  ូវបទ្ោា   ុវតថិភាពកគ្ម្ិតខព ់បាំផុ្ត តាម្រ
យៈឧបករែ៍ ៏មា   ុវតថិភាពន ព័ត៌មា វទិ្ា  ិងធានថា ម្ន្ត តីព័តមា វទិ្ាណ លចូ្លសម្ីល
កាំែត់សហតុព័ត៌មា  កាុង សោលបាំែងច្ង់ ឹង មា កគ្ម្ិតអបបបរមា។ 

 ពិ ិតយ  ិងផ្តល់ ាំបូនម   ល់ គ.ជ.អ.ប  ិងសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  តីពីច្ាំណាត់ការ ៏ ម្
គ្ ប ណ លគ្តូវគ្បកា ់យក ពាក់ព័ ធ ឹងការរកសឃញី បនៃ ប់ពមីា ការស ីុបអសងកតរប ់គ្កុម្
 វ កម្មនផ្ៃកាុង ពាក់ព័ ធសៅ ឹងអាកណ លសគស្ថគ ល់ថាជាអាកគ្បគ្ពឹតតិការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្
ឃ្ត ់ ិងធាន ូវ ច្ាំណាត់ការ ម្គ្ បសៅសលីជ សលមី  ។ 

 សៅកាុងវសិ្ថលភាពន ច្ាំណាត់ការ  ៏ ម្គ្ បគ្បឆាាំង ឹងជ សលមី ណ លបា ស្ថគ ល់ គ្តូវផ្តល់អ ុ 
ស្ថ  ៍ ល់ គ.ជ.អ.ប  ងិសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ពាក់ព័ ធ ងឹវធិា ការណកណគ្បណ លោច្សធវី
បា  ឬការបញ្ច ប់កិច្ច  ាភាា ម្ៗពាក់ព័ ធ ឹងការរកសឃញី បនៃ ប់ពីមា ការស ីុបអសងកតរប ់
គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុងច្ាំសពាេះអាកណ លសគស្ថគ ល់ថាជាអាកគ្បគ្ពឹតតិការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្ឃ្ត់។
  

២២.៦.៦ គ្កបខ្័ណ្ឌ ននការគ្គប់គ្គងននេកែងុ 

ស ីម្បទី្ទ្ួលបា  ូវអាំែេះអាំណាង ៏ ម្សហតុផ្លពាក់ព័ ធ ងឹគ្កបខ័ែឌ ន ការគ្តួតពិ ិតយនផ្ៃកាុង គ
ែៈ កមាម ធិការ វ កម្ម  ិង ីលធម៌្គ្តូវ ៖ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ  ិងផ្តល់សោបល់ ល់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិងអងគភាពននច្ាំែុេះ
សលខា ធិការោា   អាំពីការចត់ណច្ងគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង ។ 

 ទ្ទ្ួលរបាយការែ៍ តីពីបញ្ជា  ាំខា ់ៗណ លសកីតស ងី ពីការបាំសពញការង្ហររប ់អាកណ លធាន
កាុង ការផ្តល់ ូវការគ្តួតពិ ិតយណផ្ាកហរិញ្ញវតថុ  ិងគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង  ល់គ្បធា  គ.ជ.អ.ប  ិង
 មាជិក គ.ជ.អ.ប។ 

២២.៧ ការគ្តួត ិនិតយគៅគលើសវនកម្មននេកែងុ សវនកម្ម ីខាងគគ្ៅ និងអែកនតល់អាំណ្៉ះអា្ំ ងគនេងៗ

គទៀត 

២២.៧.១ ការគ្តួត ិនិតយគៅគលើសវនកម្មននេកែងុ 

ស ីម្បទី្ទ្ួលបា  ូវអាំែេះអាំណាង ៏ ម្សហតុផ្ល ពាក់ព័ ធ ងឹការង្ហរ វ កម្មនផ្ៃកាុង គែៈកម្ ្
មាធិការ  វ កម្ម  ិង ីលធម៌្គ្តូវ ៖ 

 ពិ ិតយ  ិងអ ុម័្តសោល សោបាយ  ិង ីតិវធិី វ កម្មនផ្ៃកាុង ោ ងសហាច្ណា ់ជាសរៀងរាល់
ឆាា ាំ។ សោល សោបាយ  ិង ីតិវធិីគួរណតគ្តូវបា ពិ ិតយស ងីវញិស ីម្បធីានថាវាមា ភាព ីុ ង ្
វាក់ោា  ជាម្ួយ ឹងការផ្ទា  ់បតូរកាុងការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុ ការគ្គប់គ្គងហា ិភ័យ  ិងការសរៀបច្ាំ
អភិបាលកិច្ច រប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិងស ីម្បឆី្ាុេះបញ្ជច ាំងពីការអភិវឌ្ឍ ៍កាុងការអ ុវតត 
វជិាជ ជីវៈ វ កម្ម នផ្ៃកាុង។ 
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 ពិ ិតយ  ិងអ ុម័្តណផ្ ការការង្ហរ វ កម្មនផ្ៃកាុង ណផ្ែកសលីមូ្លោា  ហា ិភ័យណ លបា ស ាីស ងី 
 ិងផ្តល់អ ុស្ថ  ៍ពាក់ព័ ធ ឹងគសគ្មាង វ កម្មនផ្ៃកាុង។ 

 ផ្តល់ ាំបូនម   ល់គ្បធា   មាជិកគ.ជ.អ.ប  ិងគ្បធា ន សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប អាំពីលកខ
ែៈ  ម្បតតិគ្គប់គ្ោ ់ ការសគ្ជី សរ ី ការរកាទុ្ក  ិងការបញ្ឈប់គ្បធា គ្កុម្  ិង មាជិកគ្កុម្
 វ ករ នផ្ៃកាុង។ 

 ផ្តល់ការចូ្លរមួ្ ល់គ្បធា   មាជិកគ.ជ.អ.ប  ិងគ្បធា ន សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  តីពីការ
វាយ តនម្ាលទ្ធផ្លគ្បចាំឆាា ាំរប ់គ្បធា គ្កុម្  ិង មាជិកគ្កុម្ វ ករនផ្ៃកាុង។ 

 ផ្តល់អ ុស្ថ  ៍ ល់គ្បធា   មាជិក គ.ជ.អ.ប  ិងគ្បធា ន សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប កាុង  
ការផ្តល់ ាំែង(គ្បាក់បាំណាច់្) ៏ ម្គ្ ប ល់គ្បធា គ្កុម្  ិង មាជិកគ្កុម្ វ ករនផ្ៃកាុង។ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ ូវកគ្ម្ិតងវកិា កគ្ម្ិតជាំនញ  ិង បុគគលិកលកខែៈរប ់ វ ករនផ្ៃកាុង។ 
 ផ្តល់សោបល់ ល់គ្បធា   មាជិកគ.ជ.អ.ប  ងិគ្បធា ន សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប អាំពី
កាំសែី   ិងងយចុ្េះន ងវកិារណ លបា ស ាី ុាំ គ្មាប់គ្កុម្ វ ករនផ្ៃកាុង  ិងតគ្ម្ូវការបណ ថម្ ូវ
ជាំនញនន។ វាយតនម្ាថាសតីអាកជាំនញណ លគ្តូវការបណ ថម្ កាុងទ្គ្ម្ង់ជាអច្ិនន្ត តយ(៍ជា វ ករ
នផ្ៃកាុង) ឬគ្តូវចុ្េះ កិច្ច  ា គ្មាប់ផ្តល់ស វាកម្មពិសគ្ោេះសោបល់ពីខាងសគ្ៅ។ 

 គ្តួតពិ ិតយរបាយការែ៍ វ កម្មនផ្ៃកាុង  ិងការគ្បាគ្ ័យសផ្េងៗសទ្ៀត ណ លបា ោក់ ជូ 
គ្បធា   មាជិកគ.ជ.អ.ប  ិងគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ  ិងផ្តល់សោបល់ ល់គ្បធា   មាជិកគ.ជ.អ.ប  ិងគ្បធា សលខាធិការោា   គ
.ជ.អ .ប ពីលទ្ធផ្លន ការស ីុបអសងកតពិស  ណាម្ួយ។ 

 ស្ថក ួរគ្បធា គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង ថាសតីភ័ តុតាងណាម្ួយន ការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្
ឃ្ត ់គ្តូវបា កាំែត់អតត ញ្ជញ ែណ រឬសទ្? កាុងអាំ ុងសពល វ កម្មនផ្ៃកាុង  ិងថាសតីគ្តូវមា 
ច្ាំណាត់ ការបណ ថម្សទ្ៀតណ រឬសទ្? ។ 

 គ្តួតពិ ិតយ  ិងតាម្ោ ណផ្ ការ កម្មភាពរប ់ថាា ក់ ឹកនាំន សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប កាុង
ការ ផ្តល់ជាអ ុស្ថ  ៍ ល់គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង។ 

 ស្ថក ួរគ្បធា គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង ថាសតីកិច្ច ហការ ឬកិច្ចការណាម្ួយ ណ ល វ កម្មនផ្ៃកាុង
បា  អ ុវតត ពុាំមា សធវីរបាយការែ៍ជូ សៅគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ណ រ
ឬសទ្? គ្ប ិ  សបីមា   ូម្ស្ថក ួរអាំពីបញ្ជា  ាំខា ់ៗណ លពាក់ព័ ធ ឹងការង្ហរណ លបា អ ុវតត
សនេះ។ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ  ិងផ្តល់ការចូ្លរមួ្ច្ាំណែក ច្ាំសពាេះណផ្ ការយុទ្ធស្ថន្ត ត សោលសៅ វធិា ការ
បាំសពញ ការង្ហរ  ិងលទ្ធផ្លរ ាំពឹងទុ្ក រប ់គ្កុម្ វ ករនផ្ៃកាុង។ 

 ស្ថក ួរគ្បធា គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង អាំពីជាំហា ណ លគ្តូវអ ុវតតស ីម្បធីានថា កម្មភាព វ 
កម្ម មា ភាព ីុ ង្ហវ ក់ោា ជាម្ួយបទ្ោា  រប ់វទិ្ាស្ថថ   វ ករនផ្ៃកាុង។ 
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 ធានថាមុ្ខង្ហរ វ កម្មនផ្ៃកាុង មា ការគ្តួតពិ ិតយគុែភាពពខីាងសគ្ៅ ជាសរៀងរាល៣់ សៅ ៥ 
ឆាា ាំ ម្តង។ 

 ពិ ិតយស ងីវញិ ូវលទ្ធផ្លន ការគ្តួតពិ ិតយឯករាជយពីខាងសគ្ៅ កាុងការធានគុែភាព  ិង
គ្តួតពិ ិតយការអ ុវតតណផ្ ការ កម្មភាពសោេះគ្ស្ថយតាម្អ ុស្ថ  ៍ណ លសលីកស ងី។ 
 ផ្តល់សោបល់ ល់គ្បធា   មាជិកគ.ជ.អ.ប  ិងគ្បធា សលខាធិការោា   គ.ជ.អ.ប ច្ាំសពាេះ
អ ុស្ថ  ៍ ណ លពាក់ព័ ធ ឹង កម្មភាព វ កម្មណ លគ្តូវការប តណកលម្ែបណ ធម្ទ្ 

២២.៧.២ ការគ្តួត ិនិតយគៅគលើសវនកម្មខាងគគ្ៅ និងអែកនតល់អាំណ្៉ះអាំ្ងគនេងៗគទៀត 

ស ីម្បមីា អាំែេះអាំណាង ៏ ម្សហតុផ្ល ពាក់ព័ ធ ឹងការង្ហរ វ កម្មពីខាងសគ្ៅ  ិងអាកផ្តល់អាំ
ែេះ អាំណាងសផ្េងៗសទ្ៀត គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវជួបជាម្ួយ វ កម្មពីខាង
សគ្ៅ  ិងអាក ផ្តល់អាំែេះអាំណាងសផ្េងៗ សៅកាុងអាំ ុងសពលន ការសធវីណផ្ ការ វ កម្ម  ិងកាុងអាំ ុង
សពលសធវីបទ្បង្ហា ញ  តី ពីរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុណ លបា គ្តួតពិ ិតយ  សហយីសធវីការពិភាកាសៅសលីមាតិកា
ន លិខិតគ្គប់គ្គង សផ្ញីជូ  ថាា ក់ ឹកនាំសលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប  ិងអ ុស្ថ  ៍ ិម្ួយៗ។ 
២២.៧.៣ ផ្ននការសកម្មភា គ្គប់គ្គង 

ស ីម្បមីា អាំែេះអាំណាង ម្សហតុ ម្ផ្លថា ការគ្គប់គ្គងរប ់សលខាធិការោា   បា អ ុវតតតាម្
ការ  សងកត  ិងអ ុស្ថ  ៍រប ់ វ កម្មនផ្ៃកាុង  វ កម្មខាងសគ្ៅ ឬអាកផ្តល់អាំែេះអាំណាងសផ្េងៗ គ
ែៈកមាម  ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវសធវីការគ្តួតពិ ិតយរបាយការែ៍វឌ្ឍ ភាពជាគ្បចាំ សលីការ
អ ុវតតណផ្ ការ  កម្មភាពគ្គប់គ្គងរប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ណ លបា អ ុម័្ត  ិងអ ុស្ថ  ៍
 វ កម្ម សគ្កាយពីបា  បញ្ច ប់ការសធវី វ កម្ម។  
២២.៧.៤ របាយការណ៍្ហិរញ្ញវតថ ុនិងរបាយការណ្៍គណ្គនយយភា សាធារណ្ៈ 

 គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ កាុងការគ្តួតពិ ិតយជាទូ្សៅច្ាំសពាេះការសធវី
 វ  កម្មឯករាជយសលីរបាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុរប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ណ លជារមួ្មា (ប ុណ តម្ិ 
កាំែត់ណត ប ុសណាណ េះ) ការគ្តួតពិ ិតយសលី ាំសណាេះគ្ស្ថយច្ាំសពាេះបញ្ជា ននណ លបា រកសឃញី សគ្កាយការ
សធវី វ កម្ម កាុង ណផ្ាកនន ូច្ជា ការគ្គប់គ្គងនផ្ៃកាុង ការសោរពតាម្ច្ាប់ បទ្បបញ្ញតតិនន  ិងគ្កម្ ីល
ធម៌្ផ្ងណ រ។ 
២២.៧.៥ ការទទួលខ្ុសគ្តូវគនេងៗគទៀត 

បណ ថម្សលីស េះ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវ៖  
• អ ុវតត កម្មភាពសផ្េងៗសទ្ៀតពាក់ព័ ធ ឹង ីតិវធិ ី  ិងសោល សោបាយស េះ តាម្ការស ាី ុាំពី 
គ្បធា   ិង មាជិករប ់គ.ជ.អ.ប។ 

• បសងកីតវទិ្ាស្ថថ    ិងការគ្តួតពិ ិតយសលីការស ីុបអសងកតពិស  ណាម្ួយ សៅសពលចាំបាច់្។ 
• វាយតនម្ាជាគ្បចាំសលីការបាំសពញការង្ហររប ់ គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្  ិង
 មា ជិកមាា ក់ៗ ។ ការវាយតនម្ាគួរគ្តូវអ ុវតតគ្បចាំឆាា ាំ។ 
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២២.៧.៦ របាយការណ៍្អាំ ីការបាំគ ញការងារ 

គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវ ៖  
• សរៀបច្ាំរបាយការែ៍គ្បចាំឆាា ាំោក់ជូ គ្បធា   ិង មាជិកគ.ជ.អ.ប សោយ សងខបពី កម្មភាព 
 ិង អ ុស្ថ  ៍ ។ របាយការែ៍ស េះ ឹងគ្តូវផ្តល់ជូ សៅកាុងសពលគ្បជុាំគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម 
 ិងគ្កម្  ីលធម៌្ សោយមា ការចូ្លរមួ្ពីគ្បធា គ.ជ.អ.ប ឬក៏សៅកាុងការគ្បជុាំជាសទ្ៀងទត់
រប ់ គ.ជ.អ.ប។ 

• សៅកាុងរបាយការែ៍គ្តូវមា ៖  
•  សងខបការង្ហរគែៈកម្មការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ណ លបា អ ុវតត ស ីម្បបីាំសពញ ូវការ
ទ្ទ្ួល ខុ គ្តូវរប ់ខាួ  សពញម្ួយឆាា ាំ។ 

•  សងខបវឌ្ឍ ភាពរប ់អងគភាព ិម្ួយៗ រប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ណ លបង្ហា ញពីច្ាំណាត់
ការណកណគ្ប តាម្ការរកសឃញី  ិងអ ុស្ថ  ៍ មា សៅកាុងរបាយការែ៍ វ កម្មនផ្ៃកាុង  ិង
របាយការែ៍  វ កម្មពខីាងសគ្ៅ ។ 

• វាយតនម្ាជាទូ្សៅតាម្អងគភាព ិម្ួយៗ រប ់សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ពីហា ភ័ិយ ការគ្តួតពិ ិ
តយ  ិងការអ ុសលាម្តាម្គ្កបខ័ែឌ ច្ាប់នន រមួ្ទាំងព័តមា លម្ែិតន ហា ិភ័យសលច្សធាា ណា
ម្ួយ ឬ ការផ្ទា  ់បតូរច្ាប់ណ លសធវីឲ្មា ផ្លប េះពាល់ ល់គ.ជ.អ.ប តាម្រយៈសលខាធិការោា  គ.
ជ.អ.ប។ 

• ព័តមា លម្ែតិន កិច្ចគ្បជុាំ រមួ្មា ច្ាំ  ួកិច្ចគ្បជុាំណ លបា សកីតស ងី កាុងកាំ ុងសពលពាក់ព័ ធ 
 ិង ច្ាំ ួ  មាជិកបា ចូ្លរមួ្កាុងកិច្ចគ្បជុាំ ិម្ួយៗ ។ 

 គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ោច្រាយការែ៍គ្គប់សពលសៅគ.ជ.អ.ប អាំពីបញ្ជា សផ្េ
ងៗ ណ លខាួ យល់ថាមា ស្ថរៈ ាំខា ់។  
២២.៨ រចនាសម្ព័នធកែងុការរាយការណ៍្ ការគសុើបអគងកត ទាំនាស់នលគ្បគោជន៍ និងការសមាា ត ់

២២.៨.១ រចនាសម្ព័នធកែងុការរាយការណ៍្ និងការគសុើបអគងកត 

រច្ន ម្ព័ ធរាយការែ៍ ៖ ទក់ទ្ង ឹងរច្ន ម្ព័ ធកាុងការរាយការែ៍  ិងការស ីុបអសងកត សៅម្ក 
គែៈ កមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវអ ុវតតតាម្បញ្ញតត ូិច្ខាងសគ្កាម្៖  

•  វ ករនផ្ៃកាុង គ្តូវោក់ជាសទ្ៀងទត់ ូវរបាយការែ៍ វ កម្ម  ងិស ីុបអសងកត សោយផ្ទៃ ល់ ល់ 
គ្បធា គ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុង ឬអ ុគ្បធា  ឬតាំណាងរប ់ោត់ សបី ិ ជា  ិងសៅសពលណ ល
មា តគ្ម្ូវការ  វ ករនផ្ៃកាុងគ្តូវោក់ជាសទ្ៀងទត់ ូវរបាយការែ៍ វ កម្ម  ិងស ីុបអសងកត សៅ
គ្បធា  អ ុគ្បធា  ឬតាំណាងគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្បធា  អ ុគ្បធា  
ឬតាំណាង គ.ជ.អ.ប  ិងគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ។ 
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• គ្បធា  អ ុគ្បធា  ឬតាំណាងគ្កុម្ វ ៈកម្មនផ្ៃកាុងគ្តូវោក់ជាសទ្ៀងទត់ ូវរបាយការែ៍ វ 
កម្ម  ិងស ីុបអសងកតសោយផ្ទៃ ល់ ល់គ្បធា  អ ុគ្បធា  ឬតាំណាងគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិង
គ្កម្ ីលធម៌្ គ្បធា  អ ុគ្បធា  ឬតាំណាង គ.ជ.អ.ប  ិងគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប។ 

•  វ កម្មឯករាជយ  ិងអាកផ្តល់អាំែេះអាំណាងសផ្េងៗ គ្តូវោក់ជូ  ូវលិខិតគ្គប់គ្គង របាយការ
ែ៏  វ កម្ម  ិងលទ្ធផ្លន ការស ីុបអសងកត សៅគ្បធា  អ ុគ្បធា  តាំណាង* គែៈកមាម ធិការ
 វ  កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្បធា  អ ុគ្បធា  តាំណាង** គ.ជ.អ.ប  ិងគ្បធា សលខាធិការ ្
ឋា  គ.ជ.អ.ប។ 

• គ្បធា គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ គ្តូវោក់ជាសទ្ៀងទត់ ូវរបាយការែ៍ វ 
កម្ម  ិងស ីុបអសងកត សោយផ្ទៃ ល់ជូ គ្បធា  អ ុគ្បធា  ឬតាំណាង**គ.ជ.អ.ប។ 

• កាុងករែីណ លមា តគ្ម្ូវការឱ្យបញ្ចូ លអាកស ីុបអសងកតពីខាងសគ្ៅណាម្ួយ  ិងស ីម្បបីាំសពញ
កាតពវកិច្ចគ្ បច្ាប់រប ់ខាួ  ស ីម្បបីង្ហា ញពីករែីជាក់ណ តងន ការអ ុវតតណ លគ្តូវបា ហាម្
ឃ្ត ់ គ្បធា  អ ុគ្បធា  តាំណាងគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ងិគ្កម្ ីលធម៌្ តាម្រយៈគ្កុម្
 វ កម្មនផ្ៃកាុង គ្តូវោក់ជូ របាយការែ៏ស ីុបអសងកតរប ់គ្កុម្ វ កម្មនផ្ៃកាុង សោយផ្ទៃ ល់សៅ
កា ់ភាា ក់ង្ហរមា   ម្តថកិច្ចនន ូច្ជាអងគភាពគ្បឆាាំងអាំសពីពុករលួយ ណ ល ថិតសៅសគ្កាម្ទ្ី តី
ការគែៈរ ាម្ន្ត តី  គរបាល អគគរាជោជាញ  ឬគ្ពេះរាជោជាញ ។ ល។ 

ការស ីុបអសងកត ៖ គ្ប ិ សបី  ិងសៅសពលណ ល ាំសែីរការស ីុបអសងកតនផ្ៃកាុង ឬពីខាងសគ្ៅ គ្បគ្ពឹតត
សៅគ្បឆាាំង ឹងម្ន្ត តីណាមាា ក់(តាំណាងមុ្ខង្ហរ) ូច្មា សរៀបរាប់ខាងសលី ម្ន្ត តីសនេះគ្តូវ កខាួ សច្ញ  ិង
 កសច្ញពីភារកិច្ចទ្ទ្ួលខុ គ្តូវ ូច្បា សរៀបរាប់ខាងសលី  ិងពីបញ្ជ ីអាកទ្ទ្ួលជាសទ្ៀងទត់ ូវរបាយ
ការែ៍ វ កម្ម  ិង ការស ីុបអសងកត សហយីគ្តូវហាម្ឃ្ត់ោ ងតឹងរុងឹច្ាំសពាេះការគ្បាគ្ ័យទក់ទ្ងសផ្េ
ងៗ ជាម្ួយម្ន្ត តីសនេះ។ កាុង ករែីស េះ អាកគ្គប់គ្គងម្ន្ត តីសនេះ គ្តូវណតងតាាំងម្ន្ត ដី តីទ្ីសផ្េងឱ្យបាំសពញភារ
កិច្ចជាំ ួ  សោយច្ងចាំថា ម្ន្ត ដី  តីទ្ី ណ លបា ណតងតាាំងសនេះ ម្ិ គ្តូវមា ទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៍ ផ្ៃុយសៅ
 ឹងការណបងណច្កភារកិច្ចទ្ទ្ួលខុ  គ្តូវ កាុងការអ ុវតត ិទ្ធរប ់ខាួ ស យី។ 

* កាំែត់ មាគ ល់ ៖   អ ុគ្បធា  ឬម្ន្ត តីតាំណាង ោច្ជា មាជិកឯករាជយណាមាា ក់ រប ់គែៈក
មាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ សៅសពលគ្បធា អវតតមា  សោយម្ិ រាប់បញ្ចូ ល មាជិកណ លមា 
ទ្ាំន  ់ផ្លគ្បសោជ  ៍គ្ប ិ ជា  ិងសៅសពលណ លគ្តូវអ ុវតតបា ។ 

* * កាំែត់ មាគ ល់  ៖ អ ុគ្បធា  ឬម្ន្ត តីតាំណាង ោច្ជា មាជិករប ់គ.ជ.អ.ប សៅសពលគ្បធា  
អវតតមា  សោយម្ិ រាប់បញ្ចូ ល មាជិកណ លមា ទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៍  គ្ប ិ ជា  ិងសៅសពលណ ល
គ្តូវ អ ុវតតបា   ូច្ជាករែីគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ណ លបាំសពញមុ្ខង្ហរជា មាជិកអច្ិនន្ត តយ៍
រប ់ គ.ជ.អ.ប។ 
២២.៨.២ ទាំនាស់នលគ្បគោជន៍ 

  សោយស្ថរហា ិភ័យខព ់មា ទ្ាំនក់ទ្ាំ ងសៅ ឹងទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៍ គែៈកមាម ធកិារ វ 
កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្គ្តូវសធវីការគ្គប់គ្គង  ិងគ្តួតព ិិតយសៅសលីបញ្ជា ស េះ។ ថាា ក់ ឹកនាំ  ិងបុគគលិករប ់
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គ.ជ.អ.ប ទ្ទ្ួលខុ គ្តូវកាុងការបង្ហា ញអាំពីទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៍ ឬទ្ាំន ់ផ្លគ្បសោជ ៍ណ លទ្ាំ ងជា
 ឹងសកីតមា ជូ  ល់គែៈកមាម ធិការ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្។ គ្ប ិ សបីមា  ាំែួរថាសតីថាា ក់ ឹកនាំ 
ឬបុគគលិកគ.ជ.អ.ប គ្តូវ កខាួ ពីភារកិច្ច ណ លរមួ្មា ការង្ហរពាក់ព័ ធ ឹងការផ្លិត ការទ្ទ្ួលរបាយ
ការែ៍ោ ង ូច្សម្តច្?  គែៈកមាម ធកិារ វ កម្ម  ិងគ្កម្ ីលធម៌្ ឹងសធវីការសោេះគ្ស្ថយបញ្ជា ស េះតាម្រ
យៈការសបាេះសឆាា តកាំែត់ ឬ  សគ្ម្ច្។  ីតិវធិីពាក់ព័ ធ ឹងការបង្ហា ញ ការពិ ិតយស ងីវញិ  ិងការសោេះ
គ្ស្ថយ មា សរៀបរាប់លាំអិតសៅកាុង ណផ្ាកទ្ី១ ជាំពូក ១ ច្ាំែុច្ ១.៥ ន ស ៀវសៅណែនាំស េះ។ 
២២.៨.៣ ការសមាា ត ់

ជាទូ្សៅោច្ជាសរឿងណ លពិបាក កាុងការចត់ទុ្កព័ត៌មា ណ ល មាជិកគែៈកមាម ធិការ វ កម្ម 
 ិងគ្កម្  ីលធម៌្ ទ្ទ្ួលបា ថាជាព័ត៌មា  មាៃ ត់។  មាជិកទាំងអ ់គ្តូវ គ្ពម្សគ្ពៀងោា ថា ព័ត៌មា ទាំង
អ ់គ្តូវបា  ចត់ទុ្កថាមា ភាព មាៃ ត់ច្ាំសពាេះគ.ជ.អ.ប ។  មាជិកក៏គ្តូវគ្ពម្សគ្ពៀងោា ណ រថា  ឹងម្ិ 
សគ្បីព័ត៌មា ណ ល ទ្ទ្ួលបា ណាម្ួយ កាុងសោលបាំែងសផ្េង  សគ្ៅពី គ្មាប់បាំសពញតួនទ្ីការង្ហររប ់
ខាួ ជាម្ួយគ.ជ.អ.ប ស យី សហយីក៏ម្ិ គ្តូវលាតគ្តោង ូវព័ត៌មា ទាំងស េះ ល់ មាជិករប ់គ.ជ.អ
.ប* រូបណា ណ លគ្ោ ់ណតជា ការច្ង់ ឹងណតប ុសណាណ េះបា សទ្។  មាជិកទាំងអ ់ម្ិ គ្តូវលាតគ្តោង សបាេះ
ពុម្ា  ិងបង្ហា ញ ូវព័ត៌មា អវីក៏ សោយ ណ លទ្ទ្ួលបា  ល់ភាគីសផ្េងសទ្ សលីកណលងណតមា ការអ ុញ្ជញ ត**

ជាលាយល័កខអកេរពី គ.ជ.អ.ប ។ 
ព័ត៌មា ណ លទ្ទ្ួលបា សៅកាុងទ្គ្ម្ង់ជាក់ណ តង(ទ្គ្ម្ង់ស ីម្)  ឹងម្ិ អ ុញ្ជញ តសោយមា ការ

ងតច្ម្ាង សទ្ សលីកណលងណតមា ការគ្ពម្សគ្ពៀងរវាង មាជិកមាា ក់ៗ  ិងគ.ជ.អ.បណតប ុសណាណ េះ។ តាម្ ាំសែី 
គ.ជ.អ.ប  មាជិកគ្តូវគ្បគល់គ្តលប់វញិ ូវព័ត៌មា នន ជាទ្គ្ម្ង់ជាក់ណ តង ច្ាប់ច្ម្ាង ឬការបសងកីតងម ី
កាុងរយៈសពល ១០ នងៃ ន នងៃសធវីការង្ហរ សគ្កាយទ្ទ្ួលបា ព័តមា ទាំងសនេះ បនៃ ប់ពីមា ការស ាី ុាំជាលា
យល័កខអកេរ ។  មាជិកមា ជសគ្ម្ី កាុងការកាំសទ្ច្សចល ូវឯកស្ថរណាម្ួយ ណ លខាួ បា បសងកីតស ងី  
ណ លម្ិ មា ជាប់ ពាក់ព័ ធជាម្ួយ ឹងកាស ីុបអសងកត ឬបញ្ជា ពាក់ព័ ធននណ លោច្ជាឯកស្ថរ ាំខា ់
កាុងការកាំែត់ ន វធិា ការ ណកណគ្ប រមួ្មា ការបសែត ញសច្ញ ឬក៏ច្ាំណាត់ការផ្ាូវច្ាប់ណាម្ួយ។ កាុង
ករែីស េះ  មាជិកគ្តូវផ្តល់ការ បញ្ជជ ក់ ជាលាយលកខែ៍អកេរសៅ គ.ជ.អ.ប អាំពីការបាំផ្ទា ញឯកស្ថរទាំង
សនេះសចលកាុងរយៈសពល ប់ (១០) នងៃន នងៃសធវីការ។ 

*កាំែត់ មាគ ល់៖ ម្ិ រាប់បញ្ចូ ល មាជិករប ់គ.ជ.អ.បរូបណា ណ លមា ទ្ាំណា ់ផ្ល
គ្បសោជ ៍ គ្ប ិ សបី  ិងសៅសពលណ លអ ុវតតបា    ូច្កាុងករែីគ្បធា សលខាធិការោា  គ.ជ.អ.ប ណ ល
បាំសពញមុ្ខង្ហរ ជា មាជិកអច្ិនន្ត តយរ៍ប ់គ.ជ.អ.ប។ 

**កាំែត់ មាគ ល់ ៖ ឃ្ា  មាៃ ត់គ្តូវបា ចត់ទុ្កជាសមាឃៈ  ិងោម   ុពលភាព កាុងករែីណ ល
តគ្ម្ូវឱ្យ មា ការបង្ហា ញព័ត៌មា  ណ លគិតថាចាំបាច់្កាុងសោលបាំែងស ីុបអសងកត  ឹកនាំសោយភាា ក់ង្ហរ
មា  ម្តថកចិ្ច ណាម្ួយ ូច្ជា អងគភាពគ្បឆាាំងអាំសពីពុករលួយ (ACU) ណ ល ថិតសៅសគ្កាម្ទ្ី តីការគែៈ
រ ាម្ន្ត តី ប ូលី  អគគរ ាោជាញ   ិងគ្ពេះរាជោជាញ  ។ ល។ 
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ជំពកូទី១៖គោលការណទ៍គូៅ និងនីតិវិធីលទធកម្ម 
១. និយមនយ័ និងវិសាលភាពននការអនុវត្តនីត្ិវិធីលទ្ធកមម 

លទ្ធកម្ម សំដៅដៅដលើការទ្ិញឬរកបាននូវសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្ម សំណង់ និងដសវា
ទ្ើប្បឹកាតាម្រយៈវធិើសាស្រសតនិងនើតិវធិើដសេងៗននកិច្ចលទ្ធកម្ម។ នើតិវធិើលទ្ធកម្មដែលកំណត់ដៅកនុងដសៀវដៅ
ដណនដំនេះ អនុវតតដៅដលើកិច្ចលទ្ធកម្មដោយដប្បើប្បាស់មូ្លនិធិដៅកនុងប្កបខ័ណឌ ននដសនការសកម្មភាព និង
ថវកិាននកម្មវធិើថ្នន ក់ជាតិ និងថវកិាពើប្បភពមូ្លនិធិដសេងៗដែលនឹងប្តូវបានយល់ប្ពម្ និងអនុម័្តដោយគ
ណៈកម្ភម ធិការជាតិសប្ម្ភប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាម្ដបបប្បជាធិបដតយយដៅថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ (NCDD) ។ នែគូ
អភិវឌ្ឍន៍ម្ភនសិទ្ិធប្គប់ប្ាន់កនុងការកំណត់នើតិវធិើលទ្ធកម្មដោយដែក សប្ម្ភប់គដប្ម្ភងដែលពួកដគសតល់
ហរិញ្ញបបទាន ប្បសិនដបើនែគូអភិវឌ្ឍន៍ទាងំដនេះម្ភនបំណងនឹងដធវើែូដ ន្ េះ ែូដច្នេះកិច្ចលទ្ធកម្មដនេះប្តូវអនុ
ដោម្តាម្នើតិវធិើលទ្ធកម្មប្សបតាម្លកាខណឌ  ដែលម្ភនដច្ងកនុងកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងដែលបានចុ្េះហតថដលខា
ជាម្ួយនែគូអភិវឌ្ឍន៍នើម្ួយៗ។ ដាលបំណងទូ្ដៅននលទ្ធកម្មគ ឺ ដែើម្បើរកបាននូវ ទ្ំនិញ នងិដសវាកម្ម 
ដោយរមួ្ទាងំការងារសំណង់ និងដសវាទ្ើប្បឹកាដៅតាម្គុណភាពបរមិ្ភណ និងគុណភាពកំណត់ឱ្យបាន
ទាន់ដពលដវោជាម្ួយនឹងតនម្ៃទាបបសុំត (តាម្តំនលសម្រម្យ) ដៅតាម្តប្ម្ូវការរបស់ គ.ជ.អ.ប។  

២. និយមនយ័ពាកយបច្ចេកច្ទ្សកនងុកិចេលទ្ធកមម 

ពាកយបដច្ចកដទ្សខាងដប្កាម្ដនេះប្តូវបានកំណត់និយម្ន័យែូច្តដៅ: 
 សម្ភា រៈ និងបរកិា្ខ រ (ទំនិញ) (Material and equipment – Goods) គជឺាវតថុរាវ រងឹ ឬឧសម័ន ដែល ម្ភន
តនម្ៃ និងសលប្បដោជន៍ខាងដសនកប្សែឋកិច្ច ែូច្ជាដប្គឿងច្ប្ក ឧបករណ៍ សម្ភា រៈដប្បើប្បាស់ ឱ្សថ 
និងសលិតសលដសេងដទ្ៀតរមួ្ទាងំបរកិាា រអគគសនើសងដែរ។ 

 សំណង ់(Civil Work) គឺរាល់សកម្មភាពទាងំអស់ដែលទាក់ទ្ងដៅនឹងការងារសាងសង់ ការ ជួស
ជុលខាន តធំ ការជួសជុល ការតំដែើង ការជើក ការបូម្ និងការងារប្បហាក់ប្បដហលាន ដែលបដងកើតឲ
ម្ភនការដប្បើប្បាស់កម្ភៃ ងំពលកម្ម ដប្គឿងម្ភ៉ា សុើន បរកិាា រ និងបដច្ចកវទិ្ា។ 

 ឡូត៍លទធកម្ម (Procurement Lot) គឺជាការប្បមូ្លសតុ ំទ្ំនិញ ឬងសំណង់ដែលម្ភនលកាណៈ
បដច្ចកដទ្សែូច្ាន  ឬប្សដែៀងាន ដែលប្តូវបានោក់បញ្ចូ លកនុងដតប្កុម្ម្ួយសប្ម្ភប់ដធវើលទ្ធកម្ម។ 

 កញ្ច ប់លទធកម្ម (Procurement Package) គឺជាប្បមូ្លសតុ ំែូត៍លទ្មកម្ម ដែលម្ភនលកាណៈប្បហាក់
ប្បដហលាន  ឬប្សដែៀងាន បញ្ចូ លាន ជាកញ្ច ប់ធំដតម្យួសប្ម្ភប់ដធវើលទ្ធកម្មដតម្យួដលើក។ 

 សសវាកម្ម (Services) គឺជាសកម្មភាពដែលទាក់ទ្ងដៅនឹងការដប្បើប្បាស់កម្ភៃ ងំម្នុសេដប្គឿង
បរកិាា រឬបដច្ចកវទិ្ាដែលនមំ្កនូវសលប្បដោជន៍ែល់សាថ ប័ន ប៉ាុដនតម្ិនរាប់បញ្ចូ លការងារសំណង់ 
និងដសវាកម្មទ្ើប្បឹកាដទ្។ ឧទាហរណ៍ ការជួសជុល និងដកលម្អដែើងវញិ (បនទប់ទ្ឹកបនទប់ តំបូល
ដលច្ បងអួច្ខូច្ សម្ភា រៈ ព័តម្ភនវទិ្ា ) ដសវាកម្មបកដប្ប ការដប្ជើសដរ ើសអនកសគត់សគង់ង់ សម្ភា រៈ
ការោិល័យ ការថតច្ម្ៃងឯកសារ ការដរៀបច្ំសិកាា សាោ កិច្ចប្បជុ ំការបណតុ េះបណតុ េះបណ្តត ល (ទ្ើ
កដនៃង អាហារសប្ម្ន់ និង LCD ... ) ។ល។ 
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 សសវាប្រឹកា (Consultant Services) គឺជាដសវាកម្មជនំញដែលសតល់ដោយប្កុម្ហ ុនទ្ើប្បកឹា ឬក៏ទ្ើ
ប្បឹកាឯកតតជន ដែលពាក់ព័នធនឹងគដប្ម្ភងណ្តម្ួយ ឬការដធវើឱ្យប្បដសើរដែើងនូវសាថ ប័ន។ 

 ទីប្រឹកា (Consultant) គឺជាប្កុម្ហ ុនទ្ើប្បឹកា ឬទ្ើប្បឹកាឯកតតជនដែលម្ភនមុ្ខរបរសតល់ដសវាទ្ើ
ប្បឹកា។ 

 អ្នកម្ភច ស់កា្រ (Employee) គឺជាសាថ នប័នសាធារណៈដែលបានចុ្េះកិច្ចសនាដលើការងារសាងសង់ 
ឬដសវាកម្មជួលជុលជាម្ួយអនកទ្ទ្ួលការ។ 

 អ្នកទទួលកា្រ (Contractor) គឺជាឯកតតជន ឬប្កុម្ហ ុនដែលបានចុ្េះកិច្ចសនាដលើការសាងសង់ ឬ
ដសវាជួសជុលជាម្ួយម្ភច ស់ការ។ 

 អ្នកទិញ (Buyer) គឺជាសាថ ប័នសាធារណៈដែលបានចុ្េះកិច្ចសនាទ្ិញទ្ំនិញជាម្ួយអនកសគត់សគង់។ 

 អ្នកផ្គត់ផ្គង ់(Supplier)គឺជាបុគគលឬប្កុម្ហ ុនដែលបានចុ្េះកិច្ចសនាលក់ទ្ំនិញជាម្ួយអនកទ្ិញ។ 

 កិច្ចសនា (Contract) គឺជាកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងម្ួយរវាងអនកទ្ិញ និងអនកសគត់សគង់កនុងការសតល់ទ្ំនិញរវាង
ម្ភច ស់ការ និងអនកទ្ទ្ួលការដលើការសាងសង់ ការជួសជុល ឬការសតល់ដសវាកម្មតាម្លកាខណឌ ដែល
បានប្ពម្ដប្ពៀងដោយភាគើទាងំពើរ។ 

 កា្រកណំត់តម្ម្ៃឯកតា (Unit Pricing) គជឺាវធិើសាស្រសតម្ួយសប្ម្ភប់កណំត់តនម្ៃដថរដោយឈរដលើមូ្ល
ោឋ នននទ្ំហទំ្ឹកប្បាក់ណ្តម្ួយ ឬក៏ច្ំននួណ្តម្ួយដធវើជាខាន តរងាវ ស់។ 

៣. ច្ោលការណ៍សំខាន់ៗ 

ជាទូ្ដៅ ប្បដភទ្លទ្ធកម្មរមួ្ម្ភន លទ្ធកម្មការងារ លទ្ធកម្មទ្ំនិញ និងលទ្ធកម្មដសវាកម្មដែលរមួ្ម្ភន
ទាងំលទ្ធកម្មការងារសំណង់ និងលទ្ធកម្មដសវាទ្ើប្បឹកា។។ ដាលការណ៍សំខាន់ដែលប្តូវអនុវតតដៅកនុងនើតិ
វធិើលទ្ធកម្មម្ភន ែូច្ខាងដប្កាម្៖: 

 កា្រសនសសំមំ្ច្ (Saving): គឺការសដប្ម្ច្បាននូវតនម្ៃជាប្បាក់តាម្រយៈការប្បកួតប្បដជងប្តឹម្ប្តូវ។ 

 តម្ភៃ ភាព (Transparency): គឺការអនុវតតភារកិច្ចកនុងអំែុងដពលែំដណើ រការននកិច្ចលទ្ធកម្មបាន
ប្តឹម្ប្តូវ និងប្បកបដោយភាពដសាម េះប្តង់។ 

 គណសនយ្យភាព (Accountability): គឺជាការធានថ្នការទ្ទ្ួលខុសប្តូវដសេងៗពាក់ព័នធដៅនឹង
ែំដណើ រការននកិច្ចលទ្ធកម្ម។ 

 សម្ភាព (Equality): ដសអកដលើសំណំុដបបបទ្រមួ្ម្យួសប្ម្ភប់ដាលការណ៍ និងនើតិវធិើែទ្ធកម្ម
ដែលបដងកើតឲយម្ភនការប្បកួតប្បដជងប្តឹម្ប្តូវ និងប្បកបដោយយុតតិធម៌្។ 

 ប្រសិទធភាព (Effectiveness): គឺជាែំដណើ រការដែលម្ភនភាពរលូនតាម្វធិើសាស្រសត នើតិវធិើលទ្ធកម្ម 
ប្ពម្ទាងំដ្ៃើយតបបានតាម្តប្ម្ូវការននលកាណៈបដច្ចកដទ្ស បរមិ្ភណ គុណភាព ដពលដវោ ដសវា
កម្ម និងតនម្ៃ។ 
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 ប្កម្សីលធម៌្វិជ្ជា ជីវៈ (Professional Code of Conduct): អនកចូ្លរមួ្កនុងែំដណើ ការននកិច្ចលទ្ធកម្ម
ប្តវូយល់ែឹង និងអនុវតតកចិ្ចលទ្ធកម្មឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ និងដសាម េះប្តង់ប្សបតាម្បញ្ញតតិច្ាប់ជាធរម្ភន 
ប្ពម្ទាងំប្សបតាម្តួនទ្ើ និងភារកិច្ចរបស់ខៃួន។ 

 ប្កុម្ហ ៊ុនដែលគ្មម នសិទធិចូ្លរមួ្សែញម្លៃ (Company not permitted for bidding): គឺជាប្កុម្ហ ុន
ដែលរាជរោឋ ភិបាលបានប្បកាសថ្នខៃួនាម នសិទ្ធិចូ្លរមួ្កនុងែំដណើ រការដែញនថៃ។ កនុងករណើ ដនេះ
សាថ ប័នអនុវតតកិច្ចលទ្ធកម្មនងឹម្ិនពិ្រណ្តឯកសារដែញនថៃ ឬសំដណើ ដែញនថៃពើប្កុម្ហ ុនទាងំ
ដនេះដទ្ និងប្តូវ្ត់ទុ្កថ្នប្កុម្ហ ុនដនេះាម នសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានកិច្ចសនាដោយម្ិនគិតពើប្បភពមូ្ល
និធិ។ 

 សហប្គ្មសរែឋ (State Enterprise): រាល់សហប្ាសរែឋ និងប្កមុ្ហ ុនដែលម្ភនសិទ្ធិចូ្លរមួ្កនុង
ដែញនថៃតាម្រយៈការប្បកួតប្បដជងជាសាធារណៈ លុេះប្តាដតសហប្ាស និងប្កុម្ហ ុនរែឋទាងំដនេះ
ម្ភនសវ័យភាពហរិញ្ញវតថុ (ម្ិនទ្ទ្ួលបានមូ្លនិធិពើថវកិាជាតិ) និងប្បតិបតតិតាម្ច្ាប់ពាណិជជកម្ម 

៤. ការទ្ទួ្លខុសត្តូ្វ 

៤.១ ច្លខាធិការដ្ឋា នគ.គ.ជ.អ.ប 

ដលខាធកិារោឋ ន គ.ជ.អ.ប ប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវទាងំប្សុងច្ំដពាេះការប្តួតពិនិតយដលើកិច្ចលទ្ធកម្មដែល
ដធវើដែើងដោយទ្ើភាន ក់ងារអនុវតតកនុងប្កបខណឌ កម្មវធិើជាតិ ែូច្ជា ប្កសួងសាថ ប័នដៅថ្នន ក់ជាតិ និងភាន ក់ងារ
អនុវតតដៅថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិរមួ្ម្ភន រែឋបាលរាជធានើ ដខតត ប្កុង ប្សុក ខណឌ  និងឃុ ំសងាក ត់។ ទ្នទឹម្នឹងដនេះ
ដែរ ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប ក៏ម្ភនសិទ្ធិអនុវតតលទ្ធកម្មដោយខៃួនឯង ដែើម្បើដសវងរកអនកសគត់សគង់ទ្នំិញ 
និងអនកដសវាទ្ើប្បឹកាជំនសួឲយភាន ក់ងារអនុវតតន៍ទាងំដនេះ។ ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប ក៏អាច្បំដពញតួ
នទ្ើជាភាន ក់ងារអនុវតតន៍ ដហើយការបំដពញតួនទ្ើដនេះនឹងប្តូវប្តួតពិនិតយដោយគណៈកម្ភម ធកិារប្តួតពិនិតយ
លទ្ធកម្ម (Procurement Oversight Committee -POC) ដែលប្តូវបានបដងកើតដែើងសប្ម្ភប់ដាល
បំណងប្តួតពនិិតយដលើការបំដពញតួនទ្ើរបស់ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប ជាភាន ក់ការងារអនុវតត។ 
៤.២ ត្កសួងសាា ប័នអនុវត្តកមមវិធីថ្នន ក់ជាតិ្ 

ប្កសួងនិងសាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិដែលអនុវតតកម្មវធិើថ្នន ក់ជាតិ ប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវកនុងការវាយតនម្ៃកិច្ចលទ្ធ
កម្មតាម្នើតិវធិើដែលបានកំណត់ដៅកនុងដសៀវដៅដណនដំនេះ។ ប្កសួងសាថ ប័នអនុវតតថ្នន ក់ជាតិប្តូវទ្ទ្ួល
ខុសប្តូវដលើការវាយតនម្ៃកិច្ចលទ្ធកម្មដែលដធវើដែើងដោយនយកោឋ ន ការោិល័យ និងអងគភាពរបស់ខៃួន។ 
៤.៣ រដ្ាបាលថ្នន ក់ច្ត្កាមជាត្ិ 

រែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ រមួ្ម្ភន រែឋបាលរាជធានើដខតតដែលអនុវតតកម្មវធិើជាតិ ប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវដលើ
ការវាយតនម្ៃកិច្ចលទ្ធកម្មតាម្នើតិវធិើដែលប្តូវបានកំណត់ដៅកនុងដសៀវដៅដណនដំនេះ។ រែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្
ជាតិ ប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវកនុងការវាយតនម្ៃកិច្ចលទ្ធកម្មដែលដែលសាថ ប័នរបស់ខៃួនបានអនុវតត ។ 
៥. គណៈកម្មម ធិការលទ្ធកមម 
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ដែើម្បើឲយការអនុវតតកិច្ចលទ្ធកម្មដៅកនុងប្កបខណឌ ននកម្មវធិើជាតិ ប្តូវបានែំដណើ រការទាន់ដពលដវោ 
និងដែើម្បើធានបាននូវការអនុវតតដាលការណ៍ខាងដលើដនេះ ការប្តួតពិនិតយដលើកិច្ចលទ្ធកម្មប្តូវដធវើដែើងដៅ
តាម្សម្តថកចិ្ចរបស់គណៈកម្ភម ធិការដែលពាក់ព័នធនើម្ួយៗ និងដរៀងៗខៃួន ែូច្ខាងដប្កាម្: 

 គណៈកម្មការពនិតិយដម្ើលលទ្ធកម្ម (Procurement Oversight Committee-POC): គណៈកម្ភម ធិ
ការដនេះ ប្តូវបដងកើតដែើងដៅកនុងរច្នសម្ព័នធរបស់គ.ជ.អ.ប ឬប្តូវបានដតងតាងំពើខាងដប្ៅដោយ 
គ.ជ.អ.ប ដែលគណៈកម្ភម ធិការដនេះម្ិនសថិតកនុងរច្នសម្ព័នធ និងមុ្ខងាររបស់ដលខាធិ ការោឋ ន 
គ.ជ.អ.បដទ្។ គណៈកម្មការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម (POC) នឹងបដំពញមុ្ខងាររបស់គណៈ កម្ភម
ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម (Procurement Review Committee-PRC) ដតដៅដពលដែល
ដលខាធិការោឋ គ.ជ.អ.ប បំដពញតួទាទ្ើជាភាន ក់ងារអនុវតតន៍លទ្ធកម្ម។ 

 គណៈកម្ភម ធកិារប្តួតពនិតិយលទ្ធកម្ម (Procurement Review Committee-PRC): ប្តូវបាន
បដងកើតដែើងដៅកនុងដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប ឬបដងកើតដោយដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប 
សប្ម្ភប់ដធវើកិច្ចលទ្ធកម្មការងារសាងសង់ ទ្ំនិញ និងដសវាកម្មឲយប្កសួងសាថ ប័ន និងរែឋបាលថ្នន ក់
ដប្កាម្ជាតិ ដហើយដែលគណៈកម្ភម ធិការដនេះម្ិនសថិតកនុងរច្នសម្ព័នធ និងជាមុ្ខងារផ្ទទ ល់របស់
ប្កសួងសាថ ប័ន និងរែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិដទ្។ 

 គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃ ការដែញនថៃ របស់ដលខាធកិារោឋ នគ.ជ.អ.ប (NCDDS Bid 
Evaluation Committee): គណៈកម្ភម ការប្តូវបានបដងកើតកនុងរច្នសម្ព័នធ និងមុ្ខងារបស់
ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប ដែលប្តូវបានដៅថ្ន “គណៈកម្ភម ការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ” ។  

 គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃរបសប់្កសងួសាថ ប័ន (Ministry/Institution Bid 
Evaluation Committee): គណៈកម្ភម ការដនេះប្តូវបានដរៀបច្ំដោយប្កសួងសាថ ប័ននើម្ួយ និង
សថិតដៅកនុងរច្នសម្ព័នធ នងិមុ្ខងាររបស់ប្កសួងសាម្ើនើម្ួយៗ  ដហើយដែលប្តូវបានដៅថ្ន “គណៈ
កម្ភម ធកិារវាតនម្ៃការដែញនថៃ”។ 

 គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃរបស់រែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាត ិ (SNA Bid Evaluation 
Committee): គណៈកម្ភម ការដនេះប្តូវបានដរៀបច្ំដោយរែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិនើម្ួយៗ និង
សថិតដៅកនុងរច្នសម្ព័នធ នងិមុ្ខងាររបស់រែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិនើម្ួយៗ  ដែលប្តូវបានដៅថ្ន 
“គណៈកម្ភម ការវាតនម្ៃការដែញនថៃ” 

ថ្នន ក់ននគណៈកម្ភម ធិការលទ្ធកម្ម ដែលសថិតកនុងវសិាលភាពនននើតិវធិើលទ្ធកម្មសប្ម្ភប់កប្ម្ិតដសេងៗ 
ាន ននសាថ ប័នអនុវតតរមួ្ម្ភនែូច្ជា៖ ដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ប្កសួងសាថ ប័ន និងរែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ
ប្តូវបានកំណត់ ែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

 កិច្ចលទ្ធកម្មដែលអនុវតតដោយដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប ប្តូវម្ភនគណៈកម្ភម ធិការលទ្ធកម្ម
ច្ំនួនពើរថ្នន ក់គឺ គណៈកម្ភម ការកិារប្តួតពិនិតយការដែញនថៃ(BEC) និងគណៈកម្ភម ធិការពិនិតយ
ដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)។ POC នឹងបំដពញការងារជាគណៈកម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយកិច្ចលទ្ធកម្ម
(PRC) កនុងដពលដែលដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប ជាភាន ក់ងារអនុវតតកិច្ចលទ្ធកម្ម ។ 
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 កិច្ចលទ្ធកម្មដែលអនុវតតដោយភាន ក់ងារអនុវតតនន ដែលជាប្កសួងសាថ ប័នអនុវតតកម្មវធិើជាតិ 
ប្តូវអនុវតតដោយគណៈកម្ភម ធិការលទ្ធកម្មច្ំនួនពើរថ្នន ក់គឺ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញ
នថៃ(BEC) នងិគណៈកម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ។ 

 កិច្ចលទ្ធកម្មដែលអនុវតតដោយរែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ(រែឋបាលរាជធានើ ដខតត ប្កុង ប្សុក) 
ដែលម្ភនកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងផ្ទទ ល់ជាម្ួយដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ប្តូវអនុវតតដោយគណៈកម្ភម ធិ
ការលទ្ធកម្មច្ំនួនពើរគ ឺ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ(BEC) និងគណៈកម្ភម ធិការ
ប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)  ។ 

៥.១ ត្ួនាទ្ីរបស់គណៈកម្មម ធិការពិនិត្យច្មើលលទ្ធកមម (POC) 

គណៈកម្ភម ធកិារពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម (POC) នឹងបដំពញមុ្ខងារជា គណៈកម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយ
លទ្ធកម្ម(PRC)ដតកនុងករណើ ដែលដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប ដែើរតួជាភាន ក់ងារអនុវតត និងម្ភនតួនទ្ើ និង
ភារៈកិច្ច ែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

 សតល់ការដណនដំលើការងារលទ្ធកម្ម ដែើម្បើអនុវតតឲយបានប្តឹម្ប្តូវ និងប្សបតាម្ដសនការលទ្ធកម្ម 
 ពិនិតយដលើទ្ំហទំ្ឹកប្បាក់ននកញ្ច ប់លទ្ធកម្មនើម្ួយៗ ឯកសារដែញនថៃសម្ភា រៈ បរកិាា រ ដសវាកម្ម 
ការងារសំណង់ និងដសវាទ្ើប្បឹកាប្សបតាម្វធិាន បទ្បបញ្ញតតិ នើតិវធិើ និងវធិើសាស្រសតលទ្ធកម្ម 

 ប្បជុំដបើកឯកសារដែញនថៃ និងវាយតនម្ៃឯកសារដែញនថៃតាម្វធិើសាស្រសតដែញនថៃដោយប្បកួត
ប្បដជងកនុងប្សុក  

 ពិនិតយ និងអនុម័្តដលើឯកសារដែញនថៃ 
 ពិនិតយ និងអនុម័្តរបាយការណ៍វាយតនម្ៃននកិច្ចលទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ ដសវាកម្ម ការងារសាង
សង់ និងដសវាទ្ើប្បឹកា 

 ធានថ្នឯកសារដែញនថៃទាងំអស់ប្តូវបានពិនិតយ ពិ្រណ្ត និងដធវើការវាយតនម្ៃដោយប្តឹម្ប្តូវ 
 សដល់អនុសាសន៍ចុ្ងដប្កាយអំពើការសដប្ម្ច្ច្ិតតពាក់ព័នធនឹងការប្បគល់កិច្ចសនាែល់អនកដែញ
នថៃឈនេះ 

 ប្តួតពិនិតយវាយតនម្ៃដលើការអនុវតតកិច្ចសនាដោយអនកសគត់សគង់ អនកទ្ទ្ួលការ និងទ្ើប្បឹកា 
 ច្រ្មុ្ននឹងប្បគល់កិច្ចសនាសប្ម្ភប់ដសវាកម្មទ្ើប្បឹកា 
 ដារពោ៉ា ងខាជ ប់ខជួននូវប្កម្សើលធម៌្លទ្ធកម្ម និង 
 ប្តួតពិនិតយ និងដធវើការអនុម័្តចុ្ងដប្កាយដលើកិច្ចលទ្ធកម្មរបស់ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប ដៅ
ដពលដែើរតួជាភាន ក់ងារអនុវតត ។ 

* ច្ំណ្ត:ំ គណៈកម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម (POC) នឹងប្តូវបានបដងកើត ឬដតងតាងំដោយ គ.ជ.អ.ប 
ដៅដប្ៅរច្នសម្ព័នធ និងមុ្ខងាររបស់ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប ដែើម្បើដច្ៀសវាងនូវទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ 
និងដលើកកម្ពស់ការដបងដច្កភារកិច្ចឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ និងច្ាស់ោស់។ 

គណៈកម្ភម ធកិារពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម (POC) ប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវដលើែំដណើ រកិច្ចលទ្ធកម្មប្សបតាម្
ដាលការណ៍ែូច្បានកំណត់ដៅកនុងដសនកទ្ើ១ននដសៀវដៅដណនដំនេះ។ គណៈកម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធ
កម្ម (POC) ប្តូវដធវើការសដប្ម្ច្ច្ិតតដោយដសអកដលើសំដែងដនន តភាគដប្ច្ើន ដែលម្ភនសម្ភជិកកនុងកូរ ៉ាមុ្
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ោ៉ា ងតិច្៣របូ ដហើយដែលសម្ភជិកកូរ ៉ាុម្ដនេះប្តូវបានដតងតាងំដោយគ.ជ.អ.បពើកនុងច្ំដណ្តម្សម្ភជិក
ទាងំអស់ននគណៈកម្ភម ធិការដនេះ ដោយម្ិនរាប់បញ្ចូ លអនកសដងកតការណ៍ដទ្។ គណៈកម្ភម ធិការពិនិតយ
ដម្ើលលទ្ធកម្ម (POC) ប្តូវោក់ជូនកំណត់សំាល់ចុ្ងដប្កាយរបស់ខៃួនដៅប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.
អ.ប ដលើការប្បគល់កិច្ចសនាែល់អនកដែញនថៃឈនេះ។ សម្ភសភាពរបស់ គណៈកម្ភម ធិការនិតយដម្ើលលទ្ធ
កម្ម (POC) នឹងប្តូវកំណត់ដៅដសនកខាងដប្កាម្ននឯកសារដនេះ។ 

កនុងករណើ ម្ភនហរិញ្ញបបទានពើនែគូអភិវឌ្ឍន៍សប្ម្ភប់គដប្ម្ភង ឬកម្មវធិើជាក់ោក់ គណៈកម្ភម ធិការ
ពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម (POC) នឹងប្តូវដរៀបច្ំបដងកើតដែើងតាម្រយៈការជួលប្កុម្ហ ុនពាណិជជកម្មដែលម្ភន
ជំនញកនុងការសតល់ដសវាពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម។ គ.ជ.អ.ប នឹងបំដពញតាម្តប្ម្ូវការដនេះ ដោយអនុដោម្
តាម្លកាខណឌ ននកនុងកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងដែលបានចុ្េះហតថដលខារវាងគ.ជ.អ.ប ជាម្ួយនែគូអភិវឌ្ឍន៍។ 
៥.២ ត្ួនាទ្ីរបស់គណៈកម្មម ធិការត្តួ្ត្ពិនិត្យលទ្ធកមម 

គណៈកម្ភម ធកិារប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម (PRC) ម្ភនតួនទ្ើែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
 សតល់ការដណនដំលើការងារលទ្ធកម្ម ដែើម្បើអនុវតតឲយបានប្តឹម្ប្តូវ និងប្សបតាម្ដសនការលទ្ធកម្ម 
 ពិនិតយដលើទ្ំហទំ្ឹកប្បាក់ននកញ្ច ប់លទ្ធកម្មនើម្ួយៗ ឯកសារដែញនថៃសម្ភា រៈ បរកិាា រ ដសវាកម្ម 
ការងារសំណង់ និងដសវាទ្ើប្បឹកាប្សបតាម្វធិាន បទ្បបញ្ញតតិ នើតិវធិើ និងវធិើសាស្រសតលទ្ធកម្ម 

 ប្បជុំដបើកឯកសារដែញនថៃ និងវាយតនម្ៃឯកសារដែញនថៃតាម្វធិើសាស្រសតដែញនថៃដោយប្បកួត
ប្បដជងកនុងប្សុក 

 ពិនិតយ និងអនុម័្តដលើឯកសារដែញនថៃ 
 ពិនិតយ និងអនុម័្តរបាយការណ៍វាយតនម្ៃននកិច្ចលទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ ដសវាកម្ម ការងារសាង
សង់ និងដសវាទ្ើប្បឹកា 

 ធានថ្នឯកសារដែញនថៃទាងំអស់ប្តូវបានពិនិតយ ពិ្រណ្ត និងដធវើការវាយតនម្ៃដោយប្តឹម្ប្តូវ 
 សដល់អនុសាសន៍ចុ្ងដប្កាយអំពើការសដប្ម្ច្ច្ិតតពាក់ព័នធនឹងការប្បគល់កិច្ចសនាែល់អនកដែញ
នថៃឈនេះ 

 ប្តួតពិនិតយវាយតនម្ៃដលើការអនុវតតកិច្ចសនាដោយអនកសគត់សគង់ អនកទ្ទ្ួលការ និងទ្ើប្បឹកា 
 ច្រ្មុ្ននឹងប្បគល់កិច្ចសនាសប្ម្ភប់ដសវាកម្មទ្ើប្បឹកា 
 ដារពឲយបានខាជ ប់ខជួននូវប្កម្សើលធម៌្លទ្ធកម្ម និង 
 ពិនិតយដម្ើល និងសតល់ការអនុម័្តចុ្ងដប្កាយដលើកិច្ចលទ្ធកម្មរបស់ភាន ក់ងារអនុវតតន៍ ដោយម្ិន
រាប់បញ្ចូ លកិច្ចលទ្ធកម្មរបស់ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប ដៅដពលដែលខៃួនដែើរតួនទ្ើជា
ភាន ក់ងារអនុវតតដទ្។ 

គណៈកម្ភម ធកិារប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម (PRC) ប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវដលើែំដណើ ការកិច្ចលទ្ធកម្មប្សបតាម្
នើតិវធិើ និងដាលការណ៍ែូច្បានកំណត់កនុងដសនទ្ើ១ខាងដលើននដសៀវដៅដណនដំនេះ។ គណៈកម្ភម ធិការប្តួត
ពិនិតយលទ្ធកម្ម (PRC) ប្តូវដធវើការសដប្ម្ច្ច្ិតតដោយដសអកដលើសំដែងដនន តភាគដប្ច្ើនដែលម្ភនច្ំនួនកូរ ៉ាមុ្
ោ៉ា ងតិច្៣របូ កនុងដនេះសម្ភជិក២រូបប្តូវបានដតងតាងំដោយដលខាធិការោឋ ន ដោយម្ិនរាប់បញ្ចូ លអនក
សដងកតការណ៍ដទ្។ គណៈកម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម (PRC) ប្តូវសតល់ជូនប្បធានសាថ ប័នដែលជា
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ភាន ក់ងារអនុវតតនូវកំណត់សម្ភគ ល់ចុ្ងដប្កាយដលើការប្បគល់កិច្ចសនាែល់អនកដែញនថៃឈនេះ។ សម្ភសភាព
របស់ គណៈកម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម (PRC) នឹងប្តូវកំណត់ដៅដសនកខាងដប្កាម្ននឯកសារដនេះ។ 

កនុងករណើ ម្ភនហរិញ្ញបបទានពើនែគូអភិវឌ្ឍន៍សប្ម្ភប់គដប្ម្ភង ឬកម្មវធិើជាក់ោក់ គណៈកម្ភម ធិការ
ប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម (PRC) នឹងប្តូវដរៀបច្ំបដងកើតដែើងតាម្រយៈការជួលប្កុម្ហ ុនពាណិជជកម្មដែលម្ភន
ជំនញកនុងការសតល់ដសវាប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម។ ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងបំដពញតាម្តប្ម្ូវការដនេះ 
ដោយអនុដោម្តាម្លកាខណឌ ននកនុងកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងដែលបាន បានចុ្េះហតថដលខារវាងគ.ជ.អ.ប 
ជាម្ួយនែគូអភិវឌ្ឍន៍។ 
៥.៣ ត្ួនាទ្ីរបស់គណៈកម្មម ការវាយតំ្នលការច្ដ្ញនលៃ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្គប់កប្ម្ិត ប្តូវម្ភនតួនទ្ើែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
 វាយតនម្ៃឯកសារដែញនថៃសប្ម្ភប់ការងារសាងសង់ ទ្ំនិញ និងដសវាកម្ម រមួ្ទាងំការងារ
សំណង់ និងដសវាទ្ើប្បឹកា បនទ ប់ពើឯកសារដែញនថៃប្តូវបានដបើក ប្សបតាម្នើតិវធិើ និងនិងវធិើ
សាស្រសតលទ្ធកម្ម 

 បញ្ជជ ក់ពើការដ្ៃើយតបភាពសម្ប្សបដៅតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្ស និងតនម្ៃោក់ដែញ ដែល
បានទ្ទ្ួល 

 ធានថ្នឯកសារដែញនថៃទាងំអស់ប្តូវបានដលើកយកម្កពិ្រណ្ត ដហើយប្តូវបានវាយតនម្ៃ
ដោយយុតតិធម៌្ និងប្តឹម្ប្តូវ។ 

 ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំវាយតនម្ៃការដែញនថៃ និងដរៀបច្ំរបាយការណ៍វាយតនម្ៃការដែញនថៃ  
 ោក់កំណត់ប្បជុំវាយតនម្ៃការដែញនថៃ និងរបាយការណ៍ការវាយតនម្ៃការដែញនថៃជូន គណៈម្ភម
ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ដែើម្បើពិនិតយ និង
សដប្ម្ច្ 

 ដារពឲយបានខាជ ប់ខជួននូវប្កម្សើលធម៌្ននលទ្ធកម្ម។ 
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវដលើែំដណើ ការកិច្ចលទ្ធកម្មប្សប

តាម្នើតិវធិើ និងដាលការណ៍ែូច្បានកណំត់កនុងដសនទ្ើ១ខាងដលើននដសៀវដៅដណនដំនេះ។ គណៈកម្ភម ធិការ
វាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវដធវើការសដប្ម្ច្ច្ិតតដោយដសអកដលើសំដែងដនន តភាគដប្ច្ើនពើច្ំនួនកូរ ៉ាុម្
ដែលម្ភនសម្ភជិកោ៉ា ងតចិ្៣រូបរបស់គណៈកម្ភម ធកិារដនេះ។ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ 
(BEC)  ប្តូវសតល់ជូនគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 
នូវរបាយការណ៍ការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ។ សម្ភសភាពរបស់គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ 
(BEC) នឹងប្តូវកំណត់ដៅដសនកខាងដប្កាម្ននឯកសារដនេះ។ 
៥.៤ ត្ួនាទ្ីរបស់មន្តនតីលទ្ធកមម 

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មម្ភនតួនទ្ើ ែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
 ដរៀបច្ំដសច្កតើប្ពាងដសនការលទ្ធកម្មប្ប្នំន  ំ ដធវើការដកសប្ម្ួលដសច្កតើប្ពាងដសនការលទ្ធកម្ម 

(ប្បសិនដបើ្បំាច់្) និងដរៀបច្ំរបាយការណ៍សតើពើការអនុវតតកិច្ចលទ្ធកម្ម 
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 ជាសម្ភជិកអច្ិនស្រនតយរ៍បស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC) គណៈម្ភម ធិការប្តួត
ពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) និងគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ពាក់ព័នធនឹងការ
ដរៀបច្ំឯកសារលទ្ធកម្ម និងរបាយការណ៍នន 

 ដរៀបច្ំឯកសារពាក់ព័នធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្ម និងដរៀបច្ំរបាយការណ៍តាម្ប្បដភទ្លទ្ធកម្មនើម្យួៗ
តាម្នើតិវធិើកណំត់ 

 ដរៀបច្ំ និងសេពវសាយអំពើការជូនែំណឹងសប្ម្ភប់ប្បដភទ្លទ្ធកម្មនើម្ួយៗ 
 ចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់ និងសតល់ព័ត៌ម្ភនអពំើលទ្ធកម្មផ្ទទ ល់ដៅឱ្យអនកដែញនថៃ អនកសគត់សគង់ អនក
ទ្ទ្ួលការ និងទ្ើប្បឹកា 

 សតល់ឯកសារដែញនថៃជូនអនកដែញនថៃ ទ្ទ្ួលសំដណើ ដែញនថៃពើអនកដែញនថៃ និងសតល់ដោបល់
ែល់អនកចូ្លរមួ្កនុងការដែញនថៃកនុងករណើ ម្ភនច្ម្ងល់។ 

 ដរៀបច្ំទ្ើកដនៃងសប្ម្ភប់កិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញនថៃជាសាធារណៈ ប្សបតាម្វធិើសាស្រសដលទ្ធ
កម្មនើម្ួយៗ និងដរៀបច្ំកំណត់ដហតុដបើកសំដណើ ដែញនថៃសម្ភា រៈ បរកិាា រ ដសវាកម្មការងារ
សំណង់ និងដសវាទ្ើប្បឹកា 

 ដរៀបច្ំ និងទុ្កោក់ឯកសារទាងំអស់ពាក់ព័នធកិច្ចលទ្ធកម្ម 
 ដរៀបច្ំដសច្កតើប្ពាងកិច្ចសនា និងលិខតិជូនែណឹំងែល់អនកដែញនថៃឈនេះ និង្ញ់ទាក់ទ្ង
នឹងការសតល់កិច្ចសនា 

 ដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ និងោក់ឯកសារទាងំដនេះជូនម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុ ដែើម្បើដធវើការទូ្ទាត់ 
 ដារពឲយបានខាជ ប់ខជួននូវប្កម្សើលធម៌្លទ្ធកម្ម។ 

៦. ផែនការលទ្ធកមម និងការច្រៀបចំផែនការលទ្ធកមម 

ដាលបំណងននដសនការលទ្ធកម្ម គឺដែើម្បើដលើកកម្ពស់ការអនុវតតលទ្ធកម្មឱ្យម្ភនប្បសិទ្ធភាពខពស់ 
ទាន់ដពល ច្ំណ្តយតិច្ ម្ភនតម្ភៃ ភាព និងម្ភនគណដនយយភាព។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មគឺជាអនកដរៀបដសនការលទ្ធ
កម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១) ដោយម្ភនការចូ្លរមួ្ពើនយកោឋ ន ការោិល័យ និងអងគភាពភាពពាក់ព័នធ និងោក់
ជូនម្ស្រនតើពិនតិយបញ្ជជ ក់ដែើម្បើពិនិតយ និងឯកភាព មុ្នដពលោក់ជូនប្បធានសាថ ប័ន(ែូច្ជា ប្បធាន
ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ពិនិតយសដប្ម្ច្ និងចុ្េះហតថដលខា។  

ការដរៀបច្ំដសនការលទ្ធកម្ម ប្តូវដផ្ទត តដលើការងារសំខាន់ៗម្ួយច្ំននួ ែូច្ខាងដប្កាម្: 
 ប្បមូ្លតប្ម្ូវការប្ប្នំន នំនពាក់ព័នធនឹងការអនុវតតដសនការអនុវតតកម្មវធិើថ្នន ក់ជាតិដោយដបង
ដច្កតប្ម្ូវការទាងំដនេះដៅតាម្ប្បដភទ្ននលទ្ធកម្មែូច្ជា ការងារ ទ្នំិញ និងដសវាកម្ម។ 

 ដធវើច្ំណ្តត់ថ្នន ក់តប្ម្ូវការននែូច្ជា សម្ភា រៈ បរកិាា រ ការសាងសង់ ដសវាកម្ម និងដសវាទ្ើប្បឹកា 
ជាប្កុម្ប្បដភទ្ដែលម្ភននិងលកាណៈបដច្ចកដទ្សែូច្ាន  ដែលប្តូវបញ្ចូ លាន ដៅជាែូត៍លទ្ធ
កម្ម ឬកញ្ច ប់លទ្ធកម្ម ដែើម្បើដធវើលទ្ធកម្មដតម្ួយដលើក 

 កំណត់វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្ម ដោយដសអកដលើតនម្ៃ និងបដច្ចកដទ្សននែូត៍លទ្ធកម្មនើម្យួៗ 
 វភិាគ និងកណំត់រយៈដពលននកិច្ចលទ្ធកម្ម ដែើម្បើអនុវតតកិច្ចលទ្ធកម្មឲយបានទាន់ដពល។ 

៧. វវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម 
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កិច្ចលទ្ធកម្មរបស់គ.ជ.អ.ប រមួ្ម្ភនលទ្ធកម្មការងារសាងសង់ លទ្ធកម្មទ្ំនិញ និងលទ្ធកម្មដសវាកម្ម
។ ការដធវើលទ្ធកកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ(ទ្ំនញិ) ដសវាកម្ម សំណង់ និងដសវាទ្ើប្បឹកា ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសត
លទ្ធកម្ម ែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

១. លទ្ធកម្មទ្នំិញ (សម្ភា រៈ បរកិាា រ) ដសវាកម្ម ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតច្ំនួន៨ ែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
 ដបឡាសាច្់ប្បាក់ ឬទ្ិញផ្ទទ ល់ (Petty cash or Direct Purchase) 
 សទង់តនម្ៃផ្ទទ ល់ម្ភត់ (Verbal Quotation) 
 សទង់តនម្ៃសៃូវការ (Written Quotation) 
 ពិដប្ាេះនថៃកនុងប្សុក (National Shopping) 
 ដែញនថៃប្បកួតប្បដជងកនុងប្សុក(National Competitive Bidding) 
 ដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ(International Competitive Bidding) 
 ដែញនថៃជាអនតរជាតិម្ភនកប្ម្ិត(Limited International Bidding) 
 ចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់(Direct Contracting) 
២. លទ្ធកម្មសំណង់ ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មច្ំនួន៥ ែូច្ខាងដប្កាម្ៈ 
 សទង់តនម្ៃសៃូវការ (Written Quotation) 
 ពិដប្ាេះនថៃកនុងប្សុក (National Shopping) 
 ដែញនថៃប្បកួតប្បដជងកនុងប្សុក(National Competitive Bidding) 
 ដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ(International Competitive Bidding) 
 ចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់(Direct Contracting) 
៣. លទ្ធកម្មដសវាទ្ើប្បឹកា ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មច្ំនួនប្បាពំើរ ែូច្ខាងដប្កាម្ៈ 
 ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើគុណភាព (Quality Based Selection-QBS) 
 ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើគុណភាពនិងតនម្ៃ (Quality Cost Based Selection-QCBS) 
 ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើថវកិាកំណត់ (Fixed Budget Selection-FBS) 
 ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើនថៃទាបបំសុត (Least Cost Selection-LCS) 
 ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើគុណសម្បតតិរបស់ទ្ើប្បឹកា (Consultant Quality Based Selection-

CQS) 
 ដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើមូ្លោឋ នប្បភពដតម្យួ (Single Source Selection-SSS) 
 ការដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាឯកតតជន (Selection of Individual Consultant-SIC) ។ 

៨. កត្មិត្ទ្ឹកត្បាក់ និងវវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម 

៨.១ លទ្ធកមមសម្មា រៈ បរិកាា រ (ទ្ំនិញ) នងិច្សវាកមម 

 លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់៖ វធិើ
សាស្រសតដនេះអាច្អនុវតតបាន ដៅដពលដែលម្ភនការអនុញ្ជញ តច្ាស់ោស់ ដោយម្ភនដច្ងដៅ
កនុងឯកសារននកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងរបស់គដប្ម្ភង ឬដសអកដលើមូ្លោឋ នននការប្ពម្ដប្ពៀងដលើកដលង
ដោយាម នការបែិដសធន៏ពើនែគូអភិវឌ្ឍន៍។  
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 លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មដែលម្ភនតនម្ៃតិច្ជាង រហូតែល់ដសមើ១០០
ែុោៃ រអាដម្រកិ ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតដបឡាសាច្់ប្បាក់ ឬទ្ញិផ្ទទ ល់។ 

 លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មដែលម្ភនតនម្ៃដលើស១០០ែុោៃ រអាដម្រកិ ែល់
ដសមើ៣០០ែុោៃ រ ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតសទង់តនម្ៃផ្ទទ ល់ម្ភត់ ឬតាម្រយៈការដៅទូ្រស័ពទ។ 

 លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ ៣០០ែុោៃ រអាដម្រកិ 
ែល ់ ដសមើ ២៥.០០០ ែុោៃ រអាដម្រកិ ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតសទង់តនម្ៃសៃូវការ (ដោយម្ភន
សំដណើ សទង់តនម្ៃជាោយលកាអកេរ)។ 

 លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ ២៥.០០០ ែុោៃ រអាដម្ 
រកិ ែលដ់សមើ ១០០.០០០ែុោៃ រអាដម្រកិ ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតពិដប្ាេះនថៃកនុងប្សុក ដែល
តប្ម្ូវឲយម្ភនការប្បកាសសេពវសាយរយៈ១៥ នថង។ 

 លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ ១០០.០០០ែុោៃ រអា
ដម្រកិែល់ដសមើ ៣០០.០០០ែុោៃ រអាដម្រកិ ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតដែញនថៃប្បកួតប្បដជងកនុង
ប្សុក ដែលតប្ម្ូវឲយម្ភនការប្បកាសសេពវសាយរយៈ៣០ នថង។ 

 លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្នំិញ) និងដសវាកម្មដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ ៣០០.០០០ែុោៃ រអា
ដម្រកិដែើងដៅ ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ ។ 

 លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មដែលប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតដែញនថៃជាអនតរ
ជាតិម្ភនកប្ម្ិត៖វធិើសាស្រសតដនេះអាច្អនុវតតបានដៅដពលដែលម្ភនការអនុញ្ជញ តច្ាស់ោស់ 
ដោយម្ភនដច្ងដៅកនុងឯកសារននកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងរបស់គដប្ម្ភង ឬដសអកដលើមូ្លោឋ នននការប្ពម្
ដប្ពៀងដលើកដលងដោយាម នការបែិដសធន៏ពើនែគូអភវិឌ្ឍ។  

៨.២ លទ្ធកមមសំណង់ 

 លទ្ធកម្មសំណង់ដែលម្ភនតនម្ៃតិច្ជាង ឬដសមើ ២៥.០០០ែុោៃ រអាដម្រកិ ប្តូវអនុវតតតាម្តាម្
វធិើសាស្រសតសទង់តនម្ៃសៃូវការ(ដោយម្ភនសំដណើ សទង់តនម្ៃជាោយលកាអកេរ) ។ 

 លទ្ធកម្មសំណង់ដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ ២៥.០០០ែុោៃ អាដម្រកិ ែលដ់សមើ ១០០.០០០ ែុោៃ
អាដម្រកិ ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតពិដប្ាេះនថៃកនុងប្សុក ដែលតប្ម្ូវឲយម្ភនការប្បកាសសេពវ 
សាយរយៈដពល១៥ នថង។ 

 លទ្ធកម្មសំណង់ដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ ១០០.០០០ែុោៃ រអាដម្រកិ រហូតែល់ 
១.០០០.០០០ ែុោៃ រអាដម្រកិ ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតដែញនថៃប្បកួតប្បដជងកនុងប្សុក ដែល 
តប្ម្ូវឲយម្ភនការប្បកាសសេពវសាយរយៈ៣០ នថង។ 

 លទ្ធកម្មសំណង់ដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ១.០០០.០០០ ែុោៃ រអាដម្រកិ ប្តូវអនុវតតតាម្វធិើ
សាស្រសតដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ។ 

 លទ្ធកម្មសំណង់ដែលប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសត ចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់៖វធិើសាស្រសតដនេះអាច្អនុវតត
បានដៅដពលដែលម្ភនការអនុញ្ជញ តច្ាស់ោស់ ដោយម្ភនដច្ងដៅកនុងឯកសារននកិច្ចប្ពម្
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ដប្ពៀងរបស់គដប្ម្ភង ឬដសអកដលើមូ្លោឋ នននការប្ពម្ដប្ពៀងដលើកដលងដោយាម នបែិដសធន៏ពើ
នែគូអភិវឌ្ឍ។  

៨.៣ លទ្ធកមមច្សវាទ្ីត្បឹកា 

វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មដសវាទ្ើប្បឹកា ម្ភនែូច្ជា៖ ក) ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើគុណភាព (QBS) ខ) ការ
ដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើគុណភាពនិងតនម្ៃ (QCBS) គ) ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើថវកិាកំណត់ (FBS) ឃ) ការ
ដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើនថៃទាបបំសុត (LCS) ង) ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើគុណសម្បតតិរបស់ទ្ើប្បឹកា (CQS) ច្) 
ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើមូ្លោឋ នប្បភពដតម្ួយ (SSS) និង ្ ) ការដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាឯកតតជន (SIC)ប្តវូ
បានអនុវតតដោយម្ិនម្ភនកំណត់កប្ម្ិតទ្ឹកប្បាក់ ដលើកដលងដតវធិើសាស្រសតដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើគុណសម្បតតិ
របស់ទ្ើប្បឹកា(CQS) ដែលប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មដសវាទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនតនម្ៃដប្កាម្ 
២០០.០០០ ែុោៃ រអាដម្រកិ។ 
៨.៤វតារាងសច្ងាបវវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម និងកត្មិត្ទ្ឹកត្បាក់ 

វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្ម កប្ម្តិទ្កឹប្បាក់ 
លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា (ទ្នំញិ) នងិដសវាកម្ម 

ដបឡាសាច្់ប្បាក់ ឬទ្ិញផ្ទទ ល់ តិច្ជាងរហូតែល់ដសមើ ១០០ែុោៃ រអាដម្រកិ 
សទង់តនម្ៃផ្ទទ ល់ម្ភត់ ដលើសពើ ១០០ រហូតែល់ដសមើ ៣០០ែុោៃ រអាដម្រកិ 
សទង់តនម្ៃសៃូវការ ដលើសពើ ៣០០ រហូតែល់ដសមើ២៥,០០០ ែុោៃ រអាដម្

រកិ  
ពិដប្ាេះនថៃកនុងប្សុក  ដោយម្ភនការប្បកាស
សេពវសាយរយៈ១៥ នថង 

ដលើសពើ ២៥.០០០ ែល់ដសមើ ១០០.០០០ែុោៃ រអា
ដម្រកិ 

ដែញនថៃប្បកួតប្បដជងកនុងប្សុក ដោយម្ភន
ការប្បកាសសេពវសាយរយៈ៣០ នថង 

ដលើសពើ ១០០.០០០ែល់ដសមើ ៣០០.០០០ែុោៃ រអា
ដម្រកិ 

ដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ ដលើសពើ ៣០០.០០០ែុោៃ រអាដម្រកិ 
ដែញនថៃជាអនតរជាតិម្ភនកប្ម្ិត អនុវតតបានដៅដពលដែលម្ភនការអនុញ្ជញ ត

ច្ាស់ោស់ ដោយម្ភនដច្ងដៅកនុងឯកសារននកិច្ច
ប្ពម្ដប្ពៀងរបស់គដប្ម្ភង ឬដសអកដលើមូ្លោឋ នននការ
ប្ពម្ដប្ពៀងដលើកដលងដោយាម នបែិដសធន៏ពើនែគូអភិ
វឌ្ឍ។ 

ចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់ អនុវតតបានដៅដពលដែលម្ភនការអនុញ្ជញ ត
ច្ាស់ោស់ ដោយម្ភនដច្ងដៅកនុងឯកសារននកិច្ច
ប្ពម្ដប្ពៀងរបស់គដប្ម្ភង ឬដសអកដលើមូ្លោឋ នននការ
ប្ពម្ដប្ពៀងដលើកដលងដោយាម នបែិដសធន៏ពើនែគូអភិ
វឌ្ឍ។ 



362 
 

លទ្ធកម្មសំណង់ 
សទង់តនម្ៃសៃូវការ តិច្ជាងរហូតែល់ដសមើ ២៥.០០០ ែុោៃ រអាដម្រកិ 
ពិដប្ាេះនថៃកនុងប្សុក ដែលម្ភនការប្បកាស
សេពវសាយរយៈ១៥ នថង 

ដលើសពើ ២៥.០០០ ែល់ដសមើ ១០០.០០០ែុោៃ រអា
ដម្រកិ 

ដែញនថៃប្បកួតប្បដជងកនុងប្សុក ដែលម្ភនការ
ប្បកាសសេពវសាយរយៈ៣០ នថង 

ដលើសពើ ១០០.០០ ែល់ដសមើ១.០០០.០០០ែុោៃ រអា
ដម្រកិ 

ដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ ដលើសពើ ១.០០០.០០០ែុោៃ រអាដម្រកិ 
ចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់ អនុវតតបានដៅដពលដែលម្ភនការអនុញ្ជញ ត

ច្ាស់ោស ់ដោយម្ភនដច្ងដៅកនុងឯកសារននកិច្ច
ប្ពម្ដប្ពៀងរបស់គដប្ម្ភង ឬដសអកដលើមូ្លោឋ នននការ
ប្ពម្ដប្ពៀងដលើកដលងដោយាម នបែិដសធន៏ពើនែគូអភិ
វឌ្ឍ។ 

លទ្ធកម្មដសវាទ្ើប្បកឹា 
ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើគុណភាព (QBS) ម្ិនកំណត់កប្ម្ិតទ្ឹកប្បាក់ 
ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើគុណភាពនិងតនម្ៃ 
(QCBS) 

ម្ិនកំណត់កប្ម្ិតទ្ឹកប្បាក់ 

ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើថវកិាកំណត់ (FBS) ម្ិនកំណត់កប្ម្ិតទ្ឹកប្បាក់ 
ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើនថៃទាបបំសុត (LCS) ម្ិនកំណត់កប្ម្ិតទ្ឹកប្បាក់ 
ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើគុណសម្បតតិរបស់ទ្ើប្បឹ
កា (CQS) 

ដប្កាម្ ២០០,០០០ ែុោៃ រអាដម្រកិ 

ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើមូ្លោឋ នប្បភពដតម្ួយ 
(SSS) 

ម្ិនកំណត់កប្ម្ិតទ្ឹកប្បាក់ 

ការដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាឯកតតជន (SIC) ម្ិនកំណត់កប្ម្ិតទ្ឹកប្បាក់ 
 
៩. នីត្ិវិធីអនុវត្តវិធីសាន្តសតលទ្ធកមមសម្មា រៈបរិកាា រ (ទ្ំនិញ) និងច្សវាកមម 

៩.១ លទ្ធកមមសម្មា រៈ បរិកាា រ(ទ្ំនិញ) និងច្សវាកមមផដ្លម្មនត្នមៃត្ិចជាងវរហូត្ដ្ល់ច្សមើវ១០០ដ្ុល្លៃ រអា

ច្មរិក 

ក. វវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម 

លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្ម ដែលម្ភនតនម្ៃតិច្ជាង ឬដសមើ ១០០ែុោៃ រអាដម្រកិ
ប្តូវដប្បើវធិើសាស្រសតដបឡាសាច្់ប្បាក់ ឬទ្ញិផ្ទទ ល់។ 
ខ. ដ្ំច្ណើរការលទ្ធកមម 

១.ការដរៀបច្សំំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្នំញិ) នងិដសវាកម្ម 
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ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវការសម្ភា រៈ បរកិាា  (ដសវាកម្ម) និងដសវាកម្មនន ម្ស្រនតើដសនើសំុ ប្តូវដរៀបច្ំ
សំដណើ សំុដែើម្បើោក់ជូនម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ (ឧ.ទា ប្បធានអងគភាព) ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្។ សំដណើ
សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាននប្តូវបញ្ជជ ក់ពើមុ្ខទ្ំនិញ បរមិ្ភណតនម្ៃឯកតា និងតនម្ៃសរុប។ 
២. សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្ដលើសំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ(ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មននរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើ
លទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ២) ដោយពិដប្ាេះដោបល់ជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើពិនិតយ
ដលើខទង់ថវកិា និងភាពទ្ំដនរននខទង់ថវកិាដនេះសប្ម្ភប់ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើ
សំដណើ សំុលទ្ធកម្ម ដហើយបនទ ប់ម្កដសញើសំដណើ ដនេះជូនម្ស្រនតើពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងម្ស្រនតើអនុម័្ត ដែើម្បើពិនិតយ និង
ចុ្េះហតថដលខា។ 
៣. ការទ្ញិដោយផ្ទទ ល់ 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តពើម្ស្រនតើពនិិតយបញ្ជជ ក់ និងម្ស្រនតើអនម័្តរចួ្ម្កម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម
ប្តូវអនុវតតកិច្ចលទ្ធកម្មតាម្រយៈការទ្ិញដោយផ្ទទ ល់។ វធិើសាស្រសតដនេះម្ិនតប្ម្ូវឲយម្ភនការប្សង់តនម្ៃ និង
ដរៀបច្ំសំដណើ បញ្ជជ ទ្ិញដទ្។ 

ជាម្ួយនឹងការដធវើដសច្កតើសដប្ម្ច្អនុម័្តដោយម្ស្រនតើពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងម្ស្រនតើអនុម័្តដលើវធិើសាស្រសតទ្ិញ
ផ្ទទ ល់ ដនេះែំដណើ រការននការពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងការអនុម័្តដលើការទូ្ទាត់ែូច្បានកំណត់កនុងដសៀវដៅ
ដណនសំតើពើដាលកាណ៍ និងនើតិវធិើប្បតិបតតិការ(OPP Manual) របស់គ.ជ.អ.ប ដប្កាម្នើតិវធិើននការប្តួត
ពិនិតយហរិញ្ញវតថុ ដែលពាក់ព័នធនឹងតួនទ្ើរបស់ម្ស្រនតើពិនិតយបញ្ជជ ក់ និង ម្ស្រនតើអនុម័្តគួរប្តូវបានដធវើប្បតិភូកម្ម
តួនទ្ើដនេះដៅឲយអនុប្បធានរបស់ដគ ដែើម្បើដជៀសវាងកុំឲយម្ភនទ្នំស់សលប្បដោជន៍ និងដែើម្បើដលើកកម្ពស់
ភាពច្ាស់ោស ់និងភាពប្តឹម្ប្តូវននការការដបងដច្កភារកិច្ចឱ្យោច់្ពើាន ។ 
៤. ការដរៀបច្ឯំកសារទូ្ទាត់ 

ដៅដពលដែលសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាប្តូវបានទ្ទ្ួលបានប្តឹម្ប្តូវតាម្បរមិ្ភណនងិគុណ
ភាពដែលបានកំណត់ដហើយដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវដលើការដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ ដែើម្បើោក់
ជូនម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើដធវើការទូ្ទាត់ ដែលឯកសារទាងំដនេះរមួ្ម្ភន៖ 

 សំដណើ សំុសម្ារៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្ម 
 សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
 វក័ិយប័ប្តច្ាប់ដែើម្ និង 
 ឯកសារាបំ្ទ្្បំាច់្ដសេងៗដទ្ៀត។ 

ម្ស្រនដើហរិញ្ញវតថុដែលទ្ទ្ួលបនទុកប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ រឯកសារទូ្ទាត់ដោយភាជ ប់ជាម្ួយឯកសារខាងដលើ។ 
៥. ការទូ្ទាត់ច្ណំ្តយ 

ការទូ្ទាត់នើម្ួយៗ ប្តូវបានដធវើដែើងប្សបតាម្តប្ម្ូវការននែូច្ដែលបានកំណត់ដៅកនុង
ដសនកទ្ើ ២ ននដសៀវដៅដណនសំតើពើដាលការណ៍ និងនើតិវ ើធិប្បតិបតតិការ (OPP Manual) ដែល
បានកំណត់អពំើនើតិវធិើប្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុទាក់ទ្ងនងឹការទូ្ទាត់ច្ំណ្តយ។ 
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៩.២ លទ្ធកមមសម្មា រៈ បរិកាា រ(ទ្ំនិញ) និងច្សវាកមមផដ្លម្មនត្នមៃច្លើសពី ១០០ ដ្លច់្សមើ ៣០០ដ្ុល្លៃ រអា

ច្មរិក 

ក. វវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម 

លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្ម ដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ ១០០ ែលដ់សមើ ៣០០ែុោៃ រ
អាដម្រកិ ប្តូវដប្បើវធិើសាស្រសតសទង់តនម្ៃផ្ទទ ល់ម្ភត់ (ឬតាម្ទូ្រស័ពធ) ពើអនកសគត់សគង់ ោ៉ា ងតចិ្ច្ំននួ៣។ 
ខ. ដ្ំច្ណើរការលទ្ធកមម 

១.ការដរៀបច្សំំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្នំញិ) នងិដសវាកម្ម 
ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវការសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ដសវាកម្ម) និងដសវាកម្មនន ម្ស្រនតើដសនើសំុ ប្តូវដរៀបច្ំ

សំដណើ សំុដែើម្បើោក់ជូនម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ (ឧ.ទា ប្បធានអងគភាព) ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្។ សំដណើ
សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាននប្តូវបញ្ជជ ក់ពើមុ្ខទ្ំនិញ បរមិ្ភណតនម្ៃឯកតា និងតនម្ៃសរុប។ 
២. សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្ដលើសំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ(ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មននរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើ
លទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ២) ដោយពិដប្ាេះដោបល់ជាម្យួម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើពិនិតយ 
ដលើខទង់ថវកិា និងលទ្ធភាព ននថវកិា សប្ម្ភប់ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើសំដណើ សំុ
លទ្ធកម្ម ដហើយបនទ ប់ម្កដសញើសំដណើ ដនេះជូនម្ស្រនតើពិនតិយបញ្ជជ ក់ និងម្ស្រនតើអនុម័្ត ដែើម្បើពិនិតយ និងចុ្េះហតថ
ដលខា។ 
៣. ការសទង់តនម្ៃ 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តពើម្ស្រនតើពនិិតយបញ្ជជ ក់ និងម្ស្រនតើអនុម័្តរចួ្ម្កម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម
ប្តូវដរៀបច្ំដធវើការសទង់តនម្ៃពើអនកសគត់សគង់តនម្ៃពើអនកសគត់សគង់ ឬអនកសតល់ដសវាកម្មដសេងៗាន ោ៉ា ងតិច្ច្ំននួ៣ 
និងកត់ប្តាតនម្ៃសទង់ទាងំដនេះដៅតាម្ដ ម្ េះ អាសយោឋ ន ទ្ើតាងំ ដលខទូ្រស័ពទ ដលខ/ដ ម្ េះតូប ឬហាង។   
បនទ ប់ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំតារាងវភិាគសទង់តនម្ៃទាងំបើ (ទ្ប្ម្ង់ ១០) ដែើម្បើោក់ជូនម្ស្រនតើពិនិតយ 
បញ្ជជ ក់ និងម្ស្រនតើអនុម័្តដធវើការពិនិតយ និងសដប្ម្ច្ដលើការដប្ជើសដរ ើសអនកសគត់សគង់ ឬអនកសតល់ដសវា។  

ជាម្ួយនឹងការដធវើដសច្កតើសដប្ម្ច្អនុម័្តដោយម្ស្រនតើពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងម្ស្រនតើអនុម័្តដលើវធិើសាស្រសតទ្ិញ
ផ្ទទ ល់ ដនេះែំដណើ រការននការពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងការអនុម័្តដលើការទូ្ទាត់ែូច្បានកំណត់កនុងដសៀវដៅ
ដណនសំតើពើដាលកាណ៍ និងនើតិវធិើប្បតិបតតិការ(OPP Manual) របស់គ.ជ.អ.ប ដប្កាម្នើតិវធិើននការប្តួត
ពិនិតយហរិញ្ញវតថុ ដែលពាក់ព័នធនឹងតួនទ្ើរបស់ម្ស្រនតើពិនិតយបញ្ជជ ក់ និង ម្ស្រនតើអនុម័្តគួរប្តូវបានដធវើប្បតិភូកម្ម
តួនទ្ើដនេះដៅឲយអនុប្បធានរបស់ដគ ដែើម្បើដជៀសវាងកុំឲយម្ភនទ្នំស់សលប្បដោជន៍ និងដែើម្បើដលើកកម្ពស់
ភាពច្ាស់ោស ់និងភាពប្តឹម្ប្តូវននការការដបងដច្កភារកិច្ចឱ្យោច់្ពើាន ។ 
៤. ការដរៀបច្លិំខតិបញ្ជជ ទ្ញិ ឬកចិ្ចសនាទ្ញិ 

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំលិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៣) ឬកិច្ចសនាទ្ិញ/សតល់សម្ភា រៈ បរកិាា រ និងដស
វាកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៧) ដហើយបញ្ជូ នដៅប្បធានសាថ ប័ន (ប្បធានដលខាធិការោឋ ន) ដែើម្បើពិនិតយ និងចុ្េះ
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ហតថដលខា។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដសញើលិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ ឬកចិ្ចសនាដៅដអាយអនកសគត់សគង់ ឬអនកសតល់ដសវា ដែើម្បើ
ចុ្េះហតថដលខា។ 
៥. ការប្បគលទ់្ទ្លួសម្ភា រៈ បរកិាា រ ឬដសវាកម្ម 

ការប្បគល់ទ្ទ្ួលសម្ភា រៈ និងបរកិាា រ (ទ្ំនិញ) ប្តវូប្តួតពិនិតយភាៃ ម្ៗមុ្នដពលទ្ទ្ួលយកទ្នំិញពើអនក
សគត់សគង់។ ម្ស្រនតើសារដពើភ័ណឌ និងម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវកនុងការប្តួតដលើការប្បគល់សម្ភា រៈនិងបរកិា 
(ទ្ំនិញ) ដែើម្បើធានថ្នបរមិ្ភណដែលបានបញ្ជជ ទ្ិញនិងការលកាណៈបដច្ចកដទ្សននទ្ំនិញម្ភនភាពប្តឹម្
ប្តូវ និងម្ិនម្ភនការខូច្ខាតនូវដសនកណ្តម្ួយដទ្ ដហើយម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្សនឹងពិនិតយដម្ើលសាថ នភាពននទ្ំនិញ
ដែលប្តូវប្បគល់ទ្ទ្ួល។ សម្ភា រៈ និងបិរកាា រ (ទ្ំនិញ) ដែលជាកម្មវតថុននការទ្ិញ ប្តូវម្ភនឯកសារបញ្ជ ក់
ជាក់ោក់និងប្គប់ប្ាន់ ប្ពម្ទាងំម្ភនហតថដលខារបស់អនកសគត់សគង់ និងម្ស្រនតើសារដពើភណឌ ដៅដលើទ្ប្ម្ង់
ប្បគល់ទ្ទ្ួល (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១២) ។ 
៦. ការដរៀបច្ឯំកសារទូ្ទាត់ 

ដៅដពលដែលសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មប្តូវបានទ្ទ្ួល/សតល់បានប្តឹម្ប្តូវតាម្បរមិ្ភណ 
និងគុណភាពដែលបានកំណត់កនុងឯកសារបញ្ជជ ក់បដច្ចកដទ្ដហើយដនេះម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្លួខុសប្តូវដលើ
ការដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ ដែើម្បើោក់ជូនម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើដធវើការទូ្ទាត់ ដែលឯកសារទាងំដនេះរមួ្ម្ភន៖ 

 សំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្ម 
 សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
 តារាងវភិាគការសទង់តនម្ៃ 
 លិខិតបញ្ជជ ទ្ញិ ឬកិច្ចសនា 
 វក័ិយប័ប្តច្ាប់ដែើម្ និង 
 ឯកសារាបំ្ទ្្បំាច់្ដសេងៗដទ្ៀត។ 
ម្ស្រនដើហរិញ្ញវតថុដែលទ្ទ្ួលបនទុក ប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ ទូ្ទាត់ដោយភាជ ប់ជាម្ួយនូវឯកសារខាងដលើ។ 

៧. ការទូ្ទាត់ច្ណំ្តយ 
ការទូ្ទាត់នើម្ួយៗ ប្តូវបានដធវើដែើងប្សបតាម្តប្ម្ូវការននែូច្ដែលបានកំណត់ដៅកនុងដសនកទ្ើ ២ 

ននដសៀវដៅដណនសំតើពើដាលការណ៍ និងនើតិវ ើធិប្បតិបតតិការ (OPP Manual) ដែលបានកំណត់អពំើនើតិ
វធិើប្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុទាក់ទ្ងនឹងការទូ្ទាត់ច្ំណ្តយ។ 
៩.៣ លទ្ធកមមសម្មា រៈ បរិកាា រ (ទ្ំនិញ) និងច្សវាកមមផដ្លម្មនត្នមៃច្លើសព ី៣០០ ដ្លច់្សមើ ២៥.០០០

ដ្ុល្លៃ រអារច្មរិក 

ក. វវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម 

លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្ម ដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ៣០០ ែលដ់សមើ២៥.០០០
ែុោៃ រអាដម្រកិ ប្តូវដប្បើវធិើសាស្រសតសទង់តនម្ៃសៃូវការ ជាោយលកាអកេរពើអនកសគត់សគង់ និងអនកសតល់ដសវាោ៉ា ង
តិច្ច្ំនួន៣ដសេងៗាន  និងប្តូវដធវើការសេពវសាយម្ភនរយៈដពល៧នថង។ 
ខ. ដ្ំច្ណើរការលទ្ធកមម 
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១.ការដរៀបច្សំំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្នំញិ) នងិដសវាកម្ម 
ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវការសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ដសវាកម្ម) និងដសវាកម្មនន ម្ស្រនតើដសនើសំុ ប្តូវដរៀបច្ំ

សំដណើ សំុដែើម្បើោក់ជូនម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ (ឧ.ទា ប្បធានអងគភាព) ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្។ សំដណើ
សំុសម្ភា រៈ បរបិ្ក(ទ្ំនិញ) និងដសវាននប្តូវបញ្ជជ ក់ពើមុ្ខទ្ំនិញ បរមិ្ភណតនម្ៃឯកតា និងតនម្ៃសរុប។ 
២. សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្ដលើសំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ(ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មននរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើ
លទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ២) ដោយពិដប្ាេះដោបល់ជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើពិនិតយ
ដលើខទង់ថវកិា និងលទ្ធភាពននថវកិា សប្ម្ភប់ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើសំដណើ សំុ
លទ្ធកម្ម ដហើយបនទ ប់ម្កដសញើសំដណើ ដនេះជូនប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប)  
ដែើម្បើពិនិតយ និងចុ្េះហតថដលខា។ 
៣. ការដរៀបច្ឯំកសារ 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្អនុម័្តពើប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដៅ
ដលើសំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ(ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មនន និងសំដណើ ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវ
ដរៀបច្ំសំដណើ សទង់តនម្ៃជាោយលកាអកេរ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៤) ដោយដធវើការបញ្ជជ ក់ពើ ព័ត៌ម្ភនលម្អិតននលកា
ណៈបដច្ចកដទ្ស បរមិ្ភណ ការគណនពនធ (ប្បសិនដបើម្ភន) ទ្ើកដនៃងកាលបរដិច្េទ្ និងដពលដវោននការ
ប្បគល/់សតល ់ កាលបរដិច្េទ្ឈប់ទ្ទ្ួលសំដណើ សទង់តនម្ៃ និងភាជ ប់ជាម្ួយដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើល
ធម៌្ទាក់ទ្ងនងឹសកម្មភាពហាម្ឃាត់ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៧) ដែលប្តូវបញ្ជូ នដៅគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធ
កម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ដែើម្បើពិនិតយ និងអនុម័្តឯកសារទាងំដនេះ។ មុ្ន
នឹងពិនិតយ និងអនុម័្តឯកសារែូច្បានបញ្ជជ ក់ខាងដែើម្ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គ
ណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្លទ្ធ
កម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៦)។ 
៤. ការោក់ នងិការទ្ទ្លួសំដណើ សទង់តនម្ៃ 

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដសញើសំដណើ សទង់តនម្ៃ និងដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនឹងអដំពើហាម្
ឃាត ់ ច្ំដពាេះអនកសគត់សគង់ោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់បើកដនៃង។ ដប្កាយពើបានទ្ទ្ួលសំដណើ ដនេះ អនកសគត់សគង់ប្តូវ
បំដពញតារាងតនម្ៃ និងលកាណៈបដច្ចកដទ្ស (ទ្ប្ម្ង់) ដោយ អនកសគត់សគង់ប្តូវបំដពញតនម្ៃអាករតនម្ៃបដនថម្
ដៅកនុងតារាងតនម្ៃនិងលកាណៈបដច្ចកដទ្ស និងអានដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ដែលពាក់ព័នធ
សកម្មភាពហាម្ឃាត់។ ដប្កាយទ្ទ្ួលបានសំដណើ សទង់តនម្ៃ និងដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ដែល
ពាក់ព័នធសកម្មភាពហាម្ឃាត់ អនកសគត់សគង់ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើឯកសារទាងំពើរដនេះ បនទ ប់ម្កោក់ឯក
សារទាងំពើរដនេះដៅកនុងដប្សាម្សំបុប្តបិទ្ជិត ដហើយដសញើដប្សាម្សំបុប្តដនេះដៅកាន់ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មឲយម្ភនមុ្ន 
ឬតាម្កាលបរដិច្ចទ្ដែលបានកំណត់។ 

កនុងករណើ ដែលអនកសគត់សគង់ម្ិនបានភាជ ប់ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនឹងសកម្ម
ភាពហាម្ឃាត់ជាម្ួយសំដណើ សទង់តនម្ៃដទ្ដនេះ សំដណើ សទង់តនម្ៃដនេះប្តូវបាន្ត់ទុ្កថ្នម្និម្ភនសុពភាព
ដទ្។ អនកសគត់សគង់ទាងំឡាយណ្តដែលខកខានម្ិនដារពតាម្ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ង
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នឹងសកម្មភាពហាម្ឃាត់ដនេះ អនកសគត់សគង់ទាងំដនេះនឹងម្ិនប្តូវបានអនុញ្ជញ តតឲិយោក់សំដណើ ចូ្លរមួ្ដែញ
នថៃកនុងកិច្ចលទ្ធកម្មទាងំអស់របស់ គ.ជ.អ.ប ដៅទូ្ទាងំប្បដទ្សសប្ម្ភប់រយៈដពល៣នន ។ំ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវ
ដរៀបច្ំបញ្ជ ើទ្ទ្ួលសំដណើ សទង់តនម្ៃរបស់អនកសគត់សគង់ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ៥ និងទ្ប្ម្ង់ទ្ើ៦) សប្ម្ភប់កត់ប្តានូវរាល់
ឯកសារសទង់តនម្ៃដែលបានប្បគល់ជូនអនកសគត់សគង់ និងសំដណើ សទង់តនម្ៃទ្ទ្ួលពើអនកសគត់សគង់។ 
៥. ការដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ 

ដៅដពលសុតកំណត់កាលបរចិ្េដទ្ននការទ្ទ្ួលសំដណើ សទង់តនម្ៃពើអនកសគត់សគង់ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំ
កិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដោយបញ្ជូ នសំដណើ សទង់តនម្ៃដែលបានទ្ទ្ួលទាងំអស់ជូនដៅគណៈម្ភម ធិ
ការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ដែើម្បើដធវើការដបើកសំដណើ សទង់
តនម្ៃទាងំដនេះជាសាធារណៈដោយម្ភនការចូ្លរមួ្ពើអនកសគត់សគង់ (ប្បសិនដបើអាច្ចូ្លរមួ្បាន) ។ ការដបើក
សំដណើ សទង់តនម្ៃអាច្ម្ភនសុពលភាពបាន លុេះប្តាដតម្ភនសំដណើ សទង់តនម្ៃោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ច្ំនួនបើដែល
ប្តូវបានប្បគល់ដោយអនកសគត់សគង់ដសេងៗាន ។ កនុងករណើ ដែលសំដណើ សទង់តនម្ៃទ្ទ្ួលពើអនកសគត់សគង់ម្ភនតិច្
ជាងបើ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវពនា
ដពលដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ បនទ ប់ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ សំុសទង់តនម្ៃែូច្ាន នឹងដលើកមុ្នដែរ រចួ្
ោក់ជូនដៅប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយ និងចុ្េះហតថដលខា 
ដហើយបញ្ជូ នសំដណើ សំុសទង់តនម្ៃដនេះដៅឱ្យអនកសគត់សគង់ដសេងដទ្ៀត ប្ពម្ទាងំជូនែណឹំងែល់អនកសគត់សគង់
ដែលបានោក់សំដណើ សទង់តនម្ៃដលើកមុ្ខរចួ្ដហើយ។ ប្បសិនដបើការដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃដលើកទ្ើពើរប្តូវបាន
ពនាដពលដទ្ៀតដនេះ ដបើដទាេះបើជាម្ភនសំដណើ សទង់តនម្ៃតិច្ជាងបើក៏ដោយ ក៏គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើល
លទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដធវើការដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃដលើកទ្ើ៣ដនេះ
តាម្កាលបរដិច្ចទ្កំណត់ ។ 

