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រាជធានភី្នំពេញ, ថ្ងៃទី១២ ខែកកកដា ឆ្ន ំ២០១៦



មាតិកានុក្រម

I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើតការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅននមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្

• ច្បាប់ស្ត ីេីស្វនកម្មថ្នព្េះរាជាណាច្បព្កកម្ពុជា

• អនុព្កឹត្យពេែ ៤០អនព្ក.ព្បកច្បុះថ្ងៃទ១ី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ំ២០០៥ស្ត ីេីការពរៀបច្ប ំនិងការ ព្បព្េឹត្ត 

ពៅថ្នស្វនកម្មថ្ទៃកនុងតាម្ព្កស្ួង ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈ

• អនុព្កឹត្យពេែ ៤៨៨អនព្ក.បក ច្បុះថ្ងៃទី១៦ ខែត្ុលា ឆ្ន ំ២០១៣ស្ត ីេីការពរៀបច្បំនិងការ

ព្បព្េឹត្តថ្នព្កស្ួងពស្ដ្ឋកិច្បចនិងហិរញ្ញវត្ាុ

• ព្បកាស្ពេែ ១៥៤៧.ស្ហវ.ព្បក ច្បុះថ្ងៃទ៣ី១ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៣ ស្ត ីេកីារពរៀបច្បំនិងព្បព្េតឹ្ត

ពៅថ្ន នាយកដាឋ ន និងអងគភាេពព្កាម្ឱវាទអគ្គនាយកដាឋ នស្វនកម្មថ្ទៃកនុង

• ព្បកាស្ពេែ ៧៣៩.ស្ហវ.ព្បក ច្បុះថ្ងៃទី២៣ ខែម្ិងុនា ឆ្ន ំ២០១៦ ស្ត ីេីការពរៀបច្បំច្បំនិងការ

ព្បព្េឹត្តពៅថ្ននាយកដាឋ នស្វនកម្មបពច្បចកវិទាេ័ត្៌មាន
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មាតិកានុក្រម (ត)

II.មលូដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្

• ព្បកាស្ពេែ ៤០៥ ស្ហវ.ព្បក ច្បុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧស្ភា ឆ្ន ំ២០០៦ ស្ត ីេី 

ព្កម្ ស្ីេធ្ម្៌ ស្វនករ ថ្ទៃកនុង និងស្តង់ដា វិជាា  ជីវៈ ស្វនកម្ម ថ្ទៃកនុង

• ព្បកាស្ពេែ ២៩៥ ស្ហវ.ព្បកច្បុះថ្ងៃទ១ី៩ ខែម្ីនា ឆ្ន ំ២០១៣ ការដាក់ឱយពព្បបព្រាសស្់កក-

ស្ថរបច្បចុបបននកម្មថ្នពាេនពោរាសយស្ត ីការ ព្គ្បព់្គ្ងថ្ទៃកនុង

• ស្ថរាច្បរខណនំាពេែ ០១ ស្រណនច្បុះថ្ងៃទី ២០ ខែ ម្ករា ឆ្ន ំ ២០០៩ ស្ត ីេីការេព្ងឹង  ស្វន-

កម្ម ថ្ទៃកនុង តាម្ព្កស្ួង ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈរបស្់រាជរដាឋ ភ្ិរាសេ
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មាតិកានុក្រម (ត)

• ស្ថរាច្បរខណនំាពេែ ១២ ស្រណនច្បុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្បឆិកា ឆ្ន ំ ២០១១ ស្ត ីេីការបនត

េព្ងឹង ម្ុែងារ  ស្វនកម្ម ថ្ទៃកនុងតាម្បណាត ព្កស្ងួ ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្  ស្ថធារណៈរបស្់

រាជរដាឋ ភ្ិរាសេ

• េិែិត្ពេែ ០២៨ ស្ហវ.អស្ក ច្បុះថ្ងៃទី ០២ ខែ ម្ីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ ស្ត ីការទតេស់្ិទិ 

ជនូអគ្គនាយកដាឋ នស្វនកម្មថ្ទៃកនុងអពញ្ា បញអងគភាេពាក់េ័ន ពព្កាម្ឱវាទព្កស្ួង

ពស្ដ្ឋកិច្បចនិងហិរញ្ញវត្ាុព្បជុំតាម្ដានការខកេម្អតាម្អនុស្ថស្ន៍ស្វនកម្ម

• េិែិត្ពេែ ១២៥៣ ស្ហវ.អស្ក ច្បុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ ម្ីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ស្ត ីេីការ

ទតេ់   កិច្បចស្ហការ និងការយកច្បិត្តទុកដាក់ច្បំពពាះម្ុែងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុង
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• ពាេនពោរាសយ ពាេការណ៍ និងស្តង់ដាព្បេ័ន ព្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃកនុងថ្នព្បេ័ន  FMIS

• ស្ថរាច្បរខណនំាពេែ ០០៣ ស្ហវ.ស្ព្បក ច្បុះថ្ងៃទ១ី៦ ខែម្ករា ឆ្ន ំ ២០១៤ ស្ត ីេីស្តង់ដា

ររាសយការណ៍ស្វនកម្មថ្ទៃកនុង

III.លទ្ធទលមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្រសហវ

•ភាេែុស្ាន រវាងស្វនកម្មថ្ទៃកនុង និងស្វនកម្មថ្ទៃពព្ៅ

•ការពធ្វបស្វនកម្ម

•ការបណតុ ះបណាត េ

IV.បញ្ហា ក្បឈម

•កិច្បចស្ហការ

•ស្ម្ត្ាភាេ

•ការពេបកទឹកច្បិត្ត
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មាតិកានុក្រម (ត)



I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើតការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្
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ច្បាប់ស្ត ីេីស្វនកម្មថ្នព្េះរាជាណាច្បព្កកម្ពុជារាសនអនុម្ត្័ពដាយរដ្ឋស្ភាពៅថ្ងៃទី ១២ ខែ ម្ករា  

ឆ្ន ំ ២០០០ កនុងស្ម្័យព្បជុំពេញអងគថ្នអាណត្តិទី ២ និងព្ត្ូវរាសនយេ់ព្េម្ជាកកច្បឆន័ៃពដាយ

ព្េឹទ ស្ភា តាម្ទំរង់និងបទដាឋ នច្បាប់ពៅថ្ងៃទី ២១ ខែ ម្ករា ឆ្ន ំ ២០០០  កនុងស្ម្័យព្បជុំពេញ

អងគថ្នអាណត្តិទី ១ និងរាសនព្បកាស្ឲ្យពព្បបតាម្ព្េះរាជព្កម្ពេែ  ជស្  / រកម្ / ០៣០០ /១០  

ច្បុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ  ម្ីនា ឆ្ន ំ ២០០០ ។

១.ចាប់សតីរីសវនរមមននក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា



I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្
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ជំេូក ១ 

បទបញ្ញញ ត្តទិពូៅ

មាព្តា១ ៖ ច្បាប់ពនះជាច្បាប់ពរៀបច្បំអងគការខដ្េមានពាេបំណងបពងកបត្នូវ អាជាា ធ្រ  ស្វនកម្មជាត្ិ

ម្ួយ... ច្បាប់ពនះក៏រាសនបពងកបត្នូវម្ុែងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុងពៅតាម្បណាត ព្កស្ួង ស្ថា ប័ន   និង បណាត

ស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈទងខដ្រ ។

១.ចាប់សតីរីសវនរមមននក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា



១.ចាប់សតីរីសវនរមមននក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា
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ជំេូក ៩  
ការបពងកបត្មុ្ែងារស្វនកម្មថ្ទៃកនងុ

មាព្តា ៤១ ៖ ស្វនកម្មថ្ទៃកនុងព្ត្ូវបពងកបត្ព បងពៅតាម្បណាត ស្ថា ប័ន ព្កស្ួង និង ស្ហព្ាស្

ស្ថធារណៈ ។... ការពរៀបច្បនំិងការព្បព្េឹត្តិពៅថ្នស្វនកម្មថ្ទៃកនុង ព្ត្ូវកំណត្់ពដាយអនុព្កឹត្យ ។

