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ជាំរូរ ១ 

សសចរតីព្រកាសសោលនសោបាយសព្មារ់ 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្រត្ិរត្តិការររស់សវនដ្ឋឋ ន 
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១-េិដ្ឋភារេសូៅ 

ភារក្ិច្ចដ្ាំរូងររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ ន គ្ឺព្តូវព្គ្រ់ព្គ្ងព្រតិរតតិការររស់ខាួនព្រមទាំងនាយក្ដ្ឋឋ ន និង     

ការិយលយ័នានាសព្កាមច្ាំែះុ ព្សរតមការណែនាាំផ្នលខិតិរេដ្ឋឋ នដូ្ច្ានរងាា ញក្នុងជាំរកូ្ ១១ រួមាន: 

 រក្ាសុវតថិភារធនធានររស់សវនដ្ឋឋ ន 

 ធានាការេុក្ចិ្តតសលើេិនននយ័នងិរត័៌ាន 

 សលើក្ក្ាំរស់ព្រសិេធភារ និងព្រសិេធទលផ្នព្រតិរតតិការ នងិការព្គ្រ់ព្គ្ង 

 ធានាដ្ល់ណទនការ ក្មមវិធី និងសគលរាំែងព្តូវានអនុវតតអនសុលាមតមសគលនសយាយររស់        

រាជរដ្ឋឋ ភាិល 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងជាណទនក្សាំខានផ់្នព្រតិរតតកិារដឹ្ក្នាាំ សដ្ឋយសហតុសនះវាជាការេេួលខុសព្តូវររស់គ្ែៈ     

ព្គ្រ់ព្គ្ងព្គ្រ់ជានថ់ាន ក្ផ់្នសវនដ្ឋឋ នសដ្ើមបី : 

 ក្ាំែត់ នងិវាយតផ្មារាល់សក្មមភារផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង នងិព្រតិរតតិការររស់ខាួន 

 រសងកើតសដ្ឋយណ ក្នូវសគលនសយាយនានា សតងដ់្ឋរ ព្រតិរតតិការ នតីិវិធីព្ររន័ធ នងិរេរបញ្ញតត ិ  

សទសងៗ សព្ារ់សព្រើសដ្ើមបីកាតរ់នថយហានភិ័យណដ្លានសៅជាមួយសក្មមភារនានា 

 រសងកើតដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងសមព្សរ ណដ្លសលើក្េឹក្ចិ្តតឱ្យមន្រនតីរាំសរញការងារសដ្ឋយលេធទល វិជាាន 

 គាំព្េភារព្គ្រ់ព្គន់ នងិព្រសិេធភារផ្នក្ិច្ចដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងណដ្លានរសងកើត។ 

តនួាេីផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ គ្កឺារជយួថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ នឱ្យសសព្មច្ាននវូការព្គ្រ់ព្គ្ង នងិការអនុវតតមួយ

ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ នងិព្រសិេធទលសៅក្នុងមុខងារនងិភារក្ិច្ចររស់សវនដ្ឋឋ នសដ្ឋយមិនរំខានដ្ល់សិេធិ នងិ

អាំណ្តច្ររស់អាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ (អសជ) តមរយៈទតលន់វូការរិនិតយនិងវាយតផ្មាព្រក្រសដ្ឋយឯក្រាជយ មិនលាំសអៀង

សៅសលើភារព្គ្រ់ព្គន ់ នងិព្រសិេធភារផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុនងិគ្ុែភារផ្នការអនុវតត ព្រមទាំងទតលន់ូវការ

 វិភាគ្ និងអនសុាសនស៍ាថ រនា។ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ នចាាំាច់្ព្តូវអនុវតតនូវរណ្តត អនសុាសនទ៍ាំងសនះ។ 

សសច្ក្តីព្រកាសសគលនសយាយររស់សវនដ្ឋឋ នសលើព្រតិរតតកិារព្គ្រ់ព្គ្ងានរីណទនក្ៈ 

 េសសនៈផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង 

 ការេេួលខុសព្តូវររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ 

 ការេេួលខុសព្តូវររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សលើការវាយតផ្មាក្ចិ្ចដ្ាំសែើរការផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង។ 

សគលសៅផ្នសសច្ក្តីព្រកាសសនះ គ្កឺារគ្ូសរញ្ហា ក្់ នងិរនយល់រណនថមសលើណទនក្ទាំងរីផ្នព្រតិរតតិការព្គ្រ់ព្គ្ង 

ក្នុងសវនដ្ឋឋ ន។ 
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២-េសសនៈផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងជាសក្មមភារទាំងឡាយណដ្លថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំរសងកើតស ើង សដ្ើមបីសលើក្ក្មពស់លេធភារធានាឱ្យ   

សគលសៅានក្ាំែតអ់ាច្សសព្មច្ាន។ សក្មមភារទាំងសនាះអាច្ជាសក្មមភារការពារ (េរ់សាក តក់្ុាំឱ្យព្រតឹតកិារែ៍

អាព្ក្ក្់សក្ើតស ើង) ណសវងរក្ (ណសវងរក្ នងិណក្លមអនូវព្រតឹតកិារែ៍អាព្ក្ក្់ណដ្លានសក្ើត) ឬតព្មង់េិស (ជាំរញុឱ្យ

ព្រឹតតកិារែ៍លអសក្ើតស ើង)។ 

ព្គ្រ់េិដ្ឋភារផ្នសក្មមភារានរសងកើត ការព្គ្រ់ព្គ្ងជាក្ាា ាំងវិជាានជាំរញុមន្រនតីសឆ្ព ះសៅសសព្មច្សគលសៅ/

សគលរាំែងានក្ាំែត។់  

ការច្ាំណ្តយងវិកាអាច្ជាឧទហរែ៍ ា្ុះរញ្ហច ាំងអាំរីដ្ាំសែើរការព្តតួរនិតិយ។ ឧទហរែ៍ ការសរៀរច្ាំ និងការ    

ទតលក់ារឯក្ភារសលើច្ាំណ្តយងវិកា គ្ជឺាសក្មមភារតព្មង់េិស សធវើស ើងសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសដ្ើមបីណសវងរក្ និងណក្លមអ

សាថ នភារមនិលអណដ្លអាច្សក្ើតស ើង។  រីឯសក្មមភាររសងកើតសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសព្ារ់េរ់សាក ត់ច្ាំណ្តយមិនសមព្សរ 

មិនឱ្យសក្ើតស ើងសៅសរលខាងមុខគ្ឺជាការសក្មមភារណររការពារ (រងាក រ)។ 

សគលសៅធាំ ៤ ផ្នព្រតិរតតិការព្គ្រ់ព្គ្ងានដូ្ច្ខាងសព្កាម : 

 ការពារសុវតថភិារធនធានណដ្លថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំេេួលខុសព្តូវ ានមនុសសនងិសក្រ តិ៍ស ម្ ះររស់សវនដ្ឋឋ ន 

 ធានាភារេុក្ចិ្តតររស់េិននន័យ នងិរ័តា៌នសព្រើព្ាស់ផ្ទៃក្នងុឬសទ្ើសៅសព្ៅ 

 សលើក្ក្ាំរស់ព្រតិរតតិការព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ នងិព្រសិេធទល 

 ធានាឱ្យការច្ងា់នររស់ថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំព្តូវានសគររ រួមទាំងអវីៗណដ្លានក្ាំែតក់្នុងណទនការសគល

នសយាយនងិនតីិវិធ ីនងិធានាអនសុលាមភារជាមួយច្ារ់រេដ្ឋឋ ននានាណដ្លព្េព្េង់ដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន។ 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្តូវានក្ាំែតក់្នុងច្ារ់ អនពុ្ក្ឹតយ ព្រកាស សារាច្រ ។ល។ 

៣-ការេេលួខ សព្ត្វូរនុងការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់ថាន រ់ដឹ្រនាាំ 

សដ្ើមបីេេួលានការព្គ្រ់ព្គ្ងមួយព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្គ្រ់ជាន់ថាន ក្់ព្តូវយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្:់ 

 ក្សាងនូវររិសាថ នអាំសណ្តយទលមួយ សដ្ឋយសហតថុាអាក្របក្ិរិយ នងិជាំហរររស់មន្រនតីណ្តាន ក្់ក្នងុ

នាយក្ដ្ឋឋ នច្ាំសពាះការព្គ្រ់ព្គ្ងនឹងានឥេធិរលសលើមន្រនតីដ្ផ្េសេៀត។ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំណដ្លរងាា ញរកីារសគររព្ក្មសីលធម៌ 

នងិានច្រតិផ្ងាងនូ ឯក្រាជយ ច្ាស់លាស់ សសាម ះព្តង ់ រក្ាក្តិតិយស នឹងរសងកើតនូវររិសាថ នមួយណដ្លជាំរញុដ្ាំសែើរការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងឱ្យានលក្ខែៈព្គ្រ់ព្គន់ នងិព្រសិេធភារក្នងុរងវងណ់ដ្នសមតថក្ិច្ចររស់ខាួន 

 ក្ាំែត់ច្ាំែចុ្ខវះខាត ណដ្លនាាំសៅរក្ការខាតរង់ រួច្គ្ែនាហានភិ័យពាក្រ់ន័ធសៅក្នងុព្រតិរតតិការ

នងិការទតលស់សវាសាធារែៈ។ ច្ាំែចុ្ខវះខាតនីមួយៗក្នុងសសវាសាធារែៈ ឬសៅក្នងុការសសព្មច្សគលសៅររស់

សវនដ្ឋឋ នព្តូវណតក្ាំែត់សព្ារ់អងគភារ មុខងារ សក្មមភារ នាយក្ដ្ឋឋ ន ឬព្ររន័ធនីមួយៗក្នុងសាថ រ័នមួយ។ ច្ាំែចុ្
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ខវះខាតនីមួយៗព្តូវវាយតផ្មារក្រច្ច័យសៅសលើសវនដ្ឋឋ ន លេធភារអាច្សក្ើតស ើង នងិភារអាច្ព្គ្រ់ព្គ្ងានររស់វា 

ណទអក្សលើមូលដ្ឋឋ នព្រសិេធភារតផ្មា 

 រសងកើតនូវការព្គ្រ់ព្គ្ងជាមូលដ្ឋឋ ន ានដូ្ច្ជា សគលនសយាយ សតងដ់្ឋរព្រតិរតតកិារ សមិេធក្មម

ងវិកា ណទនការ ព្ររន័ធ នីតិវិធី ។ល។ ណដ្លសដ្ឋះព្សាយច្ាំែចុ្ខវះខាតរក្សឃើញ និងកាត់រនថយច្ាំែចុ្ខវះខាតរហូត

ដ្លក់្ព្មិតហានភិយ័មួយណដ្លអាច្េេួលាន 

 រសងកើតដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងមួយណដ្លជាក្់ណសតង (ណទអក្សលើតផ្មា) នងិានលក្ខែៈទក្់ទញ ឬតព្មង់

េិសមន្រនតីឱ្យរាំសរញការងារររស់ខាួន សធវើយ ងណ្តសដ្ើមបីេេួលាននូវលេធទលរកីារព្គ្រ់ព្គ្ងជា វិជាាន 

 ក្សាងនវូក្មមវិធតីមដ្ឋនជាព្រចាាំសព្ារ់ក្ាំែត់ នងិរាយការែ៍អាំរពី្រសិេធភារ នងិដ្ាំសែើរការ 

ព្គ្រ់ព្គ្ង្នសៅសសព្មច្ាននូវសគលរាំែងររំឹងេុក្។ 

៤-ការេេួលខ សព្ត្វូរនុងការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់សវនរម្មផ្ទៃរនុង ( សទរ ) 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុេេួលខុសព្តូវក្នុងការវាយតផ្មាជាព្រចាាំ ក្នងុច្សនាា ះសរលមួយជាក្ល់ាក្់សលើក្ិច្ចដ្ាំសែើការផ្ន 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្រតិរតតកិារេូទាំងសវនដ្ឋឋ ន សហើយការេេួលខសុព្តូវសនះ ព្តូវណច្ក្ជា រីជាំហាន : 

 អះអាងសលើក្ិច្ចដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ង ណដ្លរសងកើតសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំានលក្ខែៈព្គ្រ់ព្គន ់

 ក្ាំែតត់មរយៈសតសតរនិតិយអនុសលាមភារ នងិនីតិវិធីដ្ផ្េ ថាក្ិច្ចដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងព្តូវានសព្រើ

ព្ាស់ព្តឹមព្តូវព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ និងព្រសិេធទល 

 រាយការែ៍អាំរលីេធទលសវនក្មម។ 

ភារញកឹ្ញារ់ នងិ វិសាលភារផ្នការសធវើសវនក្មមសលើក្ិច្ចដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ង ព្តូវក្ាំែត់សដ្ឋយព្រធាន 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សដ្ឋយានការឯក្ភាររីព្រធានសាថ រ័ន។ 
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សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       5                            ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជាំរូរ ២ 

សោលនសោបាយសវនរម្មផ្ទៃរនុង 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       6                            ២០១៧ 

 

១-េិដ្ឋភារេសូៅ 

មុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ានតួនាេីនិងអតថព្រសយជនយ៍ ងសព្ច្ើន សៅក្នងុការព្រព្រឹតតសៅផ្នព្រតិរតតកិារររស់

សវនដ្ឋឋ នដ៏្សជាគ្ជ័យមួយ។ 

២-សវនរម្មផ្ទៃរនុង 

ក្មមវិធីសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសរញសលញមួយព្តូវសរៀរច្ាំស ើង សដ្ើមបីទតលជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ ននវូការវាយតផ្មា

សលើព្រសិេធភារផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុសលើមុខងារហិរញ្ញវតថុ រដ្ឋាល និងព្រតិរតតិការ។ សវនក្រព្តូវច្ងចាាំថា សក្មមភារ 

ររស់ខាួនព្តូវអនុវតតសដ្ឋយព្រកាន់ខាា រ់សតងដ់្ឋរផ្នព្ក្មសីលធម៌ ឯក្រាជយ និងសសាម ះព្តង់ក្ព្មតិខពស់សៅព្គ្រ់េីក្ណនាង 

នងិមុខងារក្នងុសវនដ្ឋឋ ន ក្៏ដូ្ច្ជាព្គ្រ់ភាគ្ខីាងសព្ៅទងណដ្រ។ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្តូវក្សាងនងិអនុវតតក្មមវិធីសវនក្មមផ្ទៃក្នុង សដ្ឋយធានាឱ្យានការសហការជាមួយ

សក្មមភារពាក្រ់ន័ធមួយច្ាំននួររស់អាជ្ាធរសវនក្មមជាត ិ នងិអាជ្ាធរព្តួតរនិតិយររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិលដ្ផ្េដូ្ច្ជា     

អគគ ធិការដ្ឋឋ ន ឬអធកិារដ្ឋឋ នជាសដ្ើម។ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវានសិេធិសធវើការផ្លៃ ល់ជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន សដ្ឋយគម នការដ្ឋក្់ក្ាំហិតរសីាំណ្តក្់ថាន ក្់

ដឹ្ក្នាាំផ្ទៃក្នងុ។ ព្រធានសវនដ្ឋឋ នព្តូវជួរព្រធានសវនក្មម យ ងសហាច្មួយឆ្ន ាំមតង សដ្ើមបសីាក្សួរសយរលអ់ាំរីៈ 

ក្.ការគាំព្េសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំដ្ល់មុខងារសវនក្មម  

ខ.គ្ុែភារអនុវតតសវនក្មម 

គ្.គ្ុែភារផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង 

ឃ.ច្ាំែចុ្ព្រយួារមភសទសងសេៀត ណដ្លខាួនយលថ់ាសមព្សរ។ 

សវនក្រផ្ទៃក្នុងមិនព្តូវេេួលខុសព្តូវច្ាំសពាះ និងមិនចូ្លរួមក្នងុនតីិវិធី ណដ្លជាណទនក្មួយផ្នសក្មមភារព្រតិរតតិ 

ជាព្រចាាំ ឬក្៏ក្នងុព្រតិរតតកិារណដ្លជាការេេួលខុសព្តូវររស់អងគភារណ្តមួយសៅក្នុងសវនដ្ឋឋ នស ើយ។  

សវនក្រផ្ទៃក្នងុសាំសៅណតសលើមន្រនតីណដ្លានចាតត់ាំងឱ្យសធវើសវនក្មម សហើយការងារររស់គតស់េើរចាត់េុក្ថាជា

ការងារសវនក្មម។ ច្ាំសពាះការងារដ្ផ្េណដ្លានច្រិតរងាា ញរកីាររនិិតយធមមត នងិសទៃៀងផ្លៃ ត់ជាធមមតសលើេិដ្ឋភារ     

សទសងៗផ្នព្រតិរតតិការររស់សវនដ្ឋឋ ន នឹងមិនព្តូវចាត់េុក្ជាសក្មមភារសវនក្មមសេ។ 

៣- វិស្ថលភារផ្នម្ ខងារសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

ព្រធានសវនក្មមព្តូវដឹ្ក្នាាំអនវុតតក្មមវិធីសវនក្មមសរញសលញ និងេូលាយក្នុងសវនដ្ឋឋ នណដ្លព្គ្រដ្ែត រ់សលើ

នាយក្ដ្ឋឋ ន និងការិយលយ័នានាណដ្លសថ ិតសព្កាមការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់ខាួន។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ព្រធានសវនក្មម និងសវនក្រព្តូវានសិេធិចូ្លដ្ល់សរញសលញ នងិសដ្ឋយគម នក្ាំែត់សៅព្គ្រ់ព្រតិរតតកិារ 

ក្ាំែត់ព្ត ព្េរយសមបតត ិ នងិមន្រនតីសៅក្នុងសវនដ្ឋឋ ន ព្រមទាំងសគលសៅសទសងៗសេៀតណដ្លសថ ិតសព្កាមសវនដ្ឋឋ នសលើក្

ណលងណតក្ាំហិតសដ្ឋយច្ារ់។ 

មន្រនតីសវនដ្ឋឋ នទាំងអស់ព្តូវទតលក់្ិច្ចសហការសរញសលញ ទតលជ់នូនូវរាលឯ់ក្សារ និងរត័៌ានសទសងៗណដ្ល

សសន ើសដ្ឋយសវនក្ររណនថមសលើសនះមន្រនតីសវនដ្ឋឋ នក្៏ព្តូវរងាា ញជនូសវនក្រនូវច្ាំែចុ្សងសយ័ពាក្់រន័ធជាមួយសក្មមភារ

មិនធមមត ឬមិនអនុសលាមជាមួយរេរបញ្ញតតច្ារ់ ណទនការ នតីិវិធី ការណែនាាំណដ្លានជាធរាន។ 

ព្រធានសវនដ្ឋឋ ននងិមន្រនតីសព្កាមរងាគ រ់ទាំងអស់ ព្តូវសសាម ះព្តង់ជាមួយសវនក្រនិងថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំសាថ រ័នជាន់

ខពស់ព្គ្រ់សរលសវលា នងិមិនព្តូវរិេាាំងរត័ា៌ន ណដ្លរងាា ញថាសគលនសយាយ រេរបញ្ញតត រួមទាំងសគលការែ៍ 

ព្គ្រ់ព្គ្ង នងិគ្ែសនយយអាច្សគ្ច្មិនសព្រើព្ាស់ាន ក្នងុក្រែីមិនច្ង់សគររ។ 

៤-ការេេួលខ សព្ត្វូររស់សវនរម្មផ្ទៃរនុង 

ការេេួលខុសព្តូវររស់ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នងុៈ 

ក្.ក្ាំែត់ក្ព្មិតអនុសលាមភារផ្នសគលនសយាយ ណទនការ នីតិវិធ ីច្ារ់ នងិរេរញ្ហា នានាណដ្លអាច្ាន

រច្ច័យធាំសលើការអនុវតតសិេធិ នងិមុខងារររស់សវនដ្ឋឋ ន សដ្ឋយៈ 

 វាយតផ្មាសលើភារអនុសលាមររស់នតីិវិធី នងិសគលនសយាយផ្នអងគភារ 

 សទៃៀតផ្លៃ តអ់នុសលាមភារជាមួយច្ារ់រេរបញ្ញតិតពាក្រ់ន័ធ 

 រនិិតយអនុសលាមភារជាមួយសគលការែ៍គ្ែសនយយងមី  ឬសតងដ់្ឋរងមីក្នងុការអនុវតត 

 ខ.វាយតផ្មាភារសនស ាំសាំផ្ច្ នងិព្រសិេធទលផ្នការសព្រើព្ាស់ធនធាន និងសុវតថិភារររស់ព្េរយសមបតត ិ

 គ្.វាយតផ្មាអនុសលាមភារផ្នព្ក្មសីលធម៌ នងិនតីិវិធីសដ្ើមបីរាយការែ៍អាំរកីាររាំពាន ឬេាំនងជារាំពានរ ី

សាំណ្តក្់សវនដ្ឋឋ ន រួមទាំងេាំនាស់ទលព្រសយជន៍ណដ្លព្រឈមច្ាំសពាះព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

សក្មមភារជាំនាញសដ្ឋយណ ក្ររស់សវនដ្ឋឋ ន អាច្សធវើសវនក្មមសដ្ឋយអងគភារសទសងជាជាងសដ្ឋយសវនក្មម    

ផ្ទៃក្នងុ ដូ្ច្ជាអនុសលាមភារច្ារ់ធាំៗ និងការងារដ្ផ្េសេៀតណដ្លទមទរជាំនាញក្ព្មិតខពស់រាំទតុ។ ឧទហរែ៍ ណទនក្ 

ព្គ្រ់ព្គ្ងផ្នសវនដ្ឋឋ នណដ្លាននាេីសាំខាន់ក្នងុការរសងកើតណទនការ និងក្មមវិធីសព្ារ់ឱ្យថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំណក្លមអ នងិរនិិតយ 

សលើការចាត់ណច្ងណទនក្រដ្ឋាលររស់សវនដ្ឋឋ ន នងិទតលអ់នសុាសន៍សដ្ើមបីណក្លមអ។ សវនក្មមផ្ទៃក្នងុមិនព្តូវសធវើការជាន ់

ជាមួយណទនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងសេ រ ុណនតទៃុយសៅវិញព្តូវសធវើការវាយតផ្មាសមិេធក្មមររស់ណទនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងសនះ។ សទះជាយ ងណ្តក្៏

សដ្ឋយការព្តតួរនិតិយនិងរាយការែ៍អាំរីរាល់រញ្ហា អសក្មមទាំងឡាយ ណដ្លានក្ត់សាគ ល់សៅក្នងុណទនក្ ឬជាំនាញ

សដ្ឋយណ ក្សនះ ក្៏សៅណតជាការេេួលខុសព្តូវររស់សវនក្រដ្ណដ្ល សៅសរលសវនក្រសរៀរច្ាំ វិសាលភារសវនក្មម   

ធមមតររស់ខាួន។ 

ឧទហរែ៍អាំរអីនុសលាមភារសលើណទនក្ជាំនាញសដ្ឋយណ ក្ រួមាន: 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 កាតរវក្ិច្ចទាូវច្ារ់ររស់សវនដ្ឋឋ ន 

 ររិសាថ នច្ារ់ និងរេរបញ្ញត ិ

 ភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នព្រវតតិរូរររស់មន្រនត ីនិងគ្ុែភារផ្នឯក្សារ 

 ច្ារ់ និងរេដ្ឋឋ នសត រីីសិេធិសសម ើភារក្នុងការងារ។ 

៥-ម្ ខងារសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

ព្រធានសវនក្មមព្តូវធានាថា នាយក្ដ្ឋឋ ន ណទនក្ នងិអងគភារនានាក្នុងសវនដ្ឋឋ នរួមរញ្ចូលទាំងសគលសៅ 

សទសងសេៀត ណដ្លសថ ិតសព្កាមសមតថក្ិច្ចផ្លៃ លរ់រស់សវនដ្ឋឋ ន ព្តូវានសធវើសវនក្មមក្នងុអាំ ុងសរលមួយក្ាំែត។់ សវនក្មម

ផ្ទៃក្នងុចាាំាច់្សធវើសវនក្មមសរញសលញសលើសក្មមភារ នងិដ្ាំសែើរការទាំងឡាយ រិសសសព្តវូានមុខងារដូ្ច្តសៅ : 

 ទតលព់្រឹក្ាជនូដ្លព់្រធានសវនដ្ឋឋ នសលើព្គ្រ់រញ្ហា ទក្់េង នងិការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់ថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំ នងិ

ព្រតិរតតកិារ 

 សធវើសវនក្មមសមិេធក្មមសលើព្រតរិតតិការ នងិការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្នសក្មមភារររស់សវនដ្ឋឋ ន នងិអងគភារ

ច្ាំែះុទាំងឡាយ សហើយក្ាំែត់ក្ព្មតិអនសុលាមភារតមអាជ្ាសិេធិ សគលនសយាយ រញ្ញតតិររស់     

រដ្ឋឋ ភាិល សគលរាំែងណដ្លានក្ាំែត់ ព្ររន័ធ នងិនតីិវិធ ី ឬដ្ាំសែើរការ ព្រមទាំងកាតរវក្ិច្ច

ច្ាំសពាះក្ិច្ចព្រមសព្រៀងនានា 

 រនិិតយ នងិវាយតផ្មាសលើព្ររន័ធ នីតិវិធឬីដ្ាំសែើរការ និងកាតរវសវនក្មម រច្នាសមពន័ធអងគភារ ណរររេ 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតត ិ ក្ាំែត់ព្តហិរញ្ញវតថនុងិការព្គ្រ់ព្គ្ង រាយការែ៍ នងិសតងដ់្ឋរសមិេធក្មម

ររស់សវនដ្ឋឋ ន 

  វិភាគ្នងិវាយតផ្មាច្ាំែចុ្ខវះច្សនាា ះររស់គ្ែៈព្គ្រ់ព្គ្ង ព្រមទាំងជយួថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់តមរយៈ

ការទតលន់ូវអនសុាសន៍ជាក្់ណសតង 

 សធវើការងារពាក្រ់ន័ធសទសងៗសេៀត តមការចាតត់ាំងររស់ព្រធានសាថ រ័ន ឬតព្មូវសដ្ឋយច្ារ់។ 

៦-របាយការែ៍សវនរម្មផ្ទៃរនុង 

រាយការែ៍សវនក្មមនីមួយៗព្តូវសរៀរច្ាំក្នុងេព្មង់ព្សរតមនតីិវិធីានក្ាំែត់ សហើយសយងតមរាយការែ៍ 

សនះថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ នព្តូវេេួលសរៀរច្ាំណទនការសក្មមភារណក្តព្មូវក្នុងសរលមួយក្ាំែត ់ សព្កាយសរលានរាយ- 

ការែ៍សត ីរីច្ាំែចុ្អសក្មមសនះ។ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំក្ព៏្តូវានទមទរឱ្យទតលរ់ាយការែ៍ព្រចាាំព្តាីសអាំរីវិធានការាន 

អនុវតតរហូតច្ាំែចុ្អសក្មមទាំងសនាះព្តូវានលុររាំាត។់ ក្នុងនយ័សនះព្រធានសវនក្មមព្តូវរលំកឹ្ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 

អាំរីច្ាំែចុ្ខវះខាតទាំងឡាយ ណដ្លសៅមិនានណក្លមអក្នងុអាំ ុងសរលមួយសមព្សរ។ ព្រសភេ និងភារញឹក្ញារ់ផ្ន 

រាយការែ៍សវនក្មម ណដ្លព្តូវដ្ឋក្ជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ នរនិិតយនិងទតលក់ារឯក្ភារ ព្តូវសរៀរច្ាំនិងរនិិតយ សដ្ឋយ

ព្រធានសវនក្មម។
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ជាំរូរ៣ 
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១- េិដ្ឋភាររមួ្ 

 សវនក្មមផ្ទៃក្នងុជាការវាយតផ្មាសដ្ឋយឯក្រាជយសលើព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងការដឹ្ក្នាាំររស់អងគភារ សដ្ឋយមន្រនតីររស់

ខាួន សដ្ើមបឱី្យព្រតិរតិតការរស់អងគភារានព្រសិេធភារ សនស ាំសាំផ្ច្ នងិព្រសិេធទលព្រមទាំងេរ់សាក តក់ារខាះខាា យ នងិ

ក្ាំហុសអសច្តនាសៅក្នងុការសព្រើព្ាស់ងវិកា និងព្េរយសមបតិត។ សវនក្មមផ្ទៃក្នុងក្ទ៏តលទ់ងណដ្រនូវសសវាព្រកឹ្ាសាំសៅ

រណនថមតផ្មា និងណក្លមអព្រតិរតិតការររស់អងគភារ និងជយួអងគភារឱ្យសសព្មច្សគលរាំែងសដ្ឋយសព្រើព្ាស់នូវអភិព្ក្ម  

ជាព្ររ័នធនងិសដ្ឋយជាំនាញ ក្នងុការវាយតផ្មា និងសធវើឱ្យព្រសសើរស ើងនូវព្រសិេធទលផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ ដ្ាំសែើរ

ការព្តតួរនិតិយ នងិអភាិលក្ចិ្ច។ សគលរាំែងច្មបងររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ គ្ឺជយួព្រធានសវនដ្ឋឋ នឱ្យរាំសរញការងារ 

ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ ណដ្លជាការេេួលខសុព្តវូររស់ខាួនតមរយៈទតលជ់នូនវូការវិភាគ្ ការវាយតផ្មាអនសុាសន ៍

ព្រឹក្ា នងិរត័៌ានទក្់េងនងឹសក្មមភារសថតិសព្កាមការរនិិតយ ជាមួយការសលើក្ក្មពស់ព្រសិេធភារផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង

សដ្ឋយតផ្មាទរសមរមយ។ 

២- ត្នួាេីផ្ននាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

 នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង (នសទក្) ព្តូវានរសងកើតសដ្ឋយអនពុ្ក្តឹយសលខ ៤០/អនព្ក្/រក្ ចុ្ះផ្ងៃេី១៥ ណខ

ក្ុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥ សដរីីការសរៀរច្ាំ និងការព្រព្រឹតដិសៅផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅតមរណ្តដ សាថ រ័ន ព្ក្សួង និង សហព្គស

សាធារែៈ។ ភារក្ិច្ច នងិការេេួលខុសព្តូវររស់ សទក្ ក្ាំែត់ក្នងុសគលការែ៍សនះព្តូវានអនុម័តសដ្ឋយព្រធាន

សាថ រ័ន។ សទក្ ព្តូវសិថតសៅសព្កាមការព្គ្រ់ព្គ្ងរដ្ឋាល នងិព្តតួរនិតិយផ្លៃ ល់ររស់ព្រធានសាថ រ័ន នងិព្តូវានរសងកើត

ស ើងជាព្ក្ុមមន្រនតឯីក្រាជយសដ្ើមបីរាំសរញមុខងារ ណដ្លក្ាំែត់សរៀរច្ាំ និងសធវើសវនក្មមតមក្មមវិធីសវនក្មមសព្ារ់សវន-

ដ្ឋឋ ន។ ព្រធាន សទក្ ព្តូវរាយការែ៍ព្តង់សៅព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

៣- និយម្ន័យវិស្ថលភារសវនរម្ម 

  វិសាលភារសវនក្មម រួមានសក្មមភារដ្ូច្តសៅៈ 

 ទតលព់្រឹក្ាជនូសវនដ្ឋឋ នសលើព្គ្រ់រញ្ហា ទក្់េងនឹងការព្គ្រ់ព្គ្ងដឹ្ក្នាាំ និងព្រតិរតិតការសវនដ្ឋឋ ន 

 សធវើសវនក្មមសមិេធក្មមសលើការព្គ្រ់ព្គ្ងដឹ្ក្នាាំ និងសលើព្រតិរតិតការររស់សក្មមភារផ្នសវនដ្ឋឋ ន នងិ 

ក្ាំែតន់ូវក្ព្មិតអនុសលាមភារ ព្សរតមសិេធ សគលនសយាយ រេរញ្ញតិររស់រដ្ឋឋ ភិាល សគល

សៅានក្ាំែត់ ព្ររន័ធ និងនតីិវិធី ដ្ាំសែើរការ និងកាតរវក្ចិ្ចក្នុងសវនក្មម  

 រនិិតយនិងវាយតផ្មា ព្ររន័ធ នងិនីតិវិធ ីដ្ាំសែើរការ នងិកាតរវក្ិច្ចក្នងុសវនក្មម 

 រនិិតយនងិវាយតផ្មា ព្ររន័ធ នងិនតីិវិធី ដ្ាំសែើរការ រច្នាសមពន័ធអងគភារ ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតិត ក្ាំែត់

ព្តហរិញ្ញវតថ ុនងិការព្គ្រ់ព្គ្ងរាយការែ៍ នងិសតងដ់្ឋរអនវុតតររស់អងគភារភាន ក្់ងារព្គ្រដ្ែត រ់  
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  វិភាគ្ និងវាយតផ្មាច្ាំែចុ្សខាយក្នងុការដឹ្ក្នាាំ និងជយួថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំក្ាំរលូតមរយៈទតលអ់នសុាសនរ៍ ី

 វិធានការជាក្់ណសតង។  

រណនថមសលើសនះ សទក្ អាច្សធវើការងាររិសសស ណដ្លតព្មូវសដ្ឋយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ ក្៏រ ុណនត សទក្ មិនព្តវូ 

េេួលខុសព្តូវ ឬទមទរឱ្យចូ្លរួមក្នុងនតីិវិធី ណដ្លជាច្ាំណែក្សាំខាន់មួយផ្នសក្មមភារព្រិតិរតិតការព្រចាាំផ្ងៃ ណដ្ល

ជាការេេួលខុសព្តូវផ្លៃ ល់ររស់អងគភារសទសងសៅក្នុងសាថ រ័ន។ សទក្ ព្តូវដ្ក្ខាួនងយរមុីខងារទាំងឡាយណដ្លាន

ច្រិតព្រតិរតិតព្រចាាំផ្ងៃ ដ្ូច្ខាងសព្កាមៈ 

 រនិិតយច្មាងការមុនការឯក្ភារររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ 

 អធកិារក្ិច្ចសលើការអនុវតត សទះជាសវនក្រផ្ទៃក្នងុអាច្សសងកតសលើអធកិារក្ិច្ចផ្នការអនុវតត ណដ្លជាណទនក្ 

មួយណនការងារសវនក្មម 

 សរៀរច្ាំរាយការែ៍រូក្សរុរសាច់្ព្ាក្ ់និងព្រកាសឥែរនធរីធនាគរ 

 អភិវឌ្ឍន៍ នងិដ្ាំស ើងព្ររន័ធនងិនីតិវិធី ក្៏រ ុណនតសៅក្នងុក្រែីសលើក្ណលង សវនក្រផ្ទៃក្នងុអាច្ជួយទតល ់

ព្តឹមមតិសយរល ់

 សធវើរញ្ាសីារសរើភែឌ  ក្៏រ ុណនតសវនក្រផ្ទៃក្នងុអាច្រនិតិយណទនការជាមុន សហើយសសងកតសមើល និងសតសត      

រនិិតយសមើលភារហមត់ច្តផ់្នការរារ់ច្ាំននួ តផ្មា នងិរូក្សរុរ 

 សធវើក្ាំែត់ព្តព្េរយសមបតិត 

 សក្មមភារសទសងៗសេៀតទក្់េងនឹងព្រតិរតិតការ។ 

៤- សិេធអិាំណាច 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងចាាំាច់្ៈ 

 ានសិេធិសដ្ឋយគម នក្ាំែត់ចូ្លដ្លព់្គ្រ់មុខងារ ក្ាំែត់ព្ត (សដ្ឋយផ្ដ្ ឬសអ ិច្ព្តនូកិ្)ព្េរយសមបតិត 

នងិមន្រនតពីាក្រ់ន័ធសៅនងឹព្ររឹតតក្មម (សលើក្ណលងណតហាមឃាតស់ដ្ឋយច្ារ់) ឯក្សារ និងរ័តា៌នណដ្ល 

ទតលជ់នូសវនក្រក្នងុសរលព្តតួរនិិតយតមកាលក្ាំែតន់ងឹព្តវូព្រគ្ល់ជនូឱ្យព្តឹមព្តូវព្គ្រ់ព្គន់ដូ្ច្គន  

ណដ្លអនក្កានក់ារសលើឯក្សារ នងិរត័ា៌នទាំងសនះានណដ្រ  

 ណរងណច្ក្ធនធាន ក្ាំែត់សរលចុ្ះ សព្ជើសសរីសព្រធានរេ ក្ាំែត់ វិសាលភារការងារ នងិសព្រើព្ាស់

រសច្ចក្សេសចាាំាច់្សដ្ើមបីសសព្មច្សគលរាំែងសវនក្មម 

 ានសិេធិចូ្លជួរព្រធានសវនដ្ឋឋ នសដ្ឋយសសរី នងិសរញសលញ  

 េេួលាននូវជាំនយួចាាំាច់្រមីន្រនតីសៅក្នុងអងគភារ ក្ណនាងណដ្លសគ្សធើវសវនក្មម ក្៏ដូ្ច្ជាសសវារិសសស 

សទសងសេៀតរកី្នុង ឬសព្ៅអងគភារ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       12                            ២០១៧ 

 

ព្រធានសវនក្មម នងិមន្រនតីសវនក្រមនិអនញុ្ហញ តឱ្យៈ 

 រាំសរញការងារព្រតិរតិតការជនូសវនដ្ឋឋ ន 

 ចុ្ះហតថសលខាខីា ឬទតលក់ារឯក្ភារសលើច្មាងការគ្ែសនយយសៅសព្ៅនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

 តព្មង់សក្មមភារររស់មន្រនតីទាំងឡាយក្នុងសវនដ្ឋឋ ន ណដ្លមិនសធវើការក្នុងនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

សលើក្ណលងមន្រនតីណដ្លានចាតចូ់្លព្ក្ុមសវនក្មម ឬក្៏ជយួដ្ល់សវនក្រផ្ទៃក្នុង។ 

៥- ការេេលួខ សព្ត្ូវ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុង នងិមន្រនតាីនការេេួលខុសព្តូវក្នុងការៈ 

 សរៀរច្ាំណទនការសវនក្មមេនភ់ាន់ (ណទនការព្រចាាំឆ្ន ាំនងិយុេធសាន្រសត ) សដ្ឋយសព្រើព្ាស់វិធសីាន្រសត ណទអក្សលើ 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ រួមទាំងហានភិ័យ ឬការព្តតួរនិតិយណ្តណដ្លសាគ លស់ឃើញសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ 

សហើយដ្ឋក្់ណទនការសនាះច្លូព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 

 អនុវតតណទនការសវនក្មមណដ្លានអនុម័ត រួមទាំងក្រែីរិសសស ឬគ្សព្ាងសសន ើសុាំសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ 

នងិព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 

 រាំរ នសវនក្រអាជីរឱ្យានជាំនាញព្គ្រ់ព្គន ់ ច្ាំសែះដឹ្ងរេរិសសាធន ៍ នងិវិញ្ហញ រនរព្ត វិជាា ជីវៈឱ្យ 

ព្សរតមសាំែូមររររស់ក្បនួណែនាាំសវនក្មម 

 រសងើកតក្មមវិធធីានាគ្ុែភារសព្ារ់ព្រធានសវនក្មម អាច្សជឿជាក្់សលើព្រតិរតិតការររស់សសវាសវន- 

ក្មមផ្ទៃក្នងុ 

 ទតល់សសវាព្រឹក្ាសព្ៅរីសក្មមភារសវនក្មម សដ្ើមបីជយួថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសសព្មច្សគលរាំែង។ ឧ.ជួយ

សព្មរសព្មួលទតលក់ាររែតុ ះរណ្តត ល នងិសសវាទតលព់្រឹក្ា 

 វាយតផ្មាអាំរកីារដ្ឋក្់រញ្ចូលចូ្លគន នូវមុខងារធាំៗ ការណព្រព្រលួសសវាដ្ាំសែើការ ព្រតរិតិតការ នងិដ្ាំសែើរ

ការព្តតួរនិតិយព្សរតមការវិវតតន៍ ការអនុវតត នងិការរព្ងីក្ររស់ខាួន 

 សច្ញទាយរាយការែ៍តមក្ាំែត់ជូនព្រធានសវនដ្ឋឋ ន និងថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំអាំរលីេធទលសសងខរ    

សក្មម ភារសវនក្មម 

 រញ្ាូនរ័តា៌នជាព្រចាាំអាំរកីារសក្ើតស ើងផ្នននិាន ការ និងរេរិសសាធន៏សជាគ្ជ័យសៅក្នុងការងារសវនក្មម 

 ទតលជ់នូនូវរញ្ា ីវាស់ណវងសគលសៅសាំខាន់ៗ នងិលេធទលជនូព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន 

 ខែៈានការណែនាាំសដ្ឋយព្រធានអងគភារ សវនក្រព្តូវជួយណទនក្សទសងសេៀត ដូ្ច្ជាអគគ ធកិារដ្ឋឋ ន 

សៅក្នងុការព្សាវព្ជាវការរនាាំ ណដ្លសងសយ័សៅក្នងុអងគភារសហើយក្ត់សាគ លជ់នូថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំ នងិ 

ព្រធានសវនដ្ឋឋ នអាំរលីេធទលសសព្មច្ាន 
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 រនិិតយវិសាលភារររស់សវនក្រផ្ទៃសព្ៅ នងិរញ្ញតតកិ្រតមការចាាំាច់្ក្នុងសគលរាំែងទតលន់ូវ វិសាល-  

ភារសវនក្មមសមព្សរក្នុងតផ្មាទរ។ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុរុាំានការេេួលខុសព្តូវផ្លៃ ល ់ ឬសិេធិអាំណ្តច្សលើសក្មមភារឬព្រតិរតតកិារណដ្លរកួ្សគ្រនិិតយ 

សហើយក្៏មិនព្តូវសរៀរច្ាំ ឬដ្ាំស ើងនតីិវិធណី្តមួយ ក្សាងរញ្ា ី ឬចូ្លរួមក្នងុសក្មមភារណដ្លជាធមមតព្តូវានរនិតិយ

សដ្ឋយសវនក្រផ្ទៃក្នងុស ើយ។ 

អនសុាសន៍សលើសតងដ់្ឋរផ្នការព្តួតរនិតិយ សព្ារ់សព្រើសលើសក្មមភារសដ្ឋយណ ក្ណ្តមួយព្តូវរញ្ចូលក្នុង

រាយការែ៍លេធទលសវនក្មម នងិសយរល់ណដ្លទដលជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្រតិរតតកិារសដ្ើមបីរនិតិយ នងិអនុវតត។ 

៦- គ្ែសនយយភារ 

ព្រធាន សទក្ ក្នុងសរលអនុវតតការងារររស់ខាួន ព្តូវេេួលខុសព្តូវសលើ៖ 

 ទដលក់ារវាយតផ្មាសលើភារព្គ្រ់ព្គន ់ នងិព្រសិេធភារផ្នដ្ាំសែើរការររស់អងគភារ សព្ារ់ព្តតួរនិតិយ 

សក្មមភារនងិព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័សៅតមេីក្ណនាងណដ្លានក្ាំែត់ជាមុនក្នងុសរសក្ក្មម នងិ វិសាលភារ 

 រាយការែ៍នូវរញ្ហា ធាំៗពាក្់រន័ធនងឹយនតការសព្ារ់ព្តតួរនិតិយសក្មមភារររស់អងគភារ រួមទាំងការណក្

លមអសាំខាន់ៗច្ាំសពាះអងគភារទាំងសនាះ នងិទដល់ជនូនវូរត័៌ានទក្់េងនងឹព្រការសនះសៅក្នងុក្ាំែត ់

រងាា ញ 

 ទដលរ់័តា៌នតមកាលក្ាំែតអ់ាំរសីាថ នភារ នងិលេធទលផ្នណទនការសវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំ នងិភារព្គ្រ់ 

ព្គនផ់្នធនធានររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន 

 សព្មរសព្មួល និងទដលស់យរល់សលើយនតការព្តតួរនិតិយសទសងសេៀត និងមុខងារតមដ្ឋននានា (ការ 

ព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ អនសុលាមភារ សុវតថិភារ នតីិក្មម សលីធម៌ ររិសាថ ន)។ 

៧- គ្ែសនយយភារផ្នការសរៀរចាំរបាយការែ ៍

រាយការែ៍ព្តូវសរៀរច្ាំសដ្ឋយព្រធាន សទក្ សព្កាយសរលានការសននដិ្ឋឋ នសលើសវនក្មមនីមួយៗសហើយព្តូវ

ណច្ក្ចាយតមសគលសៅចាាំាច់្។ ច្ារ់ច្មាងផ្នរាយការែ៍ព្តូវសទ ្ើជនូព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

ព្រធានព្គ្រ់ព្គ្ងសក្មមភារ ឬសវនដ្ឋឋ នសព្កាយសរលេេួលានរាយការែ៍ ព្តូវស ា្ើយតរក្នងុរយៈសរល 

៣០ផ្ងៃ សហើយព្តូវរញ្ាូនសៅអនក្ណដ្លានស ម្ ះក្នងុរញ្ាណីច្ក្ចាយ។ ការស ា្ើយតរសនះរញ្ហា ក្ន់ូវ វិធានការណដ្លាន

ចាត់ ឬក្ាំរងុរញ្ចូលសៅក្នុងណទនការណក្លមអនូវលេធទល នងិអនសុាសន៍សាំខាន់ៗណដ្លានក្នុងរាយការែ៍សវនក្មម 

សហើយក្ន៏ឹងរញ្ចូលនវូកាលវិភាគ្រងាា ញរីសរលសវលាសព្គងរញ្ចរ់នងិ វិធានការទាំងសនះ។ 

រាយការែ៍តមកាលក្ាំែត ់(ព្រចាាំព្តាីស ្ាស ឬឆ្ន ាំ) នងឹដ្ឋក្់ជនូព្រធានសវនដ្ឋឋ ន ណដ្លក្នងុច្ាំសណ្តម 

ច្ាំែចុ្នានា ានច្ាំែចុ្សដ ីរកីារសសព្មច្ានសធៀរនងឹណទនការសដ្ឋយភាា រ់នូវសាថ នភារអនុវតតអនសុាសន៍ក្នាងមក្ ការ 
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សរសសើរ ការណព្រព្រលួសធៀរនងឹណទនការព្រចាាំឆ្ន ាំសដ្ឋយសារានហានភិយ័ងមី សៗក្ើតស ើង ឬច្ាំែចុ្អាេិភារដ្ផ្េសេៀត នងិ 

រញ្ហា រនាៃ ន់សាំខាន់សទសងសេៀត។ 
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ជាំរូរ៤ 

សរសររម្ម និងសោលសៅ 
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សរសររម្ម និងសោលសៅ 

 សរសក្ក្មមររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ គ្ទឺតលក់ារវាយតផ្មាឯក្រាជយ សលើព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងព្តតួរនិិតយររស់ព្ក្សួង 

សាថ រ័ន និងអងគភារសាធារែៈ សដ្ើមបីជយួថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសសព្មច្ាននវូព្រសិេធភារ ព្រសិេធទល នងិសនស ាំសាំផ្ច្ដ្ល ់

ព្រតិរតតកិារររស់ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិអងគភារសាធារែៈ សជៀសវាងការខាះខាា យ និងក្ាំហុសសៅក្នុងការសព្រើមូលនធិ ិ

នងិព្េរយសមបតតិ។ សវនក្មមផ្ទៃក្នុងជួយព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិអងគភារសាធារែៈឱ្យសសព្មច្ាននូវសគលរាំែងតម  

រយៈការសព្រើព្ាស់នូវអភពិ្ក្មជាព្ររ័នធ និងជាជាំនាញសៅក្នងុការវាយតផ្មា នងិសធវើឱ្យព្រសសើរស ើង នូវព្រសិេធភារផ្ន 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ យនតការព្តួតរនិតិយនងិអភាិលក្ិច្ច។ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សសព្មច្សរសក្ក្មមតមរយៈ ៖ 

 សធវើការវាយតផ្មាសដ្ឋយឯក្រាជយសលើព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងនងិព្រសិេធភារសព្កាមសតង់ដ្ឋរ វិជាា ជីវៈ នងិការ       

សព្រើព្ាស់អភិព្ក្មេាំសនើរ   

 គាំព្េដ្លក់ារខិតខាំររស់ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិអងគភារសាធារែៈ សដ្ើមបីសសព្មច្ានសគលរាំែង

ររស់ខាួន 

 រក្ាររិសាថ នព្រក្រសដ្ឋយឌ្ណី្តមិក្ និងសធវើការជាព្ក្ុម ណដ្លសលើក្េឹក្ចិ្តតដ្ល់មន្រនតី នងិជាំរុញ វិជាា ជីវៈ 

ឱ្យានលតូលាស់ ព្រមទាំងជាំរុញ និងតរសនងច្ាំសពាះសវនក្រផ្ទៃក្នុងណដ្លសសព្មច្លេធទល លអព្រផ្រ 

និង្នដ្ល់គ្ុែភារសកាត នរុលររស់ខាួន។ 
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ជាំរូរ ៥ 

ព្រសេេសវនរម្ម 
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ព្រសេេសវនរម្មេសូៅ 

១. សវនក្មមព្រតរិតតកិារ: រនិតិយការសព្រើព្ាស់ធនធានររស់អងគភារសដ្ើមបីវាយតផ្មាថាសតើធនធានទាំងសនាះ ព្តូវ

ានសព្រើសដ្ឋយព្រសិេធភារ នងិព្រសិេធទលឬសេ សដ្ើមបសីសព្មច្ាននូវសគលរាំែង នងិសរសក្ក្មមររស់  

សវនដ្ឋឋ ន។ សវនក្មមសនះានរញ្ចូលនវូធាតផុ្នព្រសភេសវនក្មមសទសងៗសេៀត។ 

២. សវនក្មមហរិញ្ញវតថុ: សធវើសលើគ្ែសនយយ នងិរាយការែ៍ច្មាងការហិរញ្ញវតថុ រួមរញ្ចូលទាំងការធានា           

ការអនញុ្ហញ ត និងក្ិច្ចការរងាក នផ់្ដ្ និងការេូទត់ងវិកា។ សគលរាំែងផ្នសវនក្មមព្រសភេសនះ គ្ឺសទៃៀងផ្លៃ តថ់ា 

ានយនតការព្តតួរនិតិយព្គ្រ់ព្គន់ច្ាំសពាះសាច់្ព្ាក្់ នងិព្េរយព្រហាក្់ព្រណហលដ្ផ្េសេៀត សតើានយនតការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងព្គ្រ់ព្គន់សេសលើការេិញ នងិសព្រើព្ាស់ធនធាន។ មិនដូ្ច្សវនក្មមហិរញ្ញវតថុសដ្ឋយផ្ទៃសព្ៅសេ      

សវនក្មមហិរញ្ញវតថផុ្ទៃក្នងុមិនរសញ្ចញមតជិាំនាញសលើភារព្តឹមព្តូវសលើរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថសុ ើយ។ 

៣. សវនក្មមសលើភារអនសុលាម: គ្ឺរញ្ហា ក្់សលើភារអនុសលាមសៅតមច្ារ់រញ្ញតតិ សគលនសយាយ នតីិវិធី។ 

ឧទហរែ៍ៈ ព្ក្ម អនពុ្ក្តឹយ ព្រកាស សារាច្រណែនាាំ នងិសគលការែ៍សទសងៗររស់ព្ក្សួង នងិការក្ាំែតផ់្ន

សាថ រ័នច្ារ់សទសងៗ។ អនសុាសន៍សព្ច្ើនទតលឱ់្យានការណក្លមអក្នុងដ្ាំសែើរការ នងិយនតការព្គ្រ់ព្គ្ងក្នុងរាំែង

ធានាឱ្យានការសគរររេដ្ឋឋ នច្ារ់។  

៤. ការរនិតិយការព្គ្រព់្គ្ងផ្ទៃក្នងុ:សផ្លត តសលើសាសធាតផុ្នសក្មមភារសាំខាន់ៗររស់សវនដ្ឋឋ ន ដូ្ច្ជាណទនក្សរៀវតស  

លាភការ ការងារសាច្ព់្ាក្ ់ សារសរើភែឌ  នងិសាភ រឧរក្រែ៍ នងិការរក្ាសុវតថិភារ អាំសណ្តយ និងក្ិច្ច     

ព្រមសព្រៀង និងរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុសុេធណតជាក្មមវតថុផ្នការរិនតិយសនះ។ 

៥. សវនក្មមសលើការរនាាំ:ការអនុវតតសក្មមភារសវនក្មមរិសសស សៅក្ណនាងណដ្លានការរនាាំានសក្ើតស ើង ឬព្តូវ

ានសងស័យ សដ្ើមបីជយួឱ្យព្រធានសវនក្មមអាច្រក្សឃើញ ឬច្ាស់ថាាន នងិេាំហាំផ្នការរនាាំ សហើយទតលន់វូ     

ភសតុតងចាាំាច់្សព្ារ់ដ្ាំសណ្តះព្សាយតមទាូវច្ារ់។  

៦. សវនក្មមសលើព្ររន័ធរសច្ចក្វេិារត័ា៌ន (សររ): សធវើសលើររិសាថ នព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងផ្នព្ររន័ធដ្ាំសែើរការរ័ត៌ាន

សវ ័យព្រវតតិ និងរញ្ហា ក្ថ់ាសតើមន្រនតីសព្រើព្ាស់ព្ររន័ធយ ងដូ្ច្សមតច្។ សររ ជាេូសៅវាយតផ្មាព្ររ័នធធាតុចូ្ល ធាតុ

សច្ញ យនតការ ព្តួតរនិិតយដ្ាំសែើរការ ណទនការច្មាងេុក្និងការសាត រស ើងវិញព្ររ័នធសនតិសុខ និងព្ររន័ធក្ុាំរយូេ័រ។ 

ការងារ សររ អាច្សផ្លត តសលើព្ររន័ធរច្ចរុបនន នងិព្ររន័ធសថតិក្នងុដ្ាំណ្តក្ក់ាលអភវិឌ្ឍន។៍ រេរសិសាធនស៍ាំខានគ់្ឺ

ការរញ្ចូលគន រវាង សររ ជាមួយសវនក្មមព្រសភេសទសងសេៀត ជារិសសសសៅក្ណនាងណដ្លានក្ព្មិតសវ ័យព្រវតត- 

ក្មមខពស់។  

៧. សវនក្មមសមេិធក្មម: សាំសៅសលើការរនិតិយសលើក្មមវិធី  មុខងារព្រតិរតតកិារ   ឬព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងនងិនតីិ វិធផី្ន

នាយក្ដ្ឋឋ ន/អងគភារ/ការិយលយ័ សដ្ើមបវីាយតផ្មាថាសតើសវនដ្ឋឋ នអាច្សសព្មច្ានភារសនស ាំសាំផ្ច្ ព្រសិេធ- 

ភារ ព្រសិេធទល សៅក្នុងការសព្រើព្ាស់ធនធានណដ្លានយ ងណ្ត។ ការរនិតិយ គ្ឺសតានុម័ត នងិជាព្ររន័ធ 

ណដ្លជាេូសៅានសព្រើវិធសីាន្រសតជាំនាញ និងលមអតិដ្ល់ក្ព្មតិរច្នាសមពន័ធ។ 
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ជាំរូរ ៦ 

សោលនសោបាយ និងនតី្ិវិធីព្រត្រិត្ត ិ      

សវនរម្មផ្ទៃរនុង 
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១- ចរិត្ផ្នសវនរម្មផ្ទៃរនុង  

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ (សទក្) ជាការវាយតផ្មាឯក្រាជយនងិសតានុម័ត និងជាសក្មមភារទតលព់្រឹក្ា សដ្ើមបីរណនថម 

តផ្មា នងិណក្លមអព្រតិរតតិការសវនដ្ឋឋ ន។ សទក្ ជយួសវនដ្ឋឋ នឱ្យសសព្មច្សគលរាំែងររស់ខាួនតមរយៈការ     

សព្រើព្ាស់អភិព្ក្មជាំនាញក្នងុការវាយតផ្មា នងិសធវើឱ្យព្រសសើរស ើងព្រសិេធភារផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ យនតការព្តតួ

រនិិតយ នងិដ្ាំសែើរការអភាិលក្ិច្ច។ 

សក្មមភារររស់សវនដ្ឋឋ ន ចាាំាច់្ព្តូវអនុវតតតមគ្នាងមួយណដ្លទតលក់ារធានាសមព្សរ ណដ្លការងារសវន- 

ក្មមស ា្ើយគន សៅនងឹច្ារ់ពាក្់រន័ធាព្តនានា ផ្នសតងដ់្ឋរអនតរជាតិសព្ារ់អនុវតតវិជាា ជីវៈសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ (ISPPIA) 

នងិសតងដ់្ឋររាជរដ្ឋឋ ភិាល  នងិនីតិ វិធពី្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ ណដ្លានតក្់ណតងសដ្ើមបពី្គ្រ់ព្គ្ងការងារសវនក្មម។ 

ការធានាភារសមព្សរាននយ័ថា ការដឹ្ងថាអាច្ានលេធភារណដ្លរាយការែ៍សៅានច្ាំែចុ្មិនព្តឹមព្តូវរុាំាន

េរ់សាក ត់ ឬរក្សឃើញឱ្យទន់សរលសវលាស ើយ។ សទះជាការធានាមិនដ្ឋច់្ខាត ក្៏ការធានាសមព្សរជា ការធានាក្ព្មិត

ខពស់រួច្សៅសហើយ។ 

២- សរម្មភារសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

សក្មមភារផ្ន សទក្ គ្ឺជាការព្រមូលរត័ា៌នមក្រនិិតយ វិភាគ្ វាយតផ្មា ា នស់ាម ន និងសតសត រក្ក្ព្មតិ

អនុសលាមភារសដ្ឋយសព្រើព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងព្គ្រ់ព្គន ់ នងិការព្តួតរនិតិយ សដ្ើមបកីាត់រនថយហានភិយ័សៅក្នុងការសសព្មច្

សគលរាំែងររស់សវនដ្ឋឋ ន។ សទក្ គ្ឺជាមុខងារទតល់ព្រឹក្ា ដូ្ច្សនះមិនានការសព្រើអាំណ្តច្សៅសលើមន្រនតីសទសងសៅក្នងុ

សវនដ្ឋឋ ន ឬជាការរសងកើត នងិអនុវតតសគលនសយាយ និងនតីិវិធីសនាះសេ។ សក្មមភារ សទក្ ឯក្រាជយ ក្នុងការរនិិតយ

វាយតផ្មាសគលការែ៍ ណទនការ នតីិវិធី នងិយនតការព្តួតរនិិតយដ្ផ្េសៅតមណទនក្សទសងៗផ្នសវនដ្ឋឋ ន សហើយនងិសៅ

ក្នុងការរាយការែ៍លេធទលសវនក្មម និងអនសុាសន៍សដ្ើមបីណក្លមអជនូអនក្ណដ្លានការេេួលខុសព្តូវក្នងុការដឹ្ក្នាាំ។ 

ការរនិតិយ និងវាយតផ្មាសនះមិនសធវើឱ្យអនក្ណដ្លកាន់ការ ឬេេួលខុសព្តូវអាច្ដ្ក្ខាួនសច្ញរីការេេួលខុសព្តូវសេ។ 

៣- ការសរៀរចាំ 

ព្រធាន សទក្ រាយការែ៍ផ្លៃ លជ់នូព្រធានសវនដ្ឋឋ ន ណដ្លរញ្ហា ក្់អាំរីការធានានូវឯក្រាជយភារសព្ារ់

ព្រសិេធភារផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ អនុព្រធានសវនក្មម/ព្រធានព្រតភិនូីមួយៗរាយការែ៍ជនូព្រធានសវនក្មម។ សវនក្រ  

នីមួយៗរាយការែ៍ជូនព្រធានព្រតិភូ សលើក្ណលងណតក្នុងក្រែីានការណែនាាំសដ្ឋយណេបក្។ សវនក្រជាធមមតានេីតាំង

សៅសាន ក្ក់ារក្ណ្តត លររស់សវនដ្ឋឋ ន ណតក្អ៏ាច្សៅក្ណនាងសទសងៗផ្នសវនដ្ឋឋ នទងណដ្រសរើចាាំាច់្។ 

៤- ម្ន្រនតី 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុានមន្រនតីណដ្លានច្ាំសែះដឹ្ងជាំនាញ និងសមតថភារសព្ារ់រាំសរញក្ិច្ចការណដ្លានទតល ់  

ជនូ។ មន្រនតីទាំងសនះព្តូវានលក្ខែៈសមបតតិជាំនាញ ណដ្លអនញុ្ហញ តឱ្យសគ្ានេាំនាក្់េាំនងរវាងគន ានរលនូ។ រកួ្សគ្

ព្តូវានការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ស់វ ័យសក្មម និងានច្ាំែងរ់សងកើនសមតថភារខាួនសព្ារ់សដ្ឋះព្សាយរញ្ហា  នងិទតលន់ូវ



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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អនសុាសន៍ព្រក្រសដ្ឋយភារសជឿេុក្ចិ្តត តមរយៈរាយការែ៍ រាយការែ៍ផ្លៃ លា់ត់ នងិរភិាក្ាជាមួយគន ។ ជា 

ធមមតានវិធកី្សាងការងារររីសព្ារ់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្ ឺ សធវើខាួនឱ្យលតូលាស់ដ្លក់្ព្មិតេេួលខុសព្តូវខពស់ក្នងុ        

សវនក្មមផ្ទៃក្នុង ឬផ្លា ស់សៅណទនក្ព្រតិរតតិមួយសទសង។ ជសព្មើសរតូរសៅណទនក្ព្រតិរតតិសទសងៗ អាច្សធវើស ើងសៅក្នុងខែៈផ្ន

ការរាំសរញការងារររស់ខាួន។ សរលសវលាណដ្លសវនក្រច្ាំណ្តយក្នុងមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង អាព្ស័យនឹងក្តត សព្ច្ើន   

ដូ្ច្ជាៈ រេរិសសាធន៍ការងារ ក្ព្មិតផ្នការខាំអភិវឌ្ឍនផ៍្លៃ ល់ខាួន តព្មូវការមន្រនតីានសេរសកាសលយក្នុងអងគភារដ្ផ្េ         

រួមទាំងរាំែងររស់រុគ្គលាន ក្់ៗ ។ 

សវនក្រអាច្ជារុគ្គលណដ្លានការណតងតាំងរកី្នុងអងគភារផ្លៃ ល់ ឬសព្ជើសសរីសរីព្រភរខាងសព្ៅ។ 

សៅសរលខាះ រុគ្គលណដ្លានជាំនាញរិសសស ព្តូវានសព្ជើសយក្រីមុខងារសទសងសេៀតររស់អងគភារ សព្ារ់

ជួយការងារតមគ្សព្ាងនីមួយៗជារសណ្តត ះអាសនន។ 

៥- សោលរាំែងសវនរម្ម 

សគលរាំែងច្មបងររស់ សទក្ គ្ទឺតល់មតិសយរល់ដ្លព់្រធានសវនដ្ឋឋ ន សលើព្គ្រ់រញ្ហា ទក្់េងនងឹការ

ព្គ្រ់ព្គ្ង នងិព្រតិរតតកិារ។ សវនក្មមគ្ឺជយួឱ្យសវនដ្ឋឋ នរាំសរញការេេួលខុសព្តូវព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ។ ក្ិច្ចការ 

សនះអាច្សធវើានតមរយៈទតលជ់នូនូវរាយការែ៍ ណដ្លានការវិភាគ្សដ្ឋយឯក្រាជយ ការវាយតផ្មាអនសុាសនន៍ងិ 

ការក្ត់សាគ លព់ាក្រ់ន័ធនងិសក្មមភារណដ្លព្តូវានសធវើសវនក្មម។ 

សដ្ើមបសីសព្មច្នូវសគលរាំែងទាំងសនះ សវនក្រព្តូវរាំសរញការងារព្រក្រសដ្ឋយជាំនាញវិជាា ជីវៈជាអាេិ៍  

សវនក្រព្តូវៈ 

ក្. ភារជាំនាញ សវនក្រទាំងអស់ព្តូវានច្ាំសែះដឹ្ង ជាំនាញ និងសមតថភារចាាំាច់្ សព្ារ់រាំសរញការ

េេួលខុសព្តូវររស់ខាួន 

 ព្រធាន សទក្ ណសវងរក្នូវដ្ាំរូនាម នលអ នងិជាំនួយព្រសិនសរើសវនក្រផ្ទៃក្នងុាន ក្់ៗ ខវះច្ាំសែះដឹ្ង

ជាំនាញ ឬសមតថភារចាាំាច់្ក្នងុការរាំសរញការងារទាំងមូល ឬជាណទនក្ 

 សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវានច្ាំសែះដឹ្ងព្គ្រ់ព្គន់ សដ្ើមបកី្ាំែត់សូច្នាក្រផ្នការរនាាំ 

ខ. ការគាំពារវជិាា ជវីៈ ជាការរងាា ញការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ នងិរសញ្ចញជាំនាញសដ្ឋយសវនក្រផ្ទៃក្នុងដ៏្ហមត់ច្ត។់ 

ក្ិច្ចគាំពារវិជាា ជវីៈរុាំាននយ័ថា រុាំានក្ាំហុសសសាះសនាះសេ។ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុចាាំាច់្រងាា ញការគាំពារវិជាា ជីវៈ តមរយៈការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើ : 

 េាំហាំការងារចាាំាច់្សព្ារ់សសព្មច្ាននូវសគលរាំែងមុខងារ 

 ភារសមុគ្សាម ញ ភារជាសារវនត ឬភារសាំខានផ់្នរញ្ហា  ណដ្លក្ាំែតន់តីិវិធមីក្សព្រើច្ាំសពាះសាថ នភារ

ទាំងសនះ 

 ភារព្គ្រ់ព្គន់ នងិព្រសិេធភារផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ ការព្តតួរនិតិយ នងិដ្ាំសែើរការអភាិលក្ិច្ច 
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 លេធភារសក្ើតស ើងផ្នក្ាំហុសធាៗំ  ភារមិនព្រព្ក្តី ឬភារមនិអនុសលាម 

 តផ្មាផ្នសវនក្មមសធៀរនងឹអតថព្រសយជន៍េេួលាន។ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវសផ្លត តអារមមែ៍ច្ាំសពាះហានភិ័យធាំៗ ណដ្លអាច្រ ះពាល់ដ្ល់សគលរាំែង ព្រតិរតតកិារ ឬ 

ធនធាន។ ក្៏រ ុណនត សទះជាសវនក្មមព្តូវានរាំសរញជាមួយការគាំពារវិជាា ជីវៈក្៏សដ្ឋយ ក្ន៏ីតិវិធីសវនក្មមណតឯងមិន 

អាច្ធានាថា ហានភិ័យធាំៗទាំងអស់ព្តូវានក្ាំែត់សឃើញសនាះស ើយ។ 

សៅក្នងុការគាំពារវិជាា ជីវៈសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវទចងអ់ារមមែ៍សលើលេធភារ ផ្នការអនុវតតខុសសដ្ឋយសច្តនា 

ក្ាំហុស នងិច្ាំែចុ្រលំង ព្រសិេធភារ ខាះខាា យ អព្រសិេធទល នងិេាំនាស់ទលព្រសយជន។៍ សវនក្រក្៏ព្តូវព្រុងព្រយត័ន

ច្ាំសពាះលក្ខខែឌ  និងសក្មមភារទាំងឡាយ ណដ្លច្ាំែចុ្មិនព្រព្ក្តភីាគ្សព្ច្ើនអាច្ក្សក្ើតស ើង។ លក្ខខែឌ សលើក្ណលង

ព្តូវជណជក្រវាងព្រធានសវនក្មម និងព្រធានព្រតិភូសវនក្មម។ សវនក្ររនិតិយសដ្ើមបីក្ាំែតរ់ក្ភារខវះខាតផ្នការព្តតួ-

រនិិតយ នងិទតលអ់នសុាសន៍ណក្លមអ សដ្ើមបីសលើក្សៃួយអនុសលាមភារជាមួយនតីិវិធ ី និងរសរៀរអនុវតតណដ្លានក្ាំែត់

យក្។ ក្ព្មតិសតសតសមព្សរមួយព្តូវានសធវើស ើង ណដ្លជាច្ាំណែក្មួយផ្នក្មមវិធីសវនក្មមសដ្ើមបីរញ្ហា ក្ ់ នងិក្ាំែត់

េាំហាំផ្នលក្ខខែឌ សលើក្ណលង។  

សៅសរលសវនក្រសងសយ័ការសធវើខុសណ្តមួយ ព្តូវក្ត់សាគ លជ់នូព្រធាន សទក្ ណដ្លរនាៃ រ់មក្ព្រធាន   

សទក្ ទក្់េងព្រធានសវនដ្ឋឋ ន នងិថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំពាក្រ់ន័ធ សដ្ើមបីក្ាំែត់ថា សតើព្តូវយក្សវនក្មម ឬការសសុើរអសងកតណររ

ណ្តច្ាំសពាះមុខសញ្ហញ ណដ្លសងសយ័សនះ។ សវនក្រអាច្ចូ្លរួម ឬមិនចូ្លរួមសៅក្នុងការសសុើរអសងកត និងសដ្ឋះព្សាយ 

សលើការសងស័យថាានការសធវើខុសសនះ។ សវនក្រណតងណតព្តវូានជនូដ្ាំែឹងអាំរីថាសតើការសសុើរអសងកតសនះានរញ្ចរ់

សដ្ឋយរសរៀរណ្ត។ 

គ្. ការរនតអភវិឌ្ឍន៍វជិាា ជវីៈ រសងកើនច្ាំសែះដឹ្ងជាំនាញ នងិសមតថភារដ្ផ្េសេៀតតមរយៈការរនតអភិវឌ្ឍន៍

 វិជាា ជីវៈ។ 

សក្មមភារទាំងអស់ររស់ សទក្ ចាាំាច់្ព្តូវសព្គងសដ្ឋយព្រុងព្រយត័នសដ្ឋយព្រធាន អនពុ្រធាន នងិមន្រនត ី  

សទក្ យ ងណ្តឱ្យសមព្សរជាមួយការេេួលខុសព្តូវររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

៦- េាំនារេ់ាំនងជាម្ួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 

ការអនុវតតសវនក្មមព្រក្រសដ្ឋយលក្ខែៈសាថ រនា ជាសគលនសយាយររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ ជាធមមត 

ជាំនួយការររស់ការយិល័យធនធានមនសុសររស់សវនដ្ឋឋ នព្តូវជយួសៅក្នុងការសរៀរណទនការនងិអនុវតតសវនក្មមសដ្ឋយ 

សាម រតីសហការ។ ជាំហរសនះមិនព្តូវសធវើឱ្យរ ះពាល់ដ្ល់សវនក្រ ក្នុងការចូ្លដ្ល់ក្ាំែត់ព្ត មន្រនតី ព្េរយសមបតតិ 

ធនធាន នងិរត័ា៌នសទសងសេៀតណដ្លព្តូវការសព្ារ់សធវើសវនក្មម។ ក្នុងក្រែីចាាំាច់្ ការចាត់ណច្ងរិសសសព្តូវរសងកើត

ស ើងសដ្ើមបីរនិិតយរត័ា៌នសាៃ ត់។ 

មុនចារ់សទតើមសវនក្មមនីមួយៗ ព្រធានសវនដ្ឋឋ នព្តូវានជនូដ្ាំែឹង អាំរីសរលសវលា នងិវិសាលភារសវន- 
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ក្មម។ លិខិតរញ្ហា ក្់មួយព្តូវចុ្ះហតថសលខាសដ្ឋយព្រធាន សទក្ នឹងព្តូវសទ ្ើជនូព្រធានសវនដ្ឋឋ ន សហើយជារនតនងឹ 

ានការជនូដ្ាំែឹងដ្ល់អនក្ពាក្់រន័ធ។ 

៧- េាំនារេ់ាំនងជាម្ួយអាជាា ធរសវនរម្មជាត្ ិ 

ព្រធាន សទក្ ជាមន្រនតីព្គ្រ់ព្គ្ងដ្ាំរូងេេួលខុសព្តូវសព្មរសព្មួលជាមួយអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ (អសជ)។ 

ជាំហរផ្នក្ិច្ចសហការ និងសហព្រតិរតតិការជិតសន េិធ រែន៌ាអាំរីេាំនាក្់េាំនងលអរវាងសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិ អសជ។ 

េាំនាក្់េាំនងសនះានសារៈសាំខាន់រងាា ញរភីារខុសគន រវាងសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិ អសជ ណដ្លសលើសរីការគ្ិតថាសវន

ក្មមផ្ទៃក្នងុព្គន់ណតជាណទនក្មួយផ្ន អសជ។ អសជ យក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ណតសលើការរនិិតយព្រចាាំឆ្ន ាំ ក្នុងរូរភារជាការសទៃៀង

ផ្លៃ ត់ព្េរយសមបតតនិងិរាំែលុររស់សវនដ្ឋឋ នក្នុងសរលក្ាំែត់ នងិការវិភាគ្សលើរាយការែ៍េូទត់ងវិកាសដ្ើមបរីសញ្ចញ 

មតិអាំរភីារសមព្សរផ្នរាយការែ៍ សដ្ឋយណទអក្សលើសតងដ់្ឋរសវនក្មមឯក្ភារសដ្ឋយរដ្ឋឋ ភាិល នងិសតងដ់្ឋរដ្ផ្េ

ណដ្លអនញុ្ហញ តឱ្យសព្រើព្ាស់។ វិសាលភាររនិតិយររស់ អសជ រួមានការរនិិតយសលើការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុទក្់េង នងិ

សុវតថភិារព្េរយសមបតតិ នងិភារសជឿេុក្ចិ្តតសលើក្ាំែត់ព្តហិរញ្ញវតថុ។ ទៃុយសៅ វិញ សវនក្មមផ្ទៃក្នងុសផ្លត តសលើការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ យនតការព្តួតរនិិតយ ដ្ាំសែើរការអភាិលក្ិច្ច នងិព្រសិេធភារផ្នព្រតរិតតិការ។  

សព្មរសព្មួលសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុជាមួយ អសជ ជាេូសៅានសលើការរនិិតយ នងិសធវើការជាមួយគន  

សដ្ើមបធីានាថា : 

  វិសាលសវនក្មមសមព្សរព្តូវានក្ាំែត ់

 ានការផ្លា ស់រតូររត័ា៌ន 

 ានការព្តតួគន តិច្តួច្សលើការងារ និងច្ាំណ្តយសលើដ្ាំណ្តក្ក់ាលដ្ផ្ដ្លៗផ្នការងារសវនក្មម។ 

គ្មនាគ្មន៍រវាងព្រធាន សទក្ នងិ អសជ ព្តូវរក្ាឱ្យានសដ្ើមបីរព្ងងឹការសព្មរសព្មលួការងារសវនក្មម។ 

ក្ិច្ចព្រជុាំព្រចាាំឆ្ន ាំអាច្ព្តូវសធវើស ើងរវាងព្រធាន សទក្ និង អសជ សដ្ើមបីក្ាំែត់េីសវនក្មមរួមណដ្លអាច្សជឿជាក្់រវាងគន  

ឬសគលរាំែងរិសសសរួមគន  (អនតរព្ក្ុម)។ សព្មរសព្មួល ឬសាហរែក្មម ក្មមវិធីព្តូវសធវើសលើក្ណនាងណដ្លចាាំាច់្។ 

ព្រធាន សទក្ សដ្ឋយានការឯក្ភាររីសាំណ្តក្់សវនដ្ឋឋ ន អាច្ជួរជាមួយ អសជ សដ្ើមបីរិសព្គះសលើរញ្ហា ព្គ្រ់ព្គ្ង 

ណដ្លអាច្ានច្ាំែចុ្ព្គ្រ់ព្គ្ងសខាយសព្ច្ើន ក្ាំហុស ភារមិនព្រព្ក្តី សក្មមភារខុសច្ារ់ ការសសព្មច្ររស់ថាន ក្់

ដឹ្ក្នាាំ និងការា នស់ាម នគ្ែសនយយ ការសរៀរយុេធនាការសវនក្មមធាំៗ ការមិនឯក្ភារជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ ឬការលាំាក្

ណដ្លជួរព្រេះក្នងុសរលសធវើសវនក្មម។ ការរិសព្គះក្អ៏ាច្សធវើសលើរសច្ចក្សេសសវនក្មម  វិធសីាន្រសត  នងិអភពិ្ក្មសព្ជើស

សរីសសព្ារ់សតសត។ 

ការរនិតិយ នងិណច្ក្ចាយលេធទលការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ជាក្មមវតថុសព្ារ់ព្រធាន សទក្ នងិព្រធានសវន

ដ្ឋឋ នជាអនក្សសព្មច្។ ការណច្ក្ចាយលេធទលសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ឬផ្ទៃសព្ៅព្តូវសធវើសដ្ឋយព្រុងព្រយ័តន សដ្ើមបធីានាសុវតថភិារ 

ភារសាៃ ត ់និងការរក្ព្សាយផ្នលេធទលសវនក្មម។ ក្ិច្ចព្រជុាំរណនថមអាច្សធវើក្នងុក្រែីចាាំាច់្។ អសជ អាច្សសន ើ នងិ



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       24                            ២០១៧ 

 

ព្តួតរនិតិយរាយការែ៍សវនក្មមផ្ទៃក្នងុសព្ជើសសរីសមួយច្ាំននួ។ ព្រធាន សទក្ េេួលច្ារ់ច្មាងរាយការែ៍ អសជ 

ណដ្លព្តូវសព្រើសៅក្នងុការសរៀរច្ាំណទនការព្រចាាំឆ្ន ាំ ជាធាតុចូ្លសព្ារ់ វិភាគ្ហានភិយ័ នងិជាឯក្សារសយងសព្ារ់ការ

សធវើអសងកតរឋម។ 

ជាសរឿយៗសដ្ឋយសារានក្ព្មិតក្ាំែត់ររស់ច្ារ់រេដ្ឋឋ នរច្ចុរបនន  សវនក្រផ្ទៃក្នងុអាច្ព្តូវចាត់ឱ្យសធវើការ

សព្កាមការដឹ្ក្នាាំររស់ អសជ ព្រសិនសរើការងារសនាះគ្ិតថាសថ ិតក្នងុព្រសយជនធ៍ាំររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ក្នុងឱ្កាសរាំសរញ

ការងាររសរៀរសនះ សវនក្ររាយការែ៍ជនូ អសជ សដ្ើមបេីេួលការណែនាាំ  រីឯសៅក្នងុក្ិច្ចការរដ្ឋាលសទសងៗសេៀត 

សវនក្រ នងិេេួលការណែនាាំរីព្រធាន សទក្។ 

៨- រិចចការរិសសស 

ជាសរឿយៗ សវនក្រតមការសសន ើសុាំ អាច្ព្តូវចាត់ឱ្យសធវើការផ្លៃ ល់សព្ារ់ណទនក្ នងិនាយក្ដ្ឋឋ ននានាររស់សវន- 

ដ្ឋឋ ន សព្ារ់គ្សព្ាងរិសសសណដ្លមិនានពាក្រ់ន័ធជាមួយសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ ក្នងុសរលរាំសរញក្ិច្ចការរិសសសសនះ 

សវនក្រនឹងរាយការែ៍ជនូណទនក្នាយក្ដ្ឋឋ នណដ្លានសសន ើសុាំ ក្៏រ ុណនតសៅក្នងុការងាររដ្ឋាលសទសងសេៀត សវនក្រនងឹសុាំ 

ការណែនាាំរីព្រធាន សទក្។  

៩- ការរិនិត្យ ការេេលួស្ថគ ល់ និងការស ល្ើយត្រចាំសពាះរបាយការែ៍សវនរម្មផ្ទៃរនុង  

ជាសគលនសយាយររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ គ្តឺព្មូវឱ្យានការឯក្ភាររីសាំណ្តក្់មន្រនតពីាក្រ់ន័ធ  សលើភារព្តឹម

ព្តូវផ្នច្ាំែចុ្នានាទក្់េងជាមួយលេធទលសវនក្មម មុនការណច្ក្ចាយរាយការែ៍សវនក្មមចុ្ងសព្កាយ។ តមការ

ចាាំាច់្  វិធានការណដ្លព្តូវចាត់សដ្ើមបីណក្លមអព្តូវណតរងាា ញ នងិដ្ឋក្់ចូ្លសៅក្នុងរាយការែ៍។ ការេេួលខុសព្តូវជា

រុគ្គលសព្ារ់សក្មមភារណក្លមអនងិសរលសវលាក្ាំែត់សព្ារ់រញ្ចរ់ វិធានការណក្លមអក្៏ព្តូវរញ្ចូលឱ្យសហើយទងណដ្រ។ 

សដ្ើមបធីានាថា ការឯក្ភារព្តូវានសក្ើតស ើង លេធទលសវនក្មមណដ្លរញ្ចូលក្នងុរាយការែ៍ព្តូវានរនិតិយ 

សដ្ឋយមន្រនតីសវនដ្ឋឋ នមុនការណច្ក្ចាយ។ 

សព្កាយព្រធាន សទក្ យលព់្រមថារាយការែ៍សវនក្មមានលក្ខែៈសមរមយ ការណច្ក្ចាយព្តូវចារស់ទតើម។ 

រាយការែ៍ព្តូវងតច្មាង នងិណច្ក្ជនូដ្ល់ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នពាក្រ់ន័ធ។ 

ព្រសិនជាការស ា្ើយតរ ( វិធានការានចាត់ និងានសព្គង នងិសរលសវលាានា ន់សព្ារ់ការអនុវតត) ច្ាំសពាះ 

អនសុាសន៍មិនព្តូវានរញ្ចូលសៅក្នងុរាយការែ៍ចុ្ងសព្កាយសេ ព្រធាន សទក្ នងឹសធវើការជាមួយព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន

ពាក្រ់ន័ធ សដ្ើមបីេេួលានការស ា្ើយតរឯក្ភារច្ាំសពាះរាយការែ៍សវនក្មម។ ណទនការសក្មមភារទាំងសនះព្តូវរញ្ាូន 

សៅអនក្េេួលរាយការែ៍ច្ារ់សដ្ើម។ 

ព្រធាន សទក្ ជាអនក្េេួលខសុព្តូវចុ្ងសព្កាយសលើការវាយតផ្មាសលើការស ា្ើយតរររស់ណទនក្នានា។  

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមនឹងសធវើការជាមួយនាយក្ដ្ឋឋ នពាក្រ់ន័ធររស់សវនដ្ឋឋ ន នងិព្រធានៗតមការចាាំាច់្ 

សដ្ើមបសីដ្ឋះព្សាយនូវការស ា្ើយតរណដ្លរុាំសរញសលញ។ 
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រាយការែ៍សវនក្មមជារាយការែ៍សាៃ ត ់ សហតុដូ្ច្សនះសហើយនាាំឱ្យានក្ព្មិតក្នងុការណច្ក្ចាយ។ 

រាយការែ៍មិនព្តូវទលិតសារងមី ឬរញ្ចូនសៅអនក្សព្ៅសដ្ឋយគម នការយល់ព្រមរពី្រធាន សទក្ នងិព្រធានសវនដ្ឋឋ ន

ស ើយ។ 

១០- ការតាម្ដ្ឋនការអន វត្តអន ស្ថសន៍សវនរម្ម 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្រតិរតតពិាក្រ់ន័ធ ដូ្ច្ជាព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន ព្តវូេេួលខុសព្តូវក្នុងការអនុវតតទន់សរលសវលានូវ

 វិធានការណក្លមអ ច្ាំសពាះរញ្ហា សលើក្ស ើងក្នុងរាយការែ៍ នងិរាយការែ៍ជាព្រចាាំអាំរីសាថ នភារណក្លមអជនូព្រធាន  

សទក្។ ព្រសិនសរើានការអសូរនាា យសៅក្នុងការអនុវតតវិធានការណក្លមអ ព្រធាន សទក្ ព្តូវណតានរាយការែ៍ជនូ

ជាព្រញារ់អាំរីមូលសហតផុ្នការយឺតយ វសនះ។ 

ព្រធាន សទក្ នងឹរាយការែ៍ជនូព្រធានសវនដ្ឋឋ នអាំរវីឌ្ឍនភារសលើរញ្ហា ទាំងេាយានសលើក្ក្នុងរាយការែ៍ 

សវនក្មម។ សៅព្តង់ច្ាំែចុ្ណដ្លវឌ្ឍនភាររុាំទន់េេួលយក្ាន ព្រធាន សទក្ ព្តូវអសញ្ា ើញមន្រនតីេេួលខុសព្តូវមក្

រិសព្គះរួមជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

សដ្ើមបីធានាឱ្យសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសសព្មច្ានសគលសៅររស់ខាួន ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារក្នងុការរសព្មើដ្ល់

សវនដ្ឋឋ ន សគលការែ៍ព្រតរិតតិមូលដ្ឋឋ នមួយច្ាំននួព្តូវានសរៀរច្ាំសេបើង។ 

សគលការែ៍ព្រតរិតតទិាំងសនះាន : 

 សព្ារ់រណនថមតផ្មា 

 ការណច្ក្ចាយធនធាន ឱ្យសៅណទនក្ានហានភិយ័ 

 ភារជាំនាញររស់រុគ្គលាន ក្ ់

 ការេេួលខុសព្តូវររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសព្ារ់ព្គ្រ់ព្គ្ង 

 ការសផ្លត តសៅមុខ 

 សតានុម័ត 

 សាៃ ត ់

 ក្ព្មិតក្ាំហុសសមព្សរ 

 គ្មនាគ្មន៍សដ្ឋយសសរ ី

 ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសជាព្រចាាំ 

 ភារសរញសលញផ្នការងារររស់មន្រនត។ី 

១១- សវនរម្មរណនថម្ត្ផ្ម្ល 

សវនក្មមរណនថមតផ្មាទតលជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ នូវសសវារណនថមតផ្មាតមរយៈការរាយការែ៍អាំរសីក្មមភារក្៏ដូ្ច្ជា

រងាា ញសដ្ឋយវិភាគ្ក្ណនាងណដ្លព្តូវណក្លមអ។ សវនក្រាន ក្់ៗ ចូ្លរួមច្ាំណែក្សទសងៗគន សាំសៅសគលសៅណតមួយ។ ការ
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ព្រឹងណព្រងររស់សគ្ព្តូវរញុព្ចានក្នុងេិសសៅណតមយួ សហើយការរួមច្ាំណែក្ររស់សគ្ព្តូវណតព្សរគន  សដ្ើមបទីលតិលេធទល

ណដ្លគម នច្សនាា ះព្រសហាង នងិជាន់គន ។ 

សគលសៅសវនក្មមរួម គ្ឺការជួយដ្លថ់ាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្គ្រ់ជានថ់ាន ក្់សលើរញ្ហា ព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតិ និងព្រតិរតតិ-

ការណដ្លរកួ្សគ្េេួលខុសព្តូវ។ ព្រការសនះសសព្មច្ានតមរយៈការទតលជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំនូវការវាយតផ្មាសលើព្រសិេធ

ភារផ្នយនតការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុច្ាំសពាះគ្ែសនយយ ព្រតរិតតកិារ នងិមុខងាររដ្ឋាល។ មុខងារសវនក្មមណតងណតព្តវូសធវើ

សេបើងជាមួយសតងដ់្ឋរព្ក្មសីលធម៌ក្ព្មតិខពស់ រូរែភារ នងិសដ្ឋយសសាម ះព្តង់សៅព្គ្រ់ណទនក្ នងិមុខងារក្នងុសវនដ្ឋឋ ន 

នងិជាមួយព្គ្រ់ភាគ្ខីាងសព្ៅ។ 

ជាមួយសគលរាំែង្នសៅសសព្មច្ាននូវសគលសៅរួមររស់សវនក្មម ដូ្ច្ានរងាា ញក្នុងក្ថាខែឌ ខាង

សដ្ើម ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនក្មម (ព្រធាន សទក្ អនុព្រធាន នងិព្រធានព្រតភិូសវនក្មម)សរៀរច្ាំក្មមវិធសីវនក្មមសរញសលញ 

ព្រចាាំឆ្ន ាំ សហើយដ្ឋក្ជ់នូព្រធានសវនដ្ឋឋ នសដ្ើមបេីេួលការឯក្ភារ។ ក្មមវិធីសវនក្មមសនះណទអក្សលើណទនការលមអិត 

សរៀរច្ាំសដ្ឋយព្រធានសវនក្មមជាមួយធាតុចូ្លរីសវនក្រទាំងអស់ រួមរញ្ចូលនូវរយៈសរលព្តូវការសព្ារ់សធវើសវនក្មម 

នងិកាលររិសច្ឆេណច្ក្ចាយរាយការែ៍សវនក្មម។ 

សៅសរលសវនក្រព្តូវានចាតឱ់្យសធវើសវនក្មម ភារក្ិច្ចររស់ខាួនគ្កឺារសធវើការជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនក្មម សដ្ើមបី

ក្ាំែតន់ូវក្ញ្ចរ់សគលរាំែងសវនក្មម ណដ្លគាំព្េដ្ល់សគលសៅសវនក្មមរួម។ ច្ាំសពាះសវនក្មមនីមួយៗព្តូវានណច្ក្

ជូននូវសរលសវលា (ច្ាំនួននាក្់/ផ្ងៃ) សហើយសវនក្រេេួលរនៃុក្ព្តូវសធវើការសនះជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសដ្ើមបីសរៀរច្ាំណទនការ

ណដ្លអាច្សសព្មច្សគលរាំែងសវនក្មមក្នងុរយៈសរលទតលជ់នូ។ 

សៅក្នងុឱ្កាសក្ាំែត់សគលរាំែងសវនក្មម នងិណទនការសព្ារ់សសព្មច្សគលរាំែងទាំងសនះ សវនក្រ

េេួលរនៃុក្ព្តូវណសវងរក្ធាតុចូ្លរីសវនក្រាន ក្់ៗណដ្លព្តូវានចាត់ឱ្យសធវើការជាមួយ និងរីថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនក្មម។ 

សគលរាំែងនងិណទនការ ព្តូវរនិិតយសដ្ឋយព្ក្មុថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនក្មមសៅក្នុងដ្ាំណ្តក្ក់ាលសធវើណទនការចុ្ះសវនក្មម។ 

ព្រសិនសរើព្ក្ុមសវនក្រានក្ាំែត់ានព្គ្រ់ព្គនន់វូសគលរាំែងសវនក្មម  នងិណទនការសព្ារ់សសព្មច្

សគលរាំែងទាំងសនាះសហើយរួក្សគ្ និងព្ក្ុមថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនក្មម នងិរភិាក្ាណសវងរក្ការឯក្ភារ ណដ្លទក្់េងនឹង : 

 សគលរាំែងផ្នសវនក្មម ឬការងារ 

 អវីណដ្លព្តូវរាំសរញ 

 ក្ណនាងណដ្លសវនក្មមព្តូវសផ្លត ត 

 ច្ាំែចុ្រិសសសផ្នការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ 

 ក្ណនាងហានភិយ័ររស់សវនក្មម 

 ច្ាំននួនាក្់/ផ្ងៃ ណដ្លព្តូវរណនថមសៅក្នងុសវនក្មម ឬការងារ 

 សរលសវលាណដ្លរាយការែ៍សវនក្មមព្តូវានសាះទាយ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       27                            ២០១៧ 

 

 មសធាាយអវីព្តូវសព្រើសព្ារ់វាស់ណវងព្រសិេធភារសវនក្រាន ក្់ៗសៅក្នុងការខិតខាំសសព្មច្ 

                   សគលរាំែងានក្ាំែត់។ 

១២- ការណរងណចរធនធានសវនរម្ម 

ាព្តមួយផ្នសតងដ់្ឋរអនតរជាតសិព្ារ់ការអនុវតតវិជាា ជីវៈសវនក្មមផ្ទៃក្នុង (សអអស) ណច្ងថា “ព្រធានសវន

ក្មមព្តូវរសងកើតណទនការសវនក្មមណទអក្សលើហានភិ័យ សដ្ើមបីក្ាំែតអ់ាេិភារផ្នសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្សរតម

សគលសៅររស់អងគភារ”។ ជាការសាំខាន់សព្ារ់សវនក្រព្តវូច្ងចាាំថា ការេេួលខុសព្តូវររស់សវនដ្ឋឋ នសលើការសព្រើ

ធនធានព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ នងិសដ្ឋយសនស ាំសាំផ្ច្ក្ព៏្តវូអនុវតតសព្ារ់សវនក្រខាួនឯងណដ្រ។ 

ធនធានមនុសសសព្ារ់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្ាឺនក្ព្មិត  សដ្ឋយសហតុសនះធនធានព្តូវណរងណច្ក្ និងសព្រើព្ាស់

សដ្ើមបទីតលព់្រសយជន៍សព្ច្ើនរាំទតុច្ាំសពាះសវនដ្ឋឋ ន។ ដូ្ច្ានរលំកឹ្ខាងសដ្ើម សគលសៅសវនក្មមគ្ឺជយួថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្គ្រ់ 

ជាន់ថាន ក្់ក្នងុការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ ព្តួតរនិិតយ នងិការេេួលខុសព្តូវអភាិលក្ិច្ច។ 

ហានភិយ័សវនក្មមជាេូសៅជាការច្ាំណ្តយឬការសព្រើរលក្មម ការរក្ាព្េរយររស់សវនដ្ឋឋ ន និងសទសងសេៀត។ 

ធនធានសវនក្មមព្តូវានណរងណច្ក្ឱ្យសាាព្តសៅនងឹតផ្មាផ្នហានភិយ័សវនក្មម សហើយណក្តព្មូវសដ្ឋយណទអក្សលើការ

 វិនិច្ឆ័យ និងរេរិសសាធនរ៍រស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនក្មម។ តមការសព្រើព្ាស់អភពិ្ក្មសនះ ច្ាំននួនាក្់/ផ្ងៃ សព្ារ់សវន

ដ្ឋឋ នមួយៗព្តូវានគ្ែនា រនាៃ រ់មក្សវនក្រាន ក្់ៗព្តូវគ្តិគ្ូរសព្រើព្ាស់ ច្ាំននួនាក្់/ផ្ងៃ ច្ាំសពាះការងារររស់ខាួន

ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ និងព្រសិេធទលរាំទុត (សូមសមើលេព្មង់សលខ១២ “គ្ាំរពូ្រតិេិនា នស់ាម នច្ាំននួផ្ងៃសធវើការ”)។  

១៣- ជាំនាញ វិជាជ ជីវៈរ គ្គលមាន រ់ៗ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុរច្ចុរបនន តព្មវូឱ្យានការសច្ះដឹ្ង ភារផ្ច្នព្រឌ្ិត សមតថភាររសច្ចក្សេស នងិសមតថភារសធវើ

ការជាមួយមនុសសព្គ្រ់ជានថ់ាន ក្ផ់្នសវនដ្ឋឋ ន ទមទរសតងដ់្ឋរខពស់រសីវនក្រ នងិណដ្លរុាំព្តូវសព្មរសព្មលួសេបើយ។ 

អងគភារទាំងឡាយណដ្លក្ាំរងុរងសវនក្មម ាន វិនិច្ឆយ័សលើសវនក្រាន ក្់ៗណដ្លអងគភារានសធវើការជាមួយ។ សដ្ឋយ

សហតុសនះ ព្រតភិូសវនក្មមគ្ួររញ្ចូលអនក្ទាំងឡាយណ្ត ណដ្លានការេេួលខុសព្តូវខពស់សលើការងារ ណដ្លព្តូវសផ្លត ត

សៅសវនដ្ឋឋ ន។ គ្រួានសាជកិ្តិច្ ជាជាងានសវនក្រផ្ទៃក្នុងគម នអាជីរ ណដ្លសធវើឱ្យខចូ្ការសព្កាយានការខិតខាំ 

ក្សាងរារ់ឆ្ន ាំសដ្ឋយសវនក្រសទសងៗសេៀត។ 

គ្ុែវុឌ្ឍិចាាំាច់្មួយច្ាំននួផ្នអតតច្រិតទមទរ សព្ារ់ស ា្ើយតរសៅនឹងតព្មូវការផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុេាំសនើរ 

ដូ្ច្ជាលេធភាររនាាំ ការយលដឹ់្ង និងការសរតជ្ា។ 

លេធភាររនាាំព្តូវការសព្ារ់ព្គ្រ់ព្គ្ងភារសមបូរណររផ្នមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ដូ្ច្ជាសមតថភារសព្មរ

សៅតមការណព្រព្រលួររិសាថ ន ណដ្លសវនក្រជួរព្រេះសៅក្នុងមុខការសទសងៗររស់សគ្។ លេធភារសនះរារ់រញ្ចូលទង 

ណដ្រនូវមសធាាយ នងិសមតថភាររនយល់ នងិរក្ណព្រនូវពាក្យរសច្ចក្សេសមក្ជាភាសាណខមរ នងិព្រតកិ្មមរហ័សច្ាំសពាះ

រញ្ហា ងមីៗ េសសនៈងមីររស់ថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំ សគលរាំែងងមផី្នសវនដ្ឋឋ ន។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       28                            ២០១៧ 

 

សដ្ឋយសារសវនក្រជានិច្ចកាលសធវើការជាមួយធនធានមនសុស ការសច្ះយល់សភារការែ៍គ្ឺជាការចាាំាច់្ 

ណដ្លជាសមតថភារឆ្រ់ចារា់ននូវអវណីដ្លសវនដ្ឋឋ នេេួលយក្សដ្ឋយ រីក្រាយឬមិន រីក្រាយ ណដ្លអនញុ្ហញ តឱ្យសវនក្រ

ចូ្លសព្ៅសៅក្នងុរញ្ហា ររស់សវនដ្ឋឋ ន។ គ្ុែភារសនះរួមរញ្ចូលនវូអារមមែ៍សវតយិេភារសលើអវីណដ្លសវនដ្ឋឋ ន មិន

សរញចិ្តត ឬក្ក៏ារស វ្ងយលអ់ាំរីការយល់សឃើញររស់សវនដ្ឋឋ នថា សតើសគ្ានអារមមែ៍យ ងណ្តច្ាំសពាះការងារររស់សគ្

ច្ាំសពាះព្រធានររស់សគ្ នងិអងគភារររស់សគ្។ ភារការេូតក្៏ជាគ្ុែភារចាាំាច់្ណដ្រ សព្ារ់ឱ្យសវនក្រសួរនាាំនូវ

សាំែួរសដ្ឋយមិនសធវើឱ្យអនក្ណដ្លស ា្ើយសាំែួរានការភ្ាក្់សទអើល។ សៅក្នុងការរាំសរញការេេួលខុសព្តូវ សយើងព្តូវសគររ

ទាំងសវនដ្ឋឋ ន ទាំងសវនក្រសទសងសេៀត។ រាល់សក្មមភារសងស័យ នងិសចាេព្រកាន់សលើគ្ាំនតិររស់សវនដ្ឋឋ ន ព្តូវសជៀស

វាង នងិព្តូវយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ច្ាំសពាះមន្រនត ីនិងមន្រនតីសវនដ្ឋឋ នដ្ផ្េសដ្ឋយក្តីសគររ។ 

ការសរតជ្ាជាតព្មូវការចាាំាច់្សព្ារ់សដ្ឋះព្សាយរញ្ហា ធាំៗ ក្៏ដូ្ច្ជាសព្ារ់សៅក្នងុក្ណនាងសាំខាន់ដ្ផ្េសេៀត។ 

ការព្រឆ្ាំងេរ់េល់នងឹសាំពាធណដ្លអាច្រុញឱ្យសវនក្រឃាា តរសីគលរាំែងររស់ខាួន នងិច្ាំែង់រាំសរញការងារខាា ាំង

សដ្ើមបកី្ាំែតស់ាថ នភារ នងិក្តព់្ត សព្ារ់គាំព្េដ្លថ់ាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ គ្ជឺាេិដ្ឋភារសាំខានផ់្នការសរតជ្ា។  

ការរងាា ញអនសុាសន៍សវនក្មមណទអក្សលើសហតុការែ៍ ណដ្លានក្ាំែត់ព្តឹមព្តូវ គ្ឺជាលក្ខែៈគ្នាឹះផ្នភារ

ជាំនាញ។ សគលរាំែងវាយតផ្មាសលើភារជាសារវនតផ្នលេធទលសវនក្មម សដ្ឋយគម នអតតសនាម័តិ ក្៏ដូ្ច្ជាគ្ុែសមបតតិ

ទក្់េងនងឹការសជឿេុក្ចិ្តត ការេេួលខុសព្តូវសរញសលញ គ្ជឺាលក្ខែៈសមបតតផិ្នភារជាំនាញមួយសេៀត។  

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវានសមតថភារគ្មនាគ្មនទ៍ាំងនយិយ នងិទាំងសរសសរ។ ជាំហររឹងា ាំ នងិ វិជាានច្ាំសពាះ

ជាំនាញសវនក្មមររស់សយើងណដ្លព្រកាន់សដ្ឋយសវនក្រ នងិសវនក្មម នងិការព្សផ្ម ការផ្ច្នព្រឌ្ិតណដ្លរក្សឃើញទាូវងមី

មក្សដ្ឋះព្សាយរញ្ហា ចាស់នានា ានរួមច្ាំណែក្ច្ាំសពាះរញ្ហា គ្មនាគ្មន៍។ គ្ួរច្ងចាាំជានិច្ចថា មុខងារសវនក្មមព្តូវណត

រាំសរញជាមួយសតងដ់្ឋរព្ក្មសីលធម៌ក្ព្មតិខពស់ សុច្រិត នងិសសាម ះព្តង់សៅព្គ្រ់ក្ណនាងក្នុងសវនដ្ឋឋ ន នងិជាមួយអនក្

ខាងសព្ៅទាំងអស់។ មុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវរាំសរញឱ្យព្សរសៅនងឹច្ារ់រេដ្ឋឋ នពាក្រ់ន័ធ និងាព្តជាក្់ណសតង

នានាសៅក្នុង ISPPIA និងរាល់សតងដ់្ឋរសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។  

១៤- ការេេួលខ សព្ត្វូររស់ថាន រ់ដឹ្រនាាំចាំសពាះការព្ត្ួត្រិនិត្យ 

សវនក្ផ្ទៃក្នងុមិនព្តូវានសិេធិសសព្មច្ ឬេេួលខុសព្តូវសលើសក្មមភារទាំងេាយណដ្លក្ាំរងុរងសវនក្មម នងិ

មិនព្តូវសធវើគ្ែសនយយ ឬមុខងារព្រតិរតតណិ្តខាងសព្ៅអងគភារររស់ខាួនណដ្លជាក្មមវតថសុវនក្មមស ើយ។ សដ្ឋយសហតុ

សនះ នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងមិនេេួល ឬមិនណសវងរក្ការេេួលខុសព្តូវសលើដ្ាំសែើរការផ្នមុខងារព្រចាាំផ្ងៃររស់

សវនដ្ឋឋ នសនាះសេ។ សវនក្រមិនព្តូវដ្ឋក្ខ់ាួនឯងសៅក្នុងសាថ នភារណដ្លព្តូវសធវើសវនក្មមសលើខាួនឯង។ ការព្រឹងណព្រង

សវនក្មមសដ្ឋយព្រសិេធភារ គ្ឺសៅសរលណដ្លសវនក្រអាច្ព្តតួរនិិតយ  វិភាគ្ និងរក្ព្សាយរ័ត៌ាន លក្ខខែឌ  នីតិវិធ ី

ការសរៀរច្ាំ និងការព្តួតរនិតិយសដ្ឋយឯក្រាជយ សតានុម័ត គម នណរងណច្ក្។ សតានុម័ត នងិគម នការណរងណច្ក្អាច្កាត ់



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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រនថយសៅសរលសវនក្រានការេេួលខុសព្តូវផ្លៃ ល។់ 

សគលនសយាយររស់សវនក្មម គ្ឺការេេួលខុសព្តូវដ្ាំរូងសលើភារអនុសលាមតមសគលការែ៍ នីតិវិធ ីនិង

សលើការក្ាំែតន់ូវភារចាាំាច់្សដ្ើមបីផ្លា ស់រតូរព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នងុ ណដ្លេេួលខុសព្តូវសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសលើក្ិច្ច

ព្រតិរតតកិារព្រចាាំផ្ងៃ។ ជាណទនក្មួយផ្នការេេួលខុសព្តូវសលើរញ្ហា ព្តួតរនិតិយ ការព្គ្រ់ព្គ្ងទមទរការរក្ាក្ាំែត់ព្ត

ហិរញ្ញវតថុណដ្ល ា្ុះរញ្ហច ាំងភារព្តឹមព្តូវសលើព្េរយសមបតត ិរាំែលុ និងព្រតិរតតកិារររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

េិដ្ឋភារដ្៏សាំខាន់មួយផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ និងព្ររន័ធ គ្ឺមុខងារគ្ែសនយយ។ សៅឯសវនដ្ឋឋ ន 

ព្រធានហិរញ្ញវតថុេេួលខុសព្តវូដ្ាំរូងក្នុងការសរៀរច្ាំ នងិព្រតិរតតិសលើព្ររន័ធេូសៅសព្ារ់ព្រមូល នងិរាយការែ៍អាំរី

រ័តា៌នព្គ្រ់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ។ ក្៏រ ុណនត ការសព្រើព្ាស់រ័តា៌នទាំងសនះសព្ារ់ការដឹ្ក្នាាំ នងិព្រតិរតតិការ គ្ឺជាការេេួល

ខុសព្តូវខពស់ររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្គ្រ់ជានថ់ាន ក្។់ 

សដ្ឋយសហតុសនះ យនតការព្តតួរនិតិយជាការេេួលខុសព្តូវច្មបងររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសលើការរសងកើត ការអនុវតត 

នងិការធានាភារព្តឹមព្តូវ ព្រសិេធភារ នងិព្រសិេធទលររស់ក្ិច្ចព្តតួរនិតិយ។ យនតការព្តួតរនិិតយព្តូវានក្សាងស ើង

សដ្ើមបីជួយដ្លថ់ាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្គ្រ់ជាន់ថាន ក្់ សដ្ើមបរីាំសរញកាតរវក្ិច្ចររស់ខាួនក្នុងទាូវដ៏្ានព្រសិេធភាររាំទតុ។ ការេេួល

ខុសព្តូវផ្នសវនក្មមគ្ឺ: 

 ការវាយតផ្មា ការរនិតិយ សតសត  នងិវាស់ណវងក្ព្មតិអនសុលាមភារសធៀរជាមួយព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ និង

នតីិវិធីណដ្លានរសងកើត 

 ក្ាំែតភ់ារព្គ្រ់ព្គន់ ព្រសិេធភារ ព្រសិេធទលររស់យនតការព្តតួរនិតិយ នងិក្ិច្ចព្រតិរតតិការររស់

មន្រនតីេេួលភារក្ិច្ចអនុវតតយនតការព្តតួរនិតិយទាំងសនាះ 

 ជួយ នងិចូ្លរួមជាមួយថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំសៅក្នងុការរសងកើតយនតការព្តតួរនិតិយ រិសសសសៅក្នងុ ឬសព្ារ់

ព្ររន័ធងមី នងិសាថ នភារងម ី

 រំណលក្ច្ាំសែះទក្់េងនឹងការព្គ្រ់ព្គ្ង ច្ាំែចុ្ខវះខាត និងរញ្ហា ណដ្លជាលេធទលសវនក្មម ការព្សាវ 

ព្ជាវ និងគ្ាំនតិនានា  

 ទតល់សយរលជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសលើអតថព្រសយជន ៍ភារសាំខាន ់វិធសីាន្រសត  រសច្ចក្សេស និងព្រសភេផ្នការ

ព្គ្រ់ព្គ្ង  

 ទតលអ់នសុាសនអ៍ាំរីេីក្ណនាង នងិសរលសវលាណដ្លព្តូវការដ្ឋក្់ការព្តតួរនិតិយ និងវាយតផ្មាហានភិយ័

ក្រែីអវតតានការព្តួតរនិតិយ 

 ជួយក្ាំែតថ់ា សតើានយនតការព្តតួរនិតិយព្គ្រ់ព្គន់សៅព្គ្រ់ដ្ាំណ្តក្ក់ាលផ្នសក្មមភារររស់សវន-

ដ្ឋឋ នឬសៅ សហើយរញ្ហា ក្យ់នតការទាំងសនាះព្តូវានតមដ្ឋន នងិានសព្រើព្ាស់ជារ់លារ់ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ជួយសវនដ្ឋឋ នឱ្យយលថ់ា គ្ខឺាួនឯងសនះសហើយណដ្លជាអនក្េេួលខុសព្តូវក្នុងការរសងកើតព្ររន័ធព្តួត   

រនិិតយ សហើយមិនព្តូវណទអក្សលើសតងដ់្ឋរគ្ែសនយយជាំនួសឱ្យការព្តតួរនិតិយទាំងឡាយ នងិអនសុាសន៍

សនាះសេ។  

សៅក្នងុការវាយតផ្មា នងិសតសតយនតការព្តតួរនិតិយណដ្លសព្រើព្ាស់សដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវគ្ិតគ្រូ

ឱ្យសព្ច្ើនសៅសលើរច្ចយ័ក្នងុសរលអនាគ្តជាជាងច្ាំសពាះសរឿងរា៉ាវក្នាងសៅ។ គ្ាឺនណតការដ្ឋក្់ “ការសផ្លត តសលើអនាគ្ត”

សលើលេធទលរក្សឃើញសេ សេើរការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងានព្រសិេធភារក្នុងការជយួ នងិណក្លមអដ្ល់ក្ិច្ចព្រតិរតតិការ

ររស់សវនដ្ឋឋ ននាអនាគ្ត។ 

សដ្ឋយសហតុសនះ គ្ឺជាការសាំខាន់សព្ារ់សវនក្រព្តូវច្ងចាាំជានិច្ចជាមួយព្េឺសត ីសនះ សៅក្នងុការវាយតផ្មាររស់

ខាួន។ មា ងសេៀតគ្ួរយលថ់ា សវនក្មមមិនណមនជាការរងាា ញនូវជាំហរផ្នការកាត់សសច្ក្តីសនាះសេ។ សៅសរលសវនក្រ

រងាា ញច្ាំននួដ្ងផ្នក្ាំហុស ឬការមិនសគររដ្លន់ីតិវិធីណដ្លាន សនះព្គន់ណតជាមូលដ្ឋឋ នសព្ារ់ដ្ឋក្់អនសុាសនណ៍ក្

លមអក្ិច្ចព្រតិរតតកិារសៅសរលអនាគ្តរ ុសណ្តណ ះ។ ក្ាំហុសគ្ឺព្គនណ់តជាឧទហរែ៍ផ្នលក្ខខែឌ ណដ្លានក្ត់សាគ ល់

សនះ។ សវនក្រផ្ទៃក្នងុយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សព្ច្ើនជាងសលើការណក្តព្មូវ “រញ្ហា ” ជាជាង “ ក្ាំហុសមួយៗ ”។ 

១៥- សត្ាន ម្័ត្ 

ច្ាំសពាះតនួាេីផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ក្នងុនយ័ជាសក្មមភារវាយតផ្មាឯក្រាជយមួយ ណដ្លរាំសរញសសវាជនូថាន ក្់

ដឹ្ក្នាាំ សវនក្រផ្ទៃក្នងុខិតខាំសធវើខាួនឱ្យានលក្ខែៈសតានម័ុតតមណតអាច្សធវើាន សៅក្នុងការអនុវតតភារក្ិច្ច នងិ

រងាា ញលេធទលរក្សឃើញជាមួយអនសុាសន ៍ឱ្យណទអក្សលើសភារការជាក្់ណសតងជាជាងសលើការចារអ់ារមមែ៍។ 

សតានុម័តទមទរឱ្យសវនក្ររាំសរញភារក្ិច្ច សដ្ឋយព្រកានន់ូវភារសសាម ះព្តង់ច្ាំសពាះលេធទលការងារររស់

ខាួន នងិមិនព្តូវសធវើការសព្មរសព្មួលធាំដ្ុាំស ើយ។ ការងារសវនក្មមព្តូវសព្ជើសយ ងណ្តក្ុាំឱ្យសវនក្រសថ ិតក្នុងសាថ នភារ

លាំាក្ក្នុងការសសព្មច្ចិ្តតសដ្ឋយជាំនាញ និងសតានុម័ត។ ដូ្សច្នះ ព្តូវានការព្តួតរនិតិយសមព្សរមួយ សដ្ើមបធីានាឱ្យ

សគលរាំែងានសសព្មច្សហើយសតានុម័តក្៏រក្ាាន។ 

១៦- ការសមាា ត្ ់

ធមមជាតិរតិផ្នសវនក្មម ដូ្ច្ជាេាំនាក្់េាំនងរវាងសវនក្រនងិសវនដ្ឋឋ ន នងិព្រសភេផ្នរ័តា៌នណដ្លទតល់ ឬរក្

សឃើញរសងើកតនូវភារចាាំាច់្ឱ្យសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវគ្ិតអាំរីការសាៃ ត ់ នងិក្ាំហិតផ្នការណច្ក្ចាយ ណដ្លជនូច្ាំសពាះណត 

“អនក្ណដ្លព្តូវដឹ្ង” រ ុសណ្តណ ះ។ ការសធវសព្រណហសណ្តមួយនងឹអាច្កាត់រនថយគ្ុែសមបតតិររស់ សទក្ នងិរ ះពាល់

ដ្ល់ព្រសិេធភារររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន។ 

១៧- គ្ម្នាគ្ម្ន៍សដ្ឋយសសរី 

សៅសរលភារក្ិច្ចចាាំាច់្មិនទន់ណរងណច្ក្ច្ាស់លាស់ និងសថ តិក្នងុឌ្ណី្តមិក្ េាំនាក្់េាំនងក្នងុព្ក្ុមានសារៈ 
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សាំខាន់ណ្តស់សព្ារ់ព្រសិេធភាររួម។ ការក្សាង និងរក្ាេាំនាក្់េាំនងព្ក្ុមសនះ ទមទរឱ្យានរំហូរសសរីនូវគ្មនាគ្មន៍ 

ទាំងទាូវការ នងិមិនទាូវការ រីសលើចុ្ះសព្កាម និងរសីព្កាមសៅសលើព្រមទាំងរវាងសាជកិ្ផ្នព្ក្ុមសវនក្មម។ 

១៨- អេិវឌ្ឍន៍ម្ន្រនតជីាព្រចាំ 

សៅសរលណដ្លការអភិវឌ្ឍច្ាំសពាះរុគ្គលាន ក្់ៗ ានសារៈសាំខាន់សព្ារ់ការអភិវឌ្ឍខាួន ដ្ាំសែើរការអភិវឌ្ឍ

សនះអាច្រសនាឿនានតមរយៈ៖ 

 រសងកើតររិសាថ នសព្ារ់ការរីក្ច្សព្មើន 

 ទតលក់ារជាំរញុ សសច្ក្តីព្តូវការសទសងៗ និងការច្លូរួមឱ្យានព្គ្រ់ព្គន់សដ្ើមបីរក្ាច្ាំែង់ក្នងុក្ព្មិត

ខពស់រាំទតុ 

 ទតលា់នរហ័សនូវលេធទលទក្់េងនឹងព្រសិេធភារ នងិេិននទលក្នុងការងារ 

 តព្មូវឱ្យានអភិព្ក្មជាំនាញច្ាំសពាះការអនុវតតភារក្ិច្ច 

 ជាំរញុឱ្យានសតងដ់្ឋរព្រតិរតតកិារខពស់ សាម រតពី្រណ្តាំងព្រណជង នងិសាេនភារសៅក្នងុនាយក្ដ្ឋឋ ន 

 សលើក្េឹក្ចិ្តតឱ្យានការច្លូរមួអភិវឌ្ឍនស៍ក្មមភារទាំងក្នុង នងិសព្ៅសវនដ្ឋឋ ន។ 

១៩- ភារសរញសលញផ្នការងារម្ន្រនតី 

សៅសរលេេួលការងារ សវនក្រអាច្ចារ់សទតើមតម វិធសីាន្រសត សទសងៗ : 

 សធវើការវិភាគ្សាមញ្ញ សហើយដ្ឋក្់ជនូព្រធានសវនក្មម  

 ឧសាហស៍ាក្សួរព្រធានព្ក្ុមសវនក្ររក្សាំែូមររ ការតព្មង់េិស និងសុាំរាល់ការសសព្មច្រីព្រធាន 

សៅក្នងុរយៈសរលផ្នការងារ 

 សធវើការតមគ្ាំនិតផ្លៃ លខ់ាួន េេួលខុសព្តូវខាួនឯង សហើយរញ្ចរ់ការងារទាំងព្សុង ណដ្លជួយជាអតិររ

ាដ្ល់សក្មមភារថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ ជាមួយធាតុចូ្លតិច្តួច្រសីវនក្រនិងព្រធានសវនក្មម។ 

សគលការែ៍ព្រតិរតតកិារផ្នភារសរញសលញផ្នការងារមន្រនតី ទមទរឱ្យមន្រនតីាន ក្់ៗក្នុងអងគភារ រាំសរញរាល ់

ភារក្ិច្ចក្នងុវិធសីាន្រសត ចុ្ងសព្កាយ។ សនះជាការសព្រើព្ាស់មន្រនតីសដ្ឋយព្រសិេធភារ ក្នងុខែៈណដ្លានរព្ងងឹសមតថភារ

ដ្ល់រកួ្សគ្ សដ្ើមបអីនុវតតភារក្ចិ្ចណដ្លានការេេួលខុសព្តូវកាន់ណតសក្ើនស ើង។ សដ្ើមបីឱ្យសគលការែ៍សនះព្រព្រឹតតសៅ

ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ ចាាំាច់្សគររនូវច្ាំែចុ្ដូ្ច្តសៅ : 

 ព្តូវដឹ្ងអវីណដ្លព្តូវការ និងច្ងា់ន ( សគលរាំែងនិងវិសាលភារ ) 

 សដ្ឋះព្សាយរញ្ហា ជារួម សហើយេេួលការខុសព្តូវរួមសលើការងារ 

 គ្មនាគ្មន៍ណទនការជាមួយព្គ្រ់អនក្ពាក្រ់ន័ធ 

 ទតលរ់័តា៌នជានិច្ចជនូព្រធានព្ក្ុមសវនក្រ 

 ព្រគ្ល់ការងាររួច្រាល់ជាក្ញ្ចរ់ណដ្លព្រធានសវនក្រព្តូវការណតព្តឹមទតល់ការឯក្ភារសលើការងារសាថ ររ 
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ណតមតង។ ព្រសិនសរើការងារសវនក្រដ្ាំសែើរការសដ្ឋយព្រសិេធភារ សនាះមិនចាាំាច់្ចុ្ះផ្លៃ ល់ដ្ល់េី

ក្ណនាងសដ្ើមបរីនិិតយការងារសនាះស ើយ។ ការងារសរញសលញ នងិសាថ ររ គ្ឺជាការងារណដ្លមិនព្តូវ

រនយល់រណនថម ឬរញ្ហា ក្់អវសីទសងស ើយ។ 

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តវូសធវើរាយការែ៍ពាក្ក់្ណ្តត លឆ្ន ាំ ជនូព្រធានសាថ រ័ន ណដ្លរាយការែ៍សនាះ 

រងាា ញអាំរីច្ាំនុច្ខាងសព្កាមៈ 

  ណទនការសវនរម្ម 

 សគលសៅ នងិសគលរាំែងររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន 

 ក្មមវិធីសវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំសសងខរ 

   វិស្ថលភារសវនរម្ម នងិលេធទល 

 សាថ នភារផ្នការសសព្មច្ានសគលសៅ នងិសគលរាំែង 

 សាថ នភារសសព្មច្ានសធៀរនងឹក្មមវិធីសវនក្មម 

 សសងខរក្ិច្ចការសវនក្មមានសធវើរួច្ 

 សវនក្មមក្ាំរងុដ្ាំសែើរការ 

 សសងខរលេធទលសាំខាន់ៗ 

 សសងខរច្ាំែចុ្ខវះខាតរក្សឃើញ 

 រាយការែ៍អាំរកីារតមដ្ឋនវិធានការណក្លមអ 

 សាំែូមរររិសសសររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ  

ត្ផ្ម្លសវនរម្ម 

 តផ្មាផ្នការងារសវនក្មម 

 សសងខរសលើតផ្មាសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិផ្ទៃសព្ៅ។ 

សវនររ 

 ច្ាំននួមន្រនតីររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន 

 សក្មមភាររែតុ ះរណ្តត ល នងិអភិវឌ្ឍន។៍ 

ព្រធានសវនក្មមេេលួខសុព្តវូ: 

 ទតល់មសធាាយសព្ារ់ព្រមូលេិននន័យចាាំាច់្សព្ារ់រាយការែ៍ 

 រនិិតយជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ នតមការក្ាំែត់ សលើខាមឹសារផ្នរាយការែ៍សដ្ឋយរក្សមើលថាសតើ

រាយកាែា៍នសដ្ឋះព្សាយសសច្ក្តីព្តូវការររស់សវនដ្ឋឋ នឬសៅ 

 ណក្តព្មូវ លុរ ឬណងមរាយការែ៍ក្នុងក្រែីចាាំាច់្។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       33                            ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជាំរូរ ៧ 

ការសធវើណទនការច ះ នងិការសរៀរចាំរិចចព្រជ ាំ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       34                            ២០១៧ 

 

១- ការណែនាាំសរៀរចាំសធវ ើណទនការច ះ 

ដ្ាំណ្តក្់កាលសរៀរច្ាំណទនការចុ្ះ ចារ់សទតើមសៅសរល សទក្ ចារ់សទតើមសព្គងការងារសវនក្មម (ាននយ័ថា 

សវនក្មមច្ាំសពាះដ្ាំសែើរការានក្ាំែត ់ឬអនុវតតគ្សព្ាងរិសសសណ្តមួយ)។ សៅក្នុងដ្ាំណ្តក្ក់ាលសនះ សទក្ ព្តូវសធវើ

សក្មមភារចាាំាច់្មួយច្ាំននួសដ្ើមបីសរៀរច្ាំខាួនសព្ារ់អនុវតតសវនក្មមជាក្ណ់សតង។ 

សដ្ើមបកី្ត់ព្តដ្ាំសែើរការសរៀរច្ាំណទនការសវនក្មម េព្មង់សាំែួរ (Check list) អាំរីសគលរាំែងសវនក្មម 

នងិណទនការសវនក្មមព្តូវរាំសរញឱ្យសហើយមុនចារ់សទតើមសវនក្មម។ ព្រធានព្រតភិនូឹងព្តូវេេួលខុសព្តូវក្នងុការរញ្ចរ់

េព្មង់សាំែួរឱ្យទន់សរលសវលា (សូមសយងេព្មង់សលខ ២៩ “េព្មង់វាយតផ្មាគ្សព្ាង”) អាំ ុងសរលវាយតផ្មា

គ្សព្ាង សវនក្រ ព្តូវសរៀរច្ាំេព្មង់ស ើងសដ្ើមបីក្ត់ព្តរត័៌ាន ដ្ូច្តសៅ ៖ 

 សៅសរលចាាំាច់្ រនិតិយសនាកឹ្សវនក្មម វិសាលភារសវនក្មម និងរាយការែ៍សវនក្មមមុនៗ រួច្

ក្ាំែតជ់ាំហានតមដ្ឋនតមការចាាំាច់្ 

 ក្ាំែត់សគលរាំែងសវនក្មមរិសសសសដ្ឋយណ ក្ 

 វាយតផ្មាសរលសវលា និងធនធានចាាំាច់្សព្ារ់សសព្មច្សគលរាំែងសវនក្មម (រួច្សព្រៀរសធៀរជា

មួយសរលសវលាជាក្ណ់សតងនាសរលសព្កាយ) 

 សរៀរច្ាំ និងអនុម័តក្មមវិធីសវនក្មមលមអិតសៅសរលចាាំាច់្ 

 សព្មរសព្មួលការងារសវនក្មមជាមួយសវនក្រផ្ទៃសព្ៅ និងក្ាំែត់រច្ចយ័ររស់ការងារសគ្មក្សលើ

 វិសាលភារសវនក្មមក្ាំរុងសធវើ។ 

ព្ាព្សយ័ជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ នពាក្រ់ន័ធនឹងសគលរាំែងសវនក្មម នងិសសន ើសុាំការអធិរាយ និងសាំសែើ

ររស់សគ្សដ្ើមបីជួយឱ្យលេធទលសវនក្មមានលក្ខែៈវិជាាន។ រញ្ហា សនះអាច្សសព្មច្ានតមរយៈការរញ្ាូននវូ

លិខតិជព្ាររីសវនក្មម សលើក្ណលងណតក្នុងក្រែីការរនាាំ/ភារមនិព្រព្ក្តីព្តូវានសងសយ័។ លិខិតជព្ារសវនក្មម

ណររសនះព្តូវសទ ្ើសច្ញក្នុងខែៈមួយសមព្សរឱ្យានមុនការសរើក្ក្ិច្ចព្រជុាំ ឬសវនក្មមជាក្់ណសតង (ឧទហរែ៍ ១៥ផ្ងៃ)។ 

លិខតិជព្ាររីសវនក្មមច្ាំសពាះសវនដ្ឋឋ នព្តូវរញ្ចូលនវូរត័ា៌នដូ្ច្ខាងសព្កាម ៖ 

 ដ្ាំសែើរការណដ្លព្តូវសធវើសវនក្មម 

 សគលរាំែង នងិវិសាលភារសវនក្មម 

 កាលររិសច្ឆេចារ់សទតើមសវនក្មម នងិច្ាំននួផ្ងៃសព្គងេុក្សព្ារ់រញ្ចរ់សវនក្មម 

 សាំសែើសុាំឯក្សារចាាំាច់្ណដ្លព្តូវរងាា ញក្នងុឱ្កាសព្រជុាំ ឬអាច្ទតលត់មកាលក្ាំែត់សដ្ឋយណ ក្។ 

២- ការសរៀរចាំណទនការការងារ 

ណទនការការងារព្តូវានសរៀរច្ាំ សដ្ើមបីតព្មង់េិសសវនក្មមផ្ទៃក្នងុតមជាំហានសាំខាន់ៗណដ្លព្តវូអនុវតត។ សព្កាម 
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អភពិ្ក្មសផ្លត តសលើដ្ាំសែើរការានហានភិយ័ ណទនការការងារសវនក្មមអាច្ជាំនួសក្មមវិធីការងារ។ ក្៏រ ុណនត ច្ាំសពាះព្រសភេ

សវនក្មមដ្ផ្េសេៀត ដូ្ច្ជាការសធវើអសងកតរសិសស ឬគ្សព្ាងរសិសសណដ្លសាំែូមររសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ ន សវន

ក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវក្សាងនវូក្មមវិធកីារងារសមព្សរមួយ។ សវនក្រផ្ទៃក្នុង ឬព្រធានព្រតភិូព្តូវក្សាងក្មមវិធីសវនក្មម

រឋមមួយក្នងុអាំ ុងសរលផ្នដ្ាំណ្តក្ក់ាលសរៀរច្ាំណទនការ សហើយរនាៃ រ់មក្ព្តូវណក្តព្មូវតមការចាាំាច់្។ ការសរៀរច្ាំ

ណទនការានព្តឹមព្តូវ នងិក្មមវិធីសវនក្មមសុព្ក្តឹ និងអនញុ្ហញ តឱ្យសវនក្រផ្ទៃក្នងុអនុវតតការងារសវនក្មមព្រក្រសដ្ឋយ

ព្រសិេធភារ នងិព្រសិេធទល។ 

ជាេូសៅ ណទនការការងារព្តូវដ្ឋក្់សច្ញនូវច្ាំែចុ្ដូ្ច្ខាងសព្កាម ៖ 

 សគលរាំែងផ្នសវនក្មម 

  វិសាលភារ នងិក្ព្មិតសតសតចាាំាច់្ សដ្ើមបីសសព្មច្សគលរាំែងសវនក្មមសៅព្គ្រ់ដ្ាំណ្តក្ក់ាលផ្ន

សវនក្មម 

 េិដ្ឋភាររសច្ចក្សេស ហានភិយ័ ដ្ាំសែើរការ នងិច្មាងការ ណដ្លព្តូវព្តួតរនិិតយ។ 

ការសរៀរច្ាំណទនការណដ្លសធវើានលអតិលអនន់ងឹទតលន់ូវ៖ 

- ណទនការានលក្ខែៈព្ររន័ធសព្ារ់ជាំហាននមួីយៗផ្នការងារណដ្លអាច្គ្មនាគ្មន៍ដ្លស់វនក្រ

ពាក្រ់ន័ធព្គ្រ់គន  

- មសធាាយព្គ្រ់ព្គ្ងខាួនច្ាំសពាះសវនក្រណដ្លានព្តូវចាតត់ាំង 

- មសធាាយណដ្លតមរយៈសនះអនក្ព្តតួរនិតិយការងារសវនក្មម អាច្រនិតិយស ើងវិញសហើយសព្រៀរ

សធៀរការអនុវតតជាមួយណទនការ 

- ជាំនយួក្នុងការរែតុ ះរណ្តត លសវនក្រណដ្លមិនទនា់នរេរិសសាធន៍សព្ច្ើន សហើយណែនាាំរកួ្សគ្ឱ្យ 

សាគ ល់ជាមួយវិសាលភារ សគលរាំែង នងិជាំហានការងារផ្នសវនក្មម 

- មូលដ្ឋឋ នសព្ារ់សរុរក្ាំែតព់្តការងារណដ្លានអនុវតតជាក្់ណសតង 

- ជាំនយួដ្លអ់នក្ព្តតួរនិតិយ/ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ ឱ្យានលេធភារកាតរ់នថយររិាែផ្នការព្តួតរនិតិយសដ្ឋយ

ព្តងណ់ដ្លចាាំាច់្ 

- ជាំនួយដ្ល់សវនក្រសព្កាយៗឱ្យសាគ ល់ច្រិតផ្នការងារានសធវើក្នាងមក្។ 

ណទនការសក្ើតសច្ញរីេិសសៅសាំខាន់ៗ ជាសព្ច្ើនសព្ារ់រាំសរញក្ិច្ចការ។ ណទនការព្តូវទៃុក្នវូសសច្ក្តីព្រកាសរី

សគលរាំែងផ្នព្រតិរតតិការណដ្លក្ាំរុងព្តូវរនិតិយ។ សព្ារ់សវនក្មមនីមួយៗណទនការការងារព្តូវៈ 

 រាយមុខហានភិយ័ណដ្លព្តូវេរ់សាក ត ់ និងយនតការណដ្លាន ឬណដ្លព្តូវការពារព្រឆ្ាំងនងឹហានភិ័យ 

ានសសងកតសឃើញ  

 ក្ាំែតជ់ាំហានការងារចាាំាច់្សព្ារ់សតសតព្រសិេធភារផ្នយនតការព្តួតរនិិតយទាំងសនាះនងិ  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       36                            ២០១៧ 

 

 ទតលន់ូវក្ណនាងសព្ារ់ចុ្ះហតថសលខាខាីររស់សវនក្រ ណដ្លរញ្ចរ់ជាំហានសវនក្មមទតល់ច្ាំែចុ្សយង

សៅនឹងសនាកឹ្ការងារសវនក្មមពាក្រ់ន័ធ នងិអធិរាយខាី។  

៣- ការណែនាាំសលើការសរើររចិចព្រជ ាំ 

សព្កាយរញ្ចរ់ដ្ាំណ្តក្ក់ាលសរៀរច្ាំណទនការរឋមផ្នក្ិច្ចការសវនក្មម នងិមុនការចារ់សទតើមសធវើសវនក្មមជាក្់

ណសតង ព្រធានសវនក្មម នងិព្រធានព្រតភិូសវនក្មមព្តូវជួរជាមួយសវនដ្ឋឋ ន (ព្រធាន នងិមន្រនតពី្តតួរនិតិយសាំខាន់ៗ)។ 

ក្ិច្ចព្រជុាំសរើក្សវនក្មមទតលក់ាលានុវតតភារក្សាងេាំនាក្់េាំនងលអ។ សរៀរច្ាំក្ាំែត់សហតុណដ្លសសងខររីសរលសវលា កាល

ររិសច្ឆេ េីក្ណនាង នងិវតតានអនក្ច្លូរួមក្នុងក្ិច្ចព្រជុាំសរើក្សនះ (សូមសមើលេព្មង់សលខ ១៨ “ក្ិច្ចព្រជុាំដ្ាំរូង”)។ 

ច្ាំែចុ្ព្តូវរិសព្គះក្នុងក្ិច្ចព្រជុាំសរើក្ាន ៖ 

 តនួាេផី្នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ: រនយល់យ ងខាអីាំរតីនួាេីសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ និងការសរតជ្ាចាាំាច់្រភីាគ្ីសវន-

ដ្ឋឋ នសព្ារ់គាំព្េ នងិស ា្ើយតរមក្សាំែូមររសវនក្មម 

  វសិាលភារ នងិសគលរាំែង: រងាា ញរីវិសាលភារមូលដ្ឋឋ ន នងិសគលរាំែងានក្ាំែត់សព្ារ់

ការងារសវនក្មម នងិជព្ាររីណទនការការងារសវនក្មមេូសៅសដ្ឋយរញ្ហា ក្ថ់ា សគលរាំែងររស់

សវនក្មម គ្ឺរណនថមតផ្មាដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន នងិអនុវតតសវនក្មមសរញសលញសលើសក្មមភារនានា។ សាក្សួរ

តាំណ្តងខាងសវនដ្ឋឋ នចូ្លរួមក្នុងក្ិច្ចព្រជុាំអាំរកី្តីក្ងវលណ់្តមួយ ឬក្ណនាងណ្តខាះជួរព្រេះហានិភយ័ 

ណដ្លចាាំាច់្ព្តូវសធវើសវនក្មមសៅក្នងុរងវងផ់្នការក្ាំែត ់

 លេធទលសវនក្មម: រនយលថ់ា សតើលេធទលសវនក្មមព្តូវសធវើដូ្ច្សមតច្ (ការសដ្ឋះព្សាយលេធទលតូច្តច្ 

ការរភិាក្ាសលើរាលល់េធទលក្នងុសាថ នភាររច្ចុរបនន សដ្ើមបអីនញុ្ហញ តឱ្យសវនដ្ឋន នចាត់វិធានការណក្លមអ

ានទនស់រល ក្ិច្ចព្រជុាំរិេសៅសរលសវនក្មមជាក្់ណសតង រញ្ចរ់ការរនិិតយសលើសសច្ក្តពី្ពាងរាយ-   

ការែ៍ នងិការណច្ក្ចាយរាយការែ៍ចុ្ងសព្កាយ) នងិរិសព្គះសលើសាថ នភាររច្ចុរបននផ្នលេធទលរក្ 

សឃើញក្នាងមក្ 

 វឌ្ឍនភារសវនក្មម:ផ្លលក្ឱ្យានការយល់ច្ាស់ជាមួយសវនដ្ឋឋ ន អាំរកីារធានាឱ្យមន្រនតីររស់សគ្ 

ដឹ្ងរលីេធទលផ្នការរក្សឃើញ និងវឌ្ឍនភារសវនក្មម។ ក្ាំែត់រយៈសរលផ្នការសធវើរច្ចុរបននភារ នងិ

ក្ព្មតិថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសព្ារ់សុាំការរិភាក្ា សត រីីវឌ្ឍនភារសវនក្មម និងលេធទលសវនក្មម។ ព្រតិេិន

សវនក្មមសនះានរួមរញ្ចូលនវូកាលររិសច្ឆេសព្គងេុក្សព្ារ់សវនក្មមជាក្់ណសតង ការណ្តតជ់ួរព្រជុាំ

រិេ ការសាះទាយរាយការែ៍សវនក្មម និងសវនក្មមតមដ្ឋនអនសុាសន៍ព្គមនុ 

 សក្មមភារទតលព់្រកឹ្ា:សាក្សួរអាំរកី្ណនាងានរញ្ហា ណដ្លសវនក្រអាច្ជួយដ្លថ់ាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ។ សវនក្រ  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       37                            ២០១៧ 

 

អាច្ទតល់ព្រកឹ្ាជនូសវនដ្ឋឋ នអាំរីរេរិសសាធនល៍អជាងសគ្ ណដ្លានសៅក្នុងមុខងារសទសងសេៀតក្នងុ 

សវនដ្ឋឋ ន (ការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ព្តូវទតល់ជនូតមសាំែូមររ នងិសាំសែើសដ្ើមបធីានាថាាន តព្មូវការ 

សព្ារ់សវនក្មម ណតមិនព្តូវចូ្លរួមក្នងុសក្មមភារព្រតិរតតកិារណ្តស ើយ)។ សសន ើសុាំណទនការព្គ្រ់ព្គ្ង 

សគលរាំែងឬឯក្សារសទសងៗសេៀតណដ្លអាច្ានរច្ច័យជាសារវនតសៅសលើលេធទលសវនក្មម។ សទក្ 

គ្ួរណតានរញ្ាផី្នតព្មូវការសវនក្មម រាយការែ៍សវនក្មម រ័តា៌នសទសងៗនងិក្មមវិធ ី នងិអវីៗណដ្ល

រុាំទនា់នសរៀរច្ាំ។ 

 សហការសលើការងាររដ្ឋាល: សួរនាាំអាំរីសរលសា ងសធវើការ (ព្រសិនសរើខុសគន រីសវនដ្ឋឋ ន) សិេធិចូ្ល

ដ្លក់្ាំែត់ព្ត ក្ណនាងសធវើការសព្ារ់សវនក្រ  កាលររិសច្ឆេចុ្ងសព្កាយផ្នការងារររស់សវនដ្ឋឋ ន នងិ

រ័តា៌នសទសងសេៀត ណដ្លអាច្ជួយសព្មលួសក្មមភារសវនក្មមនិងការងារព្រចាាំររស់ការិយល័យជា

មួយការរខំានអរបរាច្ាំសពាះសវនក្រ  

 សសច្ក្តសីទតើមនងិេសសនក្ចិ្ច: ចាត់ណច្ងព្រជុាំរវាងមន្រនតីណដ្លសវនក្រអាច្សធវើការជាមួយក្នុងឱ្កាសសវនក្មម 

នងិគ្ួរចាតឱ់្យានដ្ាំសែើការេសសនក្ិច្ចសហដ្ឋឋ រច្នាសមពន័រូរវនតទងណដ្រ។ គ្មនាគ្មន៍ព្រក្រសដ្ឋយ 

ព្រសិេធភារក្នងុដ្ាំណ្តក្់ការចារ់សទតើមសវនក្មមជាក្់ណសតង អាច្ានឥេធិរលយ ងសព្ច្ើនសលើររិយកាស 

ណដ្លសវនក្មមទាំងមូលនឹងព្រព្រឹតតសៅ រិសសសការសព្មរសព្មួលរវាងក្ិច្ចសហព្រតិរតតកិារ នងិ

សាថ នភារមិនចុ្ះសព្មុង។ សវនក្រព្តូវទតលក់ារយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ នងិការខិតខាំខាា ាំងកាា ច្ាំសពាះ

សក្មមភារសនះ។ 

៤- ការណែនាាំសលើរិចចព្រជ ាំរេិ 

សគលរាំែងផ្ននតីិវិធីសនះ គ្ចឺ្ង់ក្ាំែតព់្រតឹតការែ៍មួយច្ាំននួណដ្លសក្ើតស ើងមុននិងក្នងុសរលក្ិច្ចព្រជុាំរិេ។ 

ក្នុងអាំ ុងសរលសធវើសវនក្មម៖ 

 រិសព្គះព្គ្រ់េិដ្ឋភារផ្នលេធទលសវនក្មមទាំងអស់ជាមួយមន្រនតណីដ្លកានក់ារ 

 សរៀរច្ាំឱ្យានសរញសលញនូវលេធទលសវនក្មម 

 រិភាក្ាសលើលេធទលសវនក្មមសរញសលញ និងអនសុាសន៍ជាមួយព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នេេួលរនៃុក្

សហើយ ក្៏គ្ួររិភាក្ាសលើអវីសទសងសេៀតណដ្លចាាំាច់្សព្ារ់ការតមដ្ឋន នងិក្ត់ព្តនវូមតិស ា្ើយតរ

ររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

ព្រធានព្រតភិូសវនក្មមព្តូវរភិាក្ាលេធទលសវនក្មម អនសុាសន៍ណដ្លានសសន ើស ើង នងិលេធទលជាមួយ 

ព្រធាន សទក្ មុនក្ិច្ចព្រជុាំរេិចារ់សទតើម។ យុេធសាន្រសតរេរងាា ញព្តូវសរៀរច្ាំសដ្ឋយដ្ឋក្់រញ្ចូលនូវរញ្ហា ពាក្រ់ន័ធ និង

ព្តូវសរៀរច្ាំលាំដ្ឋរ់ផ្នរេរងាា ញ    សហើយព្តូវផ្លលក្ក្ុាំឱ្យានច្ាំែចុ្ណ្តណដ្លជាំរញុឱ្យានការរដិ្សសធរីសវនដ្ឋឋ ន 
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ចាររ់ីសដ្ើមដ្ាំរូង។ លេធទលសវនក្មមព្តូវសរៀរសច្ញជារីរព្ក្ុម នងិរងាា ញតមរសរៀរដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

 ច្ាំែចុ្ណដ្លព្តវូរាយការែ៍:ព្តូវានទតលជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ជាមុន 

 ច្ាំែចុ្ព្គនជ់ាការសសងកត: រញ្ហា សចាេសខាយជាងណដ្លព្តូវគ្មនាគ្មនផ៍្លៃ លា់ត ់ឬជាអនុសារែៈ 

មិនទាូវការជនូព្ក្ុមព្តួតរនិិតយររស់សវនដ្ឋន ន។ 

ព្រធាន សទក្ ព្តូវក្ាំែត់សរលសវលាសព្ារ់ក្ិច្ចព្រជុាំ ា្ង (រិេ)។ សគលសៅគ្ឺច្ងឱ់្យានការេេួលខុសព្តវូ 

រសីាំណ្តក្់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំររស់សវនដ្ឋឋ នសៅក្នុងក្ិច្ចព្រជុាំសនះ។ ក្ិច្ចព្រជុាំសនះ ចាាំាច់្សរៀរច្ាំស ើងមួយផ្ងៃមុនការរញ្ចរ់ 

សវនក្មម ឬសៅសរលព្រកឹ្ផ្នផ្ងៃចុ្ងសព្កាយ សដ្ើមបទីតលស់រលជនូសវនដ្ឋឋ នព្គ្រ់ព្គនស់រើានការតវា៉ាចាាំាច់្ ឬសាំសែើ 

តមដ្ឋនតមសព្កាយ។ 

ព្រធាន សទក្ នងិព្រធានព្រតិភូសវនក្មមនឹងក្ាំែត់សវនក្រណដ្លចាាំាច់្ចូ្លរួមក្នងុក្ិច្ចព្រជុាំ ា្ងសនះ ណដ្ល 

ានសគលរាំែងទតលរ់័តា៌នជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ ន អាំរលីេធទលសវនក្មម ដ្ាំសែើការរាយការែ៍ េេួលានការ

ឯក្ភារសលើលេធទលរក្សឃើញ ណសវងយលរ់ីណទនការចាត់វិធានការណក្តព្មូវ ឬ វិធានការណក្តព្មូវភាា មៗ សលើច្ាំែចុ្ 

អសក្មមណដ្លានរងាា ញសដ្ឋយសវនក្មម។ ព្រធាន សទក្ និងព្រធានព្រតិភូសវនក្មមព្តូវរនិិតយសគលរាំែងសវនក្មម 

 វិសាលភារ នងិដ្ាំសែើររាយការែ៍មុននងឹរភិាក្ាសលើលេធទលសវនក្មម។ សរើអាច្សធវើានលេធទលសវនក្មម និងអនុ-

សាសន៍ព្តូវរក្ព្សាយសដ្ឋយសវនក្រជាអនក្រក្សឃើញ។ ការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ក់្៏ព្តូវទតលស់លើការអនុវតតណ្ត ឬនតីិវិធីណ្ត

ណដ្លចាាំាច់្ព្តូវេេួលការក្តស់ាគ ល់រណនថម។ សវនក្រាន ក្ព់្តូវចាតឱ់្យក្តព់្តរាលក់ាររិភាក្ាក្នងុសរលព្រជុាំ ា្ង

សនះ។ 
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ជាំរូរ ៨ 

ការសរៀរចាំស វត្ថភិារ និងការព្ត្ួត្រិនិត្យ    

សនលឹរការងារ   
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១- ឯរស្ថរសវនរម្ម 

សតងដ់្ឋរអនតរជាតិសព្ារ់អនុវតតវិជាា ជីវៈសវនក្មមផ្ទៃក្នុង (សអអស) ានក្ាំែត ់ “សវនក្រផ្ទៃក្នុងគ្រួវិភាគ្ 

រនយល់រក្ព្សាយ នងិព្រមូលរ័តា៌នសព្ារ់គាំព្េលេធទលសវនក្មមណដ្លានរក្សឃើញ” សៅក្នុងការអនុវតតការងារ

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ឯក្សារសវនក្មមររស់សវនក្រផ្ទៃក្នុង រងាា ញភសតុតងគ្នាឹះអាំរកីារអនវុតតសតងដ់្ឋរសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

នងិការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្រក្រសដ្ឋយវិជាា ជីវៈ។ 

ពាក្យថាឯក្សារសវនក្មម គ្រឺារ់រញ្ចូលព្គ្រ់ព្រសភេឯក្សារ នងិសាំសែរការងារណដ្លានព្រមូល ឬាន

សរៀរច្ាំក្នុងអាំ ុងសរលសធវើសវនក្មម។ ឯក្សារសវនក្មមទតលន់ូវមូលដ្ឋឋ ន និងគាំព្េដ្ល់សសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ នណដ្លានរក្ 

សឃើញសដ្ឋយសវនក្រ។ ព្គ្រ់ព្រសភេឯក្សារសវនក្មមទក្់េិននឹងការងារសវនក្មមព្តូវណងរក្ាេុក្ក្នុងក្ព្មងឯក្សារ 

សវនក្មមសដ្ឋយសវនក្រផ្ទៃក្នុង។ 

ក្- ច្រតិលក្ខែៈឯក្សារសវនក្មម 

ឯក្សារសវនក្មមរងាា ញនូវភសតុតងសាំខាន ់ រវាងសក្មមភារសវនក្មមនងិរាយការែ៍សវនក្មមចុ្ងសព្កាយ។ 

ឯក្សារសវនក្មមគ្ជឺាភសតុតងសាំខាន់់ៗសព្ារ់គាំព្េដ្លល់េធទលសវនក្មម ការវិនិច្ឆយ័ នងិសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ នផ្ន

រាយការែ៍សវនក្មមចុ្ងសព្កាយ។ 

ភារព្គ្រព់្គន:់ ឯក្សារសវនក្មមព្តូវណតសរញសលញ នងិច្ាស់លាស់សលើភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នេិនននយ័ សដ្ើមបី

រងាា ញភារជាក្់លាក្ផ់្នការអនុវតតការងារសវនក្មម។ ឯក្សារសវនក្មមគាំព្េទងណដ្រដ្ល់លេធទលសវនក្មម ការ វិនិច្ឆយ័ 

នងិសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ នផ្នរាយការែ៍សវនក្មមចុ្ងសព្កាយ ណដ្លានរក្សឃើញសដ្ឋយសវនក្រ សហើយវាជាលេធទលផ្ន 

ការអនុវតតនីតិវិធីសវនក្មម។ ឯក្សារសវនក្មមរែន៌ារភីារព្គ្រ់ព្គនផ់្នេិនននយ័សហើយវាអាច្គ្ូសរញ្ហា ក្អ់ាំរី៖ 

 ការងារសវនក្មមព្តូវានសរៀរច្ាំតមណទនការច្ាស់លាស់ 

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងផ្នសវនដ្ឋឋ ន ព្តូវានព្តតួរនិតិយនងិវាយតផ្មា ក្នុងខែៈសរលក្ាំែត់េាំហាំ 

សតសតសវនក្មម 

 ការសធវើសតសតសវនក្មម នងិនតីិវិធីសវនក្មមសមព្សរព្តូវានអនុវតត។ 

សមតថភារ: ឯក្សារសវនក្មមទៃកុ្ណតរត័ា៌ន នងិភសតុតងសាំខាន។់ សហតដូុ្ច្សនះសវនក្រព្តវូសធវើក្ចិ្ចការព្គ្រ់

ជាំហានសាំខាន់ៗ សដ្ើមបធីានាថារត័៌ានទាំងសនាះអាច្សជឿេុក្ចិ្តតាន។ 

ភារទក្េ់ងគន :  រត័៌ានសៅក្នងុឯក្សារសវនក្មមព្តូវច្ាស់លាស់ សហើយទក្់េងសៅនឹងក្មមវតថុសវនក្មម។ 

សារព្រសយជន:៍ ភសតុតងទៃកុ្ក្នងុឯក្សារសវនក្មមព្តូវណតានសារព្រសយជន ៏ ជួយដ្ល់សវនដ្ឋឋ នសសព្មច្

សគលសៅណដ្លានក្ាំែត។់ 

ភារច្ាស់លាស់ នងិអាច្យលា់ន: ឯក្សារសវនក្មមព្តវូសធវើឱ្យខាី ាននយ័សរញសលញ និងងាយយល់

សដ្ឋយមិនចាាំាច់្ានការរនយលផ់្លៃ លា់ត់រណនថមសេៀតស ើយ។ 
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សគលការែ៍សរៀរច្ាំឯក្សារ៖ 

 ឯក្សារសវនក្មមព្តូវគាំព្េព្គ្រ់ច្ាំែចុ្ណដ្លានក្នងុរាយការែ៍រញ្ចរ់  

 ឯក្សារសវនក្មមព្តូវានសរៀរច្ាំសព្ារ់ព្គ្រ់ជាំហានសវនក្មមដូ្ច្ានក្នុងក្មមវិធីសវនក្មម 

 ឯក្សារសវនក្មមព្តូវអាច្ជយួក្ាំែត់រក្ច្ាំសពាះឯក្សារណដ្លានព្តួតរនិិតយ។ ណតមិនចាាំាច់្រញ្ចូលនវូ

ច្ារ់ងតច្មាងព្គ្រ់ឯក្សារណដ្លានរនិិតយស ើយ ងវតីបិតក្នុងក្រែីខាះព្តូវសព្រើច្ារ់ងតច្មាងសដ្ើមប ី

ព្រសិេធភារ។ 

ខ- ការសរៀរលាំដ្ឋរ ់នងិការសយងផ្នឯក្សារសវនក្មម 

សវនក្រគ្ួរសព្រើព្ាស់សតងដ់្ឋររង់សលខសព្ារ់ព្គ្រ់ឯក្សារសវនក្មមសដ្ឋយផ្លា ស់រតូរយរូៗមតង។ 

គ្- សតងដ់្ឋរឯក្សារសវនក្មម 

សវនក្រព្តូវសរៀរច្ាំឯក្សារសវនក្មមឱ្យានេព្មង់លអ សដ្ឋយទតលក់ារយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើការតក្់ណតង ច្ាំែង 

សជើង ការរនយលអ់ាំរីព្រភរ នងិការសទៃៀងផ្លៃ ត់សលើការងារានសធវើ។ ជាេូសៅសវនក្រផ្ទៃក្នងុណតងណតអនុវតតតម វិធានមួយ 

ច្ាំននួដូ្ច្ខាងសព្កាម ក្នុងការសរៀរច្ាំឯក្សារសវនក្មម៖ 

 ឯក្សារសវនក្មមនីមួយៗព្តូវានលក្ខែៈច្ាស់លាស់។ ច្ាំែងសជើងផ្នឯក្សារសវនក្មមព្តូវដ្ឋក្ ់

ស ម្ ះសវនដ្ឋឋ ន ររិែ៌នាអាំរីរត័៌ានរងាា ញ និងការិយររិសច្ឆេ ឬអាំ ុងសរលផ្នការសរៀរច្ាំឯក្សារ  

 រាំណរក្ឯក្សារសវនក្មមសៅតមជាំហានផ្នក្មមវិធីសវនក្មមនមួីយៗ 

 ព្គ្រ់ឯក្សារសវនក្មមព្តូវានេាំនាក្់េាំនងសៅនងឹក្មមវិធីសវនក្មម  

 ព្រភរផ្នេិនននយ័ានក្នងុឯក្សារសវនក្មមនីមួយៗព្តូវសរសសរឱ្យានច្ាស់លាស់ ក្ុាំឱ្យានការ

សងសយ័សលើព្រភររ័តា៌នទាំងសនាះ  

 ព្តូវរញ្ហា ក្អ់ាំរធីមមជាតផិ្នការងារសទៃៀងផ្លៃ ត់ររស់សវនក្រ សៅក្នងុឯក្សារសវនក្មមនីមួយៗ។ ឧ. ការ

ព្តួតរនិតិយ វិក្កយរព្តច្ាំណ្តយ អាច្សធវើតមការសធវើសតសត សលើការរញ្ហា េិញ សដ្ើមបីរញ្ហា ក្រ់ភីារព្តឹមព្តូវ 

ផ្ន វិក្កយរព្តណដ្លានរនិតិយ។  នតីិវិធផី្នការរនិតិយរញ្ហា ក្ព់្តូវអធិរាយសៅក្នុងឯក្សារសវនក្មម  

 សគ្អាច្សព្រើព្ាស់និមិតតសញ្ហញ សាគ ល់ ជយួដ្ល់ការក្ាំែត់សាគ លន់ីតិវិធីសៅក្នងុការសរៀរច្ាំឯក្សារ

សវនក្មមនងិសដ្ើមបសីជៀសវាងការរនយល់ណវងឆ្ៃ យ។ សៅសរលសព្រើព្ាស់និមិតតសញ្ហញ ក្ាំែត់សាគ លព់្តូវ

ានការរនយល់រអីតថនយ័។ និមិតតសញ្ហញ មិនព្តូវានក្តព់្តស ើយរហតូដ្លន់ីតិវិធីណដ្លព្តូវការនិមិតត

សញ្ហញ សនះានយក្មក្អនុវតត  

  វិសាលភារ នងិេាំហាំផ្នការសព្ជើសសរីសគ្ាំរ ូ ព្តូវរងាា ញច្ាស់លាស់តមដ្ាំណ្តក្ក់ាលអនវុតតសវនក្មម

នីមួយៗ។ សហតុសនះ ឯក្សារសវនក្មមព្តូវរងាា ញរីច្រិតលក្ខែៈ និងវិសាលភារផ្នព្គ្រ់ វិធីសាន្រសត

សព្ជើសសរីសគ្ាំរូ ណដ្លានសព្រើព្ាស់។  
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ឯក្សារសវនក្មមជាឧរក្រែ៍ជួយដ្ល់សវនក្រក្នងុការអនុវតតការងារសវនក្មម នងិជាភសតុតងលាយលក្ខែ៍

អក្សរផ្នការងារានសធវើ សដ្ើមបគីាំព្េដ្ល់រាយការែ៍សវនក្មម។ ណទនក្ ២៣០០ ផ្ន សអអស គ្ូសរញ្ហា ក្ថ់ារត័ា៌ន

ក្នុងឯក្សារសវនក្មមព្តូវព្គ្រ់ព្គន់ សរញសលញ ានសារៈសាំខាន់ នងិទក្់េងដ្លក់្មមវតថុសវនក្មម សហើយជាមូល-

ដ្ឋឋ នគាំព្េដ្លល់េធទល និងអនសុាសន៍សវនក្មម។ 

 រ័តា៌នសរញសលញគ្ឺជារត័៌ានព្តឹមព្តូវ ព្គ្រ់ព្គន ់ និងសជឿេុក្ចិ្តតាន ណដ្លអនញុ្ហញ តឱ្យអនក្ាន

េេួលរ័តា៌នដូ្ច្គន អាច្សធវើសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ នានដូ្ច្សវនក្រណដ្រ  

 រ័តា៌នានការគ្ឺជារ័តា៌នសជឿេុក្ចិ្តតាន និងអាច្រក្ានតមការសព្រើព្ាស់រសច្ចក្សេសសវនក្មម  

សមព្សរ  

 រ័តា៌នពាក្់រន័ធគ្ឺរត័ា៌នគាំព្េដ្ល់លេធទល នងិអនសុាសន៍សវនក្មម នងិានសងគតភិារជាមួយ

ក្មមវតថុសវនក្មម  

 រ័តា៌នណដ្លានសារៈសាំខាន់គ្ជឺយួសវនដ្ឋឋ នសព្មច្សគលសៅររស់ខាួន។ 

ឯក្សារសវនក្មមសព្ៅរីរសព្មើជាការសយងសៅនងឹលេធទលសវនក្មម សៅសរលានការសាក្សួរ ឯក្សារសនះ

ក្៏ានសារៈព្រសយជន៍ច្ាំសពាះរុគ្គលសទសងៗសេៀតទងណដ្រ៖ 

 ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុងនងឹសព្រើព្ាស់ឯក្សារសវនក្មមសនះសព្ារ់ព្តួតរនិតិយគ្ុែភារការងារ

សវនក្មម សហើយនិងអាច្វាយតផ្មាការងារររស់សវនក្រនីមួយៗណដ្លានអនុវតតការងារសវនក្មម 

 ថាន ក្ដឹ្ក្នាាំររស់សវនដ្ឋឋ ន អាច្សព្រើព្ាស់សសច្ក្តរីសិាត រក្នងុឯក្សារសវនក្មមសនះ សព្ារ់ជួយ

សក្មមភារណក្តព្មូវរញ្ហា  ឬសធវើការរដិ្សសធនូវការសលើក្ស ើង  

 ព្រធានសវនដ្ឋឋ នអាច្សសន ើសុាំឱ្យសធវើសវនក្មម នងិសច្ញរាយការែ៍ទន់សរល។ ឯក្សារសវនក្មម

ណដ្លានសរៀរច្ាំលអនងឹជួយឱ្យរាំសរញានក្ិច្ចការសនះ  

 សវនក្រផ្នអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិអាច្ព្តួតរនិិតយក្ិច្ចការងារ ណដ្លនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងាន

រាំសរញ និងវាយតផ្មារីរច្ចយ័ផ្នសក្មមភារការងារររស់ខាួនសលើព្ររន័ធព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុសវនដ្ឋឋ ន  

 ក្នុងការេេួលខុសព្តូវច្ាំសពាះមុខងារសាធារែៈ ភាន ក្់ងារព្តួតរនិិតយខាះអាច្ព្តួតរនិិតយព្រតិរតតិការ

សវនដ្ឋឋ នសដ្ឋយសព្រើឯក្សារសវនក្មមសនះ។ ឯក្សារសវនក្មមានលក្ខែៈរឹងា ាំគ្ាឺនសារៈសាំខាន់

ណ្តស់សព្ារ់ការសចាេសួររីភាន ក្់ងារព្តតួរនិតិយនងិភាគ្ីខាងសព្ៅដ្ផ្េសេៀត។ 

សក្មមភារការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងររស់អងគភារមួយច្ាំននួ      កាន់ណតនយិមសព្រើព្ាស់ឯក្សារសវនក្មម      

សអ ិច្ព្តនូកិ្។ ឯក្សារសវនក្មមសអ ិច្ព្តនូកិ្អាច្ានចាររ់ីការសនៃនាធមមត ក្មមវិធីក្ុាំរយេ័ូរ រហូតដ្ល់ក្មមវិធីសវន-

ក្មមសដ្ឋយណ ក្។ មិនថាការសព្រើព្ាស់នតីិ វិធីណររណ្តសនាះសេ សព្ារ់សរៀរច្ាំលេធទលសវនក្មម គ្ុែភារ 

រសច្ចក្សេស នងិព្រសភេឯក្សារសវនក្មម ណដ្លានសព្រើព្ាស់ព្តូវព្រកានភ់ាា រ់សៅនឹងសតងដ់្ឋានរងាា ញខាងសលើ។ 
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២- គ្ ែភារលអផ្នឯរស្ថរសវនរម្ម 

ក្- ភារសរញសលញ 

 ឯក្សារសវនក្មមព្តូវណតានភារសរញសលញ គ្ឺអាច្ស ា្ើយានព្គ្រ់សាំែួរទាំងអស់រីអនក្ព្តួតរនិតិយ សហើយ

អនញុ្ហញ តឱ្យេេួលាននូវសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ នណដ្លច្ាស់លាស់ នងិតក្កៈក្នងុសវនក្មមនីមួយៗ។  

ខ- ព្រទក្គ់ន  

 ឯក្សារសវនក្មមព្តូវានព្រាំណដ្ន នងិព្តូវរសព្មើឱ្យណតសគលរាំែងសាំខាន់ៗ។  

គ្- ឯក្ររូ 

 ព្គ្រ់ឯក្សារសវនក្មមព្តូវានខាន ត នងិេព្មងល់ក្ខែៈណតមួយ។ ឯក្សារេាំហាំតូច្គ្ួរភាា រ់សៅនងឹសតងដ់្ឋរ      

ឯក្សារសវនក្មម រីឯឯក្សារេាំហាំធាំគ្ួររត់ព្សរតមេាំហាំសតងដ់្ឋរ។ ព្តូវរសងកើតឯក្សារសវនក្មមសអ ិច្ព្តនូិក្ និងងត

េុក្ក្នុងេព្មង់សព្សច្ សហើយអាច្ចូ្លរនិតិយាន។  

ឃ- ភារសរៀររយ 

ឯក្សារសវនក្មមរុាំគ្ួរានភារសសអក្សកះស ើយគ្ពឺ្តូវានច្សនាា ះេាំសនរព្គ្រ់ព្គន់ សដ្ើមបរីញ្ចូលរត័ា៌នតម

លាំដ្ឋរ់តក្កៈ េនៃឹមនឹងសនស ាំសាំផ្ច្។ េព្មង់ នងិនតីិវិធីសទសងៗគ្រួរញ្ចូលណតក្នុងក្រែីទក្់េងសៅនឹងលេធទល នងិអនុ-

សាសន៍សវនក្មម សដ្ឋយព្តូវសជៀសវាងការសរៀរច្ាំតរាងរញ្ាមិីនចាាំាច់្។ តរាងនងិរញ្ា ីរញ្ចូលព្តូវណតានការទក្់េិន

នងឹនីតិវិធ ីឬអនសុាសន៍សវនក្មម។  

ង- សអ ិច្ព្តនូកិ្ 

ឯក្សារសវនក្មមសអ ិច្ព្តនូកិ្ព្តូវាននយិមសព្រើជាងឯក្សារសវនក្មមណដ្លសរសសរសដ្ឋយផ្ដ្ រីសព្ពាះវា     

ងាយព្សួលក្នុងការរនិតិយសទៃៀងផ្លៃ ត់ ការរញ្ាូនតមសារសអ ិច្ព្តូនិក្ ានព្រសិេធភារក្នុងការគ្ែនា លមអិត ការវិភាគ្ 

នងិការច្ព្ាញ។់ ការដ្ឋក្់រញ្ចូលព្ររន័ធសវនក្មមសវយ័ព្រវតតក្មមសរញសលញ នឹងទតល់ជាគ្នាងសវយ័ព្រវតតិសលើការងារ

សវនក្មម ណដ្លជួយឱ្យព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង និងព្រធានព្រតភិូសវនក្មមងាយព្សលួព្តតួរនិតិយរណ្តត

ដ្ាំណ្តក្់កាលសវនក្មម។ ជាធមមតព្ររន័ធសនះនងឹរញ្ាូនលេធទលសវនក្មមរីដ្ាំណ្តក្ក់ាលសរៀរច្ាំឯក្សារ សវនក្មម 

សៅដ្ាំណ្តក្ក់ាលរាយការែ៍សវនក្មមរញ្ចរ់ ណដ្លទតលល់េធទលកានណ់តព្រសសើរច្ាំសពាះព្រសិេធភារ នងិការសរៀរច្ាំ

សវនក្មម។  
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៣-  វិធីស្ថន្រសតផ្នការសរៀរចាំឯរស្ថរសវនរម្ម 

ក្- ររិែ៌នាច្ាំែងសជើង 

ឯក្សារសវនក្មមព្តូវសរៀររារ់រីច្ាំែងសជើងសវនក្មម ច្ាំែងសជើងឯក្សារសវនក្មម ស ម្ ះសវនក្រសរៀរច្ាំ 

កាលររិសច្ឆេសរៀរច្ាំ ព្រភររត័៌ាន នងិសគលរាំែងផ្នឯក្សារសវនក្មម។ ក្នុងការអនុវតតសរើអាច្ ឯក្សារសវនក្មម 

ព្តូវានព្តសវនក្មម ឬសលខសាគ ល់សវនក្មម។  

ខ- គ្ាំនសូសាគ ល ់

ជាសរឿយៗសវនក្រណតងណតសព្រើព្ាស់និមិតតសញ្ហញ សទសងៗ សព្ារ់រងាា ញព្ារ់ក្ិច្ចការណដ្លានសធវើ។ និមិតត

សញ្ហញ សនះជាេូសៅណតងសាគ លស់ដ្ឋយគ្ាំនូសសាគ ល។់ សដ្ឋយសារគ្ាំនូសសាគ ល់សនះគម ននយ័រិសសស ឬឯក្រូរសនាះ 

ការរនយល់គ្ាំនូសសាគ លន់ីមួយៗគ្ួររសងកើតសៅសលើឯក្សារណដ្លរំសលច្គ្ាំនសូសនាះ។  

គ្- ការសយងផ្នឯក្សារសវនក្មម 

ការសយងផ្នឯក្សារសវនក្មមនីមួយៗព្តូវសរញសលញ នងិព្តឹមព្តូវ។ ឯក្សារសវនក្មមព្តូវសយងសៅ          

លេធទលសវនក្មម សហើយលេធទលសនះព្តូវសយងក្ាំែត់សហតុព្រជុាំ ា្ង ឬសៅរាយការែ៍សវនក្មម សដ្ើមបចី្ងអុលរងាា ញ 

រលីាំដ្ឋរ់លេធទលសវនក្មមចុ្ងសព្កាយ។ ការសយងផ្នឯក្សារសវនក្មម គ្ដឺ្ឋក្់សៅរឹមេាំរ័រផ្នរាយការែ៍សវនក្មម

ព្ពាងសសងខរ។ ការសយងសនះនាាំឱ្យសគ្ងាយរក្សដ្ឋយព្តង់សៅឯក្សារសវនក្មមានភាា មៗ។សៅសរលសព្រើព្ាស់ឯក្សារ

សវនក្មមសអ ិច្ព្តនូិក្ ជាសរឿយៗការសយងអាច្សព្រើព្ាស់េាំនាក្់េាំនងសអ ិច្ព្តនូកិ្ផ្ទៃក្នងុឯក្សារសវនក្មមាន។ ជា 

េូសៅព្ររន័ធសវ ័យព្រវតតក្មមសវនក្មមរសងកើតេាំនាក្់េាំនងសអ ិច្ព្តនូកិ្សនះសព្ារ់អនក្សព្រើព្ាស់។ 

ឃ- ការដ្ឋក្ស់នៃសសន ៍

ព្ររន័ធផ្នការដ្ឋក្់សនៃសសនព៍្តវូានលក្ខែៈសាមញ្ញ និងេនភ់ាន។់ ព្ររន័ធសនៃសសន៍សលខសរញសលញ សដ្ឋយ 

សព្រើេសភាគ្សព្ារ់ក្ាំែត់រក្ណទនក្នានាផ្នឯក្សារសវនក្មម គ្ឺានលក្ខែៈេនភ់ានល់អ។ ព្រសភេផ្នការដ្ឋក្់សនៃសសន ៍

សនះ អនញុ្ហញ តឱ្យដ្ឋក្់រញ្ចូលឯក្សារសវនក្មមងមីសដ្ឋយមិនរខំានដ្លល់ាំដ្ឋរ់សលខ។  

ង- សយងរនត 

សវនក្រគ្ួរសព្រើព្ាស់ឯក្សារសវនក្មមណដ្លានសរៀរច្ាំក្នងុសវនក្មមមុនៗឱ្យអស់លេធភារ ដូ្ច្ជាៈ គ្ាំនូស    

ររិរេ ការងារ ការរនយលរ់ីព្ររ័នធ និងេិនននយ័សទសងៗសេៀតណដ្លអាច្សៅសព្រើការាន។ ឯក្សារសវនក្មមណដ្លសៅ

ានសារៈព្រសយជន៍ ព្តូវរញ្ចូលជាណទនក្ឯក្សារសវនក្មមងមីៗសេៀត។ ឯក្សារសវនក្ក្មមគ្ួរសធវើរច្ចុរបននភារសលើ

រ័តា៌នងមីៗ ការដ្ឋក្ស់លខស ើងវិញ ការសយង ការចុ្ះហតថសលខា នងិកាលររិសច្ឆេសដ្ឋយសវនក្រក្ាំរុងសធវើសវនក្មម។  
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៤- ព្រសេេឯរស្ថរសវនរម្ម 

ព្គ្រ់ឯក្សារសវនក្មមសដ្ឋយផ្ដ្ព្តូវណងរក្ាេុក្ក្នងុឃាន រឯក្សារ។  តរាងសរលសវលា  ការវិភាគ្សទសងៗ    

ឯក្សារនានា  គ្ាំនូសរាំព្រញួការងារ និងក្ាំរងការងារជាការអធិរាយ ព្តូវច្ងព្ក្ងេុក្ជាឯក្សារសៅក្នងុសតងដ់្ឋរឃាន រ 

ឯក្សារផ្ននាយក្ដ្ឋឋ ន។ ឯក្សារសវនក្មមណ្តណដ្លរុាំព្តូវតមខាន តសតងដ់្ឋរគ្ួររញ្ចូលក្នងុខាន តសតងដ់្ឋរឯក្សារសវន- 

ក្មម ឬដ្ឋក្់សៅក្នុងឃាន រឯក្សាររុាំសតងដ់្ឋរ។ សៅសរលសព្រើព្ាស់ឯក្សារសវនក្មមសអ ិច្ព្តនូកិ្ ព្តូវរសងកើតក្ណនាងទៃុក្

សដ្ឋយណ ក្ៗរីគន សព្ារ់សវនក្មមនីមួយៗ នងិក្ណនាងទៃុក្រងសព្ារ់ណទនក្នីមួយៗផ្នសវនក្មម។ ជាេូសៅព្ររន័ធសវ ័យ

ព្រវតតិក្មមឯក្សារសវនក្មម ងតរក្ាេុក្ឯក្សារសវនក្មមសដ្ឋយណទអក្សលើឯក្សារានងតរក្ាមុនៗ  តមការសរញចិ្តត     

ររស់អនក្សព្រើព្ាស់ ឬអនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងព្ររន័ធ។  

ក្- តរាងសរលសវលា នងិការវភិាគ្ 

តរាងសរលសវលា នងិការវិភាគ្ានសារៈសាំខាន់សព្ារ់ក្ាំែតន់និាន ការសថ ិតិ សទៃៀងផ្លៃ តភ់ារព្តឹមព្តូវផ្ន 

េិននន័យ សរៀរច្ាំការរាក្រែ៍ ឬវាយតផ្មា និងក្ាំែតរ់ក្ ថាសតើការងារឬក្ាំែត់ព្តព្តូវានរាំសរញច្រ់សរវព្គ្រ់ ឬ 

យ ងណ្ត។ ការរនិិតយក្ាំែតព់្តនីមួយៗ តរាងសរលសវលាផ្នេិនននយ័ ឬការវិភាគ្សទសងៗគ្ួររញ្ចូលនូវច្ាំែចុ្មួយ 

ច្ាំននួដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

 ការរនយល់រីសគលរាំែងសវនក្មម (សដ្ឋយសយងសៅជាំហានសវនក្មម) 

 នតីិវិធីានសព្រើព្ាស់សព្ារ់សព្ជើសសរីសគ្ាំរូ នងិសធវើការគ្ែនា 

 លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យានសព្រើសព្ារ់វាយតផ្មាេិននន័យ 

 រិចារណ្តសលើព្រភរេិននន័យ នងិអាំ ុងសរលការងារ 

 សសងខរលេធទលវិភាគ្នានា 

 សសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ នររស់សវនក្រ។ 

ខ- ឯក្សារ 

ឯក្សារងតច្មាង ឬគ្ាំរឯូក្សាររតិសទសងៗអាច្សព្រើព្ាស់ជាឧទហរែ៍សព្ារ់ការរនិតិយរញ្ហា ក្់ នងិជា      

ភសតុតងរូរវនតគាំព្េដ្ល់សសច្ក្តីសននដិ្ឋន ន ឬអាំែះអាំណ្តងអាំរីអាេិភារផ្នរញ្ហា ។ ឯក្សារទាំងសនះអាច្ជា ក្ាំែត់សហត ុ

រាយការែ៍ ឯក្សារសអ ិច្ព្តនូិក្ ឯក្សារងតច្មាងរីា សីុនក្ុាំរយូេ័រ នតីិវិធី េព្មង់ណរររេសទសងៗ វិក្កយរព្ត  

គ្ាំនូសរាំព្រញួររិរេការងារ សវនក្មម ឬឯក្សារសទសងៗសេៀត។ ឯក្សារងតច្មាងព្តូវណតានសារៈសាំខាន ់ សព្ារ់

រសព្មើឱ្យសគលរាំែងសវនក្មម។ ការណែនាាំខាងសព្កាម រងាា ញនូវការសរៀរច្ាំឯក្សារសវនក្មមសដ្ឋយសព្រើឯក្សារ    

ជាជាងក្ាំែត់សហតុខាីៗររស់សវនក្រ : 

 ច្ងអលុរងាា ញរីរុគ្គល និងេីរក្ាឯក្សារ ណដ្លជាព្រភរផ្នឯក្សារ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ងតច្មាង និងដ្ឋក្់រញ្ចូលណតច្ាំណែក្ផ្នរាយការែ៍ ក្ាំែតស់ហតុ នតីិវិធី ណដ្លជាតព្មូវការសព្ារ់

ការរនយល ់ ឬជាឯក្សារផ្នលេធទលសវនក្មមសាំខាន់ៗ ណតរុាំព្តូវដ្ឋក្់រញ្ចូលឯក្សារទាំងមូលសៅក្នងុ

ឯក្សារសវនក្មមសេ ព្រសិនសរើឯក្សារទាំងសនាះមិនចាាំាច់្ ឬរុាំានសារៈសាំខាន ់

 រនយលឱ់្យានសក្ាះក្ាយអាំរពីាក្យនងិក្ាំែត់សាគ ល់រក្សឃើញក្នុងឯក្សារ ក្៏ដូ្ច្ជារសរៀរសព្រើពាក្យ

ទាំងសនាះទងណដ្រ។ ច្ាំែចុ្សនះសាំខាន់ណ្តស់ សៅសរលានរញ្ចូលនវូរូរណទនេី  គ្ាំនរូវិសវក្មមឬគ្ាំនូស

រាំព្រញួមក្ក្នុងឯក្សារសវនក្មម។ ការរនយលទ់ាំងសនះអាច្សធវើសៅក្នងុសនាឹក្ភាា រ់រនាៃ រ់ ឬសៅសនាឹក្

មុខផ្នឯក្សារណតមតង 

 ឯក្សារនីមួយៗព្តូវានច្ាំែចុ្សយងសៅកាន់េាំរ័រ ឬការវិភាគ្សដ្ឋយណ ក្ណដ្លានរភិាក្ា 

 មិនព្តូវានឯក្សាររញ្ចូលក្នងុឯក្សារសវនក្មម សដ្ឋយគម នការរនយល់មូលសហតុណដ្លព្តូវដ្ឋក្់

រញ្ចូលឯក្សារទាំងសនាះ 

 មសធាាយសអ ិច្ព្តនូកិ្សៅកាន់េាំរ័រឯក្សារសទសងៗព្តូវក្ាំែត់ 

 ឯក្សារេាំហាំធាំជាង ៨-១/២”  * ១១” ព្តូវរព្ងួមសរើអាច្សធវើាន។ 

 គ្-ដ្ាំសែើរការសរសសរ នងិគ្ាំនរូរររិេ 

 សវនក្មមភាគ្សព្ច្ើន ានការចាាំាច់្ព្តូវអធិរាយអាំរីព្ររន័ធ ឬដ្ាំសែើរការណដ្លរនិតិយសដ្ឋយសវនក្រ។ ការ

អធិរាយសលើនតីិវិធីឬដ្ាំសែើរការអាច្សធវើតមរយៈការសរសសរ ឬគ្ាំនូរររិរេ ឬទាំងរីររួមរញ្ចូលគន ។ ជសព្មើសថាព្តូវ

សព្ជើសយក្ វិធីមួយណ្ត អាព្ស័យនិងព្រសិេធភារររស់វិធីសនាះសធៀរសៅនិងភារសមុគ្សាម ញផ្នព្ររន័ធណដ្លព្តូវអធិរាយ។ 

 ការសរសសរជាការងាយ និងព្តូវសព្រើ ព្រសិនសរើព្ររន័ធ ឬដ្ាំសែើរការអាច្អធិរាយានច្ាស់លាស់ នងិព្តឹម

ព្តូវ។ រ ុណនតសរើការសរសសរអាច្ណវងសរក្សហើយការរនយលស់លើច្ាំែចុ្ព្តួតរនិិតយពាក្់រន័ធ រាិក្នងិរញ្ចូលក្នងុការ      

អធិរាយ គ្ាំនូសរាំព្រញួ (ឬច្ាំរុះគ្ាំនូរររិរេ ឬការសរសសរ) ជាជសព្មើសសមព្សរ។ គ្ាំនូសរាំព្រញួរ រិរេររិយយ

សដ្ឋយងាយសលើេាំនាក្់េាំនងសមុគ្សាម ញ សព្ពាះវាកាត់រនថយភាររែ៌នាច្ាំសពាះរូរភារផ្នព្ររ័នធ នងិព្ាក្ដ្ជាង និង

ព្សួលវិភាគ្ជាងការសរសសរសរៀររារ់។ 

 ឃ-ការសាភ សន ៏

 រ័តា៌នតមសាំដី្អាច្េេួលានតមការសាភ សនផ៍្លៃ លច់្ាំសពាះរុគ្គល ឬតមេូរស័រៃ ណដ្លជា វិធីសគ្ចូ្លចិ្តត 

សព្រើជាងសគ្ សព្ពាះអនក្េេួលសាភ សន៍ដឹ្ងថាគតទ់តលធ់ាតចូុ្លដ្ល់សវនក្មម។ ជនួកាលការសាភ សន៍មិនានសព្គង 

ឬថាការរភិាក្ាធមមតក្អ៏ាច្ទតលន់ូវរ័តា៌នសាំខាន់ៗទងណដ្រ។ រត័ា៌នជាសាំដី្ណដ្លអាច្គាំព្េការសននដិ្ឋឋ ន សៅក្នងុ 

ឯក្សារសវនក្មមព្តូវណតក្ត់ព្ត។ ការសាភ សនា៍នសារៈព្រសយជន៍សៅក្នុងការក្ាំែតន់វូក្ណនាងានរញ្ហា  េេួលាន 

នូវច្ាំសែះដឹ្ងេូសៅផ្នក្មមវតថសុវនក្មម ព្រមូលេិនននយ័មិនសៅក្នងុេព្មង់ជាឯក្សារ នងិក្ត់ព្តមត ិ ការវាយតផ្មា ឬ



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 វិចារែក្មមផ្នសក្មមភារររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ក្ាំែត់ព្តសាភ សន៍ព្តូវ ា្ុះណតជាមួយសហតកុារែ៍រងាា ញសដ្ឋយអនក្េេួល

សាភ សន៍ នងិដ្ក្សច្ញនូវមតរិរស់សវនក្រ។ ការសរៀរច្ាំសាភ សន៍សព្ារ់ឯក្សារសវនក្មម  គ្ួរគ្ិតគ្ូរច្ាំែចុ្ខាង

សព្កាម៖ 

 ចាាំាច់្រញ្ចូលស ម្ ះនាយក្ដ្ឋឋ ន នងិតនួាេីផ្នមន្រនតីណដ្លទតលរ់័តា៌ន នងិេិនននយ័ណដ្លព្រមូលាន

ក្នុងឱ្កាសសនៃនាធមមតទងណដ្រ 

 រញ្ហា ក្់សរលសវលា នងិេីក្ណនាងណដ្លក្ិច្ចព្រជុាំសក្ើតស ើង 

 សរៀរច្ាំក្ាំែត់សាគ ល់សៅតមព្រធានរេសរើអាច្ 

 ក្ាំែតន់ូវព្រភររ័តា៌នណដ្លសយងសដ្ឋយអនក្េេួលសាភ សន។៍ 

ង-ការសសងកត 

អវីណដ្លសវនក្រសសងកតសឃើញក្៏រសព្មើជាសគលសៅដូ្ច្ការសាភ សនទ៍ងណដ្រ។  ព្រសិនសរើការសសងកតអាច្សព្រើ 

គាំព្េការសននដិ្ឋឋ ន សនាះការសសងកតទាំងសនាះព្តូវក្តព់្ត។ ការសសងកតទាំងសនាះានសារៈសាំខាន់ជារិសសសក្នងុការ 

សទៃៀងផ្លៃ ត់រូរវនត។ សសច្ក្តីសសងកតណដ្លសព្រើជាឯក្សារគាំព្េ ព្តូវរញ្ចូលនវូច្ាំែចុ្មួយច្ាំននួដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

 សា ង និងកាលររិសច្ឆេផ្នការសសងកត 

 េីក្ណនាងផ្នការសសងកត 

 អនក្សៅជាមួយសវនក្រក្នងុសរលសសងកត 

 អវីានសសងកតសឃើញ-ក្រែីានសតសត  ឯក្សារសវនក្មមព្តូវានគ្ាំរូភសតុតងសព្ជើសសរីស នងិមូលដ្ឋឋ ន

ផ្នជសព្មើសគ្ាំរ។ូ 

ច្-លេធទល 

រាលល់េធទលសវនក្មមព្តូវក្តព់្តសៅក្នុងឯក្សារសវនក្មម នងិព្តូវសសងខរសៅក្នងុតរាងេិនននយ័ ឬឯក្សារ

ព្រហាក្់ព្រណហល មិនព្រកានថ់ាវានងឹរញ្ចូលក្នងុរាយការែ៍សវនក្មមផ្ទៃក្នងុឬអត់សេ។ លេធទលព្តូវក្តព់្តភាា ម

សដ្ឋយសវនក្រណដ្លានរក្សឃើញ។ 

 រសងកើតតរាងលេធទលសសងខរ នឹងជួយសវនក្រឱ្យព្គ្រ់ព្គ្ងលេធទលានលអ។ តរាងសនះព្តូវានច្ាំែចុ្

សយងឯក្សារសវនក្មម លេធទល និងអនសុាសន៍ សវនក្រអនក្រក្សឃើញលេធទល និងការរាំភាឺររស់សវនដ្ឋឋ នសលើ   

លេធទល នងិននិាន ការលេធទល (រាយការែ៍ រភិាក្ា រដិ្សសធ ។ល។)។ 

៥- ការសរៀរចាំឯរស្ថរសវនរម្ម 

 ទលតិទលការងារសវនក្មមជាក្មមសិេធិររស់សវនក្មម ណដ្លព្តូវានរក្ាព្សរតមការទមទរដូ្ច្ខាង

សព្កាម:   
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លេធទលការងារសវនក្មម :រួមានរាយការែ៍ នងិឯក្សារររស់សវនក្មមនានា ការសសុើរអសងកត សសវាទតល់

ព្រឹក្ា ណដ្លអាច្ានេព្មងជ់ាលាយលក្ខែ៍អក្សរ ឬសអ ិច្ព្តនូិក្។ 

ក្ាំែតព់្តរដ្ឋាល :ានរាយការែ៍ ឯក្សារ ការវិភាគ្ និងឯក្សារដ្ផ្េណដ្លរសងើកតសព្ារ់គាំព្េ មុខ

ងារនាយក្ដ្ឋឋ ន ដ្ូច្ជា ៖ 

 រាយការែ៍ព្រចាាំព្តីាស នងិព្រចាាំឆ្ន ាំ 

 អសងកតភារសរញចិ្តតផ្នសវនដ្ឋឋ ននងិលេធទលសសងខរ សូមសមើលេព្មង់សលខ០១ អសងកតសលើភារសរញ

ចិ្តតររស់សវនដ្ឋឋ ន 

 ណទនការគាំព្េព្ររន័ធេូសៅ នងិ ណទនការសវនក្មមតមអងគភារ 

 ឯក្សារណទនការសវនក្មម 

 ឯក្សារវិភាគ្ការវាយតផ្មាហានភិ័យ 

 ក្ាំែត់ព្តការរែតុ ះរណ្តត ល 

 រាយការែ៍ព្តួតរនិិតយការអនុវតតរសណ្តត ះអាសនន ច្ាំសពាះក្ណនាងណដ្លមិនានក្ាំែត់ឱ្យរក្ាេុក្

ក្ាំែត់ព្ត 

អាំ ុងសរលរក្ា : គ្ចឺារ់សទតើមសៅច្រ់ឆ្ន ាំសារសរើរនធ ណដ្លរាយការែ៍ានសច្ញទាយ។ ទលតិទលការងារ 

សវនក្មមព្តូវរក្ាេុក្ដូ្ច្តសៅ ៖ 

 រាយការែ៍រញ្ចរ់ងតច្មាង ានហតថសលខា - េុក្ជាសរៀងរហូត 

 ឯក្សារសវនក្មម - ច្ាំននួឆ្ន ាំព្តូវរញ្ចូលសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន 

ក្ាំែតព់្តរដ្ឋាល :ព្តូវរក្ាេុក្ដូ្ច្តសៅ៖ 

 ក្ាំែត់ព្តរដ្ឋាលរិសសស ដូ្ច្ជាក្ាំែត់សហតុព្រជុាំ រាយការែ៍ព្រចាាំព្តាីស ព្រចាាំឆ្ន ាំជូនព្រធាន

សវនដ្ឋឋ ន និងណទនការព្រចាាំឆ្ន ាំ - េុក្រហតូ 

 ក្ាំែត់ព្តរដ្ឋាលគាំព្េក្មមវិធីជាំនាញររស់នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុដូ្ច្សលើក្ស ើងខាងសលើ - រក្ា

េុក្៥ឆ្ន ាំ 

 ក្ាំែត់ព្តរដ្ឋាលសទសងសេៀត - សព្សច្សលើតព្មូវការជាក្់ណសតង 

ក្ាំែតស់ាគ លស់ទសងសេៀត - ឯក្សារ រាយការែ៍ទក្់េងនឹងសវនក្មម ណដ្លមិនានរញ្ចូលក្នុងឯក្សារ 

សវនក្មម (ានន័យថា: រក្ាេុក្ឯក្សារសៅសលើតុសវនក្រ) ព្តូវក្ាំសេច្សចាល សព្កាយសរលរាយការែ៍ចុ្ងសព្កាយ

ានរញ្ចរ់ នងិដូ្ច្គន ច្ាំសពាះសសច្ក្តីព្ពាងរាយការែ៍នានា។ 

ក្ាំែតព់្តអភយ័ឯក្សិេធ:ិ ទលតិទលការងារសវនក្មម នងិក្ាំែត់ព្តរដ្ឋាលណដ្លពាក្រ់ន័ធជាមួយអនក្

អភយ័ឯក្សិេធិសមធាវី -សវនក្រ ឬពាក្រ់ន័ធនឹងក្តីកាត ាំតលុាការ ឬសក្មមភារតលុាការណ្តមួយមិនព្តូវក្ាំសេច្សេរហូតដ្ល ់



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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តលុាការានរញ្ចរ់សាថ ររ ឬ [រញ្ចូលសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន] ដ្លឆ់្ន ាំផ្នអាំ ុងសរលរក្ាេុក្ឯក្សារការងារព្តូវានច្រ់ គ្ឺ

យក្មួយណ្តច្រ់សព្កាយសគ្។ 

ដ្ាំសែើរការជព្មះឯក្សារ : ទលតិទលការងារសវនក្មម នងិក្ាំែត់ព្តរដ្ឋាលទាំងឡាយព្តូវានក្ាំសេច្

សចាលសៅផ្ងៃ ៣១ ធនូ ផ្នឆ្ន ាំណដ្លក្ាំែតព់្តាន្នដ្ល់េីរញ្ចរ់ផ្នរយៈសរលព្តូវរក្ា។ ព្រធាន សទក្ ាន    

ភារក្ិច្ចរនិតិយស ើងវិញសលើសារសរើភែឌ ណដ្លានរាយនូវក្ាំែត់ព្តនានាព្តូវក្ាំសេច្សចាល សដ្ើមបីធានាថា ក្ាំែត់ព្ត 

ទាំងសនាះព្តូវក្ាំសេច្រិតព្ាក្ដ្ (ាននយ័ថាគម នមូលសហតណុ្តព្តូវរនាា យសរលរក្ាេុក្សេ)។ 

ទលតិទលការងារសវនក្មម នងិក្ាំែត់ព្តរដ្ឋាលនានា ព្តូវក្ាំសេច្សដ្ឋយយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សៅតមក្ព្មិត 

សវេយេិភារផ្នរត័៌ានក្នងុឯក្សារ សដ្ើមបីការពារការសច្ញទាយនូវរត័៌ានឯក្ជន ឬការសាៃ ត់សដ្ឋយគម នការ     

អនញុ្ហញ ត។ 

ក្ាំែតស់ាគ ល ់: ការរលំឹក្ព្តូវានសទ្ើសច្ញសដ្ឋយព្រធាន សទក្ សៅសដ្ើមឆ្ន ាំសារសរើរនធ សដ្ឋយរញ្ហា ក្អ់ាំរឆី្ន ាំ 

សារសរើរនធផ្នទលតិទលការងារសវនក្មម និងក្ាំែតព់្តរដ្ឋាលណដ្លព្តូវក្ាំសេច្សចាល។ 

៦- ស វត្ថភិារ នងិការព្ត្ួត្រិនិត្យឯរស្ថរសវនរម្ម 

ឯក្សារសវនក្មមក្នុងសរលរាំសរញការងារជាសមបតតិររស់សវនដ្ឋឋ ន នងិព្តូវរក្ាេុក្សព្កាមការព្តួតរនិតិយ    

ររស់សវនក្រ សហើយអាច្ចូ្លដ្ល ់ ណតច្ាំសពាះអនក្ានសិេធិរ ុសណ្តណ ះ។ សវនក្រព្តូវដឹ្ងច្ាស់ថា សតើឯក្សារសវនក្មម

ណទនក្ រឹង នងិឯក្សារគាំព្េទាំងឡាយសៅេីណ្តក្នងុអាំ ុងសរលសធវើសវនក្មម។ សរើគម នតព្មូវការសព្រើព្ាស់ ឯក្សារទាំង

សនាះព្តូវចាក្់សសារេុក្ ឬរក្ាយ ងណ្តមិនឱ្យអនក្គម នសិេធិអាច្អានានសេ។ ការចូ្លដ្លឯ់ក្សារសអ ិច្ព្តនូកិ្ព្តូវ

ឃាា ាំសមើលតមរយៈការព្តតួរនិតិយព្ររន័ធសនតិសុខផ្នដ្ាំសែើរការេិនននយ័សអ ិច្ព្តូវនិច្ (ដូ្ច្ជាពាក្យសាៃ ត់)។ 

៧- ការព្ត្ួត្រិនិត្យសលើការដ្រឯរស្ថរសវនរម្ម 

ការដ្ក្សព្រើព្ាស់ឯក្សារសវនក្មមព្តូវណតរនិតិយឱ្យានលអ តមរយៈការរក្ានូវរញ្ា ីណដ្លក្តព់្តស ម្ ះអនក្

ដ្ក្ ផ្ងៃណខ នាយក្ដ្ឋឋ ន នងិហតថសលខា។ ឯក្សារសវនក្មមណដ្លានយក្សច្ញ ព្តូវយក្ព្ត រ់មក្ វិញក្នងុរយៈសរល 

(ក្ាំែត់សដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន) ផ្ងៃ។ ច្ាំសពាះឯក្សារសអ ិច្ព្តនូចិ្ សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវចាត់ណច្ងសដ្ឋយណទអក្សលើព្ររន័ធណដ្ល 

អងគភារានសព្រើព្ាស់ សដ្ើមបឱី្យស ា្ើយសៅនងឹសាថ នភារណដ្លានក្នងុសវនដ្ឋឋ ន។ 

៨- ការររាេ រ 

ឯក្សារសវនក្មមងមីៗចុ្ងសព្កាយសព្ារ់គ្សព្ាងសវនក្មមនមួីយៗ ព្តូវរក្ាេុក្សៅនាយក្ដ្ឋឋ ន សទក្ ណដ្ល 

ធមមតព្តូវសរៀរតមខរួ នងិដ្ឋក្់សលខគ្សព្ាង (ឬការក្ាំែត់សដ្ឋយណ ក្)។ ការរក្ាសលខសនៃសសន៍សៅព្គ្រ់ឯក្សារ 

ក្នុងមជឈមែឌ លឯក្សារជាការចាាំាច់្។ ការដ្ក្ឯក្សារសច្ញព្តូវក្ត់ព្តក្នុងរញ្ាតីមដ្ឋនព្តឹមព្តូវ។ ឯក្សារសវន-

ក្មមសអ ិច្ព្តនូិច្រច្ចុរបនន ព្តូវរក្ាេុក្ក្នុងេីរក្ា (Directory) ផ្នសវនក្មមសក្មម ណដ្លព្តូវរាំណរក្រនតសៅតមេីរក្ា

រងណងមសេៀត។ ក្ិច្ចការងតរព្មុងព្តូវរសងើកតព្គ្រ់ឯក្សារសអ ិច្ព្តនូិក្។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ឯក្សារសវនក្មមក្នាងមក្អាច្រក្ាេុក្សៅក្នងុមជឈមែឌ លរក្ាក្ាំែតព់្ត។ រញ្ាឯីក្សារសវនក្មមព្តូវ

ក្ាំែត់ នងិសទ្ើសៅឃាា ាំង។ ផ្ងៃណខក្ាំសេច្ព្តូវរិេសលើសក្សឯក្សារទាំងអស់ណដ្លរញ្ាូនសៅឃាា ាំង។ ច្ាំសពាះឯក្សារជា    

សអ ិច្ព្តនូកិ្ផ្នការងារសវនក្មមមុនៗ ព្តូវដ្ក្យក្សៅរក្ាេុក្សៅេីរក្ាអសក្មម (Inactive directory)។ 

៩- ការរនសល់េ រ 

ឯក្សារសវនក្មមព្តូវរក្ាេុក្ (ក្ាំែត់សដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន) ឆ្ន ាំ (អាព្ស័យតមការក្ាំែតផ់្នច្ារ់)សព្កាយ

ការិយររិសច្ឆេរញ្ចរ់ផ្នរាយការែ៍។ 
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ជាំរូរ ៩ 

រម្មវិធ ីនិងការរែតុ ះរណាត លត្ព្ម្ង់េិស    

សវនររ និងការវាយត្ផ្ម្លសម្ត្ថភារការងារ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       52                            ២០១៧ 

 

១-ការត្ព្ម្ង់េិសម្ន្រនតី 
 មន្រនតីងមទីាំងអស់ គ្ួរព្តូវេេួលានឱ្កាសដូ្ច្គន  ក្នុងការណសវងយល់ សាគ លអ់ាំរីសវនដ្ឋឋ ន ការេេួលខុសព្តូវ 

ររស់ខាួន នងិរុគ្គលេាំនាក្់េាំនងណដ្លចាាំាច់្ សដ្ើមបធីានាឱ្យដ្ាំសែើរការានព្រសិេធភារ។ ការតព្មង់េិសព្រក្រសដ្ឋយ 

គ្ុែភារណដ្លានឯក្ភារ នងិសងគតិភារ គ្ឺជាសគលរាំែងណដ្លច្ងា់ន។ 

ក្មម វិធីតព្មង់េិសសវនក្មមផ្ទៃក្នុងានតក្់ណតងសរៀរច្ាំស ើង សដ្ើមបីទតលក់ាររនិតិយសរញសលញអាំរីសវនដ្ឋឋ ន 

នងិព្រតិរតតិការ។ ព្រធានរេគ្ួរសលើក្ស ើងក្នងុអាំ ុងសរលក្មមវិធីាន៖ 

 ការតព្មង់េិសសវនក្មមេូសៅ 

 ការតព្មង់េិសសលើ សទក្ 

 ការតព្មង់េិសសលើសវនដ្ឋឋ ន 

 ការតព្មង់េិសសលើព្ររន័ធរ័តា៌ន 

ច្ាំសែះដឹ្ងសរញសលញសលើព្រធានរេធាំៗផ្នក្ិច្ចតព្មង់េិស គ្ឺមិនររំឹងេុក្រមីន្រនតីងមីៗសៅសរលក្មមវិធាីន 

រញ្ចរ់សនាះសេ។ សទះរីយ ងក្ស៏ដ្ឋយ សៅសរលសព្កាយការតព្មង់េិសសៅ មន្រនតីងមីៗគ្ួរណសវងយល់ររីេរញ្ហា ការងារ ជា 

មូលដ្ឋឋ នររស់សវនដ្ឋឋ ន។ មន្រនតីងមីគ្រួយល់ដឹ្ងទងណដ្រនវូតនួាេី នងិការេេួលខុសព្តូវផ្នការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

ព្រភររ័តា៌ន នងិឯក្សារសយងសៅក្នុងសវនដ្ឋឋ នណដ្លអាច្ទតល់រត័ា៌នណដ្លព្តូវការ។ មន្រនតីងមពី្តូវានសលើក្េឹក្ចិ្តត 

ឱ្យសធវើក្ាំែត់ព្ត នងិសលើក្ស ើងសាំែួរសៅក្នុងដ្ាំសែើរការផ្នក្មមវិធីតព្មង់េិស។ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្តូវណតងតាំងមន្រនតីសវនក្រឱ្យេេួលខុសព្តូវសលើការងារតព្មង់េិស មុនសរលមន្រនតីងម ី

ចារ់សទតើមរាំសរញការងារ។ មន្រនតីសេើរណតងតាំងសនាះ នឹងេេួលខុសព្តូវជារួមសលើក្ិច្ចការតព្មង់េិស និងសព្មរសព្មលួ 

សក្មមភារពាក្់រន័ធសទសងៗសេៀត។ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំនាយក្ដ្ឋឋ នគ្រួសដ្ើរតួនាេីជាព្គ្ូរងវឹក្ រហូតដ្ល់មន្រនតីងមីៗានយលរ់ីការ 

េេួលខុសព្តូវររស់រួក្សគ្ នងិចារស់ទតើមរសងកើតសមពន័ធេាំនាក្់េាំនងការងារដ៏្រឹងា ាំសៅក្នងុនាយក្ដ្ឋឋ ន។ គ្ួររិចារណ្ត 

សព្ជើសសរីសព្គ្ូរន្រងវឹក្ ឬេីព្រឹក្ា សព្ារ់មន្រនតីងមកី្នុងក្មមវិធីហវកឹ្ហវនឺទាូវការ ឬសព្ៅទាូវការឱ្យានសមព្សរ។ 

សព្កាយរញ្ចរ់ការងារសវនក្មមដ្ាំរូង មន្រនតីងមីគ្ួរអនញុ្ហញ តរសញ្ចញនូវការ រិះគ្ន់ដ្ល់ដ្ាំសែើរការតព្មង់េិស នងិ 

សលើក្សយរល់ការណក្លមអ។ ការរិះគ្ន់សនះ ព្តូវទមទរសដ្ឋយព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុង នងិព្តវូានក្ត់ព្ត។ 

 រនាៃ រ់មក្សវនក្មមផ្ទៃក្នងុអាច្សរៀរច្ាំក្មមវិធីហវឹក្ហវនឺទាូវការសព្ារ់មន្រនត ីសទក្ ខែៈណដ្ល សទក្ កាន់ណត

ានភារចាស់េុាំសលើរញ្ហា អភាិលក្ិច្ច  មន្រនត ីសហដ្ឋឋ រច្នាសមព័នធ នងិព្រតិរតិតការ។ 

២- ការត្ព្ម្ង់េិសេូសៅ 

ក្មមវិធីតព្មង់េិសេូសៅព្តូវព្គ្រដ្ែត រ់សលើេីសត ីការក្ណ្តត ល នងិច្ាំសពាះមន្រនតនីាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។

ណទនក្ផ្នដ្ាំសែើរការតព្មង់េិសសនះនឺងចារ់សទតើមភាា មៗ រនាៃ រ់រីអនក្តាំណ្តងនាយក្ដ្ឋឋ ន ធនធានមនសុសព្រគ្ល់មន្រនតីងមី

មក្កាន់ សទក្ ។ ច្ាំែចុ្សដ្ឋយណ ក្ផ្នក្មមវិធីតព្មង់េិសសៅេូសៅាន : 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       53                            ២០១៧ 

 

 រិភាក្ាសលើសគលរាំែងផ្នក្ចិ្ចតព្មង់េិសសៅេូសៅ 

 ជួរជាមួយព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

 ឧសេៃសនាមមន្រនតីសវនក្មមផ្ទៃក្នងុទាំងអស់សៅក្ណនាងសធវើការ (ទតលន់ូវស ម្ ះ និងសាវតរផ្នច្ាំសែះដឹ្ង) 

 ចាតអ់នក្ទតលរ់ត័៌ាន 

 ដ្ាំសែើរណសវងយលក់្នុងអគរសធវើការ រួមានៈ រនៃរ់អនាម័យ រនៃរ់សរឡា ា សីុនងតច្មាង ឬេូរសារ េូ

ា សីុនសរើក្លយុ េូលក្់សភសជាៈ រនៃរ់សននិសិេ នងិេីតាំងនាយក្ដ្ឋឋ នសទសងៗសេៀត  

 រនយលរ់ីការសព្រើព្ាស់សសវាេូរស័រៃ 

 រាំសរញក្ញ្ចរ់េព្មង់េិនននយ័ធនធានមនសុស (សរើសិនមិនទនា់នសធវើ) 

 រញ្ហា ក្់រណនថម/សរៀរច្ាំនវូរ័ែណសាគ ល់ខាួន (សរើសិនមិនានសធវើសៅសរលានការតព្មង់េិសណទនក្ 

ធនធានមនុសស) 

ទតលរ់័តា៌នណដ្លព្តូវសព្រើសរលសព្កាយ សៅក្នងុដ្ាំសែើរការតព្មង់េិសៈ 

 សគលនសយាយ រេដ្ឋឋ ន នងិនីតិវិធនីានាររស់សវនដ្ឋឋ ន 

 សសៀវសៅណែនាាំសគលររស់នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

 ច្ារ់ងតច្មាងសត ីរីសគលនសយាយេូទតស់សាហ ុយសធវើដ្ាំសែើរ 

 េព្មង់រាយការែ៍ច្ាំណ្តយ ច្ាំណ្តយរជាសេយយ នងិរុសរព្រទនសសាហ យុសធើវដ្ាំសែើរ 

 ក្មមវិធីវិសសមកាល 

 តរាងសា ងការងារ និងរញ្ា ីសលខក្ូដ្សា ងការងារ 

 សសៀវសៅេូរស័រៃសវនដ្ឋឋ ន 

 អងគការសលខ នងិេីតាំងដឹ្ក្នាាំររស់សវនដ្ឋឋ ន ។ល។ 

រិភាក្ាសលើរាយការែ៍ច្ាំណ្តយ ព្ាក្ណ់ខ ក្ិច្ចការធនាគរ នងិសាំែួរសព្កាយរកីារងារតព្មង់េិសធនធាន

មនុសស ឬ/នងិអតថព្រសយជនម៍ន្រនតាីនរញ្ចរ់។ 

រិភាក្ាអាំរីការច្ាំណ្តយររស់មន្រនតីសលើការេិញសាំរុព្តនានា នងិការរញ្ចុះផ្ងាសលើក្ុាំរយូេ័រ នងិក្មមវិធីក្ុាំរយូេ័រ។ 

៣- ការត្ព្ម្ងេ់ិសសលើសវនដ្ឋឋ ន 

ក្មមវិធីសនះគ្រួព្គ្រដ្ែត រ់សលើព្រធានរេព្គ្រ់ព្គ្ងសាំខាន់ៗររស់អងគភារ សព្ារ់មន្រនតីណដ្លមិនទនស់ាគ លរ់ ី

សវនដ្ឋឋ ន។ ក្ិច្ចការតព្មង់េិសសៅក្នុងន័យសនះនងឹទតលន់វូការយល់ដឹ្ង និងព្ក្រខែ័ឌ ផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងរួមយ ងដូ្ច្សមតច្។  

ច្ាំែចុ្សាំខាន់មួយច្ាំននួគ្ួរានក្នុងរសរៀរវារៈសនះ : 

 អងគការសលខសវនដ្ឋឋ ន និងតនួាេីភារក្ិច្ចមន្រនតកី្នុងអងគភារ 

 ឧសេៃសនាមអាំរីព្ក្ុមថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ ( រដ្ឋមន្រនត ីរដ្ឋសលខាធកិារ អគ្គសលខាធិការ ព្រធាន ។ល។ ) 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       54                            ២០១៧ 

 

 ក្ិច្ចព្រជុាំជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំណដ្លេេួលខុសព្តូវសលើហិរញ្ញវតថ ុ ព្រតិរតិតការររស់អងគភារសដ្ើមបណីសវង

យល់រតីនួាេី នងិការេេួលខុសព្តូវផ្នអងគភារ 

 សគលនសយាយ រេដ្ឋឋ នច្ារ់ នងិសសៀវសៅណែនាាំនានា 

 រាង់គ្ែនីសវនដ្ឋឋ ន នងិការរនិិតយជារួមសលើរច្នាសមពន័ធផ្នគ្ែសនយយ នងិការច្ុះសសៀវសៅធាំ និង

ការរូក្សរុរ 

 ក្ិច្ចរិភាក្ារតីនួាេីផ្ននាយក្ដ្ឋឋ ននីមួយៗ នងិមុខងារនីមួយៗ។ 

៤- ការត្ព្ម្ង់េិសសលើនាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

ក្មមវិធីសនះនងឹសផ្លត តសលើការសរៀរច្ាំ ការេេួលខុសព្តូវ នងិក្ចិ្ចការរដ្ឋាលររស់ សទក្ ។ សសៀវសៅណែនាាំ

ររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន គ្ឺជាមូលដ្ឋឋ នផ្នដ្ាំសែើរការតព្មង់េិសសនះ។ ជាេូសៅសព្កាយសរលមន្រនតីងមីៗានអានណទនក្នីមួយៗផ្ន 

សសៀវសៅ ណតងរនតសដ្ឋយវគ្គសាំែួរ នងិច្សមាើយ។ 

 ព្រធានរេក្មមវិធតីព្មង់េិសនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងានដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

 សសៀវសៅណែនាាំផ្នសវនក្មមនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

 រេដ្ឋឋ នច្ារ់ព្គ្រ់ព្គ្ងការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុផ្នរាជរដ្ឋឋ ភាិល ព្ក្មសីលធម៌ វិជាា ជីវៈ និងរេរញ្ញតតិ