សម្ភជិកគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម (PRC) 
ទាងំអស់ដែលចូ្លរមួ្ដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះ នថៃប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើប្បកាសប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់ 
១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្ែំដណើ រការដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំដបើសំដណើ សទង់តនម្ៃ ជាបឋម្ គ
ណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវពិនិតយដម្ើល 
ដប្សាម្សំបុប្ត ដែើម្បើធាននូវភាពសម្ភង ត់ននឯកសារដៅខាងកនុងដប្សាម្សំបុប្ត បនទ ប់ដទ្ើបដបើកដប្សាម្
សំបុប្តសំដណើ សទង់តនម្ៃម្តងម្ួយៗដោយអានដ ម្ េះអនកសគត់សគង់ និងតនម្ៃ ដហើយកត់ប្តាដ ម្ េះ និងតនម្ៃោក់
ដៅដលើកាត រដខៀន ឬដលើផ្ទទ ងំប្កោស។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិ
តយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំតារាងដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ និងកត់ប្តាដ ម្ េះអនកសគត់សគង់នងិតនម្ៃ ប្ពម្ទាងំ
ព័ត៌ម្ភនដសេងៗដទ្ៀតបញ្ចូ លដៅកនុងតារាងដនេះ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៨) ។ 

គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវចុ្េះហតថ
ដលខាខៃើដលើប្គប់ទ្ំព័រននសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដែលរមួ្ម្ភន៖  

• តារាងតនម្ៃ និងលកាណៈបដច្ចកដទ្ស (ទ្ប្ម្ង់សប្ម្ង់តនម្ៃ) 
• ឯកសារសំខាន់ៗដសេងៗដទ្ៀត។ 
ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ។ 
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៦. ការវាយតនម្ៃដលើសំដណើ សទង់តនម្ៃ 
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំបិទ្ទាវ រ ដែើម្បើវាយតនម្ៃសំដណើ សទង់

តនម្ៃ។ សម្ភជិកទាងំអស់ននគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើ
ប្បកាសប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់ ១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្ែំដណើ រការវាយតំនលសំដណើ សទង់តនម្ៃ។ ែំដណើ រការ
វាយតនម្ៃ ប្តូវដសអកដលើការពិនិតយបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស (ការដ្ៃើយតបបានតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្ស
ដែលបានកំណត់) និងម្ភនតនម្ៃទាប ឬម្ភនតនម្ៃសម្រម្យ ដោយដសអកដលើតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃ
ននសំដណើ សទង់តនម្ៃ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ១១)។ អនកសគត់សគង់ដែលប្តូវបានដប្ជើសដរ ើស និងជាប់ច្ំណ្តត់ថ្នន ក់ទ្ើ១ គឺជា
អនកសគត់សគង់ដែលបានោក់សំដណើ ម្ភនតនម្ៃទាប និងសម្រម្យប្តឹម្ប្តូវប្សបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើតារាងដប្បៀបដធៀបនិងវភិាគ
តនម្ៃននសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដហើយដសញើគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយ
លទ្ធកម្ម(PRC)។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 
ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំកិច្ចប្បជុបំិទ្ទាវ រ ដែើម្បើវាយតនម្ៃតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ សទង់តនម្ៃ 
ដោយពិនិតយដម្ើលដៅដលើនើតិវធិើ និងលកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ ដៅចុ្ងបញ្ច ប់ននកិច្ចប្បជុំដនេះ កិច្ចប្បជុំបិទ្ទាវ រ 
ប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុកចិ្ចប្បជុំវាយតនម្ៃតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដែលសដប្ម្ច្
ចុ្ងដប្កាយដលើការសតល់កិច្ចសនាែល់អនកម្ភច ស់សំដណើ សទង់តនម្ៃដែលជាប់ច្ំណ្តត់ថ្នន ក់ទ្ើ១ ដហើយសម្ភជិក
ទាងំអស់របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)ដែល
ម្ភនវតតម្ភនកនុងកិច្ចប្បជុំប្តូវចុ្េះហតថដលខាដៅដលើកំណត់ដហតុកចិ្ចប្បជុំដនេះ។ 
៧. ដរៀបច្លិំខតិបញ្ជជ ទ្ញិ ឬកចិ្ចសនាទ្ញិ 

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំលិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ៣) ឬកិច្ចសនាទ្ិញសម្ភា រៈ បរកិាា រនិងដសវាកម្ម 
(ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ១៧) ដហើយបញ្ជូ នលិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ ឬកចិ្ចសនាទ្ិញដនេះដៅប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ដលខាធិការ
ោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយ និងចុ្េះហតថដលខា។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដសញើលិខិតបញ្ជញ ទ្ិញ ឬកិច្ចសនាដែល
បានចុ្េះហតថដលខាដោយប្បធានសាថ ប័នដហើយដៅឱ្យអនកសគត់សគង់ដែើម្បើចុ្េះហតថដលខា។ អនកសគត់សគត់ប្តវូ
ប្បគល់ប្តែប់លិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ ឬកិច្ចសនាដែលខៃួនបានចុ្េះហតថដលខាដហើយជូនម្កម្ស្រនតើលទ្ធកម្មវញិ។ 
៨. ការប្បគលទ់្ទ្លួសម្ភា រៈ បរកិាា រ ឬដសវាកម្ម 

ការប្បគល់ទ្ទ្ួលសម្ភា រៈ និងបរកិាា រ (ទ្ំនិញ) ប្តូវប្តួតពិនិតយភាៃ ម្ៗមុ្នដពលទ្ទ្ួលយកទ្នំិញពើអនក
សគត់សគង់។ ម្ស្រនតើសារដពើភ័ណឌ  និងម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវកនុងការប្តួតដលើការប្បគល់សម្ភា រៈ និងបរកិ ្
ខា (ទ្ំនិញ) ដែើម្បើធានថ្នបរមិ្ភណដែលបានបញ្ជជ ទ្ិញនិងការលកាណៈបដច្ចកដទ្សននទ្ំនិញម្ភនភាព
ប្តឹម្ប្តូវ និងម្ិនម្ភនការខូច្ខាតនូវដសនកណ្តម្ួយដទ្ ដហើយម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្សនឹងពិនិតយដម្ើលសាថ នភាពនន
ទ្ំនិញដែលប្តូវប្បគល់ទ្ទ្ួល។ សម្ភា រៈ និងបរកិាា រ (ទ្ំនិញ) ដែលជាកម្មវតថុននការទ្ិញ ប្តូវម្ភនឯកសារ
បញ្ជ ក់ជាក់ោក់និងប្គប់ប្ាន់ ប្ពម្ទាងំម្ភនហតថដលខារបស់អនកសគត់សគង់ និងម្ស្រនតើសារដពើភណឌ ដៅដលើ
ទ្ប្ម្ង់ប្បគល់ទ្ទ្ួល (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១២) ។ 
៩. ការដរៀបច្ឯំកសារទូ្ទាត់ 

ដៅដពលដែលសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មប្តូវបានទ្ទ្ួល/សតល់បានប្តឹម្ប្តូវតាម្បរមិ្ភណ 
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និងគុណភាពដែលបានកំណត់កនុងឯកសារបញ្ជជ ក់បដច្ចកដទ្ដហើយដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវ
កនុងការដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ ដែើម្បើោក់ជូនម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដធវើការទូ្ទាត់។ ឯកសារទាងំដនេះរមួ្ម្ភន៖ 

 សំដណើ សំុសំភារៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្ម 
 សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
 បញ្ជ ើទ្ទ្ួលសំដណើ សទង់តនម្ៃ 
 កំណត់ដហតុប្បជុំដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ និងបញ្ជ ើវតតម្ភន 
 តារាងដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ (ម្ិនម្ភន) 
 តារាងវភិាគសំដណើ សទង់តនម្ៃ (ម្ិនម្ភន) 
 តារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ សទង់តនម្ៃ (អាច្ជាតារាងដនេះ)  
 កំណត់ដហតុប្បជុំរបស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយ
លទ្ធកម្ម(PRC) និងបញ្ជ ើវតតម្ភន 

 ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈ
ម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 

 លិខិតបញ្ជជ ទ្ញិ ឬកិច្ចសនា 
 វក័ិយប័ប្តច្ាប់ដែើម្ និង 
 ឯកសារាបំ្ទ្្បំាច់្ដសេងៗដទ្ៀត។ 
ម្ស្រនដើហរិញ្ញវតថុដែលទ្ទ្ួលបនទុក ប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ ទូ្ទាត់ដោយភាជ ប់ជាម្ួយនូវឯកសារខាងដលើ។ 

១០. ការទូ្ទាត់ច្ណំ្តយ 
ការទូ្ទាត់នើម្ួយៗ ប្តូវបានដធវើដែើងប្សបតាម្តប្ម្ូវការននែូច្ដែលបានកំណត់ដៅកនុងដសនកទ្ើ ២ 

ននដសៀវដៅដណនសំតើពើដាលការណ៍ និងនើតិវ ើធិប្បតិបតតិការ (OPP Manual) ដែលបានកំណត់អពំើនើតិ
វធិើប្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុទាក់ទ្ងនឹងការទូ្ទាត់ច្ំណ្តយ។ 
៩.៤ លទ្ធកមមសម្មា រៈ បរិកាា (ទំ្និញ) និងច្សវាកមមផដ្លម្មនត្នមៃច្លើសពី ២៥.០០០ ដ្លច់្សមើ 

១០០.០០០វដ្ុល្លៃ រអាច្មរកិ 

ក. វវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម 
លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្ម ដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ ២៥.០០០ ែលដ់សមើ 

១០០.០០០ែុោៃ រ ប្តូវដប្បើវធិើសាស្រសតពិដប្ាេះនថៃកនុងប្សុក ដោយម្ភនការប្បកាសសេពវសាយរយៈដពល ១៥ 
នថង។ 
ខ. ដ្ំច្ណើរការលទ្ធកមម 

១.ការដរៀបច្សំំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្នំញិ) នងិដសវាកម្ម 
ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវការសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ដសវាកម្ម) និងដសវាកម្មនន ម្ស្រនតើដសនើសំុ ប្តូវដរៀបច្ំ

សំដណើ សំុដែើម្បើោក់ជូនម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ (ឧ.ទា ប្បធានអងគភាព) ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្។ សំដណើ
សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាននប្តូវបញ្ជជ ក់ពើមុ្ខទ្ំនិញ បរមិ្ភណតនម្ៃឯកតា និងតនម្ៃសរុប។ 
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២. សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្ដលើសំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ(ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មននរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើ

លទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ២) ដោយពិដប្ាេះដោបល់ជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើពិនិ
តយដលើខទង់ថវកិា និងភាពទ្ំដនរននខទង់ថវកិាដនេះសប្ម្ភប់ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវចុ្េះហតថដលខា
ដលើសំដណើ សំុលទ្ធកម្ម ដហើយបនទ ប់ម្កដសញើសំដណើ ដនេះជូនម្ស្រនតើប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការែ ្
ឋាន គ.ជ.អ.ប)  ដែើម្បើពិនិតយ និងចុ្េះហតថដលខា។ 
៣. ការដរៀបច្ឯំកសារពដិប្ាេះនថៃ 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្អនុម័្តពើប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដៅ
ដលើសំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ(ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មនន និងសំដណើ ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវ
ដរៀបច្ំឯកសារពិដប្ាេះនថៃ (ឧបសម្ព័នធទ្ើ១) ដហើយោក់ឯការដនេះជូនគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម
(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ដែើម្បើពិនិតយ និងអនុម័្តឲយដធវើការប្បកាសសេពវសាយ
ឯកសារដនេះ។ មុ្ននឹងពិនិតយ និងអនុម័្តដលើឯកសារពិដប្ាេះនថៃ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)
/គណៈម្ភម ធកិារប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្
លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៦)។ 

ឯកសារពិដប្ាេះនថៃ រមួ្ម្ភន៖  
 ដសច្កតើអដញ្ជ ើញចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ 
 ដសច្កតើដណនចំ្ំដពាេះអនកពិដប្ាេះនថៃ 
 លកាខណឌ ននកិច្ចសនាសប្ម្ភប់ការសគត់សគង់ទ្ំនិញ 
 តារាងតនម្ៃ និងកាលវភិាគប្បគល់ទ្ំនិញ 
 យថ្នប្បភដទ្ លកាណៈបដច្ចកដទ្ស និងដសច្កតើដថៃងការអនុដោម្ភាព។ 
 ទ្ប្ម្ង់សំដណើ សំុពិដប្ាេះនថៃ 
 ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនឹងសកកម្មភាពហាម្ឃាត់ 
 ទ្ប្ម្ង់កិច្ចសនា 
 លិខិតប្បកាសសតើពើការធានការពិដប្ាេះនថៃ និងលិខិតធានប្បាក់កក់ធានការអនុវតត 

៤. ដសច្កតើជូនែណឹំងសតើពើការពដិប្ាេះនថៃ 
បនទ ប់ពើឯកសារពិដប្ាេះនថៃប្តូវបានអនុម័្តដោយគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈ

ម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)រចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដធវើការប្បកាសសេពវសាយជូនែំណឹងឯកសារ
ដនេះ តាម្សារព័ត៌ម្ភនជាតិោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ម្ួយដលខដៅដលើទ្ំព័រកាដសតពើរដសេងៗាន កនុងរយៈដពល១៥ 
នថងមុ្នការកិច្ចប្បជុំដបើកឯកសារពិដប្ាេះនថៃ។ កាដសតប្តូវបានដប្ជើសដរ ើសជាកាដសតជាតិដែលម្ភនភាពដពញ
និយម្រយៈដពលោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ក៏ពើរនន ដំែរ។ 
៥. ការទ្ទ្លួឯកសារពដិប្ាេះនថៃ 

ដៅច្ដនៃ េះកាលបរដិច្េទ្ននការប្បកាសជូនែំណឹង និងកាលបរដិច្េទ្សុតកណំត់ននការោក់ឯកសារ
ពិដប្ាេះនថៃ អនកដែញនថៃដែលម្ភនម្ភនបំណងចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ អាច្ម្កទ្ទ្ួលយកឯកសារពិដប្ាេះនថៃពើ
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ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មដៅដរៀងរាល់ដម្ភ៉ា ងដធវើការ។ កនុងករណើ អនកដែញនថៃម្កទ្ទ្ួលយកឯកសារពិដប្ាេះនថៃម្ភនច្ំនួន
តិច្ជាងបើ ្ប់ពើនថងប្បកាសជូនែំណឹងរហូតែល់នថងសុតកំណត់ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវដរៀបច្ំការប្បកាសជូន
ែំណឹងដែើងវញិដលើកទ្ើពើរដៅដលើទ្ំព័រកាដសតសប្ម្ភប់រយៈដពលម្ួយសបាត ហ៍។ ទ្នទឹម្នឹងដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធ
កម្មប្តូវជូនែណឹំងអំពើការពនាដពលសុតកំណត់ននការទ្ទ្ួលឯកសារពិដប្ាេះនថៃ ែល់អនកដែញនថៃដែល
បានម្កទ្ទ្លួឯកសារពិដប្ាេះនថៃដលើកមុ្នរចួ្ដហើយ។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំបញ្ជ ើប្បគល់ឯកសារពិដប្ាេះនថៃ 
(ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៥) ដែលបានសតល់ជូនែល់អនកដែញនថៃដែលម្ភនបំណងចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ។ អនកដែញនថៃដែលម្ភន
ច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ដលើការពិដប្ាេះនថៃអាច្ោក់ពាកយដសនើសំុឯកសារពិដប្ាេះនថៃពើម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម។ 
៦. ការបដំពញ នងិការោក់ឯកសារពដិប្ាេះនថៃ 

I. ការបដំពញឯកសារពដិប្ាេះនថៃ 
ដប្កាយពើបានទ្ទ្ួលឯកសារពិដប្ាេះនថៃដហើយ អនកចូ្លពិដប្ាេះនថៃប្តូវបំដពញព័ត៌ម្ភន និងចុ្េះហតថ

ដលខាដលើឯកសារពិដប្ាេះនថៃ ែូច្ខាងដប្កាម្: 
• ទ្ប្ម្ង់ពាកយសំុពិដប្ាេះនថៃ 
• ដសច្កតើដថៃងសតើអំពើសើលធម៌្ទាក់ទ្ងនងឹសកម្មភាពហាម្ឃាត់ 
• តារាតនម្ៃ និងកាលវភិាគប្បគល់/សតល់ទ្ំនញិ និងដសវា 
• លកាណៈបដច្ចកដទ្សលម្អិត និង 
• លិខិតប្បកាសសតើពើការធានការពិដប្ាេះនថៃ និងលិខិតធានប្បាក់កក់ធានការអនុវតត 
• ទ្ប្ម្ង់ព័ត៌ម្ភនអនកដែញនថៃ 

 ទ្ប្ម្ង់ពាកយសំុពិដប្ាេះនថៃ 
 ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនឹងសកម្មភាពហាម្ឃាត់ 
 បញ្ជ ើតនម្ៃទ្ំនញិ (តារាងតនម្ៃ និងកាលវភិាគប្បគល់ទ្ំនិញ) ។ 
 បញ្ជ ើតនម្ៃដសវាកម្ម (តារាងតនម្ៃដសវាកម្ម និងកាលវភិាគបញ្ច ប់ការសតល់ដសវា) ។ 
 ទ្ប្ម្ង់ននសលិតកម្ម និង ទ្ប្ម្ង់ននការអនុញ្ជញ តិតឲយដច្ក្យលក់សលិតសល 
 លិខិតប្បកាសសតើពើការធានការពិដប្ាេះនថៃ  
 លិខិតប្បាក់កក់ធានការអនុវតត 

អនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃប្តូវដរៀបច្ ំ និងបំដពញឯកសារពិដប្ាេះនថៃប្សបតាម្ការដណនសំតើពើការពិដប្ាេះ
នថៃ ដែលសតល់ជូនដោយសាថ ប័នអនុវតតលទ្ធកម្ម។ 

II. ការោក់សំដណើ ពដិប្ាេះនថៃ 
អនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃប្តូវអាន និងចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធ៌ម្ទាក់ទ្ង

នឹងសកម្មភាពហាម្ឃាត់ ដែលភាជ ប់ម្កជាម្ួយសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលបានបំដពញរចួ្។ អនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះ
នថៃប្តូវថតច្ំលងប័ណណបា៉ា តង់ និងវញិ្ជញ បនប័ប្តដធវើអាជើវកម្ម និងថតច្ម្ៃងឯកសារពាក់ព័នធដសេងៗដទ្ៀត 
ដែើម្បើបញ្ជជ ក់ពើលកាណៈសម្បតតិដែលខៃួនម្ភនកនុងការអនុវតតកិច្ចសនាសគត់សគង់ទ្នំញិ ឬកិច្ចសនាសតល់ដសវា
ដែលម្ភនលកាណៈប្សដែៀងាន ោ៉ា ងតិច្ច្ំនួនពើរ កនុងរយៈដពលបើនន ចុំ្ងដប្កាយ ដហើយដែលកិច្ចសនា
នើម្ួយៗម្ភនតនម្ៃោ៉ា ងដហាច្ដសមើ ៥០% ននតនម្ៃដែលបានកំណត់ដៅកនុងឯកសារពិដប្ាេះនថៃ និងធាៃ ប់បាន
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អនុវតតកិច្ចសនាសគត់សគង់ទ្នំិញ ឬកិច្ចសនាសតល់ដសវាដៅកនុងរយៈដពលពើរនន ចុំ្ងដប្កាយ ដែលម្ភនតនម្ៃ
ច្ំនួនពើរែងដប្ច្ើនជាងតនម្ៃដែលបានកំណត់កនុងឯកសារពិដប្ាេះនថៃ ដហើយបនទ ប់ោក់ឯកសារទាងំអស់
ដនេះដៅកនុងដប្សាម្សំបុប្តបិទ្ជិត រចួ្ដហើយដសញើឯកសារទាងំដនេះជូនដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្មដៅមុ្ន ឬប្តឹម្កាល
បរដិច្េទ្កំណត់ឈប់ទ្ទ្ួលសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ។  

កនុងករណើ ដែលអនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ ខកខានម្ិនបានបំដពញដពញ និងម្ភនឯកសារភាជ ប់(ែូច្បាន
បញ្ជជ ក់ខាងដលើ)ម្ិនប្គប់ប្ានតាម្ការដណនដំទ្ សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលបានទ្ទ្ួលដនេះប្តូវបាន្ត់ទុ្ក
ថ្នសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃម្ិនម្ភនសុពលភាព។  

កនុងករណើ ដែលអនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ ម្ិនដារពតាម្ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ង
នឹងសកម្មភាពហាម្ឃាត់ អនកទាងំដនេះនឹងម្ិនប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យចូ្លរមួ្កនុងែំដណើ រការដែញនថៃរបស់   
គ.ជ.អ.បដៅទូ្ទាងំប្បដទ្ស សប្ម្ភប់រយៈដពល ៣ នន ។ំ  

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំបញ្ជ ើទ្ទ្ួលសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃពើអនកដែញនថៃតាម្ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៦។ 
៧. ការដបើកសំដណើ ពដិប្ាេះនថៃ 

ដៅដពលសុតកំណត់កាលបរដិច្េទ្ោក់សំដណើ រពិដប្ាេះនថៃ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)
/គណៈម្ភម ធកិារប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃជាសាធារណៈ។ កនុង
អំែុងដពលកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការ
ប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវប្បកាសពើរយៈដពលសុតកំណត់ោក់សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដហើយប្បកាសពុំ
ទ្ទ្ួលសំដណើ រពិដប្ាេះនថៃណ្តដសេងដទ្ៀតៗដទ្។ អនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ ឬអនកតណំ្តង អាច្ចូ្លរមួ្កនុងកិច្ច
ប្បជុំដបើកសំដណើ រពិដប្ាេះនថៃ។ ែំដណើ រការននការដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃអាច្ម្ភនសុពលភាព លុេះប្តាដតអនក
ដែញនថៃោ៉ា ងតិច្៣នក់ បានបំដពញឯកសារពិដប្ាេះនថៃ និងបានោក់សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ។ កនុងករណើ  
សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលទ្ទ្ួលបានម្ភនច្ំនួនតិច្ជាង៣ដប្កាយកាលបរដិច្េទ្សុតកំណត់ឈប់ទ្ទ្ួល ដនេះ
ការដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃប្តូវពនាដពល។ កនុងកចិ្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ តំបូងគណៈម្ភម ធិការពិនិតយ
ដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) នឹងប្តួតពនិិតយដម្ើល ដប្សាម្សំបុប្ត 
ដែើម្បើធាននូវភាពសម្ភង ត់ននឯកសារដៅកនុងដប្សាម្សំបុប្តដនេះ ដហើយបនទ ប់ម្កដបើកដប្សាម្សំបុប្តនន
សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃម្តងម្ួយៗ ដោយអានដ ម្ េះអនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ និងតនម្ៃដែលោក់ដែញនិងកត់ប្តា
ពួកដគដៅដលើកាត រដខៀន ឬផ្ទទ ងំប្កោស់ធំ។ 

គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំ
តារាងដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដោយកត់ប្តាដ ម្ េះអនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ តនម្ៃសរុប តនម្ៃសរុបរមួ្ បរមិ្ភណ 
អបបហារ អាករតនម្ៃបដនថម្ និងឯកសារពាក់ព័នធដសេងដទ្ៀតភាជ ប់ដៅនឹងតារាងដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ 
(ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៩)។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 
និងតំណ្តងអនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃដែលម្ភនវតតម្ភនប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើតារាងដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ 
ដែើម្បើបញ្ជជ ក់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ដលើសំដណើ  និងតនម្ៃដែលបានោក់ បនទ ប់ម្កប្តូវថតច្ម្ៃងតារាងដនេះជូនែល់
អនកដែលបានចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃទាងំអស់។ 
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គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវចុ្េះ
ហតថដលខាសដងាបដលើសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃច្ាប់ដែើម្ប្គប់ទ្ំព័រ ដែលរមួ្ម្ភន: 

 ពាកយសំុពិដប្ាេះនថៃ 
 តារាងតនម្ៃ និងកាលវភិាគប្បគល់ទ្ំនិញ ឬសតល់ដសវា 
 លកាណៈបដច្ចកដទ្សលម្អិត 
 លិខិតប្បកាសសតើពើការធានការពិដប្ាេះនថៃ និង 
 ឯកសារពាក់ព័នធ្បំាច់្ដសេងៗដទ្ៀត 
គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវប្បកាស

បញ្ច ប់ែំដណើ រការប្បជុំដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ប្បសិនដបើម្ិនម្ភនសំណួរពើអនកចូ្លរមួ្ ដហើយប្បកាសថ្នលទ្ធ
សលននការវាយតនម្ៃនឹងប្តូវបានជូនែំណឹងែល់អនកចូ្លរមួ្ទាងំអស់កនុងការពិដប្ាេះនថៃ បនទ ប់ពើការវាយ
តនម្ៃបានបញ្ច ប់។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំសតើពើការដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដោយម្ភនភាជ ប់
ជាម្ួយនូវបញ្ជ ើវតតម្ភនអនកចូ្លរមួ្។ 
៨. ការវាយតនម្ៃសំដណើ ពដិប្ាេះនថៃ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំបិទ្ទាវ រ ដែើម្បើវាយតនម្ៃសំដណើ
ពិដប្ាេះនថៃ។ សម្ភជិកទាងំអស់ននគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើដស
ច្កតើប្បកាសប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់ ១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្ែំដណើ រការវាយតំនលសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ។ 
ែំដណើ រការវាយតនម្ៃ ប្តូវដសអកដលើការពិនិតយបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស (ការដ្ៃើយតបបានតាម្លកាណៈ
បដច្ចកដទ្សដែលបានកំណត់) និងម្ភនតនម្ៃទាប ឬម្ភនតនម្ៃសម្រម្យ ដោយដសអកដលើតារាងដប្បៀបដធៀប 
និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ សទង់តនម្ៃ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ១១)។ អនកសគត់សគង់ដែលប្តូវបានដប្ជើសដរ ើស និងពិ្រណ្តជាប់
ច្ំណ្តត់ថ្នន ក់ទ្ើ១ គឺជាអនកសគត់សគង់ដែលបានោក់សំដណើ ម្ភនតនម្ៃទាប និងសម្រម្យប្តឹម្ប្តូវប្សបតាម្លកា
ណៈបដច្ចកដទ្ស។ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើតារាងដប្បៀបដធៀបនិងវភិាគ
តនម្ៃននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដហើយដៅដសញើគណៈម្ភម ធកិារពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយ
លទ្ធកម្ម(PRC)។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 
ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំកិច្ចប្បជុបំិទ្ទាវ រ ដែើម្បើវាយតនម្ៃតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ 
ដោយពិនិតយដម្ើលដៅដលើនើតិវធិើ និងលកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ ដៅចុ្ងបញ្ច ប់ននកិច្ចប្បជុំដនេះ កិច្ចប្បជុំបិទ្ទាវ រ 
គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំកំណត់
ដហតុប្បជុំវាយតនម្ៃតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ និងដធវើដសច្កតើសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ
ដលើការសតល់កិច្ចសនា ដហើយសម្ភជិកទាងំអស់របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធកិារ
ប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)ដែលម្ភនវតតម្ភនកនុងកិច្ចប្បជុំប្តូវចុ្េះហតថដលខាដៅដលើកំណត់ដហតុប្បជុំដនេះ។ 

ក. ការពនិតិយជហំានែបូំងដលើសំណពដិប្ាេះនថៃ 
ការប្តួតពិនិតយបឋម្ដលើសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ គឺដែើម្បើកំណត់សុពលភាព ឬភាពប្តឹម្ប្តូវននសំដណើ

ពិដប្ាេះនថៃ។ សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលម្ិនម្ភនសុពភាព គឺជាសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលម្ិនដពញដលញ ឬ
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សំដណើ ដែលម្ិនបានដ្ៃើយតបប្គប់ប្ាន់ដៅនឹងតប្ម្ូវការននដែលបានកំណត់កនុងឯការពិដប្ាេះនថៃ ដហើយ
សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដនេះនឹងម្ិនប្តូវបានយកម្កពិ្រណ្តសប្ម្ភប់ែំណ្តក់កាលបនទ ប់ដទ្។ ច្ំដពាេះសំដណើ
ពិដប្ាេះនថៃដែលម្ភនសុពភាព គឺជាសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដែលដ្ៃើយតបបានដៅនឹងតប្ម្ូវការ និងលកាខណឌ
្បំាច់្ម្ួយច្ំនួន ែូច្ខាងដប្កាម្: 

ការដសទៀងផ្ទទ ត់: គឺជាការពិនិតយរយៈដពលសុពលភាពននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ និងពាកយសំុពិដប្ាេះនថៃ 
ដែលប្តូវបានចុ្េះហតថដលខាដោយតំណ្តងប្តឹម្ប្តូវប្សបច្ាប់របស់អនកសគត់សគង់។ ប្បសិនដបើម្ភនការដសទរ
សិទ្ធិ ប្តូវម្ភនភាជ ប់ម្កជាម្យួនូវលិខិតដសទរសិទ្ធិដែលដច្ញបញ្ជជ ក់ដោយដម្ធាវ ើ។ 

ភាពប្សបច្ាប់ (ម្ភនសិទ្ធិទ្ទ្ួល): គឺជាការភាពប្សបច្ាប់ននអាជើវកម្មរបស់អនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះ
នថៃ ដែលម្ភនច្ាប់អនុញ្ជញ តឲយដធវើពើអាជើវកម្ម។ ប្បសិនដបើអនកដែញនថៃគឺជាប្កុម្ហ ុនសហកម្មសិទ្ធ ិ ដគប្តូវ
ពិនិតយកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងរមួ្ាន ជាម្ួយហតថដលខារបស់ប្គប់ភាគើទាងំអស់។ អនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃម្ិនប្តូវបាន
ចុ្េះកនុងបញ្ជ ើហាម្ឃាត់ (បញ្ជ ើដ ម្ េះអនកដែញនថៃដែលហាម្ឃាត់ម្និឲយចូ្លរមួ្ដែញនថៃដែលបានកំណត់
ដោយគ.ជ.អ.ប ប្កសួងដសែឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុនិង / ឬនែគូអភិវឌ្ឍន៍) ។ ប្បសិនដបើប្កុម្ហ ុនម្ិនម្ភនអាជាញ
ធរអាជើវកម្មប្សបច្ាប់ ឬប្តូវបានចុ្េះបញ្ជ ើដៅកនុងបញ្ជ ើដមម  ដនេះឯកសារពិដប្ាេះនថៃដនេះប្តូវបែិដសធដនេះ។ 

ប្បកាសសតើពើការធានការពដិប្ាេះនថៃ: គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវពិនិតយ
ដម្ើលថ្នដតើអនកសគត់សគង់បានភាជ ប់ដសច្កតើប្បកាសសតើពើការធានការពិដប្ាេះនថៃជាម្ួយនឹងសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ។ 
ខៃឹម្សារននដសច្កតើប្បកាសដនេះ ប្តូវដារពតាម្ល័កាខ័ណឌ ែូច្ម្ភនដច្ងកនុងឯកសារពិដប្ាេះនថៃ។ ប្បសិនដបើ 
អនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃខកខានម្ិនបានភាជ ប់ម្កជាម្យួនូវដសច្កតើប្បកាសដនេះ ឬម្ិនម្ភនឯកសារថតច្ម្ៃង
ដសច្កតើប្បកាសដនេះ ដនេះសំដណើ ពិដប្ាេះដនេះនថៃប្តូវបែិដសធដ្ល។ 

ភាពដពញដលញននសំដណើ ពដិប្ាេះនថៃ: គឺជាការពិនិតយដលើសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដែើម្បើធានសំដណើ
ពិដប្ាេះនថៃ ប្តូវបានដរៀបច្ំប្តឹម្ប្តូវប្សបតាម្តប្ម្ូវការននការដណនែូំច្ម្ភនដច្ងដៅកនុងដសច្កតើដណននំន
ឯកសារពិដប្ាេះនថៃ។ សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលដរៀបច្ំម្ិនដពញដលញដៅតាម្ដសច្កតើដណននំនឯកសារ
ពិដប្ាេះនថៃ ប្តូវបែិដសធដ្ល។ 

ការដ្ៃើយតបបានដពញដលញៈ គឺការដសទៀងផ្ទទ ត់ដលើការដ្ៃើយតបបានននដៅនឹងច្ំណុច្សំខាន់ៗ
ននល័កាខ័ណឌ ទូ្ដៅ និងលកាណជាក់ោក់ននកិច្ចសនា។ កនុងករណើ ម្ភនការខុសាន រវាងសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ
ជាម្ួយនឹងល័កាខ័ណឌ ទូ្ដៅ និងលកាណជាក់ោក់ននកិច្ចសនា សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដនេះប្តូវបែិដសធដ្ល។ 

ប្បសិនដបើ សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃម្ិនប្តូវវបានដរៀបច្ំប្សបតាម្លកាខណឌ ែូច្ដែលបានបញ្ជជ ក់ខាងដលើ 
សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដនេះនឹងម្ិនប្តូវយកម្កពិ្រណ្តសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃដៅជំហានបនទ ប់ដែើយ។ 

ខ. ការវាយតនម្ៃបដច្ចកដទ្ស 
គឺជាការកំណត់ដលើឯកសារដែញនថៃ ដែលដ្ៃើយតបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សដែលបានកំណត់កនុង

ឯកសារដែញនថៃ។   
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវ៖ 
 ពិនិតយ និងវាយតនម្ៃឯកសារដែញនថៃ ដែលម្ភនសុពលភាពទាងំអស់ពាក់ព័នធដៅនឹងការដ្ៃើយ
តបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សននឯកសារដែញនថៃ 
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 បែិដសធសំដណើ ដែញនថៃ ដែលម្ិនដ្ៃើយតបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សែូច្ម្ភនដច្ងដៅកនុងឯក
សារដែញនថៃ។ សំដណើ ដែញនថៃដែលប្តូវបានបែិដសធនឹងម្ិនប្តូវបានយកម្កពិ្រណ្តសប្ម្ភប់
ែំណ្តក់កាលបនទ ប់ដទ្។ 

គ. ការវាយតនម្ៃហរិញ្ញវតថុ 
គឺជាការពិនិតយ និងវាយតនម្ៃតារាងតនម្ៃននសំដណើ ដែញនថៃដែលម្ភនសុពលភាពនិងដ្ៃើយតបតាម្

លកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ ច្ំដពាេះការវាយតនម្ៃដសនកហរិញ្ញវតថុ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) 
ប្តូវ៖ 

 ពិនិតយដម្ើលភាពប្តឹម្ប្តូវននដលខនពវនតដោយប្បុងប្បយត័ន ដែើម្បើធាននូវច្ំនួនឯកតាតនម្ៃឯកតា 
តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញនើម្យួៗ គឺជាលទ្ធននសលគុណរវាងបរមិ្ភណនឹងតនម្ៃឯកតា ដហើយតនម្ៃ
សរុបរមួ្ គឺជាសលបូកននតនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញទាងំអស់  

 ពិនិតយ និងដសទៀងផ្ទទ ត់តនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខសរុប និងតនម្ៃសរុបរមួ្ជាអកេរ។ 
ឃ. ការដកតប្មូ្វកហុំស្គងដលខគណិត 
 ប្បសិនដបើ តនម្ៃឯកតាជាដលខទ្សភាគ និងសញ្ជញ ច្ណុំច្ប្តូវបានោក់ដៅទ្ើកដនៃងម្ិនប្តឹម្ប្តូវ 
តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញវតថុនើម្ួយៗ គឺជាតនម្ៃសៃូវការ។ 

 ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញនើម្យួៗ ខុសពើតនម្ៃឯកតាគុណនឹងច្នំួនដលខឯកតា ដនេះ
តនម្ៃឯកតាប្តូវដប្បើជាតនម្ៃសៃូវការសប្ម្ភប់ការគណន។ 

 ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបរមួ្ ខុសពើតនម្ៃសលបូកននតនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនញិទាងំអស់ ែូដ ន្ េះតនម្ៃសរុប
ននមុ្ខទ្ំនិញនើម្ួយៗ តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញនើម្ួយៗនឹងប្តូវបានដប្បើជាតនម្ៃសៃូវការសប្ម្ភប់ការ
គណនតនម្ៃសរុបរមួ្។ 

 ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខ ម្ភនច្ំននួខុសាន ពើតនម្ៃសរុបរមួ្ជាអកេរ ែូដ ន្ េះតនម្ៃសរុបរមួ្ជា
អកេរ ឬតនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខដែលប្តឹម្ប្តូវតាម្ការគណន គឺជាប្តូវជាតនម្ៃសរុបរមួ្ដែលប្តូវ
ដប្បើជាសៃូវការសប្ម្ភប់សំដណើ ដែញនថៃដនេះ។ 

 អនកដែញនថៃប្តូវទ្ទ្ួលយការដកតប្ម្ូវកំហុស្គងដលខគណិតរបស់គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការ
ដែញនថៃ (BEC) 

ង. ការពនិតិយដលើការឃុបឃតិ 
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវពិនិតយដលើភាពម្ិនប្បប្កតើននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ 

ដែលអាច្ពាក់ព័នធនឹងការការឃុបឃតិ និងសម្គំនិតាន រវាងអនកដែញនថៃដលើការោក់តនម្ៃដែញ។ 
ច្. ការវាយតនម្ៃលកាណសម្បតតតិាម្ដប្កាយអនកដែញនថៃ 
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC)  ប្តូវកំណត់ថ្ន អនកដែញនថៃដែលបានោក់សំដណើ

ពិដប្ាេះនថៃដែលដ្ៃើយតប ម្ភនតនម្ៃទាបជាងដគ និងសម្ប្សបម្ភនលកាណៈប្គប់ប្ាន់ដែើម្បើអនុវតតកិច្ចសនា។ 
បដនថម្ដលើដនេះ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC)  ប្តូវដផ្ទត តយកច្ិតតទុ្កោក់ដលើសម្តថភាព
របស់អនកសគត់សគង់ កនុងការអនុវតតកិច្ចសនាប្បកបដោយភាពដជាគជ័យ ដោយដសអកដលើលកាណសម្បតតិ
ែូច្ដែលបានបញ្ជជ ក់កនុងសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដែលរមួ្ទាងំម្ភនកប្ម្ិតបទ្ពិដសាធន៍កនុងការសគត់សគង់ ភាពប្តឹម្



376 
 

ប្តូវតាម្សៃូវច្ាប់ដលើការសគត់សគង់ទ្ំនិញ  កនិងកប្ម្ិតសម្តថភាពហរិញ្ញវតថុដែលបានកំណត់។ អនកដែញនថៃ
ដែលបានោក់តនម្ៃទាបបសុំតដហើយដ្ៃើយតបដៅនឹងលកាខណឌ ននឯកសារពិដប្ាេះនថៃនឹងប្តូវពិ្រណ្តកនុង
ជំហានចុ្ងដប្កាយននការវាយតនម្ៃ។ កនុងករណើ អនកដែញនថៃទាបទ្ើ១ម្និម្ភនលកាណៈសម្បតតិប្គប់ប្ាន់    
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC)  ប្តូវបនតពិនិតយដម្ើលសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលម្ភនតនម្ៃទាប
បនទ ប់ ដែើម្បើកំណត់ភាពប្បហាក់ប្បដហលរបស់អនកដែញនថៃកនុងការអនុវតតកិច្ចសនាឲយបានប្តឹម្ប្តូវ។ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវដរៀបច្ំ និងបញ្ជូ នរបាយការណ៍សតើពើការវាយ
តនម្ៃដលើសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃជូនដៅ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយ
លទ្ធកម្ម(PRC) ដែើម្បើពិនិតយនិងសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/   
គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំបទិ្ទាវ រដែើម្បើវាយតំនលរបាយការណ៍សតើពើការ
វាយតនម្ៃដលើសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ និងដធវើដសច្កតើសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ។ បនទ ប់ពើបញ្ច ប់ការវាយតំនលដលើសំដណើ
ពិដប្ាេះនថៃ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវ
ដរៀបច្ំការដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំសតើពើការវាយតំនលដលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដហើយចុ្េះ
ហតថដលខាដោយសម្ភជកិទាងំអស់នន គណៈម្ភម ធកិារពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយ
លទ្ធកម្ម(PRC)ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ។ 
៩. ការសដប្ម្ច្ប្បគល់កចិ្ចសនា 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តួវឯកភាពតាម្លទ្ធននការពិដប្ាេះនថៃ ដោយដសអក
តាម្ដសច្កតើសដប្ម្ច្របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC) ។ គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ម្ិនម្ភនសិទ្ធិផ្ទៃ ស់បតូរការសដប្ម្ច្ដែលបានដធវើ
ដែើងដោយគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)ដែើយ។ 
ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំដសច្កតើជូនែណឹំងសតើអំពើការសដប្ម្ច្ប្បគល់កិច្ចសនា (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៣) ដៅអនក
ដែញនថៃឈនេះ ដហើយោក់ប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយសដប្ម្ច្ 
និងហតថដលខា។ បនទ ប់ពើការសដប្ម្ច្ និងចុ្េះហតថដលខាពើប្បធានសាថ ប័ន (ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប)រចួ្
ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដសញើដសច្កតើជូនែណឹំងដនេះជូនអនកឈនេះ និងថតច្ម្ៃងជូនអនក្ញ់ទាងំអស់ និងទុ្ករ
យៈដពលប្បាពំើរ (០៧) នថងដធវើការ ដែើម្បើឱ្យអនកដែញនថៃទាងំដនេះបតឹងជំទាស់ដៅនឹងលទ្ធសលននការពិដប្ាេះ
នថៃ។ ប្បសិនដបើាម នពាកយបណតឹ ងជំទាស់ដទ្ ការចុ្េះហតថដលខាដលើកិច្ចសនាអាច្ដធវើដែើងកនុងរយៈដពល
ប្បាពំើរ (០៧) នថងដធវើការបនទ ប់ពើការដច្ញដសច្កតើជូនែំណឹងអំពើការសដប្ម្ច្ប្បគល់កិច្ច្ចសនា និងកនុង
អំែុងដពលននសុពលភាពននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ។ ប្បសិនដបើម្ភនពបណតឹ ងជំទាស់ណ្តម្ួយដនេះ ការចុ្េះ
ហតថដលខាដលើកិច្ចសនានេះ អាច្នឹងប្តូវដធវើដែើងលុេះប្តាដតពាកយបណតឹ ងទាងំដនេះ ប្តូវបានដោេះប្សាយកនុង
អំែុងដពលសុពលភាពននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ។ 
១០. ការចុ្េះកចិ្ចសនា 

កនុងរយៈដពលប្បា(ំ០៧)នថងដធវើការ បនទ ប់ពើការដច្ញដសច្កតើជូនែណឹំងអំពើដសច្កតើសដប្ម្ច្ប្បគល់
កិច្ចសនា ដហើយប្បសិនដបើាម នពាកយបណតឹ ងជាទំាស់ដទ្ ឬបនទ ប់ពើបណតឹ ងននទាងំអស់ប្តូវបានដោេះ
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ប្សាយដនេះម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំឯកសារកិច្ចសនា និងោក់ជូនប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ដលខាធិការោឋ ន 
គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយនងិចុ្េះហតថដលខា រចួ្ដសញើកិច្ចសនាដនេះដៅឱ្យអនកសគត់សគង់ដែើម្បើចុ្េះហតថដលខា។ 

ជាទូ្ដៅកិច្ចសនាប្តូវម្ភនរមួ្បញ្ចូ លនូវវច្ំណុច្សំខាន់ៗ ែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
 កាលបរដិច្េទ្ននកិច្ចសនា 
 ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់អនកទ្ិញ (អនកម្ភច ស់ការ) 
 ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់អនកសគត់សគង់ (អនកទ្ទ្ួលការ) 
 ការពិពណ៌នសដងាបននទ្ំនិញ ឬដសវាកម្ម 
 តនម្ៃកិច្ចសនាសរុបជាដលខ និងជាអកេរ 
 ឧបសម្ព័នធននកិច្ចសនា និង 
 ការដប្បើប្បាស់ឯកសារកិច្ចសនា។ 

១១. ការប្បគលទ់្ទ្លួសម្ភា រៈ នងិបរកិាា រ (ទ្នំញិ) 
ការប្បគល់ទ្ទ្ួលសម្ភា រៈ និងបរកិាា រ (ទ្ំនិញ) ប្តូវប្តួតពិនិតយភាៃ ម្ៗមុ្នដពលទ្ទ្ួលយកទ្នំិញពើ

អនកសគត់សគង់។ ម្ស្រនតើសារដពើភ័ណឌ  និងម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវកនុងការប្តួតដលើការប្បគល់សម្ភា រៈ និង
បរកិាា  (ទ្ំនញិ) ដែើម្បើធានថ្នបរមិ្ភណដែលបានបញ្ជជ ទ្ិញនិងការលកាណៈបដច្ចកដទ្សននទ្ំនិញម្ភនភាព
ប្តឹម្ប្តូវ និងម្ិនម្ភនការខូច្ខាតនូវដសនកណ្តម្ួយដទ្ ដហើយម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្សនឹងពិនិតយដម្ើលសាថ នភាពនន
ទ្ំនិញដែលប្តូវប្បគល់ទ្ទ្ួល។ សម្ភា រៈ និងបិរកាា  (ទ្ំនិញ) ដែលជាកម្មវតថុននការទ្ិញ ប្តូវម្ភនឯកសារ
បញ្ជ ក់ជាក់ោក់និងប្គប់ប្ាន់ ប្ពម្ទាងំម្ភនហតថដលខារបស់អនកសគត់សគង់ និងម្ស្រនតើសារដពើភណឌ ដៅដលើ
ទ្ប្ម្ង់ប្បគល់ទ្ទ្ួល (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១២) ។ 
១២. ការប្គប់ប្គង នងិការអនុវតតកចិ្ចសនា 

ប្បធានគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវ
ដរៀបច្ំ្ត់ដច្ងការប្គប់ប្គង និងការប្តួតពិនិតយការអនុវតតកិច្ចសនា ដែើម្បើធានថ្នការអនុវតតកិច្ចសនាប្តូវ
បានអនុវតតប្សបតាម្លកាខណឌ ដែលម្ភនដច្ងកនុងកចិ្ចសនា។ ការប្តួតពិនិតយការអនុវតតកិច្ចសនាប្តូវដធវើ
ដែើងជាដទ្ៀងទាត់ ជាពិដសសែំណ្តក់កាលបដច្ចកដទ្សសំខាន់ៗកនុងអំែុងដពលអនុវតតកិច្ចសនា។ អនក
សគត់សគង់ប្តូវម្ភនកាតពវកិច្ចអនុវតតតាម្លកាខណឌ ដែលម្ភនដច្ងដៅកនុងកិច្ចសនា។ 
១៣. ការដរៀបច្ឯំកសារទូ្ទាត់ 

ដៅដពលដែលសម្ភា រៈ បរកិាា  (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មប្តូវបានទ្ទ្ួលបានប្តឹម្ប្តូវតាម្បរមិ្ភណ និង
គុណភាពដែលបានកំណត់ដហើយដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវដលើការដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ ដែើម្បើ
ោក់ជូនម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើដធវើការទូ្ទាត់ ដែលឯកសារទាងំដនេះរមួ្ម្ភន៖ 

 សំដណើ សំុសំភារៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្ម 
 សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
 បញ្ជ ើប្បគល់ទ្ទ្ួលឯកសារពិដប្ាេះនថៃ 
 កំណត់ដហតុប្បជុំដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ និងបញ្ជ ើវតតម្ភន 
 តារាងដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ 
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 របាយការណ៍វាយតនម្ៃឯកសារពិដប្ាេះនថៃ 
 កំណត់ដហតុប្បជុំរបស់ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួពិនិតយ
លទ្ធកម្ម(PRC) 

 ដសច្កតើប្បកាសសតើពើប្កម្សើលធម៌្របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម
ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 

 កិច្ចសនា 
 វក័ិយប័ប្តច្ាប់ដែើម្ 
 បញ្ជ ើប្បគល់ទ្ទ្ួលសម្ភា រៈ និងបរកិាា (ទ្នំិញ) និង 
 ឯកសារាបំ្ទ្្បំាច់្ដសេងៗដទ្ៀត។ 
ម្ស្រនដើហរិញ្ញវតថុដែលទ្ទ្ួលបនទុក ប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ រឯកសារទូ្ទាត់ដោយភាជ ប់ជាម្ួយឯកសារខាង

ដលើ។ 
១៤. ការទូ្ទាត់ច្ណំ្តយ 

ការទូ្ទាត់នើម្ួយៗ ប្តូវបានដធវើដែើងប្សបតាម្តប្ម្ូវការននែូច្ដែលបានកំណត់ដៅកនុងដសនកទ្ើ 
២ ននដសៀវដៅដណនសំតើពើដាលការណ៍ និងនើតិវ ើធិប្បតិបតតិការ (OPP Manual) ដែលបានកំណត់អពំើ
នើតិវធិើប្តួតពនិិតយហរិញ្ញវតថុទាក់ទ្ងនឹងការទូ្ទាត់ច្ំណ្តយ។ 
៩.វ.វ៥ លទ្ធកមមសម្មា រៈ បរិកាា រ(ទ្ំនិញ) និងច្សវាកមមម្មនត្នមៃច្លើសពីវ១០០.០០០វដ្ល់ច្សមើ៣០០.០០០ដ្ុល្លៃ អាច្មរិក 

ក. វវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម 

លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា  (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្ម ដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ ១០០.០០០ែុោៃ រអាដម្រកិ
ែល់ដសមើ ៣០០.០០០ ប្តូវដប្បើវធិើសាស្រសតដែញនថៃប្បកួតប្បដជងនថៃកនុងប្សុក ដោយប្តូវដធវើការប្បកាស
សេពវសាយរយៈដពល ៣០នថង។ 
ខ. ដ្ំច្ណើរការលទ្ធកមម 

១.ការដរៀបច្សំំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្នំញិ) នងិដសវាកម្ម 
ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវការសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ដសវាកម្ម) និងដសវាកម្មនន ម្ស្រនតើដសនើសំុ ប្តូវដរៀបច្ំ

សំដណើ សំុដែើម្បើោក់ជូនម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ (ឧ.ទា ប្បធានអងគភាព) ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្។ សំដណើ
សំុសម្ភា រៈ បរកិាា  (ទ្ំនិញ) និងដសវាននប្តូវបញ្ជជ ក់ពើមុ្ខទ្ំនិញ បរមិ្ភណតនម្ៃឯកតា និងតនម្ៃសរុប។ 
២. សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្ដលើសំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ(ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មននរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើ
លទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ២) ដោយពិដប្ាេះដោបល់ជាម្យួម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើពិនិតយ
ដលើខទង់ថវកិា និងលទ្ធភាព ថវកិាដនេះសប្ម្ភប់ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើសំដណើ
សំុលទ្ធកម្ម ដហើយបនទ ប់ម្កដសញើសំដណើ ដនេះជូនម្ស្រនតើប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប)  
ដែើម្បើពិនិតយ និងចុ្េះហតថដលខា។ 
៣. ការដរៀបច្ឯំកសារ 
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បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្អនុម័្តពើប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដៅ
ដលើសំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មនន និងសំដណើ ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវ
ដរៀបច្ំឯកសារដែញនថៃ (ឧបសម្ព័នធទ្ើ១) ដហើយោក់ឯការដនេះជូនគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម
(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ដែើម្បើពិនិតយ និងអនុម័្តឲយដធវើការប្បកាសសេពវសាយ
ឯកសារដនេះ។ មុ្ននឹងពិនតិយ និងអនុម័្តដលើឯកសារដែញនថៃ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/
គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្លទ្ធ
កម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៦)។ 

ឯកសារដែញនថៃ រមួ្ម្ភន៖  
 ដសច្កតើអដញ្ជ ើញចូ្លរមួ្ដែញនថៃ 
 ដសច្កតើដណនចំ្ំដពាេះអនកដែញនថៃ 
 តារាងទ្ិននន័យននសំដណើ ដែញនថៃ 
 លកាខណឌ ទូ្ដៅននកិច្ចសនា 
 លកាខណឌ ជាក់ោក់ននកិច្ចសនា 
 លកាខណឌ ពិដសសននកិច្ចសនា 
 លកាណៈបដច្ចកដទ្ស និងដសច្កតើបញ្ជជ ក់អំពើការអនុវតត 
 តារាងកាលវភិាគននតប្ម្ូវការ 
 ទ្ប្ម្ង់ឯកសារសំដណើ ដែញនថៃ 
 ទ្ប្ម្ង់កិច្ចសនា  

៤. ដសច្កតើជូនែណឹំងសតើពើការដែញនថៃ 
បនទ ប់ពើឯកសារដែញនថៃប្តូវបានអនុម័្តដោយគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈ

ម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)រចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដធវើការប្បកាសសេពវសាយជូនែំណឹងឯកសារ
ដនេះ តាម្សារព័ត៌ម្ភនជាតោិ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ម្ួយដលខដៅដលើទ្ំព័រកាដសតពើរដសេងៗាន កនុងរយៈដពល៣០ 
នថងមុ្នការកិច្ចប្បជុំដបើកឯកសារដែញនថៃ។ កាដសតប្តូវបានដប្ជើសដរ ើសពើកាដសតជាតិដែលម្ភនភាពដពញ
និយម្រយៈដពលោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ក៏ពើរនន ដំែរ។ 
៥. ការទ្ទ្លួឯកសារដែញនថៃ 

ដៅច្ដនៃ េះកាលបរដិច្េទ្ននការប្បកាសជូនែំណឹង និងកាលបរដិច្េទ្សុតកណំត់ននការោក់ឯកសារ
ដែញនថៃ អនកសគត់សគង់អាច្ម្កទ្ទ្ួលយកឯកសារដែញនថៃពើម្ស្រនតើទ្លធកម្មដៅដរៀងរាល់ដម្ភ៉ា ងដធវើការ។ កនុង
ករណើ អនកដែញនថៃម្កទ្ទ្លួយកឯកសារដែញនថៃម្ភនច្ំនួនតចិ្ជាងបើ ្ប់ពើនថងប្បកាសជូនែំណឹងរហូត
ែល់នថងសុតកណំត់ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវដរៀបច្ំការប្បកាសជូនែំណឹងដែើងវញិដលើកទ្ើពើរដៅដលើទ្ំព័រកាដសត
សប្ម្ភប់រយៈដពលពើរសបាត ហ៍បនតដទ្ៀត។ ទ្នទឹម្នឹងដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវជូនែំណឹងអំពើការពនាដពលសុត
កំណត់ននការទ្ទ្ួលឯកសារពិដប្ាេះនថៃ ែល់អនកដែញនថៃដែលបានម្កទ្ទ្ួលឯកសារដែញនថៃ ដលើកមុ្នរចួ្
ដហើយ។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំបញ្ជ ើប្បគល់ឯកសារដែញនថៃ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៥) ដែលបានសតល់ជូនែល់អនកដែញ
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នថៃ។ អនកដែញនថៃដែលម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ដលើការដែញនថៃអាច្ោក់ពាកយដសនើសំុឯកសារដែញនថៃពើម្ស្រនតើ
លទ្ធកម្ម។ 
៦. ការបដំពញឯការដែញនថៃ នងិោក់សំដណើ ដែញនថៃ 

I. ការបដំពញឯកសារដែញនថៃ 
ដប្កាយពើបានទ្ទ្ួលឯកសារដែញនថៃដហើយ អនកដែញនថៃប្តូវបំដពញព័ត៌ម្ភន និងចុ្េះហតថដលខាដលើ

ឯកសារដែញនថៃ ែូច្ខាងដប្កាម្: 
• សំដណើ សំុចូ្លរមួ្ដែញនថៃដែលម្ភនចុ្េះហតថដលខា 
• ឯកសារជាភសតុតាងដែលបញ្ជជ ក់ដលើការម្ភនសិទ្ធិចូ្លរមួ្ដែញនថៃ និងម្ភនលកាណៈសម្បតតិកនុង
ការអនុវតតកិច្ចសនា 

• ឯកសារធានថ្នទ្ំនិញ និងដសវាដែលប្តូវសញត់សគង់ និងសតល់ដោយអនកសគត់សគង់ឬអនកសតល់ដសវា គឺ
ជាទ្ំនិញ ឬដសវាដែលប្តូវបានអនុញ្ជញ តត ិនិងដ្ៃើយតបតាម្ឯកសារដែញនថៃ 

• លកាណៈបដច្ចកដទ្ស និងដសច្កតើបញ្ជជ ក់អំពើការអនុវតត 
• តារាងកាលវភិាគននតប្ម្ូវការ 
• ទ្ប្ម្ង់សំដណើ ដែញនថៃ 

 ទ្ប្ម្ង់ព័ត៌ម្ភនអនកដែញនថៃ 
 ទ្ប្ម្ង់ឯកសារសំដណើ ដែញនថៃ 
 ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនឹងសកម្មភាពហាម្ឃាត់ 
 បញ្ជ ើតនម្ៃទ្ំនញិ (តារាងតនម្ៃ និងកាលវភិាគប្បគល់ទ្ំនិញ) ។ 
 បញ្ជ ើតនម្ៃដសវាកម្ម (តារាងតនម្ៃដសវាកម្ម និងកាលវភិាគបញ្ច ប់ការសតល់ដសវា) ។ 
 ទ្ប្ម្ង់ននសលិតកម្ម និង ទ្ប្ម្ង់ននការអនុញ្ជញ តិតឲយដច្ក្យលក់សលិតសល 
 លិខិតប្បកាសសតើពើការធានការពិដប្ាេះនថៃ  
 លិខិតប្បាក់កក់ធានការអនុវតត 

អនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃប្តូវដរៀបច្ំ និងបដំពញឯកសារដែញនថៃប្សបតាម្ការដណនសំតើពើការដែញនថៃ 
ដែលសតល់ជូនដោយសាថ ប័នអនុវតតលទ្ធកម្ម។ 

II. ការោក់សំដណើ ដែញនថៃ 
អនកសគត់សគង់ប្តវូអាន និងចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធ៌ម្ទាក់ទ្ងនឹងសកម្ម 

ភាពហាម្ឃាត់ ដហើយោក់ចូ្លកនុងដប្សាម្សំបុប្តជាម្ួយជាម្ួយសំដណើ ដែញនថៃដែលបានបំដពញរចួ្ 
ដហើយបញ្ជូ នឯកសារទាងំដនេះជូនដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម រចួ្ដហើយដសញើឯកសារទាងំដនេះជូនដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្មដៅ
មុ្ន ឬប្តឹម្កាលបរដិច្េទ្កំណត់ឈប់ទ្ទ្ួលសំដណើ ដែញនថៃ។  

កនុងករណើ ដែលអនកដែញនថៃ ខកខានម្ិនបានបំដពញដពញ និងម្ភនឯកសារភាជ ប់(ែូច្បានបញ្ជជ ក់
ខាងដលើ)ម្ិនប្គប់ប្ានតាម្ការដណនដំទ្ សំដណើ ដែញនថៃដែលបានទ្ទ្ួលដនេះប្តូវបាន្ត់ទុ្កជាសំដណើ
ដែញនថៃដែលម្ិនម្ភនសុពលភាព។  
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កនុងករណើ ដែលអនកដែញនថៃម្ិនដារពតាម្ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនងឹ
សកម្មភាពហាម្ឃាត់ អនកទាងំដនេះនឹងម្ិនប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យចូ្លរមួ្កនុងែំដណើ រការដែញនថៃរបស់ គ.ជ.អ.ប
ដៅទូ្ទាងំប្បដទ្ស សប្ម្ភប់រយៈដពល ៣ នន ។ំ  

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំបញ្ជ ើទ្ទ្ួលសំដណើ ដែញនថៃពើអនកដែញនថៃតាម្ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៦។ 
៧. ការដបើកសំដណើ ដែញនថៃ 

ដៅដពលសុតកំណត់កាលបរដិច្េទ្ោក់សំដណើ រដែញនថៃ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/
គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញនថៃជាសាធារណៈ។ កនុង
អំែុងដពលកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញនថៃ គណៈម្ភម ធកិារពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួត
ពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវប្បកាសពើរយៈដពលសុតកំណត់ោក់សំដណើ ដែញនថៃ ដហើយប្បកាសពុំទ្ទ្ួល
សំដណើ រដែញនថៃណ្តដសេងដទ្ៀតៗដទ្។ អនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃ ឬអនកតំណ្តង អាច្ចូ្លរមួ្កនុងកិច្ចប្បជុំដបើក
សំដណើ រដែញនថៃ។ ែំដណើ រការននការដបើកសំដណើ ដែញនថៃអាច្ម្ភនសុពលភាព លុេះប្តាដតអនកដែញនថៃោ៉ា ង
តិច្៣នក់ បានបំដពញឯកសារដែញនថៃ និងបានោក់សំដណើ ដែញនថៃ។  

កនុងករណើ  សំដណើ ដែញនថៃដែលទ្ទ្ួលបានម្ភនច្ំនួនតចិ្ជាង៣ដប្កាយកាលបរដិច្េទ្សុតកំណត់
ឈប់ទ្ទ្ួល ដនេះការដបើកឯការដែញនថៃប្តូវពនាដពល ។ កនុងកចិ្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញនថៃ តំបូងគណៈម្ភម
ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តួតពិនិតយដម្ើលគុណភាព
ននដប្សាម្សំបុប្ត ដែើម្បើធាននូវភាពសម្ភង ត់ននឯកសារដៅកនុងដប្សាម្សំបុប្តដនេះ ដហើយបនទ ប់ម្កដបើក
ដប្សាម្សំបុប្តននសំដណើ ដែញនថៃម្តងម្យួៗ ដោយអានដ ម្ េះអនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃ និងតនម្ៃដែលោក់ដែញ
និងកត់ប្តាពកួដគដៅដលើកាត រដខៀន ឬផ្ទទ ងំប្កោស់ធំ។ 

គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំ
តារាងដបើកសំដណើ ដែញនថៃ ដោយកត់ប្តាដ ម្ េះអនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃ តនម្ៃសរុប តនម្ៃសរុបរមួ្ បរមិ្ភណ អបបហារ 
អាករតនម្ៃបដនថម្ និងឯកសារពាក់ព័នធដសេងដទ្ៀតភាជ ប់ដៅនឹងតារាងដបើកសំដណើ ដែញនថៃ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៩)។  
គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) និងតំណ្តងអនក
ចូ្លរមួ្ដែញនថៃដែលម្ភនវតតម្ភនប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើតារាងដបើកដែញដែញនថៃ ដែើម្បើបញ្ជជ ក់ការទ្ទ្លួ
សាគ ល់ដលើសំដណើ  និងតនម្ៃដែលបានោក់ បនទ ប់ម្កប្តូវថតច្ម្ៃងតារាងដនេះជូនែល់អនកដែលបានចូ្លរមួ្
ដែញនថៃទាងំអស់។ 

គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវចុ្េះហតថ
ដលខាសដងាបដលើសំដណើ ដែញនថៃច្ាប់ដែើម្ប្គប់ទ្ំព័រ ដែលរមួ្ម្ភន: 

• សំដណើ សំុចូ្លរមួ្ដែញនថៃដែលម្ភនចុ្េះហតថដលខាដោយដម្ធាវ ើ 
• ឯកសារជាភសតុតាងដែលបញ្ជជ ក់ដលើការម្ភនសិទ្ធិចូ្លរមួ្ដែញនថៃ និងម្ភនលកាណៈសម្បតតិកនុង
ការអនុវតតកិច្ចសនា 

• ឯកសារធានថ្នទ្ំនិញ និងដសវាដែលប្តូវសញត់សគង់ និងសតល់ដោយអនកសគត់សគង់ឬអនកសតល់ដសវា គឺ
ជាទ្ំនិញ ឬដសវាដែលប្តូវបានអនុញ្ជញ តត ិនិងដ្ៃើយតបតាម្ឯកសារដែញនថៃ 

• លិខិតប្បកាសសតើពើការធានការដែញនថៃ 
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• ទ្ប្ម្ង់ព័ត៌ម្ភនអនកដែញនថៃ 
• ទ្ប្ម្ង់សំដណើ ដែញនថៃ 
• តារាងតនម្ៃ 
• សិទ្ធិប្សបច្ាប់ដលើការសគត់សគង់ 
គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវប្បកាស

ដសច្កតើសននិោឋ នដលើែំដណើ រការប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញនថៃ ប្បសិនដបើម្ិនម្ភនសំណួរពើអនកចូ្លរមួ្ ដហើយ
ប្បកាសថ្នលទ្ធសលននការវាយតនម្ៃនឹងប្តូវបានជូនែណឹំងែល់អនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃទាងំអស់ បនទ ប់ពើការ
វាយតនម្ៃបានបញ្ច ប់។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំសតើពើការដបើកសំដណើ ដែញនថៃ ដោយម្ភន
ភាជ ប់ជាម្ួយនូវបញ្ជ ើវតតម្ភនអនកចូ្លរមួ្។ 
៨. ការវាយតនម្ៃសំដណើ ដែញនថៃ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំបិទ្ទាវ រ ដែើម្បើវាយតនម្ៃសំដណើ
ដែញនថៃ។ សម្ភជិកទាងំអស់ននគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្
កតើប្បកាសប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់ ១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្ែំដណើ រការវាយតំនលសំដណើ ដែញនថៃ។ ែំដណើ រ
ការវាយតនម្ៃ ប្តូវដសអកដលើការពិនិតយបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស (ការដ្ៃើយតបបានតាម្លកាណៈ
បដច្ចកដទ្សដែលបានកំណត់) និងម្ភនតនម្ៃទាប ឬម្ភនតនម្ៃសម្រម្យ ដោយដសអកដលើតារាងដប្បៀបដធៀប 
និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ ដែញតនម្ៃ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ១១)។ អនកសគត់សគង់ដែលប្តូវបានដប្ជើសដរ ើស និងពិ្រណ្ត
ជាប់ច្ំណ្តត់ថ្នន ក់ទ្ើ១ គឺជាអនកសគត់សគង់ដែលបានោក់សំដណើ ដែញនថៃដែលម្ភនតនម្ៃទាប និងសម្រម្យប្តឹម្
ប្តូវប្សបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើតារាងដប្បៀបដធៀបនិងវភិាគ
តនម្ៃននសំដណើ ដែញនថៃ ដហើយដសញើគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយ
លទ្ធកម្ម(PRC)។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 
ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំកិច្ចប្បជុបំិទ្ទាវ រ ដែើម្បើវាយតនម្ៃតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ ដែញនថៃ 
ដោយពិនិតយដម្ើលដៅដលើនើតិវធិើ និងលកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ ដៅចុ្ងបញ្ច ប់ននកិច្ចប្បជុំដនេះ កិច្ចប្បជុំបិទ្ទាវ រ 
គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំកំណត់
ដហតុប្បជុំវាយតនម្ៃតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ ដែញនថៃ និងដធវើដសច្កតើសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ
ដលើការសតល់កិច្ចសនា ដហើយសម្ភជិកទាងំអស់របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម
ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)ដែលម្ភនវតតម្ភនកនុងកិច្ចប្បជុំប្តូវចុ្េះហតថដលខាដៅដលើកំណត់ដហតុប្បជុំ
ដនេះ។ 

ក. ការពនិតិយជហំានែបូំងដលើសំដណើ ដែញនថៃ 
ការប្តួតពិនិតយបឋម្ដលើសំដណើ ដែញនថៃ គឺដែើម្បើកំណត់សុពលភាព ឬភាពប្តឹម្ប្តូវននសំដណើ ដែញ

នថៃ។ សំដណើ ដែញនថៃដែលម្ិនម្ភនសុពភាព គឺជាសំដណើ ដែញនថៃដែលម្ិនដពញដលញ ឬសំដណើ ដែលម្ិន
បានដ្ៃើយតបប្គប់ប្ាន់ដៅនឹងតប្ម្ូវការននដែលបានកំណត់កនុងឯកសារដែញនថៃ ដហើយសំដណើ ដែញនថៃ
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ដនេះនឹងម្ិនប្តូវបានយកម្កពិ រ្ណ្តសប្ម្ភប់ែំណ្តក់កាលបនទ ប់ដទ្។ សំដណើ ដែញនថៃដែលម្ភនសុពភាព គឺ
ជាសំដណើ ដែញនថៃ ដែលដ្ៃើយតបនឹងតប្ម្ូវការ និងលកាខណឌ ្បំាច់្ម្ួយច្ំនួន ែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

ការដសទៀងផ្ទទ ត់: គឺជាការពិនិតយរយៈដពលសុពលភាពននសំដណើ ដែញនថៃ និងពាកយសំុដែញនថៃ ដែល
ប្តូវបានចុ្េះហតថដលខាដោយតំណ្តងប្តឹម្ប្តូវប្សបច្ាប់របស់អនកសគត់សគង់។ ប្បសិនដបើម្ភនការដសទរសិទ្ធ ិប្តូវ
ម្ភនភាជ ប់ម្កជាម្ួយនូវលិខិតដសទរសិទ្ធិដែលដច្ញបញ្ជជ ក់ដោយដម្ធាវ ើ។ 

ភាពប្សបច្ាប់ (ម្ភនសិទ្ធិទ្ទ្ួល): គឺជាការភាពប្សបច្ាប់ននអាជើវកម្មរបស់អនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃ 
ដែលម្ភនច្ាប់អនុញ្ជញ តឲយដធវើអាជើវកម្ម។ ប្បសិនដបើអនកដែញនថៃគឺជាប្កុម្ហ ុនសហកម្មសិទ្ធិ ដគប្តូវពិនិតយ
កិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងរមួ្ាន ជាម្ួយហតថដលខារបស់ប្គប់ភាគើទាងំអស់។ អនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃម្ិនប្តូវបានចុ្េះកនុង
បញ្ជ ើហាម្ឃាត់ (បញ្ជ ើដ ម្ េះអនកដែញនថៃដែលហាម្ឃាត់ម្និឲយចូ្លរមួ្ដែញនថៃដែលបានកំណត់ដោយ គ.ជ.អ.ប 
ប្កសួងដសែឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុនិង / ឬនែគូអភិវឌ្ឍន៍) ។ ប្បសិនដបើប្កុម្ហ ុនម្ិនម្ភនអាជាញ ធរអាជើវកម្មប្សប
ច្ាប់ ឬប្តូវបានចុ្េះបញ្ជ ើដៅកនុងបញ្ជ ើដមម  ដនេះឯកសារដែញនថៃដនេះប្តូវបែិដសធដនេះ។ 

ប្បកាសសតើពើការធានការដែញនថៃ: គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវពិនិតយដម្ើល
ថ្នដតើ អនកសគត់សគង់បានភាជ ប់ដសច្កតើប្បកាសសតើពើការធានការដែញនថៃជាម្ួយនឹងសំដណើ ដែញនថៃ។ ខៃឹម្សារ
ននដសច្កតើប្បកាសដនេះ ប្តូវដារពតាម្ល័កាខ័ណឌ ែូច្ម្ភនដច្ងកនុងឯកសារដែញនថៃ។ ប្បសិនដបើ អនកចូ្លរមួ្
ដែញនថៃខកខានម្ិនបានភាជ ប់ម្កជាម្យួនូវដសច្កតើប្បកាសដនេះ ឬម្ិនម្ភនឯកសារថតច្ម្ៃងដសច្កតើ
ប្បកាសដនេះ ដនេះសំដណើ ដែញដនេះនថៃប្តូវបែិដសធដ្ល។ 

ភាពដពញដលញននសំដណើ ដែញនថៃ: គឺជាការពិនិតយដលើសំដណើ ដែញនថៃ ដែើម្បើធានថ្នសំដណើ ដែញ
នថៃ ប្តូវបានដរៀបច្ំប្តឹម្ប្តូវប្សបតាម្តប្ម្ូវការននការដណនែូំច្ម្ភនដច្ងដៅកនុងដសច្កតើដណននំនឯកសារ
ដែញនថៃ។ សំដណើ ដែញនថៃដែលដរៀបច្ំម្ិនដពញដលញដៅតាម្ដសច្កតើដណននំនឯកសារដែញនថៃ ប្តូវ
បែិដសធដ្ល។ 

ការដ្ៃើយតបបានដពញដលញៈ គឺការដសទៀងផ្ទទ ត់ដលើការដ្ៃើយតបននដៅនឹងច្ំណុច្សំខាន់ៗនន
ល័កាខ័ណឌ ទូ្ដៅ និងលកាណជាក់ោក់ននកិច្ចសនា។ កនុងករណើ ម្ភនការខុសាន រវាងសំដណើ ដែញនថៃ
ជាម្ួយនឹងល័កាខ័ណឌ ទូ្ដៅ និងលកាណជាក់ោក់ននកិច្ចសនា សំដណើ ដែញនថៃដនេះប្តូវបែិដសធដ្ល។ 

ប្បសិនដបើ សំដណើ ដែញនថៃម្ិនប្តូវបានដរៀបច្ំប្សបតាម្លកាខណឌ ែូច្ដែលបានបញ្ជជ ក់ខាងដលើដទ្ 
សំដណើ ដែញនថៃដនេះនឹងម្និប្តូវបានយកម្កពិ្រណ្តសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃដៅជំហានបនទ ប់ដែើយ។ 

ខ. ការវាយតនម្ៃបដច្ចកដទ្ស 
គឺជាការកំណត់ដលើឯកសារពិដប្ាេះនថៃ ដែលដ្ៃើយតបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សដែលបានកំណត់

កនុងឯកសារដែញនថៃ ។   
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវ៖ 
 ពិនិតយ និងវាយតនម្ៃឯកសារពិដប្ាេះនថៃ ដែលម្ភនសុពលភាពទាងំអស់ពាក់ព័នធដៅនឹងការដ្ៃើយ
តបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សននឯកសារដែញនថៃ 

 បែិដសធសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដែលម្ិនដ្ៃើយតបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សែូច្ម្ភនដច្ងដៅកនុងឯក
ដែញនថៃ ។ សំដណើ ដែញនថៃដែលប្តូវបានបែិដសធនឹងម្ិនប្តូវបានយកម្កពិ្រណ្តសប្ម្ភប់
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ែំណ្តក់កាលបនទ ប់ដទ្។ 
គ. ការវាយតនម្ៃហរិញ្ញវតថុ 
គឺជាការពិនិតយ និងវាយតនម្ៃតារាងតនម្ៃននសំដណើ ដែញនថៃ ដែលម្ភនសុពលភាពនិងដ្ៃើយតបតាម្

លកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ ច្ំដពាេះការវាយតនម្ៃដសនកហរិញ្ញវតថុ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) 
ប្តូវ: 

 ពិនិតយដម្ើលភាពប្តឹម្ប្តូវននដលខនពវនធដោយប្បុងប្បយត័ន ដែើម្បើធាននូវច្ំនួនឯកតាតនម្ៃឯកតា 
តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញនើម្យួៗ គឺជាលទ្ធននសលគុណរវាងបរមិ្ភណនឹងតនម្ៃឯកតា ដហើយតនម្ៃ
សរុបរមួ្ គឺជាសលបូកននតនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញទាងំអស់  

 ពិនិតយ និងដសទៀងផ្ទទ ត់តនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខសរុប និងតនម្ៃសរុបរមួ្ជាអកេរ។ 
ឃ. ការដកតប្មូ្វកហុំស្គងដលខគណិត 
 ប្បសិនដបើ តនម្ៃឯកតាជាដលខទ្សភាគ និងសញ្ជញ ច្ណុំច្ប្តូវបានោក់ដៅទ្ើកដនៃងម្ិនប្តឹម្ប្តូវ 
តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញវតថុនើម្ួយៗ គឺជាតនម្ៃសៃូវការ។ 

 ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញនើម្យួៗ ខុសពើតនម្ៃឯកតាគុណនឹងច្នំួនដលខឯកតា ដនេះ
តនម្ៃឯកតាប្តូវដប្បើជាតនម្ៃសៃូវការសប្ម្ភប់ការគណន។ 

 ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបរមួ្ ខុសពើតនម្ៃសលបូកននតនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនញិទាងំអស់ ែូដ ន្ េះតនម្ៃសរុប
ននមុ្ខទ្ំនិញនើម្ួយៗ តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញនើម្ួយៗនឹងប្តូវបានដប្បើជាតនម្ៃសៃូវការសប្ម្ភប់ការ
គណនតនម្ៃសរុបរមួ្។ 

 ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខ ម្ភនច្ំននួខុសាន ពើតនម្ៃសរុបរមួ្ជាអកេរ ែូដ ន្ េះតនម្ៃសរុបរមួ្ជា
អកេរ ឬតនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខដែលប្តឹម្ប្តូវតាម្ការគណន គឺជាប្តូវជាតនម្ៃសរុបរមួ្ដែលប្តូវ
ដប្បើជាសៃូវការសំដណើ ដែញនថៃដនេះ។ 

 អនកដែញនថៃប្តូវទ្ទ្ួលយការដកតប្ម្ូវកំហុស្គងដលខគណិតរបស់គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការ
ដែញនថៃ (BEC) 

ង. ការពនិតិយដលើការការឃុបឃតិ 
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវពិនិតយដលើភាពម្ិនប្បប្កតើននសំដណើ ដែញនថៃ 

ដែលអាច្ពាក់ព័នធនឹងការការឃុបឃតិ និងសម្គំនិតាន រវាងអនកដែញនថៃដលើការោក់តនម្ៃដែញ។ 
ច្. ការពនិតិយលកាណសម្បតតតិាម្ដប្កាយអនកដែញនថៃ 
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវកំណត់ថ្ន អនកដែញនថៃដែលបានោក់សំដណើ

ដែញនថៃដែលដ្ៃើយតប ម្ភនតនម្ៃទាបជាងដគ និងសម្ប្សប គឺជាអនកដែញនថៃដែលម្ភនលកាណៈប្គប់ប្ាន់
ដែើម្បើអនុវតតកិច្ចសនា។ បដនថម្ដលើដនេះ គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC)  ប្តវូដផ្ទត តយកច្ិតត
ទុ្កោក់ដលើសម្តថភាពរបស់អនកសគត់សគង់ កនុងការអនុវតតកិច្ចសនាប្បកបដោយភាពដជាគជ័យ ដោយដសអក
ដលើលកាណសម្បតតិែូច្ដែលបានបញ្ជជ ក់កនុងសំដណើ ដែញនថៃ ដែលរមួ្ទាងំម្ភនកប្ម្ិតបទ្ពដិសាធន៍កនុងការ
សគត់សគង់ ភាពប្តឹម្ប្តូវតាម្សៃូវច្ាប់ដលើការសគត់សគង់ទ្នំិញ  និងកប្ម្ិតសម្តថភាពហរិញ្ញវតថុដែលបានកំណត់។ អនក
ដែញនថៃដែលបានោក់តនម្ៃទាបបំសុតដហើយដ្ៃើយតបដៅនឹងលកាខណឌ ននឯកសារដែញនថៃ នឹងប្តូវពិ្រ
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ណ្តកនុងជំហានចុ្ងដប្កាយននការវាយតនម្ៃ។ កនុងករណើ អនកដែញនថៃទាបទ្ើ១ម្និម្ភនលកាណៈសម្បតតិប្គប់
ប្ាន់ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC)  ប្តូវបនតពិនិតយដម្ើលសំដណើ ដែញនថៃដែលម្ភនតនម្ៃ
ទាបបនទ ប់ ដែើម្បើកំណត់ភាពប្បហាក់ប្បដហលរបស់អនកដែញនថៃកនុងការអនុវតតកិច្ចសនាឲយបានប្តឹម្ប្តូវ។ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវដរៀបច្ំ និងបញ្ជូ នរបាយការណ៍សតើពើការវាយតនម្ៃ
ដលើសំដណើ ដែញនថៃជូនដៅ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC) ដែើម្បើពិនិតយនិងសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិ
ការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុបំិទ្ទាវ រដែើម្បើវាយតំនលរបាយការណ៍សតើពើការវាយតនម្ៃ
ដលើសំដណើ ដែញនថៃ និងដធវើដសច្កតើសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ។ បនទ ប់ពើបញ្ច ប់ការវាយតំនលដលើសំដណើ ដែញនថៃ    
គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំការ
ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំសតើពើការវាយតំនលដលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ ដែញនថៃ ដហើយចុ្េះហតថដលខា
ដោយសម្ភជិកទាងំអស់នន គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC)ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ។ 
៩. ការសដប្ម្ច្ប្បគល់កចិ្ចសនា 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តួវឯកភាពតាម្លទ្ធននការដែញនថៃ ដោយដសអកតាម្
ដសច្កតើសដប្ម្ច្របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ។ 
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ម្ិនម្ភនសិទ្ធិផ្ទៃ ស់បតូរការសដប្ម្ច្ដែលបានដធវើដែើងដោយ
គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)ដែើយ។ ម្ស្រនតើលទ្ធ
កម្មប្តូវដរៀបច្ំដសច្កតើជូនែណឹំងសតើអំពើការសដប្ម្ច្ប្បគល់កិច្ចសនា (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៣) ដៅអនកដែញនថៃឈនេះ 
និងថតច្ម្ៃងជូនអនក្ញ់ទាងំអស់ នងិទុ្ករយៈដពលប្បាពំើរ (០៧) នថងដធវើការ ដែើម្បើឱ្យអនកដែញនថៃ្ញ់
ទាងំដនេះបតឹងជំទាស់ដៅនឹងលទ្ធសលននការដែញនថៃ។ ប្បសិនដបើាម នពាកយបណតឹ ងជំទាស់ដទ្ ការចុ្េះហតថ
ដលខាដលើកិច្ចសនាអាច្ដធវើដែើងកនុងរយៈដពលប្បាពំើរ (០៧) នថងដធវើការបនទ ប់ពើការដច្ញដសច្កតើជូន
ែំណឹងអំពើការសដប្ម្ច្ប្បគល់កិច្ច្ចសនា និងកនុងអែុំងដពលននសុពលភាពននសំដណើ ដែញនថៃ។ ប្បសិន
ដបើម្ភនពាកយបណតឹ ងជំទាស់ណ្តម្ួយដនេះ ការចុ្េះហតថដលខាដលើកិច្ចសនានេះ អាច្នឹងប្តូវដធវើដែើងលុេះប្តា
ដតពាកយបណតឹ ងទាងំដនេះ ប្តូវបានដោេះប្សាយកនុងអែុំងដពលសុពលភាពននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ។ 

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដសនើពើអនកដែញនថៃឈនេះនូវឯកសារប្បាក់កក់ធានការអនុវតតកិច្ចសនា ដែើម្បើដរៀបច្ំ
ចុ្េះកិច្ចសនា។ អនកសគត់សគង់ប្តូវសតល់ឯកសារប្បាក់កក់ធានការអនុវតតជូនម្ស្រនតើលទ្ធកម្មម្ិនឲយយតឺជាង១៤
នថងបនទ ប់ពើទ្ទ្ួលបានដសច្កតើជូនែណឹំងអំពើការសដប្ម្ច្ប្បគល់កចិ្ចសនា។  
១០. ការចុ្េះកចិ្ចសនា 

កនុងរយៈដពលប្បា(ំ០៧)នថងដធវើការ បនទ ប់ពើការដច្ញដសច្កតើជូនែណឹំងអំពើដសច្កតើសដប្ម្ច្ប្បគល់
កិច្ចសនា ដហើយប្បសិនដបើាម នពាកយបណតឹ ងជំទាស់ដទ្ ឬបនទ ប់ពើបណតឹ ងននទាងំអស់ប្តូវបានដោេះ
ប្សាយ ដនេះម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំឯកសារកិច្ចសនា និងោក់ជូនប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ដលខាធិការោឋ ន 
គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយនងិចុ្េះហតថដលខា រចួ្ដសញើកិច្ចសនាដនេះដៅឱ្យអនកសគត់សគង់ដែើម្បើចុ្េះហតថដលខា។ 

ដែើម្បើចុ្េះកិច្ចសនា អនកសគត់សគង់ប្តូវសតល់ឯកសារប្បាក់កក់ធានការអនុវតតកិច្ចសនាែល់ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម។ 
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ជាទូ្ដៅកិច្ចសនាប្តូវម្ភនរមួ្បញ្ចូ លនូវវច្ំណុច្សំខាន់ៗ ែូច្ខាងដប្កាម្: 
 កាលបរដិច្េទ្ននកិច្ចសនា 
 ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់អនកទ្ិញ (អនកម្ភច ស់ការ) 
 ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់អនកសគត់សគង់ (អនកទ្ទ្ួលការ) 
 ការពិពណ៌នសដងាបននទ្ំនិញ ឬដសវាកម្ម 
 តនម្ៃកិច្ចសនាសរុបជាដលខ និងជាអកេរ 
 ឧបសម្ព័នធននកិច្ចសនា និង 
 ការដប្បើប្បាស់ឯកសារកិច្ចសនា។ 

១១. ការប្បគលទ់្ទ្លួសម្ភា រៈ នងិបរកិាា រ (ទ្នំញិ) 
ការប្បគល់ទ្ទ្ួលសម្ភា រៈ និងបរកិាា រ (ទ្ំនិញ) ប្តូវប្តួតពិនិតយភាៃ ម្ៗមុ្នដពលទ្ទ្ួលយកទ្នំិញពើ

អនកសគត់សគង់។ ម្ស្រនតើសារដពើភ័ណឌ  និងម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវកនុងការប្តួតដលើការប្បគល់សម្ភា រៈ និង
បរកិាា  (ទ្ំនញិ) ដែើម្បើធានថ្នបរមិ្ភណដែលបានបញ្ជជ ទ្ិញនិងការលកាណៈបដច្ចកដទ្សននទ្ំនិញម្ភនភាព
ប្តឹម្ប្តូវ និងម្ិនម្ភនការខូច្ខាតនូវដសនកណ្តម្ួយដទ្ ដហើយម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្សនឹងពិនិតយដម្ើលសាថ នភាពនន
ទ្ំនិញដែលប្តូវប្បគល់ទ្ទ្ួល។ សម្ភា រៈ និងបិរកាា  (ទ្ំនិញ) ដែលជាកម្មវតថុននការទ្ិញ ប្តូវម្ភនឯកសារ
បញ្ជ ក់ជាក់ោក់និងប្គប់ប្ាន់ ប្ពម្ទាងំម្ភនហតថដលខារបស់អនកសគត់សគង់ និងម្ស្រនតើសារដពើភណឌ ដៅដលើ
ទ្ប្ម្ង់ប្បគល់ទ្ទ្ួល (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១២) ។ 
១២. ការប្គប់ប្គង នងិការអនុវតតកចិ្ចសនា 

ប្បធានគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវ
ដរៀបច្ំ្ត់ដច្ងការប្គប់ប្គង និងប្តួតពិនិតយការអនុវតតកិច្ចសនា ដែើម្បើធានថ្នការអនុវតតកិច្ចសនាប្តូវ
បានអនុវតតប្សបតាម្លកាខណឌ ដែលម្ភនដច្ងកនុងកចិ្ចសនា។ ការប្តួតពិនិតយការអនុវតតកិច្ចសនាប្តូវដធវើ
ដែើងជាដទ្ៀងទាត់ ជាពិដសសកនុងែំណ្តក់កាលបដច្ចកដទ្សសំខាន់ៗកនុងអែុំងដពលអនុវតតកិច្ចសនា។ 
អនកសគត់សគង់ប្តវូម្ភនកាតពវកិច្ចអនុវតតតាម្លកាខណឌ ដែលម្ភនដច្ងដៅកនុងកិច្ចសនា។ 
១៣. ការដរៀបច្ឯំកសារទូ្ទាត់ 

ដៅដពលដែលសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មប្តូវបានទ្ទ្ួលបានប្តឹម្ប្តូវតាម្បរមិ្ភណ និង
គុណភាពដែលបានកំណត់ដហើយដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវដលើការដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ ដែើម្បើ
ោក់ជូនម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើដធវើការទូ្ទាត់ ដែលឯកសារទាងំដនេះរមួ្ម្ភន៖ 

- សំដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្ម 
- សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
-  បញ្ជ ើប្បគល់ទ្ទ្ួលឯកសារដែញនថៃ 
-  កំណត់ដហតុប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញនថៃ និងបញ្ជ ើវតតម្ភន 
-  តារាងដបើកសំដណើ ដែញនថៃ 
-  របាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ ដែញនថៃ 
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-  កំណត់ដហតុប្បជុំរបស់ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC) 

-  ដសច្កតើប្បកាសសតើពើប្កម្សើលធម៌្របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិ
ការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 

-  កិច្ចសនា 
-  វក័ិយប័ប្តច្ាប់ដែើម្ 
- បញ្ជ ើប្បគល់ទ្ទ្ួលសម្ភា រៈ និងបរកិាា រ(ទ្ំនិញ) និង 
- ឯកសារាបំ្ទ្្បំាច់្ដសេងៗដទ្ៀត។ 
ម្ស្រនដើហរិញ្ញវតថុដែលទ្ទ្ួលបនទុក ប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ រឯកសារទូ្ទាត់ដោយភាជ ប់ជាម្ួយឯកសារខាងដលើ។ 

១៤. ការទូ្ទាត់ច្ណំ្តយ 
ការទូ្ទាត់នើម្ួយៗ ប្តូវបានដធវើដែើងប្សបតាម្តប្ម្ូវការននែូច្ដែលបានកំណត់ដៅកនុងដសនកទ្ើ ២ 

ននដសៀវដៅដណនសំតើពើដាលការណ៍ និងនើតិវ ើធិប្បតិបតតិការ (OPP Manual) ដែលបានកំណត់អពំើនើតិ
វធិើប្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុទាក់ទ្ងនឹងការទូ្ទាត់ច្ំណ្តយ។ 
៩.៦ លទ្ធកមមសម្មា រៈ បរិកាា (ទ្ំនិញ) និងច្សវាកមមផដ្លម្មនត្នមៃច្លើសពីវ៣០០.០០០វដ្ុល្លៃ អាច្មរិក 

ក. វវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម 

លទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ (ទ្នំិញ) និងដសវាកម្ម ដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ ៣០០.០០០ែុោៃ រអាដម្រ ិ
ក ប្តូវដប្បើវធិើសាស្រសតដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ ដោយប្តូវដធវើការប្បកាសសេពវសាយរយៈដពល ៣០នថង។ 
ខ. ដ្ំច្ណើរការលទ្ធកមម 

 ែំដណើ រការដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ ម្ភនដរៀបរាប់ោ៉ា ងដកាេះកាយច្ាស់ោស់ ដៅកនុង
ការដណន ំ ដែលបានដរៀបដរៀងដបាេះសាយដោយនែគូអភិវឌ្ឍ។ ដៅដពលដែលប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតដែញ
នថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ ជា្បំាច់្ប្តូវដប្បើប្បាស់ឯកសារដែញនថៃតាម្បទ្ោឋ ន គប្ម្ូដែលបានកំណត់
ដោយនែគូអភិវឌ្ឍដែរ។ 
 ែំដណើ រការដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ តប្ម្វូឲម្ភនការសេពវសាយកនុងប្សុកសង នងិអនតរ
ជាតិសង ដហើយដបើកទូ្ោយច្ំដពាេះអនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃទាងំអស់។ កនុងែំដណើ រការលទ្ធកម្មសម្ភា រៈ បរកិាា រ 
(ទ្ំនិញ) និងដសវាកម្មដោយដប្បើវធិើសាស្រសតដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិដនេះ ប្តូវដប្បើប្បាស់នូវបទ្ោឋ ន 
ទ្ប្ម្ង់ឯកសារគប្ម្ូដែលបានកំណត់ដោយនែគូអភិវឌ្ឍដែលបានសតល់ហរិញ្ញបបទានែល់កម្មវធិើ ឬ គដប្ម្ភង។ 
បទ្ោឋ ន ទ្ប្ម្ង់ឯកសារដែញនថៃគប្ម្ូដសនកដសវាកម្ម នឹងប្តូវបានដប្បើប្បាស់សប្ម្ភប់ការដធវើលទ្ធកម្មដសវាកម្ម
ជាអនតរជាតិទាងំអស់ ដោយម្ិនគិតពើវធិើសាស្រសតកនុងការដប្ជើសដរ ើសដែើយ ដលើកដលងដតម្ភនការប្ពម្ដប្ពៀង
ដសេងដប្ៅពើដនេះ។ 
 បទ្ោឋ ន ទ្ប្ម្ង់ឯកសារគប្ម្ូដែលបានកំណត់ដោយនែគូអភិវឌ្ឍ សប្ម្ភប់វធិើសាស្រសតដែញនថៃប្បកួត
ប្បដជងជាអនតរជាតិ អាច្រកបានដៅដលើដគហៈទ្ំព័ររបស់នែគូអភិវឌ្ឍនើម្យួៗ (ដគហៈទ្ំព័រពាក់ព័នធ និងកិច្ច
លទ្ធកម្ម) ដហើយបទ្ោឋ ន ឬទ្ប្ម្ង់ឯកសារគប្ម្ូទាងំដនេះ នឹងប្តូវបានដគដធវើបច្ចុបបននភាពជាដរឿយៗ។ 
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៩.៧ លទ្ធកមមសម្មា រៈ បរិកាា រ(ទ្ំនិញ) និងច្សវាកមមអនុវត្តតាមវិធីសាន្តសតច្ដ្ញនលៃជាអនតរជាត្ិ

ម្មនកត្មិត្ 

 វធិើសាស្រសតដនេះដសទើរដតែូច្ាន ទាងំប្សុងដៅនឹង វធិើសាស្រសតដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ។
បទ្ោឋ ន ទ្ប្ម្ង់ឯកសារដែញនថៃគប្ម្ូរបស់នែគូអភិវឌ្ឍនឹងប្តូវយកម្កដប្បើប្បាស់ដោយដធវើការដកសប្ម្ួល
បដនថម្ ែូច្ជាែកដច្ញនូវលិខិតអដញ្ជ ើញចូ្លរមួ្ដែញនថៃ និងប្បការននដែលដច្ងអំពើច្ណំង់ច្ំណូល   
ច្ិតតសប្ម្ភប់អនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃកនុងប្សុក។ 
 វធិើសាស្រសតដែញនថៃជាអនតរជាតិម្ភនកប្ម្ិត ម្ិនតប្ម្ូវឲម្ភនការសេពវសាយដទ្។ ការដប្បើប្បាស់
វធិើសាស្រសតដែញនថៃជាអនតរជាតិម្ភនកប្ម្ិតដនេះ គឺដសអកដលើមូ្លោឋ នអនកសគត់សគង់ ឬអនកសតល់ដសវាម្ភនច្ំនួន
កំណត់ កនុងករណើ ដនេះអនកសគត់សគង់ ឬអនកសតល់ដសវាដែលម្ភនសម្តថភាព កនុងការចុ្េះកិច្ចសនាសគត់សគង់ ឬសតល់
ដសវាដទ្ើបប្តូវបានអដញ្ជ ើញដអាយចូ្លរមួ្កនុងកាដែញនថៃដនេះ។ ដោយដហតុថ្ន ភាពខុសាន រវាងការដែញនថៃ
ជាអនតរជាតិម្ភនកប្ម្ិត និង ដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ គឺការអដញ្ជ ើញចូ្លរមួ្ដែញនថៃ ែូដច្នេះ អនក
ដប្បើប្បាស់ឯកសារប្តូវអនុវតតតាម្ជំហាននិម្ួយៗ ដែលម្ភនដច្ងកនុងការដណនសំតើពើវធិើសាស្រសតដែញនថៃជា
អនតរជាតិម្ភនកប្ម្ិត ដរៀបដរៀងដបាេះសាយដោយនែគូអភិវឌ្ឍ។ 
៩.៨ លទ្ធកមមសម្មា រៈ បរិកាា (ទ្ំនិញ) និងច្សវាកមមផដ្លអនុវត្តតាមវិធីសាន្តសតចុុះកិចេសនាផ្ទា ល់ 

 វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់ដនេះ អនុវតតតចិ្តួច្បំសុត ដោយដហតុសលថ្នវធិើសាស្រសតដនេះវា
ម្ិនបងាា ញពើតម្ភៃ ភាព និងការប្បកួតប្បដជងដទ្។ ការអនុវតតវធិើសាស្រសតដនេះ តប្ម្ូវឲសំុលិខិត ាម នការ
បែិដសធ(NOL) ពើនែគូអភិវឌ្ឍ និងគណៈកម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយ អនុម័្តលទ្ធកម្ម(ថ្នន ក់ខពស់)មុ្នដពលអនុ
វតត។ វធិើសាស្រសតដនេះគឺប្តូវទាក់ទ្ងដៅអនកសគត់សគង់ម្ួយ ដែលម្ភនលទ្ធភាពកនុងការសគត់សគង់ និងច្រ្កិច្ច
សនាដសអកដលើមូ្លោឋ នននការសគត់សគង់ដនេះ។ វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់ ជាវធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មដត
ម្ួយគត់ ដែលអនុញ្ជញ តឲម្ភនការច្រ្ដលើតនម្ៃទ្ំនិញ ឬដសវាកម្ម។ វធិើសាស្រសតដនេះ សម្ប្សបសប្ម្ភប់ដត
កនុងករណើ ៖ 
 ក. ដៅដពលដែលសម្ភា រៈ បរកិាា រ ប្តឹម្ប្តូវតាម្កប្ម្ិតបទ្ោឋ ន អាច្រកបានពើប្បភពដតម្ួយគត់ 
 ខ. កនុងករណើ ដលើកដលង ែូច្ជាដោេះប្សាយដប្ាេះម្ហនតរាយធម្មជាតិ 
 គ. ដៅដពលដែលទ្ំនិញតំណ្តងដអាយការបនតជាធម្មជាតិ កំពុងែំដណើ រការ ឬដទ្ើបបញ្ច ប់កិច្ច
សនានដពលថមើៗ ដហើយអាច្បងាា ញថ្ន ដទាេះបើជាដែញនថៃបដនថម្ដទ្ៀត ក៏ពុំអាច្រកបានតនម្ៃដែលទាបជាង
ដនេះដទ្។  
៩.៩វតារាងសច្ងាបសតីពីនីតិ្វិធីលទ្ធកមមសម្មា រៈ បរិកាា រ(ទ្ំនិញ) និងច្សវាកមម 
វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្ម កប្ម្តិទ្កឹប្បាក់ នើតវិធិើលទ្ធកម្ម 
ដបឡាសាច្់ប្បាក់ 
ឬទ្ិញផ្ទទ ល់ 

តនម្ៃតិច្ជាង រហូត
ែល់ដសមើ១០០
ែុោៃ រអាដម្រកិ 

• សដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ និងដសវាប្តូវបានពិនិតយដសទៀង
ផ្ទទ ត់ ពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តដោយម្ស្រនតើពាក់ព័នធ 

• ពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់កញ្ច ប់ថវកិាជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុ 
• អនុវតតការទ្ិញផ្ទទ ល់ដោយម្ិនម្ភនការសទង់តនម្ៃ 
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• ដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ 
សទង់តនម្ៃផ្ទទ ល់
ម្ភត់ 

តនម្ៃដលើសពើ ១០០ 
រហូតែលដ់សមើ 
៣០០ ែុោៃ រអាដម្រ ិ
ក 

• សដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ និងដសវាប្តូវបានពិនិតយដសទៀង
ផ្ទទ ត់ ពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តដោយម្ស្រនតើពាក់ព័នធ 

• សំដណើ សំុដធវើលទ្ធកម្ម 
• សទង់តនម្ៃដោយផ្ទទ ល់ម្ភតិ ឬតាម្ទូ្រស័ពទ 
• ដធវើការសទង់តនម្ៃោ៉ា ងដហាច្៣កដនៃងដសេងពើាន  
• ប្បធានសាថ ប័ន(ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.
អ.ប) ពិនិតយបញ្ជជ ក់ដលើការដប្ជើសដរ ើអនកសគត់សគង់ 

• ប្បធានសាថ ប័ន(ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.
អ.ប) ដធវើការសដប្ម្ច្ដលើការបញ្ជជ ទ្ិញ ដោយម្ិន
្បំាច់្្ៃង POC/PRC 

• ដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ 
សទង់តនម្ៃសៃូវការ
(ជាោយលកា
អកេរ) 

តនម្ៃដលើសពើ ៣០០ 
រហូតែលដ់សមើ 
២៥.០០០ ែុោៃ រ
អាដម្រកិ 

• សដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ និងដសវាប្តូវបានពិនិតយដសទៀង
ផ្ទទ ត់ ពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តដោយម្ស្រនតើពាក់ព័នធ 

• ដរៀបច្ំការសទង់តនម្ៃជាោយលកាអកេរ និងដសញើដៅអនក
សគត់សគង់ោ៉ា ងតិច្៣ ដសេងពើាន  

• គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) វាយតនម្ៃ
ដលើសំដណើ សទង់តនម្ៃ មុ្នដពលោក់ជូន POC/PRC ដែើម្បើ
ដធវើការសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ 

• ប្បធានសាថ ប័ន(ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.
អ.ប) ពិនិតយបញ្ជជ ក់ដលើការដប្ជើសដរ ើអនកសគត់សគង់ 

• ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មដរៀបច្ំលិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ ឬកិច្ចសនា និង
ោក់ជូនប្បធានសាថ ប័ន(ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន 
គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយ និងចុ្េះហតថដលខា 

• ដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់  
ពិដប្ាេះនថៃកនុង
ប្សុក (ដោយម្ភន
ការប្បកាសសេពវ
សាយច្ំនួន ១៥
នថង) 

តនម្ៃដលើសពើ 
២៥.០០០ រហូត
ែលដ់សមើ 
១០០.០០០ ែុោៃ រ
អាដម្រកិ 

• សដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ និងដសវាប្តូវបានពិនិតយដសទៀង
ផ្ទទ ត់ ពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តដោយម្ស្រនតើពាក់ព័នធ 

• សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
• ដរៀបច្ំឯការពិដប្ាេះនថៃ និងោក់ឯកសារដនេះជូនដៅ 

POC/PRC ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្ 
• ដសច្កតើប្បកាសជូនែំណឹងសតើពើការពិដប្ាេះនថៃជាសាធារ
ណៈសប្ម្ភប់រយៈដពល១៥នថង មុ្នដពលដបើកសំដណើ
ពិដប្ាេះនថៃ 
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• ទ្ទ្ួលសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ 
• ដបើក និងវាយតនម្ៃសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃៈ BEC វាយតនម្ៃ
សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ មុ្នដពលោក់ជូនPOC/PRC ដែើម្បើ
សដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ 

• ប្បធានសាថ ប័ន(ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.
អ.ប) ពិនិតយបញ្ជជ ក់ដលើការដប្ជើសដរ ើអនកសគត់សគង់ 

• ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មដរៀបច្ំលិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ ឬកិច្ចសនា និង
ោក់ជូនប្បធានសាថ ប័ន(ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន 
គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយ និងចុ្េះហតថដលខា 

• ដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ 
ដែញនថៃប្បកួត
ប្បដជងកនុងប្សុក 
(ប្បកាសសេពវ
សាយរយៈ៣០ 
នថង) 

តនម្ៃដលើសពើ 
១០០.០០០ រហូត
ែល់ដសមើ 
៣០០.០០០ែុោៃ រ
អាដម្រកិ 

• សដណើ សំុសម្ភា រៈ បរកិាា រ និងដសវាប្តូវបានពិនិតយដសទៀង
ផ្ទទ ត់ ពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តដោយម្ស្រនតើពាក់ព័នធ 

• សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
• ដរៀបច្ំឯការដែញនថៃ និងោក់ឯកសារដនេះជូនដៅ 

POC/PRC ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្ 
• ដសច្កតើប្បកាសជូនែំណឹងសតើពើការដែញនថៃជាសាធារ
ណៈសប្ម្ភប់រយៈដពល៣០នថង មុ្នដពលដបើកសំដណើ
ដែញនថៃ 

• ទ្ទ្ួលសំដណើ ដែញនថៃ 
• POC/PRC ប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញនថៃជាសាធារណៈ 
• ដបើក និងវាយតនម្ៃសំដណើ ដែញនថៃៈ BEC វាយតនម្ៃ
សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ មុ្នដពលោក់ជូនPOC/PRC ដែើម្បើ
សដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ 

• ប្បធានសាថ ប័ន(ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.
អ.ប) ពិនិតយបញ្ជជ ក់ដលើការដប្ជើសដរ ើអនកសគត់សគង់ 

• ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មដរៀបច្ំលិខិតបញ្ជជ ទ្ិញ ឬកិច្ចសនា និង
ោក់ជូនប្បធានសាថ ប័ន(ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន 
គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយ និងចុ្េះហតថដលខា 

• ដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ 
ដែញនថៃប្បកួត
ប្បដជងជាអនតរ
ជាតិ 

តនម្ៃដលើសពើ  
៣០០.០០០ែុោៃ រ
អាដម្រកិ 

• សេពវសាយកនុងប្សុក និងអនតរជាតិ 
• ដបើកទូ្ោយច្ំដពាេះអនកច្ង់ចូ្លរមួ្ដែញនថៃដែល្ប់
អារម្មណ៏ទាងំអស់ 



391 
 

• ែំដណើ រការលទ្ធកម្មលម្អិតម្ភនដច្ងកនុង ការដណន ំ
របស់នែគូអភិវឌ្ឍ។ 

• ឯកសារដែញនថៃទាងំអស់ប្តូវអនុវតតតាម្ ឯកសារ
បទ្ោឋ នដែញនថៃគប្ម្ូកំណត់ដោយនែគូអភិវឌ្ឍ។ 

• ឯកសារបទ្ោឋ នដែញនថៃគប្ម្ូកំណត់ដោយនែគូអភិវឌ្ឍ
អាច្រកបានដលើគហៈទ្ំព័ររបស់នែគូអភិវឌ្ឍ។ 

ដែញនថៃជាអនតរ
ជាតិម្ភនកប្ម្ិត 

ាម នកប្ម្ិតទ្កឹ
ប្បាក់ 

• ពុំ្បំាច់្សេពវសាយ 
• ែំដណើ រការលទ្ធកម្មលម្អិតម្ភនដច្ងកនុង ការដណន ំ
របស់នែគូអភិវឌ្ឍ។ 

• ភាពខុសាន រវាងការដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ 
និងការដែញនថៃជាអនតរជាតិម្ភនកប្ម្ិតគឺ ការអដញ្ជ ើញ
ចូ្លរមួ្ដែញនថៃ 

• បទ្ោឋ នឯកសារដែញនថៃគប្ម្ូម្ភនលកាណៈប្សដែៀងាន
ដៅនឹងបទ្ោឋ នឯកសារគប្ម្ូសប្ម្ភប់ដែញនថៃប្បកួត
ប្បដជងជាអនតរជាតិ ប្ាន់ដតែកដច្ញការអដញ្ជ ើញចូ្ល
រមួ្ដែញនថៃ។កំណត់ដោយនែគូអភិវឌ្ឍ និងអាច្រកបាន
ដលើគហៈទ្ំព័ររបស់នែគូអភិវឌ្ឍ 

ចុ្េះកិច្ចសនា
ផ្ទទ ល ់

ាម នកប្ម្ិតទ្កឹ
ប្បាក់ 

• តប្ម្ូវដអាយដសនើសំុ ាន នការបែិដសែ មុ្នដពលអនុវតត 
• អនុញ្ជញ តដអាយចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់ និងច្រ្រតនម្ៃ 

 
៩.១០ ការបញ្ជា ក់លកខណៈបគចេកគទសសម្ភា រៈ បរិកាខ រ (ទំនិញ) នងិគសវាកម្ម 

 ការបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស គឺជាដសនកម្ួយននឯកសារដែញនថៃដែលបញ្ជជ ក់លំអិតពើទ្ំនញិ 
និងដសវាកម្មដែលប្តូវបានជាតប្ម្ូវការរបស់សាថ ប័នអនុវតត។ ការបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្សប្តូវដរៀបច្ំឱ្យ
បានច្ាស់ោស ់ ដែើម្បើទាក់ទាញការប្បកួតប្បដជងោ៉ា ងទូ្លំទូ្ោយ។ ដៅដពលដធវើការកំណត់លកាណៈ
បដច្ចកដទ្សជំនញដែលម្ភនលកាណៈសមុគសាម ញ ម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្ស ឬទ្ើប្បឹកាប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវកនុងការ
ដរៀបច្ំនូវលកាណៈបដច្ចកដទ្សទាងំដនេះ។ កនុងករណើ ពុំម្ភនលទ្ធភាពដរៀបច្ំកំណត់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស
ទាងំដនេះដទ្ សាថ ប័នអនុវតតលទ្ធកម្មប្តូវពិ្រណ្តរកជួលប្កុម្ហ ុនទ្ើប្បឹកា ឬទ្ើប្បឹកាបដច្ចកដទ្សណ្តម្ភន ក់ 
ដែើម្បើជួយដរៀបច្ំដសច្កតើប្ពាងលកាណៈបដច្ចកដទ្ស ដហើយទ្ើប្បឹកាបដច្ចកដទ្សដនេះប្តូវសថិតដៅជួយសដល់
ដោបល់លកាណៈបដច្ចកដទ្សដនេះរហូតែល់ការតំណ្តក់កាលវាយតនម្ៃ។ 
 ដៅដពលដរៀបច្ំកំណត់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស ប្កុម្ហ ុនទ្ើប្បឹកា ឬទ្ើប្បឹកាបដច្ចកដទ្សប្តូវយក
ច្ិតតទុ្កោក់ដលើច្ំណុច្សំខាន់ៗម្ួយច្នំួន ែូច្ខាងដប្កាម្: 
 ក) ភាពដពញដលញននលកាណៈបដច្ចកដទ្ស ប្តូវម្ភនព័ត៌ម្ភនែូច្ខាងដប្កាម្: 

- រយៈដពលននដប្បើប្បាស់មុ្ខទ្ំនិញនើម្យួៗ 
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- គុណភាពននទ្ំនិញដែលច្ង់បាន 
- ការពិពណ៌នអំពើលកាខណឌ ្បំាច់្ទាងំអស់របស់ទ្ំនិញ និងដសវាកម្ម 