មាព្តា ៤២ ៖ ស្វនកម្មថ្ទៃកនុងមានភារកិច្បចពធ្វបការេិនិត្យវាយត្ថ្ម្ៃពដាយកករាជយពេបព្បស្ិទ ភិាេ

កនុងការអនុវត្តន៍ថ្នព្បេ័ន ព្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃកនុងរបស្់បណាត ស្ថា ប័នព្កស្ួង និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈ ។

I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្



១.ចាប់សតីរីសវនរមមននក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា
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ជំេូក ៩  
ការបពងកបត្មុ្ែងារស្វនកម្មថ្ទៃកនងុ

មាព្តា ៤៣ ៖ ព្បេ័ន ព្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃកនុងគ្ឺជាដ្ំពណបការរបស្់រាជរដាឋ ភ្ិរាសេ  ខដ្េពធ្វបព បង ពដាយថ្នន ក់

ដ្ឹកនំាស្ថា ប័ន ព្កស្ងួ និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈ ពដ្បម្បីទតេ់នវូការធានាភាេស្ម្ព្ស្បពេបស្ម្ិទ ិ

កម្មថ្នកម្មវត្ាុតាម្បណាត ខទនកខាងពព្កាម្៖

ក.ព្បស្ិទ ភាេថ្នព្បត្ិបត្តិការ

ែ.ភាេទទួេែុស្ព្ត្ូវពេបររាសយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ

គ្.ភាេស្ម្ព្ស្បតាម្បណាត ច្បាប ់បទបញ្ញា  ពាេនពោរាសយ នីត្ិវិធ្ី និងការចាត្់ខច្បង

ខដ្េព្ត្ូវអនុវត្ត ។

I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្



២.អនុក្រឹតយងលខ ៤០ អនក្រ.ក្បរ

10

ជំេូក ទី១
បទបបញ្ញត្តទិពូៅ

មាព្តា ១ ៖

អនុព្កឹត្យពនះកំណត្់េីការពរៀបច្បំ និងការព្បព្េឹត្តពៅថ្នស្វនកម្មថ្ទៃកនុងពៅតាម្ បណាត ស្ថា ប័ន 

ព្កស្ួង និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈ ពដាយអនុពលាម្តាម្ែៃឹម្ស្ថរ មាព្តា ៤១ ជំេកូទី ៩  ថ្នច្បាប់ស្ត ី

េីស្វនកម្មថ្នព្េះរាជាណាច្បព្កកម្ពុជា ខដ្េរាសនព្បកាស្ឲ្យពព្បបតាម្ព្េះរាជព្កម្ពេែ  ជស្  / រកម្ 

/ ០៣០០ /១០  ច្បុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ  ម្ីនា ឆ្ន ំ ២០០០ ។

I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្



២.អនុក្រឹតយងលខ ៤០ អនក្រ.ក្បរ

11

ជំេូក ទី៣
មុ្ែងារ និងការទទេួែុស្ព្តូ្វរបស់្ស្វនកម្មថ្ទៃកនងុ

មាព្តា ៧ ៖

-េិនិត្យព បងវិញពេបម្ុែងារ  ស្កម្មភាេកិច្បចព្បត្ិបត្តិការ  និងកម្មវិធ្ីរបស្់អងគភាេកនុងការិយបរពិច្បឆទ  

ស្ម្ព្ស្បរបស្់ថ្នន ក់ដ្ឹកនំា    កនុងការអនុវត្តឱយរាសនព្ត្ឹម្ព្ត្ូវពេបការបពងកបត្ខទនការ ការត្ព្ម្ង់ទិស្  

ការចាត្់ខច្បងនិងការព្ត្ួត្េិនិត្យពដាយខទអកតាម្ពាេការណ៍ខណនំា ពាេនពោរាសយ និងនីត្ិ វិធ្ី

ថ្នការព្គ្ប់ព្គ្ង ឱយរាសនព្តឹ្ម្ព្ត្ូវតាម្ពាេពៅរបស្់អងគភាេ ។

I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្



២.អនុក្រឹតយងលខ ៤០ អនក្រ.ក្បរ

12

ជំេូក ទី៣
មុ្ែងារ និងការទទេួែុស្ព្តូ្វរបស់្ស្វនកម្មថ្ទៃកនងុ

មាព្តា ៧ ៖(ត្)

-កំណត្់នូវភាេស្ម្ព្ស្ប ព្គ្ប់ព្ាន់ និងការទតេ់េទ ទេេអពេបព្បេ័ន ព្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃកនុង ខទនក 

គ្ណពនយយ រដ្ឋរាសេ និងកិច្បចព្បត្ិបត្តិការរបស្អ់ងគភាេ ។

-េិនិត្យព បងវិញនវូភាេខដ្េអាច្បពជឿទុកច្បិត្តរាសន   ភាេទាន់ពេេពវលា   និងភាេច្បាស្់លាស្់ថ្ន

េ័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ាុនិងកិច្បចព្បតិ្បត្តិការ ព្េម្ទាងំវិធ្ីស្ថស្រស្ត ខដ្េពព្បបព្រាសស្់ ពដ្បម្បីកំណត្់អត្ត ស្ញ្ញញ ណ  

វាស្់ខវងច្បំណាត្់ថ្នន ក់ និងរាយការណ៍អំេីេ័ត្៌មានទាងំពនាះ ។

I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្



២.អនុក្រឹតយងលខ ៤០ អនក្រ.ក្បរ

13

ជំេូក ទី៣
មុ្ែងារ និងការទទេួែុស្ព្តូ្វរបស់្ស្វនកម្មថ្ទៃកនងុ

មាព្តា ៧ ៖(ត្)

-ពធ្វបស្វនកម្មពេបព្បេ័ន កុំេយូទ័រតាម្ការយិបរពិច្បឆទ   និងពធ្វបការវាយត្ថ្ម្ៃពេបព្បេ័ន ដ្ំពណបរការ

ទិននន័យ ស្ំខាន់ៗពព្កាយពេេត្ពម្ៃបងរួច្ប   ពដ្បម្បីកំណត្់ព្បេ័ន ទាងំពនះព ៃ្បយត្បតាម្ពាេបំណង 

និងពាេពៅខដ្េរាសនពព្ាងទុកពហបយទទួេរាសន    េទ ទេមានស្ុវត្ាិភាេ និងព្បស្ិទ ភាេ

ែពស្់ ។

-េិនិត្យព បងវិញពេបនីត្ិវិធ្ី និងការអនុវត្តពដ្បម្បីធានាថ្នវិធានការរាសនដាក់ពច្បញកនុងពាេបណំង 

ការពារការពកងបនៃំ ។ ព្បស្ិនពបបមានការពកងបនៃំពកបត្ព បង ព្បេ័ន ព្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃកនុងអាច្ប រកព បញ 

រាសនទាន់ពេេពវលា ។

I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្



៣.អនុក្រឹតយងលខ៤៨៨ អនក្រ.បរចុះនងៃទ្ី១៦/១០ /២០១៣សតីរីការងរៀបចំនិ្

ក្បក្រឹតតននក្រសួ្ងសដ្ារិចចនិ្ហិរញ្ញវតថុ

14

ជំេូកទ ី១៥

មាព្តា ៥៦ ៖

អគ្គ នាយកដាឋ ន ស្វនកម្មថ្ទៃកនុង បំពេញ ម្ុែងារ ជា ពស្នាធ្កិារ ឱយ ព្កស្ួង ពស្ដ្ឋកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ាុ  

ពេប ពបស្ ក  កម្ម  េព្ងឹង  ព្ប េ័ន ព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុងរបស្់ព្កស្ងួ ពស្ដ្ឋកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ាុ និងនំាម្ុែកនុង

ការអភ្ិវឌ្ឍ ម្ុែងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុង ពៅ តាម្ បណាត ព្កស្ួង    ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈ

I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្



៣.អនុក្រឹតយងលខ៤៨៨ អនក្រ.បរ

15

ជំេូកទ ី១៥

មាព្តា ៥៧ : អគ្គ នាយកដាឋ ន ស្វនកម្មថ្ទៃកនុងមាន ភារកិច្បច ដ្ូច្បត្ពៅ៖

• ពរៀបច្បំនិងអនុវត្តពាេការណ៍ខណនំា ខទនការ នីត្ិវិធ្ី និងស្តង់ដាពាក់េ័ន ស្វនកម្ម

• តាម្ដានដ្ំពណបរការអនុវត្តម្ុែងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុង ពៅតាម្បណាត ព្កស្ួង  ស្ថា ប័ន និង ស្ហព្ាស្ 

