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អ២ អភិបាលក់ិចូទៃនឹមូលនឹិធុិគណ៍ៈក់�ាធុិការសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ �នឹអភិបាលចំនឹួនឹ ២២រូប។ ការទទួលខ្ពុស 
ត្រ�ូវរបស់អភិបាល រួម�នឹ ម្រែ�ង់់តាំង់់ស�ជីិក់របស់ត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ នឹិង់់របស់ត្រក់ុមត្របឹក់ា នឹិង់់
គណ៍ៈក់�ាធុិការម្រែដលទាក់់ទិនឹនាំនាំ ត្រពមទាំង់់ធានាំនឹូវហិិរញ្ញញបបទានឹចំគោពា�អង់់គភាពទាំង់់មូល។

អ៣  គោ�លគោ�របស់ត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ៖

(ក់)  បគោង់់កើ�គោ�ើង់់ គោដើមបីត្របគោ�ជីនឹ៍ស្ថាធារណ៍ៈនឹូវសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដល�នឹគុណ៍ភាពខ្ព័ស់ អាច
យល់បានឹ អាចអនឹុវ�ត នឹិង់់ម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលយក់ជាស្ថាក់ល ម្រែផែក់គោលើគោ�លការណ៍៍ ម្រែដល�នឹការពនឹយល់
ចាស់លាស់។ សតង់់់ដារទាំង់់គោនឹ� គួរទាមទារនឹូវព��៌�នឹ  ម្រែដល�នឹគុណ៍ភាពខ្ព័ស់ �នឹ��ាភាព នឹិង់់ព��៌�នឹ
អាចគោត្របៀបគោធុៀបបានឹ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ការ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់គោទៀ� គោដើមបីជីួយដល់
វិនឹិគោ�គិនឹ អិក់ចូលរួមគោផសង់់គោទៀ� គោ�ក់ិ�ង់់ទីផារមូលធុនឹគោផសង់់ៗរបស់ពិភពគោលាក់ នឹិង់់ដល់អិក់គោត្របើត្របាស់
គោផសង់់គោទៀ� គោដើមបីគោធុើើការសគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូ។

(ខ្ព)  ជីត្រមុញការគោត្របើត្របាស់ នឹិង់់ការអនឹុវ�តដ៏មុឺង់់�ា�់នឹូវសតង់់់ដារទាំង់់គោនាំ�។

(គ)  ក់ិ�ង់់ការបំគោពញគោ�លគោ�ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ (ក់) នឹិង់់ (ខ្ព) គិ�គូរតាមការគួរអំពីគោសចក់តីត្រ�ូវការពិគោសសរបស់
អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម នឹិង់់ប�ាគោសដឋក់ិចូក់ំពុង់់រីក់លូ�លាស់ ម្រែដលអង់់គភាព�នឹទំហិំ នឹិង់់ត្របគោភទគោផសង់់ៗ 
គោ�ក់ិ�ង់់មជីឈដាានឹគោសដឋក់ិចូចត្រមុ� នឹិង់់

(ឃ)  ជីត្រមុញ នឹិង់់ជីួយសត្រមួលការគោត្របើត្របាស់សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់ នឹឹង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ ម្រែដលជាសតង់់់ដារ 
ម្រែដលបានឹគោចញផាយ គោដាយត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ តាមរយៈការបត្រង់់ួបបត្រង់់ួម�ំទៃនឹសតង់់់ដារ
គណ៍គោនឹយយជា�ិ នឹិង់់សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឹង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ។

អ៤  ការអនឹុម��សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឹ ង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ (គោ�ថា សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ
គោពញគោលញគោ�ក់ិ�ង់់ឯក់ស្ថារគោនឹ�) នឹិង់់សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម 
ជាមួយនឹឹង់់ឯក់ស្ថារពាក់់ព�នឹធ ដូចជា គោសចក់តីត្រពាង់់សុំម�ិ នឹិង់់ឯក់ស្ថារសត្រ�ប់ពិភាក់ា គឺជាការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវរបស់
ត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ។



2  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក្តី់ទង់ន្តឹង់ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាត្ថុិ

អ៥ ត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ សគោត្រមចនឹូវគោ�លគោ�របស់ខ្ពែ�នឹជាបឋមគោដាយការបគោង់់កើ�    នឹិង់់ការគោបា�ផាយ
សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឹង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ នឹិង់់ជីត្រមុញឱ្យយ�នឹការគោត្របើត្របាស់សតង់់់ដារទាំង់់គោនាំ� គោ�ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ�នឹិង់់ការ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ដទៃទគោទៀ�។ការ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
គោផសង់់គោទៀ� រួម�នឹព��៌�នឹម្រែដលផតល់គោត្រ�ពីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលជីួយដល់ការបក់ម្រែត្របសំណ៍ុំគោពញគោលញទៃនឹ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬគោធុើើឱ្យយត្របគោសើរគោ�ើង់់នឹូវលទធភាពរបស់អិក់គោត្របើត្របាស់ក់ិ�ង់់ការគោធុើើគោសចក់តីសគោត្រមចម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូ
ត្របក់បគោដាយត្របសិទធភាព។ ពាក់យ  “ការ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�” រួម�នឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់
ទូគោ� បូក់នឹឹង់់ការ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ដទៃទគោទៀ�។

អ៦  សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ ក់ំណ៍�់នឹូវការ�ត្រមូវនាំនាំ សត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់ការវាស់ម្រែវង់់ 
ការបង្ហាាញ នឹិង់់ការលា�ត្រ�ដាង់់ ម្រែដលអនឹុវ�តចំគោពា�ត្រប�ិប�តិការ ត្រពមទាំង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌដទៃទគោទៀ� ម្រែដល
�នឹស្ថារៈសំខានឹ់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ�។ សតង់់់ដារទាំង់់គោនាំ�អាចក់ំណ៍�់ផង់់ម្រែដរ
នឹូវការ�ត្រមូវនាំនាំម្រែបបគោនឹ�សត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិការណ៍៍ នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌដទៃទគោទៀ� ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ជាចមបង់់គោ�ក់ិ�ង់់
វិស�យជាក់់លាក់់។ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ ម្រែផែក់គោលើគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌ ម្រែដលបានឹគោធុើើឱ្យយ
�នឹសតង់់់ដារនឹូវមូលដាានឹទសសនឹទានឹ ម្រែដលបគោង់់កើ�ជាព��៌�នឹបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់គោ�ល 
បំណ៍ង់់ទូគោ�។ គោ�លគោ�របស់គោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌ គឺជីត្រមុញនឹូវការបគោង់់កើ�សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�
អនឹតរជា�ិត្របក់បគោដាយសង់់គ�ិភាពនឹិង់់ត្រសបនឹឹង់់�ក់កវិជាា។ គោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌក់៏ផតល់ផង់់ម្រែដរនឹូវមូលដាានឹសត្រ�ប់ការគោត្របើ
ត្របាស់ការវិនឹិចេ�យក់ិ�ង់់ការគោដា�ត្រស្ថាយបញ្ញាាគណ៍គោនឹយយនាំនាំ។

របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�ស្តម្រា�ប់់សេ�លប់ំណ៍ង់ទូសេ�

អ៧ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ ត្រ�ូវបានឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់គោដើមបីអនឹុវ�តចំគោពា�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ 
វ�ុ�សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ�នឹិង់់ចំគោពា�ការ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ដទៃទគោទៀ� របស់អង់់គភាព�នឹគោ�លគោ�រក់ត្របាក់់ 
ចំគោណ៍ញ។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ� ត្រ�ូវបានឹ�ត្រមង់់់ទិសគោ�នឹឹង់់គោសចក់តីត្រ�ូវការព��៌�នឹជា
រួមរបស់អិក់គោត្របើត្របាស់ជាគោត្រចើនឹ ដូចជា �ាស់ភាគហិុុនឹ �ាស់បំណ៍ុល នឹិគោ�ជីិ� នឹិង់់ស្ថាធារណ៍ៈជីនឹទូគោ�។គោ�លគោ�
របស់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� គឺផតល់នឹូវព��៌�នឹអំពីស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� លទធផលម្រែផិក់ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់
របស់អង់់គភាពមួយម្រែដលព��៌�នឹទាំង់់គោនាំ� �នឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ សត្រ�ប់អិក់គោត្របើត្របាស់ទាំង់់គោនាំ� ក់ិ�ង់់ការគោធុើើគោសចក់តី
សគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូ។

អ៨   របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ�គឺជារបាយការណ៍៍ ម្រែដលផតល់នឹូវព��៌�នឹហិិរញ្ញញវ�ុ�ទូគោ� គោដើមបី
គោឆ្គែើយ�បគោ�នឹឹង់់គោសចក់តីត្រ�ូវការរបស់អិក់គោត្របើត្របាស់ទូគោ� ម្រែដលមិនឹទាមទារនឹូវព��៌�នឹដ៏ជាក់់លាក់់�មួយ សត្រ�ប់
ពួក់គោគ។របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ� រួម�នឹរបាយការណ៍៍ម្រែដលបានឹបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ ឬ
ជាមួយឯក់ស្ថារជាស្ថាធារណ៍ៈគោផសង់់គោទៀ� ដូចជា របាយការណ៍៍ត្របចាំំឆ្នាំំំ ឬបរិ�យប�ណ៍ណ។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 3

ស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាត្ថុិស្តម្រា�ប់់អង់គភាពធុ�ន្តត្ថុូចន្តិង់មធុយម

អ៩  ត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ ក់៏បគោង់់កើ�នឹិង់់គោបា�ផាយសតង់់់ដារដាច់គោដាយម្រែ�ក់មួយ សត្រ�ប់អនឹុវ�ត ចំគោពា�
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ�របស់អង់់គភាព នឹិង់់ការ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ដទៃទគោទៀ� ម្រែដល
គោធុើើគោដាយអង់់គភាព ម្រែដល�នឹការគោ�ខ្ពុសៗ�ំ គោ�ក់ិ�ង់់ប�ាត្របគោទសជាគោត្រចើនឹ  រួម�នឹអង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម  
អង់់គភាពឯក់ជីនឹ នឹិង់់អង់់គភាពម្រែដលមិនឹទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈ។ សតង់់់ដារគោនាំ� គឺជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម។

អ១០   ពាក់យ “អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម” ម្រែដលគោត្របើគោដាយត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ ត្រ�ូវបានឹផតល់នឹិយមនឹ�យ
នឹិង់់ពនឹយល់ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី១ សូីពីអង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម។ យុតាាធុិការជាគោត្រចើនឹគោ�គោលើពិភពគោលាក់ បានឹបគោង់់កើ�នឹូវ
នឹិយមនឹ�យផ្លាាល់ខ្ពែ�នឹរបស់គោគដល់ពាក់យអង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមគោនឹ� សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់គោផសង់់�ំជាគោត្រចើនឹរួម
ទាំង់់ម្រែចង់់អំពីកា�ពើក់ិចូក់ិ�ង់់ការ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ជាគោរឿយៗ នឹិយមនឹ�យតាមម្រែបបជា�ិឬម្រែបប�ំបនឹ់ទាំង់់គោនាំ� រួម 
បញ្ញូ�លនឹូវលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យបានឹបំម្រែបែង់់ជាបរិ�ណ៍ គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹចំណ៍ូល ត្រទពយសក់មម នឹិគោ�ជីិ�ឬក់តាា
ដទៃទគោទៀ�។ ជាញឹក់ញាប់ពាក់យ “អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម”  ត្រ�ូវបានឹគោត្របើក់ិ�ង់់នឹ�យ ឬគោដាយរួមបញ្ញូ�លអង់់គភាព�ូច
ៗគោដាយមិនឹគិ�ថាគោ�ើអង់់គភាពគោនាំ�គោបា�ផាយ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ� សត្រ�ប់អិក់គោត្របើ
ត្របាស់ខាង់់គោត្រ�ឬអ�់គោនាំ�គោទ។

អ១១   អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម ម្រែ�ង់់ម្រែ�បគោង់់កើ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែ�សត្រ�ប់ការគោត្របើត្របាស់គោដាយ�ាស់អិក់ត្រគប់ត្រគង់់
ផ្លាាល់ ឬសត្រ�ប់ម្រែ�ការគោត្របើត្របាស់គោដាយអាជាាធុរស្ថារគោពើពនឹធ ឬសត្រ�ប់អាជាាធុររបស់រដាាភិបាលដទៃទគោទៀ�ម្រែ�បុុគោ�ះ�។ 
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបគោង់់កើ�គោ�ើង់់សត្រ�ប់ម្រែ�គោ�លបំណ៍ង់់ទាំង់់គោនាំ� មិនឹត្របាក់ដជារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ�គោទ។

អ១២   ចាប់ពនឹធខ្ពុសម្រែបែក់�ំគោ�តាមយុតាាធុិការនឹីមួយៗ គោហិើយគោ�លគោ�របស់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់
ទូគោ�ខ្ពុសពីគោ�លគោ�ទៃនឹការ�យការណ៍៍របស់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ។ ដូចគោនឹ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹ
គោរៀបចំត្រសបតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម ត្របម្រែហិលជាមិនឹអនឹុ 
គោលាមទាំង់់ត្រសុង់់តាមត្រគប់ការវាស់ម្រែវង់់ ម្រែដល�ត្រមូវគោដាយចាប់នឹិង់់បទបបញ្ញញ�តិស្ថារគោពើពនឹធរបស់យុតាាធុិការទាំង់់គោនាំ�
គោទ។ យុតាាធុិការមួយ�នឹលទធភាពក់ិ�ង់់ការបនឹុយ  “បនឹុ�ក់�យការណ៍៍គោទើដង់់” គោលើអង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម គោដាយ
បគោង់់កើ�ជារចនាំសម័�នឹធរបាយការណ៍៍ពនឹធដារជាការផគ�ផគង់់ពីចំគោណ៍ញឬខា� ម្រែដលត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ត្រសបតាមសតង់់់ដារ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមនឹិង់់តាមមគោធុាបាយដទៃទគោទៀ�។

ស្តទិិិអំណាចរប់ស្តស់្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាត្ថុិ ស្តម្រា�ប់់អង់គភាពធុ�ន្ត

ត្ថុូចន្តិង់មធុយម

អ១៣ ការ�ត្រមូវឬការអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយអង់់គភាព�ខ្ពែ� គោត្របើត្របាស់សតង់់់ដាររបស់ត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ ត្រ�ូវ
បានឹសគោត្រមចគោដាយអាជាាធុរចាប់នឹិង់់នឹិយ��ក់រ នឹិង់់អិក់ក់ំណ៍�់សតង់់់ដារគោ�ក់ិ�ង់់យុតាាធុិការនឹីមួយៗ។ គោនឹ�ពិ�ចំគោពា�
សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ នឹិង់់ពិ�ចំគោពា�សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់
អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម។ បុុម្រែនឹត ការឱ្យយនឹិយមនឹ�យចាស់លាស់ថាគោ�ើសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ
សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមសមត្រសបអនឹុវ�ត សត្រ�ប់អង់់គភាពត្របគោភទ�  (ដូចម្រែដលបានឹពនឹយល់ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី 
១ ទៃនឹសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ�) �នឹស្ថារៈសំខានឹ់�ស់ ដូគោចិ�គោទើប (ក់) ត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារ



4  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

គណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ បានឹអាចសគោត្រមចថាគោ�ើ�ត្រមូវការគណ៍គោនឹយយ នឹិង់់ការលា�ត្រ�ដាង់់�ខ្ពែ�សមរមយ សត្រ�ប់
ចំ��់ថាំក់់អង់់គភាពគោនាំ� នឹិង់់ (ខ្ព) អាជាាធុរចាប់នឹិង់់នឹិយ��ក់រ អិក់ក់ំណ៍�់សតង់់់ដារ នឹិង់់អង់់គភាពត្រ�ូវ�យការណ៍៍នឹិង់់
សវនឹក់ររបស់ពួក់គោគត្រ�ូវបានឹត្របាប់អំពីវិស្ថាលភាពសត្រ�ប់អនឹុវទៃ�ិសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់
អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម។  ការឱ្យយនឹិយមនឹ�យចាស់លាស់គោ��នឹត្របគោ�ជីនឹ៍សំខានឹ់មួយគោទៀ� គឺថាអង់់គភាពម្រែដល
មិនឹម្រែមនឹធុុនឹ�ូចឬមធុយម គោដាយមិនឹបានឹបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌគោត្របើត្របាស់របស់ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ
សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម មិនឹអាចត្របកាសថាខ្ពែ�នឹអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ 
សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ១.៥)។

រចនាំស្តម័័ន្តិរប់ស្តស់្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាត្ថុិ ស្តម្រា�ប់់អង់គភាពធុ�ន្ត

ត្ថុូចន្តិង់មធុយម

អ១៤   សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម ត្រ�ូវបានឹគោរៀបចំគោ�ើង់់តាមត្របធានឹបទ 
គោដាយត្របធានឹបទនឹីមួយៗ ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញតាមម្រែផិក់ម្រែដលបានឹបង់់់គោលខ្ពដាច់ពី�ំ។ គោសចក់តីគោ�ង់់ឆ្គែង់់រវាង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ
ត្រ�ូវបានឹស�ាល់គោដាយគោលខ្ពម្រែផិក់នឹិង់់គោលខ្ពក់ថាខ្ពណ៍ឌ។ គោលខ្ពក់ថាខ្ពណ៍ឌ�នឹទត្រមង់់់ xx .yy ម្រែដល xx  គឺជាគោលខ្ពម្រែផិក់ 
គោហិើយ yy គឺជាគោលខ្ពក់ថាខ្ពណ៍ឌ។ គោលខ្ពក់ថាខ្ពណ៍ឌ ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់តាមទត្រមង់់់ xx.yy  ម្រែដល xx គឺជាគោលខ្ពម្រែផិក់ គោហិើយ 
yy គឺជាគោលខ្ពក់ថាខ្ពណ៍ឌក់ិ�ង់់ម្រែផិក់គោនាំ�។ ក់ិ�ង់់ឧទាហិរណ៍៍ ម្រែដលរួម�នឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់រូបិយវ�ុ� ឯក់តាវាស់ម្រែវង់់ជាឯក់តា
រូបិយប�ណ៍ណ (សរគោសរអក់សរកា�់ថា CU) ។

អ១៥  ត្រគប់ក់ថាខ្ពណ៍ឌរបស់សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមគោនឹ� �នឹសិទធិ
អំ�ចគោសមើ�ំ។ ម្រែផិក់ខ្ពែ�រួមបញ្ញូ�លឧបសម័�នឹធការម្រែណ៍នាំំអនឹុវ�ត ម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជាម្រែផិក់ទៃនឹសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមគោនឹ�គោទ បុុម្រែនឹតផូល់ការម្រែណ៍នាំំអនឹុវ�តសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ 
វ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមគោនឹ�។

ការផ្នែ�រក្តីាស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាត្ថុិ ស្តម្រា�ប់់អង់គភាពធុ�ន្តត្ថុូច

ន្តិង់មធុយម

អ១៦  ត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិរំពឹង់់ថា នឹឹង់់គោសិើសុំគោធុើើវិគោស្ថាធុនឹក់មមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ
សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម គោដាយគោបា�ផាយនឹូវគោសចក់តីត្រពាង់់សុំម�ិគោពញគោលញមួយ ជាស្ថាធារណ៍ៈតាមកាល
ក់ំណ៍�់ ម្រែ�មិនឹឱ្យយគោលើសពីត្រប�ណ៍មួយដង់់ក់ិ�ង់់បីឆ្នាំំំ។ ក់ិ�ង់់ការបគោង់់កើ�គោសចក់តីត្រពាង់់សុំម�ិទាំង់់គោនាំ� ត្រក់ុមត្របឹក់ារំពឹង់់ថា 
នឹឹង់់ពិចាំរ�នឹូវសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិថមី នឹិង់់ម្រែដលបានឹគោធុើើវិគោស្ថាធុនឹក់មមរួច ក់៏ដូចជា
បញ្ញាាជាក់់លាក់់នាំនាំ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹដាក់់ឱ្យយត្រក់ុមត្របឹក់ាយក់ចិ�តទុក់ដាក់់ទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការអនឹុវ�តសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម។ ជីួនឹកាល ត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ អាចនឹឹង់់
ក់ំណ៍�់នឹូវបញ្ញាាបនាំានឹ់ ម្រែដលវិគោស្ថាធុនឹក់មមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ
�ូចនឹិង់់មធុយម  អាចត្រ�ូវបានឹពិចាំរ� គោ�គោត្រ�ដំគោណ៍ើរការពិនឹិ�យគោ�ើង់់វិញតាមកាលក់ំណ៍�់។ បុុម្រែនឹតស្ថាានឹការណ៍៍ម្រែបប 
គោនឹ� ត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថា ក់ត្រម�នឹ។    



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 5

អ១៧  ការម្រែត្របត្របួលនាំនាំ ម្រែដលត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ អាចគោធុើើគោ�ើង់់ឬ គោសិើគោ�ើង់់គោលើសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ មិនឹត្រ�ូវអនឹុវ�តគោលើសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ
�ូចនឹិង់់មធុយមគោទ លុ�ត្រតាម្រែ�សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម ត្រ�ូវ
បានឹគោធុើើវិគោស្ថាធុនឹក់មម។ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម គឺជាឯក់ស្ថារ
គោដាយម្រែ�ក់។ អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម មិនឹត្រ�ូវរំពឹង់់ថានឹឹង់់�នឹ ឬអនឹុវ�តការម្រែក់ម្រែត្រប ម្រែដលបានឹគោធុើើគោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់
សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ មុនឹគោពលម្រែដលការម្រែក់ម្រែត្របទាំង់់គោនាំ� ត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�ល
ក់ិ�ង់់សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមគោ�ើយ លុ�ត្រតាម្រែ�ក់ិ�ង់់គោពលអវ�ត�នឹ
ការម្រែណ៍នាំំពិគោសស គោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម អង់់គភាព
ធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម គោត្រជីើសគោរើសអនឹុវ�តការម្រែណ៍នាំំ គោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ គោហិើយ
គោ�លការណ៍៍ទាំង់់គោនាំ�មិនឹផុ�យ�ំជាមួយការ�ត្រមូវ គោ�ក់ិ�ង់់ឋានាំនឹុត្រក់មក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១០.៤-១០.៥។

អ១៨   ត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគិ�ទុក់ថា �ាង់់�ិចឃ្លាា��ំមួយឆ្នាំំំ រវាង់់គោពលគោបា�ផាយវិគោស្ថាធុនឹក់មមទៃនឹ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម នឹិង់់កាលបរិគោចេទចូលជាធុរ�នឹទៃនឹវិគោស្ថាធុនឹក់មម
ទាំង់់គោនាំ�។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ១ 

អង់គភាពធុ�ន្តត្ថុូចន្តិង់មធុយម

វិសាលភាពអន្ត�វត្ថុតរប់ស្តស់្តតង់់ដារសេន្តះ

១.១ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម គឺសត្រ�ប់ឱ្យយអង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់
មធុយមគោត្របើត្របាស់។ ម្រែផិក់គោនឹ�ពិពណ៍៌នាំអំពីចរិក់លក់ខណ៍ៈរបស់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម។

ការពិព័ណ៌៍នាំអំព�ចរកិ្តីលក្តីខណ៍ៈរប់ស្តអ់ង់គភាពធុ�ន្តត្ថុូចន្តិង់មធុយម

១.២ អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម គឺជាអង់់គភាពនាំនាំម្រែដល ៖

(ក់)  មិនឹ�នឹការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈ នឹិង់់

(ខ្ព)  គោបា�ផាយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ�សត្រ�ប់អិក់គោត្របើត្របាស់ខាង់់គោត្រ�។ ឧទាហិរណ៍៍
ទៃនឹអិក់គោត្របើត្របាស់ខាង់់គោត្រ�រួម�នឹ    �ាស់ម្រែដលមិនឹពាក់់ព�នឹធក់ិ�ង់់ការត្រគប់ត្រគង់់អាជីីវក់មម �ាស់បំណ៍ុលបចូ�បបនឹិ 
នឹិង់់�ាស់បំណ៍ុលសកាានឹុពល ត្រពមទាំង់់ភាំក់់ង្ហារវាយ�ទៃមែឥណ៍ទានឹ។

១.៣ អង់់គភាពមួយ�នឹការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈ ត្របសិនឹគោបើ ៖

(ក់)  ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹជីួញដូរគោលើទីផារស្ថាធារណ៍ៈឬវាក់ំពុង់់ម្រែ�
សុិ�ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការគោបា�ផាយលក់់ឧបក់រណ៍៍ម្រែបបគោនឹ� សត្រ�ប់ការជីួញដូរគោលើទីផារស្ថាធារណ៍ៈ (ទីផារហិុុនឹ
ក់ិ�ង់់ត្រសុក់ ឬ បរគោទស ឬទីផារជីួញដូរគោត្រ�បរិគោវណ៍ �ប់បញ្ញូ�លទាំង់់ទីផារក់ិ�ង់់ត្រសុក់ នឹិង់់តាម�ំបនឹ់) ឬ

(ខ្ព) ជាអាជីីវក់មមចមបង់់មួយក់ិ�ង់់ចំគោ�មអាជីីវក់មមចមបង់់នាំនាំរបស់អង់់គភាពគោនឹ� អង់់គភាពគោនឹ�ទទួលកានឹ់
ត្រទពយសក់មមក់ិ�ង់់នាំមជាអិក់ទទួលបគោញ្ញញើសត្រ�ប់ត្រក់ុមអិក់គោត្រ�ដ៏គោត្រចើនឹ។ ធុនាំ�រ សហិភាពឥណ៍ទានឹ ត្រក់ុមហិុុនឹ
ធានាំ�ុប់រង់់ ពាណ៍ិជីជក់រឬអនឹតរការីមូលបត្រ� មូលនឹិធុិសង់់គហិធុនឹ នឹិង់់ធុនាំ�រវិនឹិគោ�គភាគគោត្រចើនឹ នឹឹង់់បំគោពញ
លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទីពីរគោនឹ�។

១.៤ អង់់គភាពខ្ពែ�ក់៏ត្របម្រែហិលជាកានឹ់កាប់ត្រទពយសក់មមឱ្យយជីនឹខាង់់គោត្រ��ាង់់គោត្រចើនឹត្រក់ុមតាមម្រែបបបរធុនឹបាលក់ិចូ ពីគោត្រពា�ពួក់គោគ
កានឹ់កាប់នឹិង់់ត្រគប់ត្រគង់់នឹូវធុនឹធានឹហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលដាក់់គោផើើគោ�នឹឹង់់ពួក់គោគគោដាយប�ាអ�ិថិជីនឹ គោភើ�វឬស�ជីិក់ម្រែដលមិនឹ
ចូលរួមត្រគប់ត្រគង់់អង់់គភាព។ បុុម្រែនឹត ត្របសិនឹគោបើពួក់គោគគោធុើើម្រែបបគោនាំ�គោដាយស្ថារមូលគោហិ�ុម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីអាជីីវក់មមចមបង់់ 
(ឧទាហិរណ៍៍ដូចជាក់រណ៍ីភាំក់់ង្ហារគោទសចរណ៍៍ឬអចលនឹត្រទពយ ស្ថាលាគោរៀនឹ អង់់គការសបប�រសធុម៌ សហិត្រ�សសហិការ 
ម្រែដល�ត្រមូវឱ្យយដាក់់ត្របាក់់ក់ក់់នឹិមិ�តរូបសត្រ�ប់ស�ជីិក់ នឹិង់់អាជីីវក់រម្រែដលទទួលការទូទា�់មុនឹការផគ�់ផគង់់់ទំនឹិញឬ
គោសវាក់មមដូចជាត្រក់ុមហិុុនឹផគ�់ផគង់់់ស្ថាធារណ៍ៈជាគោដើម) ទគោង់់ើើគោនាំ�មិនឹគោធុើើឱ្យយពួក់គោគ�នឹការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈ
គោ�ើយ។ 
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១.៥ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព ម្រែដលទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈគោត្របើត្របាស់សតង់់់ដារគោនឹ� របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាព
គោនាំ�នឹឹង់់មិនឹត្រ�ូវបានឹពិពណ៍៌នាំថាបានឹអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ
�ូចនឹិង់់មធុយមគោទ គោបើគោទា�បីជាចាប់ឬបទបបញ្ញញ�តិ គោ�ក់ិ�ង់់យុតាាធុិការរបស់អង់់គភាពគោនាំ� បានឹអនឹុញ្ញាា�ឬ�ត្រមូវឱ្យយ
អង់់គភាពទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈអនឹុវ�តតាមសតង់់់ដារគោនឹ�ក់៏គោដាយ។

១.៦      ចំគោពា�ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ម្រែដលត្រក់ុមហិុុនឹគោមរបស់ខ្ពែ�នឹ គោត្របើសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ
ឬក់៏ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោនាំ� ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹត្រក់ុមរួម ម្រែដលគោត្របើសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ 
ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោនាំ� មិនឹត្រ�ូវបានឹហាមឃ្លា�់ពីការគោត្របើសតង់់់ដារគោនឹ� ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ផ្លាាល់របស់ខ្ពែ�នឹ
គោ�ើយ ត្របសិនឹគោបើត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោនាំ� ខ្ពែ�នឹឯង់់មិនឹ�នឹការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈ។ ត្របសិនឹគោបើរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹពិពណ៍៌នាំថាអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ
សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោនាំ� ត្រ�ូវម្រែ�អនឹុគោលាមតាមវិធានឹទាំង់់អស់ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ�។

១.៧ អង់់គភាពគោម (�ប់បញ្ញូ�លទាំង់់ត្រក់ុមហិុុនឹគោមខ្ព័ស់បំផុ� ឬត្រក់ុមហិុុនឹគោមមធុយម) វាយ�ទៃមែគុណ៍វុឌ្ឍិិិរបស់ខ្ពែ�នឹ ក់ិ�ង់់ការគោត្របើ
ត្របាស់សតង់់់ដារគោនឹ� គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់របស់ខ្ពែ�នឹ គោដាយម្រែផែក់គោលើស្ថាានឹភាពរបស់ខ្ពែ�នឹផ្លាាល់ 
គោដាយមិនឹពិចាំរ�ថាគោ�ើ  អង់់គភាពត្រក់ុមដទៃទ ឬត្រក់ុមទាំង់់មូល�នឹការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈម្រែដរឬអ�់គោ�ើយ។ 
ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពគោមខ្ពែ�នឹឯង់់ផ្លាាល់ មិនឹ�នឹការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈគោទ អង់់គភាពគោមគោនាំ� អាចបង្ហាាញ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់របស់ខ្ពែ�នឹ ត្រសបតាមសតង់់់ដារគោនឹ� (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី៩ សូីពីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
រួម នឹិង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់) គោទា�បីជាអង់់គភាពគោមគោនាំ� បង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមរបស់
ខ្ពែ�នឹ ត្រសបតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ ឬបណ៍ំ�ំគោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹគោ�លការណ៍៍គណ៍គោនឹយយ
ទទួលយក់ជាទូគោ� (GAAP) ដូចជាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយជា�ិរបស់អង់់គភាពគោមជាគោដើម។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
�មួយ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោរៀបចំត្រសបតាមសតង់់់ដារគោនឹ� ត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់ឱ្យយចាស់ពីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលត្រ�ូវបានឹ
គោរៀបចំត្រសបតាមការ�ត្រមូវគោផសង់់គោទៀ�។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ២ 

ទស្តសន្តទាន្ត ន្តិង់សេ�លការណ៍៍ទូសេ�

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

២.១ ម្រែផិក់គោនឹ�បរិ�យអំពី គោ�លគោ�ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម (SMEs) នឹិង់់គុណ៍ភាព
ម្រែដលគោធុើើឱ្យយព��៌�នឹគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម �នឹត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ិ�ង់់ការគោត្របើត្របាស់។ 
ម្រែផិក់គោនឹ�ក់៏ក់ំណ៍�់ផង់់ម្រែដរនឹូវទសសនឹទានឹ នឹិង់់គោ�លការណ៍៍ត្រគឹ�ម្រែដលជាសំអាង់់ ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់
អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម។

សេ�លសេ�នៃន្តរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�រប់ស្តអ់ង់គភាពធុ�ន្តត្ថុូច ន្តិង់មធុយម

២.២ គោ�លគោ�ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចឬមធុយម គឺគោដើមបីផតល់ព��៌�នឹអំពីស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�លទធ 
ផលអាជីីវក់មម នឹិង់់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់របស់អង់់គភាព ម្រែដល�នឹត្របគោ�ជីនឹ៍ដល់ការសគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូគោដាយអិក់ 
គោត្របើត្របាស់គោត្រចើនឹមជីឈដាានឹរបស់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលមិនឹ�នឹជីំហិរទាមទារឱ្យយរបាយការណ៍៍គោធុើើតាមការ�ត្រមូវ
ជាពិគោសស គោដើមបីបំគោពញការត្រ�ូវការព��៌�នឹជាក់់លាក់់របស់អិក់គោត្របើត្របាស់ទាំង់់គោនាំ�។

២.៣ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ក់៏បង្ហាាញនឹូវលទធផល ទៃនឹភាពជាអិក់ត្រគប់ត្រគង់់របស់អិក់ត្រគប់ត្រគង់់ ការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវរបស់
អិក់ត្រគប់ត្រគង់់គោលើធុនឹធានឹម្រែដលគោគបានឹផតល់ការទុក់ចិ�ត។

លក្តីខណ៍ៈផ្នែ�ែក្តីគ�ណ៍ភាពនៃន្តព័ត្ថុ៌�ន្តសេ�ក្តីែ�ង់របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

ភាពអាចយលប់ាន្ត

២.៤ ព��៌�នឹម្រែដលផតល់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រ�ូវបង្ហាាញតាមរគោបៀប ម្រែដលអាចយល់បានឹសត្រ�ប់អិក់គោត្របើត្របាស់  ម្រែដល
�នឹចំគោណ៍�ដឹង់់សមរមយខាង់់សក់មមភាពអាជីីវក់មម នឹិង់់គោសដឋក់ិចូ នឹិង់់គណ៍គោនឹយយ នឹិង់់�នឹឆ្គនឹុៈសិក់ាអំពីព��៌�នឹគោនាំ�
គោដាយការពា�មម្រែដលសមរមយ។ បុុម្រែនឹត គោសចក់តីត្រ�ូវការនឹូវភាពអាចយល់បានឹ មិនឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយព��៌�នឹម្រែដលពាក់់ព�នឹធ
ត្រ�ូវបានឹខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹដាក់់បញ្ញូ�ល គោដាយស្ថារម្រែ�ត្របម្រែហិលជាពិបាក់យល់គោពក់ សត្រ�ប់អិក់គោត្របើត្របាស់មួយចំនឹួនឹ។

ភាពពាក្តី់ព័ន្តិ

២.៥ ព��៌�នឹម្រែដលផតល់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រ�ូវម្រែ�ពាក់់ព�នឹធ សត្រ�ប់គោសចក់តីត្រ�ូវការក់ិ�ង់់ការសគោត្រមចចិ�តរបស់
អិក់គោត្របើត្របាស់។ ព��៌�នឹ�នឹគុណ៍ភាពទៃនឹភាពពាក់់ព�នឹធ គោ�គោពលម្រែដលព��៌�នឹគោនាំ�អាច�នឹឥទធិពលគោលើគោសចក់តី
សគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូរបស់អិក់គោត្របើត្របាស់ គោដាយជីួយដល់ពួក់គោគ ក់ិ�ង់់ការវាយ�ទៃមែត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល បចូ�បបនឹិ
កាល  ឬអនាំគ�កាល ឬអ�អាង់់ ឬម្រែក់�ត្រមូវគោលើការវាយ�ទៃមែកាលពីគោពលមុនឹៗរបស់ពួក់គោគ។
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ភាពជាសារវន្តត

២.៦ ព��៌�នឹ�នឹភាពជាស្ថារវនឹត - នឹិង់់ដូគោចាំំ��នឹភាពពាក់់ព�នឹធ - ត្របសិនឹគោបើការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹដាក់់បញ្ញូ�ល ឬការម្រែថែង់់
ខ្ពុសអាច�នឹឥទធិពលគោលើការសគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូរបស់អិក់គោត្របើត្របាស់ គោដាយម្រែផែក់គោលើ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
គោនាំ�។ ភាពជាស្ថារវនឹត អាត្រស�យគោលើទំហិំនឹិង់់ស្ថារជា�ិទៃនឹការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹដាក់់បញ្ញូ�ល ឬការម្រែថែង់់ខ្ពុសម្រែដលបានឹ
វិនឹិចេ�យតាមកាលៈគោទសៈជីុំវិញខ្ពែ�នឹ។ បុុម្រែនឹត វាមិនឹសមត្រសបគោ�ើយ ក់ិ�ង់់ការគោធុើើ ឬទុក់គោចាំលមិនឹម្រែក់�ត្រមូវ ការង្ហាក់គោចញ
មិនឹជាស្ថារវនឹតពីសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម គោដើមបីសគោត្រមចការបង្ហាាញ
ជាក់់លាក់់�មួយទៃនឹស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� លទធផលហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់របស់អង់់គភាព។

ភាពសេ�ឿជាក្តី់

២.៧ ព��៌�នឹម្រែដលផតល់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវម្រែ�អាចគោជីឿជាក់់បានឹ។ ព��៌�នឹ អាចគោជីឿជាក់់បានឹ គោ�គោពលម្រែដល
ព��៌�នឹគោនាំ� មិនឹ�នឹក់ំហិុសឆ្គគង់់ នឹិង់់ការលគោមែ�ង់់ជាស្ថារវនឹត ត្រពមទាំង់់បង្ហាាញ�ាង់់គោស្ថាា�ត្រ�ង់់់នឹូវអើីម្រែដលព��៌�នឹ 
គោនាំ�អ�អាង់់�ំ�ង់់ឱ្យយ ឬអាចរំពឹង់់ទុក់�ាង់់សមគោហិ�ុផលថា�ំ�ង់់ឱ្យយ។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� �នឹការលគោមែ�ង់់ 
(គោពាលគឺ មិនឹអពាត្រក់ឹ�) ត្របសិនឹគោបើរបាយការណ៍៍ទាំង់់គោនាំ� �នឹបំណ៍ង់់គោធុើើឱ្យយ�នឹឥទធិពលគោលើការសគោត្រមចចិ�តឬ
ការវិនឹិចេ�យ គោដាយការគោត្រជីើសគោរើស ឬការបង្ហាាញព��៌�នឹ គោដើមបីសគោត្រមចបានឹលទធផលម្រែដលបានឹគិ�ទុក់ជាមុនឹ។

ធាត្ថុ�ពិត្ថុ�ន្តអាទិភាពសេល�ទម្រាមង់់

២.៨ ត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់កាលៈគោទសៈដទៃទគោទៀ� ត្រ�ូវម្រែ�គោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មម នឹិង់់បង្ហាាញត្រសបតាមធា�ុពិ�របស់
ត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់កាលៈគោទសៈដទៃទគោទៀ�ទាំង់់គោនាំ� នឹិង់់មិនឹម្រែមនឹត្រ�ឹមម្រែ�ទត្រមង់់់ចាប់គោនាំ�គោទ។ គោនឹ�បគោង់់កើនឹ
នឹូវភាពគោជីឿជាក់់ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។

ការម្រាប់ុង់ម្រាប់យត័្ថុែ

២.៩ ភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជាគោ�ជីុំវិញត្រពឹ�តិការណ៍៍ នឹិង់់កាលៈគោទសៈជាគោត្រចើនឹម្រែដលមិនឹអាចគោជីៀសផុ� ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ 
តាមរយៈការលា�ត្រ�ដាង់់អំពីស្ថារជា�ិ នឹិង់់ក់ត្រមិ�ទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍ នឹិង់់កាលៈគោទសៈទាំង់់គោនាំ� នឹិង់់គោដាយគោត្របើការ
ត្របុង់់ត្របយ��ិ ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ការត្របុង់់ត្របយ��ិ គឺជាការបញ្ញូ�ល នឹូវក់ត្រមិ�ទៃនឹការត្របយ��ិត្របម្រែយង់់ 
ក់ិ�ង់់ការគោត្របើការវិនឹិចេ�យម្រែដលចាំំបាច់ គោដើមបីគោធុើើការបាានឹ់ស្ថាានឹម្រែដលបានឹ�ត្រមូវគោត្រកាម ស្ថាានឹការណ៍៍មិនឹត្របាក់ដត្របជា ដូចគោនឹ�
គោហិើយគោទើប ត្រទពយសក់មម ឬចំណ៍ូល មិនឹត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់ពគោនឹែើស គោហិើយបំណ៍ុល ឬចំ�យ មិនឹត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់បនាំាប។ គោទា�
�ាង់់� ការអនឹុវ�តការត្របុង់់ត្របយ��ិ មិនឹអនឹុញ្ញាា�ការម្រែថែង់់បនាំាបគោដាយគោច�នាំទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬចំណ៍ូល  ឬការម្រែថែង់់
ពគោនឹែើសគោដាយគោច�នាំទៃនឹបំណ៍ុល ឬចំ�យ។ នឹិ�យឱ្យយខ្ពែីការត្របុង់់ត្របយ��ិមិនឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយ�នឹភាពលំគោអៀង់់គោ�ើយ។

ភាពសេពញសេលញ

២.១០ គោដើមបីឱ្យយគោជីឿជាក់់បានឹ ព��៌�នឹគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រ�ូវម្រែ��នឹលក់ខខ្ពណ៍ៈគោពញគោលញ ក់ិ�ង់់វិស្ថាលភាពទៃនឹ 
ភាពជាស្ថារវនឹត នឹិង់់ទៃថែគោដើម។ ការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹដាក់់បញ្ញូ�ល�មួយ អាចគោធុើើឱ្យយព��៌�នឹម្រែក់ែង់់កាាយ ឬនាំំឱ្យយយល់
ខ្ពុស ដូគោចិ�គោហិើយគោធុើើឱ្យយមិនឹអាចគោជីឿជាក់់បានឹ នឹិង់់ខ្ពើ�ខា�គោដាយនឹិ�យក់ិ�ង់់វិស្ថាលភាពភាពទាក់់ទិនឹរបស់ព��៌�នឹ
គោនាំ�។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 11

ភាពអាចសេម្រាប់ៀប់សេធុៀប់បាន្ត

២.១១  អិក់គោត្របើត្របាស់ត្រ�ូវម្រែ�អាចគោធុើើការគោត្របៀបគោធុៀបរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពមួយ តាមរយៈគោពលគោវលា គោដើមបី
ក់ំណ៍�់នឹិនាំំការទៃនឹស្ថាានឹភាព នឹិង់់លទធផលហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពគោនាំ�។ អិក់គោត្របើត្របាស់ក់៏ត្រ�ូវម្រែ�អាចគោត្របៀបគោធុៀប
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពខ្ពុសៗ�ំ គោដើមបីវាយ�ទៃមែស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� លទធផលអាជីីវក់មម នឹិង់់លំហិូរ
ស្ថាច់ត្របាក់់គោត្របៀបគោធុៀបរបស់អង់់គភាពទាំង់់គោនាំ�។ ដូគោចិ� ការវាស់ម្រែវង់់ នឹិង់់ការបង្ហាាញទៃនឹឥទធិពលហិិរញ្ញញវ�ុ� ទៃនឹត្រប�ិប�តិ
ការត្របគោភទដូច�ំ នឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍ នឹិង់់ស្ថាានឹការណ៍៍គោផសង់់គោទៀ� ត្រ�ូវម្រែ�ត្របត្រពឹ�តគោ�ត្របក់បគោដាយសង់់គ�ិភាពទូទាំង់់
អង់់គភាពទាំង់់មូល នឹិង់់តាមការខ្ពិ�គោ�ទៃនឹគោពលគោវលាសត្រ�ប់អង់់គភាពគោនាំ� នឹិង់់ត្របក់បគោដាយសង់់គ�ិភាព រវាង់់អង់់គភាព
នាំនាំ។ បម្រែនឹុមពីគោនឹ� អិក់គោត្របើត្របាស់ត្រ�ូវម្រែ�បានឹត្របាប់នឹូវគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់ក់ិ�ង់់ការ 
គោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ដឹង់់អំពីការម្រែត្របត្របួលនាំនាំទៃនឹគោ�លនឹគោ�បាយទាំង់់គោនាំ� ត្រពមទាំង់់ឥទធិពលទៃនឹ
ការម្រែត្របត្របួលទាំង់់គោនាំ�។

ភាពទាន្ត់សេពល

២.១២ គោដើមបីឱ្យយ�នឹការពាក់់ព�នឹធ ព��៌�នឹហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រ�ូវម្រែ�អាច�នឹឥទធិពល គោលើការសគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូរបស់អិក់គោត្របើ
ត្របាស់។ ភាពទានឹ់គោពល សំគោ�គោ�គោលើការផូល់ព��៌�នឹសុិ�ក់ិ�ង់់គោត្រ�ង់់គោពលគោវលាគោធុើើការសគោត្រមចចិ�ត។ ត្របសិនឹគោបើ
�នឹការពនឹារគោពលហិួសគោហិ�ុ ក់ិ�ង់់ការ�យការណ៍៍ព��៌�នឹ ព��៌�នឹគោនាំ�អាចបា�់បង់់់ភាពទាក់់ទិនឹរបស់វា។ ថាំក់់
ត្រគប់ត្រគង់់ ត្រ�ូវគោធុើើការថែឹង់់ម្រែថែង់់ពីគុណ៍សមប�តិគោត្របៀបគោធុៀបទៃនឹការ�យការណ៍៍ទានឹ់គោពលគោវលា នឹិង់់ការផតល់ព��៌�នឹ ម្រែដល
គួរឱ្យយគោជីឿទុក់ចិ�ត។ គោដើមបីទទួលបានឹ�ុលយភាពរវាង់់ ភាពទាក់់ទិនឹ នឹិង់់ភាពគួរឱ្យយគោជីឿទុក់ចិ�ត ការពិចាំរ� ម្រែដលសំខានឹ់
បំផុ�គឺ ត្រ�ូវគោធុើើ�ាង់់�ឱ្យយបានឹលែបំផុ� គោដើមបីបំគោពញគោសចក់តីត្រ�ូវការរបស់អិក់គោត្របើត្របាស់ ក់ិ�ង់់ការគោធុើើការសគោត្រមចចិ�ត
ម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូ។

ត្ថុ�លយភាពរវាង់អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ ន្តិង់នៃ�ៃសេដិ�ម

២.១៣ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែដលទាញបានឹពីព��៌�នឹ គួរម្រែ�គោលើសពីទៃថែគោដើមទៃនឹការផតល់ព��៌�នឹគោនាំ�។  ការវាយ�ទៃមែអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ 
នឹិង់់ទៃថែគោដើម ធា�ុពិ�គោ�គឺជាត្របគោភទមួយទៃនឹដំគោណ៍ើរការការវិនឹិចេ�យ។ មាាង់់វិញគោទៀ� ទៃថែគោដើមមិនឹត្របាក់ដថា�ុប់រង់់គោដាយ
អិក់ម្រែដលទទួលបានឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ទាំង់់គោនាំ�គោនាំ�គោទ គោហិើយជាគោរឿយៗ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ទៃនឹព��៌�នឹ ត្រ�ូវបានឹទទួល
គោដាយអិក់គោត្របើត្របាស់ខាង់់គោត្រ�គោត្រចើនឹមជីឈដាានឹ។

 ២.១៤ ព��៌�នឹ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ជីួយឱ្យយអិក់ផតល់មូលធុនឹគោធុើើការសគោត្រមចចិ�តម្រែដលលែជាង់់ ម្រែដលជាលទធផលគោធុើើឱ្យយទីផារ
មូលធុនឹដំគោណ៍ើរការកានឹ់ម្រែ��នឹត្របសិទធភាព នឹិង់់ទៃថែគោដើមមូលធុនឹម្រែដលទាបជាង់់សត្រ�ប់គោសដឋក់ិចូទាំង់់មូល។ អង់់គភាព
គោទាលនាំនាំ ក់៏ទទួលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែដរ រួម�នឹ ការអាចគោត្របើត្របាស់ទីផារមូលធុនឹ�នឹភាពត្របគោសើរជាង់់មុនឹ ឥទធិពល
អំគោ�យផលគោលើទំនាំក់់ទំនឹង់់ស្ថាធារណ៍ៈ នឹិង់់ត្របម្រែហិលជាទៃថែគោដើមមូលធុនឹម្រែដលទាបជាង់់។ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ ក់៏អាច
�ប់បញ្ញូ�លការសគោត្រមចចិ�តលែជាង់់របស់ថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់ ពីគោត្រពា�ព��៌�នឹហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលគោត្របើត្របាស់ទៃផុក់ិ�ង់់ជាគោរឿយៗ ម្រែផែក់ 
គោលើ�ាង់់គោហាច�ស់មួយចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹព��៌�នឹ ម្រែដលបានឹគោរៀបចំសត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់
គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ�។

ចំណាយ ឬក្តីិចចម្រាប់ឹង់ផ្នែម្រាប់ង់ហួិស្តសេហិត្ថុ�

២.១៤ក់  ការគោលើក់ម្រែលង់់ចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ ត្រ�ូវបានឹបញ្ញាាក់់ សត្រ�ប់ការ�ត្រមូវមួយចំនឹួនឹគោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ�។ 
ការគោលើក់ម្រែលង់់គោនឹ� មិនឹត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់សត្រ�ប់ការ�ត្រមូវដទៃទគោទៀ� គោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ�គោ�ើយ។



12  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

២.១៤ខ្ព ការពិចាំរ�ថាគោ�ើការទទួលបានឹ ឬការក់ំណ៍�់ព��៌�នឹ ម្រែដលចាំំបាច់ ក់ិ�ង់់ការត្រប�ិប�តិតាមការ�ត្រមូវ នឹឹង់់ពាក់់ព�នឹធ
ចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ ម្រែដរឬអ�់ គឺអាត្រស�យគោ�គោលើស្ថាានឹការណ៍៍ជាក់់លាក់់របស់អង់់គភាព នឹិង់់
ការវិនឹិចេ�យរបស់អិក់ត្រគប់ត្រគង់់ គោលើទៃថែគោដើម នឹិង់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ពីការអនឹុវ�តការ�ត្រមូវគោនាំ�។ ការវិនឹិចេ�យគោនឹ� �ត្រមូវឱ្យយ
�នឹការពិចាំរ�ថា គោ�ើការសគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូរបស់អិក់ម្រែដលត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថា នឹឹង់់គោត្របើត្របាស់របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ� អាចបុ�ពាល់គោដាយការខ្ពើ�ខា�ព��៌�នឹគោនាំ�ដូចគោមូចម្រែដរ។ ការអនឹុវ�តការ�ត្រមូវគោនាំ� នឹឹង់់ពាក់់ព�នឹធ
ជាមួយចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហួិសគោហិ�ុរបស់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម ត្របសិនឹគោបើទៃថែគោដើមបម្រែនឹុម (ឧទាហិរណ៍៍៖ 
ទៃថែឈ្នួិ�លរបស់អិក់វាយ�ទៃមែ) ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់បម្រែនឹុម (ឧទាហិរណ៍៍៖ ការត្របឹង់់ម្រែត្របង់់របស់នឹិគោ�ជីិ�) ហិួសគោហិ�ុខាាំង់់គួរ
ឱ្យយក់�់ស�ាល់គោលើសអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ ម្រែដលជីនឹទាំង់់ឡាយ ម្រែដលគោគរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោត្របើត្របាស់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់
អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម នឹឹង់់ទទួលបានឹពីការ�នឹព��៌�នឹគោនាំ�។ ការវាយ�ទៃមែចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ 
គោដាយអង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយមត្រសបតាមសតង់់់ដារគោនឹ� ជាធុមមតានឹឹង់់បគោង់់កើ�ជាឧបសគគទាបជាង់់ការវាយ�ទៃមែ
ចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ គោដាយអង់់គភាពទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈ ពីគោត្រពា�អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម 
មិនឹទទួលខ្ពុសត្រ�ូវចំគោពា�អិក់ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ផលត្របគោ�ជីនឹ៍ស្ថាធារណ៍ៈ។

២.១៤គ ការវាយ�ទៃមែថាគោ�ើការ�ត្រមូវនឹឹង់់ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុឬអ�់ គោលើការទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ 
គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ឧទាហិរណ៍៍ដូចជាគោ�កាលបរិគោចេទត្រប�ិប�តិការ គួរម្រែផែក់គោលើព��៌�នឹអំពីទៃថែគោដើម នឹិង់់អ�ុ
ត្របគោ�ជីនឹ៍ទៃនឹការ�ត្រមូវ គោ�គោពលទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់។ ត្របសិនឹគោបើការគោលើក់ម្រែលង់់ចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ 
ក់៏អនឹុវ�តចំគោពា�គោត្រកាយការទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ ឧទាហិរណ៍៍៖ គោ�គោលើការវាស់ម្រែវង់់ជាបនឹតបនាំាប់គោទៀ�គោលើធា�ុមួយ 
ការវាយ�ទៃមែថមីគោលើចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ គួរត្រ�ូវគោធុើើគោ�ើង់់គោ�កាលបរិគោចេទបនឹតបនាំាប់គោនាំ� គោដាយម្រែផែក់គោលើ
ព��៌�នឹម្រែដលអាចរក់បានឹ គោ�ទៃថៃគោនាំ�។

 ២.១៤ឃ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ការគោលើក់ម្រែលង់់ចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៩.១៥ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹនឹិ�យ
ដល់គោដាយការ�ត្រមូវឱ្យយលា�ត្រ�ដាង់់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៩.២៥ គោ�គោពល�ម្រែដលការគោលើក់ម្រែលង់់ចំ�យ ឬក់ិចូ
ត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ ត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់គោដាយអង់់គភាពមួយ អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់អង់់គគោហិ�ុគោនាំ� នឹិង់់
មូលគោហិ�ុ ម្រែដលនាំំឱ្យយការអនឹុវ�តការ�ត្រមូវគោនាំ� នឹឹង់់ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ។

សុាន្តភាពហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

២.១៥   ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពមួយ គឺជាទំនាំក់់ទំនឹង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល នឹិង់់មូលធុនឹ នាំកាលបរិគោចេទ
ជាក់់លាក់់ ម្រែដលបានឹបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិញ្ញញវ�ុ�។ ត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល នឹិង់់មូលធុនឹត្រ�ូវបានឹឱ្យយ
នឹិយមនឹ�យដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ត្រទពយសក់មម គឺជាធុនឹធានឹម្រែដលត្រគប់ត្រគង់់គោដាយអង់់គភាព ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាលគោហិើយ 
ម្រែដលគោគរំពឹង់់ថាអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូពីធុនឹធានឹគោនាំ� នឹឹង់់ហិូរចូលអង់់គភាពនាំគោពលអនាំគ�

(ខ្ព)  បំណ៍ុល គឺជាកា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិរបស់អង់់គភាព ម្រែដលគោក់ើ�ពីត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល គោហិើយម្រែដលការទូទា�់
កា�ពើក់ិចូគោនឹ�ត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថា នឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹលំហិូរគោចញនឹូវធុនឹធានឹម្រែដលជាអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូរបស់
អង់់គភាព នឹិង់់

(គ)  មូលធុនឹ គឺជាផលត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែដលគោ�សល់ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមរបស់អង់់គភាព បនាំាប់ពីកា�់ក់ង់់ជាមួយ បំណ៍ុល
ទាំង់់អស់របស់ខ្ពែ�នឹ។
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២.១៦ ធា�ុមួយចំនឹួនឹម្រែដលបំគោពញនឹិយមនឹ�យទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុល អាចមិនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាត្រទពយសក់មម ឬ
បំណ៍ុល គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញូវ�ុ� ពីគោត្រពា�ធា�ុទាំង់់គោនាំ�មិនឹបំគោពញលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យ សត្រ�ប់ការ
ទទួលស្ថាាល់ដូចក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២.២៧- ២.៣២។ ជាពិគោសស ការរំពឹង់់ទុក់ម្រែដលថា អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ គោសដឋក់ិចូអនាំគ�
នឹឹង់់ហិូរចូល ឬហិូរគោចញពីអង់់គភាព ត្រ�ូវម្រែ��នឹភាពត្របាក់ដត្របជាត្រគប់ត្រ�នឹ់ គោដើមបីបំគោពញលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យភវនឹីយភាព 
មុនឹគោពលត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់។

ម្រាទពយស្តក្តីមៅ

២.១៧ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអនាំគ�ទៃនឹត្រទពយសក់មមមួយ គឺជាសកាានឹុពលរបស់វា ក់ិ�ង់់ការរួមចំម្រែណ៍ក់ គោដាយផ្លាាល់ឬ
គោដាយត្របគោ�លក់តី ចំគោពា�លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ នឹិង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល ចូលអង់់គភាពគោនាំ�។ លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទាំង់់គោនាំ�
អាចបានឹមក់ពីការគោត្របើត្របាស់ ឬការបគោញ្ញូញគោចាំលនឹូវត្រទពយសក់មមគោនាំ�។

២.១៨ ត្រទពយសក់មមជាគោត្រចើនឹ ដូចជាត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ �នឹទត្រមង់់់រូបវិទារបស់វា។ បុុម្រែនឹត ទត្រមង់់់រូបវិទាមិនឹសំខានឹ់
សត្រ�ប់អ�ុិភាពទៃនឹត្រទពយសក់មមគោនាំ�គោទ។ ត្រទពយសក់មមខ្ពែ� អរូបី។

២.១៩  គោ�ក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់អំពីអ�ុិភាពទៃនឹត្រទពយសក់មមមួយ  សិទធិក់មមសិទធិ មិនឹសំខានឹ់គោ�ើយ។ ដូគោចិ� ឧទាហិរណ៍៍ អចលនឹត្រទពយ
ម្រែដលកានឹ់កាប់តាមរយៈភ�ិសនឹា គឺជាត្រទពយសក់មមមួយ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែដលរំពឹង់់ថានឹឹង់់
ហិូរពីអចលនឹត្រទពយគោនាំ�។

ប់ំណ៍� ល

២.២០ លក់ខណ៍ៈចមបង់់ទៃនឹបំណ៍ុលគឺថា អង់់គភាព�នឹកា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិ ម្រែដលត្រ�ូវអនឹុវ�ត ឬបំគោពញតាមមគោធុាបាយជាក់់លាក់់
មួយ។ កា�ពើក់ិចូអាចជាកា�ពើក់ិចូផែ�វចាប់ គោបើមិនឹអញ្ញូឹង់់គោទជាកា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម�។ កា�ពើក់ិចូផែ�វចាប់ គឺត្រ�ូវបង់់ខំ
ឱ្យយអនឹុវ�តតាមចាប់ ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹក់ិចូសនឹា ត្រ�ូវត្រប�ិប�តិតាម ឬការ�ត្រមូវផែ�វចាប់។ កា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម�
គឺជាកា�ពើក់ិចូម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីទគោង់់ើើរបស់អង់់គភាព គោ�គោពលម្រែដល៖

(ក់)  ម្រែផែក់គោលើទ�ាប់ម្រែដលបានឹអនឹុវ�តក់នឹែង់់មក់ គោ�លនឹគោ�បាយម្រែដលបានឹគោចញផាយ ឬគោសចក់តីម្រែថែង់់ការណ៍៍
បចូ�បបនឹិជាក់់លាក់់ត្រគប់ត្រ�នឹ់ អង់់គភាពបានឹបង្ហាាញដល់ភាគីគោផសង់់គោទៀ�ថា អង់់គភាពគោនាំ�នឹឹង់់�ុប់រង់់ការទទួល 
ខ្ពុសត្រ�ូវជាក់់លាក់់ នឹិង់់

(ខ្ព)  ជាលទធផល អង់់គភាពបានឹគោធុើើឱ្យយភាគីគោផសង់់គោទៀ�គោក់ើ�គោ�ើង់់នឹូវការរំពឹង់់ទុក់ដ៏សមគោហិ�ុផលថា ខ្ពែ�នឹនឹឹង់់បំគោពញ
ការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវទាំង់់គោនាំ�។

២.២១ ជាធុមមតា ការបំគោពញកា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិ ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់ ការគោផុរត្រទពយសក់មមដទៃទគោទៀ� ការផតល់
គោសវា ការជីំនឹួសកា�ពើក់ិចូគោនាំ�ជាមួយកា�ពើក់ិចូគោផសង់់គោទៀ� ឬការបម្រែង់់ើរពីកា�ពើក់ិចូគោ�ជាមូលធុនឹ។ កា�ពើក់ិចូ 
ក់៏អាចរំល�់តាមមគោធុាបាយគោផសង់់គោទៀ� ដូចជា ការល�បង់់់ ឬបា�់បង់់់សិទធិរបស់�ាស់បំណ៍ុល។

មូលធុន្ត

២.២២ មូលធុនឹ គឺជាសំណ៍ល់ទៃនឹត្រទពយសក់មមបានឹទទួលស្ថាាល់ ដក់បំណ៍ុលបានឹទទួលស្ថាាល់។  មូលធុនឹអាចត្រ�ូវបានឹ
ចាំ�់ជាចំ��់ថាំក់់�នឹមួយក់ត្រមិ�គោទៀ� គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ឧទាហិរណ៍៍៖ គោ�ក់ិ�ង់់
អង់់គភាពស្ថាជីីវក់មមមួយ ការចាំ�់ចំ��់ថាំក់់�នឹមួយក់ត្រមិ�គោទៀ� អាចរួមបញ្ញូ�លនឹូវថវិកា ម្រែដលបានឹផតល់គោដាយ
�ាស់ភាគហិុុនឹ ត្របាក់់ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់នឹិង់់ធា�ុនាំនាំទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាស
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�ស ធា�ុគោដាយម្រែ�ក់មួយទៃនឹមូលធុនឹ។ សតង់់់ដារគោនឹ� មិនឹបានឹដាក់់បញ្ញញ�តិថា គោ�ើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់អាចត្រ�ូវបានឹគោផុររវាង់់
ស�សធា�ុទៃនឹមូលធុនឹ គោដាយរគោបៀប� គោ�គោពល� ឬបានឹឬអ�់គោនាំ�គោទ។

លទិ�លអា��វក្តីមៅ

២.២៣ លទធផលអាជីីវក់មម គឺជាទំនាំក់់ទំនឹង់់ទៃនឹចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យរបស់អង់់គភាពមួយ ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។ 
សតង់់់ដារគោនឹ�អនឹុញ្ញាា�ឱ្យយអង់់គភាពនាំនាំ បង្ហាាញលទធផលអាជីីវក់មមគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍គោទាល (របាយការណ៍៍ចំណ៍ូល
គោពញគោលញ) ឬក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ពីរ (របាយការណ៍៍លទធផល នឹិង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ)។ ជា
គោរឿយៗ ចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុបនឹិង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� ត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់ជាការវាស់ម្រែវង់់លទធផលអាជីីវក់មម ឬជា
មូលដាានឹសត្រ�ប់ការវាស់ម្រែវង់់ដទៃទគោទៀ� ដូចជាការ�បសិង់់ពីការវិនឹិគោ�គ ឬចំគោណ៍ញក់ិ�ង់់មួយភាគហិុុនឹ។ ចំណ៍ូល 
នឹិង់់ចំ�យត្រ�ូវបានឹឱ្យយនឹិយមនឹ�យដូចខាង់់គោត្រកាម៖ 

(ក់)  ចំណ៍ូល គឺជាក់ំគោណ៍ើនឹទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ក់ិ�ង់់ទត្រមង់់់ជាលំហិូរចូល 
ឬក់ំគោណ៍ើនឹត្រទពយសក់មម ឬការថយចុ�ទៃនឹបំណ៍ុល ម្រែដលជាលទធផលនាំំឱ្យយមូលធុនឹ�នឹការគោក់ើនឹគោ�ើង់់គោត្រ�ពីការ
គោក់ើនឹគោ�ើង់់ម្រែដលទាក់់ទិនឹនឹឹង់់វិភាគទានឹពី�ាស់ នឹិង់់

(ខ្ព)  ចំ�យ គឺជាការថយចុ�ទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ក់ិ�ង់់ទត្រមង់់់ជាលំហិូរ
គោចញ ឬ�នឹុក់មម (ការគោត្របើអស់) ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬការគោក់ើ�គោ�ើង់់ទៃនឹបំណ៍ុល ម្រែដលជាលទធផលនាំំឱ្យយមូលធុនឹថយ
ចុ� គោត្រ�ពីការថយគោនាំ� ម្រែដលទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ការម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយ�ាស់។ 

២.២៤ ការទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យ គោក់ើ�គោចញគោដាយផ្លាាល់ពីការទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់
បំណ៍ុល។ លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យសត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យ ត្រ�ូវបានឹពិភាក់ាគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
២.២៧-២.៣២។

ចំណូ៍ល

២.២៥ នឹិយមនឹ�យទៃនឹចំណ៍ូល បូក់រួមទាំង់់ត្របាក់់ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំគោណ៍ញ។

(ក់)  ត្របាក់់ចំណ៍ូល គឺជាចំណ៍ូលម្រែដលគោក់ើ�ពីត្រប�ិប�តិការសក់មមភាពធុមមតារបស់អង់់គភាព នឹិង់់�នឹគោ�ា�គោត្រចើនឹ
ត្របគោភទដូចជា ចំណ៍ូលពីការលក់់ ទៃថែគោសវា ការត្របាក់់ ភាគលាភ សួយស្ថារនឹិង់់ទៃថែជីួល។

(ខ្ព)  ចំគោណ៍ញ គឺជាធា�ុគោផសង់់គោទៀ� ម្រែដលបំគោពញតាមនឹិយមនឹ�យទៃនឹចំណ៍ូល បុុម្រែនឹតមិនឹម្រែមនឹជាត្របាក់់ចំណ៍ូល
គោទ។ គោ�គោពលម្រែដលចំគោណ៍ញត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញចំគោណ៍ញទាំង់់គោនាំ� 
ជាទូគោ�ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញគោដាយម្រែ�ក់ ពីគោត្រពា�ការយល់ដឹង់់ស្ថាានឹការណ៍៍ចំគោណ៍ញ �នឹត្របគោ�ជីនឹ៍សត្រ�ប់
ការសគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូ។

ចំណាយ

២.២៦   នឹិយមនឹ�យទៃនឹចំ�យរួម�នឹការខា� ក់៏ដូចជាចំ�យទាំង់់អស់ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីត្រប�ិប�តិការសក់មមភាពធុមមតា
របស់អង់់គភាព។

(ក់)  ចំ�យ ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីត្រប�ិប�តិការសក់មមភាពធុមមតារបស់អង់់គភាពរួម�នឹ ឧទាហិរណ៍៍ ទៃថែគោដើមទៃនឹការលក់់ 



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 15

ត្របាក់់ឈ្នួិ�ល នឹិង់់រំលស់។ ចំ�យទាំង់់គោនាំ� តាមធុមមតាយក់ទត្រមង់់់ជាលំហិូរគោចញ ឬ�នឹុក់មម (ការគោត្របើអស់) 
ទៃនឹត្រទពយសក់មម ដូចជា ស្ថាច់ត្របាក់់ នឹិង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល សនឹិិធុិ ឬត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ។

(ខ្ព)  ការខា� គឺជាធា�ុគោផសង់់គោទៀ� ម្រែដលបំគោពញតាមនឹិយមនឹ�យទៃនឹចំ�យ នឹិង់់អាចគោក់ើ�ពីសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ
ធុមមតារបស់អង់់គភាព។ គោ�គោពលម្រែដលការខា� ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ
ជាធុមមតា ការខា�ទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ ពីគោត្រពា�ការយល់ដឹង់់ស្ថាានឹការណ៍៍ការខា�
�នឹត្របគោ�ជីនឹ៍សត្រ�ប់ការសគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូ។

ការទទួលសាគ លម់្រាទពយស្តក្តីមៅ ប់ំណ៍� ល ចំណូ៍ល ន្តិង់ចំណាយ

២.២៧ ការទទួលស្ថាាល់ គឺជាដំគោណ៍ើរការទៃនឹការបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹូវធា�ុ ម្រែដលបំគោពញនឹិយមនឹ�យទៃនឹត្រទពយ 
សក់មម បំណ៍ុល ចំណ៍ូល ឬចំ�យ នឹិង់់បំគោពញលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់) អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូអនាំគ� ម្រែដលជាប់ពាក់់ព�នឹធជាមួយធា�ុគោនាំ� អាចនឹឹង់់ហិូរចូលឬគោចញពីអង់់គភាព 
នឹិង់់

(ខ្ព)  ធា�ុគោនាំ��នឹទៃថែគោដើម ឬ�ទៃមែ ម្រែដលអាចវាស់ម្រែវង់់បានឹគោដាយគោជីឿជាក់់។

២.២៨ ការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹទទួលស្ថាាល់ធា�ុ ម្រែដលបំគោពញលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទាំង់់គោនាំ� មិនឹត្រ�ូវបានឹម្រែក់�ត្រមូវគោដាយការលា� 
ត្រ�ដាង់់អំពីគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់ ឬគោដាយក់ំណ៍�់ស�ាល់ ឬស�ារៈម្រែបបពនឹយល់គោ�ើយ។

�វន្ត�យភាពនៃន្តអត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍សេស្តដិាក្តីិចចអនាំគត្ថុ

២.២៩ ទសសនឹទានឹទៃនឹភវនឹីយភាព ត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់គោ�ក់ិ�ង់់លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទៃនឹការទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ គោដើមបីសំគោ�ដល់ 
ក់ត្រមិ�ទៃនឹភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជា ម្រែដលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូអនាំគ� ម្រែដលជាប់ពាក់់ព�នឹធជាមួយធា�ុគោនាំ�នឹឹង់់
ហិូរចូល ឬហិូរគោចញពីអង់់គភាព។ ការវាយ�ទៃមែអំពីក់ត្រមិ�ទៃនឹភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជា ម្រែដលភាាប់គោ�នឹឹង់់លំហិូរទៃនឹអ�ុ
ត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូអនាំគ� ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹភ�សត�តាង់់ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌ
នាំនាំចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ម្រែដលអាចរក់បានឹ គោ�គោពលម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹគោរៀបចំគោ�ើង់់។ ការ 
វាយ�ទៃមែទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់គោដាយម្រែ�ក់ៗពី�ំ សត្រ�ប់ធា�ុសំខានឹ់ៗគោដាយម្រែ�ក់ៗពី�ំ នឹិង់់សត្រ�ប់ត្រក់ុមទៃនឹ
ធា�ុមិនឹសំខានឹ់គោដាយម្រែ�ក់ៗពី�ំ។

ភាពសេ�ឿជាក្តី់នៃន្តការវាស្តផ់្នែវង់

២.៣០ លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទីពីរ សត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់ធា�ុមួយគឺថា ធា�ុគោនាំ��នឹទៃថែគោដើម ឬ�ទៃមែ ម្រែដលអាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់
ត្របក់បគោដាយភាពគោជីឿជាក់់។ គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីជាគោត្រចើនឹ ទៃថែគោដើម ឬ�ទៃមែទៃនឹធា�ុមួយត្រ�ូវបានឹដឹង់់។ គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោផសង់់គោទៀ� 
ទៃថែគោដើម ឬ�ទៃមែរបស់ធា�ុគោនាំ�ត្រ�ូវម្រែ�គោធុើើការបាានឹ់ស្ថាានឹ។ ការគោត្របើត្របាស់ការបាានឹ់ស្ថាានឹម្រែដលសមគោហិ�ុផល គឺជាម្រែផិក់
សំខានឹ់មួយទៃនឹការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់មិនឹបុ�ពាល់ដល់ភាពគោជីឿជាក់់របស់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
ទាំង់់គោនាំ�។ គោ�គោពលម្រែដលការបាានឹ់ស្ថាានឹសមគោហិ�ុផល មិនឹអាចគោធុើើគោ�បានឹ ធា�ុគោនាំ�មិនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់
គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោនាំ�គោទ។

២.៣១   ធា�ុមួយម្រែដលមិនឹបំគោពញលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យ សត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់អាច�នឹគុណ៍វុឌ្ឍិិិសត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់គោ�
ទៃថៃគោត្រកាយ ជាលទធផលទៃនឹកាលៈគោទសៈ ឬត្រពឹ�តិការណ៍៍ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់គោ�គោពលគោត្រកាយ។



16  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

២.៣២ ធា�ុមួយម្រែដលមិនឹបំគោពញលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យ សត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់អាចគោ�ម្រែ�ត្រ�ូវការលា�ត្រ�ដាង់់ គោ�ក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ 
ស�ាល់ ឬស�ារៈម្រែបបពនឹយល់ ឬក់ិ�ង់់តា�ង់់បម្រែនឹុម។ គោនឹ�ជាការសមរមយ គោ�គោពលការយល់ដឹង់់អំពីធា�ុគោនាំ�ទាក់់ទិនឹ
នឹឹង់់ការវាយ�ទៃមែអំពីស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� លទធផលអាជីីវក់មម នឹិង់់ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពមួយ 
គោដាយអិក់គោត្របើត្របាស់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។

ការវាស្តផ់្នែវង់ម្រាទពយស្តក្តីមៅ ប់ំណ៍� ល ចំណូ៍ល ន្តិង់ចំណាយ

២.៣៣ ការវាស់ម្រែវង់់ គឺជាដំគោណ៍ើរការទៃនឹការក់ំណ៍�់នឹូវបរិ�ណ៍រូបិយវ�ុ�ម្រែដលអង់់គភាពវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល ចំណ៍ូល 
នឹិង់់ចំ�យ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹ។ ការវាស់ម្រែវង់់ពាក់់ព�នឹធគោ�ដល់ការគោត្រជីើសគោរើសមូលដាានឹទៃនឹ
ការវាស់ម្រែវង់់។ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ�ចង់់ែ�លក់ំណ៍�់ថា គោ�ើមូលដាានឹទៃនឹការវាស់ម្រែវង់់មួយ� 
ម្រែដលអង់់គភាពត្រ�ូវគោត្របើត្របាស់ សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យជាគោត្រចើនឹត្របគោភទ។

២. ៣៤  មូលដាានឹទៃនឹការវាស់ម្រែវង់់ពីរត្របគោភទម្រែដលគោត្របើជាទូគោ� គឺទៃថែគោដើមត្របវ�តិ នឹិង់់�ទៃមែសមត្រសប៖

(ក់)  សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មម ទៃថែគោដើមត្របវ�តិ គឺជាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ ឬស្ថាច់ត្របាក់់សមមូលម្រែដលបានឹទូទា�់
ឬ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹការ�បសិង់់ ម្រែដលបានឹផតល់ឱ្យយ គោដើមបីទទួលបានឹត្រទពយសក់មម គោ�គោពលទិញត្រទពយសក់មម
គោនាំ�។ សត្រ�ប់បំណ៍ុល ទៃថែគោដើមត្របវ�តិ គឺជាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់សរុបម្រែដលបានឹទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ ឬស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល
ម្រែដលទទួលបានឹ ឬ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹជាស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដលទទួលបានឹជាការគោដា�ដូរនឹឹង់់
កា�ពើក់ិចូ គោ�គោពលម្រែដល កា�ពើកិ់ចូគោនាំ� គោក់ើ��នឹគោ�ើង់់ ឬគោ�ក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈមួយចំនឹួនឹ (ដូចជា ពនឹធគោលើ
ត្របាក់់ចំណ៍ូល) ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ឬ ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល ត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់ត្រ�ូវចំ�យ គោដើមបី
ទូទា�់បំណ៍ុលគោ�ក់ិ�ង់់ ត្រប�ិប�តិការធុមមតារបស់អាជីីវក់មម។ ទៃថែគោដើមត្របវ�តិបានឹរំលស់   គឺជាទៃថែគោដើមត្របវ�តិទៃនឹ
ត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលបូក់ ឬ ដក់នឹឹង់់ចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹទៃថែគោដើមត្របវ�តិ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ពីមុនឹថាជាចំ�យ 
ឬចំណ៍ូល។

(ខ្ព)  �ទៃមែសមត្រសប គឺជាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលត្រទពយសក់មម អាចត្រ�ូវបានឹគោធុើើការគោដា�ដូរ ឬ បំណ៍ុលត្រ�ូវបានឹទូទា�់
រវាង់់ភាគីម្រែដលដឹង់់គោរឿង់់ នឹិង់់�នឹបំណ៍ង់់គោធុើើ គោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការធុមមតា។

សេ�លការណ៍៍ទូសេ�នៃន្តការទទួលសាគ ល ់ន្តិង់ការវាស្តផ់្នែវង់

២.៣៥   ការ�ត្រមូវសត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យគោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ� គឺ
ម្រែផែក់គោលើគោ�លការណ៍៍ទូគោ� ម្រែដលបានឹមក់ពីសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ។ គោ�គោពលម្រែដលមិនឹ
�នឹការ�ត្រមូវគោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ� ម្រែដលអនឹុវ�តជាពិគោសសចំគោពា�ត្រប�ិប�តិការ ឬត្រពឹ�តិការណ៍៍ ឬស្ថាានឹការណ៍៍ដទៃទគោទៀ� 
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១០.៤ ផតល់នឹូវការម្រែណ៍នាំំសត្រ�ប់ការគោធុើើវិនឹិចេ�យ គោហិើយក់ថាខ្ពណ៍ឌ១០.៥ បគោង់់កើ�នឹូវឋានាំនឹុត្រក់មសត្រ�ប់
អង់់គភាពអនឹុវ�តតាម ក់ិ�ង់់ការសគោត្រមចចិ�តគោលើគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយម្រែដលសមត្រសប គោ�ក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈ
គោផសង់់ៗ។ ក់ត្រមិ�ទីពីរទៃនឹឋានាំនឹុត្រក់មគោនាំ� �ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពពិនឹិ�យនឹិយមនឹ�យ លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យការទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់
ទសសនឹទានឹទៃនឹការវាស់ម្រែវង់់សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យ នឹិង់់គោ�លការណ៍៍ ទូគោ�ម្រែដលបានឹ
ក់ំណ៍�់គោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់គោនឹ�។
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មូលដាា ន្តប់ង់គរ

២.៣៦  អង់់គភាពត្រ�ូវគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹ គោដាយគោត្របើត្របាស់មូលដាានឹគណ៍គោនឹយយបង់់គរគោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ព��៌�នឹ
អំពីលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់។ ម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹបង់់គរ ធា�ុនាំនាំត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ថាជាត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល មូលធុនឹ 
ចំណ៍ូល ឬចំ�យ គោ�គោពលម្រែដលធា�ុទាំង់់គោនាំ�បំគោពញនឹិយមនឹ�យ នឹិង់់លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទៃនឹការទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់
ធា�ុទាំង់់គោនាំ�។

ការទទួលសាគ លស់េ�ក្តីែ�ង់របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

ម្រាទពយស្តក្តីមៅ

២.៣៧ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� គោ�គោពលម្រែដល�នឹភាពត្របម្រែហិលថា 
អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអនាំគ� នឹឹង់់ហិូរចូលអង់់គភាព គោហិើយត្រទពយសក់មម�នឹទៃថែគោដើម ឬ�ទៃមែម្រែដលអាចវាស់ម្រែវង់់ គួរ
ឱ្យយគោជីឿជាក់់។ ត្រទពយសក់មម មិនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�គោទ គោ�គោពលម្រែដលការ
ចំ�យបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ ម្រែដលអង់់គភាពចាំ�់ទុក់ថា ការចំ�យគោនាំ� ត្របម្រែហិលជានឹឹង់់ មិនឹនាំំឱ្យយអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ
ហិូរចូលអង់់គភាពហិួសពីការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍បចូ�បបនឹិ។ ផុ�យគោ�វិញ ត្រប�ិប�តិការគោនឹ� នាំំឱ្យយ�នឹការទទួលស្ថាាល់
ចំ�យគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ (ឬគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លទធផល ត្របសិនឹគោបើបង្ហាាញ)។

២.៣៨   អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមយថាគោហិ�ុថាជាត្រទពយសក់មមគោទ។ បុុម្រែនឹតគោ�គោពលម្រែដលលំហិូរទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
គោសដឋក់ិចូអនាំគ�ចូលក់ិ�ង់់អង់់គភាពសឹង់់ម្រែ�ត្របាក់ដគោ�គោហិើយ គោនាំ�ត្រទពយសក់មម ម្រែដលពាក់់ព�នឹធមិនឹម្រែមនឹជាត្រទពយសក់មម
យថាគោហិ�ុគោទ គោហិើយការទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមគោនាំ� គឺជាការសមត្រសប។

ប់ំណ៍� ល

២.៣៩ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� គោ�គោពលម្រែដល៖

(ក់)  អង់់គភាព�នឹកា�ពើក់ិចូនាំចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល

(ខ្ព)  អង់់គភាពអាចនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយគោផុរធុនឹធានឹម្រែដលបង់់កប់នឹូវអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូគោ�ក់ិ�ង់់ការទូទា�់ នឹិង់់

(គ)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទូទា�់ អាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់បានឹគួរឱ្យយគោជីឿជាក់់។

២.៤០  បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ គឺជាកា�ពើក់ិចូម្រែដលអាច�នឹ ម្រែ�មិនឹត្របាក់ដ ឬកា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិ ម្រែដលមិនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ 
គោដាយស្ថារម្រែ�វាមិនឹបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌមួយ ឬទាំង់់ពីរ ទៃនឹ (ខ្ព) នឹិង់់ (គ) ទៃនឹក់ថាខ្ពណ៍ឌ២. ៣៩។ អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវ
ទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុថាជាបំណ៍ុល គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុរបស់អិក់លក់់គោ�ក់ិ�ង់់ការរួមបញ្ញូ�ល
អាជីីវក់មម (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១៩ ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម)។

ចំណូ៍ល

២.៤១ ការទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល គោក់ើ�គោចញគោដាយផ្លាាល់ពីការទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុល។ អង់់គភាព
ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ (ឬគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លទធផល ត្របសិនឹគោបើ
បង្ហាាញ) គោ�គោពលម្រែដលក់ំគោណ៍ើនឹទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអនាំ�� ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ក់ំគោណ៍ើនឹទៃនឹ ត្រទពយសក់មម ឬការថយ
ចុ�ទៃនឹបំណ៍ុលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ នឹិង់់អាចវាស់ម្រែវង់់បានឹគួរឱ្យយគោជីឿជាក់់។
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ចំណាយ

២.៤២ ការទទួលស្ថាាល់ចំ�យ គោក់ើ�គោចញគោដាយផ្លាាល់ពីការទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុល។ 
អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំ�យ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ (ឬគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លទធផល 
ត្របសិនឹគោបើបង្ហាាញ) គោ�គោពលម្រែដលការថយចុ�ទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអនាំគ�ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ការថយចុ�ទៃនឹ ត្រទពយ 
សក់មម ឬការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទៃនឹបំណ៍ុល បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ នឹិង់់អាចវាស់ម្រែវង់់បានឹគួរឱ្យយគោជីឿជាក់់។

ចំណូ៍លសេពញសេលញស្តរ �ប់ ន្តិង់ ចំសេណ៍ញឬខាត្ថុ

២.៤៣ ចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុប  គឺជាភាពខ្ពុស�ំទៃនឹបរិ�ណ៍រវាង់់ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យ។ ចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុប
មិនឹម្រែមនឹជាធា�ុមួយគោដាយម្រែ�ក់ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោទ គោហិើយគោ�លការណ៍៍ទៃនឹការទទួលស្ថាាល់គោដាយម្រែ�ក់ ក់៏
មិនឹ�នឹការចាំំបាច់សត្រ�ប់ចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុបគោនឹ�ម្រែដរ។

២.៤៤ ចំគោណ៍ញ ឬខា�  គឺជាភាពខ្ពុស�ំទៃនឹបរិ�ណ៍រវាង់់ចំណូ៍ល នឹិង់់ចំ�យ គោត្រ�ពីធា�ុនាំនាំទៃនឹចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យ
ម្រែដលសតង់់់ដារគោនឹ�ចាំ�់ថាំក់់ជាធា�ុទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ។ ចំគោណ៍ញ ឬខា�មិនឹម្រែមនឹជាធា�ុមួយគោដាយម្រែ�ក់ ទៃនឹ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោទ គោហិើយគោ�លការណ៍៍ទៃនឹការទទួលស្ថាាល់គោដាយម្រែ�ក់ ក់៏មិនឹ�នឹការចាំំបាច់សត្រ�ប់ចំគោណ៍ញ 
ឬខា�គោនឹ�ម្រែដរ។ 

២.៤៥ សតង់់់ដារគោនឹ�មិនឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយទទួលស្ថាាល់ធា�ុនាំនាំគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលមិនឹបំគោពញតាម
នឹិយមនឹ�យទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុល គោដាយមិនឹគិ�ពីថា គោ�ើធា�ុទាំង់់គោនាំ�គោក់ើ�មក់ពីការអនឹុវ�តសញ្ញាាណ៍ម្រែដល
ជាទូគោ�គោ�ថា “ទសសនឹទានឹផគ�ផគង់់” សត្រ�ប់ការវាស់ម្រែវង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�គោទ។

ការវាស្តផ់្នែវង់សេ�សេពលទទួលសាគ លដ់ិំប់ូង់

២.៤៦ គោ�គោពលទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលតាមទៃថែគោដើមត្របវ�តិ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ� សតង់់់ដារគោនឹ�
�ត្រមូវឱ្យយ�នឹការវាស់ម្រែវង់់ដំបូង់់គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹគោផសង់់ ដូចជា �ទៃមែសមត្រសប ជាគោដើម។

ការវាស្តផ់្នែវង់សេពលសេម្រាកាយជាប់ន្តតប់នាំា ប់់

ម្រាទពយស្តក្តីមៅហិរិញ្ញញវត្ថុុ� ន្តិង់ ប់ំណ៍� លហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

២.៤៧ អង់់គភាពមួយវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាមូលដាានឹ នឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាមូលដាានឹ ដូចម្រែដលបានឹឱ្យយនឹិយមនឹ�យ
គោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី១១ សូីពីឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ តាមទៃថែគោដើមបានឹរំលស់ដក់ការថយចុ��ទៃមែ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ការ
វិនឹិគោ�គគោលើភាគហិុុនឹបុរិ�ម្រែដលមិនឹអាចបម្រែមែង់់បានឹ នឹិង់់ការវិនឹិគោ�គគោលើភាគហិុុនឹធុមមតា ឬភាគហិុុនឹបុរិ�មិនឹអាច
ដាក់់លក់់បានឹ  ម្រែដលត្រ�ូវបានឹដាក់់ឱ្យយទិញ-លក់់ជាស្ថាធារណ៍ៈ ឬ�ទៃមែសមត្រសបររបស់ភាគហិុុនឹ ទាំង់់គោនាំ�អាចត្រ�ូវ
បានឹវាស់ម្រែវង់់គោផសង់់ពីគោនឹ� ត្របក់បគោដាយការគោជីឿទុក់ចិ�ត គោដាយ�ានឹការចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ ម្រែដលត្រ�ូវ
បានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប គោដាយការម្រែត្របត្របួលគោលើ�ទៃមែសមត្រសប ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬ
ខា�។
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២.៤៨  ជាទូគោ� អង់់គភាពវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់បំណុ៍លហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់គោទៀ�ទាំង់់អស់ តាម�ទៃមែសមត្រសប គោដាយ
ការម្រែត្របត្របួលគោលើ�ទៃមែសមត្រសប ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�សតង់់់ដារគោនឹ� �ត្រមូវ ឬ
អនឹុញ្ញាា�ឱ្យយ�នឹការវាស់ម្រែវង់់ គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹគោផសង់់គោទៀ� ដូចជា ទៃថែគោដើម ឬទៃថែគោដើមដក់រំលស់។

ម្រាទពយស្តក្តីមៅមិន្តផ្នែមន្តហិរិញ្ញញវត្ថុុ� 

២. ៤៩  ត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹហិិរញ្ញញវ�ុ�ភាគគោត្រចើនឹ ម្រែដលអង់់គភាពបានឹទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់តាមទៃថែគោដើមត្របវ�តិ ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់
គោ�គោពលគោត្រកាយជាបនឹតបនាំាប់ តាមមូលដាានឹការវាស់ម្រែវង់់គោផសង់់គោទៀ�។ ឧទាហិរណ៍៍៖ 

(ក់)  អង់់គភាពវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ តាមចំនឹួនឹទាបជាង់់ទៃនឹទៃថែគោដើមដក់ការរំលស់ នឹិង់់ការថយចុ��ទៃមែ
បង់់គរ នឹិង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹ (គំរូទៃថែគោដើម) ឬចំនឹួនឹទាបជាង់់ទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដល
បានឹវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ នឹិង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹ (គំរូវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ)

(ខ្ព)  អង់់គភាពវាស់ម្រែវង់់សនឹិិធុិតាមចំនឹួនឹទាបជាង់់ទៃនឹទៃថែគោដើម នឹិង់់ទៃថែលក់់ ដក់ទៃថែគោដើមបីសគោត្រមចការង្ហារនឹិង់់លក់់ នឹិង់់

(គ)  អង់់គភាពទទួលស្ថាាល់ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលក់ំពុង់់ម្រែ�
គោត្របើត្របាស់ ឬរក់ាទុក់សត្រ�ប់លក់់។ ការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមក់ិ�ង់់ចំនួឹនឹទឹក់ត្របាក់់ទាបជាង់់ទាំង់់គោនាំ� ត្រ�ូវបានឹ
គោធុើើគោ�ើង់់ក់ិ�ង់់គោ�លបំណ៍ង់់ធានាំថា ត្រទពយសក់មមមួយមិនឹត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់ក់ិ�ង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោត្រចើនឹជាង់់ចំនឹួនឹ
ទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលអង់់គភាព រំពឹង់់ថា នឹឹង់់ទទួលបានឹមក់វិញពីការលក់់ ឬការគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មមគោនាំ�។

 ២.៥០ សត្រ�ប់ត្របគោភទទៃនឹត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹហិិរញ្ញញវ�ុ�ដូចខាង់់គោត្រកាម សតង់់់ដារគោនឹ�អនឹុញ្ញាា� ឬ�ត្រមូវឱ្យយវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែ
សមត្រសប៖

(ក់)  ការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ម្រែដលអង់់គភាពវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប 
(សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៤.១០ នឹិង់់ ១៥.១៥ គោរៀង់់ៗ�ំ)

(ខ្ព)  ត្រទពយវិនឹិគោ�គម្រែដលអង់់គភាពវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៦. ៧) 

(គ)  ត្រទពយសក់មមក់សិក់មម (ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសត នឹិង់់ផលិ�ផលក់សិក់មមគោ�គោពលត្របមូលផល) ម្រែដលអង់់គភាព
វាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប ដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការលក់់ម្រែដលបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣៤.២) នឹិង់់

(ឃ) ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ម្រែដលអង់់គភាពវាស់ម្រែវង់់ត្រសបតាមគំរូវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
១៧.១៥ខ្ព)។

ប់ំណ៍� លសេ�សង់ព�ប់ំណ៍� លហិរិញ្ញញវត្ថុុ� 

២.៥១ បំណ៍ុលភាគគោត្រចើនឹ គោត្រ�ពីបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់តាមការបាានឹ់ស្ថាានឹ ម្រែដលត្រ�ឹមត្រ�ូវបំផុ�គោលើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់
ម្រែដលអាច�ត្រមូវ គោដើមបីទូទា�់កា�ពើក់ិចូគោ�ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។ 
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ការកាត្ថុ់ក្តីង់

២.៥២  អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវកា�់ក់ង់់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុល ឬចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�សតង់់់ដារគោនឹ��ត្រមូវ ឬអនឹុញ្ញាា�៖

(ក់) ការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មម គោដាយផ្លា�់គោចញបត្រមុង់់សត្រ�ប់ការវាយ�ទៃមែមិនឹម្រែមនឹជាការកា�់ក់ង់់។ ឧទាហិរណ៍៍៖ 
តាវលិក់សត្រ�ប់ ភាពហិួសសម�យទៃនឹសនឹិិធុិ នឹិង់់បត្រមុង់់សត្រ�ប់គណ៍នឹីត្រ�ូវទទួលម្រែដលមិនឹអាចត្របមូលបានឹ 
មិនឹម្រែមនឹជាការកា�់ក់ង់់គោទ។   

(ខ្ព)  ត្របសិនឹគោបើសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការធុមមតារបស់អង់់គភាព មិនឹ�ប់បញ្ញូ�លការទិញ នឹិង់់លក់់ត្រទពយសក់មមរយៈគោពល
ម្រែវង់់ រួមទាំង់់ត្រទពយសក់មមវិនឹិគោ�គ នឹិង់់ត្រទពយសក់មមត្រប�ិប�តិការផង់់គោនាំ� អង់់គភាពត្រ�ូវ�យការណ៍៍អំពីចំគោណ៍ញ 
នឹិង់់ខា� គោលើការបគោញ្ញូញគោចាំលនឹូវត្រទពយសក់មមទាំង់់គោនាំ� គោដាយការកា�់ក់ង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមគោនាំ� នឹិង់់
ចំ�យគោលើការលក់់ម្រែដលពាក់់ព�នឹធ ពីត្របាក់់ចំណ៍ូលពីការបគោញ្ញូញគោចាំល។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ៣

ការប់ង្ហាា ញរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

៣.១ ម្រែផិក់គោនឹ�ពនឹយល់អំពីការបង្ហាាញត្រ�ឹមត្រ�ូវទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� គោ�ើការអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាព ធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយមគោនឹ� �ត្រមូវឱ្យយគោធុើើអើី នឹិង់់ថា គោ�ើអើីជាសំណ៍ុំគោពញគោលញទៃនឹរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�។ 

ការប់ង្ហាា ញម្រាត្ថុឹមម្រាត្ថុូវ

៣.២ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបង្ហាាញគោដាយត្រ�ឹមត្រ�ូវអំពីស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� លទធផលហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់លំហិូរស្ថាច់ ត្របាក់់
របស់អង់់គភាព។ ការបង្ហាាញត្រ�ឹមត្រ�ូវទាមទារនឹូវការបង្ហាាញត្របក់បគោដាយការពិ�អំពីឥទធិពលទៃនឹត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិ
ការណ៍៍ នឹិង់់ស្ថាានឹការណ៍៍ដទៃទគោទៀ� ត្រសបតាមនឹិយមនឹ�យនឹិង់់លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទៃនឹការទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់ ត្រទពយសក់មម 
បំណ៍ុល ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យ ដូចបានឹម្រែចង់់គោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី២ សូីពីទសសនឹទានឹ នឹិង់់គោ�លការណ៍៍ទូគោ�៖

(ក់)  ការអនឹុវ�តសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម រួមជាមួយ ការលា� 
ត្រ�ដាង់់បម្រែនឹុមគោបើ�នឹការចាំំបាច់ ត្រ�ូវបានឹសនឹម�ថា នាំំឱ្យយ�នឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលសគោត្រមចបានឹការ
បង្ហាាញត្រ�ឹមត្រ�ូវអំពីស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� លទធផលហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់របស់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់
មធុយម។ 

(ខ្ព)  ដូចបានឹពនឹយល់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១.៥ ការអនឹុវ�តសតង់់់ដារគោនឹ�គោដាយអង់់គភាពម្រែដល�នឹការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវ ជា
ស្ថាធារណ៍ៈមិនឹនាំំឱ្យយ�នឹការបង្ហាាញត្រ�ឹមត្រ�ូវ  ត្រសបតាមសតង់់់ដារគោនឹ�គោទ។ ការលា�ត្រ�ដាង់់បម្រែនឹុមម្រែដល�នឹ
ម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ចំណ៍ុច (ក់) ចាំំបាច់ត្រ�ូវគោធុើើ   គោ�គោពលម្រែដលអនឹុគោលាម តាមការ�ត្រមូវពិគោសសនាំនាំក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ�
គោ�ម្រែ�មិនឹត្រគប់ត្រ�នឹ់សត្រ�ប់ឱ្យយអិក់គោត្របើត្របាស់ អាចយល់អំពីឥទធិពលទៃនឹត្រប�ិប�តិការពិគោសស គោដាយម្រែ�ក់នាំនាំ
ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់ស្ថាានឹការណ៍៍ដទៃទគោទៀ�គោលើស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់លទធផលហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាព។

ការអន្ត�សេលាមតាមស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាត្ថុិ ស្តម្រា�ប់់អង់គភាព

ធុ�ន្តត្ថុូច ន្តិង់មធុយម

៣.៣ អង់់គភាពម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹ អនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់
អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម ត្រ�ូវម្រែថែង់់បញ្ញាាក់់ឱ្យយបានឹជាក់់លាក់់ នឹិង់់ទាំង់់ត្រសុង់់អំពី ការអនឹុគោលាមគោនាំ�គោ�ក់ិ�ង់់
ក់ំណ៍�់ស�ាល់។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មិនឹត្រ�ូវបានឹពិពណ៍៌នាំថា អនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយមគោទ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាំង់់គោនាំ�អនឹុគោលាមតាម�ល់ការ
�ត្រមូវគោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ�។ 
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៣.៤ ក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈដ៏ក់ត្រមបំផុ� គោ�គោពល�ម្រែដលថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់សគោត្រមចថា ការអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដារគោនឹ� នឹឹង់់នាំំឱ្យយ
�នឹការភានឹ់ត្រច�ំខាាំង់់ ម្រែដលអាច�នឹទំនាំស់ជាមួយគោ�លគោ�ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� របស់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់
មធុយម ដូចបានឹម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី២ អង់់គភាពត្រ�ូវង្ហាក់គោចញពីការ�ត្រមូវគោនាំ�តាមវិធុី ដូច�នឹម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣.៥ 
គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�គោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌនឹិយ�ក់មម ម្រែដលពាក់់ព�នឹធហាមឃ្លា�់ការង្ហាក់គោចញគោនាំ�។

៣.៥ គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពមួយង្ហាក់គោចញពីការ�ត្រមូវទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣.៤ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់
ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់បានឹសគោត្រមចថា របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�បង្ហាាញ�ាង់់ត្រ�ឹមត្រ�ូវអំពីស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញាាវ�ុ� លទធផល
ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់របស់អង់់គភាព

(ខ្ព)  អង់់គភាពបានឹអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម 
ក់៏បុុម្រែនឹតអង់់គភាពបានឹង្ហាក់គោចញពីការ�ត្រមូវជាក់់លាក់់ គោដើមបីសគោត្រមចបានឹការបង្ហាាញត្រ�ឹមត្រ�ូវ នឹិង់់

(គ)  ស្ថារជា�ិទៃនឹការង្ហាក់គោចញ �ប់ទាំង់់ការចាំ�់ម្រែចង់់ ម្រែដលសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់ 
អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម�ត្រមូវ គោហិ�ុផលម្រែដលជាការចាំ�់ម្រែចង់់គោនាំ�នឹឹង់់នាំំ�នឹឱ្យយការភានឹ់ត្រច�ំគោ�ក់ិ�ង់់ 
កាលៈគោទសៈម្រែដលនឹឹង់់�នឹទំនាំស់ជាមួយគោ�លគោ�ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ដូចបានឹក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី២ នឹិង់់
ការចាំ�់ម្រែចង់់ម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់។

៣.៦ គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពមួយបានឹង្ហាក់គោចញពីការ�ត្រមូវទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ�នាំការិយបរិគោចេទមុនឹ គោហិើយការង្ហាក់គោចញគោនាំ�
�នឹផលបុ�ពាល់ដល់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នាំការិយបរិគោចេទបចូ�បបនឹិ 
អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវគោធុើើការលា�ត្រ�ដាង់់ ដូចបានឹក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣.៥ (គ)។

៣.៧ ក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈដ៏ក់ត្រមបំផុ� គោ�គោពល�ម្រែដលថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់សគោត្រមចថា ការអនឹុគោលាមតាមការ�ត្រមូវ គោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ 
ដារគោនឹ� នឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹការភានឹ់ត្រច�ំ ម្រែដលនឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹទំនាំស់ជាមួយគោ�លគោ�ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់
អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយមដូចបានឹក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី២ ក់៏បុុម្រែនឹតគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌនឹិយ�ក់មម ម្រែដលពាក់់ព�នឹធហាមមិនឹ
ឱ្យយង្ហាក់គោចញពីការ�ត្រមូវគោនាំ� អង់់គភាពត្រ�ូវកា�់បនឹុយជាអ�ិបរ�នឹូវម្រែផិក់ម្រែដលបង់់កការភានឹ់ត្រច�ំគោដាយការអនឹុគោលាម
ទាំង់់គោនាំ� គោដាយគោធុើើការលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ស្ថារជា�ិទៃនឹការ�ត្រមូវក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ� នឹិង់់គោហិ�ុផលម្រែដលបានឹគោធុើើឱ្យយថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់សគោត្រមចថា ការអនឹុគោលាម
តាម ការ�ត្រមូវគោនាំ� នាំំឱ្យយ�នឹការភានឹ់ត្រច�ំខាាំង់់ក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈ រហិូលដល់�នឹទំនាំស់ជាមួយគោ�លគោ�ទៃនឹ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ដូច�នឹម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី២ នឹិង់់

(ខ្ព)  សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទនឹីមួយៗ ម្រែដលបានឹបង្ហាាញ ការម្រែក់�ត្រមូវគោលើធា�ុនឹីមួយៗគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
ម្រែដលថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់បានឹសគោត្រមចថា ជាការចាំំបាច់ គោដើមបីសគោត្រមចបានឹការបង្ហាាញត្រ�ឹមត្រ�ូវ។

ន្តិរន្តតរភាពអា��វក្តីមៅ

៣.៨ គោ�គោពលគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់ទៃនឹអង់់គភាពម្រែដលគោត្របើត្របាស់សតង់់់ដារគោនឹ� ត្រ�ូវគោធុើើការវាយ�ទៃមែអំពី
លទធភាពរបស់អង់់គភាព ក់ិ�ង់់ការបនឹតនឹិរនឹតរភាពអាជីីវក់មម។ អង់់គភាពមួយដំគោណ៍ើរការនឹិរនឹតរភាពអាជីីវក់មម គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ថាំក់់
ត្រគប់ត្រគង់់�នឹបំណ៍ង់់ជីត្រម�បញ្ញជីអង់់គភាព ឬបញ្ញឈប់ត្រប�ិប�តិការ ឬពុំ�នឹជីគោត្រមើសអើីគោត្រ�ពីគោធុើើដូគោចិ�។  ក់ិ�ង់់ការវាយ�ទៃមែ
ថា គោ�ើការសនឹម�អំពីនឹិរនឹតរភាពអាជីីវក់មម សមត្រសបម្រែដរឬអ�់ ថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់ត្រ�ូវគិ�គូរពិចាំរ�គោលើ�ល់ ព��៌�នឹ



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 23

អំពីអនាំគ�ម្រែដលអាចរក់បានឹ ម្រែដល�នឹរយៈគោពល�ាង់់គោហាច�ស់ ម្រែ�មិនឹក់ំណ៍�់ត្រ�ឹម ១២ម្រែខ្ព គិ�ចាំប់ពី ការិយ
បរិគោចេទ�យការណ៍៍។ 

៣.៩ គោ�គោពលម្រែដលថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់បានឹដឹង់់ គោ�ក់ិ�ង់់ការវាយ�ទៃមែរបស់ខ្ពែ�នឹ អំពីភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជាជាស្ថារវនឹតទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ 
ត្រពឹ�តិការណ៍៍ ឬស្ថាានឹការណ៍៍ម្រែដលនាំំឱ្យយការសង់់ស�យធុំដុំ គោលើលទធភាពរបស់អង់់គភាពក់ិ�ង់់ការបនឹតនឹិរនឹតរភាពអាជីីវក់មម  
អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់អំពីភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជាទាំង់់គោនាំ�។ គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពមិនឹគោរៀបចំរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ� គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹនឹិរនឹតរភាពអាជីីវក់មម អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់អង់់គគោហិ�ុគោនាំ�  នឹិង់់មូលដាានឹម្រែដល
អង់់គភាពបានឹគោត្របើ ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោនាំ�  នឹិង់់គោហិ�ុផលម្រែដលនាំំឱ្យយគោគមិនឹចាំ�់ទុក់អង់់គភាពគោនាំ�ថា
ជាដំគោណ៍ើរការនឹិរនឹតរភាពអាជីីវក់មម។

ភាពញកឹ្តីញាប់់នៃន្តការរាយការណ៍៍

៣.១០ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញសំណ៍ុំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោពញគោលញ (រួម�នឹ ព��៌�នឹគោត្របៀបគោធុៀប សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
៣.១៤) �ាង់់គោហាច�ស់ជាគោរៀង់់�ល់ឆ្នាំំំ។ គោ�គោពលម្រែដលចុង់់ទៃនឹការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍របស់អង់់គភាព �នឹការ
ម្រែត្របត្របួល គោហិើយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្របចាំំឆ្នាំំំ ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទម្រែវង់់ជាង់់ឬខ្ពែីជាង់់មួយឆ្នាំំំ 
អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  អង់់គគោហិ�ុគោនាំ�

(ខ្ព)  គោហិ�ុផលសត្រ�ប់ការគោត្របើការិយបរិគោចេទម្រែដលម្រែវង់់ជាង់់ឬខ្ពែីជាង់់ នឹិង់់ 

(គ) អង់់គគោហិ�ុម្រែដលថា ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោត្របៀបគោធុៀបម្រែដលបានឹបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� (�ប់ទាំង់់
ក់ំណ៍�់ស�ាល់ម្រែដលពាក់់ព�នឹធ) មិនឹអាចគោធុើើការគោត្របៀបគោធុៀបបានឹទាំង់់ត្រសុង់់។

ស្តង់គត្ថុិភាពនៃន្តការប់ង្ហាា ញ

៣.១១ អង់់គភាពត្រ�ូវរក់ាការបង្ហាាញ នឹិង់់ចំ��់ថាំក់់ទៃនឹធា�ុនាំនាំគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ពីការិយបរិគោចេទ មួយគោ�
ការិយបរិគោចេទគោត្រកាយគោទៀ� គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�៖