 ខ) ភាពច្ាស់ោស:់ ការបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្សប្តូវដតច្ាស់ោស់ និងប្តឹម្ប្តូវ ដែើម្បើឱ្យ
អនកដែញនថៃដ្ៃើយតបប្តឹម្ប្តូវ និងពិតប្បាកែដៅតាម្តប្ម្ូវការរបស់សាថ ប័នអនុវតតច្ង់បាន។ 
 គ) ការប្បកួតប្បដជង: កនុងការដរៀបច្ំបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស ប្កុម្ហ ុនទ្ើប្បឹកា ឬទ្ើប្បឹកា
បដច្ចកដទ្ស ប្តូវម្ភនការប្បុងប្បយត័ន ដហើយម្ិនប្តូវឲយម្ភនការប៉ាេះពាល់ែល់ការប្បកួតដែើយ។ កនុងករណើ
ការដែញនថៃដោយការប្បកួតប្បដជងជាសាធារណៈ ការបញ្ជជ ក់បដច្ចកដទ្សប្តូវដរៀបច្ំឲយម្ភនការប្បកួត
ប្បដជងទូ្លំទូ្ោយ។ 
 ឃ) ការបញ្ជជ ក់សាៃ កសញ្ជញ  និងដ ម្ េះពាណិជជកម្ម គួរដតដជៀសវាងអំពើសាៃ កសញ្ជញ  ដលខកូែ កា
តាែុក(បញ្ជ ើមុ្ខទ្ំនិញ) ឬច្ំណ្តត់ថ្នន ក់ដែលម្ភនលកាណៈប្សដែៀងាន  ដែលនឲំយប៉ាេះពាល់ែល់ការ
ប្បកួតប្បដជង។ ប្បសិនដបើាម នជដប្ម្ើសដសេងដទ្ៀត ដែើម្បើដធវើឱ្យតារាងលកាណៈបដច្ចកដទ្សបញ្ជជ ក់បាន
ដពញដលញដទ្ ប្តូវដប្បើពាកយ “ឬដសមើាន  ឬប្បហាក់ដប្បហលាន ” ជំនួសវញិ។ ដៅដពលតារាងបញ្ជជ ក់លកាណៈ
បដច្ចកដទ្សបានបញ្ជជ ក់អពំើសាៃ កសញ្ជញ  ឬដ ម្ េះពាណិជជកម្មដៅកនុងឯកសារដែញនថៃប្តូវដតបញ្ជជ ក់ច្ាស់
ថ្នអនកទ្ិញនងឹទ្ទ្ួលយកទ្ំនិញ ឬដសវាកម្មដែលម្ភនលកាណៈប្សដែៀងាន  និងម្ភនគុណភាពប្បហាក់
ប្បដហលនឹងទ្ំនិញ ឬដសវាកម្មដែលច្ង់បាន។ 
 ង) តារាងបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្សប្តូវបញ្ជជ ក់ថ្នរាល់ទ្ំនិញ ឬវតថុធាតុដែើម្ទាងំអស់ប្តូវដតថមើ 
និងម្ិនទាន់ប្តូវបានដប្បើ ឬជាគំរូដច្ញថមើ។ 
៩.១១ ការយឺតោ៉ា វកែងុការអនុវតតកិចេសនា 

 អនកសគត់សគង់ប្តវូដតបញ្ច ប់ឲយបានច្ប់សពវប្គប់ដលើការប្បគល់ទ្ំនិញ ឬដសវាកម្មដោយអនុដោម្
ដៅតាម្កាលវភិាគែូច្ម្ភនដច្ងកនុងតារាងប្បតិទ្ិនការងារ។ ប្បសិនដបើម្ិនប្តូវបានបញ្ច ប់សពវប្គប់ដទ្: 

- អនកសគត់សគង់ប្តវូជូនែំណឹងជាោយលកាណ៍អកេរដៅអនកទ្ិញអំពើការយតឺោ៉ា វកនុងការអនុវតត 
ដោយម្ភនបញ្ចូ លដសច្កតើលម្អិតអំពើការយតឺោ៉ា វ និងដពលនិងមូ្លដហតុននការយតឺោ៉ា វ។ 

-  POC / PRC ប្តូវវាយតនម្ៃសាថ នភាពននការយតឺោ៉ា វ ដហើយដលើកដោបល់ និងដសនើសំុដោបល់
សដប្ម្ច្ពើប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការគ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយលទ្ធភាពពនារ
ដពលអនុវតតរបស់អនកសគត់សគង់ ដោយម្ភន ឬាម នសំណងខូច្ខាតែូច្ម្ភនដច្ងកនុងកិច្ចសនា 

- ប្បសិនដបើម្ភនការពនាររយៈដពលននការអនុវតតកិច្ចសនា ភាគើទាងំពើរប្តូវដកតប្ម្ូវលិខិត
ពនារដនេះជាសៃូវការ 

- ច្ំដពាេះការយតឺោ៉ា វកនុងការអនុវតតកាតពវកិច្ចរបស់ខៃួន ែូច្ម្ភនដច្ងកនុងកិច្ចសនាអនកសគត់សគង់
ប្តូវម្ភនការទ្ទ្ួលខុសប្តូវច្ំដពាេះសំណងខូច្ខាត ដលើកដលងដតការយតឺោ៉ា វដនេះបណ្តត ល 
ម្កពើកេយ័ធន។ 

៩.១២ ការបញ្េប់កិចេសនានគត់នគង់/នតល់សម្ភា រៈបរកិាខ រ (ទំនិញ) និងគសវាកម្ម 

 ជាទូ្ដៅម្ិនម្ភនភាគើណ្តម្ភនសិទ្ធិអាច្បញ្ច ប់កិច្ចសនាដោយឯកដតាភាគើបានដែើយដលើកដលង
ដតម្ភនការបំពានដោយភាគើណ្តម្ួយ ដៅដលើភាគើម្ួយដទ្ៀត។  
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អនកទ្ិញអាច្បញ្ច ប់កិច្ចសនាបាន ដោយដសអកដលើមូ្លោឋ នែូច្ខាងដប្កាម្: 
- ប្បសិនដបើអនកសគត់សគង់ខកខានម្ិនបានប្បគល់ទ្ំនិញណ្តម្ួយ ឬទាងំអស់កនុងរយៈដពលដែល
បានបញ្ជជ ក់កនុងកិច្ចសនា 

- ប្បសិនដបើអនកសគត់សគង់ម្និបានបំដពញតាម្កាតពវកិច្ចដសេងនទ្ដទ្ៀតដប្កាម្កិច្ចសនាែូច្ជាការ
ដរៀបច្ំ ការែំដែើងឧបករណ៍ និងការបណតុ េះបណ្តត ល ប្បសិនដបើម្ភនតប្ម្ូវដៅកនុងកិច្ចសនា។ 

- ប្បសិនដបើអនកសគត់សគង់ប្បប្ពតឹតអំដពើណ្តម្យួដែលហាម្ឃាត់ែូច្ជាអដំពើពុករលួយ ការដកៃងការ
បនៃំ ការបងាិតបងា ំឬអំដពើឃុបឃតិកនុងការប្បដជងយកកិច្ចសនា ឬកនុងការអនុវតតកិច្ចសនា។ 

 កនុងករណើ ដែលអនកទ្ិញបញ្ច ប់កិច្ចសនាទាងំប្សុង ឬកនុងដសនកខៃេះ ដោយដហតុសលណ្តម្ួយ 
ែូច្ដែលបានដរៀបរាប់ខាងដលើ អនកទ្ិញអាច្ដធវើលទ្ធកម្មទ្ំនិញដែលម្ិនទាន់បានប្បគល់ ដហើយអនកសគត់សគង់
ប្តូវទ្ទ្ួលបនទុកដលើការច្ំណ្តយបដនថម្ននសប្ម្ភប់ទ្ំនិញទាងំដនេះច្ំដពាេះអនកទ្ិញ។ ប្បសិនដបើកិច្ចសន្យា
ប្ាន់ប្តូវបានបញ្ច ប់កនុងដសនកណ្តម្ួយ អនកសគត់សគង់ប្តវូបនតទ្ទ្ួលខុសប្តូវច្ំដពាេះអនកទ្ិញកនុងការអនុវតតដសនក
ែ៏នទ្ដទ្ៀតននកិច្ចសនា ដែលម្ិនប្តូវបានបញ្ច ប់។ អនកសគត់សគង់ដែលម្ិនបានបញ្ច ប់កិច្ចសនាទាងំប្សុង ឬ
ដសនកខៃេះដោយសារមូ្លដហតុែូច្ដែលបានដរៀបរាប់ខាងដលើនឹងប្តូវបានចុ្េះបញ្ជ ើកនុងបញ្ជ ើដមម  និងម្ិនប្តូវ
បានអនុញ្ជញ តឱ្យចូ្លរមួ្ដែញនថៃកនុងរយៈដពលម្ិនតិច្ជាបើ(៣)នន ជំាប់ៗាន ប្សបតាម្ដសច្កតើសដប្ម្ច្
របស់ គ.ជ.អ.ប ។ ប្បសិនដបើអនកសគត់សគង់កេយ័ធនដនេះ អនកទ្ិញអាច្បញ្ច ប់កិច្ចសនាដៅដពលណ្តក៏បាន 
ដោយដធវើការជូនដសច្កតើជូនែំណឹងជាោយលកាណ៍អកេរែល់អនកសគត់សគង់។ កនុងករណើ ដនេះការបញ្ច ប់កិច្ច
សនាប្តូវដធវើដែើងដោយាម នការទូ្ទាត់សំណងច្ំដពាេះអនកសគត់សគង់ ដហើយអនកសគត់សគង់ម្និម្ភនសិទ្ធិបតឹងអនក
ទ្ិញដទ្។ 
 ប្បសិនដបើអនកទ្ិញសដប្ម្ច្ច្ិតតបញ្ច ប់កចិ្ចសនា អនកទ្ញិប្តូវដារពតាម្វធិានែូច្ខាងដប្កាម្: 

- ជូនែំណឹងជាោយលកាណ៍អកេរដៅអនកសគត់សគង់ដោយបញ្ជជ ក់ពើបរមិ្ភណទ្នំិញ ដៅកនុងកិច្ច
សនាដែលប្តូវបានបញ្ច ប់ និងកាលបរដិច្េទ្ចូ្លជាធរម្ភនននការបញ្ច ប់ 

- អនកទ្ិញប្តូវទ្ទ្ួលទ្ំនិញដែលបានដរៀបច្ំរចួ្ដែើម្បើែឹកជញ្ជូ នទ្ំនិញទាងំដនេះដៅកនុងរយៈដពល 
៣០នថង បនទ ប់ពើអនកសគត់សគង់បានទ្ទ្ួលការជូនែំណឹងអំពើការបញ្ច ប់តាម្លកាខណឌ  និងតនម្ៃ
ដៅកនុងកិច្ចសនា។ 

ច្ំដពាេះទ្ំនិញដែលដៅសល់ អនកទ្ិញអាច្ដប្ជើសដរ ើស: 
- ឲយម្ភនការដរៀបច្ំសពវប្គប់ និងការប្បគល់ទ្ំនិញម្ួយដសនកតាម្លកាខណឌ និងតនម្ៃននកិច្ចសនា 
- បែិដសធទ្ំនញិដែលដៅសល់ ដហើយទូ្ទាត់ដៅឱ្យអនកសគត់សគង់ច្ំនួនទ្ឹកប្បាក់ដែលបានឯក
ភាពាន សប្ម្ភប់ច្ំនួនទ្នំិញដែលបានប្បគល់រចួ្ និងសប្ម្ភប់សម្ភា រៈ ដប្គឿងបនៃ ស់ដែលបាន
ប្បគល់ពើមុ្នដោយអនកសគត់សគង់។ 

 ប្បសិនដបើអនកទ្ិញដប្ៅពើដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ច្ង់អនុវតតវធិានខាងដលើ អនកទ្ិញប្តូវដសវងរក
ការដណនបំដនថម្ពើដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប។ កិច្ចសនាដនេះម្ិនប្តូវបញ្ច ប់ដោយាម នការពិ្រណ្តដលើ
រាល់ជដប្ម្ើសននដែលម្ភនដនេះដទ្។ ការបញ្ច ប់ដនេះប្តូវឯកភាពពើ ភាគើទាងំអស់ននកិច្ចសនា។ អនកសគត់
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សគង់ ប្តូវដតពិនិតយខៃឹម្សារននកិច្ចសនាដោយយកច្ិតតទុ្កោក់ ដែើម្បើយល់ច្ាស់អំពើលកាខណឌ ននកិច្ចសនា 
និងការពិន័យទាងំអស់ទាក់ទ្ងនឹងការបញ្ច ប់កិច្ចសនាមុ្នដពលចុ្េះកិច្ចសនា។ 
១០. នីតិវិធីអនុវតតវិធីសាស្រសតលទធកម្មសំណង់ 

ការសាងសង់ សំដៅដៅសកម្មភាពដសេងៗទាក់ទ្ងនឹងការងារសំណង់ និងការជួសជុល (ខាន តធំ) 
ការសាងសង់អារ និងដហោឋ រច្នសម្ព័នធជាដែើម្។ 
១០.១ លទធកម្មសំណង់ផ្ែលម្ភនតម្ម្ៃតចិជាង រហូតែលគ់សមើ ២៥.០០០ ែុល្លៃ រ 

ក.  វិធីសាស្រសតលទធកម្ម 

លទ្ធកម្មសំណង់ដែលម្ភនតនម្ៃតិច្ជាងរហូតែលដ់សមើ ២៥.០០០ែុោៃ រអាដម្រកិ ប្តូវដប្បើវធិើសាស្រសត
សទង់តនម្ៃសៃូវការ(ជាោយលកាអកេរ)ដែលប្តូវដរៀបច្ំឯកសារសទង់តនម្ៃោ៉ា ងតិច្ពើកដនៃងច្ំនួន៣ដសេងៗាន  
និងប្តូវដធវើការសេពវសាយម្ភនរយៈដពល៧នថង។ 
ខ. ែំគណើរការលទធកម្ម 

១.ការដរៀបច្សំំដណើ សំុជសួជុល ឬសាងសង់ 
ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវការជួសជុល ឬការសាងសង់ ម្ស្រនតើភាគើដសនើសំុ ប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ សំុ ដែើម្បើ

ោក់ជូនម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្។ សំដណើ សំុជួសជុលប្តូវបញ្ជជ ក់ពើទ្ើតាងំ បរមិ្ភណ 
គំនូសបៃង់ តនម្ៃឯកតា និងតនម្ៃសរុប (បញ្ជ ើបា៉ា ន់តនម្ៃ) (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៤)។ 
២. សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្ដលើសំដណើ សំុជួសជុល ឬសាងសង់រចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំ
សំដណើ លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ២) ដោយពិដប្ាេះដោបល់ជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើពិនិតយដលើខទង់ថវកិា និង
លទ្ធភាពថវកិាដនេះសប្ម្ភប់ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើសំដណើ សំុដធវើលទ្ធកម្ម 
ដហើយបនទ ប់ម្កដសញើសំដណើ ដនេះជូនម្ស្រនតើប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប)  ដែើម្បើ
ពិនិតយ និងចុ្េះហតថដលខា។ 
៣. ការដរៀបច្ឯំកសារសទង់តនម្ៃ 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្អនុម័្តពើប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដៅ
ដលើសំដណើ សំុជួសជុល ឬសាងសង់ នងិសំដណើ ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំឯកសារសទង់តនម្ៃ
ជាោយលកាអកេរ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៤) ដោយដធវើការបញ្ជជ ក់ពើព័ត៌ម្ភនលម្អិតននលកាណៈបដច្ចកដទ្ស គំនូសបៃង់ 
បរមិ្ភណ ទ្ើកដនៃងទ្ទ្ួល និងកាលបិដច្េទ្ទ្ទ្ួលនិងឈប់ទ្ទ្ួលសំដណើ សទង់តនម្ៃ និងភាជ ប់ជាម្ួយដសច្កតើ
ដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនឹងសកម្មភាពហាម្ឃាត់ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៧) ដែលប្តូវបញ្ជូ នដៅគណៈ
ម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ដែើម្បើពិនិតយ និងអនុម័្ត
ឯកសារទាងំដនេះ។ មុ្ននងឹពិនិតយ និងអនុម័្តឯកសារែូច្បានបញ្ជជ ក់ខាងដែើម្ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយ
ដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)/គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ 
(BEC ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៦)។ 
៤. ការដសញើរ នងិការទ្ទ្លួសំដណើ សទង់តនម្ៃ 
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 ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដសញើសំដណើ សទង់តនម្ៃ(ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ៤) និងដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្
ទាក់ទ្ងនឹងអដំពើហាម្ឃាត់ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ៧) ដៅអនកទ្ទ្ួលការោ៉ា ងតិច្បើដសេងៗពើាន ។ ដប្កាយពើបានទ្ទ្ួល
សំដណើ ដនេះ អនកទ្ទ្លួការប្តូវបំដពញសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដោយម្ភនរមួ្បញ្ចូ លទាងំអាករតនម្ៃបដនថម្
(ប្បសិនដបើម្ភន) ដហើយចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ដែលពាក់ព័នធសកម្មភាព
ហាម្ឃាត់ ប្ពម្ទាងំោក់សំដណើ ដនេះដៅកនុងដប្សាម្សំបុប្តបិទ្ជតិ ដហើយដសញើដប្សាម្សំបុប្តដនេះដៅកាន់
ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មឲយម្ភនមុ្ន ឬតាម្កាលបរដិច្ចទ្ដែលបានកំណត់។ 
 កនុងករណើ ដែលអនកទ្ទ្ួលការម្ិនបានភាជ ប់ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនងឹ
សកម្មភាពហាម្ឃាត់ជាម្ួយសំដណើ សទង់តនម្ៃដទ្ដនេះ សំដណើ សទង់តនម្ៃដនេះប្តូវបាន្ត់ទុ្កថ្នម្ិនម្ភនសុ
ពលភាពដទ្។ អនកទ្ទ្ួលការទាងំឡាយណ្តដែលខកខានម្ិនដារពតាម្ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើល
ធម៌្ទាក់ទ្ងនងឹសកម្មភាពហាម្ឃាត់ដនេះ អនកទ្ទ្លួការទាងំដនេះនឹងម្ិនប្តូវបានអនុញ្ជញ តឲយោក់សំដណើ
ចូ្លរមួ្ដែញនថៃកនុងកិច្ចលទ្ធកម្មទាងំអស់របស់ គ.ជ.អ.ប ដៅទូ្ទាងំប្បដទ្សសប្ម្ភប់រយៈដពល៣នន ។ំ ម្ស្រនតើ
លទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំបញ្ជ ើទ្ទ្លួសំដណើ សទង់តនម្ៃរបស់អនកទ្ទ្ួលការ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ៥ និងទ្ប្ម្ង់ទ្ើ៦) សប្ម្ភប់កត់
ប្តាការប្បគល់ឯកសារសទង់តនម្ៃដៅអនកទ្ទ្ួលការ និងទ្ទ្ួលសំដណើ សទង់តនម្ៃពើអនកទ្ទ្ួល   ការ។ 
៥. ការដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ 

ដៅដពលសុតកំណត់កាលបរចិ្េដទ្ននការទ្ទ្ួលសំដណើ សទង់តនម្ៃពើអនកទ្ទ្ួលការ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវ
ដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដោយបញ្ជូ នសំដណើ សទង់តនម្ៃដែលបានទ្ទ្ួលទាងំអស់ជូនដៅគណៈ
ម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ដែើម្បើដធវើការដបើកសំដណើ
សទង់តនម្ៃទាងំដនេះជាសាធារណៈដោយម្ភនការចូ្លរមួ្ពើអនកដែញនថៃ (ប្បសិនដបើពួកដគអាច្ចូ្លរមួ្បាន) 
។ ការដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃអាច្ម្ភនសុពលភាពបាន លុេះប្តាដតម្ភនសំដណើ សទង់តនម្ៃោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់
ច្ំនួនបើដែលប្តូវបានប្បគល់ដោយអនកដែញនថៃដសេងៗាន ។ កនុងករណើ ដែលសំដណើ សទង់តនម្ៃទ្ទ្ួលពើអនក
ដែញនថៃម្ភនតិច្ជាងបើ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC) ប្តូវពនាដពលដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ បនទ ប់ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ សំុសទង់តនម្ៃែូច្ាន
នឹងដលើកមុ្នដែរ រចួ្ោក់ជូនដៅប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយ 
និងចុ្េះហតថដលខា ដហើយបញ្ជូ នសំដណើ សំុសទង់តនម្ៃដនេះដៅឱ្យអនកទ្ទ្ួលការដសេងដទ្ៀត ប្ពម្ទាងំជូន
ែំណឹងែល់អនកទ្ទ្ួលការដែលបានោក់សំដណើ សទង់តនម្ៃដលើកមុ្នរចួ្ដហើយ។ ប្បសិនដបើការដបើកសំដណើ
សទង់តនម្ៃដលើកទ្ើពើរប្តូវបានពនាដពលដទ្ៀតដនេះ ដបើដទាេះបើជាម្ភនសំដណើ សទង់តនម្ៃតិច្ជាងបើក៏ដោយ ក៏  
គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដធវើការដបើក
សំដណើ សទង់តនម្ៃដលើកទ្ើ៣ដនេះតាម្កាលបរដិច្ចទ្កំណត់ ។ 

សម្ភជិកគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 
ទាងំអស់ដែលចូ្លរមួ្ដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះ នថៃប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើប្បកាសប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់ 
១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្ែំដណើ រការដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំដបើសំដណើ សទង់តនម្ៃ ជាបឋម្   
គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវពិនិតយដម្ើល
គុណភាពននដប្សាម្សំបុប្ត ដែើម្បើធាននូវភាពសម្ភង ត់ននឯកសារដៅខាងកនុងដប្សាម្សំបុប្ត បនទ ប់ដទ្ើប
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ដបើកដប្សាម្សំបុប្តសំដណើ សទង់តនម្ៃម្តងម្ួយៗដោយអានដ ម្ េះអនកទ្ទ្ួលការ និងតនម្ៃោក់ ដហើយកត់ប្តា
ដ ម្ េះ និងតនម្ៃោក់ដៅដលើកាត រដខៀន ឬដលើផ្ទទ ងំប្កោស។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/    
គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំតារាងដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ និងកត់ប្តាដ ម្ េះអនក
ទ្ទ្ួលការ និងតនម្ៃោក់ប្ពម្ទាងំព័ត៌ម្ភនដសេងៗដទ្ៀតបញ្ចូ លដៅកនុងតារាងដនេះ(ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ៨) ។ 

គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវចុ្េះហតថ
ដលខាខៃើដលើប្គប់ទ្ំព័រននសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដែលរមួ្ម្ភន៖  

• សំដណើ សទង់តនម្ៃ 
• គំនូសបៃង់ 
• ឯកសារសំខាន់ៗដសេងៗដទ្ៀត។ 
ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ។ 

៦. ការវាយតនម្ៃដលើសំដណើ សទង់តនម្ៃ 
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំបិទ្ទាវ រ ដែើម្បើវាយតនម្ៃសំដណើ សទង់

តនម្ៃ។ សម្ភជិកទាងំអស់ននគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើ
ប្បកាសប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់ ១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្ែំដណើ រការវាយតំនលសំដណើ សទង់តនម្ៃ។ ែំដណើ រការ
វាយតនម្ៃ ប្តូវពិនិតយដម្ើលដលើព័ត៌ម្ភនលម្អិតលកាណៈបដច្ចកដទ្ស (ការដ្ៃើយតបបានតាម្លកាណៈ
បដច្ចកដទ្សលម្អិតដែលបានកំណត់) និងម្ភនតនម្ៃទាប ដោយដរៀបច្ំតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃនន
សំដណើ សទង់តនម្ៃ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ១១)។ អនកទ្ទ្ួលការដែលប្តូវបានដប្ជើសដរ ើស និងជាប់ច្ំណ្តត់ថ្នន ក់ទ្ើ១ គជឺា
អនកទ្ទ្ួលការដែលបានោក់សំដណើ ម្ភនតនម្ៃទាបជាងដគបំសុត និងសម្រម្យប្តឹម្ប្តូវប្សបតាម្ព័ត៌ម្ភន
លម្អិតលកាណៈបដច្ចកដទ្ស គំនូសបៃង់ និងបរមិ្ភណ។ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើតារាងដប្បៀបដធៀបនិងវភិាគ
តនម្ៃននសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដហើយដសញើដៅគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិត ្
យលទ្ធកម្ម(PRC)។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 
ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំកិច្ចប្បជុបំិទ្ទាវ រ ដែើម្បើវាយតនម្ៃតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ សទង់តនម្ៃ 
ដោយពិនិតយដម្ើលដៅដលើនើតិវធិើ និងលកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ ដៅចុ្ងបញ្ច ប់ននកិច្ចប្បជុំដនេះ កិច្ចប្បជុំបិទ្ទាវ រ 
ប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុកចិ្ចប្បជុំវាយតនម្ៃតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដែលសដប្ម្ច្
ចុ្ងដប្កាយដលើការសតល់កិច្ចសនាែល់អនកម្ភច ស់សំដណើ សទង់តនម្ៃដែលជាប់ច្ំណ្តត់ថ្នន ក់ទ្ើ១ ដហើយសម្ភជិក
ទាងំអស់របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)ដែល
ម្ភនវតតម្ភនកនុងកិច្ចប្បជុំប្តូវចុ្េះហតថដលខាដៅដលើកំណត់ដហតុកចិ្ចប្បជុំដនេះ។ សូម្ពិនិតយខាងដប្កាម្អំពើការ
ពនយល់ទាងំប្សុងអំពើនើតិវធើដនេះ។ 

ក. ការពនិតិយជហំានែបូំងដលើសំដណើ សទង់តនម្ៃ 
ការប្តួតពិនិតយបឋម្ដលើសំដណើ សទង់តនម្ៃ គឺដែើម្បើកំណត់សុពលភាព ឬភាពប្តឹម្ប្តូវននសំដណើ

ពិដប្ាេះនថៃ។ សំដណើ សទង់តនម្ៃដែលម្ិនម្ភនសុពភាព គឺជាសំដណើ សទង់តនម្ៃនថៃដែលម្ិនដពញដលញ ឬ
សំដណើ ដែលម្ិនបានដ្ៃើយតបប្គប់ប្ាន់ដៅនឹងតប្ម្ូវការននដែលបានកំណត់កនុងឯកសារសទង់តនម្ៃ 
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ដហើយសំដណើ ដនេះនឹងម្ិនប្តូវបានយកម្កពិ្រណ្តសប្ម្ភប់ែំណ្តក់កាលបនទ ប់ដទ្។ ច្ំដពាេះសំដណើ សទង់
តនម្ៃដែលម្ភនសុពភាព គឺជាសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដែលដ្ៃើយតបបានដៅនឹងតប្ម្ូវការ និងលកាខណឌ ្បំាច់្
ម្ួយច្ំនួន ែូច្ខាងដប្កាម្: 

ការដសទៀងផ្ទទ ត់: គឺជាការពិនិតយរយៈដពលសុពលភាពននសំដណើ សទង់តនម្ៃដែលប្តូវបានចុ្េះហតថដលខា
ដោយតំណ្តងប្តឹម្ប្តូវប្សបច្ាប់របស់អនកទ្ទ្ួលការ។ ប្បសិនដបើម្ភនការដសទរសិទ្ធិ ប្តវូម្ភនភាជ ប់ម្ក
ជាម្ួយនូវលិខិតដសទរសិទ្ធិដែលដច្ញបញ្ជជ ក់ដោយដម្ធាវ ើ។ 

ភាពប្សបច្ាប់ (ម្ភនសិទ្ធិទ្ទ្ួល): គឺជាការភាពប្សបច្ាប់ននអាជើវកម្មរបស់អនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃ
ដែលម្ភនច្ាប់អនុញ្ជញ តតឲិយដធវើពើអាជើវកម្ម។ ប្បសិនដបើអនកដែញនថៃគឺជាប្កុម្ហ ុនសហកម្មសិទ្ធិ ដគប្តូវពិនិត ្
យកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងរមួ្ាន ជាម្ួយហតថដលខារបស់ប្គប់ភាគើទាងំអស់។ អនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃម្ិនប្តូវបានចុ្េះកនុង
បញ្ជ ើដមម  (បញ្ជ ើដ ម្ េះអនកដែញនថៃដែលហាម្ឃាត់ម្និឲយចូ្លរមួ្ដែញនថៃដែលបានកំណត់ដោយគ.ជ.អ.ប 
ប្កសួងដសែឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុនិង / ឬនែគូអភិវឌ្ឍន៍) ។ ប្បសិនដបើប្កុម្ហ ុនម្ិនម្ភនអាជាញ ធរអាជើវកម្មប្សប
ច្ាប់ ឬប្តូវបានចុ្េះបញ្ជ ើដៅកនុងបញ្ជ ើដមម  ដនេះសំដណើ សទង់តនម្ៃដនេះប្តូវបែិដសធ។ 

ប្បកាសសតើពើការធានការសទង់តនម្ៃ: គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវពិនិតយដម្ើល
ថ្នដតើ អនកទ្ទ្ួលការបានភាជ ប់ដសច្កតើប្បកាសសតើពើការធានការសទង់តនម្ៃជាម្ួយនឹងសំដណើ សទង់តនម្ៃ។ ខៃឹម្
សារននដសច្កតើប្បកាសដនេះ ប្តូវដារពតាម្ល័កាខ័ណឌ ែូច្ម្ភនដច្ងកនុងឯកសារសទង់តនម្ៃ។ ប្បសិនដបើ អនក
ចូ្លរមួ្សទង់តនម្ៃខកខានម្និបានភាជ ប់ម្កជាម្ួយនូវដសច្កតើប្បកាសដនេះ ឬម្និម្ភនឯកសារថតច្ម្ៃងដសច្
កតើប្បកាសដនេះ ដនេះសំដណើ សទង់តនម្ៃដនេះនថៃប្តូវបែិដសធដ្ល។ 

ភាពដពញដលញននសំដណើ សទង់តនម្ៃ: គជឺាការពិនិតយដលើសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដែើម្បើធានសំដណើ សទង់តនម្ៃ 
ប្តូវបានដរៀបច្ំប្តឹម្ប្តូវប្សបតាម្តប្ម្ូវការននការដណនែូំច្ម្ភនដច្ងដៅកនុងដសច្កតើដណននំនឯកសារ
ពិដប្ាេះនថៃ។ សំដណើ សទង់តនម្ៃដែលដរៀបច្ំម្ិនដពញដលញដៅតាម្ដសច្កតើដណននំនឯកសារសទង់តនម្ៃប្តូវ
បែិដសធដ្ល។ 

ការដ្ៃើយតបបានដពញដលញៈ គឺការដសទៀងផ្ទទ ត់ដលើការដ្ៃើយតបបានននដៅនឹងច្ំណុច្សំខាន់ៗនន
ល័កាខ័ណឌ ទូ្ដៅ និងលកាណជាក់ោក់ននកិច្ចសនា។ កនុងករណើ ម្ភនការខុសាន រវាងសំដណើ សទង់តនម្ៃ
ជាម្ួយនឹងល័កាខ័ណឌ ទូ្ដៅ និងលកាណជាក់ោក់ននកិច្ចសនា សំដណើ សទង់តនម្ៃដនេះប្តូវបែិដសធដ្ល។ 

ប្បសិនដបើ សំដណើ សទង់តនម្ៃម្ិនប្តូវវបានដរៀបច្ំប្សបតាម្លកាខណឌ ែូច្ដែលបានបញ្ជជ ក់ខាងដលើ 
សំដណើ សទង់តនម្ៃដនេះនឹងប្តូវម្ិនបានយកម្កពិ្រណ្តសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃដៅជំហានបនទ ប់ដែើយ។ 

ខ. ការវាយតនម្ៃបដច្ចកដទ្ស 
គឺជាការកំណត់ដលើសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដែលដ្ៃើយតបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សដែលបានកំណត់កនុង

ឯកសារសទង់តនម្ៃ។   
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវ៖ 
• ពិនិតយ និងវាយតនម្ៃសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដែលម្ភនសុពលភាពទាងំអស់ពាក់ព័នធដៅនឹងការដ្ៃើយតប
តាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សននឯកសារសទង់តនម្ៃ 

• បែិដសធសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដែលម្ិនដ្ៃើយតបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សែូច្ម្ភនដច្ងដៅកនុងឯក
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សារសទង់តនម្ៃ។ សំដណើ សទង់តនម្ៃដែលប្តូវបានបែិដសធនឹងម្និប្តូវយកម្កពិ្រណ្តសប្ម្ភប់
ែំណ្តក់កាលបនទ ប់ដទ្។ 

គ. ការវាយតនម្ៃហរិញ្ញវតថុ 
ដនេះគឺជាការពិនិតយ និងវាយតនម្ៃដលើបញ្ជ ើបា៉ា ន់តនម្ៃននសំដណើ សទង់តនម្ៃដែលម្ភនសុពលភាព និង

ដ្ៃើយតបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សដែលបានកំណត់កនុងឯកសារសទង់តនម្ៃ។ ច្ំដពាេះការវាយតនម្ៃដសនក
ហរិញ្ញវតថុ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវ: 

• ពិនិតយដម្ើលភាពប្តឹម្ប្តូវននដលខនពវនតដោយប្បុងប្បយត័ន ដែើម្បើធានថ្ន ច្ំនួនឯកតា តនម្ៃឯកតា 
តនម្ៃសរុបននការងារនើម្ួយៗ គឺជាលទ្ធននសលគុណរវាងបរមិ្ភណនឹងតនម្ៃឯកតា ដហើយតនម្ៃ
សរុបរមួ្ គឺជាសលបូកននតនម្ៃសរុបននមុ្ខការងារទាងំអស់  

• ពិនិតយ និងដសទៀងផ្ទទ ត់តនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខសរុប និងតនម្ៃសរុបរមួ្ជាអកេរ។ 
ឃ. ការដកតប្មូ្វកហុំស្គងដលខគណិត 
• ប្បសិនដបើ តនម្ៃឯកតាជាដលខទ្សភាគ និងសញ្ជញ ច្ំណុច្ប្តូវបានោក់ដៅទ្ើកដនៃងម្ិនប្តឹម្ប្តូវ 
តនម្ៃសរុបននការងារវតថុនើម្ួយៗ គឺជាតនម្ៃសៃូវការ។ 

• ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបននការងារនើម្ួយៗ ខុសពើតនម្ៃឯកតាគុណនឹងច្ំនួនឯកតា ដនេះតនម្ៃឯកតា
ប្តូវដប្បើជាតនម្ៃសៃូវការសប្ម្ភប់ការគណន។ 

• ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបរមួ្ ខុសពើតនម្ៃសលបូកននតនម្ៃសរុបននការងារទាងំអស់ ែូដ ន្ េះតនម្ៃសរុបនន
ការងារនើម្ួយៗ នឹងប្តូវបានដប្បើជាតនម្ៃសៃូវការសប្ម្ភប់ការគណនតនម្ៃសរុបរមួ្។ 

• ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខ ម្ភនច្ំនួនខុសាន ពើតនម្ៃសរុបរមួ្ជាអកេរ ែូដ ន្ េះតនម្ៃសរុបរមួ្ជា
អកេរ ឬតនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខដែលប្តឹម្ប្តូវតាម្ការគណន គឺជាប្តូវជាតនម្ៃសរុបរមួ្ដែលប្តូវ
ដប្បើជាសៃូវការសប្ម្ភប់សំដណើ សទង់តនម្ៃដនេះ។ 

• អនកដែញនថៃប្តូវទ្ទ្ួលយការដកតប្ម្ូវកំហុស្គងដលខគណិតរបស់គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការ
ដែញនថៃ (BEC) 

ង. ការពនិតិយដលើការឃុបឃតិ 
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវពិនិតយដលើភាពម្ិនប្បប្កតើននសំដណើ សទង់តនម្ៃ

ដែលអាច្ពាក់ព័នធនឹងការការឃុបឃតិ និងសម្គំនិតាន រវាងអនកដែញនថៃដលើការោក់តនម្ៃ។ 
ច្. ការវាយតនម្ៃលកាណសម្បតតតិាម្ដប្កាយអនកដែញនថៃ 
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC)  ប្តូវកំណត់ថ្ន អនកដែញនថៃដែលបានោក់សំដណើ

សទង់តនម្ៃដែលដ្ៃើយតប ម្ភនតនម្ៃទាបជាងដគ និងសម្ប្សបម្ភនលកាណៈប្គប់ប្ាន់ដែើម្បើអនុវតតកិច្ចសន ្
ោ។ បដនថម្ដលើដនេះ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC)  ប្តូវដផ្ទត តយកច្ិតតទុ្កោក់ដលើសម្តថ
ភាពរបស់អនកទ្ទ្ួលការ កនុងការអនុវតតកិច្ចសនាប្បកបដោយភាពដជាគជ័យ ដោយដសអកដលើលកាណ
សម្បតតិែូច្ដែលបានបញ្ជជ ក់កនុងសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដែលរមួ្ទាងំម្ភនកប្ម្ិតបទ្ពិដសាធន៍កនុងការអនុវតត
ការងារ ភាពប្តឹម្ប្តូវតាម្សៃូវច្ាប់ដលើការអនុវតតការងារ  និងកប្ម្ិតសម្តថភាពហរិញ្ញវតថុដែលបានកំណត់។ 
អនកដែញនថៃដែលបានោក់តនម្ៃទាបបំសុតដហើយដ្ៃើយតបដៅនឹងលកាខណឌ ននឯកសារសទង់តនម្ៃនឹងប្តូវ
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ពិ្រណ្តកនុងជំហានចុ្ងដប្កាយននការវាយតនម្ៃ។ កនុងករណើ អនកដែញនថៃទាបទ្ើ១ម្ិនម្ភនលកាណៈសម្បតតិ
ប្គប់ប្ាន់ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC)  ប្តូវបនតពិនិតយដម្ើលសំដណើ សទង់តនម្ៃដែលម្ភន
តនម្ៃទាបបនទ ប់ ដែើម្បើកំណត់ភាពប្បហាក់ប្បដហលរបស់អនកដែញនថៃកនុងការអនុវតតកិច្ចសនាឲយបានប្តឹម្
ប្តូវ។ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវដរៀបច្ំ និងបញ្ជូ នរបាយការណ៍សតើពើការវាយតនម្ៃ
ដលើសំដណើ សទង់តនម្ៃជូនដៅ គណៈម្ភម ធកិារពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC) ដែើម្បើពិនិតយនិងសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិ
ការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុបំិទ្ទាវ រដែើម្បើវាយតំនលរបាយការណ៍សតើពើការវាយតនម្ៃ
ដលើសំដណើ សទង់តនម្ៃ និងដធវើដសច្កតើសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ។ បនទ ប់ពើបញ្ច ប់ការវាយតំនលដលើសំដណើ សទង់តនម្ៃ 
គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំការ
ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំសតើពើការវាយតំនលដលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ សទង់តនម្ៃ ដហើយចុ្េះហតថដលខា
ដោយសម្ភជិកទាងំអស់នន គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC)ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ។ 
៧. ការសដប្ម្ច្ប្បគល់កចិ្ចសនា 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តួវឯកភាពតាម្លទ្ធននការសទង់តនម្ៃ ដោយដសអកតាម្
ដសច្កតើសដប្ម្ច្របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 
។ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ម្ិនម្ភនសិទ្ធិផ្ទៃ ស់បតូរការសដប្ម្ច្ដែលបានដធវើដែើង
ដោយគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)ដែើយ។ ម្ស្រនតើ
លទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំដសច្កតើជូនែំណឹងសតើអពំើការសដប្ម្ច្ប្បគល់កិច្ចសនា (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៣) ដៅអនកដែញនថៃ
ឈនេះ ដហើយោក់ជូនប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយសដប្ម្ច្ និង
ហតថដលខា។ បនទ ប់ពើការសដប្ម្ច្ និងចុ្េះហតថដលខាពើប្បធានសាថ ប័ន (ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប)
រចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដសញើដសច្កតើជូនែំណឹងដនេះជូនអនកឈនេះ នងិថតច្ម្ៃងជូនអនក្ញ់ទាងំអស់ និងទុ្ករ
យៈដពលប្បាពំើរ (០៧) នថងដធវើការ ដែើម្បើឱ្យអនកដែញនថៃទាងំដនេះបតឹងជំទាស់ដៅនឹងលទ្ធសលននការពិដប្ាេះ
នថៃ។ ប្បសិនដបើាម នពាកយបណតឹ ងជំទាស់ដទ្ ការចុ្េះហតថដលខាដលើកិច្ចសនាអាច្ដធវើដែើងកនុងរយៈដពល
ប្បាពំើរ (០៧) នថងដធវើការបនទ ប់ពើការដច្ញដសច្កតើជូនែំណឹងអំពើការសដប្ម្ច្ប្បគល់កិច្ច្ចសនា និងកនុង
អំែុងដពលននសុពលភាពននសំដណើ សទង់តនម្ៃ។ ប្បសិនដបើម្ភនបណតឹ ងជំទាស់ដនេះ ការចុ្េះហតថដលខាដលើ
កិច្ចសនានេះ អាច្នឹងប្តូវដធវើដែើងលុេះប្តាដតពាកយបណតឹ ងទាងំដនេះ ប្តូវបានដោេះប្សាយកនុងអំែុងដពលសុ
ពលភាពននសំដណើ សទង់តនម្ៃ។ 
៨. ការចុ្េះកចិ្ចសនា 

កនុងរយៈដពលប្បា(ំ០៧)នថងដធវើការ បនទ ប់ពើការដច្ញដសច្កតើជូនែំណឹងអពំើដសច្កតើសដប្ម្ច្ប្បគល់
កិច្ចសនា ដហើយប្បសិនដបើាម នពាកយបណតឹ ងជាទំាស់ដទ្ ឬបនទ ប់ពើបណតឹ ងននទាងំអស់ប្តូវបានដោេះ
ប្សាយ ដនេះម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំឯកសារកិច្ចសនា និងោក់ជូនប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ដលខាធិការោឋ ន គ.
ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយនិងចុ្េះហតថដលខា រចួ្ដសញើកិច្ចសនាដនេះដៅឱ្យអនកទ្ទ្ួលការដែើម្បើចុ្េះហតថដលខា។ 
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ជាទូ្ដៅកិច្ចសនាប្តូវម្ភនរមួ្បញ្ចូ លនូវវច្ំណុច្សំខាន់ៗ ែូច្ខាងដប្កាម្: 
• កាលបរដិច្េទ្ននកិច្ចសនា 
• ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់អនកអនកម្ភច ស់ការ 
• ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់អនកទ្ទ្ួលការ 
• ការពិពណ៌នសដងាបអំពើទ្នំិញ ឬដសវាកម្ម 
• តនម្ៃកិច្ចសនាសរុបជាដលខ និងជាអកេរ 
• ឧបសម្ព័នធននកិច្ចសនា និង 
• ការដប្បើប្បាស់ឯកសារកិច្ចសនា។ 

៩. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព 
មុ្នដពលដធវើការទូ្ទាត់តាម្ជំហាននើម្យួៗែូច្កណំត់កនុងកិច្ចសនា អនកទ្ទ្លួការប្តូវដរៀបច្ំរបាយ

ការណ៍សតើពើវឌ្ឍនភាពដលើការងារជួសជុល ឬការសាងសង់ ដែើម្បើោក់ជូនគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធ
កម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គ
ណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវ្ត់ឲយម្ស្រនតើម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀផ្ទទ ត់ឲយដធវើអធិការកិច្ចដលើការងារ
របស់អនកទ្ទ្លួការ ដែើម្បើធានថ្នការងារដែលបានអនុវតតម្ភនភាពប្តឹម្ប្តូវតាម្ព័ត៌ម្ភនលម្អិតលកាណៈ
បដច្ចកដទ្ស គំនូសបៃង់ និងដសនការងារែូច្បានបញ្ជជ ក់កនុងកិច្ចសនា។ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពដលើការអនុ
វតតការងារប្តូវម្ភនព័ត៌ម្ភនជាក់ោក់ នងិប្គប់ប្ាន់ ដហើយរបាយការណ៍ដនេះប្តូវចុ្េះហតថដលខាដោយអនក
ទ្ទ្ួលការ និងម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់។ 
១០. ការប្គប់ប្គង នងិការអនុវតតកចិ្ចសនា 

គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំ
្ត់ដច្ងឲយម្ភនការប្គប់ប្គង និងប្តួតពិនិតយការអនុវតតកិច្ចសនា ដែើម្បើធានឲយការអនុវតតកិច្ចសនាប្តូវ
បានអនុវតតប្សបតាម្លកាខណឌ ដែលម្ភនដច្ងកនុងកចិ្ចសនា។ ការប្តួតពិនិតយការអនុវតតកិច្ចសនាប្តូវដធវើ
ដែើងជាដទ្ៀងទាត់ ជាពិដសសកនុងែំណ្តក់កាលបដច្ចកដទ្សសំខាន់ៗកនុងអែុំងដពលអនុវតតកិច្ចសនា។ 
អនកទ្ទ្ួលការប្តូវម្ភនកាតពវកិច្ចអនុវតតតាម្លកាខណឌ ដែលម្ភនដច្ងដៅកនុងកិច្ចសនា។ ការងារសំណង់
ប្តូវអនុវតតតាម្កាលវភិាគ គំនូសបៃង់ បរមិ្ភណ ព័ត៌ម្ភនលម្អិត និងទ្ើតាងំ ែូច្បានបញ្ជជ ក់តាម្លកាខណឌ នន
កិច្ចសនា។ 
១១. ការដរៀបច្ឯំកសារទូ្ទាត់ 

ដៅដពលដែលការងារជួសជុល និងការសាងសង់ប្តូវបានអនុវតតប្តឹម្ប្តូវតាម្កិច្ចសនា ដហើយម្ភន
របាយការណ៍កម្មវធិើ ឬរបាយការណ៍សតើពើការសននិោឋ នដលើការងារជួសជុល ឬការងារសាងសង់ដែលប្តូវ
បានពិនិតយ និងអនុម័្តដោយម្ស្រនតើពិនិតយបញ្ជជ ក់ភាជ ប់ម្កជាម្ួយ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវដលើការ
ដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ ដែើម្បើោក់ជូនម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើដធវើការទូ្ទាត់ ដែលឯកសារទាងំដនេះរមួ្ម្ភន៖ 

- សំដណើ ដសនើសំុការជួសជុល ឬសាងសង់ 
- សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
- បញ្ជ ើប្បគល់ទ្ទ្ួលឯកសារសទង់តនម្ៃ 
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- កំណត់ដហតុប្បជុំដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ និងបញ្ជ ើវតតម្ភន 
- តារាងដបើកសំដណើ សទង់តនម្ៃ 
- របាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ សទង់តនម្ៃ 
- កំណត់ដហតុប្បជុំរបស់ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួពិនិតយលទ្ធ
កម្ម(PRC) 

- ដសច្កតើប្បកាសសតើពើប្កម្សើលធម៌្របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការ
ប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 

- កិច្ចសនា 
- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព 
- វក័ិយប័ប្តច្ាប់ដែើម្ 
- ឯកសារាបំ្ទ្្បំាច់្ដសេងៗដទ្ៀត។ 
 ម្ស្រនដើហរិញ្ញវតថុដែលទ្ទ្ួលបនទុកប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ ទូ្ទាត់ដោយភាជ ប់ជាម្ួយឯកសារខាងដលើ។ 

១២. ការទូ្ទាត់ 
ការទូ្ទាត់នើម្ួយៗ ប្តូវបានដធវើដែើងប្សបតាម្តប្ម្ូវការននែូច្ដែលបានកំណត់ដៅកនុងដសនកទ្ើ ២ 

ននដសៀវដៅដណនសំតើពើដាលការណ៍ និងនើតិវ ើធិប្បតិបតតិការ (OPP Manual) ដែលបានកំណត់អពំើនើតិ
វធិើប្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុទាក់ទ្ងនឹងការទូ្ទាត់ច្ំណ្តយ។ 
១០.២ លទធកម្មសំណង់ផ្ែលម្ភនតម្ម្ៃគលើសពី ២៥.០០០ រហូតែលគ់សមើ ១០០.០០០ ែុល្លៃ រអាគម្រិក 

ក.  វិធីសាស្រសតលទធកម្ម 

លទ្ធកម្មសំណង់ដែលម្ភនតនម្ៃ្ប់ពើ ២៥.០០០ែុោៃ រអាដម្រកិែល់ដប្កាម្ ១០០.០០០ែុោៃ រអា
ដម្រកិ ប្តូវដប្បើវធិើសាស្រសតពិដប្ាេះនថៃកនុងប្សុក ដោយប្តូវដធវើការប្បកាសសេពវសាយរយៈដពល១៥នថង។ 
ខ. ែំគណើរការលទធកម្ម 

១.ការដរៀបច្សំំដណើ សំុជសួជុល ឬសាងសង់ 
ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវការជួសជុល ឬការសាងសង់ ម្ស្រនតើដសនើសំុ ប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ សំុ ដែើម្បើោក់ជូន

ម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្។ សំដណើ សំុជួសជុលប្តូវបញ្ជជ ក់ពើទ្ើតាងំ បរមិ្ភណ គំនូសបៃង់ 
តនម្ៃឯកតា និងតនម្ៃសរុប (បញ្ជ ើបា៉ា ន់តនម្ៃ) (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៤)។ 
២. សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្ដលើសំដណើ សំុជួសជុល ឬសាងសង់រចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំ
សំដណើ លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ២) ដោយពិដប្ាេះដោបល់ជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើពិនិតយដលើខទង់ថវកិា និង
លទ្ធភាពថវកិាដនេះសប្ម្ភប់ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើសំដណើ សំុដធវើលទ្ធកម្ម 
ដហើយបនទ ប់ម្កដសញើសំដណើ ដនេះជូនម្ស្រនតើប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប)  ដែើម្បើ
ពិនិតយ និងចុ្េះហតថដលខា។ 
៣. ការដរៀបច្ឯំកសារពដិប្ាេះនថៃ 
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បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្អនុម័្តពើប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដៅ
ដលើសំដណើ សំុជួសជុល ឬសាងសង់ និងសំដណើ ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំឯកសារពិដប្ាេះនថៃ 
(ឧបសម្ព័នធទ្ើ៣) ដោយដធវើការបញ្ជជ ក់ពើព័ត៌ម្ភនលម្អិតននលកាណៈបដច្ចកដទ្ស គំនូសបៃង់ បរមិ្ភណ ទ្ើ
កដនៃងទ្ទ្ួល និងកាលបិដច្េទ្ទ្ទ្ួលនិងឈប់ទ្ទ្ួលសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ និងភាជ ប់ជាម្ួយដសច្កតើដថៃងការណ៍
សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនឹងសកម្មភាពហាម្ឃាត់ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៧) ដែលប្តូវបញ្ជូ នដៅគណៈម្ភម ធិការពិនិ
តយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ដែើម្បើពិនិតយ និងអនុម័្តឯកសារទាងំ
ដនេះ។ មុ្ននឹងពិនិតយ និងអនុម័្តឯកសារែូច្បានបញ្ជជ ក់ខាងដែើម្ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម
(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)/គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC ប្តូវចុ្េះ
ហតថដលខាដលើដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៦)។ 

ឯកសារពិដប្ាេះនថៃ រមួ្ម្ភន៖  
- ដសច្កតើអដញ្ជ ើញចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ 
- ដសច្កតើដណនចំ្ំដពាេះអនកពិដប្ាេះនថៃ 
- លកាខណឌ ននកិច្ចសនាសប្ម្ភប់ការងារសំណង់ 
- តារាងបា៉ា ន់តនម្ៃ 
- គំនូសបៃង់ និងលកាណៈបដច្ចកដទ្ស 
- ទ្ប្ម្ង់សំដណើ សំុពិដប្ាេះនថៃ 
- ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនឹងសកកម្មភាពហាម្ឃាត់ 
- ទ្ប្ម្ង់សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ 
- ដសនការការងារ 
- ទ្ប្ម្ង់កិច្ចសនា 
- លិខិតប្បកាសសតើពើការធានការពិដប្ាេះនថៃ និងលិខិតធានប្បាក់កក់ធានការអនុវតត 

៤. ដសច្កតើជូនែណឹំងសតើពើការពដិប្ាេះនថៃ 
បនទ ប់ពើឯកសារពិដប្ាេះនថៃប្តូវបានអនុម័្តដោយគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម (POC)/     

គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)រចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដធវើការប្បកាសសេពវសាយឯកសារដនេះ 
តាម្សារព័ត៌ម្ភនជាតិោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ម្ួយដលខដៅដលើទ្ំព័រកាដសតពើរដសេងៗាន កនុងរយៈដពល១៥ នថង
មុ្នការកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ។ កាដសតប្តូវបានដប្ជើសដរ ើសជាកាដសតជាតិដែលម្ភនភាពដពញ
និយម្រយៈដពលោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ក៏ពើរនន ដំែរ។ 
៥. ការទ្ទ្លួឯកសារពដិប្ាេះនថៃ 

ដៅច្ដនៃ េះកាលបរដិច្េទ្ននការប្បកាសជូនែំណឹង និងកាលបរដិច្េទ្សុតកណំត់ននការោក់ឯកសារ
ពិដប្ាេះនថៃ អនកដែញនថៃដែលម្ភនម្ភនបំណងចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ អាច្ម្កទ្ទ្ួលយកឯកសារពិដប្ាេះនថៃពើ
ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម្ដៅដរៀងរាល់ដម្ភ៉ា ងដធវើការ។ កនុងករណើ អនកដែញនថៃម្កទ្ទ្ួលយកឯកសារពិដប្ាេះនថៃម្ភន
ច្ំនួនតិច្ជាងបើ ្ប់ពើនថងប្បកាសជូនែណឹំងរហូតែល់នថងសុតកំណត់ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំ
ការប្បកាសជូនែំណឹងដែើងវញិដលើកទ្ើពើរដៅដលើទ្ំព័រកាដសតសប្ម្ភប់រយៈដពលម្ួយសបាត ហ៍។ ទ្នទឹម្នឹង
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ដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវជូនែំណឹងអំពើការពនាដពលសុតកំណត់ននការទ្ទ្ួលឯកសារពិដប្ាេះនថៃ ែល់អនក
ដែញនថៃដែលបានម្កទ្ទ្លួឯកសារពិដប្ាេះនថៃដលើកមុ្នរចួ្ដហើយ។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំបញ្ជ ើប្បគល់ឯក
សារពិដប្ាេះនថៃ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៥) ដែលបានសតល់ជូនែល់អនកដែញនថៃដែលម្ភនបំណងចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ។ អនក
ដែញនថៃដែលម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ដលើការពិដប្ាេះនថៃ អាច្ោក់ពាកយដសនើសំុឯកសារពិដប្ាេះនថៃពើម្ស្រនតើ លទ្ធ 
កម្ម។ 
៦. ការបដំពញ នងិការោក់ឯកសារពដិប្ាេះនថៃ 

I. ការបំដពញឯកសារពិដប្ាេះនថៃ 
ដប្កាយពើបានទ្ទ្ួលឯកសារពិដប្ាេះនថៃដហើយ អនកដែញនថៃប្តូវបំដពញព័ត៌ម្ភន និងចុ្េះហតថដលខាដលើ

ឯកសារពិដប្ាេះនថៃ ែូច្ខាងដប្កាម្: 
• ទ្ប្ម្ង់ពាកយសំុពិដប្ាេះនថៃ 
• តារាងបា៉ា ន់តនម្ៃ 
• ដសនការការងារ 
• លិខិតប្បកាសសតើពើការធានការពិដប្ាេះនថៃ និងលិខិតធានប្បាក់កក់ធានការអនុវតត 
• ដសច្កតើដថៃងសតើអំពើសើលធម៌្ទាក់ទ្ងនងឹសកម្មភាពហាម្ឃាត់ 
• អនកដែញនថៃប្តូវចុ្េះហតថដលខា និងដបាេះប្តាទ្ទ្ួលសាគ ល់ដលើគំនូសបៃង់ នងិលកាណៈបដច្ចកដទ្ស
លម្អិត 

• លិខិតប្បាក់កក់ធានការអនុវតត 
អនកដែញនថៃប្តូវដរៀបច្ំ និងបំដពញឯកសារពិដប្ាេះនថៃប្សបតាម្ការដណនសំតើពើការពិដប្ាេះនថៃ ដែលសតល់

ជូនដោយសាថ ប័នអនុវតតលទ្ធកម្ម។ 
 II. ការោក់ឯកសារពិដប្ាេះនថៃ 
 អនកដែញនថៃប្តូវអាន និងចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធ៌ម្ទាក់ទ្ងនឹង

សកម្មភាពហាម្ឃាត់ ដែលភាជ ប់ម្កជាម្ួយសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលបានបំដពញរចួ្ បនទ ប់អនកដែញនថៃប្តូវ
ថតច្ំលងប័ណណបា៉ា តង់ និងវញិ្ជញ បនប័ប្តដធវើអាជើវកម្ម និងថតច្ម្ៃងឯកសារពាក់ព័នធដសេងៗដទ្ៀត ដែើម្បើ
បញ្ជជ ក់ពើលកាណៈសម្បតតិដែលខៃួនម្ភនកនុងការអនុវតតកិច្ចសនាសាងសង់ដែលម្ភនលកាណៈប្សដែៀងាន
ោ៉ា ងតិច្ច្នំនួពើរ កនុងរយៈដពលបើនន ចុំ្ងដប្កាយ ដហើយដែលកិច្ចសនានើម្យួៗម្ភនតនម្ៃោ៉ា ងដហាច្ដសមើ 
៧៥% ននតនម្ៃដែលបានកំណត់ដៅកនុងឯកសារពដិប្ាេះនថៃ និងធាៃ ប់បានអនុវតតកិច្ចសនាសាងសង់កនុង      
រយៈដពលពើរនន ចុំ្ងដប្កាយ ដែលម្ភនតនម្ៃច្ំននួ១.៥ែងដប្ច្ើនជាងតនម្ៃដែលបានកំណត់កនុងឯកសារ
ពិដប្ាេះនថៃ និងសំដណើ ោក់អនកប្គប់ប្គងគដប្ម្ភងដែលម្ភនបទ្ពិដសាធន៍ោ៉ា ងតិច្៣នន កំនុងការប្គប់ប្គង
គដប្ម្ភងដែលម្ភនទ្ំហ ំ នងិប្បដភទ្ការងារប្បហាក់ប្បដហលាន ដៅនឹងការងារែូច្បានកំណត់កនុងឯកសារ
ពិដប្ាេះនថៃ និងបានកាន់តំដណងជាអនកប្គប់ប្គងគដប្ម្ភងោ៉ា ងតិច្១នន  ំរមួ្ដហើយោក់ឯកសារទាងំដនេះ
ោក់ឯកសារទាងំអស់ដនេះជាម្ួយសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដៅកនុងដប្សាម្សំបុប្តបិទ្ជិត រចួ្ដហើយដសញើឯកសារទាងំ
ដនេះជូនដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្មដៅមុ្ន ឬប្តឹម្កាលបរដិច្េទ្កំណត់ឈប់ទ្ទ្ួលសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ។  
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កនុងករណើ ដែលអនកទ្ទ្ួលការ ខកខានម្ិនបានបំដពញដពញ និងម្ភនឯកសារភាជ ប់(ែូច្បានបញ្ជជ ក់
ខាងដលើ)ម្ិនប្គប់ប្ានតាម្ការដណនដំទ្ សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលបានទ្ទ្ួលដនេះប្តូវបាន្ត់ទុ្កថ្ន
សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃម្ិនម្ភនសុពលភាព។  

ច្ំដពាេះអនកទ្ទ្ួលការ ម្ិនដារពតាម្ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនឹងសកម្មភាព
ហាម្ឃាត់ អនកទាងំដនេះនងឹម្ិនប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យចូ្លរមួ្កនុងែំដណើ រការដែញនថៃរបស់ គ.ជ.អ.បដៅ    
ទូ្ទាងំប្បដទ្ស សប្ម្ភប់រយៈដពល ៣ នន ។ំ  

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំបញ្ជ ើទ្ទ្ួលសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃពើអនកដែញនថៃតាម្ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៦។ 
៧. ការដបើកសំដណើ ពដិប្ាេះនថៃ 

ដៅដពលសុតកំណត់កាលបរដិច្េទ្ននការទ្ទ្ួសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម
(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃជាសាធារ
ណៈ។ កនុងអែុំងដពលកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈ
ម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវប្បកាសពើរយៈដពលសុតកំណត់ទ្ទ្ួលសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដហើយ
ប្បកាសពុំទ្ទ្ួលសំដណើ រដែញនថៃណ្តដសេងដទ្ៀតៗដទ្។ សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃណ្តដែលបានោក់កាលបរដិច្េទ្
ដប្កាយដពលសុតកំណត់នងឹម្ិនប្តូវបានទ្ទ្ួលដទ្។ អនកទ្ទ្ួលការ ឬអនកតំណ្តង អាច្ចូ្លរមួ្កនុងកិច្ចប្បជុំ
ដបើកសំដណើ រដែញនថៃ។ ែំដណើ រការននការដបើកសំដណើ ដែញនថៃអាច្ម្ភនសុពលភាព លុេះប្តាដតអនកដែញនថៃ
ោ៉ា ងតិច្៣នក់ បានបំដពញឯកសារពិដប្ាេះនថៃ និងបានោក់ឯកសារពិដប្ាេះនថៃ។  

កនុងករណើ  ឯកសារពិដប្ាេះនថៃដែលទ្ទ្ួលបានម្ភនច្ំនួនតចិ្ជាង៣ដប្កាយកាលបរដិច្េទ្សុតកំណត់
ឈប់ទ្ទ្ួល ដនេះការដបើកឯការដែញនថៃប្តូវពនាដពល គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈ
ម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ក៏អាច្ដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃបានដែរ។ កនុងកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញ
នថៃ តំបូងគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) នឹងប្តួត
ពិនិតយដម្ើលគុណភាពននដប្សាម្សំបុប្ត ដែើម្បើធាននូវភាពសម្ភង ត់ននឯកសារដៅកនុងដប្សាម្សំបុប្តដនេះ 
ដហើយបនទ ប់ម្កដបើកដប្សាម្សំបុប្តននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃម្តងម្ួយៗ ដោយអានដ ម្ េះអនកទ្ទ្ួលការ និង
តនម្ៃដែលោក់ដែញ និងកត់ប្តាដលើកាត រដខៀន ឬផ្ទទ ងំប្កោស់ធំ។ 

គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំ
តារាងដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដោយកត់ប្តាដ ម្ េះអនកចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ តនម្ៃសរុប តនម្ៃសរុបរមួ្ បរមិ្ភណ 
អបបហារ អាករតនម្ៃបដនថម្ និងឯកសារពាក់ព័នធដសេងដទ្ៀតភាជ ប់ដៅនឹងតារាងដបើកសំដណើ ដែញនថៃ (ទ្ប្ម្ង់
ទ្ើ ៩)។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) និង
តំណ្តងអនកទ្ទ្ួលការដែលម្ភនវតតម្ភនប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើតារាងដបើកដែញពិដប្ាេះនថៃ ដែើម្បើបញ្ជជ ក់ការ
ទ្ទ្ួលសាគ ល់ដលើសំដណើ  និងតនម្ៃដែលបានោក់ បនទ ប់ម្កប្តូវថតច្ម្ៃងតារាងដនេះជូនែលអ់នកទ្ទ្ួលការ
ទាងំអស់។ 

គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវចុ្េះហតថ
ដលខាសដងាបដលើសំដណើ ដែញនថៃច្ាប់ដែើម្ប្គប់ទ្ំព័រ ដែលរមួ្ម្ភន: 

• សំដណើ សំុចូ្លរមួ្ពិដប្ាេះនថៃ 
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• តារាងបា៉ា ន់តនម្ៃ 
• កាលវភិាគអនុវតតសកម្មភាព 
• លិខិតប្បកាសសតើពើការធាន និងការអនុវតតការពិដប្ាេះនថៃ 
• គំនូសបៃង់ នងិការបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ 
បនទ ប់ម្ក គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 

ប្តូវប្បកាសដសច្កតើសននិោឋ នដលើែំដណើ រការប្បជុំដបើកពិដប្ាេះនថៃ ប្បសិនដបើម្ិនម្ភនសំណួរពើអនកចូ្លរមួ្ 
ដហើយប្បកាសថ្នលទ្ធសលននការវាយតនម្ៃនឹងប្តូវបានជូនែំណឹងែល់អនកទ្ទ្លួការទាងំអស់ បនទ ប់ពើការ
វាយតនម្ៃបានបញ្ច ប់។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំសតើពើការដបើកពិដប្ាេះនថៃដោយភាជ ប់ជាម្ួយ
នូវបញ្ជ ើវតតម្ភនអនកចូ្លរមួ្។ 
៨. ការវាយតនម្ៃសំដណើ ពដិប្ាេះនថៃ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំបិទ្ទាវ រ ដែើម្បើវាយតនម្ៃសំដណើ
ដែញនថៃ។ សម្ភជិកទាងំអស់ននគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្
កតើប្បកាសប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់ ១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្ែំដណើ រការវាយតំនលសំដណើ ដែញនថៃ។ ែំដណើ រ
ការវាយតនម្ៃ ប្តូវពិនិតយដលើលកាណៈបដច្ចកដទ្សលម្អិត (ការដ្ៃើយតបបានតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សដែល
បានកំណត់) និងម្ភនតនម្ៃទាប ដោយប្តូវដរៀបច្ំតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ 
(ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ១១)។ អនកទ្ទ្ួលការដែលប្តូវបានដប្ជើសដរ ើស និងពិ្រណ្តជាប់ច្ំណ្តត់ថ្នន ក់ទ្ើ១ គឺជាអនក
ទ្ទ្ួលការដែលបានោក់សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលម្ភនតនម្ៃទាបជាងដគ និងសម្ប្សបប្តឹម្ប្តូវប្សបតាម្
ព័ត៌ម្ភនលម្អតិននលកាណៈបដច្ចកដទ្ស គំនូសបៃង់ នងិបរមិ្ភណ។ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើតារាងដប្បៀបដធៀបនិងវភិាគ
តនម្ៃននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ រចួ្ដហើយដសញើជូនគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តតួ
ពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំកិច្ចប្បជុំបទិ្ទាវ រ ដែើម្បើវាយតនម្ៃតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ
ពិដប្ាេះនថៃ ដោយពិនិតយដម្ើលដៅដលើនើតិវធិើ និងលកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ ដៅចុ្ងបញ្ច ប់ននកចិ្ចប្បជុំដនេះ កិច្ច
ប្បជុំបិទ្ទាវ រ គណៈម្ភម ធកិារពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវ
ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំវាយតនម្ៃតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ ដែញនថៃ និងដធវើដសច្កតើ
សដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយដលើការសតល់កិច្ចសនា ដហើយសម្ភជិកទាងំអស់របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធ
កម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)ដែលម្ភនវតតម្ភនកនុងកចិ្ចប្បជុំប្តូវចុ្េះហតថដលខាដៅ
ដលើកំណត់ដហតុប្បជុំដនេះ (សូម្ដម្ើលការពនយល់អំពើនើតិវធិើទាងំមូ្លដៅដសនកខាងដប្កាម្)។ 

ក. ការពនិតិយជហំានែបូំងដលើសំដណើ ពដិប្ាេះនថៃ 
ការប្តួតពិនិតយបឋម្ដលើសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ គឺដែើម្បើកំណត់សុពលភាពននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ។ សំដណើ

ពិដប្ាេះនថៃដែលម្ិនម្ភនសុពភាព គឺជាសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលម្ិនដពញដលញ ឬសំដណើ ដែលម្ិនបានដ្ៃើយ
តបប្គប់ប្ាន់ដៅនឹងតប្ម្ូវការននដែលបានកំណត់កនុងឯកសារដែញនថៃ ដហើយសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដនេះ
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នឹងម្ិនប្តូវបានយកម្កពិ្ រណ្តសប្ម្ភប់ែំណ្តក់កាលបនទ ប់ដទ្។ សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលម្ភនសុពភាព 
គឺជាសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដែលដ្ៃើយតបនឹងតប្ម្ូវការ និងលកាខណឌ ្បំាច់្ម្ួយច្ំនួន ែូច្ខាងដប្កាម្: 

ការដសទៀងផ្ទទ ត់: គឺជាការពិនិតយរយៈដពលសុពលភាពននសំដណើ ដែញនថៃ និងពាកយសំុដែញនថៃ ដែល
ប្តូវបានចុ្េះហតថដលខាដោយតំណ្តងប្តឹម្ប្តូវប្សបច្ាប់របស់អនកទ្ទ្ួលការ។ ប្បសិនដបើម្ភនការដសទរសិទ្ធិ 
ប្តូវម្ភនភាជ ប់ម្កជាម្ួយនូវលិខិតដសទរសិទ្ធិដែលដច្ញបញ្ជជ ក់ដោយដម្ធាវ ើ។ 

ភាពប្សបច្ាប់ (ម្ភនសិទ្ធិទ្ទ្ួល): គឺជាការភាពប្សបច្ាប់ននអាជើវកម្មរបស់អនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃ 
ដែលម្ភនច្ាប់អនុញ្ជញ តឲយដធវើអាជើវកម្ម។ ប្បសិនដបើអនកដែញនថៃគឺជាប្កុម្ហ ុនសហកម្មសិទ្ធិ ដគប្តូវពិនិតយ
កិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងរមួ្ាន ជាម្ួយហតថដលខារបស់ប្គប់ភាគើទាងំអស់។ អនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃម្ិនប្តូវបានចុ្េះកនុង
បញ្ជ ើដមម  (បញ្ជ ើដ ម្ េះអនកដែញនថៃដែលហាម្ឃាត់ម្និឲយចូ្លរមួ្ដែញនថៃដែលបានកំណត់ដោយគ.ជ.អ.ប 
ប្កសួងដសែឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុនិង / ឬនែគូអភិវឌ្ឍន៍) ។ ប្បសិនដបើប្កុម្ហ ុនម្ិនម្ភនអាជាញ ធរអាជើវកម្មប្សប
ច្ាប់ ឬប្តូវបានចុ្េះបញ្ជ ើដៅកនុងបញ្ជ ើដមម  ដនេះឯកសារដែញនថៃដនេះប្តូវបែិដសធដនេះ។ 

ប្បកាសសតើពើការធានការដែញនថៃ: គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវពិនិតយដម្ើលថ្ន
ដតើ អនកសគត់សគង់បានភាជ ប់ដសច្កតើប្បកាសសតើពើការធានការដែញនថៃជាម្ួយនឹងសំដណើ ដែញនថៃ។ ខៃឹម្សារនន
ដសច្កតើប្បកាសដនេះ ប្តូវដារពតាម្ល័កាខ័ណឌ ែូច្ម្ភនដច្ងកនុងឯកសារដែញនថៃ។ ប្បសិនដបើ អនកចូ្លរមួ្
ដែញនថៃខកខានម្ិនបានភាជ ប់ម្កជាម្យួនូវដសច្កតើប្បកាសដនេះ ឬម្ិនម្ភនឯកសារថតច្ម្ៃងដសច្កតើ
ប្បកាសដនេះ ដនេះសំដណើ ដែញដនេះនថៃប្តូវបែិដសធដ្ល។ 

ភាពដពញដលញននសំដណើ ដែញនថៃ: គឺជាការពិនិតយដលើសំដណើ ដែញនថៃ ដែើម្បើធានថ្នសំដណើ ដែញនថៃ 
ប្តូវបានដរៀបច្ំប្តឹម្ប្តូវប្សបតាម្តប្ម្ូវការននការដណនែូំច្ម្ភនដច្ងដៅកនុងដសច្កតើដណននំនឯកសារ
ដែញនថៃ។ សំដណើ ដែញនថៃដែលដរៀបច្ំម្ិនដពញដលញដៅតាម្ដសច្កតើដណននំនឯកសារដែញនថៃ ប្តូវ
បែិដសធដ្ល។ 

ការដ្ៃើយតបបានដពញដលញៈ គឺការដសទៀងផ្ទទ ត់ដលើការដ្ៃើយតបបានននដៅនឹងច្ំណុច្សំខាន់ៗនន
ល័កាខ័ណឌ ទូ្ដៅ និងលកាណជាក់ោក់ននកិច្ចសនា។ កនុងករណើ ម្ភនការខុសាន រវាងសំដណើ ដែញនថៃ
ជាម្ួយនឹងល័កាខ័ណឌ ទូ្ដៅ និងលកាណជាក់ោក់ននកិច្ចសនា សំដណើ ដែញនថៃដនេះប្តូវបែិដសធដ្ល។ 

ប្បសិនដបើ សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃម្ិនប្តូវវបានដរៀបច្ំប្សបតាម្លកាខណឌ ែូច្ដែលបានបញ្ជជ ក់ខាងដលើដទ្ 
សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដនេះនឹងម្ិនប្តូវបានយកម្កពិ្រណ្តសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃដៅជំហានបនទ ប់    ដែើយ។ 

ខ. ការវាយតនម្ៃបដច្ចកដទ្ស 
គឺជាការកំណត់ដលើឯកសារពិដប្ាេះនថៃ ដែលដ្ៃើយតបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សដែលបានកំណត់

កនុងឯកសារពដិប្ាេះនថៃ។   
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវ៖ 
• ពិនិតយ និងវាយតនម្ៃឯកសារពិដប្ាេះនថៃ ដែលម្ភនសុពលភាពទាងំអស់ពាក់ព័នធដៅនឹងការដ្ៃើយ
តបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សននឯកសារពិដប្ាេះនថៃ 



407 
 

• បែិដសធសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដែលម្ិនដ្ៃើយតបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សែូច្ម្ភនដច្ងដៅកនុងឯក
សារពិដប្ាេះនថៃ។ សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលប្តូវបានបែិដសធនងឹម្ិនប្តូវបានយកម្កពិ្រណ្ត
សប្ម្ភប់ែំណ្តក់កាលបនទ ប់ដទ្។ 

គ. ការវាយតនម្ៃហរិញ្ញវតថុ 
គឺជាការពិនិតយ និងវាយតនម្ៃតារាងតនម្ៃននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលម្ភនសុពលភាពនិងដ្ៃើយតបតាម្

លកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ ច្ំដពាេះការវាយតនម្ៃដសនកហរិញ្ញវតថុ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) 
ប្តូវ: 

• ពិនិតយដម្ើលភាពប្តឹម្ប្តូវននដលខនពវនធដោយប្បុងប្បយត័ន ដែើម្បើធាននូវច្ំនួនឯកតាតនម្ៃឯកតា 
តនម្ៃសរុបននការងារនើម្ួយៗ គឺជាលទ្ធននសលគុណរវាងបរមិ្ភណនឹងតនម្ៃឯកតា ដហើយតនម្ៃ
សរុបរមួ្ គឺជាសលបូកននតនម្ៃសរុបននការងារទាងំអស់  

• ពិនិតយ និងដសទៀងផ្ទទ ត់តនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខសរុប និងតនម្ៃសរុបរមួ្ជាអកេរ។ 
ឃ. ការដកតប្មូ្វកហុំស្គងដលខគណិត 
• ប្បសិនដបើ តនម្ៃឯកតាជាដលខទ្សភាគ និងសញ្ជញ ច្ណុំច្ប្តវូបានោក់ដៅទ្ើកដនៃងម្ិនប្តឹម្ប្តូវ 
តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញវតថុនើម្ួយៗ គឺជាតនម្ៃសៃូវការ។ 

• ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញនើម្យួៗ ខុសពើតនម្ៃឯកតាគុណនឹងច្នំួនដលខឯកតា ដនេះ
តនម្ៃឯកតាប្តូវដប្បើជាតនម្ៃសៃូវការសប្ម្ភប់ការគណន។ 

• ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបរមួ្ ខុសពើតនម្ៃសលបូកននតនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនញិទាងំអស់ ែូដ ន្ េះតនម្ៃសរុប
ននមុ្ខទ្ំនិញនើម្ួយៗ តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញនើម្ួយៗនឹងប្តូវបានដប្បើជាតនម្ៃសៃូវការសប្ម្ភប់ការ
គណនតនម្ៃសរុបរមួ្។ 

• ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខ ម្ភនច្ំននួខុសាន ពើតនម្ៃសរុបរមួ្ជាអកេរ ែូដ ន្ េះតនម្ៃសរុបរមួ្ជា
អកេរ ឬតនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខដែលប្តឹម្ប្តូវតាម្ការគណន គឺជាប្តូវជាតនម្ៃសរុបរមួ្ដែលប្តូវ
ដប្បើជាសៃូវការសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដនេះ។ 

• អនកដែញនថៃប្តូវទ្ទ្ួលយការដកតប្ម្ូវកំហុស្គងដលខគណិតរបស់គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការ
ដែញនថៃ (BEC) 

ង. ការពនិតិយដលើការការឃុបឃតិ 
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវពិនិតយដលើភាពម្ិនប្បប្កតើននសំដណើ ដែញនថៃ 

ដែលអាច្ពាក់ព័នធនឹងការការឃុបឃតិ និងសម្គំនិតាន រវាងអនកដែញនថៃដលើការោក់តនម្ៃដែញ។ 
ច្. ការពនិតិយលកាណសម្បតតតិាម្ដប្កាយ 
សាថ ប័នអនុវតតលទ្ធកម្ម  ប្តូវកំណត់ថ្នអនកដែញនថៃដែលប្តូវបានដប្ជើសដរ ើសបានោក់សំដណើ ពិដប្ាេះ

នថៃដែលដ្ៃើយតប នងិម្ភនតនម្ៃទាបជាងដគ គឺម្ភនលកាណៈប្គប់ប្ាន់ដែើម្បើអនុវតតកិច្ចសនា។ បដនថម្ដលើ
ដនេះ ប្តូវដផ្ទត តយកច្ិតតទុ្កោក់ដលើសម្តថភាពរបស់អនកទ្ទ្ួលការ កនុងការអនុវតតកិច្ចសនាប្បកបដោយភាព
ដជាគជ័យ ដោយដសអកដលើលកាណសម្បតតិែូច្ដែលបានបញ្ជជ ក់កនុងសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដែលរមួ្ទាងំម្ភន
កប្ម្ិតបទ្ពិដសាធន៍កនុងការអនុវតតការងារសាងសង់ ភាពប្តឹម្ប្តូវតាម្សៃូវច្ាប់ដលើការការងារសាងសង់ 
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និងកប្ម្ិតសម្តថភាពហរិញ្ញវតថុដែលបានកំណត់។ អនកដែញនថៃដែលបានោក់តនម្ៃទាបបំសុតដហើយដ្ៃើយ
តបដៅនឹងលកាខណឌ ននឯកសារពិដប្ាេះនថៃនឹងប្តូវពិ្រណ្តកនុងជំហានចុ្ងដប្កាយននការវាយតនម្ៃ។ កនុង
ករណើ អនកដែញនថៃទាបទ្ើ១ម្ិនម្ភនលកាណៈសម្បតតិប្គប់ប្ាន់  សាថ ប័នអនុវតតលទ្ធកម្មប្តូវបនតពិនិតយដម្ើល
សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលម្ភនតនម្ៃទាបបនទ ប់ ដែើម្បើកំណត់ភាពប្បហាក់ប្បដហលរបស់អនកដែញនថៃកនុងការ
អនុវតតកិច្ចសនាឲយបានប្តឹម្ប្តូវ។ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវដរៀបច្ំ និងបញ្ជូ នរបាយការណ៍សតើពើការវាយតនម្ៃ
ដលើសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃជូនដៅ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធ
កម្ម(PRC) ដែើម្បើពិនិតយនងិសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ ្
ម្ភធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំបិទ្ទាវ រដែើម្បើវាយតំនលរបាយការណ៍សតើពើការវាយ
តនម្ៃដលើសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ និងដធវើដសច្កតើសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ។ បនទ ប់ពើបញ្ច ប់ការវាយតំនលដលើសំដណើ
ពិដប្ាេះនថៃ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវ
ដរៀបច្ំការដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំសតើពើការវាយតំនលដលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដហើយចុ្េះ
ហតថដលខាដោយសម្ភជិកទាងំអស់នន គណៈម្ភម ធកិារពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិ
តយលទ្ធកម្ម(PRC)ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ។ 
៩. ការសដប្ម្ច្ប្បគល់កចិ្ចសនា 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តួវឯកភាពតាម្លទ្ធននការពិដប្ាេះនថៃ ដោយដសអក
តាម្ដសច្កតើសដប្ម្ច្របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC) ។ គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ម្ិនម្ភនសិទ្ធិផ្ទៃ ស់បតូរការសដប្ម្ច្ដែលបានដធវើ
ដែើងដោយគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)ដែើយ។ 
ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំដសច្កតើជូនែណឹំងសតើអំពើការសដប្ម្ច្ប្បគល់កិច្ចសនា (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៣) ដៅអនក
ដែញនថៃឈនេះ ដហើយោក់ប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយសដប្ម្ច្ 
និងហតថដលខា។ បនទ ប់ពើការសដប្ម្ច្ និងចុ្េះហតថដលខាពើប្បធានសាថ ប័ន (ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.
អ.ប)រចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដសញើដសច្កតើជូនែណឹំងដនេះជូនអនកឈនេះ និងថតច្ម្ៃងជូនអនក្ញ់ទាងំអស់ 
និងទុ្ករយៈដពលប្បាពំើរ (០៧) នថងដធវើការ ដែើម្បើឱ្យអនកដែញនថៃទាងំដនេះបតឹងជំទាស់ដៅនឹងលទ្ធសលននការ
ពិដប្ាេះនថៃ។ ប្បសិនដបើាម នពាកយបណតឹ ងជំទាស់ដទ្ ការចុ្េះហតថដលខាដលើកិច្ចសនាអាច្ដធវើដែើងកនុងរយៈ
ដពលប្បាពំើរ (០៧) នថងដធវើការបនទ ប់ពើការដច្ញដសច្កតើជូនែណឹំងអំពើការសដប្ម្ច្ប្បគល់កចិ្ច្ចសនា និង
កនុងអំែុងដពលននសុពលភាពននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ។ ប្បសិនដបើម្ភនពបណតឹ ងជំទាស់ណ្តម្ួយដនេះ ការចុ្េះ
ហតថដលខាដលើកិច្ចសនានេះ អាច្នឹងប្តូវដធវើដែើងលុេះប្តាដតពាកយបណតឹ ងទាងំដនេះ ប្តូវបានដោេះប្សាយកនុង
អំែុងដពលសុពលភាពននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ។ 
១០. ការចុ្េះកចិ្ចសនា 

កនុងរយៈដពលប្បា(ំ០៧)នថងដធវើការ បនទ ប់ពើការដច្ញដសច្កតើជូនែំណឹងអពំើដសច្កតើសដប្ម្ច្ប្បគល់
កិច្ចសនា ដហើយប្បសិនដបើាម នពាកយបណតឹ ងជាទំាស់ដទ្ ឬបនទ ប់ពើបណតឹ ងននទាងំអស់ប្តូវបានដោេះ
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ប្សាយ ដនេះម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំឯកសារកិច្ចសនា និងោក់ជូនប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ដលខាធិការោឋ ន
គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយនងិចុ្េះហតថដលខា រចួ្ដសញើកិច្ចសនាដនេះដៅឱ្យអនកសគត់សគង់ដែើម្បើចុ្េះហតថដលខា។ 

ជាទូ្ដៅកិច្ចសនាប្តូវម្ភនរមួ្បញ្ចូ លនូវវច្ំណុច្សំខាន់ៗ ែូច្ខាងដប្កាម្: 
• កាលបរដិច្េទ្ននកិច្ចសនា 
• ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់អនកទ្ិញ (អនកម្ភច ស់ការ) 
• ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់អនកសគត់សគង់ (អនកទ្ទ្ួលការ) 
• ការពិពណ៌នសដងាបននទ្ំនិញ ឬដសវាកម្ម 
• តនម្ៃកិច្ចសនាសរុបជាដលខ និងជាអកេរ 
• ឧបសម្ព័នធននកិច្ចសនា និង 
• ការដប្បើប្បាស់ឯកសារកិច្ចសនា។ 

១១. របាយការណ៍សតើពើវឌ្ឍនភាព 
មុ្ននឹងដធវើការទូ្ទាត់ជូនអនកទ្ទ្ួលការតាម្ែំណ្តក់កាលនើម្ួយៗែូច្បានកំណត់កនុងកិច្ចសនា អនក

ទ្ទ្ួលការប្តូវដរៀបច្ំរបាយការណ៍សតើពើវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតការងារ ឬការសាងសង់ រចួ្ោក់របាយការណ៍
ដនេះជូនដៅគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)។ គ
ណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវ្ត់ដច្ងម្ស្រនតើ
ពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ឲយដធវើអធិការកិច្ចការងាររបស់អនកទ្ទ្ួលការ ដែើម្បើធានថ្ន ការងារដែលបានអនុវតតដហើយ
ដនេះប្សបតាម្ព័ត៌ម្ភនបដច្ចកដទ្សលំអិត គំនូសបៃង់ និងដសនការការងារ ែូច្បានកំណត់កនុងកិច្ចសនា។ 
របាយការណ៍សតើពើវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតការងារ ប្តូវបានព័ត៌ម្ភនប្គប់ប្ាន់ និងជាក់ោក់ និងប្តូវម្ភន
ហតថដលខារបស់អនកទ្ទ្ួលការ និងម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់។ 
១២. ការប្គប់ប្គង នងិការអនុវតតកចិ្ចសនា 

គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀប ច្ំ
្ត់ដច្ងឲយម្ភនការប្គប់ប្គង និងប្តួតពិនិតយការអនុវតតកិច្ចសនា ដែើម្បើធានឲយការអនុវតតកិច្ចសនាប្តូវ
បានអនុវតតប្សបតាម្លកាខណឌ ដែលម្ភនដច្ងកនុងកចិ្ចសនា។ ការប្តួតពិនិតយការអនុវតតកិច្ចសនាប្តូវដធវើ
ដែើងជាដទ្ៀងទាត់ ជាពិដសសកនុងែំណ្តក់កាលបដច្ចកដទ្សសំខាន់ៗកនុងអែុំងដពលអនុវតតកិច្ចសនា។ 
អនកទ្ទ្ួលការប្តូវម្ភនកាតពវកិច្ចអនុវតតតាម្លកាខណឌ ដែលម្ភនដច្ងដៅកនុងកិច្ចសនា។ ការងារសំណង់
ប្តូវអនុវតតតាម្កាលវភិាគ គំនូសបៃង់ បរមិ្ភណ ព័ត៌ម្ភនលម្អិត និងទ្ើតាងំ ែូច្បានបញ្ជជ ក់តាម្លកាខណឌ នន
កិច្ចសនា។ 
១៣. ការដរៀបច្ឯំកសារទូ្ទាត់ 

ដៅដពលដែលការជួសជុល ឬការសាងសង់ប្តូវបានអនុវតតបានប្តឹម្ប្តូវតាម្កិច្ចសនា និងម្ភនភាជ ប់
ម្កជាម្ួយនូវរបាយការណ៍សតើពើកម្មវធិើ ឬរបាយការណ៍សតើពើការសននិោឋ នដលើការជួសជុល ឬការសាងសង់
ដែលបានបញ្ជជ ក់ដោយម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀផ្ទទ ត់ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ រមួ្ម្ភន៖ 

- សំដណើ សំុជួសជុល ឬសាងសង់ 
- សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
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-  បញ្ជ ើប្បគល់ទ្ទ្ួលឯកសារពិដប្ាេះនថៃ 
-  កំណត់ដហតុប្បជុំដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ និងបញ្ជ ើវតតម្ភន 
-  តារាងដបើកសំដណើ ដែញនថៃ 
-  របាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ 
-  កំណត់ដហតុប្បជុំរបស់ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួពិនិតយលទ្ធ
កម្ម(PRC) 

-  ដសច្កតើប្បកាសសតើពើប្កម្សើលធម៌្របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈការ

ប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)/គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) 
-  កិច្ចសនា 
-  របាយការណ៍សតើពើវឌ្ឍនភាព 
- វក័ិយបប្តច្ាប់ដែើម្ 
- ឯកសារាបំ្ទ្្បំាច់្ដសេងៗដទ្ៀត។ 
ម្ស្រនដើហរិញ្ញវតថុដែលទ្ទ្ួលបនទុក ប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ រឯកសារទូ្ទាត់ដោយភាជ ប់ជាម្ួយឯកសារខាង

ដលើ។ 
១៤. ការទូ្ទាត់ 

ការទូ្ទាត់នើម្ួយៗ ប្តូវបានដធវើដែើងប្សបតាម្តប្ម្ូវការននែូច្ដែលបានកំណត់ដៅកនុងដសនកទ្ើ ២ 
ននដសៀវដៅដណនសំតើពើដាលការណ៍ និងនើតិវ ើធិប្បតិបតតិការ (OPP Manual) ដែលបានកំណត់អពំើនើតិ
វធិើប្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុទាក់ទ្ងនឹងការទូ្ទាត់ច្ំណ្តយ។ 
១០.៣ លទធកម្មសំណង់ផ្ែលម្ភនតម្ម្ៃគលើសពី ១០០.០០០ រហូតែល់គសមើ ១.០០០.០០០ែុល្លៃ រអាគម្រកិ 

ក.  វិធីសាស្រសតលទធកម្ម 

លទ្ធកម្មសំណង់ដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ ១០០.០០០រហូតែល់ដសមើ១.០០០.០០០ ែុោៃ រអាដម្រកិ 
ប្តូវដប្បើវធិើសាស្រសតដែញនថៃប្បកួតប្បដជងកនុងប្សុក ដោយប្តូវដធវើការប្បកាសសេពវសាយ រយៈដពល ៣០     ថ ្
នង។ 
ខ. ែំគណើរការលទធកម្ម 

១.ការដរៀបច្សំំដណើ សំុជសួជុល ឬសាងសង់ 
ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវការជួសជុល ឬការសាងសង់ ម្ស្រនតើភាគើដសនើសំុ ប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ សំុ ដែើម្បើ

ោក់ជូនម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្។ សំដណើ សំុជួសជុល ឬសាងសង់ប្តូវបញ្ជជ ក់ពើទ្ើ
តាងំ បរមិ្ភណ គំនូសបៃង់ តនម្ៃឯកតា និងតនម្ៃសរុប (បញ្ជ ើបា៉ា ន់តនម្ៃ) (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៤)។ 
២. សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្ដលើសំដណើ សំុជួសជុល ឬសាងសង់រចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំ
សំដណើ លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ២) ដោយពិដប្ាេះដោបល់ជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដែើម្បើពិនិតយដលើខទង់ថវកិា និង
លទ្ធភាព ថវកិាដនេះសប្ម្ភប់ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើសំដណើ សំុដធវើលទ្ធកម្ម 
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ដហើយបនទ ប់ម្កដសញើសំដណើ ដនេះជូនម្ស្រនតើប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប)  ដែើម្បើ
ពិនិតយ និងចុ្េះហតថដលខា។ 
៣. ការដរៀបច្ឯំកសារដែញនថៃ 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួបានការសដប្ម្ច្អនុម័្តពើប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដៅ
ដលើសំដណើ សំុជួសជុល ឬសាងសង់ និងសំដណើ ដធវើលទ្ធកម្មរចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំឯកសារដែញនថៃ 
(ឧបសម្ព័នធទ្ើ៤) ដោយដធវើការបញ្ជជ ក់ពើព័ត៌ម្ភនលម្អិតននលកាណៈបដច្ចកដទ្ស គំនូសបៃង់ បរមិ្ភណ ទ្ើ
កដនៃងទ្ទ្ួល និងកាលបិដច្េទ្ទ្ទ្ួលនិងឈប់ទ្ទ្ួលសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ និងភាជ ប់ជាម្ួយដសច្កតើដថៃងការណ៍
សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនឹងសកម្មភាពហាម្ឃាត់ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៧) ដែលប្តូវបញ្ជូ នដៅគណៈម្ភម ធិការពិនិ
តយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ដែើម្បើពិនិតយ និងអនុម័្តឯកសារទាងំ
ដនេះ។ មុ្ននឹងពិនិតយ និងអនុម័្តឯកសារែូច្បានបញ្ជជ ក់ខាងដែើម្ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម
(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)/គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC ប្តូវចុ្េះ
ហតថដលខាដលើដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ១៦)។ 

ឯកសារដែញនថៃ រមួ្ម្ភន៖  
- ដសច្កតើអដញ្ជ ើញចូ្លរមួ្ដែញនថៃ 
- ដសច្កតើដណនចំ្ំដពាេះអនកដែញនថៃ 
- លកាខណឌ ននកិច្ចសនាសប្ម្ភប់ការងារសំណង់ 
- តារាងបា៉ា ន់តនម្ៃ 
- គំនូសបៃង់ និងលកាណៈបដច្ចកដទ្ស 
- ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនឹងសកកម្មភាពហាម្ឃាត់ 
- ទ្ប្ម្ង់សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ 
- ទ្ប្ម្ង់សំដណើ ដែញនថៃ 
- ដសនការការងារ 
- ទ្ប្ម្ង់កិច្ចសនា 
- លិខិតប្បកាសសតើពើការធានការដែញនថៃ និងលិខិតធានការអនុវតត 

៤. ដសច្កតើជូនែណឹំងសតើពើការដែញនថៃ 
បនទ ប់ពើឯកសារដែញនថៃប្តូវបានអនុម័្តដោយគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម (POC)/គណៈ

ម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)រចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដធវើការប្បកាសសេពវសាយឯកសារដនេះ តាម្
សារព័ត៌ម្ភនជាតិោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ម្ួយដលខដៅដលើទ្ំព័រកាដសតពើរដសេងៗាន កនុងរយៈដពល៣០ នថងមុ្ន
ការកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញនថៃ។ កាដសតដែលប្តូវបានដប្ជើសដរ ើសជាកាដសតជាតិដែលម្ភនភាពដពញ
និយម្រយៈដពលោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ក៏ពើរនន ដំែរ។ 
៥. ការទ្ទ្លួឯកសារដែញនថៃ 

ដៅច្ដនៃ េះកាលបរដិច្េទ្ននការប្បកាសជូនែំណឹង និងកាលបរដិច្េទ្សុតកណំត់ននការោក់ឯកសារ
ដែញនថៃ អនកទ្ទ្ួលការអាច្ម្កទ្ទ្ួលយកឯកសារដែញនថៃពើម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម្ដៅដរៀងរាល់ដម្ភ៉ា ងដធវើការ។ កនុង
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ករណើ អនកដែញនថៃម្កទ្ទ្លួយកឯកសារដែញនថៃម្ភនច្ំនួនតចិ្ជាងបើ ្ប់ពើនថងប្បកាសជូនែំណឹងរហូត
ែល់នថងសុតកណំត់ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំការប្បកាសជូនែំណឹងដែើងវញិដលើកទ្ើពើរដៅដលើ
ទ្ំព័រកាដសតសប្ម្ភប់រយៈដពលម្ួយសបាត ហ៍។ ទ្នទឹម្នឹងដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវជូនែំណឹងអំពើការពនាដពល
សុតកំណត់ននការទ្ទ្ួលឯកសារដែញនថៃ ែល់អនកដែញនថៃដែលបានម្កទ្ទ្ួលឯកសារដែញនថៃដលើកមុ្នរចួ្
ដហើយ។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំបញ្ជ ើប្បគល់ឯកសារដែញនថៃ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៥) ដែលបានសតល់ជូនែល់អនកដែញ
នថៃ។ អនកដែញនថៃដែលម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ដលើការដែញនថៃអាច្ោក់ពាកយដសនើសំុឯកសារដែញនថៃពើម្ស្រនតើ
លទ្ធកម្ម។ 
៦. ការបដំពញ នងិការោក់ឯកសារដែញនថៃ 

I. ការបំដពញឯកសារដែញនថៃ 
ដប្កាយពើបានទ្ទ្ួលឯកសារដែញនថៃដហើយ អនកដែញនថៃប្តូវបំដពញព័ត៌ម្ភន និងចុ្េះហតថដលខាដលើ

ឯកសារពិដប្ាេះនថៃ ែូច្ខាងដប្កាម្: 
• ទ្ប្ម្ង់ពាកយដសនើសំុដែញនថៃ 
• តារាងបា៉ា ន់តនម្ៃ 
• កាលវភិាគអនុវតតសកម្មភាព 
• លិខិតប្បកាសសតើពើការធានការពិដប្ាេះនថៃ និងលិខិតធានការអនុវតត 
• ដសច្កតើដថៃងសតើអំពើសើលធម៌្ទាក់ទ្ងនងឹសកម្មភាពហាម្ឃាត់ 
• អនកដែញនថៃប្តូវចុ្េះហតថដលខា និងដបាេះប្តាទ្ទ្ួលសាគ ល់ដលើគំនូសបៃង់ នងិលកាណៈបដច្ចកដទ្ស
លម្អិត 

• លិខិតប្បាក់កក់ធានការអនុវតត 
អនកដែញនថៃប្តូវដរៀបច្ំ និងបំដពញឯកសារដែញនថៃប្សបតាម្ការដណនសំតើពើការដែញនថៃ ដែលសតល់

ជូនដោយសាថ ប័នអនុវតតលទ្ធកម្ម។ 
 II. ការោក់សំដណើ ដែញនថៃ 
 អនកដែញនថៃប្តូវអាន និងចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធ៌ម្ទាក់ទ្ងនឹង

សកម្មភាពហាម្ឃាត់ ដែលភាជ ប់ម្កជាម្ួយសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលបានបំដពញរចួ្ បនទ ប់អនកអនកដែញនថៃ
ប្តូវថតច្ំលងប័ណណបា៉ា តង់ និងវញិ្ជញ បនប័ប្តដធវើអាជើវកម្ម និងថតច្ម្ៃងឯកសារពាក់ព័នធដសេងៗដទ្ៀត ដែើម្បើ
បញ្ជជ ក់ពើលកាណៈសម្បតតិដែលខៃួនម្ភនកនុងការអនុវតតកិច្ចសនាសាងសង់ដែលម្ភនលកាណៈប្សដែៀងាន
ោ៉ា ងតិច្ច្នំនួពើរ កនុងរយៈដពលបើនន ចុំ្ងដប្កាយ ដហើយដែលកិច្ចសនានើម្យួៗម្ភនតនម្ៃោ៉ា ងដហាច្ដសមើ 
៧៥% ននតនម្ៃដែលបានកំណត់ដៅកនុងឯកសារពិដប្ាេះនថៃ និងធាៃ ប់បានអនុវតតកិច្ចសនាសាងសង់កនុងរ
យៈដពលពើរនន ចុំ្ងដប្កាយ ដែលម្ភនតនម្ៃច្ំននួ១.៥ែងដប្ច្ើនជាងតនម្ៃដែលបានកំណត់កនុងឯកសារ
ពិដប្ាេះនថៃ និងសំដណើ ោក់អនកប្គប់ប្គងគដប្ម្ភងដែលម្ភនបទ្ពិដសាធន៍ោ៉ា ងតិច្៣នន កំនុងការប្គប់ប្គង
គដប្ម្ភងដែលម្ភនទ្ំហ ំ នងិប្បដភទ្ការងារប្បហាក់ប្បដហលាន ដៅនឹងការងារែូច្បានកំណត់កនុងឯកសារ
ពិដប្ាេះនថៃ និងបានកាន់តំដណងជាអនកប្គប់ប្គងគដប្ម្ភងោ៉ា ងតិច្១នន  ំរមួ្ដហើយោក់ឯកសារទាងំដនេះ
ោក់ឯកសារទាងំអស់ដនេះជាម្ួយសំដណើ ដែញនថៃដៅកនុងដប្សាម្សំបុប្តបិទ្ជតិ រចួ្ដហើយដសញើឯកសារទាងំ
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ដនេះជូនដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្មដៅមុ្ន ឬប្តឹម្កាលបរដិច្េទ្កំណត់ឈប់ទ្ទ្ួលសំដណើ ដែញនថៃ។  
កនុងករណើ ដែលអនកទ្ទ្ួលការ ខកខានម្ិនបានបំដពញដពញ និងម្ភនឯកសារភាជ ប់(ែូច្បានបញ្ជជ ក់

ខាងដលើ)ម្ិនប្គប់ប្ានតាម្ការដណនដំទ្ សំដណើ ដែញនថៃដែលបានទ្ទ្ួលដនេះប្តូវបាន្ត់ទុ្កថ្នសំដណើ
ដែញនថៃម្ិនម្ភនសុពលភាព។  

ច្ំដពាេះអនកទ្ទ្ួលការ ម្ិនដារពតាម្ដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងនឹងសកម្មភាព
ហាម្ឃាត់ អនកទាងំដនេះនឹងម្ិនប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យចូ្លរមួ្កនុងែំដណើ រការដែញនថៃរបស់ គ.ជ.អ.បដៅទូ្
ទាងំប្បដទ្ស សប្ម្ភប់រយៈដពល ៣ នន ។ំ  

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំបញ្ជ ើទ្ទ្ួលសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃពើអនកដែញនថៃតាម្ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៦។ 
៧. ការដបើកសំដណើ ដែញនថៃ 

ដៅដពលសុតកំណត់កាលបរដិច្េទ្ននការទ្ទ្ួសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម
(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញនថៃជាសាធារ
ណៈ។ កនុងអែុំងដពលកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញនថៃ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម
ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវប្បកាសពើរយៈដពលសុតកំណត់ទ្ទ្ួលសំដណើ ដែញនថៃ ដហើយប្បកាស
ពុំទ្ទ្ួលសំដណើ រដែញនថៃណ្តដសេងដទ្ៀតៗដទ្។ សំដណើ ដែញនថៃណ្តដែលបានោក់កាលបរដិច្េទ្ដប្កាយ
ដពលសុតកំណត់នឹងម្ិនប្តូវបានទ្ទ្ួលដទ្។ អនកទ្ទ្ួលការ ឬអនកតំណ្តង អាច្ចូ្លរមួ្កនុងកិច្ចប្បជុដំបើក
សំដណើ ដែញនថៃ។ ែំដណើ រការននការដបើកសំដណើ ដែញនថៃអាច្ម្ភនសុពលភាព លុេះប្តាដតអនកដែញនថៃោ៉ា ង
តិច្៣នក់ បានបំដពញឯកសារដែញនថៃ និងបានោក់ឯកសារដែញនថៃ។  

កនុងករណើ  ឯកសារពិដប្ាេះនថៃដែលទ្ទ្ួលបានម្ភនច្ំនួនតចិ្ជាង៣ដប្កាយកាលបរដិច្េទ្សុតកំណត់
ឈប់ទ្ទ្ួល ដនេះការដបើកឯកសារដែញនថៃប្តូវពនាដពល គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គ
ណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ក៏អាច្ដបើកសំដណើ ដែញនថៃបានដែរ។ កនុងកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ
ដែញនថៃ តំបូងគណៈម្ភម ធកិារពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) នឹង
ប្តួតពិនិតយដម្ើលគុណភាពននដប្សាម្សំបុប្ត ដែើម្បើធាននូវភាពសម្ភង ត់ននឯកសារដៅកនុងដប្សាម្សំបុប្ត
ដនេះ ដហើយបនទ ប់ម្កដបើកដប្សាម្សំបុប្តននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃម្តងម្ួយៗ ដោយអានដ ម្ េះអនកទ្ទ្ួលការ 
និងតនម្ៃដែលោក់ដែញ និងកត់ប្តាដលើកាត រដខៀន ឬផ្ទទ ងំប្កោស់ធំ។ 

គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំ
តារាងដបើកសំដណើ ដែញនថៃ ដោយកត់ប្តាដ ម្ េះអនកទ្ទ្ួលការ តនម្ៃសរុប តនម្ៃសរុបរមួ្ បរមិ្ភណ អបបហារ 
អាករតនម្ៃបដនថម្ និងឯកសារពាក់ព័នធដសេងដទ្ៀតភាជ ប់ដៅនឹងតារាងដបើកសំដណើ ដែញនថៃ (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ ៩)។ គ
ណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) និងតំណ្តងអនក
ទ្ទ្ួលការដែលម្ភនវតតម្ភនប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើតារាងដបើកដែញដែញនថៃ ដែើម្បើបញ្ជជ ក់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់
ដលើសំដណើ ដែញនថៃ និងតនម្ៃដែលបានោក់ បនទ ប់ម្កប្តូវថតច្ម្ៃងតារាងដនេះជូនែល់អនកទ្ទ្ួលការទាងំអ
ស់។ 

គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវចុ្េះហតថ
ដលខាសដងាបដលើសំដណើ ដែញនថៃច្ាប់ដែើម្ប្គប់ទ្ំព័រ ដែលរមួ្ម្ភន: 
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• សំដណើ សំុចូ្លរមួ្ដែញនថៃ 
• តារាងបា៉ា ន់តនម្ៃ 
• កាលវភិាគអនុវតតសកម្មភាព 
• លិខិតប្បកាសសតើពើការធាន និងការអនុវតតការដែញនថៃ 
• គំនូសបៃង់ នងិការបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ 
បនទ ប់ម្ក គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 

ប្តូវប្បកាសដសច្កតើសននិោឋ នដលើែំដណើ រការប្បជុំដបើកដែញនថៃ ប្បសិនដបើម្ិនម្ភនសំណួរពើអនកចូ្លរមួ្ ដហើយ
ប្បកាសថ្នលទ្ធសលននការវាយតនម្ៃនឹងប្តូវបានជូនែណឹំងែល់អនកទ្ទ្ួលការទាងំអស់ បនទ ប់ពើការវាយ
តនម្ៃបានបញ្ច ប់។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំសតើពើការដបើកពិដប្ាេះនថៃដោយភាជ ប់ជាម្ួយនូវ
បញ្ជ ើវតតម្ភនអនកចូ្លរមួ្។ 
៨. ការវាយតនម្ៃសំដណើ ដែញនថៃ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំបិទ្ទាវ រ ដែើម្បើវាយតនម្ៃសំដណើ
ដែញនថៃ។ សម្ភជិកទាងំអស់ននគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្
កតើប្បកាសប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្ែំដណើ រការវាយតំនលសំដណើ ដែញនថៃ។ ែំដណើ រ
ការវាយតនម្ៃ ប្តូវពិនិតយដលើលកាណៈបដច្ចកដទ្សលម្អិត (ការដ្ៃើយតបបានតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សដែល
បានកំណត់) និងម្ភនតនម្ៃទាប ដោយប្តូវដរៀបច្ំតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ 
(ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ១១)។ អនកទ្ទ្ួលការដែលប្តូវបានដប្ជើសដរ ើស និងពិ្រណ្តជាប់ច្ំណ្តត់ថ្នន ក់ទ្ើ១ គឺជាអនក
ទ្ទ្ួលការដែលបានោក់សំដណើ ដែញនថៃដែលម្ភនតនម្ៃទាបជាងដគ និងសម្ប្សបប្តឹម្ប្តូវតាម្ព័ត៌ម្ភន
លម្អិតននលកាណៈបដច្ចកដទ្ស គំនូសបៃង់ និងបរមិ្ភណ។ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើតារាងដប្បៀបដធៀបនិងវភិាគ
តនម្ៃននសំដណើ ដែញនថៃ រចួ្ដហើយដសញើជូនគណៈម្ភម ធកិារពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិ
តយលទ្ធកម្ម(PRC)។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) 
ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំកិច្ចប្បជុបំិទ្ទាវ រ ដែើម្បើវាយតនម្ៃតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ ដែញនថៃ 
ដោយពិនិតយដម្ើលដៅដលើនើតិវធិើ និងលកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ ដៅចុ្ងបញ្ច ប់ននកិច្ចប្បជុំដនេះ កិច្ចប្បជុំបិទ្ទាវ រ 
គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំ
កំណត់ដហតុប្បជុំវាយតនម្ៃតារាងដប្បៀបដធៀប និងវភិាគតនម្ៃននសំដណើ ដែញនថៃ និងដធវើដសច្កតើសដប្ម្ច្ចុ្ង
ដប្កាយដលើការសតល់កិច្ចសនា ដហើយសម្ភជិកទាងំអស់របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គ
ណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)ដែលម្ភនវតតម្ភនកនុងកិច្ចប្បជុំប្តូវចុ្េះហតថដលខាដៅដលើ
កំណត់ដហតុប្បជុំដនេះ (សូម្ដម្ើលការពនយល់អំពើនើតិវធិើទាងំមូ្លដៅដសនកខាងដប្កាម្)។ 

ក. ការពនិតិយជហំានែបូំងដលើសំដណើ ដែញនថៃ 
ការប្តួតពិនិតយបឋម្ដលើសំដណើ ដែញនថៃ គឺដែើម្បើកណំត់សុពលភាពននសំដណើ ដែញនថៃ។ សំដណើ

ដែញនថៃដែលម្ិនម្ភនសុពភាព គឺជាសំដណើ ដែញនថៃដែលម្ិនដពញដលញ ឬសំដណើ ដែលម្ិនបានដ្ៃើយតប
ប្គប់ប្ាន់ដៅនឹងតប្ម្ូវការននដែលបានកំណត់កនុងឯកសារដែញនថៃ ដហើយសំដណើ ដែញនថៃដនេះនឹងម្និ
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ប្តូវបានយកម្កពិ្រណ្តសប្ម្ភប់ែំណ្តក់កាលបនទ ប់ដទ្។ សំដណើ ដែញនថៃដែលម្ភនសុពភាព គឺជា
សំដណើ ដែញនថៃ ដែលដ្ៃើយតបនឹងតប្ម្ូវការ និងលកាខណឌ ្បំាច់្ម្ួយច្ំនួន ែូច្ខាងដប្កាម្: 

ការដសទៀងផ្ទទ ត់: គឺជាការពិនិតយរយៈដពលសុពលភាពននសំដណើ ដែញនថៃ និងពាកយសំុដែញនថៃ ដែល
ប្តូវបានចុ្េះហតថដលខាដោយតំណ្តងប្តឹម្ប្តូវប្សបច្ាប់របស់អនកទ្ទ្ួលការ។ ប្បសិនដបើម្ភនការដសទរសិទ្ធិ 
ប្តូវម្ភនភាជ ប់ម្កជាម្ួយនូវលិខិតដសទរសិទ្ធិដែលដច្ញបញ្ជជ ក់ដោយដម្ធាវ ើ។ 