ស្ថធារ ណៈ 

• ពរៀបច្បំនិងអនុវត្តកម្មវិធ្ីបណតុ ះបណាត េពាក់េ័ន ការអភ្ិវឌ្ឍម្ុែងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុងឱយស្ា ិត្កនុង 

កព្ម្ិត្ ឧត្តមានុ វ ត្ត   ន៍

• វាយត្ថ្ម្ៃអំេីព្បស្ិទ ភាេថ្នការអនុវត្តព្បេ័ន  ព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុង របស្់អងគភាេពព្កាម្ ឱវាទ ព្កស្ួង  

ពស្ដ្ឋកិច្បចនិង ហិរញ្ញវត្ាុ ស្ំពៅ េព្ងឹង អភ្ិរាសេ កិច្បច  េអ

I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្



៤. ក្បកាសងលខ១៥៤៧សហវ.ក្បរចុះនងៃទ្ី៣១ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៣សតីរីការងរៀបចំនិ្

ក្បក្រឹតតងៅនននាយរដ្ឋា ននិ្អ គ្ភារងក្កាមឱវាទ្អគគនាយរដ្ឋា នសវនរមមនទៃរនុ្

16

រ. នាយរដ្ឋា នសវនរមមនទៃរនុ្ថ្នន រ់រណាត ល (០៤ការិយាល័យ)

ខ. នាយរដ្ឋា នសវនរមមនទៃរនុ្ថ្នន រ់មូលដ្ឋា ន(០៤ការិយាល័យ)

គ. ងលខាធ្ិការដ្ឋា ន

I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្



• ការិោេយ័ស្វនកម្មបពច្បចកវទិាេ័ត្៌មានថ្នន ក់កណាត េ

• ការិោេយ័ស្វនកម្មបពច្បចកវទិាេ័ត្៌មានថ្នន ក់ម្ូេដាឋ ន

៥.ក្បកាសងលខ៧៣៩ សហវ.ក្បរចុះនងៃទ្ី២៣ ខខមិងុនា ឆ្ន ំ ២០១៦ សតីរីការងរៀប
ចំនិ្ការក្បក្រឺតតងៅនននាយរដ្ឋា នសវនរមមបងចចរវទិ្ារ័ត៌មាន

17

-នាយរដ្ឋា នសវនរមមបងចចរវិទ្ារ័ត៌មាន

I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្

-ពាេបំណង
ពរៀបច្បមំ្ុែងារនិងភារកិច្បចរបស្់នាយកដាឋ នស្វនកម្មបពច្បចកវិទាេ័ត្៌មានពព្កាម្ឱវាទអគ្គ-

នាយកដាឋ នស្វនកម្មថ្ទៃកនុង។

-ភាររិចចសំខាន់ៗ

• ពរៀបច្បំយុទ ស្ថស្រស្តអភ្ិវឌ្ឍន៍ព្បេ័ន េ័ត្៌មានវិទាថ្នអគ្គនាយកដាឋ ន

• ពរៀបច្បំពាេការណ៍ ស្តង់ដា និងនីត្ិវិធ្ីព្គ្ប់ព្គ្ងការពព្បបព្រាសស្ប់ពច្បចកវទិាេ័ត្៌មានវិទាថ្នអគ្គនាយក

ដាឋ ន
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I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្

៥.ក្បកាសងលខ៧៣៩ សហវ.ក្បរចុះនងៃទ្ី២៣ ខខមិងុនា ឆ្ន ំ ២០១៦

• ពរៀបច្បំយុទ ស្ថស្រស្តអភ្ិវឌ្ឍន៍ព្បេ័ន េ័ត្៌មានវិទាថ្នអគ្គនាយកដាឋ ន

• ពរៀបច្បំពាេការណ៍ ស្តងដ់ា និងនីត្ិវិធ្ីព្គ្បព់្គ្ងការពព្បបព្រាសស្ប់ពច្បចកវិទាេ័ត្៌មានវិទាថ្នអគ្គនាយក

ដាឋ ន

• ពធ្វបស្វនកម្មពេបព្បេ័ន បពច្បចកវិទាេ័ត៌្មានថ្នអងគភាេទាងំឡាយពព្កាម្ឱវាទព្កស្ួងពស្ដ្ឋកចិ្បចនិងហិរញ្ញ

វត្ាុពៅថ្នន ក់កណាត េ និងថ្នន ក់ម្ូេដាឋ ន និងតាម្ដានការអនុវត្តអនុស្ថស្ន៍

• ពធ្វបស្វនកម្មពេបព្បេ័ន FMIS ពៅអងគភាេទាងំឡាយពព្កាម្ឱវាទព្កស្ួងពស្ដ្ឋកចិ្បចនិងហិរញ្ញវត្ាុពៅថ្នន ក់

កណាត េ និងថ្នន ក់ម្ូេដាឋ ន និងតាម្ដានការអនុវត្តអនុស្ថស្ន៍

• ពរៀបច្បំររាសយការណ៍ស្វនកម្មបពច្បចកពទស្វទិាេ័ត្៌មានស្ពងេប និងស្រុបព្បចំាឆ្ន ំជូនថ្នន ក់ដ្ឹកនំាអគ្គ

នាយកដាឋ ន
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I.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការបង ក្ើត ការងរៀបចំនិ្ការក្បក្រឹតតងៅមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្

៥.ក្បកាសងលខ៧៣៩ សហវ.ក្បរចុះនងៃទ្ី២៣ ខខមិងុនា ឆ្ន ំ ២០១៦

• ព្គ្ប់ព្គ្ង និងច្បងព្កងម្ូេដាឋ នទិននន័យ និងកកស្ថរស្វនកម្មកនុងមា៉ាស្ុីនបពព្ម្បរបស្់អគ្គនាយកដាឋ ន

• ស្ហការបំពេញការងារពាក់េ័ន បពច្បចកវទិាេ័ត្៌មានជាម្យួនាយកដាឋ នេ័ត្៌មានវិទាថ្នអគ្គនាយកដាឋ ន

ពាេនពោរាសយពស្ដ្ឋកចិ្បចនិងហិរញ្ញវត្ាុស្ថធារណៈ និងអងគភាេនានាពព្កាម្ច្បំណះុព្កស្ួងពស្ដ្ឋកចិ្បច

និងហិរញ្ញវត្ាុ

• ច្បេូរមួ្កស្ថង អនុវត្ត តាម្ដាន និងរាយការណ៍ពេបខទនការស្កម្មភាេ របស្់អគ្គនាយកដាឋ នស្វន

កម្មថ្ទៃកនុងតាម្ការខបងខច្បកពាក់េ័ន និងកម្មវិធ្ីខកទព្ម្ង់នានារបស្ព់្កស្ួងពស្ដ្ឋកិច្បចនិងហិរញ្ញវត្ាុ។



II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្

20

ពាេបំណង

•ពេបកត្ំពកបងវបបធ្ម្៌ ស្ីេធ្ម្៌កនុងវិជាា ជីវៈស្វនកម្មថ្ទៃកនុង

•  វិជាា ជីវៈស្វនកម្មថ្ទៃកនុង ព្ត្ូវការចំារាសច្ប់នូវព្កម្ស្ីេធ្ម៌្ ខដ្េបពងកបត្នូវការពជឿជាក់ពេបភាេម្ិន

េពម្អៀង កនុងការព្គ្ប់ព្គ្ងហានិភ្័យ ការព្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃកនុង និងដ្ំពណបរការអភ្ិរាសេកិច្បច។

ស្វនករថ្ទៃកនងុព្តូ្វអនវុត្តតាម្ពាេការណ៍ព្កម្សី្េធ៌្ម្ ខាងពព្កាម្ៈ

រ)ភារសុចរិត

ភាេស្ុច្បរិត្របស្់ស្វនករថ្ទៃកនុងបពងកបត្នូវការទុកច្បិត្ត និងជាម្ូេដាឋ នបំពរើឲ្យការពជឿជាក់ពេបការវិ