(ក់)  �ាង់់ចាស់ត្រក់ម្រែ�� បនាំាប់ពី�នឹការម្រែត្របត្របួលធុំដុំគោលើស្ថារជា�ិត្រប�ិប�តិការរបស់អង់់គភាព ឬការពិនឹិ�យ
គោ�ើង់់វិញ គោលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹ ម្រែដលការបង្ហាាញ ឬចំ��់ថាំក់់មួយគោផសង់់គោទៀ� �នឹភាព
សមត្រសបជាង់់ គោដាយគិ�គូរដល់លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យសត្រ�ប់ការគោត្រជីើសគោរើស នឹិង់់ការអនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយ
គណ៍គោនឹយយគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី១០ សូីពីគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ការបាានឹ់ស្ថាានឹ នឹិង់់ក់ំហិុសឆ្គគង់់ ឬ 

(ខ្ព)  សតង់់់ដារគោនឹ��ត្រមូវឱ្យយផ្លាាស់បូ�រការបង្ហាាញ។

៣.១២ គោ�គោពលម្រែដលការបង្ហាាញ ឬចំ��់ថាំក់់ទៃនឹធា�ុនាំនាំគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� �នឹការម្រែត្របត្របួល អង់់គភាពត្រ�ូវ
គោធុើើចំ��់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញគោលើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោត្របៀបគោធុៀប គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ចំ��់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញគោនាំ�មិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច។ 
គោ�គោពលម្រែដលចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោត្របៀបគោធុៀប ត្រ�ូវបានឹគោធុើើចំ��់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ស្ថារជា�ិទៃនឹចំ��់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញ។



24  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ខ្ព)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹធា�ុនឹីមួយៗ ឬថាំក់់នឹីមួយៗទៃនឹប�ាធា�ុ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោធុើើចំ��់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញ នឹិង់់

(គ)  គោហិ�ុផលសត្រ�ប់ការគោធុើើចំ��់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញ។

៣.១៣ ត្របសិនឹគោបើមិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច ក់ិ�ង់់ការគោធុើើចំ��់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោត្របៀបគោធុៀប  អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ 
អំពីមូលគោហិ�ុ ម្រែដលចំ��់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញមិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច។ 

ព័ត្ថុ៌�ន្តសេម្រាប់ៀប់សេធុៀប់

៣.១៤ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�គោ�គោពលម្រែដលសតង់់់ដាគោនឹ�អនឹុញ្ញាា�ឬ�ត្រមូវគោផសង់់ពីគោនឹ� អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹគោត្របៀបគោធុៀប
ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ការិយបរិគោចេទអាចគោត្របៀបគោធុៀបបានឹមុនឹៗ សត្រ�ប់�ល់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹការិយបរិគោចេទបចូ�បបនឹិ។  អង់់គភាពត្រ�ូវបញ្ញូ�លព��៌�នឹគោត្របៀបគោធុៀបសត្រ�ប់ព��៌�នឹពណ៍៌នាំនឹិង់់បរិ�យ 
គោ�គោពលម្រែដលព��៌�នឹគោត្របៀបគោធុៀបគោនាំ� ពាក់់ព�នឹធគោ�នឹឹង់់ការយល់ដឹង់់អំពីរបាយការណ៍៍�ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹការិយបរិគោចេទ
បចូ�បបនឹិ។

ភាពជាសារវន្តត ន្តិង់ការរមួ�ំ�ំ�ែ

៣.១៥ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំនឹូវថាំក់់ជាស្ថារវនឹតនឹីមួយៗទៃនឹធា�ុត្របហាក់់ត្របម្រែហិល�ំ។ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញ
ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំនឹូវធា�ុនាំនាំម្រែដល�នឹស្ថារជា�ិ ឬមុខ្ពង្ហារមិនឹដូច�ំ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ធា�ុទាំង់់គោនាំ�មិនឹ�នឹ
ភាពជាស្ថារវនឹត។

៣.១៦ ការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹដាក់់បញ្ញូ�ល ឬការម្រែថែង់់ខ្ពុសនឹូវធា�ុនាំនាំ �នឹភាពជាស្ថារវនឹត ត្របសិនឹគោបើការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹ
ដាក់់បញ្ញូ�ល ឬការម្រែថែង់់ខ្ពុសគោនាំ� អាច�នឹឥទធិពលគោដាយខ្ពែ�នឹ ឬជារួមគោលើការសគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូរបស់អិក់គោត្របើ
ត្របាស់ម្រែដលបានឹ គោធុើើគោ�ើង់់ម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ភាពជាស្ថារវនឹត អាត្រស�យគោលើទំហិំ នឹិង់់ស្ថារជា�ិ 
ទៃនឹការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹដាក់់បញ្ញូ�ល ឬការម្រែថែង់់ខ្ពុសម្រែដលត្រ�ូវបានឹវិនឹិចេ�យគោ�ក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈជីុំវិញ។ ទំហិំ ឬស្ថារជា�ិ 
ទៃនឹធា�ុគោនាំ� ឬការផូ�ំ�ំទាំង់់ទំហិំ ទាំង់់ស្ថារជា�ិទៃនឹធា�ុគោនាំ� អាចជាក់តាាក់ំណ៍�់។

ស្តណំ៍�ំ សេពញសេលញនៃន្តរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

៣.១៧ សំណ៍ុំគោពញគោលញទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពមួយ ត្រ�ូវ�ប់បញ្ញូ�លចំណ៍ុចទាំង់់អស់ខាង់់គោត្រកាម៖ 

(ក់)  របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� នាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍

(ខ្ព)  មួយក់ិ�ង់់ចំគោ�មពីរខាង់់គោត្រកាម៖ 

១)  របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញគោទាលសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ម្រែដលបង្ហាាញ ត្រគប់ធា�ុ
ទាំង់់អស់ទៃនឹចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទគោនាំ� រួមទាំង់់ធា�ុ
ទាំង់់ឡាយម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់ចំគោណ៍ញ ឬខា� (ម្រែដលជាសរុបរង់់ គោ�ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ) នឹិង់់ធា�ុនាំនាំទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 25

២)  របាយការណ៍៍លទធផលដាច់គោដាយម្រែ�ក់មួយ នឹិង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញដាច់គោដាយម្រែ�ក់
មួយ។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពសគោត្រមចគោត្រជីើសគោរើសគោធុើើការបង្ហាាញ ទាំង់់របាយការណ៍៍លទធផលទាំង់់របាយ 
ការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញចាំប់គោផតើមពីចំគោណ៍ញឬខា� គោហិើយ
បនាំាប់មក់ បង្ហាាញពីធា�ុនាំនាំទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ។

(គ)  របាយការណ៍៍បម្រែត្រមបត្រមួលមូលធុនឹសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍

(ឃ)  របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ នឹិង់់

(ង់់)  ក់ំណ៍�់ស�ាល់ ម្រែដល�នឹការសគោង់់ខបអំពីគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយសំខានឹ់ៗ នឹិង់់ព��៌�នឹពនឹយល់គោផសង់់ 
គោទៀ�។

៣.១៨ ត្របសិនឹគោបើការម្រែត្របត្របួលគោលើមូលធុនឹ ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទ ម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញ ត្រ�នឹ់ម្រែ�
គោក់ើ�គោចញពីចំគោណ៍ញ ឬខា� ការទូទា�់ភាគលាភ ការម្រែក់�ត្រមូវក់ំហិុសឆ្គគង់់ទៃនឹការិយបរិគោចេទមុនឹៗ  នឹិង់់ការផ្លាាស់បូ�រ
គោលើគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ អង់់គភាពអាចបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់គោទាល ជីំនឹួសឱ្យយ
របាយកាណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ នឹិង់់របាយការណ៍៍បម្រែត្រមបត្រមួលមូលធុនឹ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៦.៤)។

៣.១៩ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព មិនឹ�នឹធា�ុទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗនាំការិយបរិគោចេទ�មួយ ម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវ
បានឹបង្ហាាញ អង់់គភាពអាចបង្ហាាញម្រែ�របាយការណ៍៍លទធផល ឬអង់់គភាពអាចបង្ហាាញ របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ 
ម្រែដល “បនាំា�់គោត្រកាមបំផុ�” ត្រ�ូវបិទស្ថាាក់ “ចំគោណ៍ញ ឬខា�”។

៣.២០ គោដាយស្ថារក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣.១៤ ទាមទារនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោត្របៀបគោធុៀបទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗ សត្រ�ប់�ល់
ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទាំង់់អស់ម្រែដលបានឹបង្ហាាញក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� សំណ៍ុំគោពញគោលញទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� 
�នឹនឹ�យថា �ាង់់គោហាច�ស់អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ��ាង់់�ិចពីរ ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹី
មួយៗ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវ នឹិង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់ម្រែដលពាក់់ព�នឹធ។

៣.២១ គោ�ក់ិ�ង់់សំណ៍ុំគោពញគោលញទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹីមួយៗគោដាយភាព
គោលចគោធាាគោសមើ�ំ។

៣.២២ អង់់គភាពអាចគោត្របើត្របាស់ចំណ៍ង់់គោជីើង់់ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� គោត្រ�ពីចំណ៍ង់់គោជីើង់់ម្រែដលបានឹគោត្របើគោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ� ឱ្យយ
ម្រែ�ចំណ៍ង់់គោជីើង់់គោនាំ�មិនឹនាំំឱ្យយ�នឹការភានឹ់ត្រច�ំ។

អត្ថុតស្តញ្ញាញ ណ៍ក្តីមៅនៃន្តរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

៣.២៣ អង់់គភាពត្រ�ូវបញ្ញាាក់់អ�តសញ្ញាាណ៍ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់នឹីមួយៗឱ្យយបានឹចាស់លាស់ នឹិង់់ត្រ�ូវ
ម្រែញក់របាយការណ៍៍នឹិង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់ទាំង់់គោនាំ�ឱ្យយដាច់ពីព��៌�នឹគោផសង់់គោទៀ� គោ�ក់ិ�ង់់ឯក់ស្ថារម្រែ�មួយ។ គោលើសពីគោនឹ�
គោទៀ� អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញព��៌�នឹខាង់់គោត្រកាមឱ្យយគោលចគោធាា នឹិង់់គោធុើើមូង់់គោទៀ� ត្របសិនឹគោបើ�នឹការចាំំបាច់ គោដើមបីការយល់
ដឹង់់អំពីព��៌�នឹម្រែដលបានឹបង្ហាាញ៖

(ក់) គោ�ា�របស់អង់់គភាព�យការណ៍៍ នឹិង់់ការម្រែក់ម្រែត្រប�មួយទៃនឹគោ�ា�គោនឹ� ចាំប់តាំង់់ពីចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍
មុនឹគោនឹ�មួយ។

(ខ្ព) ថាគោ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រគបដណ៍ាប់អង់់គភាពគោទាល ឬត្រក់ុមអង់់គភាព។ 



26  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(គ) កាលបរិគោចេទទៃនឹចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ នឹិង់់ការិយបរិគោចេទ ម្រែដលត្រគបដណ៍ាប់គោដាយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ 
វ�ុ�។

(ឃ) រូបិយប�ណ៍ណសត្រ�ប់ការបង្ហាាញ ដូចបានឹឱ្យយនឹិយមនឹ�យគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី៣០ សូីពីការបក់ម្រែត្របរូបិយប�ណ៍ណបរគោទស 
នឹិង់់

(ង់់) ក់ត្រមិ�ទៃនឹការបង់់គ�់ គោបើសិនឹជា�នឹ ម្រែដលបានឹគោត្របើក់ិ�ង់់ការបង្ហាាញចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។

៣.២៤ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាម គោ�ក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់៖

(ក់) អាសយដាានឹ នឹិង់់ទត្រមង់់់គ�ិយុ�តិរបស់អង់់គភាព ត្របគោទសម្រែដលខ្ពែ�នឹបានឹចុ�បញ្ញជីពាណ៍ិជីជក់មម នឹិង់់អាសយដាានឹ ទៃនឹ
ការិ�ល�យម្រែដលបានឹចុ�បញ្ញជី (ឬទីតាំង់់ចមបង់់របស់អាជីីវក់មម ត្របសិនឹគោបើវាគោ�គោផសង់់ពីការិ�ល�យ ម្រែដលបានឹ
ចុ�បញ្ញជី) នឹិង់់

(ខ្ព) ការពិពណ៍៌នាំអំពីស្ថារជា�ិទៃនឹត្រប�ិប�តិការរបស់អង់់គភាព នឹិង់់សក់មមភាពចមបង់់របស់អង់់គភាព។

ការប់ង្ហាា ញព័ត្ថុ៌�ន្ត ផ្នែដិលមិន្តបាន្តត្ថុម្រាមូវសេដាយស្តតង់់ដារសេន្តះ

៣.២៥ សតង់់់ដារគោនឹ� មិនឹពិភាក់ាអំពីការបង្ហាាញព��៌�នឹតាមម្រែផិក់ [ទៃនឹអាជីីវក់មម] ត្របាក់់ចំគោណ៍ញក់ិ�ង់់មួយចំម្រែណ៍ក់ហិុុនឹឬ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ចគោនាំា�គោពល របស់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច ឬអង់់គភាពធុុនឹមធុយមគោទ។ អង់់គភាពម្រែដលគោធុើើ ការលា�ត្រ�ដាង់់
ទាំង់់គោនឹ� ត្រ�ូវអធុិបាយអំពីមូលដាានឹសត្រ�ប់ការគោរៀបចំ នឹិង់់ការបង្ហាាញព��៌�នឹគោនាំ�។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ៤

របាយការណ៍៍សុាន្តភាពហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

៤.១ ម្រែផិក់គោនឹ�ម្រែចង់់អំពីព��៌�នឹ ម្រែដលត្រ�ូវបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់វិធុីទៃនឹការបង្ហាាញវា។ របាយ 
ការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� (ជីួនឹកាលគោ�ថា តា�ង់់�ុលយការ) បង្ហាាញអំពីត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល នឹិង់់មូលធុនឹរបស់
អង់់គភាព នាំកាលបរិគោចេទជាក់់លាក់់�មួយ គឺនាំចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

ព័ត្ថុ៌�ន្តផ្នែដិលម្រាត្ថុូវប់ង្ហាា ញសេ�ក្តីែ�ង់របាយការណ៍៍សុាន្តភាពហិរិញវត្ថុុ� 

៤.២ �ាង់់គោហាច�ស់ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រ�ូវបញ្ញូ�លនឹូវធា�ុបនាំា�់ ម្រែដលបង្ហាាញនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់
ខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ស្ថាច់ត្របាក់់ នឹិង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល

(ខ្ព)  គណ៍នឹីត្រ�ូវទទួល នឹិង់់ ត្រ�ូវទទួលគោផសង់់គោទៀ� 

(គ)  ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� (មិនឹ�ប់បញ្ញូ�លបរិ�ណ៍ម្រែដលបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ុច (ក់) (ខ្ព) (ញ) នឹិង់់(ដ))

(ឃ)  សនឹិិធុិ

(ង់់)  ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ

(ង់់ក់)  ត្រទពយវិនឹិគោ�គ ម្រែដលក់�់ក់ិ�ង់់បញ្ញជីតាមទៃថែគោដើមដក់ការរំលស់នឹិង់់ការថយចុ��ទៃមែបង់់គរ

(ច)  ត្រទពយវិនឹិគោ�គ ម្រែដលក់�់ក់ិ�ង់់បញ្ញជីតាម�ទៃមែសមត្រសបនឹិង់់បម្រែត្រមបត្រមួលក់�់ចូលចំគោណ៍ញ ឬខា�

(ឆ្គ)  ត្រទពយសក់មមអរូបី 

(ជី)  ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតម្រែដលក់�់ក់ិ�ង់់បញ្ញជីតាមទៃថែគោដើមដក់ការរំលស់នឹិង់់ការថយចុ��ទៃមែបង់់គរ

(ឈ្នួ)  ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសត ម្រែដលក់�់ក់ិ�ង់់បញ្ញជីតាម�ទៃមែសមត្រសបនឹិង់់បម្រែត្រមបត្រមួលក់�់ចូលចំគោណ៍ញ ឬខា�

(ញ)  ការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ 

(ដ)  ការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ

(ឋ)  គណ៍នឹីត្រ�ូវសង់់ នឹិង់់ត្រ�ូវសង់់គោផសង់់គោទៀ�

(ឌ្ឍិ)  បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� (មិនឹ�ប់បញ្ញូ�លបរិ�ណ៍ម្រែដលបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ុច (ឋ) នឹិង់់ (�))

(ឍ)  បំណ៍ុល នឹិង់់ត្រទពយសក់មមសត្រ�ប់ពនឹធបចូ�បបនឹិ

(ណ៍)  បំណ៍ុលពនឹធពនឹារនឹិង់់ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ (ទាំង់់គោនឹ�ត្រ�ូវម្រែ�ចាំ�់ថាំក់់ថាសត្រ�ប់រយៈគោពលម្រែវង់់)



28  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(�)  សំវិធានឹធុនឹ

(ថ) ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់ បានឹបង្ហាាញគោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពីមូលធុនឹបានឹពី�ាស់ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោម 
នឹិង់់

(ទ)  មូលធុនឹបានឹពី�ាស់ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោម។

៤.៣ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវបង្ហាាញនឹូវធា�ុបនាំា�់ ចំណ៍ង់់គោជីើង់់ នឹិង់់សរុបរង់់បម្រែនឹុមគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�គោ� 
គោពលម្រែដលការបង្ហាាញម្រែបបគោនឹ�ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ការយល់ដឹង់់អំពីស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាព។

ការផ្នែប់ង់ផ្នែចក្តីរវាង់រយៈសេពលខៃ� ន្តិង់រយៈសេពលផ្នែវង់

៤.៤ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវបង្ហាាញអំពីត្រទពយសក់មមរយៈគោពលខ្ពែីនឹិង់់រយៈគោពលម្រែវង់់ នឹិង់់បំណ៍ុលរយៈគោពលខ្ពែីនឹិង់់រយៈគោពលម្រែវង់់ ជា
ការចាំ�់ថាំក់់ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពគោនាំ� គោដាយត្រសបតាមក់ថា 
ខ្ពណ៍ឌ ៤. ៥-៤. ៨គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�គោ�គោពលម្រែដលបានឹបង្ហាាញគោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹសនឹុនឹីយភាព ផតល់នឹូវព��៌�នឹ
ម្រែដលអាចគោជីឿទុក់ចិ�តបានឹ នឹិង់់�នឹការជាប់ពាក់់ព�នឹធជាង់់។ គោ�គោពលអនឹុវ�តការគោលើក់ម្រែលង់់គោនឹ� �ល់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់
បំណ៍ុលត្រ�ូវម្រែ�បង្ហាាញតាមលំដាប់សនឹុនឹីយភាពត្របហាក់់ត្របម្រែហិល (លំដាប់ចុ� ឬគោ�ើង់់)។

ម្រាទពយស្តក្តីមៅរយៈសេពលខៃ�

៤.៥  អង់់គភាពមួយ ត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់ត្រទពយសក់មមមួយថាជាត្រទពយសក់មមរយៈគោពលខ្ពែី គោ�គោពលម្រែដល ៖

(ក់)  អង់់គភាពរំពឹង់់ថាទទួលបានឹត្រទពយសក់មម ឬ�នឹបំណ៍ង់់លក់់ឬគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មម គោ�ក់ិ�ង់់វដតត្រប�ិប�តិការ
ធុមមតារបស់អង់់គភាព

(ខ្ព)  អង់់គភាពកានឹ់កាប់ត្រទពយសក់មមជាចមបង់់សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ជីួញដូរ 

(គ)  អង់់គភាពរំពឹង់់ថានឹឹង់់ទទួលបានឹត្រទពយសក់មមក់ិ�ង់់គោពល ១២ ម្រែខ្ព បនាំាប់ពីកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ឬ

(ឃ) ត្រទពយសក់មមគឺជាស្ថាច់ត្របាក់់ឬស្ថាច់ត្របាក់់សមមូលគោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�វាត្រ�ូវបានឹដាក់់ក់ំហិិ�ថាមិនឹឱ្យយផ្លាាស់បត�រ ឬ
គោត្របើ ត្របាស់គោដើមបី ទូទា�់សង់់បំណ៍ុលសត្រ�ប់រយៈគោពល�ាង់់គោហាច�ស់១២ម្រែខ្ពបនាំាប់ពីកាលបរិ គោចេទ
�យការណ៍៍។

៤.៦ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់ត្រទពយសក់មមដទៃទគោទៀ�ទាំង់់អស់ ថាជាត្រទពយសក់មមរយៈគោពលម្រែវង់់។ ត្របសិនឹគោបើវដតត្រប�ិប�តិការ
ធុមមតារបស់អង់់គភាពមិនឹអាចបញ្ញាាក់់បានឹចាស់លាស់ រយៈគោពលទៃនឹវដតត្រប�ិប�តិការធុមមតារបស់អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹ
សនឹម�ថា ១២ម្រែខ្ព។

ប់ំណ៍� លរយៈសេពលខៃ�

៤.៧   អង់់គភាពមួយ ត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់បំណ៍ុលមួយថាជាបំណ៍ុលរយ:គោពលខ្ពែី គោ�គោពលម្រែដល ៖
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(ក់)  អង់់គភាពរំពឹង់់ថានឹឹង់់ទូទា�់សង់់បំណ៍ុលក់ិ�ង់់វដតត្រប�ិប�តិការធុមមតារបស់អង់់គភាព

(ខ្ព)  អង់់គភាពកានឹ់កាប់បំណ៍ុលជាចមបង់់សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ជីួញដូរ

(គ)  បំណ៍ុលគោនាំ�នឹឹង់់ដល់គោពលត្រ�ូវទូទា�់សង់់ក់ិ�ង់់រយៈគោពល ១២ ម្រែខ្ព បនាំាប់ពីកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ឬ

(ឃ) អង់់គភាពមិនឹ�នឹសិទធិ�ានឹលក់ខខ្ពណ៍ឌគោដើមបីពនឹារការទូទា�់សង់់បំណ៍ុលគោនាំ� សត្រ�ប់�ាង់់គោហាច�ស់
រយ:គោពល១២ម្រែខ្ព បនាំាប់ពីកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

៤.៨ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់បំណ៍ុលដទៃទគោទៀ�ទាំង់់អស់ថាជាបំណ៍ុលរយៈគោពលម្រែវង់់។

ការសេរៀប់ចំតាមលដំាប់់លសំេដាយ ន្តិង់ទម្រាមង់់នៃន្តធាត្ថុ�នាំនាំសេ�ក្តីែ�ង់របាយការណ៍៍

សុាន្តភាពហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

៤.៩ សតង់់់ដារគោនឹ�មិនឹពិពណ៍៌នាំអំពីលំដាប់លំគោដាយឬទត្រមង់់់ទៃចធា�ុនាំនាំម្រែដលត្រ�ូវបង្ហាាញគោនាំ�គោទ។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៤.២ ត្រ�នឹ់ 
ម្រែ�ផតល់ជាធុមមតានឹូវបញ្ញជីទៃនឹធា�ុនាំនាំម្រែដល�នឹចរិក់លក់ខណ៍ៈឬមុខ្ពង្ហារខ្ពុសៗ�ំ�ាង់់ចាស់ គោដើមបីធានាំនឹូវការបង្ហាាញ
ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែ�បុុគោ�ះ�។  បម្រែនឹុមគោលើសគោនឹ�គោទៀ�៖

(ក់)  ប�ាធា�ុបនាំា�់ត្រ�ូវបានឹរួមបញ្ញូ�ល គោ�គោពលម្រែដល ទំហិំ លក់ខណ៍ៈ ឬមុខ្ពង្ហាររបស់ធា�ុមួយ  ឬការផូ�ំធា�ុ
ត្រសគោដៀង់់�ំ គោធុើើឱ្យយការបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់�នឹភាពទាក់់ទង់់�ំនឹឹង់់ការយល់ដឹង់់ពីអំពីស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�
របស់អង់់គភាព, នឹិង់់

(ខ្ព)  ការពិពណ៍៌នាំម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់នឹិង់់ការគោរៀបតាមលំដាប់លំគោដាយទៃនឹធា�ុឬការផូ�ំធា�ុត្រសគោដៀង់់�ំអាចត្រ�ូវ
បានឹម្រែក់ម្រែត្របអាត្រស�យគោ�នឹឹង់់ត្របគោភទរបស់អង់់គភាពនឹិង់់ត្រប�ិប�តិការរបស់វា គោដើមបីផតល់ព��៌�នឹម្រែដលពាក់់ព�នឹធ
នឹឹង់់ការយល់ដឹង់់អំពីស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាព។

៤.១០  ការវិនឹិចេ�យថាគោ�ើធា�ុបម្រែនឹុមនាំនាំ ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ឬអ�់គោនាំ�គឺ អាត្រស�យគោលើការវាយ�ទៃមែទៃនឹចំណ៍ុច
ទាំង់់អស់ដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់)  បរិ�ណ៍ ចរិក់លក់ខណ៍ៈ នឹិង់់សនឹុនឹីយភាពរបស់ត្រទពយសក់មម

(ខ្ព)  មុខ្ពង្ហាររបស់ត្រទពយសក់មមគោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាព នឹិង់់

(គ)  បរិ�ណ៍ ចរិក់លក់ខណ៍ៈ នឹិង់់គោពលគោវលាទៃនឹបំណ៍ុល។

ព័ត្ថុ៌�ន្តផ្នែដិលម្រាត្ថុូវប់ង្ហាា ញ សេ�ក្តីែ�ង់របាយការណ៍៍សុាន្តភាពហិរិញ្ញញវត្ថុុ�ឬក្តីែ�ង់

ក្តីំណ៍ត្ថុ់ស្ត�គ ល់

៤.១១ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញវ�ុ�ឬក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់នឹូវចំ��់ថាំក់់
រង់់នាំនាំដូចខាង់់គោត្រកាម ទៃនឹធា�ុបនាំា�់ម្រែដលត្រ�ូវបង្ហាាញ ៖ 

(ក់)  ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ តាមចំ��់ថាំក់់សមត្រសបចំគោពា�អង់់គភាព



30  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ខ្ព)  គណ៍នឹីត្រ�ូវទទួលនឹិង់់ត្រ�ូវទទួលគោផសង់់គោទៀ� ត្រ�ូវបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់នឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលដល់គោពលត្រ�ូវ
ទទួលពីភាគីពាក់់ព�នឹធនាំនាំ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលដល់គោពលត្រ�ូវទទួលពីភាគីដទៃទគោទៀ�នឹិង់់គណ៍នឹីត្រ�ូវទទួល
ម្រែដលគោក់ើ��នឹពីចំណ៍ូលបង់់គរ ម្រែដលមិនឹទានឹ់បានឹគោចញវិក់កយបត្រ�

(គ)  សនឹិិធុិ ត្រ�ូវបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹសនឹិិធុិ៖

១)   ម្រែដលរក់ាទុក់សត្រ�ប់លក់់ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការធុមមតារបស់អាជីីវក់មម

២)   ម្រែដលសុិ�គោ�ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការផលិ�ក់មមសត្រ�ប់ការលក់់ នឹិង់់

៣)   ម្រែដលសុិ�ក់ិ�ង់់ទត្រមង់់់ជាស�ារៈ ឬគោត្រគឿង់់ផគ�់ផគង់់់ម្រែដលត្រ�ូវគោត្របើត្របាស់គោ�ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការផលិ�ក់មមឬគោ� 
ក់ិ�ង់់ការផូល់គោសវា។

(ឃ)   គណ៍នឹីត្រ�ូវសង់់ឬត្រ�ូវសង់់គោផសង់់គោទៀ� ត្រ�ូវបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវទូទា�់សង់់
គោ�អិក់ផគ�់ផគង់់់ជីំនឹួញ ភាគីពាក់់ព�នឹធ ចំណ៍ូលពនឹារ នឹិង់់ធា�ុបង់់គរ

(ង់់)   សំវិធានឹធុនឹសត្រ�ប់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ� នឹិង់់សំវិធានឹធុនឹគោផសង់់គោទៀ� នឹិង់់

(ច)   ថាំក់់ទៃនឹមូលធុនឹ ដូចជា គណ៍នឹីគោដើមទុនឹបានឹបង់់់ជាថិ�រនឹឹង់់ភាគហិុុនឹ បុពើលាភភាគហិុុនឹ ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ ធា�ុ
នាំនាំទៃនឹចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យម្រែដល ដូចបានឹ�ត្រមូវគោដាយសតង់់់ដារគោនឹ� ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូល
លមែិ�គោផសង់់ៗ នឹិង់់ត្រ�ូវបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ក់ិ�ង់់មូលធុនឹ។

៤.១២ អង់់គភាពមួយម្រែដល�នឹភាគហិុុនឹគោដើមទុនឹ ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��ិ�នឹដូចខាង់់គោត្រកាម ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាព
ហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់ៈ

(ក់)  សត្រ�ប់ថាំក់់នឹីមួយៗទៃនឹភាគហិុុនឹគោដើមទុនឹ៖

១)   ចំនឹួនឹភាគហិុុនឹម្រែដលបានឹអនឹុញ្ញាា�។

២)  ចំនឹួនឹភាគហិុុនឹម្រែដលបានឹគោបា�ផាយនឹិង់់ទទួលបានឹការទូទា�់គោពញគោលញ នឹិង់់ម្រែដលបានឹគោបា�ផាយ
ម្រែ�ពុំទានឹ់ទទួលបានឹការទូទា�់គោពញគោលញ។

៣)   �ទៃមែចុ�គោលើសនឹែឹក់ហិុុនឹ ក់ិ�ង់់មួយភាគហិុុនឹ ឬថាភាគហិុុនឹមិនឹ�នឹ�ទៃមែចុ�គោលើសនឹែឹក់ហិុុនឹ។

៤)   ការផគ�ផគង់់ទៃនឹចំនឹួនឹភាគហិុុនឹម្រែដលច�ចរណ៍៍គោត្រ�ត្រក់ុមហិុុនឹ នាំគោដើមនឹិង់់ចុង់់ការិយបរិគោចេទ។ ការផគ�ផគង់់គោនឹ� 
មិនឹបាច់បង្ហាាញសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗគោ�ើយ។

៥)      សិទធិ    លក់ខខ្ពណ៍ឌអនឹុគោត្រ��  នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌក់ំហិិ�នាំនាំម្រែដល�នឹភាាប់ជាមួយថាំក់់គោនាំ� រួមបញ្ញូ�លទាំ
លក់ខខ្ពណ៍ឌក់ំហិិ�គោលើការម្រែបង់់ម្រែចក់ភាគលាភ នឹិង់់ការទូទា�់សង់់គោដើមទុនឹវិញ។

៦)   ភាគហិុុនឹគោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពម្រែដលកានឹ់កាប់គោដាយអង់់គភាព ឬគោដាយត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ឬត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិ
សម័�នឹធរបស់អង់់គភាពគោនាំ�។

៧)    ចំនឹួនឹភាគហុុិនឹម្រែដលបត្រមុង់់ទុក់សត្រ�ប់គោបា�ផាយជាសិទធិទិញលក់់ភាគហិុុនឹកិ់�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់ 
នឹិង់់ក់ិចូសនឹា សត្រ�ប់ការលក់់ភាគហិុុនឹ គោដាយរួមបញ្ញូ�ទាំង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌនឹិង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ផង់់។

(ខ្ព)  ការពិពណ៍៌នាំអំពីទុនឹបត្រមុង់់នឹីមួយៗគោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹ។ 



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 31

៤.១៣ អង់់គភាពមួយម្រែដល�ានឹភាគហិុុនឹគោដើមទុនឹ ដូចជាត្រក់ុមហិុុនឹសហិក់មមសិទធិ ឬបរធុនឹបាលក់ិចូ ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ ព��៌�នឹ
ឱ្យយគោសមើគោ�តាមការ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ៤.១២(ក់) គោដាយបង្ហាាញនឹូវការម្រែត្របត្របួលនាំនាំក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទគោលើត្របគោភទ
មូលធុនឹនឹីមួយៗ  ត្រពមទាំង់់សិទធិ  លក់ខខ្ពណ៍ឌអនឹុគោត្រ�� នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌក់ំហិិ�នាំនាំម្រែដលភាាប់ជាមួយត្របគោភទមូលធុនឹនឹី
មួយៗផង់់។

៤.១៤ នាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព�នឹចង់់គោដាយក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់លក់់ចំគោពា�ត្រទពយសក់មមសំខានឹ់ៗម្រែដល
ត្រ�ូវបគោញ្ញូញគោចាំលឬត្រក់ុមទៃនឹត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុល អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាម  ៖

(ក់)  ការពិពណ៍៌នាំអំពីត្រទពយសក់មមមួយឬគោត្រចើនឹ ឬត្រក់ុមទៃនឹត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុល

(ខ្ព)  ការពិពណ៍៌នាំអំពីអង់់គគោហិ�ុ នឹិង់់កាលៈគោទសៈទៃនឹការលក់់ ឬម្រែផនឹការលក់់ នឹិង់់

(គ)  �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬ ត្របសិនឹគោបើការបគោញ្ញូញគោចាំលពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ត្រក់ុមទៃនឹត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុល�ទៃមែ
គោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលទាំង់់គោនាំ� ។
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សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 33

ផ្នែ�ែក្តីទ� ៥

របាយការណ៍៍ចំណូ៍លសេពញសេលញ ន្តិង់               
របាយការណ៍៍លទិ�ល

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

៥.១  ម្រែផិក់គោនឹ��ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពបង្ហាាញនឹូវចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុបរបស់ខ្ពែ�នឹសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមួយ (គោពាលគឺ លទធផល
ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពគោនាំ�សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទគោនាំ�) គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយឬពីរ។ ម្រែផិក់គោនឹ�ក់ំណ៍�់
អំពីព��៌�នឹម្រែដលត្រ�ូវគោធុើើការបង្ហាាញគោ�កិ់�ង់់របាយការណ៍៍ទំាង់់គោនាំ�និឹង់់ថាគោ�ើត្រ�ូវគោធុើើការបង្ហាាញព��៌�នឹគោនាំ��ាង់់ដូច
គោមតច។

ការប់ង្ហាា ញអំព�ចំណូ៍លសេពញសេលញស្តរ �ប់

៥.២ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវបង្ហាាញចំណ៍ូលគោពញគោលញ សរុបរបស់ខ្ពែ�នឹសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ តាមរគោបៀប�មួយខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញម្រែ�មួយ   ម្រែដលក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោនឹ�  របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ 
បង្ហាាញត្រគប់ស�សធា�ុទៃនឹចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចូទ ឬ

(ខ្ព)  ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ពីរ (របាយការណ៍៍លទធផលមួយនឹិង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញមួយ) ម្រែដលក់ិ�ង់់ក់រណ៍ី
គោនឹ�របាយការណ៍៍លទធផលបង្ហាាញត្រគប់ធា�ុទៃនឹចំណ៍ូលនិឹង់់ចំ�យម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់កិ់�ង់់ការិយបរិគោចេទ 
គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ� ប�ាចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុប មិនឹម្រែមនឹ
ធា�ុទៃនឹចំគោណ៍ញ ឬខា� ដូចម្រែដលបានឹអនឹុញ្ញាា�ឬ�ត្រមូវគោដាយសតង់់់ដារគោនឹ�។

៥.៣  ការផ្លាាស់បត�រពីការគោត្របើម្រែបបម្រែផនឹរបាយការណ៍៍ម្រែ�មួយគោ�ជាការគោត្របើម្រែបបម្រែផនឹរបាយការណ៍៍ពីរ ឬបញ្ច្រាញ្ញាាស់មក់វិញ គឺជា
ការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយម្រែដលគោត្របើក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី១០ សតីពីគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ការបាានឹ់ស្ថាានឹ 
នឹិង់់ក់ំហិុសឆ្គគង់់។

ផ្នែប់ប់ផ្នែ�ន្តរបាយការណ៍៍ផ្នែត្ថុមួយ

៥.៤ តាមម្រែបបម្រែផនឹរបាយការណ៍៍ម្រែ�មួយ របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញត្រ�ូវម្រែ�រួមបញ្ញូ�លនឹូវ�ល់ស�សធា�ុទាំង់់អស់
ទៃនឹចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទគោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�សតង់់់ដារគោនឹ� �ត្រមូវគោផសង់់ពីគោនឹ�។ សតង់់់ដារ
គោនឹ�ផតល់នឹូវចំ��់ការខ្ពុស�ំសត្រ�ប់កាលៈគោទសៈខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ឥទធិពលទៃនឹការម្រែក់�ត្រមូវក់ំហិុសឆ្គគង់់ នឹិង់់ការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញថាជាការម្រែក់ 
�ត្រមូវត្រ��ប់គោត្រកាយទៃនឹការិយបរិគោចេទមុនឹៗ មិនឹត្រ�ូវដាក់់ថាជាម្រែផិក់ទៃនឹចំគោណ៍ញ ឬខា�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទម្រែដល
ឥទធិពលនឹិង់់ការផ្លាាស់បូ�រទាំង់់អស់គោនាំ�គោក់ើ�គោ�ើង់់ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី ១0) នឹិង់់
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(ខ្ព) គោពលម្រែដល�នឹក់រណ៍ីចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗបួនឹត្របគោភទខាង់់គោត្រកាម ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹចំណ៍ូល
គោពញគោលញសរុប គោហិើយមិនឹត្រ�ូវចាំ�់ទុក់ជាចំគោណ៍ញ ឬខា�គោ�ើយ៖

១)  ចំគោណ៍ញនឹិង់់ខា�មួយចំនឹួនឹ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីការបក់ម្រែត្របរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹត្រប�ិប�តិការបរគោទស 
(សូមគោមើលម្រែផិក់ទី ៣០ សតីពីការបក់ម្រែត្របរូបិយប�ណ៍ណបរគោទស)

២)  ចំគោណ៍ញ នឹិង់់ខា�ទៃនឹការគណ៍នាំតាមសុិ�ិមួយចំនឹួនឹ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២៨ សតីពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
នឹិគោ�ជីិ�)

៣)  ការម្រែត្របត្របួលមួយចំនឹួនឹទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១២ សតីពី
បញ្ញាាដទៃទគោទៀ�របស់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�) នឹិង់់

៤)  ការម្រែត្របត្របួលគោលើអ�ិគោរក់ទៃនឹការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញសត្រ�ប់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់
ត្រសបតាមគំរូវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១៧ ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ)។

៥.៥ �ាង់់គោហាច�ស់ អង់់គភាពត្រ�ូវបញ្ញូ�លគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញនឹូវប�ាធា�ុបនាំា�់ ម្រែដលបង្ហាាញ
អំពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ខាង់់គោត្រកាមសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ៖

(ក់)  ចំណ៍ូល។

(ខ្ព)  ទៃថែគោដើមហិិរញ្ញញវ�ុ�។

(គ)  ចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹចំគោណ៍ញ ឬខា�ទៃនឹការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១៤ សតីពីការវិនឹិ 
គោ�គក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ) នឹិង់់គោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១៥ សតីពីការវិនឹិគោ�គ
ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ) គោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ។

(ឃ) ចំ�យពនឹធ គោដាយមិនឹ�ប់បញ្ញូ�លពនឹធ ម្រែដលជារបស់ធា�ុ (ង់់) (ឆ្គ) នឹិង់់ (ជី) (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
២៩.៣៥)។

(ង់់) ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែ�មួយ ម្រែដលសរុបនឹូវ ៖

១)  ចំគោណ៍ញ ឬខា�គោត្រកាយបង់់់ពនឹធទៃនឹត្រប�ិប�តិការមិនឹបនឹត នឹិង់់

២)  ចំគោណ៍ញ ឬខា�គោត្រកាយបង់់់ពនឹធ ម្រែដលប�ាលមក់ពីការថយចុ��ទៃមែ ឬការបញ្ច្រាញ្ញាាស់គោ�វិញទៃនឹការ
ថយចុ��ទៃមែ ទៃនឹត្រទពយសក់មមគោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការមិនឹបនឹត (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២៧ ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹ
ត្រទពយសក់មម) ទាំង់់គោ�គោពលនឹិង់់គោត្រកាយគោពលគោធុើើចំ��់ថាំក់់ជាត្រប�ិប�តិការមិនឹបនឹត នឹិង់់គោត្រកាយការ
បគោញ្ញូញគោចាំលនឹូវត្រទពយសក់មមសុទធ ម្រែដលបគោង់់កើ�បានឹជាត្រប�ិប�តិការមិនឹបនឹត។

(ច) ចំគោណ៍ញ ឬខា�( ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពពុំ�នឹធា�ុទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ បនាំា�់គោនឹ�មិនឹចាំំបាច់បង្ហាាញគោនាំ�
គោទ)។

(ឆ្គ)  ធា�ុនឹីមួយៗទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៥.៤ (ខ្ព)) ម្រែដលបានឹចាំ�់ថាំក់់តាមត្របគោភទ 
(មិនឹ�ប់បញ្ញូ�លចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ក់ិ�ង់់(ជី))។ ស�សធា�ុទាំង់់គោនឹ� ត្រ�ូវដាក់់ជាត្រក់ុមម្រែដល គោ�ង់់តាមសតង់់់ដារ
គោនឹ�៖

(១)  នឹឹង់់មិនឹត្រ�ូវបានឹគោធុើើចំ��់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញបនាំាប់ពីគោនឹ� គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� គោពាលគឺ ធា�ុទាំង់់ឡាយ
គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៥.៤(ខ្ព)(១)-(២) នឹិង់់ (៤) នឹិង់់
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(២)  នឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹគោធុើើចំ��់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញបនាំាប់ពីគោនឹ� គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� គោ�គោពលលក់ខខ្ពណ៍ឌជាក់់ 
លាក់់ ត្រ�ូវបានឹបំគោពញ គោពាលគឺធា�ុទាំង់់ឡាយគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៥.៤(ខ្ព)(៣)។

(ជី) ភាគចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ នឹិង់់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ ត្រ�ូវបានឹគោធុើើ
គណ៍គោនឹយយក់មមតាមវិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ។

(ឈ្នួ)  ចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុប (ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពពុំ�នឹធា�ុទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ អង់់គភាពអាចគោត្របើពាក់យ
គោផសង់់គោទៀ�សត្រ�ប់បនាំា�់គោនឹ� ដូចជាចំគោណ៍ញ ឬខា�ជាគោដើម)។

៥.៦ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវលា�ត្រទដាង់់ព��៌�នឹដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំនឹូវធា�ុនាំនាំ ដូចខាង់់គោត្រកាម គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូល
គោពញគោលញ ថាចំគោណ៍ញឬខា�សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ ៖

(ក់)  ចំគោណ៍ញ ឬខា� សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ ម្រែដលជារបស់៖

១)  ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់

២)  �ាស់ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោម

(ខ្ព)  ចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុប សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ ម្រែដលជារបស់៖

១)  ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់

២)  �ាស់ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោម 

ផ្នែប់ប់ផ្នែ�ន្តរបាយការណ៍៍ព�រ

៥.៧ តាមម្រែបបម្រែផនឹរបាយការណ៍៍ពីរ របាយការណ៍៍លទធផលត្រ�ូវម្រែ�បង្ហាាញ�ាង់់គោហាច�ស់នឹូវធា�ុបនាំា�់ ម្រែដលបង្ហាាញ
ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៥.៥(ក់)-៥.៥(ច) សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ គោដាយដាក់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�គោ�បនាំា�់
ចុង់់គោត្រកាយ។ របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញត្រ�ូវចាំប់គោផតើមគោដាយដាក់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�គោ�បនាំា�់ទីមួយ នឹិង់់
ត្រ�ូវបង្ហាាញ�ាង់់គោហាច�ស់នឹូវធា�ុបនាំា�់ម្រែដលបង្ហាាញចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៥.៥(ឆ្គ)-៥.៥(ឈ្នួ) នឹិង់់
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៥.៦ សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ។

ការត្ថុម្រាមូវនាំនាំផ្នែដិលអាចអន្ត�វត្ថុតចំសេពាះផ្នែប់ប់ផ្នែ�ន្តទាងំ់ព�រខាង់សេល�

៥.៨ តាមសតង់់់ដារគោនឹ� ឥទធិពលទៃនឹការម្រែក់�ត្រមូវនឹូវក់ំហិុសឆ្គគង់់ នឹិង់់ការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ត្រ�ូវបានឹ
បង្ហាាញថាជាការម្រែក់�ត្រមូវត្រ��ប់គោត្រកាយទៃនឹការិយបរិគោចេទមុនឹៗ មិនឹត្រ�ូវដាក់់ថាជាម្រែផិក់ទៃនឹចំគោណ៍ញឬខា�ក់ិ�ង់់ការិយ
បរិគោចេទម្រែដលឥទធិពលនឹិង់់ការផ្លាាស់បូ�រទាំង់់អស់គោនាំ�គោក់ើ�គោ�ើង់់ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១០)។

៥.៩ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវបង្ហាាញនឹូវធា�ុបនាំា�់ ចំណ៍ង់់គោជីើង់់នឹិង់់សរុបរង់់បម្រែនឹុមគោទៀ� គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ 
(នឹិង់់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លទធផល ត្របសិនឹគោបើបង្ហាាញ) គោ�គោពលម្រែដលការបង្ហាាញគោនឹ� ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ការយល់ដឹង់់អំពី
លទធផលហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពគោនាំ�។

៥.១០ អង់់គភាពមួយមិនឹត្រ�ូវបង្ហាាញឬពិពណ៍៌នាំអំពីធា�ុ�ខ្ពែ�ទៃនឹចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យថាជា “ធា�ុមិនឹធុមមតា” គោ�ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ (ឬក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លទធផល ត្របសិនឹគោបើបង្ហាាញ) ឬ គោ�ក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់គោនាំ�
គោទ។
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ការវិភាគសេល�ចំណាយ

៥.១១ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវបង្ហាាញអំពីការវិភាគគោលើចំ�យគោដាយគោធុើើចំ��់ថាំក់់ គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹត្របគោភទចំ�យ
ឬ�ួនាំទីរបស់ចំ�យគោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពមួយ� ម្រែដលផតល់ព��៌�នឹគួរជាទីទុក់ចិ�តនឹិង់់ពាក់់ព�នឹធជាង់់។

ការវិភាគតាមម្រាប់សេ�ទចំណាយ

(ក់)  តាមវិធុីស្ថាត្រសតទៃនឹចំ��់ថាំក់់គោនឹ� ចំ�យត្រ�ូវបានឹផូ�ំគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ ត្រសបតាម
ត្របគោភទរបស់ចំ�យទាំង់់គោនាំ� (ឧទាហិរណ៍៍ ការរំលស់ ការទិញស�ារៈ ទៃថែដឹក់ជីញ្ញជ�នឹ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
នឹិគោ�ជីិ� នឹិង់់ទៃថែផាយពាណ៍ិជីជក់មម) គោហិើយម្រែដលចំ�យទាំង់់គោនាំ�មិនឹត្រ�ូវបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ើង់់វិញតាមមុខ្ព
ង្ហារគោផសង់់ៗ�ំគោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពគោ�ើយ។

ការវិភាគតាមត្ថុួនាំទ�រប់ស្តច់ំណាយ

(ខ្ព)  តាមវិធុីស្ថាត្រសតទៃនឹចំ��់ថាំក់់គោនឹ� ចំ�យត្រ�ូវបានឹផូ�ំតាម�ួនាំទីរបស់ចំ�យទាំង់់គោនាំ� ឧទាហិរណ៍៍ ទៃថែ 
គោដើមម្រែចក់ចាំយ ឬទៃថែគោដើមសក់មមភាពរដឋបាល។ �ាង់់គោហាច�ស់ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពី
ទៃថែគោដើមលក់់របស់ខ្ពែ�នឹតាមវិធុីស្ថាត្រសតគោនឹ�ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពីចំ�យគោផសង់់ៗគោទៀ�។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ៦

របាយការណ៍៍ប់ផ្នែម្រាមប់ម្រាមួលមូលធុន្ត ន្តិង់របាយការណ៍៍
ចំណូ៍លន្តិង់ចំសេណ៍ញរក្តីាទ�ក្តី

 

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

៦.១ ម្រែផិក់គោនឹ�កំ់ណ៍�់អំពីលក់ខខ្ពណ៍ឌ�ត្រមូវនាំនាំសត្រ�ប់ការបង្ហាាញនូឹវការម្រែត្របត្របួលនាំនាំទៃនឹមូលធុនឹរបស់អង់់គភាពសត្រ�ប់
ការិយបរិគោចេទមួយ ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍បម្រែត្រមបត្រមួលមូលធុនឹ ឬត្របសិនឹគោបើបំគោពញបានឹនឹូវលក់ខខ្ពណ៍ឌក់ំណ៍�់ នឹិង់់ជា
ជីគោត្រមើសរបស់អង់់គភាព ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលនឹិង់់ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ ។

របាយការណ៍៍ប់ផ្នែម្រាមប់ម្រាមួលមូលធុន្ត

សេ�លប់ំណ៍ង់

៦.២ របាយការណ៍៍បម្រែត្រមបត្រមួលមូលធុនឹ បង្ហាាញនឹូវចំគោណ៍ញ ឬខា�របស់អង់់គភាពសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍មួយ 
ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទគោនាំ� ឥទធិពលទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ នឹិង់់ការ
ម្រែក់�ត្រមូវក់ំហិុសឆ្គគង់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ ត្រពមទាំង់់បរិ�ណ៍ទៃនឹវិនឹិគោ�គគោដាយ នឹិង់់ ភាគលាភ
នឹិង់់ការម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយគោផសង់់គោទៀ� �ាស់ក់ិ�ង់់�ួនាំទីរបស់ពួក់គោគជា�ាស់ គោ�ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទ។

ព័ត្ថុ៌�ន្តផ្នែដិលម្រាត្ថុូវប់ង្ហាា ញសេ�ក្តីែ�ង់របាយការណ៍៍ប់ផ្នែម្រាមប់ម្រាមួលមូលធុន្ត

៦.៣ របាយការណ៍៍បម្រែត្រមបត្រមួលមូលធុនឹ រួមបញ្ញូ�លព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់) ចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុបសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ គោដាយបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់សរុប 
ម្រែដលជារបស់�ាស់ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោម នឹិង់់ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់

(ខ្ព)  សត្រ�ប់ស�សភាគនឹីមួយៗទៃនឹមូលធុនឹ ឥទធិពលទៃនឹការអនឹុវ�តត្រ��ប់គោត្រកាយ ឬការម្រែថែង់់ត្រ��ប់គោត្រកាយម្រែដល
បានឹទទួលស្ថាាល់ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី១០ សតីពីគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយការបាានឹ់ស្ថាានឹ នឹិង់់ក់ំហិុសឆ្គគង់់ នឹិង់់

(គ) សត្រ�ប់ស�សភាគនឹីមួយៗទៃនឹមូលធុនឹ ការផគ�ផគង់់រវាង់់�ទៃមែគោ�ង់់នាំគោដើម នឹិង់់ចុង់់ការិយបរិគោចេទ គោដាយ
លា�ត្រ�ដាង់់ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំនឹូវការម្រែត្របត្របួលនាំនាំម្រែដលជាលទធផលទៃនឹ៖

១)  ចំគោណ៍ញ ឬខា�

២)  ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ នឹិង់់

៣)  បរិ�ណ៍ទៃនឹការវិនឹិគោ�គគោដាយ ត្រពមទាំង់់ភាគលាភ នឹិង់់ការម្រែបង់់ម្រែចក់គោផសង់់គោទៀ�គោ�ឱ្យយ �ាស់ក់ិ�ង់់�ួនាំទី
របស់ពួក់គោគជា�ាស់ គោដាយបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំនឹូវការគោបា�ផាយភាគហិុុនឹ ត្រប�ិប�តិការ
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ភាគហិុុនឹរ�នឹៈ ភាគលាភ នឹិង់់ការម្រែបង់់ម្រែចក់គោផសង់់គោទៀ� គោ�ឱ្យយ�ាស់ នឹិង់់ការម្រែត្របត្របួលនាំនាំគោលើភាគក់មម
ជាក់មមសិទធិ គោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ម្រែដលមិនឹនាំំឱ្យយបា�់បង់់់ការត្រគប់ត្រគង់់។

របាយការណ៍៍ចំណូ៍លន្តិង់ចំសេណ៍ញរក្តីាទ�ក្តី

សេ�លប់ំណ៍ង់

៦.៤  របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលនឹិង់់ចំគោណ៍ញ រក់ាទុក់បង្ហាាញអំពីចំគោណ៍ញ ឬខា�របស់អង់់គភាពនឹិង់់ការម្រែត្របត្របួលនាំនាំទៃនឹ
ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍មួយ។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣.១៨ អនឹុញ្ញាា�ឱ្យយអង់់គភាព មួយបង្ហាាញនឹូវ
របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលនឹិង់់ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ ជីំនឹួសឱ្យយរបាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ នឹិង់់ របាយការណ៍៍បម្រែត្រមបត្រមួល
មូលធុនឹ ត្របសិនឹគោបើការម្រែត្របត្របួលគោ�គោលើមូលធុនឹរបស់ អង់់គភាពក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញ គឺត្រ�នឹ់ម្រែ�ប�ាលមក់ពីចំគោណ៍ញ ឬខា� ការទូទា�់ភាគលាភ ការម្រែក់ក់ំហិុសឆ្គគង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗ 
នឹិង់់ការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ។

ព័ត្ថុ៌�ន្តផ្នែដិលម្រាត្ថុូវប់ង្ហាា ញសេ�ក្តីែ�ង់ របាយការណ៍៍ចំណូ៍លន្តិង់ចំសេណ៍ញរក្តីាទ�ក្តី

៦.៦   អង់់គភាពមួយត្រ�ូវបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលនឹិង់់ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ នឹូវស�សធា�ុនាំនាំ  ដូចខាង់់គោត្រកាម         
គោដាយបម្រែនឹុមគោលើព��៌�នឹម្រែដល�ត្រមូវគោដាយម្រែផិក់ទី៥ សតីពីរបាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ នឹិង់់របាយការណ៍៍
លទធផល៖

(ក់)  ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់នាំគោដើមការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍

(ខ្ព)  ភាគលាភម្រែដលបានឹត្របកាស នឹិង់់បានឹទូទា�់ ឬត្រ�ូវសង់់គោ�ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទ

(គ)  ការម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញនឹូវចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ សត្រ�ប់ការម្រែក់ក់ំហិុសឆ្គគង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗ

(ឃ)  ការម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញនឹូវចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ សត្រ�ប់ការផ្លាាស់បូ�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ នឹិង់់

(ង់់)  ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់នាំចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ៧ 

របាយការណ៍៍លហូំិរសាច់ម្រាបាក្តី់

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

៧.១  ម្រែផិក់គោនឹ�ក់ំណ៍�់អំពីព��៌�នឹ ម្រែដលត្រ�ូវគោធុើើការបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ នឹិង់់ថាគោ�ើត្រ�ូវបង្ហាាញ 
ព��៌�នឹគោនាំ��ាង់់ដូចគោមតច។ របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ផតល់នឹូវព��៌�នឹអំពីការម្រែត្របត្របួលនាំនាំគោលើស្ថាច់ត្របាក់់ 
នឹិង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូលរបស់អង់់គភាព សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ គោដាយបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំនឹូវ
ការម្រែត្របត្របួលបានឹពីសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ សក់មមភាពវិនឹិគោ�គ នឹិង់់សក់មមភាពហិិរញ្ញញបបទានឹ។

សាច់ម្រាបាក្តី់ស្តមមូល

៧.២  ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល�នឹរយៈគោពលខ្ពែី នឹិង់់ជាការវិនឹិគោ�គម្រែដល�នឹសនឹុនឹីយភាពខ្ព័ស់ ម្រែដលអាចបំម្រែបែង់់ជាចំនឹួនឹ
ទឹក់ត្របាក់់បានឹដឹង់់ភាាមៗ គោហិើយអាចត្របឈ្នួមនឹឹង់់ហានឹិភ�យ�ិច�ួចទៃនឹការម្រែត្របត្របួល�ទៃមែ។ ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូលត្រ�ូវបានឹ
កានឹ់កាប់គោដើមបីបំគោពញ�ត្រមូវការសនឹាស្ថាច់ត្របាក់់រយៈគោពលខ្ពែី ជាជាង់់ទុក់សត្រ�ប់ការវិនឹិគោ�គឬសត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់
គោផសង់់គោទៀ�។ ដូចគោនឹ� ការវិនឹិគោ�គមួយ ជាធុមមតា�នឹគុណ៍សមប�តិជាស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល ម្រែ�គោ�គោពលម្រែដលការ
វិនឹិគោ�គគោនាំ��នឹកាលក់ំណ៍�់រយៈគោពលខ្ពែី ឧប�ត្របម្រែហិលជាបីម្រែខ្ព ឬ�ិចជាង់់គោនឹ�គិ�ពីទៃថៃទទួលបានឹ។ ឥណ៍ទានឹ
វិបារូបនឹ៍ធុនាំ�រជាធុមមតា ត្រ�ូវបានឹ�ប់ជាសក់មមភាពហិិរញ្ញញបបទានឹត្រសគោដៀង់់នឹឹង់់ត្របាក់់ក់មូី។ បុុម្រែនឹត ត្របសិនឹគោបើ ឥណ៍ទានឹ
វិបារូបនឹ៍ធុនាំ�រត្រ�ូវសង់់វិញតាមការ�ត្រមូវ នឹិង់់បគោង់់កើ�ជាម្រែផិក់សំខានឹ់មួយទៃនឹការត្រគប់ត្រគង់់ស្ថាច់ត្របាក់់របស់អង់់គភាព 
ឥណ៍ទានឹវិបារូបនឹ៍ធុនាំ�រជាស�សធា�ុមួយទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់នឹិង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល។

ព័ត្ថុ៌�ន្តផ្នែដិលម្រាត្ថុូវប់ង្ហាា ញសេ�ក្តីែ�ង់របាយការណ៍៍លហូំិរសាច់ម្រាបាក្តី់

៧.៣   អង់់គភាពមួយ ត្រ�ូវបង្ហាាញនឹូវរបាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដលបង្ហាាញនឹូវលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ
�យការណ៍៍ម្រែដលត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់តាមសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ សក់មមភាពវិនឹិគោ�គ នឹិង់់សក់មមភាពហិិរញ្ញញបបទានឹ។

ស្តក្តីមៅភាពម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការ

៧.៤   សក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ គឺជាសក់មមភាពគោង់់កើ�ចំណ៍ូលចមបង់់របស់អង់់គភាព។ ដូចគោនឹ� លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ពី សក់មមភាព
ត្រប�ិប�តិការ ជាទូគោ� បានឹមក់ពីត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់កាលៈគោទសៈគោផសង់់ៗគោទៀ� ម្រែដលក់ំណ៍�់ចំគោណ៍ញ ឬ
ខា�។ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់បានឹពីសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ�នឹដូចជា៖ 

(ក់)  ចំណ៍ូលជាស្ថាច់ត្របាក់់ពីការលក់់ទំនឹិញ នឹិង់់ការផតល់គោសវា

(ខ្ព)  ចំណ៍ូលជាស្ថាច់ត្របាក់់ពីសួយស្ថារ ក់ទៃត្រមនាំនាំ ក់ទៃត្រមគោជីើង់់ស្ថារ នឹិង់់ចំណ៍ូលគោផសង់់ៗគោទៀ�



40  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(គ)  ការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់ទៃថែទំនឹិញនឹិង់់គោសវាដល់អិក់ផគ�់ផគង់់់

(ឃ)  ការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់ដល់នឹិគោ�ជីិ� ឬក់ិ�ង់់នាំមនឹិគោ�ជីិ�

(ង់់)  ការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់ ឬការសង់់ត្រ��ប់ទៃនឹពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ចំ�យទាំង់់គោនាំ�អាចត្រ�ូវ
បានឹក់ំណ៍�់ជាក់់លាក់់ជារបស់សក់មមភាពហិិរញ្ញញបបទានឹ នឹិង់់វិនឹិគោ�គ នឹិង់់

(ច)   ចំណ៍ូលនឹិង់់ការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់ពីការវិនឹិគោ�គ ក់មូី នឹិង់់ក់ិចូសនឹាគោផសង់់គោទៀ� ទុក់សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹ
ការជីួញដូរ ឬសត្រ�ប់ការគោធុើើពាណ៍ិជីជក់មម ម្រែដលត្រសគោដៀង់់�ំគោ�នឹឹង់់សនឹិិធុិម្រែដលបានឹទិញទុក់សត្រ�ប់លក់់វិញ។
ត្រប�ិប�តិការខ្ពែ� ដូចជា ការលក់់ស�សធា�ុមួយទៃនឹគោ�ង់់ចត្រក់គោដាយអង់់គភាពផលិ�ក់មម អាចនាំំឱ្យយចំគោណ៍ញឬ
ខា�គោក់ើ��នឹ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដលទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ត្រប�ិប�តិការម្រែបបគោនឹ� គឺជាលំហិូរស្ថាច់ពីសក់មមភាព
វិនឹិគោ�គ។ញ្ញូ�លគោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�។           

ស្តក្តីមៅភាពវិន្តិសេ�គ

៧.៥   សក់មមភាពវិនឹិគោ�គ គឺជាការទិញ នឹិង់់ការបគោញ្ញូញគោចាំលនឹូវត្រទពយសក់មមរយៈគោពលម្រែវង់់ នឹិង់់ការវិនឹិគោ�គគោផសង់់គោទៀ�
ម្រែដលមិនឹបានឹចាំ�់បញ្ញូ�លជាស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល។ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ ត្របាក់់ម្រែដលគោក់ើ�ពីសក់មមភាពវិនឹិគោ�គ 
�នឹដូចជា៖

(ក់) ការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់គោដើមបីទិញត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ (�ប់បញ្ញូ�លទាំង់់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់  នឹិង់់បរិកាាម្រែដល
បានឹស្ថាង់់សង់់់ខ្ពែ�នឹឯង់់) ត្រទពយសក់មមអរូបី នឹិង់់ត្រទពយសក់មមរយៈគោពលម្រែវង់់ដទៃទគោទៀ�

(ខ្ព)    ចំណ៍ូលជាស្ថាច់ត្របាក់់បានឹពីការលក់់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ត្រទពយសក់មមអរូបី នឹិង់់ត្រទពយសក់មមរយៈគោពលម្រែវង់់
គោផសង់់គោទៀ�

(គ)  ការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់ក់ិ�ង់់ការទិញមូលធុនឹឬឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលរបស់អង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ� ត្រពមទាំង់់ភាគក់មម
គោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ (គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ� ការទូទា�់សត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍ទាំង់់គោនាំ�ម្រែដលបានឹចាំ�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់
សមមូល ឬម្រែដលបានឹរក់ាទុក់សត្រ�ប់ជីួញដូរ ឬពាណ៍ិជីជក់មម)

(ឃ)  ចំណ៍ូលជាស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដលបានឹមក់ពីការលក់់មូលធុនឹឬឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលរបស់អង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ� នឹិង់់
ភាគក់មមគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ (គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ចំណ៍ូលសត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍ទាំង់់គោនាំ�ម្រែដលបានឹចាំ�់ជា     
ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល ឬម្រែដលបានឹរក់ាទុក់សត្រ�ប់ជីួញដូរ ឬពាណ៍ិជីជក់មម)

(ង់់) ស្ថាច់ត្របាក់់បុគោរត្របទានឹ នឹិង់់ក់មូី ម្រែដលបានឹគោធុើើគោ�ើង់់សត្រ�ប់ភាគីគោផសង់់គោទៀ�

(ច)   ស្ថាច់ត្របាក់់ទទួលបានឹពីការបង់់់សង់់ត្រ��ប់នឹូវបុគោរត្របទានឹ នឹិង់់ក់មូីម្រែដលបានឹគោធុើើជាមួយភាគីគោផសង់់គោទៀ�

(ឆ្គ)   ការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់សត្រ�ប់ក់ិចូសនឹាអនាំគ� ក់ិចូសនឹាទិញទុក់ជាមុនឹ សិទធិទិញឬលក់់ហិុុនឹក់ិ�ង់់ទៃថែ
ក់ំណ៍�់ នឹិង់់ក់ិចូសនឹាគោដា�ដូរ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ក់ិចូសនឹាទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់សត្រ�ប់ការជីួញដូរ ឬ
ពាណ៍ិជីជក់មម ឬការទូទា�់ទាំង់់គោនាំ� ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាសក់មមភាពហិិរញ្ញញបបទានឹ  នឹិង់់

(ជី)  ចំណ៍ូលជាស្ថាច់ត្របាក់់បានឹពីក់ិចូសនឹាអនាំគ� ក់ិចូសនឹាទិញទុក់ជាមុនឹ សិទធិទិញឬលក់់ហិុុនឹក់ិ�ង់់ទៃថែក់ំណ៍�់ 
នឹិង់់ក់ិចូសនឹាគោដា�ដូរ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ក់ិចូសនឹាទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់សត្រ�ប់ការជីួញដូរ ឬពាណ៍ិជីជក់មម  ឬ
ចំណ៍ូលទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាសក់មមភាពហិិរញ្ញញបបទានឹ។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 41

 គោ�គោពលម្រែដលក់ិចូសនឹាមួយ ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមជាការទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១២ សតី
ពីបញ្ញាាដទៃទគោទៀ�របស់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�) អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទៃនឹក់ិចូសនឹាគោនាំ� តាម 
រគោបៀបដូច�ំនឹឹង់់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទៃនឹធា�ុម្រែដលត្រ�ូវបានឹទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ។

ស្តក្តីមៅភាពហិរិញ្ញញប់បទាន្ត

៧.៦   សក់មមភាពហិិរញ្ញញបបទានឹ គឺជាសក់មមភាពម្រែដលគោធុើើឱ្យយ�នឹការម្រែត្របត្របួលទំហិំនឹិង់់ស�សភាគទៃនឹ ទុនឹបរិចាំាគ នឹិង់់ទៃនឹក់មូី
របស់អង់់គភាពមួយ។ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹ លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលគោក់ើ�ពី សក់មមភាពហិិរញ្ញញបបទានឹ�នឹដូចជា៖

(ក់)   ស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលទទួលបានឹពីការគោបា�ផាយភាគហិុុនឹ ឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹគោផសង់់គោទៀ�។

(ខ្ព)   ការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់ដល់�ាស់សត្រ�ប់ទិញ ឬគោលា�មក់វិញនឹូវភាគហិុុនឹរបស់អង់់គភាព។

(គ)   ស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលទទួលបានឹពីការគោបា�ផាយសញ្ញាាបណ៍ណឥណ៍ទានឹ ក់មូី ក់ំណ៍�់សនឹា សញ្ញាាបណ៍ណ ប�ណ៍ណ
បញ្ញាាំ នឹិង់់ក់មូីរយៈគោពលខ្ពែីនឹិង់់ម្រែវង់់ដទៃទគោទៀ�។

(ឃ)  ការទូទា�់សង់់ស្ថាច់ត្របាក់់វិញនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹខ្ពូី នឹិង់់

(ង់់) ការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់គោដាយភ�ិក់ៈ សត្រ�ប់កា�់បនឹុយបំណ៍ុលម្រែដលគោ�សល់ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ភ�ិសនឹា
ហិិរញ្ញញវ�ុ�។

ការរាយការណ៍៍លហូំិរសាច់ម្រាបាក្តី់ព�ស្តក្តីមៅភាពម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការ

៧.៧   អង់់គភាពមួយត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញអំពីលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ពីសក់មមភាពត្រប�ិប�តិ គោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតមួយ ក់ិ�ង់់ចំគោ�មវិធុី 
ស្ថាត្រសតពីរខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  វិធុីស្ថាត្រសតត្របគោ�ល ម្រែដលតាមវិធុីស្ថាត្រសតគោនឹ� ចំគោណ៍ញឬខា�ត្រ�ូវបានឹម្រែក់�ត្រមូវគោដាយស្ថារឥទធិពលទៃនឹត្រប�ិប�តិ
ការមិនឹម្រែមនឹជាស្ថាច់ត្របាក់់ ការពនឹារ ឬបង់់គរ ទៃនឹត្រប�ិប�តិការចំណ៍ូលឬការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់ពីអ�ី� ឬ នាំ
គោពលអនាំគ� ត្រពមទាំង់់ធា�ុនាំនាំទៃនឹចំណ៍ូល ឬចំ�យ ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់វិនឹិគោ�គ ឬ
ហិិរញ្ញញបបទានឹ ឬ

(ខ្ព)  វិធុីស្ថាត្រសតផ្លាាល់ ម្រែដលតាមវិធុីស្ថាត្រសតគោនឹ� ចំ��់ថាំក់់ចមបង់់ទៃនឹចំណ៍ូលស្ថាច់ត្របាក់់ដុល នឹិង់់ចំ�យ
ស្ថាច់ត្របាក់់ដុល ត្រ�ូវបានឹលា�ត្រ�ដាង់់។

វិធុ�សាស្ត្រស្តតម្រាប់សេ�ល

៧.៨   តាមវិធុីស្ថាត្រសតត្របគោ�លគោនឹ� លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់សុទធពីសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់គោដាយការគោធុើើការម្រែក់�ត្រមូវ        
គោលើចំគោណ៍ញ ឬខា� គោដាយស្ថារឥទធិពលទៃនឹ៖

(ក់)  ការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទទៃនឹសនឹិិធុិ នឹិង់់ទៃនឹត្រប�ិប�តិការត្រ�ូវទទួលនឹិង់់ត្រ�ូវសង់់

(ខ្ព)  ប�ាធា�ុមិនឹម្រែមនឹជាស្ថាច់ត្របាក់់ ដូចជា ការរំលស់ សំវិធានឹធុនឹ ពនឹធពនឹារ ចំណ៍ូល (ចំ�យ) បង់់គរម្រែដល 
មិនឹទានឹ់បានឹទទួល (គោគមិនឹទានឹ់បង់់់) ជាស្ថាច់ត្របាក់់ ចំគោណ៍ញនឹិង់់ខា�រូបិយប�ណ៍ណបរគោទសមិនឹទានឹ់កាាយជា
ការពិ�  ចំគោណ៍ញមិនឹទានឹ់ម្រែបង់់ម្រែចក់របស់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ នឹិង់់ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់ នឹិង់់



42  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(គ)  ធា�ុដទៃទគោទៀ�ទាំង់់អស់ ម្រែដលឥទធិពលស្ថាច់ត្របាក់់របស់ធា�ុដទៃទគោទៀ�ទាំង់់អស់គោនាំ� ទាក់់ទិនឹគោ�នឹឹង់់ការ
វិនឹិគោ�គឬហិិរញ្ញញបបទានឹ។

វិធុ�សាស្ត្រស្តត ផ្ទាា ល់

៧.៩ តាមិវធុីស្ថាត្រសតផ្លាាល់ លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់សុទធពីសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញគោដាយការលា�ត្រ�ដាង់់ ព��៌�នឹ
អំពីថាំក់់ចមបង់់ទៃនឹចំណ៍ូលស្ថាច់ត្របាក់់ដុលនឹិង់់ចំ�យស្ថាច់ត្របាក់់ដុល។ ព��៌�នឹទាំង់់គោនឹ�អាចត្រ�ូវបានឹទទួលបានឹ
តាមរយៈមគោធុាបាយ�មួយខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ពីការក់�់ត្រតាគណ៍គោនឹយយក់មមរបស់អង់់គភាព ឬ

(ខ្ព)  ពីការម្រែក់�ត្រមូវការលក់់ ទៃថែគោដើមលក់់ នឹិង់់ធា�ុគោផសង់់គោទៀ�គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍        ចំណ៍ូលគោពញគោលញ (ឬក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍លទធផល ត្របសិនឹគោបើបង្ហាាញ) សត្រ�ប់ ៖

១)  ការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទទៃនឹសនឹិិធុិ នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការត្រ�ូវទទួលនឹិង់់ត្រ�ូវសង់់

២)  ស�សធា�ុមិនឹម្រែមនឹជាស្ថាច់ត្របាក់់ដទៃទគោទៀ� នឹិង់់

៣) ធា�ុដទៃទគោទៀ�ម្រែដលឥទធិពលស្ថាច់ត្របាក់់របស់ធា�ុដទៃទគោទៀ�គោនាំ� គឺលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់វិនឹិគោ�គ ឬ
ហិិរញ្ញញបបទានឹ។   

                          

ការរាយការណ៍៍លហូំិរសាច់ម្រាបាក្តី់ព�ស្តក្តីមៅភាព វិន្តិសេ�គ ន្តិង់ស្តក្តីមៅភាព

ហិរិញ្ញញប់បទាន្ត

៧.១០ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវបង្ហាាញគោដាយម្រែ�ក់ពី�ំនឹូវថាំក់់ចមបង់់ទៃនឹចំណ៍ូលស្ថាច់ត្របាក់់ដុល នឹិង់់ការទូទា�់ស្ថាច់ត្របាក់់ដុល
ម្រែដលប�ាលមក់ពីសក់មមភាពវិនឹិគោ�គនឹិង់់ហិិរញ្ញញបបទានឹ។ លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់សរុបម្រែដលគោក់ើ�មក់ពីការទិញនឹិង់់ពីការ
បគោញ្ញូញគោចាំលទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ឬអង់់គភាពអាជីីវក់មមដទៃទគោទៀ�ត្រ�ូវបានឹគោធុើើការបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ នឹិង់់ត្រ�ូវ
ចាំ�់ថាំក់់ជាសក់មមភាពវិនឹិគោ�គ។

លហូំិរសាច់ម្រាបាក្តី់របូ់ិយប់័ណ៍ណ ប់រសេទស្ត

៧.១១  អង់់គភាពមួយត្រ�ូវក់�់ត្រតាលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីត្រប�ិប�តិការជារូបិយប�ណ៍ណបរគោទសក់ិ�ង់់រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ
របស់អង់់គភាព គោដាយអនឹុវ�តចំគោពា�ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់រូបិយប�ណ៍ណបរគោទសនឹូវអត្រតាបូ�រត្របាក់់រវាង់់រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារនឹិង់់
រូបិយប�ណ៍ណបរគោទសគោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣០.១៩គោពលគោវលាម្រែដលអត្រតាបូ�រត្របាក់់ម្រែដល
ត្របហាក់់ត្របម្រែហិលនឹឹង់់អត្រតាពិ�ត្របាក់ដអាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើ។

៧.១២ អង់់គភាពត្រ�ូវបក់ម្រែត្របលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធបរគោទស គោ�អត្រតាបូ�រត្របាក់់រវាង់់រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់
អង់់គភាពនឹិង់់រូបិយប�ណ៍ណបរគោទសគោ�ប�ាកាលបរិគោចេទទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 43

៧.១៣ ចំគោណ៍ញនឹិង់់ខា�មិនឹទានឹ់កាាយជាការពិ� ម្រែដលប�ាលមក់ពីការម្រែត្របត្របួលទៃនឹអត្រតាបូ�រត្របាក់់រូបិយប�ណ៍ណបរគោទស
មិនឹម្រែមនឹជាលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់គោទ។ បុុម្រែនឹត គោដើមបីផគ�ផគង់់ស្ថាច់ត្របាក់់នឹិង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូលគោ�គោដើមនឹិង់់ចុង់់ការិយបរិគោចេទ 
ឥទធិពលទៃនឹការម្រែត្របត្របួលអត្រតាបូ�រត្របាក់់គោ�គោលើស្ថាច់ត្របាក់់និឹង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូលម្រែដលបានឹរក់ាទុក់ឬដល់គោពល
ក់ំណ៍�់ទៃនឹរូបិយប�ណ៍ណបរគោទសត្រ�ូវម្រែ�បង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់។ ដូចគោនឹ� អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវ
វាស់ម្រែវង់់គោ�ើង់់វិញនូឹវស្ថាច់ត្របាក់់និឹង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូលម្រែដលបានឹរក់ាទុក់កិ់�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ 
(ដូចជាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹរូបិយប�ណ៍ណបរគោទស ម្រែដលបានឹរក់ាទុក់នឹិង់់គណ៍នឹីធុនាំ�ររូបិយប�ណ៍ណបរគោទសជាគោដើម) គោ�
អត្រតាបូ�រត្របាក់់ចុង់់ការិយបរិគោចេទ។ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញនឹូវលទធផលចំគោណ៍ញឬខា� ម្រែដលមិនឹទានឹ់កាាយជាការពិ�
ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ពីសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ វិនឹិគោ�គនឹិង់់ហិិរញ្ញញបបទានឹ។

ការម្រាបាក្តី់ ន្តិង់ ភាគលា�

៧.១៤  អង់់គភាពមួយត្រ�ូវបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ នឹូវលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ពីការត្របាក់់ នឹិង់់ភាគលាភម្រែដលទទួលបានឹ នឹិង់់បានឹ
ទូទា�់។ អង់់គភាព ត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ឱ្យយ�នឹសង់់គ�ិភាព ពីកាលបរិគោចេទមួយគោ�ការិយបរិគោចេទមួយគោទៀ� 
ជាសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ វិនឹិគោ�គ ឬហិិរញ្ញញបបទានឹ។

៧.១៥ អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់ការត្របាក់់ម្រែដលបានឹទូទា�់ នឹិង់់ការត្របាក់់នឹិង់់ភាគលាភម្រែដលបានឹទទួល ជាលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់
ត្រប�ិប�តិការ ពីគោត្រពា�ទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹរួមបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�។ ឬក់៏ អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់ការត្របាក់់ម្រែដលបានឹ
ទូទា�់ នឹិង់់ការត្របាក់់នឹិង់់ភាគលាភម្រែដលបានឹទទួល ម្រែបង់់ម្រែចក់គោផសង់់�ំជាលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ហិិរញ្ញញបបទានឹនឹិង់់លំហិូរ
ស្ថាច់ត្របាក់់វិនឹិគោ�គ ពីគោត្រពា�ទាំង់់អស់គោនាំ�ជាទៃថែគោដើមក់ិ�ង់់ការទទួលបានឹធុនឹធានឹហិិរញ្ញញវ�ុ�ឬផលពីការវិនឹិគោ�គ។

៧.១៦ អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់ភាគលាភម្រែដលបានឹទូទា�់ជាលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ហិិរិញ្ញញបបទានឹ ពីគោត្រពា�ទាំង់់គោនាំ�ជាទៃថែគោដើមក់ិ�ង់់
ការទទួលបានឹធុនឹធានឹហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ឬក់៏ អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់ភាគលាភម្រែដលបានឹទូទា�់ជាស�សធា�ុទៃនឹលំហិូរ
ស្ថាច់ត្របាក់់ពីសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ ពីគោត្រពា�ទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទូទា�់គោចញពីលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ត្រប�ិប�តិការ។

ពន្តិសេល�ម្រាបាក្តី់ចំណូ៍ល

៧.១៧ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់នឹូវលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល នឹិង់់ត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់
ទាំង់់គោនាំ�ជាលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ពីសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ទាំង់់គោនាំ�អាចត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ជាក់់លាក់់ជាសក់មម
ភាពហិិរញ្ញញបបទានឹនឹិង់់វិនឹិគោ�គ។ គោពលម្រែដលលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ពនឹធ ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ម្រែចង់់គោ�កានឹ់ថាំក់់ទៃនឹសក់មមភាព
គោលើសពីមួយ អង់់គភាពគោនាំ� ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់នឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់សរុបទៃនឹពនឹធម្រែដលបានឹទូទា�់។

 

ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការមិន្តផ្នែមន្តជាសាច់ម្រាបាក្តី់

៧.១៨ អង់់គភាពត្រ�ូវដក់គោចញពីរបាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់នឹូវត្រប�ិប�តិការវិនឹិគោ�គនឹិ ង់់ហិិរញ្ញញបបទានឹ ម្រែដលមិនឹទាមទារ 
នឹូវការគោត្របើត្របាស់ស្ថាច់ត្របាក់់ឬស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល។ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ត្រប�ិប�តិការម្រែបបគោនឹ�គោ�ក់ម្រែនឹែង់់គោផសង់់ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� តាមរគោបៀបម្រែដលផូល់នឹូវព��៌�នឹពាក់់ព�នឹធទាំង់់អស់អំពីសក់មមភាពវិនឹិគោ�គនឹិង់់ហិិរញ្ញញបបទានឹ
ទាំង់់គោនាំ�។
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៧.១៩ សក់មមភាពវិនឹិគោ�គនឹិង់់ហិិរញ្ញញបបទានឹជាគោត្រចើនឹ មិនឹ�នឹផលបុ�ពាល់ផ្លាាល់គោលើលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់បចូ�បបនឹិ គោទា�បីជា
សក់មមភាពទាំង់់គោនាំ�បុ�ពាល់ដល់រចនាំសម័�នឹធមូលធុនឹ នឹិង់់ត្រទពយសក់មមរបស់អង់់គភាពក់៏គោដាយ។ ការដក់គោចញនឹូវ
ត្រប�ិប�តិការមិនឹម្រែមនឹស្ថាច់ត្របាក់់ពីរបាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ គឺ�នឹសង់់គ�ិភាពនឹឹង់់ក់មមវ�ុ�ទៃនឹរបាយការណ៍៍លំហិូរ
ស្ថាច់ត្របាក់់ ពីគោត្រពា�ធា�ុទាំង់់គោនឹ�មិនឹ�នឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់គោពលបចូ�បបនឹិចូលរួមជាមួយគោ�ើយ។ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹ
ត្រប�ិប�តិការមិនឹម្រែមនឹស្ថាច់ត្របាក់់�នឹដូចជា៖

(ក់)  ការទទួលបានឹត្រទពយសក់មម គោដាយ�ុប់រង់់ផ្លាាល់នឹូវបំណ៍ុលពាក់់ព�នឹធ ឬតាមរយៈភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�

(ខ្ព)  ការទិញអង់់គភាព តាមរយៈការគោបា�ផាយមូលធុនឹ នឹិង់់

(គ)  ការបំម្រែបែង់់បំណ៍ុលគោ�ជាមូលធុនឹ។

ស្ត�ស្តធាត្ថុ�នៃន្តសាច់ម្រាបាក្តី់ន្តិង់សាច់ម្រាបាក្តី់ស្តមមូល

៧.២០ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញនឹូវស�សធា�ុទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់នឹិង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល នឹិង់់ត្រ�ូវបង្ហាាញការផគ�ផគង់់ទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់
ម្រែដលបានឹបង្ហាាញក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ គោ�នឹឹង់់ធា�ុសមមូល ម្រែដលបានឹបង្ហាាញក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�។ បុុម្រែនឹត អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយបង្ហាាញការផគ�ផគង់់គោនឹ� ត្របសិនឹគោបើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់
នឹិង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល ម្រែដលបានឹបង្ហាាញក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ គឺដូច�ំគោ�នឹឹង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដល
បានឹពិពណ៍៌នាំ�ាង់់ត្រសគោដៀង់់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់សេ�សង់សេទៀត្ថុ

៧.២១ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ អមជាមួយការបគោញ្ញូញម�ិរបស់ថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់ នឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹសម�ុលយស្ថាច់ត្របាក់់
នឹិង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូលសំខានឹ់ ម្រែដលរក់ាទុក់គោដាយអង់់គភាព ម្រែដលមិនឹអាចគោត្របើត្របាស់បានឹគោដាយអង់់គភាពគោនាំ�។ 
ស្ថាច់ត្របាក់់នឹិង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូលម្រែដលរក់ាទុក់គោដាយអង់់គភាពអាចជាមិនឹអាចគោត្របើត្របាស់បានឹគោដាយអង់់គភាពគោនាំ� 
គោដាយស្ថារម្រែ� ក់ិ�ង់់ចំគោ�មមូលគោហិ�ុគោផសង់់គោទៀ� ការត្រគប់ត្រគង់់រូបិយប�ណ៍ណបរគោទសឬការដាក់់ក់ំហិិ�ខាង់់ផែ�វចាប់
ជាគោដើម។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ៨

ក្តីំណ៍ត្ថុ់ស្ត�គ លស់េល�របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

៨.១ ម្រែផិក់គោនឹ�ក់ំណ៍�់គោ�លការណ៍៍ជាមូលដាានឹ ទៃនឹព��៌�នឹនាំនាំម្រែដលត្រ�ូវគោធុើើការបង្ហាាញ គោ�ក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់គោលើរបាយ 
ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់វិធុីបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ក់ំណ៍�់ស�ាល់ �នឹផុ�ក់ព��៌�នឹបម្រែនឹុមពីអើីម្រែដលបានឹ
បង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ (ត្របសិនឹគោបើបង្ហាាញ) របាយការណ៍៍
លទធផល (ត្របសិនឹគោបើបានឹបង្ហាាញ) របាយការណ៍៍រួមទៃនឹចំណ៍ូលនឹិង់់ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ (ត្របសិនឹគោបើបង្ហាាញ) របាយ 
ការណ៍៍បម្រែត្រមបត្រមួលមូលធុនឹ (ត្របសិនឹគោបើបង្ហាាញ) នឹិង់់របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់។ ក់ំណ៍�់ស�ាល់ ផតល់នឹូវការ
ពិពណ៍៌នាំម្រែបបគោរៀប�ប់ ឬការបំម្រែបក់ស�សធា�ុនាំនាំម្រែដលបានឹបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ទាំង់់គោនាំ� ត្រពមទាំង់់
ព��៌�នឹអំពីស�សធា�ុ ម្រែដលមិនឹ�នឹលក់ខណ៍ៈសមប�តិត្រគប់ត្រ�ន់ឹ សត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ទាំង់់គោនាំ�។ បម្រែនឹុមគោលើ ការ�ត្រមូវគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់គោនឹ� គោសុើរម្រែ�ត្រគប់ម្រែផិក់គោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� �ត្រមូវនឹូវការលា�ត្រ�ដាង់់ 
ម្រែដលជាធុមមតា�នឹបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់។

រចនាំស្តម័័ន្តិនៃន្តក្តីំណ៍ត្ថុ់ស្ត�គ ល់

៨.២ ក់ំណ៍�់ស�ាល់ត្រ�ូវ ៖

(ក់)  បង្ហាាញនឹូវព��៌�នឹអំពីមូលដាានឹទៃនឹការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយជាក់់ 
លាក់់ ម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់ គោដាយត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៨. ៥-៨. ៧

(ខ្ព)  លា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹម្រែដល�ត្រមូវគោដាយសតង់់់ដារគោនឹ� ម្រែដលមិនឹបង្ហាាញក់ម្រែនឹែង់់�គោផសង់់ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់

(គ)  ផតល់នឹូវព��៌�នឹ ម្រែដលមិនឹបង្ហាាញគោ�ក់ម្រែនឹែង់់�គោផសង់់ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� បុុម្រែនឹតព��៌�នឹគោនាំ�
ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ការយល់ដឹង់់អំពីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ��មួយ។

៨.៣ ឱ្យយម្រែ�អាចគោធុើើគោ�បានឹ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញនឹូវក់ំណ៍�់ស�ាល់ក់ិ�ង់់លក់ខណ៍ៈជាត្របព�នឹធ។ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើ  គោសចក់តីគោ�ង់់ឆ្គែង់់
នឹូវស�សធា�ុនឹីមួយៗគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាមួយ នឹឹង់់ព��៌�នឹ ពាក់់ព�នឹធនាំនាំគោ�ក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់។

៨.៤    ជាធុមមតា អង់់គភាពបង្ហាាញនឹូវក់ំណ៍�់ស�ាល់ តាមលំដាប់ដូច�គោ� ៖

(ក់) គោសចក់ូីម្រែថែង់់ការណ៍៍ម្រែដលថារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រ�ូវបានឹគោរៀបចំគោដាយអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣.៣)

(ខ្ព)  ការសគោង់់ខបនឹូវគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយសំខានឹ់ៗម្រែដលបានឹអនឹុវ�ត (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៨. ៥)

(គ)  ព��៌�នឹ�ំត្រទសត្រ�ប់ស�សធា�ុនាំនាំ ម្រែដលបានឹបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� តាមលំដាប់
លំគោដាយម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�ការអ�អាង់់នឹីមួយៗ នឹិង់់ធា�ុបនាំា�់នឹីមួយៗត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញ នឹិង់់
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(ឃ)  ការលា�ត្រ�ដាង់់គោផសង់់គោទៀ��មួយ។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់អំព�សេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ

៨.៥ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹគោ�ក់ិ�ង់់ការសគោង់់ខបអំពីគោ�នឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយសំខានឹ់ៗ       ដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់)  មូលដាានឹទៃនឹការវាស់ម្រែវង់់ (ឬមូលដាានឹនាំនាំ) ម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់គោ�ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់

(ខ្ព)  គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយដទៃទគោទៀ �ម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់ម្រែដលពាក់់ព�នឹធគោ�នឹឹង់់ការយល់ដឹង់់អំពីរបាយ 
ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។

ព័ត្ថុ៌�ន្តអំព�ការវិន្តិច័័យ

៨.៦   គោ�ក់ិ�ង់់គោសចក់តីសគោង់់ខបទៃនឹគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយសំខានឹ់ៗ ឬគោ�ក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់គោផសង់់គោទៀ� អង់់គភាពត្រ�ូវ
លា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពីការវិនឹិចេ�យ គោដាយម្រែ�ក់ពីអើីពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ការបាានឹ់ស្ថាានឹ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៨. ៧) ម្រែដល
ថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់បានឹគោធុើើគោ�ើង់់ ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការទៃនឹអនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយរបស់អង់់គភាព គោហិើយម្រែដលគោនាំ��នឹ
ឥទធិពល�ាង់់ខាាំង់់គោលើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់នាំនាំ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។

ព័ត្ថុ៌�ន្តអំព�ម្រាប់�ពគន្តៃឹះនៃន្តភាពមិន្តម្រាបាក្តីដិម្រាប់ជាការបាា ន្ត់សាៅ ន្ត

៨.៧  អង់់គភាពមួយត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ គោ�ក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់អំពីព��៌�នឹសតីពីការសនឹម�គនឹែឹ� ម្រែដលពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់អនាំគ� 
កាល ត្រពមទាំង់់ត្របភពគនឹែឹ�ទៃនឹភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជាការបាានឹ់ស្ថាានឹដទៃទគោទៀ� នាំការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ម្រែដល �នឹ
ហានឹិភ�យខ្ព័ស់អាចប�ាលឱ្យយ�នឹការម្រែក់�ត្រមូវជាស្ថារវនឹតគោលើ�ទៃមែ គោ�ង់់របស់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់ បំណ៍ុលនាំក់ិ�ង់់ឆ្នាំំំ
ហិិរញ្ញញវ�ុ�បនាំាប់។ អំពីត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលទាំង់់គោនាំ� ក់ំណ៍�់ស�ាល់ត្រ�ូវបញ្ញូ�លនឹូវភាពលមែិ�ទៃនឹ ៖

(ក់)  ត្របគោភទរបស់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលទាំង់់គោនាំ� នឹិង់់

(ខ្ព)  �ទៃមែគោ�ង់់របស់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលទាំង់់គោនាំ�នាំចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ៩

របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�រមួ ន្តិង់របាយការណ៍៍         
ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�សេដាយផ្នែ�ក្តី

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

៩.១ ម្រែផិក់គោនឹ�ក់ំណ៍�់កាលៈគោទសៈការបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមគោដាយអង់់គភាពម្រែដលអនឹុវ�តសតង់់់ដារគោនឹ� នឹិង់់នឹី�ិវិធុី
សត្រ�ប់គោរៀបចំរបាយការណ៍៍ទាំង់់គោនាំ�ត្រសបតាម សតង់់់ដារគោនឹ�។  ម្រែផិក់គោនឹ�ក់៏រួមបញ្ញូ�លផង់់ម្រែដរនឹូវគោ�លការណ៍៍ម្រែណ៍នាំំ
អំពីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ នឹិង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�បញ្ញូ�ល�ំ ត្របសិនឹគោបើរបាយការណ៍៍ទាំង់់គោនឹ�ត្រ�ូវ
បានឹគោរៀបចំត្រសបតាម សតង់់់ដារគោនឹ�។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពគោមខ្ពែ�នឹឯង់់ មិនឹ�នឹការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈ អង់់គភាព
គោនាំ�អាចបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ ត្រសបតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ� គោទា�បីជា
អង់់គភាពគោនាំ� បង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមរបស់អង់់គភាព ត្រសបតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ
គោពញគោលញ ឬបណ៍ំ�ំគោ�លការណ៍៍គណ៍គោនឹយយម្រែដលទទួលយក់ជាទូគោ� (GAAP) គោផសង់់គោទៀ�ក់៏គោដាយ។

ការត្ថុម្រាមូវឱ្យយប់ង្ហាា ញរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�រមួ

៩.២  គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៩.៣ នឹិង់់ ៩.៣(គ) បានឹអនឹុញ្ញាា� ឬ�ត្រមូវ អង់់គភាពគោមត្រ�ូវបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
រួម ម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�អង់់គភាពបូក់រួមនឹូវការវិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម ត្រ�ូវ
រួមបញ្ញូ�លនឹូវត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធទាំង់់អស់ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោម។

៩.៣   ត្រក់ុមហិុុនឹគោម មិនឹចាំំបាច់បង្ហាាញនឹូវរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម ត្របសិនឹគោបើបំគោពញបានឹតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌទាំង់់ពីរខាង់់គោត្រកាម៖

ក់)  ត្រក់ុមហិុុនឹគោមខ្ពែ�នឹឯង់់គឺជាត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធមួយ នឹិង់់

ខ្ព)  ត្រក់ុមហិុុនឹគោមធុំបំផុ� (ឬត្រក់ុមហិុុនឹគោមមធុយម�មួយ)  បគោង់់កើ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមសត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់
ទូគោ� ម្រែដលអនឹុគោលាមតាម សតង់់់ដារទៃនឹសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ ឬតាមសតង់់់ដារ
គោនឹ�។

៩.៣ក់  គោត្រ�ពី�នឹការបញ្ញាាក់់គោដាយម្រែ�ក់គោ�ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៩.៣ខ្ព ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ មិនឹត្រ�ូវបានឹរួមបញ្ញូ�លគោទ ត្របសិនឹគោបើត្រ�ូវ
បានឹទិញ នឹិង់់កាន់ឹកាប់ ក់ិ�ង់់បំណ៍ង់់លក់់ ឬបគោញ្ញូញគោចាំល ក់ិ�ង់់អំ��ង់់មួយឆ្នាំំំ គិ�ចាំប់ពីទៃថៃទិញត្រក់ុមហិុុនឹគោនាំ� (គឺគោ�
កាលបរិគោចេទម្រែដលអិក់ទិញទទួលបានឹការត្រ�ួ�ត្រតាពីអិក់លក់់)។ ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធម្រែបបគោនឹ�ត្រ�ូវបានឹក់�់ត្រតាគោដាយ
ត្រសបតាមការ�ត្រមូវគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី១១ សូីអំពីការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៨(ឃ) ជាជាង់់ត្រសបតាមម្រែផិក់គោនឹ�។ 
អង់់គភាពគោម ក់៏ត្រ�ូវផូល់ការលា�ត្រ�ដាង់់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៩.២៣ក់ ផង់់ម្រែដរ។

៩.៣ខ្ព ត្របសិនឹគោបើត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធម្រែដលត្រ�ូវបានឹផ្លា�់គោចញពីការរួមបញ្ញូ�ល ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ៩.៣ក់ មិនឹត្រ�ូវបានឹ
បគោញ្ញូញគោចាំល ក់ិ�ង់់អំ��ង់់មួយឆ្នាំំំគិ�ពីកាលបរិគោចេទទិញ (គោពាលគឺអង់់គភាពគោមគោ�ម្រែ�ត្រ�ួ�ត្រតាត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោនាំ�
គោ�គោ�ើយ)៖



48  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ក់)  អង់់គភាពគោមត្រ�ូវរួមបញ្ញូ�លត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោនាំ� គិ�ពីកាលបរិគោចេទទិញ គោវៀរម្រែលង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោនាំ� 
បំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៩.៣ខ្ព(ខ្ព)។ ដូគោចិ� ត្របសិនឹគោបើកាលបរិគោចេទទិញគោ�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹ 
ការិយបរិគោចេទមុនឹៗម្រែដលពាក់់ព�នឹធ ត្រ�ូវគោរៀប�ប់គោ�ើង់់វិញ។

(ខ្ព)  ត្របសិនឹគោបើ�នឹការយឺ��ាវប�ាលមក់ពីគោហិ�ុការណ៍៍ ឬកាលៈគោទសៈ ម្រែដលហិួសពីការត្រគប់ត្រគង់់របស់
អង់់គភាពគោម គោហិើយ�នឹភ�សត�តាង់់ត្រគប់ត្រ�នឹ់គោ�កាលបរិគោចេទគោធុើើរបាយការណ៍៍ថាអង់់គភាពគោម គោ�ម្រែ��នឹការ
តាំង់់ចិ�តចំគោពា�ម្រែផនឹការរបស់ខ្ពែ�នឹ ក់ិ�ង់់ការលក់់ ឬបគោញ្ញូញគោចាំលត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោ�គោ�ើយ អង់់គភាពគោមត្រ�ូវ
បនឹតការក់�់ត្រតាត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោនាំ� គោដាយត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ៩.៣ក់។

៩.៣គ ត្របសិនឹគោបើត្រក់ុមហិុុនឹគោម ពុំ�នឹត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ គោត្រ�ពីត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធម្រែដលមិនឹត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយរួមបញ្ញូ�ល 
ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ៩.៣ក់-៩.៣ខ្ព ត្រក់ុមហិុុនឹគោមមិនឹត្រ�ូវបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមគោ�ើយ។ គោទា�បីជា�ាង់់គោនឹ�
ក់ូី ត្រក់ុមហិុុនឹគោម ត្រ�ូវផូល់ការលា�ត្រ�ដាង់់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៩.២៣ក់។

៩.៤ ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគឺជាអង់់គភាពមួយ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹត្រគប់ត្រគង់់គោដាយត្រក់ុមហិុុនឹគោម។ ការត្រគប់ត្រគង់់គឺជាអំ�ច 
ត្រគប់ត្រគង់់គោ�លនឹគោ�បាយហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការរបស់អង់់គភាព គោដើមបីទទួលបានឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ពីសក់មមភាព
របស់អង់់គភាពគោនាំ�។ ត្របសិនឹគោបើ អង់់គភាពមួយបានឹបគោង់់កើ�នឹូវអង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសស គោដើមបីបំគោពញគោ�លគោ�
�ូចៗ នឹិង់់បានឹកំ់ណ៍�់ចាស់លាស់ អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវបូក់រួមនឹូវអង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសស គោ�គោពលម្រែដលធា�ុពិ�
ទៃនឹទំនាំក់់ទំនឹង់់បង្ហាាញថា អង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសសត្រ�ូវបានឹត្រគប់ត្រគង់់គោដាយអង់់គភាពគោនាំ� (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
៩.១០-៩.១២)។

៩.៥ ការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យ ត្រ�ូវបានឹសនឹម�ថា�នឹគោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពគោមជា�ាស់ �នឹសិទធិអំ�ចគោបា�គោឆ្នាំំ�គោត្រចើនឹជាង់់ 
ពាក់់ក់�ាលទៃនឹសិទធិ គោបា�គោឆ្នាំំ�សរុបរបស់អង់់គភាពតាមត្រកុ់មហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ របស់ខ្ពែ�នឹគោដាយផ្លាាល់ឬគោដាយ 
ត្របគោ�ល។ ការសនឹម�គោនឹ�អាចនឹឹង់់ប�ជី�យក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈពិគោសសនាំនាំ ត្របសិនឹគោបើអាចបង្ហាាញ�ាង់់ចាស់ថា
ក់មមសិទធិម្រែបបគោនឹ�មិនឹបគោង់់កើ�បានឹជាការត្រគប់ត្រគង់់គោទ។ ការត្រគប់ត្រគង់់ ក់៏�នឹគោ�គោពលម្រែដលត្រក់ុមហិុុនឹគោម�នឹអំ�ច
គោបា�គោឆ្នាំំ�គោសមើពាក់់ក់�ាលឬគោត្រកាមគោនឹ�ទៃនឹអំ�ចគោបា�គោឆ្នាំំ�របស់អង់់គភាព បុុម្រែនឹតត្រក់ុមហិុុនឹគោម�នឹ៖

(ក់)  អំ�ចគោលើសពាក់់ក់�ាលទៃនឹសិទធិគោបា�គោឆ្នាំំ�គោដាយស្ថារម្រែ�ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ជាមួយវិនឹិគោ�គិនឹគោផសង់់គោទៀ�

(ខ្ព)  អំ�ចត្រគប់ត្រគង់់គោ�លនឹគោ�បាយហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការរបស់អង់់គភាព តាមលក់ខនឹតិក់ៈ ឬតាមការត្រពម 
គោត្រពៀង់់

(គ)  អំ�ចម្រែ�ង់់តាំង់់ឬដក់ហិូ�ស�ជីិក់ភាគគោត្រចើនឹរបស់ត្រក់ុមត្របឹក់ាភិបាលឬទៃនឹស្ថាាប�នឹត្រគប់ត្រគង់់សមមូល គោហិើយ
ការត្រគប់ត្រគង់់អង់់គភាពគឺគោដាយត្រក់ុមត្របឹក់ា ឬស្ថាាប�នឹត្រគប់ត្រគង់់គោនាំ� ឬ

(ឃ) អំ�ចគោបា�គោឆ្នាំំ�ភាគគោត្រចើនឹគោ�ការត្របជីុំនាំនាំទៃនឹត្រក់ុមត្របឹក់ាភិបាល ឬស្ថាាប�នឹត្រគប់ត្រគង់់សមមូល គោហិើយ
ការត្រគប់ត្រគង់់អង់់គភាពគឺគោដាយត្រក់ុមត្របឹក់ា ឬស្ថាាប�នឹត្រគប់ត្រគង់់គោនាំ�។

៩.៦ ការត្រគប់ត្រគង់់អាចត្រ�ូវបានឹសគោត្រមចបានឹ គោដាយ�នឹសិទធិទិញលក់់ភាគហិុុនឹក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់ ឬឧបក់រណ៍៏អាច
បំម្រែបែង់់ ម្រែដលអាចគោត្របើត្របាស់បានឹនាំគោពលបចូ�បបនឹិ ឬគោដាយ�នឹភាំក់់ង្ហារម្រែដល�នឹសម�ុភាពដឹក់នាំំសក់មមភាព
សត្រ�ប់ជាត្របគោ�ជីនឹ៍ទៃនឹអង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់។

៩.៧ ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធមិនឹត្រ�ូវបានឹដក់គោចញពីការបូក់រួម ត្រ�នឹ់ម្រែ�ពីគោត្រពា�វិនឹិគោ�គិនឹគោនាំ�គឺជាអង់់គការទុនឹវិនឹិគោ�គ
ផសង់់គោត្រពង់់ ឬអង់់គភាពត្រសគោដៀង់់។ 
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៩.៨  ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធមួយ មិនឹត្រ�ូវបានឹដក់គោចញពីការបូក់រួម ពីគោត្រពា�សក់មមភាពអាជីីវក់មមរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ
គោនាំ�មិនឹត្រសគោដៀង់់នឹឹង់់សក់មមភាពអាជីីវក់មមរបស់អង់់គភាពដទៃទក់ិ�ង់់ការបូក់រួម។ ព��៌�នឹពាក់់ព�នឹធត្រ�ូវបានឹផតល់គោដាយ
ការបូក់រួមត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធទាំង់់គោនឹ� នឹិង់់ការលា�ត្រ�ដាង់់បម្រែនឹុមគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម សូីពីប�ា
សក់មមភាពអាជីីវក់មមខ្ពុស�ំរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ។

៩.៩   អង់់គភាពបុត្រ�សម័�នឹធមួយមិនឹត្រ�ូវបានឹដក់គោចញពីការបូក់រួម ពីគោត្រពា�អង់់គភាពគោនាំ�គោធុើើត្រប�ិប�តិការគោ�ក់ិ�ង់់យុតាាធុិការមួយ
ម្រែដលដាក់់ក់ំហិិ�នឹូវការគោផុរស្ថាច់ត្របាក់់ ឬត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�គោចញពីយុតាាធុិការគោនាំ�។

អង់គភាពសេ�លប់ំណ៍ង់ពិសេស្តស្ត

 ៩.១០  អង់់គភាពមួយអាចត្រ�ូវបានឹគោង់់កើ�គោ�ើង់់គោដើមបីសគោត្រមចក់មមវ�ុ��ូចមួយ (ឧទាហិរណ៍៍ គោធុើើឱ្យយភ�ិសនឹា�នឹអនឹុភាព ចាំប់គោផូើម
សក់មមភាពត្រស្ថាវត្រជាវនឹិង់់អភិវឌ្ឍិិនឹ៍ ឬគោធុើើមូលបត្រ�ក់មមត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាគោដើម)។ 

 អង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសសម្រែបបគោនឹ� អាចយក់ទត្រមង់់់ជាស្ថាជីីវក់មម បរធុនឹបាលក់ិចូ សហិក់មមសិទធិ ឬអង់់គភាពមិនឹ
ចុ�បញ្ញជីត្រក់ុមហិុុនឹ។ ជាគោរឿយៗ អង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសស ត្រ�ូវបានឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់តាមការគោរៀបចំម្រែផិក់ចាប់ ម្រែដលដាក់់
ការ�ត្រមូវ�ាង់់�ឹង់់រឹង់់គោលើត្រប�ិប�តិការរបស់អង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសសគោនាំ�។

៩.១១ អង់់គភាពត្រ�ូវគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម ម្រែដលរួមបញ្ញូ�លនឹូវអង់់គភាព នឹិង់់អង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសស� ម្រែដល
ត្រ�ូវបានឹត្រគប់ត្រគង់់គោដាយអង់់គភាពគោនាំ�។ បម្រែនឹុមគោលើកាលៈគោទសៈម្រែដលបានឹពិពណ៍៌នាំក់ិ�ង់់ថាខ្ពណ៍ឌ៩.៥ កាលៈគោទសៈ
ខាង់់គោត្រកាម អាចចង់់ែ�លបង្ហាាញថាអង់់គភាពមួយត្រគប់ត្រគង់់អង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសស (គោនឹ�មិនឹម្រែមនឹជាបញ្ញជីពិស្ថាំរ
អស់គោសចក់ូីគោទ)៖