ភាពប្សបច្ាប់ (ម្ភនសិទ្ធិទ្ទ្ួល): គឺជាការភាពប្សបច្ាប់ននអាជើវកម្មរបស់អនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃ 
ដែលម្ភនច្ាប់អនុញ្ជញ តឲយដធវើអាជើវកម្ម។ ប្បសិនដបើអនកដែញនថៃគឺជាប្កុម្ហ ុនសហកម្មសិទ្ធិ ដគប្តូវពិនិតយ
កិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងរមួ្ាន ជាម្ួយហតថដលខារបស់ប្គប់ភាគើទាងំអស់។ អនកចូ្លរមួ្ដែញនថៃម្ិនប្តូវបានចុ្េះកនុង
បញ្ជ ើដមម  (បញ្ជ ើដ ម្ េះអនកដែញនថៃដែលហាម្ឃាត់ម្និឲយចូ្លរមួ្ដែញនថៃដែលបានកំណត់ដោយគ.ជ.អ.ប 
ប្កសួងដសែឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុនិង / ឬនែគូអភិវឌ្ឍន៍) ។ ប្បសិនដបើប្កុម្ហ ុនម្ិនម្ភនអាជាញ ធរអាជើវកម្មប្សប
ច្ាប់ ឬប្តូវបានចុ្េះបញ្ជ ើដៅកនុងបញ្ជ ើដមម  ដនេះឯកសារដែញនថៃដនេះប្តូវបែិដសធដនេះ។ 

ប្បកាសសតើពើការធានការដែញនថៃ: គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវពិនិតយដម្ើលថ្ន
ដតើ អនកសគត់សគង់បានភាជ ប់ដសច្កតើប្បកាសសតើពើការធានការដែញនថៃជាម្ួយនឹងសំដណើ ដែញនថៃ។ ខៃឹម្សារនន
ដសច្កតើប្បកាសដនេះ ប្តូវដារពតាម្ល័កាខ័ណឌ ែូច្ម្ភនដច្ងកនុងឯកសារដែញនថៃ។ ប្បសិនដបើ អនកចូ្លរមួ្
ដែញនថៃខកខានម្ិនបានភាជ ប់ម្កជាម្យួនូវដសច្កតើប្បកាសដនេះ ឬម្ិនម្ភនឯកសារថតច្ម្ៃងដសច្កតើ
ប្បកាសដនេះ ដនេះសំដណើ ដែញដនេះនថៃប្តូវបែិដសធដ្ល។ 

ភាពដពញដលញននសំដណើ ដែញនថៃ: គឺជាការពិនិតយដលើសំដណើ ដែញនថៃ ដែើម្បើធានថ្នសំដណើ ដែញនថៃ 
ប្តូវបានដរៀបច្ំប្តឹម្ប្តូវប្សបតាម្តប្ម្ូវការននការដណនែូំច្ម្ភនដច្ងដៅកនុងដសច្កតើដណននំនឯកសារ
ដែញនថៃ។ សំដណើ ដែញនថៃដែលដរៀបច្ំម្ិនដពញដលញដៅតាម្ដសច្កតើដណននំនឯកសារដែញនថៃ ប្តូវ
បែិដសធដ្ល។ 

ការដ្ៃើយតបបានដពញដលញៈ គឺការដសទៀងផ្ទទ ត់ដលើការដ្ៃើយតបបានននដៅនឹងច្ំណុច្សំខាន់ៗនន
ល័កាខ័ណឌ ទូ្ដៅ និងលកាណជាក់ោក់ននកិច្ចសនា។ កនុងករណើ ម្ភនការខុសាន រវាងសំដណើ ដែញនថៃ
ជាម្ួយនឹងល័កាខ័ណឌ ទូ្ដៅ និងលកាណជាក់ោក់ននកិច្ចសនា សំដណើ ដែញនថៃដនេះប្តូវបែិដសធដ្ល។ 

ប្បសិនដបើ សំដណើ ដែញនថៃម្ិនប្តូវបានដរៀបច្ំប្សបតាម្លកាខណឌ ែូច្ដែលបានបញ្ជជ ក់ខាងដលើដទ្ 
សំដណើ ដែញនថៃដនេះនឹងម្និប្តូវបានយកម្កពិ្រណ្តសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃដៅជំហានបនទ ប់ដែើយ។ 

ខ. ការវាយតនម្ៃបដច្ចកដទ្ស 
គឺជាការកំណត់ដលើឯកសារដែញនថៃ ដែលដ្ៃើយតបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សដែលបានកំណត់កនុង

ឯកសារពិដប្ាេះនថៃ។   
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវ៖ 
• ពិនិតយ និងវាយតនម្ៃឯកសារពិដប្ាេះនថៃ ដែលម្ភនសុពលភាពទាងំអស់ពាក់ព័នធដៅនឹងការដ្ៃើយ
តបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សននឯកសារដែញនថៃ 
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• បែិដសធសំដណើ ដែញនថៃ ដែលម្ិនដ្ៃើយតបតាម្លកាណៈបដច្ចកដទ្សែូច្ម្ភនដច្ងដៅកនុងឯក
សារពិដប្ាេះនថៃ។ សំដណើ ដែញនថៃដែលប្តូវបានបែិដសធនឹងម្ិនប្តូវបានយកម្កពិ្រណ្ត
សប្ម្ភប់ែំណ្តក់កាលបនទ ប់ដទ្។ 

គ. ការវាយតនម្ៃហរិញ្ញវតថុ 
គឺជាការពិនិតយ និងវាយតនម្ៃតារាងតនម្ៃននសំដណើ ដែញនថៃដែលម្ភនសុពលភាពនិងដ្ៃើយតបតាម្

លកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ ច្ំដពាេះការវាយតនម្ៃដសនកហរិញ្ញវតថុ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) 
ប្តូវ: 

• ពិនិតយដម្ើលភាពប្តឹម្ប្តូវននដលខនពវនធដោយប្បុងប្បយត័ន ដែើម្បើធាននូវច្ំនួនឯកតាតនម្ៃឯកតា 
តនម្ៃសរុបននការងារនើម្ួយៗ គឺជាលទ្ធននសលគុណរវាងបរមិ្ភណនឹងតនម្ៃឯកតា ដហើយតនម្ៃ
សរុបរមួ្ គឺជាសលបូកននតនម្ៃសរុបននការងារទាងំអស់  

• ពិនិតយ និងដសទៀងផ្ទទ ត់តនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខសរុប និងតនម្ៃសរុបរមួ្ជាអកេរ។ 
ឃ. ការដកតប្មូ្វកហុំស្គងដលខគណិត 
• ប្បសិនដបើ តនម្ៃឯកតាជាដលខទ្សភាគ និងសញ្ជញ ច្ណុំច្ប្តូវបានោក់ដៅទ្ើកដនៃងម្ិនប្តឹម្ប្តូវ 
តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញវតថុនើម្ួយៗ គឺជាតនម្ៃសៃូវការ។ 

• ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញនើម្យួៗ ខុសពើតនម្ៃឯកតាគុណនឹងច្នំួនដលខឯកតា ដនេះ
តនម្ៃឯកតាប្តូវដប្បើជាតនម្ៃសៃូវការសប្ម្ភប់ការគណន។ 

• ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបរមួ្ ខុសពើតនម្ៃសលបូកននតនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនញិទាងំអស់ ែូដ ន្ េះតនម្ៃសរុប
ននមុ្ខទ្ំនិញនើម្ួយៗ តនម្ៃសរុបននមុ្ខទ្ំនិញនើម្ួយៗនឹងប្តូវបានដប្បើជាតនម្ៃសៃូវការសប្ម្ភប់ការ
គណនតនម្ៃសរុបរមួ្។ 

• ប្បសិនដបើ តនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខ ម្ភនច្ំនួនខុសាន ពើតនម្ៃសរុបរមួ្ជាអកេរ ែូដ ន្ េះតនម្ៃសរុបរមួ្ជា
អកេរ ឬតនម្ៃសរុបរមួ្ជាដលខដែលប្តឹម្ប្តូវតាម្ការគណន គឺជាប្តូវជាតនម្ៃសរុបរមួ្ដែលប្តូវ
ដប្បើជាសៃូវការសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដនេះ។ 

• អនកដែញនថៃប្តូវទ្ទ្ួលយការដកតប្ម្ូវកំហុស្គងដលខគណិតរបស់គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការ
ដែញនថៃ (BEC) 

ង. ការពនិតិយដលើការការឃុបឃតិ 
គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តូវពិនិតយដលើភាពម្ិនប្បប្កតើននសំដណើ ដែញនថៃ 

ដែលអាច្ពាក់ព័នធនឹងការការឃុបឃតិ និងសម្គំនិតាន រវាងអនកដែញនថៃដលើការោក់តនម្ៃដែញ។ 
ច្. ការពនិតិយលកាណសម្បតតតិាម្ដប្កាយ 
សាថ ប័នអនុវតតលទ្ធកម្ម  ប្តូវកំណត់ថ្នអនកដែញនថៃដែលប្តូវបានដប្ជើសដរ ើសបានោក់សំដណើ ពិដប្ាេះ

នថៃដែលដ្ៃើយតប នងិម្ភនតនម្ៃទាបជាងដគ គឺម្ភនលកាណៈប្គប់ប្ាន់ដែើម្បើអនុវតតកិច្ចសនា។ បដនថម្ដលើ
ដនេះ ប្តូវដផ្ទត តយកច្ិតតទុ្កោក់ដលើសម្តថភាពរបស់អនកទ្ទ្ួលការ កនុងការអនុវតតកិច្ចសនាប្បកបដោយភាព
ដជាគជ័យ ដោយដសអកដលើលកាណសម្បតតិែូច្ដែលបានបញ្ជជ ក់កនុងសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ ដែលរមួ្ទាងំម្ភន
កប្ម្ិតបទ្ពិដសាធន៍កនុងការអនុវតតការងារសាងសង់ ភាពប្តឹម្ប្តូវតាម្សៃូវច្ាប់ដលើការការងារសាងសង់ 
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និងកប្ម្ិតសម្តថភាពហរិញ្ញវតថុដែលបានកំណត់។ អនកដែញនថៃដែលបានោក់តនម្ៃទាបបំសុតដហើយដ្ៃើយ
តបដៅនឹងលកាខណឌ ននឯកសារពិដប្ាេះនថៃនឹងប្តូវពិ្រណ្តកនុងជំហានចុ្ងដប្កាយននការវាយតនម្ៃ។ កនុង
ករណើ អនកដែញនថៃទាបទ្ើ១ម្ិនម្ភនលកាណៈសម្បតតិប្គប់ប្ាន់  សាថ ប័នអនុវតតលទ្ធកម្មប្តូវបនតពិនិតយដម្ើល
សំដណើ ពិដប្ាេះនថៃដែលម្ភនតនម្ៃទាបបនទ ប់ ដែើម្បើកំណត់ភាពប្បហាក់ប្បដហលរបស់អនកដែញនថៃកនុងការ
អនុវតតកិច្ចសនាឲយបានប្តឹម្ប្តូវ។ 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តវូដរៀបច្ំ និងបញ្ជូ នរបាយការណ៍សតើពើការវាយតនម្ៃ
ដលើសំដណើ ដែញនថៃជូនដៅ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC) ដែើម្បើពិនិតយនិងសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ។ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិ
ការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តវូដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុបំិទ្ទាវ រដែើម្បើវាយតំនលរបាយការណ៍សតើពើការវាយតនម្ៃ
ដលើសំដណើ ដែញនថៃ និងដធវើដសច្កតើសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ។ បនទ ប់ពើបញ្ច ប់ការវាយតំនលដលើសំដណើ ដែញនថៃ គ
ណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀបច្ំការដរៀបច្ំ
កំណត់ដហតុប្បជុំសតើពើការវាយតំនលដលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ ដែញនថៃ ដហើយចុ្េះហតថដលខាដោយ
សម្ភជិកទាងំអស់នន គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC)ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ។ 
៩. ការសដប្ម្ច្ប្បគល់កចិ្ចសនា 

គណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ប្តួវឯកភាពតាម្លទ្ធននការវាយតនម្ៃសំដណើ ដែញនថៃ 
ដោយដសអកតាម្ដសច្កតើសដប្ម្ច្របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិត ្
យលទ្ធកម្ម(PRC) ។ គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) ម្ិនម្ភនសិទ្ធិផ្ទៃ ស់បតូរការសដប្ម្ច្
ដែលបានដធវើដែើងដោយគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC)ដែើយ។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំដសច្កតើជូនែំណឹងសតើអំពើការសដប្ម្ច្ប្បគល់កិច្ចសនា (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ 
១៣) ដៅអនកដែញនថៃឈនេះ ដហើយោក់ប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើ
ពិនិតយសដប្ម្ច្ និងហតថដលខា។ បនទ ប់ពើការសដប្ម្ច្ និងចុ្េះហតថដលខាពើប្បធានសាថ ប័ន (ប្បធាន
ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប)រចួ្ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដសញើដសច្កតើជូនែំណឹងដនេះជូនអនកឈនេះ និងថតច្ម្ៃង
ជូនអនក្ញ់ទាងំអស់ និងទុ្ករយៈដពលប្បាពំើរ (០៧) នថងដធវើការ ដែើម្បើឱ្យអនកដែញនថៃទាងំដនេះបតឹងជំទាស់
ដៅនឹងលទ្ធសលននការដែញនថៃ។ ប្បសិនដបើាម នពាកយបណតឹ ងជំទាស់ដទ្ ការចុ្េះហតថដលខាដលើកិច្ចសនា
អាច្ដធវើដែើងកនុងរយៈដពលប្បាពំើរ (០៧) នថងដធវើការបនទ ប់ពើការដច្ញដសច្កតើជូនែណឹំងអំពើការសដប្ម្ច្
ប្បគល់កិច្ច្ចសនា និងកនុងអំែុងដពលននសុពលភាពននសំដណើ ដែញនថៃ។ ប្បសិនដបើម្ភនពបណតឹ ងជំទាស់
ណ្តម្ួយដនេះ ការចុ្េះហតថដលខាដលើកិច្ចសនានេះ អាច្នឹងប្តូវដធវើដែើងលុេះប្តាដតពាកយបណតឹ ងទាងំដនេះ 
ប្តូវបានដោេះប្សាយកនុងអែុំងដពលសុពលភាពននសំដណើ ដែញនថៃ។ 
១០. ការចុ្េះកចិ្ចសនា 

កនុងរយៈដពលប្បា(ំ០៧)នថងដធវើការ បនទ ប់ពើការដច្ញដសច្កតើជូនែំណឹងអពំើដសច្កតើសដប្ម្ច្ប្បគល់
កិច្ចសនា ដហើយប្បសិនដបើាម នពាកយបណតឹ ងជាទំាស់ដទ្ ឬបនទ ប់ពើបណតឹ ងននទាងំអស់ប្តូវបានដោេះ
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ប្សាយ ដនេះម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំឯកសារកិច្ចសនា និងោក់ជូនប្បធានសាថ ប័ន (ែូច្ជា ដលខាធិការែ ្
ឋានគ.ជ.អ.ប) ដែើម្បើពិនិតយនិងចុ្េះហតថដលខា រចួ្ដសញើកិច្ចសនាដនេះដៅឱ្យអនកសគត់សគង់ដែើម្បើចុ្េះហតថដលខា។ 

ជាទូ្ដៅកិច្ចសនាប្តូវម្ភនរមួ្បញ្ចូ លនូវវច្ំណុច្សំខាន់ៗ ែូច្ខាងដប្កាម្: 
• កាលបរដិច្េទ្ននកិច្ចសនា 
• ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់អនកទ្ិញ (អនកម្ភច ស់ការ) 
• ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់អនកសគត់សគង់ (អនកទ្ទ្ួលការ) 
• ការពិពណ៌នសដងាបននទ្ំនិញ ឬដសវាកម្ម 
• តនម្ៃកិច្ចសនាសរុបជាដលខ និងជាអកេរ 
• ឧបសម្ព័នធននកិច្ចសនា និង 
• ការដប្បើប្បាស់ឯកសារកិច្ចសនា។ 

១១. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព 
មុ្ននឹងដធវើការទូ្ទាត់ជូនអនកទ្ទ្ួលការតាម្ែំណ្តក់កាលនើម្ួយៗែូច្បានកំណត់កនុងកិច្ចសនា អនក

ទ្ទ្ួលការប្តូវដរៀបច្ំរបាយការណ៍សតើពើវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតការងារ ឬការសាងសង់ រចួ្ោក់របាយការណ៍
ដនេះជូនដៅគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)។ គ
ណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវ្ត់ដច្ងម្ស្រនតើ
ពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ឲយដធវើអធិការកិច្ចការងាររបស់អនកទ្ទ្ួលការ ដែើម្បើធានថ្ន ការងារដែលបានអនុវតតដហើយ
ដនេះប្សបតាម្ព័ត៌ម្ភនបដច្ចកដទ្សលំអិត គំនូសបៃង់ និងដសនការការងារ ែូច្បានកំណត់កនុងកិច្ចសនា។ 
របាយការណ៍សតើពើវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតការងារ ប្តូវបានព័ត៌ម្ភនប្គប់ប្ាន់ និងជាក់ោក់ និងប្តូវម្ភន
ហតថដលខារបស់អនកទ្ទ្ួលការ និងម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់។ 
១២. ការប្គប់ប្គង នងិការអនុវតតកចិ្ចសនា 

គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវដរៀប ច្ំ
្ត់ដច្ងឲយម្ភនការប្គប់ប្គង និងប្តួតពិនិតយការអនុវតតកិច្ចសនា ដែើម្បើធានឲយការអនុវតតកិច្ចសនាប្តូវ
បានអនុវតតប្សបតាម្លកាខណឌ ដែលម្ភនដច្ងកនុងកចិ្ចសនា។ ការប្តួតពិនិតយការអនុវតតកិច្ចសនាប្តូវដធវើ
ដែើងជាដទ្ៀងទាត់ ជាពិដសសកនុងែំណ្តក់កាលបដច្ចកដទ្សសំខាន់ៗកនុងអែុំងដពលអនុវតតកិច្ចសនា។ 
អនកទ្ទ្ួលការប្តូវម្ភនកាតពវកិច្ចអនុវតតតាម្លកាខណឌ ដែលម្ភនដច្ងដៅកនុងកិច្ចសនា។ ការងារសំណង់
ប្តូវអនុវតតតាម្កាលវភិាគ គំនូសបៃង់ បរមិ្ភណ ព័ត៌ម្ភនលម្អិត និងទ្ើតាងំ ែូច្បានបញ្ជជ ក់តាម្លកាខណឌ នន
កិច្ចសនា។ 
១៣. ការដរៀបច្ឯំកសារទូ្ទាត់ 

ដៅដពលដែលការជួសជុល ឬការសាងសង់ប្តូវបានអនុវតតបានប្តឹម្ប្តូវតាម្កិច្ចសនា និងម្ភនភាជ ប់
ម្កជាម្ួយនូវរបាយការណ៍សតើពើកម្មវធិើ ឬរបាយការណ៍សតើពើការសននិោឋ នដលើការជួសជុល ឬការសាងសង់
ដែលបានបញ្ជជ ក់ដោយម្ស្រនតើពិនិតយដសទៀផ្ទទ ត់ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់ រមួ្ម្ភន៖ 

 សំដណើ សំុជួសជុល ឬសាងសង់ 
 សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
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 បញ្ជ ើប្បគល់ទ្ទ្ួលឯកសារដែញនថៃ 
 កំណត់ដហតុប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញនថៃ និងបញ្ជ ើវតតម្ភន 
 តារាងដបើកសំដណើ ដែញនថៃ 
 របាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ ដែញនថៃ 
 កំណត់ដហតុប្បជុំរបស់ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួពិនិតយ
លទ្ធកម្ម(PRC) 

 ដសច្កតើប្បកាសសតើពើប្កម្សើលធម៌្របស់គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈការ

ប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC)/គណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃការដែញនថៃ (BEC) 
 កិច្ចសនា 
 របាយការណ៍សតើពើវឌ្ឍនភាព 
 វក័ិយបប្តច្ាប់ដែើម្ 
 ឯកសារាបំ្ទ្្បំាច់្ដសេងៗដទ្ៀត។ 
ម្ស្រនដើហរិញ្ញវតថុដែលទ្ទ្ួលបនទុក ប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ រឯកសារទូ្ទាត់ដោយភាជ ប់ជាម្ួយឯកសារខាង

ដលើ។ 
១៤. ការទូ្ទាត់ 

ការទូ្ទាត់នើម្ួយៗ ប្តូវបានដធវើដែើងប្សបតាម្តប្ម្ូវការននែូច្ដែលបានកំណត់ដៅកនុងដសនកទ្ើ ២ 
ននដសៀវដៅដណនសំតើពើដាលការណ៍ និងនើតិវ ើធិប្បតិបតតិការ (OPP Manual) ដែលបានកំណត់អពំើនើតិ
វធិើប្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុទាក់ទ្ងនឹងការទូ្ទាត់ច្ំណ្តយ។ 
១០.៤ លទធកម្មសំណង់ផ្ែលម្ភនតម្ម្ៃគលើសពី ១.០០០.០០០ែុល្លៃ រអាគម្រិក 

ក.  វិធីសាស្រសតលទធកម្ម 

លទ្ធកម្មសំណង់ដែលម្ភនតនម្ៃដលើសពើ ១.០០០.០០០ ែុោៃ រអាដម្រកិ ប្តូវដប្បើវធិើសាស្រសតដែញនថៃ
ប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ ដោយប្តូវដធវើការប្បកាសសេពវសាយ រយៈដពល ៣០ នថង។ 

ខ. ែំគណើរការលទធកម្ម 

លទ្ធកម្មសំណង់ដែលដប្បើវធិើសាស្រសតដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ ជាវធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មដែល
ដពញនិយម្ ដោយដហតុថ្នវធិើសាស្រសតដនេះវានឹងសតល់នូវជដប្ម្ើសអនកទ្ទ្ួលការែ៏ទូ្លំទូ្ោយ និងប្បកប 
ដោយសកាត នុពលប្គប់ប្ាន់ ប្តឹម្ប្តូវ ម្ភនឳកាសដសមើាន ច្ំដពាេះការងារដែលប្តូវដធវើលទ្ធកម្ម។ 

ការដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ តប្ម្ូវដអាយដធវើការសេពវសាយកនុងប្សុកសង និងអនតរជាតិសង 
ដហើយដបើកទូ្ោយែល់អនកដែលបានទ្ិញឯកសារដែញនថៃទាងំអស់ (ការចុ្េះដ ម្ េះកនុងបញ្ជ ើអនកទ្ទ្ួលការ
សំណង់សុើវលិ ម្ិនដម្នជាលកាខ័ណឌ កំណត់សប្ម្ភប់ការចូ្លរមួ្ដែញនថៃដទ្ ប៉ាុដនតអាច្ជាលកាខ័ណឌ ដៅដពល
ប្បគល់កិច្ចសនា)។ 
 ែំដណើ រការដែញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ ម្ភនដរៀបរាប់ោ៉ា ងដកាេះកាយច្ាស់ោស់ ដៅកនុង
ការដណន ំ ដែលបានដរៀបដរៀងដបាេះសាយដោយនែគូអភិវឌ្ឍ។ ដៅដពលដែលប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតដែ
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ញនថៃប្បកួតប្បដជងជាអនតរជាតិ ជា្បំាច់្ប្តូវដប្បើប្បាស់ឯកសារដែញនថៃតាម្បទ្ោឋ ន គប្ម្ូដែលបាន
កំណត់ដោយនែគូអភិវឌ្ឍដែរ។ 
១០.៥ លទធកម្មសំណង់ផ្ែលត្តូវអនុវតតតាម្វិធីសាស្រសតចុុះកិចេសនាផ្ទា ល់ 

 ការអនុវតតវធិើសាស្រសតដនេះតប្ម្ូវដអាយសំុ ាម នការបែិដសធ ពើនែគូអភិវឌ្ឍ ដហើយអនុវតតតិច្តួច្
បំសុត ដោយដហតុសលថ្នវធិើសាស្រសតដនេះវាម្ិនបងាា ញពើតម្ភៃ ភាព នងិការប្បកួតប្បដជងដទ្។ វធិើសាស្រសតដនេះគឺ
ប្តូវចុ្េះកិច្ចសនាជាម្ួយអនកសគត់សគង់ម្ួយនិងច្រ្រកិច្ចសនាដសអកដលើមូ្លោឋ នននការសគត់សគង់ដនេះ។ 
 វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់ ជាវធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មដតម្យួគត់ ដែលអនុញ្ជញ តដអាយម្ភន
ការច្រ្រពើតនម្ៃននកិច្ចសនា ។ វធិើសាស្រសតដនេះ សម្ប្សបសប្ម្ភប់ដតកនុងករណើ  ែូច្ជាដៅដពលដែលទ្ំនិញ
តំណ្តងដអាយការបនតជាធម្មជាតិ កពុំងែំដណើ រការ។ 
១០.៦ តារាងសគងខបសតីពីនីតិវិធីលទធកម្មការងារសាងសង់ 

វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្ម កប្ម្តិទ្កឹប្បាក់ នើតវិធិើលទ្ធកម្ម 
សទង់តនម្ៃសៃូវការ(ជាោ
យលកាអកេរ) 

តនម្ៃ្ប់ពើតចិ្ជាងរហូត
ែលែ់ល់ដសមើ២៥.០០០ 
ែុោៃ រអាដម្រកិ 

• សដណើ សំុជួសជុស ឬសាងសង់ប្តូវបានពិ
និតយដសទៀងផ្ទទ ត់ ពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្ត
ដោយម្ស្រនតើពាក់ព័នធ 

• សំដណើ សំុដធវើលទ្ធកម្ម 
• ដរៀបច្ំការសទង់តនម្ៃជាោយលកាអកេរ និង
ដសញើដៅអនកទ្ទ្ួលការោ៉ា ងតិច្៣ដសេងៗាន  

• បញ្ជ ើប្បគល់ និងទ្ទ្ួលសំដណើ សទង់តនម្ៃ 
• POC/PRC ដបើកកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ សទង់ 
តនម្ៃ 

• របាយការណ៍ប្បជុំរបស់ POC/PRC នងិ
បញ្ជ ើវតតម្ភន 

• BEC វាយតនម្ៃសំដណើ សទង់តនម្ៃមុ្នដពល
ោក់ជូនPOC/PRC ដែើម្បើសដប្ម្ច្ចុ្ង
ដប្កាយ 

• ដរៀបច្ំឯកសារកិច្ចសនា (ដសនការការងារ
របស់អនកទ្ទ្លួការ, ការដកដប្បកិច្ចសនា, 
គំនូសបៃង់, កាលវភិាគទូ្ទាត់....) 

• ប្បធានសាថ ប័នចុ្េះកិច្ចសនា 
• ការអនុវតតកិច្ចសនា, របាយការណ៍សតើពើ
វឌ្ឍនភាពសប្ម្ភប់ជំហាននើម្ួយៗ 

• ដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់សប្ម្ភប់ជំហាន
នើម្ួយៗ 
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ពិដប្ាេះនថៃកនុងប្សុក 
ដោយម្ភនការប្បកាស
សេពវសាយច្នំួន ១៥នថង 

ដលើសពើ ២៥.០០០ 
រហូតែល់ដសមើ 
១០០.០០០ ែុោៃ រ អា
ដម្រកិ 

• សដណើ សំុជួសជុល ឬសាងសង់ប្តូវបានពិ
និតយដសទៀងផ្ទទ ត់ ពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្ត
ដោយម្ស្រនតើពាក់ព័នធ 

• សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
• ដរៀបច្ំឯការពិដប្ាេះនថៃ និងោក់ឯកសារ
ដនេះជូនដៅ POC/PRC ដែើម្បើពិនិតយ និង
សដប្ម្ច្ 

• ដសច្កតើប្បកាសជូនែំណឹងសតើពើការពិដប្ាេះ
នថៃជាសាធារណៈសប្ម្ភប់រយៈដពល១៥នថង 
មុ្នកាលបរដិច្េទ្ឈប់ទ្ទ្លួ សំដណើ
ពិដប្ាេះនថៃ 

• ដរៀបច្ំបញ្ជ ើដ ម្ េះអនកទ្ទ្លួការដែលបាន
ទ្ទ្ួល និងបានោក់ឯកសារពិដប្ាេះនថៃ 

• ដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ 
• កំណត់ដហតុប្បជុំ នងិបញ្ជ ើវតត 
• BEC វាយតនម្ៃសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ មុ្នដពល
ោក់ជូនPOC/PRC ដែើម្បើសដប្ម្ច្ចុ្ង
ដប្កាយ 

• ដរៀបច្ំ និងសដប្ម្ច្ប្បគល់កិច្ចសនា (រមួ្
ម្ភនៈ ដសនការសាងសង់/ជួសជុល, ដប្ប
កិច្ចសនា, គំនូសបៃង់, កាលវភិាគទូ្ទាត់, 
ប្បាក់កក់ធានការអនុវតតកិច្ចសនា ....ល
..) 

• ប្បធានសាថ ប័នចុ្េះកិច្ចសនា 
• ការអនុវតតកិច្ចសនា, របាយការណ៍សតើពើ
វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតកិច្ចសនាសប្ម្ភប់
ជំហាននើម្ួយៗ 

• ដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់សប្ម្ភប់ជំហាន
នើម្ួយៗ 

ដែញនថៃប្បកួតប្បដជង
កនុងប្សុក ដែលម្ភនការ
ប្បកាសសេពវសាយរយៈ
ដពល ៣០ នថង 

តនម្ៃដលើសពើ 
១០០.០០០ រហូតែល់
ដសមើ១.០០០.០០០
ែុោៃ រអាដម្រកិដែើង 

• សដណើ សំុជួសជុល ឬសាងសង់ប្តូវបានពិ
និតយដសទៀងផ្ទទ ត់ ពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្ត
ដោយម្ស្រនតើពាក់ព័នធ 

• សំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម 
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• ដរៀបច្ំឯការដែញនថៃ និងោក់ឯកសារដនេះ
ជូនដៅ POC/PRC ដែើម្បើពិនិតយ និង
សដប្ម្ច្ 

• ដសច្កតើប្បកាសជូនែំណឹងសតើពើការដែញ
នថៃជាសាធារណៈសប្ម្ភប់រយៈដពល៣០
នថង មុ្នដពលដបើកសំដណើ ដែញនថៃ 

• ដរៀបច្ំបញ្ជ ើដ ម្ េះអនកទ្ទ្លួការដែលបាន
ទ្ទ្ួល និងបានោក់ឯកសារពិដប្ាេះនថៃ 

• ដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដបើកសំដណើ ដែញនថៃ 
• កំណត់ដហតុប្បជុំ នងិបញ្ជ ើវតត 
• BEC វាយតនម្ៃសំដណើ ពិដប្ាេះនថៃ មុ្នដពល
ោក់ជូនPOC/PRC ដែើម្បើសដប្ម្ច្ចុ្ង
ដប្កាយ 

• ដរៀបច្ំ និងសដប្ម្ច្ប្បគល់កិច្ចសនា (រមួ្
ម្ភនៈ ដសនការសាងសង់/ជួសជុល, ដប្ប
កិច្ចសនា, គំនូសបៃង់, កាលវភិាគទូ្ទាត់, 
ប្បាក់កក់ធានការអនុវតតកិច្ចសនា ....ល
..) 

• ប្បធានសាថ ប័នចុ្េះកិច្ចសនា 
• ការអនុវតតកិច្ចសនា, របាយការណ៍សតើពើ
វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតកិច្ចសនាសប្ម្ភប់
ជំហាននើម្ួយៗ 

• ដរៀបច្ំឯកសារទូ្ទាត់សប្ម្ភប់ជំហាន
នើម្ួយៗ 

ដែញនថៃប្បកួតប្បដជង
ជាអនតរជាតិ ដែលម្ភន
ការប្បកាសសេពវសាយរ
យៈដពល ៣០ នថង 

តនម្ៃដលើសពើ 
១.០០០.០០០ែុោៃ រ
អាដម្រកិ 

• សេពវសាយកនុងប្សុក និងអនតរជាតិ 
• ដបើកទូ្ោយច្ំដពាេះអនកច្ង់ចូ្លរមួ្ដែញនថៃ
ដែល្ប់អារម្មណ៏ទាងំអស់ 

• ែំដណើ រការលទ្ធកម្មលម្អិតម្ភនដច្ងកនុង 
ការដណន ំរបស់នែគូអភិវឌ្ឍ។ 

• ឯកសារដែញនថៃទាងំអស់ប្តូវអនុវតតតាម្ 
ឯកសារបទ្ោឋ នដែញនថៃគប្ម្ូកំណត់
ដោយនែគូអភិវឌ្ឍ។ 
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• ឯកសារបទ្ោឋ នដែញនថៃគប្ម្ូកំណត់
ដោយនែគូអភិវឌ្ឍអាច្រកបានដលើគហៈ
ទ្ំព័ររបស់នែគូអភិវឌ្ឍ។ 

ចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់ ម្ិនកប្ម្ិតទ្កឹប្បាក់ • តប្ម្ូវដអាយដសនើសំុ ាន នការបែិដសែ មុ្ន
ដពលអនុវតត 

• អនុញ្ជញ តដអាយចុ្េះកិច្ចសនាផ្ទទ ល់ និង
ច្រ្រតនម្ៃ 

 
១០.៧ ការបញ្េប់កិចេសនា 

ម្ភច ស់ការម្ភនសិទ្ធិបញ្ច ប់កចិ្ចសនា កនុងកាលៈដទ្សៈែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
 អនកទ្ទ្ួលការដបាេះបង់ដ្លការងារ ឬខកខានម្ិនអនុវតតតាម្ការដណនរំបស់អនកម្ភច ស់ការឬ
ខកខានម្ិន្ប់អនុវតតឲយបានរសួរាន់ និងទាន់ដពលដវោ ឬដៅដតបំពានកិច្ចសនាដទាេះម្ភន
បណតឹ ងជាោយលកាអកេរក៏ដោយ អនកម្ភច ស់ការប្តូវដធវើការជូនែំណឹងដោយបញ្ជជ ក់ថ្នម្ភន
កំហុស្គន់ដពលដវោ ឬដៅដតបំពានកិច្ចសនាដទាេះម្ភនបណតឹ ងជាោយលកាអកេរក៏ដោយ 
អនកម្ភច ស់ការប្តូវដធវើការជូនែំណឹងដោយបញ្ជជ ក់ថ្នម្ភនកំហុស្គងតាម្ប្បការននកិច្ចសនា 

 អនកទ្ទ្ួលការម្ិនបាន្ត់វធិានការប្គប់ប្ាន់ជាក់ដសតង ដែើម្បើដោេះប្សាយនូវកំហុស្គង
បនទ ប់ពើអនកទ្ទ្ួលការទ្ទ្ួលបាននូវការជូនែំណឹងរបស់អនកម្ភច ស់ការដលើកទ្ើ២ (ដលើកទ្ើ១ 
ម្ភនរយៈដពល១៤នថង និងដលើកទ្ើ២ ម្ភនរយៈដពល២១នថងបដនថម្ដទ្ៀត) 

 អនកទ្ទ្ួលការកេយ័ធន 
 អនកទ្ទ្ួលការម្ភនសិទ្ធិបញ្ច ប់កិច្ចសនា កនុងករណើ អនកម្ភច ស់ការខកខានដធវើការទូ្ទាត់ដៅតាម្
ជំហានែូច្បានកំណត់កនុងកិច្ចសនា 

 ដោយមូ្លដហតុប្បធានស័កតិ 
១០.៨ ការទូទាត់គៅគពលបញ្េប់កិចេសនា 

 ប្បសិនដបើកិច្ចសនា ប្តូវបានបញ្ច ប់ដោយមូ្លដហតុកំហុស្គង ឬកេយ័ធនរបស់ភាគើអនក
ទ្ទ្ួលការ អនកម្ភច ស់ការប្តូវម្ភនសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាននូវច្ំនួនទ្ឹកប្បាក់ដសមើនឹង ១០% ននតនម្ៃ
ការងារដែលម្ិនបានអនុវតត ដៅកាលបរដិច្េទ្បញ្ច ប់កិច្ចសនា 

 ប្បសិនដបើកិច្ចសនាប្តូវបានបញ្ច ប់ដោយមូ្លដហតុកំហុស្គងរបស់ភាគើអនកម្ភច ស់ការ អនក
ទ្ទ្ួលការប្តូវម្ភនសិទ្ធិទ្ទ្លួបាននថៃច្ំណ្តយននការបញ្ឈប់ការងារ និងការរុេះដរ ើជាម្ួយនឹងទ្កឹ
ប្បាក់ដសមើនឹង ១០% ននតនម្ៃការងារទាងំឡាយដែលម្ិនបានអនុវតតដៅកាលបរដិច្េទ្ននការ
បញ្ច ប់កិច្ចសនា 

 ប្បសិនដបើកិច្ចសនាប្តូវបានបញ្ច ប់ដោយមូ្លដហតុប្បធានស័កតិ អនកទ្ទ្ួលការប្តូវម្ភនសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួលបានការទូ្ទាត់នូច្ំននួទ្ឹកប្បាក់ដែលម្ិនទាន់បានទូ្ទាត់ ននតនម្ៃការងារដែលបានអនុ
វតត និងតនម្ៃននសម្ភា រៈ ដប្គឿងច្ប្កដែលដែលបញ្ជូ នែល់ទ្ើកដនៃង រចួ្ដហើយែកច្ំនួនដែលប្តូវ
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បានជំពាក់អនកម្ភច ស់ការ ែូច្ជាច្នំួនទ្ឹកប្បាក់ននការទូ្ទាត់មុ្ខ ឬជាែំណ្តក់កាលដែលម្ិន
ប្តូវបានដប្បើប្បាស់។ 

១០.៩ ការផ្កផ្ត្បកិចេសនា 

ការដកដប្បកិច្ចសនាអាច្ជាការ្បំាច់្ ដោយសារការដប្បប្បួលននការអនុវតត។ កនុងអំែុងដពលននការ
អនុវតតកិច្ចសនាការងារសាងសង់ ជាញឹកញាប់តប្ម្ូវឲយម្ភនការដោេះប្សាយនូវការដប្បប្បួលផ្ទៃ ស់បតូរម្ួយ
ច្ំនួន ដែលនឲំយម្ភនការដកដប្បកិច្ចសនា ដែើម្បើធានថ្នការងារសាងសង់(សំណង់) នងឹប្តូវបានអនុវតត
បញ្ច ប់ដោយរលូន។ ការដប្បប្បួលននការងារសាងសង់(សំណង់) អាច្ម្ភនសលប៉ាេះពាល់ និងនឲំយម្ភនការ
ដកដប្បែល់កាលវភិាគននការទូ្ទាត់សងដែរ។  
១០.១០ ការគរៀបចំលកខណៈបគចេកគទសការងារសាងសង់(សំណង់) 

 ការបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស គឺជាដសនកម្ួយននឯកសារដែញនថៃដែលបញ្ជជ ក់អពំើលកាណៈ
លម្អិតននទ្ំនញិ សំណង់ និងដសវាដែលសាថ ប័នអនុវតតលទ្ធកម្មច្ង់បាន។ កាបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស
ប្តូវច្ាស់ោស់តាម្ដែលអាច្ដធវើដៅបាន ដែើម្បើទាក់ទាញការប្បកួតប្បដជងទូ្លំទូ្ោយ។ ច្ំដពាេះការ
បញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្សជំនញដែលម្ភនភាពសមុគសាម ញ ទ្ើប្បឹកាបដច្ចកដទ្ស ឬទ្ើប្បឹកាប្តូវទ្ទ្ួល
ខុសប្តូវកនុងការដរៀបច្ំបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ កនុងករណើ សាថ ប័នអនុវតតលទធកម្មពុំម្ភនលទ្ធភាពដរៀបច្ំ
បានដនេះ ប្តូវពិ្រណ្តជួលប្កុម្ហ ុនទ្ើប្បឹកា ឬទ្ើប្បកឹាបដច្ចកដទ្សណ្តម្ភន ក់ម្កជួយដធវើដសច្កតើប្ពាងលកា
ណៈបដច្ចកដទ្សដនេះ ប៉ាុដនតទ្ើប្បឹកាដនេះប្តូវដតសថិតដៅជួយសតល់ដោបល់ដលើលកាណៈបដច្ចកដទ្សរហូត
ែល់ដពលដធវើការវាយតនម្ៃ។  
 ដៅដពលដរៀបច្ំបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស ប្តូវយកច្ិតតទុ្កោក់ដលើច្ំណុច្ម្ួយច្នំួនែូច្ខាង
ដប្កាម្៖ 

 ក) ភាពដពញដលញននការបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស ប្តូវបញ្ជូ លនូវព័ត៌ម្ភន 

 ដរៀបរាប់អំពើរយៈដពលដប្បើប្បាស់ននមុ្ខទ្ំនិញសប្ម្ភប់ការងារសាងសង់នើម្ួយៗ 

 គុណភាពសំណង់ដែលច្ង់បាន 

 ដរៀបរាប់អំពើលកាខណឌ ្បំាច់្ទាងំអស់ននការងារសាងសង់ ឬការងារជួសជុល 

 ខ) ភាពច្ាស់ោស់៖ ការបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចដទ្សប្តូវដតច្ាស់ោស់ និងប្តឹម្ប្តូវ ដែើម្បើឲយ
អនកដែញនថៃដ្ៃើយតបប្តឹម្ប្តូវ និងប្បាកែប្បជាច្ំដពាេះតប្ម្ូវការដែលសាថ ប័នអនុវតតលទ្ធកម្មច្ង់បាន។ 

 គ) ការប្បកួតប្បដជង៖ កនុងការដរៀបច្ំការបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្ស ប្តូវប្បុងប្បយត័នកុំឲយប៉ាេះ
ពាល់ែល់ការប្បកួតប្បដជង។ កនុងករណើ ដែញនថៃដោយប្បកួតប្បដជង ការបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្សប្តូវ
ដតដរៀបច្ំឲយម្ភនការប្បកួតប្បដជងដោយទូ្លំទូ្ោយ។ 

 ឃ) ការបញ្ជជ ក់ពើសាៃ កសញ្ជញ  និងដ ម្ េះពាណិជជកម្ម គួរដជៀសវាងបញ្ជជ ក់អំពើសាៃ កសញ្ជញ  ដលខ
កូែ កាតាែុក ឬច្ណំ្តត់ថ្នន ក់ប្សដែៀងាន  ដែលនឲំយប៉ាេះពាល់ែល់ការប្បកួប្បដជង។ ប្បសិនដបើាម ន
ជដប្ម្ើសដសេងដទ្ៀតដែើម្បើដធវើតារាងលកាណៈបដច្ចកដទ្សបានដពញដលញដទ្ ប្តូវដប្បើពាកយ “ឬដសមើាន  ឬ
ប្បហាក់ប្បដហលាន ” ជំនួសវញិ។ ដៅដពលតារាងបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្សបានបញ្ជជ ក់អពំើសាៃ កសញ្ជញ  
ឬដ ម្ េះពាណិជជកម្មកនុងឯកសារដែញនថៃប្តូវដតបញ្ជជ ក់ថ្ន អនកទ្ិញ/អនកម្ភច ស់ការនឹងទ្ទ្ួលយកសម្ភា រៈ
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សប្ម្ភប់ការសាងសង់ដែលម្ភនលលកាណៈប្សដែៀងាន  និងម្ភនគុណភាពប្បហាក់ប្បដហលាន ដៅនឹង
សំណង់ដែលច្ង់បាន។  
 ង) កនុងតារាងបញ្ជជ ក់លកាណៈបដច្ចកដទ្សប្តូវបញ្ជជ ក់ថ្ន ប្គប់ទ្ំនញិ ឬវតថុធាតុដែើម្ទាងំអស់ជា
ទ្ំនិញ ឬវតថុធាតុដែើម្ថមើ នងិម្ិនដែលប្តូវបានដប្បើ ឬជាទ្ំនិញ ឬវតថុធាតុដែើម្ដទ្ើបដច្ញថមើ។ 

១០.១១ ការគត្បើត្បាស់បទដ្ឋា ន 

 បទ្ោឋ ននឹងប្តូវបានដប្បើប្បាស់ ជាពិដសសដៅកនុងកិច្ចសនាសំណង់។ ដៅដពលដប្បើប្បាស់
បទ្ោឋ នលកាណៈបដច្ចកដទ្សប្តូវដតបញ្ជជ ក់ឲយបានច្ាស់ោស់អំពើតប្ម្ូវការបទ្ោឋ ន ែូច្ជាបទ្ោឋ នដែន
តំបន់ បទ្ោឋ នននសម្ភា រៈវតថុធាតុដែើម្ និងបទ្ោឋ នននការអនុវតតការងារ។ ជាទូ្ដៅដម្៉ាប្តជាឯកតាមូ្លោឋ ន
សប្ម្ភប់ប្បាស់ការវាស់ដវង។ បទ្ោឋ នដែលអាច្ទ្ទ្ួលយកបាន គឺជាបទ្ោឋ នដែលប្តូវបានទ្ទ្ួលសាគ ល់ជា
អនតរជាតិ ែូច្ជាបទ្ោឋ នទាងំឡាយណ្តដែលដច្ញដោយអងគការបទ្ោឋ នអនតរជាតិ (ISO)។ 

១០.១២ ផ្ននការការងារសាងសង់របស់អែកទទួលការ 

 អនកទ្ទ្ួលការដែលឈនេះការដែញនថៃប្តូវដរៀបច្ំដសនការការងារសាងសង់ ដែលប្តូវបញ្ជជ ក់នូវ
ព័ត៌ម្ភនម្ួយច្ំនួនែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

 ដ ម្ េះអនកទ្ទ្ួលការ និងដសនកននការទ្ទ្ួលខុសប្តូវរបស់អនកទ្ទ្ួលការបនត  
 កាលបរដិច្េទ្ននការ្ប់ដសតើម្អនុវតតកិច្ចសនា 

 កាលបរដិច្េទ្ដែលអនកទ្ទ្លួការប្តូវ្ប់ដសតើម្អនុវតតដសនកនើម្ួយៗននការងារសំណង់ 

 កាលបរដិច្េទ្ដែលអនកទ្ទ្លួការប្តូវបញ្ច ប់ដសនកនើម្យួៗននការងារសំណង់ 

 ដែលអនកទ្ទ្លួការប្តូវបញ្ច ប់ការងារសំណង់ទាងំមូ្ល 

 វធិើសាស្រសតដសេងៗ ដែលប្តូវដប្បើប្បាស់ដែើម្បើការពារសលប៉ាេះពាល់បរសិាថ ន ដោយអនកទ្ទ្ួលការ
ដៅដពលអនុវតតការងារសាងសង់ 

   បទ្ោឋ ននឹងប្តូវបានដប្បើប្បាស់ ជាពិដសសដៅកនុងកិច្ចសនាសំណង់។ ដៅដពលដប្បើប្បាស់
បទ្ោឋ នលកាណៈបដច្ចកដទ្សប្តូវដតបញ្ជជ ក់ឲយបានច្ាស់ោស់អំពើតប្ម្ូវការបទ្ោឋ ន ែូច្ជា
បទ្ោឋ នដែនតំបន់ បទ្ោឋ នននសម្ភា រៈវតថុធាតុដែើម្ នងិបទ្ោឋ នននការអនុវតតការងារ។ ជាទូ្ដៅ
ដម្៉ាប្តជាឯកតាមូ្លោឋ នសប្ម្ភប់ប្បាស់ការវាស់ដវង។ បទ្ោឋ នដែលអាច្ទ្ទ្ួលយកបាន គឺជា
បទ្ោឋ នដែលប្តូវបានទ្ទ្ួលសាគ ល់ជាអនតរជាតិ ែូច្ជាបទ្ោឋ នទាងំឡាយណ្តដែលដច្ញ
ដោយអងគការបទ្ោឋ នអនតរជាតិ (ISO)។ 

១០.១៣ ការផ្កសត្ម្ួលគនំូសបៃង់ និងបរិម្ភណគត្កាយការគែញម្លៃ និងម្ុនគពលចុុះកិចេសនា 

 អនកទ្ទ្ួលការ និងគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម
(PRC)អាច្ច្រ្រាន  ដែើម្បើដកសប្ម្ួលដសនកណ្តម្ួយននគំនូសបៃង់របស់សំណង់ ឬបរមិ្ភណការងារ ដែើម្បើអនុ
វតត។ ការដកដប្បតនម្ៃកិច្ចសនាប្តូវដសអកដលើអប្តានើម្ួយៗដែលម្ភនកនុងសំដណើ ដែញ ឬប្តូវសម្ភម្ភប្តដៅ
នឹងបរមិ្ភណការងារដែលប្តូវដប្បប្បួល។ អនកទ្ទ្ួលការ និងគណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គ
ណៈម្ភម ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) អាច្ច្រ្រដកដប្បតនម្ៃម្ិនឲយដលើពើ ១០% ននតនម្ៃដែលបានដែញ
ឈនេះ។ ដៅដពលម្ភនការប្ពម្ដប្ពៀងដលើការដកដប្បតនម្ៃ គណៈម្ភម ធិការពិនិតយដម្ើលលទ្ធកម្ម(POC)/គណៈម្ភម
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ធិការប្តួតពិនិតយលទ្ធកម្ម(PRC) ប្តូវ្ត់ដច្ងដរៀបច្ំឲយម្ភនគំនូសបៃង់ដកសប្ម្ួលចុ្ងដប្កាយ ដែលបងាា ញ
បញ្ជជ ក់អំពើដសនកដែលប្តូវសាងសង់។  
១១. លទ្ធកមមច្សវាទ្ីត្បឹកា 

ដសវាទ្ើប្បឹកាអាច្ប្តូវបានដប្ជើសដរ ើសសប្ម្ភប់សតល់ដសវាជំនញជាក់ោក់ កនុងការប្គប់ប្គងនិងការ
អនុវតតកិច្ចសនាសំខាន់ៗ ឬសតល់ដោបល់ដោបល់ជំនញពាក់ព័នធនឹងការងារដកលម្អសាថ ប័ន ឬការកសាង
សម្តថភាព។ ដសវាទ្ើប្បឹកាអាច្ជាប្កុម្ហ ុន ឬជាបុគគល។  ដសវាទ្ើប្បឹកានឹងប្តូវបានដប្ជើសដរ ើសដៅដពល
ដែលសាថ ប័ន អងគភាព ប្តូវការនូវដសវាជំនញច្ប្ម្ុេះកនុងដពលដតម្ួយ ដហើយជំនញទាងំដនេះម្ភនការពាក់
ព័នធាន ដៅវញិដៅម្ក។ ការដប្ជើសដរ ើសប្កុម្ហ ុនពិដប្ាេះដោបល់គឺដសអកដលើបញ្ជា សម្តថភាពបដច្ចកដទ្ស 
និងតនម្ៃពើប្កមុ្ហ ុនពិដប្ាេះដោបល់នើម្ួយៗ។ រ ើឯបុគគលដែលសតល់ដសវាពិដប្ាេះដោបល់ នឹងប្តូវដប្ជើស
ដរ ើសដៅដពលដែលសាថ ប័នដនេះម្ិនប្តូវការប្កុម្ហ ុនពិដប្ាេះដោបល់។ ការសតល់ដសវាប្បឹកាដោបល់ដផ្ទត ត
ដលើគុណភាពខពស់ជាងតនម្ៃ (ដទាេះបើោ៉ា ងណ្តក៏ដោយ តនម្ៃដៅដតជាកតាត សំខាន់កនុងការដប្ជើសដរ ើស)។ 

 ១១.១. ការច្ត្ជើសច្រើសផែែកច្លើគុណភាព 

ក. វវិធីសាន្តសត 

វធិើសាស្រសតននការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើគុណភាពនឹងម្និដផ្ទត តដតដលើតនម្ៃដនេះដែើយ។  វធិើសាស្រសតដនេះ
ប្តូវបានដប្បើសប្ម្ភប់ការដប្ជើសដរ ើសប្កុម្ហ ុនដសវាទ្ើប្បឹកា ដតប៉ាុដណ្តណ េះ ដោយពិ្រណ្តសំខាន់ដលើគុណ
ភាពដៅកនុងែំដណើ រការដប្ជើសដរ ើស។ វធិើសាស្រសតដនេះប្តូវបានដប្បើប្បាស់ដៅដពលដែលសាថ ប័ន អងគភាព ដែល
ប្តូវការដសវាជំនញច្ប្ម្ុេះកនុងដពលដតម្ួយ ដហើយជំនញទាងំដនេះម្ភនការពាក់ព័នធាន ដៅវញិដៅម្ក 
ពិដសសដផ្ទត តសំខាន់ដលើកប្ម្ិតបដច្ចកដទ្សននដសវាកម្មទាងំដនេះ។ 

វធិើសាស្រសតដនេះប្តូវបានអនុវតតសប្ម្ភប់ប្បដភទ្ការងារែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
 ការងារជំនញជាក់ោក់ម្ភនលកាណៈសមុគសាម ញ ែូច្ជាជនំញសិកាដលើកិច្ចការដសែឋកិច្ច
ប្បដទ្សម្ួយ ការសិកាដលើគដប្ម្ភងម្ភនការពាក់ព័នធវស័ិយជាដប្ច្ើនច្ប្ម្ុេះាន  ការដរៀបច្ំដសនការ
ដម្របស់ទ្ើប្កុងម្ួយ ការដកទ្ប្ម្ង់វស័ិយហរិញ្ញវតថុ ជាដែើម្។ 

 ការងារដែលម្ភនសលប៉ាេះពាល់ខាៃ ងំ ដហើយទាម្ទារនូវជំនញពិដសសែូច្ជាការសិកាអំពើ
ដាលនដោបាយសំខាន់ៗរបស់ប្បដទ្ស និងការសិកាដលើការប្គប់ប្គង សាថ ប័ន របស់រោឋ ភិ
បាល 

 ការងារសតល់ការពិដប្ាេះដោបល់ ដលើការប្គប់ប្គងននការសិកាសតើពើដាលនដោបាយដៅកនុងវ ិ
ស័យណ្តម្ួយដែលតនម្ៃដសវាគឺអាប្ស័យដលើគុណភាពននការវភិាគ។ 

ខ. ដ្ំច្ណើរការច្ធវើលទ្ធកមម 

១. ការដរៀបច្សំំដណើ ដប្ជើសដរ ើសដសវាទ្ើប្បកឹា 
ដៅដពលម្ភនតប្ម្ូវការដសវាទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើដសនើសំុ ប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ សំុដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា ដែលប្តូវ

ោក់ជូនប្បធានសាថ ប័ន អងគភាព (ែូច្ជា ដលខាធិការោឋ ន ) ដែើម្បើពិនិតយនិងសតល់ការអនុញ្ជញ ត។សំដណើ សំុ
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ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា ប្តូវកណំត់ឱ្យបានច្ាស់ោស់នូវលកាខណ្តឌ ការងាររបស់ទ្ើប្បឹកា និងតនម្ៃបា៉ា ន់សាម ន
សប្ម្ភប់ដសវាទ្ើប្បឹកា ។ 

២. សំដណើ សំុដធវើលទ្ធកម្ម 
ដៅដពលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ ត ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ២) ដោយ

ពិដប្ាេះដោបល់ជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុអំពើតប្ម្ូវការថវកិាដែលប្តូវដធវើលទ្ធកម្ម។ ម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកលទ្ធកម្ម
ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើសំដណើ សំុលទ្ធកម្មនិងបញ្ជូ នដៅប្បធានសាថ ប័ន អងគភាព ដែើម្បើសដប្ម្ច្។ 
៣. ការប្បកាសសេពវសាយសតើពើការដប្ជើសដរ ើសដសវាទ្ើប្បកឹា 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួការអនុញ្ជញ តច្ំដពាេះការដសនើសំុដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា នងិសំដណើ សំុដធវើលទ្ធកម្មពើប្បធាន
សាថ ប័ន ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវដរៀបច្ំដសច្កតើជូនែំណឹងអពំើការដប្ជើសដរ ើសដសវាប្បឹកាដោបល់ដៅដលើទ្ំព័រសារ
ព័ត៌ម្ភនជាតោិ៉ា ងតិច្ប្តូវម្ភនកាដសតពើរដសេងាន  កនុងរយៈដពលោ៉ា ងតិច្១៥នថង។ កនុងករណើ ដប្ជើសដរ ើសទ្ើ
ប្បឹកា អនតរជាតិ ប្តូវដតសាយតាម្ដវបសាយបរដទ្សសងដែរ។ កាដសតនិងដវបសាយដែលប្តូវបានដប្ជើស
ដរ ើសគឺកាដសតនិងដវបសាយដែលម្ភនប្បជាប្បិយភាពកនុងរយៈដពលោ៉ា ងតិច្២នន ។ំ ទ្នទឹម្នឹងដនេះ ម្ស្រនតើ
លទ្ធកម្ម ប្តូវចុ្េះសាយការជូនែំណឹងអពំើការដប្ជើសដរ ើសដសវាទ្ើប្បឹកា និងលកាខណឌ ការងារ ដៅដលើដគហ
ទ្ំព័ររបស់គ.ជ.អ.ប ដែើម្បើសតល់ព័ត៌ម្ភនលម្អិតែល់អនកដែលម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ដលើការងារដនេះ។ 
៤. ការដរៀបច្ពំាកយដសនើសំុចូ្លរមួ្ប្បកតួប្បដជង 

្ប់ពើដពលប្បកាសរហូតែល់កាលបរដិច្េទ្សុតកណំត់ននការទ្ទ្ួលពាកយ ដបកាជនដែលម្ភន
ច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ អាច្ដសនើសំុលកាខណឌ ការងារ ពើម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកលទ្ធកម្មដរៀងរាល់ដម្ភ៉ា ងដធវើការ ឬដោយ
ប្ាន់ដតទាញយកលកាខណឌ ការងារដនេះពើដគហទ្ំព័រ។  

ដបកាជនដែលម្ភនបំណងោក់ពាកយ ប្តូវដរៀបច្ំពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជងដោយបងាា ញនូវ៖ 
 ដ្ៃើយតបនឹងលកាខណឌ ការងារ និងបងាា ញឱ្យបានច្ាស់ោស់ពើវធិើសាស្រសតសប្ម្ភប់ការអនុវតត
ការងារដនេះ 

 ពិពណ៌នព័ត៌ម្ភនននរបស់ប្កុម្ហ ុន ប្បដភទ្ប្កុម្ហ ុន គុណសម្បតតិ បទ្ពិដសាធន៍ការងារជាក់
ោក់របស់ប្កុម្ហ ុន សម្តថភាពប្គប់ប្គងនិងសម្តថភាពបដច្ចកដទ្ស 

 បងាា ញដ ម្ េះសាថ ប័នឬអងគភាពដែលពួកដគធាៃ ប់ដធវើការងារដលើការសតដលើដសវាកម្មទាងំដនេះនិង
ព័ត៌ម្ភនដសេងដទ្ៀតប្បសិនដបើ្បំាច់្។  

៥. ការោក់ពាកយ នងិការទ្ទ្លួពាកយ 
ដប្កាយដរៀបច្ំពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជងរចួ្ ដបកាជនអាច្ដសញើពាកយសំុរបស់ខៃួនតាម្អុើដម្៉ាលឬោក់

ផ្ទទ ល់ដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម តាម្កាលបរដិច្េទ្កំណត់។ ដបកាជន ប្តូវោក់ពាកយដសនើសំុដោយភាជ ប់ជាម្ួយឯកសារ
ែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

 វញិ្ជញ បនប័ប្តននការចុ្េះបញ្ជ ើពាណិជជកម្ម 
 ច្ាប់ច្ម្ៃងប័ណណបា៉ា តង់ដែលម្ភនសុពលភាព និង 
 កនុងករណើ សហកម្មសិទ្ធិករ ប្តូវភាជ ប់កិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងដោយម្ភនហតថដលខារបស់ភាគើទាងំអស់។ 
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ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មនឹងទ្ទ្ួលពាកយសំុសប្ម្ភប់ចូ្លរមួ្ប្បកួតប្បដជងសតល់ដសវាពិដប្ាេះដោបល់ រហូតែល់
សុតកំណត់ននការទ្ទ្ួលពាកយ។ កនុងករណើ ននការទ្ទ្ួលបានតិច្ជាងប្បាមំ្ួយ (៦) បនទ ប់ពើសុតកំណត់នន
ការទ្ទ្ួលពាកយ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មនឹងដរៀបច្ំដសច្កតើប្បកាសជាដលើកទ្ើពើរដៅដលើទ្ំព័រកាដសត រយៈដពល១សបាត
ហ៍បដនថម្ដទ្ៀត។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម នឹងដរៀបច្ំបងាា ញពាកយដសនើសំុដៅដលើដគហទ្ំព័រដនេះកនុងរយៈដពលដនេះ។  
៦. ការវាយតនម្ៃពាកយដសនើសំុប្បកតួប្បដជង 

ដៅដពលសុតកំណត់ននការទ្ទ្ួលពាកយ BECដោយពិដប្ាេះដោបល់ជាម្ួយ POC/PRC  ប្តូវ
កំណត់លកាណៈវនិិច្េ័យសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃពាកយដសនើសំុ ដោយដសអកដលើលកាខណឌ ការងារនិងដរៀបច្ំតារាង
ពិនទុដែលប្សបតាម្លកាណៈវនិិច្េ័យនើម្ួយៗ។ ពិនទុសរុបអតិបរម្ភសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃដលើលកាណៈវនិិច្េ័
យទាងំអស់គឺ១០០។ ពិនទុសរុបចុ្ងដប្កាយននការវាយតនម្ៃដៅដលើដបកាជននើម្ួយៗគឺជាលទ្ធសលននការ
វាយតនម្ៃពិនទុសរុបពើសម្ភជិកទាងំអស់ននគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃ ដច្កនឹងច្ំនួនសម្ភជិក។ ជាទូ្ដៅ 
ដបកាជនម្ភនលកាណៈសម្បតតិប្គប់ប្ាន់នឹងទ្ទ្ួលបាន ពិនទុពើ៧៥ដែើងឬដលើស ដហើយដបកាជនរូបដនេះនឹង
ប្តូវបានអដញ្ជ ើញឱ្យោក់សំដណើ គដប្ម្ភងដោយគិតទាងំបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ។លទ្ធសលននការវាយតនម្ៃ
ដែលយកជាការបាន ប្តូវដតម្ភនដបកាជនោ៉ា ងតិច្ច្នំួនបើដែលបានោក់ពាកយ។ កនុងករណើ ដែល ម្ិនម្ភន 
ពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជងប្គប់ប្ាន់ ដនេះ POC/PRC  ប្តូវពិនិតយដម្ើលដែើងវញិនូវលកាខណឌ ការងារ ដោយ
ម្ភនការាបំ្ទ្ពើម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្ស បនទ ប់ម្ក ប្តូវដរៀបច្ំប្បកាសសេពវសាយដែើងវញិ។  

សម្ភជិកទាងំអស់របស់BEC ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្
ែំដណើ រការវាយតនម្ៃពាកយសំុរបស់ដបកាជន។ ែំដណើ រការវាយតនម្ៃម្ភនសុពលភាពលុេះប្តាដតម្ភនដបកាជន
ោ៉ា ងតិច្ច្នំនួ៦។កនុងករណើ  ដែលម្ិនម្ភន ពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជង ប្គប់ប្ាន់ បនទ ប់ពើការប្បកាស
ដែើងវញិ  BEC ប្តូវវាយតនម្ៃនូវពាកយដសនើសំុដែលបានទ្ទ្ួល។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មនឹងថតច្ម្ៃងនូវពាកយដសនើសំុ
របស់ដបកាជនទាងំអស់ រមួ្ជាម្ួយតារាងពិនទុ និងដច្កជូនសម្ភជិកគណៈកម្ភម ធិការសប្ម្ភប់ការវាយតម្ ្
នល។ ប្បធានគណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃ ប្តូវកំណត់ដពលដវោដែើម្បើប្បមូ្លលទ្ធសលននការវាយតនម្ៃពើ
សម្ភជិកនើម្យួៗ។ ជាទូ្ដៅការវាយតនម្ៃពាកយដសនើសំុម្ិនប្តូវច្ំណ្តយដពលដប្ច្ើនជាង១សបាត ហ៍ដែើយ។ 
ការវាយតនម្ៃពាកយសំុ ប្តូវបានដធវើដែើងដោយឯករាជយ គឺសម្ភជិកម្ភន ក់ៗម្ិនអាច្ពិភាកាាន អំពើពាកយដសនើសំុ
របស់ដបកាជននើម្ួយៗបានដទ្ ដែើម្បើដច្ៀសវាងការលដម្អៀងដលើទ្សេនៈផ្ទទ ល់ខៃួនរបស់សម្ភជិកម្ភន ក់ៗ។ 
ដប្កាយពើសម្ភជិកម្ភន ក់ៗ បានបញ្ច ប់ការវាយតនម្ៃរចួ្ ប្បធានគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃ ប្តូវប្បមូ្លតារាង
ពិនទុទាងំអស់ដហើយដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំជាម្ួយសម្ភជិកទាងំអស់។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំសតើពើការវាយតនម្ៃ សម្ភ ជិក
ម្ភន ក់ៗប្តូវបងាា ញលទ្ធសលវាយតនម្ៃរបស់ខៃួន ដហើយម្ិនម្ភនសិទ្ធិផ្ទៃ ស់បតូរពិនទុដែើងវញិដែើយ។ កនុងករណើ
ពិនទុខពស់ឬទាបបំសុត សម្ភជិកគណៈកម្ភម ធិការប្តូវសតល់ដហតុសលច្ាស់ោស់។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំ
របាយការណ៍សតើពើការវាយតនម្ៃពាកយសំុដោយដរៀបតាម្លំោប់ពិនទុសរុប ដោយម្ភនហតថដលខាពើសម្ភជិក
គណៈកម្ភម ធកិារ បនទ ប់ម្កោក់ជូន POC/PRC  ដែើម្បើប្បជុំពិនិតយនិងសដប្ម្ច្ច្ិតត។  

POC/PRC ប្តូវប្បជុំពិនិតយ របាយការណ៍វាយតនម្ៃពាកយរបស់ដបកាជន។ សម្ភជិកទាងំអស់នន 
POC/ PRC ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្ពិនិតយវាយតនម្ៃរបាយ
ការណ៍ដនេះ។ ដៅចុ្ងបញ្ច ប់ននកិច្ចប្បជុំ POC/PRCប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុននកិច្ចប្បជុំ ដោយម្ភនហតថ
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ដលខារបស់សម្ភជិកទាងំអស់នន POC/PRC ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ។  
៧. ការដរៀបច្លិំខតិអដញ្ជ ើញោក់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនងិហរិញ្ញវតថុ 

បនទ ប់ពើបានទ្ទ្ួលការអនុម័្តពើ POC/PRC ដលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃរបស់ដបកាជនរចួ្ ម្ស្រនតើលទ្ធ
កម្មនឹងដរៀបច្ំលិខិតអដញ្ជ ើញដែើម្បើឱ្យបញ្ជូ នសំដណើ គដប្ម្ភងហរិញ្ញវតថុ បដច្ចកដទ្ស ដោយភាជ ប់ជាម្ួយនឹង
ឯកសារបដច្ចកដទ្សនិងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ (ទ្ប្ម្ង់៥) ដហើយបញ្ជូ នម្ក POC/PRC ដែើម្បើពិនិតយនិងអនុម័្
ត។ POC/PRC នឹងកណំត់រយៈដពលសប្ម្ភប់ការោក់សំដណើ ដនេះ។ ជាទូ្ដៅប្តូវការរយៈដពលោ៉ា ងតិច្៣
សបាត ហ៍។ បនទ ប់ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវដសញើឯកសារសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ ដៅដបកាជន
ទាងំអស់ដែលម្ភនលកាណៈសម្បតតិប្គប់ប្ាន់ដសអកតាម្លកាខណឌ ខាងដលើ។ 

ការដរៀបច្ំឯកសារសប្ម្ភប់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ រមួ្ម្ភន៖ 
• លិខិតអដញ្ជ ើញោក់សំដណើ  
• ការដណនសំប្ម្ភប់ការោក់សំដណើ  
• មូ្លោឋ នទ្ិននន័យននសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
• ថតច្ម្ៃងកិច្ចសនាដែលប្កុម្ហ ុនធាៃ ប់អនុវតតដលើដសវាពិដប្ាេះដោបល់ 
• ល័កាខ័ណឌ ការងារ 
• ទ្ប្ម្ង់ដបបបទ្បដច្ចកដទ្ស 
• ទ្ប្ម្ង់ននសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ និង 
• ការច្រ្រហរិញ្ញវតថុ។ 

៨. ការបដំពញសំដណើ  នងិការោក់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនងិហរិញ្ញវតថុ 
បនទ ប់ពើបានទ្ទ្ួលឯកសារសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុរចួ្ដហើយ ដបកាជនប្តូវបំដពញ

ដបបបទ្ែូច្ខាងដប្កាម្៖  
ក. សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
• ការោក់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
• លិខិតបញ្ជជ ក់អំពើបទ្ពិដសាធន៍ការងារ 
• ដសច្កតើសដងាបននវធិើសាស្រសតនិងដសនការសកម្មភាពសប្ម្ភប់អនុវតតការងារ 
• ការសតល់ដោបល់និងសំណូម្ពររបស់ដបកាជនដលើលកាខណឌ ការងារ ទ្ិននន័យដសវាកម្មសម្ភា រៈនិង
បរកិាា រ 

• តារាងដពលដវោរបស់បុគគលិកជំនញ 
• ទ្ិននន័យជើវប្បវតតិរបស់ដបកាជន  
ខ. សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
• ទ្ប្ម្ង់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
• ទ្ប្ម្ង់សដងាបអំពើតនម្ៃ 
• ទ្ប្ម្ង់តនម្ៃលម្អិតសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
• នថៃឈនួលលម្អិតសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្យួៗ 
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• ច្ំណ្តយសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
• ច្ំណ្តយដសេងៗដសេងៗដទ្ៀត 
• ដសច្កតើប្បកាសប្កម្ប្បតិបតតិ។  
ដបកាជន ម្ភនរយៈដពលោ៉ា ងតិច្ណ្តស់២១នថង សប្ម្ភប់ដរៀបច្ំនិងោក់សំដណើ  ដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម 

បនទ ប់ពើបានទ្ទ្ួលលិខិតអដញ្ជ ើញសប្ម្ភប់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ។ កនុងអែុំងដពល
ដនេះ ដបកាជនអាច្ សំដណើ សំុឱ្យម្ភនការដ្ៃើយតបដលើព័ត៌ម្ភនដែលខៃួនបានសដល់តាម្រយៈអុើដម្៉ាលឬជាលិខិ
ត។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវជូនែំណឹងជាោយលកាណ៍អកេរឬតាម្អុើដម្៉ាល នូវរាល់ការដកដប្បណ្តម្ួយដៅកនុង
សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុែល់ដបកាជនទាងំអស់។ សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញ
វតថុ ទាងំអស់ប្តូវោក់ជូនម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម កនុងដប្សាម្សំបុប្តច្ំនួនពើរច្ាប់ មុ្នដពលសុតកំណត់។ ការោក់
សំដណើ ជាឯកសារដអែចិ្ប្តូនិក ម្ិនប្តូវបានទ្ទ្ួលយកដទ្។  
៩. ការដបើកសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 

POC/PRC ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំជាសាធារណៈ ដែើម្បើដបើកដប្សាម្សំបុប្តសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស
 ដែលប្តូវដធវើកនុងនថងសុតកណំត់ននការោក់ដសនើសំដណើ ដៅច្ំដពាេះមុ្ខតំណ្តងប្កុម្ហ ុន (ប្បសិនដបើម្ភន
តំណ្តងចូ្លរមួ្)។ សំដណើ ហរិញ្ញវតថុម្ិនប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យដបើកដៅកនុងកិច្ចប្បជុំដនេះដទ្។ ការដបើកសំដណើ
គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សអាច្ែំដណើ រការបានលុេះប្តាដតម្ភនសំដណើ ោ៉ា ងតិច្ច្ំននួពើរ។ ដបើម្ិនែូដ ន្ េះដទ្ 
POC/PRC  ប្តូវពនារដពលម្ួយសបាត ហ៍ដទ្ៀតសប្ម្ភប់ការោក់សំដណើ  ដហើយជូនែំណឹងែល់ដបកាជនអំពើ
ការពនារដពលដនេះ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណ្តក៏ដោយប្បសិនដបើការោក់សំដណើ  ដៅដតម្ិនម្ភនច្ំនួនប្គប់ប្ាន់
ដទ្ ដទាេះដបើម្ភនការពនារដពលក៏ដោយ POC/PRC  អាច្ដបើកសំដណើ រដនេះបាន។ ដនេះ POC/PRC  ប្តូវ
ធានថ្នសំដណើ ហរិញ្ញវតថុប្តូវបានរកាទុ្កដៅកដនៃងដែលម្ភនសុវតថិភាពដហើយម្ិនប្តូវដបើកមុ្នដពលបញ្ច ប់
ការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សដនេះដែើយ។ 

POC/PRC ប្តូវពិនិតយដលើឯកសារដែើម្ននសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
• លិខិតភាជ ប់ដលើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
• ការពិពណ៌នអំពើយុទ្ធសាស្រសតនិងដសនការការងារ , 
• ប្បវតតិរូបរបស់ដបកាជន, 
• សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ។   

POC/PRC ប្តូវបញ្ជូ នសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សទាងំអស់ឱ្យBECសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃ។  
១០. ការវាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 

BEC នឹងវាយតនម្ៃ សំដណើ រគដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សដសអកដលើលកាណៈវនិិច្េ័យដែលបានកំណត់ដោយ
ពិនទុែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

• បទ្ពិដសាធន៍ដលើការងារដបតុង (ពិនទុ៥-១០) 
• ដសនការការងារនិងយុទ្ធសាស្រសត ដែើម្បើសដប្ម្ច្លទ្ធសលតាម្លកាខណឌ ការងារ (២០-៥០ ពិនទុ) 
• លកាណសម្បតតិ និងសម្តថភាពរបស់បុគគលិកសប្ម្ភប់អនុវតតការងារ (៣០-៦០ ពិនទុ) 
• ការដសទរច្ំដណេះែឹង (ពិនទុ០-១០) 
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• ការដលើកកម្ពស់ការចូ្លរមួ្របស់មូ្លោឋ ន (ពិនទុ០-១០)។ 
ពិនទុអតិបរម្ភសុរបសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនើម្ួយៗគឺ១០០។ ពិនទុដែល

្ត់ទុ្កថ្នជាប់ទ្ទ្ួលយកបាន គឺ្ប់ពើ៧៥ដែើង។ BEC នឹងកណំត់លកាណៈវនិិច្េ័យដសអកដលើតារាងពិនទុ
សប្ម្ភប់វាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវថតច្ម្ៃងរាល់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស
និងតារាងពិនទុរបស់ដបកា ជនទាងំអស់ ដែើម្បើដច្កជូនសម្ភជិកម្ភន ក់ៗននBEC។ ប្បធានBEC ប្តូវកំណត់រ
យៈដពលដែើម្បើប្បមូ្លលទ្ធសលវាយតនម្ៃពើសម្ភជិកម្ភន ក់ៗ។ ការវាយតនម្ៃ របស់BEC ជាទូ្ដៅប្តូវច្ំណ្តយ
ដពលោ៉ា ងតិច្១សបាត ហ៍ ប៉ាុដនតម្ិនប្តូវដប្ច្ើនជាង២សបាត ហ៍ដែើយ។ ការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចក
ដទ្ស ប្តូវដធវើដែើងដោយឯករាជយ។ សម្ភជិកវាយតនម្ៃម្ិនប្តូវពិភាកាអំពើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សរបស់
ដបកាជននើម្យួៗកនុងអំែុងដពលវាយតនម្ៃ ដែើម្បើដច្ៀសវាងការលដម្អៀងកនុងការសដប្ម្ច្ច្ិតត។ បនទ ប់ពើការ
វាយតនម្ៃប្តូវបានបញ្ច ប់រចួ្រាល់ ប្បធាន ននBEC ប្តូវប្បមូ្លតារាងពិនទុនិងដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំជាម្យួសម្ភជិក
ទាងំអស់។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ សម្ភជិកម្ភន ក់ៗប្តូវបងាា ញលទ្ធសលវាយតនម្ៃរបស់ខៃួន ដហើយម្ិនប្តូវដធវើការដក
ដប្បពិនទុដែើយ។ កនុងករណើ ដែលសតល់ ពិនទុទាបឬខពស់ដពក សម្ភជិកដនេះប្តូវបងាា ញដហតុសលឱ្យបានច្ាស់
ោស់។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ ំរបាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សដោយោក់តាម្លំោប់
ពិនទុសរុបចុ្ងដប្កាយដែលម្ភនចុ្េះហតថដលខារបស់BEC ដហើយបញ្ជូ នដៅ POC/PRC ដែើម្បើពិនិតយនិង
សដប្ម្ច្ច្ិតត ចុ្ងដប្កាយ ។  

POC/PRC នឹងដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុ ំ ដែើម្បើពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្
ស។ ដៅដពលកិច្ចប្បជុំបានបញ្ច ប់ POC/PRC ប្តូវប្បមូ្លកំណត់ដហតុប្បជុំ នងិរបាយការណ៍លទ្ធសលនន
ការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស ដហើយចុ្េះហតថដលខាដោយសម្ភជិកនន POC / PRC ដែលម្ភន
វតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ។ កនុងករណើ លទ្ធសលននការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សទាងំអស់ម្ភនពនិទុ
ទាបជាង៧៥ ដនេះPOC/PRC ប្តូវពិនិតយដែើងវញិនូវការវាយតនម្ៃ ដប្កងម្ភនកំហុស្គងណ្តម្ួយ ដែលប្តូវ
ដកដប្បដែើងវញិ។ POC/PRC នឹងពិនតិយដកសប្ម្ួលលកាខណឌ ការងារដែើងវញិ ដោយម្ភនការាបំ្ទ្ពើម្ស្រនតើ
បដច្ចកដទ្ស ដហើយប្តូវការសាពវសាយដែើងវញិ សប្ម្ភប់ដប្ជើសដរ ើសម្តងដទ្ៀត តាម្ការ្បំាច់្។ 
 ១១. ការដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 

បនទ ប់បញ្ច ប់ការដបើកសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តវូដសញើលិខិតជូនែំណឹងែល់ដបកាជន
ទាងំអស់ដែលបានទ្ទ្ួលពិនទុ្ប់ពើ៧៥ដែើង ប្ពម្ទាងំអដញ្ជ ើញអនកទាងំដនេះម្កចូ្លរមួ្ដបើកសំដណើ ហរិញ្ញ
វតថុរបស់ដបកាជនដែលសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សម្ភនពិនទុខពស់ជាងដគ។ កាលបរដិច្េទ្ដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ
ប្តូវដធវើដែើងោ៉ា ងតិច្២នថងបនទ ប់ពើការជូនែំណឹងតាម្រយៈលិខិតទូ្រសារឬអុើដម្៉ាល ។ POC/PRCប្តូវដរៀបច្ំ
កិច្ចប្បជុំដែើម្បើដបើកដប្សាម្សំបុប្តសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដៅច្ំដពាេះមុ្ខតំណ្តងប្កមុ្ហ ុន។ កនុងអំែុងដពលននការ
ដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ POC/PRCប្តូវធានឱ្យម្ភនទ្ើកដនៃងសុវតថិភាពសប្ម្ភប់រកាទុ្កសំដណើ ហរិញ្ញវតថុរបស់
ដបកាជន ដៅកនុងដប្សាម្សំបុប្តបិទ្ជិត។ បនទ ប់ម្កដបើកដប្សាម្សំបុប្តម្តងម្ួយៗ ដហើយអានដ ម្ េះរបស់
ដបកាជន ពនិទុសរុប តនម្ៃសរុប ពនធដលើតនម្ៃបដនថម្ឬពនធកាត់ទុ្ក ដោយប្តូវកត់ប្តាដៅដលើប្កោសផ្ទទ ងំធំ។ 
POC/PRC ដរៀបច្ំតារាងសប្ម្ភប់កំណត់ប្តាព័ត៌ម្ភនដែលបានដរៀបរាប់ខាងដលើ សប្ម្ភប់ឱ្យសម្ភជិក
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POC/PRC នងិតំណ្តងប្កមុ្ហ ុនដែលបានចូ្លរមួ្ ចុ្េះហតថដលខា ទ្ទ្ួលសាគ ល់ដៅដលើសំដណើ រហរិញ្ញវតថុនិង
តនម្ៃ។ តារាងសប្ម្ភប់កំណត់ប្តាព័ត៌ម្ភនប្តូវថតច្ម្ៃង និងដច្ក្យែល់អនកចូ្លរមួ្។ 

POC/PRC ប្តូវពិនិតយដម្ើលហតថដលខាដលើច្ាប់ដែើម្ននសំដណើ ហរិញ្ញវតថុដែលម្ភនែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
• សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ , 
• តារាងសដងាបបញ្ជ ើតនម្ៃ , 
• តារាងតនម្ៃលម្អិតកនុងសកម្មភាពនើម្ួយៗ, 
• តារាងប្បាក់ឈនួលលម្អិតននសកម្មភាពនើម្ួយៗ, 
• តារាងតនម្ៃននការសងប្តែប់ដៅវញិននសកម្មភាពនើម្ួយៗ ។  
ប្បសិនដបើអនកចូ្លរមួ្ម្ិនម្ភនសំណួរ ឬតវា៉ា  ដនេះ POC / PRC នឹងប្បកាសកបញ្ច ប់ការពិនិតយ

សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដហើយលទ្ធសលវាយតនម្ៃ នឹងប្តូវសតល់ជូនដបកាជន បនទ ប់បញ្ច ប់ការវាយតនម្ៃ។ POC / 
PRC  នឹងដរៀបច្ំកំណត់ដហតុកិច្ចប្បជុ ំ ននការដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដោយភាជ ប់ជាម្ួយនឹងបញ្ជ ើដ ម្ េះអនក
ចូ្លរមួ្។ POC / PRC  នឹងោក់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុរបស់ដបកាជន ដៅBEC ដែើម្បើវាយតនម្ៃ។  
១២. ការវាយតនម្ៃសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 

គណៈកម្ភម ធកិារ BEC ដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំវាយតនម្ៃសំដណើ ហរិញ្ញវតថុដែើម្បើដសទៀងផ្ទទ ត់តួរដលខជាម្ួយ
នឹងសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស (កាលវភិាគការងារ និងច្ំននួបុគគលិក រយៈដពលសប្ម្ភប់ពិនិតយដម្ើល
ការងារនិងប្បាក់ឈមួលដសេងដទ្ៀត។ ល។) ។ ទ្នទមឹ្នឹងដនេះ BEC ពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ការគណន ដហើយដក
តប្ម្ូវតនម្ៃ្បំាច់្។ កនុងករណើ ាម នការពិពណ៌នការច្ំណ្តយតាម្មុ្ខច្ំណ្តយសំខាន់ ដនេះសំដណើ ហរិញ្ញ
វតថុ ប្តូវ្ត់ទុ្កម្ិនថ្នម្និប្តឹម្ប្តូវម្ិនដពញដលញ និងប្តូវបានបែិដសធ។ BEC នឹងដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ
របស់ប្កុម្ហ ុនដែលម្ភនពិនទុខពស់ជាងដគតាម្លំោប់បនតបនទ ប់។ BECប្តូវដធវើរបាយការណ៏វាយតនម្ៃចុ្ង
ដប្កាយដែលដរៀបរាប់អំពើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដហើយចុ្េះហតថដលខាដោយ
សម្ភជិកទាងំអស់រចួ្បញ្ជូ នដៅឱ្យ POC / PRC ដែើម្បើពិនិតយនិងសដប្ម្ច្ ។ POC/PRC ប្តូវដធវើការពិនិតយចុ្ង
ដប្កាយដលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃ។ ដៅដពលកិច្ចប្បជុំបានបញ្ច ប់ POC/PRC ដធវើកំណត់ដហតុប្បជុំដោយ
កត់ប្តានូវការសដប្ម្ច្ ដែលចុ្េះហតថដលខាដោយសម្ភជិកទាងំអស់របស់POC/PRC ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅ
កនុងកិច្ចប្បជុំ។ 
១៣. ការច្រ្រដលើការប្បគល់កចិ្ចសនា 
បនទ ប់ពើ POC/PRC ដធវើ របាយការណ៍ ចុ្ងដប្កាយដោយម្ភនការសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវ

អដញ្ជ ើញដបកាជនដែលទ្ទ្លួបានពិនទុខពស់កនុងការពិនិតយដលើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ ដែល
ម្ភនភាពប្តឹម្ប្តូវ ម្កច្រ្និងការប្បគល់កិច្ចសនា។ ការច្រ្គួរដផ្ទត តដលើលកាខណឌ ការងារ ដសនការ 
យុទ្ធសាស្រសតនិងការប្គប់ប្គងបុគគលិកែូច្ដែលបានដលើកដែើងដៅកនុងសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស។ កនុង
ករណើ ការច្រ្ម្ិនបានសដប្ម្ច្ POC/PRC ប្តូវអដញ្ជ ើញអនកទ្ទ្ួលពិនទុខពស់លំោប់បនទ ប់ ម្កច្រ្រដែើម្បើ
ប្បគល់កិច្ចសនា។ POC/PRC អាច្បនតការអនុវតតែំដណើ រការដបបដនេះរហូតែល់បានសដប្ម្ច្ដជាគជ័យកនុង
ការប្បគល់កិច្ចសនា។ ប្បសិនដបើការច្រ្រតប្ម្ូវឱ្យម្ភនការកាត់បនថយឬបដងកើនគដប្ម្ភងច្ំណ្តយដៅកនុង
សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ កនុងកប្ម្ិតប្តម្១ឹ០% ដនេះPOC/PRC ប្តូវដសនើសំុការយល់ប្ពម្ពើប្បធានសាថ ប័នជាមុ្



433 
 

ន។ រាល់ខៃឹម្សារទាងំអស់ននការច្រ្ប្តូវបានកត់ប្តាទុ្កកនុងកណំត់ដហតុននការច្រ្រនើម្ួយៗដហើយប្តូវ
ទ្ទ្ួលបានការឯកភាពពើភាគើទាងំអស់។ 
១១.២.  វិធសីាស្រសតគត្រើសគរើសផ្នែកតាម្គុណភាព និងតម្ម្ៃ  

ក.  វិធីសាស្រសត 

វធិើសាស្រសតពិនិតយដម្ើលគុណភាពនិងការដប្ជើសដរ ើសតនម្ៃ ម្ិនដម្នកណំត់ប្តឹម្ដតតនម្ៃគដប្ម្ភងដែល
ប្កុម្ហ ុនបានោក់ប៉ាុដណ្តណ េះដទ្ ប៉ាុដនតការដប្ជើសដរ ើសប្កុម្ហ ុន ប្តូវពិ្រណដលើគុណភាពការងារ ដោយដសអក
ដលើកប្ម្ិតបដច្ចកដទ្សដែលប្តូវអនុវតត ដោយថៃឹងដថៃងជាម្ួយនឹងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុសងដែរ។ 
ខ. ែំគណើរការម្នលទធកម្ម 

១. ការដរៀបច្សំំដណើ ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បកឹា 

ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើឬអងគភាពដសនើសំុ ប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា 
ដហើយប្តូវបញ្ជូ នដៅប្បធានសាថ ប័ន ដែើម្បើពិនិតយនិងសដប្ម្ច្។ សំដណើ ដប្ជើសដរ ើស ប្តូវបានពិនិតយោ៉ា ង
ច្ាស់ោស់នូវលកាខណឌ ការងាររបស់ទ្ើប្បឹកាពិដប្ាេះដោបល់ និងតនម្ៃបា៉ា ន់ប្បម្ភណសប្ម្ភប់ការងារ
ពិដប្ាេះដោបល់។  
២. សំដណើ សំុដធវើលទ្ធកម្ម 

ដៅដពលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ តពើប្បធានសាថ ប័ន ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ សំុដធវើលទ្ធកម្ម
(ទ្ប្ម្ង់២) ដោយពិភាកាជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុ អំពើថវកិាសប្ម្ភប់ដែលប្តូវលទ្ធកម្ម។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវ
ចុ្េះហតថដលខាដលើសំដណើ សំុដធវើលទ្ធកម្ម ដហើយប្តូវបញ្ជូ នដៅប្បធានសាថ ប័ន ចុ្េះហតថដលខា។ 
៣. ការប្បកាសសេពវសាយអពំើការដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បកឹា 

ដៅដពលដែលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ តពិើប្បធានសាថ ប័ន អនុញ្ជញ តឱ្យដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា និង
សំដណើ រសំុដធវើលទ្ធកម្ម ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដធវើការប្បកាសសេពវសាយជាសាធារណៈ កនុងរយៈដពលោ៉ា ងតិច្
១៥នថងដហើយប្តូវសាយតាម្កាដសតកនុងប្សុកោ៉ា ងតិច្កាដសត២ដសេងាន កនុងការសាយ១ដលខៗ។ កនុង
ករណើ ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា អនតរជាតិ ការប្បកាសដនេះអាច្ប្តូវបានដធវើដែើងតាម្រយៈកាដសតបរដទ្សែនទ្
ដទ្ៀត។ កាដសតនិងដគហទ្ំព័រដែលសាយ ប្តូវម្ភនប្បជាប្បិយភាពកនុងច្ំដណ្តម្អនកអានដែលបានកំពុង
ែំដណើ រការរយៈដពល២នន ។ំ ទ្នទឹម្នងឹដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវោក់បងាា ញដសច្កតើប្បកាសដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា
ពិដប្ាេះដោបល់ និងលកាខណឌ ការងារ (TOR)ដៅដលើដគហទ្ំព័រ  ដែើម្បើសតល់ព័ត៌ម្ភនលម្អិតែល់សាធារណ
ជដែលម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ច្ង់ចូ្លរមួ្ប្បកួតប្បដជង។ 
៤. ការដរៀបច្ពំាកយដសនើសំុចូ្លរមួ្ប្បកតួប្បដជង 

ដៅច្ដនៃ េះដពលប្បកាសសេពវសាយ នងិកាលបរដិច្េទ្សុតកណំត់ននការោក់ពាកយ ដបកាជនដែល
ម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍អាច្ដសនើសំុលកាខណឌ ការងារពើម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ដៅដរៀងរាល់ដម្ភ៉ា ងដធវើការ ឬទាញយកពើ
ដគហទ្ំព័រ។  

ដបកាជនប្តូវដរៀបច្ំពាកយដសនើសំុចូ្លរមួ្ប្បកួតប្បដជង ម្ភនែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
• លិខិតដនេះ ប្តូវដ្ៃើយតបដៅនឹងលកាខណឌ ការងារនិងបងាា ញពើយុទ្ធសាស្រសតអនុវតតការងារ, 
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• ពិពណ៌នអំពើប្បវតិតរបស់ប្កុម្ហ ុនែូច្ជា៖ ប្បដភទ្ប្កុម្ហ ុន អតថប្បដោជន៍ បទ្ពិដសាធន៍ 
វសិាលភាពជាក់ោក់ននការងាររបស់ប្កុម្ហ ុន សម្តថភាពប្គប់ប្គង សម្តថភាពបដច្ចកដទ្ស 

• បងាា ញអំពើដ ម្ េះសាថ ប័នឬអងគភាពដែលធាៃ ប់សតល់ដសវាកម្មែូច្ាន ដនេះ និង 
• ព័ត៌ម្ភន្បំាច់្ដសេងដទ្ៀតប្បសិនដបើម្ភន ។  

៥. ការោក់ពាកយនងិការទ្ទ្លួពាកយដសនើសំុប្បកតួប្បដជង 
ដបកាជនម្ភនបំណងោក់ពាកយប្តូវដសញើពាកយដសនើសំុចូ្លរមួ្ប្បកួតប្បដជង តាម្រយៈអុើដម្៉ាល ឬោក់

ផ្ទទ ល់ជាម្ួយម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម មុ្នដពលកំណត់។ ដបកាជនម្ភនបំណងោក់ពាកយ ប្តូវដសញើពាកយដសនើសំុចូ្លរមួ្
ប្បកួតប្បដជង  ដែលម្ភនឯកសារភាជ ប់ែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

• វញិ្ជញ បនប័ប្តននការចុ្េះបញ្ជ ើពាណិជជកម្ម  
• ច្ាប់ច្ម្ៃងប័ណណបា៉ា តង់ដែលម្ភនសុពលភាព និង 
• កនុងករណើ សហកម្មសិទ្ធិករ ប្តូវភាជ ប់កិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងដោយម្ភនហតថដលខារបស់ភាគើទាងំអស់។ 
ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជង ្ប់ពើនថងប្បកាសរហូតែល់នថងសុតកំណត់ននការ

ោក់ពាកយ។ កនុងករណើ ទ្ទ្លួបានពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជងតិច្ជាង៦ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវសាយប្បកាសជា
សាធារណៈជាដលើកទ្ើពើរដៅដលើកាដសត និងដៅដលើដគហទ្ំព័ររយៈដពល១សបាត ហ៍ដទ្ៀត។  
៦. ការវាយតនម្ៃលិខតិបញ្ជជ ក់ការប្បាក់ននការវាយតនំល 

ដៅដពលសុតកំណត់ននការទ្ទ្ួលពាកយ BECដោយពិដប្ាេះដោបល់ជាម្ួយ POC/PRC  ប្តូវ
កំណត់លកាណៈវនិិច្េ័យសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃពាកយដសនើសំុ ដោយដសអកដលើលកាខណឌ ការងារនិងដរៀបច្ំតារាង
ពិនទុដែលប្សបតាម្លកាណៈវនិិច្េ័យនើម្ួយៗ។ ពិនទុសរុបអតិបរម្ភសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃដលើលកាណៈវនិិច្េ័
យទាងំអស់គឺ១០០។ ពិនទុសរុបចុ្ងដប្កាយននការវាយតនម្ៃដៅដលើដបកាជននើម្ួយៗគឺជាលទ្ធសលននការ
វាយតនម្ៃពិនទុសរុបពើសម្ភជិកទាងំអស់ននគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃ ដច្កនឹងច្ំនួនសម្ភជិក។ ជាទូ្ដៅ 
ដបកាជនម្ភនលកាណៈសម្បតតិប្គប់ប្ាន់នឹងទ្ទ្ួលបាន ពិនទុពើ៧៥ដែើងឬដលើស ដហើយដបកាជនរូបដនេះនឹង
ប្តូវបានអដញ្ជ ើញឱ្យោក់សំដណើ គដប្ម្ភងដោយគិតទាងំបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ។លទ្ធសលននការវាយតនម្ៃ
ដែលយកជាការបាន ប្តូវដតម្ភនដបកាជនោ៉ា ងតិច្ច្នំួនបើដែលបានោក់ពាកយ។ កនុងករណើ ដែល ម្ិនម្ភន 
ពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជង ប្គប់ប្ាន់ ដនេះ POC/PRC  ប្តូវពិនិតយដម្ើលដែើងវញិនូវលកាខណឌ ការងារ 
ដោយម្ភនការាបំ្ទ្ពើម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្ស។ បនទ ប់ម្ក ប្តូវដរៀបច្ំប្បកាសសេពវសាយដែើងវញិ។ 

 សម្ភជិកទាងំអស់របស់BEC ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្
ែំដណើ រការវាយតនម្ៃពាកយសំុរបស់ដបកាជន។ ែំដណើ រការវាយតនម្ៃម្ភនសុពលភាពលុេះប្តាដតម្ភនដបកាជន
ោ៉ា ងតិច្ច្នំនួ៦។កនុងករណើ  ដែលម្និម្ភន ពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជង ប្គប់ប្ាន់ បនទ ប់ពើការប្បកាស
ដែើងវញិ  BEC ប្តូវវាយតនម្ៃនូវពាកយដសនើសំុដែលបានទ្ទ្ួល។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មនងឹថតច្ម្ៃងនូវពាកយដសនើសំុ
របស់ដបកាជនទាងំអស់ រមួ្ជាម្ួយតារាងពិនទុ និងដច្កជូនសម្ភជិកគណៈកម្ភម ធកិារសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃ។ 
ប្បធានគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃ ប្តូវកំណត់ដពលដវោដែើម្បើប្បមូ្លលទ្ធសលននការវាយតនម្ៃពើសម្ភជិកនើ
ម្ួយៗ។ ជាទូ្ដៅការវាយតនម្ៃពាកយដសនើសំុម្ិនប្តូវច្ំណ្តយដពលដប្ច្ើនជាង១សបាត ហ៍ដែើយ។ ការវាយតនម្ៃ
ពាកយសំុ ប្តូវបានដធវើដែើងដោយឯករាជយ គឺសម្ភជិកម្ភន ក់ៗម្ិនអាច្ពិភាកាាន អំពើពាកយដសនើសំុរបស់
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ដបកាជននើម្យួៗបានដទ្ ដែើម្បើដច្ៀសវាងការលដម្អៀងដលើទ្សេនៈផ្ទទ ល់ខៃួនរបស់សម្ភជិកម្ភន ក់ៗ។ ដប្កាយពើ
សម្ភជិកម្ភន ក់ៗ បានបញ្ច ប់ការវាយតនម្ៃរចួ្ ប្បធានគណៈកម្ភម ធកិារវាយតនម្ៃ ប្តូវប្បមូ្លតារាងពិនទុទាងំ
អស់ដហើយដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុជំាម្ួយសម្ភជិកទាងំអស់។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំសតើពើការវាយតនម្ៃ សម្ភជិកម្ភន ក់ៗ
ប្តូវបងាា ញលទ្ធសលវាយតនម្ៃរបស់ខៃួន ដហើយម្ិនម្ភនសិទ្ធិផ្ទៃ ស់បតូរពិនទុដែើងវញិដែើយ។ កនុងករណើ ពិនទុ
ខពស់ឬទាបបសុំត សម្ភជិកគណៈកម្ភម ធកិារប្តូវសតល់ដហតុសលច្ាស់ោស់។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំរបាយ
ការណ៍សតើពើការវាយតនម្ៃពាកយសំុដោយដរៀបតាម្លំោប់ពិនទុសរុប ដោយម្ភនហតថដលខាពើសម្ភជិកគណៈ
កម្ភម ធិការ បនទ ប់ម្កោក់ជូន POC/PRC  ដែើម្បើប្បជុំពិនិតយនិងសដប្ម្ច្ច្ិតត។  

POC/PRC ប្តូវប្បជុំពិនិតយ របាយការណ៍វាយតនម្ៃពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជងរបស់ដបកាជ
ន។ សម្ភជិកទាងំអស់នន POC/PRC ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្
ពិនិតយវាយតនម្ៃរបាយការណ៍ដនេះ។ ដៅចុ្ងបញ្ច ប់ននកិច្ចប្បជុ ំPOC/PRC ប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុននកិច្ច
ប្បជុំ ដោយម្ភនហតថដលខារបស់សម្ភជិកទាងំអស់នន POC/PRC ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ។ 
៧. ការដរៀបច្លិំខតិអដញ្ជ ើញោក់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនងិហរិញ្ញវតថុ 

បនទ ប់ពើបានទ្ទ្ួលការអនុម័្តពើ POC/PRC ដលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃរបស់ដបកាជនរចួ្ ម្ស្រនតើលទ្ធ
កម្មនឹងដរៀបច្ំលិខិតអដញ្ជ ើញដែើម្បើឱ្យបញ្ជូ នសំដណើ គដប្ម្ភងហរិញ្ញវតថុ បដច្ចកដទ្ស ដោយភាជ ប់ជាម្ួយនឹង
ឯកសារបដច្ចកដទ្សនិងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ (ទ្ប្ម្ង់៥) ដហើយបញ្ជូ នម្ក POR/PRC ដែើម្បើពិនិតយនិងអនុម័្
ត។ POR/PRC នឹងកណំត់រយៈដពលសប្ម្ភប់ការោក់សំដណើ ដនេះ។ ជាទូ្ដៅប្តូវការរយៈដពលោ៉ា ងតិច្៣
សបាត ហ៍។ បនទ ប់ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវដសញើឯកសារសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ ដៅដបកាជន
ទាងំអស់ដែលម្ភនលកាណៈសម្បតតិប្គប់ប្ាន់ដសអកតាម្លកាខណឌ ខាងដលើ។ 

ការដរៀបច្ំឯកសារសប្ម្ភប់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ រមួ្ម្ភន៖ 
• លិខិតអដញ្ជ ើញោក់សំដណើ  
• ការដណនសំប្ម្ភប់ការោក់សំដណើ  
• មូ្លោឋ នទ្ិននន័យននសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
• ថតច្ម្ៃងកិច្ចសនាដែលប្កុម្ហ ុនធាៃ ប់អនុវតតដលើដសវាពិដប្ាេះដោបល់ 
• ល័កាខ័ណឌ ការងារ 
• ទ្ប្ម្ង់ដបបបទ្បដច្ចកដទ្ស 
• ទ្ប្ម្ង់ននសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ និង 
• ការច្រ្រហរិញ្ញវតថុ។ 

៨. ការបដំពញនងិការោក់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនងិហរិញ្ញវតថុ 
បនទ ប់ពើបានទ្ទ្ួលឯកសារសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុរចួ្ដហើយ ដបកាជនប្តូវបំដពញ

ដបបបទ្ែូច្ខាងដប្កាម្៖  
ក. សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
• ការោក់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
• លិខិតបញ្ជជ ក់អំពើបទ្ពិដសាធន៍ការងារ 
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• ដសច្កតើសដងាបននវធិើសាស្រសតនិងដសនការសកម្មភាពសប្ម្ភប់អនុវតតការងារ 
• ការសតល់ដោបល់និងសំណូម្ពររបស់ដបកាជនដលើលកាខណឌ ការងារ ទ្ិននន័យដសវាកម្មសម្ភា រៈនិង
បរកិាា រ 

• តារាងដពលដវោរបស់បុគគលិកជំនញ 
• ទ្ិននន័យជើវប្បវតតិរបស់ដបកាជន  
ខ. សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
• ទ្ប្ម្ង់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
• ទ្ប្ម្ង់សដងាបអំពើតនម្ៃ 
• ទ្ប្ម្ង់តនម្ៃលម្អិតសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
• នថៃឈនួលលម្អិតសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្យួៗ 
• ច្ំណ្តយសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
• ច្ំណ្តយដសេងៗដសេងៗដទ្ៀត 
• ដសច្កតើប្បកាសប្កម្ប្បតិបតតិ។  
ដបកាជន ម្ភនរយៈដពលោ៉ា ងតិច្ណ្តស់២១នថង សប្ម្ភប់ដរៀបច្ំនិងោក់សំដណើ  ដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម 

បនទ ប់ពើបានទ្ទ្ួលលិខិតអដញ្ជ ើញសប្ម្ភប់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ។ កនុងអែុំងដពល
ដនេះ ដបកាជនអាច្ សំដណើ សំុឱ្យម្ភនការដ្ៃើយតបដលើព័ត៌ម្ភនដែលខៃួនបានសដល់តាម្រយៈអុើដម្៉ាលឬជាលិខិ
ត។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវជូនែំណឹងជាោយលកាណ៍អកេរឬតាម្អុើដម្៉ាល នូវរាល់ការដកដប្បណ្តម្ួយដៅកនុង
សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុែល់ដបកាជនទាងំអស់។ សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញ
វតថុ ទាងំអស់ប្តូវោក់ជូនម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម កនុងដប្សាម្សំបុប្តច្ំនួនពើរច្ាប់ មុ្នដពលសុតកំណត់។ ការោក់
សំដណើ ជាឯកសារដអែចិ្ប្តូនិក ម្ិនប្តូវបានទ្ទ្ួលយកដទ្។ 
៩. ការដបើកសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 

POC/PRC  ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំជាសាធារណៈ ដែើម្បើដបើកដប្សាម្សំបុប្តសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
ដែលប្តូវដធវើកនុងនថងសុតកំណត់ននការោក់ដសនើសំដណើ ដៅច្ំដពាេះមុ្ខតណំ្តងប្កុម្ហ ុន (ប្បសិនដបើម្ភន
តំណ្តងចូ្លរមួ្)។ សំដណើ ហរិញ្ញវតថុម្ិនប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យដបើកដៅកនុងកិច្ចប្បជុំដនេះដទ្។ ការដបើកសំដណើ
គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សអាច្ែំដណើ រការបានលុេះប្តាដតម្ភនសំដណើ ោ៉ា ងតិច្ច្ំននួពើរ។ ដបើម្ិនែូដ ន្ េះដទ្ 
POC/PRC  ប្តូវពនារដពលម្ួយសបាត ហ៍ដទ្ៀតសប្ម្ភប់ការោក់សំដណើ  ដហើយជូនែំណឹងែល់ដបកាជនអំពើ
ការពនារដពលដនេះ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណ្តក៏ដោយប្បសិនដបើការោក់សំដណើ  ដៅដតម្ិនម្ភនច្ំនួនប្គប់ប្ាន់
ដទ្ ដទាេះដបើម្ភនការពនារដពលក៏ដោយ POC/PRC  អាច្ដបើកសំដណើ រដនេះបាន។ ដនេះ POC/PRC  ប្តវូធាន
ថ្នសំដណើ ហរិញ្ញវតថុប្តូវបានរកាទុ្កដៅកដនៃងដែលម្ភនសុវតថិភាពដហើយម្ិនប្តូវដបើកមុ្នដពលបញ្ច ប់ការ
វាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សដនេះដែើយ។ 

POC/PRC ប្តូវពិនិតយដលើឯកសារដែើម្ននសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
• លិខិតភាជ ប់ដលើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
• ការពិពណ៌នអំពើយុទ្ធសាស្រសតនិងដសនការការងារ , 
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• ប្បវតតិរូបរបស់ដបកាជន, 
• សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ។   

POC/PRC ប្តូវបញ្ជូ នសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សទាងំអស់ដៅBECសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃ។ 
១០. ការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 

BEC នឹងវាយតនម្ៃ សំដណើ រគដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សដសអកដលើលកាណៈវនិិច្េ័យដែលបានកំណត់ដោយ
ពិនទុែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

• បទ្ពិដសាធន៍ដលើការងារដបតុង (ពិនទុ៥-១០) 
• ដសនការការងារនិងយុទ្ធសាស្រសត ដែើម្បើសដប្ម្ច្លទ្ធសលតាម្លកាខណឌ ការងារ (២០-៥០ ពិនទុ) 
• លកាណសម្បតតិ និងសម្តថភាពរបស់បុគគលិកសប្ម្ភប់អនុវតតការងារ (៣០-៦០ ពិនទុ) 
• ការដសទរច្ំដណេះែឹង (ពិនទុ០-១០) 
• ការដលើកកម្ពស់ការចូ្លរមួ្របស់មូ្លោឋ ន (ពិនទុ០-១០)។ 
ពិនទុអតិបរម្ភសុរបសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនើម្ួយៗគឺ១០០។ ពិនទុដែល

្ត់ទុ្កថ្នជាប់ទ្ទ្ួលយកបាន គឺ្ប់ពើ៧៥ដែើង។ BEC នឹងកណំត់លកាណៈវនិិច្េ័យដសអកដលើតារាងពិនទុ
សប្ម្ភប់វាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវថតច្ម្ៃងរាល់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស
និងតារាងពិនទុរបស់ដបកាជនទាងំអស់ ដែើម្បើដច្កជូនសម្ភជិកម្ភន ក់ៗននBEC។ ប្បធានBEC ប្តូវកំណត់រយៈ
ដពលដែើម្បើប្បមូ្លលទ្ធសលវាយតនម្ៃពើសម្ភជិកម្ភន ក់ៗ។ ការវាយតនម្ៃ របស់BEC ជាទូ្ដៅប្តូវច្ំណ្តយ
ដពលោ៉ា ងតិច្១សបាត ហ៍ ប៉ាុដនតម្ិនប្តូវដប្ច្ើនជាង២សបាត ហ៍ដែើយ។ ការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចក
ដទ្ស ប្តវូដធវើដែើងដោយឯករាជយ។ សម្ភជិកវាយតនម្ៃម្ិនប្តូវពិភាកាអំពើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សរបស់
ដបកាជននើម្យួៗកនុងអំែុងដពលវាយតនម្ៃ ដែើម្បើដច្ៀសវាងការលដម្អៀងកនុងការសដប្ម្ច្ច្ិតត។ បនទ ប់ពើការ
វាយតនម្ៃប្តូវបានបញ្ច ប់រចួ្រាល់ ប្បធាន ននBEC ប្តូវប្បមូ្លតារាងពិនទុនិងដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំជាម្យួសម្ភជិក
ទាងំអស់។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ សម្ភជិកម្ភន ក់ៗប្តូវបងាា ញលទ្ធសលវាយតនម្ៃរបស់ខៃួន ដហើយម្ិនប្តូវដធវើការដក
ដប្បពិនទុដែើយ។ កនុងករណើ ដែលសតល់ ពិនទុទាបឬខពស់ដពក សម្ភជិកដនេះប្តូវបងាា ញដហតុសលឱ្យបានច្ាស់
ោស់។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំ របាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សដោយោក់តាម្លំោប់
ពិនទុសរុបចុ្ងដប្កាយដែលម្ភនចុ្េះហតថដលខារបស់BEC ដហើយបញ្ជូ នដៅ POR/PRC ដែើម្បើពិនិតយនិង
សដប្ម្ច្ច្ិតត ចុ្ងដប្កាយ ។  

