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ព័ត៌មាន     ឯរស្ថរ 
 

ឯរស្ថរសង្ងេ   
 
នាយរដ្ឋា នសវនរមមផ្ផៃរនុង ផ្ន [ង្ ម្ ោះក្រសួង] 

ចំណងង្ ើង [របាយការណ៍សវនរមមង្សចរតីក្ាង/បញ្ច ប់] 
ក្បធានក្បតិភូ [ង្ោរ/ង្ោរស្សី .....] 
ធានាគុណភាពង្ដ្ឋយ [ថ្នន រ់ដឹរនាំនាយរដ្ឋា ន សផរ] 

សវនដ្ឋា ន [ង្ ម្ ោះសវនដ្ឋា ន] 

ទីរន្នែងឯរស្ថររងឹ [នាយរដ្ឋា ន សផរ - ការយិាល័យ ....] 
ទីរន្នែងឯរស្ថរទន់ [ង្ ម្ ោះនិងទីតំងររាទុរឯរស្ថររនុងរំុពយូរទ័រ] 

 
ការន្បងន្ចកឯរស្ថ   

 
ង្ ម្ ោះ មុខតំន្ណង/តួនាទី រន្នែងទទួល 

[ឯរឧតតម. .....] [ឧប/ង្ទស/រដាមន្រនតី ] [ង្ ម្ ោះក្រសួង] 

[ឯ.ឧ/ង្ោរ/ង្ោរស្សី ......] [អគគនាយរ/......] [ង្ ម្ ោះសហក្ាស
ស្ថរធារណ:] 

[ង្ោរ ំទាវ. ......] [អគគសវនរ      អាជ្ញា
ធរសវនរមមជ្ញតិ] 

[អាជ្ញា ធរសវនរមម
ជ្ញតិ] 

[ង្ោរ/ង្ោរស្សី. ......] [ក្បធាន......] [មនៃីង្ខតត ......] 
   

 
សមាគ ល់:  ក       ក                       សំុរបាយការណ៍សវនរមមង្ក្ ើសង្រ ើសមួយ      
             ង្ដើមបីក្តួតពិនិតយរនុងង្ាលបំណង  ទក្មង់សតង់ដ្ឋរបាយការណ៍រមួ។ 
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មាតិកា 

       ទំព័រ 
ន្ផនររ: ខែឹមស្ថរសង្ងេប……………………………………………………...……………………………… ៤ 
  ១. ស្ថវតរ……………………………………………………………………………………………… ៤ 
  ២. ហានិភ័យគនែឹោះ……………………………………………………….………………………….. ៤ 

៣. វសិ្ថលភាពសវនរមម ……………………………………………….……………………… ៤ 
៤. ង្ាលបំណងសវនរមម និងការក្តតួពិនិតយ……………………………………….. ៥ 
៥. អភិក្រមសវនរមម ……………………………………..………………………………………… ៥ 
៦. សង្ងេបលទធផលគនែឹោះ…………………………..............………………………………… ៦ 
៧. ង្សចរតីសននិដ្ឋា ន…………………………………………………………………………………. ៦ 
៨. សរមមភាពន្ដលក្តូវន្រលមអ ……………………..………………………………………… 
៩. អំណរគុណ…………………………………………………...……………………………………. 

៦ 
     ៧ 

  
ន្ផនរខ: លទធផលសវនរមមលមអិត…………………………..……………………….....………  ៨ 

១. ធនធានសវនរមម និងង្ាលសំខាន់ៗ ……………………………........…………  ៨ 
២. ទិដាភាពរមួសវនរមមផ្ផៃរនុង ………………………………………….............……….  ៨ 
៣. ការពិនិតយការក្គប់ក្គងផ្ផៃរនុង……………………………………..........…………..  ៨ 
៤. ព័ត៌មានអំពីសវនដ្ឋា ន .......................………………………….....………………  ៨ 
៥. លទធផលសវនរមម     ………………………………………………...……….….………….. 

៥.១ ន្ផនរក្បសិទធភាពក្បតិបតិតការ……………….……….......................….. 

      ៨  
      ៨ 

            ង្ាលបំណងក្តតួពិនិតយ....………….........................…..…………..       ៩ 
 លទធផល/ការសង្ងេត…………………………………………………………. 

                  លរេណៈវនិិចឆ័យ ………………………………...........………………………… 

 ឬសគល់ផ្នបញ្ហា ……………………………………………………………………..                                                                                                                                                                      

 ផលវបិារ.............................………...................……………..…….. 

                 អនុស្ថសន៍………………………………………………………………………………. 