មួយច្ាំននួដ្ក្ព្សង់រ ីសអអស នងិសតងដ់្ឋរររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល 

 យនតការរាយការែ៍ជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 

 ណទនក្រដ្ឋាលផ្នការងារសវនក្មមក្នុងសសៀវសៅណែនាាំជាមួយឧទហរែ៍េព្មង់ព្តូវសព្រើ។ ការសព្រើព្ាស់

ការងារណរងណច្ក្រនាៃ រ់ររស់មន្រនតីងមីៗ នងឹសព្មលួដ្ល់ក្ិច្ចការតព្មង់េិស និងសសច្ក្តីសសងខរសព្ារ់

ការងារសលើក្សព្កាយ។ តមរសរៀរសនះ សនាឹក្ក្ិច្ចការក្នាងមក្ព្តូវយក្មក្រនិតិយ នងិសព្រើសព្ារ់

រនយល់រសច្ចក្សេសសវនក្មម។ ដ្ាំសែើរការវាយតាំផ្លហានភិ័យ ដ្ាំសែើរការក្ាំែត់សគលរាំែងនិង

ណទនការ ក្មមវិធីសវនក្មម េិននន័យ/ឯក្សារសវនក្មម នងិការសរៀរច្ាំរាយការែ៍ នងិតមដ្ឋន

ការងារសវនក្មមគ្ួរព្តូវានរភិាក្ា 

 ក្ិច្ចការតព្មង់េិសសវនក្រសលើព្ររន័ធរត័ា៌ន នងឹព្តូវសផ្លត តសលើក្តត សទសងៗដូ្ច្ជាៈ ណដ្នក្ាំែតផ់្ន

សវនក្មមរសច្ចក្វិេារត័ា៌ន តួនាេីនិងការេេួលខុសព្តូវ ដ្ាំសែើការវាយតផ្មាហានភិយ័ ដ្ាំសែើការ

ក្ាំែត់សគលរាំែង នងិណទនការ 

 ច្ាំននួសា ងសធវើការ សា ងសធវើដ្ាំសែើរ ផ្ងៃឈរ់សាំរាក្ សិេធឈរ់ វិសសមកាល សាំសែើសុាំសាំរាក្រកីារងារ 

នងិតរាងក្ាំែតក់្ណនាងសធវើដ្ាំសែើរ 

 នតីិវិធីក្ាំែត់សរលរាយការែ៍ (េព្មង់/សលខក្ូដ្/ភារព្តមឹព្តូវ/កាសរៀរច្ាំសេៀងទត់) សរើសិនអាច្ 

អនុវតតាន 
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 លិខិតរញ្ហា សរសក្មម នតីិវិធេូីទត់ច្ាំណ្តយ សក្ខីរព្តងវិការជាសេយយរុសរព្រទន និងសាំសែើសុាំរុសរ-

ព្រទនសលើសសាហ យុសធវើដ្ាំសែើរ 

 សារេូរស័រៃ ក្ិច្ចការ ា្ងស ា្ើយ នងិការសរៀរច្ាំសារសអ ិច្ព្តនូកិ្ 

 ព្រតិេិនសវនក្មម នងិការណរងណច្ក្ការងារ 

 សាជកិ្ភារក្នងុអងគភារវិជាា ជវីៈដូ្ច្ជា KIPAA សាគ្មសវនក្រផ្ទៃក្នុង និងសាថ រ័នវិជាា ជីវៈពាក្់រន័ធ 

 សាភ រទគតទ់គងអ់ាច្រក្ានក្នុងនាយក្ដ្ឋឋ ន 

 ឯក្សារនាយក្ដ្ឋឋ ន នីតិវិធីសព្រើសៅសរលឯក្សារព្តូវលុរសចាល និងសគលការែ៍រក្ាក្ាំែត់ព្ត 

 ឯក្សារសយង និងរញ្ា ីរណ្តណ លយ័ការណរងណច្ក្ក្ុាំរយូេ័រយួរផ្ដ្ ការរាំសរញេព្មង់េេួលខសុព្តូវសាភ រ

ពាក្រ់ន័ធ នងិការវាយតផ្មាតព្មូវការរែតុ ះរណ្តត លមន្រនតីងមីសរើសិនជាាន ណដ្លទក្់េងនឹងក្មមវិធ ី     

ក្ុាំរយូេ័រសទសងៗក្ាំរុងសព្រើក្នុងសវនដ្ឋឋ នក្នងុសរលរច្ចុរបនន។ សរើសិនវគ្គរែតុ ះរណ្តត លរណនថមរិតជាព្តូវ

ការការសរៀរច្ាំវគ្គសនាះគ្ួរព្តូវក្ាំែត់សរលសវលា សូមសមើលេព្មង់សលខ ៣៤ “េព្មងផ់្នការអភិវឌ្ឍ

មន្រនត ី នងិវាយតផ្មាការរែតុ ះរណ្តត ល” 

 ព្ររ័នធព្គ្រ់ព្គ្ងការអនុវតតការងារណដ្លានរញ្ចូលនវូវិធីសាន្រសតវាយតផ្មាការអនុវតតនិងការអភិវឌ្ឍន៍វិជាា ជីវៈ។ 

៥- ការត្ព្ម្ង់េិសណទនរព្ររន័ធរ័ត្ម៌ាន 

ក្មមវិធតីព្មង់េិសសវនក្រសនះ គ្រឺារ់រញ្ចូលរណនថមនូវជាំហានក្នងុការណែនាាំដ្ល់មន្រនតីងមឱី្យសាគ ល់មុខងារ 

ព្ររន័ធរត័ា៌នររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

 ការតព្មង់េិសគ្ួរសផ្លត តសលើ៖ 

 តួនាេី នងិការេេួលខុសព្តូវផ្នមុខងារព្ររន័ធរត័ា៌ន 

 ការរក្ាព្ររន័ធព្រតិរតិតការ (ណទនក្េន់ នងិរឹង)  

 ក្ិច្ចព្រឹងណព្រងអភិវឌ្ឍន៍ព្ររន័ធងមីណដ្លក្ាំរងុដ្ាំសែើរការ 

 ឧសេៃសនាមព្រធានណទនក្ ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នព្ររន័ធរ័តា៌នសាំខាន់ៗ 

 ការវិភាគ្ហានភិ័យសវនក្មមផ្ទៃក្នុង សលើសក្មមភារព្ររន័ធរត័៌ាន នងិអាេិភារសវនក្មមានរសងើកត 

 ព្ាព្សយ័ផ្លៃ ល់ជាមួយសាជកិ្ សទក្ ដ្ផ្េ។ 

៦- ការវាយត្ផ្ម្លសម្ត្ថភារការងារម្ន្រនតី 

យ ងសហាច្ណ្តស់ព្រចាាំឆ្ន ាំ សៅអាំ ុងសរលព្តាីសេី៣ផ្នឆ្ន ាំសារសរើរនធ ព្តូវក្ាំែតត់ព្មវូការរែតុ ះរណ្តត ល 

 នងិអភិវឌ្ឍន៍ររស់មន្រនតនីីមួយៗ។ ការវាយតផ្មាព្តូវសធវើរីរដ្ងសដ្ើមបកី្ាំែតស់ាថ នភាររច្ចុរបននសលើជាំនាញ ច្ាំសែះដឹ្ង

រេរិសសាធនក៍ារងារ និងសមតថភារររស់សវនក្រ។ សដ្ឋយសារណតណទនការរែតុ ះរណ្តត លចុ្ងសព្កាយ ទមទរឱ្យាន

ការសរតជ្ារីថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនក្មម នងិសវនក្រ ការវាយតផ្មាខាួនឯង និងរីថាន ក្់សលើនងឹព្តូវសព្រើសដ្ើមបីទតល់រនិៃុសលើ 
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 សាថ នភាររច្ចុរបននររស់រុគ្គលនីមួយៗ (សយងេព្មង់សលខ ៣៤ “េព្មងផ់្នការអភិវឌ្ឍមន្រនត ី និងវាយតផ្មាការរែតុ ះ 

រណ្តត ល”)។  

៧- ការវាយត្ផ្ម្លការអេិវឌ្ឍ និងការរែតុ ះរណាត ល 

ក្នុងអាំ ុងសរលព្តីាសេី៣ផ្នឆ្ន ាំសារសរើរនធ តព្មូវការរែតុ ះរណ្តត ល នងិអភិវឌ្ឍន៍មន្រនត ីព្តូវវាយតផ្មារួមគន  

សដ្ឋយមន្រនតី នងិព្រធាន សទក្។ សដ្ើមបី្នសៅរក្ការឯក្ភារ ការវាយតផ្មាតផ្មាសលើសាថ នភារនងិតព្មូវការ ទមទរ

នូវភារសតានុម័ត ជាក្ណ់សតង និងសសាម ះព្តង ់សហើយជាំនាញនងិច្ាំសែះដឹ្ងក្ាំរងុានមិនព្តូវវាយតផ្មារនាៃ រសេ សដ្ើមបី

សជៀសវាងការរែតុ ះរណ្តត លសលើសតព្មូវការ។ េីរាំទុត រុគ្គលាន ក្់ៗគ្ឺជាសថ ិតក្នុងសាថ នភារលអរាំទុត សព្ារ់វាយតផ្មា

អីវណដ្លគត់ដឹ្ង នងិមិនដឹ្ង។ ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសថ ិតក្នុងសាថ នភារលអរាំទតុ ក្នុងការដឹ្ងអាំរកី្ព្មិតរែតុ ះរណ្តត លជាំនាញ

សព្ារ់មុខតាំណែងមន្រនតាីន ក្់ៗ  (មន្រនត ីមន្រនតីជាន់ខពស់ ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង) សូមសមើលេព្មង់េព្មង់សលខ ៣៤ “េព្មងផ់្នការ

អភិវឌ្ឍមន្រនតី នងិវាយតផ្មាការរែតុ ះរណ្តត ល”។  

៨- ការវាយត្ផ្ម្លការរែតុ ះរណាត ល និងការអេិវឌ្ឍផ្ទៃសព្ៅ 

សៅចុ្ងរញ្ចរ់ផ្នការរែតុ ះរណ្តត លខាងសព្ៅ សិកាខ សាលា សននាិតណដ្លសលើសរ ី៣សា ង មន្រនតីចូ្លរួមនឹង

ព្តូវសរៀរច្ាំការវាយតផ្មាជាលាយលក្ខែ៍អក្សរសដ្ឋយសសងខរ។ ជាធមមតអនុសារែៈមួយេាំរ័រព្តូវសរៀរច្ាំ  ការវាយ

តផ្មាណររសនះនងឹរងាា ញព្រធានរេ រញ្ហា  អងគភារ ឧរតថមភរុគ្គលណដ្លសធវើឧសេៃសនាម ផ្ងាចូ្លរួមសរុរនិងសសច្ក្ីត 

សសងខរផ្នក្មមវិធ។ី ការវាយតផ្មាគ្ួរណតរងាា ញនូវព្រធានរេ សភៀ្វ ឬអងគភារឧរតថមភវាគ្មនិ តផ្មាសរុរនងិសសច្ក្តីសសងខរ

ផ្នក្មមវិធ ី សហើយក្គ៏្រួរញ្ចូលនវូសសច្ក្តសីននដិ្ឋឋ នសលើសារៈព្រសយជន ៍ នងិថាសតើានភារសក្តសិមសព្ារ់មន្រនតសីវនក្មម

ផ្ទៃក្នុងដ្ផ្េចូ្លរួមវគ្គណររសនះណដ្រឬសេ។  សរើសិនការវាយតផ្មាអវិជាានសហតទុលច្ាស់លាស់ ច្ាំសពាះភារអវិជាាន ឬ

ការទតល់រនិៃុទរគ្ួរព្តូវានរនយល់។ 

ឯក្សារវាយតផ្មាសនះព្តូវរក្ាសដ្ឋយមន្រនតី សទក្ ណដ្លានណតងតាំងជាអនក្សព្មរសព្មួលវគ្គរែតុ ះរណ្តត ល។ 

សៅសរលសមព្សរ សិកាខ កាមគ្ួររសព្ងៀនរនតដ្ល់មន្រនតីដ្ផ្េសេៀត។ 

៩- ការអរ់ររំនត និងការរញ្ជជ រ់វិជាជ ជីវៈ 

សដ្ើមបីរសងកើនភារជាំនាញ នងិសក្រិ៍ តស ម្ ះផ្នមន្រនតីសវនក្មម  អងគភារសសវាសវនក្មមផ្ទៃក្នុងជាំរញុ និងសលើក្េឹក្

ចិ្តតឱ្យសវនក្រចូ្លរួមក្នងុការេេួលជាំនាញ វិជាា ជីវៈ CIA, CCSA, CPA, CISA, នងិ CMA។ នាយក្ដ្ឋឋ នអនញុ្ហញ ត 

សរលឱ្យមន្រនតីចូ្លព្រលងរញ្ហា ក្់ការសកិ្ា។  

ការអភិវឌ្ឍ វិជាា ជីវៈតមការព្រ ង ការច្លូជាសាជកិ្ភារ នងិការចូ្លរួមក្នុងេីភាន ក្់ងារវិជាា ជីវៈ គ្ពឺ្តូវាន 

សលើក្េឹក្ចិ្តត នងិានក្ព្មិតក្ាំែត់សដ្ឋយច្ារ់ និងរេរញ្ហា ។ 

 មន្រនតពី្តូវសលើក្េឹក្ចិ្តតឱ្យចូ្លរមួក្នុងក្ិច្ចព្រជុាំររស់សាខាវិេាសាថ នសវនក្រផ្ទៃក្នងុ ឬររស់សវនក្រផ្ទៃក្នងុ      

រដ្ឋឋ ភាិល នងិចូ្លរួមក្នងុភារជាអនក្ដឹ្ក្នាាំអងគភារសវនក្មម។ 
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ជាំរូរ ១០ 

ការធានាគ្ ែភារសវនរម្មផ្ទៃរនុង និង         

រម្មវិធីណរលម្អ 
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១- សសចរតីសទតើម្ 

ការធានាគ្ុែភារ នងិក្មមវិធីណក្លមអ (QAIP)ររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នុងផ្នអងគភារក្ាំរងុចូ្លរមួ គ្ឺជាណទនក្ផ្នការ 

រងាា ញក្នងុដ្ាំណ្តក្់កាលេី III ផ្នក្មមវិធីណក្េព្មង់ការព្គ្រ់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារែៈ -រព្ងឹងសាថ នភាររច្ចុរបននផ្ន      

អងគភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងររស់គ្សព្ាងធនាគររិភរសលាក្ PAGC-WB ានស ម្ ះថា “រព្ងឹងអងគភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សដ្ើមបកីារអនុវតត នងិតមដ្ឋនលេធក្មមព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធទល”។ 

ណទនការធានាគ្ុែភារ នងិក្មមវិធីណក្លមអសនះ ទតលន់ូវក្មមវិធីគ្ុែភារណដ្លអងគភារចូ្លរមួអាច្េេួលយក្ 

សៅតមក្ព្មតិភារចាស់េុាំ ឬសមតថភារររស់ សទក្ ររស់់ខាួន។ ក្មមវិធីសនះានគ្ិតគ្ូរសលើច្ារ់ និងរេរញ្ហា ណដ្ល

ក្ាំរងុព្រតិរតតិសដ្ឋយសវនក្មមផ្ទៃក្នុងផ្នរាជរដ្ឋឋ ភាិល ព្រមទាំងរញ្ញតតិមួយច្ាំននួផ្ន សអអស ។ 

ការធានាគ្ុែភារ នងិក្មមវិធីណក្លមអសនះ គ្រួសធវើរច្ចុរបននភារព្សរតមរនាា ស់រតូរច្ារ់ នងិរេរបញ្ញតតផិ្ន  

សអអស ឬររសិាថ នព្រតិរតតិការររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិសៅសរលសតងដ់្ឋររាជដ្ឋឋ ភាិលសព្ារ់អនុវតតវិជាា ជីវៈ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវានសច្ញទាយ។ 

ការអនុវតតសរញសលញផ្នការធានាគ្ុែភារ នងិក្មមវិធីណក្លមអ រសងកើតមូលដ្ឋឋ នសព្ារ់ សទក្ អនុវតត

អនុសលាមតមច្ារ់ នងិរេរញ្ហា  និងរញ្ញតតិសមព្សរររស់ សអអស ។ ការធានាគ្ុែភារនងិក្មមវិធណីក្លមអសផ្លត ត

សលើេិដ្ឋភារសាំខានផ់្នសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិានសគលរាំែងដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

 តមដ្ឋនព្រសិេធទលររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុជាព្រចាាំ 

 ធានាភារអនុសលាមតមច្ារ់ នងិរេរញ្ហា  ព្ក្មសីលធម៌ នងិរញ្ញតតផិ្ន សអអស 

 ជួយសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុរណនថមតផ្មា នងិណក្លមអព្រតរិតតិការអងគភារ 

 រញ្ចូលការវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុក្ាំរងុដ្ាំសែើរការ នងិតមសរលក្ាំែត់ 

 រញ្ចូលការវាយតផ្មាផ្ទៃសព្ៅយ ងសហាច្ណ្តស់សរៀងរាល់ ៥ឆ្ន ាំមតង សហើយលេធទលព្តូវផ្លា ស់រតូរជាមួយ

ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងេេួលខុសព្តូវចុ្ងសព្កាយ សព្ារ់ការធានាគ្ុែភារ នងិក្មមវិធណីក្លមអ ណដ្លព្គ្រ  

ដ្ែត រ់នូវសក្មមភារសវនក្មមព្គ្រ់ព្រសភេ រួមទាំងគ្សព្ាងព្រឹក្ា នងិគ្សព្ាងរិសសសៗណដ្លសសន ើសុាំសដ្ឋយព្រធាន

សវនដ្ឋឋ ន ឬថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង។ ក្មមវិធីសនះព្តូវេេួលការឯក្ភារសដ្ឋយព្រធានសវនដ្ឋឋ នសដ្ើមបីអនុម័ត។ 

ការធានាគ្ុែភារ នងិក្មមវិធណីក្លមអសនះ ានរសងកើតណទអក្សលើព្ក្រខ័ែឌ ក្មមវិធីគ្ុែភារ (ក្ក្គ្) ក្នងុរូរ

ភារេី១។ ក្ក្គ្ ព្គ្រដ្ែត រ់សលើធាតុសាំខាន់ៗផ្ន សទក្ ណដ្លានព្រសិេធភារ ដូ្ច្ជាៈ អភិាលក្ិច្ច ធនធានមនសុស 

សហដ្ឋឋ រច្នាសមពន័ធ នងិព្រតរិតិតការ នងិគ្ួរសព្រើសដ្ើមបីសសព្មច្សគលរាំែងខាងសលើ។ ព្ក្រខ័ែឌ សនះក្៏ជាមូលដ្ឋឋ ន

សព្ារ់ សទក្ ព្តូវសគររតមច្ារ់ សគលនសយាយ នតីិវិធី នងិសតងដ់្ឋរពាក្់រន័ធ។ 

រូរភារេី១ : ព្ក្រខែ័ឌ ក្មមវិធីគ្ុែភារ 
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២- អេិបាលរិចច 

សិេធិអាំណ្តច្ររស់ សទក្ ណទអក្សលើច្ារ់ រញ្ញតតិ នងិលិខិតរេដ្ឋឋ ននានា ណដ្លព្គ្រដ្ែត រ់សលើសគលរាំែង 

លក្ខែៈសមបតតនិានា និងការេេួលខុសព្តូវររស់ សទក្។ 

៣- ធនធានម្ន សស 

ធាតុសាំខាន់មួយសេៀតផ្ន សទក្ គ្ឺធនធានមនុសស។ សទក្ គ្ួរានអនក្េេួលខុសព្តូវសក្មមសលើការរញ្ហា ក្ ់

ថា សទក្ ានធនធានមនុសសព្គ្រ់ព្គនន់ងិជាំនាញ និងទតលក់ាររែតុ ះរណ្តត លជារនតរនាៃ រ់ ព្សរជាមួយ វិសាលភារ 

ររស់ សទក្ ដូ្ច្ានក្ាំែតក់្នុងច្ារ់ និងរេរបញ្ញតតិទាំឡាយ។ ជាំនាញអរបររារួមានជាំនាញទាំងណទនក្េន់ នងិ

ណទនក្ រឹង។ ឧទហរែ៍ៈ ជាំនាញណទនក្រឹងរួមានច្ាំសែះដឹ្ងណទអក្សលើហានភិ័យ អភិព្ក្មសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសផ្លត តសលើដ្ាំសែើរ

ការ រសច្ចក្សេសសវនក្មមរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានមួយច្ាំននួ នងិសវនក្មមសក្ងរនាាំ នងិច្ាំសែះដឹ្ងផ្នដ្ាំសែើរការ នងិ   

ព្រតិរតិតការររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ឧទហរែ៍ៈ ជាំនាញណទនក្េន់រមួានជាំនាញសាភ សន៍មូលដ្ឋឋ ន  រេឧសេៃសនាម និង

ជាំនាញសព្មរសព្មលួ។ 

៤- សហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ នងិព្រត្រិត្ិតការ 

ណទនក្សនះព្គ្រដ្ែត រ់សលើ វិធសីាន្រសត ររស់ សទក្ សក្មមភារសវនក្មមចាររ់ីណទនការដ្លក់ារអនុវតត នងិ        

រាយការែ៍សវនក្មម ការសរៀរច្ាំឯក្សារសវនក្មម ព្រមទាំងឧរក្រែ៍ នងិរសច្ចក្សេសពាក្រ់ន័ធណដ្លអាព្ស័យសលើ 

ភារសមុគ្សាម ញផ្នព្រតិរតិតការផ្នសវនដ្ឋឋ ន នងិ វិសាលភារផ្នសវនក្មម ណដ្លានក្ាំែតក់្នុងច្ារ់ នងិរេរបញ្ញតតិ។ 

រូរភារេី២ រងាា ញណទនក្នានាររស់ ក្ក្គ្ ណដ្លអងគភារចូ្លរួមអាច្ពាក្់រន័ធសយងសៅតមភារចាសេុ់ាំ ឬ

សមតថភារផ្ន សទក្។ ឧទហរែ៍សព្ារ់សវនដ្ឋឋ នណដ្ល សទក្ សេើរព្តូវានរសងកើត សទក្ អាច្ចារស់ទតើមរកីារ

ព្តួតរនិតិយ/ការវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុ សផ្លត តសលើសហដ្ឋឋ រច្នាសម័នធ នងិព្រតិរតិតការររស់ សទក្។ ទៃុយសៅ វិញ ព្ក្សួងណដ្ល

រាំែង 
និង 

សិេធិអាំណ្តច្ 

  រក្ាធនធាន 

    មនសុសលអ 

ទតល់ធនធាន 

ច្ាំសែះដឹ្ង 

ថាន ក់្ដឹ្ក្នាាំ 
គុ្ែភារ 

ការអភិវឌ្ឍ 

សមតថភារ 

ព្រតិរតិតការ 
ឧរក្រែ៍ និង 

រសច្ចក្វិេា 

 វិធីសាន្រសត 

អភិាលក្ិច្ច 

ធនធានមនុសស 

រច្នាសមព័នធ និងព្រតិរតតិការ 
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ាន សទក្ យូរសហើយអាច្ពាក្់រន័ធធាតុទាំងអស់ក្នងុ ក្ក្គ្ ក្នុងអាំ ុងសរលព្តួតរនិិតយ នងិ វាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុ។ ច្រិត

លក្ខែៈខាះររស់ សទក្ ានរសងកើតយូរ អាច្ានវតតានផ្នអងគភារព្រតិរតិតការ នងិហិរញ្ញវតថុ ការសព្រើឧក្រែ៍សវន

ក្មមរសច្ចក្វិេារ័តា៌នក្នងុការអនុវតតសវនក្មម វតតានណទនការទាូវការណដ្លណទអក្សលើក្ិច្ចរភិាក្ា ជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង 

នងិានសសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 

រូរភារេ២ី : ណទនការព្គ្រដ្ែត រ់ផ្នការវាយត្ផ្ម្លផ្ទៃរនុង និងផ្ទៃសព្ៅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥- ការវាយត្ផ្ម្លផ្ទៃរនុង 

ព្រធាន សទក្ ជាអនក្េេួលខុសព្តូវការរសងកើតសក្មមភារសវនក្មម ណដ្លាន វិសាលភារព្គ្រដ្ែត រ់សលើ 

សក្មមភារ និងមុខងារក្នងុព្រកាសរសងកើត សទក្ រួមាន៖ 

 ភារសជឿជាក្ន់ិងភារសុច្ចរិតផ្នរ័តា៌នព្រតិរតិតការហិរញ្ញវតថុ និងមសធាាយសព្រើព្ាស់សដ្ើមបកី្ាំែត់

ការវាស់ណវង ច្ាំណ្តត់ថាន ក្់ នងិរាយការែ៍ 

 ការអះអាងសលើក្ព្មិតអនុសលាមតមច្ារ់ នងិព្តួតរនិិតយព្ររន័ធានរសងកើត សដ្ើមបធីានាភារអនុសលាម 

តមសគលនសយាយរដ្ឋឋ ភាិល ណទនការ និងនតីិវិធីច្ារ់ នងិរេរបញ្ញតតិណដ្លានឥេធិរលសលើ      

ព្រតិរតិតការ 

 រញ្ហា ក្់វិសាលភារណដ្លព្េរយសមបតិត និងធនធានដ្ផ្េសេៀត ររស់សាថ រ័នព្តូវានេេួលខសុព្តូវ នងិ 

ណងរក្ារីការាត់រង់ព្គ្រ់ក្រែី 

 រនិិតយ និងវាយតផ្មាភាររឹងា ាំ ភារព្គ្រ់ព្គន ់ ការអនុវតតរញ្ា ិកាគ្ែសនយយ ហិរញ្ញវតថុ នងិក្ិច្ចព្តតួ    

រនិិតយព្រតិរតិតការដ្ផ្េ នងិសលើក្ក្ាំរស់ការព្តតួរនិតិយឱ្យានព្រសិេធទលជាមួយផ្ងាសមរមយ 

រាំែង 
និង 

អជ្ាសិេធ ិ

ធានានិរនតភារ 

ភារលអនូវធន 
ទតល់ធនធាន 

ច្ាំសែះដឹ្ង 

ថាន ក់្ដឹ្ក្នាាំ 
គុ្ែភារ 

ការអភិវឌ្ឍ 

សមតថភារការងារ 

ព្រតិរតិតការ 
ឧរក្រែ៍ និង 

រសច្ចក្វិេា 

 វិធីសាន្រសត 

អភិាលក្ិច្ច 

ធនធានមនុសស 

 

ធានមនសុស 

រច្នាសមពន័ធ និងព្រតរិតិតការ 

 

កា
រវា
យ
ត
ផ្ម
ាផ្ទ
ៃក្
នុង

 

កា
រវា
យ
ត
ផ្ម
ាផ្ទ
ៃសព្ៅ
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 រនិិតយព្រតិរតិតការឬក្មមវិធីសដ្ើមបីរញ្ហា ក្់ថា សតើលេធទលានសងគតិភារជាមួយសគលរាំែង និងសគល

សៅ និងថាសតើក្មមវិធាីនអនុវតតតមណទនការក្ាំែត់ឬសេ  

 វាយតផ្មាគ្ុែភារអនុវតតររស់ព្ក្ុម នងិរុគ្គលក្នុងការរាំសរញភារក្ិច្ចររស់រកួ្សគ្ 

 ទតលអ់នសុាសន៍ណក្តព្មូវសលើច្ាំែចុ្ខវះខាតក្នងុព្រតិរតិតការ 

 មុខងារដ្ផ្េសេៀតណដ្លសវនក្មមអាច្អនុវតត ណដ្លមិនានព្គ្រដ្ែត រ់សដ្ឋយច្ារ់ដូ្ច្ជាជាំនយួក្នងុ

ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័នងិដ្ាំសែើរការអភាិលក្ិច្ច។ មុខងារទាំងសនះគ្ឺព្តូវានជាំរញុសដ្ឋយ សអអស 

 ការវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុ គ្ឺជាដ្ាំសែើរការរនត ណដ្លសផ្លត តសលើសវនក្មមមួយៗ។ ការវាយតផ្មាមិនព្តឹមណត      

រនិិតយសៅសលើភារអនុសលាមររស់ព្ក្ុមសវនក្មមសៅនងឹសសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង និងសគល

នសយាយនានារ ុសណ្តណ ះសេ រ ុណនតណងមទាំងរនិតិយថា សតើសវនក្មមរាំសរញានតមច្ារ់ រេរបញ្ញតត ិ

នងិសតងដ់្ឋរពាក្់រន័ធដ្ផ្េសេៀតណដ្រឬសេ។ 

ការវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុគ្ួរាន៖ 

 ការរនិតិយរនត 

 ការរនិតិយតមសរល 

រ. ការព្ត្ួត្រិនិត្យព្រចាំ 

ការព្តតួរនិតិយព្រចាាំពាក្រ់ន័ធសៅនឹងធាតផុ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងក្នងុសរលអនុវតតការងារសវនក្មម។ គ្ុែភារ ក្ព្មតិ 

នងិជសព្ៅផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងក្នុងសក្មមភារសវនក្មម អាច្ជាធាតុព្រឈមក្នងុការវាយតផ្មា សដ្ឋយសារឌ្ីណ្តមកិ្ នងិ  

ធមមជាតិអរូរិយររស់ការព្គ្រ់ព្គ្ង។ សទះយ ងណ្តក្៏សដ្ឋយ ការព្គ្រ់ព្គ្ងសរញសលញ គ្ឺជាធាតុសាំខាន់រាំទតុររស់ក្មម

 វិធីធានាគ្ុែភារ នងិទតល់ជាមូលដ្ឋឋ នសព្ារ់ការវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុ និងផ្ទៃសព្ៅ។ ការព្តតួរនិិតយព្រចាាំ គ្ួរសថ ិតសៅក្នងុ

សគលនសយាយជាព្រចាាំ នងិអនុវតតររស់ព្ក្ុមសវនក្មមក្នងុការចាត់ណច្ងសក្មមភារសវនក្មមទាំងមូល សដ្ើមបធីានាថា

គ្ុែភារគ្ឺជារញ្ហា ច្មបងសៅក្នុងសវនក្មមនីមួយៗ។ សៅក្នងុការអនុវតតការព្តួតរនិិតយព្រចាាំព្ក្ុមអនុវតតក្ិច្ចព្រមសព្រៀង

គ្ួររាំសរញព្គ្រ់ជាំហានទាំងអស់ផ្នសវនក្មម ចាររ់ីណទនការរហូតដ្លក់ារណច្ក្ចាយរាយការែ៍។ ច្ាំែចុ្ ព្តួតរនិតិយ

ដ៏្សាំខាន់ណដ្លព្ក្ុមការងារគ្ួរសគររ គ្ឺានសសងខរក្នុងា ព្េីសការព្តតួរនិតិយព្រចាាំ (រូរភារេី៣)។ ព្រធាន សទក្ គ្ួរ

សធវើរច្ចុរបននភារា ព្េីសសនះ ក្រែីានការរក្សឃើញនូវការណក្លមអ ឬានច្ាំែចុ្សខាយខាា ាំង សៅក្នងុដ្ាំសែើរការ 

សវនក្មម។ 
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រូរភារេ៣ី : មា៉ា ព្េីសការព្ត្ួត្រិនិត្យព្រចាំ 

 
 
 

Figure 3:  Key Ongoing Review Matrix 
 
 
 
 

 
 

 

 

១.ការវាយតផ្មាសវនក្មម 

ជាញឹក្ញារ់ គ្សព្ាងរិសសសគ្ឺសសន ើសេបើងសដ្ឋយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ សៅក្នងុក្រែីសនះ ព្រធាន សទក្ គ្ួរ

រិចារណ្តថា សតើក្ិច្ចការសនះគ្សឺថ ិតសៅក្នុងសិេធិអាំណ្តច្ររស់ សទក្ ឬសេ? ឬថាសតើអាច្ានេាំនាស់ទលព្រសយជន ៍ឬ 

រញ្ហា ាត់រង់ឯក្រាជយភារយ ងណ្ត? ឧទហរែ៍ៈ សគលសៅណដ្លថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងច្ង់ឱ្យរនិតិយធាា រ់ានដឹ្ក្នាាំសដ្ឋយ

ព្រធាន សទក្ ឬសដ្ឋយមន្រនត ីសទក្។ សលើសរីសនះព្រធានសវនក្មមគ្ួរវាយតផ្មាថាសតើមន្រនត ីសទក្ ានសមតថភារអាច្ 

អនុវតតគ្សព្ាងរិសសសានឬសេ។  

សដ្ើមបសីជៀសវាងសធវើឱ្យរ ះពាលដ់្ល់ឯក្រាជយភារររស់មន្រនតីសវនក្មម រកួ្សគ្រុាំព្តូវសធវើការសសព្មច្ជាំនួសថាន ក្ ់

ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ នស ើយ។ សនះាននយ័ថា ព្រធាន សទក្ ឬមន្រនតផី្ន សទក្ មិនេេួលខសុព្តូវសលើ ឬតព្មូវឱ្យចូ្លរួម 

ក្នុងនតីិវិធ ី ណដ្លជាណទនក្សាំខាន់ក្នងុសក្មមភារព្រតិរតតិព្រចាាំផ្ងៃ ឬក្នងុព្រតិរតតកិារណដ្លជាការេេួលខុសព្តូវច្មបង 

ររស់ណទនក្មយួសេៀតផ្នអងគភារស ើយ។ 

ក្នុងក្រែីគ្សព្ាងរិសសសសៅក្នុងសិេធិអាំណ្តច្ររស់ សទក្ ព្រធាន សទក្ គ្ួរវាយតផ្មាថាសតើានមន្រនតី សទក្ 

អាច្អនុវតតក្ិច្ចការសនះានឬសេ។ សទក្ អាច្រិចារណ្តរក្រុគ្គលខាងសព្ៅណដ្លអាច្ទតលក់ារណែនាាំដ្ល់មន្រនតី សទក្ 

ខែៈណដ្ល សទក្ មិនានលេធភារអនុវតតក្ិច្ចការាន។  

ក្តត ដ្ផ្េសេៀតព្តូវរិចារណ្តមុនេេួលយក្គ្សព្ាងរិសសស គ្ឺ ៖ 

 លក្ខែៈផ្នគ្សព្ាងរិសសស 

ការវាយតផ្មាកិ្ច្ចព្រមសព្រៀង  

ណទនការនងិការអនវុតតសវនក្មម 

 

េព្មង់វាយតផ្មាគ្សព្ាង 

ក្មមវធីិព្តតួរនិតិយគ្ែុភារ 

 រាយការែស៍វនក្មមផ្ទៃក្នងុ 
នតីិវិធីអធិការកិ្ច្ច 

 

 

-កិ្ច្ចសនាតមេាំហាំ 

 
 

 

-ការេេួលខុសព្តូវសព្ារ់

រិនតិយសនាឹក្កិ្ច្ចការ 

នតីិវិធីព្តតួរនិតិយការធានាគុ្ែភារ 

-រញ្ហា រសច្ចក្សេសក្នងុកិ្ច្ចព្រមសព្រៀង 

-ការសសុើរអសងកតការសក្ងរនាាំ 

-កិ្ច្ចព្រមសព្រៀងដ្ផ្េសេៀត 

ការណច្ក្ចាយរាយការែ៍     

 និងការសសព្មច្ាន 

-កិ្ច្ចព្រមសព្រៀងព្គ្រ់ព្រសភេ 

ណទនការ 

 

ការសដ្ឋះព្សាយរញ្ហា  

 
ការវាយតផ្មាការងាររុគ្គលិក្ 

ក្មមវិធីការងារកិ្ច្ចព្រមសព្រៀង អនសុារែៈព្រឹក្ា 

 

សនាឹក្សសងខររញ្ហា  

អនសុារែៈសដ្ឋះព្សាយជាំសលាះ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ការរចិារណ្តសលើហានភិយ័ 

 េាំនាក្់េាំនង នងិេាំនាស់សកាត នរុល 

 លេធភាររក្ានក្ាំលាាំងរលក្មម។ 

ការវាយតផ្មាខាងសលើគ្ួរសរៀរច្ាំតមេព្មង់វាយតផ្មាគ្សព្ាង (សូមសមើលេព្មង់សលខ ២៩ “េព្មងវ់ាយតផ្មា  

គ្សព្ាង”) នងិយលព់្រមរីព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។  

២. ការសរៀរច្ាំណទនការ នងិអនវុតតនសវនក្មម 

 ២.១. ការសរៀរណទនការ 

ការវាយតផ្មាការងារមន្រនតីៈ ក្ចិ្ចការទមទរជាំនាញរសច្ចក្សេស ដូ្ច្ជា ការសក្ងរនាាំ សវនក្មមរសច្ចក្វិេា

រ័តា៌នសវនក្មមសលើដ្ាំសែើរការ ។ល។ ព្តូវក្ាំែត់ឱ្យសហើយសៅឬក្នុងក្ាំេបុងដ្ាំណ្តក្់កាលសរៀរណទនការ។ សនះជាការ  

េេួលខុសព្តូវររស់ព្រធាន សទក្ សដ្ើមបកី្ាំែតអ់នក្ណ្តមួយអាច្ទតលន់ូវរិសសាធនច៍ាាំាច់្ដ្ល់ព្ក្ុមសវនក្រ សដ្ើមប ី

អនុវតតក្ិច្ចព្រមសព្រៀង  ការច្លូរួមររស់អនក្ជាំនាញរសច្ចក្សេស គ្ួររញ្ចូលនតីិវិធីដូ្ច្ខាងសព្កាម : 

 ព្រជុាំព្ក្ុមសវនក្រក្នងុដ្ាំណ្តក្ក់ាលសរៀរណទនការ 

 ការវាយតផ្មាសមតថភារនានាចាាំាច់្សព្ារ់តព្មូវការររស់សវនក្មម 

 ការចូ្លរួមក្នងុក្ិច្ចព្រជុាំជាមួយសវនដ្ឋឋ ន ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ ឬព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

ក្មមវិធសីវនក្មមការងារ:សវនក្រផ្ទៃក្នុងគ្រួរសងកើតក្មមវិធីការងារសព្ារ់សវនក្មមនីមួយៗ។ ក្មមវិធកីារងារគ្ួរ

រញ្ចូលសគលរាំែងផ្នការព្រមសព្រៀង នងិនតីិវិធីចាាំាច់្ររស់សវនក្មមសដ្ើមបសីសព្មច្សគលរាំែងររស់ក្ិច្ចព្រម 

សព្រៀង។ ក្ិច្ចការសនះគ្ួរព្គ្រដ្ែត រ់រសច្ចក្សេសសតសតនិងការសព្ជើសសរីសគ្ាំរសូព្ារ់សព្រើព្ាស់។ ក្មមវិធកីារងារគ្ួរ    

អនុម័តសដ្ឋយ សទក្ មុនចារស់ទតើមអនុវតតសវនក្មមការងារ។ សសច្ក្តីណក្តព្មូវច្ាំសពាះក្មមវិធកីារងារគ្ួរសធវើានទន់សរល

សវលា សលើក្ណលងណតានក្តត រារាាំងមិនឱ្យព្ក្ុមសវនក្រេេួលានការអនុម័តជាលាយលក្ខែ៍អក្សរមុនចារ់សទតើម

ការងារណដ្លក្នងុក្រែីសនះការអនុម័តអាច្សធវើផ្លៃ លា់ត។់ 

 ២.២ ដ្ាំសណ្តះព្សាយ 

ព្រធាន សទក្ េេួលខុសព្តូវ នងិានសិេធិសដ្ឋះព្សាយរញ្ហា សវនក្មមទាំងអស់ ណដ្លព្ក្មុការងារមិនអាច្សធវើ

ាន។ ព្ក្ុមការងារព្តូវានររំងឹថានងឹព្រមូលរ័តា៌នេិនននយ័ទក្់េិនទាំងអស់ និងរាំសរញការព្សាវព្ជាវមូលដ្ឋឋ នរក្

ដ្ាំសណ្តះព្សាយផ្នរញ្ហា នីមួយៗ ក្នុងក្រែីចាាំាច់្ព្តូវព្រឹក្ាជាមួយអនក្សទសងសេៀត សលើររក្គ្ាំសហើញនងិការសននដិ្ឋឋ ន។ 

រំហូរដ្ាំសែើរការខាងសព្កាមសនះ ា្ុះរញ្ហច ាំងនវូរំហូរក្ព្មិតខពស់ផ្នការក្ាំែត់រក្នងិសដ្ឋះព្សាយរញ្ហា ផ្នសវនក្មម៖ 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ការេេលួខសុព្តវូររស់ព្ក្មុអនវុតតសវនក្មម 

ការេួលខុសព្តូវនងិសិេធិសលើការសដ្ឋះព្សាយរញ្ហា  គ្ឺសថ តិក្នងុផ្ដ្ផ្លៃ ល់ររស់ព្ក្ុមការងារ ជារសិសសព្រធាន  

ព្ក្ុម។ ដូ្ច្សនះ ព្ក្ុមការងារព្តូវានរំរឹងសធវើការព្សាវព្ជាវនានាពាក្់រន័ធនងឹរញ្ហា ។ ព្ក្ុមសនះព្តូវណតានការយល់ដឹ្ងរី

សហតកុារែ៍ នងិអញ្ញតតទិក្់េិននងឹរញ្ហា  សហើយានព្សាវព្ជាវសរញសលញជាមូលដ្ឋឋ ន នងិការវិភាគ្សលើរញ្ហា សដ្ឋយ   

ទតលន់ូវសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ នរឋមមួយ។ 

 ដូ្សច្នះ សដ្ើមបីក្ុាំឱ្យខាតសរលសវលា ជាការសាំខាន់អនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនក្មម (ព្ក្ុមការងារ) ព្តូវព្សាវព្ជាវឱ្យ

ហមត់ច្តន់ូវរញ្ហា មុនេេួលការព្រឹក្ា។ ព្រការសនះនងឹធានារណនថមឱ្យការរភិាក្ាានរត័ា៌នសរញសលញនងិទលុទសុ 

សលើរញ្ហា នីមួយៗ ក្នុងក្ាំេបុងសរលព្រឹក្ា។ 

នតីិវធិពី្រកឹ្ា 

ណរររេផ្នការព្រឹក្ាររស់ព្ក្មុការងារ គ្ួរសទតើមសដ្ឋយព្រធានព្ក្ុមការងារ រនាៃ រ់មក្គ្កឺារចូ្លរួមរពី្រធាន 

សទក្ នងិរនាៃ រ់សេៀតគ្ឺព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។   

ភារខសុគន ផ្នដ្ាំសណ្តះព្សាយ 

 សវនក្រព្តូវរនតសលើក្សាំែួរររស់ខាួន ស ើងដ្លក់្ព្មិតអនក្ានសិេធិសសព្មច្ខពស់រហូតដ្លព់្រធាន សទក្។ 

ដ្ាំសណ្តះព្សាយណដ្លានសសន ើស ើង ណតឃាា តចាក្រីសយរល់សលើរញ្ហា ផ្នក្មមវតថ ុ អនក្ជាំនាញអាច្តព្មូវឱ្យានការព្រឹក្ា

ជាមួយសាជកិ្ថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំជាន់ខពស់ និងតមដ្ឋនរនតជាមួយអនក្ឯក្សេសផ្នរញ្ហា ។ សរើសិនព្ក្ុមសវនក្មម និងជាំនាញ

ការរញ្ហា  មិនអាច្្នដ្លដ់្ាំសណ្តះព្សាយមួយណដ្លអាច្េេួលយក្ានសនាះ រញ្ហា គ្រួណតសលើក្សេបើងដ្លព់្រធាន

សវនដ្ឋឋ ន។  

 ភារមិនយល់ព្សរគន ជាមួយសវនដ្ឋឋ ន គ្ួរសដ្ឋះព្សាយសៅក្នុងលាំនាាំានសរៀររារ់ក្នងុនីតិវិធពី្រឹក្ា  សហើយ

សសច្ក្តីសសព្មច្ចុ្ងសព្កាយគ្ួរជាររស់ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។  

 

 

ក្ាំែត់អតតសញ្ហញ ែរញ្ហា  ព្រឹក្ាសរើចាាំាច់្ សរុរេាំនាក្់េាំនង និងសរៀរច្ាំឯក្សារ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ការសរៀរច្ាំឯក្សារ 

 ការសរៀរច្ាំឯក្សារ នងិដ្ាំសណ្តះព្សាយ ជាការេេួលខុសព្តូវររស់ព្រធានសវនក្មម (ព្រធានព្រតភិូ)។ ច្ាំសពាះ

រញ្ហា ានរច្នាសមពន័ធព្រតិរតតកិារ  ក្តត ពាក្់រន័ធសព្ច្ើន នងិរញ្ហា រសច្ចក្សេសសមុគ្សាម ញ ជាការលអមុនការព្រកឹ្ា 

ជាក្់ណសតងគ្ួរានអនុសារែៈរឋម និងឯក្សារអតថ ធិរាយរនយល់សទសងៗសេៀត។  

សៅសរលដ្ាំសែើរការព្រឹក្ាច្រ់សរវព្គ្រ់ សហើយរញ្ហា ព្តូវានសដ្ឋះព្សាយ អនុសារែៈព្រឹក្ាព្តូវសរៀរច្ាំ      

ស ើង។ ឯក្សារសនះានរញ្ចូល៖ 

 អតថ ធិរាយរតីងភារ សគលរាំែងអងគភារ នងិរញ្ហា  

 សសច្ក្តីសសងខររឯីក្សាររសច្ចក្សេស នងិសសច្ក្តីណែនាាំពាក្រ់ន័ធ 

 ការរភិាក្ារីសាថ នការែ៍សធៀរ នងិជសព្មើសជាំនួស 

 រុគ្គលណដ្លានព្រឹក្ាជាមួយ 

 សសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ ន នងិ វិចារែក្មម។ 

ការសរៀរច្ាំឯក្សារក្ិច្ចព្រកឹ្ា គ្ឺជាការេេួលខុសព្តូវររស់ព្រធានព្ក្ុម សហើយអវតតានផ្នឯក្សារព្តូវាន

សនមតថាមិនានការព្រឹក្ាសេ។  ឯក្សារព្រឹក្ាងតច្មាងគ្ួរណច្ក្ជនូដ្លអ់នក្ានព្រកឹ្ាជាមួយ។ 

 សដ្ើមបីព្តួតរនិិតយថា រាល់រញ្ហា ានក្ាំែតទ់ាំងអស់ព្តូវដ្ឋក្់រញ្ចូល ឬរុាំានដ្ឋក្់រញ្ចូលព្តឹមព្តូវសៅក្នុង

រាយការែ៍ សនាកឹ្រញ្ហា សសងខរព្តូវសរៀរច្ាំសដ្ឋយព្រធានព្ក្មុ។  

 ៣.ក្មមវធិពី្តតួរនិតិយគ្ែុភារ 

ក្តត សទលសាំខាន់រាំទុតក្នងុការរក្ាសក្រ តិ៍ស ម្ ះវិជាា ជីវៈររស់ សទក្ គ្ឺគ្ុែភារការងារអនុវតតនិងរាយការែ៍ 

លេធទលរកីារងារសនាះ។ គ្ែុភារផ្នធាតុសច្ញររស់ សទក្ គ្ឺ្ ាុះរញ្ហច ាំងសដ្ឋយផ្លៃ លក់្នងុរាយការែ៍ានទលតិជនូ

ដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន។ ដូ្សច្នះការេេួលខុសព្តូវររស់ សទក្ ព្តវូរងាា ញរញ្ហា ឱ្យានព្តឹមព្តូវ។ សដ្ើមបធីានាអរបររាសលើ

ហានភិយ័ច្ាំសពាះ សទក្  ច្ាំសពាះក្ងវះខាតណទនក្រសច្ចក្សេសក្នុងរាយការែ៍ ការព្តតួរនិតិយមួយគ្ួរានសធវើមុនរសញ្ចញ

រាយការែ៍។ 

នតីិវិធពី្តួតរនិិតយសនះច្លូរួមជាការព្តតួរនិតិយរណនថម សដ្ើមបីរញ្ហា ក្ថ់ារ័តា៌នក្នុងរាយការែ៍សមព្សរ

ជាមួយឯក្សារសវនក្មម និងអនុសលាមតមសគលនសយាយ នងិនីតិវិធីររស់ សទក្ នងិនីតិវិធរីនិិតយគ្ុែភារ ក្៏

ានអនសុលាមតមណដ្រ។  ដ្ាំសែើរការព្តតួរនិតិយាន៖ 

៣.១  ការរនិតិយររស់ព្ក្មុអនក្ព្តតួរនិតិយ 

 នតីិវិធីរនិតិយគ្ុែភាររាយការែ៍សវនក្មមផ្ទៃក្នុង នងិច្ាំណ្តតថ់ាន ក្់សរើអាច្អនុវតតាន ព្តូវរាំសរញសដ្ឋយ

សាជិក្ររស់ព្ក្ុមការងារណដ្លានរេរិសសាធន៍ សព្ៅរីអនក្ណដ្លានសរៀរច្ាំសសច្ក្តីព្ពាងរាយការែ៍ផ្លៃ ល។់ នតីិវិធី

រនិិតយានលក្ខែៈលមអិតជាងការរនិិតយណដ្លអនុវតតសដ្ឋយអនក្ព្តតួរនិតិយឯក្រាជយ។ ឧទហរែ៍ៈ អនក្ព្តួតរនិិតយ



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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គ្ុែភារ វាយតផ្មាការងារនងិខាឹមសាររាយការែ៍ ភារស ា្ើយគន រវាងការងារានអនវុតតេលន់ងឹសគលរាំែងផ្ន

សវនក្មម។ 

៣.២ អនក្ព្តតួរនិតិយឯក្រាជយ 

 អនក្ព្តតួរនិតិយក្ាំរិតខពស់ព្តូវានសធវើសដ្ឋយមន្រនតាីនច្ាំសែះដឹ្ងព្គ្រ់ព្គន់សលើសគលនសយាយ នងិនីតិវិធ ី

សទក្ សត រីីការសរៀរច្ាំរាយការែ៍ នងិសនាឹក្ការងារព្តូវរសងកើត។ អនក្ព្តតួរនិតិយឯក្រាជយណតងតាំងសដ្ឋយព្រធានព្ក្ុម 

សទក្ នងឹព្តួតរនិិតយរាយការែ៍េលន់ងឹសនាឹក្ការងារ។ ដ្ាំសែើរការព្តួតរនិិតយសលើរាយការែ៍សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

ទមទរឱ្យានព្គ្រ់សវនក្មមសដ្ឋយរុាំគ្ិតអាំរីេាំហាំនងិហានភិយ័ សហើយសផ្លត តសលើ៖ 

 លេធទលសវនក្មមក្នុងរាយការែ៍គាំព្េសមព្សរសដ្ឋយឯក្សារសវនក្មម 

 ភារស ា្ើយគន ផ្នរត័ា៌នហិរញ្ញវតថុជាមួយឯក្សារសវនក្មម 

 សងគតភិារផ្ទៃក្នងុផ្នរាយការែ៍សវនក្មម 

 ភារច្ាស់លាស់នងិភារយលា់នផ្នរាយការែ៍ (សដ្ឋយអនក្អាន) 

 ភារសមព្សរផ្នច្ាំណ្តតថ់ាន ក្ស់រើអាច្សធវើាន គ្រួរចិារណ្តច្ាំសពាះច្ាំែចុ្ទាំងអស់ខាងសលើ 

 ឯក្សារសវនក្មមានសលខសយងសមព្សរនងិដ្ឋក្់សនៃសសនផ៍្ទៃក្នុង 

 ក្មមវិធីសវនក្មមការងារានរិេព្តឹមព្តូវ នងិហតថសលខា 

 ណទនក្ពាក្់រន័ធនងឹឯក្សារសវនក្មមានចុ្ះហតថសលខា។ 

ព្ក្ុមព្រតភិូសវនក្មម ព្រមទាំងអនក្ព្តួតរនិិតយ គ្ួររងាា ញច្ាំែចុ្ទាំងអស់ ណដ្លានសលើក្សេបើងក្នងុសរលសធវើ

ការព្តតួរនិតិយឱ្យអនុសលាមសៅតមណទនក្នានាផ្នសសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ រាយការែ៍ព្តតួរនិតិយសវនក្មម

ផ្ទៃក្នងុមិនសព្ាលការេេួលខុសព្តូវររស់ព្ក្ុមការងារច្ាំសពាះគ្ុែភាររាយការែ៍សេ។ 

ខ. ការព្ត្ួត្រិនិត្យតាម្សរល 

ការព្តតួរនិតិយតមសរលជាេូសៅ គ្ឺមិនជាព្រចាាំ ជាការរនិតិយជាមួយសគលរាំែងរសិសស និងការសធវើសតសត

សលើអនុសលាមភារ។ ការរនិតិយសនះតក្់ណតងសេបើងសដ្ើមបីវាយតផ្មាភារអនុសលាមផ្នសក្មមភារ សទក្ សៅនងឹសគល

នសយាយ នងិនីតិវិធ ីសទក្ ច្ារ់និងរេរបញ្ញតតិ សតងដ់្ឋរ និងព្ក្មសីលធម៌។ ការព្តតួរនិិតយតមសរលគ្ួរសព្មរ

តម ក្ក្គ្ (រូរេី១) និងា ព្េីសព្តួតរនិិតយព្រចាាំ (រូរេី៣)។ សគលរាំែងជាក្់ណសតងផ្នការព្តួតរនិតិយតមសរល      

ណព្រព្រលួ សដ្ឋយណទអក្សលើអាេិភារររស់ព្រធាន សទក្ នងិវិសាលភារផ្នណដ្នព្គ្រដ្ែដ រ់។ ខាងសព្កាមជាសគល 

រាំែងជាក្ល់ាក្់មួយច្ាំននួណដ្ល សទក្ អាច្ក្ាំែតក់្នុងការអនុវតតនក៍ារវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុ : 

 ១.សៅក្នងុការសរៀរច្ាំណទនការសវនក្មម 

 ភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នក្មមវិធីការងារ 
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 ហានភិយ័សមព្សរព្តូវានយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ ់

 ការវិនិច្ឆយ័ដ៏្រឹងា ាំព្តូវានសព្រើសព្ារ់សសព្មច្ច្ាំណ្តត់ថាន ក្ស់ារវនត 

 ២.សៅក្នងុការអនុវតតសវនក្មម 

 ការសសព្មច្សគលរាំែងសវនក្មមសវនក្មម 

 វាយតផ្មាឱ្យសមព្សររីព្រសិេធភារផ្នព្រតិរតតិការ 

 ឯក្សារសវនក្មមសរញលក្ខែៈ 

 ៣.សៅក្នងុការសធវើរាយការែ៍ 

 ការអសងកតសវនក្មមគាំព្េសដ្ឋយភសតុតង 

 ច្សមាើយតរររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងស ា្ើយគន សៅនឹងការអសងកតសវនក្មម 

 រាយការែ៍សវនក្មមទលតិទន់សរល 

 ព្ររន័ធានព្រសិេធទលានសៅនឹងក្ណនាង សព្ារ់តមដ្ឋនរញ្ហា សវនក្មមមិនទន់សដ្ឋះព្សាយ 

 រញ្ហា សាំខាន់មិនទន់សដ្ឋះព្សាយ ព្តូវានសផ្លត ះរតូរជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 

 ៤.សៅក្នុងរច្នាសមពន័ធ នងិការរសងកើត សទក្ 

 អនុសលាមជាមួយសគលនសយាយ និងនតីិវិធី ច្ារ់ និងរេរញ្ហា  និងវិធានផ្នសតងដ់្ឋ 

 ឯក្រាជយភារររស់ សទក្ 

 អតថភិារផ្នសគលនសយាយ នងិនីតិវិធ ីឬសសៀវសៅណែនាាំសវនក្មម  

 ៥.សៅក្នុងការចាត់ណច្ងនងិរក្ាធនធានមនុសស 

 ទតលក់ាររែតុ ះរណ្តត លព្គ្រ់ព្គន ់

 អភិវឌ្ឍន៍សវនក្ (ឧទរែ៍ៈ ការសទៃរមន្រនតីសវនក្មមសៅក្នុងព្រតិរតតិការរសណ្តត ះអាសននការទតល់ការ

ឧរតថមភ ការច្លូរួមររស់មន្រនត ីសទក្ ចូ្លព្រលងយក្វិជាា ជីវៈ  អងគភារវិជាា ជីវៈ ។ល។ ឬការសិក្ា

ពាក្រ់ន័ធដ្ផ្េសេៀត)។ 

ព្រធាន សទក្ គ្ួរក្ាំែត់សគលរាំែងដ្ផ្េសេៀតតមការចាាំាច់្ ណដ្លជាណទនក្ផ្នការព្តួតរនិិតយតមសរល    

ផ្ទៃក្នងុ។ ណទអក្សលើការវាយតផ្មាសលើភារចាសេុ់ាំផ្ន សទក្ ព្រធាន សទក្ អាច្កាត់រនថយ ឬរព្ងកី្ណដ្នព្គ្រដ្ែត រ់ផ្ន

ការវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុ សដ្ឋយគ្តិគ្ូរនូវធាតុសាំខានផ់្ន ក្ក្គ្ ដូ្ច្ជាៈ 

ក្.សរលសវលា : ការព្តតួរនិតិយតមសរលគ្ួររសងកើតយ ងសហាច្ណ្តស់ក្នុងសរៀងរាល់ ២ឆ្ន ាំ។ អងគភារដ្ផ្េអាច្

អនុវតតការរនិតិយតមសរលញកឹ្ញារ់ជាងច្ាំសពាះេីសវនក្មមានក្ព្មិត រណនថមសលើអវធីាា រ់សធវើ។ 

ខ.  វិសាលភារផ្នការព្តតួរនិតិយតមសរល : ការព្តតួរនិតិយតមសរលគ្ួរព្គ្រដ្ែត រ់សលើធាតុ “សហដ្ឋឋ រច្នា

សមព័នធ នងិព្រតិរតតិការ” ផ្ន ក្ក្គ្ ចាររ់ីណទនការក្មម ដ្លក់ារសរៀរច្ាំនងិណច្ក្ចាយរាយការែ៍។ រណនថមសលើសនះ 
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សព្ារ់អងគភារ សទក្ ានរសងកើតយូរ នងិានសក្មមភារសវនក្មមសព្ច្ើន ព្រធាន សទក្ គ្ួររាយមវាយតផ្មាធាតុ

ដ្ផ្េសេៀតទងណដ្រ ( ដូ្ច្ជាៈ អភិាលក្ិច្ច នងិធនធានមនុសស )។ ការរនិិតយគ្ួរព្គ្រដ្ែត រ់ទងណដ្រ យ ងសហាច្ណ្តស់

មតងសព្ារ់ព្រសភេសវនក្មមសវនក្មមនីមួយៗ ណដ្លានអនុវតតក្នុងអាំ ុងសរលសនាះ។ ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មម    

ផ្ទៃក្នងុអាច្រងាា ញណទនការសវនក្មម ឬរញ្ា ីសវនក្មមណដ្លព្តូវសធវើដ្លព់្ក្ុមព្តួតរនិតិយេុក្ជាមូលដ្ឋឋ នសព្ារ់សព្ជើស

សរីសសវនក្មមសវនក្មមគ្ាំរូ ណដ្លព្តូវវាយតផ្មា។ 

គ្. ព្ក្ុមព្តតួរនិតិយ : ព្ក្ុមសនះគ្រួានមន្រនតីណដ្លានច្ាំសែះដឹ្ងខពស់ក្នងុការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិណដ្ល

សតានុម័តក្នងុការវាយតផ្មា។ ជាេូសៅព្ក្ុមវាយតផ្មាផ្ទៃក្នុងមិនទនអ់ាច្ានភារឯក្រាជយសរញសលញសេ រសីក្មមភារ

សវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ មន្រនតីវាយតផ្មាជួរការលាំាក្សលើភារមិនលាំសអៀង ច្ាំសពាះសហការីណដ្លសធវើការជាមួយគន សដ្ឋយផ្លៃ ល់។ 

ការវាយតផ្មាសលើសគលនសយាយ នងិនតីិវិធីអាច្រិាក្សសម ើគន ណដ្រ ជារិសសសសរើសិនមន្រនតាីនចូ្លរួមក្នុងការរសងកើត 

សគលនសយាយ នងិនតីិវិធទីាំងសនាះ។ ក្នុងអាំ ុងសរលរាំសរញការងារ ព្ក្ុមវាយតផ្មាផ្ទៃក្នុងគ្ួររាយការែ៍ផ្លៃ លស់ៅ 

ព្រធាន សទក្ ណដ្លាននាេីព្តូវណែនាាំដ្ល់ព្ក្ុម វិញ អាំរីភារចាាំាច់្ផ្នភារមិនលាំសអៀងនងិឯក្រាជយភារឱ្យតងឹរឹង

រាំទតុ។ ច្ាំសែះដឹ្ងរអីងគភារ នងិមុខងារ គ្ជឺាលក្ខែៈសាំខាន់ច្ាំសពាះព្ក្ុមវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុ។ អនក្រនិតិយគ្ួរយល់ដឹ្ងរ ី

ព្រវតតិ នងិព្រតិរតតិការររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

ភាររុនិព្រសរ់ផ្នព្ក្ុមព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុលក្ខែៈអាជរីគ្ជឺាក្តត សាំខាន់មួយសេៀតច្ាំសពាះព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ដូ្សច្នះសរើានឱ្កាស ព្ក្ុមការងារគ្ួរានរេរិសសាធនព៍្គ្រ់ព្គ្ងព្រមទាំងអាច្រងាា ញនូវសុភវិនិច្ឆយ័ 

នងិជាំនាញវិភាគ្។ ក្តត ខាងសព្កាមព្តូវសព្រើក្នុងដ្ាំសែើរការសព្ជើសសរីសៈ 

 ច្ាំណ្តតថ់ាន ក្ភ់ារមនិលាំសអៀង 

 ច្ាំសែះដឹ្ងខាងច្ារ់ រញ្ហា  នងិសតងដ់្ឋរពាក្រ់ន័ធ 

 ជាំនាញព្គ្រ់ព្គ្ងសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

 ច្ាំសែះដឹ្ងរសច្ចក្សេស ( ហិរញ្ញវតថ ុព្រតិរតតិការ ព្គ្រ់ព្គ្ង នងិរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន ) 

  វិញ្ហញ រ័នរព្តរញ្ហា ក្់វិជាា ជីវៈ 

 ច្ាំសែះដឹ្ងរអីងគភារ 

 លេធភារ នងិច្ាំណ្តរ់អារមមែ៍ សលើគ្សព្ាងវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុ 

 ជាំនាញអនតររុគ្គល 

 ជាំនាញេាំនាក្់េាំនង 

 លេធភារ ទតលក់ារវិភាគ្សាថ រនា មតសិយរលន់ងិអនសុាសន៍ណក្លមអ។ 

ព្រសិនសរើអងគភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសព្ជើសសរីសធាតអុភិាលក្ចិ្ច និងធនធានមនុសស ច្ាំននួសាជិក្ព្ក្ុម

ការងារ នងិច្ាំននួសា ងតព្មូវសព្ារ់ការវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុ អាព្សយ័សលើេាំហាំសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុរាំែងរញ្ចរ់ការ



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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រនិិតយ ណដ្នក្ាំែតក់ារងារ នងិភារសមុគ្សាម ញផ្នសវនក្មម។ ការវាយតផ្មាទាំងសនះ គ្ួរអនវុតតជាេូសៅក្នុងលាំនាាំដូ្ច្គន

នងឹសវនក្មមដ្ផ្េ ជាការសរៀរណទនការនងិអនុវតតក្មមវិធ។ី សក្មមភារធាំអាច្ណតងតាំងព្រធានមួយរូរេេួលរនៃុក្ធានា

គ្ុែភារ ណដ្លជាអនក្អនុវតត នងិអភាិលសលើការវាយតផ្មាផ្ទៃក្នុង។ សក្មមភារតូច្ ភារេនភ់ានន់ងឹតព្មូវឱ្យានសៅ

ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងអនុវតតក្មមវិធីវាយតផ្មាផ្ទៃក្នុង សដ្ឋយសារច្ាំននួមន្រនតាីនព្សារ់សៅានក្ព្មិតនងិការរចិារណ្តសលើ

ច្ាំសែះដឹ្ងមន្រនតនីងិលេធភាររក្ានមន្រនតី។ សាជកិ្ព្ក្ុមវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុគ្រួផ្លា ស់រតូរសវនគន តមសរល។ ព្រការសនះនងិ

នាាំមក្នូវេសសនៈលអៗសៅដ្លដ់្ាំសែើរការ នងិទតល់ជាវិជាាននវូការយល់ដឹ្ងនងិការរែតុ ះរណ្តត ល ដ្ល់អនក្ច្លូរួម

សលើគ្សព្ាងក្ាំរងុដ្ាំសែើរការ។  

ការឯក្ភារគ្ួរសសព្មច្ឱ្យានឆ្រ់ ថាសតើការរក្សឃើញនងិអនសុាសន៍រួមទាំងេព្មង់រាយការែ៍ចុ្ងសព្កាយ

នងឹព្តូវសរៀរច្ាំ និងរាយការែ៍សដ្ឋយរសរៀរណ្ត។ រច្នារេរាយការែ៍សដ្ឋយតលុយភារជាមួយក្ិច្ចរភិាក្ាសលើររក្

គ្ាំសហើញ វិជាាន ព្រមទាំងរញ្ហា ណររសាថ រនា នងិអនសុាសន៍គ្រួព្រកានយ់ក្។ េសងវើសនះនងឹកាា យជាយននាាំមក្នូវភារ

ខាា ាំង និងអនសុាសន៍សឆ្ព ះសៅរក្ភារព្រសសើរស ើង។ 

រញ្ាឯីក្សារ   

ណទអក្តម វិសាលភារផ្នការព្តតួរនិតិយតមសរល ព្ក្ុមព្តួតរនិតិយអាច្សសន ើសុាំឯក្សារមួយច្ាំននួ ដូ្ច្ជា: 

 ណទនការសវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំ សព្ារ់អាំ ុងសរលណដ្លព្តតួរនិតិយ 

 រញ្ា ីអងគភារព្តូវានសធវើសវនក្មមអាំ ុងសរលព្តួតរនិតិយ 

 រាយការែ៍សវនក្មមចុ្ងសព្កាយ 

 ឯក្សារសវនក្មម 

 រញ្ា ីរញ្ហា សាំខាន់មិនទន់សដ្ឋះព្សាយ 

 រញ្ា ីរញ្ហា សាំខានា់នសដ្ឋះព្សាយ។ 

៦- ការវាយត្ផ្ម្លផ្ទៃសព្ៅ 

ការវាយតផ្មាផ្ទៃសព្ៅតព្មូវឱ្យព្ក្មុព្តតួរនិតិយឯក្រាជយខាងសព្ៅ វាយតផ្មាភារអនុសលាមតមច្ារ់ នងិរេរញ្ហា  

សតងដ់្ឋរ ការសព្រើព្ាស់រេរិសសាធនស៍វនក្មមររស់រដ្ឋឋ ភិាល នងិព្រសិេធភារនងិព្រសិេធទលផ្នសក្មមភារសវនក្មម 

ផ្ទៃក្នងុ។ 

 សគលរាំែងផ្នការវាយតផ្មាគ្ុែភាររខីាងសព្ៅ ានដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

 វាយតផ្មាព្រសិេធទលផ្នសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ណដ្លទតល់សសវាក្មមវាយតផ្មានងិព្រឹក្ាដ្ល់

ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន  ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ នងិាច ស់ភាគ្េុនដ្ផ្េសេៀត 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       70                            ២០១៧ 

 

 វាយតផ្មាភារអនុសលាមតមច្ារ់ រេរញ្ហា  សតងដ់្ឋរ នងិទតល់សយរល់ថាសតើសក្មមភារសវនក្មម   

ផ្ទៃក្នងុានអនុវតតតមសនះឬសេ 

 ក្ាំែតឱ់្កាសនងិទតលអ់នសុាសន៍ណក្លមអ ដ្លព់្រធាននងិមន្រនតនីាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សៅក្នុង

ការព្រតិរតតិ នងិសសវាររស់សគ្ និងសលើក្តសមកើងមុខាត់ នងិភារសជឿេុក្ចិ្តតររស់មុខងារសវនក្មម      

ផ្ទៃក្នងុ។ 

៧- របាយការែ៍សលើរម្មវិធីគ្ ែភារ 

 ក្.ការវាយតផ្មាផ្ទៃក្នុង - លេធទលរកីារវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុ នងិរាយការែ៍សដ្ឋយព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ជនូ 

ព្រធានអងគភារ ឬព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាលតមរយៈគ្ែក្មមការសវនក្មមយ ងសយច្ណ្តស់មួយឆ្ន ាំមតង។ 

 ខ.ការវាយតផ្មាផ្ទៃសព្ៅ - លេធទលផ្នការវាយតផ្មាផ្ទៃសព្ៅនងិទតលជ់នូ ព្រធាន សទក្ ឬព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល 

តមរយៈគ្ែក្មមការសវនក្មម។ រាយការែ៍វាយតផ្មាផ្ទៃសព្ៅនងិភាា រ់ជាមួយណទនការសក្មមភារជាលាយលក្ខែ ៍

អក្សរ តរសៅសយរលន់ិងអនសុាសនា៍នក្នងុរាយការែ៍។ 

 គ្.ការតមដ្ឋន-ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិអនុវតតវិធានការតមដ្ឋនសមរមយសដ្ើមបធីានាថាអនសុាសន៍សលើក្

ស ើងក្នុងរាយការែ៍ និងវិធានការានចាត់ ព្តូវានអនុវតតក្នុងព្ក្រខ័ែឌ ផ្នសរលសវលាសមព្សរ។ 

៨- រិចចការរដ្ឋបាល 

សគលនសយាយសវនក្មមសនះនឹងសធវើរច្ចុរបននភារសព្កាមរនាា ស់រតូរផ្នច្ារ់ និងរេរញ្ហា  សតង់ដ្ឋរ ការអនុវតត 

ឬររិសាថ នព្រតិរតតិររស់នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 

 រច្នាសមពន័ធក្មមវធិគី្ែុភារ - នយិមន័យ 

 សគលរាំែងនងិអាំណ្តច្-សយើងរចិារណ្តថាសតើនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុានសិេធិអាំណ្តច្ជាលាយ 

លក្ខែ៍អក្សរឬសេ ច្ាំសពាះការសរៀរច្ាំ មុខងារ និងការព្រតរិតតិ ណដ្លអាច្សថតិក្នងុេព្មងជ់ារេរញ្ហា  

អនុសារែៈ សារាច្រ ។ល។ រណនថមសលើសនះ សយើងរិចារណ្តថាសតើយុេធសាន្រសត  សគលរាំែង នងិ 

ណទនការផ្នមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ណដ្លក្ាំរងុរងការវាយតផ្មាព្តឹមព្តូវតមការររំឹងេុក្ររស់ព្រធាន

សវនដ្ឋឋ ន ការររំឹងេុក្ររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង រួមទាំងានតព្មឹមជាមួយយុេធសាន្រសត ររស់សវនដ្ឋឋ ន 

ណទនការ និងអភិព្ក្មរួមសព្ារ់ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ឬយ ងណ្ត។ សយើងរិចារណ្តទងណដ្រ ថាសតើ

ដ្ាំសែើរការសរៀរច្ាំណទនការ ណដ្លក្ាំែត់សដ្ឋយសវនក្មមផ្ទៃក្នងុានព្រសិេធទលឬសេ នងិស ា្ើយតរសៅ

នងឹការណព្រព្រលួក្នុងសវនដ្ឋឋ នឬសេ 
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 ការសព្រើព្ាស់ធនធាន - សយើងរិចារណ្តថាសតើមុខងារានស ា្ើយតរសៅនិងរញ្ហា ព្រឈមានក្ព្មិត

ណ្តទក្់េងនឹងជាំនាញ ដូ្ច្ជាការទក្់ទញនងិការរក្ាអនក្ានសេរសកាសលយ ការព្គ្រ់ព្គ្ងច្ាំណ្តយ

ធនធានមនុសស នងិក្ាំែតថ់ាសតើគ្សព្ាងសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសព្រើមន្រនតាីនជាំនាញសមព្សរឬសេ។ ការ

រិចារណ្តដ្ផ្េសេៀត គ្ឺថាសតើមុខងារានក្ាំែត់ម ូណដ្លធនធានមនុសស សគលនសយាយអភិវឌ្ឍន ៍

មន្រនត ីនិងណទនេីសមតថភារការងារឬសេ  

 ការអភិវឌ្ឍសមតថភារ-ការរចិារណ្តសយើងគ្រួរញ្ចូលការវាយតផ្មា ថាសតើមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុទតល់

ជនូមន្រនតី សវនក្មមផ្ទៃក្នុងជាមួយណទនការសរៀនសូព្ត និងព្ក្រខែ័ឌ ព្គ្រ់ព្គ្ងសក្មមភារ សដ្ើមបីគាំព្េការ 

អភិវឌ្ឍន៍រនតសលើជាំនាញ នងិរសច្ចក្សេសសាំខាន់ ណដ្លានរញ្ចូលទងណដ្រនូវយនតការអរ់រជំាំនាញរនត 

(យអរ)  

 និរនតភារភារឥតសខាច ះផ្នធនធានមនុសស -សយើងរិចារណ្តថាសតើមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុទតល់សយរល ់

ការហវកឹ្ហវនឺ នងិក្មមវិធីរក្ាេុក្មន្រនតី ការសព្ជើសសរីស ណទនការយុេធសាន្រសតរនតសវន នងិព្គ្រ់ព្គ្ងការ 

អរ់រជំាំនាញព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារយ ងណ្ត  

  វិធីសាន្រសត  - សយើងរចិារណ្តថា សតើមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ាន វិធសីាន្រសត ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធទល 

សដ្ើមបឱី្យមន្រនតីសវនក្មមផ្ទៃក្នងុានលេធភារអនុវតតតនួាេី នងិភារក្ិច្ចររស់រួក្សគ្ សឆ្ព ះសៅរក្ការរំរងឹ 

េុក្ររស់ព្រធានសវនដ្ឋឋ នយ ងណ្ត។ ឯក្សារវិធសីាន្រសត ផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្ួរណតសថ តិក្នងុក្ព្មតិមួយ 

ណដ្លអាច្ឱ្យរុគ្គលានច្ាំសែះដឹ្ងសមព្សរអាច្អនុវតតការងារនងិនីតិវិធណីដ្លទមទរាន។ នីតិវិធ ី

គ្ួរក្ាំែតឱ់្យានទងណដ្រសដ្ើមបរីក្ា វិធសីាន្រសតរច្ចុរបនន និងឯក្សារមក្េល់រច្ចុរបនន នងិពាក្រ់ន័ធដ្ល ់

ការផ្លា ស់រតូរសៅក្នងុមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ  

 ឧរក្រែ៍និងរសច្ចក្វិេា -សយើងរចិារណ្តថាសតើមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុានឧរក្រែ៍ និងរសច្ចក្វិេា 

ព្គ្រ់ព្គនន់ងិសមព្សរ សព្ារ់អនុវតតតនួាេីព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារនិងព្រសិេធទលឬសេ។ សនះជា

ណទនក្គ្នាះឹណដ្លានទលរ ះពាល់សាំខាន់សលើទលតិភារ នងិណដ្លសយើងព្តូវរសងកើនការយល់ដឹ្ងរកីារ

ព្រតិរតតនិាាំមុខផ្នឧសាហក្មមសនះ  

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងច្ាំសែះដឹ្ង - សយើងរិចារណ្តថាសតើមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ក្ាំរុងរក្ាសលបឿនជាមួយការ

អភិវឌ្ឍឧសាហក្មមនងិានរច្ចុរបននភារជាមួយការអនុវតតនាាំមុខឬសេ។ ការព្គ្រ់ព្គ្ងច្ាំសែះដឹ្ង

ទក្់េិនទងណដ្រដ្លក់ារណច្ក្រំណលក្ច្ាំសែះដឹ្ង។ ដូ្សច្នះសយើងព្តូវណសវងរក្ថាសតើមុខងារសនះ េេួលាន

នងិានផ្លា ស់រតូរច្ាំសែះដឹ្ងផ្ទៃក្នុងអងគភារយ ងណ្ត 

 ព្រតិរតតិការ - សយើងរចិារណ្តថាសតើមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុអនុវតតវិធីសាន្រសត  និងផ្លា ស់រតូរលេធទល 

ជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន នងិាច ស់ភាគ្េុនដ្ផ្េព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារយ ងណ្ត សដ្ឋយវាយតផ្មាថា
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សតើមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងានេិសសៅសក្មមភារច្ាស់លាស់ឬសេ ណដ្លានភាា រ់និងព្តូវានតម

ដ្ឋនព្តតួរនិតិយយ ងសក្មម។ ព្រសិនសរើសូច្នាក្រសមិេធក្មមគ្នាះឹច្ងអលុរងាា ញការធាា ក្់ចុ្ះសក្មមភារ 

សយើងនងិរចិារណ្តសលើ វិធានការែ៍ណដ្លចាត់សដ្ឋយ ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសដ្ើមបីសដ្ឋះព្សាយ

រញ្ហា   

 គ្ុែភារ -សយើងរិចារណ្តសលើ វិសាលភារផ្នការគាំព្េ នងិគ្ុែភារការងារទតល់សដ្ឋយមុខងារសវន- 

ក្មមផ្ទៃក្នងុច្ាំសពាះអងគភារ។ សយើងរិចារណ្តទងណដ្រថា សតើអងគភារវាស់ណវងតផ្មា ណដ្លេេួលានរីមុខ

ងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុយ ងណ្ត នងិវិសាលភារផ្នសគលរាំែងក្នងុការតមដ្ឋនសលើភារអនុសលាមតម

ច្ារ់រេរបញ្ញតត ិនងិសតងដ់្ឋរ។ សដ្ើមបីសសព្មច្ក្ិច្ចការសនះ សយើងវាយតផ្មាថា សតើមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ

ានេិសសៅសមិេធក្មមច្ាស់លាស់ឬសេ ណដ្លព្តូវានច្ងសៅនងឹសមិេធក្មម និងព្តូវានតមដ្ឋន

យ ងសក្មម។ សរើសិនសូច្នាក្រសមិេធក្មមគ្នាឹះ ច្ងអលុរងាា ញការធាា ក្់ចុ្ះសក្មមភារសយើងរិចារណ្ត 

សលើ វិធានការែ៍ណដ្លានដ្ឋក្់សច្ញសដ្ឋយថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសវនក្មមសដ្ើមបីសដ្ឋះព្សាយរញ្ហា ។ 
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ជាំរូរ ១១  

រេដ្ឋឋ នចារ់ពារ់រ័នធ និងការរសងកើត្ និងការ  

អន វត្តម្ ខងារសវនរម្មផ្ទៃរនុងផ្នព្រសួង ស្ថថ រន័ 

និងអងគភារស្ថធារែៈ 
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១- ចារ់សតីរីសវនរម្មផ្នព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

 

 

ព្រះរាជព្រម្ 

ជស/រក្ម/០៣០០/១០     សយើង 

ព្រះបាេសសម្តចព្រះ នសរាត្តម្ សីហន  

រាជហរិវងស ឧេសតាស ជាត្ិ វិស េធិរងស អគ្គម្ហារ រសរត្ន៍ 

និរសរាត្តម្ ធម្មរិម្ហារាជាធរិាជ រ រម្នាថ ររម្ររិព្ត្ 

ព្រះសៅព្រុងរម្ពុជាធិរត្ ី

- ានព្េងយ់ល់រដ្ឋធមមនញុ្ញ ផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា 

- ានព្េងយ់ល់ព្រះរាជព្ក្មសលខ នស/រក្ម/០៣៩៩/០១ ចុ្ះផ្ងៃេី០៨ ណខមីនា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ 

ណដ្លព្រកាសឱ្យសព្រើព្ាស់ជាទាូវការនវូច្ារ់ធមមនញុ្ញ សត រីី វិសសាធនក្មមាព្ត ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ 

២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ និងាព្តទាំងឡាយផ្នជាំរកូ្េី៨ ដ្ល់ជាំរូក្េី១៤ ផ្នរដ្ឋធមម

នញុ្ញផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា 

- ានព្េងយ់ល់ព្រះរាជព្ក្តឹយសលខ  នស/រក្ត/១១៩៨/៧២ ចុ្ះផ្ងៃេី៣០ ណខ វិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ 

សត ីរីការណតងតាំងរាជរដ្ឋឋ ភាិលក្មពុជា 

- ានព្េងយ់ល់ព្រះរាជព្ក្មសលខ ០២/នស/៩៤ ចុ្ះផ្ងៃេី២០ ណខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ណដ្លព្រកាសឱ្យសព្រើ

ច្ារ់សត ីរីការសរៀរច្ាំនងិការព្ររឹតតសៅផ្នគ្ែៈរដ្ឋមព្នីត 

- ានព្េងយ់ល់ព្រះរាជព្ក្មសលខ ០១/នស/៩៣ ចុ្ះផ្ងៃេី២៨ ណខមក្រា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ណដ្លព្រកាសឱ្យសព្រើ

ព្ាស់ច្ារ់សត ីរីព្ររន័ធហិរញ្ញវតថ ុ

- ានព្េងយ់ល់ព្រះរាជព្ក្មសលខ នស/រក្ម/០១៩៦/១៨  ចុ្ះផ្ងៃេី២៤  ណខមក្រា  ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ណដ្ល

ព្រកាសឱ្យសព្រើច្ារ់សត ីរីការរសងកើតព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ 

- តមសសច្ក្តពី្ការរងគាំេូលសសន ើសុាំអាំរីសសមតច្នាយក្រដ្ឋមន្រនតី នងិអាំរីសេសរដ្ឋមន្រនត ីនិងជារដ្ឋមន្រនតីព្ក្សួង

សសដ្ឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញវតថ ុ

ព្រកាសសអាយសព្រើ 

 ច្ារ់សត ីរីសវនក្មមផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជាានអនុម័តសដ្ឋយរដ្ឋសភាសៅផ្ងៃេី១២ ណខមក្រា ឆ្ន ាំ ២០០០ 

នាសម័យព្រជុាំសរញអងគសលើក្េី៣ផ្ននតីិកាលេី ២ សហើយណដ្លព្រឹេធសភាានានអនុម័តយល់ព្សរតមេព្មង ់ និង



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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គ្តផិ្នច្ារ់សនះទាំងព្សុង កាលរផី្ងៃេី ២១ ណខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០០០ នាសម័យព្រជុាំសរញ អងគសលើក្េី២ នីតកិាលេី ១

នងិណដ្លព្ក្ុមព្រឹក្ាធមមនញុ្ញានព្រកាសថាព្សរនងឹរដ្ឋមមនញុ្ញ សលើក្ណលងណតាព្ត ៤០ សហើយណដ្លានសសច្ក្តី

ទាំងព្សុងដូ្ច្តសៅៈ 

ជាំរកូ្ ១  

រេរញ្ញតតេិសូៅ 

 ាព្ត ១.- ច្ារ់សនះជាច្ារ់សរៀរច្ាំអងគការណដ្លានសគលរាំែងរសងកើតនូវអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិមួយណដ្ល

ឯក្រាជយអាំរីក្ិច្ចព្រតិរតតកិារផ្នការងារ។ អាជ្ាធរសវនក្មមជាតិានភារក្ិច្ចច្ាំសពាះការអនវុតតមុខងារសវនក្មមផ្ទៃសព្ៅ

ររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល។ អគ្គសវនក្រព្តូវានព្រគ្ល់អាំណ្តច្ជូនក្នងុការរាំសរញសវនក្មមសលើក្ិច្ចរញ្ាកីារគ្ែសនយយ 

គ្ែនី ព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ង ការព្តួតរនិិតយក្ិច្ចព្រតិរតតកិារ និងក្មមវិធីររស់រណ្តត សាថ រ័នព្គ្រ់ព្គ្ង  សដ្ឋយអនុសលាមតម

សតងដ់្ឋរផ្នការសធវើសវនក្មមេូសៅ នងិតមសតងដ់្ឋរផ្នការសធវើសវនក្មមររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល។ 

 ច្ារ់សនះក្ា៏នរសងកើតនូវមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅតមរណ្តត ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិរណ្តត សហព្គស          

សាធារែៈទងណដ្រ។ 

ជាំរកូ្ េ៩ី 

ការរសងកើតសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

 ាព្ត ៤១.- សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវរសងកើតស ើងសៅតមរណ្តត សាថ រ័ន ព្ក្សួង នងិសហព្គសសាធារែៈ។ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវសធវើរាយការែ៍សៅព្រធានសាថ រ័ន ព្ក្សួង នងិសហព្គសសាធារែៈររស់ខាួន  សហើយព្តូវសធវើ

រាយការែ៍នងិសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ នផ្នការសធវើសវនក្មមសនះសៅអាជ្ាធរសវនក្មមជាត។ិ ការសរៀរច្ាំនងិការព្រព្រតឹតសៅផ្ន

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវក្ាំែត់សដ្ឋយអនពុ្ក្តឹយ។ 

 ាព្ត ៤២.- សវនក្មមផ្ទៃក្នុងានភារក្ិច្ចសធវើការរនិិតយវាយតផ្មាសដ្ឋយឯក្រាជយ សលើព្រសិេធភារក្នុងការអនុវតត

ផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុររស់រណ្តត សាថ រ័ន ព្ក្សួងនងិសហព្គសសាធារែៈ។ 

 ាព្ត ៤៣.- ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុគ្ជឺាដ្ាំសែើរការររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល ណដ្លសធវើស ើងសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ

សាថ រ័ន ព្ក្សួង និងសហព្គសសាធារែៈ សដ្ើមបទីតលន់វូការធានាសមព្សរ សលើសមិេធក្មមផ្នក្មមវតថតុមរណ្តត ណទនក្

ខាងសព្កាមៈ  

ក្. ព្រសិេធភារផ្នក្ិច្ចព្រតិរតតកិារ 

ខ. ភារេេួលខុសព្តូវសលើរាយការែ៍ 

គ្. ភារសមព្សរតមរណ្តត ច្ារ់ រេរញ្ហា  សគលនសយាយ នតីិវិធនីិងការចាត់ណច្ងណដ្លព្តូវ 

អនុវតត។ 
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២.អនុព្កឹ្តយសលខ ៤០ សត ីរីការសរៀរច្ាំ និងការព្រព្រឹតតសៅផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅតមរណ្តត  សាថ រន័ ព្ក្សងួ និងសហព្គសសាធារែៈ 

 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត្ ិស្ថសនា ព្រះម្ហារសព្ត្ 

រាជរដ្ឋឋ េិបាលរម្ពុជា 

សលខ ៤០ អនព្ក្.រក្ 

អន ព្រឹត្យ 

សតីរកីារសរៀរចាំ និងការព្រព្រឹត្តសៅផ្នសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

សៅតាម្រណាត  ស្ថថ រ័ន ព្រសងួ និងសហព្ោសស្ថធារែៈ 

 

រាជរដ្ឋឋ េិបាល 

- ានសឃើញរដ្ឋធមមនញុ្ញផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា 

- ានសឃើញព្រះរាជព្ក្ឹតយសលខ   នស/រក្ត/០៧០៤/១២៤ ចុ្ះផ្ងៃេី ១៥ ណខ ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០០៤ 

សត ីរីការណតងតាំងរាជរដ្ឋឋ ភាិលផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា 

- ានសឃើញព្រះរាជព្ក្មសលខ ០២ នស/៩៤ ចុ្ះផ្ងៃេី ២០ ណខ ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ាំ ១៩៩៤     ណដ្លាន 

ព្រកាសឱ្យព្រីច្ារ់សត ីរីការសរៀរច្ាំ នងិការព្រព្រតឹតសៅផ្នគ្ែៈរដ្ឋមន្រនតី 

- ានសឃើញព្រះរាជព្ក្មសលខ ជស/រក្ម/០៣០០/១០ ចុ្ះផ្ងៃេី ០៣ ណខមីនា ឆ្ន ាំ ២០០០ ណដ្ល ាន

ព្រកាសឱ្យសព្រើច្ារ់សត ីរីសវនក្មមផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា 

- ានសឃើញព្រះរាជព្ក្មសលខ ជស/រក្ម/០៦៩៦/០៣  ចុ្ះផ្ងៃេី  ១៧  ណខ  មិងុនា  ឆ្ន ាំ  ១៩៩៦ ណដ្ល

ានព្រកាសឱ្យសព្រើច្ារ់សត ីរីលក្ខនតិក្ៈេូសៅផ្នសហព្គសសាធារែៈ 

- ានសឃើញអនុព្ក្ឹតយសលខ ២០ អនព្ក្ រក្ ច្ុះផ្ងៃេី ៣០ ណខ សមសា ឆ្ន ាំ ១៩៩៦  សត រីីការសរៀរ ច្ាំ នងិ

ការព្រព្រឹតតសៅររស់ព្ក្សួង នងិរដ្ឋសលខាធិការដ្ឋឋ ន 

- ានេេួលការឯក្ភាររីគ្ែៈរដ្ឋមន្រនតកី្នុងសម័យព្រជុាំសរញអងគនា  ផ្ងៃេី  ២១  ណខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០០៥ ។ 
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សសព្ម្ច 

ជាំរូរ េី១ 

រេរបញ្ញត្តិទទូៅ 
មាព្តា ១.- 

 អនុព្ក្ឹតយសនះក្ាំែតរ់ីការសរៀរច្ាំ និងការព្រព្រឹតតសៅផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅតមរណ្តត  សាថ រ័ន ព្ក្សួង និង

សហព្គសសាធារែៈ សដ្ឋយអនុសលាមតមខាឹមសារាព្ត៤១ ជាំរូក្េី៩  ផ្នច្ារ់សត ីរីសវនក្មមផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្

ក្មពុជា ណដ្លានព្រកាសឱ្យសព្រើតមព្រះរាជព្ក្មសលខ  ជស  / រក្ម / ០៣០០ /១០ ចុ្ះផ្ងៃេី ០៣ ណខ មីនា ឆ្ន ាំ 

២០០០ ។ 

ជាំរូរ េ២ី 

សរសររម្ម និងរចនាសម្ព័នធ 

មាព្តា ២.- 

 សវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅតមរណ្តត  សាថ រ័ន ព្ក្សួង នងិសហព្គសសាធារែៈ ព្តូវេេួលខុសព្តូវអនុវតតមុខងារ

ឯក្រាជយអាំរីក្ិច្ចព្រតិរតតកិារផ្នការងារ  និងវាយតផ្មាសក្មមភារររស់អងគភារ សដ្ើមបជីាជាំនយួសព្ារ់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ        

សាថ រ័ន ព្ក្សួង នងិព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាលររស់សហព្គសសាធារែៈ ។ 

 ការសធវើសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ គ្ឺានសគលសៅជួយដ្ល់ណទនក្នីមួយៗ ផ្នសាថ រ័ន ព្ក្សួង នងិសហព្គសសាធារែៈ

ខាងសលើសដ្ើមបីរាំសរញ ការេេួលខុសព្តូវររស់ខាួនឱ្យានព្រសិេធភារ ។ 

 ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសាថ រ័ន ព្ក្សួង និងសហព្គសសាធារែៈព្តូវេេួលខុសព្តូវសលើការរសងកើត នងិរក្ាឱ្យាន

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង ។ 

 តួនាេីផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ  គ្ពឺ្តូវវាយតផ្មាសដ្ឋយឯក្រាជយ  នូវភារសមព្សរ ព្គ្រ់ព្គនផ់្នព្ររន័ធព្តួតរនិតិយ

ផ្ទៃក្នងុទាំងសនាះ នងិទតលន់ូវការធានាសលើភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណដ្លក្ាំរងុាន នងិក្ាំរុងដ្ាំសែើរការសៅ

តមសគលរាំែង ។ 

 សដ្ើមបីអនុវតតភារក្ិច្ច នងិការេេួលខុសព្តូវររស់ខាួន សវនក្រផ្ទៃក្នុងព្តូវានសិេធិសរញសលញ សសរីភារ   

ព្គ្រ់ព្គន ់ នងិគម នការរារាាំង  ការហាមឃាត ់ សលើការចូ្លព្តូតរនិិតយនូវព្គ្រ់សក្មមភារ រាល់រញ្ា ីក្ត់ព្ត រាល់ព្េរយ

សមបតតិ នងិមន្រនតីររស់អងគភារ ។ 

 សគលសៅច្មបងផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង គ្ទឺតល់ឱ្យសាថ រ័ន ព្ក្សួង និងសហព្គសសាធារែៈនូវ ការ វិភាគ្ ការ

វាយតផ្មាអនសុាសន ៍មតិសយរល់ នងិរ័តា៌នទក្់េងនងិសក្មមភារ ណដ្លានព្តួតរនិតិយ នងិរនិិតយស ើងវិញ។ 

 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       78                            ២០១៧ 

 

មាព្តា ៣.- 

 សវនក្មមផ្ទៃក្នងុានរច្នាសមពន័ធសសម ើនងឹនាយក្ដ្ឋឋ នច្ាំែះុផ្លៃ លព់្រធានសាថ រ័ន សហើយព្តូវានលក្ខែសមបតតិ

ព្សរតមេាំហាំផ្នក្ិច្ចព្រតិរតតកិារតមព្េង់ព្ទយ និងច្រិតលក្ខែៈហានភិ័យ គ្ុែភារផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង ក្ព្មិតរ ះពាល់

សលើក្ិច្ចរញ្ាកិាគ្ែសនយយហិរញ្ញវតថ ុនិងការព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតិររស់អងគភារ ។  

 រាល់សហព្គសសាធារែៈ ព្តូវរសងកើតសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសៅសរលអនពុ្ក្តឹយសនះ ចូ្លជាធរាន ។ 

មាព្តា ៤.- 

 ការណតងតាំង ការលាណលង ការដ្ក្សច្ញ ឫការផ្លា ស់រតូរមុខតាំណែងមន្រនតផី្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្តូវសគររសៅ

តមណរររេ នីតិ វិធផី្នច្ារ់សត ីរីសហលក្ខនិតក្ៈមន្រនតរីាជការសីុវិល ផ្នព្រះរាជណ្តច្ព្ក្ក្មពុជានងិព្រះរាជព្ក្តឹយសត រីី

លក្ខនិតក្ៈសដ្ឋយណ ក្ ផ្នព្ក្រខ័ែឌ នីមួយៗ ។ 

 សដ្ឋយណ ក្ច្ាំសពាះសហព្គសសាធារែៈ ការណតងតាំង ការលាណលង ការដ្ក្សច្ញ ឫការផ្លា ស់រតូរមុខ

តាំណែងមន្រនតសីវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវសគររតមណរររេ និងនតីិវិធលីក្ខនតកិ្ៈេូសៅផ្នសហព្គសសាធារែៈ និងានការ

សសព្មច្រីព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល ។ 

មាព្តា ៥.- 

សរក្ខជនណដ្លព្តូវណតងតាំងជាព្រធាន ឫអនុព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន ព្រធាន ឫអនពុ្រធានការិយលយ័ព្តូវណតជា

មន្រនតពី្ក្រខ័ែឌ មុខងារសាធារែៈ ានសញ្ហញ រ័ព្តចាររ់ថីាន ក្់ឧតតមសិក្ាឫសញ្ហញ រ័ព្ត ណដ្លសមមូលណទនក្ព្គ្រ់ព្គ្ង

ហិរញ្ញវតថុ ឫការព្គ្រ់ព្គ្ងរដ្ឋាលសាធារែៈ យ ងតិច្ព្ាាំឆ្ន ាំស ើងសៅ ។ 

 ច្ាំសពាះមន្រនតីសវនក្មមព្តូវានសញ្ហញ រ័ព្តថាន ក្់ឧតតមសិក្ា ឫសញ្ហញ រ័ព្តសមមូលរីមហាវិេាល័យ  ណដ្លាន

ការរញ្ហា ក្់េេួលសាគ ល់ច្ាស់លាស់  ឫរីវិេាសាថ នណ្តណដ្លានការេេួលសាគ ល់ច្ាស់លាស់ ក្នុងណទនក្ហិរញ្ញវតថ ុ

គ្ែសនយយ សវនក្មម រសច្ចក្វិេា រ័តា៌ន ច្ារ់ ឬសសដ្ឋក្ិច្ច ។ 

មាព្តា ៦.- 

 មន្រនតីសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសៅរណ្តត សាថ រ័ន ព្ក្សួង  ព្តូវសគររតមច្ារ់សត ីរីសហលក្ខនតកិ្ៈមន្រនតរីាជការសីុវិលផ្ន

ព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា ច្ាំណែក្ឯមន្រនតីសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសៅតមរណ្តត សហព្គសសាធារែៈព្តូវសគររតមលក្ខនតកិ្ៈ

េូសៅផ្នសហព្គសសាធារែៈ ។ 
ជាំរូរ េី៣ 

ម្ ខងារ និងការេេួលខ សព្ត្វូររស់សវនរម្មផ្ទៃរនុង 

មាព្តា ៧.- 

 មុខងារ នងិការេេួលខុសព្តូវររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុានដូ្ច្ខាងសព្កាម ៖ 

- រនិិតយស ើងវិញសលើមុខងារ សក្មមភារក្ិច្ចព្រតិរតតិការ  នងិក្មមវិធីររស់អងគភារ ក្នុងការិយររិសច្ឆេសមព្សរ

ររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ    ក្នុងការអនុវតតឱ្យានព្តឹមព្តូវសលើការរសងកើតណទនការ ការតព្មង់េិស ការចាត់ណច្ងនងិការ



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       79                            ២០១៧ 

 

ព្តួតរនិតិយសដ្ឋយណទអក្តមសគលការែ៍ណែនាាំ សគលនសយាយ នងិនតីិ វិធផី្នការព្គ្រ់ព្គ្ង ឱ្យានព្តឹម

ព្តូវតមសគលសៅររស់អងគភារ ។ 

- ក្ាំែតន់ូវភារសមព្សរ ព្គ្រ់ព្គន់ នងិការទតលល់េធទលលអសលើព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុងណទនក្គ្ែសនយយ  

រដ្ឋាល នងិក្ិច្ចព្រតិរតតកិារររស់អងគភារ ។ 

- រនិិតយស ើងវិញនវូភារណដ្លអាច្សជឿេុក្ចិ្តតាន   ភារទន់សរលសវលា   នងិភារច្ាស់លាស់ផ្នរត័ា៌ន

ហិរញ្ញវតថនុងិក្ិច្ចព្រតិរតតិការ ព្រមទាំងវិធសីាន្រសត ណដ្លសព្រើព្ាស់ សដ្ើមបីក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែវាស់ណវងច្ាំណ្តត់

ថាន ក្ ់និងរាយការែ៍អាំររី័តា៌នទាំងសនាះ ។ 

- រនិិតយស ើងវិញសលើព្ររន័ធណដ្លានរសងកើត     សដ្ើមបធីានាានសៅតមសគលនសយាយ ណទនការនតីិវិធី

ច្ារ់រេរញ្ហា ទាំងឡាយណដ្លានឥេធិរលសាំខានស់លើក្ិច្ចព្រតិរតតិការ នងិរាយការែ៍។ ក្នងុក្រែីសាថ រ័ន 

ព្ក្សួង នងិសហព្គសសាធារែៈ អនុវតតរុាំានសមព្សរដូ្ច្ានសរៀររារ់ខាងសលើ ចាាំាច់្សាំែូមររឱ្យ

ានការផ្លា ស់រតូរ នងិណក្លមអ ។ 

- រនិិតយស ើងវិញសលើការព្គ្រ់ព្គ្ង ណងទាំ ការពារ នងិសទៃៀងផ្លៃ ត់ព្េរយសមបតតិណដ្លានឱ្យានព្តឹមព្តូវ។ 

- វាយតផ្មាភារសនស ាំសាំផ្ច្ និងព្រសិេធភារសលើការសព្រើព្ាស់ធនធាន នងិក្ាំែតក់ារណក្លមអសលើការអនុវតតក្ិច្ច

ព្រតិរតតកិារ នងិទតលអ់នសុាសន៍ ។ 

- រនិិតយស ើងវិញសលើក្ិច្ចព្រតិរតតិការក្មមវិធី  នងិគ្សព្ាងច្ាំណ្តយមូលធន  សលើលេធទលការងារវិជាាន 

ឬអវិជាានតមសគលរាំែង  សគលសៅណដ្លានដ្ឋក្់សច្ញ  និងតមណទនការណដ្លានក្ាំែត ់។ 

- ចូ្លរួមរសងកើតណទនការ  ការអភិវឌ្ឍ ការអនុវតត នងិក្ិច្ចព្រតរិតតិការសលើព្ររន័ធក្ុាំរយូេ័រសាំខាន់ៗសដ្ើមបធីានាឱ្យៈ 

 តព្មូវការររស់អនក្សព្រើព្ាស់ព្តូវានក្ាំែត់ច្ាស់លាស់  

 ការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុងសមព្សរព្តូវានរញ្ចូលសៅក្នងុព្ររន័ធក្ុាំរយូេ័រ  

 ការសាក្លបងផ្នព្ររន័ធក្ុាំរយូេ័រព្តូវានព្រព្រឹតតសៅក្នងុជាំហានសមព្សរ  

 ការក្ត់ព្តរីព្ររន័ធក្ុាំរយូេ័រព្តូវានសធវើសរញសលញ និងានភារព្តឹមព្តូវ  

- សធវើសវនក្មមសលើព្ររន័ធក្ុាំរយូេ័រតមការិយររិសច្ឆេ នងិសធវើការវាយតផ្មាសលើព្ររន័ធដ្ាំសែើរការេិននន័យ សាំខាន់ៗ

សព្កាយសរលតសមាើងរួច្   សដ្ើមបកី្ាំែត់ព្ររន័ធទាំងសនះស ា្ើយតមតម សគលរាំែង និង សគលសៅ ណដ្លាន

សព្គងេុក្សហើយេេួលានលេធទលានសុវតថភិារ នងិព្រសិេធភារខពស់ ។ 

- រនិិតយស ើងវិញសលើនតីិវិធី នងិការអនុវតតសដ្ើមបធីានាថាវិធានការានដ្ឋក្់សច្ញក្នុងសគលរាំែង ការពារការ

សក្ងរនាាំ។ ព្រសិនសរើានការសក្ងរនាាំសក្ើតស ើង ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងអាច្រក្សឃើញានទន់សរលសវលា ។ 

- រនិិតយស ើងវិញសលើការអនុវតត តមសគលការែ៍ណែនាាំ  នងិការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិលសតរីីឥរិយរង 

នងិព្ក្មសីលធម៌ច្ាំសពាះមន្រនតរីាជការ ។ 

- សព្មរសព្មួលការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ជាមួយអាជ្ាធរសវនក្មមជាត ិ សដ្ើមបធីានាេាំហាំការងារឱ្យាន      

ព្គ្រ់ព្គន ់នងិកាត់រនថយការងារសៃួ នគន  ។ 
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- សធវើរាយការែ៍សៅព្រធានសាថ រ័ន ព្ក្សួង និងសហព្គសសាធារែៈររស់ខាូនសហើយ ព្តូវសទ ្ើរាយការែ៍ 

នងិសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ នផ្នការសធវើសវនក្មមសនះសៅអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិសត ីរី ៖ 

 សក្មមភារណក្លមអតមអនសុាសន៍សាំខាន់ៗ ររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នុង  

 សក្មមភារសវនក្មមព្តូវានសផ្លត តសលើហានភិយ័ នងិរសងកើនភារសនស ាំសាំផ្ច្ព្រសិេធភារនងិការទតល់

លេធទលលអក្នុងក្ិច្ចព្រតិរតតកិារ  

 សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្តូវសធវើការសព្មរសព្មួលការងារជាមួយអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ សដ្ើមបីសជៀសវាងការ

សធវើសវនក្មមសៃួ នគន ក្នងុក្រែីានភារមនិច្ាស់លាស់អាជ្ាធរសវនក្មមជាតអិាច្សធវើការព្តតួរនិតិយ 

នងិសធវើសវនក្មមសារសេបើងវិញ  

 ណទនការសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្តូវានភារសមព្សរច្ាស់លាស់ ព្គ្រ់ព្គន់  

 ការរារាាំងសលើរត័ា៌ន នងិរញ្ា ី  

- ណទនការសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្រចាាំឆ្ន ាំព្តូវដ្ឋក្់ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសាថ រ័ន ព្ក្សួង នងិសហព្គសសាធារែៈរនិតិយនងិ

សសព្មច្ ។ 

- វាយតផ្មាណទនការ ឬសក្មមភារណក្លមអ សលើច្ាំែចុ្រក្សឃើញររស់សវនក្រផ្ទៃក្នងុ ។ ព្រសិនសរើ សក្មមភារណក្

លមអសនះមនិានលក្ខែៈសមព្សរសេសនាះ ព្តូវសលើក្យក្មក្រភិាក្ារនត សដ្ើមបឱី្យសសព្មច្ានតម

សាំែូមររ ណដ្លអាច្េេួលយក្ាន ។ 

- ទតលល់េធភារសមព្សរព្គ្រ់ព្គន់ក្នងុការតមដ្ឋនសក្មមភារណក្លមអសលើអនសុាសន៍ ។ 

- ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវរាយការែ៍សដ្ឋយផ្លៃ លជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសាថ រ័នព្ក្សួង ឬព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិលផ្នសហ

ព្គសសាធារែៈ ។ 

- សធវើរាយការែ៍ និងសសច្ក្តសីននដិ្ឋឋ នផ្នសវនក្មម សទ ្ើជនូដ្ល់ណទនក្នីមួយៗររស់សាថ រ័ន ព្ក្សួង និង សហ

ព្គសសាធារែៈណដ្លេេួលរនៃុក្ណក្លមអតមអនសុាសន៍។ សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវរញ្ាូនរាល់ រាយការែ៍

នងិសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ នសៅថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំអងគភារររស់ខាួននិងសទ្ើជនូអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ។ 

- អនុវតតរាលក់ារងារ នងិភារក្ិច្ចសទសងៗណដ្លព្រធានសាថ រ័ន ព្ក្សួង នងិសហព្គសសាធារែៈព្រគ្លឱ់្យ ។ 

ជាំរូរ េី៤ 

សតងដ់្ឋរសវនរម្មផ្ទៃរនុង និងព្រម្សីលធម្ ៌

មាព្តា ៨.- 

សដ្ើមបីសធវើឱ្យមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងអនុវតតឱ្យានព្រសិេធភារ ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុព្តូវសច្ញទាយ

ការណែនាាំសលើសតងដ់្ឋរ វិជាា ជីវៈផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្ក្មសីលធម៌ េាំហាំការងារ   និងសិេធិអាំណ្តច្ផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងណដ្ល

ព្តូវអនុវតតសដ្ឋយសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សដ្ឋយរិសព្គះសយរល់ ជាមួយអាជ្ាធរសវនក្មមជាត។ិ 
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ជាំរូរ េី៥ 

អវស្ថនរបញ្ញត្ត ិ

មាព្តា ៩.- 

ព្រធានសាថ រ័ន ព្ក្សួងនីមួយៗ ព្តូវសព្មរសព្មួលណរងណច្ក្ភារក្ិច្ចរវាងអគគ ធកិារដ្ឋឋ ន ឬអធិការដ្ឋឋ ន នងិ

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុសនះ ឱ្យានសមព្សរ ។ 

មាព្តា ១០.- 

រដ្ឋមន្រនតីេេួលរនៃុក្េីសត ីការគ្ែៈរដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតីព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ រដ្ឋមន្រនត ី នងិរដ្ឋសលខាធកិារ

ព្គ្រ់ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិព្រធានអគ្គនាយក្ ឬអគ្គនាយក្ផ្នសហព្គសសាធារែៈព្តូវេេួលរនៃុក្អនុវតតអនពុ្ក្តឹយ

សនះ តមភារក្ិច្ចសរៀងៗខាួន ចារ់រផី្ងៃចុ្ះហតថសលខាតសៅ ។ 

សធវើសៅរាជធានភីនាំសរញ្ញ ផ្ងៃេី ១៥ ណខ ក្ុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០០៥ 

                                                                        នាយររដ្ឋម្ន្រនតី 

ហត្ថសលខា និងព្តា 

                                                    ហ  ន ណសន 

ក្ណនាងេេួលៈ 

- ព្ក្សួងព្រះររមរាជវា ាំង 

- អគ្គសលខាធិការដ្ឋឋ នព្ក្ុមព្រឹក្ាធមមនុញ្ញ 

- អគ្គសលខាធិការដ្ឋឋ នព្រឹេធសភា 

- អគ្គសលខាធិការដ្ឋឋ នរដ្ឋសភា 

- អាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ 

- ខុេៃកាល័យសសមតច្នាយក្រដ្ឋមន្រនត ី

- ព្គ្រ់សាលាសខតត-ព្ក្ុង និងរាជធានីភនាំសរញ្ញ 

- ដូ្ច្ាព្ត ១០ 

- ឯក្សារ-កាលរបវតតិ  
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៤-សារាច្រណែនាាំសលខ ០១ សត ីអាំរីការរព្ងឹងមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងតមរណ្តត ព្ក្សងួ សាថ រ័ន និងសហព្គសសាធារែៈ 

 
 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត្ ិស្ថសនា ព្រះម្ហារសព្ត្ 

រាជរដ្ឋឋ េិបាលរម្ពុជា 

សលខ ០១.សរែន 

ស្ថរាចរណែនាាំ 

សតីអាំរ ី

ការរព្ងងឹម្ ខងារសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

តាម្រណាត ព្រសួង ស្ថថ រ័ន និងសហព្ោសស្ថធារែៈ 

អនុសលាមតមច្ារ់សត ីរីសវនក្មមផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា ណដ្លព្រកាសឱ្យសព្រើសដ្ឋយព្រះរាជព្ក្ម សលខ 

ជស/រក្ម/០៣០០/១០ ចុ្ះផ្ងៃេី០៣ ណខមីនា ឆ្ន ាំ២០០០ នងិអនពុ្ក្តឹយសលខ ៤០ អនព្ក្.រក្ ចុ្ះផ្ងៃេី ១៥ ណខក្ុមភៈ 

ឆ្ន ាំ២០០៥ សត រីីការសរៀរច្ាំ នងិការព្រព្រតឹតិសៅផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសៅតមរណ្តត ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារ

ែៈ សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវានរសងកើត នងិដ្ាំសែើរការានមួយច្ាំននួធាំសហើយ ។ 

សៅក្នងុការអនុវតតមុខងារររស់ខាួនក្នាងមក្ សព្ៅរីព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញវតថ ុសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅតមរ

ណ្តត ព្ក្សួងសាថ រ័នមួយច្ាំននួ សៅជួរការលាំាក្ពាក្រ់ន័ធនងឹេីតាំង ធនធានមនុសស សាភ រ នងិជាំនាញជារិសសស គ្ឺ

ការណរងណច្ក្ភារក្ិច្ចរវាងសវនក្មមផ្ទៃក្នងុជាមួយនងិអគគ ធកិារដ្ឋឋ ន ឬអធិការដ្ឋឋ ន ។ ព្រការសនះ សធវើឱ្យរ ះពាលដ់្ល់

ព្រសិេធភារការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ។ 

អាព្សយ័សហតុសនះ សដ្ើមបីសដ្ឋះព្សាយរាល់ការលាំាក្ខាងសលើ នងិជាំរញុឱ្យសវនក្មមផ្ទៃក្នងុរាំសរញតនួាេីររស់

ខាួនានសរញសលញ ជារិសសសរួមច្ាំណែក្ធានាសជាគ្ជយ័ ជនូដ្ល់ក្មមវិធីណក្េព្មង់ការព្គ្រ់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារែៈ

-ដ្ាំណ្តក្់កាលេី២ “រសងកើនគ្ែសនយយភារហរិញ្ញវតថុ” ណដ្លរាជរដ្ឋឋ ភាិលសេើរព្រកាសដ្ឋក្់ឱ្យអនុវតតកាលរផី្ងៃេី០៣ 

ណខ ធន ូឆ្ន ាំ ២០០៨ ក្នាងសៅសនះរាជរដ្ឋឋ ភិាលសូមណែនាាំដូ្ច្ខាងសព្កាម ៖ 

1. ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈណ្តណដ្លមិនទន់រសងកើតសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវរងកីតសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ  

2. ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈ ព្តូវយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ទតល់េីតាំងរាំពាក្់សាភ រររិកាខ រចាាំាច់្ទតល ់

ធនធានមនុសសសមព្សរ នងិសព្មលួដ្លក់្ិច្ចដ្ាំសែើរការសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

3. ព្ក្សួង សាថ រ័ននីមួយៗព្តូវសព្មរសព្មួលណរងណច្ក្ភារក្ចិ្ចរវាងអគគ ធិការដ្ឋឋ នឬអធកិារដ្ឋឋ ន នងិសវនក្មម

ផ្ទៃក្នងុឱ្យានសមព្សរ សដ្ឋយអនុសលាមតមាព្ត ៩ ជាំរូក្េី ៥ ផ្នអនពុ្ក្តឹយសលខ ៤០ អនព្ក្.រក្ ចុ្ះផ្ងៃ
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េី ១៥ ណខ ក្ុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០០៥ សត ីរីការសរៀរច្ាំ នងិការព្រព្រឹតតិសៅផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសៅតមរណ្តត ព្ក្សួង    

សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈ  

4. ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញវតថណុដ្លជាព្ក្សួងនាាំមុខ ព្តូវទតលជ់នូនូវលិខតិរេដ្ឋឋ នគ្តយិតុតិ នងិ រសច្ចក្សេស 

ការរែតុ ះរណ្តត លជាំនាញ នងិណច្ក្រំណលក្រេរិសសាធនក៍ារងារពាក្រ់ន័ធសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ដ្ល់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ

ព្គ្រ់ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈ សដ្ើមបធីានាាននូវ គ្ុែភារ នងិព្រសិេធភារការងារសវន

ក្មមផ្នព្ក្សួង សាថ រ័ន និងសហព្គសសាធារែៈទាំងសនាះ 

5. ព្ក្សួង សាថ រ័ន និងសហព្គសសាធារែៈទាំងអស់ ព្តូវរព្ងីក្នងិរព្ងងឹក្ិច្ចសហព្រតិរតតិការ រវាងគន ជុាំវិញ

ការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ជារិសសសការផ្លា ស់រតូររត័ា៌ន នងិេិននន័យចាាំាច់្នានា រួមទាំងការគ្ិតគ្រូអាំរកីារ

សលើក្េឹក្ចិ្តតឱ្យានសមព្សរជនូសវនក្រទងណដ្រ ។ 

េេួលានសារាច្រណែនាាំសនះ ព្ក្សួង សាថ រ័ននិងសហព្គសសាធារែៈទាំងអស់ព្តូវយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ ់       

សហការអនុវតតឱ្យេេួលានព្រសិេធភារខពស់ ។ 

រាជធានភីនាំសរញ ផ្ងៃេី ២០ ណខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០០៩ 

        នាយររដ្ឋម្ន្រនតី  

      ហត្ថសលខា និងព្តា 

                                                                 សសម្តចអគ្គម្ហាសសនារត្ីសត្សជា ហ  ន ណសន 

 

ច្មាងជូនៈ 

-េីសត ីការគ្ែៈរដ្ឋមន្រនតី 

-ព្គ្រ់ព្ក្សួង សាថ រ័ន និងសហព្គសសាធារែៈ 

“ សដ្ើមបីសហការអនុវតត “  

-ឯក្សារ-កាលរបវតតិ 
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៥-ព្រកាស១៥៤៧សតរីីការសរៀរច្ាំនិងការព្រព្រឹតតសៅផ្ននាយក្ដ្ឋឋ ននិងអងគភារសព្កាមឱ្វាេអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុររស់ព្ក្សួងសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ
 

 

 

 

ព្រកាស 

សតីរី 

ការសរៀរចាំនិងការព្រព្រឹត្តសៅផ្ននាយរដ្ឋឋ ននិងអងគភារសព្កាម្ឱវាេ 

អគ្គនាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុងផ្នព្រសងួសសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

6 

រដ្ឋម្ន្រនតីព្រសួងសសដ្ឋរចិចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

- ានសឃើញរដ្ឋធមមនញុ្ញផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា 
- ានសឃើញព្រះរាជព្ក្ឹតយសលខ នស/រក្ត/០៩១៣/៩០៣ ចុ្ះផ្ងៃេី២៤ ណខក្ញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ សដ ីរកីារណតងតាំង

រាជរដ្ឋឋ ភាិលផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា 
- ានសឃើញព្រះរាជព្ក្មសលខ ០២/នស/៩៤ ចុ្ះផ្ងៃេី២០ ណខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ណដ្លព្រកាសឱ្យសព្រើច្ារ់សត ីរីការ

សរៀរច្ាំនិងការព្រព្រឹតតសៅផ្នគ្ែៈរដ្ឋមន្រនត ី
- ានសឃើញព្រះរាជព្ក្មសលខ នស/រក្ម/០១៩៦/១៨ ចុ្ះផ្ងៃេី២៤ ណខមក្រា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ណដ្លព្រកាសឱ្យសព្រើ

ច្ារ់សត ីរីការរសងកើតព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថ ុ
- ានសឃើញព្រះរាជព្ក្មសលខ នស/រក្ម/០៥០៨/០១៦ ចុ្ះផ្ងៃេី១៣ ណខឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៨ ណដ្លព្រកាសឱ្យសព្រើ

ច្ារ់សត ីរីព្ររ័នធហិរញ្ញវតថុសាធារែៈ 
- ានសឃើញព្រះរាជព្ក្មសលខ នស/រក្ម/០៩០៦/០២៤ ចុ្ះផ្ងៃេី៣០ ណខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៦ ណដ្លព្រកាសឱ្យសព្រើ

ច្ារ់សត ីរី វិសសាធនក្មមាព្ត១៨ ផ្នច្ារ់សត ីរីសវនក្មមផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា 
- ានសឃើញព្រះរាជព្ក្មសលខ ជស/រក្ម/០៣០០/១០ ចុ្ះផ្ងៃេី០៣ ណខមីនា ឆ្ន ាំ២០០០ ណដ្លព្រកាសឱ្យសព្រើ

ច្ារ់សដ ីរីសវនក្មមផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា 
- ានសឃើញអនុព្ក្ឹតយសលខ ២០ អនព្ក្.រក្ ចុ្ះផ្ងៃេី៣០ ណខសមសា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ សត ីរកីារសរៀរច្ាំនងិការព្រព្រតឹតសៅ

ររស់ព្ក្សួងនងិរដ្ឋសលខាធកិារដ្ឋឋ ន 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត្ិ ស្ថសនា ព្រះម្ហារសព្ត្ 

 

ព្រសួងសសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

សលខ ១៥៤៧ សហវ.ព្រក្ 
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- ានសឃើញអនុព្ក្ឹតយសលខ ៤៨៨ អនព្ក្.រក្ ចុ្ះផ្ងៃេី១៦ ណខតលុា ឆ្ន ាំ២០១៣ សត ីរកីារសរៀរច្ាំនងិការព្រព្រឹតតសៅផ្ន

ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ
- ានសឃើញអនពុ្ក្តឹយសលខ ៤០ អនព្ក្.រក្ ចុ្ះផ្ងៃេី១៥ ណខក្មុភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥ សដរីកីារសរៀរច្ាំនងិការព្រព្រតឹដ សៅ

ផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសៅតមរណ្តដ សាថ រ័នព្ក្សួងនិងសហព្គសសាធារែៈ 
- សយងតមតព្មូវការចាាំាច់្ររស់ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

សសព្ម្ច 

ជាំរូរេ១ី 

រេរបញ្ញត្តិេូសៅ 

ព្រការ១.- 

ព្រកាសសនះ ានសគលសៅក្ាំែត់អាំរីការសរៀរច្ាំ  និងការព្រព្រឹតតសៅផ្ននាយក្ដ្ឋឋ ន   នងិអងគភារសព្កាមឱ្វាេ 

អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 

ព្រការ២.- 

ព្រកាសសនះានសគលរាំែងដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

- សរៀរច្ាំសរសក្ក្មមនងិរច្នាសមព័នធររស់នាយក្ដ្ឋឋ ននងិអងគភារសព្កាមឱ្វាេអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុផ្ន

ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

- សរៀរច្ាំមុខងារនិងភារក្ិច្ចររស់នាយក្ដ្ឋឋ ននិងអងគភារសព្កាមឱ្វាេអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងផ្នព្ក្សួង

សសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

- ធានាគ្ុែភារនងិព្រសិេធភារផ្នលេធទលរាំសរញការងារក្នុង វិស័យសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 

ព្រការ៣.- 

ព្រកាសសនះ ានវិសាលភារអនុវតតច្ាំសពាះព្គ្រ់នាយក្ដ្ឋឋ ន និងអងគភារសព្កាមឱ្វាេអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មម

ផ្ទៃក្នងុផ្នព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ។ 

ជាំរូរេ២ី 

អាំរសីរសររម្ម និងរចនាសម្ព័នធ 

ព្រការ៤.- 

អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ រាំសរញមុខងារជាសសនាធិការឱ្យព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ  សលើសរសក្ក្មម 

រព្ងឹងព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងររស់ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ នងិនាាំមុខក្នុងការអភិវឌ្ឍមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សៅតម

រណ្តត ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈ ។ 
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ព្រការ៥.- 

អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុានភារក្ិច្ចដូ្ច្តសៅ៖ 

- សរៀរច្ាំនងិអនុវតតសគលការែ៍ណែនាាំ ណទនការ នីតិវិធ ីនិងសតងដ់្ឋរពាក្់រន័ធសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

- តមដ្ឋនដ្ាំសែើរការអនុវតតមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សៅតមរណ្តត ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈ 
- សរៀរច្ាំនិងអនុវតតក្មមវិធីរែតុ ះរណ្តត លពាក្រ់ន័ធការអភិវឌ្ឍមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងឱ្យសថ ិតក្នងុក្ព្មិតឧតតានុវតតន ៍
- វាយតផ្មាអាំរីព្រសិេធភារផ្នការអនុវតតព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង ររស់អងគភារសព្កាមឱ្វាេព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិង

ហិរញ្ញវតថុ សាំសៅរព្ងឹងអភាិលក្ិច្ចលអ 

- សធវើរាយការែ៍ព្តង់សៅព្រធានសាថ រ័ន សដ្ឋយសទ្ើច្ារ់ងតច្មាងសៅអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ នងិសព្មរសព្មលួ

ការងារជាមួយសមតថក្ិច្ចព្តតួរនិិតយនានា។  

ព្រការ៦.- 

អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុានរច្នាសមពន័ធ ដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

១. នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្ក់្ណ្តត ល 

២. នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន 

៣. សលខាធិការដ្ឋឋ ន។ 

ព្រការ៧.- 

នាយក្ដ្ឋឋ ននមួីយៗ ដឹ្ក្នាាំសដ្ឋយព្រធានមួយរូរណដ្លអមសដ្ឋយអនុព្រធានមួយច្ាំននួជាជាំនយួការ។ 

សលខាធកិារដ្ឋឋ នដឹ្ក្នាាំសដ្ឋយព្រធានមួយរូរ ានឋានៈសសម ើអនុព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន ណដ្លអម សដ្ឋយអនពុ្រធាន

មួយច្ាំននួ ានឋានៈសសម ើព្រធានការិយលយ័ជាជាំនយួការ។ 

ការិយលយ័នីមួយៗ ដឹ្ក្នាាំសដ្ឋយព្រធានមួយរូរ ណដ្លអមសដ្ឋយអនពុ្រធានមួយច្ាំននួជាជាំនួយការ។ 

អងគការសលខផ្នអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវានក្ាំែត់សៅក្នុងឧរសមពន័ធផ្នព្រកាសសនះ។ 

ជាំរូរេ៣ី 

នាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុងថាន ររ់ណាត ល 

ព្រការ៨.- 

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងថាន ក្់ក្ណ្តត ល រាំសរញមុខងារជាសសនាធិការឱ្យអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សលើ

ការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង សៅតមអងគភារថាន ក្ក់្ណ្តត លផ្នព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ សដ្ឋយានភារក្ិច្ចដូ្ច្តសៅ៖ 

-  ចូ្លរួមសរៀរច្ាំនងិអនុវតតសគលនសយាយ យុេធសាន្រសត  នងិណទនការសក្មមភារសដ្ើមបអីភវិឌ្ឍមុខងារសវនក្មមផ្ទៃ

ក្នុង 

- ទតលក់ារគាំព្េរសច្ចក្សេស និងតមដ្ឋនសាថ នភារអនុវតតសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅតមព្ក្សួង សាថ រ័ន វិស័យសសដ្ឋក្ចិ្ច 

សនតិសុខនងិការពារជាត ិនិងសហព្គសសាធារែៈ 
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- រនិិតយណទនការ នងិរាយការែ៍សវនក្មមសព្ជើសសរីសររស់ព្ក្សួង សាថ រ័នវិស័យសសដ្ឋក្ិច្ច សនតិសុខនិងការពារ

ជាតិ និងសហព្គសសាធារែៈ សដ្ើមបីានអនសុាសនណ៍ក្លមអ  

- ចូ្លរួមសរៀរច្ាំណទនការយុេធសាន្រសតសវនក្មមរីឆ្ន ាំ នងិណទនការសវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំ 

-  សធវើសវនក្មមសលើព្រសិេធភារផ្នព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ ររស់អងគភារថាន ក្ក់្ណ្តត លផ្នព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញ-

វតថ ុ ណដ្លានជាអាេិ៍ ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតិរដ្ឋ ការព្គ្រ់ព្គ្ងមន្រនតរីាជការ ភារ

សនស ាំសាំផ្ច្ផ្នការសព្រើព្ាស់ធនធានរដ្ឋ ភារព្តឹមព្តូវផ្នរ័តា៌ននងិសថ ិតិ អនុសលាមភារតមរេដ្ឋឋ នច្ារ់ នងិ

ព្រសិេធភារផ្នព្រតិរតតកិារ តមសគលការែ៍អភាិលក្ិច្ចលអ  

-  អនុវតតសវនក្មមសដ្ឋយឯក្រាជយ និងគម នការរារាាំង ព្សរតមសតងដ់្ឋរ នងិសគររតមព្ក្មសីលធម៌  វិជាា ជីវៈផ្ន

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

- សធវើសវនក្មមសលើការសក្ងរនាាំ រែត ឹង និងតមសាំសែើ សៅអងគភារថាន ក្ក់្ណ្តត លផ្នព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថ ុ

សដ្ឋយក្ាំែត់រក្នូវព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុណដ្លខវះខាតសដ្ើមបីណក្លមអ    

- សរៀរច្ាំរាយការែ៍សវនក្មមសសងខរសៅតមអងគភារថាន ក្់ក្ណ្តត ល ជនូអគ្គនាយក្ នងិរូក្សរុររាយការែ៍

សវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំររស់អងគភារថាន ក្់ក្ណ្តត ល 

- សហការជាមួយសមតថក្ិច្ចព្តួតរនិិតយនានា រិសសសជាមួយអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ សដ្ើមបីរព្ងងឹសមតថភារ

ជាំនាញ  សងគតភិារ  នងិព្រសិេធភារផ្នការរាំសរញមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅតមអងគភារថាន ក្ក់្ណ្តត ល 

- ចូ្លរួមក្សាង អនុវតត តមដ្ឋន និងរាយការែ៍សលើណទនការសក្មមភារ ររស់អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ

តមការណរងណច្ក្ ពាក្់រន័ធនងឹក្មមវិធីក្ាំណែេព្មងន់ានាររស់ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញវតថ ុ

- ព្គ្រ់ព្គ្ង ច្ងព្ក្ងេិនននយ័នងិឯក្សារសវនក្មមផ្នអងគភារថាន ក្ក់្ណ្តត លររស់អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ ន 

- សរៀរច្ាំរាយការែ៍សក្មមភារ នងិណទនការររស់នាយក្ដ្ឋឋ នព្រចាាំណខ ព្តាីស ្ាស នងិឆ្ន ាំជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ

អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

- អនុវតដរាលក់ារងារនិងភារក្ិច្ចសទសងសេៀតណដ្លអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្រគ្លជ់នូ។ 

ព្រការ៩.- 

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងថាន ក្់ក្ណ្តត ល ានការិយលយ័សព្កាមឱ្វាេច្ាំននួ ៤ ដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

១. ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់ក្ណ្តត លេី១ 

២. ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់ក្ណ្តត លេី២ 

៣. ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់ក្ណ្តត លេី៣ 

៤.  ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នុងថាន ក្ក់្ណ្តត លេី៤។ 

ព្រការ១០.- 

 ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្ក់្ណ្តត លេី១ រាំសរញមុខងារជាសសនាធកិារឱ្យនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ

ថាន ក្ក់្ណ្តត ល សលើការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នរនធដ្ឋរ អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នហិរញ្ញវតថុរដ្ឋាលថាន ក្់សព្កាមជាត ិ 
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អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសគលនសយាយសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថសុាធារែៈ។ 

ព្រការ១១.- 

 ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្ក់្ណ្តត លេី២ រាំសរញមុខងារជាសសនាធកិារឱ្យនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ

ថាន ក្ក់្ណ្តត ល  សលើការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នគ្យ  នងិរដ្ឋឋ ក្រក្មពជុា  អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នងវិកា  នងិអគគ

ធិការដ្ឋឋ ន ។  

ព្រការ១២.- 

 ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្ក់្ណ្តត លេី៣ រាំសរញមុខងារជាសសនាធកិារឱ្យនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ

ថាន ក្ក់្ណ្តត ល សលើការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នរតនាគរជាត ិ អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នលេធក្មមសាធារែៈ  និង

អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នព្េរយសមបតតិរដ្ឋនងិច្ាំែូលមិនណមនសារសរើរនធ ។  

ព្រការ១៣.- 

 ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្ក់្ណ្តត លេី៤ រាំសរញមុខងារជាសសនាធកិារឱ្យនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ

ថាន ក្ក់្ណ្តត ល សលើការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅអគ្គសលខាធកិារដ្ឋឋ នផ្នព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថ ុ អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ ន

ឧសាហក្មមហិរញ្ញវតថុ នងិអងគភារព្រហាក្់ព្រណហលនានាដូ្ច្ជា ព្ក្ុមព្រឹក្ា អគ្គសលខាធិការដ្ឋឋ ន សលខាធកិារដ្ឋឋ ន   

គ្ែៈក្ាម ធិការ គ្ែៈក្មមការ ។  

ព្រការ១៤.- 

ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្ក់្ណ្តត លេី១ េី២ េី៣ នងិេី៤ ានភារក្ិច្ចដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

- ទតលរ់័តា៌ននងិមតជិនូនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់ក្ណ្តត ល សព្ារ់ចូ្លរួមសរៀរច្ាំ នងិអនុវតតនវូ    

សគលនសយាយ យុេធសាន្រសតនងិណទនការសក្មមភារសដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍មុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ     

- ទតលក់ារគាំព្េរសច្ចក្សេស ជាំរុញ នងិតមដ្ឋនសាថ នភារអនុវតតសវនក្មមផ្ទៃក្នងុផ្នព្ក្សួង សាថ រ័ន និងសហព្គស
សាធារែៈ តមការណរងណច្ក្ររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន 

- រនិិតយណទនការ នងិរាយការែ៍សវនក្មមសព្ជើសសរីស ររស់ព្ក្សួង សាថ រ័ន និងសហព្គសសាធារែៈតម

ការណរងណច្ក្ររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន សដ្ើមបីានអនសុាសន៍ណក្លមអ 

- ទតលរ់័តា៌ន នងិមតជិនូនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងថាន ក្ក់្ណ្តត ល សព្ារ់ចូ្លរួមសរៀរច្ាំណទនការយុេធសាន្រសត

សវនក្មមរីឆ្ន ាំ នងិណទនការសវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំ  

- សធវើសវនក្មមសលើព្រសិេធភារផ្នព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង ររស់អងគភារថាន ក្ក់្ណ្តត លផ្នព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញ
វតថតុមការណរងណច្ក្ ណដ្លានជាអាេិ៍ ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតិរដ្ឋ ការព្គ្រ់ព្គ្ងមន្រនតី

រាជការ ភារសនស ាំសាំផ្ច្ផ្នការសព្រើព្ាស់ធនធានរដ្ឋ ភារព្តឹមព្តូវផ្នរ័តា៌ននងិសថ ិត ិ អនុសលាមភារតម

រេដ្ឋឋ នច្ារ់ និងព្រសិេធភារផ្នព្រតិរតតកិារ តមសគលការែ៍អភាិលក្ិច្ចលអ  
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- សធវើសវនក្មមសលើការសក្ងរនាាំ រែត ឹង នងិតមសាំសែើ សៅអងគភារថាន ក្ក់្ណ្តត លតមការណរងណច្ក្ររស់នាយក្

ដ្ឋឋ ន សដ្ឋយក្ាំែត់រក្នូវព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងណដ្លខវះខាត សដ្ើមបីណក្លមអ 

- សរៀរច្ាំរាយការែ៍សវនក្មមសសងខរ ររស់អងគភារថាន ក្ក់្ណ្តត លតមការណរងណច្ក្ជនូព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន ព្រម

ទាំងរូក្សរុររាយការែ៍សវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំ ររស់អងគភារថាន ក្ក់្ណ្តត លតមការណរងណច្ក្ 

- សហការជាមួយសមតថក្ិច្ចព្តួតរនិិតយនានា រិសសសជាមួយអាជ្ាធរសវនក្មមជាត ិ សដ្ើមបីសព្មរសព្មួល នងិ

រសងកើនព្រសិេធភារការងារ នងិរព្ងងឹសងគតភិារ ផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅតមអងគភារថាន ក្់ក្ណ្តត លតមការណរង

ណច្ក្ររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន 

- ចូ្លរួមក្សាង អនុវតត តមដ្ឋន នងិរាយការែ៍សលើណទនការសក្មមភារររស់អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង

តមការណរងណច្ក្ររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន ពាក្់រន័ធនងឹក្មមវិធីណក្េព្មង់នានាររស់ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ចិ្ចនងិហិរញ្ញវតថ ុ

- ព្គ្រ់ព្គ្ង ច្ងព្ក្ងេិនននយ័ នងិឯក្សារសវនក្មមអងគភារថាន ក្់ក្ណ្តត លតមការណរងណច្ក្ររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន 

- អនុវតដរាលក់ារងារនិងភារក្ិច្ចសទសងសេៀតណដ្លព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នព្រគ្លជ់ូន។ 
 

ជាំរូរេី៤ 

នាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុងថាន រ់ម្លូដ្ឋឋ ន 

ព្រការ១៥.- 

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន រាំសរញមុខងារជាសសនាធកិារឱ្យអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សលើ

ការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសៅតមអងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន ផ្នព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញវតថ ុសដ្ឋយានភារក្ិច្ចដូ្ច្តសៅ៖ 

- ចូ្លរួមសរៀរច្ាំនងិអនុវតតនូវសគលនសយាយ យុេធសាន្រសត  នងិណទនការសក្មមភារសដ្ើមបអីភវិឌ្ឍន៍មុខងារសវន

ក្មមផ្ទៃក្នងុ     

- ទតលក់ារគាំព្េរសច្ចក្សេស ជាំរញុ នងិតមដ្ឋនសាថ នភារអនុវតតសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសៅតមព្ក្សួង សាថ រ័នវិស័យ

សងគមក្ិច្ច នងិរដ្ឋាលេូសៅ 

- រនិិតយណទនការ នងិរាយការែ៍សវនក្មមសព្ជើសសរីសររស់ព្ក្សួងវិស័យសងគមក្ិច្ច នងិរដ្ឋាលេូសៅសដ្ើមបីាន

អនសុាសន៍ណក្លមអ 

- ចូ្លរួមសរៀរច្ាំណទនការយុេធសាន្រសតសវនក្មមរីឆ្ន ាំ នងិណទនការសវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំ  

- សធវើសវនក្មមសលើព្រសិេធភារផ្នព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង ររស់អងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នផ្នព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញ
វតថតុមការណរងណច្ក្ ណដ្លានជាអាេិ៍ ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតិរដ្ឋ ការព្គ្រ់ព្គ្ងមន្រនតី

រាជការ ភារសនស ាំសាំផ្ច្ផ្នការសព្រើព្ាស់ធនធានរដ្ឋ ភារព្តឹមព្តូវផ្នរ័តា៌ននងិសថ ិត ិ អនុសលាមភារតម

រេដ្ឋឋ នច្ារ់ និងព្រសិេធភារផ្នព្រតិរតតកិារ តមសគលការែ៍អភាិលក្ិច្ចលអ  

- សធវើសវនក្មមសលើការសក្ងរនាាំ រែត ឹង នងិតមសាំសែើសៅអងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន សដ្ឋយក្ាំែត់រក្នូវព្ររន័ធ

ព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងណដ្លខវះខាតសដ្ើមបីណក្លមអ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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- សរៀរច្ាំរាយការែ៍សវនក្មមសសងខរ ររស់អងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នជនូព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន សដ្ើមបីរាយការែ៍ជូន 

អគ្គនាយក្ ព្រមទាំងរូក្សរុររាយការែ៍សវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំររស់ថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន 

- សហការជាមួយសមតថក្ិច្ចព្តួតរនិិតយនានា រិសសសជាមួយអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ សដ្ើមបីរព្ងងឹសមតថភារ

ជាំនាញ សងគតិភារនិងព្រសិេធភារមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង សៅតមអងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន 

- ចូ្លរួមក្សាង អនុវតត តមដ្ឋន នងិរាយការែ៍សលើណទនការសក្មមភារររស់អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

តមការណរងណច្ក្ពាក្់រន័ធនងឹក្មមវិធីណក្េព្មងន់ានា ររស់ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

- ព្គ្រ់ព្គ្ង ច្ងព្ក្ងេិនននយ័ នងិឯក្សារសវនក្មមថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នររស់អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ ន 

- អនុវតដរាលក់ារងារនិងភារក្ិច្ចសទសងសេៀតណដ្លអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នព្រគ្ល់ជនូ ។ 

ព្រការ១៦.- 

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន ានការិយលយ័សព្កាមឱ្វាេច្ាំននួ ៤ ដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

១. ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នេី១ 

២. ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នេី២ 

៣. ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នេី៣ 

៤. ការយិល័យសវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នេី៤។ 

ព្រការ១៧.- 

ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នេី១ រាំសរញមុខងារជាសសនាធកិារឱ្យនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់

មូលដ្ឋឋ ន សលើការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅអងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នសព្កាមឱ្វាេព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ សៅសខតត

សសៀមរារ សខតតរនាៃ យានជយ័ សខតតរតនគ្ិរី សខតតសៃ ងឹណព្តង សខតតក្ាំរង់សព នឺងិសខតតក្ាំរត ។  

ព្រការ១៨.- 

 ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នេី២     រាំសរញមុខងារជាសសនាធកិារឱ្យនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃ

ក្នុងថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន សលើការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅអងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន សព្កាមឱ្វាេព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ សៅ

សខតតក្ណ្តត ល សខតតសពាធិ៍សាត ់សខតតមែឌ លគ្ិរី សខតតក្ាំរងច់ាម សខតតព្រះសីហនុ នងិសខតតណក្រ ។  

ព្រការ១៩.- 

 ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នេី៣ រាំសរញមុខងារជាសសនាធកិារឱ្យនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ

ថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន សលើការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅអងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នសព្កាមឱ្វាេព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ សៅសខតត

ាត់ដ្ាំរង សខតតឧតតរានជយ័ សខតតតណក្វ សខតតសាវ យសរៀង សខតតព្ក្សច្ះ នងិព្រះវិហារ។  

ព្រការ២០.- 

 ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នេី៤ រាំសរញមុខងារជាសសនាធកិារឱ្យនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ

ថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន សលើការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅអងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នសព្កាមឱ្វាេព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ សៅ 
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សខតតក្ាំរងធ់ាំ  សខតតផ្ព្រណវង  សខតតផ្រ លនិ  សខតតក្ាំរងឆ់្ន ាំង   សខតតសកាះក្ងុ នងិរាជធានភីនាំសរញ។  

ព្រការ២១.- 

ការិយលយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នេី១ េី២ េី៣ នងិេី៤ ានភារក្ិច្ចដូ្ច្តសៅ៖ 

- ទតលរ់័តា៌ននងិមតជិនូនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន សព្ារ់ចូ្លរួមសរៀរច្ាំនិងអនុវតតនូវសគល

នសយាយ យុេធសាន្រសត  នងិណទនការសក្មមភារសដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍មុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ     

- ទតលក់ារគាំព្េរសច្ចក្សេស ជាំរុញ និងតមដ្ឋនសាថ នភារអនុវតតសវនក្មមផ្ទៃក្នងុផ្នព្ក្សួងសាថ រ័ន និងសហព្គស
សាធារែៈ តមការណរងណច្ក្ររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន 

- រនិិតយណទនការនិងរាយការែ៍សវនក្មមសព្ជើសសរីសររស់ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈតមការ

ណរងណច្ក្ររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន សដ្ើមបីានអនសុាសន៍ណក្លមអ 

- ទតលរ់័តា៌ននងិមតជិនូនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន សព្ារ់ចូ្លរួមសរៀរច្ាំណទនការយុេធសាន្រសត

សវនក្មមរីឆ្ន ាំ នងិណទនការសវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំ  

- សធវើសវនក្មមសលើព្រសិេធភារផ្នព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង ររស់អងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នផ្នព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញ
វតថតុមការណរងណច្ក្ ណដ្លានជាអាេិ៍ ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតិរដ្ឋ ការព្គ្រ់ព្គ្ងមន្រនតី

រាជការ ភារសនស ាំសាំផ្ច្ផ្នការសព្រើព្ាស់ធនធានរដ្ឋ ភារព្តឹមព្តូវផ្នរ័តា៌ននងិសថ ិត ិ អនុសលាមភារតម

រេដ្ឋឋ នច្ារ់ និងព្រសិេធភារផ្នព្រតិរតតកិារ តមសគលការែ៍អភាិលក្ិច្ចលអ  

- សធវើសវនក្មមសលើការសក្ងរនាាំ រែត ឹង នងិតមសាំសែើសៅអងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន តមការណរងណច្ក្ររស់នាយក្

ដ្ឋឋ ន សដ្ឋយក្ាំែត់រក្នូវព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងណដ្លខវះខាតសដ្ើមបីណក្លមអ 

- សរៀរច្ាំរាយការែ៍សវនក្មមររស់អងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នតមការណរងណច្ក្ សដ្ឋយសសងខរជូនព្រធាននាយក្- 

ដ្ឋឋ នសដ្ើមបរីាយការែ៍ជនូអគ្គនាយក្ ព្រមទាំងរូក្សរុររាយការែ៍សវនក្មមអងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ នព្រចាាំឆ្ន ាំ 

- សហការជាមួយសមតថក្ិច្ចព្តួតរនិិតយនានា  រិសសសជាមួយអាជ្ាធរសវនក្មមជាត ិ  សដ្ើមបសីព្មរសព្មួលនងិ

រសងកើនព្រសិេធភារការងារ  នងិរព្ងងឹសងគតិភារផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសៅតមអងគភារថាន ក្មូ់លដ្ឋឋ ន 

- ចូ្លរួមក្សាង អនុវតត តមដ្ឋន នងិរាយការែ៍សលើណទនការសក្មមភារររស់អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង

តមការណរងណច្ក្ ពាក្់រន័ធនងឹក្មមវិធីណក្េព្មងន់ានាររស់ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

- ព្គ្រ់ព្គ្ង ច្ងព្ក្ងេិនននយ័ នងិឯក្សារសវនក្មមអងគភារថាន ក្់មូលដ្ឋឋ ន តមការណរងណច្ក្ររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន 

- អនុវតដរាលក់ារងារនិងភារក្ិច្ចសទសងសេៀតណដ្លនាយក្ដ្ឋឋ នព្រគ្ល់ជនូ។ 

ជាំរូរេ៥ី 

សលខាធកិារដ្ឋឋ ន 

ព្រការ២២.- 

សលខាធកិារដ្ឋឋ នរាំសរញមុខងារជាសសនាធកិារផ្លៃ ល ់ ឱ្យអគ្គនាយក្ផ្នអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សដ្ឋយ

ានភារក្ិច្ចដូ្ច្តសៅ៖ 
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- ព្គ្រ់ព្គ្ង នងិអភិវឌ្ឍព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុររស់អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ ន 

សរៀរច្ាំ នងិតមដ្ឋនការអនវុតតនវូសគលនសយាយ នងិនីតិវិធពី្គ្រ់ព្គ្ង នងិអភិវឌ្ឍន៍មុខងាររដ្ឋាល    

ហិរញ្ញវតថុ ព្េរយសមបតត ិ នងិធនធានមនសុសររស់អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ ន  

- ព្គ្រ់ព្គ្ងនងិអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នេិននន័យសតរីី សថ តិិ អតថរេគ្តយិុតត និងរ័តា៌នព្គ្រ់ព្រសភេ 

- អភិវឌ្ឍជាំនាញសវនក្មមតមរយៈការរែតុ ះរណ្តត ល ព្សាវព្ជាវ ការផ្លា ស់រដូររេរិសសាធន ៍ការទសរវទាយ ការ

ហវឹក្ហវនឺក្នងុនិងសព្ៅព្រសេស នងិទក្់ទញជាំនួយរសច្ចក្សេស 

- ព្គ្រ់ព្គ្ងរណ្តណ លយ័  ព្រអរ់សាំរុព្តេេួលពាក្យរែត ឹង សគ្ហេាំរ័រ ព្ររន័ធក្ុាំរយូេ័រ  ច្លនព្េរយ អច្លនព្េរយ 

នងិរញ្ា ីសារសរើភ័ែឌ ររស់អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ ន 

- តមដ្ឋនសក្មមភារណក្លមអសលើអនសុាសន៍សវនក្មម សៅតមអងគភារររស់ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ចិ្ចនងិហិរញ្ញវតថ ុ

-  សធវើសវនក្មមសលើរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានតមអងគភារនានាសព្កាមឱ្វាេព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហរិញ្ញវតថ ុ 

-  អនុវតដរាលក់ារងារនងិភារក្ិច្ចសទសងសេៀតណដ្លអគ្គនាយក្ព្រគ្ល់ជនូ។ 

ជាំរូរេ៦ី 

អវស្ថនរបញ្ញត្ត ិ

ព្រការ២៣.- 

ក្នុងសរលរាំសរញការងារ ភារក្ិច្ចទាំងឡាយណ្តណដ្លានការពាក្់រន័ធសៅនងឹសមតថក្ចិ្ចររស់អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ ន

ជាំនាញដ្ផ្េ ផ្នព្ក្សួងសសដ្ឋក្ចិ្ចនងិហិរញ្ញវតថុ អគ្គនាយក្ផ្នអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្តូវសហការជាមួយអគ្គ

នាយក្ផ្នអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នពាក្រ់ន័ធទាំងសនាះ សដ្ើមបរីមួគន សដ្ឋះព្សាយឬសសន ើសុាំររីដ្ឋមន្រនតពី្ក្សួងសសដ្ឋក្ចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថសុលើ

ការក្ាំែត់ឬណរងណច្ក្ភារក្ិច្ចទាំងសនាះ។ 

ព្រការ២៤.- 

ព្រកាសសនះព្តូវជាំនួសព្រកាសដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

- ព្រកាសសលខ ១៩០ សហវ.ព្រក្ ចុ្ះផ្ងៃេី ៣១ ណខ មីនា ឆ្ន ាំ ២០០៥ សដ ីរកីារសរៀរច្ាំនងិការព្រព្រតឹដសៅផ្ន

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងររស់ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ  

- ព្រកាសសលខ ៥០៣ សហវ.ព្រក្ ចុ្ះផ្ងៃេី១៦ ណខ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៣ សត ីរកីាររសងកើតការយិលយ័រដ្ឋាលនងិ

សវនក្មមរសច្ចក្ វិេារ័ត៌ានរាំសរញរណនថមសលើព្រកាសសលខ ១៩០ សហវ.ព្រក្ ចុ្ះផ្ងៃេី៣១ ណខមីនា ឆ្ន ាំ ២០០៥ 

សដ ីរីការសរៀរច្ាំនងិការព្រព្រឹតដសៅផ្ននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងររស់ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ។  

ព្រការ២៥.- 

នាយក្ខុេៃកាលយ័ អគ្គសលខាធកិារ អគ្គនាយក្ផ្នអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ អគ្គនាយក្ផ្នព្គ្រ់អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ ន 
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អគគ ធិការផ្នអគគ ធិការដ្ឋឋ ន សព្កាមឱ្វាេព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ ព្តូវេេួលរនៃុក្អនុវតតព្រកាសសនះ តមភារក្ិច្ច

សរៀងៗខាួន ចារ់រផី្ងៃចុ្ះហតថសលខាតសៅ។     

                                                                       រាជធានភីនាំសរញ   ផ្ងៃេី ៣១ ណខ ធនូ  ឆ្ន ាំ២០១៣  
                                       រដ្ឋម្ន្រនតី 

        ព្រសួងសសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

  ហត្ថសលខា និងព្តា 

 

                                                                                                   រែឌ ិត្ អូន រ័នធម្ នីរ័ត្ន 

 

រណនលងេេួល៖ 

- េីសត ីការគ្ែៈរដ្ឋមន្រនត ី

- អគ្គសលខាធិការរាជរដ្ឋឋ ភាិល 

- ខុេៃកាល័យសសមតច្អគ្គមហាសសនារតីសតសជានាយក្រដ្ឋមន្រនត ី

- ខុេៃកាល័យឯក្ឧតតម/សលាក្ជាំទវឧរនាយក្រដ្ឋមន្រនត ី

- ព្ក្សួងមុខងារសាធារែៈ 

- សាលារាជធានី សខតត 

- ដូ្ច្ព្រការ២៥ 

- រាជកិ្ច្ច 

- ឯក្សារ -កាលរបវតត ិ
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៦-ព្រកាសសលខ ៧៣៩សត ីរីការសរៀរច្ាំនិងការព្រព្រឹតតសៅផ្ននាយក្ដ្ឋឋ នរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានផ្នអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងផ្ន

ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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(ឧរសម្ព័នធផ្នព្រកាសសលខ  ១៥៤៧ ច ះផ្ថាេី ៣១  ណខ  ធនូ  ឆ្ន ាំ ២០១៣ និងព្រកាសសលខ ៧៣៩ សហវ.ព្ររ 

សតីរកីារសរៀរចាំនិងការព្រព្រឹត្តសៅផ្ននាយរដ្ឋឋ នរសចចរវិេារ័ត្ម៌ានផ្នអគ្គនាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុងផ្ន

ព្រសួងសសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ) 

អងគការសលខររស់អគ្គនាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អគ្គនាយរ 

អគ្គនាយររង 

 

លេខាធិការដ្ឋា ន 

នាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃកនុង 
ថ្នន ក់កណ្តា េ 

កណ្តា េ 

 

នាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃកនុង 
ថ្នន ក់មូ្េដ្ឋា ន 

ការ.ិសវនកម្មផ្ទៃកនុង        
ថ្នន ក់កណ្តា េទី ១ 

ការ.ិសវនកម្មផ្ទៃកនុង         
ថ្នន ក់មូ្េដ្ឋា នទី ១ 

 

ការ.ិសវនកម្មផ្ទៃកនុង 
ថ្នន ក់មូ្េដ្ឋា នទី ៣ 

 

ការ.ិសវនកម្មផ្ទៃកនុង 
ថ្នន ក់មូ្េដ្ឋា នទី ២ 

 

ការ.ិសវនកម្មផ្ទៃកនុង        
ថ្នន ក់កណ្តា េទី ៤ 

ការ.ិសវនកម្មផ្ទៃកនុង        
ថ្នន ក់កណ្តា េទី ៣ 

ការ.ិសវនកម្មផ្ទៃកនុង         
ថ្នន ក់កណ្តា េទី ២ 

ការ.ិសវនកម្មផ្ទៃកនុង 
ថ្នន ក់មូ្េដ្ឋា នទី ៤ 

 

នាយកដ្ឋា នសវនកម្ម  
បលចេកវទិាព័ត៌មាន 

ការ.ិសវនកម្មបលចេកវទិា 
ព័ត៌មាន ថ្នន ក់កណ្តា េ 

ការ.ិសវនកម្មបលចេកវទិា 
ព័ត៌មាន ថ្នន ក់មូ្េដ្ឋា ន 
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៧. ព្រកាសសលខ ៤០៥.សហវ ច្ុះផ្ងៃេី ៣១ ណខ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០០៦ សត ីរសីតងដ់្ឋរ វិជាា ជវីៈសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ និងព្ក្មសលីធម៌សព្ារ់សវនក្រផ្ទៃក្នងុ 
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 ៧.១ សតង់ដ្ឋរវិជាជ ជីវៈសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
សតងដ់្ឋរ 

 វិជាជ ជីវៈសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

 

 

 

 
 
 

ព្រសួងសសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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សសចរតីសទតើម្ 

ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ ានរសងកើតសតងដ់្ឋរផ្នការអនុវតតសវនក្មមផ្ទៃក្នងុណទនក្សាធារែៈ សដ្ឋយ    

អនុសលាមតមាព្ត៨ ផ្នអនពុ្ក្ឹតយសលខ ៤០ អនព្ក្.រក្ចុ្ះផ្ងៃេី ១៥ ណខ ក្ុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥សត ីរីការសរៀរច្ាំ នងិការ 

ព្រព្រតឹតិសៅផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសៅតមរណ្តត សាថ រ័ន ព្ក្សួង នងិសហព្គសសាធារែៈ។ សវនក្រផ្ទៃក្នុងណទនក្       

សាធារែៈព្តូវអនុវតតតមសតងដ់្ឋរសនះ។ “សតងដ់្ឋរ” គ្ជឺាលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យសព្ារ់វាស់ណវង នងិវាយតផ្មាព្រតិរតតកិារ 

ររស់មុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិជាមូលដ្ឋឋ នសព្ារ់អនុវតតមុខងារសនះតមលក្ខែៈ វិជាា ជីវៈរិតព្ាក្ដ្។ ការ

អនុសលាមតមេសសនទនណដ្លានណច្ងក្នងុសតងដ់្ឋរ ានសារៈសាំខានណ់្តស់មុននងឹសវនក្រអនុវតតការេេួលខសុ 

ព្តូវររស់ខាួន។ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្ឺជាការធានាសដ្ឋយឯក្រាជយនិងមិនលាំសអៀង នងិជាសក្មមភាររិសព្គះសយរល់ណដ្លរសងកើត

ស ើងសដ្ើមបីរណនថមតផ្មានិងសធវើឱ្យព្រតិរតតិការររស់អងគភារកាន់ណតព្រសសើរស ើង។ សវនក្មមផ្ទៃក្នងុជួយអងគភារឱ្យ  

សសព្មច្នូវសគលរាំែងររស់ខាួន សដ្ឋយនាាំមក្នូវអភពិ្ក្មណដ្លានលក្ខែៈជាព្ររន័ធនងិជាំនាញសដ្ើមបីវាយតផ្មា នងិ

សធវើឱ្យព្រសសើរនវូការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុនងិដ្ាំសែើរការអភាិលក្ចិ្ច។ សគលរាំែងផ្នសវនក្មម

ផ្ទៃក្នងុគ្ជឺយួដ្ល់សាជកិ្ររស់អងគភាររាំសរញការេេួលខសុព្តូវររស់ខាួនឱ្យានព្រសិេធភារ ទតល់ឱ្យនវូការវិភាគ្ 

ការវាយតផ្មាអនសុាសន៍ មតិសយរលន់ងិរត័៌ានទក្់េងនងឹសក្មមភារណដ្លានរនិតិយ។ 

ពាក្យ “ឯក្រាជយភារ” សព្រើក្នុងសតងដ់្ឋរសនះទមទរនូវការរញ្ហា ក្ឱ់្យានច្ាស់លាស់។ សវនក្រព្តូវណត     

ឯក្រាជយក្នងុសក្មមភារសវនក្មមររស់ខាួន ាននយ័ថាសវនក្រព្តូវអនុវតតការងារររស់ខាួនសដ្ឋយសសរនីិងមិនលាំសអៀង 

សព្ពាះសរើគម នឯក្រាជយភារលេធទល ណដ្លរំរងឹេុក្រីសវនក្មមផ្ទៃក្នងុមិនអាច្សសព្មច្ាន ស ើយ។ 

សតងដ់្ឋរេូសៅររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នុងានច្ាំននួព្ាាំដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

១.  ឯក្រាជយភារ 

២. ភារសាៃ តជ់ាំនាញនិងលក្ខការែ៍វិជាា ជីវៈ 

៣.  វិសាលភារការងារ 

៤. ការអនុវតតការងារសវនក្មម 

៥. ការព្គ្រ់ព្គ្ងអងគភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

១- ឯររាជយភារ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវឯក្រាជយសលើសក្មមភារសវនក្មមររស់ខាួន ាននយ័ថារាំសរញភារក្ិច្ចររស់ខាួនសដ្ឋយសសរី

នងិមិនលាំសអៀង។ ឯក្រាជយភារសនះនងឹសធវើឱ្យសវនក្រអាច្ទតលក់ារវិនិច្ឆយ័សដ្ឋយមិនស ុ៊ុំព្គ្លាំនងិមិនព្រកាន់ រក្សរកួ្  

ណដ្លនាាំឱ្យការងារសវនក្មមានលក្ខែៈព្តឹមព្តូវនងិសុព្ក្ឹត។   ឯក្រាជយភារសនះសសព្មច្សៅានតមរយៈ ភារមិន

លាំសអៀងនងិ ឋានានពុ្ក្មររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 
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ក្.ឋានានពុ្ក្មររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវេេួលខុសព្តូវ និងរាយការែ៍ជនូព្រធានសាថ រ័នររស់ខាួន ណដ្លអាច្ធានា     

ឯក្រាជយភារ នងិវិសាលភារការងារសវនក្មមរិចារណ្តព្គ្រ់ព្គន់សលើរាយការែ៍សវនក្មម នងិានវិធានការណក្ 

តព្មូវសមព្សរតមអនសុាសន៍សវនក្មម។ ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវានេាំនាក្់េាំនងផ្លៃ ល់ជាមួយព្រធានសាថ រ័ន 

ព្ក្សួង ឬព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិលររស់សហព្គសសាធារែៈ។ 

ព្រធានសាថ រ័នព្ក្សួង ឬព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិលសហព្គសសាធារែៈនីមួយៗ អាច្រសងកើតគ្ែៈក្ាម ធិការសវន

ក្មមផ្ទៃក្នងុ សដ្ើមបជីួយជាំរញុឯក្រាជយភារររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នុង សដ្ឋយ ា្ងតមសសច្ក្តីសសព្មច្ររស់ខាួន។ 

ខ.ភារមនិលាំសអៀង 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវអនុវតតការងារសវនក្មមសដ្ឋយសសាម ះព្តង ់ និងអាច្សជឿជាក្់សលើលេធទលការងារររស់ខាួន

នងិ មិនព្តូវណក្សរួាំលសលើខាឹមសារសវនក្មមសេ។ សវនក្រមិនព្តូវរសណ្តត យខាួនឱ្យសថ តិសៅក្នុងសាថ នភារណដ្លមិនអាច្ 

សធវើការវិនិច្ឆ័យតមវិជាា ជីវៈសដ្ឋយមិនលាំសអៀងសនាះសេ។ សាថ នភារណ្តណដ្លនងឹនាាំមក្នូវេាំនាស់ទលព្រសយជន៍ នងិ 

ភារលាំសអៀងព្តូវណតសជៀសវាង សៅសរលសវនក្រព្តូវានចាតត់ាំងឱ្យរាំសរញការងារណ្តមួយ។ ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

ព្តូវព្រមូលយក្រ័តា៌នណដ្លទក្់េងនងឹេាំនាស់ទលព្រសយជន៍ នងិភារលាំសអៀងរីសវនក្រឱ្យានសេៀងទត។់ ដូ្ច្គន  

សនះណដ្រ សវនក្រព្តូវទតលរ់ត័៌ានមក្ព្រធាន សវនក្មមផ្ទៃក្នុងអាំរសីាថ នការែ៍ណ្តណដ្លាន ឬអាច្សក្ើតាននូវ 

េាំនាស់ទលព្រសយជនន៍ងិភារលាំសអៀង។ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុមិនព្តូវេេួលខសុព្តូវសលើព្រតិរតតកិារររស់អងគភាររងសវនក្មមសេ សព្ពាះភារមនិលាំសអៀង 

ព្តូវាត់រង់សៅសរលសវនក្រសធវើសវនក្មមសលើសក្មមភារណ្តមួយ ណដ្លសៅសព្កាមរងាគ រ់នងិការេេួលខុសព្តូវររស់ 

ខាួន។ លេធទលការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវណតានរនិិតយសេបើងវិញ មុនសរលសច្ញ រាយការែ៍សដ្ើមបទីតលក់ារធានា 

សមសហតទុលថា ការងារសនះានអនុវតតសដ្ឋយមិនលាំសអៀង។ រ ុណនតភារមិន លាំសអៀងររស់សវនក្រមនិព្តូវាន      

រ ះពាល់ស ើយ សៅសរលណដ្លសវនក្រទតលអ់នុសាសនស៍ៅសលើលិខតិ រេដ្ឋឋ នផ្នព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងឬរនិតិយរនីតីិវិធី សៅ

មុនសរលណដ្លលិខតិរេដ្ឋឋ នឬនីតិវិធទីាំងសនាះព្តូវានអនវុតត។ ការសរៀរច្ាំព្ររនឋន័ងិសសច្ក្តីព្ពាងនតីិវិធផី្នរាល ់

ព្ររន័ធមិនណមនជាមុខងារសវនក្មមសេសព្ពាះេសងវើ ទាំងសនះព្តវូចាត់េុក្ថាសធវើឱ្យាត់រង់ភារមិនលាំសអៀងសៅក្នងុការងារ 

សវនក្មម។ 

២- ភារស្ថៃ ត្់ជាំនាញនិង លរខការែ៍វិជាជ ជីវៈ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវអនុវតតជាមួយភារសាៃ តជ់ាំនាញ និងការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ខពស់សលើវិជាា ជវីៈ។   ភារសាៃ ត់- 

ជាំនាញ និងលក្ខការែ៍វិជាា ជីវៈ គ្ឺជាការេេួលខុសព្តូវររស់សវនក្រផ្ទៃក្នងុាន ក្់ៗ នងិមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវព្រគ្ល់ការងារសវនក្មមនីមួយៗ ឱ្យសវនក្រណ្តណដ្លានច្ាំសែះដឹ្ងរិុនព្រសរ់ នងិាន 

ជាំនាញច្ាស់លាស់សដ្ើមបីសធវើសវនក្មមឱ្យានព្តឹមព្តូវ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ក្.ការសព្ជើសសរសីមន្រនត ី

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវទតលក់ារធានាថា សវនក្រផ្ទៃក្នុងានមូលដ្ឋឋ នអរ់រំ និងជាំនាញរសច្ចក្សេសសមព្សរ 

សដ្ើមបីអនុវតតការងារសវនក្មម។ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវរសងកើតលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យសមព្សរសលើការអរ់រំ នងិរេរិសសាធន៍សដ្ើមបីសព្ជើសសរីស 

មន្រនតកីាន់មុខតាំណែងសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សដ្ឋយរចិារណ្តឱ្យានព្តឹមព្តូវតមេាំហាំការងារ នងិក្ព្មតិផ្នភារេេួលខសុ 

ព្តូវ។ 

ខ.ច្ាំសែះដ្ងឹភាររុនិព្រសរ ់នងិមខុជាំនាញ 

មុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុទមទរនវូច្ាំសែះដឹ្ងភាររិុនព្រសរ់ និងមុខជាំនាញច្ាស់លាស់សដ្ើមបីអនុវតតការងារ 

សវនក្មមររស់ខាួន ជាអាេិ៍ជាំនាញក្នងុការអនុវតតសតងដ់្ឋរ នតីិវិធ ីនងិរសច្ចក្សេសសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 

មុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុទមទរនូវមន្រនតឬីេីព្រឹក្ា ណដ្លានលក្ខែៈសមបតតិក្នងុមុខជាំនាញគ្ែសនយយ  

សសដ្ឋក្ិច្ច ហិរញ្ញវតថ ុសថ ិត ិ វិភាគ្េិនននយ័សអ ិច្ព្តនូិក្ វិសវក្មម រនធដ្ឋរ និងច្ារ់ណដ្លព្តូវការចាាំាច់្សដ្ើមបីរាំសរញតម

ការទមទរផ្នការងារសវនក្មម។ រ ុណនតមន្រនតីាន ក្់ៗររស់អងគភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងមិនចាាំាច់្ទល់ណតានលក្ខែៈ 

សមបតតិទាំងអស់ដូ្ច្ានសរៀររារ់ខាងសលើសនាះសេ។ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវានច្ាំសែះដឹ្ងភាររិុនព្រសរ់ នងិមុខជាំនាញណដ្លចាាំាច់្សដ្ើមបីអនុវតតការងារសវនក្មម- 

ផ្ទៃក្នងុមួយច្ាំននួដូ្ច្ខាងសព្កាម ៖ 

 ព្តូវានជាំនាញក្នងុការអនុវតតសតងដ់្ឋរនតីិវិធី នងិរសច្ចក្សេសសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ជាំនាញគ្ឺាននយ័ 

ថាសមតថភារសព្រើព្ាស់ច្ាំសែះដឹ្ងសដ្ឋះព្សាយរាលស់ាថ នភារណដ្លអាច្ជរួព្រេះសដ្ឋយមិនចាាំាច់្

ានការព្សាវព្ជាវ និងជាំនយួរសច្ចក្សេសសព្ច្ើនសរក្ស ើយ 

 ព្តូវានជាំនាញសលើសគលការែ៍ និងរសច្ចក្សេសគ្ែសនយយច្ាំសពាះសវនក្រណដ្លសធវើការងារខាង 

ណទនក្រញ្ា ិកា និងរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថ ុ

 ព្តូវានការយល់ដឹ្ងអាំរីសគលការែ៍ព្គ្រ់ព្គ្ង សដ្ើមបីក្ាំែត់ឱ្យាននងិវាយតផ្មាសលើរច្ច័យ ផ្ន   

គ្ាា តរកីារអនុវតតព្តឹមព្តូវ។ ការយល់ដឹ្ងគ្ាឺននយ័ថាសមតថភារសព្រើព្ាស់ច្ាំសែះដឹ្ងច្ាំសពាះ 

សាថ នភារ ណដ្លអាច្ជួរព្រេះយលរ់ីគ្ាា តសាំខាន់ៗ នងិអាច្សធវើការព្សាវព្ជាវចាាំាច់្សដ្ើមបីេេួល 

ានដ្ាំសណ្តះព្សាយសមសហតទុលមួយ 

 ព្តូវសច្ះវាយតផ្មាណដ្លជាការទមទរផ្នមុខវិជាា ដូ្ច្ជាគ្ែសនយយ រនធដ្ឋរ សសដ្ឋក្ិច្ច ច្ារ់ពាែិជា- 

ក្មម ហិរញ្ញវតថុការព្គ្រ់ព្គ្ងគ្សព្ាងការព្គ្រ់ព្គ្ងច្ាំែូលច្ាំណ្តយ  វិធីសាន្រសតវាយតផ្មា នងិព្ររន័ធ   

រសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន។ ការសច្ះវាយតផ្មាគ្ឺជាសមតថភារសាគ ល់រញ្ហា ណដ្លានឬរញ្ហា ណដ្លអាច្សក្ើត

ស ើង និងក្ាំែតក់ារព្សាវព្ជាវរនតសេៀតឬ ជាំនយួណដ្លព្តូវសសន ើសុាំ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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គ្.ការព្តតួរនិតិយ 

មុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវទតលក់ារធានាថា ក្ិច្ចការសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវានព្តួតរនិិតយយ ងព្តឹមព្តូវ សហើយ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងេេួលខុសព្តូវក្នងុការព្តតួរនិតិយការងារសវនក្មមឱ្យានសមព្សរ។    ការព្តួតរនិតិយគ្ជឺា 

ដ្ាំសែើរការរនតរនាៃ រ់ សដ្ឋយចារ់សទតើមរីការសធវើណទនការ នងិរញ្ចរ់សដ្ឋយសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ នសលើការងារសវនក្មម។ ការ 

ព្តួតរនិតិយរួមាន ៖ 

 ការទតល់សសច្ក្តីណែនាាំសមព្សរដ្ល់មន្រនតីសព្កាមឱ្វាេសៅសរលចារ់សទតើមសធវើសវនក្មម នងិការ    

អនុម័តសលើក្មមវិធីសវនក្មម 

 រនិិតយការអនុវតតតមក្មមវិធីសវនក្មមណដ្លានអនុម័តសរើសិនជាានគ្ាា តព្តូវ ណតានការរនយល ់

នងិអនុម័តសលើការណក្ណព្រក្មមវិធីសវនក្មមសនាះ 

 ការក្ាំែត់ថា ឯក្សារការងារសវនក្មមានព្គ្រ់ព្គន់សដ្ើមបគីាំព្េលេធទលការសននដិ្ឋឋ ន នងិរាយ

ការែ៍សវនក្មម 

 ការធានាថារាយការែ៍សវនក្មមានលក្ខែៈព្តឹមព្តូវ មិនលាំសអៀងច្ាស់លាស់ខាាីនព្រសយជន ៍

នងិទន់សរលសវលា 

 ការក្ាំែត់ថាសគលសៅសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវានសសព្មច្។ 

រាលភ់សតុតងសមព្សរផ្នការព្តួតរនិិតយព្តូវក្តព់្តនងិរក្ាេុក្។  វិសាលភារផ្នការព្តតួរនិតិយណដ្លព្តូវ 

ការគ្អឺាព្សយ័សលើជាំនាញររស់សវនក្រនិង ភារសមុគ្សាម ញផ្នការងារសវនក្មមសនាះ។ ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងជាអនក្ 

េេួលខុសព្តូវសលើព្គ្រ់ការងារសវនក្មម សដ្ឋយមិនគ្តិថាការងារសនាះអនុវតតសដ្ឋយសវនក្រផ្ទៃក្នងុ ឬភាគ្ីសទសងណដ្ល 

អនុវតតជាំនួសសវនក្មមផ្ទៃក្នងុស ើយ។ 

ឃ.អនសុលាមភារតមព្ក្មសីលធម៌វជិាា ជវីៈ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវអនុវតតតមព្ក្មសីលធម៌វិជាា ជីវៈសដ្ឋយសុច្រិត មិនលាំសអៀង រក្ាការសាៃ ត ់ នងិព្រក្រ 

សដ្ឋយសមតថភារ ណដ្លសច្ញទាយសដ្ឋយព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ ដូ្ច្ានភាា រ់មក្ជាមួយសតងដ់្ឋរសនះ។ 

ង.ធនធានមនសុសនងិការេាំនាក្េ់ាំនង 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវានជាំនាញក្នុងការសដ្ឋះព្សាយ និងការព្ាព្សយ័ទក្់េងគន ឱ្យានលអសហើយព្តូវយល់ដឹ្ង 

រីច្ាំែង់ច្ាំែូលចិ្តតររស់រុគ្គល និងរក្ាេាំនាក្់េាំនងលអជាមួយអងគភាររងសវនក្មម។ 

សវនក្រព្តូវានភាររុនិព្រសរ់ក្នុងការេាំនាក្់េាំនងសដ្ឋយផ្លៃ លា់ត់ នងិជាលាយលក្ខែ៍អក្សរសដ្ើមបីក្ាំែត ់

ឱ្យានច្ាស់ នងិានព្រសិេធភារអាំរីសគលរាំែងការវាយតផ្មា សសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ ន នងិអនសុាសន៍សវនក្មម។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ច្.ការសិក្ារណនថម 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវរសងកើននវូសមតថភាររសច្ចក្សេសររស់ខាួន តមរយៈការសិក្សរណនថមនងិព្តូវណសវងយល ់

រ័តា៌នរកីាររីក្ច្ាំសរនី ការអភិវឌ្ឍសតងដ់្ឋរនតីិវិធី នងិរសច្ចក្សេសសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ការសិក្ារណនថមអាច្េេួលាន 

តមរយៈការចូ្លជាសាជិក្ និងចូ្លរួមក្នុងសាគ្មន៍វិជាា ជីវៈសននិសីេ សិកាខ សាលា វគ្គសិក្ាក្មមវិធ ីរែតុ ះរណ្តត ល 

នងិចូ្លរួមក្នងុគ្សព្ាងព្សាវព្ជាវនានា។ 

្.លក្ខការែ៏វជិាា ជវីៈ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវសគររលក្ខការែ៍ផ្នវិជាា ជីវៈសៅក្នងុការអនុវតតការងារសវនក្មម។ លក្ខការែ៍ វិជាា ជីវៈសនះ 

ទមទរឱ្យសវនក្រអនុវតតជាំនាញព្រក្រសដ្ឋយសមតថភារព្រយ័តនព្រណយង នងិការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ខពស់ សហើយក្៏ព្តូវ 

សមព្សរជាមួយភារសមុគ្សាម ញផ្នសវនក្មមណដ្លក្ាំរុងសធវើទងណដ្រ។ សៅក្នុងការអនុវតតលក្ខការែ៍វិជាា ជីវៈសវនក្រ 

ព្តូវព្រុងព្រយត័ន សលើលេធភារណដ្លអាច្សក្ើតានសេបើងនូវក្ាំហុសសច្តនាក្ាំហុសអសច្តនា អព្រសិេធភារ អព្រសិេធទល 

ការខាះខាា យ ការលុររាំាត់សចាល នងិេាំនាស់ ទលព្រសយជន។៍ សវនក្រព្តូវវាងផ្វទងណដ្រច្ាំសពាះសាថ នភារ នងិ 

សក្មមភារទាំងឡាយណ្តណដ្លអាច្នាាំសៅរក្ភារមនិព្រព្ក្តី។ 

សលើសរីសនះសេៀតសវនក្រព្តូវក្ត់សាគ ល ់ អាំរីក្ងវះខាតផ្នការព្តតួរនិតិយនិងទតលអ់នសុាសន៍ណក្លមអ សដ្ើមប ី

ជាំរុញឱ្យអងគភាររងសវនក្មមព្រតិរតតតិមនីតិវិធនីងិការអនុវតតណដ្លអាច្េេួលយក្ាន។ 

លក្ខការែ៍វិជាា ជីវៈទមទរនូវសមតថភារសមសហតទុល គ្ឺមិនណមនសាំសៅសលើេសងវើឥតសខាច ះ ឬសលើសរធីមមត 

សេ។ លក្ខការែ៍វិជាា ជីវៈ តព្មូវឱ្យសវនក្រសធវើការរនិតិយនងិរញ្ហា ក្់ក្នងុក្ព្មិតសមសហតទុលមួយ រ ុណនតមិនតព្មូវឱ្យសធវើ 

សវនក្មមយ ងលមអិតសលើព់្រតរិតតិការទាំងអស់សនាះសេ។ សហតុដូ្ច្សនះសវនក្រមិនអាច្ ធានាទាំងព្សុងថារុាំានការ

ព្ាសចាក្ នងិភារមនិព្រព្ក្តីានស ើយ។ រ ុណនតសវនក្រព្តូវរិចារណ្តសលើ អតថភិារផ្នការព្ាសចាក្ និងភារមិន

ព្រព្ក្តីជាសារវនតសៅ សរលអនុវតតការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 

សៅសរលានការសងសយ័សលើក្ាំហុស គ្ងណ្តមួយ សវនក្រព្តូវជនូដ្ាំែឹងដ្លថ់ាន ក្់ដឹ្ក្នាាំក្នុងអងគភារសហើយ 

អាច្ទតល់អនសុាសនស៍លើការសសុើរអសងកតណ្តណដ្លគ្ិតថាចាាំាច់្ព្តូវសព្រើព្ាស់។ រនាៃ រ់មក្សវនក្រព្តូវតមដ្ឋន 

សដ្ើមបរីញ្ហា ក្ថ់ាការងារសវនក្មមព្តូវានរាំសរញច្រ់សរវព្គ្រ់។ 

ការអនុវតតលក្ខការែ៍វិជាា ជីវៈាននយ័ថាការសព្រើព្ាស់ជាំនាញ និងការវិនិច្ឆយ័សមសហតទុលក្នុងការរាំសរញ 

ការងារសវនក្មម។អាព្ស័យសហតុសនះសវនក្រព្តូវរិចារណ្តសលើ ៖ 

  វិសាលភារផ្នការងារណដ្លចាាំាច់្សដ្ើមបីសសព្មច្សគលរាំែងសវនក្មម 

 ការសព្រើព្ាស់នីតិវិធីសវនក្មមសៅតមភារជាសារវនតឬភារសាំខានផ់្នរញ្ហា ណដ្លពាក្រ់ន័ធ 

 ភារព្គ្រ់ព្គនន់ិងព្រសិេធទលលអផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង 

 ការច្ាំណ្តយសលើការសធវើសវនក្មមសធៀរនឹងទលព្រសយជន៍ណដ្លេេួលាន 
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លក្ខការែ៍វិជាា ជីវៈរួមរញ្ចូលនវូការវាយតផ្មា សលើនយិមផ្នក្ិច្ចព្រតិរតតិការណដ្លានរសងកើតសេបើងអាំរភីារ 

សមព្សរ និងភារស ា្ើយតរតមសគលរាំែងសហើយសរើានភារមនិច្ាស់លាស់ ព្តូវណសវងរក្ការរក្ព្សាយរ ី     

អងគភាររងសវនក្មម។ ព្រសិនសរើតព្មូវឱ្យសវនក្ររក្ព្សាយឬសព្ជើសសរីសនយិមផ្នក្ិច្ចព្រតិរតតិការសវនក្រព្តូវណសវង 

រក្ការឯក្ភារជាមួយអងគភាររងសវនក្មមសលើនយិមសនាះ។ 

៣-  វិស្ថលភារការងារ 

 វិសាលភារការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវព្គ្រដ្ែត រ់ សៅសលើការរនិតិយនងិការវាយតផ្មាសលើភារព្គ្រ់ព្គន់ នងិ 

ព្រសិេធទលផ្ន ៖ 

 - ព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ 

 - ដ្ាំសែើរការអភាិលក្ិច្ច 

 - ព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងនងិ 

 - គ្ុែភារផ្នការអនុវតតភារក្ចិ្ចររស់អងគភារ។ 

ក្.សគលរាំែងផ្នការព្តតួរនិតិយសលើការព្គ្រព់្គ្ងហានភិយ័  

គ្ឺសដ្ើមបីជួយឱ្យអងគភារក្ាំែតន់ងិវាយតផ្មាអាំរីច្ាំែចុ្ខវះខាត ណដ្លនាាំឱ្យានហានភិ័យសាំខាន់ៗ នងិរួម

ច្ាំណែក្សធវើឱ្យព្រសសើរស ើងផ្នព្ររ័នធគ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ និងព្ររ័នធគ្រ់ព្គ្ងសទសងៗសេៀត។ សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

ព្តូវរនិតិយ នងិវាយតផ្មាសលើព្រសិេធទលផ្នព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យររស់អងគភារ រិសសសសលើកាលានុវតតភារ       

រណ្តត លឱ្យសក្ើតហានភិ័យណដ្លទក្់េងនងឹអភាិលក្ិច្ចក្ិច្ចដ្ាំសែើរការ និងព្ររន័ធរ័តា៌នររស់អងគភារដ្ូច្ជា ៖ 

 ភារេុក្ចិ្តតាននងិភារព្តឹមព្តូវផ្នរត័ា៌នហិរញ្ញវតថនុិងរ័តា៌នព្រតិរតតកិារ 

 ព្រសិេធភារ-ព្រសិេធទលររស់ព្រតិរតតកិារ 

 ក្ិច្ចការពារព្េរយសមបតត ិ

 ភារអនុសលាមតមច្ារ់រេរបញ្ញតតិ នងិសវនក្មម 

ខ.សគលរាំែងផ្នការរនិតិយស ើងវញិសលើដ្ាំសែើរការអភាិលក្ចិ្ច  

គ្ឺវាយតផ្មា នងិទតលអ់នសុាសន៍សមព្សរសដ្ើមបីសធវើឱ្យានភារព្រសសើរស ើងនងិ្នសៅសសព្មច្នូវ ៖ 

 ការសលើក្តសមកើងសីលធម៌នងិតផ្មាក្នុងអងគភារ 

 ការធានាព្រសិេធភារផ្នការេេួលខុសព្តូវនងិ ការព្គ្រ់ព្គ្ង ឬការអនុវតតររស់អងគភារ 

 ទតលរ់័តា៌នសត រីហីានភិ័យ នងិការព្គ្រ់ព្គ្ងជនូសៅណទនក្សទសងៗររស់អងគភារសដ្ឋយព្រសិេធភារ 

 ការសព្មរសព្មលួសក្មមភារនងិេាំនាក្់េាំនងរ័តា៌នព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភាររវាងព្រធាន  សាថ រ័ន 

ព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល សវនក្រផ្ទៃក្នុង សវនក្រផ្ទៃសព្ៅនងិថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសទសងៗសេៀត។ 
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សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវវាយតផ្មាសលើការរសងកើតការអនវុតត និងព្រសិេធទលផ្នព្ក្មសីលធម៌ណដ្ល    

ពាក្រ់ន័ធសៅនងឹសក្មមភារនងិក្មមវិធីររស់អងគភារ។ 

គ្.សគលរាំែងផ្នការរនិតិយសេបើងវញិសលើភារព្គ្រព់្គនផ់្នព្ររន័ធព្គ្រព់្គ្ងផ្ទៃក្នងុ  

គ្ឺសដ្ើមបអីះអាងថាព្ររន័ធណដ្លានរសងកើតសេបើង អាច្ទតលន់ូវការធានាសមសហតទុលស ា្ើយតរសៅនឹងសគល

រាំែង និងសគលសៅររស់អងគភារព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ នងិភារសនស ាំសាំផ្ច្។ 

េនៃឹមនងឹសនះព្រសិេធទលផ្នព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ ក្៏ព្តូវេេួលការព្តួតរនិិតយស ើងវិញសដ្ើមប ី     អះអាងថា

ព្ររន័ធសនះក្ាំរងុដ្ាំសែើរការសៅតមការសព្គងេុក្។ 

ឃ.ការរនិតិយសេបើងវញិសលើគ្ែុភារផ្នការអនវុតត  

គ្ឺសដ្ើមបីអះអាងថាសគលរាំែងនិងសគលសៅររស់អងគភារព្តូវានសសព្មច្។ សគលរាំែងច្មបងផ្នការ 

ព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងគ្ឺសដ្ើមបធីានានវូៈ 

 - ភារេុក្ចិ្តតាននងិភារមនិលាំសអៀងផ្នរ័តា៌ន 

 - ភារអនុសលាមតមសគលនសយាយណទនការ នីតិវិធ ីច្ារ់នងិរញ្ញតតិសទសងៗ 

- ក្ិច្ចការពារព្េរយសមបតត ិ

- ការសព្រើព្ាស់ធនធានព្រក្រសដ្ឋយលក្ខែៈសនស ាំសាំផ្ច្នងិព្រសិេធភារ 

- ការសសព្មច្តមសគលរាំែងនិងសគលសៅផ្នក្ិច្ចិព្រតិរតតកិារឬក្មមវិធី។ 

១.ភារេកុ្ច្តិតាននងិភារមនិលាំសអៀងផ្នរត័ា៌ន 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវរនិតិយសេបើងវិញសលើភារសជឿេុក្ចិ្តតាន   ភារព្តឹមព្តូវផ្នរ័តា៌នហិរញ្ញវតថុ រត័ា៌ន

ព្រតិរតតកិារ នងិមសធាាយណដ្លានសព្រើសដ្ើមបីក្ាំែត់វាសណ់វង ចាតថ់ាន ក្ ់និងរាយការែ៍អាំររី័តា៌នទាំងសនាះ។ 

ព្ររន័ធរត័ា៌នានទតល់េិនននយ័សព្ារ់សធវើការសសព្មច្ចិ្តត ការព្តតួរនិតិយនិងការអនុសលាមតមតព្មូវការ 

ខាងសព្ៅ ដូ្សច្នះសវនក្រព្តូវរនិតិយព្ររន័ធរត័ា៌នសនះសដ្ើមបីអះអាងថា ៖ 

 រញ្ា ិកានងិរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថទុតលន់ូវរត័ា៌នព្តឹមព្តូវអាច្សជឿេុក្ចិ្តតាន ទនស់រលសវលា 

សរញសលញ នងិានអតថព្រសយជន៍ 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងសលើការណងរក្ារញ្ានីងិរាយការែ៍ានលក្ខែៈព្គ្រ់ព្គន់ នងិព្រក្រសដ្ឋយ ព្រសិេធ

ទល។ 

 ២. ភារអនសុលាមតមសគលនសយាយណទនការ នតីិវធិ ីច្ារន់ងិរញ្ញតតសិទសងៗ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវរនិតិយសេបើងវិញនវូព្ររន័ធណដ្លានរសងកើតសេបើងសដ្ើមបីក្ាំែត់ នងិធានាថាអងគភារាន 

អនុសលាមតមសគលនសយាយ ណទនការ នតីិវិធីច្ារ់ នងិរញ្ញតតិសទសងៗណដ្លអាច្ានឥេធិរលសលើក្ិច្ច ព្រតិរតតិការ 
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នងិរាយការែ៍។ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំអងគភារព្តូវេេួលខុសព្តូវសលើការរសងកើតព្ររន័ធ សដ្ើមបីធានាានភារអនុសលាមតមតព្មូវការផ្ន 

សគលនសយាយណទនការ នតីិវិធីច្ារ់និងរញ្ញតតិសទសងៗណដ្លពាក្់រនធ។័  រីឯសវនក្រព្តូវេេួលខុសព្តូវថា ព្ររន័ធ សនះ

ាន លក្ខែៈព្គ្រ់ព្គនន់ងិព្រសិេធភារសហើយសក្មមភារសវនក្មម ក្៏ានអនុសលាមសៅតមតព្មូវការសនាះទងណដ្រ។ 

៣. ក្ចិ្ចការពារព្េរយសមបតត ិ

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវរញ្ហា ក្ន់ូវព្េរយសមបតតិ ណដ្លអងគភារានឱ្យានព្តឹមព្តូវនងិរនិិតយស ើងវិញនវូ

មសធាាយការពារណងទាំព្េរយសមបតតិរកីារាត់រងត់មព្រសភេសទសងៗដូ្ច្ជា សចារក្មមអគ្គិភយ័ សក្មមភារមិនព្សរ 

ច្ារ់ការសព្រើព្ាស់ មិនព្តឹមព្តូវនិងក្តត អាកាសធាតុ។ សៅសរលសទៃៀងផ្លៃ ត់ព្េរយសមបតតិ សវនក្រព្តូវសព្រើព្ាស់នីតិវិធី

សវនក្មមដ៏្សមព្សរ។ 

៤. ការសព្រើព្ាស់ធនធានព្រក្រសដ្ឋយលក្ខែៈសនស ាំសាំផ្ច្នងិព្រសិេធភារ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវវាយតផ្មាសលើភារសនស ាំសាំផ្ច្   នងិព្រសិេធភារផ្នធនធានណដ្លានសព្រើព្ាស់។ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំអងគភារេេួលខុសព្តូវសលើការរសងកើតនយិមព្រតិរតតិការ សដ្ើមបវីាសណ់វងភារសនស ាំសាំផ្ច្និងព្រសិេធភារផ្ន 

ការសព្រើព្ាស់ធនធានក្នងុសក្មមភារការងារ។  រីឯសវនក្រព្តវូេេួលខុសព្តូវថាៈ 

 នយិមព្រតិរតតិការសព្ារ់វាស់ណវងភារសនស ាំសាំផ្ច្ និងព្រសិេធភារព្តូវានរសងកើត 

 នយិមព្រតិរតតិការណដ្លានរសងកើតស ើងព្តូវានយល់ដឹ្ងនងិអនុវតត 

 គ្ាា តរនីយិមព្រតិរតតកិារព្តវូានក្ាំែត់វិភាគ្ និងរាយការែ៍ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំេេួលរនៃុក្សដ្ើមប ី

ចាត់វិធានការណក្តព្មូវ 

  វិធានការណក្តព្មូវព្តូវានចាតណ់ច្ងរួច្សហើយ។ 

សវនក្មមសលើការសព្រើព្ាស់ធនធានព្រក្រសដ្ឋយលក្ខែៈសនស ាំសាំផ្ច្ នងិានព្រសិេធភារព្តូវក្ត់សាគ លន់ូវ

ច្ាំែចុ្ខវះខាត ដ្ូច្ខាងសព្កាម ៖ 

 ការសព្រើព្ាស់ឧរក្រែ៍មិនអស់លេធភារ 

 ការងារណដ្លគម នទលតិភារ 

 នតីិវិធីច្ាំណ្តយណដ្លមិនសមព្សរ 

 ច្ាំននួមន្រនតីសលើសឬខវះ 

៥. ការសសព្មច្តមសគលរាំែងនងិសគលសៅផ្នក្ចិ្ចព្រតរិតតកិារឬក្មមវធិ ី

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវរនិតិយសេបើងវិញនវូក្ិច្ចព្រតិរតតិការឬក្មមវិធីសទសងៗ សដ្ើមបីរញ្ហា ក្់អះអាងថាក្ិច្ចព្រតិរតតកិារ 

ឬក្មមវិធអីាច្សសព្មច្និងានអនុវតតតមណទនការ ព្រមទាំងេេួលលេធទលព្សរតមសគលរាំែង នងិសគលសៅ 

ណដ្លានក្ាំែត់សដ្ឋយអងគភារ។ 
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ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំអងគភារេេួលខុសព្តូវ សលើការក្ាំែត់សគលរាំែងនិងសគលសៅ នងិសធវើឱ្យសសព្មច្លេធទល ផ្ន

ក្ិច្ចព្រតិរតតកិារឬក្មមវិធី ព្រមទាំងេេួលខុសព្តូវសលើការរសងកើតនិងការអនុវតតនតីិវិធីព្តតួរនិតិយ។ 

សវនក្រព្តូវជួយដ្ល់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំណដ្លក្ាំរុងក្ាំែត់សគលរាំែងសគលសៅ និងរសងកើតព្ររន័ធសទសងៗឱ្យធានាថាៈ 

 ការសនមត់សាំខាន់ៗររស់ថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំានលក្ខែៈសមព្សរ នងិព្តឹមព្តូវ 

 ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំានសព្រើព្ាស់រ័តា៌នពាក្់រនធ័ងមីៗ 

 ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំានរញ្ចូលការព្តតួរនិតិយដ៏្សមព្សរសៅក្នងុក្ចិ្ចព្រតិរតតិការឬក្មមវិធីសទសងៗ។ 

៤- ការអន វត្តការងារសវនរម្ម 

ការងារសវនក្មមណច្ក្ជាការសរៀរច្ាំណទនការសវនក្មម ការរនិតិយ ការវាយតផ្មារ័តា៌ន រាយការែ៍លេធទល 

នងិការតមដ្ឋន។  សវនក្រព្តូវេេួលខុសព្តូវក្នុងការសរៀរច្ាំណទនការ  និងសធវើការងារសវនក្មមសដ្ឋយានការព្តួត    

រនិិតយ នងិការអនុម័តរថីាន ក្់ដឹ្ក្នាាំពាក្រ់ន័ធ។ 

ក្.ការសរៀរច្ាំណទនការសវនក្មម 

សវនក្រព្តូវសរៀរច្ាំណទនការណដ្លរួមរញ្ចូលនវូ ៖ 

 សគលសៅនងិវិសាលភារការងារសវនក្មម 

 ការព្រមូលរត័ា៌នសត ីរីសក្មមភារណដ្លព្តូវសធវើសវនក្មម 

 ការក្ាំែត់ធនធានណដ្លចាាំាច់្សដ្ើមបីសធវើសវនក្មម 

 ការេាំនាក្់េាំនងជាមួយព្គ្រ់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំណដ្លពាក្់រន័ធនងឹការងារសវនក្មម 

 ការរនិតិយដ្ល់េីក្ណនាងសដ្ើមបីណសវងយលអ់ាំរីសក្មមភារព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ង នងិណទនក្សាំខាន់ៗ ណដ្លព្តូវ 

សធវើសវនក្មម សដ្ឋយេេួលយក្មតិសយរលរ់ីអងគភាររងសវនក្មម 

 ការសរសសរក្មមវិធីសវនក្មម 

 ការក្ាំែត់ថាព្តូវរាយការែ៍ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំណ្តសៅសរលណ្ត និងយ ងដូ្ច្សមតច្អាំរលីេធទលសវនក្មម 

 ការេេួលានការអនុម័តសលើណទនការការងារសវនក្មម។ 

ខ.ការរនិតិយនងិការវាយតផ្មារត័ា៌ន 

សវនក្រផ្ទៃក្នុងព្តូវព្រមូលវិភាគ្ រក្ព្សាយនិងក្ត់ព្តរ័ត៌ានសដ្ើមបីគាំព្េដ្ល់លេធទលសវនក្មម។ ដ្ាំសែើរការ 

រនិិតយនិងវាយតផ្មារ័តា៌នរួមានដូ្ច្ខាងសព្កាម ៖ 

 សវនក្រព្តូវព្រមូលរ័តា៌នអាំរីរាល់រញ្ហា ណដ្លពាក្់រន័ធនងឹសគលសៅសវនក្មម នងិវិសាលភារ 

ការងារ 

 រ័តា៌នព្តូវព្គ្រ់ព្គន់សរញសលញ ពាក្់រនធន័ងិានព្រសយជន៍សដ្ើមបីជាមូលដ្ឋឋ នគាំព្េដ្លល់េធទល 

សវនក្មមនងិអនសុាសន៍សវនក្មម។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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រ័ត៌ានព្គ្រ់ព្គនគ់្ឺរត័៌ានសរញសលញអាច្សជឿាន ណដ្លសធវើឱ្យអនក្ានច្ាំសែះដឹ្ងេូសៅអាច្សធវើការសននដិ្ឋឋ ន 

ដូ្ច្គន នឹងសវនក្រណដ្រ។ 

រ័តា៌នសរញសលញគ្ឺរត័ា៌នអាច្េុក្ចិ្តត នងិអាច្េេួលានតមរយៈការសព្រើព្ាស់ វិធីសាន្រសតសវនក្មម 

សមព្សរ។ 

រ័តា៌នពាក្់រនធណ័ដ្លគាំព្េដ្លល់េធទលនងិអនសុាសន ៍គ្រឺ័តា៌នណដ្លស ា្ើយតរតមសគលសៅសវនក្មម។ 

រ័តា៌នានសារព្រសយជនគ៍្រឺ័តា៌នណដ្លជយួអងគភារសសព្មច្ានសគលសៅររស់ខាួន។ 

សវនក្រព្តូវសព្ជើសសរីសនីតិវិធសីវនក្មម ណដ្លអាច្អនុវតតានេុក្ជាមុនរួមរញ្ចូលនវូការសព្រើព្ាស់ វិធសីាន្រសត  

សធវើសតសតនងិការសព្ជើសសរីសគ្ាំរ ូសហើយព្តូវរព្ងកី្ឬណក្ណព្រសៅតមកាលៈសេសៈ។ 

ដ្ាំសែើរការព្រមូលវិភាគ្ រក្ព្សាយនងិក្ត់ព្តរ័តា៌នព្តូវានព្តួតរនិិតយសដ្ើមបទីតលក់ារធានាថា សវនក្រ 

ានរក្ាភារមនិលាំសអៀងសហើយសសព្មច្តមសគលសៅសវនក្មម។ 

សវនក្រព្តូវសរៀរច្ាំឯក្សារការងារណដ្លក្តព់្តរកីារងារសវនក្មម សហើយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំអងគភារសវនក្មមព្តូវ   

រនិិតយស ើងវិញនវូឯក្សារការងារសនាះ។ ឯក្សារការងារសនាះព្តូវក្តព់្តេុក្អាំរីរត័៌ានណដ្លានេេួលនងិការវិភាគ្ 

ណដ្លានសធវើសហើយព្តូវគាំព្េដ្លល់េធទលនងិអនសុាសនណ៍ដ្លព្តូវរាយការែ៍។ 

គ្.រាយការែ៍លេធទល 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវរាយការែ៍អាំរលីេធទលការងារសវនក្មមររស់ខាួន ជាលាយលក្ខែ៍អក្សរ និងចុ្ះ       

ហតថសលខា រនាៃ រ់រីការសធវើសវនក្មមានរញ្ចរ់ជាសាថ ររ។ រាយការែ៍ព្ពាងអាច្ជាលាយលក្ខែ៍អក្សរឬផ្លៃ លា់ត ់

សហើយសវនក្រអាច្រញ្ាូនរាយការែ៍សនះជាទាូវការឬមិនទាូវការ។ 

សវនក្រព្តូវរិភាក្ាសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ ន នងិអនសុាសន៍ជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំពាក្រ់ន័ធផ្នអងគភាររងសវនក្មម មុន 

សរលសច្ញរាយការែ៍ជាលាយលក្ខែ៍អក្សរចុ្ងសព្កាយ។ 

រាយការែ៍ព្តូវណតមនិលាំសអៀងច្ាស់លាស់ សសងខរានព្រសយជនន៍ងិទន់សរលសវលា។ 

រាយការែ៍ព្តូវរងាា ញរីសគលរាំែងវិសាលភារការងារ នងិលេធទលសវនក្មមសហើយសរើពាក្់រនធព័្តូវាន 

ការរសញ្ចញមតិវាយតផ្មាររស់សវនក្រ។ 

រាយការែ៍ព្តូវរួមរញ្ចូលនវូអនសុាសន៍សព្ារ់ណក្លមអវិធានការណក្តព្មូវ នងិេេួលសាគ លល់េធទល  

សសព្មច្ានររស់អងគភាររងសវនក្មម។ 

រាយការែ៍សវនក្មមព្តូវរញ្ចូលេសសនៈររស់អងគភាររងសវនក្មមសលើសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ ន និងអនសុាសន ៍

សវនក្មម។ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងឬសវនក្រ ណដ្លានណតងតាំងព្តូវរនិិតយសេបើងវិញ និងអនុមត័សលើរាយការែ៍   

សវនក្មមសាថ ររ មុននងឹរញ្ាូនសៅព្រធានសាថ រ័នររស់ខាួន នងិអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ។ 
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ឃ.ការតមដ្ឋន 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវតមដ្ឋនសដ្ើមបីអះអាងថា អងគភាររងសវនក្មមានសធវើការណក្តព្មូវតមលេធទលសវនក្មម។ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវក្ាំែត់ថាអងគភាររងសវនក្មម ានចាត់វិធានការណក្តព្មូវនងិសសព្មច្ានលេធទល សៅតមសគល

រាំែង ឬក្ាំែតថ់ា ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំឬព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិលានសុខចិ្តតេេួលខុសព្តូវសលើហានភិ័យណដ្ល អាច្សក្ើតស ើងក្នងុ

ការណដ្លមិនានចាត់វិធានការណក្តព្មូវតមអនសុាសន៍ណដ្លានសលើក្ស ើងក្នុងរាយការែ៍។ 

៥- ការព្គ្រ់ព្គ្ងអងគភារសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវេេួលខុសព្តូវ ក្នុងការព្គ្រ់ព្គ្ងសក្មមភារសវនក្មមររស់ខាួនឱ្យានព្តឹមព្តូវ 

សដ្ើមបីធានាថា ៖ 

 ការងារសវនក្មមានរាំសរញតមសគលរាំែងរួម នងិការេេួលខុសព្តូវានអនុមត័សដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ 

នងិអនសុលាមតមអនពុ្ក្តឹយសលខ ៤០ អនព្ក្.រក្ចុ្ះផ្ងៃេី ១៥ ណខ ក្ុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥ សត ីរកីារសរៀរច្ាំ នងិ 

ការព្រព្រឹតតិសៅផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងតមរណ្តត ព្ក្សួងសាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈ 

 សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងានវាយតផ្មានិង រួមច្ាំណែក្ក្នងុការសធវើឱ្យព្រសសើរស ើងនូវការព្គ្រ់ព្គ្ង     

ហានភិយ័ ការព្តួតរនិិតយនងិដ្ាំសែើរការអភាិលក្ិច្ចសដ្ឋយសព្រើអភពិ្ក្មានលក្ខែៈជាព្ររ័នធ នងិ 

ជាំនាញ។ ណទអក្សលើលេធទលរកីារវាយតផ្មាសលើហានភិយ័សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវវាយតផ្មា សលើភារ 

ព្គ្រ់ព្គន ់ នងិព្រសិេធទលផ្នព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងណដ្លរួមរញ្ចូលនូវព្ររន័ធអភាិលក្ិច្ចព្ររន័ធព្រតិរតតកិារ 

នងិព្ររន័ធរត័៌ានររស់អងគភារជារិសសសសលើៈ  

ក្) ភារេុក្ចិ្តតាននងិភារ មិនលាំសអៀងផ្នរ័តា៌នហិរញ្ញវតថនុិងព្រតិរតតកិារ 

ខ) ព្រសិេធភារនងិព្រសិេធទលផ្នព្រតិរតតិការ 

គ្) ក្ិច្ចការពារព្េរយសមបតត ិនងិ 

ឃ) ភារអនសុលាមតមច្ារ់រេរបញ្ញតតិ នងិសវនក្មម 

 សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងានវាយតផ្មា នងិទតលអ់នសុាសន៍សមព្សរសដ្ើមបីសធវើឱ្យកាន់ណតព្រសសើរនូវ 

ដ្ាំសែើរការអភិាលក្ិច្ចក្នុងការសសព្មច្នូវសគលរាំែងដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ  

ក្) ការសលើក្ក្ាំរស់សីលធម៌ និងតផ្មាក្នងុអងគភារ ខ)ការធានានូវព្រសិេធភារផ្នការេេួលខុសព្តូវ 

នងិការព្គ្រ់ព្គ្ង នងិការអនវុតតររស់អងគភារ គ្) ការទតលរ់័តា៌នសៅវិញសៅមក្អាំរហីានភិ័យ និងការ

ព្គ្រ់ព្គ្ង សៅណទនក្សទសងៗររស់អងគភារ ឃ) ការសព្មរសព្មួលសក្មមភារ និងផ្លា ស់រតូររ័តា៌នព្រក្រ សដ្ឋយ

ព្រសិេធភារជាមួយព្រធាន សាថ រ័នព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាលសវនក្រផ្ទៃក្នុង សវនក្រផ្ទៃសព្ៅ នងិថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសទសងៗ

សេៀត 

 សវនក្មមផ្ទៃក្នងុានសព្រើព្ាស់ធនធានព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារនងិព្រសិេធទល 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ការងារសវនក្មមានអនសុលាមតមសតងដ់្ឋរវិជាា ជីវៈសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

ការងារព្គ្រព់្គ្ងអងគភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុរួមរញ្ចូលនវូ ៖ 

ក្.សគលរាំែងសិេធអិាំណ្តច្ នងិការេេលួខសុព្តវូ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវដឹ្ងច្ាស់អាំរីសគលរាំែង សិេធិអាំណ្តច្នងិការេេួលខុសព្តូវសព្ារ់ការងារ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ជាេូសៅរញ្ហា ខាងសលើសនះព្តូវានរញ្ចូលសៅក្នងុព្រកាសសត ីរកីារសរៀរច្ាំនងិការព្រព្រតឹតិសៅផ្ន  

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុណដ្លព្តូវានអនុម័តសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសាថ រ័ន។ ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវណតចុ្ះហតថសលខាសលើ 

រាយការែ៍សវនក្មម។ 

ខ.ការសរៀរច្ាំណទនការ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវសធវើណទនការ សដ្ើមបអីនុវតតការេេួលខុសព្តូវក្នងុអងគភារសវនក្មមររស់ខាួន។ 

ណទនការទាំងសនាះព្តូវព្សរតមខាឹមសារផ្នព្រកាសឬសសច្ក្តសីសព្មច្ សត ីរីការសរៀរច្ាំនងិការព្រព្រតឹតិសៅផ្នអងគភារ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្រមទាំងសគលសៅររស់សាថ រ័នសហើយព្តូវសទ ្ើជនូអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិសៅមុនដ្ាំណ្តច់្ឆ្ន ាំ។ ដ្ាំសែើរការ 

សរៀរច្ាំណទនការ រួមានការរសងកើតនូវៈ 

 សគលសៅ 

 តរាងការងារសវនក្មម 

 ណទនការក្ាំែត់សាសភារមន្រនតនីងិងវិកា 

 រាយការែ៍សក្មមភារ 

សគលសៅររស់អងគភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវណតសសព្មច្ាន   តមណទនការព្រតិរតតិការនងិងវិកាណដ្លាន 

 ក្ាំែត់សហើយសគលសៅសនះ ក្៏គ្ួរអាច្វាស់ណវងសរើសធវើសៅាន។ សគលសៅទាំងសនះរួមានលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យសព្ារ់ 

វាស់ណវង នងិក្ាំែតក់ារិយរ រិសច្ឆេ។ 

តរាងការងារសវនក្មមព្តូវរួមរញ្ចូលនវូៈ 

 សក្មមភារណដ្លព្តូវសធវើសវនក្មម 

 ការិយររិសច្ឆេផ្នការសធវើសវនក្មម 

 តព្មូវការសរលសវលាណដ្លា នព់្រាែ សដ្ឋយណទអក្សលើវិសាលភារការងារសវនក្មមណដ្លាន

សព្គងេុក្ព្រមទាំងលក្ខែៈ និងេាំហាំការងារសវនក្មមផ្នណទនក្ណ្តមួយណដ្លព្តូវអនុវតតសដ្ឋយអនក្ 

ជាំនាញសទសងសេៀត។ 

រញ្ហា ណដ្លព្តូវរចិារណ្តក្នងុការសរៀរច្ាំតរាងការងារសវនក្មមជាអាេិភាររួមរញ្ចូលនវូ៖ 

 កាលររិសច្ឆេនិង លេធទលសវនក្មមចុ្ងសព្កាយ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ហានភិយ័ណទនក្ហិរញ្ញវតថ ុ

 លេធភារផ្នការាត់រងន់ងិហានភិយ័ 

 តមសាំសែើសុាំសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ 

 ការផ្លា ស់រតូរសាំខាន់ៗក្នងុក្ិច្ចព្រតិរតតិការក្មមវិធីព្ររន័ធ និងការព្គ្រ់ព្គ្ង 

 កាលានុវតតភារេេួលានទលព្រសយជន៍រពី្រតិរតតកិារ 

 ការផ្លា ស់រតូរនងិសមតថភារមន្រនតីសវនក្មម។ តរាងការងារសវនក្មមព្តូវានលក្ខែៈេនភ់ាន់សដ្ើមប ី