POR/PRC នឹងដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុ ំ ដែើម្បើពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស។ ដៅ
ដពលកិច្ចប្បជុំបានបញ្ច ប់ POR/PRC ប្តូវប្បមូ្លកំណត់ដហតុប្បជុំ និងរបាយការណ៍លទ្ធសលននការវាយ
តនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស ដហើយចុ្េះហតថដលខាដោយសម្ភជិកនន POR / PRC ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅ
កនុងកិច្ចប្បជុំ។ កនុងករណើ លទ្ធសលននការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សទាងំអស់ម្ភនពនិទុទាបជាង
៧៥ ដនេះPOR/PRC ប្តូវពិនិតយដែើងវញិនូវការវាយតនម្ៃ ដប្កងម្ភនកំហុស្គងណ្តម្ួយ ដែលប្តូវដកដប្ប
ដែើងវញិ។ POR/PRC នឹងពិនតិយដកសប្ម្ួលលកាខណឌ ការងារដែើងវញិ ដោយម្ភនការាបំ្ទ្ពើម្ស្រនតើ
បដច្ចកដទ្ស ដហើយប្តូវការសាពវសាយដែើងវញិ សប្ម្ភប់ដប្ជើសដរ ើសម្តងដទ្ៀត តាម្ការ្បំាច់្។ 
១១. ការដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
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បនទ ប់បញ្ច ប់ការដបើកសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តវូដសញើលិខិតជូនែំណឹងែល់ដបកាជន
ទាងំអស់ដែលបានទ្ទ្ួលពិនទុ្ប់ពើ៧៥ដែើង ប្ពម្ទាងំអដញ្ជ ើញអនកទាងំដនេះម្កចូ្លរមួ្ដបើកសំដណើ ហរិញ្ញ
វតថុ របស់ដបកាជនដែលសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សម្ភនពិនទុខពស់ជាងដគ។ កាលបរដិច្េទ្ដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
ប្តូវដធវើដែើងោ៉ា ងតិច្២នថង បនទ ប់ពើការជូនែំណឹងតាម្រយៈលិខិត ទូ្រសារឬអុើដម្៉ាល។ POR/PRC ប្តូវ
ដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដែើម្បើដបើកដប្សាម្សំបុប្តសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដៅច្ំដពាេះមុ្ខតំណ្តងប្កុម្ហ ុន។ កនុងអំែុងដពល
ននការដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ POR/PRCប្តូវធានឱ្យម្ភនទ្ើកដនៃងសុវតថិភាពសប្ម្ភប់រកាទុ្កសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ
របស់ដបកាជន ដៅកនុងដប្សាម្សំបុប្តបិទ្ជិត។ បនទ ប់ម្កដបើកដប្សាម្សំបុប្តម្តងម្ួយៗ ដហើយអានដ ម្ េះ
របស់ដបកាជន ពិនទុសរុប តនម្ៃសរុប ពនធដលើតនម្ៃបដនថម្ឬពនធកាត់ទុ្ក ដោយប្តូវកត់ប្តាដៅដលើប្កោសផ្ទទ ងំ
ធំ។ POR/PRC ដរៀបច្ំតារាងសប្ម្ភប់កំណត់ប្តាព័ត៌ម្ភនដែលបានដរៀបរាប់ខាងដលើ សប្ម្ភប់ឱ្យសម្ភជិក
POR/PRC និងតំណ្តងប្កមុ្ហ ុនដែលបានចូ្លរមួ្ ចុ្េះហតថដលខា ទ្ទ្ួលសាគ ល់ដៅដលើសំដណើ រហរិញ្ញវតថុនិង
តនម្ៃ។ តារាងសប្ម្ភប់កំណត់ប្តាព័ត៌ម្ភនប្តូវថតច្ម្ៃង និងដច្ក្យែល់អនកចូ្លរមួ្។ 

POR/PRC ប្តូវពិនិតយដម្ើលហតថដលខាដលើច្ាប់ដែើម្ននសំដណើ ហរិញ្ញវតថុដែលម្ភនែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
• សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ , 
• តារាងសដងាបបញ្ជ ើតនម្ៃ , 
• តារាងតនម្ៃលម្អិតកនុងសកម្មភាពនើម្ួយៗ, 
• តារាងប្បាក់ឈនួលលម្អិតននសកម្មភាពនើម្ួយៗ, 
• តារាងតនម្ៃននការសងប្តែប់ដៅវញិននសកម្មភាពនើម្ួយៗ ។  
ប្បសិនដបើអនកចូ្លរមួ្ម្ិនម្ភនសំណួរ ឬតវា៉ា  ដនេះ POR/PRC នឹងប្បកាសកបញ្ច ប់ការពិនិតយសំដណើ

ហរិញ្ញវតថុ ដហើយលទ្ធសលវាយតនម្ៃ នឹងប្តូវសតល់ជូនដបកាជន បនទ ប់បញ្ច ប់ការវាយតនម្ៃ។ POR/PRC  នឹង
ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុកិច្ចប្បជុំ ននការដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដោយភាជ ប់ជាម្ួយនឹងបញ្ជ ើដ ម្ េះអនកចូ្លរួ
ម្។ POR/PRC  នឹងោក់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុរបស់ដបកាជន ដៅBEC ដែើម្បើវាយតនម្ៃ។ 
១២. ការវាយតនម្ៃសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 

គណៈកម្ភម ធកិារ BEC ដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំវាយតនម្ៃសំដណើ ហរិញ្ញវតថុដែើម្បើដសទៀងផ្ទទ ត់ សគូរសគងតួរដលខ
ជាម្ួយនឹងសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស(កាលវភិាគការងារ និងច្នំួនបុគគលិក រយៈដពលសប្ម្ភប់ពិនិតយ
ដម្ើលការងារនិងប្បាក់ឈមួលដសេងដទ្ៀត។ ល។)។ ទ្នទឹម្នឹងដនេះ BEC ពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ការគណន ដហើយ
ដកតប្ម្ូវតនម្ៃ្បំាច់្។ កនុងករណើ ាម នការពិពណ៌នការច្ំណ្តយតាម្មុ្ខច្ំណ្តយសំខាន់ ដនេះសំដណើ
ហរិញ្ញវតថុ ប្តូវ្ត់ទុ្កម្ិនថ្នម្ិនប្តឹម្ប្តូវម្ិនដពញដលញ និងប្តូវបានបែិដសធ។ វធិើសាស្រសតដប្ជើសដរ ើសដសអក
ដលើគុណភាពនិងតនម្ៃ ជាទូ្ដៅប្តូវបានកំណត់២០សប្ម្ភប់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុដែលម្ភនតនម្ៃទាបបំសុត 
ដហើយពិនទុ៨០  ប្តូវបានកំណត់សប្ម្ភប់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស។ ដៅកនុងករណើ ពិដសស ដគក៏អាច្
កំណត់យកពនិទុ៣០សប្ម្ភប់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ច្ំដពាេះការងារសតល់ដសវាពិដប្ាេះដោបល់សាម្ញ្ញៗ។ ពិនទុ
សប្ម្ភប់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ និងសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស ប្តូវបានសដងាបែូច្ដែលបានបងាា ញកនុង
ឧទាហរណ៍ខាងដប្កាម្៖ 
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ឧទាហរណ៍៖ ប្បសិនដបើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សទ្ទ្ួលបាន 0,80 ដហើយសំដណើ ហរិញ្ញវតថុទ្ទ្ួល
បាន 0,20 ខណៈដពលដែលប្កុម្ហ ុន៤ ដសេងដទ្ៀតទ្ទ្ួលបានពិនទុដលើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិង
ហរិញ្ញវតថុែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
ប្កុម្ហ ុនក៖ សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស៨៣ សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ៧00.000 ែុោៃ រ 
ប្កុម្ហ ុនខ៖ សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស៨៥ សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ៨៥0.000 ែុោៃ រ 
ប្កុម្ហ ុនគ៖ សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស៧៨ សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ៦៨0.000 ែុោៃ រ 
ប្កុម្ហ ុនឃ៖ សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស៩១ សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ១.១00.000 ែុោៃ រ 

 ពនិទុពនិទុដសនើសំុបដច្ចកដទ្ស ពនិទុននសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ពនិទុ 
ប្កុម្ហ ុនក៖ ៨៣ ពិនទុ x0,៨     ៦៦,៤ (៦៨0.000 x ១00/៧00.000) x 0,២   

១៩,៤ 

៨៥,៨ 

ប្កុម្ហ ុនខ៖ ៨៥ ពិនទុ x0,៨      ៦៨,0 (៦៨0.000 x ១00/៨៥0.000) x 0,
២   ១៦,0 

៨៤ 

ប្កុម្ហ ុនគ៖ ៧៨ ពិនទុ x0,៨      ៦២,៤ (៦៨0.000x១00/៦៨0.000) x 0,
២     ២0,0 

៨២,៤ 

ប្កុម្ហ ុនឃ៖ ៩១ ពិនទុ x0,៨     ៧២,៨ (៦៨0.000x១00/១.១00.000)x0,២ 
១២,៣ 

៨៥,១ 

 ដសអកដលើទ្ម្ងន់ពិនទុខាងដលើប្កុម្ហ ុនក នឹងប្តូវបានអដញ្ជ ើញឱ្យចូ្លរមួ្កនុងការច្រ្រកិច្ចសនា។ គ
ណៈកម្ភម ធិការBEC ប្តូវដធវើរបាយការណ៏វាយតនម្ៃចុ្ងដប្កាយដែលដរៀបរាប់អំពើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស
និងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដោយម្ភនចុ្េះហតថដលខារបស់សម្ភជិកទាងំអស់ដហើយបញ្ជូ នដៅឱ្យ POC/PRC ដែើម្បើ
ពិនិតយនិងសដប្ម្ច្។POC/PRC ប្តូវពិនិតយដម្ើលរបាយការណ៍វាយតនម្ៃ។ ដៅដពលកិច្ចប្បជុំបានបញ្ច ប់ 
POC/PRC ប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំដោយកត់ប្តានូវការសដប្ម្ច្នន ដហើយប្តូវចុ្េះហតថដលខាដោយ
សម្ភជិកទាងំអស់ននPOC/PRC ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុ ំ។ 
១៣. ការច្រ្រដលើការប្បគល់កចិ្ចសនា 

បនទ ប់ពើ POC/PRC ដធវើ របាយការណ៍ ចុ្ងដប្កាយដោយម្ភនការសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម
ប្តូវអដញ្ជ ើញដបកាជនដែលទ្ទ្ួលបានពនិទុខពស់ កនុងការពិនិតយដលើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុ 
ដែលម្ភនភាពប្តឹម្ប្តូវ ម្កច្រ្និងការប្បគល់កិច្ចសនា។ ការច្រ្គួរដផ្ទត តដលើលកាខណឌ ការងារ 
ដសនការយុទ្ធសាស្រសតនិងការប្គប់ប្គងបុគគលិកែូច្ដែលបានដលើកដែើងដៅកនុងសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស។ 
កនុងករណើ ការច្រ្ម្ិនបានសដប្ម្ច្ POC/PRC ប្តូវអដញ្ជ ើញអនកទ្ទ្ួលពិនទុខពស់លំោប់បនទ ប់ ម្កច្រ្រ
ដែើម្បើប្បគល់កិច្ចសនា។ POC/PRC អាច្បនតការអនុវតតែំដណើ រការដបបដនេះរហូតែល់បានសដប្ម្ច្ដជាគ
ជ័យកនុងការប្បគល់កិច្ចសនា។ រាល់ខៃឹម្សារទាងំអស់ននការច្រ្ប្តូវបានកត់ប្តាទុ្កកនុងកំណត់ដហតុនន
ការច្រ្រនើម្ួយៗដហើយប្តូវទ្ទ្ួលបានការឯកភាពពើភាគើទាងំអស់។ 
១១.៣ ការគត្រើសគរើសផ្នែកតាម្ចំនួនលវិកាកំណត់ 

ក.  វិធីសាស្រសត 
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វធិើសាស្រសតដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើច្ំនួនថវកិាដែលបានកំណត់ជាក់ោក់ ម្ិនបានកំណត់ដតដលើតនម្ៃ
ដនេះដទ្។ វធិើសាស្រសតដនេះប្តូវបានដប្បើប្បាស់ ដែើម្បើដប្ជើសដរ ើសប្កុម្ហ ុនដសវាទ្ើប្បឹកា សប្ម្ភប់ការងារសាម្ញ្ញ
ដែលម្ភនដាលដៅច្ាស់ោស់ ដហើយកំណត់ច្នំួនថវកិា។  
ខ. ែំគណើរការម្នលទធកម្ម 

១. ការដរៀបច្សំំដណើ សំុសប្ម្ភប់ការដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បកឹា 
ដៅដពលម្ភនតប្ម្ូវការដសវាទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើដសនើសំុ ប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ សំុដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា ដែលប្តូវ

ោក់ជូនប្បធាន សាថ ប័ន អងគភាព(ែូច្ជាដលខាធិការោឋ ន )ដែើម្បើពិនិតយនិងសតល់ការអនុញ្ជញ ត។ សំដណើ សំុ
ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា ប្តូវកណំត់ឱ្យបានច្ាស់ោស់នូវលកាខ័ណឌ  ការងាររបស់ទ្ើប្បឹកាពិដប្ាេះដោបល់ និង
តនម្ៃបា៉ា ន់សាម នសប្ម្ភប់ដសវាទ្ើប្បឹកា 

២. សំដណើ សំុដធវើលទ្ធកម្ម 
ដៅដពលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ ត ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ ដធវើលទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ២) ដោយ

ពិដប្ាេះដោបល់ជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុ អំពើតប្ម្ូវការថវកិាដែលប្តូវដធវើលទ្ធកម្ម។ ម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកលទ្ធកម្ម
ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើសំដណើ សំុលទ្ធកម្មនិងបញ្ជូ នដៅប្បធានសាថ ប័ន អងគភាព ដែើម្បើសដប្ម្ច្។ 
៣. ការជូនែណឹំងសតើពើការដប្ជើសដរ ើសដសវាទ្ើប្បកឹា 

បនទ ប់ពើទ្ទ្លួការអនុញ្ជញ តច្ំដពាេះការដសនើសំុដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា នងិសំដណើ សំុដធវើលទ្ធកម្មពើប្បធាន
សាថ ប័ន ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំដសច្កតើជូនែំណឹង អពំើការដប្ជើសដរ ើសដសវាប្បឹកា ដៅដលើទ្ំព័រសារព័ត៌ម្ភន
ជាតិោ៉ា ងតិច្ប្តូវម្ភនកាដសតពើរដសេងាន  កនុងរយៈដពលោ៉ា ងតិច្១៥នថង។ កនុងករណើ ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា
ពិដប្ាេះដោបល់អនតរជាតិ ប្តូវដតសាយតាម្ដវបសាយបរដទ្សសងដែរ។ កាដសតនិង ដវបសាយដែលប្តូវ
បានដប្ជើសដរ ើសគឺកាដសត និងដវបសាយដែលម្ភនប្បជាប្បិយភាពកនុងរយៈដពលោ៉ា ងតិច្២នន  ំ។ ទ្នទឹម្នងឹ
ដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវចុ្េះសាយការជូនែំណឹងអំពើ ការដប្ជើសដរ ើសដសវាទ្ើប្បឹកា និងលកាខណឌ ការងារ ដៅ
ដលើដគហទ្ំព័រ ដែើម្បើសតល់ព័ត៌ម្ភនលម្អិតែល់អនកដែលម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ដលើការងារដនេះ។  
៤. ការដរៀបច្ពំាកយដសនើសំុចូ្លរមួ្ប្បកតួប្បដជង 

្ប់ពើដពលប្បកាសរហូតែល់កាលបរដិច្េទ្សុតកណំត់ននការទ្ទ្ួលពាកយ ដបកាជនដែលម្ភន
ច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ អាច្ដសនើសំុលកាខណឌ ការងារ ពើម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកលទ្ធកម្មដរៀងរាល់ដម្ភ៉ា ងដធវើការ ឬដោយ
ប្ាន់ដតទាញយកលកាខណឌ ការងារដនេះពើដគហទ្ំព័រ។  

ដបកាជនដែលម្ភនបំណងោក់ពាកយ ប្តូវដរៀបច្ំពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជងដោយបងាា ញនូវ៖ 
• ដ្ៃើយតបនឹងលកាខណឌ ការងារ និងបងាា ញឱ្យបានច្ាស់ោស់ពើវធិើសាស្រសតសប្ម្ភប់ការអនុវតត
ការងារដនេះ 

• ពិពណ៌នព័ត៌ម្ភនននរបស់ប្កុម្ហ ុន ប្បដភទ្ប្កុម្ហ ុន គុណសម្បតតិ បទ្ពិដសាធន៍ការងារជាក់
ោក់របស់ប្កុម្ហ ុន សម្តថភាពប្គប់ប្គងនិងសម្តថភាពបដច្ចកដទ្ស 

• បងាា ញដ ម្ េះសាថ ប័នឬអងគភាពដែលពួកដគធាៃ ប់ដធវើការងារដលើការសតដលើដសវាកម្មទាងំដនេះនិង 
• ព័ត៌ម្ភនដសេងដទ្ៀតប្បសិនដបើ្បំាច់្។  

៥. ការោក់ពាកយ នងិការទ្ទ្លួពាកយ 
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ដប្កាយដរៀបច្ំពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជងរចួ្ ដបកាជនអាច្ដសញើពាកយសំុរបស់ខៃួនតាម្អុើដម្៉ាលឬោក់
ផ្ទទ ល់ដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម តាម្កាលបរដិច្េទ្កំណត់។ ដបកាជន ប្តវូោក់ពាកយដសនើសំុដោយភាជ ប់ជាម្ួយឯកសារ
ែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

• វញិ្ជញ បនប័ប្តននការចុ្េះបញ្ជ ើពាណិជជកម្ម 
• ច្ាប់ច្ម្ៃងប័ណណបា៉ា តង់ដែលម្ភនសុពលភាព និង 
• កនុងករណើ សហកម្មសិទ្ធិករ ប្តូវភាជ ប់កិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង ដោយម្ភនហតថដលខារបស់ភាគើទាងំអស់។ 
ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មនឹងទ្ទ្ួលពាកយសំុសប្ម្ភប់ចូ្លរមួ្ប្បកួតប្បដជងសតល់ដសវាទ្ើប្បឹកា រហូតែល់សុត

កំណត់ននការទ្ទ្ួលពាកយ។ កនុងករណើ ននការទ្ទ្ួលបានតិច្ជាងប្បាមំ្ួយ (៦) បនទ ប់ពើសុតកណំត់ននការ
ទ្ទ្ួលពាកយ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មនឹងដរៀបច្ំដសច្កតើប្បកាសជាដលើកទ្ើពើរដៅដលើទ្ំព័រកាដសត រយៈដពល១សបាត ហ៍
បដនថម្ដទ្ៀត។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម នឹងោក់បងាា ញពាកយដសនើសំុដៅដលើដគហទ្ំព័រដនេះកនុងរយៈដពលដនេះ។  
៦. ការវាយតនម្ៃពាកយដសនើសំុចូ្លរមួ្ប្បកតួប្បដជង 

ដៅដពលសុតកំណត់ននការទ្ទ្ួលពាកយ BECដោយពិដប្ាេះដោបល់ជាម្ួយ POC/PRC នងឹពិនិតយ
ដម្ើលពាកយដសនើសំុ ដធៀបនឹងលកាណៈវនិិច្េ័យសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃពាកយដសនើសំុ ដោយដសអកដលើលកាខណឌ
ការងារនិងដរៀបច្ំតារាងពិនទុដែលប្សបតាម្លកាណៈវនិិច្េ័យនើម្ួយៗ។ ពិនទុសរុបអតិបរម្ភសប្ម្ភប់ការវាយ
តនម្ៃដលើលកាណៈវនិិច្េ័យទាងំអស់គឺ១០០។ ពិនទុសរុបចុ្ងដប្កាយននការវាយតនម្ៃដៅដលើដបកាជននើម្ួយៗគឺ
ជាលទ្ធសលននការវាយតនម្ៃពិនទុសរុបពើសម្ភជិកទាងំអស់ននគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃ ដច្កនឹងច្ំនួនសម្ភ
ជិក។ ជាទូ្ដៅ ដបកាជនម្ភនលកាណៈសម្បតតិប្គប់ប្ាន់នឹងទ្ទ្ួលបាន ពិនទុពើ៧៥ដែើងឬដលើស ដហើយ
ដបកាជនរូបដនេះនឹងប្តូវបានអដញ្ជ ើញឱ្យោក់សំដណើ គដប្ម្ភងដោយគិតទាងំបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ។ លទ្ធ
សលននការវាយតនម្ៃដែលយកជាការបាន ប្តូវដតម្ភនដបកាជនោ៉ា ងតិច្ច្ំននួបើដែលបានោក់ពាកយ។ កនុង
ករណើ ដែល ម្ិនម្ភនពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជងប្គប់ប្ាន់ ដនេះPOC/PRC  ប្តូវពិនិតយដម្ើលដែើងវញិ និងដក
សប្ម្ួលនូវលកាខណឌ ការងារ ដោយម្ភនការាបំ្ទ្ពើម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្ស។ បនទ ប់ម្ក ប្តូវដរៀបច្ំប្បកាស
សេពវសាយដែើងវញិ។  

សម្ភជិកទាងំអស់របស់BEC ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្
ែំដណើ រការវាយតនម្ៃពាកយសំុរបស់ដបកាជន។ ែំដណើ រការវាយតនម្ៃ ម្ភនសុពលភាពលុេះប្តាដតម្ភនដបកាជន
ោ៉ា ងតិច្ច្នំនួ៦។កនុងករណើ  ដែលម្ិនម្ភនពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជងប្គប់ប្ាន់ បនទ ប់ពើការប្បកាសដែើង
វញិ  BEC ប្តូវវាយតនម្ៃនូវពាកយដសនើសំុដែលបានទ្ទ្លួ។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មនឹងថតច្ម្ៃងនូវពាកយដសនើសំុរបស់
ដបកាជនទាងំអស់ រមួ្ជាម្ួយតារាងពិនទុ និងដច្កជូនសម្ភជិកគណៈកម្ភម ធិការសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃ 
។ ប្បធានគណៈកម្ភម ធិការវាយតនម្ៃ ប្តូវកំណត់ដពលដវោដែើម្បើប្បមូ្លលទ្ធសលននការវាយតនម្ៃពើសម្ភ ជិ
កនើម្ួយៗ។ ជាទូ្ដៅការវាយតនម្ៃពាកយដសនើសំុ អាច្ច្ំណ្តយដពលរហូតែល់១សបាត ហ៍ ប៉ាុដនតម្និប្តូវដលើ២
សបាត ហ៍ដែើយ។ ការវាយតនម្ៃពាកយដសនើសំុ ប្តូវបានដធវើដែើងដោយឯករាជយ គឺសម្ភជិកម្ភន ក់ៗម្ិនអាច្
ពិភាកាាន អពំើពាកយដសនើសំុរបស់ដបកាជននើម្ួយៗបានដទ្ ដែើម្បើដច្ៀសវាងការលដម្អៀងដលើទ្សេនៈផ្ទទ ល់ខៃួន
របស់សម្ភជិកម្ភន ក់ៗ។ ដប្កាយពើសម្ភជិកម្ភន ក់ៗ បានបញ្ច ប់ការវាយតនម្ៃរចួ្ ប្បធានគណៈកម្ភម ធិការវាយ
តនម្ៃ ប្តូវប្បមូ្លតារាងពិនទុទាងំអស់ ដហើយដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំជាម្ួយសម្ភជិកទាងំអស់។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំសតើពើ
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ការវាយតនម្ៃ សម្ភជិកម្ភន ក់ៗប្តូវបងាា ញលទ្ធសលវាយតនម្ៃរបស់ខៃួន ដហើយម្ិនម្ភនសិទ្ធិផ្ទៃ ស់បតូរពិនទុដែើង
វញិដែើយ។ កនុងករណើ ពិនទុខពស់ឬទាបបសុំត សម្ភជិកគណៈកម្ភម ធិការប្តូវសតល់ដហតុសលច្ាស់ោស់។
 ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំរបាយការណ៍សតើពើការវាយតនម្ៃពាកយដសនើសំុដោយដរៀបតាម្លំោប់ពិនទុសរុប ដោយ
ម្ភនហតថដលខាពើសម្ភជិកគណៈកម្ភម ធកិារ បនទ ប់ម្កោក់ជូន POC/PRC  ដែើម្បើប្បជុំពិនតិយនិងសដប្ម្ច្
ច្ិតត។  

POC/PRC ប្តូវប្បជុំពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនម្ៃ ពាកយដសនើសំុប្បកួតប្បដជងរបស់ដបកាជនទាងំអស ់
។ សម្ភជិក ទាងំអស់នន POC/PRC ប្តូវចុ្េះហតថដលខាដលើប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្នដពល្ប់ដសតើម្
ពិនិតយវាយតនម្ៃរបាយការណ៍ដនេះ។ ដៅចុ្ងបញ្ច ប់ននកិច្ចប្បជុ ំPOC/PRC ប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុននកិច្ច
ប្បជុំ ដោយម្ភនហតថដលខារបស់សម្ភជិកទាងំអស់នន POC/PRC ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ។ 
៧. ការដរៀបច្លិំខតិអដញ្ជ ើញោក់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនងិហរិញ្ញវតថុ 

បនទ ប់ពើបានទ្ទ្ួលការអនុម័្តពើ POC/PRC ដលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃរបស់ដបកាជនរចួ្ ម្ស្រនតើលទ្ធ
កម្មនឹងដរៀបច្ំលិខិតអដញ្ជ ើញដែើម្បើឱ្យបញ្ជូ នសំដណើ គដប្ម្ភងហរិញ្ញវតថុ បដច្ចកដទ្ស ដោយភាជ ប់ជាម្ួយនឹង
ឯកសារបដច្ចកដទ្សនិងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ (ទ្ប្ម្ង់៥) ដហើយបញ្ជូ នម្ក POR/PRC ដែើម្បើពិនិតយនិងអនុម័្
ត។ POR/PRC នឹងកណំត់រយៈដពលសប្ម្ភប់ការោក់សំដណើ ដនេះ។ ជាទូ្ដៅប្តូវការរយៈដពលោ៉ា ងតិច្៣
សបាត ហ៍។ បនទ ប់ម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវដសញើឯកសារសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ ដៅដបកាជន
ទាងំអស់ដែលម្ភនលកាណៈសម្បតតិប្គប់ប្ាន់ដសអកតាម្លកាខណឌ ខាងដលើ។ 

ការដរៀបច្ំឯកសារសប្ម្ភប់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ រមួ្ម្ភន៖ 
• លិខិតអដញ្ជ ើញោក់សំដណើ  
• ការដណនសំប្ម្ភប់ការោក់សំដណើ  
• មូ្លោឋ នទ្ិននន័យននសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
• ថតច្ម្ៃងកិច្ចសនាដែលប្កុម្ហ ុនធាៃ ប់អនុវតតដលើដសវាពិដប្ាេះដោបល់ 
• ល័កាខ័ណឌ ការងារ 
• ទ្ប្ម្ង់ដបបបទ្បដច្ចកដទ្ស 
• ទ្ប្ម្ង់ននសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ និង 
• ការច្រ្រហរិញ្ញវតថុ។          

៨. ការបដំពញសំដណើ  នងិការោក់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនងិហរិញ្ញវតថុ 
បនទ ប់ពើបានទ្ទ្ួលឯកសារសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុរចួ្ដហើយ ដបកាជនប្តូវបំដពញ

ដបបបទ្ែូច្ខាងដប្កាម្៖  
ក. សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
• ការោក់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
• លិខិតបញ្ជជ ក់អំពើបទ្ពិដសាធន៍ការងារ 
• ដសច្កតើសដងាបននវធិើសាស្រសតនិងដសនការសកម្មភាពសប្ម្ភប់អនុវតតការងារ 
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• ការសតល់ដោបល់និងសំណូម្ពររបស់ដបកាជនដលើលកាខណឌ ការងារ ទ្ិននន័យដសវាកម្មសម្ភា រៈនិង
បរកិាា រ 

• តារាងដពលដវោរបស់បុគគលិកជំនញ 
• ទ្ិននន័យជើវប្បវតតិរបស់ដបកាជន  
ខ. សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
• ទ្ប្ម្ង់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
• ទ្ប្ម្ង់សដងាបអំពើតនម្ៃ 
• ទ្ប្ម្ង់តនម្ៃលម្អិតសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
• នថៃឈនួលលម្អិតសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្យួៗ 
• ច្ំណ្តយសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
• ច្ំណ្តយដសេងៗដសេងៗដទ្ៀត 
• ដសច្កតើប្បកាសប្កម្ប្បតិបតតិ។  
ដបកាជន ម្ភនរយៈដពលោ៉ា ងតិច្ណ្តស់២១នថង សប្ម្ភប់ដរៀបច្ំនិងោក់សំដណើ  ដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម 

បនទ ប់ពើបានទ្ទ្ួលលិខិតអដញ្ជ ើញ សប្ម្ភប់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ។ កនុងអែុំងដពលដនេះ
ដបកាជនអាច្ សំដណើ សំុឱ្យម្ភនការដ្ៃើយតបដលើព័ត៌ម្ភនដែលខៃួនបានសដល់តាម្រយៈអុើដម្៉ាលឬជាលិខិត។ ម្
ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវជូនែំណឹងជាោយលកាណ៍អកេរឬតាម្អុើដម្៉ាល នូវរាល់ការដកដប្បណ្តម្ួយដៅកនុងសំដណើ
គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុែល់ដបកាជនទាងំអស់។ សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ ទាងំ
អស់ប្តូវោក់ជូនម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម កនុងដប្សាម្សំបុប្តច្ំននួពើរច្ាប់ មុ្នដពលសុតកណំត់។ ការោក់សំដណើ ជា
ឯកសារដអែចិ្ប្តូនិក ម្ិនប្តូវបានទ្ទ្ួលយកដទ្។  
៩. ការដបើកសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 

POC/PRC  ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំជាសាធារណៈ ដែើម្បើដបើកដប្សាម្សំបុប្តសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
ដែលប្តូវដធវើកនុងនថងសុតកំណត់ននការោក់ដសនើសំដណើ ដៅច្ំដពាេះមុ្ខតណំ្តងប្កុម្ហ ុន (ប្បសិនដបើម្ភន
តំណ្តងចូ្លរមួ្)។ សំដណើ ហរិញ្ញវតថុម្ិនប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យដបើកដៅកនុងកិច្ចប្បជុំដនេះដទ្។ ការដបើកសំដណើ
គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សអាច្ែំដណើ រការបានលុេះប្តាដតម្ភនសំដណើ ោ៉ា ងតិច្ច្ំននួពើរ។ ដបើម្ិនែូដ ន្ េះដទ្ 
POC/PRC  ប្តូវពនារដពលម្ួយសបាត ហ៍ដទ្ៀតសប្ម្ភប់ការោក់សំដណើ  ដហើយជូនែំណឹងែល់ដបកាជនអំពើ
ការពនារដពលដនេះ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណ្តក៏ដោយប្បសិនដបើការោក់សំដណើ  ដៅដតម្ិនម្ភនច្ំនួនប្គប់ប្ាន់
ដទ្ ដទាេះដបើម្ភនការពនារដពលក៏ដោយ POC/PRC  អាច្ដបើកសំដណើ រដនេះបាន។ ដនេះ POC/PRC  ប្តូវធាន
ថ្នសំដណើ ហរិញ្ញវតថុប្តូវបានរកាទុ្កដៅកដនៃងដែលម្ភនសុវតថិភាពដហើយម្ិនប្តូវដបើកមុ្នដពលបញ្ច ប់ការ
វាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សដនេះដែើយ។ 

POC/PRC ប្តូវពិនិតយដលើឯកសារដែើម្ននសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
• លិខិតភាជ ប់ដលើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស 
• ការពិពណ៌នអំពើយុទ្ធសាស្រសតនិងដសនការការងារ , 
• ប្បវតតិរូបរបស់ដបកាជន, 
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• សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ។   
POC/PRC ប្តូវបញ្ជូ នសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សទាងំអស់ឱ្យBECសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃ។ 

១០. ការវាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
BEC នឹងវាយតនម្ៃ សំដណើ រគដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សដសអកដលើលកាណៈវនិិច្េ័យដែលបានកំណត់ដោយ

ពិនទុែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
• បទ្ពិដសាធន៍ដលើការងារដបតុង (ពិនទុ៥-១០) 
• ដសនការការងារនិងយុទ្ធសាស្រសត ដែើម្បើសដប្ម្ច្លទ្ធសលតាម្លកាខណឌ ការងារ (២០-៥០ ពិនទុ) 
• លកាណសម្បតតិ និងសម្តថភាពរបស់បុគគលិកសប្ម្ភប់អនុវតតការងារ (៣០-៦០ ពិនទុ) 
• ការដសទរច្ំដណេះែឹង (ពិនទុ០-១០) 
• ការដលើកកម្ពស់ការចូ្លរមួ្របស់មូ្លោឋ ន (ពិនទុ០-១០)។ 
ពិនទុអតិបរម្ភសុរបសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនើម្ួយៗគឺ១០០។ ពិនទុដែល

្ត់ទុ្កថ្នជាប់ទ្ទ្ួលយកបាន គឺ្ប់ពើ៧៥ដែើង។ BEC នឹងកណំត់លកាណៈវនិិច្េ័យដសអកដលើតារាងពិនទុ
សប្ម្ភប់វាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តូវថតច្ម្ៃងរាល់សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស
និងតារាងពិនទុរបស់ដបកាជនទាងំអស់ ដែើម្បើដច្កជូនសម្ភជិកម្ភន ក់ៗននBEC។ ប្បធានBEC ប្តូវកំណត់រយៈ
ដពលដែើម្បើប្បមូ្លលទ្ធសលវាយតនម្ៃពើសម្ភជិកម្ភន ក់ៗ។ ការវាយតនម្ៃ របស់BEC ជាទូ្ដៅប្តូវច្ំណ្តយ
ដពលោ៉ា ងតិច្១សបាត ហ៍ ប៉ាុដនតម្ិនប្តូវដប្ច្ើនជាង២សបាត ហ៍ដែើយ។ ការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចក
ដទ្ស ប្តូវដធវើដែើងដោយឯករាជយ។ សម្ភជិកវាយតនម្ៃម្ិនប្តូវពិភាកាអំពើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សរបស់
ដបកាជននើម្យួៗកនុងអំែុងដពលវាយតនម្ៃ ដែើម្បើដច្ៀសវាងការលដម្អៀងកនុងការសដប្ម្ច្ច្ិតត។ បនទ ប់ពើការ
វាយតនម្ៃប្តូវបានបញ្ច ប់រចួ្រាល់ ប្បធាន ននBEC ប្តូវប្បមូ្លតារាងពិនទុនិងដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំជាម្យួសម្ភជិក
ទាងំអស់។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ សម្ភជិកម្ភន ក់ៗប្តូវបងាា ញលទ្ធសលវាយតនម្ៃរបស់ខៃួន ដហើយម្ិនប្តូវដធវើការដក
ដប្បពិនទុដែើយ។ កនុងករណើ ដែលសតល ់ពិនទុទាបឬខពស់ដពក សម្ភជិកដនេះប្តូវបងាា ញដហតុសលឱ្យបានច្ាស់
ោស់។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំ របាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សដោយោក់តាម្លំោប់
ពិនទុសរុបចុ្ងដប្កាយដែលម្ភនចុ្េះហតថដលខារបស់BEC ដហើយបញ្ជូ នដៅ POC/PRC ដែើម្បើពិនិតយនិង
សដប្ម្ច្ច្ិតត ចុ្ងដប្កាយ ។  

POC/PRC នឹងដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុ ំ ដែើម្បើពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស។ ដៅ
ដពលកិច្ចប្បជុំបានបញ្ច ប់ POC/PRC ប្តូវប្បមូ្លកំណត់ដហតុប្បជុំ និងរបាយការណ៍លទ្ធសលននការវាយ
តនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស ដហើយចុ្េះហតថដលខាដោយសម្ភជិកនន POC / PRC ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅ
កនុងកិច្ចប្បជុំ។ កនុងករណើ លទ្ធសលននការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សទាងំអស់ម្ភនពនិទុទាបជាង
៧៥ ដនេះPOC/PRC ប្តូវពិនិតយដែើងវញិនូវការវាយតនម្ៃ ដប្កងម្ភនកំហុស្គងណ្តម្ួយ ដែលប្តូវដកដប្ប
ដែើងវញិ។ POC/PRC នឹងពិនតិយដកសប្ម្ួលលកាខណឌ ការងារដែើងវញិ ដោយម្ភនការាបំ្ទ្ពើម្ស្រនតើ
បដច្ចកដទ្ស ដហើយប្តូវការសាពវសាយដែើងវញិ សប្ម្ភប់ដប្ជើសដរ ើសម្តងដទ្ៀត តាម្ការ្បំាច់្។ 

១១. ការដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 



445 
 

បនទ ប់បញ្ច ប់ការដបើកសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ប្តវូដសញើលិខិតជូនែំណឹងែល់ដបកាជន
ទាងំអស់ដែលបានទ្ទ្ួលពិនទុ្ប់ពើ៧៥ដែើង ប្ពម្ទាងំអដញ្ជ ើញអនកទាងំដនេះម្កចូ្លរមួ្ដបើកសំដណើ ហរិញ្ញ
វតថុ របស់ដបកាជនដែលសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សម្ភនពិនទុខពស់ជាងដគ។ កាលបរដិច្េទ្ដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
ប្តូវដធវើដែើងោ៉ា ងតិច្២នថង បនទ ប់ពើការជូនែំណឹងតាម្រយៈលិខិត ទូ្រសារឬអុើដម្៉ាល។ POC/PRC ប្តូវ
ដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដែើម្បើដបើកដប្សាម្សំបុប្តសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដៅច្ំដពាេះមុ្ខតំណ្តងប្កុម្ហ ុន។ កនុងអំែុងដពល
ននការដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ POC/PRCប្តូវធានឱ្យម្ភនទ្ើកដនៃងសុវតថិភាពសប្ម្ភប់រកាទុ្កសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ
របស់ដបកាជន ដៅកនុងដប្សាម្សំបុប្តបិទ្ជិត។ បនទ ប់ម្កដបើកដប្សាម្សំបុប្តម្តងម្ួយៗ ដហើយអានដ ម្ េះ
របស់ដបកាជន ពិនទុសរុប តនម្ៃសរុប ពនធដលើតនម្ៃបដនថម្ឬពនធកាត់ទុ្ក ដោយប្តូវកត់ប្តាដៅដលើប្កោសផ្ទទ ងំ
ធំ។ POC/PRC ដរៀបច្ំតារាងសប្ម្ភប់កំណត់ប្តាព័ត៌ម្ភនដែលបានដរៀបរាប់ខាងដលើ សប្ម្ភប់ឱ្យសម្ភជិក
POC/PRC នងិតំណ្តងប្កមុ្ហ ុនដែលបានចូ្លរមួ្ ចុ្េះហតថដលខា ទ្ទ្ួលសាគ ល់ដៅដលើសំដណើ រហរិញ្ញវតថុនិង
តនម្ៃ។ តារាងសប្ម្ភប់កំណត់ប្តាព័ត៌ម្ភនប្តូវថតច្ម្ៃង និងដច្ក្យែល់អនកចូ្លរមួ្។ 

POC/PRC ប្តូវពិនិតយដម្ើលហតថដលខាដលើច្ាប់ដែើម្ននសំដណើ ហរិញ្ញវតថុដែលម្ភនែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
• សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ , 
• តារាងសដងាបបញ្ជ ើតនម្ៃ , 
• តារាងតនម្ៃលម្អិតកនុងសកម្មភាពនើម្ួយៗ, 
• តារាងប្បាក់ឈនួលលម្អិតននសកម្មភាពនើម្ួយៗ, 
• តារាងតនម្ៃននការសងប្តែប់ដៅវញិននសកម្មភាពនើម្ួយៗ ។  
ប្បសិនដបើអនកចូ្លរមួ្ម្ិនម្ភនសំណួរ ឬតវា៉ា  ដនេះ POC/PRC នឹងប្បកាសកបញ្ច ប់ការពិនិតយសំដណើ

ហរិញ្ញវតថុ ដហើយលទ្ធសលវាយតនម្ៃ នឹងប្តូវសតល់ជូនដបកាជន បនទ ប់បញ្ច ប់ការវាយតនម្ៃ។ POC/PRC  នឹង
ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុកិច្ចប្បជុំ ននការដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដោយភាជ ប់ជាម្ួយនឹងបញ្ជ ើដ ម្ េះអនកចូ្លរួ
ម្។ POC/PRC  នឹងោក់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុរបស់ដបកាជន ដៅBEC ដែើម្បើវាយតនម្ៃ។ 
១២. ការវាយតនម្ៃសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 

គណៈកម្ភម ធកិារ BEC ដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុវំាយតនម្ៃសំដណើ ហរិញ្ញវតថុដែើម្បើដសទៀងផ្ទទ ត់តួរដលខជាម្ួយនឹង
សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស (កាលវភិាគការងារ និងច្ំនួនបុគគលិក រយៈដពលសប្ម្ភប់ពិនិតយដម្ើលការងារ
និងប្បាក់ឈមួលដសេងដទ្ៀត។ ល។) ។ ទ្នទឹម្នឹងដនេះ BEC ពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ការគណន ដហើយដកតប្ម្ូវ
តនម្ៃ្បំាច់្។ កនុងករណើ ាម នការពិពណ៌នការច្ំណ្តយតាម្មុ្ខច្ណំ្តយសំខាន់ ដនេះសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
ប្តូវ្ត់ទុ្កម្ិនថ្នម្ិនប្តឹម្ប្តូវម្ិនដពញដលញ និងប្តូវបានបែិដសធ។ កនុងការវាយតនម្ៃដលើសំដណើ ហរិញ្ញ
វតថុ BEC ប្តូវពិនិតយដម្ើលដលើ៖  

• ដបកាជនដែលោក់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុដលើសពើច្ំនួនដែលបានកំណត់ ែូច្ដែលបានសតល់កនុងការ
សំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ ដបកាជនប្តូវបែិដសធដច្ញ 

• ដបកាជនដែលទ្ទ្ួលបានពនិទុខពស់បំសុតននការវាយតនម្ៃសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ 
ដហើយដែលបានោក់តនម្ៃទាបឬដសមើាន នឹងច្ំនួនថវកិាដែលបានកំណត់ ដបកាជនដនេះនឹងប្តូវ
បានអដញ្ជ ើញឱ្យចូ្លរមួ្កនុងការច្រ្រកិច្ចសនា។          
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BECប្តូវដធវើរបាយការណ៏វាយតនម្ៃចុ្ងដប្កាយដែលដរៀបរាប់អំពើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិង
សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដហើយចុ្េះហតថដលខាដោយសម្ភជិកទាងំអស់រចួ្បញ្ជូ នដៅឱ្យ POC / PRC ដែើម្បើពិនិតយ
និងសដប្ម្ច្ ។ POC/PRC ប្តូវដធវើការពិនិតយចុ្ងដប្កាយដលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃ។ ដៅដពលកិច្ចប្បជុំបាន
បញ្ច ប់ POC/PRC ដធវើកំណត់ដហតុប្បជុំដោយកត់ប្តានូវការសដប្ម្ច្ ដែលចុ្េះហតថដលខាដោយសម្ភជិក
ទាងំអស់របសP់OC/PRC ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ។ 
១៣. ការច្រ្រដលើការប្បគល់កចិ្ចសនា 

បនទ ប់ពើ POC/PRC ដធវើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃដោយម្ភនការសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ ដនេះម្ស្រនតើលទ្ធ
កម្មប្តូវអដញ្ជ ើញដបកាជនដែលទ្ទ្ួលបានពិនទុខពស់កនុងការពិនិតយដលើសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សនិងហរិញ្ញវតថុ 
ដែលម្ភនភាពប្តឹម្ប្តូវ ដហើយតនម្ៃទាបជាង ឬដសនើច្ំនួនថវកិាដែលបានកំណត់ ម្កច្រ្និងប្បគល់កិច្ចស
នា។ ការច្រ្គួរដផ្ទត តដលើលកាខណឌ ការងារ ដសនការ យុទ្ធសាស្រសតនិងការប្គប់ប្គងបុគគលិកែូច្ដែលបាន
ដលើកដែើងដៅកនុងសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្ស។ ការច្រ្ដនេះ ម្ិនប្តូវដធវើការដកដប្បលកាខណឌ ការងារ 
ដសនការ យុទ្ធសាស្រសត ដែលបានបញ្ចូ លដៅកនុងសំដណើ គដប្ម្ភងបដច្ចកដទ្សរចួ្ដហើយ។ កនុងករណើ ការច្រ្
ម្ិនបានសដប្ម្ច្ POC/PRC ប្តូវអដញ្ជ ើញអនកទ្ទ្ួលពិនទុខពស់លំោប់បនទ ប់ ដហើយតនម្ៃទាបជាង ឬដសនើច្ំនួន
ថវកិាដែលបានកំណត់ ម្កច្រ្និងប្បគល់កិច្ចសនា ម្កច្រ្រដែើម្បើប្បគល់កិច្ចសនា។ POC/PRC អាច្
បនតការអនុវតតែំដណើ រការដបបដនេះរហូតែល់បានសដប្ម្ច្កិច្ចសនា។ រាល់ខៃឹម្សារទាងំអស់ននការច្រ្ប្តូវ
បានកត់ប្តាទុ្កកនុងកណំត់ដហតុននការច្រ្រនើម្ួយៗដហើយប្តូវទ្ទ្ួលបានការឯកភាពពើភាគើទាងំអស់។ 
១១.៤.   វិធសីាស្រសតគត្រើសគរើសផ្នែកតាម្តម្ម្ៃទាបបំនុត 

ក.  វិធីសាស្រសត 

វធិើសាស្រសតដប្ជើសដរ ើសតាម្តនម្ៃទាបបំសុត ម្ិនដម្នកណំត់ប្តឹម្ដតតនម្ៃគដប្ម្ភងដែលប្កុម្ហ ុនបាន
ោក់ប៉ាុដណ្តណ េះដទ្ ប៉ាុដនតការដប្ជើសដរ ើសប្កុម្ហ ុន ប្តូវពិ្រណ្តដលើការអនុវតតរបស់ប្កុម្ហ ុនដែលម្ភនសតង់ោរ 
ម្ភនការដរៀបច្ំការងារបានលអ ម្ភនការដធវើសវនកម្មប្តឹម្ប្តូវ ដហើយម្ិនដម្នការងារដែលម្ភនលកាណ
បដច្ចកដទ្សសមុគសាម ញ។ 
 ខ). នីតិវិធីលទធកម្ម  
១. ការដរៀបច្សំំដណើ សំុដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បកឹា  

ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវការដសវាទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើ ឬអងគភាពដែលប្តូវការប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ សំុដប្ជើស
ដរ ើសទ្ើប្បឹកា ដហើយោក់សំដណើ សំុដនេះជូនដៅប្បធានសាថ ប័ន ដែើម្បើពិនិតយ និងអនុញ្ជញ តិ។ សំដណើ សំុដប្ជើស
ដរ ើសទ្ើប្បឹកា ប្តូវម្ភនការពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ឲយបានោ៉ា ងច្ាស់អពំើលកាខណឌ ការងាររបស់ទ្ើប្បឹកា និងតនម្ៃ
បា៉ា ន់សាម នសប្ម្ភប់ដសវាសតល់ដោបល់របស់ទ្ើប្បឹកា។  
២. សំដណើ សំុលទ្ធកម្ម 

ដៅពើទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ តិ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ២) ដោយពិដប្ាេះ
ដោបល់ជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុអំពើថវកិាដែលទាក់ទ្ងនឹងការងារលទ្ធកម្ម។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវចុ្េះហតថដលខា
ដលើសំដណើ សំុលទ្ធកម្ម នងិបញ្ជូ នដៅប្បធានសាថ ប័នដែើម្បើចុ្េះហតថដលខា។ 
៣. ការប្បកាសដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បកឹា 
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ដៅពើទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ តិពើប្បធានសាថ ប័នដលើសំដណើ ដប្ជើសដរ ើសបុគគលិក និងសំដណើ លទ្ធកម្ម
ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដធវើការប្បកាសជាសាធារណៈអំពើការដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា កនុងរយៈដពល
ោ៉ា ងតិច្ច្នំនួ១៥នថង តាម្រយៈការដសតកនុងប្សុកច្ំននួពើរការដសតដសេងៗដែលការដសតនើម្ួយៗសេពវសាយ 
ោ៉ា ងតិច្ច្នំនួ០១ដលខ។ កនុងករណើ ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាអនតរជាតិ ការប្បកាសដប្ជើសដរ ើសអាច្ដធវើដែើងតាម្  
រយៈការដសតបរដទ្ស។ ការដសត ឬដគហទ្ំព័រ ដែលប្តូវោក់សេពវសាយការដប្ជើសដរ ើសដនេះ គួរដតជា
កាដសត ឬដគហទ្ំព័រដែលម្ភនប្បជាប្បិយភាពកនុងច្ំដណ្តម្អនកអាន និងដែលបានប្បតិបតតិការរយៈដពល
០២នន ោំ៉ា ងតិច្។ ដប្ៅពើដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវប្បកាសដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា ដោយភាជ ប់ជាម្ួយលកាខណឌ
ការងារដៅដលើដគហទ្ំព័រ ដែើម្បើសតល់ព័ត៌ម្ភនលម្អិតែល់ដបកាភាពទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍។ 
៤. ការដរៀបច្លិំខតិបញ្ជជ ក់អពំើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍  

កនុងអំែុងដពលននការប្បកាសដប្ជើសដរ ើស រហូតែល់កាលបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយននការោក់ពាកយសុំ 
ដបកាជនដែលម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍អាច្ដសនើសំុលកាខណឌ ការងារពើម្ស្រនតើលទ្ធកម្មដៅដរៀងរាល់ដម្ភ៉ា ងដធវើការ ឬ
ទាញយកពើដគហទ្ំព័រ។ 

ដបកាជនដែល្ប់អារម្មណ៍ ប្តូវដរៀបច្ំលិខិតបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ ដោយដផ្ទត តដលើ ៖ 
 ការបងាា ញពើយុទ្ធសាស្រសតដែលប្តូវអនុវតតដែើម្បើដ្ៃើយតបដៅនឹងលកាខណឌ ការងារ 
 ការពិពណ៌នអំពើសាវតារបសប់្កុម្ហ ុន ែូច្ជា ប្បដភទ្ប្កុម្ហ ុន លកាណៈសម្បតតិ បទ្ពដិសាធន៍ 
វសិាលភាពជាក់ោក់ននការងាររបស់ប្កុម្ហ ុន សម្តថភាពប្គប់ប្គង និងសម្តថភាព
បដច្ចកដទ្ស 

 បងាា ញអំពើដ ម្ េះសាថ ប័ន ឬអងគភាពដែលធាៃ ប់បានទ្ទ្ួលដសវាកម្មែូច្ាន ដនេះ 
 ព័ត៌ម្ភន្បំាច់្ដសេងដទ្ៀត (ប្បសិនដបើម្ភន)។ 

៥. ការោក់ពាកយ នងិការទ្ទ្លួលិខតិបញ្ជជ ក់អពំើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍ 
បនទ ប់ពើបញ្ច ប់ការដរៀបច្ំលិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ ដបកាជនទ្ើប្បឹកាប្តវូបញ្ជូ នលិខិត

ដនេះ តាម្រយៈអុើដម្៉ាល រជឺាប្កោសដៅម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកដសនកលទ្ធកម្មមុ្ន ឬតាម្ដពលកំណត់ ដោយភាជ ប់
ម្កជាម្ួយនូវ ៖  

 វញិ្ជញ បនប័ប្តននការចុ្េះបញ្ជ ើពាណិជជកម្ម 
 វញិ្ជញ បនប័ប្តបា៉ា តង់ដែលម្ភនសុពលភាព  
 កនុងករណើ ជាប្កុម្ហ ុនដែលម្ភនភាគទុ្នកិដប្ច្ើន ប្តូវភាជ ប់ម្កជាម្យួនូវកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងភាគ   
ទុ្និក ដែលបានចុ្េះហតថដលខាដោយប្គប់ភាគទុ្នកិទាងំអស់។ 

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលលិខិតបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ដលើដសវាទ្ើប្បឹកា ្ប់ពើនថង្ប់ដសតើម្នន
ការលិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍រហូតែលក់ាលបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយននការោក់ពាកយ។ កនុងករណើ ដៅ
នថង ចុ្ងបញ្ច ប់ននការោក់ពាកយ ទ្ទ្លួបានលិខិតបញ្ជជ ក់ច្ំណ្តប់អារម្មណ៍តិច្ជាង៦លិខិត ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម
ប្តូវដធវើការប្បកាសសេពវសាយជាសាធារណៈជាដលើកទ្ើពើរដៅដលើកាដសត ដោយអំពាវនវឲយម្ភនការោក់
លិខិតបញ្ជជ ក់ច្ំណ្តប់អារម្មណ៍កនុងរយៈដពលម្ួយសបាត ហ៍បនតដទ្ៀត។ ទ្នទមឹ្នឹងដនេះម្ស្រនតើលទ្ធកម្មក៏ប្តូវ
ប្បកាសប្បកាសអំពាវនវបដនថម្ដទ្ៀត ដលើដគហទ្ំព័រសងដែរ។ 
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៦. ការវាយតនម្ៃដលើលិខតិបញ្ជជ ក់អពំើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍ 
ដៅនថងបញ្ច ប់ននការោក់លិខិតបញ្ជជ ក់ច្ណំ្តប់អារម្មណ៍ BEC ប្តូវកំណត់ដប្ជើសដរ ើសលិខិតបញ្ជជ ក់

អំពើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍របស់ទ្ើប្បឹកានើម្ួយៗ ដោយដសអកដលើការបងាា ញច្ំណ្តប់អារម្មណ៍របស់ដបកាជន
នើម្ួយៗដធៀបជាម្ួយលកាខណៈវនិិច្េ័យដែលបានកំណត់ដៅកនុងលកាខណឌ ការងារ ប្ពម្ទាងំប្តូវកំណត់
តារាងពនិទុដែលប្សបតាម្លកាណៈវនិិច្េ័យនើម្ួយៗ។ ពិនទុសរុបអតបិរម្ភននការវាយតនម្ៃតាម្លកាណៈវនិិច្េ័យ
នើម្ួយៗម្ភនច្ំនួន ១០០។ ពនិទុសរុបចុ្ងដប្កាយសប្ម្ភប់ទ្ើប្បឹកានើម្ួយៗ ដសមើនឹងពិនទុសរុបដែលអនកវាយ
តនម្ៃនើម្ួយៗបានកំណត់ដច្កនឹងច្នំួនអនកវាយតនម្ៃ។ ជាទូ្ដៅ ទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនគុណវុឌ្ឍបិ្គប់ប្ាន់នឹង
ទ្ទ្ួលបានពនិទុសរុបចុ្ងដប្កាយច្ំនួន៧៥ពិនទុ ឬដលើសពើដនេះ នឹងប្តូវបានអដញ្ជ ើញឲយោក់សំដណើ ដសនកបដច្ចក
ដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុ។  

លទ្ធសលសរុបននែំដណើ រការវាយតនម្ៃដលើលិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍របស់ទ្ើប្បកឹា អាច្យ
ក ជាការបាន លុេះប្តាដតម្ភនលិខិតច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ោ៉ា ងតចិ្ច្ំនួន០៣ប្តូវបានដប្ជើសដរ ើស។ ប្បសិនដបើ
ដប្ជើសដរ ើសម្ិនបានប្គប់ច្នំួន០៣ដទ្ POC/PRC នឹងដធវើការពិនិតយ និងដកតប្ម្ូវលកាខណឌ ការងារដែើងវញិ
ដោយម្ភនការាបំ្ទ្ពើម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្ស និងប្បកាសដប្ជើសដរ ើសជាថមើម្តងដទ្ៀត។ 

សម្ភជិកទាងំអស់នន BEC នឹងចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើប្បកាសប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្ន
ដពល្ប់ដសតើម្ដធវើការពិនិតយ និងវាយតនម្ៃដលើលិខិតច្ំណ្តប់បញ្ជជ ក់អំពើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍។ វឌ្ឍនភាពនន
ការវាយតនម្ៃម្ភនសុពលភាពបានលុេះប្តាដតម្ភនលិខិតបញ្ជជ ក់ច្ណំ្តប់អារម្មណ៍ោ៉ា ងតចិ្ច្ំនួន០៦ ដែល
បានទ្ទ្ួលពើទ្ើប្បឹកាដសេងៗាន ។ ប៉ាុដនតប្បសិនដបើបនទ ប់ពើប្បកាសសេពវសាយដលើកទ្ើម្ួយ ឬការប្បកាស
ដែើងវញិដហើយ ដៅដតម្ិនម្ភនច្ំនួនប្គប់០៦លិខិតដទ្ៀត ដនេះ BEC អាច្ដធវើការពិនិតយ និងវាយតំនលដលើ
លិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ំណ្តបអារម្មណ៍ដែលបានទ្ទ្ួល។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មថតច្ម្ៃងលិខិតបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តប់
អារម្មណ៍របស់ទ្ើប្បឹកា នងិតារាងពិនទុដែលប្តូវបំដពញដោយសម្ភជិកគណៈកម្មការ ដហើយដបងដច្កឲយដៅ
ប្គប់សម្ភជិកនើម្ួយៗនន BEC ប្ពម្ទាងំបញ្ជជ ក់អំពើការបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយដែលសម្ភជិកនើម្ួយៗប្តូវ
ប្បគល់តារាងពិនទុពើសម្ភជកិនើម្ួយៗម្កវញិ។ សប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃដលើលិខិតបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តបអារម្មណ៍
របស់ទ្ើប្បឹកា អាច្ម្ម្ភនរយៈដពល០១សបាត ហ៍ ឬម្និឲយដលើសពើ០២សបាត ហ៍ដែើយ។ ការវាយតនម្ៃដនេះ 
ប្តូវដធវើដែើងដោយឯករាជយ ដោយម្ិនម្ភនការពិភាកាាន ដែលនឹងនឲំយម្ភនភាពលដម្អៀង និងម្ភនឥទ្ធិពល
ដលើការសដប្ម្ច្ច្ិតតរបស់អនកវាយតនម្ៃនើម្ួយៗ។ បនទ ប់ពើការវាយតនម្ៃប្តូវបានបញ្ច ប់រចួ្រាល់ ប្បធាន BEC 
ប្តូវបានប្បមូ្លតារាងពិនទុ និងដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំជាម្ួយអនកវាយតំនលទាងំអស់។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំវាយតនម្ៃ 
អនកវាយតនម្ៃនើម្ួយៗប្តូវបងាា ញការវាយតនម្ៃរបស់ខៃួន ដហើយម្ិនប្តូវផ្ទៃ ស់បតូរពិនទុដែលបានកំណត់រចួ្
ដហើយ  ដែើយ។ កនុងករណើ ដែលបានោក់ពិនទុទាបដពក ឬខពស់ពនិទុ អនកវាយតនម្ៃប្តូវបងាា ញដហតុសលរបស់
ពួកដគ។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវបដងកើតទ្ប្ម្ង់របាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្ស ដោយដរៀបច្ំតាម្លំោប់
នន លិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍តាម្ច្ំនួនពិនទុសរុបចុ្ងដប្កាយដែលបានសដប្ម្ច្ និងចុ្េះហតថដលខា 
សម្ភជិក BEC និងោដកើជូនដៅ POC /PRC ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ។ 

POC/PRC ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដែើម្បើពិនតិយ និងវាយតនម្ៃដលើលិខិតននការបងាា ញការ្ប់អារម្មណ៍
និងរបាយការណ៍វាយតនម្ៃ។ សម្ភជិកទាងំអស់នន POR / PRC ចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើប្បកាសប្កម្
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សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្នដពលដធវើការវាយតនម្ៃលិខិតច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ និងរបាយការណ៍វាយតនម្ៃ។ ដៅ
ដពលកិច្ចប្បជុំប្តូវបានបញ្ច ប់ POC/PRC ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុកិច្ចប្បជុំ ដោយម្ភនបញ្ជជ ក់អំពើដសច្កតើសដប្ម្ច្
ចុ្ងដប្កាយដលើរបាយការណ៍វាយតំនល និងដលើលិខិតច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ ដហើយប្តូវបានចុ្េះហតថដលខាដោយ
សម្ភជិកទាងំអស់នន POC/ PRC ដែលម្ភនវតតម្ភន។ 
៧. ការោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស នងិសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 

ដៅដពលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ តពើ POC/PRC ដលើលទ្ធសលវាយតនម្ៃដលើលិខិតច្ំណ្តប់អារម្មណ៍
របស់ទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំ និងអដញ្ជ ើញទ្ើប្បឹកាដែលបានដប្ជើសដរ ើសឲយោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
និងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដោយដប្បើទ្ប្ម្ង់ែូច្ម្ភនភាជ ប់ម្កជាម្ួយ (ឧបសម្ព័នធទ្ើ៥) និងបញ្ជូ នដៅ POC/ PRC 
សប្ម្ភប់ការពិនិតយ និងការអនុម័្តតាម្កាលបរដិច្េទ្ដែលបានកំណត់។ ការោក់សំដណើ ដនេះ ជាធម្មតាម្ភន  
រយៈដពល០៣សបាត ហ៍។   

ឯកសារសប្ម្ភប់ការដរៀបច្ំសំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងឯកសារដសនើសំុថវកិារមួ្ម្ភន ៖ 
 ការអដញ្ជ ើញោក់សំដណើ  
 ការដណនអំំពើការោក់សំដណើ  
 តារាងទ្ិននន័យននសំដណើ បដច្ចកដទ្ស, 
 គំរូកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងជាម្ួយទ្ើប្បឹកា  
 ល័កាខ័ណឌ ការងារ 
 ទ្ំរង់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 ទ្ប្ម្ង់ដសនើសំុហរិញ្ញវតថុ 
 ការច្រ្ខាងដសនកហរិញ្ញវតថុ។ 

៨. ការបដំពញ នងិការោក់ដសនើសំដណើ បដច្ចកដទ្ស នងិហរិញ្ញវតថុ 
បនទ ប់ពើបានទ្ទ្ួលបានការអដញ្ជ ើញឲយោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ទ្ើប្បឹកាប្តូវ

បំដពញដបបបទ្ែូច្ខាងដប្កាម្ ៖ 
ក). សំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 លិខិតសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 វញិ្ជញ បនប័ប្តបញ្ជជ ក់អំពើបទ្ពិដសាធការងារ  
 ការពិពណ៌នអំពើយុទ្ធសាស្រសតសប្ម្ភប់ការអនុវតតការងារ និងដសនការ 
 ម្តិដោបល់របសទ់្ើប្បឹកា ការដសនើសំុដលើល័កាខ័ណឌ ការងារ ទ្ិននន័យ និងឧបករណ៍ 
 កាលវភិាគសប្ម្ភប់បុគគលិកដែលម្ភនជំនញ 
 ប្បវតតិរូបរបស់ទ្ើប្បឹកា 
ខ). សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
 ទ្ប្ម្ង់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
 ទ្ប្ម្ង់សដងាបហរិញ្ញវតថុ  
 ទ្ប្ម្ង់ច្ំណ្តយលម្អិត 
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 ប្បាក់បំណ្តច់្លម្អិតសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
 ការទូ្ទាត់ច្ំណ្តយសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
 ការច្ំណ្តយដសេងៗ 
 ដសច្កតើប្បកាសអំពើប្កម្សើលធម៌្។ 
ទ្ើប្បឹកាប្តូវបំដពញទ្ប្ម្ង់សំដណើ ោ៉ា ងយូរ២១នថង បនទ ប់ពើទ្ទ្ួលបានការអដញ្ជ ើញឱ្យម្ភនសំដណើ

បដច្ចកដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុ រចួ្បញ្ជូ នដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម។ កនុងកំែុងដពលដនេះ ទ្ើប្បកឹាទ្ើប្បឹកាអាច្ដសនើសំុការ
បញ្ជជ ក់អំពើការទ្ទ្ួលបានការោក់សំដណើ ខាងដលើ តាម្រយៈអុើដម្៉ាល ឬលិខិតជាោយកាណ៍អកេរ។ ម្ស្រនតើ
លទ្ធកម្មប្តូវសតល់ដសច្កតើជូនែំណឹងជាោយលកាណ៍អកេរ ឬអុើដម្៉ាលអំពើការផ្ទៃ ស់បតូរសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
និងហរិញ្ញវតថុ ដៅប្គប់ទ្ើប្បឹកាទាងំអស់។ សំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុប្តូវោក់ជូនម្ស្រនតើលទ្ធកម្មកនុង
ដប្សាម្សំបុប្តបិទ្ជិតពើរដសេងាន ឲយបានមុ្នកាលបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយ។ ការោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស និង
សំដណើ ហរិញ្ញវតថុតាម្រយៈសារដអែចិ្ប្តូនិក គឺម្ិនអាច្យកជាសៃូវការបានដទ្។  
៩. ការដបើកសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 

POC/PRC នឹងដរៀបច្ំការប្បជុំជាសាធារណៈ ដែើម្បើដបើកដប្សាម្សំបុប្តដសនើសំុបដច្ចកដទ្សភាៃ ម្ៗដៅ
នថងសុតកំណត់ននការោក់ដសនើសំដណើ សំុ មុ្នដពលតំណ្តងប្កុម្ហ ុនម្កែល់ (ប្បសិនដបើអនុញ្ជញ តឲយអនក
តំណ្តងប្កុម្ហ ុនចូ្លរមួ្)។ សំដណើ ហរិញ្ញវតថុម្ិនប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យដបើកដៅកនុងកិច្ចប្បជុំដនេះដទ្។ ការ
ដបើកសំដណើ បដច្ចកដទ្សអាច្ែំដណើ រការបានលុេះប្តាដតម្ភនការដសនើសំុោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ពើរ។ ដបើម្ិន
ែូដ ន្ េះដទ្ POC / PRC ប្តូវពនារដពលម្ួយសបាត ហ៍ដទ្ៀតសប្ម្ភប់ការទ្ទ្ួលពាកយដសនើសំុ ដោយជូនែំណឹង
ែល់ទ្ើប្បឹកាដែលបានដប្ជើសដរ ើសដនេះ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណ្តក៏ដោយ ប្បសិនដបើការោក់ដសនើម្ិនអាច្្ន
ែល់ច្ំនួនប្គប់ប្ាន់ដទ្ POC/PRC ក៏ដៅដតអាច្ដបើកសំដណើ រដនេះបានដែរ។ POC/PRC ប្តូវធានថ្ន 
សំដណើ ហរិញ្ញវតថុប្តូវបានរកាទុ្កដៅកនុងកដនៃងដែលម្ភនសុវតថិភាព និងម្និប្តូវបានដបើកមុ្នដពលសំដណើ
បដច្ចកដទ្សប្តូវបានវាយតនម្ៃទាងំប្សុងដែើយ។ 

POC / PRC ប្តូវបញ្ជជ ក់ដលើសំដៅដែើម្ននសំដណើ បដច្ចកដទ្ស ដែលរមួ្ម្ភន ៖  
 លិខិតសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 ការពិពណ៌នអំពើយុទ្ធសាស្រសត និងដសនការការងារ, 
 ប្បវតតិរូបរបស់ទ្ើប្បឹកា  
 ដប្សាម្សំបុប្តសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ។ 

 POR/PRC ប្តូវោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្សទាងំអស់ដនេះ ជូនដៅ BEC សប្ម្ភប់ពិនិតយ និងវាយតនម្ៃ។ 
១០. ការវាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 

BEC ប្តូវវាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្សរបស់ទ្ើប្បឹកា ដោយដសអកដលើលកាណៈវនិិច្េ័យដែលកំណត់
ដោយអប្តាពិនទុែូច្ខាងដប្កាម្ ៖ 

 បទ្ពិដសាធន៍ច្ាស់ោស់របស់ទ្ើប្បឹកា (ពិនទុ 5-10) 
 ដសនការសកម្មភាព និងយុទ្ធសាស្រសតកនុងការដ្ៃើយតបដៅនឹងលកាខណឌ ការងារ (20-50 ពិនទុ) 
 សម្តថភាព នងិលទ្ធភាពរបស់បុគគលិកសប្ម្ភប់ការអនុវតតការងារ (30-60 ពិនទុ) 



451 
 

 ការដសទរច្ំដណេះែឹង (ពិនទុ 0-10) 
 ការចូ្លរមួ្កនុងថ្នន ក់មូ្លោឋ ន (ពិនទុ 0-10) 

 
ពិនទុសរុបអតបិរម្ភសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្សនើម្ួយៗគឺ ១០០។ ពិនទុដែលអាច្ទ្ទ្ួល

យកបាន គមឺ្ភនច្ំនួនសរុប ៧៥ ឬដលើសដនេះ។ BEC ប្តូវបដងកើតតារាងពិនទុតាម្លកាណៈវនិិច្េ័យ ដែើម្បើវាយ
តនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្ស។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មថតច្ម្ៃងសំដណើ បដច្ចកដទ្សរបស់ទ្ើប្បឹកា និងតារាងពិនទុដែលប្តូវ
បំដពញដោយសម្ភជិកគណៈកម្មការ ដហើយដបងដច្កឲយដៅប្គប់សម្ភជិកនើម្យួៗនន BEC។ ប្បធាន BEC 
ប្តូវបញ្ជជ ក់អពំើការបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយ ដែលសម្ភជិកនើម្ួយៗប្តូវប្បគល់តារាងពិនទុពើសម្ភជកិនើម្ួយៗម្ក   
វញិ។ សប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃដលើសំដណើ បដច្ចកដទ្ស អាច្ម្ម្ភនរយៈដពល០១សបាត ហ៍ ឬម្ិនឲយដលើសពើ០២
សបាត ហ៍ដែើយ។ ការវាយតនម្ៃដនេះ ប្តូវដធវើដែើងដោយឯករាជយ ដោយម្ិនម្ភនការពិភាកាាន ដែលនឹងនឲំយ
ម្ភនភាពលដម្អៀង និងម្ភនឥទ្ធិពលដលើការសដប្ម្ច្ច្ិតតរបស់អនកវាយតនម្ៃនើម្ួយៗ។ បនទ ប់ពើការវាយតនម្ៃ
ប្តូវបានបញ្ច ប់រចួ្រាល់ ប្បធាន BEC ប្តូវបានប្បមូ្លតារាងពិនទុ និងដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំជាម្ួយអនកវាយតំនល
ទាងំអស់។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំវាយតនម្ៃ អនកវាយតនម្ៃនើម្ួយៗប្តូវបងាា ញការវាយតនម្ៃរបស់ខៃួន ដហើយម្ិនប្តូវ
ផ្ទៃ ស់បតូរពិនទុដែលបានកំណត់រចួ្ដហើយដែើយ។ កនុងករណើ ដែលបានោក់ពិនទុទាបដពក ឬខពស់ពិនទុ អនកវាយ
តនម្ៃប្តូវបងាា ញដហតុសលរបស់ពួកដគ។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវបដងកើតទ្ប្ម្ង់របាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចក
ដទ្ស ដោយដរៀបច្ំតាម្លំោប់ននសំដណើ នើម្ួយៗ តាម្ច្ំនួនពនិទុសរុបចុ្ងដប្កាយដែលបានសដប្ម្ច្ និងចុ្េះ
ហតថដលខាសម្ភជិក BEC និងោក់ជូនដៅ POC /PRC ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ។ 

 POC/PRC ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដែើម្បើពិនតិយ និងវាយតនម្ៃដលើសំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងរបាយការណ៍
វាយតនម្ៃ។  ដៅដពលកិច្ចប្បជុំប្តូវបានបញ្ច ប់ POC/PRC ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុកចិ្ចប្បជុំ ដោយម្ភនបញ្ជជ ក់
អំពើដសច្កតើសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយដលើរបាយការណ៍វាយតំនល និងសំដណើ បដច្ចកដទ្ស ដហើយប្តូវបានចុ្េះហតថ
ដលខាដោយសម្ភជិកទាងំអស់នន POC/PRC ដែលម្ភនវតតម្ភន។ កនុងករណើ លទ្ធសលទាងំអស់ននលទ្ធសល
ការទ្ទ្ួលបានពិនទុទាបជាង៧៥ POC/PRC ប្តូវពិនិតយដែើងវញិនូវការវាយតំនលច្ំដពាេះកំហុស្គងនន 
ដហើយ ដធវើការដកតប្ម្វូ។ POC/PRC ប្តូវពិនិតយដែើងវញិនូវល័កាខ័ណឌ ការងារ ដែលាបំ្ទ្ដោយម្ស្រនតើ
បដច្ចកដទ្ស និងប្តូវសេពវសាយដែើងវញិសប្ម្ភប់ការដប្ជើសដរ ើសថមើ តាម្ការ្បំាច់្។  
១១. ការដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 

បនទ ប់ពើបញ្ច ប់ការវាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្ស ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដសញើលិខិតអដញ្ជ ើញទ្ើប្បឹកាដែលទ្ទ្ួ
ល បានពិនទុ៧៥ រខឺពស់ជាងដនេះ ឲយចូ្លរមួ្កនុងការដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុដែលសំដណើ បដច្ចកដទ្សទ្ទ្ួលបាន
ពិនទុខពស់បំសុត។ កាលបរដិច្េទ្ដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ប្តូវដធវើដែើងោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ច្ំនួន០២នថង បនទ ប់ពើ
ការជូនែំណឹងតាម្រយៈលិខិត ទូ្រសារ ឬអុើដម្៉ាល។ POC/PRC ដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដែើម្បើដបើកដប្សាម្សំបុប្ត
សំដណើ ហរិញ្ញវតថុមុ្នដពលតំណ្តងប្កុម្ហ ុនម្កែល។់ កនុងអំែុងដពលននការដបើកសំដណើ ថវកិារ POC/ PRC 
ប្តូវបញ្ជជ ក់ពើទ្ើកដនៃងដែលម្ភនសុវតថិភាពសប្ម្ភប់រកាទុ្កសំដណើ ហរិញ្ញវតថុរបស់ទ្ើប្បឹកាដៅកនុងដប្សាម្
សំបុប្តបិទ្ជតិ។បនទ ប់ម្កដបើកដប្សាម្សំបុប្តម្តងម្យួៗបនតបនទ ប់ាន  ដោយអានដ ម្ េះរបសទ់្ើប្បឹកា 
តនម្ៃសរុបរមួ្ តនម្ៃបញ្ចូ លការបង់ពនធ ឬតនម្ៃដប្កាយកាត់ពនធ និងប្តូវកត់ប្តាដៅដលើកាត រដខៀន ឬប្កោសផ្ទទ ងំ
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ធំ។ POC / PRC ប្តូវដរៀបច្ំតារាងលទ្ធសលដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដោយភាជ ប់ជាម្ួយនឹងកណំត់ប្តាដែល
បានដរៀបរាប់ខាងដលើ ដែើម្បើចុ្េះហតថដលខាដោយ POC/PRC និងតណំ្តងដែលចូ្លរមួ្ កនុងការបញ្ជជ ក់ពើការ
ទ្ទ្ួលសាគ ល់ដលើសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ និងតនម្ៃ។ តារាងដនេះគួរប្តូវបានថតច្ម្ៃង និងដច្កជូនែលអ់នកចូ្លរមួ្។ 

POC / PRC ប្តូវចុ្េះហតថដលខាហតថដលខាដលើសំដៅដែើម្ននសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដែលរមួ្ម្ភន ៖  
 លិខិតសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
 តារាងសដងាបតនម្ៃ 
 តារាងតនម្ៃលម្អិតកនុងសកម្មភាពនើម្ួយៗ 
 គំនូសតាងសកម្មភាព នងិការលម្អិតប្បាក់ឈនួល 
 តារាងតនម្ៃសប្ម្ភប់ការទូ្ទាត់តាម្សកម្មភាពនើម្ួយៗ។ 
ប្បសិនដបើអនកចូ្លរមួ្ម្ិនម្ភនសំណួរដទ្ដនេះ POC/PRC នឹងប្បកាសពើការបញ្ច ប់ការដបើកសំដណើ

ថវកិា និងលទ្ធសលននការវាយតនម្ៃដែលប្តូវជូនែំណឹងដៅទ្ើប្បឹកា ដប្កាយដពលបញ្ច ប់ការវាយតនម្ៃ។ 
POC/PRC ប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដោយភាជ ប់ជាម្ួយនូវបញ្ជ ើវតតម្ភន។
 POC/PRC ោក់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុដៅ BEC ដែើម្បើពិនិតយ និងវាយតនម្ៃ។ 
១២. ការវាយតនម្ៃសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 

BEC ដរៀបច្ំប្បជុំពិនិតយ នងិវាយតនម្ៃសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដែើម្បើដសទៀងផ្ទទ ត់ការសគូរសគងតួរដលខជាម្ួយនឹង
សំដណើ បដច្ចកដទ្ស (កាលវភិាគការងាររបស់បុគគលិក ច្ំនួនបុគគលិក នងិរយៈដពលដធវើការងារ និងប្បាក់
កនប្ម្ដសេងដទ្ៀត។ ជាម្ួយាន ដនេះ BEC ពិនិតយ ដសទៀងផ្ទទ ត់ និងដកតប្ម្ូវការគណនតនម្ៃតាម្ការ   ្បំាច់្។ 
កនុងករណើ រកដឃើញថ្ន ពុំម្ភនកំណត់នថៃច្ំណ្តយដលើដសនក ឬសកម្មភាពសំខាន់ៗណ្តម្យួ ដនេះសំដណើ
ហរិញ្ញវតថុទាងំមូ្ល ឬកនុងដសនកណ្តម្ួយប្តូវបាន្ត់ទុ្កថ្នម្ិនប្តឹម្ប្តូវម្ិនដពញដលញនិងប្តូវបែិដសធ។ កនុង
ការវាយតនម្ៃដលើសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ BEC ប្តូវគិតថ្ន ៖  

 ទ្ើប្បឹកាដែលបានោក់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុកនុងតនម្ៃទាបជាងដគបំសុតប្តូវបានអដញ្ជ ើញឱ្យចូ្លរមួ្
កនុងការច្រ្ និងចុ្េះកចិ្ចប្ពម្ដប្ពៀង។ 

BEC ប្តូវដធវើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃចុ្ងដប្កាយដែលដរៀបរាប់អំពើសំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងសំដណើ
ហរិញ្ញវតថុ ដហើយប្តូវចុ្េះហតថដលខាដោយសម្ភជិកទាងំអស់ រចួ្បញ្ជូ នដៅឱ្យ POC / PRC ដែើម្បើពិនិតយ និង
សដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ។ POC/PRC ប្តូវដធវើការវាយតំនលចុ្ងដប្កាយដោយដសអកដលើរបាយការណ៍សតើពើការវាយ
តនម្ៃ។ ដៅដពលបញ្ច ប់កចិ្ចប្បជុំ POC / PRC ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំ ដោយបញ្ជជ ក់អំពើការសដប្ម្ច្ចុ្ង
ដប្កាយ និងបានចុ្េះហតថដលខាដោយសម្ភជិកទាងំអស់នន POC / PRC ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ
ដនេះ។ 
១៣. ការច្រ្កចិ្ចសនា 

បនទ ប់ពើ POជ/PRC ដរៀបច្ំរបាយការណ៍ចុ្ងដប្កាយ ដែលបានបញ្ជជ ក់អំពើការសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ 
ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវអដញ្ជ ើញទ្ើប្បឹកា ដែលទ្ទ្ួលបានពិនទុខពស់ននសំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុដែល
ប្តូវបានពិនិតយប្តឹម្ប្តូវ និងម្ភនតនម្ៃទាបបំសុត សប្ម្ភប់ការច្រ្កិច្ចសនា។ ការច្រ្គួរដផ្ទត តដលើ
លកាខណឌ ការងារ យុទ្ធសាស្រសត ដសនការ និងការដរៀបច្ំបុគគលិកដែលប្តូវដធវើការជាម្ួយទ្ើប្បឹកាែូច្ដែលបាន
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ដលើកដែើងដៅកនុងសំដណើ បដច្ចកដទ្ស។ ដទាេះបើជាោ៉ា ងណ្តក៏ដោយ ការច្រ្ដនេះនឹងម្និ្នដៅែល់
ការផ្ទៃ ស់បតូរននលកាខណឌ ការងារ ដសនការ និងយុទ្ធសាស្រសតដែលបានោក់បញ្ចូ លដៅកនុងសំដណើ បដច្ចកដទ្ស
ដែើម្ដែើយ។ កនុងករណើ ការច្រ្បរាជ័យ POC / PRC ប្តូវអដញ្ជ ើញទ្ើប្បឹកាដែលសថិតដៅលំោប់បនទ ប់
ដែើម្បើច្រ្ និងចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង។ POC / PRC អាច្បនតការអនុវតតរដបៀបដនេះរហូតែល់ទ្ទ្លួដជាគជ័យ
ននការដប្ជើសដរ ើស។ រាលក់ារច្រ្ទាងំអស់ ប្តូវម្ភនកំណត់ដហតុ ដហើយប្តូវម្ភនការឯកភាពដលើកំណត់
ដហតុដនេះពើប្គប់ភាគើទាងំអស់។ 
១១.៥.  វិធសីាស្រសតគត្រើសគរើសផ្នែកលកខណៈសម្បតតិរបស់ទីត្បឹកា (CQS)  
ក. វិធីសាស្រសត 

វធិើសាស្រសតដប្ជើសដរ ើសដសអកតាម្លកាណៈសម្បតតិរបស់ទ្ើប្បឹកា ប្តូវបានកំណត់សប្ម្ភប់តនម្ៃទាប
ជាង២០០.០០០ ែុោៃ រអាដម្រកិ ដហើយប្តូវបានអនុវតតដោយដសអកដលើវឌ្ឍនភាពននការដប្ជើសដរ ើសប្កុម្ហ ុន
ដសវាទ្ើប្បឹកាសប្ម្ភប់ការងារតូច្ៗ និងសាម្ញ្ញ។ 
ខ. ែំគណើរការម្នលទធកម្ម 

១. ការដរៀបច្សំំដណើ សំុដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បកឹា  
ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវការដសវាទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើ ឬអងគភាពដែលប្តូវការប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ សំុដប្ជើស

ដរ ើសទ្ើប្បឹកា ដហើយោក់សំដណើ សំុដនេះជូនដៅប្បធានសាថ ប័ន ដែើម្បើពិនិតយ និងអនុញ្ជញ តិ។ សំដណើ សំុដប្ជើស
ដរ ើសទ្ើប្បឹកា ប្តវូម្ភនការពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ឲយបានោ៉ា ងច្ាស់អពំើលកាខណឌ ការងាររបស់ទ្ើប្បឹកា និងតនម្ៃ
បា៉ា ន់សាម នសប្ម្ភប់ដសវាសតល់ដោបល់របស់ទ្ើប្បឹកា។  
២. សំដណើ សំុលទ្ធកម្ម 

ដៅពើទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ តិ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ២) ដោយពិដប្ាេះ
ដោបល់ជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុអំពើថវកិាដែលទាក់ទ្ងនឹងការងារលទ្ធកម្ម។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវចុ្េះហតថដលខា
ដលើសំដណើ សំុលទ្ធកម្ម នងិបញ្ជូ នដៅប្បធានសាថ ប័នដែើម្បើចុ្េះហតថដលខា។ 
៣. ការប្បកាសដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បកឹា 

ដៅពើទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ តិពើប្បធានសាថ ប័នដលើសំដណើ ដប្ជើសដរ ើសបុគគលិក និងសំដណើ លទ្ធកម្ម
ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដធវើការប្បកាសជាសាធារណៈអំពើការដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា កនុងរយៈដពល
ោ៉ា ងតិច្ច្នំនួ១៥នថង តាម្រយៈការដសតកនុងប្សុកច្ំននួពើរការដសតដសេងៗដែលការដសតនើម្ួយៗសេពវសាយ 
ោ៉ា ងតិច្ច្នំនួ០១ដលខ។ កនុងករណើ ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាអនតរជាតិ ការប្បកាសដប្ជើសដរ ើសអាច្ដធវើដែើងតាម្  
រយៈការដសតបរដទ្ស។ ការដសត ឬដគហទ្ំព័រ ដែលប្តូវោក់សេពវសាយការដប្ជើសដរ ើសដនេះ គួរដតជា
កាដសត ឬដគហទ្ំព័រដែលម្ភនប្បជាប្បិយភាពកនុងច្ំដណ្តម្អនកអាន និងដែលបានប្បតិបតតិការរយៈដពល
០២នន ោំ៉ា ងតិច្។ ដប្ៅពើដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវប្បកាសដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា ដោយភាជ ប់ជាម្ួយលកាខណឌ
ការងារដៅដលើដគហទ្ំព័រ ដែើម្បើសតល់ព័ត៌ម្ភនលម្អិតែល់ដបកាភាពទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍។ 
៤. ការដរៀបច្លិំខតិបញ្ជជ ក់អពំើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍  
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កនុងអំែុងដពលននការប្បកាសដប្ជើសដរ ើស រហូតែល់កាលបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយននការោក់ពាកយសុំ 
ដបកាជនដែលម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍អាច្ដសនើសំុលកាខណឌ ការងារពើម្ស្រនតើលទ្ធកម្មដៅដរៀងរាល់ដម្ភ៉ា ងដធវើការ ឬ
ទាញយកពើដគហទ្ំព័រ។ 

ដបកាជនដែល្ប់អារម្មណ៍ ប្តូវដរៀបច្ំលិខិតបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ ដោយដផ្ទត តដលើ ៖ 
 ការបងាា ញពើយុទ្ធសាស្រសតដែលប្តូវអនុវតតដែើម្បើដ្ៃើយតបដៅនឹងលកាខណឌ ការងារ 
 ការពិពណ៌នអំពើសាវតារបសប់្កុម្ហ ុន ែូច្ជា ប្បដភទ្ប្កុម្ហ ុន លកាណៈសម្បតតិ បទ្ពដិសាធន៍ 
វសិាលភាពជាក់ោក់ននការងាររបស់ប្កុម្ហ ុន សម្តថភាពប្គប់ប្គង និងសម្តថភាព
បដច្ចកដទ្ស 

 បងាា ញអំពើដ ម្ េះសាថ ប័ន ឬអងគភាពដែលធាៃ ប់បានទ្ទ្ួលដសវាកម្មែូច្ាន ដនេះ 
 ព័ត៌ម្ភន្បំាច់្ដសេងដទ្ៀត (ប្បសិនដបើម្ភន)។ 

៥. ការោក់ពាកយ នងិការទ្ទ្លួលិខតិបញ្ជជ ក់អពំើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍ 
បនទ ប់ពើបញ្ច ប់ការដរៀបច្ំលិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ ដបកាជនទ្ើប្បឹកាប្តូវបញ្ជូ នលិខិត

ដនេះ តាម្រយៈអុើដម្៉ាល រជឺាប្កោសដៅម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកដសនកលទ្ធកម្មមុ្ន ឬតាម្ដពលកំណត់ ដោយភាជ ប់
ម្កជាម្ួយនូវ ៖  

 វញិ្ជញ បនប័ប្តននការចុ្េះបញ្ជ ើពាណិជជកម្ម 
 វញិ្ជញ បនប័ប្តបា៉ា តង់ដែលម្ភនសុពលភាព  
 កនុងករណើ ជាប្កុម្ហ ុនដែលម្ភនភាគទុ្នកិដប្ច្ើន ប្តូវភាជ ប់ម្កជាម្យួនូវកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងភាគ   
ទុ្និក ដែលបានចុ្េះហតថដលខាដោយប្គប់ភាគទុ្នកិទាងំអស់។ 

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលលិខិតបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ដលើដសវាទ្ើប្បឹកា ្ប់ពើនថង្ប់ដសតើម្នន
ការលិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍រហូតែលក់ាលបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយននការោក់ពាកយ។ កនុងករណើ ដៅ
នថង ចុ្ងបញ្ច ប់ននការោក់ពាកយ ទ្ទ្លួបានលិខិតបញ្ជជ ក់ច្ំណ្តប់អារម្មណ៍តិច្ជាង៦លិខិត ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម
ប្តូវដធវើការប្បកាសសេពវសាយជាសាធារណៈជាដលើកទ្ើពើរដៅដលើកាដសត ដោយអំពាវនវឲយម្ភនការោក់
លិខិតបញ្ជជ ក់ច្ំណ្តប់អារម្មណ៍កនុងរយៈដពលម្ួយសបាត ហ៍បនតដទ្ៀត។ ទ្នទមឹ្នឹងដនេះម្ស្រនតើលទ្ធកម្មក៏ប្តូវ
ប្បកាសប្បកាសអំពាវនវបដនថម្ដទ្ៀត ដលើដគហទ្ំព័រសងដែរ។ 
៦. ការវាយតនម្ៃដលើលិខតិបញ្ជជ ក់អពំើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍ 

ដៅនថងបញ្ច ប់ននការោក់លិខិតបញ្ជជ ក់ច្ណំ្តប់អារម្មណ៍ BEC ប្តូវកំណត់ដប្ជើសដរ ើសលិខិតបញ្ជជ ក់
អំពើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍របស់ទ្ើប្បឹកានើម្ួយៗ ដោយដសអកដលើការបងាា ញច្ំណ្តប់អារម្មណ៍របស់ដបកាជន
នើម្ួយៗដធៀបជាម្ួយលកាខណៈវនិិច្េ័យដែលបានកំណត់ដៅកនុងលកាខណឌ ការងារ ប្ពម្ទាងំប្តូវកំណត់
តារាងពិនទុដែលប្សបតាម្លកាណៈវនិិច្េ័យនើម្ួយៗ។ ពិនទុសរុបអតបិរម្ភននការវាយតនម្ៃតាម្លកាណៈវនិិច្េ័
យនើម្ួយៗម្ភនច្ំនួន ១០០។ ពិនទុសរុបចុ្ងដប្កាយសប្ម្ភប់ទ្ើប្បឹកានើម្ួយៗ ដសមើនឹងពិនទុសរុបដែលអនក
វាយតនម្ៃនើម្យួៗបានកណំត់ដច្កនឹងច្ំនួនអនកវាយតនម្ៃ។ ជាទូ្ដៅ ទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនគុណវុឌ្ឍបិ្គប់ប្ាន់
នឹងទ្ទ្ួលបានពិនទុសរុបចុ្ងដប្កាយច្ំនួន៧៥ពិនទុ ឬដលើសពើដនេះ នឹងប្តូវបានអដញ្ជ ើញឲយោក់សដំណើ ដសនកប
ដច្ចកដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុ។  
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លទ្ធសលសរុបននែំដណើ រការវាយតនម្ៃដលើលិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍របស់ទ្ើប្បកឹា អាច្យ
ក ជាការបាន លុេះប្តាដតម្ភនលិខិតច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ោ៉ា ងតចិ្ច្ំនួន០៣ប្តូវបានដប្ជើសដរ ើស។ ប្បសិនដបើ
ដប្ជើសដរ ើសម្ិនបានប្គប់ច្នំួន០៣ដទ្ POC/PRC នឹងដធវើការពិនិតយ និងដកតប្ម្ូវលកាខណឌ ការងារដែើងវញិ
ដោយម្ភនការាបំ្ទ្ពើម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្ស និងប្បកាសដប្ជើសដរ ើសជាថមើម្តងដទ្ៀត។ 

សម្ភជិកទាងំអស់នន BEC នឹងចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើប្បកាសប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្ន
ដពល្ប់ដសតើម្ដធវើការពិនិតយ និងវាយតនម្ៃដលើលិខិតច្ំណ្តប់បញ្ជជ ក់អំពើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍។ វឌ្ឍនភាពនន
ការវាយតនម្ៃម្ភនសុពលភាពបានលុេះប្តាដតម្ភនលិខិតបញ្ជជ ក់ច្ណំ្តប់អារម្មណ៍ោ៉ា ងតចិ្ច្ំនួន០៦ ដែល
បានទ្ទ្ួលពើទ្ើប្បឹកាដសេងៗាន ។ ប៉ាុដនតប្បសិនដបើបនទ ប់ពើប្បកាសសេពវសាយដលើកទ្ើម្ួយ ឬការប្បកាស
ដែើងវញិដហើយ ដៅដតម្ិនម្ភនច្ំនួនប្គប់០៦លិខិតដទ្ៀត ដនេះ BEC អាច្ដធវើការពិនិតយ និងវាយតំនលដលើ
លិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ំណ្តបអារម្មណ៍ដែលបានទ្ទ្ួល។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មថតច្ម្ៃងលិខិតបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តប់
អារម្មណ៍របស់ទ្ើប្បឹកា នងិតារាងពិនទុដែលប្តូវបំដពញដោយសម្ភជិកគណៈកម្មការ ដហើយដបងដច្កឲយដៅ
ប្គប់សម្ភជិកនើម្ួយៗនន BEC ប្ពម្ទាងំបញ្ជជ ក់អំពើការបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយដែលសម្ភជិកនើម្ួយៗប្តូវ
ប្បគល់តារាងពិនទុពើសម្ភជកិនើម្ួយៗម្កវញិ។ សប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃដលើលិខិតបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តបអារម្មណ៍
របស់ទ្ើប្បឹកា អាច្ម្ម្ភនរយៈដពល០១សបាត ហ៍ ឬម្និឲយដលើសពើ០២សបាត ហ៍ដែើយ។ ការវាយតនម្ៃដនេះ 
ប្តូវដធវើដែើងដោយឯករាជយ ដោយម្ិនម្ភនការពិភាកាាន ដែលនឹងនឲំយម្ភនភាពលដម្អៀង និងម្ភនឥទ្ធិពល
ដលើការសដប្ម្ច្ច្ិតតរបស់អនកវាយតនម្ៃនើម្ួយៗ។ បនទ ប់ពើការវាយតនម្ៃប្តូវបានបញ្ច ប់រចួ្រាល់ ប្បធាន BEC 
ប្តូវបានប្បមូ្លតារាងពិនទុ និងដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំជាម្ួយអនកវាយតំនលទាងំអស់។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំវាយតនម្ៃ 
អនកវាយតនម្ៃនើម្ួយៗប្តូវបងាា ញការវាយតនម្ៃរបស់ខៃួន ដហើយម្ិនប្តូវផ្ទៃ ស់បតូរពិនទុដែលបានកំណត់រចួ្
ដហើយ  ដែើយ។ កនុងករណើ ដែលបានោក់ពិនទុទាបដពក ឬខពស់ពនិទុ អនកវាយតនម្ៃប្តូវបងាា ញដហតុសលរបស់
ពួកដគ។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវបដងកើតទ្ប្ម្ង់របាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្ស ដោយដរៀបច្ំតាម្លំោប់
នន លិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍តាម្ច្ំនួនពិនទុសរុបចុ្ងដប្កាយដែលបានសដប្ម្ច្ និងចុ្េះហតថដលខា 
សម្ភជិក BEC និងោដកើជូនដៅ POC /PRC ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ។ 

POR/PRC ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដែើម្បើពិនតិយ និងវាយតនម្ៃដលើលិខិតននការបងាា ញការ្ប់អារម្មណ៍
និងរបាយការណ៍វាយតនម្ៃ។ សម្ភជិកទាងំអស់នន POC / PRC ចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើប្បកាសប្កម្
សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្នដពលដធវើការវាយតនម្ៃលិខិតច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ និងរបាយការណ៍វាយតនម្ៃ។ ដៅ
ដពលកិច្ចប្បជុំប្តូវបានបញ្ច ប់ POC/PRC ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុកិច្ចប្បជុំ ដោយម្ភនបញ្ជជ ក់អំពើដសច្កតើសដប្ម្ច្
ចុ្ងដប្កាយដលើរបាយការណ៍វាយតំនល និងដលើលិខិតច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ ដហើយប្តូវបានចុ្េះហតថដលខាដោយ
សម្ភជិកទាងំអស់នន POC / PRC ដែលម្ភនវតតម្ភន។ 
៧. ការោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស នងិសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 

ដៅដពលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ តពើ POC/PRC ដលើលទ្ធសលវាយតនម្ៃដលើលិខិតច្ំណ្តប់អារម្មណ៍
របស់ទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំ និងអដញ្ជ ើញទ្ើប្បឹកាដែលបានដប្ជើសដរ ើសឲយោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
និងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដោយដប្បើទ្ប្ម្ង់ែូច្ម្ភនភាជ ប់ម្កជាម្ួយ (ឧបសម្ព័នធទ្ើ៥) និងបញ្ជូ នដៅ POC/ PRC 
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សប្ម្ភប់ការពិនិតយ និងការអនុម័្តតាម្កាលបរដិច្េទ្ដែលបានកំណត់។ ការោក់សំដណើ ដនេះ ជាធម្មតាម្ភន  
រយៈដពល០៣សបាត ហ៍។   

ឯកសារសប្ម្ភប់ការដរៀបច្ំសំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងឯកសារដសនើសំុថវកិារមួ្ម្ភន ៖ 
 ការអដញ្ជ ើញោក់សំដណើ  
 ការដណនអំំពើការោក់សំដណើ  
 តារាងទ្ិននន័យននសំដណើ បដច្ចកដទ្ស, 
 គំរូកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងជាម្ួយទ្ើប្បឹកា  
 ល័កាខ័ណឌ ការងារ 
 ទ្ំរង់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 ទ្ប្ម្ង់ដសនើសំុហរិញ្ញវតថុ 
 ការច្រ្ខាងដសនកហរិញ្ញវតថុ។ 

៨. ការបដំពញ នងិការោក់ដសនើសំដណើ បដច្ចកដទ្ស នងិហរិញ្ញវតថុ 
បនទ ប់ពើបានទ្ទ្ួលបានការអដញ្ជ ើញឲយោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ទ្ើប្បឹកាប្តូវ

បំដពញដបបបទ្ែូច្ខាងដប្កាម្ ៖ 
ក). សំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 លិខិតសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 វញិ្ជញ បនប័ប្តបញ្ជជ ក់អំពើបទ្ពិដសាធការងារ  
 ការពិពណ៌នអំពើយុទ្ធសាស្រសតសប្ម្ភប់ការអនុវតតការងារ និងដសនការ 
 ម្តិដោបល់របសទ់្ើប្បឹកា ការដសនើសំុដលើល័កាខ័ណឌ ការងារ ទ្ិននន័យ និងឧបករណ៍ 
 កាលវភិាគសប្ម្ភប់បុគគលិកដែលម្ភនជំនញ 
 ប្បវតតិរូបរបស់ទ្ើប្បឹកា 
ខ). សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
 ទ្ប្ម្ង់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
 ទ្ប្ម្ង់សដងាបហរិញ្ញវតថុ  
 ទ្ប្ម្ង់ច្ំណ្តយលម្អិត 
 ប្បាក់បំណ្តច់្លម្អិតសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
 ការទូ្ទាត់ច្ំណ្តយសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
 ការច្ំណ្តយដសេងៗ 
 ដសច្កតើប្បកាសអំពើប្កម្សើលធម៌្។ 
ទ្ើប្បឹកាប្តូវបំដពញទ្ប្ម្ង់សំដណើ ោ៉ា ងយូរ២១នថង បនទ ប់ពើទ្ទ្ួលបានការអដញ្ជ ើញឱ្យម្ភនសំដណើ

បដច្ចកដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុ រចួ្បញ្ជូ នដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម។ កនុងកំែុងដពលដនេះ ទ្ើប្បកឹាទ្ើប្បឹកាអាច្ដសនើសំុការ
បញ្ជជ ក់អំពើការទ្ទ្ួលបានការោក់សំដណើ ខាងដលើ តាម្រយៈអុើដម្៉ាល ឬលិខិតជាោយកាណ៍អកេរ។ ម្ស្រនតើ
លទ្ធកម្មប្តូវសតល់ដសច្កតើជូនែំណឹងជាោយលកាណ៍អកេរ ឬអុើដម្៉ាលអំពើការផ្ទៃ ស់បតូរសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
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និងហរិញ្ញវតថុ ដៅប្គប់ទ្ើប្បឹកាទាងំអស់។ សំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុប្តូវោក់ជូនម្ស្រនតើលទ្ធកម្មកនុង
ដប្សាម្សំបុប្តបិទ្ជិតពើរដសេងាន ឲយបានមុ្នកាលបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយ។ ការោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស និង
សំដណើ ហរិញ្ញវតថុតាម្រយៈសារដអែចិ្ប្តូនិក គឺម្ិនអាច្យកជាសៃូវការបានដទ្។  
៩. ការដបើកសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 

POC/PRC នឹងដរៀបច្ំការប្បជុំជាសាធារណៈ ដែើម្បើដបើកដប្សាម្សំបុប្តដសនើសំុបដច្ចកដទ្សភាៃ ម្ៗដៅ
នថងសុតកំណត់ននការោក់ដសនើសំដណើ សំុ មុ្នដពលតំណ្តងប្កុម្ហ ុនម្កែល់ (ប្បសិនដបើអនុញ្ជញ តឲយអនក
តំណ្តងប្កុម្ហ ុនចូ្លរមួ្)។  សំដណើ ហរិញ្ញវតថុម្ិនប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យដបើកដៅកនុងកិច្ចប្បជុំដនេះដទ្។ ការ
ដបើកសំដណើ បដច្ចកដទ្សអាច្ែំដណើ រការបានលុេះប្តាដតម្ភនការដសនើសំុោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ពើរ។ ដបើម្ិន
ែូដ ន្ េះដទ្ POC / PRC ប្តូវពនារដពលម្ួយសបាត ហ៍ដទ្ៀតសប្ម្ភប់ការទ្ទ្ួលពាកយដសនើសំុ ដោយជូនែំណឹង
ែល់ទ្ើប្បឹកាដែលបានដប្ជើសដរ ើសដនេះ។ ដទាេះជាោ៉ា ងណ្តក៏ដោយ ប្បសិនដបើការោក់ដសនើម្ិនអាច្្ន
ែល់ច្ំនួនប្គប់ប្ាន់ដទ្ POC/PRC ក៏ដៅដតអាច្ដបើកសំដណើ រដនេះបានដែរ។ POC/PRC ប្តូវធានថ្ន 
សំដណើ ហរិញ្ញវតថុប្តូវបានរកាទុ្កដៅកនុងកដនៃងដែលម្ភនសុវតថិភាព នងិម្ិនប្តូវបានដបើកមុ្នដពលសំដណើ ប
ដច្ចក ដទ្សប្តូវបានវាយតនម្ៃទាងំប្សុងដែើយ។ 

POC / PRC ប្តូវបញ្ជជ ក់ដលើសំដៅដែើម្ននសំដណើ បដច្ចកដទ្ស ដែលរមួ្ម្ភន ៖  
 លិខិតសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 ការពិពណ៌នអំពើយុទ្ធសាស្រសត និងដសនការការងារ, 
 ប្បវតតិរូបរបស់ទ្ើប្បឹកា  
 ដប្សាម្សំបុប្តសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ។ 

 POC/PRC ប្តូវោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្សទាងំអស់ដនេះ ជូនដៅ BEC សប្ម្ភប់ពិនិតយ និងវាយតនម្ៃ។ 
១០. ការវាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 

BEC ប្តូវវាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្សរបស់ទ្ើប្បឹកា ដោយដសអកដលើលកាណៈវនិិច្េ័យដែលកំណត់
ដោយអប្តាពិនទុែូច្ខាងដប្កាម្ ៖ 

 បទ្ពិដសាធន៍ច្ាស់ោសរ់បស់ទ្ើប្បឹកា (ពិនទុ 5-10) 
 ដសនការសកម្មភាព និងយុទ្ធសាស្រសតកនុងការដ្ៃើយតបដៅនឹងលកាខណឌ ការងារ (20-50 ពិនទុ) 
 សម្តថភាព នងិលទ្ធភាពរបស់បុគគលិកសប្ម្ភប់ការអនុវតតការងារ (30-60 ពិនទុ) 
 ការដសទរច្ំដណេះែឹង (ពិនទុ 0-10) 
 ការចូ្លរមួ្កនុងថ្នន ក់មូ្លោឋ ន (ពិនទុ 0-10) 
ពិនទុសរុបអតបិរម្ភសប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្សនើម្ួយៗគឺ ១០០។ ពិនទុដែលអាច្ទ្ទ្ួល

យកបាន គមឺ្ភនច្ំនួនសរុប ៧៥ ឬដលើសដនេះ។ BEC ប្តូវបដងកើតតារាងពិនទុតាម្លកាណៈវនិិច្េ័យ ដែើម្បើវាយ
តនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្ស។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មថតច្ម្ៃងសំដណើ បដច្ចកដទ្សរបស់ទ្ើប្បឹកា និងតារាងពិនទុដែលប្តូវ
បំដពញដោយសម្ភជិកគណៈកម្មការ ដហើយដបងដច្កឲយដៅប្គប់សម្ភជិកនើម្យួៗនន BEC។ ប្បធាន BEC 
ប្តូវបញ្ជជ ក់អពំើការបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយ ដែលសម្ភជិកនើម្ួយៗប្តូវប្បគល់តារាងពិនទុពើសម្ភជកិនើម្ួយៗម្ក   
វញិ។ សប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃដលើសំដណើ បដច្ចកដទ្ស អាច្ម្ម្ភនរយៈដពល០១សបាត ហ៍ ឬម្ិនឲយដលើសពើ០២
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សបាត ហ៍ដែើយ។ ការវាយតនម្ៃដនេះ ប្តូវដធវើដែើងដោយឯករាជយ ដោយម្ិនម្ភនការពិភាកាាន ដែលនឹងនឲំយ
ម្ភនភាពលដម្អៀង និងម្ភនឥទ្ធិពលដលើការសដប្ម្ច្ច្ិតតរបស់អនកវាយតនម្ៃនើម្ួយៗ។ បនទ ប់ពើការវាយតនម្ៃ
ប្តូវបានបញ្ច ប់រចួ្រាល់ ប្បធាន BEC ប្តូវបានប្បមូ្លតារាងពិនទុ និងដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំជាម្ួយអនកវាយតំនល
ទាងំអស់។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំវាយតនម្ៃ អនកវាយតនម្ៃនើម្ួយៗប្តូវបងាា ញការវាយតនម្ៃរបស់ខៃួន ដហើយម្ិនប្តូវ
ផ្ទៃ ស់បតូរពិនទុដែលបានកំណត់រចួ្ដហើយដែើយ។ កនុងករណើ ដែលបានោក់ពិនទុទាបដពក ឬខពស់ពិនទុ អនកវាយ
តនម្ៃប្តូវបងាា ញដហតុសលរបស់ពួកដគ។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវបដងកើតទ្ប្ម្ង់របាយការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចក
ដទ្ស ដោយដរៀបច្ំតាម្លំោប់ននសំដណើ នើម្ួយៗ តាម្ច្ំនួនពនិទុសរុបចុ្ងដប្កាយដែលបានសដប្ម្ច្ និងចុ្េះ
ហតថដលខាសម្ភជិក BEC និងោក់ជូនដៅ POC /PRC ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ។ 

 POC/PRC ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដែើម្បើពិនតិយ និងវាយតនម្ៃដលើសំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងរបាយការណ៍
វាយតនម្ៃ។  ដៅដពលកិច្ចប្បជុំប្តូវបានបញ្ច ប់ POC/PRC ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុកចិ្ចប្បជុំ ដោយម្ភនបញ្ជជ ក់
អំពើដសច្កតើសដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយដលើរបាយការណ៍វាយតំនល និងសំដណើ បដច្ចកដទ្ស ដហើយប្តូវបានចុ្េះហតថ
ដលខាដោយសម្ភជិកទាងំអស់នន POC/PRC ដែលម្ភនវតតម្ភន។ កនុងករណើ លទ្ធសលទាងំអស់ននលទ្ធសល
ការទ្ទ្ួលបានពិនទុទាបជាង ៧៥ POC/PRC ប្តូវពិនិតយដែើងវញិនូវការវាយតំនលច្ំដពាេះកំហុស្គងនន 
ដហើយ ដធវើការដកតប្ម្ូវ។ POC/PRC ប្តូវពិនិតយដែើងវញិនូវល័កាខ័ណឌ ការងារ ដែលាបំ្ទ្ដោយម្ស្រនតើ
បដច្ចកដទ្ស និងប្តូវសេពវសាយដែើងវញិសប្ម្ភប់ការដប្ជើសដរ ើសថមើ តាម្ការ្បំាច់្។  
១១. ការដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 

បនទ ប់ពើបញ្ច ប់ការវាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្ស ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដសញើលិខិតអដញ្ជ ើញទ្ើប្បឹកាដែលទ្ទ្ួ
ល បានពិនទុ៧៥ រខឺពស់ជាងដនេះ ឲយចូ្លរមួ្កនុងការដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុដែលសំដណើ បដច្ចកដទ្សទ្ទ្ួលបាន
ពិនទុខពស់បំសុត។ កាលបរដិច្េទ្ដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ប្តូវដធវើដែើងោ៉ា ងដហាច្ណ្តសច់្ំនួន០២នថង បនទ ប់ពើ
ការជូនែំណឹងតាម្រយៈលិខិត ទូ្រសារ ឬអុើដម្៉ាល។ POC/PRC ដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដែើម្បើដបើកដប្សាម្សំបុប្ត
សំដណើ ហរិញ្ញវតថុមុ្នដពលតំណ្តងប្កុម្ហ ុនម្កែល។់ កនុងអំែុងដពលននការដបើកសំដណើ ថវកិារ POC / 
PRC ប្តូវបញ្ជជ ក់ពើទ្ើកដនៃងដែលម្ភនសុវតថិភាពសប្ម្ភប់រកាទុ្កសំដណើ ហរិញ្ញវតថុរបស់ទ្ើប្បឹកាដៅកនុង
ដប្សាម្សំបុប្តបិទ្ជិត។បនទ ប់ម្កដបើកដប្សាម្សំបុប្តម្តងម្ួយៗបនតបនទ ប់ាន  ដោយអានដ ម្ េះរបសទ់្ើ
ប្បឹកា តនម្ៃសរុបរមួ្ តនម្ៃបញ្ចូ លការបង់ពនធ ឬតនម្ៃដប្កាយកាត់ពនធ និងប្តូវកត់ប្តាដៅដលើកាត រដខៀន ឬ
ប្កោសផ្ទទ ងំធំ។ POC/PRC ប្តូវដរៀបច្ំតារាងលទ្ធសលដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដោយភាជ ប់ជាម្ួយនឹងកំណត់
ប្តាដែលបានដរៀបរាប់ខាងដលើ ដែើម្បើចុ្េះហតថដលខាដោយ POC/PRC និងតំណ្តងដែលចូ្លរមួ្ កនុងការ
បញ្ជជ ក់ពើការទ្ទ្ួលសាគ ល់ដលើសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ និងតនម្ៃ។ តារាងដនេះគួរប្តូវបានថតច្ម្ៃង នងិដច្កជូនែល់
អនកចូ្លរមួ្។ 

POC / PRC ប្តូវចុ្េះហតថដលខាហតថដលខាដលើសំដៅដែើម្ននសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដែលរមួ្ម្ភន ៖  
 លិខិតសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
 តារាងសដងាបតនម្ៃ 
 តារាងតនម្ៃលម្អិតកនុងសកម្មភាពនើម្ួយៗ 
 គំនូសតាងសកម្មភាព នងិការលម្អិតប្បាក់ឈនួល 
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 តារាងតនម្ៃសប្ម្ភប់ការទូ្ទាត់តាម្សកម្មភាពនើម្ួយៗ។ 
ប្បសិនដបើអនកចូ្លរមួ្ម្ិនម្ភនសំណួរដទ្ដនេះ POC/PRC នឹងប្បកាសពើការបញ្ច ប់ការដបើកសំដណើ