    ការង្្ែើយតបរបស់សវនដ្ឋា ន……………….……...................…..…… 

      ៩ 
     ១០ 
     ១០ 
     ១០  
     ១០ 
     ១០ 
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                  ង្យាបល់សវនររង្លើការង្្ែើយតបរបស់សវនដ្ឋា ន…...............        ១០ 

៥.២ ន្ផនរព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុ……………………………………………………..…… 

៥.៣ ន្ផនរអនុង្ោមភាព……………………………………………………….…….. 
        ១០ 

        ១១ 

៦. ង្សចរតីសនិនដ្ឋា នរមួ     ……........…………………………….......……….….………..         ១១ 
៧. ន្ផនការសរមមភាពន្រលមអ …………………………………………......……………...        ១១ 

ឧបសមព័នធ       …………………………………………………..……………………........….……        ១២ 

    ១. ឧបសមព័នធទី ១ -ការអនុវតតអនុស្ថសន៍សវនរមមក្ាមុ  …..……........… ១២ 

២.  ឧបសមព័នធទី ២ -ន្ផនការសរមមភាពន្រលមអ   ………………………….......... ១៣ 
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ផ្នែក ក: ខ្លឹមសារសង្ខេប 

១. ស្ថវតរ 
សវនរមមផ្ផៃរនុងបានក្តួតពិនិតយ [ អងគភាពរងសវនរមម ] សក្មាប់ការយិ....... ។ ការង្ធវើសវនរមម

ង្នោះជ្ញន្ផនរមួយផ្នន្ផនការក្បចំឆ្ន ំ (ឬជ្ញការង្សុើបអង្ងេតពិង្សស) របស់នាយរដ្ឋា នសវនរមមផ្ផៃរនុង  
ន្ដលទទួលបានការយល់ក្ពមពីថ្នន រ់ដឹរនាំជ្ញន់ខពស់ ។ របាយការណ៍ង្នោះមានព័ត៌មានលំអិតអំពីលទធ
ផលការងារសវនរមម និងការផតល់អនុស្ថសន៍ រ៏ដូចជ្ញវធិានការរបស់ថ្នន រ់ក្គប់ក្គងន្ដលបានឯរ
ភាពាន  ។ 

២. ហានិភ័យគនែឹោះ 
ជ្ញទូង្ៅហានិភ័យអាចរាប់បញ្ចូ លនូវៈ 
ហានិភ័យក្បតិបតិតការៈ ជ្ញហានិភ័យង្លើការបាត់បង់ ន្ដលជ្ញលទធផលបរា ័យផ្នដំង្ណើ រការ 

មនុសស និងក្បព័នធ ឬពីង្ហតុការណ៍ពីខាងង្ក្ៅ។ 

ហានិភ័យហិរញ្ញវតាុៈ  
ជ្ញលទធភាពន្ដលព័ត៌មានន្ផនរហិរញ្ញវតាុ ក្តូវបានង្រៀបចំង្ ើងមិនក្តឹមក្តូវ ង្ដ្ឋយស្ថរការ

សង្ក្មចចិតតរបស់ថ្នន រ់ដឹរនាំពំុសមស្សប ។ 

ហានិភ័យអនុង្ោមភាពៈ  
ជ្ញលទធភាពន្ដលសរមមភាពមិនអនុង្ោមតមចាប់ និងបទបញ្ញតិត។ 

ង្ដ្ឋយន្ រ ការងារសវនរមមង្ៅ [អងគភាពរងសវនរមម] ង្នោះ សវនរររំណត់បាននូវហានិភ័យ
មួយចំនួន រនុងង្នាោះហានិភ័យគនែឹោះមានៈ 

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

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

៣. វសិ្ថលភាពសវនរមម 
សវនរមមង្នោះក្គបដណត ប់ង្លើសរមមភាពក្គប់ក្គង និងក្បតិបតតិការទំាងឡាយន្ដលបានដំង្ណើ រ

ការង្ដ្ឋយ [ង្ ម្ ោះសវនដ្ឋា ន] សក្មាប់ការយិ... ។ ការក្បមូលព័ត៌មានសវនរមម និងការង្ធវើង្តសតសវន
រមមក្តួវបានក្បក្ពឹតតង្ៅង្ៅ [ដ្ឋរ់ចំនួនសវនដ្ឋា នក្បសិនង្បើមានង្លើសពីមួយ – និងទីតំងន្ដលបាន
ចុោះក្តួតពិនិតយ] ។ 
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៤. ង្ាលបំណងសវនរមម និងការក្តតួពិនិតយ 

ង្ាលបំណងសវនរមមរមួគឺវាយតផ្មែ និងង្ធវើឲ្យក្បង្សើរង្ ើងនូវក្បសិទធភាពផ្នដំង្ណើ រការក្គប់
ក្គងហានិភ័យ  ដំង្ណើ រការក្តួតពិនិតយ  និងដំង្ណើ រការអភិបាលរិចចរនុងទីសវនរមម ន្ដលសាិតង្ៅរនុង
វសិ្ថលភាពសវនរមម ។ 