េេួលយក្តព្មូវការណ្តមួយណដ្លមិនានសព្គងេុក្ក្នុងមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 

ណទនការក្ាំែត់សាសភារមន្រនតនីងិងវិកាហិរញ្ញវតថ ុ ណដ្លរួមរញ្ចូលនវូច្ាំននួសវនក្រច្ាំសែះដឹ្ង ភាររិុន-

ព្រសរ់ នងិមុខជាំនាញសដ្ើមបីអនុវតតការងារ ព្តូវសរៀរច្ាំសដ្ឋយណទអក្សលើតរាងការងារសវនក្មមសក្មមភាររដ្ឋាល តព្មវូ 

ការអរ់រ ំការរែតុ ះរណ្តត ល ក្ិច្ចខាំព្រឹងណព្រងការព្សាវព្ជាវ នងិការអភិវឌ្ឍសវនក្មម។ 

រាយការែ៍សក្មមភារព្តូវដ្ឋក្់ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំឬ ព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាលសដ្ឋយរំសលច្នវូការសព្រៀរសធៀរ៖ 

 លេធទលជាក្់ណសតងជាមួយសគលសៅ នងិក្មមវិធីការងារសវនក្មមររស់អងគភារនងិ 

 ច្ាំណ្តយជាក្់ណសតងជាមួយច្ាំណ្តយក្នុងគ្សព្ាងងវិកា។ ក្នុងក្រែីានគ្ាំលាតធាំរាយការែ៍ទាំងសនាះ 

ព្តូវរនយលអ់ាំរីសហតទុល នងិរងាា ញវិធានការណដ្លានដ្ឋក្់សច្ញនងិអនុវតត។ 

គ្.សគលការែ៍ នងិនតីិវធិ ី

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវទតល់សគលការែ៍ នងិនីតិវិធជីាលាយលក្ខែ៍អក្សរសដ្ើមបីណែនាាំមន្រនតីសវនក្មម។

េព្មង់ និងាតកិាផ្នសគលការែ៍ នងិនតីិវិធីជាលាយលក្ខែ៍អក្សរព្តូវសមព្សរតមេាំហាំនិងរច្នាសមពន័ធររស់ 

អងគភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្រមទាំងភារសមុគ្សាម ញផ្នការងារមន្រនត។ី ច្ាំសពាះអងគភារព្េង់ព្ទយតូច្មុខងារសវនក្មមផ្ទៃ-

ក្នុង អាច្មិនចាាំាច់្ានក្បនួណែនាាំរីវិធសីាន្រសតសវនក្មមនងិរដ្ឋាលជាទាូវការសេគ្សឺវនក្រព្តូវានដឹ្ក្នាាំ និងព្តតួ 

រនិិតយយ ងហមត់ច្តព់្រចាាំផ្ងៃសដ្ឋយព្រធាន នងិសដ្ឋយអនសុារែៈជាលាយលក្ខែ៍អក្សរ។ ក្៏រ ុណនតច្ាំសពាះ មុខងារ

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅក្នងុអងគភារព្េង់ព្ទយធាំចាាំាច់្ព្តូវានសគលការែ៍ នងិនតីិវិធីសរញសលញជាទាូវការសដ្ើមបណីែនាាំ

មន្រនតីររស់ខាួនឱ្យអនុសលាមតមសតងដ់្ឋរផ្នការអនុវតតការងារររស់អងគភារ។ 

ឃ.ការព្គ្រព់្គ្ង នងិការអភវិឌ្ឍធនធានមនសុស 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវសរៀរច្ាំក្មមវិធីសព្ារ់សព្ជើសសរីស  នងិអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសសររស់អងគភារ

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ក្មមវិធីសនះព្តូវធានានវូ ៖ 

 ការររិែ៌នាការងារលមអិតជាលាយលក្ខែ៍អក្សរររស់មន្រនតសីវនក្មមតមក្ព្មតិនីមួយៗ 

 ការសព្ជើសសរីសមន្រនតាីនលក្ខែៈសមបតតិនងិសមតថភារ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ការរែតុ ះរណ្តត ល និងការទតលក់ាលានុវតតភារសព្ារ់សិក្ារនតដ្ល់សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្គ្រ់រូរ 

 ការវាយតផ្មាសក្មមភារររស់សវនក្រផ្ទៃក្នងុាន ក្់ៗយ ងតិច្មួយឆ្ន ាំមតង 

 ការទតល់ឱ្វាេដ្ល់សវនក្រសលើការអនុវតតការងារនងិការអភិវឌ្ឍ វិជាា ជីវៈររស់ខាួន។ 

ង.ការធានាគ្ែុភារ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវរសងកើតក្មមវិធធីានាគ្ុែភារ សដ្ើមបីវាយតផ្មាសលើព្រតិរតតិការសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 

សគលរាំែងក្មមវិធីសនះគ្ទឺតលក់ារធានាសមសហតទុលថា ការងារសវនក្មមានអនុសលាមតម    អនពុ្ក្តឹយសលខ ៤០ 

អនព្ក្.រក្ចុ្ះផ្ងៃេី១៥ ណខក្ុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥ សត ីរីការសរៀរច្ាំនងិការព្រព្រតឹតសៅផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង សៅតមរណ្តត សាថ រ័ន 

ព្ក្សួង និងសហព្គសសាធារែៈ ព្រកាសសត ីរកីារសរៀរច្ាំ នងិការព្រព្រឹតតិសៅផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង និងានអនុសលាម

តមសតងដ់្ឋរវិជាា ជីវៈ ។ ក្មមវិធីសនះរួមាន ៖ 

 ការព្តតួរនិតិយសលើការងារសវនក្រ 

 ការរនិតិយផ្ទៃក្នងុសេបើងវិញក្នុងអងគភារ 

 ការរនិតិយសេបើងវិញសដ្ឋយអងគភារខាងសព្ៅ 

ការព្តតួរនិតិយសលើការងារររស់សវនក្រផ្ទៃក្នងុ ព្តវូអនវុតតជារនតរនាៃ រ់ សដ្ើមបធីានាានភារអនសុលាមតមសត

ងដ់្ឋរវិជាា ជីវៈ សគលការែ៍ នងិក្មមវិធីសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ការរនិតិយសេបើងវិញក្នងុអងគភារព្តូវសធវើជាសេៀងទត់ សដ្ឋយ

សវនក្រផ្ទៃក្នងុ សដ្ើមបីវាយតផ្មាសលើគ្ុែភារការងារណដ្លានអនុវតត។ ការរនិតិយផ្ទៃក្នងុសេបើងវិញទាំងសនះព្តូវ សធវើតម

រសរៀរដូ្ច្គន នងឹការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុដ្ផ្េសេៀត។ 

ការរនិតិយផ្ទៃសព្ៅសលើអងគភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្តូវសធវើសេបើងសដ្ើមបីវាយតផ្មាគ្ុែភារព្រតិរតតិការ។ ការរនិិតយ 

សេបើង វិញសនះព្តូវអនុវតតយ ងតចិ្រីឆ្ន ាំមតង សដ្ឋយរុគ្គលណដ្លានលក្ខែៈសមបតតិព្គ្រ់ព្គនា់នភារឯក្រាជយ នងិរុាំ

ានេាំនាស់ទលព្រសយជន។៍ រនាៃ រ់រកីាររនិតិយសនះានរញ្ចរ់ជាសាថ ររសហើយរុគ្គលសនាះព្តូវសច្ញរាយការែ៍ 

លាយលក្ខែ៍អក្សរ ជាទាូវការមួយណដ្លទតល់មតសិត អីាំរភីារអនុសលាមតមរេរបញ្ញតតរិរស់អងគភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

នងិរួមរញ្ចូលអនសុាសន៍ណក្លមអសទសងសេៀត។ 

**^++ 
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សតង់ដ្ឋរអនតរជាតិ្ សព្មារក់ារអន វត្តជាំនាញសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

សសចរតីសទតើម្ 

 សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវានអនុវតតសព្កាមររិសាថ នច្ារ់ នងិវរបធម៌សទសងៗគន សៅក្នុងអងគភារ ណដ្លានលក្ខែៈ 

ខុសគន សៅតមសគលរាំែង េាំហាំភារសមុគ្សាម ញ រច្នាសមពន័ធ នងិមនុសស ទាំងខាងក្នងុនងិខាងសព្ៅអងគភារ។ ភារ 

ខុសគន សនះ អាច្រ ះពាល់ដ្លក់ារអនុវតតសវនក្មម ដូ្សច្នះការអនុសលាមតមសតងដ់្ឋររអនតរជាតិសព្ារ់ការអនុវតត 

ជាំនាញសវនក្មមផ្ទៃក្នុងររស់វិេាសាថ នអនតរជាតសិព្ារ់សវនក្រ (សតង់ដ្ឋរ) គ្ឺជាព្រការសាំខាន់សព្ារ់ការេេួលខុស- 

ព្តូវររស់សវក្រផ្ទៃក្នុង នងិសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

ព្រសិនសរើសវនក្រផ្ទៃក្នុង ឬសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្តូវានហាមឃាត់សដ្ឋយច្ារ់ ឬរេរបញតតរិីការ

អនុសលាមតមច្ាំណែក្មួយច្ាំននួផ្នសតងដ់្ឋរ ដូ្ច្សនះការអនុសលាមតមច្ាំណែក្សទសងៗសេៀតទាំងអស់ររស់សតងដ់្ឋរ 

នងិរេដ្ឋឋ នសមព្សរដ្ផ្េសៅណតជាការចាាំាច់្។ 

ព្រសិនសរើសតងដ់្ឋរព្តូវានសព្រើអមជាមួយសតងដ់្ឋររសងកើតសដ្ឋយសមតថក្ិច្ចសទសង ការព្ាព្ស័យទក្់េងសវន

ក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្តូវសយងតមសតងដ់្ឋរសទសងៗតមការចាាំាច់្។ ក្នុងក្រែីសនះ សរើានភារមិនសីុសងាវ ក្រ់វាង សតងដ់្ឋរ 

នងិសតងដ់្ឋរនានាសនាះ សវនក្រផ្ទៃក្នងុនិងសក្មមភារនានាព្តវូអនុសលាមតមសតងដ់្ឋរអនតរជាតិ រ ុណនតក្អ៏ាច្ អនុសលាម

តមសតងដ់្ឋរដ្ផ្េ ព្រសិនសរើសតងដ់្ឋរទាំងសនាះានលក្ខែៈក្ាំហិតជាង។ 

សគលរាំែងផ្នសតងដ់្ឋរ គ្ ឺ៖ 

១. ក្ាំែត់សគលការែ៍ព្គ្ះឹសព្ារ់អនុវតតសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

២. ទតល់ព្ក្រខ័ែឌ សព្ារ់រាំសរញ នងិជាំរញុឱ្យការរណនថមតផ្មារីសវនក្មមផ្ទៃក្នុងកាន់ណតេូលាយ 

៣. រសងកើតមូលដ្ឋឋ នសព្ារ់វាយតផ្មាសមិេធក្មមសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

៤. ជាំរញុឱ្យព្រតិរតតកិារ នងិដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងកាន់ណតព្រសសើរស ើង 

សតងដ់្ឋរគ្ឺសផ្លត តសលើសគលការែ៍ ណដ្លតព្មូវឱ្យានជាចាាំាច់្នូវច្ាំែចុ្ខាងសព្កាមៈ 

 ការព្រកាសអាំរីមលូដ្ឋឋ នចាាំាច់្សព្ារ់ការអនុវតតជាំនាញសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ និងសព្ារ់វាយតផ្មា 

ព្រសិេធភារសមិេធក្មមណដ្លានអនុវតតានក្នុងក្ព្មិតសាថ រ័ន និងក្ព្មិតណ្តមួយជាលក្ខែៈ     

អនតរជាត ិ

 ការរក្ព្សាយណដ្លរនយលអ់ាំរីវាក្យស័រៃ ឬេសសនៈណដ្លានសៅក្នងុការព្រកាស។ 

សតង់ដ្ឋរសព្រើព្ាស់វាក្យស័រៃណដ្លាននិយមន័យច្ាស់លាស់សៅក្នុងសនាៃ នពុ្ក្ម។ ជារិសសស សតង់ដ្ឋរាន 

សព្រើពាក្យ “ព្តូវណត” សព្ារ់រញ្ហា ក្់ការតព្មូវឱ្យអនុវតតសដ្ឋយគម នលក្ខខែឌ  និងពាក្យ“គ្ួរណត”សព្ារ់ក្ណនាងណដ្លរំរឹងថា

អាច្អនុវតតតមសតងដ់្ឋរ សលើក្ណលងណតាន វិនិច្ឆ័យណររជាំនាញ និងសាថ នភារសទសងសេៀតណដ្លសធវើឱ្យមិនអាច្អនុវតតាន។ 
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ជាការចាាំាច់្ព្តូវរិចារណ្តអាំរកីារព្រកាស នងិការរក្ព្សាយក្៏ដូ្ច្ជាអតថនយ័ជាក្ល់ាក្់ក្នងុសនាៃ នពុ្ក្ម 

សដ្ើមបងីាយយលន់ងិសព្រើព្ាស់សតងដ់្ឋរានព្តឹមព្តូវ។ រច្នាសមព័នធផ្នសតងដ់្ឋរព្តូវានណរងណច្ក្ជាសតងដ់្ឋរសដ្ឋយណ ក្ 

(Attribute standard) នងិសតងដ់្ឋរសមិេធក្មម (Performance standard)។ សតងដ់្ឋរសដ្ឋយណ ក្ គ្ពឺាក្់រន័ធ 

ជាមួយច្រិតសដ្ឋយណ ក្ផ្នអងគភារ នងិរុគ្គលណដ្លអនុវតតសវនក្មម។ សតងដ់្ឋរសមិេធក្មម អធិរាយអាំរលីក្ខែៈផ្ន 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្រមទាំងទតលល់ក្ខែៈវិនិច្ឆ័យគ្ុែភារ សដ្ើមបីវាស់ណវងសមតថក្មមផ្នសសវាសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ សតងដ់្ឋរ 

ទាំងរីរព្រសភេព្តូវអនុវតតព្គ្រ់សសវាសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

ការសព្រើព្ាស់សតងដ់្ឋរព្តូវានរព្ងកី្ច្ាំសពាះសតងដ់្ឋរសមិេធក្មម នងិសតងដ់្ឋរសដ្ឋយណ ក្ តមរយៈការទតលក់ារ

ទមទរជាក្់ណសតង សព្ារ់សសវាធានាអះអាង (A) ឬសសវាទតលព់្រឹក្ា (C)។ សសវាធានាអះអាងតព្មូវឱ្យានការវាយ

តផ្មាសដ្ឋយឥតលាំសអៀងររស់សវនក្រផ្ទៃក្នងុសៅសលើភសតុតង សដ្ើមបទីតលន់ូវសយរល ់ ឬការសននដិ្ឋឋ នឯក្រាជយអាំរ ី    

អងគភារព្រតិរតតកិារ មុខងារដ្ាំសែើរការព្ររន័ធ ឬក្មមវតថុដ្ផ្េសេៀត។ លក្ខែៈ នងិវិសាលភារផ្នការអះអាងព្តូវ

ក្ាំែត់សដ្ឋយសវនក្រផ្ទៃក្នងុ។ ជាេូសៅានភាគ្៣ី ពាក្រ់ន័ធនងិសសវាធានាអះអាងគ្ឺ ៖ 

១. រុគ្គលឬព្ក្ុមពាក្់រន័ធផ្លៃ លជ់ាមួយអងគភារ ព្រតិរតតិការ ដ្ាំសែើរការព្ររន័ធ ឬក្មមវតថុដ្ផ្េ សៅថា 

“ាច ស់ដ្ាំសែើរការ” ”  

២. រុគ្គលឬព្ក្ុមណដ្លសធវើការវាយតផ្មាសៅថា “សវនក្រផ្ទៃក្នងុ” ”  

៣. រុគ្គលឬព្ក្ុមសព្រើព្ាស់នូវការវាយតផ្មាសៅថា “អនក្សព្រើព្ាស់” ”។ 

សសវាព្រឹក្ាានច្រិតជាការទតល់ដ្ាំរូនាម ន សហើយជាេូសៅអនុវតតសព្ារ់សាំសែើសដ្ឋយណ ក្ររស់អតិងិជន។   

លក្ខែៈនងិវិសាលភារ ផ្នក្ិច្ចការព្រឹក្ាអាព្ស័យសលើការព្រមសព្រៀងគន ។ ជាេូសៅានភាគ្ី២ ពាក្រ់ន័ធនិងសសវា

ព្រឹក្ាៈ 

១. រុគ្គលឬព្ក្ុមទតល់ដ្ាំរូនាម ន សៅថា “សវនក្រផ្ទៃក្នងុ” 

២. រុគ្គលឬព្ក្ុមណសវងរក្ដ្ាំរូនាម ន សៅថា “អតិងិជន”។ 

សៅសរលទតលព់្រកឹ្ា សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវព្រកាន់ព្ក្ឹតយព្ក្ម ណតមិនព្តូវយក្ជាំហរខាងការេេួលខុសព្តូវររស់ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសេ។ 

សតងដ់្ឋរព្តវូានការព្តតួរនិតិយស ើងវិញ នងិអភវិឌ្ឍនជ៍ាព្រចាាំ។ ព្ក្មុព្រឹក្ាភាិលផ្នសតងដ់្ឋរ សវនក្មមផ្ទៃ

ក្នុង សធវើការរភិាក្ាយ ងសព្ច្ើនមុននងឹសាះទាយសតងដ់្ឋរ រូមរញ្ចូលទាំងការសព្មរសព្មួលជា   លក្ខែៈសក្ល សលើ

មតិសាធារែៈ ណដ្លេេួលានក្នុងអាំ ុងសរលផ្នដ្ាំសែើរការសរៀរច្ាំនូវសសច្ក្តពី្ពាង។ សសច្ក្តីព្ពាងទាំងឡាយព្តូវ 

ដ្ឋក្់រញ្ចូលក្នងុសគ្ហេាំរ័រ នងិណច្ក្ចាយជនូដ្លព់្គ្រ់វិេាសាថ នសវនក្រផ្ទៃក្នងុនានា។ 

សតងដ់្ឋរសដ្ឋយណែរ 

១០០០-សគលរាំែង សមតថក្ចិ្ច នងិការេេលួខសុព្តវូ 
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សគលរាំែង សមតថក្ិច្ច នងិការេេួលខុសព្តូវផ្នសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្តូវក្ាំែត់ជាទាូវការសៅក្នងុ 

ច្ារ់រញ្ញតតិសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ណដ្លព្សរគន សៅនងិនយិមន័យផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្ក្មសីលធម៌ និងសតងដ់្ឋរ។ ព្រធាន 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្តូវរនិតិយជាព្រចាាំនូវច្ារ់រញ្ញតតិសវនក្មមផ្ទៃក្នុង សហើយសលើក្សាំសែើចាាំាច់្ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ 

នងិព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាលសដ្ើមបីសុាំការឯក្ភារ។ 

ការរក្ព្សាយ ៖ 

ច្ារ់រញ្ញតតិសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ គ្ជឺាឯក្សារទាូវការ ណដ្លក្ាំែត់សគលរាំែង សមតថក្ិច្ច នងិការេេួលខុសព្តូវ 

ផ្នសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ច្ារ់សនះក្ាំែតន់ូវេីក្ណនាងផ្នសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅក្នុងអងគភារ សិេធិចូ្ល

ដ្លក់្ាំែត់ព្ត មន្រនត ី នងិព្េរយរូរវនតព័ាក្់រន័ធនងិការអនុវតតការងារ ព្រមទាំងក្ាំែត់ វិសាលភារផ្នសក្មមភារ សវន

ក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ការសសព្មច្អនុម័តសលើច្ារ់រញ្ញតតិសវនក្មមផ្ទៃក្នុងជាសមតថក្ិច្ចររស់ព្ក្ុមព្រកឹ្ាភាិល។ 

១០០០-A១-លក្ខែៈផ្នសសវាធានាអះអាងច្ាំសពាះអងគភារព្តវូណតក្ាំែត់សៅក្នុងច្ារ់រញ្ញតតិសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

ព្រសិនសរើការធានាអះអាងព្តូវទតលជ់នូភាគ្ីសព្ៅអងគភារលក្ខែៈផ្នការអះអាងសនះក្ព៏្តូវរញ្ហា ក្់សៅក្នុងច្ារ់សនះណដ្រ។ 

១០០០-C១-លក្ខែៈផ្នសសវាព្រឹក្ា ព្តូវក្ាំែត់សៅក្នុងច្ារ់រញ្ញតតិសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

១០១០-ការេេលួសាគ លន់យិមនយ័ ព្ក្មសីលធម ៌នងិសតងដ់្ឋរ 

នយិមន័យ ព្ក្មសីលធម៌ នងិសតងដ់្ឋរព្តូវរញ្ចូលសៅក្នុងច្ារ់រញ្ញតតិសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ព្រធានសវនក្មម ព្តូវ 

រិភាក្ាជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជានខ់ពស់ និងព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិលអាំរនីិយមនយ័ ព្ក្មសីលធម៌ នងិសតងដ់្ឋរសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

១១០០-ឯក្រាជយនងិសតានមុត័ 

សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្តូវណតឯក្រាជយសហើយសវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវណតអនុវតតការងារររស់ខាួនសដ្ឋយមិន    

លាំសអៀង។ 

ការរក្ព្សាយ  

ឯក្រាជយ គ្ឺសសរីភាររលីក្ខខែឌ សទសងៗ ណដ្លអាច្គ្ាំរាមដ្លល់េធភារសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ឬព្រធាន 

សវនក្មមក្នុងការអនុវតតការងារសដ្ឋយមិនលាំសអៀង។ សដ្ើមបីេេួលាននូវក្ព្មតិឯក្រាជយចាាំាច់្មួយ សព្ារ់ការសធវើ 

សវនក្មមព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ ព្រធានសវនក្មមព្តូវានសិេធិចូ្លដ្លថ់ាន ក្់ដឹ្ក្នាាំនងិព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាលសដ្ឋយ 

ផ្លៃ ល ់ និងគម នលក្ខខែឌ ។ ច្ាំែចុ្សនះ សសព្មច្ានតមរយៈេាំនាក្់េាំនងផ្នរាយការែ៍សៅវិញសៅមក្។ ការគ្ាំរាម 

ក្ាំណហងច្ាំសពាះឯក្រាជយព្តូវព្គ្រ់ព្គ្ងក្នុងក្ព្មតិសវនក្រាន ក្់ៗ ក្ព្មិតក្ិច្ចការ ក្ព្មតិមុខងារ នងិក្ព្មិតអងគភារនីមួយៗ 

សតានុម័ត គ្ឺជាជាំហរមិនលាំសអៀងណដ្លអនញុ្ហញ តឱ្យសវនក្ររាំសរញការងារ ក្នងុរសរៀរមួយណដ្លសវនក្រសជឿ

ជាក្់សលើលេធទលផ្នការងារររស់សគ្ និងគម នការដ្ក្ងយសព្មុះសព្មួល។ សតានុម័តទមទរឱ្យសវនក្រមនិព្តូវសធវើ

សសច្ក្តីសសព្មច្ ណដ្លលាំសអៀងសៅអនក្ដ្ផ្េស ើយ។ ការគ្ាំរាមសលើសតានុម័តព្តូវ ព្គ្រ់ព្គ្ងក្នងុក្ព្មតិសវនក្រាន ក្់ៗ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ក្ព្មិតក្ិច្ចការ មុខងារ និងក្ព្មិតអងគភារនីមួយៗ។ 

១១១០-ឯក្រាជយភារផ្នអងគភារ 

ព្រធានសវនក្មមព្តូវរាយការែ៍ ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសៅក្ព្មិតមួយក្នងុអងគភារ ណដ្លអនញុ្ហញ តឱ្យរកួ្សគ្អាច្

សសព្មច្ការេេួលខុសព្តូវររស់សគ្ាន។ េនៃឹមសនះព្រធានសវនក្មមព្តូវសធវើការរញ្ហា ក្ជ់នូព្ក្ុមព្រកឹ្ាភាិលព្រចាាំឆ្ន ាំ 

នូវឯក្រាជយភារផ្នអងគភារក្នងុសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

១១១០-A១-សក្មមភារសវនក្មម ព្តូវណតគម នការសព្ជៀតណព្ជក្សៅក្នុងការក្ាំែត់វិសាលភារផ្នការអនុវតតក្ិច្ច

ការ នងិក្នងុការផ្លា ស់រតូរលេធទលសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 

១១១១-អនតរក្មមសដ្ឋយផ្លៃ លជ់ាមយួព្ក្មុព្រកឹ្ាភាិល 

ព្រធានសវនក្មមព្តូវទក្់េងនងិសធវើអនតក្មមសដ្ឋយផ្លៃ ល់ជាមួយព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល។ 

១១២០-សតានមុត័រគុ្គល 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវានជាំហរណតមួយ មិនលាំសអៀង នងិសជៀសវាងេាំនាស់ទលព្រសយជន៍។ 

ការរក្ព្សាយ  

េាំនាស់ទលព្រសយជន៍ជាសាថ នភារមយួ ណដ្លសវនក្រផ្ទៃក្នងុជាអនក្គ្ួរឱ្យសជឿេុក្ចិ្តតសនាះ ានគ្ាំនតិព្រណជង

ណសវងរក្ទលព្រសយជនក៍្នុងការរាំសរញមុខងារជាំនាញ។ ការព្រណជងរក្ទលព្រសយជនអ៍ាច្សធវើឱ្យានការលាំាក្ដ្ល ់

ការរាំសរញការងារររស់សវនក្រសដ្ឋយមិនលាំសអៀង។ េាំនាស់ទលព្រសយជន៍អាច្សក្ើតានព្រសិនសរើមិនសគររតម 

ព្ក្មសីលធម៌ និងការព្រព្រតឹតមិនព្តឹមព្តូវ។ េាំនាស់សនះអាច្រសងកើតនូវការរងាា ញភាររុាំព្តឹមព្តូវ ណដ្លសធវើឱ្យាត់រង ់

ជាំសនឿច្ាំសពាះសវនក្រផ្ទៃក្នុង សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង និងក្នងុ វិជាា ជីវៈ សហើយក្៏អាច្រខំានដ្លល់េធភារររស់សវនក្រ

ក្នុងការអនុវតតកាតរវក្ិច្ចររស់ខាួនសដ្ឋយសតានុម័ត។ 

១១៣០-ការរ ះពាលផ់្នឯក្រាជយភារឬសតានមុត័ 

ព្រសិនសរើឯក្រាជយភារ នងិសតានុម័ត ព្តូវានសធវើឱ្យរ ះពាល់ជាក្ណ់សតងតមសមើលសឃើញសនាះច្ាំែចុ្លមអិត 

 ផ្នការរ ះពាលព់្តូវណតសលើក្រងាា ញជនូដ្ល់ភាគ្ពីាក្់រន័ធ។ លក្ខែៈផ្នការរងាា ញអាព្សយ័សៅសលើការរ ះពាលស់នះ។ 

ការរក្ព្សាយ  

ការរ ះពាល់ច្ាំសពាះឯក្រាជយភារផ្នអងគភារ នងិសតានុម័តរុគ្គល ានរួមរញ្ចូលនវូេាំនាស់ទលព្រសយជន ៍

ក្ាំហតិវិសាលភារ ការហាមឃាត់ចូ្លដ្លក់្ាំែត់ព្ត មន្រនត ីនិងព្េរយសមបតត ិនងិក្ាំហិតធនធានដូ្ច្ជាងវិកាជាសដ្ើម។ 

ការក្ាំែត់ភាគ្ពីាក្់រន័ធ ណដ្លព្តូវរងាា ញនូវច្ាំែចុ្លមអតិផ្នការរ ះពាលស់លើឯក្រាជយភារ និងសតានុម័ត ព្តូវ 

អាព្សយ័សលើការររំងឹេុក្ផ្នសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង និងការេេួលខុសព្តូវររស់ព្រធានសវនក្មម ច្ាំសពាះមុខថាន ក្ ់

ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ នងិព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល   ដូ្ច្ានអធិរាយក្នុងច្ារ់រញ្ញតតិសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ   ក្៏ដូ្ច្ជាលក្ខែៈផ្នការ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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រ ះពាល។់ 

១១៣០-A១-សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវដ្ក្ងយរីការវាយតផ្មាសលើព្រតិរតតិការរិសសសណ្តមួយ ណដ្លធាា រ់ាន

េេួលខុសព្តូវ រុាំសនាះសសាតសេសតានុម័តព្តូវាត់រង ់ ព្រសិនសរើសវនក្រផ្ទៃក្នងុទតលន់ូវសសវាអះអាងសលើសក្មមភារ

ណ្តមួយណដ្លខាួនធាា រ់ានេេួលខុសព្តូវក្នងុឆ្ន ាំក្នាងសៅ។ 

១១៣០-A២-ការអះអាងសលើការពាក្់រន័ធជាមួយមុខងារណដ្លព្រធានសវនក្មមេេួលខុសព្តូវ ព្តូវព្តួតរនិិតយ

សដ្ឋយភាគ្ីសៅសព្ៅរីសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

១១៣០-C១-សវនក្រអាច្ទតល់សសវាព្រឹក្ាទក្់េងនងិព្រតិរតតិការណដ្លខាួនធាា រ់ានេេួលខុសព្តូវនាសរល 

ក្នាងមក្។ 

១១៣០-C២-ព្រសិនសរើសវនក្រផ្ទៃក្នុង រងាា ញនូវភាររ ះពាល់ច្ាំសពាះឯក្រាជយភារ ឬសតានុម័ត ទក្់េង

នងិសសវាព្រកឹ្ាណដ្លានសសន ើសនាះ ការលាតព្តដ្ឋងព្តូវរងាា ញជនូអតិងិជនមុននងឹេេួលក្ិច្ចការ។ 

១២០០-ភារជាំនាញ នងិការយក្ច្តិតេកុ្ដ្ឋក្ស់លើវជិាា ជវីៈ  

ក្ិច្ចការព្តូវអនុវតតព្រក្រសដ្ឋយភារជាំនាញ និងយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើវិជាា ជីវៈ។ 

១២១០-ភារជាំនាញ 

សវនក្រព្តូវានច្ាំសែះជាំនាញ និងសមតថភារដ្ផ្េសព្ារ់អនុវតតការេេួលខុសព្តូវររស់ខាួន។ សក្មមភារ

សវនក្មមផ្ទៃក្នុងជារួមព្តូវានឬេេួលាននូវច្ាំសែះជាំនាញ នងិសមតថភារដ្ផ្េសេៀតក្នុងការអនុវតតការេេួលខុសព្តូវ។ 

ការរក្ព្សាយ 

ច្ាំសែះជាំនាញនិងសមតថភារដ្ផ្េ គ្ជឺាវាក្យសរៃរួមណដ្លសាំសៅសៅសលើភារជាំនាញសលើវិជាា ជីវៈ ណដ្លសវនក្រ

ព្តូវាន សព្ារ់រាំសរញការេេួលខុសព្តូវតមជាំនាញព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ។ សវនក្រព្តូវានរងាា ញអាំរី   

សមតថភារជាំនាញតមរយៈការេេួលសាគ ល់សដ្ឋយ វិញ្ហញ រនរព្តវិជាា ជីវៈព្តឹមព្តូវ ដូ្ច្ជាការណតងតាំងសវនក្រផ្ទៃក្នងុ

សរញសិេធិ នងិការណតងតាំងសទសងៗ សដ្ឋយវិេាសាថ នសវនក្រផ្ទៃក្នុង ឬអងគភារជាំនាញពាក្់រន័ធសទសងសេៀត។ 

១២១០-A១-ព្រធានសវនក្មម ព្តូវរក្ការណែនាាំជាំនាញ នងិជាំនយួព្រសិនសរើសវនក្រសៅខវះខាត ច្ាំសែះ

ជាំនាញ សមតថភារដ្ផ្េចាាំាច់្សព្ារ់អនុវតតការងារទាំងអស់ឬមួយណទនក្ណ្តមួយ។ 

១២១០-A២-សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវានច្ាំសែះដឹ្ងព្គ្រ់ព្គន ់សព្ារ់វាយតផ្មាហានិភយ័ផ្នការរនាាំ នងិរសរៀរ

រររព្គ្រ់ព្គ្ងររស់អងគភារ ណតមិនចាាំាច់្ានរេរិសសាធនដូ៍្ច្អនក្ជាំនាញខាងព្សាវព្ជាវរក្ការរនាាំសនាះសេ។ 

១២១០-A៣-សវនក្រផ្ទៃក្នងុ ព្តូវានច្ាំសែះដឹ្ងព្គ្រ់ព្គន់សលើហានភិយ័គ្នាះឹរសច្ចក្វិេារត័៌ាន នងិការ

ព្គ្រ់ព្គ្ង និងរសច្ចក្សេសសវនក្មម ណទអក្សលើរសច្ចក្វិេាសព្ារ់អនុវតតការងារណដ្លានព្រគ្លឱ់្យ។ ក្៏រ ុណនត សវនក្រ

ទាំងអស់មិនទមទរឱ្យានរេរិសសាធន៍ដូ្ច្សវនក្ររសច្ចក្វិេារ័ត៌ានសនាះសេ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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១២១០-C១-ព្រធានសវនក្មម ព្តូវរដិ្សសធការទតលព់្រឹក្ា ឬរក្ការណែនាាំជាំនាញ និងជាំនួយ ព្រសិនសរើ

សវនក្រផ្ទៃក្នងុខវះច្ាំសែះជាំនាញ ឬសមតថភារដ្ផ្េសេៀតណដ្លចាាំាច់្សព្ារ់រាំសរញការងារទាំងមូលឬសដ្ឋយណទនក្។ 

១២២០-ការយក្ច្តិតេកុ្ដ្ឋក្ស់លើវជិាា ជវីៈ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវរងាា ញការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ ់ និងភារជាំនាញ ណដ្លព្តូវានររំឹងសព្ារ់សវនក្រផ្ទៃក្នងុ 

ានសមតថភារនងិព្រុងព្រយត័ន។ ការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើវិជាា ជីវៈមិនណមនានន័យថាមិនសច្ះខុសសនាះសេ។ 

១២២០-A១-សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវអនុវតតវិជាា ជីវៈ សដ្ឋយយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើៈ 

 េាំហាំការងារចាាំាច់្ សព្ារ់សសព្មច្សគលសៅការងារ 

 ភារសមុគ្សាម ញ   ការខូច្ខាតររូវនត ឬភារសាំខានផ់្នរញ្ហា ណដ្លព្តូវសព្រើនតីិវិធីអះអាង 

 ភារព្គ្រ់ព្គន់ នងិព្រសិេធភារផ្នអភាិលក្ិច្ច ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ នងិដ្ាំសែើរការព្តតួរនិតិយ 

 លេធភារនាាំឱ្យានក្ាំហុសធាំ ការរនាាំ ឬភារមិនអនុសលាម 

 តផ្មាផ្នការអះអាងសធៀរនងិទលព្រសយជន៍សកាត នរុល 

១២២០-A២-សៅក្នុងការអនុវតតការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើវិជាា ជីវៈ សវនក្រព្តូវរិចារណ្តសព្រើព្ាស់រសច្ចក្វិេា

រ័តា៌ន នងិឧរក្រែ៍ វិភាគ្េិនននយ័សទសងៗសេៀត។ 

១២២០-A៣-សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវឃាា ាំសមើលហានភិយ័ធាំៗ ណដ្លអាច្ានឥេធិរលសលើសគលរាំែងព្រតិរតតកិារ

ឬធនធាន។ ក្៏រ ុណនត នីតិវិធអីះអាងណតម ាងសនាះ ក្៏មិនអាច្ធានាថារាលហ់ានភិយ័ធាំៗទាំងអស់ព្តូវានក្ាំែត់សឃើញ

សនាះសេ សទះរីជាសរលអនុវតតានយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើវិជាា ជវីៈក្៏សដ្ឋយ។ 

១២២០-C១-សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវសព្រើការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើវិជាា ជីវៈសៅក្នុងការទតល់ព្រឹក្ា សដ្ឋយរចិារែ៖ 

 តព្មូវការ និងការរំរងឹេុក្ររស់អតិងិជន រួមរញ្ចូលទាំងលក្ខែៈ សរលសវលា នងិគ្មនាគ្មនល៍េធទល

ការងារ 

 ភារសមុគ្សាម ញសធៀរនងិេាំហាំការងារព្តូវសធវើសព្ារ់សសព្មច្សគលរាំែងររស់ក្ិច្ចការ 

 តផ្មា (ផ្ងាសដ្ើម)ផ្នការងារព្រឹក្ាសធៀរសៅនងិសកាត នុរលទលព្រសយជន៍។ 

១២៣០-អភវិឌ្ឍនជ៍ាំនាញជាព្រចាាំ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវរព្ងងឹច្ាំសែះដឹ្ង ជាំនាញ នងិសមតថភារដ្ផ្េររស់ខាួនតមរយៈការអភិវឌ្ឍជាំនាញជា

ព្រចាាំ។ 

១៣០០-ក្មមវធិធីានា នងិណក្លមអគ្ែុភារ 

ព្រធានសវនក្មម ព្តូវរសងកើតនងិគាំពារក្មមវិធធីានា និងណក្លមអគ្ុែភារសដ្ឋយព្គ្រដ្ែត រ់ព្គ្រ់េិដ្ឋភារផ្ន

សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 
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ការរក្ព្សាយ  

ក្មមវិធធីានា នងិណក្លមអគ្ុែភារព្តូវានរសងកើតស ើង សដ្ើមបីវាយតផ្មាសលើសមិេធក្មមសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃ

ក្នុង អនុសលាមតមនយិមន័យនងិសតងដ់្ឋរសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្រមទាំងវាយតផ្មាថាសតើសវនក្រផ្ទៃក្នងុានសព្រើព្ក្មសីល-

ធម៌ឬសេ។ ក្មមវិធណីក្លមអក្៏វាយតផ្មាព្រសិេធភារ និងព្រសិេធទលផ្នសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង នងិក្ាំែត់កាលានវុតត-

ភារសដ្ើមបីណក្លមអ។ 

១៣១០-លក្ខែឌ តព្មវូផ្នក្មមវធិធីានា នងិណក្លមអគ្ែុភារ 

ក្មមវិធធីានា និងណក្លមអគ្ុែភារ ព្តូវរញ្ចូលទាំងការវាយតផ្មាផ្ទៃក្នុង នងិការវាយតផ្មាផ្ទៃសព្ៅ។ 

១៣១១-ការវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុ 

ការវាយតផ្មាផ្ទៃក្នងុ ព្តូវរួមរញ្ចូលនវូៈ 

 ការតមដ្ឋនជាព្រចាាំសលើសមិេធក្មមររស់សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

 ការព្តតួរនិតិយតមច្សនាា ះសរលជាក្ល់ាក្ ់ តមរយៈការវាយតផ្មាសដ្ឋយខាួនឯងឬសដ្ឋយអនក្សទសងសៅក្នុង

អងគភារ ណដ្លានច្ាំសែះដឹ្ងព្គ្រ់ព្គនអ់ាំរីការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 

ការរក្ព្សាយ 

ការតមដ្ឋនជាព្រចាាំ គ្ឺជាច្ាំណែក្ដ៏្សាំខានផ់្នការឃាា ាំសមើលព្រចាាំផ្ងៃ ការរនិិតយ នងិការវាស់ណវងសលើ 

សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង សហើយណដ្លព្ច្ាច់្រញ្ចូលសៅក្នុងសគលនសយាយ នងិការអនុវតតព្រចាាំផ្ងៃណដ្លសព្រើ 

សព្ារ់ព្គ្រ់ព្គ្ងសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុនងិដ្ាំសែើរការ មសធាាយ នងិរត័ា៌ន ណដ្លគ្ិតថាសាំខាន់សព្ារ់វាយ

តផ្មាអនុសលាមភារ សៅនងឹនយិមន័យផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្ក្មសីលធម៌ នងិ សតងដ់្ឋរ។  

ការព្តតួរនិតិយតមច្សនាា ះសរលជាក្ល់ាក្់ គ្ឺជាការវាយតផ្មាសៅសលើអនុសលាមភារជាមួយនងិនយិមន័យ

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្ក្មសិលធ៌ម នងិសតងដ់្ឋរ។ 

ច្ាំសែះដឹ្ងព្គ្រ់ព្គន់សព្ារ់អនុវតតការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ទមទរយ ងសហាច្ក្ក៏ារយល់ដឹ្ងអាំរធីាតុទាំង

ឡាយផ្នព្ក្រខ័ែឌ ការងារជាំនាញក្ព្មិតអនតរជាត។ិ 

១៣១២- ការវាយតផ្មាផ្ទៃសព្ៅ 

ការវាយតផ្មាផ្ទៃសព្ៅព្តូវសធវើស ើង យ ងសហាច្ ៥ ឆ្ន ាំមតង សដ្ឋយអនក្រនិតិយឯក្រាជយ ឬព្ក្ុមរនិតិយរីខាងសព្ៅអងគ

ភារ។ ព្រធានសវនក្មមព្តូវរភិាក្ាជាមួយព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល អាំរី៖ 

 តព្មូវឱ្យានការវាយតផ្មាផ្ទៃសព្ៅឱ្យានញកឹ្ញារ់ 

 គ្ុែវុឌ្ឍិ នងិឯក្រាជយភារររស់អនក្រនិិតយផ្ទៃសព្ៅ រួមទាំងសកាត នុរលផ្នេាំនាស់ទលព្រសយជនទ៍ង។ 

ការរក្ព្សាយ 

អនក្រនិិតយ ឬព្ក្ុមរនិតិយផ្ទៃសព្ៅណដ្លសព្ជើសយក្ គ្ជឺារុគ្គលណដ្លានសមតថភារសៅក្នងុការអនុវតតជាំនាញ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ និងការវាយតផ្មាដ្ាំសែើរការផ្ទៃសព្ៅ។ ការវាយតផ្មាសលើសមតថភារររស់អនក្រនិតិយ នងិព្ក្ុមរនិតិយ គ្ឺ

ជាការសសព្មច្សៅសលើរេរិសសាធនជ៍ាំនាញសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិការេេួលសាគ លជ់ាំនាញររស់រុគ្គលណដ្លព្តូវាន

សព្ជើសមក្សធវើការរនិតិយសនះ។ ការវាយតផ្មាក្ព្មិតយល់ដឹ្ងព្តូវយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ ់ សលើេាំហាំ នងិភារសមុគ្សាម ញររស់       

អងគភារ ណដ្លអនក្រនិិតយានការពាក្់រន័ធជាមួយសៅក្នុងេាំនាក្់េាំនងច្ាំសពាះ អងគភារ ណដ្លក្ាំរងុេេួលការវាយតផ្មា

សលើសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង និងក្ា៏នតព្មូវការច្ាំសែះដឹ្ងសដ្ឋយណ ក្ ច្ាំសពាះ វិស័យសហព្គស ឬច្ាំសែះដឹ្ង      

រសច្ចក្សេស។ អនក្រនិិតយ ឬព្ក្មុអនក្រនិតិយ គ្មិឺនានេាំនាស់ទលព្រសយជន៍ សហើយក្៏មិនណមនជាច្ាំណែក្មួយ ឬសថតិ 

សព្កាមការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្នអងគភារ ណដ្លសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវានសធវើសនាះសេ។ 

១៣២០- រាយការែ៍អាំរកី្មមវធិធីានា នងិណក្លមអគ្ែុភារ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្តូវគ្មនាគ្មនល៍េធទលផ្នក្មមវិធធីានា នងិណក្លមអគ្ុែភារដ្លថ់ាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់

ខពស់ និងព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល។ 

ការរក្ព្សាយ 

េព្មង់ ខាឹមសារ ភារញឹក្ញារ់ផ្នគ្មនាគ្មនល៍េធទលក្មមវិធធីានា និងណក្លមអគ្ុែភារព្តូវានសរៀរច្ាំតម

រយៈការរភិាក្ាជាមួយថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំជានខ់ពស់ នងិព្ក្មុព្រឹក្ាភាិល ព្រមទាំងរចិារណ្តអាំរ ី ការេេួលខសុព្តវូររស់

សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងនងិព្រធានសវនក្មម ដូ្ច្ានណច្ងសៅក្នុងច្ារ់រញ្ញតតិសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ សដ្ើមបីរងាា ញអាំរី

ការអនសុលាមតមនយិមនយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្ក្មសីលធម៌ នងិសតងដ់្ឋរ លេធទលផ្នការវាយតផ្មាទាំងផ្ទៃសព្ៅ នងិផ្ទៃ

ក្នុង ព្តូវរាយការែ៍សរៀងរាលស់រលរញ្ចរ់ការវាយតផ្មា និងព្តូវានគ្មនាគ្មនយ៍ ងសហាច្មួយឆ្ន ាំមតង។ លេធទលរួម

ាន ការវាយតផ្មាររស់អនក្រនិតិយ ឬព្ក្ុមអនក្រនិិតយសធៀរសៅនឹងក្ព្មិតផ្នភារអនុសលាម។ 

១៣២១- ការសព្រើព្ាស់អនសុលាមភារសៅនងឹសតងដ់្ឋរអនតរជាត ិសព្ារក់ារអនវុតតជាំនាញសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ  ” 

ព្រធានសវនក្មមអាច្អះអាងថា សវនក្មមផ្ទៃក្នងុអនុសលាមសៅនឹងសតងដ់្ឋរអនតរជាតិសព្ារ់ការអនុវតតជាំនាញ

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ណតក្នងុក្រែីព្រសិនសរើលេធទលផ្នក្មមវិធធីានា នងិណក្លមអគ្ុែភារានគាំព្េដ្លក់ារអះអាងសនះ។ 

១៣២២- ការលាតព្តដ្ឋងផ្នភារមនិអនសុលាម 

សៅសរលភារមនិអនុសលាមជាមួយនិយមនយ័សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្ក្មសីលធម៌ នងិសតងដ់្ឋរ    ជះឥេធិរលសៅ

សលើ វិសាលភារេូសៅ   ឬព្រតរិតិតររស់សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង   ព្រធានសវនក្មមព្តូវ   លាតព្តដ្ឋងនូវភារមិន 

អនុសលាម នងិរច្ច័យទាំងសនះ ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ នងិព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល។ 

សតងដ់្ឋរសម្េិធរម្ម 

២០០០- ការព្គ្រព់្គ្ងសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ  (សសទ) 

ព្រធានសវនក្មមព្តូវព្គ្រ់ព្គ្ងសដ្ឋយព្រសិេធភារ នូវសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង សដ្ើមបធីានានូវតផ្មារណនថមជនូ

ច្ាំសពាះអងគភារ។ 
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ការរក្ព្សាយ 

សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង (សសទ)ព្តូវព្គ្រ់ព្គ្ងព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារសៅសរលៈ 

 លេធទលផ្នការងារសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសសព្មច្ានតមសគលរាំែង នងិការេេួល ខុសព្តូវ 

ណដ្លានណច្ងសៅក្នុងរេដ្ឋឋ នច្ារ់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

 សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងអនសុលាមតមនយិមន័យ នងិសតងដ់្ឋរសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

 សវនក្រណដ្លចូ្លរួមអនុវតតសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្តូវអនុសលាមតមព្ក្មសីលធម៌ នងិសតងដ់្ឋរ។ 

២០១០- ការសរៀរច្ាំណទនការ 

ព្រធានសវនក្មមព្តូវសរៀរច្ាំណទនការណទអក្សលើហានភិ័យ សដ្ឋយយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើព្ក្រខែ័ឌ ព្គ្រ់ព្គ្ងហានិ-  

ភ័យររស់អងគភារ រួមានក្ព្មិតហានភិ័យណដ្លអាច្េេួលយក្ាន ក្ាំែត់សដ្ឋយថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំសព្ារ់សក្មមភារ  

សទសងៗ ឬសព្ារ់ណទនក្ណ្តមយួផ្នអងគភារ។ ព្រសិនសរើអងគភាររុាំានព្ក្រខ័ែឌ ព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ ព្រធានសវនក្មម

ព្តូវសព្រើការសសព្មច្ររស់ខាួនសលើហានភិយ័សព្កាយរិសព្គះជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ នងិព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល។ 

២០១០-A១- ណទនការសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសព្ារ់អនុវតត ព្តូវណទអក្សលើលេធទលវាយតផ្មា  ហានភិ័យ

ណដ្លព្តូវសធវើយ ងសហាច្មួយដ្ងក្នងុមួយឆ្ន ាំ។ ធាតុចូ្លររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ នងិព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាលព្តូវព្រកាន់

យក្សៅក្នងុដ្ាំសែើរការសនះ។ 

២០១០-C១- ព្រធានសវនក្មម ព្តូវរិចារណ្តសៅសលើការេេួលយក្នូវសាំសែើព្រឹក្ាណទអក្សលើលេធភារណដ្ល

អាច្ណក្លមអការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ រណនថមតផ្មា និងណក្លមអព្រតិរតតិការររស់អងគភារ។ សាំសែើព្រឹក្ាណដ្លានេេួល

អនុវតតព្តូវរញ្ចូលសៅក្នុងណទនការ។ 

២០២០-គ្មនាគ្មន ៍នងិការសសព្មច្ 

ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្តូវរាយការែ៍នូវណទនការសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង នងិធនធានទមទរណដ្លព្តូវ

ការ រួមរញ្ចូលទាំងការផ្លា ស់រតូររសណ្តត ះអាសននធាំៗ ជនូដ្លថ់ាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ និងព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិលសដ្ើមប ី  រនិិតយ

ស ើងវិញនិងអនុម័ត។ ព្រធានសវនក្មម ក្ព៏្តូវរាយការែ៍អាំរីរច្ច័យការានក្ាំែត់ររស់ធនធានទងណដ្រ។ 

២០៣០- ការព្គ្រព់្គ្ងធនធាន 

ព្រធានសវនក្មម ព្តូវធានាថាធនធានសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ានសមព្សរព្គ្រ់ព្គន ់ និងណរងណច្ក្សដ្ឋយព្រសិេធ

ភារ សដ្ើមបីសសព្មច្ាននូវណទនការណដ្លានអនុម័ត។ 

ការរក្ព្សាយ 

ភារសមព្សរ សាំសៅសៅសលើច្ាំសែះដឹ្ងច្ព្មុះ ជាំនាញ នងិសមតថភារដ្ផ្េចាាំាច់្សព្ារ់អនុវតតណទនការ។ 

ភារព្គ្រ់ព្គន់សាំសៅររិាែធនធានចាាំាច់្សព្ារ់សសព្មច្ណទនការ។ ធនធានព្តូវានណរងណច្ក្សដ្ឋយព្រសិេធភារ 

សៅសរលធនធានទាំងសនាះ    ព្តូវានណរងណច្ក្សដ្ើមបីេេួលានសមិេធទលខពស់រាំទតុ    ផ្នណទនការានអនុម័តាន 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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លក្ខែៈព្រសសើររាំទុត។ 

២០៤០-សគលនសយាយ នងិនតីិវធិ ី

ព្រធានសវនក្មមព្តូវរសងកើតសគលនសយាយ នងិនីតិវិធីសព្ារ់ដឹ្ក្នាាំសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

ការរក្ព្សាយ 

េព្មង់  និងខាឹមសារផ្នសគលនសយាយ  នងិនីតិវិធ ី  អាព្ស័យសៅនងិេាំហាំ  នងិរច្នាសមព័នធផ្នសក្មមភារ

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិភារសមុគ្សាម ញផ្នការងារ។ 

២០៥០- ក្ចិ្ចសព្មរសព្មលួ 

ព្រធានសវនក្មម ព្តូវណច្ក្រំណលក្រត័ា៌ន នងិសព្មរសព្មួលការងារជាមួយអនក្ទតលក់ារសសវាធានាអះអាង 

នងិសសវាព្រឹក្ាទាំងផ្ទៃក្នុង នងិផ្ទៃសព្ៅ សដ្ើមបធីានា វិសាលភារព្គ្រដ្ែត រ់សមព្សរ នងិកាត់រនថយភារជានគ់ន ។ 

២០៦០- ការរាយការែ៍ជនូថាន ក្ដ់្កឹ្នាាំជានខ់ពស់ នងិព្ក្មុព្រកឹ្ាភាិល  

ព្រធានសវនក្មម ព្តូវរាយការែ៍ជាព្រចាាំជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ និងព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល  អាំរីសគលរាំែង 

សិេធអិាំណ្តច្ ការេេួលខុសព្តូវ និងសមិេធក្មមផ្នសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសធៀរសៅនឹងណទនការ។ រាយការែ៍ព្តូវ

រួមរញ្ចូលរញ្ហា ព្រឈមសៅនិងហានភិយ័ធាំៗ និងក្ងវះខាតការព្តួតរនិតិយ ដ្ូច្ជា ហានភិយ័ផ្នការសក្ងរនាាំ រញ្ហា  

អភាិលក្ិច្ច នងិរញ្ហា សទសងៗសេៀតណដ្លចាាំាច់្ ឬសសន ើស ើងសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ នងិព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល។ 

ការរក្ព្សាយ 

ភារញកឹ្ញារ់ នងិខាឹមសាររាយការែ៍ព្តូវក្ាំែត់ក្នងុសរលរិសព្គះជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ និងព្ក្ុម

ព្រឹក្ាភាិល ព្រមទាំងអាព្ស័យសលើភារសាំខានផ់្នរត័ា៌នណដ្លព្តូវផ្លា ស់រតូរគន  និងភាររនាៃ នផ់្ន វិធានការចាាំាច់្

ររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ នងិព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល។ 

២១០០- លក្ខែៈផ្នការងារ 

សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវវាយតផ្មា នងិរួមច្ាំណែក្ក្នុងការណក្លមអអភិាលក្ិច្ច ព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ នងិ

ដ្ាំសែើរការព្តតួរនិតិយ សដ្ឋយសព្រើអភិព្ក្មជាព្ររន័ធ នងិានលក្ខែៈជាំនាញ។ 

២១១០- អភាិលក្ចិ្ច 

សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវវាយតផ្មា និងទតលអ់នសុាសនស៍មព្សរ សដ្ើមបីណក្លមអដ្ាំសែើរការអភាិលក្ិច្ច

សៅក្នងុការសសព្មច្នូវក្មមវតថុសទសងៗ ដ្ូច្តសៅៈ 

 សលើក្តសមកើងព្ក្មសីលធម៌សមព្សរ និងតផ្មាសៅក្នងុអងគភារ 

 ធានាការព្គ្រ់ព្គ្ងការអនុវតតររស់អងគភារានព្រសិេធភារ នងិានគ្ែសនយយភារ 

 គ្មនាគ្មនអ៍ាំររី័តា៌នហានភិ័យ និងរ័តា៌នព្តតួរនិតិយ ជនូណទនក្ណដ្លចាាំាច់្ររស់អងគភារ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 សព្មរសព្មួលសក្មមភារ នងិរត័៌ានណដ្លព្តូវណច្ក្ចាយជនូព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិ

ផ្ទៃសព្ៅ និងថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ។ 

២១១០-A១- សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្តូវវាយតផ្មាសលើការសរៀរច្ាំ ការអនុវតត នងិព្រសិេធភារផ្នសគល

រាំែង ពាក្់រន័ធនងិព្ក្មសីលធម៌ររស់អងគភារក្មមវិធី នងិសក្មមភារនានា។ 

២១១០-A២- សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវវាយតផ្មាថា សតើអភាិលក្ិច្ចរសច្ចក្វិេារត័ា៌ន ររស់អងគភារ 

គាំព្េដ្លយ់ុេធសាន្រសត  និងសគលរាំែងររស់អងគភារឬសេ។ 

២១១០-C១- សគលសៅផ្នការទតលព់្រឹក្ាព្តូវណតានសងគតភិារជាមួយតផ្មារួម នងិសគលសៅររស់អងគភារ។ 

២១២០- ការព្គ្រព់្គ្ងហានភិយ័ 

        សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្តូវវាយតផ្មាព្រសិេធភារនិងរួមច្ាំណែក្សធវើឱ្យព្រសសើរស ើងនូវដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ង

ហានភិយ័។ 

ការរក្ព្សាយ 

ក្នុងការក្ាំែត់ថា សតើដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ានព្រសិេធភារឬយ ងណ្ត? ជាការសសព្មច្ណដ្លសក្ើត

សច្ញរកីារវាយតផ្មាររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សៅសរល : 

 សគលរាំែងររស់អងគភារគាំព្េ និងតព្មឹមព្តូវជាមួយសរសក្ក្មមររស់អងគភារ 

 ហានភិយ័ធាំៗព្តូវានក្ាំែត់ នងិវាយតផ្មា 

 ការស ា្ើយតរសៅសលើហានភិយ័ ព្តូវានក្ាំែត់ឱ្យព្សរសៅតមហានភិ័យលមមយក្ររស់អងគភារ  

 រ័តា៌នអាំរហីានភិយ័ពាក្់រន័ធព្តូវានក្ាំែត់ នងិណច្ក្ចាយទន់សរលេូទាំងអងគភារអនញុ្ហញ តឱ្យមន្រនត ី

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ និងព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល អាច្អនុវតតការេេួលខុសព្តូវររស់ខាួនានលអ។ 

ដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ ព្តវានតមដ្ឋនតមរយៈសក្មមភារព្គ្រ់ព្គ្ងណដ្លក្ាំរងុានការវាយតផ្មា

សដ្ឋយណ ក្ ឬទាំងរីរច្លូគន ។ 

២១២០-A១- សសទ ព្តូវវាយតផ្មាច្ាំែចុ្សខាយច្ាំសពាះហានភិយ័ ណដ្លទក្់េងនងឹអភិាលក្ិច្ចររស់   

អងគភារព្រតិរតិតការ នងិព្ររន័ធរ័តា៌នអាំរីៈ 

 ភារសជឿេុក្ចិ្តតាន នងិភារមិនលាំសអៀងររស់រត័៌ានហិរញ្ញវតថ ុនិងព្រតិរតិតការ 

 ព្រសិេធភារ នងិព្រសិេធទលផ្នព្រតិរតិតការ 

 សុវតិថភារព្េរយសមបតិតរូរវនត 

 អនុសលាមភារសៅនឹងច្ារ់ រេដ្ឋឋ ន នងិសវនក្មមនានា។ 

២១២០-A២- សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវវាយតផ្មាសកាត នរុល សព្ារ់ការសក្ើតស ើងផ្នការរនាាំ នងិថា

សតើអងគភារព្តូវព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យសដ្ឋយរសរៀរណ្ត។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       132                            ២០១៧ 

 

២១២០-C១- ក្នុងសរលទតលព់្រឹក្ា សវនក្រផ្ទៃក្នុងព្តូវក្ាំែតហ់ានិភយ័ព្សរតមសគលសៅ ផ្នការទតល់

ព្រឹក្ា សហើយព្តូវព្រុងព្រយត័នច្ាំសពាះភារអាច្សក្ើតានស ើងនូវហានភិយ័ធាំៗដ្ផ្េសេៀត។ 

២១២០-C២- សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវសព្រើច្ាំសែះដឹ្ង ណដ្លេេួលានរីការរិសព្គះសលើនតីិវិធអីនុវតតសៅក្នុងការ

វាយតផ្មាច្ាំសពាះដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ររស់អងគភារ។ 

២១២០-C៣- សៅសរលជយួថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសៅក្នងុការរសងកើត នងិសធវើឱ្យព្រសសើរស ើងនវូដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ង       

ហានភិយ័ សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវដ្ក្ខាួនរកីារេេួលយក្នវូការេេួលខុសព្តូវសលើការព្គ្រ់ព្គ្ងណ្តមួយ សដ្ឋយខតិខាំ

ព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យខាួនឯង។ 

២១៣០- ការព្តតួរនិតិយ 

សសទ ព្តូវជួយអងគភារសៅក្នងុការគាំពារ ការព្តតួរនិតិយសដ្ឋយព្រសិេធភារ តមរយៈការវាយតផ្មាព្រសិេធ- 

ភារ នងិព្រសិេធទល នងិតមរយៈការជាំរញុឱ្យានការណក្លមអជាព្រចាាំ។ 

២១៣០-A២- សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវឱ្យដឹ្ងព្ាក្ដ្ថា សគលសៅព្រតិរតិតការ នងិក្មមវិធី នងិសគលរាំែងព្តូវ

ានរសងកើត នងិអនសុលាមសៅតមការច្ងា់នររស់អងគភារ។ 

២១៣០-A៣- សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវរនិិតយព្រតិរតតកិារ និងក្មមវិធីសដ្ើមបីឱ្យព្ាក្ដ្ថាលេធទល នងិស ា្ើយគន

ជាមួយសគលសៅ និងសគលរាំែងានក្ាំែត ់ថាសតើព្រតិរតិតការ និងក្មម វិធីព្តូវានអនុវតត នងិសសព្មច្ដូ្ច្ការច្ង់

ានឬយ ងណ្ត។ 

២១៣០-C១- សៅក្នុងដ្ាំសែើររិភាក្ា សវនក្រផ្ទៃក្នុងព្តូវសផ្លត តសលើព្ររន័ធព្តួតរនិតិយណដ្លស ា្ើយជាមួយសគល

សៅការងារររស់ខាួន ណតព្តូវព្រុងព្រយត័នជានិច្ចច្ាំសពាះព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសាំខាន់ៗដ្ផ្េ។ 

២១៣០-C២- សវនក្រផ្ទៃក្នុងព្តូវសព្រើច្ាំសែះដឹ្ងអាំរីយនតការព្តួតរិនិតយេេួលានរីការរិសព្គះសព្ារ់

ការវាយតផ្មាដ្ាំសែើរការព្តតួរនិតិយររស់អងគភារ។ 

២២០០- ការចាតណ់ច្ងសធើវណទនការ 

សវនក្រផ្ទៃក្នុងព្តូវសរៀរច្ាំ និងក្ត់ព្តនវូណទនការសព្ារ់ច្ាំណ្តត់ការនីមួយៗរួមរញ្ចូលទាំងសគលសៅច្ាំណ្តត់

ការ   វិសាលភារ នងិការណរក្ណច្ក្ធនធាន។ 

២២០១- ការយក្ច្តិតេកុ្ដ្ឋក្ស់លើការសរៀរច្ាំណទនការ 

សៅក្នងុការសរៀរណទនការចុ្ះរាំសរញការងារ សវនក្រព្តូវយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើៈ 

 សគលរាំែងផ្នសក្មមភារណដ្លព្តូវព្តួតរនិិតយ និងមសធាាយណដ្លសក្មមភារទាំងសនាះសព្រើសព្ារ់

ព្គ្រ់ព្គ្ងសមិេធក្មមររស់ខាួន  

 ហានភិយ័សាំខាន់ច្ាំសពាះសក្មមភារ សគលរាំែងររស់វា ធនធាន និងព្រតិរតិតការ នងិមសធាាយណដ្ល

សព្រើសព្ារ់ព្គ្រ់ព្គ្ងរច្ច័យផ្នហានភិយ័ ឱ្យសថ ិតសលើក្ព្មិតមយួអាច្េេួលយក្ាន 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ភារព្គ្រ់ព្គន់ នងិព្រសិេធភារផ្នសក្មមភារព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ នងិដ្ាំសែើរការព្តតួរនិតិយសធៀរសៅនងឹ

ព្ក្រខែ័ឌ  ឬគ្ាំរពូ្តតួរនិតិយណដ្លពាក្រ់ន័ធ 

 កាលានុវតតភារសដ្ើមបីសធវើឱ្យានការណក្លមអឱ្យានសព្ច្ើន សព្ារ់ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ររស់សក្មមភារ 

នងិដ្ាំសែើរការព្តតួរនិតិយ។ 

២២០១-A១-សៅសរលសរៀរច្ាំណទនការសព្ារ់សធវើការងារជនូដ្លភ់ាគ្ីសព្ៅអងគភារ សវនក្រផ្ទៃក្នុងព្តូវាន

ការយលគ់ន ជាលាយលក្ខអក្សរ អាំរីសគលរាំែង វិសាលភារ ការេេួលខុសព្តូវ នងិការរំរងឹេុក្សទសងសេៀត រួម

រញ្ចូលទាំងក្ាំហតិក្នងុការណច្ក្ចាយលេធទលផ្នច្ាំណ្តតក់ារ នងិសិេធិចូ្លដ្លផ់្នក្ាំែតព់្តការងារ។ 

២២០១-C១-សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវណសវងយល់ជាមួយអតិងិជនណដ្លចូ្លមក្ព្រឹក្ាអាំរីសគលរាំែង  វិសាល-

ភារ ការេេួលខុសព្តូវសដ្ឋយណ ក្ៗ នងិការរំរងឹសទសងៗររស់អតិងិជន។ ច្ាំសពាះការងារធាំៗការណសវងយល់សនះព្តូវ

ច្ងព្ក្ងជាឯក្សារ។ 

២២១០- សគលរាំែងយេុធនាការ 

សគលរាំែងព្តូវក្ាំែត់សព្ារ់ព្គ្រ់យុេធនាការ។ 

២២១០-A១- សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវសធវើការវាយតផ្មារឋមច្ាំសពាះហានភិយ័ពាក្់រន័ធសព្ារ់សក្មមភារ ណដ្ល

សិថតសព្កាមការព្តួតរនិិតយ។ សគលរាំែងយុេធនាការព្តូវ ា្ុះរញ្ហច ាំងក្នងុលេធទលផ្នការវាយតផ្មា។ 

២២១០-A២- សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវរនិិតយលេធភារក្ាំហុសសច្តនាធាំៗ ការរនាាំធាំៗ ភារមិនអនុសលាម និង

ច្ាំែចុ្សខាយដ្ផ្េក្នងុសរលគ្តិគ្ូរអាំរីសគលរាំែងយុេធនាការ។ 

២២១០-A៣- លក្ខែៈវិនចិ្ឆ័យព្តូវឱ្យានព្គ្រ់ព្គន់សព្ារ់វាយតផ្មាព្ររន័ធព្តួតរនិតិយ។ សវនក្រផ្ទៃក្នុង

ព្តូវដឹ្ងថាថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំានរសងកើតលក្ខែៈវិនិច្ឆយ័ព្គ្រ់ព្គនក់្ព្មិតណ្ត សដ្ើមបីក្ាំែត់ថាសតើសគលរាំែង និងសគលសៅ

ានសសព្មច្យ ងណ្ត។ ព្រសិនសរើព្គ្រ់ព្គន ់ សវនក្រព្តវូសព្រើលក្ខែៈ វិនិច្ឆ័យទាំងសនាះក្នុងការវាយតផ្មាររស់ខាួន។ 

ទៃុយសៅវិញ សវនក្រព្តូវសធវើការជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ រសងកើតលក្ខែៈ វិនិច្ឆ័យសព្ារ់វាយតផ្មាឱ្យានសមព្សរ។ 

២២១០-C១- ការរិសព្គះសលើសគលរាំែងយុេធនាការ ព្តូវគ្តិគ្ូររអីភិាលក្ិច្ច ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ នងិ

ដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងក្នុងក្ព្មិតមួយណដ្លអតិងិជនឯក្ភារ។ 

២២២០-  វសិាលភារយេុធនាការ 

 វិសាលភារ ណដ្លក្ាំែត់ព្តូវព្គ្រ់ព្គន់សមលមមជាមួយសគលសៅយុេធនាការ 

២២២០-A១-  វិសាលភារយេុធនាការព្តូវានរញ្ចូលនវូការគ្ិតគ្រូអាំរពី្ររន័ធពាក្រ់ន័ធ ក្ាំែត់ព្ត មន្រនតី នងិ

ព្េរយសមបតិតរូរវនត ព្រមទាំងអវីៗ សេៀតសិថតសព្កាមការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់ភាគ្ីេី៣ ទងណដ្រ។ 

២២២០-A២- ព្រសិនសរើានតព្មូវការរិភាក្ាសលើច្ាំែចុ្សាំខាន ់ ណដ្លសលច្ស ើងសៅក្នុងសរលសធវើការ

យុេធនាការនានាសនាះ   ការព្រមសព្រៀងសដ្ឋយណ ក្ព្តូវសរៀរច្ាំសៅសលើសគលរាំែង    វិសាលភារ   ការេេួលខុសព្តូវ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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សទសងៗ និងការរំរងឹដ្ផ្េ សហើយលេធទលផ្នក្ិច្ចរិភាក្ាព្តូវណច្ក្ចាយព្សរតមសតងដ់្ឋផ្នការរិសព្គះ។ 

២២២០-C១- សៅក្នុងការសរៀរច្ាំរិសព្គះសលើយុេធនាការ សវនក្រផ្ទៃក្នុងព្តូវធានាថា វិសាលភារផ្នយុេធនាការ

ានលក្ខែៈព្គ្រ់ព្គន់សព្ារ់សធវើការសលើសគលសៅ ណដ្លានឯក្ភារ។ ព្រសិនសរើសវនក្រផ្ទៃក្នុងសរៀរច្ាំការរព្មុង

រណនថមសលើ វិសាលភារសៅក្នងុយុេធនាការ ការរព្មុងទាំងសនះព្តូវណតានរិសព្គះជាមួយអតិងិជន ថាសតើព្តូវរនត ឬ  

យ ងណ្តជាមួយយុេធនាការសនះ។ 

២២៣០- ការណរងណច្ក្ធនធានក្នងុយេុធនាការ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវក្ាំែត់ធនធានឱ្យានសមព្សរ នងិព្គ្រ់ព្គន់សដ្ើមបីសសព្មច្ាននូវសគលសៅយុេធនាការ 

សដ្ឋយណទអក្សលើការវាយតផ្មាសលើធមមជាតិ នងិភារសមុគ្សាម ញផ្នយុេធនាការនីមួយៗ ក្ាំហិតសរលសវលា នងិធនធានណដ្ល 

ាន។ 

២២៤០- ក្មមវធិកីារងារផ្នយេុធនាការ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវសរៀរច្ាំ នងិក្សាងក្មមវិធីការងារ ណដ្លនាាំសៅដ្លក់ារសសព្មច្ានផ្នសគលរាំែងររស់

យុេធនាការ។ 

២០៤០-A១- ក្មមវិធីការងារព្តូវរញ្ចូលនវូនតីិវិធីសព្ារ់ក្ាំែត់ វិភាគ្ វាយតផ្មា នងិការសរៀរលិខតិសាន ម

រ័តា៌នសៅក្នងុដ្ាំសែើរការផ្នយុេធនាការ។ ក្មមវិធកីារងារព្តូវណតានឯក្ភារមុនព្តូវានអនុវតតសហើយព្តូវណក្តព្មូវ   

ភាា មៗសរើសិនជាចាាំាច់្។ 

២២៤០-C១- ក្មមវិធីការងារសព្ារ់រិសព្គះសលើយុេធនាការអាច្ណព្រព្រួលក្នុងេព្មង់ និងខឹាមសារណដ្លអាព្ស័យ

សលើធមមជាតផិ្នយុេធនាការ។ 

២៣០០- អនវុតតយេុធនាការ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវក្ាំែត់រត័ា៌នឱ្យានព្គ្រ់ច្ាំននួ អាច្េុក្ចិ្តតាន សហើយពាក្រ់ន័ធ នងិានព្រសយជន ៍

ណដ្លនាាំសៅកានក់ារសសព្មច្សគលរាំែងយុេធនាការ។ 

ការរក្ព្សាយ 

រ័តា៌នព្គ្រ់ព្គន ់ គ្ឺជាក្់ណសតង សរញសលញ នងិគ្រួឱ្យសជឿេុក្ចិ្តត ណដ្លអនញុ្ហញ តឱ្យមនសុសណដ្លានភារ

ហមត់ច្តន់ងិេេួលរត័ា៌នដូ្ច្គន  អាច្សធវើសសច្ក្តីសិនិនដ្ឋឋ នដូ្ច្សវនក្រណដ្រ។ រត័៌ានណដ្លគ្ួរេុក្ចិ្តតានគ្ឺជារត័ា៌ន 

ណដ្លអាច្ព្រមូលានតមរយៈការសព្រើព្ាស់រសច្ចក្សេសយេុធនាការព្តឹមព្តូវ។ រ័តា៌នពាក្រ់ន័ធគ្រឺ័តា៌នណដ្លគាំព្េ

ដ្លក់ារក្ត់សាគ លស់ឃើញក្នុងយុេធនាការ នងិអនសុាសន៍ សហើយព្តូវានសងគតិភារសៅនងឹសគលរាំែងយុេធនាការ

ទងណដ្រ។ រត័ា៌នសាំខានន់ងឹជួយអងគភារឱ្យសសព្មច្សគលរាំែង។ 

២៣២០- ការវភិាគ្ នងិការវាយតផ្មា 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវសធវើការសននដិ្ឋឋ ន និងក្ាំែតល់េធទលយុេធនាការ សដ្ឋយណទអក្សលើការវិភាគ្ និងការវាយតផ្មា 
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សមព្សរ។ 

២៣៣០- ការក្តព់្តរត័ា៌ន 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវក្ត់ព្តរ័តា៌នពាក្់រន័ធ សព្ារ់គាំព្េការសនិនដ្ឋឋ ន នងិលេធទលយុេធនាការ។ 

២៣៣០-A១- ព្រធានសវនក្មម ព្តូវព្តតួរនិតិយសិេធិចូ្លក្ាំែត់ព្តយុេធនាការ សហើយព្តូវានការអនុម័ត

ររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ ឬព្ក្ុមព្រឹក្ាច្ារ់មុនទសរវទាយក្ាំែត់ព្តទាំងឡាយសៅឱ្យភាគ្ីសព្ៅសរើានការចាាំាច់្។ 

២៣៣០-A២- ព្រធានសវនក្មម ព្តូវសរៀរច្ាំការទមទរអាំរកីាររក្ាក្ាំែត់ព្តផ្នយុេធនាការ សដ្ឋយមិន

ទក្់េងនងឹមសធាាយណដ្លក្ាំែត់ព្តព្តូវានរក្ាេុក្។ ការទមទរឱ្យានការរក្ាេុក្សនះ ព្តូវស ា្ើយគន ជាមួយការ

ណែនាាំររស់អងគភារ នងិច្ារ់េាា រ់នានា ឬការទមទរសទសងសេៀត។ 

២៣៣០-C១- ព្រធានសវនក្មម ព្តូវក្សាងសគលនសយាយព្គ្រ់ព្គ្ងពាក្រ់ន័ធនឹងការឃុាំព្គ្ង និងការរក្ា

េុក្នូវក្ាំែត់ព្តផ្នក្ិច្ចរិសព្គះយុេធនាការ ក្៏ដូ្ច្ជាការអនញុ្ហញ តទតលជ់នូភាគ្ីក្នងុ នងិសព្ៅ។ សគលនសយាយទាំង

សនះព្តូវព្សរគន សៅនឹងការណែនាាំររស់អងគភារ នងិរេដ្ឋឋ នច្ារ់ពាក្់រន័ធឬការទមទរសទសងៗសេៀត។ 

២៣៤០- ការព្តតួរនិតិយសលើយេុធនាការ 

យុេធនាការព្តូវេេួលានការព្តួតរនិិតយព្តឹមព្តូវសដ្ើមបីធានាថា សគលរាំែងព្តូវានសសព្មច្សហើយគ្ុែ

ភារព្តូវានគាំពារ ខែៈមន្រនតីព្តូវានរព្ងងឹ។ 

ការរក្ព្សាយ 

េាំហាំផ្នការព្តួតរនិិតយណដ្លចាាំាច់្នឹងអាព្សយ័សលើជាំនាញ នងិរេរិសសាធនផ៍្នសវនក្រផ្ទៃក្នុង នងិភារសមុគ្- 

សាម ញផ្នយុេធនាការ។ ព្រធានសវនក្មម ានការេេួលខុសព្តូវរួមក្នងុការព្តតួរនិតិយយុេធនាការសទះជាព្តូវអនុវតត 

សដ្ឋយ ឬសព្ារ់សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ រ ុណនតអាច្ចាតត់ាំងសាជិក្ានរិសសាធន៍សមរមយផ្នសក្មមភារសវនក្មម 

ផ្ទៃក្នងុ សដ្ើមបីអនុវតតការព្តតួរនិតិយជាំនសួាន។ ភសតុតងសមព្សរផ្នការព្តួតរនិតិយ ព្តូវក្ត់ព្ត នងិរក្ា។ 

២៤០០- គ្មនាគ្មនល៍េធទល 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវគ្មនាគ្មនល៍េធទលយុេធនាការ។ 

២៤១០- លក្ខែៈវនិចិ្ឆយ័សព្ារគ់្មនាគ្មន ៍

គ្មនាគ្មនរ៍័តា៌ន ព្តូវរួមរញ្ចូលនវូសគលរាំែងយុេធនាការ នងិវិសាលភារក្៏ដូ្ច្ជាការសនិនដ្ឋឋ នណដ្ល 

អាច្អនុវតតាន អនសុាសន ៍នងិណទនការសក្មមភារ។ 

២៤១០-A១- ការណច្ក្ចាយលេធទលយុេធនាការច្ងុសព្កាយ ព្តូវរងករ់នូវសយរល់ នងិការសននិដ្ឋឋ នរួមររស់

សវនក្រផ្ទៃក្នងុ ច្ាំសពាះក្ណនាងណដ្លចាាំាច់្។ 

២៤១០-A២-សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវសលើក្េឹក្ចិ្តតឱ្យេេួលសាគ ល ់ សមិេធក្មមសមព្សរសៅក្នុងការេាំនាក្់េាំនង

ការងារយុេធនាការ។ 
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២៤១០-A៣- សៅសរលទតលល់េធទលយុេធនាការដ្លភ់ាគ្ីសៅសព្ៅអងគការ ការព្ាព្ស័យព្តូវរញ្ចូលនវូក្ាំហតិ

ផ្នការណច្ក្ចាយ នងិសព្រើព្ាស់លេធទលទាំងអស់សនះ។ 

២៤១០-C១- គ្មនាគ្មន៍វឌ្ឍនភារ នងិលេធទលផ្នការរិសព្គះសលើព្ររិតតក្មម នឹងណព្រព្រលួតមេព្មង់ នងិ 

ខាឹមសារអាព្ស័យសលើធមមជាតិររស់ព្រព្រឹតតក្មម នងិតព្មូវការររស់អតិងិជន។ 

២៤២០- គ្ែុភារផ្នគ្មនាគ្មន ៍

គ្មនាគ្មនព៍្តូវណតព្រយត័នព្រណយង សតានុម័ត ច្ាស់ ព្តឹមព្តូវ សាថ រនា សរញសលញ និងទន់សរលសវលា។ 

ការរក្ព្សាយ 

គ្មនាគ្មន៍ណដ្លព្តឹមព្តូវ គ្គឺម នក្ាំហុសអសច្តនា នងិមិនខុសរីការរិតសហើយស ា្ើយគន ជាមួយការជាក្់ណសតង។ 

សគលរាំែងររស់គ្មនាគ្មន៍គ្ឺសមព្សរ នងិណរងណច្ក្ មិនលាំសអៀង នងិជាលេធទលផ្នការវាយតផ្មាសដ្ឋយេសសនៈ

សមព្សរនងិានតលុយភារ ច្ាំសពាះសហតុការែ៍ទាំងឡាយនងិសាថ នភារពាក្់រន័ធនានា។ គ្មនាគ្មន៍ច្ាស់លាស់គ្ឺ

ព្សលួយលា់នលក្ខែៈតក្កៈ សជៀសវាងការសព្រើពាក្យរសច្ចក្សេសមិនចាាំាច់្សហើយទតលន់វូរ័តា៌នចាាំាច់្ និងពាក្-់ 

រន័ធ។ គ្មនាគ្មន៍ធាំៗ គ្ឺមិនានការរណនថមសលើសរកីារចាាំាច់្ ទតលន់ូវភារលមអតិព្ជលុ ានច្ាំែចុ្ឥតព្រសយជន៍។ 

គ្មនាគ្មន៍ណររសាថ រនា ានព្រសយជន៍ណ្តស់សព្ារ់ព្រព្រឹតតក្មមររស់អតិងិជន និងអងគភារសហើយនាាំសៅ 

កានក់ាររកី្ច្សព្មើនច្ាំសពាះក្ណនាងណដ្លចាាំាច់្។ គ្មនាគ្មន៍សរញសលញមិនានសលអ់វីណដ្លចាាំាច់្សព្ារ់សសព្មច្

សគលសៅ សហើយានរញ្ចូលនវូរាល់រត័ា៌នសាំខានន់ងិពាក្់រន័ធ ព្រមទាំងការអសងកតសព្ារ់គាំព្េអនុសាសន ៍ នងិ 

ការសនិនដ្ឋឋ ន។ គ្មនាគ្មនទ៍ន់សរល គ្ឺគ្មនាគ្មន៍ណដ្លទន់សហតុការែ៍ នងិសព្រើព្ាស់ានអាព្សយ័សលើភារ

សាំខានផ់្នរញ្ហា  និងណដ្លអនញុ្ហញ តឱ្យថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំចាត់វិធានការានព្តឹមព្តូវ។ 

២៤២១- ក្ាំហសុអសច្តនា នងិភារខវះច្សនាា ះ 

ព្រសិនសរើគ្មនាគ្មនទ៍ៃុក្នវូក្ាំហុសអសច្តនា ឬការខវះច្សនាា ះ ព្រធានព្រតិរតិតសវនក្មមព្តូវគ្មនាគ្មន ៍

រ័តា៌នណក្តព្មូវជនូដ្ល់ព្គ្រ់ភាគ្ី ណដ្លានេេួលរ័តា៌នសនះរីមុនមក្។ 

២៤៣០- ការសព្រើព្ាស់ការអនវុតតព្សរតមសតងដ់្ឋរអនតរជាតសិព្ារក់ារងារជាំនាញផ្នការសធវើសវនក្មម ” 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុអាច្រាយការែ៍ថា ព្រព្រតឹតក្មមររស់គត់ព្តូវានសធវើព្សរតមសតងដ់្ឋរអនតរជាតិសព្ារ់

ការងារជាំនាញ ផ្នការសធវើសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្រសិនសរើលេធទលផ្នការធានាគ្ុែភារនងិក្មមវិធីណក្លមអគាំព្េដ្លក់ារ

រាយការែ៍។ 

២៤៣១- ការលាតព្តដ្ឋងផ្នព្ររតិតក្មមក្នងុក្រែីានភារមនិអនសុលាម 

សៅសរលភារមនិអនុសលាម ជាមួយនយិមន័យររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្ក្មសីលធម៌ ឬសតងដ់្ឋរជះឥេធិរលសលើ

ព្រព្រតឹតក្មម សនាះគ្មនាគ្មនផ៍្នលេធទលព្តូវសរើក្រងាា ញនូវៈ 

 សគលការែ៍ ឬវិធានផ្នការអនុវតតព្ក្មសីលធម៌ ណដ្លអនញុ្ហញ តឱ្យានភារអនសុលាមមិនសរញសលញ 
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 មូលសហតផុ្នភារមនិអនុសលាម 

 រច្ច័យផ្នភារមនិអនុសលាម សលើព្រព្រតឹតក្មម នងិលេធទលព្រព្រឹតតក្មមណដ្លានគ្មនាគ្មន។៍ 

២៤៤០- ការណច្ក្ចាយលេធទល 

ព្រធានសវនក្មម ព្តូវណច្ក្ចាយលេធទលជនូភាគ្ពីាក្រ់ន័ធ។ 

ការរក្ព្សាយ 

ព្រធានសវនក្មម ឬអនក្ណដ្លេេួលការចាតត់ាំង ព្តូវរនិតិយ និងអនុម័តសលើគ្មនាគ្មនផ៍្នព្រព្រតឹតក្មមចុ្ង

សព្កាយ មុននងិសាះទាយ នងិសសព្មច្ថាសតើព្តូវសទ ្ើសៅអនក្ណ្ត នងិសទ្ើសដ្ឋយរសរៀរណ្ត។ 

២៤៤០-A១- ព្រធានសវនក្មម េេូលខុសព្តូវសលើគ្មនាគ្មនល៍េធទលចុ្ងសព្កាយ ជនូដ្លភ់ាគ្ ី ណដ្លធានា

ថាលេធទលព្តូវានសព្រើព្ាស់ានលអ។ 

២៤៤០-A2- ទៃុយសៅវិញសរើតមច្ារ់ ការទមទរទាូវការតព្មូវឱ្យសទ្ើសច្ញសៅភាគ្ីសព្ៅអងគភារ សរលសនាះ 

ព្រធានសវនក្មម ព្តូវៈ 

 វាយតផ្មាសកាត នរុលផ្នហានភិ័យជនូអងគភារ 

 រិសព្គះជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ ឬព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាលតមការចាាំាច់្ 

 ព្គ្រ់ព្គ្ងការណច្ក្ចាយតមរយៈក្ាំហតិការសព្រើព្ាស់លេធទល 

២៤៤០-C១-ព្រធានសវនក្មម េេួលខុសព្តូវសលើការគ្មនាគ្មនល៍េធទលចុ្ងសព្កាយ ផ្នលេធទលព្រព្រិតតក្មម 

សៅអតិងិជន 

២៤៤០-C២-ក្នុងសរលរិសព្គះសលើព្រព្រតឹតក្មម រញ្ហា អភាិលក្ិច្ច ការវាយតផ្មាហានភិយ័ នងិរញ្ហា ព្ររន័ធ

ព្តួតរនិតិយអាច្ព្តូវក្ាំែត់សឃើញ។ សៅសរលរញ្ហា ទាំងសនះវាសាំខាន់សព្ារ់អងគភារ សនាះព្តូវគ្មនាគ្មនជ៍នូថាន ក្់

ដឹ្ក្នាាំ  នងិព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល។ 

២៥០០- តមដ្ឋនវឌ្ឍនភារ 

ព្រធានសវនក្មមព្តូវរសងកើត នងិគាំពារនូវព្ររន័ធសព្ារ់តមដ្ឋនលេធទល ណដ្លព្តូវគ្មនាគ្មន៍ជនូថាន ក្់

ដឹ្ក្នាាំ។ 

២៥០០-A១-សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវរសងកើតដ្ាំសែើរការឃាា ាំសមើល សដ្ើមបតីមដ្ឋន នងិធានាថា វិធានការ

ររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំានព្តូវអនុវតតព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ ឬថាថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្រមេេួលហានភិ័យ ព្រសិនសរើមិនចាត់

 វិធានការ។ 

២៥០០-C១-សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្តូវតមដ្ឋនលេធទលផ្នព្រព្រតឹតក្មមណដ្លានរិសព្គះក្នងុក្ព្មិត

ណដ្លានឯក្ភារជាមួយអតងិិជន។ 
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២៦០០- ការសសព្មច្ររស់ថាន ក្ដ់្កឹ្នាាំក្នងុការងារេេលួយក្ហានភិយ័ 

សៅសរល ព្រធានសវនក្មម សជឿថាថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំានសុខព្រមេេួលយក្នូវហានភិ័យសាំែលក់្នុងក្ព្មិតណ្ត

មួយ ណដ្លអងគភារមនិអាច្េេួលយក្ាន ព្រធានសវនក្មមព្តូវរភិាក្ាជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់។ ព្រសិនសរើការ

សសព្មច្ពាក្រ់ន័ធ និងហានភិយ័សាំែល់ មិនព្តូវានសដ្ឋះព្សាយ ព្រធានសវនក្មម ព្តូវរាយការែ៍ជនូព្ក្ុមព្រឹក្ាភិ-

ាលសដ្ើមបីរក្ការសសព្មច្ចុ្ងសព្កាយ។ 
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៧.២ ព្រម្សីលធម្៌សព្មារ់សវនររផ្ទៃរនុង 

 

 

 

 

 

 

 

 

ព្រម្សីលធម្៌ 

សព្មារ់សវនររផ្ទៃរនុង 

 
 

ព្រសួងសសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

នាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត្ិ  ស្ថសនា  ព្រះម្ហារសព្ត្ 

 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       140                            ២០១៧ 

 

១.សសចរតសីទតើម្ 

ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុសច្ញទាយព្ក្មសីលធម៌សនះ អនុសលាមតមាព្ត ៨ ផ្នអនុព្ក្តឹយសលខ ៤០ 

អនព្ក្.រក្ចុ្ះផ្ងៃេី១៥ ណខ ក្ុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥ សត ីរីការសរៀរច្ាំនងិការព្រព្រតឹតិសៅផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅតមរណ្តត សាថ រ័ន 

ព្ក្សួង នងិសហព្គសសាធារែៈ។ ព្ក្មសីលធម៌សនះទតលន់ូវការណែនាាំអាំរីសគលការែ៍នងិវិធាននានាដ្ល់សវន

ក្រផ្ទៃក្នុងណដ្លរាំសរញការងារក្នុងសាថ រ័នរដ្ឋាលសាធារែៈផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា។ សគលរាំែងផ្នព្ក្មសីល-

ធម៌គ្ឺសលើក្តសមកើងវរបធម៌ សលីធម៌ក្នងុវិជាា ជីវៈសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្ឺជាការធានាសដ្ឋយឯក្រាជយនិងមិនលាំសអៀង នងិជាសក្មមភាររិសព្គះសយរល់ណដ្លរសងកើត 

ស ើង សដ្ើមបីរណនថមតផ្មានងិសធវើឱ្យព្រតិរតតិការររស់អងគភារកាន់ណតព្រសសើរ។ សវនក្មមផ្ទៃក្នុងជួយអងគភារឱ្យសសព្មច្ 

នវូសគលរាំែងររស់ខាួន សដ្ឋយនាាំមក្នូវអភពិ្ក្មណដ្លានលក្ខែៈជាព្ររន័ធនិងជាំនាញសដ្ើមបីវាយតផ្មា និងសធវើឱ្យ 

ព្រសសើរនូវការព្គ្រព់្គ្ងហានភិយ័ ការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុង នងិដ្ាំសែើរការអភិាលក្ិច្ច។ 

 វិជាា ជីវៈសវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវការចាាំាច់្នវូព្ក្មសីលធម៌ ណដ្លរសងកើតនូវការសជឿជាក្់សលើភារមិនលាំសអៀងក្នុង 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ ការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ នងិដ្ាំសែើរការអភាិលក្ិច្ច។ ព្ក្មសីលធម៌ានរួមរញ្ចូលនូវ សាស-

ភាគ្សាំខាន់រីររណនថមសៅសលើនយិមន័យសវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្៖ឺ 

 “សគលការែ៍” ពាក្់រន័ធនងឹវិជាា ជីវៈនិងការអនុវតតសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

 “ វិធាន”ណដ្លរិរែ៌នាអាំរតីព្មូវការផ្នរេដ្ឋឋ នឥរយិរងររស់សវនក្រផ្ទៃក្នងុ។  វិធានទាំងសនះជា

ជាំនួយក្នុងការអនុវតត “សគលការែ៍” នងិសដ្ើមបីណែនាាំសវនក្រផ្ទៃក្នុងព្រតិរតតាិនព្តឹមព្តូវនូវព្ក្ម សីលធម៌។ 

២.សោលការែ ៍

សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវអនុវតតតមសគលការែ៍ដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

២.១.ភារសុច្រតិ 

ភារសុច្រិតររស់សវនក្រផ្ទៃក្នងុរសងកើតនូវការេុក្ចិ្តត នងិជាមូលដ្ឋឋ នរសព្មើឱ្យការសជឿជាក្់សលើការវិនិច្ឆយ័ 

ររស់សវនក្រ។ 

២.២.សតានមុត ័

សវនក្រផ្ទៃក្នងុរក្ាភារមិនលាំសអៀងសលើវិជាា ជីវៈក្ព្មិតខពស់ ក្នុងការព្រមូលការវាយតផ្មានិងរាយការែ៍

រ័តា៌នអាំរីសក្មមភារ ឬដ្ាំសែើរការណដ្លានរនិតិយ។ សវនក្រផ្ទៃក្នងុសធវើការវាយតផ្មាយ ងព្តឹមព្តូវសៅព្គ្រ់កាលៈ   

សេសៈទាំងអស់ សដ្ឋយរុាំគ្ិតទលព្រសយជនផ៍្លៃ លខ់ាួននិងឥេធរិលអនក្ដ្ផ្េ សៅក្នុងការ វិនិច្ឆ័យសនាះសេ។ 

២.៣.ការសាៃ ត ់

សវនក្រផ្ទៃក្នងុសគររតផ្មានិងក្មមសិេធិផ្នរ័តា៌ន ណដ្លានេេួលនិងមិនទសរវទាយរ័តា៌នសដ្ឋយគម ន ការ

អនញុ្ហញ ត សលើក្ណលងណតានកាតរវក្ិច្ចក្នុងទាូវច្ារ់ឬក្នងុវិជាា ជវីៈក្នុងការទសរវទាយរត័ា៌នសនាះ។ 
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២.៤.សមតថភារ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុសព្រើច្ាំសែះដឹ្ងជាំនាញនងិរេរិសសាធន ៍ណដ្លចាាំាច់្ក្នុងការអនុវតតសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

៣- វិធាន 

៣.១.ភារសុច្រតិ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុៈ 

 ព្តូវអនុវតតការងារររស់ខាួនសដ្ឋយសសាម ះព្តងព់្រុងព្រយត័ន នងិេេួលខុសព្តូវខពស់ 

 ព្តូវព្រតិរតតតិមច្ារ់និងទសរវទាយរត័៌ានណដ្លតព្មូវសដ្ឋយច្ារ់និងវិជាា ជីវៈ 

 មិនព្តូវចូ្លរួមក្នងុសក្មភាម រមិនព្សរច្ារ់ ឬក្នងុសក្មមភារណដ្លនាាំឱ្យរ ះពាលដ់្ល់វិជាា ជីវៈសវនក្មមផ្ទៃ-

ក្នុង ឬក្ិតតយិសររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល 

 ព្តូវសគររនងិរួមច្ាំណែក្ក្នងុសគលសៅព្សរច្ារ់ររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល។ 

៣.២.សតានមុត័ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុៈ 

 មិនព្តូវចូ្លរួមក្នងុសក្មមភារឬេាំនាក្់េាំនង ណដ្លអាច្សធវើឱ្យរ ះពាលឬ់ណដ្លគ្តិថាអាច្រ ះពាលដ់្ល់ការវាយ

តផ្មាព្រក្រសដ្ឋយភារមិនលាំសអៀងររស់ខាួន នងិអាច្រ ះពាល់ដ្លទ់លព្រសយជន៍ររស់រាជរដ្ឋឋ ភិាល 

 មិនព្តូវេេួលយក្អវីណដ្លអាច្រ ះពាល់ ឬណដ្លគ្ិតថាអាច្រ ះពាល់ដ្លក់ារវិនិច្ឆយ័តមលក្ខែៈ   វិជាា ជីវៈ

ររស់ខាួន 

 ព្តូវរងាា ញរាល់សហតកុារែ៍ជាសារវនត័ ណដ្លសវនក្រដឹ្ងថាព្រសិនសរើមិនរងាា ញសនាះសេរាយការែ៍សតរី ី

សក្មមភារណដ្លព្តូវានរនិិតយនឹងខុសរីការរិត។ 

៣.៣.ការសាៃ ត ់

សវនក្រផ្ទៃក្នងុៈ 

 ព្តូវព្រុងព្រយ័តនក្នុងការសព្រើព្ាស់និងការពាររ័តា៌នណដ្លានេេួលក្នុងសរលរាំសរញភារក្ចិ្ចររស់ខាួន 

 មិនព្តូវសព្រើព្ាស់រត័ា៌នសព្ារ់ទលព្រសយជនផ៍្លៃ លខ់ាួនឬទៃុយនងឹច្ារ់ឬសធវើឱ្យរ ះពាល់ច្ាំសពាះសគល

នសយាយររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល។ 

៣.៤.សមតថភារ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុៈ 

 ព្តូវសធវើសវនក្មមសលើសក្មមភារណ្តណដ្លខាួនានច្ាំសែះដឹ្ងជាំនាញ និងរេរិសសាធន៍ច្ាស់លាស់ 

 ព្តូវអនុវតតការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសដ្ឋយអនុសលាមតមសតងដ់្ឋរវិជាា ជីវៈសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ណដ្លសច្ញទាយ 
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  សដ្ឋយព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុ

 ព្តូវរសងកើនជាំនាញព្រសិេធភារ នងិគ្ុែភារផ្នការងារររស់ខាួន។ 
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៨. ព្រកាសសលខ ២៩៥ សហវ.ព្រក្ ច្ុះផ្ងៃេ ី១៩ ណខ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៣ សតរីីការដ្ឋក់្ឱ្យសព្រើព្ាស់ ឯក្សាររច្ចុរបននក្មមផ្នសគលនសយាយសតកីារ

ព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ 
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                         ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

          ជាត្ ិស្ថសនា ព្រះម្ហារសព្ត្ 

                   rrr?sss 

 

 ព្រសួងសសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

  នាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

         rrr?sss                             
 

ឯរស្ថររចចុរបននរម្មផ្ន 

សោលនសោបាយ 

សតីរ ី

ការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង 

 
 
 

7 
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សោលនសោបាយសតីរីការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង 

រ. ម្ូលដ្ឋឋ ន នងិសោលរាំែងរមួ្ 

ច្ារ់សត ីរីសវនក្មមផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា ណដ្លព្រកាសឱ្យសព្រើសដ្ឋយព្រះរាជព្ក្មសលខ ជស/រក្ម/

០៣០០/១០ ចុ្ះផ្ងៃេី ៣ ណខ មីនា ឆ្ន ាំ ២០០០ នងិអនពុ្ក្តឹយសត ីរីការសរៀរច្ាំ នងិការព្រព្រតឹតិសៅផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងសៅ

តមរណ្តត ព្ក្សួង សាថ រ័ន និងសហព្គសសាធារែៈ ររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិលសលខ៤០ អនព្ក្.រក្ ចុ្ះផ្ងៃេី១៥ ណខក្ុមភៈ 

ឆ្ន ាំ ២០០៥ តព្មូវឱ្យព្ក្សួង សាថ រ័ន និងសហព្គសសាធារែៈនីមួយៗរសងកើត នងិរព្ងងឹជាព្រចាាំនូវសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

នងិព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ង (ព្តតួរនិតិយ) ផ្ទៃក្នងុសមព្សរមួយ។ 

សគលនសយាយសតរីីការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ ព្តូវានសរៀរច្ាំស ើងសព្ារ់ជាជាំនយួដ្លព់្ក្សួង សាថ រ័ន នងិ

សហព្គសសាធារែៈ សៅក្នងុការវាយតផ្មា នងិការសធវើឱ្យព្រសសើរស ើងនូវព្រតិរតតកិារព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុនិងសវនក្មម-  

ផ្ទៃក្នងុររស់ខាួន។ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំក្៏ដូ្ច្ជាសវនក្រព្តូវអនុវតតតមសគលនសយាយសនះ សាំសៅរសងកើនការយល់ដឹ្ងអាំរីការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង ណដ្លជាគ្នាះឹផ្នមុខងារព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ ជាំរញុឱ្យគ្ែសនយយភារ នងិរដ្ឋាលណទនក្សាធារែៈកាន ់

ណតានភារលអព្រសសើរស ើង។ 

សគលនសយាយសនះ ទតលន់ូវការណែនាាំអាំរលីក្ខែៈព្គ្ឹះផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង ណដ្លព្តូវរសងកើតសៅតម 

អងគភារនីមួយៗ។ ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថនុឹងទតលន់ូវជាំនយួណទនក្រសច្ចក្សេសព្រមទាំងការរែតុ ះរណ្តត លជា 

រនតរនាៃ រ់ជនូព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈ សដ្ើមបីធានាឱ្យការអនុវតតានព្តឹមព្តូវព្សរតមសគល

ការែ៍ នតីិវិធី នងិរេរបញ្ញតត។ិ 

ខ. ស្ថរផ្នសោលនសោបាយសតីរកីារព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង 

រាជរដ្ឋឋ ភាិលតព្មូវឱ្យថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំររស់ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈ រសងកើតនងិសព្រើព្ាស់នូវ 

ព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង ព្សរតមសាថ នភារជាក្់ណសតង សដ្ើមបីធានាឱ្យសសព្មច្ាននូវសគលសៅររស់ខាួនសដ្ឋយព្សរ 

ច្ារ់។ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្តូវសព្រើព្ាស់សគលនសយាយសនះ សដ្ើមបីវាយតផ្មាភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ និងសៅ

សរលដ្ឋក្់សព្រើព្ាស់នូវដ្ាំសែើរការណក្តព្មូវ ឬងម។ី សគលនសយាយសនះ អាច្សព្រើច្ាំសពាះដ្ាំសែើរការទាំងអស់ ទាំងក្នងុ

ណទនក្ហិរញ្ញវតថុ នងិមិនណមនហិរញ្ញវតថ ុសលើមូលដ្ឋឋ នសវយ័ព្រវតត នងិមិនសវយ័ព្រវតត។ 

គ្. និយម្ន័យផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុគ្ឺជាយនដការណដ្លទដលន់ូវការធានាថា រាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុព្តឹមព្តូវ  ធនធានព្តូវាន 

សព្រើព្ាស់ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ នងិការពារានសមព្សរ ហានភិយ័ព្តូវានព្គ្រ់ព្គ្ង ច្ារ់ព្តូវានសគររ នងិ 

សគលរាំែងនានាព្តូវានសសព្មច្។ 
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ការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុគ្ឺជាសាំែុាំរួមផ្នណទនការររស់អងគភារ  ក្មមវិធីព្រតិរតដិ  ព្ររន័ធ សគលនសយាយ នតីិវិធ ី

ដ្ាំសែើរការចាត់ណច្ងនងិអនុវតដ ព្រមទាំងជាំហរនងិឥរិយរងររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្រតិរតដិ នងិមន្រនដសីទសងសេៀតណដ្លរសងកើត

ស ើងសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្រតិរតដ ិសដ្ើមបីសសព្មច្នវូសគលរាំែងច្មបងររស់អងគភារជាមួយនងឹការធានាាននូវព្រសិេធ-

ភារ នងិជាំនាញនយិយជារមួ។ សរើនយិយសដ្ឋយណ ក្ ការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុព្តូវធានាាននូវសគលសៅច្ាំននួរីខាង

សព្កាមៈ  

 ១-ព្រសិេធភារផ្នព្រតិរតដិការ (សគលរាំែងព្រតិរតដកិារ) 

 ២-ភារសរញសលញ នងិសជឿេុក្ចិ្តតានផ្នរ័តា៌នហិរញ្ញវតថុ នងិរត័ា៌នសទសងសេៀតណដ្លសព្រើព្ាស់សដ្ឋយ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ (សគលរាំែងរត័ា៌ន)   

 ៣-អនុសលាមសៅតមច្ារ់  សគលនសយាយ  នតីិវិធ ីនិងសសច្ក្ដីណែនាាំ (សគលរាំែងអនុសលាមភារ)។

 ព្រសិេធភារផ្នព្រតិរតដកិាររារ់រញ្ចូលនវូៈ អភាិលក្ិច្ចលអ ការរក្ាការពារព្េរយសមបតតិ ការសព្រើព្ាស់

ធនធានព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ និងសនស ាំសាំផ្ច្ ភារសជឿេុក្ចិ្តតានផ្នេិនននយ័ នងិរាយការែ៍ នងិការសសព្មច្ 

ាននូវសគលរាំែង នងិសគលសៅ។ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ គ្ឺជាណទនក្មួយផ្នព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង រសព្មើជាឧរក្រែ៍ព្តួតរនិិតយមួយ ណដ្លានមុខងារ 

វាយតផ្មា នងិវាស់ណវងនូវភារព្គ្រ់ព្គន ់និងព្រសិេធភារផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងទាំងឡាយសទសងសេៀតព្រក្រសដ្ឋយឯក្រាជយ។ 

ឃ. ការេេលួខ សព្ត្ូវ នងិសិេធិអាំណាច 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈ ានកាតរវក្ិច្ចក្នងុការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ រសងកើត 

នងិដ្ាំសែើរការនូវព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង។ សៅតមរាជធាន ីសខតត ខែឌ  ព្ក្ុង នងិព្សុក្ អភិាល រាជធានី សខតត ខែឌ  

ព្ក្ុង នងិព្សុក្ ានកាតរវក្ចិ្ចក្នុងការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ រសងកើត និងដ្ាំសែើរការនូវព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង។ សៅថាន ក្់

ឃុាំ-សងាក ត់ ព្ក្ុមព្រឹក្ាឃុាំ-សងាក ត់ានកាតរវក្ិច្ចក្នុងការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ រសងកើត នងិដ្ាំសែើរការនូវព្ររ័នធ ព្គ្រ់ព្គ្ង

ផ្ទៃក្នងុ។ 

ង. សតងដ់្ឋរផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង 

 ឯក្សារសនះសថ ិតក្នុងព្ក្រខ័ែឌ សតងដ់្ឋរអនតរជាតិ  ណដ្លក្ាំែត់សដ្ឋយគ្ែៈក្ាម ធិការផ្នព្ក្ុមអងគការគាំព្េ   

សនងការព្េីដ្សវ។ គ្ែៈក្ាម ធកិារសនះានណរងណច្ក្សាសធាតុផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង ជា ៥ គ្ឺៈ ររិសាថ នផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង 

ការវាយតផ្មាហានភិយ័ សក្មមភារព្តួតរនិតិយ រ័តា៌ននងិ គ្មនាគ្មន៍ នងិការរនិតិយតមដ្ឋន។ គ្ែៈក្ាម ធិការ 

សនះមិនានសផ្លត តជាសាំខាន់សៅសលើព្ររន័ធរត័៌ានសេ។ រ ណុនត វិេាសាថ នអភាិលក្ិច្ចផ្នព្ររ័នធរ័តា៌ន ានក្ាំែត់ 

ព្ក្រខែ័ឌ ព្គ្រ់ព្គ្ងសព្ារ់ព្ររន័ធរត័៌ាន នងិរសច្ចក្វិេាពាក្់រន័ធណដ្លេេួលសាគ ល់ជាអនតរជាតិ រួមទាំងការព្គ្រ់ព្គ្ង 

រសច្ចក្វិេារ័ត៌ានទងណដ្រ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ច. ហានិេ័យ និងការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង 

  ហានភិ័យគ្ឺជាសកាត នុរលផ្នព្រឹតតកិារែ៍ ឬសក្មមភារ (រួមទាំងដ្ាំសែើរគម នសក្មមភារ) ណដ្លនងឹអាច្ រណ្តត

លឱ្យានលេធទលមិនដូ្ច្ការរ ងព្ាថាន  ដូ្ច្ជាទលរ ះពាល់អវិជាានសៅសលើការសសព្មច្សគលរាំែងធុរក្ិច្ច ឬ

ក្ាំហុស គ្ងសៅក្នុងរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ។ ក្ព្មតិផ្នហានភិ័យជាេូសៅព្តូវានវាស់ណវងសដ្ឋយឱ្កាស អាច្សក្ើតស ើង 

ផ្នព្រតឹតិការែ៍ នងិទលរ ះពាលរ់រស់វា។ សគលរាំែងផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ គ្កឺាត់រនថយឱ្កាសសក្ើតស ើងផ្ន 

ព្រឹតតកិារែ៍ នងិទលរ ះ ពាល។់  

  សៅមុនសរលតក្់ណតងព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងព្តឹមព្តូវមួយ ហានភិយ័ទាំងអស់ណដ្លទក្់េងនងឹដ្ាំសែើរការ 

ក្នុងអងគភារគ្ួរព្តូវានក្ាំែត់ សហើយព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងគ្រួព្តូវានតក្់ណតងស ើង សដ្ើមបកីាត់រនថយហានភិ័យណដ្ល 

ានរក្សឃើញទាំងសនាះ។ 

្. សោលរាំែងផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង 

 សក្មមភារព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងព្តូវានសរៀរច្ាំស ើង សដ្ើមបីធានាឱ្យសសព្មច្ាននូវសគលរាំែងជាក្់លាក្់ ឬ 

ព្គ្រ់ព្គ្ងាននវូរាលក់ារផ្លា ស់រតូរ។ សគលសៅសដ្ឋយណ ក្ ណដ្លានសព្រើសព្ារ់ក្ាំែត់ថាសតើព្រតិរតតិការព្គ្រ់ព្គ្ង 

ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារយ ងណ្ត ព្តូវានសៅថាសគលរាំែង ផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង។ 

 ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្តូវតក្់ណតង នងិធានាថាព្រតិរតតកិារផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ ានលក្ខែៈព្គ្រ់ព្គនទ់ាំងក្នងុ     

ររិសាថ នសវយ័ព្រវតត និងមិនសវយ័ព្រវតតសលើច្មាងការសៅណទនក្ហិរញ្ញវតថុ នងិមិនណមនហិរញ្ញវតថុ សដ្ើមបីសសព្មច្ាន សគល

រាំែង ដ្ូច្ខាងសព្កាមៈ 

១- សុរលភារ: ានណតច្មាងការានសុរលភាររ ុសណ្តណ ះ ព្តូវានដ្ឋក្់ឱ្យដ្ាំសែើរការសហើយអនុម័តសដ្ឋយ 

មន្រនតជីាំនាញ ណដ្លេេួលសិេធិរសិសស ឬសិេធិេូសៅមុនសរលណដ្លច្មាងការសនាះព្តូវានក្ត់ព្ត  

២-  ព្រតឹតកិារែ៍ : ច្មាងការានសក្ើតស ើងរតិព្ាក្ដ្  

៣-ក្ាំែតព់្ត:ច្មាងការព្តូវានរនិិតយទន់សរលសវលានងិក្ត់ព្តព្តឹមព្តូវសៅតមការយិររិសច្ឆេគ្ែសនយយ   

៤- ភារសរញសលញ នងិភារានណតមយួសលើក្ៈ  ច្មាងការណដ្លានសុរលភារទាំងអស់ព្តូវានក្ត់ព្ត 

ក្នុងរញ្ា ីគ្ែសនយយសដ្ឋយមិនរំលង ឬសៃួ នគន  

៥- គ្ែនាៈ ច្មាងការានសុរលភារព្តូវានគ្ែនា   សដ្ឋយសព្រើវិធសីាន្រសតសមព្សរព្តឹមព្តូវ និងស ា្ើយ 

គន ជាមួយេិនននយ័សដ្ើម  

៦- ភារសមសហតទុលៈ ច្មាងការ ឬលេធទលព្តូវសមព្សរសធៀរសៅនងឹេិននន័យ ឬននិាន ការសទសងៗ  

៧-សិេធ ិ នងិកាតរវក្ចិ្ចៈ ព្េរយសក្មមជាក្មមសិេធិររស់អងគភារ សហើយរាំែលុគ្ឺជាកាតវក្ិច្ចណដ្លព្តូវសងសៅ 

តមការិយររិសច្ឆេក្ាំែត់ 
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៨-ការរងាា ញ នងិការលាតព្តដ្ឋងរត័ា៌ន: សាសភាគ្ផ្នរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ (ឬរាយការែ៍ សទសងៗ

សេៀត) ព្តូវានចាតថ់ាន ក្ព់្តឹមព្តូវ (សដ្ឋយណច្ក្ជាព្រសភេ ឬជាគ្ែនី) នងិព្តូវានអធិរាយរនយល់ ។ 

េនៃឹមនងឹសនះ ច្ាំសពាះព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារត័៌ាន ថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំព្តូវធានាថាព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងព្តូវាន 

តក្់ណតង នងិដ្ឋក្់ឱ្យព្រតិរតតិសដ្ើមបីសសព្មច្នូវសគលរាំែងដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ  

៩- ការសាៃ តៈ់ េិនននយ័ព្តូវានចូ្លដ្ល់ ណតអនក្ណដ្លេេួលានសិេធិអនញុ្ហញ តរ ុសណ្តណ ះ 

១០-ដ្ាំសណ្តះព្សាយក្ាំហសុៈ ក្ាំហុសណដ្លព្តូវានរក្សឃើញសៅតមដ្ាំណ្តក្ក់ាលផ្នដ្ាំសែើរការព្តូវេេួល 

ានការណក្តព្មូវភាា ម នងិរាយការែ៍ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំពាក្់រន័ធ  

១១- ភារសព្រើព្ាស់ានៈ ររកិាខ រដ្ាំសែើរការរ័តា៌នព្តូវរួច្រាល់ អាច្សព្រើព្ាស់ានសៅសរលណដ្លព្តូវការ  

១២- ភារមនិអាច្រដ្សិសធៈ អនក្ព្រតិរតតិមិនអាច្នយិយថាខាួនមិនានសធវើសនាះសេ។ 

 ដ្ាំសែើរការធុរក្ិច្ចណដ្លតក្់ណតងានលអ ជាមួយការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងសមព្សរ គ្ួររញ្ចូលនវូសគលរាំែង

ខាងសលើឱ្យានសព្ច្ើន ព្រសិនជាមិនអាច្រញ្ចូលានទាំងអស់។ ឧទហរែ៍ៈ សគលរាំែងផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងសលើ 

គ្ែនីេូទត់គ្ ឺ "ការេូទត់ព្តវូសធវើសៅសរលណដ្លានេេួលេាំនិញ នងិសសវា"។ សនះជាសគលរាំែង "សុរលភារ"។ 

នតីិវិធពី្គ្រ់ព្គ្ងសដ្ឋយណ ក្មួយ ណដ្លព្តូវតក្់ណតងសដ្ើមបីសសព្មច្សគលរាំែងសនះគ្ ឺ “ព្ររន័ធគ្ែនីេូទត់ព្តូវ 

សព្រៀរសធៀររវាងលខិិតរញ្ហា េិញឯក្សារព្រគ្ល់-េេួល នងិវិក្កយរព្តររស់អនក្លក្់មុននងឹសធវើការឯក្ភារេូទត់”។ 

រហុព្តួតរនិតិយក្៏អាច្ដ្ឋក្់អនវុតតទងណដ្រ សដ្ើមបីសសព្មច្ាននូវសគលរាំែងផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង ជាមួយការធានាក្នងុ

ក្ព្មិតសមសហតទុលមួយ។ 

ជ. ព្រសេេផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុាន ៣ ព្រសភេគ្ឺៈ 

១- ការព្គ្រព់្គ្ងផ្ទៃក្នងុណទនក្គ្ែសនយយ គ្ឺទក្់េងនងឹការក្ត់ព្ត ការគ្ែនា ការរកូ្សររុនងិរាយការែ៍ 

អាំរីព្រតិរតតកិារហិរញ្ញវតថុព្រចាាំផ្ងៃ។  ការព្គ្រ់ព្គ្ងទាំងសនះកាត់រនថយនូវក្ាំហុសជាយថាសហតុ   ឬការសក្ងរនាាំនងិ 

ធានានូវភារព្តឹមព្តូវផ្នរត័ា៌ន តមរយៈការណរងណច្ក្កាតរវក្ិច្ចឱ្យដ្ឋច់្រីគន  ការសទៃៀងផ្លៃ ត់សដ្ឋយឯក្រាជយ នងិ 

ព្ររន័ធព្រតិភកូ្មមសិេធិសសព្មច្សមព្សរ។ 

២-ការព្គ្រព់្គ្ងណទនក្រដ្ឋាល គ្ជឺាការព្គ្រ់ព្គ្ងក្ព្មិតខពស់ររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ។ ការព្គ្រ់ព្គ្ងសនះអនញុ្ហញ តឱ្យ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំានដឹ្ងអាំរលីេធទលផ្នការអនុវតតភារក្ិច្ច ណដ្លសថតិសៅសព្កាមការេេួលខសុព្តូវររស់ខាួន តមរយៈការ 

ព្គ្រ់ព្គ្ងទក្់េងនឹងរច្នាសមព័នធររស់អងគភារ នតីិវិធី នងិរាយការែ៍ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសត រីីងវិកា នងិការសព្រៀរសធៀរ

លេធទលសៅនងឹសគលសៅ សដ្ើមបីេេួលាននវូមតិស ា្ើយតរ ការវិភាគ្ នងិវិធានការណក្តព្មូវ។ 
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៣- ការព្គ្រព់្គ្ងណទនក្ព្រតរិតតកិារ គ្កឺារព្គ្រ់ព្គ្ងណដ្លទក្េ់ងនងឹសក្មមភារសទសងរីក្ិច្ចការហិរញ្ញវតថ ុ នងិ 

រាំសរញសដ្ឋយមន្រនតីមិនណមនថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ សពាលគ្កឺារព្គ្រ់ព្គ្ងណដ្លានរសងកើតស ើងក្នងុដ្ាំសែើការទលិតឬព្រតិរតតកិារ 

សដ្ើមបីធានាថាអងគភារានទលតិេាំនញិឬទគតទ់គង់សសវា ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ នងិព្រសិេធទល។ 

ឈ. ព្ររ័នធរសចចរវិេារ័ត្ម៌ាន និងការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង 

រច្នាសមពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ ណដ្លានសៅក្នងុរាជរដ្ឋឋ ភាិលរច្ចុរបនន គ្ឺព្រតិរតតិសដ្ឋយផ្ដ្ជាច្មបង (មិន

សវ ័យព្រវតត)។ ក្នុងសរលខាងមុខ រាល់ដ្ាំសែើរការធុរក្ិច្ច នងិការក្ត់ព្តគ្ែសនយយររស់រាជរដ្ឋឋ ភិាលនងឹ ដ្ាំសែើរការ

សដ្ឋយព្ររន័ធក្ុាំរយូេ័រ។ ការរីក្ច្ាំសរីនររស់សវ ័យព្រវតតក្មមផ្នដ្ាំសែើរការធុរក្ិច្ច នឹងមិនរ ះពាល់ដ្ល់ សគលរាំែងររស់

ការព្គ្រ់ព្គ្ង ឬសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសេ។ ក្៏រ ុណនត វានងឹនាាំមក្នូវព្រភរហានភិយ័ងមី សដ្ឋយសារការជាំនួសការព្គ្រ់ព្គ្ងមិន

សវ ័យព្រវតតសៅជាសវ ័យព្រវតត ព្រភរក្ាំហុសងមី ភារសមើលសឃើញផ្នច្មាងការព្តូវានកាត់រនថយ នងិតព្មូវឱ្យថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ 

និងសវនក្រអនុវតតវិធីសាន្រសត ព្តួតរនិតិយងមី និងរសច្ចក្សេសងមី។ 

 សៅសរលព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័តា៌នព្តូវានសព្រើព្ាស់សរញសលញ ព្ររន័ធសនះនងឹកាា យជាណទនក្មួយយ ង 

សាំខាន់ សៅក្នងុរច្នាសមពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល។ ដូ្សច្នះការអនុវតតព្ររន័ធរសច្ចក្ វិេារ័តា៌នណដ្ល

ណទអក្សលើរច្នាសមពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងព្រទក្ព់្ក្ឡា នងិរឹងា ាំមួយគ្ាឺនសារៈសាំខានណ់្តស់  សហើយរឹតណតសាំខានគ់្ឺ

រច្នាសមពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុរឹងា ាំសនះ គ្ួរព្តូវានដ្ឋក្អ់នុវតតឱ្យានរីសដ្ើមេី សៅតមសគលសៅណដ្លព្តូវសព្រើព្ាស់ 

ព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន។ ឧទហរែ៍ៈ ការដ្ឋក្អ់នុវតតតមេីតាំងសាក្លបង សដ្ើមបីេុក្ជាមូលដ្ឋឋ នសព្ារ់រព្ងីក្

សៅសរលសព្កាយ។  

 ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំគ្រួក្សាងនវូរច្នាសមព័នធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង   ផ្នព្ររ័នធរសច្ចក្វិេារ័តា៌នរឹងា ាំមួយណដ្លជាេូសៅ

ណច្ក្ជាៈ 

១- ការព្គ្រព់្គ្ងរសច្ចក្វេិារត័ា៌នេសូៅ 

-ការព្គ្រព់្គ្ងរសច្ចក្វេិារត័ា៌នេសូៅរមួៈ គ្ឺជាការព្គ្រ់ព្គ្ងរសច្ចក្ វិេារ័តា៌នេូសៅ  ណដ្លព្តូវាន

តក្់ណតងស ើងសដ្ើមបីព្គ្រ់ព្គ្ង នងិរនិតិយតមដ្ឋនសលើររសិាថ នរសច្ចក្ វិេារ័តា៌ន សហើយានឥេធិរលសលើក្មមវិធី 

ព្សារ់ទាំងអស់។ ក្ិច្ចការសនះសផ្លត តសាំខាន់សលើការព្គ្រ់ព្គ្ង នងិរនិតិយតមដ្ឋនសលើរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន។ 

-ការព្គ្រព់្គ្ងរសច្ចក្វេិារត័ា៌នេសូៅលមអតិ: គ្ឺជាការព្គ្រ់ព្គ្ងរសច្ចក្វិេារ័តា៌នេូសៅ ណដ្លមិនរញ្ចូល 

ក្នុងការព្គ្រ់ព្គ្ងរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានេូសៅរួមខាងសលើសេ និងសផ្លត តជាច្មបងសលើការេេួលានការណងរក្ា នងិព្រតិរតតិ

ការផ្នសហដ្ឋឋ រច្នាសមពន័ធរសច្ចក្វិេារ័តា៌ននិងសសវាក្មម ណដ្លគាំព្េដ្ល់ដ្ាំសែើរការផ្នក្មមវិធីព្សារ់  (ឧទហរែ៍ៈ 

ព្ររ័នធព្គ្រ់ព្គ្ងណដ្លទក្់េងនងឹការទតលស់សវាក្មមរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានរីភាគ្ីេីរី)។ 
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២- ការព្គ្រព់្គ្ងផ្នក្មមវធិពី្សារ ់

ការព្គ្រ់ព្គ្ងទាំងសនះ ានរងករ់សៅក្នុងព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារត័៌ាន រួមទាំងការព្គ្រ់ព្គ្ងរាំសរញរណនថមសដ្ឋយ 

ផ្ដ្ទងណដ្រ។ សគលរាំែងច្មបងផ្នការព្គ្រព់្គ្ងផ្នក្មមវិធពី្សារ់ គ្កឺារធានាសុវតថភិារ  ភារសរញសលញ សុព្ក្ឹតភារ 

នងិព្រសិេធទលផ្នេិនននយ័រញ្ចូល ក្ិច្ចដ្ាំសែើរការនិងការចាត់ណច្ងរសញ្ចញេិនននយ័។ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំគ្រួអនុវតតព្ររន័ធ 

ព្គ្រ់ព្គ្ងផ្នក្មមវិធីព្សារ់សលើណទនក្ដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

- សុវតថភិារក្មមវធិពី្សារៈ់ ព្គ្រ់ព្គ្ងសលើការច្លូដ្ាំសែើរការ សលើធនធានរសច្ចក្វិេារ័តា៌នរួមាន 

ណទនក្រឹង ក្មមវិធីក្ុាំរយូេ័រ នងិេិនននយ័  

- ការណរងណច្ក្តនួាេៈី ព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានគ្រួណរងណច្ក្តនួាេីយ ងណ្ត សដ្ើមបីរារាាំងអនក្សព្រើព្ាស់ 

មិនឱ្យានសិេធិព្គ្រ់ព្គ្ងព្គ្រ់យ ង សលើដ្ាំសែើរការទាំងមូលផ្នព្រសភេច្មាងការនីមួយៗ 

- ការព្តតួរនិតិយរងករផ់្នក្មមវធិពី្សារៈ់ ការព្តួតរនិិតយទាំងសនះព្តូវានរសងកើតសៅខាងក្នងុក្មមវិធីព្សារ់

ណដ្លដ្ាំសែើរការជាសវ ័យព្រវតត នងិមិនអាច្ក្ាំែត់សដ្ឋយអនក្សព្រើព្ាស់ាន 

- ការព្តតួរនិតិយសរៀរតព្មវូផ្នក្មមវធិពី្សារៈ់ ការព្តួតរនិិតយរសងកើតសដ្ឋយក្មមវិធីក្ុាំរយូេ័រ ណដ្លអនក្សព្រើ-

ព្ាស់អាច្ក្ាំែត់ានជាមុន សៅតមតព្មូវការផ្នណរររេព្រតិរតតិការររស់ខាួន (ឧទហរែ៍ៈ ក្មម

 វិធីណដ្លអនញុ្ហញ តឱ្យអនក្សព្រើព្ាស់ ទតលក់ារឯក្ភារសលើច្មាងការណដ្លានតផ្មាហិរញ្ញវតថុសថ ិត ក្នុង

ច្ាំននួណដ្លានក្ាំែត់ជាមុន)  

- ការព្តតួរនិតិយព្រតរិតតកិារផ្នក្មមវធិពី្សារៈ់  ការព្តួតរនិតិយណដ្លព្រតិរតតិសលើការរញ្ចូលេិននន័យ 

ដ្ាំសែើរការ និងការរសញ្ចញេិនននយ័ររស់ក្មមវិធីព្សារ់នីមួយៗ 

- ការព្តតួរនិតិយដ្ាំសែើរការធរុក្ចិ្ចសដ្ឋយណ ក្ៈ  ការព្តតួរនិតិយណដ្លពាក្់រន័ធសៅនងឹដ្ាំសែើរការធុរក្ិច្ច 

ជាក្់លាក្់ នងិណដ្លព្តូវានព្គ្រ់ព្គ្ងតមព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន  

- ការព្តតួរនិតិយដ្ាំសែើរការសដ្ឋយផ្ដ្សព្ារស់ធវើសវយ័ព្រវតតក្មមៈ ការព្តតួរនិតិយសដ្ឋយផ្ដ្ទាំងឡាយ

ណដ្លសព្តៀមរតូរជាការព្តតួរនិតិយសដ្ឋយសវ ័យព្រវតត។ 

ញ. ចាំណាត្ថ់ាន រ់ផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង  

សៅតមសគលរាំែងការព្គ្រ់ព្គ្ង (ការព្តួតរនិិតយ) អាច្ណរងណច្ក្ជាៈ  

-រងាក រ 

-រាវរក្ 

-ណក្តព្មូវ 

សៅតមវិធីសាន្រសតអនុវតត  ការព្គ្រ់ព្គ្ងអាច្ណរងណច្ក្ជាៈ  

-រដ្ឋាល 
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-រសច្ចក្សេស (សព្ារ់ព្ររន័ធសវ ័យព្រវតត) 

-រូរវនត 

 ការព្តតួរនិតិយរងាក រក្នងុព្ររន័ធសវ ័យព្រវតត ណតងណតព្តូវានចាត់េុក្ថាជាការព្តួតរនិិតយ រឹងា ាំ សព្ពាះរនាៃ រ់រ ី

ព្តូវានរសងកើត ព្រសិេធភារព្រតិរតតិការររស់វាមនិអាព្ស័យសលើអនតរាគ្មន៍ររស់មនុសសសេ សហើយការព្តួតរនិិតយ សនះ 

ានសក្មមភារមុនរញ្ហា សក្ើតស ើង។ ទៃុយមក្វិញការព្តតួ រនិតិយណក្តព្មូវសដ្ឋយផ្ដ្ានលក្ខែៈេន់សខាយជាង។ 

ដ្. ការតារ់ណត្ងព្ររ័នធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង 

 ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំគ្រួរចិារណ្តសលើវិធានខាងសព្កាម េុក្ជាជាំនយួសៅសរលតក្់ណតងរច្នាសមព័នធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង 

មួយព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារៈ 

 ១- សគលការែ៍ព្គ្រព់្គ្ងេសូៅ (ព្ររន័ធសដ្ឋយផ្ដ្ នងិសវ ័យព្រវតត) 

- សធវើការវាយតផ្មាហានភិ័យ និងតក្់ណតងការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុសដ្ើមបីកាត់រនថយហានភិយ័ានរក្សឃើញ 

- ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំគ្រួសរៀរច្ាំសាំសែើជាលាយលក្ខែ៍អក្សរសហើយអនម័ុតសដ្ើមបីតក្់ណតង នងិដ្ឋក្់ឱ្យព្រតិរតតិ

នូវរច្នាសមពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុមួយព្រទក្់ព្ក្ឡា ានសងគតិភារ នងិព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ 

រសិសសក្នងុក្រែីានការផ្លា ស់រតរូការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុព្េងព់្ទយធាំ សៅក្នងុរច្នាសមពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃ

ក្នុងណដ្លក្ាំរងុាន  

- រច្នាសមពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុសមព្សរមួយ គ្ួរព្តូវានសរៀរច្ាំឱ្យានមុនតមណតអាច្សធវើានសៅក្នងុ 

ការវិវតតនផ៍្នខួរររស់ព្ររន័ធសដ្ឋយផ្ដ្ នងិព្ររន័ធសវ ័យព្រវតត 

- សៅសរលអនុវតតរសច្ចក្វិេារ័តា៌នគ្រួានការផ្លា ស់រតូររនតិច្មតងៗ រីរច្នាសមពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង 

សដ្ឋយផ្ដ្ សៅជារច្នាសមពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងសដ្ឋយសវយ័ព្រវតត 

- ការព្គ្រ់ព្គ្ងអរបររាគ្ួរព្រកាន់ឱ្យានព្គ្រ់សរលសវលា។ ភាររឹងា ាំផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង (ការព្តួត    

រនិិតយ ) ព្តូវានក្ាំែត់ដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

 ការព្តតួរនិតិយរឹងា ាំ = រហុព្តួតរិនិតយរងាក រ  + រហុព្តួតរនិិតយរាវរក្   + រហពុ្តតួរនិតិយណក្

តព្មូវ 

 ការព្តតួរនិតិយអរបររា = ព្តួតរិនិតយរងាក រមួយ + ព្តតួរនិតិយរាវរក្មួយ   + ព្តតួរនិតិយណក្

តព្មូវមួយ 

 ការព្តតួរនិតិយសខាយ = តចិ្ជាងព្តួតរនិតិយអរបររា + មិនហមត់ច្ត់  ឬព្រតិរតតិការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងគម នសងគតិភារ។   
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 ២-ការព្គ្រព់្គ្ងរសច្ចក្វេិារត័ា៌នេសូៅ នងិក្មមវធិពី្សារ ់(ព្ររ័នធសវយ័ព្រវតត) 

- ការព្តតួរនិតិយសវ ័យព្រវតត និងការព្តតួរនិតិយសដ្ឋយផ្ដ្ គ្ួរព្តវូានអនុវតតក្នងុលក្ខែៈរាំសរញរណនថម 

ឱ្យគន សៅវិញសៅមក្ នងិធានាាននវូការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ នងិក្នងុតផ្មា 

សមព្សរអាច្េេួលយក្ាន  

- ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំគ្ួរអនវុតតការព្តតួរនិតិយរងាក រសវយ័ព្រវតតសៅេីក្ណនាងណដ្លអាច្សធវើាននងិានតផ្មាសមរមយ  

- ការព្គ្រ់ព្គ្ងរសច្ចក្វិេារ័តា៌នេូសៅព្គ្រ់ព្គន់មួយ គ្ួរព្តូវដ្ឋក្់អនុវតតសដ្ើមបីគាំព្េសហដ្ឋឋ រច្នា-   

សមព័នធរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន និងការព្តតួរនិតិយក្មមវិធីព្សារ់  

- ការព្គ្រ់ព្គ្ងរសច្ចក្វិេារ័តា៌នេូសៅរួមព្គ្រ់ព្គន់មួយ គ្រួព្តូវានដ្ឋក្់អនុវតតសដ្ើមបគីាំព្េសហដ្ឋឋ  

រច្នាសមពន័ធណទនក្រសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន នងិការព្តតួរនិតិយក្មមវិធីព្សារ់ 

- ក្មមវិធីព្សារ់ព្តូវគាំព្េសដ្ឋយការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុង ណដ្លតក្់ណតងស ើងសដ្ើមបធីានាថាាននតីិ វិធ ី

ព្គ្រ់ព្គនស់ព្ារ់ការអភិវឌ្ឍព្ររ័នធ  នងិការផ្លា ស់រតូរការព្គ្រ់ព្គ្ងរួមទាំង នតីិ វិធីព្តួតរនិតិយព្តឹម

ព្តូវ សព្ារ់ទតល់សសវាក្មមជាក្់ណសតងណទនក្រសច្ចក្វិេារត័៌ានសុវតថភិាររសច្ចក្វិេារ័តា៌ន ចាាំាច់្

ការពារនូវការសាៃ ត់   សុព្ក្ឹតភារ  នងិភារសព្រើព្ាស់ានផ្នេិននន័យ 

- ក្ាំហតិផ្នការចូ្លដ្ាំសែើរការគ្ួរក្ាំែត ់សដ្ើមបធីានាាននវូការណរងណច្ក្ភារក្ិច្ចព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ 

- ការព្តតួរនិតិយសរៀរតព្មូវគ្ួរសរៀរច្ាំឱ្យគាំព្េសគលការែ៍ណដ្លានអនុម័តរួច្ (ឧទហរែ៍ៈយនតការ 

ទតល់សិេធិ)  

- ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្រតិរតតកិារគ្ួរធានាាននវូភារសរញសលញ សុព្ក្ឹតភារ សុវតថភិារ នងិព្រសិេធភារ 

ផ្នេិនននយ័រញ្ចូល ដ្ាំសែើរការ នងិការរសញ្ចញេិននន័យ  

- ដ្ាំសែើរការធុរក្ិច្ចនីមួយៗគ្រួរញ្ចូលនវូការព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងឱ្យានព្គ្រ់ព្គន ់

- សវ ័យព្រវតិតក្មមផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងសដ្ឋយផ្ដ្ ព្តូវណតជាដ្ាំសែើរការតមណទនការនិងសថ តិសព្កាមការព្គ្រ់-

ព្គ្ង នងិតក្់ណតងស ើងក្នុងសគលរាំែងសនស ាំសាំផ្ច្ងវិកា នងិសរលសវលាររស់មន្រនត ីេនៃឹមនងឹការសធវើ

ឱ្យព្រសសើរស ើងនូវការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង។ 

ភារច្ព្មុះផ្នការព្តតួរនិតិយសដ្ឋយផ្ដ្ នងិសដ្ឋយសវ ័យព្រវតត ព្តូវអនុវតតសដ្ើមបីរាំសរញឱ្យគន សៅ វិញសៅមក្ នងិ 

សដ្ើមបីទតលឱ់្យការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុនូវព្រសិេធភារ ជាមួយនឹងការច្ាំណ្តយណដ្លអាច្េេួលយក្ាន។ 

  ៣- ការតមដ្ឋន  

ការតក្់ណតង នងិការដ្ឋក្់ឱ្យដ្ាំសែើរការផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង គ្ួរណតជាក្មមវតថផុ្នការតមដ្ឋនដូ្ច្ខាង 

សព្កាមៈ 

- ជាព្រចាាំ (សដ្ឋយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង) 
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- តមដ្ាំណ្តក្់កាល (សដ្ឋយថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង នងិសវនក្រ)។ 

ឋ. ចាំែ ចសាំខាន់ៗផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈ ព្តូវយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើច្ាំែចុ្សាំខាន់ដូ្ច្ខាងសព្កាម 

ក្នុងការសរៀរច្ាំ នងិដ្ឋក្់អនុវតតការព្គ្រ់ព្គ្ងសៅក្នងុព្រតិរតតកិារររស់ខាួនៈ 

១. អនុសលាមភារសៅនងឹច្ារ់សត ីរីសហលក្ខនតិក្ៈមន្រនតរីាជការសីុវិល ផ្នព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា  

២. មន្រនតណីដ្លគ្ួរឱ្យេុក្ចិ្តតាន ជាមួយនងឹសមតថភារេេួលយក្ការរែតុ ះរណ្តត ល នងិានរេរិសសាធន៍

ព្គ្រ់ព្គន ់សដ្ើមបីអនុវតតភារក្ិច្ចទតលជ់នូជាមួយលេធទលអាច្េេួលយក្ាន  

៣.  ណទនការព្គ្រ់ព្គ្ងព្តូវយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើការណរងណច្ក្មុខងារណដ្លព្តូវសៅដ្ឋច់្គន   

៤. ព្រតភិូក្មមសិេធិអាំណ្តច្ជាលាយលក្ខែ៍អក្សរ   ជាមួយនឹងការណរងណច្ក្ព្តឹមព្តូវនូវតួនាេីភារក្ិច្ចយ ង

ណ្តមិនឱ្យានមនុសសាន ក្់ េេួលខុសព្តូវព្គ្រ់ច្ាំែចុ្ផ្នច្មាងការស ើយ។ ការណរងណច្ក្តួនាេី សាំសៅការព្រគ្លក់ារ

េេួលខុសព្តូវជនូមន្រនតសីទសងៗគន ក្នងុការអនញុ្ហញ តឱ្យានច្មាងការ ការក្ត់ព្តច្មាងការ នងិការណងរក្ាព្េរយសមបតត ិ

សដ្ឋយកាត់រនថយនូវកាលានុវតតភារក្នងុការអនញុ្ហញ តឱ្យមន្រនតណី្តមួយអាច្ព្រព្រឹតតមិនព្តឹមព្តូវ និងអាច្លាក្់ាាំងនូវ

ក្ាំហុសឬការសក្ងរនាាំសៅក្នុងសរលរាំសរញភារក្ិច្ចររស់ខាួន  

៥. រច្នាសមពន័ធគ្ែសនយយព្តវូព្គ្រ់ព្គន ់ សៅតមក្ព្មិតព្រតិរតិតការនីមួយៗ ដូ្ច្ជាៈ រសច្ចក្សេសហិរញ្ញវតថ ុ

ងវិកានិងគ្ែសនយយផ្ងាសដ្ើម រាង់គ្ែសនយយ សហើយព្រសិនសរើានការចាាំាច់្ព្តូវានតរាង ា្ុះរញ្ហច ាំងរហំូរច្មាងការ 

ទងណដ្រ  

៦. នតីិវិធីសព្ារ់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនក្មម  លេធក្មម  ការរញ្ហា េិញ ការេេួល នងិការសសព្មច្សលើច្មាងការ  

៧. នីតិវិធីសព្ារ់ការព្សង់ ការក្ត់ព្ត ការសធវើច្ាំណ្តតថ់ាន ក្់ ការរញ្ហា ក្់ និងការសទៃៀងផ្លៃ តន់វូច្មាងការក្នងុ

ព្ររន័ធគ្ែសនយយ ព្តូវសរៀរច្ាំឱ្យសសព្មច្ាននូវៈ 

- សុរលភារ - ការរនិិតយសមើលឯក្សារសដ្ឋយមន្រនតី ណដ្លានការយល់ដឹ្ងអាំរីព្ររន័ធគ្ែសនយយ សដ្ើមប ី

ធានាថាច្មាងការានក្តព់្តសៅតមការសក្ើតស ើងរតិ ព្សរតមនតីិវិធីក្ាំែត ់

- ភារព្តមឹព្តវូ - ភារព្តឹមព្តូវផ្នច្ាំននួ នងិច្ាំណ្តតថ់ាន ក្់គ្ែនអីាច្ធានាានតមរយៈការរនិិតយភារ 

ព្តឹមព្តូវផ្នព្រាែវិធី ដូ្ច្ជាៈ ការគ្ែនា នងិច្ាំណ្តត់ថាន ក្គ់្ែន ី  

- ភារសរញសលញ - រាលច់្មាងការទាំងអស់ព្តូវគាំព្េជាដ្ាំរូង សដ្ឋយឯក្សារព្តួតរនិតិយមួយច្ាំននួ នងិ 

ព្តូវានអនុម័តសព្ារ់ដ្ាំសែើរការណតមតងគ្ត់។  ក្ិច្ចការសនះសសព្មច្ានសដ្ឋយការចុ្ះសលខសរៀងជា 

រនតរនាៃ រ់ព្គ្រ់ឯក្សារទាំងអស់ ឬការរូក្សរុរសដ្ើមបីសព្រៀរសធៀរមុនសរល នងិសព្កាយសរលដ្ាំសែើរការ 

- ការក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែ នងិដ្ាំសណ្តះព្សាយលាំសអៀង- ក្ាំែតព់្តគ្ែសនយយព្តូវានតមដ្ឋនព្តតួ- រិ

នតិយរនាៃ រ់រាីនក្ត់ព្តចូ្លសៅក្នងុគ្ែនី សដ្ើមបធីានាថាក្ាំែត់ព្តទាំងសនះសៅណតរនត ា្ុះរញ្ហច ាំង រី
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ភារព្តឹមព្តូវផ្នព្រតិរតតកិារធុរក្ិច្ច។ ព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងគ្ួរទតលន់ូវការស ា្ើយតរជាលក្ខែៈព្ររន័ធ ច្ាំសពាះ

ភារលាំសអៀង ឬក្ាំហុសសព្កាយសរលណដ្លានការផ្លា ស់រតូរលក្ខខែឌ  នងិព្រសភេងមីៗផ្នច្មាងការ 

- សុវតថភិារររូវនត- រាលព់្េរយសមបតិតទាំងអស់ព្តូវានការពារយ ងព្តឹមព្តូវ។  សុវតថភិាររូរវនតផ្នព្េរយ- 

សមបតតិ តព្មូវឱ្យការច្លូដ្លព់្េរយសមបតតនិងិក្ាំែត់ព្តគ្ែសនយយព្តូវអនញុ្ហញ តជនូណតមន្រនតីណដ្ល 

ានសិេធិតមរយៈការសព្រើព្ាស់ការព្គ្រ់ព្គ្ងរូរវនតដូ្ច្ជាៈ ការយម អគរ សុវតថិភារ េូណដ្ក្ ។ល។ 

៨. ព្តូវាននតីិវិធីក្នងុការធានាអនសុលាមភារច្ាំសពាះច្ារ់ហិរញ្ញវតថុ  នងិរេរបញ្ញតិតណដ្លទក្់េងសៅនងឹ 

ច្ាំែូល ច្ាំណ្តយ ព្េរយសមបតតិ នងិរាំែលុ។ ឧទហរែ៍ៈ  សៅសរលច្ាំែូលព្តូវានេេួលសាគ ល់   វិក្កយរព្តលក្ ់

ព្តូវសរៀរច្ាំស ើង សហើយក្ត់ព្តក្នុងគ្ែនពី្តូវទរ។  ការក្ត់ព្តគ្ែនពី្តូវទរ ព្តូវណតានភារព្តឹមព្តូវ សរញសលញ 

នងិសថ ិតសៅក្នុងេព្មង់មយួណដ្លរងាា ញនូវអាយកុាលផ្នរាំែលុ។ អងគភារព្តូវាននតីិវិធីសៅក្នងុការតមដ្ឋនការ 

ព្រមូលរាំែលុទាំងសនាះ 

៩.ការច្ុះរញ្ាលីមអតិនូវព្េរយសមបតតនិិងរាំែលុទាំងអស់ រារ់រញ្ចូលទាំងអច្លនព្េរយ សាច់្ព្ាក្ ់      

សមតលុយធនាគរ ការវិនិសយគ្ ក្នូរាំែលុ សននធិិ ព្ាក្ក់្មចី នងិាច ស់រាំែលុ។ ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្តូវដ្ាំសែើរការ 

ហមត់ច្ត ់សដ្ើមបធីានាថារាល់ព្េរយសមបតតទិាំងអស់ាន នងិក្ាំរុងសព្រើព្ាស់ក្នុងព្រតិរតតកិារ 

១០. ការជព្មះនូវអច្លនព្េរយគ្ួរសរៀរច្ាំសធវើរនាៃ រ់រីេេួលការអនញុ្ហញ តព្តឹមព្តូវ។  ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្តូវធានា 

ថាលក្ខខែឌ លអរាំទតុព្តូវេេួលានសដ្ើមបីជព្មះ 

១១. ច្មាងការព្តូវក្ត់ព្តឱ្យានលមអិត ណដ្លអាច្េេួលយក្ានសដ្ឋយព្តឹមព្តូវ នងិឆ្រ់រហ័ស ទន់សរល  

១២. ការព្តួតរនិិតយយ ងហមតច់្ត់ក្នុងការសរៀរច្ាំរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ នងិរត័ា៌នហិរញ្ញវតថុដ្ផ្េសេៀត  

១៣. ព្តូវាននតីិវិធីសព្ារ់ព្គ្រ់ព្គ្ង នងិចាត់ណច្ងសវនក្មម នងិសវនក្មម  

១៤.ការតមដ្ឋនព្តូវសធវើជាសេៀងទត់សដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្រតិរតតផិ្នអងគភារថាន ក្ក់្ណ្តត លនងិថាន ក្រ់ាជធានសីខតត  

១៥. ព្តូវព្តតួរនិតិយព្ររន័ធ នងិការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់អងគភារ  សព្កាមក្មមវិធីសវនក្មមេូលាយមយួរសីាំណ្តក្ ់

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិផ្ទៃសព្ៅ 

១៦. ការព្គ្រ់ព្គ្ងសលើក្ិច្ចដ្ាំសែើរការរត័៌ាន  ជាការសព្រើព្ាស់សក្មមភារព្គ្រ់ព្គ្ងជាសព្ច្ើនសៅក្នងុក្ិច្ច 

ដ្ាំសែើរការរ័តា៌ន។ ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ នឹងដ្ឋក្់សច្ញនូវឯក្សារ (ព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារត័៌ាន សគល

ការែ៍ព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ  វិធាននងិសតងដ់្ឋរ) ណច្ងលមអតិទក្េ់ងនងឹការតក្់ណតង  នងិព្រតរិតតិការផ្នការ ព្គ្រ់ព្គ្ងក្នងុ

ររិសាថ នសវយ័ព្រវតត ណដ្លថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំគ្រួយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់។ 

ឌ្. ការតារ់ណត្ងព្ររ័នធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុងសព្មារ់ដ្ាំសែើរការធ ររិចច 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្តូវេេួលខុសព្តូវក្នុងការធានាថា ដ្ាំសែើរការធុរក្ិច្ចណដ្លានរច្ចុរបនន ានរាំសរញលក្ខខែឌ

ព្សរតមការទមទរររស់មុខងារ និងការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ។ ជាេូសៅ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំអាច្ព្តួតរនិតិយដ្ាំសែើរការ 
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ធុរក្ិច្ច សដ្ើមបធីានាឱ្យការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងានភារព្រសសើរស ើង សៅតមជាំហានជារនតរនាៃ រ់ដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ  

១. ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែដ្ាំសែើរការ - ក្ាំែតយ់ក្ដ្ាំសែើរការពាក្់រន័ធណ្តមួយ រួច្ណសវងយល់រាលជ់ាំហាន 

ការងារ (អនុដ្ាំសែើរការ) សៅក្នុងដ្ាំសែើរការ។ ព្គ្រ់អងគភារព្តូវការដ្ាំសែើរការ សដ្ើមបីៈ 

 - សរៀរណទនការ និងចាត់ណច្ង 

 - រាំសរញក្ិច្ចការ 

 - ព្គ្រ់ព្គ្ងធនធាន រួមទាំងមនុសស 

 - ព្តួតរនិតិយ នងិសធវើឱ្យព្រសសើរស ើង។ 

ដ្ាំសែើរការអាច្ជាៈ 

- ដ្ាំសែើរការងវិកា 

- ការសរើក្ទតលស់ាច់្ព្ាក្់/ច្ាំណ្តយ 

- ការេេួលសាច់្ព្ាក្់/ច្ាំែូល 

- ការព្គ្រ់ព្គ្ងសាច់្ព្ាក្ ់

- ការព្គ្រ់ព្គ្ងរាំែលុ 

- ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសក្មមជាមូលធនសននធិិ/សាភ រៈ 

- ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្ររន័ធរ័តា៌ន/ក្ចិ្ចដ្ាំសែើរការេិននន័យ 

- ការព្គ្រ់ព្គ្ងសរៀវតសមន្រនតីរាជការ 

- ការសរៀរច្ាំរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ 

- ការព្គ្រ់ព្គ្ងគ្ែនីព្តូវេេួល 

- ការវិនិសយគ្។ល។ 

អនុដ្ាំសែើរការជាការរាំណរក្ដ្ាំសែើរការនីមួយៗ ឱ្យ ា្ុះរញ្ហច ាំងនវូដ្ាំណ្តក្់កាលរនតរនាៃ រ់ររស់ដ្ាំសែើរការ។ 

ឧទហរែ៍ៈ អនុដ្ាំសែើរការផ្នដ្ាំសែើរការច្ាំណ្តយានៈ សាំសែើេិញ រញ្ហា េិញ  េេួលេាំនញិ  សច្ញវិក្កយរព្ត  នងិ 

ការេូទត់  

២. ការព្រមលូរត័ា៌ន - ព្តូវក្ាំែត់សគលរាំែងផ្នអនុដ្ាំសែើរការនីមួយៗ ហានភិយ័ពាក្់រន័ធនងឹការ 

សសព្មច្នូវសគលរាំែងទាំងសនាះ  នងិការព្តតួរនិតិយគ្នាឹះក្ាំរងុសព្រើព្ាស់។ គ្ួរក្ត់សាគ លថ់ា  ការព្តតួរនិតិយគ្នាឹះ 

គ្ឺជាការព្តតួរនិតិយ ណដ្លព្តូវានសព្រើព្ាស់សព្ារ់ព្គ្រ់ច្មាងការជាមួយភសតុតងរញ្ហា ក្ថ់ាការព្តតួរនិតិយគ្នាឹះសនះ 

ព្តូវានសព្រើព្ាស់ព្ាក្ដ្ណមន  

៣. សាភ ស នងិក្តព់្ត -ណសវងយលរ់ីសគលគ្ាំនតិររស់មន្រនតីព្គ្រ់ព្គ្ងដ្ាំសែើរការ នងិក្ត់ព្តរំហូរដ្ាំសែើរការ 

នីមួយៗ ជាមួយការព្តតួរនិិតយណដ្លាន  
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៤.  វភិាគ្ - វាយតផ្មាភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នការព្តួតរនិតិយណដ្លាន 

 - ក្ាំែតជ់ាំហរស ា្ើយតរររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំច្ាំសពាះហានភិយ័នមួីយៗ ណដ្លអាច្ជាៈ 

 សជៀសវាងៈ មនិចូ្លរួមក្នងុព្រតឹតិការែ៍ណដ្លនាាំឱ្យានហានភិ័យ 

 រនថយៈ ដ្ឋក្់វិធានការជាក្ល់ាក្់សដ្ើមបីកាត់រនថយឱ្កាស ឬរច្ច័យអាព្ក្ក្់អាច្សក្ើតស ើង ឬ 

ទាំងរីរ 

 រំណលក្ៈ រនថយឱ្កាស នងិរច្ច័យសដ្ឋយណច្ក្រំណលក្ហានភិ័យ (ធានារា៉ារ់រង) 

 េេួលៈ មិនចាត់វិធានការ (សថ ិតសៅជាមួយហានភិយ័ ណតឃាា ាំសមើលហានភិយ័) 

- វាយតផ្មាការតក្់ណតងផ្នការព្តួតរនិិតយរច្ចុរបនន សធៀរជាមួយសគលនសយាយព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងសនះ 

នងិសមតថភារផ្នការព្តតួរនិតិយរច្ចុរបនន សលើការស ា្ើយតរចាាំាច់្ច្ាំសពាះហានភិ័យ ព្រមទាំងក្ត ់

សាគ ល់ការព្តតួរនិតិយណ្ត ណដ្លអាច្ដ្ក្សច្ញសព្ពាះណតភារណលងពាក្រ់ន័ធ ឬភារព្តតួគន ជាមួយ 

ការព្តតួរនិតិយសទសងសេៀត នងិក្ត់សាគ ល់ទងណដ្រនូវការព្តួតរនិិតយរណនថមងមីណដ្លចាាំាច់្សព្ារ់ 

ការស ា្ើយតរសដ្ឋយសជាគ្ជយ័ច្ាំសពាះហានភិ័យ។  

៥. ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្តូវសលើក្សាំសែើណក្តព្មូវរច្នាសមពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង សដ្ឋយគ្ូសរញ្ហា ក្ន់ូវការព្តតួរនិតិយ 

រណនថមសព្ារ់អនុវតត នងិផ្លា ស់រតូរសៅក្នងុការព្គ្រ់ព្គ្ងរច្ចរុបនន។ 

 សាំសែើទាំងសនះព្តូវរញ្ាូនមក្នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង សដ្ើមបីព្តួតរនិិតយទតល់សយរល។់ 

ឍ. ររែសីលើរណលង 

ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈទាំងឡាយ ានកាតរវក្ិច្ចរសងកើតនូវមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ក្៏

រ ុណនត ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ ាននាេីរនិតិយសាំសែើសុាំសលើក្ណលងមិនរសងកើតសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសព្ារ់ព្ក្សួង   

សាថ រ័ន សហព្គសសាធារែៈមួយច្ាំននួ។ សៅក្នងុការរនិតិយសាំសែើសនះ ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុព្តូវយក្ចិ្តត 

េុក្ដ្ឋក្់សលើច្ាំែចុ្មួយច្ាំននួ ដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

១. សមតថភារររស់ព្រធានព្រតិរតតិ ណដ្លអាច្ធានាការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុានព្តឹមព្តូវ សដ្ឋយរុាំចាាំាច់្រសងកើត 

មុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសដ្ឋយណ ក្សេៀត 

២. េាំហាំររស់សាថ រ័នឬសហព្គសសាធារែៈ ច្ាំននួមន្រនត ី ព្រសភេ នងិតផ្មាព្េរយសមបតតិណដ្លព្តូវព្គ្រ់ព្គ្ង 

នងិរំហូរសាច់្ព្ាក្ផ់្នអងគភារ 

៣.ច្រិតលក្ខែៈហានភិយ័ទាំងឡាយ ណដ្លអាច្សក្ើតានសៅតមសាថ រ័ន នងិសហព្គសសាធារែៈ នងិ 

៤. ទលព្រសយជន៍ររស់សហគ្មន។៍ 
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៩. ព្រកាសសលខ ១៤៣៦ សហវ.ព្រក្ ច្ុះផ្ងៃេ ី០៨ ណខ ធន ូឆ្ន ាំ ២០១៦ សត ីរកីារដ្ឋក់្ឱ្យសព្រើព្ាស់ ឯក្សារ សត ីរកីារព្គ្រ់ព្គ្ងព្ររ័នធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុរ

សច្ចក្វិេារត័ា៌ន  
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3 

          ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត ិសាសនា ព្រះមហាក្សព្ត 

 

  ព្រសួងសសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ  

 អគ្គនាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុង  

 

 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្ររ័នធ 

ព្ត្ួត្រិនិត្យផ្ទៃរនុងរសចចរវេិារ័ត៌្មាន                                
 

ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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សសចរតីសទតើម្ 

ក្នុងររិការែ៍រច្ចុរបនន ដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុររស់ព្ក្សួង សាថ រ័ន និងអងគភាពសាធារណៈផ្នរាជរដ្ឋឋ ភិ-  

ាលសៅអនុវតតសដ្ឋយផ្ដ្ភាគ្សព្ច្ើនសៅស ើយ។ យ ងណ្តមិញ ក្នុងសគលសៅេាំសនើរភាវូរនយីក្មមនងិធានាឱ្យាននូវ 

ព្រសិេធភារ តាា ភារ ភារឆ្រ់រហ័សផ្នការព្តតួរនិិតយផ្ទៃក្នុងផ្នរាជរដ្ឋឋ ភាិលនាសរលខាងមុខ រាល់ដ្ាំសែើរការ 

ព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងក្៏ដូ្ច្ជាក្ិច្ចរញ្ាកិានានានងឹព្តូវសធវើស ើងសដ្ឋយព្ររន័ធក្ុាំរយូេ័រ។  

ការរីក្ច្សព្មើនននសវយ័ព្រវតតក្មមដ្ាំសែើរការធុរក្ិច្ច នឹងមិនសធវើឱ្យានការណព្រព្រលួដ្ល់សគលរាំែងផ្នការព្គ្រ់ 

ព្គ្ងឬសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសេ ក្រ៏ ុណនតវានងឹនាាំមក្នូវហានភិយ័ងមីៗណដ្លងាយនឹងក្លា យជាព្រភរក្ាំហុសងមី។ េនៃឹមនឹងសនះ 

ភាររូរីផ្នច្មាងការព្តូវានកាត់រនថយ ណដ្លតព្មូវឱ្យថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំនងិសវនក្រអនុវតតវិធសីាន្រសត  និងរសច្ចក្សេសត្រួរ 

ពនិិរយងមី។ ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិអងគភាពសាធារណៈររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល ព្តូវសធវើការផ្លា ស់រតូររច្នាសមពន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃ 

ក្នុង ណដ្លាននាពពលរច្ចុរបនន សដ្ើមបរីងាក រនងិកាត់រនថយហានភិយ័។ 

រនាៃ រ់រីក្លរដ្ឋក្ឱ់្យសព្រើព្ាស់ព្ររ័នធរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន (Information Technology System) ត្រពន័ធពនេះ

នងឹកាា យជាណទនក្មួយដ៏សាំខានផ់្នយនតការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ សហើយអាចសពត្េចបានសជាគ្ជ័យអាត្សយ័ជាច្មបងសលើ 

គ្ុែភារផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុដដលពាក្់រន័ធ។ 

អាព្សយ័សហតុសនះ ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុានសរៀរច្ាំឯក្សារសត ីរកីារព្គ្រ់ព្គ្ងព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង 

រសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន ផ្នព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិអងគភាពសាធារណៈសព្រើព្ាស់សព្ារ់ការតក្ណ់តង ព្គ្រ់ព្គ្ង នងិវាយតផ្មា 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង។ មា ងសេៀត ឯក្សារសនះ ក្ទ៏តលជ់នូសវនក្រនទៃក្នងុនវូលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យ សព្ារ់ការសធវើ  

សវនក្មមសលើព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុរសច្ចក្វិេារ័តា៌នណដ្លាន ដ្ឋក្់អនុវតតសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំផ្នព្ក្សួង សាថ រ័ន 

នងិអងគភារសាធារែៈ។  

ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានណច្ក្ជារីរណទនក្ ៖ 

 ណទនក្ ក្ៈ សគលនសយាយព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន  

 ណទនក្ ខៈ សគលការែ៍ នងិសតងដ់្ឋរព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន។  
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ណទនរ រ: សោលនសោបាយព្ត្ួត្រិនិត្យផ្ទៃរនុងរសចចរវិេារត័្ម៌ាន 

១. ព្ររ័នធរសចចរវិេារ័ត្ម៌ាន (រររ) 

រ័តា៌នគ្ជឺារែតុ ាំផ្នេិននន័យ ដដលអាច្ជារ័តា៌នហិរញ្ញវតថ ុ និងមិនណមនហិរញ្ញវតថ ុ និងព្តូវានទតលជ់នូថាន ក្់

ដឹ្ក្នាាំសដ្ើមបីសធវើការសសព្មច្ចិ្តត។ ទនៃឹេនឹងសនះ រត័៌ានគ្ជឺាព្េរយសក្មមមួយដ្ូច្ព្េរយសក្មមផ្នធុរក្ិច្ចសាំខាន់ៗដ្ផ្េ 

សេៀតណដ្លានតផ្មាដ្លអ់ងគភារ នងិទមទរក្ិចចការពារឱ្យានហមត់ច្ត។់  

រររ សំពៅដល់អនក្ពាក្់ពន័ធ ដ្ាំសែើរការ និងរសច្ចក្វិេាណដ្លអាច្ទតលន់វូរត័ា៌នតមតព្មូវការសដ្ឋយសវយ័ 

ព្រវតត។ ដូ្សច្នះ រររ ក្ត៏ព្មូវឱ្យានក្ិចចការពារដូ្ច្ព្ររន័ធរ័តា៌នដ្ផ្េសេៀតណដ្រ។ សគលនសយាយសនះ សផ្លត ត

សាំខាន់សៅសលើការចារ់ដចងររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ សៅក្នងុការតក្់ណតង ការដ្ឋក្អ់នុវតត  ការណងរក្ា សដ្ើមបទីទួលបាន  រររ 

េួយដដលមានព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុងសមព្សរ នងិព្គ្រ់ព្គន់។ 

២. និយម្ន័យផ្នការព្ត្ួត្រនិិត្យផ្ទៃរនុង 

ការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុងគ្ឺជាដ្ាំសែើរការអនុវតតសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ នងិរុគ្គលកិ្សទសងសេៀតព្តូវានសរៀរច្ាំស ើង 

សដ្ើមបទីតលក់ារធានាដ្ល់ការសសព្មច្ាននូវពោលពៅដូ្ច្ខាងសព្កាម ៖ 

 រាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុណដ្លអាច្សជឿេុក្ចិ្តតាន 

 ព្រសិេធភារ នងិព្រសិេធទលផ្នព្រតិរតតកិារ 

 អនុសលាមភារជាមួយច្ារ់ នងិរេរបញ្ញរត។ិ 

៣. សោលរាំែងផ្នការព្ត្ួត្រិនិត្យផ្ទៃរនុង 

សគលរាំែងផ្នការព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុ គ្ពឺដើេបធីានាឱ្យបាននវូពោលពៅ ឬលក្ខខែឌ ណដ្លអាច្កាត់រនថយដ្ល់

ក្ព្មិតអរបររាសលើការខាះខាា យ ការាត់រង់ ការសព្រើព្ាស់សដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ ត ឬការណរងណច្ក្មិនសមព្សរ។ 

េយ៉ាងពទៀរ សដ្ើមបីឱ្យសគលរាំែងផ្នការព្តតួរនិតិយសពត្េចបានព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ សក្េមភាព អនសុលាមតម 

សគលរាំែងព្តូវណតអាច្វាសណ់វង និងសសងកតាន។ 

ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុររស់ រររ ព្តូវសរៀរច្ាំស ើង សដ្ើមបីជយួដ្លថ់ាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសសព្មច្ាននូវសគលរាំែងដូ្ច្

ខាងសព្កាម ៖ 

ការអន ញ្ជញ ត្ : ធានាថាច្មាងការទាំងអស់ព្តូវានទទួលក្លរឯក្ភាររីមន្រនតីេេួលខុសព្តូវ ព្សរតមសិេធិ

សសព្មច្ជាេូសៅឬសដ្ឋយណ ក្មុនសរលណដ្លច្មាងការព្តូវានក្តព់្ត។ 

បូរណភាព : ធានាថារាល់ច្មាងការានសុរលភារទាំងអស់ព្តូវានក្ត់ព្តក្នុងត្រពន័ធគ្ែសនយយ។ 

ស ព្រឹត្ភារ : ធានាថារាលច់្មាងការគ្ឺព្តឹមព្តូវ ានសងគតិភារជាមួយរត័ា៌ននិងេិនននយ័ព្រតិរតតិការសដ្ើម 

សហើយព្តូវានក្ត់ព្តទន់សរលសវលា។ 
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ស រលភារ : ធានាថាច្មាងការទាំងអស់ណដ្លានក្តព់្ត ាន ា្ុះរញ្ហច ាំងអាំរពី្រតឹតិការែ៍សសដ្ឋក្ិច្ចរិត ណដ្ល

សក្ើតស ើង ានការអនញុ្ហញ តររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ និងត្សរតាេរេរបញ្ញតតិជាធរាន។ 

ស វត្ថភិារ និងសនតិស ខរូរវនត : ធានាថាការសព្រើព្ាស់ព្េរយសក្មមរូរវនតនិងព្ររន័ធរ័តា៌នព្តូវានព្តតួ   

រនិិតយ នងិសព្ារ់ណតមន្រនតដីដលានការអនញុ្ហញ តរ៉ា៉ុព ណ្ េះ។ 

ការសដ្ឋះព្ស្ថយរាំហ ស : ធានាថាក្ាំហុស  ណដ្លានរក្សឃើញសៅដ្ាំណ្តក្់កាលនីមួយៗផ្នព្រតិរតតកិារព្តូវ 

េេួលានការណក្តព្មូវ និងរាយការែ៍ជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំពាក្រ់ន័ធានទនស់រលសវលា។ 

 វិសម្ិត្ភារម្ ខងារ  : េន្តនតតី្ររ់រូរមិនអនញុ្ហញ រឱ្យានមុខងាររីរក្នងុសរលណតមយួ គ្ឺមុខងារក្ត់ព្ត និងព្គ្រ់ 

ព្គ្ងសលើនតីិវិធីដ្ាំសែើរការច្មាងការ។ 

ដ្ាំសែើរការណដ្លតក្់ណតងានលអ ត្រក្រពោយព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងសមព្សរ គ្រួរញ្ចូលនវូសគលរាំែង 

ខាងសលើឱ្យានសព្ច្ើនព្រសិនជាមិនអាច្ានទាំងអស់។  

៤. ការេេួលខ សព្ត្ូវសលើការព្ត្ួត្រិនិត្យផ្ទៃរនុង 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំត្ក្សួង សាា រ័ន និងអងគភាពសាធារណៈ ព្តូវេេួលខុសព្តូវសលើការតក់្ណតង នងិការដ្ឋក្់ឱ្យអនុវតត 

ត្រព័នធត្រួរពិនិរយនទៃក្នុងទងំអស់ រួេទងំត្រព័នធត្រួរពិនិរយនទៃក្នុងសត្មារ់ រររ សដ្ើមបធីានាថា ៖ 

 រររ ណដ្លបានអន៉ុវរតក្នាងេក្ នងិបានសសន ើស ើងព្តូវានរច្នាសមពន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងព្គ្រ់ព្គន់ 

 ការអភិវឌ្ឍ និងក្លរដ្ឋក្់អន៉ុវរតពេដ្ឋឋ រច្នាសមពន័ធរសច្ចក្វិេារត័៌ាន នងិក្មមវិធីសព្សច្ពៅព្គ្រ់ដំ្ក្ក់្លល

ត្រូវានព្ររន័ធព្តតួរនិតិយព្គ្រ់ព្គន់  

 ត្រព័នធត្រួរពិនិរយនទៃក្នុងកាន់ណតរឹងណទអក្សលើសវយ័ព្រវតតក្មមសព្ច្ើនជាងសដ្ឋយផ្ដ្ 

 សតងដ់្ឋរអរបររាផ្នការព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងព្តូវានអនុវតត (លេអរិចំែចុ្ ៦.៧) 

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយគ្នាះឹព្តូវានដ្ឋក្អ់នុវតតជាព្រចាាំ សដ្ឋយានភសតុតងរញ្ហា ក្អ់តថភិារផ្នព្រតិរតិតការទាំង 

សនាះ 

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយការពារ ត្រូវបានអនុវតតយ៉ា ងយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ ពោយមានក្លរោំត្ទពពី្ររន័ធព្តួតរនិិតយណសវង 

រក្ នងិព្ររន័ធព្តតួរនិតិយណក្តព្មូវសមព្សរ 

 សៅសរលព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសដ្ឋយសវ ័យព្រវតតរុាំទន់សជឿជាក្់ាន ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសដ្ឋយផ្ដ្ព្តូវដ្ឋក្់រណនថម  

 រច្នាសមព័នធព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នុងរច្ចុរបននព្តូវផ្លា ស់រតូរជារសែត ើរៗ សៅជាព្ររ័នធព្តួតរនិតិយច្ព្មុះសមព្សររវាង 

ព្ររ័នធព្តតួរនិតិយសវយ័ព្រវតត នងិសដ្ឋយផ្ដ្ 

 រសច្ចក្សេសសវនក្មមរសច្ចក្វិេារត័៌ានព្តូវានរន្រញ្ហា រសៅក្នុងសាា រ័នររស់ខ្ាួន 

 ត្រសិទធភាពសវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តវូានរសងកើនឱ្យខ្រិពៅរក្ក្ត្េរិសតងោ់រ 
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 សវនក្រផ្ទៃក្នងុតមសាថ រ័ន ព្តវូានរែតុ ះរណ្តត លសលើការសរៀរច្ាំណទនការ ការវាយតផ្មា នងិការសធវើរាយ- 

ការែ៍អាំរីការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុសៅក្នុងររសិាថ ន រររ។ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុានតនួាេីរនិតិយតមដ្ឋនការព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង ណដ្លសរៀរច្ាំសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំត្ក្សួង សាា រ័ន 

នងិអងគភាពសាធារណៈ សហើយទតលក់ារអះអាងសដ្ើមបីជយួដ្លថ់ាន ក្់ដឹ្ក្នាាំក្នងុការអនុវតត នងិការរក្ាាននវូភារព្គ្រ់ 

ព្គន់ នងិព្តឹមព្តូវផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ រររ។ 

៥. រចចុរបននភារឯរស្ថរការព្គ្រ់ព្គ្ងព្ររ័នធព្ត្ួត្រិនិត្យផ្ទៃរនុងរសចចរវិេារត័្ម៌ាន  

អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ (អសក្) ផ្នព្ក្សួងសសដ្ឋក្ចិ្ចនងិហិរញ្ញវតថុ (ក្សហវ) ព្តវូរិនតិយស ើងវិញ ជា 

សរៀងរាលឆ់្ន ាំនូវឯក្សារសតរីី “ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន” សនះ នងិសធវើការណក្តព្មូវតម

ការចាាំាច់្។ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       165                            ២០១៧ 

 

ណទនរ ខ: សោលការែ ៍និងសតងដ់្ឋរព្ររ័នធព្ត្ួត្រិនិត្យផ្ទៃរនុងរសចចរវិេារ័ត្ម៌ាន 

ខាងសព្កាមសនះ គ្ជឺាសគលការែ៍ នងិសតងដ់្ឋរណដ្លថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិអងគភារសាធារែៈព្តូវ

អនុវតតសដ្ើមបរីសងកើត រព្ងឹង និងអភិវឌ្ឍនន៍ូវរច្នាសមពន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុព្គ្រ់ព្គន់មួយសព្ារ់ រររ។ 

១. ការេេលួខ សព្ត្ូវសលើការព្ត្ួត្រិនិត្យផ្ទៃរនុង 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិអងគភារសាធារែៈ ជាអនក្េេួលខុសព្តូវសលើការតក្់ណតង ការដ្ឋក្់អនុវតត និង 

ការណងរក្ារច្នាសមពន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ។ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ រួមទាំងមន្រនតទីាំងអស់ព្តូវេេួលខសុព្តូវក្នងុការអនុវតតការព្តតួ 

រនិិតយផ្ទៃក្នុងព្សរតមរេរបញ្ញតតពិាក្់រន័ធ។ សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្តូវទតលន់ូវការអះអាងជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំអាំរគី្ុែភារផ្ន

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង និងព្រសិេធភារផ្នការអនុវតតព្ររន័ធសនះ។ 

២. ត្នួាេ ីនិងភាររិចចររសស់វនរម្មផ្ទៃរនុង រនុងការអន វត្តព្ររ័នធរសចចរវិេារ័ត្ម៌ាន 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្តូវទតលក់ារអះអាងសលើព្រសិេធភារ នងិសក្តិសិេធភារដ្ាំសែើរការអភិវឌ្ឍ នងិព្រតិរតតិការ ផ្ន 

ដ្ាំសែើរការគ្នាឹះររស់ រររ នងិានតនួាេី និងភារក្ិច្ចសាំខាន់ៗដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

 ព្តួតរនិតិយសលើការេេួលខុសព្តូវ សិេធិ សសរីភារ នងិក្រែីសលើក្ណលងណដ្លានសសន ើស ើង  

 ព្តួតរនិតិយអាំរីរច្ច័យររស់ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្នការអនុវតតអងគភារងវិកា ជាមួយការណរងណច្ក្ការេេួលខុស 

ព្តូវ 

 ព្តួតរនិតិយា ព្េីសព្ក្រខ័ែឌ ហានភិយ័សព្ារ់ដ្ាំសែើរការធរុក្ិច្ចទាំងមូល 

 ព្តួតរនិតិយសលើណទនក្ពាក្រ់ន័ធក្នងុអងគភារណដ្លានដ្ឋក្់ឱ្យសព្រើព្ាស់ រររ សដ្ើមបជីយួដ្លថ់ាន ក្់ដឹ្ក្នាាំរព្ងឹង 

ររិសាថ នព្គ្រ់ព្គ្ង  

 ព្តួតរនិតិយព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងសលើសហដ្ឋឋ រច្នាសមពន័ធរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន 

 វាយតផ្មាហានភិ័យមុនដ្ឋក្់ដ្ាំសែើការ និងភាររួច្រាលផ់្នព្ររ័នធព្តតួរនិតិយណដ្លានសព្តៀមសៅតមេីតាំង 

សព្រើព្ាស់ រររ សាំខាន់ៗ  

 ព្តួតរនិតិយការតក្់ណតង នងិព្រសិេធភារព្រតិរតតកិារផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយរួម ក្នងុររិសាថ នណដ្លនងឹព្តូវសព្រើ- 

ព្ាស់ រររ   

 ព្តួតរនិតិយភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នព្ររ័នធព្តតួរនិតិយសរៀរតព្មូវ នងិព្ររន័ធព្តតួរនិតិយរងករ់សៅក្នងុ រររ 

 ព្តួតរនិតិយព្រតិរតតកិារជាក្់ណសតងននព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណដ្លានសៅតមេីតាំងណដ្លព្តូវសព្រើព្ាស់ រររ 

 ព្តួតរនិតិយភាពអាចដំពណើរក្លរបានផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុតាេត្រពន័ធរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន 

 ទតលអ់ន៉ុសាសន៍ដក្លេអពលើរញ្ហា ត្រឈេ ពាក្់ពន័ធក្លររពងកើរ ក្លរអន៉ុវរត នងិក្លរអភិវឌ្ឍ រររ។ 
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សលើសរីសនះសេៀត អសក្ ផ្ន ក្សហវ េេួលខុសព្តូវសលើការធានាសងគតភិារផ្នសតងដ់្ឋរ នងិការរព្ងឹងវិជាា ជីវៈ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុជនូព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិអងគភារសាធារែៈ ព្រមទាំងទតលជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំនវូការធានា៖ 

 រព្ងងឹសវនក្មមរសច្ចក្វិេារត័ា៌នតមព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិអងគភារសាធារែៈ 

 ព្តួតរនិតិយការពរៀរចំណទនការសក្មមភារពដើេបផី្លា ស់រតូរជារសែត ើរៗ សច្ញរីការព្គ្រ់ព្គ្ងណររមជឈការររស់  

ក្សហវ  

 ព្តួតរនិតិយរាល់ការរញ្ចូលការព្រមូលច្ាំែូល នងិច្ាំណ្តយសៅក្នងុព្ររន័ធេូទត់េូសៅ  

 ព្តួតរនិតិយសលើការសរៀរច្ាំសគលការែ៍ព្តួតរនិិតយអរបររា  

 ទតលព់្រកឹ្ាសលើអភពិ្ក្មពាក្រ់ន័ធនឹងគ្ែនផី្នរាង់គ្ែសនយយសាធារែៈ។ 

សវនក្រផ្ទៃក្នងុអាច្ចុ្ះរនិតិយទតលក់ារធានាអះអាងសលើ រររ ពៅេ៉ុន នងិពត្ក្លយសរលោក្ឱ់្យអន៉ុវតតសដ្ឋយ 

ានក្ិច្ចសហការរីសវនដ្ឋឋ ន។ 

៣.លរខែៈផ្នព្ររ័នធព្ត្ួត្រិនិត្យផ្ទៃរនុងលអ 

ជាេូសៅព្ររ័នធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុណដ្លលអ គ្ួររួមរញ្ចូលនវូលក្ខែៈដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

 ការណរងណច្ក្ភារក្ិច្ចានសមព្សរ 

 ការព្តតួរនិតិយសលើការព្គ្រ់ព្គ្ង 

 ជាំហានដ្ាំសែើរការានលាំដ្ឋរ់់លាំសដ្ឋយព្តឹមព្តូវ 

 ការងារាននងិក្ាំរងុសធវើ សៅតមេីក្ណនាង នងិសរលសវលាណដ្លព្តឹមព្តូវតមលាំដ្ឋរ់លាំសដ្ឋយ នងិជាំនាញ 

 ច្ាំែចុ្រួមផ្នការេេួលខុសព្តវូររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងព្តូវានក្ាំែត់ 

 ច្ាំែចុ្សដ្ឋះព្សាយ និងពាក្រ់ន័ធានតិច្រាំទតុ 

 រំហូរការងារព្ត រ់សព្កាយានតិច្រាំទតុ 

 សក្មមភារជាយថាសហតាុនតចិ្រាំទុត។ 

៤. សតងដ់្ឋរផ្នព្ររ័នធព្ត្ួត្រិនិត្យផ្ទៃរនុង 

ព្ក្រខ័ែឌ សវនក្មមក្ាំែត់សដ្ឋយគ្ែៈក្ាម ធិការផ្នអងគការគាំព្េររស់សនងការព្េីដ្សវ (COSO) ព្តូវានយក្

មក្សព្រើព្ាស់សដ្ើមបីវាយតផ្មាសលើភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ។ COSO សផ្លត តសលើណទនក្ច្ាំននួព្ាាំសដ្ើមប ី

សសព្មច្សគលរាំែងព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង រួមានររិសាថ នព្តួតរនិតិយ ការវាយតផ្មាហានភិ័យ សក្មមភារព្តតួ   

រនិិតយរត័៌ាននងិគ្មនាគ្មន ៍នងិការតមដ្ឋន។  

 ព្ក្រខ័ែឌ  COSO មិនអាច្សព្រើព្ាស់សព្ារ់សធវើសវនក្មមព្ររ័នធរ័តា៌នានសរញសលញសេ គ្ឺព្តូវសព្រើព្ាស់ 

ព្ក្រខ័ែឌ  “សគលរាំែងព្ររន័ធព្តតួរនិតិយរ័តា៌ន នងិរសច្ចក្វិេាពាក្់រន័ធ” (Control Objectivesfor Information 
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and Related Technology-COBIT) ផ្ន វិេាសាថ នអភាិលក្ិច្ចព្ររន័ធរ័តា៌ន (Information System Governance 

Institute)។ សៅក្នងុការអនុវតត COBITសព្ារ់សធវើសវនក្មមព្ររន័ធរត័៌ាន រិសសសការវាយតផ្មាសលើភារព្គ្រ់ព្គន់

ផ្នការព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុផ្ន រររ ព្តូវសគររសគលរាំែងររស់ COSO ខាងសលើ។ 

៥. ការវាយត្ផ្ម្លហានិេ័យព្ររ័នធរសចចរវិេារ័ត្ម៌ាន 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ ការវាយតផ្មាហានភិ័យព្តូវអនុវតតជាព្រចាាំ សហើយព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុព្តូវតក្ ់

ណតងសដ្ើមបកីាត់រនថយហានភិយ័ណដ្លានក្ត់សាគ លស់ឃើញ។  

“ហានភិ័យ” គ្ឺជាសាថ នភារណដ្លព្រឹតតកិារែ៍ ឬសក្មមភារ (រួមទាំងដ្ាំសែើរគម នសក្មមភារ) រណ្តត លឱ្យរ ះ 

ពាលស់ៅសលើការសសព្មច្សគលសៅធុរក្ិច្ច ឬក្ាំហុស គ្ងសៅក្នងុរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ។ ក្ព្មិតហានភិយ័អាច្វាស់ណវង 

សដ្ឋយលេធភារ នងិទលរ ះពាលផ់្នព្រឹតតកិារែ៍ណដ្លអាច្សក្ើតស ើង។ ហានភិយ័អាច្សក្ើតស ើងសៅក្នងុដ្ាំសែើរការធុរ-

ក្ិច្ច និងដ្ាំសែើរការសទសងសេៀត ណដ្លពាក្់រន័ធនងឹការអភិវឌ្ឍន៍ នងិព្រតិរតតកិារព្រចាាំផ្ងៃផ្ន រររ។  

ហានភិ័យណដ្លទក្់េងនងឹដ្ាំសែើរការ រររ ព្តូវានក្ាំែត់ រនាៃ រ់មក្ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នងុព្តូវតក្ណ់តង

ស ើង សហើយច្ាំែចុ្ចារ់សទតើមសាំខាន់គ្ឺវាយតផ្មារច្នាសមពន័ធព្តួតរនិតិយណដ្លានព្សារ់ សដ្ើមបីណក្តព្មូវក្នុងក្រែីមិន 

ស ា្ើយតរក្នុងររិសាថ នសវយ័ព្រវតត។ 

៦. សោលការែ៍ព្ត្ួត្រិនិត្យព្ររ័នធរសចចរវិេារត័្ម៌ាន 

៦.១. ព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន នងិការព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុព្តូវានរច្នាសមពន័ធណដ្លានលក្ខែៈព្គ្រ់ព្គន ់ នងិព្តូវ 

ដ្ឋក្់ឱ្យអនុវតតក្នងុអាំ ុងសរលផ្នខរួក្នុងការក្សាង រររ។ 

 រររ នឹងកាា យជាណទនក្មួយយ ងសាំខាន់សៅក្នុងរច្នាសមព័នធព្តតួរនិិតយផ្ទៃក្នុងររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល សៅសរលណដ្ល

ានដ្ឋក្ឱ់្យសព្រើព្ាស់សរញសលញ។ ដូ្សច្នះរច្នាសមព័នធព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នុងព្តូវសរៀរច្ាំឱ្យានរឹងា ាំសៅតមេីតាំងសាក្លបង

ជាមុន មុននឹងដ្ឋក្ឱ់្យដ្ាំសែើរការ រររ និងការរព្ងីក្រណនថមជារនតរនាៃ រ់។   

៦.២. អតថព្រសយជនផ៍្នសវយ័ព្រវតតក្មមព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ ជាំរុញការផ្លា ស់រតូរជារសែត ើរៗររីច្នាសមពន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុងសដ្ឋយផ្ដ្សៅជាព្ររន័ធ 

ព្តួតរនិតិយសវយ័ព្រវតត។ 

អតថព្រសយជនផ៍្នការព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នុងសវយ័ព្រវតតាន៖ 

 កាត់រនថយលេធភារអាច្សក្ើតស ើងនូវក្ាំហុស និងការសក្ងរនាាំណដ្លរងកសដ្ឋយមនុសស 

 ច្ាំណ្តយសរលតិច្ជាងក្នុងការងារ ឬការព្គ្រ់ព្គ្ងដដលរំពពញសដ្ឋយផ្ដ្ 
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 រសងកើនវិសាលភារ នងិគ្ុែភារការអនុវតតសាក្លបងសវនក្មមតមរយៈការទញយក្នងិការរណមាងក្ាំែត់ 

ព្ត នងិេិនននយ័សអ ិច្ព្តនូកិ្ 

 រសងកើនព្រសិេធភារសវនក្មមតមរយៈការជាំនួសការអនុវតតសាក្លបងសដ្ឋយផ្ដ្ ណដ្លយឺតយ វនិងងាយសក្ើត 

ានក្ាំហុសសដ្ឋយក្មមវិធីសព្សច្។ 

សដ្ើមបីេេួលានអតថព្រសយជនស៍រញសលញរី រររ សវនក្មមផ្ទៃក្នុងព្តូវការសិេធិចូ្លដ្ល់ដ្ាំសែើរការជាក្់ណសតង 

(គម នសិេធណក្ណព្រ) នងិានលេធភារទញយក្េិនននយ័រីព្ររន័ធ នងិក្មមវិធីជាក្ល់ាក្់សព្ារ់រណមាងេិននន័យទាំងសនះ។ 

៦.៣.សគលការែ៍េូសៅសព្ារ់តក្់ណតងព្ររន័ធព្តតួរនិតិយរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ សគលការែ៍មួយច្ាំននួព្តូវច្ងចាាំក្នុងសរលតក្ណ់តងព្ររន័ធព្តតួរនិិតយផ្ទៃក្នុង។ 

ការតាក្់ដរងត្រពន័ធត្ររួពនិរិយរពចចក្វិទយព័រ៌មាន ព្តូវសគររសគលការែ៍ទូពៅមួយច្ាំននួដូ្ច្ជា៖ 

 ការរសងកើតព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសៅក្នងុក្មមវិធពីត្សច ានព្រសិេធភារជាងការរង់ចាាំសសងកត និងសធវើសវនក្មម

សព្កាយសរលអនុវតត  

 ព្ររ័នធព្តួតរនិិតយសរៀរតព្មូវក្នងុក្មមវិធីពត្សចអាច្សជឿេុក្ចិ្តតជាងត្ររ័នធព្តួតរនិតិយសដ្ឋយផ្ដ្ 

 ក្ព្មិត រឹងា ាំផ្នការព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងេូសៅ អាច្រសងកើនតមរយៈការជាំនួសព្ររន័ធសដ្ឋយផ្ដ្ជាមួយព្ររ័នធព្តួត   

រនិិតយសរៀរតព្មូវជារសែត ើរៗ។ 

ក្នុងដ្ាំណ្តក្ក់ាលតក្ណ់តងក្មមវិធសីព្សច្ សវនក្រព្តូវវាយតផ្មាសលើព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសរៀរតព្មូវណដ្លចាត់េុក្ជា 

មូលដ្ឋឋ នសគល ក្នងុការធានាភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នព្ររន័ធព្តួតរនិតិយសៅមុនដ្ាំណ្តក្់កាលដ្ឋក្ឱ់្យអនុវតត រររ។ សដ្ឋយ

ណ ក្ ពៅដំណ្តក្់ក្លលសព្កាយការដ្ឋក្ឱ់្យអនុវតតគ្រួវាយតផ្មាសលើព្ររន័ធព្តួតរនិិតយជាក្់ណសតង សដ្ើមបទីតលក់ារធានាថា 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយព្តូវានសព្រើព្ាស់ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ។ 

ការអនុវតតសាក្លបងសលើព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសរៀរតព្មូវមិនចាាំាច់្សធវើជាព្រចាាំឆ្ន ាំសនាះសេ ព្រសិនសរើការព្គ្រ់ព្គ្ង 

ការផ្លា ស់រតូរ នងិព្ររន័ធព្តួតរនិតិយព្គ្រ់ព្គ្ងសុវតថភិារដ្ាំសែើរការព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ។  

៦.៤. េសសនទនផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ េសសនទនផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយជាលាយលក្ខែ៍អក្សរព្តូវសរៀរច្ាំ សដ្ើមបីជួយក្នុងការ

តក្់ណតងព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងឱ្យមានភាពព្រទក្គ់ន  សងគតិភារ នងិព្រសិេធភារ។ 

ការអនុវតត រររ សដ្ឋយសជាគ្ជយ័ព្តូវអនុសលាមតមេសសនទនផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ នងិអភិព្ក្មជា

លាយលក្ខែអ៍ក្សរច្ាស់លាស់ ជាអាេិ៍៖ 

 ការក្ាំែតហ់ានភិ័យគ្នាឹះ 

 រច្នាសមពន័ធព្តតួរនិតិយសមព្សរណដ្លព្តូវអនុវតត 
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 ជសព្មើសពាក្់រន័ធនងឹសគលការែ៍េូសៅផ្នការតក្ណ់តងព្ររន័ធព្តួតរនិតិយ ណដ្លានរងាា ញសៅណទនក្ខាងសលើ 

(រនិិតយច្ាំែចុ្ ៥.៣) 

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយជាមូលដ្ឋឋ នណដ្លព្តូវសព្ជើសយក្ានព្ររន័ធព្តួតរនិតិយការពារ  ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ ណសវងរក្ 

នងិព្ររន័ធព្តតួរនិតិយណក្តព្មូវ 

 ក្ាំែត់ “សតងដ់្ឋរព្ររន័ធព្តតួរនិតិយអរបររា” ណដ្លព្តូវដ្ឋក្អ់នុវតត 

 តលុយភារសមព្សររវាងព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសវយ័ព្រវតត និងសដ្ឋយផ្ដ្ 

 ចាត់ណច្ងក្លរត្ររ់ត្រងការផ្លា ស់រតូរសត្មារ់រច្នាសមពន័ធព្តតួរនិិតយផ្ទៃក្នុង។ 

៦.៥. ព្ររន័ធព្តួតរនិតិយព្រវតតិ នងិសដ្ឋយផ្ដ្  

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសវយ័ព្រវតត និងសដ្ឋយផ្ដ្គ្ួរព្តូវដ្ឋក្់អនុវតតរួមគន ជាមួយតលុយភារ 

សមព្សរ។ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយនងិរច្នាសមព័នធផ្នក្មមវិធីសព្សច្ ជារនស ាំរវាងព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសវយ័ព្រវតត នងិសដ្ឋយផ្ដ្។ 

តព្មូវការជាគ្នាះឹ សដ្ើមបីេេួលានសតងដ់្ឋរព្ររន័ធព្តួតរនិតិយអរបររា គ្ឺព្តូវធានាថារច្នាសមពន័ធព្ររ័នធព្តតួ 

រនិិតយទាំងមូលានរញ្ចូលព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសវ ័យព្រវតត នងិរាំសរញរណនថមនូវព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសដ្ឋយផ្ដ្ព្រក្រសដ្ឋយ 

តលុយភារសមព្សរ។ ព្រការសនះានសារៈសាំខាន់ក្នងុអាំ ុងសរលផ្នការផ្លា ស់រតូរព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ។ 

៦.៦. ព្រសភេព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន  

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយការពារសដ្ឋយសវយ័ព្រវតតគ្ួរអនុវតតសៅតមេីក្ណនាងណដ្លអាច្សធវើ  

ាន។ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយរសច្ចក្វិេារត័៌ានអាច្ណច្ក្ជារីព្រសភេសៅតមសគលរាំែងព្តតួរនិតិយ៖ 

 ការពារ 

 ណសវងរក្ 

 ណក្តព្មូវ 

េនៃឹមសនះ ព្ររន័ធព្តួតរនិតិយរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានក្អ៏ាច្ណច្ក្ជារីព្រសភេតមមសធាាយដ្ឋក្់ឱ្យសព្រើព្ាស់៖ 

 រដ្ឋាល 

 រូរវនត 

 រសច្ចក្សេស /ត្រពន័ធ 
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ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយការពារសវយ័ព្រវតតិជាសរឿយៗ ព្តូវានចាត់េុក្ថាជាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយរងឹា ាំរាំទតុ សព្ពាះ 

សព្កាយសរលរសងកើត ព្រសិេធភារព្រតិរតតកិារផ្នព្ររន័ធសនះមិនអាព្សយ័សលើអនតរាគ្មន៍ររស់មនុសសសេៀតសេ នងិាន 

សក្មមភារមុនសរលក្ាំហុសសក្ើតស ើង។ ទៃុយមក្វិញព្ររន័ធព្តតួរនិតិយណក្តព្មូវសដ្ឋយផ្ដ្ានលក្ខែៈេន់សខាយ។ 

៦.៧. សតងដ់្ឋរព្ររន័ធព្តតួរនិតិយអរបររា 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ សតងដ់្ឋរព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុអរបររា ព្តូវព្រកានខ់ាា រ់ឱ្យានព្គ្រ់សរលសវលា។ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណដ្លរឹងា ាំរាំទតុ ព្តូវានសាសធាតុព្ាាំរួន រួមានៈ ព្ររន័ធព្តួតរនិតិយការពារ ព្ររន័ធ

ព្តួត រនិិតយណសវងរក្ នងិព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណក្តព្មូវ ណដ្លព្ររន័ធព្តួតរនិិតយនីមួយៗ ព្តវូានដ្ឋក្ឱ់្យសព្រើព្ាស់តម 

 វិធីសាន្រសត  រដ្ឋាល រូរវនត នងិរសច្ចក្សេស/ព្ររន័ធ។ ព្រសិេធភារអរបរាផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិតិយទមទរឱ្យអនុដ្ាំសែើរ

ការ នីមួយៗ ព្តូវានព្ររន័ធព្តួតរនិិតយនីមួយៗផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយទាំងរី។ សគលការែ៍ណែនាាំណ្តណដ្លមិនាន

យនត ការការពារ ណសវងរក្ ឬណក្តព្មូវ មិនគ្ួរដ្ឋក្់ឱ្យព្រតិរតតិការសេ។ ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយមិនព្គ្រ់ព្គន់អាច្ក្ត់សាគ ល់

សឃើញ តមរយៈការតក្់ណតង (Design) ឬការអនុវតតជាក្់ណសតងររស់ព្ររន័ធណដ្លមិនានព្រសិេធភារ។ 

ជាេូសៅ៖ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយខាា ាំង  = រហុព្ររន័ធព្តតួរនិតិយការពារ  + រហុព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណសវងរក្ + រហុ

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណក្តព្មូវ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយអរបររា = ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយការពារមួយ + ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណសវងរក្មួយ + ព្ររន័ធព្តតួ 

រនិិតយណក្តព្មូវមួយ + ព្រសិេធភារព្រតិរតតកិារននត្រពន័ធត្រួរពនិិរយទាំង 

អស់ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសខាយ  = តិច្ជាងក្ព្មិតព្ររន័ធព្តតួរនិតិយអរបររា + ព្រតិរតតកិារព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ 

ានច្ាំែចុ្សងស័យ ឬអសងគតភិារ។ 

៧. រចនាសម្ព័នធព្ររ័នធព្ត្ួត្រនិិត្យរសចចរវិេារ័ត្ម៌ាន 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ រច្នាសមពន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងណដ្លានលក្ខែៈព្គ្រ់ព្ជុងសព្ជាយ ព្តូវដ្ឋក្ឱ់្យអនុ-

វតតសលើ រររ ។  

ជាេូសៅរច្នាសមព័នធព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុសរញសលញសព្ារ់ រររ ត្រូវមានលក្ខណៈដូចខាងពត្ក្លេ៖  

ក្.ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយរសច្ចក្វេិារត័ា៌នេសូៅ  

ក្.១.ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយរសច្ចក្វេិារត័ា៌នរមួ : គ្ជឺាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយរសច្ចក្វិេារត័៌ានេូសៅណដ្លព្តូវាន

សរៀរច្ាំស ើងសដ្ើមបីព្គ្រ់ព្គ្ង នងិរនិតិយតមដ្ឋនសលើររិសាថ នរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន សហើយានឥេធិរលសលើក្មមវិធីសព្សច្ 

ទាំងអស់។ ត្រព័នធត្រួរពិនរិយពនេះពតត រសំខានព់លើក្លរត្ររ់ត្រង និងក្លរតាេោនពលើ រររ។ 
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សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយរសច្ចក្វិេារ័តា៌នរួមណដ្លព្គ្រ់ព្គន់ ព្តូវដ្ឋក្់ឱ្យអនុវតតសដ្ើមបីគាំ-

ព្េដ្ល់សហដ្ឋឋ រច្នាសមពន័ធ នងិព្ររន័ធព្តួតរនិិតយក្មមវិធីសព្សច្ផ្ន រររ។  

ព្រសិេធភារផ្នការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុងសដ្ឋយសវយ័ព្រវតត អាព្ស័យមួយណទនក្សលើសតងដ់្ឋរផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងព្ររន័ធ

ព្តួតរនិតិយសៅក្នងុររិសាថ នណដ្លក្ាំរងុអនុវតតសនាះ។  

ររិសាថ នព្តួតរនិតិយេូសៅសៅក្នងុអងគភារ ានរសងកើតមូលដ្ឋឋ នព្គ្ឹះសព្ារ់ការព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងព្រក្រសដ្ឋយ

ព្រសិេធភារ និងានរសងកើតនូវ “ភារមឺុងា ត់” នងិតាំណ្តងឱ្យច្ាំែចុ្ក្ាំរូលផ្នរច្នាសមព័នធអភិាលក្ិច្ចអងគភារ។ 

រររ រួមព្តូវគាំព្េសដ្ឋយព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសៅតមណទនក្នានា ដ្ូច្ខាងសព្កាម៖  

 ការសរៀរច្ាំណទនការយុេធសាន្រសត ររស់រសច្ចក្វិេារ័ត៌ាននងិគ្មនាគ្មន៍ នងិ រររ   

 ការក្ាំែត់ការសរៀរច្ាំ េាំនាក្់េាំនង នងិដ្ាំសែើរការរសច្ចក្វិេារ័តា៌ននងិគ្មនាគ្មន៍  

 គ្មនាគ្មន៍សគលរាំែង និងេិសសៅផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងធនធានមនុសសណទនក្រសច្ចក្វិេារ័ត៌ាននិងគ្មនាគ្មន៍  

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងគ្ុែភាររសច្ចក្វិេារ័តា៌ន 

 ការវាយតផ្មា និងព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យរសច្ចក្វិេារ័តា៌ននងិគ្មនាគ្មន ៍

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងគ្សព្ាង 

 ការទគតទ់គង់ នងិគាំព្េ (ព្រតិរតតិការក្ុាំរយូេ័រ នងិសិេធិចូ្លដ្លក់្មមវិធី និងេិនននយ័) 

 ការក្ាំែត់ នងិការព្គ្រ់ព្គ្ងក្ព្មិតសសវាក្មម 

 ការទគតទ់គង់សសវាក្មមរសច្ចក្វិេារត័៌ាននងិគ្មនាគ្មន ៍

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងការអនុវតត នងិសមតថភាររសច្ចក្វិេារ័តា៌ននងិគ្មនាគ្មន ៍

 ការអរ់រ ំនងិរែតុ ះរណ្តត លអនក្សព្រើព្ាស់រសច្ចក្វិេារ័តា៌ន  

 ការតមដ្ឋន នងិវាយតផ្មាសលើការអនុវតត 

 អភាិលក្ិច្ចរសច្ចក្វិេារ័តា៌ននងិគ្មនាគ្មន។៍ 

ក្.២.ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយរសច្ចក្វេិារត័ា៌នក្ព្មតិដ្ាំសែើរការ : គ្ឺជាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយរសច្ចក្វិេារ័តា៌នេូសៅ

ក្ព្មិតដ្ាំសែើរការ ណដ្លមិនរារ់រញ្ចូលព្ររន័ធព្តតួរនិិតយរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានរួមខាងសលើសេ សព្ពាះវាសាំសៅសដ្ឋយណ ក្

ណតសលើព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ រររ ជាក្ល់ាក្់មយួ។ 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ ក្មមវិធីសព្សច្ក្ព្មិតដ្ាំសែើរការព្តូវគាំព្េសដ្ឋយយនតការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ ណដ្លតក្់ 

ណតងស ើង សដ្ើមបធីានាឱ្យាននតីិវិធីព្គ្រ់ព្គន់សព្ារ់អភិវឌ្ឍន៍ព្ររន័ធ នងិការផ្លា ស់រតូរព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ ក្៏ដូ្ច្ជានតីិ- 

 វិធីសមព្សរសព្ារ់ការទតលស់សវា រររ។    

រររ ក្ព្មតិដ្ាំសែើរការព្តូវានគាំព្េសដ្ឋយយនតការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុងសៅតមណទនក្នានា ដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 
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 ការអភិវឌ្ឍ រររ 

 ការេេួលយក្ នងិការណងរក្ាណទនក្េនផ់្នក្មមវិធីសព្សច្ 

 ការេេួលយក្ នងិការណងរក្ាសហដ្ឋឋ រច្នាសមពន័ធរសច្ចក្វិេា 

 ការរសងកើតព្រតិរតតិការ និងការសព្រើព្ាស់ 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងការផ្លា ស់រតូរ 

 ការតសមាើង ការរសងកើតដ្ាំសណ្តះព្សាយ នងិការផ្លា ស់រតូរ 

 ការទតល់សសវាក្មមព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន 

 ការក្ាំែត់ នងិព្គ្រ់ព្គ្ងក្ព្មតិសសវាក្មម 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងសសវាក្មមររស់ភាគ្ីេីរី 

 ការការពារសុវតថភិារសលើការទតល់សសវាក្មមរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន 

 ការធានាសុវតថភិារព្ររន័ធ 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងការសរៀរតព្មូវ 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងរញ្ហា  

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងសសវាក្មមសដ្ឋះព្សាយរញ្ហា  នងិឧរទៃវសហត ុ

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងេិនននយ័ 

 និរនតរភារធុរក្ិច្ច និងការសាត រស ើងវិញសព្កាយសរលខូច្ខាត។ 

ខ.ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយក្មមវធិលីមអតិៈ 

ខ.១.ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយក្មមវធិសីព្សច្ : ជាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ ានសៅក្នុង រររ ព្សារ់រមួជាមួយព្ររន័ធព្តួត    

រនិិតយសដ្ឋយផ្ដ្រណនថម។ 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈក្មមវិធសីព្សច្នីមួយៗ ព្តូវគាំព្េសដ្ឋយការអនុវតតយនតការព្តួតរនិតិយណដ្លព្គ្រ់ព្គន់។  

សគលរាំែងច្មបងផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិតិយក្មមវិធីសព្សច្ គ្ឺសដ្ើមបីធានាសុវតថិភារ ភារព្គ្រ់ព្គន ់ភារព្តឹមព្តូវ និង

ព្រសិេធភារផ្នការសរៀរច្ាំធាតចូុ្ល ដ្ាំសែើរការ នងិធាតុសច្ញ។ 

ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយក្មមវិធីសព្សច្ព្តូវានក្ាំែត់សដ្ឋយក្មមវិធីសវយ័ព្រវតត ិ ឬសដ្ឋយផ្ដ្តមការចាត់ណច្ងររស់អនក្សព្រើ 

ព្ាស់ ឬនាយក្ដ្ឋឋ នរ័តា៌នវិេា ឬរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន។ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយក្មមវិធីសព្សច្ព្តូវអនុវតតសៅតមណទនក្ដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

 សុវតថិភារក្មមវិធីសព្សច្ 

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយក្មមវិធីសព្សច្ទក្់េងនងិការណរងណច្ក្មុខងារសព្រើព្ាស់ 
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 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសរៀរតព្មូវ 

 ក្មមវិធីព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសទសងៗ   

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណទនក្ព្រតិរតតកិារ 

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសលើដ្ាំសែើរការធុរក្ិច្ចជាក្ល់ាក្ ់

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសដ្ឋយផ្ដ្ណដ្លអាច្រតូរជាសវ ័យព្រវតតាន។ 

ណទនក្ទាំងអស់ខាងសលើគ្ឺជាក្មមវតថផុ្នសវនក្មម សដ្ើមបធីានាចំពពាេះថ្នន ក្់ដឹក្នំាថាព្ររន័ធព្តួតរនិិតយានតក្់ណតង 

លអ អនុវតតព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ អាច្ទតលន់ូវសកាត នរុលសព្ារ់ព្វើឱ្យត្រពសើរព ើងនូវក្ព្មតិព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ   

ផ្ទៃក្នងុដដលមានត្សារ់ ព្រមទាំងទទួលបានអតថព្រសយជនស៍រញសលញព ីរររ។ 

ខ.១.១ សុវតថភិារក្មមវិធីសព្សច្ 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ ការសរៀរច្ាំសុវតថិភាររសច្ចក្វិេារ័តា៌ន ព្តូវសផ្លត តសលើការរក្ាការសាៃ ត់ រូរែភារ 

នងិលេធភារផ្នការសព្រើព្ាស់េិននន័យ។ 

ហានភិយ័សាំខានព់ាក្រ់ន័ធនងឹសុវតថិភារផ្នការទតលសិ់េធិចូ្ល គ្ឺអាច្ានការទាយេិនននយ័សាៃ ត់សដ្ឋយគម ន

ការអនញុ្ហញ ត ឬរូរែភារេិនននយ័អាច្េេួលរងការរាំពាន ឬ រររ មិនអាច្សព្រើព្ាស់ានសៅសរលណដ្លព្តូវការ។ 

ដ្ាំសែើរការ និងព្ររន័ធព្តតួរនិតិយព្តូវរសងកើតសព្ារ់ព្តួតរនិតិយសលើការទតល់សិេធិចូ្លជនូអនក្សព្រើព្ាស់ និងការ 

លុរ ឬការណក្ណព្រសិេធិចូ្លសៅសរលណដ្លអនក្សព្រើព្ាស់ានផ្លា ស់រតូរ ឬលាណលងរកីារងារ។ មា ងសេៀត ការចូ្លសព្រើ 

ព្ាស់ រររ ររស់ភាគ្ីេីរីក្៏ព្តូវានព្ររន័ធព្តតួរនិតិយទងណដ្រ។ 

ខ.១.២ ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយក្មមវិធីសព្សច្ទក្់េងនងិការណរងណច្ក្មុខងារសព្រើព្ាស់ 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ មុខងារររស់អនក្សព្រើព្ាស់សៅក្នុង រររ ព្តូវានក្ព្មិតសៅតមការក្ាំែត ់ សដ្ើមបី

រក្ាព្រសិេធភារផ្នការណរងណច្ក្មុខងារ។ 

សៅក្នងុររិសាថ នសវយ័ព្រវតត ការណរងណច្ក្មុខងារព្តវូានធានាសដ្ឋយការក្ព្មតិសិេធិររស់អនក្សព្រើព្ាស់តមន្រសគ នី

សដ្ឋយណ ក្រីគន សៅក្នុងព្ររន័ធ។ សដ្ើមបីភារងាយព្សលួ និងសងគតភិារ ការច្លូដ្ល់ន្រសគ នីជាក្់លាក្ន់ីមួយៗ ព្តូវាន 

ភាា រ់សៅព្ក្ុមការងារ ណដ្លអនក្សព្រើព្ាស់នីមួយៗានភាា រ់ជាមួយសិេិធចូ្ល នងិសសព្មច្តមការក្ាំែត់។ 

 តព្មូវការគ្នាះឹ គ្ឺ រររ ព្តូវរក្ាការណរងណច្ក្មុខងារសមព្សរមួយ ណដ្លរារាាំងអនក្សព្រើព្ាស់មិនឱ្យានសិេធិ 

ព្តួតរនិតិយទាំងព្សុងសលើដ្ាំសែើរការទាំងអស់ផ្នច្មាងការនីមួយៗ។ 

ខ.១.៣ ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសរៀរតព្មូវក្មមវិធីសព្សច្ 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ “សរៀរតព្មូវ” ព្តូវគាំព្េសគលការែ៍នានា ណដ្លានអនុម័តសដ្ឋយ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ “សរៀរតព្មូវ” គ្ឺជាច្ាំណែក្ផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយដ្ាំសែើរការសវ ័យព្រវតត ណដ្លសរៀរច្ាំស ើងពាក្ ់

រន័ធនឹងណដ្នក្ាំែតន់ងិេាំហាំគ្ាំលាត ការរនិិតយរូរែភារេិនននយ័ ការរនិតិយសលើេព្មង់េិនននយ័ក្នងុព្រ ង់  នងិការ  

អនុម័ត សលើរំហូរការងារជាសដ្ើម។ ព្ររន័ធព្តតួរនិិតយសរៀរតព្មូវជាព្ររ័នធព្តតួរនិតិយណដ្លសរៀរច្ាំតមជសព្មើស។ 

ជសព្មើសសៅក្នុងព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសរៀរតព្មូវ ព្តូវណតសធវើស ើងសដ្ឋយព្រុងព្រយ័តនសដ្ើមបសីជៀសវាងការេេួលានលេធ 

ទលមិនសមតមរាំែង។ យនតការអនុម័តសវយ័ព្រវតត ជាធមមតព្តូវក្ាំែតអ់នក្សព្រើព្ាស់ណដ្លានសិេធិអនុម័តសៅ 

តមក្ព្មិតនងិណដ្នក្ាំែត។់ សដ្ឋយណ ក្ សៅក្នងុររិសាថ នសដ្ឋយផ្ដ្អនក្សព្រើព្ាស់ណដ្លជាអនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងមិនព្តូវាន 

អនញុ្ហញ តឱ្យព្រតិរតតិច្មាងការសេ។ ទៃុយសៅវិញ ការទតលត់នួាេីឱ្យអនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងព្ររន័ធ ានសិេធិអនុម័តសៅក្នុងក្មម វិធ ី

សព្សច្ នឹងទតលល់េធភារឱ្យអនក្ទាំងសនាះអាច្លុរការសសព្មច្ នងិអនុម័តសលើច្មាងការណដ្លហាមឃាតា់ន។ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នុងានកាតរវក្ិច្ចធានាច្ាំសពាះថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ សលើជសព្មើសណដ្លានសព្ជើសសរីស ឱ្យស ា្ើយតរសៅនឹង 

សគលនសយាយានក្ាំែត ់មុនសរលព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ “សរៀរតព្មូវ” ព្តូវានដ្ឋក្អ់នុវតត។ 

ខ.១.៤. ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយរងករ់ក្មមវិធីសព្សច្ 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ ព្ររ័នធព្តតួរនិតិយរងករ់ក្មមវិធីសព្សច្ ព្តូវអនុវតតសដ្ឋយសវេយតិភារ សដ្ើមបីរក្ា 

ក្ព្មិតផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុងណដ្លានព្សារ់ និងណក្លមអរណនថម រ ុណនតសជៀសវាងការច្ាំណ្តយហួសសហតុ។ 

ក្មមវិធីសព្សច្រសច្ចក្វិេារ័តា៌នអាច្រាំពាក្ព់្ររន័ធព្តតួរនិតិយរងករ់មួយច្ាំននួ ដូ្ច្ជាៈ ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយរងករ់ 

សលើការសទៃៀងផ្លៃ ត់ឯក្សារ (ការរញ្ហា េិញ វិក្កយរព្ត រាយការែ៍េេួលេាំនញិ) ការរនិតិយនិងចុ្ះហតថសលខាសលើមូល 

របទនរ័ព្ត និងការតព្មូវឱ្យេិនាន នុរបវតតានតលុយភាររវាងឥែរនធ នងិឥែទន។ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយរងករ់មិនដូ្ច្ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសរៀរតព្មូវសេ គ្អឺនក្សព្រើព្ាស់រុាំានជសព្មើសក្នុងការសសព្មច្ 

ឱ្យព្ររន័ធព្តួតរនិិតយរងករ់សនះព្តូវព្រតិរតតតិមសគលរាំែងររស់ខាួនស ើយ។ អាព្ស័យសហតុសនះ តព្មូវឱ្យានការ 

ព្រុងព្រយ័តនខពស់ ក្នុងការរនសុីគន រវាងព្ររន័ធព្តួតរនិិតយទាំងសនះ សៅក្នងុរច្នាសមពន័ធព្តួតរនិិតយរួមណដ្លច្ងា់ន។ 

ព្រសិនសរើព្ររន័ធព្តួតរនិតិយរងករ់មិនទន់រាំសរញានតមតព្មូវការផ្នការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ ព្ររន័ធព្តតួរនិិតយសដ្ឋយ 

ផ្ដ្ព្តូវរាំសរញរណនថម សហើយក្នងុក្រែីចាាំាច់្រាំទតុ ព្តូវរចិារណ្តណក្តព្មូវក្មមវិធកី្ុាំរយូេ័រ។ 

ខ.១.៥. ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយព្រតិរតតិការ 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយព្រតិរតិតការ ព្តូវធានានូវភារសរលសលញ សពុ្ក្តឹភារ សុវតថភិារ 

នងិព្រសិេធភារផ្នធាតុចូ្ល ដ្ាំសែើរការ នងិធាតុសច្ញ។ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយព្រតិរតតិការព្តូវានក្នុងណទនក្ខាងសព្កាម៖ 

 ធាតុចូ្ល  (ការអនញុ្ហញ ត ការរនិតិយសាំសែរ សគលការែ៍ព្តតួរនិិតយជាសដ្ើម) 

 ក្ិច្ចដ្ាំសែើរការ 
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 ធាតុសច្ញ (សតងដ់្ឋរ រាយការែ៍ច្ាំសពាះក្ិច្ច ជាសដ្ើម) 

 សនាធ នក្មមជាមួយព្ររន័ធក្ុាំរយេ័ូរសទសងសេៀត 

 ការសរៀរច្ាំឯក្សារ (សសៀវសៅណែនាាំព្ររន័ធ ព្រតិរតតកិារ នងិអនក្សព្រើព្ាស់ជាសដ្ើម) 

 គ្នាងសវនក្មម (Audit Trail) នងិភារអាច្សធវើសវនក្មមាន 

 ការអរ់រំ នងិការរែតុ ះរណ្តត លអនក្សព្រើព្ាស់ 

 និរនតរភារ។ 

ខ.២.ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយដ្ាំសែើរការធរុក្ចិ្ចសដ្ឋយណ ក្ : ជាព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណដ្លទក្់េងសៅនឹងដ្ាំសែើរការធុរ 

ក្ិច្ចសដ្ឋយណ ក្ សហើយព្តូវានព្គ្រ់ព្គ្ងតមរយៈ រររ។ 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ រាលដ់្ាំសែើរការធុរក្ិច្ចទាំងអស់ណដ្លព្រតិរតតិសដ្ឋយ រររ ព្តូវានព្ររន័ធព្តួតរនិតិយ 

ផ្ទៃក្នងុព្គ្រ់ព្គន។់ 

ដ្ាំសែើរការធុរក្ិច្ច និងតព្មូវការព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងគ្នាឹះានដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

ខ.២.១. ខួរសាំសែើច្ាំណ្តយដ្ល់ការេូទត់ 

ដ្ាំសែើរការផ្នការសសន ើសុាំច្ាំណ្តយរហតូដ្ល់ការេូទត់ រួមរញ្ចូលនវូសក្មមភារទក្់េងនឹងការសសន ើសុាំ ការធានា 

ច្ាំណ្តយ ការរញ្ហា េិញ ការេេួលេាំនញិ ឬសសវាក្មម នងិការេូទត់សលើេាំនញិ ឬសសវាក្មមជាមួយអនក្ទគតទ់គង។់       

សក្មមភារទាំងសនះរួមាន៖ 

 ការក្ត់ព្តឯក្សារសមអាំរីេាំនញិ នងិអនក្ទគតទ់គង់  

 ដ្ាំសែើរការសសន ើសុាំ ធានាច្ាំណ្តយ នងិរញ្ហា េិញ 

 ដ្ាំសែើរការេេួលេាំនញិ ឬសសវាក្មម នងិសទៃៀងផ្លៃ ត ់

 ការក្ត់ព្ត វិក្កយរព្ត និងការទគូទគង 

 ដ្ាំសែើរការេូទត់ នងិសច្ញលខិិតព្រកាសឥែទន 

 ការសធវើរច្ចុរបននភារសសៀវសៅធាំ នងិសសៀវសៅធាំរង។ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណដ្លព្តូវយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សៅក្នុងណទនក្សនះាន៖ 
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េពី្តតួរនិតិយគ្នាះឹ  ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសរៀរតព្មវូ 

ច្មាងការេិញ 

 

 

 វិធីសាន្រសត សទៃៀងផ្លៃ ត៖់ 

-លខិិតរញ្ហា េិញ និងវិក្កយរព្ត 

-លខិិតរញ្ហា េិញ េាំនញិណដ្លានេេួល នងិវិក្កយរព្ត 

-លខិិតរញ្ហា េិញ េាំនញិណដ្លានេេួល អធកិារក្ិច្ច នងិវិក្កយរព្ត 

ការក្ត់ព្ត វិក្កយរព្ត ការព្រានអាំរសីលខវិក្កយរព្តសៃួ ន 

ការទគូទគងវិក្កយរព្ត ច្ាំននួេឹក្ព្ាក្ស់លអៀងសមព្សរណដ្លអាច្អនញុ្ហញ តឱ្យេូទត ់

ដ្ាំសែើរការេូទត ់ ដ្ាំសែើរការអនុម័តសលើការេូទត់ នងិក្ព្មតិក្ាំែត ់

ខ.២.២. ខួរផ្នការទគត់ទគង់ដ្ល់ការេេួលសាច់្ព្ាក់្  

ខរួផ្នការទគតទ់គង់រហូតដ្លក់ារេេួលសាច់្ព្ាក្់ រួមរញ្ចូលនវូសក្មមភារណដ្លទក្់េងសៅនងឹការលក្់  ការ 

ទគតទ់គង ់និងការសច្ញវិក្កយរព្តផ្នការទតល់សសវាក្មមររស់រដ្ឋឋ ភាិល។ សក្មមភារទាំងសនះរួមាន៖ 

 ការសធវើរច្ចុរបននភារសសៀវសៅធាំ នងិសសៀវសៅធាំរង 

 ការក្ត់ព្តឯក្សារសមអាំរអីតងិិជន  

 ការសរួតផ្មា ការា នត់ផ្មា ការក្ាំែតត់ផ្មា នងិការព្គ្រ់ព្គ្ងក្ិច្ចសនា 

 ដ្ាំសែើរការរញ្ហា លក្ ់និងការព្គ្រ់ព្គ្ងឥែទន 

 ដ្ាំសែើរការទគតទ់គង់េាំនញិ ឬសសវាក្មម 

 ការព្រគ្ល់េាំនញិព្តលរ់មក្វិញ 

 ដ្ាំសែើរការសច្ញវិក្កយរព្ត នងិការរង់ព្ាក្។់ 

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណដ្លព្តូវយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សៅក្នុងណទនក្សនះរមួាន៖ ការព្គ្រ់ព្គ្ងសលើការសធវើរច្ចុរបននភារ 

ឯក្សារសមអាំរអីតិងិជន ការរនិិតយភារសៃួ ន តផ្មាសលអៀងអនញុ្ហញ ត ការអនញុ្ហញ តក្ត់ព្តេាំហាំសលអៀងក្នុងវិក្កយរព្ត       

ការរនិតិយ វិក្កយរព្តសៃួ ន អាយុកាលរាំែលុ ក្ព្មិតក្ាំែត់ឥែទន ដ្ាំសែើរការរញ្ចូលេិននន័យសៅក្នងុេិនាន នុរបវតត ិ 

ការសទៃៀងផ្លៃ ត់ច្មាងការ ការេេួលសាគ ល់ច្ាំែូល និងការណរងណច្ក្តមគ្ែនី។ 

ខ.៣.ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសដ្ឋយផ្ដ្សព្ារស់គលសៅសវយ័ព្រវតតក្មម :ជាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសដ្ឋយផ្ដ្ណដ្លអាច្ជា

ជសព្មើសសព្ារ់រសងកើតព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសវ ័យព្រវតត។ 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ  ដ្ាំសែើរការសវ ័យព្រវតតក្មមផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសដ្ឋយផ្ដ្ព្តូវរញ្ចូលក្នុងណទនការ និង  

ព្គ្រ់ព្គ្ងច្ាស់លាស់ សដ្ើមបកីាត់រនថយការច្ាំណ្តយនិងសរលសវលាការងារររស់មន្រនតី ព្រមទាំងរសងកើនព្រសិេធភារ  

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង។  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ការជាំរញុរច្នាសមពន័ធ នងិការអនុវតតសាក្លបងពាក្រ់ន័ធផ្នព្ររ័នធព្តតួរនិតិយ សឆ្ព ះសៅរក្ការទតលភ់ារសជឿជាក្់ 

សលើព្ររន័ធព្តួតរនិតិយសវយ័ព្រវតត គ្ឺជាដ្ាំសែើរការសនសឹមៗ នងិទមទរសរលសវលា។ 

សវ ័យព្រវតតក្មមព្ររន័ធព្តតួរនិតិយព្តូវសរៀរច្ាំក្នងុក្រែី៖ 

 រររ ានជសព្មើសរណនថមសព្ារ់សវ ័យព្រវតតក្មមព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ 

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយក្ាំរុងដ្ាំសែើរការសៅណទនក្ានហានភិយ័ ណដ្លរ ះពាលខ់ាា ាំងសលើព្រតិរតតកិារ និង/ឬរាយ-

ការែ៍ហិរញ្ញវតថ ុ

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយរច្ចុរបននណដ្លទមទរច្ាំណ្តយខពស់ នងិឬសរលសវលាសព្ច្ើនសព្ារ់ព្រតរិតតិការ 

 ដ្ាំសែើរការអនុវតតរច្ចុរបននងាយនឹងានក្ាំហុស និងឬខចូ្ខាត 

 នតីិវិធីរច្ចុរបននានលក្ខែៈដ្ណដ្លៗ និងព្តូវការការវិនិច្ឆ័យតិច្តួច្រអីនក្ពាក្រ់ន័ធ។ 

សៅសរលព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសវយ័ព្រវតតរុាំទនា់នសធវើការអនុវតតសាក្លបងសរញសលញ នងិរនិតិយសដ្ឋយសវន-

ក្មមផ្ទៃក្នងុ ព្ររន័ធព្តួតរនិតិយសដ្ឋយផ្ដ្សៅអនញុ្ហញ តឱ្យរនតអនុវតត។ 

៨. ការតាម្ដ្ឋនសលើព្ររ័នធ ព្ត្ួត្រិនិត្យផ្ទៃរនុង 

សគលការែ៍ព្តតួរនិតិយៈ ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ រររ គ្ជឺាក្មមវតថផុ្នការរនិតិយតមដ្ឋនរនត។ 

ការតមដ្ឋន គ្ជឺាដ្ាំសែើរការផ្នការវាយតផ្មាសដ្ឋយមន្រនតីេេួលរនៃុក្សលើការតក្់ណតង នងិព្រតិរតតិការផ្នព្ររន័ធ 

ព្តួតរនិតិយក្នុងសរលសវលាសមព្សរ នងិចាត់វិធានការតមការចាាំាច់្។ ការតមដ្ឋនសនះព្តូវសធវើសលើព្គ្រ់សក្មមភារ

សៅក្នងុអងគភារ និងសរលខាះជាមួយភាគ្កី្ិច្ចសនាខាងសព្ៅទងណដ្រ។ 

ការតមដ្ឋនអាច្អនុវតតានតមរីររសរៀរ៖ 

 សក្មមភារជាព្រចាាំៈ សាំសៅដ្ល់សក្មមភារតមដ្ឋនព្រសិេធភារផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងផ្នព្រតិរតតិការជាធមមត 

ណដ្លរួមានការព្តតួរនិតិយ និងព្គ្រ់ព្គ្ងសេៀងទតស់ដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ ការសព្រៀរសធៀរ ការទគូទគង និង 

សក្មមភារជាព្រចាាំសទសងសេៀត 

 ការវាយតផ្មាសដ្ឋយណ ក្: សាំសៅដ្លក់ារវាយតផ្មាសលើព្ររន័ធព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ នងិឬសដ្ឋយ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ច្ាំសពាះព្ររន័ធព្តតួរនិតិយទក្់េងនងឹហានភិ័យក្ព្មតិខពស់និងសាំខាន់ ព្តវូវាយតផ្មាឱ្យាន 

ញកឹ្ញារ់។ 

 រាល់សក្មមភារតមដ្ឋនសលើព្រសិេធភារព្ររន័ធព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នុងផ្នព្រតិរតតិការព្រចាាំផ្ងៃ ព្តូវរញ្ចូលជារច្នា- 

សមព័នធព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នុង រររ។ 

3 
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១០.សារាច្រណែនាាំ សលខ ០០៣ សហវ.អសក្ ច្ុះផ្ងៃេី ១៦ ណខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៤ សត ីរសីតងដ់្ឋរ រាយការែស៍វនក្មមផ្ទៃក្នងុ 
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    ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

  ជាត ិសាសនា ព្រះមហាក្សព្ត 

    525 

 

ព្រសួងសសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

អគ្គនាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

3 
 
 
 

 
 

របាយការែ៍សវនរម្ម 

សៅ 

ម្នៃីរ........... 