ថវកិា និងលទ្ធសលននការវាយតនម្ៃដែលប្តូវជូនែំណឹងដៅទ្ើប្បឹកា ដប្កាយដពលបញ្ច ប់ការវាយតនម្ៃ។ 
POC /PRC ប្តូវដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុដោយភាជ ប់ជាម្ួយនូវបញ្ជ ើវតតម្ភន។ POC/
PRC ោក់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុដៅ BEC ដែើម្បើពិនិតយ និងវាយតនម្ៃ។ 
១២. ការវាយតនម្ៃសដំណើ ហរិញ្ញវតថុ 

BEC ដរៀបច្ំប្បជុំពិនិតយ នងិវាយតនម្ៃសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដែើម្បើដសទៀងផ្ទទ ត់ការសគូរសគងតួរដលខជាម្ួយនឹង
សំដណើ បដច្ចកដទ្ស (កាលវភិាគការងាររបស់បុគគលិក ច្ំនួនបុគគលិក នងិរយៈដពលដធវើការងារ និងប្បាក់
កនប្ម្ដសេងដទ្ៀត។ ជាម្ួយាន ដនេះ BEC ពិនិតយ ដសទៀងផ្ទទ ត់ និងដកតប្ម្ូវការគណនតនម្ៃតាម្ការ   ្បំាច់្។ 
កនុងករណើ រកដឃើញថ្ន ពុំម្ភនកំណត់នថៃច្ំណ្តយដលើដសនក ឬសកម្មភាពសំខាន់ៗណ្តម្យួ ដនេះសំដណើ
ហរិញ្ញវតថុទាងំមូ្ល ឬកនុងដសនកណ្តម្ួយប្តវូបាន្ត់ទុ្កថ្ន ម្និប្តឹម្ប្តូវ ម្និដពញដលញ នងិប្តូវបែិដសធ។ កនុង
ការវាយតនម្ៃដលើសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ BEC ប្តូវគិតថ្ន ៖  

ទ្ើប្បឹកាដែលបានោក់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុកនុងតនម្ៃទាបជាងដគបំសុតប្តូវបានអដញ្ជ ើញឱ្យចូ្លរមួ្កនុងការ
ច្រ្ និងចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង។ 

BEC ប្តូវដធវើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃចុ្ងដប្កាយដែលដរៀបរាប់អំពើសំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងសំដណើ
ហរិញ្ញវតថុ ដហើយប្តូវចុ្េះហតថដលខាដោយសម្ភជិកទាងំអស់ រចួ្បញ្ជូ នដៅឱ្យ POC / PRC ដែើម្បើពិនិតយ និង
សដប្ម្ច្ចុ្ងដប្កាយ។ POC/PRC ប្តូវដធវើការវាយតំនលចុ្ងដប្កាយដោយដសអកដលើរបាយការណ៍សតើពើការវាយ
តនម្ៃ។ ដៅដពលបញ្ច ប់កចិ្ចប្បជុំ POR / PRC ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុប្បជុំ ដោយបញ្ជជ ក់អំពើការសដប្ម្ច្ចុ្ង
ដប្កាយ និងបានចុ្េះហតថដលខាដោយសម្ភជិកទាងំអស់នន POC / PRC ដែលម្ភនវតតម្ភនដៅកនុងកិច្ចប្បជុំ
ដនេះ។ 
១៣. ការច្រ្កចិ្ចសនា 

បនទ ប់ពើ POC/PRC ដរៀបច្រំបាយការណ៍ចុ្ងដប្កាយ ដែលបានបញ្ជជ ក់អំពើការសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ 
ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវអដញ្ជ ើញទ្ើប្បឹកា ដែលទ្ទ្ួលបានពិនទុខពស់ននសំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុដែល
ប្តូវបានពិនិតយប្តឹម្ប្តូវ និងម្ភនតនម្ៃទាបបំសុតសប្ម្ភប់ការច្រ្ និងចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង។ ការច្រ្គួរដផ្ទត ត
ដលើលកាខណឌ ការងារ យុទ្ធសាស្រសត ដសនការ និងការដរៀបច្ំបុគគលិកដែលប្តូវដធវើការជាម្ួយទ្ើប្បឹកាែូច្ដែល
បានដលើកដែើងដៅកនុងសំដណើ បដច្ចកដទ្ស។ ដទាេះបើជាោ៉ា ងណ្តក៏ដោយ ការច្រ្ដនេះនឹងម្ិន្នដៅ
ែល់ការផ្ទៃ ស់បតូរននលកាខណឌ ការងារ ដសនការ និងយុទ្ធសាស្រសតដែលបានោក់បញ្ចូ លដៅកនុងសំដណើ បដច្ចក
ដទ្សដែើម្ដែើយ។ កនុងករណើ ការច្រ្បរាជ័យ POC/PRC ប្តូវអដញ្ជ ើញទ្ើប្បឹកាដែលសថិតដៅលំោប់បនទ ប់
ដែើម្បើច្រ្ និងចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង។ POC/PRC អាច្បនតការអនុវតតរដបៀបដនេះរហូតែល់ទ្ទ្ួលដជាគជ័យនន
ការដប្ជើសដរ ើស។ រាលក់ារច្រ្ទាងំអស់ ប្តូវម្ភនកំណត់ដហតុ ដហើយប្តូវម្ភនការឯកភាពដលើកំណត់ដហតុ
ដនេះពើប្គប់ភាគើទាងំអស់។ 
១១.៦. វិធសីាស្រសតគត្រើសគរើសទីត្បឹកាផ្ែលម្ភនត្បភពផ្តម្ួយ  
ក. វិធីសាស្រសត 
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វធិើសាស្រសតដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនប្បភពដតម្ួយម្ិនបានកំណត់ដលើទ្ំហចំ្ំណ្តយដទ្ ប៉ាុដនតការ
ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាប្បដភទ្ដនេះសប្ម្ភប់ដតករណើ ្បំាច់្ប៉ាុដណ្តណ េះ។  

ករណើ ពិដសស ដែលប្តូវដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនប្បភពដតម្យួ ម្ភនែូច្ជា ៖ 
 ការបនតសកម្មភាពដែលម្ភនប្សាប់ 
 ករណើ បនទ ន់ ែូច្ជា ការអនតរាគម្ន៍ករណើ ដប្ាេះម្ហនតរាយធម្មជាតិ ដែលប្តូវដ្ៃើយតបភាៃ ម្ៗ 
 ម្ភនដតទ្ើប្បឹកាម្ភន ក់គត់ដែលម្ភនសម្តថភាពអាច្បំដពញកិច្ចការជាក់ោក់ណ្តម្យួបាន។  

វធិើសាស្រសតដនេះ អាច្អនុវតតបានច្ំដពាេះទ្ើប្បឹកាជាបុគគល និងជាប្កុម្ហ ុន។ 
ខ. ែំគណើរការម្នលទធកម្ម 

១. ការដរៀបច្សំំដណើ សំុដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បកឹា  
ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវការដសវាទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើ ឬអងគភាពដែលប្តូវការប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ សំុដប្ជើស

ដរ ើសទ្ើប្បឹកា ដហើយោក់សំដណើ សំុដនេះជូនដៅប្បធានសាថ ប័ន ដែើម្បើពិនិតយ និងអនុញ្ជញ តិ។ សំដណើ សំុដប្ជើស
ដរ ើសទ្ើប្បឹកា ប្តូវម្ភនការពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ឲយបានោ៉ា ងច្ាស់អពំើលកាខណឌ ការងាររបស់ទ្ើប្បឹកា និងតនម្ៃ
បា៉ា ន់សាម នសប្ម្ភប់ដសវាសតល់ដោបល់របស់ទ្ើប្បឹកា។  
២. សំដណើ សំុលទ្ធកម្ម 

ដៅពើទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ តិ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ២) ដោយពិដប្ាេះ
ដោបល់ជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុអំពើថវកិាដែលទាក់ទ្ងនឹងការងារលទ្ធកម្ម។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវចុ្េះហតថដលខា
ដលើសំដណើ សំុលទ្ធកម្ម នងិបញ្ជូ នដៅប្បធានសាថ ប័នដែើម្បើចុ្េះហតថដលខា។ 
៣. ការោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស នងិសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 

ដៅដពលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ តពើ PORCPRC ដលើលទ្ធសលវាយតនម្ៃដលើលិខិតច្ំណ្តប់អារម្មណ៍
របស់ទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំ និងអដញ្ជ ើញទ្ើប្បឹកាដែលបានដប្ជើសដរ ើសឲយោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
និងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ដោយដប្បើទ្ប្ម្ង់ែូច្ម្ភនភាជ ប់ម្កជាម្ួយ (ឧបសម្ព័នធទ្ើ៥) និងបញ្ជូ នដៅ POC / PRC 
សប្ម្ភប់ការពិនិតយ និងការអនុម័្តតាម្កាលបរដិច្េទ្ដែលបានកំណត់។ ការោក់សំដណើ ដនេះ ជាធម្មតាម្ភន  
រយៈដពល០៣សបាត ហ៍។   

ឯកសារសប្ម្ភប់ការដរៀបច្ំសំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងឯកសារដសនើសំុថវកិារមួ្ម្ភន ៖ 
 ការអដញ្ជ ើញោក់សំដណើ  
 ការដណនអំំពើការោក់សំដណើ  
 តារាងទ្ិននន័យននសំដណើ លទ្ធកម្ម 
 គំរូកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងជាម្ួយទ្ើប្បឹកា  
 ល័កាខ័ណឌ ការងារ 
 ទ្ំរង់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 ទ្ប្ម្ង់ដសនើសំុហរិញ្ញវតថុ 
 ការច្រ្ខាងដសនកហរិញ្ញវតថុ។ 
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ទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនលកាណៈបុគគលម្ិនតប្ម្ូវឲយោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្សដទ្ ដោយប្ាន់ដតោក់ប្បវតតិ
រូប និងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ (ការោក់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ប្តូវបានអនុវតតសប្ម្ភប់ការដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា ដែល
ម្ភនលកាណៈជាបុគគល) ។ 
៤. ការបដំពញ នងិការោក់ដសនើសំដណើ បដច្ចកដទ្ស នងិហរិញ្ញវតថុ 

បនទ ប់ពើបានទ្ទ្ួលបានការអដញ្ជ ើញឲយោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ ទ្ើប្បឹកាប្តូវ
បំដពញដបបបទ្ែូច្ខាងដប្កាម្ ៖ 

ក). សំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 លិខិតសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 ប្បវតតិរូបរបស់ទ្ើប្បឹកា 
ខ). សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
 លិខិតសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
 ទ្ប្ម្ង់សដងាបហរិញ្ញវតថុ  
 ទ្ប្ម្ង់ច្ំណ្តយលម្អិត 
 ទ្ប្ម្ង់ច្ំណ្តយលម្អិតសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
 ការទូ្ទាត់ច្ំណ្តយសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
 ដសច្កតើប្បកាសអំពើប្កម្សើលធម៌្។ 
ទ្ើប្បឹកាប្តូវបំដពញទ្ប្ម្ង់សំដណើ ោ៉ា ងយូរ ១សបាត ហ៍ បនទ ប់ពើទ្ទ្ួលបានការអដញ្ជ ើញឱ្យម្ភន

សំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុ រចួ្បញ្ជូ នដៅម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម។ កនុងកំែុងដពលដនេះ ទ្ើប្បឹកាទ្ើប្បឹកាអាច្
ដសនើសំុការបញ្ជជ ក់អំពើការទ្ទ្ួលបានការោក់សំដណើ ខាងដលើតាម្រយៈអុើដម្៉ាល ឬលិខិតជាោយកាណ៍អកេ
រ។សំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុប្តូវោក់ជូនម្ស្រនតើលទ្ធកម្មកនុងដប្សាម្សំបុប្តបិទ្ជិតពើរដសេងាន ឲយបាន
មុ្នកាលបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយ។  
៥. ការដបើកសំដណើ បដច្ចកដទ្ស នងិសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 

POC/PRC នឹងដរៀបច្ំការប្បជុំជាសាធារណៈ ដែើម្បើដបើកដប្សាម្សំបុប្តដសនើសំុបដច្ចកដទ្សភាៃ ម្ៗដៅ
នថងសុតកំណត់ននការោក់ដសនើសំដណើ សំុ មុ្នដពលតំណ្តងប្កុម្ហ ុនម្កែល់ (ប្បសិនដបើអនុញ្ជញ តឲយអនក
តំណ្តងប្កុម្ហ ុនចូ្លរមួ្)។ POC /PRC ប្តូវបញ្ជជ ក់ដលើសំដៅដែើម្ននសំដណើ បដច្ចកដទ្ស ដែលរមួ្ម្ភន ៖  

 ក). សំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 លិខិតសំដណើ បដច្ចកដទ្ស 
 ប្បវតតិរូបរបស់ទ្ើប្បឹកា 
ខ). សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
 លិខិតសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
 ទ្ប្ម្ង់សដងាបហរិញ្ញវតថុ  
 ទ្ប្ម្ង់ច្ំណ្តយលម្អិត 
 ទ្ប្ម្ង់ច្ំណ្តយលម្អិតសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
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 ការទូ្ទាត់ច្ំណ្តយសប្ម្ភប់សកម្មភាពនើម្ួយៗ 
 ដសច្កតើប្បកាសអំពើប្កម្សើលធម៌្។ 

៦. ការច្រ្រ នងិចុ្េះកចិ្ចប្ពម្ដប្ពៀង 
សប្ម្ភប់វធិើសាស្រសតដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនប្បភពដតម្ួយ បនទ ប់ពើដបើកសំដណើ បដច្ចកដទ្ស និង

ហរិញ្ញវតថុដហើយ ការច្រ្ និងចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដពៀងប្តូវដធវើដែើង ដោយដសអកលសំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងសំដណើ  
ហរិញ្ញវតថុដែលបានទ្ទ្ួល។ ការច្រ្គួរដផ្ទត តដលើលកាខណឌ ការងារ យុទ្ធសាស្រសត ដសនការ និងការដរៀបច្ំ
បុគគលិកដែលប្តូវដធវើការជាម្ួយទ្ើប្បឹកាែូច្ដែលបានដលើកដែើងដៅកនុងសំដណើ បដច្ចកដទ្ស។ ដទាេះបើជា
ោ៉ា ងណ្តក៏ដោយ ការច្រ្ដនេះនឹងម្និ្នដៅែល់ការផ្ទៃ ស់បតូរននលកាខណឌ ការងារ ដសនការ និងយុទ្ធ
សាស្រសតដែលបានោក់បញ្ចូ លដៅកនុងសំដណើ បដច្ចកដទ្សដែើម្ដែើយ។ ប្បសិនដបើការច្រ្រតប្ម្ូវឱ្យម្ភនការ
កាត់បនថយ ឬបដងកើនតនម្ៃននសំដណើ រសំុរបស់ទ្ើប្បឹកា កនុងច្ំននួទ្កឹប្បាក់ ១០%  POC/PRC នឹងដសនើសំុការ
យល់ប្ពម្ពើប្បធានសាថ ប័នមុ្នដពលចុ្េះកចិ្ចប្ពម្ដប្ពៀង។ រាលក់ារច្រ្ទាងំអស់ ប្តូវម្ភនកំណត់ដហតុ 
ដហើយប្តូវម្ភនការឯកភាពដលើកំណត់ដហតុដនេះពើប្គប់ភាគើទាងំអស់។ វធិើសាស្រសតច្រ្ប្តូវបានអនុវតត
សប្ម្ភប់ការដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាជាលកាណៈបុគគល។ BEC នឹងដធវើ ការវាយតនម្ៃ ដហើយ POC/PRC នឹងពនិតិយ
ដម្ើលដលើការវាយតនម្ៃដនេះ ប្ពម្ទាងំដធវើការសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយមុ្នដពលច្រ្ និងចុ្េះកចិ្ចប្ពម្ដប្ពៀង
ដែលនឹងប្តូវដធវើដែើងកនុងរយៈដពលម្ួយសបាត ហ៍បនទ ប់ពើទ្ទ្ួលបានការជូនែំណឹងជាោយលកាណ៍អកេរ
រ។ ទាងំ BEC និង POR / PRC នឹងអនុវតតតាម្ជហំាន នងិនើតិវធិើទាងំអស់ដែលបានកំណត់ ែូច្បាន
ដរៀបរាប់ដៅកនុងវធិើសាស្រសតដសេងដទ្ៀត។ ប៉ាុដនតដោយសារដពលដវោម្ភនកំណត់ សូម្ច្ង្ថំ្ន ម្ភនដតករណើ
ពិដសសប៉ាុដណ្តណ េះដែលប្តូវអនុវតតតាម្វធិើសាស្រសតដនេះ។  
១១.៧  វិធសីាស្រសតគត្រើសគរើសទីត្បឹកាជាឯកតតរន  

ក. វិធីសាស្រសត 

វធិើសាស្រសតដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាជាលកាណៈបុគគលម្ិនបានកំណត់កប្ម្ឹតទ្ឹកប៉ាុដនតការដប្ជើសដរ ើសទ្ើ
ប្បឹកាប្បដភទ្ដនេះសប្ម្ភប់ដតករណើ ្បំាច់្ប៉ាុដណ្តណ េះ។  ការដប្ជើសដរ ើសអាប្ស័យដលើការវាយតនម្ៃសម្តថភាព
របស់ទ្ើប្បឹកា ដែលរមួ្ម្ភន ការអប់រ ំបទ្ពិដសាធន៍ ច្ំដណេះែឹង (ភាសារបរដទ្ស វបបធម៌្ ប្បព័នធរែឋបាល 
រច្នសម្ព័នធរោឋ ភិបាល ។ល។)។ 
ខ. ែំគណើរការម្នលទធកម្ម 

១. ការដរៀបច្សំំដណើ សំុដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បកឹា  
ដៅដពលដែលម្ភនតប្ម្ូវការដសវាទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើ ឬអងគភាពដែលប្តូវការប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ សំុដប្ជើស

ដរ ើសទ្ើប្បឹកា ដហើយោក់សំដណើ សំុដនេះជូនដៅប្បធានសាថ ប័ន ដែើម្បើពិនិតយ និងអនុញ្ជញ តិ។ សំដណើ សំុដប្ជើស
ដរ ើសទ្ើប្បឹកា ប្តូវម្ភនការពិនិតយដសទៀងផ្ទទ ត់ឲយបានោ៉ា ងច្ាស់អពំើលកាខណឌ ការងាររបស់ទ្ើប្បកឹា និងតនម្ៃ
បា៉ា ន់សាម នសប្ម្ភប់ដសវាសតល់ដោបល់របស់ទ្ើប្បឹកា។  
២. សំដណើ សំុលទ្ធកម្ម 
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ដៅពើទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ តិ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំសំដណើ លទ្ធកម្ម (ទ្ប្ម្ង់ទ្ើ២) ដោយពិដប្ាេះ
ដោបល់ជាម្ួយម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុអំពើថវកិាដែលទាក់ទ្ងនឹងការងារលទ្ធកម្ម។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវចុ្េះហតថដលខា
ដលើសំដណើ សំុលទ្ធកម្ម នងិបញ្ជូ នដៅប្បធានសាថ ប័នដែើម្បើចុ្េះហតថដលខា។ 
៣. ការប្បកាសដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បកឹា 

ដៅពើទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ តិពើប្បធានសាថ ប័នដលើសំដណើ ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា និងសំដណើ លទ្ធកម្ម
ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដធវើការប្បកាសជាសាធារណៈអំពើការដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា កនុងរយៈដពល
ោ៉ា ងតិច្ច្នំនួ១៥នថង តាម្រយៈការដសតកនុងប្សុកច្ំននួពើរការដសតដសេងៗដែលការដសតនើម្ួយៗសេពវសាយ 
ោ៉ា ងតិច្ច្នំនួ០១ដលខ។ កនុងករណើ ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាអនតរជាតិ ការប្បកាសដប្ជើសដរ ើសអាច្ដធវើដែើងតាម្  
រយៈការដសតបរដទ្ស។ ការដសត ឬដគហទ្ំព័រ ដែលប្តូវោក់សេពវសាយការដប្ជើសដរ ើសដនេះ គួរដតជា
កាដសត ឬដគហទ្ំព័រដែលម្ភនប្បជាប្បិយភាពកនុងច្ំដណ្តម្អនកអាន និងដែលបានប្បតិបតតិការរយៈដពល
០២នន ោំ៉ា ងតិច្។ ដប្ៅពើដនេះ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវប្បកាសដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា ដោយភាជ ប់ជាម្ួយលកាខណឌ
ការងារដៅដលើដគហទ្ំព័រ ដែើម្បើសតល់ព័ត៌ម្ភនលម្អិតែល់ដបកាភាពទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍។ 
៤. ការដរៀបច្លិំខតិបញ្ជជ ក់អពំើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍  

កនុងអំែុងដពលននការប្បកាសដប្ជើសដរ ើស រហូតែល់កាលបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយននការោក់ពាកយសុំ 
ដបកាជនដែលម្ភនច្ំណ្តប់អារម្មណ៍អាច្ដសនើសំុលកាខណឌ ការងារពើម្ស្រនតើលទ្ធកម្មដៅដរៀងរាល់ដម្ភ៉ា ងដធវើការ ឬ
ទាញយកពើដគហទ្ំព័រ។ 

ដបកាជនដែល្ប់អារម្មណ៍ ប្តូវដរៀបច្ំលិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ និងប្បវតតិរូបការងារ 
ដោយដផ្ទត តដលើ ៖ 

 ប្បវតតិននការអប់រ ំ
 បទ្ពិដសាធន៍ 
 ច្ំដណេះែឹង 
 ភាសារ 
បនទ ប់ពើបញ្ច ប់ការដរៀបច្ំលិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ និងប្បវតតិការងារ ដបកាជនទ្ើប្បកឹាប្តវូ

បញ្ជូ នលិខិតដនេះតាម្រយៈអុើដម្៉ាល រជឺាប្កោសដៅម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកដសនកលទ្ធកម្មមុ្ន ឬតាម្ដពលកំណត់។ 
៥. ការោក់ពាកយ នងិការទ្ទ្លួលិខតិបញ្ជជ ក់អពំើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍ 

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវទ្ទ្ួលលិខិតបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ដលើដសវាទ្ើប្បឹកា ្ប់ពើនថង្ប់ដសតើម្នន
ការលិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍រហូតែលក់ាលបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយននការោក់ពាកយ។ កនុងករណើ ដៅ
នថង ចុ្ងបញ្ច ប់ននការោក់ពាកយ ទ្ទ្លួបានលិខិតបញ្ជជ ក់ច្ំណ្តប់អារម្មណ៍តិច្ជាង ៣លិខិត ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម
ប្តូវដធវើការប្បកាសសេពវសាយជាសាធារណៈជាដលើកទ្ើពើរដៅដលើកាដសត ដោយអំពាវនវឲយម្ភនការោក់
លិខិតបញ្ជជ ក់ច្ំណ្តប់អារម្មណ៍កនុងរយៈដពលម្ួយសបាត ហ៍បនតដទ្ៀត។ ទ្នទមឹ្នឹងដនេះម្ស្រនតើលទ្ធកម្មក៏ប្តូវ
ប្បកាសប្បកាសអំពាវនវបដនថម្ដទ្ៀត ដលើដគហទ្ំព័រសងដែរ។ 
៦. ការវាយតនម្ៃដលើលិខតិបញ្ជជ ក់អពំើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍ 
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ដៅនថងបញ្ច ប់ននការោក់លិខិតបញ្ជជ ក់ច្ណំ្តប់អារម្មណ៍ BEC ប្តូវកំណត់ដប្ជើសដរ ើសលិខិតបញ្ជជ ក់
អំពើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍របស់ទ្ើប្បឹកានើម្ួយៗ ដោយដសអកដលើការបងាា ញច្ំណ្តប់អារម្មណ៍របស់ដបកាជន
នើម្ួយៗដធៀបជាម្ួយលកាខណៈវនិិច្េ័យដែលបានកំណត់ដៅកនុងលកាខណឌ ការងារ ប្ពម្ទាងំប្តូវកំណត់
តារាងពិនទុដែលប្សបតាម្លកាណៈវនិិច្េ័យនើម្ួយៗ។ ពិនទុសរុបអតិបរម្ភននការវាយតនម្ៃតាម្លកាណៈវនិិច្េ័យ
នើម្ួយៗម្ភនច្ំនួន ១០០។ ពនិទុសរុបចុ្ងដប្កាយសប្ម្ភប់ទ្ើប្បឹកានើម្ួយៗ ដសមើនឹងពិនទុសរុបដែលអនកវាយ
តនម្ៃនើម្ួយៗបានកំណត់ដច្កនឹងច្នំួនអនកវាយតនម្ៃ។ ជាទូ្ដៅ ទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនគុណវុឌ្ឍបិ្គប់ប្ាន់នឹង
ទ្ទ្ួលបានពនិទុសរុបចុ្ងដប្កាយច្ំនួន៧៥ពិនទុ ឬដលើសពើដនេះ នឹងប្តូវបានអដញ្ជ ើញឲយោក់សំដណើ ដសនកបដច្ចក
ដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុ។ 

ដែើម្បើឲយការវាយតនម្ៃដលើលិខិតបញ្ជជ ក់អារម្មណ៍អាច្ម្ភនសុពលភាពបាន លុេះប្តាដតម្ភនលិខិត
បញ្ជជ ក់ច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ោ៉ា ងតិច្០៣ ដែលទ្ទ្ួលបានពើទ្ើប្បឹកា៣នក់ដសេងៗាន ។  ប៉ាុដនតប្បសិនដបើ
បនទ ប់ពើប្បកាសសេពវសាយដលើកទ្ើម្ួយ ឬការប្បកាសដែើងវញិដហើយ ដៅដតម្ិនម្ភនច្ំនួនប្គប់០៣លិខិត
ដទ្ៀត ដនេះ BEC អាច្ដធវើការពិនិតយ នងិវាយតំនលដលើលិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ណំ្តបអារម្មណ៍ដែលបានទ្ទ្ួល។
សម្ភជិកទាងំអស់នន BEC នឹងចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើប្បកាសប្កម្សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្នដពល
្ប់ដសតើម្ដធវើការពិនិតយ និងវាយតនម្ៃដលើលិខិតច្ំណ្តប់បញ្ជជ ក់អំពើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍។  

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មថតច្ម្ៃងលិខតិបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍របស់ទ្ើប្បឹកា និងតារាងពិនទុដែលប្តូវ
បំដពញដោយសម្ភជិកគណៈកម្មការ ដហើយដបងដច្កឲយដៅប្គប់សម្ភជិកនើម្ួយៗនន BEC ប្ពម្ទាងំ
បញ្ជជ ក់អំពើការបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយដែលសម្ភជិកនើម្ួយៗប្តូវប្បគល់តារាងពិនទុពើសម្ភជិកនើម្យួៗម្កវញិ។
សប្ម្ភប់ការវាយតនម្ៃដលើលិខិតបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តបអារម្មណ៍របស់ទ្ើប្បឹកា អាច្ម្ម្ភនរយៈដពល០១សបាត ហ៍ 
ឬម្ិនឲយដលើសពើ០២សបាត ហ៍ដែើយ។ ការវាយតនម្ៃដនេះប្តូវដធវើដែើងដោយឯករាជយ ដោយម្ិនម្ភនការ
ពិភាកាាន ដែលនឹងនឲំយម្ភនភាពលដម្អៀង និងម្ភនឥទ្ធពិលដលើការសដប្ម្ច្ច្តិតរបស់អនកវាយតនម្ៃនើម្ួយៗ។ 
បនទ ប់ពើការវាយតនម្ៃប្តូវបានបញ្ច ប់រចួ្រាល់ ប្បធាន BEC ប្តូវបានប្បមូ្លតារាងពិនទុ និងដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំ
ជាម្ួយអនកវាយតំនលទាងំអស់។ ដៅកនុងកិច្ចប្បជុំវាយតនម្ៃ អនកវាយតនម្ៃនើម្ួយៗប្តូវបងាា ញការវាយតនម្ៃ
របស់ខៃួន ដហើយម្ិនប្តូវផ្ទៃ ស់បតូរពិនទុដែលបានកំណត់រចួ្ដហើយដែើយ។ កនុងករណើ ដែលបានោក់ពិនទុទាប
ដពក ឬខពសព់ិនទុ អនកវាយតនម្ៃប្តូវបងាា ញដហតុសលរបស់ពួកដគ។ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវបដងកើតទ្ប្ម្ង់របាយ
ការណ៍វាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្សដោយដរៀបច្ំតាម្លំោប់នន លិខិតបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍តាម្
ច្ំនួនពិនទុសរុបចុ្ងដប្កាយដែលបានសដប្ម្ច្ និងចុ្េះហតថដលខា សម្ភជិក BEC និងោក់ជូនដៅ POC /PRC 
ដែើម្បើពិនិតយ និងសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ។ 

POC/PRC ប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចប្បជុំដែើម្បើពិនតិយ និងវាយតនម្ៃដលើលិខិតននការបងាា ញការ្ប់អារម្មណ៍
និងរបាយការណ៍វាយតនម្ៃ។ សម្ភជិកទាងំអស់នន POC / PRC ចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើប្បកាសប្កម្
សើលធម៌្ (ទ្ប្ម្ង់១៦) មុ្នដពលដធវើការវាយតនម្ៃលិខិតច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ និងរបាយការណ៍វាយតនម្ៃ។ ដៅ
ដពលកិច្ចប្បជុំប្តូវបានបញ្ច ប់ POR/PRC ដរៀបច្ំកំណត់ដហតុកិច្ចប្បជុំ ដោយម្ភនបញ្ជជ ក់អំពើដសច្កតើសដប្ម្ច្
ចុ្ងដប្កាយដលើរបាយការណ៍វាយតំនល និងដលើលិខិតច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ ដហើយប្តូវបានចុ្េះហតថដលខាដោយ
សម្ភជិកទាងំអស់នន POC / PRC ដែលម្ភនវតតម្ភន។ 
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៧. ការោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស នងិសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
តាម្រយៈម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម POC/PRC ប្តូវដសនើឲយទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនសម្តថភាពខពស់បំសុតោក់សំដណើ

ហរិញ្ញវតថុតាម្រយៈអុើដម្៉ាល។ ដសនកតាម្ការដសនើដែើងដនេះ ទ្ើប្បឹកាប្តូវបញ្ជូ នប្តែប់ម្កវញិនូវតនម្ៃដសវា និង 
កិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងសតល់ដសវាដែលធាៃ ប់ម្ភនកនៃងម្ក ឬវកិកយប័ប្តដែលពាក់ព័នធសប្ម្ភប់ដប្បើប្បាស់ជាមូ្លោឋ ន 
កនុងការច្រ្រ។ 
៨. ការច្រ្កចិ្ចសនា 

POC/PRC គរួអដញ្ជ ើញទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនពិនទុខពស់បំសុតននការវាយតនម្ៃដលើលិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ណំ្តប់ 
អារម្មណ៍សប្ម្ភប់ការច្រ្ និងចុ្េះកចិ្ចប្ពម្ដប្ពៀង។ ការច្រ្ក៏អាច្ដធវើដែើងតាម្រយៈអុើដម្៉ាលសងដែរ។ កនុង
ករណើ ការច្រ្បរាជ័យ POC/PRC ប្តូវអដញ្ជ ើញទ្ើប្បឹកាដែលសថិតដៅលំោប់បនទ ប់ឲយោក់សំដណើ ហរិញ្ញ
វតថុ ដែើម្បើច្រ្ និងចុ្េះកចិ្ចប្ពម្ដប្ពៀង។ POC/PRC អាច្បនតការអនុវតតរដបៀបដនេះរហូតែល់ទ្ទ្ួលដជាគជ័យ
ននការដប្ជើសដរ ើស។  ទ្ើប្បឹកាឯករាជយនឹងម្ិនទ្ទ្លួបានសលប្បដោជន៍អវើដប្ៅពើនថៃដសវារបស់ខៃួនដែើយ 
ដលើក ដលងនថៃសំបុប្តយនតដហាេះ និងប្បាក់ដបសកកម្មប្ប្នំថង។ ប្បសិនដបើការច្រ្រតប្ម្ូវឲយម្ភនការបនថយ 
ឬបដនថម្តនម្ៃដៅកនុងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុរបស់ទ្ើប្បឹកាកនុងច្ំនួនប្បម្ភណ១០% POC/PRC ប្តូវដសនើសំុការ
យល់ ប្ពម្ពើប្បធានសាថ ប័ន មុ្នដពលចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង។ រាល់ការច្រ្ទាងំអស់ ប្តូវម្ភនកំណត់ដហតុ 
ដហើយប្តូវម្ភនការឯកភាពដលើកំណត់ដហតុដនេះពើប្គប់ភាគើទាងំអស់។ 
១១.៨ តារាងសគងខប: នីតិវិធីលទធកម្មសត្ម្ភប់គសវាកម្មត្បឹកា 

វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្ម ទ្ំហចំ្ំណ្តយ ែំដណើ រការលទ្ធកម្ម 
ការដប្ជើសដរ ើសដសអក 
ដលើគុណភាព 

  

 ម្ិនកំណត់ ការដរៀបច្ំសំដណើ ដសវាទ្ើប្បឹកា (ដាលការណ៍) 
 សំដណើ លទ្ធកម្ម 
 ការដរៀបច្ំដសច្កតើប្ពាងការងារ និងការប្បកាស 
ដប្ជើសដរ ើស ដោយដសនកលទ្ធកម្ម និងអនុម័្តដោយ
គណៈកម្មការ។ 

 ដធវើការប្បកាសដប្ជើសដរ ើសជាសាធារណៈតាម្រយៈ
កាដសតច្ំនួនពើរដសេងាន កនុងកំែុងដពលោ៉ា ង
ដហាច្ណ្តស១់៥នថង មុ្នកាលបរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយ 
ននការោក់លិខិតបញ្ជជ ក់អពំើច្ំណ្តប់អារម្មណ៍។ 

 ទ្ទ្ួលបានោ៉ា ងដហាច្ណ្តស់ ៦លិខិត។ កនុង
ករណើ ម្ិនបាន៦  ប្តូវពនារដពលម្ួយសបាត ហ៍ 
ដទ្ៀត។ 

 ការវាយតនម្ៃលិខិតបញ្ជជ ក់ច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ដោយ
ប្តូវបដងកើតតារាងពិនទុ និងបញ្ជ ើប្កុម្ហ ុនច្ំនួនពើរ។ 

 សតល់ទ្ប្ម្ង់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុ ដៅ
ប្កុម្ហ ុនដែលជាប់ កនុងរយៈដពល ២១នថង។ 
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វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្ម ទ្ំហចំ្ំណ្តយ ែំដណើ រការលទ្ធកម្ម 
 ទ្ទ្ួលសំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុ 
 ការដបើក និងវាយតនម្ៃសំដណើ បដច្ចកដទ្ស  
 ប្កុម្ហ ុនដែលទ្ទ្ួលបានពិនទុខពស់បំសុតដលើសំដណើ
បដច្ចកដទ្សប្តូវដសនើសំុឲយោក់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ។ 

 ការច្រ្រ និងកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងសតល់ដសវា 
 អនុវតតកិច្ចសនា និងការទូ្ទាត់។ 

ការដប្ជើសដរ ើសដសអកដលើ
គុណភាព នងិតនម្ៃ 

 ម្ិនកំណត់ ែំដណើ រការលទ្ធកម្ម ប្តូវបានអនុវតតែូច្វធិើសាស្រសដដប្ជើស
ដរ ើសដសអកដលើគុណភាពដែរ 
 ដប្ជើសដរ ើសប្កុម្ហ ុនអាទ្ិភាពច្ំនួន០២ 
 ដបើក និងវាយតនម្ៃសំដណើ ហរិញ្ញវតថុរបស់ប្កុម្ហ ុន
ដែលជាប់ ដោយកំណត់ពិនទុ ២០ សប្ម្ភប់សំដណើ
ហរិញ្ញវតថុទាបបំសុត ដហើយទ្ម្ងន់ពិនទុសប្ម្ភប់
សំដណើ បដច្ចកដទ្សគឺ ៨០។ កនុងករណើ ពិដសស
ម្យួពិនទុននសំដណើ ហរិញ្ញវតថុទាបបំសុត អាច្ម្ក
ប្តឹម្៣០ សប្ម្ភប់ការងារប្បឹកាធម្មតា។  

 ការច្រ្រ និងចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង 
 ការអនុវតតកិច្ចសនា និងការទូ្ទាត់។ 

ការដប្ជើសដរ ើសដសអក 
តាម្ថវកិាដែលបាន 
កំណត់ 
 

 ម្ិនកំណត់ ដណើ រការលទ្ធកម្ម ប្តូវបានអនុវតតែូច្វធិើសាស្រសដដប្ជើស
ដរ ើសដសអកដលើគុណភាពដែរ 
 ដប្ជើសដរ ើសប្កុម្ហ ុនអាទ្ិភាពច្ំនួន០២ 
 ប្កុម្ហ ុនដែលជាប់សំដណើ បដច្ចកដទ្សប្តូវបាន
អនុញ្ជញ តឱ្យដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ។ 

 ប្កុម្ហ ុនម្ួយដែលដសនើតនម្ៃខពស់ជាងថវកិាដែល
បានកំណត់ ប្តូវបានបែិដសធ។ 

 ប្កុម្ហ ុនដែលដសនើតនម្ៃ សថិតកនុងច្ំនួនថវកិាដែល
បានកំណត ់និងម្ភនពិនទុសំណ់បដច្ចកដទ្សខពស់
បសុំត ប្តូវបានអដញ្ជ ើញសប្ម្ភប់ចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង។ 

 ការច្រ្រ និងចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង 
 ការអនុវតតកិច្ចសនា និងការទូ្ទាត់។ 

 ការដប្ជើសដរ ើសដសអត
តាម្តនម្ៃដែលទាប
បំសុត 

 ម្ិនកំណត់ ប្កុម្ហ ុនទាងំអស់ដែលបានោក់លិខិតបញ្ជជ ក់អំពើ 
ច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ ប្តូវបានអដញ្ជ ើញឲយោក់សំដណើ
បដច្ចកដទ្ស និងសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
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វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្ម ទ្ំហចំ្ំណ្តយ ែំដណើ រការលទ្ធកម្ម 
 ប្កុម្ហ ុនដែលជាប់ដលើសំដណើ បដច្ចកដទ្សប្តូវបាន
អនុញ្ជញ តឱ្យដបើកសំដណើ ហរិញ្ញវតថុ។ 

 ប្កុម្ហ ុនដែលោក់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុទាបបំសុតប្តូវ
បានអដញ្ជ ើញម្កច្រ្ និងចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង។ 

 ការច្រ្រ និងចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង 
 ការអនុវតតកិច្ចសនា និងការទូ្ទាត់។ 

ការដប្ជើសដរ ើសតាម្
លកាណៈសម្បតតិរបស់
ទ្ើប្បឹកា 

 តិច្ជាង 
200.000 ែុោៃ រ 

ប្កុម្ហ ុនដែលោក់លិខិតបញ្ជជ ក់អំពើច្ណំ្តប់អារម្មណ៍ 
និងទ្ទ្ួលបានពិនទុខពស់ពើការវាយតនម្ៃ ប្តូវបាន
អដញ្ជ ើញឲយោក់សំដណើ សំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងហរិញ្ញ
វតថុ 
 សំដណើ បដច្ចកដទ្ស និងហរិញ្ញវតថុប្តូវោក់បញ្ចូ ល
ាន  និងដបើកដៅកនុងដពលដតម្ួយ 

 ពិនទុសំដណើ បដច្ចកដទ្សដែលជាប់គឺ ៧៥ ឬខពស់
ជាងដនេះ 

 ការច្រ្រ និងចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង 
 ការអនុវតតកិច្ចសនា និងការទូ្ទាត់។ 

ការដប្ជើសដរ ើសម្ភន
ប្បភពដតម្ួយ 

 ម្ិនកំណត់ វធិើសាស្រសតដនេះអាច្ប្តូវបានអនុវតតសប្ម្ភប់ការដប្ជើស
ដរ ើសទ្ើប្បឹកាជាលកាណៈបុគគល ឬប្កុម្ហ ុន កនុងករណើ   
ម្ួយច្ំនួន រមួ្ម្ភន ៖ 
 សប្ម្ភប់ការងារបនតពើការងារដែលបានអនុវតតពើមុ្ន
របស់ប្កុម្ហ ុន 

 កនុងករណើ បនទ ន់ ែូច្ជា ការដធវើអនតរាគម្ន៍ដៅកនុង
ដប្ាេះម្ហនតរាយធម្មជាតិដែលប្តូវការការដ្ៃើយតប
ភាៃ ម្ៗ 

 ម្ភនដតទ្ើប្បឹកាដនេះ ដតប៉ាុដណ្តណ េះដែលម្ភនលទ្ធ
ភាព និងម្ភនសម្តថភាពសប្ម្ភប់ការងារ។ 
 

ែំដណើ រការអនុវតត 
 ោក់សំដណើ បដច្ចកដទ្ស សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ និងការ
ច្រ្រដលើកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង។ 

 ទ្ើប្បឹកាលកាណៈបុគគល ម្និតំរូវឲយោក់សំដណើ
បដច្ចកដទ្សដទ្ ប៉ាុដនតប្តូវោក់ប្បវតតិរូបការងារ និង
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វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្ម ទ្ំហចំ្ំណ្តយ ែំដណើ រការលទ្ធកម្ម 
សំដណើ ហរិញ្ញវតថុជំនួសវញិ (ការោក់សំដណើ ហរិញ្ញ
វតថុ និងការច្រ្រចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀងប្តូវបានអនុវតត
សប្ម្ភប់ការដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាឯករាជយ) 

 ការអនុវតតកិច្ចសនា និងការទូ្ទាត់។ 
ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា 
ឯកតតជន 

 ម្ិនកំណត់ ប្បកាសដប្ជើសដរ ើសជាសាធារណៈតាម្រយៈកាដសតពើរ
ដសេងាន  (ឬកាដសតបរដទ្សសប្ម្ភប់ការដប្ជើសដរ ើសទ្ើ
ប្បឹកាអនតរជាតិ) កនុងរយៈដពល ១៥ នថងមុ្នកាល
បរដិច្េទ្ចុ្ងដប្កាយននការោក់ពាកយសំុ។ 
 ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មដប្ជើសដរ ើសដបកាជនអាទ្ិភាពោ៉ា ងតិច្
០៣រូប ដោយដសអកដលើច្ំដណេះែឹង ជនំញ និងបទ្
ពិដសាធន៍ការងារដ្ៃើយតបដៅនឹងតប្ម្ូវការ ដហើយ
ោក់ជូនគណៈកម្ភម ធិការលទ្ធកម្ម ដែើម្បើពនិិតយ និង
សដប្ម្ច្។ 

 ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មវាយតនម្ៃទ្ើប្បឹកានើម្ួយៗ ដោយដសអក
ដលើច្ំដណេះែឹង ជំនញ នងិសម្តថភាព ដហើយ
បនទ ប់ម្កដរៀបច្ំបញ្ជ ើដបកាជន ដោយោក់តាម្
លំោប់ពិនទុ ដហើយោក់ជូនគណៈកម្ភម ការ ដែើម្បើ
ពិនិតយ និងសប្ម្ច្។  

 ការដសនើសំុឲយោក់សំដណើ ហរិញ្ញវតថុ 
 ការច្រ្រ និងចុ្េះកិច្ចប្ពម្ដប្ពៀង 
 ការប្គប់ប្គង និងអនុវតតកចិ្ចប្ពម្ដប្ពៀង 

 
១១.៩. ការចុុះកិចេសនា            

          បនទ ប់ពើភាគើទាងំពើរម្ភនការប្ពម្ដប្ពៀងាន ដហើយ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំកិច្ចសនា ដហើយោក់ជូន
ប្បធានសាថ ប័ន ដែើម្បើពិនតិយ និងចុ្េះហតថដលខា។ បនទ បម្ក ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្បគល់កិច្ចសនាដនេះឲយដៅ        
ទ្ើប្បឹកា ដែើម្បើចុ្េះហតថដលខា។  

ជាទូ្ដៅ កិច្ចសនា ប្តូវម្ភន ៖  
 កាលបរដិច្េទ្ននកិច្ចសនា         
 ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់អងគភាពលទ្ធកម្ម          
 ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់ទ្ើប្បឹកា           
 ការពិពណ៌នអំពើល័កាខ័ណឌ ការងារ          
 លកាខណឌ ននកិច្ចសនា          
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 វធិើសាស្រសតទូ្ទាត់   
 ការប្គប់ប្គងការងារ និងកាលវភិាគការងារ          
 ការអនុវតតបទ្ោឋ ន 
 ការសម្ភង ត់ 
 ភាពជាម្ភច សដ់លើសម្ភា រៈ បរកិាា រ           
 ការធានរា៉ា ប់រង  
 ប្កម្សើលធម៌្ទាក់ទ្ងសកម្មភាពហាម្ឃាត់           
 ែំដណ្តេះប្សាយជដម្ភៃ េះ។    
បនទ ប់ពើប្បគល់កិច្ចសនាែល់ប្កុម្ហ ុន ឬបុគគលដែលបានដប្ជើសដរ ើស សាថ ប័នអនុវតតកិច្ចលទ្ធកម្ម 

ប្តូវជូនែំណឹងែល់ប្កុម្ហ ុន ឬបុគគលែនទ្ដទ្ៀត ដែលម្ិនបានដជាគជ័យកនុងែំដណើ រការលទ្ធកម្ម ដលើក
ដលង ការដប្ជើសដរ ើទ្ើប្បឹកាដែលម្ភនប្បភពដតម្ួយ ឬការដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកាឯកតតជន។ 
១១.១០. ការត្តួតពិនិតយ និងការអនុវតតកិចេសនា              

កិច្ចសនាការងាររបស់ទ្ើប្បឹកាបានកណំត់ដសនការការងារ នងិដពលដវោជាក់ោក់។ ែូដច្នេះ សាថ ប័
ន ដធវើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំប្តួតពិនិតយដម្ើលដលើការសតល់ដសវាប្បឹកាដោបល់ដធៀបជាម្ួយខៃឹម្សារការងារដែល
បាន កំណត់ដៅកនុងកិច្ចសនា ដែើម្បើធានថ្ន ដសវាទ្ើប្បឹកា និងលទ្ធសលការងាររបស់ទ្ើប្បឹកាបានបញ្ច ប់ 
ប្បកបដោយប្បសិទ្ធភាព នងិទាន់ដពលដវោ។ សាថ ប័នដធវើលទ្ធកម្ម ប្តូវ្ត់តាងំម្ស្រនតើ ឬអងគភាពប្តតួពិនិតយ 
ការអនុវតតកិច្ចសនា ដែើម្បើ ៖ 

 ្ត់វធិានការពិនិតយដម្ើលសកម្មភាព នងិការអនុវតតកិច្ចសនា។          
 ធាននូវការអនុវតតតាម្កាតពវកិច្ចរបស់សាថ ប័នដធវើលទ្ធកម្ម និងទ្ើប្បឹកាដោយប្បសិទ្ធភាព នងិ
នប់រហ័សែូច្ដែលបានកំណត់ដៅកនុងកិច្ចសនា       

 ធានថ្ន របាយការណ៍ននលទ្ធសលការងារទាងំអស់ប្តូវបានប្តួតពិនិតយោ៉ា ងរហ័ស ដហើយបាន
ដ្ៃើយតបជាោយលកាណ៍អកេរ (តាម្ការ្បំាច់្)។          

 ប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងជាម្ួយទ្ើប្បឹកា ដែើម្បើរកមូ្លដហតុឫសគល់ ដែលនឲំយការអនុវតតម្ួយ
ច្ំនួន ដែលបរាជ័យកនុងការសដប្ម្ច្ដាលដៅ។          

 ប្តូវដសញើលិខិត (ប្បសិន្បំាច់្) ដៅទ្ើប្បឹកាដសេងៗដទ្ៀត ដែលដធវើការទាក់ទ្ងនឹងបញ្ជា ដែល
ដកើតដែើង  ប្បសិនដបើទ្ើប្បឹកាដែលបានជួលសប្ម្ភប់កិច្ចការដនេះម្ិនអាច្សតល់ការបកប្សាយ 
បំភៃឺប្គប់ប្ាន់ និងសម្ដហតុសល ឬម្និម្ភនវឌ្ឍនភាពប្សបតាម្ដពលដវោដែលកំណត់។ 

 រាយការណ៍ែល់ប្បធានសាថ ប័នអំពើទ្ើប្បកឹា ដែលបំពានដលើលកាខណឌ កិច្ចសនា។          
ទ្ើប្បឹកាប្តូវដរៀបច្ំរបាយការណ៍តាម្សកម្មភាពនើម្ួយៗ ដែលម្ភនដច្ងកនុងកចិ្ចសនា ដហើយ

បញ្ជូ នដៅសាថ ប័ន ដែើម្បើពិនិតយ និងទ្ទ្ួលយក។ ម្ស្រនតើប្តួតពិនតិយប្តូវពិនិតយរបាយការណ៏របស់ទ្ើប្បឹកា 
ដោយដធៀបជាម្ួយនឹងល័កាខ័ណឌ ការងារ និងដសនើសំុការអនុម័្តពើប្បធានសាថ ប័ន។ 
១១.១១. ការគរៀបចំឯកសារសត្ម្ភប់ការទូទាត់កម្ត្ម្គសវា  
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ដៅដពលដែលទ្ើប្បឹកា ោក់របាយការណ៍ដែល្ៃុេះបញ្ជច ងំពើលទ្ធសលននការអនុវតតតាម្ជំហាន ឬ 
សកម្មភាពនើម្ួយៗ និងដែលប្តូវបានប្ពម្ដប្ពៀងឯកភាពដោយម្ស្រនតើប្តួតពិនិតយ ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដរៀបច្ំឯក
សារទូ្ទាត់តាម្ជំហាននើម្យួៗដែលកំណត់កនុងកិច្ចសនា។ ឯកសារសប្ម្ភប់ការទូ្ទាត់ រមួ្ម្ភន ៖ 

 សំដណើ សំុដរ ើសទ្ើប្បឹកា           
 សំដណើ សំុលទ្ធកម្ម          
 កិច្ចសនា    
 វកិកយបប្តច្ាប់ដែើម្          
 របាយការណ៍របស់ទ្ើប្បឹកា           
 ការអនុម័្តជាដាលការណ៍ដលើរបាយការណ៍របស់ទ្ើប្បឹកា          
 ឯកសារាបំ្ទ្្បំាច់្ដសេងដទ្ៀត។          
ម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុដរៀបច្ំសំដណើ រសំុការទូ្ទាត់ប្បាក់ដោយភាជ ប់ជាម្ួយឯកសារខាងដលើ។ 

 ១១.១២. ការទូទាត់ 
ការទូ្ទាត់នើម្ួយៗនឹងប្តូវបានអនុដោម្តាម្លកាខណឌ នន ែូច្បានកំណត់កនុងដសនកទ្ើ២ននដសៀវ

ដៅដណនសំតើពើដបបបទ្ នើតិវធិើប្បតិបតតកិារ ដែលពិពណ៌នអំពើនើតវិធិើប្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុទាក់ទ្ងនឹងការ
ទូ្ទាត់។ 
១១.១៣. ការបញ្េប់កិចេសនា 

កនុងករណើ ដែលកិច្ចសនាម្ិនប្តូវបានអនុវតដដៅដពល្ប់ដសតើម្អនុវតត ដហើយកិច្ចសនាប្តូវបានចុ្េះ
ហតថដលខាដោយភាគើដែលម្ភនដច្ងកនុងកិច្ចសនា ភាគើណ្តម្ួយអាច្ប្បកាសដម្ភឃៈភាពកិច្ចសនាដោយ
ជូនែំណឹងជាោយលកាណ៍អកេរកនុងរយៈដពលោ៉ា ងយូរ២៨នថង ដៅភាគើម្ភា ងដទ្ៀត។ កនុងករណើ ដនេះ ាម ន  
ភាគើណ្តម្ួយប្តូវទ្ទ្ួលសំណងពើភាគើដសេងដទ្ៀតដទ្។ 

ដសច្កតើជូនែណឹំងជាោយលកាណ៍អកេរប្តូវដធវើដែើងម្ិនឱ្យដលើសពើ ៣០នថង ដៅទ្ើប្បឹកាអំពើការ
បញ្ច ប់កិច្ចសនា ដោយដសអកដលើមូ្លដហតុ ៖ 

 ប្បសិនដបើទ្ើប្បឹកាម្និអាច្បំដពញកាតពវកិច្ចរបស់ខៃួនតាម្ការកណំត់ ែូច្ដែលបានបញ្ជជ ក់ដៅ
កនុងដសច្កតើជូនែំណឹងសតើពើការបញ្ច ប់កិច្ចសនាកនុងរយៈដពល៣០នថង បនទ ប់ពើការជូនែំណឹង 
ឬរយៈដពលបដនថម្ដែលសាថ ប័នបានអនុម័្តដៅកនុងដសច្កតើជូនែណឹំងជាោយលកាណ៍អកេរ។ 

 ប្បសិនដបើទ្ើប្បឹកាម្ិនអនុវតតតាម្ការសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយណ្តម្ួយ ដែលជាលទ្ធសលននការ
សដប្ម្ច្របស់គណៈកម្មការកណ្តត ល។    

 ប្បសិនដបើដៅទ្ើប្បឹកាដែលបានោក់សំដណើ ដៅសាថ ប័នដនេះ ដោយម្ភនដសច្កតើដថៃងការណ៍ដែល 
អាច្ប៉ាេះពាល់ោ៉ា ងធងន់ធងរែល់សិទ្ធិ កាតពវកិច្ច ឬសលប្បដោជន៍របស់សាថ ប័ន ដហើយសាថ ប័ន
បានែឹងថ្ន ដសច្កតើដថៃងការណ៍ដនេះ ជាដសច្កតើដថៃងការណ៍ដកៃងកាៃ យ។   

 សាថ ប័នវនិិច្េ័យដឃើញថ្ន ទ្ើប្បឹកាបានប្បប្ពឹតតសកម្មភាពដែលហាម្ឃាត់ ដែើម្បើ្ នដៅ
ទ្ទ្ួល ពានកចិ្ចសនា ឬដៅកនុងដពលអនុវតតកិច្ចសនា។ 
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 បងាំបញ្ច ប់កចិ្ចសនា ប្បសិនដបើទ្ើប្បឹកាម្ិនម្ភនលទ្ធភាពបំដពញការងារច្ម្បងៗននកិច្ចសនា 
សតល់ដសវា កនុងរយៈដពលម្ិនតិច្ជាង៦០នថង។  

 ប្បសិនដបើទ្ើប្បឹកាជាលកាណៈប្កុម្ហ ុន ឬបុគគលកេយ័ធន ឬប្តូវបានរោំយ ឬសថិតដៅដប្កាម្
ការកំណត់របស់ច្ាប់ ឬដោយសម័ប្គច្ិតត។        

បនទ ប់ពើម្ភនការជូនែំណឹងជាោយកាណ៍អកេរោ៉ា ងតិច្៣០នថង សាថ ប័នអាច្បញ្ច ប់កិច្ចសនាជួល
ទ្ើប្បឹកាដោយឯកដតាភាគើ។  

 ទ្ើប្បឹកាអាច្បញ្ច ប់កិច្ចសនាសតល់ដសវា ដោយប្តូវជូនែំណឹងជាោយលកាណ៍អកេរោ៉ា ងតិច្
៣០នថងដៅសាថ ប័ន ដោយដសអកដលើមូ្លដហតុ ៖  

 ប្បសិនដបើសាថ ប័នដនេះម្ិនអាច្ទូ្ទាត់ប្បាក់សំណងដៅឲយទ្ើប្បឹកា កនុងរយៈដពល ៤៥នថង បនទ ប់
ពើទ្ទ្ួលបានដសច្កតើជូនែណឹំងជាោយលកាណ៍អកេររបស់ទ្ើប្បឹកាដែលបញ្ជជ ក់ថ្ន ការទូ្ទាត់ 
ហួសកាលកំណត់។          

 ប្បសិនដបើសាថ ប័នដនេះរដំោភកាតពវកិច្ចរបស់ខៃួនោ៉ា ងធងន់ធងរដលើកិច្ចសនា ដហើយម្ិនដោេះ
ប្សាយការរដំោភបំពានដនេះកនុងរយៈដពល ៤៥នថង ឬដប្ច្ើនជាងដនេះ          

 ប្បសិនដបើទ្ើប្បឹកាម្ិនម្ភនលទ្ធភាពបំដពញការងារច្ម្បងៗននកិច្ចសនា សតល់ដសវា កនុងរយៈ
ដពលម្ិនតិច្ជាង៦០នថង។  

 ប្បសិនដបើទ្ើប្បឹកាម្ិនអនុវតតតាម្ការសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយណ្តម្ួយ ដែលជាលទ្ធសលននការ
សដប្ម្ច្របស់គណៈកម្មការកណ្តត ល។    

ដបបបទ្សប្ម្ភប់ទូ្ទាត់ដៅដពលបញ្ច ប់កិច្ចសនា ៖ សាថ ប័នប្តូវដធវើការទូ្ទាត់ប្បាក់សំណងដៅឲយ ទ្ើ
ប្បឹកាសប្ម្ភប់ការសតល់ដសវា និងការបំដពញបានប្តឹម្ប្តូវមុ្នកាលបរដិច្េទ្បញ្ច ប់ ៖ 

 ការសតលស់ំណងជាក់ដសតង ដៅមុ្នកាលបរដិច្េទ្បញ្ច ប់កិច្ចសនា។          
 ដលើកដលងដតការបញ្ច ប់កិច្ចសនាកនុងករណើ ដែលទ្ើប្បឹកាបញ្ច ប់កិច្ចសនាដនេះដោយខៃួនឯង
ភាៃ ម្ៗ ការសតលសំ់ណងប្តូវដធវើដែើងតាម្ច្ំនួនសម្ដហតុសលណ្តម្យួ ដែលរមួ្បញ្ចូ លនូវនថៃ
ដធវើែំដណើ ររបស់ទ្ើប្បឹកា បុគគលិក និងអនកដែលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជញ ត។          

ដែើម្បើាបំ្ទ្ែល់ការអនុវតតវធិានការខាងដលើ សាថ ប័នប្តូវដសនើសំុអនុសាសន៍ពើប្បធានសាថ ប័នជានិច្ច។ 
ជាទូ្ដៅ កិច្ចសនាម្ិនប្តូវបានបញ្ច ប់ដោយាម នការពិនិតយ ឬពិ្ រណ្តដលើជដប្ម្ើសននដែលអាច្អនុវតត
បានដែើយ ដលើកដលងដតភាគើទាងំពើបានប្ពម្ដប្ពៀងបញ្ច ប់កិច្ចសនាដនេះ។ 
១១.១៤. ការគរៀបចំលកខខណឌ ការងារ  
              ម្ស្រនតើដសនើសំុ ឬភាគើប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវទាងំប្សុងកនុងការដរៀបច្ំលកាខណឌ ការងារសប្ម្ភប់ការ
ដប្ជើសដរ ើសទ្ើប្បឹកា ដែលបានដសនើសំុ។ លកាខណឌ ការងារប្តូវបដងកើតដែើងសប្ម្ភប់ដសវាទ្ើប្បឹកាដែលម្ភន
លកាណៈជាប្កុម្ហ ុន ឬបុគគល។ វសិាលភាពននដសវាកម្មដែលបានពិពណ៌នកនុងលកាខណឌ ការងារ ប្តូវ
ប្សបាន ជាម្ួយថវកិាដែលម្ភនប្សាប់។ លកាខណឌ ការងារ រមួ្ម្ភន ៖ 

 សាវតារ          
 ដាលដៅ         
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 វសិាលភាពការងារ          
 ការបណតុ េះបណ្តត ល (ប្បសិន្បំាច់្)          
 លទ្ធសលការងារ / ការសតល់ និងការវភិាគ          
 របាយការណ៍         
 ទ្ិននន័យ ដសវា្បំាច់្ បុគគលិក និងម្ដធាបាយដែលសតល់ដោយសាថ ប័ន។     
ដាលបំណងការដប្បើប្បាស់ទ្ើប្បឹកា គឺប្តូវពាក់ព័នធនងឹការដសទរច្ំដណេះែឹង ឬការបណតុ េះបណ្តត ល។ 

លកាខណឌ ការងារ ប្តូវបញ្ជជ ក់ច្ាសោ់ស់ និងលំអិតអំពើច្ំននួបុគគលិកដែលប្តូវបានបណតុ េះបណ្តត ល និង
ព័ត៌ម្ភនលំអតិដសេងដទ្ៀតអំពើធនធានដែលប្តូវការសប្ម្ភប់បំដពញការងាររបស់ទ្ើប្បឹកា ប្ពម្ទាងំប្តូវដរៀប
រាប់អំពើតប្ម្ូវការដសវាកម្មរបស់ទ្ើប្បឹកា ែូច្ជា លទ្ធសល ឬលទ្ធសលដែលរពំឹងទុ្កពើការសតល់ដសវាដនេះ។ 
ជាម្ួយាន ដនេះ លកាខណឌ ការងារម្ិនប្តូវលម្អិតដពកដទ្ គួរម្ភនភាពអាច្បត់ដបនបាន។ ការទ្ទ្ួលខុសប្តូវ
របស់សាថ ប័ន និងទ្ើប្បឹកាប្តូវបានកំណត់ោ៉ា ងច្ាស់ោស់ដៅកនុងលកាខណឌ ការងារដនេះ។ ទ្ើប្បឹកា ដែល
ម្ភនលកាណៈជាប្កុម្ហ ុន ឬបុគគលម្ភនសិទ្ធិសតល់ដោបល់ដលើលកាខណឌ ការងារ តាម្សំដណើ របស់ពួកដគ។ 

ជំពកូទី២ ៖ កិច្ចលទធកម្មអនវុត្តគោយគលខាធិការោា ន គ.ជ.អ.ប. 

១. ដ្ំច្ណើរការវាយត្នមៃ នងិត្តួ្ត្ពិនិត្យកិចេលទ្ធកមម  

ក. គណៈកម្មម ធិការត្តួ្ត្ពិនិត្យកិចេលទ្ធកមម៖  

 បុគគលម្ភនលកាណៈឯករាជយដែលប្តូវ្ត់តាងំដោយ គ.ជ.អ.ប.  ជាប្បធាន 
 បុគគលម្ភនលកាណៈឯករាជយដែលប្តូវ្ត់តាងំដោយ គ.ជ.អ.ប.  ជាអនុប្បធាន 
 បុគគលម្ភនលកាណៈឯករាជយដែលប្តូវ្ត់តាងំដោយ គ.ជ.អ.ប.  ជាសម្ភជិក 
 បុគគលិកដែលប្តូវ្ត់តាងំដោយ គ.ជ.អ.ប.     ជាសម្ភជិក 
 បុគគលិកដែលប្តូវ្ត់តាងំដោយ គ.ជ.អ.ប.     ជាសម្ភជិក 
 បុគគលដែល្ត់តាងំដោយដែគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធ (ម្ិនម្ភនសិទ្ធិដនេះដនន ត) ជាសម្ភជិក 
 ម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកលទ្ធកម្ម(ម្ិនម្ភនសិទ្ធិដនេះដនន ត)    ជាដលខាធិការ 
គណៈកម្មការប្តួតពិនិតយកចិ្ចលទ្ធកម្ម ប្តូវបានដរៀបច្ំបដងកើតដែើងដោយម្ភនសម្ភសភាពជាបុគគល

ដែលខាងដប្ៅននរច្នសម្ព័នធរបស់ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប. នងិប្តូវអនុវតតមុ្ខងារនន ដែើម្បើធានែល់
ការប្តួតពិនិតយោ៉ា ងប្តឹម្ប្តូវដលើកិច្ចលតធកម្ម ដែើម្បើដច្ៀសវាងនូវទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ នងិដែើម្បើដលើក
កម្ពស់ែល់ការដបងដច្កតួនទ្ើភារកិច្ចឱ្យបានសម្ប្សប (ាម នទ្ំនស់សលប្បដោជន៍) ែូច្កនុងករណើ
ប្បធានដលខាធិការគ.ជ.អ.ប. ដែលជាសម្ភជិកអច្ិនស្រនតយន៍ន គ.ជ.អ.ប. ម្ិនអាច្ចូ្លរមួ្កនុងការអនុវតតមុ្ខ
ងារននគណៈកម្មការប្តួតពិនិតយកិច្ចលទ្ធកម្មបានដែើយ។ 
ខ.គណៈកមមការវាយត្នមៃកិចេលទ្ធកមម(សត្ម្មប់កិចេលទ្ធកមមសម្មា រៈបរិកាា រ និងច្សវាកមម និងការងារ

សំណង់) 
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 ប្បធានអងគភាពលទ្ធកម្ម    ជាប្បធាន (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ប្បធាន/តណំ្តងអងគភាពពាក់ព័នធ   ជាអនុប្បធាន (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ប្បធាន/តណំ្តងការោិល័យហរិញ្ញវតថុ  ជាសម្ភជិក (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ប្បធាន/តណំ្តងការ.ិរែឋបាលនិងសារដពើភ័ណឌ           ជាសម្ភជិក (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្ស     ជាសម្ភជិក (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកលទ្ធកម្ម                                    ជាខាធិការ (ម្ិនម្ភនការដបាេះដនន ត) 

សម្ភជិកននគណៈកម្មការវាយតនម្ៃកិច្ចលទ្ធកម្មដនេះម្ិនប្តូវម្ភនមុ្ខងារពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្ត
ែូច្ដែលម្ភនកំណត់ដៅកនុងដសៀវដៅដណនសំតើពើប្បតិបតតិការ ដប្កាម្ប្កបខណឌ ននការប្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុ 
(ការទូ្ទាត់) ដែើម្បើដច្ៀសវាងទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ និងដលើកកម្ពស់ការដបងដច្កតួនទ្ើភារកិច្ចឱ្យបាន
ប្តឹម្ប្តូវ (ដច្ៀសវាងទ្ំនស់សលប្បដោជន៍)។ សម្ភជិកននគណៈកម្មការដនេះប្តូវដតជាបុគគលដសេងពើ
បុគគលិកដែលម្ភនតួនទ្ើពនិិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តដលើប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ។ 
គ.គណៈកមមការវាយត្នមៃកិចេលទ្ធកមម(សត្ម្មប់កិចេលទ្ធកមមច្សវាទ្ីត្បឹកា) 

 ប្បធានអងគភាពលទ្ធកម្ម    ជាប្បធាន (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ប្បធាន/តណំ្តងការ.ិពាក់ព័នធ   ជាអនុប្បធាន (ម្ភនសិទ្ធដិបាេះដនន ត) 
 ប្បធាន/តណំ្តងការ.ិហរិញ្ញវតថុ   ជាសម្ភជិក (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ប្បធាន/តណំ្តងការ.ិរែឋបាលនិងសារដពើភ័ណឌ           ជាសម្ភជិក (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្ស     ជាសម្ភជិក (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម                                                   ដលខាធិការ (ម្ិនម្ភនការដបាេះដនន ត) 

សម្ភជិកននគណៈកម្មការវាយតនម្ៃកិច្ចលទ្ធកម្មដនេះម្ិនប្តូវម្ភនមុ្ខងារពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្ត
ែូច្ដែលម្ភនកំណត់ដៅកនុងដសៀវដៅដណនសំតើពើប្បតិបតតិការ ដប្កាម្ប្កបខណឌ ននការប្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុ 
(ការទូ្ទាត់) ដែើម្បើដច្ៀសវាងទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ និងដលើកកម្ពស់ការដបងដច្កតួនទ្ើភារកិច្ចឱ្យបាន
ប្តឹម្ប្តូវ (ដច្ៀសវាងទ្ំនស់សលប្បដោជន៍)។ សម្ភជិកននគណៈកម្មការដនេះប្តូវដតជាបុគគលដសេងពើ
បុគគលិកដែលម្ភនតួនទ្ើពនិិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តដលើប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ។ 
២. វវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម និងការកំណត្់ទ្ឹកត្បាក់សត្ម្មប់កិចេលទ្ធកមម (Threshold) 

វធិើសាស្រសដលទ្ធកម្មដែលប្តវូអនុវតតដោយដលខាធិការោឋ ន ម្ភនកំណត់ដៅដសនកទ្ើ៩ ទ្ើ១០ និងទ្ើ១១ 
ននដសនកទ្ើ៣ ជំពូក១ននដសៀវដៅដណនដំនេះ។ កប្ម្ិតកំណត់សប្ម្ភប់កិច្ចលទ្ធកម្មដែលប្តូវអនុវតតដោយ
ដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ប្តូវបានកំណត់ដោយដែកៗតាម្វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មជាក់ោក់នើម្ួយៗ។ 
៣. តួ្នាទី្របស់អនកពាក់ព័នធកនងុដំ្ច្ណើរការកិចេលទ្ធកមម 

ដោយដសអកដលើរច្នសម្ព័នធ និងមុ្ខងាររបស់ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប. និងដសអកដលើនើតិវធិើ
ប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុ អនកពាក់ព័នធននកនុងកិច្ចលទ្ធកម្មរមួ្ម្ភនែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

 តនួទ្ើកនុងែំដណើ រការកិច្ចលទ្ធកម្ម មុ្ខងារ និងមុ្ខែំដណង 
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ម្ស្រនតើដសនើសុំ  
  
អនុប្បធានអងគភាព ឬអនុប្បធានការោិល័យ ដែលមិ្នម្ភនទំ្នស់សល
ប្បដោជនក៍នុងមុ្ខងារននគណៈកម្មការវាយតនម្ៃកិច្ចលទ្ធកម្ម 

ម្ស្រនតើដសទៀតផ្ទទ ត់ ប្បធាន ឬអនុប្បធានអងគភាព ដែលពំុម្ភនទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ពាកព់័នធ
នឹងការប្គបប់្គងហរិញ្ញវតថុ និងការអនុវតតការទូ្ទាត់ដែលបានកំណតដ់ៅ
កនុងដសៀវដៅដណនបំ្បតិបតតិការ 

ម្ស្រនតើពិនិតយបញ្ជជ ក ់ ប្បធានអងគភាពរែឋបាល និងហរិញ្ញវតថុ 
ម្ស្រនតើអនុម្ត័ អនុប្បធានប្បតិបតតិដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប. 
ប្បធានសាថ បន័ ប្បធានដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប. 
ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ដរៀបចំ្ឯកសារលទ្ធកម្មនិងតាម្ោនដលើលទ្ធកម្ម (ការោិល័យលទ្ធកម្ម) 

ម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុ ពិនិតយលទ្ធភាពថវកិា (ការោិល័យហរិញ្ញវតថុ) 

ម្ស្រនតើសារដពើភ័ណឌ  ពិនិតយសារដពើភណ័ឌ (ការោិល័យរែឋបាល និងសារដពើភណឌ ) 

សម្ភគ ល៖់ មុ្ខងារទាងំអស់ពាក់ព័នធកនុងែដំណើ រការលទ្ធកម្ម និងប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុពាក់ព័នធនឹងកចិ្ចលទ្ធ
កម្មែូច្បានដរៀបរាប់កនុងតារាងខាងដលើ ប្តូវដតម្ភនការពិនិតយឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ ដែើម្បើដច្ៀសវាងនូវទ្ំនស់សល
ប្បដោជន៍ណ្តម្ួយ និងដែើម្បើធានែល់ការដលើកកម្ពស់ឱ្យការដបងដច្កឱ្យបានច្ាស់ោស់ោច់្ពើាន នូវតួ
នទ្ើភារកិច្ច ដែលធានែល់ការដច្ៀសបាននូវទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ តាម្ករណើ ជាក់ោក់នើម្ួយៗ។ 

ជំពកូទី៣ 
I.លទធកម្មដែលអនវុត្តគោយក្កសងួ ឬស្ថា បន័ពាកព់ន័ធ 

១. ដ្ំច្ណើរការវាយត្នមៃ នងិត្តួ្ត្ពិនិត្យកិចេលទ្ធកមម 

ក. គណៈកម្មម ធិការត្តួ្ត្ពិនិត្យកិចេលទ្ធកមម៖  

 បុគគលម្ភនលកាណៈឯករាជយ (្ត់តាងំដោយដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប.) ជាប្បធាន 
 បុគគលម្ភនលកាណៈឯករាជយ (្ត់តាងំដោយដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប.) ជាអនុប្បធាន 
 បុគគលម្ភនលកាណៈឯករាជយ (្ត់តាងំដោយដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប.) ជាសម្ភជិក 
 តំណ្តងប្កុម្ការងារបដច្ចកដទ្សវ.ិវ.ិននប្កសួង សាថ ប័ន   ជាសម្ភជិក 
 តំណ្តងប្កុម្ការងារបដច្ចកដទ្សវ.ិវនិនប្កសួង សាថ ប័ន    ជាសម្ភជិក 
 បុគគលដែល្ត់តាងំដោយដែគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធ (ម្ិនម្ភនសិទ្ធិដនេះដនន ត) ជាសម្ភជិក 
 ម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកលទ្ធកម្មននប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ(ម្ិនម្ភនសិទ្ធិដនេះដនន ត) ជាដលខាធិការ 

គណៈកម្មការប្តួតពិនិតយកចិ្ចលទ្ធកម្ម ប្តូវបានដរៀបច្ំបដងកើតដែើងដោយម្ភនសម្ភសភាពភាគដប្ច្ើន
ជាបុគគលដែលខាងដប្ៅននរច្នសម្ព័នធរបស់ប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ និងប្តូវអនុវតតមុ្ខងារនន ដែើម្បើធាន
ែល់ការប្តួតពិនិតយោ៉ា ងប្តឹម្ប្តូវដលើកិច្ចលទ្ធកម្ម ដែើម្បើដច្ៀសវាងនូវទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ និងដែើម្បើដលើក
កម្ពស់ែល់ការដបងដច្កតួនទ្ើភារកិច្ចឱ្យបានសម្ប្សប (ាម នទ្ំនស់សលប្បដោជន៍)។ តំណ្តងប្កុម្
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ការងារបដច្ចកដទ្សវមិ្ជឈការ និងវសិហម្ជឈការរបស់ប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធដែលប្តូវបាន្ត់តាងំឱ្យដធវើ
ជាសម្ភជិកននគណៈកម្មការប្តួតពិនិតយកិច្ចលទ្ធកម្ម ម្ិនប្តូវជាម្ស្រនតើដែលម្ភនតួនទ្ើជាម្ស្រនតើពិនិតយបញ្ជជ ក់ 
ឬម្ស្រនតើអនុម័្តកនុងមុ្ខងារប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុដែើយ។  
 ខ. គណៈកមមការវាយត្នមៃកិចេលទ្ធកមម(សត្ម្មប់កិចេលទ្ធកមមសម្មា រៈបរកិាា រ និងច្សវាកមម និងការងារ

សំណង់សុីវិល) 

 ប្បធានអងគភាពលទ្ធកម្មននប្កសួង សាថ ប័ន     ជាប្បធាន 
 អនុប្បធានប្កុម្ការងារប្គប់ប្គងគដប្ម្ភងននប្កសួង សាថ ប័ន   ជាអនុប្បធាន  
 ប្បធាន/តណំ្តងការោិល័យហរិញ្ញវតថុននប្កសួង សាថ ប័ន   ជាសម្ភជិក 
 ប្បធាន/តណំ្តងការ.ិរែឋបាលនិងសារដពើភ័ណឌ ននប្កសួង សាថ ប័ន           ជាសម្ភជិក  
 ម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្សននប្កសួង សាថ ប័ន               ជាសម្ភជិក  
 ម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកលទ្ធកម្មននប្កសួង សាថ ប័ន (ម្ិនម្ភនការដបាេះដនន ត)  ជាដលខាធិការ 

សម្ភជិកននគណៈកម្មការវាយតនម្ៃកិច្ចលទ្ធកម្មដនេះ ម្ិនប្តូវជាម្ស្រនតើម្ភនមុ្ខងារជាម្ស្រនតើពិនិតយ
បញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តកនុងប្បព័នធ និងនើតិវធិើប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុរបស់ប្កសួង សាថ ប័នដែើយ ដែើម្បើដច្ៀសវាង
ទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ និងដលើកកម្ពស់ការដបងដច្កតួនទ្ើភារកិច្ចឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ (ដច្ៀសវាងទ្ំនស់សល
ប្បដោជន៍)។ សម្ភជិកននគណៈកម្មការដនេះប្តូវដតជាបុគគលិកដសេងពើម្ស្រនតើដែលម្ភនតួនទ្ើពិនិតយបញ្ជជ ក់ 
និងអនុម័្តដលើប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ។ 
 ២. វវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម និងការកំណត្់ទ្ឹកត្បាក់សត្ម្មប់កិចេលទ្ធកមម (Threshold) 

វធិើសាស្រសដលទ្ធកម្មដែលប្តូវអនុវតតដោយប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ ម្ភនកំណត់ដៅដសនកទ្ើ៩ ទ្ើ១០ 
និងទ្ើ១១ ននដសនកទ្ើ៣ ជំពូក១ននដសៀវដៅដណនដំនេះ។ ប្កសួង សាថ ប័នម្ភនសិទ្ធិដធវើលទ្ធកម្មតាម្វធិើសាស្រសត
លទ្ធកម្មខាងដលើដែលម្ភនទ្ឹកប្បាក់ម្ិនដលើពើ៥០០០ែុោៃ អាដម្រកិ។ 
 ៣. តួ្នាទី្របស់អនកពាក់ព័នធកនងុដំ្ច្ណើរការកិចេលទ្ធកមម 

ដោយដសអកដលើរច្នសម្ព័នធ និងមុ្ខងាររបស់ប្កសួង សាថ ប័ន និងដសអកដលើលកាខណឌ នននននើតិវធិើ
ប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុ អនកពាក់ព័នធននកនុងកិច្ចលទ្ធកម្មរមួ្ម្ភនែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

 តួនទ្ើកនុងកិច្ចែំដណើ រការលទ្ធកម្ម មុ្ខងារ / ទ្ើតាងំ 

ម្ស្រនតើដសនើសុំ អនុប្បធានប្កុម្ការងារវមិ្ជឈការនិងវមិ្ជឈការ 
ម្ស្រនតើដសទៀតផ្ទទ ត់ ប្បធាន ឬអនុប្បធាននយកោឋ ន ដែលមិ្នម្ភនទំ្នស់

សលប្បដោជនដ៍ៅកនុងកិច្ចែំដណើ រការប្គបប់្គងហរិញ្ញវតថុ 
ម្ស្រនតើពិនិតយបញ្ជជ ក ់ ែូច្ដែលបានកំណតដ់ៅកនុងនើតិវធិើហរិញ្ញវតថុ 
ម្ស្រនតើអនុម្ត័ ែូច្ដែលបានកំណតដ់ៅកនុងនើតិវធិើហរិញ្ញវតថុ 
ប្បធានសាថ បន័ ប្បធានសាថ បន័ 

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ដរៀបច្ំឯកសារលទ្ធកម្ម និងតាម្ោនកិច្ចែំដណើ រការលទ្ធ
កម្ម (ការោិល័យលទ្ធកម្ម) 

ម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុ ពិនិតយលទ្ធភាពថវកិា (ការោិល័យហរិញ្ញវតថុ) 
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ម្ស្រនតើសារដពើភ័ណឌ  ពិនិតយបញ្ជ ើសារដពើភណ័ឌ  (ការោិល័យរែឋបាល និង
សារដពើភណឌ ) 

  
សម្ភគ ល៖់ មុ្ខងារទាងំអស់ពាក់ព័នធកនុងែំដណើ រការលទ្ធកម្ម និងប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុពាក់ព័នធនឹងកចិ្ចលទ្ធ
កម្មែូច្បានដរៀបរាប់កនុងតារាងខាងដលើ ប្តូវដតម្ភនការពិនិតយឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ ដែើម្បើដច្ៀសវាងនូវទ្ំនស់សល
ប្បដោជន៍ណ្តម្ួយ នងិដែើម្បើធានែល់ការដលើកកម្ពស់ឱ្យការដបងដច្កឱ្យបានច្ាស់ោស់ោច់្ពើាន នូវតួ
នទ្ើភារកិច្ច ដែលធានែល់ការដច្ៀសបាននូវទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ តាម្ករណើ ជាក់ោក់នើម្ួយៗ។  

II. លទធកម្មដែលអនវុត្តគោយសមាគម្ក្កុម្ក្រឹការែាបាលថ្នា កគ់ក្កាម្ជាតិ 

 សម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិបានបដងកើតដលខាធិការោឋ នម្ួយ ដែើម្បើាបំ្ទ្ែល់សម្ភ
គម្ពើរប្បដភទ្ គឺសម្ភគម្ន៍ប្កុម្ប្បឹការាជធានើ ដខតត និងសម្ភគម្ន៍ប្កុម្ប្បឹកាប្កុង ប្សុក និងឃុសំងាក ត់។ 
ដសអកដលើដសច្កតើសដប្ម្ច្រមួ្ កនុងប្កបខណឌ ននការអនុវតតកម្មវធិើជាតិសប្ម្ភប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ដបបប្បជាធិបដត
យយដៅថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ ដលខាធិការោឋ នននសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិដនេះប្តូវសថិតដប្កាម្
ការប្តួតពិនិតយពិនិតយដោយផ្ទទ ល់ពើ ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប. 

១. ដ្ំច្ណើរការវាយត្នមៃ នងិត្តួ្ត្ពិនិត្យកិចេលទ្ធកមម 

ក. គណៈកម្មម ធិការត្តួ្ត្ពិនិត្យកិចេលទ្ធកមម៖  

 បុគគលម្ភនលកាណៈឯករាជយ (្ត់តាងំដោយដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប.) ជាប្បធាន 
 បុគគលម្ភនលកាណៈឯករាជយ (្ត់តាងំដោយដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប.) ជាអនុប្បធាន 
 បុគគលម្ភនលកាណៈឯករាជយ (្ត់តាងំដោយដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប.) ជាសម្ភជិក 
 តំណ្តងសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹកាថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ     ជាសម្ភជិក 
 តំណ្តងសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹកាថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ     ជាសម្ភជិក 
 បុគគលដែល្ត់តាងំដោយដែគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធ (ម្ិនម្ភនសិទ្ធិដនេះដនន ត) ជាសម្ភជិក 
 ម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកលទ្ធកម្មននសម្ភគម្(ម្ិនម្ភនសិទ្ធិដនេះដនន ត)  ជាដលខាធិការ 

សម្ភជិកននគណៈកម្មការដនេះភាគដប្ច្ើន គឺម្ិនដម្នជាបុគគលិកននដលខាធិការោឋ នរបស់សម្ភគម្
ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិដែើយ។ ការដរៀបច្ំដបបដនេះ គឺដែើម្បើធានឱ្យម្ភនការប្តួតពិនិតយោ៉ា ង
ប្តឹម្ប្តូវពើដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប. និងដែើម្បើដច្ៀសវាងទ្ំនស់សលប្បដោជន៍នន ប្ពម្ទាងំដលើក
កម្ពស់ការដបងដច្កភារកិច្ចឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវច្ាស់ោស។់ សម្ភជិកននគណៈកម្មការដនេះប្តូវដតជាបុគគលិក
ដសេងពើម្ស្រនតើដែលម្ភនតួនទ្ើពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តដលើប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ។ 
ខ.គណៈកមមការវាយត្នមៃកិចេលទ្ធកមម(សត្ម្មប់កិចេលទ្ធកមមសម្មា រៈបរិកាា  និងច្សវាកមម និងការងារ

សំណង់សុីវិល) 

 ប្បធានអងគភាពលទ្ធកម្មននសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ ជាប្បធាន 
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 ម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុននសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ   ជាអនុប្បធាន  
 ម្ស្រនតើរែឋបាលននសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ   ជាសម្ភជិក 
 ម្ស្រនតើសារដពើភ័ណឌ ននសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ  ជាសម្ភជិក  
 ម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្សននសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ  ជាសម្ភជិក  
 ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មននសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ                                       

(ម្ិនម្ភនការដបាេះដនន ត)       ជាដលខាធិការ 

សម្ភជិកននគណៈកម្មការវាយតនម្ៃកិច្ចលទ្ធកម្មដនេះ ម្ិនប្តូវជាម្ស្រនតើម្ភនមុ្ខងារជាម្ស្រនតើពិនិតយ
បញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តកនុងប្បព័នធ និងនើតិវធិើប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុរបស់ដលខាធិការោឋ នសម្ភគម្ន៍ប្កុម្ប្បឹការែឋ
បាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិដែើយ ដែើម្បើដច្ៀសវាងទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ និងដលើកកម្ពស់ការដបងដច្កតួនទ្ើភារ
កិច្ចឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ (ដច្ៀសវាងទ្ំនស់សលប្បដោជន៍)។ សម្ភជិកននគណៈកម្មការដនេះប្តូវដតជាបុគគលិក
ដសេងពើម្ស្រនតើដែលម្ភនតួនទ្ើពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តដលើប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ។ 
 ២. វវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម និងការកំណត្់ទ្ឹកត្បាក់សត្ម្មប់កិចេលទ្ធកមម (Threshold) 

វធិើសាស្រសដលទ្ធកម្មដែលប្តូវអនុវតតដោយដលខាធិការោឋ នសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្
ជាតិ ម្ភនកំណត់ដៅដសនកទ្ើ៩ ទ្ើ១០ និងទ្ើ១១ ននដសនកទ្ើ៣ ជំពូក១ ននដសៀវដៅដណនដំនេះ។ ដលខាធិការ
ោឋ នសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិម្ភនសិទ្ធិដធវើលទ្ធកម្មតាម្វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មខាងដលើដែល
ម្ភនទ្ឹកប្បាក់ម្ិនដលើពើ៥០០០ែុោៃ អាដម្រកិ។ 
៣. តួ្នាទី្របស់អនកពាក់ព័នធកនងុដំ្ច្ណើរការកិចេលទ្ធកមម 

ដោយដសអកដលើរច្នសម្ព័នធ និងមុ្ខងាររបស់ដលខាធិការោឋ នសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន ក់
ដប្កាម្ជាតិ និងដសអកដលើលកាខណឌ នននននើតិវធិើប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុ អនកពាក់ព័នធននកនុងកិច្ចលទ្ធកម្មរមួ្
ម្ភនែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
តួនទ្ើកនុងកិច្ចែំដណើ រការលទ្ធកម្ម មុ្ខងារ / ទ្ើតាងំ 

ម្ស្រនតើដសនើសុំ អនុប្បធានដលខាធិការោឋ នននសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន កដ់ប្កាម្
ជាតិ 

ម្ស្រនតើដសទៀតផ្ទទ ត់ ម្ស្រនតើដែលបាន្តត់ាងំដោយដលខាធិការោឋ នននសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹកា
រែឋបាលថ្នន កដ់ប្កាម្ជាតិ 

ម្ស្រនតើពិនិតយបញ្ជជ ក ់ ែូច្ដែលបានកំណតដ់ៅកនុងការអនុវតតហរិញ្ញវតថុ 
ម្ស្រនតើអនុម្ត័ ែូច្ដែលបានកំណតដ់ៅកនុងការអនុវតតហរិញ្ញវតថុ 
ប្បធានសាថ បន័ ប្បធានដលខាធិការោឋ នននសម្ភគម្ប្កុម្ប្បឹការែឋបាលថ្នន កដ់ប្កាម្ជាតិ 

ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ដរៀបចំ្ឯកសារលទ្ធកម្មនិងតាម្ោនដលើលទ្ធកម្ម (ការោិល័យលទ្ធ
កម្ម) 

ម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុ ពិនិតយលទ្ធភាពថវកិានិងថវកិា (ការោិល័យហរិញ្ញវតថុ) 

ម្ស្រនតើសារដពើភ័ណឌ  ពិនិតយសារដពើភណ័ឌ  
(ការោិល័យសារដពើភណ័ឌ ) 



478 
 

  
សម្ភគ ល៖់ មុ្ខងារទាងំអស់ពាក់ព័នធកនុងែំដណើ រការលទ្ធកម្ម និងប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុពាក់ព័នធនឹងកចិ្ចលទ្ធ
កម្មែូច្បានដរៀបរាប់កនុងតារាងខាងដលើ ប្តូវដតម្ភនការពិនិតយឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ ដែើម្បើដច្ៀសវាងនូវទ្ំនស់សល
ប្បដោជន៍ណ្តម្ួយ នងិដែើម្បើធានែល់ការដលើកកម្ពស់ឱ្យការដបងដច្កឱ្យបានច្ាស់ោស់ោច់្ពើាន នូវតួ
នទ្ើភារកិច្ច ដែលធានែល់ការដច្ៀសបាននូវទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ តាម្ករណើ ជាក់ោក់នើម្ួយៗ។  

ជំពកូទី៤ កិច្ចលទធកម្មអនវុត្តគោយរែាបាលថ្នា កគ់ក្កាម្ជាតិ (រាជធានី គខត្ត) 

១. ដ្ំច្ណើរការវាយត្នមៃ នងិត្តួ្ត្ពិនិត្យកិចេលទ្ធកមម 

ក. គណៈកម្មម ធិការត្តួ្ត្ពិនិត្យកិចេលទ្ធកមម៖  

 បុគគលម្ភនលកាណៈឯករាជយដែលប្តូវ្ត់តាងំដោយ គ.ជ.អ.ប.  ជាប្បធាន 
 បុគគលម្ភនលកាណៈឯករាជយដែលប្តូវ្ត់តាងំដោយ គ.ជ.អ.ប.  ជាអនុប្បធាន 
 បុគគលម្ភនលកាណៈឯករាជយដែលប្តូវ្ត់តាងំដោយ គ.ជ.អ.ប.  ជាសម្ភជិក 
 សម្ភជិកប្កុម្ប្បឹកាដខតត       ជាសម្ភជិក 
 សម្ភជិកប្កុម្ប្បឹកាដខតត       ជាសម្ភជិក 
 បុគគលដែល្ត់តាងំដោយដែគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធ (ម្ិនម្ភនសិទ្ធិដនេះដនន ត) ជាសម្ភជិក 
 ម្ស្រនតើទ្ទ្ួលបនទុកលទ្ធកម្មននរែឋបាលដខតត(ម្ិនម្ភនសិទ្ធិដនេះដនន ត)  ជាដលខាធិការ 

គណៈកម្មការប្តួតពិនិតយកចិ្ចលទ្ធកម្ម ប្តូវបានដរៀបច្ំបដងកើតដែើងដោយម្ភនសម្ភសភាពភាគដប្ច្ើន
ជាបុគគលដែលខាងដប្ៅននរច្នសម្ព័នធរបស់រែឋបាលដខតត និងប្តូវអនុវតតមុ្ខងារនន ដែើម្បើធានែល់ការ
ប្តួតពិនិតយោ៉ា ងប្តឹម្ប្តូវដលើកិច្ចលទ្ធកម្ម ដច្ៀសវាងនូវទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ និងដែើម្បើដលើកកម្ពស់ែល់ការ
ដបងដច្កតួនទ្ើភារកិច្ចឱ្យបានសម្ប្សប (ាម នទ្ំនស់សលប្បដោជន៍)។ សម្ភជិកប្កុម្ប្បឹកាដខតត ដែល
ជាសម្ភជិកននគណៈកម្មការដនេះប្តូវដតជាបុគគលិកដែលម្ិនម្ភនតនួទ្ើពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្ត កនុង
ប្បព័នធប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ។ 
ខ.គណៈកមមការវាយត្នមៃកិចេលទ្ធកមម(សត្ម្មប់កិចេលទ្ធកមមសម្មា រៈបរិកាា រ និងច្សវាកមម និងសំណង់) 

 ប្បធានអងគភាពលទ្ធកម្មរែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ ជាប្បធាន (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 អនុប្បធានប្គប់ប្គងគដប្ម្ភង    ជាអនុប្បធាន (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ប្បធានអងគភាពហរិញ្ញវតថុរែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ ជាសម្ភជិក (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ប្បធានការ.ិរែឋបាល និងសារដពើភ័ណឌ             ជាសម្ភជិក (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ម្ស្រនតើបដច្ចកដទ្សរែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ  ជាសម្ភជិក (ម្ភនសិទ្ធិដបាេះដនន ត) 
 ម្ស្រនតើលទ្ធកម្មរែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ      ជាខាធិការ (ម្ិនម្ភនការដបាេះដនន ត) 

សម្ភជិកននគណៈកម្មការវាយតនម្ៃកិច្ចលទ្ធកម្មដនេះម្ិនប្តូវម្ភនមុ្ខងារពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្ត
ែូច្ដែលម្ភនកំណត់ដៅកនុងប្បព័នធ នងិនើតិវធិើប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុរបស់រែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ (ដខតត) 
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ដែើម្បើដច្ៀសវាងទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ និងដលើកកម្ពស់ការដបងដច្កតួនទ្ើភារកិច្ចឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ (ដច្ៀស
វាងទ្ំនស់សលប្បដោជន៍)។ សម្ភជិកននគណៈកម្មការដនេះប្តូវដតជាបុគគលដសេងពើបុគគលិកដែលម្ភនតួ
នទ្ើពិនិតយបញ្ជជ ក់ និងអនុម័្តដលើប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ។ 
២. វវិធីសាន្តសតលទ្ធកមម និងការកំណត្់ទឹ្កត្បាក់សត្ម្មប់កិចេលទ្ធកមម (Threshold) 

វធិើសាស្រសដលទ្ធកម្មដែលប្តូវអនុវតតដោយរែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ ម្ភនកំណត់ដៅដសនកទ្ើ៩ ទ្ើ១០ 
និងទ្ើ១១ ននដសនកទ្ើ៣ ជពូំក១ ននដសៀវដៅដណនដំនេះ។ រែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិម្ភនសិទ្ធិដធវើលទ្ធកម្មតាម្
វធិើសាស្រសតលទ្ធកម្មខាងដលើដែលម្ភនទ្ឹកប្បាក់ម្ិនដលើពើ៥.០០០ែុោៃ អាដម្រកិ។ 
៣. តួ្នាទី្របស់អនកពាក់ព័នធកនងុដំ្ច្ណើរការកិចេលទ្ធកមម 

ដោយដសអកដលើរច្នសម្ព័នធ និងមុ្ខងាររបស់រែឋបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ និងដសអកដលើនើតិវធិើប្គប់ប្គង
ហរិញ្ញវតថុ អនកពាក់ព័នធននកនុងកិច្ចលទ្ធកម្មរមួ្ម្ភនែូច្ខាងដប្កាម្៖ 
តួនទ្ើកនុងែំដណើ រការកិច្ចលទ្ធកម្ម មុ្ខងារ និងមុ្ខែំដណង 

ម្ស្រនតើដសនើសុំ  
  
អនុប្បធានទ្ើ្តក់ារ 

ម្ស្រនតើដសទៀតផ្ទទ ត់ ប្បធានទ្ើ្ត់ការ ដែលពំុម្ភនទំ្នស់សលប្បដោជនព៍ាក់ពន័ធនឹងកិច្ច
ែំដណើ រការប្តួតពិនិតយការប្គបប់្គងហរិញ្ញវតថុ  

ម្ស្រនតើពិនិតយបញ្ជជ ក ់ ែូច្ម្ភនកំណតក់នុងកិច្ចែំដណើ រការប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ 
ម្ស្រនតើអនុម្ត័ ែូច្ម្ភនកំណតក់នុងកិច្ចែំដណើ រការប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុ 
ប្បធានសាថ បន័ អភិបាលដខតត 
ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ដរៀបចំ្ឯកសារលទ្ធកម្មនិងតាម្ោនដលើលទ្ធកម្ម (ការោិល័យលទ្ធកម្ម) 

ម្ស្រនតើហរិញ្ញវតថុ ពិនិតយលទ្ធភាពថវកិា (ការោិល័យហរិញ្ញវតថុ) 

ម្ស្រនតើសារដពើភ័ណឌ  ពិនិតយសារដពើភណ័ឌ (ការោិល័យរែឋបាល និងសារដពើភណឌ ) 

សម្ភគ ល៖់ មុ្ខងារទាងំអស់ពាក់ព័នធកនុងែដំណើ រការលទ្ធកម្ម និងប្បតិបតតិការហរិញ្ញវតថុពាក់ព័នធនឹងកចិ្ចលទ្ធ
កម្មែូច្បានដរៀបរាប់កនុងតារាងខាងដលើ ប្តូវដតម្ភនការពិនិតយឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ ដែើម្បើដច្ៀសវាងនូវទ្ំនស់សល
ប្បដោជន៍ណ្តម្ួយ និងដែើម្បើធានែល់ការដលើកកម្ពស់ឱ្យការដបងដច្កឱ្យបានច្ាស់ោស់ោច់្ពើាន នូវតួ
នទ្ើភារកិច្ច ដែលធានែល់ការដច្ៀសបាននូវទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ តាម្ករណើ ជាក់ោក់នើម្ួយៗ។ 

ជំពកូទី៥ បណត ឹងត្វ៉ា  

ដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ប្តូវបដងកើតដអាយម្ភននូវយនតការប្គប់ប្គងបណតឹ ងតវា៉ាពាក់ព័នធនឹង
ការងារលទ្ធកម្ម ដែលប្តូវដធវើការដសុើបអដងកត នងិដោេះប្សាយ។ 

ដៅកនុងែំដណើ រការប្គប់ប្គងបណតឹ ងតវា៉ា ដនេះ ដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ប្តូវធានថ្នម្ភនការដសុើប
អដងកតដែើម្បើដោេះប្សាយបណតឹ ង កណំត់ច្ាស់ោស់នូវតប្ម្ូវការឯកសារពើអនកបណតឹ ង ទ្ប្ម្ង់ននពាកយបណតឹ ង 
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អាស័យោឋ នទាក់ទ្ង នងិការោក់បណតឹ ង ការកំណត់ដពលដវោកនុងការដសុើបអដងកត នងិសតល់ែំដណ្តេះ
ប្សាយ លទ្ធសលសប្ម្ភប់ដប្ជើសដរ ើសម្ួយច្ំនួនកនុងការដោេះប្សាយបណតឹ ង។ 

សាថ ប័នដែលជាប់ពាក់ព័នធកនុងការដោេះប្សាយបណតឹ ងតវា៉ា ដសនកលទ្ធកម្ម ដៅកនុង គ.ជ.អ.ប ម្ភន២ 
កប្ម្ិតគឺ៖ 

 គណៈកម្មការសវនកម្ម និងប្កម្សើលធម៌្ (auditandethics@ncdd.gov.kh) 
 ប្កុម្សវនកម្មនសទកនុងដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប(interaudit@ncdd.gov.kh) 

១.វបណត ឹង 

 បណតឹ ងជាការជូនែំណឹងណ្តម្ួយ ពាក់ព័នធនឹងការដ្ទ្ប្បកាន់ថ្នបានប្បប្ពឹតតិខុសច្ាប់ ឬម្ិន
ប្តឹម្ប្តូវច្ំដពាេះ សកម្មភាពលទ្ធកម្ម ការប្បប្ពឹតតិរបស់ម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ទ្ើប្បឹកា អនកទ្ទ្ួលការបនត ដោយផ្ទទ ល់ 
ឬម្ិនផ្ទទ ល់កនុងការាបំ្ទ្គដប្ម្ភង ឬជាប់ពាក់ព័នធកនុងការអនុវតត ដែលដែើម្បណតឹ ងដជឿថ្នជាការប្បប្ពឹតតខុស 
តាម្សៃូវច្ាប់ ឬដលើមូ្លោឋ នននឥរោិបទ្ដែលម្ិនអាច្ទ្ទ្ួលយកបាន។ 
 ម្ភនបណតឹ ង៣ប្បដភទ្ដសេងាន  ដែលជាដរឿយដឃើញដកើតម្ភនជាទូ្ដៅកនុងកម្មវធិើ ឬគដប្ម្ភង។ 
ប្បដភទ្ទាងំដនេះគឺ ៖  
 ១.បណតឹ ងពាក់ព័នធនឹង ការតវា៉ាអំពើការដែញនថៃ របស់អនកទ្ទ្ួលការ អនកសគត់សគង់ អនកសតល់ដសវាកម្ម ទ្ើ
ប្បឹកា ដែលដកើតទុ្កពុំសុខច្ិតត។ 
 ២.វវិាទ្កនុងការបំដពញការងារ ដែលប្តូវបានប្គប់ប្គងដោយ លកាខ័ណឌ ទូ្ដៅ និងលកាខ័ណឌ ពិដសស 
ននកិច្ចសនា។ 
 ៣.បណតឹ ងដែលម្ិនជាប់ពាក់ព័នធកនុងការដែញនថៃ ពើភាគើដសេងៗ   
២.វសិទ្ធិកនងុការដ្ឋកព់ាកយបណត ឹង 

អនកដែញនថៃ (អនកសគត់សគង់ អនកសតល់ដសវា) ម្ភនសិទ្ធិោក់ពាកយបណតឹ ងជាោយលកាណ៍អកេរដៅ
កនុងែំណ្តក់កាលននននែំដណើ រការលទ្ធកម្ម។ 

ដែើម្បណតឹ ងអាច្ជាអនកដែលម្ិនរងសលប៉ាេះពាល់ ឬដកើតទុ្កម្និសុខច្ិតត ដោយប្ាន់ដតបំដពញ
កាតពវកិច្ចជាជនសុើវលិ ពលរែឋធម្មតា ដែលដលើកដែើងដែើម្បើដអាយថ្នន ក់ែឹកនគំដប្ម្ភងម្ភនការយកច្ិតត
ទុ្កោក់ដតប៉ាុដណ្តណ េះ។  
៣.វការដ្ឋកព់ាកយបណត ឹង 

 ដែើម្បណតឹ ងដែលម្ភនបំណងទាម្ទាររកភាពប្តឹម្ប្តូវ ប្តូវោក់ពាកយបណតឹ ងកនុងរងវង់៣០ នថង គិត 

្ប់ពើដពលដែលបានដ្ទ្ប្បកាន់ថ្នបានរដំោភបំពាន។ 
អនកដែញនថៃដែលម្ភនបំណងោក់ពាកយបណតឹ ង ប្តូវោក់ពាកយបណតឹ ងដៅប្កុម្សវនកម្មនសទកនុង

ដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ឬគណៈកម្ភម ធិការសវនៈកម្ម និងប្កម្សើធម៌្គ.ជ.អ.ប ដោយបដំពញដ ម្ េះនិង
ចុ្េះហតថដលខាដលើពាកយបណតឹ ងទាងំដនេះ និងដសញើច្ាប់ច្ម្ៃងជូនដៅដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ឬ គ.ជ.អ.ប 
កនុងករណើ ដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ដែើរតួជាភាន ក់ងារអនុវតត។ ពាកយបណតឹ ងដនេះប្តូវម្ភនភាជ ប់ជាម្ួយនូវឯក
សារដោងសំខាន់ៗនន។ 
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ពាក់ព័នធនឹងបណតឹ ងតវា៉ា  ពើែំណ្តក់កាលម្ួយដៅែំណ្តក់កាលម្ួយ ដោយម្ភនបងាា ញ ឬម្ិន
បងាា ញពើភាពប្តឹម្ប្តូវ អនកដែញនថៃ អនកសគត់សគង់ អនកទ្ទ្លួការ អនកសតល់ដសវាកម្ម ឬទ្ើប្បឹកា អាច្ោក់ពាកយ
បណតឹ ងដៅកនុងែំណ្តក់កាលណ្តម្ួយ កនុងែំដណើ រការប្បគល់កិច្ចសនា។ កនុងករណើ ដែលកិច្ចសនាបានសត
ល់ ដហើយទ្ំនក់ទ្ំនងអនុវតតកិច្ចសនារវាងគូភាគើម្ភនបញ្ជា  គឺប្តូវអនុវតតដៅតាម្យនតការវវិាទ្ ដែលម្ភន
ដច្ងកនុងលកាខ័ណឌ ទូ្ដៅដនកិច្ចសនា រហូតែល់តុោការដទ្ៀតសង។ 

ដែើម្បណតឹ ងអាច្ោក់ពាកយបតឹងតវា៉ា ដៅកាន់ ប្កុម្សវនៈករនសទកនុងដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប ដហើយ
កនុងករណើ ដែលពុំដពញច្ិតតនឹងែំដណ្តេះប្សាយ ដែើម្បណតឹ ងអាច្បតងឹឧទ្ទរដៅកាន់គណៈកម្ភម ធិកាសវនកម្ម 
និង ប្កសើសធម៌្គ.ជ.អ.ប។ 
៤.វនីត្ិវិធីច្សុើបអច្ងេត្បណត ឹង 

 សូម្ពិនិតយដម្ើលកនុងដសនកទ្ើ២ (ដសនកហរិញ្ញវតថុ) ជំពូកទ្ើ១៦ ច្ំណុច្ ១៦.៣.១០ ដែលម្ភន
បរោិយអំពើ នើតិវធិើដសុើបអដងកត ដប្កាម្ដសនកាដ្ៃើយតបច្ំដពាេះកំហុស្គង។   
៥.វការច្ដ្ឋុះត្សាយបណត ឹងត្វា៉ា  

ប្កុម្សវនៈកម្មនសទកនុងដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ឬគណៈកម្មការសវនៈកម្ម នងិ ប្កម្សើសធម៌្ គ.ជ
.អ.ប ប្តូវពិនតិយដលើពាកយបណដឹ ង និងសតល់ការដ្ៃើយតបកនុងរយៈដពល១៥នថងនននថងដធវើការគតិ្ប់ពើនថងទ្ទ្ួល
ពាកយបណតឹ ង។ ប្បសិនដបើពាកយបណតឹ ងប្តូវបានោក់ កនុងែំណ្តក់កាលប្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្ៃឯកសារ
ពិដប្ាេះនថៃ ឬដែញនថៃ ប្កុម្សវនៈកម្មនសទកនុងដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ឬគណៈកម្មការសវនៈកម្ម និង ប្កម្
សើសធម៌្ គ.ជ.អ.ប ប្តូវទ្ទ្ួលយក និងដធវើការពិ្រណ្ត កនុងអំែុងដពលវាយតនម្ៃឯកសារដែញនថៃដតម្តង។ 

ប្កុម្សវនៈកម្មនសទកនុងដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ឬគណៈកម្មការសវនៈកម្ម នងិប្កម្សើសធម៌្ គ.ជ
.អ.បប្តូវដ្ៃើយតបឱ្យបានទាន់ដពលដវោច្ំដពាេះពាកយបណតឹ ងដែលទ្ទ្ួលបាន បនទ ប់ពើការសដប្ម្ច្ច្ិតតជា
ចុ្ងដប្កាយកនុងការសតល់កិច្ចសនា។ លិខិតដ្ៃើយតបនងឹពាកយបណតឹ ង ប្តូវថតច្ម្ៃងដសញើរដៅដលខាធិការោឋ ន 
គ.ជ.អ.ប.ម្យួច្ាប់ កនុងករណើ ដែលដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ដែើរតួជាភាន ក់ងារអនុវតត ។  

ប្បសិនដបើដែើម្បណតឹ ង ពុំដពញច្ិតត នងឹែំដណ្តេះប្សាយដែលបានសតល់ដោយប្កុម្សវនៈកម្មនសទកនុង
ដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ឬគណៈកម្មការសវនៈកម្ម និងប្កម្សើសធម៌្ គ.ជ.អ.ប ពាក់ព័នធនឹងការសដប្ម្ច្
ជាច្ិតតចុ្ងដប្កាយកនុងការសតល់កិច្ចសនា អនកដែញនថៃអាច្បនតោក់ពាកយបណតឹ ងឧទ្ទរដៅគណៈកម្មការសវ
នៈកម្ម និងប្កម្សើសធម៌្ គ.ជ.អ.ប កនុងរយៈដពល១៥នថង គិត្ប់ពើនថងទ្ទ្លួបានការដ្ៃើយតប។ គណៈ
កម្មការសវនៈកម្ម នងិប្កម្សើសធម៌្ គ.ជ.អ.ប ប្តូវដ្ៃើយតបដៅនឹងពាកយបណតឹ ងដនេះកនុងរយៈដពល១៥នថង
នននថងដធវើការ បនទ ប់ពើទ្ទ្ួលបានពាកយបណតឹ ង។ ែំដណ្តេះប្សាយ(ការសដប្ម្ច្)របស់គណៈកម្មការសវន
កម្ម និងប្កម្សើសធម៌្ គ.ជ.អ.ប ច្ំដពាេះពាកយបណតឹ ងគឺជាការសដប្ម្ច្ច្ិតតចុ្ងដប្កាយ។ កនុងករណើ ដែលអនក
ដែញនថៃដៅដតម្ិនដពញច្តិតច្ំដពាេះការសដប្ម្ច្ ដនេះដទ្ៀត អនកដែញនថៃអាច្បនតោក់ពាកយបណតឹ ងដៅ
តុោការកនុងរយៈដពល៣០នថងបនទ ប់ពើនថងទ្ទ្ួលបានការដ្ៃើយតបពើគណៈកម្មការសវនកម្ម និងប្កម្សើល
ធម៌្ គ.ជ.អ.ប ដែើម្បើដោេះប្សាយ និងសដប្ម្ច្ជាចុ្ងដប្កាយ។ 
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បណតឹ ងទាងំអស់ ដទាេះបើជាបានទ្ទ្ួលពើបុគគលដែលម្ភនអារម្មណ៍ម្ិនដពញច្ិតត ឬពើបុគគលដែល
ប្ាន់ដតបំដពញកាតពវកិច្ចជាពលរែឋសុើវលិក៏ដោយ ក៏ប្តូវដតទ្ទ្ួលយក និងដោេះប្សាយ ដោយការទ្ទ្ួល
ខុសប្តូវប្សបតាម្នើតិវធិើដែលបានបញ្ជជ ក់ដៅកនុងដសនកដនេះ។ 

ការដសុើបអដងកតដលើបណតឹ ងតវា៉ា  គឺប្តូវម្ភនភាពប្តឹម្ប្តូវ និងម្ភនតម្ភៃ ភាព។ តាម្ដាលការណ៍ម្ស្រនតើ
ដែលទ្ទ្ួលបនទុកកនុងការដោេះប្សាយបណតឹ ងតវា៉ា  ប្តូវដតជាបុគគលបំដពញការងារដោយឯករាជយ ម្ិនជាប់
ពាក់ព័នធកនុងកចិ្ចការលទ្ធកម្ម ដែើម្បើកាត់បនថយហានិភ័យននទ្ំនស់ភលប្បដោជន៍។ 