ជ្ញទូង្ៅ ការងារសវនរមមបានង្តត តង្ៅង្លើការបញ្ហា រ់ថ្ន ក្បព័នធក្គប់ក្គងផ្ផៃរនុងផតល់នូវការ
ធានាសមង្ហតុផលមួយ សំង្ៅសង្ក្មចបាននូវង្ាលបំណងដូចខាងង្ក្កាមៈ 

-ង្ាលបំណងក្បតិបតិតការៈ ការសង្ក្មចបានក្បរបង្ដ្ឋយក្បសិទធភាពផ្នង្ាលបំណងធុររិចច 
(សូមង្មើលខាងង្ក្កាម)។ 

-ង្ាលបំណងព័ត៌មានៈ ភាពង្ ឿទុរចិតត និងភាពង្ពញង្លញផ្នព៌ត័មានន្ផនរហិរញ្ញវតាុ ន្ដល
ង្ក្បើក្បាស់ង្ដ្ឋយថ្នន រ់ដឹរនំា ។ 

-ង្ាលបំណងអនុង្ោមភាពៈ អនុង្ោមជ្ញមួយចាប់ បញ្ញតតិ ង្ាលការណ៍ នីតិវធីិជ្ញធរមា
ន។ 

ង្ដ្ឋយន្ រ ង្ៅរនុងសវនរមមង្នោះ សវនររបានរំណត់នូវហានិភ័យមួយចំនួន មានដូចជ្ញៈ 
....................................................................... 
............................................................  

សំាល់ៈ ក្បសិទធភាពផ្នក្បតិបតតិការ រាប់បញ្ចូ លនូវៈ អភិបាលរិចចលអ  ការការារក្ទពយសមបតតិ ការ
ង្ក្បើក្បាស់ធនធានក្បរបង្ដ្ឋយក្បសិទធភាព និងសនសំសំផ្ច និងការសង្ក្មចបាននូវង្ាលបំណង និង
ង្ាលង្ៅ ។ 

 

៥. អភិក្រមសវនរមម 
អភិក្រមសវនរមមង្តត តង្លើដំង្ណើ រការមានហានិភ័យ ក្តូវបានង្ក្បើក្បាស់ង្ៅរនុងការងារសវន

រមមង្នោះ  ។  អភិក្រមសវនរមមង្នោះ រាប់បញ្ចូ លៈ 
 រំណត់ក្តនូវក្បព័នធក្គប់ក្គង (រុងក្តលូ) ផ្ផៃរនុង ង្ដ្ឋយក្តួតពិនិតយង្មើលឯរស្ថរារ់  
          ព័នធនិងសមាា សន៍មន្រនតី 
 ការរំណត់នូវរុងក្តលូគនែឹោះ និងង្ធវើការង្ក្បៀបង្ធៀបជ្ញមួយរុងក្តូលន្ដលបានរពឹំងទុរ 

 ង្តសតសវនរមមនូវក្បសិទធភាពក្បតិបតតិការផ្នរុងក្តូល 
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តមរយៈការងារសវនរមម ក្បតិភូសវនរមមបានសហការរំណត់ការរពឹំងទុររមួ ជ្ញមួយថ្នន រ់
ក្គប់ក្គង និងសវនដ្ឋា នតមន្ដលអាចង្ធវើង្ៅបាន។ 

៦. សង្ងេបលទធផលគនែឹោះ 
ក្បតិភូសវនរមមបានរត់សំាល់ង្ ើញនូវចំណុចខវោះចង្នាែ ោះ មួយចំនួនដូចខាងង្ក្កាម៖ 
....................................................................... 
............................................................  
[បងាា ញពីការតរ់ន្តងការក្តួតពិនិតយផ្ផៃរនុង (រុងក្តលូ) ឬចំណុចង្ខាយក្បតិបតតិការ ក្បសិន

ង្បើមិនបានន្រលមអង្ទង្នាោះ គណៈក្គប់ក្គងអាចក្បឈមចំង្ាោះហានិភ័យធំៗ ន្ដលរខំានមិនឲ្យ
សង្ក្មចតមង្ាលបំណងរបស់ពួរង្គ] ។ 

 

៧. ង្សចរតីសននិដ្ឋា ន 
រនុងរំ ុងង្ពលង្ធវើសវនរមម ការក្តតួពិនិតយផ្ផៃរនុង (រុងក្តូល) មួយចំនួនក្តូវបានសង្ងេតង្ ើញ