(ក់)  សក់មមភាពរបស់អង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសស ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់ក់ិ�ង់់នាំមអង់់គភាពគោនាំ� ត្រសបតាមគោសចក់តី
ត្រ�ូវការជាក់់លាក់់ទៃនឹអាជីីវក់មមរបស់អង់់គភាពគោនាំ�។

(ខ្ព) អង់់គភាព�នឹអំ�ចសគោត្រមចចុង់់គោត្រកាយគោលើសក់មមភាពរបស់អង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសសគោនាំ� គោទា�បីជា
ការសគោត្រមចចិ�តត្របចាំំទៃថៃត្រ�ូវបានឹគោផុរឱ្យយអង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសសក់៏គោដាយ។

(គ) អង់់គភាព�នឹសិទធិទទួលបានឹនឹូវផលត្របគោ�ជីនឹ៍ភាគគោត្រចើនឹទៃនឹអង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសស ដូចគោនឹ�អាចនឹឹង់់
ត្របឈ្នួមនឹឹង់់ហានឹិភ�យទៃចដនឹយពីសក់មមភាពរបស់អង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសស ឬ

(ឃ)  អង់់គភាពរក់ាទុក់នឹូវហានឹិភ�យសំណ៍ល់ឬក់មមសិទធិភាគគោត្រចើនឹ ម្រែដលទាក់់ទិនឹនឹឹង់់អង់់គភាពគោ�លបំណ៍ង់់ពិគោសស 
ឬត្រទពយសក់មមរបស់អង់់គភាពគោនាំ�។

៩.១២   ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៩.១០ នឹិង់់ ៩.១១ មិនឹអនឹុវ�តចំគោពា�ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ ឬម្រែផនឹការអ�ុ
ត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�រយៈគោពលម្រែវង់់ដម្រែទ ម្រែដលអនឹុវ�តតាមម្រែផិក់ទី២៨ សតីពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�គោនាំ�គោទ។ 

ន្ត�ត្ថុិវិធុ�ក្តីែ�ង់ការប់ូក្តីរមួ

៩.១៣ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម បង្ហាាញព��៌�នឹហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ត្រក់ុមថាជាអង់់គភាពគោសដឋក់ិចូម្រែ�មួយ។ ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំរបាយ 
ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម អង់់គភាពត្រ�ូវ៖

(ក់)  រួមបញ្ញូ�លរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោមនឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម តាមបនាំា�់មួយ
គោ�បនាំា�់មួយគោទៀ� គោដាយបូក់បញ្ញូ�ល�ំប�ាធា�ុត្រសគោដៀង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល មូលធុនឹ ចំណ៍ូល នឹិង់់
ចំ�យ។
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(ខ្ព)  លុបគោចាំល�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធនឹីមួយៗ នឹិង់់ភាគចំម្រែណ៍ក់
មូលធុនឹទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធនឹីមួយៗរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម។

(គ)  វាស់ម្រែវង់់ នឹិង់់បង្ហាាញភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់ គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធនាំនាំម្រែដលបានឹ
បូក់រួម សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពីភាគក់មមរបស់�ាស់ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោម។

(ឃ) វាស់ម្រែវង់់នឹិង់់បង្ហាាញភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់ គោ�ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមសុទធរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ម្រែដលបានឹ
បូក់រួមនាំនាំ  ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពីមូលធុនឹរបស់�ាស់ភាគហិុុនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោម ម្រែដល�នឹក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ
ទាំង់់គោនាំ�។ ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់គោ�ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមសុទធរួម�នឹ៖

 ១)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់នាំកាលបរិគោចេទទៃនឹការរួមបញ្ញូ�ល�ំពីគោដើមទី គោដាយគោធុើើការ
គណ៍នាំត្រសបតាម ម្រែផិក់ទី១៩ សតីពីការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម នឹិង់់

២) ចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់មូលធុនឹរបស់ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់ ចាំប់តាំង់់ពីកាលបរិគោចេទការបូក់រួម។

៩.១៤   ស��ត្រ�ទៃនឹចំគោណ៍ញឬខា� នឹិង់់ការម្រែត្របត្របួលគោលើមូលធុនឹ ម្រែដលត្រ�ូវផតល់ដល់�ាស់របស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម នឹិង់់ដល់
ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់  ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹភាគក់មមក់មមសិទធិម្រែដល�នឹត្រស្ថាប់ នឹិង់់មិនឹឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់
អំពីការអនឹុវ�ត ឬការបំម្រែបែង់់ទៃនឹសិទធិទិញភាគហិុុនឹពិគោសស ឬឧបក់រណ៍៍អាចបំម្រែបែង់់បានឹគោនាំ�គោទ។

ស្តមត្ថុ�លយ ន្តិង់ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការសេ�មក្តីនៃ�ាក្តីែ�ង់រប់ស្តម់្រាក្តីុម

៩.១៥   សម�ុលយ នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការគោ�មក់ទៃផុក់ិ�ង់់របស់ត្រក់ុម រួមបញ្ញូ�លចំណ៍ូល ចំ�យនឹិង់់ភាគលាភ ត្រ�ូវលុបគោចាំល
ទាំង់់ត្រសុង់់។ ចំគោណ៍ញនឹិង់់ខា�ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីត្រប�ិប�តិការគោ�មក់ទៃផុក់ិ�ង់់របស់ត្រក់ុម ម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់
ត្រទពយសក់មម ដូចជា សនឹិិធុិ នឹិង់់ ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់នឹិង់់បរិកាារ ត្រ�ូវលុបគោចាំលទាំង់់ត្រសុង់់។ ការខា�ទៃផុក់ិ�ង់់ត្រក់ុមអាចបង្ហាាញ
នឹូវការថយចុ��ទៃមែម្រែដល�ត្រមូវឱ្យយ�នឹការទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវ�ុ�រួម (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២៧ សតីពីការ
ថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម)។ ម្រែផិក់ទី២៩ សតីពីពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូលអនឹុវ�តចំគោពា�ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដល
គោក់ើ�គោ�ើង់់ពីការលុបគោចាំលនឹូវចំគោណ៍ញនឹិង់់ខា�ម្រែដលប�ាលក់ពីត្រប�ិប�តិការគោ�មក់ទៃផុក់ិ�ង់់។

កាលប់រសិេច័ទរាយការណ៍៍ឯក្តីស្តណាា ន្ត

៩.១៦  របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធរបស់ខ្ពែ�នឹ ម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់គោ�ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម ត្រ�ូវម្រែ�គោរៀបចំនាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ដូច�ំ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�មិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច។ ត្របសិនឹគោបើ
មិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ដូច 
�ំ ជាមួយត្រក់ុមហិុុនឹគោម ត្រក់ុមហិុុនឹគោមត្រ�ូវរួមបញ្ញូ�លព��៌�នឹហិិរញ្ញញវ�ុ� របស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ គោដាយគោត្របើត្របាស់
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ថមីៗបំផុ�របស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ម្រែដលបានឹម្រែក់�ត្រមូវសត្រ�ប់ឥទធិពលទៃនឹត្រប�ិប�តិការ ឬគោហិ�ុ
ការណ៍៍ធុំៗ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ចគោនាំា�កាលបរិគោចេទទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ� នឹិង់់កាលបរិគោចេទទៃនឹរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម។

សេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយឯក្តីស្តណាា ន្ត

៩.១៧   របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម ត្រ�ូវម្រែ�បានឹគោរៀបចំគោដាយគោត្របើគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយឯក់ស�ានឹ សត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការ
ត្រសគោដៀង់់ នឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍គោផសង់់គោទៀ� នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែដល�នឹគោ�ក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈត្រសគោដៀង់់�ំ។ ត្របសិនឹគោបើស�ជីិក់
ទៃនឹត្រក់ុមគោនាំ�គោត្របើគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយគោផសង់់ពីគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយម្រែដលបានឹទទួលយក់គោ�កិ់�ង់់



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 51

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមសត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការនឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍ត្រសគោដៀង់់នាំនាំក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈត្រសគោដៀង់់ ការម្រែក់�ត្រមូវ
សមរមយ ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់ចំគោពា�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមគោនាំ�។

ការទិញ ន្តិង់ការប់សេញ្ញចញសេ�លន្តូវម្រាក្តីុមហិុ�ន្តប់�ម្រាត្ថុស្តម័័ន្តិ

៩.១៨  ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធមួយ ត្រ�ូវបានឹរួមបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម គោដាយគិ�
ចាំប់តាំង់់ពីកាលបរិគោចេទទិញ រហិូ�ដល់កាលបរិគោចេទម្រែដលត្រក់ុមហិុុនឹគោមម្រែលង់់ត្រគប់ត្រគង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោនាំ�។ 
គោ�គោពលម្រែដលត្រក់ុមហិុុនឹគោមម្រែលង់់ត្រគប់ត្រគង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ភាពខ្ពុស�ំរវាង់់ត្របាក់់ទទួលបានឹពីការបគោញ្ញូញគោចាំល
នឹូវត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ត្រពមទាំង់់�ទៃមែគោ�ង់់របស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធនាំកាលបរិគោចេទម្រែដលការត្រគប់ត្រគង់់គោនាំ�ត្រ�ូវ
បា�់បង់់់ ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាចំគោណ៍ញ ឬខា� គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ (ឬរបាយការណ៍៍
លទធផល ត្របសិនឹគោបើបង្ហាាញ) ជាចំគោណ៍ញ ឬខា�ពីការបគោញ្ញូញគោចាំលត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ។ បរិ�ណ៍បង់់គរទៃនឹភាព
ខ្ពុស�ំទៃនឹអត្រតាបត�រត្របាក់់ម្រែដលពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធបរគោទស ម្រែដលទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់
ៗ ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី៣០ សតីពីការបក់ម្រែត្របរូបិយប�ណ៍ណបរគោទស មិនឹត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញជាចំគោណ៍ញ ឬខា� គោលើការ
បគោញ្ញូញគោចាំលត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោទ។

៩.១៩  ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពមួយម្រែលង់់ជាត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ បុុម្រែនឹតវិនឹិគោ�គិនឹ (អង់់គភាពគោមពីមុនឹ) គោ�ម្រែ�បនឹតរក់ាការវិនឹិគោ�គ
គោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធពីមុនឹគោនាំ� ការវិនឹិគោ�គគោនាំ�ត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមជាត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រសបតាម
ម្រែផិក់ទី១១ ឬម្រែផិក់ទី១២ សតីពី បញ្ញាាដទៃទគោទៀ�របស់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ចាំប់ពីកាលបរិគោចេទម្រែដលអង់់គភាពគោនាំ�ម្រែលង់់
ជាត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ឱ្យយម្រែ�ថាអង់់គភាពគោនាំ�មិនឹកាាយជាត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធគោនាំ�គោទ (ក់រណ៍ីគោនឹ�អនឹុវ�តម្រែផិក់ទី១៤ 
សតីពីការនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ) ឬអង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ (ក់រណ៍ីគោនឹ�អនឹុវ�តម្រែផិក់ទី១៥ សតីពីការ
វិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ)។ �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គនាំកាលបរិគោចេទម្រែដលអង់់គភាពម្រែលង់់ជាត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�
សម័�នឹធត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ជាទៃថែគោដើមទៃនឹការវាស់ម្រែវង់់ដំបូង់់គោលើត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�។

ភាគក្តីមៅមិន្តម្រាគប់់ម្រាគង់សេ�ក្តីែ�ង់ម្រាក្តីុមហិុ�ន្តប់�ម្រាត្ថុស្តម័័ន្តិ

៩.២០   អង់់គភាពមួយត្រ�ូវបង្ហាាញអំពីភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ មូលធុនឹ 
ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពីមូលធុនឹរបស់�ាស់ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោម តាមការ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៤.២(ថ)។

៩.២១   អង់់គភាពមួយត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�របស់ត្រក់ុម ដាច់គោដាយម្រែ�ក់គោ�ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ តាមការ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ៥.៦ (ឬគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លទធផល ត្របសិនឹគោបើ
បង្ហាាញ តាមការ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៥.៧)។

៩.២២  ចំគោណ៍ញ ឬខា� នឹិង់់ស�សធា�ុនឹីមួយៗទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ជារបស់�ាស់ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោម នឹិង់់
ទៃនឹភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់។ ចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុប ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ជារបស់�ាស់ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោមនឹិង់់ទៃនឹភាគក់មមមិនឹ
ត្រគប់ត្រគង់់ គោទា�បីគោនឹ�គោធុើើឱ្យយភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់�នឹសម�ុលយអវិជីជ�នឹក់៏គោដាយ។



52  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់សេ�ក្តីែ�ង់របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�រមួ

៩.២៣ ការលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាម ត្រ�ូវគោធុើើគោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម៖

(ក់)  អង់់គគោហិ�ុម្រែដលរបាយការណ៍៍ គឺជារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម។

(ខ្ព)  មូលដាានឹទៃនឹការសនឹិិដាានឹថា�នឹការត្រគប់ត្រគង់់ គោ�គោពលម្រែដលត្រក់ុមហិុុនឹគោមមិនឹ�នឹអំ�ចគោបា�គោឆ្នាំំ� គោលើសពី
ពាក់់ក់�ាល គោដាយផ្លាាល់ឬគោដាយត្របគោ�លតាមរយៈត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ។

(គ)  ភាពខ្ពុស�ំ�មួយទៃនឹកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍របស់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម នឹិង់់

        ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធរបស់ខ្ពែ�នឹម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់គោ�ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម នឹិង់់

(ឃ)  ចរិក់លក់ខណ៍ៈនឹិង់់វិស្ថាលភាពទៃនឹការដាក់់ក់ត្រមិ�សំខានឹ់ៗ (ឧទាហិរណ៍៍ គោក់ើ�គោ�ើង់់គោដាយស្ថារ ក់ិចូសនឹាខ្ពូីត្របាក់់ 
ឬការ�ត្រមូវត្រ�ួ�ពិនឹិ�យ)  គោលើលទធភាពរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោដើមបីគោផុរថវិកាគោ�ឱ្យយត្រក់ុមហិុុនឹគោមគោត្រកាមទត្រមង់់់
ភាគលាភជាស្ថាច់ត្របាក់់ឬគោដើមបីសង់់ត្របាក់់ក់មូី។

៩.២៣ក់ គោត្រ�ពីការ�ត្រមូវឱ្យយលា�ត្រ�ដាង់់គោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី១១ អង់់គភាពគោមត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់�ទៃមែគោ�ង់់ ទៃនឹការវិនឹិគោ�គគោលើត្រក់ុមហិុុនឹ
បុត្រ�សម័�នឹធ  ម្រែដលមិនឹត្រ�ូវបានឹរួមបញ្ញូ�ល (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ៩.៣ក់-៩.៣គ) គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ជា
�ួគោលខ្ពសរុប គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ស�ាល់។

របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�សេដាយផ្នែ�ក្តី

ការប់ង្ហាា ញន្តូវរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�សេដាយផ្នែ�ក្តី

៩.២៤   សតង់់់ដារគោនឹ� មិនឹ�ត្រមូវឱ្យយគោធុើើការបង្ហាាញនឹូវរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ សត្រ�ប់អង់់គភាពគោម ឬសត្រ�ប់ត្រក់ុមហិុុនឹ
បុត្រ�សម័�នឹធមួយៗគោនាំ�គោទ។

៩.២៥   របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ គឺជាបណ៍ំ�ំទី២ ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលបង្ហាាញគោដាយអង់់គភាពមួយ បម្រែនឹុម
គោលើរបាយការណ៍៍�មួយខាង់់គោត្រកាមគោនឹ�៖

(ក់)  របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម ម្រែដលគោរៀបចំគោដាយត្រក់ុមហិុុនឹគោម

(ខ្ព)  របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលគោរៀបចំគោដាយត្រក់ុមហិុុនឹគោម ម្រែដលត្រក់ុមហិុុនឹគោមគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹគោលើក់ម្រែលង់់ពីការគោរៀបចំ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម គោដាយគោ�ង់់តាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ៩.៣គ ឬ

(គ)  របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលគោរៀបចំគោដាយ អង់់គភាពមួយម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជាត្រក់ុមហិុុនឹគោម បុុម្រែនឹតជាវិនឹិគោ�គិនឹគោ�ក់ិ�ង់់
ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធមួយ ឬ�នឹភាគក់មមជាអិក់រួមទុនឹគោ�ក់ិ�ង់់ ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ។ 

ការសេម្រា��ស្តសេរ �ស្តសេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ

៩.២៦    គោ�គោពលម្រែដលត្រក់ុមហិុុនឹគោម វិនឹិគោ�គិនឹគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធមួយ ឬអិក់រួមទុនឹម្រែដល�នឹភាគក់មមគោ�ក់ិ�ង់់
អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ គោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ គោហិើយបានឹពិពណ៍៌នាំថា របាយការណ៍៍ទាំង់់គោនាំ�
ត្រសបតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម របាយការណ៍៍ទាំង់់គោនាំ� 
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ត្រ�ូវម្រែ�អនឹុគោលាមតាម�ល់ការ�ត្រមូវនាំនាំទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ក់រណ៍ីខាង់់គោត្រកាម។ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តយក់
គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយមួយ សត្រ�ប់ការវិនឹិគោ�គនាំនាំរបស់អង់់គភាពគោនឹ� គោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ 
ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ នឹិង់់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់របស់ខ្ពែ�នឹ តាម៖

(ក់)  ទៃថែគោដើម ដក់ការថយចុ��ទៃមែ

(ខ្ព)  �ទៃមែសមត្រសប គោហិើយការម្រែត្របត្របួល�ទៃមែសមត្រសបត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� ឬ

(គ)  ការគោត្របើត្របាស់វិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ គោដាយគោ�រពតាមនឹី�ិវិធុីគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៤.៨។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់សេ�ក្តីែ�ង់របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�សេដាយផ្នែ�ក្តី

៩.២៧  គោ�គោពលម្រែដលត្រក់ុមហិុុនឹគោម វិនឹិគោ�គិនឹគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ឬអិក់រួមទុនឹម្រែដល �នឹភាគក់មមគោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាព
ត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់  របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ទាំង់់គោនាំ� ត្រ�ូវម្រែ�
លា�ត្រ�ដាង់់ ៖

(ក់)  ថារបាយការណ៍៍គោនាំ�ជារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ នឹិង់់

(ខ្ព) អំពីការពិពណ៍៌នាំនឹូវវិធុីស្ថាត្រសត ម្រែដលបានឹគោត្របើសត្រ�ប់គណ៍គោនឹយយក់មមការវិនឹិគោ�គនាំនាំគោ�ក់ិ�ង់់ ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�
សម័�នឹធ  អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំនឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ គោហិើយត្រ�ូវក់ំណ៍�់អ�តសញ្ញាាណ៍ឱ្យយចាស់អំពីរបាយ 
ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម ឬរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ចមបង់់ដទៃទម្រែដល�នឹការពាក់់ព�នឹធ។

របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�ប់ញ្ញចូល�ែ

៩.២៨ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�បញ្ញូ�ល�ំ គឺជាបណ៍ា�ំម្រែ�មួយទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាពពីរឬគោលើសពីពីរ គោត្រកាម
ការត្រគប់ត្រគង់់រួម (ដូចបានឹអធុិបាយក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៩.២(ក់))។ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ
គោនឹ� មិនឹ�ត្រមូវឱ្យយគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�បញ្ញូ�ល�ំគោទ។

៩.២៩  ត្របសិនឹគោបើវិនឹិគោ�គិនឹគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�បញ្ញូ�ល�ំ នឹិង់់ពិពណ៍៌នាំថារបាយការណ៍៍ទាំង់់គោនាំ�អនឹុគោលាមតាម
សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម របាយការណ៍៍ទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវម្រែ�អនឹុគោលាម
តាម�ល់ការ�ត្រមូវនាំនាំគោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ�។ ត្រប�ិប�តិការនឹិង់់សម�ុលយអនឹតរត្រក់ុមហិុុនឹត្រ�ូវលុបគោចាំល ចំគោណ៍ញឬខា�
ម្រែដលគោក់ើ�ពីត្រប�ិប�តិការអនឹតរត្រក់ុមហិុុនឹ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមដូចជាសនឹិិធុិ នឹិង់់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់
បរិកាារត្រ�ូវលុបគោចាំល របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹអង់់គភា ពម្រែដលបានឹបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�បញ្ញូ�ល�ំត្រ�ូវម្រែ�
គោរៀបចំគោ�ើង់់នាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ដូច�ំ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ� ការគោធុើើម្រែបបគោនឹ�មិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច  គោហិើយគោ�លនឹគោ�បាយ
គណ៍គោនឹយយឯក់ស�ានឹ ត្រ�ូវម្រែ�អនឹុវ�តតាម សត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការត្រសគោដៀង់់�ំនឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍គោផសង់់គោទៀ�ក់ិ�ង់់កាលៈ 
គោទសៈត្របហាក់់ត្របម្រែហិល�ំ។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់សេ�ក្តីែ�ង់របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�ប់ញ្ញចូល�ែ

៩.៣០ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�បញ្ញូ�ល�ំ ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់)  អង់់គគោហិ�ុម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ជារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�បញ្ញូ�ល�ំ
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(ខ្ព)  គោហិ�ុផលទៃនឹការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�បញ្ញូ�ល�ំ

(គ)  មូលដាានឹសត្រ�ប់ក់ំណ៍�់ថាគោ�ើអង់់គភាព�ខ្ពែ�ម្រែដលបានឹបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�បញ្ញូ�ល�ំ

(ឃ)  មូលដាានឹគោ�ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�បញ្ញូ�ល�ំ នឹិង់់

(ង់់)  ការលា�ត្រ�ដាង់់អំពីភាគីពាក់់ព�នឹធម្រែដល�ត្រមូវគោដាយម្រែផិក់ទី៣៣ សតីពីការលា�ត្រ�ដាង់់ភាគីពាក់់ព�នឹធ។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ១០

សេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ ការបាា ន្ត់សាៅ ន្ត        
គណ៍សេន្តយយ ន្តិង់ក្តីំហិ�ស្តឆ្គគង់

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

១០.១  ម្រែផិក់គោនឹ�ផតល់នឹូវគោ�លការណ៍៍ម្រែណ៍នាំំអំពីការគោត្រជីើសគោរើស នឹិង់់ការអនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ម្រែដលគោត្របើគោ�ក់ិ�ង់់
ការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ម្រែផិក់គោនឹ�ក់៏ត្រគបដណ៍ំប់ផង់់ម្រែដរអំពីការម្រែត្របត្របួលនាំនាំគោលើការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយ  
នឹិង់់ការម្រែក់�ត្រមូវគោលើក់ំហិុសឆ្គគង់់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នាំការិយបរិគោចេទមុនឹ។

ការសេម្រា��ស្តសេរ �ស្ត ន្តិង់ការអន្ត�វត្ថុតសេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ

១០.២   គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ គឺជាគោ�លការណ៍៍ជាក់់លាក់់ មូលដាានឹ ទ�ាប់ វិធានឹ នឹិង់់ការអនឹុវ�តនាំនាំម្រែដលអនឹុវ�ត
គោដាយអង់់គភាពក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំ នឹិង់់បង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។

១០.៣  ត្របសិនឹគោបើសតង់់់ដារគោនឹ�នឹិ�យជាពិគោសសអំពីត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិការណ៍៍ឬស្ថាានឹភាពគោផសង់់គោទៀ� អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�ត
សតង់់់ដារគោនឹ�។ បុុម្រែនឹតអង់់គភាពមិនឹចាំំបាច់គោធុើើតាម�ត្រមូវការគោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ�គោទ ត្របសិនឹគោបើឥទធិពលទៃនឹការគោធុើើម្រែបបគោនឹ�
នឹឹង់់មិនឹ�នឹលក់ខណ៍ៈជាស្ថារវនឹត។

១០.៤   ត្របសិនឹគោបើសតង់់់ដារគោនឹ�មិនឹបានឹនឹិ�យជាពិគោសសអំពីត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិការណ៍៍ ឬស្ថាានឹភាពគោផសង់់គោទៀ�គោទ ថាំក់់
ត្រគប់ត្រគង់់របស់អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្របើការវិនឹិចេ�យរបស់ខ្ពែ�នឹកិ់�ង់់ការបគោង់់កើ�និឹង់់អនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយម្រែដលនាំំឱ្យយ
�នឹព��៌�នឹម្រែដល៖

(ក់)  ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់�ត្រមូវការការសគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូ របស់អិក់គោត្របើត្របាស់ នឹិង់់

(ខ្ព)  គោជីឿទុក់ចិ�តបានឹ គោដាយស្ថាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ៖

១) បង្ហាាញគោដាយគោស្ថាា�ត្រ�ង់់់នឹូវស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� លទធផលហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់របស់អង់់គភាព

២) ឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់នឹូវធា�ុពិ�ម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូទៃនឹត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់ស្ថាានឹភាពដទៃទគោទៀ� នឹិង់់មិនឹត្រ�នឹ់
ម្រែ�ជាទត្រមង់់់ចាប់គោនាំ�គោទ

៣) �នឹលក់ខណ៍ៈអពាត្រក់ឹ�យ គោនាំ�គឺមិនឹ�នឹលំគោអៀង់់

៤) �នឹលក់ខណ៍ៈត្របុង់់ត្របយ��ិ នឹិង់់

៥) �នឹលក់ខណ៍ៈគោពញគោលញក់ិ�ង់់ទិដឋភាពស្ថារវនឹតទាំង់់អស់។



56  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

១០.៥   ក់ិ�ង់់ការវិនឹិចេ�យដូចបានឹពិពណ៍៌នាំក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១០. ៤ ថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់ត្រ�ូវម្រែ�គោ�ង់់គោ�គោលើ នឹិង់់ពិចាំរ�អំពីភាព
អាចអនឹុវ�តបានឹទៃនឹត្របភពតាមលំដាប់ពីធុំគោ��ូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ការ�ត្រមូវនឹិង់់គោ�លការណ៍៍ម្រែណ៍នាំំគោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ� ក់ិ�ង់់ការគោដា�ត្រស្ថាយបញ្ញាាត្រសគោដៀង់់នឹិង់់ពាក់់ព�នឹធ នឹិង់់

(ខ្ព)  នឹិយមនឹ�យ លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទៃនឹការទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ទសសនឹទានឹទៃនឹការវាស់ម្រែវង់់សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល 
ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យ នឹិង់់គោ�លការណ៍៍សយភាយគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី២ សតីពីទសសនឹទានឹ នឹិង់់គោ�លការណ៍៍ទូគោ�។

១០.៦   ក់ិ�ង់់ការវិនឹិចេ�យម្រែដលបានឹពិពណ៍៌នាំគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១០. ៤  ថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់ក់៏អាចពិចាំរ�គោលើការ�ត្រមូវនាំនាំ នឹិង់់ 
គោ�លការណ៍៍ម្រែណ៍នាំំគោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ ក់ិ�ង់់ការគោដា�ត្រស្ថាយបញ្ញាាត្រសគោដៀង់់
នឹិង់់ពាក់់ព�នឹធ។

ស្តង់គត្ថុិភាពនៃន្តសេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ

១០.៧ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវគោត្រជីើសគោរើស នឹិង់់អនឹុវ�តនឹូវគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយរបស់ខ្ពែ�នឹត្របក់បគោដាយសង់់គ�ិភាពចំគោពា�
ត្រប�ិប�តិការត្រសគោដៀង់់ ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់ស្ថាានឹភាពដទៃទគោទៀ� គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�សតង់់់ដារគោនឹ��ត្រមូវ ឬអនឹុញ្ញាា�ជាពិគោសស ឱ្យយគោធុើើ
ចំ��់ត្របគោភទស�សធា�ុនាំនាំម្រែដលគោ�លនឹគោ�បាយគោផសង់់អាចនឹឹង់់ស�ក់តិសម។ ត្របសិនឹគោបើសតង់់់ដារគោនឹ��ត្រមូវ ឬ
អនឹុញ្ញាា�ការគោធុើើចំ��់ត្របគោភទម្រែបបគោនឹ� គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយសមរមយមួយត្រ�ូវបានឹគោត្រជីើសគោរើសនឹិង់់អនឹុវ�ត
ត្របក់បគោដាយសង់់គ�ិភាពចំគោពា�ត្របគោភទនឹីមួយៗ។

ការផ្ទាៃ ស្តប់់តូរសេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ

១០.៨   អង់់គភាពមួយ ត្រ�ូវផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយម្រែ�ត្របសិនឹគោបើការផ្លាាស់បត�រគោនាំ�៖

(ក់)  ត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយ�នឹការផ្លាាស់បត�រតាមសតង់់់ដារគោនឹ� ឬ

(ខ្ព)  គោធុើើឱ្យយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ផតល់នឹូវព��៌�នឹគួរជាទីទុក់ចិ�ត នឹិង់់កានឹ់ម្រែ�ទាក់់ទង់់អំពីឥទធិពលទៃនឹត្រប�ិប�តិការ 
ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់ស្ថាានឹភាពដទៃទគោលើស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� លទធផលហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់របស់អង់់គភាព។

១០.៩   ក់រណ៍ីខាង់់គោត្រកាម មិនឹម្រែមនឹជាការផ្លាាស់បត�រគោ�នឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយគោទ ៖

(ក់) ការអនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយសត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់ស្ថាានឹភាពដទៃទ ម្រែដល�នឹភាព
ខ្ពុស�ំជាស្ថាវនឹតគោ�នឹិង់់ ត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់ស្ថាានឹភាពដទៃទ ម្រែដលបានឹគោក់ី��នឹនាំគោពលមុនឹៗ។

(ខ្ព)  ការអនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយថមីសត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់ស្ថាានឹភាពដទៃទ ម្រែដលមិនឹបានឹ
គោក់ើ��នឹនាំគោពលមុនឹៗ ឬម្រែដលមិនឹ�នឹភាពជាស្ថារវនឹត។

(គ)  ការផ្លាាស់បត�រគោ�កានឹ់គំរូទៃថែគោដើម គោ�គោពលម្រែដលការវាស់ម្រែវង់់ម្រែដលអាចគោជីឿទុក់ចិ�តបានឹទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសប មិនឹអាច
រក់បានឹ�គោ�គោទៀ�គោទ (ឬផុ�យមក់វិញ) សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមម្រែដលសតង់់់ដារគោនឹ�តាមគោដើមគោ�ើយបានឹ�ត្រមូវ ឬបានឹ
អនឹុញ្ញាា� ឱ្យយវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប។
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១០.១០ ត្របសិនឹគោបើសតង់់់ដារគោនឹ�អនឹុញ្ញាា�ឱ្យយគោធុើើការគោត្រជីើសគោរើសចំ��់ការគណ៍គោនឹយយ (រួមបញ្ញូ�លទាំង់់មូលដាានឹទៃនឹការវាស់ម្រែវង់់) 
សត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការ ឬត្រពឹ�តិការណ៍៍ឬស្ថាានឹភាពដទៃទ គោហិើយអង់់គភាពផ្លាាស់បត�រនឹូវជីគោត្រមើសពីគោពលមុនឹរបស់ខ្ពែ�នឹ គោនាំ�ការ
ផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ។

១០.១០ក់ ការអនឹុវ�តបឋមនឹូវគោ�លនឹគោ�បាយមួយ ក់ិ�ង់់ការវាយ�ទៃមែត្រទពយសក់មមគោ�ើង់់វិញ ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី១៧ សូីពីត្រទពយ 
គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ គឺជាការផ្លាាស់បូ�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ម្រែដលត្រ�ូវគោដា�ត្រស្ថាយជាការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ
ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី១៧។ ដូគោចិ� ការផ្លាាស់បូ�រពីគំរូទៃថែគោដើមគោ�ជាគំរូការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ សត្រ�ប់ថាំក់់ទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ 
នឹិង់់បរិកាារ ត្រ�ូវក់�់ត្រតាជាការអនឹុវ�តគោ�មុខ្ព ជីំនឹួសឱ្យយការក់�់ត្រតាត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១០.១១-១០.១២។

ការអន្ត�វត្ថុតការផ្ទាៃ ស្តប់់តូរសេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ

១០.១១ អង់់គភាពមួយ ត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់)  អង់់គភាពមួយ ត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ម្រែដលប�ាលមក់ពី
ការផ្លាាស់បត�រទៃនឹការ�ត្រមូវទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� ត្រសបតាមវិធានឹអនឹតរកាល ត្របសិនឹគោបើ�នឹ ម្រែដលបញ្ញាាក់់ចាស់គោ�ក់ិ�ង់់
ការម្រែក់ម្រែត្របគោនឹ�។

(ខ្ព)  គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពបានឹសគោត្រមចអនឹុវ�តតាមសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣៩ សតីពីឧបក់រណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�: ការទទួលស្ថាាល់នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់ ជីំនឹួសឱ្យយការអនឹុវ�តតាមម្រែផិក់ទី១១ សតីពីឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
មូលដាានឹ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី១២ សតីពីបញ្ញាាដទៃទគោទៀ�របស់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ដូចម្រែដលបានឹអនឹុញ្ញាា�គោដាយ
ក់ថាខ្ពណ៍ឌទី ១១.២ នឹិង់់ការ�ត្រមូវនាំនាំទៃនឹសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣៩ផ្លាាស់បត�រ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើ
គណ៍គោនឹយយក់មមការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយគោនាំ� គោដាយត្រសបតាមវិធានឹអនឹតរកាល ត្របសិនឹគោបើ
�នឹ ដូចម្រែដលបានឹបញ្ញាាក់់ចាស់គោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣៩ ម្រែដលបានឹម្រែក់លមែ នឹិង់់

(គ) អង់់គភាពមួយត្រ�ូវត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ការផ្លាាស់បូ�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយគោផសង់់គោទៀ�ទាំង់់អស់ 
គោដាយអនឹុវ�តត្រ��ប់គោត្រកាយ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១០.១២)។

ការអន្ត�វត្ថុតម្រាត្ថុ�ប់់សេម្រាកាយ

១០.១២ គោ�គោពលម្រែដលការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តត្រ��ប់គោត្រកាយត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១០.១១ 
អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយថមីគោនាំ�ចំគោពា��ល់ព�៌�នឹគោត្របៀបគោធុៀបនាំនាំសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ
មុនឹៗ ដល់កាលបរិគោចេទមុនឹបំផុ�ម្រែដលគោធុើើគោ�រួច ហាក់់ដូចជាគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយថមីគោនាំ�ម្រែ�ង់់ម្រែ�ត្រ�ូវបានឹ
អនឹុវ�តក់នឹែង់់មក់។ គោ�គោពលម្រែដលមិនឹអាចគោធុើើគោ�រួចក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់នឹូវឥទធិពលការិយបរិគោចេទនឹីមួយៗទៃនឹការផ្លាាស់បត�រ
គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយគោ�គោលើព��៌�នឹគោត្របៀបគោធុៀបសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹមួយឬគោត្រចើនឹម្រែដលបានឹបង្ហាាញ 
អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយថមីគោនាំ�ចំគោពា��ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុល នាំគោដើមការិយ
បរិគោចេទមុនឹបំផុ�ម្រែដលការអនឹុវ�តត្រ��ប់គោត្រកាយអាចគោធុើើគោ�រួច ម្រែដលអាចជាការិយបរិគោចេទបចូ�បបនឹិ គោហិើយត្រ�ូវគោធុើើការ
ម្រែក់�ត្រមូវម្រែដលគោឆ្គែើយ�បចំគោពា��ុលយការគោដើមត្រ�ទៃនឹស�សធា�ុបុ�ពាល់នីឹមួយៗទៃនឹមូលធុនឹសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ
គោនាំ�។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់អំព�ការផ្ទាៃ ស្តប់់តូរសេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ

១០.១៣ គោ�គោពលម្រែដលវិគោស្ថាធុនឹក់មមគោ�គោលើសតង់់់ដារគោនឹ��នឹឥទធិពលគោលើការិយបរិគោចេទបចូ�បបនឹិ ឬការិយបរិគោចេទមុនឹ�មួយ 



58  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ឬអាច�នឹឥទធិពលគោលើការិយបរិគោចេទអនាំគ� អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ស្ថារជា�ិទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ។

(ខ្ព)  សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទបចូ�បបនឹិ នឹិង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹនឹីមួយៗម្រែដលបានឹបង្ហាាញ ក់ិ�ង់់វិស្ថាលភាពជាក់់ម្រែសូង់់
ម្រែដលអាចគោធុើើគោ�រួច បរិ�ណ៍ទៃនឹការម្រែក់�ត្រមូវសត្រ�ប់ធា�ុបនាំា�់នឹីមួយៗម្រែដលបុ�ពាល់ ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�

(គ) បរិ�ណ៍ទៃនឹការម្រែក់�ត្រមូវទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹនឹឹង់់ការិយបរិគោចេទម្រែដលបានឹបង្ហាាញទាំង់់គោនាំ� គោ�តាម
វិស្ថាលភាពម្រែដលអាចគោធុើើគោ�រួច នឹិង់់

(ឃ)  ការពនឹយល់ត្របសិនឹគោបើមិនឹអាចគោធុើើគោ�រួចកិ់�ង់់ការក់ំណ៍�់អំពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវបានឹលា�ត្រ�ដាង់់គោ�កិ់�ង់់ 
(ខ្ព) ឬ (គ) ខាង់់គោលើ។

 របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹការិយបរិគោចេទបនឹតបនាំាប់មិនឹចាំំបាច់គោធុើើស្ថារគោ�ើង់់វិញមតង់់គោទៀ�នឹូវការលា�ត្រ�ដាង់់
ទាំង់់គោនឹ�គោទ។

១០.១៤ គោ�គោពលម្រែដលការផ្លាាស់បត�រគោដាយសម�ត្រគចិ�តគោលើគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ�នឹឥទធិពលគោលើការិយបរិគោចេទ បចូ�បបនឹិ 
ឬការិយបរិគោចេទមុនឹ�មួយ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើការលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់)  ស្ថារជា�ិទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ

(ខ្ព) គោហិ�ុផលម្រែដលការអនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយថមី ផូល់ព��៌�នឹអាចគោជីឿទុក់ចិ�តបានឹ នឹិង់់កានឹ់ម្រែ�
ពាក់់ព�នឹធ។

(គ)  តាមវិស្ថាលភាពម្រែដលអាចគោធុើើគោ�រួច បរិ�ណ៍ទៃនឹការម្រែក់�ត្រមូវសត្រ�ប់ធា�ុបនាំា�់នឹីមួយៗម្រែដលបុ�ពាល់គោ�ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� គោដាយបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់៖

១)  សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទបចូ�បបនឹិ។

២)  សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹនឹីមួយៗម្រែដលបានឹបង្ហាាញ នឹិង់់

៣)  សរុបរួមសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទនាំនាំ មុនឹទាំង់់គោនាំ�បានឹបង្ហាាញ។

(ឃ)  ការពនឹយល់ ត្របសិនឹគោបើការក់ំណ៍�់បរិ�ណ៍ម្រែដលត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ុច(គ) មិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច។ 
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទបនឹតបនាំាប់ មិនឹចាំំបាច់គោធុើើស្ថារគោ�ើង់់វិញ នឹូវការលា�ត្រ�ដាង់់
ទាំង់់គោនឹ�គោទ។

ការផ្ទាៃ ស្តប់់តូរការបាា ន្ត់សាៅ ន្តគណ៍សេន្តយយ

១០.១៥ ការផ្លាាស់បត�រការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយ គឺជាការម្រែក់�ត្រមូវនឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលមួយ ឬចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់
ទៃនឹការគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មមត្របចាំំការិយបរិគោចេទ ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹការវាយ�ទៃមែគោលើស្ថាានឹភាពបចូ�បបនឹិ នឹិង់់អ�ុ
ត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិង់់កា�ពើក់ិចូនាំគោពលអនាំគ�ម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់  ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុល។ ការផ្លាាស់
បត�រការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយគោក់ើ��នឹ         ពីព��៌�នឹថមី ឬការអភិវឌ្ឍិិថមី ដូគោចិ�មិនឹម្រែមនឹជាការម្រែក់�ត្រមូវក់ំហិុសឆ្គគង់់គោនាំ�
គោទ។ គោ�គោពលម្រែដល�នឹការលំបាក់ក់ិ�ង់់ការម្រែបង់់ម្រែចក់ឱ្យយដាច់នឹូវការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ពីការផ្លាាស់
បត�រការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយការផ្លាាស់បត�រត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ជាការផ្លាាស់បត�រការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយ។
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១០.១៦ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ឥទធិពលទៃនឹការផ្លាាស់បត�រការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ការផ្លាាស់បត�រម្រែដលអនឹុវ�ត
តាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១០.១៧ អនឹុវ�តគោ�មុខ្ពគោដាយ�ប់បញ្ញូ�លគោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� ក់ិ�ង់់៖ 

(ក់)  ការិយបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រ ត្របសិនឹគោបើការផ្លាាស់បត�របុ�ពាល់ម្រែ�ការិយបរិគោចេទគោនាំ�ម្រែ�បុុគោ�ះ� ឬ

(ខ្ព) ការិយបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រ នឹិង់់ការិយបរិគោចេទអនាំគ� ត្របសិនឹគោបើការផ្លាាស់បត�របុ�ពាល់ដល់ការិយបរិគោចេទ
ទាំង់់ពីរ។

១០.១៧ ត្របសិនឹគោបើការផ្លាាស់បត�រការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយគោធុើើឱ្យយត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលម្រែត្របត្របួល ឬពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ធា�ុទៃនឹមូលធុនឹ 
អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់នឹូវការផ្លាាស់បត�រគោនាំ� គោដាយគោធុើើការម្រែក់�ត្រមូវនឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹធា�ុត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល ឬ
មូលធុនឹម្រែដលពាក់់ព�នឹធគោនាំ� ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទម្រែដល�នឹការផ្លាាស់បត�រ។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់ន្តូវការផ្ទាៃ ស្តប់់ំូរការបាា ន្ត់សាៅ ន្ត

១០.១៨ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់អំពីស្ថារជា�ិទៃនឹការផ្លាាស់បូ�រការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយ�មួយ នឹិង់់ឥទធិពលទៃនឹការផ្លាាស់
បត�រគោនាំ�គោ�គោលើត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទបចូ�បបនឹិ។ ត្របសិនឹគោបើអាចគោធុើើគោ�រួច 
នឹូវការម្រែដលអង់់គភាពបាានឹ់ស្ថាានឹនឹូវឥទធិពលទៃនឹការផ្លាាស់បត�រសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមួយ ឬគោត្រចើនឹនាំគោពលអនាំគ� អង់់គភាព
ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ការបាានឹ់ស្ថាានឹទាំង់់គោនាំ�។

ការផ្នែក្តីត្ថុម្រាមូវន្តូវក្តីំហិ�ស្តឆ្គគង់ការយិប់រសិេច័ទម�ន្តៗ

១០.១៩ ក់ំហិុសឆ្គគង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗ គឺជាការមិនឹបានឹគោធុើើ នឹិង់់ ការម្រែថែង់់ខ្ពុសគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាព
នាំការិយបរិគោចេទមុនឹៗមួយ ឬគោត្រចើនឹ ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹគោត្របើ ឬការគោត្របើខ្ពុសនឹូវព��៌�នឹម្រែដលគួរជាទី
ទុក់ចិ�តបានឹ ម្រែដល៖

(ក់) អាចរក់បានឹគោ�គោពលម្រែដលរបាយណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយគោបា�ផាយ 
នឹិង់់

(ខ្ព)  អាចរំពឹង់់ទាំង់់សមគោហិ�ុសមផលថាបានឹទទួលគោហិើយ នឹិង់់បានឹគោធុើើការពិចាំរ�គោហិើយក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំ នឹិង់់
បង្ហាាញទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ�។

១០.២០ ប�ាក់ំហិុសឆ្គគង់់ម្រែបបគោនឹ� រួម�នឹឥទធិពលទៃនឹក់ំហិុសការគណ៍នាំ ក់ំហិុសពីការអនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ 
ការគោធុើសត្របម្រែហិសឬការបក់ត្រស្ថាយខ្ពុសនឹូវគោហិ�ុការណ៍៍នឹិង់់ការបនឹែំ។

១០.២១ តាមម្រែដលអាចគោធុើើគោ�រួច អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែក់�ត្រមូវក់ំហិុសស្ថារវនឹតការិយបរិគោចេទមុនឹៗ គោដាយអនឹុវ�តត្រ��ប់គោត្រកាយ គោ�ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទីមួយម្រែដលបានឹអនឹុញ្ញាា�គោបា�ផាយគោត្រកាយការរក់គោឃើញក់ំហិុសឆ្គគង់់ គោដាយ៖

(ក់)  ម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោត្របៀបគោធុៀប សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗម្រែដលបានឹបង្ហាាញ ម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�
គោក់ើ��នឹក់ំហិុសឆ្គគង់់គោនាំ� ឬ

(ខ្ព)  ត្របសិនឹគោបើក់ំហិុសឆ្គគង់់បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់មុនឹនឹឹង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗម្រែដលមុនឹបង់់ែស់បានឹបង្ហាាញ គោនាំ�ម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញ
នឹូវសម�ុលយគោដើមត្រ�ទៃនឹត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល នឹិង់់មូលធុនឹ សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹបង់់ែស់បានឹបង្ហាាញ។
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១០.២២  គោ�គោពលម្រែដលមិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច នឹូវការម្រែដលក់ំណ៍�់ឥទធិពលទៃនឹក់ំហិុសឆ្គគង់់គោ�គោលើព��៌�នឹគោត្របៀបគោធុៀបសត្រ�ប់ការិយ
បរិគោចេទមុនឹម្រែដលបានឹបង្ហាាញមួយឬគោត្រចើនឹ អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញនឹូវសម�ុលយគោដើមត្រ�ទៃនឹត្រទពយសក់មម បំណ៍ុលនឹិង់់
មូលធុនឹសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹបង់់ែស់ តាមម្រែដលការម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញត្រ��ប់គោត្រកាយអាចគោធុើើគោ�រួច (គឺត្របម្រែហិលជា
ការិយបរិគោចេទបចូ�បបនឹិ)។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់ក្តីំហិ�ស្តឆ្គគង់ការយិប់រសិេច័ទម�ន្ត

១០.២៣ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាមនឹូវក់ំហិុសឆ្គគង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹ៖

(ក់)  ស្ថារជា�ិទៃនឹក់ំហិុសឆ្គគង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹ

(ខ្ព)  សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹម្រែដលបានឹបង្ហាាញនឹីមួយៗ តាមម្រែដលអាចគោធុើើគោ�រួច ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹការម្រែក់�ត្រមូវ
សត្រ�ប់ធា�ុបនាំា�់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹីមួយៗម្រែដលបានឹបុ�ពាល់

(គ) តាមម្រែដលអាចគោធុើើគោ�រួច ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹការម្រែក់�ត្រមូវគោ�គោដើមត្រ�ទៃនឹការិយបរិគោចេទមុនឹម្រែដលមុនឹបង់់ែស់បានឹ
បង្ហាាញ នឹិង់់

(ឃ)  ការពនឹយល់ ត្របសិនឹគោបើមិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច នឹូវការម្រែដលក់ំណ៍�់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោដើមបីលា�ត្រ�ដាង់់ក់ិ�ង់់(ខ្ព)ឬ(គ)។
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹការិយបរិគោចេទបនឹតបនាំាប់មិនឹចាំំបាច់គោធុើើស្ថារគោ�ើង់់វិញនឹូវការលា�ត្រ�ដាង់់ទាំង់់គោនឹ�គោទ។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ១១

ឧប់ក្តីរណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�មូលដាា ន្ត

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីទ� ១១ ន្តិង់ ១២

១១.១ ផ្នែ�ែក្តីទ� ១១ ន្តិង់ផ្នែ�ែក្តីទ�១២ ស្តត�ព�ប់ញ្ញាា ដិនៃទសេទៀត្ថុរប់ស្តឧ់ប់ក្តីរណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ� 

 �នឹត្របធានឹបទរួមទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការទទួលស្ថាាល់ ការឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ ការវាស់ម្រែវង់់ នឹិង់់ការលា�ត្រ�ដាង់់អំពីឧបក់រណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ� (ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�)។ ម្រែផិក់ទី១១ អនឹុវ�តចំគោពា�ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ 
គោហិើយ�នឹការពាក់់ព�នឹធជាមួយអង់់គភាពទាំង់់អស់។ ម្រែផិក់ទី១២ អនឹុវ�តចំគោពា�ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការ
ដទៃទគោទៀ�ម្រែដលសម�គស្ថាាញជាង់់។ ត្របសិនឹគោបីអង់់គភាពមួយ �នឹម្រែ�ត្រប�ិប�តិការឧបក់រណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ គោនាំ�ម្រែផិក់
ទី១២ មិនឹត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តគោនាំ�គោទ។ បុុម្រែនឹត គោទា�បីជាអង់់គភាពម្រែដល�នឹម្រែ�ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� មូលដាានឹ ត្រ�ូវពិចាំរ�
គោលើវិស្ថាលភាពទៃនឹម្រែផិក់ទី១២ គោដើមបីធានាំថា អង់់គភាពរបស់ខ្ពែ�នឹ ត្រ�ូវបានឹគោលើក់ម្រែលង់់។

ការសេម្រា��ស្តសេរ �ស្តសេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ

១១.២ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវគោត្រជីើសគោរើសគោត្របើត្របាស់មួយក់ិ�ង់់ចំគោ�មពីរខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ការ�ត្រមូវម្រែដល�នឹម្រែចង់់គោ�ក់ិ�ង់់ទាំង់់ម្រែផិក់ទី ១១ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី ១២ ទាំង់់ត្រសុង់់ ឬ

(ខ្ព)  ការ�ត្រមូវទៃនឹការទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់ ទៃនឹសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព ៣៩ សតីពីឧបក់រណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�៖ ការទទួលស្ថាាល់នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់១ នឹិង់់ការ�ត្រមូវទៃនឹការលា�ត្រ�ដាង់់ទៃនឹម្រែផិក់ទី ១១ នឹិង់់ ១២ គោដើមបី
គោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់អស់របស់ខ្ពែ�នឹ។ ជីគោត្រមើសរបស់អង់់គភាពមួយថាគោ�ើ (ក់) ឬ 
(ខ្ព) គឺជាការគោត្រជីើសគោរើសគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយមួយ។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១០.៨-១០.១៤ �នឹ ការ�ត្រមូវ
នាំនាំគោដើមបីក់ំណ៍�់ថាគោ�ើគោពល�ម្រែដលការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ�នឹភាពសមរមយ ការផ្លាាស់
បត�រម្រែបបគោនឹ�ត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មម�ាង់់ដូចគោមតច នឹិង់់ព��៌�នឹអើីខ្ពែ�គួរត្រ�ូវបានឹលា�ត្រ�ដាង់់អំពីការផ្លាាស់បូ�រ
គោនាំ�។

__________________________________________________________________________

១  លុ�ត្រតាម្រែ�សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣៩ ត្រ�ូវបានឹជីំនឹួសគោដាយសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោលខ្ព៩ សូីពីឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�  
អង់់គភាពមួយត្រ�ូវអនឹុវ�តក់ំម្រែណ៍សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣៩ ម្រែដល�នឹត្របសិទធភាព គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍របស់អង់់គភាពគោនាំ� គោដាយ
គោ�ង់់គោលើឯក់ស្ថារគោបា�ពុម័ផាយ ទៃនឹសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ ម្រែដល�នឹចំណ៍ង់់គោជីើង់់ថា សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
អនឹតរជា�ិ IFRS® ត្រ�ូវបានឹរួមបញ្ញូ�ល�ំ គោដាយ�ានឹការអនឹុវ�តមុនឹគោពល (គោសៀវគោ�ពណ៍៌គោខ្ពៀវ)។ គោ�គោពលម្រែដលសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយ អនឹតរជា�ិ
គោលខ្ព៣៩ ត្រ�ូវបានឹជីំនឹួសគោដាយសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោលខ្ព៩ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវអនឹុវ�ត ក់ំម្រែណ៍សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ
គោលខ្ព៣៩ ម្រែដលបានឹអនឹុវ�តភាាមៗ មុនឹគោពលម្រែដលសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� អនឹតរជា�ិគោលខ្ព៩ ជីំនឹួសសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣៩។ 
គោសចក់ូីចមែង់់មួយទៃនឹក់ំម្រែណ៍គោនាំ� នឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹរក់ាទុក់ជា ឯក់ស្ថារគោ�ង់់គោ�គោលើគោគហិទំព�រអង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយមទៃនឹវុិបស្ថាយរបស់ត្រក់ុមត្របឹក់ា
សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ (http://go.ifrs.org/IFRSforSMEs)។ 
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សេស្តចក្តីត�សេ�ត�មអំព�ផ្នែ�ែក្តីទ� ១១

១១.៣ ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយគឺជាក់ិចូសនឹាមួយម្រែដលបគោង់់កើ�ជាត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយរបស់អង់់គភាពមួយ នឹិង់់បំណ៍ុល 
ហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពមួយគោផសង់់គោទៀ�។

១១.៤ ម្រែផិក់ទី១១ �ត្រមូវឱ្យយគោត្របើគំរូទៃថែគោដើមដក់រំលស់សត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹទាំង់់អស់ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ� ការវិនឹិគោ�គ
គោលើភាគហិុុនឹបុរិ�ម្រែដលមិនឹអាចបំម្រែបែង់់បានឹ នឹិង់់ភាគហិុុនឹធុមមតាឬបុរិ�ម្រែដលមិនឹអាច លក់់វិញបានឹ  ម្រែដលត្រ�ូវបានឹ
ជីួញដូរជាស្ថាធារណ៍ៈ ឬម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបរបស់ភាគហិុុនឹទាំង់់គោនាំ� អាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់ ត្របក់បគោដាយការគោជីឿ
ទុក់ចិ�តបានឹតាមវិធុីគោផសង់់ គោដាយ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ។

១១.៥  ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹម្រែដលសុិ�ក់ិ�ង់់វិស្ថាលភាពទៃនឹម្រែផិក់ទី ១១ គឺជាឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបំគោពញ តាម
លក់ខខ្ពណ៍ឌក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.៨។  ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលជាធុមមតាបំគោពញបានឹតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌ 
ទាំង់់គោនាំ�រួម�នឹ ៖

(ក់)  ស្ថាច់ត្របាក់់

(ខ្ព)  ត្របាក់់បគោញ្ញញើដក់បានឹតាម�ត្រមូវការ នឹិង់់ត្របាក់់បគោញ្ញញើ�នឹកាលក់ំណ៍�់ គោ�គោពលអង់់គភាពគឺជាអិក់ដាក់់ត្របាក់់បគោញ្ញញើ 
ឧទាហិរណ៍៍គណ៍នឹីធុនាំ�រ

(គ)  ត្រក់ដាសពាណ៍ិជីជក់មម នឹិង់់រូបិយណ៍�តិពាណ៍ិជីជក់មមម្រែដលរក់ាទុក់

(ឃ)  គណ៍នឹី ក់ំណ៍�់សនឹា នឹិង់់ក់មូីម្រែដលត្រ�ូវទទួលនឹិង់់ត្រ�ូវបង់់់

(ង់់)  សញ្ញាាបណ៍ណ នឹិង់់ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលត្របហាក់់ត្របម្រែហិល

(ច)  ការវិនឹិគោ�គគោលើភាគហិុុនឹបុរិ�ម្រែដលមិនឹអាចបំម្រែបែង់់បានឹ នឹិង់់ភាគហិុុនឹធុមមតានឹិង់់បុរិ�ម្រែដលមិនឹអាចលក់់វិញ
បានឹ នឹិង់់

(ឆ្គ)  ការសនឹាទទួលក់មូី ត្របសិនឹគោបើការសនឹាគោនាំ�មិនឹអាចទូទា�់ដាច់គោត្រសចជាស្ថាច់ត្របាក់់។

១១.៦  ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលជាធុមមតាមិនឹបំគោពញបានឹតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.៨ នឹិង់់
ដូគោចិ�គោហិើយសុិ�ក់ិ�ង់់វិស្ថាលភាពទៃនឹម្រែផិក់ទី ១២ រួម�នឹ៖

(ក់)  មូលបត្រ�បំណ៍ុលម្រែដល�នឹត្រទពយធានាំ ដូចជា មូលបត្រ�អចលនឹត្រទពយ�នឹវ�ុ�បញ្ញាាំ ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ទិញត្រ��ប់
វិញ នឹិង់់ ក់ញ្ញូប់បានឹគោធុើើមូលបត្រ�ក់មមទៃនឹគណ៍នឹីត្រ�ូវទទួល

(ខ្ព)  សិទធិទិញលក់់ក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់ សិទធិ ប�ណ៍ណធានាំ ក់ិចូសនឹាអនាំគ� ក់ិចូសនឹាទិញទុក់ជាមុនឹ នឹិង់់ 
ក់ិចូសនឹាគោដា�ដូរអត្រតាការត្របាក់់ម្រែដលអាចត្រ�ូវបានឹទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់ ឬគោដាយគោដា�ដូរឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
គោផសង់់គោទៀ�

(គ)  ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដល�នឹគុណ៍វុឌ្ឍិិិ នឹិង់់ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ជាឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ គោដាយអនឹុគោលាម 
តាមការ�ត្រមូវម្រែដល�នឹក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី ១២

(ឃ)  ការសនឹាផូល់ត្របាក់់ក់មូីដល់អង់់គភាពមួយគោផសង់់គោទៀ� នឹិង់់

(ង់់)  ការសនឹាទទួលក់មូី ត្របសិនឹគោបើការសនឹាគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទូទា�់ដាច់គោត្រសចជាស្ថាច់ត្របាក់់។
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វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីទ� ១១

១១.៧ ម្រែផិក់ទី១១ អនឹុវ�តចំគោពា�ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់អស់ម្រែដលបំគោពញបានឹតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.៨ គោលើក់ 
ម្រែលង់់ ម្រែ�ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោធុើើគណ៍ 
គោនឹយយក់មមគោដាយត្រសបតាមម្រែផិក់ទី៩ សតីពីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម នឹិង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ 
ម្រែផិក់ទី១៤ សតីពីការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ឬម្រែផិក់ទី១៥ សតីពីការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួម
ទុនឹ។

(ខ្ព)  ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបំគោពញបានឹតាមនឹិយមនឹ�យមូលធុនឹផ្លាាល់របស់អង់់គភាព រួមបញ្ញូ�លទាំង់់ស�សធា�ុ
មូលធុនឹទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ផគ�ប ម្រែដលបានឹគោបា�ផាយគោដាយអង់់គភាពគោនាំ� (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២២ សតីពី
បំណ៍ុល នឹិង់់មូលធុនឹ)។

(គ)  ភ�ិសនឹា ម្រែដលអនឹុវ�តតាមម្រែផិក់ទី២០ សតីពីភ�ិសនឹា ឬក់ថាខ្ពណ៍ឌ១២.៣(ច)។ បុុម្រែនឹត គោទា�បីជា�ាង់់� 
ក់៏គោដាយការ�ត្រមូវទៃនឹការឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៣៣-១១.៣៨ ត្រ�ូវអនឹុវ�តចំគោពា�ការឈ្នួប់
ទទួលស្ថាាល់ទៃនឹភ�ិសនឹាត្រ�ូវទទួលម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោដាយភ�ិប�ី នឹិង់់ភ�ិសនឹាត្រ�ូវបង់់់ម្រែដលបានឹ
ទទួលស្ថាាល់គោដាយភ�ិក់ៈ គោហិើយការ�ត្រមូវទៃនឹការថយចុ��ទៃមែក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.២១-១១.២៦ត្រ�ូវអនឹុវ�ត
ចំគោពា�ភ�ិសនឹាត្រ�ូវ ទទួលម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោដាយភ�ិប�ី។

(ឃ)  សិទធិនឹិង់់កា�ពើក់ិចូរបស់នឹិគោ�ជីក់ គោ�គោត្រកាមម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ� ម្រែដលត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមម្រែផិក់ទី២៨ 
សតីពីម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�។

(ង់់)  ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ក់ិចូសនឹា នឹិង់់កា�ពើក់ិចូសុិ�គោត្រកាម ត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ ម្រែដល
ត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមម្រែផិក់ទី២៦ សតីពីការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ។

(ច)  ត្រទពយសក់មមសំណ៍ង់់ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោដាយត្រសបតាមម្រែផិក់ទី២១ សូីពីសំវិធានឹធុនឹ នឹិង់់
យថាភាព (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ២១.៩)។

ឧប់ក្តីរណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�មូលដាា ន្ត

១១.៨ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ខាង់់គោត្រកាម ជាឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ គោដាយត្រសប 
តាមម្រែផិក់ទី១១៖

(ក់)  ស្ថាច់ត្របាក់់

(ខ្ព)  ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល (ដូចជា គណ៍នឹី ធុនឹបត្រ� ឬក់មូី ម្រែដលត្រ�ូវទទួលឬត្រ�ូវបង់់់) ម្រែដលបំគោពញបានឹតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌ 
នាំនាំក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.៩

(គ)  ការសនឹាទទួលក់មូីម្រែដល៖

១)  មិនឹអាចទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់សុទធ នឹិង់់

២)  ត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថាបំគោពញតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៩គោ�គោពលម្រែដលការសនឹាត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�ត
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(ឃ) ការវិនឹិគោ�គគោលើភាគហិុុនឹបុរិ�ម្រែដលមិនឹអាចបំម្រែបែង់់បានឹ នឹិង់់ភាគហិុុនឹធុមមតាឬភាគហិុុនឹបុរិ�ម្រែដលមិនឹអាច 
លក់់វិញបានឹ។

១១.៩ ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល ម្រែដលបំគោពញបានឹតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌទាំង់់អស់គោ�ក់ិ�ង់់ (ក់)-(ឃ) ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោដាយ
អនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី១១៖

(ក់) ត្របាក់់ចំគោណ៍ញម្រែដលផតល់ដល់អិក់កានឹ់ឧបក់រណ៍៍ (�ាស់បំណ៍ុល/ឥណ៍ទាយក់) ម្រែដលត្រ�ូវបានឹវាយ�ទៃមែតាម 
រូបិយប�ណ៍ណម្រែដលក់ំណ៍�់គោត្របើគោដាយឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល គឺមួយក់ិ�ង់់ចំគោ�មខាង់់គោត្រកាម៖

 ១)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោថរ

 ២)  អត្រតាចំគោណ៍ញគោថរក់ិ�ង់់មួយរយៈគោពលទៃនឹជីីវិ�របស់ឧបក់រណ៍៍

៣)  ផលចំគោណ៍ញម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់មួយរយៈគោពលទាំង់់មូលទៃនឹជីីវិ�របស់ឧបក់រណ៍៍ គឺគោសមើនឹឹង់់អត្រតាការត្របាក់់ 
គោ�ង់់គោទាលបានឹគោធុើើសត្រមង់់់ឬអាចអគោង់់ក�បានឹ (ដូចជា អត្រតាការត្របាក់់អនឹតរធុនាំ�រទីត្រក់ុង់់��ង់់ដ៍ LI-
BOR) ឬ

៤)  ការបនឹសំចូល�ំរវាង់់អត្រតាគោថរ នឹិង់់អត្រតាម្រែត្របត្របួលម្រែបបគោនឹ� ឱ្យយម្រែ�ថាទាំង់់អត្រតាគោថរ នឹិង់់អត្រតាម្រែត្របត្របួល 
�នឹភាពវិជីជ�នឹ (ឧទាហិរណ៍៍ ការគោដា�ដូរអត្រតាការត្របាក់់ ម្រែដលអត្រតាគោថរវិជីជ�នឹជាមួយអត្រតាម្រែត្របត្របួល 
អវិជីជ�នឹ មិនឹបំគោពញគោ�នឹឹង់់លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យគោនឹ�គោ�ើយ)។

 ចំគោពា�ផលទៃនឹអត្រតាការត្របាក់់គោថរ នឹិង់់អត្រតាការត្របាក់់ម្រែត្របត្របួល ការត្របាក់់ត្រ�ូវបានឹគណ៍នាំគោដាយគុណ៍ អត្រតា
ការត្របាក់់ជាមួយនឹឹង់់រយៈគោពលសមត្រសបមួយគោ�នឹឹង់់ត្របាក់់គោដើមគោ�ជាប់ជីំពាក់់គោ�ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ�។

(ខ្ព)  ម្រែផែក់គោលើលក់ខខ្ពណ៍ឌរបស់វា ពុំ�នឹវិធានឹទៃនឹក់ិចូសនឹា�ម្រែដលនាំំឱ្យយអិក់កានឹ់ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលគោនាំ� (�ាស់ 
បំណ៍ុល/ឥណ៍ទាយក់) បា�់បង់់់នឹូវបំណ៍ុលគោដើមរបស់គោគ ឬបា�់បង់់់ការត្របាក់់ម្រែដលអាចផតល់ជីូនឹនាំការិយ
បរិគោចេទ បចូ�បបនឹិ ឬការិយបរិគោចេទមុនឹៗគោនាំ�គោទ។ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដលឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលមួយ ចំណ៍ុ�ឱ្យយឧបក់រណ៍៍
បំណ៍ុល ដទៃទគោទៀ� វាមិនឹម្រែមនឹជាឧទាហិរណ៍៍ម្រែដលអនឹុវ�តចំគោពា�វិធានឹទៃនឹក់ិចូសនឹាគោនឹ�គោទ។

(គ) វិធានឹទៃនឹក់ិចូសនឹានាំនាំ ម្រែដលអនឹុញ្ញាា� ឬ�ត្រមូវឱ្យយអិក់គោបា�ផាយប�ណ៍ណបំណ៍ុល (ក់ូនឹបំណ៍ុល) សង់់
ជាមុនឹនឹូវឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល ឬអនុឹញ្ញាា� ឬ�ត្រមូវឱ្យយអិក់កានឹ់ប�ណ៍ណបំណ៍ុល (�ាស់បំណ៍ុល/ឥណ៍ទាយក់) 
ត្របគល់ប�ណ៍ណបំណ៍ុលត្រ��ប់គោ�អិក់គោបា�ផាយប�ណ៍ណបំណ៍ុល (គោពាលគឺ គោដើមបីទាមទារការទូទា�់សង់់) មុនឹ
កាលក់ំណ៍�់សង់់ គឺមិនឹអាត្រស�យគោលើត្រពឹ�តិការណ៍៍នាំគោពលអនាំគ�គោនាំ�គោទ គោត្រ�ពី�នឹបំណ៍ង់់ការពារ៖

(១)  អិក់កានឹ់ប�ណ៍ណបំណ៍ុលពីការម្រែត្របត្របួលគោលើហានឹិភ�យឥណ៍ទានឹ របស់អិក់គោបា�ផាយប�ណ៍ណបំណ៍ុល ឬ
ឧបក់រណ៍៍ (ឧទាហិរណ៍៍៖ រំគោលាភក់ិចូសនឹា ការថយចុ�ក់ត្រមិ�ឥណ៍ទានឹ ឬការបំពានឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ 
បំណ៍ុល) ឬការផ្លាាស់បូ�រការត្រគប់ត្រគង់់ទៃនឹអិក់គោបា�ផាយប�ណ៍ណបំណ៍ុល ឬ

(២)  អិក់កានឹ់ប�ណ៍ណបំណ៍ុល ឬអិក់គោបា�ផាយប�ណ៍ណបំណ៍ុលពីការផ្លាាស់បូ�រគោលើពនឹធដារ ឬចាប់ពាក់់ព�នឹធ។

(ឃ)  វាមិនឹ�នឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញម្រែដល�នឹដាក់់លក់ខខ្ពណ៍ឌ ឬសំវិធានឹធុនឹម្រែដលត្រ�ូវទូទា�់គោ�ើង់់វិញ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�អត្រតា
ត្របាក់់ចំគោណ៍ញម្រែត្របត្របួលម្រែដលបានឹគោរៀប�ប់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ុច (ក់) នឹិង់់វិធានឹទៃនឹការទូទា�់មុនឹ ម្រែដល�នឹម្រែចង់់
គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ុច (គ)។

១១.៩ក់ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល ម្រែដលជាធុមមតាបំគោពញបានឹតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌ ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៩(ក់)(៤) រួម�នឹ៖

(ក់)  ត្របាក់់ក់មូីធុនាំ�រ ម្រែដល�នឹអត្រតាការត្របាក់់គោថរសត្រ�ប់រយៈគោពលដំបូង់់ ម្រែដលគោត្រកាយមក់ត្រ��ប់គោ�រក់អត្រតា



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 65

ការត្របាក់់ម្រែត្របត្របួល ម្រែដលបានឹគោធុើើសត្រមង់់់ ឬម្រែដលអាចអគោង់់ក�បានឹវិញ បនាំាប់ពីរយៈគោពលគោនាំ� នឹិង់់

(ខ្ព)  ត្របាក់់ក់មូីធុនាំ�រ ម្រែដលត្រ�ូវបង់់់ការត្របាក់់ក់ិ�ង់់អត្រតាការត្របាក់់ម្រែត្របត្របួល ម្រែដលបានឹគោធុើើសត្រមង់់់ ឬម្រែដលអាចអគោង់់ក�
បានឹ បូក់ម្រែថមអត្រតាការត្របាក់់គោថរ គោពញមួយអាយុកាលទៃនឹក់មូី ឧទាហិរណ៍៍៖ LIBOR បូក់ម្រែថម ២០០ចំណ៍ុច
គោ�ល)។

១១.៩ខ្ព ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល ម្រែដលជាធុមមតាបំគោពញបានឹតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌ ម្រែដលក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៩(គ) 
គឺជាត្របាក់់ក់មូីធុនាំ�រ ម្រែដលអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយក់ូនឹបំណ៍ុល បញ្ញូប់ក់ិចូសនឹាមុនឹគោពលក់ំណ៍�់ គោទា�បីជាក់ូនឹបំណ៍ុល អាច
ត្រ�ូវបានឹ �ត្រមូវឱ្យយបង់់់ត្របាក់់ពិនឹ�យ គោដើមបីទូទា�់សង់់ធុនាំ�រចំគោពា�ទៃថែចំ�យ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់គោដាយស្ថារក់ូនឹបំណ៍ុល
បញ្ញូប់ក់ិចូសនឹា មុនឹកាលក់ំណ៍�់។

១១.១០ ខាង់់គោត្រកាម គឺជាឧបក់រណ៍៍ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលជាធុមមតាបំគោពញតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌនាំនាំគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៩ ៖

(ក់) គណ៍នឹីទិញ-លក់់ នឹិង់់ធុនឹបត្រ�ម្រែដលអាចទទួលបានឹនឹិង់់ធុនឹបត្រ�ម្រែដលអាចទូទា�់បានឹ ត្រពមទាំង់់ក់មូីពីធុនាំ�រ 
ឬពីភាគីទី ៣ គោផសង់់គោទៀ�

(ខ្ព) គណ៍នឹីត្រ�ូវទូទា�់ជារូបិយប�ណ៍ណបរគោទស។ គោទា�បីជា�ាង់់�ក់៏គោដាយ �ល់ការម្រែត្របត្របួលគោលើគណ៍នឹីត្រ�ូវទូទា�់ 
ម្រែដលប�ាលមក់ពីការម្រែត្របត្របួលទៃនឹអត្រតាបត�រត្របាក់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ថាជាចំគោណ៍ញឬខា� ដូចម្រែដលបានឹ
�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣០.១០។

(គ) ក់មូីម្រែដលត្រ�ូវផតល់ឱ្យយ ឬទាពីត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ឬញា�ិសម័�នឹធ ម្រែដល�នឹកាលក់ំណ៍�់តាមការទាមទារ

(ឃ) ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលម្រែដលនឹឹង់់អាចទទួលបានឹភាាមៗ ត្របសិនឹគោបើអិក់គោបា�ផាយប�ណ៍ណបំណ៍ុលខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹ
បង់់់ការត្របាក់់ ឬបង់់់ត្របាក់់គោដើម (វិធានឹគោនឹ� មិនឹបំពានឹគោលើលក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែដល�នឹម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.៩គោនាំ�
គោទ)។

១១.១១ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលមិនឹបំគោពញបានឹតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌ ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៩ (គោហិើយដូគោចិ�សុិ�ក់ិ�ង់់
វិស្ថាលភាពទៃនឹម្រែផិក់ទី១២) រួម�នឹ៖

(ក់) ការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ� គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ភាគហិុុនឹបុរិ�ម្រែដលមិនឹអាចបំម្រែបែង់់
បានឹ នឹិង់់ភាគហិុុនឹធុមមតានឹិង់់បុរិ�ម្រែដលមិនឹអាចលក់់វិញបានឹ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៨ (ឃ))។

(ខ្ព) ការបត�រអត្រតាការត្របាក់់ ម្រែដលបានឹទទួលជាលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់វិជីជ�នឹឬអវិជីជ�នឹ ឬការសនឹានាំគោពលអនាំគ� 
សត្រ�ប់ទិញទំនឹិញ ឬឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលអាចទូទា�់បានឹជាស្ថាច់ត្របាក់់ គោហិើយគោ�គោពលម្រែដលទូទា�់ 
អាចបគោង់់កើ�លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់វិជីជ�នឹ ឬុ ពីគោត្រពា�ការបូ�រ នឹិង់់ការសនឹានាំគោពលអនាំគ�គោនឹ� មិនឹបានឹ បំគោពញ
តាមលក់ខខ្ពណ៍ឌគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.៩(ក់)។

(គ) សិទធិគោធុើើជីគោត្រមើស នឹិង់់ក់ិចូសនឹានាំគោពលអនាំគ� ពីគោត្រពា�ចំគោណ៍ញម្រែដលត្រ�ូវផតល់ជីូនឹអិក់កានឹ់ឧបក់រណ៍៍គោនាំ�មិនឹ
ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ គោហិើយមិនឹបំគោពញបានឹតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.៩ (ក់)។

(ឃ) ការវិនឹិគោ�គគោលើបំណ៍ុលម្រែដលអាចបំម្រែបែង់់បានឹ ពីគោត្រពា�ចំគោណ៍ញចំគោពា�អិក់កានឹ់ឧបក់រណ៍៍ អាចម្រែត្របត្របួលតាម
�ទៃមែទៃនឹភាគហិុុនឹជាមូលធុនឹរបស់អិក់គោបា�ផាយប�ណ៍ណបំណ៍ុល ជាជាង់់តាមអត្រតាការត្របាក់់ទីផារ។



66  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ការទទួលសាគ លជ់ាដិំប់ូង់ន្តូវម្រាទពយស្តក្តីមៅ ន្តិង់ប់ំណ៍� លហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

១១.១២  អង់់គភាពមួយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណុ៍លហិិរញ្ញញវ�ុ� គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពគោនាំ�កាាយគោ�ជាភាគី
ទៃនឹក់ិចូសនឹាពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ឧបក់រណ៍៍។

ការវាស្តផ់្នែវង់ប់ឋម

១១.១៣ គោ�គោពលម្រែដលត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាដំបូង់់ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយ 
សក់មម/បំណ៍ុលគោនាំ�តាម�ទៃមែត្រប�ិប�តិការ (រួមទាំង់់ទៃថែត្រប�ិប�តិការ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ការវាស់ម្រែវង់់ដំបូង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម
នឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលគោពលគោធុើើការវាស់ម្រែវង់់ជាបនឹតបនាំាប់ ម្រែផែក់គោលើ�ទៃមែសមត្រសបតាមរយៈចំគោណ៍ញឬខា�) គោលើ 
ក់ម្រែលង់់ម្រែ�ក់ិចូសនឹាបគោង់់កើ�ឱ្យយ�នឹត្រប�ិប�ិតការហិិរញ្ញញបបទានឹគោ�ក់ិ�ង់់ការអនឹុវ�តជាក់់ម្រែសតង់់ សត្រ�ប់អង់់គភាព (ចំគោពា�
បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�) ឬភាគី�ាង់់គោទៀ� (ចំគោពា�ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�) ទៃនឹក់ិចូសនឹា។ ក់ិចូសនឹាមួយ បគោង់់កើ�បានឹជា
ត្រប�ិប�តិការហិិរញ្ញញបបទានឹ ត្របសិនឹគោបើការទូទា�់ត្រ�ូវបានឹពនឹារគោលើសពីរយៈគោពលអាជីីវក់មមធុមមតា ឧទាហិរណ៍៍៖ ការ
ផតល់ឥណ៍ទានឹ�ានឹការត្របាក់់ ដល់អិក់ទិញសត្រ�ប់ការលក់់ទំនឹិញ ឬផតល់ហិិរញ្ញញបបទានឹក់ិ�ង់់អត្រតាការត្របាក់់មួយ ម្រែដល
មិនឹម្រែមនឹជាអត្រតាការត្របាក់់ទីផារ ឧទាហិរណ៍៍៖ ត្របាក់់ក់មូី�ានឹការត្របាក់់ ឬក់ិ�ង់់អត្រតាការត្របាក់់គោត្រកាមទីផារសត្រ�ប់
នឹិគោ�ជីិ�។ ត្របសិនឹគោបើក់ិចូសនឹានាំំឱ្យយ�នឹត្រប�ិប�តិការហិិរញ្ញញបបទានឹ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬ
បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�តាម�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការទូទា�់នាំគោពលអនាំគ� គោដាយគោធុើើអបបហារតាមអត្រតាការត្របាក់់ទីផារសត្រ�ប់
ឧបក់រណ៍៍ បំណ៍ុលត្របហាក់់ត្របម្រែហិល�ំ ដូចបានឹក់ំណ៍�់គោ�ក់ិ�ង់់ ការទទួលស្ថាាល់បឋម។

 ឧទាហិរណ៍៍-  ម្រាទពយស្តក្តីមៅហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

១.  ចំគោពា�ត្របាក់់ក់មូីរយៈគោពលម្រែវង់់ម្រែដលបានឹផតល់ដល់អង់់គភាពមួយគោផសង់់គោទៀ�  ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវទទួលបានឹត្រ�ូវបានឹ
ទទួលស្ថាាល់តាម�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលនឹឹង់់ទទួលបានឹពីអង់់គភាពគោនាំ� (�ប់បញ្ញូ�លទាំង់់ការទូទា�់
ការត្របាក់់ នឹិង់់ការបង់់់សង់់វិញនឹូវត្របាក់់គោដើម)។

២.  ចំគោពា�ទំនឹិញម្រែដលបានឹលក់់ជីូនឹអ�ិថិជីនឹគោដាយឱ្យយជីំពាក់់រយៈគោពលខ្ពែី ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវទទួលបានឹត្រ�ូវបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ជាបរិ�ណ៍ស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដលអាចទទួលបានឹពីអង់់គភាពគោនាំ�គោដាយមិនឹគោធុើើអបបហារ ម្រែដលជា
ធុមមតាគឺជា�ទៃមែគោលើវិក់កយបត្រ�។

៣.  ចំគោពា�វ�ុ�មួយម្រែដលបានឹលក់់គោ�ឱ្យយអ�ិថិជីនឹគោដាយឱ្យយជីំពាក់់រយៈគោពល២ឆ្នាំំំគោដាយ�ានឹការត្របាក់់ ត្របាក់់ម្រែដល
ត្រ�ូវទទួលបានឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់តាម�ទៃមែលក់់ជាស្ថាច់ត្របាក់់បចូ�បបនឹិទៃនឹវ�ុ�គោនាំ�។ ត្របសិនឹគោបើគោយើង់់មិនឹបានឹ
ដឹង់់អំពី�ទៃមែលក់់ជាស្ថាច់ត្របាក់់បចូ�បបនឹិ គោនាំ��ទៃមែលក់់អាចត្រ�ូវបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹតាម�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់
ម្រែដលត្រ�ូវទទួលបានឹគោដាយគោធុើើអបបហារគោដាយគោត្របើត្របាស់អត្រតាការត្របាក់់ទីផារទូគោ� សត្រ�ប់ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវ
ទទួលបានឹត្របហាក់់ត្របម្រែហិល�ំ។

៤.   ចំគោពា�ការទិញភាគហិុុនឹធុមមតារបស់អង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ�គោដាយចំ�យជាស្ថាច់ត្របាក់់ ការវិនឹិគោ�គគោនឹ�ត្រ�ូវ
បានឹទទួលស្ថាាល់តាមបរិ�ណ៍ស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹបង់់់គោដើមបីទទទួលបានឹចំម្រែណ៍ក់ហិុុនឹ។
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១. ចំគោពា�ត្របាក់់ក់មូីម្រែដលទទួលបានឹពីធុនាំ�រ ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវបង់់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាដំបូង់់តាម�ទៃមែបចូ�បបនឹិ
ទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវបង់់់ឱ្យយធុនាំ�រ (ឧទាហិរណ៍៍ ការទូទា�់ការត្របាក់់ នឹិង់់ការបង់់់សង់់វិញនឹូវត្របាក់់គោដើម)។

២. ចំគោពា�ទំនឹិញម្រែដលទិញពីអិក់ផគ�់ផគង់់់គោដាយឱ្យយជីំពាក់់រយៈគោពលខ្ពែី ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវបង់់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជា
បរិ�ណ៍ស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលជីំពាក់់អិក់ផគ�់ផគង់់់គោដាយមិនឹគោធុើើអបបហារ ម្រែដលជាធុមមតាគឺជា�ទៃមែគោលើវិក់កយបត្រ�។

ការវាស្តផ់្នែវង់ជាប់ន្តតប់នាំា ប់់

១១.១៤ នាំចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ អង់់គភាពត្រ�ូវវាយ�ទៃមែឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� គោដាយមិនឹកា�់គោចាំលនឹូវទៃថែត្រប�ិប�តិ
ការម្រែដលអង់់គភាពអាចចំ�យគោលើការលក់់ឬការបគោញ្ញូញគោចាំលគោផសង់់ៗគោទៀ�ដូចខាង់់គោត្រកាម ៖ 

(ក់)  ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលម្រែដលបំគោពញបានឹតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.៨ (ខ្ព) នឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម
ទៃថែគោដើមដក់រំលស់ គោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់ត្របសិទធភាព។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.១៥-១១.២០ បានឹផតល់នឹូវ
ការម្រែណ៍នាំំក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់ទៃថែគោដើមដក់រំលស់គោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសត ការត្របាក់់ត្របសិទធភាព។ ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល
ម្រែដលត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាត្រទពយសក់មមចរនឹត ឬបំណ៍ុលចរនឹត នឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមបរិ�ណ៍ស្ថាច់ត្របាក់់គោដាយ
មិនឹគោធុើើអបបហារ ឬតាម�ទៃមែ�បសិង់់គោផសង់់គោទៀ� ម្រែដលរំពឹង់់ថានឹឹង់់ត្រ�ូវទូទា�់សង់់ ឬនឹឹង់់ត្រ�ូវទទួលបានឹ (គោពាល
គឺ បនាំាប់ពីកា�់ក់ង់់ការថយចុ��ទៃមែ - សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.២១-១១.២៦) គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�គោ�ក់ិ�ង់់ការ
ជាក់់ម្រែសតង់់ ក់ិចូសនឹាបានឹបគោង់់កើ�ឱ្យយ�នឹត្រប�ិប�តិការហិិរញ្ញញបបទានឹ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.១៣)។

(ខ្ព) ការសនឹាទទួលនឹូវក់មូីតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែដល�នឹម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៨ (គ) ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយយក់ 
ទៃថែគោដើម (ជីួនឹកាលពុំ�នឹ) ដក់ជាមួយការថយចុ��ទៃមែ។

(គ)  ការវិនឹិគោ�គគោលើភាគហិុុនឹបុរិ�ម្រែដលមិនឹអាចបំម្រែបែង់់បានឹ នឹិង់់ភាគហិុុនឹធុមមតា ឬបុរិ�ម្រែដលមិនឹអាចលក់់វិបានឹ 
ត្រ�ូវគោធុើើការវាស់ម្រែវង់់ដូចខាង់់គោត្រកាម (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.២៧-១១.៣២ ផតល់នឹូវការម្រែណ៍នាំំអំពី�ទៃមែសមត្រសប)៖

១- ត្របសិនឹគោបើភាគហិុុនឹត្រ�ូវបានឹដាក់់លក់់ជាស្ថាធារណ៍ៈ ឬគោផសង់់ពីគោនឹ��ទៃមែសមត្រសបរបស់វាអាចត្រ�ូវ
បានឹវាស់ម្រែវង់់ត្របក់បគោដាយការគោជីឿទុក់ចិ�តបានឹ គោដាយ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ ការ
វិនឹិគោ�គត្រ�ូវម្រែ�វាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប គោដាយបម្រែត្រមបត្រមួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់
ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�។ នឹិង់់

២- សត្រ�ប់ការវិនឹិគោ�គម្រែបបគោនឹ�គោផសង់់គោទៀ�ទាំង់់អស់ ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់គោដាយយក់ទៃថែគោដើម ដក់ជាមួយការ
ថយចុ��ទៃមែ។ ការថយចុ��ទៃមែ ឬ ភាពម្រែដលមិនឹអាចត្របមូលបានឹ ត្រ�ូវម្រែ�គោធុើើការវាយ�ទៃមែសត្រ�ប់
ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដល�នឹម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ចំណ៍ុច (ក់), (ខ្ព) នឹិង់់ចំណ៍ុច (គ)(២) ខាង់់គោលើ។
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.២១-១១.២៦ ផតល់នឹូវការម្រែណ៍នាំំអំពីក់រណ៍ីគោនឹ�។

នៃ�ៃសេដិ�មដិក្តីរលំស្ត ់ន្តិង់វិធុ�សាស្ត្រស្តតការម្រាបាក្តី់ម្រាប់ស្តទិិភាព

១១.១៥ ទៃថែគោដើមដក់រំលស់ទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយនាំការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ គឺជាផល
កា�់ក់ង់់ទៃនឹចំនឹួនឹខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់) ចំនឹួនឹម្រែដលត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់នាំគោពលទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ 

(ខ្ព) ដក់ជាមួយការការបង់់់សង់់វិញនឹូវត្របាក់់គោដើម

(គ) បូក់ឬដក់ រំលស់បង់់គរគោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់ត្របសិទធភាពទៃនឹភាពខ្ពុស�ំរវាង់់ចំនឹួនឹ ម្រែដលបានឹទទួល 
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ស្ថាាល់ ដំបូង់់ នឹិង់់ចំនឹួនឹនាំគោពលដល់កាលក់ំណ៍�់សង់់

(ឃ) ដក់គោចញ នឹូវការកា�់គោចញ (គោដាយផ្លាាល់ ឬគោដាយការគោត្របើគណ៍នឹីវិភាជីនឹ៍) នឹូវការថយចុ��ទៃមែ ឬការម្រែដលមិនឹ
អាចត្របមូលបានឹក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីវាជាត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�។

 ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលមិនឹ�នឹអត្រតាការត្របាក់់បានឹក់ំណ៍�់  ម្រែដលមិនឹទាក់់ទង់់នឹឹង់់ 
ក់ិចូសនឹាមួយម្រែដលនាំំឱ្យយ�នឹត្រប�ិប�តិការហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ម្រែដលត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាត្រទពយសក់មមរយៈគោពល
ខ្ពែី ឬបំណ៍ុលរយៈគោពលខ្ពែី ត្រ�ូវបានឹគោធុើើការវាស់ម្រែវង់់ជាដំបូង់់តាមបរិ�ណ៍មួយគោដាយមិនឹគោធុើើអបបហារត្រសបតាម
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.១៣។ ដូចគោនឹ� ចំណ៍ុច (គ) ខាង់់គោលើមិនឹត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តចំគោពា�ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលគោនាំ�
គោ�ើយ។

១១.១៦ វិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់ត្របសិទធភាព គឺជាវិធុីស្ថាត្រសតមួយទៃនឹការគណ៍នាំទៃថែគោដើមដក់រំលស់ទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬ
បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយ (ឬត្រក់ុមទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�) នឹិង់់ជាវិធុីស្ថាត្រសតទៃនឹការគោធុើើវិភាជីនឹ៍ចំណ៍ូល
ពីការត្របាក់់ ឬចំ�យគោលើការត្របាក់់តាមការិយបរិគោចេទពាក់់ព�នឹធ។ អត្រតាការត្របាក់់ត្របសិទធភាពគឺជាអត្រតាម្រែដលគោធុើើ
អបបហារ�ាង់់ជាក់់លាក់់គោលើការទូទា�់ ឬការទទួលបានឹស្ថាច់ត្របាក់់បាានឹ់ស្ថាានឹនាំគោពលអនាំគ� គោ�តាម អាយុកាល
រំពឹង់់ទុក់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�   ឬ  គោ�គោពលសមត្រសប     សត្រ�ប់រយៈគោពលខ្ពែីជាង់់គោនឹ� គោធុើើអបបហារ គោ�កានឹ់
�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�។ អត្រតាការត្របាក់់ត្របសិទធភាពត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ គោដាយម្រែផែក់គោលើ
មូលដាានឹទៃនឹ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�នាំគោពលទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់។ តាមវិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់
ត្របសិទធភាពៈ

(ក់) ទៃថែគោដើមដក់រំលស់ទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�(បំណ៍ុល) គឺជា�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹចំណ៍ូលជាស្ថាច់ត្របាក់់នាំគោពល
អនាំគ� (ចំ�យ) ម្រែដលបានឹគោធុើើអបបហារតាមអត្រតាការត្របាក់់ត្របសិទធភាព នឹិង់់

(ខ្ព) ចំ�យគោលើការត្របាក់់(ចំណ៍ូល)ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទគោសមើនឹឹង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� (ត្រទពយសក់មម) នាំ
គោដើមការិយបរិគោចេទ គុណ៍នឹឹង់់អត្រតាការត្របាក់់ត្របសិទធភាពសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទគោនាំ�។

១១.១៧ នាំគោពលគណ៍នាំអត្រតាការត្របាក់់ត្របសិទធភាព អង់់គភាពត្រ�ូវបាានឹ់ស្ថាានឹនឹូវលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ គោដាយពិចាំរ�គោលើលក់ខខ្ពណ៍ឌ
ទាំង់់អស់ក់ិ�ង់់ក់ិចូសនឹាទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� (ឧទាហិរណ៍៍ ការទូទា�់មុនឹ ជីគោត្រមើសទៃនឹការទិញត្រ��ប់វិញ ឬជីគោត្រមើស
ត្របហាក់់ត្របម្រែហិល) ត្រពមទាំង់់ការខា�បង់់់ឥណ៍ទានឹម្រែដលបានឹដឹង់់ នឹិង់់បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ បុុម្រែនឹតមិនឹត្រ�ូវ ពិចាំរ�គោលើ
ការខា�បង់់់ឥណ៍ទានឹម្រែដលអាចគោក់ើ��នឹនាំគោពលអនាំគ� នឹិង់់ពុំទានឹ់គោក់ើ�គោ�ើង់់គោនាំ�គោទ។

១១.១៨ គោ�គោពលគណ៍នាំអត្រតាការត្របាក់់ត្របសិទធភាព អង់់គភាពត្រ�ូវរំលស់នឹូវគោស្ថាហិុុយទាក់់ទិនឹគោផសង់់ៗ បនឹុ�ក់ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដល
បានឹបង់់់ឬ ម្រែដលបានឹទទួល (ដូចជា ‘points’)   ទៃថែត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់បុពើលាភ ឬការបញ្ញូ���ទៃមែដទៃទគោទៀ�ក់ិ�ង់់អំ��ង់់
អាយុកាលបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹឧបក់រណ៍៍ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ក់រណ៍ីដូច�គោ�។ អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្របើរយៈគោពលខ្ពែីជាង់់មួយ ត្របសិនឹគោបើ
វាជារយៈគោពលម្រែដលគោស្ថាហិុុយ  បនឹុ�ក់ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹបង់់់ឬម្រែដលបានឹទទួល  ទៃថែត្រប�ិប�តិការបុពើលាភ ឬការ
បញ្ញូ���ទៃមែទាក់់ទិនឹ។ ក់រណ៍ីគោនឹ� វាអាចគោក់ើ��នឹគោ�គោពលម្រែដលបម្រែត្រមបត្រមួលគោលើគោស្ថាហិុុយទាក់់ទិនឹគោផសង់់ៗ បនឹុ�ក់
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹបង់់់ឬម្រែដលបានឹទទួល ទៃថែត្រប�ិប�តិការ បុពើលាភ ឬការបញ្ញូ���ទៃមែ ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ទៃថែគោ�ើង់់វិញតាម
អត្រតាទីផារ មុនឹដល់កាលក់ំណ៍�់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍។

ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោនឹ� ការិយបរិគោចេទរំលស់ត្រ�ឹមត្រ�ូវ គឺជាការិយបរិគោចេទបនាំាប់ពីទៃថៃក់ំណ៍�់ទៃថែគោ�ើង់់វិញ។

១១.១៩ សត្រ�ប់អត្រតាម្រែត្របត្របួលទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់អត្រតាម្រែត្របត្របួលទៃនឹបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� ការបាានឹ់ស្ថាានឹគោ�ើង់់វិញ
តាម ដំ�ក់់កាលទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់គោដើមបីបង្ហាាញឱ្យយគោឃើញនឹូវការផ្លាាស់បត�រនឹូវអត្រតាការត្របាក់់គោលើទីផារនាំំឱ្យយ�នឹ 
ការម្រែត្របត្របួលនឹូវអត្រតាការត្របាក់់ត្របសិទឋភាព។ ត្របសិនឹគោបើអត្រតាម្រែត្របត្របួលទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹិង់់អត្រតាម្រែត្របត្របួលទៃនឹ 



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 69

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ពីដំបូង់់ក់ិ�ង់់បរិ�ណ៍មួយគោសមើនឹឹង់់បរិ�ណ៍គោដើមម្រែដលត្រ�ូវទទួលឬត្រ�ូវបង់់់ នាំ
គោពលដល់កាលក់ំណ៍�់  ការគោធុើើការបាានឹ់ស្ថាានឹគោ�ើង់់វិញនឹូវចំ�យគោលើការត្របាក់់នាំគោពលអនាំគ�ជាធុមមតា មិនឹនាំំឱ្យយ
�នឹផលបុ�ពាល់ខាាំង់់ដល់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលគោនាំ�គោទ។

១១.២០  ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពមួយផ្លាាស់បត�រការបាានឹ់ស្ថាានឹចំណ៍ូលឬចំ�យរបស់ខ្ពែ�នឹ អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែក់�ត្រមូវ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹ
ត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� (ឬត្រក់ុមទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�) គោដើមបីបង្ហាាញឱ្យយគោឃើញនឹូវលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់បាានឹ់ស្ថាានឹ
ជាក់់ម្រែសតង់់ នឹិង់់ម្រែដលបានឹម្រែក់�ត្រមូវ។ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើការគណ៍នាំគោ�ើង់់វិញនឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់គោដាយគិ�តាម�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹ
លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់បាានឹ់ស្ថាានឹនាំគោពលអនាំគ� តាមអត្រតាការត្របាក់់ត្របសិទធភាពគោដើមទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។ អង់់គភាព
ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការម្រែក់�ត្រមូវគោនាំ�ថាជាចំណ៍ូល ឬចំ�យ គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� នាំកាលបរិគោចេទផ្លាាស់បត�រគោនាំ�។

ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹការកំ់ណ៍�់នឹូវទៃថែគោដើមរំលស់សត្រ�ប់ក់មីូរយៈគោពលត្របំាឆ្នាំំំគោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតអត្រតាការត្របាក់់ 
ត្របសិទធភាពគោ�ទៃថៃទី 01  មក់�  20X0   អង់់គភាពមួយបានឹទិញសញ្ញាាប�ណ៍ណជាឯក់តារូបិយប�ណ៍ណចំនឹួនឹ 9០០ 
គោហិើយ ចំ�យទៃថែគោដើមត្រប�ិប�តិការ 50  ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ។ ការត្របាក់់សត្រ�ប់40  ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ  អាច
ទទួលបានឹ ជាគោរៀង់់�ល់ឆ្នាំំំ សត្រ�ប់រយៈគោពល ៥ ឆ្នាំំំ រហិូ�ដល់អស់បំណ៍ុល( ពីទៃថៃទី 31 ធុិ� 20X0- 31 ធុិ� 
20X4)។ សញ្ញាាប�ណ៍ណ  �នឹរំលស់ជាចាំំបាច់ត្រប�ណ៍ 50 ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ គោ�ទៃថៃទី31 ធុិ� 20X4។

ឆ្នាំំំ
�ទៃមែគោ�ង់់ គោដើម
ការិយបរិគោចេទ

ចំណ៍ូលការត្របាក់់តាម
អត្រតា 6.9583%*

លំហិូរចូលស្ថាច់ត្របាក់់
�ទៃមែគោ�ង់់ចុង់់ការិយ

បរិគោចេទ
ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

20x0 950.00 66.10 (40.00) 976.11
20x1 976.11 67.92 (40.00) 1,004.03
20x2 1,004.03 69.86 (40.00) 1,033.89
20x3 1,033.89 71.94 (40.00) 1,065.83
20x4 1,065.83 74.16 (40.00) (1,100.00)

(1,100.00) 0
*អត្រតាការត្របាក់់ត្របសិទធភាព  6.9583% ជាអត្រតាម្រែដលបញ្ញូ���ទៃមែលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលរំពឹង់់ទុក់គោលើ សញ្ញាាប�ណ៍ណ 
ចំគោពា��ទៃមែគោ�ង់់គោដើមដំបូង់់ៈ
40/(1.069583)1  + 40/(1.069583)2 +  40/(1.069583)3  +  40/(1.069583)4  + 1,140/
(1.069583)5  =   950

ការ�យច�ះត្ថុនៃមៃនៃន្តម្រាទពយស្តក្តីមៅហិរិញ្ញញ វតុ្ថុ�ផ្នែដិលម្រាតូ្ថុវបាន្តវាស្តផ់្នែវង់តាមនៃ�ៃសេដិ�ម 

ឬនៃ�ៃសេដិ�មដិក្តីរលំស្ត់

ការទទួលសាគ ល់

១១.២១ នាំចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ អង់់គភាពត្រ�ូវវាយ�ទៃមែថាគោ�ើ�នឹភ�សត�តាង់់ជាក់់ម្រែសតង់់ទៃនឹការថយចុ��ទៃមែ
ទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ��មួយម្រែដលត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើម ឬទៃថែគោដើមដក់រំលស់ម្រែដរឬគោទ។ ត្របសិនឹគោបើ�នឹ
ភ�សត�តាង់់ជាក់់ម្រែសតង់់ទៃនឹការថយចុ��ទៃមែគោនឹ� អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែ�ទទួលស្ថាាល់នឹូវការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬ
ខា�ជាបនាំានឹ់។
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១១.២២ ភ�សត�តាង់់ជាក់់ម្រែសតង់់ម្រែដលត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយ ឬត្រក់ុមត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹថយចុ��ទៃមែ រួម�នឹទិនឹិនឹ�យ
ម្រែដលគួរឱ្យយក់�់ស�ាល់ម្រែដលទាញចំ�ប់អារមមណ៍៍របស់អិក់កាន់ឹកាប់ត្រទពយសក់មមអំពីត្រពឹ�តិការណ៍៍ម្រែដលនាំំឱ្យយខា�បង់់់
ដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់) ការលំបាក់ម្រែផិក់ហិិរញ្ញញវ�ុ�គួរឱ្យយក់�់ស�ាល់របស់អិក់គោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍ ឬរបស់អិក់ជាប់កា�ពើក់ិចូ

(ខ្ព )ការមិនឹបំគោពញតាមក់ិចូសនឹា ដូចជា ការបំពានឹ ឬអំគោពើគោលមើសមិនឹបង់់់ការត្របាក់់ ឬមិនឹបង់់់ត្របាក់់គោដើម។

(គ) គោពល�នឹគោហិ�ុផលខាង់់គោសដឋក់ិចូ ឬខាង់់ផែ�វចាប់ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ផលវិបាក់ម្រែផិក់ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ក់ូនឹបំណ៍ុល �ាស់ 
បំណ៍ុលត្រពមគោត្រពៀង់់ ផតល់សិទធិឱ្យយក់ូនឹបំណ៍ុលនឹូវសមបទានឹមួយម្រែដលជាក់់ម្រែសូង់់�ាស់បំណ៍ុលពុំ�នឹ បំណ៍ង់់នឹឹង់់
គិ�គូត្របសិនឹគោបើពុំ�នឹគោហិ�ុផលខាង់់គោលើ។

(ឃ) ក់ូនឹបំណ៍ុលអាចនឹឹង់់�នឹគោ�រក់ការក់ស�យធុុនឹឬ�នឹការគោរៀបចំគោ�ើង់់វិញម្រែផិក់ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់ៗ

(ង់់) ទិនឹិនឹ�យគួរឱ្យយក់�់ស�ាល់បង្ហាាញថា �នឹការកា�់បនឹុយម្រែដលអាចវាស់ម្រែវង់់ បានឹអំពីលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់
បាានឹ់ស្ថាានឹនាំគោពលអនាំគ� ពីត្រក់ុមត្រទពយសក់មម�មួយ ចាំប់ពីគោពលទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមទាំង់់គោនាំ�
ជាគោលើក់ដំបូង់់ គោទា�បីជាការកា�់បនឹុយគោនាំ�មិនឹអាចក់ំណ៍�់បានឹគោ�គោ�ើយគោ�គោលើត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗគោ�ក់ិ�ង់់
ត្រក់ុម ដូចជា លក់ខខ្ពណ៍ឌគោសដឋក់ិចូមិនឹអំគោ�យផល ក់ិ�ង់់ត្រសុក់ ឬការម្រែត្របត្របួលមិនឹអំគោ�យផលទៃនឹលក់ខខ្ពណ៍ឌ
ឧសាហិ ក់មម។

១១.២៣ �នឹក់តាាគោផសង់់គោទៀ�អាចជាភ�សត�តាង់់ទៃនឹការថយចុ��ទៃមែ រួម�នឹការម្រែត្របត្របួលគួរឲ្យយក់�់ស�ាល់ម្រែដលជី�ឥទធិពល 
អាត្រក់ក់់ត្រ�ូវបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់គោ�គោលើបរិស្ថាានឹបគោចូក់វិទា ទីផារ គោសដឋក់ិចូ ឬចាប់ម្រែដល អិក់គោចញឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោធុើើ 
ត្រប�ិប�តិការ។

១១.២៤  អង់់គភាពត្រ�ូវវាយ�ទៃមែត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ខាង់់គោត្រកាមគោដាយម្រែ�ក់ពី�ំ អំពីការថយចុ��ទៃមែរបស់វា៖

(ក់) ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹទាំង់់អស់ គោដាយមិនឹគិ�ពីស្ថារៈសំខានឹ់ នឹិង់់

(ខ្ព) ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ដទៃទគោទៀ� ម្រែដល�នឹស្ថារៈសំខានឹ់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំ។

 អង់់គភាពត្រ�ូវវាយ�ទៃមែត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ដទៃទគោទៀ�សត្រ�ប់ការថយចុ��ទៃមែ គោដាយម្រែ�ក់ៗពី�ំ ឬជាត្រក់ុម
គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹលក់ខណ៍ៈហានឹិភ�យឥណ៍ទានឹត្រសគោដៀង់់�ំ។

ការវាស្តផ់្នែវង់

១១.២៥ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែគោ�គោលើត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើម  ឬទៃថែគោដើមដក់
រំលស់ ដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់) ចំគោពា�ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.១៤(ក់) ការខា�
ពីការថយចុ��ទៃមែគឺជាភាពខ្ពុស�ំរវាង់់�ទៃមែគោ�ង់់របស់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់
បាានឹ់ស្ថាានឹគោដាយគោធុើើអបបហារតាមអត្រតាការត្របាក់់ត្របសិទធភាពគោដើមដំបូង់់របស់ត្រទពយសក់មម។ ត្របសិនឹគោបើត្រទពយ  
សក់មម ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោនាំ� �នឹអត្រតាការត្របាក់់ម្រែត្របត្របួល អត្រតាគោធុើើអបបហារសត្រ�ប់វាស់ម្រែវង់់ការខា�ពីការថយចុ�
�ទៃមែ គឺជាអត្រតាការត្របាក់់ត្របសិទធភាពបចូ�បបនឹិម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ក់ិចូសនឹា។

(ខ្ព) ចំគោពា�ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់ការថយចុ��ទៃមែ ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.១៤(ខ្ព) 
នឹិង់់(គ) (២)  ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ គឺជាភាពខ្ពុស�ំរវាង់់�ទៃមែគោ�ង់់របស់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់ការបាានឹ់ស្ថាានឹ
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ដ៏ត្រ�ឹមត្រ�ូវ (ម្រែដល�នឹការត្របហាក់់ត្របម្រែហិលជាចាំំបាច់) ទៃនឹបរិ�ណ៍ (ម្រែដលអាច�នឹចំនឹួនឹសូនឹយ)   ម្រែដល
អង់់គភាពអាចទទួលបានឹពីត្រទពយសក់មម ត្របសិនឹគោបើវាត្រ�ូវបានឹលក់់នាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

ការប់ង់ិិលម្រាត្ថុ�ប់់មក្តីវិញ

១១.២៦ ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទបនឹតបនាំាប់ ត្របសិនឹគោបើបរិ�ណ៍ទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ�នឹការថយចុ� គោហិើយការថយចុ�គោនឹ�
អាច�នឹការពាក់់ព�នឹធចមបង់់គោ�នឹឹង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍មួយម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់បនាំាប់ពីការថយចុ�ទៃមែត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ 
(ដូចជា ការ�គោមែើង់់ចំ��់ថាំក់់ឥណ៍ទានឹរបស់ក់ូនឹបំណ៍ុល)  អង់់គភាពត្រ�ូវបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញនឹូវការខា�ពីការ
ថយចុ��ទៃមែម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ពីគោពលមុនឹៗ គោដាយផ្លាាល់ ឬគោដាយការម្រែក់�ត្រមូវនឹូវគណ៍នឹីវិភាជីនឹ៍។ ការបង់់ើិល
ត្រ��ប់មក់វិញគោនឹ� មិនឹត្រ�ូវគោធុើើឲ្យយ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�(បនាំាប់ពីកា�់ក់ង់់ជាមួយគណ៍នឹីវិភាជីនឹ៍) គោលើសពី
អើីម្រែដល�ទៃមែគោ�ង់់អាច�នឹត្របសិនឹគោបើពុំ�នឹការទទួលស្ថាាល់ ការថយចុ��ទៃមែពីមុនឹៗមក់។ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់
បរិ�ណ៍ទៃនឹការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញគោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�ភាាមៗ។