និច្បឆ័យរបស្់ស្វនករ។

១.ក្រមសីលធ្ម៌សវនររនទៃរនុ្



១. ក្រមសីលធ្៌មសវនររនទៃរនុ្

21

ខ)ភារមិនលងមអៀ្

oស្វនករថ្ទៃកនុងរកាភាេម្ិនេពម្អៀងពេបវិជាា ជីវៈកព្ម្ិត្ែពស្់កនុងការព្បម្េូ ការវាយត្ថ្ម្ៃ និងរាយ

ការណ៍អំេីស្កម្មភាេឬដ្ំពណបរការខដ្េរាសនេិនិត្យ។

oស្វនករថ្ទៃកនុងពធ្វបការវាយត្ថ្ម្ៃពដាយព្ត្ឹម្ព្ត្ូវម្ិនគ្ិត្ទេព្បពោជន៍ផ្ទៃ េ់ែៃួន និង ឥទ ិេេអនក

ដ្ថ្ទពៅកនុងការវិនិច្បឆ័យពនាះពទ។

គ)ការសមាៃ ត់

oស្វនករថ្ទៃកនុងពារេត្ថ្ម្ៃ និងកម្មស្ិទ ិេ័ត្៌មានខដ្េរាសនទទួេ

oម្ិនទសេវទាយេ័ត្៌មាន ពដាយាម នការអនុញ្ញត្ ពេបកខេងខត្មានកាត្េវកិច្បចកនុងច្បាប់ ឬកនុងវិជាា ជីវៈ។

ឃ)សមតថភារ

ស្វនករថ្ទៃកនុងពព្បបច្បំពណះដ្ឹង ជំនាញ និងបទេិពស្ថធ្ន៍ខដ្េចំារាសច្ប់កនុងការអនុវត្តស្វនកម្មថ្ទៃកនុង។

II.មូលដ្ឋា នគតយិុតតននការអនវុតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្



២. សត្់ដ្ឋវិជាជ ជីវសសវនរមមនទៃរនុ្

22

ពាេបំណងៈ

•ពារេពាេការណ៍ជាម្ូេដាឋ នពៅកនុងការអនុវត្តស្វនកម្មថ្ទៃកនុង 

•ទតេ់ព្កបែណឌ ស្ព្មាប់អនុវត្ត និងពេបកកម្ពស្់ត្ថ្ម្ៃបខនាម្ស្វនកម្មថ្ទៃកនុង 

•បពងកបត្ជាម្ូេដាឋ នស្ព្មាប់វាយត្ថ្ម្ៃស្ម្ិទ កម្មថ្នម្ុែងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុង

•ជំរុញពធ្វបឱយព្បពស្បរព បងនូវដ្ំពណបរការ និងព្បត្ិបត្តិការរបស្់ស្វនកម្មថ្ទៃកនុង។

II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនវុតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្
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II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនវុតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្

និយម្នយ័ៈ

“ ស្តង់ដា ” គ្ឺជាេកេណៈ វិនិច្បឆ័យស្ព្មាប់វាស្់ខវង និងវាយត្ថ្ម្ៃព្បត្ិបត្តិការរបស្ម់្ុែងារ

ស្វនកម្មថ្ទៃកនុង និងជាម្ូេដាឋ នស្ព្មាប់អនុវត្តម្ុែងារពនះឱយមានេកេណៈវិជាា ជីវៈេិត្ព្រាសកដ្ ។

ស្តង់ដាទូពៅរបស្់ស្វនកម្មថ្ទៃកនុងមានច្បំនួនព្រំាស ដ្ូច្បខាងពព្កាម្ៈ

១.កករាជយភាេៈស្វនករថ្ទៃកនុងព្ត្ូវកករាជយពេបស្កម្មភាេស្វនកម្មរបស្់ែៃួន មានន័យថ្ន

បំពេញភារកិច្បចរបស្់ែៃួនពដាយពស្រើ និងម្ិនេំពអៀង។

២. ភាេស្ថៃ ត់្ជំនាញ នងិេកេការណ៍វិជាា ជីវៈ : ស្វនកម្មថ្ទៃកនុងព្ត្ូវអនុវត្តជាម្ួយភាេ

ស្ថៃ ត្់ជំនាញ និងការយកច្បិត្តទុកដាក់ែពស្់ពេបវិជាា ជីវៈ។

២. សត្់ដ្ឋវិជាជ ជីវសសវនរមមនទៃរនុ្
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II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្

៣.  វិស្ថេភាេការងារៈ  វិស្ថេភាេការងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុងព្ត្ូវព្គ្បដ្ណត ប់ពៅពេបការេិនិត្យ

និងការវាយត្ំថ្េពេបភាេព្គ្ប់ព្ាន់ នងិព្បស្ិទ ទេថ្នព្បេ័ន ព្គ្បព់្គ្ងហានិភ្យ័ ដ្ំពណបរការអភ្ិរាសេ-

កិច្បច ព្បេ័ន ព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុងនិងគ្ុណភាេថ្នការអនុវត្តភារកិច្បចរបស្់អងគភាេ។

៤. ការអនវុត្តការងារស្វនកម្មៈ ការងារស្វនកម្មខច្បកជា ការពរៀបច្បខំទនការស្វនកម្ម   ការេិនិត្យ

និងការវាយត្ំថ្េេ័ត្៌មាន ររាសយការណេ៍ទ ទេនិងការតាម្ដាន។ ស្វនករព្ត្ូវទទួេែសុ្ព្ត្ូវកនុងការ

ពរៀបច្បំខទនការ និងពធ្វបការងារស្វនកម្មពដាយមានការព្ត្ួត្េិនិត្យនិងការអនុម្័ត្េីថ្នន ក់ដ្ឹកនំាពាក់េ័ន ។

៥. ការព្គ្បព់្គ្ងអងគភាេស្វនកម្មថ្ទៃកនងុៈ ព្បធានស្វនកម្មថ្ទៃកនងុ ព្ត្វូទទួេែុស្ព្ត្ូវកនងុការ

ព្គ្ប់ព្គ្ងស្កម្មភាេស្វនកម្មរបស្់ែៃួនឱយរាសនព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ។



រ.មូលដ្ឋា ននិ្ងោលបំណ្រួម

ពាេនពោរាសយស្ត ីេីការព្គ្ប់ព្គ្ង ព្ត្ូវរាសនពរៀបច្បពំ បងស្ព្មាបជ់ាជំនួយដ្េ់ព្កស្ួង ស្ថា ប័ន

និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈ ពៅកនុងការវាយត្ថ្ម្ៃ និងការពធ្វបឱយព្បពស្បរព បងនូវព្បត្ិបត្តកិារព្គ្ប់

ព្គ្ង ថ្ទៃកនុង និងស្វនកម្មថ្ទៃកនុងរបស្់ែៃួន។ ថ្នន ក់ដ្កឹនំាក៏ដ្ចូ្បជាស្វនករ ព្ត្ូវអនុវត្តតាម្ពាេ

នពោរាសយពនះ ស្ំពៅបពងកបនការយេដ់្ឹងអំេីការព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុង ខដ្េជាគ្នៃឹះថ្នម្ុែងារព្គ្ប់

ព្គ្ងថ្ទៃកនុងស្ព្មាប់ពធ្វបឱយព្បពស្បរព បងនូវគ្ណពនយយភាេ និងការព្គ្ប់ព្គ្ងរដ្ឋរាសេស្ថធារណៈ។

៣. ឯរសារបចចុបបននរមមននងោលនងយាបាយសតីការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្
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ខ.សារននងោលនងយាបាយសតីរីការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្

រាជរដាឋ ភ្ិរាសេត្ព្ម្ូវឱយថ្នន ក់ដ្ឹកនំារបស្ព់្កស្ងួ ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈ បពងកបត្

និងពព្បបព្រាសស្ន់ូវព្បេ័ន ព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុង ព្ស្បតាម្ស្ថា នភាេជាក់ខស្តង ពដ្បម្បីធានាឱយស្ពព្ម្ច្ប

រាសននវូពាេពៅរបស្់ែៃួនពដាយព្ស្បច្បាប់។ ថ្នន ក់ដ្ឹកនំាព្ត្ូវពព្បបព្រាសស្់ពាេនពោរាសយ