ថ្នមានការង្រៀបចំបានលអ និងក្បតិបតតិក្បរបង្ដ្ឋយក្បសិទធភាព ។ ង្ទាោះជ្ញយា៉ាងណា រ៏ង្ៅទីសវនរមម
មួយចំនួនក្តូវបានសមាគ ល់ថ្ន ការតរ់ន្តងការក្តួតពិនិតយផ្ផៃរនុងក្តូវការការន្រលមអបន្នាម និង/ឬ
ក្បសិទធភាពក្បតិបតតិការផ្នការក្តតួពិនិតយខែោះ នូវមិនទាន់បានលអក្គប់ក្ ុងង្ក្ជ្ញយង្ៅង្ ើយង្ទ ។  
[សង្ងេបង្សចរតីសននិដ្ឋា នរមួរបស់សវនររ ចំង្ាោះការក្គប់ក្គងផ្ផៃរនុងរបស់សវនដ្ឋា ន ទារ់ទងង្ៅនឹង
ទី ឬដំង្ណើ រការសវនរមមន្ដលបានក្តួតពិនិតយ]។ 

៨. សរមមភាពន្ដលក្តវូន្រលមអ 

អនុស្ថសន៍ន្ដលបានផតល់ រនុងង្ាលបំណងង្ធវើឲ្យក្បង្សើរង្ ើងនូវការអនុវតតដំង្ណើ រការធុររិចច 
និងការក្គប់ក្គងផ្ផៃរនុងរបស់សវនដ្ឋា ន ក្តួវបានដ្ឋរ់បញ្ចូ លង្ៅរនុងលទធផលលមអិត (ន្ផនរ ខ) ។ អនុ
ស្ថសន៍ និងរបរគំង្ហើញមួយចំនួន ក្តូវបានឯរភាពជ្ញមួយថ្នន រ់ដឹរនំាជ្ញោយល័រេអរសរ ។លទធ
ផលលមអិត (ន្ផនរ ខ) រ៏មានរងំ្លចនូវការង្្ែើយតបរបស់ថ្នន រ់ក្គប់ក្គង ចំង្ាោះអនុស្ថសន៍សវនរមម 
និងការររង្ ើញផងន្ដរ ។  

ន្ផនការសរមមភាពរបស់ថ្នន រ់ដឹរនំា គឺមានរងំ្លចរនុងឧបសមព័នធទី២ ន្ដលបានភាា ប់ជ្ញមួយ ។ 
ន្ផនការសរមមភាពន្រលមអមានបញ្ចូ លលមអិតនូវសរមមភាព ន្ដលសវនដ្ឋា នបានឯរភាពទទួលយរ
ង្ដើមបីអនុវតតតមអនុស្ថសន៍ទំាងង្នាោះ ។ អនុស្ថសន៍នីមួយៗក្តូវបានង្រៀបចំតមចំណាត់ថ្នន រ់ ង្ដើមបី
បងាា ញនូវរក្មិតហានិភ័យដល់ថ្នន រ់ដឹរនាំ ក្បសិនង្បើអនុស្ថសន៍ង្នាោះមិនក្តូវបានអនុវតត ។ 
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នាង្ពលអនាគត ជ្ញន្ផនរមួយផ្ននីតិវធីិតមដ្ឋនអនុស្ថសន៍សវនរមមក្ាមុន នាយរដ្ឋា ន សវន
រមមផ្ផៃរនុងនឹងពិនិតយង្ ើងវញិ ង្លើវឌ្ឍនភាពផ្នការអនុវតតតមអនុស្ថសន៍ន្ដលបានផតល់ ូន ។    

៩. អំណរគុណ 

ក្រុមការងារសវនរមមក្តូវបានដឹរនំាង្ដ្ឋយង្ោរ [ង្ ម្ ោះក្បធានក្បតិភូ] និងក្គប់ក្គងង្ដ្ឋយ
[ង្ ម្ ោះក្បធាននាយរដ្ឋា នសវនរមមផ្ផៃរនុង]។ 

ក្បតិភូសវនរមម និងថ្នន រ់ដឹរនាំនាយរដ្ឋា នសវនរមមផ្ផៃរនុង សូមន្លែងអំណរគុណដល់មន្រនតីារ់
ព័នធ ន្ដលបានរមួចំន្ណររនុងការងារសវនរមមង្នោះ ជ្ញពិង្សសសូមន្លែងអំណរគុណដល់ [ង្ ម្ ោះថ្នន រ់
ដឹរនំាសវនដ្ឋា ន] និងថ្នន រ់ដឹរនាំដផ្ទង្ទៀត ចំង្ាោះមតិង្យាបល់ដ៏មានតផ្មែ ។ 
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ផ្នែកខ្: លទ្ធនលសវនកមមលមអិត 