ការដសុើបអដងកតដលើបណតឹ ងតវា៉ា  ប្តូវអនុវតតដអាយយបានទាន់ដពលដវោ និងម្ភនប្បសិទ្ធិភាព។ កនុង
ករណើ ដែលការដសុើបអដងកតប្តូវពនាដពល ដោយប្បការ្បំាច់្ណ្តម្ួយ ប្តូវសតល់ព័តម្ភនែល់អនកបតឹងវា៉ា ។ 

ដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ប្តូវបដងកើត និងរកាទុ្កដអាយបានប្តឹម្ប្តូវ នូវបញ្ជ ើពាកយបណតឹ ងទាងំ
អស់ដែលបានទ្ទ្ួល ដែលរមួ្ម្ភនព័ត៌ម្ភនអំពើ លទ្ធសលននែំដណ្តេះប្សាយ ដហតុសលននែំដណ្តេះប្សាយ 
និងដពលដវោដោេះប្សាយ។ 

ដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប អាច្ដប្បើប្បាសែ់ំដណើ រការទ្ទ្ួល និងដោេះប្សាយបណតឹ ងដនេះ ដែើម្បើ
កំណត់បញ្ជា ជាទូ្ដៅ ឬបញ្ជា ដែលដកើតម្ភនដែើងែដែលៗ ដៅកនុងការងារលទ្ធកម្ម ដហើយកំណត់នូវវធិាន
ការដកសប្ម្ួលដែើម្បើទ្ប់សាក ត់បញ្ជា ទាងំដនេះ។  
៦.វការទ្ប់សាេ ត្ប់ណត ឹងត្វា៉ា  

យុទ្ធសាស្រសតជាក់ដសតងកនុងការប្គប់ប្គងបណតឹ ងតវា៉ា  គកឺារទ្ប់សាក ត់បណតឹ ងតវា៉ា កុឲំដកើតម្ភន ពើ ដប្ពាេះ
វាជួយសនេសំំនច្ដពលដវោ និងធនធាន។ គ.ជ.អ.ប អាច្ទ្ប់សាក ត់ពាកយបណតឹ ងបានដោយ៖ 

 ធានថ្នម្ស្រនតើដែលពាក់ព័នធបំដពញការងារជាម្ួយអនកសគត់សគង់ ឬអនកទ្ទ្ួលការប្តូវម្ភនច្ំដណេះែឹង 
ច្ាស់ោស់អំពើដាលនដោបាយ និងនើតិវធិើលទ្ធកម្ម ដហើយម្ភនជំនញទ្ំនក់ទ្ំនងបុិនប្បសពវ 
(ជំនញទ្ំនក់ទ្ំនងផ្ទទ លម់្ភត់ និងសរដសរ) រមួ្ទាងំជំនញដោេះប្សាយជដម្ភៃ េះសងដែរ។ 

 កសាងទ្ំនក់ទ្ំនងប្បកបដោយប្បសិទ្ធភាពជាម្ួយអនកសគត់សគង់ ឬអនកទ្ទ្ួលការ និងសតល់នូវម្តិ
ប្តែប់ជាដទ្ៀងទាត់ដលើការបំដពញការងារលទ្ធកម្ម។ 

 ធានថ្នបានកំណត់ច្ាសោ់ស់ នូវលកាណៈបដច្ចកដទ្ស។ 
 ធានថ្ន ម្ភនការអនុវតតប្បកបដោយសើលធម៌្និងម្ិនលំដអៀងច្ំដពាេះអនកសគត់សគង់។ 
 ធានថ្នម្ភនដសនការ និងការអនុវតតច្ាស់ោស់ ដលើការច្រ្ជាម្ួយអនកសគត់សគង់។ 
 ដរៀបច្ំវគគបណតុ េះបណ្តត លខៃើៗ ែលអ់នកសគត់សគង់ដែលម្ិនទ្ទ្ួលបានដជាគជ័យកនុងការដែញនថៃ។ 

៧.វការសម្មា ត្ ់

ដលខាធិការោឋ នគ.ជ.អ.ប ប្តូវធានរកាការសម្ភង ត់ ែល់ដែើម្បណតឹ ង នងិការពារការបងករបួស
សាន ម្ែល់បុគគលដែលបានរាយការណ៍(បតឹង) ដែលជាដរឿយៗដគដៅថ្ន "អនករាយការណ៍" ដោយសតល់នូវ
ការពារ ឬការសងសឹកជាសាធារណៈ ដៅដពលពួកដគសតល់ព័ត៌ម្ភន ដែលដគដជឿជាក់ថ្នជាការរដំោភបំពាន
ដលើច្ាប់កម្ពុជា ឬដាលការណ៍អនុវតតនន ដែលម្ភនដច្ងកនុងដសៀវដៅដណនដំនេះ។ 
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ជំពកូទី៦៖ គសច្ក្តតក្រកាសក្កម្សីលធម្ព៌ាកព់ន័ធនងឹក្រការហាម្ឃាត្ន់ានា 

១.ត្បការហាមឃាត្ ់

ដៅកនុងែំដណើ រការននកិច្ចលទ្ធកម្ម សម្ភជិកននគណៈកម្មការលទ្ធកម្ម រមួ្ទាងំម្ស្រនតើលទ្ធកម្មប្តូវដត
អានដោយប្បុងប្បយត័ន និងចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើប្បកាសប្កម្សើលធម៌្។ អនកដែញនថៃ (អនកសគត់សគង់
សម្ភា រ និងដសវានន) ក៏តប្ម្ូវឱ្យអានដោយប្បុងប្បយត័ន និងចុ្េះហតថដលខាដលើដសច្កតើដថៃងការណ៍សតើពើ
ប្កម្សើលធម៌្ពាក់ព័នធនឹងប្បការដែលប្តូវបានហាម្ឃាត់នន។ ដសច្កតើប្បកាសប្កម្សើលធម៌្ពាក់ព័នធនងឹ
ប្បការដែលប្តូវហាម្ឃាតន់ន ដោយដសអកដលើបញ្ជ ើ និងនិយម្ន័យននការហាម្ឃាត់ែូច្ខាងដប្កាម្៖ 

 អដំពើពុករលួយ ម្ភនន័យថ្ន ការសតល់ ឬការទ្ទ្ួល ឬការនរ ៉ាអងាគ សដោយផ្ទទ ល់ ឬដោយ
ប្បដោលនូវអវើដែលម្ភនតនម្ៃ រមួ្ទាងំអំដណ្តយ ការែឹងគុណ ការអដញ្ជ ើញ និងសតលស់ល
ប្បដោជន៍ណ្តម្ួយដសេងដទ្ៀត ដែលជេះឥទ្ធិពលម្និប្តឹម្ប្តូវដៅដលើសកម្មភាពរបស់ភាគើពាក់
ព័នធដសេងដទ្ៀត។ 

 ការបនៃ ំម្ភនន័យថ្ន សកម្មភាព ឬការបំដភៃច្ដ្ល រមួ្ទាងំការបកប្សាយខុសដោយដច្តន ឬ
ដោយការម្ិនប្បយត័នប្បដយ៉ាង ឬពាោម្បភំាន់ភាគើណ្តម្ួយ ដែើម្បើទ្ទ្ួលបានសល
ប្បដោជន៍ដសនកហរិញ្ញវតថុ ឬសលប្បដោជន៍ដសេងដទ្ៀត ឬដែើម្បើដច្ៀសវាងពើកាតពវកចិ្ចម្ួយ។ 

 ការសូកបា៉ា ន់ ម្ភនន័យថ្ន ការសតល់ឱ្យអនកណ្តម្ភន ក់នូវសលប្បដោជន៍ដសនកហរិញ្ញវតថុ ឬសល
ប្បដោជន៍ដសេងដទ្ៀត ដែើម្បើដលើកទ្ឹកច្ិតតបុគគលដនេះកនុងការបំដពញមុ្ខងារ ឬសកម្មភាពរបស់
ខៃួនម្ិនប្តឹម្ប្តូវ ឬក៏សតល់រងាវ ន់ែល់អនកែនទ្ដែលបានដធវើរចួ្ដហើយ។ 

 សប្ម្បសប្មួ្លការទូ្ទាត់ គឺជាការសូកបា៉ា ន់។ ឧទាហរណ៍ម្ួយ គឺការបង់ប្បាក់ដប្ៅសៃូវការឬការ
សតល់ប្បដោជន៍ដសេងដទ្ៀតឱ្យដៅម្ស្រនតើរោឋ ភិបាល ដែើម្បើបដងកើនដលបឿនននការបំដពញមុ្ខងារធម្ម
តារបស់ខៃួន។ 

 ការបងាតិបងា ំម្ភនន័យថ្ន ការបងាូច្ ឬការដធវើឱ្យខូច្ ឬការគំរាម្កំដហងដធវើឱ្យខូច្ ឬបងកដប្ាេះ
ថ្នន ក់ដោយផ្ទទ ល់ ឬដោយប្បដោលដលើភាគើណ្តម្ួយ ឬដលើប្ទ្ពយសម្បតតិរបស់ភាគើដនេះ ដែើម្បើ 
ជេះឥទ្ធិពលម្និលអប្តឹម្ប្តូវដៅដលើសកម្មភាពរបស់ភាគើពាក់ព័នធទាងំដនេះ។ 

 ការសម្គនំតិាន  ម្ភនន័យថ្ន ការដរៀបច្ំរវាងភាគើពើរ ឬដប្ច្ើនដែលប្តូវបានបដងកើតដែើងដែើម្បើ
សដប្ម្ច្ដាលបំណងម្ិនប្តឹម្ប្តូវណ្តម្ួយ រមួ្ទាងំម្ភនឥទ្ធិពលម្ិនលអ ឬម្និប្តឹម្ប្តូវដៅដលើ
សកម្មភាពរបស់ភាគើម្ភា ងដទ្ៀត។  

 ការដធវើឱ្យម្ភនឧបស័គគ រមួ្ម្ភនៈ (១) ការបំសៃិច្បំផ្ទៃ ញដោយដច្តន ការដកៃងបនៃំ ការផ្ទៃ ស់បតូរ 
ឬការោក់បាងំភសតុតាងច្ំដពាេះការដសុើបអដងកត។ (២) ដធវើដសច្កតើដថៃងការម្ិនពិតែល់អនក
ដសុើបអដងកត កនុងដាលបំណងដែើម្បើរារាងំការដសុើបអដងកត (៣) ការខកខានម្ិនអនុវតតតាម្ការ
ដសនើសំុព័ត៌ម្ភន ឯកសារ ឬកំណត់ប្តាពាក់ព័នធនឹងការដសុើបអដងកត (៤) គំរាម្កំដហង ឬការ
បំភិតបំភ័យភាគើណ្តម្ួយ ដែើម្បើរារាងំម្ិនឱ្យបងាា ញច្ំដណេះែឹងរបស់ខៃួនដលើបញ្ជា ពាក់ព័នធនងឹ
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ការដសុើបអដងកត និង(៥) ការរារាងំកនុងការបងាអ ក់សិទ្ធិកនុងការដធវើសវនកម្ម ឬសិទ្ធិកនុងការទ្ទ្ួល
ទ្ទ្ួលបាននូវព័ត៌ម្ភននន។  

 ការរដំោភបពំាន ម្ភនន័យថ្ន ការលួច្ ឬការដប្បើប្បាស់ម្ិនប្តឹម្ប្តូវននអច្លនប្ទ្ពយ ឬប្ទ្ពយ
សម្បតតិដែលទាក់ទ្ងសកម្មភាពននមូ្លនិធិននទាងំដោយដច្តន ឬដោយការម្ិនម្ិនប្បុង
ប្បយត័ន។  

 ទ្នំសស់លប្បដោជន៍ គឺជាសាថ នភាពដែលភាគើណ្តម្ួយ ឬបុគគលិកននភាគើដនេះចូ្លរមួ្ពាក់
ព័នធកនងុកចិ្ចែដំណើ រការដធវើសដប្ម្ច្ច្តិត ដែើម្បើបានទ្ទ្លួសលប្បដោជន៍ ដហើយដធវើឱ្យម្ភនឥទ្ធិ
ពលម្ិនលអ ឬម្ិនប្តឹម្ប្តូវដៅដលើការបំដពញមុ្ខងារ ឬដលើការទ្ទ្ួលខុសប្តូវជាសៃូវការ ឬដលើ
កាតពវកិច្ចកចិ្ចសនា ឬដលើការអនុវតតតាម្ច្ាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នជាធរម្ភន។ 

 ការសងសឹកប្បនងំនងឹអនកដសុើបអដងកត ឬសាកេើ ម្ភនន័យថ្ន គឺជាអំដពើណ្តម្ួយដែលដធវើឱ្យខូច្
ប្បដោជន៍ ឬការសតល់អនុសាសន៍ ឬការគំរាម្កំដហងដោយផ្ទទ ល់ ឬដោយប្បដោលដែើម្បើ
ប្បនងំតទ្ល់ដៅនឹងអនកដសុើបអដងកត ឬសាកេើ ឬបុគគលដែលជាប់ពាក់ព័នធជាម្ួយអនកដសុើប
អដងកត ឬសាកេើ ដោយសារដតបានដធវើរបាយការណ៍ ឬបានចូ្លរមួ្សហការកនុងការដសុើបអដងកត 

 ការោងលុយ សំដៅែល់៖ (ក) ការដសទរប្ទ្ពយសម្បតតិដោយែឹងថ្នប្ទ្ពយសម្បតតិទាងំដនេះបាន
ម្កពើសកម្មភាពបទ្ដលមើសឧប្កិែឋកម្ម កនុងដាលបំណងោក់បាងំ ឬដកៃងបនៃំដែើម្កំដណើ តខុស
ច្ាប់ននប្ទ្ពយសម្បតតិ ឬការជួយែល់បុគគលណ្តដែលចូ្លរមួ្កនុងសកម្មភាពបទ្ដលមើសឧប្កិែឋ
កម្ម ដែើម្បើដគច្ពើសលវបិាកដសនកច្ាប់ននសកម្មភាពរបស់ខៃួន (ខ) ោក់បាងំ ឬដកៃងបនៃំននលកា
ណៈពិតននប្បភព ទ្ើតាងំ ការផ្ទៃ ស់បតូរភាពជាម្ភច ស់ ឬកម្មសិទ្ធិប្ទ្ពយសម្បតតិដោយែឹងថ្នប្ទ្ពយ
សម្បតតិទាងំដនេះម្ភនប្បភពម្កពើសកម្មភាពបទ្ដលមើសឧប្កិែឋកម្ម ឬ (គ) ការទ្ិញកម្មសិទ្ធិ ឬ
ការដប្បើប្បាស់ប្ទ្ពយសម្បតតិដោយែឹងថ្នប្ទ្ពយសម្បតតិដនេះបានម្កពើបទ្បទ្ដលមើសឧប្កិែឋកម្ម ។ 

 ការសតលហ់រិញ្ញបបទានដភរវកម្ម ម្ភនន័យថ្ន ជាសកម្មភាពដោយផ្ទទ ល់ ឬដោយប្បដោលកនុង
ការសតល ់ ឬប្បមូ្លប្បាក់ដោយម្ភនបំណងដប្បើប្បាស់ ឬដោយែឹងថ្ននឹងប្តូវបានដប្បើប្បាស់
ដពញដលញ ឬម្ួយដសនក ដែើម្បើអនុវតតអំដពើដភរវកម្ម។ 

២.ទ្ំនាស់ែលត្បច្ោជន៍ 

 បុគគលិក និងម្ស្រនតើសាធារណៈដែលចូ្លរមួ្កនុងែំដណើ រការលទ្ធកម្ម ជាពិដសសអនកពាក់ព័នធកនុង
ការដរៀបច្ំឯកសារដែញនថៃ និងការវាយតនម្ៃ ការច្រ្រកិច្ចសនា ការប្គប់ប្គងកិច្ចសនា និង
ការទូ្ទាត់ប្តូវប្បកាសអំពើទ្ំនស់សលប្បដោជន៍។ ទ្នំស់សលប្បដោជន៍អាច្ដកើតម្ភនដែើង
ដពលដែលបុគគលិក និងម្ស្រនតើសាធារណៈបានចូ្លប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងដោយផ្ទទ ល ់ ឬដោយ
ប្បដោលជាម្ួយអនកដ ៉ាការ (អនកដែញនថៃ អនកសគត់សគង់សម្ភា រ ឬដសវាពិដប្ាេះដោបល់) ។ 

 កនុងករណើ សម្ភជិកននគណៈកម្ភម ធិការលទ្ធកម្មណ្តម្ភន ក់ ឬម្ស្រនតើលទ្ធកម្ម ដែលចូ្លរមួ្កនុងកិច្ច
ែំដណើ រការលទ្ធកម្ម ដោយផ្ទទ ល់ែឹងពើទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ ដែលអាច្ដកើតម្ភនដែើង 
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សម្ភជិកដនេះប្តូវដតប្បកាសអំពើទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ដនេះ ដហើយប្តូវែកសំុែកខៃួនដច្ញពើ
ែំដណើ រការលទ្ធកម្មដនេះ។ 

 អនកដែញនថៃដែលពាក់ព័នធនឹងទ្ំនស់សលប្បដោជន៍ ប្តូវ្ត់ទុ្កថ្ន ម្ិនម្ភនលកាណៈសម្បតតិ
ប្គប់ប្ាន់សប្ម្ភប់ការដែញនថៃ ឬការោក់សំដណើ ដែញនថៃ។ ទ្នំស់សលប្បដោជន៍អាច្ដកើត
ដែើងដៅកនុងប្គប់ករណើ  ែូច្ដែលបានពិពណ៌នដៅកនុងដសៀវដៅដណនសំតើពើប្បតិបតតិការ ជា
ពិដសសកនុងដសនកទ្ើ២ ដែលពាក់ព័នធនងឹដាលនដោបាយ និងនើតិវធិើទ្ំនស់សលប្បដោជន៍។ 
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ជំពកូទី១ ៖ សម្ភា រៈបរកិ្ខា រ 
១.១. និយមន័យ 

 គ.ជ.អ.ប បានកណំត់និយមន័យនន សម្ភា រៈបរកិ្ខា រ ថាជា "ប្បភេទប្ទព្យសកមមដែលផ្តល់ផ្លប្បភោ
ជន៍ ដផ្ែកភសែឋកិច្ចភលើសព្ើមួយឆ្ែ  ំ ប ៉ុដនតប្តូវបានភគកត់ប្ាជាច្ំណាយភៅក្ខលបរភិច្េទននក្ខរទិញ"។ ឧទា
ហរណ៍ែូច្ជា ោនយនត ភប្គឿងបរកិ្ខា រ ក៉ុំព្យូទ័រ និងភប្គឿងសង្ហា រមឹសប្ម្ភប់ក្ខរោិល័យ ជាភែើម។    សម្ភា រៈ
បរកិ្ខា រ ជាប្ទព្យសកមមដែលមិនចាត់ជាច្ំណាយផ្ទា ល់ ភោយដបងដច្កជាព្ើរប្បភេទាមតនមៃនន   សម្ភា រៈ
បរកិ្ខា រនើមួយៗភ ោះ រមួម្ភន ប្បភេទទើ១គឺសម្ភា រៈបរកិ្ខា រដែលម្ភនតនមៃចាប់ព្ើ៥០០ែ៉ុល្លៃ រអាភមរចិ្ភ ើងភៅ 
និងប្បភេទទើ២ គឺសម្ភា រៈបរកិ្ខា រដែលម្ភនតនមៃភប្ក្ខម ៥០០ែ៉ុល្លៃ រអាភមរកិ។ សម្ភា រៈបរកិ្ខា រទាងំព្ើរប្បភេទ
ភនោះ គឺប្តូវម្ភនអាយ៉ុក្ខលភប្បើប្បាស់ភលើសព្ើមួយឆ្ែ ។ំ 

ដផ្ែករែឋបាលននអន៉ុកមមវធិើ   ក្ខរោិល័យរែឋបាលនិងសារភព្ើេ័ណឌ ននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប 
និងក្ខរោិល័យប្គប់ប្គងប្ទព្យសមបតតិននទើចាត់ក្ខរហរិញ្ញវតថ៉ុរបស់រែឋបាលរាជធានើ ភេតត ប្តូវទទួលេ៉ុសប្តូវ
កែ៉ុងក្ខរកត់ប្ានូវរាល់សម្ភា រៈបរកិ្ខា រទាងំអស់ដែលបានភធវើលទធកមមភៅកែ៉ុងប្បព័្នធទិនែន័យសារភព្ើេ័ណឌ របស់
គ.ជ.អ.ប។ សាៃ កសញ្ញញ សារភព្ើេ័ណឌ ប្តូវបិទភ្ជា ប់ភៅប្គប់សម្ភា រៈបរកិ្ខា រនើមួយៗដែលបានច្៉ុោះបញ្ា ើ។ បញ្ា ើ
សារភព្ើេ័ណឌ  (ទប្មង់ទើ៩) ប្តូវរកាទ៉ុកជាឯកសាររងឹ និងជាឯកសារទន់។  

គួរកត់សម្ភា ល់ថា ក្ខរង្ហរសំណង់ស៉ុើវលិ ែូច្ជា សាងសង់សាល្លភរៀន ផ្ៃូវថ្ែល់ អណដូ ងទកឹ... ដែល
មិនដមនជាសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ មិនចាបំាច់្ច្៉ុោះកែ៉ុងបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ ភទ។ 

ច្ំភ ោះរាល់សម្ភា រៈបរកិ្ខា រដែលសថិតភប្ក្ខមហរិញ្ញបបទានរបស់នែគូអេិវឌ្ឍន៍   ែូច្ជា រថ្យនដ 
និងម ូតូ ប្តូវម្ភនកិច្ចប្ព្មភប្ព្ៀងេចើដែលច្៉ុោះហតថភលខារវាង គ.ជ.អ.ប និងប្កសួង សាថ ប័ន ឬរវាង គ.ជ.អ.ប 
និងរែឋបាលថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិ។ ភៅកែ៉ុងកិច្ចប្ព្មភប្ព្ៀងេចើភនោះម្ភនបញ្ញា ក់អំព្ើល័កាេ័ណឌ ននក្ខរភប្បើប្បាស់ភផ្េងៗ 
(ទប្មង់គំរូទើ១០, ១១, ១២ នងិ ១៣)។ ប្បក្ខរសំខាន់បំផ្៉ុតភ ោះគឺ សម្ភា រៈបរកិ្ខា រទាងំភ ោះប្តូវបាន
ទ៉ុកោក់ ដថ្រកា និងភប្បើប្បាស់ប្តឹមប្តូវភៅាមល័កាេ័ណឌ ដែលម្ភនដច្ងភៅកែ៉ុងកិច្ចប្ព្មភប្ព្ៀងេចើ។  
១.២. ការច ុះបញ្ជ ីទិនែន័យសារគ ើភ័ណ្ឌ  

 បញ្ា ើទិនែន័យសារភព្ើេ័ណឌ ប្តូវរកាទ៉ុកភៅប្គប់ក្ខរោិល័យទាងំអស់នន គ.ជ.អ.ប។  
ារាងខាងភប្ក្ខមបង្ហា ញអំព្ើព័្ត៌ម្ភនអបបបរម្ភដែលប្តូវកត់ប្ាសប្ម្ភប់សម្ភា រៈបរកិ្ខា រនើមួយៗ និង

ព្នយល់ដណ អំំព្ើថាភតើព័្ត៌ម្ភនណាគួរដតសថិតភៅកែ៉ុងដផ្ែកណាននបញ្ា ើ។ 
   ព័្ត៌ម្ភនអបបបរម្ភភៅកែ៉ុងបញ្ា ើប្ទព្យសកមម 
ដផ្ែក េៃឹមសារ/ភសច្កតើព្នយល់ 

ភលេសម្ភា ល់សម្ភា រៈ
បរកិ្ខា រ 

ភលេសម្ភា ល់ គឺជាភលេភោងដែលម្ភនដតមួយគត់សប្ម្ភប់សម្ភា រៈបរកិ្ខា រថ្មើ
នើមួយៗដែលបានទិញ។ ក្ខរោក់ភលេសម្ភា ល់ អាច្ប្តូវបានកំណត់ាម
លំោប់លំភោយសប្ម្ភប់ គ.ជ.អ.ប ទាងំមូល ឬកណំត់សប្ម្ភប់ក្ខរោិល័យ ឬវ ិ
ស័យនើមួយៗ។ ភលេសម្ភា ល់គួរប្តូវបានោក់ ឬបិទភៅភលើសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ
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នើមួយៗ ភែើមបើង្ហយប្សួលកែ៉ុងក្ខរព្ិនិតយភផ្ាៀងផ្ទា ត់ជាក់ដសតង និងភែើមបើធា ស៉ុ
វតតិភ្ជព្ននក្ខរភប្បើប្បាស់។  

ប្បភេទ សម្ភា រៈបរកិ្ខា រភផ្េងៗ គួរប្តូវបានោក់បញ្ចូ លគ្នែ ជាប្កុមរមួ ែូច្ជា ោនយនត 
ភប្គឿងបរកិ្ខា រ    ក៉ុំព្យូទ័រ និងភប្គឿងសង្ហា រមឹសប្ម្ភប់ក្ខរោិល័យ ជាភែើម។ ក្ខរ
ភរៀបច្ំជាប្កុមនឹងផ្តល់ឱ្យម្ភនភ្ជព្ង្ហយប្សួលកែ៉ុងក្ខរវភិ្ជគភោយម្ភនមូលោឋ ន
ច្ាស់ល្លស ់និងអាច្ជាប្បភោជន៍សប្ម្ភប់ ភ្ៃើយតបភៅនឹងក្ខរទាមទារ  
របស់ប្កុមហ ៉ុនធា រា ប់រង ភព្លអ គត។ ក្ខរកំណត់ប្បភេទននសម្ភា រៈ
បរកិ្ខា រនឹងធា ឲ្យម្ភនព័្ត៌ម្ភនលំអិតប្គប់ប្គ្នន់សប្ម្ភប់ផ្តល់ជូនប្កមុហ ៉ុន
ធា រា ប់រង។ 

ក្ខរព្ិព្ណ៌  បញ្ចូ លក្ខរព្ិព្ណ៌ សភងាបននសម្ភា រៈបរកិ្ខា រនើមួយៗ ែូច្ជា Toshiba 
Laptop Computer ជាភែើម។ 

ព្ណ៌ កត់ប្ាអំព្ើព្ណ៌ននសម្ភា រៈបរកិ្ខា រនើមួយៗ។ 

ភលេម ូដែល កែ៉ុងករណើ សម្ភា រៈបរកិ្ខា រម្ភនភលេម ូដែល សូមបញ្ចូ លភលេម ូដែលភៅកែ៉ុងដផ្ែក
ភនោះ។ ឧទាហរណ៍ ថាសផ្ទា យរណបម ូដែល A40-S270។ 

ភលេភស រ ើ ភលេភស រ ើ គជឺាភលេដែលភច្ញភោយអែកផ្ាត់ផ្ាង់ ដែលប្តូវបានសរភសរ ឬ
បង្ហា ញដែលភ្ជគភប្ច្ើនម្ភនភៅភលើភប្គឿងអគាើសនើ នងិភប្គឿងភមក្ខនិច្។ 

ភលេច្៉ុោះបញ្ា ើ សប្ម្ភប់រថ្យនត ម ូតូ ប្តូវច្៉ុោះភលេបញ្ា ើ។ សូមកត់សម្ភា ល់ថា ភលេច្៉ុោះបញ្ា ើអាច្
នឹងផ្ទៃ ស់បតូរ ប្បសិនភបើព្នធ ចូំ្លប្តូវបានតប្មូវឲ្យបង់ភ ើងវញិច្ំភ ោះោន
យនតដែលបានទិញភោយមិនជាប់ព្នធ។ ក្ខររកាព្ត៌ម្ភនលំអិតននក្ខរផ្ទៃ ស់បតូរ
ភែើមបើធា ឱ្យម្ភនកំណត់ប្ាអំព្ើរភបៀបននក្ខរទិញែំបូងននប្ទព្យសកមមនើមួ
យៗ។  

ទើកដនៃង កត់ប្ាអំព្ើទើកដនៃងដែលសម្ភា រៈបរកិ្ខា រនើមួយៗភ ោះសថិតភៅ។ ដផ្ែកភនោះ អាច្
រមួបញ្ចូ លនូវព័្ត៌ម្ភនបដនថម ែូច្ជា អែកដែលទទួលបានក្ខរអន៉ុញ្ញតឲ្យភប្បើ
ប្បាស់ ឬក្ខន់ក្ខប់សម្ភា រៈបរកិ្ខា រនើមួយៗភ ោះ ផ្ងដែរ។ 

ក្ខលបរភិច្េទននក្ខរ
ទិញ 

កត់ប្ាក្ខលបរភិច្េទននក្ខរទិញសម្ភា រៈបរកិ្ខា រនើមួយៗ។ 

តនមៃភព្លទិញ កត់ប្ាតនមៃសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ។ ប្បសិនភបើសម្ភា រៈបរកិ្ខា រភ ោះប្តូវបានទិញភោយ
ម្ភច ស់ជំនួយ (កែ៉ុង ម គ.ជ.អ.ប) សូមបញ្ចូ លច្ំនួនទឹកប្បាក់ដែលម្ភច ស់
ជំនួយបានទញិ ភហើយប្តូវកត់ប្ាថា សម្ភា រៈបរកិ្ខា រភនោះប្តូវបានទិញភោយ
ម្ភច ស់ជំនួយ។ សូមភមើល "ព្ត៌ម្ភនលំអតិរបស់ម្ភច ស់ជំនួយ" ែូច្ខាងភប្ក្ខម។ 

ភលេប័ណណ បញ្ចូ លភលេប័ណណទូទាត់គណភនយយនផ្ាកែ៉ុងសប្ម្ភប់ប្បតិបតតិក្ខរ  ។ ក្ខរ
បញ្ចូ លភលេ   ប័ណណភនោះគឺភែើមបើបងារភ្ជព្ង្ហយប្សួលកែ៉ុងក្ខរប្ត ប់ភៅព្ិនិតយ
ភមើលប្បតិបតតិក្ខរភែើមភៅកែ៉ុងកំណត់ប្ាគណភនយយ។ 
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ព័្ត៌ម្ភនលំអតិ 
របស់ម្ភច ស់ជំនួយ 

ប្បសិនភបើក្ខរទិញសម្ភា រៈបរកិ្ខា រទទួលបានក្ខរឧបតថមាទាងំប្សុង (១០០%) 
ព្ើម្ភច ស់ជំនួយជាក់ល្លក់ ឬម្ភច ស់ជំនួយផ្តល់ឲ្យជាសម្ភា រៈបរកិ្ខា រដតមតង សូម
បញ្ចូ លភ ម្ ោះម្ភច ស់ជំនួយ និងកិច្ចប្ព្មភប្ព្ៀងផ្តល់ជំនួយ ឬភលេកិច្ចសន ្
ោ។ ក្ខរបញ្ចូ លព័្ត៌ម្ភនទាងំភនោះ នឹងជួយែល់ក្ខររាយក្ខរណ៍របស់ម្ភច ស់
ជំនួយ និងជួយផ្តល់នូវភសច្កតើភោងសប្ម្ភប់ក្ខរប្តួតព្ិនិតយភមើលផ្ងដែរ 
ប្បសិនភបើម្ភនក្ខររតឹបនតឹងណាមួយភលើក្ខរភប្បើប្បាស់ ឬក្ខរល៉ុបភចាលនូវសម្ភា
រៈបរកិ្ខា រភ ោះ។ 

ក្ខរធា  ប្បសិនភបើសម្ភា រៈបរកិ្ខា រដែលបានទិញម្ភនភ្ជា ប់ជាមយួក្ខរធា របស់អែកផ្ាត់
ផ្ាង់ ឬម្ភនក្ខរ ធា ភផ្េងៗភលើផ្លិតផ្លភ ោះ សូមបញ្ចូ លព័្ត៌ម្ភនលមអិតភៅ
កែ៉ុងដផ្ែកភនោះ។ ឧទាហរណ៍ ធា រយៈភព្ល១២ដេភលើភប្គឿងប ា ស់ និងភសវា
កមម។  

លកាេណឌ បច្ច៉ុបបនែ បញ្ចូ លភោយសភងាបនូវសាថ នភ្ជព្បច្ច៉ុបបនែននសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ។ ែូភច្ែោះ គួរកំណត់
ខាែ ត ឬម្ភប្តោឋ ននផ្ាកែ៉ុងននសាថ នភ្ជព្សម្ភា រៈបរកិ្ខា រនើមួយៗ សប្ម្ភប់ក្ខរកត់ប្ា
បញ្ចូ ល ែូច្ជា សាថ នភ្ជព្ “លអណាស់”  ឬ “លអ” ឬ “អន់” ឬ “មិនែំភណើ រក្ខរ” 
ជាភែើម។ ភៅកែ៉ុងបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ  ដផ្ែកភនោះគួរប្តូវបានភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្ជាភរៀង
រាល់ឆ្ែ  ំប ា ប់ព្ើក្ខរប្តួតព្ិនិតយសារភព្ើេ័ណឌ ប្បចាឆំ្ែ ។ំ 

តនមៃបច្ច៉ុបបនែភនោះ បញ្ចូ លតនមៃភៅទើផ្ារ ឬតនមៃជំនួសសប្ម្ភប់សម្ភា រៈបរកិ្ខា រ។ ដផ្ែកភនោះ គួរដតប្តូវ
បានភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្ជាភរៀងរាល់ឆ្ែ បំ ា ប់ព្ើក្ខរប្តួតព្ិនិតយសារភព្ើេ័ណឌ ប្បចាំ
ឆ្ែ ។ំ 

ព័្ត៌ម្ភនអំព្ើ 
ក្ខរធា រា ប់រង 

បញ្ចូ លព័្ត៌ម្ភនលមអតិននភគ្នលនភោបាយធា រា ប់រងភលើសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ។ 
ប្បសិនភបើសម្ភា រៈ បរកិ្ខា រប្តូវបានធា រា ប់រងកែ៉ុងច្ំនួនទកឹប្បាក់ដែលេ៉ុសព្ើ
តនមៃបច្ច៉ុបបនែ សូមព្នយល់ព្ើមូលភហត៉ុ។ 
សូមកត់សម្ភា ល ់ ភគ្នលនភោបាយធា រា ប់រងជាភប្ច្ើនតប្មូវឱ្យភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្
បញ្ច ើសារភព្ើ េ័ណឌ ភរៀងរាល់ឆ្ែ ។ំ ប្បសិនភបើមិនម្ភនក្ខរភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្ភនោះភទ 
ភៅភព្លម្ភនក្ខរភសែើស៉ុំទូទាត់ព្ើប្កុមហ ៉ុនធា រា ប់រង ប្កុមហ ៉ុនធា រា ប់រង
អាច្ម្ភនសិទធិបែិភសធមិនសងសំណង  ភលើសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ ដែលបានទិញ
ភប្ក្ខយភព្លោក់បញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ ភៅព្ួកភគច្៉ុង   ភប្ក្ខយ។  

ព័្ត៌ម្ភនលមអតិ 
អំព្ើក្ខរល៉ុបភច្ញព្ើ
បញ្ា ើ 

ប្បសិនភបើសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ ប្តូវបានភបាោះបង់ភចាល ភ ោះព័្ត៌ម្ភនលមអិតអំព្ើក្ខរ
ភបាោះបង់ភចាលភ ោះគួរប្តូវបានបញ្ចូ ល ភោយរមួបញ្ចូ លនូវព័្ត៌ម្ភនលំអិត ែូច្
ជា ក្ខលបរភិច្េទននក្ខរភបាោះភចាលភោយក្ខរលក់ភច្ញ អែកទិញ តនមៃលក់ ជា
ភែើម។  

កែ៉ុងករណើ ក្ខរភរៀបច្ំច្៉ុោះបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ ភោយប្បព័្នធក៉ុំព្យូទ័រ (NID) ចាបំាច់្ប្តូវម្ភនក្ខរបណត៉ុ ោះប
ណាត លែល់អែកភប្បើប្បាស់ និងប្តូវតភមៃើងប្បព័្នធគ្នបំ្ទ។ 
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ជាបទព្ិភសាធន៍លអ គបបើរកាបញ្ា ើទនិែន័យសារភព្ើេ័ណឌ ភោយភ្ជា ប់មកជាមយួនូវវក័ិយបប្តច្ាប់
ភែើម ក់ព័្នធនឹងសម្ភា រៈបរកិ្ខា រនើមួយៗដែលបានទិញ ប្ព្មទាងំប្តូវរកាបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ ភ ោះភៅកែ៉ុងក៉ុំព្យូទ័រ 
(ឯកសារទន)់ ផ្ងដែរ។ កែ៉ុងករណើ ដែលម្ភនអគាើេ័យ ឬភប្គ្នោះមហនតរាយភផ្េងៗភកើតភ ើង ក្ខរភរៀបច្ំ
ែូភច្ែោះម្ភនភ្ជព្ង្ហយប្សួលកែ៉ុងក្ខរបង្ហា ញព្ើភ្ជព្ជាម្ភច ស់កមមសិទធិននប្ទព្យសកមមភ ោះ ដែលប្តូវផ្តល់សំណង
ាមភគ្នលក្ខរណ៍ធា រា ប់រង។ 
១.៣. ការគរៀបចំបញ្ជ ីសារគ ើភ័ណ្ឌ ប្បចឆំ្ែ  ំ

ក្ខរភរៀបច្ំប្តួតព្ិនិតយសារភព្ើេ័ណឌ  ឬក្ខរព្ិនិតយជាក់ដសតងភលើសម្ភា របរកិ្ខា រដែលម្ភនទាងំអស់ ប្តូវ
ភធវើភ ើងច្ំនួនព្ើរែងកែ៉ុងមយួឆ្ែ  ំគឺភៅភរៀងរាល់ដេមិថ្៉ុ  និងធែូននឆ្ែ នំើមួយៗ។ កែ៉ុងករណើ ម្ភនក្ខរផ្ទៃ ស់បតូរ
ទើាងំននសម្ភា រៈ បរកិ្ខា រ ប្តូវភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្បញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ ប ា ប់ព្ើបញ្ច ប់ក្ខរប្តួតព្ិនិតយសារភព្ើេ័ណឌ ។ 
កែ៉ុងករណើ ម្ភនក្ខរបាត់បង់ ប្តូវរាយក្ខរណ៍ភ្ជៃ មៗភៅក្ខរោិល័យទទួលបនា៉ុកសារភព្ើេ័ណឌ ។ ភៅភព្ល
បញ្ច ប់ក្ខរប្តួតព្ិនិតយសារភព្ើេ័ណឌ  ប្តូវភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្បញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ  ភោយប្តូវច្៉ុោះហតថភលខា និង
បញ្ាូ នភៅប្បធានអន៉ុកមមវធិើ និងភៅរែឋបាលថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិភែើមបើជូនជាព័្ត៌ម្ភន។  អន៉ុកមមវធិើ និង
ក្ខរោិល័យប្គប់ប្គងប្ទព្យសមបតតិននរែឋបាលភេតត ប្តូវបញ្ាូ នបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ ដែលបានភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្មក
ក្ខរោិល័យ រែឋបាល និងសារភព្ើេ័ណឌ ននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ភរៀងរាល់សបាត ហ៍ទើ១ ដេកកាោ និងស
បាត ហ៍ទើ៣ ដេធែូននឆ្ែ នំើមួយៗ។ 

ក្ខរប្តួតព្ិនិតយសារភព្ើេ័ណឌ ជាក់ដសតង គួរព្ិនិតយភលើ ៖ 
• ភលេសម្ភា ល់ 
• ភលេម ូដែល 
• ភលេច្៉ុោះបញ្ា ើប្ទព្យសមបតតិ 
• ទើាងំព្ិតប្បាកែ 
• លកាេណឌ បច្ច៉ុបបនែ 

  ក្ខរោិល័យប្គប់ប្គងប្ទព្យសមបតតិ ប្តូវអន៉ុវតតក្ខរព្ិនិតយសារភព្ើេ័ណឌ ជាក់ដសតង ភោយម្ភនក្ខរចូ្ល
រមួព្ើ   សវនករនផ្ាកែ៉ុងភែើមបើភផ្ាៀងផ្ទា ត់។ សប្ម្ភប់ក្ខរព្ិនិតយសារភព្ើេ័ណឌ ជាក់ដសតងភៅច្៉ុងឆ្ែ នំើមួយៗ នឹង
ម្ភនក្ខរចូ្លរមួព្ើសវនករមកព្ើខាងភប្ៅ។ 

បដនថមភលើក្ខរព្ិនិតយសារភព្ើេ័ណឌ ជាក់ដសតងច្ំនួន០២ែងកែ៉ុង០១ឆ្ែ  ំគ.ជ.អ.ប អាច្ភធវើអធិក្ខរកិច្ច
ជាភទៀងទាត់ ែូច្ជា ភរៀងរាល់ប្តើម្ភស ឬអាច្ភធវើអធិក្ខរកិច្ចភោយនច្ែនយាមក្ខរចាបំាច់្។  
១.៤. ការកាត់សម្ភា រៈបរកិាា រគចញ ីបញ្ជ ីសារគ ើភ័ណ្ឌ   

សម្ភា ៈបរកិ្ខា រដែលប្តូវក្ខត់ភច្ញព្ើបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ អាប្ស័យភលើក្ខរសភប្មច្របស់ គ.ជ.អ.ប និង
ម្ភច ស់មូល  នធិិ។ កែ៉ុងករណើ សម្ភា ៈបរកិ្ខា រដែលប្គប់ប្គងភោយ គ.ជ.អ.ប ប ៉ុដនតជាកមមសិទធិរបស់នែគូអេិវឌ្ឍ
ន៍ ក្ខរសភប្មច្ក្ខត់ភច្ញព្ើបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ បាន ែរាបណានែគូអេិវឌ្ឍន៍បានភផ្ារកមមសិទធិជា      អច្ិន្នត
យជ៍ាផ្ៃូវក្ខរមក គ.ជ.អ.ប។ កិច្ចប្ព្មភប្ព្ៀងភផ្ារកមមសិទធិភនោះប្តូវច្៉ុោះហតថភលខាភោយតំណាងនែគូម្ភច ស់
ជំនួយ និងជាប្បធាន គ.ជ.អ.ប។ 

កែ៉ុងករណើ ផ្៉ុតកំណត់ននអាយ៉ុក្ខលភប្បើប្បាស់ ឬម្ភនក្ខរេូច្ខាតមិនអាច្ជួសជ៉ុលបាន ប្បធាន 
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អន៉ុប្បធាន កមមវធិើ ឬរែឋបាលថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិ ប្តូវភធវើលិេិតភសែើស៉ុំជាផ្ៃូវក្ខរជូន គ.ជ.អ.ប ភែើមបើព្ិនិតយ    ស
ភប្មច្។ គ.ជ.អ.ប នឹងទាក់ទងជាមួយម្ភច ស់សម្ភា ៈបរកិ្ខា រភនោះ ភែើមបើចាត់វធិានក្ខរឲ្យបានប្តឹមប្តូវ។ 

រាល់ក្ខរលក់ ឬក្ខរភផ្ារសម្ភា រៈបរកិ្ខា រកែ៉ុងកំ ៉ុងភព្លប្បតិបតតិក្ខររបស់ គ.ជ.អ.ប ប្តូវភធវើភ ើង
ប្បកបភោយ តម្ភៃ ភ្ជព្។  

ក្ខរសភប្មច្ក្ខត់សម្ភា រៈបរកិ្ខា រភច្ញព្ើបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ  ប្តូវដផ្អកាម ៖ 
• ក្ខរដណ អំំព្ើក្ខត់សម្ភា រៈបរកិ្ខា រភច្ញព្ើបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ របស់ គ.ជ.អ.ប  
• តប្មូវក្ខររបស់ម្ភច ស់ជំនួយ។ លកាេណឌ ននក្ខត់សម្ភា រៈ បរកិ្ខា រ ភច្ញព្ើបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ  ែូច្
ម្ភនដច្ងភៅកែ៉ុងកិច្ចប្ព្មភប្ព្ៀងផ្តល់ជំនយួជាមួយម្ភច ស់ជំនួយ។ 

បញ្ា ើសម្ភា រៈបរកិ្ខា រសប្ម្ភប់ភសែើស៉ុំក្ខត់ភច្ញព្ើបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ  ភោយភ្ជា ប់មកនូវមូលភហត៉ុ   
ប្តូវបញ្ាូ នមកអន៉ុប្បធានប្បតិបតតិននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ភែើមបើព្ិនិតយបញ្ញា ក់បដនថម និងភសែើស៉ុំក្ខរ
សភប្មច្ច្ិតតព្ើប្បធាន គ.ជ.អ.ប។ បញ្ា ើភសែើស៉ុំភនោះ ប្តូវោក់បញ្ចូ លនូវតនមៃបច្ច៉ុបបនែននសម្ភា រៈបរកិ្ខា រនើមួយៗ 
និងបញ្ញា ក់ផ្ងដែរ ថាភតើប្តូវភបាោះបង់ភចាលភោយក្ខរលក់ ឬភបាោះភចាលដតមតង។  

អន៉ុប្បធានប្បតិបតតិននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប និងប្បធានអងាភ្ជព្រែឋបាលហរិញ្ញវតថ៉ុ នឹងព្ិនិតយ
ភលើបញ្ា ើភសែើស៉ុំ និងភរៀបច្បំញ្ច ប់សប្ម្ភប់ក្ខរភធវើលទធកមម។ ប ា ប់ព្ើទទួលបានក្ខរយល់ប្ព្មព្ើប្បធាន
ភលខាធិក្ខរោឋ នគ.ជ.អ.ប ប្បធានអងាភ្ជព្រែឋបាល និងហរិញ្ញវតថ៉ុភច្ញប្បក្ខសផ្េព្វផ្ាយអពំ្ើក្ខរក្ខត់សម្ភា រៈ
បរកិ្ខា រភច្ញព្ើបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ ។ ភសច្កតើជូនែណឹំងសតើព្ើក្ខរភធវើលទធកមមសម្ភា រៈបរកិ្ខា ដែលប្តូវក្ខត់ភច្ញ 
ប្តូវផ្េព្វផ្ាយែល់សាធារណជនទូភៅ ភោយភសែើស៉ុំឱ្យព្ួកភគោក់សំភណើ ភែញនថ្ៃ ោច់្ភោយដ កព្ើគ្នែ
សប្ម្ភប់សម្ភា រៈបរកិ្ខា រនើមួយៗ ភៅកែ៉ុងភប្សាមសំប៉ុប្តបិទជិតភៅក្ខន់ប៉ុគាលដែលបានភច្ញភសច្កតើជូន
ែំណឹងភែញនថ្ៃកែ៉ុង ម គ.ជ.អ.ប។ 

ក្ខលបរភិច្េទសប្ម្ភប់ក្ខរបញ្ច ប់ក្ខរភធវើអធិក្ខរកិច្ចភលើសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ និងក្ខលបរភិច្េទសប្ម្ភប់ក្ខរ
ោក់សំភណើ ភែញនថ្ៃភោយអែកទិញ ប្តូវកំណត់ភោយ គ.ជ.អ.ប ភប្ក្ខយព្ើក្ខរភធវើអធិក្ខរកិច្ចសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ
ភ ោះ។  

ក្ខរធវិលទធកមមសម្ភា រៈបរកិ្ខា រដែលប្តូវក្ខត់ភច្ញព្ើបញ្ា ើ មិនគួរផ្តល់ឱ្ក្ខសឲ្យដតប៉ុគាលិកកែ៉ុងក្ខរចូ្ល
រមួភែញនថ្ៃភ ោះភទ។ ប៉ុគាលិកទាងំអស់គួរម្ភនឱ្ក្ខសភសមើគ្នែ កែ៉ុងក្ខរោក់សំភណើ ភែញនថ្ៃភលើសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ 
ដែលប្តូវក្ខត់ភច្ញភ ោះ។ 

នើតិវធិើខាងភលើមិនប្តូវបានអន៉ុវតតច្ំភ ោះក្ខរក្ខត់ភចាលនូវសម្ភា រៈបរកិ្ខា រដែលម្ភនតនមៃទាប។ ក្ខរ
លក់ ឬក្ខរភបាោះភចាលរបស់របរតូច្ាច្នឹងប្តូវសភប្មច្ភោយប្បធានភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ភោយ
សារវតថ៉ុ ឬសម្ភា រៈទាងំភ ោះមិនប្តូវបានចាត់ជាប្បភេទប្ទព្យសកមមភទ។ 

ព័្ត៌ម្ភនលមអតិអំព្ើក្ខរភច្ញ គួរប្តូវបានផ្តល់ជូនែល់ម្ភច ស់ជំនួយ ជាព្ិភសសអំព្ើក្ខរភប្បើប្បាស់
ច្ំណូល ដែលទទួលបានព្ើក្ខរលក់សម្ភា រៈបរកិ្ខា រដែលប្តូវក្ខត់ភច្ញ។ កែ៉ុងករណើ េៃោះ ប្បាក់ច្ំណូលព្ើក្ខរ
លក់អាច្នឹងប្តូវបានផ្តល់ជូនអែកផ្តល់ជំនយួវញិ ឬអែកផ្តល់ជំនួយអាច្អន៉ុញ្ញញ តឲ្យ គ.ជ.អ.ប ភប្បើប្បាស់
ប្បាក់ច្ំណូលព្ើក្ខរលក់ភនោះសប្ម្ភប់ច្ំណាយប្បតិបតតិក្ខរ។ ក្ខរសភប្មច្ោ ងណាភ ោះ អាប្ស័យភលើកិច្ច
ប្ព្មភប្ព្ៀងជាមួយនែគូម្ភច ស់ជំនួយ។  
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ប្បសិនភបើក្ខរលក់សម្ភា រៈបរកិ្ខា រ មិនចាបំាច់្ម្ភនក្ខរយល់ប្ព្មព្ើម្ភច ស់ជំនួយភទ ភោយសារដតកមម
សិទធិភលើ   សម្ភា រៈបរកិ្ខា រទាងំភ ោះប្តូវបានភផ្ារមកឲ្យ គ.ជ.អ.ប រចួ្ភហើយ។ ប្បាក់ច្ំណូលដែលទទួលបាន
គួរបញ្ចូ លភៅកែ៉ុងសកមមភ្ជព្គភប្ម្ភង ភោយគិតតនមៃភែើមននសម្ភា រៈបរកិ្ខា រភ ោះ។ ប្បាក់ច្ំណូលអាច្ភប្បើ
ប្បាស់សប្ម្ភប់គ្នបំ្ទក្ខរច្ណំាយ ប្បតិបតតិក្ខរមួយច្ំនួនរបស់ គ.ជ.អ.ប។ កែ៉ុងករណើ លក់ោនយនត បណណ
សម្ភា ល់ោនយនតប្តូវបានភផ្ារកមមសិទធិព្ើ គ.ជ.អ.ប ភៅម្ភច ស់ថ្មើភៅភព្លលក់។ កែ៉ុងករណើ ដែលោនយនត
ភ ោះសថិតភៅកែ៉ុងអាណតតិននក្ខរធា រា ប់រង ប្តូវរាយក្ខរណ៍ជាល្លយលកាណ៍អកេរភៅប្កុមហ ៉ុនធា 
រា ប់រង ភែើមបើប្ជាបជាព័្ត៌ម្ភន។  

ប្បសិនភបើម្ភនលកាេណឌណាមួយដែលមិនសមប្សបាមលកាេណឌ ខាងភលើភទ ក្ខរក្ខត់ភចាល   
សម្ភា រៈបរកិ្ខា រ ប្តូវម្ភនក្ខរឯកភ្ជព្ជាល្លយលកាណ៍អកេរជាម៉ុនព្ើប្បធានភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប។  
  ប្បសិនភបើភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប សភប្មច្ច្ិតតបរចិាច គសម្ភា រៈបរកិ្ខា រមួយច្ំនួនភៅឱ្យ
ក្ខរោិល័យភផ្េងៗរបស់រោឋ េិបាល ឬអងាក្ខរជានែគូ ភ ោះក៏ប្តូវអន៉ុវតតាមែំភណើ រក្ខរែូច្បរោិយខាង
ភលើភនោះដែរ។ ប្បសិនភបើវតថ៉ុសប្ម្ភប់បរចិាច គភ ោះមិនប្តូវបានចាត់ជាប្បភេទប្ទព្យសកមមភទ ប្បធាន
ភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ប្តូវផ្តល់ក្ខរឯកភ្ជព្ជាល្លយលកាណ៍អកេរសប្ម្ភប់ភគ្នលបំណងក្ខរភធវើ 
សវនកមម និងភ្ជព្ប្តឹមប្តូវាមច្ាប់។  

បញ្ា ើសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ ប្តូវដតភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្ជាមួយព័្ត៌ម្ភនលំអិតអំព្ើក្ខរក្ខត់ភចាលសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ
ទាងំអស់។ 
១.៥. សម្ភា រៈបរិកាា រផ្ដ្លបាត់បង់ លួច និងខូច 

ភទាោះជាភច្ត  ឬអភច្ត ក៏ភោយ សម្ភា រៈបរកិ្ខា រអាច្េូច្ខាត បាត់បង់ ឬប្តូវភចារលួច្។ ប៉ុគាលិក
ដែលទទួលេ៉ុសប្តូវច្ំភ ោះក្ខរេូច្ខាត បាត់បង់ ឬប្តូវភចារលួច្ ប្តូវរាយក្ខរណ៍ជាល្លយលកាណ៍អកេរភ្ជៃ មៗ
ភៅក្ខន់អែកប្គប់ប្គងផ្ទា ល់របស់េៃួន និងភៅប្បធានសាថ ប័នរបស់េៃួន។ ប ា ប់ព្ើទទួលបានព័្ត៌ម្ភនភព្ញ
ភលញអំព្ើករណើ បាត់បង់ ឬេូច្ខាតភនោះ ប្បធានសាថ ប័នប្តូវរាយក្ខរណ៍ភៅអន៉ុប្បធានប្បតិបតតិនន
ភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប និងច្មៃងជូនប្បធានអងាភ្ជព្រែឋបាល និងហរិញ្ញវតថ៉ុ។ របាយក្ខរណ៍ភនោះគួរ
ព្ិព្ណ៌ អំព្ើរភបៀបដែលសម្ភា រៈបរកិ្ខា រភ ោះប្តូវបាត់បង់ ឬភចារលួច្ ឬេូច្ខាត។ អងាភ្ជព្រែឋបាល នងិ
ហរិញ្ញវតថ៉ុ នឹងជូនែំណឹងែល់ក្ខរោិល័យប្គប់ប្គងប៉ុគាលិកសប្ម្ភប់កំណត់ប្ារបស់ប៉ុគាលិកភ ោះ។  
១.៦. អោរការិោល័យ សង្ហា រឹម និងបរិកាា រ 

• អាគ្នរក្ខរោិល័យ ភប្គឿងសង្ហា រមឹទាងំអស់ គឺជាសម្ភា រៈបរកិ្ខា ររបស់ គ.ជ.អ.ប ភហើយប្តូវភប្បើ
ប្បាស់សប្ម្ភប់បភប្មើឲ្យសកមមភ្ជព្របស់ គ.ជ.អ.ប។ ប៉ុគាលិកប្តូវទទួលេ៉ុសប្តូវកែ៉ុងក្ខរភប្បើ
ប្បាស់ និងដថ្រកាឱ្យបានប្តឹមប្តូវ។ 

• គ្នម នក្ខរដកដប្ប ក្ខរយកភច្ញ ឬក្ខរផ្ទៃ ស់បតូរនូវសម្ភា រៈបរកិ្ខា រណាមួយភ ើយ ភលើកដលងដតម្ភន
ក្ខរអន៉ុញ្ញញ តជាល្លយលកាណ៍អកេរព្ើប្បធានអងាភ្ជព្ ក់ព័្នធ។ 

• សំភណើ ស៉ុំជួសជ៉ុល ដកលំអភប្គឿងសង្ហា រមឹ និងសម្ភា រៈសំណង់ប្តូវភធវើភ ើងាមរយៈក្ខរបំភព្ញ
ទប្មង់សំភណើ ស៉ុំជួសជ៉ុល ដែលបានព្ិនិតយ និងឯកភ្ជព្អំព្ើេាង់ថ្វកិ្ខភោយប្បធានអងាភ្ជព្ 
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រែឋបាល និងហរិញ្ញវតថ៉ុ។ ភៅភព្លទទួលបានក្ខរបញ្ញា ក់អំព្ើលទធភ្ជព្ថ្វកិ្ខ ទប្មង់ដែលបានអន៉ុម័
ត ប្តូវបញ្ាូ នភៅក្ខរោិល័យរែឋបាល ភែើមបើអន៉ុវតត។  

១.៧. អវីផ្ដ្លប្តូវគធវើ និងមិនប្តូវគធវើ 

សកមមភ្ជព្ដែលប្តូវអន៉ុវតត កែ៉ុងក្ខរប្គប់ប្គងសម្ភា រៈបរកិ្ខា រគឺ ៖ 
• ភៅភព្លទិញ ប្តូវច្៉ុោះភ ម្ ោះប្ទព្យសកមមទាងំអស់ភប្ក្ខមភ ម្ ោះរបស់ គ.ជ.អ.ប។  
• រាល់ក្ខរលក់ ឬក្ខរផ្តល់ជាអំភណាយនូវសម្ភា រៈបរកិ្ខា រចាស់ៗដែលប្តូវភបាោះភចាល ប្តូវម្ភនក្ខរ
ភផ្ារកមមសិទធិភោយប្សបច្ាប់  

• រាល់ក្ខរទិញសម្ភា រៈបរកិ្ខា រកែ៉ុងឆ្ែ នំើមួយៗ ប្តូវទូទាត់ច្ំណាយទាងំអស់កែ៉ុងឆ្ែ ដំែលទិញភ ោះ។ 
សកមមភ្ជព្ដែលមនិគរួអន៉ុវតត ភៅកែ៉ុងក្ខរសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ គ ឺ៖  
• សម្ភា រៈបរកិ្ខា រដែលទិញភោយប៉ុគាលិក មិនប្តូវច្៉ុោះជាកមមសិទធិរបស់ គ.ជ.អ.ប ភទ។  

ជំពកូទី២ ៖ ក្ខរធ្វីដធំ ីរ 

២.១. សំគណ្ើស ំគធវើដ្ំគណ្ើរ 

ប៉ុគាលិកទាងំអស់ប្តូវម្ភនលិេិតបញ្ញា ភបសកកមម (ទប្មង់គំរូទើ២២) ព្ើអែកប្គប់ប្គងរបស់េៃួន ម៉ុន
ភព្លភធវើ   ែំភណើ រ។ ភគ្នលក្ខរណ៍ភនោះប្តូវអន៉ុវតដច្ំភ ោះរាល់ប៉ុគាលិកទាងំអស់ ដែលប្តូវភធវើែំភណើ រភច្ញភប្ៅ
មូលោឋ នរបស់េៃួន ភែើមបើបំភព្ញភ្ជរកិច្ចជាក់ល្លក់ណាមួយ ភទាោះជាភៅភប្ៅ ឬក៏ភៅកែ៉ុងរាជធានើ ភេតដក៏ភោ
យ។ លិេិតអភញ្ា ើញភផ្េងៗ ដែលទទួលបានព្ើម្ភច ស់កមមវធិើ ែូច្ជាព្ើ គ.ជ.អ.ប មនាើរជំ ញ ប្កសួង   ឬ
ឯកសារភោងភផ្េងៗភទៀត ប្តូវភ្ជា ប់មកជាមួយលិេិតបញ្ញា ភបសកកមមភនោះផ្ង។  

លិេិតបញ្ញា ភបសកកមមប្តូវភ្ជា ប់ជាមួយនឹងទិោឋ ក្ខរភធវើែំភណើ រ(ទប្មង់គំរូទើ២៣)។ ប្គប់ទិោឋ ក្ខរភធវើ
ែំភណើ រទាងំអស់ប្តូវម្ភនបញ្ញា ក់ក្ខលបរភិច្េទ ហតថភលខា និងប្ារបស់អងាភ្ជព្ម្ភនសមតថកិច្ចដែលបាន
អន៉ុញ្ញញ ត និងអងាភ្ជព្ដែលបានទទលួែឹងឮអំព្ើក្ខរភច្ញែំភណើ រ និងក្ខរមកែល់ព្ើែំណាក់មួយភៅ
ែំណាក់មួយភទៀត។ 

ក្ខរចាត់ដច្ងភលើក្ខរភធវើែំភណើ ររបស់ប៉ុគាលិក និងម្នដើ ភៅកែ៉ុងរច្ សមព័នធ គ.ជ.អ.ប ៖ 
អែកប្តូវបំភព្ញ
ភបសកកមម 

អែកភច្ញលិេិតបញ្ញា
ភបសកកមម 

ក្ខរច្៉ុោះហតថភលខាភលើ
ទិោឋ ក្ខរប៉ុគាលិកភេតត
ភៅថាែ ក់ជាតិ 

ច្៉ុោះហតថភលខាភលើទិោឋ ក្ខរ
ប៉ុគាលិកថាែ ក់ជាតិភៅក្ខន់

ថាែ ក់ភេតត 
ប៉ុគាលិក និងម្នតើ
កិច្ចសនានន
ភលខាធិក្ខរោឋ ន 
គ.ជ.អ.ប  

អន៉ុប្បធានប្បតិបតតិ
ននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ
.ជ.អ.ប  

មិនម្ភន អេិបាលភេតត ឬ ប្បធាន
គភប្ម្ភង 
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ប៉ុគាលិក និងម្នតើ
កិច្ចសនាននអន៉ុ
កមមវធិើ  

ប្បធានអន៉ុកមមវធិើ មិនម្ភន អេិបាលភេតត ឬប្បធាន
គភប្ម្ភង 

ប៉ុគាលិក និងម្នតើ
កិច្ចសនាននរែឋបា
លថាែ ក់ ភប្ក្ខម
ជាតិ  

អេិបាលភេតត ឬ
ប្បធានគភប្ម្ភង 

អន៉ុប្បធានប្បតិបតតិនន
ភលខា ធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.
អ.ប ឬប្បធានអន៉ុកមម
វធិើ 

មិនម្ភន 

ប៉ុគាលិក និងម្នតើ
កិច្ចសនាននមនាើរ 
អងាភ្ជព្  

ប្បធានមនាើរ អងាភ្ជព្ អន៉ុប្បធានប្បតិបតតិនន
ភលខា ធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.
អ.ប ឬប្បធានអន៉ុកមមវធិើ 

មិនម្ភន 

 
២.២. ការគធវើដ្ំគណ្ើរអនដរជាតិ  

កែ៉ុងករណើ ម្ភនក្ខរភធវើែំភណើ រភៅបរភទសភែើមបើបំភព្ញក្ខរង្ហរជាផ្ៃូវក្ខរ ទសេនកិច្ចសិកា ចូ្លរមួវគា
បណដ៉ុ ោះ បណាដ ល សិក្ខា សាល្ល...។ល។ ក្ខរភធវើែំភណើ រភនោះប្តូវម្ភនក្ខរយល់ប្ព្មព្ើអែកប្គប់ប្គងជាម៉ុនសិន។ 
គភប្ម្ភងច្ណំាយ លមអិតសប្ម្ភប់ក្ខរភធវើែំភណើ រប្តូវភ្ជា ប់មកជាមួយលិេិតអភញ្ា ើញដែលទទួលបាន។ ក្ខរ
ភរៀបច្ំចាត់ដច្ងប្តូវភធវើភ ើងជាម៉ុនកែ៉ុងរយៈភព្លដវង(ោ ងភោច្ណាស់ក៏ព្ើរភៅបើដេដែរ) ភែើមបើម្ភនឱ្ក្ខស
ភរៀបច្ំភធវើលិេិត្ៃងដែន ទិោឋ ក្ខរ សំប៉ុប្ត យនដភោោះ...។ល។ អាប្ស័យភៅាមសាថ នភ្ជព្ជាក់ដសដងរបស់
អងាក្ខរនើមួយៗ អងាក្ខរេៃោះអាច្ជួយភរៀបច្ំចាត់ដច្ងក្ខរភធវើែំភណើ រភនោះ ប ៉ុដនដអាច្ម្ភនក្ខរដប្បប្បួលព្ើអងាក្ខរ
មួយភៅអងាក្ខរមួយភទៀត។ ភហត៉ុភនោះជាក្ខរលអប្បភសើរ ភយើងប្តូវភធវើក្ខរទំ ក់ទំនងសួរព័្ត៌ម្ភន ថាភតើ
នរណាជាអែកទទួលបនា៉ុកភរៀបច្ំចាត់ដច្ងកិច្ចក្ខរភនោះ។ 

រាល់ក្ខរភធវើែំភណើ រាមយនតភោោះ ប្តូវភប្ជើសភរ ើសយកជភប្មើសដែលម្ភនតនមៃទាបបំផ្៉ុត ភហើយប្តូវ
អន៉ុវតតាម នើតិវធិើលទធកមម ែូច្ជា ក្ខរប្សង់តនមៃ ជាភែើម។ 

ក្ខរអន៉ុញ្ញញ តឲ្យទិញសំប៉ុប្តយនតភោោះដែលមនិកណំត់ជាក់ល្លក់នូវក្ខលបរភិច្េទប្ត ប់មកវញិ 
បានសប្ម្ភប់ ដតក្ខរភធវើែំភណើ រដែលមិនម្ភនក្ខលបរភិច្េទបញ្ច ប់ច្ាស់ល្លស់ប ៉ុភណាណ ោះ។  

ដផ្ែករែឋបាលននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ឬអន៉ុកមមវធិើ ឬរែឋបាលថាែ ក់ភប្ក្ខមជាត ិ ប្តូវភរៀបច្ំកក់
សំប៉ុប្ត     យនដភោោះ ភៅភព្លបានភ ើញលិេិតបញ្ញា ភបសកកមមដែលបានទទួលក្ខរអន៉ុញ្ញញ ត។ ប៉ុគាលិកភធវើ
ែំភណើ រប្តូវស៉ុំលិេិត បញ្ញា ភបសកកមមជាម៉ុន ភែើមបើម្ភនភព្លភវល្លប្គប់ប្គ្នន់កែ៉ុងក្ខរភរៀបច្ំកក់បប្មុងទ៉ុកភជើង
ភោោះភហើរ។ ភព្លសភប្មច្ទិញ សំប៉ុប្តយនតភោោះ ក៏ប្តូវយកច្ិតតទ៉ុកោក់ភលើក្ខរបង់នថ្ៃសប្ម្ភប់ក្ខរផ្ទៃ ស់បតូ
រក្ខលបរភិច្េទននក្ខរភធវើែំភណើ រផ្ងដែរ ។ 

ក្ខរភធវើែំភណើ រលកាណៈអនតរជាតិរបស់អន៉ុប្បធានភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ប្តូវអន៉ុម័តសភប្មច្
ភោយ ប្បធានភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ភហើយសប្ម្ភប់ក្ខរភធវើែំភណើ រលកាណៈអនតរជាតិរបស់ប្បធាន
ភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ប្តូវអន៉ុម័តសភប្មច្ភោយប្បធាន គ.ជ.អ.ប។  
២.៣. ការប គរប្បទានសប្ម្ភប់ការគធវើដ្ំគណ្ើរបំគ ញគបសកកមម  
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ប៉ុគាលិកម្ភែ ក់ៗអាច្ភធវើសំភណើ ស៉ុំថ្វកិ្ខប៉ុភរប្បទានសប្ម្ភប់ក្ខរភធវើែំភណើ របាន កែ៉ុងករណើ ភធវើែំភណើ រ
ភច្ញភប្ៅរាជធានើ ភេតដ ភែើមបើបំភព្ញភ្ជរកិច្ចជាផ្ៃូវក្ខរច្ំនួនបើនថ្ៃ ឬភលើសព្ើភនោះ។ ថ្វកិ្ខប៉ុភរប្បទានមិនអាច្
ផ្ដល់សប្ម្ភប់ក្ខរភធវើែំភណើ រកែ៉ុងរាជធានើ ភេតតភទ។ ក្ខរទូទាត់ច្ំណាយកែ៉ុងក្ខរភធវើែំភណើ រ ប្តូវអន៉ុវតដាម
ភសៀវភៅដណ សំដើព្ើនើតិវធិើហរិញ្ញវតថ៉ុរបស់ គ.ជ.អ.ប)។ 
២.៤. ការគរៀបចំគសែើស ចំណំាយគលើការគធវើដ្ំគណ្ើរបំគ ញគបសកកមម 

ប ា ប់ព្ើបញ្ច ប់ភបសកកមមភ្ជៃ ម ច្ំភ ោះក្ខរភធវើែំភណើ រកែ៉ុង ឬភប្ៅរាជធានើ ភេតដ ប៉ុគាលិកភធវើែំភណើ រ
ប្តូវបំភព្ញដបបបទភសែើស៉ុំទូទាត់នថ្ៃច្ំណាយ ឬជប្មោះប៉ុភរប្បទានសប្ម្ភប់ក្ខរភធវើែំភណើ របំភព្ញភបសកកមម
កែ៉ុងប្បភទស (ទប្មង់គំរូទើ២៤)។ ច្ំភ ោះក្ខរភធវើែំភណើ រភច្ញភប្ៅរាជធានើ ភេតដ ឯកសារយ៉ុតដិក្ខរ   ែូច្
ជា លិេិតបញ្ញា ភបសកកមម ទិោឋ ក្ខរភធវើែំភណើ រ វកិាយបប្ត សំប៉ុប្តយនដភោោះ ព្នធប្ព្ល្លនយនដភោោះ ប្តូវភ្ជា ប់
មកជាមួយនងឹឯកសារទូទាត់ ឬជំរោះបញ្ា ើ។ 
 ២.៥. ប្បាក់គបសកកមមប្បចថំ្ងៃ ថ្ងៃអាហារសប្មន ់និងថ្ងៃគធវើដ្ំគណ្ើរ 

ប៉ុគាលិក គ.ជ.អ.ប ដែលទទួលបានក្ខរអន៉ុញ្ញញ តឱ្យភធវើែំភណើ របំភព្ញភបសកកមមជាផ្ៃូវក្ខរ ប្តូវភធវើ
ែំភណើ រភៅក្ខន់ទើាងំភគ្នលភៅននគភប្ម្ភង សកមមភ្ជព្ ឬភគ្នលភៅភផ្េងៗភទៀត  ភែើមបើអន៉ុវតតភព្ញភលញ
នូវសកមមភ្ជព្ដែលបានកំណត់ភៅកែ៉ុងដផ្នក្ខរក្ខរង្ហរ។  ភគ្នលនភោបាយភនោះបភងាើតភ ើងភែើមបើគ្នបំ្ទ
ប៉ុគាលិក ឬអែកភធវើែំភណើ រាមភ្ជរកិច្ច ម្ភនប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃដែលម្ភនក្ខរកំណត់ច្នំួនច្ាស់ល្លស់ 
បដនថមភៅនឹងអប្ាច្ំណាយសតង់ោរសប្ម្ភប់ក្ខរភធវើែំភណើ រដែលប្តូវបានអន៉ុម័តភោយអែកប្គប់ប្គង។ 

ម្នតើ ប៉ុគាលិកភៅថាែ ក់ជាតិ និងភៅរែឋបាលថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិដតងដតម្ភនភបសកកមម និងប្តូវភធវើ
ែំភណើ រជាផ្ៃូវ ក្ខរ។ ទាងំភៅថាែ ក់ជាតិ និងថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិ ក្ខរោិល័យនើមួយៗដតងដតម្ភនប៉ុគាលិកភធវើក្ខរ
មិនភព្ញភម្ភ ង ដែលប្គប់ប្គងចាត់ដច្ងភោយរោឋ េិបាល ភែើមបើអន៉ុវតតកិច្ចក្ខរ  របស់ គ.ជ.អ.ប ភៅ
ថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិ។ ព្ួកភគទទួលបានប្បាក់ច្ំណាយប្បតិបតតិក្ខរជាអាទិភ្ជព្ប្បចាដំេ ភែើមបើគ្នបំ្ទ និងអន៉ុវតត
សកមមភ្ជព្របស់ គ.ជ.អ.ប ភោយម្ភនក្ខរគ្នបំ្ទព្ើទើប្បឹកាជាតិ។ ភព្លេៃោះ ព្ួកភគប្តូវបានអភញ្ា ើញឱ្យចូ្ល
រមួកែ៉ុងសកមមភ្ជព្អេិវឌ្ឍសមតថភ្ជព្ភៅាមសហគមន៍ ឬាមភេតតភផ្េងៗ ភហើយភទាោះបើជា ជាទូភៅប្បាក់
ច្ំណាយប្បតិបតតិក្ខរជាអាទិភ្ជព្ប្បចាដំេសប្ម្ភប់ច្ំណាយភលើក្ខរភធវើែំភណើ រធមមារបស់ព្ួកភគក៏ភោយ ក៏
កែ៉ុងករណើ ម្ភនក្ខរអភញ្ា ើញព្ិភសស ព្ួកភគក៏ម្ភនសិទធិទទួលបានប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃ និងក្ខរច្ំណាយ
សប្ម្ភប់ក្ខរភធវើែំភណើ រប្សបាមលិេិតបញ្ញា ភបសកកមមដែលបានអន៉ុម័ត។  

កែ៉ុងករណើ េៃោះដែលម្នតើ ប៉ុគាលិកមួយច្នំួនមិនទទួលបានក្ខរគ្នបំ្ទ ឬជំនួយ ែូច្ជា ប្បាក់ច្ំណាយ
ប្បតិបតតិក្ខរជាអាទិភ្ជព្ប្បចាដំេ ប ៉ុដនតព្ួកភគប្តូវភធវើក្ខរង្ហរេៃោះសប្ម្ភប់ គ.ជ.អ.ប ព្ួកភគប្តូវបានអន៉ុញ្ញញ តឱ្្
យម្ភនដផ្នក្ខរភធវើែំភណើ ររយៈភព្លមួយដេ ភែើមបើធា ម្ភនថ្វកិ្ខប្គប់ប្គ្នន់សប្ម្ភប់ក្ខរច្ំណាយភលើប្បាក់
ឧបតថម និងក្ខរភធវើែំភណើ រ។  

ភគ្នលក្ខរណ៍ដណ ភំែើមបើអន៉ុវតតាមែូច្ខាងភប្ក្ខម ៖ 
• ក្ខរភរៀបច្ំដផ្នក្ខរច្ំណាយសប្ម្ភប់ប្បាក់ឧបតថមប្បចានំថ្ៃ ៖ ប្បាក់ឧបតថមប្បចានំថ្ៃ អាច្ផ្តល់
ជូនសប្ម្ភប់ដតក្ខរភធវើែំភណើ រផ្ៃូវក្ខរដែលទាក់ទងភៅនឹងសកមមភ្ជព្ភៅកែ៉ុងដផ្នក្ខរសកមមភ្ជព្
ប ៉ុភណាណ ោះ។ ក្ខរភរៀបច្ំដផ្នក្ខរថ្វកិ្ខ ម្ភនសារសំខាន់ណាស់ភែើមបើធា ថា ក្ខរច្ំណាយ
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សប្ម្ភប់ប្បាក់ឧបតថមប្បចានំថ្ៃ មិនភលើសព្ើថ្វកិ្ខសរ៉ុបដែលអាច្ម្ភន។ ក្ខរោិល័យនើមួយៗគួរ
ដតភរៀបច្ំដផ្នក្ខរភបសកកមមប្បចាដំេ ដែលបង្ហា ញព្ើច្ំនួនសម្ភជកិ ភបសកកមម និងតនមៃ
ច្ំណាយសប្ម្ភប់ប្បាក់ឧបតថមប្បចានំថ្ៃ។ ប ា ប់មកព្ិនិតយភផ្ាៀងផ្ទា ត់ជាមួយដផ្នក្ខរថ្វកិ្ខ
ប្បចាដំេរបស់ក្ខរោិល័យ ដែលបានកំណត់។ 

ទប្មង់គរូំននដផ្នក្ខរច្ណំាយសប្ម្ភប់ប្បាក់ឧបតថមប្បចានំថ្ៃ 

ភ ម្ ោះ តួ ទើ 
ក្ខលបរភិច្េទ
ភបសកកមម 

ភច្ញព្ើ ភៅក្ខន់ 
ភគង
យប់ 

ភគ្នល
បំណង 

តនមៃ
ថ្វកិ្ខ  
បា ន់
សាម ន 

ភល្លក អន៉ុ
ប្បធាន 

នថ្ៃទើ ២ ឧសភ្ជ សាល្ល
ភេតត 

ប្សុក ក ភទ កិច្ចប្បជ៉ុ ំ ៧ 

ភល្លកប្សើ អន៉ុ
ប្បធាន 

នថ្ៃទើ ៦ ឧសភ្ជ សាល្ល
ភេតត 

ប្សុក េ បាទ កិច្ចប្បជ៉ុ ំ ១៦ 

ភល្លក ម្នតើ នថ្ៃទើ ៨ ែល ់
១២ ដេឧសភ្ជ 

សាល្ល
ភេតត 

ប្សុក  ច្  
្ 

ភទ ាមោន ៧០ 

ភល្លក ម្នតើ នថ្ៃទើ ៣១ ឧស
ភ្ជ 

សាល្ល
ភេតត 

បាត់ែំបង បាទ បណត៉ុ ោះប
ណាត ល 

៣២ 

ប្បធានក្ខរោិល័យនើមយួៗប្តូវភរៀបច្ំារាងដផ្នក្ខរច្ំណាយខាងភលើភនោះ ភហើយប្តូវោក់ជូន
ប្បធានគភប្ម្ភង ភៅរែឋបាលថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិ ឬប្បធានអន៉ុកមមវធិើននអន៉ុកមមវធិើនើមួយៗ ឬប្បធានអងាភ្ជព្នន
ភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ភែើមបើព្ិនិតយសភប្មច្។ 

ារាងដផ្នក្ខរភនោះ អាច្ភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្បានប្គប់ភព្លាមក្ខរចាបំាច់្ សប្ម្ភប់ភប្បើប្បាស់ជាមូលែ ្
ឋានកែ៉ុងក្ខរភរៀបច្ំភបសកកមមប្បចាដំេ។ 

ប្បធានក្ខរោិល័យនើមួយៗ គួរប្តួតព្ិនិតយភមើលភលើក្ខរអន៉ុវតតដផ្នក្ខរថ្វកិ្ខ ែូច្បង្ហា ញកែ៉ុងារាង
ខាងភប្ក្ខមជាឧទាហរណ៍ ៖ 

ភ ម្ ោះ តួ ទើ 
ភលេ 

ភបសកកមម 
ច្ំនួន
ថ្វកិ្ខ 

ច្ំនួនដែលបាន 
អន៉ុម័ត/
ប៉ុគាលិក 

ច្ំនួនដែលបាន 
អន៉ុម័ត/
ក្ខរោិល័យ 

ភល្លក អន៉ុប្បធាន 1/5/2010 
TSU 

$ 21 $ 21 $ 21 

ភល្លកប្សើ អន៉ុប្បធាន 2/5/2010 
TSU 

$ 14 $ 14 $ 35 

ភល្លក ម្នតើ 3/5/2010 
TSU 

$ 30 $ 30 $ 65 
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ភល្លក ម្នតើ 5/5/2010 
TSU 

$ 45 $ 59 $ 124 

ប្បធានគភប្ម្ភងភៅរែឋបាលថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិ ប្បធានអន៉ុកមមវធិើ និងប្បធានអងាភ្ជព្រែឋបាល និង
ហរិញ្ញវតថ៉ុ ប្តូវម្ភនបញ្ា ើប្តួតព្ិនិតយ(សូមភមើលខាងភប្ក្ខម) ភែើមបើកត់ប្ាលិេិតបញ្ញា បំភព្ញភបសកកមម 
ភែើមបើាមោនភលើ ៖ 

• ក្ខរបំភព្ញភបសកកមម ប្សបាមារាងដផ្នក្ខរ 
• អប្ាប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃដែលបានភសែើស៉ុំ គឺប្តឹមប្តូវាមអប្ាប្បាក់ឧបតថមារបស់ គ.ជ.អ.ប 
ដែលបានកំណត់ប្សបាមេៃឹមសារអន៉ុប្កឹតយភលេ១០។ 

• ច្ំនួនទឹកប្បាក់សរ៉ុបដែលបានភសែើស៉ុំភោយប៉ុគាលម្ភែ ក់ៗ គឺប្សបាមកប្មិតអប្ាដែលបាន
កំណត់។ 

• ក្ខរដបងដច្កសរ៉ុបាមក្ខរោិល័យ គឺប្សបាមកប្មិតដែលបានប្ព្មភប្ព្ៀង។ 

ដផ្ែក 

ក្ខរដបងដច្ក
សប្ម្ភប់ដេ
ភនោះ 

សំភណើ  
ភបសកកមម 

ច្ំនួន 
ភសែើ
ស៉ុំ 

ច្ំនួនដែលបានអន៉ុម័
តសរ៉ុបរបស់
ក្ខរោិល័យ 

សមត៉ុលយ 

គ្នបំ្ទ
បភច្ចកភទស 

1,200     

    1/5/2010 
TSU 

$ 50 $ 50 $ 1,150 

    2/5/2010 
TSU 

$ 25 $ 75 $ 1,125 

    3/5/2010 
TSU 

$ 20 $ 95 $ 1,105 

    5/5/2010 
TSU 

$ 14 $ 109 $ 1,091 

    5/5/2010 
TSU 

$ 28 $ 137 $ 963 

ហរិញ្ញវតថ៉ុ 1,400     

ប្គប់ប្គងកិច្ច
សនា 

700     

រែឋបាលមូលែ ្
ឋាន 

3,800     

កណំត់សម្ភា ល ់ ៖ អែកទទួលេ៉ុសប្តូវប្តូវរកាារាងប្តួតព្ិនិតយភបសកកមម ភោយភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្ជាភទៀង
ទាត់កែ៉ុងភគ្នលបំណងភែើមបើាមោនភលើក្ខរច្ំណាយសរ៉ុប។  
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• ច្ំណាយភលើក្ខរភធវើែំភណើ រ និងក្ខរភសែើស៉ុំទូទាត់ប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃ ៖ ក្ខរទូទាត់ប្បាក់
ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃអាច្ភធវើបាន ល៉ុោះប្ាដតរាល់ឯកសារ ក់ព័្នធទាងំអស់ប្តូវបានោក់ជូនភៅអងា
ភ្ជព្រែឋបាល និងហរិញ្ញ     វតថ៉ុ។ ប ា ប់ព្ើក្ខរព្ិនិតយភលើរាល់ឯកសារ ក់ព័្នធប្គប់ប្គ្នន់ភហើយ 
ភទើបអាច្ទូទាត់បាន។ ភែើមបើធា ឲ្យ ក្ខរអន៉ុវតតប្សបាមសតង់ោរសវនកមម ក្ខរោក់ឯកសារ
មិនប្គប់ប្គ្នន់ នឹងព្នារភព្លក្ខរទូទាត់។  

ល.រ ឯកសារ 
អែកភរៀបច្ំ និងច្៉ុោះ
ហតថភលេ 

អែកអន៉ុម័ត កំណត់សម្ភា ល់ 

១ ទប្មង់ភសែើស៉ុំ
ទូទាត់ប្បាក់
ឧបតថមា 

អែកភសែើស៉ុំភ្ជា ប់ជាមួយ  • ប្បធានគភប្ម្ភង
ភៅរាជធានើ 
ភេតត  

• ប្បធានអន៉ុកមម
វធិើភៅកែ៉ុងអន៉ុ
កមមវធិើ  

• ប្បធានហរិញ្ញ
វតថ៉ុភៅថាែ ក់ជា
តិ។ 

ភមើលឯកសារភ្ជា ប់មក
ជាមួយ 

២ បង្ហា ន់នែ
បភណាដ ោះអាសនែ 

អែកភសែើស៉ុំបំភព្ញ
សំណ៉ុំ ដបបបទភនោះ 
ប្បសិនភបើមិនម្ភនវកិា័
យបប្តផ្ៃូវក្ខរ ែូច្ជា 
កែ៉ុងករណើ រថ្យនត
ឈ្ែួលមិនម្ភន
វកិាយបប្ត អែកភសែើស៉ុំ
ប្តូវបំភព្ញសាៃ កភលេ
កែ៉ុងទប្មង់ភនោះ ភហើយ
ភសែើឲ្យអែកភបើកបរច្៉ុោះ
ហតថភលខា។ 

អែកប្គប់ប្គងផ្ទា ល់ ភប្បើសប្ម្ភប់មភធាបាយ
ែឹកជញ្ាូ នភផ្េងភទៀត 

ដែលមិនម្ភនវកិា័យបប្ត។ 
(ភមើលទប្មង់ដែលភ្ជា ប់មក

ជាមួយ) 
  

៣ លិេិតបញ្ញា
ភបសកកមម
ច្ាប់ភែើម ឬ
ច្ាប់ថ្តច្មៃង 

អែកភសែើស៉ុំ ភមើល១.១ កែ៉ុងករណើ លិេិតបញ្ញា
ភបសកកមមមយួ ម្ភន
សម្ភសភ្ជព្ភប្ច្ើន ក់ 
ភហើយច្ាប់ភែើម ននលិេិត
ភបសកកមមភនោះ ម្ភនភៅ
ជាមួយមន៉ុសេម្ភែ ក់ ែូភច្ែោះ
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អែកភផ្េងភទៀតប្តូវម្ភន
ច្ាប់ថ្តច្មៃង។ ច្ំណាំ
ភៅដផ្ែកខាងភប្ក្ខមនន
ច្ាប់ថ្តច្មៃងភនោះ ប្តូវ
បញ្ញា ក់ថា ច្ាប់ភែើមម្ភន
ភៅជាមួយភល្លក /ភល្លក
ប្សើ ... " ។ 

៤ ទិោឋ ក្ខរភធវើ
ែំភណើ រជាលកា
ណៈប៉ុគាល 
  

អែកភសែើស៉ុំ ប្បធានគភប្ម្ភង ឬ
អេិបាលភេតត 

ប្តូវម្ភនទិោឋ ក្ខរច្ាប់ភែើម 
សប្ម្ភប់ប៉ុគាលម្ភែ ក់ៗ ប ៉ុដនត
ភព្លេៃោះម្ភនសម្ភសភ្ជព្
ភប្ច្ើន ក់ ភៅកែ៉ុងលិេិត
ភបសកកមម ភហើយមិនអាច្
ចាកភច្ញភៅភព្ល
ែំណាលគ្នែ បាន។ 

៥ ដផ្នក្ខរសកមម
ភ្ជព្ និងរបាយ
ក្ខរណ៍ក្ខរង្ហរ 

ភរៀបច្ំភោយអែកភសែើ
ស៉ុំ និងច្៉ុោះហតថភលខា
ភោយ អែកប្គប់ប្គង
ផ្ទា ល ់

អែកប្គប់ប្គងផ្ទា ល់ (សូមភមើលទប្មង់គំរូដែល
បានមកព្ើភេតតកណាត ល ) 

  កែ៉ុងករណើ ម្ភនសម្ភជិកេៃោះបំភព្ញភបសកកមមភៅភប្ច្ើនប្កុង ប្សុក ឬ ៉ុ ំសង្ហា ត់កែ៉ុង០១នថ្ៃ ប្តូវបូក
សរ៉ុបនូវច្ំង្ហយផ្ៃូវទាងំអស់សប្ម្ភប់ជាមូលោឋ នគិតប្បាក់ភបសកកមមភោយដផ្អកាមច្ំង្ហយផ្ៃូវ។ 
ឧទាហរណ៍ ប៉ុគាលិកបំភព្ញភបសកកមមភៅ ៉ុចំ្ំនួន០៣ ដែលម្ភនច្ំង្ហយផ្ៃូវសរ៉ុប ៥០គម ភោយមិនភគង
យប់ ប៉ុគាលិកភ ោះប្តូវភរៀបច្ំលិេិត បញ្ញា ភបសកកមម ភហើយប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃនឹងប្តូវទូទាត់ជូន។ 

ភៅភព្លដែលប៉ុគាលប្តូវភធវើែំភណើ រភៅក្ខន់ប្សុក ឬ ៉ុ ំ ភែើមបើយករបាយក្ខរណ៍ព្ើភសមៀន ៉ុ ំសង្ហា ត់ 
ដែល ម្ភនរយៈភព្លតិច្ជាងកនៃោះនថ្ៃ ក្ខរភធវើែំភណើ ររភបៀបភនោះមិនប្តូវបានភគចាត់ទ៉ុកថាជា "ភបសកកមម" 
ភទ។ ែូភច្ែោះមនិម្ភនសិទធិទទួលបានប្បាក់ឧបតថមប្បចានំថ្ៃភ ើយ។  

ប៉ុគាលិកបភប្មើក្ខរង្ហរភៅទើចាត់ក្ខរភផ្េងៗ ដែលម្ភនក្ខរង្ហរតិច្តួច្ គួរភរៀបច្ំដផ្នក្ខរភបសកកមម
ភៅក្ខន់ ប្កុង ប្សុក ឬ ៉ុ ំសង្ហា ត់ ភែើមបើផ្តល់ក្ខរហវកឹោត់ក្ខរង្ហរាមវស័ិយរបស់េៃួន ែូច្ជា ក្ខរទ៉ុកោក់
ឯកសារ ក្ខរង្ហរគណភនយយ ក្ខរភរៀបច្ំរាយក្ខរណ៍ ក្ខរាមោនប្តួតព្ិនិតយ និងផ្តល់ក្ខរគ្នបំ្ទែល់ប្សុក 
ដែល ក់ព័្នធនឹងក្ខរអេិវឌ្ឍសមតថភ្ជព្ ែូច្ដែលបានកំណត់ភៅកែ៉ុងក្ខរបរោិយម៉ុេង្ហរលមអិត។ 

  ថាែ ក់ភេតតអាច្ផ្តល់ក្ខរបណត៉ុ ោះបណាត លែល់ប្កុង ប្សុកអំព្ើក្ខរភរៀបច្ំដផ្នក្ខរក្ខរង្ហរ ក្ខរកសាង
ដផ្នក្ខរ ក្ខរែឹក នំិងក្ខរប្គប់ប្គង រច្ សមព័នធនិងម៉ុេង្ហររបស់ភេតត និងប្សុកជាភែើម។ ភ្ជរកិច្ចបដនថម
ែូច្ជាក្ខរប្តួតព្ិនិតយក្ខរអន៉ុវតតគភប្ម្ភង ក៏ជាកិច្ចក្ខរសំខាន់ និងចាបំាច់្ផ្ងដែរ។  
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សវនករនផ្ាកែ៉ុងក៏ភផ្ទត តក្ខរយកច្ិតតទ៉ុកោក់ែូច្គ្នែ ភៅថាែ ក់ប្កុង ប្សុក ែូច្ជា ក្ខរបណត៉ុ ោះបណាត ល
អំព្ើភគ្នលក្ខរណ៍ និងវធិើសា្សតសវនកមម ក្ខរប្តួតព្ិនិតយភោយនច្ែនយ និងក្ខរភរៀបច្ំរបាយក្ខរណ៍។ 

ប៉ុគាលិករបស់ គ.ជ.អ.ប ដែលប្តូវបានអន៉ុញ្ញញ តឱ្យបំភព្ញភបសកកមមម្ភនសិទធិទទួលបានប្បាក់
ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃ។ អប្ាប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃប្តូវប្សបាមភគ្នលនភោបាយបច្ច៉ុបបនែរបស់ គ.ជ.អ.ប 
ដែលអន៉ុវតតាមអន៉ុប្កឹតយភលេ១០។ ភទាោះបើជាោ ងណាក៏ភោយ អប្ាប្បាក់ឧបតថមាសប្ម្ភប់ក្ខរភធវើ
ែំភណើ រភៅកែ៉ុងរាជធានើ ភេតត មិនប្តូវបានអន៉ុវតតច្ំភ ោះប៉ុគាលិកទាងំអស់ដែលទទួលបានប្បាក់ច្ំណាយ
ប្បតិបតតិក្ខរជាអទិភ្ជព្ ព្ើ គ.ជ.អ.ប ភទ។ កែ៉ុងករណើ ព្ិភសសដែលដផ្នក្ខរសកមមភ្ជព្ និងថ្វកិ្ខប្បចាឆំ្ែ ំ
បានភប្គ្នងថ្វកិ្ខសប្ម្ភប់ផ្តល់ប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃែល់ប៉ុគាលិកប្កុង ប្សុក នងិប៉ុគាលិកដែលមិនដមនជា
ម្នតើរោឋ េិបាល ដែលប្តូវចូ្លរមួវគាបណត៉ុ ោះបណាត ល ឬសិក្ខា សាល្លផ្ៃូវក្ខរភៅថាែ ក់រាជធានើ ភេតត ភ ោះអប្ា
ប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃប្តូវអន៉ុវតតាមអប្ាែូច្ខាងភប្ក្ខម។  
២.៦. អប្ាប្បាក់ឧបតថមាប្បចថំ្ងៃជាអបបរម្ភរផ្ដ្ល គ.ជ.អ.ប បាននិងកំ  ងអន វតត 

ភោងាមអន៉ុប្កឹតយភលេ១០ ៖ 
ក្ខរបរោិយ អប្ា 

ក្ខរភធវើែភំណើ រភប្ៅរាជធានើ ភេតត  

ភធវើែំភណើ រភៅក្ខន់រាជធានើ ភេតតភផ្េងៗ (សប្ម្ភប់ប៉ុគាលិកភៅថាែ ក់ភេតត និង
ថាែ ក់ជាតិ) សាែ ក់ភៅមួយយប់ គឺ ១០ែ៉ុល្លៃ រសប្ម្ភប់ក្ខរសាែ ក់ភៅ និង៦ែ៉ុល្លៃ រ
សប្ម្ភប់មាូបអាោរនិងល៉ុយភោភ   (អាោរ $ ៣.៥ និងល៉ុយភោភ  គឺ $ 
២.៥)។ 

 ១៦ / ៣០ ែ៉ុល្លៃ រ 

ភធវើែំភណើ រភប្ៅភេតត ឬ្ៃងក្ខត់ភេតតដែលម្ភនច្ម្ភៃ យមិនភលើសព្ើ 40 
គើ ូដម ប្ត ប៉ុគាលិកទទួលបានដតប្បាក់សប្ម្ភប់អាោរ និងប្បាក់ភោភ   ប ៉ុដនត
មិនផ្តល់ថ្វកិ្ខសប្ម្ភប់ក្ខរសាែ ក់ភៅភទ។ 

៦/ ១០ែ៉ុល្លៃ រ 

ក្ខរភធវើែភំណើ រកែ៉ុងរាជធានើ ភេតត  

ប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃសប្ម្ភប់ក្ខរសាែ ក់ភៅមួយយប់ភៅទើរមួភេតត រមួបញ្ចូ ល
កដនៃងសាែ ក់ភៅ និងមាូបអាោរសប្ម្ភប់ប៉ុគាលិកដែលមិនដមនម្នតើរោឋ េិបាល
ដែលចូ្លរមួកែ៉ុងសកមមភ្ជព្កសាងសមតថភ្ជព្ដែលបានភប្គ្នងទ៉ុក។ 
នថ្ៃភធវើែំភណើ រគិតជាមធយម ២.៥ែ៉ុល្លៃ រ (សប្ម្ភប់ក្ខរភធវើែំភណើ រភៅមកកែ៉ុងមួយ
នថ្ៃ) 

៦ ែ៉ុល្លៃ រ 

ប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃសប្ម្ភប់ក្ខរសាែ ក់ភៅមួយយប់ភៅាមប្សុក ឬ ៉ុ ំសង្ហា ត់ 
ឬេូម ិ(រមួបញ្ចូ លទាងំកដនៃងសាែ ក់ភៅ និងមាូបអាោរ)។  

៥ ែ៉ុល្លៃ រ 

កណំត់សម្ភា ល៖់ 
• អប្ាប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃខាងភលើ អាច្នឹងប្តូវដកតប្មូវភរៀងរាល់ឆ្ែ ឲំ្យប្សបាមសាថ នភ្ជព្ជាក់ដសតង 
• ក្ខរភធវើែំភណើ រ និងក្ខរបំភព្ញភបសកកមមភៅកែ៉ុង និងភប្ៅភេតត ភហើយអាច្ប្ត ប់មកវញិភៅនថ្ៃ
ែដែល អែកបំភព្ញភបសកកមមភ ោះមនិម្ភនសិទធិទទួលបានប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃភ ើយ។ ក្ខរភធវើ
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ែំភណើ រ និងក្ខរបំភព្ញភបសកកមមភៅាមភេតដ  ប្កុង ភហើយមិនអាច្ប្ត ប់មកវញិភៅនថ្ៃែដែល 
អែកបំភព្ញភបសកកមមភ ោះប្តូវទទួលបានប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃ។  

២.៧. អប្ាចំណាយសប្ម្ភប់អាហារសប្មន ់

ក្ខរបរោិយ អប្ា 

អាោរសប្មន់សប្ម្ភប់ប្គូបណត៉ុ ោះបណាត ល និងសិក្ខា ក្ខម១ ក់/នថ្ៃ សប្ម្ភប់
សកមមភ្ជព្ ភៅាមេូមិ  ៉ុ ំប្សុក (ទើកដនៃងភៅេូមិ  ៉ុ ំប្សុក) គឺអាោរ
សប្មន់ភព្លប្ព្ឹក ០.៧៥$ និងរភសៀល ០.៧៥$។  

១.៥ ែ៉ុល្លៃ រ 

អាោរសប្មន់សប្ម្ភប់ប្គូបណត៉ុ ោះបណាត ល និងសិក្ខា ក្ខម១ ក់/នថ្ៃ សប្ម្ភប់
សកមមភ្ជព្ ភៅទើរមួភេតត(ទើកដនៃងភៅសាល្លភេតត)គឺអាោរសប្មន់ភព្លប្ព្ឹក
១$ និងរភសៀល ១$ 

២ ែ៉ុល្លៃ រ 

អាោរសប្មន់សប្ម្ភប់ប្គូបណត៉ុ ោះបណាត ល និងសិក្ខា ក្ខម១ ក់/នថ្ៃ សប្ម្ភប់
សកមមភ្ជព្ ភៅទើរមួភេតត (ទើកដនៃងភៅទើាងំដែលជួល ឬសណាឋ គ្នរ) គឺ
អាោរសប្មន់ភព្លប្ព្ឹក ១.៥$ និងរភសៀល ១.៥$។  

៣ ែ៉ុល្លៃ រ 

អាោរសប្មន់សប្ម្ភប់ប្គូបណត៉ុ ោះបណាត ល និងសិក្ខា ក្ខម១ ក់/នថ្ៃ សប្ម្ភប់
សកមមភ្ជព្ ភៅេែំភព្ញ (ទើកដនៃងភៅបនាប់ប្បជ៉ុំភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប) គឺ
អាោរសប្មន់ភព្លប្ព្ឹក ១.៥$ និងរភសៀល ១.៥$។  

៣ ែ៉ុល្លៃ រ 

អាោរសប្មន់សប្ម្ភប់ប្គូបណត៉ុ ោះបណាត ល និងសិក្ខា ក្ខម១ ក់/នថ្ៃ សប្ម្ភប់
សកមមភ្ជព្ ភៅេែំភព្ញ (ទើកដនៃងភៅទើាងំដែលជួល ឬសណាឋ គ្នរ) គឺ
អាោរសប្មន់ភព្លប្ព្ឹក ២$ និងរភសៀល២$។  

៤ ែ៉ុល្លៃ រ 

២.៨. ការទូទាត់ថ្ងៃគធវើដ្ំគណ្ើរ 

ប៉ុគាលិកជាត ិអនតរជាត ិនិងទើប្បឹកាអាច្ភសែើស៉ុំទូទាត់នថ្ៃភធវើែំភណើ រ ភោយប្តូវបំភព្ញទប្មង់ភសែើស៉ុំ
ទូទាត់នថ្ៃភធវើែំភណើ រភោយភ្ជា ប់មកជាមយួនូវវកិា័យបប្តច្ាប់ភែើម។ នថ្ៃភធវើែំភណើ រអាច្ទូទាត់បាន ប្បសិនភបើ
ក្ខរភធវើែំភណើ រភ ោះម្ភនលកាណៈសមភហត៉ុផ្ល។ កែ៉ុងករណើ ម្ភនទំ ស់ភកើតភ ើង អន៉ុប្បធានប្បតិបតតិនន
ភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងភធវើភសច្កតើសភប្មច្ច្៉ុងភប្ក្ខយភលើអវើដែលជាក្ខរច្ំណាយសមភហត៉ុផ្ល។ 
ជាធមមា មូលោឋ នននក្ខរគិតនថ្ៃភធវើែំភណើ រគឺដផ្អកភលើច្ំង្ហយផ្ៃូវទាងំភៅនិងមក ដែលបានភរៀបច្ំនិងកំណត់
ក្ខលព្ើឆ្ែ ២ំxxx ភោយអងាភ្ជព្គ្នបំ្ទ និងប្គប់ប្គងកមមវធិើ(ឧបសមព័នធ ___) ។ 

  កែ៉ុងករណើ ប៉ុគាលិកបាត់វកិា័យបប្ត ប ៉ុដនតម្ភនបណំងភសែើស៉ុំក្ខរទូទាត់នថ្ៃភធវើែំភណើ រ ប៉ុគាលិកភ ោះប្តូវផ្ត
ល់របាយ ក្ខរណ៍ដែលបានច្៉ុោះហតថភលខាបញ្ញា ក់ព្ើច្នំួនទឹកប្បាក់ដែលបានភសែើស៉ុំ និងព្នយល់ព្ើមូលភហត៉ុ
ននក្ខរបាត់វកិា័យបប្តភោយម្ភនក្ខរយល់ប្ព្ម ឬអន៉ុញ្ញញ តិព្ើអន៉ុប្បធានប្បតិបតតិននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប។ ភលើស
ព្ើភនោះ ក៏ប្តូវម្ភនភសច្ កតើបញ្ញា ក់អោះអាងថា ប្បសិនភបើរកភ ើញវកិា័យបប្តវញិ វកិា័យបប្តដែលរកភ ើញភ ោះ
មិនប្តូវបានភប្បើ ភែើមបើភសែើស៉ុំក្ខរទូទាត់បដនថមភទៀតភ ើយ។ ក្ខរទូទាត់សំណងកែ៉ុងសាថ នភ្ជព្ដបបភនោះ តប្មូវ
ឲ្យម្ភនក្ខរសភប្មច្ព្ើអន៉ុប្បធានប្បតិបតតិននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប។ 
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អន៉ុប្កឹតយភលេ១០ ម្ភនភ្ជា ប់មកជាមួយជាឧបសមព័នធ។ ប្បសិនភបើប្បធានភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប 
ម្ភនបំណងភសែើស៉ុំក្ខរទូទាត់នថ្ៃភធវើែំភណើ រ ប្បធានភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ប្តូវភសែើស៉ុំក្ខរព្ិនិតយ និងឯក
ភ្ជព្ព្ើអន៉ុប្បធានប្បតិបតតិននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ដែលជាអែកចាត់ដច្ងក្ខរង្ហរប្បចាថំ្ៃ។ 

២.១០. ការគធវើដ្ំគណ្ើរផ្ដ្លោបំ្ទគោយអងគការនានា 

ប្បសិនភបើប៉ុគាលិកភធវើែំភណើ រាមភសែើស៉ុំព្ើអងាក្ខរ   ភព្លេៃោះក្ខរច្ំណាយភលើក្ខរភធវើែំភណើ រភ ោះ
គឺជាក្ខរបនា៉ុករបស់អងាក្ខរដែលភសែើស៉ុំ។ 

គ.ជ.អ.ប នឹងព្ិចារណាគ្នបំ្ទក្ខរច្ំណាយសប្ម្ភប់ក្ខរភធវើែំភណើ រ ដតភៅភព្លណាដែលអងាក្ខរ
ភ ោះបានបញ្ញា ក់ជាល្លយលកាណ៍អកេរថា អងាក្ខរមិនម្ភនថ្វកិ្ខសប្ម្ភប់ច្ំណាយភលើក្ខរភធវើែំភណើ រភទ។ 
ក្ខរទូទាត់ប្តូវម្ភនក្ខរសភប្មច្ព្ើអន៉ុប្បធានប្បតិបតតិននភលខាធិក្ខរោឋ នគ.ជ.អ.ប។ ភៅភព្លដែលអន៉ុ
ប្បធានប្បតិបតតិននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប យល់ប្ព្មថា ភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងទទួលបនា៉ុក
ច្ំណាយភលើក្ខរច្ំណាយណាមួយ ក្ខរយល់ប្ព្មភ ោះប្តូវម្ភនជាល្លយលកាណ៍អកេរភោយប្តូវភ្ជា ប់មក
ជាមួយនូវច្ំនួនដែលបា ន់សាម នម៉ុនភព្លភធវើែំភណើ រ។ 

ក្ខរគិតគូរែូច្គ្នែ ភនោះក៏ប្តូវអន៉ុវតតផ្ងដែរច្ំភ ោះប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃ។ ក្ខរទូទាត់ប្បាក់ឧបតថមា
ប្បចានំថ្ៃឲ្យប៉ុគាលិកដែលចូ្លរមួជាមួយសកមមភ្ជព្អងាក្ខរ  បាន ែរាបណាអងាក្ខរដែលអភញ្ា ើញភ ោះ
បានបញ្ញា ក់អោះអាងជាល្លយលកាណ៍អកេរថា មិនម្ភនក្ខរគ្នបំ្ទប្បាក់ឧបតថមប្បចានំថ្ៃភ ើយ។ ច្ំណ៉ុ ច្ភនោះ
ក៏ប្តូវម្ភនក្ខរបញ្ញា ក់ឲ្យបានច្ាស់ម៉ុនភព្លភធវើែំភណើ រផ្ងដែរ។ អប្ាប្បាក់ឧបតថមាប្បចានំថ្ៃដែលបានអន៉ុវតត គឺ
ជាអប្ាដែលប្សបាមអន៉ុប្កឹតយភលេ១០ ភោយភោងាមម៉ុេតំដណងនើមួយៗ។ 

ជំពកូទី៣ ៖ អំពីយានយនត 

៣.១. គោលនគោបាយោនយនត  រងយនត និងម ូតូ 

គ.ជ.អ.ប ដថ្រការថ្យនត និងម ូតូ។ កែ៉ុងករណើ ភ្ជគភប្ច្ើន ក្ខរច្ំណាយប្បតិបតតិក្ខរសប្ម្ភប់ក្ខរភធវើ
ែំភណើ រ គឺជាក្ខរច្ំណាយច្មបងបំផ្៉ុតទើព្ើរភៅកែ៉ុងដផ្នក្ខរថ្វកិ្ខ។ ក្ខរច្ំណាយប្បភេទភនោះក៏ម្ភនឱ្ក្ខស
ភប្ច្ើនសប្ម្ភប់ក្ខររភំល្លេបំ ន  ។ ភហត៉ុភនោះ ចាបំាច់្ប្តូវម្ភនក្ខរាមោនប្តួតព្ិនិតយប្បកបភោយតម្ភៃ
ភ្ជព្ភលើក្ខរភប្បើប្បាស់ោនយនត និងក្ខរច្ំណាយសប្ម្ភប់ោនយនតទាងំភ ោះ ដែលនឹងបងាភ្ជព្ង្ហយ
ប្សួលសប្ម្ភប់ក្ខរភធវើសវនកមមផ្ងដែរ។ 

ែូភច្ែោះ ចាបំាច់្ប្តូវកំណត់ភគ្នលនភោបាយោនយនតភនោះភ ើង ភោយភផ្ទត តភលើ ៖ 
• អែកភបើកបរ លកាណសមបតតិអែកភបើកបរ និងក្ខរបណត៉ុ ោះបណាត ល 
• ភសៀវភៅាមោនក្ខរភប្បើប្បាស់រថ្យនដប្បចានំថ្ៃ 
• ក្ខរទិញ និងក្ខរផ្ទៃ ស់បតូរ 
• ក្ខរក្ខត់ភច្ញព្ើបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ  
• ក្ខរទិញភប្បងឥនធនៈ និងភប្បងរអំិល 
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• ដថ្ទា ំនិងជសួជ៉ុល 
• ក្ខរធា រា ប់រង 
• ក្ខរភប្បើប្បាស់ោនយនតជាផ្ៃូវក្ខរ 
• ក្ខរភប្បើប្បាស់ោនយនតជាលកាណៈផ្ទា ល់េៃួន 
• អវើដែលប្តូវភធវើភៅភព្លដែលម្ភនភប្គ្នោះថាែ ក់ភកើតភ ើង 
• ក្ខរែឹកជញ្ាូ នអែកែំភណើ រ 
• ក្ខររលំស់ - ភទាោះបើជាប្បព័្នធគណភនយយរបស់គ.ជ.អ.ប មិនអាច្គណ ភលើក្ខររលំស់ (ដក
សប្មួលសាច់្ប្បាក់)។ ក្ខររលំស់អាច្ប្តូវបានព្ិចារណាភៅភព្លសភប្មច្ក្ខត់ោនយនតភ ោះ
ភច្ញព្ើបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ ។ 

  ភគ្នលនភោបាយោនយនតគួរម្ភនទំ ក់ទំនងជាមយួភគ្នលនភោបាយលទធកមមរបស់ គ.ជ.អ.ប 
(ភលេ១៦) និងភគ្នលនភោបាយប្គប់ប្គងសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ (ភលេ១៥)។  

រថ្យនត និងម ូតូរបស់ គ.ជ.អ.ប ដែលបានទិញភោយគ.ជ.អ.ប ប្តូវបានដបងដច្កែល់ប្កសួង សាថ ប័ន 
រែឋបាល រាជធានើ ភេតត និងម្នតើ ប៉ុគាលិកកែ៉ុងភគ្នលបណំងភប្បើប្បាស់សប្ម្ភប់អន៉ុវតតសកមមភ្ជព្របស់គ.ជ.អ.ប។ 
អែកភប្បើប្តូវទទួលេ៉ុសប្តូវ និងធា ភប្បើប្បាស់ោនយនតទាងំភ ោះបានោ ងប្តឹមប្តូវ ភហើយប្តូវដថ្ទា ំ និង
ជួសជ៉ុលបានោ ងលអ។  

ក្ខរឲ្យេចើរថ្យនត និងម ូតូ ប្តូវច្៉ុោះហតថភលខារវាង គ.ជ.អ.ប និងអែកទទួល ឬអែកភប្បើ ភោយបញ្ញា ក់
ច្ាសល់្លស់អំព្ើលកាេណឌ ននក្ខរភប្បើប្បាស់។ 