ត្ថុនៃមៃស្តមម្រាស្តប់

១១.២៧  អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្របើនឹូវចំណ៍ុចតាមលំដាប់លំគោដាយដូចខាង់់គោត្រកាម គោដើមបីបាានឹ់ស្ថាានឹ�ទៃមែសមត្រសបរបស់ត្រទពយសក់មម៖

(ក់)  ភ�សត�តាង់់ត្របគោសើរបំផុ�ទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសប គឺជា�ទៃមែម្រែដលបានឹត្រសង់់់សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹ 
(ឬត្រទពយសក់មមត្របហាក់់ត្របម្រែហិល) គោ�ក់ិ�ង់់ទីផារសក់មមមួយ។ ជាទូគោ� គោនឹ�គឺជា�ទៃមែទិញបចូ�បបនឹិ។

(ខ្ព)  គោ�គោពល�ទៃមែម្រែដលបានឹត្រសង់់់មិនឹ�នឹត្រស្ថាប់ �ទៃមែគោ�ក់ិ�ង់់ក់ិចូសនឹាលក់់ម្រែដល�នឹត្របសិទធភាពចាប់ ឬ
ត្រប�ិប�តិការ ថមីៗ របស់ត្រទពយសក់មមម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹ (ឬត្រទពយសក់មមត្របហាក់់ត្របម្រែហិល) គោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិ
ការជីំគោហាង់់ទៃដ រវាង់់ភាគី ម្រែដលដឹង់់គោរឿង់់�ុវ នឹិង់់�នឹបំណ៍ង់់គោធុើើ ផតល់ជាភ�សត�តាង់់ទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសប។ បុុម្រែនឹត �ទៃមែ
គោនឹ�មិនឹអាចជាការបាានឹ់ស្ថាានឹដ៏លែ ទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបគោទ ត្របសិនឹគោបើ�នឹការម្រែត្របត្របួលធុំដុំ�មួយទៃនឹស្ថាានឹភាព
គោសដឋក់ិចូ ឬរយៈគោពលម្រែវង់់ រវាង់់ កាលបរិគោចេទទៃនឹក់ិចូសនឹាលក់់ម្រែដល�នឹត្របសិទធភាពចាប់ ឬទៃនឹត្រប�ិប�តិការ 
នឹិង់់កាលបរិគោចេទទៃនឹការវាស់ម្រែវង់់។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព អាចបង្ហាាញថា�ទៃមែត្រប�ិប�តិការក់នឹែង់់គោ�មិនឹម្រែមនឹជា
ការបាានឹ់ស្ថាានឹដ៏លែទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបគោនាំ�គោទ (ឧទាហិរណ៍៍ ពីគោត្រពា�ថាវាឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ឱ្យយគោឃើញនឹូវបរិ�ណ៍ម្រែដល
អង់់គភាពអាចទទួលបានឹ ឬអាចចំ�យគោលើ ត្រប�ិប�តិការគោដាយបង់់ខំ ការជីត្រម�បញ្ញជីគោដាយបង់់ខំ ឬការលក់់បង់់ខំ) 
�ទៃមែគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹគោធុើើការម្រែក់�ត្រមូវ។

(គ) ត្របសិនឹគោបើទីផារទៃនឹត្រទពយសក់មមមិនឹ�នឹដំគោណ៍ើរការ គោហិើយក់ិចូសនឹាលក់់ម្រែដល�នឹត្របសិទធភាពចាប់ ឬ
ត្រប�ិប�តិការថមីៗ�មួយ ទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹ (ឬត្រទពយសក់មមត្របហាក់់ត្របម្រែហិល) ផ្លាាល់ មិនឹ
អាចក់ំណ៍�់នឹូវ�ទៃមែសមត្រសបបានឹលែគោទ អង់់គភាពគោធុើើការបាានឹ់ស្ថាានឹនឹូវ�ទៃមែសមត្រសបគោដាយគោត្របើនឹូវ បគោចូក់គោទស
វាយ�ទៃមែគោផសង់់គោទៀ�។ គោ�លគោ�ទៃនឹការគោត្របើបគោចូក់គោទសវាយ�ទៃមែគោនឹ� គឺគោដើមបីបាានឹ់ស្ថាានឹថា �ទៃមែត្រប�ិប�តិការ
នាំកាលបរិគោចេទវាស់ម្រែវង់់គោលើការគោដា�ដូរជីំគោហាង់់ទៃដ ម្រែដលគោធុើើគោ�ើង់់គោដាយគោ�លបំណ៍ង់់ធុមមតាគោ�ក់ិ�ង់់ អាជីីវក់មម។ 

 ម្រែផិក់គោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� គោធុើើការគោ�ង់់នឹូវគោ�លការណ៍៍�ទៃមែសមត្រសបម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.២៧-
១១.៣២ �ប់បញ្ញូ�លទាំង់់ ម្រែផិក់ទី៩, ម្រែផិក់ទី១២, ម្រែផិក់ទី១៤, ម្រែផិក់ទី១៥, ម្រែផិក់ទី១៦ សតីពីត្រទពយវិនឹិគោ�គ, 
ម្រែផិក់ទី១៧ សូីពីត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី២៨។

ប់សេចចក្តីសេទស្តវាយត្ថុនៃមៃ
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១១.២៨ បគោចូក់គោទសវាយ�ទៃមែរួម�នឹ ត្រប�ិប�តិការទីផាជីំគោហាង់់ទៃដថមីៗត្របសិនឹគោបើ�នឹត្រស្ថាប់សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមដូច�ំ រវាង់់
ភាគីម្រែដលដឹង់់គោរឿង់់�ុវនឹិង់់�នឹបំណ៍ង់់គោធុើើ គោ�ង់់គោលើ�ទៃមែសមត្រសបបចូ�បបនឹិរបស់ត្រទពយសក់មមមួយគោទៀ� ម្រែដល�នឹ
លក់ខណ៍ៈដូច�ំគោត្រចើនឹគោ�នឹឹង់់ត្រទពយសក់មមម្រែដលក់ំពុង់់ម្រែ�បានឹវាស់ម្រែវង់់  ការវិភាគអំពីលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ គោដាយគោធុើើអបបហារ 
នឹិង់់វិធុីស្ថាត្រសតជីគោត្រមើសក់ំណ៍�់ទៃថែ។ ត្របសិនឹគោបើ�នឹបគោចូក់គោទសវាយ�ទៃមែម្រែដលគោត្របើត្របាស់ ជាទូគោ�គោដាយអិក់ចូលរួម
ក់ិ�ង់់ទីផារគោដើមបីក់ំណ៍�់�ទៃមែត្រទពយសក់មម គោហិើយបគោចូក់គោទសគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញថា ផតល់នឹូវការបាានឹ់ស្ថាានឹ�ទៃមែអាចឱ្យយ
ទុក់ចិ�តបានឹម្រែដលទទួលបានឹពីត្រប�ិប�តិការទីផារជាក់់ម្រែសតង់់ អង់់គភាពនឹឹង់់គោត្របើ បគោចូក់គោទសគោនាំ�។

១១.២៩ គោ�លគោ�ទៃនឹការគោត្របើបគោចូក់គោទសវាយ�ទៃមែគឺគោដើមបីបគោង់់កើ�នឹូវ�ទៃមែត្រប�ិប�តិការនាំកាលបរិគោចេទវាស់ម្រែវង់់ ក់ិ�ង់់ការគោដា�ដូរ
ជីំគោហាង់់ទៃដម្រែដលប�ាលមក់ពីគោ�លបំណ៍ង់់អាជីីវក់មមធុមមតា។ �ទៃមែសមត្រសបត្រ�ូវបានឹបាានឹស្ថាានឹ គោដាយម្រែផែក់គោលើ
មូលដាានឹទៃនឹលទធផលពីបគោចូក់គោទសវាយ�ទៃមែម្រែដលគោត្របើធា�ុចូលទីផារជាអ�ិបរ� នឹិង់់ពឹង់់ម្រែផែក់គោលើធា�ុចូលម្រែដល
ក់ំណ៍�់គោដាយអង់់គភាពឱ្យយបានឹកានឹ់ម្រែ��ិចតាមម្រែ�អាចគោធុើើគោ�បានឹ។ បគោចូក់គោទសវាយ�ទៃមែអាចត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថា�នឹ
ដល់ការបាានឹ់ស្ថាានឹ�ទៃមែសមត្រសបមួយម្រែដលអាចគោជីឿទុក់ចិ�តបានឹ ត្របសិនឹគោបើ ៖

(ក់) បគោចូក់គោទសវាយ�ទៃមែឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់�ាង់់សមគោហិ�ុសមផលនឹូវការរំពឹង់់ទុក់ទៃនឹ�ទៃមែត្រទពយសក់មមរបស់ទីផា គោហិើយ

(ខ្ព) ធា�ុចូលគោ�ក់ិ�ង់់បគោចូក់គោទសវាយ�ទៃមែ�ំ�ង់់ឲ្យយ�ាង់់សមគោហិ�ុសមផលនឹូវការរំពឹង់់ទុក់របស់ទីផារ នឹិង់់
ការវាស់ម្រែវង់់ក់តាាហានឹិភ�យត្រ��ប់ម្រែដល�នឹជាប់ជាមួយត្រទពយសក់មម។

�ៅ ន្តទ��ារស្តក្តីមៅ

១១.៣០ �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹការវិនឹិគោ�គគោលើត្រទពយសក់មម ម្រែដលមិនឹ�នឹ�ទៃមែម្រែដលបានឹត្រសង់់់ពីក់ិ�ង់់ទីផារសក់មមមួយ ត្រ�ូវបានឹ
វាស់ម្រែវង់់�ាង់់ត្រ�ឹមត្រ�ូវត្របសិនឹគោបើ ៖

(ក់) ភាពខ្ពុស�ំរវាង់់ចគោនាំា�ទៃនឹការបាានឹ់ស្ថាានឹ�ទៃមែសមត្រសបសមគោហិ�ុផល គឺមិនឹគួរឲ្យយក់�់ស�ាល់សត្រ�ប់ 
ត្រទពយសក់មម ឬ

(ខ្ព) ភវនឹីយភាពទៃនឹការបាានឹ់ស្ថាានឹគោផសង់់ៗគោ�ក់ិ�ង់់ចគោនាំា�គោនឹ�អាចត្រ�ូវបានឹវាយ�ទៃមែ�ាង់់ត្រ�ឹមត្រ�ូវ គោហិើយបានឹគោត្របើ 
ត្របាស់គោ�ក់ិ�ង់់ការបាានឹ់ស្ថាានឹ�ទៃមែសមត្រសប។

១១.៣១ �នឹស្ថាានឹភាពគោត្រចើនឹ�ស់ម្រែដលភាពខុ្ពស�ំរវាង់់ចគោនាំា�ទៃនឹការបាានឹ់ស្ថាានឹ�ទៃមែសមត្រសបសមគោហិ�ុផលទៃនឹ 
ត្រទពយសក់មមម្រែដលមិនឹ�នឹ�ទៃមែម្រែដលបានឹត្រសង់់់ពីក់ិ�ង់់ទីផារសក់មមមួយអាចមិនឹ�នឹភាពគួរឲ្យយក់�់ស�ាល់។ ជាធុមមតា 
គោគអាចបាានឹ់ស្ថាានឹ�ទៃមែសមត្រសបរបស់ត្រទពយសក់មមមួយ ម្រែដលអង់់គភាពបានឹទិញពីភាគីខាង់់គោត្រ�។ 

 បុុម្រែនឹត គោទា�បីជា�ាង់់�ក់៏គោដាយ ត្របសិនឹគោបើចគោនាំា�ទៃនឹការបាានឹ់ស្ថាានឹ�ទៃមែសមត្រសបសមគោហិ�ុផល�នឹ ភាពគួរឲ្យយ
ក់�់ស�ាល់ គោហិើយភវនឹីយភាពទៃនឹការបាានឹ់ស្ថាានឹគោផសង់់ៗមិនឹអាចត្រ�ូវបានឹវាយ�ទៃមែ�ាង់់ត្រ�ឹមត្រ�ូវ អង់់គភាពត្រ�ូវ
ត្រចាំនឹគោចាំលនឹូវការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមតាម�ទៃមែសមត្រសប។

១១.៣២ ត្របសិនឹគោបើការវាស់ម្រែវង់់គោលើ�ទៃមែសមត្រសបគួរឱ្យយទុក់ចិ�ត មិនឹអាចគោធុើើបានឹគោលើត្រទពយសក់មមមួយ ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់ តាម
�ទៃមែសមត្រសបបានឹ�គោ�គោទៀ�គោទ (ឬមិនឹអាចរក់បានឹ ត្របសិនឹគោបើ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ គោ�គោពល
ម្រែដលការគោលើក់ម្រែលង់់ម្រែបបគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹផូល់ឱ្យយ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.១៤ (គ) នឹិង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១២.៨(ខ្ព)) គោនាំ�
�ទៃមែគោ�ង់់របស់វានាំកាលបរិគោចេទចុង់់គោត្រកាយម្រែដលត្រទពយសក់មម អាចវាស់ម្រែវង់់ បានឹគោដាយគួរឲ្យយទុក់ចិ�ត នឹឹង់់កាាយគោ�ជា
ទៃថែគោដើមថមីរបស់វា។ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមតាមបរិ�ណ៍ ទៃថែគោដើមគោនឹ� ដក់ជាមួយការថយចុ��ទៃមែរហិូ�
ទាល់ម្រែ�អាចគោធុើើ ការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបគួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ (ឬអាចរក់បានឹ គោដាយមិនឹចាំំបាច់ចំ�យ ឬក់ិចូ
ត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ គោ�គោពលម្រែដលការគោលើក់ម្រែលង់់ម្រែបបគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹផូល់ឱ្យយ)។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 73

ការឈប់់ទទួលសាគ លម់្រាទពយស្តក្តីមៅហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

១១.៣៣  អង់់គភាពមួយត្រ�ូវឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់នឹូវត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែ�គោ�គោពលម្រែដល ៖

(ក់) សិទធិតាមក់ិចូសនឹាគោលើលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទទួលបានឹពីត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�បានឹផុ�ក់ំណ៍�់ ឬបានឹទូទា�់រួច

(ខ្ព) អង់់គភាពគោផុរដល់ភាគីគោផសង់់គោទៀ�នឹូវហានឹិភ�យនឹិង់់ត្របាក់់រង្ហាានឹ់ក់មមសិទធិភាគធុំទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�  ឬ

(គ) គោទា�បីជាអង់់គភាពបានឹទុក់នឹូវហានឹិភ�យនឹិង់់ត្របាក់់រង្ហាានឹ់ក់មមសិទធិម្រែដលគួរឲ្យយក់�់ស�ាល់ខ្ពែ�ៗក់៏គោដាយ អង់់គភាព
បានឹគោផុរការត្រគប់ត្រគង់់គោលើត្រទពយសក់មមដល់ភាគីគោផសង់់ គោហិើយភាគីគោផសង់់�នឹលទធភាពលក់់ត្រទពយសក់មម ទាំង់់អស់
គោ�ឱ្យយ��ិយជីនឹម្រែដលមិនឹពាក់់ព�នឹធ គោហិើយភាគីគោផសង់់គោនាំ�អាចអនឹុវ�តលទធភាពគោនឹ� ជាឯក់គោតាភាគី នឹិង់់គោដាយ
មិនឹចាំំបាច់ដាក់់លក់ខខ្ពណ៍ឌបម្រែនឹុមគោទៀ�គោលើការគោផុរគោនឹ�។ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោនឹ� អង់់គភាពត្រ�ូវ៖

១-  ឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់

២-  ទទួលស្ថាាល់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំនឹូវសិទធិនឹិង់់កា�ពើក់ិចូម្រែដល�នឹឬម្រែដលបានឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់ការគោផុរ។

 �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹគោផុរ នឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹគោធុើើវិភាជីនឹ៍រវាង់់សិទធិនឹិង់់កា�ពើក់ិចូម្រែដល�នឹ ជាមួយនឹឹង់់អើីម្រែដល
បានឹគោផុរម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបទាក់់ទិនឹនាំកាលបរិគោចេទគោផុរ។ សិទធិ នឹិង់់
កា�ពើក់ិចូម្រែដលត្រ�ូវបានឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់ថមី ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបនាំកាលបរិគោចេទគោផុរគោនាំ�។ �ល់ភាពខ្ពុស�ំ
រវាង់់បរិ�ណ៍ទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលទទួលបានឹ នឹិង់់បរិ�ណ៍ទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ឈ្នួប់ ទទួលស្ថាាល់ត្រសបតាម
ក់ថាខ្ពណ៍ឌគោនឹ�ត្រ�ូវម្រែ�ទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទគោផុរ។ 

១១.៣៤ ត្របសិនឹគោបីការគោផុរមិនឹប�ាលឱ្យយ�នឹការឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់គោដាយស្ថារម្រែ�អង់់គភាពបានឹរក់ាទុក់នឹូវហានឹិភ�យ នឹិង់់ត្របាក់់
រង្ហាានឹ់ក់មមសិទធិគួរឲ្យយក់�់ស�ាល់ទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹគោផុរ អង់់គភាពត្រ�ូវបនឹតទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មម ម្រែដលបានឹគោផុរ
ទាំង់់មូល គោហិើយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលទទួលបានឹ។ ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុល
មិនឹត្រ�ូវបានឹកា�់ក់ង់់�ំគោ�ើយ។ សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទបនឹតបនាំាប់ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់នឹូវចំណ៍ូលពីត្រទពយសក់មម
ម្រែដលបានឹគោផុរ នឹិង់់ទទួលស្ថាាល់នឹូវចំ�យនាំនាំម្រែដលគោក់ើ��នឹពីបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�។

១១.៣៥ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពម្រែដលគោផុរផតល់នឹូវវ�ុ�បញ្ញាាំមិនឹម្រែមនឹជាស្ថាច់ត្របាក់់ (ដូចជា ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល ឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ) 
ដល់អិក់ទទួល គណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់វ�ុ�បញ្ញាាំម្រែដលគោធុើើគោដាយអង់់គភាពគោផុរ នឹិង់់គោដាយអិក់ទទួលអាត្រស�យគោលើថាគោ�ើ
អិក់ទទួល�នឹសិទធិលក់់ ឬគោធុើើក់ិចូសនឹាបនឹតគោលើវ�ុ�បញ្ញាាំ នឹិង់់ថាគោ�ើអង់់គភាពគោផុរបានឹបំពានឹក់ិចូសនឹាឬគោទ។ អង់់គភាព
គោផុរ នឹិង់់អិក់ទទួល ត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោលើវ�ុ�បញ្ញាាំដូច�គោ� ៖

(ក់) ត្របសិនឹគោបីអិក់ទទួល�នឹសិទធតាមក់ិចូសនឹា ឬតាមទ�ាប់ក់ិ�ង់់ការលក់់  ឬគោធុើីក់ិចូសនឹាបនឹតនឹូវវ�ុ�បញ្ញាាំ អង់់គភាព
គោផុរត្រ�ូវគោធុើីចំ��់ថាំក់់គោ�ីង់់វិញគោលីត្រទពយសក់មមដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំពីត្រទពយសក់មមគោផសង់់ៗគោទៀ� គោ�ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� (ដូចជា ត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹឱ្យយខីូ្ព ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹដាក់់សនឹា 
ឬគណ៍នឹីត្រ�ូវទទួលពីការទិញវិញ)។

(ខ្ព) ត្របសិនឹគោបើអិក់ទទួលលក់់វ�ុ�បញ្ញាាំម្រែដលជាប់ក់ិចូសនឹា គោនាំ�អិក់ទទួលត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់នឹូវចំណ៍ូលម្រែដលបានឹ
ពី ការលក់់ ត្រពមតាំង់់បំណ៍ុលម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប សត្រ�ប់កា�ពើក់ិចូរបស់ខ្ពែ�នឹក់ិ�ង់់ការបង់់ើិល
ត្រ��ប់ នឹូវវ�ុ�បញ្ញាាំគោនាំ�វិញ។

(គ)  ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពម្រែដលគោផុរបំពានឹនឹូវលក់ខខ្ពណ៍ឌគោ�ក់ិ�ង់់ក់ិចូសនឹា នឹិង់់ម្រែលង់់�នឹសិទធិរំលស់វ�ុ�បញ្ញាាំ�គោ�គោទៀ� 
គោនាំ�អង់់គភាពគោផុរត្រ�ូវឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់នឹូវវ�ុ�បញ្ញាាំ គោហិើយអិក់ទទួលត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់នឹូវវ�ុ�បញ្ញាាំថាជា



74  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ត្រទពយសក់មម របស់ខ្ពែ�នឹម្រែដលត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោលើក់ដំបូង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប ឬ ឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់កា�ពើក់ិចូ
របស់ខ្ពែ�នឹក់ិ�ង់់ ការបង់់ើិលត្រ��ប់នឹូវវ�ុ�បញ្ញាាំគោនាំ� ត្របសិនឹគោបើគោគបានឹលក់់វ�ុ�បញ្ញាាំគោនាំ�គោហិើយ។

(ឃ)  គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�បានឹម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ចំណ៍ុច (គ)ខាង់់គោលើ អង់់គភាពគោផុរត្រ�ូវបនឹតកានឹ់កាប់វ�ុ�បញ្ញាាំថាជាត្រទពយសក់មម របស់
ខ្ពែ�នឹ គោហិើយអិក់ទទួលមិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់នឹូវវ�ុ�បញ្ញាាំថាជាត្រទពយសក់មមរបស់ខ្ពែ�នឹគោ�ើយ។

ឧទាហិរណ៍៍ ៖ ការគោផុរម្រែដលបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌមិនឹទទួលស្ថាាល់អង់់គភាពមួយ លក់់គណ៍នឹីអ�ិថិជីនឹរបស់
គោគមួយចំនឹួនឹដល់ធុនាំ�រមួយ  ម្រែដល�នឹ�ទៃមែទាបជាង់់បរិ�ណ៍ចរិក់ពិ�អង់់គភាព គោ�ម្រែ�បនឹតត្របមូល
ចំណ៍ូលពីក់ូនឹបំណ៍ុលរបស់ខ្ពែ�នឹក់ិ�ង់់នាំមធុនាំ�រ គោដាយរួមទាំង់់បានឹគោផើើរបាយការណ៍៍ត្របចាំំម្រែខ្ពដល់ធុនាំ�រ
គោហិើយធុនាំ�រចំ�យដល់អង់់គភាពគោនាំ� នឹូវក់ទៃត្រមតាមអត្រតាទីផារគោលើគោសវាក់មមទទួលនឹូវចំណ៍ូលពីអ�ិថិ
ជីនឹ។ អង់់គភាពត្រ�ូវបានឹចាំប់បង់់ខំឱ្យយបញ្ញូ�នឹនឹូវបរិ�ណ៍ស្ថាច់ត្របាក់់  ម្រែដលត្របមូលបានឹភាាមគោ�ធុនាំ�រ បុុម្រែនឹត
អង់់គភាពពុំ�នឹកា�ពើក់ិចូចំគោពា� ធុនាំ�រចំគោពា�ការយឺ��ាវបង់់់ ឬមិនឹបានឹបង់់់របស់ក់ូនឹបំណ៍ុលគោនាំ�គោទ។ 
ក់រណ៍ីគោនឹ� អង់់គភាពបានឹគោផុរនឹូវហានឹិភ�យ នឹិង់់ត្របាក់់រង្ហាានឹ់ក់មមសិទឋសំខានឹ់ៗគោលើត្របាក់់ ម្រែដលអ�ិថិជីនឹជីំពាក់់
រួចគោហិើយ។ ដូចគោនឹ� អង់់គភាពត្រ�ូវលប់នឹូវត្របាក់់ម្រែដលអ�ិថិជីនឹ ជីំបាក់់ពីរបាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញរបស់
ខ្ពែ�នឹ (�នឹនឹ�យថា ឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់វា) គោហិើយវាមិនឹបង្ហាាញនឹូវបំណ៍ុល ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ចំណ៍ូលម្រែដលទទួល
បានឹពីធុនាំ�រគោនាំ�គោទ។ អង់់គភាពទទួលស្ថាាល់នឹូវបំណ៍ុលក់ិ�ង់់ត្រក់បខ្ពណ៍ឌម្រែដល��់បានឹត្របមូល មូលនឹិធុិពី
ក់ូនឹបំណ៍ុលម្រែដលមិនឹទានឹ់បានឹត្របគល់គោ�ឱ្យយធុនាំ�រម្រែ�បុុគោ�ះ�។

ឧទាហិរណ៍៍ ៖ ការគោផុរម្រែដលមិនឹបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌមិនឹទទួលស្ថាាល់ត្រពឹ�តិការណ៍៍គឺដូច�ំនឹឹង់់ឧទាហិរណ៍៍
ខាង់់គោលើម្រែដរគោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ថាអង់់គភាពបានឹយល់ត្រពមទិញត្រ��ប់មក់វិញពីធុនាំ�រ នឹូវចំណ៍ូលម្រែដលអ�ិថិជីនឹ
ជីំពាក់់ម្រែដលក់ូនឹបំណ៍ុលគោ�ជីំពាក់់ទៃថែគោដើម ឬការត្របាក់់រយៈគោពលគោលើសពី១២០ ទៃថៃ។ ក់រណ៍ីគោនឹ� អង់់គភាពបានឹ
រក់ាទុក់នឹូវហានឹិភ�យពីការបង់់់ត្របាក់់យឺ��ាវ ឬការមិនឹបង់់់ត្របាក់់ពីសំ�ក់់ក់ូនឹបំណ៍ុល ម្រែដលចាំ�់ទុក់ថា ជា
ហានឹិភ�យចមបង់់ទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលអ�ិថិជីនឹជីំពាក់់គោនាំ�។ ដូចគោនឹ�អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវចាំ�់ទុក់ថា ស្ថាច់ត្របាក់់
របស់អ�ិថិជីនឹគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹលក់់ឱ្យយធុនាំ�រគោនាំ�គោទ គោហិើយអង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវមិនឹទទួលស្ថាាល់វាគោទ។ ផុ�យ
មក់វិញ អង់់គភាព ត្រ�ូវចាំ�់ទុក់ចំណ៍ូលទទួលបានឹពីធុនាំ�រថាជាត្របាក់់ក់មូីម្រែដលធានាំគោដាយស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដល
អ�ិថិជីនឹជីំពាក់។ អង់់គភាព បនឹតទទួលស្ថាាល់នឹូវស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលអ�ិថិជីនឹជីំពាក់់ ថាជាត្រទពយសក់មមមួយរហិូ�
ទាល់ម្រែ�ស្ថាច់ត្របាក់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹត្របមូល ឬចាំ�់ទុក់ថាមិនឹអាចត្របមូលបានឹ។

ការឈប់់ទទួលសាគ លប់់ំណ៍� លហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

១១.៣៦ អង់់គភាពមួយ ត្រ�ូវឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� (ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយចំម្រែណ៍ក់) ម្រែ�គោ�គោពលម្រែដលបំណ៍ុល
គោនាំ�បានឹបញ្ញូប់ �នឹនឹ�យថា គោ�គោពលម្រែដលកា�ពើក់ិចូម្រែដលបានឹម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ក់ិចូសនឹាត្រ�ូវបានឹបំគោពញចប់បានឹ
គោលើក់ម្រែលង់់ ឬផុ�អាយុកាល។

១១.៣៧ ត្របសិនឹគោបើក់ូនឹបំណ៍ុល នឹិង់់�ាស់បំណ៍ុលគោធុើើការគោដា�ដូរឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រវាង់់�ំជាមួយនឹឹង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌ ខ្ពុស�ំ
ភាគគោត្រចើនឹ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមត្រប�ិប�តិការគោនឹ�ថាជាការបញ្ញូប់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដើម គោហិើយទទួលស្ថាាល់
បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ថមី។ ដូច�ំគោនឹ�ម្រែដរ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមនឹូវការម្រែក់ម្រែត្រប មួយភាគធុំគោ�គោលើលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹ
បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដល�នឹត្រស្ថាប់ឬ មួយចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹបំណ៍ុលគោនាំ� (មិនឹថាវាគោដាយស្ថារ ឬមិនឹម្រែមនឹគោដាយស្ថារម្រែ�
ផលវិបាក់ម្រែផិក់ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ក់ូនឹបំណ៍ុល) ថាជាការបញ្ញូប់ បំណុ៍លហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដើម គោហិើយទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុល
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ថមី។ 

១១.៣៨ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�នឹូវភាពខ្ពុស�ំរវាង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� (ឬបំណ៍ុល ហិិរញ្ញញវ�ុ�
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មួយចំម្រែណ៍ក់) ម្រែដលបានឹបញ្ញូប់ ឬម្រែដលបានឹគោផុរគោ�ភាគីគោផសង់់គោទៀ� នឹិង់់រវាង់់បរិ�ណ៍ទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹបង់់់ �ប់ 
បញ្ញូ�លទាំង់់ត្រទពយសក់មមម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជាស្ថាច់ត្របាក់់ទាំង់់ឡាយម្រែដលបានឹគោផុរ ឬបំណ៍ុលសនឹម�។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

១១.៣៩  ការលា�ត្រ�ដាង់់ខាង់់គោត្រកាម ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់គោដាយគោ�ង់់គោលើការលា�ត្រ�ដាង់់អំពីបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹ វាស់ម្រែវង់់
តាម�ទៃមែសមត្រសបក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�។ អង់់គភាពម្រែដល�នឹម្រែ�ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ(គោហិីយមិនឹចាំំបាច់អនឹុវ�ត
ម្រែផិក់ទី ១២) នឹឹង់់មិនឹ�នឹបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� គោហិើយដូចគោនឹ� 
មិនឹចាំំបាច់គោធុើើការលា�ត្រ�ដាង់់គោនឹ�គោទ។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់អំព�សេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយស្តម្រា�ប់់ឧប់ក្តីរណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

១១.៤០ ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៨.៥ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់អំពីមូលដាានឹទៃនឹការវាស់ម្រែវង់់ (ឬគោ�លការណ៍៍មូលដាានឹ) ម្រែដល
បានឹគោត្របើត្របាស់ សត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រពមទាំង់់គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយគោផសង់់ៗគោទៀ� ម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់
សត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលទាក់់ទិនឹគោ�នឹឹង់់ការយល់ដឹង់់អំពីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� គោ�ក់ិ�ង់់គោសចក់តីសគោង់់ខបទៃនឹ
គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយសំខានឹ់ៗរបស់ខ្ពែ�នឹ។ 

របាយការណ៍៍សុាន្តភាពហិរិញ្ញញវត្ថុុ� - ម្រាប់សេ�ទនៃន្តម្រាទពយស្តក្តីមៅហិរិញ្ញញវត្ថុុ� ន្តិង់ ប់ំណ៍� លហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

១១.៤១ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពី�ទៃមែគោ�ង់់ សត្រ�ប់ត្របគោភទទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� ដូច
ខាង់់គោត្រកាមនាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ជាចំនឹួនឹសរុប គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬគោ�ក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ 
ស�ាល់ ៖

(ក់)  ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.១៤(គ)១ 
នឹិង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.៨ នឹិង់់ ១២.៩)

(ខ្ព) ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលជាឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុ លម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់ (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
១១.១៤ (ក់))

(គ)  ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលជាឧបក់រណ៍៍មូលធុ នឹម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់ការថយចុ��ទៃមែ  
(ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.១៤(គ)២ នឹិង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.៨ នឹិង់់១២.៩)

(ឃ)  បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.៨ នឹិង់់ ១២.៩)

(ង់់)  បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់ (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.១៤(ក់)) នឹិង់់

(ច)  ការសនឹាក់មូីម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់ការថយចុ��ទៃមែ (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.១៤(ខ្ព))

១១.៤២ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹ ម្រែដលអាចឱ្យយអិក់គោត្របើត្របាស់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹ វាយ�ទៃមែគោលើស្ថារៈ 
សំខានឹ់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ចំគោពា�ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់លទធផលហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹ។ ឧទាហិរណ៍៍សត្រ�ប់
បំណ៍ុលរយៈគោពលម្រែវង់់ ព��៌�នឹម្រែបបគោនឹ�ជាធុមមតាអាច�ប់បញ្ញូ�លនឹូវលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល (ដូចជា អត្រតា
ការត្របាក់់ ទៃថៃដល់កាលក់ំណ៍�់សង់់ តា�ង់់ទូទា�់សង់់ ត្រពមទាំង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌក់ំណ៍�់នាំនាំម្រែដលឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល
ដាក់់ក់ំហិិ�គោ�គោលើអង់់គភាព)។

១១.៤៣ សត្រ�ប់ត្រគប់ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់អស់ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប អង់់គភាព
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ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពីមូលដាានឹទៃនឹការក់ំណ៍�់�ទៃមែសមត្រសប ឧទាហិរណ៍៍ដូចជា�ទៃមែទីផារម្រែដល បានឹត្រសង់់់
ពីទីផារសក់មមមួយ ឬបគោចូក់គោទសវាយ�ទៃមែ។ គោ�គោពលម្រែដលបគោចូក់គោទសវាយ�ទៃមែត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់ អង់់គភាពត្រ�ូវ
លា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពីការសនឹម�នាំនាំម្រែដលបានឹអនឹុវ�តក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់�ទៃមែសមត្រសបសត្រ�ប់ ចំ��់ថាំក់់នឹីមួយៗ
ទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ឧទាហិរណ៍៍ដូចជា អង់់គភាព ត្របសិនឹគោបើអាចគោធុើើបានឹ ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់
ព��៌�នឹអំពីការសនឹម�នាំនាំទាក់់ទិនឹគោ�នឹឹង់់អត្រតាទៃនឹការទូទា�់មុនឹ អត្រតាទៃនឹការខា�បង់់់ឥណ៍ទានឹបាានឹ់ស្ថាានឹ នឹិង់់អត្រតា
ការត្របាក់់ ឬអត្រតាអបបហារ។

១១.៤៤ ត្របសិនឹគោបើការវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តគោលើ�ទៃមែសមត្រសបមិនឹអាចរក់បានឹគោទៀ�គោហិើយ ឬមិនឹអាចរក់បានឹគោដាយ�ានឹ 
ចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ គោ�គោពលម្រែដលការគោលើក់ម្រែលង់់ម្រែបបគោនឹ�ត្រ�ូវបានឹផូល់ឱ្យយ សត្រ�ប់ ឧបក់រណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�ត្រសបតាមសតង់់់ដារគោនឹ� អង់់គភាពត្រ�ូវ
លា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពីអង់់គគោហិ�ុគោនឹ�  �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ� នឹិង់់ មូលគោហិ�ុ ម្រែដលការវាស់ម្រែវង់់
�ទៃមែសមត្រសបគួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹគោនឹ� នឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ ត្របសិនឹគោបើការគោលើក់ម្រែលង់់
ចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុត្រ�ូវបានឹគោត្របើ។

ការឈប់់ទទួលសាគ ល់

១១.៤៥  ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពបានឹគោផុរត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ដល់ភាគីគោផសង់់គោទៀ� ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការមួយម្រែដលមិនឹ�នឹលក់ខណ៍ៈ
ត្រគប់ត្រ�នឹ់សត្រ�ប់ឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.៣៣-១១.៣៥) អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹ
សត្រ�ប់ថាំក់់នឹីមួយៗទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់) ត្របគោភទទៃនឹត្រទពយសក់មម

(ខ្ព)  ត្របគោភទទៃនឹហានឹិភ�យនឹិង់់ត្របាក់់រង្ហាានឹ់ក់មមសិទធិ ម្រែដលអង់់គភាពគោ��នឹ

(គ) �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម នឹិង់់ទៃនឹបំណ៍ុល�នឹភាាប់មក់ជាមួយនាំនាំ ម្រែដលអង់់គភាពបនឹតទទួលស្ថាាល់។

វត្ថុុ�ប់ញ្ញាច ំ

១១.៤៦  គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពមួយបានឹយក់ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�បញ្ញាាំសត្រ�ប់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ 
អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹដូច�គោ� ៖

(ក់) �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹបញ្ញាាំ

(ខ្ព) លក់ខខ្ពណ៍ឌទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ការបញ្ញាាំ។

  ការខក្តីខាន្ត ន្តិង់ការប់ំពាន្តសេល�ក្តីមច�ម្រាត្ថុូវស្តង់

១១.៤៧  ចំគោពា�ក់មូីត្រ�ូវសង់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់នាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ម្រែដល�នឹការបំពានឹលក់ខខ្ពណ៍ឌ ឬខ្ពក់ខានឹ
មិនឹបានឹសង់់ត្របាក់់គោដើម ការត្របាក់់ មូលនឹិធុិប�ាក់់ទុនឹ (ត្របាក់់សនឹសំទុក់សង់់បំណ៍ុលគោពលអនាំគ�)  ឬលក់ខខ្ពណ៍ឌ
រំលស់ ម្រែដលមិនឹទានឹ់បានឹទូទា�់សង់់នាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍  អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ភាពលមែិ�ទៃនឹការខ្ពក់ខានឹ ឬការបំពានឹគោនាំ� 

(ខ្ព)  �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹក់មូីត្រ�ូវសង់់ម្រែដលពាក់់ព�នឹធនាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍
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(គ)  មិនឹថាការបំពានឹឬការខ្ពក់ខានឹត្រ�ូវបានឹទូទា�់សង់់ ឬមិនឹថាលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹក់មូីត្រ�ូវសង់់ត្រ�ូវបានឹចរចាំគោនាំ�គោទ ការ
លា�ត្រ�ដាង់់ត្រ�ូវគោធុើើមុនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយគោបា�ផាយ។

ធាត្ថុ�នៃន្តចំណូ៍ល ចំណាយ ចំសេណ៍ញ ឬខាត្ថុ

១១.៤៨  អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពីធា�ុទៃនឹចំណ៍ូល ចំ�យ ចំគោណ៍ញ ឬខា� ដូចខាង់់គោត្រកាមៈ

(ក់)  ចំណ៍ូល ចំ�យ ចំគោណ៍ញ ឬខា� រួមទាំង់់ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសប ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�គោលើ៖

១- ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�

២- បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�

៣-  ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់ នឹិង់់

៤- បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់។

(ខ្ព)  ចំណ៍ូលពីការត្របាក់់សរុប នឹិង់់ចំ�យគោលើការត្របាក់់សរុប (ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគណ៍នាំគោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់
ត្របសិទធភាព) សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលមិនឹបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប ក់ិ�ង់់
ចំគោណ៍ញ ឬខា�។

(គ)  បរិ�ណ៍ទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែសត្រ�ប់ថាំក់់នឹីមួយៗទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ១២

ប់ញ្ញាា ដិនៃទសេទៀត្ថុរប់ស្តឧ់ប់ក្តីរណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីទ� ១១ ន្តិង់១២

១២.១ ជារួម ម្រែផិក់ទី១១ សតីពី ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី ១២ គោនឹ�ទាក់់ទង់់គោ�នឹឹង់់ការទទួលស្ថាាល់ ការឈ្នួប់
ទទួលស្ថាាល់ ការវាស់ម្រែវង់់ នឹិង់់ការលា�ត្រ�ដាង់់អំពីឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� (ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�)។ 
ម្រែផិក់ទី១១ អនឹុវ�តចំគោពា�ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ គោហិើយទាក់់ទិនឹគោ�ត្រគប់អង់់គភាព ទាំង់់អស់។ ម្រែផិក់ទី១២វិញ 
អនឹុវ�តចំគោពា�ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការគោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលសម�គស្ថាាញជាង់់។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពមួយ�នឹម្រែ�
ត្រប�ិប�តិការឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ ម្រែផិក់ទី១២ មិនឹត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តគោ�ើយ។ បុុម្រែនឹត គោទា�បីជាអង់់គភាពទាំង់់គោនាំ�
�នឹម្រែ�ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹក់៏គោដាយ អង់់គភាពទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវពិនឹិ�យគោមើល វិស្ថាលភាពទៃនឹម្រែផិក់ទី១២  គោដើមបីធានាំ
ថាខ្ពែ�នឹពិ�ជាត្រ�ូវបានឹគោលើក់ម្រែលង់់។

ការសេម្រា��ស្តសេរ �ស្តសេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ

១២.២  អង់់គភាពមួយត្រ�ូវគោត្រជីើសគោរើសអនឹុវ�តចំណ៍ុច�មួយខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់) ការ�ត្រមូវទាំង់់ត្រសុង់់ម្រែដល�នឹគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី១១ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី១២ ឬ

(ខ្ព) ការ�ត្រមូវទៃនឹការទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់តាមសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព ៣៩ សតីពី ឧបក់រណ៍៍ហិិ
រញ្ញញវ�ុ�ៈការទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់ នឹិង់់ការ�ត្រមូវឱ្យយលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹតាមម្រែផិក់ទី១១ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី១២ 
គោដើមបីគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមនឹូវ�ល់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹទាំង់់អស់។ ជីគោត្រមើសរបស់អង់់គភាពរវាង់់ចំណ៍ុច (ក់) 
ឬ (ខ្ព) គឺជាការគោត្រជីើសគោរើសគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១០.៨-១០.១៤ �នឹម្រែចង់់អំពីការ
�ត្រមូវនាំនាំ សត្រ�ប់ក់ំណ៍�់គោលើគោពលគោវលាសមរមយក់ិ�ង់់ការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ គោលើការគោធុើើ
គណ៍គោនឹយយក់មម គោ�គោលើការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ នឹិង់់ព��៌�នឹនាំនាំម្រែដលគួរត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់
អំពីការផ្លាាស់បត�រគោ�ល នឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ។

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីទ�១២

១២.៣ ម្រែផិក់ទី ១២ អនឹុវ�តចំគោពា�ត្រគប់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ឧបក់រណ៍៍មួយចំនឹួនឹដូចខាង់់គោត្រកាមៈ 

(ក់)  ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលត្រគបដណ៍ាប់ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី ១១។

(ខ្ព)  ការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹក់�់ត្រតា 
ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី៩ សតីពី របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម នឹិង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់  ម្រែផិក់ទី១៤ សតីពី 
ការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ឬម្រែផិក់ទី១៥ សតីពី ការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ។



80  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(គ)  សិទធិ នឹិង់់កា�ពើក់ិចូរបស់នឹិគោ�ជីក់ សុិ�គោត្រកាមម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ� (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី ២៨ សតី
ពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�)។

(ឃ) សិទធិតាមក់ិចូសនឹាធានាំ�ុប់រង់់ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ក់ិចូសនឹាធានាំ�ុប់រង់់ម្រែដលអាចនាំំឱ្យយ�នឹការខា�បង់់់ចំគោពា� 
ភាគី�មួយគោដាយស្ថារលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹក់ិចូសនឹាម្រែដលមិនឹពាក់់ព�នឹធគោ�នឹឹង់់៖

១- ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹហានឹិភ�យម្រែដលត្រ�ូវបានឹធានាំ ឬ

 ២- ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹអត្រតាបត�ររូបិយបណ៍ណបរគោទស ឬ

 ៣- ការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹបំគោពញកា�ពើក់ិចូតាមក់ិចូសនឹាគោដាយភាគី�ាង់់គោទៀ�។

(ង់់)  ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបំគោពញបានឹតាមនឹិយមនឹ�យទៃនឹមូលធុនឹផ្លាាល់របស់អង់់គភាព រួមបញ្ញូ�លទាំង់់ ស�ស 
ធា�ុមូលធុនឹទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ផគ�បម្រែដលគោបា�ផាយគោដាយអង់់គភាព (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២២ សតីពីបំណ៍ុល 
នឹិង់់មូលធុនឹ)។

(ច)  ភ�ិសនឹាម្រែដលសុិ�ក់ិ�ង់់វិស្ថាលភាពទៃនឹម្រែផិក់ទី២០ សតីពីភ�ិសនឹា។ ដូគោចិ� ម្រែផិក់ទី១២ អនឹុវ�តចំគោពា�ភ�ិសនឹា 
ទាំង់់ឡាយម្រែដលអាចប�ាលឱ្យយ�នឹការខា�បង់់់ចំគោពា�ភ�ិប�ី ឬភ�ិក់ៈ គោដាយស្ថារម្រែ�លក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹក់ិចូ 
សនឹា ម្រែដលមិនឹពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់៖

១- ការម្រែត្របត្របួលទៃថែទៃនឹត្រទពយសក់មមគោត្រកាមភ�ិសនឹា ឬ

២- ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹអត្រតាបត�ររូបិយបណ៍ណបរគោទស ឬ

៣- ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹការទូទា�់ភ�ិសនឹា ម្រែផែក់គោលើបម្រែត្រមបត្រមួលទៃនឹអត្រតាការត្របាក់់ទីផារ ឬ

៤- ការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹបំគោពញកា�ពើក់ិចូតាមក់ិចូសនឹាគោដាយភាគី�ាង់់គោទៀ�។

(ឆ្គ)  ក់ិចូសនឹាសត្រ�ប់�ទៃមែ�បសិង់់យថាគោហិ�ុគោ�ក់ិ�ង់់ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី ១៩ សតីពី ការ
រួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម)។ ការគោលើក់ម្រែលង់់គោនឹ�អនឹុវ�តម្រែ�ចំគោពា�ម្រែ�អិក់ទិញបុុគោ�ះ�។

(ជី)  ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ក់ិចូសនឹា នឹិង់់កា�ពើក់ិចូសុិ�គោត្រកាមត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹម្រែដល
ត្រ�ូវ អនឹុវ�តតាមម្រែផិក់ទី២៦ សតីពីការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ។

(ឈ្នួ) ត្រទពយសក់មមសំណ៍ង់់ម្រែដលត្រ�ូវបានឹក់�់ត្រតាត្រសបតាមម្រែផិក់ទី២១ សូីពីសំវិធានឹធុនឹ នឹិង់់យថាភាព (សូមគោមើល
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២១.៩)។

១២.៤ ក់ិចូសនឹាភាគគោត្រចើនឹម្រែដលគោត្របើគោដើមបីទិញ ឬលក់់ធា�ុមិនឹម្រែមនឹជាហិិរញ្ញញវ�ុ��មួយដូចជា វ�ុ�ធា�ុគោដើម សនឹិិធុិ ឬត្រទពយ 
គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ មិនឹត្រ�ូវ�ប់បញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ម្រែផិក់គោនឹ�គោទ ពីគោត្រពា�ថាវាមិនឹម្រែមនឹជាឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោទ។ �ាង់់�មិញ 
ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�ត្រគប់ក់ិចូសនឹាទាំង់់អស់ម្រែដលដាក់់ហានឹិភ�យគោលើអិក់ទិញ ឬអិក់លក់់ម្រែដលមិនឹ�នឹម្រែបបម្រែផនឹជា
ក់ិចូសនឹាទិញ ឬលក់់ធា�ុមិនឹម្រែមនឹជាត្របគោភទហិិរញ្ញញវ�ុ��មួយ។ ឧទាហិរណ៍៍ ម្រែផិក់គោនឹ� អនឹុវ�តចំគោពា�ក់ិចូសនឹាម្រែដល
អាចប�ាលឱ្យយ�នឹការខា�បង់់់ចំគោពា�អិក់ទិញ  ឬអិក់លក់់គោដាយស្ថារម្រែ�លក់ខខ្ពណ៍ឌ ទៃនឹក់ិចូសនឹាម្រែដលពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់
កាម្រែត្របត្របូលទៃនឹ�ទៃមែរបស់ធា�ុមិនឹម្រែមនឹជាហិិរញ្ញញវ�ុ� ការម្រែត្របត្របួលអត្រតាបត�រ រូបិយបណ៍ណបរគោទស ឬការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹ
បំគោពញតាមក់ិចូសនឹាគោដាយភាគី�ាង់់គោទៀ�។

១២.៥ បម្រែនឹុមពីគោលើក់ិចូសនឹាម្រែដលបានឹពិពណ៍៌នាំក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.៤ ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�ក់ិចូសនឹាទិញ ឬលក់់ធា�ុ 
មិនឹម្រែមនឹជាហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្របសិនឹគោបើក់ិចូសនឹាអាចត្រ�ូវបានឹទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់ ឬជាឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់គោទៀ� 
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ឬ ទូទា�់គោដាយការគោដា�ដូរឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ដូចគោ�នឹឹង់់ក់ិចូសនឹាសត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ដ៏ទៃទគោទៀ� ម្រែដល 
គោលើក់ម្រែលង់់ចំគោពា�ក់ិចូសនឹាមិនឹម្រែមនឹជាឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹគោធុើើគោ�ើង់់ នឹិង់់បនឹតសុពលភាពក់ិ�ង់់គោ�លបំណ៍ង់់ 
ទទួលយក់ ឬត្របគល់ធា�ុមិនឹម្រែមនឹជាហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រសបតាមការ�ត្រមូវទៃនឹការទិញ លក់់ ឬគោត្របើត្របាស់ម្រែដលអង់់គភាពរំពឹង់់ 
ទុក់។

ការទទួលសាគ លស់េល�ក្តីដំិប់ូង់ន្តូវម្រាទពយស្តក្តីមៅហិរិញ្ញញវត្ថុុ� ន្តិង់ប់ំណ៍� លហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

១២.៦ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយ ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយ ម្រែ�គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពគោនាំ� 
កាាយជាភាគីទៃនឹក់ិចូសនឹាឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។

ការវាស្តផ់្នែវង់សេល�ក្តីដំិប់ូង់

១២.៧ គោ�គោពលម្រែដលត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយ ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោលើក់ដំបូង់់ អង់់គភាពត្រ�ូវ
វាស់ម្រែវង់់នឹូវត្រទពយ ឬបំណ៍ុលគោនាំ�តាម�ទៃមែសមត្រសប ម្រែដលជាធុមមតាគឺជា�ទៃមែទៃនឹត្រប�ិប�តិការ។

ការវាស្តផ់្នែវង់ជាប់ន្តតប់នាំា ប់់

១២.៨    នាំចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់អស់ម្រែដលសុិ�គោត្រកាម 
វិស្ថាលភាពទៃនឹម្រែផិក់ទី១២គោនឹ�តាម�ទៃមែសមត្រសប គោហិើយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបគោនឹ�គោ�ក់ិ�ង់់
ចំគោណ៍ញ ឬខា� គោលើក់ម្រែលង់់ក់រណ៍ីដូច�គោ�ៈ

(ក់) ការម្រែត្របត្របួលមួយចំនឹួនឹគោលើ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ គោ�ក់ិ�ង់់ទំនាំក់់ទំនឹង់់ទប់ស្ថាា�់ 
ហានឹិភ�យម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ ត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់គោទៀ� តាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
១២.២៣។

(ខ្ព)  ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលមិនឹត្រ�ូវបានឹដាក់់លក់់ជាស្ថាធារណ៍ៈ គោហិើយម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបរបស់វាមិនឹអាច វាស់ 
ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តគោដាយ�ានឹ�ទៃមែគោដើម ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ នឹិង់់ក់ិចូសនឹានាំនាំទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ឧបក់រណ៍៍ 
មូលធុនឹម្រែដលត្របសិនឹគោបើអនឹុវ�ត នឹឹង់់ប�ាលឱ្យយ�នឹការត្របគល់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹគោនាំ�។  អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ 
គោដាយយក់ទៃថែគោដើមដក់ការថយចុ��ទៃមែវិញ។

១២.៩ ត្របសិនឹគោបើការវាស់ម្រែវង់់ម្រែដលគួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹគោលើ�ទៃមែសមត្រសបមិនឹអាចគោត្របើត្របាស់បានឹគោទៀ�គោទគោដាយ�ានឹចំ�យ 
ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុសត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលមិនឹត្រ�ូវបានឹដាក់់លក់់ជាស្ថាធារណ៍ៈ ឬ ក់ិចូសនឹា ទាក់់ទិនឹ
នឹឹង់់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលត្របសិនឹគោបើអនឹុវ�ត នឹឹង់់ប�ាលឱ្យយ�នឹការត្របគល់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ បុុម្រែនឹតវាត្រ�ូវ បានឹ
វាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបឆ្គែង់់កា�់ចំគោណ៍ញ ឬខា� ដូចគោនឹ� �ទៃមែសមត្រសបរបស់វានាំកាលបរិគោចេទចុង់់ គោត្រកាយម្រែដល
ឧបក់រណ៍៍គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹគោដាយ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុត្រ�ូវ បានឹចាំ�់ទុក់ថា
ជាទៃថែគោដើមទៃនឹឧបក់រណ៍៍ ។ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ឧបក់រណ៍៍ គោដាយយក់ទៃថែគោដើមដក់ការថយចុ��ទៃមែ រហិូ�ទាល់ម្រែ�អង់់គភាព
អាចក់ំណ៍�់ការវាស់ម្រែវង់់ម្រែដលគួរឱ្យយទុក់ចិ�តគោលើ�ទៃមែសមត្រសបបានឹ គោដាយ�ានឹចំ�យ ឬ ក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ។
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ត្ថុនៃមៃស្តមម្រាស្តប់

១២.១០ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តគោ�លការណ៍៍ម្រែណ៍នាំំអំពី�ទៃមែសមត្រសបក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.២៧-១១.៣២ សត្រ�ប់ការវាស់ម្រែវង់់ 
�ទៃមែសមត្រសបឱ្យយត្រសបតាមម្រែផិក់គោនឹ� ក់៏ដូចជាចំគោពា�ការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបឱ្យយត្រសបតាម ម្រែផិក់ទី១១។

១២.១១  �ទៃមែសមត្រសបរបស់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលត្រ�ូវបង់់់តាម�ត្រមូវការ គឺមិនឹទាបជាង់់ចំនឹួនឹម្រែដលត្រ�ូវសង់់តាម�ត្រមូវការ
គោដាយ�នឹការបញ្ញូ���ទៃមែពីកាលបរិគោចេទដំបូង់់ម្រែដលចំនឹួនឹគោនឹ�អាច�ត្រមូវឱ្យយបង់់់គោនាំ�គោទ។

១២.១២  អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវគិ�បញ្ញូ�លនឹូវទៃថែគោដើមត្រប�ិប�តិការគោ�ក់ិ�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់គោលើក់ដំបូង់់គោលើត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់បំណ៍ុល
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់ជាបនឹតបនាំាប់តាម�ទៃមែសមត្រសបឆ្គែង់់កា�់ការចំគោណ៍ញឬខា�។ ត្របសិនឹគោបើការទូទា�់
ចំគោពា�ត្រទពយសក់មមមួយត្រ�ូវបានឹពនឹារ ឬត្រ�ូវបានឹគោធុើើហិិរញ្ញញបបទានឹតាមអត្រតាការត្របាក់់ ម្រែដល មិនឹម្រែមនឹជាអត្រតាការត្របាក់់
ទីផារ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់គោលើក់ដំបូង់់នឹូវត្រទពយសក់មមតាម�ទៃមែជាក់់ម្រែសតង់់ ទៃនឹការទូទា�់នាំ គោពលអនាំគ�គោដាយត្រ�ូវ
បញ្ញូ���ទៃមែតាមអត្រតាការត្របាក់់គោលើទីផារ។

ការ�យច�ះត្ថុនៃមៃនៃន្តឧប់ក្តីរណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�ផ្នែដិលម្រាត្ថុូវបាន្តវាស្តផ់្នែវង់តាមនៃ�ៃសេដិ�ម ឬ

តាមនៃ�ៃសេដិ�មដិក្តីរលំស្ត់

១២.១៣ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តគោ�លការណ៍៍ម្រែណ៍នាំំសតីពីការថយចុ��ទៃមែម្រែដលម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.២១-១១.២៦ គោលើ 
ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់ការថយចុ��ទៃមែត្រសបតាមម្រែផិក់គោនឹ�។

ការឈប់់ទទួលសាគ លម់្រាទពយស្តក្តីមៅហិរិញ្ញញវត្ថុុ� ឬប់ំណ៍� លហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

១២.១៤  អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌ�ត្រមូវទៃនឹការឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១. ៣៣-១១. ៣៨ គោលើ ត្រទពយសក់មម
ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� តាមការអនឹុវ�តរបស់ម្រែផិក់គោនឹ�។

គណ៍សេន្តយយទប់់សាា ត្ថុ់ហាន្តិ�័យ

១២.១៥  ត្របសិនឹគោបើបំគោពញត្រគប់តាមលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ អង់់គភាពអាចក់ំណ៍�់នឹូវទំនាំក់់ទំនឹង់់ទប់ស្ថាា�់ ហានឹិភ�យ
រវាង់់ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យមួយ នឹិង់់ ធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យមួយតាមវិធុី�មួយគោដើមបីគោធុើើឱ្យយ�នឹ គុណ៍វុឌ្ឍិិិ
ត្រគប់ត្រ�នឹ់សត្រ�ប់គណ៍គោនឹយយទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ។ គណ៍គោនឹយយទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយ�នឹការ ទទួលស្ថាាល់
នឹូវផលចំគោណ៍ញ ឬខា�គោលើឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ នឹិង់់គោលើធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យគោ�ក់ិ�ង់់ របាយការណ៍៍
ចំគោណ៍ញឬខា�គោ�គោពលម្រែ�មួយ។

១២.១៦ គោដើមបីឱ្យយ�នឹលក់ខណ៍ៈសមប�តិត្រគប់ត្រ�នឹ់សត្រ�ប់គោត្របើគណ៍គោនឹយយទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ  អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុគោលាមតាម 
លក់ខខ្ពណ៍ឌដូច�គោ� ៖

(ក់)   អង់់គភាពក់ំណ៍�់ នឹិង់់ក់�់ត្រតាជាឯក់ស្ថារនឹូវទំនាំក់់ទំនឹង់់ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ គោដើមបីឱ្យយហានឹិភ�យម្រែដលត្រ�ូវ
ទប់ស្ថាា�់ ធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ នឹិង់់ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់�ាង់់ចាស់ នឹិង់់ហានឹិ 



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 83

ភ�យគោលើធា�ុទប់ស្ថាា�់ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹទប់ស្ថាា�់គោដាយឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យគោនាំ�។

(ខ្ព)  ហានឹិភ�យម្រែដលបានឹទប់ស្ថាា�់ គឺជាហានឹិភ�យមួយម្រែដលបានឹបញ្ញាាក់់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.១៧។

(គ)  ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ �នឹដូចជាបានឹបញ្ញាាក់់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១២.១៨។

(ឃ)  អង់់គភាពរំពឹង់់ថាឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ ម្រែដល�នឹត្របសិទធភាពខ្ព័ស់ក់ិ�ង់់ការទូទា�់ជាមួយហានឹិភ�យ 
ម្រែដលបានឹទប់ស្ថាា�់ក់ំណ៍�់ជាមុនឹ។ ត្របសិទធភាពទៃនឹការទប់ស្ថាា�់ គឺជាក់ត្រមិ�ម្រែដលការម្រែត្របត្របួលគោលី�ទៃមែ
សមត្រសប ឬគោលីលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទៃនឹធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹតាមរយៈហានឹិភ�យម្រែដល
បានឹទប់ស្ថាា�់ ទូទា�់ជាមួយការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសប ឬទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់
ហានឹិភ�យគោនាំ�។

១២.១៧  សតង់់់ដារគោនឹ�អនឹុញ្ញាា�ឱ្យយ�នឹការគោធុើើគណ៍គោនឹយយទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យសត្រ�ប់ម្រែ�ហានឹិភ�យដូចខាង់់គោត្រកាម ៖ 

(ក់)  ហានឹិភ�យគោលើអត្រតាការត្របាក់់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលម្រែដលវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់។

(ខ្ព) ហានឹិភ�យគោលើអត្រតាបត�ររូបិយបណ៍ណបរគោទស ឬអត្រតាការត្របាក់់ក់ិ�ង់់ការសនឹា�ាង់់មុ��ំមួយ ឬត្រប�ិប�តិការ 
ពាក់រណ៍៍ម្រែដលអាចនឹឹង់់�នឹក់ត្រមិ�ខ្ព័ស់។

(គ)  ហានឹិភ�យគោលើ�ទៃមែវ�ុ�ធា�ុគោដើមម្រែដលអង់់គភាព�នឹ ឬ�នឹការសនឹា�ាង់់មុ��ំមួយ ឬត្រប�ិប�តិការ ពាក់រណ៍៍
ម្រែដលអាចនឹឹង់់�នឹក់ត្រមិ�ខ្ព័ស់ គោដើមបីទិញ ឬលក់់វ�ុ�ធា�ុគោដើមគោនាំ�។

(ឃ)  ហានឹិភ�យគោលើអត្រតាបត�ររូបិយបណ៍ណបរគោទសរបស់ការវិនឹិគោ�គសរុបគោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការបរគោទស។

 ហានឹិភ�យគោលើអត្រតាបត�ររូបិយបណ៍ណបរគោទសទៃនឹឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលមួយម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់មិនឹ 
សុិ�គោ�ក់ិ�ង់់បញ្ញជីខាង់់គោលើគោទ ពីគោត្រពា�ថាគណ៍គោនឹយយទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យមិនឹ�នឹឥទធិពលអើីខាាំង់់គោលើរបាយការណ៍៍      
ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោ�ើយ។ គណ៍នឹីមូលដាានឹ បំណ៍ុល នឹិង់់ ក់មូីត្រ�ូវទទួល នឹិង់់ត្រ�ូវសង់់ ជាធុមមតាត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើម 
ដក់រំលស់ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.៥(ឃ))។ គោនឹ�រួម�នឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវសង់់ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ជារូបិយបណ៍ណ 
បរគោទស។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣០.១០ �ត្រមូវឱ្យយ�ល់ការម្រែត្របត្របួលគោលើ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវបង់់់ ម្រែដលប�ាល មក់
ពីការម្រែត្របត្របួលអត្រតាបត�រត្របាក់់ ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�។ ដូចគោនឹ� ទាំង់់ការម្រែត្របត្របួលគោលើ�ទៃមែ សមត្រសប
របស់ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ (ការផ្លាាស់បូ�ររូបិយបណ៍ណ) នឹិង់់ការម្រែត្របត្របួលគោលើ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹទឹក់ ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវ
បង់់់ ម្រែដលប�ាលមក់ពីការម្រែត្របត្របួលទៃនឹអត្រតាបត�រត្របាក់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� គោហិើយគួរត្រ�ូវបានឹ
ទូទា�់�ំ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ��នឹវិស្ថាលភាពទៃនឹភាពខ្ពុស�ំរវាង់់អត្រតាជាក់់ម្រែសតង់់  (ម្រែដលបំណ៍ុលត្រ�ូវ បានឹវាស់ម្រែវង់់តាម
គោនាំ�) នឹិង់់អត្រតានាំគោពលអនាំគ� (ម្រែដលការគោដា�ដូរត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់)។

១២.១៨ សតង់់់ដារគោនឹ�អនឹុញ្ញាា�ឱ្យយគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ លុ�ត្រតាម្រែ�គោពលម្រែដលឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ 
�នឹ ខ្ពម្រែចង់់ នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌទាំង់់អស់ដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់) វាគឺជាការគោដា�ដូរអត្រតាការត្របាក់់ ការគោដា�ដូររូបិយបណ៍ណបរគោទស ក់ិចូសនឹាបូ�ររូបិយបណ៍ណបរគោទសនាំគោពល
អនាំគ� ឬក់ិចូសនឹាបូ�រវ�ុ�ធា�ុគោដើមនាំគោពលអនាំគ� ម្រែដលរំពឹង់់ថានឹឹង់់�នឹត្របសិទធភាពខ្ព័ស់គោលើការទូទា�់
ហានឹិភ�យម្រែដលបានឹបញ្ញាាក់់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.១៧ ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ថាជាហានឹិភ�យម្រែដលបានឹ
ទប់ស្ថាា�់។

(ខ្ព) វាបញ្ញូ�លភាគីមួយម្រែដលគោផសង់់ពីអង់់គភាព�យការណ៍៍ (�នឹនឹ�យថា គោត្រ�ពីសម័�នឹធត្រក់ុមហិុុនឹ ម្រែផិក់�មួយ ឬ 
អង់់គភាពផ្លាាល់ម្រែដលត្រ�ូវបានឹ�យការណ៍៍)។
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(គ)  ចំនឹួនឹជាសញ្ញាារបស់វាគោសមើនឹឹង់់បរិ�ណ៍ទៃនឹ�ទៃមែគោដើមម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ ឬគោសមើនឹឹង់់បរិ�ណ៍ជាសញ្ញាាណ៍ ទៃនឹធា�ុ
ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ។

(ឃ)  វា�នឹកាលបរិគោចេទក់ំណ៍�់ម្រែដលបានឹបញ្ញាាក់់មិនឹគោលើសពី ៖

១-  កាលបរិគោចេទក់ំណ៍�់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ ឬ

២-  ការទូទា�់ម្រែដលរំពឹង់់ទុក់ទៃនឹការសនឹាទិញ ឬលក់់វ�ុ�ធា�ុគោដើម ឬ

៣-  �នឹការគោក់ើ�គោ�ើង់់នឹូវការពាក់រណ៍៍ម្រែដលអាចនឹឹង់់�នឹក់ត្រមិ�ខ្ព័ស់គោលើរូបិយបណ៍ណបរគោទស ឬគោលើត្រប�ិប�តិ
ការទិញលក់់វ�ុ�ធា�ុគោដើមម្រែដលបានឹទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ។

(ង់់)  វាមិនឹ�នឹលក់ខណ៍ៈនឹូវការទូទា�់មុនឹ ការបញ្ញូប់មុនឹ ឬការពនឹារ។

ការទប់់សាា ត្ថុ់ហាន្តិ�័យសេល�អម្រាតាការម្រាបាក់្តីសេ�រនៃន្តឧប់ក្តីរណ៍៍ហិរិញ្ញញ វតុ្ថុ�មួយផ្នែដិល

បាន្តទទួលសាគ ល ់ ឬហាន្តិ�័យ សេល�ត្ថុនៃមៃវត្ថុុ�ធាត្ថុ�សេដិ�មស្តម្រា�ប់់វត្ថុុ�ធាត្ថុ�សេដិ�មផ្នែដិល

�ន្ត

១២.១៩  ត្របសិនឹគោបើលក់ខខ្ពណ៍ឌគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.១៦ ត្រ�ូវបានឹបំគោពញ គោហិើយហានឹិភ�យម្រែដលបានឹទប់ស្ថាា�់គឺជាការ 
បង្ហាាញអំពីហានឹិភ�យគោលើអត្រតាការត្របាក់់គោថរទៃនឹឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់ ឬ បង្ហាាញ
អំពីហានឹិភ�យគោលើ�ទៃមែវ�ុ�ធា�ុគោដើមម្រែដលអង់់គភាព�នឹ អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវ៖

(ក់)  ទទួលស្ថាាល់នឹូវឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យថាជាត្រទពយសក់មមមួយ ឬបំណ៍ុលមួយ នឹិង់់ទទួលស្ថាាល់នឹូវការ 
ម្រែត្របត្របួល�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យគោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� នឹិង់់

(ខ្ព)  ទទួលស្ថាាល់នឹូវការម្រែត្របត្របួល�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យទាក់់ទង់់នឹឹង់់ហានឹិភ�យម្រែដលបានឹ 
ទប់ស្ថាា�់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� គោហិើយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ថាជាការគោធុើើនឹិយ��ក់មមគោលើ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹធា�ុម្រែដល 
បានឹទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ។

១២.២០ ត្របសិនឹគោបើហានឹិភ�យម្រែដលបានឹទប់ស្ថាា�់ គឺជាហានឹិភ�យគោលើអត្រតាការត្របាក់់គោថរទៃនឹឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់
តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់នឹូវការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់សុទធតាមកាលបរិគោចេទក់ំណ៍�់ គោលើការគោដា� 
ដូរ អត្រតាការត្របាក់់ម្រែដលវាជាឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�គោ�ក់ិ�ង់់ត្រ�ម្រែដលការ ទូទា�់សុទធត្រ�ូវ
បានឹបង់់គរ។

១២.២១ អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវបនឹតការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.១៩ 
ត្របសិនឹគោបើ ៖

(ក់)  ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យហិួសកាលក់ំណ៍�់ ឬត្រ�ូវបានឹលក់់ ឬត្រ�ូវបានឹបញ្ញូប់ ឬ

(ខ្ព) ការទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យម្រែលង់់បំគោពញតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌសត្រ�ប់គោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យម្រែដលបានឹ 
ក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.១៦ ឬ

(គ)  អង់់គភាពដក់ហិូ�ការក់ំណ៍�់គោនាំ�។
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១២.២២ ត្របសិនឹគោបើគណ៍គោនឹយយក់មមទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យមិនឹត្រ�ូវបានឹបនឹត គោហិើយធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យគឺជាត្រទពយសក់មមឬ 
បំណ៍ុលម្រែដលបានឹគិ��ទៃមែគោ�ង់់តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់ ម្រែដលមិនឹត្រ�ូវបានឹឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ គោនាំ�ផលចំគោណ៍ញឬ    
ខា�ម្រែដលទទួលស្ថាាល់ថាជាការគោធុើើនឹិយ��ក់មមគោលើ�ទៃមែគោ�ង់់របស់ធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹរំលស់គោ� ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍លទធផល គោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់ត្របសិទធភាព សត្រ�ប់រយៈគោពលជីីវិ�ទៃនឹធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ
គោនាំ�។

ការទប់់សាា ត្ថុ់ហាន្តិ�័យសេល�អម្រាតាការម្រាបាក្តី់អសេ�រនៃន្តឧប់ក្តីរណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ផ្នែដិលម្រាត្ថុូវ

បាន្តទទួលសាគ ល ់ ហាន្តិ�័យសេល�ការប់តូររបូ់ិយប់ណ៍ណ ប់រសេទស្ត ឬហាន្តិ�័យសេល�ត្ថុនៃមៃ

វត្ថុុ�ធាត្ថុ�សេដិ�ម សេ�ក្តីែ�ង់ការស្តន្តារម�ត្ថុ�មំួយ ឬម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការពាក្តីរណ៍៍ផ្នែដិលអាច

១២.២៣  ត្របសិនឹគោបើលក់ខខ្ពណ៍ឌក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.១៦ ត្រ�ូវបានឹបំគោពញ គោហិើយហានឹិភ�យទប់ស្ថាា�់គឺជា ៖

(ក់)  ហានឹិភ�យគោលើអត្រតាការត្របាក់់អគោថរគោ�ក់ិ�ង់់ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់ ឬ

(ខ្ព) ហានឹិភ�យគោលើការបត�ររូបិយបណ៍ណបរគោទសគោ�ក់ិ�ង់់ការសនឹារមុ��ំមួយ ឬ ត្រប�ិប�តិការពាក់រណ៍៍ម្រែដលអាចនឹឹង់់ 
�នឹក់ត្រមិ�ខ្ព័ស់ ឬ

(គ)  ហានឹិភ�យគោលើ�ទៃមែវ�ុ�ធា�ុគោដើមគោ�ក់ិ�ង់់ការសនឹារមុ��ំមួយ ឬ ត្រប�ិប�តិការពាក់រណ៍៍ម្រែដលអាចនឹឹង់់�នឹក់ត្រមិ� 
ខ្ព័ស់ ឬ

(ឃ)  ហានឹិភ�យគោលើការបត�ររូបិយបណ៍ណបរគោទសគោ�ក់ិ�ង់់ការវិនឹិគោ�គសុទធក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការបរគោទស

អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់គោទៀ�នឹូវចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹការម្រែត្របត្របួលគោលើ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ ឧបក់រណ៍៍
ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យម្រែដល�នឹត្របសិទធភាពក់ិ�ង់់ការកា�់ក់ង់់ជាមួយការម្រែត្របត្របួលគោលើ�ទៃមែសមត្រសប ឬ ការម្រែត្របត្របួលលំហិូរ
ស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់របស់ធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ។ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ ចំគោណ៍ញ ឬខា� ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទនឹី
មួយៗ នឹូវចំនឹួនឹគោលើស (ក់ិ�ង់់ចំនឹួនឹដាច់ខា�) រវាង់់ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសប របស់ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យម្រែដលបានឹបង់់គរ 
នឹិង់់ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដល បានឹរំពឹង់់ទុក់ នឹិង់់ម្រែដលបានឹបង់់គរតាំង់់ពីការចាំប់គោផូើមទៃនឹការទប់ស្ថាា�់
ហានឹិភ�យ (ជីួនឹកាលគោ�ថា អត្របសិទធភាព ទៃនឹការទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ)។ ផលចំគោណ៍ញ ឬខា�ពីការទប់ស្ថាា�់ ហានឹិភ�យម្រែដល
បានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូល លមែិ�គោផសង់់គោទៀ� ត្រ�ូវគោធុើើការចាំ�់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬ ខា� គោ�គោពលម្រែដលធា�ុ
ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យត្រ�ូវ បានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� អនឹុគោលាមតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌ គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១២.២៥។ បុុម្រែនឹត 
ចំនឹួនឹបង់់គរ ទៃនឹភាពខ្ពុស�ំនាំនាំទៃនឹការបត�ររូបិយបណ៍ណបរគោទស  ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការការទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យគោលើការវិនឹិគោ�គសុទធ
ក់ិ�ង់់ ត្រប�ិប�តិការបរគោទសម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់គោទៀ�មិនឹត្រ�ូវបានឹគោធុើើចំ��់ថាំក់់ គោ�ើង់់វិញក់ិ�ង់់
ចំគោណ៍ញ ឬខា� គោ�គោពលម្រែដល�នឹការលក់់ទាំង់់ត្រសុង់់ ឬការលក់់ជាចំម្រែណ៍ក់�មួយទៃនឹត្រប�ិប�តិការ បរគោទសគោ�ើយ។ 

១២.២៤  ត្របសិនឹគោបើហានឹិភ�យម្រែដលបានឹទប់ស្ថាា�់ជាហានឹិភ�យគោលើអត្រតាការត្របាក់់អគោថរក់ិ�ង់់ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់
តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ជាបនឹតបនាំាប់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� នឹូវការទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់
សុទធតាមការិយបរិគោចេទក់ំណ៍�់ បានឹមក់ពីការគោដា�ដូរអត្រតាការត្របាក់់ម្រែដលជាឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ ហានឹិភ�យក់ិ�ង់់ការិយ
បរិគោចេទម្រែដលការទូទា�់សុទធត្រ�ូវបានឹបង់់គរ។

១២.២៥ អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវបនឹតការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.២៣ 
ត្របសិនឹគោបើ ៖



86  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ក់)  ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យហិួសកាលក់ំណ៍�់ ឬត្រ�ូវបានឹលក់់ ឬត្រ�ូវបានឹបញ្ញូប់ ឬ

(ខ្ព) ការទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យម្រែលង់់បំគោពញតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌសត្រ�ប់គោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យម្រែដលបានឹ 
ក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.១៦ ឬ

(គ) ក់ិ�ង់់ការទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យទៃនឹត្រប�ិប�តិការពាក់រណ៍៍ ត្រប�ិប�តិការពាក់រណ៍៍គោនាំ�ម្រែលង់់�នឹភាពម្រែដលអាចគោក់ើ� 
គោ�ើង់់ខ្ព័ស់គោទៀ� ឬ

(ឃ)  អង់់គភាពដក់ហិូ�ការក់ំណ៍�់គោនាំ�។

ត្របសិនឹគោបើត្រប�ិប�តិការពាក់រណ៍៍មិនឹត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថាគោក់ើ�គោ�ើង់់គោទៀ� ឬឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលម្រែដលបានឹទប់ស្ថាា�់ ហានឹិភ�យ 
នឹិង់់បានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់ត្រ�ូវបានឹគោគឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ ផលចំគោណ៍ញឬខា��មួយគោលើឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់
ហានឹិភ�យម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់គោទៀ�នឹឹង់់ត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់គោ�ើង់់ វិញក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

១២.២៦ អង់់គភាពម្រែដលអនឹុវ�តម្រែផិក់គោនឹ�ត្រ�ូវម្រែ�លា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹទាំង់់អស់ម្រែដល�ត្រមូវគោដាយម្រែផិក់ទី១១ នឹិង់់រួមបញ្ញូ�លទាំង់់
ការលា�ត្រ�ដាង់់អំពីឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នាំនាំម្រែដលសុិ�គោត្រកាមវិស្ថាលភាពទៃនឹម្រែផិក់គោនឹ� ក់៏ដូចជាឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� 
នាំនាំសុិ�គោត្រកាមវិស្ថាលភាពទៃនឹម្រែផិក់ទី១១។ បម្រែនឹុមគោលើសគោនឹ�គោទៀ� ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពគោត្របើគណ៍គោនឹយយក់មមទប់ ស្ថាា�់
ហានឹិភ�យ អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់បម្រែនឹុមនឹូវព��៌�នឹម្រែដល�នឹគោ�ក់ិ�ង់់ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.២៧-១២.២៩។

១២.២៧ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ការទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យនីឹមួយៗទៃនឹហានឹិភ�យទាំង់់បួនឹត្របគោភទដូចបានឹពិពណ៌៍នាំគោ�កិ់�ង់់ 
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.១៧ នឹូវព��៌�នឹដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់)  ការពិពណ៍៌នាំទៃនឹការទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ

(ខ្ព)  ការពិពណ៍៌នាំអំពីឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នាំនាំម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ថាជាឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ ត្រពមទាំង់់�ទៃមែ
សមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍ទាំង់់គោនាំ�គោ�ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ នឹិង់់

(គ)  ចរិក់លក់ខណ៍ៈទៃនឹហានឹិភ�យម្រែដលត្រ�ូវទប់ស្ថាា�់ រួមទាំង់់ការពិពណ៍៌នាំអំពីធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ។

១២.២៨  ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពគោត្របើគណ៍គោនឹយយក់មមទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យសត្រ�ប់ការទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យគោលើអត្រតាការត្របាក់់គោថរ ឬ
ហានឹិភ�យគោលើ�ទៃមែវ�ុ�ធា�ុគោដើមទៃនឹវ�ុ�ធា�ុគោដើមម្រែដល�នឹ (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.១៩-១២.២២) អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ 
ព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់) ចំនឹួនឹទៃនឹការម្រែត្របត្របួលគោលើ�ទៃមែសមត្រសបរបស់ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់
ចំគោណ៍ញ ឬខា�សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ នឹិង់់

(ខ្ព)  ចំនឹួនឹទៃនឹការម្រែត្របត្របួលគោលើ�ទៃមែសមត្រសបរបស់ធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�កិ់�ង់់ចំគោណ៍ញ 
ឬខា�សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ។

១២.២៩ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពគោត្របើគណ៍គោនឹយយក់មមទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យសត្រ�ប់ការទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យគោលើអត្រតាការត្របាក់់អគោថរ
ហានឹិភ�យគោលើការបត�ររូបិយបណ៍ណបរគោទស ហានឹិភ�យគោលើ�ទៃមែវ�ុ�ធា�ុគោដើមក់ិ�ង់់ការសនឹារមុ��ំមួយ ឬត្រប�ិប�តិការ 
ពាក់រណ៍៍ម្រែដលអាចនឹឹង់់�នឹក់ត្រមិ�ខ្ព័ស់ ឬការវិនឹិគោ�គសុទធក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការបរគោទស (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១២.២៣-១២.២៥) 
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អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់)  ការិយបរិគោចេទគោពលម្រែដលលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោក់ើ��នឹ នឹិង់់គោពលម្រែដលលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់គោនាំ�
ត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថាវានឹឹង់់�នឹផលបុ�ពាល់ដល់ចំគោណ៍ញ ឬខា�។

(ខ្ព)  ការពិពណ៍៌នាំអំពីត្រប�ិប�តិការពាក់រណ៍៍ម្រែដលធាាប់បានឹគោត្របើគណ៍គោនឹយយក់មមទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យពីគោពលមុនឹ បុុម្រែនឹត
រំពឹង់់ថាវានឹឹង់់មិនឹគោក់ើ�គោ�ើង់់គោទៀ�គោទ។

(គ) ចំនឹួនឹទៃនឹការម្រែត្របត្របួលគោលើ�ទៃមែសមត្រសបរបស់ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ 
ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់គោទៀ�ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទ (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.២៣)។

(ឃ) ចំនឹួនឹម្រែដលត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញគោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១២.២ 
៣-១២.២៥) នឹិង់់

(ង់់) ចំនឹួនឹគោលើសរវាង់់ ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបរបស់ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យម្រែដលបានឹបង់់គរ នឹិង់់
ការ ម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបរបស់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់រំពឹង់់ទុក់ម្រែដលបានឹបង់់គរ នឹិង់់បានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់
ចំគោណ៍ញ ឬខា� សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១២.២៣)។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ១៣

ស្តន្តែិធុិ

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

១៣.១ ម្រែផិក់គោនឹ�ក់ំណ៍�់នឹូវគោ�លការណ៍៍នាំនាំសត្រ�ប់ទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់វាស់ម្រែវង់់សនឹិិធុិ។ សនឹិិធុិ គឺជាត្រទពយសក់មម៖

(ក់)  ម្រែដលរក់ាទុក់សត្រ�ប់លក់់ក់ិ�ង់់សក់មមភាពអាជីីវក់មមធុមមតារបស់អង់់គភាព

(ខ្ព)  ម្រែដល�នឹក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការផលិ�ក់មមសត្រ�ប់ការលក់់ឬ

(គ) ម្រែដល�នឹទត្រមង់់់ជាស�ារៈ ឬគោត្រគឿង់់ផគ�់ផគង់់់ ម្រែដលត្រ�ូវគោត្របើត្របាស់ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការផលិ�ក់មម ឬក់ិ�ង់់ការផតល់
គោសវាក់មម។

១៣.២  ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�ត្រគប់ត្របគោភទទៃនឹសនឹិិធុិ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ� ៖

(ក់) ផលិ�ផលមិនឹទានឹ់សគោត្រមច (ការដាានឹក់ំពុង់់ដំគោណ៍ើរការ) ម្រែដលគោក់ើ��នឹគោ�ក់ិ�ង់់ក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់ រួមបញ្ញូ�ល
គោដាយផ្លាាល់នឹូវគោសវាក់មមពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ក់ិចូសនឹា (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី ២៣ សតីពី ចំណ៍ូល)។

(ខ្ព) ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� (សូមគោមើល ម្រែផិក់ទី ១១ សតីពី ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ នឹិង់់ ម្រែផិក់ទី ១២ សតីពី
ការគោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់ៗ)។

(គ) ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសត ម្រែដលទាក់់ទិនឹគោ�នឹឹង់់សក់មមភាពគោ�ក់ិ�ង់់វិស�យក់សិក់មម នឹិង់់ ផលិ�ផលក់សិក់មម នាំ
ក់ម្រែនឹែង់់ត្របមូលផល (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី ៣៤ សតីពីសក់មមភាពឯក់គោទស) ។

១៣.៣   ម្រែផិក់គោនឹ�មិនឹអនឹុវ�តចំគោពា�ការវាស់ម្រែវង់់សនឹិិធុិម្រែដលកានឹ់កាប់គោដាយ៖

(ក់) ផលិ�ក់រទៃនឹផលិ�ផលក់សិក់មមនឹិង់់ទៃត្រពគោឈ្នួើ ផលិ�ផលក់សិក់មមបនាំាប់ពីត្របមូលផល ត្រពមទាំង់់ម្រែរ�នឹិង់់
ផលិ�ផលម្រែរ�ម្រែដលអាចវាស់ម្រែវង់់តាម �ទៃមែសមត្រសប ដក់ទៃថែគោដើមលក់់ ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�ឬ

(ខ្ព) ឈ្នួម�ញក់�ាល នឹិង់់អិក់ជីួញដូរទំនឹិញ ម្រែដលគោធុើើការវាស់ម្រែវង់់សនឹិិធុិរបស់គោគតាម�ទៃមែសមត្រសប ដក់ទៃថែគោដើមលក់់
ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�

ការវាស្តផ់្នែវង់ស្តន្តែិធុិ

១៣.៤ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់សនឹិិធុិតាមទៃថែគោដើមទាប នឹិង់់ទៃថែលក់់បាានឹ់ស្ថាានឹ       គោដាយដក់ទៃថែគោដើមម្រែដលត្រ�ូវផលិ�សគោត្រមចនឹិង់់
លក់់។
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នៃ�ៃសេដិ�មស្តន្តែិធុិ

១៣.៥ អង់់គភាពត្រ�ូវបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ទៃថែគោដើមសនឹិិធុិនឹូវ�ល់ទៃថែគោដើមទិញ  ទៃថែគោដើមបំម្រែបែង់់ នឹិង់់ទៃថែគោដើមដទៃទគោទៀ� ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ក់ិ�ង់់
ការនាំំយក់សនឹិិធុិមក់ទីតាំង់់នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌទុក់ដាក់់បចូ�បបនឹិរបស់វា។

នៃ�ៃសេដិ�មទិញ

១៣.៦   ទៃថែគោដើមទិញទៃនឹសនឹិិធុិរួម�នឹ ទៃថែគោដើមទិញ ពនឹធនាំំចូលនឹិង់់ពនឹធគោផសង់់គោទៀ� (គោត្រ�ពីចំ�យពនឹធគោផសង់់គោទៀ� ម្រែដល
អង់់គភាពបានឹ ទទួលការអនឹុគោត្រ��ពីអាជាាធុរពនឹធជាបនឹតបនាំាប់មក់) ត្រពមទាំង់់ការដឹក់ជីញ្ញជ�នឹ គោលើក់ដាក់់នឹិង់់ទៃថែគោដើមគោផសង់់
ៗគោទៀ� ម្រែដលជាប់ពាក់់ព�នឹធផ្លាាល់គោ�នឹឹង់់ការទិញផលិ�ផលសគោត្រមច ស�ារៈនឹិង់់គោសវាក់មម។ អបបហាពាណ៍ិជីជក់មម ការ
បង់់ើិលឱ្យយវិញនឹិង់់ធា�ុត្របហាក់់ត្របម្រែហិលគោផសង់់គោទៀ� ត្រ�ូវបានឹដក់គោចញ គោដើមបីក់ំណ៍�់នឹូវទៃថែគោដើមទិញ។

១៣.៧ អង់់គភាពអាចទិញសនឹិិធុិគោត្រកាមលក់ខខ្ពណ៍ឌពនឹារការទូទា�់។ ក់រណ៍ីខ្ពែ� ក់ិចូសនឹា�នឹម្រែចង់់អំពីស�សធា�ុ
ហិិរញ្ញញបបទានឹម្រែដលមិនឹបានឹម្រែចង់់  ឧទាហិរណ៍៍ដូចជា   ភាពខ្ពុស�ំរវាង់់ទៃថែទិញសត្រ�ប់លក់ខខ្ពណ៍ឌឥណ៍ទានឹធុមមតា 
នឹិង់់បរិ�ណ៍ម្រែដលត្រ�ូវទូទា�់ពនឹារ។ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោនឹ� ភាពខ្ពុស�ំត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ថាជាចំ�យការត្របាក់់ក់ិ�ង់់
អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទទៃនឹការគោធុើើហិិរញ្ញញបបទានឹ គោហិើយមិនឹត្រ�ូវបានឹបូក់បញ្ញូ�លជាទៃថែគោដើមសនឹិិធុិគោេទ។

នៃ�ៃសេដិ�មនៃន្តការប់ំផ្នែប់ៃង់

១៣.៨   ទៃថែគោដើមបំម្រែបែង់់របស់សនឹិិធុិ រួម�នឹទៃថែគោដើមម្រែដលពាក់់ព�នឹធគោដាយផ្លាាល់ជាមួយនឹឹង់់ឯក់តាផលិ�ក់មម ដូចជា ពលក់មម
ផ្លាាល់។ សនឹិិធុិគោនាំ�គិ�បញ្ញូ�លផង់់ម្រែដរនឹូវវិភាជីនឹ៍ជាត្របព�នឹធទៃនឹចំ�យផលិ�ក់មមគោថរនឹិង់់អគោថរ ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់    
ក់ិ�ង់់ការបំម្រែបែង់់ស�ារៈវ�ុ�ធា�ុគោដើមគោ�ជាផលិ�ផលសគោត្រមច។ ចំ�យផលិ�ក់មមគោថរ គឹជាទៃថែគោដីមផលិ�ក់មម
គោដាយត្របគោ�លម្រែដល�នឹលក់ខណ៍ៈមិនឹម្រែត្របត្របួល គោដាយមិនឹគិ�ពីទំហិំទៃនឹផលិ�ក់មម  ដូចជា ការកា�់រំលស់ នឹិង់់
ការម្រែថទាំអ�រនឹិង់់ស�ារៈគោ�ង់់ចត្រក់ ត្រពមទាំង់់ទៃថែគោដើមទៃនឹការត្រគប់ត្រគង់់និឹង់់រដឋបាលរបស់គោ�ង់់ចត្រក់។ ចំ�យផលិ�ក់មម
អគោថរ គឺជាទៃថែគោដើមផលិ�ក់មមត្របគោ�លទាំង់់គោនាំ� ម្រែដល�នឹការម្រែត្របត្របួលគោដាយផ្លាាល់ ឬគោសុើរម្រែ�ផ្លាាល់ ជាមួយនឹឹង់់ទំហិំ
ផលិ�ក់មម ដូចជាស�ារៈវ�ុ�ធា�ុគោដើមនឹិង់់ពលក់មមមិនឹផ្លាាល់។

វិភា�ន្ត៍នៃន្តចំណាយ�លតិ្ថុក្តីមៅសេ�សង់ៗ

១៣.៩   អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើវិភាជីនឹ៍ចំ�យផលិ�ក់មមគោថរ ជាទៃថែគោដើមបំម្រែបែង់់គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹសម�ុភាពជាធុមមតារបស់
គោត្រគឿង់់បរិកាារផលិ�ក់មម។ សម�ុភាពធុមមតាគឺជាផលិ�ក់មមម្រែដលរំពឹង់់ថានឹឹង់់សគោត្រមចបានឹជាមធុយមក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ 
ឬរដូវកាលនាំនាំគោត្រកាមកាលៈគោទសៈធុមមតា គោដាយគិ�បញ្ញូ�លទាំង់់ការបា�់បង់់់សម�ុភាពម្រែដលប�ាលមក់ពី
ការម្រែថទាំម្រែដលបានឹគោត្រ�ង់់ទុក់។ ក់ត្រមិ�ផលិ�ក់មមជាក់់ម្រែសតង់់ អាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់ ត្របសិនឹគោបើវាត្របហាក់់ត្របម្រែហិលនឹឹង់់
សម�ុភាពធុមមតា។ បរិ�ណ៍ទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹចំ�យគោថរម្រែដលបានឹគោធុើើវិភាជីនឹ៍ដល់ម្រែផិក់នឹីមួយៗ មិនឹ�នឹការគោក់ើ�គោ�ើង់់
ដូច�ំគោនាំ�គោទ   គោដាយស្ថារម្រែ�ផលិ�ក់មមទាបឬគោ�ង់់ចត្រក់ម្រែដលមិនឹដំគោណ៍ើរការ។ចំ�យម្រែដលមិនឹបានឹគោធុើើវិភាជីនឹ៍ត្រ�ូវ
បានឹទទួលស្ថាាល់ជាចំ�យការិយបរិគោចេទម្រែដលចំ�យបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់។ ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទម្រែដលផលិ�ក់មម�នឹ
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ក់ំគោណ៍ើនឹខ្ពុសធុមមតា បរិ�ណ៍ទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹចំ�យគោថរម្រែដលបានឹគោធុើើវិភាជីនឹ៍គោ�ម្រែផិក់ផលិ�ក់មមនឹីមួយៗ ត្រ�ូវបានឹថយ
ចុ� ដូចគោនឹ�សនឹិិធុិមិនឹត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោលើសទៃថែគោដើមគោនាំ�គោទ។ចំ�យផលិ�ក់មមអគោថរត្រ�ូវបានឹគោធុើើវិភាជីនឹ៍គោ�ម្រែផិក់នឹី
មួយៗទៃនឹផលិ�ក់មមគោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹកាគោត្របើត្របាស់គោត្រគឿង់់បរិកាារ ផលិ�ក់មម ជាក់់ម្រែសតង់់។

�លតិ្ថុ�លប់នាំា ប់់ប់ន្តស ំន្តិង់អន្ត��លតិ្ថុ�ល

១៣.១០ ដំគោណ៍ើរការផលិ�ក់មម អាច�នឹផលិ�ផលគោលើសពីមួយត្រ�ូវបានឹផលិ�ក់ិ�ង់់គោពលម្រែ�មួយ។ ឧទាហិរណ៍៍ដូចជាក់រណ៍ី
ម្រែដលថាផលិ�ផលបនាំាប់បនឹសំត្រ�ូវបានឹផលិ�  ឬគោ�គោពលម្រែដល�នឹផលិ�ផលចមបង់់មួយ នឹិង់់អនឹុផលិ�ផល 
មួយគោទៀ�។ គោ�គោពលម្រែដលទៃថែគោដើមទៃនឹវ�ុ�ធា�ុគោដើម ឬទៃនឹការបំម្រែបែង់់ផលិ�ផលនឹីមួយៗមិនឹអាចម្រែបង់់ម្រែចក់ពី�ំឱ្យយ
ដាច់អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើវិភាជីនឹ៍ទៃថែវ�ុ�ធា�ុគោដើមនឹិង់់បំម្រែបែង់់ទាំង់់គោនាំ� រវាង់់ផលិ�ផលគោដាយឈ្នួរគោលើមូលដាានឹមួយសម
គោហិ�ុផល នឹិង់់ត្របាក់ដត្របជា។ ឧទាហិរណ៍៍ វិភាគនឹ៍អាចគោធុើើគោ�ើង់់គោដាយម្រែផែក់គោលើចំនឹួនឹលក់់ត្របហាក់់ ត្របម្រែហិលទៃនឹ
ផលិ�ផលនឹីមួយៗ ទាំង់់គោ�ក់ិ�ង់់ដំ�ក់់កាល ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការផលិ�ក់មម គោ�គោពល ម្រែដលផលិ�ផលអាចម្រែបង់់ម្រែចក់
ពី�ំឱ្យយដាច់ ឬគោ�គោពលម្រែដលផលិ�ក់មមបានឹបញ្ញូប់។ ម្រែផែក់តាមត្របគោភទរបស់វា អនឹុផលិ�ផលភាគគោត្រចើនឹមិនឹសំខានឹ់
គោទ។ គោ�គោពល�នឹក់រណ៍ីគោនឹ� អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់នឹូវអនឹុផលទាំង់់គោនាំ�គោដាយយក់ទៃថែលក់់ ដក់ទៃថែគោដើមផលិ�បគោង់់ើើយ
នឹិង់់លក់់ គោហិើយដក់បរិ�ណ៍ទឹក់ត្របាក់់គោនឹ�ពីទៃថែគោដើមទំនឹិញចមបង់់។ ជាលទធផល �ទៃមែគោ�ង់់របស់ផលិ�ផលចបង់់មិនឹ
�នឹភាពខ្ពុស�ំជាស្ថារវនឹតពីទៃថែគោដើមរបស់វា។

នៃ�ៃសេដិ�មសេ�សង់សេទៀត្ថុផ្នែដិលបាន្តប់ញ្ញចូលក្តីែ�ង់ស្តន្តែិធុិ

១៣.១១ អង់់គភាពត្រ�ូវគិ�បញូ្ញ�លនូឹវទៃថែគោដើមគោផសង់់គោទៀ�កិ់�ង់់ទៃថែគោដើមសនឹិិធុិម្រែ�គោ�គោពលម្រែដលទៃថែគោដើមទាំង់់គោនាំ�បានឹគោក់ើ��នឹគោ�កិ់�ង់់
ការបំលាស់ទីសនឹិិធុិទាំង់់គោនាំ�គោ�ដល់ទីតាំង់់នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌទុក់ដាក់់បចូ�បបនឹិរបស់វា។

១៣.១២  ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១២.១៩(ខ្ព)ម្រែចង់់ថា ក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈខ្ពែ�ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបរបស់ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ
ក់ិ�ង់់ការទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យអត្រតាការត្របាក់់គោថរ ឬហានឹិភ�យទៃថែទំនឹិញទៃនឹទំនឹិញមួយម្រែដលគោធុើើគោ�ើង់់គោដើមបីម្រែក់�ត្រមូវ�ទៃមែ
គោ�ង់់ទៃនឹទំនឹិញគោនាំ�។

នៃ�ៃសេដិ�មផ្នែដិលម្រាត្ថុូវដិក្តីសេចញព�ស្តន្តែិធុិ

១៣.១៣ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹទៃថែគោដើមម្រែដលត្រ�ូវដក់គោចញពីទៃថែគោដើមសនិិឹធិុនិឹង់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ថាជាចំ�យកិ់�ង់់ការិយបរិគោចេទ
ម្រែដលចំ�យទាំង់់គោនាំ�បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ រួម�នឹ ៖

(ក់) បរិ�ណ៍ទឹក់ត្របាក់់មិនឹត្របត្រក់�ីទៃនឹស�ារៈម្រែដលបានឹគោត្របើខ្ពជ�ខាាយ ពលក់មម ឬទៃថែគោដើមផលិ�ក់មមគោផសង់់គោទៀ�។

(ខ្ព) ទៃថែគោដើមទៃនឹការ�មកល់ទុក់ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ទៃថែគោដើមគោនាំ��នឹស្ថារៈសំខានឹ់ក់ិ�ង់់អំ��ង់់គោពលទៃនឹដំគោណ៍ើរការផលិ�ក់មម 
មុនឹនឹឹង់់ចាំប់គោផតើមដំ�ក់់កាលផលិ�ក់មមបនឹតគោទៀ�។

(គ) ចំ�យរដឋបាលបនាំាប់បនឹសំម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជាចំ�យសត្រ�ប់នាំំសនិិឹធុិទាំង់់គោនាំ�គោ�ទីតាំង់់នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌ
ទុក់ដាក់់បចូ�បបនឹិរបស់វា

(ឃ) ទៃថែគោដើមលក់់។
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នៃ�ៃសេដិ�មស្តន្តែិធុិស្តម្រា�ប់់អែក្តី�តលស់េស្តវា

១៣.១៤ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដលអិក់ផតល់គោសវា�នឹសនឹិិធុិ អិក់គោនាំ�ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់នឹូវសនឹិិធុិទាំង់់គោនាំ�តាមទៃថែគោដើមផលិ�ក់មមរបស់វា។ 
ជាបឋម ទៃថែគោដើមគោនឹ��នឹទៃថែគោដើមពលក់មមនឹិង់់ទៃថែគោដើមចំ�យសត្រ�ប់បុគគលិក់ម្រែដលជាប់ទាក់់ទិនឹគោដាយផ្លាាល់គោ�
នឹឹង់់ការផតល់គោសវា រួមទាំង់់បុគគលិក់ត្រគប់ត្រគង់់ នឹិង់់ចំ�យបនាំាប់បនឹសំចូលរួមគោផសង់់គោទៀ�។ ទៃថែគោដើមពលក់មមនឹិង់់ទៃថែគោដើម
គោផសង់់គោទៀ�សត្រ�ប់បុគគលិក់រដឋបាលទូគោ� មិនឹត្រ�ូវបានឹគិ�បញ្ញូ�ល បុុម្រែនឹតត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ថាជាចំ�យក់ិ�ង់់ការិយ
បរិគោចេទម្រែដលចំ�យគោនាំ�បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់។ ទៃថែគោដើមទៃនឹសនឹិិធុិរបស់អិក់ផតល់គោសវាក់មម មិនឹ�ប់បញ្ញូ�លអត្រតាចំគោណ៍ញ ឬ
ចំ�យបនាំាប់បនឹសំពាក់់ព�នឹធគោផសង់់គោទៀ� ម្រែដលម្រែ�ង់់ម្រែ�ដាក់់បញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ទៃថែយក់គោដាយអិក់ផតល់គោសវាគោនាំ�គោទ។

នៃ�ៃសេដិ�មនៃន្ត�លតិ្ថុ�លក្តីស្តកិ្តីមៅផ្នែដិលម្រាប់មូលព�ម្រាទពយស្តក្តីមៅ��វសាស្ត្រស្តត

១៣.១៥ ម្រែផិក់ទី៣៤ �ត្រមូវថាសនឹិិធុិម្រែដល�នឹផលិ�ផលក់សិក់មមម្រែដលអង់់គភាពត្របមូលបានឹពីត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតរបស់ខ្ពែ�នឹ
ត្រ�ូវម្រែ�បានឹវាស់ម្រែវង់់នាំគោពលទទួលស្ថាាល់គោលើក់ដំបូង់់ តាម�ទៃមែសមត្រសបរបស់វា ដក់ទៃថែគោដើមលក់់បាានឹ់ស្ថាានឹគោ�គោពល
ត្របមូលផល។ គោនឹ�កាាយជាទៃថែគោដើមទៃនឹសនឹិិធុិនាំកាលបរិគោចេទគោនាំ�គោដើមបីអនឹុវ�តម្រែផិក់គោនឹ�។ បគោចូក់គោទសត្រ�ប់វាស់ម្រែវង់់
ទៃថែគោដើម ដូចជា ការដាក់់ទៃថែគោដើមសតង់់់ដារ វិធុីស្ថាត្រសតលក់់�យ នឹិង់់ទៃថែទិញថមីៗបំផុ�

១៣.១៦  អង់់គភាពអាចគោត្របើបគោចូក់គោទសមួយចំនឹួនឹ ដូចជា វិធុីស្ថាត្រសតទៃថែគោដើមសតង់់់ដារ វិធុីស្ថាត្រសតលក់់�យឬទៃថែទិញថមីៗបំផុ�
សត្រ�ប់វាស់ម្រែវង់់ទៃថែគោដើមសនឹិិធុិ ត្របសិនឹគោបើលទធផលត្របហាក់់ត្របម្រែហិលទៃថែគោដើម។ ទៃថែគោដើមសតង់់់ដារ គិ�បញ្ញូ�លនឹូវស�ារៈ
នឹិង់់គោត្រគឿង់់ផគ�់ផគង់់់ ពលក់មម ត្របសិទធ ភាពនឹិង់់សម�ុភាពគោត្របើត្របាស់ក់ិ�ង់់ក់ត្រមិ�ធុមមតា។ ត្របសិនឹគោបើចាំំបាច់ ទៃថែគោដើម
ទាំង់់គោនាំ�ជាធុមមតាត្រ�ូវពិនឹិ�យនឹិង់់ម្រែក់�ត្រមូវគោ�ើង់់វិញតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌជាក់់ម្រែសតង់់។ វិធុីស្ថាត្រសតលក់់�យ វាស់ម្រែវង់់ទៃថែគោដើម
គោដាយកា�់បនឹុយ�ទៃមែលក់់សនឹិិធុិតាមអត្រតាភាគរយដុលសមរមយមួយ។

របូ់មន្តតនៃ�ៃសេដិ�ម

១៣.១៧ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ទៃថែគោដីមសនឹិិធុិទៃនឹសនឹិិធុិនាំនាំ ម្រែដលជាធុមមតាមិនឹអាចផ្លាាស់បត�រ�ំបានឹនឹិង់់ទំនឹិញឬគោសវាទាំង់់ឡាយ
�ម្រែដលបានឹផលិ�និឹង់់បំម្រែបក់គោដាយម្រែ�ក់សត្រ�ប់គគោត្រ�ង់់ពិគោសសនាំនាំគោដាយគោត្របីលក់ខណ៍ៈពិគោសសទៃនឹទៃថែគោដីមរបស់
វានឹីមួយៗ។

១៣.១៨ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ទៃថែគោដើមសនឹិិធុិ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�វាបានឹក់ំណ៍�់គោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៣.១៧ គោដាយគោត្របើ វិធុីស្ថាត្រសត
ចូលមុនឹ-គោចញមុនឹ(FIFO) ឬរូបមនឹតទៃថែគោដើមមធុយមសមតា។ អង់់គភាពត្រ�ូវគោបើរូបមនឹតទៃថែគោដើមដូច�ំម្រែដរ ចំគោពា�សនឹិិធុិ
ទាំង់់ឡាយម្រែដល�នឹត្របគោភទដូច�ំ នឹិង់់គោត្របើត្របាស់សត្រ�ប់អង់់គភាព។ សត្រ�ប់សនឹិិធុិម្រែដល�នឹត្របគោភទ ឬការគោត្របើ
ត្របាស់ខ្ពុស�ំ រូបមនឹតទៃថែគោដើមគោផសង់់�ំអាចត្រ�ូវបានឹគោធុើើសក់ខីក់មម។ វិធុីស្ថាត្រសតចូលគោត្រកាយ-គោចញមុនឹ (LIFO) មិនឹត្រ�ូវបានឹ
អនឹុញ្ញាា�គោដាយសតង់់់ដារគោនឹ�គោទ។
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ការ�យច�ះត្ថុនៃមៃនៃន្តស្តន្តែិធុិ

១៣.១៩ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៧. ២-២៧. ៤ �ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពវាយ�ទៃមែនាំចុង់់ការិយបរិគោចេទទៃនឹរបាយការណ៍៍នឹីមួយៗថាគោ�ើ�នឹ
សនឹិិធុិម្រែដលបានឹថយចុ��ទៃមែម្រែដរឬគោទ �នឹនឹ�យថា �ទៃមែគោ�ង់់មិនឹត្រ�ូវបានឹស្ថាារគោ�ើង់់វិញទាំង់់ត្រសុង់់ (ឧទាហិរណ៍៍ថា 
គោដាយស្ថារម្រែ�ខ្ពូច ភាពហិួសសម�យ ឬទៃថែលក់់ធាាក់់ចុ�)។ ត្របសិនឹគោបើស�សធា�ុមួយ (ឬស�សធា�ុមួយត្រក់ុម) 
ទៃនឹសនឹិិធុិត្រ�ូវបានឹថយចុ��ទៃមែក់ថាខ្ពណ៍ឌទាំង់់គោនាំ��ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពវាស់ម្រែវង់់ សនឹិិធុិគោដាយយក់ទៃថែលក់់វាដក់ទៃថែគោដីម
សគោត្រមចនឹិង់់លក់់ គោហិីយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ថាជាការខា�បង់់់គោដាយស្ថារការថយចុ��ទៃមែ។ក់ថាខ្ពណ៍ឌទាំង់់គោនាំ� ក់៏�ត្រមូវឱ្យយ
បង់់ើិលត្រ��ប់នឹូវការថយចុ��ទៃមែមុនឹៗ គោនាំ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីខ្ពែ�។