១. ធនធានសវនរមម និងង្ាលសំខាន់ៗ 

១.១ សមា ិរក្បតិភូសវនរមម 
ង្ៅរនុងការងារសវនរមមង្នោះ ក្បតិភូសវនរមមមានសមាសភាពដូចខាងង្ក្កាមៈ 
-ង្ោរ/ង្ោរស្សី. .................                                ក្បធាន 

-ង្ោរ/ង្ោរស្សី. .................                                អនុក្បធាន 

-ង្ោរ/ង្ោរស្សី. .................                                សមា ិរ 

-ង្ោរ/ង្ោរស្សី. .................                                សមា ិរ (ហាត់ការ) 
-............................................. 
១.២ ខណៈង្ាលសំខាន់ៗ 

 ខាងង្ក្កាមគឺជ្ញខណៈង្ាលសំខាន់ៗ ង្ៅរនុងដំង្ណើ រការសវនរមមៈ 
-ការង្ធវើសវនរមមបានបញ្ច ប់                                                     [ផ្លៃ/ន្ខ/ឆ្ន ំ] 
-ង្សចរតីក្ាងង្លើរទី១ បានបញ្ច ប់                                           [ផ្លៃ/ន្ខ/ឆ្ន ំ] 
-ការង្្ែើយតបចុងង្ក្កាយពីថ្នន រ់ដឹរនំាបានទទួល                       [ផ្លៃ/ន្ខ/ឆ្ន ំ] 
-របាយការណ៍ស្ថា ពរបានបញ្ច ប់                                                [ផ្លៃ/ន្ខ/ឆ្ន ំ] 

 

២. ទិដាភាពរមួសវនរមមផ្ផៃរនុង 

ង្ាលបំណងរមួផ្នសវនរមមផ្ផៃរនុង គឺ ួយថ្នន រ់ដឹរនាំង្ធវើឲ្យកាន់ន្តលអក្បង្សើរង្ ើង នូវដំង្ណើ រការ
ក្គប់ក្គងហានិភ័យ ការក្តួតពិនិតយផ្ផៃរនុង និងអភិបាលរិចច ។ ការក្តួតពិនិតយផ្ផៃរនុងក្តូវបានអនុវតតង្ដ្ឋយថ្នន រ់
ដឹរនាំ និងមន្រនតីដផ្ទង្ទៀតង្ដើមបធីានាឲ្យសង្ក្មចបាននូវង្ាលបំណងដូចខាងង្ក្កាមៈ 

-  របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុគួរឲ្យទុរចិតតបាន 

-  ក្បតិបតតិការក្បរបង្ដ្ឋយក្បសិទធិភាព និងក្បសិទធផល និង 

- ការអនុវតតតមចាប់ និងបទដ្ឋា ននានា ។ 
របាយការណ៍ង្នោះរមួមានការពិនិតយង្លើការតរ់ន្តង និងក្បតិបតតិការផ្នការក្តួតពិនិតយផ្ផៃរនុងន្ដល

បានង្ធវើសវនរមមង្លើទីអាទិភាពមួយចំនួន ន្ដលបានឯរភាពជ្ញមួយថ្នន រ់ក្គប់ក្គង។ 

 

 

៣. ការពិនិតយការក្គប់ក្គងផ្ផៃរនុង  
សវនររបានវាយតផ្មែក្បព័នធក្តួតពិនិតយផ្ផៃរនុង ង្ដ្ឋយង្ធវើការពិនិតយង្លើសមតាភាពផ្នដំង្ណើ រការក្គប់ 
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ក្គងនីមួយៗ ង្ដើមបីសង្ក្មចឲ្យបានង្ាលបំណងក្គប់ក្គងចំនួនក្បំាពីរមានៈ ការផតល់សិទធិ ភាពង្ពញង្លញ 
ភាពក្តឹមក្តូវ សុពលភាព សុវតាិភាពរបូវនតនិងការង្ដ្ឋោះស្ស្ថយរំហុស និងការន្បងន្ចរតួនាទី។ 

៤. ព័ត៌មានអំពីសវនដ្ឋា ន 

[គួរដ្ឋរ់ង្ ម្ ោះសវនដ្ឋា ន ព័ត៌មានលំអិតអំពីអងគភាព ភាររិចចសំខាន់ៗ និងនាយរដ្ឋា នឬការយិាល័យ
ារ់ព័នធន្ដលក្តូវង្ធវើសវនរមម  ចំនួនមន្រនតី និងចំណូល ចំណាយសរបុ]។ 

៥. លទធផលសវនរមម 
 ៥.១  ន្ផនរក្បសិទធភាពក្បតិបតតិការ 
     រ.ទីសវនរមមទី១  
         [បញ្ចូ លចំណងង្ ើងទីសវនរមមទី១]  
  ង្ាលបំណងក្តតួពិនិតយ 
          [ដ្ឋរ់បញ្ចូ លង្ាលបំណងក្តួតពិនិតយ] 