សលខ........... 

 

ណខ       ឆ្ន ាំ២០១... 
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រ័ត្ម៌ានសតីរីឯរស្ថរ 

-ឯក្សារសសងខរ: 

 

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្ក្សួង....... 

ច្ាំែងសជើង រាយការែ៍សវនក្មមព្ពាង 

ព្រធានព្រតភិ ូ សលាក្...... 

អនក្ព្តតួរនិតិយ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សវនដ្ឋឋ ន មនៃីរ........ 

េីក្ណនាងឯក្សាររឹង ........ 

េីក្ណនាងឯក្សារេន ់ ........ 

 

-ការណរងណច្ក្ឯក្សារ: 

 

ស ម្ ះ មុខតាំណែង/តួនាេី ក្ណនាងេេួល 

ឯក្ឧតតម...... រដ្ឋមន្រនត ី ព្ក្សួង...... 

សលាក្ជាំទវ....... អគ្គសវនក្រ អាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ 

ឯក្ឧតតម........ ...... ....... 

សលាក្......... ព្រធាន មនៃីរ.......... 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       182                            ២០១៧ 

 

ណទនរI: ខលមឹ្ស្ថរសសងខរ 

រ.ស្ថវតារ 

 ការសធវើសវនក្មមសៅមនៃីរ....................សព្ារ់ការយិររិសច្ឆេ................ជាណទនក្មួយផ្នណទនការសវនក្មម

ព្រចាាំឆ្ន ាំ................ ររស់នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងណដ្លេេួលានការយលព់្រមរថីាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ព្ក្សួង

.......................។រាយការែ៍សនះានរត័៌ានលមអតិអាំរលីេធទលការងារសវនក្មមនិង ការទតលអ់នសុាសន៍ក្៏ដូ្ច្

ជាវិធានការររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងណដ្លានឯក្ភារគន ។ 

ខ.ហានិេ័យគ្នលឹះ 

ជាេូសៅហានិភយ័អាច្រារ់រញ្ចូលនវូ: 

ហានភិយ័ព្រតរិតតកិារ:ជាហានភិ័យសលើការាត់រង់ណដ្លជាលេធទលររាជ័យផ្នដ្ាំសែើរការមនុសសនងិព្ររន័ធ 

ឬ រីសហតុការែ៍រីខាងសព្ៅ។ 

ហានភិយ័ហរិញ្ញវតថ:ុជាលេធភារណដ្លរត័៌ានណទនក្ហិរញ្ញវតថពុ្តូវានសរៀរច្ាំស ើងមិនព្តឹមព្តវូសធវើឱ្យការសសព្មច្

ចិ្តតររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំរុាំសមព្សរ។ 

ហានភិយ័អនសុលាមភារ:ជាលេធភារណដ្លសក្មមភារមនិអនសុលាមតមច្ារ់នងិរេរបញ្ញតតិ។ 

សដ្ឋយណ ក្ការងារសវនក្មមសៅមនៃីរ.............................សវនក្រក្ាំែត់ាននវូហានភិ័យមួយច្ាំននួក្នងុ

សនាះហានភិយ័គ្នាះឹាន: 

-លេធភាររ ះពាលក់ារាត់រងព់្េរយសមបតតិរដ្ឋសដ្ឋយព្រការណ្តមួយជាយថាសហតុ 

-លេធភាររ ះពាល់ដ្លឯ់ក្សារណដ្លរក្ាេុក្ានលក្ខែៈរុាំព្តឹមព្តូវ និងសរញសលញ 

-លេធភារអាច្សក្ើតានវិសមភាររវាងអាជីវក្រដូ្ច្គន ក្នងុកាតរវក្ិច្ចរង់ច្ាំែូលចូ្លងវិកានងិនាាំឱ្យាត់រង់

ច្ាំែូលងវិកាជាត។ិ 

គ្. វិស្ថលភារសវនរម្ម 

សវនក្មមសនះព្គ្រដ្ែត រ់សលើសក្មមភារព្គ្រ់ព្គ្ង និងព្រតរិតតិការទាំងឡាយណដ្លានដ្ាំសែើរការសដ្ឋយមនៃីរ

.......................សព្ារ់ការយិររសិច្ឆេ.....................។ ការព្រមូលរត័ា៌នសវនក្មមនងិការសធវើសតសតសវនក្មម

ព្តូវានព្រព្រឹតតសៅសៅ...........ការិយលយ័ច្ាំែះុមនៃីរ......................................។ 

ខ.សោលរាំែងសវនរម្មនិងការព្ត្ួត្រិនិត្យ 

សគលរាំែងសវនក្មមរួមគ្ឺវាយតផ្មានងិសធវើឱ្យព្រសសើរស ើងនវូព្រសិេធភារផ្នដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ 

ដ្ាំសែើរការព្តតួរនិតិយ នងិដ្ាំសែើរការអភាិលក្ិច្ចក្នុងេីសវនក្មមណដ្លសថ ិតសៅក្នងុវិសាលភារសវនក្មម។ 

ជាេូសៅការងារសវនក្មមានសផ្លត តសៅសលើការរញ្ហា ក្ថ់ា ព្ររ័នធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុទតលន់ូវការធានាសមសហតុ

ទលមួយសាំសៅសសព្មច្ាននវូសគលរាំែងដូ្ច្ខាងសព្កាម : 
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-សគលរាំែងព្រតរិតតកិារ: ការសសព្មច្ានព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារផ្នសគលរាំែងធរុក្ចិ្ច។ 

-សគលរាំែងរត័ា៌ន: ភារសជឿេុក្ចិ្តតនិងភារសរញសលញផ្នរ័តា៌នណទនក្ហិរញ្ញវតថុណដ្លសព្រើ 

ព្ាស់សដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ 

-សគលរាំែងអនសុលាមភារ: អនុសលាមជាមួយច្ារ់រញ្ញតតិសគលការែ៍នតីិវិធីជាធរាន។ 

សដ្ឋយណ ក្សៅក្នុងសវនក្មមសនះ សវនក្រានក្ាំែតន់ូវសគលរាំែងសាំខាន់ៗមួយច្ាំននួសដ្ើមបីព្គ្រ់ព្គ្ង   

ហានភិយ័ដូ្ច្ជា :  

-ធានាភារព្គ្រ់ព្គន ់នងិសមព្សរក្នុងការព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតិរដ្ឋ 

-ធានានូវភារព្តឹមព្តូវ និងសរញសលញផ្នឯក្សារ 

-រព្ងងឹការព្គ្រ់ព្គ្ងច្ាំែូលព្គ្រ់ព្រសភេ។ 

ង. អេិព្រម្សវនរម្ម 

អភពិ្ក្មសវនក្មមសផ្លត តសលើដ្ាំសែើរការានហានភិយ័ ព្តូវានសព្រើព្ាស់សៅក្នុងការងារសវនក្មម 

សនះ ។ អភពិ្ក្មសវនក្មមសនះរារ់រញ្ចូល :  

 ក្ាំែត់ព្តនូវព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ង (ក្ុងព្តលូ) ផ្ទៃក្នងុតមរយៈការព្តួតរនិតិយឯក្សារពាក្រ់ន័ធនងិសាភ សន ៍

មន្រនត ី

 ការក្ាំែតន់ូវក្ងុព្តលូគ្នាះឹនងិសធវើការសព្រៀរសធៀរជាមួយក្ងុព្តលូណដ្លានរំរងឹេុក្ 

 សតសតសវនក្មមនូវព្រសិេធភារព្រតិរតតិការផ្នក្ងុព្តលូ 

តមរយៈការងារសវនក្មមព្រតភិូសវនក្មមានសហការក្ាំែត់ការររំឹងេុក្រួមជាមួយថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង នងិថាន ក្់

ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ ន។ 

ច.សសងខរលេធទលគ្នលឹះ 

ព្រតិភូសវនក្មមានក្ត់សាគ ល់សឃើញនូវច្ាំែចុ្ខវះច្សនាា ះមួយច្ាំននួដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

-រាយការែ៍សរុរលេធទលផ្នការអនុវតតងវិការដ្ឋនិងឯក្សារច្ាំណ្តយមួយច្ាំននួក្នុងឆ្ន ាំររស់មនៃីរ...........

រុាំទនា់នព្តឹមព្តូវ 

-ការសធវើតរាងសព្រៀរសធៀរសក្ើនស ើង ងយចុ្ះព្េរយសមបតតិរដ្ឋព្រចាាំឆ្ន ាំ.......សៅានការយឺតយ វ សៅរុាំទន់

ានព្តឹមព្តូវ សមព្សរ នងិសរញសលញ 

-រុាំទនា់នសធវើរាង់ក្មមសិេធិព្េរយសមបតតិរដ្ឋ 

-ការរង់ច្ាំែូលរុាំទន់ានព្គ្រ់ច្ាំននួណដ្លានណច្ងសៅក្នុង...................។ 

្.សសចរតីសននដិ្ឋឋ ន 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ក្នុងអាំ ុងសរលសធវើសវនក្មមការព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុមួយច្ាំននួព្តវូានសសងកតសឃើញថា ានការសរៀរច្ាំានលអ 

នងិព្រតិរតតិព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ។ ព្រតភិសូវនក្មមផ្ទៃក្នុងរនិិតយសឃើញថាថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ នងិមន្រនតរីាជការសៅមនៃីរ

............ានខិតខាំព្រឹងណព្រងសហការអនុវតតការងារតមតនួាេីភារក្ិច្ចសដ្ឋយអនុសលាមតមច្ារ់ និងរេរបញ្ញតត ិ

ណដ្លានក្ាំែត។់ សទះជាយ ងណ្តក្៏សៅេីសវនក្មមមួយច្ាំននួព្តូវានក្ត់សាគ លថ់ាការតក្់ណតងការព្តួតរនិតិយផ្ទៃ

ក្នុង ព្តូវការការណក្លមអរណនថមនងិព្រសិេធភារព្រតិរតតកិារផ្នការព្តតួរនិតិយខាះសៅមិនទនា់នលអព្គ្រ់ព្ជងុសព្ជាយសៅ

ស ើយដូ្ច្ជា : ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតិរដ្ឋសៅរុាំទនស់មព្សរ នងិសរញសលញ  រាយការែ៍សរុរ ផ្នការអនុវតត

ច្ាំណ្តយងវិការដ្ឋនិងឯក្សារច្ាំណ្តយមួយច្ាំននួសៅរុាំទនា់នភារព្តឹមព្តូវ នងិការព្រមូលច្ាំែូល រុាំទនា់នព្គ្រ់

ច្ាំននួតម..........។ 

ជ. វិធានការណរលម្អ 

អនសុាសន៍ណដ្លានទតលក់្នុងសគលរាំែងសធវើឱ្យព្រសសើរស ើងនូវការអនុវតតដ្ាំសែើរការធុរក្ចិ្ច នងិការព្គ្រ់- 

ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុររស់សវនដ្ឋឋ នព្តូវានដ្ឋក្់រញ្ចូលសៅក្នុងលេធទលលមអតិ (ណទនក្ II)។ អនសុាសនន៍ងិររក្គ្ាំសហើញមួយ 

ច្ាំននួព្តូវានឯក្ភារជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាលាយលក្ខែ៍អក្សរ។លេធទលលមអតិ (ណទនក្ II) ក្៏ានរំសលច្នូវការស ា្ើយ

តរររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងច្ាំសពាះអនសុាសន៍សវនក្មមនងិការរក្សឃើញទងណដ្រ។ 

ណទនការសក្មមភារររស់ថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំគ្ាឺនរំសលច្ក្នងុឧរសមព័នធេី២ណដ្លានភាា រ់ជាមួយ។ ណទនការ 

សក្មមភារ ណក្លមអានរញ្ចូលលមអតិនវូសក្មមភារណដ្លសវនដ្ឋឋ នានឯក្ភារេេួលយក្សដ្ើមប ី អនុវតតតម       

អនសុាសន៍ ទាំងសនាះ។អនសុាសនន៍ីមួយៗព្តូវានសរៀរច្ាំតមច្ាំណ្តត់ថាន ក្់សដ្ើមបីរងាា ញនូវក្ព្មិតហានភិយ័ដ្ល់ថាន ក្់

ដឹ្ក្នាាំព្រសិនសរើអនសុាសន៍សនាះមិនព្តូវានអនុវតត។ 

នាសរលអនាគ្ត នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុនងឹរនិតិយស ើងវិញសលើវឌ្ឍនភារផ្នការអនុវតតតមអនសុាសន៍

ណដ្លានទតលជ់នូណដ្លជាណទនក្មួយផ្ននតីិវិធតីមដ្ឋនអនសុាសន៍សវនក្មមព្គមុន។ 

ឈ.អាំែរគ្ ែ 

ព្ក្ុមការងារសវនក្មមព្តូវានដឹ្ក្នាាំសដ្ឋយសលាក្.................... នងិព្តួតរនិិតយសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ             

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

ព្រតិភូសវនក្មម នងិថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសូមណងាងអាំែរគ្ុែដ្ល់មន្រនតពីាក្រ់ន័ធណដ្លាន

រួមច្ាំណែក្ក្នុងការងារសវនក្មមសនះជារិសសសសូមណងាងអាំែរគ្ុែដ្ល់សលាក្...............ព្រធានមនៃីរ...............

នងិថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំដ្ផ្េសេៀតច្ាំសពាះក្ិច្ចសហការទតលរ់័តា៌នព្រមទាំងមតិសយរល់ដ៏្ានតផ្មា។ 

ណទនរII : លេធទលសវនរម្មលម្អិត្ 

រ.ព្រត្េិូសវនរម្មផ្ទៃរនុងនិងខែៈសោលសាំខាន់ៗ 

ក្.១ សាជកិ្ព្រតភិសូវនក្មម 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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សៅក្នងុការងារសវនក្មមសនះព្រតិភូសវនក្មមានសាសភារដូ្ច្ខាងសព្កាម:  

-សលាក្  .............. ព្រធាន 

-សលាក្  .............. អនុព្រធាន 

-សលាក្ព្ស ី .............. សាជកិា 

ក្.២ ខែៈសគលសាំខាន់ៗ  

ខាងសព្កាមគ្ឺជាខែៈសគលសាំខាន់ៗសៅក្នងុដ្ាំសែើរការសវនក្មម: 

-ការសធវើសវនក្មមានរញ្ចរ់    ផ្ងៃេី...... ណខ......ឆ្ន ាំ....... 

-សសច្ក្តីព្ពាងសលើក្េី១ានរញ្ចរ់    ផ្ងៃេី...... ណខ......ឆ្ន ាំ....... 

-ការស ា្ើយតរចុ្ងសព្កាយរីថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំានេេួល  ផ្ងៃេី...... ណខ..... ឆ្ន ាំ....... 

-រាយការែ៍សាថ ររានរញ្ចរ់    ផ្ងៃេី ......ណខ  ....ឆ្ន ាំ....... 

ខ.េិដ្ឋភាររួម្សវនរម្មផ្ទៃរនុង 

សគលរាំែងរួមផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង គ្ជឺយួថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសធវើឱ្យកាន់ណតលអព្រសសើរស ើងនូវដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ង   

ហានភិយ័ការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុនិងអភិាលក្ិច្ច។ការព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុព្តូវានអនុវតតសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ នងិមន្រនតីដ្ផ្េ

សេៀតសដ្ើមបីធានាឱ្យសសព្មច្ាននូវសគលរាំែងដូ្ច្ខាងសព្កាម: 

-រាយការែ៍ហិរញ្ញវតថគុ្ួរឱ្យេុក្ចិ្តតាន 

-ព្រតិរតតិការព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារនិងព្រសិេធទលនងិ 

-ការអនុវតតតមច្ារ់នងិរេដ្ឋឋ ននានា។ 

រាយការែ៍សនះរួមានការព្តួតរនិិតយសលើការតក្់ណតង នងិព្រតិរតតិការផ្នការព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងសៅេី    

សវនក្មមអាេិភារមយួច្ាំននួណដ្លានឯក្ភារជាមួយថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន។ 

គ្.ការរិនិត្យការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង 

សវនក្រានវាយតផ្មាព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង សដ្ឋយសធវើការរនិិតយសលើសមតថភារផ្នដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ង

នីមួយៗសដ្ើមបីសសព្មច្ឱ្យានសគលរាំែងព្គ្រ់ព្គ្ងច្ាំននួព្ាាំរីរាន: ការទតលសិ់េធិ ភារសរញសលញភារព្តឹមព្តូវ  

សុរលភារ សុវតថភិាររូរវនត នងិការសដ្ឋះព្សាយក្ាំហុស នងិការណរងណច្ក្តនួាេី។ 

 

ឃ.រ័ត្ម៌ានអាំរីសវនដ្ឋឋ ន 

មនៃីរ.................. គ្ឺជាអងគភារមយួសថ ិតសព្កាមច្ាំែះុ................ផ្នព្ក្សួង.....................សដ្ឋយ

អនុសលាមតមអនពុ្ក្ឹតយសលខ.........សត ីរកីារសរៀរច្ាំនងិព្រព្រតឹតសៅផ្នព្ក្សួង........................។ មនៃីរ.............. 
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......ានរច្នាសមពន័ធណច្ក្ជា...... ការិយលយ័ៈ...........................នងិានមន្រនតរីាជការសរុរច្ាំននួ......រូរសថ ិត

សព្កាមការដឹ្ក្នាាំររស់ព្រធានមនៃីរ.....រូរ នងិអនុព្រធានមនៃីរ.....រូរ។ 

ង.លេធទលសវនរម្ម 

ណទនក្ព្រសិេធភារព្រតរិតតកិារ 

១.ការសរៀរច្ាំតរាងសព្រៀរសធៀរការសក្ើនស ើង ងយច្ះុព្េរយសមបតតរិដ្ឋឆ្ន ាំ...........ររស់មនៃរី................... 

សៅរុាំទនា់នសរញសលញ 

 សគលរាំែងសវនក្មម គ្ឺរញ្ហា ក្់រីភារព្គ្រ់ព្គន់ នងិសមព្សរក្នុងការព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតិរដ្ឋ 

សវនក្រសសងកតសឃើញថា មនៃីរ............សៅាន........ណដ្លានេិញក្នុងឆ្ន ាំ......រុាំទនា់នចុ្ះរញ្ចូលក្នុង

តរាងសក្ើនស ើងងយចុ្ះព្េរយសមបតតិរដ្ឋឆ្ន ាំ.......។ 

ព្រការសនះមនិអនុសលាមតមសារាច្រណែនាាំសលខ ០០១សហវ.េរ ចុ្ះផ្ងៃេី២០ ណខមក្រា ឆ្ន ាំ២០០៥ សត រី ី

ការណក្សព្មលួសធវើរញ្ាសីារសរើភ័ែឌ ព្េរយសមបតតិរដ្ឋ ព្តង់ច្ាំែចុ្េី០១ ណច្ងថា “ សៅក្នុងឆ្ន ាំនីមួយៗក្នុងច្សនាា ះរយៈ

សរល ៥ឆ្ន ាំ ព្គ្រ់ព្ក្សួង-សាថ រ័ន សខតត ព្ក្ុង នងិមនៃីរជាំនាញ ព្គន់ណតសធវើតរាងសព្រៀរសធៀរផ្នការសក្ើនស ើង ឬងយចុ្ះ

ព្េរយសមបតតិរដ្ឋ ”។ 

រញ្ហា សនះសក្ើតស ើងសដ្ឋយសារ មន្រនតីេេួលរនៃុក្ចុ្ះរញ្ាសីារសរើភែឌ យលថ់ាានតផ្មាតិច្តចួ្សរក្សេើររុាំាន 

ក្ត់ព្តចូ្លរញ្ា។ី 

ក្តត សនះអាច្នាាំឱ្យសក្ើតាននវូការាត់រងព់្េរយសមបតតិរដ្ឋសដ្ឋយព្រការណ្តមយួជាយថាសហត។ុ 

មនៃីរ.......គ្រួណែនាាំមន្រនតីេេួលរនៃុក្ព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតរិដ្ឋររស់អងគភារឱ្យចុ្ះរញ្ចូលក្នុងតរាងសក្ើនស ើង 

ងយចុ្ះព្េរយសមបតតិរដ្ឋនិងរញ្ាសីារសរើភ័ែឌ ឆ្ន ាំ........ររស់អងគភារ។ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំមនៃីរ.......ានឯក្ភារតមអនសុាសន៍ររស់ព្រតភិូសវនក្មម នងិរនតណែនាាំមន្រនតីេេួលរនៃុក្

ព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតិរដ្ឋចុ្ះរញ្ាកី្នុងតរាងសក្ើនស ើង ងយចុ្ះព្េរយសមបតតិរដ្ឋ នងិរញ្ាសីារសរើភ័ែឌ  ឆ្ន ាំ......។ 

សវនក្រសឃើញការរាំភាឺររស់មនៃីរ...................... នងិរនតតមដ្ឋនការអនុវតតតមអនសុាសន។៍ 

២.រាយការែ៍សររុលេធទលផ្នការអនវុតតច្ាំណ្តយងវកិារដ្ឋឆ្ន ាំ........រុាំទនព់្តមឹព្តវូ 

សគលរាំែងសវនក្មម គ្ឺសដ្ើមបីធានាាននូវភារព្តឹមព្តូវផ្នរាយការែ៍ 

សវនក្រសសងកតសឃើញ សៅក្នុងរាយការែ៍សរុរលេធទលផ្នការអនុវតតច្ាំណ្តយងវិការដ្ឋ ក្នងុការេិញសាភ រៈ

ររិកាខ ររសច្ចក្សេសាន UPS ច្ាំននួ១១សព្គ្ឿង។ រ ុណនតសៅក្នងុសក្ខីរព្តច្ាំណ្តយានណត ០៩ សព្គ្ឿង (រ័ែណច្ាំណ្តយ

សលខ......... ចុ្ះផ្ងៃេី............ េិញ UPS ២សព្គ្ឿង ,រ័ែណច្ាំណ្តយសលខ......... ចុ្ះផ្ងៃេី............ េិញ UPS ២

សព្គ្ឿង ,រ័ែណច្ាំណ្តយសលខ........ ចុ្ះផ្ងៃេី.......... េិញ UPS ០៣សព្គ្ឿង នងិរ័ែណច្ាំណ្តយ សលខ............ ចុ្ះផ្ងៃ

េី............ េិញ UPS ០២សព្គ្ឿង)។ 
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ព្រការសនះមនិអនុសលាមតម...........................................។ 

រញ្ហា សនះសដ្ឋយសារានការភន័តព្ច្ ាំសលើការរញ្ចូលេិនននយ័ររស់មន្រនតីេេួលរនៃុក្។ 

ព្រការសនះសធវើឱ្យរាយការែ៍ណដ្លរក្ាេុក្ានលក្ខែៈរុាំព្តឹមព្តូវ។  

មនៃីរ.............គ្ួរណែនាាំការយិលយ័រដ្ឋាល រុគ្គលកិ្នងិហិរញ្ញវតថុរិសសសមន្រនតីេេួលរនៃុក្សរុររាយ

ការែ៍ឱ្យយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ក្នងុការក្ត់ព្ត  នងិរូក្សរុរេិនននយ័សជៀសវាងានការខុស គ្ងដូ្ច្រយៈ កាលក្នាងមក្។ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំមនៃីរ............ានឯក្ភារតមអនសុាសន៍ររស់ព្រតិភូសវនក្មម នងិរនតណែនាាំមន្រនតីេេួលរនៃុក្

ឱ្យយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ក់្នុងការក្តព់្ត នងិរូក្សរុរេិននន័យឱ្យានព្តឹមព្តូវ នងិហមត់ច្ត។់ 

សវនក្រសឃើញការរាំភាឺររស់មនៃីរ................... នងិរនតតមដ្ឋនការអនុវតតតមអនសុាសន។៍  

៣.ឯក្សារច្ាំណ្តយមយួច្ាំននួរុាំទនា់នភារសរញសលញ 

សគលរាំែងសវនក្មម គ្ឺសដ្ើមបធីានាភារព្តឹមព្តូវផ្នការច្ាំណ្តយ 

សវនក្រសសងកតសឃើញថា ឯក្សារសក្ខីរព្តេូទត់មួយច្ាំននួររស់មនៃីរ..................សៅរុាំទន់ានព្តឹមព្តូវ

ដូ្ច្ជាៈ រ័ែណច្ាំណ្តយសលខ....... ចុ្ះផ្ងៃេី..... ណខ...... ឆ្ន ាំ....... ជួសជលុា សីុនងតច្មាង០១សព្គ្ឿង រ័ែណច្ាំណ្តយ

សលខ........ ចុ្ះផ្ងៃេី..... ណខ..... ឆ្ន ាំ...... ជួសជលុម តូូ ០១សព្គ្ឿងរុាំ ានរញ្ហា ក្រ់ីា ក្ នងិសាា ក្សលខ។  

ព្រការសនះមនិអនុសលាមតម...........................................។ 

រញ្ហា សនះ សដ្ឋយមន្រនតីេេួលរនៃុក្ខវះច្សនាា ះក្នុងការរាំសរញឯក្សារឱ្យានសរញសលញ។ 

ក្តដ សនះសធវើឱ្យឯក្សាររក្ាេុក្ានលក្ខែៈរុាំសរញសលញ។ 

មនៃីរ............ គ្រួណែនាាំដ្លក់ារិយលយ័.............រិសសសមន្រនតីេេួលរនៃុក្រព្ងងឹរណនថមសេៀត សលើការងារ

ព្រចាាំផ្ងៃសាំខានរ់ាលក់ារច្ាំណ្តយព្តូវរញ្ហា ក្់ខាឹមសារច្ាំណ្តយឱ្យានច្ាស់លាស់។ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំមនៃីរ........ានឯក្ភារតមអនសុាសន៍ររស់ព្រតភិូសវនក្មម និងរនតសធវើការណែនាាំការយិល័យ 

.......និងមន្រនតីេេួលរនៃុក្រាំសរញឯក្សារឱ្យានសរញសលញ នងិព្តឹមព្តូវ។ 

សវនក្រសឃើញការរាំភាឺររស់មនៃីរ.................. នងិរនតតមដ្ឋនការអនុវតតតមអនសុាសន។៍  

ណទនក្អនសុលាមភារ 

៤.រុាំទនា់នសធវើរាងក់្មមសិេធពិ្េរយសមបតតរិដ្ឋ 

សគលរាំែងសវនក្មម គ្ឺរព្ងងឹការព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតិរដ្ឋនងិរញ្ា ីសារសរើភែឌ ព្េរយសមបតតិរដ្ឋ 

រនិិតយសឃើញអងគភារមិនទនា់នរាងក់្មមសិេធិព្េរយសមបតតិរដ្ឋ។  

ព្រការសនះមនិព្សរតមលិខិតសលខ៣៨៤៤ សហវ.េរ ចុ្ះផ្ងៃេី១៨ ណខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៧ សដ ីរសីាំសែើសុាំ

រំលកឹ្ការសធវើរាងក់្មមសិេធិសលើព្េរយសមបតតិរដ្ឋណដ្លសថតិសៅសព្កាមការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់រណ្តដ ព្ក្សួង សាថ រ័ន នងិសខតត    

ព្ក្ុង។ 
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រញ្ហា ខាងសលើគ្ឺរណ្តដ លមក្ររីណ្តដ អងគភារទាំងសនាះ   មិនទន់ានសព្គងងវិកាសព្ារ់សធវើរាងក់្មមសិេធិ។ 

 ក្តត សនះអាច្នាាំឱ្យានការាត់រង់ព្េរយសមបតតិរដ្ឋជាយថាសហត ុ និងនាាំឱ្យមិនានមូលដ្ឋឋ នរងឹា ាំក្នងុការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងព្េរយសមបតតិរដ្ឋ។ 

មនៃីរ...........រិសសសការិយលយ័.........គ្រួសព្គងងវិកាព្រចាាំឆ្ន ាំសព្ារ់សធវើរាង់ក្មមសិេធិព្េរយសមបតតិរដ្ឋ និង 

សធវើរាងក់្មមសិេធិព្េរយសមបតតិរដ្ឋឱ្យានតមសាម រតលីិខតិសលខ៣៨៤៤សហវ.េរ ច្ុះផ្ងៃេី១៨ ណខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៧។ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំមនៃីរ...........ានឯក្ភារតមអនសុាសន៍ររស់ព្រតិភូសវនក្មម។ 

សវនក្រនឹងរនតតមដ្ឋនការអនុវតតតមអនសុាសន។៍  

៥.ការរងច់្ាំែូលរុាំទនា់នព្គ្រច់្ាំននួណដ្លានណច្ងសៅក្នងុ....... 

សគលរាំែងសវនក្មម គ្ឺរព្ងងឹការព្គ្រ់ព្គ្ងច្ាំែូលព្គ្រ់ព្រសភេ 

 សយងរាយការែ៍ច្ាំែូលឆ្ន ាំ.........េឹក្ព្ាក្់ណដ្លានរងចូ់្លងវិកាានច្ាំននួ.................សរៀល គ្ឺសៅ 

ខវះច្ាំននួ ............សរៀល។  

រញ្ហា ខាងសលើសដ្ឋយអាជីវក្រមិនសគររសៅតម......នងិមិនយល់រកីាតរវក្ិច្ចររស់ខាួន។ 

ព្រការសនះមនិព្សរតម....................។ 

 ក្តត សនះនាាំឱ្យសក្ើតានវិសមភាររវាងអាជីវក្រដូ្ច្គន ក្នងុកាតរវក្ិច្ចរង់ច្ាំែូលចូ្លងវិកា នងិនាាំឱ្យាត់រង់

ច្ាំែូលងវិកាជាត។ិ 

មនៃីរ................គ្រួសហការជាមួយអាជ្ាធរណដ្នដី្ រនតតឹងទររាំែលុ និងានវិធានការច្ាំសពាះ អនក្ជាំពាក្់

រាំែលុ សដ្ើមបីរសងកើនច្ាំែូលងវិកាជាតិ។ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំមនៃីរ............ានឯក្ភារតមអនសុាសន៍ររស់ព្រតិភូសវនក្មម។ 

សវនក្រនឹងរនតតមដ្ឋនការអនុវតតតមអនសុាសន។៍  

ច.សសចរតីសននដិ្ឋឋ នរមួ្ 

 ណទអក្តមលេធទលសធវើសវនក្មមជាក្់ណសតងសៅមនៃីរ...............សព្ារ់ការយិររិសច្ឆេ..... សលើព្ររន័ធ ព្គ្រ់ព្គ្ង 

នងិយនតការផ្នដ្ាំសែើរការក្នងុវិសាលភារនងិសគលរាំែងខាងសលើព្រតភិូសវនក្មមផ្ទៃ ក្នងុអាច្សធវើ សសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ ន 

សលើច្ាំែចុ្ខវះច្សនាា ះណដ្លព្តូវរព្ងងឹរណនថមដូ្ច្ជា៖ 

 ការសរៀរច្ាំតរាងសក្ើនស ើងងយចុ្ះព្េរយសមបតតិរដ្ឋព្រចាាំឆ្ន ាំរាំសរញសៅរុាំទនា់នសមព្សរ សរញសលញ និង 

ទន់សរលសវលា រសនាឿនការសធវើរាងក់្មមសិេធិព្េរយសមបតតិរដ្ឋ ការសរៀរច្ាំរាយការែ៍សរុរលេធទលផ្នការអនុវតត

ច្ាំណ្តយងវិការដ្ឋ ព្តតួរនិតិយ នងិសទៃៀងផ្លៃ តឯ់ក្សារសក្ខរីព្តច្ាំណ្តយឱ្យានព្តឹមព្តូវ រនតតមដ្ឋនសលើការរង់

ច្ាំែូលឱ្យានព្គ្រ់ច្ាំននួ ណដ្លព្រការអវិជាានទាំងសនះ ា្ុះរញ្ហា ាំងអាំរីព្រសិេធភារព្រតិរតតិការសៅានក្ព្មិត។ 
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្.ណទនការសរម្មភារណរលម្អ 

 សដ្ើមបីធានាព្រសិេធភារអនុវតតការណក្លមអអនសុាសន៍ណដ្លសវនក្រានទតលជ់នូ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំផ្នមនៃីរ.......... 

ានឯក្ភារសលើណទនការសក្មមភារដូ្ច្ានក្ាំែតក់្នុងតរាងផ្នឧរសមពន័ធេី២។ 

សធវើសៅរាជធានភីនាំសរញផ្ងៃេី        ណខ       ឆ្ន ាំ....... 

អគ្គនាយរ 

                                                                                  អគ្គនាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

ក្ណនាងេេលួ: 

-រដ្ឋមន្រនតីព្ក្សួង...... 

-............. 

-មនៃីរ........ 

-អាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ 

-ឯក្សារ-កាលរបវតតិ 
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ណទនរេ ីII 
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សសចរតីណែនាាំ 

ដ្ាំសែើរការសវនរម្មផ្ទៃរនុង 
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ដ្ាំសែើរការសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

អភពិ្ក្មសវនក្មមសផ្លត តសលើដ្ាំសែើរការានហានភិយ័ (អដ្ហ) 

 

 
 

សសចរតីណែនាាំ 

 

អភពិ្ក្មសផ្លត តសលើដ្ាំសែើរការានហានភិយ័ (អដ្ហ)ណរងណច្ក្ជា៦ណទនក្ៈ 

 ក្. សហអភិវឌ្ឍការរំរងឹេុក្ 

 ខ. ណសវងយល់សវនដ្ឋឋ ន 

 គ្. វាយតផ្មាហានិភយ័ 

ឃ. អភិវឌ្ឍណទនការសវនក្មម 

 ង. ចុ្ះសធវើសវនក្មម 

 ច្. គ្មនាគ្មនល៍េធទល។ 

ក្.  សហអភវិឌ្ឍការររំងឹេកុ្ 

គ្នាះឹសៅកាន់សជាគ្ជ័យផ្ន អដ្ហ គ្ពឺ្តូវដឹ្ងនងិយលន់វូការរំរងឹេុក្ររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ផ្នសវនដ្ឋឋ ន 

រួមទាំងការទតលន់ូវតផ្មាមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុជនូរួក្គតទ់ងណដ្រ។ ដ្ាំសែើរការតព្មូវឱ្យសវនក្រផ្ទៃក្នងុជួរជាមួយ 

ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងតមណទនក្ សដ្ើមបដី្ាំសែើរការរិភាក្ាដ្ាំរូងអាំរីសក្មមភារក្នងុសរលរច្ចុរបននររស់សវនដ្ឋឋ ន ណដ្លព្តវូ     

រនិិតយ និងសធើវអតតសញ្ហញ ែរញ្ហា ព្រយួារមភជាក្ល់ាក្ ់ណដ្លព្តូវរញ្ចូលជាណទនក្មួយផ្នសវនក្មម។ វគ្គសនះសាំខាន់ៈ 

  អាច្ជយួឱ្យានការយល់ច្ាស់រីការសផ្លត តររស់សវនក្មម ណដ្លានយល់ព្រមជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង

តមណទនក្ នងិសាថ រ័នព្តួតរនិតិយតមរយៈគ្ែក្មមការសវនក្មមព្រសិនជាាន 

 ទតលក់ារសផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ន់ិងព្រសិេធភារានព្គ្រ់ព្គន់  ការណរងណច្ក្ធនធានានព្រសសើរ 

នងិ ធានាឱ្កាសសសព្មច្ានខពស់ច្ាំសពាះការររំងឹេុក្ររស់អនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងពាក្រ់ន័ធ។ 

 ដ្ាំណ្តក្់កាលសហអភិវឌ្ឍការររំឹងេុក្ ព្គ្រដ្ែត រ់រួនណទនក្ផ្ន អដ្ហ និងណរងណច្ក្ជាធាតទុស ាំ ២ សាំខាន់ៈ 

 ថាន ក្អ់ងគភារ 

សហអភិវឌ្ឍការរំរឹងេុក្ 
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 ថាន ក្់ដ្ាំសែើរការ 

 សៅថាន ក្អ់ងគភារ សហអភិវឌ្ឍការរំរងឹេុក្រួមានការណសវងយល់រីសវនដ្ឋឋ ន ការវាយតផ្មាហានភិ័យ

នងិអភិវឌ្ឍណទនការយុេធសាន្រសតសវនក្មម។ ក្ិច្ចរភិាក្ាសលើក្ព្មិតសនះ គ្ឺសាំខាន់សផ្លត តការយក្ចិ្តត 

េុក្ដ្ឋក្់ជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន 

 ដ្ាំណ្តក្់កាលររំងឹេុក្អភិវឌ្ឍរមួគន សៅថាន ក្់ដ្ាំសែើរការ សិថតសៅដ្ាំណ្តក្ក់ារអនុវតតសវនក្មមផ្លៃ ល ់

នងិទតលក់្ិច្ចរិភាក្ាជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់តមណទនក្ និងអាំរីដ្ាំសែើរការ ឬេីហានភិ័យណដ្ល 

ានរញ្ចូលក្នងុណទនការសវនក្មម។ 

ខ. ការណសវងយលស់វនដ្ឋឋ ន 

សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះ គ្ឺក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែហានភិយ័សវនដ្ឋឋ នរឋម នងិសផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់

សវនក្មមសលើធាតុសាំខាន់ៗផ្នព្រតិរតតិការសវនដ្ឋឋ ន។ សវនក្រេេួលរត័៌ានអាំរីតនួាេី នងិភារក្ិច្ចររស់សវនដ្ឋឋ ន 

យុេធសាន្រសត  ដ្ាំសែើរការសាំខាន់ ហិរញ្ញវតថ ុ និងការងារព្រតរិតតិការ នងិររិសាថ នព្គ្រ់ព្គ្ងេូសៅ សដ្ើមបីជួយក្នងុការសធើវ  

អតតសញ្ហញ ែហានភិយ័ណដ្លជាសនូលផ្នភារក្ិច្ចសវនក្មម។ 

ការណសវងយល់សវនដ្ឋឋ ន គ្ឺជាក្តត មួយផ្នក្តត សាំខាន់ជាសព្ច្ើនក្នុងការទតល់សសវាសវនក្មមានតផ្មាខពស់ វាជា     

“សមតថភារសនូល” ណដ្លសវនក្រចាាំាច់្រក្ា នងិរនតក្ិច្ចណក្លមអ។ 

គ្. ការវាយតផ្មាហានភិយ័ 

  ហានភិយ័ព្តូវក្ាំែតថ់ាជាការគ្ាំរាមក្ាំណហង ណដ្លព្រតឹតិការែ៍អាច្ានសក្មមភារឬអសក្មមភារនងឹាន      

ឥេធិរលព្ចាសសលើលេធភារររស់សវនដ្ឋឋ នក្នុងការសសព្មច្ភារក្ិច្ច សគលរាំែង និងការអនុវតតយុេធសាន្រសតានសដ្ឋយ

សជាគ្ជ័យ។ សគលរាំែងផ្នការវាយតផ្មាហានភិយ័ានៈ 

 ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែ នងិវាយតផ្មាទលរ ះពាលផ់្នហានភិយ័ណដ្លអាច្គ្ាំរាមក្ាំណហងសលើសគលរាំែង

សវនដ្ឋឋ ន 

 រសងកើតសក្លសវនក្មមសកាត នរុល នងិណទនការសវនក្មម។ 

សៅក្នងុការក្ាំែត់អតតសញ្ហញ ែហានភិយ័ សវនក្រគ្ួររចិារណ្តរ័តា៌នពាក្រ់ន័ធណដ្លព្រមូលានរីដ្ាំណ្តក្ ់

កាលណសវងយល់សវនដ្ឋឋ ន។ 

ឃ.ការសរៀរច្ាំណទនការយេុធសាន្រសតសវនក្មម 

សគលរាំែងផ្នណទនក្សនះ គ្ឺព្តូវច្ងព្ក្ងឯក្សារណទនការសវនក្មម ក្ាំែត់តព្មូវការធនធាននងិេេួលការ 

ឯក្ភាររីថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ នងិសាថ រ័នព្តតួរនិតិយ។ 
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 សៅក្នងុការអភិវឌ្ឍណទនការសវនក្មម សគលរាំែងសវនក្រផ្ទៃក្នុង គ្សឺសងខររ័តា៌នព្រមូលានអាំ ុងសរល

ណសវងយលអ់ាំរីសវនដ្ឋឋ ន វាយតផ្មាហានភិយ័ នងិក្ត់ព្តសក្លសវនក្មម ណដ្លក្ាំែតា់ននូវេីអាេិភារខពស់គ្ួរជា

ច្ាំែចុ្ព្តូវយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សធវើសវនក្មម។ 

 សគលរាំែងមួយសេៀតផ្នណទនការសវនក្មម គ្ឺព្តូវចារ់សទតើមគ្ិតអាំរីរសរៀរណដ្លព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ នងិ

ព្រសិេធទល សដ្ើមបីសធវើសវនក្មមសលើេីអាេិភារខពស់។ សៅសរលអភិវឌ្ឍេីសវនក្មម សវនដ្ឋឋ នអាច្សសន ើនូវរច្នាសមពន័ធ

ណទនការសវនក្មមសៅតមអងគភារ ភូមិសាន្រសត  ឬមុខងារ (អាច្ជាសាខាការយិល័យ ការិយល័យតមសខតត ឬដ្ាំសែើរ

ការ)។ សៅក្នុងការក្ាំែត់វិធសីាន្រសតសមព្សរ សវនក្រព្តូវយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើរច្នាសមពន័ធររស់សវនដ្ឋឋ ន (រួមទាំង

ភាន ក្់ងារពាក្រ់ន័ធ) តផ្មា  អនក្េេួលរាយការែ៍ ការសព្រើធនធានរិសសស ឬការិយលយ័សទសងសេៀត។ 

ង. ការច្ះុសធវើសវនក្មម 

ណទអក្សលើលេធទលផ្នការយលដឹ់្ងសវនដ្ឋឋ ន និងវាយតផ្មាហានភិយ័ ណទនការសវនក្មមនងឹព្តូវអនុវតតសដ្ឋយ 

សព្រើ អដ្ហ។ មុនចារ់សទតើមការងារសៅសវនដ្ឋឋ ន ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងពាក្រ់ន័ធព្តូវេេួលរត័ា៌នសសងខរសលើការងារាន 

សព្គងេុក្រួមទាំងសគលរាំែងសវនក្មម។ សវនក្រនងឹរនិតិយព្ររន័ធតមវិសាលភារក្ាំែត់ នងិដ្ាំសែើរការររស់ 

សវនដ្ឋឋ ន សហើយព្រមូលរត័ា៌នតមរយៈក្ិច្ចរភិាក្ាជាមួយមន្រនតី ការសសងកត នងិការសតសតសាក្លបង។ 

 ក្នុងអាំ ុងសរលរាំសរញការងារសៅសវនដ្ឋឋ ន ក្ិច្ចរិភាក្ាដ្ាំរូងព្តូវសធវើជាមួយាច ស់ដ្ាំសែើរការនិងសក្មមភារ 

សដ្ើមបរីញ្ហា ក្អ់ាំរីការយល់ដឹ្ងសលើដ្ាំសែើរការ សធវើឱ្យព្រសសើរនូវការេាំនាក្់េាំនង នងិដ្សែត ើមានការេេួលសាគ លន់ងិ 

សហព្រតិរតតកិាររសីវនដ្ឋឋ ន។ 

ច្. គ្មនាគ្មនល៍េធទល 

 សៅចុ្ងរពាច រ់ក្ិច្ចការនីមួយៗសវនក្រនឹងជួរជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងណទនក្ សដ្ើមបីរញ្ចរ់ការរភិាក្ាសលើររក្     

គ្ាំសហើញ ឬេីក្ងវល់ណដ្លានក្ត់សាគ លក់្នុងអាំ ុងសរលសវនក្មម ក្នុងរាំែងជយួក្ាំែត ់វិធានការជាក្ល់ាក្់សព្ារ់ 

សដ្ឋះព្សាយរញ្ហា ទាំងសនាះក្នុងព្រតិេិនមួយានឯក្ភារគន ។ 

 សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវតមដ្ឋនជាព្រចាាំ នូវការអនុវតតណក្លមអច្ាំែចុ្សក្មមភារឯក្ភារសព្ារ់លុរ រាំាត ់ 

ហានភិយ័សាំខាន់ៗ នងិរាយការែ៍រលីេធទលជនូព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ ដ្ាំសែើរការតមដ្ឋនព្តូវសធវើក្នុងសរល៦ណខ រនាៃ រ់

រពី្រជុាំ ា្ង ឬមួយឆ្ន ាំសព្កាយអាព្ស័យសលើលេធទលសវនក្មម។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ជាំររូ ១ 

 សហអេិវឌ្ឍការរំរឹងេ រ 
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សហអភវិឌ្ឍការររឹំងេកុ្ 

ដ្ាំសែើរការសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

អភិព្ក្មសវនក្មមសផ្លត តសលើដ្ាំសែើរការានហានិភ័យ (អដ្ហ) 

 

 
 

 សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះានជាអាេិ៍ៈ ការយល់រកីាររំរងឹេុក្ររស់ភាគ្ពីាក្់រន័ធ (Stakeholders)ការរព្ងកី្ 

ការយល់ដឹ្ងររស់ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន តមរយៈគ្ែក្មមការសវនក្មមអាំរីមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ការច្ងព្ក្ងឯក្សារ 

និងការយល់ព្រមជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំនវូការរំរឹងេុក្ ការសរៀរច្ាំណទនការសក្មមភារជាក្ល់ាក្់ ការណរងណច្ក្ភារក្ិច្ច និង

ការក្ាំែត់សរលសវលាសព្ារ់ជាំហានព្តូវសដ្ើរ ណដ្លធានាថាការរំរងឹេុក្អាច្សសព្មច្ាន។ សក្មមភារសាំខាន់ៗក្នងុ 

ដ្ាំណ្តក្់កាលសនះានៈ 

 ការណសវងយលក់ាររំរងឹេុក្ររស់អនក្ពាក្រ់ន័ធ 

 ការសរតជ្ា និងណទនការ។ 

ការណសវងយលក់ារររំងឹេកុ្ររស់អនក្ពាក្រ់ន័ធ 

 សៅសរលចារ់សទតើមរាំសរញការងារសវនក្មមសៅសវនដ្ឋឋ ន នងិសព្កាយមក្យ ងសហាច្ណ្តស់ ១ឆ្ន ាំមតង ព្ក្ុម 

ការងារគ្ួរសាក្សួរអាំរីការររំងឹេុក្សវនដ្ឋឋ ន សលើណដ្នក្ាំែត់រួមផ្នសសវាសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 

ណទនក្មួយផ្នការេេួលខុសព្តូវររស់ព្ក្ុមសវនក្រ សៅក្នងុសក្មមភារណសវងយលអ់ាំរីការរំរឹងេុក្ររស់អនក្  

ពាក្រ់ន័ធគ្ឺព្តូវក្ាំែត់អតតសញាែៈ 

 អវីខាះជាហានភិ័យសាំខាន ់

 ហានភិយ័ទាំងសនះព្តូវានព្គ្រ់ព្គ្ងដូ្ច្សមតច្ 

 សវនក្មមផ្ទៃក្នងុរណនថមតផ្មាសដ្ឋយវិធីណ្ត។ 

សហអភិវឌ្ឍការរំរឹងេុក្ 
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រញ្ហា ព្រឈមររស់ព្ក្ុមសវនក្រ គ្ពឺ្តូវរព្ងកី្ការយលដឹ់្ងមុខងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងឱ្យ  

ដ្លក់្ព្មិតមួយណដ្លព្រមូលទតុាំនវូភារក្ិច្ចររស់សវនក្មមដូ្ច្ជាៈ 

 ទតលអ់នសុាសន៍រក្មសធាាយរសងកើតព្ររន័ធព្តួតរនិិតយព្រក្រសដ្ឋយផ្ងាសមរមយសៅក្នងុព្ររន័ធ នងិ 

ដ្ាំសែើរការងមី 

 ក្ាំាំែតអ់តតសញ្ហញ ែផ្នភារសលើស និងមិនានព្រសិេធភារផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិតិយនងិសក្មមភារ ណដ្ល

រងករ់ក្នុងព្ររន័ធ នងិដ្ាំសែើរការណដ្លាន 

 ក្ាំែតថ់ាសតើសគលរាំែងព្រតរិតតិការព្តូវានសសព្មច្ឬយ ងណ្ត? 

 ជួយក្នុងសក្មមភារព្រមូលរត័ា៌ន សព្ារ់សធវើអសងកតការសក្ងរនាាំ 

 សធវើសវនក្មមសលើរសច្ចក្វិេារត័ា៌ន 

 រនិិតយរងាវ ស់ផ្នសមិេធក្មម។ 

ការរំរងឹេុក្ព្តូវសសព្មច្ឱ្យាន សដ្ើមបីរសងកើនការយល់ដឹ្ងររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងអាំរីតផ្មាសកាត នុរលសរញសលញ

ររស់សសវាសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិសដ្ើមបីរព្ងីក្ការយល់ដឹ្ងររស់ សទក្ ច្ាំសពាះសសច្ក្តីចាាំាច់្ និងការរំរងឹេុក្ររស់អនក្

ព្គ្រ់ព្គ្ង។ 

សៅសរល សទក្ រុាំានរិភាក្ាការរំរងឹេុក្រីដ្ាំរូង ក្ិច្ចរភិាក្ាព្តូវសរៀរច្ាំសដ្ើមបីអាច្ជយួឱ្យានការរនិិតយ

ស ើងវិញសលើេាំនាក្់េាំនងណដ្លសរញចិ្តតតិច្តចួ្ ឬេាំនាក្់េាំនងសៅព្េឹង។ ក្នុងក្រែីណដ្ល សទក្ ានរភិាក្ាសលើការ

រំរឹងេុក្រីដ្ាំរូង ក្ិច្ចរភិាក្ារនតរនាៃ រ់អាច្ជួយរព្ងឹងការយល់ដឹ្ងមុនៗ នងិសធវើរច្ចុរបននភារការររំឹងេុក្ សព្ារ់ការ

ផ្លា ស់រតូរសៅក្នុងសាថ នភារផ្នព្រតិរតតិការររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

ការររំងឹេកុ្ររស់ថាន ក្ព់្គ្រព់្គ្ងជានខ់ពស់ 

ព្ក្ុមការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ដ្ាំរូងសធវើការជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ សដ្ើមបីណសវងយលរ់ីការររំឹងេុក្ររស់

អងគភារ នងិរញ្ហា ក្ន់ូវតផ្មាសសវាក្មមណដ្លសវនក្មមអាច្ទតលជ់នូ។ ក្នុងក្រែីសនះ ក្ិច្ចរិភាក្ាព្តូវសធវើសលើមូលដ្ឋឋ ន

រឋមសដ្ឋយមន្រនតីសព្មរសព្មលួ សទក្ សាំខានស់ដ្ើមបីក្ាំែត់ថាសតើក្ិច្ចរិភាក្ាការររំឹងេុក្រណនថមនងឹព្តូវសធវើតមរសរៀរ

ណ្ត។ ដ្ាំសែើរការរញ្ចូលការរំរឹងេុក្រកី្ណនាងសទសងៗ សៅក្នងុការររំឹងេុក្ជាក្ពាច រ់រួមមួយគ្ជឺាវិធីសាន្រសត  ណដ្លាន

លក្ខែៈជាក្់ណសតងជាងសគ្។ 

ព្ក្ុមការងារគ្ួរ “រុសរសក្មម” សសន ើសុាំសយរល់ររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់និងជយួរកួ្គតឱ់្យគ្តិថាតមរយៈ

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សតើអាច្ជួយានអវីខាះ។ 

នតីិវធិ ី

 ១.ទតល់េាំនាក្់េាំនងច្ាស់លាស់រីការសរតជ្ា (ការធានា) សៅកាន់សសច្ក្តីសរញចិ្តតសរញសលញ នងិណក្លមអជា 

រនតរនាៃ រ់។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ២. រិភាក្ាជាមួយព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាលនងិថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ សដ្ើមបីរញ្ហា ក្់សលើហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន នងិ

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ សដ្ឋយសផ្លត តសលើលេធទលនងិរច្ច័យដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន។ គ្ួរសព្រើគ្ាំរេូព្មង់សលខ០៦ “ហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន 

 (គ្ហស)” (Template No.06 Auditee Risk Model)សដ្ើមបីសាហរែក្មមសដ្ឋយព្រសិេធភារនូវការេេួលខុសព្តូវ

ររស់ព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល នងិថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងជាមួយហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន សហើយរភិាក្ាសលើតួនាេីររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

 ៣.គ្ួរសព្រើពាក្យសរច្ន៍ណដ្លសគ្យល់ជាេូសៅនងិមិនរសច្ចក្សេសសរក្ សដ្ើមបីរភិាក្ាសលើហានភិ័យសវនក្មមនងិ

សវនដ្ឋឋ ន នងិការេេួលខុសព្តូវររស់ព្ក្ុមការងារសវនក្មម។ សច្ៀសវាងការសព្រើវាក្យស័រៃសវនក្មមណដ្លសគ្រុាំធាា រ់សព្រើ 

នងិអាច្សធវើឱ្យភន័តព្ច្ ាំដ្ល់ព្ក្មុព្រឹក្ាភាិលនងិថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់។ 

តព្មយុ  

 ១.ទតលជ់ាំនរួជាមួយសាជកិ្ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ងមី សដ្ើមបីណែនាាំរកួ្សគ្តមទន់សភារការែ៍ សលើណទនក្ 

សាំខាន់ៗ។ េីសនះអាច្ានការព្តួតរនិតិយសលើការសផ្លត តសវនក្មមររស់ សទក្ នងិេីហានភិ័យសាំខាន់ៗក្៏ដូ្ច្ជាក្ងវល ់

នាសរលអនាគ្ត ណដ្លានរភិាក្ាក្នងុព្រជុាំក្នាងសៅ សហើយក្៏ជាឱ្កាសលអសព្ារ់រព្ងឹងេាំនាក្់េាំនងជាមុនទងណដ្រ។ 

ភារមនិលាំសអៀង  

 ព្ក្ុមការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ មិនគ្ួរេេួលខុសព្តូវការងារព្រតរិតតិ។ ព្រសិនថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ច្ង់សសន ើមតង

ាក លឱ្យព្ក្ុមការងាររាំសរញការងារមិនណមនសវនក្មម សនាះគ្រួានការយលថ់ា ព្ក្ុមការងារមិនសដ្ើរតជួាសវនក្រផ្ទៃក្នុង

សេ។ ភារមនិលាំសអៀងនឹងព្តូវខចូ្ខាតសៅសរលសវនក្រផ្ទៃក្នងុសធវើសវនក្មមសក្មមភារណ្តមួយ ណដ្លរកួ្សគ្ានអាជ្ា- 

សិេធ ិឬការេេួលខុសព្តូវ។ ការខូច្ខាតគ្ួរព្តូវរិចារណ្តសៅសរលរាយការែ៍រលីេធទលសវនក្មម។ ព្ក្ុមការងារសវន

ក្មមផ្ទៃក្នងុមិនគ្ួរអនុវតតការងាររសរៀរសនះសេ។ 

 ច្ាំសពាះរុគ្គលសេើរសទៃរចូ្ល ឬពាក្រ់ន័ធរសណ្តត ះអាសននក្នុងព្ក្មុការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង មិនគ្ួរព្តូវណរងភារក្ិច្ច

ឱ្យសធវើសវនក្មមសលើសក្មមភារទាំងឡាយ ណដ្លរកួ្សគ្ានអនុវតតក្នាងមក្រហតូដ្ល់រយៈសរលសមសហតទុលានមក្

ដ្ល។់ ការងារដូ្ច្សនះព្តូវានសជឿថារ ះពាលដ់្លភ់ារមនិលាំសអៀង នងិគ្ួររិចារណ្តសៅសរលព្តតួរនិតិយការងារសវន

ក្មម និងសៅសរលរាយការែ៍លេធទលសវនក្មម។ 

នតីិវធិ ី

ក្នុងការសរៀរច្ាំក្ិច្ចព្រជុាំមយួជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង ខាងសព្កាមសនះជានីតិ វិធីព្តូវអនុវតត៖ 

 ១.ការណសវងយលរ់ីព្រតិរតតិការសវនដ្ឋឋ នសដ្ឋយសិក្ារត័៌ានសាវតរសវនដ្ឋឋ ន តមរយៈ៖ 

 េសសនៈវិស័យ នងិសរសក្ក្មម 

 ព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល (តមរយៈគ្ែក្មមការសវនក្មម សរើសិនានលេធភារ) 

 ក្តត សជាគ្ជយ័សាំខាន់ៗ 

 ណទនការយុេធសាន្រសត ព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       199                            ២០១៧ 
 

 សរសក្ក្មមសវនក្មមផ្ទៃក្នងុណដ្លាន នងិសគលការែ៍ណែនាាំនានា។ 

 ២.អាព្សយ័សលើក្ព្មិតច្ាំសែះដឹ្ងផ្នសវនដ្ឋឋ ន និងព្ក្ុមការងារ ចាាំាច់្សគររតមជាំហានសលើក្ស ើងសៅក្នងុ

ដ្ាំណ្តក្់កាលណសវងយល់សវនដ្ឋឋ ន សដ្ើមបេេួលការយល់ដឹ្ងព្គ្រ់ព្គនរ់អីងគភារ។ 

 ៣.រិចារណ្តរត័៌ានខាងសលើ នងិក្ាំែត់ វិធសីាន្រសតរិភាក្ា។  ររំឹងេុក្នូវរសរៀរវារៈររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ ដូ្ច្

ជាៈ ហានភិ័យសវនដ្ឋឋ ន និងវិសាលភារសវនក្មម។ ហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន នងិវិសាលភារសវនក្មមនងឹព្តូវានសិក្ា

លមអតិសៅដ្ាំណ្តក្ក់ាលរនតរនាៃ រ់។ គ្ួរសរៀរច្ាំសាំែួរតមការរំរឹងេុក្។  

 ៤.ក្ាំែតន់ូវអវីណដ្លសវនក្រផ្ទៃក្នុងគ្ិតច្ង់ានរថីាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង និងក្ាំែត់វិធសីាន្រសត ណដ្លព្ក្ុមការងារនងឹ

រនយលក់ាររំរងឹេុក្ទាំងសនះសៅថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង។ 

 ៥.ក្ាំែតថ់ាសតើព្តូវច្ងព្ក្ងសវនក្មមការរំរងឹេុក្យ ងណ្ត ការវាយតផ្មាលេធទល នងិគ្មនាគ្មនល៍េធទល

តរសៅថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់វិញ។ 

 ៦.ក្ាំែត់សគលសៅព្រជុាំ លេធទលររំឹងេុក្ ឯក្សារណច្ក្ចាយ នងិការវាស់ណវង។ 

 ៧.ក្ាំែត់អនក្ណ្តគ្រួចូ្លរួមរថីាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ នងិរពី្ក្ុមការងារសវនក្មម៖ 

 រញ្ចូលអនក្សសព្មច្ចិ្តតសាំខាន់ៗ សព្ារ់សសវាសវនក្មមផ្ទៃក្នងុនិងមន្រនតពី្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ពាក្រ់ន័ធក្នងុ

ដ្ាំសែើរការទតល់សសវា 

 រួមរញ្ចូលសាជកិ្សាំខាន់ៗផ្នព្ក្ុមការងារសវនក្មម 

 រញ្ចូលអនក្សព្មរសព្មលួផ្ទៃសព្ៅសរើអាច្ជាំរញុឱ្យក្ិច្ចព្រជុាំកាន់ណតានព្រសិេធទល។ តនួាេីអនក្សព្មរ 

សព្មួល គ្ឺព្តូវសព្មរសព្មលួក្ិច្ចរិភាក្ាឱ្យ្នសៅរក្ឯក្ច្ឆនៃក្នងុច្ាំសណ្តមអនក្ចូ្លរួមព្រជុាំ 

 ចាតត់ាំងសាជកិ្មួយរូរក្នងុច្ាំសណ្តមព្ក្ុមការងារសវនក្មមជាអនក្ក្ត់ព្ត។ 

 ៨. សរៀរច្ាំរសរៀរវារៈព្រជុាំ រួមានសសច្ក្តីណងាងការែ៍រីសគលសៅ នងិរញ្ា ីវិធានការណដ្លរនយល់ ថាសតើសគល 

សៅអាច្សៅដ្ល់រសរៀរណ្ត។ 

 ៩. រញ្ាូនសាភ រព្រជុាំសៅជនូអនក្ច្លូរួមឱ្យានមុនក្ិច្ចព្រជុាំ។ ឯក្សារសនះ រួមាន៖ 

 រសរៀរវារៈ 

 ដី្កាអមណច្ងរីដ្ាំសែើរការក្ាំែត់ការររំឹងេុក្ 

 សាំែួររឋមណទអក្សលើលេធទលសាៃ រសៃងឬ់រកីាររនិិតយរត័៌ានេេួលាន។ 

 ១០.រសងកើតក្ិច្ចព្រជុាំជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជានខ់ពស់ សដ្ើមបីេេួលការយល់ដឹ្ងកាន់ណតព្រច្ក្សរីការររំឹងេុក្ររស់ 

សវនដ្ឋឋ នរនីាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       200                            ២០១៧ 
 

 ១១. ព្រសិនចាាំាច់្ក្នុងអាំ ុងសរលព្រជុាំ គ្ួរសរៀរតរាងសក្មមភារណដ្លអនក្ព្គ្រ់ព្គ្ង ឬព្ក្ុមការងារសវនក្មម 

ផ្ទៃក្នងុគ្ួរតមដ្ឋន។ ណរងណច្ក្ការេេួលខុសព្តូវសលើនតីិវិធីណដ្លព្តូវរាំសរញ សៅមុនការរភិាក្ាអាំរកីាររំរងឹេុក្ររស់

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ ឬព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល។ 

 ១២. ព្ក្ុមការងារសវនក្រផ្ទៃក្នងុវាយតផ្មាលេធទល និងវឌ្ឍនភារផ្នក្ិច្ចព្រជុាំ នងិសធវើការណក្តព្មូវចាាំាច់្ណ្ត 

មួយដ្ល់ដ្ាំសែើរការព្រជុាំ។ 

 ១៣. សព្រើព្ាស់រ័តា៌នណដ្លេេួលានរថីាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ សរៀរច្ាំក្ិច្ចព្រជុាំសលើការរំរងឹេុក្ជាមួយព្រធានសវន-

ដ្ឋឋ ន ឬព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល។ 

 រំលកឹ្សសច្ក្តីណែនាាំររស់នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ សដ្ើមបីដឹ្ងជាមុនរីការររំឹងេុក្មួយច្ាំននួររស់

ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន ឬព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល 

 សរៀរច្ាំាតកិារភិាក្ា។ រាំែងផ្នក្ិច្ចព្រជុាំគ្ពឺ្តូវគ្មនាគ្មនក៍ារយល់ដឹ្ងររស់ព្ក្ុមការងារសលើការ

រំរឹងររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្រមទាំងការរញ្ហា ក្់សលើ ឬណក្តព្មូវច្ាំសពាះការរំរងឹេុក្សនះ។ ព្ក្ុមការងារនឹង

ក្ាំែតត់ួនាេីសវនក្មម អភិព្ក្ម នងិវិធសីាន្រសតរាយការែ៍ សូមសមើលេព្មង់សលខ៣០ “រសរៀរវារៈ 

ព្រជុាំព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល ឬព្ក្សួង” 

 ជួរជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជានខ់ពស់ពាក្រ់ន័ធ សដ្ើមបជីណជក្សលើព្រធានរេរិភាក្ាសព្ារ់ព្រធានក្ិច្ច

ព្រជុាំសវនដ្ឋឋ ន។ រាំែងផ្នក្ចិ្ចរិភាក្ាគ្ឺព្តូវក្ាំែត់រក្នូវក្ងវល់ទាំងឡាយឬតព្មូវការ ណដ្លមិនាន

ព្រសមើលេុក្ជាមុនសដ្ឋយព្ក្ុមការងារ នងិធានាថាក្ិច្ចព្រជុាំសនះនឹងសផ្លត តច្ាំៗរញ្ហា  

 រពាច រ់ាតកិារិភាក្ានងិសាភ រឧសេៃសនាមនានា 

 រញ្ចូនសៅព្រធានសវនដ្ឋឋ ននវូាតកិារភិាក្ាចុ្ងសព្កាយ នងិឯក្សារសព្ារ់ឧសេៃសនាមសដ្ឋយណរង

ណច្ក្ជាមុនសដ្ើមបអីនញុ្ហញ តឱ្យានសរលសវលាព្គ្រ់ព្គនក់្នុងការរនិតិយ 

 រសងកើតក្ិច្ចរិភាក្ាសលើការរំរងឹេុក្ជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 

 សៅក្នងុដ្ាំណ្តក្់កាលដ្ាំរូងផ្នសសវាសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ឬសរើសិនវាមិនព្តូវានរិភាក្ារីសលើក្មុន គ្ួរ

រិភាក្ាជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ននូវការយល់សឃើញអាំរតីនួាេី និងការេេួលខុសព្តូវររស់ខាួន 

 សាក្សួរព្រធានសវនដ្ឋឋ ន ឱ្យសលើក្ស ើងរកីាររំរងឹេុក្ររស់សគ្សលើសសវាសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ជារិសសស

 វិធីណ្តណដ្លនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុអាច្ជួយរកួ្សគ្រាំសរញតួនាេីព្តតួរនិតិយ នងិការេេួលខុស

ព្តូវ សដ្ឋយសផ្លត តសលើេីណដ្លានតផ្មាខពស់ នងិការររំងឹេុក្។ 
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ការសរតជ្ា នងិណទនការ 
 

 លេធទលផ្នក្ិច្ចរភិាក្ាសលើការរំរឹងេុក្គ្រួព្តូវវិភាគ្យ ងលអតិលអន់សដ្ើមបីៈ 

 វាយតផ្មាសកាត នរុលផ្នការច្ង់ានណដ្លរុាំានសលើក្ស ើង 

 រូក្សរុរេីសវនក្មមលអៗ 

 សធវើអាេិភាវូនយីក្មមយុេធសាន្រសតសព្ារ់សសព្មច្ការរំរងឹេុក្នមួីយៗ។ 

សរសក្ក្មមសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ គ្ជឺាក្ពាច រ់សក្មមភាររងក្ាំែត់សៅក្នងុសសច្ក្តីណែនាាំសសវាសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

សហើយតព្មង់េិសសលើណទនក្សាំខាន់ណដ្លព្តូវសផ្លត តការយក្េុក្ដ្ឋក្់សវនក្មម នងិតព្មូវឱ្យគ្មនាគ្មន៍សដ្ឋយណទអក្សលើធាតុ

ចូ្លររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង។ 

 សរើសព្រៀរសធៀរសៅនឹងសសច្ក្តីណែនាាំសសវាសវនក្មម សរសក្ក្មមគ្ឺក្ពាច រ់ផ្នសគលរាំែងណដ្លសៅេនភ់ានន់ងិ 

មិនទនទ់ាូវការសៅស ើយ សដ្ឋយសារច្ាំែចុ្សផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសៅរតូរផ្លា ស់ជារនតរនាៃ រ់។ 

សរសក្ក្មមសវនក្ក្មមផ្ទៃក្នងុចាាំាច់្ព្តូវវាយតផ្មាស ើងវិញ ឱ្យស ា្ើយតរជាមួយសសច្ក្តពី្តូវការររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង នងិ

ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

សរសក្ក្មមនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង គ្ឺជាសវនក្មមរវាងព្ក្ុមការងារសវនក្មម នងិថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងណទអក្សលើ

ធមមជាតិ និងវិសាលភារផ្នការងារសវនក្មម។ សរសក្មមអាច្ជាសវនក្មមច្ាំហររវាងផ្ដ្គ្ូទាំងឡាយ ឬក្៏ជាក្ិច្ចព្រម

សព្រៀងច្ាស់លាស់ក្នុងេព្មងជ់ាលិខិតឬឯក្សារ។ 

 ការក្ាំែត់សរសក្ក្មមភាគ្សព្ច្ើនអាព្សយ័នឹងលេធទលផ្នការរិភាក្ាអាំរីការររំឹងេុក្ គ្ឺសៅសរលណដ្លព្ក្មុ

ការងារក្ាំែត់ាននូវការររំឹងេុក្ ផ្នអនក្ពាក្់រន័ធសព្ារ់ការងារររស់នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

សគលរាំែងផ្នជាំហានក្នុងការសរតជ្ានិងសរៀរច្ាំណទនការគ្ឺៈ 

 តក្់ណតងឯក្សារនងិណសវងរក្ការយលព់្រមរថីាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងនូវការរំរងឹេុក្ណដ្លានក្ាំែត ់

 សរៀរគ្សព្ាងសក្មមភារជាក្ល់ាក្ ់

 ណរងណច្ក្ការេេួលខុសព្តូវ 

 ក្ាំែត់សរលសវលាសព្ារ់ជាំហានទាំងឡាយ សដ្ើមបីធានាឱ្យការរំរងឹេុក្ានសសព្មច្។ 

តព្មយុ  

១. រសងកើតណទនការមយួណដ្លសលើសការរំរងឹេុក្ររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង ទមទរឱ្យនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមជួយថាន ក្់

ព្គ្រ់ព្គ្ងក្ាំែត់ការររំងឹេុក្រកួ្សគ្ សហើយការរំរងឹេុក្ទាំងសនាះព្តូវានយល ់ នងិឯក្ភារជាមួយច្ាំែចុ្ានតផ្មា

គ្នាះឹ ណដ្លកាា យជាច្ាំែចុ្សផ្លត តការយក្ចិ្តតដ្ឋក្ផ់្នណទនការនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មម សដ្ើមបីេេួលានសលើសរកីាររំរងឹ

េុក្ររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង។ 
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២. សសព្មច្ានការរំរងឹេុក្ររស់អនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងសលើច្ាំែចុ្ានតផ្មាអាេិភារទរ នងិសសព្មច្ានសលើសការ

រំរឹងេុក្ររស់គ្ែៈព្គ្រ់ព្គ្ងសព្ារ់ច្ាំែចុ្តផ្មាអាេិភារខពស់ នងឹជួយធានាសជាគ្ជ័យរមួររស់នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មម

ផ្ទៃក្នងុ។ 

៣. ការរពាច រ់ក្ិច្ចរភិាក្ាសតរីីការររំឹងេុក្ គ្ឺដូ្ច្ជាានក្ាំែតន់ូវការររំឹងេុក្។ ព្រសិនសរើការរំរងឹេុក្ព្តូវ

ានក្ាំែត់ក្នងុក្ព្មិតមួយណដ្លសយើងអាច្សសព្មច្ាន រ ុណនតមិនានសលើសសនាះ ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងនងឹយលថ់ាសយើងមិន

ានទតលត់ផ្មាព្គ្រ់ព្គន់សេ។ 
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ជាំរូរ ២ 

 ការណសវងយល់រីសវនដ្ឋឋ ន 
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ការណសវងយលរី់សវនដ្ឋឋ ន 

 

 
 

 

 

 

 

 

ការណសវងយល់សវនដ្ឋឋ ន ានសក្មមភារសាំខាន់ៗដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

 ណសវងយលអ់ាជ្ាសិេធិ យុេធសាន្រសត  ព្រតិរតតកិារ ររសិាថ នផ្នសវនដ្ឋឋ ន 

 ណសវងយលរ់ីដ្ាំសែើរការ នងិសក្មមភារព្រតិរតតកិារនងិហិរញ្ញវតថុ 

 វាយតផ្មាររិសាថ នព្តួតរនិតិយ  

 ណសវងយល់ដ្ាំសែើរព្រតិរតតកិារពាក្រ់ន័ធ។ 

ការណសវងយលអ់ាជ្ាសិេធិ យុេធសាន្រសត  ព្រតិរតតិការ និងររិសាថ នសវនដ្ឋឋ ន 

 សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះគ្កឺារព្រមូលរត័ា៌នសលើអាជ្ាសិេធិ យុេធសាន្រសត  ព្រតិរតតកិារ សក្មមភារហិរញ្ញវតថ ុ

នងិព្រតិរតតិការហានភិយ័នងិព្ររ័នធព្តតួរនិតិយ។ 
ក្. ការរនិតិយឯក្សារព្រតរិតតរិរស់សវនដ្ឋឋ ន 

ឯក្សារព្រតិរតតកិារររស់សវនដ្ឋឋ ន នងឹទតលល់េធភារយលដឹ់្ងសលើអាជ្ាសិេធិ ឬសគលរាំែង ដ្ាំសែើរការនងិ 

 ហានភិយ័ររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ណទនក្សវនក្មមសកាត នុរលអាច្ក្ាំែតា់នសដ្ឋយរនិតិយរច្នាសមព័នធសវនដ្ឋឋ ន ដ្ាំសែើរការ 

 ព្រតិរតតិច្ាំរង ណទនការព្រតិរតតិការ ណទនក្រាយការែ៍ហិរញវតថុ និងសាភ សន៍មន្រនតពី្គ្រ់ព្គ្ង។ 

រត័ា៌នរសច្ចក្សេស 

សៅក្នងុការរនិតិយឯក្សារទលតិសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន នងិរភិាក្ាជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ នព្តូវក្ាំែតថ់ា សតើ

ព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័តា៌នានសារៈសាំខាន ់ច្ាំសពាះសវនដ្ឋឋ នសៅក្នងុការេេួលាននូវឧតតមភារព្រក្ួតព្រណជងឬយ ង 

ណសវងយលអ់ាជ្ាសិេធិ 

យុេធសាន្រសត  ព្រតិរតតិការ

នងិររិសាថ នសវនដ្ឋឋ ន 

ណសវងយលរ់ីដ្ាំសែើរការ

នងិសក្មមភារព្រតិរតិតការ

នងិហិរញ្ញវតថ ុ

 

វាយតផ្មាររិសាថ ន

ព្តួតរនិតិយ 

ណសវងយល ់       

ដ្ាំសែើរការ       

ព្រតិរតតកិារពាក្់រន័ធ 

ការណសវងយលអ់ាជ្ាសិេធិ យុេធសាន្រសត  ព្រតិរតតិការ និងររិសាថ នសវនដ្ឋឋ ន 

សហអភិវឌ្ឍការរំរឹងេុក្ 
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 ណ្ត។ សរើសិនព្ររន័ធក្ាំរយូេ័រគ្ឺជាណទនក្សាំខានផ់្នសវនដ្ឋឋ ន នងិចាាំាច់្សព្ារ់ដ្ាំសែើរការសាំខាន់សនាះ ហានភិយ័ ាន

ព្សារ់ (Inherent risks) សៅក្នុងព្ររន័ធរ័តា៌នចាាំាច់្ព្តូវណតសកិ្ា។ គ្ួររនិិតយណទនការយុេធសាន្រសតរសច្ចក្វិេា

រ័តា៌ន ក្នុងសងគតិភារជាមួយណទនការយុេធសាន្រសត ររស់សវនដ្ឋឋ ន និងណទនការយុេធសាន្រសត ព្រតិរតតិការ។ 

នតីិវធិ ី

១. េេួលសាំែុាំឯក្សារពាក្រ់ន័ធនងឹសគលរាំែង យុេធសាន្រសត  និងររសិាថ នសវនដ្ឋឋ នរួមទាំងអវីៗទក្់េងនឹង 

សគលរាំែងរសច្ចក្វិេារត័ា៌ននងិយុេធសាន្រសតទាំងឡាយ សព្ារ់គាំព្េព្រតិរតតកិារ។ 

២. រនិតិយណទនក្ពាក្់រន័ធផ្នឯក្សារេេួលានជាមួយសគលរាំែងណសវងយលរ់ីក្តត សជាគ្ជយ័សាំខាន់រួមានៈ  

 ររិសាថ ន 

 សក្មមភារសទសងៗផ្នសវនដ្ឋឋ ន 

 ធនធានណដ្លាន និងណដ្លព្តូវការ 

 រសច្ចក្សេសរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន។ 

៣.ក្ាំែត់ព្ររន័ធរត័ា៌នសាំខានន់ងិឯក្សារ (សមើលេព្មង់សលខ ១៥ “តរាងា ព្េីស ការក្ាំែត់ព្ររន័ធព្តួត- 

រនិិតយរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន”)  

តព្មយុ  

១. េព្មង់ខាងសព្កាមអាច្ានព្រសយជន៍សព្ារ់ក្ិច្ចរិភាក្ាជាមួយសវនដ្ឋឋ ន ជាណទនក្ផ្នសាំែុាំឯក្សារផ្ន 

ណទនការសវនក្មម (សមើលេព្មង់សលខ ៣៧ “េព្មងអ់នុវតតព្ក្រខ័ែឌ វិភាគ្សវនដ្ឋឋ ន”) សដ្ើមបីជាគ្ាំនិតសត រីីរត័ា៌នព្តូវ 

ព្រមូលនងិសរៀរច្ាំ។  

២. រាយការែ៍ផ្ទៃក្នងុររស់សវនដ្ឋឋ ននងឹច្ងអលុអាំរយីុេធសាន្រសត ររស់ខាួន។ គ្ួរសផ្លត តសលើសាំែុាំឯក្សារសព្រើ 

ជាព្ររ័នធរ័តា៌នសព្ារ់ថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំ សដ្ើមបគី្មនាគ្មន៍យុេធសាន្រសតគ្នាឹះ និងលេធទលដ្លព់្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

៣. រចិារណ្តសលើដ្ាំសែើរការណដ្លានណក្លមអ នងិព្ររន័ធងមីក្ាំរងុសថ ិតសព្កាមការអភិវឌ្ឍជាជាំនយួក្នុងការ 

ក្ាំែត់ដ្ាំសែើរការរណនថមនងិរនាា ស់រតូរររស់សវដ្ឋឋ ន។ 

៤. សូមសមើលេព្មង់សលខ ១៧ “រសច្ចក្សេសសវនក្មមសដ្ឋយក្ុាំរយូេ័រ” សព្ារ់ជាឧរក្រែ៍ ថាសតើវិធីដ្ក្ព្សង ់

នងិវិភាគ្រ័តឱ៌្យានព្រសិេធភាររីព្ររន័ធព្តូវសធវើ ដូ្ច្សមតច្។ 

ខ. ការរនិតិយរត័ា៌នដ្ផ្េ 

សគលរាំែង គ្ឺព្តូវណសវងយល់ររិសាថ នណដ្លសវនដ្ឋឋ នព្រតិរតតិ សដ្ើមបីណសវងយល់ជារនតនូវដ្ាំសែើរការណដ្ល

គ្របីអនុវតត នងិហានភិ័យណដ្លគ្ាំរាមក្ាំណហងដ្ល់សគលរាំែង។ សវនដ្ឋឋ នព្រឈមជាមួយហានិភយ័ជាសព្ច្ើនព្រសភេ

រីព្រភរខាងសព្ៅណដ្លព្តូវវាយតផ្មា។ ររិសាថ នសាំសៅណទនក្មយួច្ាំននួដូ្ច្ជាណដ្នសមតថក្ិច្ចអនក្ពាក្រ់ន័ធនងិទាូវច្ារ់។ 
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ក្នុងការណសវងយល់ររិសាថ នសវនដ្ឋឋ ន គ្ួររចិារណ្តរីការរងឹណទអក្សលើរត័៌ានររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ណសវងយល ់

រ័តា៌នទាំងសនះ រខីាងសព្ៅ នងិខាងក្នងុ ណដ្លសវនដ្ឋឋ នចាាំាច់្ព្តូវការ។ ណសវងយល់វិធីណដ្លសវនដ្ឋឋ នសព្រើរ័តា៌ន 

ទាំងសនះ សដ្ើមបីរក្ាព្រសិេធភារព្រតិរតតិការ។ 

គ្.ការរភិាក្ាជាមយួព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 

សគលរាំែងគ្ឺេេួលេសសនទនររស់ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន សលើព្រសិេធភារព្រតិរតតិការសវនដ្ឋឋ ន ព្រសិេធ- 

ភារ នងិព្រសិេធទលផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងសារសរើរនធ និងព្រសិេធទលផ្នមុខងារនងិក្ិច្ចការអនុវតតររស់សវនដ្ឋឋ ន សហើយ

ព្តូវទតលអ់នសុាសន៍ជា វិធានការណក្តព្មូវសលើក្ងវះខាតានសសងកតសឃើញ។ េេួលានការយល់ដឹ្ងលអរីការគ្ិតគ្ូរ

ររស់ព្រធានសវនដ្ឋឋ នរីដ្ាំរូង គ្ឺជាច្ាំែចុ្សាំខាន់សដ្ឋយអនញុ្ហញ តឱ្យព្ក្ុមការងារអាច្សផ្លត តសលើរញ្ហា សាំខាន់ៗ សៅក្នុង

ដ្ាំសែើរការសធវើណទនការ នងិសវនក្មម។ 

រសច្ចក្វេិារត័ា៌ន 

អាព្ស័យសលើវិសាលភារព្ររន័ធរ័តា៌នណដ្លសវនដ្ឋឋ នរងឹណទអក្ គ្ួររិចារណ្តរញ្ចូលអនក្ជាំនាញរសច្ចក្ វិេា

រ័តា៌ន ចូ្លរួមក្នងុក្ិច្ចរភិាក្សជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន សដ្ើមបវីាយតផ្មាការរងឹណទអក្ររស់សវនដ្ឋឋ នសលើរសច្ចក្ វិេា

រ័តា៌ន ណសវងយល់ វិធសីាន្រសត ណដ្លថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងចាត់ណច្ងរត័៌ានណដ្លព្តូវការ នងិសដ្ើមបីរញ្ហា ក្អ់ាំរីការយល់ដឹ្ង

ររស់ សទក្ សលើរ័តា៌នព្រមូលាននងិណដ្លានច្ងព្ក្ង។ 

 ក្ិច្ចរិភាក្ាជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ នៈ 

 ថាសតើរួក្សគ្គ្ិតថា សវនដ្ឋឋ នសព្រើរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារឬសេ? 

 ថាសតើរសច្ចក្វិេារត័៌ានសាំខាន់ណររណ្ត ច្ាំសពាះសជាគ្ជយ័សវនដ្ឋឋ នទាំងមូល? 

 ថាសតើរនាា ស់រតូរអវកី្នុងរសច្ចក្សេសរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាននងឹតព្មវូសដ្ើមបីសសព្មច្ាននូវសគលរាំែង នងិ

យុេធសាន្រសត ររស់សវនដ្ឋឋ ន? 

 ថាសតើអវីជាសគលនសយាយក្នងុការេេួលរសច្ចក្សេសរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន ការសរៀរសតងដ់្ឋរផ្ន     

មូលដ្ឋឋ ន និងសមតថភារតភាា រ់។ 

នតីិវធិ ី

១.សរៀរច្ាំក្ព្មងសាំែួរសព្ារ់សួរព្រធានសវនដ្ឋឋ ន (សមើលេព្មង់សលខ១៥ “តរាងា ព្េីសការក្ាំែត់

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយរសច្ចក្វិេារត័៌ាន” េព្មង់សលខ៣៧ “េព្មង់អនុវតតព្ក្រខ័ែឌ វិភាគ្សវនដ្ឋឋ ន” និងេព្មង់សលខ

១៣ “សសច្ក្តីណែនាាំសព្ារ់សាភ សន៍”)  

២. េេួលច្សមាើយរពី្រធានសវនដ្ឋឋ នទាំងតមរយៈក្ិច្ចសាភ សន៍ សាៃ រសៃង់ឬក្ិច្ចព្រជុាំ។ 

តព្មយុ  

ក្ុាំសភាច្រញ្ចូលក្ិច្ចរិភាក្ាសលើដ្ាំសែើរការរ័តា៌នសាំខាន់ជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 
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ឃ.ការច្ងព្ក្ងឯក្សារនងិសសច្ក្តសីសងខរ 

សគលរាំែងគ្ពឺ្រមូលឯក្សារយុេធសាន្រសត  ព្រតិរតតកិារ នងិររិសាថ នររស់សវនដ្ឋឋ នណទអក្សលើការរនិតិយ    

ឯក្សារណដ្លទលតិសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន នងិការរភិាក្ាជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ ការច្ងព្ក្ងឯក្សារផ្នច្ាំសែះដឹ្ង 

េេួលាន នងឹរងាា ញនូវសាថ នភារណដ្លសវនដ្ឋឋ នសថ ិតសៅសធៀរនងឹយុេធសាន្រសត  នងិសគលរាំែងព្រតិរតតកិាររួម។ 

សៅក្នងុឆ្ន ាំេី១ ផ្នការសព្រើអភពិ្ក្មសវនក្មមសផ្លត តសលើដ្ាំសែើរការានហានភិយ័ (អដ្ហ) (Risk-Based-

Process Focused Approach) គ្រួវិនិសយគ្ក្ិច្ចព្រឹងណព្រងឱ្យព្គ្រ់ព្គន ់ សដ្ើមបីេេួលានការយល់ដឹ្ងរួមសលើតផ្មា    

វរបធម៌ រច្នាសមពន័ធ និងព្រតរិតតិការររស់សវនដ្ឋឋ ន។ សលើក្ណលងឆ្ន ាំដ្ាំរូងផ្នការសព្រើ អដ្ហ  ការយល់ដឹ្ងររស់ព្ក្ុម

ការងារសវនក្មមអាច្ានភារព្គ្រ់ព្គន ់ ណទអក្សលើលេធទលការងារក្នាងមក្។ រ ុណនតសទះជាយ ងណ្តក្៏សដ្ឋយ ព្តូវ

ព្ាក្ដ្ថាានសាំែុាំឯក្សារអាំរកីារផ្លា ស់រតូរសាំខាន់ៗ។  

នតីិវធិ ី

១. រចិារណ្តសព្រើេព្មង់សលខ ៣៧ “េព្មងអ់នុវតតព្ក្រខ័ែឌ វិភាគ្សវនដ្ឋឋ ន (ក្វស)” សដ្ើមបីក្ត់ព្តការណសវង

យល់រីសវនដ្ឋឋ នររស់ព្ក្ុមការងារសវនក្មម និងសដ្ើមបីសរៀរច្ាំសាំែុាំឯក្សារព្រក្រសដ្ឋយគ្ែុភារសព្ារ់ឧសេៃសនាម

ជនូព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ គ្ួរក្ាំែត់ថា សតើឧរក្រែ៍ ក្វស ព្តូវានណក្តព្មូវសព្ារ់សវនដ្ឋឋ នឬសេនាព្គមុន សដ្ើមបី

សនស ាំសាំផ្ច្សរល?សរើសិនមិនានសធវើគ្ួរសរៀរច្ាំរត័ា៌នព្រមូលានសដ្ឋយសព្រើ ក្វស ។ 

២. ព្តូវសទៃៀងផ្លៃ ត់យ ងសហាច្ថា សាំែុាំឯក្សារណដ្លានព្តូវានរញ្ចូលនូវរ័តា៌នគ្នាះឹតមថាន ក្់ដូ្ច្ខាង

សព្កាមៈ 

 ព្រតិរតតកិារ  

 តផ្មា (ឧ. អវីណដ្លសវនដ្ឋឋ នានរសងកើតជាតផ្មាសព្ារ់សាធារែៈ) 

 រ័តា៌ន 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ង 

 ររិសាថ នហិរញ្ញវតថ ុ

 ព្រភរធនធានដ្ាំរូង 

 អនក្សព្រើព្ាស់ 

 យុេធសាន្រសត  

 សាធារែជន។ 

តព្មយុ   

១. ជាំហានសនះ គ្ឺសាំខាន់សព្ារ់សវនក្មម។ 
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២. ការច្ងព្ក្ងឯក្សារគ្សឺាំខាន់រីសព្ពាះរត័៌ានសនះ នឹងសព្រើសដ្ឋយព្ក្ុមការងារសវនក្មមនាសរលខាងមុខ។ 

៣. សរលសវលាច្ាំណ្តយេីសនះ គ្ឺសនស ាំសាំផ្ច្សៅខែៈសរលសព្កាយ។ 

ការណសវងយល់រីដ្ាំសែើរការនិងសក្មមភារ ព្រតិរតិតការ និងហិរញ្ញវតថ ុ

ក្. ក្ាំែតរ់ងាវ ស់សមេិធក្មម 

សគលរាំែង គ្កឺ្ាំែត់រងាវ ស់សមិេធក្មម នងិភាា រ់វាជាមួយព្រតិរតតិការនងិសគលរាំែងយេុធសាន្រសត។ សលើស

រីសនះ ការភាា រ់ដ្ាំសែើរការព្រតិរតតិសៅនងឹរងាវ ស់នងឹច្ងអលុថា សតើណទនក្នីមួយៗផ្នសវនដ្ឋឋ នានរួមច្ាំណែក្ ធានា

សជាគ្ជយ័ររស់អងគភាររសរៀរណ្ត។ ព្រការសនះអនញុ្ហញ តឱ្យយល់ដឹ្ងថា សតើសក្មមភារសទសងៗានឥេធិរលសលើ     

លេធភារររស់សវនដ្ឋឋ នយ ងណ្ត ក្នងុការសសព្មច្សគលរាំែងយុេធសាន្រសត។ 

ជាំហានសនះព្តូវរញ្ចូលក្ិច្ចរភិាក្ា នងិ/ឬេសសនៈផ្នព្ររន័ធរ័តា៌នសព្ារ់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំផ្ទៃក្នុង នងិរាយ

ការែ៍សព្ារ់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង  ណដ្លសព្រើព្ាស់សដ្ឋយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន សដ្ើមបីក្ាំែត់សូច្នាក្រ និងរងាវ ស់សក្មមភារ

សទសងៗសព្ារ់តមដ្ឋននងិព្គ្រ់ព្គ្ងព្រតិរតតកិារ។ 

រសច្ចក្វេិារត័ា៌ន 

ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន ឬថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ព្តូវការរត័ា៌ន សដ្ើមបីវាស់សក្មមភារនិងវាយតផ្មាថាសតើរួក្សគ្ក្ាំរងុ 

សសព្មច្សគលរាំែងនងិេសសនវិស័យយ ងដូ្ច្សមតច្។ ក្នងុក្ិច្ចរិភាក្ាជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន នងិថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់

ខពស់សលើអវីណដ្លរួក្សគ្វាស់ណវង ក្៏ព្តូវរភិាក្ាទងណដ្រថាសតើរួក្សគ្េេួលេិននន័យគាំព្េការវាស់ណវងសដ្ឋយរសរៀរណ្ត។ 

ហានភិយ័រសច្ចក្វិេារ័តា៌នណដ្លានឥេធិរលសលើេិននន័យសនះគ្រួរញ្ចូលក្នុងសក្លសវនក្មម។ 

 ព្ររន័ធរត័ា៌ននិងេាំនាក្់េាំនង គ្ឺសាំខាន់សព្ារ់សជាគ្ជយ័ផ្នសវនដ្ឋឋ ននងិសព្ារ់ព្រសិេធភារផ្នព្ររន័ធ

ព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុ។ ព្ររន័ធរ័តា៌នទាំងសនះ អាច្ឱ្យអនក្ពាក្់រន័ធក្នុងសវនដ្ឋឋ នចារយ់ក្នងិគ្មនាគ្មនរ៍័តា៌ន 

ចាាំាច់្សព្ារ់ចាត់ណច្ង និងព្តួតរនិិតយព្រតិរតតិការ។ ព្ររន័ធទាំងសនះព្តូវសគ្ចុ្ះក្នុងក្ាំរយូេ័រឬក្ត់ព្តសដ្ឋយផ្ដ្ រ ុណនតជា

េូសៅគ្ឺសព្រើទាំងរីរ។ រត័ា៌នគ្ឺចាាំាច់្សៅព្គ្រ់ជាន់ថាន ក្់ សដ្ើមបីសធវើព្រតិរតតកិារនងិសសព្មច្សគលរាំែង។ រណនថមសលើ

រ័តា៌នវាស់ណវងសត ីរីរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ គ្ួររចិារណ្តទងណដ្រនូវព្រតិរតតិការ និងរ័តា៌នសត ីរអីនុសលាមភារតម

ច្ារ់។ ព្រសិនសរើានសារៈសាំខាន់សព្ារ់សវនដ្ឋឋ នក្នុងការយក្រត័ា៌នសនះ វាានសថ ិតិវាស់ណវងពាក្រ់ន័ធមួយច្ាំននួ 

ណដ្លអាច្ព្រមូលសច្ញររី័តា៌នទាំងសនះ។ 

នតីិវធិ ី

១. ក្ាំែត់មន្រនតីសមព្សរក្នងុការសាភ សន ៍ឬសាៃ រសៃង ់

២. ក្ាំែត់ការរិភាក្ាដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

ការណសវងយល់រីដ្ាំសែើរការនិងសក្មមភារ ព្រតិរតិតការ និងហិរញ្ញវតថ ុ



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       209                            ២០១៧ 
 

 អវីជារងាវ ស់សមិេធក្មមព្តូវសព្រើសព្ារ់តមដ្ឋនក្តត សជាគ្ជយ័គ្នាះឹ នងិវឌ្ឍនភារសឆ្ព ះសៅកាន ់                 

សគលរាំែង នងិណទនការយុេធសាន្រសត  (ហិរញ្ញវតថឬុព្រតិរតតកិារ)? 

 សតើព្រធានសវនដ្ឋឋ នសព្រើរសច្ចក្សេសរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន ក្នុងការព្រមូលនងិរាយការែ៍រងាវ ស់    

សមិេធក្មមសទសងៗដូ្ច្សមតច្? 

 រនិិតយព្ររន័ធរ័តា៌នព្រតិរតតផិ្ទៃក្នុង “Executive Information Systems” នងិរាយការែ៍ទក្់េិន 

ណដ្លសព្រើសដ្ឋយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ សដ្ើមបីក្ាំែត់រងាវ ស់សមិេធក្មមណដ្លរួក្សគ្យក្

មក្តមដ្ឋន នងិចាត់ណច្ងព្រតិរតតិការ 

 រនិិតយភារសមព្សរផ្នរងាវ ស់សមិេធក្មម 

 ក្ាំែត់ព្រតិរតតកិារណ្តមយួណដ្លនាាំមុខរងាវ ស់សមិេធក្មមសទសងៗ។ 

៣. ច្ងព្ក្ងលេធទលនងិសរុរសសច្ក្តីរីក្ិច្ចរិភាក្ាររស់អនក្។ 

តព្មយុ 

១. រងាវ ស់សមិេធក្មមគ្ួររមួរញ្ចូលរ័តា៌ន  ណដ្លព្រធានសវនដ្ឋឋ នសព្រើសៅសរលសធវើសសច្ក្តីសសព្មច្អាំរី

ព្រតិរតតកិារសវនដ្ឋឋ ន។ 

២. សដ្ឋយសារការតមដ្ឋនសមិេធក្មម គ្ឺជាយនតការព្តតួរនិតិយដ៏្សាំខាន ់គ្រួក្ាំែត់វិធីណដ្លសវនដ្ឋឋ នព្រមូល

េិននន័យសដ្ើមបីវាសណ់វងសមិេធក្មមសព្រើសដ្ឋយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ ព្ក្ុមការងារសវនក្មម គ្ួររញ្ហា ក្់ភារព្តឹមព្តូវផ្នរងាវ ស់

សមិេធក្មម ឬគ្ែនាស ើងវិញនូវរងាវ ស់ណដ្លសព្រើព្ាស់សដ្ឋយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

ខ. ការ វភិាគ្សក្មមភារហរិញវតថ ុ

សគលរាំែងគ្ ឺ   វាយតផ្មាសមិេធក្មមហិរញវតថ ុ   ក្នងុនយ័ថាសតើក្តត លមអតិណ្តខាះច្លូរួមសព្ច្ើនឬតិច្សៅក្នងុ 

លេធទលហិរញ្ញវតថុសរុរ។ លេធទលផ្នជាំហានសនះជាមួយជាំហានសព្កាយសេៀត នងឹ ា្ុះរញ្ហច ាំងថាសតើសវនដ្ឋឋ នសសព្មច្ 

សគលរាំែង នងិដ្ាំសែើរការសាំខានយ់ ងដូ្ច្សមតច្ និងដ្ាំសែើរការច្មបងៗសធៀរសគលសៅក្នុងសវនក្មមររស់ សទក្។ 

ភារក្ចិ្ច 

១. រិភាក្ាក្មមវតថរុុាំព្រព្ក្តីជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន សដ្ើមបកី្ាំែត់ថាសតើវាគ្ួរជាសគលសៅសព្ារ់សវនក្មមឬ

សេ។ ក្ិច្ចរិភាក្ាសនះអាច្សក្ើតស ើងភាា មឬសៅជាំហានសព្កាយៗសេៀត សៅសរលរភិាក្ាដ្លក់ារសធវើណទនការសវនក្មម

ជាមួយសវនដ្ឋឋ ន។ 

២.ក្ាំែត់ថាសតើឯក្សារព្តូវានសរៀរច្ាំានសមរមយដូ្ច្សមតច្។ គ្ួររិចារណ្តសូច្នាក្រសមិេធក្មមសដ្ឋយណ ក្

សាំខាន់មួយច្ាំននួ សៅក្នងុក្ិច្ចរិភាក្ាជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន សដ្ើមបីក្ាំែត់សគលសៅក្នងុដ្ាំសែើរការសវនក្មម។ 

៣. គ្មនាគ្មនល៍េធទលផ្នរត័៌ានសតរីលីក្ខែៈវិនិច្ឆ័យហរិញ្ញវតថពុ្រសិនជាាន ជនូសៅព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       210                            ២០១៧ 
 

សដ្ើមបរីងាា ញនូវតផ្មា។ 

គ្. ការវភិាគ្សក្មមភារព្រតរិតតកិារ 

សគលរាំែងគ្កឺ្ាំែតន់ងិណសវងយល់រងាវ ស់សមិេធក្មមព្រតិរតតិការគ្នាះឹ ណដ្លព្តូវសព្រើសព្ារ់ចាត់ណច្ងនិង

តមដ្ឋនព្តតួរនិតិយព្រតិរតតកិារសវនដ្ឋឋ ន ក្នុងសនាះាន វិធីទាំងឡាយណដ្លគាំព្េ នងិរព្ងឹងដ្លយ់ុេធសាន្រសត ព្រតិរតតិ

ការេូសៅររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

ភារក្ចិ្ច 

១.ក្ាំែត់រងាវ ស់សមិេធក្មមព្រតរិតតិការនងិហិរញវតថពុាក្រ់ន័ធ សដ្ើមបីវាយតផ្មាសដ្ឋយណទអក្សលើក្ចិ្ចរិភាក្ាជាមួយ

ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន នងិសដ្ឋយសព្រើមួយឬសព្ច្ើននូវឧរក្រែ៍ជាំនយួ (សូមសមើលេព្មង់សលខ ១៧ “រសច្ចក្សេសសវនក្មម

សដ្ឋយក្ុាំរយូេ័រ (CAATs)”។ 

២. វាយតផ្មាសាថ នភារសធៀរររស់សវនដ្ឋឋ ន សដ្ឋយសព្រៀរសធៀរមួយឬសព្ច្ើនដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

 សក្មមភាររច្ចុរបននសធៀរនងឹសក្មមភារអតីតកាល 

 សក្មមភាររច្ចុរបននសធៀរនងឹសគលរាំែងឬសក្មមភារច្ងា់ន 

 សក្មមភាររច្ចុរបននសធៀរនងឹសក្មមភារសទសងសេៀតក្នងុឧសាហក្មមដូ្ច្គន  (ឬសវនដ្ឋឋ នព្រហាក្់

ព្រណហល) 

 រងាវ ស់សមិេធក្មមសវនដ្ឋឋ ន សធៀរនងឹមធយមភាគ្ផ្នឧសាហក្មមសនះ (Industry Average) សរើសិន   

ាន។ 

៣. សធវើការវិភាគ្ក្ព្មិតខពស់ នងិសព្រៀរសធៀរលេធទលេេួលាន សៅនងឹសសច្ក្តីសនមតរឋមនងិរត័៌ានរកីារ

យល់ដឹ្ងររស់អនក្ច្ាំសពាះសគលរាំែងនិងយុេធសាន្រសតសវនដ្ឋឋ ន។ 

៤. ច្ងព្ក្ងច្ាំែចុ្សខាយ នងិខាា ាំងក្ាំែត់សឃើញសៅក្នងុការវិភាគ្សនះ។ វានងឹជយួសរលសព្កាយក្នុងការ

អភិវឌ្ឍន៍ណទនការសវនក្មម។ 

៥. សរៀរច្ាំសសច្ក្តីសសងខររឋម នងិវាយតផ្មាេីនានា ណដ្លគ្រួរញ្ចូលក្នុងសក្លសវនក្មម សដ្ឋយក្ត់សាគ ល់

សលើហានភិយ័ នងិដ្ាំសែើរការណដ្លជាសគលសៅសកាត នុរលសព្ារ់សវនក្មម។ 

ការវាយតផ្មាររិសាថ នព្តតួរនិតិយ 

សគលរាំែងគ្កឺ្ាំែតន់ងិច្ងព្ក្ងក្ិច្ចព្តតួរនិតិយក្ព្មតិខពស់   ឬក្ព្មិតអងគភារ  នងិទលរ ះពាល់សលើសារៈ

សាំខាន់ឬ/នងិលេធភារសក្ើតស ើងផ្នហានភិយ័។ ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយក្ព្មិតអងគភារគ្ឺជាការព្តតួរនិតិយសដ្ឋយព្រធាន

សវនដ្ឋឋ ន ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង ក្នុងការកាត់រនថយហានភិយ័សលើភារមិនព្តឹមព្តូវជាសារវនតររស់រ័តា៌នព្រតិរតតិការនងិ

ហិរញ្ញវតថនុងិការពារសុវតថភិារព្េរយសមបតតិ។ ព្ររន័ធព្តួតរនិតិយទាំងសនះានទលរ ះពាល់េូលាំេូលាយសលើសវនដ្ឋឋ ន។ 

ការវាយតផ្មាររិសាថ នព្តតួរនិតិយ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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អវតតានព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសនះ អាច្រសងកើនហានភិ័យសលើក្ាំហុសអសច្តនា ឬភារមនិព្រព្ក្ត។ី 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយអងគភារព្តូវតក្់ណតងសដ្ើមបីៈ 

 រសងកើតររិសាថ នព្តតួរនិតិយរួមព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធទល 

 អាច្ឱ្យព្រធានសវនដ្ឋឋ នវាយតផ្មាហានភិ័យផ្ទៃក្នងុឬផ្ទៃសព្ៅររស់សវនដ្ឋឋ ន 

 ទតលជ់នូថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងជាមួយរ័តា៌ន សជឿជាក្ន់ងិពាក្់រន័ធ 

 តមដ្ឋនព្តតួរនិតិយសក្មមភារផ្នរច្នាសមព័នធព្គ្រ់ព្គ្ង 

 រសងកើតក្ិច្ចការពារសុវតថិភាររូរវនតសលើព្េរយសមបតត ិ

 រសងកើតដ្ាំសែើរការគ្ែសនយយហិរញ្ញវតថុ នងិដ្ាំសែើរការរាយការែ៍ឱ្យានព្រសិេធភារ (ទាំងណទនក្ខាង

សព្ៅ នងិណទនក្ខាងក្នុង) 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយក្ព្មិតអងគភាររួមានររសិាថ នព្តួតរនិិតយ ដូ្ច្ក្ាំែត់ក្នងុរាយការែ៍  COSO ផ្នគ្ែៈ

ក្មមការផ្នអងគការគាំព្េសនងការសព្តដ្សវ។ រាយការែ៍សនះ ក្ាំែត់ររិសាថ នព្តតួរនិតិយជាភារហមងឺា ត់ររស់អងគភារ

ណដ្លានឥេធិរលសលើព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសតិសមបជញ្ញៈររស់អងគភារ។ វាជាមូលដ្ឋឋ នព្គ្ះឹសព្ារ់សាសធាតុដ្ផ្េផ្ន

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង សដ្ឋយទតលន់ូវ វិនយ័នងិរច្នាសមពន័ធ។ 

ព្រធានសវនដ្ឋឋ នគ្ួររងាា ញសារថា រូរែភារនងិតផ្មាសីលធម៌មិនអាច្សព្មរសព្មលួានសេ។ និសយជិត 

ព្តូវេេួលនិងយល់ដឹ្ងរសីារសនាះ។ 

ព្រធានសវនដ្ឋឋ នព្តូវរងាា ញនវូការសរតជ្ាជាព្រចាាំ    ច្ាំសពាះសតងដ់្ឋរសីលធម៌ក្ព្មតិខពស់តមរយៈសាំដី្   នងិ

សក្មមភារ សូមសព្រើេព្មង់សលខ ០៥  “ការវាយតផ្មាររិសាថ នព្តតួរនិតិយ (វរត)” សព្ារ់ជាសសច្ក្តីណែនាាំវាយតផ្មា

ក្ព្មិតសតងដ់្ឋរសីលធម៌។ 

តព្មយុ 

១. ការវាយតផ្មាគ្រួរួមរញ្ចូលនូវរច្នាសមពន័ធព្តតួរនិតិយ ជាអាេិ៍ៈ ររិសាថ នព្តួតរនិិតយ ដ្ាំសែើរការវាយតផ្មា

ហានភិយ័ ដ្ាំសែើរការព្ររន័ធរ័តា៌ននងិដ្ាំសែើរការព្ររន័ធេាំនាក្់េាំនង និងដ្ាំសែើរការសព្ារ់ព្តួតរនិតិយតមដ្ឋន

ព្រសិេធទលផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិតិយដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ ន។ 

២. ក្តត ររសិាថ នព្តួតរនិិតយរួមាន ភារសសាម ះព្តង់ តផ្មាសីលធម៌និងសមតថភារផ្នមន្រនតអីងគភារ េសសន វិេា

ព្គ្រ់ព្គ្ងនងិរសរៀរព្រតិរតតិការ។  វិធីណដ្លថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងទតលអ់ាជ្ាសិេធិនងិការេេួលខុសព្តូវសរៀរច្ាំ នងិអភិវឌ្ឍមន្រនត ី

នងិការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ន់ងិេិសសៅទតលស់ដ្ឋយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន (សយងេព្មង់សលខ ០៥ “ការវាយតផ្មាររិសាថ នព្តួត

រនិិតយ (វរត)”។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ការណសវងយល់ដ្ាំសែើរការព្រតរិតតិការពាក្់រន័ធ 

 ក្. ច្ងព្ក្ងដ្ាំសែើរការពាក្រ់ន័ធ 

សគលរាំែងគ្កឺារក្ាំែត់ដ្ាំសែើរការក្ព្មតិខពស់ ណដ្លានសារៈសាំខាន់ដ្ល់សជាគ្ជ័យសវនដ្ឋឋ ន ព្សរតម

អាជ្ាសិេធិ សដ្ើមបីរសងកើតសក្លសវនក្មមដ៏្ានសកាត នុរលនងិណទនការសវនក្មម។ 

“ដ្ាំសែើរការ” ព្តូវានសព្រើសយងតមតរាងណរងណច្ក្ដ្ាំសែើរការ (Process Classification Scheme, PCS)។ 

ដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ នរមួានៈ ដ្ាំសែើរការព្រតរិតតកិារ នងិដ្ាំសែើរការគាំព្េនងិព្គ្រ់ព្គ្ង។ ដ្ាំសែើរការព្រតរិតតកិារដ៏្

សាំខាន់គ្រួព្តូវវិភាគ្សដ្ឋយសព្រើព្ាស់ណទនេីដ្ាំសែើរការ (Process Map) សដ្ើមបីក្ាំែត់នងិណសវងយល់សក្មមភារគ្នាះឹ

រួក្សគ្។ 

រច្នាសមពន័ធព្តតួរនិតិយសវនដ្ឋឋ នគ្ួរព្តូវណសវងយល់ណដ្រ រីសព្ពាះវាានឥេធិរលសលើព្រសិេធភារផ្នព្ររន័ធព្តតួ-

រនិិតយដ្ាំសែើរការព្រតិរតតកិារ។ 

រសច្ចក្វេិារ័តា៌ន 

ព្ររន័ធរត័ា៌នព្រតិរតតិការព្តូវានរញ្ចូលគន ជាដ្ាំសែើរការច្មបង (Major Process)។ គ្ួររចិារណ្តការរនិតិយ 

សលើឯក្សារក្មមវិធីសព្សច្ ជាមសធាាយផ្នការក្ាំែត់អតតសញ្ហញ ែផ្នដ្ាំសែើរការសាំខាន់រណនថម។    សរើសិនសវនដ្ឋឋ ន

ានទតលធ់នធាននងិក្ិច្ចព្រឹងណព្រងក្នងុការរសងកើតរ័តា៌ន សនាះវាព្តូវណតពាក្រ់ន័ធដ្ល់ការចាាំាច់្ ឬដ្ាំសែើរការររស់

សវនដ្ឋឋ ន។ ជាេូសៅ អាជរីគ្ែសនយយគ្ជឺាច្ាំសែះដឹ្ងពាក្រ់ន័ធនឹងព្ររន័ធគ្ែសនយយ ក្៏រ ណុនតានការផ្លា ស់រតូរជាយុេធ-

សាន្រសត សលើព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារត័៌ាន ណដ្លរញុព្ចានព្ររន័ធហិរញ្ញវតថុសុេធសៅជាព្ររន័ធមួយណដ្លសធវើសាែហរក្មម

ជាមួយព្រតិរតតកិារនានាររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ព្ររន័ធទាំងសនះជយួព្គ្រ់ព្គ្ងដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ នសដ្ឋយក្តព់្ត នងិ         

តមដ្ឋនព្រតិរតតកិារតមសរលសវលាជាក្់ណសតង និងជាញឹក្ញារ់ានព្រតិរតតកិារររស់អងគភារជាសព្ច្ើនសៅក្នងុ            

ររិសាថ នផ្នព្ររន័ធសមុគ្សាមម ញនងិសាហរែក្មម។ ឧ. ក្ណនាងណ្តណដ្លេិននន័យហិរញ្ញវតថរុសងកើតសដ្ឋយសវយ័ព្រវតត ិ        

រីព្ររន័ធដ្ផ្េសេៀត សនាះក្ាំែត់ថាជាព្ររន័ធសមុគ្សាម ញ។ អនក្រសច្ចក្សេសរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន គ្ួរព្តូវានសព្រើក្នងុកាលៈ

សេសៈទាំងសនះ។ 

សលើសរីសនះសេៀត ការព្គ្រ់ព្គ្ងរសច្ចក្សេសរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន គ្ឺជាការេេួលខុសព្តូវសព្ារ់ដ្ាំសែើរការ

ជាក្់លាក្់ ណដ្លសាំខាន់សព្ារ់ព្រតិរតតិការសវនដ្ឋឋ ន រួមានៈ 

 ណទនការរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្រតិរតតកិាររសច្ចក្វិេារ័តា៌ន 

 វឌ្ឍនភារព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន 

 សនតិសុខរសច្ចក្វិេារត័៌ាន 

ការណសវងយល់ដ្ាំសែើរការព្រតិរតតកិារពាក្់រន័ធ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ណទនការសលើភារផ្ច្ដ្នយផ្នរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន (Contingency  IT) 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងមុខងាររសច្ចក្វិេារត័៌ានណដ្លជលួរីខាងសព្ៅ។ 

នតីិវធិ ី

១. ណសវងរក្តរាងចាត់ថាន ក្់ដ្ាំសែើរការ (Process Classification Scheme)សព្ារ់សវនដ្ឋឋ ន (េព្មង់សលខ 

០៤ “គ្ាំរូដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ ន”។ 

២. ក្ាំែត់ដ្ាំសែើរការណ្តពាក្រ់ន័ធនឹងសវនដ្ឋឋ ន។ 

៣. ក្ាំែត់ដ្ាំសែើរការផ្នព្រតរិតតិការសាំខាន់សទសងសេៀតសដ្ឋយសព្រើរត័ា៌នផ្លៃ លរ់មីន្រនត។ី 

៤.ជាណទនក្ផ្នការយល់ដឹ្ងសលើដ្ាំសែើរការនីមួយៗ គ្ួរក្ាំែត់ថាសតើអវីជាធនធានណដ្លព្តូវសព្រើ និងអវីជា 

ព្រសយជន៍ឬលេធទលានទលតិ។ 

៥. ច្ងព្ក្ងដ្ាំសែើរការពាក្រ់ន័ធតមលាំដ្ឋរ់សដ្ឋយសព្រើេព្មង់សលខ ១៤ “សតងដ់្ឋរសរៀរច្ាំរំហូរការងារ” 

 ខ. ការច្ងព្ក្ងអនដុ្ាំសែើរការ (Document Relevant Sub-process) 

សគលរាំែងគ្ឺក្ាំែតអ់នុដ្ាំសែើរការផ្នដ្ាំសែើរការណដ្លានក្ាំែតខ់ាងសដ្ើម សដ្ើមបីណសវងយលន់ងិក្ាំែត់ឱ្យ

ព្រសសើរជាងមុន នូវដ្ាំសែើរការនិងវាយតផ្មាហានភិយ័នងិសារៈសាំខានផ់្នដ្ាំសែើរការទាំងសនះ។ លេធទលផ្នជាំហានសនះ 

នងឹសព្រើសព្ារ់អភិវឌ្ឍណទនការសវនក្មម។ ក្នងុការអភិវឌ្ឍណទនការសវនក្មម សាំខាន់គ្កឺារក្ាំែត់សគលសៅសមព្សរ

សព្ារ់សវនក្មម ណដ្លជាញកឹ្ញយមិនអាច្សក្ើតស ើងក្នងុអាំ ុងសរលផ្នវគ្គសរៀរច្ាំណទនការដ្ាំរូងសេ សដ្ឋយសារឧរសគ្គ

សរលសវលា។ 

ដ្ាំសែើរការររស់សវនដ្ឋឋ នានសារៈសាំខានក់្នងុការសសព្មច្សគលរាំែងព្រតិរតតកិារ។ ដ្ាំសែើរការជាមធយម

អាច្ានច្ាំននួរី ១០ សៅ២៥ នងិអនុដ្ាំសែើរការ៤ សៅ៨ ក្នងុ១ដ្ាំសែើរការ។ 

រសច្ចក្វេិារត័ា៌ន 

គ្ួររនិតិយសាំែុាំឯក្សារផ្នក្មមវិធីព្សារ់ (Computer Application) ច្មបងររស់សវនដ្ឋឋ នជាមសធាាយ

ក្ាំែតអ់នុដ្ាំសែើរការរណនថម។ ព្រសិនព្រតិរតតកិារានទតលធ់នធាន នងិក្ិច្ចព្រងឹណព្រងសដ្ើមបីទលតិរត័៌ានទាំងសនះ   

វាគ្ួរណតពាក្រ់ន័ធដ្លត់ព្មូវការខាា ាំងផ្នព្រតិរតតិការឬដ្ាំសែើរការ។ 

នតីិវធិ ី

១. ក្ាំែតអ់នុដ្ាំសែើរការណដ្លពាក្រ់ន័ធនឹងសវនដ្ឋឋ ន។ 

២. ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែអនុដ្ាំសែើរការរណនថមសដ្ឋយសព្រើរត័ា៌នរីមព្នីតសត ីរីសវនដ្ឋឋ ន។ 

៣.ជាណទនក្ផ្នការណសវងយល់ដ្ាំសែើរការនីមួយៗ គ្ួរក្ាំែត់អវីជាធនធានានសព្រើនងិទលព្រសយជន៍ ឬ     

លេធទលានទលតិសច្ញ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       214                            ២០១៧ 
 

៤.ច្ងព្ក្ងអនុដ្ាំសែើរការពាក្រ់ន័ធសដ្ឋយសព្រើព្ាស់េព្មង់សលខ ១៤ “សតងដ់្ឋរសរៀរច្ាំរំហរូការងារ”។ សព្រើ

ឧរក្រែ៍សនះសាងសង់គ្ាំរូដ្ាំសែើរការលមអិតសព្ច្ើនសេៀតក្នងុព្រតិរតតិការ។ ព្រការសនះនឹងជួយឱ្យព្ក្ុមការងារសវនក្មម

យល់ដឹ្ងកាន់ណតសព្ច្ើនអាំរដី្ាំសែើរការ នងិអាច្ជាជាំនយួសៅសរលអភិវឌ្ឍណទនការសវនក្មមសរលសព្កាយ។ 

តព្មយុ  

១. ជាំហានសនះនងឹព្តូវការ សរើសិនអនក្ចាាំាច់្ព្តូវយក្អនុដ្ាំសែើរការសដ្ើមបីអភិវឌ្ឍណទនការសវនក្មម 

២. សយងសៅរក្ពាក្យ “ដ្ាំសែើរការ”សៅសរលសរៀររារ់អាំរីេីសវនក្មម។ 

 គ្. ការរញ្ហា ក្ភ់ារព្តមឹព្តវូអាំរកីារយលដ់្ងឹជាមយួថាន ក្ព់្គ្រព់្គ្ងជានខ់ពស់ 

សគលរាំែងគ្ឺរញ្ហា ក្់សលើការយល់ដឹ្ងររស់ព្ក្ុមការងារសវនក្មមថាព្តឹមព្តូវ នងិសរញសលញ (អនុដ្ាំសែើរ 

ការសរើសមព្សរ)នងិរញ្ហា ក្ក់ារយល់ដឹ្ងសនះជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់។ សនះជាជាំហានសាំខានរ់ីសព្ពាះវាទតល់

ឱ្កាសផ្នការចូ្លរួមរថីាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង សធវើឱ្យសវនក្មមអាច្សផ្លត តច្ាំសលើក្ងវល់ររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ជាំហានសនះអាច្សរៀរច្ាំ

ជាណររទាូវការឬមិនទាូវការ។ 

ភារក្ចិ្ច 

១. ក្ាំែត់មន្រនតីសវនដ្ឋឋ នណដ្លានការយល់ដឹ្ងលអអាំរីដ្ាំសែើរការជារួម។ 

២. រនិតិយដ្ាំសែើរការសាំខានជ់ាមួយមន្រនតីសវនដ្ឋឋ នទាំងសនះ។ 

៣. សធវើរច្ចុរបននភារសាំែុាំឯក្សារដ្ាំសែើរការ សរើានការចាាំាច់្។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ជាំរូរ ៣  

ការវាយត្ផ្ម្លហានិេ័យ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ការវាយតផ្មាហានភិយ័ 

 

 

 

 

 

សគលរាំែងផ្នដ្ាំណ្តក្ក់ាលសនះ គ្ឺក្ាំែត់សដ្ឋយឯក្រាជយនូវហានភិយ័ក្ព្មតិអងគភារ ណដ្លជាសគលសៅ 

សព្ារ់សវនក្មម សដ្ឋយណទអក្សលើរត័ា៌នណដ្លព្រមូលានសៅដ្ាំណ្តក្់កាលសព្រើ វិធីសាន្រសតគ្ាំរហូានភិ័យសវនដ្ឋឋ ន 

(គ្ហស)។ នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងគ្ួររនិតិយលេធទលផ្នការវាយតផ្មាហានភិយ័ទាូវការសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ នទងណដ្រ។ 

 ហានភិយ័នីមួយៗគ្ឺព្តូវវាយតផ្មាណទអក្សលើភារជាសារវនត នងិភារញឹក្ញារ់ណដ្លអាច្សក្ើតស ើងសៅក្នុងសាថ ន

ភារក្ាំរងុាន សដ្ឋយសព្រើរងាវ ស់មួយរសងកើតសដ្ឋយព្ក្ុមការងារសវនក្មម។ ឧ. ខពស់ មធយម ឬ ទរ។ 

សក្មមភារសាំខាន់ៗ គ្ាឺនដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

 សរៀរច្ាំរ័តា៌នព្រមូលានរីដ្ាំណ្តក្ក់ាលសហអភិវឌ្ឍការររំងឹេុក្និងការណសវងយល់សវនដ្ឋឋ ន 

 ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែហានភិយ័ 

 អាេិភាវូនីយក្មមហានិភយ័ 

 ណសវងរក្ព្រភរហានភិ័យសៅក្នងុដ្ាំសែើរការ 

 រងាា ញដ្ល់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ 

 េេួលការឯក្ភាររីព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

ការសរៀរច្ាំរត័ា៌ន 

ការសរៀរច្ាំរត័ា៌នរដី្ាំណ្តក្ក់ាលសហអភវិឌ្ឍការររំងឹេកុ្ នងិការណសវងយលស់វនដ្ឋឋ ន (ក្សយស) 

 សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះ គ្ពឺ្តូវសរៀរច្ាំេិនននយ័េេួលានតាម វិធីសាន្រសតដ្ាំណ្តក្់កាលមុន នងិវាយតផ្មា 

 េិនននយ័ណដ្លានហានភិ័យច្ាំសពាះសវនដ្ឋឋ ន។ ការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់គ្ួរចារ់សទតើមរកីារណសវងយល់ដ្ាំសែើរការជាេូសៅ 

សរៀរច្ាំ 

រត័ា៌ន 

ក្ាំែត ់

ហានភិយ័ 

ណសវងព្រភរ

ហានភិយ័ក្នងុ

ដ្ាំសែើរការ 

រងាា ញហានិ

ភ័យជនូថាន ក្់

ព្គ្រ់ព្គ្ង 

 

ា្ងការយល់

ព្រមរពី្រធាន

សវនក្មម 

ការសរៀរច្ាំរត័ា៌ន 

អាេិភាវូនីយ 

ក្មមហានភិយ័ 

សហអភិវឌ្ឍការរំរឹងេុក្ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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សដ្ើមបីក្ាំែតហ់ានភិ័យសាំខាន់ៗ រាាំងសាក ត់សវនដ្ឋឋ នរកីារសសព្មច្សគលរាំែង សគលសៅ នងិយុេធសាន្រសត ផ្ទៃក្នងុ។ 

ឯក្សារសាំខាន់ៗណដ្លគ្ួរណតានសរលសនះគ្ឺៈ 

 ក្សយស 

 លេធទលរីសហអភិវឌ្ឍការររំងឹេុក្ 

 សមិេធក្មមសវនដ្ឋឋ ន 

 ការវាយតផ្មាព្តតួរនិតិយក្ព្មិតសវនដ្ឋឋ ន។ 

ការក្ាំែតហ់ានិភយ័ 

ការក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែហានភិយ័ 

 នតីិវធិ ី

១. ក្ាំែតហ់ានភិយ័ណទអក្សលើការវាយតផ្មាឯក្សារ ណដ្លសវនក្រផ្ទៃក្នងុានេេួល នងិសរៀរច្ាំក្នងុជាំហាន 

ខាងសលើសដ្ឋយសព្រើ គ្ហស។ តរាងហានភិយ័ក្ាំែត់ក្នងុវគ្គសនះ សៅថាសក្លហានភិយ័ (Risk Universe) (សរើសិន

សវនដ្ឋឋ នានវាយតផ្មាហានភិ័យដ្ឋច់្សដ្ឋយណ ក្ សនាះសវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្ួររិចារណ្តយ ងព្រុងព្រយត័នថាគ្ួរសព្រើព្ាស់

លេធទលផ្នការវាយតផ្មាហានភិ័យសនះណររណ្ត? ឬភាា រ់សៅនឹងការវាយតផ្មាហានភិយ័សព្ារ់សគលរាំែងអភិវឌ្ឍ

ណទនការសវនក្មម)។ 

២. រនិតិយសក្លហានភិ័យ នងិផ្លា ស់រតូរនយិមន័យហានភិយ័សព្ារ់សវនដ្ឋឋ នររស់អនក្សរើសិនចាាំាច់្។ 

៣. ព្រជុាំថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំនងិរញ្ហា ក្់សលើសក្លហានភិយ័ រួមទាំងនិយមនយ័ហានភិ័យ។ សៅក្នងុដ្ាំណ្តក្ក់ាលសនះ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំគ្រួណតអាច្ានការយល់ដឹ្ងនយិមនយ័ហានិភយ័ជាេូសៅ។ 

៤.េេួលធាតុចូ្លរថីាន ក្ដឹ់្ក្នាាំអាំរីសកាក នុរលរផ្នថមផ្នហានភិ័យ ណដ្លសវនដ្ឋឋ នអាច្ព្រឈម។ សវនក្មម

ផ្ទៃក្នងុគ្ួរអាច្សព្មរសព្មលួក្ិច្ចរិភាក្ា ជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសដ្ឋយសផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើព្រធានរេច្ាំសពាះ      

មុខ។ សវនក្មមផ្ទៃក្នុងគ្រួវាយតផ្មាជាងមី សរើសិនានការតវា៉ា សលើហានភិយ័ណ្តមួយានក្ាំែត់រីដ្ាំរូងសដ្ឋយសវនក្រ 

ជារិសសសច្ាំសពាះហានភិយ័ណដ្លព្ក្ុមសវនក្រយលថ់ាសៅានសុរលភារ។ 

៥.រច្ចុរបននក្មមសក្លហានភិយ័ សដ្ឋយរចិារណ្តធាតុចូ្លរថីាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ។ 

អាេិភាវូនីយក្មមហានិភយ័ 

ណទអក្សលើសក្លហានភិ័យានណក្តព្មូវ សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវសព្មរសព្មួលការសធវើអាេិភារហានភិយ័ណទអក្សលើ

ការវាយតផ្មាររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ។ សរើសិនសវនក្មមផ្ទៃក្នងុានសធវើអាេិភាវូនយីក្មមហានភិយ័    រួច្សវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្ួរណច្ក្

រំណលក្លេធទលក្នងុសរលសព្មរសព្មួល។ 

ការក្ាំែតហ់ានិភយ័ 

អាេិភាវនូីយក្មមហានិភយ័ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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អាេិភាវូនីយក្មមហានិភយ័អាច្អនុវតតសដ្ឋយសព្រើព្ាស់រសច្ចក្សេសខុសគន  ដូ្ច្ជាការសាៃ រសៃង់ ក្ិច្ចសាភ សន ៍

សិកាខ សាលា នងិក្ិច្ចសព្មរសព្មួល។ សៅក្នុងអាេិភាវូនីយក្មមហានភិ័យ សវនក្រគ្ួររចិារណ្តក្តត ខាងសព្កាមៈ 

 សារៈសាំខាន ់(ភារសារវនត) 

 ភារេាំនងសក្ើតស ើង 

 ព្រសិេធភារព្តតួរនិតិយ។ 

 ហានភិយ័ក្ាំែត់ាននីមួយៗនងឹព្តូវវាយតផ្មាសលើក្ព្មិត ណដ្លានឯក្ភារជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន សដ្ឋយ

សព្រើក្តត ហានភិ័យដូ្ច្ខាងសព្កាម : 

 ទលរ ះពាលហ់ិរញ្ញវតថ ុ

 ទលរ ះពាល់សលើការទតល់សសវាសាធារែៈ 

 ទលរ ះពាលក់្ិតតនិាម 

 ភារសមុគ្សាម ញព្រតិរតតកិារ 

 តព្មូវការច្ារ់នងិច្ាំែចុ្រសសើរនសយាយ 

 ភារសក្ើតស ើងការសក្ងរនាាំ នងិអាំសរើរកុ្រលយួ (សមើលេព្មងស់លខ ០២ “សូច្នាក្រសមិេធក្មមសក្ងរនាាំ

ណទនក្ហិរញ្ញវតថុ” និងេព្មង់សលខ ៣៦ “េព្មងផ់្នការវាយតផ្មាហានភិ័យសក្ងរនាាំ”)។ 

  វិសាលភារផ្នការសព្រើរសច្ចក្សេសរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន 

  វិសាលភារផ្នរនាា ស់រតូរព្រតរិតតិការ នងិដ្ាំសែើរការ 

 លេធទលសវនក្មមព្គមុន។ 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ ឬក្តត ព្រសិេធភារព្តតួរនិតិយព្តូវរចិារណ្តាន : 

 គ្ុែភារព្ររន័ធព្តតួរនិតិយរងាា ញសៅក្នងុសវនក្មមមុន សរើសិនាន 

 ការវាយតផ្មាក្ព្មិតខពស់ក្នងុសរលរច្ចុរបននសលើព្ររន័ធព្តួតរនិតិយអងគភារ។ 

ការក្ាំែតព់្រភរហានិភយ័សៅក្នុងដ្ាំសែើរការ 

សគលរាំែងផ្នសក្មមភារសនះ គ្ឺណសវងរក្ព្រភរហានភិ័យណដ្លរងាា ញខាួនក្នុងដ្ាំសែើរការ នងិក្ាំែត់រក្ 

ដ្ាំសែើរការជាសគលសៅសព្ារ់សវនក្មម។  ដ្ាំណ្តក្ក់ាលសនះ នងឹព្តូវសព្រើព្ាស់េព្មង់សលខ០៤ “គ្ាំរូដ្ាំសែើរការ 

សវនដ្ឋឋ ន” (Process Classification Scheme) ណដ្លណក្តព្មូវតមសវនដ្ឋឋ នរដី្ាំណ្តក្ក់ាល ក្សស (UTA)។ 

 

 

ការក្ាំែតព់្រភរហានិភយ័សៅក្នុងដ្ាំសែើរ

ការ 
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នតីិវធិ ី

 ១. សព្រើព្ាស់េព្មង់សលខ ០៤ “គ្ាំរូដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ ន”  និងេព្មង់សលខ ០៨ “ណទនេីហានភិយ័” (Risk 

Map No.08) ណសវងរក្ព្រភរហានភិយ័ណដ្លរងាា ញខាួនក្នងុដ្ាំសែើរការ។ 

២.  សរៀរច្ាំតរាងា ព្េីសហានភិ័យដ្ាំសែើរការ (មហដ្) សូមសមើលេព្មង់សលខ០៧ សដ្ើមបីសៅច្ាំែចុ្ដ្ាំសែើរ 

ការ និងហានភិយ័។  

 ៣. រាំសរញតរាងា ព្េីសហានភិ័យដ្ាំសែើរការ (មហដ្)។ 

ការរងាា ញហានភិយ័ជនូថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង 

 សគលរាំែងផ្នសក្មមភារសនះ គ្ឺេេួលានការយល់ព្រមរថីាន ក្់ដឹ្ក្នាាំថា សវនក្មមផ្ទៃក្នងុានក្ាំែត់

ដ្ាំសែើរការានហានភិយ័ានព្តឹមព្តូវ។ សនះជាឱ្កាសសព្ារ់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងេេួលានការយល់ដឹ្ងដ្ាំរូងអាំរេីី 

សវនក្មមសកាត នុរល នងិេេួលការគាំព្េសព្ារ់សវនក្មមដ្ាំសែើរការសនះ។ ហានិភយ័ខាះសថ ិតសៅក្នងុដ្ាំសែើរការ 

ណដ្លអាច្ព្គ្រ់ព្គ្ងសដ្ឋយអងគភារសទសងៗក្នុងសវនដ្ឋឋ ន។ ឧ.អងគភារច្ារ់ ធនធានមនុសស នងិររិសាថ ននងិសុខភារ។ 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុអាច្ទតលជ់ាំនយួដូ្ច្ជាសសច្ក្តីណែនាាំ នងិសវនក្មមព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ សៅេីទាំងសនាះ 

ណដ្លសវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្ួររញ្ហា ក្ន់ូវលេធភារទាំងសនះ។ 

នតីិវធិ ី 

 ១. រសងកើតក្ិច្ចព្រជុាំមួយជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ។ 

 ២. រងាា ញា ព្េីសហានភិយ័ដ្ាំសែើរការ (មហដ្) ចុ្ងសព្កាយដ្ល់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសុាំការរញ្ហា ក្់រណនថម។ សវនក្មម 

ផ្ទៃក្នងុអាច្រងាា ញទងណដ្រនូវសក្លហានភិ័យ និងណទនេីហានភិយ័។ 

ា្ងការយល់ព្រមរពី្រធានសវនដ្ឋឋ ន 

សគលរាំែងផ្នសក្មមភារសនះ គ្ឺេេួលការឯក្ភារ នងិការគាំព្េរីព្រធានសវនដ្ឋឋ នសលើណទនក្េីសវនក្មម

សគលសៅណដ្លអាច្សធវើាន។ សក្មមភារសនះអាច្សរៀរច្ាំសៅសរលរញ្ចរ់ណទនការសវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំ ណដ្លជាដ្ាំណ្តក្់-

កាលរនាៃ រ់ផ្ន អដ្ហ ។ 

នតីិវធិ ី

 ១. សរៀរច្ាំឯក្សារឧសេៃសនាមឱ្យច្ាស់  សដ្ឋយសសងខររត័ា៌នគ្នាះឹព្រមូលានក្នងុដ្ាំណ្តក្ក់ាលវាយតផ្មា

ហានភិយ័ផ្ន អដ្ហ។ ឯក្សារឧសេៃសនាមគ្ួរព្គ្រ់ព្គនច់្ាស់លាស់  សព្ារ់ព្រធានសវនដ្ឋឋ នយលរ់ីដ្ាំសែើរការ      

អនុវតតសដ្ឋយសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ឯក្សារព្តូវរញ្ចូលនវូ : 

 សសច្ក្តីររិយយសសងខរផ្នដ្ាំសែើរការរសីហអភិវឌ្ឍការរំរងឹេុក្រហូតដ្លក់ារវាយតផ្មាហានភិយ័ 

ការរងាា ញហានភិយ័ជនូថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង 

 

ា្ងការយល់ព្រមរពី្រធានសវនដ្ឋឋ ន 
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 សាថ នភារណដ្លថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំានពាក្រ់ន័ធក្នងុក្ិច្ចដ្ាំសែើរការ 

 លេធទលផ្នសក្មមភារ ដូ្ច្ជាព្ក្រខ័ែឌ វិភាគ្សវនដ្ឋឋ ន ការវាយតផ្មាព្តតួរនិតិយក្ព្មតិសវនដ្ឋឋ ន 

តរាងណរងណច្ក្ដ្ាំសែើរការ សក្លហានភិ័យ ណទនេីហានភិយ័និងតរាងា ព្េីសហានភិយ័ដ្ាំសែើរការ 

 ២. រងាា ញលេធទលផ្នសក្មមភារ នងិេេួលការយលព់្រមរពី្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 
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ជាំរូរ៤  

អេិវឌ្ឍណទនការសវនរម្ម 
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អភវិឌ្ឍណទនការសវនក្មម 

 
 

 

 

 

 

 

សក្មមភារគ្នាឹះសព្កាមដ្ាំណ្តក្ក់ារសនះ ានដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

 សរៀរច្ាំរ័តា៌នសព្ារ់សក្លសវនក្មម 

 េេួលសាគ ល់សក្លសវនក្មម 

 អាេិភាវូនីយក្មមសក្លសវនក្មម 

 អភិវឌ្ឍនិងច្ងព្ក្ងឯក្សារណទនការសវនក្មម 

 ក្ាំែតត់ព្មូវការធនធាន 

 ា្ងការយល់ព្រមរីព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

ការសរៀរច្ាំរត័ា៌នសព្ារ់សក្លសវនក្មម 

 ដ្ាំសែើរការនិងហានភិយ័ក្ាំែត់រីមនុៗរសងកើតានជាសក្លសវនក្មម។ សគលរាំែងជាំហានសនះគ្ឺសរៀរច្ាំ

េិននន័យចូ្លក្នុងេព្មងត់ក្ក វិភាគ្ភារសរញសលញ នងិសសព្មច្ចុ្ងសព្កាយ។ សនះជាសរលសវលាដ្ឋក្ន់ូវឯក្សារទាំងអស់ 

រួមគន  នងិគ្ិតមតងសេៀតសដ្ើមបកី្ាំែតថ់ាសតើអាច្ានអវីសៅខវះ។ ការសផ្លត តយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្គ់្ួររតូររីការដ្សែត ើមការយល ់

ដឹ្ងរួមអាំរសីវនដ្ឋឋ ន សៅរក្ការក្ាំែត់ដ្ាំសែើរការសាំខាន់ៗ នងិហានភិ័យណដ្លចាាំាច់្ដ្ឋក្រ់ញ្ចូលក្នុងសវនក្មម។ 

 សគលរាំែងមួយសេៀតផ្នជាំហានសនះ គ្ឺណសវងរក្ព្រភរឫសគ្លផ់្នមូលសហតហុានភិយ័រឋមររស់ដ្ាំសែើរ

ការនីមួយៗ។ ឫសគ្លផ់្នមូលសហតុគ្ាឺនសារៈសាំខានរ់ីសព្ពាះវាទតលន់វូច្ាំែចុ្សផ្លត តសព្ារ់ការព្តតួរនិតិយ។ 

រនាៃ រ់រកី្ាំែតហ់ានភិយ័ណដ្លគ្ាំរាមក្ាំណហងខាា ាំងដ្ល់សជាគ្ជយ័សវនដ្ឋឋ ន គ្ួរណសវងរក្ព្រភរហានភិយ័ទាំង

សនាះានរសងកើត សតើសៅខាងសព្ៅអងគភារសវនដ្ឋឋ នឬសៅក្នងុដ្ាំសែើរការររស់សវនដ្ឋឋ ន។ សដ្ើមបីក្ាំែត់មូលសហតុគ្នាះឹ

ររស់ហានភិ័យ តព្មូវឱ្យានការទគូរទគងហានភិ័យសាំខាន់ៗ ជាមួយដ្ាំសែើរការគ្នាឹះ សដ្ើមបី វិភាគ្សកាត នុរលផ្នសារៈ

សាំខាន់ (ភារជាសារវនត) នងិលេធភារសក្ើតស ើងផ្នហានភិយ័។ 

សរៀរច្ាំរ័តា៌ន

សព្ារ់សក្ល

សវនក្មម 

េេួលសាគ ល់

សក្ល 

សវនក្មម 

ក្ាំែត់  

តាំរូវការ 

ធនធាន 

ការ ា្ងការយល់

ព្រម រីព្រធាន

សវនដ្ឋឋ ន 

អាេិភាវូនីយ 

ក្មមសក្ល 

សវនក្មម 

អភិវឌ្ឍនិង 

ច្ងព្ក្ងណទន 

ការសវនក្មម 

សរៀរច្ាំរ័តា៌នសព្ារ់សក្លសវនក្មម 

 

សហអភិវឌ្ឍការរំរឹងេុក្ 
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នតីិវធិ ី

 ១.សព្ារ់ដ្ាំសែើរការនីមួយៗ (អនុដ្ាំសែើរការសរើសិនអាច្ាន) ណដ្លានក្ាំែត ់គ្ួរព្សងហ់ានភិយ័សាំខាន់

នីមួយៗ ានរក្សឃើញសៅក្នងុដ្ាំណ្តក្់កាលវាយតផ្មាហានភិយ័ ណដ្លអាច្គ្ាំរាមដ្ល់ដ្ាំសែើរការសនាះ។ 

 ២.ណសវងរក្ព្រភរមលូសហតុឫសគ្លផ់្នហានភិ័យសាំខានផ់្នដ្ាំសែើរការនីមួយៗ ាននយ័ថារចិារណ្តសលើអវី

អាច្ជាំរញុឱ្យហានភិយ័ទាំងសនះសក្ើតស ើង។ 

 ៣.សរៀរច្ាំរ័តា៌នណដ្លានេេួលសលើដ្ាំសែើរការ អនុដ្ាំសែើរការនិងហានភិយ័ពាក្់រន័ធក្នុងតរាង ឬេព្មង់

មូលដ្ឋឋ នេិនននយ័ សដ្ើមបីរងាា ញដ្ល់សវនដ្ឋឋ នសព្ារ់រិភាក្ានងិយល់ព្រម។ គ្ួររិចារណ្តសព្រើមួយ ឬសព្ច្ើនឧរក្រែ៍

ខាងសព្កាម សព្ារ់សរៀរច្ាំេិនននយ័ៈ 

 េព្មង់សលខ ៣៧ “ព្ក្រខ័ែឌ វិភាគ្សវនដ្ឋឋ ន (ក្វស)” 

 េព្មង់សលខ ០៦ “គ្ាំរហូានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន (គ្ហស)” 

 េព្មង់សលខ ០៤ “គ្ាំរូដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ ន” 

 េព្មង់សលខ ០៨ “ណទនេីហានភិ័យ” 

 ៤.រនិតិយឯក្សាររសងកើតក្នងុដ្ាំណ្តក្ក់ាលមុន សដ្ើមបីក្ាំែតថ់ាសតើានដ្ាំសែើរការ ឬហានភិ័យគ្រួរញ្ចូលក្នងុ

សក្លសវនក្មមឬសេ។ 

ការេេួលសាគ ល់សក្លសវនក្មម 

 ក្នុងជាំហានសនះ ឯក្សារផ្នដ្ាំសែើរការសាំខាន់ៗររស់សវនដ្ឋឋ ន និងហានភិយ័នងឹព្តូវរងាា ញដ្ល់ព្ក្ុម សវន

ក្មមដ្ផ្េ ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន សដ្ើមបីសុាំការយលព់្រមសលើេីណដ្លព្តូវសធវើសវនក្មម។ 

 “សក្លសវនក្មម” គ្ឺសាំសៅដ្លហ់ានភិយ័ នងិដ្ាំសែើរការណដ្លជាសគលសៅសវនក្មម (េព្មង់សលខ ១០ 

“ការរិចារណ្តសលើហានភិយ័”)។ ហានភិយ័និងដ្ាំសែើរការអាច្ព្តូវសរៀរច្ាំ នងិសយងជាេីសវនក្មម។ 

 ការេេួលសាគ ល់សក្លសវនក្មម អាច្មិនចាាំាច់្េេួលានការឯក្ភាររីថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង មុនការរនិិតយណទនការ

សវនក្មមជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសនាះសេ។ ធាតុចូ្លរួក្សគ្អាច្ជួយដ្ល់ការក្ាំែត់ នងិអាេិភាវូនីយក្មមមុខសញ្ហញ  ដ្ាំសែើរ

ការនិងហានភិ័យសគលសៅ។ 

នតីិវធិ ី

 ១. ក្ាំែត់សាជិក្ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងពាក្់រន័ធ សដ្ើមបីរញ្ហា ក្់សក្លសវនដ្ឋឋ នណដ្លានសសន ើស ើង។ 

 ២. ណទអក្សលើសាថ នភារ គ្ួរសធវើអាេិភាវូនីយក្មមសក្លសវនក្មម (ដូ្ច្រនយលក់្នុងជាំហានរនាៃ រ់) មុនានការ

េេួលសាគ ល់។ 

 ៣.ណសវងរក្ការយលព់្រមរីសាជកិ្ផ្នព្ក្ុមការងារសវនក្មមដ្ផ្េ និងថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនក្មមផ្ទៃក្នុងតម 

លាំដ្ឋរ់ចាាំាច់្ សលើសក្លសវនក្មមានរាំសរញរួច្។ 

ការេេួលសាគ ល់សក្លសវនក្មម 
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 ៤. ជរួជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ នជាព្ក្ុមឬរុគ្គល សដ្ើមបីរភិាក្ានងិយក្ការយល់ព្រមសលើសក្លសវនក្មម។ 

 ៥.សធវើរច្ចុរបននភារឯក្សារសក្លសវនក្មម ក្នុងក្រែីានរនាា ស់រតូរណដ្លេេួលរីព្រធានសវនដ្ឋឋ ន ឬ 

សាជកិ្ជាន់ខពស់ផ្នថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង។ 

អាេិភាវូនីយក្មមសក្លសវនក្មម 

 សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះ គ្សឺធវើអាេិភាវូនយីក្មមដ្ាំសែើរការទាំងអស់ក្នងុសក្លសវនក្មម  ណទអក្សលើឥេធិរល

អវិជាានជាសកាត នុរលផ្នច្ាំែចុ្សខាយក្នុងដ្ាំសែើរការ នងិណដ្លអាច្ានលេធភារសក្ើតស ើង។ ការយល់អាំរសីវន

ដ្ឋឋ ននងិហានភិយ័ពាក្់រន័ធ នងិព្ររន័ធព្តតួរនិតិយគ្ឺជាមូលដ្ឋឋ នដ្ាំរូងសព្ារ់អាេិភាវូនយីក្មមសនះ។ 

 ការជាំរញុសវនដ្ឋឋ នឱ្យចូ្លរួមក្នុងក្ិច្ចការអាេិភាវូនីយក្មមដ្ាំសែើរការ នងិហានភិ័យរិតជាានសារៈសាំខាន។់ 

ក្ិច្ចការសនះអាច្មិនទន់សធវើានរហូតដ្ល់សវនក្ររងាា ញណទនការជាក្់ណសតងក្នងុជាំហានរនតរនាៃ រ់។ 

 នតីិវធិ ី

 ១. ររី័តា៌នេេួលក្នងុជាំហានមុនព្តូវសធវើច្ាំណ្តតថ់ាន ក្ហ់ានភិ័យនីមួយៗ ក្នុងដ្ាំសែើរការនីមួយៗសដ្ឋយវាយ

តផ្មាសារៈសាំខាន ់និងភារេាំនងសក្ើតស ើង (សូមសមើលេព្មងស់លខ ០៨ “ណទនេីហានភិ័យ” នងិេព្មង់សលខ ១០ “ការ 

រិចារណ្តសលើហានភិ័យ”)។  

២. សូមសធវើអាេិភាវូនីយក្មមដ្ាំសែើរការណទអក្សលើការសរៀរច្ាំច្ាំណ្តតថ់ាន ក្ហ់ានភិយ័។ ដ្ាំសែើរការហានភិ័យាន

អាេិភារខពស់រាំទតុ គ្ឺដ្ាំសែើរការណដ្លានហានភិ័យធាំរាំទតុ។ 

 ៣. រច្ចុរបននក្មមសក្លសវនក្មមសៅតមដ្ាំសែើរការអាេិភារនងិលាំដ្ឋរ់ថាន ក្ហ់ានភិយ័។ 

ការអភិវឌ្ឍនងិសរៀរច្ាំណទនការសវនក្មម 

 សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះ គ្សឺរុររ័តា៌នព្រមូលាន នងិសរៀរច្ាំឯក្សារសក្លសវនក្មម ាននយ័ថាេី

ណដ្លានអាេិភារខពស់ ចាាំាច់្ព្តូវសធវើសវនក្មមក្នងុឆ្ន ាំសនះ នងិេីណដ្លានអាេិភារទរព្តូវសធវើសវនក្មមក្នងុឆ្ន ាំរនាៃ រ់

ឬមិនព្តូវសធវើ។ 

សគលរាំែងមួយសេៀត គ្ឺចារស់ទតើមគ្តិអាំរីមសធាាយណដ្លានព្រសិេធភារ នងិព្រសិេធទលរាំទតុ សដ្ើមបីសធវើសវនក្មម

េីានអាេិភារខពស់។   ក្នងុការសធវើសវនក្មមដ្ាំសែើរការឱ្យានព្រសិេធទល  ការសាំខាន់គ្ពឺ្តវូយល់រីព្រភរេិនននយ័ 

នងិណររណទនរំហរូផ្នេិនននយ័ក្នងុដ្ាំសែើរការសនះ។ 

 សៅសរលក្ាំែត់េីសវនក្មម សវនក្រអាច្សរៀរច្ាំរច្នាសមពន័ធណទនការសវនក្មម សៅតមេីតាំង មុខងារ ឬ

ដ្ាំសែើរការ។ សៅក្នងុការក្ាំែត់អភិព្ក្មពាក្់រន័ធ គ្រួរិចារណ្តសលើរច្នាសមពន័ធសវនដ្ឋន ន ព្រសិេធទល តផ្មា អនក្អាន 

នងិការសព្រើព្ាស់ធនធានរិសសស។ 

 ភារក្ចិ្ច 

 ១. ណទអក្សលើហានិភយ័និងដ្ាំសែើរការអាេិភារ ព្តូវក្ាំែត់ណទនក្សាំខាន់ច្មបង  ណដ្លចាាំាច់្សធវើសវនក្មមក្នុងឆ្ន ាំសនះ 

អាេិភាវូនីយក្មមសក្លសវនក្មម 

 

 

ការអភិវឌ្ឍនងិសរៀរច្ាំណទនការសវនក្មម 
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 ២. ក្ាំែតហ់ានភិយ័នងិដ្ាំសែើរការណដ្លគ្រួវិលជុាំសវនក្មម សរៀងរាល់២សៅ៣ឆ្ន ាំមតងក្នងុក្រែីចាាំាច់្។ 

 ៣.សរៀរច្ាំព្រភរេិនននយ័សព្ារ់េីអាេិភារនីមួយៗនិងស ម្ ះផ្នក្មមវិធីសព្សច្សរើសិនសៅក្នងុព្ររន័ធក្ាំរយូេ័រ។ 

គ្ួររិចារណ្តេេួលយក្អនក្រសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន សដ្ើមបេីេួលានព្រសិេធភាររកីារសព្រើរសច្ចក្សេសសវនក្មមសដ្ឋយ        

ក្ុាំរយូេ័រ (CAATS)។ 

 ៤. ច្ងព្ក្ងការសព្រើព្ាស់រសច្ចក្វិេារ័ត៌ានច្មបងៗ សដ្ឋយសមើលេព្មង់សលខ ០៣ “ក្ព្មងសាំែួរសតរី ី      

រសច្ចក្ វិេារ័ត៌ាន” សរើសិនអនក្មិនានសធវើដូ្ច្សនះសៅសរលមុន។ 

 ៥. ក្ាំែត់សរឿងរា៉ាវសមុគ្សាម ញសទសងៗសេៀត ណដ្លអាច្ព្តូវការអនក្ជាំនាញការដ្ចូ្ជាឧរក្រែ៍ រញ្ហា ររិសាថ ន 

ក្ងវលព់្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ នងិការសក្ងរនាាំ។ 

 ៦. ក្ាំែត់សរលសវលាព្រហាក្់ព្រណហលក្នុងឆ្ន ាំ សដ្ើមបអីនុវតតគ្សព្ាងសវនក្មមនីមួយ  ៗ ណទអក្សលើក្ិច្ចរភិាក្ា នងិ

ការា នស់ាម នច្ាំននួសា ងសមព្សរ សព្ារ់ច្ាំណ្តយសលើេីសវនក្មមនីមួយៗក្នុងឆ្ន ាំរច្ចុរបនននងិក្នងុណទនការរហឆុ្ន ាំរួមានៈ 

 ណទនការ 

 រដ្ឋាល 

 ព្រតិរតតកិារសវនក្មម 

 គ្មនាគ្មនល៍េធទលជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 

 រនិិតយការធានារា៉ារ់រងគ្ុែភារ 

 តមដ្ឋនអនសុាសន ៍

 សា ងរងាក រ (សាំសែើរិសសស សវនក្មមមិនានសព្គង សវនក្មមជាព្រចាាំ។ល។) 

 ៧. សរៀរច្ាំណទនការសវនក្មម។ វាានសារៈសាំខានក់្នុងការរងាា ញេាំនាក្់េាំនងផ្នណទនការសវនក្មមសៅនងឹ       

ហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន។ 

ការក្ាំែត់តព្មូវការធនធាន 

 សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះគ្កឺ្ាំែតធ់នធានសមព្សរ (ជាំនាញ ច្ាំសែះដឹ្ងរីសវនដ្ឋឋ ន ក្ព្មតិឯក្សេស) 

សដ្ើមបីអនុវតតណទនការសវនក្មម។ វាានសារៈសាំខាន់សដ្ើមបកី្ាំែត់ថាសតើធនធានព្គ្រ់ព្គន ់(សមរមយដ្ល់មន្រនតហីវឹក្ហវនឺ)

អាច្រក្ានឬសេក្នុងព្ក្សួងសាថ រ័នររស់សយើង។ សរើសិនជាជាំនាញឯក្សេស រិសសស ឬធនធានដ្ផ្េរណនថមតព្មូវឱ្យ

យក្រីនាយក្ដ្ឋឋ ន អងគភារ ការិយលយ័ ឬខាងសព្ៅសវនដ្ឋឋ ន តព្មូវការទាំងសនាះគ្ួរក្ាំែត់ឱ្យានមុន សដ្ឋយរញ្ហា

សនះអាច្រ ះពាលដ់្ល់សរលសវលានងិការសធវើណទនការសវនក្មម។ 

 នតីិវធិ ី

 ១. ក្ាំែតជ់ាំនាញតមតព្មូវការសព្ារ់សវនក្មមនីមួយៗ។ ឧទហរែ៍ៈ 

 សវនក្មមហិរញ្ញវតថ ុ

ការក្ាំែត់តព្មូវការធនធាន 
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 សវនក្មមរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន 

 រនធដ្ឋរ 

  វិសវក្មម នងិជាំនាញរសច្ចក្សេសដ្ផ្េសេៀត 

 ជាំនាញសសុើរអសងកត ការសក្ងរនាាំ។ 

 ២. ក្ាំែត់រនស ាំដ៏្ព្តឹមព្តូវផ្នសរលសវលាររស់ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ព្រធានព្រតភិូសវនក្មម មន្រនតីជាន់ខពស់

នងិមន្រនតធីមមត សព្ារ់ការរាំសរញសវនក្មមឱ្យច្រ់ព្តឹមព្តូវ។ 

 ៣. ណទអក្សលើតព្មូវការសា ង ជាំនាញនងិក្ព្មិតានក្ាំែត់ក្នាងមក្ គ្ួរវាយតផ្មាធនធានក្ាំរងុានព្សារ់ 

សដ្ើមបីក្ាំែត់ថាសតើមន្រនតីសមព្សរនងឹអាច្រក្ានឬសេ ព្រសិនជាអត់គ្ួរក្ាំែតព់្រភរធនធានមនុសសរណនថម។ 

 ៤. ទគូរទគងធនធានមនុសសជាមួយតព្មូវការច្ងា់ននងិក្សាងឯក្សារដ្ាំសែើរការសនះ។ 

ការ ា្ងការយលព់្រមរីព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 

សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះគ្ចឺ្ងព្ក្ងសាំសែើសត ីរអីវីៗណដ្លព្តូវរញ្ចូលក្នុងណទនការសវនក្មម នងិមូលសហត ុ

សដ្ើមបេីេួលាននូវការឯក្ភាររីព្រធានសវនដ្ឋឋ នសលើណទនការសវនក្មមចុ្ងសព្កាយ។ 

 នតីិវធិ ី

 ១. រញ្ហា ក្់ឱ្យច្ាស់ថា ឯក្សារទាំងអស់សព្ារ់ណទនការសវនក្មមានព្គ្រ់ព្គន់ នងិព្តឹមព្តូវ នងិព្តូវាន

រនិិតយសដ្ឋយព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ ឧរក្រែ៍គ្ួរណតានក្នងុណទនការសវនក្មមគ្ឺៈ 

 ព្ក្រខ័ែឌ  វិភាគ្សវនដ្ឋឋ ន  

 សក្លហានភិ័យសវនដ្ឋឋ ន 

 ណទនេីហានភិ័យ 

 តរាងា ព្េីសហានភិ័យដ្ាំសែើរការ (គ្ាំរូ) េព្មង់សលខ ០៧  

 រេរងាា ញណទនការសវនក្មម 

 តព្មូវការជាំនាញ និងធនធាន។ 

 ២. រសងកើតក្ិច្ចព្រជុាំ សដ្ើមបីរងាា ញណទនការសវនក្មមដ្លព់្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

 ៣. រងាា ញណទនការសវនក្មម។ 

 ៤. រញ្ចូលរាល់រណព្មរព្មលួសព្កាយានការយលព់្រមរីសាំណ្តក្់ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

 ៥. េេួលានការយល់ព្រមជាទាូវការរីព្រធានសវនដ្ឋឋ ន សលើណទនការសវនក្មម។ 

 សាគ ល ់

 រនាា ស់រតូរណ្តមួយព្តូវានរញ្ចូលសព្កាយណទនការសវនក្មមឯក្ភារ តព្មូវឱ្យានការឯក្ភារនងិរញ្ហា ក្់

រណនថមរពី្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

ការ ា្ងការយលព់្រមរីព្រធានសវនដ្ឋឋ ន 
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ជាំរូរ៥ 

 ការអន វត្តសវនរម្ម 
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ការអនវុតតសវនក្មម 

 

 

 

 

 

 

 

សៅក្នងុដ្ាំណ្តក្់កាលចុ្ះសធវើសវនក្មម រួមរញ្ចូលនវូសក្មមភារច្មបងដូ្ច្ខាងសព្កាម: 

 ការណសវងយល់ដ្ាំសែើរការ 

 ការវាយតផ្មាហានភិយ័ដ្ាំសែើរការ 

 ការវាយតផ្មាការព្រព្រឹតតសៅផ្នដ្ាំសែើរការ និងគ្ាំលាតព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ 

 រញ្ហា ក្់ភារព្តឹមព្តូវផ្នរងាវ ស់ដ្ាំសែើរការ និងព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ 

 ការក្ាំែត់ឫសគ្លផ់្នរញ្ហា  នងិដ្ាំសណ្តះព្សាយ 

 ការតមដ្ឋនការអនុវតតវិធានការ នងិអនុសលាមភារ។ 

សក្មមភារច្មបងទាំងសនះ នងិរភិាក្ាលមអតិក្នងុណទនក្រនតរនាៃ រ់ផ្នសនះ។ សៅណទនក្សនះ ព្គ្រដ្ែត រ់ណតក្ិច្ច

រិភាក្ាេូសៅផ្នដ្ាំណ្តក្់កាលអនុវតតសវនក្មមណតរ ុសណ្តណ ះ។ 

ការណសវងយល់ដ្ាំសែើរការ 

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង អនុវតតសវនក្មមណទអក្សលើណទនការសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ណដ្លានឯក្ភារសដ្ឋយ 

ព្រធានសវនដ្ឋឋ ន ឬព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល។ ដ្ាំណ្តក្ក់ាលសនះព្សសដ្ៀងគន នងិណទនក្មនុផ្ន អដ្ហ នឹងានការណសវងយល់

ដ្ាំសែើរការឬគ្សព្ាងសទសងៗណដ្លព្គ្រដ្ែត រ់សដ្ឋយណទនការសវនក្មម នងិវាយតផ្មាហានភិយ័ក្នងុដ្ាំសែើរការ ឬ

គ្សព្ាង ទាំងសនះ។ 

ការណសវង

យល ់

ដ្ាំសែើរការ 

វាយតផ្មា 

ហានភិយ័ 

ដ្ាំសែើរការ 

វាយតផ្មា 

ដ្ាំសែើរការ 

អនុវតតនងិ 

គ្ាំលាតការ

ព្តួតរនិតិយ 

រញ្ហា ក្់ដ្ាំសែើរ

ការវាសណ់វង 

នងិក្ិច្ចព្តួតរិ

នតិយានេេួល

សាគ ល ់

ក្ាំែត់ឫស

គ្លផ់្នរញ្ហា  

នងិដ្ាំសណ្តះ

ព្សាយរនតការ

អនុវតត 

ការតមដ្ឋនព្តួត

រនិិតយអនុវតត 

 វិធានការ និងក្ិច្ច

អនុសលាមភារ 

ការណសវងយល់ដ្ាំសែើរការ 

សហអភិវឌ្ឍការរំរឹងេុក្ 
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ដ្ាំណ្តក្់កាលអនុវតតសវនក្មម ណដ្លព្សសដ្ៀងគន នងឹដ្ាំណ្តក្់កាលក្នុងក្ព្មតិសវនដ្ឋឋ ន នងិពាក្់រន័ធទងណដ្រ 

នូវសហអភិវឌ្ឍការរំរងឹេុក្ជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន។ ព្រធានសវនក្មមផ្ទៃក្នុង នងិថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ នគ្រួ

សរៀរច្ាំព្រតិេិនសវនក្មមជាមួយសវនក្រតមរយៈក្ិច្ចព្រជុាំ ក្ិច្ចសាភ សន ៍ នងិការសាៃ រសៃង់មតិសរើចាាំាច់្ សដ្ើមបេីេួល

ានការចូ្លរួមរីថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន។   ក្ិច្ចរភិាក្ាជាមួយថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន គ្ាឺនសារៈសាំខានទ់ងណដ្រ

ក្នុងការជយួអភិវឌ្ឍក្មមវិធីការងារសវនក្មមសមព្សរសព្ារ់ព្ក្ុមការងារ នងិធានាឱ្យការអនុវតតសវនក្មមានភារ    

រលនូ។ ណទនេីដ្ាំសែើរការអាំរីរហំូរការងារជាក្់ណសតង សូមសមើលេព្មង់សលខ ១៤ “សតងដ់្ឋរសរៀរច្ាំរំហូរការងារ”។ 

រាំែងផ្នការណសវងយល់ក្នងុដ្ាំណ្តក្ក់ាលដ្ាំសែើរការគ្ឺព្តូវអភិវឌ្ឍការយល់ដឹ្ងរីដ្ាំសែើរការយ ងហមត់ច្ត់សៅ

ក្នុងណដ្នក្ាំែត់សវនក្មម។ 

សក្មមភារច្មបងៗក្នុងដ្ាំណ្តក្ក់ាលណសវងយល់ដ្ាំសែើរការាន : 

 ព្រមូលរ័តា៌នដ្ាំសែើរការ 

 សាភ សន ៍

 រសងកើតឬសធវើរច្ចុរបននភារណទនេីដ្ាំសែើរការ។ 

 ក្. ការព្រមលូរត័ា៌នដ្ាំសែើរការ 

សក្មមភារព្រមូលរត័៌ានគ្ួរសផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើរញ្ហា ដូ្ច្ខាងសព្កាម : 

 ហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន (ណទអក្សលើមូលដ្ឋឋ នរឋម) 

 ក្ិច្ចការានអនុវតតក្នងុដ្ាំសែើរការ 

 អនក្កាន់ដ្ាំសែើរការ និងសរលសវលា 

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយគ្នាះឹសៅក្នងុដ្ាំសែើរការ 

 េាំហាំព្រតិរតតិការ 

 សរលសវលា  អាំ ុងសរល និងការរនាសរល 

 ការព្រសរវជាមួយដ្ាំសែើរការដ្ផ្េ 

 ព្ររន័ធរត័ា៌នណដ្លានសព្រើព្ាស់ 

 រាយការែ៍ នងិេព្មង់គ្ាំរណូដ្លានសព្រើព្ាស់ 

  វិធីសាន្រសតរាំសរញចិ្តតររស់សវនដ្ឋឋ នច្ាំសពាះភាគ្េុនិក្ពាក្រ់ន័ធ 

 ឱ្កាសសព្ារ់លុរ ណក្សព្មលួ និងការសផ្លត តផ្នដ្ាំសែើរការ 

 ក្រែីសលើក្ណលងច្ាំសពាះជាំហានសាំខាន់ក្នងុដ្ាំសែើរការ (តមការតក្់ណតង)។ 
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ក្រែីសវនដ្ឋឋ នក្ាំរុងដ្ាំសែើរការក្នងុររិសាថ នសវយ័ព្រវតត សវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្ួរណសវងយល់អាំរ៖ី 

 ក្មមវិធីសព្សច្ 

 តួនាេីររស់ក្មមវិធីសព្សច្ក្នងុដ្ាំសែើរការព្រតិរតតិការរួម 

 ឯក្សារអនក្សព្រើព្ាស់នងិការសាភ សន៍មន្រនតពីាក្រ់ន័ធ 

 រសច្ចក្វិេាគាំព្េក្មមវិធីសព្សច្ 

 ធាតទុស ាំក្មមវិធីសព្សច្សាំខាន់ៗ នងិរំហូរព្រតិរតតកិារក្នងុព្ររន័ធសនះ។ 

សព្រើេព្មង់សលខ១៧ “រសច្ចក្សេសសវនក្មមសដ្ឋយក្ុាំរយូេ័រ (CAATs)” សដ្ើមបីយល់ដឹ្ងថាដ្ាំសែើរការ “ដូ្ច្

រច្ចុរបនន As Is” ព្តូវានសលើក្េឹក្ចិ្តតជារិសសសសព្ារ់សគលរាំែងដូ្ច្ខាងសព្កាម : 

 ព្រមូលច្ាំននួព្រតិរតតកិារ  ខរួសរលសវលា នងិភារញកឹ្ញារ់ផ្នក្ាំហុស គ្ងក្នងុដ្ាំសែើរការ 

 សព្រើរាយការែ៍សតងដ់្ឋរ សដ្ើមបីសទតើមព្រមូលេិនននយ័មូលដ្ឋឋ នអាំរីដ្ាំសែើរការ (សាំែុាំផ្នសថ តិ ិ

អធិរាយសព្ារ់ក្ណនាង (Field)ជាសលខ។ ឧ.ការរារ់ច្ាំននួ ច្ាំននួសរុរ អតិររា អរបររា មធយម 

ការណរងណច្ក្ថាន ក្់េិនននយ័)។ រាយការែ៍ទាំងសនះអាច្ក្ត់សាគ ល់ភារមនិព្រព្ក្តីក្នងុឯក្សារ 

េិននន័យណដ្លអាច្ជះឥេធិរលសលើការវិភាគ្រនតរនាៃ រ់ឬអភិព្ក្មសវនក្មម។  

គ្រួសព្រើក្មមវិធីក្ាំរយូេ័រក្នងុការព្រមូល នងិរាយការែ៍រត័ា៌នអធិរាយរីដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ ន ដូ្ច្ជាក្មម វិធី 

Audit Command Language (ACL) ក្មមវិធ ីMS Excel និង ក្មមវិធ ីMS Access ណដ្លានតក្ណ់តងយ ងជាក្ល់ាក្ ់

សព្ារ់សព្រើសដ្ឋយសវនក្រ។ ទាំងសនះរួមរញ្ចូលនវូលក្ខែៈសទសងៗ ដូ្ច្ជាការសសងខរ ការណរងណច្ក្ថាន ក្់ នងិការ

សព្ជើសសរីសគ្ាំរ ូ និងសមតថភារទញរត័៌ានេូសៅ។ 

 ក្មមវិធីសព្សច្សតងដ់្ឋរណដ្លអាច្សព្រើសព្ារ់ក្ិច្ចការសវនក្មមរមួាន : 

 MS Access: ក្មមវិធីសព្សច្ខាងេិនននយ័អាច្សព្រើក្នងុការរសងកើតសាំែួរនងិរាយការែ៍សមុគ្សាម ញ

សព្ារ់រហុក្ព្មិតផ្នេាំនាក្់េាំនងេិនននយ័។ គ្ួរសមើលេព្មង់សលខ ១៧ “រសច្ចក្សេសសវនក្មមសដ្ឋយ   

ក្ុាំរយូេ័រ CAATs” សព្ារ់រត័ា៌នរណនថមសលើការសព្រើព្ាស់ក្មមវិធីសនះ 

 MS Excel:  ក្មមវិធីសព្សច្សនះព្តូវានសព្រើសព្ារ់គ្ែនាតសួលខសរុរយ ងសលឿននិងរារ់េិននន័យជា

សលខ នងិរសងកើតសាំែួររមូីលដ្ឋឋ នេិនននយ័សដ្ឋយានក្ាំែត់។ គ្ួរសមើលេព្មងគ់្ាំរសូលខ ១៧ 

“រសច្ចក្សេសសវនក្មមសដ្ឋយក្ុាំរយូេ័រ CAATs” សព្ារ់រត័ា៌នរណនថមសលើការសព្រើព្ាស់ក្មមវិធីសនះ។ 

នតីិវធិ ី

១. ក្ាំែតរ់័តា៌នណដ្លសយើងព្តូវការនងិមូលសហតុ។ 

២. គ្ួរសសងកតនងិក្ត់ព្តរំហូរដ្ាំសែើរការជាក្់ណសតង ព្រសិនសរើដ្ាំសែើរការសនាះសាំខានឬ់ឯក្សារ ណដ្លាន 

ានរងាា ញនូវភារមនិព្តឹមព្តវូ។ 
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៣.ក្ត់សាគ លហ់ានភិយ័ជាក្ល់ាក្់ក្នងុដ្ាំសែើរការសនះ ណដ្លានសធវើអតតសញ្ហញ ែក្នុងដ្ាំណ្តក្ក់ាលវាយតផ្មា

ហានភិយ័។ 

៤. សព្រើេព្មង់សលខ ០៦ “គ្ាំរហូានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន (គ្ហស)” ក្នងុការរចិារណ្តរក្ហានភិយ័ដ្ាំសែើរការណដ្ល 

មិនានសធវើអតតសញ្ហញ ែក្នងុដ្ាំសែើរការណទនការសវនក្មម។ សៅសរលហានភិយ័នងឹព្តូវវិភាគ្ជាលមអតិក្នងុដ្ាំណ្តក្់កាល

រនតរនាៃ រ់ ការវាយតផ្មាហានភិ័យរឋមជាការចាាំាច់្ សដ្ើមបជីួយដ្លក់ារសផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សវនក្មម។ 

៥. ជួរជាមួយមន្រនតកី្ព្មតិព្រតរិតតិររស់សវនដ្ឋឋ ន អនក្ណដ្លចូ្លរួមផ្លៃ លក់្នងុដ្ាំសែើរការៈ 

 រិភាក្ាលមអតិនងិរសីគលរាំែងររស់សវនក្មម 

 ព្តូវរនយលថ់ាអនក្ានចិ្តតច្ង់សធវើការជាមួយរួក្សគ្ 

 សសន ើសុាំធាតុចូ្លររីួក្សគ្សលើអវីណដ្លព្តូវសធវើសវនក្មម។ 

៦. ដ្ាំសែើរេសសនក្ិច្ចនងិអសងកតសលើដ្ាំសែើរការ សដ្ើមបណីសវងយលរ់ីដ្ាំសែើរការក្ព្មិតខពស់។ 

៧. សមើលេព្មងស់លខ ១៧ “រសច្ចក្សេសសវនក្មមសដ្ឋយក្ុាំរយូេ័រ (CAATs)” និងេព្មង់សលខ ០៣ “ក្ព្មង

សាំែួរសត ីរីរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន” សព្ារ់ការរនិតិយជាេូសៅសលើក្មមវិធីសព្សច្ ណដ្លអាច្សព្រើក្នងុការទញេិនននយ័

ព្រតិរតតកិាររពី្ររន័ធររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

៨. សរៀរច្ាំណទនេីដ្ាំសែើរការក្ព្មិតខពស់សព្ារ់់ក្ិច្ចសាភ សន។៍ 

៩. សៅដ្ាំណ្តក្់កាលសព្កាយ ដ្ាំសែើរការនឹងព្តូវគ្ូសសច្ញជាណទនេីលមអិត។ ណទនេីក្ព្មតិខពស់សៅសរលសនះគ្ឺ

ក្នុងរាំែងជយួសព្មលួដ្ល់ការសផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ផ់្នក្ិច្ចសាភ សន។៍ 

១០. ក្ាំែតព់្រាំណដ្នផ្នដ្ាំសែើរការសដ្ើមបទីតល់ឱ្កាសអតិររិា សព្ារ់ក្ាំែត់ឫសគ្លរ់រស់រញ្ហា ។ 

១១. ក្តព់្តរាល់ររក្គ្ាំសហើញរឋមទាំងអស់។ 

តព្មយុ 

១. ច្ងចាាំថាការតព្មឹមងវិកាអាច្ក្ាំហតិដ្លក់ារសសងកត នងិការសរៀរច្ាំឯក្សារច្ាំសពាះដ្ាំសែើរការ ណដ្លាន

ហានភិយ័ធាំ  រញ្ហា ព្តួតរនិតិយ នងិឱ្កាសណក្លមអ។ 

២.គ្ួរច្ងចាាំថាសរលខាះព្ររន័ធព្តួតរនិតិយអាច្សតសត  សដ្ឋយសព្រើមូលដ្ឋឋ នានក្ាំែតក់្នុងអាំ ុងសរលសាភ សន៍

ណសវងយល់ដ្ាំសែើរការនងិការសសងកត។ 

 ខ. ក្ចិ្ចសាភ សន ៍

ក្ិច្ចសាភ សនអ៍ាច្រសងកើតសដ្ើមបីក្ាំែត់ណទនក្ផ្នដ្ាំសែើរការ ណដ្លានភារខុសគន រីដ្ាំសែើរការានក្ត់ព្ត។ សរើ

សិនជាដ្ាំសែើរការរុាំានក្ត់ព្ត សនាះក្ិច្ចសាភ សនន៍ងិការសសងកតហមត់ច្តច់ាាំាច់្ព្តូវណតសធវើ។ 
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 សគលរាំែងសាំខានផ់្នជាំហានសនះ គ្ពឺ្តូវព្រមូលរ័តា៌នចាាំាច់្ដ្ឋក្់រញ្ចូលគន ជាណទនេីដ្ាំសែើរការលមអិត។ 

ក្នុងជាំហានសនះ ការសាំខាន់គ្ពឺ្តូវណសវងយល់សគលរាំែងររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

 ជាមួយជាំនួយរីសវនក្ររសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន ព្តូវសាភ សនក៍ារព្គ្រព់្គ្ង់រសច្ចក្វិេារ័តា៌ន នងិមុខងារ សដ្ើមបី

ក្ាំែត់មូលដ្ឋឋ នផ្នណទនក្េនន់ងិ រឹងររស់រសច្ចក្វិេារ័តា៌ន ណដ្លសព្រើព្ាស់ឬានណទនការសព្រើសព្ារ់អនុវតត   ក្នុងឆ្ន ាំ

រច្ចុរបនន សដ្ឋយរញ្ចូលនវូមូលដ្ឋឋ នរសច្ចក្វិេាសព្ារ់ដ្ាំសែើរការព្ររន័ធរ័តា៌ន និងសព្ារ់គ្មនាគ្មន៍េិននន័យ។ 

នតីិវធិ ី

១.ក្ាំែតអ់នក្ណដ្លគ្ួរព្តូវសាភ សនន៍ងិ វិធីសាន្រសតសាភ សនណ៍្តមួយគ្ួរសព្រើៈ   

 ក្ិច្ចសាភ សន៍មួយេលន់ងឹមួយ (សមើលេព្មង់សលខ ១៣ “សសច្ក្តីណែនាាំសព្ារ់សាភ សន”៍) 

 រញ្ចូលគន រវាងមន្រនតីណទនក្ដ្ាំសែើរការ ណទនក្រសច្ចក្វិេារ័តា៌ន ណទនក្ព្រតិរតតិការ នងិណទនក្ព្គ្រ់ព្គ្ង 

២. ក្ាំែត់សរលសាភ សន។៍ គ្ួរណរងណច្ក្ភារក្ិច្ចសនះដ្ល់សាជកិ្ព្ក្ុមចាត់ណច្ង ព្រសិនសរើានមន្រនតីសព្ច្ើន

រូរព្តូវសាភ សន ៍សព្ពាះព្តូវទមទរសរលសវលាសព្ច្ើន។ 

៣. រនិតិយណទនេីដ្ាំសែើរការណដ្លសរៀរច្ាំសដ្ឋយព្ក្ុមសវនក្មម សរើសិនានឬណទនេីដ្ាំសែើរការក្ព្មតិខពស់  

(សរៀរច្ាំមុនជាំហានសនះ)។ 

៤. អភិវឌ្ឍរសរៀរវារៈ។ រាំែងផ្នការសាភ សនគ៍្ឺរញ្ហា ក្រ់ណនថមសលើណទនេីរច្ចុរបនន ការណក្តព្មវូឬអភិវឌ្ឍងមី

មួយសេៀត។ 

៥. សាភ សនអ៍នក្កាន់ដ្ាំសែើរការ ដូ្ច្ខាងសព្កាម : 

 ដ្ាំសែើរការ-សតើដ្ាំសែើរការានរូររាងដូ្ច្សមតច្? សក្មមភារសាំខាន់? លក្ខែៈព្ររន័ធ? ក្តត សជាគ្ជ័យ

សាំខាន់? អវីព្តូវរសងកើតសដ្ឋយដ្ាំសែើរការនិងរណនថមតផ្មាយ ងដូ្ច្សមតច្? សូច្នាក្រសមិេធក្មមសាំខាន់ៗ? 

 រងាវ ស់សមិេធក្មម - សតើរងាវ ស់អវីសព្រើក្នុងការវាយតផ្មាដ្ាំសែើរការសនះ? សលបឿន? តផ្មា? ភារព្តមឹព្តូវ? 

 រសច្ចក្វិេា - សតើរសច្ចក្វិេាអវីគាំព្េដ្ាំសែើរការសនះ? ណទនក្េន?់ ណទនក្រឹង?  

 អងគភារ/នាយក្ដ្ឋឋ ន-សតើរច្នាសមព័នធអងគភារានឬសេ?  វិមជឈការ? មជឈការ? ព្ក្ុមការងារ? ក្ព្មិត 

សមតថភារណររណ្តតព្មវូច្ាំសពាះអនក្សធវើការជាមួយដ្ាំសែើរការ នងិសតើជាំនាញអាច្រក្ានសដ្ឋយរសរៀរ

ណ្ត? ការរែតុ ះរណ្តត ល? ការជលួ?  