ក្ខរភប្បើប្បាស់រថ្យនត និងម ូតូប្តូវអន៉ុវតតាមក្ខរដណ ែូំច្ខាងភប្ក្ខម។ 

៣.២. ការផ្ណ្នាអំំ ីការគប្បើប្បាស់ោនយនត  

• រថ្យនដ និងម ូតូដែលទិញភប្ក្ខម គ.ជ.អ.ប ប្តូវភប្បើប្បាស់សប្ម្ភប់ដតក្ខរង្ហរផ្ៃូវក្ខរប ៉ុភណាណ ោះ។ 
• រថ្យនដ និងម ូតូ ប្តូវដថ្រកាឱ្យសថិតកែ៉ុងសាថ នភ្ជព្ែភំណើ រក្ខរបានលអជានិច្ច ភែើមបើធា បាននូវ
ប្បសិទធភ្ជព្ភលើក្ខរភប្បើប្បាស់កែ៉ុងកប្មិតអតិបរម្ភ និងម្ភនស៉ុវតថិភ្ជព្។ 

• រថ្យនដ និងម ូតូ ប្តូវចាក់ភប្បងឥនធនៈឱ្យបានភព្ញជានិច្ចភៅរាល់ភព្លចាក់ភប្បងមដងៗ ភែើមើប
ង្ហយប្សួល កែ៉ុងក្ខរភផ្ាៀងផ្ទា ត់កប្មិតភប្បើប្បាស់ភប្បង កែ៉ុងមួយគើ ូដម ប្ត។  

• រថ្យនដ និងម ូតូ ប្តូវភបើកបរភោយអែកដែលម្ភនសិទធិអន៉ុញ្ញញ តឱ្យភបើកបរ និងម្ភនលិេិតភបើកបរ 
ដែល ម្ភនស៉ុព្លភ្ជព្។  

• អែកភបើកបរមនិប្តូវភបើកបរ ភៅភព្លេៃួនបានភប្បើប្បាស់ភប្គឿងប្សវងឹ និងមនិប្តូវភបើកបរភៅកែ៉ុង
ភព្លដែលបានភប្បើប្បាស់ថាែ ពំ្ាបាលជំងឺប្បភេទណាដែលម្ភនឥទធិព្លភៅភលើលទធភ្ជព្ភបើក
បរភ ើយ។  

• ភៅភព្លមិនភប្បើប្បាស់ រថ្យន និងម ូតូរបស់គភប្ម្ភងប្តូវច្តរកាទ៉ុកកែ៉ុងបរភិវណអងាភ្ជព្។ 
ភលើកដលងរថ្យនត និងម ូតូដែលបានផ្តល់ឲ្យប៉ុគាលិកភៅាមមូលោឋ ន និងថាែ ក់ែឹក ំ
ភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប   
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• អែកភបើកបរ នងិអែកែំភណើ រប្តូវោក់ដេេប្កវាត់ស៉ុវតថិភ្ជព្។ ែូភច្ែោះ ដផ្ែករែឋបាលននភលខាធិក្ខរោឋ ន 
គ.ជ.អ.ប ប្តូវធា ថា រថ្យនតទាងំអស់ម្ភនដេេប្កវា ត់ប្គប់ប្គ្នន់។ 

• រថ្យនដទាងំឡាយរបស់គភប្ម្ភងប្តូវដថ្រកាប្គប់ប្គងជារមួ។ ប៉ុគាលិក ឬម្នដើដែលម្ភនបំណង
ភប្បើប្បាស់ រថ្យនដប្តូវបំភព្ញទប្មង់ភសែើស៉ុំភប្បើប្បាស់(ទប្មង់គំរូទើ១៥)ឱ្យបានប្តឹមប្តូវ ភហើយ
ោក់ជូនម្នដើរែឋបាល ទទលួបនា៉ុកជាម៉ុន ភែើមបើចាត់ដច្ងកិច្ចក្ខរទាន់ភព្លភវល្ល។ 

• មិនប្តូវភប្បើរថ្យនដគភប្ម្ភងភែើមបើែឹកប៉ុគាលិកណាម្ភែ ក់ព្ើ និងភៅក្ខន់លំភៅោឋ នរបស់េៃួនភ ើយ។ 
៣.២.១. ការគប្បើប្បាស់ោនយនតជានៃវូការ 

ភគ្នលនភោបាយោនយនតគួរដតប្គបែណដ ប់ភលើបទបញ្ញា ែូច្ខាងភប្ក្ខមសប្ម្ភប់ក្ខរភប្បើប្បាស់ជា
ផ្ៃូវក្ខរននរថ្យនតរបស់ គ.ជ.អ.ប ៖ 

• អន៉ុប្បធានប្បតិបតតិននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ដតងាងំប៉ុគាលិកម្ភែ ក់ជាម្នតើរែឋបាលទទួល
ដផ្ែកែឹកជញ្ាូ ន ភែើមបើប្តួតព្ិនិតយក្ខរភប្បើប្បាស់ោនយនត។ ម្នតើម្ភែ ក់ភនោះប្តូវបានផ្តល់សិទធិ
អំណាច្កែ៉ុងក្ខរភរៀបច្ំចាត់ដច្ងផ្តល់ោនជំនិោះភៅភព្លម្ភនក្ខរភសែើស៉ុំព្ើប៉ុគាលិក ប្សបាម
សាថ នភ្ជព្រថ្យនតភៅទំភនរជាក់ ដសតង។ 

• សំភណើ ស៉ុំភប្បើប្បាស់ោនយនតប្តូវោក់ជូនភៅម្នតើរែឋបាលទទួលបនា៉ុកក្ខរង្ហរែឹកជញ្ាូ នឱ្យ
បានមួយនថ្ៃម៉ុនភព្លភធវើែំភណើ រភៅក្ខន់ភេតតឆ្ៃ យ ឬជូនែណឹំងព្ើរភម្ភ ងម៉ុនភព្លភធវើែំភណើ រ
ភៅទើប្កុង។ 

• ម្នតើរែឋបាលទទួលបនា៉ុកក្ខរង្ហរែឹកជញ្ាូ នគួរដតភរៀបច្ំក្ខលវភិ្ជគសប្ម្ភប់ក្ខរដបងដច្ករថ្យនត
សប្ម្ភប់នថ្ៃប ា ប់។ ក្ខលវភិ្ជគប្បចានំថ្ៃគួររកាទ៉ុកភៅភលើឯកសារ ក៏ែូច្ជាភៅភលើោនយនត
ដែលបានកំណត់ភព្លភវល្លភធវើែំភណើ រភែើមបើឱ្យអែករាល់គ្នែ អាច្ភមើលភ ើញថា ោនយនតណា
មួយដែលភៅទំភនរ និងរយយនតមួយណាជាប់ភបសកកមម។  

• កែ៉ុងករណើ ធមមា ោនយនតទាងំអស់គួរដតប្តូវបានប្បគល់ជូនវញិាមភព្លកំណត់ ភហើយប្តូវ
ច្តភៅប្កសួងមោនផ្ា ឬកដនៃងណាស៉ុវតថិភ្ជព្ដែលសភប្មច្ភោយជនបភង្ហា លសំខាន់ននអន៉ុ
កមមវធិើ ប្កសួង សាថ ប័ន នងិភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប។ កែ៉ុងករណើ ម្ភនក្ខរព្នាភព្ល អែក
ភបើកបរប្តូវជូនែំណឹងភៅម្នតើរែឋបាលដែលទទួលបនា៉ុកក្ខរែឹកជញ្ាូ នភៅភព្លលអណាមួយ។ 

• ប ា ប់ព្ើវលិប្ត ប់មកព្ើក្ខរភធវើែំភណើ រ ភសារោនយនតទាងំអស់នឹងប្តូវរកាទ៉ុកភៅបនាោះក្ខត រ
រកាកូនភសាររបស់ម្នតើរែឋបាលទទួលបនា៉ុកក្ខរែឹកជញ្ាូ ន។ 

• ភសៀវភៅកត់ប្ាក្ខរភប្បើប្បាស់ោនយនត ប្តូវបានបំភព្ញោ ងប្តឹមប្តូវភៅច្៉ុងបញ្ច ប់ននែំភណើ រ
នើមួយៗ 

• ភលើកដលងដតកែ៉ុងករណើ ដែលចាបំាច់្បំផ្៉ុត ោនយនតរបស់គ.ជ.អ.ប មិនអន៉ុញ្ញញ តឲ្យវភប្បើ
ប្បាស់ ប ា ប់ព្ើភម ងងឹត។ 

• ច្ំនួនអែកែំភណើ រឬទមៃន់ននក្ខរផ្ា៉ុកសម្ភា រៈមនិប្តូវភលើសព្ើសមតថភ្ជព្របស់រថ្យនតភ ើយ។   
ប្បសិនភបើផ្ា៉ុកភលើសច្ំណ៉ុ ោះ ភ ោះនឹងមិនប្តូវបានទទួលរា ប់រងភោយភគ្នលក្ខរណ៍ធា រា ប់រង
សប្ម្ភប់ោនយនតភ ោះភទ។ 
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• ភោយគ្នម នក្ខរភលើកដលង ភគ្នលនភោបាយោនយនតភនោះ ក៏ប្តូវអន៉ុវតតច្ំភ ោះម ូតូផ្ងដែរ។ 
៣.២.២. ការគប្បើប្បាស់ោនយនតសប្ម្ភប់ប្បគោជន៍ផ្ទា ល់ខៃនួ 

ភគ្នលនភោបាយប្គប់ប្គងរថ្យនត បានបញ្ចូ លនូវលកាណៈវនិិច្េ័យជាល្លយកាណ៍អកេរអំព្ើក្ខរភប្បើ
ប្បាស់    រថ្យនតសប្ម្ភប់ប្បភោជន៍ផ្ទា ល់េៃួន។ ភគ្នលនភោបាយភនោះក៏បានបញ្ចូ លផ្ងដែរថា រថ្យនតដែល
បានប្បគល់ឲ្យភៅប៉ុគាលិកជាក់ល្លក់ណាម្ភែ ក់ ជាធមមាប៉ុគាលិកភ ោះប្តូវភប្បើប្បាស់រថ្យនតសប្ម្ភប់ដតភធវើ
ែំភណើ រភៅនិងមកព្ើកដនៃងភធវើក្ខរធមមារបស់ប៉ុគាលិកភ ោះប ៉ុភណាណ ោះ។ 

គ.ជ.អ.ប ែឹងថាប៉ុគាលិកដែលទទួលបានរថ្យនតបានភប្បើរថ្យនតភ ោះសប្ម្ភប់ប្បភោជន៍ផ្ទា ល់េៃួន។       ប៉ុគា
លិក អាច្ភប្បើប្បាស់រថ្យនតសប្ម្ភប់ប្បភោជន៍ផ្ទា ល់េៃួនបាន ល៉ុោះប្ាដតក្ខរភប្បើប្បាស់ភ ោះមិនរខំាន ឬភធវើឱ្យ
ប ោះ ល់ែលក់្ខរអន៉ុវតតកមមវធិើ ឬគភប្ម្ភង។ 

ភៅភព្លទទួលក្ខរអន៉ុញ្ញញ តឲ្យភប្បើប្បាស់រថ្យនតជាលកាណៈឯកជន ក្ខរគណ ភលើបរមិ្ភណ
ភប្បងឥនធនៈ និងច្ំង្ហយផ្ៃូវភធវើែំភណើ រប្តូវបានគិតជាប្បាក់ាមរយៈច្ំង្ហយ(គើ ូដម ប្ត)។ ក្ខរទាមទារ
ប្បាក់សំណងប្តូវកំណត់ភោយម្នតើរែឋបាលដែលទទួលបនា៉ុក្ខរង្ហរែឹកជញ្ាូ ន និងប្តូវច្៉ុោះហតថភលខាភោយ
ប្បធានអងាភ្ជព្រែឋបាល និង ហរិញ្ញវតថ៉ុ។  

 
ទប្មង់គំរូសប្ម្ភប់គណ ក្ខរម្ភនជាឧទាហរណ៍ែូច្ខាងភប្ក្ខម ៖ 

អប្ាច្ំណាយ/គម 

ព័្ត៌ម្ភនលមអតិអំព្ើោនយនត 

ផ្លិតោនយ រថ្យនត Toyota 4 WD Double Cab 
គភប្ម្ភង
ភលេ៖ 

  

សាៃ កភលេ រែឋ 123 ភ ម្ ោះគភប្ម្ភង ផ្អ៣ 

ឆ្ែ នំនក្ខរទិញ 2007 

តំនលទិញ USD 25,000 

ប្បដវងផ្ៃូវដែលបានរពំ្ឹង
ទ៉ុកកែ៉ុងមួយឆ្ែ  ំ(គម) 

22,000 
អែកភបើកបរ 
៖ 

ភល្លក ៖  

    ែ៉ុល្លៃ រអាភមរកិ 

1. ភប្បងឥនធនៈ:     
              គើ ូដម ប្តដែលបានរពំ្ឹងទ៉ុកកែ៉ុងមួយឆ្ែ  ំ 22,000   
              តនមៃភប្បងឥនធនៈកែ៉ុងមួយលើប្ត (ម្ភ ស ូត) 1.00   
              ច្ំនួនលើប្ត កែ៉ុង 100 គើ ូដម ប្ត 12 2,640 

2. នថ្ៃច្ំណាយភលើក្ខរដថ្ទា ំ(ភសវាកមមដតប ៉ុភណាណ ោះ):     
              5% ននក្ខរច្ំណាយភលើក្ខរទិញរថ្យនត   1,250 

3. ក្ខរច្ំណាយភលើសំបកកង់រថ្យនត     
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              សំបកកង់ច្នំួន០៤   650 

4. ច្ំណាយភលើក្ខរជួសជ៉ុល:     
5% ននតនមៃទិញ - រហូតែល់៤ឆ្ែ  ំឬតិច្ជាង 200.000 គម   1,250 

10% ននតនមៃទិញ - ែល់ជាង៤ឆ្ែ  ំឬភលើសព្ើ 200,000 គើ ូដម ប្ត     
5. នថ្ៃធា រា ប់រង និងក្ខរច្៉ុោះភ ម្ ោះ:     
              ក្ខរធា រា ប់រងរមួ   100 

              ក្ខរច្៉ុោះភ ម្ ោះ និងក្ខរធា រា ប់រងរបស់ភ្ជគើទើបើ   50 

6. រលំស់     
            តនមៃទិញ 10%   4,000 

តនមៃច្ំណាយសរ៉ុបសប្ម្ភប់មួយឆ្ែ  ំ   9,940 

ក្ខរគណ អប្ាននក្ខរគិតនថ្ៃកែ៉ុង១គម = 9 940 ែ៉ុល្លៃ រ / 22,000 
គើ ូដម ប្ត 

0.45 ភសនកែ៉ុងមួយ
គើ ូដម ប្ត 

 
ជាទូភៅ ោនយនតដែលជាកមមសិទធិរបស់គ.ជ.អ.ប មិនប្តូវបានអន៉ុញ្ញញ តឲ្យភប្បើប្បាស់ជាលកាណៈ

ឯកជនសប្ម្ភប់វសិមក្ខលភ ើយ ភលើកដលងកែ៉ុងករណើ ព្ិភសសភោយម្ភនក្ខរភសែើស៉ុំជាល្លយលកាណ៍អកេរ
ជាម៉ុនព្ើប៉ុគាលិក ដែលម្ភនបំណងភប្បើប្បាស់ ភោយបញ្ញា ក់អំព្ើមូលភហត៉ុច្ាស់ល្លស់។ អន៉ុប្បធាន
ប្បតិបតតិននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប គឺជាអែកព្ិនតិយ និងសភប្មច្ភលើសំភណើ ភនោះ។  
៣.៣. ប័ណ្ណចក់គប្បង 

ភបើអាច្ភធវើភៅបាន អែកភបើកបរប្តូវដតភប្បើប្បាស់ប័ណណចាក់ភប្បងឥនធនៈ សប្ម្ភប់បដូរយកភប្បងចាក់
ោនយនដ នងិម្ភ ស៉ុើនភេៃើង(ទប្មង់គំរូទើ១៦)។ ារាងខាងភប្ក្ខមបង្ហា ញអំព្ើអែកដែលម្ភនសិទធិភច្ញប័ណណ
ចាក់ភប្បងភៅាមក្ខរោិល័យភផ្េងៗ។ អែកម្ភនភច្ញប័ណណចាក់ភប្បងប្តូវច្៉ុោះបញ្ា ើប័ណណភៅកែ៉ុងារាងាម
ោនក្ខរភប្បើប្បាស់ភប្បងឥនធនៈ (ទប្មង់គំរូទើ១៧)។ ភធវើដបបភនោះ ភទើបអាច្ភធវើក្ខរភផ្ាៀងផ្ទា ត់ជាមួយ
វកិាយបប្តរបស់អែកផ្ាត់ផ្ាង់ និងភរៀបលំោប់ាមប្បភេទោនយនដ និងម្ភ ស៉ុើនភេៃើង... ម៉ុននងឹោក់វកិាយបប្ត
ភៅក្ខន់ដផ្ែកហរិញ្ញវតថ៉ុ សប្ម្ភប់ភធវើក្ខរទូទាត់ភៅឱ្យ អែកផ្ាត់ផ្ាង់។ 

ភតើអែកណាម្ភនសិទធិភច្ញប័ណណចាក់ភប្បង? 
សាថ ប័ន អែកភច្ញបណណ អែកអន៉ុម័ត អែកទទួល 

ភលខាធិក្ខរោឋ ន 
គ.ជ.អ.ប 

ម្នតើរែឋបាលទទួលបនា៉ុក
ប្គប់ប្គងោនយនត 

ប្បធានក្ខរោិល័យ  
រែឋបាល និងសារភព្ើ 
េ័ណឌ  

អែកភបើកបរ ឬប៉ុគាលិក 

អន៉ុកមមវធិើ ម្នតើរែឋបាលដែលចាត់ាងំ
ភោយប្បធានអន៉ុកមមវធិើ 

ប្បធានអន៉ុកមមវធិើ ឬ
តំណាងដែលទទួល

អែកភបើកបរ ឬប៉ុគាលិក 
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បានក្ខរចាត់ាងំព្ើ
ប្បធានអន៉ុកមមវធិើ 

រែឋបាលថាែ ក់
ភប្ក្ខមជាតិ 

ប៉ុគាលិកដែលប្តូវបានចាត់
ាងំភោយ យកទើចាត់ក្ខរ
ហរិញ្ញវតថ៉ុសាល្លភេតត 

 យកទើចាត់ក្ខរ
ហរិញ្ញវតថ៉ុភេតត ឬម្នតើ
ទទួលក្ខរចាត់ 

អែកភបើកបរ ឬប៉ុគាលិក 

ក្ខរទូទាត់នថ្ៃភប្បងឥនធនៈអាច្ភធវើភៅបាន ច្ំភ ោះដតប៉ុគាលិកណាដែលប្តូវបានអន៉ុញ្ញញ តឱ្យទិញ
ភប្បងឥនធនៈភៅមូលោឋ ន ដែលមិនម្ភនសាថ នើយភប្បងសមប្សប ភហើយរថ្យនតប្តូវក្ខរចាក់ភប្បងជាប ា ន់។  

ភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ប្តូវភធវើលទធកមមភោយប្បកតួប្បដជងជាច្ំហ កែ៉ុងក្ខរភប្ជើសភរ ើសសាថ នើយ
ភប្បងឥនធនៈ ភែើមបើផ្ាត់ផ្ាង់ភប្បងឥនធនៈសប្ម្ភប់ប្គប់រថ្យនតទាងំអស់របស់ គ.ជ.អ.ប។ ក្ខរទូទាត់ប្តូវភធវើ
ភ ើងច្ំនួនមតង/ដេ ប ា ប់ព្ើម្ភនក្ខរប្ព្មភប្ព្ៀងភលើរបាយក្ខរណ៍លមអិត។ ប្កុមហ ៉ុនភប្បងដែលបានភប្ជើស
ភរ ើស ម្ភនទំនួលេ៉ុសប្តូវកែ៉ុងក្ខរទាក់ទងសាថ នើយភប្បងឥនធនៈមយួដែលអាច្ផ្តល់ភប្បងឥនធនៈែល់រថ្យនត 
និងម ូតូរបស់គ.ជ.អ.ប ភៅាមតបំន់ោច់្ប្សោល។ក្ខរទូទាត់នថ្ៃភប្បងភៅថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិ ប្តូវភធវើភ ើង
ជាមួយប្កុមហ ៉ុនភប្បងភៅថាែ ក់ភេតតភ ោះ ភហើយក្ខរទូទាត់របស់អន៉ុកមមវធិើ  ក៏ភធវើែូច្គ្នែ ដែរ។ គ.ជ.អ.ប 
ភធវើក្ខរទូទាត់ឲ្យភៅប្កុមហ ៉ុនភប្បងឥនធនៈទាងំអស់ដែលបានចាក់ឱ្យោនជំនិោះរបស់គ.ជ.អ.ប។  
៣.៤. គសៀវគៅាមោនការគប្បើប្បាស់រងយនតប្បចថំ្ងៃ 

ក្ខរភប្បើប្បាស់រថ្យនតរបស់ គ.ជ.អ.ប ប្តូវកត់ប្ាភៅភលើក្ខរភប្បើប្បាស់ប្បចានំថ្ៃ (ទប្មង់គំរូទើ១៨) 
ភហើយារាងភនោះប្តូវរកាទ៉ុកភៅកែ៉ុងរថ្យនដ។ ប៉ុគាលិកភបើកបរ ឬប៉ុគាលិកដែលម្ភនសិទធិភបើកបររថ្យនដ
ទទួលេ៉ុសប្តូវកែ៉ុងក្ខរកត់ប្ាចូ្លកែ៉ុងារាង និងរកាទ៉ុកឱ្យបានគង់វងេ។  

ភសៀវភៅកំណត់ភហត៉ុគួរកត់ប្ា៖ 
• ព័្ត៌ម្ភនលមអតិអំព្ើរថ្យនត និងអែកភបើកបរ 
• ភលេគើ ូដម ប្ត ភព្លភច្ញែំភណើ រ 
• ក្ខរទូទាត់ភៅក្ខន់គភប្ម្ភង ឬម្ភច ស់ជំនួយ  
• ភ ម្ ោះអែកែំភណើ រ 
• បរមិ្ភណភប្បងឥនធនៈ និងឥនធនៈភផ្េងភទៀតដែលបានបដនថម  
• ព្ិនិតយប្បចានំថ្ៃ 
• ភធវើែំភណើ រភៅក្ខន់ និងឬមកព្ើ 
• ភលេគើ ូដម ប្ត ភៅភព្លបញ្ច ប់  
• ហតថភលខាេៃើរបស់អែកភបើកបរ 
• ប៉ុគាលិកដែលទទួលសិទធិ 
• ភោបល ់
ភសៀវភៅាមោនក្ខរភប្បើប្បាស់រថ្យនតប្បចានំថ្ៃ ប្តូវបានបំភព្ញប ា ប់ព្ើក្ខរភធវើែំភណើ រនើមួយៗ 

ភហើយប្តូវោក់ជូនភៅក្ខរោិល័យរែឋបាលជាភរៀងរាល់សបាត ហ៍ និងបញ្ចូ លទិនែន័យភៅកែ៉ុងប្បព័្នធទិនែន័យ
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(ភៅភព្លម្ភនប្បព័្នធ ទិនែន័យ)។ អែកភបើកបរទាងំអស់ប្តូវដតទទួលបានក្ខរបណត៉ុ ោះបណាត លដណ បំ្តឹមប្តូវ
អំព្ើក្ខរបំភព្ញភសៀវភៅាមោន ក្ខរភប្បើប្បាស់រថ្យនតប្បចានំថ្ៃ។ 
៣.៥. កំណ្ត់ប្ាប្បវតដិរងយនដ និងម ូតូ  

រថ្យនដ និងម ូតូគភប្ម្ភងនើមួយៗ ប្តូវកត់ប្ាប្បវតដិរបស់វា (ទប្មង់គំរូទើ១៩) ភហើយរកាទ៉ុកឱ្យបាន
គង់វងេ។  ភៅកែ៉ុងទប្មង់ភនោះ ម្ភនព័្ត៌ម្ភនអំព្ើកប្មតិភប្បើប្បាស់ភប្បងជាមធយម នថ្ៃជួសជ៉ុលដថ្ទា ំឬភសវាកមម
ភផ្េងៗ។ កំណត់ប្ាភនោះប្តូវរកាទ៉ុកភោយក្ខរោិល័យរែឋបាល ឬក្ខរោិល័យរែឋបាល និងសារភព្ើេ័ណឌ
របស់ភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប។ ប្បធានអន៉ុកមមវធិើ និងថាែ ក់ែកឹ ភំៅថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិគួរដតងាងំម៉ុេ
តំដណងមួយភៅកែ៉ុងដផ្ែករែឋបាល ភែើមបើអន៉ុវតតក្ខរង្ហរភនោះ ភោយប្តូវសប្មបសប្មួលជាភទៀងទាត់ជា មួយ
ក្ខរោិល័យរែឋបាល និងសារភព្ើេ័ណឌ របស់ភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ភែើមបើបូកសរ៉ុប និងរកាទ៉ុក។  
៣.៥.១. របាយការណ្៍អំ ីការគប្បើប្បាស់គប្បងឥនធនៈ 

ក្ខរោិល័យប្គប់ប្គងប្ទព្យសមបតតិ គួរភប្បើភសៀវភៅាមោនក្ខរភប្បើប្បាស់រថ្យនតប្បចានំថ្ៃ ភែើមបើ
ភរៀបច្ំ និងោក់ជូនរបាយក្ខរណ៍ប្បចាដំេននក្ខរភប្បើប្បាស់ោនយនត និងក្ខរភប្បើប្បាស់ឥនធនៈែល់ប្បធាន
អងាភ្ជព្រែឋបាល និងហរិញ្ញវតថ៉ុ ភែើមបើផ្តល់ព័្ត៌ម្ភនែល់ថាែ ក់ែឹក ភំលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ាមក្ខរភសែើ
ស៉ុំ។ ទប្មង់សតង់ោរគួរប្តូវបានភប្បើភែើមបើាមោន ក្ខរភប្បើប្បាស់ភប្បងឥនធនៈ និងភែើមបើគណ ក្ខរភប្បើ
ប្បាស់ភប្បងប្បចាសំបាត ហ៍។ ព័្ត៌ម្ភនដែលគួរកត់ប្ាទ៉ុកម្ភនែូច្ខាងភប្ក្ខម ៖ 

• ព័្ត៌ម្ភនលមអតិអំព្ើោនយនត អែកភបើកបរ 
• របាយក្ខរណ៍អំព្ើភព្លភវល្ល (ក្ខលបរភិច្េទចាប់ភផ្តើម និងបញ្ច ប់) 
• ភលេគើ ូដម ប្តភព្លចាប់ភផ្តើម 
• ភលេគើ ូដម ប្តភព្លចាប់បញ្ច ប់ 
• ច្ំង្ហយផ្ៃូវដែលបានភធវើែំភណើ រ 
• បរមិ្ភណភប្បងឥនធនៈដែលភប្បើ (លើប្ត ឬោា  ៉ុន) 
• កប្មិតននក្ខរភប្បើប្បាស់ភប្បងឥនធនៈ (លើប្ត/គម ឬម្ភ យ)  
• ហតថភលខាេៃើរបស់អែកប្តួតព្ិនិតយ 
• ភោបល់   
ព័្ត៌ម្ភនខាងភលើនឹងផ្តល់នូវព័្ត៌ម្ភនអំព្ើក្ខរភប្បើប្បាស់ភប្បងជាមធយមប្បចានំថ្ៃ កែ៉ុងអំ ៉ុងភព្លដែល

កំណត់កែ៉ុងរបាយក្ខរណ៍។ ព័្ត៌ម្ភនភនោះគួរប្តូវបានបញ្ចូ លភៅកែ៉ុងារាង ភោយកំណត់ាមដេនើមួយៗ។ 
ទិនែន័យគួរដតប្តូវបានបង្ហា ញសប្ម្ភប់រយៈភព្លែប់ព្ើរដេ ដែលអាច្បង្ហា ញអំព្ើកប្មិតភប្បើប្បាស់ភប្បងឥនធ
នៈកែ៉ុងមួយគើ ូដម ប្តសប្ម្ភប់ រថ្យនតនើមួយៗែូច្ខាងភប្ក្ខម ៖ 

រថ្យនត 
មក
រា 

ក៉ុមាៈ មើ  
ភម
សា 

ឧស
ភ្ជ 

មិថ្៉ុ
  

កក ្
កោ 

សើោ កញ្ញញ  ត៉ុល្ល 
វចិ្េិ
ក្ខ 

ធែូ 

រថ្យនត ១ 16 15 17 18 2 17 1 8 17 2 18 23 22 

រថ្យនត 
២ 

15 17 18 2 17 2 18 16 19 27 22 18 
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រថ្យនត 
៣ 

1 14 6 12 14 16 26 08 2 18 19 18 

រថ្យនត ៤ 22 23 18 2 17 18 17 2 18 17 15 16 

ភៅភព្លដែលភមើលព្ត៌ម្ភនកែ៉ុងារាងខាងភលើ បង្ហា ញោ ងច្ាស់ថា ក្ខរភប្បើប្បាស់ភប្បងឥនធនៈ
ភៅដេកកាោសប្ម្ភប់រថ្យនតទើ១ ម្ភនច្ំនួនភប្ច្ើនហួសកំណត់ ែូភច្ែោះប្តូវភធវើក្ខរភស៉ុើបអភងាត។ 
៣.៥.២. ការគប្បើប្បាស់គប្បងឥនធនៈមិនប្តឹមប្តូវ 

ក្ខរភប្បើភប្បងឥនធនៈភប្ច្ើនហួស អាច្បង្ហា ញព្ើភ្ជព្មិនម្ភនប្បសិទធិភ្ជព្ដផ្ែកភមក្ខនិច្ ប ៉ុដនតជាញឹក
ញាប់វាគឺជាសញ្ញញ ននក្ខរលួច្ភប្បង ភោយក្ខរបូមភប្បងភច្ញព្ើរថ្យនត និងឬក្ខរភប្បើរថ្យនតមិនបានប្តឹមប្តូវ។ 
ភប្បងឥនធនៈគឺជាប្បាក់ ព្ើភប្ ោះភប្បងឥនធៈដែលលួច្អាច្យកភៅលក់ភៅភលើទើផ្ារឯកជន។ ភប្ៅព្ើភនោះ ក៏
អាច្ម្ភនក្ខរ ៉ុប តិរវាងអែកភបើកបរ និងអែកផ្ាត់ផ្ាង់ឥនធនៈ ែូច្ជា ក្ខរចាក់បញ្ចូ លភប្បងឥនធនៈម្ភន
បរមិ្ភណតិច្ ប ៉ុដនតក្ខរច្ំណាយទូទាត់ភប្ច្ើន ជាភែើម។ 
  គ.ជ.អ.ប ោក់បទបញ្ញា ខាងភប្ក្ខម ភែើមបើក្ខត់បនថយោនិេ័យននក្ខរភប្បើប្បាស់ភប្បងមិនប្តឹមប្តូវ ៖ 

• ក្ខរប្តួតព្ិនិតយោនយនតប្តូវបានចាត់ាងំភៅឲ្យក្ខរោិល័យប្គប់ប្គងប្ទព្យសមបតតិ។ 
• របាយក្ខរណ៍ាមោនាមប្បព័្នធភអ ចិ្ប្តូនិច្ប្បចាដំេនឹងប្តូវបានបភងាើតភ ើង ែូភច្ែោះក្ខរ
ច្ំណាយភលើក្ខរភប្បើប្បាស់ភប្បងឥនធនៈននរថ្យនតនើមយួៗអាច្ភប្បៀបភធៀបបាន។ 

• បានដបងដច្កអែកភបើកបរម្ភែ ក់ទទួលបនា៉ុករថ្យនតមួយ។ ក្ខរដបងដច្កែូភច្ែោះ អែកភបើកបរប្តូវដត
ទទួលេ៉ុសប្តូវផ្ទា ល់េៃួនកែ៉ុងក្ខរភបើកបរ នងិដថ្រការថ្យនតឱ្យបានប្តឹមប្តូវ។ ភបើកបរម្ភែ ក់ៗប្តូវ
ែឹងអំព្ើក្ខរដបងដច្ក និងក្ខរទទួលេ៉ុសប្តូវរបស់េៃួន។  

• ធា ថារថ្យនតមិនប្តូវបានភបើកបរភោយនរណាម្ភែ ក់ភផ្េងភទៀត ភោយគ្នម នក្ខរអន៉ុញ្ញញ តជាម៉ុន
ភ ើយ។ភហើយប្តូវបំភព្ញទប្មង់ចាបំាច់្  ឲ្យបានប្តឹមប្តូវ។ 

• ភធវើក្ខរប្តួតព្ិនិតយជាមួយអែកផ្ាត់ផ្ាង់ឥនធនៈគ៉ុណភ្ជព្ ភែើមបើភជៀសវាងក្ខរសងេយ័ថា ភប្បងឥនធនៈ
អាច្ប្តូវបានល្លយជាមួយវតថ៉ុរាវភផ្េងភទៀត។ 

• ភរៀបច្ំកិច្ចប្ព្មភប្ព្ៀងជាល្លយលកាណ៍អកេរជាក់ល្លក់មួយ ជាមួយប្កុមហ ៉ុនផ្ាត់ផ្ាង់ភប្បងឥនធនៈ ។ 
• ក្ខរទិញភប្បងឥនធនៈ ប្តូវភធវើភ ើងាមរយៈក្ខរភប្បើប្បាស់ប័ណណចាក់ភប្បង។ ច្ាប់ច្មៃងមួយទ៉ុក
សប្ម្ភប់សាថ នើយភប្បងឥនធនៈ ច្ាប់ច្មៃងមួយភទៀតប្តូវបានរកាទ៉ុកភោយម្នតើរែឋបាល។ 

• ក្ខរប្តួតព្ិនិតយភោយនច្ែនយ ភៅាមសាថ នើយភ៍ប្បងឥនធនៈ ភែើមបើធា ថា បរមិ្ភណភប្បងឥនធនៈ
ប្តឹមប្តូវប្តូវបានចាក់ ភហើយក្ខរចាក់ភប្បងមតង បៗ្តូវចាក់ឲ្យភព្ញ ភែើមបើធា ថាប្បព័្នធរង្ហវ ស់រង្ហវ ល់
ប្តឹមប្តូវ។ 

៣.៦. ការផ្ងទារំងយនដ 

ក្ខរដណ អំំព្ើក្ខរដថ្ទារំថ្យនដ (ទប្មង់គំរូទើ២០) ប្តូវដច្កជូនែល់ប៉ុគាលិកភបើកបររថ្យនដប្គប់ៗ
គ្នែ  ភហើយប៉ុគាលិក ភបើកបររថ្យនដប្តូវអានក្ខរដណ ភំនោះឱ្យបានយល់ច្ាស់ប្គប់ច្ំណ៉ុ ច្ទាងំអស់។  



510 
 

ប៉ុគាលិកភបើកបររថ្យនដ ប្តូវដថ្ទារំថ្យនដឱ្យបានលអអាច្បភប្មើក្ខរបានភព្ញភលញ និងប្តូវព្ិនិតយសម្ភា រៈ
ចាបំាច់្មួយច្នំួន ភែើមបើប្បាកែថា សម្ភា រៈចាបំាច់្ទាងំភ ោះម្ភនភៅកែ៉ុងរថ្យនដ ែូច្ជា កញ្ច ប់ជំនយួសភ្ង្ហា ោះ
ប ា ន់ បំព្ង់ ព្នៃត់ភេៃើង កង់បប្មុងមួយ កូនភសារមួយសប្ម្ភប់ . . .។ល។ 

ក្ខរោិល័យរបស់ គ.ជ.អ.ប និងគភប្ម្ភង   ប្តូវភប្គ្នងថ្វកិ្ខសប្ម្ភប់រា ប់រងច្ំណាយភលើភប្បង
ឥនធនៈ និងក្ខរដថ្ទាមំ ូតូ។ ច្ំភ ោះក្ខរអន៉ុវតដជាក់ដសដង ក្ខរោិល័យរែឋបាលនើមួយៗប្តូវប្គប់ប្គងចាត់ដច្ង
ក្ខរទូទាត់ភៅាមសាថ នភ្ជព្របស់ភេតដ ប្កុង និងអន៉ុកមមវធិើនើមួយៗ។ 

ក្ខរដថ្ទាជំាភទៀងទាត់ននោនយនតគួរដតប្តូវបានកំណត់ភព្លភវល្ល ភោយកំណត់កំ ៉ុងភព្លអតិ
បរម្ភ និងរចឺ្ំនួនគើ ូដមប្ត ដែលប្តូវទទួលភសវាកមមដថ្ទា។ំ 

  ម្នតើរែឋបាលទទួលបនា៉ុកប្គប់ប្គងោនយនតប្តូវភរៀបច្ំរបាយក្ខរណ៍ដថ្ទា ំនិងជួសជ៉ុលោនយនត
ជាប្បចាភំហើយបញ្ាូ នភៅប្បធានក្ខរោិល័យរែឋបាល និងសារភព្ើេ័ណឌ  ភែើមបើផ្តល់ទទួលព័្ត៌ម្ភនជូន
ប្បធានអងាភ្ជព្រែឋបាល និងហរិញ្ញវតថ៉ុ និងជូនថាែ ក់ែកឹ  ំគ.ជ.អ.ប ភោយភ្ជា ប់ជាមួយនូវរបាយក្ខរណ៍ភប្បើ
ប្បាស់ភប្បងឥនធនៈ ភែើមបើជូនប្ជាប។ របាយក្ខរណ៍ភនោះអាច្ជួយប្តួតព្ិនិតយក្ខរអន៉ុវតតប្បតិបតតកិ្ខរភសវាែឹក
ជញ្ាូ ននិងអាច្ជួយកែ៉ុងក្ខរភរៀបច្ំថ្វកិ្ខសប្ម្ភប់ច្ំណាយភលើក្ខរែឹកជញ្ាូ ន និងក្ខរទិញរថ្យនតភៅភព្លអ
 គត។ 
៣.៧. របាយការណ៍្គប្ោុះថ្នែ ក់  

រាល់ភប្គ្នោះថាែ ក់ទាងំអស់ (ទាងំរថ្យនដ និងម ូតូ) អែកភបើកបរ ប្តូវរាយក្ខរណ៍ជាប ា ប់ភៅអែក
ប្គប់ប្គងរបស់េៃួន។ អែកភបើកបរប្តូវែឹងអំព្ើនើតិវធិើដែលប្តូវអន៉ុវតដភៅកែ៉ុងករណើ ជួបប្បទោះនូវប្ព្ឹតដិក្ខរណ៍
ភប្គ្នោះថាែ ក់ភផ្េងៗែូច្ជា ៖  

• កត់ភ ម្ ោះ នងិអាសយោឋ នននភ្ជគើដែលជាប់ ក់ព័្នធ និងអែកប្តូវរបួសទាងំអស់។  
• កត់ភ ម្ ោះ នងិអាសយោឋ នននប្កុមហ ៉ុនធា រា ប់រងរបស់ភ្ជគើ ក់ព័្នធ ប្បសិនភបើព្ួកភគម្ភន។ 
• កត់ភ ម្ ោះ និងអាសយោឋ នរបស់សាកេើទាងំអស់ និងអែកែំភណើ រកែ៉ុងរថ្យនដ ឬម ូតូទាងំអស់
ដែលទាក់ទង ជាមួយនឹងភប្គ្នោះថាែ ក់។  

• ភៅនគរបាលភធវើក្ខរវាស់ដវងកត់ប្ាភប្គ្នោះថាែ ក់ និងស៉ុំរបាយក្ខរណ៍នគរបាល។ 
• សរភសររបាយក្ខរណ៍អំព្ើអែករងរបួស និងក្ខរេូច្ខាតននរថ្យនដ ឬម ូតូ ដែលជាប់ ក់ព័្នធ។ 
• គូសគំនូសប្ ង បៃង់ផ្ៃូវ និងទើាងំ ក់ព័្នធភធៀបជាមួយរថ្យនដ ឬម ូតូទាងំឡាយដែល ក់ព័្នធ
ម៉ុនភព្ល និងកែ៉ុងភព្លម្ភនភប្គ្នោះថាែ ក់ (ភបើអាច្ភធវើបាន)។ 

• ភបើអាច្ភធវើបាន ប្តូវថ្តយករូបភ្ជព្បៃង់ននភប្គ្នោះថាែ ក់ម៉ុននឹងយករថ្យនដ ឬម ូតូភច្ញព្ើកដនៃង
ភប្គ្នោះថាែ ក់ 

•  ប្តូវកត់ប្ាសាថ នភ្ជព្ផ្ៃូវាមដែលអាច្ភមើលភ ើញ។ 

អែកភបើកបរប្តូវបំភព្ញកំណត់ភហត៉ុភប្គ្នោះថាែ ក់រថ្យនដ ឬម ូតូ (ទប្មង់គំរូទើ២១) ឱ្យបានច្ប់សព្វ
ប្គប់ ភហើយ ប្បគល់ជូនក្ខរោិល័យរែឋបាល និងសារភព្ើេ័ណឌ ។ ក្ខរោិល័យរែឋបាលននអន៉ុកមមវធិើ និងរែឋ
បាលថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិ ប្តូវបញ្ាូ នកំណត់ភហត៉ុភនោះមកក្ខរោិល័យរែឋបាល និងសារភព្ើេ័ណឌ ននភលខាធិក្ខរ
ោឋ ន គ.ជ.អ.ប។  
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៣.៨. ការធានារ៉ា ប់រងរងយនដ និងម ូតូ 

ោនយនតរបស ់គ.ជ.អ.ប (សប្ម្ភប់ដតរថ្យនត) ម្ភនភគ្នលនភោបាយធា រា ប់រងសប្ម្ភប់ភ្ជគើទើ
បើ និងអែកែភំណើ រ។ ភលើកដលងដតម ូតូដែល គ.ជ.អ.ប សនមតថា ភ្ជែ ក់ង្ហរអន៉ុវតតន៍នឹងទទួលេ៉ុសប្តូវ
ទាងំប្សុងច្ំភ ោះក្ខរភប្គឿងប ៃ ស់ និងក្ខរជួសជ៉ុលរថ្យនត និងម ូតូ។ ែូភច្ែោះមិនម្ភនក្ខរធា រា ប់រង
សប្ម្ភប់ម ូតូដែលប្តូវបានភប្បើភោយក្ខរោិល័យ និងប៉ុគាលិករោឋ េិបាលភទ។ ភទាោះោ ងណាក៏ភោយ ក៏ក្ខរ
ដថ្ទា ំ និងក្ខរយកច្ិតតទ៉ុកោក់កែ៉ុងក្ខរភបើកបរប្តូវបានដណ ែំល់អែកភប្បើទាងំអស់។ កែ៉ុងករណើ ដែលបាត់ 
ឬលួច្ម ូតូភោយសារដតក្ខរភធវសប្បដហស ប៉ុគាលិកនងឹប្តូវសងាមតនមៃជាក់ដសតងននម ូតូដែលបាត់ភ ោះ។  
៣.៩. ស វតថិភា ោនយនត 

ភៅភព្លមិនភប្បើប្បាស់ រាល់ោនជំនិោះរបស់ គ.ជ.អ.ប ប្តូវច្តភៅក្ខរោិល័យ ឬភៅកដនៃងសាែ ក់
ភៅរបស់ប៉ុគាលិកដែលទទួលក្ខរអន៉ុញ្ញញ ត។ ប្បសិនភបើគ្នម នស៉ុវតថិភ្ជព្ប្គប់ប្គ្នន់ភៅកដនៃងសាែ ក់ភៅរបស់
ប៉ុគាលិកភទភ ោះ ប្តូវដតច្តភៅបរភិវណក្ខរោិល័យ។ 

  ភសារោនយនតប្តូវរកាទ៉ុកកែ៉ុងកដនៃងដែលម្ភនស៉ុវតថិភ្ជព្ភៅកែ៉ុងក្ខរោិល័យែូច្ជាបនាប់ចាក់
ភសារ ឬម្ភនកដនៃងស៉ុវតថិភ្ជព្។ ភសាប្តូវដតកត់ប្ាភៅកែ៉ុងបញ្ា ើភសា។ ប៉ុគាលិកទាងំអស់ប្តូវដតច្៉ុោះហតថភលខា
ភលើភលេកូនភសាដែលព្ួកភគក្ខន់ ភហើយឯកសារដែលបានច្៉ុោះហតថភលខាភ ោះប្តូវរកាទ៉ុកភោយម្នតើរែឋបាល
ទទួលបនា៉ុកែកឹជញ្ាូ ន។ 
៣.១០.ការធានារ៉ា ប់រងរងយនត 

ក្ខរធា រា ប់រងប្គប់ប្គ្នន់ប្តូវបានភរៀបច្ំសប្ម្ភប់ប្គប់រថ្យនត។ ក្ខរធា រា ប់រងសប្ម្ភប់រថ្យនត 
ប្គប់ប្បភេទរបស់ គ.ជ.អ.ប ប្តូវភគ្នរព្ាមច្ាប់អបបបរម្ភភៅកមព៉ុជា។ 

ក្ខរធា រា ប់រងប្តូវម្ភនសប្ម្ភប់ច្ំណ៉ុ ច្ែូច្ខាងភប្ក្ខម៖ 
• ក្ខរធា រា ប់រងភលើប្ទព្យសមបតតិរបស់ភ្ជគើទើបើដែលគួរដតបានទទួល។ លកាេណឌ ភនោះនឹងធា 
ែល ់គ.ជ.អ.ប កែ៉ុងករណើ ដែលម្ភនភប្គ្នោះថាែ ក់ច្រាច្រណ៍ភកើតភ ើង ដែលភ្ជគើភផ្េងភទៀត ក់
ព័្នធកែ៉ុងភប្គ្នោះថាែ ក់ច្រាច្រណ៍ភ ោះដសវងរកសំណងព្ើ គ.ជ.អ.ប សប្ម្ភប់ក្ខរេូច្ខាតោនយនត
របស់ព្ួកភគ។ 

• ប៉ុគាលិករបស់ គ.ជ.អ.ប ដែលជាអែកភបើកបររថ្យនត ឬជាជិោះកែ៉ុងរថ្យនត គ.ជ.អ.ប ភ ោះ។ 
• អែកជិោះកែ៉ុងរថ្យនត ដែលមិនដមនជាប៉ុគាលិក គ.ជ.អ.ប ដែលជិោះកែ៉ុងរថ្យនត គ.ជ.អ.ប ភ ោះ។ 

ជំពកូទី៤ ៖ ក្ខរទកុដាកឯ់កសារ 

៤.១. ការទ កោក់ឯកសារ 

ក្ខរភរៀបច្ំទ៉ុកោក់ឯកសារ គឺជាដផ្ែកមួយសំខាន់ននកិច្ចក្ខររែឋបាល និងប្តូវយកច្ិតដទ៉ុកោក់ភែើមបើ
រកាទ៉ុក ឯកសារឱ្យបានប្តឹមប្តូវ។ ឯកសារសម្ភៃ ត់ ែូច្ជាទាក់ទងនឹងបញ្ញា ប៉ុគាលិក ប្បាក់ឧបតថមាប្បចាដំេ 
ឯកសារផ្ៃូវក្ខរច្ាប់ភែើម...។ល។ ប្តូវចាក់ភសារទ៉ុកកែ៉ុងទូស៉ុវតថិភ្ជព្។  
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ជាក្ខរចាបំាច់្ណាស់កែ៉ុងក្ខរភរៀបច្ំបភងាើតបទោឋ នប្បព័្នធទ៉ុកោក់ឯកសារមួយ ភែើមបើង្ហយប្សួល
កែ៉ុងក្ខរទ៉ុក ោក់ឯកសារទាងំអស់ភ ោះ។ ជួនក្ខលឯកសារទាងំភ ោះប្តូវម្ភនភលេភោងដេវងគ្នែ  (ោក់ភៅ
ភប្ច្ើនកដនៃង ឬប្បធានបទ) គឺភែើមបើង្ហយប្សួលរកភៅភព្លភប្ក្ខយ។  

ឯកសារទាងំអស់គួរដតប្តូវបានភរៀបច្ំជាប្បព័្នធប្គប់ប្គងមួយោ ងលអ ម្ភនប្បសិទធភ្ជព្ និងម្ភន
តម្ភៃ ភ្ជព្។ ប្បព័្នធរកាទ៉ុកោក់ឯកសារ នឹងផ្តល់ភ្ជព្ង្ហយប្សួលែល់អែកច្ង់រកឯកសារដែលប្តូវក្ខរ។ ក្ខរ
ទ៉ុកោក់ឯកសារម្ភនន័យថាជារកាឯកសារភៅកដនៃងដែលម្ភនស៉ុវតថិភ្ជព្។ 

ឯកសារសំខាន់ៗទាងំអស ់គួរដតប្តូវបានរកាទ៉ុកោក់បានប្តឹមប្តូវ។ ឯកសារទាងំភ ោះម្ភនែូច្ជា 
លិេិត របាយក្ខរណ៍ កំណត់ភហត៉ុ សំភណើ ស៉ុំក្ខរគ្នបំ្ទថ្វកិ្ខ របាយក្ខរណ៍គណភនយយ វកិា័យបប្ត ដផ្នក្ខរ
សកមមភ្ជព្ កិច្ចសនាភសវាកមម និងក្ខរព្ិព្ណ៌ ក្ខរង្ហរ ជាភែើម។ ប្បព័្នធទ៉ុកោក់ឯកសារគួរដតដបងដច្ក
ាមលំោប់លំភោយ និងង្ហយដសវងរកប្បភេទ។ អែកដែលប្តូវក្ខរឯកសារ គួរែឹងថាភៅរកឯកសារភ ោះភៅ
ឯណា។  
៤.១.១. បរិកាា រសប្ម្ភប់ទ កោក់ឯកសារ 

• ទូោក់ឯកសារ ៖ ភែើមបើរកាទ៉ុកឯកសាររាបភសមើ និងព្យួរ  
• ទូោក់ឯកសារភធវើព្ើដែក ៖ ភែើមបើរកាឯកសារធំៗ ដែលចាបំាច់្ប្តូវចាក់ភសា 
• ប្ាច្៉ុោះក្ខលបរភិច្េទ ៖ ភែើមបើច្៉ុោះក្ខលបរភិច្េទភលើឯកសារដែលទទួលបានភរៀងរាល់នថ្ៃ ែូភច្ែោះព្ួក
ភគប្តូវអាច្ភរៀបច្ំឯកសារបានាមលំោប់លំភោយ ែូភច្ែោះភយើងម្ភនកំណត់ប្ាអំព្ើភព្លភវល្ល
ដែលភយើងបានទទួលឯកសារនើមួយៗភ ោះ។ 

• ឯកសារច្៉ុោះភ ម្ ោះឯកសារ ឬភសៀវភៅ ៖ ភែើមបើកត់ប្ាឯកសារ ឬភសៀវភៅដែលបានែកភច្ញ 
និងបានសងប្ត ប់មកវញិ 

• ភធែើោក់ឯកសារ ៖ សប្ម្ភប់ទ៉ុកោក់ប្បអប់ឯកសារ 
• ប្បអប់ឯកសារ ៖ គឺជាប្បអប់ធំៗ ដែលអាច្រកាទ៉ុកោក់ឯកសារធំៗ ដែលមិនអាច្ោក់ចូ្ល
កែ៉ុងទូឯកសារបាន។ ែូភច្ែោះ ប្តូវរកាឯកសារធំៗទាងំភៅភៅភលើភធែើ។  

៤.១.២. វវិធសីា្សតទ កោក់ឯកសារ 

ក្ខរទ៉ុកោក់ឯកសារម្ភនវធិើសា្សត ០៥ ោ ងរមួម្ភន ៖ 
• ក្ខររកាទ៉ុកោក់ាមប្បធានបទ ឬប្បភេទ 
• ក្ខររកាទ៉ុកោក់ឯកសារាមលំោប់អការប្កម 
• ក្ខររកាទ៉ុកោក់ឯកសារាមភលេកូែឯកសារ 
• ក្ខររកាទ៉ុកោក់ឯកសារាមទើកដនៃង ឬាមេូមិសា្សត 
• ក្ខររកាទ៉ុកោក់ឯកសារាមក្ខលបរភិច្េទ ឬាមលំោប់ក្ខលបបវតតិ 
គ.ជ.អ.ប ភប្បើប្បាស់វធិើសា្សតទាងំភនោះកែ៉ុងក្ខរភរៀបច្ំទ៉ុកោក់ឯកសារ ភោយអាច្រមួបញ្ចូ លគ្នែ នូវ

វធិើសា្សតមួយច្ំនួនផ្ងដែរ។ ឧទាហរណ៍ អាច្ទ៉ុកោក់ឯកសារប្បធានបទ ប ៉ុដនតភៅកែ៉ុងប្បធានបទ
នើមួយៗអាច្ភរៀបច្ំាម លំោប់ននក្ខលបរភិច្េទទទួល។ 
៤.១.៣. ការទ កោក់ឯកសារាមប្ប ័នធ ័ត៌ម្ភនវិទា 
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កមមវធិើ និងទិនែន័យក៉ុំព្យូទ័រ គឺជាប្ទព្យសមបតតិសំខាន់បំផ្៉ុតដែលប្គប់ប្គងភោយ គ.ជ.អ.ប។ ភៅ
កែ៉ុងក្ខរអន៉ុវតតសកមមភ្ជព្ជាភប្ច្ើន គ.ជ.អ.ប បានព្ឹងដផ្អកោ ងខាៃ ងំភលើប្បព័្នធក៉ុំព្យូទ័រ និងទិនែន័យ។ 
ប៉ុគាលិកច្ណំាយភព្លជាភប្ច្ើនដែលជាច្ំដណកននក្ខរង្ហរ ច្ំភណោះែឹង និងបទព្ិភសាធន៍ភលើក្ខរភរៀបច្ំឯក
សារភៅកែ៉ុងក៉ុំព្យូទ័ររបស់េៃួន។ កែ៉ុងន័យភនោះ ភព្លភវល្លដែលបានច្ំណាយភៅភលើក្ខរភរៀបច្ំឯកសារកែ៉ុង
ប្បព័្នធក៉ុំព្យូរទ័រប្តូវចាត់ទ៉ុកថាជាក្ខរច្ំណាយរបស់ គ.ជ.អ.ប។ ភលើសព្ើភនោះភទៀត ឯកសារ ក់ព័្នធនឹង
ភប្គឿងសម្ភា រៈ បរកិ្ខា រ ដែលភរៀបច្ំភ ើងភោយប៉ុគាលិករបស់ គ.ជ.អ.ប ជាកមមសិទធិរបស់ គ.ជ.អ.ប និងប្តូវ
ដតរកាក្ខរ រឲ្យម្ភនស៉ុវតថិភ្ជព្។ ឯកសារភនោះមិនគួរប្តូវទ៉ុកោក់ភៅកដនៃងដែលង្ហយម្ភនោនិេ័យ
ភោយមិនម្ភនប្បព័្នធគ្នបំ្ទឲ្យបានប្តឹមប្តូវ ឬភោយមិនអន៉ុវតតាមនើតិវធិើគ្នបំ្ទដែលបានកំណត់។ ជាមួយ
គ្នែ ភនោះដែរ ក្ខរច្ំណាយភព្លភវល្លសប្ម្ភប់ក្ខរភរៀបច្ំឯកសារដែលបាត់បង់ភ ើងវញិ គឺជាក្ខរេាោះខាា យ
ធនធានរបស់ គ.ជ.អ.ប។  

ភទាោះបើជាដបបបទ និងនើតិវធិើសប្ម្ភប់ក្ខរគ្នបំ្ទប្បព័្នធក៉ុំព្យូទ័រម្ភនច្ំនួនភប្ច្ើនក៏ភោយ ក៏ជារមួប្តូវ
អន៉ុភឡាមាមភគ្នលក្ខរណ៍ច្មបងច្ំនួន០២ គ ឺ៖ 

• ក៉ុំសរភសរជាន់ភលើឯកសារដែលបានគ្នបំ្ទថ្មើបំផ្៉ុត 
• ប្បាកែថាក្ខរក្ខរគ្នបំ្ទថ្មើៗភនោះប្តូវបានរកាទ៉ុកភៅខាងភប្ៅក្ខរោិល័យ 

៤.១.៤. ទីាងំរកាទ កឯកសារ 

អងាភ្ជព្រែឋបាល និងហរិញ្ញវតថ៉ុប្តូវសភប្មច្អំព្ើក្ខរទ៉ុកោក់ឯកសាររបស់ គ.ជ.អ.ប ភៅថាែ ក់ភប្ក្ខម
ជាតិ ថាភតើ ប្តូវរកាទ៉ុកភៅទើាងំោច់្ភោយដ កណាមួយរបស់ភេតត សាល្លភេតត ឬបញ្ាូ នមករកាទ៉ុកភៅ
ថាែ ក់ជាតិ។ ប្បសិនភបើ សភប្មច្ឲ្យរកាទ៉ុកោក់ឯកសារភៅកែ៉ុងទើាងំណាមួយរបស់ភេតត អងាភ្ជព្រែឋបាល 
និងហរិញ្ញវតថ៉ុប្តូវដតផ្តល់ក្ខរដណ ជំាល្លយលកាណ៍អកេរអំព្ើរដបបបទ នើតិវធិើ និងទើកដនៃងកដនៃងដែល
រកាទ៉ុក។ 

  ប្បសិនភបើ ប្តូវបញ្ាូ នឯកសារដែលប្តូវរកាទ៉ុកភ ោះព្ើថាែ ក់ភេតដភៅថាែ ក់ជាតិ ភៅភលខាធិក្ខរោឋ ន  
គ.ជ.អ.ប ឬភៅកដនៃងភផ្េងភទៀត រែឋបាលភេតតប្តូវថ្តច្ំលងឯកសារទាងំភ ោះជាម៉ុន ភហើយរកាច្ាប់ថ្ត
ច្មៃងភ ោះភៅក្ខរោិ ល័យភែើម។ 
៤.១.៥. រយៈគ លផ្ងរកាឯកសារ 

ភព្លភវល្លសប្ម្ភប់ក្ខររកាទ៉ុកឯកសារ គឺអាប្ស័យភលើរយៈភព្លដែលបានបញ្ញា ក់ភៅកែ៉ុងកិច្ចប្ព្ម
ភប្ព្ៀងជា មយួនែគូម្ភច ស់ជំនួយ។  

អំ ៉ុងភព្លរកាទ៉ុកភនោះនងឹដប្បប្បួលភៅាមលកាណៈែូច្ខាងភប្ក្ខម ៖ 
• រយៈភព្លអបបបរម្ភសប្ម្ភប់ក្ខររកាទ៉ុកឯកសាររបស់ គ.ជ.អ.ប គចឺ្ំនួនប្បាពំ្ើរឆ្ែ  ំប ា ប់ព្ើក្ខរ
បញ្ច ប់   គភប្ម្ភង។ ម្ភច ស់ជំនួយេៃោះអាច្តប្មូវឱ្យរកាទ៉ុកកំណត់ប្ារបស់គភប្ម្ភងទាងំមូលរយៈ
ភព្ល០៥ឆ្ែ បំ ា ប់ព្ើម្ភនក្ខរប្បក្ខសបញ្ច ប់គភប្ម្ភងជាផ្ៃូវក្ខរ។ ភនោះម្ភនន័យថា ប្បសិន ភបើ
គភប្ម្ភងភនោះម្ភនរយៈភព្ល០៥ឆ្ែ  ំ ភ ោះកណំត់ប្ាប្តូវរកាទ៉ុកកែ៉ុងរយៈភព្ល១០ឆ្ែ ។ំ សូមព្និិតយ
ភផ្ាៀងផ្ទា ត់ជាមួយកិច្ចប្ព្មភប្ព្ៀងដែលបានច្៉ុោះហតថភលខាជាមួយម្ភច ស់ជំនួយ។ ប្បសិនភបើមិន
ម្ភនក្ខរដច្ងច្ាស់ល្លស់ភទ សូមសួរបញ្ញា ក់ភៅម្ភច ស់ជំនួយ ភែើមបើភធវើក្ខរបញ្ញា ក់ជាល្លយ
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លកាណ៍អកេរអំព្ើបញ្ញា ភនោះ។ ជាមួយគ្នែ ភនោះ កែ៉ុងករណើ ដែលមិនម្ភនភ្ជព្ច្ាស់ល្លស់ គួររកា
ទ៉ុកឯកសារឲ្យបាន០៧ឆ្ែ  ំឬយូរជាងភនោះ។  មា ងភទៀត   រយៈភព្ល០៧ឆ្ែ  ំគឺជារយៈភព្ល
អបបបរម្ភដែលបានកំណត់សប្ម្ភប់ក្ខរប្តូវឯកសារ  ។ 

• ដផ្អកាមច្ាប់ និងលិេិតបទោឋ ន  ដែលម្ភនភៅមូលោឋ ន ប្បសិនភបើរែឋបាលថាែ ក់ភប្ក្ខម
ជាតិសភប្មច្រកាទ៉ុកោក់ឯកសារតិច្ជាងរយៈភព្ល០៧ឆ្ែ  ំ ែូភច្ែោះ គ.ជ.អ.ប ប្តូវកំណត់
លកាេណឌ អបបរម្ភ ដែលប្តូវអន៉ុវតត។  

៤.១.៦. ការរកាទ កឯកសារ 

ឯកសារដែលបានរកាទ៉ុកោក់រយៈភព្លយូរ អាច្នឹងេូច្ខាត ដែលក្ខរេូច្ខាតភនោះភនោះនឹង
ក្ខន់ដតរហ័ស ប្បសិនភបើសាថ នភ្ជព្ និកងរភបៀបននក្ខរទ៉ុកោក់ភ ោះមិនបានប្តឹមប្តូវ។ រាល់ឯកសារទាងំ
អស់ប្តូវរកាទ៉ុកភៅកដនៃងដែលសាអ ត និងសៃួត។ ប្បសិនភបើអាច្ភធវើបាន កដនៃងរកាទ៉ុកឯកសារប្តូវភៅ
ឆ្ៃ យព្ើកដនៃងដែលមិនម្ភនហនើេ័យនន  អគាើេ័យ។ កដនៃងរកាទ៉ុកគួរដតជាកដនៃងដែលង្ហយប្សួលភៅ
យកមកភប្បើ ភហើយឯកសារគួរប្តូវបានរកាទ៉ុកោក់កែ៉ុងលកាណៈជាប្បព័្នធ។ 

សប្ម្ភប់ឯកសារសំខាន់ៗរបស់ គ.ជ.អ.ប គួររកាភៅភៅបនាប់ដែលម្ភនស៉ុវតថិភ្ជព្ ភៅកែ៉ុងអគ្នរ
របស់  គ.ជ.អ.ប។ ច្ំភ ោះឯកសារភផ្េងៗភទៀត គួររកាទ៉ុកភៅភប្ៅអគ្នររបស់ គ.ជ.អ.ប  ប ៉ុដនតប្តូវធា ថា 
ឯកសារទាងំភ ោះ ម្ភនស៉ុវតថិភ្ជព្ព្ើអគាើេ័យ និងទឹកជនំន់។ 
៤.១.៧. ការរកាទ កឯកសារកែងុប្ប ័នធគអឡិចប្តូនិច 

ទិនែន័យភអ ចិ្ប្តូនិកដែលមិនដមនទិនែន័យបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្ ប្តូវបានរកាទ៉ុកភៅកែ៉ុងកដនៃង ដែល
ម្ភនស៉ុវតថិភ្ជព្។ ទិនែន័យភអ ចិ្ប្តូនិច្សំខាន់ប្តូវបានច្មៃង និងរកាទ៉ុកកែ៉ុងកដនៃងោច់្ភោយដ កព្ើគ្នែ មួយ។ 
កដនៃងរកាទ៉ុកោក់ទិនែន័យប្តូវដតសាអ ត សៃួត និងម្ភនស៉ុវតថិភ្ជព្ព្ើក្ខរគំរាមកំដហងននអគាើេ័យ។ ទិនែន័យ
ប្តូវបានរកាទ៉ុកជាលកាណៈប្បព័្នធ។ ជាមួយគ្នែ ភនោះ គ.ជ.អ.ប ប្តូវម្ភនដផ្នក្ខររកាទ៉ុកឯកសារសំខាន់ៗ
ភៅកែ៉ុងលកាណៈជាឯកសារ  ភអ ចិ្ប្តូនិច្ ឬឯកសារទន់។ 
៤.១.៨. សារគអឡិចប្តូនិច 

ក្ខរប្គប់ប្គងសារភអ ចិ្ប្តូនិច្ ប្តូវម្ភននើតិវធិើែូច្គ្នែ នឹងនិតិវធិើរកាទ៉ុកទិនែន័យភអ ចិ្ប្តូនិកភផ្េងៗ
ដែរ។សារភអ ចិ្ប្តូនិច្ទាងំអស់ដែលបានទទួល និងឬបញ្ាូ នភច្ញភោយប៉ុគាលិកដែលបានល្លឈ្ប់ ឬ
ប្តូវបានភផ្ារភៅក្ខន់ម៉ុេតំដណងភផ្េងភទាោះកែ៉ុងសាថ ប័នដតមួយក៏ភោយ ប្តូវផ្តល់ភៅឲ្យប៉ុគាលិកថ្មើដែលជាអែក
ជំនួស។ 

ជំពកូទី៥ ៖ ធេហទំពរ័ 

៥.១. គគហទំ ័រ 

៥.១.១. ប្ប ័នធទិនែន័យ 

ប្បព័្នធទិនែន័យ រមួម្ភន ៖ 
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ក). ប្បព័្នធទនិែន័យឯកសារ 
ប្បព័្នធទិនែន័យឯកសារ និងរបាយក្ខរណ៍ គឺជាប្បព័្នធទិនែន័យសប្ម្ភប់តមាល់ទ៉ុកនូវឯកសារ និង

របាយក្ខរណ៍  អំព្ើក្ខរអន៉ុវតតគភប្ម្ភង សកមមភ្ជព្របស់ គ.ជ.អ.ប។ ឯកសារទាងំអស់ភនោះ បានទទួលព្ើ
អងាភ្ជព្ ឬក្ខរោិល័យ  របស់ គ.ជ.អ.ប។ ឯកសារទាងំភ ោះម្ភនែូច្ជា ដផ្នក្ខរសកមមភ្ជព្និងថ្វកិ្ខ
ប្បចាឆំ្ែ  ំដផ្នក្ខរ ប្បព័្នធប្តួតព្ិនិតយ និងវាយតនមៃ និងរបាយក្ខរណ៍ប្បចាដំេ ជាភែើម។ ឯកសារ និងេៃឹមសារ
ននឯកសារទាងំភ ោះ អាច្នឹងប្តូវភប្បើប្បាស់ភោយប៉ុគាលិក និងនែគូម្ភច ស់ជំនយួ ដែលជាឯកសារភោង
សប្ម្ភប់ក្ខរភរៀបច្ំរបាយក្ខរណ៍របស់ព្ួកភគ។ ប្បព័្នធទិនែន័យភនោះ នឹងប្តូវបានភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្ភៅរាល់
ភព្លបានទទួល និងបានបញ្ចូ លនូវឯកសារថ្មើៗព្ើថាែ ក់ែឹក ភំលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប។   

េ). ប្បព័្នធទនិែន័យហរិញ្ញវតថ៉ុ 
ប្បព័្នធទិនែន័យហរិញ្ញវតថ៉ុប្តូវបានប្សង់ភច្ញព្ើកមមវធិើប្បព័្នធក៉ុំព្យូទ័រគណភនយយហរិញ្ញវតថ៉ុ

Peachtree។ ប្បព័្នធ ទិនែន័យភនោះ កត់ប្ាអំព្ើក្ខរគ្នបំ្ទរបស់ម្ភច ស់ជំនួយភៅភលើគភប្ម្ភង កមមវធិើ   និង
ក្ខរភផ្ារសាច់្ប្បាក់ភៅឲ្យអែកអន៉ុវតតគភប្ម្ភង។ ច្ំណាយ  នឹងប្តូវបានកត់ប្ាភោយអន៉ុកមមវធិើ និងរែឋបាល
ថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិ ភហើយប្តូវបានបូកសរ៉ុប និងបញ្ចូ លភោយភលខាធិក្ខរោឋ នគ.ជ.អ.ប ភៅជារបាយក្ខរណ៍
មួយ។ ច្ំនួនទឹកប្បាក់ទាងំភនោះប្តូវបានកត់ប្ាជាក្ខរច្ំណាយ។ ប្បព័្នធទិនែន័យហរិញ្ញវតថ៉ុប្តូវបានភធវើ
បច្ច៉ុបបនែភ្ជព្រាល់ប្ព្ឹកភៅភម្ភ ង០៨។ 

គ). ប្បព័្នធទនិែន័យរូបភ្ជព្ 
អងាភ្ជព្  របស់ គ.ជ.អ.ប ប្តូវបានបំ ក់ភោយក្ខភមរា ឌ្ើជើថ្ល។ រូបភ្ជព្ប្តូវបានបញ្ាូ នជាឯក

សារភ្ជា ប់ាមរយៈសារភអ ចិ្ប្តូនិច្។ រូបភ្ជព្ភផ្េងភទៀតប្តូវបានភសានភៅជាប្ទង់ប្ទាយឌ្ើជើថ្ល និងប្តូវ
បានោក់បញ្ចូ លភៅ កែ៉ុងប្បព័្នធទិនែន័យរូបភ្ជព្។ រូបភ្ជព្ទាងំអស់អាច្ប្តូវបានភមើលភៅភលើភអប្កង់ បាន
ភបាោះព្៉ុមព ឬទាញយកសប្ម្ភប់ោក់បញ្ចូ លភៅកែ៉ុងរបាយក្ខរណ៍។ 

 ). ប្បព័្នធទិនែន័យអាសយោឋ នទំ ក់ទំនង 
ប្បព័្នធទិនែន័យអាសយោឋ នទំ ក់ទំនង គឺជាបញ្ា ើអាស័យោឋ ន និងទំ ក់ទំនងរបស់ គ.ជ.អ.ប។ 

ទិនែន័យភនោះប្តូវបានរកាភោយក្ខរោិល័យប្គប់ប្គងប៉ុគាលិកននអងាភ្ជព្រែឋបាល និងហរិញ្ញវតថ៉ុននភលខាធិ
ក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ភោយសហក្ខរជាមួយក្ខរោិល័យព័្ត៌ម្ភនវទិាននអងាភ្ជព្ប្តួតព្ិនិតយ វាយតនមៃ និង
ព័្ត៌ម្ភន ដែលអែកកត់ប្ានូវរាល់ព័្ត៌ម្ភនថ្មើៗដែលទទួលបានព្ើខាងភប្ៅបញ្ចូ លភៅកែ៉ុងប្បព័្នធទិនែន័យ។ 
ប្បព័្នធទិនែន័យភនោះម្ភនបញ្ចូ លភ ម្ ោះ អាសយោឋ ន ទូរស័ព្ា ទូរសារ និងអាសយោឋ នអ៉ុើដម ល។ ប្បព័្នធ
ទិនែន័យភនោះគឺជាប្បព័្នធទនិែន័យដែលជភប្មើសភប្ច្ើន។ 

 
ង). ប្បព័្នធទនិែន័យននក្ខរភោោះប្សាយបញ្ញា  
ប្បព័្នធទិនែន័យននក្ខរភោោះប្សាយបញ្ញា  គឺជាប្បព័្នធទិនែន័យ ដែលកត់ប្ានូវរាល់ែំភណាោះប្សាយ 

សំខាន់ៗ  ក្ខរោក់ភច្ញជាប្បក្ខស ជាអន៉ុប្កឹតយ និងភគ្នលក្ខរណ៍ដណ  ំ  ប្ព្មទាងំធាត៉ុភផ្េងៗ
ភទៀតដែលបានែកប្សង់ភច្ញព្ើរភបៀបវារៈ ែំភណើ រក្ខរ និងកំណត់ភហត៉ុននកិច្ចប្បជ៉ុំរបស់ គ.ជ.អ.ប។ 

ច្). ភសៀវភៅដណ រំបស់ គ.ជ.អ.ប  
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ជាភរៀងរាល់ឆ្ែ  ំភសៀវភៅដណ រំបស់ គ.ជ.អ.ប ប្តូវបានភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្ ភហើយប្តូវបានប្បគល់ជូន
ប៉ុគាលិកទាងំអស់នន គ.ជ.អ.ប និងដច្កជូនែល់នែគូអេិវឌ្ឍន៍ និងប្កសួង សាថ ប័ន  ។ ឥ ូវភនោះ អែក
 ក់ព័្នធ  អាច្ ទាញយកកូនភសៀវភៅដណ ភំនោះបានព្ើភគហទំព័្ររបស់គ.ជ.អ.ប។  

ភសៀវភៅដណ ភំនោះរមួម្ភនព័្ត៌ម្ភនអពំ្ើ គ.ជ.អ.ប កមមវធិើ ភសវាកមម ប៉ុគាលិក និងរបាយក្ខរណ៍ 
ប្ព្មទាងំ ទិនែន័យជាក់ល្លក់របស់ គ.ជ.អ.ប អន៉ុកមមវធិើ រែឋបាលថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិ និងប្កសួង សាថ ប័ន ក់
ព័្នធផ្ងដែរ។ 

គ.ជ.អ.ប ភរៀបច្ំភបាោះព្៉ុមា និងផ្េព្វផ្ាយព័្ត៌ម្ភនាមរយៈភគហទំព័្ររបស់ គ.ជ.អ.ប។ ភសៀវភៅ
ថ្តច្មៃង ដែលបានភបាោះព្៉ុមពអាច្ផ្តល់ជូនាមក្ខរភសែើស៉ុំ។ 

  ទិនែន័យទាងំអស់ដែលបានរមួបញ្ចូ លកែ៉ុងភសៀវភៅភនោះ គឺដផ្អកភលើព័្ត៌ម្ភនដែល ភលខាធិក្ខរោឋ ន  
គ.ជ.អ.ប ទទួលបាន ដផ្អកភលើព័្ត៌ម្ភនបានមកព្ើក្ខរសាង់មតិប្បចាឆំ្ែ ។ំ  

ជំពកូទី៦ ៖ សម្ភា រៈក្ខរិយាលយ័ 

ប៉ុគាលិកទាងំអស់ប្តូវភប្បើសម្ភា រៈក្ខរោិល័យឲ្យបានប្តឹមប្តូវ។ សម្ភា រៈក្ខរោិល័យទាងំអស់ប្តូវ
បានោមឃាត់សប្ម្ភប់ក្ខរភប្បើប្បាស់ជាប្បភោជន៍ផ្ទា ល់េៃួន។ ក្ខរោិល័យរែឋបាលទទួលេ៉ុសប្តូវភលើក្ខរ
ភមើលភលើក្ខរភប្បើប្បាស់ សម្ភា រៈក្ខរោិល័យ។ 
៦.១. គោលការណ្៍ផ្ណ្នា ំ

• សម្ភា រក្ខរោិល័យដែលអាច្ភប្បើភ ើងវញិបាន (none consumable) ប្តូវបានទិញភោយ
មូលនិធិរបស់ គ.ជ.អ.ប សប្ម្ភប់ក្ខរភប្បើប្បាស់ជាផ្ៃូវក្ខរ ភហើយដែលក្ខរទិញភ ោះម្ភនច្ំននួ
តិច្ជាងកប្មតិននសម្ភា រៈបរកិ្ខា រ និងម្ភនតនមៃទាបជាង៥០០ែ៉ុល្លៃ រសហរែឋអាភមរកិ។ 

• សម្ភា រក្ខរោិល័យដែលភប្បើអស់ (consumable) ភប្បើប្បាស់ជាច្មបងសប្ម្ភប់ប្បតិបតតកិ្ខរ 
ក្ខរោិល័យប្បចានំថ្ៃ។ 

• សម្ភា រៈក្ខរោិល័យដែលភប្បើអស់ នឹងប្តូវបានទិញជាភរៀងរាល់ប្តើម្ភសព្ើោងលក់សម្ភា រៈ
ក្ខរោិល័យ ដែលបានច្៉ុោះកិច្ចសនាប្បចាឆំ្ែ ។ំ 

• ោងលក់សម្ភា រៈក្ខរោិល័យដែលម្ភនកិច្ចសនា ទទួលបានក្ខរបញ្ញា ទញិដែលបានយល់
ប្ព្មភោយអន៉ុប្បធានប្បតិបតតិននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប និងប្បធានអងាភ្ជព្រែឋបាល និង
ហរិញ្ញវតថ៉ុ និងប្តូវបានទូទាត់រាល់ច្៉ុងដេ។ 

• គ.ជ.អ.ប និងោងលក់សម្ភា រៈក្ខរោិល័យដែលច្៉ុោះកិច្ចសនា បានយល់ប្ព្មព្ិនិតយតនមៃ
ភ ើងវញិជាភរៀងរាល់ប្តើម្ភស។ 

• ក្ខរោិល័យរែឋបាលទទួលបនា៉ុកកែ៉ុងក្ខរបញ្ញា ទិញ និងក្ខរកត់ប្ាសារភព្ើេ័ណឌ ។ 
• មួយសបាត ហ៍ម៉ុនភព្លច្៉ុងបញ្ច ប់ននប្តើម្ភសនើមួយៗ អងាភ្ជព្នើមយួៗោក់ កយភសែើស៉ុំប្បចាបំ្តើ
ម្ភសរបស់ព្ួកភគសប្ម្ភប់សម្ភា រៈក្ខរោិល័យ ភហើយប្តូវបូកសរ៉ុបភោយក្ខរោិល័យរែឋបាល 
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ភហើយភផ្ញើទប្មង់ក្ខរបញ្ញា ទញិដែលបានអន៉ុម័តភោយថាែ ក់ែឹក ភំលខាធិក្ខរោឋ នគ.ជ.អ.ប 
ភៅោងលក់សម្ភា រៈ ក្ខរោិល័យ។ 

• ប ា ប់ព្ើទទលួបានក្ខរផ្ាត់ផ្ាង់ ក្ខរោិល័យរែឋបាល និងសារភព្ើេ័ណឌ ប្តួតព្ិនិតយសម្ភា រៈ
នើមួយៗម៉ុនភព្លដបងដច្កភៅឲ្យអងាភ្ជព្ភសែើស៉ុំ។ 

៦.២. ការគរៀបចំបញ្ជ ីសម្ភា រៈការិោល័យ 

ភោយសារមិនម្ភនកដនៃងសប្ម្ភប់រកាទ៉ុក គ.ជ.អ.ប ភលើកទឹកច្ិតតឱ្យម្ភនក្ខរបញ្ញា ទិញកែ៉ុងច្ំនួន
តិច្តួច្លមមសប្ម្ភប់តប្មូវក្ខរភប្បើប្បាស់។ ភទាោះជាោ ងណាក៏ភោយ ប្បសិនភបើម្ភនសម្ភា រៈក្ខរោិល័យ 
ដែលបានបញ្ញា ទិញមតងកែ៉ុងមួយដេ នងិបានដបងដច្កភៅឲ្យក្ខរោិល័យ ឬអងាភ្ជព្នើមយួៗ  អងាភ្ជព្
នើមួយៗភនោះ ប្តូវរកាទ៉ុក និងប្តួតព្ិនតិយក្ខរភប្បើប្បាស់ភោយេៃួនឯង។  

សម្ភា រៈក្ខរោិល័យប្តូវរកាទ៉ុកភៅកដនៃងដែលម្ភនស៉ុវតថិភ្ជព្ ែូច្ជា ភធែើ ឬទូោក់សម្ភា រៈដែល
ម្ភនចាក់ភសារភោយមន៉ុសេម្ភែ ក់។ 

ជាភទៀងទាត់ ប្តូវដតម្ភនប៉ុគាលិកជាក់ល្លក់ដែលទទួលេ៉ុសប្តូវច្ំភ ោះក្ខរផ្ាត់ផ្ាង់ទាងំអស់។ អែក
ជំនួយក្ខរដផ្ែករែឋបាលជាអែករកាទ៉ុកទប្មង់ននប្គប់ប្គងសត៉ុក (ទប្មង់ទើ២៥) ដែលព្ណ៌ អំព្ើច្ំននួសម្ភា រៈ
ក្ខរោិល័យដែល បានទញិ និងច្ំនួនដែលបានដបងដច្ក។ រាល់ក្ខរទិញចូ្ល និងដច្កចាយប្តូវម្ភនក្ខរកត់
ប្ាទ៉ុក។ ប្បធានក្ខរោិល័យ ឬអងាភ្ជព្នើមួយៗ ប្តូវម្ភនក្ខររាប់ច្ំនួនសម្ភា រៈក្ខរោិល័យដែលម្ភនភៅ
កែ៉ុងសត៉ុកភោយនច្ែនយ ភែើមបើភផ្ាៀងផ្ទា ត់ច្ំនួនដែលបានភប្បើប្បាស់ និងច្ំនួនដែលប៉ុគាលិកម្ភនជាក់ដសតង។  

ប៉ុគាលភនោះក៏ទទួលេ៉ុសប្តូវផ្ងដែរកែ៉ុងក្ខរភរៀបច្ំសំភណើ ស៉ុំទិញសម្ភា រៈក្ខរោិល័យប្បចាបំ្តើម្ភស 
សប្ម្ភប់ោក់ជូនភៅដផ្ែករែឋបាល និងហរិញ្ញវតថ៉ុ។ 

៦.៣. ការរកាស វតថិភា កូនគសារ 

កូនភសារច្មៃងននោនយនត បនាប ់ ទូសម្ភា រៈ ប្តូវរកាទ៉ុកឲ្យម្ភនស៉ុវតថិភ្ជព្ភៅកែ៉ុងប្បអប់ ឬទូ 
ភហើយប្តូវម្ភនកំណត់សម្ភា ល់ ភលេសម្ភៃ ត់ និងច្៉ុោះភ ម្ ោះភៅកែ៉ុងក្ខរច្៉ុោះបញ្ា ើកូនភសារ។ ម្ភនដត
ក្ខរោិល័យរែឋបាលដតប ៉ុភណាណ ោះដែលអាច្ចូ្លភប្បើកូនភសារច្មៃងទាងំភ ោះបាន។ ក្ខរបាត់បង់កូនភសារ ដត
ប្តូវរាយក្ខរណ៍ភ្ជៃ មៗភៅក្ខន់ក្ខរោិល័យរែឋបាល ភែើមបើចាត់វធិានក្ខរសមប្សប  ។ 

ជំពកូទី៧ ៖ ក្ខរប្រាប្រសយ័ទាកទ់ាកទ់ង 

ក្ខរប្បាប្ស័យទាក់ទងមិនដមនស៉ុទធដតប្តូវភធវើភ ើងាមរយៈទូរស័ព្ា និងអ៉ុើនធឺភណតប ៉ុភណាណ ោះភទ។ 
ក្ខរប្បាប្ស័យទាក់ទង គឺភផ្ទត តភលើលំហូរននព័្ត៌ម្ភនភៅកែ៉ុង គ.ជ.អ.ប។ គ.ជ.អ.ប ភបតជាញ រកាច្រនតននក្ខរ
ប្បាប្ស័យទាក់ទងឲ្យបានសមប្សបភៅប្គប់លំោប់ថាែ ក់ក្ខរោិល័យ ប្កសួង សាថ ប័ន និងប៉ុគាលិក។ ក្ខរ
រកាក្ខរសម្ភៃ ត់ គឺជាប្កមមួយោ ងសំខាន់ដែលបានកំណត់ភៅកែ៉ុងភគ្នលនភោបាយននក្ខរប្បាប្ស័យ
ទាក់ទង។  
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ក្ខរភ្ៃើយ្ៃងជាល្លយលកាណ៍អកេរ និងផ្ទា ល់ម្ភត់ គឺជាដផ្ែកមួយននភគ្នលនភោបាយទំ ក់ទំនង។
 ព័្ត៌ម្ភនអំព្ើ គ.ជ.អ.ប គួរប្តូវបានផ្េព្ផ្ាយជាសាធារណៈ និងែល់ប្កុមភគ្នលភៅ។   
៧.១. សារគអឡិចប្តូនិច នងិការគ្ៃើយ្ៃង 

រាល់លិេិតចូ្លទាងំអស់ (លិេិត, ទូរសារ, អ៉ុើភម លជាភែើម) គួរប្តូវបានកត់ប្ាកែ៉ុងភសៀវភៅកត់ប្ា
លិេិតចូ្ល (ទប្មង់ទើ២៦) ឬកត់ប្ាភៅកែ៉ុងក៉ុំព្យូទ័រ ភោយម្ភនប្បថាប់ប្ាលិេិតចូ្លដែលបង្ហា ញអំព្ើ
ក្ខលបរភិច្េទទទួលលិេិត។ កិច្ចក្ខរភនោះ គឺជាក្ខរទទួលេ៉ុប្តូវរបស់ក្ខរោិល័យរែឋបាលភៅបនាប់ទទួលភេញៀវ។ 

ប្ាលិេិតចូ្ល គួរបង្ហា ញថា លិេិតភផ្ញើភៅឲ្យអែកណា? ច្មៃងជូននរណា? ខាងភប្ក្ខមភនោះជា
ឧទាហរណ៍ននប្ាលិេិតចូ្ល ៖  

ក្ខលបរភិច្េទទទួល ៖ ឯកសារ ៖ 

ក្ខរដច្កចាយ ៖ ព័្ត៌ម្ភន ៖ សកមមភ្ជព្ ៖ 

អែកប្គប់ប្គងគភប្ម្ភង     
ប្បធានអងាភ្ជព្រែឋបាល និងហរិញ្ញវតថ៉ុ     
ប្បធានអងាភ្ជព្ប្គប់ប្គង និងគ្នបំ្ទកមមវធិើ     
ប្បធានអងាភ្ជព្ប្តួតព្ិនិតយ វាយតនមៃ និង
ព័្ត៌ម្ភន 

    

ច្មៃងជូន ៖     
សកមមភ្ជព្/ក្ខលបរភិច្េទ ៖     

រាល់លិេិតភច្ញ ក៏គួរកត់ប្ានូវភលេលិេិតភច្ញផ្ងដែរ។ ជាទូភៅ ភែើមបើម្ភនឯកសារភោងភៅ
ភព្លភប្ក្ខយរាល់លិេិតភច្ញទាងំអស់ ប្តូវថ្តច្មៃងទ៉ុក។ ែូភច្ែោះ រាល់ក្ខរបញ្ាូ នលិេិតភច្ញាមរយៈ
ក្ខរោិល័យរែឋបាល ប្តូវម្ភនក្ខរថ្តច្មៃងទ៉ុក ជាចាបំាច់្។  

រែឋបាលថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិ និងថាែ ក់ជាត ិអាច្ភផ្ញើលិេិតសាែ មភផ្េងៗ ាមរយៈប្កុមហ ៉ុនែឹកជញ្ាូ នឯក
ជនដែលអាច្ទំន៉ុកច្ិតតភៅទូទាងំប្បភទសទាងំព្ើថាែ ក់ភៅថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិ និងព្ើថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិមកថាែ ក់ជា
តិ។ ម្នតើដបងដច្កលិេិតនន គ.ជ.អ.ប គឺជាអែកទទួលេ៉ុសប្តូវកែ៉ុងម៉ុេង្ហរភនោះ។ ប្កុមហ ៉ុនែឹកជញ្ាូ នភផ្ញើវក័ិយ   
ប័ប្តប្បចាដំេមក គ.ជ.អ.ប ភែើមបើស៉ុំក្ខរទូទាត់នថ្ៃភសវាែឹកជញ្ាូ នលិេិតដែលបានភផ្ញើភៅាមភេតត។ បណាត
ភេតត  ទូទាត់វក័ិយប័ប្តរបស់េៃួនភោយផ្ទា ល់ភៅប្កុមហ ៉ុនែឹកជញ្ាូ នសប្ម្ភប់ទូទាត់កនប្មភសវាបញ្ាូ នឯក
សារព្ើថាែ ក់ភប្ក្ខមជាតិភៅថាែ ក់ជាតិ។ 

៧.២. ការប្បាប្ស័យទាក់ទងាមរយៈលិខិតជានៃវូការ 

• លិេិតភ្ៃើយ្ៃងជាផ្ៃូវក្ខរ ប្តូវបានកំណត់ថាជាលិេិតភ្ៃើយ្ៃង ដែលតំណាងឱ្យក្ខរសភប្មច្
ច្ិតតផ្ៃូវក្ខរ ក្ខរភសែើស៉ុំជាផ្ៃូវក្ខរ ឬក្ខរយល់ភ ើញជាផ្ៃូវក្ខររបស់ គ.ជ.អ.ប។ 

• សិទធិអំណាច្ច្៉ុោះហតថភលខា ៖ ប្បធានភលខាធិក្ខរោឋ នគ.ជ.អ.ប ឬតំណាង ច្៉ុោះហតថភលខាភលើ ៖ 
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• រាល់លិេិតភ្ៃើយ្ៃងទាងំអស់ ែូច្ជា ភគ្នលនភោបាយ កមមវធិើ ក្ខរភកៀរគរធនធាន និង
ក្ខរភប្ជើសភរ ើសប៉ុគាលិក ជាភែើម។             

• លិេិតភ្ៃើយ្ៃងដែនទាងំអស់ដែលបង្ហា ញអំព្ើក្ខរភបតជាញ ច្ិតត លកាេណឌ ដផ្ែកច្ាប់ ឬដផ្ែក
ហរិញ្ញវតថ៉ុ ភលើកដលងដតក្ខរអន៉ុវតតាមដផ្នក្ខរដែលបានភធវើប្បតិេូកមមឲ្យភៅអន៉ុប្បធាន
ប្បតិបតតិននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប និងម៉ុងតំដណងភផ្េងភទៀត។            

• របាយក្ខរណ៍ផ្ៃូវក្ខរ (របាយក្ខរណ៍វឌ្ឍនភ្ជព្ របាយក្ខរណ៍បញ្ច ប់ របាយក្ខរណ៍វាយ
តនមៃ ជាភែើម)។ និង             

• រាល់លិេិតភ្ៃើយ្ៃងទាងំអស់ជាមួយម្ភច ស់ជំនួយ ប្បធានភ្ជែ ក់ង្ហរអងាក្ខរសហប្បជាជាតិ 
អងាក្ខរមិនដមនរោឋ េិបាលជាតិ អនតរជាតិ ឯកអគារែឋទូត និងប្បម៉ុេននភ្ជែ ក់ង្ហរផ្តល់ជំនួយ 
និងប្បធានទើភ្ជែ ក់ង្ហររបស់រាជរោឋ េិបាលកមព៉ុជា។            

ភៅកប្មិតប្បតិបតដិក្ខរ តំណាងថាែ ក់ែឹក  ំ ននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប អាច្ប្តូវបាន
អន៉ុញ្ញញ តភោយប្បធានភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ភែើមបើច្៉ុោះហតថភលខាភលើលិេិតដែល ក់ព័្នធនឹងបញ្ញា
កមមវធិើរបស់ព្ួកភគ។ កែ៉ុងករណើ ភនោះសំប៉ុប្តច្ំលងមួយច្ាប់នឹងប្តូវភផ្ញើភៅប្បធានភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប 
ភែើមបើជូនប្ជាបជាព័្ត៌ម្ភន។ 
៧.៣. ការប្បាប្ស័យទាក់ទងថ្នាកែងុ 

• ក្ខរប្បាប្ស័យទាក់ទងនផ្ាកែ៉ុងអាច្ភធវើភ ើងកែ៉ុងទប្មង់ជាឯកសារជំនួយសាម រតើ លិេិត ក្ខរភសែើស៉ុំ 
ភោយប្តូវបានបញ្ាូ នាមរយៈដេេទំ ក់ទំនងធមមា ែូច្ជាាមរយៈអែកប្គប់ប្គងផ្ទា ល់ ឬ
ប្បធានអងាភ្ជព្។ 

• ក្ខរប្បាប្ស័យទាក់ទងនផ្ាកែ៉ុង្ៃងអងាភ្ជព្ ឬភេតត ប្តូវបញ្ាូ នាមរយៈប្បធានអងាភ្ជព្ ក់ព័្នធ  
• ក្ខរប្បាប្ស័យទាក់ទងនផ្ាកែ៉ុងរវាងប៉ុគាលិកជាមួយប្បធានភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ប្តូវភធវើអន៉ុ
ប្បធានប្បតិបតតិននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប។   

៧.៤. ការប្បាប្ស័យទាក់ទងជាសម្ភៃ ត់ 

• អែកភផ្ញើលិេិតភច្ញ ប្តូវកំណត់ថា លិេិតភ ោះគឺជាក្ខរប្បាប្ស័យទាក់ទងនផ្ាកែ៉ុង ឬភៅខាងភប្ៅ 
ភោយប្តូវភធវើកំណត់សម្ភា ល់ថា ជាលិេិត “សម្ភៃ ត់” ឬោ ងណា។ កែ៉ុងករណើ ជាលិេិតសម្ភៃ ត់ 
គួរោក់កំណត់ សម្ភា ល់ព្ណ៌ប្កហមភៅភប្សាមសំប៉ុប្តខាងភប្ៅថា “សម្ភៃ ត់”។ ក្ខរភ្ៃើយ្ៃង
សម្ភៃ ត់ប្តូវដតទទួលបានក្ខរឯកភ្ជព្ព្ើប្បធានអងាភ្ជព្នើមួយៗ ឬព្ើអន៉ុប្បធានប្បតិបតតិនន
ភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប។  

• ក្ខរភ្ៃើយ្ៃងជាសម្ភៃ ត់ ឬភោយផ្ទា ល់េៃួន មិនប្តូវបានភបើកភមើលភោយនរណាម្ភែ ក់ភទ ភលើក
ដលងអែកដែលប្តូវទទួលលិេិតភ ោះប ៉ុភណាណ ោះ។ 

៧.៥. ការគៅទូរស័ ាគចញគៅគប្ៅប្បគទស 

ម្ភនដតទូរស័ព្ាដេេមួយច្ំនួនដែលបានដែលោក់ាមក្ខរោិល័យនើមួយៗប ៉ុភណាណ ោះ ដែលអាច្
ភៅភច្ញភៅភប្ៅប្បភទសបាន។  ក្ខរភៅទូរស័ព្ាភច្ញភៅភប្ៅប្បភទស ប្តូវបានក្ខរ រ និងប្តួតព្ិនិតយ
ភោយ Switchboard ភៅកែ៉ុងក្ខរោិល័យរែឋបាល។ 
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វក័ិយប័ប្តសប្ម្ភប់ក្ខរភប្បើប្បាស់ទូរស័ព្ាដែលទទួលបានប្បចាដំេ ប្តូវបានប្តួតព្ិនិតយ និងោក់
បង្ហា ញភែើមបើផ្តល់ព័្ត៌ម្ភនលមអិតសប្ម្ភប់ក្ខរភៅទូរស័ព្ានើមួយៗ។ 

  
• ភលេបានភៅភច្ញភៅ 
• ក្ខលបរភិច្េទ និងភព្លភវល្លននក្ខរភៅភច្ញ 
• រយៈភព្លននក្ខរភៅភច្ញ 
• តនមៃននក្ខរភៅភច្ញ 

៧.៦. ទូរស័ ាចល័ត ទូរស័ ាផ្ខែ និងទូរសារ 

ទូរស័ព្ាច្ល័តទាងំអស់ដែលបានទិញភោយ គ.ជ.អ.ប ប្តូវច្៉ុោះកែ៉ុងបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ របស់ គ.ជ.អ.ប។ 
ជាមួយគ្នែ ភនោះ ប្តូវម្ភនកិច្ចប្ព្មភប្ព្ៀងេចើ ភោយបញ្ញា ក់អំព្ើភ ម្ ោះប៉ុគាលិកដែលទទួលយកទូរស័ព្ាភៅភប្បើឲ្យ
បានច្ាស់ល្លស់។ ថាែ ក់ែឹក  ំ គ.ជ.អ.ប សភប្មច្ថាភតើអែកណាគួរទទួលបានទូរស័ព្ា ភហើយម ូដែលអវើ។ 
កែ៉ុងករណើ ដែល ទូរស័ព្ាភនោះចាស់ភព្ក និងមិនអាច្ែំភណើ រក្ខរបានលអ អែកទទួលភប្បើប្បាស់ប្តូវប្បគល់
ទូរស័ព្ាដែលចាស់ភ ោះភៅក្ខរោិល័យរែឋបាល និងសារភព្ើេ័ណឌ  ភហើយប្តូវទទួលបានទូរស័ព្ាថ្មើជំនួស 
ប ៉ុដនតប្តូវទទួលបានក្ខរអន៉ុម័តព្ើថាែ ក់ ែឹក ជំាម៉ុនសិន។ ទូរស័ព្ាក្ខរោិល័យ និងទូរសារ គឺសប្ម្ភប់ភគ្នល
បំណងបភប្មើក្ខរង្ហរជាផ្ៃូវក្ខរប ៉ុភណាណ ោះ ប ៉ុដនត កែ៉ុងករណើ ចាបំាច់្ណាមួយ គ.ជ.អ.ប អាច្អន៉ុញ្ញញ តឱ្យប៉ុគាលិក
ភប្បើប្បាស់កែ៉ុងភគ្នលបំណងផ្ទា ល់េៃួនមតងម្ភា លផ្ងដែរ។  

ប្គប់ក្ខរភៅភច្ញភប្ៅប្បភទសប្តូវម្ភនក្ខរយល់ប្ព្មព្ើអែកប្គប់ប្គងផ្ទា ល ់ ភហើយអែកភៅទូរស័ព្ា
ភច្ញប្តូវទទួលេ៉ុសប្តូវកែ៉ុងក្ខរកត់ប្ាក្ខរភៅទូរស័ព្ាភៅកែ៉ុងបញ្ា ើកត់ប្ាទូរស័ព្ាភៅភប្ៅប្បភទសដែល
បញ្ញា ក់ភ ម្ ោះរបស់អែកភៅ ភលេដែលភៅភច្ញ ក្ខលបរភិច្េទ នងិសាថ នភ្ជព្ននក្ខរភៅ (ផ្ៃូវក្ខរ ឬផ្ទា ល់
េៃួន)។ 

ប៉ុគាលិកដែលភធវើក្ខរភៅភច្ញភៅភប្ៅប្បភទសភោយភប្បើទូរស័ព្ាក្ខរោិល័យ ឬទូរស័ព្ាច្ល័តដែល
គ.ជ.អ.ប ផ្តល់ឱ្យ ប្តូវបង់នថ្ៃក្ខរភប្បើប្បាស់ភ ោះ ភោយដផ្អកាមវកិាយបប្តជាក់ដសតងដែលបានទទូលប្បចាំ
ដេ។  

ភែើមបើធា នូវក្ខរប្បាប្ស័យទាក់ទងបានទាន់ភព្លភវល្ល និងម្ភនក្ខរប្បុងប្បយត័ែ ប៉ុគាលិកដែល
ទទួលបាន ទូរស័ព្ាច្ល័ត ឬវទិយ៉ុទាក់ទង (ភបើម្ភន) ព្ើ គ.ជ.អ.ប ប្តូវធា ថា ទូរស័ព្ា និងឬវទិយ៉ុទាក់ទង
ភ ោះ ម្ភនែំភណើ រក្ខរ២៤ភម្ភ ងកែ៉ុងមួយនថ្ៃ។ ទូរស័ព្ាច្ល័ត និងវទិយ៉ុទាក់ទងដែលបានប្បគល់ឲ្យ គឺសប្ម្ភប់
ប្បតិបតតិក្ខរកមមវធិើប ៉ុភណាណ ោះ ភហើយប្តូវបានប្បគល់ឲ្យប្សបាមតំរូវក្ខរដែលបានកំណត់។ អែកទាងំភ ោះ 
មិនម្ភនផ្លប្បភោជន៍ និងសិទធិសប្ម្ភប់ក្ខរភប្បើប្បាស់ផ្ទា ល់េៃួនភ ើយ។  

ភសៀវភៅប៉ុគាលិក និងភលេទូរស័ព្ាច្ល័តរបស់ព្ួកភគ ប្តូវប្បគល់ជូនប៉ុគាលិកទាងំអស់។ ភប្ៅព្ើ
ភម្ភ ងក្ខរង្ហរ ឬអំ ៉ុងភព្លនថ្ៃឈ្ប់សប្ម្ភក ភៅភព្លម្ភនករណើ ប ា ន់ ប៉ុគាលិកអាច្ទាក់ទងាមទូរស័ព្ា
ភៅប្បធានក្ខរោិល័យ  ក់ព័្នធ។ ភបើមិនែូភចាែ ោះភទ រាល់ក្ខរេិតេំប្បឹងដប្បងទាងំអស់ ប្តូវបានភធវើភ ើងដត
កែ៉ុងភម្ភ ងភធវើក្ខរប ៉ុភណាណ ោះ។ 

៧.៧. ការគប្បើប្បាស់ឥណ្ទានគសវាទូរស័ ា  
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កែ៉ុងករណើ ទូរស័ព្ាច្ល័តប្តូវបានែំភណើ រក្ខរភៅភលើគណនើឥណទានបង់ប្បាក់ាមភប្ក្ខយ ភ ោះ
ចាបំាច់្ប្តូវម្ភនក្ខរកំណត់អំព្ើទំហឥំណទានដែលអាច្ភប្បើបាន ភែើមបើទប់សាា ត់ក្ខរភប្បើភប្ច្ើនហួសកំណត់ 
ឬម្ភនក្ខរបាត់បង់ ឬប្តូវភចារលួច្ទូរស័ព្ា ជាភែើម។  

ដែនកំណត់ឥណទានគួរដតប្តូវបានកំណត់ភៅកប្មិតសមប្សប ភែើមបើជួយសប្មួលែល់ក្ខរភប្បើ
ប្បាស់ទូរស័ព្ាឲ្យម្ភនប្បសិទធភ្ជព្។ ឧទាហរណ៍ ៖ ប្បសិនភបើវក័ិយប័ប្តប្បចាដំេជាមធយមគ ឺ ១០០ែ៉ុល្លៃ រ 
ភ ោះក្ខរកំណត់ឥណទានភលើក្ខរភប្បើប្បាស់ទូរស័ព្ា គួរម្ភនច្ំននួភលើសព្ើ១០០ែ៉ុល្លៃ រតិច្តួច្ ភែើមបើភច្ៀស
វាងក្ខរផ្ទត ច់្។ អែកប្គប់ប្គងកំណត់កំរតិឥណទានសប្ម្ភប់ទូរស័ព្ានែនើមួយៗដែលបានអន៉ុញ្ញញ តឲ្យបង់
ប្បាក់ាមភប្ក្ខយ។ 
៧.៨. ការបាត់បង់ ឬលួចទូរស័ ាថ្ដ្              

ោនិេ័យននក្ខរភប្បើប្បាស់ទូរស័ព្ាច្ល័ត គឺក្ខរបាត់បង់ ឬភចារលួច្។ តនមៃននទូរស័ព្ាដែលបាត់បង់ 
មិនសូវសំខាន់ែូច្បាត់បង់ទិនែន័យ ព័្ត៌ម្ភនភៅកែ៉ុងទូរស័ព្ាភ ោះភ ើយ។  

ប្បសិនភបើប៉ុគាលិកណាម្ភែ ក់ភធវើឲ្យបាត់បង់ទូរស័ព្ាច្ល័តដែលជាកមមសិទធរបស់ គ.ជ.អ.ប ឬ
ប្បសិនភបើប្តូវបានភគលួច្ ប៉ុគាលិកភ ោះប្តូវរាយក្ខរណ៍ភៅអែកដែលទទួលេ៉ុសប្តូវកែ៉ុងក្ខរផ្តល់ឲ្យ និង
ប្គប់ប្គងទូរស័ព្ាច្ល័តភៅកែ៉ុងក្ខរោិល័យរែឋបាលននភលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ.ប ឲ្យបានភលឿនាមដែល
អាច្ភធវើបាន ភែើមបើព្ួកភគអាច្ចាត់វធិានក្ខរក្ខត់ផ្ទត ច់្បណាត ញ។ ប្បសិនភបើមិនអាច្ភធវើភទ ែូច្ជាក្ខរ
បាត់បង់ភកើតភ ើងភៅនថ្ៃច្៉ុងសបាត ហ៍ ប៉ុគាលិកភ ោះប្តូវជូនែំណឹងភៅប្កុមហ ៉ុនទូរស័ព្ាជាប ា ន់។ ភបើមិន
ែូភចាែ ោះភទ ប៉ុគាលិកភ ោះនឹងប្តូវភចាទប្បក្ខន់ព្ើក្ខរភប្បើប្បាស់ទូរស័ព្ាភ ោះ ប ា ប់ព្ើបាត់បង់។ 
៧.៩. ការគៅទូរស័ ាាមប្ប ័នធអ ិនធឺគណ្ត 

ភែើមបើក្ខត់បនថយតនមៃននក្ខរភៅទូរស័ព្ា គ.ជ.អ.ប បានភលើកទឹកច្តិតឱ្យប៉ុគាលិកភប្បើប្បាស់ភសវា
កមមអ៉ុើនធឺភណត Skype។ ភសវាភនោះអាច្ទាញយកបានព្ើភគហទំព័្រ Skype របស់ www.skype.com
។ ភោយភប្បើប្បាស់ មើប្កូហវូន និងឧបករណ៍បំព្ងសភមៃង ក្ខរភៅទូរស័ព្ាអាច្ភធវើភ ើងបានាមរយៈអ៉ុើធឺ
ណិត។ ប្បសិនភបើភ្ជគើទាងំព្ើរប្តូវបានភ្ជា ប់ភសវាភនោះ ភ ោះព្ួកភគអាច្និោយគ្នែ ភោយមិនចាបំាច់្បង់នថ្ៃ។  

  ប្បសិនភបើអែកគឺជាអែកភៅចូ្ល តនមៃននក្ខរភៅទូរស័ព្ាភ ោះ គឺភៅដតម្ភនតនមៃទាប។ ជាទូភៅ ក្ខរ
ភៅាមប្បព័្នធអ៉ុិនធឺភណត គឺម្ភនតនមៃភថាកជាងក្ខរភៅាមរយៈភសវាទូរស័ព្ាកែ៉ុងតំបន់។ ភោយក្ខរបង់
ប្បាក់ជាម៉ុនបនតិច្បនតួច្ភៅ Skype ក្ខរភៅទូរស័ព្ាអាច្ប្តូវបានភធវើភ ើងាមរយៈកមមវធិើ Skype។ Skype 
នឹងជូនែណឹំងជាម៉ុនអំព្ើកក្ខរតប្មូវឲ្យបដនថមប្បាក់ចូ្លភៅកែ៉ុងគណនើ។ ក្ខរទូទាត់ប្តូវបានភធវើភ ើងាមអ៉ុើ
នធឺណិតាមរយៈក្ខតឥណទាន។ 

Skype ក៏អាច្ប្តូវបានភប្បើភែើមបើភផ្ញើរសារផ្ងដែរ។ សារអាច្ជាសារសភមៃង និងជាអកេរ។  
 

បញ្ា ើសំណួរសប្ម្ភប់ភផ្ាៀងផ្ទា ត់ដផ្ែករែឋបាល 
ក្ខលបរភិច្េទ: ............................ ភ ម្ ោះ: .................................. អងាភ្ជព្: 
............................................ 

http://www.skype.com។/
http://www.skype.com។/
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ល.រ ក្ខរបរោិយ បាទ ភទ មិនម្ភន
ភោបល់ 

ក). លទធកមម 
1  ភតើក្ខរសប្មង់តនមៃ និងក្ខរភែញនថ្ៃទាងំអស់អន៉ុវតតាមនើតិវធិើ
លទធកមមឬភទ? 

   

2 ភតើក្ខរសភប្មច្ច្ិតតភប្ជើសភរ ើសអែកផ្ាត់ផ្ាង់ដែលម្ភនតនមៃលអបំផ្៉ុត
ឬភទ? 

   

3  ភតើប៉ុគាលិកបានព្ិនិតយភមើលភែើមបើធា ថា ទំនិញទាងំអស់ប្តូវ
បានទទួលម្ភនគ៉ុណភ្ជព្ និងបរមិ្ភណប្តឹមប្តូវម៉ុននងឹទទួល
យកទំនិញ និងអន៉ុញ្ញញ តឱ្យម្ភនក្ខរទូទាត់ដែរឬភទ? 

   

4  ភតើបញ្ា ើសារភព្ើេ័ណឌ ប្តូវបានរកាទ៉ុក និងភធវើបច្ច៉ុបបនែភ្ជព្ភទៀង
ទាត់ឬ? 

   

េ) ក្ខរប្គប់ប្គងោនយនត នងិម ូតូ 

5  ភតើរាល់ក្ខរអន៉ុញ្ញញ តឲ្យប៉ុគាលិកេចើោនយនត បានភរៀបច្ំកិច្ច
សនាដែរឬភទ? 

   

6  ភតើបញ្ា ើប្តួតព្ិនិតយក្ខរភប្បើប្បាស់ភប្បង ភសៀវភៅកត់ប្ា និង
កំណត់ប្ាប្បវតតិោនយនត ប្តូវបានភរៀបច្ំជាភទៀងទាត់ និង
ម្ភនក្ខរព្ិនិតយភ ើងវញិដែរឬភទ? 

   

7  ភតើក្ខរទិញភប្បងឥនធនៈប្តវូបានព្ិនិតយភ ើងវញិដែរ
ឬភទ? ឧទាហរណ៍:    

  • ភតើក្ខរទិញទាងំអស់ប្តូវបានភធវើភ ើងភោយអែកដែលទទួល
បានក្ខរអន៉ុញ្ញញ ត និងអែកផ្ាត់ផ្ាង់ដែលបានយល់ប្ព្ម
ឬភទ? 

   

  • ភតើក្ខរទិញភប្បងឥនធនៈប្តវូបានច្ងប្កងជាឯកសារភទ?    

  • ភតើក្ខរភប្បើប្បាស់ភប្បងឥនធនៈរបស់រថ្យនតទាងំអស់ប្តូវបាន
ព្ិនិតយភទៀងទាត់ដែរឬភទ? 

   

គ) ក្ខរប្គប់ប្គងក្ខរោិល័យ 

8  ភតើលិេិតចូ្ល និងភច្ញបានកត់ប្ា ប្តឹមប្តូវភៅកែ៉ុងភសៀវភៅ
កត់ប្ាដែរឬភទ? 

   

9 ភតើលិេិតផ្ៃូវក្ខរ ឬសំប៉ុប្តចូ្លមកែល់អែកទទួលប្តមឹប្តូវឬភទ?    

10 ភតើម្ភនភ្ជព្ង្ហយប្សួលកែ៉ុងក្ខរដសវងរកឯកសារដែលប្តូវក្ខរ
ឬភទ?     
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