ពនះ ពដ្បម្បីវាយត្ថ្ម្ៃភាេព្គ្ប់ព្ាន់ថ្នការព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុង និងពៅពេេដាក់ពព្បបព្រាសស្់នូវ

ដ្ំពណបរការខកត្ព្ម្ូវឬងមី។ ពាេនពោរាសយពនះ អាច្បពព្បបច្បពំពាះដ្ំពណបរការទាងំអស្់ ទាងំកនុង

ខទនកហិរញ្ញវត្ាុ និងម្ិនខម្នហិរញ្ញវត្ាុ ពេបម្ូេដាឋ នស្វ ័យព្បវត្ត និងម្ិនស្វ ័យព្បវត្ត។
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៣. ឯរសារបចចុបបននរមមននងោលនងយាបាយសតីការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្



គ.និយមន័យននការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្

ការព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុងគ្ឺជាស្ំណុំរួម្ថ្នខទនការរបស្់អងគភាេ  កម្មវធិ្ីព្បត្បិត្ដិ ព្បេន័ ពាេនពោរាសយ

នីត្ិវិធ្ី ដ្ំពណបរ ការចាត្់ខច្បង និងអនុវត្ដ ព្េម្ទាងំជំហរ និងឥរិោបងរបស្់ថ្នន ក់ដ្កឹនំាព្បត្ិបត្ដិ និង

ម្ស្រនដីពទសងពទៀត្ ខដ្េបពងកបត្ព បងពដ្បម្បសី្ពព្ម្ច្បនូវពាេបំណងរបស្់អងគភាេ ។ ការព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃ

កនុងព្ត្ូវធានារាសននូវពាេពៅបីខាងពព្កាម្ៈ

១-ព្បស្ិទ ភាេថ្នព្បត្ិបត្ដិការ (ពាេបំណងព្បត្ិបត្ដិការ)

២-ភាេពេញពេញ និងពជឿទុកច្បិត្តរាសនថ្នេ័ត្៌មានហិរញ្ញវត្ាុ (ពាេបណំងេ័ត៌្មាន)

៣-អនុពលាម្ពៅតាម្ច្បាប់ ពាេនពោរាសយ នីត្ិវិធ្ី និងពស្ច្បកដីខណនំា (ពាេ បំណង អនុពលាម្

ភាេ) ។
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II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្

ឃ.ការទ្ទួ្លខុសក្តូវ និ្សិទ្ធិអំណាច

ថ្នន ក់ដ្ឹកនំា ព្កស្ួង ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈ មានកាត្េវកិច្បចកនុងការព្គ្ប់ព្គ្ងហានិ-

ភ្័យ បពងកបត្ និងដ្ំពណបរការនូវព្បេ័ន ព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុង។ ពៅតាម្រាជធានី ពែត្ត ែណឌ ព្កុង និង

ព្ស្ុក អភ្ិរាសេរាជធានី ពែត្ត ែណឌ ព្កុង និងព្ស្ុកមានកាត្េវកិច្បចកនុងការព្គ្ប់ព្គ្ងហានិភ្យ័ 

បពងកបត្ និងដ្ពំណបរការនូវព្បេ័ន ព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុង។ ពៅថ្នន ក់ ុ-ំស្ងាក ត្់ ព្កុម្ព្បឹកា ំុ-ស្ងាក ត្់

មានកាត្េវកិច្បចកនុងការព្គ្ប់ព្គ្ងហានិភ្័យ បពងកបត្ និងដ្ំពណបរការនូវព្បេ័ន ព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុង។

៣. ឯរសារបចចុបបននរមមននងោលនងយាបាយសតីការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្



្.សត្់ដ្ឋននការក្គប់ក្គ្

អនុវត្តតាម្ព្កបែណឌ COSO រួម្មានស្មាស្ធាត្ុទាងំ៥: បរិស្ថា នថ្នការព្គ្ប់ព្គ្ង ការវាយ

ត្ថ្ម្ៃហានិភ្័យ ស្កម្មភាេព្ត្ួត្េិនិត្យ េ័ត្៌មាននិងគ្ម្នាគ្ម្ន៍ និងការេិនិត្យតាម្ដាន ។

ច.ហានិភ័យនិ្ការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្

កព្ម្ិត្ថ្ន ហានិភ្័យ ជា ទូពៅព្ត្ូវរាសនវាស្់ខវងពដាយ  ឱកាស្អាច្បពកបត្ព បងថ្នព្េឹត្តិការណ៍ និង

ទេ ប៉ាះពាេរ់បស្់វា ។

ឆ.ងោលបំណ្ននការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្

ពាេពៅពដាយខ ក ខដ្េរាសនពព្បបស្ព្មាប់កំណត្់ថ្នពត្បព្បត្ិបត្តកិារព្គ្ប់ព្គ្ងព្បកបពដាយ

ព្បស្ិទ ភាេោ៉ា ង ណា ព្ត្ូវ រាសនពៅថ្ន ពាេ បំណងថ្នការព្គ្បព់្គ្ង។
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៣. ឯរសារបចចុបបននរមមននងោលនងយាបាយសតីការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្



ជ.ក្បងភទ្ននការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្

១. ការព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុងខទនកគ្ណពនយយ

២. ការព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុងខទនករដ្ឋរាសេ

៣. ការព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុងខទនកព្បត្ិបត្តិការ

ឈ.ក្បរ័នធបងចចរវិទ្ារ័ត៌មាននិ្ការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្

ពៅពេេព្បេ័ន បពច្បចកវិទាេ័ត្៌មានព្ត្ូវរាសនពព្បបព្រាសស្់ពេញពេញ ព្បេ័ន ពនះ នឹងកាៃ យជា

ខទនកម្ួយោ៉ា ងស្ំខាន់ ពៅកនុងរច្បនាស្ម្ព័ន ព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុងរបស្់រាជរដាឋ ភ្ិរាសេ ។
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៣. ឯរសារបចចុបបននរមមននងោលនងយាបាយសតីការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្



ញ.ចំណាត់ថ្នន រ់ននការក្គប់ក្គ្

 ពៅតាម្ពាេបំណង ការព្គ្ប់ព្គ្ង (ការព្ត្ួត្េិនិត្យ) អាច្បខបងខច្បកជាៈ

-បងាក រ

-រាវរក

-ខកត្ព្ម្ូវ

ពៅតាម្វិធ្ីស្ថស្រស្តអនុវត្ត ការព្គ្ប់ព្គ្ងអាច្បខបងខច្បកជាៈ

-រដ្ឋរាសេ

-បពច្បចកពទស្ (ស្ព្មាប់ព្បេ័ន ស្វ ័យព្បវត្ត)

-រូបវនត
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II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្

៣. ឯរសារបចចុបបននរមមននងោលនងយាបាយសតីការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្



ដ្.ការតារ់ខត្ក្បរ័នធក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្

ថ្នន ក់ដ្ឹកនំាគួ្រេិចារណាពេបវិធានខាងពព្កាម្ ទុកជាជំនួយពៅពេេតាក់ខត្ងរច្បនា ស្ម្ព័ន  

ព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុងម្ួយព្បកបពដាយព្បស្ិទ ភាេៈ

១-ពាេការណ៍ព្គ្ប់ព្គ្ងទពូៅ (ព្បេ័ន ពដាយថ្ដ្ និងស្វ ័យ ព្បវត្ត)

២-ការព្គ្ប់ព្គ្ងបពច្បចកវិទាេ័ត៌្មានទពូៅ និងកម្មវិធី្ព្ស្ថប់ (ព្បេ័ន ស្វ ័យព្បវត្ត)

៣-ការតាម្ដាន
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II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្
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II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្

៣. ឯរសារបចចុបបននរមមននងោលនងយាបាយសតីការក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្

ឋ.ចំណុចសំខាន់ៗននការក្គប់ក្គ្

ថ្នន ក់ដ្ឹកនំាព្កស្ងួ ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈ ព្ត្ូវយក ច្បិត្តទុក ដាក់ពេបច្បំណចុ្ប ស្ំខាន់

១៦ ច្បំណចុ្បកនុងការពរៀបច្បំ និងដាក់ អនុវត្ត ការ ព្គ្ប់ព្គ្ង ពៅកនុង ព្បត្ិបត្តិការរបស្់ែៃួន។