ការទទួលសាគ លថ់ាជាចំណាយ

១៣.២០  គោ�គោពលម្រែដលសនឹិិធុិត្រ�ូវបានឹលក់់ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់នឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់របស់សនឹិិធុិទាំង់់គោនាំ�ថាជាចំ�យក់ិ�ង់់
ការិយបរិគោចេទ ម្រែដលគោពលគោនាំ�ចំណ៍ូលពាក់់ព�នឹធត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់។

១៣.២១ សនឹិិខ្ពែ�អាចត្រ�ូវបានឹគោធុើើេិវិភាជីនឹ៍គោ�គណ៍នឹីត្រទពយសក់មមដទៃទគោទៀ� ឧទាហិរណ៍៍ សនឹិិធុិម្រែដលបាគោត្របើត្របាស់ជាស�ស
ធា�ុមួយទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់នឹិង់់បរិេិកាាម្រែដលបានឹស្ថាង់់សង់់់។ សនឹិិធុិម្រែដលបានឹគោធុើើវិភាជីនឹ៍ដល់ត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�       
ដូចគោនឹ�ត្រ�ូវម្រែ�គិ�បញ្ញូ�លជាបនឹតបនាំាប់ ត្រសបតាមម្រែផិក់ពាក់់ព�នឹធគោ�នឹឹង់់ត្របគោភទទៃនឹត្រទពយសក់មមទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ�។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

១៣.២២ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់) គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ម្រែដលបានឹអនឹុវ�តក់ិ�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់សនឹិិធុិ រួមទាំង់់រូបមនឹតទៃថែគោដើមម្រែដលបានឹគោត្របើ។

(ខ្ព) �ទៃមែគោ�ង់់សរុបទៃនឹសនឹិិធុិ នឹិង់់�ទៃមែគោ�ង់់ក់ិ�ង់់ការគោធុើើចំ��់ថាំក់់នាំនាំម្រែដល�នឹលក់ខណ៍ៈសមត្រសបចំគោពា�
អង់់គភាព។

(គ) បរិ�ណ៍ទៃនឹសនឹិិធុិម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ជាចំ�យក់ិ�ង់់អំ��ង់់ទៃនឹការិយបរិគោចេទ។

(ឃ) ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ ឬម្រែដលបានឹបង់់ើិលត្រ��ប់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�ត្រសបតាម
ម្រែផិក់ទី ២៧ ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម។ នឹិង់់

(ង់់) �ទៃមែគោ�ង់់សរុបរបស់សនឹិិធុិម្រែដលបានឹដាក់់ជាត្រទពយធានាំបំណ៍ុល។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ១៤

ការវិន្តិសេ�គសេ�ក្តីែ�ង់ម្រាក្តីុមហិុ�ន្តញាត្ថុិស្តម័័ន្តិ

វិសាលភាពនៃន្តស្តតង់់ដារសេន្តះ

១៤.១ ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម នឹិង់់ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់វិនឹិគោ�គិនឹ ម្រែដលមិនឹជាត្រក់ុមហិុុនឹគោម បុុម្រែនឹត�នឹការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ
មួយឬគោត្រចើនឹ។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៩.២៦ បគោង់់កើ�នឹូវ�ត្រមូវការមួយចំនឹួនឹសត្រ�ប់គោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ 
ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់។

ការក្តីំណ៍ត្ថុ់ន្តិយមន្ត័យម្រាក្តីុមហិុ�ន្តញាត្ថុិស្តម័័ន្តិ

១៤.២ ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធគឺជាអង់់គភាពមួយ រួមបញ្ញូ�លទាំង់់អង់់គភាពម្រែដលមិនឹបានឹរួមញ្ញូ�ល�ំ ដូចជាត្រក់ុមហិុុនឹ
សហិក់មមសិទធិ ម្រែដលវិនឹិគោ�គិនឹ�នឹឥទធិពលខាាំង់់គោលើអង់់គភាពគោនឹ� គោហិើយម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជា ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ នឹិង់់
មិនឹ�នឹភាគក់មមគោ�ក់ិ�ង់់ ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ។

១៤.៣ ឥទធិពលសំខានឹ់គឺ ជាអំ�ចក់ិ�ង់់ការចូលរួមក់ិ�ង់់ការសគោត្រមចគោលើគោ�លនឹគោ�បាយត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់
ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ បុុម្រែនឹតមិនឹម្រែមនឹជាការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យឬការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំគោលើគោ�លនឹគោ�បាយទាំង់់អស់គោនាំ�គោទ៖

(ក់) ត្របសិនឹគោបើវិនឹិគោ�គិនឹកានឹ់កាប់គោដាយផ្លាាល់ ឬគោដាយត្របគោ�ល (ឧទាហិរណ៍៍ តាមរយៈត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ) 
នឹូវអំ�ចគោបា�គោឆ្នាំំ�២០% ឬគោលើសពីគោនឹ�គោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ វាត្រ�ូវបានឹសនឹម�ថាវិនឹិគោ�គិនឹ �នឹ
ឥទធិពលខាាំង់់គោហិើយ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�អំ�ចគោនឹ�ត្រ�ូវបានឹបញ្ញាាក់់�ាង់់ចាស់ថា មិនឹអាច�នឹក់រណ៍ីគោនឹ�។

(ខ្ព) ផុ�យមក់វិញ ត្របសិនឹគោបើវិនឹិគោ�គិនឹកានឹ់កាប់គោដាយផ្លាាល់ឬគោដាយត្របគោ�ល (ឧទាហិរណ៍៍ តាមរយៈត្រក់ុមហិុុនឹ
បុត្រ�សម័�នឹធ) នឹូវអំ�ចគោបា�គោឆ្នាំំ��ិចជាង់់២០% ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ វាត្រ�ូវបានឹសនឹម�ថាវិនឹិគោ�គិនឹមិនឹ
�នឹឥទធិពលខាាំង់់គោហិើយ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�អំ�ចគោនឹ�ត្រ�ូវបានឹបញ្ញាាក់់�ាង់់ចាស់ថា មិនឹអាច�នឹក់រណ៍ីគោនឹ�។

(គ) ភាពជាក់មមសិទធិក់ិ�ង់់ចំម្រែណ៍ក់ភាគគោត្រចើនឹគោដាយវិនឹិគោ�គិនឹគោផសង់់គោទៀ� មិនឹ��ំង់់វិនឹិគោ�គិនឹ��ំក់់ មិនឹឱ្យយ�នឹ
ឥទធិពលសំខានឹ់គោនាំ�គោទ។

ការវាស្តផ់្នែវង់-ការសេម្រា��ស្តយក្តីសេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ

១៤.៤ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវគិ�បញ្ញូ�លនឹូវការវិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹទាំង់់អស់គោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ គោដាយគោត្របើមុូម្រែដលមួយក់ិ�ង់់ 
ចំគោ�មខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់) មុូម្រែដលទៃថែគោដើម ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៤. ៥។
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(ខ្ព) វិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៤. ៨។

(គ) មុូម្រែដល�ទៃមែសមត្រសប ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៤. ៩។

មាូផ្នែដិលនៃ�ៃសេដិ�ម

១៤.៥ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ការវិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ការវិនឹិគោ�គគោនាំ��នឹតា�ង់់
ទៃថែ ម្រែដលបានឹគោបា�ផាយរួច (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៤.៧) គោដាយយក់ទៃថែគោដើម ដក់ការខា�បង់់់គោដាយការថយចុ��ទៃមែ
បង់់គរពីមុនឹមក់ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី ២៧ សតីពី ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពសក់មម។ 

១៤.៦  វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ថាជាចំណ៍ូល នឹូវ�ល់ភាគលាភនឹិង់់វិភាគទានឹគោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលទទួលបានឹពីការវិនឹិគោ�គ
គោដាយមិនឹចាំំបាច់គិ�ថាវិភាគទានឹគោនាំ� បានឹមក់ពីត្របាក់់ចំគោណ៍ញបង់់គររបស់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ  ម្រែដលគោក់ើ��នឹមុនឹ 
ឬគោត្រកាយកាលបរិគោចេទទទួលបានឹគោនាំ�គោទ។

១៤.៧ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ការវិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹកិ់�ង់់ត្រកុ់មហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធម្រែដលការវិនឹិគោ�គគោនាំ��នឹគោបា�ផាយតា�ង់់
ទៃថែគោដាយគោត្របើមុូម្រែដល�ទៃមែសមត្រសប (សូមគោមើល ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៤.៩)។

វិធុ�សាស្ត្រស្តតមូលធុន្ត

១៤.៨. តាមវិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹទៃនឹការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មម ការវិនឹិគោ�គគោលើមូលធុនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាបឋមតាមទៃថែ
ត្រប�ិប�តិការ (រួមបញ្ញូ�លទាំង់់ទៃថែគោដើមត្រប�ិប�តិការ) នឹិង់់ត្រ�ូវបានឹគោធុើើការម្រែក់�ត្រមូវជាបនឹតបនាំាប់ គោដើមបីបង្ហាាញនឹូវភាគក់មម
របស់វិនឹិគោ�គិនឹគោលើចំគោណ៍ញឬខា� នឹិង់់អំពីរបាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោផសង់់ៗគោទៀ�របស់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ៖

(ក់) វិភាគទានឹ នឹិង់់ការម្រែក់�ត្រមូវគោផសង់់គោទៀ�គោលើ�ទៃមែគោ�ង់់  វិភាគទានឹម្រែដលទទួលបានឹពីត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ 
កា�់បនឹុយ�ទៃមែពិ�គណ៍គោនឹយយរបស់វិនឹិគោ�គទុនឹ។ ការម្រែក់�ត្រមូវនាំនាំគោលើ�ទៃមែគោ�ង់់ ក់៏អាច�ត្រមូវឱ្យយថាជា
ផលវិបាក់មួយទៃនឹការម្រែត្របត្របួលគោលើមូលធុនឹ របស់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ម្រែដលគោក់ើ�មក់ពីធា�ុនាំនាំទៃនឹចំណ៍ូល
លមែិ�គោផសង់់ៗ។

(ខ្ព) សិទធិគោបា�គោឆ្នាំំ�សកាានឹុពល  គោទា�បីជាសិទធិគោបា�គោឆ្នាំំ�សកាានឹុពល ត្រ�ូវបានឹយក់មក់ពិចាំរ�គោដើមបីសគោត្រមច
ថា គោ�ើឥទធិពលខាាំង់់�នឹឬអ�់គោនាំ� វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់នឹូវចំម្រែណ៍ក់របស់ខ្ពែ�នឹគោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�របស់
ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ត្រពមទាំង់់ចំម្រែណ៍ក់ ទៃនឹការម្រែត្របត្របួលនាំនាំ គោ�គោលើមូលធុនឹរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ 
គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹភាគក់មមក់មមសិទធិជាក់់ម្រែសតង់់។ការវាស់ម្រែវង់់ទាំង់់គោនាំ�មិនឹបង្ហាាញនឹូវការអនឹុវ�ត ឬការ
បំម្រែបែង់់ម្រែដលអាចគោក់ើ��នឹទៃនឹសិទធិគោបា�គោឆ្នាំំ�សកាានឹុពល។

(គ) គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមវាទរហិិ� (មិនឹចាស់លាស់)នឹិង់់ការម្រែក់�ត្រមូវគោលើ�ទៃមែសមត្រសប ក់ិ�ង់់ការទទួលបានឹ
វិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវគិ�បញ្ញូ�លនូឹវភាពខ្ពុស�ំ (គោទា�បីជាវិជីជ�នឹ ឬ
អវិជីជ�នឹ) រវាង់់ទៃថែគោដើមក់ិ�ង់់ការទទួលបានឹវិនឹិគោ�គ នឹិង់់ភាគក់មមរបស់វិនឹិគោ�គិនឹទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ
ត្រទពយសក់មម សុទធម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៩.២២-១៩.២៤។ 
វិនឹិគោ�គិនឹ ត្រ�ូវម្រែក់�ត្រមូវភាគក់មមទៃនឹចំគោណ៍ញឬខា�របស់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ បនាំាប់ពីបានឹទទួល គោដើមបីគិ�
ដក់រំលស់បម្រែនឹុមគោលើត្រទពយសក់មមម្រែដលអាចរំលស់បានឹរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោនឹ� (រួមបញ្ញូ�លទាំង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម
ផង់់) គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹភាពគោលើសទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបគោលើ�ទៃមែគោ�ង់់ របស់ត្រទពយសក់មមគោនាំ� នាំគោពល
ម្រែដលវិនឹិគោ�គត្រ�ូវបានឹទទួល។
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(ឃ) ការថយចុ��ទៃមែ  ត្របសិនឹគោបើ�នឹការចង់់ែ�លបង្ហាាញថាវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធអាចត្រ�ូវបានឹ ថយ
ចុ��ទៃមែ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវគោធុើើគោ�សតគោ�គោលើ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គគោនាំ�សត្រ�ប់ការថយចុ��ទៃមែត្រសបតាមម្រែផិក់
ទី២៧ ថាជាត្រទពយសក់មមម្រែ�មួយ។ គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម�ម្រែដលបានឹបញ្ញូ�លជាម្រែផិក់មួយទៃនឹ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹ
វិនឹិគោ�គទុនឹគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធមិនឹត្រ�ូវគោធុើើគោ�សតដាច់គោដាយម្រែ�ក់ សត្រ�ប់ការថយចុ��ទៃមែគោនាំ�គោទ 
បុុម្រែនឹតត្រ�ូវបញ្ញូ�លជាការគោធុើើគោ�សតសត្រ�ប់ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹការវិនឹិគោ�គទាំង់់មូល។

(ង់់) ត្រប�ិប�តិការរបស់វិនឹិគោ�គិនឹជាមួយត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវ   បំបា�់គោចាំលនឹូវចំគោណ៍ញនឹិង់់ខា� 
ម្រែដលមិនឹបានឹទទួលស្ថាាល់ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីត្រប�ិប�តិការខាង់់គោលើ (ពីត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធគោ�វិនឹិគោ�គិនឹ) 
នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការខាង់់គោត្រកាម (ពីវិនឹិគោ�គិនឹគោ�ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ) គោ�តាមក់ត្រមិ�ភាគក់មមរបស់វិនឹិគោ�គិនឹ 
គោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ។ ការខា�បង់់់មិនឹបានឹទទួលស្ថាាល់ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ត្រប�ិប�តិការម្រែបបគោនឹ� អាចផតល់
ជាភ�សត�តាង់់ទៃនឹការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹគោផុរ។

(ច) កាលបរិគោចេទទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ក់ិ�ង់់ការអនឹុវ�តវិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ វិនឹិគោ�គិនឹ 
ត្រ�ូវគោត្របើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ នាំកាលបរិគោចេទដូច�ំជាមួយកាលបរិគោចេទរបស់ខ្ពែ�នឹ 
គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ� មិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច។ត្របសិនឹគោបើមិនឹអាចអនឹុវ�តបានឹ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវគោត្របើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ថមីៗ
ម្រែដលអាចគោធុើើគោ�បានឹរបស់ត្រកុ់មហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធគោនឹ�ជាមួយការម្រែក់�ត្រមូវនាំនាំម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់សត្រ�ប់
ឥទធិពលទៃនឹត្រប�ិប�តិការសំខានឹ់ ឬទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់រវាង់់ចុង់់ការិយបរិគោចេទគណ៍គោនឹយយ។

(ឆ្គ) គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ត្របសិនឹគោបើត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធគោត្របើត្របាស់ គោ�ល 
នឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយម្រែដលខ្ពុសពីគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយរបស់វិនឹិគោ�គិនឹ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវម្រែក់�ត្រមូវ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ គោដើមបីបង្ហាាញអំពីគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយរបស់
វិនឹិគោ�គិនឹ ក់ិ�ង់់គោ�លបំណ៍ង់់អនឹុវ�តវិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�មិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច។

(ជី) ការខា�បង់់់គោលើសពីការវិនឹិគោ�គ ត្របសិនឹគោបើចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹការខា�បង់់់របស់វិនឹិគោ�គិនឹក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ
គោសមើឬគោលើស�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ វិនឹិគោ�គិនឹមិនឹត្រ�ូវបនឹតទទួលស្ថាាល់
ចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹការខា�បង់់់របស់ខ្ពែ�នឹបម្រែនុឹមគោទៀ�គោទ។បនាំាប់ពីភាគក់មមរបស់វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវបានឹកា�់បនុឹយ
រហិូ�ដល់សូនឹយ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការខា�បង់់់បម្រែនឹុមគោដាយសំវិធានឹធុនឹ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី ២១ សតី
ពីសំវិធានឹធុនឹនឹិង់់យថាភាព) ម្រែ�ក់រណ៍ីម្រែដលវិនឹិគោ�គិនឹបានឹបគោង់់កើ�ឱ្យយ�នឹកា�ពើក់ិចូនឹី�ានឹុក់ូល  ឬកា�ពើក់ិចូ
ស្ថាាបនាំ ឬបានឹគោធុើើការទូទា�់ជីំនឹួសត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ។ ត្របសិនឹគោបើត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ�យការណ៍៍អំពី 
ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាបនឹតបនាំាប់ គោនាំ�វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវបនឹតទទួលស្ថាាល់ចំម្រែណ៍ក់ ទៃនឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញរបស់ខ្ពែ�នឹ គោ�ើង់់វិញ 
ម្រែ�បនាំាប់ពីចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញរបស់ខ្ពែ�នឹ គោសមើនឹឹង់់ចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹការខា�បង់់់ម្រែដលមិនឹបានឹទទួលស្ថាាល់។

(ឈ្នួ) ការមិនឹបនឹតវិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ  វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវបញ្ញឈប់ការគោត្របើត្របាស់វិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹចាំប់ពីគោពលម្រែដល
ឥទធិពលសំខានឹ់បានឹបញ្ញូប់។

១- ត្របសិនឹគោបើត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ម្រែត្របកាាយគោ�ជាត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ឬត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវ
គោធុើើការវាស់ម្រែវង់់គោ�ើង់់វិញនឹូវភាគក់មមមូលធុនឹម្រែដល�នឹពីមុនឹគោ�រក់�ទៃមែសមត្រសបនឹិង់់ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់
លទធផលចំគោណ៍ញឬខា�គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� ត្របសិនឹគោបើ�នឹ។

២- ត្របសិនឹគោបើវិនឹិគោ�គិនឹបា�់ឥទធិពលសំខានឹ់គោលើត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ គោដាយស្ថារម្រែ�គោគលក់់គោចាំលនឹូវការ
វិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹមួយម្រែផិក់ ឬទាំង់់ត្រសុង់់ គោនាំ�វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់នឹូវត្រក់ុមហិុុនឹគោនឹ� គោហិើយ
មាាង់់គោទៀ�ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�នឹូវភាពខ្ពុស�ំរវាង់់ចំនឹួនឹទៃនឹចំណ៍ូលម្រែដលទទួល
បានឹបូក់រួមជាមួយនឹឹង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹភាគក់មមម្រែដលរក់ាទុក់ នឹិង់់មាាង់់វិញគោទៀ� ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់នឹូវ



98  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

�ទៃមែគោ�ង់់ ទៃនឹការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធនាំកាលបរិគោចេទម្រែដលឥទធិពលគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹ
បា�់បង់់់។ គោត្រកាយពីគោពលគោនាំ�មក់ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវគិ�បញ្ញូ�លនឹូវ�ល់ភាគក់មមម្រែដលបានឹរក់ាទុក់ គោដាយ
គោត្របើម្រែផិក់ទី១១ សតីពីឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី ១២សតីពីការគោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញ
វ�ុ�គោផសង់់ៗ តាមភាពសមត្រសប។

៣- ត្របសិនឹគោបើវិនឹិគោ�គិនឹបា�់បង់់់នឹូវឥទធិពលសំខានឹ់ គោដាយមក់ពីគោហិ�ុផលគោផសង់់គោត្រ�ពីការ បគោញ្ញូញគោចាំល
មួយម្រែផិក់ទៃនឹ ការវិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹគោនាំ�     វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវចាំ�់ទុក់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គនាំកាល
បរិគោចេទគោនាំ� ថាជាមូលដាានឹទៃថែគោដើមថមី នឹិង់់ត្រ�ូវគិ�បញ្ញូ�លការវិនឹិគោ�គគោដាយគោត្របើម្រែផិក់ទី ១១ នឹិង់់ទី ១២ 
តាមភាពសមត្រសប។

មាូផ្នែដិលត្ថុនៃមៃស្តមម្រាស្តប់

១៤.៩ គោ�គោពលម្រែដលវិនឹិគោ�គមួយគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាដំបូង់់ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់វាតាម
�ទៃមែត្រប�ិប�តិការ។ �ទៃមែត្រប�ិប�តិការមិនឹ�ប់បញ្ញូ�លទៃថែគោដើមត្រប�ិប�តិការ។

១៤.១០  នាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ការវិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធតាម
�ទៃមែសមត្រសបគោដាយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបគោនឹ� គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�គោដាយគោត្របើត្របាស់នឹូវ
ការម្រែណ៍នាំំវាយ�ទៃមែសមត្រសបក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.២៧-១១.៣២។ វិនឹិគោ�គិនឹម្រែដលគោត្របើមុូម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបត្រ�ូវ
គោត្របើមុូម្រែដលទៃថែគោដើមសត្រ�ប់ការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ គោពលម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបមិនឹអាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយ
ទុក់ចិ�តបានឹ គោដាយ�ានឹចំ�យឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ។

ការប់ង្ហាា ញរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

១៤.១១ វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់ការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធថាជាត្រទពយសក់មមរយៈគោពលម្រែវង់់។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

១៤.១២  អង់់គភាព ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់) គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ របស់ខ្ពែ�នឹចំគោពា�ការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ។

(ខ្ព) �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៤.២(ញ)។

(គ) �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ម្រែដលបានឹគិ�គូរគោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ ម្រែដល
�នឹតា�ង់់ទៃថែបានឹគោបា�ផាយ។

១៤.១៣ ចំគោពា�ការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ម្រែដលបានឹគិ�តាមមុូម្រែដលទៃថែគោដើម វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់នឹូវ
បរិ�ណ៍ទៃនឹភាគលាភនឹិង់់វិភាគទានឹគោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ថាជាចំណ៍ូល។

១៤.១៤ ចំគោពា�ការវិនឹិគោ�គកិ់�ង់់ត្រកុ់មហុុិនឹញា�ិសម័�នឹធគោដលបានឹគិ�តាមវិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹវិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់
ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំអំពីចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹចំគោណ៍ញឬខា�របស់ខ្ពែ�នឹគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធគោនាំ� ត្រពមទាំង់់ចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹ
ត្រប�ិប�តិការមិនឹបនឹត របស់ខ្ពែ�នឹគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹគោនឹ�ផង់់ម្រែដរ។
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១៤.១៥ ចំគោពា�ការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធម្រែដលបានឹគិ�តាមមុូម្រែដល�ទៃមែសមត្រសប វិនឹិគោ�គិនឹត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់នឹូវ
ព��៌�នឹនាំនាំម្រែដល�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.៤១-១១.៤៤។ ត្របសិនឹគោបើវិនឹិគោ�គិនឹ អនឹុវ�តការគោលើក់ម្រែលង់់ចំ�យ 
ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៤.១០ សត្រ�ប់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ�មួយ វិនឹិគោ�គិនឹគោនាំ�ត្រ�ូវ
លា�ត្រ�ដាង់់អំពីអង់់គគោហិ�ុគោនាំ� មូលគោហិ�ុម្រែដលការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបនឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់
ហិួសគោហិ�ុ នឹិង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគណ៍នាំតាមមុូម្រែដលទៃថែគោដើម។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ១៥

ការវិន្តិសេ�គសេ�ក្តីែ�ង់ម្រាក្តីុមហិុ�ន្តរមួទ�ន្ត

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

១៥.១ ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមនឹូវត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម នឹិង់់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់វិនឹិគោ�គិនឹម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជាត្រក់ុមហិុុនឹគោម បុុម្រែនឹតម្រែដល�នឹភាគក់មមរបស់អិក់រួមទុនឹ គោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹ             
រួមទុនឹមួយឬគោត្រចើនឹ។  ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៩.២៦ បគោង់់កើ�នឹូវលក់ខខ្ពណ៍ឌ�ត្រមូវនាំនាំសត្រ�ប់គោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមនឹូវ   ភាគក់មម របស់
អិក់រួមទុនឹគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹគោ�ក់ិ�ង់់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់។

ការក្តីំណ៍ត្ថុ់ន្តិយមន្ត័យម្រាក្តីុមហិុ�ន្តរមួទ�ន្ត

១៥.២   ការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំគឺជាម្រែចក់�ំការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យម្រែដលបានឹត្រពមគោត្រពៀង់់តាមក់ិចូសនឹាគោលើសក់មមភាពគោសដឋក់ិចូអើីមួយ 
គោហិើយវាគោក់ើ��នឹម្រែ�គោ�គោពលម្រែដលគោសចក់តីសគោត្រមចម្រែផិក់ហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការជាយុទធស្ថាត្រសតទាក់់ទិនឹគោ�នឹឹង់់ 
សក់មមភាពម្រែដល�ត្រមូវឱ្យយ�នឹការត្រពមគោត្រពៀង់់ជាឯក់ចេ�នឹុរបស់ភាគីម្រែដលម្រែចក់រំម្រែលក់ការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យ (អិក់រួមទុនឹ)។

១៥.៣   ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹគឺជាក់ិចូសនឹាមួយម្រែដលគោធុើើគោ�ើង់់គោដាយភាគីពីរនាំក់់ ឬគោត្រចើនឹនាំក់់ ក់ិ�ង់់ការគោធុើើសក់មមភាពគោសដឋក់ិចូអើីមួយ 
ម្រែដលជាក់មមវ�ុ�ទៃនឹការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម។ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹអាច�នឹទត្រមង់់់ជាត្រប�ិប�តិការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំ ត្រទពយសក់មម 
ម្រែដល �នឹការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំ ឬជា អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ ។

ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការផ្នែដិលបាន្តពិន្តិត្ថុយរមួ�ែ

១៥.៤   ត្រប�ិប�តិការរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹមួយចំនឹួនឹ ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ការគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់ធុនឹធានឹគោផសង់់គោទៀ� របស់អិក់
រួមទុនឹជាជាង់់��់គោ�បគោង់់កើ�ស្ថាជីីវក់មម ត្រក់ុមហិុុនឹសហិក់មមសិទធិ ឬអង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ�ឬពាក់់ព�នឹធគោ�នឹឹង់់រចនាំ សម័�នឹធ
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលដាច់គោចញពីអិក់រួមទុនឹខ្ពែ�នឹឯង់់។ អិក់រួមទុនឹនឹីមួយៗ គោត្របើត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ របស់ខ្ពែ�នឹផ្លាាល់ 
ត្រពមទាំង់់កានឹ់កាប់សនឹិិធុិផ្លាាល់របស់ខ្ពែ�នឹ។ វាក់៏ត្រ�ូវ�ុប់រង់់ចំ�យនឹិង់់បំណ៍ុលផ្លាាល់ខ្ពែ�នឹរបស់ខ្ពែ�នឹផង់់ម្រែដរ នឹិង់់វាបគោង់់កើ�
បានឹជាហិិរញ្ញញវ�ុ�ផ្លាាល់របស់ខ្ពែ�នឹ ម្រែដល�ំ�ង់់ឱ្យយកា�ពើក់ិចូរបស់ខ្ពែ�នឹ។សក់មមភាពរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹអាចគោធុើើគោ�ើង់់
គោដាយបុគគលិក់របស់អិក់រួមទុនឹម្រែដលអមគោដាយសក់មមភាពត្របហាក់់ត្របម្រែហិលរបស់អិក់រួមទុនឹ។ ក់ិចូសនឹាដាក់់ទុនឹរួម�ំ 
ម្រែ�ង់់ម្រែ�ផតល់នឹូវមគោធុាបាយ ម្រែដលតាមមគោធុាបាយគោនឹ�ចំណ៍ូលពីការលក់់នឹូវផលិ�ផលរួម ត្រពមទាំង់់ចំ�យម្រែដល
បានឹគោក់ើ��នឹគោ�ើង់់ជារួម ត្រ�ូវបានឹម្រែចក់រំម្រែលក់រវាង់់អិក់រួមទុនឹ។

១៥.៥ ចំគោពា�ភាគក់មមរបស់អិក់រួមទុនឹក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំ អិក់រួមទុនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
របស់ខ្ពែ�នឹនឹូវ ៖

(ក់) ត្រទពយសក់មមម្រែដលអិក់រួមទុនឹត្រ�ួ�ពិនឹិ�យ នឹិង់់បំណ៍ុលម្រែដលអិក់រួមទុនឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់ នឹិង់់

(ខ្ព) ចំ�យម្រែដលអិក់រួមទុនឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់ នឹិង់់ចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹចំណ៍ូលម្រែដលអិក់រួមទុនឹទទួលបានឹពីការលក់់ទំនឹិញនឹិង់់ 
គោសវាគោដាយត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ។



102  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ម្រាទពយស្តក្តីមៅផ្នែដិលបាន្តម្រាត្ថុួត្ថុពិន្តិត្ថុយរមួ�ែ

១៥.៦ ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹមួយចំនឹួនឹពាក់់ព�នឹធគោ�នឹឹង់់ការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំគោដាយអិក់រួមទុនឹគោលើត្រទពយសក់មមមួយឬគោត្រចើនឹម្រែដលបានឹ 
ផតល់គោ�ឱ្យយ នឹិង់់ទទួលបានឹសត្រ�ប់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ គោហិើយម្រែ�ង់់ម្រែ��នឹក់មមសិទធិរួម�ំគោលើត្រទពយសក់មមគោនាំ� គោហិើយ ត្រទពយ
គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹផតល់ជីូនឹសត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់រួមទុនឹ។

១៥.៧ ចំគោពា�ភាគក់មមរបស់ខ្ពែ�នឹគោ�ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមម្រែដលត្រ�ូវត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំ អិក់រួមទុនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹនឹូវ៖

(ក់) ចំម្រែណ៍ក់របស់ខ្ពែ�នឹគោ�ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមម្រែដលត្រ�ូវត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំ ម្រែដលបានឹចាំ�់ថាំក់់ត្រសបតាមត្របគោភទទៃនឹ
ត្រទពយសក់មម

(ខ្ព) បំណ៍ុលនាំនាំម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់

(គ) បំណ៍ុលនាំនាំម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់រួម�ំជាមួយអិក់រួមទុនឹដទៃទគោទៀ� ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ

(ឃ) ចំណ៍ូលនាំនាំម្រែដលបានឹមក់ពីការលក់់ ឬការគោត្របើត្របាស់នឹូវចំម្រែណ៍ក់លទធផលទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ជាមួយនឹឹង់់
ចំម្រែណ៍ក់ ទៃនឹចំ�យម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ នឹិង់់

(ង់់) ចំ�យនាំនាំម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់គោដាយស្ថារម្រែ�ភាគក់មមរបស់ខ្ពែ�នឹគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ។

អង់គភាពម្រាគប់់ម្រាគង់រមួ�ែ

១៥.៨ អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំគឺជាត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹមួយ ម្រែដលទាក់់ទិនឹគោ�នឹឹង់់ការបគោង់់កើ�ត្រក់ុមហិុុនឹស្ថាជីីវក់មម ត្រក់ុមហិុុនឹ
សហិក់មមសិទធិ  ឬអង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ� ម្រែដលអិក់រួមទុនឹ�នឹភាគក់មមរបស់ខ្ពែ�នឹ។ អង់់គភាពត្រប�ិប�តិការដូច    អង់់គភាព  
ដទៃទគោទៀ�ម្រែដរ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ខ្ពទៃនឹក់ិចូសនឹារវាង់់អិក់រួមទុនឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់នូឹវការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំ គោលើសក់មមភាពគោសដឋក់ិចូ 
របស់អង់់គភាព។

ការវាស្តផ់្នែវង់ -  ការសេម្រា��ស្តសេរ �ស្តសេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ

១៥.៩ អិក់រួមទុនឹត្រ�ូវទទួលខ្ពុសត្រ�ូវចំគោពា�ផលត្របគោ�ជីនឹ៍ទាំង់់អស់របស់ខ្ពែ�នឹ គោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំ គោដាយគោត្របើ
មុូម្រែដល�មួយដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់) មុូម្រែដលទៃថែគោដើម ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៥.១០

(ខ្ព) វិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៥.១៣

(គ) មុូម្រែដល�ទៃមែសមត្រសប ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៥.១៤

មាូផ្នែដិលនៃ�ៃសេដិ�ម

១៥.១០   អិក់រួមទុនឹ  ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់នឹូវការវិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹគោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ការវិនឹិគោ�គ គោនាំ�
�នឹតា�ង់់ទៃថែម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោបា�ផាយរួចគោហិើយ (គោមើល ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៥.១២)គោដាយយក់ទៃថែគោដើម ដក់ ការខា�ពីការ
ថយចុ��ទៃមែ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់តាមម្រែផិក់ទី ២៧ សតីពី ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម។
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១៥.១១ វិនឹិគោ�គិនឹ ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់នឹូវវិភាគទានឹនាំនាំម្រែដលទទួលលបានឹការវិនឹិគោ�គថាជាចំណ៍ូល គោដាយមិនឹគិ�
ពីថា គោ�ើវិភាគទានឹទាំង់់គោនាំ�បានឹមក់ពីត្របាក់់ចំគោណ៍ញ ម្រែដលបានឹបង់់គររបស់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ ម្រែដលបានឹ                                
គោក់ើ�គោ�ើង់់មុនឹ ឬគោត្រកាយកាលបរិគោចេទទទួលបានឹ។

១៥.១២ អិក់រួមទុនឹត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ការវិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹក់ិ�ង់់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ ម្រែដលការវិនឹិគោ�គគោនាំ��នឹតា�ង់់ទៃថែ ម្រែដល
បានឹគោបា�ផាយគោដាយគោត្របើ�ទៃមែសមត្រសប (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌទី ១៥.១៤)។

វិធុ�សាស្ត្រស្តតមូលធុន្ត

១៥.១៣ អិក់រួមទុនឹត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ការវិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹគោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំតាមរយៈវិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ គោដាយគោត្របើ
នឹី�ិវិធុីនាំនាំគោ�ក់ិ�ង់់កាថាខ្ពណ៍ឌ១៤.៨ (ម្រែដលជីំនឹួសគោដាយពាក់យ “ការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�”ំ ម្រែដលក់ថាខ្ពណ៍ឌគោនាំ�សំគោ�
ដល់ “ឥទធិពលខាាំង់់”)។

មាូផ្នែដិលត្ថុនៃមៃស្តមម្រាស្តប់

១៥.១៤ គោ�គោពលម្រែដលការវិនឹិគោ�គនឹគោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាដំបូង់់ អិក់រួមទុនឹត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ 
ការវិនឹិគោ�គគោនាំ�តាមទៃថែត្រប�ិប�តិការ។ ទៃថែត្រប�ិប�តិការ មិនឹ�ប់បញ្ញូ�លទៃថែគោដើមត្រប�ិប�តិការគោទ។

១៥.១៥  នាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ អិក់រួមទុនឹត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ការវិនិឹគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹក់ិ�ង់់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំតាម�ទៃមែ សម 
ត្រសប ត្រសបតាមការម្រែត្របត្របត្របួល�ទៃមែសមត្រសបក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� គោដាយគោត្របើគោ�លការណ៍៍ម្រែណ៍នាំំសតីពីការ វាយ�ទៃមែ 
ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌទី១១.២៧-១១.៣២។អិក់រួមទុនឹម្រែដលគោត្របើមុូម្រែដល�ទៃមែសមត្រសប  ត្រ�ូវគោត្របើមុូម្រែដលទៃថែគោដើមសត្រ�ប់ វិនឹិ 
គោ�គទុនឹក់ិ�ង់់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ ម្រែដលការវិនឹិគោ�គគោនាំ� មិនឹអាចវាស់ម្រែវង់់វាតាម�ទៃមែសមត្រសបគួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ 
គោដាយ�ានឹចំ�យឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ។

ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការរវាង់អែក្តីរមួទ�ន្ត ន្តិង់ម្រាក្តីុមហិុ�ន្តរមួទ�ន្ត

១៥.១៦ គោ�គោពលម្រែដលអិក់រួមទុនឹផតល់ឬលក់់ត្រទពយសក់មមដល់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ការទទួលស្ថាាល់នឹូវម្រែផិក់�មួយទៃនឹចំគោណ៍ញ
ឬខា�ពីត្រប�ិប�តិការត្រ�ូវបង្ហាាញនឹូវស្ថារជា�ិរបស់ត្រប�ិប�តិការគោនាំ�។ គោ�គោពលម្រែដលត្រទពយសក់មមត្រ�ូវបានឹកានឹ់កាប់
គោដាយត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ នឹិង់់ត្រ�ូវបានឹផតល់ដល់អិក់រួមទុនឹ គោហិើយអិក់រួមទុនឹបានឹគោផុរហានឹិភ�យនឹិង់់ ត្របគោ�ជីនឹ៍ចមបង់់គោលើ
ក់មមសិទធិ គោនាំ�នាំំឱ្យយអិក់រួមទុនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ម្រែ�ចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹចំគោណ៍ញឬខា�គោនាំ� ម្រែដលចូលជាភាគក់មមរបស់អិក់រួម
ទុនឹគោផសង់់គោទៀ�។ អិក់រួមទុនឹ ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់បរិ�ណ៍សរុបទៃនឹការខា�បង់់់ គោ�គោពលម្រែដលវិភាគទានឹ ឬការលក់់ផតល់
ភ�សត�តាង់់អំពីការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ។

១៥.១៧ គោ�គោពលម្រែដលអិក់រួមទុនឹទិញត្រទពយសក់មមពីត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ អិក់រួមទុនឹមិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំម្រែណ៍ក់របស់ខ្ពែ�នឹ គោលើ
ត្របាក់់ចំគោណ៍ញពីត្រប�ិប�តិការរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ រហិូ�ទាល់ម្រែ�ត្រក់ុមហិុុនឹលក់់ត្រទពយសក់មមគោនាំ�គោ�ភាគីឯក់�ជីយ� 
មួយ។ អិក់រួមទុនឹ ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹការខា�បង់់់របស់ខ្ពែ�នឹម្រែដលជាលទធផលទៃនឹត្រប�ិប�តិការទាំង់់គោនាំ� ដូច
ការទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលម្រែដរ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ការខា�បង់់់ទាំង់់គោនាំ� ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ភាាម គោ�គោពលការខា�បង់់់
ទាំង់់គោនាំ�បង្ហាាញអំពីការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ។
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១៥.១៨ វិនឹិគោ�គិនឹក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹម្រែដលមិនឹ�នឹការត្រគប់ត្រគង់់រួម ត្រ�ូវគិ�គូរការវិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹត្រសបតាមម្រែផិក់ទី១១ សតី
ពីឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាមូលដាានឹ នឹិង់់ ម្រែផិក់ទី ១២ សតីពីការគោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់ៗ ឬត្របសិនឹគោបើ��់
�នឹឥទធិពលខាាំង់់គោលើត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី ១៤ សតីពីការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

១៥.១៩ ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹ ៖

(ក់) គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ម្រែដលត្រក់ុមហិុុនឹគោត្របើគោដើមបីទទួលស្ថាាល់ផលត្របគោ�ជីនឹ៍របស់ត្រក់ុមហិុុនឹ គោ�ក់ិ�ង់់
អង់់គភាព ម្រែដលត្រ�ួ�ពិនឹិ�យរួម�ំ

(ខ្ព)  �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ (គោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៤. ២ (ដ))

(គ)  �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ គោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ ម្រែដល�ទៃមែ ទាំង់់គោនាំ�
បានឹគោបា�ផាយក់ិ�ង់់តា�ង់់��ទៃមែ

(ឃ) ចំនឹួនឹសរុបទៃនឹការសនឹាទាក់់ទិនឹគោ�នឹឹង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ រួមបញ្ញូ�លទាំង់់ចំម្រែណ៍ក់ហិុុនឹរបស់ វិនឹិគោ�គិនឹ  
គោ�ក់ិ�ង់់ក់ិចូសនឹាមូលធុនឹ ម្រែដលបានឹគោក់ើ��នឹរួម�ំជាមួយអិក់រួមទុនឹគោផសង់់គោទៀ� ក់៏ដូចជា ចំម្រែណ៍ក់ហិុុនឹរបស់
វិនឹិគោ�គិនឹទៃនឹក់ិចូសនឹាមូលធុនឹទៃនឹការរក់សុីរួម�ំខ្ពែ�នឹឯង់់។

១៥.២០  សត្រ�ប់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំម្រែដលទទួលខ្ពុសត្រ�ូវត្រសបតាមវិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ អិក់រួមទុនឹ ក់៏ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ផង់់ម្រែដរ
នឹូវព��៌�នឹម្រែដល�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៤.១៤ សត្រ�ប់ការវិនឹិគោ�គតាមវិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹក់មម។

១៥.២១  សត្រ�ប់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំម្រែដលទទួលខ្ពុសត្រ�ូវត្រសបតាមមុូម្រែដល�ទៃមែសមត្រសប អិក់រួមទុនឹ ក់៏ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់
ព��៌�នឹ ម្រែដល�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.៤១-១១.៤៤។ ត្របសិនឹគោបើអិក់រួមទុនឹអនឹុវ�តការគោលើក់ម្រែលង់់ចំ�យ ឬក់ិចូ
ត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៥.១៥ សត្រ�ប់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ�មួយ អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ
គោនាំ� ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់អំពីអង់់គគោហិ�ុគោនាំ� មូលគោហិ�ុម្រែដលការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបនឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹចំ�យ ឬក់ិចូ
ត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ នឹិង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគណ៍នាំតាមមុូម្រែដល
ទៃថែគោដើម។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ១៦

ម្រាទពយវិន្តិសេ�គ

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

១៦.១ ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោលើវិនឹិគោ�គទុនឹជាអ�រ ឬដី ម្រែដលបំគោពញបានឹតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹ           
ត្រទពយវិនឹិគោ�គ តាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៦.២ នឹិង់់គោលើត្រទពយសមប�តិមួយចំនឹួនឹម្រែដលកានឹ់កាប់គោដាយភ�ិក់ៈ គោត្រកាមភ�ិសនឹា
ត្រប�ិប�តិការ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៦.៣) ម្រែដលត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ដូចជា ត្រទពយវិនឹិគោ�គ។ �នឹម្រែ�ត្រទពយវិនឹិគោ�គ
ម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបរបស់វាអាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹគោដាយ�ានឹចំ�យឬក់ិចូ ត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ
ម្រែ�បុុគោ�ះ� ម្រែដលត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមត្រសបតាមម្រែផិក់គោនឹ�តាម�ទៃមែសមត្រសបក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�។ រីឯ ត្រទពយវិនឹិគោ�គ
ដទៃទគោទៀ�ទាំង់់អស់ ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោដាយគោត្របើ មុូម្រែដលការខា�បង់់់គោដាយរំលស់ទៃថែគោដើម តាមម្រែផិក់ទី ១៧ សតី
ពី ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ  គោហិើយសុិ�ក់ិ�ង់់វិស្ថាល ភាពទៃនឹម្រែផិក់ទី១៧ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបគួរ
ឱ្យយទុក់ចិ�ត នឹឹង់់អាចគោធុើើគោ�បានឹ គោហិើយត្រ�ូវ គោគបានឹរំពឹង់់ថា �ទៃមែសមត្រសបនឹឹង់់អាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ ម្រែផែក់គោលើ
មូលដាានឹនឹិរនឹតរភាព។

ន្តិយមន្ត័យ ន្តិង់ការទទួលសាគ លស់េល�ក្តីដំិប់ូង់ន្តូវម្រាទពយវិន្តិសេ�គ

១៦.២  ត្រទពយវិនឹិគោ�គ គឺជាត្រទពយ  (ដី ឬអ�រ, ឬម្រែផិក់មួយទៃនឹអ�រ ឬទាំង់់ពីរ) ម្រែដលកានឹ់កាប់គោដាយ�ាស់របស់វា ឬ គោដាយ
ភ�ិក់ៈគោត្រកាមភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ� គោដើមបីទទួលបានឹចំណ៍ូលពីការជីួល ឬសត្រ�ប់រំលស់គោលើមូលធុនឹ ឬ សត្រ�ប់
គោ�លបំណ៍ង់់ទាំង់់ពីរ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�សត្រ�ប់ ៖

 (ក់) គោត្របើត្របាស់ក់ិ�ង់់ផលិ�ក់មម ឬក់ិ�ង់់ការផគ�់ផគង់់់ទំនឹិញ ឬគោសវា ឬសត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់រដឋបាល ឬ

 (ខ្ព) លក់់ក់ិ�ង់់អាជីីវក់មមជាធុមមតា។

១៦.៣   ភាគក់មមជាត្រទពយម្រែដលកានឹ់កានឹ់គោដាយភ�ិក់ៈ គោត្រកាមភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ អាចត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ នឹិង់់គិ�ថាជា ត្រទពយ
វិនឹិគោ�គ គោដាយគោត្របើម្រែផិក់គោនឹ�  ត្របសិនឹគោបើ  នឹិង់់ម្រែ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោបើ   ត្រទពយគោនាំ�បំគោពញបានឹនឹូវនឹិយមនឹ�យទៃនឹត្រទពយ វិនឹិគោ�គ      
ភ�ិក់ៈអាចវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបរបស់ភាគក់មមទៃនឹត្រទពយគោនាំ�គោដាយ�ានឹចំ�យឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ ម្រែផែក់គោលើ
មូលដាានឹនឹិរនឹតរភាព។ ជីគោត្រមើសទៃនឹការចាំ�់ថាំក់់គោនឹ� អាចគោធុើើគោ�បានឹគោដាយឈ្នួរគោលើមូលដាានឹតាមត្របគោភទទៃនឹត្រទពយ។

១៦.៤   ការគោត្របើត្របាស់ត្រទពយចត្រមុ� ត្រ�ូវម្រែ�ម្រែបង់់ម្រែចក់ឱ្យយដាច់ រវាង់់ត្រទពយវិនឹិគោ�គ នឹិង់់  ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ។ បុុម្រែនឹតគោទា� បី
ជា�ាង់់�ក់៏គោដាយ ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែសមត្រសបរបស់ស�សធា�ុត្រទពយវិនឹិគោ�គ នឹិង់់  ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ មិនឹ
អាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់ត្របក់បគោដាយការគោជីឿជាក់់ គោដាយ�ានឹចំ�យឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ  ត្រទពយ ទាំង់់អស់ ត្រ�ូវម្រែ�
ចាំ�់ទុក់ជាត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី ១៧។



106  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ការវាស្តផ់្នែវង់នាំសេពលទទួលសាគ លដ់ិំប់ូង់

១៦.៥ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយវិនឹិគោ�គតាមទៃថែគោដើមរបស់វា នាំគោពលទទួលស្ថាាល់គោលើក់ដំបូង់់។ ទៃថែគោដើមទៃនឹការទិញ   ត្រទពយ
វិនឹិគោ�គ�នឹ ទៃថែទិញរបស់វា នឹិង់់ចំ�យចូលរួមផ្លាាល់នាំនាំ ដូចជា គោស្ថាហិុុចាប់នឹិង់់គោស្ថាហិុុយអនឹតរក់មម      (ឈ្នួម�ញ
ក់�ាល) ពនឹិធគោលើការគោផុរត្រទពយ នឹិង់់ទៃថែគោដើមត្រប�ិប�តិការដទៃទគោទៀ�។ ត្របសិនឹគោបើការទូទា�់ត្រ�ូវបានឹពនឹារ គោលើសពី
លក់ខខ្ពណ៍ឌឥណ៍ទានឹធុមមតា ទៃថែគោដើម គឺជាទៃថែបចូ�បបនឹិ ទៃនឹការទូទា�់នាំគោពលអនាំគ�។ អង់់គភាពត្រ�ូវក់ំណ៍�់ ទៃថែគោដើមទៃនឹ
ត្រទពយម្រែដលបានឹស្ថាង់់សង់់់គោដាយខ្ពែ�នឹឯង់់ ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៧.១០-១៧.១៤។

១៦.៦ ទៃថែគោដើមដំបូង់់ទៃនឹភាគក់មមត្រទពយគោត្រកាមភ�ិសនឹា គោហិើយម្រែដលត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ថាជាត្រទពយវិនឹិគោ�គត្រ�ូវអនឹុវ�តតាម 
ភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ� ដូចបានឹគោរៀប�ប់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២០.៩ គោទា�បីជាភ�ិសនឹាគោនាំ�អាចត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ គោផសង់់
ថាជាភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ តាមវិស្ថាលភាពទៃនឹម្រែផិក់ទី២០ សតីពីភ�ិសនឹា។ នឹិ�យមាាង់់គោទៀ� ត្រទពយសក់មម ត្រ�ូវ
បានឹទទួលស្ថាាល់តាម�ទៃមែសមត្រសបទាបរបស់ត្រទពយគោនាំ� នឹិង់់តាម�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបរ�។ 
បរិ�ណ៍ទឹក់ត្របាក់់ត្របហាក់់ត្របម្រែហិលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ថាជាបំណ៍ុលត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ២០.៩។

ការវាស្តផ់្នែវង់ប់នាំា ប់់ព�ការទទួលសាគ ល់

១៦.៧ ត្រទពយវិនឹិគោ�គម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបរបស់វា អាចបានឹវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ គោដាយ�ានឹចំ�យឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ 
ហិួសគោហិ�ុ ត្រ�ូវម្រែ�គោធុើើការវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបនាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ គោដាយគោ�លគោលើការម្រែត្រប 
ត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�។ ត្របសិនឹគោបើ  ភាគក់មមជាត្រទពយតាមភ�ិសនឹា 
ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ថាជាត្រទពយវិនឹិគោ�គ ធា�ុម្រែដលបានឹគិ�គូតាម�ទៃមែសមត្រសប គឺជាភាគក់មមគោនាំ� គោហិើយមិនឹម្រែមនឹ
ជា ត្រទពយតាមភ�ិសនឹាគោទ។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.២៧-១១.៣២ ផតល់នឹូវគោ�លការណ៍៍ម្រែណ៍នាំំក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់នឹូវ�ទៃមែ                     
សមត្រសប។អង់់គភាពត្រ�ូវគិ�គូនឹូវត្រទពយវិនឹិគោ�គគោផសង់់គោទៀ�ទាំង់់អស់គោដាយគោត្របើ មុូម្រែដលការខា�បង់់់គោដាយរំលស់ទៃថែគោដើម 
តាមម្រែផិក់ទី ១៧។

ការសេ�ារ

១៦.៨  ត្របសិនឹគោបើការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសប ម្រែដលអាចទុក់ចិ�តបានឹ មិនឹអាចគោធុើើគោ�បានឹគោទៀ�គោដាយ�ានឹចំ�យឬ 
ក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ គោលើធា�ុមួយទៃនឹត្រទពយវិនឹិគោ�គម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយគោត្របើមុូម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបគោនាំ�គោទ 
លំដាប់�គោ� អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ទុក់នឹូវធា�ុគោនាំ�ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី ១៧ រហិូ�ទាល់ម្រែ�ការវាស់ម្រែវង់់ ម្រែដលអាចគោជីឿទុក់ចិ�ត
គោលើ�ទៃមែសមត្រសបអាចគោធុើើគោ�បានឹ។�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយវិនឹិគោ�គនាំកាលបរិចេទគោនាំ� កាាយ គោ�ជាទៃថែគោដើមរបស់វាតាម
ម្រែផិក់ទី១៧។ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៦.១០ (ក់)( ៣) �ត្រមូវឱ្យយលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពីការម្រែត្របត្របួលគោនឹ�។ វាគឺជាការម្រែត្របត្របួល
ទៃនឹកាលៈគោទសៈ នឹិង់់មិនឹម្រែមនឹជាការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយគោទ។ 

១៦.៩ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ��នឹការ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៦.៨ អង់់គភាពត្រ�ូវគោផុរត្រទពយគោ�ជា ឬមក់ជាត្រទពយវិនឹិគោ�គ ម្រែ�គោ�គោពល
ម្រែដលត្រទពយបំគោពញបានឹនឹូវនឹិយមនឹ�យទៃនឹត្រទពយវិនឹិគោ�គជាមុនឹ ឬម្រែលង់់បំគោពញតាមនឹិយមនឹ�យគោនឹ�។
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ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

១៦.១០ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពីត្រទពយវិនឹិគោ�គគោដាយគិ�តាម�ទៃមែសមត្រសប គោដាយបង្ហាាញនឹូវចំគោណ៍ញ ឬ ខា�           
(ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៦.៧)ដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់) វិធុីស្ថាត្រសត នឹិង់់ ការសនឹម�សំខានឹ់ៗនាំនាំ ម្រែដលគោត្របើត្របាស់គោ�ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់�ទៃមែ ទីផាររបស់ត្រទពយវិនឹិគោ�គ

(ខ្ព) ទំហិំឬវិស្ថាលភាពទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបរបស់ត្រទពយវិនឹិគោ�គ (ដូចម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់ឬបានឹបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់         
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�) ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់គោដាយម្រែផែក់គោលើការវាយ�ទៃមែគោដាយអិក់វាយ�ទៃមែឯក់�ជីយម្រែដល�នឹ       
គុណ៍វុឌ្ឍិិិខាង់់វិជាាជីីវៈនឹិង់់ត្រ�ូវបានឹគោគទទួលស្ថាាល់ គោហិើយម្រែដល�នឹបទពិគោស្ថាធុថមីៗគោ�ក់ិ�ង់់�ំបនឹ់នឹិង់់ថាំក់់ទៃនឹ 
ត្រទពយវិនឹិគោ�គម្រែដលត្រ�ូវវាយ�ទៃមែ។ ត្របសិនឹគោបើមិនឹ�នឹការវាយ�ទៃមែខាង់់គោលើត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់គោទ អង់់គភាពត្រ�ូវ
បង្ហាាញផង់់ម្រែដរ។

(គ)  អ�ុិភាព នឹិង់់បរិ�ណ៍ទៃនឹលក់ខខ្ពណ៍ឌក់ំហិិ�នាំនាំទៃនឹភាពអាចគោក់ើ��នឹរបស់ត្រទពយវិនឹិគោ�គឬ ការបម្រែង់់ើចំណ៍ូល 
នឹិង់់ចំណ៍ូលទៃនឹការបគោញ្ញូញគោចាំល។

(ឃ)  កា�ពើក់ិចូតាមក់ិចូសនឹា ក់ិ�ង់់ការទិញ ការស្ថាង់់សង់់់ ឬការបគោង់់កើនឹត្រទពយវិនឹិគោ�គ ឬកា�ពើក់ិចូតាមក់ិចូសនឹា 
សត្រ�ប់ការជីួសជីុល ការម្រែថទាំ ឬ ការគោធុើើឱ្យយត្របគោសើរគោ�ើង់់ ត្រទពយវិនឹិគោ�គ។

(ង់់)  ការផគ�ផគង់់រវាង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយវិនឹិគោ�គ នាំគោដើមនឹិង់់ចុង់់ការិយបរិគោចេទត្រ�ូវបង្ហាាញដាច់ពី�ំនឹូវ ៖

១- ធា�ុបម្រែនឹុមនាំនាំ គោដាយបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់នឹូវធា�ុបម្រែនឹុមទាំង់់គោនាំ� ម្រែដល បានឹមក់ពីការទិញ ឬ
លទធក់មម តាមរយៈការបញ្ញូ�ល�ំទៃនឹអាជីីវក់មម

២-  ចំគោណ៍ញសុទធ ឬ ខា�សុទធ ពីការម្រែក់�ត្រមូវ�ទៃមែសមត្រសប

៣- ការគោផុរគោ�ក់ិ�ង់់ នឹិង់់ពីត្រទពយវិនឹិគោ�គ គិ�តាមទៃថែគោដើម ដក់រំលស់បង់់គរ នឹិង់់ការថយចុ��ទៃមែ (សូមគោមើល
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៦.៨)

៤-  ការគោផុរគោ�  នឹិង់់  គោផុរពីសនឹិិធុិ នឹិង់់ត្រទពយម្រែដលកានឹ់កាប់គោដាយ�ាស់។

៥-  ការម្រែត្របត្របួលគោផសង់់ៗគោទៀ�។

ការផគ�ផគង់់គោនឹ� មិនឹចាំំបាច់បង្ហាាញសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗគោទ។ 

១៦.១១ គោដាយអនឹុគោលាមតាម ម្រែផិក់ទី ២០ �ាស់ត្រទពយវិនឹិគោ�គ ត្រ�ូវផតល់នឹូវការលា�ត្រ�ដាង់់របស់ ភ�ិប�ី អំពី ភ�ិសនឹាម្រែដល
�ាស់ត្រទពយគោនាំ�បានឹចូលរួមជាភាគី។ អង់់គភាពមួយម្រែដល�នឹត្រទពយវិនឹិគោ�គគោត្រកាមភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬភ�ិសនឹា
ត្រប�ិប�តិការ ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹរបស់ ភ�ិប�ីសត្រ�ប់ភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ផតល់នឹូវ ការលា�ត្រ�ដាង់់របស់
ភ�ិក់ៈ សត្រ�ប់ភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការនាំនាំម្រែដលអង់់គភាពគោនាំ�បានឹចូលរួមជាភាគី។ 
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ១៧

ម្រាទពយ សេរាង់ចម្រាក្តី ន្តិង់ប់រកិាខ រ

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

១៧.១ ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់  ត្រទពយ  គោ�ង់់ចត្រក់  នឹិង់់បរិកាារ នឹិង់់  ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មម សត្រ�ប់  
ត្រទពយវិនឹិគោ�គ  ម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបរបស់វាមិនឹអាចត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់គួឱ្យយ ទុក់ចិ�តបានឹ  គោដាយ�ានឹ  ចំ�យឬក់ិចូ
ត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹនឹិរនឹតរភាព។

 ម្រែផិក់ទី១៦សតីពី  ត្រទពយវិនឹិគោ�គ  អនឹុវ�តចំគោពា�ត្រទពយវិនឹិគោ�គម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបរបស់វា អាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គួឱ្យយ
ទុក់ចិ�ត បានឹគោដាយ�ានឹចំ�យឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ។

១៧.២ ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ គឺជាត្រទពយសក់មមរូបិយ ម្រែដល ៖

(ក់)  ទុក់សត្រ�ប់គោត្របើក់ិ�ង់់ផលិ�ក់មម ឬក់ិ�ង់់ការផគ�់ផគង់់់ទំនឹិញ ឬគោសវា,  ទុក់សត្រ�ប់ជីួលឱ្យយអិក់ដទៃទ ឬទុក់សត្រ�ប់ 
គោ�លបំណ៍ង់់រដឋបាល, នឹិង់់

(ខ្ព)  រំពឹង់់ថានឹឹង់់ត្រ�ូវគោត្របើត្របាស់ក់ិ�ង់់អំ��ង់់គោពលគោលើសពីមួយការិយបរិគោចេទ។

១៧.៣ ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ មិនឹ�ប់បញ្ញូ�លនឹូវ ៖

(ក់) ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតម្រែដលទាក់់ទិនឹនឹឹង់់សក់មមភាពក់សិក់មម (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី៣ ៤ សតីពីសក់មមភាព
ឯក់គោទស), ឬ

(ខ្ព) សិទធិគោលើធុនឹធានឹម្រែរ� នឹិង់់ទុនឹបត្រមុង់់គោលើធុនឹធានឹម្រែរ� ដូចជា គោត្របង់់ ហាាសធុមម         ជា�ិ នឹិង់់ធុនឹធានឹមិនឹគោក់ើ��នឹ 
ត្របហាក់់ត្របម្រែហិលគោផសង់់គោទៀ�។

ការទទួលសាគ ល់

១៧.៤ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹការទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២.២៧ ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់ថាគោ�ើត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ធា�ុ
មួយទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ឬគោទ។ ដូចគោនឹ� អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ទៃថែគោដើមទៃនឹធា�ុរបស់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់
បរិកាារ ថាជាត្រទពយសក់មមត្របសិនឹគោបើ នឹិង់់ម្រែ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដល ៖

(ក់)  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអនាំគ�ម្រែដលភាាប់ជាមួយធា�ុគោនាំ�អាចនឹឹង់់ហិូរចូលអង់់គភាព នឹិង់់

(ខ្ព)  ទៃថែគោដើមទៃនឹធា�ុគោនាំ� អាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ។

១៧.៥ ធា�ុនាំនាំ ដូចជាគោត្រគឿង់់បនាំាស់ បរិកាារបត្រមុង់់ នឹិង់់ឧបក់រណ៍៍ជីួសជីុល ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ ត្រសបតាមម្រែផិក់គោនឹ� 
គោ�គោពលម្រែដលធា�ុទាំង់់គោនឹ� បំគោពញតាមនឹិយមនឹ�យទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ។ គោបើមិនឹដូគោចាំំ�គោទ គោត្រគឿង់់បនាំាស់ 
បរិកាារបត្រមុង់់ នឹិង់់ឧបក់រណ៍៍ជីួសជីុល ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាសនឹិិធុិ។



110  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

១៧. ៦ ទៃផុទៃនឹធា�ុមួយចំនឹួនឹរបស់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ អាច�ត្រមូវឱ្យយ�នឹការជីំនឹួសក់ិ�ង់់ចគោនាំា�គោពលជាធុមមតា (ដូចជា
ដំបូលអ�រ)។ អង់់គភាពត្រ�ូវបម្រែនឹុមគោ�ក់ិ�ង់់�ទៃមែគោ�ង់់របស់ធា�ុមួយទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ នឹូវទៃថែគោដើមទៃនឹម្រែផិក់
ជីំនឹួសទៃនឹធា�ុគោនាំ� គោ�គោពលម្រែដលទៃថែគោដើមគោនាំ�បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ ត្របសិនឹគោបើម្រែផិក់ម្រែដលជីំនឹួសត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់ផតល់
នឹូវត្របគោ�ជីនឹ៍បម្រែនឹុមនាំគោពលអនាំគ�ដល់អង់់គភាព។ �ទៃមែគោ�ង់់របស់ម្រែផិក់ទាំង់់គោនាំ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹជីំនឹួស គឺត្រ�ូវបានឹ
ឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់តាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៧.២៧-១៧.៣០ គោដាយមិនឹគិ�ថា គោ�ើម្រែផិក់ម្រែដលបានឹជីំនឹួសទាំង់់គោនាំ� ត្រ�ូវបានឹ
រំលស់គោដាយម្រែ�ក់ៗពី�ំ ឬអ�់គោ�ើយ។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព មិនឹអាចក់ំណ៍�់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹម្រែផិក់ម្រែដលបានឹផ្លាាស់គោនាំ� 
អង់់គភាពអាចគោត្របើទៃថែគោដើមការជីំនឹួស ជាការបង្ហាាញអំពីទៃថែគោដើមទៃនឹម្រែផិក់ម្រែដលបានឹជីំនឹួសគោនាំ� គោ�គោពលទិញ ឬបគោង់់កើ�
គោ�ើង់់។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៧.១៦ ម្រែចង់់ថា ត្របសិនឹគោបើស�សធា�ុសំខានឹ់ទៃនឹធា�ុមួយរបស់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ 
�នឹវិធុីស្ថាត្រសតខ្ពុស�ំខាាំង់់គោលើការគោត្របើអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើវិភាជីនឹ៍ទៃថែគោដើមដំបូង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមគោ�
ស�សធា�ុចមបង់់របស់ត្រទពយគោនាំ�គោហិើយត្រ�ូវរំលស់ស�សធា�ុនឹីមួយៗគោនឹ�ដាច់គោដាយម្រែ�ក់សត្រ�ប់ អាយុកាល
អាចគោត្របើបានឹរបស់ស�សធា�ុគោនាំ�។

១៧. ៧ លក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹការបនឹតត្រប�ិប�តិការគោលើធា�ុមួយទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់  នឹិង់់បរិកាារ (ដូចជា ឡានឹត្រក់ុង់់) អាចត្រ�ូវគោធុើើ អធុិការក់ិចូ
ចមបង់់ជាធុមមតាគោដើមបីរក់ក់ំហិុស គោដាយមិនឹគិ�ថាគោ�ើម្រែផិក់នាំនាំទៃនឹធា�ុគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹជីំនឹួស។ គោ�គោពល ម្រែដលអធុិការក់ិចូ
ចមបង់់ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់ ទៃថែគោដើមរបស់វាត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់�ទៃមែគោ�ង់់របស់ធា�ុទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ 
ថាជាការដាក់់ជីំនឹួសឬគោទ ត្របសិនឹគោបើលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទៃនឹការទទួល ស្ថាាល់ត្រ�ូវបានឹបំគោពញ។ �ល់�ទៃមែគោ�ង់់ម្រែដល
គោ�សល់ទៃនឹទៃថែគោដើមអធុិការក់ិចូម្រែដលបានឹគោធុើើមុនឹៗ (ម្រែដលម្រែចក់ដាច់ពីម្រែផិក់ជារូបវនឹត) មិនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោទ។ ការ
គោធុើើម្រែបបគោនឹ�គោដាយមិនឹគិ�ពីថាគោ�ើ ទៃថែគោដើមអធុិការក់ិចូម្រែដលបានឹគោធុើើមុនឹៗ ត្រ�ូវបានឹបញ្ញាាក់់គោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការម្រែដលក់ិ�ង់់
គោនាំ�ធា�ុទៃនឹត្រទពយត្រ�ូវបានឹទិញ ឬស្ថាង់់សង់់់គោ�ើង់់។ ត្របសិនឹគោបើចាំំបាច់ ទៃថែគោដើម បាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹអធុិការក់ិចូត្របហាក់់
ត្របម្រែហិលនាំគោពលអនាំគ�អាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់ជាសុចូនឹក់រមួយទៃនឹអើី ម្រែដលទៃថែគោដើមទៃនឹស�សធា�ុអធុិការក់ិចូម្រែដល
�នឹត្រស្ថាប់ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់ គោ�គោពលម្រែដលធា�ុទៃនឹត្រទពយត្រ�ូវបានឹ ទិញឬស្ថាង់់សង់់់គោ�ើង់់។

១៧. ៨ ដីនឹិង់់អ�រ គឺ   ជាត្រទពយសក់មមម្រែដលអាចបំម្រែបក់គោចញពី�ំបានឹ គោហិើយអង់់គ ភាពត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មម ដាច់គោដាយម្រែ�ក់
ពី�ំ គោទា�បីជាគោពលគោនាំ�វាទាំង់់ពីរត្រ�ូវបានឹទិញក់ិ�ង់់គោពលជាមួយ�ំ។

ការវាស្តផ់្នែវង់នាំសេពលទទួលសាគ ល់

១៧.៩  អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាានាំគោពលទទួលស្ថាាល់គោលើក់ដំបូង់់តាមទៃថែគោដើមរបស់វា។

ស្ត�ស្តធាត្ថុ�នៃន្តនៃ�ៃសេដិ�ម

១៧.១០  ទៃថែគោដើមទៃនឹធា�ុមួយទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ �នឹដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់) ទៃថែទិញ រួមទាំង់់គោស្ថាហិុុយចាប់ នឹិង់់គោស្ថាហិុុយគោជីើង់់ស្ថារ ពនឹធនាំំចូលនឹិង់់ពនឹធគោលើការទិញម្រែដលមិនឹអាចទា រមក់             
វិញបានឹ បនាំាប់ពីការកា�់ក់ង់់អបបហាពាណ៍ិជីជក់មមនឹិង់់ការបង់់ើិលត្រ��ប់។

(ខ្ព) ទៃថែគោដើមនាំនាំម្រែដលចូលរួមគោដាយផ្លាាល់កិ់�ង់់ការនាំំយក់ត្រទពយសក់មមគោ�ដល់ទីក់ម្រែនឹែង់់និឹង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌចាំំបាច់                      
សត្រ�ប់អាចគោអាយវាយក់គោ�គោត្របើបានឹតាមការចង់់់បានឹរបស់អិក់ត្រគប់ត្រគង់់។ ទៃថែគោដើមទាំង់់គោនាំ�អាច�ប់បញ្ញូ�ល
នឹូវទៃថែគោដើមគោរៀបចំក់ម្រែនឹែង់់ ការត្របគល់នឹិង់់ទទួលបឋម ការដាក់់តាំង់់បង្ហាាញនឹិង់់ការត្របមូលផត�ំ ត្រពមទាំង់់
ការស្ថាក់លបង់់ ដំគោណ៍ើរការ។

(គ) ការបាានឹ់ស្ថាានឹជាបឋមនឹូវទៃថែគោដើមទៃនឹការរំលាយគោចាំលឬការដក់គោចញនឹូធា�ុនឹិង់់ការរក់ាទុក់នឹូវទីតាំង់់ ម្រែដលធា�ុ
មួយគោនាំ�តាំង់់គោ�, គឺជាកា�ពើក់ិចូម្រែដលអង់់គភាពបង់់ករគោ�ើង់់ទាំង់់គោ�គោពលម្រែដលត្រទពយគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទិញឬជា 
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ផលវិបាក់ម្រែដលបានឹមក់គោដាយការគោត្របើត្រទពយគោនាំ�កិ់�ង់់អំ��ង់់គោពលដ៏ជាក់់លាក់់មួយកិ់�ង់់គោ�លបំណ៍ង់់មិនឹម្រែមនឹ
ផលិ�ទំនឹិញ សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទគោនាំ�។

១៧.១១  ទៃថែគោដើមខាង់់គោត្រកាម មិនឹម្រែមនឹជាទៃថែគោដើមទៃនឹធា�ុមួយរបស់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារគោទ គោហិើយអង់់គភាពត្រ�ូវទទួល ស្ថាាល់
នឹូវទៃថែគោដើមទាំង់់គោនាំ�ថាជាចំ�យគោ�គោពលម្រែដលវាបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ ៖

(ក់) ទៃថែគោដើមទៃនឹការដាក់់ឱ្យយដំគោណ៍ើរការគោត្រគឿង់់បរិកាារថមី

(ខ្ព)  ទៃថែគោដើមទៃនឹការម្រែណ៍នាំំផលិ�ផល ឬគោសវាថមី (រួមទាំង់់ទៃថែគោដើមផាយពាណ៍ិជីជក់មមនឹិង់់សក់មម        ភាពគោឃ្លាសនាំ         
គោផសង់់គោទៀ�)

(គ)  ទៃថែគោដើមទៃនឹការគោបើក់អាជីីវក់មមគោ�ទីតាំង់់ថមីឬជាមួយអ�ិថិជីនឹថមី( រួមបញ្ញូ�លទាំង់់ទៃថែគោដើមបណ៍ា��ប�ាលបុគគលិក់)

(ឃ)  ទៃថែគោដើមចំ�យរដឋបាលនឹិង់់ចំ�យទូគោ�គោផសង់់គោទៀ� នឹិង់់

(ង់់)  បនឹុ�ក់គោលើត្របាក់់ក់មូី (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី ២៥ សតីពី បនឹុ�ក់គោលើត្របាក់់ក់មូី)

១៧.១២ ចំណូ៍លនិឹង់់ចំ�យពាក់់ព�នឹធ នឹឹង់់ត្រប�ិប�តិការបនាំាប់បនឹសំ កិ់�ង់់អំ��ង់់គោពលស្ថាង់់សង់់់ឬអភិ វឌ្ឍិិធា�ុទៃនឹត្រទពយ                         
គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� ត្របសិនឹគោបើត្រប�ិប�តិការទាំង់់គោនាំ�មិនឹចាំំបាច់ក់ិ�ង់់ការ នាំំ
ធា�ុ គោនាំ�គោ�ទីក់ម្រែនឹែង់់ នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌត្រប�ិប�តិការគោ�លគោ�របស់វាគោទ។

ការវាស្តផ់្នែវង់នៃ�ៃសេដិ�ម

១៧.១៣ ទៃថែគោដើមទៃនឹធា�ុមួយរបស់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ គឺជាទៃថែស្ថាច់ត្របាក់់សមមូលនាំកាលបរិគោចេទទទួលស្ថាាល់។ 
ត្របសិនឹគោបើការទូទា�់ត្រ�ូវបានឹពនឹារគោលើសពីលក់ខខ្ពណ៍ឌឥណ៍ទានឹធុមមតា ទៃថែគោដើមគឺជា�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការទូទា�់ នាំគោពល
អនាំគ�ទាំង់់អស់។

ការសេដាះដិូរម្រាទពយស្តក្តីមៅ

១៧.១៤ ធា�ុមួយទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ អាចត្រ�ូវបានឹទទួលគោដាយការគោផ្លាា�បត�រជាមួយត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹ
រូបិយវ�ុ�         ឬជាមួយត្រទពយសក់មម,     ឬគឺជាការបញ្ញូ�ល�ំទាំង់់ត្រទពយសក់មមរូបិយវ�ុ�នឹិង់់មិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ�។ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ 
ទៃថែគោដើមទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលទទួលបានឹតាម �ទៃមែសមត្រសប គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ� (ក់) ត្រប�ិប�តិការគោផ្លាា�បត�រខ្ពើ�ខា�នឹូវស្ថារជា�ិពាណ៍ិជីជក់មម 
ឬ (ខ្ព)�ទៃមែសមត្រសបទាំង់់ត្រទពយសក់មម ម្រែដលទទួលបានឹ ទាំង់់ត្រទពយសក់មមម្រែដលគោបា�បង់់់គោចាំលអាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�ត
បានឹ។ ក់រណ៍ីគោនឹ� ទៃថែគោដើមរបស់ត្រទពយសក់មម ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែគោ�ង់់របស់ត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹគោបា�បង់់់គោចាំល។

ការវាស្តផ់្នែវង់ប់នាំា ប់់ព�ការទទួលសាគ លស់េល�ក្តីដំិប់ូង់

១៧.១៥ អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្រជីើសគោរើសយក់គំរូទៃថែគោដើម គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៧.១៥ក់ ឬគំរូវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
១៧.១៥ខ្ព ជាគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយរបស់ខ្ពែ�នឹ នឹិង់់ត្រ�ូវអនុឹវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគោនាំ� ចំគោពា�ថាំក់់ទៃនឹត្រទពយ 
គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារទាំង់់មូល។ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តគំរូទៃថែគោដើមគោនាំ�ចំគោពា�ត្រទពយវិនឹិគោ�គ ម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបរបស់
វាមិនឹអាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ គោដាយ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ។ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់
ចំ�យទៃនឹការបគោត្រមើគោសវាត្របចាំំទៃថៃទៃនឹធា�ុទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� គោ�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ 
ម្រែដលចំ�យ បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់។
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គំរនូៃ�ៃសេដិ�ម

១៧.១៥ក់ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ធា�ុមួយរបស់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ បនាំាប់ពីការទទួលស្ថាាល់គោលើក់ដំបូង់់ គោដាយយក់
ទៃថែគោដើម ដក់រំលស់បង់់គរនាំនាំនឹិង់់ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែបង់់គរនាំនាំ។ 

គំរវូាយត្ថុនៃមៃសេ��ង់វិញ

១៧.១៥ខ្ព អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ធា�ុមួយទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបរបស់វា អាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�ត
បានឹ ក់ិ�ង់់បរិ�ណ៍ម្រែដលបានឹវាយ�ទៃមែ គោដាយយក់�ទៃមែសមត្រសបគោ�ទៃថៃវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ដក់រំលស់បង់់គរជាបនឹតបនាំាប់ 
នឹិង់់ការខា�គោដាយការថយចុ��ទៃមែបង់់គរ។ ការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញត្រ�ូវគោធុើើគោ�ើង់់ គោដាយភាពគោទៀង់់ទា�់ត្រគប់ត្រ�នឹ់ គោដើមបី
ធានាំថា �ទៃមែគោ�ង់់ មិនឹ�នឹភាពខ្ពុស�ំជាស្ថារវនឹតពី�ទៃមែ ម្រែដលនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ គោដាយគោត្របើត្របាស់�ទៃមែសមត្រសប 
នាំចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.២៧-១១.៣២ ផូល់គោ�លការណ៍៍ម្រែណ៍នាំំអំពីការក់ំណ៍�់�ទៃមែ
សមត្រសប។ ត្របសិនឹគោបើធា�ុមួយទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ត្រ�ូវបានឹវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ថាំក់់ទាំង់់មូលទៃនឹត្រទពយ 
គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ម្រែដលត្រទពយសក់មមគោនាំ�គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោ�ម ត្រ�ូវម្រែ�គោធុើើការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ។

១៧.១៥គ ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែគោ�ង់់របស់ត្រទពយសក់មម�មួយ គោក់ើនឹគោ�ើង់់គោដាយស្ថារការវាយ�ទៃមែ ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់គោនាំ�ត្រ�ូវ
ទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ នឹិង់់បង់់គរគោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹគោត្រកាមចំណ៍ង់់គោជីើង់់ទៃនឹអ�ិគោរក់ទៃនឹការវាយ�ទៃមែ។ 
គោទា�បីជា�ាង់់គោនឹ�ក់ូី ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់គោនឹ�ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ជាចំគោណ៍ញ ឬខា� ក់ិ�ង់់ក់ត្រមិ�ម្រែដលវាត្រ��ប់ការថយចុ�ពី
ការវាយ�ទៃមែគោលើត្រទពយសក់មមដម្រែដល ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ជាចំគោណ៍ញ ឬខា�ពីមុនឹ។

 ១៧.១៥ឃ ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែគោ�ង់់របស់ត្រទពយសក់មម�មួយ ថយចុ�គោដាយស្ថារការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ការថយចុ�គោនាំ�ត្រ�ូវ
ទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�។ គោទា�បីជា�ាង់់គោនឹ�ក់ូី ការថយចុ�គោនាំ� ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូល
លមែិ�គោផសង់់ៗ ក់ិ�ង់់ក់ត្រមិ�ទៃនឹសម�ុលយឥណ៍ទានឹ ម្រែដលគោក់ើ��នឹ គោ�ក់ិ�ង់់អ�ិគោរក់ទៃនឹការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់
ត្រទពយសក់មមគោនាំ�។ ការថយចុ� ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ កា�់បនឹុយបរិ�ណ៍ ម្រែដលបានឹ
បង់់គរគោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹគោត្រកាមចំណ៍ង់់គោជីើង់់ទៃនឹអ�ិគោរក់ទៃនឹការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ។

ការដិក្តីរលំស្ត់

១៧.១៦ ត្របសិនឹគោបើស�សធា�ុចមបង់់ទៃនឹធា�ុរបស់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ �នឹគំរូខ្ពុស�ំខាាំង់់ទៃនឹការគោត្របើអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍      
ម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូ  អង់់គភាពត្រ�ូវវិភាជីទៃថែគោដើមដំបូង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមគោ�ក់ិ�ង់់ស�សធា�ុចមបង់់របស់វា គោហិើយត្រ�ូវគោធុើើការដក់
រំលស់គោលើស�សធា�ុនឹីមួយៗដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំក់ិ�ង់់អំ��ង់់ជីីវិ�ទៃនឹការគោត្របើរបស់វា។ ត្រទពយសក់មមដទៃទគោទៀ� ត្រ�ូវ
បានឹដក់រំលស់ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ជីីវិ�ទៃនឹការគោត្របើរបស់វាជាត្រទពយសក់មមម្រែ�មួយ។ ជាមួយការគោលើក់ម្រែលង់់មួយចំនឹួនឹដូចជាការ 
ដាានឹយក់ថមនឹិង់់ទីតាំង់់គោត្របើសត្រ�ប់ការចាំក់់បំគោពញដី, ដី�នឹអាយុកាល�ានឹក់ំនឹ�់ ដូចគោនឹ វាមិនឹត្រ�ូវបានឹដក់រំលស់គោទ។

១៧.១៧ បនឹុ�ក់កា�់រំលស់សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទនឹីមួយៗត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ម្រែផិក់ គោផសង់់ 
គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� �ត្រមូវឱ្យយទៃថែគោដើមត្រ�ូវ    បានឹទទួលស្ថាាល់ថាជាម្រែផិក់មួយទៃនឹទៃថែគោដើមរបស់ត្រទពយសក់មម។            

 ឧទាហិរណ៍៍ ការកា�់រំលស់ទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាាទៃនឹការផលិ�ត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ទៃថែគោដើមទៃនឹសនឹិិធុិ (សូមគោមើល 
ម្រែផិក់ទី ១៣ សតីពីសនឹិិធុិ)។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 113

ចំន្តួន្តទឹក្តីម្រាបាក្តី់ផ្នែដិលអាចរលំស្តប់ាន្ត ន្តិង់ការយិប់រសិេច័ទកាត្ថុ់រលំស្ត់

១៧.១៨ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើវិភាជីនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់អាចរំលស់បានឹ របស់ត្រទពយសក់មមមួយគោដាយឈ្នួរគោលើមូលដាានឹជាត្របព�នឹធក់ិ�ង់់ 
អំ��ង់់ទៃនឹអាយុជីីវិ�គោត្របើត្របាស់របស់វា។

១៧.១៩ ក់តាានាំនាំ ដូចជា ការម្រែត្របត្របួលនឹូវរគោបៀបគោត្របើត្រទពយសក់មម ការសឹក់រិចរិលធុំៗម្រែដលមិនឹបានឹគិ�ទុក់មុនឹ វិបុលភាព         
ទៃនឹបគោចូក់វិទានឹិង់់ការម្រែត្របត្របួលគោលើទៃថែទីផារអាចបង្ហាាញថា�ទៃមែកាក់សំណ៍ល់ឬជីីវិ�ទៃនឹការគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មម បានឹ
ម្រែត្របត្របួលចាំប់តាំង់់ពីកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ត្របចាំំឆ្នាំំំថមីៗបំផុ�។ ត្របសិនឹគោបើសុចូនឹក់រទាំង់់គោនឹ� គោក់ើ��នឹអង់់គភាពត្រ�ូវ
ពិនឹិ�យគោ�ើង់់វិញការបានឹ់ស្ថាានឹរបស់ខ្ពែ�នឹពីគោពលមុនឹៗ គោហិើយត្រ�ូវម្រែក់ម្រែត្រប�ទៃមែម្រែដលគោ�សល់ ម្រែក់ម្រែត្របវិធុីស្ថាត្រសតដក់រំលស់      
ឬជីីវិ�ទៃនឹការត្របត្របាស់ត្រទពយសក់មម ត្របសិនឹគោបើការរំពឹង់់ទុក់ជាក់់ម្រែសតង់់ខ្ពុស�ំ។  អង់់គភាពត្រ�ូវគិ� ការម្រែត្របត្របួល�ទៃមែម្រែដល
គោ�សល់ វិធុីស្ថាត្រសតដក់រំលស់ ឬជីីវិ�ទៃនឹការត្របត្របាស់ត្រទពយសក់មម ថាជាការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ ការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយ 
ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១០.១៥-១០.១៨។

១៧.២០ ការដក់រំលស់គោលើត្រទពយសក់មម ចាំប់គោផតើមគោ�គោពលម្រែដលត្រទពយគោនាំ�អាចយក់គោ�គោត្របើត្របាស់បានឹ �នឹនឹ�យថាគោពល    
ម្រែដលវាគោ�ក់ិ�ង់់ទីតាំង់់នឹិង់់គោត្រកាមលក់ខខ្ពណ៍ឌចាំំបាច់សត្រ�ប់វា គោដើមបីអាចត្រប�ិប�តិការបានឹតាមគោសចក់តីត្រ�ូវការរបស់
អិក់ត្រគប់ត្រគង់់។ការដក់រំលស់ត្រ�ូវបញ្ញូប់គោ�គោពលម្រែដលវាឈ្នួប់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់។ការដក់រំលស់មិនឹត្រ�ូវបានឹបញ្ញឈប់
គោទ គោ�គោពលម្រែដលត្រទពយសក់មមគោនាំ� កាាយគោ�ជា�ានឹត្របគោ�ជីនឹ៍ (�ានឹបានឹការ) ឬត្រ�ូវបានឹដក់គោចញពីសក់មមភាព
គោត្របើត្របាស់ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ត្រទពយគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹដក់រំលស់ចប់សពើត្រគប់។បុុម្រែនឹតគោទា�បីជា�ាង់់�ក់៏គោដាយ ក់៏តាមវិធុីស្ថាត្រសត
ម្រែដលគោត្របើគោដើមបីដក់រំលស់ គោស្ថាហិុុយក់ិ�ង់់ការរំលស់ អាចគោសមើនឹឹង់់សូនឹយ គោ�គោពលម្រែដល�ានឹផលិ�ក់មម។

១៧.២១ អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ទុក់ក់តាាទាំង់់អស់ខាង់់គោត្រកាមគោដើមបីក់ំណ៍�់អំពីជីីវិ�គោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មមមួយ ៖

(ក់) ការគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់។ការគោត្របើត្របាស់ត្រ�ូវបានឹវាយ�ទៃមែគោដាយគោ�ង់់គោ�គោលើសមភាុព              
រំពឹង់់ទុក់របស់ត្រទពយសក់មម ឬ ទិនឹិផលជារូប�ង់់។

(ខ្ព) ការសឹក់រិចរិលជារូប�ង់់ម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់ម្រែដលអាត្រស�យគោ�គោលើក់�តត្រប�ិប�តិការ ដូចជាចំនឹួនឹទៃនឹគោវនឹទៃនឹការគោត្របើ
ត្រទពយសក់មម ត្រពមទាំង់់ក់មមវិធុីជីួសជីុលនឹិង់់ម្រែថទាំង់់, នឹិង់់ការម្រែថទាំនឹិង់់ម្រែថរក់ារត្រទពយសក់មមគោពលម្រែលង់់គោត្របើ។

(គ) ភាពហិួសសម�យទៃនឹពាណ៍ិជីជក់មម ឬបគោចូក់វិទា ម្រែដលប�ាលមក់ពីការម្រែត្របត្របួល ឬបសិដឋក់មមទៃនឹផលិ�ក់មម ឬ 
ម្រែដលប�ាលមក់ពីការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ត្រមូវការទិនឹិផលផលិ�ផលឬគោសវាគោលើទីផារ របស់ត្រទពយសក់មម។

(ឃ) ការដាក់់ក់ត្រមិ�តាមផែ�វចាប់ ឬការក់ត្រមិ�ត្របហាក់់ត្របម្រែហិលគោលើការគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មម ដូចជា ការហិួស 
កាលបរិគោចេទទៃនឹភ�ិសនឹាពាក់់ព�នឹធ។

វិធុ�សាស្ត្រស្តតដិក្តីរលំស្ត់

១៧. ២២ អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្រជីើសគោរើសវិធុីស្ថាត្រសតដក់រំលស់មួយ ម្រែដលបង្ហាាញអំពីគំរូ ម្រែដលអង់់គភាពរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោត្របើអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែផិក់
គោសដឋក់ិចូអនាំគ�របស់ត្រទពយសក់មម។ វិធុីស្ថាត្រសតដក់រំលស់ម្រែដលអាចអនឹុវ�តបានឹ រួម�នឹ វិធុីស្ថាត្រសតដក់រំលស់គោថរ 
វិធុីស្ថាត្រសតកា�់បនឹុយសម�ុលយ នឹិង់់វិធុីស្ថាត្រសតម្រែដលម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹការគោត្របើត្របាស់ ដូចជា វិធុីស្ថាត្រសតដក់រំលស់
តាមឯក់តាទៃនឹការផលិ�។

១៧.២៣ ត្របសិនឹគោបើ�នឹការចង់់ែ�លបង្ហាាញថា �នឹការម្រែត្របត្របួលខាាំង់់ចាំប់តាំង់់ពីកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ត្របចាំំឆ្នាំំំចុង់់គោត្រកាយ



114  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

គោលើគំរូ ម្រែដលអង់់គភាពរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោត្របើអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូទៃនឹត្រទពយសក់មមនាំគោពលអនាំគ� អង់់គភាពត្រ�ូវ 
ពិនឹិ�យគោ�ើង់់វិញគោលើវិធុីស្ថាត្រសតដក់រំលស់បចូ�បបនឹិរបស់ខ្ពែ�នឹ នឹិង់់បត�រវិធុីស្ថាត្រសតដក់រំលស់គោដើមបីបង្ហាាញឱ្យយគោឃើញនឹូវគំរូ ថមី 
ត្របសិនឹគោបើ ការរំពឹង់់ទុក់បចូ�បបនឹិខុ្ពសពីមុនឹ។ អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ទុក់ការម្រែត្របត្របួលគោនាំ�ថាជាការម្រែត្របត្របួលគោលើ ការបាានឹ់ 
ស្ថាានឹ គណ៍គោនឹយយ ត្រសបតាម ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១០.១៥-១០.១៨។

ការ�យច�ះត្ថុនៃមៃ

ការទទួលសាគ ល ់ន្តិង់ការវាស្តផ់្នែវង់ការ�យច�ះត្ថុនៃមៃ

១៧.២៤ នាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមម្រែផិក់ទី២៧សតីពីការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម គោដើមបី
ក់ំណ៍�់ថា គោ�ើធា�ុ�មួយឬត្រក់ុមទៃនឹធា�ុរបស់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ត្រ�ូវបានឹថយចុ��ទៃមែឬគោទ គោហិើយត្របសិនឹគោបើ
ដូគោចាំំ� គោ�ើវានឹឹង់់ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់និឹង់់វាស់ម្រែវង់់ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ�ាង់់ដូចគោមតច។ ម្រែផិក់គោនឹ�នឹឹង់់ពនឹយល់ថា គោ�ើ
អង់់គភាពត្រ�ូវពិនឹិ�យគោ�ើង់់វិញគោលើ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមរបស់ខ្ពែ�នឹ គោ�គោពល�នឹិង់់�ាង់់ដូចគោមតច គោហិើយថាគោ�ើ
អង់់គភាពក់ំណ៍�់នឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹត្របមូលមក់វិញបានឹគោលើត្រទពយសក់មម �ាង់់ដូចគោមតចនឹិង់់គោ�ើអង់់គភាពទទួល 
ស្ថាាល់ឬគោធុើើឱ្យយការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែត្រ��ប់មក់វិញគោ�គោពល�។

ស្តណំ៍ង់ទូទាត្ថុ់ស្តម្រា�ប់់ការ�យច�ះត្ថុនៃមៃ

១៧.២៥ អង់់គភាពត្រ�ូវបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�នឹូវសំណ៍ង់់ទូទា�់ពីទ�ិយជីនឹសត្រ�ប់ធា�ុនាំនាំទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់ បរិកាារ
ម្រែដលបានឹថយចុ��ទៃមែ     ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ថាបានឹបា�់បង់់់ឬត្រ�ូវបានឹគោបា�បង់់់គោចាំលម្រែ�គោ�គោពល ម្រែដលសំណ៍ង់់ ទូទា�់
បានឹកាាយជាចំនឹួនឹអាចទារមក់វិញបានឹ។

ម្រាទពយ សេរាង់ចម្រាក្តី ន្តិង់ប់រកិាខ ទ�ក្តីស្តម្រា�ប់់លក្តី់

១៧.២៦  ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៧.៩(ច) ម្រែចង់់ថាម្រែផនឹការបគោញ្ញូញគោចាំលត្រទពយសក់មមមុនឹកាលបរិគោចេទរំពឹង់់ទុក់ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ពីមុនឹ 
គឺជាសុចូនឹក់រទៃនឹការថយចុ��ទៃមែ ម្រែដលគោធុើើជាគនឹែឹ�ទៃនឹការគណ៍នាំបរិ�ណ៍ទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលទទួលបានឹមក់វិញទៃនឹ 
ត្រទពយសក់មមសត្រ�ប់ក់ំណ៍�់ថា គោ�ើត្រទពយសក់មមត្រ�ូវបានឹថយចុ��ទៃមែឬអ�់។

ការឈប់់ទទួលសាគ ល ់

១៧.២៧  អង់់គភាពត្រ�ូវឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ធា�ុមយទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ៖

(ក់) គោពលវាត្រ�ូវបានឹបគោញ្ញូញគោចាំល ឬ

(ខ្ព) គោ�គោពលម្រែដលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូអនាំគ�មិនឹត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់ទទួលបានឹពីវា ឬពីការលក់់
បគោញ្ញូញគោចាំល។

១៧.២៨ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំគោណ៍ញ ឬការខា�បង់់់គោលើការឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ធា�ុ�មួយទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់នឹិង់់បរិកាារ 
ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� គោ�គោពលម្រែដលធា�ុគោនាំ�ម្រែលង់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ (គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ� ម្រែផិក់ទី ២២ សតីពីភ�ិសនឹាបានឹ
�ត្រមូវផុ�យពីគោនឹ�គោលើការលក់់នឹិង់់ការគោធុើើភ�ិសនឹាត្រ��ប់)។ អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវគោធុើើការចាំ�់ថាំក់់ចំគោណ៍ញជាចំណ៍ូលគោនាំ�
គោទ។
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១៧.២៩ ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់កាលបរិគោចេទបគោញ្ញូញគោចាំលនឹូវធា�ុមួយ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យក់ិ�ង់់ ម្រែផិក់ទី ២៣ សតីពី
ចំណ៍ូលសត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលពីការលក់់ទំនឹិញ។ ម្រែផិក់ទី ២០ អនឹុវ�តចំគោពា�ការបគោញ្ញូញគោចាំល   គោដាយការ
លក់់នឹិង់់ការគោធុើើភ�ិសនឹាត្រ��ប់។

១៧.៣០ អង់់គភាពត្រ�ូវក់ំណ៍�់នឹូវចំគោណ៍ញឬខា� ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីការមិនឹទទួលស្ថាាល់គោលើធា�ុមួយទៃនឹត្រទពយគោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់                   
បរិកាារ ថាជាភាពខ្ពុស�ំរវាង់់ចំណ៍ូលពីការបគោញ្ញូញគោចាំលសរុប នឹិង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹធា�ុគោនាំ� ត្របសិនឹគោបើ�នឹ។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

១៧.៣១ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹខាង់់គោត្រកាម អំពីថាំក់់ទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារនឹីមួយៗ ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់
អនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌទី៤.១១(ក់) នឹិង់់ដាច់គោដាយម្រែ�ក់សត្រ�ប់ត្រទពយវិនឹិគោ�គ ម្រែដលបានឹក់�់ក់ិ�ង់់បញ្ញជីតាមទៃថែគោដើម 
ដក់រំលស់នឹិង់់ការថយចុ��ទៃមែបង់់គរ៖

(ក់)  មូលដាានឹវាស់ម្រែវង់់ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់គោដើមបីក់ំណ៍�់អំពី�ទៃមែគោ�ង់់សរុប

(ខ្ព)  វិធុីស្ថាត្រសតរំលស់ម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់

(គ)  អាយុកាលគោត្របើត្របាស់ទៃនឹបរិកាារ នឹិង់់ អត្រតារំលស់ម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់

(ឃ)  �ទៃមែគោ�ង់់សរុប នឹិង់់រំលស់បង់់គរ (គោដាយសរុបជាមួយផលបូក់ ការខា�បង់់់ម្រែដលបា�់គោ�) នាំគោដើមនឹិង់់ចុង់់
ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍

(ង់់)  ការផគ�ផគង់់�ទៃមែគោ�ង់់គោ�គោដើម នឹិង់់ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ គោដាយបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់នឹូវ

១- ធា�ុបម្រែនឹុមគោផសង់់ៗ

២- ការបគោញ្ញូញគោចាំល

៣- ការទទួលបានឹ ឬលទធក់មម តាមរយៈការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម

៤- ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ ឬការថយចុ� គោដាយស្ថារការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៧.១៥ខ្ព-
១៧.១៥ឃ នឹិង់់ពីការខា�បង់់់ពីការថយចុ��ទៃមែ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ ឬត្រ�ូវបានឹត្រ��ប់គោ� ក់ិ�ង់់
ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី២៧ 

៥-  ការគោផុរគោ� នឹិង់់ពីត្រទពយវិនឹិគោ�គ ម្រែដលក់�់ក់ិ�ង់់បញ្ញជីតាម �ទៃមែសមត្រសបតាមរយៈចំគោណ៍ញឬខា� (សូម
គោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៦.៨)

៦- ការខា�បង់់់ពីការថយចុ��ទៃមែត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ឬត្រ�ូវបានឹត្រ��ប់គោ�ជាចំគោណ៍ញ ឬខា� ត្រសបតាម
ម្រែផិក់ទី២៧

៧- ការរំលស់ នឹិង់់

៨- ការម្រែត្របត្របួលគោផសង់់គោទៀ�។

ការផគ�ផគង់់គោនឹ� មិនឹចាំំបាច់បង្ហាាញគោទសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗគោទ។
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(ក់) អ�ុិភាព នឹិង់់ �ទៃមែគោ�ង់់របស់ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ម្រែដលអង់់គភាពបានឹក់ំណ៍�់នឹូវក់មមសិទធិ ឬត្រទពយ 
គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់ិបរិកាារ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹសនឹាដាក់់ធានាំ បំណ៍ុល

(ខ្ព) បរិ�ណ៍ទៃនឹចំ�យតាមក់ិចូសនឹាក់ិ�ង់់ទទួលបានឹនឹូវត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ បរិកាារ នឹិង់់

(គ)  ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពមួយ�នឹត្រទពយវិនឹិគោ�គ ម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបរបស់វា មិនឹអាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�ត
បានឹ គោដាយ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់អំពីអង់់គគោហិ�ុគោនាំ� នឹិង់់
មូលគោហិ�ុម្រែដលការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសប នឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ សត្រ�ប់ធា�ុ
ទាំង់់គោនាំ�ទៃនឹត្រទពយវិនឹិគោ�គ។

១៧.៣៣ ត្របសិនឹគោបើធា�ុទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ត្រ�ូវបានឹក់�់ក់ិ�ង់់បញ្ញជីតាម�ទៃមែម្រែដលបានឹវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ       
អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់នឹូវព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាម៖         

(ក់)  កាលបរិគោចេទត្របសិទធភាពទៃនឹការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ

(ខ្ព)  គោ�ើ�នឹការចូលរួមពីអិក់វាយ�ទៃមែឯក់�ជីយឬគោទ

(គ)  វិធុីស្ថាត្រសត នឹិង់់ការសនឹម�សំខានឹ់ ម្រែដលបានឹអនឹុវ�តគោ�ក់ិ�ង់់ការបាានឹ់ស្ថាានឹ�ទៃមែសមត្រសបរបស់ធា�ុទាំង់់គោនាំ�

(ឃ) សត្រ�ប់ថាំក់់នឹីមួយៗទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារម្រែដលបានឹវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ �ទៃមែគោ�ង់់ ម្រែដលនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ ត្របសិនឹគោបើត្រទពយសក់មមទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹក់�់ក់ិ�ង់់បញ្ញជីតាមគំរូទៃថែគោដើម នឹិង់់

(ង់់)  អ�ិគោរក់ទៃនឹការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ គោដាយគូសបញ្ញាាក់់អំពីការម្រែត្របត្របួលសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ នឹិង់់ការដាក់់ក់ំហិិ�
�មួយគោលើការម្រែបង់់ម្រែចក់សម�ុលយ ដល់�ាស់ភាគហិុុនឹ។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ១៨

ម្រាទពយស្តក្តីមៅអរបូ់�មិន្តផ្នែមន្តជាសេក្តីរ ត�សេ�ៅ ះអា��វក្តីមៅ

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

១៨.១ ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមនឹូវ�ល់ ត្រទពយសក់មមអរូបី គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម (សូមគោមើល 
ម្រែផិក់ទី ១៩ សតីពី ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម) នឹិង់់ត្រទពយសក់មមអរូបី ម្រែដលកានឹ់កាប់គោដាយអង់់គភាព
សត្រ�ប់លក់់ក់ិ�ង់់សក់មមភាពអាជីីវក់មមរបស់ខ្ពែ�នឹ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី ១៣ សតីពីសនឹិិធុិ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី ២៣ សតីពីចំណ៍ូល)។

១៨.២ ត្រទពយសក់មមអរូបី គឺជាត្រទពយម្រែដលអាចសំ�ល់ជាត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ� គោដាយ�ានឹរូប�ង់់។ ត្រទពយសក់មម
ម្រែបបគោនឹ� អាចក់ំណ៍�់បានឹគោ�គោពលម្រែដល ៖

(ក់)  ត្រទពយម្រែដលអាចម្រែបង់់ម្រែចក់បានឹ ដូចជា អាចម្រែបង់់ម្រែចក់ ឬម្រែញក់ដាច់ពីអង់់គភាព នឹិង់់យក់គោ�លក់់ គោផុរ ផតល់អជាា 
ប�ណ៍ា ជីួល ឬគោផ្លាា�បត�រ ទាំង់់ជាលក់ខណ៍ៈដាច់គោដាយម្រែ�ក់ ឬជាមួយក់ិចូសនឹា ជាមួយត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុល
ពាក់់ព�នឹធ ឬ                      

(ខ្ព)  ត្រទពយម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីក់ិចូសនឹាឬសិទធិតាមផែ�វចាប់ដទៃទគោទៀ� គោដាយមិនឹគិ�ដល់ថាសិទធិទាំង់់គោនាំ�អាចគោផុរឬ
អាចបំម្រែបក់បានឹពីអង់់គភាព ឬពីសិទធិនឹិង់់កា�ពើក់ិចូដទៃទគោទៀ�គោនាំ�គោទ។

១៨.៣ ម្រែផិក់គោនឹ�មិនឹត្រ�ូវអនឹុ�តចំគោពា� ៖

(ក់)  ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬ

(ខ្ព)  សិទធិគោលើធុនឹធានឹម្រែរ� នឹិង់់ទុនឹបត្រមុង់់គោលើធុនឹធានឹម្រែរ� ដូចជាគោត្របង់់ ឧសម�នឹធុមមជា�ិ នឹិង់់ធុនឹធានឹមិនឹគោក់ើ�គោ�ើង់់វិញ               
គោផសង់់គោទៀ�។

ការទទួលសាគ ល់

សេ�លការណ៍៍ទូសេ�នៃន្តការទទួលសាគ លម់្រាទពយស្តក្តីមៅអរបូ់�

១៨.៤ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌទទួលស្ថាាល់ម្រែដល�នឹម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២.២៧ ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់ការទទួល ស្ថាាល់
ថាគោ�ើត្រទពយគោនាំ�ជាត្រទពយសក់មមអរូបី។ ដូចគោនឹ� អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់នឹូវត្រទពយសក់មមអរូបី ថាជាត្រទពយសក់មម                   
មួយ ត្របសិនឹគោបើ នឹិង់់ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោបើ ៖

(ក់)  អ�ុត្របគោ�ជីន៍ឹគោសដឋក់ិចូម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់នាំគោពលអនាំគ�ម្រែដលភាាប់ជាមួយត្រទពយសក់មមគោនាំ�អាចនឹឹង់់ហិូរ
ចូលអង់់គភាព 

(ខ្ព)  ទៃថែគោដើម ឬ�ទៃមែរបស់ត្រទពយសក់មម បានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយ�នឹភាពទុក់ចិ�ត នឹិង់់

(គ)  ត្រទពយសក់មមមិនឹបានឹមក់ពីការចំ�យម្រែដលគោក់ើ��នឹគោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពគោលើធា�ុអរូបីគោនាំ�។
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១៨.៥ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើការវាយ�ទៃមែគោលើភវនឹីយភាពទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់នាំគោពលអនាំគ� គោដាយគោត្របើ 
ការសនឹម�សមត្រសបនឹិង់់អាចទទួលយក់បានឹ ម្រែដលបង្ហាាញឱ្យយគោឃើញនឹូវការបាានឹ់ស្ថាានឹដ៏លែបំផុ�របស់អិក់ត្រគប់ត្រគង់់គោលើ 
លក់ខខ្ពណ៍ឌគោសដឋក់ិចូម្រែដលនឹឹង់់អាយុកាលអាចគោត្របើបានឹរបស់ត្រទពយសក់មម។

១៨.៦ អង់់គភាពមួយគោត្របើការវិនិឹចេ�យគោដើមបីបាាន់ឹស្ថាានឹក់ត្រមិ�ទៃនឹភាពចាស់លាស់ម្រែដលភាាប់គោ�នឹឹង់់លំហិូរទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីន៍ឹ 
គោសដឋក់ិចូម្រែដលភាាប់ជាមួយការគោត្របើត្របាស់នឹូវត្រទពយសក់មម គោដាយម្រែផែក់គោលើភ�សត�តាង់់ម្រែដល�នឹគោ�គោពលទទួលស្ថាាល់
ដំបូង់់ គោដាយផតល់ទមៃនឹ់ខាាំង់់ចំគោពា�ភ�សត�តាង់់ខាង់់គោត្រ�។

១៨.៧  លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យក់ិ�ង់់ការទទួលស្ថាាល់ភវនឹីយភាពក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៨.៤ (ក់) ម្រែ�ង់់ម្រែ�ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ថាត្រគប់ត្រ�នឹ់ 
សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមអរូបីម្រែដលទទួលបានឹគោដាយម្រែ�ក់ពី�ំ។

ការទទួលបាន្តជាផ្នែ�ែក្តីមួយនៃន្តការរមួប់ញ្ញចូលអា��វក្តីមៅ

១៨.៨ ត្រទពយសក់មមអរូបីម្រែដលទទួលបានឹតាម ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ��ទៃមែសមត្រសបរបស់វា 
មិនឹអាចវាស់ម្រែវង់់គោដាយការទុក់ចិ�ត គោដាយ�ានឹការចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ នាំកាលបរិគោចេទទទួលបានឹ។

ការវាស្តផ់្នែវង់ដិំប់ូង់

១៨.៩  អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមអរូបីជាដំបូង់់តាមទៃថែគោដើមរបស់វា។