 គ្. ការរសងកើតឬរច្ចរុបននក្មមណទនេដី្ាំសែើរការ 

 ការរសងកើតណទនេីដ្ាំសែើរការពាក្់រន័ធនងឹការសរៀររារ់ដ្ាំសែើរការ ជាមួយពាក្យសរជនន៍ងិនិមិតតសញ្ហញ សព្ារ់

សគលរាំែងក្ាំែត់ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយគ្នាះឹ នងិឱ្កាសសដ្ើមបណីក្លមអដ្ាំសែើរការ។ 

 សព្រើព្ាស់រ័តា៌នព្រមូលានក្នុងរេសាភ សន៍ ព្ក្ុមការងារគ្រួរសងកើតណទនេីដ្ាំសែើរការ យ ងសហាច្ណ្តស់ក្ ៏
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ព្តូវរសងកើតណទនេីដ្ាំសែើរការសាំខាន់ៗក្នុងេីសវនក្មម។ ណទនេីដ្ាំសែើរការសនះគ្ួររញ្ចូលនវូច្ាំណែក្ព្ររន័ធរ័តា៌នផ្ន

រំហូរដ្ាំសែើរការអាច្រងសវនក្មម ជារិសសសសៅសរលដ្ាំសែើរការទាំងសនាះសមុគ្សាម ញ សហើយអនក្សព្រើព្ាស់រឹងណទអក្ខាា ាំង

សលើយនតការព្តួតរនិតិយររស់ព្ររន័ធ និងភារសុច្រិតផ្នមុខងារ  (សព្រើេព្មង់សលខ ១៤ “សតង់ដ្ឋរសរៀរច្ាំរំហូរការងារ”)។ 

 ណទនេីដ្ាំសែើរការមិនគ្ួរឱ្យលមអិតសរក្សេ។ អតថព្រសយជនរ៍ឋមផ្នការសធវើណទនេីដ្ាំសែើរការសព្ារ់សវនក្រ 

គ្ឺគ្ុែភារនិងររាិែផ្នអនសុាសន ៍ នងិដ្ាំសណ្តះព្សាយរងាា ញសៅចុ្ងរញ្ចរ់ផ្នសវនក្មមមិនណមនសសច្ក្តលីមអិតផ្ន

ណទនេីដ្ាំសែើរការឬអនុសារែៈតមនិតិវិធផី្នដ្ាំសែើរការណដ្លគម នព្រសិេធភារនាសរលរច្ចុរបននសនះសេ។  

 ជាេូសៅណទនេីដ្ាំសែើរការ ឬការតងជារូរភារផ្នរំហូរក្ិច្ចការានសារៈព្រសយជន៍ដូ្ច្ឧរក្រែ៍ វិភាគ្ នងិជា

មូលដ្ឋឋ នសព្ារ់រសងកើតការយល់ដឹ្ងអាំរសីវនដ្ឋឋ ន ណដ្លងាយយល់ជាងរត័៌ានដូ្ច្គន ណដ្លានរងាា ញក្នងុេព្មង់

អតថ ធិរាយ។ 

អតថព្រសយជនផ៍្នការសធវើណទនេីដ្ាំសែើរការ៖ 

 រសងកើនការយល់ដឹ្ងអាំរីដ្ាំសែើរការទាំងមូល 

 អាច្សព្រើជាឧរក្រែ៍វាយតផ្មាហានភិយ័ 

 ទតលន់វូការយល់ដឹ្ងរួមអាំរីដ្ាំសែើរការ 

 អាច្សព្រើជាឯក្សាររងាា ញក្នុងក្រែីខាះ 

 អាច្សព្រើជាឧរក្រែ៍ណក្លមអដ្ាំសែើរការ 

 តមដ្ឋនរំហូរការងារនិងក្ាំែត់ភារសៃួ ន និងការាតព់្ររន័ធព្តួតរនិតិយនងិនិតិវិធ ី

 ក្ាំែតភ់ារដ្ឋច់្ និងការច្ាំណែក្ខវះផ្នមុខងារ  

 សព្មួលការក្សាងអនុសាសនណ៍ដ្លរ ះពាលដ់្ល់ដ្ាំសែើរការេូសៅ 

 ទតលក់ារយល់ដឹ្ងរីការវិភាជធនធានក្នងុដ្ាំសែើរការនីមួយៗ 

 ក្ាំែត់មូលសហតផុ្នការរនារសរលការរនិិតយមិនចាាំាច់្ 

 សព្មួលការក្ាំែត់ច្ាំសពាះឯក្សារមិនចាាំាច់្។ 

ជាមួយជាំនួយររស់មន្រនតីរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន គ្ួរសរៀរច្ាំណទនេីដ្ាំសែើរការផ្នព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន។ សវនក្រ

អាច្សរៀរច្ាំទងណដ្រនូវណទនេីដ្ឋច់្សដ្ឋយណ ក្ សព្ារ់សក្មមភារដ្ាំសែើរការព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន រួមានច្ាំែចុ្ 

ព្តួតរនិតិយក្ព្មិតក្មមវិធីសព្សច្ (Application)និងក្ព្មិតេូសៅ (General)។ 

នតីិវធិ ី

១.សព្ជើសសរីសឧរក្រែ៍សធវើណទនេីដ្ាំសែើរការសមព្សរ។ ព្តូវព្ាក្ដ្ថាណទនេីសនះសថ ិតក្នុងក្ព្មិតលមអតិ

ចាាំាច់្ សព្ារ់ក្ាំែត់ដ្ាំសែើរការនិងគ្ាំលាតផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ។ ក្ព្មិតលមអតិក្នងុណទនេីដ្ាំសែើការ ព្តូវនាាំមុខ

សដ្ឋយការវាយតផ្មាហានភិយ័រឋមនងិអតថព្រសយជន៍រកីារណក្លមអដ្ាំសែើរការអាច្េេួលាន។ សរៀរច្ាំឯក្សារដ្ាំសែើរ- 
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ការ (មិនណមនមុខងារ ឬអនុដ្ាំសែើរការ) ណដ្លរងការព្តតួរនិតិយ។ 

២.រសងកើតសសច្ក្តពី្ពាងដ្ាំសែើរការសដ្ឋយសព្រើេព្មង់សលខ ១៤ “សតងដ់្ឋរតរាងរំហូរឯក្សារ” នងិក្មមវិធីសរៀរច្ាំ 

ណទនការដ្ាំសែើរការ ដូ្ច្ជាក្មមវិធី MS Visio។ 

៣.រិចារណ្តសព្រើព្ាស់ជាំនយួរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន ក្នងុការអភិវឌ្ឍណទនេីដ្ាំសែើរការព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន 

ដ្ឋច់្សច្ញរគីន ។ 

៤.ក្ាំែត់ច្ាំែចុ្ព្តួតរនិតិយក្នងុដ្ាំសែើរការ។ ការវិភាគ្លមអតិផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិិតយនឹងព្តូវអនុវតតក្នុងដ្ាំណ្តក្់ 

កាលសព្កាយ។ ជាក្ិច្ចការសាំខាន់ព្តូវក្ត់ព្តរាលព់្ររន័ធព្តួតរនិតិយគ្នាះឹទាំងអស់ក្នងុដ្ាំសែើរការ សដ្ើមបសីព្មលួដ្លក់ារ 

 វិវតតន៍សនះ។ 

៥. យក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើដ្ាំសែើរការគម នព្រសិេធភារណដ្លជាព្រធានរេផ្នអនសុាសន៍ នងិ/ឬការងារតមដ្ឋន  

៦. រនិតិយណទនេីលមអតិជាមួយមន្រនតីណដ្លយល់ដឹ្ងរីដ្ាំសែើរានលអ នងិសធវើការណក្តព្មូវសរើចាាំាច់្។ 

៧. សសព្មច្សលើណទនេីដ្ាំសែើរការចុ្ងសព្កាយជាមួយមន្រនតីរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន។ 

៨. ក្តព់្តរាលគ់្ាំលាតរឋមានរក្សឃើញសៅច្ាំែចុ្សនះ។ 

ការវាយតផ្មាហានភិ័យក្នុងដ្ាំសែើរការ 

 

រនាៃ រ់រីក្ាំែត់រក្ហានិភយ័សៅក្ព្មិតអងគភារ ណដ្លរ ះពាល់សដ្ឋយហានភិយ័ទាំងសនាះ ក្ិច្ចការសាំខាន់ដូ្ច្

គន ណដ្រ គ្ពឺ្តូវអនុវតតការវិភាគ្ហានភិយ័សៅក្ព្មិតដ្ាំសែើរការ។ 

សគលរាំែងផ្នការវាយតផ្មាហានភិយ័ក្នងុដ្ាំណ្តក្់កាលដ្ាំសែើរការ គ្ពឺ្តូវអភិវឌ្ឍន៍ការយល់ដឹ្ងានហមត់ច្ត ់

រហីានិភយ័ដ្ាំសែើរការ សដ្ើមបកី្ាំែត់រក្ណទនក្ដ្ាំសែើរការជាក្ល់ាក្់សព្ារ់សវនក្មម។ 

សក្មមភារច្មបងក្នងុការវាយតផ្មាហានភិ័យក្នុងដ្ាំណ្តក្ក់ាលដ្ាំសែើរការាន :  

 ការក្ាំែតហ់ានភិ័យក្ព្មិតដ្ាំសែើរការ 

 ការវាស់ណវង នងិសធវើអាេិភារក្មមហានភិ័យ 

 ការរក្ព្រភរ នងិណសវងរក្ហានភិ័យណដ្លព្តូវសធវើសវនក្មម។ 

 ក្. ការក្ាំែតហ់ានភិយ័ក្ព្មតិដ្ាំសែើរការ 

 សដ្ើមបណីសវងយលហ់ានភិយ័ក្នងុដ្ាំសែើរការមួយ សវនក្រព្តូវយល់រីសគលរាំែងផ្នដ្ាំសែើរការ  ហានភិយ័ 

ណដ្លានក្នុងគ្នាងសឆ្ព ះសៅរក្សគលរាំែង នងិព្ររន័ធព្តួតរនិិតយគ្នាះឹចាាំាច់្សដ្ើមបីជយួសសព្មច្សគលរាំែង។ 

សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះគ្ ឺ: 

 ក្ាំែតហ់ានភិយ័ណដ្លរ ះពាល់ដ្ាំសែើរការ 

 ណសវងយលធ់មមជាតផិ្នហានភិយ័ រួមានហានភិ័យខាងសព្ៅឬខាងក្នងុ 

ការវាយតផ្មាហានភិ័យក្នុងដ្ាំសែើរការ 
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 ណសវងយលស់សច្ក្តីព្តូវការររស់ាច ស់ភាគ្ហ នុ នងិវាយតផ្មាសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការក្នុងការរាំសរញសសច្

ក្តីព្តូវការទាំងសនាះ 

 ណសវងយលរ់ីសគលរាំែងដ្ាំសែើរការ។ 

សវនក្មមព្ររន័ធមួយក្នងុសវនដ្ឋឋ នណដ្លសព្រើព្ាស់ក្នងុដ្ាំសែើរការ តព្មូវឱ្យានការយលដឹ់្ងរកី្មមវិធីសព្សច្ 

នងិហានភិ័យានព្សារ់ររស់វារណនថមរីការយល់ដឹ្ងអាំរមូីលដ្ឋឋ នរសច្ចក្ វិេា ណដ្លក្ាំរុងគាំព្េដ្លក់្មមវិធីសព្សច្សនះ: 

 ក្ាំែត់មូលដ្ឋឋ នរសច្ចក្ វិេា ណដ្លអាច្ានណទនក្រឹង ព្ររន័ធព្រតិរតិតការ ព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ង មូលដ្ឋឋ ន

េិននន័យ រណ្តត ញ នងិសគលការែ៍សនតិសុខសដ្ឋយណ ក្ ច្ាំសពាះណតក្មមវិធីសព្សច្សនះ 

 រនិិតយសមើលររិសាថ នព្តួតរនិតិយេូសៅ សដ្ើមបីរញ្ហា ក្់ថាព្ររ័នធព្តតួរនិតិយណដ្លរសងកើតរចួ្ក្នុងក្មម វិធី

សព្សច្មិនព្តូវានកាតផ់្លត ច់្សដ្ឋយសាសធាតពុ្ររន័ធសព្ៅក្មមវិធីសព្សច្។ 

 សគលរាំែងព្តតួរនិតិយច្មបងទក្់េងនឹងក្មមវិធីសព្សច្ររស់សវនដ្ឋឋ ន: 

 ធានាភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នសនតិសុខ នងិការសាៃ ត់រត័ា៌ន ណដ្លដ្ាំសែើរការសដ្ឋយក្មមវិធីសព្សច្ សយង

សលើតផ្មា នងិច្ាំែចុ្រសសើរផ្នរ័តា៌ន 

 រក្ារូរែភារផ្នរត័ា៌នេេួលរីក្មមវិធីសព្សច្ យ ងណ្តឱ្យរ័តា៌នអាច្សព្រើសមព្សរ 

 ធានាថារត័ា៌នអាច្រក្ានសដ្ឋយអនក្សព្រើព្ាស់ណដ្លានសិេិធព្សរតមការក្ាំែត ់

 ធានាឱ្យព្ររន័ធដ្ាំសែើរការសៅានយ ងានព្រសិេធភារ នងិសក្តិសិេធិ។ 

 ហានភិយ័សក្ើតរីសគលរាំែងព្តួតរនិិតយណដ្លរុាំសសព្មច្ាន រួមាន : 

 ក្ាំហុស គ្ងផ្នរាយការែ៍ព្គ្រ់ព្គ្ងនងិគ្ែសនយយ   

 ផ្ងាសលើសលរ់ 

 ដ្ាំសែើរការមិនានព្រសិេធភារ 

 ការសក្ងរនាាំ 

 ការាត់រងឬ់រាំទាិច្រាំផ្លា ញររស់ព្េរយធន 

 េែឌ ក្មមឬវិធានការទាូវច្ារ់។ 

នតីិវធិ ី

១. ក្ាំែត់/រនិតិយសគលរាំែងគ្នាះឹផ្នដ្ាំសែើរការសដ្ឋយសព្រើសគលសៅដ្ាំសែើរការឬរាំែងសរសក្ក្មម សដ្ើមប ី

យល់ដឹ្ងរសីគលរាំែងដ្ាំសែើរការ។ 

២. សាភ សនា៍ច ស់ដ្ាំសែើរការ ក្នុងការសធវើអតតសញ្ហញ ែហានភិយ័សវនដ្ឋឋ នសៅក្នងុដ្ាំសែើរការ (សយងេព្មង ់

សលខ ១៣ សសច្ក្តីណែនាាំសព្ារ់សាភ សន)៍។ 
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៣. រនិតិយរងាវ ស់សមិេធក្មមណដ្លសព្រើក្នុងការតមដ្ឋនសក្មមភារគ្នាះឹក្នងុដ្ាំសែើរការ សដ្ើមបីរសងកើនការយល់-

ដឹ្ងរីសគលរាំែងដ្ាំសែើរការ។ 

៤. សសន ើសុាំជាំនយួរីមន្រនតីរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន ក្នុងក្រែីក្ាំែត់សឃើញហានភិ័យរសច្ចក្វិេារត័៌ាន ណដ្ល

ទក្់េិននងឹដ្ាំសែើរការ។ 

៥. សរៀរច្ាំសសច្ក្តពី្ពាងរញ្ាហីានភិយ័ដ្ាំសែើរការ សដ្ឋយសព្រើព្ាស់រត័ា៌ននងិឧរក្រែ៍ ដ្ូច្ខាងសព្កាម : 

 េព្មង់សលខ ០៦ “គ្ាំរហូានភិ័យសវនដ្ឋឋ ន (គ្ហស)” (រនិិតយម ូណដ្លហានភិ័យសវនដ្ឋឋ នសព្ារ់    

ហានភិយ័ណដ្លពាក្់រន័ធសៅនងឹដ្ាំសែើរការ) 

 ការវាយតផ្មាហានភិយ័ក្ព្មិតអងគភារ (អនុវតតក្នងុដ្ាំណ្តក្ក់ាលណសវងយលព់្ររន័ធព្តួតរនិតិយររិសាថ ន 

នងិព្រតិរតតិការសវនដ្ឋឋ ន) 

 វាយតផ្មាហានភិ័យរឋម (អនវុតតក្នុងដ្ាំណ្តក្ក់ាលការណសវងយល់ដ្ាំសែើរការ) 

 ណទនេីដ្ាំសែើរការ (សរៀរច្ាំរខីាងសដ្ើមផ្នសវនក្មម) 

 លេធទលផ្នសវនក្មមសលើក្មុន។ 

សសច្ក្តីព្ពាងផ្នហានភិយ័ដ្ាំសែើរការ នងឹសព្រើព្ាស់ក្នងុដ្ាំណ្តក្ក់ាលសនះទាំងព្សុង។ 

តព្មយុ 

១.  មិនចាាំាច់្ក្តព់្តរាលហ់ានភិ័យសសងកតសឃើញ ណដ្លជាការមិនចាាំាច់្ និងផ្ងា។ 

២. ព្រឹក្ាតមការចាាំាច់្ជាមួយនាយក្ដ្ឋឋ ន ការិយលយ័ អងគភារដ្ផ្េអាំរធីនធានណដ្លអាច្រក្ាន     

ពាក្រ់ន័ធនឹងព្រធានរេ (ការសក្ងរនាាំ រសច្ចក្សេសរសច្ចក្វិេារត័៌ាន ធនធាន មនុសស ព្រតិរតតិការ ។ល។) 

 ខ. ការវាស់ណវង នងិសធវើអាេភិារហានភិយ័ 

 ក្នុងជាំហានផ្នការវាស់ណវងនិងការសធវើអាេិភារហានភិយ័ គ្ួសព្រើហានភិយ័ដ្ាំសែើរការ សដ្ើមបីសផ្លត តការយក្ចិ្តត

េុក្ដ្ឋក្់ នងិការសធវើអាេិភារសលើក្ិច្ចព្រឹងណព្រងសវនក្មម។ សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះ : 

 សព្រៀរសធៀរសារៈសាំខានព់ាក្រ់ន័ធហានភិ័យសទសងៗ 

 វាយតផ្មាភារេាំនង (ឬភារញកឹ្ញារ់) ផ្នហានភិយ័សក្ើតស ើង 

 ា នស់ាម នសារៈសាំខានផ់្នហានភិ័យ 

 ក្ាំែត់សតងដ់្ឋរវាស់ណវង។ 

ការវិនិច្ឆយ័សដ្ឋយវិជាា ជីវៈគ្ឺសាំខាន់សព្ារ់ជាំហានសនះ។ សដ្ើមបីក្ាំែតស់ារៈសាំខានផ់្នហានភិយ័ច្ាំសពាះ 

ដ្ាំសែើរការ សវនក្រព្តូវណតរចិារណ្តទលរ ះពាលផ់្នហានភិយ័សលើការសសព្មច្ានផ្នសគលរាំែងដ្ាំសែើរការ។    

ហានភិយ័ណព្រព្រលួសៅតមក្ព្មិតក្ាំលាាំងររស់ខាួន (Degree of Intensity)។ ជាដ្ាំរូងសវនក្រគ្ួររនិិតយហានភិ័យទាំង

សនាះ   ណដ្លរងាា ញនូវសារៈសាំខាន់   និងភារេាំនងខាា ាំងរាំទតុផ្នទលរ ះពាលអ់វិជាាន   សៅសលើដ្ាំសែើរការជាជាង 
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ហានភិយ័ណដ្លានសារៈសាំខាន់ទរជាង។ 

 សទះរីជាព្ររន័ធសវនដ្ឋឋ ននមួីយៗ ានហានភិយ័ផ្លៃ លខ់ាួនក្៏សដ្ឋយ ក្ា៏នហានភិ័យមួយច្ាំននួានលក្ខែៈ

េូសៅដូ្ច្សៅអងគភារដ្ផ្េ : 

 ការច្លូសដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ តសៅក្នុងមុខងារ ឬេិនននយ័ដ្ាំសែើរការអាច្នាាំសៅរក្សក្មមភារណក្ាងរនាាំ 

ការរាំផ្លា ញមុខងារសវនដ្ឋឋ ន ឬការរាំពានការសាៃ តផ់្នរ័តា៌ន 

 ការរ ះពាល់ដ្ល់រូរែភារ ឬភារព្តឹមព្តូវផ្នរត័ា៌នរណ្តត លមក្រីដ្ាំសែើរព្រតិរតតិមិនសមព្សរ ឬ

ការច្លូរក្េិននន័យព្តង់សដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ ត 

 ការរាំផ្លា ញដ្ាំសែើរការអាច្នាាំសៅរក្ការាត់រងទ់ាំងព្សុងផ្នរ័តា៌ន។ 

នតីិវធិ ី

១. េេួលនិងវិភាគ្រត័៌ានដ្ាំសែើរការរងាា ញក្នងុ េព្មង់សលខ ១០ “ការរចិារណ្តសលើហានភិ័យ” សដ្ើមបីជយួ 

ក្ាំែតស់ារៈសាំខាន ់ និងភារេាំនងផ្នហានភិយ័ានសធវើអតតសញ្ហញ ែរីមនុ។ ព្តូវសផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើ       

ហានភិយ័ ជាជាងសលើច្ាំែចុ្សខាយផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ។ ដូ្សច្នះ សវនក្រមិនព្តូវសនមតហានិភយ័សៅសរលព្ររន័ធ 

ព្តួតរនិតិយានាត់រងស់េ សព្ពាះក្រែីខាះព្ររន័ធព្តួតរនិិតយដ្ផ្េអាច្រ ះរ ូវាន ឬក្រ៏ុាំានហានភិយ័ (ឬហានភិយ័ 

អរបររា) សទះគម នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយក្៏ថាាន។ 

២.ចូ្រក្ាំែតស់ារៈសាំខាន់ នងិភារេាំនងផ្នហានភិយ័ណដ្លអាច្ានព្សារ់ និងក្ុាំរវល់ជាមួយការព្តួតរនិតិយ 

សៅសរលរចិារណ្តភារេាំនងផ្នហានភិយ័ានព្សារ់។ សរើសិនព្តូវរចិារណ្តសលើព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ នងិសឃើញាន

ព្រសិេធភារ ហានភិយ័អាច្េេួលច្ាំណ្តតថ់ាន ក្់ទរសដ្ឋយរុាំព្តឹមព្តូវ។ ាននយ័ថាហានភិយ័គ្ឺសៅេីសនាះ ណដ្លតព្មូវ

ឱ្យានការសធវើសតសតអនុសលាមភារលមមមួយ សដ្ើមបធីានាថាព្ររ័នធព្តតួរនិតិយសនាះរតិជាសៅដ្ាំសែើរការ។ គ្ួរខិតខាំជាំរញុ

ឱ្យានការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ច្ាំសពាះហានភិយ័ នងិក្ព្មតិអាេិភារ។ 

៣. សរៀរច្ាំឯក្សារហានភិយ័ណដ្លសធវើអតតសញ្ហញ ែសដ្ឋយសព្រើេព្មង់សលខ០៨ “ណទនេីហានភិ័យ”។ 

 គ្. ការណសវងរក្ព្រភរនងិក្ាំែតហ់ានភិយ័ណដ្លព្តវូសធវើសវនក្មម 

សៅសរលសវនក្រានក្ាំែតហ់ានភិយ័សៅក្ព្មតិអងគភារ នងិដ្ាំសែើរការណដ្លានហានភិ័យ សវនក្រ ព្តូវ

ក្ាំែត់េីក្ណនាងហានភិ័យសៅក្នងុដ្ាំសែើរការ។ ដូ្សច្នះ សវនក្រអាច្ក្ាំែត់ថាសតើហានភិ័យណ្តព្តូវសធវើសវនក្មម។ ណទនេី

ដ្ាំសែើរការក្ព្មតិខពស់ជយួការក្ាំែត់ព្រាំណដ្នតក្កៈររស់ដ្ាំសែើរការ។ ជាសរឿយៗឫសគ្ល់ នងិរញ្ហា ព្រតិរតតិសថ ិតសៅ

សព្ៅនយិមន័យដ្ាំសែើរការតមមុខងារតព្មូវ។ ព្រាំណដ្នដ្ាំសែើរការព្តូវក្ាំែតឱ់្យេូលាយ សដ្ើមបីឱ្យសវនក្មមានឱ្កាស 

សព្ច្ើនសព្ារ់ក្ាំែត់រក្ នងិតមឫសគ្លផ់្នហានភិយ័ធាំៗទាំងអស់។ សគលរាំែងផ្នជាំហាន សនះគ្ឺ : 

 ក្ាំែត់រក្េីក្ណនាងណដ្លហានភិ័យសៅក្នុងដ្ាំសែើរការ នងិក្ាំែត់ឫសគ្លផ់្នមូលសហត ុ



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ព្រមូល ព្តតួរនិតិយ វាយតផ្មាក្តត ផ្នឫសគ្ល់មូលសហត ុ 

 ទតលក់ារយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ខពស់ច្ាំសពាះសក្មមភារានហានភិយ័ខពស់ឬហានភិ័យទាំងឡាយណដ្លជាការ 

ារមភររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ 

 រិចារណ្តសលើព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណដ្លាន សដ្ើមបីរក្ហានភិយ័។ 

ការណសវងរក្ឫសគ្ល់មូលសហតផុ្នហានភិ័យដ្ាំសែើរការ ានក្ាំែតល់ក្ខខែឌ គ្នាះឹផ្ទៃក្នុងនងិសព្ៅ ណដ្ល 

គ្ាំរាមក្ាំណហងការសសព្មច្ររស់សគលរាំែងដ្ាំសែើរការសាំខាន ់ នងិអាច្នាាំសៅរក្ទលវិាក្អវិជាាន។ ការក្ាំែត ់

ឫសគ្ល់មូលសហត ុានទតលន់ូវរញ្ហា គ្នាះឹសព្ារ់វាយតផ្មា នងិតក្់ណតងយនតការព្តតួរនិតិយហានភិយ័។  

ព្តូវានភារច្ាស់លាស់ក្នងុការណរងណច្ក្សរាគ្សញ្ហញ សច្ញរឫីសគ្ល់មូលសហតុ សៅសរលវាយតផ្មាដ្ាំសែើរ 

ការមយួសាំសៅរក្ភារសក្តិសិេធ ិ នងិព្រសិេធភារ និងសៅសរលណសវងរក្ព្រភរឫសគ្ល់មូលសហតផុ្នគ្ាំលាតសមិេធក្មម 

នងិហានភិ័យ។ សៅសរលក្ាំែត់ឫសគ្ល់មូលសហតុ ព្តវូយល់ដឹ្ងអាំរាីច ស់ដ្ាំសែើរការណដ្លក្ាំរងុរាយមរសនាៃ ស 

អនក្សទសងសេៀត។   

ានព្រភរហានភិយ័រីព្រសភេ សៅក្នុងម ូណដ្លហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន : 

 ហានភិយ័ររិសាថ ន 

 ហានភិយ័ដ្ាំសែើរការ 

 ហានភិយ័សលើរត័ា៌នសសព្មច្ចិ្តត។ 

ជាការសាំខាន់ក្នងុការណសវងយលក់្ណនាងណដ្លហានភិ័យសថតិសៅក្នងុដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ ន សដ្ើមបតីព្មងរ់ក្ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយច្ាំព្រភរហានភិ័យ នងិមិនណមនសៅសលើសរាគ្សញ្ហញ ស ើយ។ 

ការវាយតផ្មាហានភិយ័សព្ារ់សធវើសវនក្មមនឹងជានិច្ចជាកាលទមទររេរិសសាធនន៍ងិការវិនិច្ឆ័យ។ ព្តូវទក្់

េងសវនក្ររសច្ចក្វិេារ័តា៌ន ជាជាំនយួក្នុងការក្ាំែតហ់ានភិ័យក្នងុណទនក្សវនក្មម រសច្ចក្វិេារ័តា៌នសមុគ្សាម ញ។ 

 ទលរ ះពាល់សកាត នុរលផ្នហានភិយ័ដ្ល់ព្ររន័ធសវនដ្ឋឋ នាន : 

 ខវះអនុសលាមជាមួយច្ារ់ រេរញ្ហា  នងិសគលការែ៍ 

 រាយការែ៍គ្ែសនយយឬរាយការែ៍ព្គ្រ់ព្គ្ងខុស 

 ការរងាអ ក្់ព្រតិរតតកិារ 

 ផ្ងាសលើសលរ់ 

 ការសក្ងរនាាំ 

 ការាត់រងឬ់ការខចូ្ខាតព្េរយសមបតត ិ

 ការដ្ឋក្់េែឌ ក្មមតមទាូវច្ារ់។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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នតីិវធិ ី

១.ណទអក្សលើរ័តា៌នព្រមូលានរីដ្ាំណ្តក្ក់ាលសនះ គ្ួរក្ាំែត់ហានភិយ័ដ្ាំសែើរការព្តូវសធវើសវនក្មម។ 

២.េាំនាក្់េាំនងសវនក្ររសច្ចក្វិេារ័តា៌ន ជាជាំនយួក្នុងការក្ាំែតហ់ានភិយ័ សព្ារ់ណទនក្សវនក្មមរសច្ចក្

 វិេារ័ត៌ានសមុគ្សាម ញ។ 

៣.ជាំរញុការរិភាក្ាក្នងុច្ាំសណ្តមព្ក្ុមសវនក្មម ក្នងុការក្ាំែត់ព្រភរហានភិ័យព្តូវសធវើសវនក្មម។ 

៤.ក្តព់្តព្រភរផ្នហានភិយ័ដ្ាំសែើរការនីមួយៗណដ្លព្តូវសធវើសវនក្មមសដ្ឋយសព្រើ េព្មង់សលខ ០៩ “ា ព្េីស 

េីតាំងដ្ាំសែើរការ”។ 

ការវាយតផ្មាសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការ និងគ្ាំលាតការព្តតួរិនិតយ 

ក្នុងដ្ាំណ្តក្ក់ាលសនះ ការវាយតផ្មាគ្ាំលាតព្តតួរនិតិយនងិសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការព្តូវសធវើស ើងដ្ឋច់្សដ្ឋយណ ក្។ 

សមិេធក្មមដ្ាំសែើរការសផ្លត តសលើការអនុវតតព្រតិរតតិការ នងិហានភិយ័ ដូ្ច្ជាព្រសិេធភារនងិវដ្តផ្នសរល នងិការអនុវតត

ព្រតិរតតកិារលអរាំទុត។  រីឯការវាយតផ្មាព្ររន័ធព្តួតរនិតិយ គ្ឺសផ្លត តសលើការព្តួតរនិិតយទាំងឡាយណដ្លព្គ្រដ្ែត រ់     

ហានភិយ័។ ណទនក្ទាំងរីរសនះានេាំនាក្់េាំនងគន  ខែៈការអនុវតតានណក្លមអទាំងព្ររន័ធព្តួតរនិតិយ នងិសមិេធក្មម

ដ្ាំសែើរការ។ 

សក្មមភារគ្នាឹះសៅក្នុងដ្ាំណ្តក្់កាលសនះគ្ ឺ: 

 ការេេួលាន និងការវាយតផ្មារងាវ ស់សមិេធក្មម 

 ដ្ាំសែើរការវាយតផ្មាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ 

 ដ្ាំសែើរការវាយតផ្មាសមិេធក្មម។ 

ក្. ការេេលួាននងិការវាយតផ្មារងាវ ស់សមេិធក្មម 

 រងាវ ស់សមិេធក្មមគ្ឺជាសញ្ហញ សាំខាន់ររស់អងគភារ។ សញ្ហញ សនះក្ាំែត់ររិាែសក្មមភារក្នុងដ្ាំសែើរការ ឬ

លេធទលក្នងុឆ្ន ាំផ្នដ្ាំសែើរការានសសព្មច្សគលសៅជាក្ល់ាក្់។ 

 រងាវ ស់សមិេធក្មមគ្ឺជាដ្ាំសែើរការមួយជយួសវនដ្ឋឋ នក្នុងការអនុវតត សលើសរីេិនននយ័ហិរញ្ញវតថុ សដ្ើមបយីល់ដឹ្ង

នូវអវីណដ្លក្ាំរុងសក្ើតស ើងសៅក្នុងអងគភារ។ វាក្សាងរនាា ស់រតូររិតព្រក្រសដ្ឋយនិរនតរភារ ណដ្លជារនាា ស់រតូរដូ្ច្គន  

ណដ្លអងគភាររាយមសសព្មច្តមរយៈការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ងាណររព្រផ្រែី ការព្គ្រ់ព្គ្ងគ្ុែភារសរុរ នងិក្សាងក្មមវិធី

ស ើងវិញ។   

រងាវ ស់សមិេធក្មមព្តូវក្ាំែត់ជាររិាែឱ្យានអតថនយ័។ រងាវ ស់ព្តូវណតអាច្សជឿេុក្ចិ្តតាន នងិសងគតិភារសៅ

នងឹមូលដ្ឋឋ នរិត។ “លអ” និង “រហ័ស” គ្ឺមិនណមនជារងាវ ស់សមិេធក្មមព្គ្រ់ព្គន់សេ។ “ច្ាំននួគ្ុែភារមិនលអ” និង 

ការវាយតផ្មាសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការ និងគ្ាំលាតការព្តតួរិនិតយ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       240                            ២០១៧ 
 

“សរលសវលាសព្ារ់ដ្ាំសែើរការរញ្ហា ” គ្ឺជារងាវ ស់អាច្េេួលយក្ាន សរើសិនវាអាច្ព្តួតរនិតិយាន។ ភារព្តួតរនិិតយ

ានអាព្ស័យសលើមន្រនតកី្ាំរងុរាំសរញការងារ សតើអាច្ានឥេធិរលសលើធាតុសច្ញឬយ ងណ្ត។  

រណនថមសៅសលើរងាវ ស់សមិេធក្មម ណដ្លអាច្រារ់ាននងិព្តួតរនិតិយាន រងាវ ស់សមិេធក្មមព្តូវណត : 

 តព្មឹមជាមួយសគលរាំែងសវនដ្ឋឋ ន 

 ការគាំព្េដ្ល់ការណក្លមអព្រចាាំ 

 រាយការែ៍ានព្តឹមព្តូវនងិភាា មៗ។ 

រងាវ ស់សមិេធក្មមគ្ឺានសារៈសាំខាន់ដ្ល់សវនក្រសព្ពាះ : 

 រងាវ ស់សមិេធក្មមជួយសវនក្រវាយតផ្មា ថាសតើដ្ាំសែើរការក្ាំរុងព្តួតរនិតិយហានភិយ័ ឬក្ាំរុងសសព្មច្

ានសមិេធក្មមតមការសព្គងឬសេ។ រត័៌ានសនះានតផ្មាសៅក្នងុដ្ាំណ្តក្់កាលណសវងយលដ់្ាំសែើរការ 

នងិព្តូវរនតរនិតិយរិច្័យសៅក្នងុដ្ាំណ្តក្ក់ាលសនះ ខែៈណដ្លរងាវ ស់កាន់ណតព្តូវានវាយតផ្មាច្ាស់ 

 រងាវ ស់សមិេធក្មមគ្ឺជាព្ររ័នធព្តតួរនិតិយសលើសវនដ្ឋឋ នយ ងសាំខាន់ ណដ្លព្តូវរចិារណ្តសៅក្នុងការវាយ

តផ្មាការងារព្តតួរនិតិយររស់សវនដ្ឋឋ នជារួម។ 

 វាយតផ្មាថាសតើរងាវ ស់សមិេធក្មម ណទអក្សលើតផ្មា សលើររាិែ ឬសលើសរលសវលា : 

 រងាវ ស់ណទអក្សលើតផ្មា គ្ពឺ្គ្រដ្ែត រ់ខាងសមិេធក្មមហិរញ្ញវតថ ុ ឬថាសតើអស់រ ុនាម នសដ្ើមបីរញ្ចរ់ដ្ាំសែើរការ

មួយ (ឧ. ផ្ងាដ្ាំសែើរការសច្ញអាជ្ារ័ែណ) 

 រងាវ ស់ណទអក្សលើគ្ុែភារ គ្វឺាយយតផ្មាសសវាក្មមររស់អងគភារ ថាសតើសសវាររស់អងគភារលអយ ងណ្ត 

ក្នុងការរាំសរញសសច្ក្តពី្តូវការទាំងផ្ទៃក្នងុនិងសព្ៅររស់ាច ស់ភាគ្ហ នុ (ឧ.ច្ាំននួ ផ្នច្ាំែចុ្ខុស គ្ង) 

 សវនដ្ឋឋ នណដ្លក្ាំរុងសព្រើព្ាស់រងាវ ស់ព្តឹមព្តូវ ឬរងាវ ស់រច្ចរុបននព្តឹមព្តូវ នងិសជឿេុក្ចិ្តតានអាច្ទតល់

តផ្មាសាំខាន ់

 រងាវ ស់ណទអក្សលើសរលសវលា គ្ឺសផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើដ្ាំសែើរការទាំងមូលថាានរាំសរញរហ័ស

ក្ព្មិតណ្ត (ឧ. រផី្ងៃសព្ារ់ដ្ាំសែើរការសច្ញអាជ្ារ័ែណ)។ 

ការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ព្រមគន សលើតផ្មា គ្ុែភារនិងសរលសវលា អាច្សធវើឱ្យសមិេធក្មមលអសព្ារ់ដ្ាំសែើរការ 

ទាំងមូល នងិជាចុ្ងសព្កាយសព្ារ់អងគភារទាំងមូល។ 

នតីិវធិ ី

១. ក្ាំែតថ់ាសតើដ្ាំសែើរការរច្ចុរបននព្តូវានវាស់ណវងរសរៀរណ្ត (ឧ. គ្ុែភារ, សរលសវលា, ឬផ្ងាសដ្ើម)។ 

សព្ារ់ការវិភាគ្សដ្ឋយស័ក្តសិិេធិគ្ួររញ្ចូលគន នវូឈតុេិនននយ័សទសងៗ (ឧ.ព្រតិរតតកិារ ឬហិរញ្ញវតថុ) រថីាន ក្់សទសងៗក្នុង

ដ្ាំសែើរការឬសវនដ្ឋឋ ន។ គ្ួរច្ងចាាំថារងាវ ស់សមិេធក្មមានរីរព្រសភេ : 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       241                            ២០១៧ 
 

 រងាវ ស់ដ្ាំសែើរការរាយការែ៍អាំរលីេធទលររស់ដ្ាំសែើរការ នងិណដ្លព្តូវានសព្រើសព្ារ់សលើក្េឹក្ចិ្តត

មន្រនត ីនិងព្តតួរនិតិយដ្ាំសែើរការ 

 រងាវ ស់លេធទល ការរាយការែ៍អាំរលីេធទលផ្នដ្ាំសែើរការ នងឹព្តូវានសព្រើសព្ារ់ព្តួតរនិិតយ

ធនធាន និងតមដ្ឋនព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ។ 

២. រនិិតយរងាវ ស់សមិេធក្មមសដ្ើមបរីក្ភារព្តឹមព្តូវនងិព្គ្រ់ព្គន់។ អងគភារ្នមុខានរសងកើតព្ក្ុមរងាវ ស់ 

តូច្ និងានតលុយភារសព្ារ់គ្ិតគ្ូរសលើតផ្មា គ្ុែភារ សរលសវលា ដ្ាំសែើរការ នងិមន្រនតផី្នអងគភារ។ មន្រនតាីន ក្់ៗ 

ក្នុងអងគភារគ្ួរានរងាវ ស់សមិេធក្មមមិនឱ្យសលើសរី៦ ។  

តព្មយុ 

សផ្លត តសលើឧតតមភារផ្នរងាវ ស់ដ្ាំសែើរការ ណដ្ល : 

 រសព្មើជាសូច្នាក្រផ្នភារព្រសសើរស ើងសឆ្ព ះសៅរក្សគលសៅក្ាំែត់ជាក្ល់ាក្ ់

 រសងកើតតលុយភារក្នុងច្ាំសណ្តមការសផ្លត តររស់មន្រនតីសៅសលើតផ្មា គ្ុែភារ នងិសរលសវលា 

 ទតលរ់័តា៌នពាក្រ់ន័ធដ្លថ់ាន ក្ដឹ់្ក្នាាំ។ 

ខ. ការរវាយតផ្មាដ្ាំសែើរការព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ 

ព្ររន័ធធមមតមួយគ្ឺមិនណមនគម នក្ាំហុសសេ ដូ្សច្នះក្ព្មិតខុស គ្ងណ្តមួយអាច្នងឹរំរងឹេុក្។ សៅសរលក្ព្មិត

ខុស គ្ងខពស់មិនសមសហតទុល នងិានននិាន ការសក្ើនស ើង ឬានទលរ ះពាលហ់ិរញ្ញវតថជុាសារវនតសនាះ សវនក្រផ្ទៃ

ក្នុងគ្ួររចិារណ្តក្ាំហុស គ្ងជារញ្ហា សាំខាន់ នងិគ្ួរជាំរញុថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំឱ្យលះរងធ់នធានរណនថមសេៀតសព្ារ់ការណសវងរក្ 

នងិការរងាក រក្ាំហុស គ្ង។ ក្ព្មិតក្ាំហុស គ្ងទរ ក្អ៏ាច្ច្ងអលុរងាា ញថាានការ វិនសិយគ្ព្ជលុសលើព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ។ 

ក្ិច្ចការគ្នាះឹក្នងុការវាយតផ្មាព្ររ័នធព្តតួរនិតិយសវនដ្ឋឋ នគ្ ឺ: 

 ការវាយតផ្មាឱ្កាសសធវើឱ្យព្រសសើរស ើង 

 ការក្ាំែត់ភារឈន ះសលឿន។ 

 ខ.១. ការវាយតផ្មាឱ្កាសសធវើឱ្យព្រសសើរស ើង 

ក្នុងសសវាក្មមសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ការក្ាំែត់គ្ាំលាតសមិេធក្មមរងាា ញនូវឱ្កាសសាំខាន់ សព្ារ់ព្ក្ុមសវនក្រ

រណនថមតផ្មា។ ជាសរឿយៗ គ្ាំលាតសមិេធក្មមព្តូវានក្ាំែត់ក្នងុសរលវាយតផ្មាការព្តតួរនិតិយររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

ការណក្លមអដ្ាំសែើរការអនុវតតអាច្មិនណមនជាការសផ្លត តរឋមររស់សវនក្មម។ សហតុសនះ សវនក្រព្តូវសសព្មច្

ក្នុងក្រែីនីមួយៗ    ថាសតើការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើការណក្លមអដ្ាំសែើរការនងឹព្តូវអនុវតតក្ព្មិតណ្ត។    ជាអរបររា  

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្ួរគ្មនាគ្មនគ៍្ាំលាតសាំខាន់ សៅក្នុងការអនវុតតនាសរលរច្ចុរបនន នងិអតីតកាលររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

ក្នុងក្រែីដ្ផ្េសេៀតសវនក្មមផ្ទៃក្នុងអាច្ : 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ទតលក់ារណក្លមអដ្ាំសែើរការជាក្ល់ាក្ ់

 ទតលអ់នសុាសន៍េូសៅសដ្ើមបីណក្លមអសមិេធក្មមររស់សវនដ្ឋឋ ន 

 ទតលអ់នសុាសន៍ណដ្លការងាររណនថមព្តូវអនុវតតសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន 

ធនធានគ្ឺជាក្តត ច្មបងក្នុងការក្ាំែត់េាំហាំផ្នការសផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ណ់ក្លមអ។ សគលរាំែងផ្នជាំហាន

សនះគ្ឺៈ 

 ក្ាំែត់ដ្ាំសែើរការរច្ចុរបននអនវុតតសដ្ឋយរសរៀរណ្ត 

 សព្រៀរសធៀរសមិេធក្មមដ្ល់ការអនុវតតឧតតានុភារ 

 ក្ាំែតឱ់្យច្ាស់ថាអវីមិនដ្ាំសែើរការក្នងុដ្ាំសែើរការ។ 

នតីិវធិ ី

១.  វិភាគ្ណទនេីដ្ាំសែើរការណដ្លរញ្ចរ់ នងិក្ិច្ចសាភ សនព៍ាក្់រន័ធ។ 

២. សយងដ្ល់រងាវ ស់សមិេធក្មមេេួលានក្នងុជាំហានមុន។ 

៣. រណនថមសលើេិនននយ័រងាវ ស់សមិេធក្មម ណដ្លព្រមូលានក្នងុជាំហានមុន ព្តវូក្ាំែតព់្រសភេរត័ា៌នព្រតរិតតិ

ការអវ ីណដ្លចាាំាច់្សព្ារ់វាយតផ្មាដ្ាំសែើរការៈ 

 វដ្តសរលសវលា 

 ធនធានានសព្រើ 

 ធាតុចូ្ល ធាតុសច្ញ  

 ការរាំសរញចិ្តតាច ស់េុនណទនក្ខាងសព្ៅ ណទនក្ខាងក្នងុ 

 រសច្ចក្វិេាគាំព្េដ្ល់ដ្ាំសែើរការ។ 

៤. រសងកើតក្ិច្ចសាភ សនឬ៍ការសាៃ រសៃង់ជាមួយមន្រនតី រនាៃ រ់រីការរនិិតយលេធទលសាភ សនស៍លើការណសវងយល់

ដ្ាំសែើរការ។ សូមសមើលេព្មងស់លខ ១៣ “សសច្ក្តណីែនាាំសសព្ារ់សាភ សន៍” ណដ្លរញ្ចូលនូវសាំែួរទក្់េងនងឹ 

ដ្ាំសែើរការអនុវតត។ សទះរីជាសាំែួរានព្តូវសព្រើរីមុនសហើយក្តី សៅក្នងុដ្ាំណ្តក្ក់ាលណសវងយល់ដ្ាំសែើរការសាំែួរទាំង 

សនាះអាច្សព្រើមតងសេៀតានសព្ារ់ៈ 

 សផ្លត តយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើសក្មមភារជាក្ល់ាក្់មយួច្ាំននួក្នងុដ្ាំសែើរការ 

 សាភ សន៍មន្រនតីរណនថមក្នុងដ្ាំសែើរការ សដ្ឋយយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការ 

 អភិវឌ្ឍសាំែួរតមដ្ឋន។ 

 ៥. ក្ត់ព្តឱ្កាសនានាសព្ារ់ណក្លមអ។ 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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តព្មយុ 

១. ការក្ាំែតា់នគ្ាំលាតសមិេធក្មមធាំៗណដ្លានវាសណ់វងសដ្ឋយសតានុម័ត ជាេូសៅគ្ជឺាក្តត សាំខានក់្នុង

ការសសព្មច្ាននូវការណក្លមអដ្ាំសែើរការ។ ព្រការសនះជាំរុញឱ្យថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសជឿថាសៅានក្ណនាងសព្ារ់ណក្លមអ។ 

២. សាំែួរគ្នាឹះព្តូវសួរគ្ ឺ “សតើសក្មមភារអវាីនសព្រើធនធានសព្ច្ើនរាំទតុ”។ សនះជាការចារ់សទតើមលអសៅក្នុងការ

ក្ាំែត់ណទនក្ណដ្លានសកាត នរុលធាំរាំទុត សព្ារ់ការណក្លមអដ្ាំសែើរការ។ 

៣. គ្ិតអាំរកីារណក្លមអព្រតរិតតិការសវនដ្ឋឋ នសរៀងរាលផ់្ងៃ។ សនះសាំសៅដ្ល់ការគ្ិតគ្ូរអាំរកីារកាត់រនថយ

ក្ាំហុស គ្ង  សរលសវលា នងិតផ្មា។ 

៤. សាក្សួរដ្ាំសែើរការជាព្រចាាំ ថាសតើដ្ាំសែើរការសនះចាាំាច់្ឬសេ? សតើានមសធាាយលអជាងសនះឬសេ? 

 ខ.២. ការក្ាំែតភ់ារឈនះសលឿន  

 សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះ គ្ពឺ្តូវសធវើអាេិភារគ្ាំលាតសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការ និងឱ្កាសណក្លមអសៅក្នងុដ្ាំសែើរ 

ការរច្ចុរបនន នងិសផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើច្ាំែចុ្ខវះខាតណដ្លងាយៗនងិច្ាស់លាស់ នងឹជាំរញុការច្លូរួមក្នងុ

ដ្ាំសែើរការផ្លា ស់រតូរ។ ធានាឱ្យព្ក្ុមសវនក្ររនិតិយច្ាំែចុ្ានតផ្មាខពស់ជាមុន រីសព្ពាះធនធានអាច្ក្ព្មិតដ្ល់ការវាយ

តផ្មាលមអិត នងិដ្លក់ារណក្លមអសកាត នរុលទាំងអស់។ 

នតីិវធិ ី

១. ក្ាំែត់ឱ្កាស  “ឈនះសលឿន” សៅក្នុងដ្ាំសែើរការរច្ចុរបនន ណដ្លទាំងសនះគ្ឺជាភារខវះខាតទាំងឡាយ 

ណដ្លសឃើញច្ាស់និងងាយណក្លមអៈ 

 ភារសៃួ នផ្នការព្រឹងណព្រង 

 សក្មមភារគម នតផ្មារណនថម 

 ការសព្រើរសច្ចក្វិេាខុស។ 

២. សដ្ើមបីរាំសរញក្ិច្ចការសនះ សវនក្រអាច្សយងដ្ល់ដ្ាំណ្តក្ក់ាលសព្កាយៗផ្ន វិធសីាន្រសត សនះ ដូ្ច្ជាការ

 វិភាគ្មូលសហតុជាឫសគ្ល។់ ជាេូសៅសវនក្មមផ្ទៃក្នុងរាយការែ៍រញ្ហា ភាា មៗ រ ុណនតដ្ាំសណ្តះព្សាយរញ្ចរ់អាច្ក្ាំែត់

ានសៅសរលចុ្ងសព្កាយផ្នសវនក្មម។ សទះរីជាយ ងណ្តក្៏សដ្ឋយ សព្ារ់ឱ្កាសឈនះសលឿន ដ្ាំសណ្តះព្សាយគ្ួរ

ានគ្មនាគ្មន៍សលើមូលដ្ឋឋ នរឋម។ សូមរនិតិយសមើលភារក្ិច្ច នងិឧរក្រែ៍ណដ្លនឹងរលំកឹ្សៅសរលសព្កាយសព្ារ់

ដ្ាំណ្តក្់កាលសនះ នងិក្នុងដ្ាំណ្តក្ក់ាលក្ាំែត់មូលសហតជុាឫសគ្ល់ ដ្ាំសណ្តះព្សាយ គ្ាំលាតព្តតួរនិតិយនងិសមិេធក្មម

ដ្ាំសែើរការ។ 

៣. រិភាក្ាឱ្កាសឈនះសលឿនជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំណដ្លចូ្លរួម។ 

៤. សធវើការជាមួយថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង តក្់ណតងរនាា ស់ទតូរចាាំាច់្ សដ្ើមបីរព្ងងឹឱ្កាសឈនះសលឿន។ 
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៥. រភិាក្ាឱ្កាសណក្លមអទាំងអស់ នងិសធវើអាេិភាររញ្ា ីសនះ។ 

តព្មយុ 

 ១. ការអនុវតតឱ្កាសឈនះសលឿនអាច្ជយួក្នងុដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងរនាា ស់រតូរចាាំាច់្ សព្ារ់ការអនុវតតអនុ

សាសន៍រយៈសរលណវង។ ការរងាា ញអតថព្រសយជន៍ភាា មៗ គ្ជឺាក្តត សលើក្េឹក្ចិ្តតយ ងខាា ាំងដ្លក់ាររនតការណក្លមអ។ 

២. ឱ្កាសឈនះសលឿនមិនានជានិច្ចជាកាលសនាះសេ។ 

 គ្. ការវាយតផ្មាសមេិធក្មមដ្ាំសែើរការ 

 ក្ិច្ចការគ្នាះឹក្នងុការវាយតផ្មាសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការររស់សវនដ្ឋឋ នគ្ឺៈ 

 អតតសញ្ហញ ែក្មមគ្ាំលាតការអនុវតត្នមុខ (សរើាន) 

 ក្ាំែតក់្ព្មិតហានភិយ័េេួលយក្ាន 

 វាយតផ្មាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

 គ្.១ អតតសញ្ហញ ែក្មមគ្ាំលាតការអនវុតត្ នមខុ 

តផ្មាផ្នការសព្រើការអនុវតត្នមុខសៅក្នងុដ្ាំសែើរការសវនក្មម គ្ឺជាសមតថភារររស់ការអនុវតតសនះ ក្នងុការ

ជួយក្ាំែតថ់ា សតើដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ នក្ាំរងុអនុវតតសថ តិក្នងុព្រសិេធភារនិងភារសក្តិសិេធិខពស់រាំទុតឬសេ? រ័តា៌នអនុ

វតត្នមុខអាច្សជឿេុក្ចិ្តតនងិសជឿជាក្ា់ន ណដ្លានក្ាំែត់គ្ាំលាតរវាងសមិេធក្មមជាក្់ណសតងជាមួយសគលសៅ គ្ឺ

ានសារសាំខាន់ដ្លក់ារក្ាំែត់សគលសៅសវនក្មមសៅមុខសេៀត នងិសព្ារ់រញ្ចុះរញ្ចូលសវនដ្ឋឋ នថាសៅានរញ្ហា

ឬរនាា ស់រតូរជាការចាាំាច់្។ 

ការសព្រើការអនុវតត្នមុខអាច្រសងកើនតផ្មាយ ងគ្ាំហកុ្ ផ្នដ្ាំសែើរការសវនក្មមផ្ទៃក្នុងដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន។ រាល់

ព្រសភេសវនក្មម គ្ួរសព្រៀរសធៀរ “អវីជា”ជាមួយ  “អវីគ្ួរជា”។ 

ក្នុងសវនក្មមហិរញ្ញវតថ ុ លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យគ្ឺជាសតងដ់្ឋរគ្ែសនយយអនតរជាតផិ្នក្មពុជា នងិការរក្ព្សាយ          

ពាក្រ់ន័ធណដ្លអាច្អនុវតតាន។ 

ក្នុងសវនក្មមព្រតិរតតកិារ លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យគ្ឺជារងាវ ស់សមិេធក្មមនងិឧតតានុវតត សព្ារ់ដ្ាំសែើរ ព្រតិរតតិការ

ររស់អងគភាររដ្ឋ។ 

ព្តូវណតយលអ់ាំរីេាំហាំ នងិធមមជាតិផ្នគ្ាំលាតសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការ សដ្ើមបណីរងណច្ក្ការងារសវនក្មមរនតសៅតម

រញ្ហា នងិណទនក្ណ្ត ណដ្លានហានភិយ័និងឬឱ្កាសណក្លមអសមិេធក្មមខពស់រាំទុត។ 

សៅក្នងុដ្ាំណ្តក្់កាលវាយតផ្មាឱ្កាសណក្លមអការ ការរនិតិយឧតតានុវតតអាច្សធវើជាដ្ាំរូង។ ទៃុយរីសនះ ការ       

រនិិតយឧតតានុវតតអាច្សធវើរនាៃ រ់រីឱ្កាសជាក្ល់ាក្ា់នព្តូវសធវើអតតសញ្ហញ ែរួច្។ សគលរាំែងរឋមគ្កឺ្ាំែត់េីក្ណនាង

សព្ារ់សព្រើឧតតានុវតត។ 
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នតីិវធិ ី

១. រនិិតយនាយក្ដ្ឋឋ ន ឬការិយលយ័ដ្ផ្េផ្នសវនដ្ឋឋ ន ណដ្លអនុវតតដ្ាំសែើរការដ្ចូ្គន  ឬព្សសដ្ៀងគន  និង

ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែការអនុវតត្ នមុខសៅក្នងុសវនដ្ឋឋ ន។ 

២. រនិតិយការសិក្ាលក្ខែៈវិនិច្ឆយ័ណដ្លរសងកើតសដ្ឋយអងគភាររដ្ឋ។ 

៣. សព្រៀរសធៀរសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការរច្ចុរបននសៅនងឹសមិេធក្មមឧតតានុវតត។ 

៤. សរៀរច្ាំឯក្សារររក្គ្ាំសហើញរឋម។ សូមសមើលេព្មង់សលខ ១១ “េព្មង់ណទនការរនិិតយព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង” 

តព្មយុ 

១. រនាៃ រ់រីព្រមូលរត័ា៌នឧតតានុវតត ចាាំាច់្ព្តូវរនិតិយរងាវ ស់សមិេធក្មម សដ្ើមបីព្រមូលរ័តា៌នរណនថមអាំរ ី

ដ្ាំសែើរការសព្ារ់សព្រៀរសធៀរជាមួយឧតតានុវតត។ 

២. ឧតតានុវតតអាច្រក្ានសៅក្នុងលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យទាូវការ ឬឧតតានុវតតសៅក្នងុសវនដ្ឋឋ នឬក្នុងវិស័យ។ 

៣. អតតសញ្ហញ ែក្មមសលើគ្ាំលាតឧតតានុវតត ជាេូសៅគ្ឺជាណទនក្អាច្សមើលសឃើញជាងសគ្ នងិជាណទនក្រណនថមតផ្មា

ររស់សវនក្មម។ 

៤. សទះរីជាធនធានានក្ាំហតិការវិភាគ្ឱ្កាសក្៏សដ្ឋយ ក្៏ព្តូវគ្មនាគ្មន៍ឱ្កាសទាំងសនាះដ្លថ់ាន ក្ ់         

ព្គ្រ់ព្គ្ងសដ្ើមបតីមដ្ឋន នងិរនតការងារសដ្ឋយ សទក្។  

៥. សវនក្មម វិភាគ្ដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ នអាច្រួមរញ្ចូលសាំែុាំសសវាក្មមេូលាយមួយ។ គ្ួរណរងណច្ក្ នងិ      

 វិនិសយគ្សរលសវលាឱ្យទលិតាននូវតផ្មាលអរាំទតុ (ការធានានិងគ្ាំនតិណក្លមអ)ដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន។ 

៦. តផ្មាអាច្ទតលន់យិមន័យតមមសធាាយសព្ច្ើនដូ្ច្ជា ការសនស ាំសាំផ្ច្ព្ាក្់ ឬការកាត់រនថយហានភិយ័

ជាមួយព្រតិរតតកិារជាក្ល់ាក្់។ សៅក្នងុសាថ នការែ៍ណដ្លតផ្មាផ្នព្ាក្់មិនអាច្គ្ិតាន គ្ួរក្ាំែត់តផ្មាផ្នព្រតិរតតិការ 

ឬតផ្មាមធយមផ្នព្រតិរតតកិារ។ 

៧. គ្ាំលាតរវាង “អវីជា”នងិ “អវីគ្ួរជា”ានឥេធិរលខាា ាំងណ្តស់។ ព្តូវច្ាស់ថាការសព្រៀរសធៀរឧតតានុវតត

ណដ្លទតល់ជាអនសុាសន៍ គ្ឺសមព្សរសធៀរនងឹេាំហាំនងិភារសមុគ្សាម ញផ្នដ្ាំសែើរការ នងិសវនដ្ឋឋ ន។ 

 គ្.២. ក្ាំែតក់្ព្មតិហានភិយ័ណដ្លអាច្េេលួយក្ាន 

ហានភិយ័អាច្េេួលយក្ានព្តូវក្ាំែត ់សដ្ឋយរចិារណ្តសៅសលើៈ 

 ការវាយតផ្មាររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង 

 អនសុាសនទ៍តល់សដ្ឋយសវនក្រផ្ទៃក្នងុនិងផ្ទៃសព្ៅ 

 ផ្ងាផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយហានភិយ័ 

 សតើហានភិ័យអាច្ព្គ្រ់ព្គ្ងានទាំងព្សុងឬសេ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ហានភិយ័េេួលយក្ានអាច្វាស់ណវង សដ្ឋយរងឹណទអក្សលើសវនដ្ឋឋ ន នងិជារិសសសហានភិ័យទក្់េិន ឧ. 

ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងអាច្ៈ 

 យល់ព្រម “មិនឱ្យក្ាំហុសសលើសរី៥ភាគ្រយ” 

 យល់ព្រម “ក្ព្មិតមធយម” ឬ “ទរ” 

 ណទអក្ទាំងព្សុងសលើអនសុាសន៍ររស់សវនក្រ។ 

ជាការរណនថមសលើព្ររន័ធព្តតួរនិតិយររស់សវនដ្ឋឋ នណដ្លគ្ិតគ្ូររីព្រសិេធភារតផ្មា គ្ួរសច្ៀសវាងហានភិយ័ 

សដ្ឋយកាត់រនថយ ឬលុររាំាត់សក្មមភារទាំងឡាយណ្តណដ្លជាព្រភរហានភិយ័។ 

ក្តត សាំខានក់្នុងការជួយថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងវាយតផ្មាហានភិ័យ គ្ធឺានាឱ្យរួក្សគ្ដឹ្ងរហីានភិយ័សវនដ្ឋឋ នសទសងៗ 

ណដ្លានក្នុងឯក្សារម ូណដ្លហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន។ អនក្រាលគ់ន រួមទាំងព្ក្ុមព្រតិរតតកិារ គ្រួយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យសវនដ្ឋឋ ន។ 

ជាំហានវាយតផ្មាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយដ្ាំសែើរការទាំងសនះ ព្ក្សសារយក្ហានភិ័យសវនដ្ឋឋ នទាំងអស់ រួមរញ្ចូល

ទាំងព្រសិេធភារ នងិការរាំសរញចិ្តតាច ស់ភាគ្េុន។ ជាំហានដ្ផ្េក្នុងដ្ាំណ្តក្ក់ាលសនះ (វាយតផ្មាសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការ) 

សផ្លត តជារិសសសសលើព្រសភេហានភិ័យ ការវាស់ណវង នងិណក្លមអដ្ាំសែើរការរច្ចុរបនន។ ជាទលវិាក្ការងារានអនុវតត

ក្នុងណទនក្ទាំងរីរអាច្ព្តួតសីុគន  រាំសរញគន សៅវិញសៅមក្និងអាច្ព្តូវអនុវតតរួមគន ។ 

 

នតីិវធិ ី

១.សូមសយងតមណទនេីដ្ាំសែើរការ ណទនេីហានភិ័យនងិរញ្ាអីាេិភារហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន ណដ្លជាសគល

សៅសវនក្មមក្នងុដ្ាំណ្តក្់កាលមុន។ 

២. ក្ាំែតក់្ព្មតិហានភិ័យណដ្លអាច្េេួលយក្ាន សដ្ឋយសព្រើៈ 

 ការវិនិច្ឆយ័ររស់សវនក្រ ក្នុងការរចិារណ្តសលើតផ្មា 

 ក្តត សទសងៗដូ្ច្ជាៈ សគលរាំែងអងគភារ ភារណព្រព្រលួភាា មៗនិងសារៈសាំខានផ់្នហានភិ័យ នងិ 

លេធភារផ្នការវាសណ់វង។ 

៣. សរើសិនហានភិយ័ខាះអាច្ក្ាំែត់ជាររិាែាន គ្ួរសព្រើ រសច្ចក្សេសសវនក្មមសដ្ឋយក្ុាំរយូេ័រ (CAATs)

ក្នុងការវាស់ណវង។ 

៤. សរៀរច្ាំឯក្សារលេធទល។ 

តព្មយុ 

១. ក្ត់ច្ាំណ្តាំថា សទះរីជាថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងអាច្េេួលយក្ររិាែហានភិ័យសាំខាន់មួយច្ាំននួធាំក្នងុណទនក្ខាះ ក្៏

ការសសព្មច្ចិ្តតររស់រកួ្សគ្នងឹផ្លា ស់រតូរ     ព្រសិនសរើសវនក្មមផ្ទៃក្នងុរសងកើតមសធាាយព្តួតរនិិតយ    ណដ្លានតផ្មា 
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សមរមយជាង។ 

២. ជានិច្ចជាកាលរិចារណ្តផ្ងាព្តួតរនិិតយហានភិ័យ។ 

៣. ក្ាំែត់ររាិែហានិភយ៍ក្នុងសាថ នភារខាះ រ ុណនតក្៏គ្ួររចិារណ្តសលើណងាវាស់ណវង។ 

៤. ហានភិ័យររស់សវនដ្ឋឋ នរុាំអាច្ព្គ្រ់ព្គ្ងានទាំងអស់សេ។ 

 គ្.៣. វាយតផ្មាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសវនដ្ឋឋ ន 

អងគភារអនុវតតានលអរាំទតុណតងសព្រើព្ររន័ធព្តតួរនិតិយការពារ នងិតមដ្ឋនសៅក្នងុដ្ាំសែើរការទាំងមូលជាំនួស

ឱ្យអធកិារក្ិច្ចសៅចុ្ងព្គ។ អនតរសក្មមផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិិតយក្នុងដ្ាំសែើរការ ជាក្តត ច្មបងសៅក្នងុដ្ាំសែើរក្សាង នងិ

រក្ាសមិេធក្មមជាមួយព្រសិេធភារនងិព្រសិេធទល។ ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយព្តូវានរសងកើតសៅក្នងុដ្ាំសែើរការ សហើយព្តូវ      

សផ្លត តសលើសគលរាំែងខាងគ្ែុភារ ផ្ងា នងិសរលសវលា។ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយាន២ព្រសភេៈ 

 ការពារ 

- ការណរងណច្ក្ភារក្ិច្ច 

- ការសធវើណទនការ និងការរនិតិយ 

 តមដ្ឋន 

- ការច្ុះព្តួតរនិិតយ 

- រាយការែ៍អាំរសីាថ នភារ 

- ការសព្រៀរសធៀរសៅនងឹណទនការ និងការវាយតផ្មាដ្ាំសែើរការ។ 

សគលរាំែងេូសៅផ្នជាំហានសនះ គ្ឺព្តូវក្ាំែតថ់ាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយកាត់រនថយហានភិ័យសវនដ្ឋឋ នដ្ល់

ក្ព្មិតអាច្េេួលាន។ ការវាយតផ្មាសលើការតក្់ណតងព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសវនដ្ឋឋ នគ្ួរព្តូវអនុវតតមុន សហើយការវាយ

តផ្មាថាសតើព្ររន័ធព្តតួរនិិតយព្តវូានអនុវតត នងឹសធវើសៅក្នុងដ្ាំណ្តក្ក់ាលរនាៃ រ់។ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសវនដ្ឋឋ នក្នងុដ្ាំសែើរការគ្ួរវាយតផ្មារួមគន  សដ្ើមបកី្ាំែតព់្រសិេធភារ។ ព្រសិេធភារនងិភារ

សក្តិសិេធិព្តូវានរញ្ចូលក្នុងការវាយតផ្មាររស់សវនក្រ។ ភារសក្តិសេិធិទក្់េងនងឹថាសតើហានភិយ័សវនដ្ឋឋ នព្តូវាន

កាត់រនថយ នងិទតលក់ារធានាសមសហតទុលដ្លក់ារសសព្មច្សគលរាំែងដ្ាំសែើរការសាំខាន់ៗ។ ព្រសិេធភារសាំសៅ

ដ្លក់ារក្ាំែត់ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយានផ្ងាសថាក្ នងិលុររាំាត់ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសលើស ឬមិនពាក្់រន័ធ (ព្ររន័ធព្តតួ    

រនិិតយឃុាំព្គ្ងហានភិយ័មិនសាំខាន់ ឬមិនេាំនង)។ 

នតីិវធិ ី

១. រនិតិយរ័តា៌នអភិវឌ្ឍក្នងុជាំហាននិងដ្ាំណ្តក្ក់ាលមុនៗ 
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 ណទនេីដ្ាំសែើរការ និងសាំសែរសាភ សន ៍

 ការសរៀរច្ាំឯក្សារហានភិ័យអាេិភារ 

 ការសរៀរច្ាំឯក្សារហានភិ័យ ណដ្លអាច្េេួលយក្ាន។ 

២.សព្រើឧរក្រែ៍ណទនេីព្តតួរនិតិយហានភិយ័វាយតផ្មាព្ររន័ធព្តួតរនិតិយសវនដ្ឋឋ ន។ សៅក្នងុការរាំសរញណទនេី

សព្ារ់ការវាយតផ្មាព្រសិេធភារការព្តួតរនិតិយ គ្ួរសព្រើលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ  

 រក្មូលសហតុជាឫសគ្ល់ដ្លហ់ានភិយ័ 

 សាមញ្ញភារ 

 រនសលដ់្ឋន 

 ានរញ្ចូល (Embedded) 

 សវ ័យព្រវតតក្មមសរើអាច្ 

 សក្ើតស ើងមុនសៅក្នុងដ្ាំសែើរការ។ 

៣. ក្ាំែត់ថាសតើព្ររន័ធព្តួតរនិតិយានរសងកើត អាច្កាត់រនថយហានភិ័យសវនដ្ឋឋ នដ្លក់្ព្មិតអាច្េេួលាន

ឬសេ? គ្ួររចិារណ្តសគលរាំែងពាក្់រន័ធទាំងអស់សៅសរលវាយតផ្មាហានភិ័យសវនដ្ឋឋ ន និងសរលរសងកើតព្ររន័ធព្តួត-

រនិិតយ។ គ្ួររចិារណ្តព្ររន័ធព្តួតរនិិតយគ្នាះឹររស់សវនដ្ឋឋ នរួមគន ។ 

៤. ធានាថាសវនក្ររសច្ចក្វិេារត័៌ាន នងឹជយួសលើព្ររន័ធព្តួតរនិិតយរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន ព្រសិនសរើៈ 

 ព្ររន័ធានភារសមុគ្សាម ញ 

 ានភាររ ះពាលស់ាំខាន់ដ្លដ់្ាំសែើរការ 

 ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយរសច្ចក្វិេារត័៌ាន ជាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយគ្នាះឹសៅក្នងុដ្ាំសែើរការ។ 

៥. វាយតផ្មាព្រសិេធភារផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសវនដ្ឋឋ ន 

 អាច្សធវើឱ្យសាមញ្ញជាងមុន នងិព្តូវជាំនួសព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសថាក្ជាងមុន? 

 អាច្រាំាត់ភារសលើសឬមិនទក្់េងររស់ព្ររន័ធព្តួតរនិតិយ។ 

៦. សរៀរច្ាំឯក្សារផ្នការវាយតផ្មាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ “រឋម”  សដ្ឋយសព្រើេព្មង់សលខ ១៥ “ា ព្េីសក្ាំែត់

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយរសច្ចក្វិេារត័៌ាន”។ ច្ាំណ្តាំថាការវាយតផ្មាសៅជារឋម រហូតដ្លា់នការវាយតផ្មារញ្ហា ក្ថ់ាសតើ

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយក្ាំរុងព្រតិរតតិានអនុវតតឬយ ងណ្តសៅដ្ាំណ្តក្ក់ាលរនាៃ រ់។ ក្ុាំឧរាថា សដ្ឋយសារអវតតាន

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសដ្ឋយណ ក្ សនាះនងឹនាាំឱ្យានហានភិយ័។ ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយណររសនះអាច្មិនចាាំាច់្ ព្រសិនសរើ

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយដ្ផ្េសេៀតអាច្រ ះរ ូវ ឬហានភិ័យសវនដ្ឋឋ នតូច្តច្។ 

៧. ក្ត់ព្តគ្ាំលាតសៅក្នុងព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសវនដ្ឋឋ ន។ ច្ាំណ្តាំថា េនៃឹមនងឹសរលព្ររន័ធព្តួតរនិិតយលអរាំទុត

ានក្ាំែត់សឃើញសៅេីសនះ ដ្ាំសណ្តះព្សាយរញ្ចរ់នឹងសធវើសៅដ្ាំណ្តក្់កាលសព្កាយ រនាៃ រ់រណីសវងរក្ព្រភរមលូសហត ុ
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ជាឫសគ្ល់រួច្។ 

៨. សព្មរសព្មលួការវាយតផ្មាព្ររន័ធព្តួតរនិិតយជាមួយសវនក្រផ្ទៃសព្ៅសៅសរលណ្តអាច្សធវើាន។ រនិតិយ

ការវាយតផ្មាព្ររន័ធព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុផ្នការងារក្នាងមក្ររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិផ្ទៃសព្ៅ។ 

តព្មយុ 

១. ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសវនដ្ឋឋ នានភារសក្តិសិេធិសៅសរលវាកាត់រនថយហានភិយ័សវនដ្ឋឋ នដ្លក់្ព្មតិអាច្

េេួលយក្ាន។ ក្ព្មិតហានភិ័យេេួលយក្ានគ្ឺជាការសសព្មច្ចិ្តតររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង។ 

២. គ្ួរយល់ដឹ្ងរីរណព្មរព្មួលក្នុងអងគភារ ដូ្ច្ជាការកាតរ់នថយនិងការក្សាងស ើងវិញ ណដ្លអាច្រ ះពាល់

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ។ 

៣. រណនថមតផ្មាសដ្ឋយលុររាំាតភ់ារសលើសឬព្ររន័ធព្តួតរនិតិយមិនទក្់េិន។ 

៤. មិនានហានភិយ័ទាំងអស់អាច្ព្គ្រ់ព្គ្ងានសេ។ 

រញ្ហា ក្់ភារព្តឹមព្តូវផ្នរងាវ ស់ដ្ាំសែើរការ និងព្ររន័ធព្តតួរិនតិយ 

 សៅក្នងុដ្ាំណ្តក្់កាលរញ្ហា ក្ភ់ារព្តឹមព្តូវផ្នរងាវ ស់ដ្ាំសែើរការនងិព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ សវនក្រទតលក់ារធានា 

នងិការវិភាគ្ដ្ល់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសលើព្ររន័ធព្តតួរនិតិយដ្ាំសែើរការ រងាវ ស់សមិេធក្មមគ្នាះឹ នងិរត័ា៌នសព្ារ់សសព្មច្

ចិ្តតនានា។ 

ព្ក្ុមសវនក្មមគ្រួនាាំឱ្កាសណក្លមអជនូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំរនិតិយសសព្មច្។ 

 សក្មមភារគ្នាឹះសព្កាមដ្ាំណ្តក្ក់ាលរញ្ហា ក្ភ់ារព្តឹមព្តូវផ្នព្ររ័នធព្តតួរនិតិយនងិរងាវ ស់ផ្នដ្ាំសែើរការានៈ 

 ក្ាំែត់ព្រសភេ និងវិសាលភារសតសត  

 រសងកើតនងិអនុវតតសតសតរញ្ហា ក្់ 

 រសងកើតនងិអនុវតតសតសត សលើគ្ាំលាត។ 

 ក្. ក្ាំែតព់្រសភេ នងិវសិាលភារសតសត 

សគលរាំែងផ្នសក្មមភារសនះ គ្ឺៈ 

 វាយតផ្មាភារសក្តិសិេធផិ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយដ្ាំសែើរការ ឬរងាវ ស់សមិេធក្មម 

 ក្ាំែត់េាំហាំគ្ាំលាតផ្នសមិេធក្មមនងិព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ។ 

អភពិ្ក្មសធវើសតសត  នងិសគលរាំែងជាក្ល់ាក្់សព្ារ់សវនក្មមនីមួយៗនងឹណព្រព្រលួតមអវី ណដ្លសវនក្រ

ានរក្សឃើញសៅក្នងុការងាររឋម។ សគលរាំែងផ្នការសធវើសតសតអាច្រួមរញ្ចូលៈ 

 ព្រសិនសរើព្ររន័ធព្តួតរនិតិយឬរងាវ ស់សមិេធក្មមានភារព្គ្រ់ព្គន់ ការសធវើសតសតរញ្ហា ក្់គ្រួណតសរៀរច្ាំ 

ស ើង សដ្ើមបីក្ាំែត់ថាសតើដ្ាំសែើរការនិងព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ ានព្រព្រតឹតសៅដូ្ច្ការររំងឹេុក្ឬសេ? 

រញ្ហា ក្់ភារព្តឹមព្តូវផ្នរងាវ ស់ដ្ាំសែើរការ និងព្ររ័នធព្តតួរិនតិយ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 សៅក្នងុក្រែីខាះ ព្រសិនសរើព្ររ័នធព្តតួរនិតិយមិនព្គ្រ់ព្គន ់ គ្រឺុាំចាាំាច់្សធវើសតសតសវនក្មមរណនថមសេ។ 

ច្ាំែចុ្សខាយព្តតួរនិតិយព្តូវរាយការែ៍ដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន។ ក្នុងក្រែីដ្ផ្េសេៀត សតសតលមអិតអាច្សរៀរ

ច្ាំសធវើសដ្ើមបីក្ាំែត់េាំហាំផ្នច្ាំែចុ្សខាយររស់ព្ររន័ធព្តួតរនិតិយឬគ្ាំលាតសមិេធក្មម។ ឧ. ព្រសិនសរើ

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសលើដ្ាំសែើរការេូទត់ រងាា ញថាគម នការព្តួតរនិិតយទក្់េងនឹងការេូទត់សៃួ ន សនាះ

ការវិភាគ្វិក្កយរព្តគ្រួព្តូវានសធវើ សដ្ើមបីរក្ច្ាំននួវិក្កយរព្តសៃួ នណដ្លានេូទត ់

 វាយតផ្មាលេធទលអនុវតតជាមួយនឹងរងាវ ស់សមិេធក្មមណដ្លានព្សារ់ 

  វិភាគ្សមិេធក្មមដ្ាំសែើរការណដ្លគម នរងាវ ស់សមិេធក្មម។ សៅក្នុងក្រែីសនះ រាំែងផ្នការវិភាគ្ ឬសតសត

អាច្ជាការវាយតផ្មាេិនននយ័ នងិក្ាំែត់រក្ននិាន ការឬអានាុត។ សវនក្រអាច្រសងកើតរាយការែ៍តម

ដ្ឋនសដ្ើមបវីាយតផ្មាសមិេធក្មម។ លេធទលផ្នការវិភាគ្ក្៏អាច្រងាា ញនូវមូលដ្ឋឋ នសព្ារ់អភិវឌ្ឍរងាវ ស់

សមិេធក្មមទងណដ្រ 

  វិភាគ្េិនននយ័សដ្ើមបីក្ាំែត់េីហានភិយ័រណនថម 

 ការវិភាគ្េិនននយ័ គ្ជឺនួកាលអនុវតតមុនដ្ាំណ្តក្ក់ាលសវនក្មម សដ្ើមបីណច្ក្ថាន ក្់េិនននយ័ ឬសព្ជើសសរីស

គ្ាំរូសវនក្មម។ ក្ិច្ចការសនះជយួក្ាំែត់ណទនក្សាំខាន់ណដ្លព្តវូយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ នងិអនញុ្ហញ តសវនក្រ

រាំសរញការងារព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារក្នុងការក្ាំែតហ់ានភិយ័គ្នាះឹ/រញ្ហា ។ 

 ក្ាំែតភ់ារជាសារវនតផ្នគ្ាំលាតររស់ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយគ្នាឹះសលើដ្ាំសែើរអនុវតត។ 

ណទនការសតសតលមអិតគ្ួររសងកើតសព្ារ់ហានភិយ័ដ្ាំសែើរនីមួយៗ ណដ្លានសធវើអតតសញ្ហញ ែ។ ព្រសភេ សរល

សវលា និងវិសាលភារសតសត  ណដ្លព្តូវអនុវតតអាព្សយ័សលើ :  

 ភារសក្តិសិេធិ នងិព្រសិេធភារផ្នការសធវើសតសត។ ានមសធាាយសព្ច្ើនក្នងុការសធវើសតសត សលើការព្តតួរនិតិយ

ណដ្លដូ្ច្គន ។ សតសត មួយច្ាំននួអាច្ងាយព្សលួជាង ឬព្រសិេធភារជាងណតព្រសិេធភារសរុរគ្រួរិចារណ្ត  

 ធមមជាតផិ្នសាសភារណដ្លព្តូវសធវើសតសត ៈ 

- សតសតានភារខុសគន  សព្ារ់ក្ាំែត់ព្តសដ្ឋយផ្ដ្ នងិតមសអ ិច្ព្តនូកិ្ (ក្ាំរយូេ័រ)  

- ក្ាំែត់ព្តតមក្ាំរយូេ័រអាច្ងាយព្សលួ ក្នងុការសធវើសតសត សដ្ឋយសព្រើក្មមវិធីេន ់

 ព្រសភេភសតុតងសវនក្មមអាច្រក្ាន។ សរើសិនភសតុតងសវនក្មមជាេព្មងផ់្លៃ លា់ត ់ សនាះការសាៃ រ

សៃងទ់ាូវការព្តូវការចាាំាច់្ 

 ហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន។ សផ្លត តការព្រឹងណព្រងសលើហានភិ័យគ្នាឹះសវនដ្ឋឋ ន 

 សារៈសាំខានរ់ិសសសផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិតិយឬហានភិ័យ។ សផ្លត តសលើសគលសៅសវនដ្ឋឋ នេូសៅសៅសរល

សសព្មច្ចិ្តតសលើសតសតណ្តមួយព្តូវអនុវតត។   សគលរាំែងឬហានភិយ័សាំខានរ់ិសសស   គ្ួរសធវើសតសតឱ្យ 

េូលាំេូលាយជាងអវីសទសងសេៀត 
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 ភារសក្តិសិេធិព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសវនដ្ឋឋ ន /ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយកាត់រនថយហានភិ័យ 

 ររិសាថ នព្តតួរនិតិយេូសៅរួមទាំងព្ររន័ធព្តតួរនិតិយទក្់េងដ្ផ្េអាច្រ ះពាល់ដ្ល់ការសធវើសតសត  ភារសជឿ

ជាក្់ជាងមុនអាច្េេួលរីព្ររន័ធព្តតួរនិតិយក្នុងររិសាថ នព្តួតរនិិតយខាា ាំង 

 ក្ព្មិតក្ាំែត ់(ឧ. ការច្លូរក្េិនននិ័យរូរវនត) សៅសរលក្ាំែត់សតសតសព្ារ់អនុវតត គ្ួររិចារណ្តណដ្ន

ក្ាំែត់ដ្លក់ារសព្រើព្ាស់មន្រនត ីឬេិនននយ័ព្តូវការសព្ារ់សតសត  

 សតើការសននដិ្ឋឋ នសលើព្ររន័ធព្តួតរនិិតយានទតលជ់នូសវនដ្ឋឋ នឬសេ? 

ធនធាន ឬងវិកាណដ្លរក្ានៈ គ្ួររចិារណ្តក្ាំហតិសលើងវិកា នងិសលើមន្រនតីសវនក្មម ព្រមទាំងលេធភាររក្ាន

ផ្នមន្រនតី។ សរើសិនធនធានសវនក្មមានក្ាំែត ់ឬមន្រនតីសាំខាន់មិនអាច្រក្ានសនាះអភិព្ក្មសវនក្មមអាច្ព្តូវផ្លា ស់រតូរ។ 

សៅសរលវាយតផ្មាព្រសភេសតសតសព្ារ់អនុវតត គ្ួររចិារណ្តៈ 

 ក្ិច្ចព្រជុាំសព្មរសព្មលួ 

 ក្ិច្ចសាភ សន ៍

 សាំែួរ 

 ការអសងកត និងអធិការក្ិច្ច 

 ការរនិតិយឯក្សារ 

 សសច្ក្តីរញ្ហា ក្់ ឬសសច្ក្តរីនយល ់

 ការរនិតិយលក្ខែៈវិភាគ្ 

 ការវិភាគ្េិនននយ័ 

 សក្ខីរព្តក្មម នងិការសទៃៀងផ្លៃ ត ់

 ណទនេីដ្ាំសែើរការ 

 តមដ្ឋនដ្ាំសែើរការ 

 ការសាៃ រសៃង ់

 ការវិភាគ្ 

 ការសទៃៀងផ្លៃ ត ់

 ការគ្ែនាស ើងវិញ និងសតសតវាយតផ្មា។ 

នតីិវធិ ី

១. រដី្ាំណ្តក្់កាលសវនក្មមមុនៗ គ្ួរសយងក្ិច្ចការដូ្ច្ខាងសព្កាម :  

 ណទនេីដ្ាំសែើរការ 

 ការវាយតផ្មាព្ររន័ធព្តួតរនិតិយសវនដ្ឋឋ ន រួមទាំងគ្ាំលាតានសធវើអតតសញ្ហញ ែ 
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 ការវាយតផ្មាការអនុវតតដ្ាំសែើរការរួមទាំងគ្ាំលាតានសធវើអតតសញ្ហញ ែ 

 ហានភិយ័សវនដ្ឋឋ នច្មបងៗនងិព្រភរ 

 ររក្គ្ាំសហើញដ្ាំរូងមក្ដ្ល់រច្ចុរបនន។ 

២. មុនតក្់ណតងសតសតសវនក្មមជាក្់លាក្់ ព្តូវក្ាំែតហ់ានភិយ័សវនដ្ឋឋ នណ្តចាាំាច់្ព្តូវសធវើសតសត ៈ 

 ច្ាំសពាះហានភិ័យទាំងឡាយណដ្លព្ររន័ធព្តួតរនិតិយានតក្់ណតងលអ សតសតអាច្ដ្ាំសែើរការសដ្ើមបីរញ្ហា ក្់

ថាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសនាះព្តូវានសព្រើព្ាស់ដូ្ច្ការររំឹងេុក្ 

 ហានភិយ័ទាំងឡាយជាមួយគ្ាំលាតផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិតិយសវនដ្ឋឋ ន សតសតអាច្ដ្ាំសែើរការសដ្ើមបកី្ាំែត់

សារវនតផ្នគ្ាំលាត (អវីសធវើខុស)។  វិសាលភារការងារអាព្ស័យសលើសារៈសាំខានផ់្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ 

តផ្មារណនថមនិងធនធានរក្ាន។ 

៣. ក្ាំែត់ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយដ្ាំសែើរការសដ្ឋយណ ក្ ឬគ្ាំលាត ណដ្លតព្មូវសធវើសតសតសវនក្មម។ (មិនចាាំាច់្សធវើ

សតសត ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយទាំងអស់សេ និងវិសាលភារសតសតអាច្ណព្រព្រួល)។ 

៤.សរៀរច្ាំណទនការសតសតដ្ាំរូងក្ព្មិតខពស់ ណដ្លទារភាា រ់សតសតសវនក្មមសៅហានភិ័យសវនដ្ឋឋ នគ្នាឹះ (សូម

សមើលេព្មង់សលខ ១៦ “តរាងា ព្េីសព្រសភេសតសត”) គ្ួររចិារណ្តសលើៈ 

 រនស ាំរវាងការសទៃៀងផ្លៃ តន់ងិសតសត សលើគ្ាំលាត (សៅច្ាំែចុ្សនះគ្ួរសសព្មច្ចិ្តតសលើព្រសភេនងិ វិសាល- 

ភារសតសតចាាំាច់្។ សតសតជាក្ល់ាក្់ណដ្លព្តូវសព្រើនងឹក្ាំែត់សៅជាំហានរនាៃ រ់)  

 ធនធានរក្ាន 

 សារៈសាំខានផ់្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសវនដ្ឋឋ ន។ 

៥. ក្ាំែត់ សរើេព្មង់សលខេព្មង់សលខ ១៧ “រសច្ចក្សេសសវនក្មមសដ្ឋយក្ុាំរយូេ័រ (CAATs”) អាច្សព្រើក្នុងការ

ក្ាំែត់ណទនក្សាំខាន់ៗសព្ារ់សធវើសតសត។ 

៦. រចិារណ្តសរើសិនគ្ាំរូសព្ជើសសរីសសថ ិតិ (Statistical Sampling)អាច្សមព្សរ។ 

៧. សរៀរច្ាំឯក្សារណទនការក្ព្មិតខពស់។ 

តព្មយុ 

១.សរើសិនគ្ាំរសូព្ជើសសរីសព្តូវានក្ាំែត់ជា វិធីសាន្រសតសព្ារ់សតសត  គ្ួររិចារណ្តព្រសភេគ្ាំរូខាងសព្កាម : 

 សចាះៗ Random 

 ច្សនាា ះ Interval 

 ថាន ក្ ់Stratified។ 

២. សរើសិនគ្ាំរូសព្ជើសសរីសានក្ាំែត់ជា វិធសីាន្រសតសព្ារ់សតសត  គ្ួររចិារណ្តជសព្មើសដូ្ច្ខាងសព្កាម : 

 តមរសរៀរសថ តិ ិ
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 តមឯក្តរូរិយរ័ែណ  

 តមការវិនិច្ឆ័យ។ 

៣. សរើសិនគ្ាំរូសព្ជើសសរីសព្តូវានក្ាំែត់ជា វិធីសាន្រសត សតសត  គ្ាំរូសព្ជើសសរីសណររតមការ វិនិច្ឆយ័ជា វិធីសាន្រសត

អាច្េេួលយក្ាន រ ុណនតសវនក្មមនងឹសរៀរច្ាំឯក្សារមូលដ្ឋឋ នសព្ារ់វិនិច្ឆ័យ។ សៅក្នងុក្រែីមួយច្ាំននួគ្ាំរសូព្ជើស

សរីសណររសថ ិតិគ្ួរជាជសព្មើស។ 

៤.មិនចាាំាច់្សធវើសតសត ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយដ្ាំសែើរការសាំខាន់ទាំងអស់សេ រីសព្ពាះធនធានានក្ាំែត។់ សផ្លត ត

ការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើក្ិច្ចរណនថមតផ្មាឱ្យានសព្ច្ើន។ 

 ខ. ការតក្ណ់តង នងិអនវុតតសតសត សទៃៀងផ្លៃ ត ់

 សគលរាំែងផ្នជាំហានការតក្់ណតង នងិអនុវតតសតសត សទៃៀងផ្លៃ ត់ គ្ឺៈ 

 ក្ាំែត់សតសត សទៃៀងផ្លៃ ត់ជាក្ល់ាក្់ (ឬរនស ាំផ្នសតសត ) 

 ក្ាំែតន់ងិអនុវតតសតសត  

 សរៀរច្ាំឯក្សារលេធទល។ 

សតសតនីមួយៗគ្ួររចិារណ្តដ្ូច្ខាងសព្កាម : 

 សគលរាំែងសតសត  : សតើសតសតតក្់ណតងសដ្ើមបីសសព្មច្អវ?ី 

 ច្ាំននួសរុរសតសត : សតើសក្លផ្នធាតអុវីព្តូវសធវើសតសត? 

 ព្រសភេសតសត : សតើវិធសីាន្រសត សតសត ណដ្លានព្រសិេធភារ នងិផ្ងាសមរមយរាំទុតជាអវី? ណដ្លព្តូវសព្រើ

សព្ារ់វាយតផ្មាភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ ឬរងាវ ស់សមិេធក្មម? 

 រសច្ចក្សេសសព្ជើសសរីសគ្ាំរូ: សរើសិនការសព្ជើសសរីសគ្ាំរូ (Sampling)ជាការសមព្សរ សតើអភិព្ក្មអវនីងឹ

សព្រើក្នុងការសធវើសតសត សលើច្ាំននួ (Population)? 

 លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យេេួលយក្ានផ្នការសព្ជើសសរសីគ្ាំរ:ូ សតើក្ព្មតិលេធទលអនុវតតក្ព្មិតណ្តនឹងព្តូវ

រិចារណ្តថាអាច្េេួលយក្ាន? 

 ក្រែីជាសព្ច្ើន រនស ាំសតសតសវនក្មមនឹងសព្រើសព្ារ់វាយតផ្មាភារសក្តិសិេធិផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិតិយ ណដ្លានក្ត់

ព្ត។ មួយក្នុងច្ាំសណ្តមការសសព្មច្ចិ្តតសាំខានា់នសធវើក្នងុជាំហានសនះ គ្កឺ្ាំែតផ់្ងាសដ្ើមនងិអតថព្រសយជនក៍ារសធវើសតសត

សវនក្មម។ ក្នងុក្រែីមួយច្ាំននួសតសត សលើការរញ្ហា ក្់នងិសតសត សលើគ្ាំលាត នងឹសរៀរច្ាំអនុវតតរួមគន ។ សតសត សទលអាច្     

ទតលល់េធទលរ ីវិសាលភារគ្ាំលាត នងិថាសតើព្ររន័ធព្តួតរនិតិយក្ាំរងុព្រតិរតតិឬសេ? 

សៅសរលរញ្ចរ់សតសត  សវនក្រគ្ួរក្តព់្តលេធទលសតសត សទសងៗ និងសរៀរច្ាំឯក្សារក្រែីសលើក្ណលងមួយច្ាំននួ

សព្ារ់តមដ្ឋននងិរាយការែ៍រនតរនាៃ រ់។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       254                            ២០១៧ 
 

 ក្នុងការសព្រើព្ាស់លេធទលសតសត  សវនក្រគ្រួវិភាគ្រច្ច័យសតសតទាំងសនះតមណទនក្ដ្ូច្ខាងសព្កាម ៖ 

 សតើលេធទលសតសត ព្ារ់រីហានភិ័យសវនដ្ឋឋ នរណនថមឬសេ? សរើាន ហានភិ័យទាំងសនាះជាព្រសភេអវី? (ខវះ

សុច្រិតភារក្នុងការសព្រើេិននន័យសព្ារ់វាយតផ្មារងាវ ស់សមិេធក្មម ខវះការអនញុ្ហញ តព្តឹមព្តូវ ការរនាាំ...)  

 សតើលេធទលសតសតរងាា ញថា ព្ររ័នធព្តតួរនិតិយគ្នាឹះឬរងាវ ស់សមិេធក្មមមិនានសព្រើ ឬព្រតិរតតិសដ្ឋយ

សក្តិសិេធិ? 

 សតើលេធទលតព្មូវឱ្យានសតសតរណនថមសេៀត សដ្ើមបកី្ាំែត់អវណីដ្លអាច្ខុសសព្ពាះណតព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ

ដ្ាំសែើរការរុាំានភារសក្តិសិេធ?ិ (សមើលជាំហានរនាៃ រ់)។ 

លេធទលសតសតនងឹសព្រើក្នុងណទនក្ខាងសព្កាម សដ្ើមបីក្ាំែត់ឫសគ្ល់មូលសហតុ នងិដ្ាំសណ្តះព្សាយច្ាំសពាះដ្ាំសែើរ

អនុវតត នងិគ្ាំលាតព្ររន័ធព្តតួរនិិតយ។  

 គ្. ការរសងកើត នងិអនវុតតសតសតរញ្ហា ក្ស់ទៃៀងផ្លៃ ត ់

សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះគ្ឺៈ 

 ក្ាំែត់សតសតជាក្ល់ាក្់មួយ ឬរនស ាំសតសត  

 ក្ាំែតន់ងិអនុវតតសតសត  

 សរៀរច្ាំឯក្សារលេធទល។ 

សតសតរសងកើតក្នងុជាំហានសនះ តក្់ណតងសដ្ើមបីក្ាំែត់: 

  វិសាលភារនងិទលរ ះពាលផ់្នគ្ាំលាតព្តតួរនិតិយសវនដ្ឋឋ ន (សព្ពាះណតព្ររន័ធព្តួតរនិតិយមិនាន

តក្់ណតងសដ្ឋយសក្តិសិេធិឬានគ្ាំលាតសមិេធក្មម) 

  វិសាលភារ នងិទលរ ះពាលផ់្នគ្ាំលាតសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការ។ គ្ួរសរៀរច្ាំឯក្សារ និងរាយការែ៍  

គ្ាំលាតនងិក្ាំែត់មូលសហតុ។ 

 “គ្ាំលាត” ជាភារខុសគន រវាងអវីច្ងា់ន (អងគភារ្នមុខនងិេិសសៅររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ ។ល។)

នងិសាថ នភាររច្ចុរបនន។ គ្ាំលាតព្តួតរនិិតយសវនដ្ឋឋ នទក្់េិនដ្ល់ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសវនដ្ឋឋ ន ណដ្លមិនានភារ 

សក្តិសិេធិដូ្ច្អងគភារ្នមុខ ឬព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណដ្លច្ងា់នរថីាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង។ គ្ាំលាតសមិេធក្មមទក្់េិនដ្ល់ការ

អនុវតត ណដ្លអាច្តិច្ជាងការអនុវតតររស់អងគភារ្នមុខសព្ារ់ដ្ាំសែើរការព្សសដ្ៀងគន ។ 

លេធទលផ្នការសធវើសតសត សនះ នងឹសព្រើក្នងុណទនក្ដ្ូច្ខាងសព្កាម សដ្ើមបីក្ាំែត់មូលសហតុជាឫសគ្ល ់នងិដ្ាំសណ្តះ

ព្សាយដ្ល់សមិេធក្មមដ្ាំសែើរការនិងគ្ាំលាតព្តតួរនិតិយ។ 

នតីិវធិ ី

១. សយងតមព្ររន័ធព្តួតរនិតិយដ្ាំសែើរការ និងគ្ាំលាតសមិេធក្មមានក្ាំែត់សៅក្នុងជាំហានមុនៗ។ 

២. ក្ាំែតព់្រសភេឬរនស ាំសតសត សដ្ើមបីអនុវតត។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       255                            ២០១៧ 
 

៣. រច្ចរុបននក្មមណទនការសធវើសតសត។ 

៤. ក្ាំែត់សតសតនីមួយៗ: 

 សគលរាំែង 

 ច្ាំននួសរុរ Population 

 រសច្ចក្សេសរសងកើតការសព្ជើសសរីសគ្ាំរូ Sampling Technique 

 លក្ខែៈ វិនិច្ឆ័យការសព្ជើសសរីសគ្ាំរ ូSampling criteria។ 

៥. អនុវតតសតសត  (សូមសមើលេព្មង់សលខ ៣៥ “សតសត សលើការព្តួតរនិិតយហានភិ័យ”)។ 

៦. សរៀរច្ាំឯក្សារលេធទលសតសត  នងិក្ាំែត់េាំហាំគ្ាំលាតសមិេធក្មម។ 

៧. រច្ចុរបននក្មមររក្គ្ាំសហើញរឋម និងគ្មនាគ្មនល៍េធទលជាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ន។ 

៨. សរើសិនលេធទលសតសតច្ងអលុព្ារ់ហានភិយ័ដ្ាំសែើរការរណនថមសាំខាន់សេៀត ណដ្លមិនានក្ាំែត់រីសរល

មុន គ្ួរគ្តិថាសតើចាាំាច់្សតសតការវាយតផ្មាព្ររន័ធព្តួតរនិតិយ ឬគ្ាំលាតរណនថមឬសេ? 

៩.រនតវាយតផ្មាស ើងវិញនវូលេធទលសតសត  សដ្ឋយណទអក្សលើលេធទលសតសតសវនក្រអាច្ច្រព្ងីក្ ឬមិនរនតសតសត

សៅច្ាំែចុ្ណ្តមួយផ្នដ្ាំសែើរការ។  

ក្ាំែត់ឬសគ្ល់រញ្ហា  និងដ្ាំសណ្តះព្សាយច្ាំសពាះគ្ាំលាតដ្ាំសែើរការ 

សគលរាំែងផ្នដ្ាំណ្តក្ក់ាលសនះ គ្លឺេធភាររនយល់មូលសហតុជាឫសគ្លផ់្នរញ្ហា ដ្ាំសែើរការ នងិទតល ់      

អនសុាសន៍សដ្ើមបីណក្លមអសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការ។ 

ដ្ាំណ្តក្់កាលសនះ អាច្ានសតសតសវនក្មមរណនថមសេៀត សដ្ើមបកី្ាំែត់មូលសហតផុ្នគ្ាំលាត។ េាំនាក្់េាំនង វិភាគ្

រុាំព្រព្ក្ត ី គ្ាំលាតព្តួតរនិិតយនងិក្ាំហុស គ្ងចាាំាច់្ព្តូវរនយល។់ ក្ាំហុសសារវនតគ្ួរជាក្តត ច្មបង នងិការសក្ងរនាាំគ្ួរ

ចាត់េុក្ជាមូលសហតុអាច្សក្ើតស ើង សៅសរលសលច្សច្ញសូច្នាក្រពាក្រ់ន័ធ។ 

អនសុាសន៍រិេគ្ាំលាតនងិណក្លមអដ្ាំសែើរការ  គ្ួររិភាក្ានងិសហអភិវឌ្ឍជាមួយដ្ាំសែើរការឬសក្មមភារ

ណដ្លអនក្កានា់នការព្រយួារមព។ 

 សក្មមភារគ្នាឹះសព្កាមដ្ាំណ្តក្ក់ាលអតតសញ្ហញ ែក្មមមូលសហតុជាឫសគ្ល់ នងិដ្ាំសណ្តះព្សាយដ្ល ់    

សមិេធក្មមដ្ាំសែើរការានៈ 

 ក្ាំែត់គ្ាំលាតព្តូវវិភាគ្។ 

 សធវើអតតសញ្ហញ ែមូលសហត។ុ 

 សធវើអតតសញ្ហញ ែដ្ាំសណ្តះព្សាយច្ាំសពាះគ្ាំលាត។ 

 ក្ាំែត់ដ្ាំសណ្តះព្សាយជាក្ល់ាក្ន់ិងអភិវឌ្ឍណទនការ។ 

ក្ាំែត់ឫសគ្ល់រញ្ហា  និងដ្ាំសណ្តះព្សាយច្ាំសពាះគ្ាំលាតដ្ាំសែើរការ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ក្. ក្ាំែតគ់្ាំលាតព្តវូវភិាគ្ 

មុននងឹរងាា ញមូលសហតុជាឫសគ្ល់ និងអភិវឌ្ឍដ្ាំសណ្តះព្សាយ ព្ក្ុមសវនក្មមព្តូវណតព្ាក្ដ្ថាានការ

យល់ដឹ្ងច្ាស់រីអវីណដ្លជាគ្ាំលាតការអនុវតត ឬព្តតួរនិតិយ។ សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះគ្ឺៈ 

 ក្ាំែត់គ្ាំលាតការអនុវតតឬព្តតួរនិតិយ 

 វាយតផ្មាេាំហាំផ្នគ្ាំលាត 

 រញ្ហា ក្់គ្ាំលាតការអនុវតត ឬព្តតួរនិតិយជាមួយសវនដ្ឋឋ ន។ 

នតីិវធិ ី

១.ក្ាំែតឱ់្យច្ាស់នូវរញ្ហា ព្តួវវិភាគ្ៈ 

 សយងសលើឯក្សារសវនក្មមររក្គ្ាំសហើញ និងអនសុាសន៍  

 សធវើអតតសញ្ហញ ែរញ្ហា ជាក្់ណសតង មនិណមនសរាគ្សញ្ហញ  

 ក្ាំែត់ររិាែគ្ាំលាតសៅសរលណ្តអាច្សធវើាន។ 

២. រិភាក្ា នងិរញ្ហា ក្ន់ិយមនយ័ផ្នរញ្ហា ជាមួយព្រធានសវនក្មម។ 

៣. ណសវងរក្រត័៌ានណដ្លាន ណដ្លនឹងនាាំសៅដ្ល់ការក្ាំែត់សឃើញ មូលសហតុជាឫសគ្លផ់្នរញ្ហា ។ 

៤. ក្ាំែត់ថាសតើរញ្ហា ធាា រ់ានសធវើអតតសញ្ហញ ែក្នុងអតតីកាលឬសេ? សរើណមនៈ 

 ព្រសភេដ្ាំសណ្តះព្សាយអវីានសាក្លបង? 

 សហតអុវីដ្ាំសណ្តះព្សាយទាំងសនះ មិនសជាគ្ជយ័? 

តព្មយុ 

១. ជាការសាំខានណ់ដ្លសវនដ្ឋឋ នយលព់្សរសលើ វិសាលភារ នងិេាំហាំផ្នគ្ាំលាតព្តួតរនិតិយឬការអនុវតត។ 

២. ព្ក្ុមសវនក្មមព្តូវណតណរងណច្ក្ឱ្យដ្ឋច់្រវាងគ្ាំលាតជាក្់ណសតង នងិសរាគ្សញ្ហញ ។ 

 ៣. ព្ក្ុមសវនក្មមព្តូវណតក្ាំែត់ថារញ្ហា ាន្នហួសដ្ាំសែើរការសៅរ ះពាលដ់្ល់សវនដ្ឋឋ ន។ 

 ខ. ការក្ាំែតឬ់សគ្លផ់្នគ្ាា ត 

សដ្ើមបីរសងកើតដ្ាំសណ្តះព្សាយអាច្អនុវតតាន ណដ្លនងឹសធវើឱ្យអរបររា ឬលុររាំាតគ់្ាំលាតព្តួតរនិិតយ ឬការ

អនុវតត ព្ក្ុមសវនក្មមព្តូវណតក្ាំែត់ដ្ាំរូងសគ្នវូមូលសហតុជាឫសគ្លផ់្នគ្ាំលាត។ គ្ាំលាតនីមួយៗអាច្ានមូលហតុជា

ឫសគ្ល់សព្ច្ើន ណដ្លមិនអាច្ឬមិនចាាំាច់្រនិតិយរាល់មូលសហតុជាឫសគ្លផ់្នគ្ាំលាតនីមួយៗស ើយ។ ព្ក្ុមសវនក្មម

ព្តូវណតក្ាំែត់មូលសហតុជាឫសគ្ល់ ណដ្លរ ះពាលអ់វិជាានដ្ល់ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយឬដ្ាំសែើរការ រនាៃ រ់មក្ព្តូវយក្

ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់រនតក្ិច្ចព្រឹងណព្រង សដ្ើមបីសធវើអរបររា ឬលុររាំាតទ់លរ ះពាលទ់ាំងសនាះ។ 

សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះ គ្ៈឺ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 អភិវឌ្ឍសាំែុាំឯក្សារមូលសហតុជាឫសគ្លផ់្នគ្ាំលាតការអនុវតត ឬព្តតួរនិតិយ 

 ក្ាំែត់េាំហាំផ្នមូលសហតុជាឫសគ្លន់ីមួយៗ 

 េេួលការព្រមសព្រៀងសលើមូលសហតុជាឫសគ្លា់នក្ាំែតន់ងិេាំហាំផ្នឫសគ្លន់ីមួយៗ។ 

នតីិវធិ ី

១.សាភ សន៍សលើរញ្ហា ដ្ាំសែើរការ។  

២.រនិិតយណទនេីដ្ាំសែើរការ នងិវិភាគ្រត័ា៌នរក្ានសទសងសេៀតសលើរញ្ហា ដ្ាំសែើរការ (សូមសមើលេព្មង់សលខ 

១៩ “ព្រសភេឫសគ្លផ់្នរញ្ហា ”)។ 

៣. អនុវតតការ វិភាគ្ចាាំាច់្ក្នងុការដ្ឋក្់រញ្ហា ជាឫសគ្លឱ់្យសៅដ្ឋច់្សដ្ឋយណ ក្ 

 គ្ាំរសូព្ជើសសរីសក្នាងសៅ ក្នងុការរងាា ញមូលសហតុជាឫសគ្ល ់

 សរើសិនគម នរត័៌ានព្រវតតសិាន្រសតអាច្រក្ាន រងាា ញមូលសហតុជាឫសគ្ល់សដ្ឋយរសងកើតការតមដ្ឋន

ក្ព្មិតខពស់សលើរញ្ហា សក្ើតស ើង។ 

៤. អភិវឌ្ឍសាំាំែុាំឯក្សារសព្ារ់មូលសហតុជាឫសគ្លន់ីមួយៗ 

 ក្ាំែតន់យិមន័យមូលសហតុជាឫសគ្ល ់

 វាយតផ្មាេាំហាំផ្នមូលសហតនុីមួយៗ 

 ៥. ច្ងព្ក្ងឯក្សារព្េព្េង់ឱ្យព្គ្រ់ព្គនស់ព្ារ់មូលសហតជុាឫសគ្ល។់ 

 ៦. រភិាក្ាឯក្សារជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង។ 

តព្មយុ  

ជាំរុញថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំចូ្លរួមក្នុងដ្ាំសែើរការអតតសញ្ហញ ែក្មមមូលសហតុជាឫសគ្លផ់្នគ្ាំលាត។ សវនដ្ឋឋ ននងឹេេួល

ការរន្រញ្ហា ររណនថមសេៀតអាំរីរញ្ហា  សៅក្នងុសាថ នភាររច្ចុរបននររស់ដ្ាំសែើរការ សហើយនឹងជយួរក្ដ្ាំសណ្តះព្សាយ។ 

 គ្. ការក្ាំែតដ់្ាំសណ្តះព្សាយច្ាំសពាះគ្ាំលាត 

 ព្ក្ុមសវនក្មមអាច្រណនថមតផ្មាជាររិាែដ៏្សាំខាន ់សដ្ឋយក្ាំាំែត់រក្ដ្ាំសណ្តះព្សាយអាច្អនុវតតាន សដ្ើមបីសធវើ

អរបររា ឬលុររាំាត់គ្ាំលាតព្តួតរនិិតយឫសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការ។ តផ្មាព្ក្ុមសវនក្មមរសងកើនយ ងខពស់ សៅសរល

ដ្ាំសណ្តះព្សាយានក្ាំែត់ នងិអាច្សដ្ឋះព្សាយគ្ាំលាតព្ររន័ធព្តតួរនិតិយឬសមិេធក្មមដ្ាំសែើរការ។ 

សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះ គ្ៈឺ 

 ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែដ្ាំសណ្តះព្សាយដ្លគ់្ាំលាតព្តួតរនិិតយ ឬការអនុវតត 

 េេួលធាតុចូ្លររស់ាច ស់ដ្ាំសែើរការ សលើដ្ាំសណ្តះព្សាយឬវិធានការណដ្លអាច្សធវើាន 

 ក្ាំែតផ់្ងាសដ្ើម/អតថព្រសយជន/៍ហានភិយ័ផ្នដ្ាំសណ្តះព្សាយនីមួយៗ។ 
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នតីិវធិ ី

១. រនិតិយធនធានផ្ទៃក្នងុដ្ផ្េ ដូ្ច្ជារេរិសសាធនអ៍នុវតតសវនក្មមសលើក្មុន ណដ្លអាច្ទតលរ់នាឺសលើដ្ាំសណ្តះ

ព្សាយ។ 

២. អភិវឌ្ឍដ្ាំសណ្តះព្សាយណដ្លអាច្សធវើានៈ 

 រនិិតយឧរក្រែ៍ណែនាាំអាំរីដ្ាំសណ្តះព្សាយ (សូមសមើលេព្មង់សលខ ២០ “សគលការែ៍ណែនាាំរក្

ដ្ាំសណ្តះព្សាយ”)  

  វិភាគ្រ័តា៌នព្រមូលានក្នុងក្ិច្ចការមុនៗ។ 

៣. សាភ សនន៍ងិរភិាក្ាដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

 ដ្ាំសណ្តះព្សាយអវាីនរាយមក្នុងអតតីកាល? 

 សហតអុវីដ្ាំសណ្តះព្សាយសនះ មិនានសជាគ្ជ័យ? 

 សតើដ្ាំសណ្តះព្សាយដ្ផ្េសេៀត អាច្សធវើានឬសេ? 

តព្មយុ 

អសញ្ា ើញថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំឱ្យចូ្លរួមក្នុងដ្ាំសែើរការណសវងរក្ដ្ាំសណ្តះព្សាយជាក្ណ់សតង។ សវនដ្ឋឋ ននងឹានអារមមែ៍

ជាាច ស់កាន់ណតធាំ  ច្ាំសពាះដ្ាំសណ្តះព្សាយ/អនសុាសន ៍ ណដ្លានសារៈសាំខាន់សព្ារ់ការអនុវតតឱ្យានសជាគ្ជយ័។ 

 ឃ. ការរសងកើតដ្ាំសណ្តះព្សាយនងិអភវិឌ្ឍណទនការ 

សៅសរលរសងកើតដ្ាំសណ្តះព្សាយ សដ្ើមបីរនថយជាអរបររាឬលុររាំាត់គ្ាំលាត  ព្ក្ុមសវនក្មមគ្រួរចិារណ្ត

ការលាំាក្ឬភារងាយព្សលួផ្នការអនុវតតដ្ាំសណ្តះព្សាយសនាះ។ 

សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះ គ្ៈឺ 

 រសងកើតដ្ាំសណ្តះព្សាយដ៏្លអរាំទតុណដ្លអាច្សធវើាន សដ្ើមបីលុររាំាត់គ្ាំលាតព្តតួរនិតិយ ឬការអនុវតត 

 អភិវឌ្ឍណទនការក្ព្មិតខពស់សព្ារ់អនុវតតដ្ាំសណ្តះព្សាយទាំងសនះ 

 ណសវងរក្ការគាំព្េខាា ាំងដ្ល់ដ្ាំសណ្តះព្សាយ នងិការតាំងច្តិតអនុវតតណទនការ។ 

នតីិវធិ ី

  ១. រភិាក្ាដ្ាំសណ្តះព្សាយណដ្លអាច្សធវើានជាមួយសវនដ្ឋឋ ន: 

 រនយលផ់្ងាសដ្ើម អតថព្រសយជន ៍ហានភិយ័ផ្នដ្ាំសណ្តះព្សាយណដ្លអាច្សធវើាននីមួយៗ 

 រិភាក្ាភារជាក្់ណសតងផ្នដ្ាំសណ្តះព្សាយណដ្លអាច្រក្ាន 

 សព្រើលេធទលផ្នការវិភាគ្សដ្ើមបេីេួលានការសជឿជាក្់សលើដ្ាំសណ្តះព្សាយសមព្សរ។ 
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២. រសងកើតដ្ាំសណ្តះព្សាយដ៏្លអរាំទតុណដ្លអាច្សធវើាន។ ដ្ាំសណ្តះព្សាយចុ្ងសព្កាយគ្ួរណតរសងកើតរួមគន  សដ្ឋយ

ព្ក្ុមសវនក្មមនងិព្រធាន សទក្។ ការគាំព្េខាា ាំងច្ាំសពាះដ្ាំសណ្តះព្សាយរតិជាានសារៈសាំខាន់ សៅក្នុងការជាំរញុឱ្យ

ដ្ាំសណ្តះព្សាយព្តូវានដ្ឋក្អ់នុវតត។ 

៣. ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែរាាំងអនុវតត។ 

៤.អភិវឌ្ឍ នងិរិភាក្ាណទនការអនុវតតថាន ក្់ខពស់ជាមួយសវនដ្ឋឋ ន (សមើលេព្មង់សលខ ២៥ “េព្មង់ណទនការ 

សក្មមភារ”)។ ការអភិវឌ្ឍផ្នណទនការអនុវតត គ្រួណតជាការព្រឹងណព្រងរួមគន រវាងព្ក្ុមសវនក្មម នងិសវនដ្ឋឋ ន។ 

៥. ក្ាំែត់អតតសញ្ហញ ែព្ក្រខែ័ឌ  សងរៈសវលា សព្ារ់អនុវតតអនសុាសន៍។ 

៦. ក្ាំែតអ់នក្ណដ្លេេួលខុសព្តូវសព្ារ់អនុវតតអនសុាសនន៍ីមួយៗ។ ព្ក្ុមសវនក្មមគ្រួរិចារណ្តេេួល

ានច្សមាើយតរជាលាយលក្ខែ៍អក្សររថីាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង ណដ្លទតលស់សច្ក្តលីមអិតសលើណទនការអនុវតត នងិកាលររិសច្ឆេ

សគលសៅសព្ារ់រញ្ចរ់។ 

៧. ក្ាំែត់សសច្ក្តីព្តូវការចាាំាច់្ណដ្លអាច្ជួយឱ្យដ្ាំសែើរការសដ្ឋះព្សាយ ព្រព្រតឹតសៅានរលនូលអ សដ្ឋយ

នាយក្ដ្ឋឋ ននងិការិយលយ័ដ្ផ្េសៅក្នុងសវនដ្ឋឋ ន។ 

តព្មយុ 

១. ដ្ាំសណ្តះព្សាយនីមួយៗគ្ួរសសព្មច្ានមួយ ឬសព្ច្ើនក្នងុច្ាំសណ្តមលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យខាងសព្កាមៈ 

 កាត់រនថយហានភិ័យសវនដ្ឋឋ ន ឬណក្លអការអនុវតតដ្ាំសែើរការ 

 ណក្លមអ ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយសវនដ្ឋឋ ន 

 ណក្លមអ សមិេធក្មមដ្ាំសែើរការ 

 ណក្លមអ ការរាំសរញចិ្តតាច ស់េុន 

 ណក្លមអ ព្រសិេធភារព្រតិរតតកិារ ឬកាត់រនថយផ្ងាសដ្ើម 

 ណក្លមអ ការរាំសរញចិ្តតរុគ្កលកិ្ 

 ណក្លមអ លេធភារ អនុសលាមជាមួយច្ារ់និងសគលការែ៍ 

 អនុវតត ឬណក្លមអរងាវ ស់សមិេធក្មម 

 ណក្លមអ មុខាត់សវនដ្ឋឋ ន។ការ 

តមដ្ឋនការអនុវតតនិងអនុសលាមភារ 

តួនាេីមួយក្នុងច្ាំសណ្តមតនួាេីររស់សវនក្រផ្ទៃក្នងុ គ្ឺការជាំរញុឱ្យសវនដ្ឋឋ នចាត់វិធានការសលើអនសុាសន ៍

ណដ្លនាេីសនះព្តូវអនុវតតក្នងុព្គ្រ់ក្រែីទាំងអស់ សលើក្ណលងណតថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំានេេួលយក្ហានភិយ័សដ្ឋយមិនចាត់

 វិធានការ។ 

ការតមដ្ឋនការអនុវតតនិងអនុសលាមភារ 
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     ការតមដ្ឋនជាណទនក្សាំខានផ់្នដ្ាំសែើរការសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ គ្រួសរៀរច្ាំសរលសវលាជាមួយវិធានការចាាំាច់្ដ្ផ្េ

សេៀតក្នុងការអនុវតតសវនក្មម។ សទះរីយ ងណ្តក្៏សដ្ឋយសក្មមភារតមដ្ឋនខាះ អាព្សយ័សលើលេធទលផ្នសវនក្មម 

នងិអាច្ចារអ់នុវតតសៅសរលណដ្លសសច្ក្តពី្ពាងរាយការែ៍ក្ាំរងុរនិតិយ ជាមួយមន្រនតីព្គ្រ់ព្គ្ង ឬរនាៃ រ់រកីារសច្ញ

រាយការែ៍។ 

សក្មមភារតមដ្ឋន ជាេូសៅព្តូវណរងណច្ក្ជា ៣ ណទនក្ៈ 

ធមមត Casual - សនះជាេព្មង់មូលដ្ឋឋ នរាំទុតផ្នការតមដ្ឋន នងិអាច្េេួលយក្ានសដ្ឋយនតីិ វិធីរនិតិយ

ររស់សវនដ្ឋឋ ន  ឬសដ្ឋយក្ិច្ចសនៃនាតមេូរស័រៃសព្ៅទាូវការ។  ការស ា្ើយ ា្ងតមអនុសារែៈអាច្ព្តូវសព្រើ។  វីធីសនះ 

អាច្អនុវតតសព្ារ់ររក្គ្ាំសហើញណដ្លានសារៈសាំខានទ់រ។ 

ានក្ព្មតិ Limited-ការតមដ្ឋនណររានក្ព្មិតជាេូសៅពាក្រ់ន័ធអនតរសក្មមភារសព្ច្ើន។  វិធីសនះអាច្រួម

រញ្ចូលការរញ្ហា ក្ន់តីិវិធឬីព្រតិរតតិការជាក្់ណសតង សហើយសសៃ ើរព្គ្រ់ក្រែីអនុសារែៈមិនព្តូវានរាំសរញ ឬសព្រើក្ិច្ច

សនៃនាេូរស័រៃជាមួយមន្រនតីសវនដ្ឋឋ ននងិមន្រនតសីវនក្រសេ។ 

លមអតិ Detailed-ការតមដ្ឋនលក្ខែៈលមអិតជាេូសៅច្ាំណ្តយសរលសវលាសព្ច្ើនជាង នងិអាច្ចូ្លរមួសព្ច្ើន

រីសាំណ្តក្់សវនដ្ឋឋ ន។ ការសទៃៀងផ្លៃ ត់សលើនតីិវិធី នងិគ្នាងសវនក្មម (Audit trails) ក្ដូ៏្ច្ជាសមតុលយគ្ែនី នងិ

ក្ាំែត់ព្តតមក្ាំរយូេ័រជាការងារអាច្សធវើតមវិធីសនះ។ ររក្គ្ាំសហើញសវនក្មមសាំខាន់ជាងសគ្ ជាេូសៅតព្មូវឱ្យានការ

តមដ្ឋនណររលមអតិសនះ។ 

ការសរៀរច្ាំក្មមវិធតីមដ្ឋនអាច្ចារ់សទតើម សៅសរលវិធានការណក្លមអព្តូវានយល់ព្រមសលើអនសុាសន៍សវន-

ក្មម ឬសៅសរលថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសាះសឆ្ន តេេួលយក្ហានភិយ័សដ្ឋយមិនអនុវតតអនសុាសន ៍ (សូមសមើលេព្មង់សលខ 

២៨ “ការេេួលសាគ ល់ររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងច្ាំសពាះហានភិ័យ”)។ ណទអក្សលើហានភិយ័នងិសាថ នភារ ព្រមទាំងក្ព្មតិការ

លាំាក្សសព្មច្តមអនសុាសន៍ សក្មមភារតមដ្ឋនគ្ួរសរៀរច្ាំជាក្មមវិធីព្តួតរនិិតយសាថ នការែ៍ ឬរញ្ហា ក្់ការរញ្ចរ់ផ្ន

រនាា ស់រតូរណដ្លានសព្គង។ សគ្អាច្សព្រើការសៅតមេូរស័រៃធមមតសរើវាព្គ្រ់ព្គន ់ឬសព្រើនតិិវិធីសវនក្មមសព្ៅជាងសនះ 

សរើព្តូវការ។ 

សៅចុ្ងព្តាីសនីមួយៗ រាយការែ៍សសងខរតមដ្ឋននងឹព្តូវសរៀរច្ាំ។ រាយការែ៍សនះ ា្ុះរញ្ហច ាំងររក្     

គ្ាំសហើញព្គរច្ចុរបននជាមួយមតិសយរល ់  ណដ្ល ា្ុះរញ្ហច ាំងសាថ នភារសៅចុ្ងព្តាីស    (សូមសមើលេព្មង់សលខ ២៣ 

 “សាថ នភារផ្នការព្តួតរនិតិយការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ”)។ 

 រណនថមរីសនះ រាយការែ៍សនះរំសលច្នូវររក្គ្ាំសហើញលអៗរីព្គមនុ នងិសាថ នភារររស់វាទងណដ្រ។ រាំែង

ផ្នរាយការែ៍សសងខរតមដ្ឋនសនះ គ្ឺច្ងត់មសមើលររក្គ្ាំសហើញទាំងអស់ ថាេេួលាន វិធានការណក្តព្មូវានសម

ព្សរ។ 

ព្រតិេិន នងិការតមដ្ឋនច្ាំណែក្សនះ ព្តូវតព្មូវសៅតមសវនដ្ឋឋ ន។ 
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ជាំរូរ៦  

គ្ម្នាគ្ម្នល៍េធទល 
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គ្មនាគ្មនល៍េធទល 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 សគលរាំែងផ្នដ្ាំណ្តក្ក់ាលសនះ គ្ឺព្តូវគ្មនាគ្មនល៍េធទលសវនក្មមដ្លថ់ាន ក្់ដឹ្ក្នាាំពាក្់រន័ធសរញមួយ 

ដ្ាំសែើរការសវនក្មម។ រេរងាា ញភាា មៗ ច្សមាើយតរសព្ៅទាូវការ ព្រតិេិនលមអតិសលើរញ្ហា ជាក្់លាក្់ គ្ាឺនសារៈសាំខាន់

ដូ្ច្គន នងិរាយការែ៍ចុ្ងសព្កាយណដ្រ។  

 គ្មនាគ្មនល៍េធទលការងារដ្លព់្រធានសវនដ្ឋឋ ន គ្ឺជាលេធទលចុ្ងរពាច រ់ផ្នសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ

តមសងរៈសវលាក្ាំែត់។  

សសងខរលេធទល 

មុនសរលសរៀរច្ាំរាយការែ៍ចុ្ងសព្កាយ ព្ក្ុមការងារសវនក្រគ្រួសសងខរលេធទល នងិវាយតផ្មាមតងសេៀតនូវ

ររក្គ្ាំសហើញនងិអនសុាសន៍។ រាំែងផ្នជាំហានសនះ គ្ពឺ្តួតរនិិតយររក្គ្ាំសហើញនងិអនសុាសន៍ជាសលើក្ចុ្ងសព្កាយ 

សដ្ើមបីដ្ក្សច្ញររក្គ្ាំសហើញណ្តមិនគ្ួររញ្ចូលក្នងុរាយការែ៍។  

សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះគ្ ឺ: 

 ក្ាំែត់ររក្គ្ាំសហើញ និងអនសុាសនណ៍្តខាះគ្រួរញ្ចូលក្នងុរាយការែ៍ 

 រញ្ហា ក្់ររក្គ្ាំសហើញ នងិអនសុាសន៍នីមួយៗថាសតើានឯក្សារសយងព្គ្រ់ព្គន់ឬសេ  

 រាំសរញរ័តា៌ន/ វិភាគ្រណនថមចាាំាច់្គាំព្េររក្គ្ាំសហើញនងិអនសុាសន ៍

សសងខរលេធទល ទារភាា រល់េធទលសៅការររឹំងេុក្ 

ររស់ាច ស់ភាគ្ហ នុ 

សរៀរច្ាំរាយការែ៍ 

សព្ារ់កិ្ច្ចព្រជុាំរពាច រ ់

រសងើកតកិ្ច្ច 

ព្រជុាំរពាច រ ់

សសងខរលេធទល 

 

សហអភិវឌ្ឍការរំរឹងេុក្ 
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 ធានាថាររក្គ្ាំសហើញនងិអនសុាសនន៍ីមួយៗ ានរភិាក្ាលមអតិជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ នងិព្រធាន   

សវនដ្ឋឋ ន   

 សរៀរច្ាំរ័តា៌នទាំងអស់ចូ្លជាេព្មង់មួយណដ្លអាច្រញ្ចូលក្នុងរាយការែ៍សសព្មច្ចុ្ងសព្កាយ។ 

នតីិវធិ ី

១. សសងខរររក្គ្ាំសហើញ អនសុាសន៍ នងិសារៈព្រសយជន។៍ 

 សយងសលើតរាងក្ិច្ចការររក្គ្ាំសហើញ និងអនសុាសនា៍នរាំសរញ។ក្ាំែត់ររក្គ្ាំសហើញនងិអនសុាសន ៍

គ្រួរញ្ចូលក្នុងរេឧសេៃសនាម ឬក្នងុរាយការែ៍សាំសែរ (សូមសមើលេព្មង់សលខ ២២ “ច្រិតផ្នការ

រក្សឃើញណដ្លានសរៀរច្ាំលអ”)។ 

 សរៀរច្ាំររក្គ្ាំសហើញ នងិអនសុាសនត៍មព្រសភេ។ ឧ. ររក្គ្ាំសហើញនងិអនសុាសនអ៍ាច្សធវើច្ាំណ្តតថ់ាន ក្់

តមសគលរាំែងដូ្ច្ខាងសព្កាម : 

- ការព្គ្រ់ព្គ្ងរ័តា៌នានព្រសិេធភារ 

- រូរែភារផ្នព្េរយសមបតត ិ

- អនុសលាមតមច្ារ់ នងិរេរញ្ហា  

- ដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ នានព្រសិេធភារ ព្រសិេធទលនងិសនស ាំសាំផ្ច្ 

 វាស់ណវងសារៈព្រសយជន៍េេួលាន សៅសរលណដ្លអាច្សធវើាន។ 

២. ជណជក្ណវក្ណញក្ររក្គ្ាំសហើញ នងិអនសុាសន៍ក្នងុច្ាំសណ្តមសាជកិ្ព្ក្ុមការងារសវនក្មម។ 

៣. រញ្ហា ក្់ឱ្យច្ាស់ថាររក្គ្ាំសហើញ នងិអនសុាសនទ៍ាំងអស់ ានរិភាក្ាជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំពាក្់រន័ធ។ 

៤. សសងខរមតិចូ្លរួមថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ នសព្ារ់ររក្គ្ាំសហើញនងិអនសុាសន៍ ។ 

៥. ទតលជ់នូថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនក្មមរិនតិយឯក្សារសវនក្មម នងិរញ្ចរ់ររក្គ្ាំសហើញ នងិអនសុាសន។៍ 

តព្មយុ 

១. ររក្គ្ាំសហើញ នងិអនសុាសនទ៍ាំងអស់គ្ួររិភាក្ាលមអិតជាមួយសវនដ្ឋឋ ន មុនសរលរញ្ចូលសៅក្នងុរាយ-

ការែ៍សដ្ើមបកី្ុាំឱ្យានភ្ាក្់សទអើល។ 

២. ទតល់សរលព្គ្រ់ព្គន ់សដ្ើមបីរនិិតយនិងសសងខរររក្គ្ាំសហើញនងិអនសុាសន ៍រញ្ចរ់ការងារជាំហានសនះ អាច្

ទមទរក្ិច្ចការចាាំាច់្រណនថមសព្ារ់រញ្ហា ក្់រញ្ហា ឱ្យច្ាស់លាស់។ 

៣. សព្ារ់រាយការែ៍ពាក្់រន័ធរសច្ចក្វិេារត័៌ាន ព្តវូរនយលព់ាក្យរសច្ចក្សេស នងិរនយល់ក្នងុភាសា 

មួយណដ្លថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់អាច្យល។់ទារភាា រល់េធទលសៅនឹងសសច្ក្តីរំរឹងេុក្ររស់ាច ស់ភាគ្ហ ុន 
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ការរទារភាា រល់េធទលសៅនងឹសសច្ក្តីរំរឹងេុក្ររសា់ច សភ់ាគ្ហ ុន 

សសព្មច្ាននងិសសព្មច្សលើសការរំរងឹេុក្ររស់ាច ស់ភាគ្ហ នុជាដ្ាំសែើរការរនត។ ព្ក្ុមសវនក្រគ្រួវាយតផ្មា 

ជាព្រចាាំ ថាសតើក្ិច្ចព្រឹងណព្រងររស់សគ្ានសសព្មច្តមការររំឹងេុក្ឬសេ។ សៅចុ្ងរញ្ចរ់ការងារសវនក្មម ព្ក្ុមសវនក្រ 

គ្ួររនិតិយមតងសេៀតជាលមអិត សលើការរំរងឹេុក្ររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះគ្ ឺ: 

 ទារភាា រ់លេធទលសវនក្មមសៅនងឹការររំឹងេុក្ររស់សវនដ្ឋឋ នរញ្ហា ក្់ថាការររំឹងេុក្ររស់សវនដ្ឋឋ ន

ានសសព្មច្នងិសសព្មច្សលើស (សូមសមើលេព្មង់សលខ ៣១ ៣២ និង៣៣ “ការអសងកតសលើការរនិតិយ 

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង ១ ២ នងិ៣”)។ 

សរៀរច្ាំរាយការែ៍សព្ារក់្ិច្ចព្រជុាំរញ្ចរ ់

សដ្ើមបឱី្យសវនដ្ឋឋ នអនុវតតអនសុាសនឱ៍្យសមព្សរ រាយការែ៍សវនក្មមព្តូវសផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើ

ការរំរងឹេុក្ររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

សគលរាំែងផ្នជាំហានសនះ : 

 រសងកើតរាយការែ៍នងិរេរងាា ញ ណដ្លស ា្ើយតរសៅនងឹការររំឹងេុក្ររស់សវនដ្ឋឋ ន 

 រសងកើតរាយការែ៍នងិរេរងាា ញ ណដ្លគ្មនាគ្មនយ៍ ងច្ាស់នូវររក្គ្ាំសហើញ នងិអនសុាសន៍

ររស់ព្ក្ុមសវនក្រ 

 រសងកើតរាយការែ៍ណដ្លច្ងអលុរងាា ញតផ្មារណនថមសដ្ឋយព្ក្មុសវនក្រ។ 

នតីិវធិ ី

១. សព្ជើសសរីសេព្មង់រាយការែ៍សមព្សរ សរើសិនមិនទនឯ់ក្ភារសៅដ្ាំណ្តក្់កាលមុន។ ជាអនសុាសន៍

ដ្លន់ាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ណដ្លគ្ួរសហអភិវឌ្ឍន៍េព្មង់រាយការែ៍ជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ ន និងកាន់ណត

ព្រសសើរាំទតុគ្ួររញ្ចូលសមក្មមភារយល់ព្រមររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ (សូមសមើលេព្មង់សលខ២៦ “េព្មង់សសច្ក្តីព្ពាងរាយ

ការែ៍”)។  

២. សរៀរច្ាំរាយការែ៍នងិរេរងាា ញផ្លៃ លា់ត់ សដ្ឋយរញ្ចូលណតររក្គ្ាំសហើញនងិអនសុាសន៍សាំខាន់ៗ។ 

សរៀរច្ាំរេរងាា ញនងិរាយការែ៍យ ងណ្ត ឱ្យរញ្ហា សាំខាន់រាំទតុព្តូវានរិភាក្ាជាមុន។ គ្ួររិចារណ្តសព្រើព្ាស់ 

ក្មមវិធី Ms. Power Point ក្នងុការសរៀរច្ាំរេរងាា ញណដ្លានគ្ុែភារខពស់។ 

៣. សរៀរច្ាំរសរៀរវារៈសព្ារ់ក្ិច្ចព្រជុាំរញ្ចរ់។ 

៤. ក្ាំែតល់ក្ខែៈសមបតតិសព្ារ់រុគ្គលណដ្លព្តូវចូ្លរួមព្រជុាំៈ 

ការទារភាា រល់េធទលសៅនងឹសសច្ក្តីរំរឹងេុក្ររសា់ច សភ់ាគ្ហ ុន 

សរៀរច្ាំរាយការែ៍សព្ារក់្ិច្ចព្រជុាំរញ្ចរ ់
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 តាំណ្តងរីព្គ្រ់ណទនក្ពាក្់រន័ធក្នងុសវនក្មម 

 ភាគ្ីទាំងអស់ណដ្លេេួលខុសព្តូវក្នុងការអនុវតតអនសុាសន៍ 

 ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ ព្រសិនររក្គ្ាំសហើញានសារៈសាំខានព់្តូវរិចារណ្ត។ 

៥. សរៀរច្ាំរសរៀរវារៈសព្ារ់ព្រជុាំរញ្ចរ់។ 

៦. ណរងណច្ក្សសច្ក្តពី្ពាងរាយការែ៍ងតច្មាងដ្ល់អនក្ច្លូរួមព្រជុាំជាមុន។ 

តព្មយុ 

១. រភិាក្ារញ្ហា តចូ្ៗទាំងអស់ជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ និងក្ត់ព្តក្នុងអនុសារែៈដ្ឋច់្សដ្ឋយណ ក្ 

២.សព្រើេព្មង់ណរររេរងាា ញ ឬតរាងជាំនួសឱ្យេព្មង់ជាអក្សរសរើអាច្ សដ្ើមបជីួយធានាឱ្យានលក្ខែៈ

សសងខរ  ច្ាស់លាស់  ព្រសិេធភារ  នងិអាច្អានាន។ 

៣. សរើសិនរាយការែ៍ចុ្ងសព្កាយានេព្មង់ជារេរងាា ញឬជាតរាង គ្ួរសព្រើរាយការែ៍ណតមតងជារសរៀរ

វារៈសព្ារ់ក្ិច្ចព្រជុាំរញ្ចរ់។ 

ការរសងកើតក្ិច្ចព្រជុាំរញ្ចរ ់

សរើសិនព្ក្ុមសវនក្រានគ្មនាគ្មន៍ររក្គ្ាំសហើញនងិអនសុាសន៍ជារនតរនាៃ រ់សហើយ សនាះក្ិច្ចព្រជុាំរញ្ចរ់ឬ

សននាិត និងរេរងាា ញផ្នរាយការែ៍ចុ្ងសព្កាយអាច្ជារេរងាា ញសចាះៗ សដ្ឋយរញ្ចូលណតក្ិច្ចរិភាក្ាអាំរីណទនការ

សក្មមភារ។ សរើសិនេព្មង់ជាសាំសែរព្តូវានសព្រើក្នងុរាយការែ៍ចុ្ងសព្កាយ  ក្ិច្ចព្រជុាំ ា្ងគ្ួរសរៀរច្ាំសដ្ឋយសព្រើរាយ

ការែ៍សសងខរ។ សរើសិនេព្មង់ជាតរាងឬរេរងាា ញព្តូវសព្រើក្នុងរាយការែ៍ចុ្ងសព្កាយ សនាះសសច្ក្តីព្ពាងរាយ

ការែ៍គ្ួរសព្រើក្នុងក្ិច្ចព្រជុាំ ា្ង។ 

ក្ិច្ចការេាំនាក្់េាំនងគ្ួរទតលជ់នូមន្រនតពីាក្រ់ន័ធ។ 

សគលរាំែងផ្នក្ិច្ចព្រជុាំ ា្ងគ្ ឺ: 

 គ្មនាគ្មនល៍េធទលសវនក្មម 

 ច្ងអលុរងាា ញតផ្មារណនថមសដ្ឋយព្ក្ុមការងារសវនក្មម 

 រញ្ហា ក្់សលើណទនការអនុវតតសរើអាច្។ 

នតីិវធិ ី

១. អាំ ុងសរលក្ិច្ចព្រជុាំ ា្ង គ្ួររភិាក្ាសសច្ក្តពី្ពាងាតិការាយការែ៍ជាមួយសវនដ្ឋឋ ន (សូមសមើល 

េព្មង់សលខ ២១ “សគលការែ៍ណែនាាំការព្រជុាំ ា្ង” នងិេព្មង់សលខ ២៧ “រេរងាា ញផ្លៃ លា់ត ់និងការណែនាាំសធវើ 

រាយការែ៍”។ 

ការរសងកើតក្ិច្ចព្រជុាំរញ្ចរ ់



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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២. រភិាក្ាអនសុាសន៍ នងិការស ា្ើយតរររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ។ គ្រួរញ្ចូលច្សមាើយតរររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំក្នងុរាយ

ការែ៍ចុ្ងសព្កាយ។ អតថព្រសយជនផ៍្នអនសុាសនគ៍្ួរព្តូវានគ្ែនាក្នងុរូរភារជាការសាំផ្ច្ច្ាំណ្តយឬការសក្ើនស ើង

គ្ុែភារ។ គ្ួររងាា ញច្ាំែចុ្ វិជាានច្ាំសពាះដ្ាំសែើរការណដ្លានសធវើសវនក្មម (ការព្តតួរនិតិយ ក្ិច្ចសហព្រតិរតតិការ

។ល។) 

 ៣. រិភាក្ានងិយលព់្រមសលើរនាា ស់រតូរសលើសសច្ក្តីព្ពាងរាយការែ៍ សដ្ឋយសរើក្េូលាយ។ 

 ៤. សសព្មច្សលើតរាងណរងណច្ក្រាយការែ៍ចុ្ងសព្កាយ 

 ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំណដ្លគ្ួរេេួលរាយការែ៍ 

 ក្ាំែត់សសច្ក្តលីមអតិសព្ារ់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំតមក្ព្មតិគ្ួរេេួល។ 

៥. ក្ាំែត់ជាំហានរនាៃ រ់។ 

៦. ក្ាំែត់កាលវិភាគ្តមដ្ឋន/សទៃៀងផ្លៃ ត់សលើសក្មមភារានសធវើ។ 

៧.រូក្សរុរក្ិច្ចព្រជុាំចុ្ងសព្កាយសដ្ឋយរនិតិយតរាងអនសុាសន៍ (ឧរសមពន័ធ២) និងក្ាំែត់អនក្េេួលខុសព្តូវ

សព្ារ់អនសុាសនន៍ីមួយៗ។ តផ្មារណនថមទតល់សដ្ឋយព្ក្ុមសវនក្រគ្រួគ្មនាគ្មន៍ជាមួយសវនដ្ឋឋ នឱ្យានច្ាស់។ 

៨. ណក្តព្មូវរាយការែ៍ណទអក្សលើរនាា ស់រតូរានយលព់្រម។ 

៩. ណច្ក្រាយការែ៍ចុ្ងសព្កាយដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន។ 

១០. ក្ត់ព្តរ័តា៌នសមព្សររីក្ិច្ចការសវនក្មម (សូមសមើលេព្មង់សលខ ២៤ “េព្មងត់មដ្ឋនសាថ នភារ

នងិរញ្ហា សសងខរ”)សព្ារ់សព្រើក្នុងក្ិច្ចព្រជុាំតមសរលក្ាំែតជ់ាមួយព្រធានសវនដ្ឋឋ ននងិថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ។ 

ធាតសុាំខាន់ៗ ផ្នរាយការែ៍សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

ក្.េដិ្ឋភារេសូៅ 

ងវីតបិតាតកិារាយការែ៍សវក្មមផ្ទៃក្នងុអាច្ណព្រព្រលួតមសវនដ្ឋឋ ន និងតមព្រសភេការងារ ក្យ៏ ងសហាច្ 

ណ្តស់ វាគ្ួរណតានសគលរាំែង ណដ្នក្ាំែត់ នងិលេធទលផ្នការងារ។  

 ខ. សគលការែ៍ 

 រាយការែ៍សវនក្មមផ្ទៃក្នងុអាច្រួមរញ្ចូលរ័តា៌នសាវតរ នងិសសច្ក្តីសសងខរ។ រត័៌ានសាវតរអាច្

រងាា ញជាសក្មមភារសវនដ្ឋឋ នណដ្លរងសវនក្មម នងិទតលន់វូរ័តា៌នរនយលព់ាក្រ់ន័ធណដ្លអាច្រញ្ចូលនូវសាថ នភារផ្ន

ការសសងកត ការរកូ្សរុរ និងអនសុាសន៍រីរាយការែ៍មុនៗ (សូមសមើលេព្មង់សលខ ៣៨ “ការអនុវតតអនសុាសន ៍

សវនក្មមព្គមុន”) និងការរងាា ញថា សតើរាយការែ៍ានព្គ្រដ្ែត រ់ក្មមវិធ ី ផ្នសវនក្មម ឬក្ាំរងុស ា្ើយតរតម

សាំសែើឬសេ? សសច្ក្តីសសងខរសរើាន គ្ួរសធវើឱ្យានតលុយភាររាីតិការាយការែ៍សវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

 សសច្ក្តីណងាងការែ៍រីសគលរាំែងគ្ួរសរៀររារ់អាំរីសគលរាំែងសវនក្មម (សរសក្ក្មម) នងិសរើចាាំាច់្ព្តូវ   

ទតលរ់័តា៌នដ្លអ់នក្អានអាំរមូីលសហតុណដ្លសវនក្មមព្តូវានសធវើ នងិអវពី្តូវរំរងឹថានឹងសសព្មច្។ 
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 សសច្ក្តីណងាងការែ៍រី វិសាលភារគ្ួរក្ាំែត់សក្មមភារានព្តតួរនិតិយ នងិរញ្ចូលតមសរលសមព្សរនូវ

រ័តា៌នគាំព្េដូ្ច្ជាសងរៈសវលាផ្នការព្តួតរនិតិយ។ សក្មមភារទក្់េងណតមិនទនា់នរនិតិយ គ្ួររងាា ញសរើចាាំាច់្ 

សដ្ើមបរីនយលរ់ីព្រាំណដ្នផ្នការងារ។ ធមមជាតិ នងិ វិសាលភារផ្នការងារានអនុវតត ក្៏គ្ួរណតសរៀររារ់ទងណដ្រ។ 

 លេធទលគ្ួររញ្ចូល : 

 ការសសងកត -ច្ាំែចុ្សនះពាក្រ់ន័ធនឹងសសច្ក្តីណងាងការែ៍អាំរកីារសាថ នភាររតិ។ ការសសងកតទាំងឡាយ

ណដ្លអាច្គាំព្េឬការពារការយល់ខុសរីការសននដិ្ឋឋ នររស់សវនក្រនិងអនសុាសន ៍ គ្ួរណតរញ្ចូលក្នុង

រាយការែ៍សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ ការសសងកតឬអនសុាសនា៍នសារៈសាំខានត់ិច្ អាច្ព្តូវគ្មនាគ្មន៍

សព្ៅទាូវការ 

 សននដិ្ឋឋ ន (មតិសយរល់) - ច្ាំែចុ្សនះជាការវាយតផ្មារទីលរ ះពាលផ់្នការសសងកតនងិអនសុាសន៍

ររស់សវនក្រផ្ទៃក្នងុសលើសក្មមភារានរនិតិយ។ ការសននដិ្ឋឋ នសរើសិនរញ្ចូលក្នុងរាយការែ៍គ្ួរណត

ក្ាំែតឱ់្យច្ាស់លាស់។ ការសននដិ្ឋឋ នអាច្ព្ក្សសារនូវណដ្នក្ាំែត់ទាំងមូលផ្នក្ិច្ចសនាការងារឬ    

េិដ្ឋភារជាក្ល់ាក្។់ វាអាច្ព្គ្រដ្ែត រ់ ថាសតើសគលរាំែង និងសគលសៅក្មមវិធីព្រតិរតតកិារ ាន

អនុសលាមតមសគលរាំែង នងិសគលសៅររស់សវនដ្ឋឋ នឬសេ? ឬថាសតើសក្មមភារសព្កាមក្ិច្ចព្តតួ     

រនិិតយានដ្ាំសែើរការដ្ចូ្ព្ាថាន ឬសេ? 

 អនសុាសន-៍ច្ាំែចុ្សនះណទអក្សលើការអសងកត នងិរូក្សរុរររស់សវនក្រផ្ទៃក្នងុ។ អនសុាសន៍រងាា ញនូវ

 វិធានការែ៍ណក្តព្មូវល័ក្ខខ័ែឌ រច្ចុរបនន ឬណក្លមអព្រតិរតតិការ។ អនសុាសនអ៍ាច្ជយួទតលអ់ភិព្ក្ម

ដ្លក់្ិច្ចណក្តព្មូវ ឬសធវើឱ្យការអនុវតតព្រសសើរស ើង សដ្ើរតួជាការណែនាាំឱ្យសវនដ្ឋឋ នសសព្មច្លេធទលដូ្ច្

ព្ាថាន ។ អនសុាសនអ៍ាច្ានលក្ខែៈេូសៅឬជាក្ល់ាក្ ់

 ណទនការសក្មមភារ- ជាណទនក្មួយផ្នការរភិាក្ាររស់សវនក្រផ្ទៃក្នុងជាមួយសវនដ្ឋឋ ន សវនក្រផ្ទៃ

ក្នុងគ្ួររាយមេេួលានការយល់ព្រមសលើលេធទលសវនក្មម នងិសលើណទនការសក្មមភារសដ្ើមបីណក្

លមអព្រតិរតតកិារតមតព្មូវការចាាំាច់្។ សរើសិនសវនក្រផ្ទៃក្នងុ នងិសវនដ្ឋឋ នមិនឯក្ភារគន សលើលេធ

ទលសវនក្មម សនាះជាំហរសលើលេធទលសវនក្មមអាច្សលើក្ស ើងទាំងររី សលើជាំហរនងិសលើសហតទុល

ច្ាំសពាះការមនិយលព់្រម (សូមសមើលេព្មង់សលខ ២៥ “េព្មង់ណទនការសក្មមភារ”)។ 

6 
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ណទនរេី III 
    

េព្ម្ង់គ្ាំរូឧរររែ៍សវនរម្ម 
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េព្ម្ង់សលខ ០១ “អសងកត្សលើភារសរញចិត្តររស់សវនដ្ឋឋ ន” 

កាលររិសច្ឆេ  

សតើសយើងខ្ុាំានអនុវតតដូ្ច្សមតច្ណដ្រ? សតើសយើងខ្ុាំានរាំសរញសសច្ក្តីព្តូវការររស់អនក្ណដ្រឬសេ? មតិររស់សលាក្អនក្ 

ស ា្ើយតរសលើសក្មមភារអនុវតតររស់សយើងខ្ុាំរិតជាានសារៈសាំខាន់ក្នងុការជយួសលើក្ក្ាំរស់សសវាជនូសលាក្អនក្  

សូមរាំសរញការអសងកតខាីសនះ នងិព្រគ្លឱ់្យសយើងខ្ុាំ វិញក្នងុរយៈសរល៥ផ្ងៃ។ 

សូមអរគ្ុែ! 

ណទនក្េ ីI  (រាំសរញសដ្ឋយព្ក្ុមសវនក្រ) 

ណទនក្  ព្ក្ុម  

នាយក្ដ្ឋឋ ន  ការិយលយ័  

សលខេូរស័រៃ  

ព្ក្ុមសវនក្មម  

កាលររិសច្ឆេរាយការែ៍៖  

ណទនក្េ ីII  (រាំសរញសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន) 

សូមដ្ឋក្់សញ្ហញ ក្នងុព្រអរ់ច្សមាើយតរខាងសព្កាម ណដ្លរងាា ញរកី្ព្មតិសក្មមភារអនុវតតលអរាំទតុ ក្នងុអាំ ុងសរល

ការងារ។ ព្រសិនសរើអនក្ានសយរល ់ (រិសសសច្ាំែចុ្ទាំងឡាយ ណដ្លអនក្មនិានសរញចិ្តត ឬសរញចិ្តតខាា ាំង)។ 

សូមសរសសរច្ាំែចុ្ទាំងសនាះក្នុងណទនក្ច្សមាើយតរសៅខាងចុ្ងផ្នក្ព្មងសាំនួរ។ 

ក្នុងខែៈចុ្ះសវនក្មម  សយើងខ្ុាំ: 

   1= យលព់្រមខាា ាំង     5= មិនព្រមខាា ាំង 

គម ន         1         2        3         4        5 

ានជព្ារវិសាលភារសគលរាំែងនងិសរលសវលាាន

ច្ាស់លាស់នងិសសព្មច្ានតមការរំរងឹេុក្ររស់អនក្ 

 

 

ានរាំសរញការងារព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ ជាមួយទល

 វិាក្តិច្រាំទុត 

 

ានសព្រើសរលសវលាសមព្សរ (រីដ្ាំរូងេីដ្ល់សរលសរៀរ 

ច្ាំរាយការែ៍) 

 

ានយល់ដឹ្ងអាំរីដ្ាំសែើរការ ហានភិយ័ នងិក្ិច្ចព្តតួ-    

រនិិតយផ្នអងគភារររស់អនក្ 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង       270                            ២០១៧ 

 

ានទតលរ់័តា៌នអសងកតសឃើញជនូអនក្ជាព្រចាាំសៅក្នុង 

សរលរាំសរញការងារ 

 

ានរងាា ញនវូលក្ខែៈអាជរី សាថ រនា ផ្ច្នព្រឌ្ិត ភារ

ព្តឹមព្តូវ និងសវយ័សក្មម 

 

ានទតលអ់នសុាសន៍ជាលក្ខែៈសាថ រនាផ្ច្នព្រឌ្ិតសដ្ឋយ

ភារព្តឹមព្តូវណដ្ល ា្ុះរញ្ហច ាំងរលីេធទលការងារសវនក្មម 

 

ានសរសសររាយការែ៍ណដ្លងាយព្សលួយលន់ងិ 

ព្តឹមព្តូវតមលេធទលការងារសវនក្មម 

 

ចូ្លរមួច្ាំណែក្ទតលអ់តថព្រសយជនក៍្នងុព្ក្ុម/

ការិយលយ័/ នាយក្ដ្ឋឋ ន  

 

ទតល់សយរល់សព្ារ់ណក្លមអ:_____________________________________________________ 

ច្សមាើយតររណនថម_____________________________________________________ 

ហតថសលខា ព្រធានព្ក្ុមសវនក្រ កាលររិសច្ឆេ  

 

អសងកតសលើភារសរញចិ្តតររស់សវនដ្ឋឋ ន ជាធមមតព្តូវរាំសរញសៅចុ្ងរញ្ចរ់ការងារសវនក្មមនីមួយៗ។ 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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េព្ម្ង់សលខ ០២ “សចូនាររសម្េិធរម្មសរងរនលាំណទនរហរិញ្ញវត្ថុ” 

សគលរាំែង 

ច្ងអលុរងាា ញអតថិភារផ្នការលចួ្រនាាំ ការសក្ងរនាាំរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថ ុ និងសក្មមភារខុសច្ារ់ដ្ផ្េ (ឧ.

ការសីុសាំែូក្ ការក្ាំែតផ់្ងាេុក្ជាមុន ការសដ្ញផ្ងា ការជនូសគ្ុែ)។ល។ ច្ាំែចុ្សនះមួយច្ាំននួានទលរ ះពាល់

សលើរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុររស់សវនដ្ឋឋ ន។ មួយច្ាំននួសេៀតអាច្រ ះពាលព់្រសយល ដូ្ច្ជាការខាតរងផ់្នេាំនកុ្ចិ្តត

សាធារែៈ និងការធាា ក្់ចុ្ះជាំសនឿសាធារែៈឬសវនដ្ឋឋ ន ណដ្លានឫសគ្លរ់សីក្មមភារសក្ងរនាាំ នងិអាំសរើខសុ       

ច្ារ់។ ក្នុងក្រែីនីមួយៗលេធទលអាច្ឬមិនអាច្ជាសារាវន័ត។ សព្ៅរទីលរ ះពាល់រាយការែ៍ហិរញ្ញវតថ ុ សៅាន

ហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន នងិរុគ្គលពាក្រ់ន័ធជាមួយការសក្ងរនាាំ និងសក្មមភារខុសច្ារ់។ សវនក្រព្តូវព្រុងព្រយ័តនជានិច្ច 

ច្ាំសពាះសូច្នាក្រហិរញ្ញវតថុរហីានភិយ័សក្ងរនាាំឬអាំសរើខុសច្ារ់ សទះរីជាការងារសៅក្នុងផ្ដ្មិនណមនជារាយការែ៍ 

ព្តួតរនិតិយហរិញ្ញវតថុក្៏សដ្ឋយ។  

សៅក្នងុការវាយតផ្មាសមិេធក្មមហិរញ្ញវតថុ នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុរាយមរាំសរញរណនថមសលើរសច្ចក្សេស

ព្តួតរនិតិយជាេូសៅ តមរយៈការរក្សមើលរណ្តត ធាតណុដ្ល ា្ុះរញ្ហច ាំងសដ្ឋយសតសត សក្ងរនាាំ ដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

១. តមដ្ឋនសាច្ព់្ាក្ៈ់ ព្រសិនសរើនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុយល់ដឹ្ងអាំរីព្រភរ ណដ្លសាច់្ព្ាក្់

េេួលាន និងសគលសៅទតលស់ៅសហើយ អនក្ព្តួតរនិិតយព្តូវយល់ដឹ្ងរីព្រតិរតតិការសវនដ្ឋឋ នឱ្យានលអ និងគ្ិតជាមុន 

អាំររីហំរូសាច់្ព្ាក្ដ៏់្លអ រ ណុនតានហរូសច្ញរសីវនដ្ឋឋ នយ ងឆ្រ់រហស័ ដូ្ច្សនះ អនក្ព្តតួរនិតិយគ្រួរចិារណ្តសលើលេធ

ភារការរតិជាក្់ណសតងផ្នសាច់្ព្ាក្ ់ ខែៈណដ្លរំហូរសាច់្ព្ាក្គ់្ឺជាលេធទលផ្នការសក្ងរនាាំសលើរាយការែ៍ហិរញ្ញ-  

វតថ។ុ ការងមងយរំហរូសាច់្ព្ាក្រ់ីព្រតិរតតិការ ឬសព្រើព្ាស់ររិាែសាច់្ព្ាក្ធ់ាំ សដ្ើមបីទគតទ់គង់សាភ រសព្ច្ើនស ើង រិត

ជាស ា្ើយគន សៅនងឹការសក្ងរនាាំសលើរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ ណដ្លព្ាក្់ច្ាំសែញ នងិព្េរយសមបតតិព្តូវរាំសទាើស សដ្ើមបីរិេ

ាាំងលេធទលព្រតិរតតកិារអាព្ក្ក្។់ 

២. រនិតិយននិាន ការៈ  សតើសវនដ្ឋឋ នក្ាំរងុអនុវតតការងារគម នសងគតិភារជាមួយព្ក្សួង ឬនាយក្ដ្ឋឋ នដ្ផ្េ

នងិលក្ខ័ខែឌ សសដ្ឋក្ិច្ចេូសៅឬសេ? ព្រណហលជាសវនដ្ឋឋ នសធវើការងារានលអ រ ណុនតព្រណហលជាានមក្រីការសូក្ា ន ់

នងិសក្ងរនាាំរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថ។ុ សតើសមិេធក្មមររស់សវនដ្ឋឋ នណដ្លលអសរក្គ្ឺជាការរតិឬសេ? 

 ៣. គម ន វចិារែក្មមៈ អនក្ព្តួតរនិតិយសធវើការវាយតផ្មាការសសព្មច្ចិ្តតររស់សវនដ្ឋឋ ន សលើព្រតិរតតិការនងិ

ហិរញ្ញវតថ ុ ណដ្ល ា្ុះរញ្ហច ាំងក្នងុរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ។ ព្រសិនសរើការសសព្មច្ទាំងសនាះ មិនាននយ័ឬានសហតទុល

មិនច្ាស់ ការសសព្មច្ចិ្តតទាំងសនាះអាច្ជាំរញុសដ្ឋយសហតទុលលាក្ា់ាំង រួមទាំងសក្មមភារសក្ងរនាាំ ឬសក្មមភារមិន

ព្សរច្ារ់។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ៤.  សតើអវណីដ្លខវះ: ជាញឹក្ញារ់ការសក្ងរនាាំរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ គ្ឺរសងកើតស ើងសដ្ើមបីរិេាាំងសាថ នភារ

ហិរញ្ញវតថុររាជ័យររស់សវនដ្ឋឋ ន ឬសមិេធក្មមទរជាងណទនការ។ រាយការែ៍ហិរញ្ញវតថាុនសរៀរច្ាំសដ្ឋយសិលបៈ 

សដ្ើមបរីងាា ញរភីារគម នការណព្រព្រួលខុសរីធមមត។ ការវិភាគ្ជរួសដ្ក្ នងិជួរឈរផ្នរាយការែ៍ទាំងសនាះ នងឹមិន

អាច្ក្ាំែត់រញ្ហា សឃើញសេ។ ការសព្រៀរសធៀរជាមួយអងគភារព្រហាក្ព់្រណហលគ្ឺជាការលអ សហើយការសព្រៀរសធៀរ

ជាមួយសូច្នាក្រមធយមផ្នអងគភារទាំងសនះ ក្ា៏នព្រសយជន៍ក្នងុការក្ាំែត់រក្រណព្មរព្មួលសមិេធក្មម ណដ្លគ្ួរណត

ានទលរ ះពាល់ដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន ណតជាក្់ណសតងសៅជាមិនសឃើញសក្ើតស ើងសេ។ ព្រសិនសរើក្ព្មិតច្ាំសែញផ្នអងគភារ

ណសវងរក្ច្ាំែូលជាសព្ច្ើនធាា ក្់ចុ្ះច្ាំននួ៥% សដ្ឋយសារលក្ខខ័ែឌ សសដ្ឋក្ិច្ចធៃនធ់ៃរ សហតអុវីានក្ព្មិតច្ាំសែញររស់

សវនដ្ឋឋ នសនះ រុាំធាា ក្់៥%ណដ្រ?  

 តរាងសូច្នាក្រសក្ងរនាាំ នងិសក្មមភារខុសច្ារ់សសងខរខាងសព្កាមមិនសរញសលញសេ រ ុណនតអាច្ទតល់ជា

គ្ាំនតិជាំរញុការចារ់អារមមែ៍ដ្លអ់នក្ព្តតួរនិតិយ។ តរាងសនះមិនដ្ឋក្់រញ្ចូលនវូសូច្នាក្រសក្ងរនាាំ នងិសក្មមភារខុស

ច្ារ់ណដ្លអាច្រនិតិយសឃើញអាំ ុងសរលរាំសរញការងារ សព្ៅណតរកីារព្តតួរនិិតយហិរញ្ញវតថសុេ។ 

ព្រសេេការសរងរនលាំសកាត ន រលនិង 

សរម្មភារខ សចារ ់
សចូនាររសម្េិធរម្មហិរញ្ញវត្ថុ 

ការលួច្សក្ងរនាាំសាច់្ព្ាក្់ (ព្េង់ព្ទយធាំ) - រាយការែ៍សមិេធក្មមហិរញ្ញវតថុ មនិអាច្រក្ានភាា មៗ

នងិសដ្ឋយផ្លៃ លរ់ីព្ររន័ធគ្ែសនយយ រ ុណនតតព្មូវឱ្យាន

ការសរៀរច្ាំសដ្ឋយផ្ដ្ជាមុនសិន (ការផ្ច្នតួសលខ) 

- ច្ាំណ្តយមួយច្ាំននួ (ឧ. ព្ាក្់ណខ ឬច្ាំណ្តយណទនក្ការ-ិ

យលយ័)សលើសរីររិាែសព្គងេុក្ 

- ការណក្រញ្ាឱី្យានសមតលុយផ្នព្េរយអច្លនវតថុ រនាៃ រ់

រីការរារ់សននិធ ិ

- ច្រនតសាច់្ព្ាក្់មិនលអសព្រៀរសធៀរសៅ នឹងព្ាក្់ច្ាំសែញ

ណដ្លានរាយការែ៍ 

សក្មមភារសុីសាំែូក្ - ច្ាំណ្តយតមថាន ក្់ព្រសភេ (ឧ.ក្ផ្ព្មព្រកឹ្ា ឬក្ផ្ព្ម 

រិសព្គះសយរល់)ានរង់សៅឱ្យភាគ្ី េី៣ ភាន ក្់ងារឬអងគ

ភារព្តួតរនិតិយសដ្ឋយគម នការរញ្ហា ក្់សលើការេេួលសសវា

ព្សរច្ារ់ច្ាំសពាះមុខច្ាំណ្តយទាំងសនាះ។ 

សក្មមភារសរៀរច្ាំសដ្ញផ្ងាសដ្ឋយភារមនិ - អនក្ទគតទ់គង់ណដ្លទតលក់ារសដ្ញផ្ងាមិនសសាម ះព្តង់ ាន
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សសាម ះព្តង់ (អនក្ទគតទ់គង់េាំនញិសសវា ឃុរឃឹ

តមន្រនតីក្នងុសវនដ្ឋឋ ន) 

ព្ាក្់ច្ាំសែញសលើសរីព្ក្ឹតយព្ក្មសព្ារ់ព្រសភេការងារ

អនុវតតដូ្ច្គន  

ធមមជាតផិ្នរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុសក្ងរនាាំ

អាព្សយ័នឹងសគលរាំែងផ្នការសក្ងរនាាំ 

ជាេូសៅដូ្ច្ជា : 

 រិេាាំងការលួច្សាច់្ព្ាក្ ់

 សសព្មច្េិសសៅរំហូរសាច់្ 

ព្ាក្់ឬសដ្ើមេុនរងវលិមួយច្ាំននួ សដ្ើមបី

ទតលព់្ាក្់សលើក្េឹក្ចិ្តត ដ្លថ់ាន ក្់ព្គ្រ់

ព្គ្ង ឬរាំសរញសសច្ក្តីររំឹងេុក្ររស់

ាច ស់ភាគ្េុន និងព្ក្ុមអនក្វិភាគ្។ 

 

i. រិេាាំងការលួច្សក្ងសាច់្ព្ាក្ ់ សមើលសក្មមភារខាងសលើ 

ii. សសព្មច្េិសសៅរំហូរសាច់្ព្ាក្់ ឬ

សដ្ើមេុនរងវលិ 

- រាយការែ៍ព្រមូលច្ាំែូល នងិសមិេធក្មមហិរញ្ញវតថុមិន

អាច្រក្ានភាា មៗ និងសដ្ឋយផ្លៃ ល់រីព្ររន័ធគ្ែសនយយ

ររស់សវនដ្ឋឋ ន ណតព្តូវផ្ច្នជាមុន) ឬ 

- ព្ាក្់សលើក្េឹក្ចិ្តត ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងានទារភាា រ់សៅ នងឹ

សគលសៅរហំូរសាច់្ព្ាក្់ ឬ 

- រំហូរសាច់្ព្ាក្់ ឬសដ្ើមេុនរងវលិសសព្មច្ានឬ សលើសរី

សគលសៅសៅកាលររិសច្ឆេណដ្លានសធវើការវាស់ណវង 

រ ុណនតសព្ារ់កាលររិសច្ឆេក្នុងច្សនាា ះសរលដ្ផ្េសេៀត មិន

សសព្មច្ានតមសគលសៅសនាះសេ ឬ 

- រាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុសរៀរច្ាំសព្ារ់ សគលសៅវាស់ណវង 

ណដ្លខុសរីរាយការែ៍ានសរៀរច្ាំក្នុងការិយររិសច្ឆេ

ដូ្ច្គន ណតសព្ារ់សគលសៅសទសង 

- រាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុណដ្លសរៀរច្ាំ សព្ារ់សគលសៅ

វាស់ណវងរងាា ញនូវគ្ាំលាតយ ងធាំច្ាំសពាះរងាវ ស់សមិេធក្មម

គ្នាះឹសធៀរនងឹរាយការែ៍សព្ារ់សគលសៅសទសង
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សេៀតណដ្លានសរៀរច្ាំងមីៗរីមុនមក្ (១អាេិតយ ឬ១ណខ) 

- រាយការែ៍ជាសាច់្ព្ាក្ ់ (សរៀរច្ាំសព្ារ់រាំសរញ

សគលសៅអនុសលាមភារក្មចីធនាគរ) រងាា ញនូវភារ

ព្រសសើរស ើងខុសធមមតផ្នរំហូរសាច់្ព្ាក្ក់្នុងអាំ ុង

សរលយ ងខាីមុនកាលររិសច្ឆេវាស់ណវងសមិេធក្មម 

- រាយការែ៍រំហូរសាច់្ព្ាក្់ក្នងុរយៈសរលខាី មុនកាល

ររិសច្ឆេវាស់ណវងសមិេធក្មម រងាា ញនូវការក្តព់្តណដ្ល

គម នន័យ ណទអក្សលើការអនុវតតជាក្់ណសតងធមមត នងិ

លក្ខខែឌ េូសៅររស់សវនដ្ឋឋ ន។ (ឧ.េិញឧរក្រែ៍ផ្ងា

ខពស់សព្ៅងវិកាក្ាំែត់) 

 

 

iii. សសព្មច្េសិសៅព្រមលូច្ាំែូល 

 

 

- រាយការែ៍សមិេធក្មមហិរញ្ញវតថុមិនអាច្រក្ានភាា មៗ 

នងិសដ្ឋយផ្លៃ លរ់ីព្ររន័ធគ្ែសនយយ រ ុណនតព្តូវសរៀរច្ាំ

សដ្ឋយផ្ដ្ជាមុន (អាច្ានការណក្រនាាំ) ឬ 

- ព្ាក្់សាំែងសលើក្េឹក្ចិ្តតថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង ទារភាា រ់សៅនងឹ   

េិសសៅព្រមូលច្ាំែូល 

- ច្ាំណ្តយ (ឧ. ផ្ងាសសវា និងផ្ងារដ្ឋាល)ានតផ្មាទរ

ជាងររិាែសព្គងេុក្ឬសព្កាមភាគ្រយអងគភារព្រហាក្់

ព្រណហលដ្ផ្េ ឬ 

- ការេិញព្េរយមូលធនណដ្លគម នព្រសយជន៍ណទអក្តមការ

អនុវតតធមមត នងិលក្ខខែឌ សវនដ្ឋឋ នេូសៅ (ឧ. េិញ

ា សីុន X-ray រណនថមសព្ារ់ ក្ាំរង់ណទណ្តមួយ ណដ្ល

តព្មូវការមនិណមនជាអាេិភារសធៀរសៅនងឹគ្សព្ាងណ្ត

មួយសទសងសេៀត) ឬ 

- គម នការច្ះុរញ្ា ីរនថយផ្នព្េរយអច្លនវតថុ (ឧ.ររិកាខ រ) 

សទះរីជាានការចុ្ះរញ្ា ីរនថយសដ្ឋយអងគភារព្សសដ្ៀងៗ
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គន  នងិភសតុតងផ្នការេាា ក្ផ់្ងា (ឧ.សយងតមរនាា ស់រតូរ

រសច្ចក្វិេា)  

- ការសក្ើនស ើងខពស់មិនធមមតផ្នច្ាំែូលសព្រៀរសធៀរសៅ

នងឹច្ាំណ្តយ (សមើលច្ាំនុច្ៈ សសព្មច្េិសសៅច្ាំែូលខាង

សព្កាម) 

 

iv. សសព្មច្េសិសៅច្ាំែូល - រាយការែ៍សមិេធក្មមហិរញ្ញវតថុមិនអាច្រក្ានសដ្ឋយ

ភាា មៗនិងសដ្ឋយផ្លៃ លរ់ីព្ររន័ធគ្ែសនយយ រ ុណនតព្តូវ

សរៀរច្ាំសដ្ឋយផ្ដ្ជាមុន (អាច្ានការណក្រនាាំ) ឬ 

- ព្ាក្់សាំែងសលើក្េឹក្ចិ្តតថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងទារភាា រ់សៅ

នងឹេិសសៅព្រមូលច្ាំែូលជាក្ល់ាក្ ់ឬ 

- អព្តច្ាំែូលទរជាងឆ្ន ាំមុនឬទរជាងអងគភារ

ព្រហាក្់ព្រណហល។ 
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េព្ម្ង់សលខ ០៣ “រព្ម្ងសាំែរួសតរីីរសចចរវិេារ័ត្៌មាន” 

សវនដ្ឋឋ ន :   _______________________________________________________ 

ការិយររិសច្ឆេ :   _______________________________________________________ 

សរៀរច្ាំសដ្ឋយ :   ___________________________________ កាលររិសច្ឆេ:  _________ 

រ. ការព្គ្រ់ព្គ្ង និងចត្់ណចងព្ររ័នធរ័ត្ម៌ាន 

១.  ស ម្ ះនាយក្ដ្ឋឋ នព្ររន័ធរ័តា៌ន: _____________________________________ 

២.  េីតាំង អាស័យដ្ឋឋ ន :   ___________________________________________ 

៣.  នាយក្ដ្ឋឋ នរត័៌ាន:                    

ស ម្ ះ                    ____________________________________________ 

មុខតាំណែង    ____________________________________________ 

សលខេូរស័រៃ             ____________________________________________ 

សលខេូរសារ              ___________________________________________ 

អុីណម ល                    ___________________________________________ 

៤.ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នរត័ា៌នរាយការែ៍សៅ : 

 ស ម្ ះ __________________________________________ 

 មុខតាំណែង __________________________________________ 

៥. ធនធានមនុសសណទនក្រ័តា៌ន (សូមទតលរ់ច្នាសមពន័ធអងគភារច្ុងសព្កាយ) 

   

   ធមមត ជារ់សវនក្មម សរុរ 

ការណងទាំ នងិអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវិធ ី    

ព្រតិរតតកិារក្ាំរយូេ័រ       

រដ្ឋាលសនតិសុខ       

ជាំនួយការេូសៅ/ណទនក្គាំព្េក្ាំរយេ័ូរ       

រដ្ឋាលរណ្តត ញក្ាំរយូេ័រ       

រែតុ ះរណ្តត ល       

ណទនការ/យុេធសាន្រសត        

សទសងៗ (សូមសរៀររារ់)       

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

សរុរ       
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៦. សតើច្ាំននួអនក្សព្រើព្ាស់ចុ្ងសព្កាយផ្នក្មម វិធីសព្សច្សាំខាន់ៗ ររស់ព្ក្សួងានសព្ច្ើនរ ុនណ្ត? 

    ព្ររន័ធ (រួមទាំងសសៀវសៅធាំ General Ledger)?            

ព្ររ័នធច្មបង  
តិច្ជាង៥០ 

នាក្ ់
 

សៅច្សនាា ះ

៥០ និង

១០០ 

 

សៅច្សនាា ះ 

១០០ និង

៥០០ 

 
សព្ច្ើនជាង 

៥០០ 

          

            

            

            

            

៧. ងវិការសច្ចក្វិេារ័តា៌ន ព្រចាាំឆ្ន ាំសព្ារ់ឆ្ន ាំរច្ចុរបននតមណទនក្ខាងសព្កាម: 

 ណទនក្រឹង 

 ណទនក្េុន-ច្ាំណ្តយណទនក្ខាងសព្ៅ 

 អតថព្រសយជន៍/ព្ាក្ណ់ខរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានណទនក្ខាងក្នុង 

 េីព្រឹក្ាណទនក្ខាងសព្ៅ 

 សទសងៗ 

៨. អនក្ទគតទ់គង់ខាងសព្ៅសព្រើព្ាស់សដ្ឋយព្ក្សួងសព្ារ់មុខងារ រសច្ចក្វិេារ័តា៌នតមណទនក្ដ្ូច្ខាងសព្កាម: 

   មុខងាររសច្ចក្វិេារ័តា៌នសាំខាន់ៗ                    ស ម្ ះអនក្ទគតទ់គង់                  ជាមួយការយលព់្រមតម 

         ក្ព្មិតមយួច្ាំននួ (Yes/No) 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងមជឈមែឌ លេិនននយ័ 

 សរៀរក្មមវិធីគាំព្េ 

 ការគាំព្េ/ការអភិវឌ្ឍព្ររន័ធក្មមវិធ ី(រញ្ហា ក្់ក្មម

 វិធីណ្តមួយ) 

 ក្ាំែត់ព្តកាលររិសច្ឆេ 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងរណ្តត ញ 

 ការចាត់ណច្ងការសព្រើព្ាស់រីច្ាៃ យ 

 សទសងៗ 

ខ. ការសរៀរចាំណទនការរសចចរវិេារ័ត្ម៌ាន  

១.សតើានគ្ែៈក្មមការដឹ្ក្នាាំរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានឬព្រហាក្់ព្រណហល ណដ្លានការសទៃរសិេធិរគី្ែៈព្តួត- 
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រនិិតយសព្ារ់ការព្គ្រ់ព្គ្ងរាលផ់្ងៃសលើការដឹ្ក្នាាំណទនក្រសច្ចក្វិេារ័ត៌ានឬសេ? 

                 ាន                                      មិនាន 

២.សតើានណទនការ ឬយុេធសាន្រសតរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន ជាលាយលក្ខែ៍អក្សរ (រយៈសរលខា ីនងិណវង) ឬសេ? 

                ាន                                       មិនាន 

ព្រសិនសរើាន ច្ូរសរៀររារ់ច្ាំែចុ្សាំខាន់ៗផ្នណទនការ នងិយុេធសាន្រសតក្នុងឆ្ន ាំ។ 

 

៣.សតើានដឹ្ងថាានរនាា ស់រតូរ ឬរញ្ហា ក្នុងដ្ាំសែើរការសាំខាន់ៗ  សៅក្នុងររិសាថ នរសច្ចក្វិេារ័តា៌នឬសេ?  

   ាន                                       មិនាន 

ព្រសិនសរើាន សតើអវីជាលក្ខែៈរនាា ស់រតូរទាំងសនះ? 

 

៤.សតើនងឹានរនាា ស់រតូរក្នុងសរលអនាគ្តឬសេ? 

                 ាន                                      មិនាន 

ព្រសិនសរើាន សតើអវីជាលក្ខែៈផ្នរនាា ស់រតូរទាំងសនះ? 

 

៥.សតើានសគលនសយាយរសច្ចក្វិេារ័ត៌ានទាូវការឬសេ? 

                ាន                                      មិនាន   

             ព្រសិនសរើាន សតើសគលនសយាយានព្គ្រដ្ែត រ់សលើណទនក្អវខីាះ? 

 

គ្. ររសិ្ថថ នអន វត្ត 

១.សូមរាំសរញ/រច្ចុរបននក្មមេព្មង់ានភាា រ់ដូ្ច្ខាងសព្កាម: 

េព្មង់រ័តា៌នព្ររន័ធអនុវតត 

េព្មង់រ័តា៌នណទនក្េន ់និង ព្ររ័នធរងឹ 

២.សតើព្ក្សួងានរំហូរការងាររមួផ្នព្ររន័ធអនុវតត និងសនាធ នក្មម (Interfaces)ឬសេ? 

                ាន                                       មិនាន 

             ព្រសិនសរើាន សូមភាា រ់សៅនឹងក្ព្មងសាំែួរ 

             ព្រសិនសរើមិនាន សូមទតល់សសច្ក្តអីធិរាយសសងខរផ្នសនាធ នក្មម (Interfaces) 
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៣.សតើរាយការែ៍យថាសហត ុ (ad-hoc) (រសងកើតខាួនឯង) សរៀរច្ាំរសងកើតសដ្ឋយមន្រនតីរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន 

ឬនិង អនក្សព្រើព្ាស់ចុ្ងសព្កាយ? 

               ាន                                       មិនាន 

៤.សតើានណទនការរាំណលងក្មមវិធីសព្សច្ ឬរសងកើតសនាធ នក្មមសដ្ឋយសវ ័យព្រវតតិសៅឆ្ន ាំសព្កាយឬសេ? 

               ាន                                        មិនាន 

៥.សតើានដ្ាំសែើរការរក្ាអនក្សព្រើព្ាស់ផ្ទៃក្នងុ ណដ្លានហវកឹ្ហវនឺក្មមវិធីសព្សច្សាំខាន់ៗឬសេ?    

              ាន                                         មិនាន 

 ឃ. ម្ូលដ្ឋឋ នអន វត្ត 

១. សតើានឯក្សារវិធសីាន្រសតអភិវឌ្ឍព្ររន័ធជាទាូវការឬសេ? 

              ាន                                         មិនាន 

២. សតើានឯក្សារការអភិវឌ្ឍសដ្ឋយណ ក្ ការធានាអះអាងគ្ែុភារ នងិររិសាថ នទលតិក្មមឬសេ? 

              ាន                                         មិនាន 

៣. សតើនាយក្ដ្ឋឋ ន  IT សរសសរក្មមវិធីសាំខាន់មួយច្ាំននួក្នងុព្ររន័ធឬសេ? 

             ាន                                          មិនាន 

៤. សតើអនក្សព្រើព្ាស់ចុ្ងសព្កាយពាក្់រន័ធក្នុងការវិភាគ្តព្មូវការសតសត  នងិដ្ាំសែើរការអនុម័តឬសេ? 

             ាន                                           មិនាន 

ង. ការភាជ ររ់ណាត ញ 

១.សតើព្ក្សួងានគ្ាំនូសរាំព្រញួរណ្តត ញឬសេ? 

                   ាន                        មិនាន 

               ព្រសិនសរើាន សូមភាា រ់សៅនឹងក្ព្មងសាំែួរ 

               ព្រសិនសរើមិនាន សូមទតលស់សច្ក្តីសរៀររារ់សសងខររីវិសវក្មមរណ្តត ញ 

 

២. សតើព្ក្សួងានភាា រ់អុនីសធើណែតឬសេ? 

                 ាន                           មិនាន 

                ព្រសិនសរើាន សតើសយើងអាច្ចូ្លសព្រើព្ាស់អុនីសធើណែតសដ្ឋយរសរៀរណ្ត? 

                                  អុនីសធើណែត  

                                  អនក្ទគតទ់គង់សសវាអុនីសធើណែត /ឬ dial-upតម desktop  

                                  សទសងៗ____________________________________________ 
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      ៣.សតើការសព្រើព្ាស់អុនីសធើណែតររស់ព្ក្សួងសព្ារ់សគលរាំែងអវីជារឋម? 

        ទសរវទាយពាែិជាក្មម 

                  E-mail 

        ផ្ដ្គ្ូសព្រើព្ាស់ណតមួយដ្ចូ្គន  

       ព្រតិរតតកិារពាែិជាក្មមតមព្ររន័ធសអ ិច្ព្តនូកិ្ 

       ការព្សាវព្ជាវ (ឧ.ការណសវងរក្មន្រនតតីមអុនីសធើណែត) 

       ព្ររន័ធអនុវតត 

       សទសងៗ          _____________________________________ 

      ៤. សតើរណ្តត ញផ្ទៃក្នងុររស់ព្ក្សួងាន Firewall សព្ារ់សនតិសុខអុនីសធើណែតឬសេ ? 

                   ាន                                   មិនាន 

                  ព្រសិនសរើានសូមច្ងអុលរងាា ញស ម្ ះមុនងារ  Firewall  

 

             ៥.  សតើក្មមវិធីព្រឆ្ាំងសមសរាគ្អវី ណដ្លអនក្សព្រើព្ាស់?___________________ 

             ៦.  សតើព្ក្សួងានសព្រើអនតររនាា ស់រតូរេិនននយ័សអ ិច្ព្តនូិក្ ( electronic data interchange EDI   

                  ឬការសទៃរមូលនធិតីមសអ ិច្ព្តនូកិ្ EFT ឬសេ? 

                   ាន                                  មិនាន 

               ព្រសិនសរើានសូមសរៀររារ់សដ្ឋយសសងខររពី្រសភេព្រតិរតតកិារព្ក្សួងណដ្លរសច្ចក្វិេាព្តូវសព្រើព្ាស់ 

 

 ច. ការចម្លងេ រ (Back up) និងការស្ថត រសសន្រងាគ ះ (Recovery) 

១.សតើានច្ាំណ្តតថ់ាន ក្់ នងិរត័ា៌នេិនននយ័ទាូវការសដ្ឋះព្សាយសគលនសយាយ នងិនីតិវិ្ីសៅនងឹក្ណនាង

ានឬសេ? 

                                 ាន                                    មិនាន 

២.សតើក្ិច្ចងតច្មាងព្ររន័ធ និងេិននន័យអនុវតតសេៀងសរលឬសេ? 

                                  ាន                                    មិនាន 

            សរើាន សតើេព្យបាយសព្ារ់ងតច្មាងានអវីខាះ (ឧ. ណខសអាត ់ថាស)? សតើអនុវតតញឹក្ញារ់ឬសេ? 
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៣. សតើព្ក្សួងានរក្ាេីតាំងច្មាងេុក្សៅសព្ៅក្ណនាងសធវើការឬសេ? 

                                 ាន                                    មិនាន 

                                 សរើានសូមព្ារ់ស ម្ ះ នងិេីតាំងឧរក្រែ៏សព្ៅក្ណនាងសធវើការ 

   

៤. សតើានណទនការសាត រសសន្រងាគ ះេិនននយ័ (Disaster Recovery Plan)សព្ារ់ណទនក្រឹងនងិសព្ារ់ព្រតិរតតិ

ការក្ាំរយូេ័រឬសេ? 

                                  ាន                                  មិនាន 

                               ព្រសិនសរើាន សតើសៅសរលណ្តានសធវើសតសត ចុ្ងសព្កាយ___________________________ 

៥. សតើព្ក្សួងានណទនការនិរនតរភារសៅនងឹក្ណនាង សព្ារ់ព្រតិរតតកិារព្ក្សួងឬសេ? 

                                  ាន                                  មិនាន 

                ព្រសិនសរើាន សរលសធវើសតសត ចុ្ងសព្កាយ______________________ 

 ្. ព្រត្រិត្តកិាររាំរយូេ័រ 

១. សតើមន្រនតកីាន់ព្រតិរតតកិារានរាំសរញការងារររស់ព្ក្សួងឬសេ? 

          ាន                                   មិនាន 

២.មួយណ្តជារយៈសរលព្រតរិតតិររស់ក្ាំរយូេ័រ? 

                                    24 x 7               

                                    24 x 5               

                          សទសងៗ___________________________________________ 

៣.សតើអងគភាររសច្ចក្វិេារ័តា៌នអនុវតតណទនការរព្ងឹងសមតថភារ និងការតមដ្ឋនសមិេធក្មមសលើព្ររន័ធនិង

សាសធាតុសហដ្ឋឋ រច្នាសមពន័ធរណ្តត ញឬសេ? 

         ាន                                    មិនាន 

ជ. ការតាម្ដ្ឋនសវនរម្មរាំែត្់សសវា 

១.សតើនាយក្ដ្ឋឋ នរសច្ចក្វិេារត័៌ាន ានក្ិច្ចព្រមសព្រៀងសសវាតមក្ព្មតិ ជាមួយអនក្សព្រើព្ាស់ចុ្ងសព្កាយ

ឬសេ? 

          ាន                                   មិនាន 

ព្រសិនសរើាន សតើការអនុវតតររស់នាយក្ដ្ឋឋ នរសច្ចក្វិេារត័៌ាន ព្តូវានតមដ្ឋនសេៀងសរលសធៀរជាមួយ 

នងឹក្ិច្ចព្រមសព្រៀងក្ាំែត់សសវា SLA-service level agreement ឬសេ? 

         ាន                                      មិនាន 
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េព្ម្ង់សលខ ០៤ “គ្ាំរដូ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ ន (អគ្គនាយរដ្ឋឋ នគ្យ និងរដ្ឋឋ រររម្ពុជា)” 

ដ្ាំសែើរការខាងសព្កាមសនះានតក្់ណតងស ើងណទអក្តមរ័តា៌នទតលរ់ីការក្ត់សាគ ល ់(walkthrough) ផ្នដ្ាំសែើរការ ណដ្លពាក្រ់ន័ធដ្ល់ណទនក្ហានភិ័យររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

គ្ាំរដូ្ាំសែើរការគ្ួរណតសធវើរច្ចុរបននភារ នងិរព្ងីក្សៅតមក្ាំសែើនផ្នការយល់ដឹ្ងព្រតិរតតកិារររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

  សមហាគ ដ្ាំសែើរការ      ដ្ាំសែើរការច្មបង អនដុ្ាំសែើរការ សក្មមភារ 

1 ព្រតិរតតកិារ 1.1 ការេេួលសាគ ល ់ 1.1.1 រ័ែណេូទត់ និងការវាយតផ្មាឯក្សារ (a) រ័ែណេូទត់សព្ារ់អនុវតត 

            (b) ភារសរញសលញ នងិភារជាក្ល់ាក្់ក្នងុការសទៃៀង

ផ្លៃ ត់ ឯក្សារ                 

        1.1.2 ការព្តតួរនិតិយសលើការនាាំចូ្ល (សព្ារ់អនក្នាាំ

ចូ្ល) 

    

                

        1.1.3 ការអនុម័តសាំសែើសធវើអាជីវក្មម (a) ការរនិតិយឯក្សារ 

            (b) ការអនុម័តភារេេួលសាគ លស់លើវិញ្ហញ រនរ័ព្ត 

                

 
   1.1.4 

រច្ចុរបននភារផ្នេិននន័យមូលដ្ឋឋ ន  នងិការទតល់

 វិញ្ហញ រនរ័ព្ត 

(a) 
សធវើរច្ចុរបននភារ េិនននយ័មូលដ្ឋឋ ន អនក្នាាំចូ្ល /

ឈនួញក្ណ្តត ល 

           (b) នតីិ វិធទីតល់ វិញ្ហញ រនរ័ព្ត 

  

          (c) 

ការណងរក្ាមូលដ្ឋឋ នេិនននយ័ នងិឯក្សារអាជីវក្

មម (សធវើរច្ចុរបននភារ រណនថម លុរ សាំែុាំឯក្សារ

អនក្នាាំចូ្ល/ឈនួលក្ណ្តត ល) 

   ក្ាំរង់ណទសមុព្េ 
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  1.2 

នតីិវិធទីៃុក្ចូ្ល និង

យក្សច្ញរនីាវា 

1.2.1 ការក្ាំែត់មន្រនតីរនិតិយការទៃុក្ចូ្ល     

        1.2.2 សក្មមភារ/នតីិវិធទីៃុក្ចូ្ល     

        1.2.3 ការយក្សច្ញេាំនញិរកី្ា ល ់     

        1.2.4 នតីិវិធី នងិសគលនសយាយអាំរី េាំនញិរង់ចាាំ

យក្សច្ញ 

    

 

                

    1.3 ការជព្មះ េាំនញិ

ទាូវការ 

1.3.1 ការដ្ឋក្ឯ់ក្សារនងិដ្ាំសែើរការចុ្ះរញ្ា  ី (a) ការដ្ឋក្ឯ់ក្សារតម VASP 

            (b) ការទតល់ នងិរនិតិយផ្នឯក្សារចូ្ល 

            (c) ឯក្សារសទៃរសៅកានណ់ទនក្វាយតផ្មា 

              

        1.3.2 ការរនិតិយ និងវាយតផ្មា (a) ការ ា្ុះរនិិតយសដ្ឋយា សីុន X-ray និងរនិិតយវូរវនត 

            (b) ការវាយតផ្មាការច្ុះចូ្លណដ្លានរត័ា៌នព្ក្ហម 

            (c) ការវាយតផ្មាការច្ុះចូ្ល ណដ្លានរត័៌សលឿង 

            (d) ការវាយតផ្មាការច្ុះចូ្លណដ្លានរត័ា៌នផ្រតង 

            (e) ការរនិតិយវាយតផ្មាValuation Screen 

            (f) Magna-scaling 
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        1.3.3 ការព្រមូលនិងទគូរទគងការេូទត ់ (a) ការទគូរទគងការេូទត់សដ្ឋយសវយ័ព្រវតត ិ

            (b) នតីិវិធីព្រមូលការេូទត់មិនសីុគន  

                

        1.3.4 ការគ្ែនានិងការសច្ញ វិក្កយរព្ត (a) ការសទៃៀងផ្លៃ ត់ក្ិច្ចការគ្ែនារនធ នងិអាក្រ 

            (b) ការសច្ញលខិិតចាាំាច់្ 

            (c) សរៀរឯក្សារចូ្លងតច្មាងររស់នាយក្ដ្ឋឋ នគ្យ

នងិរដ្ឋឋ ក្រ                 

        1.3.5 ការរសញ្ចញ និងការដឹ្ក្សច្ញេាំនញិ (a) ការដ្ក្សច្ញេង់ព្តួតរនិិតយតមរយៈព្ររន័ធទាយ

ផ្លៃ ល ់On-line Release System (OLRS)             (b) នតីិវិធីរសញ្ចញសដ្ឋយយនតការ Arrastre 

            (c) នតីិវិធីរសញ្ចញេាំនញិសៅសខាា ងទវ រសច្ញ 

  1.4 េាំនិញេូទត់ មិន

ទនទ់ាូវការ 

1.4.1 ការដ្ឋក្់សាំសែើ និងការឯក្សារសាំសែើ (a) ការរញ្ាូនឯក្សារចូ្លមិនទនទ់ាូវការ សៅកានអ់ងគ

ភាររនិិតយសាំសែើ 

      (b) េេួល នងិរនិតិយឯក្សារចូ្ល 

      (c) ច្ាំណែក្ថាន ក្់ COO III សដ្ឋយព្រធានអងគភារ

េេួលសាំសែើមិនទន ់

 ទាូវការនងិការសទៃរឯក្សារសៅកាន់ណទនក្វាយតផ្មា         

    1.4.2 ការព្តតួរនិតិយ នងិវាយតផ្មា (a) ការព្តតួរនិតិយរូរវនតសលើេាំនញិ/ក្ុងសតន័រ/េាំនញិ 

តមទាូវអាកាស COO III 

      (b) ក្ត់ព្តររក្គ្ាំសហើញ នងិការក្ាំែត់រនធ នងិអាក្រ 

      (c) ការរនិតិយសលើក្ិច្ចការព្តតួរនិតិយររស់ COO V 

        

    1.4.3 ការគ្ែនា នងិការសច្ញ វិក្កយរព្ត (a) ការរនិតិយគ្ែនាកាតរវក្ិច្ចជារ់រនធ នងិអាក្រ 
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        (b) ការរក្ាឯក្សារច្មាង BOC's ផ្នសាំសែើ   

        (c) ការអនុម័តររស់ព្រធានអងគភារេេួលឯក្សារចូ្ល

មិនទនទ់ាូវការ         

    1.4.4 ការព្រមូល/ការទគូទគងការេូទត ់ (a) សរៀរច្ាំការេូទត់ នងិការសច្ញរងាក នផ់្ដ្រងព់្ាក្ ់

        

    1.4.5 ការរសញ្ចញេាំនញិសៅព្ច្ក្សច្ញ (a) ការដ្ក្េង់ព្តួតរនិិតយតមរយៈព្ររ័នធទាយផ្លៃ ល ់

On-line Release System (OLRS) 

        (b) ការទតល់ច្ារ់ច្មាងផ្នឯក្សារសាំសែើររស់អនក្នាាំ

ចូ្ល       (c) នតីិវិធីរសញ្ចញេាំនញិផ្នយនតការ  Arrastre 

        
  1.5   1.5.1 ដ្ាំសែើរការឯក្សារនាាំសច្ញ (a) ការដ្ឋក្់សសច្ក្តីព្រកាសនាាំសច្ញ Export 

Declaration (ED)           (b) ការអនញុ្ហញ តររស់អាជ្ាធរឱ្យសលើក្ដ្ឋក្់េាំនញិ 

          (c) ការទតល់ឯក្សារនាាំសច្ញ 

        

    1.5.2 ការសលើក្ដ្ឋក្់េាំនញិចូ្លក្ា ល ់ (a) នតីិវិធីណ្ក្េាំនញិ (Stuffing Procedures) 

        (b) នតីិវិធីសលើក្ដ្ឋក្់េាំនញិ 

 
អាកាសយនដ្ឋឋ ន 

      

 

1.6 

 នតីិវិធចូី្ល នងិ

ចាក្សច្ញរ ី   

យនតសហាះ 

1.6.1 

ការក្ាំែត់មន្រនតីរនិតិយការច្លូ 

យនតសហាះ 
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      1.6.2 សក្មមភារ/នតីិវិធីចូ្លយនតសហាះ   

      1.6.3 ការរសញ្ចញេាំនញិរយីនតសហាះ   

 
  

 
  1.6.4 

នតីិវិធនីិងសគលនសយាយឃាា ាំង  

ច្ាំសពាះការរសញ្ចញេាំនញិក្ាំរុងរង់ចាាំ 

  

        

 

1.7 

 ការរសញ្ចញេាំនញិ

តមទាូវអាកាសទាូវ

ការ 

1.7.1 ការដ្ឋក្់សាំសែើនងិដ្ាំសែើការ រនិិតយ (a) ការដ្ឋក្់សាំសែើតមរយៈ  VASP  

          (b) ការដ្ឋក្់សាំសែើ និងដ្ាំសែើរការរនិិតយសាំែុាំឯក្

សារ  
  

 
      (c) 

ការសទៃរឯក្សារសៅកាន់ណទនក្ចូ្លទាូវការ Formal 

Entry Division (FED) 

        

    1.7.2 ការព្តតួរនិតិយ នងិការវាយតផ្មា (a) ការព្តតួរនិតិយឯក្សារ 

        (b) ការព្តតួរនិតិយេាំនញិជារូរវនត 

        (c) ការចុ្ះរញ្ា ីសាំសែើ 

        (d) ការសទៃៀងផ្លៃ ត់តផ្មាេាំនញិ 

        (e) ការវាយតផ្មាចុ្ងសព្កាយសលើសាំសែើ 

        

 
 

 
 1.7.3 ការគ្ែនា នងិការសច្ញ  វិក្កយរព្ត (a) ការសទៃៀងផ្លៃ ត់កាតរវក្ិច្ចជារ់រនធ នងិអាក្រ 
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        (b) ការសច្ញលខិិតឯក្ភារ 

        (c) ការទាយេព្មងព់្រកាសសត ីរីច្ាំែូលផ្ទៃក្នងុ នងិ

ព្ច្ក្ច្លូ-នាាំចូ្ល Import Entry and Internal 

Revenue Declaration (IEIRD) Form 

      (d) ការរក្ាឯក្សារព្រកាសេាំនញិងតច្មាង 

        

    1.7.4 ការព្រមូល/ការទគូទគងការេូទត ់ (a) ការទគូទគងការេូទត់សដ្ឋយសវយ័ព្រវតត ិ

        (b) នតីិវិធីព្រមូលក្នងុក្រែីការេូទត់មិនសីុគន  

        

    1.7.5 ការរសញ្ចញេាំនញិសៅព្ច្ក្សច្ញ (a) ការរសញ្ចញេាំនញិតមសអ ិច្ព្តនូិក្ 

       (b) នតីិវិធីរសញ្ចញេាំនញិរឃីាា ាំង 

        (c) នតីិវិធីសៅព្ច្ក្សច្ញ 

        

 
 1.8 

េាំនិញរសញ្ចញមិន

ទនទ់ាូវការ 

1.8.1 ការដ្ឋក្ព់្រកាស នងិដ្ាំសែើរការ រនិតិយ (a) 
ការដ្ឋក្ឯ់ក្សារមិនទនទ់ាូវការសៅកានអ់ងគភាររនិិ

តយសាំសែើ 

          (b) េេួល នងិរនិតិយឯក្សារចូ្ល 

 

 

      

  (c) 

ច្ាំណែក្ថាន ក្់ COO III សដ្ឋយព្រធានអងគភារ

សាំសែើមិនទាូវការ នងិការរញ្ាូនឯក្សារដ្ល់ណទនក្

វាយតផ្មា 
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 1.8.2 ការព្តតួរនិតិយ នងិវាយតផ្មា (a) ការព្តតួរនិតិយជារូរវនតនូវេាំនញិ/ក្ងុណតន័រ/េាំនញិ

តមទាូវអាកាសតមរយៈ COO III 

 
 

 

     (b) 
ការច្ងព្ក្ងឯក្សាររីររក្គ្ាំសហើញ នងិក្ាំែត់

កាតរវក្ិច្ចជារ់រនធ នងិអាក្រ 

        (c) ការរនិតិយររក្គ្ាំសហើញតម COO V 

        

    1.8.3 ការគ្ែនានិងការសច្ញ  វិក្កយរព្ត (a) ការរនិតិយកាតរវក្ិច្ចជារ់រនធ នងិគ្ែនារនធ 

 

 

 

     (b) 

ការអនុម័តសលើការគ្ែនា នងិការសច្ញវិក្កយរព្ត

ររស់អនក្ព្គ្រ់ព្គ្ង ឬព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសច្ញ

 វិក្កយរព្ត  

        

 
 

 

 1.8.4 ការព្រមូល/ការទគូទគងការេូទត ់ (a) 
ការរាំសរញវិក្កយរព្តការេូទត់ នងិការសច្ញ

 វិក្កយរព្តទាូវការ 

        

 
 

 

 1.8.5 ការអនញុ្ហញ តឱ្យសច្ញេាំនញិ (a) 
ដ្ឋក្់ក្ូដ្ច្ាំសពាះសាំសែើក្នងុព្ររន័ធរសញ្ចញរនតផ្លៃ ល ់

Release System (OLRS) 
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        (b) នតីិវិធីរសញ្ចញេាំនញិតមព្ររន័ធរនតផ្លៃ ល ់

      (c) នតីិវិធីរសញ្ចញេាំនញិរឃីាា ាំង នងិការដឹ្ក្សច្ញ 

        

  1.9 ដ្ាំសែើរការនាាំសច្ញ 1.2.1 ដ្ាំសែើរការឯក្សារនាាំសច្ញ (a) ការដ្ឋក្ព់្រកាសនាាំសច្ញ Export Declaration 

(ED)          (b) ការទតល់សិេធិឱ្យសលើក្ដ្ឋក្ ់

          (c) ការទតល់ឯក្សារនាាំសច្ញ 

        

    1.2.2 េាំនិញមុនដ្ឋក្់ច្លូ (a) ការព្តតួរនិតិយេាំនញិ 

        

    1.2.3 ការដ្ឋក្់េាំនញិចូ្ល (a) នតីិវិធីសលើក្ដ្ឋក្់េាំនញិ 

        

2 
សវនក្មមសព្កាយ

ច្ះុរញ្ា ី
2.1 

សវនក្មមសព្កាយ

ចុ្ះច្ូលរញ្ា  ី

2.1.1 រ័តា៌នពាែិជាក្មម និងការវិភាគ្ហានភិយ័ (a) ការវិភាគ្រត័ា៌ន/េិដ្ឋភារ 

      (b) ការសព្ជើសសរីសសវនដ្ឋឋ ន 

      (c) ការសរៀរច្ាំលិខិតជនូដ្ាំែឹងសធវើសវនក្មម 

        
    2.1.2 ការវាយតផ្មាសដ្ឋយអនុសលាម (a) ជាំនួរព្រជុាំជាមួយសវនដ្ឋឋ នមុនសធវើសវនក្មម 

        (b) ការរសងកើតឯក្សារសវនក្មម 

        (c) ព្រជុាំ ា្ង 

        (d) ការរាយការែ៍សវនក្មម 
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        (e) ការតមដ្ឋនសវនក្មម 

        

3 

ការព្គ្រព់្គ្ង    

ហានភិយ័ 3.1 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងព្ររន័ធ 

សព្ជើសសរីស 3.1.1 ការសធវើរច្ចុរបននភារ/ វិសសាធនក្មមលក្ខខែឌ  (a) 
ការសធវើអតតសញ្ហញ ែហានភិ័យ 

            (b) ការវិភាគ្ហានភិ័យ/ការសទៃៀងផ្លៃ ត់រត័ា៌ន 

            (c) ការសរៀរច្ាំ នងិអនុម័តអនុសារែៈ (Memo) 

            (d) ការអនុវតតអនុសារែៈ 

        

    3.1.1 ការណងទាំព្ររន័ធសព្ជើសសរីស   
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េព្ម្ង់សលខ ០៥ “ការវាយត្ផ្ម្លររិស្ថថ នព្ត្ួត្រិនិត្យ (វរត្)” 

សសច្ក្តណីែនាាំសព្ាររ់ាំសរញ 

សគលរាំែង 

ក្ព្មងសាំែួរខាងសព្កាមសនះ តក្់ណតងស ើងសដ្ើមបវីាយតផ្មាររិសាថ នព្តតួរនិតិយ ណដ្លានទលរ ះពាល់

ខាា ាំងដ្លព់្ររន័ធព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នុងសលើព្រតិរតតកិារ រីសព្ពាះវាតាំណ្តងឱ្យការយល់សឃើញនងិឥរិយរងររស់សវនដ្ឋឋ ន

សៅសលើព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ។ ក្ព្មងសាំែួរព្តូវណរងណច្ក្៥ណទនក្ ណដ្លរសងកើតជាព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងររស់សវនដ្ឋឋ នៈ  

1. ណទនក្េី១ - ររិសាថ នផ្នការព្តួតរនិិតយ 

2. ណទនក្េី២ - ការវាយតផ្មាហានភិ័យ 

3. ណទនក្េី៣ - រ័តា៌ន និងេាំនាក្េ់ាំនង 

4. ណទនក្េី៤ -សក្មមភារព្តួតរនិតិយ 

5. ណទនក្េី៥ - ការតមដ្ឋន 

ការណែនាាំសធវើច្ាំណ្តតថ់ាន ក្ក់្នងុក្ព្មងសាំែួរ 

សូមអានសសច្ក្តអីធិរាយនីមួយៗ សដ្ឋយព្រុងព្រយត័ន នងិវាយតផ្មាក្ព្មិតយលព់្រមររស់អនក្ជាមួយ    

សសច្ក្តីអធិរាយ សដ្ឋយណទអក្តមរងាវ ស់ក្ព្មិតខាងសព្កាម ៖ 

1.យលព់្រមខាា ាំង-ការអះអាងសនះសរៀររារ់លក្ខខែឌ មួយ ឬកាលៈសេសៈណដ្លតមសយរល់ររស់អនក្ សវនដ្ឋឋ ន

ានការអនុវតតលអរិសសស និងព្តូវការណក្លមអតិច្តួច្រាំទុតក្នងុក្រែីចាាំាច់្។ 

 2.យលព់្រម- ការអះអាងសនះសរៀររារល់ក្ខខែឌ មួយ ឬកាលៈសេសៈ ណដ្លតមសយរលរ់រស់អនក្ ការអនុវតតររស់

សវនដ្ឋឋ នអាច្េេួលយក្ាន នងិានការចាាំាច់្សព្ារ់ណក្លមអមិនធាំដុ្ាំ រ ុណនតានអតថព្រសយជន។៍ 

3.គម នសយរល-់ ការអះអាងសនះសរៀររារ់លក្ខខែឌ មួយឬកាលៈសេសៈ ណដ្លតមសយរលរ់រស់អនក្ សវនដ្ឋឋ នាន

ការអនុវតតានជាមធយម នងិានសសច្ក្តពី្តូវការណក្លមអ។ 

4.មនិយលព់្រម-ការអះអាងសនះសរៀររារ់លក្ខខែឌ មួយ ឬកាលៈសេសៈ ណដ្លតមសយរល់ររស់អនក្សវនដ្ឋឋ នាន

ការអនុវតតសខាយ និងវិធានការណក្លមអរនាៃ នព់្តូវដ្ឋក្់សច្ញ។ 

5.មនិយលព់្រមខាា ាំង-ការអះអាងសនះសរៀររារ់លក្ខខែឌ មួយ ឬកាលៈសេសៈ ណដ្លតមសយរល់ររស់អនក្សវនដ្ឋឋ ន

ានការអនុវតតណដ្លមិនអាច្េេួលយក្ាន នងិវិធានការណក្តព្មូវចាាំាច់្សធវើជារនាៃ ន់។ 
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6.មនិដ្ងឹ-អនក្ានរត័ា៌នមិនព្គ្រ់ព្គន ់សដ្ើមបីរសញ្ចញសយរល។់ 

ណទនរម្ត្ិសោរល ់

ក្ណនាងេាំសនរសព្ារ់ទតល់សយរលា់នទតលជ់នូសៅព្រសឡាះជារ់នឹងសសច្ក្តីអធិរាយ។ ច្សមាើយមិនយល់ 

ព្រម (សលខ៤) ឬ មិនយល់ព្រមខាា ាំង (សលខ៥) ច្ាំសពាះសសច្ក្តីអធិរាយមួយក្នងុក្ព្មងសាំែួរ ទមទររណនថមនូវ

ការរនយល់ររស់អនក្សព្ារ់ច្សមាើយសនះ។ ច្ាំសពាះក្ព្មិតយលព់្រមសទសងសេៀត សព្ៅរីច្សមាើយមិនយលព់្រម ឬមិន

យល់ព្រមខាា ាំង ណដ្លមិនទមទរសយរល់រណនថម សវនក្រអាច្រចិារណ្តរណនថមមតិសយរល់ ណដ្លយលថ់ាវាអាច្

ជួយរញ្ហា ក្់ភារព្តឹមព្តូវ និងការយល់ដឹ្ងរចី្សមាើយណដ្លសវនក្រានទតលឱ់្យសនះ។ 

ណទនរេី១- ររសិ្ថថ នផ្នការព្ត្តួ្រិនិត្យ 

ភារសុច្រតិ សីលធម ៌ឥរយិរងថាន ក្ព់្គ្រព់្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

មនិដ្ឹង មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

1. ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងគាំព្េភារសុច្រិតនិងតផ្មាព្ក្មសីលធម៌               

2. ព្ក្មវិជាា ជីវៈ នងិព្ក្មសីលធម៌ព្រមទាំងសគល 

នសយាយដ្ផ្េទក្់េងនឹងការអនុវតតសវនដ្ឋឋ ន 

េាំនាស់អតថព្រសយជន។៍ល។ ានលក្ខែៈសរញ

សលញ និងទសរវទាយច្ាស់លាស់ព្គ្រ់ព្គន់សៅ

ក្នុងសវនដ្ឋឋ ន               

3. ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងនាាំមក្នូវការសរតជ្ាឱ្យានភារ 

សុច្រិតនងិតផ្មាសីលធម៌តមរយៈសក្មមភារររស់

គត់សរៀងរាលផ់្ងៃ 
              

4.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងហាមឃាតយ់ ងតងឹណតងច្ាំសពាះការ

សគ្ច្រីសគលនសយាយ នងិនតីិវិធីានរសងកើត សលើក្

ណលងណតក្ណនាងណ្តានសសច្ក្តណីែនាាំសដ្ឋយណ ក្ាន

ទតលឱ់្យ។ ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងរងាា ញការសរតជ្ាច្ាំសពាះសគល

ការែ៍សនះ និងចាត់វិធានការវិនយ័ដ៏្សមរមយ ក្នុង
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ច្សមាើយតរសៅនងឹការរាំពានសគលនសយាយ នងិ

នតីិវិធីានរសងកើត 

5.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសធវើឱ្យាត់រង់ ឬកាត់រនថយការសលើក្

េឹក្ចិ្តត ឬអវីៗណដ្លជាំរញុឱ្យមន្រនតីចូ្លរួមក្នុងសក្មម-

ភារមនិសសាម ះព្តង់ មនិព្សរច្ារ់ឬអសីលធម៌               

េសសនវជិាា  នងិឥរយិរងព្រតរិតតកិារររស់ថាន ក្ព់្គ្រព់្គ្ង 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

មនិដ្ឹង មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

6.រច្នាសមពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងានលក្ខែៈសមរមយ (ឧ.

មិនានទតលអ់ាំណ្តច្ឱ្យរុគ្គលមួយឬសព្ច្ើន)នងិាន

ព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិលណដ្លានព្រសិេធទល         

7.េសសនៈវិជាា រាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់-

ព្គ្ងរួមទាំងជាំហរច្ាំសពាះការអភិវឌ្ឍផ្នការា នស់ាម ន

ានតលុយភារ និងានលាំសអៀងណដ្លអាច្រ ះពាល់

សលើការា នស់ាម នគ្ែសនយយសាំខាន់ៗ នងិសុភ-    

 វិនិច្ឆ័យដ្ផ្េសេៀត ព្តូវានកាត់រនថយមក្ក្ព្មតិ 

អរបររា តមរយៈការសព្រើគ្ាំរ ូនងិេិនននយ័េីទារ 

នងិសមមតកិ្មមដ៏្សមព្សរ 
        

8.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងទតលស់ច្តនាដ៏្សមរមយសព្ារ់ក្ិច្ច 

ព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុ រួមានការអរ់រំសេៀងទតន់ងិ

គ្មនាគ្មនស៍ារៈសាំខានផ់្នព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ       

សាំខាន់ៗដ្ល់មន្រនត ី
              

9.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងក្ាំែត់សគលសៅហិរញ្ញវតថុជាក្់ណសតង 

នងិសសច្ក្តីររំឹងេុក្មិនហួសសហតុសរក្សព្ារ់មន្រនតី

ព្រតិរតត ិ
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ការសរតជ្ាររស់ថាន ក្ព់្គ្រព់្គ្ងច្ាំសពាះសមតថភារ 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

មនិដ្ឹង មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

10.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសព្រើព្ាស់រេរិសសាធនត៏ម     

មុខងារ ច្ាំសែះដឹ្ងឯក្សេសនងិការរែតុ ះរណ្តត ល

ដ៏្សមរមយសដ្ើមបីអនុវតតមុខងាររួក្សគ្ ណដ្លមិនរងឹ 

ណទអក្ ទាំងព្សុងសលើអនក្ឯក្សេសឬេីព្រឹក្ាសព្ៅស ើយ               

11.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងរងាា ញ្នៃៈព្រឹក្ាជាមួយព្ក្ុម 

ព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុឬសវនក្រផ្ទៃសព្ៅ សលើរញ្ហា  

គ្ែសនយយ នងិការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង               

12.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងរងាា ញនូវការសរតជ្ាក្នុងការទតល ់

មន្រនតគី្ែសនយយ ហិរញ្ញវតថុ នងិរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន

ឱ្យព្គ្រ់ព្គនព់្សរតមការរីក្លតូលាស់នងិភារ 

សមុគ្សាម ញ ររស់អងគភារ               

13.មន្រនតាីនសមតថភារនងិេេួលវគ្គរែតុ ះរណ្តត ល 

ចាាំាច់្សព្ារ់ក្ព្មិតេេួលខសុព្តូវ នងិលក្ខែៈ 

នងិភារសមុគ្សាម ញររស់សវនដ្ឋឋ ន               

ការច្លូរមួររស់ព្ក្មុព្រកឹ្ាភាិល 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

មនិដ្ឹង មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

14.សាជកិ្ព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល ច្ាំសែះដឹ្ងព្គ្ឹះ

ររស់សគ្ រេរិសសាធន៏ សរលសវលាសដ្ើមបីរសព្មើការ

នងិឯក្រាជយភាររីសវនដ្ឋឋ នានភារសមរមយ 
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15.ព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិលានលក្ខែៈឯក្រាជយរថីាន ក្់

ព្គ្រ់ព្គ្ង សដ្ឋយសហតុសនះានសចាេសួរសដ្ឋយសាថ

រនាសលើការសសព្មច្ចិ្តតររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ (ឧ.គ្ាំនតិ

ទតួច្សទតើមជាយុេធសាន្រសតនិងព្រតរិតតិការច្មបង) និង

សាក្សួររក្ការរនយល់រលីេធទលក្នាងមក្ 
              

16.ព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិលទតលក់ារយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ព្គ្រ់

ព្គន់សដ្ើមបីណសវងយលរ់ីដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ង 

សព្ារ់តមដ្ឋនព្តតួរនិតិយហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន

ណដ្លអាច្រ ះពាល់ដ្លព់្ក្សួង 
              

17.ព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល សដ្ើរតជួាអនក្ព្តួតរនិិតយដ៏្ាន

ព្រសិេធភារសដ្ឋយព្រុងព្រយត័ននងិេេួលរត័៌ាន

ព្គ្រ់ព្គន ់អាំរីដ្ាំសែើរការសរៀរច្ាំរាយការែ៍ហិរញ្ញ

វតថុ និងក្ិច្ចព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងររស់សវនដ្ឋឋ នរួមាន

ព្ររន័ធរត័ា៌នក្ាំរុងដ្ាំសែើរការនងិការព្តតួ រនិិតយ

ក្ាំរយូេ័រពាក្់រន័ធនានា 
              

18.ព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិលរក្ាេាំនាក្់េាំនងផ្លៃ ល ់ជាមួយ

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងនងិសវនក្រផ្ទៃសព្ៅនងិ

ក្រែីចាាំ ាច់្ជួរជាមួយគន ជាលក្ខែៈឯក្ជន

សដ្ើមបរីិភាក្ា រក្ភារសមសហតុសមទលផ្នដ្ាំសែើរ

ការសរៀរច្ាំរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ

ផ្ទៃក្នងុ សយរល់សាំខាន់ៗ អនសុាសន៍ នងិសមិេធក្មម

ររស់សវនដ្ឋឋ ន 
              

19.ព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិលានព្រកាសសត ីរតីនួាេីនិង 

ភារក្ិច្ច។ ព្រកាសសនះធានានូវធនធានព្គ្រ់ព្គនន់ិង 

អាជ្ាសិេធិអនញុ្ហញ តសព្ារ់ការេេួលខុសព្តូវ ររស់

ព្ក្មុព្រឹក្ាភាិល 
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រច្នាសមពន័ធ នងិការទតលសិ់េធនិងិការេេលួខសុព្តវូ 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

មនិដ្ឹង មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

20. រច្នាសមពន័ធសវនដ្ឋឋ នជារមួគ្ឺសមព្សរនងិជយួ

សព្មលួរហំូររត័ា៌នរីសព្កាមសៅសលើសៅក្នងុមុខងារ

នីមួយៗ រួមទាំងមុខងារ ា្ងកាត់គន ។ រច្នាសមពន័ធសនះ

ព្តូវានរនិតិយនងិណក្តព្មូវព្សរតមរនាា ស់រតូរក្នុង

លក្ខខែឌ សវនដ្ឋឋ ន         

21. ានរច្នាសមពន័ធសមព្សរសព្ារ់ណរងណច្ក្ភារ

ជាាច ស់ក្មមសិេធិសលើេិននន័យ នងិព្ររន័ធអនុវតតរួមទាំង 

ក្ព្មិតអាជ្ាសិេធិ។ ការេេួលខសុព្តូវទាំងសនះ ាន

ណរងណច្ក្យ ងច្ាស់លាស់               

22. ានសគលនសយាយសមព្សរសព្ារ់ការ

េេួលយក្នាយក្ដ្ឋឋ ន/ការិយល័យងមី ការព្តួតរនិិតយ

េាំនាស់អតថព្រសយជន ៍ការអនម័ុតសលើព្រតិរតតិការ និង

ការអនុវតតជាក្់ណសតងណទនក្សនតសុិខ សហើយសគល

នសយាយទាំងសនាះព្តូវានទសរវទាយព្គ្រ់ព្គន់េូ

ទាំងសវនដ្ឋឋ ន               

23. ានអភិាលព្គ្រ់ព្គន ់នងិតមដ្ឋនព្តួតរនិតិយ

ព្រតិរតតកិារមជឈការ (រួមានព្ររ័នធគ្ែសនយយ នងិ

រ័តា៌នមន្រនត ីនិងសសវាក្មម)               

24.ានច្ាំណែក្ថាន ក្់ភារក្ិច្ចសមរមយ ព្រសិនសរើ

សក្មមភារមិនព្តូវគន  (ឧ.ការផ្លត ច់្ភារក្ិច្ចអនក្េេួល

ខុសព្តូវសច្ញរអីនក្ានសិេធិចូ្លព្េរយសមបតតិ)ឬដ្ឋក្់

ឱ្យានក្ិច្ចព្តតួរនិតិយសៅនងឹក្ណនាងច្ាំសពាះណទនក្ណដ្ល

ភារក្ិច្ចមិនានណរងណច្ក្ានព្គ្រ់ព្គន ់               

25.ានសតងដ់្ឋរ នងិនតីិវិធីសព្ារ់ជលួ      រែតុ ះ     

រណ្តត ល សលើក្េឹក្ចិ្តត វាយតផ្មា តាំស ើងសក្តិ សាំែង 

ការសទៃរ នងិរញ្ចរ់មន្រនតីសធវើការណដ្លអាច្យក្សៅ                  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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អនុវតតដ្ល់ព្គ្រ់ណទនក្តមមុខងារទាំងអស់ (ឧ.