លទធផល/ ការអង្ងេត  
        [ចំណងង្ ើងផ្នចំណុចង្នោះអាស្ស័យង្លើលទធផលសវនរមមជ្ញរ់ោរ់ន្ដលបានររង្ ើញ]                      
     ចំណុចខាងង្ក្កាមគួរពិចរណាសក្មាប់រាប់បញ្ចូ លរនុងន្ផនរង្នោះ(មិនបាច់ដ្ឋរ់ចំណងង្ ើងង្ទ)។ 

 លទធផល/ ការសង្ងេតវ ិាមាន 

សវនររបានពិនិតយង្ ើញរតត ខាងង្ក្កាមង្នោះន្ដលរមួចំន្ណរង្ធវើឲ្យដំង្ណើ រការក្គប់ក្គងការងារ 
និង ការក្តតួពិនិតយផ្ផៃរនុងបានលអក្បង្សើរ [បញ្ចូ លចំណុចវ ិាមានន្ដលអនុវតតង្ដ្ឋយថ្នន រ់
ដឹរនានិំងមន្រនតីសវនដ្ឋា ន]   
 លទធផល/ ការសង្ងេតអវ ិាមានង្លើបញ្ហា តរ់ន្តងការក្តតួពិនិតយផ្ផៃរនុង 

សវនរមមរ៏បានពិនិតយង្ ើញនូវចំណុចង្ខាយដូចខាងង្ក្កាមរនុងការតរ់ន្តងការ ក្តួតពិនិតយ 
គនែឹោះ [បញ្ចូ លចំណុចង្ខាយផ្នការក្តតួពិនិតយន្ដលបានររង្ ើញពីការង្ធវើសវនរមម]   
 លទធផល/ ការសង្ងេតអវ ិាមានង្លើបញ្ហា ក្បតិបតតិការផ្នការក្តតួពិនិតយផ្ផៃរនុង 

សវនរមមរ៏ពិនិតយង្ ើញផងន្ដរនូវចំណុចង្ខាយផ្នក្បសិទធភាពផ្នក្បតិបតតិការ និងដំង្ណើ រការ
ក្តួតពិនិតយផ្ផៃរនុង [បញ្ចូ លនូវចំណុចង្ខាយ ន្ដលបានរំណត់ង្ ើញរនុងក្បសិទធភាពក្បតិបតតិការ 
និងរនុងដំង្ណើ រការក្តួតពិនិតយផ្ផៃរនុង] 
 លរេណៈវនិិចឆ័យ/កាោនុវតតភាពផ្នការអនុវតតក្បង្សើរបំផុតសក្មាប់ការន្រលមអ 
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សវនរមមរ៏រត់សមាគ ល់ផងន្ដរ ង្លើកាោនុវតតភាពខាងង្ក្កាម ន្ដលមិនបានអនុវតតង្ដើមបងី្ធវើឲ្យ           
ក្បង្សើរដល់ការក្បតិបតតិលអៗ ។ [បញ្ចូ លក្បការផ្នបទដ្ឋា នចាប់/ចំណុចន្ដលជ្ញកាោនុវតតភាពមិន
បានអនុវតត ង្ដើមបងី្ធវើឲ្យក្បង្សើរដល់ការក្បតិបតតិ]។ 

 ឬសគល់ផ្នបញ្ហា  
[បញ្ចូ លនូវព័ត៌មានន្ដលជ្ញឬសគល់បញ្ហា បានររង្ ើញ]។ 
 ផលវបិារ(ហានិភ័យន្ដលមានសកាត នុពលរនុងការមិនបានង្ធវើឲ្យក្បង្សើរដល់ការក្តតួពិនិតយ) 
[បញ្ចូ លការបងាា ញពីផលវបិារន្ដលអាចង្រើតមាន ក្បសិនង្បើពំុមានការពក្ងឹងការង្រៀបចំនិង/ ឬ
ក្បតិបតតិការក្តតួពិនិតយន្ដលជ្ញចំណុចង្ខាយន្ដលបានររង្ ើញង្ទង្នាោះ] 
 អនុស្ថសន៍ 
[បញ្ចូ លនូវសរមមភាពន្រលមអរនុងង្ាលបំណងង្ដើមបីកាត់បនាយឬសគល់បញ្ហា ផ្នហានិភ័យន្ដល
បានររង្ ើញខាងង្លើ]។ 
 ការង្្ែើយតបរបស់ថ្នន រ់ដឹរនំាសវនដ្ឋា ន 
[បញ្ចូ លនូវព័ត៌មានង្្ែើយតបជ្ញោយលរេអរសររបស់ថ្នន រ់ដឹរនំាសវនដ្ឋា នន្ដលទទួលបាន]។ 
 ង្យាបល់របស់សវនររអំពីការង្្ែើយតបរបស់ថ្នន រ់ដឹរនំា 
[បញ្ចូ លមតិសវនររង្លើការង្្ែើយតបរបស់ថ្នន រ់ដឹរនាំសវនដ្ឋា ន] ។ 