ឌ.ការតារ់ខត្ក្បរ័នធក្គប់ក្គ្នទៃរនុ្សក្មាប់ដំ្ងណើរការធ្ុររិចច

• កំណត្់អត្តស្ញ្ញញ ណដ្ំពណបរការ

• ការព្បម្ូេេ័ត្៌មាន

• ស្មាភ ស្ន៍ និងកត្់ព្តា

•  វិភាគ្

• បច្បចុបបននកម្ម



ឍ.ររណីងលើរខល្

ព្កស្ួង ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈទាងំឡាយ  មានកាត្េវកិច្បចបពងកបត្នូវម្ុែ ងារ ស្វនកម្ម

ថ្ទៃ កនុង ។ ក៏ប៉ាុខនត ព្កស្ួងពស្ដ្ឋកិច្បចនិងហិរញ្ញវត្ាុមាននាទីេិនិត្យស្ំពណប ស្ុំពេបកខេងម្ិន បពងកបត្

ស្វនកម្ម ថ្ទៃកនុងស្ព្មាប់ព្កស្ួង ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈម្ួយច្បំនួន ។ 
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៤.សារាចរខណនាងំលខ០១សរណន
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ពាេបំណងៈ 

ពដ្បម្បីជំរុញឱយស្វនកម្មថ្ទៃកនងុបំពេញ ត្នួាទីរបស្់ែៃួនរាសនពេញពេញ ជាេិពស្ស្រួម្ច្បំខណក

ធានាពជាគ្ជ័យជូនដ្េ់កម្មវធិ្ីខកទព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ង ហិរញ្ញវត្ាុស្ថធារណៈ ដ្ណំាកក់ាេទ២ី“បពងកបន

គ្ណពនយយភាេហិរញ្ញវត្ា“ុ ការខណនំាមាន ដ្ូច្បខាងពព្កាម្ ៖

• ព្កស្ួង ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈណា ខដ្េម្ិនទាន់បពងកបត្ស្វនកម្មថ្ទៃកនុង ព្ត្ូវបងកីត្

ស្វនកម្មថ្ទៃកនុង

• ព្ត្ូវយកច្បិត្តទុកដាក់ទតេ់ទីតំាងបំពាក់ស្ំភារៈបរិកាេ រ ចំារាសច្ប់ ទតេ់ធ្នធានម្នុស្សស្ម្ព្ស្ប និង

ស្ព្ម្ួេដ្េក់ិច្បចដ្ំពណបរការស្វនកម្មថ្ទៃកនុង

II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្



៤.សារាចរខណនាងំលខ០១សរណន

36

•ព្ត្ូវស្ព្ម្បស្ព្ម្េួខបងខច្បកភារកិច្បចរវាងអាគ ធ្កិារដាឋ នឬអធ្ិការដាឋ ន និង ស្វនកម្មថ្ទៃកនុងឱយរាសន

ស្ម្ព្ស្ប

•ព្កស្ួងពស្ដ្ឋកិច្បចនិងហិរញ្ញវត្ាុព្ត្ូវទតេ់ជនូនូវេិែិត្បទដាឋ នគ្ត្ិយុត្តិ និងបពច្បចកពទស្ ការបណតុ ះ

បណាត េជំនាញ និងខច្បករំខេកបទេិពស្ថធ្ន៍ការងារពាក់េ័ន  ស្វនកម្ម ថ្ទៃកនុង

•ព្ត្ូវេព្ងីកនិងេព្ងឹងកិច្បចស្ហព្បត្ិបត្តកិារ រវាងាន ជំុវិញការងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុង ជាេិពស្ស្ការ

ផ្ទៃ ស្់បតូរេ័ត្ម៌ាន និងទិននន័យចំារាសច្ប់នានា រមួ្ទាងំការពេបកទឹកច្បិត្តឱយរាសនស្ម្ព្ស្បជូនស្វនករទង

ខដ្រ ។

II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្
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II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្

៥. សារាចរខណនាងំលខ១២សរណន

-ពាេបំណងៈ

ជំរុញឱយម្ុែងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុង កាន់ខត្បំពេញត្នួាទីរបស្់ែៃួនរាសនពេញពេញ ជាេិពស្ស្

រមួ្ច្បំខណកធានាពជាគ្ជ័យជូនដ្េ់កម្មវធិ្ីខកទំរង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវត្ាុស្ថធារណៈ ដំ្ណាក់កាេទ២ី

“បពងកបនគ្ណពនយយភាេហិរញ្ញវត្ា”ុ និងដំ្ណាក់កាេបនតបនាៃ ប់។

-ការខណនំាៈ

•ព្កស្ួងពស្ដ្ឋកិច្បចនិងហិរញ្ញវត្ាុកនុងឋានៈជាអនកនំាម្ុែពេបម្ុែងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុង ព្ត្ូវយកច្បិត្តទុកដាក់

េព្ងឹងស្ិទ ិអំណាច្បនិងព្បស្ិទ ភាេការងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុងពដាយខ កេិនិត្យេទ ភាេខកេម្អ

ឋានានុព្កម្ការងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុង ព្រាសក់ឧបត្ាម្ភស្វនកម្ម និងពដាះព្ស្ថយភាេជាន់ភារកិច្បចាន រវាង

ស្វនកម្មថ្ទៃកនុង និងអាគ ធ្ិការដាឋ ន/អធ្ិការដាឋ ន។
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II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្

៥. សារាចរខណនាងំលខ១២សរណន

-ការខណនំាៈ

•ព្កស្ួងពស្ដ្ឋកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ាុព្ត្ូវបនតកិច្បចការេព្ងឹងស្ម្ត្ាភាេបពច្បចកពទស្ ម្េូដាឋ នច្បាប់ និង

ពហដាឋ រច្បនាស្ម្ព័ន ស្វនកម្មថ្ទៃកនុងពទសងៗពទៀត្ ស្ំពៅធានារាសននូវកព្ម្ិត្ជំនាញវិជាា ជីវៈែពស្់ អាច្ប

ជួយដ្េ់ថ្នន ក់ដ្ឹកនំាព្កស្ងួ ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈព្គ្ប់ព្គ្ងរាសននូវហានិភ្័យ និង

ចំារាសច្ប់ខកេម្អ និងពធ្វបបច្បចុបបននភាេពេបកកស្ថរទៃូវច្បាបន់ានា ឱយរាសនស្ម្ព្ស្បនិងមានស្ងគត្ិភាេ

ជាម្យួការវិវឌ្ឍន៍ងមីៗថ្នការព្គ្ប់ព្គ្ង រដ្ឋរាសេស្ថធារណៈ និងស្វនកម្មថ្ទៃកនុង។



៦. លិខិតងលខ០២៨សហវ.អសរ

-ពាេបំណងៈ

ពដ្បម្បីបពងកបនព្បស្ិទ ភាេការងារតាម្ដានវឌ្ឍនភាេថ្នការខកេម្អតាម្អនុស្ថស្ន៍ស្វនកម្ម ។

- វិធានការៈ

អគ្គនាយកដាឋ នស្វនកម្មថ្ទៃកនុងមានស្ិទ ិអពញ្ា បញថ្នន ក់ដ្ឹកនំាជាន់ែពស្់ថ្នអគ្គពេខាធ្កិារដាឋ ន

អាគ ធ្កិារដាឋ ន អគ្គនាយកដាឋ ន និងអងគភាេពាក់េ័ន ពព្កាម្ឱវាទព្កស្ួងពស្ដ្ឋកចិ្បចនិងហិរញ្ញវត្ាុ ម្ក

ព្បជុំព្ត្ួត្េិនិត្យេទ ទេថ្នការខកេម្អតាម្អនុស្ថស្ន៍ស្វនកម្ម និងេិពព្ាះរកវិធានការបខនាម្

កនុងករណីការខកេម្អស្ពព្ម្ច្បេុំរាសនទាន់ពេេពវលានិងតាម្ការរំេឹងទុក។
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II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្



៧. លិខិតងលខ១២៥៣សហវ.អសរ

-ពាេបំណងៈ

េព្ងឹងការទទួេរាសនស្ិទិ ពស្រើភាេព្គ្ប់ព្ាន់ និងាម នការរារាងំ ការហាម្ឃាត្់ពេបការច្បេូព្ត្ួត្