គ្ែសនយយព្ររន័ធរ័តា៌ន,រដ្ឋាល ។ល។) 

26.ាននតីិវិធីរនិតិយសរក្ខជនដ្ឋក្ព់ាក្យសធវើការងារ

ជាក្់លាក្់ រិសសសសព្ារ់មន្រនតាីនសិេធិចូ្លដ្ល់

ព្េរយសមបតតិណដ្លអាច្យក្សៅសព្រើព្ាស់ខុស               

27. សគលនសយាយធនធានមនុសស នងិនតីិវិធ ី

ានភារច្ាស់លាស់សហើយសច្ញទាយនិងសធវើ

រច្ចុរបននភារតមសរលក្ាំែត ់               

28. សគលនសយាយ នងិនតីិវិធីព្តវូាន 

គ្មនាគ្មនយ៍ ងានព្រសិេធភាររវាងមន្រនត ី               

29.សមិេធក្មមការងារព្តូវានវាយតផ្មាតមសវលា

កាលក្ាំែត់សលើមន្រនតាីន ក្់ៗ សដ្ឋយមន្រនតពី្តតួរនិតិយ

ណទនក្មន្រនត ី               

ណទនរេ២ី: ការវាយត្ផ្ម្លហានិេ័យ 

ក្ាំែតស់គលរាំែង 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

មនិដ្ឹង មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

30.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងរសងកើតនងិគ្មនាគ្មនយ៍ ងច្ាស់-

លាស់នូវសរសក្ក្មម យុេធសាន្រសត  នងិសគលរាំែង

សវនដ្ឋឋ ន។               

31.ានដ្ាំសែើរការសព្ារ់រនិតិយជាព្រចាាំ នងិសធវើ

រច្ចុរបននភារសលើណទនការយុេធសាន្រសត ររស់សវនដ្ឋឋ ន 

ណទនការសនះានរនិតិយ នងិអនុម័តសដ្ឋយថាន ក្់

ដឹ្ក្នាាំ។ 
              

32.ានយនតការស ា្ើយតរ នងិអាច្ឱ្យថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង

វាយតផ្មាសេៀងសរលថាសតើសគលរាំែងរួេររស់ 

សវនដ្ឋឋ នានសសព្មច្ឬសេ 
              



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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33.សគលរាំែងានរសងកើតសព្ារ់ដ្ាំសែើរការ

សវនដ្ឋឋ ន សហើយានទារភាា រ់យ ងច្ាស់សៅនឹង 

យុេធសាន្រសតអតិងិជន នងិគាំព្េដ្ល់សគលរាំែង   

រួមររស់សវនដ្ឋឋ ន។ សគលរាំែងត្រូវានយល់

យ ងច្ាស់សដ្ឋយមន្រនតីេេួលខសុព្តូវសដ្ើមបសីសព្មច្

សគលរាំែងសនះ               

ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែ នងិការ វភិាគ្ហានភិយ័ 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

34.ានយនតការព្គ្រ់ព្គន់ សដ្ើមបីក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែ

ហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ននងិឧរសគ្គទាំងឡាយក្នុងការ

សសព្មច្សគលរាំែងសវនដ្ឋឋ ន រួមទាំងយនតការណដ្ល 

រសងកើតស ើងសដ្ឋយសារៈ 

  -ការេេួលយក្គ្សព្ាងងម ី

  -ទតល់សសវាក្មមងមី 

  -អនុសលាមតមការទមទរផ្នរញ្ហា ផ្លៃ លខ់ាួននិងេិននន័យ 

  -សព្មរតមរណព្មរព្មួលដ្ផ្េក្នុងររិសាថ នសសដ្ឋក្ិច្ច 

នងិគ្តិយតុតររស់សវនដ្ឋឋ ន               

35.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងរិចារណ្តសលើច្ាំននួហានភិយ័ ណដ្ល

អាច្េេួលយក្សៅសរលក្ាំែត់េិសសៅយុេធសាន្រសត  និង 

ព្រឹងណព្រងសដ្ើមបីរក្ាហានភិ័យសថ ិតក្នងុក្ព្មតិ ទាំងសនាះ               

36.នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុអនុវតតការវាយតផ្មាហានិ

ភ័យតមសរលសវលា (យ ងសហាច្ណ្តស់ព្រចាាំឆ្ន ាំ) រដ្ឋ

មន្រនត ីថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ព្រសមើលសមើល នងិតមដ្ឋន 

ព្តួតរនិតិយដ្ាំសែើរការវាយតផ្មាហានភិ័យ និងចាត់វិធាន 

ការសលើហានភិ័យសាំខាន់ណដ្លក្ាំែតា់ន               



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ការព្គ្រព់្គ្ងការផ្លា ស់រតូរររសិាថ នហរិញ្ញវតថ ុ

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់ព្រម គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

37.ការរនិតិយសៅតមសរលព្តវូានអនុវតត ឬ

ដ្ាំសែើរការដ្ផ្េព្តូវរសងកើតសព្ារ់សព្តៀម   

លក្ខែៈ ក្ាំែត់ នងិគ្មនាគ្មនស៍ាថ នភារ 

ឬសក្មមភារជនូតមក្ព្មិតថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង 

ណដ្លសក្មមភារទាំងសនាះអាច្រ ះពាលល់េធ

ភារសវនដ្ឋឋ នក្នងុការសសព្មច្សគលរាំែង

រួក្សគ្ ព្រមទាំងក្ាំែតទ់ាូវរងាា ញសព្ារ់

ព្គ្រ់ព្គ្ងរនាា ស់រតូរទាំងសនះ               

38.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងរាយការែ៍សៅរដ្ឋមន្រនតនីូវ    

រនាា ស់រតូរណដ្លអាច្ាន ទលរ ះពាល់សាំខាន់ 

ដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន               

 

 

ការព្គ្រព់្គ្ងរនាា ស់រតូរររសិាថ នហរិញ្ញវតថ ុ

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់ព្រម គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

39.នាយក្ដ្ឋឋ នគ្ែសនយយរសងកើតដ្ាំសែើរការ 

សដ្ើមបកី្ាំែត់អតតសញ្ហញ ែនងិគ្ិតគ្ូរអាំរីរនាា ស់រតូរ

ក្នុង ICFR នងិសគលការណ៍ផ្ទៃក្នុងដ្ផ្េ ព្រមទាំង

សព្ារ់អនុម័តរនាា ស់រតូរច្ាំសពាះ វិធសីាន្រសត  

គ្ែសនយយររស់សវនដ្ឋឋ នសដ្ើមបីព្គ្រ់ព្គ្ងការណក្

តព្មូវក្នងុសតងដ់្ឋរគ្ែសនយយនងិគ្តិយតុត               



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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40.រដ្ឋមន្រនតរីនិិតយនងិអនុម័តរនាា ស់រតូរសាំខានក់្នុង 

ក្ិច្ចអនុវតតរាយការែ៍ព្រតិរតតិការនិងគ្ែសនយយ               

41.ានដ្ាំសែើរការធានាឱ្យនាយក្ដ្ឋឋ នគ្ែសនយយ

(ឬនាយក្ដ្ឋឋ នដ្ផ្េានទលរ ះពាល់) អាច្យល់ 

ដឹ្ងររីនាា ស់រតូរក្នុងររសិាថ ន ព្រតិរតតិការ ដ្ូសច្នះសគ្

អាច្រនិតិយរនាា ស់រតូរនិងក្ាំែតទ់លរ ះពាល ់

ព្រសិនាន ច្ាំសពាះការសរៀរច្ាំរាយការែ៍ 

ព្រតិរតតកិារអនុវតតគ្ែសនយយររស់សវនដ្ឋឋ ន               

ណទនរេី៣- រត័្ម៌ាន នងិគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ការទញយក្ នងិរាយការែ៍រត័ា៌ន 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 
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  មិន 
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មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

42.ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំេេួលរ័តា៌នសេៀងសរល នងិព្គ្រ់

ព្គន់ សដ្ើមបីរាំសរញការងារេេួលខុសព្តូវាន 
              

43.សវនដ្ឋឋ នអាច្សរៀរច្ាំរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុសេៀង

ទតន់ងិព្តឹមព្តូវ (ឬរាយការែ៍ព្រតិរតតកិារ)រមួ  

ទាំងរាយការែ៍រសណ្តត ះអាសនន -Interim report               

44.រាយការែ៍រសងកើត នងិសព្រើសៅេូទាំងសវនដ្ឋឋ ន 

គ្ឺព្គ្រ់ព្គនន់ងិរួមានរ័តា៌នព្គ្រ់ព្គនន់ិងាន

នយ័ ដូ្សច្នះថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំនិងមន្រនតអីាច្វាស់ណវងលេធទល

ជាក្់ណសតង (ងវិកា ព្ាក្់ច្ាំសែញ។ល។)សធៀរជាមួយ

នងឹសគលរាំែង 
              

45.អនក្សព្រើព្ាស់សរញចិ្តតជាមួយដ្ាំសែើរការព្ររន័ធ

រ័តា៌នរួមានភារសជឿជាក្ ់នងិភារទន់សរលសវលា

ផ្នរាយការែ៍               

 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ការរសងកើតព្ររន័ធរត័ា៌ន 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 
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មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 
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មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

46.សសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តតររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង 

ក្នុងការជាវ រសងកើត ឬណក្តព្មូវព្ររ័នធរ័តា៌ន 

(រួមានព្ររន័ធគ្ែសនយយ) ានតព្មឹម 

ជាមួយសគលរាំែងររស់សវនដ្ឋឋ ន 
              

47.ានសគលនសយាយសមរមយ សព្ារ់ 

រសងកើត នងិណក្តព្មូវព្ររន័ធរ័តា៌ន នងិ ក្ុង

ព្តលូសៅក្នងុព្ររន័ធទាំងសនាះ។ ក្ុងព្តលូព្តូវ

តមដ្ឋនក្នុងសរលសវលាក្ាំែត់ នងិាន

 វិធានការកាតរ់នថយហានភិយ័ងមី ច្ាំសពាះ

ព្ររន័ធរត័ា៌នររស់សវនដ្ឋឋ ន 
              

48.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងានសរៀរច្ាំច្ងព្ក្ងឯក្សារ

ផ្នការព្តួតរនិតិយពាក្រ់ន័ធក្នងុសវនដ្ឋឋ ន 

ណដ្លកាត់រនថយហានភិ័យអាច្សក្ើតានក្នុង

ព្ររន័ធរត័ា៌ន               

ធនធានមនសុសសព្ារដ់្ាំសែើរការរត័ា៌ន 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

49.រដ្ឋមន្រនតពី្តូវចូ្លរួមក្នងុការតមដ្ឋនគ្សព្ាង

ព្ររន័ធរត័ា៌ន នងិអាេិភារផ្នធនធាន 
              

50.ានក្ាំែតក់ារេេួលខុសព្តូវច្ាស់លាស់ 

សព្ារ់មន្រនតអីនុវតត ច្ងព្ក្ងឯក្សារ សធវើសតសតនងិ

អនុម័តរនាា ស់រតូរដ្ល់ព្ររន័ធរត័៌ាន។ ការេេួល

ខុសព្តូវទាំងសនះ ានណរងណច្ក្សមព្សរសដ្ើមបធីានា

ការព្តតួរនិតិយានច្ាស់លាស់ 
              



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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51.ានក្ព្មិតសហព្រតិរតតកិារខពស់ នងិអនតរេាំនាក្់

េាំនងអាំ ុងសរលការរសងកើតនងិរណមាងព្ររន័ធរវាងអនក្

សព្រើព្ាស់ ការព្គ្រ់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ និងនាយក្ដ្ឋឋ ន

រ័តា៌ន វិេាណដ្លធានាថា អនក្សព្រើសរញចិ្តតជាមួយ

ព្ររន័ធដ្ាំសែើរការ សហើយព្ររន័ធព្តូវានតក្ណ់តងឱ្យ

ានក្ិច្ចព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុនងិតលុយភារ 
              

នរិនតភារសវនដ្ឋឋ ន 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 
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មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

52.ានណទនការនិរនតភារសវនដ្ឋឋ ននងិណទនការ

សសន្រងាគ ះរនាៃ នស់ព្ារ់សាសធាតុសាំខាន់ៗររស់  

មុខងារ នងិក្ិច្ចដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ នរួមទាំងសហដ្ឋឋ

រច្នាសមពន័ធរត័៌ាន សាសធាតុរណ្តត ញ សាស

ធាតុព្ររន័ធព្រតិរតតិការ េិនននយ័មូលដ្ឋឋ ន ក្មមវិធី   

តូច្ៗ និងឯក្សារេិនននយ័។ ណទនការទាំងសនះ ាន

សធវើសតសតយ ងសហាច្ណ្តស់ព្រចាាំឆ្ន ាំ នងិសធវើរច្ចុរបនន

ភារ សរលានការផ្លា ស់រតូរលក្ខខែឌ  
              

គ្មនាគ្មនរ៍ត័ា៌ន 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់
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ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

53. តនួាេីនងិការេេួលខុសព្តូវររស់មន្រនតី ព្តូវគ្មនាគ្មន៍

ច្ាស់លាស់នងិានព្រសិេធភារ សដ្ឋយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង សហើយ   

តនួាេីនិងការេេួលខុសព្តូវទាំងសនះ ព្តូវានយល់ដូ្ច្ៗគន                



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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54. រណ្តត ញព្ក្មសីលធម៌ទតលឱ់្យមន្រនតនីូវមសធាាយាន 

លក្ខែៈអនាមិក្ នងិតមរយៈមសធាាយរក្ាសាៃ ត់ សគ្អាច្

រាយការែ៍ រិះគ្ន់រួមទាំងការតអញូណតអរទក្់េងនងឹក្ិច្ចព្តតួរិ

នតិយផ្ទៃក្នងុ រាយការែ៍ហិរញ្ញវតថ ុគ្ែសនយយ ឬរញ្ហា សវនក្

មម។ វតតានផ្នរណ្តត ញព្ក្មសីលធម៌ព្តូវានគ្មនាគ្មន ៍    

េូទាំងសវនដ្ឋឋ ន សហើយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំាននតីិវិធីសដ្ឋះព្សាយរាល់

រញ្ហា សលើក្ស ើង។ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំរិចារណ្តសលើរាល់រញ្ហា សដ្ឋយការ

យក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ សុច្រិត សាៃ ត់ជាមួយលេធទល 
        

55. ឥរិយរងមិនសសាម ះព្តងធ់ាៗំ  ណដ្លានរាយការែ៍ទាំង

អស់ព្តូវានរនិិតយអសងកត នងិសដ្ឋះព្សាយក្នងុលក្ខែៈសេៀង

សរល។ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ នងិរដ្ឋមន្រនតពី្តូវក្ត់សាគ ល់រី

ឥរិយរងមិនសសាម ះព្តងន់ិងវិធានការព្តូវសធវើច្ាំសពាះរញ្ហា សនះ 
              

56. ានដ្ាំសែើរការណច្ក្ចាយរ័តា៌នសាំខាន់ យ ងរហ័សេូ

ទាំងសវនដ្ឋឋ នសៅសរលចាាំាច់្ 
              

57.ានដ្ាំសែើរការតមដ្ឋនការសធវើគ្មនាគ្មន៍ដ្លស់ាធារែ-

ជន អនក្ទគតទ់គង់់ នយិត័ក្រ នងិភាគ្ីខាងសព្ៅដ្ផ្េសេៀត។ ភារ

ជាាច ស់ព្តូវណរងណច្ក្ដ្ល់សាជកិ្ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសដ្ើមបីជយួ

ធានាសវនដ្ឋឋ នស ា្ើយតរសដ្ឋយសមរមយយ ងរហ័ស នងិព្តឹម

ព្តូវដ្ល់គ្មនាគ្មន៍ទាំងសនះ 
              

ណទនរេី៤: សរម្មភារព្ត្ួត្រនិិត្យ 

សគលនសយាយ នងិនតីិវិធ ី

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

58.សគលនសយាយ និងនតីិវិធីសមរមយានរសងកើត 

នងិអនុវតតសព្ារ់ដ្ាំសែើរការនីមួយៗររស់សវនដ្ឋឋ ន 
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59.សាជកិ្ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងានភារជាាច ស់សលើ 

សគលនសយាយនងិនីតិវិធ។ី ាច ស់ដ្ាំសែើរការព្តតួ  

រនិិតយសគលនសយាយនិងនតីិវិធីសេៀងសរលសដ្ើមបី 

ក្ាំែតថ់ាសតើសគលនសយាយ នងិនតីិវិធីសៅាន

លក្ខែៈសមព្សរសព្ារ់សក្មមភារសវនដ្ឋឋ នឬសេ?  
              

60.សគលនសយាយនងិនតីិវិធីព្តូវគ្មនាគ្េន៍ 

ច្ាស់ដ្ល់មន្រនតីសដ្ើមបធីានាថារួក្សគ្យក្សៅអនុវតត

សដ្ឋយសងគតភិារ នងិសសថ រភារ 
              

ការរនិតិយក្ព្មិតខពស់ 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

61.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងរនិិតយសូច្នាការសមិេធក្មមគ្នាះឹ (ឧ. 

ងវិកា េិសសៅ សគលសៅ) ព្រតិរតតិការសដ្ឋយសេៀងទត់ 

(ឧ.ព្រចាាំណខ ព្រចាាំព្តាីស) នងិក្ាំែត់គ្ាំលាតសាំខាន់ៗ 
              

62.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសសុើរអសងកតគ្ាំលាត សាំខាន់ៗសធៀរនងឹ

សមិេធក្មមានសព្គង នងិចាត់វិធានការសមព្សរ។ គ្ាំ

លាតព្តូវគ្មនាគ្មនន៍ងិរភិាក្ាជាមួយរដ្ឋមន្រនតីយ ង

សហាច្ណ្តស់ឱ្យានព្រចាាំព្តាីស               

63.ានច្ាំណែក្ថាន ក្់សក្មមភារសទសងគន  ឱ្យសមព្សរ

ដូ្ច្ជាការេេួលខុសព្តូវ និងសិេធិចូ្លដ្លព់្េរយសមបតត ិ

ព្រតិរតតកិារ IT និងសមតថភារសរសសរក្មមវិធី ការព្គ្រ់

ព្គ្ងេិននន័យ នងិការអនុវតតការ សរៀរច្ាំក្មម វិធ ីព្ររន័ធ។ 

ឧ. ក្ណនាងណដ្លភារក្ិច្ចមិនានណរងណច្ក្ព្តូវានក្ាំែត់

នងិព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសមព្សរានរសងកើត               
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64.ការអនុម័តសមរមយរថីាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងតព្មូវឱ្យានជា

មុន មុនអនញុ្ហញ តឱ្យមន្រនតីសព្រើព្ាស់ចូ្លក្មមវិធនីងិមូល

ដ្ឋឋ នេិនននយ័ទាំងអស់ 
              

65.តួនាេីនិងការេេួលខុសព្តូវនិងសិេធិរិសសសចូ្ល

ព្ររន័ធព្តូវានរនិតិយស ើងវិញសេៀងសរលសដ្ើមបធីានាឱ្យ

ានច្ាំណែក្ថាន ក្់ភារក្ិច្ចានព្តឹមព្តូវ 
              

ការព្តតួរនិតិយរូរវនត 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

66.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងានរសងកើតនតីិវិធីគាំពារការ 

ចូ្លសព្រើព្ាស់គម នការអនញុ្ហញ តឬចូ្លរាំផ្លា ញ

ឯក្សារនងិក្ាំែត់ព្ត (រួមានក្មមវិធីក្ំរយូេ័រ

នងិឯក្សារេិនននយ័)និងព្េរយសមបតតិ 
              

67.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងានរសងកើតនតីិវិធីសដ្ើមបីសរុរ

សទៃៀងផ្លៃ តព់្េរយសមបតតតិមសរលសវលាក្ាំែត ់

(ឧ.សាច់្ព្ាក្ព់្េរយធននងិសាភ រឧរក្រែ៏)

ជាមួយក្ាំែត់ព្តគ្ែសនយយពាក្រ់ន័ធ 
              

68.ការណក្តព្មូវច្ាំណ្តយសលើព្េរយសមបតតិធាំៗ 

ឬដ្ណដ្លៗព្តូវសសុើរអសងកតក្ាំែត់រក្សហតទុល

សព្ារ់ណក្តព្មូវនងិចាត់វិធានការសមព្សរ 
              

ការព្តតួរនិតិយព្ររន័ធរ័តា៌ន 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

69.ានក្មមវិធីសនតិសុខណដ្លក្ាំែត់សគល- 

នសយាយសនតិសុខអតិងិជននងិតមដ្ឋន  

សក្មមភារដ្ាំសែើរការ IT។ រាយការែ៍ជា
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លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

ព្រចាាំព្តូវទតល់ជនូថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង អាំរសីាថ នភារ

រច្ចុរបននផ្នសនតិសុខ IT ររស់សវនដ្ឋឋ ន 

70.ក្មមវិធីសនតិសុខសព្ារ់សិេធិចូ្លក្មមវិធផី្ន

ព្ររន័ធព្រតិរតតិ នងិក្មមវិធីសព្សច្ ព្តូវានអនុ

វតតសព្ារ់ព្គ្រ់ព្គ្ង ទាំងសិេធិ វិមជឈការ និង  

មជឈការសៅសលើៈ 

- េិននន័យ 

-សមតថភារណទនក្មុខងារផ្នក្មមវិធ ី (ឧ.អនុវតត 

រច្ចុរបននក្មម ណក្តព្មូវា រា៉ាណម ត ព្តឹមណតអាន) 

-សិេធិចូ្លដ្លធ់នធានសវនដ្ឋឋ ន 
              

71. សនតិសុខរូរវនតសលើព្េរយ IT (ទាំងនាយក្ដ្ឋឋ ន 

IT និងអនក្សព្រើព្ាស់)ព្តូវសមព្សរ សដ្ឋយណទអក្ 

សលើធមមជាតផិ្នព្រតិរតតិការររស់សវនដ្ឋឋ ន               

72.សវនដ្ឋឋ នរសងកើតការរនិិតយសលើសនតិសុខ IT 

សេៀងសរល។ លេធទលផ្នការរនិតិយសនតិសុខ  

IT ព្តូវរាយការែ៍ដ្លថ់ាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង               

ណទនរេ៥ី : ការតាម្ដ្ឋន 

ការវាយតផ្មាព្ររន័ធព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុ 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

73.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងណ្ក្ដ្ាំសែើរការព្តតួរនិតិយ 

សដ្ើមបធីានាឱ្យព្ររន័ធព្តួតរនិិតយព្តូវយក្សៅ 

អនុវតតតមការរំរងឹេុក្               



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 307                                         ២០១៧ 

 

74.នតីិវិធាីនរសងកើតសព្ារ់តមដ្ឋនសៅ 

សរលព្ររន័ធព្តតួរនិតិយព្តូវានរលំង នងិ

ក្ាំែតថ់ា សតើការរលំងានភារសមរមយឬសេ 
              

75.សគលនសយាយ និងនតីិវិធីព្តូវាន 

រសងកើត សដ្ើមបធីានាឱ្យានវិធានការណក្តព្មូវ 

ទន់សរលសវលា ខែៈការរលំងសក្ើតស ើង 
              

ការស ា្ើយតរសៅនងឹការវាយតផ្មាព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

76.ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងចាត់វិធានការព្គ្រ់ព្គន ់នងិ

សេៀងទត ់សដ្ើមបីណក្តព្មូវភារខវះខាតការព្តតួរិ

នតិយផ្ទៃក្នងុ ណដ្លរាយការែ៍សដ្ឋយ សទក្ សវន

ក្មមផ្ទៃសព្ៅ (ឧ.អាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ) និង ឬភាគ្ី

ដ្ផ្េ (ឧ.េីព្រកឹ្ា) 
              

77.ានមុខងារដូចសវនក្មម សៅថា Quasi 

Auditសទសងសេៀត (ឧ.ការព្គ្រ់ព្គ្ង ហានភិ័យ ការ

ឃាា ាំសមើលសវនក្មម ការព្តួតរនិតិយគ្សព្ាង) ណដ្ល

ព្តូវរាយការែ៍ដ្ល់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង នងិាន

ឥទធិពល វិជាានរួេសលើររិសាថ នព្តួតរនិតិយ 
              

ការវាយតផ្មាព្ររន័ធព្តួតរនិតិយររិសាថ នសដ្ឋយ សទក្ 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតផ្មា 

យល់ព្រម 

ខាា ាំង 

យល់

ព្រម 

គម ន

សយរល ់

មនិយល់

ព្រម 

មនិយល់ 

ព្រមខាា ាំង 

  មិន 

  ដ្ឹង 

មតិ

សយរល ់

1 2 3 4 5 6   

78.ពៅក្ព្មិត សទក្ ក្លរពរើសមន្រនត ីការរែតុ ះរណ្តត ល 

នងិជាំនាញឯក្សេសព្តូវទតលឱ់្យព្គ្រ់ព្គន់សព្កាមររិសាថ

នរច្ចុរបនន (ឧ.ការសព្រើព្ាស់រេ រិសសាធន៍  អនក្រនិតិយ

ព្ររន័ធរត័ា៌នក្នងុររិសាថ នសវយ័ព្រវតតិខពស់ និងសមុគ្

សាម ញ) 
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79.មុខងារព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុ គ្ឺឯក្រាជយ (ក្នុងនយ័អាជ្ា

សិេធិនិងេាំនាក្់េាំនងរាយការែ៍)រីសក្មមភារណដ្លរកួ្

សគ្រនិតិយ សហើយអនក្រនិតិយផ្ទៃក្នុងព្តូវហាមឃាត់រកីារ

េេួលខុសព្តូវព្រតិរតតិការ ណដ្លខាៃ ស់ជាមួយតនួាេី

តមដ្ឋនព្តតួរនិតិយ               

80.អនក្ព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុានសិេធិចូ្លសៅកាន់ថាន ក្់

ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស់ រដ្ឋមន្រនតី នងិសវនក្រផ្ទៃសព្ៅសដ្ឋយផ្លៃ ល់

នងិសព្រើសិេធិសនះរាយការែ៍រលីេធទលផ្នសក្មមភារ

ព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុ 
              

81. វិសាលភារសក្មមភារព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ (ឧ.   

តលុយភាររវាងការរនិតិយព្រតរិតតិការហិរញ្ញវតថុ ភារព្គ្រ

ដ្ែត រ់ នងិការផ្លា ស់រតូរព្រតិរតតិការ វិមជឈការ) ព្តូវសម

ព្សរសៅតមលក្ខែៈ េាំហាំ នងិរច្នាសមពន័ធររស់សវន

ដ្ឋឋ ន។ ណទនការរនិតិយផ្ទៃក្នងុព្តូវរសងកើតណទអក្តមហានិ

ភ័យ និងព្តូវរនិិតយជាមុនជាមួយរដ្ឋមន្រនតី ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង

ជាន់ខពស់ 
              

82.អនក្ព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុានអាជ្ាសិេធិព្តួតរនិិតយ

េិដ្ឋភារព្រតិរតតកិារណ្តមួយររស់សវនដ្ឋឋ ន 
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េព្ម្ង់សលខ ០៦ “គ្ាំរហូានិេយ័សវនដ្ឋឋ ន (គ្ហស)” 

ណទនរេី ១ - សសចរតីសទតើម្ 

អាំរេីព្មង ់  

ការសព្រើេព្មង់សនះគ្ឺជាកាតរវក្ចិ្ចសព្ារ់សវនក្មមហិរញ្ញវតថនុមួីយៗ ណដ្លសធវើស ើងសដ្ឋយអនុសលាមសៅតម

អភពិ្ក្ម អសដ្ហ (អភពិ្ក្មសវនក្មមណទអក្សលើដ្ាំសែើរការានហានភិយ័)  ររស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល។ េព្មង់សនះាន

រួនណទនក្សាំខាន់ៗដូ្ច្តសៅៈ 

 ណទនក្េី ១ - សសច្ក្តីសទតើម  

 ណទនក្េី ២ - តរាងហានភិយ័ 

 ណទនក្េី ៣ - សសងខរហានភិយ័ 

 ណទនក្េី ៤ - នយិមន័យហានភិយ័ 

ព្ក្ុមសវនក្រព្តូវក្ត់ព្តេុក្នវូការយល់ដឹ្ងររស់ខាួនអាំរហីានភិ័យររស់សវនដ្ឋឋ ន ណដ្លជះឥេធិរលសលើ

សវនដ្ឋឋ ន សហើយព្តូវដចក្ថាន ក្់ជាហានភិយ័ររាជ័យ ឬឱ្កាសណក្លមអ។ េព្មង់ណដ្លានរាំសរញសហើយព្តូវចារ

រញ្ហា ក្់សដ្ឋយព្រធានព្ក្ុម នងិអនុម័តសដ្ឋយព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន។ េព្មងណ់ដ្លរាំសរញសហើយសនះរួមជាមួយនឹង        

ឯក្សារពាក្់រន័ធដ្ផ្េសេៀត ព្តូវរក្ាេុក្ក្នងុឯក្សារការងារ នងិសព្រើជាឯក្សារសយងសព្ារ់ហានភិ័យទាំងឡាយ

ណ្តណដ្លានក្ាំែត់សហើយ ណដ្លនងឹព្តូវក្តព់្តរណនថមសៅក្នុងសវនក្មម។  

សាវតរ 

គ្ាំរូហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន (គ្ហស) ជារញ្ាផី្នព្រសភេហានភិ័យររស់សវនដ្ឋឋ ន ណដ្លអាច្គ្ាំរាមក្ាំណហង       

អងគភារសនាះទាំងមូល ឬក្៏គ្ាំរាមក្ាំណហងដ្ាំសែើរការណទនក្ណ្តមួយសៅក្នុងរងវង់សវនដ្ឋឋ នសនាះ។ គ្ហស គាំព្េព្ក្ុម

សវនក្រសៅក្នុងៈ 

 ការក្ាំែតន់វូហានភិ័យររាជយ័ នងិឱ្កាសណក្លមអ នងិ  

 ការរាយការែ៍រហីានភិយ័ររាជ័យ នងិឱ្កាសណក្លមអជនូដ្លថ់ាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន  

ព្ក្ុមសវនក្រគ្រួរចិារណ្តសព្រើ គ្ហស សនះ ជាសនាៃ នពុ្ក្មសព្ារ់ឱ្យនយិមន័យហានភិយ័ នងិឱ្កាសណក្

លមអ។ ការសធវើច្ាំណ្តតថ់ាន ក្់សលើហានភិយ័ ណដ្លានក្ាំែតត់មរយៈ គ្ហស និងជួយព្ក្មុសវនក្រសៅក្នុងច្ាំណ្តត់

ការសលើហានភិ័យទាំងសនះ សៅដ្ាំណ្តក្់កាលរនាៃ រ់ផ្នសវនក្មម។  
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ណទនរេី ២ - តារាងហានិេ័យ 

ក្ាំែតន់ូវហានភិយ័ណដ្លានជាក្់ណសតងច្ាំសពាះសវនដ្ឋឋ ន។ ចូ្ររិនតិយស ើងវិញនូវនយិមនយ័ហានភិ័យសដ្ឋយណ ក្ៗ 

ណដ្លទតលស់ៅក្នុងណទនក្េី ៤ ផ្នេព្មង់សនះ សដ្ើមបធីានាភារសរញសលញផ្នការសព្ជើសសរីសហានភិ័យររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

 

ហានភិយ័ររសិាថ ន 

  ក្ព្មិត I   ក្ព្មិត I   ក្ព្មិត I 

  អធិរសតយយ/នសយាយ    គ្តិយតុត    េីទារហិរញ្ញវតថ ុ  

  រាំែងព្ាថាន សវនដ្ឋឋ ន/

សាធារែជន 

   ភាររសសើរ    េុនអាច្រក្ាន  

  ការរសងកើតងមីខាង 

រសច្ចក្សេស  

   ឧសាហក្មម    ការាត់រង់ដ៏្មហនតរាយ  

  ទាូវច្ារ់    េាំនាក្់េាំនងជាមួយ 

សាជកិ្ 

    

 

  ក្ព្មិត I   ក្ព្មិត I   ក្ព្មិត I 

 ព្រតរិតតកិារ   ការទតលសិ់េធអិាំណ្តច្   ហរិញ្ញវតថ ុ  

  ការអនុសលាមតមច្ារ់ 

រេរបញ្ញតត ិ

   ការដឹ្ក្នាាំ    សាច់្ព្ាក្ ់- រំហូរ

សាច់្ព្ាក្ ់

 

  រាំសរញចិ្តតសវនដ្ឋឋ ន/

សារធារែជន 

   សិេធិអាំណ្តច្/ណដ្ន 

ក្ាំែត ់

   សាច់្ព្ាក្់-ផ្ងា

ឱ្កាស 

 

  ធនធានមនុសស    ជលួរខីាងសព្ៅ    តផ្មា - ឧរក្រែ៍

ហិរញ្ញវតថ ុ

 

  េុនច្ាំសែះដឹ្ង    សព្គ្ឿងសលើក្េឹក្ចិ្តតឱ្យសធវើ    តផ្មា -អព្តការព្ាក្ ់  

  ព្រសិេធភារ    សព្តៀមខាួនសព្ារ់ការ

ផ្លា ស់រតូរ 

    

  សមតថភារ    គ្មនាគ្មន ៍     

  ក្ងវះខាតការអនុវតត        



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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  សរលសវលាផ្នខរួ        

  រក្ព្រភរ    ដ្ាំសែើរការ/រសច្ចក្វិេា

រ័តា៌ន 

    

  ព្រសិេធភាររណ្តត ញ        

  ផ្ដ្គ្ ូ        

  ររាជយ័ក្នងុការទតល ់ 

សសវា 
 

  ពាក្រ់ន័ធ     

  ណទនក្ររិសាថ ន 
 

  សុច្រិតភារព្ររន័ធ

រ័តា៌ន 

    

  សុខភារ នងិសុវតថិភារ    សិេធិចូ្លសព្រើព្ាស់     

     ភារអាច្រក្ាន     

     សហដ្ឋឋ រច្នាសមពន័ធ     

    សុច្រតិភារ     

 
  

  ការសក្ងរនាាំររស់មន្រនតី/

ភាគ្ីេី៣ 

    

     េសងវើខុសច្ារ់     

 
  

  ការរនាាំររស់ថាន ក្់

ព្គ្រ់ព្គ្ង 

    

     សក្រ តិ៍ស ម្ ះ     

     ការសព្រើគម នការអនញុ្ហញ ត     

         

 

ហានភិយ័រត័ា៌នសព្ារស់សព្មច្ច្តិត 

  ក្ព្មិត I   ក្ព្មិត I   ក្ព្មិត I 

 ដ្ាំសែើរការ/ព្រតរិតតកិារ   ការរាយការែ៍រ ី

ព្រតរិតតកិារ 

  ររសិាថ ន/យេុធសាន្រសត   

  ការដ្ឋក្ត់ផ្មាសសវាក្មម    រ័តា៌នគ្ែសនយយ    រនិិតយសមើលររិសាថ ន  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ការសនាតមសវនក្មម  

  ងវិកា នងិការសធវើ

ណទនការ 
 

  គ្ាំរូព្រតិរតតកិារ 
 

  រងាវ ស់ (ព្រតិរតតកិារ) 
 

  ការរាយការែ៍ 

ហិរញ្ញវតថ ុ
 

  មុខងារព្រតិរតតកិារ 
 

     ការវាយតផ្មា    ព្ររន័ធចាតត់ាំង  

  ការតព្មឹម    ការវាយតផ្មាវិនិសយគ្    រងាវ ស់ (យុេធសាន្រសត )  

 
  

  រាយការែ៍ខាងព្តួត

រនិិតយ 
 

  ការសធវើណទនការ 
 

         វិភាជន៍ធនធាន  

         

ណទនរេី៣ - សសងខរហានិេ័យររស់សវនដ្ឋឋ ន 

       សរៀររារ់រហីានភិ័យររស់សវនដ្ឋឋ ន ដូ្ច្ណដ្លានក្ាំែត់សហើយ (សូមអាន ណទនក្េី ២ - តរាងហានភិយ័ររស់

សវនដ្ឋឋ នសៅក្នុងច្សនាា ះទតលជ់នូខាងសព្កាមសនះ សដ្ឋយរចិារណ្តរនីិយមនយ័ហានភិយ័ររស់សវនដ្ឋឋ ននីមួយៗ

ណដ្លានណច្ងសៅក្នងុណទនក្េី៤ផ្នេព្មង់សនះ។ ណសវងរក្ការរួមមតិរថីាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងររស់សវនដ្ឋឋ នសដ្ើមបីរញ្ហា ក្់ឬ

ក្ាំែតរ់ហីានិភយ័រណនថមពាក្រ់ន័ធនឹងសវនដ្ឋឋ ន។ 

 

ច្ាំែងសជើងនងិនយិមនយ័ហានភិយ័ររស់សវនដ្ឋឋ ន 
ក្ព្មតិហានភិយ័ 

(ខ/ម/េ) 

ព្រសភេហានភិយ័ 

(ររាជយ័/ឱ្កាសណក្លមអ) 

សយង ឯក្

សារការងារ 

 

 

 

 

 

  

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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២០១៧  

ណទនរេី៤ - និយម្ន័យហានិេ័យររស់សវនដ្ឋឋ ន 

រ.  ហានិេ័យររសិ្ថថ ន 

េនុ/មលូនធិរិក្ាន 

 លេធភារមិនព្គ្រ់ព្គនក់្នុងការេេួលាននូវេុនមូលនធិិ អាចនឹងគ្ាំរាមក្ាំណហងសមតថភាររីក្ច្សព្មើនររស់

សវនដ្ឋឋ ន សមតថភារអនុវតតយុេធសាន្រសត  នងិសមតថភារសសព្មច្ានតមសគលរាំែងររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

 សវនដ្ឋឋ នរុាំេេួលានព្គ្រ់ព្គនន់ូវេុន/មូលនធិិ ណដ្លខាួនព្តូវការសដ្ើមបីជាំរុញក្ាំសែើន អនុវតតយុេធសាន្រសត 

នងិសសព្មច្ានតមសគលរាំែងសងគមររស់ខាួន។ ព្រការសនះនាាំឱ្យានគ្ុែ វិរតតពិ្រសិនសរើសវនដ្ឋឋ នាន         

ច្ាំណ្តតថ់ាន ក្អ់ន់ ឬដ្ាំសែើរការសៅសដ្ឋយគម នព្រសិេធភារ នងិព្រសិេធទល។  

មហនតរាយ 

 មហនតរាយច្មបង គ្ឺជាការគ្ាំរាមក្ាំណហងសមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ នក្នុងការសធវើឱ្យានចី្រភារដ្ល់ព្រតិរតតិ

ការ ការទតលន់ូវសសវាក្មមសាំខាន់ៗ ឬរាំសរញច្ាំណ្តយសលើព្រតរិតតិការ ឬរាំសរញានតមេិសសៅតមណទនការ។  

 អសមតថភារក្នុងការសធវើឱ្យព្រតរិតតិការាននិរនតរភារក្នុងការទតល់សសវាក្មមសាំខាន់ៗ ឬរាំសរញានតមេិស

សៅក្ាំែត់គ្ឺជាលេធទលដ៏្មហនតរាយ។ អសមតថភារក្នងុការសរីរាំរាស់រីព្រតឹតិការែ៍ណររសនាះ សដ្ឋយ វិធីសមព្សរអាច្

សធវើឱ្យខចូ្ខាតសក្រ តិ៍ស ម្ ះររស់សវនដ្ឋឋ ន ក្នងុការេេួលានមូលនធិនិិងេាំនាក្់េាំនងរភីាគ្ពីាក្រ់ន័ធ។  

 ព្រភររីរណដ្លអាច្នាាំឱ្យានការាត់រង់ដ៏្មហនតរាយៈ 

 មិនអាច្ព្តតួព្តាន - មហនតរាយរីសន្រងាគ ម សភរវក្មម អគ្គិភយ័ រញ្ាួយណទនដី្ អាកាសធាតអុាព្ក្ក្ន់ងិ

េឹក្ជាំននព់្រមទាំងព្រតឹតិការែ៍ព្សសដ្ៀងគន ដ្ផ្េសេៀតហួសរកីារព្គ្រ់ព្គ្ងររស់សវនដ្ឋឋ ន។ សទះជា

យ ងសនះក្តី ទលរ ះពាលរ់រស់មហនតរាយសនាះមក្សលើព្េរយសមបតតិ នងិព្រតិរតតិការររស់សវនដ្ឋឋ ន 

អាច្ព្គ្រ់ព្គ្ងាន។  

 អាច្ព្គ្រ់ព្គ្ងាន - មហនតរាយររិសាថ ន  ការរំសលាភជាេូសៅខាងសុខភារ នងិសុវតថិភារការលក្់ដូ្រ

អច្លនព្េរយសាៃ ត់ៗ ច្ាំណ្តយរតឹងទតល់ខពស់ខាា ាំងសរក្ គ្ែៈព្គ្រ់ព្គ្ងសក្ងរនាាំសព្ច្ើន នងិការមនិ

រញ្ឈរ់អនុវតតយុេធសាន្រសត ណដ្លសព្រើការណលងសក្ើត អាច្ជាមហនតរាយមិនអាច្ព្គ្រ់ព្គ្ងាន ណដ្លាន

ទលរ ះពាល់សៅសលើសវនដ្ឋឋ ន។ រ ុណនតសក្មមភារព្រតិរតតកិារណដ្លរួមច្ាំណែក្ដ្លក់ារាត់រង់សនះ 

សថ ិតសៅក្នុងរងវង់ការព្តតួព្តររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

 ការសថ ិតក្នុងសាថ នភារអាច្រងការាត់រង់ដ៏្មហនតរាយសនះ ាននយ័សដ្ឋយណ ក្ៗ សៅតមររិសាថ ននងិណទនក្

សទសងៗគន  អាព្សយ័សៅសលើេីក្ណនាងណដ្លច្ាំែចុ្ទយុព្សយួសថ ិតសៅ។ ឧទហរែ៍ច្ាំសពាះអនក្ទតលស់សវាសាធារែៈ

សដ្ឋយមិនណសវងរក្ច្ាំសែញ ការារមភគ្សឺផ្លត តជាសាំខាន់សៅសលើភារសេៀងទត់ នងិភារសមរមយផ្នការសព្រើមូលនធិ ិ    



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 314                                         ២០១៧ 

 

សាធារែៈ។ ការអាក្់ខានដ្ាំសែើរការណ្តមួយផ្នសាថ នភារទាំងរីរ អាច្គ្ាំរាមក្ាំណហងផ្លៃ ល់ដ្លក់ាររស់រានផ្ន  

សវនដ្ឋឋ ន។ 

រាំែងព្ាថាន ររស់សាធារែជន 

តព្មូវការនិងរាំែងព្ាថាន ជាេូសៅររស់សាធារែជនានការផ្លា ស់រតូរ ណដ្លសវនដ្ឋឋ នរុាំានដឹ្ង។    

ឧ. តព្មូវការឱ្យានការផ្លា ស់រតូរភាា មៗសលើសសវាក្មម។ ក្តីរំរងឹផ្នររិសាថ នព្រតិរតតកិារនងិសាធារែជនក្ាំរុងណតផ្លា ស់

រតូរយ ងរហ័ស។ ការវាយលកុ្ផ្នរសច្ចក្ វិេាាននាាំសៅរក្សសវាក្មមព្រសសើរនងិសលឿនជាងមុន រួមទាំងមសធាាយ  

ទតល់សសវាទាំងសនះ។ ការអភិវឌ្ឍខាា ាំងខាងសារគ្មនាគ្មន៍ តមរយៈអុិនធឺសែតនិងច្ាំននួកាន់ណតសព្ច្ើនស ើងផ្ន   

សាថ នយី៍ វិេយុេូរេសសន ៍ សសៀវសៅ និងេសសនាវដ្តីានរសងកើននវូសាម រតយីល់ដឹ្ងររស់សវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន ណដ្ល

ានរសងកើតនូវជាំហាន ណដ្លសធវើឱ្យវិលមុខនងិសរាយរីក្រាយ។ ជាលេធទលសសច្ក្តីព្ាថាន ររស់សាធារែជនកាន់

ណតានថាមភារស ើង សដ្ឋយសារណតលេធភារកាន់ណតានសព្ច្ើនស ើងក្នុងរយៈសរលខាី ព្សរសរលណដ្លការអតឱ់្ន

ររស់សាធារែជនច្ាំសពាះសសវាក្មមសាធារែៈមិនដ្ល់សតងដ់្ឋរសនាះ កានណ់តានភារតឹងណតងស ើង។ 

 ហានភិយ័សនះសក្ើតស ើងសដ្ឋយសារតព្មូវការ នងិសសច្ក្តីព្ាថាន ររស់សាធារែជនានការផ្លា ស់រតូរណត

សវនដ្ឋឋ នរុាំានដឹ្ង។ តព្មូវការនិងសសច្ក្តីព្ាថាន ណររសនះាននយ័ថាច្ង់ានគ្ុែភារតមរាំែង ការសុខចិ្តត

ច្ាំណ្តយលយុនិង/ឬការអនុវតតឱ្យានសលឿន។ ជាឧទហរែ៍ៈ 

 ានតព្មូវការកាន់ណតសក្ើនស ើងឱ្យានការអនុវតតឱ្យានសលឿនឬក្ក៏ារផ្លា ស់រតូរសសវាក្មមឱ្យានរហ័ស 

ណដ្លសវនដ្ឋឋ នរុាំានដឹ្ងរហតូទល់ណតយតឺសរល 

 រញ្ហា សងគមនិងវរបធម៌ក្ាំរងុណតរ ះពាលជ់ីវភារការងារនិងការព្រព្រឹតតិររស់មនុសសណដ្លសវនដ្ឋឋ នរុាំ

ានដឹ្ង 

 សាម រតណីក្េព្មងក់្ាំរងុណតានឥេធិរលសលើការអត់ឱ្នររស់សាធារែជន ច្ាំសពាះសសវាក្មមសាធារែៈ 

សព្កាមសតងដ់្ឋរ នងិតព្មូវការឱ្យានអភិាលក្ិច្ចលអព្រក្រសដ្ឋយតាា ភារ។ 

 េាំហាំផ្នហានភិយ័សនះ រងឥេិធរលសដ្ឋយផ្លៃ លរ់ីព្រសិេធភារផ្នដ្ាំសែើរការររស់សវនដ្ឋឋ ន សដ្ើមប ី “សៅឱ្យ

សក្ៀក្នឹងសាធារែជន” នងិការតមដ្ឋន ព្រមទាំងការយល់ដឹ្ងរកីារផ្លា ស់រតូរផ្នតព្មូវការ សសច្ក្តពី្ាថាន នងិក្តីររំឹង

ររស់សាធារែជន។ សដ្ើមបីព្ទាំព្េាននងឹសភារជាក្់ណសតងសនះ សវនដ្ឋឋ នចាាំាច់្ព្តូវខិតខាំព្រឹងណព្រង រនតតមដ្ឋន 

ជារួមនូវរសរៀរណដ្លក្តីរំរឹងសនាះក្ាំរងុណតផ្លា ស់រតូរសៅក្នងុររិសាថ ន។ សវនដ្ឋឋ នតមដ្ឋនតមរយៈឃាា ាំសមើលជាព្រចាាំរក្

សញ្ហញ ផ្នការផ្លា ស់រតូរ នងិតព្មុយសៅក្នុងក្ណនាងណដ្លការផ្លា ស់រតូរនងឹាននាសរលអនាគ្ត។ សវនដ្ឋឋ នសធវើការ

ព្សាវព្ជាវជារ់ជាព្រចាាំ រុាំណមនណតតមរយៈដ្ាំសែើរការព្សាវព្ជាវជាទាូវការរ ុសណ្តណ ះសេ ណតក្ត៏មរយៈសលើក្ក្មពស់



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 315                                         ២០១៧ 

 

ច្ាំសែះដឹ្ងររស់មន្រនតផី្នសាថ រ័នទាំងសនាះ និងមតិសាធារែៈរច្ចុរបនន ព្រមទាំងវិភាគ្នវូរសរៀរណដ្លននិាន ការឬ

ព្រឹតតកិារែ៍ខាងសព្ៅជះឥេធិរលមក្សលើការរំរឹងេុក្ររស់សាធារែជន។  

េទីារហរិញ្ញវតថ ុ

ការណព្រព្រលួផ្នតផ្មា អព្ត សនៃសសន៍ជាសដ្ើមានគ្ាំរាមក្ាំណហងតផ្មាផ្នព្េរយហិរញ្ញវតថុររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

ហានភិយ័ផ្នេីទារហិរញ្ញវតថ ុ ព្តូវានក្ាំែត់ជាភារទយុព្សយួច្ាំសពាះការផ្លា ស់រតូរ សៅក្នងុសមតថភាររក្ព្ាក្់

ច្ាំែូលររស់សវនដ្ឋឋ ន សដ្ឋយសារណតការផ្លា ស់រតូរផ្នអញ្ញតតេីិទារហិរញ្ញវតថ ុ(អព្តរូរិយរ័ែណ) ណដ្លជះឥេធិរលសៅ

សលើច្ាំែូលច្ាំណ្តយ ឬតផ្មាតរាងសមតលុយ។ រណព្មរព្មលួទាំងសនាះរួមានៈ 

 ១. តផ្មាេីទារផ្នឧរក្រែ៍ហិរញ្ញវតថ ុ(ឧ. រ័ែណធានាវិនិសយគ្េុន ឬេាំនញិ)។    

២. អព្តេីទារ ណដ្លជះឥេធិរលសលើព្ាក្់ច្ាំែូល នងិច្ាំណ្តយ (ឧ. អព្តការព្ាក្់) ឬហានភិ័យេីទារ

ហិរញ្ញវតថអុាច្សក្ើតស ើងក្នងុវិធីសទសងៗគន ៈ  

 ហានភិយ័លេធទល - ភារទយុព្សួយច្ាំសពាះការផ្លា ស់រតូរសៅក្នងុការរក្ព្ាក្់ច្ាំែូល ណដ្លជាលេធទល

ផ្នការស ើងចុ្ះសៅេីទារ (ឧ.ការផ្លា ស់រតូរអព្តការព្ាក្់ ការស ើងចុ្ះរូរិយរ័ែណជាសដ្ើម) ណដ្លរ ះ

ពាលដ់្ល់ព្ាក្់ច្ាំែូលរីព្េរយសមបតតិ ណដ្លមិនព្តូវានការពារ ឬតផ្មាផ្នរាំែលុណដ្លមិនព្តូវាន

េរ់សាក ត់ (រួមទាំងសវនក្មមសព្ារ់អនុវតត នងិភារទយុព្សយួជាយថាភារដ្ផ្េសេៀត) 

 ហានភិយ័តផ្មា - ភារទុយព្សយួរណ្តត លរីការណព្រព្រលួផ្នតផ្មាស៉ុទធ (Net worth) ជារច្ច័យផ្នការ

ណព្រព្រលួផ្នក្ព្មិតផ្ងា ដូ្ច្ជាៈ ច្លនារន្រញ្ហច សក្នងុច្ាំែូល ឬច្ាំណ្តយសដ្ឋយសារណតឥេធិរលផ្នក្តត

ហិរញ្ញវតថុសៅសលើតផ្មា (ឧ.ឥេធិរលផ្នការស ើងចុ្ះផ្នរូរិយរ័ែណសៅសលើការសរតជ្ា ណដ្លមិនទន់ានសធវើ

ររស់សវនដ្ឋឋ ន)  

 ហានភិយ័ឥែទន - ភារទយុព្សយួច្ាំសពាះការាត់រង់ជាក្់ណសតង ឬការាត់រងឱ់្កាស សដ្ឋយសារ

ណតការការច្ុះសខាយសៅៗផ្នសមតថភារភាគ្ផី្ដ្គ្ូក្នងុការសគររតមក្រែីយក្ិច្ចររស់ខាួន។ ហានភិយ័

ផ្នឥែទនរួមានៈ 

- ការខក្ខានមិនានសធវើសដ្ឋយអងគភារសសដ្ឋក្ិច្ច ឬច្ារ់ ណដ្លសវនដ្ឋឋ នានេាំនាក្េ់ាំនង

ការងារជាមួយ  

- ការខាតរង ់ ឬាត់ឱ្កាសណដ្លជាលេធទលផ្នការខក្ខានររស់ភាគ្ផី្ដ្គ្រូុាំសធវើតមក្រែីយ-

ក្ិច្ចររស់ខាួនឱ្យទន់សរល 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ហានភិយ័សាច់្ព្ាក្់ - ភារទយុព្សយួច្ាំសពាះការាត់រង់សដ្ឋយសារណតអសមតថភារ ក្នងុការសដ្ឋះដ្ូរព្េរយ

សមបតិត (ឧ. រ័ែណធានាការវិនសិយគ្ ព្ាក្់ណដ្លព្តូវេេួល សារសរើរភែឌ ) ឱ្យសៅជាតផ្មាជាសាច់្ព្ាក្ ់

សមមូល ឬរសងកើតមូលនធិិសព្ារ់ការធានាឱ្យានទន់សរលនងិានទលលអសមព្សរ  

 ហានភិយ័ខាងច្ារ់/និយត័ក្មម - ភារទយុព្សយួច្ាំសពាះសក្មមភារសធវើស ើងសដ្ឋយសាជកិ្សភា និង            

នយិ័តក្រណដ្លជះឥេធិរលសលើតផ្មាេីទារផ្នឧរក្រែ៍ហិរញ្ញវតថុ (ឧ.ការផ្លា ស់រតូរក្នងុការព្រព្រឹតតខិាង

គ្ែសនយយផ្នឧរក្រែ៍ហិរញ្ញវតថុ)  

 ហានភិយ័ផ្នភារសមុគ្សាម ញ-ភារទយុព្សយួច្ាំសពាះការាតរ់ង់សដ្ឋយសារចូ្លពាក្រ់ន័ធជាមួយព្រតិរតតិការ 

ព្ររន័ធ នងិការដ្ឋក្ត់ផ្មាណដ្លសមុគ្សាម ញរិាក្យល់។  

ររសិាថ នររស់សវនដ្ឋឋ ន 

 ការផ្លា ស់រតូរកាលានវុតតភារ នងិការគ្ាំរាមក្ាំណហង ព្រមទាំងសាថ នភារដ្ផ្េសេៀតណដ្លជះឥេិធរលសលើ       

ររិសាថ នររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

 ហានភិយ័ររិសាថ នគ្ឺជាហានភិយ័ណដ្លសវនដ្ឋឋ ននងឹអាច្ាត់រងភ់ារទក្ទ់ញររស់ខាួន សដ្ឋយសារណតការ

ផ្លា ស់រតូរក្តត សាំខាន់ៗ សព្ារ់ធានាសជាគ្ជយ័ផ្នររិសាថ នររស់សវនដ្ឋឋ ន រួមទាំងកាលានុវតតភារនងិការគ្ាំរាម

ក្ាំណហងធាំៗទង។ 

 ក្៏ានទងណដ្រនូវហានភិយ័ដ្ផ្េសេៀត ណដ្លព្តូវានច្ាំណែក្ថាន ក្់ជារួមសព្កាម “ហានភិ័យផ្នឧសាហក្មម” 

រីសព្ពាះវាអាច្ជះឥេធិរលសលើសវនដ្ឋឋ នតមវិធីសទសងៗគន ៈ 

 ហានភិយ័ព្រជាសាន្រសត  - ហានភិយ័ណដ្លននិាន ការព្រជាសាន្រសតនងឹជះឥេធិរលសៅសលើក្ាា ាំងរលក្មមររស់

សវនដ្ឋឋ ន  

 ហានភិយ័ផ្នសងគម/វរបធម៌ - រសរៀររររមនុសសរស់សៅ សធវើការនងិឥរិយរេ អាច្ជះឥេធិរលដ្ល់សសវា

ក្មមររស់ឧសាហក្មម។ ឧទហរណ៍ៈ ភារសុាាំររស់សងគមសៅនឹងអនិធឺរសែតនងឹជះឥេធិរលដ្ល់ការទតល់

សសវាក្មមជាសដ្ើម  

 ហានភិយ័ផ្នសអក្ូ ូហសុី - ការារមភអាំរីសភាៀងអាសីុដ្ ការសក្ើនក្សៅត រភិរសលាក្ ការណក្ផ្ច្នស ើងវិញ ការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងកាក្សាំែល ់និងការរក្ាថាមរល អាច្នាាំសឆ្ព ះសៅរក្ការផ្លា ស់រតូរជាសារវនតក្នងុរសរៀររររណដ្ល

សវនដ្ឋឋ នដ្ាំសែើរការ។ ព្រការសនះអាច្រ ះពាលយ់ ងធៃនធ់ៃរដ្ល់សមតថភារររស់អនក្ខចកី្នងុការសងរាំែលុ

ររស់ខាួន  

 ហានភិយ័ផ្នសព្គះធមមជាត ិ - អាកាសធាតុអាព្ក្ក្់ េឹក្ជាំនន ់ រញ្ាួយណទនដី្ នងិសព្គះធមមជាតិដ្ផ្េសេៀត

ណដ្លរ ះពាលដ់្ល់សវនដ្ឋឋ ន។ ព្រការសនះអាច្រ ះពាលធ់ៃនធ់ៃរដ្លល់េធភារររស់អនក្រង់រនធ ក្នុងការ

រាំសរញនវូកាតរវក្ិច្ចររស់ខាួន  
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 ចុ្ងរញ្ចរ់ានហានភិយ័ណដ្លមុខាត់សាធារែៈទាំងមូលររស់សវនដ្ឋឋ ន នឹងព្តូវសាររលារ ឬក្៏ខចូ្ខាត

សដ្ឋយសារណតការទសរវទាយជាអវិជាាន។ ក្តត ណដ្លរ ះពាល់ដ្ល់មុខាត់សនាះរួមានររាជ័យការខាតរង ់

រីឧរក្រែ៍ហិរញ្ញវតថុជាសដ្ើម។ 

ច្ារ ់

 ការផ្លា ស់រតូរច្ារ់ានគ្ាំរាមក្ាំណហងសមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន ក្នងុការទសរវទាយរីព្រតរិតតិការសាំខាន់ៗ

រព្ងងឹនូវសវនក្មមតមសនា ឬអនុវតតនូវយុេធសាន្រសត  នងិសក្មមភារជាក្ល់ាក្។់ 

 ហានភិយ័ទាូវច្ារ់ គ្ឺជាសាថ នភារមយួណដ្លសក្មមភារ/ក្មមវិធីព្រតិរតតកិារ សវនក្មមតមក្ិច្ចព្រមសព្រៀង

នងិយុេធសាន្រសត  ព្រមទាំងសក្មមភារជាក្ល់ាក្់ររស់សវនដ្ឋឋ នមិនអាច្ព្រតិរតតាិន សព្កាមច្ារ់ជាធរាន។   

ឧទហរែ៍ៈ ការរតឹងទតលណ់ដ្លមិនអាច្ព្គ្រ់ព្គ្ងាន និងជាំងចិឺ្តត (គ្កឺារេេួលខុសព្តូវររស់ាច ស់រាំែលុ) អាច្   

រណ្តត លឱ្យានភារមនិព្ាក្ដ្ព្រជាយ ងខាា ាំងក្នុងការសធវើសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តត និងអាច្រសងកើតនូវរាំែលុសកាត នុរល 

ណដ្លមិនអាច្េេួលយក្ានសព្ារ់ព្រតិរតតកិារ។ 

នយិត័ក្មម 

 ការផ្លា ស់រតូររេរបញ្ញតតគិ្ាំរាមក្ាំណហងដ្លស់ាថ នភារព្រក្ួតព្រណជងររស់សវនដ្ឋឋ ន នងិសមតថភារររស់   

អងគភារសនះក្នងុការសធវើព្រតិរតតកិារព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធទល។ 

 ការផ្លា ស់រតូររេរបញ្ញតតនិងិច្ាំណ្តតក់ារសដ្ឋយនិយត័ក្រក្នុងព្សុក្ ឬជាតិ អាច្នាាំឱ្យានសាព ធសក្ើនស ើងនងិ

រ ះពាលធ់ៃន់ធៃរដ្ល់សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន ក្នងុការសធវើព្រតិរតតិការព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ។ 

សវេយតិភារ 

 ការសនាសព្ច្ើនសរក្សលើធនធាន និងរំរងឹសព្ច្ើនព្ជលុសលើរំហរូសាច់្ព្ាក្ន់ាសរលអនាគ្ត ានគ្ាំរាមក្ាំណហង

ដ្ល់សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន ក្នងុការេរ់េលន់ងឹការផ្លា ស់រតូរេល់នងឹក្ាា ាំងររិសាថ ន (ឧ. អព្តការព្ាក្ត់ព្មវូការ

ររស់សាធារែជន ការផ្លា ស់រតូរក្នុងរេរបញ្ញតតិជាសដ្ើម)។ ហានភិយ័សវេយិតភារសក្ើតស ើងសៅសរលណដ្លថាន ក្់

ព្គ្រ់ព្គ្ងសនាដ្ឋក្ធ់នធានររស់សវនដ្ឋឋ ន និងរហំូរសាច់្ព្ាក្់រំរងឹរពី្រតិរតតកិារអនាគ្តសៅក្នុងេាំហាំមយួណដ្លវា

អាច្រនថយនូវសមតថភារររស់ររស់សវនដ្ឋឋ ន (ឬសមតថភារព្ទាំព្េ) ច្ាំសពាះការផ្លា ស់រតូរក្ាា ាំង ររិសាថ នណដ្លសថតិ

សៅសព្ៅការព្តតួព្តររស់ខាួនទាំងព្សុង។ ឧទហរែ៍ៈ 

 យុេធសាន្រសត ររស់សវនដ្ឋឋ នសាំសៅសធវើឱ្យរីក្ច្សព្មើនយ ងឆ្រ់រហ័ស រព្ងីក្នងិវិនិសយគ្ក្នុងព្រតិរតតកិារ 

ានហានភិយ័ខពស់ អាច្រសងកើននវូការព្រឈមនឹងសវេយតិភារររស់ខាួន ច្ាំសពាះការវិវតតន៍មិនររំឹងេុក្ផ្ន 

សសដ្ឋក្ិច្ច ច្ារ់ និងេីទារណ្តមួយនាសរលខាងមុខ 
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 ព្រឹតតកិារែ៍មិនអាំសណ្តយទលក្នុងលក័្ខខ័ែឌ ជីវភារនសយាយ នងិសងគមណដ្លទារភាា រ់គន យ ងជតិសន ិេធ

សៅនឹងសគលរាំែងររស់សវនដ្ឋឋ ន (ឧ. ជនរងសព្គះសដ្ឋយាតភុូតណអលនីែូ េឹក្ជាំនន់ ជាំងរឺាតតាត

រញ្ាួយណទនដី្ទមទរនូវតព្មូវការជាមូលដ្ឋឋ ន លេធភារសដ្ើមបីរក្េិញ នងិណច្ក្ចាយេាំនញិឱ្យានទនស់រល

ជាសដ្ើម)អាច្រ ះពាល់រន្រញ្ហច សមក្វិញដ្ល់េាំនកុ្ចិ្តតច្ាំសពាះសវនដ្ឋឋ នណដ្លមិនពាក្រ់ន័ធអីវជាមួយវិរតតសិនះ។ 

  ហានភិយ័ផ្នសវេយិតភារសក្ើតស ើងសៅសរលណដ្លអងគភារមយួរត់ណរនសរក្ សដ្ើមបីស ា្ ើយតរច្ាំសពាះការ

ផ្លា ស់រតូរសៅក្នុងររិសាថ នរួម។ ព្រសិនសរើដ្ាំសែើរការទាំងឡាយផ្នព្រតិរតតកិារររស់សវនដ្ឋឋ ន រុាំអាច្សធវើឱ្យព្តូវគន

សដ្ើមបីរាំសរញតមសសច្ក្តពី្ាថាន ររស់សវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន និងស ា្ើយតរច្ាំសពាះការព្រណជងផ្នការរកី្ច្សព្មើនរ

សច្ចក្វិេា ណដ្លសច្ះណតផ្លា ស់រតូរ ឬក្ក៏ារផ្លា ស់រតូរដ្ផ្េសេៀតខាងររិសាថ នខាងសព្ៅសេសនាះ សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន

សដ្ើមបីព្រណជងយក្រស់នងឹព្តូវរងការរ ះពាលយ់ ងធៃនធ់ៃរ។ 

េាំនាក្េ់ាំនងជាមយួនងឹសាជកិ្ក្នងុមែឌ ល 

 ការងយចុ្ះផ្នេាំនកុ្ចិ្តតររស់សាធារែជន គ្ាំរាមក្ាំណហងដ្ល់សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ នក្នុងការផ្រអងាគ ស

មូលនធិិព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធទល។ 

 ការាត់រង់េាំនុក្ចិ្តតររស់សាធារែជនរសនាយសមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន ក្នុងការផ្រអងាគ សមូលនិធិ

ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធទល។ សាធារែជនរុាំយលរ់ីសវនដ្ឋឋ ន នងិព្រតិរតតិការព្រមទាំងយុេធសាន្រសត ររស់អងគភារ

សនាះសេ។ សហតសុនាះសហើយរកួ្សគ្រុាំានេាំនកុ្ចិ្តតដ៏្ចាាំាច់្សៅក្នងុសកាត នរុលភារររស់សវនដ្ឋឋ ន ក្នងុការទតលស់ស

វាក្មមព្ត រ់មក្វិញសនាះស ើយ។ ទលវិាក្អាច្ានភារធៃន់ធៃរ - សវនដ្ឋឋ ននងឹមិនានលេធភារសដ្ឋយងាយ ក្នងុ

ការសក្ៀរគ្រេុន ណដ្លខាួនព្តូវការសដ្ើមបីជាំរុញការរីក្ច្សព្មើន អនុវតតយុេធសាន្រសត ររស់ខាួន នងិរក្ានទលហិរញ្ញវតថនុា

សរលអនាគ្តសនាះស ើយ។  

អធរិបសតយយ/ នសយាយ  

  ច្ាំណ្តត់ការនសយាយអមិតតសៅក្នងុព្រសេសមួយ ណដ្លសវនដ្ឋឋ នានដ្ឋក្់េុនយ ងសព្ច្ើន ានគ្ាំរាម

ក្ាំណហងដ្ល់ព្រតិរតតិការ ធនធាន នងិរំហូរសាច់្ព្ាក្ន់ាសរលអនាគ្តររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

  ហានភិយ័ផ្នទលវិាក្មិនលអតមរយៈសក្មមភារនសយាយ សៅក្នងុព្រសេសណដ្លសវនដ្ឋឋ នានដ្ឋក្់

េុនសនាះ អាច្រាាំងសៃះដ្លក់ារព្រព្រតឹតជាព្រព្ក្តីសៅផ្នសវនដ្ឋឋ ន។ ឧទហរែ៍ៈ ការផ្លា ស់រតូរភារជាអនក្ដឹ្ក្នាាំសៅ

តមណលបងនសយាយ ការគ្ាំរាមគ្ាំណហងរីគ្ែរក្សនសយាយសទសងៗ គ្ាំនតិទតួច្សទើតមសធវើឱ្យរាាំងសៃះសដ្ឋយសារអនក្

នសយាយសទសងៗ។  

 ហានភិ័យអធិរសតយយ គ្ជឺាការ ា្ុះរញ្ហា ាំងនវូជាំហរហិរញ្ញវតថុររស់ព្រសេសមួយសៅក្នុងសហគ្មន៍រភិរសលាក្

នងិសរលខាះ វាជាមុខងាររក្ាសសថ រភារនសយាយ និងការរាំសរញកាតរវក្ិច្ចហិរញ្ញវតថអុនតរជាតិររស់ព្រសេសសនាះ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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លេធភារណដ្លរដ្ឋឋ ភិាលមួយអាច្ដ្ឋក្់ចុ្ះនូវការព្តតួរនិតិយសលើការដ្រូររីូយរ័ែណររសេស ណដ្លជាសហតនុាាំឱ្យភាគ្ី

ផ្ដ្គ្ ូ ឬសាខាររសេសរុាំអាច្សធវើតមការសនាររស់ខាួនានកាន់ណតធាំ ហានភិយ័អធិរសតយយក្៏កាន់ណតធាំកាលសនាះ

ណដ្រ ។ ជាឧទហរែ៍ៈ 

 សាថ រ័នមួយអាច្ព្តូវានហាមឃាត់មិនឱ្យព្រក្ររររសៅក្នុងព្រសេសមួយ 

 អនក្ឱ្យខចអីាច្ព្តូវានហាមឃាត់សដ្ឋយរដ្ឋឋ ភាិលខាួនមិនឱ្យយក្ការព្ាក្់ នងិការេូទត់ព្ាក្់សដ្ើមសលើ

រាំែលុររស់ខាួន។ 

ការសព្រើរសច្ចក្វេិាងម ី

 សវនដ្ឋឋ នរុាំានជាំរុញសព្រើរសច្ចក្វិេាសៅក្នងុព្រតិរតតិការររស់ខាួន សដ្ើមបាីនសសព្មច្ ឬរនតព្េព្េង់ឧតតម

ភារ ឬការព្រឈមច្ាំសពាះសក្មមភារផ្នភាគ្ទីាំងឡាយ ណដ្លសគ្ានជាំរុញសព្រើរសច្ចក្ វិេាងមីសដ្ើមបីានគ្ុែភារខពស់ 

ផ្ងាសដ្ើមតិច្ នងិសរលសវលាខាី សៅក្នងុសសវាក្មម នងិដ្ាំសែើរការររស់សគ្។  

 រច្ចុរបននសនះការសព្រើរសច្ចក្វិេាងមី ព្រណហលជាច្លក្រដ៏្ធាំណតមួយគ្តផ់្នការផ្លា ស់រតូរ សរើមិនសៅក្នងុរភិរ

សលាក្ទាំងមូលសេ ក្៏សៅក្នងុររិសាថ នផ្នសវនដ្ឋឋ នណដ្រ។  វាអាច្ទតល់សព្រៀរជាសព្ច្ើនដ្លស់វនដ្ឋឋ នណដ្លសព្រើរសច្ចក្

 វិេាងមីសៅក្នុងឧសាហក្មមមួយ។ វាក្អ៏ាច្រណ្តត លឱ្យានសក្មមភារងមីទាំងព្សុងសក្ើតានស ើងទងណដ្រ ឬយ ង

សហាច្ណ្តស់ក្ផ៏្លា ស់រតូរយ ងសព្ច្ើននវូតលុយភារផ្នអាំណ្តច្សៅក្នងុឧសាហក្មមរច្ចុរបនន។  

 ព្ក្សួង សាថ រ័នររស់រដ្ឋឋ ភាិល ណដ្លរុាំតមដ្ឋនយ ងសក្មម និងយលរ់ីច្រិត នងិព្រភរផ្នការរសងកើត    

រសច្ចក្វិេាងមីជាសកាត នុរល ណដ្លអាច្សធើវឱ្យព្រសសើរស ើងដ្ល់ឧសាហក្មមររស់សគ្សេសនាះ នងឹអាច្រងនូវហានភិយ័

ផ្នការគាំងដ្ាំសែើរ សដ្ឋយសារណតការផ្លា ស់រតូរសនាះ។ ការផ្លា ស់រតូររសច្ចក្វិេាអាច្សធវើឱ្យទលតិទល ឬរសច្ចក្សេសទតល់

សសវាហួសសម័យ។ វាអាច្រសងកើតនូវការចាញ់សព្រៀរសលើច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើមសៅក្នងុការអនុវតតសសវាក្មមឬទាំងរីរណតមតង។ 

 ការរក្សឃើញរសច្ចក្វិេាងមីអាច្សច្ញរីេិសសៅ នងិព្រភរដ្៏ភ្ាក្់សទអើល ណដ្លសធវើឱ្យដ្ាំសែើរការផ្នការណសវង

យល់ នងិតមដ្ឋនកាន់ណតលាំាក្។ ទៃុយសៅវិញ ខាឹមសារផ្ននាិម រនក្មម នងិកាលានវុតតភារក្ាំរងុណតចារ់យក្នូវ  

រសច្ចក្វិេា ណដ្លសដ្ើមស ើយគ្តិនិងសរៀរច្ាំសព្ារ់ណតការសព្រើព្ាស់មួយ សៅរសងើកតវតថុងមីក្នងុរ រិរេខុសគន ទាំងព្សុង 

ឧទហរែ៍ផ្នការសព្រើរសច្ចក្វិេាងមីសដ្ឋយានទលរ ះពាលខ់ពស់ និងអាច្សាម នមិនដ្លស់នាះ ានសៅជុាំវិញសយើងៈ  

 អុនិធឺសែត 

 សារគ្មនាគ្មន៍ឥតណខស 

 រូរភារ នងិសសមាងឌ្ីជីងល 

  វិសវក្មមរនធុ Satelite navigation 

 ការព្ារ់េិសតមព្ររន័ធ GPS 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 320                                         ២០១៧ 

 

 ការដ្ឋក្់សលខក្ូដ្ 

 ក្មមវិធីរក្ណព្រភាសា នងិេេួលសាគ ល់សសមាង  

 ណខសរការអុរេិក្ 

 កាតឥែទន។ 

ខ.   ហានិេ័យផ្នដ្ាំសែើរការ  

  ព្រត្ិរត្តកិារ 

អនសុលាមភារ 

 ការមនិអនុសលាមតមច្ាំែងច់្ាំែូលចិ្តតររស់សាធារែជន សគលនសយាយ នងិនីតិវិធី ឬច្ារ់ នងិ

រេរបញ្ញតតិណដ្លានណច្ង អាច្នាាំឱ្យានគ្ុែភារទរ ច្ាំណ្តយសលើការអនុវតតខពស់ ច្ាំែូលាត់រង់ ការរនារ

សរលដ៏្មិនចាាំាច់្  ការដ្ឋក្់សទសរញ្ញតតិ នងិការផ្លក្រនិយ័ជាសដ្ើម។  

 ជាលេធទលផ្នគ្ុែវិរតតិក្នងុការតក្់ណតង ឬក្៏ព្រតិរតតិការ ឬសដ្ឋយសារក្ាំហុសមនុសស ការសធវសព្រណហស 

ឬការព្រសងើយក្សនតើយសនាះដ្ាំសែើរការទាំងឡាយររស់សវនដ្ឋឋ នរុាំស ា្ ើយតរតមច្ាំែង់ច្ាំែូលចិ្តតររស់សាធារែជន 

ឬរុាំអនុសលាមតមនតីិវិធី នងិនសយាយណដ្លានណច្ង។ ហានភិ័យអនុសលាមភារណដ្លជនួកាលសគ្សៅថា     

ហានភិយ័ផ្នភារមនិសធវើតមសនាះ ទតលល់េធទលជាគ្ុែភារទរ ច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើមខពស់ ាត់រង់ច្ាំែូល ការរនា

សរលសដ្ឋយមិនចាាំាច់្ នងិក្ងវះខាតនូវលេធភារអនុវតតតមក្ិច្ចសនា។ ហានភិយ័ផ្នការមិនសធវើតមច្ារ់សនះ ក្ន៏ាាំ

ឱ្យសក្ើតាននូវហានភិយ័ផ្នការទតល់សសវាក្មមទងណដ្រ សព្ពាះថាព្រសិនសរើសគ្រក្វាមនិសឃើញនងិរុាំានណក្តព្មូវមុន

នងឹសសវាក្មម ព្តូវានទតលជ់នូសាធារែជនសេសនាះ វានងឹនាាំឱ្យការអនុវតតជួរររាជ័យ។  

 ហានភិយ័អនុសលាមភារដ្ផ្េសេៀត អាច្នាាំឱ្យសក្រ តិ៍ស ម្ ះសាររលារ តផ្មាផ្នការេេួលសិេធិព្តូវរនថយ        

ឱ្កាសព្រតិរតតកិារានក្ព្មិត នងិសកាត នុរលផ្នការរព្ងីក្ព្តូវានរនថយ។ វាក្អ៏ាច្រសងកើននូវការព្រឈមច្ាំសពាះ

ហានភិយ័ផ្នសុច្រិតភារ (សូមអានហានភិ័យផ្នសុច្រិតភារ) ឬក្៏វាអាច្សក្ើតស ើង សដ្ឋយសារណតហានភិយ័ផ្នការ   

ទតល់សិេធិអាំណ្តច្ (សូមអានហានភិយ័ផ្នការទតល់សិេធិអាំណ្តច្)។  

សសច្ក្តសីរញច្តិតររស់សវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន 

 ក្ងវះខាតការសផ្លត តអារមមែ៍សៅសលើសាធារែជន គ្ាំរាមក្ាំណហងដល់សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ នមិនអាច្

រាំសរញ  ឬរាំសរញសលើសរកី្តីររំឹងររស់សាធារែជន។  

ដ្ាំសែើរការទាំងឡាយររស់សវនដ្ឋឋ នរុាំរាំសរញានជាព្រចាាំ ឬរុាំានសធវើានសលើសរកីារសរញចិ្តតររស់

សាធារែជន សដ្ឋយខវះការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ច្ាំសពាះសាធារែជន។ សៅសរលគម នការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើការ



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 321                                         ២០១៧ 

 

រាំសរញច្ាំែូលចិ្តតររស់សាធារែជន និងការណក្លមអជារនតរនាៃ រ់ សវនដ្ឋឋ ននងឹមិនយល់ នងិមិនេេួលយក្នូវ

លក្ខែៈ ឬធាតផុ្នសសវាក្មមចាាំាច់្ សដ្ើមបធីានាឱ្យអងគភារសៅឋិតសងរាន ព្រមទាំងខក្ខានមិនអាច្ណក្លមអនវូ  

សសវាក្មម និងដ្ាំសែើរការររស់ខាួន។ ព្រសិនសរើសវនដ្ឋឋ នមួយរុាំសផ្លត តសៅសលើមូលសហតុសដ្ើមផ្នភារសទមនសសររស់

សាធារែជនសេសនាះ ក្ាំសែើនក្នុងរយៈសរលណវងរុាំអាច្សៅរួច្ស ើយ សហើយលេធភារដ្ាំសែើរការានក្៏សចាេជា 

រញ្ហា ណដ្រ។  

ធនធានមនសុស 

 ក្ងវះខាតច្ាំសែះដឹ្ងសេរសកាសលយ នងិរេរិសសាធន៍ចាាំាច់្ក្នងុច្ាំសណ្តមមន្រនតីសាំខាន់ៗ  ររស់សវនដ្ឋឋ ន

គ្ាំរាមក្ាំណហងដ្ល់ការសធវើឱ្យសសព្មច្ានតមសគលរាំែងព្រតិរតតិការដ្៏សាំខាន។់  

 មន្រនតីេេួលខុសព្តូវព្គ្រ់ព្គ្ងព្តួតរនិិតយដ្ាំសែើរការររស់សវនដ្ឋឋ នរុាំានរុេធិចាាំាច់្ សេរសកាសលយនងិរេ

រិសសាធន៍ ណដ្លសគ្ព្តូវការសដ្ើមបីធានាថាសគលរាំែងព្រតិរតតិការសាំខាន់ៗព្តូវានសសព្មច្ សហើយហានភិ័យ ធាំៗ

ររស់សវនដ្ឋឋ ន ព្តូវានរនថយឱ្យសៅព្តឹមក្ព្មិតអាច្េេួលយក្ាន។  

េនុរេុធ ិ

 យនតការសព្ារ់កាត រ់ នងិរន្រញ្ហា រការសច្ះដឹ្ងេូទាំងសវនដ្ឋឋ នរុាំព្តូវានរសងកើត និងមិនានព្រសិេធភារ 

ណដ្លជាសហតនុាាំឱ្យានការស ា្ើយតរយឺតសរល ផ្ងាសដ្ើមខពស់ ក្ាំហុសដ្ណដ្លៗ ការអភិវឌ្ឍយឺត ការរឹតរនតងឹសៅសលើ

ក្ាំសែើន នងិមន្រនតរីុាំានការជាំរុញសលើេឹក្ចិ្តត។  

 ហានភិយ័សនះសក្ើតស ើងសៅសរលណដ្លដ្ាំសែើរការកាត រ់ នងិរន្រញ្ហា រនវូការសច្ះដឹ្ងេូទាំងសវនដ្ឋឋ នរុាំាន    

រសងើកត ឬក្៏រុាំានព្រសិេធភារជាសហតុនាាំឱ្យានការស ា្ើយតរយឺតសរល ច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើមខពស់ ក្ាំហុសដ្ណដ្លៗ ការ

អភិវឌ្ឍយតឺយ វ ការសតបៀតក្ាំសែើន និងមន្រនតីគម នការសលើក្េឹក្ចិ្តត។ សៅក្នុងសម័យកាលសព្កាយឧសាហក្មមព្គ្រ់

អងគភារទាំងអស់ព្តូវានសផ្លត តជាសាំខាន់ នងិកាន់ណតរឹងណទអក្សៅសលើច្ាំសែះដឹ្ង។  

 ច្ាំសែះដឹ្ងានកាា យយ ងរហស័សៅជាព្េរយដ៏្ានតផ្មារាំទតុសសៃ ើរណតព្គ្រ់សវនដ្ឋឋ ន។ សវនដ្ឋឋ នណដ្លាន

សជាគ្ជ័យរាំទតុសនាះ គ្ឺជាអងគភារទាំងឡាយណ្តណដ្លានរាំពាក្ន់ូវច្ាំសែះដឹ្ងទាំងររស់រុគ្គល នងិសាថ រ័ន

ទាំងមូលសដ្ើមបីរសងកើនច្ាំសែះដឹ្ងេូទាំងអងគភារ នងិសរៀនររីេរិសសាធនា៍នឆ្រ់។ សធវើានដូ្សច្នះ ទមទរឱ្យាន

 វិធីជាព្ររ័នធសព្ារ់ការកាត រ់ ការសរៀរច្ាំ និងការណច្ក្រណំលក្នូវច្ាំសែះដឹ្ងទាំងសច្ះជាក្់ណសតង និងទាំងការកាតយ់ល ់

ណដ្លមនុសសាន និងសព្តៀមវាសព្ារ់សព្រើព្ាស់សាំសៅគាំព្េសគលរាំែងររស់សវនដ្ឋឋ ន។ នយិយឱ្យសាមញ្ញសៅ

ហានភិយ័េុនរុេធិ គ្ឺជាការខក្ខានក្នងុការ “ដឹ្ងនវូអវីណដ្លអនក្ព្តូវដឹ្ង”  សដ្ើមបីរសងកើនព្រសិេធភារ និងព្រសិេធទល

ររស់សាថ នរ័នទាំងមូល នងិររស់រុគ្គល។  

  ការខក្ខានរុាំានព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ផ្នេុនរុេធិ ានទលវិាក្ធៃនធ់ៃរសព្ច្ើនៈ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 322                                         ២០១៧ 

 

 សវនដ្ឋឋ នទាំងមូលនងឹានការយឺតយ វក្នងុការស ា្ើយតរច្ាំសពាះឱ្កាស នងិហានភិយ័ងមី រសីព្ពាះណខស  

 សកាងផ្នការសរៀនសូព្តនងឹណវងជាងធមមត  

 ច្ាំណ្តយនងឹខពស់ជាងរីសព្ពាះគ្ាំនតិដ៏្ានព្រសយជន៍ និងានតផ្មារណនថមររស់រុគ្គលរុាំព្តូវក្ាំែត់   

 នងិសព្រើព្ាស់ជាព្ររន័ធេូទាំងសវនដ្ឋឋ ន 

 ក្ាំហុសរអីតីតអាច្សក្ើតស ើងដ្ណដ្លៗជាញឹក្ញារ់  

 ការអភិវឌ្ឍសមតថភារផ្នមន្រនតនីីមួយៗនឹងយឺតជាង ឬផ្ងាជាង ឬក្៏ទាំងរីរ  

 សវនដ្ឋឋ នអាច្នងឹយតឺយ វក្នងុការលតូលាស់ររស់ខាួនខាងណទនក្មន្រនត ីឬវិសាលភារភូមិសាន្រសត   

 ការមនិយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សដ្ឋយថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងច្ាំសពាះេុនរុេធិររស់រុគ្គល នងិអងគភារ អាច្សធវើឱ្យរញួរា

ដ្ល់មន្រនតីណដ្លររំងឹសលើររិសាថ នសរៀនសូព្តររស់អងគភារ។  

ព្រសិេធភារ 

 ព្រតិរតតកិារគម នព្រសិេធភារគ្ាំរាមក្ាំណហងសមតថភារសវនដ្ឋឋ ន ក្នុងការទតលន់ូវសសវាក្នងុតផ្មាសថាក្ នងិសព្រើ

សរលខាតីមណដ្លអាច្សធវើសៅាន។  

 ដ្ាំសែើរការណដ្លរុាំានព្រសិេធភារ ក្នងុការរាំសរញតមតព្មូវការព្តឹមព្តូវររស់សវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជននាាំ

ឱ្យានច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើមខពស់ ាននយ័ថាគ្ាា តធាំព្តូវានក្ាំែត់សឃើញ សៅសរលណដ្លច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើមផ្ន

សក្មមភារដ្ាំសែើរការព្តូវានសព្រៀរសធៀរជាមួយនឹងផ្ងាសដ្ើម ណដ្លច្ាំណ្តយសដ្ឋយអងគភាពត្រដេលោន ច្ាំណ្តតថ់ាន ក្ ់      

រិភរសលាក្។  

សមតថភារ 

 សមតថភារមិនព្គ្រ់ព្គនន់ងឹគ្ាំរាមក្ាំណហងដ្ល់សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន ក្នុងការស ា្ើយតរានតមតព្មូវ

ការររស់សវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន ឬសមតថភារហួសតព្មូវការនឹងគ្ាំរាមក្ាំណហង ដ្ល់សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន 

ក្នុងការរសងកើតព្ាក្់ច្ាំសែញព្រក្ួតព្រណជង។  

ហានភិយ័សមតថភារានសព្ច្ើនេព្មង់ៈ 

   សមតថភារទលតិព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារររស់ក្ណនាងមួយ រុាំព្តូវានសព្រើព្ាស់ឱ្យានសរញសលញ សធវើ

ឱ្យានការច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើមខពស់ក្នុងឯក្តទលតិ នងិព្ាក្់ច្ាំសែញតិច្តួច្ក្នងុមួយឯក្ត 

 សមតថភារទលតិព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារសៅក្ណនាងមួយ រុាំសមលមមសដ្ើមបីរាំសរញតមតព្មូវការនងិការ

ទមទរររស់សវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន នងឹនាាំឱ្យព្រតិរតតិការានការខាតរង។់ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 323                                         ២០១៧ 

 

ការខវះច្សនាា ះខាងការអនវុតត 

 អសមតថភារក្នុងការអនុវតតក្ព្មិតអនតរជាតិ ទក្់េងនងឹគ្ុែភារ ច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើមនងិ/ ឬរយៈសរលផ្នខរួ

សដ្ឋយសារណតេាា រ់ព្រតិរតតកិារអន់ងយ នឹងគ្ាំរាមក្ាំណហងដ្លត់ព្មូវការទលតិទល ឬសសវាក្មមររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

 ដ្ាំសែើរការព្រតិរតតកិាររុាំព្រព្រតឹតសៅក្នុងក្ព្មិតសមព្សរ សដ្ឋយសារណររណទនអនុវតតណដ្លសគ្ានតក្់ណតង 

សៅក្នងុដ្ាំសែើរការសនាះានភារអន់សខាយ។ សៅសរលសព្រៀរសធៀរសៅនឹងអនក្អនុវតតក្ព្មិតអនតរជាតិ នឹងសឃើញ

ានគ្ាា តផ្នសមិេធទល សដ្ឋយសារគ្ុែភារទរ ផ្ងាសដ្ើមខពស់ ឬខរួទលតិណវងជាង។ 

រយៈសរលផ្នខរួ 

 សក្មមភាររុាំចាាំាច់្ នងឹគ្ាំរាមក្ាំណហងដ្ល់សមតថភារសវនដ្ឋឋ នទតលស់សវាឱ្យានទនស់រល។  

 សរលសវលាសៅច្សនាា ះការចារ់សទតើម និងការរញ្ចរ់ដ្ាំសែើរការមួយ (ឬសក្មមភារសៅក្នុងរងវង់ដ្ាំសែើរការ

សនាះ)ានរយៈសរលណវងសរក្សដ្ឋយសារណតជាំហានព្ច្ាំណដ្ល មិនចាាំាច់្ នងិមិនពាក្់រន័ធ។ សគ្អាច្វាស់ណវងរយៈសរល

ផ្នខរួានសព្ារ់ព្គ្រ់ព្រតិរតតិការទាំងអស់ ឧ. ដ្ាំសែើរការរនិិតយសាំសែើ  ការរនិិតយការទតល់ឥែទននិងមូលនធិ ិ

នងិការតមដ្ឋនជាសដ្ើម។  

 ហានភិយ័រយៈសរលផ្នខរួានសព្ច្ើនេព្មង់។ ឧទហរែ៍ៈ  

 ការសព្រើរសច្ចក្វិេាសដ្ើមបីរសងើកតសសវា 

 សមតថភារក្នងុការលុររាំាតន់ូវឧរសគ្គសដ្ើមបរីសងកើតេាំនាក្េ់ាំនងងមី នងឹទតលជ់នូសវនដ្ឋឋ ននូវឧតតម

ភារ។  

ព្រសិេធទលរណ្តត ញ 

 ការអនុវតត ឬការដ្ឋក្់រ ត្ ញណច្ក្ចាយមិនលអ គ្ាំរាមក្ាំណហងដ្ល់សមតថភារសវនដ្ឋឋ នក្នុងការេេួលាន

អតិងិជនព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ នងិព្រសិេធទល។ 

 រណ្តត ញណច្ក្ចាយ គ្ជឺាទាូវចូ្លររស់សវនដ្ឋឋ នសៅកានអ់តងិិជនររស់សគ្។ ក្នងុក្រែីជាសព្ច្ើន ការព្តួត-     

រនិិតយសលើរណ្តត ញណច្ក្ចាយ ាននយ័សសម ើនឹងការព្តួតរនិតិយសលើសវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជនចុ្ងសព្កាយ។ អវតតាន

អនតរក្មមគ្ឺជាការដ្ក្សច្ញ ឬរលំងណទនក្មួយ ឬសព្ច្ើនផ្នរណ្តត ញណច្ក្ចាយ ក្នុងការេេួលានអតិងិជនសដ្ឋយផ្លៃ ល ់

ឬសដ្ឋយវិធីងមីសទសងទាំងព្សុង។  

 ហានភិយ័ព្រសិេធទលរណ្តត ញាននយ័ថា ានរណ្តត ញណច្ក្ចាយខុសក្នងុការណច្ក្ចាយសៅដ្ល់អនក្      

សព្រើព្ាស់ចុ្ងសព្កាយព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារនងិព្រសិេធទល។ អនិធឺណែត គ្ឺជាឧទហរែ៍ជាក្់ណសតងរាំទុតមួយផ្ន

រណ្តត ញសនះសៅររិសាថ នរច្ចុរបនន រ ុណនតក្៏សៅានឧទហរែ៍ដ្ផ្េជាសព្ច្ើនសេៀត។  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 324                                         ២០១៧ 

 

 ហានភិយ័ព្រសិេធទលរណ្តត ញ អាច្សាំសៅសៅសលើការរឹងណទអក្សលើរណ្តត ញអនក្ានសិេធទិតល់សសវា ណដ្ល

តផ្មាផ្ងា នងិរិាក្ព្គ្រ់ព្គ្ង ក្នងុរយៈសរលមួយណដ្លច្ាំែូលចិ្តតររស់សាធារែជនានផ្លា ស់រតូរយ ងរហ័ស ឬ      

រណ្តត ញណច្ក្ចាយសទសងរុាំានសរើក្ច្ាំហ។  

ការសធវើជាផ្ដ្គ្/ូការច្ះុសវនក្មម 

 េាំនាក្់េាំនងខាងសព្ៅដដលគម នព្រសិេធភារនិងព្រសិេធទល សធវើឱ្យរ ះពាល់ដ្ល់សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន 

ក្នុងការទតល់សសវា។ ភារមនិព្ាក្ដ្ព្រជាសនះសក្ើតស ើងសដ្ឋយសាណតការសព្ជើសសរីសផ្ដ្គ្ូខសុ ការអនុវតតមិនលអ យក្

សព្ច្ើនជាងទតល់ឱ្យសគ្ (ណដ្លនាាំឱ្យាតផ់្ដ្គ្)ូ និងការខក្ខានក្នុងការស ា្ៀតយក្ព្រសយជនរ៍ឱី្កាសផ្នការសធវើជាផ្ដ្គ្ូ។  

 រច្ចុរបននសនះ សវនដ្ឋឋ នជាសព្ច្ើនសផ្លត តសលើសមតថភារសនូល។ អងគភារទាំងសនះដឹ្ងថាវាានការលាំាក្ក្នុង

ការទតល់ “អវីៗទាំងអស់សព្ារ់មនុសសព្គ្រ់គន ” ជារិសសសសៅសរលណដ្លព្រតកិ្មម នងិសលបឿនយ ងរហ័សសៅរក្   

ឱ្កាសសនាះ កានណ់តានសារសាំខាន់ខាា ាំងស ើង។  

 ការសធវើជាផ្ដ្គ្ូជាមួយនងិអងគការដ្ផ្េសេៀត សដ្ើមបីឱ្យសសព្មច្ានតមសគលរាំែងររស់សវនដ្ឋឋ ន  ក្ាំរងុ 

ណតសលច្ស ើងជាអនក្ជយួសសព្មច្យុេធសាន្រសត  និងរនថយហានភិ័យ។ េនៃឹមនងឹសរលណដ្លការសធវើជាផ្ដ្គ្អូាច្ាន

ព្រសភេសទសងៗគន តមទាូវច្ារ់ នងិតមរច្នាសមពន័ធ (ផ្ដ្គ្ ូ សមព័នធភារជាយុេធសាន្រសត  ការសរៀរច្ាំចូ្លសដ្ើមនឹងគន ) 

សារសាំខានគ់្កឺាររសងកើតនូវេាំនាក្់េាំនងជាមួយនងឹអងគភារដ្ផ្េ ណដ្លសគ្យល់សឃើញថាានច្ាំសែញទាំងសងខាង។ 

ការសធវើជាផ្ដ្គ្អូាច្ព្តូវានសព្រើព្ាស់ សដ្ើមបីឱ្យានសសព្មច្នូវសគលរាំែងដ៏្េូលាំេូលាយណ្តមួយ ដូ្ច្ជាៈ កាត់

រនថយផ្ងាសដ្ើម សព្ជាងមុខាត ់ជាំរញុការសរៀនសូព្តជាសដ្ើម។  

 េាំនាក្់េាំនងខាងសព្ៅគម នព្រសិេធភារនិងព្រសិេធទល នងឹរ ះពាលដ់្ល់សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន  ក្នុងការ

ព្រក្ួតព្រណជង។  

 ហានភិយ័ផ្នការសព្ជើសផ្ដ្គ្ាូនសព្ច្ើនយ ងៈ 

 ការសព្ជើសសរីសផ្ដ្គ្ូខុស អាច្រណ្តត លឱ្យានហានភិយ័ផ្នសក្រិ៍ តស ម្ ះ នងិការខក្ខានក្នុងការ

សសព្មច្ានតមសគលរាំែង  

 អនុវតតមិនលអជាមួយនងឹផ្ដ្គ្លូអ សដ្ឋយសារណតភារខុសគន ខាងវរបធម៌ គ្មនាគ្មនរ៍ុាំានលអ  

 យក្សព្ច្ើនជាងអវីណដ្លព្តូវាន អាច្ាត់រងន់ូវេាំនាក្់េាំនងជាផ្ដ្គ្ូដ៏្ានតផ្មារីសព្ពាះ ការសគររ

ទលព្រសយជនគ៍ន សៅ វិញសៅមក្ព្តូវានសមើលរលំង  

 ខក្ខានរុាំានស ា្ៀតសព្រើឧតតមភារផ្នឱ្កាសសធវើការជាមូយនងឹផ្ដ្គ្។ូ  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 325                                         ២០១៧ 

 

ររាជយ័សសវាក្មម 

  ក្ាំហុសនងិការខក្ខានមិនរាំសរញសសវាណ្តមយួ រណ្តត លឱ្យសវនដ្ឋឋ នព្តូវព្រឈមជាមួយការរិះគ្នរ់ី

អតិងិជន សារធារែជន រែត ឹង ាត់ច្ាំែូល នងិសក្រិ៍ តស ម្ ះររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

ព្រតិរតតកិារររស់សវនដ្ឋឋ ន អាច្រសងកើតនូវហានភិយ័ផ្នការេេួលររស់អតិងិជន/សាធារែជន សដ្ឋយសស

វាក្មមមិនព្តឹមព្តូវ នងិមិនទន់សរល។ ការខក្ខានទាំងសនះសព្ច្ើនណតសក្ើតស ើង សៅសរលណដ្លការតវា៉ា ររស់អតិងិ

ជន/សាធារែជនរុាំព្តូវានសដ្ឋះព្សាយឱ្យទន់សរល។  វាអាច្រ ះពាលធ់ៃនធ់ៃរដ្ល់សក្រិ៍ តស ម្ ះ ច្ាំែូលនាសរល

អនាគ្ត និងការព្តួតរនិតិយេរ់សាក តក់ារសក្ងរនាាំររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

សុខភារ នងិសុវតថភិារ 

 ការខក្ខានរុាំានទតលន់វូររិសាថ នការងារព្រក្រសដ្ឋយសុវតថិភារច្ាំសពាះមន្រនតីររស់ខាួន សធវើឱ្យសវនដ្ឋឋ ន

ព្រឈមនងឹការេេួលខុសព្តូវសងរាំែលុ ការាត់រង់សក្រិ៍ តស ម្ ះព្រតិរតតកិារ នងិច្ាំណ្តយដ្ផ្េសេៀត។   

 ហានភិយ័សុខភារនិងសុវតថិភារររស់មន្រនតី នងឹានភារធៃនធ់ៃរព្រសិនសរើរុាំព្តូវានព្តួតរនិតិយ រីសព្ពាះវា

សធវើឱ្យសវនដ្ឋឋ នព្រឈមនងឹការេេួលខុសព្តូវធៃនធ់ៃរក្នុងការទតល់សាំែងជនូមន្រនតី។ ច្ារ់ទតល់សាំែងដ្ល់មន្រនត ី

អាច្នាាំឱ្យសវនដ្ឋឋ នាត់រងហ់ិរញ្ញវតថុធៃនធ់ៃរ ព្រសិនសរើព្រតិរតតិការររស់សវនដ្ឋឋ នរុាំសគររតមច្ារ់សនាះឱ្យាន

ហមត់ច្ត។់  

 ច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើមណដ្លពាក្់រន័ធនងឹសព្គះថាន ក្់សរលសធវើព្រតិរតតកិារសៅនងឹក្ណនាង ានសក្ើនស ើងយ ងខាា ាំង

តាំងរឆី្ន ាំ១៩៧០ សហើយានទលរ ះពាលធ់ាំសធងសលើមន្រនត ីព្គ្សួារ នងិ មិតតភក្តិព្រមទាំងមន្រនតីរួមអាជរីររស់គត់។  

 ការទសរវទាយអវិជាានរីច្ាំណ្តយសលើមនុសសនិងច្ាំណ្តយដ្ផ្េសេៀត ណដ្លពាក្់រន័ធនងឹរញ្ហា សុខភារ នងិ 

សុវតថភិារ ក្៏អាច្រសងកើតឱ្យានការាត់រង់សក្រិ៍ តស ម្ ះសព្ារ់និសយជក្ទងណដ្រ។ សវនដ្ឋឋ ននងិអនក្ចាតក់ារររស់

ខាួនអាច្ានការេេួលខុសព្តវូព្រហមេ័ែឌ  ច្ាំសពាះការខក្ខានមិនានតមដ្ឋន នងិទតលន់ូវររិសាថ នការងារព្រក្រ

សដ្ឋយសុវតថភិារច្ាំសពាះមន្រនត។ី  

អនសុលាមភារដ្ផ្េសេៀត 

 ការមនិអនុសលាមតមតព្មូវការររស់សវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន ណដ្លានសរៀររារ់សៅក្នុងនសយាយនងិ

នតីិវិធឬីក្៏ច្ារ់និងរេរបញ្ញតតរិរស់អងគភារសនាះ អាច្នាាំឱ្យានគ្ុែភារទរ ច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើមខពស់ ច្ាំែូលាត់

រង់ ការរនារសរលសដ្ឋយមិនចាាំាច់្ជាសដ្ើម។  

 ជាលេធទលផ្នគ្ុែវិរតតិសៅក្នងុណរររេ ឬក្ព៏្រតិរតតកិារ ឬក្៏សដ្ឋយសារក្ាំហុសមនុសស ការសមើលរលំង ឬ

ក្ក៏ារមិនយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ ដ្ាំសែើរការទាំងឡាយររស់សវនដ្ឋឋ នរុាំស ា្ ើយតរានជាសលើក្ដ្ាំរូងតមតព្មូវការររស់ 

សាធារែជន ឬមិនសធវើតមនតីិវិធី នងិនសយាយ ឬក្រែីយក្ិច្ចតមសវនក្មមណដ្លានណច្ង។ ហានភិ័យផ្នការ



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 326                                         ២០១៧ 

 

អនុសលាម ជនួកាលសៅថាហានភិយ័ផ្នការមិនអនុសលាមតមសនាះ រណ្តត លឱ្យានគ្ែុភារទរ ច្ាំណ្តយ ផ្ងា

សដ្ើមខពស់ ច្ាំែូលាត់រង់ ការរនារសរលសដ្ឋយមិនចាាំាច់្ និងក្ងវះខាតការអនុវតតតមសវនក្មម។ហានភិ័យផ្ន

ការមនិអនុសលាមសនះ ានរសងកើននូវហានភិ័យផ្នការទតលស់សវា រីសព្ពាះព្រសិនសរើរក្មិនសឃើញនងិណក្តព្មូវមុនទតល់

សសវាក្មមដ្លស់ាធារែជនសនាះសេ អាច្នាាំឱ្យររាជយ័ដ្លទ់លតិភារ ឬការអនុវតត។  

 ហានភិយ័ផ្នការមិនអនុសលាមដ្ផ្េសេៀត អាច្នាាំឱ្យសាររលារសក្រិ៍ តស ម្ ះ រនថយតផ្មាសិេធិពាែិជាក្មម 

ឱ្កាសព្រតិរតតកិារានក្ព្មិត នងិសកាត នុរលផ្នការរព្ងកី្ព្តូវានរនថយ។ វាក្អ៏ាច្រសងកើននូវការព្រឈមមុខ

ច្ាំសពាះហានភិ័យផ្នសុច្រិតភារទងណដ្រ (សូមអាន“ហានភិយ័ផ្នសុច្រិតភារ”) ឬក្៏វាសក្ើតស ើងសដ្ឋយសារណត ហានិ

ភយ័ផ្នការទតលសិ់េធិអាំណ្តច្ (សូមអាន“ហានភិយ័ផ្នការទតល់សិេធិអាំណ្តច្”)។ 

អនសុលាមភារព្គ្រព់្គ្ង 

 ការមនិអនុសលាមតមតព្មូវការររស់សវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន សៅតមនសយាយ នងិនតីិវិធីណដ្លាន

ណច្ងររស់អងគការ ឬសៅតមច្ារ់ និងរេបរញ្ញតត ិ អាច្នាាំឱ្យានគ្ុែភារទរ ច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើមខពស់ ច្ាំែូល

ាត់រង់ ការរនារសរលមិនចាាំាច់្ ការដ្ឋក្់េែឌ ក្មម ការផ្លក្រនិយ័ជាសដ្ើម។  

 ហានភិយ័ផ្នអនុសលាមភារព្គ្រ់ព្គ្ង សក្ើតសច្ញរីការមិនសធវើតមច្ារ់ នងិរេរបញ្ញតត ិ ក្នងុក្ព្មិតអនតរជាត ិ

ជាតិ រដ្ឋ នងិក្នុងព្សុក្ ណដ្លព្តូវអនុវតតសៅសលើសវនដ្ឋឋ ន និងដ្ាំសែើរការព្រតិរតតិការររស់ខាួន។ ហានភិយ័ផ្ន

អនុសលាមភារព្គ្រ់ព្គ្ង សធវើឱ្យសវនដ្ឋឋ នព្រឈមមុខច្ាំសពាះការដ្ឋក្់េែឌ ក្មម នងិការផ្លក្រនិ័យ សហើយអាច្នាាំឱ្យ

សាររលារសក្រិ៍ តស ម្ ះ នងិរនថយនូវសកាត នរុលភារសព្ារ់ការណក្លមអ។  

  ការទតល់សិេធិអាំណាច 

សិេធអិាំណ្តច្/ណដ្នក្ាំែត ់

 ណដ្នផ្នសិេធិអាំណ្តច្មិនសមព្សរ អាច្រណ្តត លឱ្យព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន ឬមន្រនតីសធវើការងារណដ្លមិនគ្ួរសធវើ ឬ 

ខក្ខានមិនានសធវើការងារណដ្លគ្ួរសធើវ។  

 គ្ឺជាហានភិយ័សៅសរលណដ្លមនុសសសធវើការងារណដ្លមិនតព្មូវឱ្យសធវើ ឬក្៏ខក្ខានមិនានសធវើការងារណដ្ល

គ្ួរសធវើ។ ជាឧទហរែ៍ៈ ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់សវនដ្ឋឋ ន (១)រុាំអនុម័តនូវព្រតិរតតកិារ ឬការសសព្មច្ចិ្តត (២)រុាំ

រញ្ហា ក្់រីដ្ាំសែើរការនិងលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យណដ្លព្តូវយក្មក្អនុម័ត សលើព្រតិរតតិការ ឬសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តត។   

 ក្នុងការក្ាំែតន់ូវការេេួលខុសព្តូវនិងសិេធិអាំណ្តច្ផ្នមន្រនតីសាំខាន់  ៗ ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងរុាំរញ្ហា ក្រ់លីក្ខខែឌ ឬ

ព្រាំណដ្នផ្នការេេួលខុសព្តូវនងិសិេធិអាំណ្តច្ទាំងសនាះ ឧ.អវីណដ្លរកួ្សគ្រុាំអាច្ឬរុាំគ្ួរសធវើ។ ព្រាំណដ្ន និង

ក្ព្មិតក្ាំែត់ច្ាស់លាស់ណដ្លក្ាំែត់សដ្ឋយអនុសលាមសៅតមយុេធសាន្រសត ព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ ឬ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 327                                         ២០១៧ 

 

នសយាយដ៏្ព្រុងព្រយ័តនសនាះានសារៈសាំខាន់ រីសព្ពាះវារសងកើតនូវការព្រមូលទតុាំ រឹតតបិត ឬរារាាំង

សក្មមភារព្រតិរតតកិារណដ្លមិនអាច្ព្គ្រ់ព្គ្ងាន េរ់សាក តក់ារេេួលយក្នូវហានិភយ័ណដ្លមិនអាច្

េេួលយក្ាន នងិការាត់រង់ក្នងុណទនក្ណដ្លានហានភិយ័ខពស់  រញ្ហា ក្ន់វូលក្ខែៈវិនចិ្ឆ័យសព្ារ់

ការអនញុ្ហញ តររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង នងិក្ាំែតន់ូវព្រាំណដ្នសព្ារ់ការព្រព្រឹតតិព្រក្រសដ្ឋយវិជាា ជីវៈ 

 ទក្់េងសៅនងឹណទនក្ទាំងឡាយណដ្លក្នុងសនាះហានភិយ័ធៃន់ធៃរព្តូវានេេួលយក្ ឬព្េរយសមបតតិ

សាំខាន់ៗព្តូវានព្រគ្ល់េុក្ដ្ឋក្់សៅឱ្យអនក្ជាំនាញណតរីរ-រីនាក្់ ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងរុាំយលថ់ានរណ្តនឹងសធវើ

អវីសហើយសគ្សធវើវាញកឹ្ញារ់រ នុណ្ត នងិសព្ពាះអវី នងិ វិសាលភារនងិក្ព្មិតផ្នហានភិយ័ណដ្លអនក្ជាំនាញ

សនាះេេួលយក្ក្នុងនាមសវនដ្ឋឋ ន 

 ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន នងិមន្រនតេីេួលយក្នូវការេេួលខុសព្តវូ ណដ្លរុាំព្តូវគន ជាមួយនឹងសគលរាំែង 

យុេធសាន្រសត  នងិ វិធានព្រយ័តនព្រណយងក្នុងការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យររស់សវនដ្ឋឋ ន  

 ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន នងិមន្រនតរីុាំានជាំសនឿថារួក្សគ្ានសិេធិអាំណ្តច្ក្នុងការសធវើសក្មមភារ ដូ្សច្នះរួក្សគ្

មិនសធវើសក្មមភារសទះជាដ្ល់សរលអនុវតតក្៏សដ្ឋយ។ ក្នងុកាលៈសេសៈណររសនះ សសច្ក្តភីយ័ខាា ច្ នងិ

ការរុាំសជឿេុក្ចិ្តតអាច្សាយភាយសៅក្នងុសវនដ្ឋឋ នសេៀតទង។  

 ហានភិយ័ផ្នណដ្នក្ាំែត់សក្ើតស ើង សៅសរលណដ្លអនក្ចាតក់ារ និងមន្រនតីសធវើសលើសព្រាំណដ្នផ្នសិេធិអាំណ្តច្

ររស់សគ្។ រកួ្សគ្សធវើេសងវើសដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ ត ឬអសីលធម៌ ឬេេួលយក្នូវហានភិ័យររស់សវនដ្ឋឋ នសដ្ឋយគម ន

ការអនញុ្ហញ ត ឬណដ្លមិនអាច្េេួលយក្ាន។  

ហានភិយ័ផ្នសិេធិអាំណ្តច្ 

 ហានភិយ័ណដ្លមនុសសសធវើការងារណដ្លសគ្រុាំតព្មូវឱ្យសធវើ ឬណដ្លខក្ខានរុាំានសធវើការងារណដ្លសគ្គ្ួរសធវើ។

ឧទហរែ៍ៈ  

 ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ររស់សវនដ្ឋឋ ន (១)រុាំអនុម័តនូវព្រតិរតតិការ ឬសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តត (២)រុាំ

ក្ាំែត់ជាក្ល់ាក្ន់វូដ្ាំសែើរការនងិលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យណដ្លព្តូវសព្រើក្នុងការអនុម័តសលើព្រតិរតតកិារ ឬ  

សសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តត (៣)មិន ឬរុាំអាច្រនយល់ជាសាធារែៈនូវសហតទុលសៅរីសព្កាយសសច្ក្តីសសព្មច្

ចិ្តតណ្តមួយសនាះ 

 ក្នុងការក្ាំែតន់ូវការេេួលខសុព្តូវ នងិសិេធិអាំណ្តច្ផ្នមន្រនតីសាំខាន់ៗថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង សវនដ្ឋឋ នរុាំ

រញ្ហា ក្់រលីក្ខខែឌ  ឬព្រាំណដ្នផ្នការេេួលខុសព្តូវ នងិសិេធិអាំណ្តច្ទាំងសនាះ ឧ.អវីណដ្លរកួ្សគ្រុាំអាច្ 

ឬរុាំគ្ួរសធវើ។ ព្រាំណដ្ន នងិក្ព្មតិក្ាំែត់ច្ាស់លាស់ ណដ្លក្ាំែត់សដ្ឋយអនុសលាមសៅតមយុេធសាន្រសត

ព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ ឬនសយាយដ៏្ព្រុងព្រយ័តនររស់សវនដ្ឋឋ នសនាះានសារៈសាំខាន ់ រីសព្ពាះវា
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រសងកើតនវូការព្រមូលទតុាំ រឹតតបិត ឬរារាាំងសក្មមភារព្រតិរតតកិារណដ្លមិនអាច្ព្គ្រ់ព្គ្ងាន េរ់សាក ត់ការ

េេួលយក្ហានភិយ័ណដ្លមិនអាច្េេួលយក្ាន និងការាត់រង់ក្នងុណទនក្ណដ្លានហានភិ័យខពស់ 

រញ្ហា ក្ន់វូលក្ខែៈវិនិច្ឆយ័សព្ារ់ការអនញុ្ហញ តររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង នងិក្ាំែតន់ូវព្រាំណដ្នសព្ារ់ការ

ព្រព្រតឹតិព្រក្រសដ្ឋយវិជាា ជីវៈ  

 ទក្់េងសៅនងឹណទនក្ទាំងឡាយ ណដ្លក្នងុសនាះហានភិយ័ធៃនធ់ៃរព្តូវានព្រកានយ់ក្ ឬព្េរយសមបតតិសាំ

ខាន់ៗព្តូវានព្រគ្ល់េុក្ដ្ឋក្ស់ៅឱ្យណតអនក្ជាំនាញរីរ-រីនាក្ស់នាះ ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងរុាំយលថ់ានរណ្តនឹង

សធវើអវីសគ្ សធវើវាញកឹ្ញារ់រ ុណ្តណ  នងិសព្ពាះសហតអុវី សហើយរុាំយល់រីវិសាលភារនិងក្ព្មិតផ្នហានភិយ័

ណដ្លអនក្ជាំនាញសនាះេេួលយក្ក្នងុនាមសវនដ្ឋឋ ន  

 ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន នងិមន្រនតេីេួលយក្នូវការេេួលខុសព្តវូ ណដ្លរុាំព្តូវគន ជាមួយនឹងសគលរាំែង

យុេធសាន្រសត  នងិការអនុវតតដ៏្ព្រយ័តនព្រណយងនូវការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ររស់សវនដ្ឋឋ ន  

 ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន នងិមន្រនតណីដ្លរុាំសជឿថារកួ្សគ្ានសិេធិអាំណ្តច្ក្នុងការសធវើសក្មមភារ ដូ្សច្នះរួក្សគ្

មិនសធវើសក្មមភារសៅសរលណដ្លេេួលានការធានាព្ារ់ច្ាស់លាស់សហើយសនាះ។ ក្នងុកាលៈសេសៈ

ទាំងសនះ សសច្ក្តភីយ័ខាា ច្នងិការរុាំសជឿេុក្ចិ្តតអាច្សាយភាយេូទាំងសវនដ្ឋឋ នសេៀតទង។  

 ហានភិយ័ផ្នណដ្នក្ាំែត់សក្ើតស ើង សៅសរលណដ្លព្រធានអងគភារនិងមន្រនតីសធវើសលើសព្រាំណដ្នផ្នសិេធិអាំណ្តច្

ររស់សគ្។ រកួ្សគ្សធវើេសងវើសដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ ត ឬអសីលធម៌ ឬេេួលយក្នូវហានភិយ័ររស់សវនដ្ឋឋ ន សដ្ឋយគម ន

ការអនញុ្ហញ ត ឬណដ្លមិនអាច្េេួលយក្ាន។  

  ហានភិយ័ផ្នណដ្នក្ាំែត ់

 ព្រធានអងគភារ និងមន្រនតីសធវើសលើសព្រាំណដ្នផ្នសិេធិអាំណ្តច្ររស់សគ្។ សគ្សធវើេសងវើសដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ ត ឬ

គម នសីលធ៌មឬេេួលយក្នូវហានភិយ័ផ្នសវនដ្ឋឋ ន សដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ ត ឬមិនអាច្េេួលយក្ាន។  

ភាររចួ្រាលស់ព្ារក់ារផ្លា ស់រតរូ 

 មន្រនតីសៅក្នុងរងវង់សវនដ្ឋឋ ន រុាំអាច្អនុវតតនូវដ្ាំសែើរការនិងការណក្លមអសសវាក្មម ឱ្យានឆ្រ់រហ័សព្គ្រ់

ព្គនល់មមសដ្ើមបតីមឱ្យទនក់ារផ្លា ស់រតូរសៅក្នុងររិសាថ នផ្នសវនដ្ឋឋ ន។  

 មន្រនតីសៅក្នុងរងវងផ់្នសវនដ្ឋឋ នរុាំអាច្អនុវតតនូវដ្ាំសែើរការ នងិការណក្លមអទលតិទល/សសវាក្មមឱ្យាន

រហ័សព្គ្រ់ព្គន់សដ្ើមបតីមឱ្យទន់ការផ្លា ស់រតូរសៅេីទារ។  
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គ្មនាគ្មន ៍

 រណ្តត ញគ្មនាគ្មន៍គម នព្រសិេធភារ អាច្នាាំឱ្យានសារណដ្លមិនស ា្ើយនឹងការេេួលខសុព្តូវណដ្លព្តូវ

ានអនញុ្ហញ ត ឬ វិធានការអនុវតតណដ្លានក្ាំែត់។  

 គ្មនាគ្មន ៍ (ឬេាំនាក្់េាំនងរាយការែ៍) ណខសរសណ្តត យ (រសីលើមក្សព្កាមនងិរីសព្កាមសៅសលើ) ឬណខសព្សរ 

(រមុីខងារមួយសៅមួយសេៀត) សៅក្នុងរងវង់សវនដ្ឋឋ នណដ្លរុាំានព្រសិេធភារ នាាំឱ្យសារសនាះមិនព្តូវគន ជាមូយនឹង

ការេេួលខុសព្តូវណដ្លសគ្ានអនញុ្ហញ ត ឬមិនសីុគន នឹងវិធានការណដ្លានណច្ង។ ជាលេធទលព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន 

នងិនិសយជតិៈ 

 ានភារយល់ព្ច្ ាំសលើសរសក្ក្មម សគលរាំែង នងិយុេធសាន្រសត ររស់សវនដ្ឋឋ នដូ្ច្សមតច្ 

 មិនរាយការែ៍នូវអវណីដ្លថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ នព្តូវការច្ងដឹ់្ងសដ្ើមបីឱ្យថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសៅណតានេេួល 

រ័តា៌នានសក្ើតស ើងរិតសៅក្នុងសវនដ្ឋឋ ន  

 រុាំានេេួលនូវការណែនាាំ ឬសយរល់ទន់សរលរីថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន ដូ្សច្នះរកួ្សគ្ានអារមមែ៍

ថារកួ្សគ្គម នការគាំព្េ ឬឯសកា  

 រុាំាន ឬនឹងមិនសព្រើនវូក្មមវិធសី ា្ើយតរររស់មន្រនត ី ដូ្ច្ជារណ្តត ញរនាៃ ន ់ រណ្តត ញជាំនយួ ឬរណ្តត ញ

ជនូសយរល់ (Hotline, Helpline or Advice Line) សដ្ើមបីាននូវសយរល់ និងសសច្ក្តីណែនាាំរីម

ន្រនតីេេួលខុសព្តូវររស់សវនដ្ឋឋ ន មនុនឹងរួក្សគ្សធវើសក្មមភារ  

 រុាំសធវើការជាមួយគន រីក្ណនាងមួយសៅក្ណនាងមួយសដ្ើមបីណក្លមអជាព្រចាាំនូវដ្ាំសែើរការ នងិរាំសរញតម

តព្មូវការររស់សាធារែជន។  

ភារជាអនក្ដ្កឹ្នាាំ 

 មន្រនតីររស់សវនដ្ឋឋ នរុាំព្តូវានដឹ្ក្នាាំព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ ណដ្លនាាំឱ្យានការខវះខាតក្នុងការច្ងអលុ

េិសខវះការសផ្លត តសលើសវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន ខវះការសលើក្េឹក្ចិ្តតឱ្យសធវើការ ខវះជាំសនឿសលើថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង នងិខវះការ

សជឿជាក្់េូទាំងសវនដ្ឋឋ ន។   

 ហានភិយ័ណទនក្សនះសាំសៅដ្លម់ន្រនតីេេួលខុសព្តូវច្ាំសពាះដ្ាំសែើរការព្រតិរតតិការសាំខាន់ៗ រុាំេេួលានការ

ដឹ្ក្នាាំសៅសធវើសរឿងណដ្លព្តឹមព្តវូ។  

 ទលវិាក្ផ្នការដឹ្ក្នាាំអន់រួមានៈ  

 ក្ងវះខាតច្ាំែចុ្ព្រមូលទតុាំសលើសវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន ណដ្លនាាំឱ្យានដ្ាំសែើរព្រតិរតតកិារមិនស ា្ើយ

តរានសៅនឹងតព្មូវការផ្លា ស់រតូរររស់សវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន និងគម នព្រសិេធភារក្នងុការរាំសរញ

ានតមរាំែងររស់សវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 330                                         ២០១៧ 

 

 គម នការយល់ដឹ្ងច្ាស់លាស់រីេិសសៅ ឬការជាំរុញនាសរលអនាគ្ត ណដ្លសលើក្េឹក្ចិ្តតមន្រនតីឱ្យព្រងឹ

ណព្រងហា នព្រងុយព្រថានសដ្ើមបីៈ 

- សរៀនសូព្ត នងិតមឱ្យទនន់ងឹជាំហានផ្នការផ្លា ស់រតូរ 

- អភិវឌ្ឍនូវជាំនាញ នងិសមតថភារងម ី

- ានច្ាំសែះដឹ្ងងម ី

- រណនថមតផ្មាងមីសទសង សៅសលើសសវាក្មមណដ្លានព្សារ់ នងិ 

- ណក្លមអជាព្រចាាំនូវដ្ាំសែើរការព្រតិរតតិការ  

 ខវះជាំសនឿ នងិេាំនុក្ចិ្តតសលើការព្គ្រ់ព្គ្ងក្នងុរងវង់សវនដ្ឋឋ ន  

 មន្រនតាីនអារមមែ៍ខវះការសលើក្សរសសើរ ការជព្មុញេឹក្ចិ្តត នងិភារទលុទុស មិនានអារមមែ៍ថាាន

សិេធិអាំណ្តច្នងឹសធវើ រុាំដឹ្ងច្ាស់នវូអវីណដ្លថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំរំរឹងររីកួ្សគ្ សហើយច្ង់ណតេេួលនវូ “ការងារ

តមធមមត”។  

 មន្រនតីសៅក្នុងសវនដ្ឋឋ នសធវើការសដ្ឋយរុាំានព្រសិេធភារជាព្ក្មុទក្់េងគន រីក្ណនាងមួយសៅក្ណនាងមួយ។  

 ការដឹ្ក្នាាំគ្ឺជារញ្ហា សាំខាន់ ច្ាំសពាះការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន ការព្គ្រ់ព្គ្ងការផ្លា ស់រតូរ ការជាំរញុ

ស ើងវិញនវូដ្ាំសែើរការររស់សវនដ្ឋឋ ន និងការណក្លមអជាព្រចាាំនូវដ្ាំសែើរការររស់អងគភារសនាះសដ្ឋយសជាគ្ជ័យ។ 

ការជលួអនក្សព្ៅ 

 សក្មមភារជលួភាគ្ីេីរីរីខាងសព្ៅមក្ អាច្រណ្តត លឱ្យានសាថ នភារមយួ ណដ្លភាគ្ីេីរីសនាះមនិសធវើតម

ណដ្នក្ាំែតផ់្នសិេធិអាំណ្តច្ ណដ្លសយើងានក្ាំែត ់ ឬសធវើការក្នុងរសរៀរមួយមិនសីុគន ជាមួយនឹងយុេធសាន្រសត   នងិ                    

សគលរាំែងររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

 ការជលួអនក្សព្ៅានហានភិយ័រីរគ្ឺ េីមួយហានភិ័យណដ្លថាសសវាក្រខាងសព្ៅ (គ្ឺអនក្ព្រតិរតតិភាគ្ីេីរី) រុាំ

សធវើការក្នុងរងវង់ណដ្នក្ាំែត់ ឬសិេធិអាំណ្តច្ណដ្លានណច្ង នងិរុាំសធវើការងារតមរសរៀរមួយព្សរតមយុេធសាន្រសតនងិ

សគលរាំែងររស់សវនដ្ឋឋ ន នងិេីរីរ ហានភិយ័ណដ្លទក្េ់ងនងឹដ្ាំសែើរការជាយុេធសាន្រសត  ណដ្លានជលួសៅឱ្យ

អនក្សព្ៅសធវើសនាះ េីរាំទុតរសងកើតនូវការព្រក្តួព្រណជងសព្ារ់េីភាន ក្់ងារណដ្លជាអនក្ជលួសនាះ។ ឧទហរែ៍ៈ  

 ភាគ្ីេីរីអាច្េូទត់ ឬច្រចារច្ាំណ្តយទតល់សសវាក្មមរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន ឬសសវាក្មមដ្ផ្េសេៀតហួស

ក្ព្មិតក្ាំែត់ណដ្លក្ាំែត់សដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន។ ហានភិ័យក្អ៏ាច្ានទក្់េងនងឹព្រតិរតតកិារខាងសព្ៅ

សិេធិអាំណ្តច្ររស់អនក្ព្រតិរតតភិាគ្ីេីរី ណតរុាំានក្ត់ព្ត ឬថាណដ្នក្ាំែត់សលើសិេធិអាំណ្តច្ររស់     

សសវាក្ររុាំព្តូវានក្ាំែតឱ់្យានច្ាស់លាស់ជាមុនសិន  
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 ការជាំរញុសលើក្េឹក្ចិ្តត និងសក្មមភារររស់អនក្ព្រតិរតតភិាគ្ីេីរីអាច្មិនសីុនឹងគន ជាមួយនឹងសគល

រាំែងជាយុេធសាន្រសត ររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ការសងកត់ធៃន់ ឬក្ងវះការសងកត់ធៃន់សលើទលតិទលជាក្ល់ាក្ ់

សលើសសវាក្មមឬសលើគ្ុែភារររស់សវនដ្ឋឋ នណដ្លជលួអនក្សព្ៅសនាះ អាច្កាត់រនថយព្រសិេធភារ

ព្រតិរតតភិាគ្ីេីរី ឬរនថយជាអរបររានវូសជាគ្ជយ័ររស់សវនដ្ឋឋ នណដ្លរក្ព្រភររសីព្ៅសនាះ  

 ព្រសិនសរើសវនដ្ឋឋ ន ណដ្លជលួអនក្សព្ៅសនាះច្ុះសវនក្មមជាមួយនងឹអនក្ព្រតិរតតភិាគ្ីេីរី សដ្ឋយរុាំសផ្លត

តសៅសលើរណ្តត ញតផ្មាររស់សវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន ហានភិយ័ររស់អនក្ព្រតិរតតិភាគ្ីេីរីក្នុងការ

ព្រក្ួតព្រណជងសដ្ើមបសីធវើព្រតិរតតកិារសនាះសក្ើនស ើងយ ងខាា ាំង  

 អនក្ព្រតិរតតភិាគ្ីេីរី នងិមន្រនតីររស់ខាួន រុាំានតព្មូវឱ្យានការព្រព្រឹតត ិនងិានសតងដ់្ឋរផ្នការអនុវតត

ដូ្ច្គន សៅនឹងមន្រនតីររស់សវនដ្ឋឋ នណដ្លជលួភាគ្ីេី៣សនាះសេ។ និសយជិតររស់អនក្ព្រតិរតតិភាគ្ីេីរីរុាំ

យល់រ ី ឬរុាំតាំងចិ្តត ច្ាំសពាះតផ្មាសរសក្ក្មម នងិយុេធសាន្រសត ដូ្ច្គន សៅនឹងសវនដ្ឋឋ នណដ្លជលួរកួ្សគ្

សនាះស ើយ។  

ការសលើក្េកឹ្ច្តិតសមេិធក្មម 

  វិធានការណដ្លមិនព្ាក្ដ្នយិម មិនយល់ គម នសតានុម័ត និងមិនអាច្សធវើតមាន អាច្រណ្តត លឱ្យ

ព្រធានណទនក្នងិមន្រនត ី សធវើសក្មមភារតមរសរៀរមិនសីុនឹងសគលរាំែងយុេធសាន្រសត  សតងដ់្ឋរព្ក្មសីលធម៌ររស់        

សវនដ្ឋឋ ន និងការអនុវតតព្រយត័នព្រណយងររស់អងគភារសនាះ។  

 ហានភិយ័ទក្់េងនឹងច្ាំែចុ្សនះ អាច្រណ្តត លរីៈ 

 ការតមដ្ឋនសធៀរជាមួយនងឹលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យសមិេធក្មម ច្ាំសពាះព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ននងិមន្រនតទីាំងឡាយ 

ណដ្លជាំរញុឱ្យអនក្ទាំងសនះសធវើសក្មមភារ មិនព្សរសៅនងឹសគលរាំែងយុេធសាន្រសត  សតងដ់្ឋរព្ក្មសីលធម៌ររស់

សវនដ្ឋឋ ន នងិការអនុវតតព្រយ័តនព្រណយងររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្រតិរតតនិងិមន្រនតអីាច្រុាំសជឿសលើលក្ខែៈ        

 វិនចិ្ឆ័យសមិេធក្មម ណដ្លសព្រើសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ នសនាះសេ រីសព្ពាះវាមិនព្ាក្ដ្និយម រិាក្យល់ មិនក្ាំែត់ស ើង

សដ្ឋយសតានុម័ត ឬមិនអាច្សធវើតមាន។  

 ព្ររន័ធទតល់សាំែងររស់សវនដ្ឋឋ ន រុាំព្តូវានសធវើសាហរែក្មមជាមួយព្ររន័ធរងាវ ស់សេិទធក្េម។ ជាលេធ

ទល មន្រនតីរុាំព្តូវានរ៉ាេះរ៉ាូវសង (ឬយលថ់ាព្តូវសគ្សង) សមព្សរនងឹសគលរាំែង យុេធសាន្រសត  ច្ក្ខុវិស័យ ររស់

សវនដ្ឋឋ ន។  

 ដ្ាំសែើរការរ័ត្ម៌ាន/រសចចរវេិារត័្ម៌ាន 

សិេធចិ្លូ 

 ការខក្ខានរុាំានរឹតរនតងឹនូវសិេធិចូ្លសមើលរ័តា៌ន (េិនននយ័ ឬក្មមវិធី) អាច្នាាំឱ្យានការដឹ្ងសរឿងណដ្ល 
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គម នការអនញុ្ហញ ត នងិការសព្រើព្ាស់រត័ា៌នសាៃ ត ់ ឬការរតឹរនតងឹខាា ាំងសរក្ នវូសិេធចូិ្លសព្រើរត័ា៌នអាច្រារាាំងមន្រនតី

មិនឱ្យអនុវតតនូវការេេួលខុសព្តូវតមការចាតត់ាំងព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ និងព្រសិេធទល។  

 ហានភិយ័ផ្នសិេធិចូ្លសព្រើព្ាស់រួមាន ហានភិ័យណដ្លសិេធិចូ្លសព្រើព្ាស់រត័៌ាន (េិនននយ័ នងិក្មមវិធី)

នងឹព្តូវានទតលឱ់្យ ឬរដិ្សសធសដ្ឋយមិនសមព្សរ ឧ. មន្រនតីមិនពាក្រ់ន័ធសៅជាានសិេធិចូ្លសមើលរ័តា៌នសាៃ ត។់ 

មន្រនតីណដ្លគ្រួានសិេធិសៅជាព្តូវសគ្រដិ្សសធមិនឱ្យចូ្លសមើល។ ហានភិ័យផ្នសិេធិចូ្លសមើលរ័តា៌នជាេូសៅាន

ច្រិតេូលាយ គ្ឺរួមទាំងរត័ា៌នសព្ារ់សគលរាំែងណ្តមួយ (ឧ. អាន ងតច្មាងជាសដ្ើម)។ 

 ហានភិយ័ផ្នសិេធិចូ្ល គ្ឺសផ្លត តសលើហានភិ័យពាក្រ់ន័ធនងឹសិេធិចូ្លមិនសមព្សរ សៅក្នងុព្ររន័ធេិនននយ័

ឬរត័៌ាន រួមានហានភិយ័ណដ្លពាក្រ់ន័ធនងឹច្ាំណែក្ថាន ក្មុ់ខងាររុាំសមព្សរ សុច្រិតភារេិននន័យនងិមូលដ្ឋឋ ន

េិននន័យ និងភារសាៃ តផ់្នរ័តា៌ន។  

 ហានភិយ័ផ្នសិេធិចូ្លសព្រើព្ាស់អាច្សក្ើតស ើងក្នងុក្ព្មិតណ្តមួយ ឬទាំងអស់ផ្នក្ព្មិតទាំងព្ាាំដូ្ច្ខាង

សព្កាមសនះ ៖ 

 រណ្តត ញ - យនតការណដ្លសព្រើសដ្ើមបីភាា រ់អនក្សព្រើព្ាស់ជាមួយនឹងររសិាថ នដ្ាំសែើរការ។ ហានភិយ័ផ្ន

សិេធិចូ្លសព្រើព្ាស់ក្នងុណទនក្សនះ ព្តូវានរងកស ើងសដ្ឋយហានភិ័យផ្នសិេធិចូ្លសព្រើសដ្ឋយមិនសមព្សរ

មក្ក្នុងព្ររន័ធខាួនឯង   

 ររិសាថ នដ្ាំសែើរការ - ព្ររន័ធក្ុាំរយូេ័រសដ្ើមណដ្លសច្ញរីសនាះ ព្ររ័នធក្មមវិធនីងិេិនននយ័ពាក្់រន័ធានសតុក្

េុក្ និងដ្ាំសែើរការ។ ហានភិ័យផ្នសិេធិចូ្លសព្រើព្ាស់ក្នុងណទនក្សនះ ព្តូវានរងកសដ្ឋយហានភិយ័ផ្ន

សិេធិចូ្លមិនសមព្សរសៅក្នងុររិសាថ នដ្ាំសែើរការ និងក្មមវិធី ឬក្៏េិនននយ័ណដ្លព្តូវានសតុក្េុក្ក្នុងរ

 រិសាថ នសនាះ  

 ព្ររន័ធក្មមវិធី - ក្មមវិធីណដ្លសព្រើសដ្ឋយអនក្សព្រើ សដ្ើមបដី្ាំសែើរការរ័តា៌នពាក្រ់ន័ធនងឹដ្ាំសែើរការ

ព្រតិរតតកិារររស់ខាួន។ ហានភិ័យផ្នសិេធិចូ្លសព្រើព្ាស់ក្នុងណទនក្សនះ គ្ពឺាក្់រន័ធនងឹការរាំណរក្ភារក្ចិ្ច

មិនានសមព្សរ ណដ្លអាច្សក្ើតស ើងាន ព្រសិនសរើសិេធិចូ្លសព្រើព្ររន័ធសនាះ ានព្តូវទតល់សៅ

ឱ្យរុគ្គលសដ្ឋយគម នតព្មូវការព្រតិរតិតច្ាស់លាស់។ ឧទហរែ៍ៈមន្រនតណីតរីរ-រីនាក្់រ ុសណ្តណ ះសៅក្នងុ

សវនដ្ឋឋ នណដ្លព្តូវានសិេធិចូ្លព្ររន័ធសទៃរតមណខស 

 សិេធិចូ្លសព្រើព្ាស់មុខងារ (សៅក្នងុក្មមវិធីសព្សច្) 

 សិេធិចូ្លសព្រើព្ាស់ក្ព្មតិមូលដ្ឋឋ ន (ផ្ទៃក្នុងមុខងារមួយ)។ 
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២០១៧  

ភារអាច្រក្ាន 

 ភារមនិអាច្រក្ាននូវរត័ា៌នសៅសរលណដ្លព្តូវការ ជាការគ្ាំរាមក្ាំណហងដ្ល់ការនរិនតភារព្រតិរតតកិារ 

នងិដ្ាំសែើរការដ៏្សាំខាន់ររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

 ហានភិយ័ណដ្លរត័ា៌នមិនអាច្រក្ានសៅសរលណដ្លានតព្មូវការ រួមានដូ្ច្ជាការាត់រង ់

គ្មនាគ្មន ៍(ឧ. ដ្ឋច់្ណខសការ ដ្ឋច់្ព្ររន័ធេូរស័រៃ) ការាតរ់ង់សមតថភារដ្ាំសែើរការជាមូលដ្ឋឋ ន (ឧ.សភាើងស្ះេឹក្

ជាំនន់ រយៈសរលដ្ឋច់្សភាើង) នងិការលាំាក្ផ្នព្រតិរតតកិារ (ឧ.ការខូច្ឌ្ីស ក្ាំហុសររស់ព្រតិរតតិក្រ)។ ការអាក្ខ់ាន

ព្រតិរតតកិារក្អ៏ាច្សក្ើតស ើង សដ្ឋយសារសព្គះធមមជាតិ ការលចួ្រាំផ្លា ញ វិសច្ឆេក្មម និងសព្គះថាន ក្ទ់ងណដ្រ។  

 ហានភិយ័ផ្នភារអាច្រក្ាន សផ្លត តសៅសលើក្ព្មិតហានភិយ័ខុសៗគន រីដូ្ច្តសៅៈ 

 ហានភិយ័ណដ្លសគ្អាច្រសញ្ចៀសានសដ្ឋយអនុវតតការតមដ្ឋន នងិសច្ញនូវព្ររន័ធរងាក រជាមុន មុន

នងឹវាសក្ើតស ើង  

 ហានភិយ័ផ្នការដ្ឋច់្ព្ររន័ធរយៈសរលខាី ខ្ណៈណដ្លសគ្អាច្សព្រើរសច្ចក្សេសសាត រ/សៅមក្វិញ សដ្ើមបី

រនថយជាអរបររានូវរយៈសរលផ្នការដ្ឋច់្សនះ 

 ហានភិយ័ពាក្់រន័ធជាមួយនងឹសព្គះមហនតរាយ ណដ្លរណ្តត លឱ្យានការកាតផ់្លត ច់្រយៈសរលយូរសៅ

ក្នុងដ្ាំសែើរការរត័៌ាន នងិណដ្លសផ្លត តសលើការព្តួតរនិតិយ ដូ្ច្ជាណទនការរព្មុងេុក្ (backups) និង

ការសរៀរណទនការយថាភារ។  

 សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន ក្នងុការរនតនូវព្រតិរតតកិារ នងិដ្ាំសែើរការសាំខាន់ៗ អាច្រងឹណទអក្ខាា ាំងសៅសលើ

ព្ររន័ធរត័ា៌នមួយច្ាំននួ។ ព្រសិនសរើព្ររន័ធសនូលខចូ្ក្នងុរយៈសរលណដ្លមិនអាច្េេួលយក្ាន សវនដ្ឋឋ នមុខជា

នងឹជួរការលាំាក្ក្នុងការរនតព្រតិរតិតការ។ ព្ររន័ធសនូលផ្នរ័តា៌នណដ្លរក្រុាំាន សដ្ើមបីឱ្យព្រតិរតតកិារសថ ិតសសថ រ

សនាះ អាច្រណ្តត លឱ្យាត់រងច់្ាំែូល រំហូរសាច់្ព្ាក្់ និងច្ាំសែញ ាត់រង់សព្រៀរឈន ះ អតិងិជន/សាធារែជន

មិនសរញចិ្តត ច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើមកាន់ណតសក្ើនស ើង ាត់រង់សីលធ៌មររស់មន្រនតី នងិណងមទាំងានការផ្លក្រនិ័យ នងិ

ការដ្ឋក្់េែឌ ក្មមសេៀតទង។  

សុច្រតិភារផ្នព្ររន័ធរត័ា៌ន 

 ការាត់រងន់ូវសុច្រិតភារក្នុងការព្គ្រ់ព្គ្ងរច្នាសមពន័ធព្ររន័ធរ័តា៌ន អាច្នាាំឱ្យានការចូ្លសព្រើេិននន័យ

ពាក្រ់ន័ធសដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ ត ឬការទតល់េិនននយ័មិនទន់សរល ឬការាត់រងន់ូវសុច្រិតភារក្នុងការអនុវតតនូវ

ព្ររន័ធគាំព្េដ្ាំសែើរការររស់សវនដ្ឋឋ ន ណដ្លរណ្តត លឱ្យសក្ើតស ើងនូវដ្ាំសែើរការព្រតិរតតកិារគម នការអនញុ្ហញ ត មិន

សរញសលញ ឬមិនព្តឹមព្តូវ។  
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 ហានភិយ័សុច្រិតភារដ្ាំសែើរការ សក្ើតស ើងក្នងុណទនក្រីរដ្ឋច់្រីគន ណតពាក្់រន័ធនងឹគន  គ្កឺារព្គ្រ់ព្គ្ងរច្នា-    

សមព័នធព្ររន័ធរត័ា៌ន នងិព្ររន័ធអនុវតតណដ្លគាំព្េដ្ាំសែើរការររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

 សុច្រតិភារដ្ាំសែើរការព្គ្រព់្គ្ងរច្នាសមពន័ធព្ររន័ធរត័ា៌ន 

 ហានភិយ័ទាំងសនះពាក្រ់ន័ធនងឹសស រីផ្នដ្ាំសែើរការព្ររន័ធរ័តា៌នណដ្លសគ្សព្រើសដ្ើមបីអភិវឌ្ឍ រក្ាព្រតិរតតកិារ 

នូវររិសាថ នដ្ាំសែើរការរត័ា៌នមួយ (ឧ.ក្ាំរយូេ័រ) នងិព្ររន័ធអនុវតតណដ្លពាក្រ់ន័ធ។ ហានភិយ័ទាំងអស់សនះព្តូវាន

យក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ សៅក្នុងររិរេផ្នដ្ាំសែើរការព្ររន័ធរត័ា៌ន ដ្ូច្តសៅៈ 

 ការអភិវឌ្ឍ នងិណងរក្ាព្ររន័ធអនុវតតដ្ាំសែើរការក្នងុណទនក្សនះធានាថាព្ររន័ធអនុវតតស ា្ើយតរានតម

តព្មូវការ និងដ្ាំសែើរការសៅដូ្ច្ណដ្លអនក្សព្រើព្ាស់រ ងេុក្សៅក្នងុររិរេផ្នដ្ាំសែើរការព្រតិរតតកិារ

ណដ្លព្ររន័ធអនុវតតសនាះគាំព្េ។ ដ្ាំសែើរការទាំងសនះក្ធ៏ានាទងណដ្រ ថាការផ្លា ស់រតូរទាំងឡាយច្ាំសពាះ

ព្ររ័នធអនុវតតនឹងសធវើតមដ្ាំសែើរការណដ្លានក្ាំែត់ សហើយណដ្លធានាថាច្ាំែចុ្ដ្ាំសែើរការ/ព្តួតរនិតិយ

សាំខាន់ៗព្តូវានគាំពារ (ឧ.ព្គ្រ់ការផ្លា ស់រតូរទាំងអស់ព្តូវានសធវើសតសតនងិអនុម័តសដ្ឋយអនក្សព្រើព្ាស់

មុននងឹអនុវតត) សដ្ឋយមន្រនតីណដ្លចូ្លរួមក្នុងដ្ាំសែើរការអភិវឌ្ឍសនះ  

 សុវតថិភារតក្កៈ និងរដ្ឋាលព្ររ័នធ - ដ្ាំសែើរការក្នុងណទនក្សនះធានាថា សវនដ្ឋឋ នានវិធានការព្គ្រ់

ព្គនព់លើហានភិយ័ផ្នសិេធចូិ្លសព្រើព្ាស់ តមរយៈការរសងកើត រក្ា នងិតមដ្ឋននវូព្ររន័ធសនតសុិខផ្ទៃ

ក្នុងមួយ ព្សរតមនសយាយររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងពាក្រ់ន័ធនងឹសុច្រិតភារ នងិការសាៃ តផ់្នេិនននយ័ 

នងិរត័ា៌នក្នងុរងវង់សវនដ្ឋឋ ន  

 ព្រតិរតតកិារក្ាំរយូេ័រនិងរណ្តត ញ - ដ្ាំសែើរការទាំងឡាយក្នុងណទនក្សនះធានាថាព្ររន័ធក្ាំរយូេ័រព្តូវាន

ដ្ឋក្ឱ់្យដ្ាំសែើរការក្នុងររិសាថ នមួយ ណដ្លានការធានា និងការពារដូ្ច្ណដ្លរ ងេុក្សដ្ឋយថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង 

នងិថាការេេួលខុសព្តូវដ្ាំសែើរការរត័៌ានសដ្ឋយមន្រនតីព្រតិរតតិការ (មិនណមនសដ្ឋយអនក្សព្រើព្ាស់)

សនាះព្តូវានតមដ្ឋននងិព្តួតរនិិតយ។ ដ្ាំសែើរការទាំងសនាះ ក្៏ទមទរនូវអភិព្ក្មសវ ័យសក្មម ណដ្ល

រសងកើតស ើងសដ្ើមបតីមដ្ឋននងិវាស់ណវងក្ុាំរយូេ័រនិងសមិេធក្មមរណ្តត ញ សដ្ើមបធីានាថាព្ររន័ធទាំងឡាយ

សនាះានជានិច្ចសព្ារ់អនក្សព្រើព្ាស់ក្នងុក្ព្មិតអនុវតតគ្ួរជាេីសរញចិ្តត 

 ការសព្សាច្ព្សង់មក្វិញនវូព្រតិរតតិការ/េិនននយ័ផ្នមែឌ ល - ដ្ាំសែើរការសៅក្នុងណទនក្សនះព្តូវានសរៀរ 

ច្ាំស ើងសដ្ើមបីសដ្ឋះព្សាយពលើហានភិយ័ ណដ្លក្ាំែតក់្នុងណទនក្ខាងសព្កាម។ 

  ក្ងវះខាតផ្នដ្ាំសែើរការព្រតិរតតិការព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារនងិានការព្តតួរនិតិយព្តឹមព្តវូ សៅក្នងុណទនក្

នមួីយៗផ្នណទនក្ទាំងឡាយសនះ ជាធមមតជាមូលសហតុសដ្ើមផ្នហានភិយ័ផ្នសិេធិចូ្លសព្រើព្ាស់ ភារជារ់ពាក្់រន័ធ នងិ

ភារសក្ើតានហានភិយ័ (សូមរនិិតយរត័៌ានហានភិយ័ផ្នដ្ាំសែើរការ/រសច្ចក្វិេារ័តា៌នដ្ផ្េសេៀត) នងិហានភិ័យ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 335                                         ២០១៧ 

 

ផ្នសុច្រិតភារដ្ាំសែើរការព្ររន័ធអនុវតត (សូមអានខាងសព្កាម)។ 

 សុច្រតិភារផ្នដ្ាំសែើរការព្ររន័ធអនវុតត (ក្េមវិ្ ពីត្សច) 

 ហានភិយ័សនះព្ក្សសារនូវព្គ្រ់ហានភិយ័ទាំងឡាយ ណដ្លពាក្់រន័ធនងឹការអនញុ្ហញ ត ភារសរញសលញ នងិ

ភារព្តឹមព្តូវផ្នព្រតិរតតកិារ សៅសរលណដ្លព្រតិរតតិការទាំងសនាះព្តូវានដ្ឋក្់រញ្ចូល ដ្ាំសែើរការ សសងខរ នងិរាយ

ការែ៍សដ្ឋយព្ររន័ធអនុវតតសទសងៗតាំស ើងសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន។ ហានភិ័យទាំងសនាះ សក្ើតជាេូសៅសលើព្គ្រ់េិដ្ឋភារ

នមួីយៗផ្នព្ររន័ធអនុវតតណដ្លសព្រើសព្ារ់គាំព្េដ្ាំសែើរការព្រតិរតតិការ នងិានវតតានសព្ច្ើនក្ណនាង និងសព្ច្ើនសរល

សវលាេូទាំងព្ររន័ធអនុវតត ណតវារងាា ញខាួនជាសាំខាន ់សៅក្នងុសាសធាតុដូ្ច្ខាងសព្កាមសនះផ្នព្ររន័ធអនុវតតៈ 

 សនាធ នក្មមរវាងអនក្សព្រើ (User Inferface) - ហានភិ័យក្នុងណទនក្សនះជាេូសៅទក្់េងសៅនឹងថាសតើ

ានការរឹតតបតិព្គ្រ់ព្គន់សេ ណដ្លរុគ្គលទាំងឡាយក្នុងសវនដ្ឋឋ នេេួលានការអនញុ្ហញ តឱ្យអនុវតត

នូវមុខងារររស់ព្រតិរតតិការ/ព្ររ័នធ សដ្ឋយណទអក្សលើតព្មូវការការងារររស់ខាួន នងិតព្មូវការឱ្យអនុវតត

ច្ាំណែក្ថាន ក្់មុខងារសមព្សរ។ ហានភិ័យដ្ផ្េសេៀតក្នុងណទនក្សនះទក្់េងសៅនឹងភារព្គ្រ់ព្គនផ់្ន

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយេរ់សាក ត ់ នងិ/ឬណសវងរក្ ណដ្លធានាថាានណតេិនននយ័ណដ្លានសុរលភារ នងិ

សរញសលញសេ ណដ្លអាច្រញ្ចូលសៅក្នងុព្ររន័ធ  

 ក្ិច្ចដ្ាំសែើរការ (Processing) - ហានិភយ័ទាំងឡាយក្នងុណទនក្សនះជាេូសៅទក្់េងសៅនងឹថាសតើាន

ការព្តតួរនិតិយងាឹងណងាង នងិសទៃៀងផ្លៃ ត់េរ់សាក ត់ ឬណសវងរក្ឱ្យព្គ្រ់ព្គន ់ សដ្ើមបធីានាថាដ្ាំសែើរការ

េិននន័យសនាះសរញសលញ និងទន់សរលឬសេ  

 ក្ិច្ចដ្ាំសែើរការក្ាំហុសអសច្តនា (Error Processing)-ហានភិយ័ទាំងឡាយក្នងុណទនក្សនះជាេូសៅ

ទក្់េងសៅនងឹថាសតើានដ្ាំសែើរការ នងិវិធីសាន្រសត ព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គន់ ធានាថារាលក់្ាំែតព់្ត/ដ្ាំសែើរ

ការេិនននយ័ព្តូវានណក្តព្មូវព្គ្រ់ព្គន ់និងដ្ឋក្ឱ់្យដ្ាំសែើរការស ើងវិញយ ងព្តឹមព្តូវសរញសលញទន់

សរលឬសេ  

 សនាធ នក្មម (Interface)-ហានភិយ័ទាំងឡាយក្នងុណទនក្សនះ ជាេូសៅទក្់េងសៅនឹងថាសតើានការ

ព្តួតរនិតិយេរ់សាក ត់ ឬណសវងរក្ព្គ្រ់ព្គន់ សដ្ើមបធីានាថាេិនននយ័ណដ្លព្តូវានដ្ាំសែើរការ និង/ឬ

សសងខរសហើយសនាះ ព្តូវានរញ្ាូនសៅព្គ្រ់ព្គន ់និងសរញសលញ នងិដ្ឋក្់ឱ្យដ្ាំសែើរការសដ្ឋយព្ររន័ធ

អនុវតតមួយសេៀតណដ្លេេួលចូ្លនូវេិននន័យ/រ័តា៌នទាំងសនះ 

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងការផ្លា ស់រតូរ (Change Management) - ហានភិ័យក្នងុណទនក្សនះជាេូសៅព្តូវានចាត ់

េុក្ថាជាណទនក្ផ្នហានភិយ័សហដ្ឋឋ រច្នាសមពន័ធ រ ុណនតវារ ះពាលធ់ៃនធ់ៃរដ្ល់ព្ររន័ធអនុវតត។ ហានិភយ័ 

សនះពាក្់រន័ធនងឹដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងការផ្លា ស់រតូរមិនព្គ្រ់ព្គន់ ណដ្លរួមានការច្លូរួមររស់អនក្សព្រើ
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ព្ាស់ នងិការរែតុ ះរណ្តត លក្៏ដូ្ច្ជាដ្ាំសែើរការ ណដ្លការផ្លា ស់រតូរសលើេិដ្ឋភារណ្តមួយផ្នព្ររន័ធ

អនុវតតព្តូវណតទសរវទាយ និងអនុវតត  

 េិននន័យ (Data)- ហានភិយ័ក្នងុណទនក្សនះ ជាេូសៅក្អ៏ាច្ចាត់េុក្ថាជាណទនក្មួយផ្នហានភិ័យផ្ន

សហោា រច្នាសមពន័ធ ណដ្លរ ះពាលធ់ៃនធ់ៃរគ្ួរសមដ្លព់្ររន័ធអនុវតត។ ហានភិ័យទាំងសនះពាក្រ់ន័ធការ

ព្តួតរនិតិយមិនព្គ្រ់ព្គនស់លើការព្គ្រ់ព្គ្ងេិនននយ័ ណដ្លរួមានសនតិសុខ/សុច្រិតភារផ្នេិនននយ័

ណដ្លដ្ឋក្់ដ្ាំសែើរការរួច្សហើយទង នងិការព្គ្រ់ព្គ្ងព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារនូវមូលដ្ឋឋ នេិននន័យ 

នងិរច្នាសមពន័ធេិននន័យទង។ 

 សុច្រិតភារអាច្ាត់រង ់ សដ្ឋយសារក្ាំហុសផ្នការសរសសរក្មមវិធី (ឧ. េិនននយ័លអព្តវូានដ្ាំសែើរការ

សដ្ឋយក្មមវិធមិីនព្តឹមព្តូវ) ក្ាំហុសដ្ាំសែើរការ (ឧ.ច្មាងការព្តូវានដ្ាំសែើរការមនិព្តឹមព្តវូសលើសមួយដ្ងសធៀរនឹង

ឯក្សារសមដ្ណដ្ល) ឬក្ាំហុសខាងការព្គ្រ់ព្គ្ង/ដ្ាំសែើរការ (ឧ.ការព្គ្រ់ព្គ្ងមិនលអផ្នដ្ាំសែើរការរក្ាព្ររន័ធ)។  

សហដ្ឋឋ រច្នាសមពន័ធ 

 ហានិភ័យរណ្តត លរីសវនដ្ឋឋ នរុាំានសហដ្ឋឋ រច្នាសមព័នធរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ 

(ឧ. ឧរក្រែ៍រណ្តត ញែិតវឺក្ ក្មមវិធ ី មន្រនតី នងិដ្ាំសែើរការ) សដ្ើមបីគាំព្េព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារនូវតព្មូវការ

រច្ចុរបនន នងិអនាគ្តផ្នសវនដ្ឋឋ នព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ ានទលសមនងឹច្ាំណ្តយ នងិានការព្តួតរនិតិយាន

លអ។  

 ហានភិយ័ទាំងសនះពាក្រ់ន័ធនងឹសសរដី្ាំសែើរការរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន ណដ្លសព្រើសដ្ើមបីក្ាំែត់ អភិវឌ្ឍ ណងរក្ា 

នងិដ្ាំសែើរការនូវររិសាថ នដ្ាំសែើរការរត័៌ាន (ឧ. ឧរក្រែ៏រណ្តត ញែិតវឺក្ររស់ក្ាំរយេ័ូរ) នងិព្ររន័ធអនុវតតពាក្់-

រន័ធ (ឧ.សសវាសាធារែៈ គ្ែនីព្តូវេូទត់ជាសដ្ើម)។ ហានភិ័យទាំងឡាយសនះ ជាេូសៅព្តូវសិក្ាសៅក្នងុររិរេផ្ន

ដ្ាំសែើរការរសច្ចក្វិេារ័តា៌នសនូលដូ្ច្ខាងសព្កាមសនះ ៖ 

 ការសធវើណទនការព្គ្រព់្គ្ង - ហានភិ័យណដ្លៈ 

- ណទនការរសច្ចក្វិេារ័តា៌នរុាំព្តូវានរនសុីជាមួយនឹងណទនការព្រតិរតតកិាររច្ចុរបនននងិអនាគ្ត 

ណដ្លនាាំឱ្យានការសធវើសសច្ក្តសីសព្មច្ចិ្តតនងិការសធវើណទនការមិនព្គ្រ់ព្គន ់ 

- មន្រនតីរសច្ចក្វិេារត័ា៌នព្តូវានចាតត់ាំងមិនព្គ្រ់ព្គន់សដ្ើមបសី ា្ ើយតរានតមតព្មូវការររស់

សវនដ្ឋឋ ន  នងិ  

- មន្រនតីរសច្ចក្វិេារត័ា៌នរុាំព្តូវានរែតុ ះរណ្តត លឱ្យានព្គ្រ់ព្គន់ខាងរសច្ចក្វិេាក្នងុសរល

រច្ចុរបនន នងិអនាគ្ត។  

 នយិមនយ័ព្ររន័ធអនវុតតនងិច្ាំណែក្ថាន ក្ ់- ហានភិយ័ណដ្ល ៖ 
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២០១៧  

- ក្ិច្ចព្រឹងណព្រងសដ្ើមបីក្ាំែតន់ូវតព្មូវការររស់អនក្សព្រើព្ាស់សព្ារ់ការសដ្ឋះព្សាយព្ររន័ធងមីសនាះរុាំ

ានព្រសិេធភារ ណដ្លនាាំឱ្យានការក្ាំែត់និយេនយ័ ឬតាក្ដ់រងមិនសរញសលញ 

- េសសនៈតក្់ណតងរុាំព្គ្រ់ព្គន ់ណដ្លនាាំឱ្យានការសសព្មច្ពលើ “ក្សាង ឬេិញ” ណទអក្សលើការយល់

ដឹងមិនព្គ្រ់ព្ជុងសព្ជាយអាំរកីាររិត   

- ក្ិច្ចខិតខាំអភិវឌ្ឍរុាំានណទនការ ឬរុាំានព្គ្រ់ព្គ្ង ណដ្លនាាំឱ្យខាតរងក់ារព្រឹងណព្រងឥត

ព្រសយជន៍ សសាហ យុច្ាំណ្តយសលើសសព្ច្ើន ឬអាច្ានការសាះរង់សចាល  

- ព្ររន័ធណដ្លព្តូវានេិញ ឬអភិវឌ្ឍរួច្ រុាំានការព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នុងសមព្សរស្ើាយតរានតម

តព្មូវការររស់អនក្សព្រើព្ាស់ផ្នសវនដ្ឋឋ ន   

- ការព្រឹងណព្រងអភិវឌ្ឍរុាំសធវើតមវិធីឯក្ភារគន  សព្ារ់រាំសរញចិ្តតអនក្សព្រើព្ាស់ នងិមុខងារររស់

ព្ររន័ធ ណដ្លនាាំឱ្យដ្ាំសណ្តះព្សាយររស់ព្ររន័ធសនាះមនិដ្ាំសែើរការ ឬមិនស ា្ើយតរានតមតព្មូវ

ការព្រតិរតតិការ  

- ការផ្លា ស់រតូរណដ្លរុាំព្តូវានសធវើសតសត  ឬរុាំសមព្សរ ព្តូវានសធវើស ើងច្ាំសពាះររិសាថ នទលតិក្មម 

ណដ្លនាាំឱ្យានការាត់រង់សុច្រិតភារ នងិ/ឬការព្តតួរនិតិយររស់ព្ររន័ធ នងិ 

- ការព្រឹងណព្រងអនុវតតណដ្លរុាំគ្តិគ្រូឱ្យានព្គ្រ់ព្គន់ដ្លក់ាររែតុ ះរណ្តត ល នងិការព្រងឹណព្រង

ផ្លា ស់រតូរដ្ផ្េសេៀត ណដ្លនាាំឱ្យការអនុវតតសនាះគម នព្រសិេធភារ។  

 សនតសុិខ ូហសុកិ្នងិរដ្ឋាលសនតសុិខ - ហានភិ័យទក្់េងនងឹការេេួលាននូវសិេធិមិនសមព្សរចូ្ល

ដ្ល់ព្ររន័ធ េិនននយ័ ឬព្រតរិតតិការដ្៏សាំខាន់ (សដ្ឋយមន្រនតរីរស់សវនដ្ឋឋ នឬសដ្ឋយអនក្សព្ៅ) ណដ្លរ

ណ្តត លឱ្យានការាត់រង់សុច្រិតភាររ័តា៌ន/ េិនននយ័ ឬការលាតព្តដ្ឋង នងិ/ឬការសព្រើខុសនូវ

រ័តា៌នសាៃ ត ់  

 ការសព្រើក្ាំរយេូរ័នងិរណ្តត ញែិតវកឺ្ -ហានភិយ័រសីាថ នភារណដ្លក្ុាំរយូេ័រ នងិ/ឬរណ្តត ញែិតវឺក្រុាំព្តូវ

ានព្គ្រ់ព្គ្ងសដ្ឋយព្រសិេធភារ ណដ្លនាាំឱ្យានរញ្ហា ផ្នការអនុវតត ឬសមតថភារដ្លអ់នក្សព្រើព្ាស់

សៅក្នងុសវនដ្ឋឋ ន។ ហានភិ័យសក្ើតក្នងុសរលណដ្លដ្ាំសែើរការដ៏្សាំខាន់ៗអនុវតតសដ្ឋយក្ាំរយូេ័រនងិ/ឬ

មន្រនតីសព្រើែិតវឺក្រុាំសធវើ តមនតីិវិធី នងិកាលក្ាំែត់ណដ្លានណច្ង នាាំឱ្យានដ្ាំសែើរការរ័តា៌នមិន

សរញសលញ ឬមិន ព្តឹមព្តូវ  

 ការព្គ្រព់្គ្ងេនិននយ័នងិមលូដ្ឋឋ នេនិននយ័ - ហានភិយ័សក្ើតស ើងសៅសរលណដ្លេិនននយ័និង/ឬមូល

ដ្ឋឋ នេិនននយ័ខវះសុច្រិតភារចាាំាច់្ សដ្ើមបីគាំព្េសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តតព្រតិរតតកិារ ឬណដ្លអនក្សព្រើព្ាស់

ចុ្ងសព្កាយរុាំយលឱ់្យានព្គ្រ់ព្គន់ នូវេិននន័យសដ្ើមបគីាំព្េតព្មូវការសធវើរាយការែ៍ នងិសធវើការ

សសព្មច្ចិ្តត  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ការសាត រស ើងវញិននេជ្ឈមែឌ លព្រតរិតតកិារ/េនិននយ័ - ហានភិយ័សក្ើតស ើងសៅសរលណដ្លព្ររន័ធ

ដ្ាំសែើរការនិងេិននន័យ/រ័តា៌នមិនអាច្សាត ស ើងវិញានឱ្យទន់សរល សព្កាយរកី្លរត់ត ច់សដ្ើមបគីាំព្េ

តព្មូវការព្រតិរតតកិារររស់សវនដ្ឋឋ ន  

 ក្មមវធិគីម នព្រសិេធភារ ឬមនិព្គ្រព់្គន ់- ហានភិយ័សក្ើតស ើងសៅសរលណដ្លក្មមវិធដី្ឋក្ឱ់្យសព្រើព្ាស់រុាំ

ព្គ្រ់ព្គន ់ សដ្ើមបីរសព្មើតព្មូវការរត័៌ានររស់សវនដ្ឋឋ ន ដូ្ច្ណដ្លខាួនព្តូវការនាសរលរច្ចរុបននសនះ ឬ

អវីណដ្លខាួនរំរឹងេុក្នាអនាគ្តឆ្រ់ៗសនះ។  

 ក្ងវះខាតនូវដ្ាំសែើរការព្រតិរតិតការព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ នងិានការព្តតួរនិតិយព្តឹមព្តូវក្នុងណទនក្

នីមួយៗសនះ ជាធមមតគ្ឺជាមូលសហតុសដ្ើមផ្នហានភិយ័ផ្នសិេធិចូ្លសព្រើ ហានភិយ័ផ្នការពាក្រ់ន័ធ នងិហានភិយ័ផ្ន

ភារអាច្រក្ាន (សូមអានហានភិយ័ផ្នដ្ាំសែើរការ/រសច្ចក្ វិេារ័តា៌នដ្ផ្េសេៀត) នងិហានភិ័យផ្នសុច្រិតភារ

ដ្ាំសែើរការព្ររន័ធអនុវតត (សូមអានហានភិ័យផ្នសុច្រិតភារ)។  

ភារពាក្រ់ន័ធ 

 រ័តា៌នមិនពាក្់រន័ធណដ្លរសងកើតស ើងសដ្ឋយ ឬសសងខរសដ្ឋយព្ររន័ធអនុវតតសនាះ អាច្រ ះពាល់ដ្ល់សសច្ក្តី

សសព្មច្ចិ្តតររស់អនក្សព្រើព្ាស់។  

 ហានភិយ័ផ្នភារពាក្រ់ន័ធ គ្ជឺាហានភិ័យណដ្លរ័តា៌នអាច្មិនពាក្់រន័ធនងឹសគលរាំែង ណដ្លសគ្ព្រណម

ព្រមូលណងរក្ា នងិណច្ក្ចាយ។ ហានភិយ័សនះទក្់េងសៅនងឹភារអាច្សព្រើព្ាស់ាន និងភារទន់សរល ណដ្លព្តូវ

ានសសងខរ ឬក្៏រសងកើតស ើងសដ្ឋយព្ររន័ធអនុវតត។ ហានភិយ័ផ្នភារពាក្រ់ន័ធភាា រ់ផ្លៃ ល់សៅនងឹ “ហានភិ័យផ្នរត័៌ាន

សព្ារ់សធវើសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តត” រីសព្ពាះវាជាហានភិយ័ពាក្់រន័ធសៅនឹងការេេួលាននវូ “េិនននយ័/រត័ា៌នព្តឹមព្តូវ 

ដ្ឋក្់ឱ្យច្ាំសៅក្នុងព្ររន័ធ/ដ្ាំសែើរការ/រុគ្គលណដ្លព្តូវសព្រើ ច្ាំសរលណដ្លព្តូវសធវើសដ្ើមបឱី្យសគ្ព្រកាន់យក្នូវសក្មមភារ

ព្តឹមព្តូវ”។ ហានភិយ័សនះសព្ច្ើនណតសក្ើតសច្ញរកីារខក្ខានរុាំានយលឱ់្យានសរញសលញនវូតព្មូវការរត័ា៌ននងិក្

ងវះខាតការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សៅសលើរញ្ហា ានទន់សរល។  

  ស ចរិត្ភារ 

ការរនាាំររស់មន្រនត/ីភាគ្េីរី ី

 សក្មមភារផ្គ្រនាាំ (ក្ាំហុសសច្តនា) ណដ្លសធវើស ើងសដ្ឋយមន្រនតី អនក្ទគតទ់គង់ ភាន ក្់ងារ ឬអនក្ចាតក់ារភាគ្ីេីរី 

សៅសលើសវនដ្ឋឋ ន សដ្ើមបីរក្ក្ផ្ព្មផ្លៃ ល់ខាួន (ឧ. ការសព្រើព្ាស់មិនព្តឹមព្តូវនូវព្េរយមបតតរិូរវនត ហិរញ្ញវតថ ុឬរ័តា៌ន)  

សនាះ សធវើឱ្យសវនដ្ឋឋ នព្រឈមនូវការាត់រងហ់ិរញ្ញវតថ។ុ  

 មន្រនតឬីក្៏អនក្ទគតទ់គង់ សដ្ឋយណ ក្ៗរីគន  ឬក្ឃ៏ុរឃឹតគន  សធវើនវូការផ្គ្រនាាំ (ក្ាំហុសសច្តនា)សៅសលើសវនដ្ឋឋ ន

ណដ្លនាាំឱ្យានការាត់រងហ់រិញ្ញវតថ ុ ឬក្ក៏ារសព្រើព្ាស់សដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ តនូវព្េរយសមបតតិរូរវនត ហិរញ្ញវតថុ ឬ

រ័តា៌ន។  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 សកាត នុរលហានភិយ័ក្អ៏ាច្ានទងណដ្រច្ាំសពាះការព្រឈមមុខទាូវច្ារ់ រកីារទសរវទាយអវិជាាន (ការសធវើ

ឱ្យរខំាន) នងិទលរ ះពាលរ់ន្រញ្ហច សមក្វិញសលើព្រតិរតតកិារ (សាធារែជន អនក្ទគតទ់គង ់ ឬអនក្ទតលហ់ិរញ្ញវតថុ

ាត់រង់ជាំសនឿេុក្ចិ្តត)។  

េសងវើខសុច្ារ ់

 េសងវើខុសច្ារ់ណដ្លព្រព្រឹតតស ើងសដ្ឋយព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន ឬមន្រនតី សធវើឱ្យសវនដ្ឋឋ នព្រឈមមុខនងឹការផ្លក្

រនិ័យ ការដ្ឋក្់េែឌ ក្មម នងិការាត់រងន់ូវេាំនុក្ចិ្តតរសីាធារែជន ាត់រងន់ូវព្ាក្់ច្ាំសែញ នងិសក្រិ៍ តស ម្ ះជា

សដ្ើម។  

 ព្រធានអងគភារនងិមន្រនត ីសទះជាសៅសដ្ឋយណ ក្រគីន ក្ត ីឬក្ឃ៏ុរឃិតគន ក្ត ីព្រព្រតឹតនូវេសងវើខុសច្ារ់ ានសធវើ

ឱ្យសវនដ្ឋឋ ន ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង នងិព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នដ្ផ្េសេៀតររស់អងគភារសនាះរងនូវហានភិយ័ច្ាំសពាះទលវិាក្

ផ្នសក្មមភារររស់រកួ្សគ្។ ឧ. ការជារ់រនធនាគរ ការផ្លក្រនិយ័ ការដ្ឋក្់េែឌ ក្មម ការអាក្់ខានព្រតិរតតកិារ។  

ការផ្គ្រនាាំ (ក្ាំហសុសច្តនា) ររស់ថាន ក្ព់្គ្រព់្គ្ង 

 ក្ាំហុសសច្តនាររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង (ឧ. ការព្រកាសខុសសដ្ឋយសច្តនានូវរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ) អាច្រ ះ

ពាលរ់ន្រញ្ហច សមក្ វិញសលើសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តតររស់ភាគ្ពីាក្រ់ន័ធ។  

 ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសច្ញនូវរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុរាំភាន់ ក្នងុរាំែងសដ្ើមបីសាក្រនាាំសាធារែជន នងិ           

រដ្ឋឋ ភាិល ឬក្៏ជារ់ពាក្រ់ន័ធនងឹការសូក្ា ន ់ព្ាក្់សគ្ុែ ព្ាក្់រិេាត ់និងគ្ាំនិតអាព្ក្ក្់ដ្ផ្េសេៀត សដ្ើមបីជាទល

ព្រសយជនផ៍្នសវនដ្ឋឋ ន។  

សក្រិ៍ តស ម្ ះ 

 ការខូច្ខាតសៅសលើសក្រិ៍ តស ម្ ះររស់សវនដ្ឋឋ ន សធវើឱ្យអងគភារសនាះព្រឈមនងឹការាត់រងជ់ាំសនឿេុក្ចិ្តតរី

សាធារែជន ការាត់រងព់្ាក្់ច្ាំសែញ និងសមតថភាររីក្ច្សព្មើន។  

 ហានភិយ័ណដ្លសវនដ្ឋឋ នអាច្ាត់រងន់ូវេាំនកុ្ចិ្តតរសីាធារែជន ាត់រង់មន្រនតីសាំខាន់ៗ ឬក្ា៏ត់រងន់ូវ

សមតថភាររកី្ច្សព្មើនសដ្ឋយសារណតានការយលថ់ាសវនដ្ឋឋ នពនាេះ៖ 

 ព៉ុំសដ្ឋះព្សាយសដ្ឋយយុតតធិម៌ជាមួយសាធារែជន អនក្ទគតទ់គង់ នងិភាគ្ពីាក្់រន័ធ ឬ 

 ព៉ុំដឹ្ងរីរសរៀរព្គ្រ់ព្គ្ងព្រតិរតតិការររស់ខាួន។  

 ការាត់រងន់ូវេាំនុក្ចិ្តតររស់សាធារែជន ាននយ័ថាជាការាត់រង់ច្រនតច្ាំែូលនាសរលអនាគ្ត។ ការ

ាត់រង់មន្រនតី ាននយ័ថាជាការាត់រងន់ូវសេរសកាសលយ រាំែិន នងិជាំនាញណដ្លចាាំាច់្ឱ្យសវនដ្ឋឋ នសនាះដ្ាំសែើរ

ការ។ ការាត់រងន់ូវសមតថភារ រីក្លូតលាស់មាននយ័ថ្នៈ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 340                                         ២០១៧ 

 

ការសព្រើព្ាស់សដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ ត 

 ការសព្រើព្ាស់សដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ តនូវព្េរយសមបតតិរូរវនត ហិរញ្ញវតថុ ឬរត័ា៌នររស់សវនដ្ឋឋ ន សធវើស ើង 

សដ្ឋយមន្រនត ីឬអនក្ដ្ផ្េសេៀតសនាះ  សធវើឱ្យសវនដ្ឋឋ នព្រឈមនងឹការខាះខាា យឥតព្រសយជនន៍ូវធនធាន  នងិាត់រង ់

ហិរញ្ញវតថុ។  

 ព្េរយសមបតតិររស់សវនដ្ឋឋ ន៖ 

 ព្េរយសមបតតិរូរវនតនងិហិរញ្ញវតថុព្តូវានសព្រើព្ាស់សដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ ត ឬសដ្ឋយគម នព្ក្មសីលធម៌ 

សដ្ឋយមន្រនត ីឬអនក្ដ្ផ្េ  

 ព្េរយសមបតតរិ័តា៌ន នងិព្េរយក្មមសិេធិ (ឧ. រត័ា៌ន នងិរេុធិជាសដ្ើម) ព្តូវានសព្មរសព្មួល ណដ្ល

នាាំឱ្យាត់រងន់ូវសព្រៀរព្រក្ួតព្រណជង។  

 ហិរញ្ញវត្ថុ 

សាច្ព់្ាក្ ់- រហំរូសាច្ព់្ាក្ ់ 

  អសមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ នក្នងុការទតល់មូលនធិិដ្លក់្ិច្ចព្រតិរតតិការ ឬកាតរវក្ិច្ចហិរញ្ញវតថុររស់ខាួនណដ្ល

អាច្នាាំសឆ្ព ះសៅរក្ការមនិអាច្សងរាំែលុ ឬការអាក្ខ់ានព្រតិរតតិការ។  

 ការាត់រង់ជាក្ណ់សតងសក្ើតស ើង សដ្ឋយសារណតអសមតថភារក្នុងការទតល់មូលនធិិដ្ល់កាតរវក្ិច្ចព្រតិរតតិការ 

ឬហិរញ្ញវតថុររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ក្នុងក្រែីធៃនធ់ៃររាំទតុសនាះ ការព្គ្រ់ព្គ្ងសាច់្ព្ាក្់មិនលអអាច្នាាំឱ្យគម នសមតថភារ

សងរាំែលុ។ ឧទហរែ៍៖ 

 សវនដ្ឋឋ នអាច្មិនានមូលនធិិព្គ្រ់ព្គន់សដ្ើមបីេូទតក់ាតរវក្ិច្ចច្រនតាន  

 ការផ្លា ស់រតូរអព្តការព្ាក្់ នងិសាថ នភារសសដ្ឋក្ិច្ចអាច្រ ះពាលព់្ចាសមក្វិញសលើសវនដ្ឋឋ ន។  

សាច្ព់្ាក្ ់- តផ្មាឱ្កាស 

 ការសព្រើព្ាស់មូលនធិតិមរសរៀរ ណដ្លនាាំឱ្យានការាតរ់ង់តផ្មាសសដ្ឋក្ិច្ចរមួទាំងការាត់រង់តផ្មាសរល

សវលា តផ្មាព្រតិរតតកិារនិងអវីៗដ្ផ្េសេៀតជាេូលពេរ៉ុផ្នការាត់រង់តផ្មា។  

 ការសព្រើព្ាស់មូលនធិិក្នងុរសរៀរណដ្លនាាំសៅរក្ការាត់រងត់ផ្មាសសដ្ឋក្ិច្ច រួមមាន៖ 

 ការាត់រងត់ផ្មាសរលសវលា សដ្ឋយសារការរនាសរលក្នុងការវិនិសយគ្នវូមូលនិធិជាសដ្ើម។ ទលវិាក្

ផ្នការរនាសរលទាំងសនះអាច្នាាំឱ្យសាខាខាះខចីេុន សៅសរលណដ្លសាខាដ្ផ្េសេៀតរណ្តត ក្េុ់ន 

 ច្ាំណ្តយសលើព្រតិរតតកិារខពស់សដ្ឋយសារការព្គ្រ់ព្គ្ងរហំូរសាច់្ព្ាក្់មិនសមព្សរ ឬមិនាន   

ព្រសិេធទល (ឧ. តព្មូវការខចមូីលនធិិណដ្លអស់សសាហ ុយខពស់ ឬក្ល៏ក្់ធនរែណខាតសដ្ឋយសារណតរុាំ



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 341                                         ២០១៧ 

 

ានទគូរទគងសរលសវលាដ្ល់ក្ាំែតផ់្នការ វិនិសយគ្រយៈសរលខា ី សៅនងឹកាលររិសច្ឆេេូទតក់ាតរវក្ិច្ច

ព្រតិរតតកិារ ឬហិរញ្ញវតថុ) 

 មូលសហតុដ្ផ្េសេៀតផ្នការាត់រង់តផ្មា រួមានការព្រសងើយក្សនតើយច្ាំសពាះយុេធសាន្រសតរព្ងីក្លេធទល 

នងិការព្គ្រ់ព្គ្ងលេធទលមិនានព្រសិេធភារ។ ព្ាក្ក់្ផ្ព្មអាច្រងការាត់រងស់ៅសរលណដ្លសាច់្

ព្ាក្់ព្តូវានវិនិសយគ្ក្នងុរសរៀរមួយ ណដ្លរុាំរសងកើននូវទលរររព្គ្រ់ព្គន់សដ្ើមបីេូទតច់្ាំណ្តយផ្ងា

សដ្ើមានច្ាំសែញក្នុងក្ព្មតិហានភិយ័ណដ្លាន។  

 ការាត់រងត់ផ្មាសក្ើតស ើងសៅសរលណដ្លសាច់្ព្ាក្់ សធវើច្លនាតមរយៈព្ររន័ធហិរញ្ញវតថ ុ នងិព្តូវានសទៃរ

ា្ងណដ្ន។  

តផ្មា - អព្តការព្ាក្ ់

 ការស ើងចុ្ះខាា ាំងក្នងុអព្តការព្ាក្់ខុសរីការរាក្រែ៍េុក្ សធវើឱ្យសវនដ្ឋឋ នព្រឈមច្ាំសពាះសសាហ យុផ្នការ

ខចីខពស់ និងទលានរីវិនិសយគ្ទរ។  

 ហានភិយ័ការព្ាក្់រួមាន៖ 

 ហានភិយ័ព្ាក្់ច្ាំែូលណដ្លអព្តការព្ាក្់នាសរលអនាគ្តនងឹណព្រព្រលួខុសគន រតីផ្មា ណដ្លសគ្ររំឹង

េុក្ ណដ្លនាាំឱ្យៈ 

- ទលវិនិសយគ្ទរជាងការរំរងឹេុក្ ឬ 

- តផ្មាផ្នព្ាក្់ខចី ឬព្ាក្ត់មកលខ់ពស់ជាងការរំរងឹេុក្ 

 ហានភិយ័តផ្មាពាក្រ់ន័ធនងឹការកាន់ការ់ឧរក្រែ៍ហិរញ្ញវតថុណដ្លានទលសងរ (ឧ. ក្មចរ័ីែណតាំណ្តង

ព្េរយវិនិសយគ្ ឬរាំែលុ) សៅសរលទលេីទារានការផ្លា ស់រតូរ។ 

 ហានភិ័យផ្នអព្តការព្ាក្់ានសព្ច្ើនព្រសភេខុសៗគន  (ឧ.ហានភិ័យមូលដ្ឋឋ ន ហានភិ័យណខសសកាងលេធទល 

ហានភិយ័ផ្នការរាលដ្ឋលជាសដ្ើម) ណដ្លនងឹព្តូវរភិាក្ាសព្កាមត្រធានរទ “ហានភិយ័ឧរក្រែ៍ហិរញ្ញវតថ”ុ។ ការ

ផ្លា ស់រតូរអព្តការព្ាក្់អាច្ឱ្យទលអវិជាានដ្ល់រំហរូសាច់្ព្ាក្់ររស់សវនដ្ឋឋ ន ណដ្លសព្រើព្ាស់ក្មចីសព្ច្ើន។  

តផ្មា - ឧរក្រែ៍ហរិញ្ញវតថ ុ

 ហានភិយ័ផ្នេីទារហិរញ្ញវតថអុាច្ណព្រព្រួល អាព្សយ័សៅសលើណទនក្សដ្ឋយណ ក្ៗផ្នេីទារ ណដ្លអនក្កានក់ារ់

ឧរក្រែ៍ហិរញ្ញវតថពុ្រឈមមុខ ឬក្៏អាព្ស័យសលើវិធណីដ្លក្នងុសនាះការព្រឈមសនាះព្តូវានសគ្សរៀរច្ាំស ើង។  

 ហានភិយ័េីទារហិរញ្ញវតថុ អាច្ណព្រព្រលួអាព្ស័យសៅសលើណទនក្រិសសសណ្តសនាះ ផ្នេីទារណដ្លអនក្កានក់ារ់

ឧរក្រែ៍ហិរញ្ញវតថពុ្តូវព្រឈម ឬក្៏សៅតមវិធីណដ្លក្ិច្ចព្រឈមព្តូវានសក្ើតស ើង។ ហានភិ័យទាំងសនាះរួមាន៖ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 342                                         ២០១៧ 

 

 ហានភិយ័ផ្នការព្រឈមររំងឹេកុ្ (Anticipated Exposure Risk)-  ការព្រឈមហិរញ្ញវតថពុាក្់រន័ធ

នងឹព្រឹតតកិារែ៍អនាគ្តណដ្លេាំនងខាា ាំងថានងឹសក្ើតស ើង រ ុណនតរុាំជារ់សវនក្មម ឧ. ទលរ ះពាលផ់្នការ

ស ើងចុ្ះអព្តរតូរព្ាក្ស់លើរហំូរសាច់្ព្ាក្ ់ ណដ្លច្ាស់លាស់ខាា ាំងណតរុាំានជារ់សវនក្មមណ្តសនាះស ើ

យ។ ការព្រឈមជាក្ល់ាក្់មយួអាចសក្ើតស ើងព្រមជាមួយនងឹអព្តការព្ាក្់ណដ្លពាក្រ់ន័ធនងឹការខចី ឬ

 វិនិសយគ្នាសរលអនាគ្ត 

 ហានភិយ័ណខសសកាងលេធទល/ហានភិយ័រាងណខសសកាង (Yield Curve Risk/ Yield Shape Risk)-ណខស

សកាងសនះរងាា ញរីេាំនាក្់េាំនងរវាងលេធទល និងសរលសវលាដ្លក់្ាំែត់ររស់ឧរក្រែ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

ហានភិយ័ណខសសកាងលេធទល/េព្មង់ណខសសកាង គ្ឺជាហានិភយ័ណដ្លជព្ាលផ្នណខសសកាងសនាះនងឹផ្លា ស់រតូ

រយ ងខាា ាំងរកី្តីរំរងឹររស់សវនដ្ឋឋ ន នាសរលណដ្លអងគភារសនាះសធវើណទនការយុេធសាន្រសត ររស់ខាួន។ 

ឧទហរែ៍ៈ ហានភិ័យណខសសកាងលេធទល រួមានក្ាំសែើនយ ងសចាតមួយក្នងុច្ាំណ្តយការពាររូរីយរ័

ែណជាមុន រីសព្ពាះណតការសក្ើនស ើងនូវអព្តការព្ាក្់មួយឆ្ន ាំ។  

 ហានភិយ័មលូដ្ឋឋ ន ឬហានភិយ័រាលដ្ឋល (Basis or Spread Risk)-ការព្រឈមច្ាំសពាះការផ្លា ស់រតូ

រក្នុងភារសទសងគន ខាងតផ្មា/លេធទល រវាងេីទារហរិញ្ញវតថរុរី ឬឧរក្រែ៍ហរិញ្ញវតថរុរី (ឧ. ការផ្លា ស់រតូ

រក្នុងហានភិយ័ផ្នរុរវលាភសលើរ័ែណេេួលសាគ ល់រាំែលុររស់សាជីវក្មម សធៀរនងឹរ័ែណរតនាគរ

សព្ារ់សរលក្ាំែត់សងដូ្ច្គន  ឬរវាងសនៃសសនអ៍ព្តណដ្លមិននងឹនររីរ  

 ហានភិយ័រនាា យសរល (Time Lag Risk)- ការព្រឈមនងឹរនាា ស់រតូរផ្ងាចាររ់ីសរលសសព្មច្ចិ្តត វិនិ

សយគ្ ខចី លក្់ រេូរដលក់ារអន៉ុវរតច្មាងការ 

 ហានភិយ័រនុហរិញ្ញរបទន នងិរនុ វនិសិយគ្ (Reinvestment/ Refinancing Risk) - ការព្រឈម

នងឹរនាា ស់រតូរក្នុងក្ព្មិតអព្តការព្ាក្់ទូពៅ ជាលេធទលផ្នក្លរព៉ុំព ា្ ើយោន តមសរលសវលា ណដ្លព្េរយ

សមបតតនិិងរាំែលុព្តូវានទតល។់ ឧ.រនាា ស់រតូរក្ព្មិតផ្ងា នងិេិននទលចារ់ពីពពល វិនិសយគ្ដ្ាំរូងមក្

ដ្ល់រច្ចុរបននពៅពពលច្រនតសាច់្ព្ាក្រ់ីការវិនិសយគ្ដ្លក់្ាំែត់ព្តូវសធវើវិនិសយគ្មតងសេៀត 

 ហានភិយ័រកំ្លិ (Rollover Risk) -ការព្រឈមនឹងការសក្ើតស ើងនូវក្លរណព្រព្រលួរន្រញ្ហច សផ្នលេធទល 

/តផ្មាក្នងុេីទារនងិសរលជាក្ល់ាក្់មួយ។ ហានភិយ័រំក្លិជាេូសៅសក្ើតានសៅសរលក្នូរាំែលុ ឬ    

 វិនិសយគ្និព្តូវក្ាំែតផ់្ងាសាច់្ព្ាក្់ស ើងវិញក្នុងការិយររិសច្ឆេណតមួយ ឬក្នងុរយៈសរលខាី។ 

យុេធសាន្រសតរព្ងាយការពារ (Hedging) ណដ្លធារ៉ុនានាានក្ាំែតផ់្ងាស ើងវិញក្នងុផ្ងៃណតមួយផ្នព្តាីស

នីមួយៗ ានរណ្តត លឱ្យសវនដ្ឋឋ នព្រឈមនឹងការណព្រព្រួលផ្នអព្តការព្ាក្់សៅតមេីទារ ឬរ័តា៌នហិរញ្ញវតថ ុឬ 

ភាពចងប់ានររស់ឈនួញក្ ត្ ល។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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  ហានភិយ័រំក្លិសក្ើនស ើងយ ងខាា ំង ព្រសិនសរើសាថ នភារក្ាំែតផ់្ងាស ើងវិញានទលរ ះពាល់្ ងន់សលើ

ច្ាំែូល ឬច្ាំណ្តយ។ អងគភាពអនុវតតយុេធសាន្រសតរព្ងាយការពារតមរយៈការរងកក្ខាួនឯងក្នុងសាថ នភារណដ្លរកំ្លិ

ពៅតមសរលសវលាា នស់ាម នមួយ សដ្ើមបីពៅរក្ាណដ្នក្ាំែតរ់ព្ងាយការពារររស់ខាួន អាច្នងឹព្រឈមជាមួយអនក្

ជាំនញួណដ្លដឹ្ងរីយុេធសាន្រសត  ពេើយសព្រើក្លរដឹ្ងសនាះ ទញយក្ច្ាំសែញពីពលើក្លរសព្រើព្ាស់ច្ាំណ្តយររស់អងគភាព។ 

 គ្. រ័ត្ម៌ានសព្មារហ់ានិេ័យផ្នការសសព្ម្ចចិត្ត 

 ដ្ាំសែើរការ/ព្រត្ិរត្តកិារ 

ការតព្មមឹ 

 ការមិនសព្មរសព្មួលសគលរាំែងដ្ាំសែើរការ នងិវិធានការអនុវតតជាមួយសគលរាំែង នងិយុេធសាន្រសត

ររស់សវនដ្ឋឋ ន រណ្តត លឱ្យានេាំនាស់ នងិសក្មមភារមនិព្សរគន ក្នងុសវនដ្ឋឋ ន។ 

ការសគររសវនក្មម 

 ក្ងវះខាតរត័ា៌នពាក្់រន័ធនងិគ្ួរឱ្យេុក្ចិ្តតាន អាំរលីក្ខខែឌ ផ្នសវនក្មមក្នងុខែៈណ្តមួយ រណ្តត លឱ្យ

ានការសសព្មច្ណដ្លរុាំរសព្មើទលព្រសយជន៍ដ៏្ព្រសសើរររស់សវនដ្ឋឋ នសនាះស ើយ។ 

 សវនដ្ឋឋ នរុាំានរត័ា៌នពាក្រ់ន័ធ/ ឬអាច្សជឿេុក្ចិ្តតាន ណដ្លអាច្តមដ្ឋនព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារសលើ

លក្ខខែឌ ព្រមសព្រៀងណដ្លរុាំទន់អនុវតតផ្នខែៈណ្តមួយ យ ងណ្តធានាឱ្យរច័្ចយហិរញ្ញវតថផុ្នការសសព្មច្ចិ្តត 

េេួលយក្លក្ខខែឌ រនត អាច្ព្តូវានរនិតិយព្គ្រ់ព្ជុងសព្ជាយសដ្ឋយអនក្សសព្មច្ចិ្តត។ លក្ខខែឌ ក្នងុសវនក្មម ាន

ដូ្ច្ជាការព្រមសព្រៀងរណំលក្ហានភិយ័ផ្នរូរីយវតថុ។ ការសដ្ឋះដ្ូរ ជសព្មើស ឧរក្រែ៍អនាគ្ត នងិសទសងសេៀត ក្៏

រសងកើតនូវហានភិយ័សវនក្មមណដ្រ។ ព្រសិនសរើហានភិយ័ពាក្រ់ន័ធនឹងការព្រមសព្រៀងសនះ រុាំព្តូវានយលន់ងិព្គ្រ់ព្គ្ង

ជារួមសនាះសេ អនក្សសព្មច្នងឹសធវើសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តតព្រតិរតតិការសទសង ណដ្លអាច្មិនសថតិសៅក្នុងទលព្រសយជន៍ដ៏្

ព្រសសើររាំទតុររស់សវនដ្ឋឋ នទាំងមូល (គ្រឺួក្សគ្អាច្េេួលយក្នូវហានភិយ័ណដ្លគ្រួរដិ្សសធសចាល ឬរដិ្សសធនូវ

ហានភិយ័ណដ្លគ្ួរេេួលយក្)។   

      រងាវ ស់ (ព្រតរិតតកិារ) 

 ក្លរវាស់ដវងសេិទធក្េមដ្ាំសែើរការ រុាំ ា្ុេះរញ្ហច ងំនវូសេិទធក្េមព្រតិរតតិការសនាះស ើយ នងិរុាំ ា្ុះរញ្ហច ាំងឱ្យាន

ព្តឹមព្តូវនូវការពរិ (គ្វឺាមនិណមនជារត័៌ានណដ្លគ្ួរឱ្យេុក្ចិ្តតអាំរកីារជាក្់ណសតង រីសព្ពាះវារុាំ “ព្ារ់នូវសាច់្សរឿង” 

ថាអវរីិតជាានសក្ើតស ើងសៅក្នងុរងវង់ដ្ាំសែើរផ្នព្រតិរតតកិារ)។ 

  ក្លរវាស់ដវងសេិទធក្េមដ្ាំសែើរការ រុាំ ា្ុេះរញ្ហច ងំនវូសេិទធក្េមព្រតិរតតិការសនាះស ើយ នងិរុាំ ា្ុះរញ្ហច ាំងឱ្យាន

ព្តឹមព្តូវនូវការពរិ (គ្វឺាមនិណមនជារត័៌ាន ណដ្លគ្ួរឱ្យេុក្ចិ្តតអាំរកីារជាក្់ណសតង រីសព្ពាះវារុាំ“ព្ារ់នូវសាច់្សរឿង” 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ថាអវរីិតជាានសក្ើតស ើងសៅក្នងុរងវង់ដ្ាំសែើរផ្នព្រតិរតតកិារ)។ ក្លរវាស់ដវងសនាះរុាំទតលន់ូវរ័តា៌នព្តូវនឹងសាច់្សរឿង

សព្ារ់សធវើសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តតស ើយ ពោយសារៈ 

 ព៉ុំានរ័តា៌នត្ររ់ត្ោន់ (ឧ.សគ្រុាំព្ារ់អនក្សសព្មច្ចិ្តតរអីវណីដ្លរិតជាានសក្ើតស ើង សហើយដ្ាំសែើរការ

ក្ាំរងុអនុវតតន៍សៅយ ងណ្ត) 

 ព៉ុំអាច្ឱ្យយល់ាន   

 ព៉ុំអាច្ឱ្យសជឿាន (ឧ. វាមិនព្ាក្ដ្នយិម) 

 ព៉ុំអាច្សធវើសក្មមភារាន (ឧ. រត័ា៌នសនាះមនិអាច្ព្គ្រ់ព្គ្ងាន រុាំានអវីណដ្លអនក្សសព្មច្ចិ្តតអាច្សធវើ

ានសដ្ើមបផី្លា ស់រតូរដ្ាំសែើរការ សដ្ើមបីឱ្យជះឥេធិរលសៅសលើការព្រព្រតឹតិវិធានការសនាះ) ឬ 

 ព៉ុំានគ្ាំនិតផ្លា ស់រតូរ (ឧ. វារុាំជព្មុញការណក្លមអដ្ាំសែើរការជាព្រចាាំស ើយ)។   

របាយការែ ៍

រត័ា៌នគ្ែសនយយ 

 ការសងកត់ខាា ាំងសលើរ័តា៌នគ្ែសនយយហិរញ្ញវតថុ សដ្ើមបីព្គ្រ់ព្គ្ងព្រតិរតតកិារ អាច្នាាំឱ្យានការសរៀរច្ាំ

សដ្ឋយរាំផ្ភានូវលេធទល សដ្ើមបីសសព្មច្ាននូវេិសសៅហិរញ្ញវតថ ុ សដ្ឋយសធវើឱ្យខាតរង់នងិមិនស ា្ើយតរានតមក្តី

រំរឹងេុក្ររស់សាធារែជន នងិសគលរាំែងគ្ុែភារ នងិព្រសិេធទល។  

 រ័តា៌នគ្ែសនយយហិរញ្ញវតថ ុ ព្តូវានសគ្សព្រើសដ្ើមបីព្គ្រ់ព្គ្ងដ្ាំសែើរការព្រតិរតតកិារ នងិមិនព្តូវានរួម

រញ្ចូលឱ្យានព្តឹមព្តូវជាមួយនងឹរត័ា៌នមិនណមនហិរញ្ញវតថុ ណដ្លសផ្លត តសលើក្តីរំរងឹររស់សាធារែជន គ្ុែភារផ្ន

ការវាស់ណវង ការរនថយរយៈសរលននខ្រួ នងិរពងកើនព្រសិេធទល។ លេធទលសនះ គ្ឺជាការសរៀរច្ាំេុក្ក្នុងរយៈសរលខាី

នូវលេធទលផ្នដ្ាំសែើរការព្រតរិតតិការ សដ្ើមបីសសព្មច្ាននូវសគលសៅហរិញ្ញវតថុ ជាជាងរាំសរញតមក្តីរំរងឹេុក្ររស់

សាធារែជនតមការព្តតួរនិតិយ នងិណក្លមអដ្ាំសែើរការ។  

ងវកិា នងិការសធវើណទនការ 

 រ័តា៌នងវិកា នងិការសធវើណទនការណដ្លមិនានអតថិភារ មិនព្ាក្ដ្និយម មិនពាក្់រន័ធ នងិមិនគ្ួរឱ្យេុក្

ចិ្តតសនាះ អាច្រណ្តត លឱ្យានសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ ន នងិការសសព្មច្ចិ្តតខាងហិរញ្ញវតថុមិនសមព្សរ។  

 ងវិកា នងិណទនការព្រតិរតតិការ៖ 

 ព៉ុំព្ាក្ដ្នយិម 

 ព៉ុំណទអក្សលើការា នស់ាម នសមព្សរ 

 ព៉ុំណទអក្សលើច្លក្រច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើម នងិវិធានការអនុវតត 

 ព៉ុំេេួលយក្សដ្ឋយព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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 ព៉ុំានព្រសយជន៍ ឬព្តូវានសគ្សព្រើព្ាស់ជាឧរក្រែ៍តមដ្ឋន ឬ 

 ព៉ុំសីុគន ជាមួយនងឹសគលរាំែងជាយុេធសាន្រសតយូរអណងវងររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

ព្ាក្ស់ាំែង នងិឧរតថមភ 

 សធវើវិភាជន៍មិនព្គ្រ់ព្គនន់វូព្េរយសមបតត ិសៅក្នុងកាតរវក្ិច្ចផ្នព្ាក្់សាំែងនងិឧរតថមភ។  

 ការវិភាជនព៍្េរយសមបតតិ សដ្ើមបីចាយសៅសលើកាតរវក្ិច្ចទតល់ព្ាក្់សាំែង នងិព្ាក្់ឧរតថមភ (ឧ.ណទនការ

សសាធននវិតតន ៍ ណទនការសាំែងសទសងៗ ណទនការសុខភារររស់អនក្ចូ្លនិវតតន៍)ានច្ាំននួមិនព្គ្រ់ព្គន ់ សដ្ើមបី

រាំសរញតមកាតរវក្ិច្ចសនាះ។ ទលវិាក្ផ្នហានភិយ័ ព្ាក្់សាំែង និងព្ាក្់ឧរតថមភ រួមានហានភិយ័ផ្ន            

សក្រិ៍ តស ម្ ះ ាត់រង់សីលធេ៌ ការរញ្ឈរ់ការងារ ការរតឹងទតល ់និងការទេទរមូលនិធិរណនថមររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

ការវាយតផ្មារកីារសធវើរាយការែ៍ហរិញ្ញវតថ ុ

 ការខក្ខានរុាំានព្រមូលនូវរត័៌ានផ្ទៃក្នងុ នងិផ្ទៃសព្ៅពាក្រ់ន័ធ នងិគ្ួរឱ្យសជឿេុក្ចិ្តតាន សដ្ើមបវីាយតផ្មា 

ថាសតើការណក្តព្មូវ ឬការលាតព្តដ្ឋងក្នងុរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ ណដ្លតព្មូវឱ្យសធវើសនាះ អាច្នាាំឱ្យានការសច្ញនូវ

រាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុរាំភានជ់នូដ្លភ់ាគ្ាីច ស់ពាក្់រន័ធឬយ៉ា ង្។  

 រាយកាែ៍ហិរញ្ញវតថុ ណដ្លសច្ញជនូ វិនិសយគ្និនងិអនក្ឱ្យខចីរច្ចុរបនន ឬនាសរលអនាគ្តសដ្ឋយានការ

ព្រកាសខុសធៃនធ់ៃរ ឬការលុរសចាលសព្ច្ើននូវសហតកុារែ៍រតិ សធវើឱ្យានការយល់ព្ច្ ាំសលើរាយការែ៍សនាះ។ ហា

នភិ័យផ្នការវាយតផ្មាការសធវើរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ ជាធមមតសក្ើតសច្ញរីការខក្ខានរុាំានេេួលនូវរត័ា៌ន

ព្រតិរតតកិារពាក្់រន័ធ រីព្រភរខាងក្នុងនងិខាងសព្ៅ នងិការវាយតផ្មាថាសតើការណក្តព្មូវច្ាំសពាះ ឬការលាតព្តដ្ឋងសៅ

ក្នុងរាយការែ៍ហរិញ្ញវតថុសនាះ ានរងាា ញភារព្តឹមព្តូវអាំរសីាថ នភារហិរញ្ញវតថុ លេធទលផ្នព្រតិរតតកិារ នងិព្រភរ 

ព្រមទាំងការសព្រើសាច់្ព្ាក្់ឬយ ងណ្ត។  

ការវាយតផ្មាការវនិសិយគ្ 

 ក្ងវះខាតរត័ា៌នពាក្់រន័ធនងិ/ឬគ្រួឱ្យេុក្ចិ្តតាន សព្ារ់គាំព្េសសច្ក្តីសសព្មច្សធវើវិនិសយគ្នងិហានភិ័យ

ហិរញ្ញវតថុេេួលយក្សព្ារ់េុនក្នុងហានភិយ័សនាះ អាច្នាាំឱ្យការវិនិសយគ្រយៈសរលខាី ឬរយៈសរលណវងមិនាន      

ព្រសសើរ។  

 ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងរុាំានរ័តា៌នហិរញ្ញវតថុព្គ្រ់ព្គន ់ សដ្ើមបីសធវើសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តតវិនិសយគ្ រយៈសរលខានីងិ    

រយៈសរលណវងសដ្ឋយានការងាងឹណងាង នងិរត័ា៌នរហីានភិយ័េេួលយក្សព្ារ់េុនក្នងុហានភិយ័ និងតព្មូវការ

សាច់្ព្ាក្់ររស់សវនដ្ឋឋ ន។  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ការសធវើរាយការែ៍ជនូេភីាន ក្ង់ារព្តតួរនិតិយ 

 ការសធវើរាយការែ៍មិនសរញសលញ មិនព្តឹមព្តូវ នងិ/ឬមិនទន់សរលរីរត័ា៌នហិរញ្ញវតថុ នងិព្រតិរតតិការ 

ណដ្លតព្មូវសធវើជនូដ្ល់េីភាន ក្ង់ារព្តួតរនិតិយសនាះ អាច្សធវើឱ្យសវនដ្ឋឋ នព្រឈមនងឹការផ្លក្រនិយ័ និងការដ្ឋក្ ់       

េែឌ ក្មម។  

 រាយការែ៍ររី័តា៌នហិរញ្ញវតថុ នងិព្រតិរតតិការ នងិរត័ា៌នគ្ែសនយយភារ  ណដ្លតព្មូវឱ្យសធវើសដ្ឋយ  

េីភាន ក្់ងារព្តតួរនិតិយសនាះ ានភារមនិសរញសលញ មនិព្តមឹព្តូវ  ឬមិនទនស់រលណដ្លសធវើឱ្យសវនដ្ឋឋ នព្រឈមនងឹ 

ការផ្លក្រនិយ័ នងិការដ្ឋក្់េែឌ ក្មម។  

 ររសិ្ថថ ន/យ េធស្ថន្រសត 

គ្ាំរពូ្រតរិតតកិារ 

 សវនដ្ឋឋ នានគ្ាំរូព្រតិរតតិការរចាស់គ្ព្មលឹសហើយរុាំានដឹ្ង នងិ/ឬខវះខាតរ័តា៌នណដ្លព្តូវការចាាំាច់្

សដ្ើមបីសធវើការវាយតផ្មាគ្ាំរូរច្ចុរបននឱ្យទន់សភារការែ៍ នងិរសងកើតនវូេព្មង់ព្រតិរតតកិារតមក្រែីចាាំាច់្ ណដ្លាន

រណីក្តព្មូវគ្ាំរូសនាះឱ្យានទន់សរល។ 

 សថ ិតក្នងុររិសាថ នសរវផ្ងៃ សវនដ្ឋឋ នព្តូវណតរាយមសព្រើព្ាស់ធនធានររស់ខាួនឱ្យានព្រសិេធភារអស់

ក្ព្មិត សដ្ើមបាីនសជាគ្ជ័យក្នងុររិសាថ នសសដ្ឋក្ិច្ចណដ្លសក្ើនស ើងរុាំធាា រ់ានសនះ។ គ្ាំរូព្រតរិតតិការហមត់ច្ត់មួយ អាច្

ណព្រកាា យធនធាន (រូរវនត ហរិញ្ញវតថ ុ រញ្ហញ ញាែ អងគការ និងេាំនាក្់េាំនង) សៅជាច្ក្ខុវិស័យ សគលសៅ នងិ

សក្មមភារ ។ គ្ាំរពូ្រតិរតតិការមួយ គ្ឺជាការណសតងសច្ញររស់សវនដ្ឋឋ នថា “សតើសយើងសធវើឱ្យានច្ាំែូល នងិរសងកើត

តផ្មាយ ងណ្ត”។ សវនដ្ឋឋ នសជាគ្ជ័យមួយណតងណតសព្រើព្ាស់នងិសព្មរយក្គ្ាំរូព្រតិរតតកិារមួយ ណដ្លជយួក្នងុការ

សសព្មច្ចិ្តត និងណរងណច្ក្ច្ាស់ទលតិទលនងិសសវា និងសមតថភារ។ 

 គ្ាំរូព្រតិរតតកិារសនះ គ្ជឺាវិធីណដ្លសវនដ្ឋឋ នរសងកើតតផ្មា និងេេួលយក្ហានភិ័យ តមរយៈការរញ្ចូលគន  

នូវធនធានសទសងៗគន ។ ព្េរយសមបតតិនីមួយៗានហានភិយ័ និងការទតលទ់លសដ្ឋយណ ក្ៗ ក្៏ដូ្ច្គន ណដ្រច្ាំសពាះព្េរយ

សមបតតិណដ្លរសងកើតគ្ាំរូព្រតិរតតកិារនីមួយៗ។ ក្ាា ាំងសាំសយគ្ផ្នធនធានានសមតថភារទលតិលេធទល ធាំជាងទល

រូក្ផ្នច្ាំននួសរុរផ្នណទនក្ទាំងឡាយ អាព្ស័យសលើថាសតើសវនដ្ឋឋ នវិនិសយគ្យ ងដូ្ច្សមតច្ សហើយសតើអងគភារសនាះ

ព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យយ ងណ្ត។ លេធទលនងឹមានទៃុយ សៅសរលមុខងារានព្រមូលទតុាំសៅសលើព្រភរធនធានរុាំព្តឹម

ព្តូវ ណដ្លនាាំឱ្យតផ្មាានការចុ្ះអន់ងយ។  

 នយិយឱ្យសាមញ្ញសៅ ហានភិយ័ផ្នគ្ាំរពូ្រតិរតតកិារ សក្ើតានសៅសរលណដ្លសវនដ្ឋឋ ន៖ 

 ានគ្ាំរពូ្រតិរតតកិារចាស់ហួសសម័យ និងរុាំានដឹ្ង/ឬ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 347                                         ២០១៧ 

 

 ខវះខាតរត័៌ានចាាំាច់្ សដ្ើមបីសធវើការវាយតផ្មាឱ្យទនស់រលនវូគ្ាំរូរច្ចុរបននររស់ខាួន នងិរសងកើតនវូក្រែី

ព្រតិរតតកិារចាាំាច់្សដ្ើមបីណក្ណព្រគ្ាំរូសនាះឱ្យទន់សរល។  

 សវនដ្ឋឋ នណដ្លរុាំតមដ្ឋនឱ្យានសក្មមនូវរូរីយរ័ែណ និងព្រសិេធភារផ្នគ្ាំរូព្រតិរតតកិារររស់សគ្សនាះគ្ឺ

រិតជារុាំានទលលអក្នងុការរនតរស់រានានជីវិត និងរីក្ច្សព្មើនសៅមុខ សៅក្នងុររិសាថ នផ្នការផ្លា ស់រតូរដ៏្ឆ្រ់រហ័ស

សរវផ្ងៃសនះសេ។ សវនដ្ឋឋ នណររសនះ ខវះខាតនូវរ័តា៌ននងិដ្ាំសែើរការចាាំាច់្ សដ្ើមបីឱ្យេេួលាននូវការវាយតផ្មា

ទន់សភារការែ៍រីព្រសិេធភារផ្នគ្ាំរូរច្ចុរបននររស់ខាួន។  សលើសរសីនាះសៅសេៀត រួក្សគ្អាច្មិនដឹ្ងថាក្នងុររិសាថ ន

សសដ្ឋក្ិច្ចមិនសៅនងឹ ជាមួយក្តរីំរឹងររស់សាធារែជន “ណដ្លកាន់ណតសក្ើនស ើងនិងផ្លា ស់រតូរសលឿន” នងិភារមិនសសម ើ

គន ផ្នរភិរសលាក្សនះ រកួ្សគ្ព្តូវណតណក្លមអគ្ាំរូព្រតិរតតិការររស់សគ្ជារ់ជាព្រចាាំ សដ្ើមបីឱ្យទន់សភារការែ៍។   

សវនដ្ឋឋ នសថ តិសៅក្នងុហានភិយ័ គ្រឺុាំសធវើឱ្យទន់សម័យនូវសមតថភារ ណដ្លអនញុ្ហញ តឱ្យានការ វិភាជន៍ ធនធាន

ព្រក្រសដ្ឋយរញ្ហញ ញាែ និងានព្រសិេធទល សហើយមិនេាំនងជាក្ាំែត់មិនាននូវឱ្កាសរសងកើតតផ្មា ឬក្សាងនូវ

រច្នាសមពន័ធណដ្លអាច្ទញយក្ទលព្រសយជនរ៍កីាលានុវតតភារសនះសេ។ ដូ្សច្នះសហើយរកួ្សគ្េាំនងនងឹ ាត់រង ់   

ឱ្កាសសៅឱ្យអនក្ដ្ផ្េ ណដ្លានសមតថភារទញទលរីកាលានុវតតភារទាំងសនះ។ 

ព្រតរិតតកិារមខុការ  

 ក្ងវះរត័៌ានពាក្រ់ន័ធនងិសជឿជាក្់ ណដ្លអនញុ្ហញ តឱ្យថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ នសធវើអាេិភាវូនីយក្មមសសវា ឬងាងឹ

ណងាងអាំរីព្រតិរតតិការសៅក្នុងររិរេជាយុេធសាន្រសត  អាច្សធវើឱ្យសគ្រុាំអាច្អតិររាក្មមសមិេធក្មមរួមររស់ខាួនាន។ 

 សព្ារ់សវនដ្ឋឋ នណដ្លានសសវាសព្ច្ើនមុខ ឬអងគភារសព្កាមរងាគ រ់សព្ច្ើន ទមទរឱ្យានការគ្ិតគ្ូរ 

រណនថមសលើរ័តា៌ន យុេធសាន្រសតសព្ារ់ការសសព្មច្ចិ្តត។ ហានភិ័យព្រតិរតតកិារមុខការ គ្ឺជាហានិភយ័ណដ្ល    

សវនដ្ឋឋ នរុាំអាច្អតិររាក្មមសមិេធក្មមររស់ខាួនាន សទះជាតមរយៈអេិភាវូនយីក្មមសសវាសដ្ឋយព្រសិេធភារ 

ឬានងាងឹណងថងព្រតិរតតិការក្នុងររិការែ៍យុេធសាន្រសត សហើយក្៏សដ្ឋយ។ 

 ហានភិយ័សនះអាច្រក្សឃើញសៅសរលវាយតផ្មាព្រតិរតតកិាររច្ចុរបនននិងអនាគ្ត។ ននិាន ការរច្ចុរបននក្នុងការ

តព្មូវចិ្តតអតិងិជន/សាធារែជនសលើការខចី នងិសាំពាធសដ្ើមបីសសព្មច្ានការព្រមូលច្ាំែូលតមសខតត គ្ជឺា

ឧទហរែ៍លអមួយ។ 

ការរនិតិយសមើលររសិាថ ន 

 ការខក្ខានរុាំានតមដ្ឋនររសិាថ នខាងសព្ៅ ឬការរសងកើតនវូការសនមតមិនព្ាក្ដ្និយម នងិខុស គ្ងអាំរី

ហានភិយ័ររិសាថ ន អាច្រណ្តត លឱ្យសវនដ្ឋឋ នរក្ាយូរសរក្នវូយុេធសាន្រសត ព្រតិរតតកិារ រនាៃ រ់រីយុេធសាន្រសត សនាះចាស់

ហួសសម័យសហើយសនាះ។   

 ហានភិយ័ផ្នការរនិតិយសលើររសិាថ នសក្ើតស ើងសៅសរល៖ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 348                                         ២០១៧ 

 

 សវនដ្ឋឋ នរុាំានដ្ាំសែើរការព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារសដ្ើមបីេេួលាននូវរត័ា៌នពាក្់រន័ធអាំររីរិសាថ ន

ផ្ទៃសព្ៅ ឬ 

 ការសនមត់សាំខាន់ៗអាំរីររិសាថ នខាងសព្ៅព្តូវគន នឹងសភារជាក្់ណសតង ឬមិនព្តូវានតមដ្ឋនសដ្ឋយ

សវនដ្ឋឋ ន។  

 ការខក្ខានមិនតមដ្ឋននងិណសវងយលរ់ីររិសាថ នផ្លា ស់រតូរដ៏្ឆ្រ់រហ័សសនាះ នឹងនាាំឱ្យយេុធសាន្រសត ព្រតិរតតិ

ការសៅជាហួសសម័យ។  

ការវាស់ណវង (យេុធសាន្រសត) 

  វិធានការអនុវតតណដ្លមិនសក្ើតាន  មិនពាក្រ់ន័ធ  មិនគ្ួរឱ្យសជឿជាក្់  សហើយណដ្លមិនសីុគន ជាមួយនឹង  

យុេធសាន្រសត ព្រតិរតតកិារណដ្លានក្ាំែត់សហើយសនាះ គ្ាំរាមក្ាំណហងដ្ល់សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន ក្នុងការសសព្មច្

ាននូវយុេធសាន្រសតយូរអណងវងររស់ខាួន។  

  វិធានការអនុវតតេូសៅក្នុងសាថ រ័ន៖ 

 េិនានការងាងឹណងាងព្គ្រ់ព្គន ់ឧ.ការសផ្លត តជាសាំខានស់ៅសលើលេធទលហិរញ្ញវតថឆុ្រ់ៗ  

 េិនានសងគតភិារជាមួយ និងមិនគាំព្េដ្លយ់ុេធសាន្រសត ព្រតរិតតិការយូរអណងវង។  

រច្នាសមពន័ធចាតត់ាំង 

 ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងខវះរត័៌ានចាាំាច់្ សដ្ើមបីវាយតផ្មានូវព្រសិេធភារផ្នរច្នាសមពន័ធចាតត់ាំងររស់សវនដ្ឋឋ ន 

ណដ្លគ្ាំរាមក្ាំណហងដ្ល់សមតថភារររស់ខាួន ក្នងុការផ្លា ស់រតូរ ឬសសព្មច្ានតមយុេធសាន្រសតយរូអណងវងររស់ខាួន។  

 រច្នាសមពន័ធចាតត់ាំងររស់សវនដ្ឋឋ នរុាំគាំព្េដ្លក់ារផ្លា ស់រតូរ ឬយុេធសាន្រសត ព្រតិរតតិការរឋមររស់     

សវនដ្ឋឋ ន។ តផ្មានងិវរបធ៌មររស់សវនដ្ឋឋ ន សហដ្ឋឋ រច្នាសមព័នធររស់ខាួន នងិរសរៀរណដ្លខាួនក្ាំែតក់ារេេួលខុស

ព្តូវ សិេធិអាំណ្តច្ ព្រាំណដ្ន នងិក្ព្មតិក្ាំែត់សនាះានឥេធិរលខាា ាំងសៅសលើសមតថភារររស់ខាួន ក្នងុការព្តតួព្តនងិ 

សសព្មច្ានតមសគលរាំែង។ ហានភិយ័ទាំងសនះានលក្ខែៈជាយុេធសាន្រសត  រីសព្ពាះវារ ះពាល់សលើសវនដ្ឋឋ ន 

ដូ្ច្ជា៖ 

 ការវិភាជន ៍ការដ្ឋក្់សព្រើ នងិការអភិវឌ្ឍធនធាន  

 ព្រសិេធភារតផ្មា 

 ការសរៀរច្ាំដ្ាំសែើរការស ើងវិញ នងិក្ិច្ចព្រឹងណព្រងណក្លមអដ្ាំសែើរការព្រតិរតតិការ/រសច្ចក្វិេា  

 ការព្គ្រ់ព្គ្ងនូវរហំូរហិរញ្ញវតថ ុ

 ការក្ាំែត់អតតសញ្ហញ ែ  រក្ព្រភរ ការវាស់ណវង នងិព្តួតរនិតិយផ្នហានភិយ័ររស់សវនដ្ឋឋ ន  

 ការវាស់ណវង នងិការតមដ្ឋននូវសមិេធក្មម នងិ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 349                                         ២០១៧ 

 

 ច្ាំសែះដឹ្ងរតីព្មូវការ និងក្តីរំរឹងររស់សាធារែជន។  

ការសធវើណទនការ 

 ដ្ាំសែើរការសធវើណទនការយុេធសាន្រសត  ណដ្លគម នការគ្ិតេុក្ជាមុន នងិណដ្លសមុគ្សាម ញ អាច្នាាំឱ្យានរត័ា៌ន

មិនព្តូវនឹងសាច់្សរឿង ណដ្លគ្ាំរាមក្ាំណហងដ្ល់សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន ក្នុងការសរៀរច្ាំយេុធសាន្រសត ព្រតិរតតិការធានា

ានសជាគ្ជយ័។  

 យុេធសាន្រសត ព្រតិរតតកិារររស់សវនដ្ឋឋ ន៖ 

 េិនព្តូវានដឹ្ក្មុខសដ្ឋយគ្ាំនតិផ្ច្នព្រឌ្តិ នងិរញ្ហញ ញាែ ឧ. ជាេូសៅគ្ឺជាលេធទលផ្នដ្ាំសែើរ

ការទាូវការសីុសរលសព្ច្ើន ណដ្លណទអក្សលើេិននន័យសព្ច្ើន េិនននយ័ផ្នលេធទលក្នាងសៅ នងិរាយ-

ការែ៍ណវងអនាា យ 

 េិនណទអក្សលើការសនមតរច្ចុរបននអាំរីររិសាថ នខាងសព្ៅ  ណដ្លនាាំឱ្យយុេធសាន្រសតហសួសម័យនងិមិន

សផ្លត តច្ាំច្ាស់លាស់។ ការសនមត់មិនព្ាក្ដ្នយិមអាំរីក្ាំសែើនសសដ្ឋក្ិច្ច នងិសាថ នភារពាក្រ់ន័ធ

ផ្លៃ លរ់រស់សវនដ្ឋឋ ន អាច្នាាំឱ្យានក្ាំហុសយុេធសាន្រសត។ ឧទហរែ៍៖ 

- ការា នព់្រាែសលើសអាំរីសកាត នុរលររស់សវនដ្ឋឋ ន អាច្នាាំឱ្យានការរសងកើន   

សមតថភារព្ជលុ  

- ការា នព់្រាែសលើសអាំរីសកាត នុរលព្រមូលរនធ អាច្នាាំសៅរក្ររាជយ័ក្នងុការអនុវតត 

ងវិកាក្មមវិធី  

 ព៉ុដំ្ឋក្ក់្មមវិធីព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារក្នុងេព្មង់ជាណទនការលាយលក័្ខអក្សរ ព្រតិេិន នងិងវិកា 

ជាសដ្ើម  

 ព៉ុទំសរវទាយជាព្រចាាំ នងិេូទាំងសវនដ្ឋឋ ន 

 ព៉ុំស ា្ើយតរានតមការផ្លា ស់រតូរររិសាថ ន និងការសរៀនសូព្តានររស់អងគភារ។ 

 វភិាជនធ៍នធាន 

 ភាររក្មិនាន និងភារមនិសមព្សរផ្នដ្ាំសែើរការវិភាជនធ៍នធាន ហាមឃាត់សមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន 

ក្នុងការទតលត់ផ្មាជនូសាធារែជន។  

 ដ្ាំសែើរការវិភាជនធ៍នធានររស់សវនដ្ឋឋ ន រុាំសធវើឱ្យាន និងរក្ាាននូវសព្រៀរឈន ះ ឬរសងកើនច្ាំែូលជាអតិ

ររាសព្ារ់សវនដ្ឋឋ ន/សាធារែជន។  

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                           អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង    350                    ធនូ  ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ០៧ “តារាងមា៉ា ព្េីសហានិេ័យដ្ាំសែើរការ (គ្ាំរូ)” 

ាច ស់ដ្ាំសែើរការ/អតងិិជន 

ស ម្ ះ :________________________________ 

  

រនិតិយ______________________________________ 

សលខរសរៀង 

ហានភិយ័ 

ច្ាំែងសជើង នងិររិយយហានភិ័យ 

(សយងដ្លគ់្ាំរហូានភិ័យសវនដ្ឋឋ ន) 

សលខ

សយង 

សនាកឹ្ 

ក្ិច្ចការ 

 

េីតាំងហានភិយ័(ដ្ាំសែើរការ) 

ការវាយតផ្មាហានភិយ័ សលខសយង 

ណទនេីដ្ាំសែើរការ 

ភាពជាសារវនត លេធភារសក្ើតស ើង  

S-6 ដ្ាំសែើរការសព្ជើសសរសី នងិការតម

ដ្ឋនព្តតួរនិតិយ 

ក្ងវះលេធភារររស់សវនដ្ឋឋ នក្នុងការ

ក្ាំែត់/សរៀរច្ាំព្រសភេដឹ្ក្ជញ្ាូនឱ្យ 

សមរមយណដ្លមិនានព្រកាសជា

 វិាក្ អាច្េេួលការព្តួតរនិតិយគ្យ

នងិឯក្សារគ្យមិនសមព្សរណដ្ល

អាច្រសងកើន សក្មមភារសគ្ច្រនធ ការ

ក្ត់ព្តេាំនញិហាមឃាតន់ងិសារធាតុ

រ ះពាល់សុខភារ នងិជាំនញួធនធាន

 

 

គ្ាំរូ ហា

និ ភយ័ 

សវន 

ដ្ឋឋ ន 

ការព្គ្រព់្គ្ងហានភិយ័ 

 ព្រមូលេិននន័យ 

 ក្ាំែតអ់តតញ្ហញ ែ និង

 វិភាគ្ហានភិយ័ 

 

អនមុត័ នងិអនវុតតលក្ខែៈវនិចិ្ឆយ័ 

 សធវើរច្ចុរបននភារព្ររន័ធ 

សព្ជើសសរីស 

 តមដ្ឋនព្តតួរនិតិយ 

ព្ររន័ធសព្ជើសសរីស 

 ខពស់ 

o មធយម 

o ទរ 

 

សហតទុល៖ 

ទលរ ះពាលា់នក្ព្មិតខពស់

រីសព្ពាះសនះជាមូលដ្ឋឋ នវាយ

តផ្មារនធ និងរដ្ឋឋ ក្រ និង

ក្ាំែតទ់ងណដ្រនូវ ព្រសភេ

ព្តួតរនិតិយ (ឧ. ព្តួតរនិិតយ

o ខពស់ 

 មធយម 

o ទរ 

 

សហតទុល៖ 

លេធភារសក្ើតស ើង

ានក្ព្មិតមធយម 

រីសព្ពាះណតការរនិិតយ

សេៀងទត់សធវើសដ្ឋយ

ព្ក្ុមសសុើរអសងកត 

RPM 1.0  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                           អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង    351                    ធនូ  ២០១៧ 

 

ធមមជាតិខុសច្ារ់ និងកាត់ រនថយ

ច្ាំែូលររស់រដ្ឋឋ ភាិល 

ឯក្សារ X-ray ព្តតួរនិតិយ

រារ់ច្ាំននួជាក្់ណសតង 100% 

ការងាឹង Magna ) 

គ្ួរព្តូវរសងកើត។ 

ររស់គ្យ នងិ

នាយក្គ្យ 

 

 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                          អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 352                ធនូ  ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ០៨ “ណទនេីហានិេយ័” 

សគលរាំែង ណទនេីហានភិ័យវាស់ណវងភាពជាសារវនតនិងលេធភារសក្ើតស ើងផ្នព្រសភេហានភិយ័ក្ព្មិត

អងគភារណដ្លសក្ើតស ើងសៅក្នងុដ្ាំសែើរការជាក្ល់ាក្ផ់្នសវនដ្ឋឋ ន។ ណទនេីហានភិយ័វាស់ណវងយ ងច្ាស់លាស់នូវ

លេធភារសក្ើតានស ើង ណដ្លហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ននងឹនាាំសៅរក្ទលរ ះពាលខ់ាា ាំងសៅសលើដ្ាំសែើរការ ព្រសិនសរើមិន

ានព្តួតរនិិតយានព្គ្រ់ព្គន។់ ហានភិ័យសវនដ្ឋឋ នជាមួយលេធភារសក្ើតស ើងផ្នទលរ ះពាលអ់វិជាានក្ព្មិតខពស់

សលើដ្ាំសែើរការានដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

 

 

 

 

 

 

 

សារៈសាំខាន ់

លេធភារសក្ើតស ើង 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                               អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង                   353                       ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ០៩ “មា៉ា ព្េីសេតីាាំងដ្ាំសែើរការ” 

(គ្ាំរសូព្ារ់អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នគ្យ នងិរដ្ឋឋ ក្រក្មពុជា) 

 

 

ា ព្េីសេីតាំងដ្ាំសែើរការ 

 

 

ណទនក្សសវាក្មម 

 

ព្ក្ុមសព្មរសព្មួលព្រតិរតតកិារ នងិវាយតផ្មា 

 

ព្ក្ុមសសុើរអសងកត និងជាំរញុអនវុតត 

ការិយលយ័នាាំចូ្ល នងិវាយតផ្មា 

 

សសវាក្មមព្រតិរតតិការក្ាំរង់ណទ សសវាក្មមសសុើរអសងកតគ្យដ៏្ផ្វឆ្ា ត សនតិសុខ និងជាំរញុអនុវតត 

ណទនក្វាយ 

តផ្មា នងិសធវើ

ច្ាំណ្តតថ់ាន ក្ ់

ណទនក្តមដ្ឋន 

ព្តួតរិនិតយនិង 

សព្មរសព្មួល 

វាយតផ្មា 

ណទនក្សព្មរ 

សព្មលួឃាា ាំង 

ណទនក្តមដ្ឋន 

ព្តួតរនិតិយ 

េាំនិញ និង 

សដ្ញផ្ងា 

ណទនក្សព្មរ

សព្មួលនាាំ

សច្ញ 

ណទនក្ព្រតិរតតិ

ការក្ាំរង់ណទ 

ណទនក្សសុើរ

អសងកត 

ណទនក្

ព្សាវព្ជាវ 

នងិសចាេ

ព្រកាន ់

ណទនក្

សាក្សួរ 

ផ្ទៃក្នងុនិង 

សចាេព្រកាន ់

ណទនក្នគ្រ 

ាលគ្យ 

ណទនក្េាំនាក្ ់ 

េាំនងតមវិេយ ុ

 

 

          

ដ្ាំសែើរការ (សមហាគ  /

ច្មបង) 

           

    
  
  

  
  

  
  
  

 o
p
e
ra

ti
o
n
s 

     

ការេេួល

សាគ ល ់

           

នតីិវិធីសច្ញ

ដ្ាំសែើរ នងិ 

ចូ្លច្ត 

          

 

 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                               អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង                   354                       ២០១៧ 

 

េូទត់េាំនញិ 

ទាូវការ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

េូទត់េាំនញិ 

មិនទាូវការ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ដ្ាំសែើរការណក្

ផ្ច្ន នាាំសច្ញ 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

គ្ាំនូសសាគ ល:់   

 

 

 

  ដ្ាំសែើរការមិនពាក្រ់ន័ធ 

 
ដ្ាំសែើរការពាក្រ់ន័ធ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                                                អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង               355       ធនូ  ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ១០ “ការរិចរណាល ើហានិេយ័” 

សគលរាំែង 

ឧរក្រណ៍សនះ គ្ឺជារញ្ារី័តា៌នសព្ារ់ការរចិារណ្តសៅសរលវាយតផ្មាហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន ក្នងុក្ព្មិត

ដ្ាំសែើរការ។ ឧរក្រែ៍សនះព្តូវសព្រើទងណដ្រក្នុងការវាយតផ្មាេីតាំងជាសគលសៅ សៅក្នងុណទនការរនិតិយព្ររន័ធព្គ្រ់

ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ។ 

រញ្ា ីសនះ គ្មិឺនរញ្ចូលនវូធាតុទាំងឡាយណដ្លអាច្អនុវតតសព្ារ់ដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ទាំងអស់សេ។ រ័តា៌ន

អាច្ានលក្ខែៈសតានុម័ត (Objective) ឬអតតសនាម័ត ិ (Subjective)។ សារៈសាំខាន់សធៀរអាច្ណព្រព្រលួសៅ

តមដ្ាំសែើរការនីមួយៗ។ ពៅក្នុងសាថ នភារក្ាំែត់មួយ ការយល់សឃើញផ្លៃ លរ់រស់ព្ក្ុមព្តតួរនិតិយ អាច្សាំខាន់ជាង

ការរចិារណ្តទាំងឡាយពនេះ។ 

1. សរលសវលាចារត់ាំងរកីាររនិតិយចុ្ងសព្កាយ 

2. លេធទលរនិតិយចុ្ងសព្កាយ 

3. ភារសមុគ្សាម ញផ្នព្ររន័ធ ឬដ្ាំសែើរការ 

4. ព្េរយសមបតតាិនព្តួតរនិិតយតមេីតាំង 

5. រនាា ស់រតូរក្នងុដ្ាំសែើរការ 

6. ការផ្លា ស់រតូរមន្រនត ី

7. ក្ព្មិតព្គ្រ់ព្គ្ងររស់រដ្ឋឋ ភាិល 

8. ការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ររស់ថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំ 

9. េាំហាំទលតិក្មម 

10. ចមាង យេីតាំង 

11.  ក្ព្មតិអភាិល 

12.  ររិសាថ នព្តួតរនិិតយរួម 

13. ការវាយតផ្មាមន្រនតថីាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង (សមតថភារ និងភារសសាម ះព្តង់) 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង     356                       ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ១១ “េព្ម្ង់ណទនការរិនិត្យព្ររ័នធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង (គ្ាំរ)ូ” 

សលខ 

គ្សព្ាង 

គ្សព្ាង ច្ាំែងសជើង 

រងគ្សព្ាង 

សរល 

សវលា 

គ្សព្ាង 

ណដ្នក្ាំនត ់

គ្សព្ាង 

សរល 

សវលា 

ដ្កឹ្នាាំ 

ដ្ាំសែើរ 

ការសមហាគ  

ដ្ាំសែើរ 

ការច្មបង 

េតីាំង ណទនក្សផ្លត តសលើ

ហានភិយ័ក្នុង 

ដ្ាំសែើរការ 

គ្នាះឹ 

សសច្ក្តរីរំងឹ 

េកុ្សទសងៗ 

ស ម្ ះ 

ដ្ាំសែើរ

ការគ្នាះឹ 

សសច្ក្តរីរយិយ 

ICR-

001 

RP-2 ការេេួល 

សាគ លរ់ី 

ាច ស់នាាំ

ចូ្ល 

ណខមក្រា 

ដ្ល់    

មីនា 

២០០៩ 

ចារស់ទតើម:រ័ែណ 

េូទត់ និងវាយ

តផ្មាឯក្សារ ាន

េេួលសាគ ល ់

រញ្ចរ:់សច្ញ 

 វិញ្ហញ រនរ័ព្ត

េេួលសាគ ល់រី  

ផ្ងៃេី៣០  ណខ  

មក្រា  ឆ្ន ាំ២០១០ 

៩០ ព្រតរិតតកិារ ការេេលួ

សាគ ល់ 

ក្ាំរង់ណទ 

ភនាំសរញ 

ាេ រនិិតយនិងវាយ

តផ្មា េេួល

សាគ ល់វគ្គ 

ការងារ: វាយ

តផ្មាក្ាំែត់

ព្តការរក្ា

េុក្សគល 

នសយាយ 

នងិក្ិច្ចអនុវតត 

ការ

េេួល 

សាគ ល ់

ដ្ាំសែើរការខុស គ្ង ណដ្ល

េេួលសាគ លា់ច ស់ នាាំចូ្ល 

នងិឈមួ ញក្ណ្តត ល ណដ្ល

មិនព្សរច្ារ់ នងិមិនតវា៉ា

ជាមួយគ្យ សគលការែ៍ 

រេរបញ្ញតតិអាច្ គ្ាំរាម

ក្ាំណហងភារេុក្ចិ្តត នងិសក្រ តិ៍

ស ម្ ះ ររស់ការិយលយ័

នងិ ជាំរញុឱ្យការយិល័យ 

ព្រមូល ច្ាំែូលានតិច្។ 
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េព្ម្ង់សលខ ១២ “គ្ាំរូព្រត្ិេិនបា៉ា ន់ស្ថម នចាំនួនផ្ថាសធវ ើការ” 

នាយក្ដ្ឋឋ ន

សវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

តព្មវូការច្ាំននួផ្ងៃសធវើការសដ្ឋយផ្លៃ ល ់ តព្មវូការច្ាំននួផ្ងៃសធវើការព្រសយល សររុតព្មវូ

ការច្ាំននួផ្ងៃ 

សធវើការ 

ច្ាំននួផ្ងៃសធវើការ ក្នងុ១នាក្ ់រយៈសរលមយួឆ្ន ាំ ច្ាំននួមន្រនត ី

ព្តវូការ    

រយៈសរល 

មយួឆ្ន ាំ 

 សរុរសា ងក្នុង១ឆ្ន ាំ             

ច្ាំននួ 

សាជកិ្ព្ក្មុ 

ងវិកា

សព្ារ់

ណទនក្ព្តូវ

សធវើសវន-

ក្មមមួយ 

ងវិកា

សព្ារ់

ណទនក្ព្តូវ

សធវើសវន-

ក្មមមួយ 

ងវិកា

សព្ារ់

ណទនក្ព្តូវ

សធវើសវន-

ក្មមមួយ 

ងវិកា

សព្ារ់

ណទនក្ព្តូវ

សធវើសវន-

ក្មមមួយ 

ងវិកា

សព្ារ់

ណទនក្ព្តូវ

សធវើសវន-

ក្មមមួយ 

សរល 

សវលាសធវើ 

ដ្ាំសែើរ 

ច្ាំននួ

ផ្ងៃ រដ្ឋ

ាល 

រែតុ ះ 

រណ្តត ល 

សទស

ងៗ 
 

ច្ាំនផួ្ងៃ

ឈរ់ 

 វិសសម 

កាល 

ទាូវការ 

ច្ាំននួផ្ងៃ 

សៅរ៏ 

និង 

អាេតិយ 

ច្ាំននួផ្ងៃ

ឈរ់ 

រសវសន

កាល 

ច្ាំននួផ្ងៃ

ឈរ់ សរល

ឈ ឺ

ច្ាំនួនផ្ងៃ

ឈរ់សាំរាក្

សទសងៗ 

សររុ 

 

                  

ដ្ាំសែើរការ                   

ដ្ាំសែើរការេី១                  

ដ្ាំសែើរការេី២                  

ដ្ាំសែើរការេី៣                  

                  

សររុសព្ារ់

នាយក្ 

ដ្ឋឋ  

 

ន 

               365  
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េព្ម្ង់សលខ ១៣ “សសចរតីណែនាាំសព្មារស់មាភ សន៍” 

ព្ក្មុេេលួសាភ សន ៍

អនក្សាភ សនន៍ាាំមខុ អនក្សាភ សនដ៍្ផ្េ 

 ព្តូវសព្ជើសសរីសសដ្ឋយព្ក្ុម 

 រសងកើតក្ិច្ចសាភ សន ៍

 គរវក្ិច្ចអនក្ព្តូវសាភ សន ៍

 ណែនាាំអនក្សាភ សន៍ដ្ផ្េ 

 ចូ្លសាច់្សរឿង 

 សលើក្ស ើងនូវរញ្ហា នាាំមុខ 

 សលើក្ស ើងនូវរញ្ហា នានាក្នងុព្រធានរេ 

 ក្តត់្តា 

 សាក្សួរសាំែួរ ឬណសវងរក្ព្រធានរេ     

សីុជសព្ៅដ្ផ្េសៅសរលព្តូវានអសញ្ា ើញ

សដ្ឋយ អនក្សាភ សនន៍ាាំមុខ 

ក្ចិ្ចដ្ាំសែើរការសាភ សន ៍

1. ព្ារ់អនក្ព្តូវសគ្សាភ សនអ៍ាំរកី្ិច្ចសាភ សន៍ 8.   សាត រ់សដ្ឋយយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ ់

2. ព្សាវព្ជាវអនក្ព្តូវសគ្សាភ សន ៍ 9. សាក្សួររហូតដ្ល់សនូលផ្នរញ្ហា  

3. ក្ាំែត់សគលរាំែងក្ិច្ចសាភ សន ៍ 10. រនៃន់សាំែួរអនក្ក្នុងសាថ នការែ៍រសសើរ 

4. ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែអភិព្ក្មសាភ សន៍ 11.  រំក្លិក្ិច្ចសាភ សន៍សៅមុខ 

5. រសងកើតការសលើក្ស ើងនាាំមុខ 12. រញ្ចរ់ក្ិច្ចសាភ សន៍សដ្ឋយព្តមឹព្តូវ 

6. ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែការសលើក្ស ើងតមព្រធានរេ 

ឬសាំែួរ 
13. ច្ងព្ក្ងឯក្សារសាភ សន៍ជារនាៃ ន ់

7. ណែនាាំ នងិព្តួតរនិតិយក្ិច្ចសាភ សន៍ (សព្រើរសរៀរវារៈ 

ព្រសិនសរើសមព្សរ) 

 

 

1. ព្ារអ់នក្េេលួសាភ សនអ៍ាំរកី្ចិ្ចសាភ សន ៍ 

 មុនចារ់សទតើមក្ិច្ចសាភ សនអ៍នក្ព្តូវសគ្សាភ សន៍ទាំងអស់ គ្រួានព្ារ់ ឬេេួលលិខិតសរសសរជាលាយ 

លក្ខែ៍អក្សរក្នុងការរនយលរ់៖ី 
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 រាំែងផ្នការព្រមសព្រៀងសាភ សន ៍

 ស ម្ ះផ្នអនក្សាភ សន ៍

 សរលសវលាា នស់ាម នក្ិច្ចសាភ សនន៍ីមួយៗ 

 ព្រធានរេេូសៅព្តូវសលើក្ស ើង 

2. ព្សាវព្ជាវអនក្ព្តវូសគ្សាភ សន ៍

 សធវើក្ិច្ចការទៃះ៖ 

 ណសវងយលរ់អីនក្ព្តូវសគ្សាភ សន៍ ការេេួលខុសព្តូវររស់គត ់ ឬរសច្ចក្វិេា 

 អានឯក្សារព្ក្សួង សាររ័តា៌នសាគ្ម ។ល។ 

 រនិិតយរច្នាសមពន័ធអងគភាររច្ចរុបននររស់អនក្ព្តូវសគ្សាភ សន ៍ ស ម្ ះនងិតាំណែងផ្នមន្រនតសីាំខាន់ៗ នងិ

រ័តា៌ននានាទក្់េងនឹងការព្រមសព្រៀងជាក្ល់ាក្ ់

3. ក្ាំែតស់គលរាំែងសាភ សន ៍

 សព្ជើសសរីសព្រធានរេសាភ សន៍៖ 

 សរៀររារ់ឱ្យច្ាស់រីសគលរាំែងសាភ សន ៍(ដ្ាំសែើរការវាយតផ្មា រញ្ហា ព្តូវសដ្ឋះព្សាយ ។ល។) 

 ព្សងយ់ក្សមមតកិ្មម ឬមូលសហតផុ្នរញ្ហា ណដ្លេាំនង ឬធាតុចូ្លណដ្លទមទរ សដ្ើមបីសសព្មច្សគលរាំែង 

 ចាត់ណច្ងក្ិច្ចការខាងសលើឱ្យចូ្លជាព្រធានរេសាភ សន៍ 

4. ក្ាំែតអ់ភពិ្ក្មសាភ សន ៍

អភពិ្ក្ម គ្ុែសមបតត ិ គ្ុែវិរតតិ សាំែួរជាក្់លាក្ ់

ការណែនាាំ 

 សផ្លត តក្ិច្ចសាភ សន៍សលើណទនក្ 

ឬព្រធានរេសព្ជើសសរីស ជា

មុនសព្ារ់រភិាក្ា 

 រត្េង់សៅរក្តងភារជាក្់

ណសតង 

 

 

 

 សមត្សរច្ាំសពាះការរនិតិយ 

អនុសលាមភារខែៈណដ្ល 

សស រសីាំែួរជាក្់លាក្់ នងិ

ការរនិតិយអាចរាំសរញ 

សដ្ើមបកី្ាំែត់ថាសតើព្ររន័ធ

នតីិវិធី ឬព្រតិរតតកិារព្តូវ

ានអនុវតតតមការច្ង់

ាន ។ 

 

 

 ក្ិច្ចសាភ សន៍មិនាន

សលើក្ស ើងរីេសសនៈ 

ការវាយតផ្មា និងគ្ាំនិត 

សព្ារ់ណក្លមអ។ 

 

“សតើអនក្សធវើជាញឹក្ញយ

រ ុណ្តណ ” 

“សតើឯក្សារសនះសរៀរច្ាំ

សព្ារ់អនក្ណ្ត...” 