     ខ.ទីសវនរមមទី២  
         [បញ្ចូ លចំណងង្ ើងទីសវនរមមទី២]  
                 [បំង្ពញខែឹមស្ថរក្គប់ចំណងង្ ើងង្ ើងវញិដូចទីសវនរមមទី១] 

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

 ៥.២ ន្ផនរព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុ 
       រ.ទីសវនរមមទី១  
         [បញ្ចូ លចំណងង្ ើងទីសវនរមមទី១]  
                [បំង្ពញខែឹមស្ថរក្គប់ចំណងង្ ើងង្ ើងវញិដូចចំណុច ៥.១ ] 

     ខ.ទីសវនរមមទី២  
         [បញ្ចូ លចំណងង្ ើងទីសវនរមមទី២]  
                 [បំង្ពញខែឹមស្ថរក្គប់ចំណងង្ ើងង្ ើងវញិដូចទីសវនរមមទី១] 
 ................................................................................................... 
       .................................................................................................. 
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៥.៣ ន្ផនរអនុង្ោមភាព 
              រ.ទីសវនរមមទី១  
         [បញ្ចូ លចំណងង្ ើងទីសវនរមមទី១]  
                [បំង្ពញខែឹមស្ថរក្គប់ចំណងង្ ើងង្ ើងវញិដូចចំណុច ៥.១]    
        ខ.ទីសវនរមមទី២  
         [បញ្ចូ លចំណងង្ ើងទីសវនរមមទី២]  
                 [បំង្ពញខែឹមស្ថរក្គប់ចំណងង្ ើងង្ ើងវញិដូចទីសវនរមមទី១] 

 

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

    

៦. ង្សចរតីសននិដ្ឋា នរមួ 
[បញ្ចូ លង្សចរតីសននិដ្ឋា នរបស់សវនររ ចំង្ាោះការក្គប់ក្គងផ្ផៃរនុងរបស់សវនដ្ឋា ន ទារ់ទងង្ៅនឹងទី ឬ

ដំង្ណើ រការសវនរមមន្ដលបានក្តួតពិនិតយ  បរសិ្ថា នការក្គប់ក្គង (មាន/ាម នក្បសិទធភាព)  គុណភាពផ្នការ
តរ់ន្តង និងក្បតិបតិតការផ្នការក្គប់ក្គងផ្ផៃរនុងង្លើភាពក្គប់ក្ាន់  សមតាភាពរនុងការង្ធវើឱ្យក្បង្សើរង្ ើង  ឬ
ភាពខវោះចង្នាែ ោះ រមួទាំងការវាយតផ្មែនូវបចច័យផ្នការររង្ ើញពីសរមមភាពបានក្តួតពិនិតយ ]។ 

៧. ន្ផនការសរមមភាពន្រលមអ  
 ង្ដើមបីធានាក្បសិទធភាពអនុវតតការន្រលមអអនុស្ថសន៍ន្ដលសវនររបានផតល់ ូន ថ្នន រ់ដឹរនំាផ្ន
..................... [ង្ ម្ ោះសវនដ្ឋា ន] បានឯរភាពង្លើន្ផនការសរមមភាព ដូចបានរំណត់រនុងតរាងផ្នឧបសមព័នធ
ទី ២ ។ 

 
 
 

ង្ធវើង្ៅ..........ផ្លៃទី.......ន្ខ.........ឆ្ន ំ  ២០១...... 
អគគនាយរផ្នអគគនាយរដ្ឋា នសវនរមមផ្ផៃរនុង/ 

                                                                                        ក្បធាននាយរដ្ឋា នសវនរមមផ្ផៃរនុង 
 

កន្នែងទទួលៈ 

-រដ្ាមន្រនតីក្កសួង................... 

-(អងគភាពរងសវនរមម)  
-អាជ្ញា ធរសវនរមមជ្ញតិ 

-ឯរស្ថរ-កាលបបវតតិ 
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ឧបសមព័នធ 

១. ឧបសមព័នធទី ១ -ការអនុវតតអនុស្ថសន៍សវនរមមក្ាមុន 
 
ក្រសួង...................................   សវនដ្ឋា ន.................................. 
របាយការណ៍ង្លខ........................... កាលបរងិ្ចឆទបញ្ច ប់របាយការណ៍ស្ថា ពរ........................... 