េិនិត្យនូវព្គ្ប់ស្កម្មភាេ រាេប់ញ្ា ីកត្់ព្តារាេព់្ទេយស្ម្បត្ិត និងបុគ្គេិករបស្អ់ងគភាេ ព្បកប 

ពដាយព្បស្ិទ ភាេ និងស្័កតិស្ិទ ភាេ េិពស្ស្ទាកទ់ងនឹងការទតេ់កកស្ថរ (រយៈពេេនិងភាេ

ពេញពេញ) និងឱកាស្េិភាកាជាម្យួម្ស្រនតីពាក់េ័ន ពដាយស្ថរមានករណីពគ្ច្បពវះរបស្ម់្ស្រនតី

ទទេួបនៃុកម្យួច្បំននួជាបនតបនាៃ ប់ ខដ្េពធ្វបឱយប៉ាះពាេ់ដ្េព់្បស្ិទ ភាេការងារស្វនកម្មថ្ទៃកនុង។
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II.មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្



៧. លិខិតងលខ ១២៥៣ សហវ.អសរ

- វិធានការៈ

កនុងករណីស្ិទ ិខាងពេបព្ត្ូវរាសនបំពាន ព្កស្ួងពស្ដ្ឋកចិ្បចនិងហិរញ្ញវត្ាុនឹងពកាះអពញ្ា បញម្

ស្រនតីពាក់េ័ន ម្កព ៃ្បយបំភ្ៃឺ និងទតេ់េ័ត្៌មានរួម្ទាងំទនិនន័យចំារាសច្ប់ ជូនស្វនករថ្ទៃកនុងពៅអគ្គ

នាយកដាឋ នស្វនកម្មថ្ទៃកនងុរហូត្ការងាររាសនបញ្ចប់។ ពដាយខ ក អងគភាេទាងំឡាយខដ្េព្ត្ូវ

ទតេ់ពស្វាស្ថធារណៈពទសងពទៀត្ ជូនដ្េ់អគ្គនាយកដាឋ នស្វនកម្មថ្ទៃកនុង ក៏ព្ត្ូវទតេ់ជូនពដាយ

ការយកច្បិត្តទុកដាក់ និងព្បកបពដាយព្បស្ិទ ភាេែពស្់។
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II.មូលដ្ឋា នគតយិុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្



៨. ងោលនងយាបាយងោលការណ៍និ្សត្់ដ្ឋននក្បរ័នធក្តួតរិនិតយនទៃរនុ្FMIS
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ការក្គប់ក្គ្ហិរញ្ញវតថុសាធារណសតាមក្បរ័នធរ័ត៌មានវិទ្ា

-ពាេបំណងៈ

គ្ឺទតេ់ម្ូេដាឋ នស្ព្មាប់ពរៀបច្បំ និងវាយត្ថ្ម្ៃព្បេ័ន ព្គ្ប់ព្គ្ង FMIS។

-ខទនកពាេថ្នពាេនពោរាសយៈ

• ការទទួេែុស្ព្ត្ូវពេបព្បេ័ន ព្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃកនុង

• ត្ួនាទីរបស្់អគ្គនាយកដាឋ នស្វនកម្មថ្ទៃកនុងកនុងការអនុវត្ត FMIS

• ស្តង់ដាថ្នព្បេ័ន ព្ត្ួត្េិនិត្យថ្ទៃកនុង

• ការវាយត្ំថ្េហានិភ្័យបពច្បចកវទិាេ័ត្៌មាន

• ពាេការណ៍ព្ត្ួត្េិនិត្យ FMIS

II. មូលដ្ឋា នគតយិុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្
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II. មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្

៨. ងោលនងយាបាយងោលការណ៍និ្សត្់ដ្ឋននក្បរ័នធក្តួតរិនិតយនទៃរនុ្FMIS

ការក្គប់ក្គ្ហិរញ្ញវតថុសាធារណសតាមក្បរ័នធរ័ត៌មានវិទ្ា

-ខទនកពាេថ្នពាេនពោរាសយៈ

• រច្បនាស្ម្ព័ន ព្បេ័ន ព្ត្ួត្េិនិត្យបពច្បចកវិទាេ័ត្៌មាន

• ព្បេ័ន ព្តួ្ត្េិនិត្យការព្គ្ប់ព្គ្ងបពច្បចកវិទាេ័ត៌្មានទពូៅ

• ព្បេ័ន ព្ត្ួត្េិនិត្យការព្គ្ប់ព្គ្ងបពច្បចកវិទាេ័ត្៌មានទពូៅកព្ម្ិត្ FMIS



៩. សត្់ដ្ឋបាយការណ៍សវនរមមនទៃរនុ្
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-ពាេបំណងៈ

ពដ្បម្បីទទួេរាសនទំរងរ់រាសយការណស៍្វនកម្មម្ួយកកភាេតាម្ស្តង់ដា ខដ្េធានារាសននូវការ

អនុវត្តស្វនកម្មតាម្នីត្ិវិធ្ីឧត្តមានុវត្ត និងការទតេ់ត្ំថ្េបខនាម្ជូនស្វនដាឋ នរាសនពដាយពជាគ្ជ័យ។

II. មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្



៩. សត្់ដ្ឋរបាយការណ៍សវនរមមនទៃរនុ្

45

-កាត្េវកិច្បចៈ

ព្កស្ួងពស្ដ្ឋកចិ្បចនិងហិរញ្ញវត្ាុ រាសនពរៀបច្បំជាស្តង់ដាររាសយការណ៍ស្វនកម្មថ្ទៃកនុង ស្ព្មាប់

ដាក់ឱយព្កស្ួង ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈពព្បបព្រាសស្់ឱយរាសនកកភាេាន និងស្ងគត្ិភាេ

ស្ំពៅបពងកបនគ្ុណភាេររាសយការណ៍ស្វនកម្មថ្ទៃកនុងខដ្េព្កស្ួង ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថ-

ធារណៈ ព្ត្ូវពទាបច្បាបង់ត្ច្បម្ៃងជូនអាជាា ធ្រស្វនកម្មជាត្ិជាពរៀងរាេប់ីខែម្តង និងពទាបជូនព្កស្ួង

ពស្ដ្ឋកិច្បចនិងហិរញ្ញវត្ាុជាពរៀងរាេខ់ែ។

II. មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្



៩. សត្់ដ្ឋបាយការណ៍សវនរមមនទៃរនុ្
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-ទរំង់រមួ្ថ្នររាសយការណ៍ៈ

ខទនកក: ែៃឹម្ស្ថរស្ពងេប

១. ស្ថវតារ

២. ហានិភ្័យគ្នៃឹះ 

៣.  វិស្ថេភាេស្វនកម្ម

៤. ពាេបំណងស្វនកម្ម

៥. អភ្ិព្កម្ស្វនកម្ម

៦. ស្ពងេបេទ ទេគ្នៃឹះ

៧. ពស្ច្បកតីស្ននិដាឋ ន

៨.  វិធានការខកេម្អ

៩. អំណរគុ្ណ

II. មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្
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II. មូលដ្ឋា នគតិយុតតននការអនុវតតជំនាញសវនរមមនទៃរនុ្

៩. សត្់ដ្ឋបាយការណ៍សវនរមមនទៃរនុ្
-ទរំង់រមួ្ថ្នររាសយការណ៍ៈ

ខទនក ែៈ េទ ទេស្វនកម្មេម្អតិ្

១. ព្បត្ិភ្ូស្វនកម្មថ្ទៃកនុង និងែណៈពាេស្ំខាន់ៗ

២. ទិដ្ឋភាេរួម្ស្វនកម្មថ្ទៃកនុង

៣. ការេិនិត្យការព្គ្ប់ព្គ្ងថ្ទៃកនុង

៤. េ័ត្៌មានអំេសី្វនដាឋ ន

៥. េទ ទេស្វនកម្ម

៦. ពស្ច្បកតីស្ននិដាឋ នរួម្

៧. ខទនការស្កម្មភាេខកេម្អ

• ឧបស្ម្ព័ន ទី ១ ការអនុវត្តអនុស្ថស្ន៍ស្វនកម្មព្ាម្ុន

• ឧបស្ម្ព័ន ទី ២ ខទនការស្កម្មភាេខកេម្អ

• ឧបស្ម្ព័ន ទី ៣ តារាងពាក់េ័ន សំ្ខាន់ៗ



III.លទ្ធទលមុខងារសវនរមមនទៃរសហវ
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ស្វនកម្មថ្ទៃកនងុ ស្វនកម្មថ្ទៃពព្ៅ