ការទទួលបាន្តដាច់សេដាយផ្នែ�ក្តី

១៨.១០  ទៃថែគោដើមរបស់ត្រទពយសក់មមអរូបីម្រែដលទទួលបានឹដាច់គោដាយម្រែ�ក់ �នឹ ៖

(ក់)  ទៃថែទិញរបស់វា រួមទាំង់់ពនឹធគយ នឹិង់់ពនឹធគោលើការទិញម្រែដលមិនឹអាចត្របមូលមក់វិញបានឹ បនាំាប់ពីកា�់ក់ង់់ជាមួយ 
អបបហាពាណ៍ិជីជក់មមនឹិង់់ការចុ�ទៃថែ នឹិង់់

(ខ្ព)  ទៃថែគោដើមរួមផសំគោដាយផ្លាាល់នាំនាំសត្រ�ប់គោរៀបចំត្រទពយសក់មមសត្រ�ប់គោត្របើត្របាស់តាមគោ�លបំណ៍ង់់។

ការទទួលបាន្តជាផ្នែ�ែក្តីមួយនៃន្តការរមួប់ញ្ញចូលអា��វក្តីមៅ

១៨.១១ ត្របសិនឹគោបើត្រទពយសក់មមអរូបី ត្រ�ូវបានឹទទួលតាមការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម ទៃថែគោដើមទៃនឹត្រទពយសក់មមអរូបីគោនាំ� គឺជា �ទៃមែ
សមត្រសបនាំកាលបរិគោចេទទទួលបានឹ។

ការទទួលបាន្តតាមរយៈអំសេណាយរប់ស្តរ់ដាា �ិបាល

១៨.១២ ត្របសិនឹគោបើត្រទពយសក់មមអរូបីត្រ�ូវបានឹទទួលតាមរយៈ អំគោ�យរបស់រដាាភិបាល ទៃថែគោដើមទៃនឹត្រទពយគោនាំ� គឺជា�ទៃមែ 
សមត្រសបរបស់វានាំកាលបរិគោចេទ ម្រែដលអំគោ�យគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទទួល ឬនឹឹង់់អាចទទួលបានឹ ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី ២៤                         
សតីពី អំគោ�យរបស់រដាាភិបាល។
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ការសេដាះដិូរម្រាទពយស្តក្តីមៅ

១៨.១៣ ត្រទពយសក់មមអរូបីអាចត្រ�ូវបានឹទទួលតាមការគោផ្លាា�បត�រជាមួយត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ� ឬត្រទពយសក់មម,     ឬ ការ
បញ្ញូ�ល�ំរវាង់់ត្រទពយសក់មមរូបិយវ�ុ�នឹិង់់មិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ�។ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ទៃថែគោដើមទៃនឹត្រទពយសក់មមអរូបី គោនឹ�
តាម�ទៃមែសមត្រសប គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ� (ក់)- ត្រប�ិប�តិការគោផ្លាា�បត�រខ្ពើ�នឹូវស្ថារជា�ិពាណ៍ិជីជក់មម ឬ (ខ្ព)-�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ 
ត្រទពយសក់មមម្រែដលទទួលបានឹនឹិង់់ទាំង់់ត្រទពយសក់មមម្រែដលគោបា�បង់់់គោចាំលមិនឹអាចវាស់ម្រែវង់់បានឹគួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ។                        

ក់រណ៍ីគោនឹ� ទៃថែគោដើមទៃនឹត្រទពយសក់មម ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម �ទៃមែគោ�ង់់ ទៃនឹត្រទពយសក់មមគោដលបានឹគោបា�បង់់់គោចាំល។

ម្រាទពយស្តក្តីមៅអរបូ់�ផ្នែដិលសេក្តី�ត្ថុសេ��ង់នៃ�ាក្តីែ�ង់

១៨.១៤ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំ�យម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ទៃផុក់ិ�ង់់គោលើធា�ុរូអបិយ រួមបញ្ញូ�លទាំង់់ចំ�យទាំង់់អស់សត្រ�ប់ 
ទាំង់់សក់មមភាពត្រស្ថាវត្រជាវនឹិង់់អភិវឌ្ឍិិ  ថាជាចំ�យ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ� វាជាម្រែផិក់មួយទៃនឹ ទៃថែគោដើម
របស់ត្រទពយសក់មមដទៃទគោទៀ� ម្រែដលបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ�។

១៨.១៥ ជាឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹការអនឹុវ�តក់ថាខ្ពណ៍ឌមុនឹៗ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំ�យគោលើធា�ុនាំនាំខាង់់គោត្រកាមថាជា                
ចំ�យ នឹិង់់មិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការចំ�យថាជាត្រទពយសក់មមអរូបី ៖

(ក់)  ស្ថាាក់យីគោហាម្រែដលបគោង់់កើ�គោ�ើង់់គោដាយទៃផុក់ិ�ង់់ ស្ថាាក់សញ្ញាា សិទធិទៃនឹការគោបា�ផាយ បញ្ញជីអ�ិថិជីនឹ នឹិង់់ធា�ុ 
ត្របហាក់់ត្របម្រែហិលៗ

(ខ្ព)  សក់មមភាពចាំប់គោផតើម (ដូចជា ទៃថែចាំប់គោផតើម) ម្រែដលរួម�នឹទៃថែគោដើមបង់់កបគោង់់កើ� ដូចជា ទៃថែគោដើមខាង់់ចាប់នឹិង់់   
ក់ិចូការគោលខាធុិការ ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ក់ិ�ង់់ការបគោង់់កើ�អង់់គភាពតាមផែ�វចាប់ ចំ�យក់ិ�ង់់ការគោបើក់គោ�ង់់ចត្រក់ 
ឬអាជីីវក់មម (ដូចជា ទៃថែគោដើមមុនឹគោបើក់ដំគោណ៍ើរការ) នឹិង់់ចំ�យសត្រ�ប់ចាំប់ត្រប�ិប�តិការថមី ឬចាំប់គោផតើមបង្ហាាញ
ផលិ�ផល ឬដំគោណ៍ើរការថមី (ដូចជា ទៃថែគោដើមមុនឹត្រប�ិប�តិការដំបូង់់)

(គ)  សក់មមភាពបណ៍ា��ប�ាល

(ឃ)  សក់មមភាពផសពើផាយនឹិង់់ផាយពាណ៍ិជីជក់មម

(ង់់)  ការផ្លាាស់បត�រទីតាំង់់ ឬការគោរៀបចំម្រែផិក់ឬអង់់គភាពទាំង់់មូលគោ�ើង់់វិញ

(ច)  គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមម្រែដលបគោង់់កើ�គោ�ើង់់ទៃផុក់ិ�ង់់។

១៨.១៦ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៨.១៥មិនឹបានឹ��ំង់់ការទទួលស្ថាាល់ការចំ�យមុនឹថាជាត្រទពយសក់មម គោ�គោពលម្រែដលការចំ�យ            
គោលើទំនឹិញឬគោសវាត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់មុនឹការមក់ដល់នឹូវទំនឹិញឬការផតល់គោសវាក់មម។

ចំណាយព�អត្ថុ�ត្ថុកាលផ្នែដិលមិន្តម្រាត្ថុូវបាន្តទទួលសាគ លថ់ាជាម្រាទពយស្តក្តីមៅ

១៨.១៧ ចំ�យគោលើធា�ុអរូបីមួយម្រែដលត្រ�ូបានឹទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ថាជាចំ�យ មិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹទៃថែគោដើម
ត្រទពយសក់មមគោ�កាលបរិគោចេទគោត្រកាយគោនាំ�គោទ។



120  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ការវាស្តផ់្នែវង់ប់នាំា ប់់ព�ការទទួលសាគ ល់

១៨.១៨ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមអរូបី គោដាយយក់ទៃថែគោដើមដក់រំលស់បង់់គរនាំនាំ នឹិង់់ដក់ការខា�បង់់់ពី ការថយចុ��ទៃមែ
បង់់គរនាំនាំ។ �ត្រមូវការក់ិ�ង់់ការទទួលស្ថាាល់ការរំលស់គោលើត្រទពយសក់មមអរូបីត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់គោនឹ�។ �ត្រមូវការក់ិ�ង់់
ការទទួលស្ថាាល់ការថយចុ��ទៃមែត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី ២៧ ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម។

អាយ�កាលអាចសេម្រាប់�បាន្ត

១៨.១៩ សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� �ល់ត្រទពយសក់មមអរូបីទាំង់់អស់ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ថា�នឹអាយុកាលគោត្របើត្របាស់
�នឹក់ំណ៍�់។ អាយុកាលគោត្របើត្របាស់របស់ត្រទពយសក់មមអរូបីមួយម្រែដលគោក់ើ�ពីសិទធិតាមផែ�វចាប់ ឬគោក់ើ�ពីសិទធិតាម
ក់ិចូសនឹាមិនឹត្រ�ូវគោលើសពីការិយបរិគោចេទទៃនឹសិទធិតាមផែ�វចាប់ ឬសិទធិតាមក់ិចូសនឹាគោទ បុុម្រែនឹតអាច�នឹរយៈ គោពល
ខ្ពែីជាង់់អាត្រស�យគោដាយការិយបរិគោចេ ទម្រែដលអង់់គភាពរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មមគោនាំ�។ ត្របសិនឹគោបើសិទធិតាម               
ក់ិចូសនឹាឬសិទធិតាមផែ�វចាប់ដទៃទគោទៀ� ត្រ�ូវបានឹគោផុរក់ិ�ង់់រយៈគោពលក់ំណ៍�់មួយ ម្រែដលអាចត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់វិញ 
អាយុកាលគោត្របើត្របាស់របស់ត្រទពយសក់មមអរូបីត្រ�ូវបញ្ញូ�លការិយបរិគោចេទគោធុើើគោ�ើង់់វិញ ត្របសិនឹគោបើ�នឹភ�សត�តាង់់ បញ្ញាាក់់ការ
គោធុើើគោ�ើង់់វិញគោដាយអង់់គភាពគោដាយ�ានឹទៃថែគោដើមចាំំបាច់។

១៨.២០  ត្របសិនឹគោបើអាយុកាលគោត្របើត្របាស់របស់ត្រទពយសក់មមអរូបី មិនឹអាចក់ំណ៍�់ត្របក់បគោដាយភាពឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ អាយុកាលត្រ�ូវ
គោធុើើការក់ំណ៍�់ម្រែផែក់គោលើការបាានឹ់ស្ថាានឹដ៏ត្រ�ឹមត្រ�ូវបំផុ�របស់ថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់ ម្រែ�មិនឹត្រ�ូវឱ្យយគោលើសពី ១០ឆ្នាំំំ គោ�ើយ។

ការយិប់រសិេច័ទដិក្តីរលំស្ត ់ន្តិង់វិធុ�សាស្ត្រស្តតដិក្តីរលំស្ត់

១៨.២១ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើវិភាជីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់អាចរំលស់បានឹគោលើត្រទពយសក់មមអរូបីគោដាយឈ្នួរគោលើមូលដាានឹជាត្របព�នឹធកិ់�ង់់អំ��ង់់
ទៃនឹ អាយុកាលគោត្របើត្របាស់របស់វា។ គោស្ថាហិុុយរំលស់សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទនឹីមួយៗ ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ថាជាចំ�យ 
គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ម្រែផិក់គោផសង់់គោទៀ�របស់សតង់់់ដារគោនឹ��ត្រមូវឱ្យយទៃថែ គោដើមត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ថាជាម្រែផិក់មួយទៃនឹទៃថែគោដើមរបស់              
ត្រទពយសក់មម ដូចជា សនឹិិធុិ ឬត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ។

១៨.២២ ការរំលស់ចាំប់គោផតើមគោ�គោពលម្រែដលត្រទពយសក់មមអរូបី អាចយក់គោ�គោត្របើត្របាស់បានឹ �នឹនឹ�យថាគោពលម្រែដលវាគោ�ក់ិ�ង់់
ទីតាំង់់នឹិង់់គោត្រកាមតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌចាំំបាច់សត្រ�ប់វាគោដើមបីអាចត្រប�ិប�តិការបានឹតាមគោសចក់តីត្រ�ូវការអិក់ត្រគប់ត្រគង់់។ ការ
ដក់រំលស់ត្រ�ូវបញ្ញូប់ គោ�គោពលម្រែដលត្រទពយសក់មមឈ្នួប់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់។ អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្រជីើសគោរើសវិធុីស្ថាត្រសតដក់
រំលស់ម្រែដលបង្ហាាញអំពីគំរូម្រែដលអង់់គភាពរំពឹង់់នឹឹង់់អាត្រស�យគោលើផលត្របគោ�ជីន៍ឹម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូរបស់ត្រទពយសក់មមនាំគោពល
អនាំគ�។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពមិនឹអាចក់ំណ៍�់គំរូគោនាំ�គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតដក់រំលស់គោថរ។

ត្ថុនៃមៃកាក្តីស្តណំ៍ល់

១៨.២៣  អង់់គភាពត្រ�ូវសនឹម�ថា �ទៃមែកាក់សំណ៍ល់ របស់ត្រទពយសក់មមអរូបីគោសមើនឹឹង់់សូនឹយ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ� ៖

(ក់)  �នឹក់ិចូសនឹាពីសំ�ក់់��ិយជីនឹក់ិ�ង់់ការទិញត្រទពយសក់មមនាំចុង់់អាយុកាលគោត្របើត្របាស់របស់វា ឬ

(ខ្ព) �នឹទីផារសក់មមសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មម គោហិើយ ៖

១-  �ទៃមែម្រែដលគោ�សល់អាចត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់គោដាយម្រែផែក់គោលើទីផារគោនាំ� នឹិង់់

២- ទីផារគោនាំ�អាចនឹឹង់់គោ��នឹនាំចុង់់អាយុកាលគោត្របត្របាស់របស់ត្រទពយសក់មម។
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ការម្រាត្ថុួត្ថុពិន្តិត្ថុយសេ��ង់វិញសេល�ការយិប់រសិេច័ទដិក្តីរលំស្ត ់ន្តិង់វិធុ�សាស្ត្រស្តតដិក្តីរលំស្ត់

១៨.២៤ ក់តាានាំនាំ ដូចជា ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹវិធុីគោត្របើត្រទពយសក់មមអរូបី ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹការគោជីឿនឹគោលឿនឹទៃនឹបគោចូក់វិទា នឹិង់់ ការម្រែត្រប 
ត្របួលគោលើទៃថែទីផារអាចបង្ហាាញថា�ទៃមែម្រែដលគោ�សល់ឬអាយុកាលគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មមអរូបីត្រ�ូវបានឹម្រែត្របត្របួល ក់ិ�ង់់
អំ��ង់់កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ត្របចាំំឆ្នាំំំថមីៗបំផុ�។ត្របសិនឹគោបើសុចូនឹក់រគោនឹ�គោក់ើ��នឹ អង់់គភាពត្រ�ូវ ត្រ�ួ�ពិនឹិ�យគោ�ើង់់វិញ
គោលើការបាានឹ់ស្ថាានឹមុនឹៗរបស់ខ្ពែ�នឹ គោហិើយត្រ�ូវម្រែក់ម្រែត្រប�ទៃមែម្រែដលគោ�សល់ ម្រែក់ម្រែត្របវិធុីស្ថាត្រសតដក់រំលស់ ឬអាយុកាល
គោត្របើត្របាស់ ត្របសិនឹគោបើការបាានឹ់ស្ថាានឹបចូ�បបនឹិខ្ពុស�ំ។ អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ទុក់ការម្រែត្របត្របួលគោលើ�ទៃមែម្រែដលគោ�សល់ ម្រែក់ម្រែត្រប
វិធុីស្ថាត្រសតដក់រំលស់ឬអាយុកាលគោត្របើត្របាស់ថាជា ការម្រែត្របត្របួលគោលើ ការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយ  ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
១០.១៥-១០.១៨។

ការសាត រសេ��ង់វិញនៃន្តត្ថុនៃមៃសេ�ង់ - ការខាត្ថុព�ការ�យច�ះត្ថុនៃមៃ

១៨.២៥ គោដើមបីក់ំណ៍�់ថាគោ�ើត្រទពយសក់មមអរូបីមួយត្រ�ូវបានឹថយចុ��ទៃមែ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តម្រែផិក់ទី ២៧។ ម្រែផិក់គោនាំ� ពនឹយល់ថា
គោ�ើអង់់គភាពត្រ�ួ�ពិនឹិ�យគោ�ើង់់វិញគោលើ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមរបស់ខ្ពែ�នឹគោពល�នឹិង់់�ាង់់ដូចគោមតច គោ�ើអង់់គភាពក់ំណ៍�់
នឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹ របស់ត្រទពយសក់មម�ាង់់ដូចគោមតច គោហិើយគោ�ើគោ� គោពល�អង់់គភាព
ទទួលស្ថាាល់ ឬត្រ�លប់ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ។

ភាពហួិស្តម័យ ន្តិង់ការប់សេញ្ញចញសេ�ល

១៨.២៦ អង់់គភាពត្រ�ូវឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមអរូបី នឹិង់់ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំគោណ៍ញ ឬខា� ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�៖

(ក់)  គោពលបគោញ្ញូញគោចាំល ឬ

(ខ្ព)  គោ�គោពលម្រែដលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូអនាំគ� មិនឹត្រ�ូបានឹរំពឹង់់នឹឹង់់ទទួលបានឹពីការគោត្របើត្របាស់វាឬពីការ
បគោញ្ញូញគោចាំល។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

១៨.២៧ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹសត្រ�ប់ចំ��់ថាំក់់នឹីមួយៗទៃនឹត្រទពយសក់មមអរូបី ដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(ក់)  អាយុកាលគោត្របើត្របាស់ ឬ អត្រតាដក់រំលស់ម្រែដលបានឹគោត្របើ។

(ខ្ព)  វិធុីស្ថាត្រសតដក់រំលស់ម្រែដលបានឹគោត្របើ។

(គ)  �ទៃមែគោ�ង់់សរុប នឹិង់់រំលស់បង់់គរនាំនាំ (គោដាយសរុបជាមួយផលបូក់ នឹូវការខា�បង់់់ ម្រែដលបា�់គោ�) គោ�គោដើម 
នឹិង់់ គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

(ឃ) ធា�ុបនាំា�់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ( នឹិង់់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លទធផល ត្របសិនឹគោបើត្រ�ូវបានឹ
បង្ហាាញ)  ម្រែដលត្រ�ូវបញ្ញូ�លនឹូវរំលស់នាំនាំគោលើ  ត្រទពយសក់មមអរូបីម្រែដលគោក់ើ��នឹគោ�ើង់់។
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(ង់់)  ការផគ�ផគង់់�ទៃមែគោ�ង់់គោ�គោដើម នឹិង់់ ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ គោដាយបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់នឹូវ ៖

 ១) ធា�ុបម្រែនឹុមគោផសង់់ៗ

 ២) ការបគោញ្ញូញគោចាំល

 ៣)  ការទទួលបានឹ ឬលទធក់មម តាមរយៈការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម

 ៤) ការដក់រំលស់

 ៥) ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ នឹិង់់

 ៦) ការម្រែត្របត្របួលគោផសង់់គោទៀ�។

 ការផគ�ផគង់់គោនឹ� មិនឹចាំំបាច់បង្ហាាញសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗគោទ។

១៨.២៨  អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹផង់់ម្រែដរនឹូវ ៖

(ក់)  ការពិពណ៍៌នាំ �ទៃមែគោ�ង់់ នឹិង់់ ការិយបរិគោចេទរំលស់ម្រែដលគោ�សល់របស់ ត្រទពយសក់មមអរូបីនឹីមួយៗ ម្រែដលជា
ស្ថារវនឹតសត្រ�ប់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� របស់អង់់គភាព។

(ខ្ព)  ចំគោពា�ត្រទពយសក់មមអរូបីម្រែដលទទួលបានឹតាមរយៈអំគោ�យរបស់រដាាភិបា គោហិើយម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួល ស្ថាាល់ 
ដំបូង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប  (គោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌទី ១៨.១២)  ៖

១- �ទៃមែសមត្រសបម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់សត្រ�ប់ត្រទពយទាំង់់គោនាំ� នឹិង់់

២- �ទៃមែគោ�ង់់របស់វា។

(គ)  អ�ុិភាពនឹិង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមអរូបីម្រែដលអង់់គភាពបានឹក់ំណ៍�់ក់មមសិទធិដល់វាឬ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹសនឹា
ធានាំបំណ៍ុល នឹិង់់

(ឃ)  បរិ�ណ៍ទៃនឹចំ�យតាមក់ិចូសនឹា ក់ិ�ង់់ការទទួលបានឹនឹូវត្រទពយសក់មមអរូបី។

១៨.២៩ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពីចំនួឹនឹសរុបទៃនឹចំ�យគោលើការត្រស្ថាវត្រជាវនិឹង់់ការអភិវឌ្ឍិិម្រែដលត្រ�ូវបានឹ                
ទទួលស្ថាាល់ថាជាចំ�យក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ (ដូចជា បរិ�ណ៍ទៃនឹចំ�យ ម្រែដលគោក់ើ��នឹទៃផុក់ិ�ង់់គោលើការត្រស្ថាវត្រជាវ
នឹិង់់ការអភិវឌ្ឍិិ ម្រែដលមិនឹត្រ�ូវបានឹគិ�គូរថាជាម្រែផិក់មួយទៃនឹទៃថែគោដើមរបស់ត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ� ម្រែដលត្រសបតាម
លក់ខណ៍ៈ វិនឹិចេ�យទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនឹ�)។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ១៩

ការរមួប់ញ្ញចូលអា��វក្តីមៅ ន្តិង់ សេក្តីរ ត�សេ�ៅ ះអា��វក្តីមៅ

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

១៩.១ ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�គណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ការួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម។ ម្រែផិក់គោនឹ�ផតល់ការម្រែណ៍នាំំពីការក់ំណ៍�់សញ្ញាាណ៍
អិក់ទិញ ការវាស់ម្រែវង់់ទៃថែគោដើមទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់ការម្រែបង់់ម្រែចក់ទៃថែគោដើមគោនាំ�គោ�ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មម ម្រែដលបានឹ
ទិញ នឹិង់់បំណ៍ុល នឹិង់់សំវិធានឹធុនឹសត្រ�ប់បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុម្រែដលបានឹសនឹម�។ បម្រែនឹុមពីគោនឹ� ម្រែផិក់គោនឹ� ក់៏បង្ហាាញពី
គណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមទាំង់់គោ�គោពលទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់ការិយបរិគោចេទ បនឹតបនាំាប់។

១៩.២ ម្រែផិក់គោនឹ�បញ្ញាាក់់ពីការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម គោលើក់ម្រែលង់់ៈ

(ក់)  ការបញ្ញូ�លអង់់គភាព ឬអាជីីវក់មមសុិ�គោត្រកាមការត្រគប់ត្រគង់់រួម។ ការត្រគប់ត្រគង់់រួម�នឹនឹ�យថា �ល់អង់់គភាព ឬ
អាជីីវក់មមបញ្ញូ�ល�ំត្រ�ូវបានឹត្រគប់ត្រគង់់ចុង់់គោត្រកាយគោដាយភាគីម្រែ�មួយ ឬភាគីគោត្រចើនឹម្រែដលទាំង់់មុនឹ នឹិង់់គោត្រកាយ ការ
បញ្ញូ�លអាជីីវក់មមដូច�ំ គោហិើយការត្រគប់ត្រគង់់គោនាំ�មិនឹ�នឹការផ្លាាស់បូ�រគោទ។

(ខ្ព)  ការបគោង់់កើ�ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ។

(គ)  ការទិញត្រក់ុមត្រទពយសក់មមម្រែដលមិនឹ�នឹបគោង់់កើ�ជាអាជីីវក់មម។

ន្តិយមន្ត័យនៃន្តការរមួប់ញ្ញចូលអា��វក្តីមៅ

១៩.៣ ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមគឺជាបញ្ញូ�លអង់់គភាពឬអាជីីវក់មមគោដាយម្រែ�ក់ៗពី�ំ ឱ្យយគោ�ជាអង់់គភាព�យការណ៍៍ម្រែ�មួយ។ 
លទធផលទៃនឹការបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមគោសុើរម្រែ�ទាំង់់អស់គោនឹ� គឺអង់់គភាពមួយម្រែដលជាអិក់ទិញទទួលបានឹសិទធិក់ិ�ង់់ការត្រគប់ 
ត្រគង់់អាជីីវក់មមមួយឬគោត្រចើនឹគោទៀ�ម្រែដលជាអិក់លក់់។ ទៃថៃទិញគឺទៃថៃម្រែដលអិក់ទិញទទួលបានឹការត្រគប់ត្រគង់់ពីអិក់លក់់។

១៩.៤ ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមអាចត្រ�ូវបានឹគោរៀបចំរចនាំសម័�នឹធតាមវិធុីគោផសង់់�ំ សត្រ�ប់គោហិ�ុផលផែ�វចាប់ ពនឹធដារ ឬ គោហិ�ុ 
ផលគោផសង់់គោទៀ�។ វាអាចជាការទិញមូលធុនឹរបស់អង់់គភាពមួយគោដាយអង់់គភាពមួយគោទៀ� ឬការទិញទៃនឹត្រទពយ សក់មម
សុទធរបស់អង់់គភាពមួយគោទៀ� ឬការទទួលយក់បំណ៍ុលរបស់អង់់គភាពមួយគោទៀ� ឬការទិញចំម្រែណ៍ក់ខ្ពែ�ទៃនឹត្រទពយ សក់មម
សុទធរបស់អង់់គភាពមួយគោទៀ�ម្រែដលរួម�ំបគោង់់កើ�ជាអាជីីវក់មមមួយឬគោត្រចើនឹបានឹ។

១៩.៥   ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមអាច�នឹត្របសិទធភាពគោដាយការគោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ ឬការគោផុរស្ថាច់ត្របាក់់ ឬស្ថាច់ 
ត្របាក់់សមមូល ឬត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ� ឬក់៏ជាការបញ្ញូ�ល�ំមួយទៃនឹចំណ៍ុចខាង់់គោដើមគោនឹ�។ ត្រប�ិប�តិការអាច គោក់ើ� 
គោ�ើង់់រវាង់់�ាស់ភាគហិុុនឹនាំនាំទៃនឹអង់់គភាពរួមបញ្ញូ�ល�ំ ឬរវាង់់អង់់គភាពមួយ នឹិង់់�ាស់ភាគហិុុនឹទៃនឹអង់់គភាពមួយ គោទៀ�។ 
ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមអាចបគោង់់កើ�ឱ្យយ�នឹនឹូវអង់់គភាពថមីមួយគោដើមបីត្រគប់ត្រគង់់អង់់គភាពរួមបញ្ញូ�ល�ំ ឬត្រទពយ សក់មមសុទធ
ម្រែដលបានឹគោផុរ ឬការគោរៀបចំគោ�ើង់់វិញនឹូវរចនាំសម័�នឹធទៃនឹអង់់គភាពមួយ ឬគោត្រចើនឹម្រែដលបានឹរួមបញ្ញូ�ល�ំ។
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អំព�គណ៍សេន្តយយ

១៩.៦ ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមទាំង់់អស់ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោដាយអនឹុវ�តវិធុីស្ថាត្រសតទិញ។

១៩.៧ ការអនឹុវ�តវិធុីស្ថាត្រសតទិញរួម�នឹជីំហានឹមួយចំនឹួនឹដូចខាង់់គោត្រកាមៈ

(ក់)  ក់ំណ៍�់សញ្ញាាណ៍អិក់ទិញ

(ខ្ព)  វាស់ម្រែវង់់ទៃថែគោដើមទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់

(គ)  គោ�ទៃថៃទិញ ត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់ទៃថែគោដើមទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមគោ�ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹទិញ នឹិង់់បំណ៍ុល នឹិង់់
សំវិធានឹធុនឹសត្រ�ប់បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុម្រែដលបានឹសនឹម�។

ការក្តីំណ៍ត្ថុ់ស្តញ្ញាញ ណ៍អែក្តីទិញ

១៩.៨ ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមទាំង់់អស់ត្រ�ូវក់ំណ៍�់សញ្ញាាណ៍អិក់ទិញ។ អិក់ទិញគឺជាអង់់គភាពរួមបញ្ញូ�ល�ំម្រែដលទទួលបានឹ 
ការត្រគប់ត្រគង់់គោលើអង់់គភាពឬអាជីីវក់មមរួមបញ្ញូ�ល�ំគោផសង់់គោទៀ�។

១៩.៩ ការត្រគប់ត្រគង់់គឺជាអំ�ចគោដើមបីត្រគប់ត្រគង់់គោ�លនឹគោ�បាយហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការរបស់អង់់គភាពមួយគោដើមបីទទួល
បានឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ពីសក់មមភាពរបស់អង់់គភាពគោនាំ�។ ការត្រគប់ត្រគង់់គោលើអង់់គភាពមួយគោដាយអង់់គភាពមួយគោទៀ�ត្រ�ូវ បា
នឹពិព៌ណ៍នាំក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី៩ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម នឹិង់់ដាច់គោដាយម្រែ�ក់។

១៩.១០ គោទា�បីជាគោពលខ្ពែ�ការក់ំណ៍�់សញ្ញាាណ៍អិក់ទិញអាចពិបាក់ ម្រែ�វាម្រែ�ង់់ម្រែ��នឹសញ្ញាាមួយចំនឹួនឹម្រែដលបញ្ញាាក់់ពី 
សញ្ញាាណ៍អិក់ទិញ។ ឧទាហិរណ៍៍៖

(ក់) ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែសមត្រសបរបស់អង់់គភាពមួយទៃនឹអង់់គភាពបញ្ញូ�ល�ំ �នឹ�ទៃមែខ្ព័ស់គួរឱ្យយក់�់ស�ាល់ជាង់់ �ទៃមែ 
សមត្រសបទៃនឹអង់់គភាពរួមបញ្ញូ�ល�ំមួយគោទៀ� អង់់គភាពម្រែដល�នឹ�ទៃមែសមត្រសបខ្ព័ស់គោនាំ�គឺភាគគោត្រចើនឹជា
អិក់ទិញ។

(ខ្ព) ត្របសិនឹគោបើការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមបគោង់់កើ�គោ�ើង់់តាមរយៈទៃនឹការគោដា�ដូររវាង់់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹធុមមតាម្រែដល�នឹ 
សិទធិគោបា�គោឆ្នាំំ� នឹិង់់ស្ថាច់ត្របាក់់ ឬត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ� អង់់គភាពម្រែដលបានឹចំ�យស្ថាច់ត្របាក់់ ឬត្រទពយសក់មម 
គោនាំ�គឺភាគគោត្រចើនឹជាអិក់ទិញ។

(គ) ត្របសិនឹគោបើការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមបគោង់់កើ�ឱ្យយគណ៍ៈត្រគប់ត្រគង់់របស់អង់់គភាពមួយ ទៃនឹអង់់គភាពរួមបញ្ញូ�ល�ំ�នឹ 
លទធភាពត្រ�ួ�ត្រតាការគោត្រជីើសគោរើសត្រក់ុមគណ៍ៈត្រគប់ត្រគង់់ទៃនឹអង់់គភាព ម្រែដលបានឹរួមបញ្ញូ�ល�ំ អង់់គភាពរបស់ 
គណ៍ៈត្រគប់ត្រគង់់ម្រែដល�នឹលទធភាពត្រ�ួ�ត្រតាគឺភាគគោត្រចើនឹជាអិក់ទិញ។

នៃ�ៃសេដិ�មនៃន្តការរមួប់ញ្ញចូលអា��វក្តីមៅ

១៩.១១ អិក់ទិញត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ទៃថែគោដើមទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមជា�ទៃមែសរុបទៃនឹៈ

(ក់)  �ទៃមែសមត្រសបគោ�ទៃថៃទិញទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹផតល់ បំណុ៍លម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ ឬបានឹសនឹម� នឹិង់់
ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹគោបា�ផាយគោដាយអិក់ទិញជាការគោដា�ដូរ គោដើមបីទទួលបានឹការត្រគប់ត្រគង់់ពីអិក់លក់់ 
បូក់នឹឹង់់

(ខ្ព)  ចំ�យ�មួយម្រែដលចូលរួមគោដាយផ្លាាល់ចំគោពា�ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 125

ន្តិយត័្ថុក្តីមៅសេល�នៃ�ៃសេដិ�មនៃន្តការរមួប់ញ្ញចូលអា��វក្តីមៅផ្នែដិលជាយថាសេហិត្ថុ�សេល�ម្រាពឹត្ថុតិការណ៍៍អនាំគត្ថុ

១៩.១២ គោ�គោពលក់ិចូសនឹាទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមបង្ហាាញ ឱ្យយ�នឹនឹិយ��ក់មមចំគោពា�ទៃថែគោដើមទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម 
ជាយថាគោហិ�ុគោលើត្រពឹ�តិការណ៍៍អនាំគ� អិក់ទិញត្រ�ូវបញ្ញូ�លនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់បាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹនឹិយ��ក់មមគោនឹ�គោ�ក់ិ�ង់់ ទៃថែ 
គោដើមទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមគោ�ទៃថៃទិញ ត្របសិនឹគោបើនឹិយ��ក់មមគោនឹ�អាចនឹឹង់់គោក់ើ��នឹ នឹិង់់អាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ 
ចិ�តបានឹ។

១៩.១៣ មាាង់់វិញគោទៀ� ត្របសិនឹគោបើនឹិយ��ក់មមម្រែដលអាចគោក់ើ��នឹមិនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ទៃថៃទិញ បុុម្រែនឹតបនឹតបនាំាប់មក់អាច 
នឹឹង់់គោក់ើ��នឹ នឹិង់់អាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ គោនាំ��ទៃមែបម្រែនឹុមនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជានឹិយ��ក់មមចំគោពា�ទៃថែ គោដើម
ទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម។

 ការម្រែបង់់ម្រែចក់ទៃថែគោដើមទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមចំគោពា�ត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹទិញ នឹិង់់បំណ៍ុល នឹិង់់ បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ
ម្រែដលបានឹសនឹម�

១៩.១៤ គោ�ទៃថៃទិញ អិក់ទិញត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់ទៃថែគោដើមទៃនឹការរួមបញូ្ញ�លអាជីីវក់មមគោដាយទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុល 
របស់អិក់លក់់ម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹ នឹិង់់សំវិធានឹធុនឹចំគោពា�បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុម្រែដលបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌសត្រ�ប់ការ 
ទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៩.១៥ តាម�ទៃមែសមត្រសបគោ�ទៃថៃទិញគោនាំ� គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ឬបំណ៍ុលពនឹធពនឹារម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹទិញ នឹិង់់បំណ៍ុលម្រែដល 
បានឹសនឹម�គោ�ក់ិ�ង់់ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់វាស់ម្រែវង់់អនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី២៩ សូីពី 
ពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល នឹិង់់

(ខ្ព)  បំណ៍ុល (ឬត្រទពយសក់មម គោបើសិនឹជា�នឹ) ម្រែដលទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ការគោរៀបចំអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�របស់អិក់លក់់ 
ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់វាស់ម្រែវង់់អនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី២៨ សូីពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�។

 ភាពខ្ពុស�ំរវាង់់ទៃថែគោដើមទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់ភាគក់មមរបស់អិក់ទិញក់ិ�ង់់�ទៃមែសមត្រសបសុទធរបស់ត្រទពយ 
សក់មមម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹ បំណ៍ុលម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹ នឹិង់់សំវិធានឹធុនឹចំគោពា�បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុម្រែដលអាច 
ក់ំណ៍�់បានឹ ត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៩.២២-១៩.២៤ (ជាគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម ឬជា
គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមអវិជីជ�នឹ)។ ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់�មួយរបស់អិក់លក់់ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់តាមចំម្រែណ៍ក់ ស��ត្រ�ទៃនឹ
ភាគក់មមទៃនឹបរិ�ណ៍ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ទៃនឹត្រទពយសក់មមសុទធម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹរបស់អិក់លក់់។

១៩.១៥  អិក់ទិញត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ដាច់គោដាយម្រែ�ក់នឹូវត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល នឹិង់់ បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹ 
របស់អិក់លក់់គោ�ទៃថៃទិញម្រែ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដលធា�ុទាំង់់គោនាំ�បំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌខាង់់គោត្រកាមគោ�ទៃថៃទិញគោនាំ�៖

(ក់)  ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីត្រទពយសក់មមមួយ (គោលើក់ម្រែលង់់ត្រទពយសក់មមអរូបី) វាអាចនឹឹង់់�នឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអនាំគ�
នាំនាំ ម្រែដលផូល់ឱ្យយអិក់ទិញ គោហិើយ�ទៃមែសមត្រសបរបស់វាអាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ។

(ខ្ព)  ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីបំណ៍ុលមួយ (គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ) វាអាចនឹឹង់់�នឹលំហិូរគោចញទៃនឹធុនឹធានឹនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹ 
�ត្រមូវឱ្យយទូទា�់កា�ពើក់ិចូ គោហិើយ�ទៃមែសមត្រសបរបស់វាអាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ។

(គ)  ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីត្រទពយសក់មមអរូបី �ទៃមែសមត្រសបរបស់វាអាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹគោដាយ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូ
ត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ។

(ឃ)  ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីបំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ �ទៃមែសមត្រសបរបស់វាអាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ។
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១៩.១៦ បនាំាប់ពីទៃថៃទិញ របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញរបស់អិក់ទិញត្រ�ូវបញ្ញូ�លចំគោណ៍ញ នឹិង់់ខា�របស់អិក់លក់់គោដាយ 
បញ្ញូ�លចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យម្រែដលម្រែផែក់គោលើទៃថែគោដើមទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមចំគោពា�អិក់ទិញ។ ឧទាហិរណ៍៍ដូចជា 
បនាំាប់ពីទៃថៃទិញ ចំ�យរំលស់ទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រទពយសក់មមម្រែដលអាចរំលស់បានឹរបស់អិក់លក់់ម្រែដលត្រ�ូវបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ 
របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញរបស់អិក់ទិញ ត្រ�ូវម្រែផែក់គោលើ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមទាំង់់គោនាំ�គោ�ទៃថៃទិញ គោពាល
គឺទៃថែគោដើមទៃនឹត្រទពយសក់មមទាំង់់គោនាំ�ចំគោពា�អិក់ទិញ។

១៩.១៧ ការអនឹុវ�តវិធុីស្ថាត្រសតទិញត្រ�ូវចាំប់គោផតើមពីទៃថៃទិញ គឺជាទៃថៃម្រែដលអិក់ទិញទទួលបានឹការត្រគប់ត្រគង់់គោលើអិក់លក់់។ 
គោដាយស្ថារម្រែ�ការត្រគប់ត្រគង់់គឺជាអំ�ចក់ិ�ង់់ការត្រគប់ត្រគង់់គោ�លនឹគោ�បាយហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការរបស់អង់់គភាព 
មួយ ឬអាជីីវក់មមមួយគោដើមបីទទួលបានឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ពីសក់មមភាពរបស់អង់់គភាពគោនាំ� ដូចគោនឹ�ត្រប�ិប�តិការមួយគោនឹ� 
ពុំចាំំបាច់ម្រែដលត្រ�ូវបិទ ឬបញ្ញូប់គោដាយចាប់មុនឹគោពលអិក់ទិញទទួលបានឹការត្រគប់ត្រគង់់។ អង់់គគោហិ�ុ នឹិង់់ គោហិ�ុការណ៍៍ 
សមត្រសបទំាង់់អស់ជំុីវិញការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមត្រ�ូវបានឹយក់មក់ពិចាំរ�កិ់�ង់់ការក់ំណ៍�់គោពលម្រែដលអិក់ទិញបានឹ 
ទទួលការត្រគប់ត្រគង់់។

១៩.១៨  គោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៩.១៤ អិក់ទិញទទួលស្ថាាល់ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ម្រែ�ត្រទពយសក់មម បំណ៍ុលនឹិង់់ បំណ៍ុល
យថាគោហិ�ុម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹរបស់អិក់លក់់ម្រែដល�នឹគោ�ទៃថៃទិញ នឹិង់់បំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹការទទួល ស្ថាាល់�នឹ
ម្រែចង់់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៩.១៥។ ដូចគោនឹ� ៖

(ក់)  អិក់ទិញត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលគោដើមបីបញ្ញូប់ ឬកា�់បនឹុយសក់មមភាពរបស់អិក់លក់់ម្រែដលជាម្រែផិក់ទៃនឹការ
ម្រែបង់់ ម្រែចក់ទៃថែគោដើមទៃនឹការរួមបញ្ញូ�ល ម្រែ�គោ�គោពលម្រែដលអិក់លក់់�នឹបំណ៍ុលសត្រ�ប់គោធុើើការគោរៀបចំរចនាំសម័�នឹធ 
គោ�ើង់់វិញម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី ២១សំវិធានឹធុនឹ នឹិង់់ យថាគោហិ�ុ គោ�ទៃថៃទិញ នឹិង់់

(ខ្ព)  គោពលម្រែដលម្រែបង់់ម្រែចក់ទៃថែគោដើមទៃនឹការបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម អិក់ទិញមិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលសត្រ�ប់ការខា�គោ� 
គោពលអនាំគ� ឬចំ�យគោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោក់ើ�គោ�ើង់់ប�ាលពីការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម។

១៩.១៩ ត្របសិនឹគោបើការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោលើក់ដំបូង់់សត្រ�ប់ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមមិនឹទានឹ់បញ្ញូប់បានឹគោ�ចុង់់ការិយ បរិគោចេទ
�យការណ៍៍ម្រែដលការរួមបញ្ញូ�ល�ំគោក់ើ��នឹគោ�ើង់់ អិក់ទិញត្រ�ូវទទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹូវ ចំនឹួនឹ
ម្រែដលបានឹបាានឹ់ត្រប�ណ៍ទៃនឹធា�ុម្រែដលមិនឹទានឹ់បានឹគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមចប់។ គោ�ក់ិ�ង់់ក់ំ��ង់់គោពល១២ម្រែខ្ពបនាំាប់ ពីទៃថៃទិញ 
អិក់ទិញត្រ�ូវគោធុើើនឹិយ��ក់មមត្រ��ប់ថយគោត្រកាយគោលើចំនឹួនឹម្រែដលបានឹបាានឹ់ត្រប�ណ៍ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ជា ត្រទពយសក់មម 
នឹិង់់បំណ៍ុលគោ�ទៃថៃទិញ (គោពាលគឺ គោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោលើចំនឹួនឹម្រែដលបានឹបាានឹ់ត្រប�ណ៍ទាំង់់គោនាំ�គោត្របៀប ដូចការគោធុើើ
គណ៍គោនឹយយក់មមគោ�ទៃថៃទិញម្រែដរ) គោដើមបីឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីព��៌�នឹថមីម្រែដលបានឹទទួល។ គោត្រកាយពី១២ម្រែខ្ពបនាំាប់ពី ទៃថៃទិញ 
ការគោធុើើនឹិយ��ក់មមចំគោពា�ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោលើក់ដំបូង់់សត្រ�ប់ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមត្រ�ូវបានឹទទួល ស្ថាាល់ គោដើមបី
ម្រែ�ម្រែក់ម្រែត្របក់ំហិុសឆ្គគង់់�មួយគោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី១០ គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ការបាានឹ់ស្ថាានឹ នឹិង់់
ក់ំហិុសឆ្គគង់់។

ប់ំណ៍� លយថាសេហិត្ថុ�

១៩.២០ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៩.១៥ បញ្ញាាក់់ថាអិក់ទិញទទួលស្ថាាល់សំវិធានឹធុនឹសត្រ�ប់បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុរបស់អិក់លក់់ដាច់ 
គោដាយម្រែ�ក់ ម្រែ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបរបស់វាអាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ។ ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែសមត្រសប មិនឹ
អាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹៈ

(ក់) វា�នឹផលបុ�ពាល់គោលើចំនឹួនឹម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ ឬបានឹគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមជាគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមគោដាយ 
អនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៩.២៤ នឹិង់់
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(ខ្ព)  អិក់ទិញត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់បង្ហាាញព��៌�នឹអំពីបំណ៍ុលយថាគោហិ�ុគោនាំ�ដូចម្រែដលបានឹ�ត្រមូវគោដាយម្រែផិក់ទី២១ ។

១៩.២១ បនាំាប់ពីការទទួលស្ថាាល់គោលើក់ដំបូង់់ អិក់ទិញត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ដាច់ គោដាយ 
ម្រែ�ក់គោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៩.១៤ តាម�ទៃមែខ្ព័ស់ជាង់់ទៃនឹៈ

(ក់)  ចំនឹួនឹម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី២១ នឹិង់់

(ខ្ព)  ចំនឹួនឹម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោលើក់ដំបូង់់ដក់នឹឹង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ជាចំណ៍ូលពីមុនឹ គោដាយ 
អនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី២៣ ចំណ៍ូល។

សេក្តីរ ត�សេ�ៅ ះអា��វក្តីមៅ

១៩.២២  គោ�ទៃថៃទិញ អិក់ទិញត្រ�ូវៈ

(ក់)  ទទួលស្ថាាល់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមម្រែដលទទួលបានឹក់ិ�ង់់ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមជាត្រទពយសក់មម នឹិង់់

(ខ្ព) វាស់ម្រែវង់់ជាគោលើក់ដំបូង់់នឹូវគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមគោនាំ�តាមទៃថែគោដើមម្រែដលបានឹពីចំនឹួនឹគោលើសទៃនឹទៃថែគោដើមរបស់ការ
រួម បញ្ញូ�លអាជីីវក់មម គោលើភាគក់មមរបស់អិក់ទិញក់ិ�ង់់�ទៃមែសមត្រសបសុទធទៃនឹត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល នឹិង់់ បំណ៍ុល
យថាគោហិ�ុ ម្រែដលក់ំណ៍�់បានឹ នឹិង់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៩.១៤។

១៩.២៣ បនាំាប់ពីការទទួលស្ថាាល់គោលើក់ដំបូង់់ អិក់ទិញត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមម្រែដលទទួលបានឹក់ិ�ង់់ការរួមបញ្ញូ�ល 
អាជីីវក់មមតាមទៃថែគោដើមដក់នឹឹង់់រំលស់បង់់គរគោលីត្រទពយសក់មមអរូបី នឹិង់់ការខា�គោដាយការថយចុ��ទៃមែៈ

(ក់)  អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមគោ�លការណ៍៍ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៨.១៩-១៨.២៤ សត្រ�ប់ការរំលស់គោក់រ៍�គោ�ា�
អាជីីវក់មម។ ត្របសិនឹគោបើអាយុកាលអាចគោត្របើបានឹរបស់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមមិនឹអាចក់ំណ៍�់ត្របក់បគោដាយភាពឱ្យយ
ទុក់ចិ�តបានឹ អាយុកាលគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ម្រែផែក់គោលើការបាានឹ់ស្ថាានឹដ៏ត្រ�ឹមត្រ�ូវបំផុ�របស់គណ៍ៈត្រគប់ត្រគង់់ ម្រែ�
មិនឹត្រ�ូវឱ្យយគោលើសពី ១០ឆ្នាំំំគោ�ើយ។

(ខ្ព)  អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមម្រែផិក់ទី២៧  ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម សត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់ 
ការថយចុ��ទៃមែគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម។

 ចំនឹួនឹគោលើសទៃនឹទៃថែគោដើមទៃនឹភាគក់មមរបស់អិក់ទិញគោលើ�ទៃមែសមត្រសបសុទធទៃនឹត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល នឹិង់់ បំណ៍ុលយថា 
គោហិ�ុម្រែដលក់ំណ៍�់បានឹរបស់អិក់លក់់

១៩.២៤ ត្របសិនឹគោបើភាគក់មមរបស់អិក់ទិញក់ិ�ង់់�ទៃមែសមត្រសបសុទធទៃនឹត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល នឹិង់់សំវិធានឹធុនឹសត្រ�ប់បំណ៍ុល 
យថាគោហិ�ុម្រែដលក់ំណ៍�់បានឹ នឹិង់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៩.១៤ គោលើសពីទៃថែគោដើម ទៃនឹ
ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម (ជីួនឹកាលសំគោ�គោ�គោលើគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមអវ�ត�នឹ) អិក់ទិញត្រ�ូវៈ

(ក់)  វាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញពីអ�តសញ្ញាាណ៍ក់មម នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់គោលើត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល នឹិង់់សំវិធានឹធុនឹសត្រ�ប់ 
បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុរបស់អិក់លក់់ នឹិការវាស់ម្រែវង់់ទៃថែគោដើមទៃនឹការរួមបញ្ញូ�ល�ំ នឹិង់់

(ខ្ព)  ទទួលស្ថាាល់ភាាមក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�នឹូវចំនឹួនឹគោលើសម្រែដលគោ�សល់បនាំាប់ពីការវាយ�ទៃមែគោនាំ�។
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ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

ស្តម្រា�ប់់ការរមួប់ញ្ញចូលអា��វក្តីមៅក្តីែ�ង់ការយិប់រសិេច័ទរាយការណ៍៍

១៩.២៥  សត្រ�ប់ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមនឹីមួយៗក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ អិក់ទិញត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់នឹូវព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)   គោ�ា� នឹិង់់ពិពណ៍៍នាំពីអង់់គភាព ឬ អាជីីវក់មមម្រែដលរួមបញ្ញូ�ល�ំ

(ខ្ព)   ទៃថៃទិញ

(គ)   ភាគរយទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ�នឹសិទធិគោបា�គោឆ្នាំំ�ម្រែដលបានឹទិញ

(ឃ)  ទៃថែគោដើមទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់ពិពណ៍៍នាំទៃនឹស�សធា�ុទៃនឹទៃថែគោដើមគោនាំ� (ដូចជា ស្ថាច់ត្របាក់់ ឧបក់រណ៍៍
មូលធុនឹ នឹិង់់ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល)

(ង់់)  ចំនឹួនឹម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ទៃថៃទិញសត្រ�ប់ថាំក់់នឹីមួយៗទៃនឹត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល នឹិង់់បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ 
របស់អិក់លក់់ រួមទាំង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមផង់់

(ច)  ចំនឹួនឹគោលើស�មួយម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�គោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៩.២៤ 
នឹិង់់ធា�ុក់ិ�ង់់ជីួរនឹីមួយៗទៃនឹរបាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ (នឹិង់់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លទធផល ត្របសិនឹបានឹ
បង្ហាាញ) ក់រណ៍ីម្រែដលចំនឹួនឹគោលើសគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់។

(ឆ្គ) ការពិពណ៍៌នាំម្រែផិក់គុណ៍ភាពអំពីក់តាាទាំង់់ឡាយ ម្រែដលបគោង់់កើ�នឹូវគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម ម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ 
ដូចជាផលចំគោណ៍ញរំពឹង់់ទុក់ម្រែដលបានឹពីការរួមបញ្ញូ�លត្រប�ិប�តិការរបស់អិក់លក់់ នឹិង់់អិក់ទិញ ឬត្រទពយសក់មម
អរូបី ឬធា�ុគោផសង់់ៗគោទៀ�ម្រែដលមិនឹបានឹទទួលស្ថាាល់ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៩.១៥។

ស្តម្រា�ប់់ការរមួប់ញ្ញចូលអា��វក្តីមៅទាងំ់អស្ត់

១៩.២៦  អិក់ទិញត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ពីអាយុកាលគោត្របើត្របាស់ម្រែដលបានឹគោត្របើគោលើគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម នឹិង់់ការគោផុ�ង់់ផ្លាា�់ទៃនឹ�ទៃមែ គោ�ង់់
របស់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមគោ�គោដើមត្រ� នឹិង់់ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ គោដាយបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំ នឹូវ៖

(ក់)   ការផ្លាាស់បត�រម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមថមី

(ខ្ព)   ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ

(គ)   ការលក់់អាជីីវក់មមម្រែដលបានឹទិញពីមុនឹ នឹិង់់

(ឃ)  ការម្រែត្របត្របួលគោផសង់់គោទៀ�។

ការគោផុ�ង់់ផ្លាា�់មិនឹចាំំបាច់ត្រ�ូវបង្ហាាញសត្រ�ប់ការិយបគោចេទមុនឹៗគោ�ើយ។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ២០

�ត្ថុិស្តន្តា

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

២០.១ ម្រែផិក់គោនឹ�ត្រគបដណ៍ាប់ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោលើភ�ិសនឹាទាំង់់អស់ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ៈ

(ក់)  ភ�ិសនឹាគោដើមបីរុក់រក់ ឬគោត្របើត្របស់ធុនឹធានឹម្រែរ� គោត្របង់់ ហាាសធុមមជា�ិ នឹិង់់ ធុនឹធានឹមិនឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់វិញ  (សូមគោមើល
ម្រែផិក់ទី៣៤ សក់មមភាពពិគោសស)

(ខ្ព)  ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ផតល់អាជាាបណ៍ណសត្រ�ប់ធា�ុទាំង់់ឡាយ   ដូចជា ម្រែខ្ពសភាពយនឹតទសសនឹីយភាព ការថ�ចំលង់់ 
ម្រែខ្ពសភាពយនឹត ម្រែខ្ពសភាពយនឹត អ�ុបទសរគោសរ បាា�ង់់់ នឹិង់់ក់មមសិទធិបញ្ញាា (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១៨ ត្រទពយសក់មមអរូបី
ម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជាគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម)។

(គ)  ការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយរក់ាទុក់គោដាយភ�ិក់ៈម្រែដលត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមជាត្រទពយវិនឹិគោ�គ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយ
វិនឹិគោ�គផតល់គោដាយភ�ិប�ីគោត្រកាមភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១៦ ត្រទពយវិនឹិគោ�គ)។

(ឃ)  ការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយជីីវស្ថាត្រសតម្រែដលរក់ាទុក់គោដាយភ�ិក់ៈគោត្រកាមភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ ត្រទពយជីីវស្ថាត្រសតម្រែដល
ផតល់គោដាយភ�ិប�ីគោត្រកាមភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី៣៤)

(ង់់)  ភ�ិសនឹាម្រែដលអាចនាំំដល់ការខា�បង់់់ចំគោពា�ភ�ិប�ី

 ឬភ�ិក់ៈម្រែដលជាលទធផលទៃនឹកិ់ចូត្រពមគោត្រពៀង់់ម្រែដលមិនឹពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ការផ្លាាស់បត�រ�ទៃមែត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹគោធុើើ
ភ�ិសនឹា ការផ្លាាស់បត�រអត្រតាបត�រត្របាក់់ ការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់ការទូទា�់ភ�ិសនឹាម្រែផែក់គោលើអត្រតាការត្របាក់់ទីផារ
ម្រែត្របត្របួល ឬការខ្ពូចខា�គោដាយភាគី�មួយ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ១២.៣(ច) នឹិង់់

(ច)  ភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការម្រែដលនាំំឱ្យយ�នឹការខា�បង់់់។

២០.២ ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ម្រែដលគោផុរសិទធិគោដើមបីគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មមគោទា�បីគោសវាក់មមសំខានឹ់ៗផតល់គោដាយ
ភ�ិប�ីអាចត្រ�ូវបានឹគោសិើគោ�ើង់់ក់ិ�ង់់ការជាប់ពាក់់ព�នឹធជាមួយគោត្របើត្របាស់ឬការម្រែថទាំត្រទពយសក់មមគោនាំ�។ ម្រែផិក់គោនឹ�មិនឹអនឹុវ�ត
ចំគោពា�ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ម្រែដលជាក់ិចូសនឹាសត្រ�ប់គោសវាក់មមម្រែដលមិនឹគោផុរសិទធិ  គោដើមបីគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មមពីភាគីមួយ
គោ�ភាគីមួយគោទៀ�។

២០.៣ ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ខ្ពែ� ដូចជាក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ជីួលគោសវាខាង់់គោត្រ� ក់ិចូសនឹាគោលើគោសវាទំនាំក់់ទំនឹង់់ម្រែដលផតល់សិទធិគោលើ
សម�ុភាព នឹិង់់ក់ិចូសនឹាទទួល ឬទូទា�់ មិនឹ�នឹទត្រមង់់់ចាប់ជាភ�ិសនឹា បុុម្រែនឹត�នឹការគោផុរសិទធិគោដើមបីគោត្របើត្របាស់
ត្រទពយសក់មមជាថិ�រទៃនឹការទូទា�់សង់់។ ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ម្រែបបគោនឹ�ជាភ�ិសនឹាត្រទពយសក់មមជាក់់ម្រែសតង់់ គោហិើយត្រទពយសក់មម
ទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោត្រកាមម្រែផិក់គោនឹ�។



130  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ការ�ត្ថុ់ថាែ ក្តី់�ត្ថុិស្តន្តា

២០.៤ ភ�ិសនឹាត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�   ត្របសិនឹគោបើភ�ិសនឹាគោនឹ�គោផុរហានឹិភ�យ នឹិង់់ផលត្របគោ�ជីនឹ៍សំ
ខានឹ់ៗទាំង់់អស់ចំគោពា�ក់មមសិទធ។ ភ�ិសនឹាត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជា ភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ ត្របសិនឹគោបើ ភ�ិសនឹាគោនាំ�មិនឹ
គោផុរហានឹិភ�យនឹិង់់ផលត្របគោ�ជីនឹ៍សំខានឹ់ៗទាំង់់អស់ចំគោពា�ក់មមសិទធិ។

២០.៥ ភ�ិសនឹាមួយជាភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�ឬភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ អាត្រស�យគោលើស្ថារៈសំខានឹ់ទៃនឹ ត្រប�ិប�តិការជាជាង់់ទត្រមង់់់
ទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់។ ឧទាហិរណ៍៍ចំគោពា�គោហិ�ុការណ៍៍មួយចំនឹួនឹ ម្រែដលគោហិ�ុការណ៍៍មួយឬរួម�ំ ជាធុមមតានាំំគោអាយ
ភ�ិសនឹាត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�  គឺៈ

(ក់)  ភ�ិសនឹាគោផុរក់មមសិទធិទៃនឹត្រទពយសក់មមគោ�ឱ្យយភ�ិក់ៈគោ�ចុង់់បញ្ញូប់ទៃនឹភ�ិសនឹា

(ខ្ព) ភ�ិក់ៈ�នឹជីគោត្រមើសគោដើមបីទិញត្រទពយសក់មមគោ��ទៃមែមួយម្រែដលត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថា នឹឹង់់ទាបជាង់់�ទៃមែសមត្រសបគោ�
កាលបរិគោចេទម្រែដលជីគោត្រមើសគោនាំ�អាចអនឹុវ�តបានឹគោដើមបីគោអាយ�នឹភាពត្របាក់ដត្របជាថាជីគោត្រមើសគោនាំ�នឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹ
អនឹុវ�តគោ�គោពលចាំប់គោផតើមគោធុើើភ�ិសនឹា

(គ)  រយៈគោពលទៃនឹភ�ិសនឹា�នឹភាគគោត្រចើនឹជារយៈគោពលទៃនឹអាយុកាលរបស់ត្រទពយសក់មម គោទា�បីជាក់មមសិទធិមិនឹត្រ�ូវ
បានឹគោផុរក់៏គោដាយ

(ឃ) គោ�គោពលចាំប់គោផតើមភ�ិសនឹា�ទៃមែបចូ�បបនឹិ ទៃនឹការទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបបរ��នឹចំនឹួនឹ�ាង់់គោហាច�ស់ 
គោសមើនឹឹង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹគោធុើើភ�ិសនឹា។

(ង់់) ត្រទពយបានឹគោធុើើភ�ិសនឹាម្រែដល�នឹលក់ខណ៍ៈពិគោសសម្រែដល�នឹម្រែ�ភ�ិក់ៈគោទអាចគោត្របើត្រទពយសក់មមគោនាំ� គោដាយ�ានឹ
ការផ្លាាស់បត�រសំខានឹ់ៗ

២០.៦ សុចូនឹក់រពីគោហិ�ុការណ៍៍ម្រែដលគោហិ�ុការណ៍៍នឹីមួយៗ ឬ រួមបញ្ញូ�ល�ំ អាចនាំំឱ្យយ�នឹភ�ិសនឹាត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជា
ភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ� គឺៈ

(ក់)  ត្របសិនឹគោបើភ�ិក់ៈអាចលុបគោចាំលភ�ិសនឹា គោនាំ�ការខា�បង់់់របស់ភ�ិប�ីទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការ លុបគោចាំលគឺ
ទទួលខ្ពុសត្រ�ូវគោដាយភ�ិក់ៈ។

(ខ្ព)  ចំគោណ៍ញ ឬ ខា� ពីការគោ�ើង់់ចុ��ទៃមែកាក់សំណ៍ល់ទៃនឹត្រទពយសក់មមបានឹភ�ិសនឹាបង់់គរចំគោពា�ភ�ិក់ៈ( ឧ.  ក់ិ�ង់់
ទត្រមង់់់ការបញ្ញូ���ទៃមែជីួលគោសមើនឹឹង់់ភាគគោត្រចើនឹទៃនឹចំណ៍ូលពីការលក់់គោ�ចុង់់ បញ្ញូប់ទៃនឹភ�ិសនឹា)

(គ)  ភ�ិក់ៈ�នឹលទធភាពបនឹតភ�ិសនឹាសត្រ�ប់រយៈគោពលទី២ ជាការជីួលម្រែដល�នឹ�ទៃមែទាបគោត្រចើនឹជាង់់�ទៃមែជីួល
គោ�គោលើទីផារ។

២០.៧. ឧទាហិរណ៍៍ នឹិង់់សុចូនឹក់រ គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២០.៥ នឹិង់់២០.៦ មិនឹម្រែ�ង់់ម្រែ�ចាស់លាស់គោទ។ ត្របសិនឹគោបើលក់ខណ៍ៈ
គោផសង់់គោទៀ��នឹភាពចាស់លាស់ថាភ�ិសនឹាមិនឹគោផុរហានឹិភ�យនឹិង់់ផលត្របគោ�ជីនឹ៍សំខានឹ់ៗ ទាំង់់អស់ទាក់់ទង់់នឹឹង់់
ក់មមសិទធិ ភ�ិសនឹាគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ។ ជាឧទាហិរណ៍៍ អាចជាក់រណ៍ីមួយត្របសិនឹគោបើ
ក់មមសិទធិទៃនឹត្រទពយសក់មមត្រ�ូវបានឹគោផុរគោ�ឱ្យយភ�ិក់ៈគោ�ចុង់់បញ្ញូប់ទៃនឹភ�ិសនឹា

 សត្រ�ប់ការទូទា�់អគោថរគោសមើនឹឹង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬ ត្របសិនឹគោបើ�នឹការជីួលយថាគោហិ�ុ ជាលទធផលម្រែដល
ភ�ិក់ៈមិនឹ�នឹហានឹិភ�យ នឹិង់់ផលត្របគោ�ជីនឹ៍សំខានឹ់ៗទាំង់់អស់ទាក់់ទង់់នឹឹង់់ក់មមសិទធិ។
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២០.៨ ការចាំ�់ថាំក់់ភ�ិសនឹាត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់គោ�គោពលចាំប់គោផតើមគោធុើើភ�ិសនឹា នឹិង់់ មិនឹត្រ�ូវបានឹផ្លាាស់បត�រក់ិ�ង់់អំ��ង់់គោពល
ភ�ិសនឹាលុ�ត្រតាម្រែ�ភ�ិក់ៈនឹិង់់ភ�ិប�ីយល់ត្រពមផ្លាាស់បត�រក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ ភ�ិសនឹា (មិនឹម្រែមនឹ ការបនឹតក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់
ធុមមតាតាមគោនាំ�គោទ) គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោនឹ�ការចាំ�់ថាំក់់ភ�ិសនឹាត្រ�ូវម្រែ� វាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ។

 

របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�រប់ស្ត�់ត្ថុិក្តីៈ - �ត្ថុិស្តន្តាហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

ការទទួលសាគ លស់េល�ក្តីដំិប់ូង់

២០.៩ គោ�គោពលចាំប់គោផតើមទៃនឹរយៈគោពលភ�ិសនឹា ភ�ិក់ៈត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់សិទធិគោត្របើត្របាស់នឹិង់់កា�ពើក់ិចូ គោត្រកាមភ�ិសនឹា
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�តាមចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោសមើនឹឹង់់�ទៃមែសមត្រស 
បទៃនឹត្រទពយម្រែដលបានឹគោធុើើភ�ិសនឹា ឬ ត្របសិនឹគោបើទាបជាង់់គឺ�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការទូទា�់សង់់ភ�ិសនឹា អបបបរ�ត្រ�ូវបានឹ
ក់ំណ៍�់គោ�គោពលចាំប់គោផតើមភ�ិសនឹាដំបូង់់។ ចំ�យផ្លាាល់ ដំបូង់់�មួយរបស់ភ�ិក់ៈ (ចំ�យគោផសង់់ៗម្រែដលចូលរួម
គោដាយផ្លាាល់ក់ិ�ង់់ការចរចាំរនឹិង់់ការគោរៀបចំភ�ិសនឹា)  ត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�លគោ�ក់ិ�ង់់ �ទៃមែត្រទពយសក់មម។

២០.១០  �ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបបរ� ត្រ�ូវបានឹគណ៍នាំគោដាយគោត្របើអាត្រតាការត្របាក់់បង់់កប់ក់ិ�ង់់ភ�ិសនឹា។ 
ត្របសិនឹគោបើអត្រតាគោនឹ�មិនឹអាចក់ំណ៍�់បានឹ គោគអាចគោត្របើអត្រតាការត្របាក់់ក់មូីបម្រែនឹុមរបស់ភ�ិក់ៈបានឹ។

ការវាស្តផ់្នែវង់ប់នាំា ប់់

២០.១១ ភ�ិក់ៈត្រ�ូវម្រែញក់ការទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបបរ�រវាង់់ចំ�យហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ការកា�់បនឹុយបំណ៍ុលម្រែដលគោ�សល់
គោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់ត្របសិទធភាព (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.១៥-១១.២០) ។ ភ�ិក់ៈត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់ចំ�យ
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ចំគោពា�ការិយបរិគោចេទនឹីមួយៗក់ិ�ង់់អំ��ង់់គោពលភ�ិសនឹា គោដើមបីបគោង់់កើ�អត្រតាការត្របាក់់គោថរគោលើសម�ុលយបំណ៍ុល
គោ�សល់។ ភ�ិក់ៈត្រ�ូវគិ�ការជីួលយថាគោហិ�ុ ជាចំ�យគោ�ក់ិ�ង់់ត្រ�ម្រែដលការជីួលគោនាំ�គោក់ើ�គោ�ើង់់។

២០.១២ ភ�ិក់ៈត្រ�ូវរំលស់ត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹគោធុើើភ�ិសនឹាគោត្រកាមភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ� គោដាយអនឹុគោលាម តាមម្រែផិក់ពាក់់ព�នឹធទៃនឹ
សតង់់់ដារគោនឹ�សត្រ�ប់ត្របគោភទត្រទពយសក់មមគោនាំ� ជាឧទាហិរណ៍៍ ម្រែផិក់ទី១៧ ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់ បរិកាារ ម្រែផិក់ទី១៨ ឬ 
ម្រែផិក់ទី១៩ ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម។

 ត្របសិនឹគោបើមិនឹ�នឹភាពចាស់លាស់ម្រែដលថាភ�ិក់ៈនឹឹង់់ទទួលបានឹក់មមសិទធិគោ�ចុង់់បញ្ញូប់ទៃនឹរយៈគោពលភ�ិសនឹា 
ត្រទពយសក់មមគួរត្រ�ូវដក់រំលស់គោពញគោលញគោលើរយៈគោពលខ្ពែីជាង់់រវាង់់រយៈគោពលភ�ិសនឹា នឹិង់់ អាយុកាលអាចគោត្របើបានឹ
របស់វា។ ភ�ិក់ៈត្រ�ូវវាយ�ទៃមែផង់់ម្រែដរគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗថាគោ�ើត្រទពយសក់មម ម្រែដលបានឹគោធុើើភ�ិសនឹា
គោត្រកាមភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ��នឹ ការថយចុ��ទៃមែឬគោទ។ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២៧ ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម)។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

២០.១៣ ភ�ិក់ៈត្រ�ូវគោធុើើការលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាមសត្រ�ប់ភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�ៈ ៖

(ក់) សត្រ�ប់ថាំក់់ត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗ �ទៃមែគោ�ង់់ពិ�គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍

(ខ្ព) ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់សរុបទៃនឹការទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបបរ�នាំអនាំគ� គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍សត្រ�ប់ 
ការិយបរិគោចេទ ដូចខាង់់គោត្រកាម ៖
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(១)   មិនឹគោលើសពីមួយឆ្នាំំំ

(២)   គោលើសពី១ឆ្នាំំំ នឹិង់់ មិនឹគោលើសពី៥ឆ្នាំំំ នឹិង់់

(៣)   គោលើសពី៥ឆ្នាំំំ

(គ)  ការបរិ�យទូគោ�ពីក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ភ�ិសនឹាសំខានឹ់ៗរបស់ភ�ិក់ៈរួម�នឹ ជាឧទាហិរណ៍៍ ព��៌�នឹអំពី
ការជីួលយថាគោហិ�ុ ការបនឹតក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ឬជីគោត្រមើសទិញនឹិង់់ ខ្ពសនឹាសំខានឹ់ៗ  ភ�ិសនឹាបនឹត  នឹិង់់ ការ
ដាក់់ក់ំហិិ�ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោដាយក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ភ�ិសនឹា។

២០.១៤ គោលើសពីគោនឹ�គោ�គោទៀ� ការ�ត្រមូវសត្រ�ប់លា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពីត្រទពយសក់មម គោដាយអនឹុគោលាមគោ�តាមម្រែផិក់ទី១៧ 
១៨ ២៧ នឹិង់់ទី៣៤ អនឹុវ�តចំគោពា�ភ�ិក់ៈសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹគោធុើើភ�ិសនឹាគោត្រកាមភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�។

របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�រប់ស្ត�់ត្ថុិក្តីៈ  -  �ត្ថុិស្តន្តាម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការ

ការទទួលសាគ ល ់ន្តិង់ ការវាស្តផ់្នែវង់

២០.១៥  ភ�ិក់ៈត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការទូទា�់ភ�ិសនឹាគោត្រកាមភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ (ដក់គោចញទៃថែគោដើមគោសវាដូចជា ទៃថែធានាំ�ុប់រង់់ 
នឹិង់់ការម្រែថទាំ) ជាចំ�យក់ិ�ង់់រយៈគោពលភ�ិសនឹាតាមមូលដាានឹគោថរ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ� ៖

(ក់)  មូលជាត្របព�នឹធគោផសង់់គោទៀ��ំ�ង់់ឱ្យយគំរូគោពលគោវលាទៃនឹផលត្របគោ�ជីនឹ៍របស់អិក់គោត្របើត្របាស់    គោទា�បីការទូទា�់
មិនឹម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹគោនាំ� ឬ

(ខ្ព)  ការទូទា�់គោ�ឱ្យយភ�ិប�ីត្រ�ូវបានឹគោរៀបចំគោ�ើង់់គោដើមបីបគោង់់កើនឹឱ្យយត្រសបតាមអ�ិផរ�ទូគោ�ម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់ 
(ម្រែផិក់គោលើសនឹុសសនឹ៍ ឬ សុិ�ិម្រែដលបានឹផាយ) គោដើមបី�បសិង់់សត្រ�ប់ការចំ�យម្រែដលគោក់ើនឹគោ�ើង់់គោដាយស្ថារ
អ�ិផរ�របស់ភ�ិប�ី។ ត្របសិនឹការទូទា�់គោ�ឱ្យយភ�ិប�ីម្រែត្របត្របួល គោដាយស្ថារក់តាាគោផសង់់ៗគោត្រ�ពីអ�ិផរ�
ទូគោ� ដូគោចិ�លក់ខខ្ពណ៍ឌ (ខ្ព)  មិនឹត្រ�ូវបានឹបំគោពញគោទ។

ឧទាហិរណ៍៍ ពីការអនឹុវ�តក់ថាខ្ពណ៍ឌទី ២០.១៥ (ខ្ព) 

X ដំគោណ៍ើរការគោ�ក់ិ�ង់់ត្របគោទសមួយម្រែដលការពាក់រណ៍៍ជារួមគោដាយធុនាំ�រក់ិ�ង់់ត្រសុក់ថាសនឹុសសនឹ៍ក់ត្រមិ��ទៃមែ

 ទូគោ� ដូចម្រែដលរដាាភិបាលបានឹផាយ នឹឹង់់�នឹការគោក់ើនឹជាមធុយម១០ភាគរយក់ិ�ង់់មួយឆ្នាំំំក់ិ�ង់់រយៈគោពល៥ឆ្នាំំំ គោទៀ�។ X 
គោធុើើភ�ិសនឹាការិ�ល�យខ្ពែ�ពីY សត្រ�ប់រយៈគោពល៥ឆ្នាំំំគោត្រកាមភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ។ ការទូទា�់ភ�ិសនឹាត្រ�ូវបានឹ
គោរៀបចំគោដើមបីឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់អ�ិផរ�ទូគោ�ត្របចាំំឆ្នាំំំ១០ភាគរយតាមរយៈគោពលភ�ិសនឹា៥ឆ្នាំំំដូចខាង់់គោត្រកាម

ឆ្នាំំំទី១                                   ១០០.០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

ឆ្នាំំំទី២                                   ១១០.០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

ឆ្នាំំំទី៣                                   ១២១.០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

ឆ្នាំំំទី៤                                   ១៣៣.០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

ឆ្នាំំំទី៥                                   ១៤៦.០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ
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 X ទទួលស្ថាាល់ចំ�យជីួលត្របចាំំឆ្នាំំំគោសមើនឹឹង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹជីំពាក់់ភ�ិប�ីខាង់់គោលើ។ ត្របសិនឹគោបើការ
ទូទា�់សង់់មិនឹត្រ�ូវបានឹគោរៀបចំគោដើមបី�បសិង់់គោ�ឱ្យយភ�ិប�ីសត្រ�ប់ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ចំ�យអ�ិផរ�រំពឹង់់ទុក់ម្រែដល
ម្រែផែក់គោលើសនឹុសសនឹ៍ ឬសុិ�ិម្រែដលបានឹផាយគោទ ដូគោចិ�  X  ទទួលស្ថាាល់ចំ�យជីួលត្របចាំំឆ្នាំំំតាម មូលដាានឹគោថរ ៖ 
១២២.០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ សត្រ�ប់ឆ្នាំំំនឹីមួយៗ (ផលបូក់បំណ៍ុលទាំង់់អស់  ម្រែចក់នឹឹង់់  ៥  ឆ្នាំំំ)  ។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

២០.១៦  ភ�ិក់ៈត្រ�ូវគោធុើើការលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាមសត្រ�ប់ភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ ៖

(ក់)  ការទូទា�់ភ�ិសនឹាសរុបអបបរ�នាំអនាំគ�គោត្រកាមភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការម្រែដលមិនឹអាចលុបគោចាំលបានឹ
សត្រ�ប់ត្រ�នឹីមួយៗដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(១)   មិនឹគោលើសពី១ឆ្នាំំំ

(២)   គោលើសពី១ឆ្នាំំំ នឹិង់់មិនឹគោលើសពី៥ឆ្នាំំំ នឹិង់់

(៣)  គោលើសពី៥ឆ្នាំំំ

(ខ្ព)  ការទូទា�់ភ�ិសនឹាម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ជាចំ�យ នឹិង់់

(គ)  ការពិព៌ណ៍នាំទូគោ�ទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ភ�ិសនឹាសំខានឹ់ៗរបស់ភ�ិក់ៈឧទាហិរណ៍៍ រួម�នឹ ព��៌�នឹអំពីការជីួល
យថាគោហិ�ុ ការបនឹតក់ិចូសនឹា ឬជីគោត្រមើសទិញនឹិង់់ ខ្ពសនឹាសំខានឹ់ៗ ភ�ិសនឹាបនឹត នឹិង់់ ការដាក់់ក់ំហិិ�ម្រែដល
បានឹក់ំណ៍�់គោដាយក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ភ�ិសនឹា។

របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�រប់ស្ត�់ត្ថុិប់ត្ថុ�ៈ - �ត្ថុិស្តន្តាហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

ការទទួលសាគ ល ់ន្តិង់ការវាស្តផ់្នែវង់សេល�ក្តីដំិប់ូង់

២០.១៧ ភ�ិប�ីត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមម្រែដលរក់ាទុក់គោត្រកាមភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�គោ�កិ់�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�
នឹិង់់បង្ហាាញភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�គោនាំ�ជាចំនឹួនឹត្រ�ូវទទួលបានឹគោសមើនឹឹង់់�ទៃមែវិនឹិគោ�គសុទធកិ់�ង់់ភ�ិសនឹា។�ទៃមែវិនឹិគោ�គ
សុទធគោ�កិ់�ង់់ភ�ិសនឹាគឺជា�ទៃមែវិនឹិគោ�គដុលរបស់ភ�ិបកិ់�ង់់ភ�ិសនឹាម្រែដលបានឹគោធុើើអបបហាររួចតាមអត្រតាការត្របាក់់
បង់់កប់ក់ិ�ង់់ភ�ិសនឹា។ ការវិនឹិគោ�គដុលក់ិ�ង់់ភ�ិសនឹាគឺជា�ទៃមែសរុបទៃនឹ ៖

(ក់)  ការទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបបរ�ម្រែដលត្រ�ូវទទួលគោដាយភ�ិប�ីគោត្រកាមភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់

(ខ្ព)  �ទៃមែកាក់សំណ៍ល់មិនឹធានាំបង់់គរទុក់សត្រ�ប់ភ�ិប�ី។

២០.១៨ សត្រ�ប់ភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�គោត្រ�ពីភ�ិសនឹាទាក់់ទង់់នឹឹង់់គោ�ង់់ចត្រក់ផលិ� ឬ ភ�ិប�ីជាអិក់លក់់ ចំ�យផ្លាាល់ដំបូង់់
ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់នឹិង់់ចូលរួមគោដាយផ្លាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ការចរចាំរនឹិង់់គោរៀបចំភ�ិសនឹា) ត្រ�ូវបញ្ញូ�លគោ�ក់ិ�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់
គោលើក់ដំបូង់់ទៃនឹភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលត្រ�ូវទទួលបានឹនឹិង់់កា�់បនឹុយត្របាក់់ចំណ៍ូល ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់រយៈ 
គោពលភ�ិសនឹា។
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ការវាស្តផ់្នែវង់ប់នាំា ប់់

២០.១៩ ការទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវម្រែផែក់គោលើគំរូម្រែដលឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីអត្រតាចំណ៍ូលគោថរត្របចាំំឆ្នាំំំ គោលើការវិនឹិគោ�គសុទធ
របស់ភ�ិប�ីក់ិ�ង់់ភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ការទូទា�់ភ�ិសនឹាសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទគោដាយមិនឹបញ្ញូ�លទៃថែគោសវាក់មមត្រ�ូវ
បានឹ កា�់ក់ង់់នឹឹង់់ការវិនឹិគោ�គដុលក់ិ�ង់់ភ�ិសនឹាគោដើមបីកា�់បនឹុយទាំង់់ត្របាក់់គោដើម នឹិង់់ចំណ៍ូលហិិរញ្ញញវ�ុ�មិនឹទានឹ់ទទួ ល
ស្ថាាល់។ ត្របសិនឹគោបើ�នឹសញ្ញាាម្រែដលថា�ទៃមែបាានឹ់ស្ថាានឹគោលើកាក់សំណ៍ល់មិនឹធានាំ ម្រែដលបានឹគោត្របើគោ�ក់ិ�ង់់ការគណ៍នាំការ
វិនឹិគោ�គដុលរបស់ភ�ិប�ីក់ិ�ង់់ភ�ិសនឹាបានឹផ្លាាស់បត�រ�ាង់់ខាាំង់់ ការម្រែបង់់ម្រែចក់ត្របាក់់ចំណ៍ូលគោលើរយៈគោពលភ�ិសនឹាគឺ
ត្រ�ូវបានឹម្រែក់ម្រែត្រប នឹិង់់ការកា�់បនឹុយ�មួយទាក់់ទង់់នឹឹង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលបានឹបង់់គរត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ភាាមគោ� 
ក់ិ�ង់់ ចំគោណ៍ញ ឬខា� ។

�ត្ថុិប់ត្ថុ�ជាអែក្តី�លតិ្ថុឬអែក្តីលក្តី់

២០.២០  អិក់ផលិ�ឬអិក់លក់់ម្រែ�ង់់ម្រែ�ផតល់ឱ្យយអ�ិថិជីនឹូវជីគោត្រមើសទៃនឹការទិញឬភ�ិសនឹាត្រទពយសក់មម។ ភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹ
ត្រទពយសក់មមគោដាយភ�ិប�ីជាអិក់ផលិ�ឬអិក់លក់់ផតល់ការគោក់ើ�គោ�ើង់់ចំណ៍ូលពីរត្របគោភទ ៖

(ក់) ចំគោណ៍ញឬខា�ម្រែដលសមមូលគោ�នឹឹង់់ចំគោណ៍ញឬខា�គោក់ើ�គោចញពីការលក់់ត្រទពយសក់មម ម្រែដលក់ំពុង់់ត្រ�ូវបានឹគោធុើើ
ភ�ិសនឹា តាម�ទៃមែលក់់ធុមមតា គោដាយឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីទំហិំឬអបបហារពាណ៍ិជីជក់មម នឹិង់់

(ខ្ព)   ចំណ៍ូលហិិរញ្ញញវ�ុ�ក់ិ�ង់់រយៈគោពលភ�ិសនឹា

២០.២១ ចំណ៍ូលការលក់់ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�គោពលចាំប់គោផតើមទៃនឹរយៈគោពលភ�ិសនឹាគោដាយភ�ិប�ីគឺជាអិក់ផលិ� ឬ
អិក់លក់់គឺជា�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមឬ ត្របសិនឹគោបើទាបជាង់់ ជា�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹ ការទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបរ�
រម្រែដលបង់់គរសត្រ�ប់ភ�ិប�ីគោហិើយត្រ�ូវបានឹគោគគណ៍នាំតាមអត្រតាការត្របាក់់ទីផារ។ ទៃថែគោដើមលក់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់
គោ�គោពលចាំប់គោផតើមរយៈគោពលភ�ិសនឹាគឺជាទៃថែគោដើម ឬ �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយគោធុើើភ�ិសនឹាត្របសិនឹគោបើខ្ពុស�ំ គោដាយ
ដក់គោចញនឹូវ�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹកាក់សំណ៍ល់មិនឹធានាំ។ ភាពខ្ពុស�ំរវាង់់ចំណ៍ូលពីការលក់់នឹិង់់ទៃថែគោដើមលក់់គឺជាត្របាក់់ចំ 
គោណ៍ញម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោដាយអនឹុគោលាមតាមគោ�លនឹគោ�បាយរបស់អង់់គភាពសត្រ�ប់ការលក់់។

២០.២២ ត្របសិនឹគោបើការត្របាក់់�នឹអត្រតាទាបខ្ពុសពីធុមមតាចំគោណ៍ញពីការលក់់ត្រ�ូវបានឹក់ត្រមិ�ត្រ�ឹមចំនឹួនឹ ម្រែដលអត្រតាការត្របាក់់ទី 
ផារត្រ�ូវបានឹគោគគោត្របើ។ ចំនាំយគោក់ើ�គោ�ើង់់គោដាយភ�ិប�ីគឺជាអិក់ផលិ� ឬអិក់លក់់ �នឹទំនឹក់់ទំនឹង់់នឹឹង់់ការចរចាំរ នឹិង់់
គោរៀបចំ ភ�ិសនឹាត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាចំ�យគោ�គោពលចំគោនឹញលក់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

២០.២៣ ភ�ិប�ីត្រ�ូវគោធុើើការលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាមសត្រ�ប់ភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ� ៖

(ក់) ការផគ�ផគង់់រវាង់់ការវិនឹិគោ�គដុលក់ិ�ង់់ភ�ិសនឹាគោ�ចុង់់បញ្ញូប់ទៃនឹការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ នឹិង់់�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹ
ការទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបបរ�ត្រ�ូវទទួលបានឹគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

 គោលើសពីគោនឹ� ភ�ិប�ីត្រ�ូវបង្ហាាញ ការវិនឹិគោ�គដុលក់ិ�ង់់ភ�ិសនឹា នឹិង់់�ទៃមែបចូ�បបនឹិ ទៃនឹការទូទា�់ភ�ិសនឹា 
អបបបរ�ត្រ�ូវទទួលបានឹ គោ� ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ សត្រ�ប់ត្រ�នឹីមួយៗដូចខាង់់គោត្រកាម ៖

(១)  មិនឹគោលើសពី១ឆ្នាំំំ

 (២)  គោលើសពី១ឆ្នាំំំ នឹិង់់មិនឹគោលើពី៥ឆ្នាំំំ នឹិង់់



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 135

(៣)  គោលើសពី៥ឆ្នាំំំ

(ខ្ព)  ចំណ៍ូលហិិរញ្ញញវ�ុ�មិនឹទានឹ់ទទួលស្ថាាល់

(គ)  �ទៃមែកាក់សំណ៍ល់មិនឹធានាំម្រែដលបង់់គរទុក់ចំគោពា�អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍របស់ភ�ិប�ី

(ឃ)  �ទៃមែដក់បង្ហាារបង់់គរសត្រ�ប់គណ៍នឹីត្រ�ូវទទួលការទូទា�់អបបបរ�

(ង់់)  ការជីួលយថាគោហិ�ុម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ជាចំណ៍ូលគោ�ក់ិ�ង់់ត្រ�

(ច)  ការពិព៌ណ៍នាំទូគោ�ទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ភ�ិសនឹាសំខានឹ់ៗរបស់ភ�ិប�ី ជាឧទាហិរណ៍៍ រួម�នឹ ព��៌�នឹអំពី
ការជីួលយថាគោហិ�ុ ការបនឹតក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ ឬជីគោត្រមើសទិញនឹិង់់ ខ្ពសនឹាសំខានឹ់ៗ ភ�ិសនឹាបនឹត នឹិង់់ការដាក់់ 
ក់ំហិិ�ទាំង់់ឡាយម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោដាយក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់។

របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�រប់ស្ត�់ត្ថុិប់ត្ថុ�ៈ - �ត្ថុិស្តន្តាម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការ

ការទទួលសាគ ល ់ន្តិង់ ការវាស្តផ់្នែវង់

២០.២៤ ភ�ិប�ីត្រ�ូវបង្ហាាញត្រទពយសក់មមជាភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការគោ�កិ់�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយអនឹុគោលាមតាម
ត្របគោភទត្រទពយសក់មម។

២០.២៥  ភ�ិប�ីត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលពីភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ (គោដាយមិនឹបញ្ញូ�លចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់សត្រ�ប់គោសវាក់មមដូចជា
ធានាំ�ុប់រង់់ នឹិង់់ ការម្រែថទាំ) គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�តាមមូលដាានឹគោថរតាមរយៈគោពលភ�ិសនឹាគោវៀរម្រែលង់់ម្រែ� ៖

(ក់)  មូលដាានឹជាត្របព�នឹធគោផសង់់គោទៀ��ំ�ង់់ឱ្យយគំរូគោពលគោវលាទៃនឹផលត្របគោ�ជីន៍ឹរបស់ភ�ិក់ៈពីត្រទពយសក់មមបានឹគោធុើើ
ភ�ិសនឹា គោទា�បីជាការទទួលបានឹការទូទា�់សង់់មិនឹម្រែផែក់តាមមូលដាានឹគោនាំ�ក់៏គោដាយ ឬ

(ខ្ព)  ការទូទា�់សង់់គោ�ឱ្យយភ�ិប�ីត្រ�ូវបានឹគោគគោរៀបចំគោ�ើង់់គោដើមបីបគោង់់កើនឹឱ្យយត្រសបតាមអ�ិផរ�ទូគោ�ម្រែដលបានឹរំពឹង់់
ទុក់ (ម្រែផែក់គោលើសនឹុសសនឹ៍ ឬ សុិ�ិម្រែដលបានឹផាយ) គោដើមបី�បសិង់់ចំគោពា�ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទៃថែអ�ិផរ�ម្រែដលបានឹ 
រំពឹង់់ទុក់របស់ភ�ិប�ី។ ត្របសិនឹគោបើការទូទា�់គោ�ឱ្យយភ�ិប�ីម្រែត្របត្របួលតាមក់តាាគោផសង់់ៗគោត្រ�ពីអ�ិផរ� ដូគោចិ�
លក់ខខ្ពណ៍ឌ(ខ្ព)មិនឹត្រ�ូវបានឹបំគោពញគោទ។

២០.២៦ ភ�ិប�ីត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ជាចំ�យ រួម�នឹ រំលស់ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់ការរក់ចំណ៍ូលពីភ�ិសនឹា។ 
គោ�លនឹគោ�បាយរំលស់សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមភ�ិសនឹា ម្រែដលអាចដក់រំលស់បានឹត្រ�ូវ�នឹសង់់គ�ិភាពជាមួយគោ�ល 
នឹគោ�បាយរំលស់ធុមមតារបស់ភ�ិប�ីសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមត្រសគោដៀង់់�ំ។

២០.២៧ ភ�ិប�ីត្រ�ូវបូក់បម្រែនឹុម�ទៃមែគោ�ង់់ត្រទពយសក់មមភ�ិសនឹានឹូវទៃថែគោដើមផ្លាាល់ដំបូង់់� ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីការចរចាំរនឹិង់់
គោរៀបចំក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ទៃថែគោដើមគោនាំ� ជាចំ�យក់ិ�ង់់រយៈគោពលភ�ិសនឹាតាម
មូលដាានឹដូច�ំនឹឹង់់ចំណ៍ូលភ�ិសនឹា។

២០.២៨ គោដើមបីក់ំណ៍�់ថាគោ�ើត្រទពយសក់មមភ�ិសនឹាបានឹថយចុ��ទៃមែ ភ�ិប�ីត្រ�ូវអនឹុវ�តម្រែផិក់ទី២៧។

២០.២៩  ភ�ិប�ីជាអិក់ផលិ�ឬអិក់លក់់មិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំគោណ៍ញពីការលក់់�មួយ ចំគោពា�ក់ិចូត្រពគោត្រពៀង់់ត្រប�ិប�តិការ 
ពីគោត្រពា�វាមិនឹសមមូលនឹឹង់់ការលក់់។
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ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

២០.៣០ ភ�ិប�ីត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាមទាក់់ទង់់នឹឹង់់ភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការៈ

 (ក់)  ការទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបបរ�អនាំគ�គោត្រកាមភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការមិនឹអាចលុបគោចាំលបានឹសត្រ�ប់ត្រ�នឹី
មួយៗដូចខាង់់គោត្រកាមៈ

(១) មិនឹគោលើសពី១ឆ្នាំំំ នឹិង់់

(២)   គោលើសពី១ឆ្នាំំំ នឹិង់់មិនឹគោលើសពី៥ឆ្នាំំំ នឹិង់់

(៣)   គោលើសពី៥ឆ្នាំំំ។

(ខ្ព)  ការជីួលយថាគោហិ�ុសរុបម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ជាចំណ៍ូល នឹិង់់

(គ)  ការពិពណ៍៌នាំទូគោ�ទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ភ�ិសនឹាសំខានឹ់ៗរបស់ភ�ិប�ី ឧទាហិរណ៍៍ រួម�នឹ ព��៌�នឹអំពី
ការជីួលយថាគោហិ�ុ ការបនឹតក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ ឬ ជីគោត្រមើសទិញ នឹិង់់ ខ្ពសនឹាសំខានឹ់ៗ នឹិង់់ ការក់ត្រមិ�ទាំង់់ឡាយ
ម្រែដលក់ំណ៍�់គោដាយក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ភ�ិសនឹា។

២០.៣១  គោលើសពីគោនឹ� ការ�ត្រមូវទាំង់់ឡាយសត្រ�ប់ការលា�ត្រ�ដាង់់អំពីត្រទពយសក់មម គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី១៧.១៨.២៧ 
នឹិង់់ ៣៤ អនឹុវ�តចំគោពា�ភ�ិប�ីសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹផតល់គោត្រកាមភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ។

ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការលក្តី់ ន្តិង់ �ត្ថុិស្តន្តាម្រាត្ថុ�ប់់វិញ 

២០.៣២ ត្រប�ិប�តិការលក់់ នឹិង់់ភ�ិសនឹាត្រ��ប់វិញទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ការលក់់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់ការជីួលត្រ��ប់មក់វិញនឹូវត្រទពយសក់មម
ដូច�ំ។ �ទៃមែទូទា�់សង់់ភ�ិសនឹា នឹិង់់�ទៃមែលក់់ជាធុមមតា�នឹទំនាំក់់ទំនឹង់់�ំគោ�វិញគោ�មក់ ពីគោត្រពា�ពួក់វាត្រ�ូវបានឹ
ចរចាំរជាក់ញ្ញូប់។ការអនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍នឹីគោលើត្រប�ិប�តិការលក់់នឹិង់់ភ�ិសនឹាត្រ��ប់វិញ ម្រែផែក់គោលើត្របគោភទ
ភ�ិសនឹា។

ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការលក្តី់ ន្តិង់ �ត្ថុិស្តន្តាម្រាត្ថុ�ប់់វិញប់ណាត លឱ្យយ�ន្ត�ត្ថុិស្តន្តាហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

២០.៣៣  ត្របសិបគោបើត្រប�ិប�តិការលក់់ នឹិង់់ភ�ិសនឹាត្រ��ប់វិញប�ាលឱ្យយ�នឹភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ� ភ�ិក់ៈ-អិក់លក់់ មិនឹត្រ�ូវ
ទទួលស្ថាាល់ភាាមនូឹវម្រែផិក់គោលើសទៃនឹចំណ៍ូលពីការលក់់គោលើ�ទៃមែគោ�ង់់ជាចំណ៍ូលគោទ។ភ�ិក់ៈ-អិក់លក់់ត្រ�ូវពនឹារម្រែផិក់
គោលើសគោនាំ� នឹិង់់ រំលស់វាតាមរយៈគោពលភ�ិសនឹាវិញ។

ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការលក្តី់ ន្តិង់ �ត្ថុិស្តន្តាម្រាត្ថុ�ប់់វិញប់ណាត លឱ្យយ�ន្ត�ត្ថុិស្តន្តាម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការ

២០.៣៤ ត្របសិនឹគោបើត្រប�ិប�តិការលក់់ នឹិង់់ភ�ិសនឹាត្រ��ប់វិញប�ាលឱ្យយ�នឹភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ គោហិើយគោគចាស់ថា
ត្រប�ិប�តិការត្រ�ូវបានឹបគោង់់កើ�តាម�ទៃមែសមត្រសប ភ�ិក់ៈ-អិក់លក់់ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�ភាាម។ ត្របសិនឹគោបើ
�ទៃមែលក់់ទាបជាង់់�ទៃមែសមត្រសប ភ�ិក់ៈ-អិក់លក់់ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�ភាាមគោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ការខា�ត្រ�ូវ
បានឹកា�់ក់ង់់ពីការទូទា�់សង់់ភ�ិសនឹាអនាំគ�តាម�ទៃមែទាបជាង់់ទីផារ។ គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោនឹ� ភ�ិក់ៈ-អិក់លក់់ត្រ�ូវ
ពនឹារនឹិង់់រំលស់ការខា�គោនាំ�តាមស��ត្រ�គោ�នឹឹង់់ការទូទា�់ភ�ិសនឹា តាមរយៈគោពលម្រែដលត្រទពយសក់មមគោនាំ�ត្រ�ូវ
បានឹរំពឹង់់ទុក់ថានឹឹង់់ត្រ�ូវគោត្របើ។ ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែលក់់គោលើសពី�ទៃមែសមត្រសប ភ�ិក់ៈ-អិក់លក់់ត្រ�ូវពនឹារម្រែផែក់គោលើសគោលើ�ទៃមែ
សមត្រសបគោនាំ�នឹិង់់រំលស់តាមរយៈគោពលម្រែដលត្រទពយសក់មមត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ទុក់ថានឹឹង់់ត្រ�ូវគោត្របើ។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 137

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

២០.៣៥  ការ�ត្រមូវឱ្យយលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹសត្រ�ប់ភ�ិក់ៈនិឹង់់ភ�ិប�ីពីអនឹុវ�តដូច�ំចំគោពា�ត្រប�ិប�តិការលក់់នឹិង់់ភ�ិសនឹា
ត្រ��ប់វិញ។ ការពិព៌ណ៍នាំពីក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ភ�ិសនឹាសំខានឹ់ៗម្រែដលបានឹ�ត្រមូវ ត្រ�ូវរួមបញ្ញជ�លការពិព៌ណ៍នាំពី
លក់ខខ្ពណ៍ឌពិគោសសឬ មិនឹត្របត្រក់�ីទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ ឬ លក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹត្រប�ិប�តិការលក់់ នឹិង់់ភ�ិសនឹាត្រ��ប់វិញ ។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ២១

ស្តវំិធាន្តធុន្ត ន្តិង់ យថាភាព

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

២១.១ ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�សំវិធានឹធុនឹទាំង់់អស់ (គោពាលគឺបំណ៍ុលម្រែដល�នឹគោពលគោវលានឹិង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់មិនឹគោទៀង់់ទា�់) 
បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ នឹិង់់  ត្រទពយសក់មមយថាគោហិ�ុ គោលើក់ម្រែលង់់សំវិធានឹទាំង់់ឡាយម្រែដល ត្រ�ូវត្រគបដណ៍ាប់គោដាយម្រែផិក់
គោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ�។ ទាំង់់គោនឹ��ប់បញ្ញូ�លសំវិធានឹធុនឹម្រែដលពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់៖

(ក់)  ភ�ិសនឹា (ម្រែផិក់ទី២០ សូីពីភ�ិសនឹា)។ បុុម្រែនឹតម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�ភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ ម្រែដល�នឹការ
ខា�បង់់់គោ�គោហិើយ។

(ខ្ព) ក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់ (ម្រែផិក់ទី២៣ សូីពីចំណ៍ូល)។ បុុម្រែនឹតម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�ក់ិចូសនឹា ស្ថាង់់សង់់់ម្រែដល
�នឹការខា�បង់់់គោ�គោហិើយ។

(គ)  កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ� (ម្រែផិក់ទី២៨ សូីពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�)។

(ឃ)  ពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល (ម្រែផិក់ទី២៩ សូីពីពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល)។

២១.២ ការ�ត្រមូវគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់គោនឹ�មិនឹអនឹុវ�តចំគោពា�ក់ិចូសនឹាត្រប�ិប�តិលុ�ត្រតាម្រែ� ក់ិចូសនឹាគោនាំ�ជាក់ិចូសនឹាម្រែដលនាំំឱ្យយ
�នឹការខា�បង់់់។ ក់ិចូសនឹាត្រប�ិប�តិគឺជាក់ិចូសនឹាម្រែដលពុំ�នឹភាគី�មួយបានឹអនឹុវ�តកា�ពើក់ិចូ�មួយទៃនឹ
កា�ពើក់ិចូទាំង់់ឡាយ ឬ ភាគីទាំង់់ពីរបានឹអនឹុវ�តកា�ពើក់ិចូមួយម្រែផិក់ម្រែដលទំហិំគោសមើ�ំ។

២១.៣ ពាក់យ ‘សំវិធានឹធានឹ’ ជីួនឹកាល ត្រ�ូវបានឹគោត្របើគោ�ក់ិ�ង់់បរិការណ៍៍ទៃនឹធា�ុមួយចំនឹួនឹ ដូចជាការរំលស់ ការថយចុ��ទៃមែ
ត្រទពយសក់មម គណ៍នឹីត្រ�ូវទទួលមិនឹអាចត្របមូលបានឹ។ ទាំង់់អស់គោនាំ�គឺជាការម្រែក់សត្រមួលទៃនឹ  �ទៃមែគោ�ង់់ ទៃនឹត្រទពយសក់មម 
ជាជាង់់ការទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុល នឹិង់់ដូគោចិ�គោហិើយមិនឹត្រ�ូវបានឹត្រគបដណ៍ាប់គោដាយម្រែផិក់គោនឹ�គោទ។

ការទទួលសាគ លស់េល�ក្តីដំិប់ូង់

២១.៤ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់សំវិធានឹធុនឹម្រែ�គោ�គោពលម្រែដល៖

(ក់)  អង់់គភាព�នឹកា�ពើក់ិចូគោ� កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល

(ខ្ព)  អង់់គភាពអាចនឹឹង់់ (គោពាលគឺ ត្របម្រែហិលគោក់ើ�គោ�ើង់់គោត្រចើនឹជាង់់មិនឹគោក់ើ�គោ�ើង់់) ត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវ ឱ្យយគោផុរអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
គោសដឋក់ិចូគោ�ក់ិ�ង់់ការទូទា�់សង់់ នឹិង់់

(គ)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹកា�ពើក់ិចូអាចត្រ�ូវបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹគោដាយគោជីឿជាក់់

២១.៥ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់សំវិធានឹធុនឹគោនាំ�ជាបំណ៍ុលគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ទទួលស្ថាាល់ចំនឹួនឹ
ទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹសំវិធានឹធុនឹជាចំ�យ លុ�ត្រតាម្រែផិក់គោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� �ត្រមូវឱ្យយទៃថែគោដើមនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់
ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹទៃថែគោដើមត្រទពយសក់មម ដូចជាសនឹិិធុិ ឬ ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ។
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២១.៦  លក់ខខ្ពណ៍ឌគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២១.៤ (ក់) (កា�ពើក់ិចូគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ម្រែដលជាលទធផល ទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍
អ�ី�កាល)  �នឹនឹ�យថាអង់់គភាពមិនឹ�នឹជីគោត្រមើសជាក់់ម្រែសតង់់ចំគោពា�កា�ពើក់ិចូទូទា�់សង់់។ ក់រណ៍ីគោនឹ�អាច
គោក់ើ�គោ�ើង់់ គោ�គោពលអង់់គភាព�នឹកា�ពើក់ិចូផែ�វចាប់ម្រែដលអាចត្រ�ូវបង់់ខំគោដាយចាប់ ឬ គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាព�នឹ
កា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម� ពីគោត្រពា�ត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល (ម្រែដលអាចជាសក់មមភាពរបស់អង់់គភាព) បានឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់
នឹូវការរំពឹង់់ត្រ�ឹមត្រ�ូវគោលើភាគីគោផសង់់ម្រែដលអង់់គភាពនឹឺង់់អនឹុវ�តកា�ពើក់ិចូ។ កា�ពើក់ិចូម្រែដលនឹឹង់់គោក់ើ�គោ�ើង់់ពីសក់មមភាពនាំ
គោពលអនាំគ�របស់អង់់គភាព (គោពាលគឺសក់មមភាពអាជីីវក់មមរបស់ខ្ពែ�នឹនាំគោពលអនាំគ�) មិនឹបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌគោ�ក់ិ�ង់់
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២១. ៤(ក់) មិនឹថាគោ�ើកា�ពើក់ិចូទាំង់់ឡាយអាចនឹឹង់់គោក់ើ�គោ�ើង់់ក់ត្រមិ��ក់៏គោដាយ នឹិង់់គោទា�បីកា�ពើក់ិចូ
ទាំង់់គោនាំ��នឹលក់ខណ៍ៈជាក់ិចូសនឹា។ ជាឧទាហិរណ៍៍ គោដាយស្ថារសំពាធុពាណ៍ិជីជក់មមឬ ការ�ត្រមូវផែ�វចាប់ អង់់គភាព
មួយអាច�នឹបំណ៍ង់់ឬត្រ�ូវការបគោង់់កើ�ចំ�យគោដើមបីគោធុើើត្រប�ិប�តិការកិ់�ង់់រគោបៀបជាក់់លាក់់�មួយគោ�គោពលអនាំគ� 
(ឧទាហិរណ៍៍ គោដាយការបំពាក់់�ំរង់់ម្រែផសង់់គោ�ក់ិ�ង់់ត្របគោភទគោ�ង់់ចត្រក់ជាក់់លាក់់)។ គោដាយស្ថារអង់់គភាព   អាចគោជីៀសវាង់់
ការចំ�យអនាំគ�គោដាយសក់មមភាពអនាំគ�របស់ខ្ពែ�នឹ ជាឧទាហិរណ៍៍គោដាយការបត�រវិធុីស្ថាត្រសតត្រប�ិប�តិការ ឬ ការ
លក់់គោ�ង់់ចត្រក់ អង់់គភាពមិនឹ�នឹកា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិសត្រ�ប់ចំ�យអនាំគ�គោនាំ� នឹិង់់ពុំ�នឹសំវិធានឹធុនឹ�ត្រ�ូវបានឹ
ទទួលស្ថាាល់។

ការវាស្តផ់្នែវង់សេល�ក្តីដំិប់ូង់

២១.៧ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់សំវិធានឹធុនឹតាមការបាានឹ់ស្ថាានឹលែបំផុ�ទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលត្រ�ូវការគោដើមបីទូទា�់កា�ពើក់ិចូគោ�
កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។ ការបាានឹ់ស្ថាានឹដ៏លែបំផុ�គឺជាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអង់់គភាពនឹឹង់់បង់់់�ាង់់សមគោហិ�ុផល
គោដើមបីទូរទា�់កា�ពើក់ិចូគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ឬ គោដើមបីគោផុរកា�ពើក់ិចូគោ�ឱ្យយភាគីទី៣គោ�គោពលគោនាំ�៖

(ក់)  គោ�គោពលសំវិធានឹធុនឹគោនាំ�ជាប់ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ធា�ុគោត្រចើនឹ ការបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីការដាក់់
ទមៃនឹ់ទៃនឹលទធផលម្រែដលអាចគោក់ើ�គោ�ើង់់ទាំង់់អស់ គោ�តាមភវនឹីយភាពជាប់ពាក់់ព�នឹធរបស់លទធផល ម្រែដលអាច
គោក់ើ�គោ�ើង់់ទាំង់់គោនាំ�។ គោ�ក់ម្រែនឹែង់់ម្រែដល�នឹជីួរបនឹតឥ�ដាច់ទៃនឹលទធផលម្រែដលអាចគោក់ើ��នឹ គោហិើយចំណ៍ុចនឹីមួយ
ៗក់ិ�ង់់ជីួរគោនាំ��នឹភាពអាចគោក់ើ�គោ�ើង់់គោសមើៗ�ំគោ�នឹឹង់់ចំណ៍ុចគោផសង់់ៗឯគោទៀ� ចំណ៍ុចក់�ាលទៃនឹជីួរត្រ�ូវបានឹគោត្របើ