*អាទិភាព (ក្បសិនមាន)        * វិននការន្ដ្លក្ូវវននវវូតច្ដ្ឋយថ្នាក់ដ្ឹកនាំ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ង្លខអនុ
ស្ថសន៍ 

អនុស្ថសន៍សវនរមម 
* អាទិភាព (សូម
ង្មើល ខពស់/
មធយម/ទាប) 

មន្រនតីទទួល
បនៃុរ 

កាលបរងិ្ចឆទ 
ឯរភាពអនុវតត 

កាលបរងិ្ចឆទ
តមដ្ឋន 

វធិានការង្ដ្ឋយ
ថ្នន រ់ដឹរនំា 
(សូមង្មើលខាង
ង្លើ) 

ភសតុតងផ្នការអនុវតតង្ដ្ឋយថ្នន រ់ដឹរនំា ឬកាល
បរងិ្ចឆទក្តូវន្រសក្មួល និងឯរភាពជ្ញមួយថ្នន រ់ដឹរនំា
សក្មាប់ការអនុវតតបនត 

        

        

 

ច្រៀបឆាំច្ដ្ឋយៈ កាលបរិច្ឆេទៈ  

ក្ូួូពនិិូយច្ដ្ឋយៈ កាលបរិច្ឆេទៈ

* នពៈ បានអនុវតតតមនូវអនុស្ថសន៍ង្ពញង្លញ និងបានកាត់បនាយនូវហានិភ័យឲ្យ
         ដល់រក្មិតមួយអាចទទួលយរបាន 

*នខៈ បានអនុវតតតមនូវអនុស្ថសន៍ខែោះ និងហានិភ័យសំណល់សាិតរនុងរក្មិតមួយ
      មិនអាចទទួលយរបាន 

* មនៈ មិនបានអនុវតតតមនូវអនុស្ថសន៍ និងហានិភ័យង្ៅន្តមាន  
 

*’មពៈ មិនមានហានិភ័យពាក់ព័នធ និងមិនមានហានិភ័យសាំណល់ច្ទៀូច្ទ 

• ខពស់: ង្ដើមបកីាត់បនាយហានិភ័យសំខាន់ៗន្ដលនំាឲ្យខូចខាត ងាយរង
ង្ក្ាោះ ឬបាត់បង់ង្ររ តិ៍ង្ ម្ ោះរបស់ស្ថា ប័ន។ 

• មធយម: ង្ដើមបចីត់វធិានការង្លើបញ្ហា ន្ដលមិនទាន់មានលរេណៈលអ
ក្បង្សើរ និងន្ដលសំខាន់សក្មាប់ពក្ងឹងក្បព័នធ និងនីតិវធីិ 

• ទាប: ពក្ងឹងការក្តួតពិនិតយន្ដលមានស្ស្ថប់ ឬចងក្រងឯរស្ថររនុងទី
រន្នែងន្ដលមិនសូវសំខាន់ 

 



ក្រសួង/ស្ថា ប័ន......................                                                                                                                       នសផរ ក្រុមទី....... 
 

សវនដ្ឋាន.................................                                                           13                                               ការិយបរិច្ឆេទ.......................... 

 

២.  ឧបសមព័នធទី២: ន្ផនការសរមមភាពន្រលមអ 

 
របាយការណ៍ .......................... 
 
របាយការណ៍ង្លខ:.................................. 

 
 
 

អនុស្ថសន៍
ង្លខ 

ង្លខង្យាង 
របាយការណ៍
សវនរមម 

សរមមភាពន្ដលថ្នន រ់ដឹរនំាបានឯរភាព អាទិភាព* មន្រនតីទទួលបនៃុរ 
កាលបរងិ្ចឆទឯរភាព 
បញ្ច ប់ការអនុវតត 

      

      

      

      

      

 

ហូថច្លខាក្បននក្បូិភសសវនកមម        ហូថច្លខាក្បននសវនដ្ឋាន [អគគនាយរ/នាយរដ្ឋា ន/មនៃីរ] 
 
 
 

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

• ខពស់:  ង្ដើមបកីាត់បនាយហានិភ័យសំខាន់ៗន្ដលនំាឲ្យខូចខាត ងាយរងង្ក្ាោះ ឬ
បាត់បង់ង្ររ តិ៍ង្ ម្ ោះរបស់ស្ថា ប័ន។ 

• មធយម: ង្ដើមបចីត់វធិានការង្លើបញ្ហា ន្ដលមិនទាន់មានលរេណៈលអក្បង្សើរ និង
ន្ដលសំខាន់សក្មាប់ពក្ងឹងក្បព័នធ និងនីតិវធីិ 

• ទាប:   ពក្ងឹងការក្តួតពិនិតយន្ដលមានស្ស្ថប់ ឬចងក្រងឯរស្ថររនុងទីន្ដល មិន
សូវសំខាន់ 

 