“សតើអនក្សធវើអវីព្រសិន...” 

“សតើានរញ្ហា សក្ើតស ើង

ដ្ណដ្លៗ”“សតើអនក្ព្គ្រ់-

ព្គ្ងរិនិតយសលើ...” 

“សៅសរលណ្តអនក្ 

រិនិតយរក្..” 
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គម នការណែនាាំ 

 អនុញ្ហញ តឱ្យអនក្ព្តូវសាភ សន៍ 

សលើក្ព្រធានរេណតឯក្ឯង 

 សលើក្េឹក្ច្ិតតអនក្ព្តូវសគ្  

សាភ សន៍ឱ្យជណជក្អាំរពី្រធាន

រេណដ្លសព្ជើស 

 

 រសញ្ចញនូវរ័ត៌ាន សយរល ់

ការវិនិច្ឆ័យ មតិវាយតផ្មាមិន

ានគ្ិតមុន 

 ានព្រសិេធទលសៅសរល

មានពវលាត្ររ់ត្ោន ់

 

 ច្ាំណ្តយសរលសវលា

សព្ច្ើន 

 

“ព្ារ់ខ្ុាំអាំរីការងារ អនក្

...” 

“សតើដ្ាំសែើរការវាយ ង 

ដូ្ច្សមតច្...” 

“សតើអនក្គ្ិតអាំរីអវី...” 

ណររណទន 

 រនស ាំផ្នការណែនាាំ នងិគម ន

ការណែនាាំ 

 

 

 

 សាំផ្ច្សរលសវលា នងិការ

ព្រឹងណព្រងសដ្ឋយសផ្លត តយក្

ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើរញ្ហា គ្នាឹះ 

 ទតលឱ់្កាសនងិការសលើក្ 

េឹក្ចិ្តតឱ្យព្គ្រ់ព្គន់

សព្ារ់អនក្សាភ សន៍ 

សដ្ើមបីរសញ្ចញសយរលន់ងិ

គ្ាំនតិ 

 ដ្ឋក្់រនៃុក្វិភាគ្ វាយតផ្មា

នងិការគ្ិតហមត់ច្ត់ដ្ល់

អនក្សាភ សន ៍

  

រនស ាំផ្នព្រសភេសាំែួរ 

ទាំង២ 

5. រសងកើតរញ្ហា នាាំមខុ 

 រញ្ហា នាាំមុខគ្ួរណតព្ារ់អនក្ព្តូវសគ្សាភ សន៍៖ 

 រាំែងផ្នការព្រមសព្រៀងសាភ សន ៍

 សរលសវលាា នស់ាម ន សព្ារ់ក្ិច្ចសាភ សន៍ 

 ព្រធានរេច្មបងព្តូវព្គ្រដ្ែត រ់ 

6. ក្ាំែតរ់ញ្ហា តមព្រធានរេ ឬសាំែួរ 

រញ្ហា សលើក្ស ើង សាំែួរ 

 សលើក្េកឹ្ច្តិតក្ចិ្ចសាភ សន:៍ 

▪គ្ិតឱ្យានសីុជាំសៅ 

 សរើក្សាំែួរច្ាំហរ/ រញ្ចរ់សដ្ើមបី

ព្រមូល៖ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  361                 ២០១៧ 

 

រញ្ហា សលើក្ស ើង សាំែួរ 

▪រព្ងកី្ឱ្យានេូលាយ 

 

 

 

 

 

 រញ្ហា គ្រួសរៀរច្ាំក្នងុលក្ខែៈរញ្ហា  

▪អនក្សាភ សនព៍្តូវសមើលអនក្េេួលសាភ សន ៍ សដ្ើមបី “ក្ាំែត់ដ្ាំណ្តក្់

កាល ” សព្ារ់សាភ សន ៍

▪ទតល់ច្សមាើយតរដ្លអ់នក្ព្តូវសគ្សាភ សន ៍អាំ ុងសរលសាភ សន ៍

 ឧទហរែ៏ 

▪   “ចូ្រជណជក្អាំរី...” 

▪   “ព្ារ់ខ្ុាំអាំរី...” ឬ “...រនតចិ្រនតួច្អាំរី...” 

▪    “រនាៃ រ់មក្សេៀត ខ្ុាំសូមរភិាក្ា...” 

▪    “ឥ ូវវាព្គ្រដ្ែត រ់...” 

▪    “ចូ្លសៅកាន់ណតសុជីសព្ៅ” 

▪ការវិភាគ្ 

▪សយរល ់

▪ការវិនិច្ឆ័យ 

▪េសសនៈ 

▪សតអិារមមែ៍ 

▪សសច្ក្តីររិយយ 

 សាំែួរទាំងឡាយេាំនងក្ាំែតឬ់

មានច្សមាើយច្សងអៀត 

 

 

 ឧទហរែ៏  

▪  “សតើអវីជាមូលសហតផុ្នរញ្ហា ?               

▪“សតើអនក្ច្លូចិ្តតណក្លមអក្ណនាង

ណ្ត? 

▪   “សតើរញ្ហា អវាីនសារៈសាំខាន ់

រាំទតុ? 

 ព្រសភេរញ្ហា សលើក្ស ើងដ្ផ្េសេៀត 

▪ ឃាា ព្រសយគ្រព្ងកី្នយ័ -ទតលឱ់្យអនក្ព្តូវសគ្សាភ សន ៍ានឱ្កាស 

រព្ងកី្ច្សមាើយររស់សគ្ក្នងុសសច្ក្តីសលើក្ស ើង 

 រញ្ា ីរញ្ហា  - ទតលឱ់្យអនក្ព្តូវសគ្សាភ សនន៍ូវធាតុជាក្ល់ាក្់ 

ឬសយរល់ សដ្ើមបីឱ្យអនក្ព្តូវសាភ សន៍ចារ់សទតើម។ឧៈ “សៅសរលជណជក្

អាំរីព្េរយសមបតត ិធនធានមនសុស  សេរសកាសលយរិសសស យុេធសាន្រសត

ព្រតិរតតកិារ គ្ុែភារ ឬអវ?ី 
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7. ណែនាាំ នងិព្តតួរនិតិយក្ចិ្ចសាភ សន ៍

សហតអុវ ី យ ងដ្ចូ្សមតច្ 

 សដ្ើមបីព្រមូលរត័ា៌នរណនថម  សាក្សួរ “ សូមព្ារ់ខ្ុាំរនតិច្អាំរីព្ក្ុម ឬណទនក្ររស់អនក្ 

 សដ្ើមបីរនយល់ ឬរញ្ហា ក្់(ការេេួលសាគ ល់ភារ

មិនសអើសរើព្រសសើរជាងរាយមេសសទយ    

អតថនយ័អវី ណដ្លាននយិយ) 

 សួរ “សតើអនក្ាននយ័ដូ្ច្សមតច្តម...? 

 សដ្ើមបីរណនថមតកឹ្តងរត័៌ាន(ក្ុាំរសញ្ចញ

ព្រតិក្មមព្រសិនសរើអនក្ ៃ្លព់ាក្យររស់អនក្ព្តូវ

សគ្សាភ សន ៍ឬពដញពោលនងឹភាពរិតផ្ន   

សសច្ក្តីសលើក្ស ើង)។ ក្៏រ ុណនតស៉ុឱំ្យអនក្ ព្តូវសគ្

សាភ សន៍គាំព្េសសច្ក្តីសលើក្ស ើងខាងសដ្ើម

ររស់ោរ់ ដដលអាច្ក្ាំែត់រក្ច្សមាើយសសាម ះ

ព្តង់សរលសព្កាយ 

 សួរ “សតើអនក្ច្ងា់ននយ័រអីវផី្នពាក្យ...? 

 សួរ “សូេនំាខ្្ុតំាេជាំហានដដលនំាអនក្សៅកាន់សសច្ក្តី

សននដិ្ឋឋ នពនេះ” 

 សលើក្ស ើង “រងាា ញឧទហរណ៍ឱ្យខ្ុាំ” 

 សដ្ើមបីរំលកឹ្អនក្ព្តូវសគ្សាភ សន៍ ណដ្លក្ាំរុង

សងឿង ៃ្ល ់

 សួរ  “ខ្ុាំអាច្យលក់ារព្រយួារមភររស់អនក្សតើ ការស ា្ើយ

តរររស់ព្ក្សួងសៅនងឹការលាឈរ់ ការងារយ ងណ្ត

ណដ្រ?” 

 សដ្ើមបីរញ្ហា ក្់សាំែួរ (អនក្ព្តូវសគ្សាភ សនអ៍ាច្

ភាន់ព្ច្ ាំអាំរីអវ ីណដ្លអនក្ក្ាំរងុសំពៅដល់) 

 សួរ “សតើអវីជាការព្រយួារមភធាំរាំទតុ; ព្ាក្់ណខ អនក្ទគត់

ទគង់ េីក្ណនាងការងារឬអវី?” 

8. សាត រស់ដ្ឋយយក្ច្តិតេកុ្ដ្ឋក្ ់

អវ ី  វធិ ី

 យក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់

សៅនឹងអនក្

នយិយ 

 សាំរួច្ចិ្តតខាួនឯងសៅកានអ់នក្នយិយ  

 អសងកតអនក្នយិយ 

 សរៀនសូព្តរអីនក្នយិយ 

 េាំនាក្់េាំនងតមព្ក្ណសណភនក្ 

 រក្ាការសផ្លត តយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ឱ់្យធូរព្សាល 
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អវ ី  វធិ ី

 ក្ុាំកាត់សាំដី្អនក្នយិយ រក្ាភារសសៃ ៀមសាៃ ត ់

 សព្រើសាំដី្តមរយៈកាយវិការ (ងក្ក់្ាល នងិេឹក្មុខ) 

 សព្រើសាំដី្សដ្ើមបីរងាា ញការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ (អាឺ ខ្ុាំយល់ អឹម...) 

 ណតងឃាា ព្រសយគ្ -សលើក្ស ើងវិញនវូសារររស់អនក្ព្តូវសគ្សាភ សន៍ក្នងុ 

លក្ខែៈព្សសដ្ៀងៗរ ុណនតជាេូសៅតិច្ជាងមុនក្នុងការរញ្ហា ក្ក់ារណសវងយល។់ ជាំហានសនះ 

រួមាន៖ 

▪សាត រ់សារមូលដ្ឋឋ នររស់អនក្ព្តូវសគ្សាភ សន ៍

      ▪សលើក្ស ើងនូវសារក្នងុសសច្ក្តីសសងខរច្ាស់លាស់ 

 សព្ាក្ឬសួរសព្ារ់ច្សមាើយរអីនក្ព្តូវសាភ សន៍សដ្ើមបីរញ្ហា ក្រ់ណនថមនូវភារព្តឹមព្តូវ

ផ្នឃាា ព្រសយគ្ 

 នយិយស ើងវិញនវូពាក្យជាក្ល់ាក្់មួយច្ាំននួររស់អនក្ព្តូវសាភ សន៍ សដ្ើមបីទញអនក្

ព្តូវសគ្សាភ សនឱ៍្យសផ្លត តសលើច្ាំែចុ្រិតព្ាក្ដ្នងិសលើក្េឹក្ចិ្តតសហការគន ។ 

ឧទហរែ៏: 

អនក្ព្តូវសគ្សាភ សន៍ៈ “ខ្ុាំមិនយល់រីវិធណីដ្លខ្ុាំបានសព្ជើសសរីសនីតិវិធីសនះ ពចញពី

 វិធពីទេងៗ”   ខ្ុាំាននីតិវិធ៥ីខុសៗគន  ដរហាក្់ដូ្ច្ៗគន !”  

     អនក្សាភ សន៍: “៥យ ងខសុៗគន  ?” ឬ“ហាក្់ជាដូ្ច្គន ?” 

 រញ្ហា ក្់សាំែួរ -សាក្សួរអនក្ព្តូវសគ្សាភ សន៍សដ្ើមបីេេួលយក្រត័៌ានរដនាេ សដ្ើមប ី

សងកតអ់តថនយ័ 

 សសងខរ - សសងខរច្ាំែចុ្រិភាក្ាច្មបង 

▪  រញ្ចូលជាព្ក្ុមនវូច្ាំណែក្រត័៌ានធាំៗ(កាត់រនថយក្ិច្ចរភិាក្ាណវងៗមក្ជា ២ ឬ៣  

ព្រសយគ្) 

 ជាវិធីដ៏្ានព្រសិេធទលក្នុងការរព្ងងឹស ើងវិញនវូសារសាំខាន់ៗនងិជា 

មសធាាយដ៏្លអសដ្ើមបីរញ្ចរ់ការសាភ សន ៍

 ព្តូវឈរ់ណតរនតិច្ រនាៃ រ់រីសសងខរនិងរង់ចាាំអនក្ព្តូវសាភ សនយ៍ល់ព្រម ឬមិនយល់

ព្រមជាមួយសសច្ក្តីសសងខរសនះ 

   ▪   យក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើសារទាំងមូលមុនស ា្ើយតរ។ 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  364                 ២០១៧ 

 

9. សាក្សួររហតូដ្លស់នូលផ្នរញ្ហា  

សៅសរលណ្ត 

 អនក្ព្តូវសគ្សាភ សន៍មិនានសរើក្ច្ាំហ 

 អនក្ក្ាំែតព់្រធានរេណ្តណដ្លច្ាំរញ្ហា គ្នាះឹ 

 អនក្ឮរីសព្ៅ ( ឧ. សីលធម៌ទរ ក្ងវះខាតសសងកតឱ្យ

ព្គ្រ់ព្គន់) 

 អនក្ានការព្សាវព្ជាវច្ាំសែះដឹ្ងនិងរេរិសសាធនក៏្នុង

ការក្ាំែត់ឱ្កាសពទៃៀងតៃ រ ់

 ព្រយ័តនក្ុាំកាត់រំហូរផ្នក្ិច្ចរិភាក្ាសដ្ឋយរញ្ចូលសាំែួរ

សព្ច្ើនសរក្ 

អវ ី

 រញ្ហា  

 សសច្ក្តីររិយយ ភសតុតង ការវិភាគ្រញ្ហា  

 មូលសហត ុ

 អនញុ្ហញ តឱ្យអនក្ព្តូវសាភ សនដឹ៍្ងឮថា អនក្ចារ់

អារមមែណ៍សលើព្រធានរេសហើយអនក្ច្ង់ដឹ្ងលមអិតសលើ

ព្រធានរេសនះ 

 ព្រយ័តនព្រណយងក្ុាំកាត់រំហរូផ្នក្ិច្ចរិភាក្ាសដ្ឋយរញ្ចូល

សាំែួរសព្ច្ើនសរក្ 

10. រនៃនស់ាំែួរអនក្ក្នងុសាថ នការែ៍រសសើរ 

រសរៀរណ្ត សៅសរលណ្ត 

 រសងកើតររិសាថ នសរើក្ច្ាំហ 

 រណនថមការធានាអះអាងសលើការរក្ាការសាៃ ត ់

 រនៃនអ់ភពិ្ក្មររស់អនក្ព្រកានជ់ាំហរមិនតងឹរឹង

សរក្ក្នុងការសាក្សួរររស់អនក្ (អាច្/ព្រណហល

/អនក្ច្ងន់យិយ/វាអាច្) 

 អរបររាសក្មមភារធៃនធ់ៃរផ្នរញ្ហា  (រនតិច្

រនតួច្/រញ្ចូលខាះៗ/មួយច្ាំននួ/សមរនតិច្) 

 សៅសរលសដ្ឋះព្សាយព្រធានរេរសសើរ  

 មុនសរលសាភ សន ៍សៅសរលវាយតផ្មាក្ព្មតិរសសើរ   

( sensitivity) សតានុម័ត (objectivity) នងិក្ព្មតិ

សជឿជាក្់ (confidence)ផ្នអនក្ព្តូវសគ្សាភ សន ៍

 សៅសរលណដ្លអនក្ព្តូវសគ្សាភ សនា៍នក្ាំែតអ់តត

សញ្ហញ ែតព្មូវឱ្យានការសដ្ឋះព្សាយសដ្ឋយព្រុង

ព្រយ័តន 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  365                 ២០១៧ 

 

រសរៀរណ្ត សៅសរលណ្ត 

 ចិ្តតសាន្រសត េុក្មុខឱ្យ សតើអវីានេេួលខុសព្តូវ/ 

សតើអវជីាំរញុការសសព្មច្រនាៃ ន់/សតើានឱ្កាស

ណ្តមួយ 

 ព្រសយល-សព្រើអភពិ្ក្មព្រសយលសដ្ើមបីព្រមូល

រ័តា៌ន (រនស ាំផ្នសាំែួរមិនតឹងរឹងណទនការ 

នងិរក្ាមុខាត់) 

 អភពិ្ក្មតរាងសមតលុយ-អភពិ្ក្ម “សរឿងលអ 

សរឿងអាព្ក្ក្់”    

 សៅសរលណ្តអនក្ព្តូវសគ្សាភ សន ៍ រងាា ញសញ្ហញ មិន

ព្សលួ ឬសអៀនខាម ស 

 សៅសរលសងឿង ៃ្ល ់

11. រកំ្លិក្ចិ្ចសាភ សនត៍ាេ 

 សៅសរលអនក្ានអារមមែ៏ថាអនក្រក្ច្សមាើយសលើព្រធានរេព្គ្រ់ព្គន់សហើយសូមសរុរវាជាមួយ៖ 

 សសច្ក្តីសលើក្ស ើងសសងខរ នងិ/ឬរញ្ា ីច្ាំែចុ្សាំខាន ់

 ច្ាំែចុ្ ា្ងសៅរក្ព្រធានរេរនាៃ រ់ 

12. រញ្ចរក់្ចិ្ចសាភ សនស៍ដ្ឋយព្តមឹព្តវូ 

 សព្រើឃាា មួយណដ្លានសញ្ហញ ច្ាស់លាស់សៅចុ្ងរញ្ចរ់ក្ិច្ចសាភ សន ៍

 “ខ្ុាំដឹ្ងថាសរលសវលាររស់អនក្ដ្ល់សហើយ។” 

  “ទាំងសនះានទតលឱ់្យខ្ុាំនវូការយល់ដឹ្ងរីរញ្ហា  ណដ្លសយើងានរភិាក្ា” 

  “សនះជាក្ិច្ចរភិាក្ាណដ្លានអតថព្រសយជន៍។” 

  “សតើអនក្ានសរឿងអវីសេៀតរណនថមជាមួយក្ិច្ចរិភាក្ាសនះ?” 

 ទតលឱ់្កាសសព្ារ់ក្ិច្ចរភិាក្ាសរលខាងមុខ 

  “សូមទក្់េងខ្ុាំ ព្រសិនសរើអនក្គ្ិតដ្ល់សរឿងសទសងសេៀត។” 

 “ខ្ុាំសងឃឹមថាអនក្នងឹមិនព្រកាន់ ព្រសិនសរើខ្ុាំេូរស័រៃសៅសរលខ្ុាំានរ័តា៌នចាាំាច់្” 

 សសន ើសុាំឯក្សារណដ្លានសលើក្ស ើងអាំ ុងសរលសាភ សន៍ 

 ចារផ់្ដ្ជាមួយអនក្សាភ សន ៍នងិអរគ្ុែគត់សព្ារ់ការណច្ក្រំណលក្។ 

13. សរៀរច្ាំឯក្សារក្ចិ្ចសាភ សនឱ៍្យានឆ្ររ់ហស័ 

 ការសរៀរច្ាំឯក្សារក្ិច្ចសាភ សនភ៍ាា មៗ ានព្រសិេធទលជាងសធវើការជាមួយសសច្ក្តកី្ត់ច្ាំណ្តាំនានាសៅសរល

សព្កាយ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  366                 ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ១៤ “សតងដ់្ឋរសរៀរចាំរហំូរការងារ” 

សសច្ក្តសីទតើម 

នតីិវិធីសនះគ្សូរញ្ហា ក្អ់ភិព្ក្ម េព្មង់ និមិតតសញ្ហញ  នងិសតងដ់្ឋរសរៀរច្ាំឯក្សារេូសៅ ណដ្លនាយក្ដ្ឋឋ ន 

សវនក្មមផ្ទៃក្នងុនងឹសព្រើព្ាស់ ក្នុងការក្រ់ត្តាព្ររន័ធព្តួតរនិតិយច្មបងផ្នសគលសៅសព្កាមការព្តតួរនិតិយ។ 

សូមច្ាំណ្តាំថាក្ញ្ចរ់ក្មមវិធីក្ុាំរយូេ័រអាច្រក្ាន សដ្ើមបីជួយក្នងុការសរៀរច្ាំតរាងរហំូរការងារ។ ព្ររន័ធព្រតិរតតិ

ការច្មបងានក្ាំែត់ជាព្ក្ុមព្រតិរតតិការ ឬខរួដូ្ច្ជា៖ 

 ការព្តតួរនិតិយេាំនញិគ្យ 

 ការសធវើរាយការែ៍ព្ាក្់សរៀវតស 

 សដ្ើមេុន/អច្លនវតថុ/ការណងទាំ 

សគលរាំែងច្មបងក្នុងការសរៀរច្ាំរំហរូការងារ គ្ឺព្តូវក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែនិមិតតសញ្ហញ ព្តួតរនិិតយគ្នាឹះ និមិតត

សញ្ហញ ណដ្លសសព្មច្ានសគលរាំែងព្តតួរនិតិយ។ រំហូរការងារអាច្ច្ងអលុយ ងានព្រសិេធភារនូវក្រែីនានា 

សព្កាម ឬសលើសតព្មូវការព្តួតរនិិតយ។ រហំូរការងាររសងកើតសដ្ឋយនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងនងឹរញ្ហា ក្់ពោយសផ្លត ត

យក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្ ់ សលើសគលរាំែងព្តតួរនិតិយេូសៅច្ាំននួ៥។ ព្ររន័ធគ្ែសនយយមួយគ្ួរទតលក់ារអះអាងសមសហត ុ

សមទល ថ្នរ័តា៌នព្រតិរតតកិារ/ហិរញ្ញវតថអុាចសជឿេុក្ចិ្តតាន ព្តឹមព្តូវនងិសរញសលញ។ សគលរាំែងព្តតួរនិតិយ 

ទាំងសនះានដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

ការទតលសិ់េធ ិ - ព្រតិរតតិការព្តវូអនុវតតអនុសលាមតមរាំែងររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង។ 

ការក្តព់្ត -ព្រតិរតតិការណដ្លអនញុ្ហញ តព្តូវក្តព់្តក្នុងគ្ែនីព្តឹមព្តូវ ក្នងុររិាែ នងិសរលសវលា

គ្ែសនយយសមព្សរ។ 

ការណងរក្ា -ការេេួលខុសព្តូវសព្ារ់ការណងរក្ាព្េរយសមបតតិជារូរវនតព្តូវណរងណច្ក្ដ្ល់មន្រនតីជាក្ល់ាក្ ់

ណដ្លានមុខងារឯក្រាជយរកីាររញ្ចូល-ណងរក្ាេុក្ដ្ឋក្់េិនននយ័។ 

ការទគរូទគង -ការក្តព់្តព្តូវទគូរទគងជាមួយព្េរយសមបតតពិាក្់រន័ធ ឯក្សារ ឬគ្ែនីព្តួតរនិិតយ។ 

ការក្ត់ព្តផ្នរំហូរការងារ នងិព្ររន័ធដ្ផ្េសេៀត អាច្សធវើស ើងតមការព្រមូលឯក្សារសព្ជើសសរីសមួយច្ាំននួ 

សហើយអងគភារ/ណទនក្/នាយក្ដ្ឋឋ នពាក្រ់ន័ធព្តូវសាក្សួររីភារក្ិច្ចជាក្ល់ាក្។់ ការសាក្សួរអាច្សធវើស ើងក្នងុសរលជា

មួយគន  ព្សរនឹងការរនិតិយព្រតិរតតិការ ជារិសសសសៅសរលរហំូរការងារានសធវើរច្ចុរបននភារ។ 
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ការរនិតិយពលើក្លរធានាគ្ែុភាររហំរូការងារ 

A. ររក្គ្ាំសហើញររស់អនក្រនិិតយសលើនតីិវិធីព្តួតរនិិតយ ការសននដិ្ឋឋ នរឋម នងិមតិសយរល់សព្ារ់ក្ិច្ច     

ណក្លមអគ្ួរណតសធវើសតសតតមដ្ាំសែើរច្រនត ឬសតសត ព្រតិរតតិការ និងគ្ួរណតសរសសរក្នុងសនាកឹ្ការងារ។ សដ្ឋយសារអនក្សព្រើ

ព្ាស់ព្ររន័ធជាអនក្ដឹ្ងរីគ្ុែសមបតតិព្ររ័នធជាងសគ្ អនក្រនិតិយគ្ួរសួរមន្រនតីទាំងសនាះឱ្យជយួរនិិតយនងិទតល់សយរល់

សលើភារព្តឹមព្តូវផ្នរហំូរការងារ។ 

B. រំហូរការងារព្តូវរនិតិយពោយមន្រនតពី្តតួរនិតិយ សព្កាយសរលមន្រនតកីានក់ារានរនិតិយរួច្។ រហំូរការងារ 

អាច្ណច្ក្រំណលក្ជាមួយអនក្សព្រើព្ាស់ដ្ផ្េ និងក្អ៏ាច្សព្រើរនតរនាៃ រ់សព្ារ់ព្តតួរនិតិយនតីិវិធីសរៀរច្ាំណទនការ។ 

ការអនវុតតរហំរូការងារជាក្ល់ាក្ ់

A. សដ្ើមបីធានាភារសរញសលញ នងិសងគតិភារ សគលរាំែងព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុជាក្ល់ាក្់ព្តូវណតក្ត់ព្តជា

ឯក្សារ សៅសរលសរៀរច្ាំរំហូរការងារផ្នព្ររន័ធដ្ាំសែើរការព្រតិរតតិការណ្តមួយ។ 

B. រំហូរការងារគ្ួររញ្ហា ក្់ច្ាំែចុ្ផ្នការព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុងសដ្ឋយសព្រើសញ្ហញ ព្រញួធាំ។ ច្ាំែចុ្ព្តតួរនិិតយទាំង

សនះ គ្ួរណតសយងសៅនងឹសគលរាំែងព្តតួរនិតិយជាក្ល់ាក្។់ 

C. និមិតតិសញ្ហញ  នងិរនាៃ ត់រំហរូគ្ួរណតក្ាំែត់ព្តឹមនិមិតតិសញ្ហញ ច្ាំននួ ៩ (សមើលេាំរ័ររនាៃ រ់) នងិសលើរនាៃ ត់ណត

មួយ។ ក្មមវិធកី្ុាំរយូេ័រអាច្ជួយសរៀរច្ាំរំហូរការងារសនះ។ 

D. សព្រើក្ាលសតងដ់្ឋររហំូរការងាតរជាច្ាំែចុ្ចារ់សទតើមសៅសរលសរៀរច្ាំរំហូរការងារ។ ចុ្ះហតថសលខា ចុ្ះ

ការយិររិសច្ឆេ និងច្ងព្ក្ងឯក្សាររហំូរការងារតម ខរួ/ស ម្ ះ ណទនក្ េីតាំង នងិសលខសរៀងឯក្សារ។ សលខសរៀងឯក្

សារគ្ួរស ា្ើយតរសៅនងឹសលខគ្សព្ាង នងិេាំរ័ររំហូរការងារ។ 

E. ចារ់សទតើមរំហូរការងាររពី្ជុងខាងសលើស វ្ងផ្ដ្ផ្នព្ក្ដ្ឋសនងិសដ្ញចុ្ះមក្ព្ជងុសព្កាមខាងសាត ាំ។ 

F. រំហូរការងារចារ់សទតើមជាមួយច្ាំែចុ្ដ្ាំរូងផ្នព្រតិរតតកិារ នងិរញ្ចរ់ជាមួយក្ាំែតព់្តចូ្លសសៀវសៅធាំ 

(ព្រសិនសរើាន)។ ច្ងអលុរងាា ញជាមួយនិមិតតសញ្ហញ រញ្ចរ់ ក្ណនាងដ្ាំសែើរការចារ់សទតើម នងិឈរ់។ 

G. ណទនក្/នាយក្ដ្ឋឋ ន/ព្ក្ុម នងិរុគ្គលេេួលខុសព្តូវច្ាំសពាះជាំហានរហំូរការងារនីមួយៗ គ្ួរដ្ឋក្់សៅខាង

សលើផ្ននមិតតិសញ្ហញ សមព្សរ។ 

H. សព្រើក្ិរិយស័រៃច្លនាក្នុងរំហូរការងារសដ្ើមបីច្ាំសែញក្ណនាង។ 

I. សព្រើនិមិតតិសញ្ហញ ធាំជាងធមមតព្រសិនសរើរត័ា៌នមិនលមមសៅនងឹនិមិតតសញ្ហញ សតងដ់្ឋរ។ 

J. សព្រើនិមិតតសញ្ហញ តភាា រ់ជាជាងគ្សូរនាៃ តព់័ទធជុាំវិញ ឬសលើណទនក្ផ្នរំហរូការងារ។ 
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នមិតិតសញ្ហញ រេំរូក្លរងារ 

ខាងសព្កាមសនះ ជានិមិតតសញ្ហញ រឋមសាំខាន់ៗ៖ 

     នមិតិតសញ្ហញ              ស ម្ ះ                                    សសច្ក្តអីធរិាយ 

 

                           សក្មមភារ /ក្ាំរុងដ្ាំសែើរការ   ច្ងអលុព្ារ់ថាសក្មមភារ ឬភារក្ចិ្ចមួយក្ាំរងុអនុវតត។ 

សរសសរស ម្ ះសក្មមភារជាក្ល់ាក្់ដ្ចូ្ជា “ណ្ក្ស្ររក្

ក្ាំហុស” ឬ“សរៀរច្ាំេព្មង់” ខាងក្នងុនិមិតតសញ្ហញ  ” 

សសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តត              សៅសរលនិមិតតសញ្ហញ សនះសលច្ស ើង ភារក្ិច្ចរកំ្លិរហំូរសៅ

ខាងសាត ាំព្រសិនសរើសសព្មច្ចិ្តត “សេ”ឬចុ្ះមក្សព្កាមព្រសិន

សរើ “ាេ”។ ដូ្ច្គន ជាមួយនមិិតតសញ្ហញ ទាំងឡាយណដ្រ សរ

សសរសសច្ក្តីអធិរាយសសងខរខាងក្នុងនិមិតតិសញ្ហញ  រក្ាឱ្យ

ានលក្ខែៈសាមញ្ញតមលេធភារអាច្សធវើាន។ ជាញកឹ្

ញារ់ “ឯក្ភារ” ឬ “យលព់្រម?” ជាការព្គ្រ់ព្គន។់ 

ឯក្សារ រងាា ញការរសងកើតឯក្សារររូវនត។ រហនុិមិតតសញ្ហញ  ដ្ឋក្់សលើ

គន ព្រសិនសរើានរហុឯក្សារព្តូវសរៀរច្ាំ និងដ្ឋក្់ស ម្ ះឯក្

សារក្នងុនិមិតតសញ្ហញ ។ 

តាំែភាា រ់តរាង              រងាា ញការរនតរហំូររីេាំរ័រមួយសៅេាំរ័រមួយផ្នណទនេីដ្ាំសែើរ

ការ។ 

ច្រូច្ងចាាំ: សៅសរលសព្រើនិមិតតសញ្ហញ រហំូរការងារ ព្តូវព្ាក្ដ្ថាសយើងរក្ាានសងគតភិារ នងិសព្រើច្ាំែងសជើង។ សៅ

សរលសរៀរច្ាំរំហូរការងារលមអតិ ព្រអរ់សក្មមភារជាញកឹ្ញយព្តូវានជាំនួសសដ្ឋយនិមិតតសញ្ហញ ដូ្ច្ជា៖ 

                          ធាតចុ្លូក្តព់្តសដ្ឋយផ្ដ្ 

                            

                          ក្តព់្តតមណខសអត័ 

                          

 ក្តព់្តតម ក្ាំរយេូរ័ 
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                        សរៀរច្ាំឯក្សារសដ្ឋយផ្ដ្ 

 

                         សក្មមភារក្ាំរងុរនតផ្លៃ ល ់

 

សៅសរលសរៀរច្ាំតរាងសៅថាន ក្់លមអតិសនះ ទមទរព្រមូលរត័ា៌ន សធវើសដ្ឋយអនក្ណ្ត នងិ អាំរអីវ៖ី 

 សក្មមភារអវីព្តូវអនុវតត? 

 អនក្ណ្តអនុវតតសក្មមភារនីមួយៗ? 

 លាំដ្ឋរ់លាំសដ្ឋយ សក្មមភារណររណ្តព្តូវអនុវតត? 

 រាយការែ៍ នងិេព្មងអ់វីខាះព្តូវសព្រើ? 

 សតើព្ររន័ធក្ាំរយូេ័រនងិឯក្សារអវខីាះព្តូវសព្រើ? 

 សតើការសសព្មច្ចិ្តតអវីខាះព្តូវសធវើក្នុងដ្ាំសែើរការសនះ? 

សសច្ក្តណីែនាាំជាក្ល់ាក្ ់

សនះជាសសច្ក្តីណែនាាំមួយច្ាំននួក្នុងរាំែងជយួរាំសរញរហំូរការងារ។ 

 សាា ក្សដ្ើមនងិសគលសៅ- ព្តូវដ្ឋក្ធ់ាតុចូ្លសដ្ើម និងសគលសៅផ្នធាតុសច្ញ ខាងសលើនិមិតតសញ្ហញ ។ 

ក្ណនាងដ្ាំសែើរការឯក្សារ 

                         (EPU) 

 

 សព្រើរនាៃ ត់រំហរូសដ្ឋយព្រុងព្រយ័តន- ព្រសិនសរើរនាៃ ត់គ្ូសរដី្ាំសែើរការមួយ ា្ងកាត់សៅដ្ាំសែើរការមួយសេៀត

សលើរនាៃ ត់រហំូរក្ាំរុងានព្សារ់ រនាៃ ត់េី២ សនះព្តូវគ្ូសដូ្ច្រូរខាងសព្កាម៖ 

 

                                  ដ្ាំសែើរការេី២ 

                      ដ្ាំសែើរការក្ាំរងុានព្សារ់ 

 ដ្ឋក្់សលខនិមិតតសញ្ហញ - ការដ្ឋក្់សលខនិមិតតសញ្ហញ ដ្ាំសែើរការអាច្ានព្រសយជនក៍្នងុការសយងសៅការ

ររិយយព្ររ័នធ ឬសលខការងារដ្ណដ្លសលើតរាងអធិរាយដ្ាំសែើរការ? 

  HEIRD 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  370                 ២០១៧ 

 

 ព្ាក្ដ្ថាតភាា រ់រំហរូ-ជានិច្ចជាកាលសព្រើនិមិតតសញ្ហញ តភាា រ់រំហូរការងារសៅសរលរនត ររូភារសៅេាំរ័រមួយ

សេៀត ឬរនតសៅដ្ាំសែើរការមួយសេៀត។ 

 

 

 

 

                 រនតរហំូរសៅរក្ពាក្យ  “បាទ” 

                 លក្ខខែឌ សៅេីសនះ 

 សូមច្ងអុលរងាា ញរុគ្គល/ណទនក្/នាយក្ដ្ឋឋ ន/ព្ក្ុមេេួលខុសព្តូវ- ដ្ឋក្់ស ម្ ះនាយក្ដ្ឋឋ ន ឬរុគ្គលេេួល

ខុសព្តូវសៅតមនិមិតតសញ្ហញ ដ្ាំសែើរការ ឬេីនីមួយៗផ្នណទនេី។ 

 សព្រើនិមិតតសញ្ហញ សក្មមភារសដ្ឋយផ្ដ្មុននិមិតតសញ្ហញ សសព្មច្ចិ្តត-ព្រសិនសរើអនក្រងាា ញរហំូរក្នុងេព្មង ់ ាេ 

ឬសេ ណដ្លព្តូវសធវើការសសព្មច្ចិ្តត។ ចូ្រច្ងអលុរងាា ញថា តមការសព្រើសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តតនងិការអនុម័ត

ណដ្លក្ព្មសក្ើតាន និមិតតសញ្ហញ សក្មមភារសដ្ឋយផ្ដ្ព្តូវដ្ឋក្់មុននិមិតតសញ្ហញ សសព្មច្ចិ្តត។ 

 

 

 

 

                                                                 

 សេ 

        

       

                                  ាេ 

សាថ នភារ 
របា
យ
ការ
ណ៏  

G/20 

 

G/10 

 

រនាា ស់រតូរ

សៅនឹង 

សាថ នការ

ណ៏ 

សទៃៀងផ្លៃ ត ់   

សរុលភារ ផ្ន

សថតិ ិ

ានសុ

រលភារ? 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  371                 ២០១៧ 

 

 ព្តូវព្ាក្ដ្ថា “សេ” ព្តូវសៅខាងសាត ាំ នងិពាក្យ “ាេ” រំហរូព្សរជាមួយនងឹណខសសម - អាច្ានក្រែីមួយ

ច្ាំននួណដ្លការតព្មូវសនះអាច្សៅមិនរួច្។ រ ុណនតជាេូសៅសគលការែ៍គ្ាឺនពាក្យ“ាេ” ព្តូវសៅខាងសព្កាម 

 ភាា រ់គ្ាំរផូ្នេព្មង់ - សនាកឹ្សសៀវសៅតមដ្ឋន សនាកឹ្ជាព្រចាាំ រាយការែ៍នងិឯក្សារដ្ផ្េមួយច្ាំននួណដ្ល

ានសយង និងសព្រើក្នងុសក្មមភារគ្ួរណតភាា រ់សៅនងឹរាយការែ៍សរៀរច្ាំណទនេីដ្ាំសែើរការររស់អនក្។ 

 ថាន ក្ផ់្នភារលមអិត - ថាន ក្ល់មអតិរួមរញ្ចូលក្នុងរំហរូការងារគ្ួរណតក្ាំែត់សដ្ឋយសគលរាំែងផ្នគ្សព្ាង។ 

រំហូរការមយួគ្ួរណតានថាន ក្ល់មអិតព្តឹមការចាាំាច់្ សដ្ើមបីច្ងព្ក្ងឯក្សារឱ្យានព្គ្រ់ព្គនន់ូវដ្ាំសែើរការ

នងិអនុវតតការវិភាគ្ចាាំាច់្រ ុសណ្តណ ះ។ ក្នងុក្រែីខាះ ណទនេីថាន ក្់ខពស់នងិណទនេីលមអិតព្តូវាន។ ណទនេីថាន ក្់

ខពស់រងាា ញរីដ្ាំសែើរការសព្កាមការព្តតួរនិតិយទក្់េងនឹងដ្ាំសែើរការដ្ផ្េយ ងដូ្ច្សមតច្ (អាច្ជាព្រតិរតតិ- 

ការរំហូរការងារ ឬតរាងដ្ាំសែើរការអនតរមុខងារ)។ ណទនេីលមអិតគ្ឺជាឧរក្រែ៏រឋមសព្ារ់  វិភាគ្។ 

ឧទហរែ៍ៈ ថាន ក្់ខពស់ ថាន ក្់ក្ណ្តត ល នងិណទនេីដ្ាំសែើរការលមអតិ អាច្រក្សឃើញក្នងុឧរក្រែ៍រំហូរការងារ 

អនតរមុខងារ។ 

 ដ្ឋក្ស់ាា ក្សញ្ហញ ឱ្យច្ាំែចុ្ព្តួតរនិិតយគ្នាះឹ - សដ្ឋយសព្រើនិមិតតសញ្ហញ រិសសសររិយយក្នុងច្ាំែងសជើង។ 

រចិារណ្តសសច្ក្តរីណនថមទាំងសនះ សៅក្នងុរហំរូការៈ 

 សរលសវលាសធវើសក្មមភារ - សតើសក្មមភារមយួ ឬក្ិច្ចការមួយព្តូវអនុវតតអស់រយៈសរលរ នុាម ន? ឧទហរែ៍ 

ក្នុងក្ាំែត់ព្តការមក្ដ្ល់មិនទាូវការសៅអាកាសយនដ្ឋឋ ន គ្ណឺតងណតាននតីិវិធីសាៃ ត់។ 

 សរលរនា - សតើសក្មមភារមយួ “រងច់ាាំក្នងុជួរ” រយៈសរលរ ុនាម ន ឬ“រងច់ាាំការអនុម័ត” ឬេព្មង់មួយ ព្តូវ 

សព្រើរយៈសរលរ នុាម ន? “ជារ់សៅសលើតុ”  

 ច្ាំននួសក្មមភារ - សតើសក្មមភារ ឬក្ិច្ចការរ នុាម ន ណដ្លមុខងារយក្មក្អនុវតត។ ជាេូសៅសក្មមភារ

នីមួយៗគ្ួរាននិមិតតសញ្ហញ ស ា្ើយគន ។  

 ច្ាំននួផ្នការព្តួតរនិតិយ - សតើអនក្ណ្ក្រក្ក្ាំហុស អនុម័ត រនិតិយសលើភារសរញសលញ។ល។ រ ុនាម នដ្ង? ការ

រនិិតយព្តូវានអនុវតតរីសព្ពាះក្ាំហុសអាច្សាយភាយេូទាំងដ្ាំសែើរការ។ ជាជាងរសងកើនច្ាំននួព្តតួរនិតិយអងគ

ភារគ្ួរការពារក្ាំហុសរកីារសក្ើតស ើង។ ជាេូសៅហានភិយ័សលើសក្មមភារកាន់ណតធាំ ទមទរនូវការរនិិតយ

កាន់ណតសព្ច្ើនថាន ក្់។  វិធានការសព្ារ់ការអនុវតតគ្ឺានព្រសយជនក៍្នុងការការពារក្ាំហសុណដ្លអាច្កាត់

រនថយតព្មូវការព្តួតរនិិតយសព្ច្ើន។ 

 ផ្ងាសដ្ើមសក្មមភារមួយ - ព្ាក្់ណខ  ព្ាក្់អតថព្រសយជន៍រណនថម តផ្មាឱ្កាស សតើភារក្ិច្ចឬសក្មមភារមួយ 

ានតផ្មារ ុនាម ន? 

 ក្ាំហុស-ជនួកាលសៅថាសក្មមភារពាក្រ់ន័ធសលើក្ដលង។ ជាេូសៅដ្ាំសែើរការជាមួយក្ាំហសុសព្ច្ើនណតងណតាន 

ការរនិិតយសព្ច្ើន។ ក្ាំហុសទាំងសនះណតងណតរនតសៅការយិលយ័/នាយក្ដ្ឋឋ ន/ព្ក្ុមការងារណដ្លណក្តព្មូវសដ្ឋយ

គម នការទតលម់តតិរសៅនងឹការិយលយ័/នាយក្ដ្ឋឋ ន/ព្ក្មុការងារណដ្លក្ាំរុងព្រតិរតតកិ្ាំហុសសនាះស ើយ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  372                 ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ១៥ “តារាងមា៉ា ព្េីស ការរាំែត្ព់្ររ័នធព្ត្ួត្រិនិត្យរសចចរវេិារ័ត្ម៌ាន” 

ព្រសភេហានភិយ័ សារៈសាំខានផ់្នហានភិយ័ 

(សារៈសាំខានភ់ារ ឬមនិ

ាន) 

អតថ ធរិាយរលីក្ខែៈ 

េសូៅឬការព្តតួរនិតិយ ក្មម

 វធិ ីសៅនងឹក្ណនាង 

អតថ ធរិាយរពី្រសិេធ-

ភារព្តតួរនិតិយរឋម 

ការអនញុ្ហញ តឱ្យ 

សព្រើព្ាស់ 

   

សុច្រតិ 
   

ភារទក្់េង 
   

ភារអាច្រក្ាន 
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េព្ម្ង់សលខ ១៦ “តារាងមា៉ា ព្េីសព្រសេេសត្សត” 

សគលរាំែង 

តរាងា ព្េីសព្រសភេសតសតទតល់សសច្ក្តីអធិរាយផ្នសតសត សទសងៗ ណដ្លអាច្សធវើស ើងសដ្ើមបីក្ាំែត់ថាសតើ

ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយព្រតិរតតិសៅសដ្ឋយព្រសិេធភារ និងព្រសិេធទលឬយ ងណ្ត។ ក្តត សទសងៗណដ្លគ្ួររចិារណ្តសៅ

សរលសព្ជើសសរីសសតសត  ឬរងគាំសតសត  សព្ារ់អនុវតតក្ា៏នរភិាក្ាទងណដ្រ។ 

សសច្ក្តសីសងខរ 

ព្រសភេនតីិវិធីព្តួតរនិិតយានសព្ច្ើន ណដ្លជាជាំនួយក្នុងការណសវងយលរ់ីការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យររស់សវន

ដ្ឋឋ ន។ រញ្ហា ព្រឈមររស់ព្ក្មុព្តួតរនិិតយ គ្ឺព្តូវតក្់ណតងសតសត ព្តតួរនិតិយ ណដ្លកាត់រនថយហានភិ័យសវនដ្ឋឋ ន

ឱ្យសថ តិសៅក្ព្មតិេេួលយក្ាន នងិក្ាំែតអ់នសុាសន៍ណដ្លរណនថមតផ្មា។ មុនចារ់សទតើមសតសតគ្ួរ    រចិារណ្តសលើៈ 

 ការព្តតួរនិតិយងវិកា 

 ការព្តតួរនិតិយណដ្នក្ាំែត់ (ឧ.ការអនញុ្ហញ តចូ្លរូរវនត) ានព្រសភេភសតុតងសទសងៗ 

 សារៈសាំខានផ់្នក្ិច្ចព្តួតរនិតិយ ឬដ្ាំសែើរការព្តូវវាយតផ្មាសៅសវនដ្ឋឋ ន 

 ការព្តតួរនិតិយព្រសិេធភារ (ឧ. ដូ្ច្ជាសតសត សលើព្រសភេនានាផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិតិយសដ្ឋយសព្រើសតសត សទល) 

 ការសព្ជើសសរីសគ្ាំរអូភិព្ក្ម (សូមអានសសច្ក្តីណែនាាំសព្ជើសសរីសគ្ាំរូ)។ 

ហានភិយ័សទសងៗនឹងសាគ ល់សឃើញក្នុងដ្ាំសែើរការររស់សវនដ្ឋឋ ននានា។ ការសសព្មច្ចិ្តតយក្ហានភិ័យ

មួយណ្តមក្សរលរនិិតយគ្ឺជាការ វិនិច្ឆយ័ផ្លៃ ល។់  ជាធមមតសរលសវលានងិងវិកាានក្ាំែត់ នងឹក្ាំហតិនូវររិាែ

ការងារណដ្លព្តូវអនុវតត។ ហានភិយ័សាំខានន់ងិេាំនងរាំទុតគ្ួរសលើក្ស ើងក្នងុអាេិភារខពស់ ដូ្ច្ានក្ាំែត ់        

អតតសញ្ហញ ែក្នុងណទនេីហានភិយ័ដូ្ច្ខាងសព្កាម។ ភារេាំនងសក្ើតស ើងផ្នហានភិយ័មួយានរីរនស ាំផ្នហានភិយ័

ដ្ាំសែើរការានព្សារ់ និងព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណដ្លានដ្ឋក្់សៅក្នងុដ្ាំសែើរការ។ 

ការរនិតិយសលើការសធវើសតសត  គ្ួរណតសរៀរច្ាំស ើងសដ្ើមបីរនិតិយហានភិ័យដ្ាំសែើរការយ ងសហាច្ណ្តស់ក្នងុកាព្ដ្ង ់

B។ ក្ព្មិតការងារព្តតួរនិិតយណដ្លសធវើសលើហានភិ័យក្នងុកាព្ដ្ង់ A នងិ D គ្ួរណតរចិារណ្តសដ្ឋយព្ក្ុមរនិតិយសដ្ឋយ

ព្រឹក្ាជាមួយសវនដ្ឋឋ ន។ ហានភិ័យក្នងុកាព្ដ្ង់ C មិនគ្រួសធវើសតសតតមរយៈនីតិវិធរីនិតិយក្ាំែត់ស ើយ។ 
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ជាំហានរនាៃ រ់ក្នុងការវាយតផ្មាក្ព្មិត នងិព្រសភេផ្នការងារ គ្ពឺ្តូវរញ្ចូលព្ររន័ធព្តួតរនិតិយ នងិរសងកើត

ណទនេីហានភិ័យ/ណទនេីព្តួតរនិតិយ។ រវាងភារជាសារវនតផ្នហានភិយ័ និងររាិែសតសតព្តូវសធវើ គ្ឺរុាំានេាំនាក្់

េាំនងសដ្ឋយផ្លៃ លស់នាះសេ ឧ. ហានភិយ័សាំខានក់្នងុកាព្ដ្ង ់ B ព្តូវានព្គ្រ់ព្គ្ងលអ ជាវិាក្សគ្អាច្សធវើណតសតសត

រញ្ហា ក្មួ់យសដ្ើមបធីានាថាព្ររន័ធព្តតួរនិតិយក្ាំរងុដ្ាំសែើរការ។  រឯីហានភិយ័ក្នងុកាព្ដ្ង ់ A ចាាំាច់្ព្តវូរនិតិយសដ្ើមបណីក្

លមអព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ។ ការសធវើព្តឹមសតសតរញ្ហា ក្អ់ាច្មិនសមព្សរ រីសព្ពាះការក្ាំែតថ់ាសតើព្ររន័ធព្តតួរនិតិយមិន

ានព្រសិេធទលមួយក្ាំរងុដ្ាំសែើរការសនាះ គ្ឺមិនានទតលត់ផ្មារណនថមអវីសេ។ សទះរីយ ងណ្តសតសតដ្ផ្េសេៀតគ្ួរព្តូវ

សធវើ សដ្ើមបីក្ាំែត់ថាព្ររន័ធព្តតួរនិិតយណដ្លមិនានព្រសិេធទល ានរងកនូវលេធទលខាតរង់ នងិានក្ាំហុស។ល។ 

សៅសរលណទនេីហានភិយ័ នងិណទនេីព្តតួរនិតិយហានភិយ័ានរាំសរញរួច្ គ្រួសរៀរច្ាំសតសតច្ាំសពាះហានភិ័យ

ទាំងសនះ។ សៅសរលសតសតក្ាំរងុសព្គង នងិអនុវតតការច្ាំរាញហ់ានភិយ័ទាំងសនះជាការចាាំាច់្។ 
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សា
រៈ
ស
ាំខា
ន

 ់

តិច្ជាង 

សព្ច្ើនជាង 

តិច្ជាង សព្ច្ើនជាង 

ណទនេហីានភិយ័ 

លេធភារសក្ើតស ើង 
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   ហានិេ័យ/ ណទនេីព្ត្ួត្រិនិត្យ  

ក្ព្មិតសព្កាមការព្តតួរនិតិយអរបរា                                      ក្ព្មតិព្តួតរនិិតយសមព្សរ 

 

          សព្ច្ើនជាង 

                                           A                          B 

  

                                  C                           D                          ការព្តួតរនិតិយសលើស 

               តិច្ជាង 

                        តិច្ជាង                             សព្ច្ើនជាង                                                                                                  

ការព្តតួរនិតិយក្ព្មតិសមព្សរ  

ព្រសិេធទលព្ត្ួត្រិនិត្យ 

ព្រសភេសតសតព្តតួរនិតិយ 

សតសត ព្តតួរនិតិយានព្រសភេសទសងៗគន : 

 ក្ិច្ចព្រជុាំ 

 សាភ សន ៍

 សាក្សួរ 

 អសងកត នងិអធកិារក្ិច្ច 

 រនិិតយឯក្សារ 

 រញ្ហា ក្់រណនថម/ការរងាា ញ 

 រនិិតយវិភាគ្ 

  វិភាគ្េិនននយ័ 

 សទៃៀងផ្លៃ ត ់និងរនិិតយរញ្ា  ី

 សរៀរច្ាំណទនេីដ្ាំសែើរការ 

លេធភារសក្ើតស ើង 

សា
រៈ
ស
ាំខា
ន
ហា
ន
ភិ
យ័
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 តមដ្ឋនដ្ាំសែើរការ 

 សាៃ រសៃង់មត ិ

 រនិិតយ 

 សព្មរសព្មួល 

 គ្ែនាស ើងវិញ នងិសតសតវាយតផ្មា 

តរាងរងាា ញខាងសព្កាមសនះ ានក្ាំែត់ព្រសភេសតសត ណដ្លអាច្យក្សៅអនុវតត សដ្ើមបីរញ្ហា ក្់សលើរងាវ ស់នងិ

ការព្តតួរនិតិយផ្នដ្ាំសែើរការ។ តរាងសនះរងាា ញទងណដ្រនូវគ្ុែសមបតតិ នងិគ្ុែវិរតតមួិយច្ាំននួរកីារសព្រើព្ាស់

អភពិ្ក្មនីមួយៗ។ 

សសច្ក្តរីរយិយសតសត គ្ែុសមបតត ិ គ្ែុវរិតត ិ

ក្ចិ្ចព្រជុាំ/ក្ចិ្ចរភិាក្ាតមព្ក្មុ 

នតីិវិធី សាក្សួរទក្់េិននងឹ

ក្ិច្ចរិភាក្ាជាមួយាច ស់ 

ដ្ាំសែើរការ មន្រនតនីងិភាគ្ពីាក្់

រន័ធសាំខាន់ៗរងទលរ ះពាល់

សដ្ឋយដ្ាំសែើរការ។ ជាមួយព្ក្មុ

មនុសសទាំងសនះ អាច្ចូ្លរួមនវូ

អនតររនាា ស់រតូរ គ្ាំនតិ នងិរញ្ហា

យ ងសក្មម។ 

 សព្មរសព្មួលការណច្ក្រណំលក្ 

ភាា មៗនូវគ្ាំនិត និងសាំសយគ្ 

សយរល់សទសងៗ 

 េេួលការគាំព្េរសីវនដ្ឋឋ ន

សព្ារ់សសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តត 

ចុ្ងសព្កាយ 

 អនក្ចូ្លរួមានសរលគ្តិតមរ

យៈការច្លូរួមច្ាំណែក្រួក្សគ្ 

 សវនដ្ឋឋ នណច្ក្រំណលក្ក្នងុការ

សសព្មច្ចិ្តត 

 ភារសជាគ្ជ័យផ្នវិធីសាន្រសត ផ្នព្ក្ុមគ្ឺ

អាព្សយ័យ ងខពស់សលើសមតថភារអនក្

សព្មរសព្មួល សដ្ើមបីរញុព្ក្ុមឱ្យសផ្លត ត 

យក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ សលើការសសព្មច្ផ្ន

សគលរាំែងក្ិច្ចព្រជុាំ 

 រុគ្គលអាច្សគររតមច្សមាើយររស់

ព្ក្ុមសដ្ឋយសារសាំពាធ 

 សព្រើសរលសវលាសព្ច្ើនតមការតព្មូវ 

ររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង 

 

ក្ចិ្ចសាភ សន ៍

នតីិវិធសីាក្សួរទក្់េិននឹងក្ចិ្ច 

រិភាក្ាជាមួយាច ស់ដ្ាំសែើរ- 

ការ មន្រនត ីនិងអាច្ពាក្់រន័ធ ទង 

ណដ្រាច ស់ភាគ្េុនសាំខាន់ ណដ្ល

ពាក្រ់ន័ធនឹងក្ិច្ច ព្តួតរនិិ

 តេលផ់្លៃ ល់ជាមួយមន្រនតពីាក្់-

រន័ធក្នងុដ្ាំសែើរការសព្មរ-

សព្មួលការយល់ដឹ្ងផ្ន 

ព្រតិរតតកិារានសព្ច្ើន 

 អនក្សាភ សនា៍នឱ្កាសសាក្- 

សួរសសច្ក្តលីមអតិណងមសេៀត 

 មសធាាយដ៏្ានព្រសិេធទល 

 រញ្ហា សលើក្ស ើងអាច្ព្គន់ជាេសសនៈ 

ណតាខ ងររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងនងិមិនាន

លក្ខែៈអនុវតតជាក្់ណសតង 

 ណរររេសាភ សនច៍ាាំាច្់ព្តូវសីុ ជាមយួ

អនក្េេួលសាភ សន៍ - ានណរររេធមមត

និងឬេន់ភាន់សដ្ើមបធីានាព្រសិេធទល 

  េិនននយ័អាច្លាំាក្រក្ សរៀរច្ាំ នងិ
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តយានរភិាក្ា។ 

 

 

 

 

សដ្ើមបីក្ាំែត់សយរល់ ឫស-   

គ្ល់ នងិ ដ្ាំសណ្តះព្សាយអាច្ 

ានច្ាំសពាះរញ្ហា  

 រញ្ហា ក្់រណនថមសលើសាំែួរអាច្

សធវើានមុនសរលស ា្ើយតរ 

 អនក្ព្តូវសាភ សន៍រសងកើតសសច្ក្តី 

រាយការែ៍ជាមួយអនក្ស ា្ើយ 

 សារលក្ខែៈកាយវិការាន 

េេួល នងិក្ត់ព្ត 

 វិភាគ្ 

 អនក្សាភ សន៍ព្តូវហវកឹ្ហវនឺ សដ្ើមបីព្សូរ

យក្រត័ា៌នានតផ្មា- សនះពាក្រ់ន័ធនឹង

ការសព្រើព្ាស់សាំែួរសរើក្ េលន់ឹង

សាំែួររិេ 

 អនក្សាភ សនគ៍ម នជាំនាញអាច្សធវើឱ្យ អនក្

ស ា្ើយរាណរក្ នងិស ា្ើយការពារ 

 

ការសចាេសាំែួរ 

ការសចាេសាំែួរព្រណហលជា 

រសច្ចក្សេសេូលាយ ក្នុងការ

ព្តួតរនិតិយព្រតិរតតកិារ។ 

ព្រសភេសតសត សនះអាច្ពាក្់រន័ធ

ការទតល់សយរល់ េសសនៈអាំរី

ដ្ាំសែើរការ សដ្ើមបីវាស់ព្រតិក្មម

ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង  “ការសាភ សន៍

ច្ងអលុព្ារ់” ឧ.អាច្សួរថាន ក្់

ព្គ្រ់ព្គ្ងឱ្យ រនយលន់ូវភារ

ស ើងចុ្ះមនិ ធមមត ឬក្ាំហុស

គ្ងានក្តច់្ាំណ្តាំក្នងុសរល  

សតសត  

 រសងកើតសលើច្ាំសែះដឹ្ងសនស ាំរី 

មុនសលើសនវដ្ឋឋ ន ក្នងុរាំែង

ទតលឱ់្យថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងនូវការ 

រក្ព្សាយរញ្ហា ជាមួយ ឱ្

កាសក្នងុការទតល់េសសនៈ

ផ្លៃ លខ់ាួនអាំរដី្ាំសែើរការ 

 សាក្លបងក្ាំែត់ឫសគ្លផ់្ន

ក្ាំហុស ឬរញ្ហា រក្សឃើញ 

 អាច្ជារសច្ចក្សេសដ៏្ាន 

ព្រសិេធភារក្នងុការេេួល យក្

រ័ត៌ ានរីថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងណដ្ល

ខុសរីសនះអាច្មិនសម ័ព្គ្ចិ្តតឱ្យ

ព្តួតរនិតិយ 

 អាច្រងកឱ្យអនក្ព្តូវសាភ សនឈ៍រ់ គាំ

ព្េ តមរយៈការសចាេសាំែួរណររ មិន

សាំផ្ច្ 
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ការអសងកត នងិអធកិារក្ចិ្ច 

ការអសងកតជាមួយការរនិិតយ 

សដ្ឋយយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ សដ្ឋយ

ានច្ាំសែះដឹ្ងរនិតិយសមើល 

សលើដ្ាំសែើរការក្ត់ព្តឯក្សារ 

សក្មមភារនងិព្េរយសមបតត។ិ 

ាននយ័ថាការព្តួតរនិិតយ

សដ្ឋយផ្លៃ លណ់ភនក្ជាមួយការ

សព្រៀរសធៀរក្នុងគ្ាំនិតជាមួយសត

ងដ់្ឋរ។ ឧ.ការអសងកតសលើ ការ

រារ់ច្ាំននួសននិធិរូរវនតផ្ន 

អច្លនវតថ ុ

 ទតលន់ូវការយល់ដឹ្ងរីដ្ាំសែើរ 

ការកាន់ណតលអតមរយៈភារពាក្់

រន័ធជាមួយមន្រនតីព្រតិរតតិការ 

 រ័តា៌នណដ្លព្រមូលាន ា្ុះ 

រញ្ហច ាំងឥរិយរងជាក្់ ណសតង 

 រ័តា៌នព្រមូលាន គ្ឺងមីៗមិន

ណមនក្នាងហួស 

 តព្មូវការសតសតជាធមមត ព្តូវទគួរជាមួយ 

នងឹនីតិវិធីដ្ផ្េសេៀត 

 ច្ាំណ្តយសរលសដ្ឋយសព្ច្ើន 

 លាំាក្ក្តព់្តេិនននយ័ នងិសសងកត

សឃើញានសក្មមភារ ឬមនុសសសព្ច្ើន 

 សព្ជើសសរីសអសងកតផ្ច្ដ្នយអាច្មិនទតល់

នូវការវាយតផ្មាព្គ្រ់ព្គន់រីដ្ាំសែើរការ

សដ្ឋយសាររាំណររាំរលួជាររិាែ ឬ 

សក្មមភារ 

 មន្រនតអីាច្ផ្លា ស់រតូរ ឥរិយរងរកួ្សគ្

ព្រសិនសរើរកួ្សគ្ដឹ្ងការងារព្តវូ រនិិតយ 

/អសងកត 

ការរនិតិយឯក្សារ 

សនះពាក្់រន័ធការរនិតិយផ្ន 

រាយការែ៍ានព្សារ់ នងិ 

ឯក្សារសដ្ើមបកី្ាំែត់ ព្ររន័ធ 

ព្តួតរនិតិយ សដ្ើមបីណសវងយល់ 

អាំរកីារិយលយ័ នងិដ្ាំសែើរ-

ការររស់វា នងិទតល ់ភសតុតង 

ក្នុងការគាំព្េសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ ន ។ 

ឧ. ការរនិតិយក្ាំែត់ព្ត នងិ

ព្រកាស 

 មិនអាច្រារាាំងាន 

 ានសុរលភារខពស់ សដ្ឋយ

េិននន័យជាររិាែ ានជាក្់

ណសតង នងិសតានុម័ត 

 មូលដ្ឋឋ ន រងឹា ាំក្នុងការ រសងកើត

សាំែួរ 

 ព្តូវការអនក្រនិតិយជាំនាញក្នុងការយក្ 

ឯក្សារចាស់ៗមក្អនុវតតក្នងុសាថ ន

ការែ៍រច្ចុរបនននងិក្ាំែត់េីណដ្លការ 

រក្ព្សាយចាាំាច់្ 

 អនក្រនិិតយអាច្សនមតមិនព្តឹមព្តូវថា 

ឯក្សារនតីិវិធីណែនាាំណដ្លាន ទតល ់

ឱ្យ គ្ឺអាច្រក្ាន នងិព្តូវានសព្រើ 

សដ្ឋយអនក្ានសិេធិ 

 ហានភិយ័អាច្រក្ព្សាយខុសសដ្ឋយ

គម នមន្រនតីគ្យចូ្លរួមក្នងុការសាភ សនឬ៍

សហការក្នុងលេធទលនានាតមរយៈ 

ព្រសភេសតសតរនិតិយដ្ផ្េសេៀត។ 

ការរញ្ហា ក្រ់ណនថម/រងាា ញ 

ការរញ្ហា ក្់រណនថម ឬរងាា ញ គ្ជឺា

ការេាំនាក្់េាំនងរញ្ហា ក្់រីភាររិត

 ជាេូសៅសឃើញជាភសតុតង គ្ួរឱ្យ 

េុក្ចិ្តតាន 

 អាច្ជាឧរក្រែ៍ដ៏្ានអតថ 

 ការរញ្ហា ក្់រណនថម និងរងាា ញគ្ួរណតសៅ 

ជាមួយរ័ត៌ានដ្ផ្េ ណដ្លេេួលាន តមរ

យៈសតសត ព្តួតរនិតិយសទសង។ 
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ផ្នភសតុតងផ្ទៃក្នុង។ ក្ិច្ចការសរៀរច្ាំ 

សដ្ឋយអនក្រិនិតយ និងរញ្ចរ់សដ្ឋយ 

ភាគ្ីពាក្់រន័ធរនាៃ រ់ព្តូវរញ្ាូនមក្ 

អនក្រិនិតយ វិញ។ ការរញ្ហា ក្់រណនថម 

និងការរងាា ញក្៏អាច្េេួលាន រី 

ណទនក្ខាងសព្ៅឬក្នុងផ្នការិយលយ័ 

ឧទហរែ៍ៈ ការរងាា ញររស់អនក្ 

ព្គ្រ់ព្គ្ងទក្់េងនឹងមតិសយរល់ 

ររស់គត់សលើាំមុខសញ្ហញ ព្តួតរិនិតយ 

ព្រសយជន៍សដ្ើមបីវាយតផ្មា 

ក្ព្មិត ណដ្លភាគ្ពីាក្រ់ន័ធាន  

“ព្តូវសរៀរច្ាំ “ឬរងាា ញជា ទាូវការ 

(ឧ. អនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងអាច្ សលើក្ 

ស ើងក្នុងរេ សាភ សន៍ ណដ្ល 

ព្ររ័នធព្តួតរនិិតយាន ភារ 

ព្គ្រ់ព្គន់ រ ុណនតអាច្សាៃ ក្់សសៃ ើរ 

ក្នុងការចុ្ះហតថសលខាឯក្សារ 

ណដ្លពាក្់រន័ធ) 

 ការរញ្ហា ក្់រណនថមចាាំាច់្េេួលរីមនុសស 

សមព្សរ  េុក្ចិ្តត  និងសជឿ ជាក្់។ 

ការរនិតិយណររ វភិាគ្ 

ការសព្រៀរសធៀរអនតរេាំនាក្់

េាំនងក្នុងច្ាំសណ្តមក្ញ្ចរ់     

េិននន័យនងិការសព្រៀរសធៀរ 

េាំនាក្់េាំនងទាំងសនះជាមួយ 

សសច្ក្តីរំរឹងេុក្ានក្ាំែត់ជា

មុនគ្ឺជាសតសត ណររ វិភាគ្។ 

 មូលដ្ឋឋ នដ៏្រឹងា ាំសព្ារ់ 

ក្ាំែតភ់ារសមសហតទុលផ្ន 

េិននន័យា នស់ាម ន នងិេិននន័យ 

ព្រវតតិសាន្រសត  

 សព្មួលការយល់ដឹ្ងរីសក្មម

ភារគ្យនងិេាំនាក្់េាំនងាន

លអនងិទតល់មូលដ្ឋឋ ន សព្ារ់

ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែណទនក្ 

នានាណដ្លតព្មូវឱ្យានការ 

 វិភាគ្រណនថម 

 អាច្សព្រើសដ្ឋយព្រសិេធទល 

ដូ្ច្ជាសតសត មួយក្នុងការវាយ 

តផ្មាសសច្ក្តីព្តូវការសព្ារ់ការ

សធវើសតសតរនិិតយលមអិតរណនថម 

 អាច្សព្រើក្នងុដ្ាំណ្តក្់កាល

ដ្ាំរូងផ្នការព្តតួរនិតិយសដ្ើមបី

ក្ាំែត់រក្អតតសញ្ហញ ែរញ្ហា

សព្ារ់សផ្លត តការសធវើសតសត។ 

 ក្ងវះខាតភាររក្ានផ្នេិនននយ័ ណដ្ល

េុក្ចិ្តតនងិសមព្សរអាច្ក្ាំហតិ      

លេធភាររសងកើតនីតិវិធ ីវិភាគ្ដ៏្ាន

ព្រសិេធទល 

 ររិសាថ នក្ាំរងុព្រតិរតតិមិនានសសថ រភារ

រសងកើតភារលាំាក្កាន់ណតសព្ច្ើនក្នុងការ

េសសទយេាំនាក្់េាំនង 
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ការវភិាគ្េនិននយ័នងិសតសត 

សលើក្ណលង 

ការវិភាគ្នងិសាំែួររឯីក្សារ

េិននន័យក្នាងមក្សដ្ើមបីក្ាំែត់

ននិាន ការ េីរញ្ហា  ក្រែីសលើក្ 

ណលង។ល។ ឧទហរែ៍ៈ 

 ច្ាំណែក្ថាន ក្់ឯក្សារេិនននយ័

សដ្ើមបកី្ាំែត់អតតសញ្ហញ ែ 

ក្ដូ្ និងររាិែពាក្់រន័ធ 

 ច្ាំណែក្ថាន ក្់ឯក្សារេិនន នយ័ 

សដ្ើមបកី្ាំែត់ភារញឹក្ញារ់ផ្ន

ការេូទតត់មររិាែក្នុង គ្ាំ

លាតសព្ជើសសរីស 

 ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែសៃួ ន ឬគ្ាំ

លាតគន  

 ទតល់អភពិ្ក្មហមត់ច្ត់ និងលក្ខ

ែៈវិេាសាន្រសតជាង នីតិ វិធ ី  

រនិិតយធមមត 

 អាច្សព្រើសដ្ឋយព្រសិេធទលក្នុង 

ការក្ាំែត់ររិាែសារៈ 

សាំខាន់ ឬភារផ្ច្ដ្នយផ្ន 

ព្រឹតតិការែ៏ជាក្់លាក្់មួយ 

ឬមិនណមនព្រឹតតិការែ៍ 

 ការវិភាគ្េិនននយ័អាច្ព្តូវសព្រើ 

ក្នុងការណសវងយល់ច្ាំនួនឬេាំហាំ

ផ្នព្រឹតតិការែ៏ ឬតផ្មាណដ្ល 

អាច្ជួយក្នុងការសព្ចាះនិងដ្ឋក្់

ក្ព្មិតសតសត ព្តួតរនិិតយ 

 ឯក្សារគ្ាំរូអាច្ព្តូវសព្ជើសសរីស

សដ្ឋយសវ ័យព្រវតត ិ

  វិធីសាន្រសត ព្តឹមព្តូវ និង ព្រសិេធ

ភារក្នុងការវិភាគ្ េិននន័យក្នុង

ររិាែធាំៗ 

 សារៈសាំខានផ់្នធាតសុលើក្សលើងាន 

ក្ាំែត់ព្តូវេេួលការវាយតផ្មាក្នុង      

ររិរេរួមផ្នក្នងុការយិលយ័ 

 េិននន័យតព្មូវអាច្មិនអាច្រក្ានក្នងុ

េព្មង់ចាាំាច់្ នងិអាច្ានតផ្មាខពស់ក្នុង

ការរណមាង “Manipulate” 

ការសទៃៀងផ្លៃ តឯ់ក្សារ នងិការ

រញ្ហា ក្ ់

សតសតតមរយៈការព្តតួសមើល

ឯក្សារគាំព្េឬព្ររន័ធសដ្ើមបីរក្

ព្សាយថាព្រតឹតការែ៏ក្តព់្តឬ

ច្ាំណ្តយានសក្ើតស ើង។ 

ឧទហរែ៏ៈការសទៃៀងផ្លៃ តឯ់ក្

សារនាាំចូ្ល េលន់ងឹក្ាំែត់

ព្ត។ 

 អាច្ជានតីិវិធីរនិតិយដ៏្ាន

ព្រសិេធភារនិងព្រសិេធទល

ក្នុងការរញ្ហា ក្់សលើការអះអាង

ររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង 

 ទតលត់ឹក្តង“ រឹងា ាំ” ផ្ន 

ក្ាំហុស ឬរាំពាន 

 ទតលត់ឹក្តង “ រងឹា ាំ” ថាក្ិច្ច

ព្តួតរនិតិយក្ាំែត់ស ើងាន

ព្រតិរតតិសដ្ឋយព្រសិេធទល 

  វិធីសាន្រសតនងិភារសមសហតទុលផ្នការ

សព្ជើសសរីសធាតគុ្ាំរូក្នងុការសទៃៀងផ្លៃ ត់ាន

សារៈសាំខាន់សលើភារសមរមយ ផ្នការ

សននដិ្ឋឋ នណដ្លអាច្សធវើស ើង។ការរចិារข

ណ្តជារិសសសព្តូវណតសធវើស ើង ថាសតើគ្ួរ

សព្ជើសសរីសគ្ាំរូរញ្ហា ក្ណ់ទអក្តមការសព្ជើស

សរីសណររសថ ិតិសលើេាំហាំគ្ាំរ ូ នងិព្រសភេ

ធាតឬុព្តូវសព្ជើសសរីសធាតុសព្ារ់ការ

ព្តួតរនិតិយសដ្ឋយការវិនិច្ឆ័យផ្លៃ លខ់ាួន។ 
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ដ្ាំសែើរការរនិតិយដ្ឋន ឬ  “    រិ

នតិយរហំរូ Walk Through” 

នតីិវិធរីនិតិយដ្ឋនចារ់សទតើមជា 

មួយនឹងឯក្សារសដ្ើមនិងរនត 

តមវដ្តក្នងុរំហូរដ្ាំសែើរការ។ 

ឧទហរែ៍ៈ ការរនិតិយរហំូរ 

ផ្នដ្ាំសែើរការលេធក្មមរី 

ដ្ាំណ្តក្់កាលណទនការក្មម 

រហូតដ្ល់េូទត់សដ្ើមបីរញ្ហា ក្់

ថាព្ររន័ធ ព្តួតរនិិតយាន

រសងកើតណទនេីតមដ្ាំសែើរការ 

 

 

 

 ការរនិតិយដ្ឋនដ្ាំសែើរការ អាច្

សព្រើក្នុងការរញ្ហា ក្ថ់ា ព្ររន័ធព្តួត

រនិិតយានរញ្ចរ់ 

 អាច្មិនព្គ្រដ្ែត រ់ក្ាំហុស គ្ង

ដ្ាំសែើរការណដ្លមិនានក្ាំែត់

សឃើញតមរយៈជាំហានរនិតិយដ្ផ្េ

សេៀត 

 អាច្ព្តូវសព្រើសដ្ើមបីអះអាងសលើការ

យល់ដឹ្ងរដី្ាំសែើរការណដ្លេេួល

ានតមរយៈការសរៀរច្ាំណទនេី

ដ្ាំសែើរការ 

 ្ នដ្ល់ព្ក្ុមានេាំហាំធាំ ក្នុង

សរលសវលាានក្ាំែត ់

 ច្សមាើយអាច្រារ់ាន 

 គម នតព្មូវការការរែតុ ះរណ្តត ល 

រិសសស 

 ក្ព្មងសាំែួរអាច្រសងកើតណទអក្តម

សសៀវសៅណែនាាំនតីិវិធីឬសតងដ់្ឋរ

ព្រតិរតតិររស់អងគភារសដ្ើមបភីារ

ងាយព្សលួសលើក្ិច្ចព្តួតរនិិតយ

ររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសលើណទនក្មួយ 

ច្ាំននួ។ 

 ទមទរសរលសវលានិងជាំនាញ

រសច្ចក្សេសក្នុងការអភិវឌ្ឍ ឧរក្រែ៍៏

សាៃ រសៃងព់្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធទល 

 ក្ព្មងសាំែួរគ្ួរណតរនិិតយសដ្ឋយថាន ក្់ 

ព្គ្រ់ព្គ្ងជាមុន 

 ហានភិយ័រកីារស ា្ើយតរមិនសមព្សរ 

ឬមិនានសច្តនា 

 អាច្មិនេេួលានតមរយៈមូលសហតុ

នងិដ្ាំសណ្តះព្សាយផ្នរញ្ហា   

 ការយល់ដឹ្ងររស់អនក្ស ា្ើយច្ាំសពាះ 

សាំែួរមិនអាច្រញ្ហា ក្ា់ន 

 អាច្ានហានភិយ័សព្ជើសសរីសគ្ាំរូមិន

សមរមយ 

ការរនិតិយធមមត 

នតីិវិធមិីនសូវលមអិតសព្ារ់រក្

ភារមនិព្រព្ក្តី។ ព្រសិេធទល

  វិធីសាន្រសតានផ្ងាសដ្ើមតូច្ក្នុង

ការក្ាំែតធ់ាតុមិនព្រព្ក្ត ី

 អនក្ព្តតួរនិតិយ ា្ងកាត់

ហវឹក្ហវនឺអាច្រក្សឃើញធាតុមិន

 អាច្មិនានព្រសិេធទល ព្រសិនសរើធាតុ

មិនធមមត លាំាក្សសងកត ឬអនក្រនិតិយ

គម នរេរិសសាធន ៍

 លេធភារមិនអាច្រក្សឃើញក្ាំហសុសក្ើន



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  382                 ២០១៧ 

 

ផ្នការរនិតិយធមមតសនះរងឹណទអក្

សលើសមតថភារអនក្រនិតិយក្នុង 

ការក្ាំែត់អតតសញ្ហញ ែ “ ធាតុ 

មិនព្រព្ក្តី” នងិរនិិតយសៅក្នងុ

ររិាែេិននន័យធាំសដ្ើមបី

សាគ ល់សឃើញធាតុមិនព្រព្ក្ត។ី 

ធមមតយ ងានព្រសិេធទល

នងិព្សាវព្ជាវរក្េាំនាក្់េាំនង

ឬការសាគ ល់សលើសងគតិភារ

េិននន័យណដ្លមិនានរក្

សឃើញសលើក្មុន 

ស ើងជាមួយេាំហាំផ្នេិនននយ័ 

ការទគរូទគង 

សតសត ព្តតួរនិតិយជាក្ល់ាក្់

តក្់ណតងសដ្ើមបីវិភាគ្គ្ាំលាត 

រវាងច្សងាក ម២ផ្នរតា៌ន 

ណដ្លព្រហាក្់ព្រណហលគន ។ 

ឧ.: សរៀរច្ាំ ឬរនិិតយការទគូរទគង

ភារខុសគន រវាងការរារ់ច្ាំននួ 

ឧរក្រែ៍ការិយលយ័ នងិ

ក្ាំែត់ព្តសននធិិររស់ការិយ

លយ័។ 

 អាច្ទតល់រនាាឺនតផ្មារីរញ្ហា  

ររស់អងគភារនងិហានភិ័យក្នងុ

ដ្ាំសែើរការ។ ឧ. សសៀវសៅ 

 វិភាគ្រូរវនតលមអតិអាច្ក្ាំែត់

រញ្ហា ក្នុងការណងទាំឧរក្រែ៍

ការិយលយ័វាអាច្រងាា ញសហតុ 

ការព្រសិនសរើានការសក្ងរនាាំ។ 

 ច្ាំណ្តយសរលសវលាសព្ច្ើន 

 ឫសគ្ល់រញ្ហា អាច្មិនានក្ាំែត់ 

សឃើញ 

ការគ្ែនាស ើងវិញនិងសតសតតផ្មា 

ររិាែឬតផ្មាព្តូវគ្ែនាមតង

សេៀតសដ្ឋយអនក្ព្តតួរនិតិយ

សដ្ើមបសីទៃៀងផ្លៃ តភ់ារព្តឹមព្តូវឬ

វាយតផ្មាភារសមសហតទុលផ្ន 

តផ្មាចុ្ងសព្កាយ។ 

 អាច្ទតល់វិធសីាន្រសត ដ៏្ាន 

ព្រសិេធភាររាំទុតក្នុងការវាយ

តផ្មាលេធទលចុ្ងសព្កាយ 

ររស់ដ្ាំសែើរការមួយ 

 ច្ាំណ្តយសរលសវលាសព្ច្ើន 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  383                 ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ១៧ “រសចចរសេសសវនរម្មសដ្ឋយរ ាំរយេូ័រ” 

សគលរាំែង 

ឧរក្រែ៍សនះានរាយនូវក្មមវិធីសព្សច្សាំខាន់ៗ ផ្នរសច្ចក្សេសសវនក្មមសដ្ឋយក្ុាំរយូេ័រ (រសក្) 

(Computer Assisted Auditing Techniques, CAATs) ណដ្លណច្ក្ជាក្មមវិធីសព្សច្េូសៅនិងក្មមវិធសីព្សច្ខាង

គ្ែសនយយ។ រសច្ចក្សេសសនះសព្រើជាមួយក្មមវិធីសវនក្មមសទសងៗសេៀតដូ្ច្ជា Audit Command Language 

(ACL), Microsoft Access, នងិ Microsoft Excel។ ឧរក្រែ៍ រសក្ ានរញ្ចូលនវូសមតថភារផ្នក្មមវិធ ី 

សវនក្មមសទសងៗដូ្ច្ជាៈ ការអាន យក្ចូ្ល ទញយក្ ចាតច់្ាំណ្តតថ់ាន ក្់សរុរ។ 

គ្ុែសមបតតផិ្នការសព្រើព្ាស់ រសក្ ានដូ្ច្ជា: 

• ទតល់ឧទហរែ៍សរញសលញផ្នរសច្ចក្សេសវិភាគ្េិនននយ័នានាណដ្លអាច្សព្រើព្ាស់ក្នងុការសធវើសវនក្មម 

យ ងេូលាំេូលាយ នងិព្គ្រ់សាថ នភារ 

• ការវិភាគ្អាច្សធវើស ើងានឆ្រ់រហ័សជាងតមរយៈវិធសីាន្រសត សដ្ឋយផ្ដ្  និងរសិាត រជាងមុន 

ច្ាំែចុ្ខវះខាតផ្នការសព្រើព្ាស់ រសក្ ដូ្ច្ជា: 

• ការវិភាគ្រងឹណទអក្សៅសលើលេធភារច្លូដ្ល់េិននន័យ 

• ការសព្រើព្ាស់ រសក្ អាច្ទមទរជាំនយួរមីន្រនតរីសច្ចក្វិេារត័ា៌ន (ឬសវនក្ររសច្ចក្វិេារត័ា៌ន) សដ្ើមបី

េេួលានេិនននយ័ទាំងឡាយណដ្លានលក្ខែៈសមុគ្សាម ញ។ 

 
ក្មមវធិតីរាង                       

ក្មមវធិី

េនិននយ័ 

ឧរក្រែ៍រនិតិយ

សដ្ឋយក្ុាំរយេូរ័ 

មខុងារ (Excel) (Access) (ACL) 

អាន/យក្ចូ្ល √ √            √ 

អានរាលឯ់ក្សាររញ្ចូលណដ្ល 

មិនណមនេព្មង់សព្ារ់ក្ុាំរយូេ័រ 

             √ 

អានរាល់េិនននយ័រញ្ចូលណដ្ល 

មិនណមនេិននន័យសព្ារ់ក្ុាំរយេ័ូរ 

             √ 

ទញយក្ √ √            √ 

ទញសច្ញ/រាំណលង √ √            √ 

រាយការែ៍មូលដ្ឋឋ ន √ √            √ 

រាយការែ៍ក្ព្មិតខពស់ (ឧ.សព្ច្ើនរនាៃ ត់)  √            √ 

សមើលេិនននយ័សលើសអព្ក្ង ់ √ √            √ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  384                 ២០១៧ 

 

រច្ចុរបននភារេិនននយ័/ ការណក្ណព្រ √ √   

រច្ចុរបននភារេិនននយ័/ ការណក្ណព្រ "ងាយព្សលួ" 

ផ្លា ស់រតូរ 

√    

រណនថមឯក្សារ √ √            √ 

ទគូរទគង/ភាា រ់/រញ្ចូល/សធវើតរាង  √            √ 

ឯក្សាររាយការែ៍ដ្ាំសែើរការ 

("ព្រសភេ Monarch ") 

             √ 

ព្រសភេរហកុ្ាំែតព់្តដ្ាំសែើរការ  √            √ 

ព្រសភេក្ាំែតព់្តដ្ាំសែើរការសាាំញុាាំ                √ 

រូក្សយង/សរុរ √ √            √ 

ច្ាំណែក្ថាន ក្ ់              √ 

សថ ិត ិ              √ 

រាយការែ៍សដ្ឋយណ ក្ √ √            √ 

ហិសតូ ព្កាម/ព្កាភិច្ √             √ 

គ្ែនា/រព្ងកី្/គ្ែនាតមគ្ែិតវិេា √ √            √ 

សព្រៀរសធៀរតមណទនក្ √ √            √ 

សរៀរលាំដ្ឋរ់/ចុ្ះសលខលាំដ្ឋរ់  √            √ 

សសងខរ              √ 

សព្ជើសសរីសគ្ាំរ ូ              √ 

រនិិតយលាំដ្ឋរ់  √            √ 

រនិិតយរក្សមើលេិននន័យសៃួ ន  √            √ 

រនិិតយរក្សមើលេិននន័យណដ្លមិនព្តូវគន                 √ 

ដ្ឋក្ត់មសរលសវលា                √ 

រញ្ហា ក្់រីសរុលភារេិនននយ័                √ 

គ្នាងសវនក្មមផ្នការងាររញ្ចរ់                √ 

សាំគល់ៈ √ - ក្មមវិធាីនព្សារ់ 
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ការសព្រៀរសធៀរណទនរេន់ នងិការរិចរណា 

ក្មមវធិ ី AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL) 

 ានព្រសិេធភារសព្ារ់ដ្ាំសែើរការេិនននយ័ានេាំហាំធាំ 

 មិនចាាំាច់្យក្ចូ្ល/រតូរេិនននយ័ 

 អាច្អានេិនននយ័ណដ្លមិនានណព្រសព្មលួរពី្ររន័ធណររមិនណមនេិននន័យសព្ារ់ក្ុាំរយូេ័រដ្ផ្េសេៀត 

 រុាំសូវានការក្ាំែត់ក្នងុព្រសភេសតសត េិនននយ័សព្ារ់វិភាគ្ ណដ្លអាច្អនុវតត 

 ានវគ្គរែដុ ះរណ្តត ល (សព្ារ់ការសព្រើព្ាស់ ACL) 

ក្មមវធិ ីACCESS 

 ានព្រសិេធភារសមរមយសព្ារ់សព្រើព្ាស់េិនននយ័ានេាំហាំធាំ 

 ទមទរឱ្យរតូររីេិននន័យសៅជាេព្មង់ Access (អាច្ទក្់េិនសៅនឹងេាំហាំផ្នឌ្ីស)  

 ជាេូសៅអាច្អានព្តឹមណតឯក្សារក្នងុក្ុាំរយូេ័រណតរ ុសណ្តណ ះ ណតសធវើសលើឯក្សារក្នងុេាំហាំធាំ 

 ានការក្ាំែត់មួយច្ាំននួនូវព្រសភេសតសត េិនននយ័សព្ារ់វិភាគ្ ណដ្លអាច្ងាយព្សួលអនុវតត (ដូ្ច្ជា ាន

ភារងាយព្សលួខាះសដ្ើមបសីព្ជើសសរីស ឬសសងខរេិនននយ័ នងិទលតិជារាយការែ៍ ណតមិនានមុខងារ       

រនិិតយានច្ងជាក្មមវិធីមុនសព្ារ់ការសព្ជើសសរីសគ្ាំរ ូឬច្ាំណែក្ថាន ក្់ជាសដ្ើម) 

 េិននន័យអាច្ណក្ណព្រាន 

 លេធភារទរផ្នក្ព្មតិជាំនាញឱ្យានព្គ្រ់ព្គន់ររស់ព្ក្ុមរនិតិយ។ 

ក្មមវធិ ីEXCEL  

 េាំហាំេិនននយ័អាច្ព្រព្រតឹតសៅានសៅានក្ាំែត់ 

 េិននន័យចាាំាច់្ព្តូវណតរតូរសៅជាេព្មង់ក្មមវិធី Excel 

 ជាេូសៅអាច្អានណតឯក្សារតមេព្មង់ក្ុាំរយូេ័រណតរ ុសណ្តណ ះ 

 ានការក្ាំែត់មួយច្ាំននួសលើព្រសភេសតសត េិនននយ័សព្ារ់វិភាគ្ណដ្លងាយព្សួលសព្រើព្ាស់ (ដូ្ច្ជា រុាំ

ានសរសសររាយការែ៍នងិរុាំានភារងាយព្សលួក្នងុការសសងខរេិនននយ័)  

 េិននន័យងាយណក្ណព្រ  

 ព្តូវការលេធភារខពស់ផ្នក្ព្មតិជាំនាញររស់ព្ក្ុមរនិតិយ។ 
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រម្មវិធីសព្សចេសូៅ 

ការរសងកើតឯក្សារ 

ឯក្សារនានាក្នងុក្មមវិធី BOC អាច្រសងកើតសដ្ឋយសព្រើព្ាស់ រសក្។ ការរសងកើតអាច្សធវើានតម វិធីមួយ

ច្ាំននួដូ្ច្ជា ៖  

 រសងកើតសលើណទនក្មួយផ្នឯក្សារ 

 រសងកើតសលើធាតុររីឬសព្ច្ើនក្នងុឯក្សារ 

 ច្មាងការសរុរ ា្ង (ឬរព្ងីក្) (ឧ. ការរង់សុេធ រូក្រណនថមការកាតក់្ងនានា សសម ើនងឹការរងផ់្ងាសរុរ) 

 រសងកើតតមក្ព្មិត (ឧ. សរុរតមណទនក្ តមនាយក្ដ្ឋឋ ន ណទនក្ទាយពាែិជាក្មម ផ្នអងគភារទាំងមូល)  

 រសងកើតតមណទនក្ជាក្ល់ាក្់ណ្តមួយ (ឧ. លេធទលសរុរានរីអនក្ទគតទ់គង់ ណទនក្នានា ។ល។) 

ឯក្សារសថតិ ិ

ជាេូសៅ ព្តូវេេួលានឯក្សារសថ ិតិសព្ារ់ណទនក្គ្នាឹះ (Key Numeric Field)ក្នុងឯក្សារេិននន័យ មុន  

នងឹដ្ាំសែើរការវិភាគ្េិនននយ័។ សថ ិតិទាំងសនះទតលរ់ត័៌ានសតរីីច្ាំននួផ្នក្ាំែត់ព្តក្នងុឯក្សារ ច្ាំននួនងិតផ្មាសរុរ

ទាំង វិជាាន នងិអវិជាានផ្នក្ាំែត់ព្ត តផ្មាខពស់រាំទុតនងិទររាំទុតជាសដ្ើម។ ការសព្រើព្ាស់រ័តា៌នសថ ិតិរួមាន៖ 

 អនញុ្ហញ តឱ្យព្គ្រ់ព្គ្ងទាំងព្សុងសលើឯក្សារជាណទនក្មួយផ្នេិនននយ័ណដ្លេេួលាន 

 ទតលក់ារឯក្ភារជារួមច្ាំសពាះរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថ ុ

 ក្ាំែត់ច្ាំែចុ្មិនព្រព្ក្តកី្នុងឯក្សារសព្ារ់តមដ្ឋនរនត (ឧ. ច្ាំែចុ្អវិជាានផ្នររិាែក្នងុឯក្សារ

សារសរើភែឌ ) 

 ទតលរ់័តា៌នរីច្ាំននួេិនននយ័សព្ារ់ការគ្ែនាេាំហាំជសព្មើសគ្ាំរូ។ 

ច្ាំណែក្ថាន ក្ ់

ានការសព្រើព្ាស់ជាសព្ច្ើនច្ាំសពាះសមតថភារច្ាំណែក្ថាន ក្ផ់្នក្មមវិធីវិភាគ្េិនននយ័។ ឯក្សារទាំងឡាយអាច្

 វិភាគ្ណទអក្សៅសលើភារញឹក្ញារ់ផ្នច្មាងការសទសងៗ តមច្ាំណែក្ថាន ក្់សទសងៗឬរែតុ ាំ។ ការសព្រើព្ាស់ច្ាំណែក្ថាន ក្់

ានដូ្ច្ជា៖ 

 ក្ាំែតភ់ារញកឹ្ញារ់ផ្នច្មាងការតមច្ាំណែក្ថាន ក្ ់

 ច្ាំណែក្ថាន ក្ផ់្នភារញកឹ្ញារ់ផ្នច្មាងសៅតមអនក្ចាត់ណច្ងច្មាងការ (ឧ. ច្ាំននួផ្នច្មាងានរនិិតយសដ្ឋយ

អនក្សរៀរច្ាំឯក្សារ) 

 ច្ាំណែក្ថាន ក្ត់មច្ាំននួវតថ ុ(ឧ. ច្ាំននួសាភ រក្នុងរញ្ាសីារសរើភែឌ ) 

 ច្ាំណែក្ថាន ក្់ការភាន់ព្ច្ ាំតមព្រភរផ្នការសលច្សច្ញ (និសយជតិព្ច្ ាំញឹក្ញារ់រាំទតុ ។ល។) 
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 ច្ាំណែក្ថាន ក្ត់មសរលសវលាសដ្ើមបីដ្ាំសែើរការរញ្ា ី ដូ្ច្ជាច្ាំននួផ្ងៃសដ្ើមបីរនិិតយរញ្ា ីនាាំចូ្ល ការសច្ញរ័ែណ

ឥែទនព្ាក្រ់នធ ។ល។  

ច្ាំណ្តតថ់ាន ក្ ់

ច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ានន័យថាការវិភាគ្ក្ាំែត់ព្តសដ្ឋយណទអក្សៅសលើវតថុដ្ឋច់្ៗរីគន ក្នុងណទនក្ណ្តមួយ (ឧ.  

លក្ខែៈ ឬកាលររិសច្ឆេ តផ្មា) ខុសរីច្ាំណែក្ថាន ក្់ណដ្លថាន ក្ផ់្នក្ាំែត់ព្តព្តូវានសធវើតមការទតុាំផ្នតផ្មា។ ច្ាំណ្តត ់

ថាន ក្អ់ាច្សធវើសៅតមណទនក្សមព្សរក្នុងឯក្សារេិនននយ័សទសងៗសដ្ើមបីទតលរ់័តា៌នវិភាគ្សាំខាន់ៗ (ឧ. ច្ាំននួផ្នការ 

នាាំចូ្ល/តផ្មាតមក្ាំរង់ណទ មុខេាំនិញនាាំចូ្លតមក្ាំរង់ណទ)។ការសព្រើព្ាស់េូសៅផ្នច្ាំណ្តតថ់ាន ក្ា់នដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

  វិភាគ្ឯក្សារតមព្រសភេផ្នរញ្ា  ី

  វិភាគ្សលើឯក្សារតមការេូទត់ ផ្ងៃ ឬណខ ឬឆ្ន ាំ  

រម្មវិធីសព្សចសលើគ្ែនីសដ្ឋយណែរ 

ព្េរយសក្មមរយៈសរលណវង 

 គ្ែនារំសលាះស ើងវិញ 

 សរៀរច្ាំរញ្ា ីទាំងអស់ ឬការរណនថមសាំខាន់ៗ ឬការណច្ក្ចាយផ្នព្េរយទាំងសនាះ 

 សរៀរច្ាំរញ្ា ីមួយក្នុងគ្ែនីក្ាំរងុដ្ាំសែើរការ ណដ្លរុាំទន់រញ្ចរ់ក្នងុសរលសវលាជាក្ល់ាក្ណ់្តមួយ ឬសលើ

ច្ាំណ្តយសលើសច្ាំននួក្ាំែតណ់្តមួយ 

 ណសវងរក្សលខសរៀងព្េរយណដ្លសៃួ នគន  

 ក្ាំែតអ់តតសញ្ហញ ែព្េរយសមបតតិជាមួយតផ្មាចុ្ះរញ្ាអីវិជាាន 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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េព្ម្ង់សលខ ១៨ “រិចចព្រជ ាំដ្ាំរូង (គ្ាំរូ)” 

រាំែត្់សហត្ រិចចព្រជ ាំដ្ាំរូង 

ឆ្ន ាំររីពានដ់្រ់ព្ាាំមួយ ណខ.......  ផ្ងៃេី........  សវលាសា ងព្ាាំរី នងិសាមសិរនាេីព្រកឹ្ ព្រតភិសូវនក្មមផ្ទៃ

ក្នុងដឹ្ក្នាាំសដ្ឋយសលាក្............ ានជួរព្រជុាំគន ជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ...................សដ្ើមបីរិភាក្ាសលើការអនុវតត

ការងារសវនក្មម។ សាសភារច្ូលរួមានដូ្ច្ខាងសព្កាម ៖  

ក្.សាសភារគ្ែៈព្រតភិសូវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

១-សលាក្ .................... ព្រធានគ្ែៈព្រតភិូសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  

២-សលាក្  .................... អនុព្រធានគ្ែៈព្រតភិូសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

៣-សលាក្ព្ស ី .................... សាជកិា 

ខ.សាសភារ................................... 

១-សលាក្   .................  ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន 

២-សលាក្  ................. .............. 

៣-សលាក្  ................. .............. 

៤-សលាក្    ................. .............. 

  

ជាក្ិច្ចចារ់សទតើមពលាក្................ ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន............................ានានមតិសាវ គ្មន៍ដ្ល់

ព្រតិភូ សវនក្មមផ្ទៃក្នុង ណដ្លានចុ្ះមក្អនុវតតការងារសៅ............................សដ្ឋយានរងាា ញសាសភារ 

ណដ្លាន ចូ្លរួម នងិានសណមតងនូវសុ្នៃៈគាំព្េច្ាំសពាះការងារសវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំសៅ............................

សដ្ឋយរញ្ហា ក្ថ់ាសវនក្មមជាការជួយគន  សលើច្ាំែចុ្ខវះខាតសដ្ឋយអនក្ អនុវតតអាច្រុាំានរនិតិយសឃើញ ។ រនាៃ រ់មក្

សលាក្.............. ានជនូនាេីរនតសៅសលាក្ព្រធានព្រតភិសូវនក្មម។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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សលាក្.................ក្នុងនាមជាព្រធានព្រតភិូសវនក្មមានសាំណដ្ងការអរគ្ុែច្ាំសពាះ

.......................... ណដ្លអសញ្ា ើញចូ្លរួមតមសាំសែើ នងិរងាា ញសាសភារព្រតិភ ូ សដ្ឋយានមតិរញ្ហា ក្រ់ី

ច្ាំែចុ្សាំខាន់ៗផ្នការសធវើ សវនក្មមសនះ ៖ 

-ការសព្ជើសសរីសយក្នាយក្ដ្ឋឋ ន....................មក្សធវើសវនក្មម  គ្ឺអនសុលាមតមណទនការសវនក្មម

ឆ្ន ាំ.......... 

- វិសាលភារការងារគ្សឺធវើសវនក្មមសៅ...........ការយិលយ័៖ ការយិល័យ........... ការិយលយ័

........... នងិការយិលយ័........... 

- សគលរាំែងផ្នការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្ឺ ៖ 

(១)រិនតិយវាយតផ្មាសលើភារព្គ្រ់ព្គន់ នងិរឹងា ាំផ្នព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងជយួឱ្យនាយក្ដ្ឋឋ ន........... 

ព្គ្រ់ព្គ្ង ហានភិយ័ានលអ 

 (២)រនិិតយភារព្តឹមព្តូវ នងិព្រសិេធភារផ្នព្រតិរតតិការររស់អងគភារសាំសៅជួយធានាឱ្យសសព្មច្ាននូវ

សគលសៅ នងិសគលរាំែងររស់ខាួន។ 

 អាព្ស័យសហតុសនះ សដ្ើមបីសសព្មច្ានសគលរាំែងខាងសលើ ក្៏ដូ្ច្ការសព្មួលសវនក្មមទាំងមូលសលាក្

ព្សអីនុព្រធានព្រតភិាូនសសន ើសុាំនវូក្ិច្ចសហការជិតសន ិេធរអីងគភាររងសវនក្មមទាំង........ រិសសសក្នុងការជួរ

រិសព្គះជាមួយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ សដ្ើមបីណសវងយលអ់ាំរីព្ររន័ធផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងររស់ការិយលយ័ទាំង....... ក្៏ដូ្ច្ជា

ការទតលន់ូវលិខតិរេដ្ឋឋ នគ្តយិុតត និងឯក្សារពាក្រ់ន័ធទាំងឡាយក្នុងឆ្ន ាំ........ សាំរារ់សវនក្រសធវើការសព្រើព្ាស់ជា

មូលដ្ឋឋ ន និងព្តតួរនិតិយ។ 

-នីតិវិធីសវនក្មម : ការសាភ សន៍ជាមួយសវនដ្ឋឋ ន សដ្ើមបីណសវងយលរ់ីររិរេការងារ សហើយក្ាំែតន់ូវ

ច្ាំែចុ្ហានភិ័យសដ្ឋយសធវើសតសតសាក្លបង ។ លេធទលរក្សឃើញព្តូវរញ្ាូនមតងមួយៗភាា មសៅសវនដ្ឋឋ នសដ្ើមបីេេួល

ការរញ្ហា ក្រ់មីន្រនត។ី 

រាយការែ៍រញ្ចរ់ព្តូវទតល់ជូនសវនដ្ឋឋ ន និងរាយការែ៍ជូនឯក្ឧតតមរដ្ឋមន្រនតីសដ្ឋយសទ្ើច្ារ់ងត

ច្មាងសៅអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ។  ជាមួយនឹងសនះ ព្រតភិកូ្៏ានសាក្សួររណនថមអាំរីរញ្ហា ព្រឈមររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន

.........។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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នាយក្ដ្ឋឋ ន.......ានជព្ារជនូព្រតិភអូាំររីញ្ហា ព្រឈមមួយច្ាំននួដូ្ច្ជា៖ (១)........... (២) .......... 

(៣) .......... (៤) ..........។ 

សលាក្ព្រធានព្រតភិូក្ា៏នសសន ើឱ្យសលាក្................ េូរស័រៃសលខ.............. ជាមន្រនតីេាំនាក្់េាំនងក្នងុ

ឱ្កាសរាំសរញសវនក្មមសនះ។ 

ច្ាំណែក្សលាក្ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន............................ក្ា៏នចាត់សលាក្..........េូរស័រៃសលខ...... ...

ព្រធានការយិល័យ................ ជាអនក្សព្មរសព្មលួខាងនាយក្ដ្ឋឋ ន.................។ 

ជាចុ្ងសព្កាយសលាក្ព្រធានព្រតិភ ូានសាំែូមររសុាំទតល់េីក្ណនាងសធវើការ នងិក្ាំែត់សរលសវលាសធវើសវនក្មម

គ្សឺរលព្រឹក្រីសា ង ០៨:៣០ ដ្ល់សា ង ១១:៣០ និងសរលរសសៀលរីសា ង ១៤:០០ ដ្ល់សា ង ១៧:៣០ ។ សាំែូម

ររសនះព្តូវានេេួលសាវ គ្មនរ៍ីសលាក្ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នផ្ន............................ នងិសនាថាជួយរងកលក្ខែៈ

ងាយព្សួលធានាឱ្យក្ិច្ចសហព្រតិរតតិការានលអព្រសសើរ សដ្ើមបីឱ្យសរសក្ក្មមសនះសសព្មច្ានសជាគ្ជយ័។  

ក្ិច្ចព្រជុាំដ្ាំរូងរវាងព្រតភិូសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិនាយក្ដ្ឋឋ នានច្រ់សរវព្គ្រ់សវលាសា ងព្ាាំរួន នងិ    

សាមសិរនាេី នាផ្ងៃ ណខ ឆ្ន ាំ ដ្ណដ្លក្នុងសាម រតីេេួលខុសព្តូវខពស់។ 

                        ព្រត្ិេសូវនរម្មផ្ទៃរនុង                                ព្រធាននាយរដ្ឋឋ ន.................

                      

 

 

 

 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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េព្ម្ង់សលខ ១៩ “ព្រសេេឫសគ្ល់ផ្នរញ្ជា ” 

ក្នុងសគលរាំែងរាំភាឺ ច្ាំែចុ្ជាក្់លាក្់មួយច្ាំននួព្តូវានរងាា ញសព្កាមព្រសភេឫសគ្លផ់្នរញ្ហា ។ 

 វរបធម្ ៌និងត្ផ្ម្លសវនដ្ឋឋ ន 

េសសនៈទនសវនដ្ឋឋ ន 

ព្តូវានេសសនៈទនច្ាស់លាស់ ថាសតើមន្រនតីសធវើការរួមគន ក្នងុសវនដ្ឋឋ នសដ្ឋយរសរៀរណ្ត? 

សតងដ់្ឋរ នងិរច្នាសមពន័ធព្តតួរនិតិយសវនដ្ឋឋ ន 

 សវនដ្ឋឋ នានរច្នាសមពន័ធព្តតួរនិតិយការព្គ្រ់ព្គ្ងមួយណដ្លមិនអាច្ជាំរញុ ឬគាំព្េនូវយុេធសាន្រសត  

នងិសគលរាំែងខាួនាន  

 សវនដ្ឋឋ នមិនានសតងដ់្ឋរព្តតួរនិតិយព្រតិរតតកិារ  

 សវនដ្ឋឋ នមិនអនញុ្ហញ តឱ្យនិសយជតិចូ្លរួមក្នងុដ្ាំសែើរព្តួតរនិិតយព្រតិរតិតការ។ អវតតានដ្ាំសែើការ

ទតលក់ារធានាថាហានភិ័យសវនដ្ឋឋ នផ្ទៃក្នងុនងិសព្ៅសាំខាន់ៗក្ាំរងុព្តូវានវាយតផ្មាជារនតរនាៃ រ់  

 ការព្តតួរនិតិយព្តូវានវាយតផ្មាសព្ារ់ណតមុខងារមួយៗ នងិនាយក្ដ្ឋឋ នមួយៗ ណតមិនច្ាំសពាះ       

ដ្ាំសែើការសវនដ្ឋឋ នគ្នាះឹ។ 

សតងដ់្ឋរព្ក្មសីលធម ៌

 ព្ក្មសីលធម៌ សគលការែ៍ នងិរេដ្ឋឋ នសទសងៗណដ្លរ រិយយនូវការអនុវតតជាក្ណ់សតងេេួលយក្

ានររស់សវនដ្ឋឋ ន ឬសតងដ់្ឋរព្ក្មសីលធម៌ណដ្លចាាំាច់្ រុាំព្តូវានសរៀរច្ាំ ឬរុាំព្តូវានជាំរញុ   

អនុវតត។ 

ការសរតជ្ា នងិ្នៃៈក្នងុការផ្លា ស់រតូរ 

 ានមនៃលិធាំៗេូទាំងសវនដ្ឋឋ នសត អីាំរកីារសរតជ្ាចិ្តត នងិ្នៃៈររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងក្នងុការផ្លា ស់រតូរ

ឱ្យស ា្ើយតរសៅនិងតព្មូវការររស់ភាគ្េុនកិ្ៈ និងររសិាថ នជុាំវិញ។ 

សគលសៅសមេិធក្មម 

 អនក្ព្គ្រ់ព្គ្ង និងមន្រនតីមិនានជាំសនឿសលើសគលសៅសមិេធក្មមានភារព្ាក្ដ្និយម  អាច្យល់ាន 

អាច្វាស់ណវងាន អាច្សជឿេុក្ចិ្តតាន ឬអនុវតតសក្ើត។ 

ការសផ្លត តយក្ច្តិតេកុ្ដ្ឋក្រ់រស់ាច ស់េនុភារ 

តព្មូវការររស់ាច ស់េុនភារៈ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  392                 ២០១៧ 

 

 ដ្ាំសែើការណដ្លគម នព្រសិេធភារ (ឬអវតតាន) សព្ារ់ការណសវងយល ់ និងការេេួលយក្នូវការរំរងឹ

េុក្ នងិតព្មូវការររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

សសច្ក្តរីាំសរញច្តិតររស់ាច ស់េនុភារ 

 ដ្ាំសែើការសវនដ្ឋឋ នមិនព្តូវានសធវើឱ្យព្រសសើរជាព្រចាាំ សដ្ើមបរីាំសរញឬរណនថមនូវតព្មូវការ នងិការររំឹង

េុក្ររស់ាច ស់េុនភារ  

 សសច្ក្តីសរញចិ្តតររស់ាច ស់េុនមិនព្តូវានវាស់ណវង នងិព្តតួរនិិតយ។ 

អនរអន វត្តដ្ាំសែើរការ 

ច្ាំសែះដ្ងឹ នងិជាំនាញផ្នរគុ្គល 

លក្ខែៈសមបតតិៈ 

 រុគ្គលណដ្លរាំសរញភារក្ិច្ចគម នជាំនាញ ឬមិនសសព្មច្តមលក្ខែៈសមបតតិចាាំាច់្ ឬការក្ាំែត ់

 រុគ្គលានលក្ខែៈសមបតតិសលើសភារក្ិច្ចណដ្លរួក្សគ្អនុវតត។ លេធទលសនះនាាំឱ្យានក្ងវះខាតការ

សលើក្េឹក្ចិ្តត នងិការមិនយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើសសច្ក្តលីមអតិ។ 

ការរែតុ ះរណ្តត ល 

 ការរែតុ ះរណ្តត លណដ្លគម នព្រសិេធភារទាំងក្នុង និងសព្ៅទាូវការ។ 

ព្រសិេធភារ នងិទលតិភារផ្នព្ក្មុ 

ណទនការ ឬការសរៀរច្ាំការងារៈ 

  វិសាលភារ ណទនការ ការសរៀរច្ាំ និងកាលវិភាគ្ណដ្លគម នព្រសិេធភារផ្នដ្ាំសែើការ ឬសក្មមភារររស់

សវនដ្ឋឋ ន  

 ការក្ាំែត់អាំរីតព្មូវការធនធានជាក្ល់ាក្គ់ម នព្រសិេធភារ។ 

គ្មនាគ្មន ៍

 ការសធវើរេរងាា ញ ឬការសទៃរនវូរ័តា៌នណដ្លគម នព្រសិេធភារ (ទាំងខាឹមសារ ឬវិធសីាន្រសត ) សដ្ឋយ

នយិយ ឬសរសសរ។  

ការព្តតួរនិតិយ 

 ការក្ាំែត់ាច ស់ដ្ាំសែើរការមនិច្ាស់លាស់  

 សព្រើរសច្ចក្សេសណដ្លគម នព្រសិេធភារសព្ារ់ដឹ្ក្នាាំ នងិព្តួតរនិិតយមន្រនតីសៅក្នងុការអនុវតតសក្មមភារ 

ឬភារក្ិច្ចររស់រកួ្សគ្ណដ្លានទតលឱ់្យ។ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  393                 ២០១៧ 

 

ព្រសិេធភារផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង 

 វធិសីាន្រសត ព្គ្រព់្គ្ង 

រសច្ចក្សេសណដ្លគម នព្រសិេធភារព្តូវានសព្រើសាំរារ់ៈ 

 រសងើកតសគលការែ៍រដ្ឋាល 

 សធវើណទនការ នងិតរាងកាលវិភាគ្នវូតព្មូវការធនធានេូសៅ 

 ច្ងអលុរងាា ញនវូដ្ាំសែើការ នងិសក្មមភារររស់សវនដ្ឋឋ ន 

 ជួរមុខជាមួយអងគភារ នងិមុខងារដ្ផ្េសេៀត 

 ព្តួតរនិតិយ នងិតមដ្ឋននូវដ្ាំសែើការររស់សវនដ្ឋឋ ន និងសក្មមភារររស់រួក្សគ្។ 

ការណរងណច្ក្ធនធាន 

 ដ្ាំសែើរការគម នព្រសិេធភារក្នងុការណរងណច្ក្ធនធានមនុសស ហិរញ្ញវតថ ុ ឬធនធានដ្ផ្េសេៀតសព្ារ់

ព្រតិរតតិដ្ាំសែើរការមួយ ឬការសធវើឱ្យានសសព្មច្នូវសគលរាំែងមួយ ឬភារក្ិច្ច (ព្រសិេធភារទក្់េង

ទាំងការរចិារណ្តរសៅសលើអាេិភារ នងិការសរៀរច្ាំតរាងកាល វិភាគ្)។ 

ផ្លា ស់រតូរការព្គ្រព់្គ្ង 

 ដ្ាំសែើរការណដ្លគម នព្រសិេធភារផ្នការសធវើឱ្យព្រសសើរ ឬការសធវើឱ្យកាន់ណតច្ាស់ផ្នដ្ាំសែើរការររស់

សវនដ្ឋឋ ន។ 

ការវាស់ណវងការអនវុតត នងិដ្ាំសែើការគាំព្េរត័ា៌ន 

ការរញ្ចូលេិននយ័ ដ្ាំសែើរការ នងិធាតុសច្ញៈ 

 ការរញ្ចូលេិននយ័ នងិដ្ាំសែើការមិនព្តូវានអនញុ្ហញ ត មិនច្រ់សរញសលញ ឬមិនានភារព្តមឹព្តូវ 

 េិនន័យរ័តា៌នណដ្លានសព្រើព្ាស់ក្នងុដ្ាំសែើរការព្រតិរតិតការគ្ឺមិនណមនជាេិនន័យរច្ចុរបនន 

 រាយការែ៍មិនានសរញសលញ ឬមិនានភារព្តឹមព្តូវ។ 

រត័ា៌នសព្ារស់ធើវការសសព្មច្ច្តិត 

អនក្សធើវការសសព្មច្ចិ្តតមិនអាច្ចូ្លសៅរក្រ័តា៌ន សៅសរលណដ្លព្តូវការ។ ឧទហរែ៍ៈ ការសសព្មច្ចិ្តត

ានណទអក្សលើៈ 

  វិធានការអនុវតត ណដ្លមិន៖ 

 ជនូដ្ាំែឹងដ្លរ់ួក្សគ្នូវអវីណដ្លក្ាំរងុសក្ើតស ើងជាក្ណ់សតងក្នងុដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ ន 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  394                 ២០១៧ 

 

 សលើក្េឹក្ចិ្តតនូវការសធើវឱ្យព្រសសើរស ើងផ្នដ្ាំសែើរការជារនតរនាៃ រ់ 

 ការវាស់ណវងនូវធាតុសច្ញណដ្លព្ារ់រកួ្សគ្នូវការអនុវតតក្ាំរងុធាា ក្់ចុ្ះមនិដ្លក់្ព្មិតក្ាំែតផ់្នសគល

សៅដ្ាំសែើរការណដ្លានរសងើកត ណតមិនទតលន់ូវគ្ាំនតិថាមក្រសីហតអុវ ី

  វិធានការអនុវតតណដ្លមិនព្តូវានតព្មឹមឱ្យសមព្សរជាមួយនឹងសគលរាំែងដ្ាំសែើរការររស់សវនដ្ឋឋ ន 

  វិធានការអនុវតតណដ្លព្តូវានយល់ដឹ្ងយតឺយ វសព្ារ់ចាតណ់ច្ងព្តឹមព្តូវឬសធើវឱ្យព្រសសើរនូវដ្ាំសែើការ 

រត័ា៌នសព្ច្ើនសលើសតព្មវូការ 

អនក្សធើវការសសព្មច្ចិ្តតេេួលរាយការែ៍ នងិេិននយ័ណដ្លមិនានភារចាាំាច់្ រីសព្ពាះ : 

 រួក្សគ្មិនានសធើវការវាយតផ្មានូវរត័ា៌នអវីណដ្លព្តូវការរិតព្ាក្ដ្ សហតអុវាីនជាានតព្មូវការ និង

េព្មង់ណដ្លានសារៈព្រសយជន៍រាំទុតសព្ារ់សធើវការសសព្មច្ចិ្តត 

 វរបធម៌ផ្ន “ការរញ្ហា  និងព្តតួរនិិតយ”ជាំរញុឱ្យសក្មមភារគម នតផ្មារណនថមសៅក្នងុណខសរញ្ហា រសណ្តត យ 

 រាយការែ៍ព្តូវានសរៀរច្ាំ នងិរត័ា៌នព្តូវានេុក្ដ្ឋក្ត់មលាំដ្ឋរ់ រ ុណនតមិនព្តូវានសព្រើព្ាស់។ 

ដ្ាំសែើរការ និង វិធីស្ថន្រសត៖ ព្រសិេធភារ និងព្រសិេធទល 

ការងារអនវុតតជាក្ណ់សតងៈ 

  វិធីសាន្រសត ណដ្លេាំលារ់សព្រើព្ាស់សដ្ឋយរុគ្គលសៅក្នុងការអនវុតតដ្ាំសែើរការមួយ ឬសក្មមភារសព្ច្ើន គ្ឺ

មិនានព្រសិេធភារ ឬានទលលអសៅក្នុងការសធវើឱ្យានសសព្មច្នូវសគលរាំែងណដ្លានសព្គង។ 

 វិធីសាន្រសតទាំងអស់សនះរារ់រញ្ចូលទាំងការសរៀរច្ាំ ការសព្រើព្ាស់ឯក្សារ  ការសព្រើព្ាស់ឧរក្រែ៍ និង

ការអនុវតតដ្ផ្េសេៀត។ 

ភារមនិចាាំាច្ ់

 ានជាំហានមិនចាាំាច់្ ឬមិនព្តូវការជាសព្ច្ើនក្នងុដ្ាំសែើរការ ណដ្លគ្ួរណតព្តូវានលុរសចាលរីសព្ពាះសគ្

មិនានរសព្មើឱ្យសគលរាំែង  

 មិនានការខិតខាំព្រងឹណព្រងសដ្ើមបីទញយក្ឱ្កាសសធវើការជាមួយាច ស់េុននងិណទនការការងារណដ្លជា

តព្មូវការររស់ាច ស់េុនព្តូវានសគររ សហើយភារមនិជាក្ល់ាក្ន់ងិការច្ាំណ្តយព្តូវានកាត់រនថយ 

 ការអនុម័ត ឬចុ្ះហតថសលខាសព្ច្ើនសរក្ព្តូវានតព្មូវមុនសរលសក្មមភារមួយ ឬភារក្ិច្ចមួយអាច្ចារ់

សទតើម 

 រ័តា៌នព្តូវានរាំសរញរ ុណនតមិនព្តូវានសព្រើព្ាស់។ 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  395                 ២០១៧ 

 

ភារងាយព្សួល 

 សរលសវលាមិនដ្ាំសែើរការានច្ាំននួសព្ច្ើនព្ជលុ សដ្ឋយសាណតច្ាៃ យរវាងនាយក្ដ្ឋឋ ន ឬណទនក្ជាមួយ

មុខងារណដ្លអនុវតតសក្មមភារសាំខាន់ៗក្នុងដ្ាំសែើរការ  

 សក្មមភារដ្ាំសែើរការមយួច្ាំននួ ឬភារក្ិច្ចគ្ឺព្តូវានអនុវតតព្ច្ាំណដ្ល។ ឧទហរែ៍ៈ ការផ្លា ស់រតូរ

រ័តា៌នដ៏្សព្ច្ើន ការរញ្ចូលឬវាយរញ្ចូលមតងសេៀត នូវេិនននយ័ណដ្លានយក្សច្ញរកី្ុាំរយូេ័រមួយសៅ

មួយ នងិជាំហានណដ្លមិនព្តូវការសទសងសេៀត ណដ្លជាសញ្ហញ ផ្នដ្ាំសែើការក្ាំណ្តត់ៗ 

 មនុសសសព្ច្ើនសរក្រនិតិយឯក្សារណដ្លានទតលឱ់្យ ឬណទនក្មួយផ្នរត័ា៌នសៅក្នងុណទនក្ ឬនាយក្ដ្ឋឋ ន ឬ

ណទនក្ការងារណតមយួ  

 មនុសសដ្ណដ្លរនិតិយឯក្សារដ្ណដ្លជាសព្ច្ើនសលើក្។ ឧទហរែ៍ៈ សរលសវលាសរីសយក្ និងដ្ឋក្់ច្ុះ

ឯក្សារសព្ច្ើនសរក្ ឬការវិលចុ្ះស ើងផ្នឯក្សារតមរយៈមនសុសដ្ណដ្លនងិមុខងារដ្ណដ្ល 

 រ័តា៌នដូ្ច្គន ព្តូវានរាំសរញក្នុងេីតាំងដ៏្សព្ច្ើនសនធកឹ្សនាធ រ់ សព្ារ់សហតទុលណដ្លមិនានរណនថម 

នូវតផ្មា។ 

សវយ័ព្រវតតក្មម 

 ភារក្ិច្ចណែនាាំសាំខាន់ៗណដ្លអាច្ព្តូវានសធវើសវ ័យព្រវតតក្មមានមិនព្តូវានសធវើសវយ័ព្រវតតក្មម  

 ដ្ាំសែើរការររស់សវនដ្ឋឋ នព្តូវានព្តួតរនិិតយសដ្ឋយនីតិវិធ ី “ណក្តព្មូវនងិរក្សឃើញ”។ ឧទហរែ៍៖

ការព្តតួរនិតិយស ើងវិញនងិច្រិតលក្ខែៈផ្នរាយការែ៍ណដ្លានក្ាំហុស។ (សតើក្ាំហសុព្តូវាន

ក្ាំែតថ់ាន ក្់ ឫសគ្ល់រញ្ហា ផ្នព្រសភេក្ាំហុសនីមួយៗព្តូវានវិភាគ្ និងយនតការរងាក រព្តូវានក្ាំែត ់

សដ្ើមបីតរតសៅនងឹសដ្ើមច្មរញ្ហា ណដ្លសក្ើតស ើងជាញកឹ្ញារ់ឬសេ? សតើការព្គ្រ់ព្គ្ងទាំងសនះអាច្ដ្ឋក្់

ឱ្យសវយ័ព្រវតតក្មមឬសេ?) 

 ការរញ្ចូលេិនននយ័មិនព្តូវានសទៃៀងផ្លៃ ត់សៅក្ណនាងផ្នអងគភាររញ្ចូល សដ្ើមបធីានាភារព្តឹមព្តូវនងិ

សរញសលញ។ (សតើអវីជាការរងផ់្ងាច្ាំសពាះភារមនិព្តឹមព្តូវ នងិមិនសរញសលញផ្នេិនននយ័រញ្ចូលក្នុង

ដ្ាំសែើរការ? សតើក្ុាំរយូេ័រអាច្សវ ័យព្រវតតក្មមការព្តតួរនិតិយសដ្ើមបធីានាភារសុច្រិតសលើេិននន័យនងិ

រ័តា៌នណដ្លានរញ្ចូល សហើយកាត់រនថយ ឬលុរសចាលការច្ាំណ្តយច្រនតច្ាំសពាះដ្ាំសែើរការជាងមី និង 

ការសសព្មច្ចិ្តតមិនានលអានណដ្រឬសេ?)។ 

សសងខរ 

ខែៈណដ្លលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យខាងសលើព្តូវានសរៀរច្ាំសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន ច្ាំែចុ្ណដ្លសាំខាន់គ្ពឺ្តូវឱ្យព្ាក្ដ្ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  396                 ២០១៧ 

 

 ក្នុងការណរងណច្ក្ “សញ្ហញ រញ្ហា ” រីឬសគ្លផ់្នរញ្ហា សៅសរលវាយតផ្មាដ្ាំសែើការមយួសដ្ើមបីរក្ព្រសិេធភារ នងិ

ព្រសិេធទល នងិរក្ព្រភរឬសគ្លផ់្នរញ្ហា ច្ាំសពាះគ្ាំលាតក្នងុការអនុវតត នងិហានភិ័យសវនដ្ឋឋ ន។ 

ការសធវើឱ្យព្រសសើរនូវដ្ាំសែើរការ នងិការព្តតួរនិតិយអាច្ជារញ្ហា លាំាក្ក្នងុការអនុវតត រសីព្ពាះណតព្រផ្រែី 

េាំលារ់ និងក្បនួច្ារ់ជាសព្ច្ើនណដ្លសក្ើតស ើងជាយូរឆ្ន ាំសៅក្នុងអងគភារ។ “សតសតអាសីុត Acid Test” គ្ឺជាតផ្មា

រណនថមក្នងុព្ក្ណសណភនក្ាច ស់េុន និងាច ស់ដ្ាំសែើរការ។ ឧទហរែ៍ៈ ព្រសិនទតលជ់សព្មើសមួយ សតើាច ស់េុនាន្នៃៈ

ក្នុងការរងផ់្ងាសលើសក្មមភារជាក្់លាក្ណ់្តមួយណដ្រឬអត់? ព្រសិនសរើថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងលុរសចាលនូវសក្មមភារមួយ សតើ

ាច ស់េុនានក្ត់សាគ លឬ់សេ? សហើយសតើដ្ាំសែើរការទាំងឡាយសៅណតសរញចិ្តតតមតព្មវូការររស់ាច ស់េុនសេៀត 

ឬយ ងណ្ត? 
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េព្ម្ង់សលខ ២០ “សោលការែ៍ណែនាាំររដ្ាំសណាះព្ស្ថយ” 

សគលរាំែង 

សគលការែ៍សនះទតលជ់នូព្ក្ុមព្តួតរនិតិយនូវ វិធសីាន្រសត  សដ្ើមបីក្ាំែតន់ូវដ្ាំសណ្តះព្សាយណដ្លលអព្រសសើរជាង

សគ្ច្ាំសពាះគ្ាំលាតអនុវតត ឬហានភិយ័ដ្ាំសែើរការ។ ឧរក្រែ៍សនះានគ្ូសរញ្ហា ក្់សលើក្តត មួយច្ាំននួសដ្ើមបីសធវើការ 

រិចារណ្តក្នងុសរលសព្ជើសសរីសយក្ដ្ាំសណ្តះព្សាយ។ 

១-សរៀរច្ាំការវិភាគ្ច្ាំសែញ-ខាតក្ព្មិតខពស់ច្ាំសពាះដ្ាំសណ្តះព្សាយច្មបងសដ្ឋយព្តូវព្ាក្ដ្ថាធានាាននូវ

ការរសងកើនច្ាំែូល ព្រសិេធទលព្រតិរតតកិារ នងិទលព្រសយជន៍ជាក្់ណសតង។ 

២- ការវាយតផ្មាភារសជាគ្ជយ័/ហានភិ័យផ្នដ្ាំសណ្តះព្សាយនីមួយៗ : 

• ការវាយតផ្មាភារសព្តៀមរួច្រាល់ររស់សវនដ្ឋឋ នសដ្ើមបីសធវើការផ្លា ស់រតូរ 

 ការដ្ឋក្់សាំពាធសដ្ើមបីសធវើការផ្លា ស់រតូរ 

 ការសរតជ្ាររស់អនក្ព្គ្រ់ព្គ្ង 

  វិធានការទាំងឡាយក្នុងការអនវុតត 

• វាយតផ្មានូវភារសមុគ្សាម ញផ្នរសច្ចក្សេសច្ាំសពាះដ្ាំសណ្តះព្សាយនីមួយៗ 

• វាយតផ្មាេាំហាំផ្នការផ្លា ស់រតូរណដ្លជារ់ពាក្់រន័ធជាមួយការអនុវតតនវូដ្ាំសណ្តះព្សាយមួយ 

• វាយតផ្មាវិសាលភារផ្នការផ្លា ស់រតូរជាមួយការអនុវតតផ្នដ្ាំសណ្តះព្សាយមួយ 

• ក្ាំែតភ់ារសជាគ្ជ័យ ឬហានភិយ័ជាេូសៅផ្នដ្ាំសណ្តះព្សាយនីមួយៗសដ្ឋយណទអក្សលើលក្ខែៈ  

 វិនិច្ឆ័យខាងសលើ។ 

៣- សព្ជើសសរីសដ្ាំសណ្តះព្សាយណដ្លព្រសសើរជាងសគ្ សដ្ើមបលីរុរាំាតន់ូវគ្ាំលាតក្នុងការអនុវតត ឬនិង          

ហានភិយ័។ 

• ណច្ក្ថាន ក្់ដ្ាំសណ្តះព្សាយតមហានភិយ័ ឬទលព្រសយជន៍ ឬការច្ាំណ្តយ 

• វាយតផ្មាព្ក្រខ័ែឌ សរលសវលាការអនុវតតសព្ារ់ដ្ាំសណ្តះព្សាយណដ្លអាច្ក្ាំែតយ់ក្ (ឈន ះ 

រហ័ស រយៈសរលខាី រយៈសរលណវង) 

• សព្ជើសសរីសដ្ាំសណ្តះព្សាយសដ្ឋយណទអក្សលើច្រតិរួមផ្នហានភិយ័ ទលព្រសយជន៍ ការច្ាំណ្តយ នងិ

ព្ក្រខ័ែឌ សរលសវលាផ្នការអនុវតត។ 

៤- សៅសរលរងាា ញដ្ាំសណ្តះព្សាយដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន ព្តូវណតខាំរក្ការគាំព្េសដ្ឋយរនយលន់ូវភារមិនសរញចិ្តត

ជាមួយសាថ នភាររច្ចុរបនន។ 
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• ខែៈក្ាំរុងគ្មនាគ្មន៍សហតកុារែ៍អាំរីដ្ាំសែើការរច្ចុរបនន សវនក្រព្តូវច្ងអលុរងាា ញនវូគ្ាំលាត 

រវាងដ្ាំសែើការរច្ចុរបននជាមួយដ្ាំសែើរការានណក្លមអ។ ព្រការសនះរសងកើតសៅក្នុងការរញុ នងិទញ

ចាាំាច់្ការផ្លា ស់រតូរ។ គ្មនាគ្មន៍សហតកុារែ៍គ្ាឺនភារចាាំាច់្ណ្តស់ ព្រសិនសរើមនសុសភាគ្

សព្ច្ើនមិនានចូ្លរួមនវូក្នងុការវាយតផ្មានវូដ្ាំសែើការរច្ចុរបនន ឬណសវងរក្ដ្ាំសណ្តះព្សាយ  

• ការសរើក្ នងិណច្ក្រណំលក្សដ្ឋយសសាម ះព្តង់នូវេិនននយ័ និងរ័តា៌នរសងកើតនូវក្ាា ាំង នងិការជាំរញុ

សៅរក្ការផ្លា ស់រតូរតមរយៈ 

 ការរងាា ញរ័តា៌នណដ្លមិនានសងគតភិារជាមួយការយល់សឃើញ ឬជាំសនឿ សដ្ើមបី

ច្ងអលុរងាា ញនវូតព្មូវការសព្ារ់ការផ្លា ស់រតូរ 

 ការច្ងអលុរងាា ញថាសាថ នភារសៅនឹងគ្ឺមិនានទលលអសេ 

 នាាំយក្ការេេួលសាគ ល់សៅឱ្យសាថ នភារមយួណដ្លព្តូវការការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់។ 
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េព្ម្ង់សលខ ២១ “សោលការែ៍ណែនាាំការព្រជ ាំ ល្ង” 

សគលរាំែង 

សគលការែ៍ណែនាាំការព្រជុា្ំ ាងទតល់ឱ្យនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នូវតព្មុយណដ្លានសារសាំខាន ់ នងិ 

គ្ាំនតិក្នុងការសរៀរច្ាំឱ្យានការព្រជុាំ ា្ងព្រក្រសដ្ឋយភាររលនូ នងិព្រសិេធភារ។ សគលការែ៍ណែនាាំានរញ្ហា ក្់

អាំរីេិដ្ឋភារណទនក្ខាឹមសារ គ្ុែភារ នងិក្ិច្ចការរដ្ឋាលផ្នការព្រជុាំ ា្ង។  

ការសរៀរច្ាំព្រជុា្ំ ាង 

• សរៀរច្ាំកាលវិភាគ្ឱ្យានលអេុក្ជាមុន សដ្ើមបធីានាថាផ្ដ្គ្ពូាក្់រន័ធទាំងអស់នងឹានលេធភារច្ូលរួម  

• រិភាក្ារញ្ាអីនក្ចូ្លរួមជាមួយព្រធានព្គ្រ់ព្គ្ងណទនក្ ណដ្លព្តូវានព្តតួរនិតិយ នងិអសញ្ា ើញតាំណ្តងផ្ដ្គ្ូ

ទាំងអស់មក្រីព្គ្រ់ណទនក្ណដ្លានច្ាំណ្តរ់អារមមែ៍ ឬណទនក្ណដ្លរងទលរ ៈពាលរ់ីការព្តតួរនិិតយ  

• សរៀរច្ាំេុក្ជាមុននូវផ្លៃ ាំងព្ក្ដ្ឋសសរសសរ  ឬឧរក្រែ៍រញ្ហច ាំងរូរភារក្នងុរនៃរ់ព្រជុាំព្រសិនសរើចាាំាច់្ 

• សរៀរច្ាំរនៃរ់ព្រជុាំឱ្យានភារេូលាយព្គ្រ់ព្គន ់  សដ្ើមបីសព្មរសព្មួលច្ាំននួអនក្ចូ្លរួមណដ្លានរំរងឹ

េុក្ក្នុងការចូ្លរួមក្ិច្ចព្រជុាំ  

• ណរងណច្ក្រសរៀរវារៈ និងរាយការែ៍ព្ពាងចុ្ងសព្កាយដ្លអ់នក្ច្លូរួមជាមុន នងិអនញុ្ហញ តឱ្យអនក្ចូ្លរួម

ានសរលសវលាព្គ្រ់ព្គនក់្នុងការព្តតួរនិតិយឯក្សារ 

• រិភាក្ាអាំរីសគលរាំែងផ្នការព្រជុាំ ា្ងជាមួយព្រធាន ឬអនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ជាមុន។ ព្រការសនះ

អនញុ្ហញ តឱ្យព្រធានានលេធភារក្ាំែតន់ូវសគលរាំែងរណនថម សដ្ើមបីណងាងរញ្ហា ក្់សៅអាំ ុងសរលព្រជុាំ  

• រិចារណ្តក្នងុការសព្រើព្ាស់ច្ាំែចុ្សគល សដ្ើមបីព្រជុាំ ា្ងជាជាងររិយយនូវសសច្ក្តពី្ពាងនូវរាយការែ៍

រញ្ចរ់។ រាយការែ៍សសច្ក្តីព្ពាងណដ្លានលក្ខែៈររិយយ អាច្ជាសហតទុលឱ្យអនក្ច្លូរួមសផ្លត ត

ការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សៅសលើការអានរាយការែ៍ជាជាងនយិយគន សៅវិញសៅមក្។ 

ដ្ាំសែើរការក្ចិ្ចព្រជុា្ំ ាង 

• ព្តូវណងាងរញ្ហា ក្ន់ូវច្ាំែចុ្ដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

  វិសាលភារផ្នការព្តតួរនិតិយ 

 រញ្ហា  

 ការសននដិ្ឋឋ ន ឬការទតលអ់នសុាសន ៍

 ណទនការសក្មមភារ 

• ធានានូវភារអរាព្ក្ិតយ សតានុម័ត យតុតិធម៌ នងិតលុយភារ ក្នងុការគ្ូសរញ្ហា ក្ ់ នងិរេរងាា ញជារួម

ដ្ាំសែើរការក្ិច្ចព្រជុាំជាមួយនិងអាក្របក្ិរិយជាវិជាាន  



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  400                 ២០១៧ 

 

• សផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សៅសលើការរីក្ច្ាំសរីនររស់សវនដ្ឋឋ នជាជាងយក្សព្រៀរសលើសវនដ្ឋឋ ន 

• សធវើការទតលស់យរល់ជាវិជាានដ៏្ព្រសសើរអាំរកី្ិច្ចសហព្រតិរតតកិារ និងការសព្ជាមណព្ជង ការទតល់សយរល់ជា

 វិជាានអាំរីព្រតិរតតកិារ ព្ររន័ធ នងិនតីិវិធ ី

• សធវើការក្ាំែតន់ូវរាល់រញ្ហា ណដ្លការព្រមសព្រៀង ឬដ្ាំសណ្តះព្សាយសៅមិនទន់ព្តូវានសដ្ឋះព្សាយ ការ

ព្រជុាំ ា្ងគ្ួរណតសផ្លត តការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់សលើរញ្ហា ទាំងសនះ 

• ព្តូវសព្តៀមរភិាក្ានូវការសននដិ្ឋឋ ននានា ណដ្លព្តូវាននាាំសៅដ្ល់រាយការែ៍ព្តតួរនិតិយចុ្ងសព្កាយព្តូវ

សព្តៀមខាួនច្ាំសពាះការរដិ្សសធនានាសដ្ឋយសព្តៀមជាសព្សច្នវូភសតុតងឱ្យានព្គ្រ់ព្គន់ដូ្ច្ជា៖ ឯក្សារ

សវនក្មម ឯក្សារសយង ។ល។ 

• ក្ត់ព្តការផ្លា ស់រតូរណដ្លានរិភាក្ា នងិយល់ព្រមទក្់េងនឹងភាសា សាំដី្ និងខាឹមសារលមអតិសដ្ើមបធីានា 

ឱ្យានថារាលក់ារផ្លា ស់រតូរព្តូវានរញ្ចូលសៅក្នុងរាយការែ៍រញ្ចរ់  

• ក្ត់ព្តរាលជ់ាំហានសក្មមភារទាំងអស់ ណដ្លានព្រមសព្រៀងអាំ ុងសរលព្រជុាំ ា្ង រួច្រញ្ចូលក្នុងរាយ

ការែ៍រញ្ចរ់ សដ្ឋយធានាថាជាំហានសក្មមភារសដ្ើមបដី្ាំសណ្តះព្សាយរញ្ហា ានលក្ខែៈសដ្ឋយផ្លៃ ល ់ នងិ

ក្ាំែតថ់ាសតើនណ្តជាអនក្េេួលខុសព្តូវ នងិា ន់ព្រាែកាលររិសច្ឆេរញ្ចរ់  

• រញ្ហច ក្់រាលក់ារផ្លា ស់រតូរណដ្លានព្រមសព្រៀងសៅចុ្ងរញ្ចរ់ផ្នក្ិច្ចព្រជុាំ សដ្ើមបធីានាថាមិនានការរក្

ព្សាយណ្តមួយខុស គ្ង  

• រញ្ហា ក្់អាំរីរញ្ា ីណរងណច្ក្សព្ារ់រាយការែ៍រញ្ចរ់។ 

ការរញ្ចររ់ាយការែ៍រនាៃ ររ់កី្ចិ្ចព្រជុា្ំ ាង 

• រញ្ចូលការផ្លា ស់រតូរណដ្លានព្រមសព្រៀងទាំងអស់ក្នងុរាយការែ៍រញ្ចរ់ ឱ្យានរហ័សតមណតអាច្សធវើសៅ

ាន សដ្ើមបធីានាការណរងណច្ក្រាយការែ៍រញ្ចរ់ឱ្យានទនស់រល។ 

 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  401                 ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ២២ “ចរតិ្ផ្នការររសឃើញណដ្លបានសរៀរចាំលអ” 

ច្រិតទាំងសនះានដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

ក្.ការរងាា ញលក្ខខែឌ  (ជាអវ?ី) 

ខ.លក្ខែៈវិនិច្ឆយ័ (គ្ណួតជាអវ?ី) 

គ្.ឫសគ្ល់ (សហតអុវាីនជាសក្ើតាន?) 

ឃ.ទលរ ះពាល ់(ដូ្សច្នះអវីសក្ើតស ើង?) 

ង.អនសុាសន ៍(សតើអវីគ្ួរសធវើ?)។ 

ក្- ការរងាា ញលក្ខខែឌ  

ការរងាា ញលក្ខខែឌ  គ្ឺជាការរញ្ហា ក្ន់ូវធមមជាត ិនងិសភារផ្នការរក្សឃើញច្ាំសពាះលក្ខខែឌ ណដ្លមិនាន

រាំសរញ នងិក្៏ជាច្សមាើយសៅនងឹសាំែួរ “សតើានអវីសក្ើតស ើង?”។ ជាធមមត លក្ខខែឌ ណដ្លរងាា ញសនះគ្ាឺនភារ

ច្ាស់លាស់នងិព្តឹមព្តូវ ណដ្លេេួលានរកីារសព្រៀរសធៀរររស់អនក្ព្តួតរនិិតយ ឬរលីក្ខែៈវិនិច្ឆ័យវាយតផ្មាព្តឹម

ព្តូវ។ 

ខ- លក្ខែៈវនិចិ្ាយ័ 

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យជាច្រិតមួយណដ្លរសងកើតភារព្សរច្ារ់ផ្នការរក្សឃើញ តមរយៈការក្ាំែតន់ូវលក្ខែៈ

 វិនិច្ឆយ័ផ្នការវាយតផ្មា នងិស ា្ើយនូវសាំែួរ “សតើសតងដ់្ឋរអវីានសព្រើសព្ារ់ វិនិច្ឆ័យ” សៅក្នុងការរនិតិយណទនក្ហិរញ្ញវតថុ

នងិណទនក្អនុសលាមភារ។ លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យអាច្ជាភារព្តឹមព្តូវ ភារជាសារវនត សងគតភិារ ឬអនុសលាមភារសៅនងឹ

សគលការែ៍គ្ែសនយយ តព្មូវការច្ារ់ ឬការណែនាាំសទសងៗ។ ក្នងុការព្តតួរនិតិយរក្ព្រសិេធភារ ភារសនស ាំសាំផ្ច្ 

នងិលេធទលក្មមវិធី (ព្រសិេធភារ) លក្ខែៈវិនិច្ា័យអាច្ព្តវូានក្ាំែត់សៅក្នងុព្រកាសររស់សរសក្ក្មម ព្រត-ិ    រ

តិតការ ឬមុខងារ សមិេធក្មម សវនក្មម សគលរាំែងក្មមវិធ ី សគលការែ៍ នតីិវិធី នងិរេរញ្ហា នានា ឬក្ល៏ក្ខែៈ

 វិនិច្ឆ័យណដ្លានព្រភររខីាងសព្ៅសទសងសេៀត។ 

គ្- ឫសគ្លផ់្នរញ្ហា  

 ច្រិតេីរួន គ្កឺ្ាំែតអ់ាំរីសហតទុលណដ្លរណ្តត លឱ្យានលក្ខខែឌ  (សាថ នភារ) ឬការរក្សឃើញមិនព្សរ

សហើយណដ្លស ា្ើយសៅនងឹសាំែួរថា “សហតអុវីានជាសក្ើតស ើង?”។ ព្រសិនសរើលក្ខខែឌ ានសៅយូរអណងវង ឬក្ាំរងុណត

ានភាររីក្ច្ាំសរនីខាា ាំងស ើង មូលសហតុណដ្លរួមច្ាំណែក្ច្ាំសពាះច្រិតលក្ខែៈផ្នលក្ខខែឌ សនះ គ្ួរព្តូវានររិយយ



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  402                 ២០១៧ 

 

ទងណដ្រ។ ការក្ាំែត់សដ្ើមសហតនុូវលក្ខខែឌ  ឬការរក្សឃើញមិនសមព្សរ គ្ឺជាតព្មូវការជាមុនសដ្ើមបីសធវើការទតល ់ 

អនសុាសន៍សរញសលញសព្ារ់សក្មមភារណក្តព្មូវ។ មូលសហតអុាច្ច្ាស់លាស់ ឬអាច្ព្តូវានក្ាំែត់សដ្ឋយការ

សធវើវិចារ ព្រសិនសរើអនសុាសន៍ច្ងអលុសលើមសធាាយជាក្ល់ាក្ ់ និងជាក្ណ់សតងសដ្ើមបីណក្តព្មូវលក្ខខែឌ ។ សទះជា 

យ ងណ្តក្ស៏ដ្ឋយ ររាជយ័ក្នុងការក្ាំែតន់វូមូលសហតផុ្នការរក្សឃើញ អាច្ាននយ័ថាមូលសហតុមិនព្តូវាន

ក្ាំែត់សដ្ឋយសារណតភារានក្ព្មិត ឬការខវះខាតសៅក្នុងការងារព្តួតរនិិតយ ឬថាវាព្តូវានសគ្លុរសចាល សដ្ើមបី

សជៀសវាងការព្រឈមមុខដ្ឋក្គ់ន ជាមួយនិងមន្រនតីណដ្លេេួលខុសព្តូវ។ 

ឃ- ទលរ ះពាល ់

 ទលរ ះពាល ់ គ្ឺជាច្រិតណដ្លក្ាំែត់សកាត នុភារឬក្ាា ាំងរិតព្ាក្ដ្ផ្នលក្ខខែឌ  នងិស ា្ើយសៅនងឹសាំែួរ 

ថា “សតើអវីជាទលរ ះពាលណ់ដ្លអាច្ាន?”។ សារៈសាំខានផ់្នលក្ខខែឌ មួយជាធមមតព្តូវានវិនិច្ឆយ័ សដ្ឋយទលរ ះ

ពាលរ់រស់វា។ សៅក្នងុសវនក្មមព្រតិរតតកិារ ការធាា ក្់ចុ្ះផ្នព្រសិេធទលនងិការសនស ាំសាំផ្ច្ ឬការមនិសសព្មច្ាន

ដ្ល់សគលរាំែងផ្នក្មមវិធី (ព្រសិេធភារ) គ្ជឺាការវាស់ណវងសមព្សរផ្នទលរ ះពាល។់ រងាវ ស់ទាំងសនះសព្ច្ើន

សាំណដ្ងសច្ញជាររិាែ (ឧទហរែ៍ៈ ជាសរៀល ជាច្ាំននួមន្រនត ី ច្ាំននួព្រតិរតតកិារឬសរលសវលាក្នាងសៅ)។ 

ព្រសិនសរើទលរ ះពាល់ជាក្់ណសតងមិនអាច្ក្ាំែត់ាន សកាត នរុលភារ ឬភារអរូរិយផ្នទលរ ះពាល ់អាច្ព្តូវាន

សព្រើព្ាស់សៅក្នុងការរងាា ញអាំរីសារៈសាំខាន់ (ភារជាសារវនត) ផ្នលក្ខខែឌ ។ 

ង- ការទតលអ់នសុាសន ៍

ច្រិតចុ្ងសព្កាយសនះរញ្ហា ក្ន់ូវសក្មមភារណក្តព្មូវនិងស ា្ើយនឹងសាំែួរថា “សតើអវីណដ្លគ្ួរណតព្តូវានសធវើ”។ 

ច្ាំែងទក្់េងរវាងការទតលអ់នសុាសនន៍ងិរញ្ហា ជាមូលដ្ឋឋ នផ្នលក្ខខែឌ  គ្ួរណតានភារច្ាស់លាស់ និងសម

សហតុសមទល។ ព្រសិនសរើានច្ាំែងទក្់េងណមន អនសុាសន៍េាំនងជាអាច្សធវើាន នងិអនុវតតានព្តឹមព្តូវ។  

ការទតលអ់នសុាសន៍សៅក្នងុរាយការែ៍ព្តតួរនិតិយព្តូវច្ាស់លាស់ ថាអវីណដ្លព្តូវផ្លា ស់រតូរ ឬណក្ណព្រ ណតថា

ការផ្លា ស់រតូរសនាះព្តូវសធវើដូ្ច្សមតច្? សនាះគ្ឺជាការេេួលខុសព្តូវររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ការទតលអ់នសុាសន៍េូសៅ   

(ឧទហរែ៍ៈ គ្រួរសងកើនការព្រុងព្រយត័នឱ្យានសព្ច្ើន ការព្តតួរនិតិយគ្រួព្តូវរព្ងឹងស ើងវិញ គ្រួានការសិក្ាមួយ ឬ

ការរចិារណ្តមយួ) មិនគ្ួរព្តូវសព្រើព្ាស់ក្នុងរាយការែ៍ព្តតួរនិតិយសេ។ រ ុណនតសរលខាះអនសុាសន៍េូសៅសនះ អាច្

សមព្សរសៅក្នងុការសសងខររាយការែ៍ សដ្ើមបីតព្មង់េិសការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់ររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ ច្ាំសពាះ

លេធទលទក្់េងនឹងអនុសលាមភារ ណដ្លានរក្សឃើញសៅក្នងុណទនក្នានា។ 

សៅសរលទលព្រសយជនរ៍កីារេេួលយក្អនសុាសន៍ានលក្ខែៈជាក្់ណសតង ព្រសយជនទ៍ាំងសនះគ្ួរណតព្តូវ

ានក្ាំែត់ស ើង សហើយព្រសិនជាអាច្សធវើសៅាន គ្អឺាច្គ្ិតជាេាំហាំ ដូ្ច្ជាច្ាំែូលរក្ានរណនថម ការច្ាំណ្តយ 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  403                 ២០១៧ 

 

ផ្ងាសដ្ើមទរ ឬរសងកើននូវព្រសិេធទល។ 

ការច្ាំណ្តយសព្ារ់អនុវតតអនសុាសន៍ ជានិច្ចកាលគ្ួរណតព្តូវសធវើការសព្រៀរសធៀរសៅនិងហានភិយ័។      

អនសុាសន៍គ្ួរណតព្តូវានព្រគ្ល់សដ្ឋយព្តង់ច្ាំសពាះអនក្េេួលខុសព្តូវក្នងុការចាត់ការណក្តព្មូវ។ 

សសងខរ 

លេធទលសវនក្មមណដ្លលអព្តូវណតនាាំសៅដ្លអ់នសុាសន៍មួយ ណដ្លរណនថមតផ្មាច្ាំសពាះអងគភារ សហើយ   

លេធទលសនះណតងព្ក្សសារនូវធមមជាតផិ្នការរក្សឃើញ លក្ខែៈ វិនិច្ឆ័យណដ្លានសព្រើសដ្ើមបកី្ាំែតអ់តិថភារ

លក្ខខែឌ  ឫសគ្លផ់្នលក្ខខែឌ  េាំហាំផ្នទលរ ះពាល់ររស់វា នងិអវីជាការគ្តិររស់អនក្ព្តតួរនិតិយណដ្លគ្ួរណតព្តូវ

ានសធវើសដ្ើមបីណក្លមអដ្លល់ក្ខខែឌ ។ ការរក្សឃើញសរញសលញណដ្លានច្រិតទាំង៥សនះ គ្ឺងាយព្សលួយល ់ នងិ

ងាយរងាា ញទលរ ះពាល ់ នងិសារៈសាំខាន់សៅកាន់មន្រនតពី្គ្រ់ព្គ្ងពាក្រ់ន័ធ។ ការរក្សឃើញនីមួយៗ គ្ួរណតព្តូវាន  

គាំព្េសដ្ឋយសនាកឹ្ក្ិច្ចការផ្នការរក្សឃើញ ណដ្លានច្ងព្ក្ងេុក្ក្នុងឯក្សារសវនក្មម។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  404                 ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ២៣ “ស្ថថ នភារផ្នការព្ត្ួត្រិនិត្យការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃរនុង” 

សគលរាំែង 

េព្មង់សនះតមដ្ឋនសាថ នភារផ្នការព្តួតរនិិតយការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង ណដ្លក្ាំរងុដ្ាំសែើរការ នងិានរញ្ចរ់ 

សៅក្នងុអាំ ុងសរលមួយក្ាំែត។់  

េព្មង់សនះានសារព្រយជនស៍ព្ារ់សរៀរច្ាំរាយការែ៍សាថ នភារ តមដ្ាំណ្តក្់កាលសព្ារ់រដ្ឋមន្រនតឬី

អនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ តមដ្ឋនណទនការព្តតួរនិតិយការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងនងិសក្មមភារព្តតួរិនិតយជាក្់ណសតង។ 

ស ម្ ះសវនដ្ឋឋ ន (នាយក្ដ្ឋឋ ន/ណទនក្/ព្ក្ុម).......................................................... 

ណទនក្ព្តវូព្តតួរនិតិយៈ 

រញ្ាពី្តតួរនិតិយ 
ក្ាំរងុ 

ដ្ាំសែើរការ 

កាលររសិច្ឆេរញ្ចរ់

ការព្តតួរនិតិយ 

កាលររសិច្ឆេសច្ញទាយរាយការែ៍ 

សរញ

ច្តិត 

ចាាំាច្់

ព្តវូណក្ 

លមអ 

មនិ 

សរញ 

ច្តិត 

គម នច្ាំណ្តតថ់ាន ក្ ់

(ានណតលេធទល) 

តមណទនការៈ 

-  

-  

-  

      

សព្ៅណទនការៈ 

-  

-  

      

 

គ្សព្ាងៈ 

-  

 

      

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  405                 ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ២៤ “េព្ម្ងត់ាម្ដ្ឋនស្ថថ នភារនិងរញ្ជា សសងខរ” 

សគលរាំែង 

ការសព្រើព្ាស់េព្មងត់មដ្ឋននងិរញ្ហា សសងខរ គ្ឺសដ្ើមបីសសងខរសាថ នភារផ្នការអនុវតតសក្មមភារណក្តព្មូវ

សលើរញ្ហា សាំខាន ់ណដ្លានក្ត់សាគ ល់សដ្ឋយអនក្ព្តតួរនិតិយ។ េព្មង់ណដ្លានរាំសរញរួច្គ្ឺានទលព្រសយជនក៍្នុង

ការសរៀរច្ាំរាយការែ៍ព្រចាាំ សព្ារ់រដ្ឋមន្រនតី/គ្ែៈក្មមការនាយក្ និងអនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ នងិសដ្ើមបីសរៀរច្ាំ

ណទនការការងារតមដ្ឋនៈ 

ស ម្ ះសវនដ្ឋឋ ន (នាយក្ដ្ឋឋ ន/ណទនក្/ព្ក្ុម)......................................... 

ផ្ងៃេី ............................................. 

ស ម្ ះ 

ឯក្សារ 

ព្តូវរនិតិយ 

សលខ 

ឯក្សារ 

រនិិតយ 

រញ្ហា

ណដ្លាន 

រក្សឃើញ 

សសច្ក្តី 

សសងខរ 

អនុ

សាសន ៍

សសច្ក្តី

សសងខរការ 

ស ា្ើយតរ 

ររស់អនក្

ព្គ្រ់ព្គ្ង 

តួនាេីអនក្

េេួលខុសព្តូវ

សក្មម ភារ 

 

ការអនុវតតសក្មមភារណដ្លានណក្តព្មូវ 

ផ្ងៃ

ក្ាំែត ់

ផ្ងៃជាក្់

ណសតង 

តផ្មា 

រណនថម 

រារ់រញ្ចូលក្នងុ 

រាយការែ៍ 

ាេ/សេ 

រញ្ហា រញ្ចរឆ់្ន ាំសនះ 

          

          

រញ្ហា សដ្ឋះព្សាយក្នងុឆ្ន ាំ 

          

          

សទសងៗ 

          

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  406                 ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ២៥ “េព្ម្ង់ណទនការសរម្មភារ” 

សវនដ្ឋឋ នៈ ក្ាំរង់ណទភនាំសរញ 

ក្មមវតថសុវនក្មមៈ ការព្តួតរនិតិយនូវដ្ាំសែើការេេួលសាគ ល់េាំនញិ 

កាលរ រសិច្ឆេៈ  ផ្ងៃេី ៣១ ណខមិនា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

រញ្ហា  ការរញ្ចូលគម នការអនញុ្ហញ តច្ាំសពាះការនាាំច្លូេេលួសាគ ល ់ សលខឯក្សារសវនក្មម 

រ័ត្ម៌ានអាំររីញ្ជា  

ហានភិយ័ ការចូ្លសដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ តសៅក្នុងឯក្សារសមររស់អនក្នាាំេាំនញិចូ្លព្សរច្ារ់អាច្

រណ្តត លឱ្យានការរញ្ចូលស ម្ ះអនក្នាាំេាំនញិចូ្លខុសច្ារ់ ឬព្រឌ្ិត 

ការព្តតួរនិតិយ ព្ររន័ធានសុវតថភិារសដ្ឋយពាក្យសាៃ ត ់ានទតលសិ់េធិចូ្លសរសសរសៅក្នងុព្ររន័ធ ជនូណត

មនុសសណតាន ក្គ់្តរ់ីព្ក្ុមរសច្ចក្សេសរសច្ចក្វិេារ័ត៌ាន 

ការរក្សឃើញក្នងុសរល 

សតសត ព្តតួរនិតិយសាក្

លបង 

ានការរញ្ចូលអនក្នាាំចូ្លច្ាំននួ៥ ណដ្លមិនានឯក្សារព្សរច្ារ់សៅក្នុងឯក្សារសម

ររស់អនក្នាាំេាំនញិចូ្លព្សរច្ារ់ 

អនសុាសន ៍ ព្តួតរនិតិយសព្កាយដ្ឋក្ព់ាក្យសាៃ ត ់សលើឯក្សារសមររស់អនក្នាាំេាំនញិចូ្លព្សរច្ារ់និង

ការទគូរទគងនវូឯក្សារទាូវការសធៀរសៅនងឹឯក្សារសមររស់អនក្នាាំេាំនញិចូ្ល 

ាច ស់ដ្ាំសែើរការ ព្រធានជាំនយួការសលខាធិការដ្ឋឋ នេេួលសាគ លអ់តិងិជន 

រ័ត្ម៌ានណទនការសរម្មភារ 

ច្ាំែងសជើងណទនការ

សក្មមភារ 

ណទនការព្តួតរនិតិយសព្កាយដ្ឋក្ព់ាក្យសាៃ ត ់និងសទៃៀងផ្លៃ ត់ក្ព្មងឯក្សារសម 

ណទនការសក្មមភារ

ររស់អនក្ព្គ្រព់្គ្ង 

រយួរេុក្ភាា មៗនវូការដ្ឋក្់រញ្ចូលទាំង៥ និងព្តតួរនិតិយព្ររន័ធទតល់សិេធិចូ្ល 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  407                 ២០១៧ 

 

អនក្សព្មរសព្មលួ 

ណទនការសក្មមភារ 

ព្រធានជាំនយួការសលខាធិការដ្ឋឋ នេេួលសាគ លអ់តិងិជន 

រ័ត្ម៌ានតាម្ដ្ឋន 

នតីិវធិកី្នងុការតម 

ដ្ឋន 

សសងខរនូវការសទៃៀងផ្លៃ តផ់្នការេេួលសាគ ល ់

លេធទលក្នងុការតម

ដ្ឋន 

 

អនក្សព្មរសព្មលួ 

ក្នងុការតមដ្ឋន 

 

 កាលររិសច្ឆេរញ្ចរ់ សាថ នភារ 

កាលររិសច្ឆេរញ្ចរ់

ណដ្លររំឹងេុក្ 

កាលរ រិសច្ឆេរញ្ចរ់ណក្

តព្មូវ 

កាលររិសច្ឆេរញ្ចរ់

ជាក្់ណសតង 

រាំសរញានទាំងព្សុង 

 

ក្ាំរងុដ្ាំសែើការ 

 

មិនទនា់នចារ់សទតើម 

 

មិនានភារចាាំាច់្ 

  

 



 

ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                   អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង      408                             ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ២៦ “េព្ម្ង់សសចរតីព្ពាងរបាយការែ៍” 

 

ការសសងកត 

 

ហានភិយ័ 

រញ្ចូលក្នុង 

រាយ ការែ ៍

សេ/ាេ 

ណទនការសក្មមភារការ 

ព្គ្រព់្គ្ង 

 

អនក្េេលួខសុព្តវូ 

កាលររសិច្ឆេ 

សព្គង 

ឯក្សារ 

សវនក្មម 

សយង 

ានក្រែី២ណដ្លអនក្នាាំ 

ចូ្លេាំនញិព្តូវានេេួល

សាគ ល់សដ្ឋយគម នឯក្សារ 

សរញសលញ។ 

 

 

 

មិនសមព្សរក្នងុការេេួល

សាគ លអ់នក្នាាំេាំនញិចូ្ល ឬ

ឈមួ ញក្ណ្តត លណដ្លមិន 

ានដ្ឋក្់ជនូឯក្សារព្គ្រ់

ព្គន់ណដ្លនាាំសៅរក្ព្រតិរតតិ

ការមនិព្សរច្ារ់  

ាេ 

សយើងនងឹរយួរការេេួល 

សាគ ល់ររស់អនក្នាាំចូ្ល 

នងិតអ ក្រាល់សក្មមភារនាាំ

ចូ្ល  

សលខាធកិារដ្ឋឋ នេេួលសាគ ល ់  

អតិងិជន-អងគភារេេួល 

រហ័សតមណត

អាច្សធវើសៅ 

ាន 

AC 1.0 

 

ានក្រែី៣ណដ្លអនក្នាាំ

ចូ្លេាំនញិព្តូវានេេួល

សាគ ល់សដ្ឋយគម នដ្ឋក្ជ់នូ

នូវឯក្សារងតច្មាងណដ្ល

ានរញ្ហា ក្ព់្តឹមព្តូវ  

អនក្នាាំចូ្ល ឬឈមួ ញក្ណ្តត ល 

មិនរតិព្ាក្ដ្ឬមិនានព្តូវ

ានេេួលសាគ លណ់ដ្លនាាំឱ្យ

ព្រតិរតតកិារមនិព្សរច្ារ់  

ាេ 

សយើងនងិរយួរការេេួល

សាគ ល់ររស់អនក្នាាំចូ្ល 

នងិរាលស់ក្មមភារ នាាំចូ្

ល។ 

សលខាធកិារដ្ឋឋ ន េេួលសាគ លអ់តិងិ

ជន-ណទនក្រ៉ុពរវាយតផ្មា 

រហ័សតមណត

អាច្សធវើសៅ

ាន 

AC 2.0 

 



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                 អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 409                                  ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ២៧ “រេរងាា ញផ្ទៃ លម់ាត្ ់និងការណែនាាំសធវើរបាយការែ៍” 

១- សរៀរច្ាំសាំសលងររស់អនក្សព្រៀរដូ្ច្ជាអនក្ក្ាំរងុជណជក្សៅកានព់្ក្ុមមនុសសរី៥០សៅ១០០ នាក្ ់

២-  ដ្ក្ដ្សងាើមណវងៗ  សជៀសវាងដ្ក្ដ្សងាើមសលឿនសរក្, ដ្ក្ដ្សងាើមខាីៗ 

៣- សជៀសវាងការជយួសដ្ឋយពត្រើសាំដី្”អុឹម”“អាហ”៍ “ នងិអនក្ដឹ្ងសេ ” 

៤-  រសនាឿនសាំសលងមតងាក លសដ្ើមបីរសងកើននូវសារសាំខានផ់្នពាក្យ 

៥-  សៅសរលមិននយិយ គ្រួអងគយុ 

៦-  សាំលងឹណភនក្-អនក្សាត រ់យ ងតិច្ឱ្យាន១០ វិនាេី 

៧- ក្ុាំនិយយសៅក្នងុសភារសាំសលងសសម ើមិនណព្រព្រលួ។ សព្រើព្ាស់នូវសាំសលងសលើក្ដ្ឋក្ ់ នងិផ្លា ស់រតូរ

ក្ព្មិតសាំសលង 

៨-  ណររមុខសៅកាន់មន្រនតីសវនដ្ឋឋ ន ក្ុាំសេាឹងណតផ្លៃ ាំងរូរភារណដ្លក្ាំរងុរញ្ហច ាំង 

៩-  សៅសរលក្ាំរុងនយិយ  ព្តូវសៅសសៃ ៀម ក្ុាំសធវើច្លនា, សដ្ើរ ឬសាះជាំហាន 

១០- េាំលាក្ផ់្ដ្ររស់អនក្ច្ុះសព្កាមឱ្យានភារងាយព្សលួ នងិធមមត 

១១- សដ្ើមបរីញ្ហា ក្់សលើគ្ាំនតិណ្តមួយ អនញុ្ហញ តឱ្យផ្ដ្ទាំងសងខាងដ្ឋក្់ឱ្យានេូលាយ 

១២- ក្ុាំឈរច្ាំរីមុខា សីុនរញ្ហច ាំងរូរភារ ឬរូរភារ  

១៣-រងាា ញនូវច្ាំែចុ្សាំខាន់ៗ ណដ្លានក្នុងឯក្សាររងាា ញ មិនណមនរងាា ញទាំងអស់សនាះសេ 

១៤- ក្ុាំសចាេព្រកាន់មន្រនតសីវនដ្ឋឋ ន ព្តូវរងាា ញរីការរក្សឃើញររស់អនក្ 

១៥- ក្ុាំព្ារ់មន្រនតីសវនដ្ឋឋ ននវូអវីណដ្លព្តូវសធវើ។ ចូ្រទតលន់វូអនសុាសន៍វិញ 

១៦- រញ្ចរ់រេរងាា ញឱ្យានព្តឹមព្តូវ។ 

រនាៃ ររ់កីារសធវើរេរងាា ញ 

 សាវ គ្មនរ៍ាល់សាំនួរ និងច្ាំងល?់ 

 រញ្ហា ក្ន់ូវជាំហានរនាៃ រ់ ឬព្រសភេផ្នសក្មមភារ។ 

  



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                 អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 410                                  ២០១៧ 

 

គំរដីូកាអម 

ផ្ងៃេី ៣១ ណខក្ក្តដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ឯក្ឧតតម .................................... 

ព្រធានគ្ែៈក្មមការព្តតួរនិតិយ 

ព្ក្សួងសសដ្ឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញវតថ ុ

ឯក្ឧតតម.........................................ជាទីពោរព 

 ទក្់េងសៅនងិណទនការសវនក្មមឆ្ន ាំ២០១៦ សយើងានរញ្ចរ់នូវការងារសវនក្មមតមណទនការណដ្លាន

រញ្ហា ក្់ខាងសលើ និងក្ាំរងុសរៀរច្ាំនូវរាយការែ៍ផ្នការរក្សឃើញររស់សយើង។ ក្ិច្ចសវនក្មមសនះានសគលរាំែង 

វាយតផ្មាព្រតិរតតិការជារួមផ្នអគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នគ្យនងិរដ្ឋឋ ក្រក្េពុជា។ រាយការែ៍សនះព្គ្រដ្ែត រ់ដ្ាំសែើរការ និង

ក្៉ុងត្រលូណដ្លចារអ់នុវតតអាំ ុងពផី្ងៃេី២៥ ណខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ រហតូដ្លផ់្ងៃេី១ ណខក្ញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

១- ដ្ាំសែើរការទទួលសាគ លអ់នក្នំាចូល 

២- ដ្ាំសែើរការនាាំចូ្ល 

៣- ដ្ាំសែើរការនាាំសច្ញ 

សយើងខ្ុាំានខតិខាំព្រឹងណព្រងអស់រីសមតថភារក្នងុការព្តតួរនិិតយការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ ព្សរតាេសតងដ់្ឋរអនតរ

ជាតិក្នុងការអនុវតតផ្លៃ លន់វូវិជាា ជីវៈផ្នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ណដ្ល ានរសងកើតសដ្ឋយវិេាសាថ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុអនតរជារ ិនងិ

សតងដ់្ឋរសវនក្មមផ្ទៃក្នងុរដ្ឋឋ ភាិល។ សយើងេេួលសាគ ល់ នងិសកាតសរសសើរនូវការជួយសព្ជាមណព្ជងរីសាំណ្តក្់មន្រនតីពាក្់

រន័ធ ក្នងុក្ិច្ចដ្ាំសែើរការព្តួតរនិតិយការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុសនះ។ រាយការែ៍សនះ នងិណទនការសក្មមភារព្តូវានេេួល

សាគ ល់សដ្ឋយ       គ្ែៈព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ នរួច្សហើយ។ 

សូមេាំនាក្់េាំនងពលាក្ (នាមអនក្ណដ្លេេួលខុសព្តូវសលើការងារេាំនាក្់េាំនងររស់នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃ

ក្នុង) ព្រសិនសរើានរញ្ហា ទក្េ់ងនងិរាយការែ៍សនះ។ 

សូមឯក្ឧរតេេេួលនូវការសគរររារ់អានអាំរីខ្ុាំ។ 

ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង  

ច្មាងជូនៈ 

-ព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល 

-(គ្ែៈព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់)                     ............................................. 



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                 អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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េព្ម្ង់សលខ ២៨ “ការេេួលស្ថគ លរ់រសថ់ាន រព់្គ្រ់ព្គ្ងចាំសពាះហានិេ័យ” 

នងង  ដខ្..................... 

ពោរពជនូច្ាំសពាះ ឯក្ឧតតម/ព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល 

ក្មមវតថៈុ ការេេួលសាគ ល់ររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងច្ាំសពាះហានភិ័យ។ 

ខ្ុាំសូមជព្ារជនូឯក្ឧតតមសមតត ព្ជារថាសៅផ្ងៃេី១៥ ណខក្ញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុតម

ដ្ឋននូវរញ្ហា ដូ្ច្ខាងសព្កាម ណដ្លានសលើក្ស ើង សៅក្នងុ រាយការែ៍ព្តួតរនិិតយឆ្ន ាំ២០១៦ : 

 រនាការរយួរជារសណ្តត ះអាសនននូវក្លរទទួលសាគ លអ់នក្នាាំេាំនញិចូ្លដដលទតុក្ាំែត់ ឬអនក្ក្ផ្ព្មសជើងសារ

ព្វើឱ្យការសព្រើព្ាស់សិទធិទទួលសាគ លអ់នក្នាាំសច្ញ នាាំចូ្លព៉ុំសេត្សរ 

សៅក្នងុរាយការែ៍ នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងានទតលន់ូវអនសុាសន៍ ដ្ូច្ខាងសព្កាមៈ 

 ណក្ណព្រព្ររន័ធណដ្លអន៉ុញ្ហញ រឱ្យានការរយរួរនតសដ្ឋយសវយ័ព្រវតិតនូវក្លរទទួលសាគ ល់សិេធររស់អនក្នាាំ 

េាំនិញចូ្ល ឬអនក្ក្ផ្ព្មសជើងសារពាក្រ់ន័ធនឹងការទតុក្ាំែត់  

េយ៉ាងវិញសេៀត គ្ែៈព្គ្រ់ព្គ្ងក្ាំរង់ណទភនាំសរញានសសព្មច្ចិ្តតចាត់វិធានការសដ្ឋះព្សាយ ដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

 សរៀរច្ាំព្ររន័ធជារនាៃ ន់សាំសៅឱ្យានការផ្លា ស់រតូរជាសវយ័ព្រវតតនិវូក្លរទទួលសាគ ល់សិទធិផ្នអនក្នាាំេាំនញិចូ្ល ឬ

អនក្ក្ផ្ព្មសជើងសារ ដដលបារស់៉ុពលភារពាក្់រន័ធនងឹទតុក្ាំែត់។ 

អាំ ុងសរលការព្តតួរនិតិយតមដ្ឋនស ើងវិញររស់សយើង សយើងសសងកតសឃើញថាណទនការសក្មមភារខាះមនិព្តូវ

ានអនុវតត។ សយងតមគ្ែៈព្គ្រ់ព្គ្ងានឱ្យដឹ្ងថា មិនានងវិកាសព្ារ់សក្មមភារទាំងសនាះសេ។ សទះរីជាសយើង

េេួលសាគ ល់ការលាំាក្ណដ្លក្ាំរុងសក្ើតាន ក្៏សយើងសៅណតរិរថាណទនការសក្មមភារគ្ួរណតព្តូវានអនុវតតភាា មៗ 

រីសព្ពាះការយិលយ័ក្ាំរុងព្រឈមសៅនងិហានភិយ័ណដ្លមិនអាច្េេួលយក្ាន។ 

សូមឯក្ឧតតមេេួលនូវការសគររអាំរីខ្ុាំ 

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

ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                 អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 412                                  ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ២៩ “េព្ម្ងវ់ាយត្ផ្ម្លគ្សព្មាង” 

សគលរាំែង 

េព្មង់វាយតផ្មាគ្សព្ាងគ្ួរណតព្តូវានរាំសរញសព្ារ់ព្គ្រ់គ្សព្ាងទាំងអស់ សដ្ើមបីវាយតាំផ្លៈ 

 សមតថភារផ្ននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសដ្ើមបីដ្ាំសែើរការការងារ 

 តព្មូវការមន្រនត ីឬធនធានរសច្ចក្សេសសទសងសេៀត 

ការរចិារណ្តសលើការវាយតផ្មាគ្សព្ាង 

១- សតើនឹងតព្មូវឱ្យានការយល់ដឹ្ងឯក្សេស (ឧទហរែ៏ៈ ច្ាំសែះដឹ្ងណទនក្ឧសាហក្មមសដ្ឋយណ ក្) និងរេ

រិសសាធន៍ណដ្លមិនានសៅក្នងុនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុនាសរលរច្ចុរបននឬសេ? ាេ   □សេ □ 

ព្រសិនសរើយល់ព្រម,សូមររិយយនូវណទនការសដ្ើមបីានជាំនាញណដ្លានសារៈសាំខានរ់នីាយក្ដ្ឋឋ នដ្ផ្េសេៀត

ក្នុងសវនដ្ឋឋ ន ឬគ្សព្ាងណដ្លព្តូវការធនធានរខីាងសព្ៅ។ សូមរនយល់ ឬភាា រ់អនុសសរែៈ [  ] 

២- សតើានេាំនាស់ទលព្រសយជន៍ជាមួយសវនដ្ឋឋ នខាា ាំងណដ្រឬសេ?ាេ   □សេ □ 

ព្រសិនសរើមាន, សូមររិយយនូវសក្មមភារណដ្លត្រូវសសន ើ [  ] 

៣- សតើានេាំសនារផ្នការមិនេុក្ចិ្តតសលើការងារររស់អនក្សដ្ឋយភាគ្ីេី៣ណដ្រឬសេ? ាេ   □សេ □ 

ព្រសិនមាន, សូមររិយយនូវសក្មមភារណដ្លានសសន ើ [  ] 

៤- សតើតរាងសរលសវលាផ្នការទតល់សសវាានលក្ខែៈព្រឈមមុខខាា ាំង  ឬវិសាលភារផ្នគ្សព្ាងានភារ

លាំាក្ និងសមុគ្សាម ញសដ្ើមបីព្គ្រ់ព្គ្ងឬ? ាេ   □សេ □ 

ព្រសិនពិរ, សូមររិយយនូវសក្មមភារណដ្លានសសន ើ [  ] 

៥- សតើានក្តាតហានភិយ័សវនក្មមសទសងសេៀតឬសេ? ាេ   □សេ □ 

ព្រសិនមាន, សូមររិយយនូវក្តត ហានភិ័យសវនក្មម នងិរនយល់ ឬររិយយសក្មមភារណដ្លានសសន ើ [  ] 

 

 

ព្រធានគ្សព្ាង 
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ខ្ុាំានរាំសរញនូវគ្ាំរូវាយតផ្មាគ្សព្ាង នងិសូមធានាអះអាងថារាលរ់ត័៌ានខាងសលើរតិជាព្តឹមព្តូវ។ 

អនក្សរៀរច្ាំ: 

ហតថសលខាអនក្សរៀរច្ាំ: 

កាលររិសច្ឆេៈ 

សសច្ក្តសីននដិ្ឋឋ នសលើការវាយតផ្មាគ្សព្ាង 

ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

ខ្ុាំានរចិារណ្តសលើភារសុច្រិតផ្នថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង នងិក្តត ជាំនាញវិជាា ជីវៈទារភាា រ់សៅនងឹនរីិវិ្នីនការទតល់សសវា

សនះ នងិសជឿេុក្ចិ្តតថានាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង អាច្ដ្ាំសែើរការនូវសសវាសនះាន។     ាេ   □សេ □ 

ព្រសិនសរើពទ សូមភាា រ់នូវអនសុសែៈសសងខរណដ្លទក្់េងនងឹនីតិវិធាីនអន៉ុវរតសព្ារ់ការទតល់សសវា នងិសហតុ

ទលណដ្លមិនអាច្ដ្ាំសែើរការនូវសសវាសនះ។ 
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េព្ម្ង់សលខ ៣០ “រសរៀរវារៈព្រជ ាំព្រុម្ព្រឹរាេិបាល ឬព្រសួង” 

ស ម្ ះសវនដ្ឋឋ នៈ ....................................... 

ផ្ងៃណខឆ្ន ាំៈ.......................................... 

(សសច្ក្តណីែនាាំៈ ព្រធានរេររស់ សទក្ ណដ្លជាេូសៅព្តូវានព្គ្រដ្ែត រ់សៅក្នុងក្ិច្ចព្រជុាំព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល 

ឬព្ក្សួងានរាយស ម្ ះសៅក្នងុគ្ូសឡានខាងស វ្ង។ ក្លររណនថម ឬលុរសចាលព្រធានរេសដ្ឋយណទអក្សលើតព្មូវការ នងិ

ការរំរងឹេុក្ររស់សវនដ្ឋឋ ន។ រងាា ញនងងដខ្សព្គងត្រជ្៉ុំ ពៅគ្ូសឡានច្ាំែងសជើងពៅខាងសាត ាំផ្នព្រធានរេ។ រណនថមឬ

លុរសចាលគ្ូសឡានតាេក្លរចាាំាច់្។ ច៉ុេះគ្ាំនូស  “X” ជាកាលររិសច្ឆេក្ិច្ចព្រជុាំ ឬកាលររិសច្ឆេសត្មារ់ព្រធានរេ 

ណដ្លនងឹព្តូវសលើក្យក្មក្រភិាក្ា។)  

                                                                                             

          ក្ចិ្ចព្រជុាំ 

 រសរៀរវារៈ                                                            កាលររិសច្ឆេ កាលររិសច្ឆេ កាលររិសច្ឆេ កាល

ររិសច្ឆេ 

ក្- ព្តតួរនិតិយណទនការព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុត្រចំាឆ្ន ំ 

 ការវាយតផ្មាហានភិយ័សវនដ្ឋឋ ន ហានភិ័យការព្តួតរនិិតយ  

នងិកាលានវុតតភារនីមួយៗ។ ការវាយតផ្មាសវនក្មមនិង 

 វិសាលភាពននការព្តតួរនិតិយផ្ទៃសព្ៅពលើចំណ៉ុចនីមួយៗខាងពលើ។  

សតើក្តត ហានភិយ័ព្តូវានពនិតិយសដ្ឋយសមសហតទុលណដ្រឬសេ ? 