(ខ្ព) គោ�គោពលម្រែដលសំវិធានឹធុនឹគោនាំ�គោក់ើ�គោ�ើង់់ពីកា�ពើក់ិចូគោទាល លទធផលម្រែ�មួយម្រែដលអាចគោក់ើ�គោ�ើង់់បំផុ�អាច
ជាការបាានឹ់ស្ថាានឹដ៏លែបំផុ�ទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវការគោដើមបីទូទា�់កា�ពើក់ិចូ។ ក់៏បុុម្រែនឹត គោទា�បីជាក់ិ�ង់់ក់រណ៍ី
ម្រែបបគោនឹ�ក់៏គោដាយ អង់់គភាពពិចាំរ�ប�ាលទធផលម្រែដលអាចគោក់ើ�គោ�ើង់់ដទៃទគោទៀ�។ គោ�គោពលម្រែដលប�ា
លទធផលម្រែដលអាចគោក់ើ�គោ�ើង់់ដទៃទគោទៀ� គឺភាគគោត្រចើនឹខ្ព័ស់ជាង់់ឬភាគគោត្រចើនឹទាបជាង់់លទធផលម្រែដលអាច
គោក់ើ�គោ�ើង់់បំផុ� ការបាានឹ់ស្ថាានឹលែបំផុ�នឹឹង់់ជាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលខ្ព័ស់ជាង់់ឬទាបជាង់់លទធផលម្រែដលអាច
គោក់ើ�គោ�ើង់់បំផុ�គោនាំ�។

 គោ�គោពលឥទធិពលទៃនឹ�ទៃមែគោពលគោវលាទៃនឹលុយ�នឹភាពជាស្ថារវនឹត ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់សំវិធានឹធុនឹត្រ�ូវជា�ទៃមែ
បចូ�បបនឹិទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលរំពឹង់់ថានឹឹង់់ត្រ�ូវ�ត្រមូវឱ្យយទូទា�់សង់់កា�ពើក់ិចូគោនាំ�។ អត្រតាអបបហារ  (ឬប�ា
អត្រតា) ត្រ�ូវជាអត្រតាមុនឹកា�់ពនឹធ  (ឬប�ាអត្រតា) ម្រែដលឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីការវាយ�ទៃមែទីផារបចូ�បបនឹិទៃនឹ�ទៃមែ
គោពលគោវលាទៃនឹលុយ។ ហានឹិភ�យជាក់់លាក់់ ចំគោពា�បំណ៍ុលត្រ�ូវម្រែ�បានឹឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់គោ�ក់ិ�ង់់អត្រតាអបបហារ ឬគោ�
ក់ិ�ង់់ការបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវការគោដើមបីទូទា�់សង់់កា�ពើក់ិចូ បុុម្រែនឹតមិនឹទាំង់់ពីរគោទ។

២១.៨ អង់់គភាពត្រ�ូវមិនឹ�ប់បញ្ញូ�លនឹូវចំគោណ៍ញពីការបគោញ្ញូញគោចាំលរំពឹង់់ទុក់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ក់ិ�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់ទៃនឹសំវិធានឹធុនឹគោទ។
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២១.៩ គោ�គោពលចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ខ្ពែ� ឬទាំង់់អស់ម្រែដលត្រ�ូវការគោដើមបីទូទា�់សង់់សំវិធានឹធុនឹ អាចត្រ�ូវបានឹគោចញសង់់វិញគោដាយ
ភាគីគោផសង់់គោទៀ� (ឧទាហិរណ៍៍ តាមរយៈការទារសំណ៍ង់់ធានាំ�ុប់រង់់) អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការគោចញសង់់វិញគោនាំ�
ជាត្រទពយសក់មមគោដាយម្រែ�ក់ គោ�គោពលម្រែដលសឹង់់ម្រែ�ត្របាក់ដគោ�គោហិើយថាអង់់គភាពគោនាំ�នឹឹង់់ទទួលបានឹការគោចញសង់់
វិញគោ�គោពល�នឹការទូទា�់សង់់កា�ពើក់ិចូ។ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់ការគោចញសង់់វិញគោនាំ� មិនឹ
ត្រ�ូវគោលើសចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់សំវិធានឹធុនឹ។ ការគោចញសង់់វិញម្រែដលត្រ�ូវទទួលគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់ របាយការណ៍៍
ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាត្រទពយសក់មមមួយ នឹិង់់មិនឹត្រ�ូវបានឹកា�់ក់ង់់ជាមួយនឹឹង់់ សំវិធានឹធុនឹគោនាំ�គោទ។ គោ�ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ អង់់គភាពអាចកា�់ក់ង់់ការគោចញសង់់វិញពីភាគីគោផសង់់មួយគោទៀ� ជាមួយនឹឹង់់ចំ�យ
ម្រែដលពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់សំវិធានឹធុនឹគោនាំ�។

ការវាស្តផ់្នែវង់សេម្រាកាយប់នាំា ប់់

២១.១០ អង់់គភាពត្រ�ូវកា�់គោចញពីសំវិធានឹធុនឹម្រែ�នឹូវ�ល់ចំ�យ�  ម្រែដលសំវិធានឹធុនឹគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ 
បុុគោ�ះ�។

២១.១១ អង់់គភាពត្រ�ូវពិនឹិ�យគោមើលគោ�ើង់់វិញនឹូវសំវិធានឹធានឹគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ នឹិង់់ម្រែក់សត្រមួលសំវិធានឹធុនឹ 
ទាំង់់គោនាំ�គោដើមបីឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីការបាានឹ់ស្ថាានឹដ៏ត្រ�ឹមត្រ�ូវបំផុ�បចូ�បបនិឹទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយទូទា�់
សង់់កា�ពើក់ិចូគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍គោនាំ�។ ការម្រែក់សត្រមួល�មួយ  គោ�គោលើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹទ
ទទួលស្ថាាល់ពីមុនឹត្រ�ូវក់�់ត្រតាគោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�  គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�សំវិធានឹធុនឹគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់បំផុ�
ជា ម្រែផិក់មួយទៃនឹទៃថែគោដើមត្រទពយសក់មម (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២១.៥)។ គោ�គោពលសំវិធានឹធុនឹត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់ តាម
�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់រំពឹង់់ទុក់ ម្រែដល�ត្រមូវឱ្យយទូទា�់សង់់កា�ពើក់ិចូគោនាំ� ការលា�គោចញទៃនឹអបបហារត្រ�ូវបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ជាចំ�យហិិរញ្ញញវ�ុ�គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� គោ�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទម្រែដលការលា�គោចញទៃនឹអបបហារគោនាំ�
គោក់ើ�គោ�ើង់់។

ប់ំណ៍� លយថាសេហិត្ថុ�

២១.១២ បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុគឺជាកា�ពើក់ិចូម្រែដលអាចគោក់ើ��នឹ បុុម្រែនឹតមិនឹត្របាក់ដ ឬជាកា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិម្រែដលមិនឹត្រ�ូវបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ ពីគោត្រពា�កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិគោនាំ�មិនឹបានឹបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌមួយឬទាំង់់ពីរ (ខ្ព) នឹិង់់ (គ) គោ�ក់ិ�ង់់
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២១.៤។ អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុជាបំណ៍ុល គោវៀររម្រែលង់់ម្រែ�សំវិធានឹធុនឹ សត្រ�ប់
បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុរបស់អិក់លក់់គោ�ក់ិ�ង់់ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៩.២០ នឹិង់់ ១៩.២១)។ ការ
លា�ត្រ�ដាង់់ទៃនឹបំណ៍ុលយថាគោហិ�ុត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២១.១៥ លុ�ត្រតាម្រែ�ភាពម្រែដលអាចគោក់ើ��នឹគោ�ើង់់
ទៃនឹលំហិូរគោចញធុនឹធានឹគឺ�ូច�ស់។ គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពទទួលខ្ពុសត្រ�ូវកា�ពើក់ិចូរួម ឬគោដាយខ្ពែ�នឹ ម្រែផិក់ទៃនឹ
កា�ពើក់ិចូម្រែដលត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់ត្រ�ូវបំគោពញគោដាយភាគីគោផសង់់គោទៀ� ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ជាបំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ។

ម្រាទពយស្តក្តីមៅយថាសេហិត្ថុ�

២១.១៣ អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមយថាគោហិ�ុជាត្រទពយសក់មម។ ការលា�ត្រ�ដាង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមយថាគោហិ�ុ
ត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២១.១៦ គោ�គោពលលំហិូរចូលទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ គោសដឋក់ិចូអាចនឹឹង់់គោក់ើ��នឹ។ បុុម្រែនឹត
គោ�គោពលលំហិូរទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអនាំគ�មក់អង់់គភាព�នឹភាពជាក់់ម្រែសតង់់ ដូគោចិ�ត្រទពយសក់មមទាក់់ទិនឹមិនឹ
�នឹជាត្រទពយសក់មមយថាគោហិ�ុគោទ គោហិើយការទទួលស្ថាាល់�នឹភាពសមត្រសប។
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ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់អំព�ស្តវំិធាន្តធុន្ត

២១.១៤ សត្រ�ប់ថាំក់់សំវិធានឹធុនឹនឹីមួយៗ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាមទាំង់់អស់៖

(ក់) ការផគ�ផគង់់គោដាយបង្ហាាញ៖

(១)  �ទៃមែគោ�ង់់គោ�គោដើម នឹិង់់ ចុង់់ការិយបរិគោចេទ 

(២) ការបម្រែនឹុមក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ រួមបញ្ញូ�លនឹូវ ការម្រែក់សត្រមួលម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីការម្រែក់ម្រែត្របក់ិ�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់
ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់បានឹគោធុើើអបបហារ

(៣)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹកា�់គោចញពីសំវិធានឹធុនឹក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ នឹិង់់

(៤)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់មិនឹបានឹគោត្របើម្រែដលបានឹក់�់ត្រតាត្រ��ប់គោ�វិញក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ។

(ខ្ព)  ការគោរៀប�ប់គោដាយសគោង់់ខបទៃនឹស្ថារជា�ិទៃនឹកា�ពើក់ិចូនឹិង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ នឹិង់់គោពលគោវលាម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់ទៃនឹការ
ទូទា�់សង់់ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់

(គ)  ការបញ្ញាាក់់នឹូវភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជាអំពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ឬគោពលគោវលាទៃនឹលំហិូរគោចញទាំង់់គោនាំ� នឹិង់់

(ឃ)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹការគោចញសង់់វិញរំពឹង់់ទុក់�មួយ  គោដាយម្រែថែង់់ពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម�មួយ
ម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់ការគោចញសង់់វិញរំពឹង់់ទុក់គោនាំ�។

 ព��៌�នឹគោត្របៀបគោធុៀបសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗមិនឹត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវគោនាំ�គោទ។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់អំព�ប់ំណ៍� លយថាសេហិត្ថុ�

២១.១៥ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ភាពអាចគោក់ើ��នឹគោ�ើង់់ទៃនឹលំហិូរគោចញធុនឹធានឹគោ�ក់ិ�ង់់ការទូទា�់សង់់គឺ�ូច�ស់ សត្រ�ប់ថាំក់់នឹីមួយៗ
ទៃនឹបំណ៍ុលយថាគោហិ�ុគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ការគោរៀប�ប់គោដាយសគោង់់ខបពីស្ថារជា�ិទៃនឹ
បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ នឹិង់់ គោ�គោពលម្រែដលអាចគោធុើើគោ�រួច៖

(ក់)  ការបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹឥទធិពលហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយអនឹុគោលាមតាម
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២១.៧-២១.១១

(ខ្ព)  ការបញ្ញាាក់់ទៃនឹភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជាម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ឬគោពលគោវលាទៃនឹលំហិូរគោចញ�មួយ នឹិង់់

(គ)  ភាពអាចគោក់ើ�គោ�ើង់់ទៃនឹការគោចញសង់់វិញ�មួយ។

ត្របសិនឹគោបើមិនឹអាចគោធុើើគោ�រួចក់ិ�ង់់ការលា�ត្រ�ដាង់់ទាំង់់គោនឹ�មួយឬគោត្រចើនឹ អង់់គគោហិ�ុគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់។
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ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់អំព�ម្រាទពយស្តក្តីមៅយថាសេហិត្ថុ�

២១.១៦ ត្របសិនឹគោបើអាចនឹឹង់់�នឹការហិូរចូលទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ (ទំនឹង់់គោក់ើ�គោ�ើង់់គោត្រចើនឹជាង់់មិនឹគោក់ើ�គោ�ើង់់) បុុម្រែនឹតមិនឹ
សឹង់់ម្រែ�ត្របាក់ដគោនាំ�គោទ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ការពិពណ៍៌នាំអំពីស្ថារជា�ិត្រទពយសក់មមយថាគោហិ�ុគោ�ចុង់់ការិយ
បរិគោចេទ�យការណ៍៍ នឹិង់់ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�វានាំំឱ្យយ�នឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ ការបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹឥទធិពល
ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ពួក់គោគ  ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយគោត្របើគោ�លការណ៍៍ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២១.៧-២១.១១។ 
ត្របសិនឹគោបើការបាានឹ់ស្ថាានឹគោនាំ�នាំំឱ្យយ�នឹចំ�យ ឬក់ិចូខ្ពំត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហួិសគោហិ�ុ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់អង់់គគោហិ�ុគោនាំ� 
នឹិង់់មូលគោហិ�ុ ម្រែដលការបាានឹ់ស្ថាានឹឥទធិពលហិិរញ្ញញវ�ុ�គោនាំ� នឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹចំ�យ ឬក់ិចូខ្ពំត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់ផ្នែដិលខូចខាត្ថុម្រាប់សេ��ន្ត៍

២១.១៧ គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីដ៏ក់ត្រមបំផុ� ការលា�ត្រ�ដាង់់ទៃនឹព��៌�នឹមួយចំនឹួនឹ ឬទាំង់់អស់ម្រែដលបានឹ�ត្រមូវគោដាយ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
២១.១៤-២១.១៦ អាចត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោធុើើឱ្យយខ្ពូចធុៃនឹ់ធុៃរនឹូវស្ថាានឹភាពរបស់អង់់គភាពគោ�ក់ិ�ង់់ជីគោ�ា�ជាមួយ ភាគី
គោផសង់់គោទៀ�នឹូវគោរឿង់់�ុវសំវិធានឹធុនឹ បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ ឬ ត្រទពយសក់មមយថាគោហិ�ុ។ គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែបបគោនឹ�  អង់់គភាពមិនឹ
ចាំំបាច់បង្ហាាញព��៌�នឹគោនាំ�គោទ បុុម្រែនឹតត្រ�ូវបង្ហាាញស្ថារជា�ិទូគោ�ទៃនឹជីគោ�ា�គោនាំ� រួមជាមួយនឹឹង់់ អង់់គគោហិ�ុ នឹិង់់មូលគោហិ�ុ
ម្រែដលព��៌�នឹមិនឹត្រ�ូវបានឹលា�ត្រ�ដាង់់។
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ឧប់ស្តម័័ន្តិនៃន្តផ្នែ�ែក្តីទ�  ២១

ការផ្នែណ៍នាំអំំព�ការទទួលសាគ ល ់ន្តិង់ការវាស្តផ់្នែវង់
ស្តវំិធាន្តធុន្ត

 

ឧបសម័�នឹធគោនឹ� អមជាមួយម្រែផិក់ទី២១ បុុម្រែនឹតមិនឹម្រែមនឹជាចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹម្រែផិក់ទី២១ គោទ។ ឧបសម័�នឹធគោនឹ�ផូល់ ការម្រែណ៍នាំំសត្រ�ប់
ការអនឹុវ�តការ�ត្រមូវគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី២១ ក់ិ�ង់់ការទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់ សំវិធានឹធុនឹ។

 ត្រគប់អង់់គភាពគោ�ក់ិ�ង់់ឧទាហិរណ៍៍ក់ិ�ង់់ឧបសម័�នឹធគោនឹ� យក់ទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� ជាកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។ ក់ិ�ង់់ត្រគប់ក់រណ៍ី 
�នឹការសនឹិិដាានឹថា គោគអាចគោធុើើការបាានឹ់ស្ថាានឹគួរឱ្យយគោជីឿទុក់ចិ�តបានឹ គោលើលំហិូរគោចញទាំង់់ឡាយ ម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់។ គោ�ក់ិ�ង់់
ឧទាហិរណ៍៍មួយចំនឹួនឹ កាលៈគោទសៈម្រែដលបានឹពណ៍៌នាំ អាចប�ាលឱ្យយ�នឹការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម។ ទិដឋភាពគោនឹ� មិនឹ
ត្រ�ូវបានឹនឹិ�យដល់គោ�ក់ិ�ង់់ឧទាហិរណ៍៍ទាំង់់គោនឹ�គោទ។ ការគោលើក់គោ�ើង់់ទាំង់់ឡាយនឹូវ “ការបាានឹ់ស្ថាានឹម្រែដលលែបំផុ�” នឹិ�យ
សំគោ�គោ�គោលើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹ�ទៃមែបចូ�បបនឹិ គោ�គោពលម្រែដលឥទធិពលទៃនឹ�ទៃមែគោពលគោវលារបស់ត្របាក់់ �នឹភាពជាស្ថារវនឹត។

ឧទាហិរណ៍៍ទ�១៖ ការខាត្ថុសេល�ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការអនាំគត្ថុ

 ២១ក់.១ អង់់គភាពក់ំណ៍�់ថា ត្របម្រែហិលជាម្រែផិក់មួយទៃនឹត្រប�ិប�តិការរបស់ខ្ពែ�នឹ នឹឹង់់ទទួលរង់់ការខា�គោលើត្រប�ិប�តិការអនាំគ�
សត្រ�ប់រយៈគោពលគោត្រចើនឹឆ្នាំំំ។

 កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិ ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹគោហិ�ុការណ៍៍ជាកា�ពើក់ិចូអ�ី�កាល-ពុំ�នឹ គោហិ�ុការណ៍៍អ�ី�កាលម្រែដល
ដាក់់កា�ពើក់ិចូ�ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពចំ�យធុនឹធានឹគោទ។

  ការសនឹិិដាានឹ - អង់់គភាពមិនឹទទួលស្ថាាល់សំវិធានឹធុនឹសត្រ�ប់ការខា�គោលើត្រប�ិប�តិការអនាំគ�។ ការខា�អនាំគ�ម្រែដល
បានឹរំពឹង់់ទុក់ មិនឹបំគោពញនឹិយមនឹ�យទៃនឹបំណ៍ុលគោទ។ ការរំពឹង់់ទុក់អំពីការខា�គោលើត្រប�ិប�តិការអនាំគ�អាចជាសូចនាំក់រ
បង្ហាាញថា ត្រទពយសក់មមមួយ ឬគោត្រចើនឹ �នឹការថយចុ��ទៃមែ - សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២៧ ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹ ត្រទពយសក់មម។

ឧទាហិរណ៍៍ទ�២៖ ក្តីិចចស្តន្តាផ្នែដិលនាំឱំ្យយ�ន្តការខាត្ថុប់ង់់

 ២១ក់.២ ក់ិចូសនឹាម្រែដលនាំំឱ្យយ�នឹការខា�បង់់់ គឺជាក់ិចូសនឹាមួយ ម្រែដលចំ�យមិនឹអាចគោចៀសផុ�គោលើ ការបំគោពញកា�ពើក់ិចូ
គោត្រកាមក់ិចូសនឹា គោលើសអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ ម្រែដលគោគរំពឹង់់ថា នឹឹង់់ទទួលបានឹគោត្រកាម ក់ិចូសនឹាគោនាំ�។ ចំ�យ
មិនឹអាចគោចៀសផុ�គោត្រកាមក់ិចូសនឹាមួយ ឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីចំ�យសុទធ�ិច�ួចបំផុ� ទៃនឹការចាំក់គោចញពីក់ិចូសនឹាគោនាំ� 
ម្រែដលជាចំនឹួនឹទាបជាង់់ទៃនឹចំ�យទៃនឹការបំគោពញក់ិចូសនឹា នឹិង់់សំណ៍ង់់ ឬការពិនឹ�យទាំង់់ឡាយ ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពី
ការខ្ពក់ខានឹក់ិ�ង់់ការបំគោពញក់ិចូសនឹា។ ឧទាហិរណ៍៍ អង់់គភាពមួយអាចត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវតាមក់ិចូសនឹា គោត្រកាមភ�ិសនឹា
ត្រប�ិប�តិការឱ្យយគោធុើើការទូទា�់ជីួលត្រទពយសក់មមមួយម្រែដលម្រែលង់់�នឹការគោត្របើត្របាស់អើីគោទៀ�។

  កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិ ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹគោហិ�ុការណ៍៍ជាកា�ពើក់ិចូអ�ី�កាល -អង់់គភាពត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវតាមក់ិចូសនឹា
ឱ្យយចំ�យធុនឹធានឹ ម្រែដលការចំ�យធុនឹធានឹទាំង់់គោនាំ�នឹឹង់់មិនឹទទួលបានឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ស��ត្រ�។

  ការសនឹិិដាានឹ - គោបើសិនឹជាអង់់គភាពមួយ�នឹក់ិចូសនឹាមួយ ម្រែដលនាំំឱ្យយ�នឹការខា�បង់់់ អង់់គភាព គោនាំ�ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ 
នឹិង់់វាស់ម្រែវង់់កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិគោត្រកាមក់ិចូសនឹាគោនាំ� ជាសំវិធានឹធុនឹមួយ។



146  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

 ឧទាហិរណ៍៍ទ�៣៖ ការសេរៀប់ចំរចនាំស្តម័័ន្តិសេ��ង់វិញ

 ២១ក់.៣ ការគោរៀបចំរចនាំសម័�នឹធគោ�ើង់់វិញ គឺជាម្រែផនឹការម្រែដលបានឹគោត្រ�ង់់ នឹិង់់ត្រគប់ត្រគង់់គោដាយថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់ នឹិង់់ផ្លាាស់បូ�រជាស្ថារវនឹត
គោលើវិស្ថាលភាពទៃនឹអាជីីវក់មមម្រែដលគោផូើមគោធុើើគោដាយអង់់គភាពមួយ ឬរគោបៀបគោធុើើត្រប�ិប�តិការអាជីីវក់មមគោនាំ�។ 

 កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិ ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹគោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូអ�ី�កាល -កា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម�គោដើមបីគោរៀបចំ
រចនាំសម័�នឹធគោ�ើង់់វិញ គោក់ើ�គោ�ើង់់ម្រែ�គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពមួយ៖

(ក់) �នឹម្រែផនឹការលមែិ�ជាផែ�វការសត្រ�ប់ការគោរៀបចំរចនាំសម័�នឹធគោ�ើង់់វិញគោនាំ� គោដាយម្រែសើង់់យល់ឱ្យយចាស់ �ាង់់ 
គោហាច�ស់នឹូវ៖

(i) អាជីីវក់មម ឬម្រែផិក់មួយទៃនឹអាជីីវក់មមម្រែដលទាក់់ទង់់

(ii) ទីតាំង់់ចមបង់់នាំនាំម្រែដលទទួលរង់់ផលបុ�ពាល់

(iii) ទីតាំង់់ មុខ្ពង្ហារ នឹិង់់ចំនឹួនឹត្របហាក់់ត្របម្រែហិលទៃនឹនឹិគោ�ជីិ� ម្រែដលនឹឹង់់ទទួលបានឹត្របាក់់សំណ៍ង់់សត្រ�ប់ការ
បញ្ញូប់ការង្ហារ

(iv) ចំ�យម្រែដលនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទទួល�ុប់រង់់ នឹិង់់

(v) គោពលម្រែដលម្រែផនឹការនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�ត នឹិង់់

(ខ្ព) បានឹបគោង់់កើ�ជាការរំពឹង់់ទុក់ម្រែដលសមរមយដល់ភាគីទាំង់់ឡាយម្រែដលទទួលរង់់ផលបុ�ពាល់ ឱ្យយរំពឹង់់ថាអង់់គភាព
នឹឹង់់អនឹុវ�តការគោរៀបចំរចនាំសម័�នឹធគោ�ើង់់វិញ គោដាយការចាំប់គោផូើមអនឹុវ�តម្រែផនឹការគោនាំ� ឬគោដាយការត្របកាសអំពី
លក់ខណ៍ៈសំខានឹ់ៗរបស់ម្រែផនឹការគោនាំ� ដល់ភាគីទាំង់់ឡាយម្រែដលទទួលរង់់ផលបុ�ពាល់គោដាយម្រែផនឹការគោនាំ�។

  ការសនឹិិដាានឹ -អង់់គភាពមួយទទួលស្ថាាល់សំវិធានឹធុនឹសត្រ�ប់ចំ�យគោលើការគោរៀបចំរចនាំសម័�នឹធគោ�ើង់់វិញ ម្រែ�
គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាព�នឹកា�ពើក់ិចូផែ�វចាប់ ឬកា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម� ក់ិ�ង់់ការអនឹុវ�ត ការគោរៀបចំរចនាំសម័�នឹធ
គោ�ើង់់វិញគោនាំ� គោ�ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

 

ឧទាហិរណ៍៍ទ�៤៖ ការធានាំ

 ២១ក់.៤ អិក់ផលិ�ផូល់ការធានាំគោ�គោពលលក់់ដល់អិក់ទិញផលិ�ផលរបស់ខ្ពែ�នឹ។ គោត្រកាមលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹក់ិចូសនឹាសត្រ�ប់ការ
លក់់ អិក់ផលិ�សនឹាសង់់ តាមរយៈការជីួសជីុល នឹិង់់ការដូរថមី នឹូវពិការភាពផលិ�ក់មមម្រែដលម្រែសូង់់គោ�ើង់់ ក់ិ�ង់់រយៈគោពល
បីឆ្នាំំំ គិ�ចាំប់ពីកាលបរិគោចេទលក់់។ ម្រែផែក់គោលើបទពិគោស្ថាធុនឹ៍ អាចនឹឹង់់ (គោពាលគឺ �នឹភាពទំនឹង់់គោត្រចើនឹជាង់់មិនឹទំនឹង់់) 
�នឹការទាមទារសង់់មួយចំនឹួនឹគោត្រកាមការធានាំទាំង់់គោនឹ�។ 

 កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិ ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹគោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូអ�ី�កាល -គោហិ�ុការណ៍៍ កា�ពើក់ិចូគោនាំ� គឺការលក់់
ផលិ�ផលម្រែដល�នឹការធានាំ ម្រែដលជាគោហិ�ុនាំំឱ្យយ�នឹកា�ពើក់ិចូ ផែ�វចាប់។

  លំហិូរគោចញនឹូវធុនឹធានឹ ម្រែដលបង់់កប់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ ក់ិ�ង់់គោពលបំគោពញកា�ពើក់ិចូ -អាចនឹឹង់់�នឹសត្រ�ប់
ការធានាំទាំង់់មូល។ 
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 ការសនឹិិដាានឹ-អង់់គភាពទទួលស្ថាាល់សំវិធានឹធុនឹ សត្រ�ប់ការបាានឹ់ស្ថាានឹលែបំផុ�ទៃនឹចំ�យគោលើការសង់់គោត្រកាម
ផលិ�ផល�នឹការធានាំម្រែដលបានឹលក់់ មុនឹកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

ការពន្តយលស់េដាយសេល�ក្តីឧទាហិរណ៍៍ការគណ៍នាំ៖

 គោ�ក់ិ�ង់់ឆ្នាំំំ២០X០ ទំនឹិញត្រ�ូវបានឹលក់់ក់ិ�ង់់�ទៃមែ ១,០០០,០០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ។ បទពិគោស្ថាធុនឹ៍បង្ហាាញ ថា ៩០% 
ទៃនឹផលិ�ផលម្រែដលបានឹលក់់ មិនឹត្រ�ូវការជីួសជីុលតាមការធានាំគោទ។ ៦% ទៃនឹផលិ�ផលម្រែដលបានឹលក់់ ត្រ�ូវការជីួសជីុល
�ិច�ួច គោដាយចំ�យ៣០% ទៃនឹ ទៃថែលក់់ គោហិើយ៤%ទៃនឹផលិ�ផលម្រែដលបានឹលក់់ ត្រ�ូវការជីួសជីុលធុំដុំ ឬត្រ�ូវដូរថមី គោដាយ
ចំ�យ៧០% ទៃនឹទៃថែលក់់។ ដូគោចិ� ចំ�យគោលើការធានាំម្រែដលបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹ គឺ៖

 ១,០០០,០០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ × ៩០% × ០                      = ០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

១,០០០,០០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ × ៦% × ៣០%                  = ១៨,០០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

១,០០០,០០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ × ៤% × ៧០%                  = ២៨,០០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

សរុប                                                             = ៤៦,០០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

ការចំ�យសត្រ�ប់ការជីួសជីុលនឹិង់់ការដូរថមីតាមការធានាំសត្រ�ប់ផលិ�ផលម្រែដលបានឹលក់់ក់ិ�ង់់ឆ្នាំំំ ២០×០ ត្រ�ូវបានឹ
រំពឹង់់ទុក់ថានឹឹង់់គោធុើើគោ�ើង់់៦០ភាគរយក់ិ�ង់់ឆ្នាំំំ២០×១ ៣០ភាគរយក់ិ�ង់់ឆ្នាំំំ២០×២ នឹិង់់១០ភាគរយក់ិ�ង់់ឆ្នាំំំ២០×៣ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីនឹីមួយ
ៗគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ។ ពីគោត្រពា�លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹ ឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់រួចគោហិើយនឹូវភវនឹីយភាពទៃនឹលំហិូរគោចញទៃនឹ
ស្ថាច់ត្របាក់់ គោហិើយគោដាយសនឹម�ជាមុនឹថា�ានឹហានឹិភ�យនឹិង់់ភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជាគោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលត្រ�ូវម្រែ�បានឹឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ គោដើមបី
ក់ំណ៍�់�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទាំង់់គោនាំ�អង់់គភាពគោនឹ�គោត្របើត្របាស់អត្រតាអបបហារ "�ានឹហានឹិភ�យ" មួយម្រែដលម្រែផែក់គោលើ
សញ្ញាាប�ណ៍ណរដាាភិបាលជាមួយនឹឹង់់កាលក់ំណ៍�់ដូច�ំនឹឹង់់លំហិូរគោចញទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់បានឹរំពឹង់់ទុក់ (៦ភាគរយសត្រ�ប់សញ្ញាាប�ណ៍ណ
មួយឆ្នាំំំ នឹិង់់៧ភាគរយសត្រ�ប់សញ្ញាាប�ណ៍ណពីរឆ្នាំំំនឹិង់់បីឆ្នាំំំ)។

ការគណ៍នាំ�ទៃមែបចូ�បបនឹិ គោ�ដំ�ច់ឆ្នាំំំ២០X០ ទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹ ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការធានាំ
សត្រ�ប់ផលិ�ផលម្រែដលបានឹលក់់ក់ិ�ង់់ឆ្នាំំំ២០X០ �នឹដូចខាង់់គោត្រកាម៖

ឆ្នាំំំ ការទូទា�់ស្ថាច់ត្របាក់់
ម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់

(ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ)

អត្រតា
អបបហារ

ក់តាាអបបហារ �ទៃមែបចូ�បបនឹិ

(ឯក់តា
រូបិយប�ណ៍ណ)

១ ៦០% × ៤៦,០០០ 
ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

២៧,៦០០ ៦% ០.៩៤៣៤

(៦% សត្រ�ប់១ឆ្នាំំំ)

២៦,០៣៨

២ ៣០% × ៤៦,០០០ 
ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

១៣,៨០០ ៧% ០.៨៧៣៤

(៧% សត្រ�ប់២ ឆ្នាំំំ)

១២,០៥៣

១០% × ៤៦,០០០ 
ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

៤,៦០០ ៧% ០.៨១៦៣

(៧% សត្រ�ប់៣ឆ្នាំំំ

៣,៧៥៥

សរុប ៤១,៨៤៦
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អង់់គភាពនឹឹង់់ទទួលស្ថាាល់កា�ពើក់ិចូធានាំ ៤១,៨៤៦ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ គោ�ដំ�ច់ឆ្នាំំំ២០X០ សត្រ�ប់ ផលិ�ផលម្រែដល
បានឹលក់់ ក់ិ�ង់់ឆ្នាំំំ២០X០។

ឧទាហិរណ៍៍ទ�៥៖ សេ�លន្តសេ�បាយស្តង់ម្រាបាក្តី់វិញ

 ២១ក់.៥ ហាង់់លក់់�យមួយ �នឹគោ�លនឹគោ�បាយសង់់ត្របាក់់វិញនឹូវការទិញគោដាយអ�ិថិជីនឹម្រែដលមិនឹគោពញចិ�ត គោទា�បីជា
ហាង់់លក់់�យគោនឹ�ពុំ�នឹកា�ពើក់ិចូផែ�ចចាប់ ក់ិ�ង់់ការគោធុើើម្រែបបគោនឹ�ក់ូី។ គោ�លនឹគោ�បាយសង់់ត្របាក់់វិញរបស់ហាង់់
លក់់�យគោនឹ� ត្រ�ូវបានឹគោគដឹង់់ជាទូគោ�។

 កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិ ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹគោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូអ�ី�កាល—គោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូ គឺការលក់់
ផលិ�ផលម្រែដលជាគោហិ�ុនាំំឱ្យយ�នឹកា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម� ពីគោត្រពា�ការត្របត្រពឹ�តរបស់ហាង់់ បានឹបគោង់់កើ� ឱ្យយ�នឹការរំពឹង់់
ទុក់សមគោហិ�ុផលពីអ�ិថិជីនឹរបស់ខ្ពែ�នឹថា ហាង់់នឹឹង់់សង់់ត្របាក់់វិញនឹូវទំនឹិញម្រែដលបានឹទិញ។

 លំហិូរគោចញនឹូវធុនឹធានឹ ម្រែដលបង់់កប់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋកិ់ចូ ក់ិ�ង់់គោពលបំគោពញកា�ពើក់ិច—ូមួយចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹទំនឹិញនាំនាំ 
អាចនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹត្របគល់ជីូនឹវិញសត្រ�ប់ការសង់់ត្របាក់់វិញ។

   ការសនឹិិដាានឹ—អង់់គភាពទទួលស្ថាាល់នឹូវសំវិធានឹធុនឹមួយសត្រ�ប់ការបាានឹ់ស្ថាានឹលែបំផុ�ទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដល�ត្រមូវ
ក់ិ�ង់់ការទូទា�់ការសង់់ត្របាក់់វិញ។

ឧទាហិរណ៍៍ទ�៦៖ ការប់ិទផ្នែ�ែក្តីមួយ - �ៅ ន្តការអន្ត�វត្ថុតម�ន្តដំិណាច់ការយិប់រសិេច័ទរាយការណ៍៍

២១ក់.៦ គោ�ទៃថៃទី១២ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X០ ត្រក់ុមត្របឹក់ាភិបាលរបស់អង់់គភាពមួយ បានឹសគោត្រមចបិទម្រែផិក់មួយ។ មុនឹដំ�ច់ការិយ
បរិគោចេទ�យការណ៍៍ (ទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X០) គោសចក់ូីសគោត្រមចគោនឹ�មិនឹត្រ�ូវបានឹជីូនឹដំណ៍ឹង់់ត្របាប់ អិក់ម្រែដលបានឹ
ទទួលរង់់ការបុ�ពាល់��ំក់់ គោហិើយមិនឹបានឹចាំ�់វិធានឹការគោផសង់់ គោដើមបីអនឹុវ�តគោសចក់ូីសគោត្រមចគោនឹ�។ 

  កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិ ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹគោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូអ�ី�កាល—មិនឹបានឹ�នឹគោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូ 
ដូគោចិ� ពុំ�នឹកា�ពើក់ិចូគោទ។

  ការសនឹិិដាានឹ—អង់់គភាពមិនឹទទួលស្ថាាល់សំវិធានឹធុនឹ។ 

ឧទាហិរណ៍៍ទ�៧៖ ការប់ិទផ្នែ�ែក្តីមួយ ការម្រាបាម្រាស្តយ័ទាក្តី់ទង់ ន្តិង់ការអន្ត�វត្ថុតម�ន្តដំិណាច់ការយិ

ប់រសិេច័ទរាយការណ៍៍

២១ក់.៧  គោ�ទៃថៃទី១២ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X០ ត្រក់ុមត្របឹក់ាភិបាលទៃនឹអង់់គភាពមួយ បានឹសគោត្រមច បិទម្រែផិក់មួយ ម្រែដលផលិ�ផលិ�ផល
ជាក់់លាក់់មួយ។ គោ�ទៃថៃទី២០ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X០ ម្រែផនឹការលមែិ�សត្រ�ប់ការបិទម្រែផិក់គោនាំ� ត្រ�ូវបានឹត្រពមគោត្រពៀង់់គោដាយត្រក់ុម
ត្របឹក់ាភិបាល លិខ្ពិ�ត្រ�ូវបានឹគោផើើគោ�អ�ិថិជីនឹ គោដាយដាស់គោ�ឿនឹពួក់គោគឱ្យយម្រែសើង់់រក់ត្របភពទៃនឹការផគ�់ផគង់់់ជីំនឹួស គោហិើយ
លិខ្ពិ�ជីូនឹដំណ៍ឹង់់អំពីការកា�់បនឹុយបុគគលិក់ ត្រ�ូវបានឹគោផើើជីូនឹបុគគលិក់គោ�ម្រែផិក់គោនាំ�។

  កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិ ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹគោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូអ�ី�កាល —គោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូ គឺការត្របាត្រស�យ
ទាក់់ទង់់អំពីគោសចក់ូីសគោត្រមច គោ�កានឹ់អ�ិថិជីនឹ នឹិង់់បុគគលិក់ គោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូគោនាំ� បគោង់់កើ�ជាកា�ពើក់ិចូ
គោដាយសនឹម� គិ�ចាំប់ពីកាលបរិគោចេទគោនាំ� ពីគោត្រពា�វាបគោង់់កើ�ឱ្យយ�នឹការរំពឹង់់ទុក់សមគោហិ�ុផលថាម្រែផិក់គោនាំ� នឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹ
បិទ។

 លំហិូរគោចញនឹូវធុនឹធានឹ ម្រែដលបង់់កប់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ ក់ិ�ង់់គោពលបំគោពញកា�ពើក់ិចូ - អាចនឹឹង់់�នឹ។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 149

 ការសនឹិិដាានឹ—អង់់គភាពទទួលស្ថាាល់សំវិធានឹធុនឹមួយ គោ�ទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X០ សត្រ�ប់ការបាានឹ់ស្ថាានឹម្រែដលលែ
បំផុ�ទៃនឹចំ�យ ម្រែដលនឹឹង់់គោក់ើ�គោ�ើង់់ ក់ិ�ង់់ការបិទម្រែផិក់គោនាំ� គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

ឧទាហិរណ៍៍ទ�៨៖ ការហិិកឹ្តីហិិ�ន្តប់�គគលកិ្តីសាជា�ៅ� ផ្នែដិលជាលទិ�ល នៃន្តការផ្នែម្រាប់ម្រាប់ួលក្តីែ�ង់ម្រាប់ព័ន្តិពន្តិ

សេល�ម្រាបាក្តី់ចំណូ៍ល 

២១ក់.៨ រដាាភិបាលដាក់់គោចញនឹូវការផ្លាាស់បូ�រគោ�គោលើត្របព�នឹធពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល។ ជាលទធផលទៃនឹការផ្លាាស់បូ�រទាំង់់គោនាំ� 
អង់់គភាពគោ�ក់ិ�ង់់វិស�យគោសវាហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹឹង់់ត្រ�ូវហិើឹក់ហិើឺនឹស្ថាជាថមីនឹូវម្រែផិក់ធុំមួយទៃនឹ ក់�ាំង់់ការង្ហារម្រែផិក់រដឋបាល នឹិង់់ម្រែផិក់
លក់់របស់ខ្ពែ�នឹ គោដើមបីធានាំនឹូវការអនឹុគោលាមតាមនឹិយ�ក់មមពនឹធដារ ជាបនឹត។ គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ �ានឹការ
ហិើឹក់ហិើឺនឹបុគគលិក់បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់គោទ។

  កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិ ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹគោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូអ�ី�កាល—ការម្រែក់ម្រែត្របចាប់ ពនឹធដារមិនឹដាក់់
កា�ពើក់ិចូឱ្យយអង់់គភាពគោធុើើការហិើឺក់ហិើឺនឹស្ថាគោ�ើង់់វិញ�មួយគោ�ើយ។ គោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូ សត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់
សំវិធានឹធុនឹ (ការហិើឺក់ហិើឺនឹស្ថាគោ�ើង់់វិញខ្ពែ�នឹផ្លាាល់) មិនឹបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់គោទ។

  ការសនឹិិដាានឹ—អង់់គភាពមិនឹទទួលស្ថាាល់សំវិធានឹធុនឹ។ 

 ឧទាហិរណ៍៍ទ�៩៖ ស្តណំ៍�ំ សេរឿង់ត្ថុ�លាការ

 ២១ក់.៩ អ�ិថិជីនឹ�ំក់់ បានឹបូឹង់់អង់់គភាព X គោដាយទាមទារជីំង់់ឺចិ�តចំគោពា� ការខ្ពូចខា� ម្រែដលអ�ិថិជីនឹគោនាំ� គោចាំទថា ខ្ពែ�នឹ
បានឹទទួលរង់់ពីការគោត្របើត្របាស់ ផលិ�ផល ម្រែដលអង់់គភាព X បានឹលក់់ឱ្យយ។ អង់់គភាព X បដិគោសធុការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវ
គោនឹ� គោដាយមូលគោហិ�ុថា អ�ិថិជីនឹគោនាំ� មិនឹបានឹអនឹុវ�តតាមការម្រែណ៍នាំំអំពីការគោត្របើត្របាស់ផលិ�ផល។ រហិូ�ដល់ទៃថៃ
ម្រែដល ត្រក់ុមត្របឹក់ាភិបាលបានឹអនឹុញ្ញាា�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់ឆ្នាំំំ ត្រ�ឹមទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X១ សត្រ�ប់ការ
គោចញផាយ គោមធាវីរបស់អង់់គភាព គោនាំ�ផូល់គោ�បល់ថា ត្របម្រែហិលជា អង់់គភាពនឹឹង់់មិនឹត្រ�ូវបានឹគោធុើើការសគោត្រមចថា �នឹ 
ការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវគោទ។ ក់៏បុុម្រែនឹត គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� សត្រ�ប់ឆ្នាំំំត្រ�ឹមទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� 
ឆ្នាំំំ២០X២ គោមធាវីរបស់អង់់គភាពផូល់គោ�បល់ថា គោដាយស្ថារការវិវ�តក់ិ�ង់់សំណ៍ុំគោរឿង់់គោនឹ� គោពលគោនឹ� ត្របម្រែហិលជាអង់់គភាព
នឹឹង់់ត្រ�ូវ បានឹគោធុើើការសគោត្រមចថា �នឹការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវ៖

 (ក់)  គោ�ទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X១

  កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិ ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹគោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូអ�ី�កាល—ម្រែផែក់គោលើ ភ�សត�តាង់់ម្រែដលអាច
រក់បានឹ គោ�គោពលម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រ�ូវបានឹអនឹុម�� ពុំ�នឹកា�ពើក់ិចូជាលទធផលទៃនឹគោហិ�ុការណ៍៍
អ�ី�កាលគោទ។

  ការសនឹិិដាានឹ—�ានឹសំវិធានឹធុនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់។ បញ្ញាាគោនឹ�ត្រ�ូវបានឹលា� ត្រ�ដាង់់ជាបំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ 
គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ភវនឹីយភាពទៃនឹលំហិូរគោចញ�មួយ ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ថា �ិច�ួច�ស់។

 (ខ្ព) គោ�ទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X២

  កា�ពើកិ់ចូបចូ�បបនិឹម្រែដលជាលទធផលទៃនឹគោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើកិ់ចូអ�ី�កាល—ម្រែផែក់គោលើភ�សត�តាង់់ម្រែដលអាច
រក់បានឹ �នឹកា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិមួយ។ គោហិ�ុការណ៍៍កា�ពើក់ិចូគោនាំ� គឺការលក់់ ផលិ�ផលឱ្យយអ�ិថិជីនឹគោនាំ�។

  លំហិូរគោចញនឹូវធុនឹធានឹ ម្រែដលបង់់កប់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ ក់ិ�ង់់គោពលបំគោពញកា�ពើក់ិច—ូអាចនឹឹង់់�នឹ។
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  ការសនឹិិដាានឹ—សំវិធានឹធុនឹមួយ ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ តាមការបាានឹ់ស្ថាានឹលែបំផុ� នឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោដើមបីបំគោពញ
កា�ពើក់ិចូ គោ�ទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X២ គោហិើយការចំ�យត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�។ វាមិនឹម្រែមនឹ
ជា ការម្រែក់�ត្រមូវក់ំហិុសក់ិ�ង់់ឆ្នាំំំ២០X១ គោទ ពីគោត្រពា� ម្រែផែក់គោលើភ�សត�តាង់់ ម្រែដលអាចរក់បានឹ គោ�គោពលម្រែដលរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ� ឆ្នាំំំ២០X១ ត្រ�ូវបានឹអនឹុម�� សំវិធានឹធុនឹមួយមិនឹគួរត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�គោពលគោនាំ�គោ�ើយ។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ២២

ប់ំណ៍� ល ន្តិង់មូលធុន្ត

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ 

២២.១ ម្រែផិក់គោនឹ�បគោង់់កើ�គោ�លការណ៍៍សត្រ�ប់ការគោធុើើចំ��់ថាំក់់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាបំណ៍ុល ឬគោដើមទុនឹ នឹិង់់បង្ហាាញពីការ 
គោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹគោចញផាយគោ�ឱ្យយបុគគលទាំង់់ឡាយ ឬភាគីគោផសង់់គោទៀ�ម្រែដល 
គោដើរ�ួក់ិ�ង់់�ួនាំទីរបស់ពួក់គោគជាអិក់វិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ (គោពាលគឺក់ិ�ង់់�ួនាំទីរបស់ពួក់គោគជា�ាស់)។ 
ម្រែផិក់ទី២៦ ការទូទា�់ម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ បង្ហាាញពីការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោលើត្រប�ិប�តិការម្រែដលអង់់គភាពមួយទទួល
ទំនឹិញ ឬ គោសវាក់មម (រួម�នឹគោសវាក់មមរបស់នឹិគោ�ជីិ�) ជា�ទៃមែ�បសិង់់សត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ (រួម�នឹ ភាគហិុុនឹ 
ឬ សិទធិទិញភាគហិុុនឹ) ពីនឹិគោ�ជិី� នឹិង់់អិក់ផគ�់ផគង់់់គោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលគោដើរ�ួក់ិ�ង់់�ួនាំទីរបស់ពួក់គោគជាអិក់ផគ�់ផគង់់់ទំនឹិញ 
នឹិង់់គោសវាក់មម។

២២.២  ម្រែផិក់គោនឹ�ត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តគោ�គោពលគោធុើើចំ��់ថាំក់់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រគប់ត្របគោភទ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�៖

(ក់)  ភាគក់មមទាំង់់ឡាយគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ញា�ិសម័�នឹធ នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ម្រែដលត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មម 
គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី៩ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម នឹិង់់ដាច់គោដាយម្រែ�ក់  ឬម្រែផិក់ទី១៤ ការវិនឹិគោ�គ
គោ�ក់ិ�ង់់ ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ឬម្រែផិក់ទី១៥ ភាគក់មមគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ។

(ខ្ព)   សិទធិ នឹិង់់កា�ពើក់ិចូរបស់នឹិគោ�ជីក់សុិ�គោត្រកាមម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�ម្រែដលត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមម្រែផិក់
ទី២៨ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�។

(គ)  ក់ិចូសនឹាសត្រ�ប់ការ�បសិង់់យថាគោហិ�ុគោ�ក់ិ�ង់់ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១៩ ការរួមបញ្ញូ�ល 
អាជីីវក់មម នឹិង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម) ។ ការគោលើក់ម្រែលង់់គោនឹ�អនឹុវ�តម្រែ�ចំគោពា�អិក់ទិញ។

(ឃ)  ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ក់ិចូសនឹា នឹិង់់ កា�ពើក់ិចូគោត្រកាម ត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹត្រ�ូវអនឹុវ�ត 
តាមម្រែផិក់ទី២៦ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២២.៣ -២២.៦ ត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តចំគោពា�ភាគហិុុនឹរ�នឹៈម្រែដលបានឹទិញ 
លក់់ គោបា�ផាយ ឬលុបគោចាំល ទាក់់ទង់់នឹឹង់់ម្រែផនឹការសិទធិទិញភាគហិុុនឹរបស់នឹិគោ�ជីិ� ម្រែផនឹការទិញភាគហិុុនឹ
របស់ នឹិគោ�ជីិ� នឹិង់់�ល់ការគោរៀបចំទូទា�់ម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹគោផសង់់គោទៀ�។

ចំណាត្ថុ់ថាែ ក្តី់នៃន្តឧប់ក្តីរណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�ជាប់ំណ៍� ល ឬមូលធុន្ត

២២.៣ មូលធុនឹគឺជា�ទៃមែកាក់សំណ៍ល់ទៃនឹត្រទពយសក់មមរបស់អង់់គភាពបនាំាប់ពីដក់បំណ៍ុលទាំង់់អស់របស់អង់់គភាពគោនាំ�។ 
បំណ៍ុលគឺជាកា�ពើក់ិចូបចូ�បបនិឹរបស់អង់់គភាពម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាលគោហិើយការទូទា�់ទៃនឹកា�ពើក់ិចូ
គោនឹ�ត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោក់ើ��នឹលំហិូរគោចញទៃនឹធុនឹធានឹរបស់អង់់គភាពម្រែដល�នឹផលត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ។ គោដើមទុនឹ 
រួមបញ្ញូ�លការវិនឹិគោ�គគោដាយ�ាស់អង់់គភាព បូក់បម្រែនឹុមគោលើការវិនឹិគោ�គទាំង់់គោនាំ�ម្រែដលរក់បានឹតាមរយៈ ត្រប�ិប�តិ
ការម្រែដលចំគោណ៍ញ នឹិង់់បានឹរក់ាទុក់សត្រ�ប់គោត្របើត្របាស់គោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការរបស់អង់់គភាពគោនាំ� ដក់គោចញនឹូវ ការថយចុ�
ទៃនឹការវិនឹិគោ�គម្រែដលជាលទធផលទៃនឹត្រប�ិប�តិការមិនឹចំគោណ៍ញ នឹិង់់ការម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយ�ាស់អង់់គភាព។
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២២.៣ក់  អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬជាមូលធុនឹ ត្រសបតាមខ្ពែឹមស្ថារទៃនឹការគោរៀបចំ ក់ិចូសនឹា 
មិនឹម្រែមនឹត្រ�នឹ់ម្រែ�ទត្រមង់់់ផែ�វចាប់របស់វាបុុគោ�ះ�គោទ នឹិង់់ត្រសបតាមនឹិយមនឹ�យទៃនឹបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ ឧបក់រណ៍៍
មូលធុនឹ។ ត្របសិនឹជាអង់់គភាពមិនឹ�នឹសិទធិម្រែដល�ានឹលក់ខខ្ពណ៍ឌ គោដើមបីគោគចផុ�ពីការត្របគល់ស្ថាច់ត្របាក់់ ឬត្រទពយសក់មម
ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់គោទៀ�ក់ិ�ង់់ការគោដា�ត្រស្ថាយកា�ពើក់ិចូតាមក់ិចូសនឹា កា�ពើក់ិចូគោនាំ�បំគោពញបានឹតាម នឹិយមនឹ�យ
ទៃនឹបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ត្រ�ូវគោធុើើចំ��់ថាំក់់ម្រែបបគោនាំ� គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ឧបក់រណ៍៍ទាំង់់ឡាយម្រែដលបានឹ ចាំ�់ថាំក់់ជា
ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ២២.៤។

២២.៤ ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយចំនឹួនឹម្រែដលបំគោពញតាមនឹិយមនឹ�យបំណ៍ុល ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាមូលធុនឹគោដាយស្ថារ ឧបក់រណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ��ំ�ង់់ឱ្យយភាគក់មមម្រែដលសល់គោ�ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមសុទធរបស់អង់់គភាព៖

(ក់)  ឧបក់រណ៍៍ម្រែដលអាចបូ�របានឹ (Puttable instrument) ជាឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលផតល់ឱ្យយអិក់កានឹ់ឧបក់រណ៍៍
នឹូវ សិទធិគោដើមបីលក់់ឧបក់រណ៍៍គោនាំ�ត្រ��ប់គោ�ឱ្យយអិក់គោបា�ផាយវិញបានឹជាស្ថាច់ត្របាក់់ ឬត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�
គោផសង់់ គោទៀ� ឬត្រ�ូវបានឹគោ�ត្រ��ប់មក់វិញ ឬទិញមក់វិញគោដាយសើ�យត្របវ�តិគោដាយអិក់គោបា�ផាយគោ�គោពល
គោក់ើ��នឹ ត្រពឹ�តិការណ៍៍មិនឹចាស់លាស់�មួយនាំគោពលអនាំគ� ឬមរណ៍ភាព ឬការចូលនឹិវ�តនឹ៍របស់អិក់កានឹ់
ឧបក់រណ៍៍។ ឧបក់រណ៍៍ម្រែដលអាចបូ�របានឹម្រែដល�នឹលក់ខណ៍ៈទាំង់់អស់ដូចខាង់់គោត្រកាមត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់ជាឧបក់រណ៍៍
មូលធុនឹ៖

(១) ឧបក់រណ៍៍ផតល់សិទធិឱ្យយអិក់កានឹ់នឹូវភាគហិុុនឹតាមស��ត្រ�ទៃនឹត្រទពយសក់មមរបស់អង់់គភាពគោ�កិ់�ង់់ក់រណ៍ី 
ជីំរ�បញ្ញជីអង់់គភាព។ ត្រទពយសក់មមសុទធរបស់អង់់គភាពគឺជាត្រទពយសក់មមទាំង់់ឡាយ�ម្រែដលគោ�សល់
បនាំាប់ ពីដក់គោចញនឹូវការទាមទារទាំង់់អស់នឹូវត្រទពយសក់មមរបស់អង់់គភាព។

(២)  ឧបក់រណ៍៍គោនាំ�សុិ�គោ�ក់ិ�ង់់ថាំក់់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ម្រែដលគោ�គោត្រកាមចំ��់ថាំក់់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍គោផសង់់គោទៀ�។

(៣) ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់អស់គោ�ក់ិ�ង់់ថាំក់់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ ម្រែដលគោ�គោត្រកាមចំ��់ថាំក់់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍គោផសង់់ 
គោទៀ�ម្រែដល�នឹលក់ខណ៍ៈដូច�ំសុទធស្ថាធុ។

(៤)  គោត្រ�ពីកា�ពើក់ិចូតាមក់ិចូសនឹារបស់អិក់គោបា�ផាយម្រែដលត្រ�ូវទិញមក់វិញ ឬគោ�មក់វិញនឹូវ ឧបក់រណ៍៍
គោនាំ�សត្រ�ប់ជាស្ថាច់ត្របាក់់  ឬត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់គោទៀ� ឧបក់រណ៍៍គោនាំ�មិនឹ�នឹបញ្ញូ�ល នឹូវ
កា�ពើក់ិចូតាមក់ិចូសនឹាគោដើមបីត្របគល់ស្ថាច់ត្របាក់់ ឬត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់គោទៀ�គោ�ឱ្យយអង់់គភាព 
គោផសង់់គោទៀ� ឬគោដើមបីគោដា�ដូរត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាមួយអង់់គភាពមួយគោទៀ�គោត្រកាម 
លក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែដលមិនឹអំគោ�យផលខាាំង់់ដល់អង់់គភាព នឹិង់់វាមិនឹម្រែមនឹជាក់ិចូសនឹាម្រែដលនឹឹង់់ ឬអាចនឹឹង់់
ត្រ�ូវ បានឹទូទា�់ជាឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពខ្ពែ�នឹឯង់់។ 

(៥) លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់បានឹរំពឹង់់ទុក់សរុប ម្រែដលចូលរួមចំម្រែណ៍ក់ចំគោពា�ឧបក់រណ៍៍គោនាំ�គោលើអាយុកាលទៃនឹ 
ឧបក់រណ៍៍ត្រ�ូវបានឹម្រែផែក់�ាង់់សំខានឹ់គោលើចំគោណ៍ញ ឬខា� ការម្រែត្របត្របួលគោ�ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមសុទធម្រែដល
បានឹ ទទួលស្ថាាល់ ឬការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបរបស់ត្រទពយសក់មមសុទធរបស់អង់់គភាពម្រែដលបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់មិនឹបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់អាយុកាលទៃនឹឧបក់រណ៍៍គោនាំ� (មិនឹបញ្ញូ�លនឹូវផលបុ�ពាល់
�មួយទៃនឹ ឧបក់រណ៍៍)។

(ខ្ព)  ឧបក់រណ៍៍ ឬស�សធា�ុនាំនាំទៃនឹឧបក់រណ៍៍ម្រែដលគោ�គោត្រកាមចំ��់ថាំក់់ឧបក់រណ៍៍ទាំង់់អស់គោផសង់់គោទៀ�ត្រ�ូវ 
បានឹចាំ�់ថាំក់់ជាមូលធុនឹ ត្របសិនឹគោបើឧបក់រណ៍៍ ឬស�សធា�ុនាំនាំគោនាំ�ក់ំណ៍�់ឱ្យយអង់់គភាព�នឹកា�ពើក់ិចូ
គោដើមបី ត្របគល់ឱ្យយភាគីមួយគោទៀ�នឹូវស��ត្រ�ភាគហិុុនឹទៃនឹ�ទៃមែត្រទពយសក់មមសុទធរបស់អង់់គភាព ម្រែ�គោ�គោពលជីំរៈ
បញ្ញជី បុុគោ�ះ�។
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២២.៥ ខាង់់គោត្រកាមជាឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ម្រែដលត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាបំណ៍ុល មិនឹម្រែមនឹជាមូលធុនឹ៖

(ក់)  ឧបក់រណ៍៍មួយត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាបំណ៍ុល ត្របសិនឹគោបើការម្រែបង់់ម្រែចក់ត្រទពយសក់មមសុទធគោ�គោពលជីំរ�បញ្ញជីគឺជា 
ក់មមវ�ុ�ទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់អ�ិបរ�(ពិដានឹ)។ ឧទាហិរណ៍៍ ត្របសិនឹគោបើគោ�ក់ិ�ង់់ការជីំរ�បញ្ញជីអិក់កានឹ់ឧបក់រណ៍៍
ទទួលបានឹភាគហិុុនឹតាមស��ត្រ�ទៃនឹត្រទពយសក់មម បុុម្រែនឹតចំនឹួនឹគោនឹ�ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ពិដានឹ នឹិង់់ត្រទពយសក់មមសុទធ
ម្រែដលគោលើសត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយអង់់គការសបប�រសធុម៌ ឬរដាាភិបាល ឧបក់រណ៍៍គោនាំ�មិនឹត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជា
មូលធុនឹគោទ។

(ខ្ព)  ឧបក់រណ៍៍ម្រែដលអាចបូ�របានឹត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់ជាមូលធុនឹ ត្របសិនឹគោបើអិក់កានឹ់ទទួលបានឹនឹូវភាគហិុុនឹតាម 
ស��ត្រ�ទៃនឹត្រទពយសក់មមសុទធរបស់អង់់គភាពម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដារគោនឹ� គោ�គោពល
ម្រែដល ជីគោត្រមើសលក់់ឧបក់រណ៍៍គោនឹ�ត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�ត។ បុុម្រែនឹត ត្របសិនឹគោបើអិក់កានឹ់ឧបក់រណ៍៍�នឹសិទធិទទួលបានឹ
ចំនឹួនឹម្រែដលបានឹ វាស់ម្រែវង់់តាមមូលដាានឹមួយចំនឹួនឹគោផសង់់គោទៀ� (ដូចជាគោ�លការណ៍៍គណ៍គោនឹយយទទួលស្ថាាល់
ជាទូគោ� ក់ិ�ង់់ត្របគោទស) ឧបក់រណ៍៍គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាបំណ៍ុល។

(គ)  ឧបក់រណ៍៍មួយត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាបំណ៍ុល ត្របសិនឹគោបើវា�ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពគោធុើើការទូទា�់គោ�ឱ្យយអិក់កានឹ់មុនឹគោពល 
ជីំរ�បញ្ញជីដូចជាភាគលាភតាមការក់ំណ៍�់។

(ឃ)  ឧបក់រណ៍៍ម្រែដលអាចបូ�របានឹម្រែដលត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាមូលធុនឹគោ�កិ់�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ត្រកុ់មហិុុនឹ
បុត្រ�សម័�នឹធ ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាបំណ៍ុលគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម។

(ង់់)  ភាគហិុុនឹអាទិភាពផូល់ឱ្យយសត្រ�ប់ការគោ�មក់វិញជាក់ំហិិ�គោដាយអិក់គោបា�ផាយតាមចំនឹួនឹគោថរ ឬចំនឹួនឹម្រែដល 
អាចក់ំណ៍�់បានឹគោ�ទៃថៃអនាំគ�ជាក់់លាក់់ ឬទៃថៃម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹ�មួយ ឬផតល់ឱ្យយអិក់កានឹ់នឹូវសិទធិគោដើមបី
�ត្រមូវ ឱ្យយអិក់គោបា�ផាយគោ�ត្រ��ប់មក់វិញនឹូវឧបក់រណ៍៍គោ�  ឬបនាំាប់ពីទៃថៃជាក់់លាក់់ណ៍មួយសត្រ�ប់ចំនឹួនឹគោថរ 
ឬចំនឹួនឹ ម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹគឺជាបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�។

២២.៦  ភាគហិុុនឹរបស់ស�ជីិក់គោ�អង់់គភាពសហិត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់ឧបក់រណ៍៍ត្រសគោដៀង់់�ំគឺជាមូលធុនឹ ត្របសិនឹ៖

(ក់)  អង់់គភាពគោនាំ��នឹសិទធិគោដាយឥ�លក់ខខ្ពណ៍ឌគោដើមបីបដិគោសធុការគោ�មក់វិញនឹូវភាគហិុុនឹរបស់ស�ជីិក់ ឬ

(ខ្ព)  ការគោ�ត្រ��ប់មក់វិញត្រ�ូវបានឹគោគហាមឃ្លា�់គោដាយឥ�លក់ខខ្ពណ៍ឌតាមចាប់ បទបបញ្ញញ�តិក់ិ�ង់់ត្រសុក់ ឬធុមមនឹុញ្ញញ 
ត្រគប់ត្រគង់់របស់អង់់គភាព។

ការសេបាះ�ាយដិំប់ូង់នៃន្តភាគហិុ�ន្ត ឬឧប់ក្តីរណ៍៍មូលធុន្តសេ�សង់សេទៀត្ថុ

២២.៧ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការគោបា�ផាយភាគហិុុនឹ ឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹគោផសង់់គោទៀ�ជាមូលធុនឹគោ�គោពលអង់់គភាព
គោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ� នឹិង់់ភាគីមួយគោទៀ��នឹកា�ពើក់ិចូផតល់ស្ថាច់ត្របាក់់ ឬធុនឹធានឹគោផសង់់គោទៀ�គោ�
ឱ្យយអង់់គភាពគោនាំ�ក់ិ�ង់់ការគោដា�ដូរឧបក់រណ៍៍៖

(ក់)  ត្របសិនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹត្រ�ូវបានឹគោបា�ផាយមុនឹអង់់គភាពទទួលបានឹស្ថាច់ត្របាក់់ ឬធុនឹធានឹគោផសង់់គោទៀ� 
អង់់គភាព ត្រ�ូវបង្ហាាញចំនឹួនឹម្រែដលត្រ�ូវទទួលបានឹជាចំនឹួនឹសត្រ�ប់កា�់ក់ង់់គោ�នឹឹង់់មូលធុនឹគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� មិនឹម្រែមនឹជាត្រទពយសក់មមគោទ។

(ខ្ព)  ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពទទួលបានឹស្ថាច់ត្របាក់់ ឬ ធុនឹធានឹគោផសង់់គោទៀ�មុនឹគោពលឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹត្រ�ូវបានឹ



154  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

គោបា�ផាយ គោហិើយអង់់គភាពគោនាំ�មិនឹអាចត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយសង់់ត្រ��ប់វិញនឹូវស្ថាច់ត្របាក់់ ឬធុនឹធានឹគោផសង់់គោទៀ�
ម្រែដលបានឹទទួល អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹត្រសប�ំជាមួយ�ទៃមែ�បសិង់់ម្រែដល
បានឹទទួល។

(គ) ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដលឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹត្រ�ូវបានឹទិញ បុុម្រែនឹតមិទានឹ់គោបា�ផាយ គោហិើយអង់់គភាពមិនឹទានឹ់ទទួលបានឹ 
ស្ថាច់ត្របាក់់ ឬធុនឹធានឹគោផសង់់គោទៀ� អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹគោ�ើយ។

២២.៨ គោត្រ�ពីឧបក់រណ៍៍ម្រែដលបានឹគោបា�ផាយជាម្រែផិក់មួយទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម ឬឧបក់រណ៍៍នាំនាំម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោធុើើ 
គណ៍គោនឹយយក់មមអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ២២.១៥ក់-២២.១៥ខ្ព អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹតាម�ទៃមែ 
សមត្រសបទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ ឬធុនឹធានឹគោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលបានឹទទួល ឬត្រ�ូវទទួលបានឹ ដក់គោចញទៃថែគោដើមត្រប�ិប�តិការ។ 
ត្របសិនឹគោបើការទូទា�់ត្រ�ូវបានឹពនឹារ គោហិើយ�ទៃមែគោពលគោវលាទៃនឹលុយ�នឹចំនឹួនឹជាស្ថារវនឹត ការវាស់ម្រែវង់់គោលើក់ដំបូង់់ ត្រ�ូវ
គោធុើើតាមមូលដាានឹ�ទៃមែបចូ�បបនឹិ។

២២.៩ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ទៃថែគោដើមត្រប�ិប�តិការទៃនឹត្រប�ិប�តិការមូលធុនឹជាការកា�់បនឹុយពីមូលធុនឹ។ ពនឹធគោលើត្របាក់់ 
ចំណ៍ូលម្រែដលទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ទៃថែគោដើមត្រប�ិប�តិការត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមត្រសបតាមម្រែផិក់ទី២៩ សូីពី ពនឹធគោលើត្របាក់់ ចំណ៍ូល។

២២.១០ រគោបៀបទៃនឹការគោក់ើនឹគោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីការគោបា�ផាយភាគហិុុនឹ ឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹគោផសង់់គោទៀ� ត្រ�ូវ
បានឹបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់គោដាយចាប់។ ឧទាហិរណ៍៍ �ទៃមែចាំរិក់ ( ឬ �ទៃមែ
�នឹម្រែ�នាំមគោផសង់់គោទៀ�) ទៃនឹភាគហិុុនឹ នឹិង់់ចំនឹួនឹម្រែដលបានឹបង់់់គោលើសពីចំនឹួនឹ�ទៃមែចាំរិក់អាចនឹឹង់់ត្រ�ូវ�ត្រមូវឱ្យយ បង្ហាាញ
គោដាយម្រែ�ក់ពី�ំ។

ការលក្តី់នៃន្ត�សេម្រាម�ស្ត ស្តទិិិ ន្តិង់លខិិត្ថុធានាំ

២២.១១ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តគោ�លការណ៍៍គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២២.៧ - ២២.១០ ចំគោពា�មូលធុនឹម្រែដលបានឹគោបា�ផាយតាម 
មគោធុាបាយទៃនឹការលក់់ជីគោត្រមើស សិទធិ លិខ្ពិ�ធានាំ នឹិង់់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹត្រសគោដៀង់់�ំដ៏ទៃទគោទៀ�។

មូលធុន្តក្តីមៅ ឬម្រាបាក្តី់ប់ផ្នែន្តុមផ្នែដិលសេបាះ�ាយនៃន្តភាគហិុ�ន្ត ន្តិង់ភាគហិុ�ន្តប់ំផ្នែប់ក្តី

២២.១២  មូលធុនឹក់មម ឬត្របាក់់បម្រែនឹុម( គោពលខ្ពែ�ត្រ�ូវបានឹសំគោ�គោ�គោលើភាគលាភរបស់ភាគហិុុនឹ) គឺជាការគោបា�ផាយភាគហិុុនឹ 
ថមីគោ�ឱ្យយ�ាស់ភាគហិុុនឹតាមស��ត្រ�ចំគោពា�ភាគហិុុនឹម្រែដល�នឹត្រស្ថាប់របស់��់។ ឧទាហិរណ៍៍ អង់់គភាពអាចផតល់ 
ឱ្យយ�ាស់ភាគហិុុនឹនឹូវភាគលាភមួយ ឬ ភាគហិុុនឹបម្រែនឹុមសត្រ�ប់�ល់ភាគហិុុនឹចំនឹួនឹ ៥ ម្រែដលបានឹកានឹ់កាប់។ ភាគហិុុនឹ
បំម្រែបក់ (share splits ឬ stock splits) គឺជាការបំម្រែបក់ភាគហិុុនឹរបស់អង់់គភាពម្រែដល�នឹត្រស្ថាប់គោ�ជា ភាគហិុុនឹ
គោត្រចើនឹគោទៀ�។ ឧទាហិរណ៍៍ គោ�ក់ិ�ង់់ការបំម្រែបក់ភាគហិុុនឹ�ាស់ភាគហិុុនឹនឹីមួយៗអាចទទួលភាគហិុុនឹមួយបម្រែនឹុមគោទៀ�
សត្រ�ប់ភាគហិុុនឹមួយម្រែដលបានឹកានឹ់កាប់។ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីខ្ពែ� ភាគហិុុនឹម្រែដលក់ំពុង់់ច�ចរណ៍៍ពីមុនឹត្រ�ូវបានឹ លុបគោចាំល 
នឹិង់់ជីំនឹួសវិញគោដាយភាគហិុុនឹថមី។ មូលធុនឹក់មម នឹិង់់ការគោបា�ផាយត្របាក់់បម្រែនឹុម នឹិង់់ភាគហិុុនឹបំម្រែបក់មិនឹ បានឹផ្លាាស់បត�រ
�ទៃមែមូលធុនឹសរុបគោទ។ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញនឹូវចំនឹួនឹគោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹតាមការ�ត្រមូវ គោដាយចាប់។
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ប់ំណ៍� លអាចប់ំផ្នែលង់បាន្ត ឬឧប់ក្តីរណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ��គួប់ម្រាស្តសេដិៀង់�ែ

២២.១២  ក់ិ�ង់់ការគោបា�ផាយបំណ៍ុលអាចបំម្រែលង់់បានឹ ឬឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ផគ�បត្រសគោដៀង់់�ំម្រែដល�នឹទាំង់់ស�សធា�ុ បំណ៍ុល 
នឹិង់់មូលធុនឹ អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់ចំណ៍ូលពីការលក់់រវាង់់ស�សធា�ុបំណ៍ុល នឹិង់់មូលធុនឹ។ គោដើមបីគោធុើើការ ម្រែបង់់ម្រែចក់
ជាដំបូង់់អង់់គភាពត្រ�ូវក់ំណ៍�់នឹូវចំនឹួនឹស�សធា�ុបំណ៍ុលតាម�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹបំណ៍ុលត្រសគោដៀង់់�ំម្រែដល មិនឹ�នឹ
លក់ខណ៍ៈបំម្រែលង់់បានឹ ឬស�សធា�ុមូលធុនឹម្រែដលពាក់់ព�នឹធត្រសគោដៀង់់�ំ។ អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់ចំនឹួនឹកាក់ សំណ៍ល់
ជាស�សធា�ុមូលធុនឹ។ ទៃថែគោដើមត្រប�ិប�តិការត្រ�ូវបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់រវាង់់ស�សធា�ុបំណ៍ុល នឹិង់់មូលធុនឹ គោដាយម្រែផែក់គោលើ
មូលដាានឹទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបម្រែដលទាក់់ទិនឹ។

២២.១៤  អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវម្រែក់ម្រែត្របការម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទបនឹតបនាំាប់គោនាំ�គោទ។

២២.១៥ គោ�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទបនាំាប់ពីឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹគោបា�ផាយ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោលើ ស�សធា�ុ
បំណ៍ុលដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  អនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី១១សូីពី ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ ត្របសិនឹគោបើស�សធា�ុបំណ៍ុលបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌ 
ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៩។ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីទាំង់់គោនឹ� អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ជាត្របព�នឹធនឹូវលគោមែ�ង់់រវាង់់ស�សធា�ុ
បំណ៍ុល នឹិង់់ត្របាក់់គោដើមម្រែដលត្រ�ូវបង់់់គោ�ទៃថៃក់ំណ៍�់ ជាចំ�យការត្របាក់់បម្រែនឹុមគោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់
ត្របសិទធភាព (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.១៥-១១.២០)។ 

(ខ្ព)  អនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី១២ សូីពីបញ្ញាាដទៃទគោទៀ�របស់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្របសិនឹគោបើស�សធា�ុបំណ៍ុលមិនឹ 
បំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៩។

ការប់ញ្ញចប់់ប់ំណ៍� លហិរិញ្ញញវត្ថុុ�ជាមួយឧប់ក្តីរណ៍៍មូលធុន្ត

២២.១៥ក់ អង់់គភាពត្រ�ូវចរចាំគោ�ើង់់វិញគោលើលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាមួយឥណ៍ទាយក់ (�ាស់បំណ៍ុល) របស់អង់់គភាព 
ជាមួយលទធផលម្រែដលអង់់គភាពគោនាំ�បញ្ញូប់បំណ៍ុលទាំង់់ត្រសុង់់ឬគោដាយម្រែផិក់គោដាយការគោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ 
ឱ្យយឥណ៍ទាយក់។ ការគោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹបគោង់់កើ�នឹូវ�ទៃមែ�បសិង់់ ម្រែដលទូទា�់បានឹអនឹុគោលាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
១១.៣៨។ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹគោបា�ផាយតាម�ទៃមែសមត្រសប។ បុុម្រែនឹត ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែ 
សមត្រសបរបស់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹគោបា�ផាយមិនឹអាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ គោដាយ�ានឹចំ�យ ឬ 
ក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់គោត្រចើនឹហិួសគោហិ�ុ ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹគោនាំ�ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដល
បានឹបញ្ញូប់។ អង់់គភាពត្រ�ូវឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬម្រែផិក់មួយទៃនឹបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹុគោលាមតាម 
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៣៦-១១.៣៨។

២២.១៥ខ្ព ត្របសិនឹគោបើម្រែផិក់ទៃនឹ�ទៃមែ�បសិង់់ម្រែដលបានឹទូទា�់រួច�នឹការទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ការម្រែក់ �ត្រមូវលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹចំម្រែណ៍ក់បំណ៍ុល 
ម្រែដលគោ�សល់ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើការម្រែបង់់ម្រែចក់�ទៃមែ�បសិង់់ម្រែដលបានឹទូទា�់រវាង់់ ចំម្រែណ៍ក់បំណ៍ុលម្រែដលបានឹបញ្ញូប់ នឹិង់់
ចំម្រែណ៍ក់បំណ៍ុលម្រែដលគោ�សល់មិនឹទានឹ់សង់់។ ការម្រែបង់់ម្រែចក់គោនឹ�គួរត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់ម្រែផែក់គោលើគោហិ�ុផល សមត្រសប។ 
ត្របសិនឹគោបើបំណ៍ុលម្រែដលគោ�សល់ត្រ�ូវម្រែក់�ត្រមូវធុំដុំ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោលើការម្រែក់�ត្រមូវជា ការបញ្ញូប់បំណ៍ុល
គោដើម នឹិង់់ការទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលថមី ដូចម្រែដលបានឹ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៣៧។   

២២.១៥គ អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវអនឹុវ�តក់ថាខ្ពណ៍ឌ២២.១៥ក់-២២.១៥ខ្ព ចំគោពា�ត្រប�ិប�តិការគោ�ក់ិ�ង់់ស្ថាានឹភាពម្រែដល៖

(ក់)  ឥណ៍ទាយក់ គឺជា�ាស់ភាគហិុុនឹផ្លាាល់ ឬត្របគោ�ល នឹិង់់ក់ំពុង់់គោដើរ�ួក់ិ�ង់់�ួនាំទីរបស់គោគជា�ាស់ភាគហិុុនឹផ្លាាល់ 
ឬត្របគោ�ល។



156  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ខ្ព)  ឥណ៍ទាយក់ នឹិង់់អង់់គភាពត្រ�ូវបានឹត្រគប់ត្រគង់់គោដាយភាគីដូច�ំ ឬត្រក់ុមភាគីដូច�ំមុនឹ នឹិង់់គោត្រកាយត្រប�ិប�តិ
ការ គោហិើយខ្ពែឹមស្ថារទៃនឹត្រប�ិប�តិការគោនាំ��ប់បញ្ញូ�លការម្រែបង់់ម្រែចក់មូលធុនឹគោដាយ ឬការវិភាគទានឹមូលធុនឹឱ្យយ
អង់់គភាព។

(គ) ការបញ្ញូប់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយការគោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ គឺត្រសបតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌដំបូង់់ទៃនឹបំណ៍ុល 
ហិិរញ្ញញវ�ុ� (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ២២.១៣-២២.១៥)។

ភាគហិុ�ន្តរត្ថុន្តៈ

២២.១៦ ភាគហិុុនឹរ�នឹៈ គឺជាឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោបា�ផាយ នឹិង់់គោត្រកាយមក់ត្រ�ូវបានឹទិញ
ត្រ��ប់មក់វិញគោដាយអង់់គភាព។ អង់់គភាពត្រ�ូវដក់គោចញពីមូលធុនឹនឹូវ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ�ទៃមែ�បសិង់់ម្រែដលបានឹផតល់
សត្រ�ប់ភាគហិុុនឹរ�នឹៈ។ អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវទទទួលស្ថាាល់ផលចំគោណ៍ញ ឬខា�គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លទធផលគោលើ
ការទិញ លក់់ គោបា�ផាយ ឬការលុបគោចាំលទៃនឹភាគហិុុនឹរ�នឹៈគោ�ើយ។

ការផ្នែប់ង់ផ្នែចក្តីសេ�ឱ្យយ�ច ស្តភ់ាគហិុ�ន្ត

២២.១៧ អង់់គភាពត្រ�ូវកា�់បនឹុយមូលធុនឹនឹូវចំនឹួនឹម្រែដលម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយ�ាស់ (អិក់កានឹ់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាព)។ ពនឹធ
គោលើត្របាក់់ចំណ៍ូលម្រែដលទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ការម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយ�ាស់ត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី២៩។

២២.១៨ គោពលខ្ពែ� អង់់គភាពមួយម្រែបង់់ម្រែចក់ត្រទពយសក់មមម្រែដលមិនឹម្រែមនឹស្ថាច់ត្របាក់់គោ�ឱ្យយ�ាស់របស់គោគ (ការម្រែបង់់ម្រែចក់មិនឹម្រែមនឹ 
ស្ថាច់ត្របាក់់)។ គោ�គោពលអង់់គភាពមួយត្របកាសការម្រែបង់់ម្រែចក់ម្រែបបគោនឹ� នឹិង់់�នឹកា�ពើក់ិចូម្រែបង់់ម្រែចក់ត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹ 
ស្ថាច់ត្របាក់់គោ�ឱ្យយ�ាស់របស់គោគ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ជាបំណ៍ុល។ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់បំណ៍ុលគោនាំ�តាម�ទៃមែ 
សមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�បំណ៍ុលគោនាំ�បំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២២.១៨ក់។ 
គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ នឹិង់់គោ�ទៃថៃទៃនឹការទូទា�់សង់់ អង់់គភាពត្រ�ូវពិនឹិ�យគោមើលគោ�ើង់់វិញ នឹិង់់គោធុើើនឹិយ��ក់មម គោលើ
�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹភាគលាភម្រែដលត្រ�ូវទូទា�់ គោដើមបីឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបរបស់ត្រទពយសក់មមម្រែដល ត្រ�ូវ
ម្រែបង់់ម្រែចក់ ជាមួយនឹឹង់់ការម្រែត្របត្របួលម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹ ជានឹិយ��ក់មមចំគោពា�ចំនឹួនឹទៃនឹការ ម្រែបង់់ម្រែចក់។ 
គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពគោធុើើការទូទា�់នឹូវភាគលាភត្រ�ូវបង់់់ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� នឹូវលគោមែ�ង់់
រវាង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់ នឹិង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹភាគលាភត្រ�ូវបង់់់។

២២.១៨ក់ ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មម ម្រែដលត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់មិនឹអាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ គោដាយ�ានឹចំ�យ 
ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់គោត្រចើនឹហិួសគោហិ�ុ បំណ៍ុលគោនាំ�ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់។ 
ត្របសិនឹគោបើមុនឹគោពលទូទា�់ �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់អាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹ គោដាយ �ានឹ
ចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់គោត្រចើនឹហួិសគោហិ�ុ បំណ៍ុលគោនាំ�ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់គោ�ើង់់វិញតាម�ទៃមែសមត្រសប រួមជាមួយ ការគោធុើើ
នឹិយ��ក់មមត្រសប�ំគោលើចំនឹួនឹទៃនឹការម្រែបង់់ម្រែចក់ នឹិង់់គោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២២.១៨។

២២.១៨ខ្ព ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២២.១៨-២២.១៨ក់ មិនឹអនឹុវ�តចំគោពា�ការម្រែបង់់ម្រែចក់ត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹ 
ត្រគប់ត្រគង់់ជាចុង់់គោត្រកាយគោដាយភាគីម្រែ�មួយ ឬត្រក់ុមភាគីម្រែ�មួយមុនឹ នឹិង់់គោត្រកាយការម្រែបង់់ម្រែចក់គោទ។ ការផ្លា�់គោចញគោនឹ� 
អនឹុវ�តចំគោពា�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ គោរៀង់់ខ្ពែ�នឹ នឹិង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមរបស់អង់់គភាពម្រែដលគោធុើើការ 
ម្រែបង់់ម្រែចក់គោនាំ�។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 157

ភាគក្តីមៅមិន្តម្រាគប់់ម្រាគង់ ន្តិង់ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការជាភាគហិុ�ន្តនៃន្តម្រាក្តីុមហិុ�ន្តប់�ម្រាត្ថុស្តម័័ន្តិរមួ

២២.១៩ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់គោ�ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមសុទធរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគឺត្រ�ូវបានឹ 
បញ្ញូ�លគោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹ។ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការម្រែត្របត្របួលគោ�ក់ិ�ង់់ភាគក់មមត្រគប់ត្រគង់់របស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោមគោ� 
កិ់�ង់់ត្រកុ់មហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធម្រែដលមិនឹបគោង់់កើ��នឹការខា�បា�់បង់់់ការត្រគប់ត្រគង់់ជាត្រប�ិប�តិការជាមួយ�ាស់កិ់�ង់់�ួនាំទី
របស់ពួក់គោគជា�ាស់។ ដូគោចិ��ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់ត្រ�ូវគោធុើើនឹិយ��ក់មមគោដើមបីឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីការម្រែត្របត្របួល ក់ិ�ង់់
ភាគក់មមរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោមគោ�ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមសុទធរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ។ លគោមែ�ង់់រវាង់់ចំនឹួនឹម្រែដលភាគក់មម មិនឹ
ត្រគប់ត្រគង់់ត្រ�ូវបានឹគោធុើើនឹិយ��ក់មម នឹិង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ�ទៃមែ�បសិង់់ម្រែដលបង់់់ ឬទទួលត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់គោដាយ ផ្លាាល់
គោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹ នឹិង់់ម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយ�ាស់របស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម។ អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំគោណ៍ញ ឬខា� គោលើ
ការម្រែត្របត្របួលទាំង់់គោនឹ�គោ�ើយ។ ជាមួយ�ំគោនឹ� អង់់គភាពក់៏មិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការម្រែត្របត្របួល�មួយគោ�ក់ិ�ង់់ �ទៃមែគោ�ង់់
ទៃនឹត្រទពយសក់មម (រួមបញ្ញូ�លទាំង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម) ឬបំណ៍ុលម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីត្រប�ិប�តិការម្រែបបគោនឹ�។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

២២.២០ ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់ដូចបានឹពិពណ៍៍នាំក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២២.១៨-២២.១៨ក់ 
មិនឹអាចវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយទុក់ចិ�តបានឹគោដាយ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់គោត្រចើនឹហិួសគោហិ�ុ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ 
អង់់គគោហិ�ុគោនាំ� នឹិង់់មូលគោហិ�ុបង្ហាាញថាការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបគួរឱ្យយទុក់ចិ�តនឹឹង់់នាំំឱ្យយការ�នឹចំ�យ ឬក់ិចូ 
ត្របឹង់់ម្រែត្របង់់គោត្រចើនឹហិួសគោហិ�ុ។
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ឧប់ស្តម័័ន្តិនៃន្តផ្នែ�ែក្តីទ� ២២

ឧទាហិរណ៍៍នៃន្តគណ៍សេន្តយយក្តីមៅរប់ស្តអ់ែក្តីសេបាះ�ាយ
ស្តម្រា�ប់់ប់ំណ៍� លផ្នែដិលអាចប់ំផ្នែប់ៃង់បាន្ត

 

ឧបសម័�នឹធគោនឹ� អមជាមួយម្រែផិក់ទី២២ បុុម្រែនឹតមិនឹម្រែមនឹជាចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹម្រែផិក់ទី២២គោទ។ ឧបសម័�នឹធគោនឹ� ផូល់នឹូវការម្រែណ៍នាំំ
សត្រ�ប់ ការអនឹុវ�តការ�ត្រមូវទៃនឹក់ថាខ្ពណ៍ឌ២២.១៣–២២.១៥។

 គោ�ទៃថៃទី១ ម្រែខ្ពមក់� ឆ្នាំំំ២០X៥ អង់់គភាពមួយគោបា�ផាយសញ្ញាាប�ណ៍ណម្រែដលអាចបំម្រែបែង់់បានឹចំនឹួនឹ៥០០ សនឹែឹក់។ 
សញ្ញាាប�ណ៍ណទាំង់់គោនឹ� ត្រ�ូវបានឹគោបា�ផាយក់ិ�ង់់�ទៃមែគោសមើនឹឹង់់�ទៃមែគោលើប�ណ៍ណ ជាមួយនឹឹង់់�ទៃមែគោលើប�ណ៍ណ ១០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ 
ក់ិ�ង់់សញ្ញាាប�ណ៍ណមួយសនឹែឹក់ នឹិង់់�នឹកាលក់ំណ៍�់ត្របាំឆ្នាំំំ គោដាយ�ានឹទៃថែត្រប�ិប�តិការ។ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់សរុបម្រែដលរក់បានឹពី
ការគោបា�ផាយ គោនឹ�គឺ៥០០០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ។ ការត្របាក់់ត្រ�ូវបង់់់ត្របចាំំឆ្នាំំំគោ�ចុង់់ត្រ� ក់ិ�ង់់អត្រតាការត្របាក់់៤ ភាគរយ ក់ិ�ង់់១ឆ្នាំំំ។ 
សញ្ញាាប�ណ៍ណនឹីមួយៗ អាចបំម្រែបែង់់បានឹ ជា២៥ ហិុុនឹភាគហិុុនឹធុមមតា តាមឆ្គនាំានឹុសិទធិរបស់អិក់កានឹ់ គោ�គោពល�ក់៏បានឹ រហិូ�ដល់
កាលក់ំណ៍�់ត្រ�ូវសង់់។ គោ�គោពលម្រែដលសញ្ញាាប�ណ៍ណត្រ�ូវបានឹគោបា�ផាយ អត្រតាការត្របាក់់ទីផារសត្រ�ប់បំណ៍ុលត្រសគោដៀង់់�ំ ម្រែដល
�ានឹសិទធិគោត្រជីើសគោរើសក់ិ�ង់់ការបំម្រែបែង់់ គឺ៦ ភាគរយ។

 គោ�គោពលម្រែដលឧបក់រណ៍៍ត្រ�ូវបានឹគោបា�ផាយ ស�សធា�ុបំណ៍ុលត្រ�ូវម្រែ�ក់ំណ៍�់�ទៃមែជាមុនឹ គោហិើយភាពខ្ពុស�ំរវាង់់
ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់សរុបម្រែដលរក់បានឹគោលើការគោបា�ផាយ (ម្រែដលជា�ទៃមែសមត្រសបរបស់ឧបក់រណ៍៍ ទាំង់់មូល) នឹិង់់�ទៃមែសមត្រសបរបស់
ស�សធា�ុបំណ៍ុលគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយស�សធា�ុមូលធុនឹ។ �ទៃមែសមត្រសបរបស់ស�សធា�ុបំណ៍ុល ត្រ�ូវបានឹ
គណ៍នាំគោដាយការក់ំណ៍�់�ទៃមែបចូ�បបនឹិរបស់វា គោដាយគោត្របើអត្រតាអបបហារ៦ ភាគរយ។ ការគណ៍នាំ នឹិង់់ការចុ�គោលខ្ពទិនាំនឹុបបវតាាំ
ង់់គោនឹ� ត្រ�ូវបានឹបក់ត្រស្ថាយបំភែឺ៖

ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ
ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលរក់បានឹពីការគោបា�ផាយសញ្ញាាប�ណ៍ណ (ក់) ៥០,០០០
�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹត្របាក់់គោដើមគោ�ដំ�ច់គោពលត្របាំឆ្នាំំំ (សូមគោមើលការគណ៍នាំ) ៣៧,៣៦៣
�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវបង់់់ត្របចាំំឆ្នាំំំគោ�ចុង់់ត្រ�សត្រ�ប់ត្របាំឆ្នាំំំ ៨,៤២៥
�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹបំណ៍ុល ម្រែដលជា�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹស�សធា�ុបំណ៍ុល (ខ្ព) ៤៥,៧៨៨
សំណ៍ល់ ម្រែដលជា�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹស�សធា�ុមូលធុនឹ (ក់) – (ខ្ព) ៤,២១២

អិក់គោបា�ផាយសញ្ញាាប�ណ៍ណគោធុើើការចុ�គោលខ្ពទិនាំនឹុបបវតាាង់់គោត្រកាម គោ�គោពលគោបា�ផាយ គោ�ទៃថៃទី១ ម្រែខ្ពមក់� ឆ្នាំំំ២០X៥៖

ឥណ៍ពនឹធ ស្ថាច់ត្របាក់់ ៥០,០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ
ឥណ៍ទានឹ បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� - សញ្ញាាប�ណ៍ណអាចបំម្រែបែង់់
បានឹ 

៤៥,៧៨៨ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

ឥណ៍ទានឹ មូលធុនឹ ៤,២១២ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ
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�ំ�ង់់ឱ្យយអបបហារគោ�គោពលគោបា�ផាយសញ្ញាាប�ណ៍ណ ដូគោចិ�ការចុ�គោលខ្ព ក់៏អាចបង្ហាាញជា ‘ដុល’ ម្រែដរ៖

ឥណ៍ពនឹធ ស្ថាច់ត្របាក់់ ៥០,០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ
ឥណ៍ពនឹធ អបបហារសញ្ញាាប�ណ៍ណ ៤,២១២ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ
ឥណ៍ទានឹ បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� - សញ្ញាាប�ណ៍ណអាចបំម្រែបែង់់
បានឹ 

៥០,០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

ឥណ៍ទានឹ មូលធុនឹ ៤,២១២ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

គោត្រកាយការគោបា�ផាយ អិក់គោបា�ផាយនឹឹង់់រំលស់អបបហារសញ្ញាាប�ណ៍ណ ត្រសបតាមតា�ង់់ខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់) ការបង់់់ការត្របាក់់ 
(ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ)

(ខ្ព) ចំ�យ
ការត្របាក់់

សរុប (ឯក់តា
រូបិយប�ណ៍ណ) = 
៦% x (ង់់)

(គ) រំលស់ទៃនឹ
អបបហារសញ្ញាា 
ប�ណ៍ណ (ឯក់តា
រូបិយប�ណ៍ណ) = 

(ខ្ព) - (ក់)

(ឃ) អបបហារ
សញ្ញាាប�ណ៍ណ 

(ឯក់តារូបិយ ប�ណ៍ណ) = 
(ឃ) - (គ)

(ង់់) បំណ៍ុល
សុទធ (ឯក់តា

រូបិយប�ណ៍ណ) = 
៥០,០០០ - (ឃ)

១/១/២០X៥ ៤,២១២ ៤៥,៧៨៨
៣១/១២/២០X៥ ២,០០០ ២,៧៤៧ ៧៤៧ ៣,៤៦៥ ៤៦,៥៣៥
៣១/១២/២០X៦ ២,០០០ ២,៧៩២ ៧៩២ ២,៦៧៣ ៤៧,៣២៧
៣១/១២/២០X៧ ២,០០០ ២,៨៤០ ៨៤០ ១,៨៣៣ ៤៨,១៦៧
៣១/១២/២០X៨ ២,០០០ ២,៨៩០ ៨៩០ ៩៤៣ ៤៩,០៥៧
៣១/១២/២០X៩ ២,០០០ ២,៩៤៣ ៩៤៣ ០ ៥០,០០០
សរុប ១០,០០០ ១៤,២១២ ៤,២១២

គោ�ដំ�ច់ឆ្នាំំំ ២០X៥ អិក់គោបា�ផាយនឹឹង់់គោធុើើការចុ�គោលខ្ពទិនាំនឹុបបវ�ូ�ចខាង់់គោត្រកាម៖

ឥណ៍ពនឹធ ចំ�យការត្របាក់់ ២,៧៤៧ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ
ឥណ៍ទានឹ អបបហារសញ្ញាាប�ណ៍ណ ៧៤៧ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ
ឥណ៍ទានឹ ស្ថាច់ត្របាក់់ ២,០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

ការគណ៍នាំ

�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹត្របាក់់គោដើម ៥០,០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ ក់ិ�ង់់អត្រតា ៦ ភាគរយ

៥០,០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ / (១.០៦)^៥ = ៣៧,៣៦៣ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ 

�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹធុនឹលាភការត្របាក់់ ២,០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ (= ៥០,០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ x ៤ ភាគរយ) ត្រ�ូវសង់់ 
គោ�ដំ�ច់ឆ្នាំំំនឹីមួយៗ ទៃនឹរយៈគោពលត្របាំឆ្នាំំំ

ការបង់់់ការត្របាក់់ត្របចាំំឆ្នាំំំនឹូវ ២០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ គឺជាធុនឹលាភមួយត្របគោភទ-ចរនឹតលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ជាមួយនឹឹង់់
ចំនឹួនឹ�នឹក់ត្រមិ� (n) ទៃនឹការបង់់់ត្របាក់់តាមកាលក់ំណ៍�់ (C) ត្រ�ូវទទួលបានឹគោ�កាលបរិគោចេទពី១ ដល់ n។ គោដើមបីគណ៍នាំ�ទៃមែ
បចូ�បបនឹិទៃនឹ ធុនឹលាភគោនឹ� ការបង់់់ត្របាក់់អនាំគ�ត្រ�ូវបានឹគោធុើើអបបហារគោដាយអត្រតាការត្របាក់់តាមកាលក់ំណ៍�់ (i) គោដាយគោត្របើ រូបមនឹត
ខាង់់គោត្រកាម៖
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ដូគោចិ� �ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការបង់់់ការត្របាក់់ ២០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ គឺគោសមើនឹឹង់់ 

(២,០០០/.០៦) x [១ x [(១/១.០៦)^៥] = ៨,៤២៥ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ

គោនឹ�សមមូលនឹឹង់់ចំនឹួនឹសរុបទៃនឹ�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការបង់់់ត្របាក់់ ២០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ ត្របាំគោលើក់គោដាយម្រែ�ក់ៗពី�ំ ដូច
ខាង់់គោត្រកាម៖

ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ
�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការបង់់់ការត្របាក់់គោ�ទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X៥ = ២០០០/១,០៦ ១,៨៨៧
�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការបង់់់ការត្របាក់់គោ�ទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X៦ = ២០០០/១,០៦^២ ១,៧៨០
�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការបង់់់ការត្របាក់់គោ�ទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X៧ = ២០០០/១,០៦^៣ ១,៦៧៩
�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការបង់់់ការត្របាក់់គោ�ទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X៨ = ២០០០/១,០៦^៤ ១,៥៨៤
�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹការបង់់់ការត្របាក់់គោ�ទៃថៃទី៣១ ម្រែខ្ពធុិ� ឆ្នាំំំ២០X៩ = ២០០០/១,០៦^៥ ១,៤៩៥
សរុប ៨,៤២៥

វិធុីមួយគោទៀ� ក់ិ�ង់់ការគណ៍នាំគោនឹ� គឺការគោត្របើតា�ង់់�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹធុនឹលាភធុមមតាគោ�ចុង់់ត្រ� ត្របាំត្រ� អត្រតាការត្របាក់់  
៦ភាគរយក់ិ�ង់់មួយត្រ�។ (តា�ង់់ទាំង់់គោនាំ�ង្ហាយរក់បានឹតាមអុ�នឹគោធុើណ៍ិ�)។ ក់តាា�ទៃមែបចូ�បបនឹិ គឺ៤.២១២៤។ គោដាយគុណ៍ចំនឹួនឹ
គោនឹ�នឹឹង់់ ការបង់់់ធុនឹលាភ ២,០០០ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ ក់ំណ៍�់នឹូវ�ទៃមែបចូ�បបនឹិរបស់៨,៤២៥ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ២៣

ចំណូ៍ល

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

២៣.១ ម្រែផិក់គោនឹ�ត្រ�ូវអនឹុវ�តក់ិ�ង់់គណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ចំណ៍ូលម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីត្រប�ិប�តិការនឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍ដូចខាង់់គោត្រកាមៈ

(ក់)  ការលក់់ទំនឹិញ( មិនឹថាបានឹផលិ�គោដាយអង់់គភាពសត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹការលក់់ឬ ទិញសត្រ�ប់លក់់ វិញ)

(ខ្ព)  ការផតល់គោសវាក់មម

(គ)  ក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់ម្រែដលអង់់គភាពជាអិក់ទទួលគោ�ាការស្ថាង់់សង់់់

(ឃ)  ការគោត្របើត្រទពយសក់មមរបស់អង់់គភាពគោដាយភាគីគោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលផតល់ការត្របាក់់ សួយស្ថារអាក់រឬ ភាគលាភ។

២៣.២ ចំណ៍ូលឬចំណ៍ូលគោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីត្រប�ិប�តិការនឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍ខ្ពែ�គោទៀ� ត្រ�ូវបានឹគោដា�ត្រស្ថាយគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់
គោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ�

(ក់)  ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ភ�ិសនឹា (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២០ ភ�ិសនឹា)

(ខ្ព)  ភាគលាភនិឹង់់ចំណ៍ូលគោផសង់់គោទៀ�គោក់ើ�គោចញពីការវិនឹិគោ�គម្រែដលត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោដាយវិធុីស្ថាត្រសត
មូលធុនឹ ( សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១៤     ការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់ ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធនឹិង់់ ម្រែផិក់ទី១៥      ការវិនឹិគោ�គ
គោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ)។

(គ)  ការម្រែត្របត្របួលគោ�ក់ិ�ង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹិង់់     បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬ ពីការលក់់របស់ពួក់គោគ 
(សូមគោមើលម្រែផិក់ទី ១១ ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ស្ថាមញ្ញញនឹិង់់ ម្រែផិក់ទី១២ ការគោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�)។

(ឃ)  ការម្រែត្របត្របួលគោ�ក់ិ�ង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយវិនឹិគោ�គ( សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១៦ ត្រទពយវិនឹិគោ�គ)

(ង់់) ការទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ នឹិង់់ការម្រែត្របត្របួលគោ�ក់ិ�ង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសត ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់
សក់មមភាពក់សិក់មម( សូមគោមើលម្រែផិក់ទី៣៤ សក់មមភាពឯក់គោទស ) គោហិើយ

(ច)  ការទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ ទៃនឹផលិ�ផលក់សិក់មម (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី៣៤)។

ការវាស្តផ់្នែវង់ចំណូ៍ល

២៣.៣ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ចំណ៍ូលតាម�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ�ទៃមែ�បសិង់់ម្រែដលទទួលបានឹ ឬនឹឹង់់ត្រ�ូវទទួល។ �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ
�ទៃមែ�បសិង់់ម្រែដលទទួលបានឹ ឬនឹឹង់់ត្រ�ូវទទួល ត្រ�ូវគិ�ពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹអបបបហារ អបបបហារពីការទូទា�់ភាាមនឹិង់់ 
ត្របាក់់សង់់វិញតាមទំហិំម្រែដលអនឹុញ្ញាា�គោដាយអង់់គភាព។
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២៣.៤ អង់់គភាពត្រ�ូវបញ្ញូ�លគោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលម្រែ�លំហិូរចូលដុលទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ ម្រែដលទទួលបានឹនឹិង់់នឹឹង់់ត្រ�ូវទទួល 
គោដាយអង់់គភាពក់ិ�ង់់គណ៍នឹីក់មមសិទធរបស់ខ្ពែ�នឹ។ អង់់គភាពត្រ�ូវដក់គោចញនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទាំង់់អស់ម្រែដលត្របមូលបានឹ
ក់ិ�ង់់នាំមភាគីទី៣ពីចំណ៍ូល ដូចជាពនឹធលក់់ ពនឹធគោលើទំនឹិញនឹិង់់គោសវា នឹិង់់អាក់រគោលើ�ទៃមែបម្រែនឹុម។ ចំគោពា�ទំនាំក់់ទំនឹង់់
ភាំក់់ង្ហារ អង់់គភាព (ជាភាំក់់ង្ហារ) ត្រ�ូវបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលម្រែ�ចំនឹួនឹក់ំទៃរគោជីើង់់ស្ថារ។ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹត្របមូល
ក់ិ�ង់់នាំម�ាស់ភាគហិុុនឹមិនឹម្រែមនឹជាចំណ៍ូលរបស់អង់់គភាពគោទ។

ការទូទាត្ថុ់ស្តង់ពន្តារ

២៣.៥ គោ�គោពលលំហិូរចូលស្ថាច់ត្របាក់់ឬស្ថាច់ត្របាក់់សមមូលត្រ�ូវបានឹពនឹារ គោហិើយក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ចូលជាធុរ�នឹបានឹចូលរួម
ឱ្យយ�នឹត្រប�ិប�តិការហិិរញ្ញញបបទានឹ �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ�ទៃមែ�បសិង់់គឺជា�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់អនាំគ�ទាំង់់អស់
ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោដាយគោត្របើអត្រតាការត្របាក់់ជាប់បនឹុ�ក់។ ឧទាហិរណ៍៍ ត្រប�ិប�តិការហិិរញ្ញញបបទានឹ គោក់ើ�គោ�ើង់់គោ�គោពល
អង់់គភាពផតល់ឥណ៍ទានឹ�ានឹការត្របាក់់គោ�ឱ្យយអិក់ទិញ ឬ ទទួលយក់ប�ណ៍ណត្រ�ូវទទួល ម្រែដល�នឹអត្រតាការត្របាក់់ទាបជាង់់
ទីផារពីអិក់ទិញជា�ទៃមែ�បសិង់់សត្រ�ប់ការលក់់ទំនឹិញ។ អត្រតាការត្របាក់់ជាប់បនឹុ�ក់ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់�ាង់់ចាស់ ទៃនឹៈ

(ក់)   អត្រតាទូគោ�សត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍ត្រសគោដៀង់់�ំរបស់អិក់គោបា�ផាយម្រែដល�នឹចំ��់ថាំក់់ឥណ៍ទានឹត្រសគោដៀង់់�ំ ឬ

(ខ្ព)  អត្រតាការត្របាក់់ម្រែដលអបបបហារពី�ទៃមែធុមមតារបស់ឧបក់រណ៍៍គោ�ជា�ទៃមែលក់់បានឹជាស្ថាច់ត្របាក់់ទៃនឹទំនឹិញ  ឬ
គោសវាក់មម។   

 អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ភាពខ្ពុស�ំរវាង់់�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹត្របាក់់ទទួលគោ�អនាំគ�ទាំង់់អស់ នឹិង់់�ទៃមែធុមមតា ទៃនឹ�ទៃមែ 
�បសិង់់ ជាចំណ៍ូលការត្របាក់់គោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៣.២៨ នឹិង់់ ២៣.២៩ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី១១។

ការសេដាះដិូរទំន្តិញ ឬសេស្តវាក្តីមៅ

២៣.៦ អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលៈ

(ក់)  គោ�គោពលទំនឹិញ្ឬគោសវាត្រ�ូវបានឹគោដា�ដូរសត្រ�ប់ទំនឹិញឬគោសវាម្រែដល�នឹលក់ខណ៍ៈ នឹិង់់�ទៃមែត្រសគោដៀង់់�ំ   ឬ

(ខ្ព)  គោ�គោពលទំនឹិញ ឬ គោសវាក់មមត្រ�ូវបានឹគោដា�ដូរសត្រ�ប់ទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមមិនឹត្រសគោដៀង់់�ំ បុុម្រែនឹតត្រប�ិប�តិការគោនាំ�
ខ្ពើ�ស្ថាានឹភាពជាលក់ខណ៍ៈពាណ៍ិជីជក់មម។

២៣.៧ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល គោ�គោពលទំនឹិញត្រ�ូវបានឹលក់់ឬគោសវាក់មមត្រ�ូវបានឹគោដា�ដូរសត្រ�ប់ទំនឹិញឬគោសវាក់មម
មិនឹត្រសគោដៀង់់�ំ ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការម្រែដល�នឹស្ថាានឹភាពជាលក់ខណ៍ៈពាណ៍ិជីជក់មម។គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោនាំ�អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់
ត្រប�ិប�តិការគោនាំ�តាមៈ

(ក់) �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹទំនឹិញឬគោសវាក់មមម្រែដលបានឹទទួលជាមួយនឹិង់់ការ ម្រែក់សត្រមួលតាមស្ថាច់ត្របាក់់ឬស្ថាច់ត្របាក់់
សមមូល�មួយម្រែដលបានឹគោផុរ ឬ