ការពផ្ទត ត្ពេប

ពផ្ទត ត្ពេបហានិភ្័យ ទតេ់ការេិពព្ាះពោបេ់និងធានា
ស្ម្ព្ស្បពេបហិរញ្ញវត្ាុ ព្បត្ិបត្តិការ និងការពារេតាម្
ច្បាប់

ទតេ់ម្ត្ិពោបេ់ពេបររាសយការណ៍ហិរញ្ញ
វត្ាុ ពហបយក៏អាច្បព្ត្ួត្េិនិត្យពេបព្បត្ិបត្តិ
ការ និងភាេអនុលាម្តាម្ច្បាប់ទងខដ្រ

ររាសយការណ៍

រាយការណ៍ជូនអនកព្គ្ប់ព្គ្ង (ព្បធាន ព្កស្ួងស្ថា ប័ន
ស្ហព្ាស្ និងព្កុម្ហ ុនកកជន)

រាយការណ៍ជូនភាគ្ទុនឹក

(Shareholders) ។ ពបបជាស្វកម្មរបស់្រដ្ឋ
គ្ឺរាយការណ៍ជូននីត្ិបបញ្ញត្តិ ។

ស្តងដ់ាអនុវត្ត
ស្តង់ដាអនតរជាត្ិខដ្េបពងកបត្ព បងពដាយ IIA ស្តង់ដាអនតរជាត្ិ (ISA)ខដ្េបពងកបត្ព បង

ពដាយ INTOSAI ។

ភាេកករាជយ
បងាា ញភាេកករាជយពៅកនុងការងារថ្នអងគភាេ ប៉ាុខនតម្ិន

កករាជយេីអងគភាេពនាះពទ
បងាា ញភាេកករាជយេីអងគភាេ

េទ ទេ

កំណត្់បញ្ញា ទតេ់អនុស្ថស្ន៍ខកេម្អ និងជួយពដាះ

ព្ស្ថយបញ្ញា

ទតេ់ម្ត្ិពោបេ់ ការខណនំានិងពារេ
តាម្ត្ព្ម្ូវការច្បាប់

INTOSAI- International Organization of Supreme Auditing Institutions ISA- International Standards on Auditing

១. ភារខុសោន រវា្សវនរមមនទៃរនុ្ និ្សវនរមមនទៃងក្ៅ
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• ព្កស្ួងច្បំនួន ២៨

• ស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈច្បនំួន ១១

• ស្ថា ប័នពទសងៗច្បំនួន ៣

២.ការបង ក្ើតមុខងារសវនរមមនទៃរនុ្តាមក្រសួ្សាថ ប័ននិ្សហក្ោសសាធារណស

៣. ការរក្្ឹ្សមតថភារសវនរមមនទៃរនុ្

• ស្ិកាេ ស្ថលា និងវគ្គបណតុ ះបណាត េច្បំនួន១១ វគ្គ ស្ិកាេ កាម្ច្បេូរមួ្ស្រុប ១០៤១នាក់

• វគ្គបណតុ ះបណាត េច្បពងអៀត្ច្បនំួន២៦ វគ្គ ស្ិកាេ កាម្ច្បេូរួម្ស្របុ ៦៨៨ នាក់



50

III.លទ្ធទលមុខងារសវនរមមនទៃរសហវ

៤. លទ្ធទលការងារសវនរមម

• រាសនពរៀបច្បំតាម្ស្តង់ដាខទនការ SAP ពេបកទី១(២០១១-២០១៣) ពេបកទ២ី (២០១៤-

២០១៦) និងខទនការស្វនកម្មព្បចំាឆ្ន ំ

• រាសនតាម្ដានការអនុវត្តខកេម្អតាម្អនុស្ថស្ន៍របស្់ NAA តាម្ព្កស្ួង ស្ថា ប័ន ស្ហព្ាស្

ស្ថធារណៈ និងថ្នន ក់ពព្កាម្ជាត្ិ

• ទទេួបនៃុកបកូស្រុបការព ៃ្បយត្បរបស្់អងគភាេពព្កាម្ឱវាទ កស្ហវ ពេបររាសយការណ៍ស្វន-

កម្មពេបច្បាប់ហិរញ្ញវត្ាុស្ព្មាប់ការព្គ្ប់ព្គ្ងតាម្ឆ្ន ំ និងស្ព្មាប់ទសេវទាយជាស្ថធារណៈ

• រាសនបូកស្រុប និងស្ពងេបជូនកកឧត្តម្បណឌ ិត្ពទស្រដ្ឋម្ស្រនតី និងជំរុញឱយស្វនដាឋ នែិត្ែំខក

េម្អតាម្េិែិត្ជំរុញខដ្េច្បុះហត្ាពេខាពដាយកកឧត្តម្បណឌ ិត្ពទស្រដ្ឋម្ស្រនតីព្កស្ួងពស្ដ្ឋកចិ្បច

និងហិរញ្ញវត្ថុ



• រាសនច្បុះស្វនកម្មកនុងម្ួយឆ្ន ំៗជាម្ធ្យម្ៈ

 ថ្នន ក់កណាត េច្បំនួនេី ៥ ពៅ ៧អងគភាេ

 ថ្នន ក់ម្ូេដាឋ នច្បំនួនេី ៨០ ពៅ ៩០អងគភាេ

 ស្វនកម្មេិពស្ស្ច្បំនួនេី ៣ ពៅ ៥ករណី
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• ជំនាញស្វនកម្មងមីៗព្ត្ូវការបណតុ ះបណាត េព្ស្បតាម្ការខកទព្ម្ង់ PFM ជាេពិស្ស្ពេបការពព្បបព្រាសស្់

បពច្បចកវិទាេ័ត្៌មាន និងព្កបែណឌ ងវិកាងមី

• ព្កបែណឌ គ្តិ្យុត្តស្វនកម្មក៏ព្តូ្វការពធ្វបបច្បចុបបននភាេ និងបពងកបត្ងមី

• ការស្ហការេីអងគភាេរងស្វនកម្ម(ស្វនដាឋ ន) េុំទាន់រាសនរេូន ជាេិពស្ស្ការទតេ់កកស្ថរ និងស្ិទ ិ

ច្បូេព្ត្ួត្េិនិត្យ (យឺត្យូរ )

• ការបណតុ ះបណាត េ ឬដ្កបទេិពស្ថធ្ន៍ជំនាញស្វនកម្មពៅពព្ៅព្បពទស្ (ការាំព្ទេីស្ណំាក់ថ្នន ក់

ដ្ឹកនំា កស្ហវ និង GSC)

• េុំទាន់មានព្រាសក់បំណាច្ប់ស្វនកម្មស្ព្មាប់ពេបកទឹកច្បិត្តដ្េស់្វនករ

• ងវិកាព្បចំាឆ្ន ំរបស្់អគ្គនាយកដាឋ ន ពៅេុំទាន់ព្គ្ប់ព្ាន់តាម្ត្ព្ម្ូវការជាក់ខស្តង។



• ស្វនកម្មថ្ទៃកនងុ ពៅតាម្បណាត ព្កស្ួង ស្ថា ប័ន និងស្ហព្ាស្ស្ថធារណៈម្យួច្បំនួន ពៅជួប

ការេំរាសកពាក់េ័ន នឹងទីតំាង ធ្នធានម្នុស្ស ស្ំភារៈ និងជំនាញ ជាេពិស្ស្ គ្កឺារខបងខច្បក

ភារកិច្បចរវាងស្វនកម្មថ្ទៃកនុងជាម្ួយនិងអាគ ធ្ិការដាឋ ន ឬអធ្ិការដាឋ ន ។
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អគគនាយរដ្ឋា នសវនរមមនទៃរនុ្ ននក្រសួ្ងសដ្ារិចចនិ្ហិរញ្ញវតថុ
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សូមអរគុណចំង ះការចូលរួម