 ការេេួលខុសព្តូវររស់ សទក្ ក្នុងណទនក្ផ្នការព្តតួរនិតិយ 

ភាពមិនព្រព្ក្តី នងិអនុសលាមភារណទនក្ច្ារ់ 

 ងវិកា សទក្ 

 ការសព្មរសព្មលួជាមួយអាជ្ាធរសវនក្មមជាតិ  

ខ- ក្ព្មិតមន្រនតីររស់ សទក្ នងិរាំណររាំរលួភាពសារវនតណដ្លានរំរងឹេុក្  

គ្- សាា នភាពផ្នសក្មមភារររស់ សទក្  

 ានរាំសរញនងិក្ាំរុងដ្ាំសែើរការនូវសក្មមភារររស់ សទក្ 

  ចារ់តាំងរីការសធវើរច្ចុរបននភារចុ្ងសព្កាយ  

 សសងខរសរលសវលាផ្នការព្តតួរនិិតយណដ្លានសព្គងេុក្ នងិ 

ានច្ាំណ្តយសៅណទនក្សាំខាន់ៗផ្នការព្តួតរនិតិយ  
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 សសងខរនូវសក្មមភារព្តួតរនិតិយានសព្គងេុក្សាំខាន់ៗ 

សត្មារ់អាំ ុងសរលមក្ដ្លខ់ាងមុខ។ 

ឃ-ការរក្សឃើញ នងិអនសុាសនរ៍ីរាយការែ៍ព្តតួរនិតិយ 

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

ង- ការងារពិពសសអនុវតតសដ្ឋយ សទក្ ឧទហរែ៍. ការព្តតួរនិតិយ 

អនុសលាមភារជាមួយនងិព្ក្មសីលធម៌ រត្េូវក្លរនងិច្ាំណ្តយ 

ការសក្ងរនាាំណទនក្នសយាយ នងិអនសុលាមភារតមច្ារ់ នងិរេរបញ្ញតិត។ 

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

ច្- សាា នភាពផ្នរញ្ហា  និងការារមភរីសលើក្មុនណដ្លានសលើក្ស ើង 

សដ្ឋយព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល ឬអនក្េេួលខុសព្តូវ  

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

្- ការស ា្ើយតរ ឬការសធវើរច្ចរុបននភារច្ាំសពាះរញ្ហា ជ្ំនាញ 

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

ជ- ភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នត្រពន័ធត្ររួរនិតិយគ្ែសនយយផ្ទៃក្នុង  

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

ឈ-ភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នការព្តតួរនិិតយដ្ាំសែើរការេិនននយ័ 

សអ ិច្ព្តនូកិ្ណដ្លសៅជុាំវិញ នងិសនតិស៉ុខ្ក្៉ុពំយូទ័រ 

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

ញ- ភាពអន៉ុពលាេនន  សទក្ ជាមួយសសៀវសៅណែនាាំសវនក្មម 

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

ដ្- ក្ិច្ចព្រជុាំច្សងអៀតរវាងព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល ឬរដ្ឋមន្រនតី ជាមួយនិង 

ព្រធានអងគភារ សទក្ សដ្ើមបរីិភាក្ាសលើ៖ 

 គ្ុែភារមន្រនតផី្នណទនក្ហិរញ្ញវតថុ នងិគ្ែសនយយ 

 ការសព្មរសព្មលួជាមួយអាជ្ាធរសវនក្មមជាត ិ

 ច្ាំែចុ្ារមភររស់ព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល ឬរដ្ឋមន្រនត ី
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េព្ម្ង់សលខ ៣១ “ការអសងកត្សលើការរិនិត្យព្ររ័នធព្តួ្ត្រិនិត្យផ្ទៃរនុង ១” 

ច្ាំែងសជើងផ្នគ្សព្ាងព្តវូព្តតួរនិតិយ........................................................ 

 លអណ្តស់ លអ មធយម សខាយ 

សតើអនក្នឹងោក្ព់និៃុយ ងដូ្ច្សមតច្ពលើៈ 

១- គ្មនាគ្មន៍សគលរាំែងផ្នការចារ់សទតើមព្តតួរនិតិយ? □ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

២-ទំេំការងារររស់អនក្ព្តួតរនិតិយច្ាំសពាះត្រពន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង និង

ព័រម៌ានរនាេឹះននហិរញ្ញវតថនុងិព្រតិរតតិការ សព្រៀរសធៀរសៅនងិ វិសាល

ភារផ្នការព្តួតរនិតិយសនះ? 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

៣- ការស ា្ើយតរព្ត រ់ររស់អនក្ព្តតួរនិតិយច្ាំសពាះមតិនងិអនសុាសន?៍ □ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

៤- សងរសវលាផ្នការព្តតួរនិតិយព្ៀរសៅនងឹវិសាលភារជាក្ល់ាក្់ នងិ

េាំហាំការងារ? 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

៥- ក្ិច្ចខិតខាំព្រឹងណព្រងររស់អនក្ព្តតួរនិតិយសដ្ើមបីសច្ញរាយការែ៍

ព្តួតរនិតិយពត្ក្លយការងារសៅសវនដ្ឋឋ នានរញ្ចរ់? 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

៦- ភារព្តឹមព្តូវផ្នការទតល់មតិ នងិអនសុាសន៍សលើការព្តតួរនិិតយការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង? 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

៧- តផ្មាផ្នការទតលន់វូអនសុាសនក៍្នុងការព្តួតរនិិតយសលើការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃ

ក្នុងច្ាំសពាះសវនដ្ឋឋ ន។ សតើអនក្នងឹោក្ព់និៃុដូ្ច្សមតច្ចំពពាេះការធានា

អះអាងពលើការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងក្ាំរងុដ្ាំសែើរការព្ៀរនងឹការសព្គងេុក្? 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

៨- ភារច្ាស់លាស់ផ្នរាយការែ៍ព្តតួរនិតិយការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង? □ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

៩-  វិជាា ជីវៈនិយមររស់អនក្ព្តតួរនិតិយ? □ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

១០- ទលព្រសយជន៍ជាេូសៅផ្នការព្តួតរនិិរយសលើការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង 

(រិចារណ្តទលព្រសយជន៍ច្ាំសពាះមនុសស ឬអងគភារណដ្លសេើរណតាន

ព្តួតរនិតិយ នងិ BOC ទាំងមូល)។ 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

សតើអវីណដ្ល សទក្ អាច្សធវើសដ្ើមបីឱ្យព្រសសើរដ្លត់ផ្មា នងិព្រសិេធភារររស់ខ្ាួនសត្មារ់ការព្តតួរនិតិយណដ្លានលក្ខ

ែៈព្សសដ្ៀងគន សនះ? 
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សូមទតលន់ូវមតសិយរល់រណនថម (សព្រើណទនក្ខាងខនងក្នងុក្រែីចាាំាច់្) 

ហតថសលខាៈ............................................ កាលររិសច្ឆេៈ.................................... 
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េព្ម្ង់សលខ ៣២ “ការអសងកត្សលើការរិនិត្យព្ររ័នធព្តួ្ត្រិនិត្យផ្ទៃរនុង ២” 

ចូ្រោក្់ពនិៃុសក្មមភារព្តួតរនិតិយការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុសៅណទនក្ខាងសព្កាម។ ការោក្់ពនិៃុពលើការងារណដ្លាន   

អនុវតត ១២ណខដ្ាំរូងគ្ួរណតព្តូវានសរៀរច្ាំ។ ព្រសិនសរើអនក្មិនអាច្ស ា្ើយនូវសាំែួរណ្តមួយាន សូម្រូពចាល។ សូម

សព្ជើសសរីសចពេាើយណតមួយគ្តច់្ាំសពាះសំណួរមួយ។ 

លក្ខែៈវនិចិឆយ័ផ្នការវាយតផ្មា លអណ្តស់ លអ មធយម សខាយ 

ជាំនាញវជិាា ជវីៈ  

១- ជាំនាញរសច្ចក្សេសផ្នសវនក្រ 
□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

២- ជ្ំនាញ វិជាា ជីវៈផ្នសវនក្រ 
□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

៣- ច្ាំសែះដឹ្ងររស់សវនក្រច្ាំសពាះសក្មមភារសវនដ្ឋឋ ន 

ឬក្តត សជាគ្ជយ័ 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

៤- ការេាំនាក្់េាំនងគន យ ងសុខដុ្មរវាងសវនក្រ និង

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មម 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

 វសិាលភារការងារ 

៥- ការសព្ជើសសរីសនូវណទនក្ព្រតរិតតិការ សាំខាន់ៗសព្ារ់

ការព្តតួរនិតិយត្រពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

៦- ការជនូដ្ាំែឹងជាលាយលក័្ខអក្សរមុន ឬការច៉ុេះេក្ដល ់ 
□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

៧- រញ្ចូលេរិររស់អនក្សព្ារ់ណទនក្ណដ្លានព្តួតរនិិតយ

ការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

ការអនវុតតនវូការងារសវនក្មម 

៨- ការទតល់មតិព្តលរ់ច្ាំសពាះរញ្ហា ណដ្លសក្ើតានអាំ ុង

សរលសវនក្មម 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

៩- សងរៈសវលាផ្នការព្តតួរនិតិយ 
□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

១០- ការក្ាំែតក់ាលររិសច្ឆេផ្នរាយការែ៍ព្តួតរិនតិយ 

ការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 
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១១- ភារព្តឹមព្តូវផ្នការរក្សឃើញរីសវនក្មម 
□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

១២- តផ្មាផ្នអនសុាសន៍សវនក្មម 
□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

១៣- ភារច្ាស់លាស់ផ្នរាយការែ៍សវនក្មម ជាលាយ

លក័្ខអក្សរ 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

លក្ខែៈវនិចិ្ឆយផ្នការវាយតផ្មា 

១៤- ទលព្រសយជនផ៍្នសវនក្មមព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុសដ្ើមបីសធវើ

ឱ្យព្រសសើរដ្លព់្រតិរតតកិារ នងិការព្គ្រ់ព្គ្ង 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

១៥- សទក្ តមដ្ឋននវូវិធានការដក្រត្េូវ 
□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

ការព្គ្រព់្គ្ងត្រពន័ធត្ររត់្រងផ្ទៃក្នងុររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន 

១៦- អនក្បានយលន់ូវសគលរាំែងសក្មមភារសវនក្មម

ព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នងុ 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

១៧- ព្រសិេធភារផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់ សទក្ 
□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

១៨- គ្ុែភារផ្នមន្រនតីច្ាំសពាះការសទៃរជារនត 

រនាៃ រ់សៅក្នងុនាយក្ដ្ឋឋ ន 

□ 

៤ 

□ 

៣ 

□ 

២ 

□ 

១ 

១៩- សតើអវណីដ្លជាច្ាំែចុ្ខាា ាំងច្ាំសពាះ សទក្? 

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

២០- សតើអនក្ានសាំែួរសត រីកី្លរព្វើឱ្យត្រពសើរព ើងផ្ន សទក្ សេ? 

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

២១- មតិសយរល់រណនថម 

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

ហតថសលខា (ពរើចំាបាច់):..................................... 
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េព្ម្ង់សលខ ៣៣ “ការអសងកត្សលើការរិនិត្យព្ររ័នធព្ត្ួត្រិនិត្យផ្ទៃរនុង ៣” 

 

សវនដ្ឋឋ ន (នាយក្ដ្ឋឋ ន/ព្ក្ុម/ណទនក្)ៈៈ........................................... សលខគ្ាំសរាងៈ............................ 

 ាេ សេ 

១- សតើអនក្ានានេេួលលិខតិព្រកាសពកីារច៉ុេះេក្រនិតិយការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុងយ ងតិច្

ណ្តស់ [ __ ] សាត ហ៍មុនកាលររិសច្ឆេចារ់សទតើមណដ្រឬសេ ? 

  

២- សតើក្ិច្ចព្រជុាំសរើក្ព្តូវានចារ់សទតើមសរៀរច្ាំជាមួយអនក្ជាមុនឬ ដ្ាំណ្តលគន ជាមួយនងិការចារ់ 

សទតើមរួមដរេតង? 

  

៣- សតើពោលពៅ រាំែងនងិេីសវនក្េម ត្រូវានរិភាក្ាជាមួយអនក្អាំ ុងសរលក្ិច្ចព្រជុាំសរើក្ 

ណដ្រ ឬ? 

  

៤- សតើគ្ាំនតិនិងការារមភររស់អនក្សតរីីការព្តតួរនិតិយព្តួវានសសន ើ សុាំឱ្យពលើក្ក្នុងអាំ ុងសរល 

ក្ិច្ចសាភ សនឬ៍ពទ? 

  

៥- សតើអនក្ព្តួតរនិិតយានស ា្ើយតរសៅនិងគ្ាំនិតឬ/នងិការារមភ ររស់អនក្ច្ាំសពាះក្ិច្ចរនិតិយ 

ណដ្រឬសេ? 

  

៦- សតើអនក្ព្តូវានសគ្ជនូដ្ាំែឹងឱ្យដឹ្ងនវូការផ្លា ស់រតូរមសធាាយ ផ្នការព្តួតរនិិតយណដ្រឬសេ?   

៧- សតើគ្សព្ាងសរលសវលារិភាក្ាសព្ារ់ក្ិច្ចព្រជុាំ ា្ងព្តូវានក្ាំែតអ់ាំ ុងសរលសរើក្ក្ិច្ចព្រជុាំ 

ណដ្រឬអត់? 

  

៨- សតើអនក្ព្តតួរនិតិយានស ា្ើយតរសៅនឹងសាថ នភារព្រតិរតតិការ រិសសស្េួយ ណដ្លនងឹ

អាច្ជួរព្រេះឬសេ? 

  

៩- សតើអនក្ព្តូវានសគ្ជនូដ្ាំែឹងភាា មៗច្ាំសពាះការផ្លា ស់រតូរមសធាាយផ្នការព្តតួរនិតិយក្នងុ

អាំ ុងសរលរនិតិយណដ្រឬ? 

  

១០- សតើអនក្ព្តូវានសគ្រនយលព់្ារ់សដ្ឋយសសងខរជាព្រចាាំឬក្៏ព្តូវ ានទតល់ដ្ាំែឹងឱ្យានព្គ្រ់

ព្គនន់ងិភាា មៗសត ីរីរញ្ហា សាំខាន់ៗ ដ្ូច្ណដ្លានសលច្ស ើងក្នងុអាំ ុងសរលក្ិច្ចរនិតិយ ណដ្រ 

ឬសេ? 

  

១១- សតើអនក្ព្តូវានទតលន់ូវរាយការែ៍ងតច្មាងទាំងអស់យ ង តិច្ [ __ ] ផ្ងៃមុនសរលក្ិច្ច 

ព្រជុាំ ា្ងណដ្រឬសេ?  

  

១២- សតើអនក្គ្ជឺាសាជិក្សាំខាន់ក្នងុច្ាំសណ្តមមន្រនតីររស់អនក្ណដ្ល ព្តូវានសគ្ជនូដ្ាំែឹងឱ្យដឹ្ង   
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ជាមុននូវរញ្ហា សាំខាន់ៗណដ្លានសៅក្នងុរាយការែ៍ឬពទ? 

១៣- សតើក្ិច្ចព្រជុាំ ា្ងព្តូវានសរៀរច្ាំសធវើសៅតមកាលររិសច្ឆេនងិ សរលសវលាណដ្លានព្រម

សព្រៀងគន ណដ្រឬសេ? 

  

១៤- អាំ ុងសរលក្ិច្ចព្រជុាំ ា្ងសតើការរក្សឃើញទាំងអស់ព្តូវាន រភិាក្ាជាមួយអនក្ក្នុងក្ព្មតិ 

លមអតិណដ្លអនក្ច្ងា់នណដ្រឬសេ? 

  

១៥- សៅឯក្ិច្ចព្រជុាំ ា្ង សតើអនក្ព្តួតរនិតិយបានរត់ណរនក្នុងការពត្រើពាក្យ សៃលី និងទត្េងផ់្ន 

ការរក្សឃើញណដ្រឬ? 

  

១៦- សតើរញ្ហា ណដ្លមិនទន់រក្ព្សាយទាំងអស់ព្តូវានសដ្ឋះព្សាយក្នុងអាំ ុងសរលក្ិច្ចព្រជុាំ 

ា្ងណដ្រឬសេ? 

  

១៧- សតើការ ា្ីយតរ (ឬសសច្ក្តីណែនាាំផ្នការស ា្ើយតរ) ព្តូវានរភិាក្ាក្នុងអាំ ុងសរលក្ចិ្ច 

ព្រជុាំ ា្ងណដ្រឬសេ? 

  

១៨- សតើអនក្យលថ់ាការរនិតិយត្រពន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង សៅអងគភារ/ព្ក្ុម/នាយក្ដ្ឋឋ ន/ណទនក្ 

ានរណនថមមានតផ្មាយ ងណ្តខាះណដ្រ? 

  

គម នតផ្មា                            តផ្មាខពស់រាំទុត 

០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 

១៩.សតើអវីជាការផ្លា ស់រតូរជាក្ល់ាក្់ច្ាំននួ៣  ណដ្លសយើងអាច្សធវើឱ្យព្រសសើររាំទុតសត្មារ់ដ្ាំសែើរការ ផ្នការរនិតិយការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុងររស់សយើង? 

ក្ៈ  ____________________________________________________________ 

ខៈ  ____________________________________________________________ 

គ្ៈ ____________________________________________________________ 

 



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                 អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 422                                  ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ៣៤ “ទម្មង់នៃការអេិវឌ្ឍម្ន្រនតី និងវាយត្ផ្ម្លការរែតុ ះរណាត ល” 

ស ម្ ះ...................................... 

កាលររិសច្ឆេៈ................................... 

ក្ព្មិតជារនតរនាៃ រ់សនះនងឹព្តវូានសគ្សព្រើព្ាស់ សដ្ើមបវីាយតផ្មានវូជាំនាញច្ាំសែះដឹ្ង នងិភារសាៃ តជ់ាំនាញ

ណដ្លទក្់េងសៅនឹងព្រធានរេ ឬក្មមវតថុណដ្លអាច្អនុវរតៈ 

ការសកាតសរសសើរៈ  

រងាា ញថាាន ក្់ៗាន/េេួលាននូវេិដ្ឋភាររួមផ្នេសសនៈ នងិសគលរាំែងផ្នព្រធានរេសនះ។ ាន ក្់ៗាន 

សមតថភារអាចសាគ លន់ូវរញ្ហា ណដ្លសក្ើតាន ឬរញ្ហា ជាសកាត នរុល នងិសាគ លន់ូវក្ណនាងសដ្ើមបីណសវងរក្ជាំនយួចាាំាច់្ ឬ 

េេួលការព្សាវព្ជាវរណនថមណដ្លព្តូវការ។  

ការយលដ់្ងឹៈ 

រងាា ញនវូសមតថភារក្នុងការសព្រើព្ាស់ច្ាំសែះដឹ្ងដ៏្េូលាំេូលាយ ច្ាំសពាះសាថ នការណដ្លេាំនងជាព្តូវានជួរ        

ព្រេះ។ ាន ក្់ៗបានយលន់ូវគ្ាំនតិ សគលការែ៍ នងិរសច្ចក្សេសណដ្លពាក្រ់ន័ធជាមួយនងិព្រធានរេ ឬក្ិច្ចការណសវង

យល់មួយសនះ។ ាន ក្់ៗអាច្ានសមតថភារដឹ្ងនវូការណព្រព្រួលសាំខាន់ៗ។ 

រេរសិសាធនៈ៍ 

រងាា ញថាមន្រនតាីន ក្់ៗមានរេរិសសាធនក៍្នុងក្ណនាងការងារ ឬសាគ ល់ក្េមវរា ុ ឬត្រធានរទ។ មន្រនតាីន ក្់ៗអាច្

រពញ្ចញ សមតថភារ សព្រើច្ាំសែះដឹ្ងឬជាំនាញ រ ុណនតតព្មូវឱ្យានជាំនយួការរសច្ចក្សេសឬការព្គ្រ់ព្គ្ង និងរត្េង់ទិសរី

ភាគ្ីដ្ផ្េ  សេៀត។ 

ភារសាៃ តជ់ាំនាញៈ 

រងាា ញនវូសមតថភារសព្រើច្ាំសែះដឹ្ងជាំនាញ និងរេរិសសាធន៍ច្ាំសពាះសាថ នការ ណដ្លេាំនងជាព្តូវានជួរព្រ

េះ។ មន្រនតាីន ក្់ៗអាច្ានសមតថភារសដ្ឋះព្សាយជាមួយ ព្រធានរេ ឬក្មមវតថុ សដ្ឋយមិនរត់រក្ជាំនួយការរសច្ចក្សេសឬ

ការព្គ្រ់- ព្គ្ងនងិក្លរជ្យួរភីាគ្ីដ្ផ្េសេៀតសព្ច្ើនសរក្សេ។ 

ព្រធានរេ ក្ព្មិត េន្តនត ី ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង ការព្សុះព្សួល 

ការច្ងអលុរងាា ញ     

    ការច្ងអលុរងាា ញេូសៅ     

    សទក្     
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    ព្ររន័ធរ័តា៌ន     

    ច្ាំណែក្/ព្រតិរតិតការ     

     

សគលការែ៍/ក្លរដណនំា/នតីិវធិ ី     

    ព្រតិរតិតការររស់ព្ក្សួង/សវនដ្ឋឋ ន     

    ព្រកាស/ព្ក្ម/អនពុ្ក្រិយ     

    សគលការែ៍ណែនាាំររស់នាយក្ដ្ឋឋ ន     

     

ព្តតួរនិតិយសមើលគ្សព្ាង (ការធានា)     

ការព្តតួរនិតិយសមើលណទនក្ហរិញ្ញវតថ ុ     

    ការព្តួតរនិតិយការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នុង     

   ការព្តួតរនិិតយព្រតិរតិតការ     

   ការព្តួតរនិិតយរសច្ចក្វិេារត័៌ាន     

   គ្សព្ាងព្រកឹ្ាសលើណទនការ     

   គ្សព្ាងព្រកឹ្ាសលើក្លរសរៀរច្ាំអន៉ុវរត     

   ការតមដ្ឋនសលើការងារសាំខាន ់     

   ព្ក្ុមដឹ្ក្នាាំការងារ     

    វិធសីាន្រសតក្នុងការវាយតផ្មាហានភិយ័     

   ការសព្រើព្ាស់ការវិភាគ្ហានភិ័យ នងិវាយតផ្មា     

   ការសធវើសតសត សលើនតីិវិធីរនធូររនថយហានភិ័យ     

   ការវាយតផ្មាហានភិយ័     

   ការវាយតផ្មាការព្តួតរនិិតយ     

   ការវាយតផ្មាសគលរាំែងផ្នការព្តួតរនិិតយ     

   ការអភិវឌ្ឍក្មមវិធផី្នការព្តតួរនិតិយ     

   ការសព្រើព្ាស់នតីិវិធផី្នការព្តួតរនិិតយសដ្ឋយ     

   អនុសលាមសៅតមក្មមវិធនីនការព្តតួរនិតិយ 

    

   ការសព្រើព្ាស់រសច្ចក្វិេារត័៌ានក្នងុការព្តតួរនិតិយ 

   ការព្គ្រ់ព្គ្ងផ្ទៃក្នងុ 
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 ការព្គ្រព់្គ្ងការព្តតួរនិតិយ    

 ឬការព្រព្រតឹតសៅផ្នមខុងារសវនក្មម 

    

 ការដ្កឹ្នាាំ/ការអភវិឌ្ឍមខុងារផ្នការព្តតួ រនិតិយ     

    សរៀរច្ាំកាលវិភាគ្រសច្ចក្សេស     

    ទគតទ់គង់ធនធានជនូ សទក្ រីព្ក្ុមហ នុ    

    /នាយក្ដ្ឋឋ នសទសងសេៀត 

    

   ក្ាំែតក់្ព្មិតជាំនាញណដ្លសមរមយច្ាំសពាះការព្តតួ    

   រនិិតយនីមួយៗ 

    

   ក្ាំែតជ់ាំនាញណដ្លចាាំាច់្សដ្ើមបីព្រតិរតតិពសៀវពៅ  

   ណែនំាររស់ សទក្ 

    

   ការព្តួតរនិិតយតផ្មារណនថម     

   រសងកើត/ណងរក្ានវូព្ក្ុមណដ្លានសាន ផ្ដ្លអ     

   សូច្នាក្រដ្ាំសែើរការគ្នាះឹ     

   ដ្ាំសែើរការការព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នុង និងរសច្ចក្សេស     

   ការធានានូវគ្ុែភារ     

ជ្នំាញ វជិាា ជវីៈ     

   ព្ក្រខែ័ឌ ការអនុវតតជាំនាញវិជាា ជីៈ     

   ព្ក្មសីលធម៌     

   ពនិិរយជាំនាញឥរិយរេរដនាេ     

     

ការសក្ងរនាាំ     

    រសច្ចក្សេសគ្ែសនយយណររ វិភារ     

    ដ្ាំសែើរការការការពារ/េរ់សាក ត ់     

    ព្ក្មសីលធម៌ផ្ន សទក្/រាយការែ៍     

    ដ្ាំសែើរការអនសុលាមភារ     

     

ការវាយតផ្មារត័ា៌ន     

  រសច្ចក្សេសវាយតផ្មាេនិននយ័     

     ការពយក្រណ៍/ការវិភាគ្ននិាន ការ     



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                 អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 425                                  ២០១៧ 

 

     សធវើអាេិភាររ័តា៌ន     

     ភាា រ់េាំនាក្់េាំនងភសតុតងសៅនិងសសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ ន     

     ការក្ាំែតភ់ារព្គ្រ់ព្គនផ់្នរ័តា៌ន     

     ការក្ាំែត់សមតថភារផ្នរត័៌ាន     

     ការក្ាំែតភ់ាពពាក្ព់ន័ធផ្នរ័តា៌ន     

     រសងកើតក្ត្េិរសារវនត/ភាពសាំខាន ់     

     

ការសដ្ឋះព្សាយរញ្ហា  នងិសហតទុល     

 រច្នាសមពន័ធផ្នរញ្ហា /ដ្ាំសណ្តះព្សាយ     

   ការវិភាគ្ព្រតិរតតកិារ សាថ នភារ នងិរូររាង     

   ផ្នភារសមុគ្សាម ញផ្នរ័តា៌ន 

    

   ការសព្រើព្ាស់នូវសុភនិច្ឆ័យក្នុងសាថ នការែ៍    

   ណដ្លានភារមនិច្ាស់លាស់ 

    

   សហតទុលសមរមយ/រនធូររនថយ     

   រញ្ហា ក្់ពលើការសនមត     

    ការរចិារណ្តហមត់ច្ត ់     

   រសងកើតឱ្យានការចូ្លរួម/ការរចិារណ្តខាងសព្ៅរញ្ហា      

ការព្រមលូេនិននយ័     

  ការព្រមលូទតុាំេនិននយ័ណដ្លព្តមឹព្តវូ     

     ចំពណេះដឹ្ងខាងរត័៌ាន     

    ដ្ាំសែើរការណសវងរក្ការរតិ/សសុើរអសងកត     

    ការសព្រើព្ាស់េិននន័យ (Data bases)    

    ជាក្ល់ាក្ផ់្នដ្ាំសែើរការ/អងគភាព 

    

    រសច្ចក្សេសក្ាំែតល់ក្ខខែឌ វិនិច្ឆ័យ     

    រសច្ចក្សេសព្សាវព្ជាវ     

     

 

ព្រមលូឯក្សារ នងិការរាយការែ៍ 

    

  រសច្ចក្សេសការព្រមលូឯក្សារររស់ សទក្     

    ធានាឱ្យានថារាល់ក្លររក្សឃើញទាំងឡាយព្តូវាន  

    ក្រត់្តាព្តឹមព្តូវ 

    



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                 អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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    រាយការែ៍អាំរលីេធទលផ្នការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុង     

     



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង     427                                                ២០១៧ 

 

េព្ម្ង់សលខ ៣៥ “សត្សតសលើការព្ត្ួត្រិនិត្យហានិេយ័” 

ណទនរេី១.ណទនការការវាយត្ផ្ម្លការព្ត្ួត្រិនិត្យហានិេ័យ 

ស ម្ ះសវនដ្ឋឋ នៈ 

         រយៈសរលសវនក្មមៈ 

         រសណ្តត ះអាសនន/ច្ងុសព្កាយ? 

        ១ 

វដ្ត 

២ 

 ដ្ាំសែើរការ 

៣ 

រាយការែ៍

ហានភិយ័ 

៤ 

សគលរាំែង        

ការព្តតួរនិតិយ 

៥ 

ការទមទរក្នងុការព្តតួរនិតិយ 

ការសក្ើត

ស ើង 

សិេធ

អាំណ្តច្ 

ភារសរញ

សលញ 

ភារព្តឹម

ព្តូវ 

សុរល

ភារ ទន់សរល 

            

  

  
√ 

      

ការ

ច្ាំណ្តយ 
លេធក្មម     

ការសទៃៀងផ្លៃ ត់  

AIR with DV 

  

  
          

            

  

          

            

  

          

           

           

 

 

     



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ណទនរេី១.ណទនការការវាយត្ផ្ម្លការព្ត្ួត្រិនិត្យហានិេ័យ (ត្) 

ស ម្ ះសវនដ្ឋឋ នៈ 

      រយៈសរលសវនក្មមៈ 

      រសណ្តត ះអាសនន/ច្ងុសព្កាយ? 

             

៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 

សលខសាគ ល់

ព្តតួរនិតិយ 

សក្មមភារព្តតួ           

រនិតិយគ្នាះឹ 

ច្ាំែចុ្ដ្ាំសែើការ ាច ស់ដ្ាំសែើរ

ការ 

ត្រចំា/មនិ

ត្រចំា 

ការចារស់ទតើម ការទតលសិ់េធ 

អាំណ្តច្ 

ដ្ាំសែើការ ការក្តព់្ត ការរាយ

ការែ ៍

ការព្តតួ

រនិតិយ 

  

០០១ ការសរៀរច្ាំរ័ែណច្ាំណ្តយ

ណទអក្សលើរាយការែ៍

អធកិារក្ិច្ច និងក្លរ

េេួលសាគ ល ់

 √     សាភ រៈ

ការិយលយ័ 

ត្រចំា 

          

 



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ណទនរេី ២. ការវាយត្ផ្ម្លព្រសិេធទលផ្នការព្ត្ួត្រិនិត្យហានិេ័យ 

 

(១)សលខសាគ ល ់ (២) សដ្ឋយផ្ដ្/ (៣)ការរងាក រ/ 

(៤)ការព្តតួរិនតិយ

ការសក្ងរនាាំ 

(៥) ភារញឹក្ញយ (៦)ឋានៈផ្នមនុសស

ណដ្លព្តតួ 

(៧) ឯក្សារសវន

ក្មមសយង 

(៨)វាយតផ្មា លេធទល 

ការព្តតួរិនិតយ សវ ័យព្រវតត ិ ការណសវងរក្ ាេ សេ ការព្តតួរិនិតយ 
   

០០១ សដ្ឋយផ្ដ្ 
ការរងាក រ 

ាេ  ព្រចាាំផ្ងៃ  ០០១ ព្រសិេធភារ 

         

         



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ                                                    អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 
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ណទនរេី ៣. ការវាយត្ផ្ម្លព្រសិេធទលការព្ត្ួត្រិនិត្យព្រត្រិត្តកិារ 

        
១ សលខសាគ ល់ 

ព្តួតរិនតិយ 

២  

ជាំហានសាក្លបង 

៣  

គ្ាំរ ូ

៤ 

លេធទលសាក្លបង 

៥ 

ឯក្សារសវនក្មមសយង សននិដ្ឋឋ ន ឬសគ្លផ់្នរញ្ហា  

 

  ច្ាំននួសរុរ ច្ាំននួគ្ាំរ ូ   

 

ព្រសិេធភារ គម នព្រសេិធភារ 

ព្រសិនសរើេី៦គម ន

ព្រសិេធភារ 

 

១.េេលួានរ័ែណ

ច្ាំណ្តយសព្ារ់

ណខមក្រា ២០១០                 

  ២. សព្រៀរសធៀរ                 

  

៣. ក្ាំែត់ការ

សលើក្ណលង                 

  

៤.សរៀរច្ាំការវិភាគ្

ឬសគ្ល់ផ្នរញ្ហា                  
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ណទនរេី៤. សត្សតលម្អតិ្ព្រសេិធភារផ្នការព្ត្ួត្រិនិត្យព្រត្ិរត្តកិារ 

   

សលខសយង 

              

 

១ ២ 

ច្រតិអាចមាន (ព្តវូោក្ ់

អាត្សយ័តាេច្រតិសតសត)             

ឯក្សារពរសត      ររិយយ/ររមិាណ ការសក្ើតស ើង សិេធអាំណ្តច្ ភារសរញសលញ ភារព្តឹមព្តូវ សុរលភារ ទនស់រល   

        ក្ ខ គ្ ឃ ង ច្   

០៦.០១.០០០១ 

 

  សាភ រនិងវតថុធាតសុដ្ើម     
√ 

        

០៦.០១.០០០២ 

 

  សាភ រនិងវតថុធាតសុដ្ើម     
√ 

        

០៦.០១.០០០៣ 

 

  សាភ រនិងវតថុធាតសុដ្ើម     
√ 

        

០៦.០១.០០០៤ 

 

  សាភ រនិងវតថុធាតសុដ្ើម     
√ 

        

០៦.០១.០០០៥ 

 

  សាភ រនិងវតថុធាតសុដ្ើម     
√ 

        

០៦.០១.០០០៦ 

 

  សាភ រនិងវតថុធាតសុដ្ើម     
√ 

        

០៦.០១.០០០៧ 

 

  ឱ្សង និងសវជាសាន្រសត      
√ 

        

០៦.០១.០០០៨ 

 

  ឱ្សង និងសវជាសាន្រសត      
√ 

        

០៦.០១.០០០១៩ 

 

  ឱ្សង និងសវជាសាន្រសត      X         

០៦.០១.០០០១០ 

 

  ឱ្សង និងសវជាសាន្រសត      X         

០៦.០១.០០០១១ 

 

  ឱ្សង និងសវជាសាន្រសត      X         

០៦.០១.០០០១២ 

 

  ឱ្សង និងសវជាសាន្រសត      X         

០៦.០១.០០០១៣ 

 

  ឱ្សង និងសវជាសាន្រសត                
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 ០៦.០១.០០០១៤ 

 

  ឱ្សង និងសវជាសាន្រសត                

០៦.០១.០០០១៥ 

 

  សាភ រនិងវតថុធាតសុដ្ើម               

០៦.០១.០០០១៦ 

 

  សាភ រនិងវតថុធាតសុដ្ើម               

០៦.០១.០០០១៧ 

 

  សាភ រនិងវតថុធាតសុដ្ើម               

០៦.០១.០០០១៨ 

 

  សព្គ្ឿងរនាា ស ់               

០៦.០១.០០០២២ 

 

  សាភ រនិងវតថុធាតសុដ្ើម               

០៦.០១.០០០២៣ 

 

  សាភ រនិងវតថុធាតសុដ្ើម               

០៦.០១.០០០៣៣                     

 

សររុក្រែខី្៉ុស 

ណដ្លានអសងកត                   

 

  

  

    

 

    

  

  

ឫសគ្លន់នក្េំ៉ុស 

 

   

    

    

ឫសគ្លន់នក្េំ៉ុស 

ច្រតិផ្នក្ាំហសុ 
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ណទនរេី ៥. ការណែនាាំ 

 ជាំរកូ្េ ី១ 

 ១. វដ្ដ រញ្ចូលនវូវដ្ដជាក្់ដសតងណដ្លក្ពំ៉ុងសធវើសតសត   

២. ដ្ាំសែើរការ រញ្ចូលនវូដ្ាំសែើរការណដ្លក្ពំ៉ុងសតសត   

៣. រាយការែ៍ហានភិយ័ រញ្ចូលនវូរាយការែ៍ហានភិយ័។រាយការែ៍សនះព្តូវលមអតិរ ុណនតវាភាា រ់ផ្លៃ ល់សៅឯក្សារហានភិយ័ានក្ព្មិតខពស់។ 

៤.សគលរាំែងការព្តួតរនិតិយ រញ្ចូលនវូសគលរាំែងការព្តតួរនិតិយ។សគលរាំែងការព្តតួរនិតិយព្តូវណតរន្រញ្ហច សសៅនងឹរាយកាែហ៍ានភិយ័ 

៥. ច្រិត ដ្ឋក្់សញ្ហញ  "X" សៅតាេច្រិតណដ្លអាច្អនុវតតានទាំងអស់សព្ារ់សគលរាំែងការព្តួតរនិិតយនីមួយៗ។ អាច្ានការធានា

អះអាងមួយឬសព្ច្ើន។ 

៦.អតតសញ្ហញ ែការព្តតួរនិតិយ រញ្ចូលសលខអតតសញ្ហញ ែផ្នការព្តតួរនិតិយណដ្លពាក្់រន័ធនងឹសក្មមភារព្តួតរនិតិយគ្នាះឹ។ 

៧.ការព្តតួរនិតិយសក្មមភារគ្នាះឹ ររិយយសក្មមភារព្តតួរនិតិយគ្នាឹះណដ្លក្ាំរុងព្តូវានព្វើសតសត  

៨. ច្ាំែចុ្ដ្ាំសែើរការ ដ្ឋក្់សញ្ហញ  "X" សៅក្នងុព្រអរ់ព្តឹមព្តូវណដ្លរងាា ញអាំរីច្ាំែចុ្សៅក្នងុដ្ាំសែើរការផ្នសក្មមភារព្តួតរនិតិយគ្នាះឹណដ្លសក្ើតាន

ស ើង។ 

៩. ាច ស់ដ្ាំសែើរការ រញ្ចូលក្មមវិធីឬអងគភារណដ្លក្ាំរងុដ្ាំសែើរការនវូសក្មមភារព្តួតរនិតិយគ្នាះឹ 

១០. ត្រចំា/េិនត្រចំា រញ្ចូលនវូសក្មមភារព្តតួរនិតិយថាសតើវាត្រចំាឬមិនត្រចំា។ 

ជាំរកូ្េ២ី  

១.អតតសញ្ហញ ែការព្តួតរនិតិយ រញ្ចូលសលខអតតសញ្ហញ ែផ្នការព្តតួរនិតិយរជីាំរកូ្េី១។ 

២. សធវើសដ្ឋយផ្ដ្ឬសវ ័យព្រវតតក្មម រញ្ចូលសក្មមភារព្តតួរនិតិយថាជាត្រពភទការពារ ឬដសវងរក្។ 
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៣.ការព្តតួរនិតិយការសក្ងរនាាំ រងាា ញថាសតើសក្មមភារព្តតួរនិតិយានរនធូររនថយឬមិនានរនធូររនថយច្ាំសពាះហានភិយ័ផ្នការសក្ងរនាាំ។ 

៤.ភារញកឹ្ញារ់ផ្នការព្តួតរនិតិយ រងាា ញថាសតើសក្មមភារព្តួវានអនុវតតជាសរៀងរាលផ់្ងៃសាត ហ៍ រាលរ់ីរណខមតង មួយណខមតង ព្តាីសរីរឆ្ន ាំមតង នងិព្រចាាំឆ្ន ាំ ។ល។ 

៥.ដំដណងអនក្អនុវតតការព្តួតរនិិតយ រញ្ចូលដំដណងមន្រនតីណដ្លក្ាំរងុអនុវតតសក្មមភារព្តតួរនិតិយឬក្មមវិធីណដ្លានសព្រើក្នុងក្រែីព្ររន័ធរសច្ចក្វិេារ័តា៌ន។ 

៦.ពយងរំេរូក្លរងារ (Walk through) ោក្់សលខក្នុងរេំូរក្លរងារចំពពាេះឯក្សារពាក្់ពន័ធ។ 

៧. ក្ព្មិតគ្ុែភារផ្នការសរៀរច្ាំ រងាា ញនូវក្ព្មិតគ្ុែភារថាសតើានព្រសិេធភារ ឬគម នឬថាសតើគ្ាំលាតរនតិច្រនតួច្ព្តូវានក្ត់សាគ ល ់ឬតព្មូវ។ 

ជាំរកូ្េ៣ី  

១.អតតសញ្ហញ ែការព្តួតរនិតិយ រញ្ចូលសលខអតតសញ្ហញ ែផ្នការព្តតួរនិតិយរជីាំរកូ្េី១។ 

២.ជាំហានការសធវើសតសត  រញ្ចូលជាំហានអនុវតតនីេួយៗសត្មារ់ព្វើសតសតសក្មមភារព្តតួរនិតិយ 

៣.ការសព្ជើសសរីសច្ាំននួសរុរ នងិគ្ាំរ ូ ររិយយនូវច្ាំននួសរុរណដ្លព្តូវានសព្ជើសយក្ជាគ្ាំរូ។ រញ្ចូលច្ាំននួគ្ាំរូណដ្លានសធវើសតសត។ 

៤.លេធទលផ្នការសធវើសតសត  រញ្ចូលនវូលេធទលសសងខរផ្នការសធវើសតសត។  

៥.ឯក្សារសវនក្មមសយង រញ្ចូលនវូសលខឯក្សារសវនក្មមសយងណដ្លរងាា ញអាំរលីេធទលលមអតិផ្នការសធវើសតសត។ 

៦. ការសននដិ្ឋឋ ន រងាា ញថាសតើការព្តតួរនិិតយានព្រសិេធភារ ឬគម ន។  

៧.ការសធវើអតតសញ្ហញ ែឬសគ្លផ់្ន 

រញ្ហា  

រញ្ចូលលេធទលននការវិភាគ្ឫសគ្លផ់្នរញ្ហា ។  
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េព្ម្ង់សលខ ៣៦ “េព្ម្ង់ផ្នការវាយត្ផ្ម្លហានិេយ័សរងរនលាំ” 

ការសព្រើព្ាស់នូវេព្មង់សនះ គ្ឺជាភារចាាំាច់្ផ្នការងារសវនក្មមនីមួយៗ ណដ្លានអនុវតតព្សរសៅតម

រេដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ េព្មង់សនះានព្ាាំណទនក្គ្ឺ៖ 

 ណទនក្េីមួយ-សសច្ក្តីសទតើម 

 ណទនក្េីរី-ការវាយតផ្មាហានិភយ័សក្ងរនាាំ 

 ណទនក្េីរី-ក្តត ហានភិយ័សក្ងរនាាំ 

 ណទនក្េីរួន-សាំែួរតព្មូវផ្នថ្នន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន 

 ណទនក្េីព្ាាំ-ការស ា្ើយតរសៅនងិហានភិ័យសក្ងរនាាំណដ្លានក្ាំែត់ព ើញ។ 

ការរក្សឃើញ ឬសូច្នាក្រសក្ងរនាាំ សក្ើតស ើងរកីារវាយតផ្មាហានភិយ័រនាាំ គ្ួរណតព្តូវានដ្ឋក្់ជនូសៅព្រធាន

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង ជារិសសសព្រសិនសរើការសក្ងរនាាំានេាំហាំធាំសធងនងិានភារជាក្ល់ាក្។់ ព្រធាននាយក្

ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងនងឹសសព្មច្ចិ្តត សដ្ឋយណទអក្សលើរ័តា៌នរីព្ក្ុមសវនក្មម ថាសតើការរក្សឃើញសនាះរងាា ញអាំរហីានិ

ភ័យសក្ងរនាាំមួយចាស់ ឬត្ោន់ដរជាហានភិយ័ពក្ងរនាាំធមមត។ ព្រសិនសរើព្ក្ុមសវនក្រសសព្មច្ចិ្តតថាការរក្សឃើញ

ទាំងសនះគ្ឺជាសូច្នាក្រផ្នហានភិ័យសក្ងរនាាំ ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងនងឹសសព្មច្ចិ្តតថាសតើគ្ួរណតសសន ើឱ្យាន

ការអសងកតរណនថមសេៀតនូវសូច្នាក្រឬការរក្សឃើញពនេះសៅរដ្ឋមន្រនត ី ឬគ្ែៈក្មមការសវនក្មមតមរយៈការរសញ្ចញនូវ

អនុសារែៈអសងកតសវនក្មម។ 

េព្មង់ណដ្លានរាំសរញច្រ់សរវព្គ្រ់ព្តូវានចុ្ះហតថសលខា សដ្ឋយព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ នងិ

ព្រធានព្ក្ុម។ ឯក្សារណដ្លទក្់េងគ្ួរណតព្តូវានដ្ឋក្់ជាមួយនិងឯក្សារសវនក្មម។  

ឯក្សារសនះានរញ្ហា រសសើរជាខាា ាំង សហតុដូ្សច្នះសហើយគ្ួរណតព្តូវានការពារឱ្យានហមតច់្ត់ជាមួយ នងិការ

 រតឹរនតងឹផ្នការចូ្លដ្ល់។ ក្នងុការស ា្ើយតរតមការសសន ើសុាំសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ នឬអនក្ដ្ផ្េសេៀត ច្ាំសពាះការច្លូរក្ឯក្សារ

សនះ ត្រូវដរមានការរិសព្គះសយរល់ជាមុនជាមួយព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងនងិរដ្ឋមន្រនតី។ 

ណទនរេមី្ួយ-សសចរតសីទតើម្ 

សតងដ់្ឋរសវនក្មមអនតរជាត ិ តព្មូវឱ្យសវនក្រសធវើការវាយតផ្មានូវការសក្ងរនាាំជាសារវនត។ ពៅក្នងុការស ា្ើយតរ 

សៅនងឹការវាយតផ្មាពនេះ ត្រូវពរៀរចំណទនការ នងិដ្ាំសែើរការសវនក្មម សដ្ើមបទីទួលបាននូវធានាសេសហតទុលថ្នការ

សក្ងរនាាំជាសារវនតព្តូវានរក្សឃើញ។ ការសក្ងរនាាំជាសារវនត ព្តូវានក្ាំែតថ់ាជារាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុខុស គ្ងជា

សារវនតណដ្លានដូ្ច្ខាងសព្កាម៖ 

១  - រាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុណដ្លានលក្ខែៈសក្ងរនាាំ       ជាហានភិយ័ក្េំ៉ុសណដ្លជារ់ទក្់េងសៅនងឹ 
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រាយការែ៍ខុស សដ្ឋយព្វើឱ្យាត ់ឬរណនថមនូវច្ាំននួេឹក្ព្ាក្់សដ្ឋយសច្តនា។ 

២- ការសព្រើព្ាស់ព្េរយសមបតតិមិនព្តឹមព្តូវ (ការលួច្) ហានភិយ័ដដលពាក្់រន័ធសៅនងិការាត់រង ់ ការសព្រើ

ព្ាស់ខុសផ្នព្េរយសមបតតិ ណដ្លរងករ ឬឃុរឃតិសដ្ឋយនិសយជតិ អនក្ព្គ្រ់ព្គ្ង ជាមួយនងិភាគ្ីេីរីសទសងសេៀត។ 

សក្មមភារខុសច្ារ់មួយច្ាំននួសទសងសេៀត មិនអាចពៅថ្នជាក្លរពក្ងរនាំត្សរតាេនយិមនយ័ផ្នការសក្ង   

រនាាំ។ ឧទហរែ៍ៈ ការរង់ត្បាក្់សាំែូក្ត្រូវបានរាយការែ៍ក្នងុរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ ណដ្លការខាតរង់ជា

យថាសហតុមិនព្តូវានក្ត់ព្ត ឬមិនានភារជាសារវនតសៅវិញ។  

ការារមភដ៏្ធាំគ្ឺ “ការសក្ងរនាាំររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង”  ណដ្លជារាយការែ៍ហិរញ្ញវតថាុនសច្តនារនាាំ សដ្ឋយអនក្

េេួលខុសព្តូវច្ាំសពាះរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុព្តូវរញ្ាូនពៅខាងសព្ៅ (ឧទហរណ៍ៈ ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ររស់  

សវនដ្ឋឋ ន គ្ែសនយយក្រ សរឡាក្រ នងិព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នដ្ផ្េសេៀត)។ 

ណទនរេ២ី-ការវាយត្ផ្ម្លហានិេ័យសរងរនលាំ 

ការសក្ងរនាាំជាសារវនត គ្ឺជាមហនតរាយច្ាំសពាះភាន ក្់ងារណដ្លពាក្រ់ន័ធ (ឧទហរែ៍៖ រែត ឹង ការរខំាន

ព្រតិរតតកិារ) នងិអាច្្នសៅរក្ការរតឹងទតល ់ នងិការសសុើរអសងកតទាូវច្ារ់េល់នងឹសវនក្រ។ ដូ្សច្នះការងារររស់

សយើងសៅក្នុងវិស័យសនះ គ្ួររចិារណ្តឱ្យានច្ាស់លាស់។ ជាំហានទាំង៥ ខាងសព្កាមសនះគ្ឺព្តូវអនុវតតសៅព្គ្រ់ការងារ

សវនក្មម៖ 

១-   សធវើការវាយតផ្មាហានភិយ័ផ្នការសក្ងរនាាំជារឋម 

២-   ជនូដ្ាំែឹងរកីារវាយតផ្មាសៅដ្លព់្ក្ុមសវនក្មម 

 ៣- សធវើការរិចារណ្តសលើការរាយការែ៍អាំរីការវាយតផ្មាជនូថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់សដ្ើមបីេេួលការស ា្ើយតរ 

  ៤-    តមដ្ឋនការវាយតផ្មាហានភិយ័អាំ ុងសរលចុ្ះសធវើការងារដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន 

  ៥-    សធវើការវាយតផ្មាហានភិ័យចុ្ងសព្កាយសៅសរលរញ្ចរ់ការងារសៅសវនដ្ឋឋ ន។ 

១- សធវើការវាយតផ្មាហានភិយ័ការសក្ងរនាាំរឋម 

ក្ាំែតក់្តត ហានភិ័យការសក្ងរនាាំ (ឧទហរែ៍ៈ លក្ខខែឌ នងិសហតុការែ៍ណដ្លរងាា ញនូវអានុភារផ្នការ

សក្ងរនាាំ)ជារឋមក្នងុការងារសវនក្មម រារ់រញ្ចូលទាំងការណសវងយលព់្រតិរតតកិារសវនដ្ឋឋ នជារនតរនាៃ រ់ សដ្ើមបីក្ាំែត ់

នងិសធវើច្ាំណ្តតថ់ាន ក្ហ់ានភិយ័។ 

ក្- សធវើការសាក្សួរថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់សលើ ១/ការដឹ្ងអាំរីការសក្ងរនាាំ ឬសក្មមភារខសុច្ារ់ និង២/ការវាយតផ្មា

នូវអនុភារផ្នការសក្ងរនាាំ។ សព្រើព្ាស់ណទនក្េី៥សព្ារ់សគលរាំែងសនះ។ សសងខរនូវការរក្សឃើញណដ្លានភារមិន

ព្រព្ក្តីមួយច្ាំននួដូ្ច្ខាងសព្កាម។                                                            ានអនុវតត  
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ខ- រនាៃ រ់ររីិចារណ្តច្ាំែចុ្ខាងសលើ និងការយល់ដឹ្ងររស់សវនដ្ឋឋ ន, សតើសយើងព្ាក្ដ្ជាានការារមភជាខាា ាំងអាំរីៈ  

                                                                                                                   ានអនុវតត  

១.ភារសុច្រិតររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ នជាន់ខពស់ ឬ ២.ភសតុតងផ្នការសក្ងរនាាំសដ្ឋយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន

ជាន់ខពស់ណមន?                                                           

 ាេ។ ររយិយសៅខាងសព្កាម។ សលើក្ជាសាំសែើព្រសិនសរើការស ា្ើយតរសវនក្មមរណនថមគ្ួរ ព្តូវាន

ដ្ាំសែើរការសដ្ឋយព្ក្ុមសវនក្មម។  

 សេ 

 វាយសលខច្លូ 

គ្- រាំសរញណទនក្កាលានុវតតភារររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងផ្នតរាងណ្ក្ក្នងុណទនក្េី៣ 

 ទរ។ ព្រសិនសរើគម នកាលានុវតតភារហានភិ័យព្តូវានក្ាំែត ់ វាយសលខ១

 ក្នុងព្រអរ់សៅខាងសាត ាំ។  

 លមម ឬខពស់។ ព្រសិនសរើានកាលានវុតតភារមយួឬសព្ច្ើនណដ្លមិនព្តូវ ាន

 កាត់រនថយសដ្ឋយព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ វាយសលខ ២ ចូ្លក្នុងព្រអរ់។ 

 

 

 

 

ឃ- រាំសរញណទនក្ការរងខិតរងខាំថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងផ្នរញ្ាពី្តតួរនិតិយក្នុងណទនក្េី៣ 

       ទរ។ ព្រសិនសរើគម នការគរសងកតព់្តូវានក្ាំែត់ វាយសលខ ១ ក្នុង ព្រអរ់សៅ

 ខាងសាត ាំ។ 

     លមម ឬខពស់។ ព្រសិនសរើានការគរសងកត់មួយឬសព្ច្ើន, វាយសលខ ២          

 ចូ្លក្នុងព្រអរ់។ 

 

 

 

ង- រងាា ញលក្ខែៈររស់សវនដ្ឋឋ ន 

 តិច្ជាងហានភិ័យអតិររិាសវនដ្ឋឋ ន។ វាយសលខ ១ ក្នុងព្រអរ់សៅ ខាងសាត ាំ។ 

 ហានភិយ័អតិររិាសវនដ្ឋឋ ន។  វាយសលខ ២ ក្នុងព្រអរ់សៅខាងសាត ាំ។  

 

 

 

ច្- ការវាយតផ្មាហានភិយ័ៈ សរុរច្ាំននួ ៤ ព្រអរ់ខាងសលើ  

ព្រសិនសរើសរុរានច្ាំននួ៧ ឬតិច្ជាង, រចិារណ្តថាសតើហានភិយ័ណដ្ល ាន

ក្ាំែត់សៅណតតព្មូវឱ្យានការណក្ណព្រណទនការសវនក្មមសេៀតឬយ ងណ្ត? ( ណ្ក្

 

 



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ         អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង                                                     438                                                                             ២០១៧ 

 

ក្នុង ព្រសិនសរើការណក្ណព្រានការចាាំាច់្ ចូ្លសមើលណទនក្េី ៥ សព្ារ់នតីិវិធី

សវនក្មមណដ្លព្តូវសព្រើ ) 

ច្ាំននួសរុរសសម ើ ៨ ឬសព្ច្ើនជាង សនាះតព្មូវឱ្យានការស ា្ើយតរសវនក្មម។ សលើក្ជា

សាំសែើព្រសិនសរើការស ា្ើយតរសវនក្មមរណនថមគ្រួណតព្តូវដ្ាំសែើរការសដ្ឋយព្ក្ុម

សវនក្មម។  

 

 

សយរល់ (ររិយយ ឬចុ្ះសលខសយងសៅនងិការស ា្ើយតរសវនក្មមណ្តមួយ ) 

្- សសច្ក្តីសននដិ្ឋឋ ន 

          សវនក្រឯក្ភារជាមួយនឹងការវាយតផ្មាហានិភយ័ការសក្ងរនាាំរឋម នងិណទនការស ា្ើយតរពាក្់រន័ធ 

(ព្រសិនសរើាន) ច្ាំសពាះហានភិ័យណដ្លានរក្សឃើញ នងិានណែនាាំដ្ល់ព្ក្ុមសវនក្មមរាយការែ៍អាំរកីារ

រក្សឃើញផ្នហានភិយ័រណនថមសេៀត។ សាជិក្នីមួយៗផ្នព្ក្ុមព្តូវានទតលឯ់ក្សារផ្នណទនក្េី ៣ “ក្តត      

ហានភិយ័សក្ងរនាាំ ”។ 

ព្រធានព្ក្ុម   កាលររិសច្ឆេ  

     

ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង   កាលររិសច្ឆេ  

២- គ្មនាគ្មនក៍ារងារវាយតផ្មាជាមយួព្ក្មុការងារសវនក្មម 

គ្មនាគ្មនក៍ារងារវាយតផ្មាហានភិយ័រឋមររស់សយើងជាមួយព្ក្ុមការងារសវនក្មមៈ 

      ១- សធវើការរចិារណ្តសលើការសរៀរច្ាំព្រជុាំព្ក្ុមសវនក្មមជាសលើក្ដ្ាំរូងក្នងុការងារសវនក្មម

សដ្ើមបីរិភាក្ាសលើលេធភារផ្នការសក្ងរនាាំ។ (េាំនាក្់េាំនងរីសលើចុ្ះសព្កាម និងរីសព្កាម

ស ើងសលើគ្ាឺនសារៈសាំខាន់សសម ើៗគន )។ 

      ២- ព្រសិនសរើានហានភិ័យណ្តមួយពាក្រ់ន័ធជាមួយេីតាំង ឬមុខងារ ព្តូវរិភាក្ារី

រញ្ហា សនះ នងិរជីាំហានសវនក្មម ជាមួយមន្រនតីណដ្លរាំសរញការងារសៅក្នងុណទនក្សនាះ។ 

៣- ជនូដ្ាំែឹងដ្ល់សាជកិ្ អាំរីៈ 

 ការរនតការព្រុងព្រយ័តនច្ាំសពាះក្តត ហានភិ័យណដ្លមិនានរក្សឃើញ និងរាយ

ការែ៍ភាា មៗនូវគ្ាំសហើញរណនថមសទសងសេៀត 

 រក្ាការសាៃ តផ់្នការវាយតផ្មា នងិការរក្សឃើញររស់សយើង  

 រាំផ្លា ញសចាលឯក្សារច្មាងផ្នរញ្ា ីក្តត ហានភិយ័រនាៃ រ់រីសវនក្មមរញ្ចរ់។  

 

 

ានអនុវតត 
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៣- រចិារណ្តសលើរាយការែ៍វាយតផ្មាជនូថាន ក្ព់្គ្រព់្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន 

      សរើព្រសមើលសឃើញលេធភារសច្ញជារញ្ហា  គ្ួរសរៀរច្ាំរិភាក្ាសតរីីការវាយតផ្មាហានភិយ័ការ

សក្ងរនាាំររស់សយើងជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ នជានខ់ពស់។  

 

ានអនុវតត 

៤- ព្តតួរនិតិយការវាយតផ្មាហានភិយ័ 

        សធវើការរិចារណ្តថាសតើក្តត ហានភិយ័ការសក្ងរនាាំរណនថមណ្តសេៀត ព្តូវានក្ាំែត់ក្នងុអាំ ុង

សរលរាំសរញការងារ។ ព្រសិនសរើដូ្សច្នះ ក្/សធវើការក្ត់សាគ លភ់ាា មៗ នូវក្តត ទាំងសនាះសៅខាង

សព្កាម នងិខ/សធវើការរិចារណ្តមតងសេៀតសលើការវាយតផ្មាហានភិយ័ ផ្នកាសក្ងរនាាំរឋមររស់សយើ

ង។ អាំ ុងសរលដ្ាំសែើការ គ្រួរិចារណ្តសលើក្តត ហានភិយ័ដ្ផ្េសេៀត (ណទនក្ E) ក្នុងណទនក្េី ៣។  

ការវាយតផ្មាសនះគ្ួរណតគ្តិគ្ូររញ្ចូលនវូក្តត ហានភិយ័ណដ្លរក្សឃើញមតងមួយ និងជារួម។ ក្តត

សទលណតមួយអាច្មិនេាំនងជាានសារៈសាំខាន ់ រ ុណនតព្រសិនសរើរួមជាមួយក្តត សទសងសេៀត សនាះ

ព្រណហលជារងាា ញនូវហានភិយ័ផ្នការសក្ងរនាាំខពស់។ 

ានអនុវតត 

ក្តត ហានភិយ័ការសក្ងរនាាំរណនថម 

 

 

ការព្តតួរនិតិយស ើងវញិសលើការស ា្ ើយតរសវនក្មម/ការវាយតផ្មា             ានអនុវតត 

 

៥- សរៀរច្ាំការវាយតផ្មាហានភិយ័ច្ងុសព្កាយ 

ក្-ការវាយតផ្មាចុ្ងសព្កាយ 

          សៅចុ្ងរញ្ចរ់ផ្នការច្ះុរាំសរញការងារ   ១/រនិតិយសមើលស ើងវិញក្តត ហានភិយ័ក្នងុណទនក្េី 

៣ រារ់រញ្ចូលទាំងក្តត ហានភិ័យដ្ផ្េសេៀត (ណទនក្ E) នងិ ២/សធវើការរចិារណ្តរស ើងវិញសលើការ

វាយតផ្មាហានភិ័យផ្នកាសក្ងរនាាំរឋមររស់សយើង ព្រមទាំងសសព្មច្សរើសិនជាានតព្មូវការ វិធាន 

ការរណនថម។ 

 

ានអនុវតត 
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សាំគល់ៈ ការរក្សឃើញផ្នក្តត រណនថមសទសងសេៀត តព្មូវឱ្យាន វិធានការសធវើសវនក្មមរណនថមសេៀត 

ណដ្រ។ រចិារណ្តការសរៀរច្ាំក្ចិ្ចព្រជុាំព្ក្ុមសវនក្មមសដ្ើមបីណសវងរក្ធាតុចូ្ល។ រងាា ញច្ាំែចុ្ណក្ណព្រ 

ច្ាំសពាះ វិធានការឬការវាយតផ្មាររស់សយើងក្នុងព្រអរ់ខាងសព្កាម(ឬរងាា ញទងណដ្រព្រសិនសរើគម ន)។ 

ការណក្ណព្រការស ា្ើយតរសវនក្មម ឬការវាយតផ្មា 

 

 

 

ខ- ការសននដិ្ឋឋ នៈ 

សយើងានព្រមសព្រៀងជាមួយៈ  

១/ការវាយតផ្មារញ្ចរ់ហានភិយ័ការសក្ងរនាាំ  

២/ស ា្ើយតររញ្ហា ណដ្លពាក្រ់ន័ធ (ព្រសិនសរើាន) សៅនងឹហានភិយ័ណដ្លានរក្សឃើញ 

៣/ការវាយតផ្មានូវលេធទលសវនក្មម (ឧទហរែ៍ៈ តព្មវូឱ្យ ក្/រិសព្គះសយរល់ នងិការសសុើរអសងកត

រណនថមសេៀត ខ/រាយការែ៍នូវភារសខាយផ្នព្ររន័ធព្តួតរនិតិយផ្ទៃក្នុង និងរញ្ហា ដ្ផ្េសេៀតដ្លថ់ាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង

សវនដ្ឋឋ នជាន់ខពស់ និង គ្/លាតព្តដ្ឋង)។ 

ព្រធានព្ក្ុម   កាលររិសច្ឆេ  

ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង   កាលររិសច្ឆេ  

     

ណទនរេី៣-រតាត ហានិេ័យសរងរនលាំ 

           ក្តត ហានភិយ័សក្ងរនាាំជាសារវនតសនះគ្ឺានលក្ខែៈសាៃ ត់ និងព្តូវការពារយ ងហមត់ច្តរ់ីសវនដ្ឋឋ ននងិ

ភាគ្ីដ្ផ្េសេៀត។ ការរក្សឃើញពាក្រ់ន័ធររស់សយើងនិងការវាយតផ្មាគ្មិឺនព្តូវលាតព្តដ្ឋងសដ្ឋយគម នការអនញុ្ហញ តរី

ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងស ើយ។ រនាៃ រ់រីសវនក្មមានរញ្ចរ់ សាជិក្ព្ក្ុមសវនក្មមគ្រួរាំផ្លា ញឯក្សារ

ច្មាងររស់រួក្សគ្។ 
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ខាងសព្កាមសនះគ្ឺជាឧទហរែ៍ផ្នក្តត ហានភិយ័ណដ្លទក្េ់ងសៅនិង ក្/ហានភិយ័ក្ាំហសុ គ្ង-រាយការែ៍

ហិរញ្ញវតថុណដ្លណក្ាងរនាាំ (ការព្រឌ្ិតរញ្ា ី) និងក្តត ក្ព្មិតទរជាងសនះគ្ ឺខ/ហានភិយ័ររាជ័យ-ភារមនិព្តឹមព្តូវ (ការ

លួច្) ឬភារសមរមយ។ រនាៃ រ់រីការវាយតផ្មាហានភិយ័ការសក្ងរនាាំរឋមររស់សវនក្រ សាជកិ្ាន ក្់ៗផ្នព្ក្ុមសវន

ក្មម គ្ួរទតលជ់នូនូវច្ារ់ច្មាងផ្នរញ្ា ីណដ្លរងាា ញរីរញ្ហា ណដ្លានរក្សឃើញ។ 

សរើានសវនក្រណ្តរក្សឃើញរញ្ហា រណនថមក្នុងអាំ ុងសរលចុ្ះរាំសរញការងារ គ្ួររញ្ហា ក្ភ់ាា មៗដ្ល់ព្រធាន

ព្រតិភូសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

ក្តត ហានភិ័យាន៥ព្រសភេៈ 

 ការខវះសុច្រិតភារររស់អនក្ណដ្លព្តូវានេុក្ចិ្តត ឬអនក្ានអាំណ្តច្ (ឧទហរែ៍ៈ ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន

ជាន់ខពស់) 

 ឱ្កាសក្នុងការព្រព្រឹតតការសក្ងរនាាំ 

 ការគរសងកត់ណដ្លជាសដ្ើមច្ម ឬសនិទនក្មមសៅរក្ការសក្ងរនាាំ 

 ការអនុវតតគ្ែសនយយណដ្លរងាា ញនូវរាំែងកាផ្ ច្ាំែូល (ព្ាសចាក្រសីតងដ់្ឋរគ្ែសនយយ) 

 ក្តត ហានភិ័យសទសងសេៀត រួមទាំងការរញ្ហា ក្អ់ាំរកីារសក្ងរនាាំអាច្សក្ើតស ើង។ 

ក្.  កាលានវុតតភារររស់ថាន ក្ព់្គ្រព់្គ្ង 

ណ្ក្ 

ព្រសិនសរើ

ាន 

 

 ១. ការព្តួតរនិិតយតមដ្ឋនភារខវះច្សនាា ះសលើរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុសដ្ឋយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន ់  

ខពស់ ឬសាជកិ្ណដ្លានច្ាំសែះដឹ្ងណទនក្ហិរញ្ញវតថុ ឬការជរួព្រជុាំតិច្ជាង៣សរលក្នងុមួយឆ្ន ាំ។ 

 

 

២. ដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យព្រតិរតតិការានលក្ខែៈសខាយ (ឧទហរែ៍ៈ ការសធវើ         

 វិមជឈការព្រតិរតតកិារ ខវះច្ក្ខុវិស័យររស់សវនដ្ឋឋ ន នងិខវះសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ)។ 

 

 

៣. ការព្គ្រ់ព្គ្ងមុខងារសាំខាន់ៗ (ឧទហរែ៍ៈ គ្ែនធីនរព្មុង) សដ្ឋយរុគ្គលសាំខានជ់ាមួយ

ការព្តតួរនិតិស ើងវិញសដ្ឋយឯក្រាជយរនតិច្រនតួច្រភីាគ្ីដ្ផ្េសេៀត, ការរឹតតបិតមិនព្រព្ក្តចី្ាំសពាះ

និសយជតិក្នុងការច្លូរក្រ័តា៌ន។ 

 ៤. ការា ន់ព្រាែគ្ែសនយយសាំខាន់ៗ ពាក្រ់ន័ធនងឹក្ព្មិតផ្នការវិនិច្ឆ័យមិនព្រព្ក្តីណររ

អតតសនាម័តិររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន។ 

 ៥. ភារលាំាក្ក្នងុការក្ាំែត់ភាគ្ឬីភាន ក្់ងារណដ្លពាក្រ់ន័ធ ព្រតិរតតកិារសាំខាន់ៗផ្នភាគ្ី ឬ



ព្ក្សងួសសដ្ឋកិ្ច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ         អគ្គនាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង 

សសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង                                                     442                                                                             ២០១៧ 

 

 ភាន ក្់ងារពាក្រ់ន័ធណដ្លៈ    ក្/មិនសថ ិតក្នងុដ្ាំសែើរធមមតផ្នព្រតិរតតិការ ខ/ព្រណហលជារ់ពាក្រ់ន័ធ

េាំនាស់ទលព្រសយជន៍ គ្/ឬការលាំាក្ក្នងុការរញ្ហា ក្់រភីារគាំព្េ និងភារព្តឹមព្តូវ។ 

 

 

៦. ភារសមុគ្សាម ញ ឬការផ្ច្នព្រតិរតតិការណដ្លលាក្ា់ាំងខាឹមសារព្រតិរតតិការ (ឧទហរែ៍ៈ ការ

ព្រមសព្រៀងសព្ៅការសរៀរច្ាំជាលាយលក័្ខអក្សរ ឬផ្លៃ លា់តជ់ាមួយនងិអនក្សៅ ការឬអនក្ទគតទ់គង់ណត

មួយ)។  

ខ. ការគរសងកត់រ់រស់ថាន ក្ព់្គ្រព់្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន 

 

 

៧. ការគ្សូរញ្ហា ក្់ព្ជលុហសួសហតកុ្នុងសរលព្រជុាំសត រីីេិសសៅការរក្ច្ាំែូល, រក្ានវូមុខាត់

សវនដ្ឋឋ ន ណសវងរក្ការព្រកាសជាសាធារែៈ ឬណទនការសដ្ើមបីដ្ាំស ើងថាន ក្់ររស់ខាួន។ 

 ៨. ណទនការសាំែងធាំសព្ច្ើន (ឧទហរែ៍ៈ ព្ាក្់សលើក្េឹក្ចិ្តត នងិរងាវ ន់)ណទអក្សលើសគលសៅធាំៗ។ 

 ៩. ការសសព្មច្ានឆ្រ់រហស័សរក្ ការេេួលយក្នូវហានភិ័យខពស់មិនព្រព្ក្តី (ឧទហរែ៍ៈ 

គ្សព្ាងធាំៗហួសព្រាែ) ជារិសសសសៅណទនក្ឬគ្សព្ាងណដ្លរេរិសសាធន៍ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវន

ដ្ឋឋ នសៅានក្ព្មិត។ 

 ១០. ការធាា ក្់ចុ្ះនូវរហំូរសាច់្ព្ាក្់ ភារេន់សខាយនូវរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថ ុ និងការគ្ាំរាមក្ាំណហង

រងាអ ក្់ព្រតិរតតកិារ។ 

 ១១. អសសថ រភារសដ្ឋយសារណតក្ងវះខាតនូវមូលនធិិព្រតិរតិតការនងិសដ្ើមេុន  រាំែលុានក្ព្មិត

ខពស់ និងការព្រឈមនឹងនយិតក្មម។ 

 ១២. ក្ងវល់សលើហិរញ្ញវតថុរុគ្គល ឬឥរិយរេផ្នរុគ្គលសាំខាន់មួយឬសព្ច្ើន (ឧទហរែ៍ៈ ការលាំាក្

ណទនក្ហិរញ្ញវតថុ  គម នសងគតភិាររវាងរសរៀររស់សៅជាមួយនងឹព្ាក្់ណខ)។ 

គ្. ការអនវុតតការងារគ្ែសនយយ 

 ១៣. េសសនៈផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងមិនានព្តឹមព្តូវច្ាំសពាះការរក្ច្ាំែូល ការរដិ្សសធសៅនងិ ការស ា្ើយ

តរនងឹការផ្លា ស់រតូរលក្ខខែឌ ។ 

 

 

 

១៤. ការអនុវតត និងការលាតព្តដ្ឋងគ្ែសនយយានលក្ខែៈព្ជលុ (ឧទហរែ៍ៈ ការេេួល

សាគ ល់ច្ាំែូល, ការវាយតផ្មាព្េរយសមបតតិ, ការគ្ិតរណនថមជាមុន និងការេិញេាំនញិ) ការផ្លា ស់រតូរ

ក្នុងសគលការែ៍គ្ែសនយយ (ឧទហរែ៍ៈ រសីវនក្មមព្តូវរញ្ចរ់ទាំងព្សុងសដ្ឋយការរញ្ចរ់សៅជា

ភាគ្រយ) ឬការរាក្រែ៍គ្ែសនយយ (ឧទហរែ៍ៈ ការរនាររយៈសរលរំសលាះ ការរាក្រែ៍នូវ

ច្ាំែូលរងគរណដ្លានមក្ររីនធព្េរយសមបតត ិ ឬការវាយតផ្មាេុនរព្មុង) ការគាំព្េណដ្លមិនច្ាស់

លាស់។ 
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 ១៥. ការយក្ចិ្តតេុក្ដ្ឋក្់មិនព្រព្ក្តីសដ្ឋយថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងមិនជាំនាញហិរញ្ញវតថ ុសៅក្នុងការក្ាំែតន់ូវ

 វិធីសាន្រសតគ្ែសនយយ នងិការរាក្រែ៍។ 

 ១៦. យល់ដឹ្ងអាំរកី្រែី “សយរល់រញ្ចុះរញ្ចូល”។ 

 ១៧. ភារមនិព្រព្ក្តី ឬព្រតិរតតិការសមុគ្សាម ញខាា ាំង ជារិសសសព្រតិរតតិការជិតដ្ាំណ្តច់្ឆ្ន ាំណដ្ល 

ានខាឹមសារខុសរពី្រតិរតតកិារ។ 

 ១៨. ការសធវើនយិត័ក្មមសវនក្មមសព្ច្ើន ឬការរសងកើនច្ាំននួ ឬេាំហាំផ្នសវនក្មមសៅសលើឆ្ន ាំមុនៗវិញ។ 

 ១៩. ការសធវើនិយត័ក្មមសៅនាេីចុ្ងសព្កាយសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន ណដ្លច្ាំែូលសក្ើនស ើងជាខាា ាំង ជា

រិសសសព្រសិនសរើរងាា ញ រនាៃ រ់រីសយើងានដ្ឋក្ជ់នូនូវសាំសែើនយិ័តក្មមសវនក្មម។ 

ឃ. ក្តត ហានភិយ័ដ្ផ្េសេៀត (ការសក្ងរនាាំអាច្សក្ើតស ើងក្នងុច្ាំសណ្តមច្ាំែចុ្ណដ្លរងាា ញដូ្ច្ខាងសព្កាមសនះ) 

១. គម នសងគតភិារ នងិភារលាំសអៀងក្នងុការក្តព់្ត 

 ២០. ច្ាំែចុ្រសសើរ ព្រតិរតតិការខវះការគាំព្េឬមិនានអនញុ្ហញ ត គ្ួរក្ត់សាំគល់ថាអាច្ាន     

លេធភារផ្នសក្មមភារខុសច្ារ់ ឬសក្ងរនាាំ។ 

 

 

២១. ការាតត់ួសលខសដ្ឋយសច្តនា ជារិសសសព្រសិនសរើតួសលខសនះរសងកើននូវច្ាំែូល ព្រតិរតតិការ

ឬសមតលុយសនាះ មិនព្តូវានក្តព់្តព្តឹមព្តូវ នងិសលឿនសរក្ ជារិសសសព្រសិនសរើការរំលងសធវើ

សដ្ឋយសច្តនា ភារលាំសអៀងធាំ នងិមុខច្ាំណ្តយខាះមិនានឯក្សារគាំព្េក្នងុសរលសទៃៀងផ្លៃ ត។់ 

 ២២. ការាត់រងន់ូវរញ្ាសីារសរើភែឌ  ឬព្េរយសមបតតិដ្ផ្េសេៀត។ 

 ២៣. ការាត់រងឯ់ក្សារ រារ់រញ្ចូលទាំងឯក្សារសាំសៅសដ្ើមជាសព្ច្ើនសេៀត។ 

 ២៤. ការណក្ណព្រ (ឧទហរែ៍ៈ ណក្កាលររិសច្ឆេព្ត រ់សព្កាយឬហតថសលខា/អក្សរ សសសរសដ្ឋយផ្ដ្

ណដ្លសងសយ័សៅសលើឯក្សារ។ 

 ២៥. ស ម្ ះ ឬអស័យដ្ឋឋ នអនក្េេួលព្ាក្់ដ្ណដ្ល។ 

 ២៦. សៃួ នគន  (ឧទហរែ៍ៈ រ័ែណច្ាំណ្តយ)។ 

២. ក្ាំែតស់ាគ លក់ារសក្ងរនាាំ ឬសក្មមភារខសុច្ារដ់្ផ្េសេៀត 

ណ្ក្

ព្រសិនសរើ

ាន 

 

 ២៧. េាំនាក្់េាំនងរីអនក្ទតលក់្ាំចី្ឱ្យសវនដ្ឋឋ ន សចាេជាសាំែួរអាំរីរយៈសរលេូទតរ់ាំែលុជា
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ដ្ាំណ្តក្់កាលររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

 ២៨. ការទតលរ់ត័៌ានរីសាំណ្តក្ន់ិសយជក្ដ្ផ្េសេៀត, រសីាធារែជន ។ល។ អាំរកីារសក្ងរនាាំ ឬ

សក្មមភារខុសច្ារ់។  

 ២៩.ភារេុច្ចរិត គម នសងគតភិារ ការស ា្ើយតរណដ្លមិនគ្ួរឱ្យសជឿាន ឬរញ្ឆិតរសញ្ឆៀងសៅនងិសាំនរួ 

(ឧទហរែ៍ៈ ច្ាំសពាះលេធទលផ្ននតីិវិធីវិភាគ្)។ 

 ៣០. ការរនារសរលណដ្លមិនានរនយល់ច្ាស់លាស់ក្នងុការទតល់រត័ា៌ន ឬការក្ត់ព្តសទសងៗ។ 

 ៣១. គម នសមតថភារក្នងុការរសងកើតរំហូរសាច់្ព្ាក្់រពី្រតិរតតិការសៅសរលរាយការែ៍ រអីតិសរក្ 

នងិក្ាំសែើនច្ាំែូល ឬការលតូលាស់ណដ្លមិនព្រព្ក្តី ជារសិសសសរលសព្រៀរសធៀរសៅនងិរេដ្ឋឋ ន

ផ្នររសិាថ នសវនដ្ឋឋ ន 

ណ្ក្

ព្រសិនសរើ

ាន 

 

 ៣២. សសន ើសុាំសដ្ឋយថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ នជាន់ខពស់ ឱ្យសយើងអនុវតតការងាររណនថមក្នងុណទនក្ណ្ត

មួយជាក្ល់ាក្ ់(សដ្ើមបីរញ្ហា ក្ហ់ានភិយ័ការសក្ងរនាាំ)។  

 ៣៣. ការជព្មុញអនុវតតឬការសសុើរអសងកតសដ្ឋយភាន ក្់ងាររដ្ឋឋ ភាិល ការរងរ់និយ័ឬការដ្ឋក្់

េែឌ ក្មមមិនព្រព្ក្ត ីការរាំពានច្ារ់ឬរេរញ្ហា ានក្នងុរាយការែ៍នយិ័តក្រ។ 

 ៣៤.  វិវាេងមីសាំខាន ់ ការរតឹងទមទរឬការវាយតផ្មា (ការ រឹតរនតឹងសលើសវនដ្ឋឋ ន នងិថាន ក្់

ព្គ្រ់ព្គ្ង ការ វិវតតងមីទក្់េងសៅនិងសក្មមភារទាូវច្ារ់រីមុនៗ។ 

 ៣៥. ការច្ាំណ្តយដ៏្ធាំសព្ារ់សសវាេីព្រឹក្ា ឬសព្ារ់និសយជតិ សដ្ឋយមិនានភារព្ាក្ដ្

ច្ាស់លាស់។ 

 ៣៦. ក្ផ្ព្មសសវាសទសងៗសេៀត ឬររស់ភាន ក្់ងារណដ្លហួសព្រាែសធៀរនងឹការច្ាំណ្តយធមមត

ព្តូវានេូទត់សដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន ឬេូទត់សៅសលើសសវាណដ្លានេេួលរតិព្ាក្ដ្។ 

 ៣៧. ការច្ាំណ្តយជាសាច់្ព្ាក្់ណដ្លានេាំហាំធាំមិនព្រព្ក្តី ការេិញេាំនញិសព្ច្ើន ណដ្លេូទត់

តមមូលរបទនរ័ព្តររស់សរឡាធិការ     ការសទៃរព្ាក្់សៅគ្ែនធីនាគរសព្ច្ើន។ 

 ៣៨. ការច្ាំណ្តយណដ្លមិនានការរនយលជ់នូច្ាំសពាះមន្រនតីរដ្ឋឋ ភាិល ឬនិសយជតិ។ 

 ៣៩. លេធទលឬភារណព្រព្រលួស ើងចុ្ះខាា ាំងហួសរកីាររំរងឹេុក្/ជួរព្រេះ និងរណ្តត លឱ្យសក្ើន

ស ើងនូវព្ាក្់ច្ាំែូល ឬដ្ាំសែើការព្រសសើរស ើង ជារិសសសព្រសិនសរើមិនានការរនយល់គ្ួរ

េុក្ចិ្តតានសដ្ឋយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង។  ឧទហរែ៍ៈ 
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 • ការសក្ើនស ើងនូវព្េរយ 

• ការងយចុ្ះនូវរាំែលុ 

• ការា នព់្រាែណទនក្គ្ែសនយយសដ្ឋយអតតសនាម័តកិ្ព្មតិខពស់ (ឧ.គ្ែនាេុនរព្មុង) 

• ការសក្ើនស ើងនូវច្ាំែូលរីេីតាំងច្ាស់លាស់ 

• ព្រតិរតតកិារភាគ្ីណដ្លពាក្់រន័ធ (អនតរណទនក្ររស់រដ្ឋឋ ភិាល/ភាន ក្់ងារ)។ 

៣. ភារសខាយក្នងុការតក្ណ់តងព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសព្ារក់ារពារភារមនិព្តមឹព្តវូផ្នព្េរយសមបតិត 

 ៤០. ការសធវសព្រណហសផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង ការក្តព់្ត ឬការការពារសទសងសេៀត សលើព្េរយជាក្់ណសតង 

(ឧទហរែ៍ៈ សាច់្ព្ាក្់សុេធ សននធិិ  ឧរក្រែ៍សព្រើព្ាស់)។ 

 ៤១. ព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងមិនព្តមឹព្តវូច្ាំសពាះការទតលសិ់េធអិាំណ្តច្ ការអនម័ុត ឬការក្តព់្ត ព្រតរិតតិ

ការ (ឧទហរែ៍ៈ ការេិញ  ការេេួលសាច់្ព្ាក្់)។ 

 ៤២. ក្ងវះខាតនូវការរនិតិយសរក្ខជនដ្ឋក្ព់ាក្យសុាំរសព្មើការងារ រិសសសអនក្ណដ្លានឱ្កាសរនាាំ

លួច្ព្េរយសមបតិត។ 

 ៤៣. មិនានវិសសមកាលសេៀងទត់ច្ាំសពាះមន្រនតីសាំខាន,់ ជារិសសសសៅក្ណនាងណដ្លរុាំានការណរង

ណច្ក្ភារក្ិច្ចព្តឹមព្តូវ ឬការព្តតួរនិតិយសដ្ឋយឯក្រាជយ។ 

ណទនរេី៤-ការត្ព្ម្ូវសចេសរួថាន រ់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន 

ក្. សសច្ក្តសីសងខរ 

សាក្សួរថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ នជាន់ខពស់សដ្ើមបកី្ាំែត ់ ក្.ការយល់សឃើញររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងទក្់េងសៅនងឺ

ហានភិយ័ផ្នការសក្ងរនាាំសៅក្នងុសវនដ្ឋឋ ន នងិ ខ.ថាសតើថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងានការយលដឹ់្ងសៅសលើការសក្ងរនាាំ ឬ

សក្មមភារខុសច្ារ់ណដ្លានព្រព្រតឹតសៅក្នងុសវនដ្ឋឋ នឬយ ងណ្ត។ ក្តត ហានភិយ័ផ្នការសក្ងរនាាំានក្ាំែតត់ម   

រយៈការសាក្សួរទាំងសនះ ព្តូវានររិយយសៅក្នងុណទនក្េី២។  

ខ. ការសាក្សួរថាន ក្ព់្គ្រព់្គ្ងសវនដ្ឋឋ នជានខ់ពស់ 

 សរៀរច្ាំសាំែួរជារនតរនាៃ រ់ច្ាំសពាះថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ នជាន់ខពស់ៈ 

១. សតើអវីជាការារមភណដ្លអនក្ានច្ាំសពាះសក្មមភារជាក្ល់ាក្់ េីតាំង ឬរុគ្គល ណដ្លអាច្ានហានភិយ័

ច្ាំសពាះការសក្ងរនាាំខពស់ (ឧទហរែ៍ៈ ព្រឌ្តិរញ្ា ីឬការរនាាំលួច្) ឬការមិនអនុសលាមសៅនងឹច្ារ់ឬក្៍រេរបញ្ញតត?ិ 

២. សតើានព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងអវី (ព្រសិនសរើាន) សព្ារ់កាត់រនថយរញ្ហា ទាំងសនាះ? 
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៣. សតើអនក្យល់ដឹ្ងអវីខាះអាំរលីេធទលរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុមិនព្តឹមព្តូវ ណដ្លរណ្តត លមក្រកីាររសក្ងរនាាំ 

ឬការលាំសអៀងណដ្លគម នសច្តនា? 

៤. សតើអនក្ដឹ្ងសេ តមរយៈេាំនាក្េ់ាំនងរីភាគ្ីេីរី (ដូ្ច្ជាាច ស់រាំែលុ េីភាន ក្់ងារច្ារ់) ថាសតើ រាយការែ៍

ហិរញ្ញវតថុមិនព្តឹមព្តូវ ណដ្លអាច្សក្ើតានសដ្ឋយសារណតមនិានអនុវតតតមច្ារ់រេរបញ្ញតតិ ឬក្ិច្ចព្រមសព្រៀង? 

 

អនក្ណដ្លព្តូវានសាភ សន៍/តនួាេី ការស ា្ើយតរសៅនងិសាំែួរ សរៀរច្ាំសដ្ឋយ កាលររិសច្ឆេ 

 

 

   

គ្. ការណែនាាំ 

១. “ការណដ្លមិនានអនុវតតតមច្ារ់, រេរបញ្ញតតិ ឬក្ិច្ចសនាព្រមសព្រៀង” ានដូ្ច្ជាៈ ការទមទរ ឬ

ការទតល់សាំែូក្ ក្ាំែតត់ផ្មារុាំសសាម ះព្តង់ រងផ់្ងាហួស ការសាក្រសញ្ហា តផ្នជាំនញួហិរញ្ញវតថុ ការសដ្ឋះព្សាយណដ្លាន

រនកុ្ក្នងុ និងការទមទរមិនព្តឹមព្តូវជាមួយរដ្ឋឋ ភាិល។ ក្រ៏ារ់រញ្ចូលទងណដ្រនូវៈ វតថុរញ្ហច ាំមិនសមព្សរតមក្ព្មិត

តព្មូវការ (ឧទហរែ៍ៈ រាំែលុព្តូវេេួល និងសននធិិេាំនញិ) សព្កាមលក្ខខែឌ ទតលក់្មចីជាព្េរយ។ (ព្រសិនសរើេេួល

ានរត័ា៌នរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុររស់សវនដ្ឋឋ ន ព្តវូព្តួតរនិិតយច្ាំែចុ្ពាក្រ់ន័ធនងឹភារមនិព្តឹមព្តូវផ្នរាយ

ការែ៍ហិរញ្ញវតថ។ុ គ្ួររញ្ចូលរត័៌ានណដ្លសយើងេេួលាន សៅក្នងុលិខិតជនូដ្ាំែឹងេូសៅទងណដ្រ)។ 

២. ការារមភណដ្លអាច្សក្ើតានច្ាំសពាះថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន ានៈ 

 រាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ - ការណក្ាងរាយការែ៍ច្ាំណ្តយ  សគលនសយាយេេួលសាគ លច់្ាំែូលេាំនង  

ការរនារសរលការច្ាំណ្តយមិនេាំនង  ការរាំសទាើស ឬព្េរយសមបតតិណដ្លមិនានជាក្់ណសតង ការរិេាាំងក្ាំហុស គ្ែនី

មិនានសទៃៀងផ្លៃ ត ់

 ព្រតិរតតកិារ - លេធទលមិនព្រព្ក្តី (ឧទហរែ៍ៈ រាយការែ៍ជាចាាំាច់្សៅសរលណដ្លសវនដ្ឋឋ នាន

រញ្ហា ណទនក្រំហូរសាច់្ព្ាក្់) កាលានុវតតភារសគ្ច្សវសរីព្ររន័ធព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង ឬព្ររន័ធព្តតួរនិតិយសខាយក្នងុណទនក្

ានហានភិយ័និងច្ាំែូលខពស់ (ឧទហរែ៍ៈ ការព្គ្រ់ព្គ្ងរតនាគរ) ការតអញូណតអរ ខុសធមមតររស់អនក្សៅ ការឬអនក្

ទគតទ់គង ់ឬអនក្ខាងសព្ៅ 

 មន្រនត ី - រុគ្គលសថ ិតសព្កាមការគរសងកតយ់ ងខាា ាំងសដ្ើមបីរាំសរញលក្ខខែឌ ងវិកា ឬសលើក្េឹក្ចិ្តតសៅ

សរលរក្ានច្ាំែូល ឬជាអនក្ណដ្លានការេេួលខុសព្តូវងម ីឬជាអនក្ណដ្លានរញ្ហា ហរិញ្ញវតថផុ្លៃ ល់ខាួន។ 

៣. នរណ្តជាអនក្សរៀរច្ាំការសាភ សន៍- ជាេូសៅព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ជាអនក្សរៀរច្ាំនូវសាំែួរ។ 
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៤. មនុសសណដ្លព្តូវានសគ្សាភ សន៍- រិចារណ្តសលើការសាភ សន៍ព្រធានអងគភារ ព្រធានការិយលយ័ មន្រនតី

រារ់រញ្ចូលទាំងអស់ណទនក្ហរិញ្ញវតថុ នងិលេធក្មម។ វាក្៏ជាការលអទងណដ្រព្រសិនសរើសយើងរារ់រញ្ចូលមន្រនតីណដ្លមិនេេួល

ខុសព្តូវសលើណទនក្ហិរញ្ញវតថុ ឬគ្ែសនយយ។  

៥. កាលវិភាគ្ផ្នការសាភ សន៍ៈ  ច្ាំសពាះរុគ្គលណដ្លសយើងសឃើញញកឹ្ញារ់ ការរភិាក្ាអាច្គ្ួរណតជាណទនក្មួយ

ផ្នក្ិច្ចព្រជុាំណដ្លានសរៀរច្ាំជាសេៀងទត។់ សនះការសនៃនាមួយេល់មួយ (ឧទហរែ៍ៈសវនក្រ នងិគ្ែសនយយក្រ)។ 

ច្ាំសពាះសាជកិ្ជាន់ខពស់ផ្នថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង (ព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន) ណដ្លសយើងក្ព្មជួរ ការរភិាក្ាអាច្ព្តូវានសរៀរច្ាំ

ភាា មៗរនាៃ រ់រីក្ិច្ចព្រជុាំណ្តមួយានរញ្ចរ់។ 

៦. អភពិ្ក្មក្នងុការសាភ សន៍ៈ ក្ិច្ចរិភាក្ាគ្ួរណតព្តូវានសរៀរច្ាំ ដ្ូច្ខាងសព្កាម៖ 

 ការសាក្សួរសដ្ឋយព្តងអ់ាំរហីានភិ័យផ្នការសក្ងរនាាំ គ្ជឺាណទនក្មយួផ្នការេេួលខុសព្តូវព្រក្រ

សដ្ឋយ វិជាា ជីវៈររស់សយើង   

 ក្នុងសច្តនាមិនណមនសដ្ើមបីសធវើការសចាេព្រកាន ់  

 ា្ងតមរេរិសសាធន៍ររស់សយើងគ្ថឺាការសាក្សួរសាំែួរសដ្ឋយព្តង់ អាច្នាាំមក្ការជណជក្គន សដ្ឋយ

សសាម ះព្តងន់ងិសរើក្េូលាយនូវការ ា្ីយតរ(ច្ាំលយីមិនច្ាស់លាស់ឬសគ្ច្សវសអាច្រងករឱ្យសយើងានការចារអ់ារមមែ៍) 

 ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ នណតងណតសាវ គ្មនន៍ូវឱ្កាស សដ្ើមបីណច្ក្រំណលក្នវូការារមភររស់ខាួននងិសធវើការ

សាំែូមររ។ 

ណទនរេ៥ី. ការស ល្ើយត្រសៅនឹងហានិេ័យសរងរនលាំបានរាំែត្់សឃើញ 

           វិធានផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័សក្ងរនាាំសនះព្តូវានអនុវតត ព្រសិនសរើការវាយតផ្មាហានភិ័យសក្ងរនាាំ

តព្មូវឱ្យសយើងណក្ណទនការសវនក្មម។ ព្រសិនសរើរនិៃុហានភិយ័ (ក្នងុជាំហាន១ផ្នណទនក្េី២) ជាំហានជារនតរនាៃ រ់ខាង

សព្កាមព្តូវអនុវតតេេួលាន៨ ឬសលើសសនះ។ 

១. រភិាក្ាការវាយតផ្មាហានភិ័យររស់សយើងជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងពាក្រ់ន័ធ។ (ព្រសិនសរើការារមភររស់រកួ្

សយើងជាការារមភក្ព្មិតខពស់ សយើងព្តូវរភិាក្ាជាមួយក្ព្មតិថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់សៅតមក្ព្មិតឬរដ្ឋមន្រនតី)។ 

 អះអាងការយល់ដឹ្ងររស់សយើងនវូសាថ នភារទាំងសនះ 

 ររិយយអាំរីក្តត ហានភិយ័ណដ្លានក្ាំែត់ នងិណទនការស ា្ើយតរសវនក្មម 

 ក្ាំែត់ព្ររន័ធព្តួតរនិិតយណដ្លអាច្កាត់រនថយនូវហានភិយ័ទាំងសនាះ 

ានអនវុតត 

២. រិចារណ្តរនតការងារររស់សយើងណតក្នងុក្រែី ណដ្លសវនដ្ឋឋ នេេួលខុសព្តូវសលើការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ និង

សធវើការព្សាវព្ជាវរក្ភសតុតងផ្នការសក្ងរនាាំតមសរលសវលាសមព្សរ។ 

 

ានអនវុតត 
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៣. សធវើការជាមួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង នងិព្ក្ុមព្រឹក្ាសដ្ើមបរីព្ងឹងការព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង។ អាំ ុងសរលក្ិច្ចរិភាក្ា

ជាមួយសវនដ្ឋឋ នព្តូវៈ 

 សលើក្េឹក្ចិ្តតដ្ល់សវនដ្ឋឋ នសដ្ើមបីរព្ងងឹការព្តតួរនិតិយណដ្លរារាាំង (មិនព្តឹមណតណសវងរក្)ដ្លក់ារ

សក្ងរនាាំ  

 រិភាក្ាសលើររិសាថ នផ្នការព្តតួរនិតិយព្រមទាំងនតីិវិធផី្នការព្តួតរនិតិយជាក្លាក្ ់

 ទតលន់ូវអនសុាសន៍សមព្សរសព្ារ់ការសធវើឱ្យព្រសសើរស ើង 

 រិចារណ្តសលើការទតលជ់ាំនយួជនូថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសដ្ើមបីសរៀរច្ាំព្ររន័ធព្តួតរនិិតយានព្គ្រ់ព្ជុងសព្ជាយ 

 រនតការព្រជុាំតមដ្ឋនតមការចាាំាច់្ សដ្ើមបជីយួថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំអភិវឌ្ឍន៍ អនុវតត និងព្តតួរនិតិយ 

ណទនការសក្មមភារររស់ខាួន។ 

 

ានអនវុតត 

៤.   ណក្តព្មូវអភិព្ក្មសវនក្មមសដ្ើមបីសដ្ឋះព្សាយហានភិយ័ណដ្លានរក្សឃើញ 

 ភាា រ់ហានិភយ័សៅនឹងណទនក្ណដ្លរងឥេធិរល។ រសងកើត ARCD សដ្ើមបីសរៀរច្ាំឯក្សារផ្នេាំនាក្់េាំនង

ទាំងសនះ។ សទះរីជាហានភិយ័សក្ងរនាាំផ្នថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងណតងណតានជាេូសៅ ររិសាថ នសវនដ្ឋឋ នឬកាលៈសេសៈ

អាច្រងាា ញថាសៅណទនក្ណ្ត/ការអះអាងរញ្ហា ក្ណ់្ត/េីតាំងណ្តណដ្លពាក្់រន័ធហានភិយ័ធាំជាងពរ។ 

 ក្ាំែតថ់ាសតើសវនដ្ឋឋ នព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យណដ្លានរក្សឃើញ និងសធវើឱ្យព្រសសើរស ើងដ្លក់ារ

ត្ររ់ត្រងររស់ខ្ាួនយ ងណ្តណដ្រ? 

 រិចារណ្តសលើការព្រឹក្ាជាមួយអនក្ជាំនាញក្នងុណទនក្ច្ារ់នងិការណក្តព្មូវសលើ COA-LGS ទក្់ទង

ពៅការក្ាំែតន់ូវហានភិយ័ នងិក្លរតាក្់ដរងនិវិធីសវនក្មមពាក្រ់ន័ធ  

 តក្់ណតងនតីិវិធីសវនក្មមសដ្ើមបកីាត់រនថយនវូហានភិ័យសសសសល ់ ឱ្យានសៅក្នុងក្ព្មតិមួយ

ណដ្លអាច្េេួលយក្ាន  

 សធវើការសសងខរការស ា្ើយតរសវនក្មមសៅខាងសព្កាម “អនសុាសន”៍ ក្នុងជាំហានេី១ផ្នណទនក្េី២។  

 

ានអនវុតត 

៥. អនុវតតនតីិវិធីសវនក្មម (ានតក្ណ់តងក្នងុជាំហានេី៤ខាងសលើ) សៅក្នងុណទនក្ានហានភិ័យខពស់ ណដ្លាន

ក្ាំែត់រនាៃ រ់រីការវាយតផ្មាព្រសិេធភារផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយងមី។ រនាៃ រ់មក្រិចារណ្តថាសតើការងារានកាត់

រនថយព្គ្រ់ព្គន់សហើយឬសៅជាមួយនងិហានភិ័យណដ្លសសសសល។់ (ព្រសិនសរើលេធទលសៅណតឱ្យានការ

ារមភសៅសលើថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ នជាន់ខពស់ សូមសព្រើការវិនិច្ាយ័និងច្ារ់ររស់ COA-LGS)។ 

 

ានអនវុតត 

៦. អនុវតតជាំហានេី២រហូតដ្ល់៥ក្នុងណទនក្េី២  

ានអនវុតត 
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៧.រាយការែ៍នូវការរក្សឃើញររស់សយើដ្ល់សវនដ្ឋឋ ន។ ព្រសិនសរើានការចាាំាច់្រណនថមសេៀតនូវការសសុើរ

អសងកត នងិដ្ាំសណ្តះព្សាយសមរមយ ព្ក្ុមសវនក្រគ្រួសច្ញនវូ AOM ដ្ល់ការិយល័យវិនចិ្ា័យនិងច្ារ់ ជាមួយ

នងិការ គាំព្េ និងការសព្មរសព្មួលផ្ន ACD និងការអនុម័តរី CD។ 

 

ានអនវុតត 

  

សសចរតីណែនាាំៈ 

រាយការែ៍នូវការរក្សឃើញជនូថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់សវនដ្ឋឋ ននងិព្ក្ុមព្រឹក្ាតមការចាាំាច់្ (ឧទហរែ៍: 

ហានភិយ័ណដ្លានក្ាំែតល់េធទលសវនក្មម ភារសខាយផ្នការព្តួតរនិិតយផ្ទៃក្នុង, ការទតលអ់នសុាសន៍សដ្ើមបីសធវើឱ្យ

ព្រសសើរស ើងនូវការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ នងិសាថ នភារក្មមវិធីថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងក្នងុសគលរាំែងរព្ងងឹការព្តតួរនិតិយ)។ 

រិចារណ្តថាសតើានក្តត ហានភិ័យណ្តណដ្ល ានរងាា ញអាំរីក្ាំសសាយជាសារវនតផ្នការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ ណដ្លចាាំាច់្

ព្តូវានគ្មនាគ្មន៍សៅនងិព្ក្មុព្រឹក្ា។ (ចូ្លសមើលជាំរូក្េី៤ ភាគ្េី៦ផ្នសសៀវសៅណែនាាំសវនក្មមសលើមូលដ្ឋឋ ន   

ហានភិយ័ (RBA)។  
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េព្ម្ង់សលខ ៣៧ “េព្ម្ង់អន វត្តព្ររខ័ែឌ វភិាគ្សវនដ្ឋឋ ន” 

ណទនក្េ ី១ សសច្ក្ីតសទតើម 

អាំរទីត្េងអ់ន៉ុវរត 

ការសព្រើព្ាស់ទត្េង់ព្ក្រខ័ែឌ វិភាគ្សវនដ្ឋឋ ន (ក្វស) សនះ គ្ឺជាកាតរវក្ិច្ចសព្ារ់សធវើណទនការយុេឋសាន្រសត

សវនក្មមររស់នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុពោយអនុសលាមតមអភពិ្ក្មសវនក្មមររស់ខាួន។ េព្មង់សនះរួមាន ៣ 

ណទនក្សាំខាន់ៈ 

ណទនក្េី ១ :សសច្ក្ីតសទតើម 

ណទនក្េី ២ :េព្មង់េាំសនរ  

ណទនក្េី ៣ :សាំែួរតមដ្ឋន 

ព្ក្ុមសវនក្មមព្តូវក្ត់ព្តេុក្នវូការយល់ដឹ្ងររស់ខាួន អាំរីព្រតិរតតិការររស់សវនដ្ឋឋ ន នងិហានភិ័យណដ្ល

ានក្ាំែត់សឃើញក្នុងអាំ ុងសរលសធវើអនុវតតព្ក្រខ័ែឌ  វិភាគ្សវនដ្ឋឋ ន តមេព្មង់ណដ្លទតលជ់នូសនះ។ េព្មង់ណដ្ល

រាំសរញសហើយ គ្រួព្តូវានរញ្ហា ក្់សដ្ឋយព្រធានព្ក្ុម នងិអនុម័តសដ្ឋយព្រធាននាយក្ដ្ឋឋ ន។ េព្មង់ណដ្លរាំសរញសហើយ

សនះ រួមជាមួយនងឹឯក្សារពាក្់រន័ធដ្ផ្េសេៀត ព្តូវានរក្ាេុក្សៅក្នងុឯក្សារការងារ។  

សៅណទនក្េី ៣ ផ្នព្ក្រខ័ែឌ សនះ ានសាំនួរណដ្លព្តូវានជនូជាគ្ាំរូសព្ារ់គាំព្េការសធវើណទនការ ការចាតណ់ច្ង 

នងិការព្រមូលរតា៌នគាំព្េការរភិាក្ា ជាមួយនងឹមន្រនតីព្រតិរតតិការសាំខាន់ៗព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ សដ្ើមបណីក្លមអ

ការយល់ដឹ្ងររស់សយើងអាំរីព្រតិរតតិការររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

សាវតរ 

ក្វស ទតលន់វូយនតការចាត់ណច្ងជារួមមួយ សព្ារ់ការយលដឹ់្ងរធីាតុសាំខាន់ៗណដ្លានឥេធិរលសលើសជាគ្-

ជ័យឬររាជ័យររស់សវនដ្ឋឋ ន នងិអនតរេាំនាក្់េាំនងឌ្ីណ្តមកិ្រវាងធាតុទាំងសនាះ។ ក្វស គាំព្េដ្ល់ព្ក្ុមសវនក្មមក្នងុៈ 

 ការយលអ់ាំរីសាថ នភារព្រតិរតតិការររស់សវនដ្ឋឋ ន (សាថ នភារជាក្់ណសតង) នងិ 

 ការក្ាំែតន់វូសកាត នរុលហានភិ័យសដ្ឋយរិចារណ្តសលើការផ្លា ស់រតូរឬរញ្ហា ក្នងុល័ក្ខខ័ែឌ ព្រតរិតតិការ ណដ្ល 

ានឥេធិរលសលើរាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

នតីិវិធីគ្នាះឹក្នងុការអនុវតតនវូការវិភាគ្សលើព្រតិរតតកិារ សដ្ឋយសព្រើ ក្វស ានដូ្ច្តសៅៈ 

១. សសងខរនវូក្តត សជាគ្ជ័យសាំខាន់ៗ និងច្ាំែចុ្សផ្លត តយុេធសាន្រសត ររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

២. រាយការែ៍រីច្ាំែចុ្សាំខាន់ៗររស់ ក្វស ជនូថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាន់ខពស់ររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

៣. ក្ាំែតន់វូហានភិយ័ររាជ័យ ពាក្រ់ន័ធសៅនងឹក្តត យុេធសាន្រសតសាំខាន់ៗ និងក្តត សជាគ្ជយ័ព្រតិរតតិ-

ការ ព្រមទាំងព្រឹតតកិារែ៍ នងិព្រតិរតតិការរច្ចុរបនន។  
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ណទនក្េ ី២ - េព្មងេ់ាំសនរ 

 

 

ស ម្ ះសវនដ្ឋឋ ន 

 

 

  

 

កាលររិសច្ឆេសវនក្មម 

 

  

 

សរៀរច្ាំសដ្ឋយ 

 

 

  

 

រនិិតយស ើងវិញសដ្ឋយ 

 

 

  

 

អនុម័តសដ្ឋយ 
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ររសិាា ន 

សសច្ក្តសីទតើម                                                                           

         ព្គ្រ់អងគភារ នងិេីភាន ក្់ងារទាំងអស់ព្រតិរតតិការសដ្ឋយរងក្ាា ាំង

ខាងសព្ៅយ ងេូលាំេូលាយ ណដ្លជះឥេធិរលដ្ល់ព្រតរិតតិការររស់សគ្

យ ងព្ជាលសព្ៅ។ ក្ាា ាំងទាំងសនះរ ះពាល់មិនព្តឹមណត    សវនដ្ឋឋ ន

រ ុសណ្តណ ះសេ រ ុណនតក្រ៏ ះពាល់ដ្លស់ាធារែជន នងិធនធានររស់ខាួនទង

ណដ្រ។ 

 ននិាន ការសសដ្ឋក្ិច្ច រួមានព្រតឹតិការែ៍សសដ្ឋក្ិច្ចរិភរសលាក្ ទលិតទលជាតិដុ្ល អព្តអតទិរណ្ត ការ 

ឥតការងារសធវើ  ច្ាំែូលសព្ារ់ចាយវាយជាសដ្ើម  

 ក្តត នសយាយ នងិច្ារ់ពាក្រ់ន័ធនឹងសវនក្មមពាែិជាក្មមរភិរសលាក្ ក្មមវិធីឧរតថមភធនររស់           

រដ្ឋឋ ភាិល នងិអសសថ រភារនសយាយ  

 ណររណទនព្រជាសាន្រសតក្ាំែត់នវូច្រិតផ្នក្ាា ាំងរលក្មម និងតព្មូវការតមការចូ្លចិ្តតររស់សាធារែជន 

(ឧ. មនុសសចាស់ព្តូវការការណងទាំសុខភារ)។  

 ភារសជឿនសលឿនខាងរសច្ចក្វិេា នាាំសឆ្ព ះសៅរក្ការផ្លា ស់រតូរយ ងខាា ាំងកាា  ក្នងុរសរៀរសធវើការងារដូ្ច្ជាការ

ផ្លា ស់រតូរសដ្ឋយសារណតការសព្រើក្ាំរយូេ័រសៅក្ណនាងសធវើការ 

 ការផ្លា ស់រតូរខាងសងគម/វរបធម៌រ ះពាល់សៅសលើជីវិតរស់សៅ ការងារ នងិការព្រព្រឹតតិររស់មនុសស (ឧ. 

ានន្រសត ីជាសព្ច្ើនសធវើការ ការារមភអាំរកីារសញៀនថាន ាំ នងិការសិក្ាជាសដ្ើម)  

 ការារមភខាងសអក្ ូូហសី អាំរីសភាៀងអាសីុត ការសក្ើនក្សៅត រភិរសលាក្ ការណក្ផ្ច្នស ើងវិញ នងិការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងកាក្សាំែល់ អាច្នាាំឱ្យានការផ្លា ស់រតូរយ ងខាា ាំងកាា នវូវិធីណដ្លសវនដ្ឋឋ នដ្ាំសែើរការ។   

លក្ខែៈសាំខាន់ៗផ្នក្ាា ាំងសទសងគន ទាំងសនះ គ្កឺារផ្លា ស់រតូរ។ ររិសាថ នគ្ឺជាធាតុព្រក្រសដ្ឋយឌ្ណី្តមិក្ សហើយ

ក្នុងសម័យដ៏្សលឿនផ្នសារគ្មនាគ្មន៍ដ៏្រហ័សសនះ ការផ្លា ស់រតូរសក្ើតស ើងយ ងសលឿនជាងមុន នងិានទលរ ះពាល ់

ខាា ាំងកាា ជាងណដ្លធាា រ់ានរីមុនៗមក្។ វាជាការសាា រ់រស់ណដ្លសវនដ្ឋឋ នព្តូវេេួលសាគ លន់ូវសារសាំខានផ់្នក្តត       

ររិសាថ នទាំងសនះ សហើយសព្មរព្រតិរតតិការររស់ខាួនឱ្យទនក់ារផ្លា ស់រតូរសនាះ។   

ការវភិាគ្ 

ក្តត ជយ័ជាំនះសាំខាន់ៗ  នងិការផ្លា ស់រតូរ 
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រត័ា៌ន 

សសច្ក្តសីទតើម 

សគ្រុាំអាច្សមើលព្សាលសលើសារៈសាំខានផ់្នរតា៌នច្ាំសពាះសវន

ដ្ឋឋ នានសេ។ រត័៌ានសាំខានណ់្តស់សព្ារ់រសងកើត នងិទសរវទាយនូវ

យុេធសាន្រសត ព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ តមដ្ឋនព្រតិរតតកិារ តមដ្ឋនការ

សរញចិ្តតររស់សាធារែជន នងិរាយការែ៍ជនូភាគ្ពីាក្់រន័ធ នងិេី 

ភាន ក្់ងារដ្ផ្េសេៀត។ នយិយឱ្យខាីសៅរត័៌ានគ្ឺជា្មររស់សវនដ្ឋឋ ន 

ភាា រ់គន នូវព្គ្រ់មុខងារសទសងៗផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង និងហូរចុ្ះស ើងេូទាំងសវន

ដ្ឋឋ ន។  

ការទតល់រត័ា៌ន គ្ឺជាភារក្ចិ្ចផ្នការព្គ្រព់្គ្ងព្ររន័ធរ័តា៌ន។ រត័ា៌នអាច្េេួលានតមរយៈព្ររន័ធ 

រ័តា៌នព្រតិរតតកិារ ដូ្ច្ជាព្ររ័នធសសៀវសៅធាំ ឬព្ររន័ធច្ាំែូលជាសដ្ើម។ សលើសរីសនះ រ័តា៌នសាំខាន់ៗអាច្េេួល 

ានតមរយៈព្ររន័ធរត័ា៌នណដ្លសៅសដ្ឋយណ ក្ រពី្ររន័ធព្រតិរតតកិារគ្ែសនយយណដ្លានក្ាំែត់។ ទាំងសនះអាច្ 

រួមានការសព្រើក្មមវិធីសព្សច្តចូ្ៗ ការវិភាគ្ និងរាយការែ៍ណដ្លសរៀរច្ាំសដ្ឋយផ្ដ្ និងរ័តា៌នអាំរកី្តត យុេធសាន្រសត។  

តព្មូវការរ័តា៌នររស់សវនដ្ឋឋ ន  វិវតតន៍ជុាំវិញលក្ខែៈវិនចិ្ឆ័យសាំខាន់រី គ្ឺៈ េី១ សតើវាជារ័ត៌ានពាក្រ់ន័ធឬ 

សេ? សតើវាពាក្រ់ន័ធសៅនងឹសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តត ណដ្លថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងព្តូវសធវើឬសេ? េី២ សតើរ័តា៌នសនាះព្តឹមព្តូវឬសេ?  សតើ 

វាព្តឹមព្តូវ សរញសលញ រិតព្ាក្ដ្ នងិទន់សរលឬសេ? សហើយេី៣ សតើសគ្សព្រើវាានព្តមឹព្តូវឬសេ។ សតើសគ្យក្វាមក្ 

សព្រើក្នុងវិធពី្តឹមព្តូវ ច្ាំកាលៈសេសៈ សដ្ើមបីជួយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងឱ្យសធវើសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តត នងិចាត់ វិធាន ការព្រក្រសដ្ឋយ

ព្រសិេធភារឬសេ? 

ការវភិាគ្ 

ក្តត ជយ័ជាំនះសាំខាន់ៗ  នងិការផ្លា ស់រតូរ 
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អនក្សព្រើព្ាស់ 

សសច្ក្តសីទតើម 

អនក្សព្រើព្ាស់រាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុររស់សវនដ្ឋឋ ន ណដ្លអាច្

ានអនក្រងរ់នធឬក្ស៏ាធារែជន ានឥេធិរលខាា ាំងកាា សលើសក្មមភារ 

នងិសសច្ក្តីសសព្មច្ចិ្តតររស់អងគភារសនះ រីសព្ពាះរួក្សគ្ទតលន់ូវេុនមួយ

ណទនក្ធាំចាាំាច់្សដ្ើមបីសធវើព្រតិរតតកិារ ឬសធវើការសព្ជើសសរីសថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង

ររស់សវនដ្ឋឋ ន។  

ទៃុយសៅវិញ រកួ្សគ្ជាអនក្េេួលដ៏្ច្មបងនវូក្ាំសែើនព្ាក្់ច្ាំសែញររស់សវនដ្ឋឋ ន។ អនក្សព្រើព្ាស់ណដ្លអាច្

រួមានសាធារែជន ជាេូសៅានក្តីរំរងឹមួយច្ាំននួនវូអតសិរក្ក្នងុក្ព្មិតណ្តសនាះ នូវេិសសៅព្រតិរតតិការ នងិ

ក្ាំសែើនណដ្លនងឹព្តូវសសព្មច្ាន។ ក្តីររំឹងទាំងសនះ ដ្ឋក្ស់ាព ធសៅសលើថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន ឱ្យរសងកើតនូវតផ្មា

ររស់អនក្សព្រើព្ាស់។ ក្លរទតលន់ូវទលរររព្គ្រ់ព្គន់ នងិក្ាំសែើនេុន គ្ឺជាក្តត ក្ាំែត់សាំខានផ់្នសជាគ្ជ័យសព្ារ់ថាន ក្់

ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនោា ន។ 

ការខក្ខានមិនរាំសរញានតមក្តីរំរឹងសនាះ អាច្នាាំសឆ្ព ះសៅរក្ការផ្លា ស់រតូរការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់សវនដ្ឋឋ ន ការ

រាយមេិញយក្ ការផ្លា ស់រតូរទាំងរងខាំក្នងុយុេធសាន្រសត ររស់សវនដ្ឋឋ ន និងការអាក្ខ់ានព្រតិរតតិការសេៀតទង។ 

ការវភិាគ្ 

ក្តត ជយ័ជាំនះសាំខាន់ៗ  នងិការផ្លា ស់រតូរ 
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អនក្ទគតទ់គង ់

សសច្ក្តសីទតើម 

អនក្ទគតទ់គងទ់តលន់ូវការរមួច្ាំណែក្ជាមូលដ្ឋឋ នណដ្លសវនដ្ឋឋ ន

ព្តូវការសដ្ើមបីសធវើសសវាក្មមររស់ខាួន សាភ រ ធនធានមនុសស មូលនធិិ និង

រសច្ចក្វិេា។ សដ្ើមបីស ា្ ើយតរតមសសច្ក្តីព្តូវការររស់សាធារែជន 

សវនដ្ឋឋ នព្តូវណតសធវើព្រតិរតតកិារសលើសគលការែ៍ផ្ន“ការយក្គ្ុែភារ

សដ្ើមបីរសងកើតគ្ុែភារ”។ សនះាននយ័ថាព្តូវេេួលសាភ ររីអនក្ទគតទ់គង ់

សដ្ឋយរចិារណ្តរកីារច្ាំណ្តយសលើវា គ្ុែភារ និងក្ព្មតិផ្នសសវាក្មម។   

ពោយសារធនធានមនុសសានតនួាេីសាំខាន ់ ក្នុងការរាំសរញានតមសសច្ក្តីព្តូវការររស់សាធារែជន

សវនដ្ឋឋ នព្តូវការការទគតទ់គងា់នព្គ្រ់ព្គនន់ូវមនុសសានជាំនាញ និងការសកិ្ាព្គ្រ់ព្គន។់ ភារព្គ្រ់ព្គនផ់្នមូលនិ

ធិសដ្ើមបីសព្រើសលើព្រតិរតតិការសនាះ ក្៏ជាការសាំខានណ់្តស់ណដ្រ។ 

គ្នាះឹគ្ឺសថ តិសៅសលើការេេួលាននូវធនធាន ណដ្លនាាំឱ្យានព្រតិរតតកិារយ ងរលនូ នងិការទារភាា រ់គន

យ ងសអ តិរមួតនូវការសសព្មច្ចិ្តតខាងធនធានជាមួយនងឹតព្មូវការររស់សាធារែជន។ 

ការវភិាគ្ 

ក្តត ជយ័ជាំនះសាំខាន់ៗ  នងិការផ្លា ស់រតូរ 
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សាធារែជន 

សសច្ក្តសីទតើម 

ក្នុងការវាយតផ្មាសវនដ្ឋឋ ន ច្ាំែចុ្ដ៏្លអណដ្លព្តូវចារ់សទតើមសនាះ 

គ្ឺការយល់រសីាធារែជន នងិតព្មូវការររស់សគ្។ សាធារែជន/

សាជកិ្ក្នងុមែឌ ល រួមានអនក្រង់រនធ ណដ្លជាសៅព្ក្មចុ្ងសព្កាយផ្ន

សជាគ្ជ័យររស់សវនដ្ឋឋ ន រីសព្ពាះានណតរួក្សគ្សេណដ្លសសព្មច្ថាសតើ

សក្មមភារ នងិសសវាក្មមសងគមររស់សវនដ្ឋឋ ន ានរាំសរញតមសសច្ក្តី

ព្តូវការររស់សគ្ឬសេ។ សរើគម នការសរញចិ្តតយូរលង់សេសនាះ ក្ាំសែើនយូរអណងវងមិនអាច្សៅរួច្ស ើយ សហើយ

លទធភាពរស់រានបានក្៏ព្សរិច្ព្សរលិ។   

សវនដ្ឋឋ នណដ្លសជាគ្ជយ័បានតមដ្ឋនយ ងដិ្តដ្លន់វូច្ាំែង់ច្ាំែូលចិ្តត និងតព្មូវការររស់សាធារែ- 

ជន។ ជាេូសៅ សាធារែជនររំឹងថានងឹានសសវាក្មមត្រក្រពោយគ្ុែភារខពស់ក្នងុតផ្មាសមព្សរ។ ការសព្រៀរ- 

សធៀរការអនុវតតររស់សវនដ្ឋឋ ន ជាមួយសសច្ក្តីព្តូវការររស់សាធារែជនសៅតមណខសរនាៃ ត់សនះ អាច្ឆ្រ់ឱ្យាន 

ការយល់ដឹ្ង។ 

ការរចិារណ្តនូវសសច្ក្តីព្តូវការររស់សាធារែជន រ ះពាល់ដ្លយ់ុេធសាន្រសត ររស់សវនដ្ឋឋ ន ដ្ល់សសច្ក្តី

ព្តូវការពត័ា៌ន និងព្រតិរតតកិារររស់អងគភារសនាះ - គ្ឺសសៃ ើរណតព្គ្រ់េិដ្ឋភារផ្នព្រតិរតតិការ។ សាំនួរជាគ្នាះឹគ្ឺៈ 

១ "សតើសាធារែជនច្ងា់នអវ?ី" 

២. "សតើសយើងរាំសរញានតមចំណង់សនាះយ ងណ្ត?" 

ច្សមាើយច្ាំសពាះសាំនួរទាំងសនាះ អនញុ្ហញ តឱ្យសវនដ្ឋឋ នណច្ក្ចាយនូវសសវាក្មមច្ាំៗ ឬលេធទលសងគមសៅច្ាំេីទារ 

ឬមួយណទនក្ផ្នសងគមព្តូវតមកាលសវលា។ 

 

ការវភិាគ្ 

ក្តត ជយ័ជាំនះសាំខាន់ៗ  នងិការផ្លា ស់រតូរ 
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តផ្មា 

សសច្ក្តសីទតើម 

សវនដ្ឋឋ នទងំឡាយព្តូវានរសងកើតស ើងក្នងុរាំែងរសងកើតនូវ

តផ្មាសព្ារ់ភាគ្ចីារអ់ារមមែ៍មួយច្ាំននួ។  

រាំែងរិតព្ាក្ដ្ គ្ឺព្រណហលជាក្លររសងកើតនូវតផ្មាសព្ារ់

សវនដ្ឋឋ នក្នុងព្រសភេជាក្ាំសែើនត្ទពយ។ សាធារែជនគ្ឺជាភាគ្ីមួយសេៀ

ត។ ខាឹមសារផ្នព្រតិរតតកិារររស់សវនដ្ឋឋ ន គ្ឺសមតថភារក្នងុការរាំសរញ

ានតមតព្មូវការក្នងុសងគម សពាលគ្តឺព្មូវការររស់សាធារែជន។   

និសយជតិគ្ជឺាព្ក្ុមសាំខាន់មួយសេៀត។ សវនដ្ឋឋ នព្តូវការនសិយជតិសសាម ះព្តង់ ព្រឹងណព្រង ណដ្លរសញ្ចញអស់ 

រីសមតថភារសដ្ើមបទីតលន់ូវសសវាក្មមានគ្ុែភារខពស់។ ការរសងកើតការតាំងច្ិតតដូ្សច្នះ តព្មូវឱ្យានការយក្ចិ្តតេុក្ 

ដ្ឋក្់ច្ាំសពាះតព្មូវការររស់និសយជតិ  សនាះគ្កឺារសរញចិ្តតនងឹការងារ ព្ាក្់សាំែងព្គ្រ់ព្គន ់ នងិការងារទតលទ់ល។ 

ការរសងកើតនូវទលព្រសយជនស៍ៅវិញសៅមក្សនះ គ្ឺជាសញ្ហញ ផ្នសវនដ្ឋឋ នសជាគ្ជ័យ។ ក្នងុវិធីព្សសដ្ៀងគន សនះណដ្រ    

រួក្សគ្ សវះណសវងក្សាងតផ្មាសព្ារ់អនក្ទគតទ់គង់ តមរយៈេាំនាក្់េាំនងានសសថ រភារយូរអណងវង ណដ្លានទលដ្ល ់  

ភាគ្ីទាំងរីរ។ 

សវនដ្ឋឋ នក្៏សមាឹងសមើលទងណដ្រ ច្ាំសពាះការរសងកើតនូវតផ្មាសព្ារ់ភាគ្ីទាំងឡាយ សលើសរអីនក្ណដ្លពាក្រ់ន័ធ 

ផ្លៃ លស់ៅក្នងុព្រតិរតតិការសនាះ - សព្ារ់សហគ្មន៍ភាគ្សព្ច្ើន។ តផ្មាក្នងុនយ័សនះអាច្រមួាន សធវើជា “រលរដ្ឋលអ” - 

ព្រកាន់យក្នូវតួនាេីេេួលខុសព្តូវក្នងុសក្មមភារសហគ្មន ៍ រសងកើតឧទហរែ៍លអសព្ារ់ការព្រព្រតឹតិព្រក្រសដ្ឋយ

សីលធេ៌ នងិរនថយជាអរបររានូវការខូច្ខាតដ្ល់ររសិាថ ន។ 

ការវភិាគ្ 

ក្តត ជយ័ជាំនះសាំខាន់ៗ  នងិការផ្លា ស់រតូរ 
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ថាន ក្ដ់្កឹ្នាាំ 

សសច្ក្តសីទតើម 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ គ្ឺជាក្តត សាំខាន់ច្ាំសពាះ

សជាគ្ជ័យយរូអណងវងររស់សវនដ្ឋឋ ន រីសព្ពាះសនះគ្ឺជាធាតុណដ្លរក្ានូវ

សមតរវាងព្គ្រ់ធាតទុាំងឡាយសទសងៗដូ្ច្ជា ក្លរតមដ្ឋនក្ាា ាំងខាងសព្ៅ 

ក្លរកាច់្ច្ងកតូព្រតិរតតិការ នងិក្លរវាយតផ្មានូវតផ្មាជាលេធទល។ ការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងររស់សវនដ្ឋឋ នរួមានសក្មមភារសព្ច្ើនយ ងដូ្ច្ជាៈ 

 តមដ្ឋន និងស ា្ើយតរច្ាំសពាះការផ្លា ស់រតូរ ក្នុងររសិាថ ន នងិក្ាា ាំងខាងសព្ៅដ្ផ្េសេៀត  

 រសងកើតនូវយុេធសាន្រសត ព្រតិរតតកិារមយួណដ្លស ា្ើយតរានច្ាំសពាះសសច្ក្តពី្ាថាន  និងតព្មូវការររស់សាធារែ- 

ជន នងិទញយក្គ្ុែសមបតតរិីសមតថភារព្រតិរតតិររស់សវនដ្ឋឋ ន 

 រសងកើតនូវរច្នាសមពន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នុង ណដ្លទតលន់ូវការធានាសមសហតទុលពាក្់រន័ធនងឹការសសព្មច្ឱ្យាន

នូវសគលរាំែងព្តួតរនិតិយ  

  វិភាជ្ន៍ធនធានសព្ារ់ទទួលបានលេធទលដ៏្ព្រសសើររាំទុតព្សរជាមួយនងឹយុេធសាន្រសត ព្រតិរតតិការ  

 ដឹ្ក្នាាំព្រតិរតតកិារ នងិរាំទុសមន្រនតីសាំសៅឱ្យសសព្មច្ាននូវយុេធសាន្រសត   

 តមដ្ឋនលេធទលសដ្ើមបីវាយតផ្មាថា សតើតផ្មាព្គ្រ់ព្គន់មួយព្តូវានរសងកើតស ើង និងសសព្មច្ានតមយុេធ

សាន្រសត ព្រតិរតតកិារឬសេ? 

 ចាតក់ារណក្តព្មូវសរើចាាំាច់្។ 

ច្ាំសពាះយនតការវិភាគ្សវនដ្ឋឋ នសនះ ានធាតុជាក្ល់ាក្រ់ីរផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ងព្តូវានក្ាំែតស់ ើង សដ្ើមបីសផ្លត ត 

ខាា ាំងស ើងសលើរញ្ហា ណដ្លសាំខាន់រាំទតុសព្ារ់សជាគ្ជយ័។ ធាតុទាំងរីរសនះ ភារជាអនក្ដឹ្ក្នាាំ និងយុេធសាន្រសត ណដ្ល 

ព្តូវានក្ាំែត់ដូ្ច្ខាងសព្កាមសនះ។ 

ភារជាអនក្ដ្កឹ្នាាំ 

ភារជាអនក្ដឹ្ក្នាាំ គ្ាឺនអវីសព្ច្ើនជាងតនួាេីសៅសលើអងគការសលខសនាះសៅសេៀត។ ការដឹ្ក្នាាំព្រក្រសដ្ឋយ

ព្រសិេធភារអាច្ជាធាតុដ៏្សាំខាន់រាំទតុផ្នព្រតិរតតកិារ ណដ្លណរងណច្ក្រវាងសវនដ្ឋឋ នសជាគ្ជយ័ និងររាជ័យ។ ភារជា 

អនក្ដឹ្ក្នាាំ គ្ឺជាសាសធាតុណដ្លព្រមូលធាតនុានាទស ាំរួមរញ្ចូលគន សដ្ឋយសុខដ៉ុមរមនា។ ការដឹ្ក្នាាំទតលន់វូច្ក្ខុវិស័យ 

នងិព្រឌ្តិញាែណដ្លចាាំាច់្សដ្ើមបីរសងកើតនូវយុេធសាន្រសត   នងិក្ាា ាំងជព្មុញសធវើឱ្យយុេធសាន្រសត សនាះដ្ាំសែើរការ។ សនះគ្ឺ

ានអវីណដ្លសព្ច្ើនសលើសរីសគលរាំែង នងិសគលសៅ ព្រមទាំងតមដ្ឋនការអនុវតត។ វាតព្មូវឱ្យានការទសរវទាយ

នវូច្ក្ខុវិស័យសនាះ នងិសលើក្េឹក្ចិ្តតមន្រនតីររស់អងគភារឱ្យសធវើការឱ្យអស់រីសមតថភារ។ 
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ការដឹ្ក្នាាំព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ មិនណមនព្តឹមជាការស ា្ើយតរច្ាំសពាះព្រឹតតកិារែ៍ជុាំវិញសវនដ្ឋឋ នរ ុសណ្តណ ះ

សេ រ ុណនតជាការសព្តៀមេុក្មុនក្នុងការតមដ្ឋនការអភិវឌ្ឍ ណដ្លសលច្ស ើងក្នងុររិសាថ នសសច្ក្តីព្តូវការររស់សាធារ- 

ែជន និងធនធានណដ្លផ្លា ស់រតូរ សហើយក្ាំែតន់ូវទលរ ះពាល់សលើព្រតិរតតកិារ នងិយុេធសាន្រសត ររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ការ 

ដឹ្ក្នាាំព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារណតងណតានការពាក្់រន័ធ នងិានការទក្់េងជាព្រព្ក្តីជាមួយនឹងសាធារែជន អនក្

ទគតទ់គង ់និងនសិយជតិ។ 

តមរយៈគ្ាំររូរស់ខាួន ការដឹ្ក្នាាំជះឥេធិរលសៅសលើព្ររន័ធតផ្មាផ្នសវនដ្ឋឋ ន ណដ្លជាការរងាា ញនូវតលុយភារ 

ការសរតជ្ាសសព្មច្ឱ្យានតមសគលរាំែងផ្នការអនុវតត នងិការទតលជ់នូសាធារែជននវូសសវានងិណច្ក្ចាយនូវសតង់

ដ្ឋរទលតិភារ និងគ្ុែភារ។ 

យេុធសាន្រសត  

សដ្ើមបីយល់ឱ្យានច្ាស់រីព្រតិរតតិការររស់សវនដ្ឋឋ ន ការសាំខានគ់្ពឺ្តូវយលរ់យីុេធសាន្រសត ររស់សវនោា ន

ណដ្លជាសគលរាំែងព្រតិរតតកិារក្ពំ៉ុងអន៉ុវរតសដ្ឋយសវនដ្ឋឋ ន នងិសសច្ក្តីព្ាថាន ររស់ខាួននាសរលអនាគ្ត។សវន

ដ្ឋឋ នណដ្លសជាគ្ជយ័ានសផ្លត តយ ងច្ាស់លាស់សលើពោលរាំែងព្រតិរតតិការ ណដ្លរសងកើតស ើងសៅក្នងុរាំែងព្ាថាន

នងិតព្មូវការររស់សាធារែជន ពោយណទអក្សលើការវាយតផ្មាព្ាក្ដ្នយិមពលើសមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន។ យេុធ

សាន្រសត ព្រតិរតតកិារ ក្៏ព្តូវណតរចិារណ្តសលើក្ាា ាំងយុេធសាន្រសត  ណដ្លសធវើសក្មមភារសលើព្រតរិតតិការ ានដូចជាក្ាា ាំងរ

 រសិាថ ន ភារអាច្រក្ាននងិគ្ែុភារផ្នធនធាន នងិក្តរីរំងឹររស់សាធារែជន។ យេុធសាន្រសតព្រតរិតតកិារានព្រសិេធ

ភាររិតព្ាក្ដ្ តព្មូវឱ្យានព្រឌ្ិតញាែ និងច្ក្ខុ វិស័យ ព្រមទាំងគ្ុែភារណដ្លសធវើឱ្យសវនដ្ឋឋ នមួយណរាក្រីសវន

ដ្ឋឋ នដ្ផ្េ។ ជាចុ្ងសព្កាយ យេុធសាន្រសត ព្រតិរតតិការានព្រសិេធភារ តព្មូវឱ្យានធនធាន នងិការតាំងច្ិតត សដ្ើមបីណព្រ

កាា យច្ក្ខុវិស័យសនាះឱ្យសៅជាណទនការការងារណដ្លអាច្អនុវតតសក្ើត។ 

ការវភិាគ្ 

ក្តត ជយ័ជាំនះសាំខាន់ៗ  នងិការផ្លា ស់រតូរ 
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ដ្ាំសែើរការ 

សសច្ក្តសីទតើម 

ដ្ាំសែើរការព្រតិរតតកិារ គ្ឺជាមុខងារណដ្លព្តូវានរាំសរញសៅក្នុង

រងវង់សវនដ្ឋឋ នសដ្ើមបសីសព្មច្ាននូវលេធទលណដ្លច្ងា់ន។ សាស

ធាតុដ៏្សាំខានផ់្នដ្ាំសែើរការព្រតិរតតិការ មន្រនត ី សក្មមភារ នងិរសច្ចក្ វិេា 

រ័តា៌ន ដដលក្ាំែត់ដូ្ច្ខាងសព្កាមសនះ។ 

មន្រនត ី

ក្នុងរូរភារណ្តក្៏សដ្ឋយ មន្រនតគី្ឺជាព្េរយសមបតតិដ៏្សាំខាន់រាំទតុររស់សវនដ្ឋឋ ន ងវីសរើមិនានចុ្ះសៅក្នុងតរាង

តលុយការក្៏សដ្ឋយ។ រកួ្សគ្សធវើការសដ្ើមបទីតលន់ូវសសវា សដ្ើមបផី្លគ រ់ចិ្តតតមសសច្ក្តីព្ាថាន  នងិតព្មូវការររស់សាធារែ

ជន នងិេីរាំទតុសដ្ើមបទីតល់តផ្មាដ្លភ់ាគ្ពីាក្់រន័ធ។ 

សមតថភារ េសសនវិស័យ នងិណដ្នក្ាំែតផ់្នមន្រនតី ក្ាំែតន់វូសមតថភារររស់សវនដ្ឋឋ ន។ ក្នុងនយ័សនះ មន្រនតី

ាននយ័សលើសរនីសិយជិតណដ្លសគ្ជលួឱ្យមក្សធវើការ។ វាក្រ៏ួមរញ្ចូលនវូអាក្របក្ិរិយ តផ្មា និងលក្ខែៈដ្ផ្េសេៀត 

ណដ្លសគ្សព្ច្ើនណតសៅថា “វរបធេ៌”។ 

សវនដ្ឋឋ នណដ្លសជាគ្ជយ័ បានរែតុ ះររិសាថ នវិជាាន ជាេីណដ្លមន្រនតពី្តូវានសគ្រាំទុសសលើក្េឹក្ចិ្តតឱ្យព្រងឹ

ណព្រងសធវើការងារឱ្យអស់រីសមតថភារ។ ច្ង់ឱ្យមន្រនតីសធវើការឱ្យអស់រីសមតថភារ សវនដ្ឋឋ នព្តូវសធវើការសព្ច្ើនសេៀត គ្ឺមិន

ព្តឹមណតរែតុ ះរណ្តត លរសច្ចក្សេស និងរច្នាសមពន័ធការទតលរ់ងាវ នទ់ាូវការរ ុសណ្តណ ះសេ គ្ឺសលើក្តសមកើងសគលរាំែង នងិ

ច្ក្ខុវិស័យរួមរវាងរុគ្គល នងិសវនដ្ឋឋ ន។ 

សដ្ើមបសីសព្មច្ការងារពនេះាន តព្មូវឱ្យានអវីសព្ច្ើនសលើសរីអងគការចាតត់ាំងទាូវការមួយណដ្លមន្រនតី នងិ

សក្មមភារព្តូវានតមដ្ឋន នងិព្តួតរនិិតយ។ រណ្តត ញេិនទាូវការេួយចនំនួក្៏បានចូលរេួ ពេើយរ ត្ ញពនេះភាា រ់

មុខងារសទសងៗសេៀត។ ររសិាថ នការងារជាព្ក្ុម នងិការសជឿេុក្ចិ្តតណដ្លមន្រនតតី្ររ់រូរទទួលខុសព្តូវពរៀងៗខ្ាួន ក្៏ជាក្លរ

ចំាបាច់ សដ្ើមបធីានាថាក្ិច្ចការទាំងឡាយត្រូវបានព្វើពោយព្តមឹព្តូវ។ 

សក្មមភារ 

សក្មមភារសដ្ើរតនួាេីសនូលក្នុងការក្ាំែតន់ូវសជាគ្ជយ័ររស់សវនដ្ឋឋ ន រីសព្ពាះវាាននាេីសាំខាន់ក្នងុការ

រាំសរញតមសសច្ក្តីព្ាថាន  នងិតព្មូវការររស់សាធារែជន។ សក្មមភារតាំណ្តងឱ្យ “រាំរង់រងារូ” ពាក្់រន័ធនងឹរហំូរ

េិននន័យចូ្ល រំហូរដ្ាំសែើរការ នងិលេធទល សាំសៅរាំសរញចិ្តតររស់សាធារែជន។ 

សក្មមភាររួមានដ្ាំសែើរការសព្ច្ើនព្រសភេ ណដ្លចាាំាច់្សដ្ើមបីរសងកើតនូវទលតិទល នងិសសវាក្មមររស់សវន

ដ្ឋឋ ន។ សក្មមភារគ្ឺជាដ្ាំសែើរការរណមាងធនធានឱ្យសៅជាសសវា ច្លនាផ្នសាភ រ ការព្តតួរនិតិយគ្ុែភារ ការណងរក្ា
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ក្ណនាងទតលស់សវា នងិររិកាខ រ នងិគ្ែសនយយក្មមដ្ាំសែើរការ។ ការរាំណរក្ណទនក្ណ្តមយួអាច្សធវើឱ្យខូច្ដ្លក់ារស ា្ើយតរ

ររស់សវនដ្ឋឋ នច្ាំសពាះសសច្ក្តពី្ាថាន នងិតព្មូវការររស់សាធារែជន នងិសធវើឱ្យងយចុ្ះភាពច្ាំសែញររស់សវនដ្ឋឋ ន។ 

ការណក្លមអភាពស ា្ើយតរររស់ព្រតិរតតកិារ ច្ាំសពាះតព្មូវការររស់សាធារែជន តព្មូវឱ្យានគ្ាំនតិទតួច្សទតើមជាព្រចាាំ 

ក្នុងការរព្ងងឹគ្ុែភារ ណក្លមអទលតិភារ រនថយនូវច្ាំណ្តយផ្ងាសដ្ើម និងរាំព្រញួរាំរង់រងារូចាររ់ធីាតុចូ្លសៅធាត ុ

សច្ញ។ 

រសច្ចក្វេិា 

រសច្ចក្វិេាសាំសៅដ្ល់ការណក្លមអក្នុងដ្ាំសែើរការ ណដ្លរសងកើនទលតិភារររស់ា សីុន នងិលុរសចាលនវូ

ព្រតិរតតកិារសដ្ឋយផ្ដ្ ឬព្រតិរតតិការសធវើសដ្ឋយា សីុនចាស់ៗ។ សវនដ្ឋឋ នណដ្លរសងកើនជារ់ជាព្រចាាំនូវទលតិភារ គ្រឺិត

ជាានសព្រៀរសលើអងគភារទាំងឡាយណ្តណដ្លរុាំានសធវើការណក្លមអ។ សយើងដឹ្ងច្ាស់សហើយអាំរីរសរៀរណដ្លរសច្ចក្ វិេា

អាច្ជះឥេធិរលសៅសលើព្រតិរតតិការសនូលររស់សវនដ្ឋឋ ន សហើយរសច្ចក្ វិេាក្អ៏ាច្ជះឥេធិរលខាា ាំងជាងព្រតិរតតកិារ។   

រសច្ចក្ វិេាអាច្ជ្ំរ៉ុញសវនដ្ឋឋ នមួយឱ្យានសព្រៀរសព្ច្ើនក្នុងការព្រក្តួព្រណជង ឬក្៏អាច្សធវើឱ្យអងគភារសនាះ

ចាញ់សព្រៀរមិនអាច្ណក្ក្នុាន។ រសច្ចក្ វិេាានព្គ្រ់ក្ណនាង សហើយអាច្មានឥទធិពលដ្ល់សវនដ្ឋឋ នតាេរពរៀរ    

សទសងៗគន ។ រសច្ចក្ វិេាជ្េះឥទធិពលសសៃ ើរណតពលើព្គ្រ់ធាតុទាំងអស់ផ្នសវនដ្ឋឋ ន និងគ្ួរព្តូវរចិារណ្តក្នុងព្គ្រ់េិដ្ឋភារផ្ន

ការ វិភាគ្អាំរពី្រតិរតតកិារររស់សវនដ្ឋឋ ន។ រសច្ចក្វិេាអាច្សមើលសឃើញតមេិដ្ឋភាររីរសទសងគន ៈ 

១) រសច្ចក្វិេាណដ្លសវនដ្ឋឋ នរសងកើត ឬស ា្ៀតទញយក្ឧតតមភារសព្ារ់ព្រតិរតតកិារររស់ខាួន 

២)រសច្ចក្វិេាណដ្លក្ាំរងុណតរសងកើតស ើង នងិអនុវតតសៅខាងសព្ៅសវនដ្ឋឋ ន ណដ្លក្ាំរងុណតជះឥេធិរលសលើស

វនដ្ឋឋ នសដ្ឋយមិនអាច្ព្តួតព្តាន។ សដ្ើមបីឱ្យសវនដ្ឋឋ នមួយានសជាគ្ជយ័ សគ្ព្តូវណតស ា្ៀតសព្រើរសច្ចក្វិេាក្នុងេិដ្ឋភារ

ទាំងរីរសនះ។ 
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ណទនរេី ៣ សាំែួរតាម្ដ្ឋន 

ក្. ររសិាថ ន 

ននិាន ការសសដ្ឋក្ចិ្ច 

1. សតើអវីជាក្តត សសដ្ឋក្ិច្ចគ្នាះឹក្នងុព្សុក្ តាំរន់ ឬជាតិ ឬរិភរសលាក្ ណដ្លរ ះពាលដ់្ល់ររិសាថ នសវនដ្ឋឋ ន? សតើ

ននិាន ការផ្នក្តត ទាំងសនាះយ ងណ្ត? 

2. សតើអវីជាទលរ ះពាលផ់្នអតទិរណ្តសលើអាំណ្តច្េិញររស់ររិសាថ នសវនដ្ឋឋ ន នងិសតើវាអាច្ការពារខាួនឯង

ព្រឆ្ាំងនងឹអតទិរណ្តសដ្ឋយរសរៀរណ្ត? 

3. សតើអវីជាច្ាំែចុ្សខាយផ្នររសិាថ នសវនដ្ឋឋ នច្ាំសពាះរាំណររាំរួលអព្តរតូរព្ាក្់ររសេស? 

4. សតើរនាា ស់រតូរ នងិននិាន ការសៅក្នុងពាែិជាក្មមអនតរជាត ិអាច្រ ះពាល់ររិសាថ នសវនដ្ឋឋ នយ ងដូ្ច្សមតច្? 

ក្តត នសយាយ នងិច្ារ ់

5. សតើសវនដ្ឋឋ នរងឥេធិរលរពី្រឹតតកិារែ៍នសយាយសៅក្នងុររិសាថ នររស់ខាួនសដ្ឋយរសរៀរណ្ត? សតើវាអាច្

ក្ាំែត់េីតាំងខាួនវាយ ងណ្តសដ្ើមបីទញព្រសយជន៍ នងិអរបររាក្មមក្លរគ្ាំរាមក្ាំណហង? 

6. សតើររិសាថ នសវនដ្ឋឋ នរងការរ ះពាលរ់ីភាន ក្់ងាររេរបញ្ញតតថិាន ក្់េូលោា ន នងិថាន ក្់ជាតិសដ្ឋយរសរៀរណ្ត? សតើ

ឱ្កាស នងិក្ាំហតិអវីខាះព្តូវានរសងកើតស ើង? 

ណររណទនព្រជាសាន្រសត  

7. សតើឥេធិរលអវីណដ្លននិាន ការព្រជាសាន្រសតានសលើធនធានមនសុស និងអតិងិជនររស់សវនដ្ឋឋ ន? 

8. សតើាន វិធានការអវីសដ្ើមបធីានាសនតិសុខ ក្ាំលាាំងការងារររស់សវនដ្ឋឋ នក្នុងរនាា ស់រតូរព្រជាសាន្រសត ដ៏្ធាំ? 

ការ្នស ើងផ្នរសច្ចក្វេិា 

9. សតើរនាា ស់រតូរសៅក្នងុរសច្ចក្វិេាធាំៗអវីខាះណដ្លជះឥេធិរលសលើររិសាថ នសសវាររស់សវនដ្ឋឋ ន? 

10. សតើរនាា ស់រតូរសៅក្នងុរសច្ចក្វិេាធាំៗអវីខាះណដ្លជះឥេធិរលសលើដ្ាំសែើរការទតល់សសវាររស់សវនដ្ឋឋ ន? 

ការផ្លា ស់រតូរវរបធម/៌សងគម 

11. សតើអវីជារនាា ស់រតូរវរបធម៌ នងិសងគមច្មបង ណដ្លរ ះពាល់ដ្ល់ររិសាថ នសវនដ្ឋឋ ន? 

12. សតើររិសាថ នសវនដ្ឋឋ នេេួលព្រសយជនយ៍ ងដូ្ច្សមតច្រីការផ្លា ស់រតូរលក្ខខែឌ វរបធម៌ នងិននិាន ការសងគម? 

សសច្ក្តពី្រយួារមភព្ររន័ធសអក្ ូូសីុ 

13. សតើអវីខាះជាទលរ ះពាលព់្ររន័ធសអក្ូ ូសីុសាំខាន់សលើដ្ាំសែើរការសវនដ្ឋឋ ន? សតើសវនដ្ឋឋ នក្ាំរងុសធវើអវី សដ្ើមប ី

អរបររាក្មមពទីលរ ះពាលទ់ាំងសនះ? 
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ខ. រត័ា៌ន 

ការព្រមលូរត័ា៌នដ្ព៏្តមឹព្តវូ 

1. សតើអវីជាព្រសភេរ័តា៌នមូលដ្ឋឋ ន (ឧ. រាយការែ៍ រ័តា៌នជាយថាសហតុ....) ណដ្លសព្រើសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ

សដ្ើមបីសធវើព្រតិរតតិការ? សតើរកួ្សគ្េេួលរត័៌ានសដ្ឋយវិធណី្ត? សតើរត័ា៌នស ា្ើយតរតមតព្មូវការានលអ

យ ងណ្ត? 

2. សតើវិធីសាន្រសតអវពី្តូវសព្រើសដ្ើមបីេេួលរ័តា៌នសេៀងទត់ អាំរីច្ាំែង់ច្ាំែូលចិ្តត នងិតព្មូវការសាធារែជន? 

សតើរត័៌ានសនះព្តូវគ្មនាគ្មន៍ពៅតមអងគភារសទសងៗររស់សវនដ្ឋឋ នសដ្ឋយរសរៀរណ្ត? 

3. សតើរត័៌ានអវីណដ្លសវនដ្ឋឋ នេេួលានរីការណព្រព្រលួក្នុងក្ាំលាាំងររិសាថ នណដ្លរ ះពាល់ដ្លព់្រតិរតតកិារ? 

4. សតើរត័៌ានអវីសវនដ្ឋឋ នេេួលានអាំរភីារណព្រព្រលួសៅក្នងុភារអាច្រក្ាន គ្ុែភារឬផ្ងាសដ្ើមផ្នធនធាន

ចាាំាច់្សព្ារ់ព្រតិរតតកិារ? 

5. សតើរត័៌ានអវីណដ្លថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសព្រើសដ្ើមបីតមដ្ឋន និងដឹ្ក្នាាំព្រតិរតតិការ? 

ព្ររន័ធរត័ា៌ន 

6. សតើព្ររន័ធរ័តា៌នព្គ្រ់ព្គន់សដ្ើមបីទលតិរត័ា៌នព្តឹមព្តូវទនស់រលសវលាក្នងុក្ិច្ចដ្ាំសែើរការឬសេ?សតើការ 

ព្រួយារមភអវីណដ្លថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ នានពៅពលើព្ររន័ធសនះ? 

7. សតើព្ររន័ធគ្ែសនយយានព្រសិេធភារដូ្ច្សមតច្ក្នុងការក្តព់្ត នងិដ្ាំសែើរការព្រតិរតតិការ?សតើព្ររន័ធ 

គ្ែសនយយានព្រសិេធភារដ្ចូ្សមតច្ក្នុងការរាយការែ៍ងវិកាសធៀរនឹងគ្ាំលាតជាក្់ណសតង? 

8. សតើាននតីិវិធីជាក្ល់ាក្អ់វីសព្ារ់ព្តតួរនិិតយការអភិវឌ្ឍក្មមវិធីសព្សច្ និងការផ្លា ស់រតូរផ្នក្មមវិធីសព្សច្ទាំង

សនាះ? 

9. សតើវិធានការអវីសព្ារ់ការពារឯក្រាជយភាររត័ា៌នក្នងុព្ររន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងរត័ា៌ន? 

ការសព្រើព្ាស់រត័ា៌ន 

10. សតើវិធីសាន្រសតអវពី្តូវសព្រើសដ្ើមបធីានាថាមន្រនតីេេួលរត័៌ានានព្តឹមព្តូវសព្ារ់សសព្មច្ចិ្តតក្នងុសរលរាំសរញ 

កាតរវក្ិច្ចររស់សគ្? 

11. សតើវិធីសាន្រសតអវពី្តូវសព្រើសដ្ើមបធីានាឱ្យានការព្សាវព្ជាវព្គ្រ់ព្គន់សលើក្រែីងវិកាលាំសអៀងគន ? 

គ្. អនក្សព្រើព្ាស់ 

សសច្ក្តរីរំងឹេកុ្ 

1. សតើអវីជាការររំងឹេុក្សាំខាន់ររស់ភាគ្ពីាក្់រន័ធសទសងៗផ្នសវនដ្ឋឋ ន (ឧ. ការលតូលាស់រយៈសរលណវង ច្ាំែូល

ច្រនត) សតើសសច្ក្តីរំរឹងទាំងសនះអាច្សសព្មច្តមវិធីណ្ត? 
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សមពន័ធភារជាមយួថាន ក្ដ់្កឹ្នាាំ 

2. សតើព្រសភេសមពន័ធភារអវណីដ្លថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំានជាមួយភាគ្ពីាក្់រន័ធសទសងៗ? សតើអវអីាច្ជយួរព្ងឹងសមពន័ធភារ

សនះ? 

3. សតើតនួាេីអវីណដ្លភាគ្ពីាក្់រន័ធសទសងៗព្រកានយ់ក្ក្នុងការព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន (ឧ.ព្ក្ុមភាគ្ពីាក្រ់ន័ធសទសងៗ

ណដ្លសក្មម)? 

ឃ. អនក្ទគតទ់គង ់

ធនធានមនសុស 

1. សតើានការព្រយួារមភអវីខាះអាំរលីេធភាររក្មន្រនតជីាំនាញសដ្ើមបរីាំសរញសសច្ក្តីព្តូវការសវនដ្ឋឋ ន? 

2. សតើការផ្លា ស់រតូរមន្រនតីជាក្តត សាំខាន់ឬសេ?សតើអវីរសងកើតការផ្លា ស់រតូរសនះ? សតើវិធានអវីណដ្លសវនដ្ឋឋ នយក្មក្ 

ព្គ្រ់ព្គ្ងការព្រយួារមពទាំងសនះ (ឧ. ជលួជាំនាញការ ក្មមវិធរីែតុ ះរណ្តត លផ្ទៃក្នុង ការគ្ិតគ្ូរសលើសគល

ការែ៍រក្ាមន្រនតី)? 

3. សតើសវនដ្ឋឋ នធានាយ ងណ្តឱ្យមន្រនតីររស់ខាួនេេួលការរែតុ ះរណ្តត លទាូវការ នងិក្នងុសរលរាំសរញការងារ

ានព្គ្រ់ព្គន់សដ្ើមបីរាំសរញភារក្ិច្ចព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធភារ? 

4. សតើសវនដ្ឋឋ នធាា រ់ានរញ្ហា អវកី្នុងេាំនាក្់េាំនងការងារជាមួយមន្រនត?ី សតើអវីរសងកើតរញ្ហា សនះ? 

សមាា រៈ 

5. សតើរញ្ហា អវីណដ្លសវនដ្ឋឋ នធាា រ់ានជាមួយអនក្ទគតទ់គង់សាំខាន់ៗ ? សតើអវីរសងកើតរញ្ហា សនាះ? សតើវិធានការអវីព្តូវ

ចាត់សដ្ើមបីរព្ងងឹសមពន័ធភារជាមួយអនក្ទគតទ់គង?់ 

6. សតើសវនដ្ឋឋ នរសងកើតច្ាំែងព្រតិរតតិការដូ្ច្សមតច្ជាមួយអនក្ទគតទ់គង់? សតើអវីជាព្រសយជនផ៍្នច្ាំែងព្រសភេសនះ? 

(ឧ.ការតព្មឹមដ្ាំសែើរការ  កាត់រនថយផ្ងាសដ្ើម ) 

សដ្ើមេនុរងវលិ 

7. សតើសវនដ្ឋឋ នធានាដូ្ច្សមតច្ថ្នព្រតិរតតិការររស់ខាួនមានហិរញ្ញរបទនព្គ្រ់ព្គន?់ 

រសច្ចក្វេិា 

8. សតើក្ិច្ចព្រងឹណព្រងអភិវឌ្ឍនធ៍ាំៗអវីខាះព្តូវសលើក្ក្នងុណទនការ ឬក្នុងដ្ាំសែើរការសព្ារ់ទលតិសសវាក្មមងមីនិង 

ដ្ាំសែើរការងមី? 

9. សតើសវនដ្ឋឋ នានលេធភារព្គ្រ់ព្គន់ចូ្លដ្ល់រសច្ចក្វិេាងមីណដ្លចាាំាច់្សព្ារ់សក្មមភារអភិវឌ្ឍន៍ឬសេ? 

សរ៉ុររមួ 

10. សតើសវនដ្ឋឋ នធានាយ ងដូ្ច្សមតច្ថាតព្មូវការធនធានានសងគតភិារជាមួយសសច្ក្តីព្តូវការសាធារែជន? 
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11. សតើធនធានសទសងៗសេៀតអវីខាះណដ្លអាច្ជយួសវនដ្ឋឋ នសធវើឱ្យព្រសសើរស ើងនូវព្រតិរតតកិារ នងិរក្ាសតងដ់្ឋរ

រច្ចុរបននាន? 

ង. សាធារែជន 

ច្ាំែងស់ាធារែជន 

1. សតើអវីជាសសច្ក្តពី្តូវការនងិច្ាំែង់ច្ាំែូលចិ្តតររស់សាធារែជនសាំខាន់រាំទតុ? 

2. សតើសវនដ្ឋឋ នក្ាំែតយ់ ងណ្តនូវច្ាំែងន់ងិសសច្ក្តពី្តូវការសាធារែៈ? សតើក្មមវិធីអវីណដ្លរកួ្សគ្អនុវតត សដ្ើមបី

េេួលមតិតររសីាធារែជនជាព្រចាាំ? (ឧ.សាៃ រសៃង់ ព្ក្ុមការងារ..) 

សសវាក្មមស ា្ ើយតរ 

3. សតើសសវាក្មមសវនដ្ឋឋ នរាំសរញសសច្ក្តីព្តូវការនីមួយៗានលអក្ព្មិតណ្ត? សតើរញ្ហា អវកី្ាំរងុាន នងិអវជីា        

កាលានុវតតភារសព្ារ់ណក្លមអ? 

4. សតើជាំហានណ្តខាះណដ្លសវនដ្ឋឋ នក្ាំែតយ់ក្  សព្ារ់រក្ាឬណក្លមអសក្មមភារសសវាក្មម សដ្ើមបីរាំសរញ        

សសច្ក្តីព្តូវការសាធារែជន? 

5. សតើការទតលស់សវាក្មមទន់សរលឬសេ? សតើសក្មមភារអវខីាះណដ្លសវនដ្ឋឋ នព្រកានយ់ក្ សដ្ើមបីណក្លមអការសគររ

សរលសវលា? 

6. សតើសវនដ្ឋឋ នសជឿជាក្់ដូ្ច្សមតច្ថាមន្រនតីខាួនយលន់ងិរាំសរញសសច្ក្តីព្តូវការសាធារែជន? សតើសវនដ្ឋឋ នរញ្ហា ក្់

យ ងដូ្ច្សមតច្ថាមន្រនតីខិតខាំរាំសរញឬសធវើសលើសតព្មូវការររស់សាធារែជន? 

7. សតើព្រសភេផ្នកាលានុវតតភារានអវីខាះសព្ារ់ណក្លមអការរាំសរញចិ្តតសាធារែជន ជាមួយការតមដ្ឋននងិ

អសងកតគាំព្េ? 

សសវាក្មមេទីារ នងិសសច្ក្តពី្តវូការងម ី

8. សតើអវីជាសសវាក្មមឬការផ្ច្នព្រឌ្តិរសច្ចក្វិេាងមីសព្ារ់សសវាក្មមរច្ចុរបនន ណដ្លក្ាំរងុសថ ិតសព្កាមការអភិវឌ្ឍន ៍

ឬណទនការក្នងុការស ា្ើយរតសៅនងឹច្ាំែងស់ាធារែជនរំរងឹេុក្រច្ចុរបនន? 

9. សតើសវនដ្ឋឋ នអាច្សធវើអវីសដ្ើមបីតព្មឹមដ្ាំសែើរការអភិវឌ្ឍសព្ារ់នាាំសសវាក្មមងមីដ្លស់ាធារែជន? 

10. សតើសវនដ្ឋឋ នតព្មឹមសសវាក្មមដូ្ច្សមតច្សដ្ើមបីព ា្ើយររចំពពាេះតព្មូវការសដ្ឋយណ ក្ៗររស់សាធារែជន? 

11. សតើសវនដ្ឋឋ នស ា្ើយតរសៅនងឹភារណព្រព្រលួសសច្ក្តចីាាំាច់្ររស់សាធារែជនសដ្ឋយរសរៀរណ្ត? 

ដ្. តផ្មា 

តផ្មាាច ស់េនុ 
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1. សតើអវីជាសក្មមភារហិរញ្ញវតថុររស់សវនដ្ឋឋ ន? សតើសវនោា នធាា រ់ានរេរិសសាធនក៍្នុងការខាតរង់ឬច្ាំសែញ

ឬសេ? ណដ្លសថ ិតសព្កាមការររំងឹេុក្ឬ សព្កាមក្ព្មិតររិសាថ នមធយមររស់សវនដ្ឋឋ ន? សតើច្ាំែូលឬអព្តលតូ

លាស់សថតិសព្កាមការររំឹងេុក្? សរើដូ្សច្នះសតើអវីជាសហតទុល និងវិធានអវីណដ្លសវនដ្ឋឋ នសព្រើសព្ារ់ណក្លមអ

ច្ាំសពាះសាថ នការែ៍សនាះ? 

2. សតើានក្ាំសែើនព្គ្រ់ព្គន់ឬសេច្ាំសពាះត្ទពយររស់រដ្ឋឋ ភាិល? សតើវិធានការណ្តណដ្លសវនដ្ឋឋ នយក្មក្

រញ្ហា ក្់សដ្ើមបធីានាអាំរីក្ាំសែើនត្ទពយបានព្គ្រ់ព្គន់ចំពពាេះាច ស់េុន? 

តផ្មាសាធារែៈ 

3. សតើអវីជាក្តិតនិាមសវនដ្ឋឋ នក្នងុេីសាធារែៈ? 

តផ្មាមន្រនត ី

4. សតើសវនដ្ឋឋ នព្តូវចាត់េុក្ជាក្ណនាងសធវើការលអឬសៅ? សតើក្តត ច្មបងអវីខាះសៅក្នងុការវាយតផ្មាសនះ? 

តផ្មាទគតទ់គង ់

5. សតើសវនដ្ឋឋ នរសងកើតឱ្យានសមព័នធភារសសថ រភាររយៈសរលណវងជាមួយអនក្ទគត់ទគងឬ់សេ?សតើក្តិតិនាមសវនដ្ឋឋ ន

ក្នុងច្ាំសណ្តមអនក្ទគតទ់គងយ់ ងណ្ត? 

តផ្មាសហគ្មន ៏

6. សតើអវីជាមុខាត់សវនដ្ឋឋ នក្នុងសហគ្មន៍? សតើវាព្រតិក្មមតរយ ងសម ច្សៅនងឹព្រឹតតកិារែ៍មួយច្ាំននួណដ្លនាាំ

ឱ្យអាច្ខចូ្ដ្ល់សក្រ តិស ម្ ះ? សតើវិធានការអវីខាះណដ្លសវនដ្ឋឋ នព្រកាន់យក្មក្ណក្លមអមុខាត់សនាះ? 

េសសនៈរមួ 

7. សតើសវនដ្ឋឋ នងាឹងដងាងយ៉ា ង្ អំពីសសច្ក្តពី្តូវការនិងតផ្មាណដ្លរុាំព ា្ើយគន ររស់ភារសីទសងៗ? 

ង. ថាន ក្ព់្គ្រព់្គ្ង 

រច្នាសមពន័ធដ្កឹ្នាាំ 

1. សតើអនក្ណ្តជាថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសាំខាន់ររស់សវនដ្ឋឋ ន? សតើានរនាា ស់រតូរសាំខានអ់វីខាះសក្ើតស ើងសៅក្នុងការងារ 

ដឹ្ក្នាាំ? 

2. សតើអនក្ដឹ្ក្នាាំររស់សវនដ្ឋឋ នសព្គងអនក្រនតមរតក្ខាួន សដ្ឋយសថ ិតក្នងុព្រសយជនល៍អរាំទតុររស់សវនដ្ឋឋ នាច ស់

េុនខាួន នងិមន្រនតីខាួនឬសេ? 

សមតថភារជាថាន ក្ដ់្កឹ្នាាំ 

3. សតើអវីខាះជាសាវតរនងិរេរិសសាធែ៍ររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសាំខាន់ៗ? សតើសាវតរនងិរេរិសសាធនរ៍រស់រួក្ាន

រងកលក្ខែៈងាយព្សួលក្ព្មិតណ្តក្នុងការដឹ្ក្នាាំសវនដ្ឋឋ ន? 
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4. សតើអវីខាះជារសរៀរដឹ្ក្នាាំផ្នថាន ក្ដឹ់្ក្នាាំសាំខាន់ៗ (ឧ. លក្ខែៈចូ្លរួម ផ្លត ច់្ការ សយធានយិម)? សតើរសរៀរ

ដឹ្ក្នាាំសនាះស័ក្តិសមនឹងសសច្ក្តីចាាំាច់្ររស់សវនដ្ឋឋ នឬសេ? 

5. សតើអវីជាការយល់សឃើញររស់ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសលើការព្រងុយព្រថាន? សតើរកួ្សគ្េួលយក្នូវហានភិយ័សមព្សរ

ណដ្លជាធមមជាតិររស់ព្រតិរតតកិារឬពទ? 

6. សតើអវីជាព្ររន័ធតផ្មាណដ្លសផ្លត តសដ្ឋយថាន ក្ដឹ្ក្នាាំ (ឧ. ការសសព្មច្សគលសៅសក្មមភារ ការទតល់សសវាក្មម

សាធារែក្មម ការសសព្មច្ទលតិភារ នងិសតងដ់្ឋរគ្ុែភារ...៘ 

ក្លរសលើក្េកឹ្ច្តិតនសិយជតិ 

7. សតើអនក្ដឹ្ក្នាាំជាំរុញមន្រនតីដូ្ច្សមតច្សដ្ើមបីអនុវតតតមនិងសសព្មច្ាននូវេសសនៈវិស័យានក្ាំែត់? សតើានការ

ទសរវទាយជនូមន្រនតីសលើរញ្ហា យេុធសាន្រសត  ណទនការ នងិលេធទលរសរៀរណ្ត?  

8. សតើវិធីសាន្រសតទាូវការ ឬមិនទាូវការអវីណដ្លសព្រើសដ្ឋយអនក្ដឹ្ក្នាាំសដ្ើមបទីតល់គ្ាំនតិរកួ្សគ្សៅផ្ទៃក្នុងសវនដ្ឋឋ ន? សតើ

 វិធីសាន្រសតទាំងសនះានព្រសិេធភារឬសេ? 

9. សតើអនក្ដឹ្ក្នាាំសលើក្េឹក្ចិ្តតឱ្យមន្រនតអីភិវឌ្ឍន ៍ និងណច្ក្ចាយគ្ាំនតិទតួច្សទតើម សដ្ើមបីណក្លមអព្រតិរតតិការឬសេ? សតើ

 វិធីសាន្រសតអវីណដ្លថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសព្រើសដ្ើមបីសសព្មច្ាននូវគ្ាំនិតទាំងសនះ? 

តមដ្ឋនរនិតិយក្ាំលាាំងខាងសព្ៅ 

10. សតើអនក្ដឹ្ក្នាាំតមដ្ឋនរនិិតយការអភិវឌ្ឍ ណដ្លរ ះពាលដ់្លស់ាធារែជន អនក្ទគតទ់គង ់ និងាច ស់េុនសដ្ឋយ

រសរៀរណ្ត? សតើព្រសភេសវនក្មមអវីណដ្លរួក្សគ្ានជាមួយសាធារែជន? ជាមួយអនក្ទគតទ់គង?់ ជាមួយាច ស់

េុន? 

11. សតើអនក្ដឹ្ក្នាាំតមដ្ឋនព្តតួរនិតិយរនាា ស់រតូរសៅក្នុងក្ាំលាាំងររិសាថ នដូ្ច្សមតច្? 

យេុធសាន្រសត  -រាំែងព្រតរិតតកិារ 

12. សតើអវីខាះជាសគលរាំែងព្រតិរតតិការររស់សវនដ្ឋឋ ន? 

13. សតើយុេធសាន្រសតទាំងសនះសធវើឱ្យសវនដ្ឋឋ នានលក្ខែៈខុសណរាក្រីេីភាន ក្់ងារដ្ផ្េសេៀតយ ងណ្ត?                         

យេុធសាន្រសត  -រចិារណ្តសលើក្ាំលាាំងជាយេុធសាន្រសត  

14. សតើអវីជារញ្ហា យុេធសាន្រសតសាំខាន?់ 

15. សតើអវីជាសសច្ក្តីសនមតក្ាំែត់យេុធសាន្រសត ព្រតិរតតិការ? 

16. សតើយុេធសាន្រសត ររស់សវនដ្ឋឋ នក្ាំែត់រាំណររាំរលួច្ាំែង់ នងិសសច្ក្តីចាាំាច់្ររស់សាធារែជនដូ្ច្សមតច្? សតើ 

សសវាក្មមានវិវតតដូ្ច្សមតច្សដ្ើមបីរាំសរញសសច្ក្តីចាាំាច់្ទាំងសនាះ? 
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17. សតើសវនដ្ឋឋ នរចិារណ្តសសច្ក្តរីំរឹងេុក្ររស់ាច ស់េុនដូ្ច្សមតច្ក្នុងក្ិច្ចអភិវឌ្ឍនយ៍ុេធសាន្រសត? សតើអាជ្ាសិេធិអវ ី 

ទតល់សដ្ឋយាច ស់េុនអនញុ្ហញ តឱ្យថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងអភិវឌ្ឍនន៍ងិសសព្មច្យុេធសាន្រសត? 

18. សតើរនាា ស់រតូរណ្តខាះជាការររំងឹេុក្សៅក្នុងលេធភាររក្ាន គ្ុែភារ ឬផ្ងាសដ្ើមផ្នធនធានសាំខាន?់ សតើ

រនាា ស់រតូរទាំងសនះជះឥេធិរលដូ្ច្សមតច្ដ្ល់យុេធសាន្រសត ព្រតរិតតិការ? 

19. សតើរនាា ស់រតូរណ្តខាះអាច្សក្ើតស ើងឬជាការរំរឹងេុក្ ក្នុងក្តត ររិសាថ នណដ្លរ ះពាល់ដ្លព់្រតិរតតិការ (ឧ. រាំណរ

រាំរួលព្រជាសាន្រសត  រសច្ចក្វិេាេាំសនើរ ច្ារ់ និងនយិត័ងមីៗ ...? សតើរនាា ស់រតូរសនះរ ះពាល់ដ្លយ់ុេធសាន្រសត

ព្រតិរតតកិារដ្ចូ្សមតច្?                                                                         

 យេុធសាន្រសត  -ណទនការសក្មមភារ 

20.  សតើថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងជាសរៀងរាល់សរល ានសរៀរច្ាំការា នស់ាម នរាយការែ៍សាច់្ព្ាក្ ់ សព្ារ់សវនដ្ឋឋ ន

ឬសេ? 

21. សតើការសនមតទាំងឡាយក្នងុរាយការែ៍សាច់្ព្ាក្់សមសហតសុមទលឬសេ ណទអក្សលើច្ាំសែះដឹ្ងសវនដ្ឋឋ ន

ព្រតិរតតកិារ នងិយុេធសាន្រសត ព្គ្រ់ព្គ្ង? 

22. ព្រសិនសរើការា នសាម នច្រនតសាច់្ព្ាក្់មិនបានសរៀរច្ាំ សតើថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងវាយតផ្មាសមតថភារសវនដ្ឋឋ ន សដ្ើមបី

សសព្មច្យុេធសាន្រសតនងិសគលរាំែងដូ្ច្សមតច្? 

23. សតើអវីជាយុេធ វិធីដ្ាំរូងព្តូវសព្រើសដ្ឋយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន សដ្ើមបីអនុវតតយុេធសាន្រសតនងិរនិតិយតមដ្ឋនវឌ្ឍន

ភារ? 

24. សតើថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងគ្មនាគ្មនយ៍ុេធសាន្រសត ព្រតិរតតកិារដ្ចូ្សមតច្ជាមួយមន្រនត?ី សតើមន្រនតសីជឿជាក្់សលើយុេធសាន្រសត

នងិយល់ដឹ្ងតនួាេីរកួ្សគ្ក្នងុការអនុវតតឬសេ? 

25. សតើលក្ខែៈវិនិច្ឆយ័សព្ារ់ណរងណច្ក្ធនធានក្ព្ម (ឧ. ធនធានមនុសស សាភ រទគតទ់គង់....) រវាងជាំសរីសសព្រើ

ព្ាស់ (ឧ. គ្សព្ាងសាងសង់.....) ានក្ាំែត់សៅក្នងុយុេធសាន្រសត ព្រតិរតតកិារសេ? 

26. សតើណទនការងមី (ឧ. សសវាក្មមងមី) ានអវីខាះសៅក្នុងយុេធសាន្រសត ព្រតិរតតិការ?    

យេុធសាន្រសត  ច្ក្ខុវស័ិយរយៈសរលណវង 

27. សតើអវីជាេសសនរយៈសរលណវងច្ាំសពាះព្រតិរតតកិារនិងររសិាថ នររស់សវនដ្ឋឋ ន? សតើេសសនៈសនះព្តូវរិចារណ្ត

ក្នុងយុេធសាន្រសត ព្រតិរតតកិាររសរៀរណ្ត?             
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េ. ដ្ាំសែើរការ 

មន្រនត-ីរច្នាសមពន័ធ 

1. សតើអវីជារច្នាសមពន័ធព្គ្រ់ព្គ្ងសវនដ្ឋឋ ន? សតើានក្ាំែតន់យ័ច្ាស់រវាងសិេធិនងិការេេួលខុសព្តូវឬពទ? 

2. សតើរណ្តត ញទាូវការឬសព្ៅទាូវការអវីខាះសៅក្នុងសវនដ្ឋឋ ន ណដ្លតមរយៈរណ្តត ញសនះសក្មមភារសាំខាន់ាន

អនុវតត? សតើរណ្តត ញសនះព្រព្រតឹតសៅានលអសេ? 

មន្រនត-ីសមតថភារ 

3. សតើអនក្វាយតផ្មាដូ្ច្សមតច្នវូច្ាំសែះដឹ្ង ជាំនាញព្គ្រ់ព្គ្ង ជាំនាញរសច្ចក្សេសររស់មន្រនត?ី សតើអវីជាការព្រយួ

ារមភសាំខាន?់ 

4. សតើសវនដ្ឋឋ នទក្់ទញមន្រនតីណដ្លានជាំនាញរិតសព្ារ់ព្រតិរតតិការសវនដ្ឋឋ នដូ្ច្សមតច្? 

5. សតើមុខងារដូ្ច្ជាការសព្ជើសសរសី ការដ្ាំស ើង ការរិសព្គះសយរល់ នងិការរញ្ចរ់ ានគាំព្េការអភិវឌ្ឍជាំនាញ

សៅក្នងុសវនដ្ឋឋ នយ ងណ្តណដ្រ? 

6. សតើក្មមវិធីរែតុ ះរណ្តត លានព្េព្េង់ការអភិវឌ្ឍជាំនាញចាាំាច់្ានលអក្ព្មិតណ្តណដ្រ? 

7. សតើរច្នាសមពន័ធទតលរ់ងាវ នទ់ាូវការឬសព្ៅទាូវការររស់សវនដ្ឋឋ ន ានព្េព្េង់សមតថភារនងិសលើក្េឹក្ចិ្តតមន្រនតីដូ្ច្

សមតច្? 

មន្រនត ី-វរបធម ៌

8. សតើអនក្វាយតផ្មាមូលសហតទុក្ទ់ញមន្រនតីក្នងុការអនុវតតការងារព្រក្រសដ្ឋយគ្ុែភារយ ងដូ្ច្សមតច្? សតើក្តត

ចូ្លរួមានអវីខាះ? 

9. សតើអនក្វាយតផ្មាររសិាថ នការងារសៅសវនដ្ឋឋ ន (ឧ.ព្ក្មសីលធម៌ សាម រតីសហការ សធវើការងារជាព្ក្ុម េាំនកុ្ចិ្តត

..៘) ដូ្ច្សមតច្? 

10. សតើសវនដ្ឋឋ នានសធវើអវីខាះសដ្ើមបីរសងកើតររិសាថ នការងារវិជាាន? (ឧ.ផ្លា ស់រតូររាំែងនងិច្ក្ខុវិស័យ ការចូ្លរួម

ររស់មន្រនតកី្នុងការសសព្មច្សាំខាន់ៗ)? 

11. សតើថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងនិងមន្រនតាីនសាម រតីរាំសរីសសវាក្មមសាធារែៈខាា ាំងឬសេ? 

សក្មមភារ - សផ្លត តសលើសាធារែជន 

12. សតើសវនដ្ឋឋ នធានាដូ្ច្សមតច្ថាដ្ាំសែើរការានស ា្ើយតរពៅនងឹរាំែង នងិតព្មូវការររស់សាធារែជន? សតើ

សវនដ្ឋឋ នេេួលរ័តា៌នតមវិធីណ្តអាំរីរាំែង នងិតព្មូវការពាក្រ់ន័ធនឹងដ្ាំសែើរការ? 

សក្មមភារ-គ្ែុភារ 
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13. សតើសវនដ្ឋឋ នានព្រឹងណព្រងអវខីាះសដ្ើមបធីានាការរែតុ ះដ្ាំរូងនវូគ្ុែភារទតលស់សវាក្មម? សតើក្ិច្ចការសនះព្តូវ

ានតមដ្ឋននងិព្តួតរនិិតយនងិវាស់ណវងសដ្ឋយរសរៀរណ្ត? សតើានរញ្ហា អវីខាះសក្ើតស ើង? (ឧ. យតឺមិនទន់

សរលក្ាំែត់) 

14. សតើរសច្ចក្សេសអវីខាះណដ្លសវនដ្ឋឋ នសព្រើសព្ារ់រព្ងងឹគ្ុែភារ នងិក្ាំែត់រក្រញ្ហា គ្ុែភារ (ឧ.ការព្តួត   

រនិិតយដ្ាំសែើរការសថ តិិ)? សតើសវនដ្ឋឋ នរនិតិយគ្ុែភារទូទងំដ្ាំសែើរការទលិតក្មម ឬក្៏សៅចុ្ងព្គ? 

សក្មមភារ-ទលតិភារ 

15. សតើជាំហានអវីខាះណដ្លសវនដ្ឋឋ នានក្ាំែត់ សដ្ើមបីណក្លមអនងិរនថយរយៈសរលផ្នសសវាក្មម? 

16. សតើគ្ាំនតិផ្ច្នព្រឌ្តិណ្តខាះណដ្លអាច្អនុវតត សៅក្នងុក្ិច្ចតក្់ណតងនិងសរៀរេីតាំងការយិល័យ? សតើអាច្ានការ 

ណក្លមអព្រសិេធភារសៅក្នុងក្ណនាងការងារដូចពេតច?                                                      

សក្មមភារ-ភាររតណ់រន 

17. សតើផ្ងាខពស់ានក្ាំហតិនងិរនថយភាររត់ណរន សៅក្នងុការស ា្ើយតរសៅនឹងរាំែងនិងតព្មូវការររស់សាធារែ

ជនឬសេ? 

សក្មមភារ-ការសព្មរសព្មលួ 

18.  សតើមខុ្ងារសទសងៗានសព្មរសព្មួលសក្មមភារជាមួយគន យ ងដូ្ច្សមតច្ (ឧ.គ្ែសនយយជាមួយរតនាគរ

គ្ែសនយយជាមួយងវិកា)? សតើានរញ្ហា ណដ្លរ ះពាលដ់លទ់លតិភារ នងិការស ា្ើយតរសាធារែៈអវីខាះ? 

សក្មមភារ-ណក្លមអរនត 

19. សតើសវនដ្ឋឋ នានសធវើអវីខាះសដ្ើមបីរសងកើតររិការណក្លមអសលើគ្ុែភារ ទលតិភារនងិការស ា្ើយតរសៅក្នងុ

ព្រតិរតតកិារ? 

20. សតើ វិធានក្លរអវីខាះណដ្លសវនដ្ឋឋ នានទតួច្សទតើមរសងកើត សដ្ើមបីសព្មួច្សសច្ក្តីស ា្ ើយតរសៅនងឹរាំែងនងិតព្មូវ

ការររស់សាធារែជន (ឧ.  វិធានក្លរពលើគ្ុែភារ ទលតិភារ នងិភាពទន់សរលសវលា...៘)។ 
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េព្ម្ង់សលខ ៣៨ “ការអន វត្តអន ស្ថសន៍សវនរម្មព្ោម្ ន” 

ឧរសម្ព័នធ 

ឧរសមពន័ធេ ី១ -ការអនវុតតអនសុាសនស៍វនក្មមព្គមនុ 

 

*អាេភិារ                  **វឌ្ឍនភារផ្នការអនវុតត វធិានការណក្លមអតមអនសុាសន ៍

 

 

 

 

 

  

សវនដ្ឋឋ នៈ............................  

សលខអនុសាសន ៍

អនុសាសន៍សវនក្មម 

*អាេិភារ(សូមសមើលខពស់/ 

មធយម/ទរ) 
មន្រនតីេេួល

រនៃុក្ 

កាលររិសច្ឆេ  ឯក្

ភារ 

អនុវតត 

កាលររិសច្ឆេ 

តមដ្ឋន 

**វឌ្ឍនភារ 

(សូមសមើលខាងសលើ) 

ភសតុតងផ្នការអនុវតតសដ្ឋយថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំ ឬ

កាលររិសច្ឆេព្តូវណក្សព្មួល និងឯក្ភារ

ជាមយួថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសព្ារ់ការអនុវតតរនត។ 

ការិយររិសច្ឆេ (N-2) 

• ខពស់: សដ្ើមបីកាត់រនថយហានិភ័យសាំខាន់ៗណដ្លនាាំឱ្យខូច្ខាត ងាយរង

សព្គះ ឬាត់រង់សក្រ តិ៍ស ម្ ះររស់សាថ រ័ន។ 

• មធយម: សដ្ើមបីចាត់វិធានការសលើរញ្ហា ណដ្លមិនទន់ានលក្ខែៈលអព្រសសើរ 

និងណដ្លសាំខាន់សព្ារ់រព្ងឹងព្ររ័នធ និងនីតិវិធ ី

• ទរ: រព្ងឹងការព្តួតរិនិតយណដ្លានព្សារ់ឬច្ងព្ក្ងឯក្សារក្នុងេីក្ណនាង

ណដ្លមិនសូវសាំខាន ់

 

-អរៈ ានអនុវតតតមនូវអនុសាសន៍សរញសលញ និងានកាត់រនថយនវូហានិ

ភ័យឱ្យដ្ល់ក្ព្មិតមួយអាច្េេួលយក្ាន 

-អខៈ ានអនុវតតតមនូវអនុសាសន៍ខាះ និងហានិភ័យសាំែល់សថ ិតក្នុងក្ព្មិត

មួយមិនអាច្េេលួយក្ាន 

-មអៈ  មិនានអនុវតតតមនូវអនុសាសន ៍និងហានិភ័យសៅណតាន 

-មរៈ    មិនានហានិភ័យពាក្់រន័ធ នងិមិនានហានិភ័យសាំែល់សេៀតសេ។ 

ព្រសួង/ស្ថថ រ័ន............. 

អគ្គនាយរដ្ឋឋ ន/នាយរដ្ឋឋ ន... 
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*សាំគល់ N:ជាការិយររិសច្ឆេសវនក្មម 

 

      

  ..... ផ្ងៃេី         ណខ     ឆ្ន ាំ                                      ......ផ្ងៃេី         ណខ    ឆ្ន ាំ  

         ព្រតិភសូវនក្មម                                                    (សវនដ្ឋឋ ន) 

            ព្រធាន                                              ព្រធាន 

 

 

 

 

សរៀរច្ាំសដ្ឋយៈ............ 

 

   
   

  

ការិយររិសច្ឆេ (N-1) 
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សនាៃ ន ព្រម្ 
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សនាៃ នុព្ក្មសនះ ានសរៀរច្ាំស ើងសដ្ឋយណទអក្សលើឯក្សារណដ្លានសច្ញទាយសដ្ឋយវិេាសាថ នសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ 

(Institute of Internal Auditors-IIA) និងព្តូវានសធវើរច្ចុរបននភារត្ពេទងំសត្េរសព្មួលសៅតមអភតិ្ក្េដដល 

សព្រើព្ាស់សដ្ឋយសវនក្មមផ្ទៃក្នងុផ្នរាជរដ្ឋឋ ភាិលក្មពុជា។ 

ការសក្ងរនាាំ -Fraud (ក្ាំហុសសដ្ឋយសច្តនា): អាំសរើខុសច្ារ់រងាា ញរីច្រិតសាក្ព្ាស់ ការលាក្ា់ាំង ឬរំសលាភរាំពាន 

នូវភារសជឿេុក្ចិ្តត។ ការសក្ងរនាាំជាសក្មមភារឧព្ក្ិដ្ឋព្រមូលយក្សាច់្ព្ាក្់ ព្េរយសមបតតិ ឬសសវា ជា

សក្មមភារសគ្ច្សវសការរងព់្ាក្ ់ឬការាត់រង់សសវា ឬសដ្ើមបីធានាសព្រៀរសលើរុគ្គលឬការងារ។ 

ការព្គ្រព់្គ្ងហានភិយ័ - Risk Management: ជាដ្ាំសែើរការក្ាំែត់ វាយតផ្មា ព្គ្រ់ព្គ្ង នងិព្តួតរនិិតយនូវសហតុ

ការែ៍ ឬសាថ នការែ៍សក្លត ន៉ុពលអាព្ក្ក្់ណ្តមួយ សដ្ើមបទីតលន់ូវការធានាមួយសមសហតទុល ទក្់េងនងិក្លរ

សពត្េចបាននូវសគលរំណងររស់អងគភារ។ 

ការរនិតិយតាេោន - Monitoring:សក្េមភាពឃ្ា ពំេើល សសងកត នងិពរសត  នងិរាយការែ៍សេត្សរជ្នូអនក្េេួល

ខុសព្តូវ។ ការរនិិតយតាេោនានទតលន់ូវការសទៃៀងផ្លៃ ត់វឌ្ឍនភាពក្នុងក្លរឈានពៅសពត្េចបាននូវសគលសៅ 

នងិសគលរាំែង។ 

ការតមដ្ឋន - Follow Up: ជាដ្ាំសែើរការរសងកើតសព្ារ់ក្ាំែតភ់ារព្គ្រ់ព្គន់ ព្រសិេធភារ និងភារទន់សរលផ្ន

 វិធានការណដ្លានចាតស់ដ្ឋយថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ងសៅសលើការរក្សឃើញ និងអនសុាសនព៍្គមុន។ 

ការព្តតួរនិតិយ - Control: សក្មមភារណដ្លចាត់វិធានការសដ្ឋយថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង ព្ក្ុមព្រឹក្ាភិាល នងិភាគ្ីសព្ច្ើនដ្ផ្េ 

សេៀតសដ្ើមបីព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិ័យ និងរសងកើនឱ្កាសសសព្មច្ានររស់សគលរាំែង និងេិសសៅានក្ាំែត។់ 

ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំសរៀរច្ាំណទនការ ចាត់ណច្ង នងិកាច់្ច្ងកតូការអនុវតត សក្មមភារទាំងឡាយសដ្ើមបធីានាថាសគលសៅ 

នងិសគលរាំែងព្តូវានសសព្មច្។ 

ការព្តតួរនិតិយការពារ - Preventative Control: សក្មមភារបានោក្់ពចញសដ្ើមបីរារាងំសហតកុារែ៍ណដ្លមិនគ្ួរឱ្យ 

ច្ង់ានណដ្លនងឹអាច្សក្ើតស ើង។ 

ការព្តតួរនិតិយព្គ្រព់្គន ់- Adequate Control: ក្លរព្តតួរនិតិយដររពនេះរងាា ញថា ថាន ក្់ដឹ្ក្នាាំានណទនការ នងិាន

សរៀរច្ាំអងគភាពពោយទតលន់វូការធានាមួយសមសហតទុល ណដ្លហានិភយ័ររស់អងគភារព្តូវានត្ររ់ត្រង

ពោយព្រសិេធភារ ពេើយេិសសៅនងិសគលរាំែងររស់អងគភាពព្តូវានសសព្មច្ពោយព្រសិេធទល នងិ

សនស ាំសាំផ្ច្ខពស់។ 

ការព្តតួរនិតិយរសច្ចក្ វេិារត័ា៌ន - Information Technology Controls: យនតការព្តតួរនិតិយណដ្លគាំព្េការ

ព្គ្រ់ព្គ្ងការងារនងិអភាិលក្ិច្ច នងិណដ្លទតលន់វូការព្តតួរនិតិយជាេូសៅនងិជារសច្ចក្សេសសៅសលើ        

សហដ្ឋឋ រច្នាសមពន័ធ រសច្ចក្ វិេារ័តា៌ន នងិក្មមវិធីសព្សច្ (Application)។ 
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ការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ - Internal Control: ជាដ្ាំសែើរការក្នងុអងគភារានតក្់ណតងស ើងសដ្ើមបីទតលន់វូការធានា    

សមព្សរ ទក្់េងសៅនឹងការសសព្មច្ាននូវសគលរាំែងសាំខាន់ៗដូ្ច្ខាងសព្កាមៈ 

 ភារណដ្លអាច្េុក្ចិ្តតាន នងិរូរែភារផ្នរត័ា៌ន  

 ភារអនុសលាមសៅនឹងសគលការែ៍ ណទនការ នីតិវិធ ីច្ារ់ រេរបញ្ញតិត នងិសវនក្មម  

 ការការពារនូវព្េរយសមបតត ិ

 ភារសនស ាំសាំផ្ច្ នងិការសព្រើព្ាស់ធនធានព្រក្រសដ្ឋយព្រសិេធទល 

 ការសសព្មច្សគលរាំែង នងិសគលសៅណដ្លានក្ាំែត់សព្ារ់ព្រតិរតតិការ ឬក្មមវិធី។ 

ការវាយតផ្មាហានភិយ័ - Risk Assessment: ការក្ាំែត់អតតសញ្ហញ ែផ្នហានភិយ័ ការវាស់ណវងហានិភយ័ នងិ

ដ្ាំសែើរការរេនារេនហ៍ានភិយ័។ ដ្ាំសែើរការផ្នការវាយតផ្មាហានភិ័យបានវាស់ណវងហានភិ័យសដ្ឋយការសព្រើ

ព្ាស់ក្តត ២គ្ឺ ទលរ ះពាល ់ នងិឱ្កាសណដ្លអាច្សក្ើតាន។ 

ការសននដិ្ឋឋ ន - Conclusion: ការវាយតផ្មាររស់សយើងចំពពាេះឥទធិពលផ្នការរក្សឃើញ ពៅសលើសក្មមភារណដ្លាន

ព្តួតរនិតិយ។ 

ការអន៉ុញ្ហញ រ - Authorization: មាននយ័ថាអនក្មានសិទធិានទតលក់ារអន៉ុញ្ហញ រ និងរញ្ហា ក្់ថាសក្មមភារ ឬព្រតិរតតិ-

ការ បានអនសុលាមតមសគលការែ៍ នងិនីតិវិធកី្ំណរ។់ 

ក្ចិ្ចការអនវុតត - Engagement: ក្ិច្ចការសវនក្មមផ្ទៃក្នងុជាក្ល់ាក្់មយួ ភារក្ិច្ច ឬសក្មមភារព្តតួរនិតិយ ដូ្ច្ជា សវន

ក្មមផ្ទៃក្នងុ ការព្តតួរនិតិយយនតការព្តួតរនិិតយការវាយតផ្មាខាួនឯង ការរនិតិយសលើការសក្ងរនាាំ ឬការព្រឹក្ា

សយរល់។ 

ក្តត ហានភិយ័ - Risk Factor:   ច្រិតលក្ខែៈអាច្វាស់ណវងាន ឬអាច្អសងកតានផ្នដ្ាំសែើរការមួយ ដដលរងាា ញ 

អំពីវតតានផ្នហានភិយ័ ឬនំាពៅរក្ការពក្ើរហានភិ័យ។ 

ព្ក្មសីលធម ៌ - Code of Ethics: ជាត្ក្េណដ្លជាំរញុវរបធម៌សីលធម៌ពៅក្នងុវិជាា ជីវៈសវនក្មមផ្ទៃក្នងុជាសក្ល។ 

ព្ក្មសីលធម៌ានសារសាំខានចំ់ាបាច់ នងិសមព្សរសត្មារ់ វិជាា ជីវៈសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ និងរពងកើរព ើងជាេាំនុក្

ចិ្តតក្នុងការធានានូវសគលរាំែងសវនក្េមអាំរហីានភិយ័ ការព្តួតរនិិតយ នងិអភាិលក្ិច្ច។ 

ចាររ់ញ្ញតត ិ - Charter: ច្ារ់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុគ្ឺជាឯក្សារទាូវការ ណដ្លានក្ាំែត់សគលរាំែង សក្មមភារ សិទធិ

អាំណ្តច្ នងិការេេួលខុសព្តូវររស់សវនក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 

ដ្ាំសែើរការព្គ្រព់្គ្ង - Control Process: សគលការែ៍ នតីិវិធី នងិសក្មមភារណដ្លជាណទនក្ផ្នព្ក្រខ័ែឌ ព្តួតរនិិតយ

ានតក្ណ់តងស ើង សដ្ើមបធីានាថាហានភិ័យានឃុាំព្គ្ងក្នងុរងវងហ់ានភិ័យអតធ់មត់ (Risk Tolerance) ណដ្ល

ព្តូវានរសងកើតសដ្ឋយដ្ាំសែើរការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័។ 
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តផ្មារណនថម - Add Value:  ជាសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុដដលរណនថមតផ្មាដ្ល់អងគភារ (នងិភារេុនកិ្) សៅសរល

សក្េមភាពពនេះទតលន់ូវសគលរាំែង នងិការធានាសេត្សរ និងចូលរួេក្សាងព្រសិេធភារនិងព្រសិេធទល 

ផ្នអភិាលក្ិច្ច ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ នងិដ្ាំសែើរការព្តួតរនិិតយ។ 

ថាន ក្ដ់្កឹ្នាាំ - Management: ព្តូវានសព្រើព្ាស់សដ្ើមបីរងាា ញ េី១: ឋានានុព្ក្មផ្នថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង ណដ្លព្រធាន 

នាយក្ដ្ឋឋ នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងេេួលខុសព្តូវ នងិេី២: អនក្ណដ្លេេួលខុសព្តូវក្ាំែត់ នងិឬសសព្មច្សគល

សៅ។ 

រសច្ចក្សេសសវនក្មមសដ្ឋយក្ុាំរយេូរ័ - Computer Assisted Audit Techniques (CAATs): ឧរក្រែ៍សវនក្មម

សវ ័យព្រវតតិមួយច្ាំននួ ដូ្ច្ជាក្េមវិ្សីវនក្មមទូពៅ ឧរក្រែ៍ពរសត េិនននយ័ និងេព្យបាយសវនក្មមពោយ

ដ ក្ៗ។ 

ររសិាថ នព្គ្រព់្គ្ង - Control Environment: ជាំហរនងិសក្មមភារផ្នព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល នងិថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ងអាំរ ី   

សារសាំខានផ់្នការព្តតួរនិតិយសៅក្នងុអងគភារ។ ររសិាថ នព្គ្រ់ព្គ្ង ទតលន់ូវជាំនាញ និងរច្នាសមពន័ធសព្ារ់

សសព្មច្ាននូវសគលសៅច្មបងផ្នព្ររន័ធការព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុ។ ររិសាថ នព្គ្រ់ព្គ្ងរារ់រញ្ចូលនូវ៖ 

 ភារសុច្រិត នងិតផ្មាសីលធម៌ 

 េសសនវិជាា ផ្នការព្គ្រ់ព្គ្ង នងិណររណទនព្រតិរតតិការ 

 រច្នាសមពន័ធអងគភារ 

 ក្ិច្ចការររស់អាជ្ាធរ នងិការេេួលខុសព្តូវ 

 សគលការែ៍ធនធានមនុសស នងិការអនុវតតជាក្់ណសតង 

 សមតថភារមន្រនតី។ 

ព្ររន័ធព្តតួរនិតិយរងាក រ - Detective Control: សក្មមភារានចាត់សដ្ើមបណីក្តព្មូវនូវសហតុការែ៍មិនគ្ួរឱ្យច្ង់ាន 

ណដ្លានសក្ើតស ើង។ 

ណទនការយេុធសាន្រសតសវនក្មម - Strategic  Audit Plan: ជាឯក្សារមួយណដ្លទៃុក្នវូក្មមវិធីរំក្លិការងារសវនក្មម

ណដ្លានសព្គងេុក្សត្មារ់អនុវតតសព្ច្ើនឆ្ន ាំ (ក្រែីរាជ្រដ្ឋឋ ភាិលរចចុរបនន គ្ាឺនរយៈសរល ៣ ឆ្ន ាំ) សដ្ឋយ 

ណទអក្សលើការវាយតផ្មាហានភិយ័ នងិានតាក្់ដរងសដ្ើមបីសសព្មច្នូវសគលសៅយុេធសាន្រសតសវនក្មម។ 

ណទនការសវនក្មមព្រចាាំឆ្ន ាំ - Annual Audit Plan: ជាឯក្សារទៃុក្នវូគ្សព្ាងសក្មមភារសវនក្មមដដលត្រូវអនុវតត

ពោយសវនក្រផ្ទៃក្នងុសត្មារ់រយៈពពលេួយឆ្ន ាំ។ 

លក្ខការែ៍វជិាា ជវីៈ - Due Professional Care: ការព្រតិរតតនិូវការគាំពារ នងិជាំនាញចាាំាច់្ររស់សវនក្រណដ្លព្តូវ

ានលក្ខែៈព្រុងព្រយ័តន និងានសមតថភារក្នុងកាលសេសៈដូ្ច្គន  ឬព្សសដ្ៀងគន ។ ការព្រតិរតតិសនះ ទម

ទរៈ 
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 សវនក្រផ្ទៃក្នងុព្តូវឯក្រាជយរសីក្មមភារទាំងឡាយណដ្លរួក្សគ្ានសធវើសវនក្មម  

 សវនក្មមផ្ទៃក្នងុព្តូវានអនុវតតសដ្ឋយព្ក្ុមមនុសស ណដ្លានជាំនាញ ច្ាំសែះដឹ្ងសាំខាន់ៗចាាំាច់្ និង    

 វិន័យក្នុងការសធវើសវនក្មមឱ្យានព្តឹមព្តូវ  

 ការងារសវនក្មមព្តូវានណទនការ នងិការព្តតួរនិតិយ  

 រាយការែ៍សវនក្មមព្តូវសតានុម័ត ច្ាស់លាស់ មិនលាំសអៀង ានលក្ខែៈសាថ រនា នងិទន់សរល  

 សវនក្រផ្ទៃក្នងុតមដ្ឋនលេធទលសវនក្មមណដ្លានរាយការែ៍ សដ្ើមបីរញ្ហា ក្់ថាានណក្លមអ។ 

សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ - Internal Audit Activity: នាយក្ដ្ឋឋ ន ណទនក្ ព្ក្មុផ្នេីព្រឹក្ា ឬអនក្ហវឹក្ហាត់ដ្ផ្េសេៀត 

ណដ្លទតលក់ារអះអាងនងិសសវាព្រឹក្ាសដ្ឋយឯក្រាជយ នងិមិនលាំសអៀងណដ្លានតក្ណ់តងស ើងសដ្ើមបីរណនថម

តផ្មា នងិសធវើឱ្យព្រសសើរដ្ល់ព្រតិរតតិការររស់អងគភារ។ សក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងជយួអងគភារសសព្មច្

សគលសៅររស់ខាួន សដ្ឋយសព្រើអភពិ្ក្មានលក្ខែៈព្ររន័ធ និងជាំនាញសដ្ើមបវីាយតផ្មា នងិសធវើឱ្យព្រសសើរនូវ

ព្រសិេធភារអភាិលក្ិច្ច ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ នងិដ្ាំសែើរការព្តតួរនិតិយ។ 

សក្លសវនក្េម - Audit Universe: ជាសារសរើភែឌ ផ្នទីសវនក្មមក្នងុអងគភារ។ សក្លសវនក្មមព្តូវានក្ាំែត់

សដ្ឋយហានភិ័យ (មាននយ័ថ្នៈ សក្លហានភិយ័) នងិត្រូវានសធវើរច្ចុរបននភារជាត្រចំា សដ្ើមបី ា្ុះរញ្ហច ាំងការ

ផ្លា ស់រតូរទិដាភាពហានភិយ័ជាេូសៅ។ 

សរយន៉ុេរ័ - Objectivity:ពោលជ្ំេរមិនលាំសអៀងដដលអនញុ្ហញ តឱ្យសវនក្រផ្ទៃក្នងុ អាច្អន៉ុវរតការងារពោយ

ពជ្ឿជាក្់ចំពពាេះលទធទលការងារររស់រួក្សគ្ និងពោយព៉ុមំានការសព្មរសព្មលួពលើគ្ុែភារ។ សរយន៉ុេ័រ

ទេទរឱ្យសវនក្រផ្ទៃក្នងុ មិនដ្ឋក្់ការវិនិចឆ័យររស់ខ្ាួនពៅពត្ក្លេអនក្ឥេធិរលដ្ផ្េព ើយ។ 

សសវាព្រកឹ្ា - Consulting Services: សក្មមភារទតលស់សវាព្រឹក្ា និងសសវាពាក្់រន័ធននសវនោា ន  ដដលលក្ខែៈ

នងិ វិសាលភារផ្នការទតលព់្រកឹ្ានីមួយៗ ព្តូវានឯក្ភាពជាមួយសវនដ្ឋឋ នក្នងុសច្តនារណនថមតផ្មា និងសធវើឱ្យ

ព្រសសើរនូវអភិាលក្ិច្ចររស់អងគភារ ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ នងិដ្ាំសែើរការព្តតួរនិតិយសដ្ឋយសវនក្រផ្ទៃក្នងុ

ព៉ុពំាក្់ពន័ធនងឹេេួលខុសព្តូវររស់ថាន ក្់ព្គ្រ់ព្គ្ង។ ឧទហរណ៍ៈ ការទតល់ព្រកឹ្ា ការណែនាាំ  ការសព្មរ

សព្មួល និងការរែតុ ះរណ្តត ល។ 

សសវាអះអាង - Assurance Service: ជាការព្តតួរនិតិយពោយសរយន៉ុេ័រពលើភសតុតងក្នុងរាំែងទតលក់ារវាយតផ្មា 

ឯក្រាជយមួយសលើអភិាលក្ិច្ច ការព្គ្រ់ព្គ្ងហានភិយ័ នងិដ្ាំសែើរការព្តតួរនិតិយររស់អងគភារ។ ឧទហរណ៍ៈ 

ពសវាអេះអាងពលើណទនក្ហិរញ្ញវតថ ុដ្ាំសែើរការការអនុវតត សនតិសុខព្ររន័ធ នងិការអនុវតតពោយត្រុងត្រយរ័ន។ 

សតងោ់រ - Standard: ជាការព្រកាសពោយជ្នំាញព្វើព ើងសដ្ឋយព្ក្ុមព្រឹក្ាសតងដ់្ឋរសវនក្មមផ្ទៃក្នងុ ណដ្លក្ំណរន់ូវ

តព្មូវការទងំឡាយសព្ារ់ដ្ាំសែើរការសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នុងនានា និងសដ្ើមបវីាយតផ្មាក្លរអន៉ុវរតសវន-

ក្មមផ្ទៃក្នងុ។ 
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ហានភិយ័ - Risk: ឱ្ក្លសសក្ើតស ើងននសហតកុារែ៍ណដ្លនងឹានទលរ ះពាលស់លើក្លរសពត្េចបានសគលសៅ។     

ហានភិយ័ព្តូវានវាស់ណវងជាក្ត្េិរទលរ ះពាល ់នងិឱ្កាសណដ្លអាច្សក្ើតាន។ 

ហានភិយ័ព្គ្រព់្គ្ង - Control Risk:  ននិាន ការផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយផ្ទៃក្នងុណដ្លកានណ់តធូរលងុព្រសិេធភារ តមសរល

សវលា និងានច្ាំែចុ្សខាយ ឬររាជ័យក្នុងការេរ់សាក ត់ ឬរក្សឃើញភារេន់សខាយក្នុងព្ររន័ធព្តួតរនិិតយ។ 

ហានភិយ័ដ្ឋច្ខ់ាត - Absolute Risk: ជាហានភិយ័ “ររិស៉ុទធ” ព៉ុទំន់រងឥទធិពលពីត្រពន័ធត្រួររនិិតយផ្ទៃក្នុង នងិក្ព៏្តូវ

ានសាគ លទ់ងណដ្រថាជា “ហានភិ័យដ៉ុល”។ 

ហានភិយ័េេលួាន - Risk Appetite: ជាក្ព្មតិផ្នហានភិយ័ណដ្លអងគភារមយួាន្នៃៈក្នុងការេេួលយក្។ 

ហានភិយ័ានព្សារ ់- Inherent Risk: ជាហានភិយ័ណដ្លរញ្ា ីមួយ ឬថាន ក្ផ់្នព្រតិរតតកិារមួយទៃុក្នវូរ័តា៌នរុាំព្តឹម

ព្តូវ សដ្ឋយរុាំអាព្ស័យនងឹឥេធិរលផ្នព្ររន័ធព្តតួរនិតិយ។ 

ហានភិយ័សាំែល ់ - Residual Risk:  ហានភិ័យណដ្លសៅសល់រកីារចាត់វិធានការររស់ថាន ក្ព់្គ្រ់ព្គ្ង សដ្ើមបីកាត់

រនថយនូវទលរ ះពាល ់ នងិឱ្កាសណដ្លអាច្សក្ើតានសហតកុារែ៍អាត្ក្ក្់ រួេទងំសក្មមភារព្តួតរនិតិយតរ

សៅនិងហានភិយ័ទងណដ្រ។ 

អនសុលាម - Compliance: សេរាភារក្នងុការធានាភារសមសហតទុល ពលើភារត្សរ និងការព្រកាន់ភាា រ់ពៅ   

សគលការែ៍ ណទនការ នតីិវិធចី្ារ់ និងរេរបញ្ញត។ិ 

អន៉ុសាសន ៍- Recommendation:សក្មមភារណដ្លសយើងសជឿជាក្់ថា ានសារៈសាំខាន់សដ្ើមបីណក្តព្មូវលក្ខខែឌ ណដ្ល

ក្ំព៉ុងាន ឬសធវើឱ្យព្រសសើរព ើងនូវព្រតិរតតកិារ។ 

អភាិលក្ចិ្ច - Governance:ជាការរួមរញ្ចូលគន នវូដ្ាំសែើរការ នងិរច្នាសមពន័ធណដ្លអនុវតតសដ្ឋយព្ក្ុមព្រឹក្ាភាិល

សដ្ើមបីជនូដ្ាំែឹង ច្ងអលុទាូវ ចាត់ណច្ង នងិព្តួតរនិិតយសក្មមភារររស់អងគភារ សឆ្ព ះសៅរក្ការសសព្មច្ផ្ន

សគលសៅ។ 

អភាិលក្ចិ្ចរសច្ចក្ វេិារត័ា៌ន - Information Technology Governance: សក្ើតស ើងរភីារជាអនក្ដឹ្ក្នាាំ    

រច្នាសមពន័ធររស់អងគភារនិងដ្ាំសែើរការទាំងឡាយណដ្លធានាថា រសច្ចក្ វិេារ័តា៌នររស់អងគភារានគាំព្េ 

ដ្លយ់ុេធសាន្រសត  នងិសគលសៅររស់ខាួន។ 

ឯក្រាជយ - Independence: សសរីភាររលីក្ខខែឌ ណដ្លគ្ាំរាមក្ាំណហងសមតថភារផ្នសក្មមភារសវនក្មមផ្ទៃក្នងុសៅក្នងុ

ការអនុវតតការេេួលខុសព្តូវររស់ខាួនសដ្ឋយមិនលាំសអៀង។ 
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អគ្គនយកដ្ឋឋ នសវនកម្មផ្ទៃកនុង 

អាសយ័ោា ន: ទៃះរេខ ២៥ B ទលូវរេខ ២១៤ សរម្េចប៉ា ន សង្កា ត្ប់ងឹរងំ ខណ្ឌ ដនូរេញ រជធានភី្នរំេញ 

ទ ូសេ័ៃ: (៨៥៥) 0២៣ ២២៤ ៥២៦ រគ្ហទេំ ័ : www.gdia.mef.gov.kh 