(ខ្ព)  ត្របសិនឹគោបើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោត្រកាមលក់ខខ្ពណ៍ឌ (ក់) មិនឹអាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយគោជីឿជាក់់ ដូគោចិ�ត្រ�ូវតាម�ទៃមែ
សមត្រសបទៃនឹទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមម្រែដលបានឹល�បង់់់ត្រ�ូវបានឹម្រែក់សត្រមួលគោដាយស្ថាច់ត្របាក់់ ឬស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល
ម្រែដលបានឹគោផុរឬ

(គ)  ត្របសិនឹគោបើ�ំនឹ�ទៃមែសមត្រសបសត្រ�ប់ទាំង់់ទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមម្រែដលបានឹទទួល ឬ ទំនឹិញ នឹិង់់គោសវាក់មម ត្រ�ូវ
ល�បង់់់គោចាំលមិនឹអាចត្រ�ូវ បានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយគោជីឿជាក់់ ដូគោចិ�តាម�ទៃមែគោ�ង់់ ទៃនឹ ទំនឹិញ ឬគោសវាក់មម   ម្រែដល
បានឹល�បង់់់ត្រ�ូវម្រែក់សត្រមួលគោដាយចំនឹួនឹទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ ឬស្ថាច់ត្របាក់់សមមូលម្រែដលបានឹគោផុរ។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 165

ការសេធុិ�អត្ថុតស្តញ្ញាញ ណ៍នៃន្តម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការចំណូ៍ល

២៣.៨ អង់់គភាព ជាធុមមតា អនុឹវ�តតាមលក់ខណ៍ៈ វិនឹិចេ�យទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់គោនឹ�ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ចំគោពា�ត្រប�ិប�តិ
ការនឹីមួយៗ។ បុុម្រែនឹត អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទទួលស្ថាាល់ចំគោពា�ស�សធា�ុម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹ
គោដាយម្រែ�ក់ទៃនឹត្រប�ិប�តិការគោទាល គោ�គោពលចាំំបាច់ គោដើមបីឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីស្ថាានឹភាពពិ�ទៃនឹត្រប�ិប�តិការគោនាំ�។ ឧទាហិរណ៍៍ 
អង់់គភាពអនឹុវ�តតាមលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទទួលស្ថាាល់ចំគោពា�ស�សធា�ុម្រែដលអាច ក់ំណ៍�់បានឹទៃនឹត្រប�ិប�តិការគោទាល
គោពល�ទៃមែលក់់ទៃនឹផលិ�ផល រួមបញ្ញូ�លចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹសត្រ�ប់ការផតល់គោសវាក់មមគោពលគោត្រកាយ។ 
ផុ�យគោ�វិញ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទទួលស្ថាាល់ចំគោពា�ត្រប�ិប�តិការពីរ ឬគោត្រចើនឹជាមួយ�ំ គោ�គោពលម្រែដល
ត្រប�ិប�តការទាំង់់គោនាំ�បានឹ ភាជប់ជាមួយ�ំក់ិ�ង់់ក់តាាមួយម្រែដល ពាណ៍ិជីជក់មម មិនឹអាចយល់បានឹគោដាយ�ានឹការគោ�ង់់ពី
គោសុរីត្រប�ិប�តិការអស់ ជាលក់ខណ៍�ទាំង់់មូល។ ឧទាហិណ៍៍ថា អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទទួលស្ថាាល់ចំគោពា�
ត្រប�ិប�តិការពីរឬគោត្រចើនឹជាមួយ�ំ គោហិើយគោ�គោពលជាមួយគិ្េ� គោនាំ�អង់់គភាពបានឹចុ�ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់គោដាយម្រែ�ក់គោដើមបី
ទិញមក់វិញនឹូវទំនឹិញគោនាំ�គោ�ទៃថៃគោត្រកាយ ដូគោចិ�ត្រ�ូវវាលុបគោចាំលនឹូវផលបុ�ពាល់ជាដុំក់ំភួនឹទៃនឹត្រប�ិប�តិការគោនាំ�។

២៣.៩ គោពលខ្ពែ� ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹត្រប�ិប�តិការលក់់ អង់់គភាពផតល់ឱ្យយអ�ិថិជីនឹរបស់ខ្ពែ�នឹនឹូវរង្ហាានឹ់ពីភាពគោស្ថាា�ត្រ�ង់់់ គោហិើយអ�ិថិជីនឹ
អាចផ្លាាស់បូ�រយក់ ការបញ្ញូ���ទៃមែ  ចំគោពា�ទំនឹិញឬគោសវា ឬគោដាយឥ�គិ�ទៃថែ គោ�គោពលអនាំគ�។ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោនឹ� គោដាយ
អនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៣.៨ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោលើឥណ៍ទានឹជា រង្ហាានឹ់ ជាស�សធា�ុម្រែដលអាច
ក់ំណ៍�់ដាច់គោដាយម្រែ�ក់បានឹគោលើត្រប�ិប�តិការលក់់ដំបូង់់។អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ�ទៃមែ�បសិង់់ ម្រែដល
បានឹទទួល  ឬ នឹឹង់់ត្រ�ូវទទួលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការលក់់ដំបូង់់រវាង់់ឥណ៍ទានឹរង្ហាានឹ់ នឹិង់់ ស�សធា�ុលក់់គោផសង់់គោទៀ�។ 
�ទៃមែ�បសិង់់ម្រែដលបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយ ឥណ៍ទានឹជារង្ហាានឹ់ ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់គោដាយគោ�ង់់គោ�គោលើ�ទៃមែសមត្រសប គោពាលគឺ 
ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលឥណ៍ទានឹជារង្ហាានឹ់អាចត្រ�ូវបានឹលក់់ដាច់គោដាយម្រែ�ក់។

ការលក្តី់ទំន្តិញ

២៣.១០ អង់់គភាព ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលពីការលក់់ទំនឹិញ គោ�គោពលលក់ខខ្ពណ៍ឌទាំង់់អស់ដូចខាង់់គោត្រកាមត្រ�ូវបានឹបំគោពញ៖

(ក់)  អង់់គភាពបានឹគោផុរគោ�ឱ្យយអិក់ទិញនឹូវហានឹិភ�យនឹិង់់ផលត្របគោ�ជីនឹ៍សំខានឹ់ៗទៃនឹក់មមសិទធិ គោលីទំនឹិញ

(ខ្ព)  អង់់គភាពមិនឹរក់ានឹូវការជាប់ពាក់់ព�នឹធគោលើការត្រគប់ត្រគង់់បនឹតកិ់�ង់់ក់ត្រមិ��មួយម្រែដលជាធុមមតាទាក់់ទង់់នឹឹង់់
ក់មមសិទធិ ឬ មិនឹ�នឹការត្រគប់ត្រគង់់ជាធុរ�នឹគោលើទំនឹិញម្រែដលបានឹលក់់គោទៀ�គោទ។

(គ)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ចទៃនឹចំណ៍ូលអាចវាស់ម្រែវង់់បានឹគោដាយគោជីឿជាក់់

(ឃ)  វាត្របម្រែហិលថា អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រប�ិប�តិការនឹឹង់់ហិូរមក់កានឹ់អង់់គភាព

(ង់់)  ទៃថែគោដើមម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ ឬ នឹឹង់់គោក់ើ�គោ�ើង់់ទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រប�ិប�តិការអាចវាស់ម្រែវង់់គោដាយគោជីឿជាក់់។

២៣.១១ ការវាយ�ទៃមែទៃនឹគោពល ម្រែដលអង់់គភាពមួយបានឹគោផុរ នឹូវហានឹិភ�យសំខានឹ់ៗនឹិង់់ផលត្របគោ�ជីនឹ៍ទៃនឹក់មមសិទធិគោ�ឱ្យយអិក់ទិញ 
�ត្រមូវឱ្យយ�នឹការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យទៃនឹស្ថាានឹភាពរបស់ត្រប�ិប�តិការគោនាំ�។ គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីភាគគោត្រចើនឹ ការគោផុរហានឹិភ�យនឹិង់់
ផលត្របគោ�ជីនឹ៍ទៃនឹក់មមសិទធិគោក់ើ�គោ�ើង់់ត្រពម�ំជាមួយនឹឹង់់ការគោផុរសិទធិត្រសបចាប់ ឬ ការគោផុរការកានឹ់កាប់គោ�ឱ្យយអិក់ទិញ។ 
គោនឹ�ជាក់រណ៍ីភាគគោត្រចើនឹសត្រ�ប់ការលក់់�យ។ គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោផសង់់គោទៀ� ការគោផុរហានឹិភ�យនឹិង់់ផលត្របគោ�ជីនឹ៍ទៃនឹ
ក់មមសិទធិគោក់ើ��នឹគោ�ើង់់គោ�គោពលខ្ពុស�ំពីការគោផុរនឹូវក់មមសិទធិត្រសបចាប់ ឬ ការគោផុរការកានឹ់កាប់។



166  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

២៣.១២ អង់់គភាពមិនឹទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលគោទ ត្របសិនឹអង់់គភាពគោ�រក់ា ហានឹិភ�យសំខានឹ់ៗនឹិង់់ផលត្របគោ�ជីនឹ៍ទៃនឹក់មមសិទធិ។ 
ឧទាហិរណ៍៍គោ� ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដលអង់់គភាពអាចរក់ាហានឹិភ�យនឹិង់់ត្របគោ�ជីនឹ៍សំខានឹ់ៗទៃនឹក់មមសិទធិ �នឹ

(ក់) គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពរក់ាកា�ពើក់ិចូសត្រ�ប់ការង្ហារម្រែដលបំគោពញមិនឹត្រគប់លក់ខណ៍� ម្រែដលមិនឹត្រ�ូវបានឹត្រគប់
ដណ៍ាប់គោដាយការធានាំជាធុមមតា

(ខ្ព)  គោ�គោពលម្រែដលការទទួលត្របាក់់ចំណ៍ូលពី ការលក់់មួយម្រែដល�នឹលក់ខណ៍ៈយថាគោហិ�ុ គោលើរបស់អិក់ទិញទំនឹិញ

(គ)  គោ�គោពលម្រែដលទំនឹិញត្រ�ូវបានឹដឹក់ជីញ្ញជ�នឹម្រែដល�នឹក់មមវ�ុ�ត្រ�ូវ�ំគោ�ើង់់ គោហិើយការ�ំគោ�ើង់់គោនាំ�គឺជាម្រែផិក់សំខានឹ់
មួយទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ម្រែដលមិនឹទានឹ់បានឹបំគោពញចប់គោ�គោ�ើយ។ គោហិើយ

(ឃ)  គោ�គោពលម្រែដលអិក់ទិញ�នឹសិទធិចាំ�់ទុក់ជាគោ�ឃៈនឹូវការទិញកិ់�ង់់គោហិ�ុផលម្រែដលបានឹម្រែចង់់គោ�កិ់�ង់់កិ់ចូសនឹា 
ឬតាមការសគោត្រមចជាឯក់គោតាភាគីរបស់អិក់ទិញគោដាយ�ានឹគោហិ�ុផលគោ�ើយ  គោហិើយអង់់គភាពមិនឹត្របាក់ដអំពីភា
វនឹីយភាពទៃនឹបង់់ើិលទំនឹិញមក់វិញ។

២៣.១៣ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពរក់ាទុក់ម្រែ�ហានឹិភ�យទៃនឹក់មមសិទធិមិនឹសំខានឹ់ ត្រប�ិប�តិការគោនាំ�គឺជាការលក់់ គោហិើយអង់់គភាពត្រ�ូវ
ទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល។ ឧទាហិរណ៍៍ អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលគោពលអង់់គភាពរក់ា នឹូវក់មមសិទធិត្រសបចាប់ចំគោពា�
ទំនឹិញក់ិ�ង់់បំណ៍ង់់មួយ គឺគោដើមបីការពារការត្របមូលត្របាក់់ម្រែដលគោ�ជីំពាក់់។ ត្រសគោដៀង់់�ំគោនឹ�   អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់
ចំណ៍ូលគោ�គោពលអង់់គភាពផតល់ឱ្យយ�នឹការបង់់ើិលត្របាក់់វិញ ត្របសិនឹគោបើអ�ិថិជីនឹរក់គោឃើញថាទំនឹិញបានឹខ្ពូចឬមិនឹត្រគប់
លក់ខណ៍� ក់ិ�ង់់គោហិ�ុផលគោផសង់់ៗ គោហិើយអង់់គភាពអាចបាានឹ់ស្ថាានឹពីការបង់់ើិលទំនឹិញមក់វិញគោដាយគោជីឿជាក់់។ គោ�ក់ិ�ង់់
ក់រណ៍ីម្រែបបគោនឹ� អង់់គភាពទទួលស្ថាាល់សំវិធានឹធុនឹសត្រ�ប់បង់់ើិលទំនឹិញមក់វិញ គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី២១ 
សំវិធានឹធុនឹ នឹិង់់ យថាគោហិ�ុ។

ការ�តលស់េស្តវាក្តីមៅ

២៣.១៤ គោពលលទធផលទៃនឹត្រប�ិប�តិការពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ការផតល់គោសវាក់មមអាចត្រ�ូវបាានឹ់ស្ថាានឹបានឹគោដាយគោជីឿជាក់់ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួល 
ស្ថាាល់ចំណ៍ូលម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រប�ិប�តិការគោនាំ� គោដាយគោ�ង់់តាមការបញ្ញូប់ការង្ហារជាដំ�ក់់កាលទៃនឹត្រប�ិប�តិ
ការគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍( ជីួនឹកាលគោគសំគោ�ថាជាវិធុីស្ថាត្រសតបញ្ញូប់ការង្ហារតាមភាគរយ)។លទធផលទៃនឹ 
ត្រប�ិប�តិការមួយអាចត្រ�ូវបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹគោដាយគោជីឿជាក់់បានឹ គោ�គោពលលក់ខខ្ពណ៍ឌខាង់់គោត្រកាមទាំង់់អស់ត្រ�ូវបានឹបំគោពញៈ

(ក់)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់អាចវាម្រែវង់់គោដាយគោជីឿជាក់់

(ខ្ព)  វាត្របម្រែហិលថាអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រប�ិប�តិការនឹឹង់់ហិូរចូលមក់កានឹ់អង់់គភាព។

(គ)  ដំ�ក់់កាលទៃនឹការបញ្ញូប់ត្រប�ិប�តិការគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍អាចវាស់ម្រែវង់់គោដាយគោជីឿជាក់់

(ឃ)  ចំ�យម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ចំគោពា�ត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់ចំ�យគោដើមបីបញ្ញូប់ត្រប�ិប�តិការ អាចវាស់ម្រែវង់់បានឹគោដាយ
គោជីឿជាក់់។ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៣. ២១-២៣. ២៧ ផតល់ការម្រែណ៍នាំំសត្រ�ប់ការអនឹុវ�តវិធុីស្ថាត្រសតបញ្ញូប់ភាគរយ។

២៣.១៥ គោពលគោសវាក់មមត្រ�ូវបានឹបំគោពញគោដាយចំនឹួនឹសក់មម�ានឹក់ំណ៍�់គោលើត្រ�មជាក់់លាក់់ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល
តាមមូលដាានឹគោថរគោលើត្រ�ជាក់់លាក់់គោនាំ� លុ�ត្រតាម្រែ��នឹភ�សត�តាង់់ម្រែដលថាវិធុីស្ថាត្រសតគោផសង់់គោទៀ� ម្រែដលលែត្របគោសើរ
សត្រ�ប់�ំ�ង់់ វិធុីស្ថាត្រសតដំ�ក់់កាលទៃនឹការបញ្ញូប់ការង្ហារ។ គោ�គោពលសក់មមភាពជាក់់លាក់់�មួយ �នឹ
ស្ថារៈសំខានឹ់គោត្រចើនឹជាង់់សក់មមភាពគោផសង់់គោទៀ� អង់់គភាពពនឹារគោពលការទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលរហិូ�ដល់សក់មមភាព
សំខានឹ់ត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�ត។
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២៣.១៦ គោ�គោពលម្រែដលលទធផលទៃនឹត្រប�ិប�តិការទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ការផតល់គោសវាក់មមមិនឹអាចបាានឹ់ស្ថាានឹបានឹគោដាយគោជីឿជាក់់អង់់គភាព
ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលតាមការចំ�យទាំង់់អស់ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ថានឹឹង់់អាចត្របមូលបានឹមក់វិញ។

ក្តីិចចស្តន្តាសាង់ស្តង់់

២៣.១៧ គោ�គោពលម្រែដលលទធផលទៃនឹក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់អាចត្រ�ូវបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹគោដាយគោជីឿជាក់់ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់
ចំណ៍ូលពីក់ិចូសនឹា នឹិង់់ ចំ�យគោលើក់ិចូសនឹា ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់ ជាចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យ
គោដាយអនុឹគោលាមតាមដំ�ក់់កាលទៃនឹការបញ្ញូប់តាមសក់មមភាពរបស់ក់ិចូសនឹាគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍(ជា
គោរឿយៗត្រ�ូវបានឹ គោគសំគោ�ថាជាវិធុីស្ថាត្រសតបញ្ញូប់ការង្ហារតាមភាគរយ)។ លទធផល ទៃនឹការបាានឹ់ស្ថាានឹ ម្រែដលអាចគោជីឿជាក់់
បានឹទាមទារ ឱ្យយ�នឹការបាានឹ់ស្ថាានឹពីដំ�ក់់កាលទៃនឹការបញ្ញូប់ការង្ហារ ចំ�យអនាំគ� នឹិង់់ ការត្របមូលត្របាក់់។ ថា
ខ្ពណ៍ឌ ២៣. ២១- ២៣. ២៧ ផតល់ការម្រែណ៍នាំំពី ការអនឹុវ�តវិធុីស្ថាត្រសតបញ្ញូប់តាមភាគរយ។

២៣.១៨ ការរ�ត្រមូវទៃនឹម្រែផិក់គោនឹ�ជាធុមមតាត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តដាច់គោដាយម្រែ�ក់ ចំគោពា�ក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់នឹីមួយៗ។ បុុម្រែនឹតគោ�ក់ិ�ង់់
ស្ថាានឹភាពមួយចំនឹួនឹ វាចាំំបាច់ត្រ�ូវអនឹុវ�តម្រែផិក់គោនឹ� ចំគោពា�ស�សធា�ុម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹដាច់គោដាយម្រែ�ក់ទៃនឹ
ក់ិចូសនឹាគោទាលឬ ត្រក់ុមក់ិចូសនឹាជារួម គោដើមបីឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីស្ថាានឹភាពពិ�ទៃនឹក់ិចូសនឹា ឬត្រក់ុមក់ិចូសនឹា។ 

២៣.១៩ គោ�គោពលក់ិចូសនឹាត្រគបដណ៍ាប់គោលើត្រទពយសក់មមមួយចំនឹួនឹ ការស្ថាង់់សង់់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់
ជាក់ិចូសនឹាដាច់គោដាយម្រែ�ក់គោ�គោពលៈ 

(ក់)  សំគោណ៍ើដាច់គោដាយម្រែ�ក់ត្រ�ូវបានឹគោគដាក់់បញ្ញជ�នឹសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗ

(ខ្ព)  ត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗ �នឹក់មមវ�ុ�ទៃនឹការចរចាំរដាច់គោដាយម្រែ�ក់ គោហិើយ អិក់គោ�ាការស្ថាង់់សង់់់ នឹិង់់ អ�ិថិជីនឹអាច
ទទួលយក់ ឬ បដិគោសធុគោលើម្រែផិក់ទៃនឹក់ិចូសនឹាម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗ នឹិង់់

(គ)  ចំ�យ នឹិង់់ ចំណ៍ូលទៃនឹត្រទពយសក់មមនឹីមួយអាចក់ំណ៍�់បានឹ។

២៣.២០ ត្រក់ុមទៃនឹក់ិចូសនឹា មិនឹថាម្រែ�ជាមួយអ�ិថិជីនឹគោទាល ឬជាមួយអ�ិថិជីនឹគោត្រចើនឹត្រ�ូវទទួលចាំ�់ទុក់ជាក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់
គោទាល គោពលៈ

(ក់)  ត្រក់ុមក់ិចូសនឹាត្រ�ូវបានឹចរចាំរជាក់ញ្ញូប់ម្រែ�មួយ

(ខ្ព)  គោពលចូលជាធុរ�នឹ ក់ិចូសនឹាទាំង់់ឡាយ�នឹទំនាំក់់ទំនឹង់់�ំ�ាង់់ចិ�តសិិ� ម្រែដលក់ិចូសនឹា ទាំង់់គោនាំ�គឺជា
ម្រែផិក់ទៃនឹគំគោ�ង់់គោទាលមួយ ម្រែដល�នឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញរួម នឹិង់់

(គ)  ក់ិចូសនឹាត្រ�ូវបានឹបំគោពញក់ិ�ង់់គោពលដំ�ល�ំ ឬ តាមលំដាប់លំគោដាយ។

វិធុ�សាស្ត្រស្តតភាគរយនៃន្តការប់ញ្ញចប់់ការង្ហារ

២៣.២១ វិធុីស្ថាត្រសតគោនឹ�ត្រ�ូវគោត្របើគោដើមបីទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលពីការផតល់គោសវាក់មម (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៣.១៤-២៣.១៦) នឹិង់់
ពីក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៣.១៧-២.២០) ។ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវពិនឹិ�យគោ�ើង់់វិញ នឹិង់់គោ�គោពល
ចាំំបាច់ ម្រែក់ម្រែត្របការបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យរបស់ត្រប�ិប�តិការគោសវាក់មម ឬក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់ក់ំពុង់់
ដំគោណ៍ើរការ។
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២៣.២២ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវក់ំណ៍�់ដំ�ក់់កាលទៃនឹការបញ្ញូប់ត្រប�ិប�តិការ ឬ ក់ិចូសនឹាគោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសត ម្រែដលវាស់ម្រែវង់់ការង្ហារ
ម្រែដលបានឹបំគោពញត្របក់បគោដាយគោជីឿជាក់់បំផុ�។ វិធុីស្ថាត្រសតម្រែដលអាចគោក់ើ�គោ�ើង់់រួម�នឹៈ

(ក់)  ស��ត្រ�ម្រែដលចំ�យបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ សត្រ�ប់ការង្ហារម្រែដលបានឹបំគោពញត្រ�ឹមទៃថៃបរិគោចេទ តាមចំ�យ
បាានឹ់ស្ថាានឹសរុប។ ចំ�យម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់សត្រ�ប់ការង្ហារម្រែដលបានឹអនឹុវ�តត្រ�ឹមទៃថៃបរិគោចេទមិនឹបញ្ញូ�ល
ចំ�យទាក់់ទង់់នឹឹង់់សក់មមភាពអនាំគ� ដូចជាវ�ុ�ធា�ុគោដើម ឬ ការបង់់់មុនឹ។

(ខ្ព)   ការស្ថាាបសុង់់់ទៃនឹការង្ហារម្រែដលបានឹបំគោពញ។

(គ)  ការបញ្ញូប់ទៃនឹស��ត្រ�ជាក់់ម្រែសតង់់ ទៃនឹត្រប�ិប�តិការគោសវាក់មម ឬ ការង្ហារស្ថាង់់សង់់់ ការទូទា�់ជាដំ�ក់់កាល
នឹិង់់បុគោរត្របទានឹម្រែដលបានឹទទួលពីអ�ិថិជីនឹជាគោរឿយៗមិនឹឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីការង្ហារ ម្រែដលបានឹអនឹុវ�ត។

២៣.២៣ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំ�យ ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់សក់មមភាពអនាំគ�គោលើត្រប�ិប�តិការឬក់ិចូសនឹា ដូចជាសត្រ�ប់
វ�ុ�ធា�ុគោដើម ឬ ការបង់់់មុនឹ ជាត្រទពយសក់មម ត្របសិនឹគោបើវាត្របម្រែហិលថាចំ�យនឹឹង់់ត្រ�ូវត្របមូលបានឹមក់វិញ។

២៣.២៤ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ជាចំ�យភាាមនឹូវទៃថែគោដើម�ម្រែដលការត្របមូលបានឹមក់វិញមិនឹទំនឹង់់ ជាគោក់ើ��នឹ

២៣.២៥ គោ�គោពលម្រែដលលទធផលទៃនឹក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់មិនឹអាចបាានឹ់ស្ថាានឹគោដាយគោជីឿជាក់់ៈ

(ក់) អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលម្រែ�គោ�គោពលចំ�យស្ថាង់់សង់់់បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ ម្រែដលចំ�យគោនាំ�នឹឹង់់អាច
ត្របមូលបានឹមក់វិញ នឹិង់់

(ខ្ព)   អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលទៃថែគោដើមទៃនឹការស្ថាង់់សង់់់ជាចំ�យក់ិ�ង់់ត្រ�ម្រែដលចំ�យគោនាំ� បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់។

២៣.២៦ គោពលម្រែដលវាទំនឹង់់ជាថាទៃថែគោដើមទៃនឹក់ិចូសនឹា នឹឹង់់គោលើសពីចំណ៍ូលទៃនឹក់ិចូសនឹា សរុបក់ិ�ង់់ក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់
ការខា�បង់់់ត្រ�ូវម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់ ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ជាចំ�យភាាម ជាមួយនឹឹង់់សំវិធានឹធុនឹត្រសបគោពល�ំសត្រ�ប់
ក់ិចូសនឹាម្រែដលនាំំឱ្យយ�នឹការខា�បង់់់ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ២១)។

២៣.២៧ ត្របសិនឹគោបើការត្របមូលចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលបានឹពីការទទួលស្ថាាល់ជាចំណ៍ូលស្ថាង់់សង់់់មិនឹ�នឹភាពត្របម្រែហិលគោទៀ� 
គោទ  អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំនួឹនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលមិនឹអាចត្របមូលបានឹជាចំ�យជាជាង់់ការម្រែក់�ត្រមូវទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ 
ត្របាក់់ចំណ៍ូលស្ថាង់់សង់់់។ 

ការម្រាបាក្តី់ ស្តយួសារ ន្តិង់ភាគលា�

២៣.២៨ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីការគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មមរបស់អង់់គភាពគោដាយភាគីគោផសង់់ 
គោទៀ� គោដាយផតល់ជាការត្របាក់់ សួយស្ថារ នឹិង់់ភាគលាភគោដាយម្រែផែក់គោលើក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៣.២៩ គោពលៈ

(ក់)   វាទំនឹង់់ថាអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រប�ិប�តិការនឹឹង់់ហិូរចូលកានឹ់អង់់គភាព នឹិង់់

(ខ្ព)   ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹចំណ៍ូលអាចវាស់ម្រែវង់់បានឹគោដាយគោជីឿជាក់់

២៣.២៩  អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលតាមមូលដាានឹដូចខាង់់គោត្រកាមៈ

(ក់)  ការត្របាក់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់ត្របសិទធភាពដូចបានឹគោរៀប�ប់គោ�ក់ិ�ង់់   ក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
១១.១៥-១១.២០ ។
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(ខ្ព)  សួយស្ថារត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់តាមមូលដាានឹបង់់គរគោដាយអនឹុគោលាមតាមភាពជាក់់ម្រែសតង់់ទៃនឹ ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ 
ម្រែដលពាក់់ព�នឹធ។

(គ)   ភាគលាភត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ គោ�គោពលម្រែដល�នឹការបគោង់់កើ�គោ�ើង់់គោអាយ�ាស់ភាគហិុុនឹ�នឹសិទធ ទទួលការ
ទូទា�់។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់ទូសេ�អំព�ចំណូ៍ល

២៣.៣០ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញៈ

(ក់) គោ�លនឹគោ�បាយម្រែដលបានឹគោត្របើសត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល រួមបញ្ញូ�លនឹូវវិធុីស្ថាត្រសតម្រែដលបានឹគោត្របើ គោដើមបី
ក់ំណ៍�់ពីដំ�ក់់កាលទៃនឹការបញ្ញូប់ត្រប�ិប�តិការទាក់់ទង់់នឹឹង់់ ការផតល់គោសវាក់មម គោហិើយ

(ខ្ព)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់របស់ចំ��់ថាំក់់ចំណ៍ូលនឹីមួយៗ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ�ត្រ�ូវបង្ហាាញដាច់ 
គោដាយម្រែ�ក់ ជាអបបបរ� នឹូវចំណ៍ូលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីៈ

(១)  ការលក់់ទំនឹិញ

(២)  ការផតល់គោសវាក់មម

(៣)  ការត្របាក់់

(៤)  សួយស្ថារ

(៥)  ភាគលាភ

(៦)  ក់ំទៃរគោជីើង់់ស្ថារ

(៧)  ជីំនឹួយការរបស់រដាាភិបាល

(៨)  ត្របគោភទចំណ៍ូលសំខានឹ់ៗគោផសង់់ៗគោទៀ�

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់ទាក្តី់ទង់ន្តឹង់ចំណូ៍លព�ក្តីិចចស្តន្តាសាង់ស្តង់់

២៣.៣១  អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញនឹូវព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាមៈ

(ក់)  ទឹក់ត្របាក់់ចំណ៍ូលស្ថាង់់សង់់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ជាចំណ៍ូលគោ�ក់ិ�ង់់ត្រ�

(ខ្ព)   វិធុីស្ថាត្រសតម្រែដលបានឹគោត្របើគោដើមបីក់ំណ៍�់ចំណ៍ូលស្ថាង់់សង់់់ម្រែដលបានឹទទួលក់ិ�ង់់ត្រ�

(គ)   វិធុីស្ថាត្រសតម្រែដលបានឹគោត្របើគោដើមបីក់ំណ៍�់ដំ�ក់់ការទៃនឹការបញ្ញូប់ក់ិចូសនឹាគោ�ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការ



170  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

២៣.៣២ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញៈ

(ក់)   ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ដុលម្រែដលអ�ិថិជីនឹជីំពាក់់សត្រ�ប់ការង្ហារស្ថាង់់សង់់់ ជាត្រទពយសក់មម

(ខ្ព)   ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ដុលម្រែដលអង់់គភាពជីំពាក់់អ�ិថិជីនឹសត្រ�ប់ការង្ហារស្ថាង់់សង់់់ ជាបំណ៍ុល
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ឧប់ស្តម័័ន្តិនៃន្តផ្នែ�ែក្តីទ� ២៣

ឧទាហិរណ៍៍នៃន្តការទទួលសាគ លច់ំណូ៍ល                          
សេម្រាកាមសេ�លការណ៍៍នៃន្តផ្នែ�ែក្តីទ� ២៣ 

ឧបសម័�នឹធគោនឹ� អមជាមួយម្រែផិក់ទី២៣ បុុម្រែនឹតមិនឹម្រែមនឹជាចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹម្រែផិក់ទី២៣គោទ។ ឧបសម័�នឹធគោនឹ� ផូល់ការម្រែណ៍នាំំសត្រ�ប់
ការអនឹុវ�តការ�ត្រមូវទៃនឹ ម្រែផិក់ទី២៣ ក់ិ�ង់់ការទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល។

២៣ក់.១ ឧទាហិរណ៍៍ខាង់់គោត្រកាម គោផ្លាំ�គោលើទិដឋភាពពិគោសសទៃនឹត្រប�ិប�តិការមួយ នឹិង់់មិនឹម្រែមនឹជាការពិភាក់ាត្រគប់ត្រជីុង់់គោត្រជាយ
ទៃនឹក់តាាពាក់់ព�នឹធ ទាំង់់អស់ ម្រែដលអាច�នឹឥទធិពលគោលើការទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលគោទ។ ឧទាហិរណ៍៍ទាំង់់គោនឹ�ជាទូគោ�
សនឹម�ជាមុនឹថា ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ចំណូ៍ល អាចត្រ�ូវ បានឹវាស់ម្រែវង់់ត្របក់បគោដាយភាពគួរឱ្យយគោជីឿទុក់ចិ�តបានឹ។ វា�នឹភាព
ត្របម្រែហិលថា អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋកិ់ចូនឹឹង់់ហិូរចូលអង់់គភាព គោហិើយចំ�យម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ ឬម្រែដលនឹឹង់់គោក់ើ�គោ�ើង់់ 
អាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់ត្របក់បគោដាយភាពគួរឱ្យយគោជីឿទុក់ចិ�តបានឹ។

 

ការលក្តី់ទំន្តិញ

២៣ក់.២ ចាប់គោ�ក់ិ�ង់់ត្របគោទសខ្ពុសៗ�ំ អាចគោធុើើឱ្យយលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យការទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី២៣ ត្រ�ូវបានឹបំគោពញគោ�គោពល
គោវលា ខ្ពុសៗ�ំ។ ជាពិគោសស ចាប់អាចក់ំណ៍�់ពីចំណ៍ុចគោពលគោវលា ម្រែដលអង់់គភាព គោផុរហានឹិភ�យ នឹិង់់�ទៃមែ�បសិង់់ទៃនឹ
ភាពជា�ាស់សំខានឹ់ៗ។ ដូគោចិ� ឧទាហិរណ៍៍គោ�ក់ិ�ង់់ឧបសម័�នឹធគោនឹ� ត្រ�ូវម្រែ�បានឹអានឹ ក់ិ�ង់់បរិបទទៃនឹចាប់ ម្រែដលពាក់់ព�នឹធ
នឹឹង់់ការលក់់ទំនឹិញគោ�ក់ិ�ង់់ត្របគោទស ម្រែដលត្រប�ិប�តិការគោនាំ� គោក់ើ�គោ�ើង់់។

  ឧទាហិរណ៍៍ទី១៖ ការលក់់ "គោចញវិក់កយបត្រ� នឹិង់់រក់ាទុក់" ម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�ការត្របគល់ទំនឹិញ ត្រ�ូវបានឹពនឹារតាមសំគោណ៍ើ
របស់អិក់ទិញ បុុម្រែនឹតអិក់ទិញយក់ប�ណ៍ណក់មមសិទធិ នឹិង់់ទទួលយក់វិក់កយបត្រ�

២៣ក់.៣ អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល គោ�គោពលម្រែដលអិក់ទិញយក់ប�ណ៍ណក់មមសិទធិ ឱ្យយម្រែ�៖

(ក់) វាត្របម្រែហិលជាថា ការត្របគល់ទំនឹិញនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់

(ខ្ព) ធា�ុគោនាំ�គោ�ក់ិ�ង់់ទៃដ ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ នឹិង់់រួច�ល់សត្រ�ប់ការត្របគល់ឱ្យយអិក់ទិញ គោ�គោពលម្រែដល ការលក់់ត្រ�ូវ
បានឹទទួលស្ថាាល់

 (គ) អិក់ទិញទទួលស្ថាាល់ជាពិគោសសនឹូវការម្រែណ៍នាំំអំពីការត្របគល់ទំនឹិញម្រែដលបានឹពនឹារ នឹិង់់

(ឃ) លក់ខខ្ពណ៍ឌទូទា�់ធុមមតាត្រ�ូវអនឹុវ�ត។

  ចំណ៍ូលមិនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ គោ�គោពលម្រែដលត្រ�នឹ់ម្រែ��នឹគោច�នាំចង់់់ទិញ ឬផលិ�ទំនឹិញឱ្យយទានឹ់គោពលគោវលា 
សត្រ�ប់ការត្របគល់។

 ឧទាហិរណ៍៍ទី២៖ ទំនឹិញត្រ�ូវបានឹដឹក់ជីញ្ញជ�នឹគោដាយរង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌ៖ ការដំគោ�ើង់់ នឹិង់់ការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យ

 



172  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

២៣ក់.៤ អិក់លក់់ជាធុមមតាទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល គោ�គោពលម្រែដលអិក់ទិញទទួលការត្របគល់ទំនឹិញ គោហិើយការដំគោ�ើង់់ នឹិង់់ការ
ត្រ�ួ�ពិនឹិ�យ ត្រ�ូវបានឹបញ្ញូប់។ ក់៏បុុម្រែនឹត ចំណ៍ូល ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ភាាមៗ នាំគោពលអិក់ទិញទទួល ការត្របគល់ទំនឹិញ 
គោ�គោពលម្រែដល៖

(ក់) ដំគោណ៍ើរការដំគោ�ើង់់ គឺស្ថាមញ្ញញ ឧទាហិរណ៍៍៖ ការដំគោ�ើង់់ឧបក់រណ៍៍ទទួល សំគោ�ង់់/រូបភាពទូរទសសនឹ៍ម្រែដលបានឹ
គោធុើើគោ�សតគោ�គោ�ង់់ចត្រក់ ត្រ�ូវការម្រែ�ការត្រស្ថាយការគោវចខ្ពូប់ នឹិង់់ការ�ភាាប់ ថាមពល នឹិង់់អង់់់ម្រែ�នឹបុុគោ�ះ� ឬ

(ខ្ព) ការត្រ�ួ�ពិនឹិ�យត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់សត្រ�ប់ម្រែ�គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹ ការក់ំណ៍�់ទៃថែក់ិចូសនឹា ចុង់់គោត្រកាយបុុគោ�ះ� 
ឧទាហិរណ៍៍៖ ការដឹក់ជីញ្ញជ�នឹម្រែរ�ម្រែដក់ សករ ឬសម្រែណ៍ំក់គោសៀង់់។

 ឧទាហិរណ៍៍ទី៣៖ ទំនឹិញត្រ�ូវបានឹដឹក់ជីញ្ញជ�នឹគោដាយរង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌ៖ អាចត្របគល់សង់់វិញគោត្រកាយទិញ គោ�គោពលម្រែដល 
អិក់ទិញបានឹចរចាំគោលើសិទធិត្របគល់សង់់វិញ�នឹក់ត្រមិ�

២៣ក់.៥  គោបើសិនឹជា�នឹភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជាអំពីលទធភាពទៃនឹការត្របគល់សង់់វិញ អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល គោ�គោពលម្រែដល
ការបញ្ញជ�នឹត្រ�ូវបានឹទទួលជាផែ�វការគោដាយ អិក់ទិញ ឬទំនឹិញត្រ�ូវបានឹត្របគល់ គោហិើយថិរគោវលាសត្រ�ប់ការបដិគោសធុនឹ៍ 
បានឹក់នឹែង់់ហិួស។

 ឧទាហិរណ៍៍ទី៤៖ ទំនឹិញត្រ�ូវបានឹដឹក់ជីញ្ញជ�នឹគោដាយរង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌ៖ បគោញ្ញញើទុក់លក់់ ម្រែដលគោត្រកាមបគោញ្ញញើទុក់លក់់គោនាំ�
អិក់ទទួល (អិក់ទិញ) សនឹាលក់់ទំនឹិញសត្រ�ប់ជាត្របគោ�ជីនឹ៍ឱ្យយអិក់ជីញ្ញជ�នឹទំនឹិញ (អិក់លក់់)

២៣ក់.៦ អិក់ជីញ្ញជ�នឹទំនឹិញទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល គោ�គោពលម្រែដលទំនឹិញគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹលក់់គោដាយអិក់ទទួលគោ�ឱ្យយភាគីទីបី។

 ឧទាហិរណ៍៍ទី៥៖ ទំនឹិញត្រ�ូវបានឹដឹក់ជីញ្ញជ�នឹគោដាយរង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌ៖ ស្ថាច់ត្របាក់់គោ�គោពលលក់់ទំនឹិញតាមការដឹក់ជីញ្ញជ�នឹ 

២៣ក់.៧ អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល គោ�គោពលម្រែដលការដឹក់ជីញ្ញជ�នឹត្របគល់ទំនឹិញត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់ គោហិើយស្ថាច់ត្របាក់់ ត្រ�ូវបានឹ
ទទួលគោដាយអិក់លក់់ ឬភាំក់់ង្ហាររបស់អិក់លក់់។

  ឧទាហិរណ៍៍ទី៦៖ ការលក់់ម្រែបបរំលស់បង់់់ជាមុនឹ ម្រែដលគោត្រកាមការលក់់ម្រែបបរំលស់បង់់់ជាមុនឹគោនាំ� ទំនឹិញត្រ�ូវបានឹ
ដឹក់ជីញ្ញជ�នឹត្របគល់គោ�ឱ្យយម្រែ�គោ�គោពលម្រែដលអិក់ទិញគោធុើើការទូទា�់ចុង់់គោត្រកាយក់ិ�ង់់ការបង់់់រំលស់មួយគោសុរី

២៣ក់.៨ អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលពីការលក់់ម្រែបបគោនឹ� គោ�គោពលម្រែដលទំនឹិញត្រ�ូវបានឹត្របគល់។ ក់៏បុុម្រែនឹត គោ�គោពលម្រែដល 
បទពិគោស្ថាធុនឹ៍បង្ហាាញថា ការលក់់ម្រែបបគោនឹ�ភាគគោត្រចើនឹបំផុ� ត្រ�ូវបានឹសគោត្រមចគោពញគោលញ ចំណ៍ូលអាចត្រ�ូវបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ គោ�គោពលម្រែដល ត្របាក់់ក់ក់់ជាដុំក់ំភួនឹ ត្រ�ូវបានឹទទួល ឱ្យយម្រែ�ទំនឹិញសុិ�ក់ិ�ង់់ទៃដ ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់អ�តសញ្ញាាណ៍ 
នឹិង់់រួច�ល់សត្រ�ប់ការត្របគល់ដល់ អិក់ទិញ។

  ឧទាហិរណ៍៍ទី៧៖ ការបញ្ញាាទិញ គោ�គោពលម្រែដលការទូទា�់ (ឬការទូទា�់មួយម្រែផិក់) ត្រ�ូវបានឹទទួលមុនឹការត្របគល់ 
សត្រ�ប់ទំនឹិញ ម្រែដលបចូ�បបនឹិ មិនឹត្រ�ូវបានឹរក់ាទុក់ក់ិ�ង់់សនឹិិធុិ ឧទាហិរណ៍៍៖ ទំនឹិញគោ�ម្រែ�មិនឹទានឹ់បានឹផលិ�គោ�គោ�ើយ 
ឬនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹដឹក់ជីញ្ញជ�នឹត្របគល់គោ�ឱ្យយអិក់ទិញគោដាយផ្លាាល់ពីភាគីទីបី

២៣ក់.៩ អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល គោ�គោពលម្រែដលទំនឹិញត្រ�ូវបានឹត្របគល់ឱ្យយអិក់ទិញ។

  ឧទាហិរណ៍៍ទី៨៖ ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់លក់់ នឹិង់់ទិញវិញ (គោត្រ�ពីត្រប�ិប�តិការគោដា�ដូរ) ម្រែដលគោត្រកាមក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់លក់់ នឹិង់់
ទិញវិញគោនាំ�អិក់លក់់ត្រពមគោត្រពៀង់់ដំ�ល�ំ ទិញទំនឹិញដម្រែដលវិញគោ�ទៃថៃគោត្រកាយ ឬគោ�គោពលម្រែដលអិក់លក់់�នឹ សិទធិ
ទិញក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់ ក់ិ�ង់់ការទិញវិញ ឬអិក់ទិញ�នឹសិទធិលក់់ក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់ ក់ិ�ង់់ការទាមទារ ឱ្យយ
ទិញទំនឹិញគោនាំ�វិញ គោដាយអិក់លក់់
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២៣ក់.១០ សត្រ�ប់ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់លក់់ នឹិង់់ទិញវិញនឹូវត្រទពយសក់មមមួយគោត្រ�ពីត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� អិក់លក់់ ត្រ�ូវម្រែ�វិភាគ
លក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ គោដើមបីដឹង់់ចាស់ថា គោ�ើតាមការពិ� ហានឹិភ�យ នឹិង់់�ទៃមែ�បសិង់់ទៃនឹភាពជា�ាស់ត្រ�ូវបានឹ
គោផុរឱ្យយអិក់ទិញម្រែដរឬគោទ។ ត្របសិនឹគោបើហានឹិភ�យនឹិង់់�ទៃមែ�បសិង់់ ទៃនឹភាពជា�ាស់ ត្រ�ូវបានឹគោផុរ អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់
ចំណ៍ូល។ គោ�គោពលម្រែដលអិក់លក់់ បានឹរក់ាហានឹិភ�យ នឹិង់់�ទៃមែ�បសិង់់ទៃនឹភាពជា�ាស់ គោទា�បីជាក់មមសិទធិត្រសបចាប់
ត្រ�ូវបានឹគោផុរក់៏គោដាយ ត្រប�ិប�តិការគោនាំ� គឺជាការគោរៀបចំហិិរញ្ញញបបទានឹមួយ នឹិង់់មិនឹបគោង់់កើ�ជាចំណ៍ូលគោក់ើ�គោ�ើង់់គោទ។ 
សត្រ�បប់ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់លក់់ នឹិង់់ទិញវិញនឹូវត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយ បញ្ញញ�តិអំពីការឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ទៃនឹម្រែផិក់ទី១១ 
ត្រ�ូវអនឹុវ�ត។

 ឧទាហិរណ៍៍ទី៩៖ ការលក់់ឱ្យយភាគីអនឹតរការី �នឹជាអាទ៍អិក់ម្រែចក់ចាំយ ឈ្នួម�ញ ឬអិក់ដទៃទគោទៀ� សត្រ�ប់លក់់បនឹត

២៣ក់.១១ អិក់លក់់ ជាទូគោ� ទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលពីការលក់់ម្រែបបគោនឹ� គោ�គោពលម្រែដលហានឹិភ�យ នឹិង់់�ទៃមែ�បសិង់់ទៃនឹភាពជា
�ាស់ ត្រ�ូវបានឹគោផុរ។ គោទា�បីជា�ាង់់គោនឹ�ក់ូី គោ�គោពលម្រែដលអិក់ទិញ តាមការពិ�ក់ំពុង់់គោដើរ�ួជាភាំក់់ង្ហារ ការលក់់គោនាំ�
ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ជាបគោញ្ញញើទុក់លក់់។

  ឧទាហិរណ៍៍ទី១០៖ ការគោធុើើបរិវិសក់មមគោ�គោលើឯក់ស្ថារគោបា�ពុម័ផាយ នឹិង់់មុខ្ពទំនឹិញត្រសគោដៀង់់�ំ

២៣ក់.១២ គោ�គោពលម្រែដលមុខ្ពទំនឹិញម្រែដលពាក់់ព�នឹធ �នឹ�ទៃមែត្រសគោដៀង់់�ំគោ�ក់ិ�ង់់ក់ំ��់គោពលគោវលានឹីមួយៗ អិក់លក់់ ទទួល 
ស្ថាាល់ចំណ៍ូលគោលើមូលដាានឹបនាំា�់ត្រ�ង់់់ ក់ិ�ង់់រយៈគោពលម្រែដលមុខ្ពទំនឹិញទាំង់់គោនាំ� ត្រ�ូវបានឹបញ្ញជ�នឹគោ�។ គោ�គោពល
ម្រែដល មុខ្ពទំនឹិញខ្ពុស�ំគោលើ�ទៃមែពីមួយត្រ�គោ�មួយត្រ� អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលគោលើមូលដាានឹទៃនឹ �ទៃមែលក់់
របស់មុខ្ពទំនឹិញ ម្រែដលបានឹបញ្ញជ�នឹគោ� គោដាយគោធុៀបនឹឹង់់�ទៃមែលក់់បាានឹ់ស្ថាានឹសរុបទៃនឹមុខ្ពទំនឹិញទាំង់់អស់ ម្រែដលត្រ�ូវ បានឹ
ត្រគបដណ៍ំប់គោដាយបរិវិសក់មមគោនាំ�។

 ឧទាហិរណ៍៍ទី១១៖ ការលក់់បង់់់រំលស់ ម្រែដលគោត្រកាមការលក់់បង់់់រំលស់គោនាំ� �ទៃមែ�បសិង់់គឺត្រ�ូវទទួលជាវគគៗ

២៣ក់.១៣ អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូល ម្រែដលបានឹមក់ពីទៃថែលក់់ គោដាយមិនឹ�ប់បញ្ញូ�លការត្របាក់់ គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការលក់់។ 
ទៃថែលក់់ គឺជា�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹ�ទៃមែ�បសិង់់ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់គោដាយគោធុើើអបបហារត្របាក់់រំលស់ត្រ�ូវទទួលគោ�តាម 
អត្រតាការត្របាក់់ម្រែដលដាក់់បនឹុ�ក់។ អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់ធា�ុការត្របាក់់គោនាំ�ជាចំណ៍ូល គោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់
ត្របសិទធភាព។

  ឧទាហិរណ៍៍ទី១២៖ ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់សត្រ�ប់ការស្ថាង់់សង់់់អចលនឹត្រទពយ

 ២៣ក់.១៤ អង់់គភាពម្រែដលទទួលគោធុើើការស្ថាង់់សង់់់អចលនឹត្រទពយ គោដាយផ្លាាល់ ឬតាមរយៈអិក់គោ�ាការបនឹត គោហិើយចុ�ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ 
ជាមួយអិក់ទិញ�ំក់់ ឬគោត្រចើនឹនាំក់់ មុនឹគោពលការស្ថាង់់សង់់់ចប់សពើត្រគប់ ត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់គោនាំ�ជា
ការលក់់ គោសវា គោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតភាគរយទៃនឹការបញ្ញូប់ការង្ហារ ម្រែ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដល៖

 (ក់) អិក់ទិញអាចបញ្ញាាក់់ពីធា�ុផសំរចនាំសម័�នឹធសំខានឹ់ៗ ទៃនឹរចនាំក់មមអចលនឹត្រទពយ មុនឹការស្ថាង់់សង់់់ចាំប់គោផូើម 
នឹិង់់/ឬបញ្ញាាក់់ពីការផ្លាាស់បូ�ររចនាំសម័�នឹធសំខានឹ់ៗ គោ�គោពលម្រែដល ការស្ថាង់់សង់់់ក់ំពុង់់ដំគោណ៍ើរការ (គោទា�បីជា
អិក់ទិញគោត្របើលទធភាពគោនាំ�ឬក់៏អ�់) ឬ

(ខ្ព) អិក់ទិញទិញ នឹិង់់ផគ�់ផគង់់់ស�ារៈស្ថាង់់សង់់់ គោហិើយអង់់គភាពផូល់ម្រែ�គោសវា ស្ថាង់់សង់់់ម្រែ�បុុគោ�ះ�។

២៣ក់.១៥ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយផូល់គោសវារួមជាមួយស�ារៈសំណ៍ង់់់ គោដើមបីបំគោពញកា�ពើក់ិចូក់ិចូសនឹារបស់ខ្ពែ�នឹ 
ក់ិ�ង់់ការត្របគល់អចលនឹត្រទពយដល់អិក់ទិញ ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់គោនាំ�ត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមជាការលក់់ទំនឹិញ។ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ី
គោនឹ� អិក់ទិញមិនឹទទួលបានឹការត្រគប់ត្រគង់់ ឬហានឹិភ�យ នឹិង់់�ទៃមែ�បសិង់់ធុំដុំទៃនឹភាពជា�ាស់របស់ការង្ហារម្រែដលក់ំពុង់់
ដំគោណ៍ើរការ ក់ិ�ង់់សភាពបចូ�បបនឹិរបស់វា ខ្ពណ៍ៈការង្ហារស្ថាង់់សង់់់ចគោត្រមើនឹជាលំដាប់។ ផុ�យគោ�វិញ ការគោផុរគោក់ើ�គោ�ើង់់ម្រែ�



174  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

គោ�គោពលត្របគល់ អចលនឹត្រទពយម្រែដលបានឹស្ថាង់់សង់់់រួច�ល់ គោ�ឱ្យយអិក់ទិញ។

  ឧទាហិរណ៍៍ទី១៣៖ ការលក់់ជាមួយរង្ហាានឹ់ភក់ូីភាពអ�ិថិជីនឹ

២៣ក់.១៦ អង់់គភាពមួយលក់់ផលិ�ផល ក់ ក់ិ�ង់់�ទៃមែ១០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ។ អិក់ទិញផលិ�ផល ក់ ទទួលបានឹឥណ៍ទានឹ
រង្ហាានឹ់ ម្រែដលជីួយឱ្យយពួក់គោគអាចទិញបានឹផលិ�ផល ខ្ព ក់ិ�ង់់�ទៃមែ១០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ។ �ទៃមែលក់់ធុមមតាទៃនឹផលិ�ផល 
ខ្ព គឺ១៨ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ។ អង់់គភាពបាានឹ់ស្ថាានឹថា ចំនឹួនឹ៤០% ទៃនឹអិក់ទិញផលិ�ផល ក់ នឹឹង់់គោត្របើរង្ហាានឹ់របស់ពួក់គោគ 
គោដើមបីទិញផលិ�ផល ខ្ព ក់ិ�ង់់�ទៃមែ ១០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ។ �ទៃមែលក់់ធុមមតាទៃនឹផលិ�ផល ក់ គោដាយគោត្រកាយគិ�បញ្ញូ�ល
នឹូវការបញ្ញូ���ទៃមែម្រែដលផូល់ឱ្យយជាធុមមតាបុុម្រែនឹូ មិនឹអាចគោត្របើបានឹ ក់ិ�ង់់អំ��ង់់គោពលការផសពើផាយលក់់គោនឹ� គឺ៩៥ឯក់តា
រូបិយប�ណ៍ណ។

២៣ឧ.១៧ �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឥណ៍ទានឹរង្ហាានឹ់ គឺ ៤០% × [១៨ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ × ១០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ] = ៣.២០ឯក់តា
រូបិយប�ណ៍ណ។ អង់់គភាពម្រែបង់់ម្រែចក់ចំណូ៍លសរុបទៃនឹ១០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ រវាង់់ផលិ�ផល ក់ នឹិង់់ឥណ៍ទានឹរង្ហាានឹ់ គោដាយ
គោ�ង់់គោលើ�ទៃមែសមត្រសបគោត្របៀបគោធុៀបទៃនឹ ៩៥ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ នឹិង់់ ៣.២០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ គោរៀង់់ៗខ្ពែ�នឹ។ ដូគោចិ�៖

 (ក់)  ចំណ៍ូលសត្រ�ប់ផលិ�ផល ក់ គឺ១០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ × [៩៥ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ × (៩៥ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ 
+ ៣.២០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ)] = ៩៦.៧៤ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ នឹិង់់

(ខ្ព)  ចំណ៍ូលសត្រ�ប់ផលិ�ផល ខ្ព គឺ១០០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ × [៣.២០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ × (៩៥ឯក់តា
រូបិយប�ណ៍ណ + ៣.២០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ)] = ៣.២៦ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ។

ការ�ំលស់េស្តវា

 ឧទាហិរណ៍៍ទី១៤៖ ទៃថែដំគោ�ើង់់

២៣ក់.១៨ អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់ទៃថែដំគោ�ើង់់ ជាចំណ៍ូលគោដាយការគោ�ង់់គោលើដំ�ក់់កាលទៃនឹការបញ្ញូប់ ការដំគោ�ើង់់ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ទៃថែ
ដំគោ�ើង់់ទាំង់់គោនាំ�បានឹភាាប់ជាមួយការលក់់ផលិ�ផល ម្រែដលក់ិ�ង់់ក់រណី៍គោនាំ� ទៃថែដំគោ�ើង់់ទាំង់់គោនឹ� ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ 
គោ�គោពលម្រែដលទំនឹិញគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹលក់់។

 ឧទាហិរណ៍៍ទី១៥៖ ទៃថែគោសវា ម្រែដលបានឹបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់�ទៃមែលក់់របស់ផលិ�ផល

២៣ក់.១៩ គោ�គោពលម្រែដលទៃថែលក់់ទៃនឹផលិ�ផលមួយ �ប់បញ្ញូ�លចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់មួយម្រែដលអាចក់ំណ៍�់ អ�តសញ្ញាាណ៍បានឹ 
សត្រ�ប់ គោសវាគោ�គោពលជាបនឹតបនាំាប់ (ឧទាហិរណ៍៍៖ ការ�ំត្រទ នឹិង់់ការម្រែក់លមែផលិ�ផលគោត្រកាយការលក់់គោលើ ការលក់់
សុហិើម្រែវរ) អិក់លក់់ពនឹារចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោនាំ� នឹិង់់ទទួលស្ថាាល់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោនាំ�ជាចំណ៍ូល ក់ិ�ង់់រយៈគោពល ម្រែដល
គោសវាគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹបំគោពញ។ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹពនឹារ គឺជាអើីម្រែដលនឹឹង់់គោត្របើសត្រ�ប់ទូទា�់ទៃថែគោសវាម្រែដលបានឹរំពឹង់់
ទុក់ គោត្រកាមក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ ជាមួយ�ំនឹឹង់់ចំគោណ៍ញសមគោហិ�ុផលគោលើគោសវាទាំង់់គោនាំ�។ 

 ឧទាហិរណ៍៍ទី១៦៖ ក់ទៃត្រមគោជីើង់់ស្ថារការគោឃ្លាសនាំផាយ 

២៣ក់.២០ ក់ទៃត្រមគោជីើង់់ស្ថារត្របព�នឹធផសពើផាយ ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ គោ�គោពលម្រែដលការគោឃ្លាសនាំផាយ ឬការផាយពាណ៍ិជីជក់មម
តាមវិទយ�ឬទូរទសសនឹ៍ បង្ហាាញពីមុខ្ពស្ថាធារណ៍ជីនឹ។ ក់ទៃត្រមគោជីើង់់ស្ថារផលិ�ក់មម ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោដាយគោ�ង់់
គោ�គោលើដំ�ក់់កាលទៃនឹការបញ្ញូប់គគោត្រ�ង់់។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 175

 ឧទាហិរណ៍៍ទី១៧៖ ក់ទៃត្រមគោជីើង់់ស្ថារទីភាំក់់ង្ហារធានាំ�ុប់រង់់

២៣ក់.២១ ក់ទៃត្រមគោជីើង់់ស្ថារទីភាំក់់ង្ហារធានាំ�ុប់រង់់ ម្រែដលបានឹទទួល ឬម្រែដលត្រ�ូវទទួល ម្រែដលមិនឹ�ត្រមូវឱ្យយភាំក់់ង្ហារ គោនាំ�ផូល់គោសវា
បម្រែនឹុម ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាចំណូ៍ល គោដាយភាំក់់ង្ហារគោនាំ� គោ�កាលបរិគោចេទ ចាំប់គោផូើម ឬកាលបរិគោចេទបនឹតធានាំ�ុប់រង់់
ជាថមី�នឹត្របសិទធភាពទៃនឹប�ណ៍ណធានាំ�ុប់រង់់ម្រែដលពាក់់ព�នឹធ។ បុុម្រែនឹត គោ�គោពលម្រែដល�នឹភាពត្របម្រែហិលថា ភាំក់់ង្ហារគោនាំ�នឹឹង់់
ត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយផូល់គោសវាបម្រែនឹុម ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ គោពល�នឹត្របសិទធភាពរបស់ប�ណ៍ណធានាំ�ុប់រង់់គោនាំ� ភាំក់់ង្ហារគោនាំ�ពនឹារ
ក់ទៃត្រមគោជីើង់់ស្ថារ ឬម្រែផិក់ទៃនឹក់ទៃត្រមគោជីើង់់ស្ថារគោនាំ� នឹិង់់ទទួលស្ថាាល់ក់ទៃត្រមគោជីើង់់ស្ថារគោនាំ�ជាចំណ៍ូល ក់ិ�ង់់រយៈគោពល ម្រែដល
ប�ណ៍ណធានាំ�ុប់រង់់គោនាំ� �នឹត្របសិទធភាព។

 ឧទាហិរណ៍៍ទី១៨៖ ទៃថែចូលបរិគោវណ៍

២៣ក់.២២ អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលពីការសម្រែមូង់់សិលបៈ ពិធុីជីប់គោលៀង់់ នឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍ពិគោសសគោផសង់់គោទៀ� គោ�គោពលម្រែដល
ត្រពឹ�តិការណ៍៍គោនាំ� គោក់ើ�គោ�ើង់់។ គោ�គោពលម្រែដលការសុំជាវចូលរួមត្រពឹ�តិការណ៍៍មួយចំនឹួនឹ ត្រ�ូវបានឹលក់់ អិក់លក់់វិភាជីនឹ៍
ទៃថែចូលរួមសត្រ�ប់ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹីមួយៗ ម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹ ម្រែដលឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីវិស្ថាលភាព ម្រែដលគោសវាត្រ�ូវបានឹបំគោពញ
គោ�ក់ិ�ង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹីមួយៗ។ 

 ឧទាហិរណ៍៍ទី១៩៖ ទៃថែសិក់ា

២៣ក់.២៣ អិក់លក់់ទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលគោ�តាមរយៈគោពលទៃនឹការបគោត្រង់់ៀនឹ។

 ឧទាហិរណ៍៍ទី២០៖ ទៃថែទទួលជាស�ជីិក់ ទៃថែចូលបរិគោវណ៍ នឹិង់់ទៃថែស�ជីិក់ភាព

២៣ក់.២៤ ការទទួលស្ថាាល់ចំណូ៍ល គឺអាត្រស�យគោលើស្ថារជា�ិទៃនឹគោសវាម្រែដលបានឹផូល់។ គោបើសិនឹជាទៃថែត្រ�ូវបង់់់ អនឹុញ្ញាា�ឱ្យយ
ស�ជីិក់ភាពម្រែ�មាាង់់ គោហិើយគោសវា ឬផលិ�ផលគោផសង់់គោទៀ�ទាំង់់អស់ ត្រ�ូវបានឹបង់់់ត្របាក់់ គោដាយម្រែ�ក់ ឬគោបើសិនឹជា
�នឹទៃថែបង់់់គោទៀង់់ទា�់ត្របចាំំឆ្នាំំំគោដាយម្រែ�ក់ ទៃថែត្រ�ូវបង់់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ ជាចំណ៍ូល គោ�គោពលម្រែដល�ានឹភាព
មិនឹត្របាក់ដត្របជាធុំដុំអំពីភាពអាចត្របមូលបានឹរបស់វា។ គោបើសិនឹជា ទៃថែត្រ�ូវបង់់់ អនឹុញ្ញាា�ឱ្យយស�ជីិក់�នឹសិទធិទទួល
បានឹគោសវា ឬការគោបា�ពុម័ផាយ ម្រែដលត្រ�ូវផូល់ឱ្យយ ក់ិ�ង់់អំ��ង់់រយៈគោពលស�ជីិក់ភាព ឬជាវទំនឹិញ ឬគោសវា ក់ិ�ង់់�ទៃមែ
ទាបជាង់់អិក់ម្រែដលមិនឹម្រែមនឹ ជាស�ជីិក់ ទៃថែត្រ�ូវបង់់់គោនឹ�ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹ ម្រែដលឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពី
គោពលគោវលាគោក់ើ�គោ�ើង់់ ស្ថារជា�ិ នឹិង់់�ទៃមែទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ ម្រែដលបានឹផូល់។

នៃ�ៃស្តទិិិសេម្រាប់�សេ�ៅ ះពាណិ៍�ាក្តីមៅ

២៣ក់.២៥ ទៃថែសិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម អាចត្រគបដណ៍ំប់ការផគ�់ផគង់់់គោសវា បរិកាារ នឹិង់់ត្រទពយសក់មមរូបីគោផសង់់គោទៀ� នឹិង់់ចំគោណ៍�គោធុើើ 
គោ�គោពលដំបូង់់ នឹិង់់ជាបនឹតបនាំាប់។ ដូគោចិ� ទៃថែសិទធិគោត្របើគោ�ា� ពាណ៍ិជីជក់មម ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាចំណ៍ូល គោលើមូលដាានឹ 
ម្រែដលឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពី គោ�លបំណ៍ង់់ ម្រែដលទៃថែត្រ�ូវបង់់់គោនាំ� ត្រ�ូវបានឹគិ�។ វិធុីស្ថាត្រសតខាង់់គោត្រកាមទៃនឹការទទួលស្ថាាល់ ទៃថែសិទធិ
គោត្របើគោ�ា� ពាណ៍ិជីជក់មម �នឹលក់ខណ៍ៈសមត្រសប។

ឧទាហិរណ៍៍ទី២១៖ ទៃថែសិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម៖ ការផគ�់ផគង់់់បរិកាារ នឹិង់់ត្រទពយសក់មមរូបីគោផសង់់គោទៀ� 

២៣ក់.២៦ អិក់ត្របគល់សិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម ទទួលស្ថាាល់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មម ម្រែដលបានឹលក់់ ជាចំណ៍ូល 
គោ�គោពលម្រែដលវ�ុ�គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹត្របគល់ ឬប�ណ៍ណស�ាល់ក់មមសិទធិត្រ�ូវបានឹគោផុរ។



176  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

 ឧទាហិរណ៍៍ទី២២៖ ទៃថែសិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម៖ ការផគ�់ផគង់់់គោសវាដំបូង់់ នឹិង់់បនាំាប់គោត្រកាយមក់គោទៀ� 

២៣ក់.២៧ អិក់ត្របគល់សិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម ទទួលស្ថាាល់នូឹវទៃថែត្រ�ូវបង់់់សត្រ�ប់ការផូល់គោសវាជាបនឹតបនាំាប់ ជាចំណ៍ូល
ពីការលក់់ខ្ពណ៍ៈម្រែដលគោសវាក់មមត្រ�ូវបានឹផូល់ គោដាយមិនឹខ្ពើល់ថាជាម្រែផិក់ទៃនឹទៃថែត្រ�ូវបង់់់ដំបូង់់ឬជាទៃថែត្រ�ូវបង់់់គោដាយម្រែ�ក់
មួយ។ គោ�គោពលម្រែដលទៃថែត្រ�ូវបង់់់គោដាយម្រែ�ក់គោនាំ�មិនឹត្រគប់ត្រ�នឹ់ សត្រ�ប់បុ�បុូវទៃថែគោដើមទៃនឹគោសវាក់មមជាបនឹតបនាំាប់
ជាមួយនឹឹង់់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញសមគោហិ�ុផល ម្រែផិក់ទៃនឹទៃថែគោដើមដំបូង់់ម្រែដលត្រគប់ត្រ�នឹ់សត្រ�ប់ការបុ�បុូវទៃថែគោដើមទៃនឹគោសវាក់មម
ជាបនឹតបនាំាប់នឹិង់់ផូល់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញសមគោហិ�ុផលពីគោសវាក់មមទាំង់់គោនាំ� ត្រ�ូវបានឹបនឹារនឹិង់់ទទួលស្ថាាល់ជាចំណ៍ូលពី
ការលក់់ខ្ពណ៍ៈម្រែដលគោសវាក់មមត្រ�ូវបានឹផូល់។

២៣ក់.២៨ ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ត្របគល់/ទទួលសិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម អាចនឹឹង់់ដាក់់ក់ំហិិ�ឱ្យយអិក់ត្របគល់សិទធិ គោត្របើគោ�ា�
ពាណ៍ិជីជក់មម ផគ�់ផគង់់់បរិកាារ សនឹិិធុិ ឬត្រទពយសក់មមរូបីគោផសង់់គោទៀ� ក់ិ�ង់់�ទៃមែទាបជាង់់ �ទៃមែម្រែដលបានឹគិ�សត្រ�ប់អិក់ដទៃទ 
ឬ�ទៃមែម្រែដលមិនឹផូល់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញសមគោហិ�ុផលគោលើការលក់់ ទាំង់់គោនាំ�។ ក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈទាំង់់គោនឹ� ម្រែផិក់ទៃនឹទៃថែដំបូង់់ 
ម្រែដលត្រគប់ត្រ�នឹ់ គោដើមបីបុ�បុូវទៃថែគោដើម ម្រែដលបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹ ម្រែដលគោលើសពី�ទៃមែលក់់គោនាំ� នឹិង់់គោដើមបីផូល់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញ
សមគោហិ�ុផល គោលើការលក់់ទាំង់់គោនាំ� ត្រ�ូវបានឹពនឹារ នឹិង់់ទទួលស្ថាាល់ តាមរយៈគោពល ម្រែដលទំនឹិញទំនឹង់់ជា ត្រ�ូវបានឹ
លក់់គោ�ឱ្យយអិក់ទទួលសិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម។ សម�ុលយទៃនឹទៃថែដំបូង់់ ត្រ�ូវបានឹទទួល ស្ថាាល់ជាចំណ៍ូលពីការលក់់ 
គោ�គោពលម្រែដលការបំគោពញគោសវាដំបូង់់ទាំង់់អស់ នឹិង់់កា�ពើក់ិចូដទៃទគោទៀ� ម្រែដលបានឹ�ត្រមូវសត្រ�ប់អិក់ត្របគល់សិទធិគោត្របើ
គោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម (ដូចជាជីំនឹួយគោលើការគោត្រជីើសគោរើស ទីតាំង់់ ការបណ៍ំ��ប�ាលបុគគលិក់ ហិិរញ្ញញបបទានឹ នឹិង់់ការផាយ
ពាណ៍ិជីជក់មម) ត្រ�ូវបានឹសគោត្រមច �ាង់់ត្រកាស់ម្រែត្រក់ល។

២៣ក់.២៩ គោសវាដំបូង់់ នឹិង់់កា�ពើក់ិចូដទៃទគោទៀ� គោត្រកាមក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ត្របគល់/ទទួលសិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីក់មម ទៃនឹ�ំបនឹ់មួយ 
អាចនឹឹង់់អាត្រស�យគោ�គោលើចំនឹួនឹទៃនឹហាង់់គោដាយម្រែ�ក់មួយៗ ម្រែដលបានឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់ គោ�ក់ិ�ង់់�ំបនឹ់គោនាំ�។ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោនឹ� 
ទៃថែត្រ�ូវបង់់់ម្រែដលប�ាលមក់ពីគោសវាដំបូង់់ ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ ជាចំណ៍ូលពីការលក់់ គោ�តាមស��ត្រ�ទៃនឹចំនឹួនឹ
ហាង់់ម្រែដលគោសវាដំបូង់់ ត្រ�ូវបានឹបំគោពញ �ាង់់ត្រកាស់ម្រែត្រក់ល។

២៣ក់.៣០ គោបើសិនឹជាទៃថែដំបូង់់ អាចត្របមូលបានឹ ក់ិ�ង់់រយៈគោពលបនាំាយ នឹិង់់�នឹភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជាធុំដុំថា វានឹឹង់់ត្រ�ូវត្របមូល
បានឹត្រគប់ចំនឹួនឹ ទៃថែត្រ�ូវបង់់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ គោ�គោពលម្រែដលស្ថាច់ត្របាក់់ បង់់់រំលស់ត្រ�ូវបានឹទទួល។

 ឧទាហិរណ៍៍ទី២៣៖ ទៃថែសិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម៖ ទៃថែសិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មមជាបនឹត

២៣ក់.៣១ ទៃថែត្រ�ូវបង់់់ម្រែដលបានឹគិ�សត្រ�ប់ការគោត្របើសិទធិជាបនឹត ម្រែដលបានឹផូល់គោដាយក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ ឬសត្រ�ប់ គោសវាដទៃទគោទៀ� 
ម្រែដលបានឹផូល់ ក់ិ�ង់់អំ��ង់់រយៈគោពលទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជា ចំណ៍ូលពីការលក់់ គោ�គោពលម្រែដល
គោសវាត្រ�ូវបានឹផូល់ ឬគោ�គោពលម្រែដលសិទធិត្រ�ូវបានឹគោត្របើ។

 ឧទាហិរណ៍៍ទី២៤៖ ទៃថែសិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម៖ ត្រប�ិប�តិការទីភាំក់់ង្ហារ

២៣ក់.៣២ ត្រប�ិប�តិការ អាចគោក់ើ�គោ�ើង់់ រវាង់់អិក់ផូល់សិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម នឹិង់់អិក់ទទួលសិទធិគោត្របើគោ�ា� ពាណ៍ិជីជក់មម ម្រែដល
តាមការពិ�ជាក់់ម្រែសូង់់ ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់អិក់ផូល់សិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម ក់ំពុង់់គោដើរ�ួជាភាំក់់ង្ហារសត្រ�ប់អិក់ទទួលសិទធិ
គោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម។ ឧទាហិរណ៍៍៖ អិក់ផូល់សិទធិគោត្របើ គោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម អាចបញ្ញាាទិញគោត្រគឿង់់ផគ�់ផគង់់់ នឹិង់់គោរៀបចំ
ការត្របគល់ គោត្រគឿង់់ផគ�់ផគង់់់ទាំង់់គោនាំ�គោ�ឱ្យយអិក់ទទួលសិទធិគោត្របើគោ�ា�ពាណ៍ិជីជក់មម គោដាយមិនឹទទួលបានឹ ត្របាក់់ចំគោណ៍ញ។ 
ត្រប�ិប�តិការម្រែបបគោនឹ� មិនឹនាំំឱ្យយ ចំណ៍ូលពីការលក់់គោក់ើ�គោ�ើង់់គោទ។ 

 ឧទាហិរណ៍៍ទី២៥៖ ទៃថែត្រ�ូវបង់់់ពីការបគោង់់កើ�សុហិើម្រែវរតាមការចង់់់បានឹរបស់អ�ិថិជីនឹ
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២៣ក់.៣៣ អិក់បគោង់់កើ�សុហិើម្រែវរ ទទួលស្ថាាល់ទៃថែត្រ�ូវបង់់់ពីការបគោង់់កើ�សុហិើម្រែវរតាមការចង់់់បានឹរបស់អ�ិថិជីនឹ ជាចំណ៍ូលពីការលក់់ 
គោដាយគោ�ង់់គោលើដំ�ក់់កាលទៃនឹការបញ្ញូប់ការបគោង់់កើ�គោនាំ� �ប់ទាំង់់ការបញ្ញូប់គោសវា ម្រែដលបានឹផូល់ឱ្យយ សត្រ�ប់ការ
�ំត្រទគោសវាគោត្រកាយគោពលត្របគល់ផង់់។

ការម្រាបាក្តី់ ក្តីនៃម្រាមអែក្តីន្តិពន្តិ ន្តិង់ភាគលា�

 ឧទាហិរណ៍៍ទី២៦៖ ទៃថែអាជាាបណ៍ណ នឹិង់់ក់ទៃត្រមអិក់នឹិពនឹធ

២៣ក់.៣៤ អិក់ផូល់អាជាាបណ៍ណ ទទួលស្ថាាល់ទៃថែត្រ�ូវបង់់់ នឹិង់់ក់ទៃត្រមអិក់នឹិពនឹធ ម្រែដលបានឹបង់់់សត្រ�ប់ការគោត្របើត្របាស់ ត្រទពយសក់មម 
(ដូចជាយីគោហា បាា�ង់់់ សុហិើម្រែវរ សិទធិថ�ចមែង់់�ញ្ច្រានឹតី ក់ំម្រែណ៍គោដើមថាស�ញ្ច្រានឹតី នឹិង់់ភាពយនឹតរូបភាពចលនាំ) របស់អង់់គភាព
មួយ ត្រសបតាមខ្ពែឹមស្ថារទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់។ ក់ិ�ង់់ការអនឹុវ�តជាក់់ម្រែសូង់់ គោនឹ�អាចនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោដាយម្រែផែក់គោលើ
មូលដាានឹបនាំា�់ត្រ�ង់់់ តាមរយៈគោពលធុរ�នឹទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ ឧទាហិរណ៍៍ គោ�គោពលម្រែដលអិក់ទទួលអាជាាបណ៍ណ �នឹ
សិទធិគោត្របើត្របាស់បគោចូក់វិទាជាក់់លាក់់សត្រ�ប់ ថិរគោវលាម្រែដលបានឹបញ្ញាាក់់ចាស់លាស់។

២៣ក់.៣៥ ការត្របគល់សិទធិសត្រ�ប់ទៃថែត្រ�ូវបង់់់គោថរ ឬការធានាំម្រែដលមិនឹអាចបម្រែង់់ើរសង់់វិញបានឹ គោត្រកាមក់ិចូសនឹាមិនឹអាច
លុបគោចាំលបានឹ ម្រែដលអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយអិក់ទទួលអាជាាបណ៍ណគោត្របើត្របាស់សិទធិ ទាំង់់គោនាំ�គោដាយគោសរី គោហិើយអិក់ផូល់អាជាាបណ៍ណ 
ពុំ�នឹកា�ពើក់ិចូគោសសសល់ ម្រែដលត្រ�ូវបំគោពញ តាមការពិ� គឺជាការលក់់មួយ។ ឧទាហិរណ៍៍មួយ គឺក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ផូល់
អាជាាបណ៍ណ សត្រ�ប់ការគោត្របើត្របាស់ សុហិើម្រែវរ គោ�គោពលម្រែដលអិក់ផូល់អាជាាបណ៍ណអស់កា�ពើក់ិចូ គោត្រកាយគោពលត្របគល់។ 
ឧទាហិរណ៍៍ មួយគោទៀ�គឺ ការផូល់សិទធិ ក់ិ�ង់់ការបង្ហាាញភាពយនឹតរូបភាព ចលនាំ គោ�ក់ិ�ង់់ទីផារ ម្រែដលអិក់ផូល់ អាជាា
បណ៍ណ ពុំ�នឹការត្រគប់ត្រគង់់គោលើអិក់ម្រែចក់ចាំយ នឹិង់់រំពឹង់់ថា នឹឹង់់ម្រែលង់់ទទួលបានឹចំណ៍ូល បម្រែនឹុមគោទៀ�ពីការលក់់សំបុត្រ�។ 
ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែបបគោនឹ� ចំណ៍ូលពីការលក់់ ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ គោ�គោពលលក់់។    

២៣ក់.៣៦ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីមួយចំនឹួនឹ ទៃថែអាជាាបណ៍ណ ឬក់ទៃត្រមអិក់នឹិពនឹធ នឹឹង់់អាចត្រ�ូវបានឹទទួល ឬមិនឹអាចត្រ�ូវបានឹទទួល គឺត្រ�ូវ
អាត្រស�យគោលើការគោក់ើ�គោ�ើង់់ទៃនឹគោហិ�ុការណ៍៍អនាំគ�មួយ។ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែបបគោនឹ� ចំណ៍ូលពីការលក់់ត្រ�ូវបានឹ ទទួលស្ថាាល់ 
ម្រែ�គោ�គោពលម្រែដល�នឹភាពត្របម្រែហិលថា ទៃថែត្រ�ូវបង់់់ ឬក់ទៃត្រមអិក់នឹិពនឹធគោនាំ� នឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទទួល ម្រែដលជាធុមមតា គឺគោ�គោពល
ម្រែដលគោហិ�ុការណ៍៍គោនាំ�បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់។ 
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ២៤

អំសេណាយរប់ស្តរ់ដាា �ិបាល

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

២៤. ១ ម្រែផិក់គោនឹ�បញ្ញាាក់់ពីការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់អំគោ�យរបស់រដាាភិបាលទាំង់់អស់។ អំគោ�យរបស់រដាាភិបាល
គឺជាជីំនឹួយម្រែដលផតល់គោដាយរដាាភិបាលក់ិ�ង់់ទត្រមង់់់ទៃនឹការគោផុរធុនឹធានឹគោ�ឱ្យយអង់់គភាព គោដើមបីបូ�រមក់វិញនឹូវការអនឹុគោលាម
ជាមួយលក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែដលបានឹកំ់ណ៍�់ពីអ�ី�កាលឬគោ�គោពលអនាំគ�ទាក់់ទង់់នឹឹង់់សក់មមភាពត្រប�ិប�តិការទំាង់់ឡាយ
របស់អង់់គភាព។

២៤.២ អំគោ�យរបស់រដាាភិបាលមិនឹ�ប់បញ្ញូ�លទត្រមង់់់ទៃនឹជីំនឹួយរដាាភិបាលទាំង់់ឡាយ� ម្រែដលមិនឹអាចឱ្យយ�ទៃមែ�ាង់់
សមគោហិ�ុផល នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការជាមួយរដាាភិបាល ម្រែដលមិនឹអាចម្រែញក់ឱ្យយដាច់ពីត្រប�ិប�តិការជីួញដូរជាត្របត្រក់�ីរបស់
អង់់គភាព។

២៤.៣ ម្រែផិក់គោនឹ�មិនឹត្រគបដណំ៍ប់គោ�គោលើជីំនឹួយរបស់រដាាភិបាលម្រែដលត្រ�ូវបានឹផតល់សត្រ�ប់អង់់គភាពមួយគោ�កិ់�ង់់ទត្រមង់់់ជាអ�ុ
ត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែដល�នឹក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ ឬត្របាក់់ខា�ពនឹធ ឬត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ ឬក់ត្រមិ�គោដាយឈ្នួរគោលើ
មូលដាានឹទៃនឹបំណ៍ុលពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល។ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ទាំង់់គោនឹ��នឹរយៈគោពលគោលើក់ម្រែលង់់ពនឹធគោលើ
ត្របាក់់ចំណ៍ូល ឥណ៍ទានឹពនឹធវិនឹិគោ�គ ការអនឹុញ្ញាា�រំលស់ពគោនឹែ�នឹ នឹិង់់អត្រតាពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូលបានឹបនឹុយ។ ម្រែផិក់
ទី២៩ សូីពីពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល ត្រគបដណ៍ាប់គោ�គោលើការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ពនឹធត្របាក់់ចំណ៍ូលជាមូលដាានឹ។។

ការទទួលសាគ ល ់ន្តិង់ ការវាស្តផ់្នែវង់

២៤.៤ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់អំគោ�យរបស់រដាាភិបាលដូច�គោ�៖

(ក់)  អំគោ�យម្រែដលមិនឹក់ំណ៍�់ពីលក់ខខ្ពណ៍ឌលទធផលអនាំគ�ជាក់់លាក់់គោ�គោលើអិក់ទទួលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់
គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលគោ�គោពលម្រែដលចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់សរុបទៃនឹអំគោ�យ អាចទទួលបានឹ

(ខ្ព) អំគោ�យម្រែដលក់ំណ៍�់ពីលក់ខខ្ពណ៍ឌលទធផលអនាំគ�ជាក់់លាក់់គោ�គោលើអិក់ទទួលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�កិ់�ង់់
ចំណ៍ូល លុ�ត្រតាម្រែ�គោពលលក់ខខ្ពណ៍ឌលទធផលត្រ�ូវបានឹបំគោពញ នឹិង់់

(គ)  អំគោ�យម្រែដលបានឹទទួលមុនឹគោពលលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទៃនឹការទទួលស្ថាាល់ចំណ៍ូលត្រ�ូវបានឹបំគោពញត្រ�ូវបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ជាបំណ៍ុល។

២៤.៥ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់អំគោ�យតាម�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹទទួល ឬត្រ�ូវទទួល។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

២៤.៦ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាម៖
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(ក់)  លក់ខណ៍ៈនឹិង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹអំគោ�យរបស់រដាាភិបាល ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�

(ខ្ព)  លក់ខខ្ពណ៍ឌមិនឹទានឹ់បានឹបំគោពញនឹិង់់ក់តាាយថាគោហិ�ុគោផសង់់គោទៀ� ម្រែដលភាាប់ជាមួយអំគោ�យរបស់រដាាភិបាល
ម្រែដលមិនឹទានឹ់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូល នឹិង់់

(គ)  ការបង្ហាាញពីទត្រមង់់់គោផសង់់ៗទៃនឹជីំនឹួយរបស់រដាាភិបាលម្រែដលអង់់គភាពទទួលបានឹផលត្របគោ�ជីនឹ៍គោដាយផ្លាាល់។

២៤.៧ សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹការលា�ត្រ�ដាង់់ម្រែដល�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៤.៦(គ) ជីំនឹួយរបស់រដាាភិបាលគឺជា
សក់មមភាពគោដាយរដាាភិបាលម្រែដលបានឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់គោដើមបីផតល់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូជាក់់លាក់់ចំគោពា�អង់់គភាពមួយ 
ឬ អង់់គភាពគោត្រចើនឹ ម្រែដល�នឹគុណ៍វុឌ្ឍិិត្រគប់ត្រ�នឹ់គោត្រកាមលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យចាស់លាស់។ ឧទាហិរណ៍៍ រួម�នឹដំបូនាំានឹ
បគោចូក់គោទស ឬ ទីផារគោដាយឥ�គិ�ទៃថែ ការផតល់ការធានាំ នឹិង់់ ក់មូី�នឹអត្រតា ការត្របាក់់សូនឹយ ឬ ទាប។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ២៥

ប់ន្តា�ក្តីសេល�ម្រាបាក្តី់ក្តីមច�

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

២៥.១ ម្រែផិក់គោនឹ�បញ្ញាាក់់ពីការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់បនឹុ�ក់គោលើត្របាក់់ក់មូី។ បនឹុ�ក់គោលើត្របាក់់ក់មូីគឺជាបនឹុ�ក់ការត្របាក់់ នឹិង់់បនឹុ�ក់
គោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលអង់់គភាពបានឹចំ�យទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ការខ្ពូីមូលនឹិធុិ។ បនឹុ�ក់គោលើត្របាក់់ក់មូីរួម�នឹ ៖

(ក់) ចំ�យការត្របាក់់បានឹគណ៍នាំគោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់ម្រែដល�នឹត្របសិទធភាព ដូចម្រែដលបានឹបរិ�យ 
គោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី១១ ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ស្ថាមញ្ញញ។

(ខ្ព)  បនឹុ�ក់ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាក់់ទង់់នឹឹង់់ភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�បានឹទទួលស្ថាាល់គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី២០ ភ�ិសនឹា 
នឹិង់់

(គ) ភាពខ្ពុសទៃនឹ�ំការផ្លាាស់បត�រគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីត្របាក់់ក់មូីក់ិ�ង់់រូបិយប�ណ៍ណបរគោទស រហិូ�ដល់ភាពខ្ពុស�ំទាំង់់គោនាំ� ចាំ�់ 
ទុក់ជាការម្រែក់�ត្រមូវចំគោពា�បនឹុ�ក់ការត្របាក់់។

ការទទួលសាគ ល់

២៥.២ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់បនឹុ�ក់គោលើត្របាក់់ក់មូីទាំង់់អស់ ជាចំ�យគោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� គោ�ក់ិ�ង់់អំ��ង់់គោពល
ម្រែដលបនឹុ�ក់គោនាំ�បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

 ២៥.៣ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៥.៥(ខ្ព) �ត្រមូវឱ្យយ�នឹការលា�ត្រ�ដាង់់អំពីបនឹុ�ក់ហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១១.៤៨ (ខ្ព) �ត្រមូវឱ្យយ�នឹការ
លា�ត្រ�ដាង់់អំពីការចំ�យការត្របាក់់សរុប (គោដាយគោត្របើត្របាស់តាម វិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់ត្របសិទធភាព) សត្រ�ប់
បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់អស់ ម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជា�ទៃមែសមត្រសបតាមរយៈចំគោណ៍ញឬខា�។ ម្រែផិក់គោនឹ�មិនឹ�ត្រមូវឱ្យយ�នឹការ
លា�ត្រ�ដាង់់បង្ហាាញបម្រែនឹុមគោទៀ�គោទ។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ២៦

ការទូទាត្ថុ់សេដាយផ្នែ�ែក្តីតាមភាគហិុ�ន្ត

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

២៦.១ ម្រែផិក់គោនឹ�បញ្ញាាក់់ពីការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មម សត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹទាំង់់អស់ រួមបញ្ញូ�ល
ទាំង់់ត្រប�ិប�តិការទូទា�់សង់់ជាមូលធុនឹ ឬជាស្ថាច់ត្របាក់់ ឬត្រប�ិប�តិការម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�លក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹក់ិចូសនឹា ផូល់
នឹូវជីគោត្រមើស មិនឹថាអង់់គភាពទូទា�់ត្រប�ិប�តិការជាស្ថាច់ត្របាក់់ ឬ(ត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�) ឬគោដាយការគោបា�ផាយ
ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ។

២៦.១ក់ ត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ អាចត្រ�ូវបានឹទូទា�់គោដាយអង់់គភាពត្រក់ុមគោផសង់់គោទៀ� (ឬ�ាស់ភាគហិុុនឹ
ទៃនឹអង់់គភាពត្រក់ុមគោផសង់់គោទៀ�) តាង់់នាំមឱ្យយអង់់គភាព ម្រែដលទទួលទំនឹិញ ឬគោសវា។ ម្រែផិក់គោនឹ�ក់៏អនឹុវ�តចំគោពា�អង់់គភាពម្រែដល៖

(ក់) ទទួលទំនឹិញ ឬគោសវា គោ�គោពលម្រែដល អង់់គភាពមួយគោទៀ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមម្រែ�មួយ (ឬ�ាស់ភាគហិុុនឹទៃនឹអង់់គភាពត្រក់ុម
�មួយ) �នឹកា�ពើក់ិចូទូទា�់ត្រប�ិប�តិការម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ ឬ

(ខ្ព) �នឹកា�ពើក់ិចូទូទា�់ត្រប�ិប�តិការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ គោ�គោពលម្រែដល អង់់គភាពមួយគោទៀ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុម
ម្រែ�មួយ ទទួលទំនឹិញ ឬគោសវាក់មម គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ត្រប�ិប�តិការគោនាំ� �នឹគោ�លបំណ៍ង់់ចាស់លាស់ គោត្រ�ពីការ
ទូទា�់សត្រ�ប់ទំនឹិញ ឬគោសវា ម្រែដលត្រ�ូវផគ�់ផគង់់់ឱ្យយអង់់គភាពទទួលទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមទាំង់់គោនាំ�។

២៦.១ខ្ព ក់ិ�ង់់គោពលម្រែដលអវ�ត�នឹទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមម្រែដលអាចស�ាល់ជាក់់លាក់់ កាលៈគោទសៈគោផសង់់គោទៀ� អាចបង្ហាាញថា 
ទំនឹិញ ឬគោសវាក់មម ត្រ�ូវបានឹទទួលរួចគោហិើយ (ឬនឹឹង់់ត្រ�ូវទទួលបានឹ) ម្រែដលក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោនឹ� ម្រែផិក់គោនឹ�ត្រ�ូវអនឹុវ�ត (សូម
គោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៦.១៧)។

២៦.២ ត្រប�ិប�តិការការទូទា�់ស្ថាច់ត្របាក់់គោដាយម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ រួមបញ្ញូ�លសិទធិទទួលបានឹ�ទៃមែគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទៃនឹភាគហិុុនឹ។ 
ឧទាហិរណ៍៍ អង់់គភាពអាចផតល់សិទធិទទួលបានឹ�ទៃមែគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទៃនឹភាគហិុុនឹគោ�ឱ្យយនឹិគោ�ជីិ�ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹក់ញ្ញូប់
ត្របាក់់ក់ទៃត្រមម្រែដលនឹិគោ�គជីិ�នឹឹង់់�នឹសិទធិទទួលចំគោពា�ការទូទា�់ស្ថាច់ត្របាក់់នាំគោពលអនាំគ�(គោត្រ�ពីឧបក់រណ៍៍
មូលធុនឹ) គោដាយម្រែផែក់គោលើការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទៃនឹ�ទៃមែភាគហិុុនឹរបស់អង់់គភាពពីក់ត្រមិ�ជាក់់លាក់់មួយក់ិ�ង់់រយៈគោពលជាក់់លាក់់
មួយ។ ឬ អង់់គភាពអាចផតល់ឱ្យយ នឹិគោ�ជីិ�នឹូវសិទធិគោដីមបីទទួលការទូទា�់ស្ថាច់ត្របាក់់នាំគោពលអនាំគ�គោដាយផតល់គោ�ឱ្យយ
ពួក់គោគនឹូវសិទធិចំគោពា�ភាគហិុុនឹ    (រួមបញ្ញូ�លភាគហិុុនឹម្រែដលត្រ�ូវគោបា�ផាយគោ�គោពល�នឹការអនឹុវ�តសិទធិពិគោសសទិញ
ភាគហិុុនឹ) ម្រែដលអាចគោ�ទិញត្រ��ប់មក់វិញបានឹទាំង់់ដល់គោពលក់ំណ៍�់(ឧទាហិរណ៍៍ គោ�គោពលឈ្នួប់ពីការង្ហារ) ឬគោ�
គោពលម្រែដលនឹិគោ�ជីិ�អនឹុវ�តសិទធិពិគោសសរបស់ខ្ពែ�នឹ។

ការទទួលសាគ ល់

២៦.៣ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ទំនឹិញឬគោសវា ម្រែដលបានឹទទួលឬបានឹទិញគោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការទូទា�់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ
គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពទទួលបានឹជាទំនឹិញ ឬ ជាគោសវាក់មម។ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទៃនឹមូលធុនឹ 
ត្របសិនឹគោបើទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមត្រ�ូវបានឹទទួលគោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�តិប�តិការទូទា�់មូលធុនឹម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ ឬបំណ៍ុល    ត្របសិនឹ



184  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

គោបីទំនឹិញឬគោសវាក់មមត្រ�ូវបានឹទិញគោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការទូទា�់ស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ។

២៦.៤ គោ�គោពលទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមម្រែដលបានឹទទួល ឬបានឹទិញគោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការទូទា�់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹមិនឹបំគោពញឱ្យយ
លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទៃនឹការទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មម អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ទំនឹិញ ឬ គោសវាក់មមគោនាំ�ជាចំ�យ។

ការទទួលសាគ លស់េ�សេពលផ្នែដិល�ន្តលក្តីខខណ៍ឌ សេដិ�មប �សេ�ារ 

២៦.៥ ត្របសិនឹគោបើការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹម្រែដលផតល់គោ�ឱ្យយនឹិគោ�ជីិ�គោផុរភាាម នឹិគោ�ជីិ�មិនឹ�ត្រមូវឱ្យយបំគោពញ
គោសវាក់មមក់ិ�ង់់ត្រ�ជាក់់លាក់់មួយគោទ មុនឹនឹឹង់់�នឹសិទធិទទួលគោដាយឥ�លក់ខខ្ពណ៍ឌនឹូវការទូទា�់ម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ។ ក់ិ�ង់់
គោពលម្រែដលអវ�ត�នឹទៃនឹភសត�តាង់់ចំគោពា�ភាពផុ�យ�ំ អង់់គភាពត្រ�ូវសនឹម�ជាមុនឹថា គោសវាក់មមម្រែដលបានឹផតល់គោដាយ
នឹិគោ�ជីិ�ជា�ទៃមែ�បសិង់់សត្រ�ប់ការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ។គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីេិគោនឹ� គោ�កាលបរិគោចេទផូល់ឲ្យយ
ត្រក់ុមហិុុនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់គោសវាម្រែដលបានឹទទួលគោពញគោលញ ជាមួយនឹឹង់់ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ម្រែដលត្រ�ូវ�ំទៃនឹមូលធុនឹឬ
បំណ៍ុល។

២៦.៦ ត្របសិនឹគោបើការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ មិនឹបានឹគោផុរឱ្យយគោទរហិូ�ដល់នឹិគោ�ជីិ�បំគោពញគោសវាក់មមក់ិ�ង់់រយៈគោពល
មួយដូចបានឹក់ំណ៍�់ អង់់គភាពត្រ�ូវសនឹម�ជាមុនឹថា គោសវាក់មមទាំង់់ឡាយម្រែដលត្រ�ូវផតល់គោដាយភាគី�ាង់់គោទៀ� ជា
�ទៃមែ�បសិង់់សត្រ�ប់ការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹនឹឹ ង់់ត្រ�ូវបានឹទទួលគោ�គោពលអនាំគ� ក់ិ�ង់់អំ��ង់់គោពលគោផុរ
ឱ្យយ។អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់គោសវាក់មមទាំង់់គោនាំ� គោ�គោពលម្រែដលគោសវាត្រ�ូវបានឹផតល់គោដាយនឹិគោ�ជីិ�ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ�គោផុរ 
ជាមួយនឹឹង់់ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ម្រែដលត្រ�ូវ�ំគោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹ ឬ បំណ៍ុល។

ការវាស្តផ់្នែវង់ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការទូទាត្ថុ់មូលធុន្ត ផ្នែ�ែក្តីតាមភាគហិុ�ន្ត

សេ�លការណ៍៍នៃន្តការវាស្តផ់្នែវង់

២៦.៧ សត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការទូទា�់មូលធុនឹ ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមបានឹទទួល នឹិង់់ការ
គោក់ើនឹគោ�ើង់់ម្រែដលត្រ�ូវ�ំគោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹ តាម�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមបានឹទទួល លុ�ត្រតាម្រែ��ទៃមែសមត្រសប
គោនាំ�មិនឹអាចត្រ�ូវបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹគោដាយគោជីឿជាក់់។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពមិនឹអាចបាានឹ់ស្ថាានឹគោដាយគោជីឿជាក់់នឹូវ�ទៃមែសម 
ត្រសបទៃនឹទំនឹិញ ឬ គោសវាក់មមម្រែដលបានឹទទួល អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែរបស់ទំនឹិញ នឹិង់់ គោសវាក់មម គោនាំ� នឹិង់់ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់
ម្រែដលត្រ�ូវ�ំគោ�កិ់�ង់់មូលធុនឹគោដាយគោ�ង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹផតល់។គោដើមបីអនឹុវ�តការ
�ត្រមូវគោនឹ�ចំគោពា�ត្រប�ិប�តិការជាមួយនឹិគោ�ជីិ� នឹិង់់អិក់ដទៃទគោទៀ� ម្រែដលបានឹផតល់គោសវាក់មមត្រសគោដៀង់់�ំអង់់គភាពត្រ�ូវ
វាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹគោសវាក់មមម្រែដលបានឹទទួលទាំង់់គោនាំ� គោដាយគោ�ង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ
ម្រែដលបានឹផតល់ ពីគោត្រពា�ជាធុមមតាគោគមិនឹអាចបាានឹ់ស្ថាានឹគោដាយគោជីឿជាក់់នឹូវ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹគោសវាម្រែដលបានឹទទួល។

២៦.៨ សត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការជាមួយនឹិគោ�ជីិ� (រួមបញ្ញូ�លទាំង់់អិក់ដទៃទគោទៀ�ម្រែដលផតល់គោសវាត្រសគោដៀង់់�ំ)  �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ
ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោ�កាលបរិគោចេទផតល់ឲ្យយ។សត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការជាមួយភាគីគោផសង់់ៗម្រែដលមិនឹម្រែមនឹ
នឹិគោ�ជីិ� កាលបរិគោចេទការវាស់ម្រែវង់់គឺជាកាលបរិគោចេទគោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពទទួលបានឹទំនឹិញ ឬ ភាគី�ាង់់គោទៀ�ផតល់
គោសវាក់មម។

២៦.៩ ការផតល់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹអាច�នឹលក់ខខ្ពណ៍ឌ ចំគោពា�នឹិគោ�ជីិ�ម្រែដលបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌគោផុរជាក់់លាក់់ទាក់់ទង់់នឹឹង់់



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 185

គោសវាក់មម ឬលទធផលការង្ហារ។ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹលក់ខខ្ពណ៍ឌគោផុរមួយទាក់់ទង់់នឹឹង់់គោសវាក់មម គឺគោ�គោពលម្រែដលការផតល់
ភាគហិុុនឹ ឬជីគោត្រមើសភាគហិុុនឹដល់នឹិគោ�ជីិ� �នឹលក់ខខ្ពណ៍ឌ�ត្រមូវឱ្យយនឹិគោ�ជីិ�គោនាំ� គោ�បគោត្រមើការង្ហារ ក់ិ�ង់់អង់់គភាព
សត្រ�ប់រយៈគោពលជាក់់លាក់់មួយ។ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹលក់ខខ្ពណ៍ឌគោផុរទាក់់ទិនឹនឹឹង់់សមិទធិផលការង្ហារ គឺគោ�គោពលម្រែដលការ
ផូល់ភាគហិុុនឹ ឬសិទធិទិញភាគហិុុនឹក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់ �នឹលក់ខខ្ពណ៍ឌគោលើរយៈគោពលជាក់់លាក់់ទៃនឹការបគោត្រមើគោសវា 
នឹិង់់គោលើអង់់គភាពម្រែដលសគោត្រមចបានឹនឹូវការលូ�លាស់ជាក់់លាក់់មួយទៃនឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញ (លក់ខខ្ពណ៍ឌគោផុរមិនឹម្រែមនឹទីផារ) 
ឬការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ ជាក់់លាក់់មួយទៃនឹ�ទៃមែភាគហិុុនឹរបស់អង់់គភាព (លក់ខខ្ពណ៍ឌគោផុរតាមទីផារ)។ លក់ខខ្ពណ៍ឌគោផុរ ត្រ�ូវគោធុើើ
គណ៍គោនឹយយក់មម ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់) �ល់លក់ខខ្ពណ៍ឌគោផុរទាំង់់អស់ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ គោសវាក់មមនឹិគោ�ជីិ� ឬលក់ខខ្ពណ៍ឌសមិទធិផលការង្ហារមិនឹម្រែមនឹទីផារ 
ត្រ�ូវម្រែ�ពិចាំរ� គោ�គោពលគោធុើើការបាានឹ់ស្ថាានឹ់ចំនឹួនឹទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលរំពឹង់់ទុក់នឹឹង់់គោផុរឱ្យយ។ ជាបនឹតបនាំាប់ 
អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែក់សត្រមួលការបាានឹ់ស្ថាានឹគោនាំ� ត្របសិនឹគោបើព��៌�នឹថមីបង្ហាាញថា ចំនឹួនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ ម្រែដល
បានឹរំពឹង់់ទុក់នឹឹង់់គោផុរឱ្យយ ខ្ពុសពីការបាានឹ់ស្ថាានឹមុនឹ។ គោ�កាលបរិគោចេទគោផុរឱ្យយ អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែក់សត្រមួលការ
បាានឹ់ស្ថាានឹ ឱ្យយគោសមើនឹឹង់់ចំនឹួនឹទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ ម្រែដលបានឹគោផុរឱ្យយចុង់់គោត្រកាយ។ លក់ខខ្ពណ៍ឌគោដើមបីគោផុរទាំង់់អស់
ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ គោសវាក់មមនឹិគោ�ជីិ� ឬលក់ខខ្ពណ៍ឌសមិទធិផលការង្ហារមិនឹម្រែមនឹទីផារ មិនឹត្រ�ូវបានឹពិចាំរ�
គោទ គោ�គោពលគោធុើើការបាានឹ់ស្ថាានឹ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹភាគហិុុនឹ សិទធិទិញលក់់ភាគហិុុនឹក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់ ឬ
ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹគោផសង់់គោទៀ� គោ�ទៃថៃវាស់ម្រែវង់់។

(ខ្ព)  �ល់លក់ខខ្ពណ៍ឌគោផុរតាមទីផារ នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌមិនឹគោដើមបីគោផុរទាំង់់អស់ត្រ�ូវពិចាំរ� គោ�គោពលម្រែដលបាានឹ់ស្ថាានឹ�ទៃមែ
សមត្រសបទៃនឹភាគហិុុនឹ សិទធិពិគោសសទិញភាគហិុុនឹ ឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹគោផសង់់គោទៀ� គោ�ទៃថៃវាស់ម្រែវង់់ គោដាយ�ានឹ
ការម្រែក់�ត្រមូវជាបនឹតបនាំាប់គោលើ�ទៃមែសមត្រសប ម្រែដលបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹ គោដាយមិនឹគិ�ពីលទធផលទៃនឹលក់ខខ្ពណ៍ឌគោផុរ
តាមទីផារ នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌមិនឹគោដើមបីគោផុរ ត្របសិនឹគោបើត្រគប់លក់ខខ្ពណ៍ឌគោដើមបីគោផុរគោផសង់់គោទៀ� ត្រ�ូវបានឹបំគោពញ។

ភាគហិុ�ន្ត

២៦.១០  អង់់គភាពមួយត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹភាគហិុុនឹ( នឹិង់់ ទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមពាក់់ព�នឹធ ម្រែដលបានឹទទួល) គោដាយគោត្របើ
ឋានាំនឹុត្រក់មវាស់ម្រែវង់់៣លំដាប់ថាំក់់ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែទីផារអាចសគោង់់ក�បានឹ�នឹសត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹផតល់ គោគត្រ�ូវគោត្របើ�ទៃមែគោនាំ�

(ខ្ព) ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែទីផារអាចសគោង់់ក�បានឹមិនឹ�នឹគោទគោនាំ� គោគត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ
ម្រែដលបានឹផតល់ គោដាយគោត្របើទិនឹិនឹ�យទីផារម្រែដលអាចសគោង់់ក�បានឹជាក់់លាក់់របស់អង់់គភាព ដូចជា៖ 

(១) ត្រប�ិប�តិការថមីៗក់ិ�ង់់ភាគហិុុនឹរបស់អង់់គភាព ឬ

(២) ការវាយ�ទៃមែត្រ�ឹមត្រ�ូវនឹិង់់ឯក់�ជីយថមីៗរបស់អង់់គភាព ឬ ត្រទពយសក់មមចមបង់់។

(គ) ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែទីផារម្រែដលសគោង់់ក�បានឹមិនឹ�នឹ នឹិង់់ការទទួលបានឹនឹូវការវាស់ម្រែវង់់ត្របក់បគោដាយភាពគោជីឿជាក់់ទៃនឹ
�ទៃមែសមត្រសបតាមចំណ៍ុច (ខ្ព) មិនឹអាចអនឹុវ�តបានឹ គោគត្រ�ូវម្រែ�វាស់ម្រែវង់់គោដាយត្របគោ�លនឹូវ �ទៃមែសមត្រសបរបស់
ភាគហិុុនឹ គោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតវាយ�ទៃមែម្រែដលគោត្របើទិនឹិនឹ�យទីផារតាមម្រែដលអាចអនឹុវ�តបានឹ គោដើមបីបាានឹ់ស្ថាានឹ
នឹូវ�ទៃមែទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹទាំង់់គោនាំ�គោ�កាលបរិគោចេទ ផតល់ឱ្យយគោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការជីំគោហាង់់ទៃដរវាង់់ភាគីម្រែដល
�នឹឆ្គនុឹៈចំគោណ៍�ដឹង់់។អភិបាលរបស់អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្របើការវិនឹិចេ�យរបស់គោគគោដើមបីអនឹុវ�តវិធុីស្ថាត្រសតវាយ�ទៃមែម្រែដល
សមត្រសបបំផុ�គោដើមបីក់ំណ៍�់�ទៃមែសមត្រសប។ វិធុីស្ថាត្រសតវាយ�ទៃមែ�មួយម្រែដលបានឹគោត្របើត្រ�ូវម្រែ��នឹភាព
សមត្រសបជាមួយវិធុីស្ថាត្រសតវាយ�ទៃមែ ម្រែដលអាចទទួលយក់បានឹជាទូគោ�សត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍វាយ�ទៃមែមូលធុនឹ។



186  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ស្តទិិិទិញភាគហិុ�ន្ត ន្តិង់ ស្តទិិិទទួលបាន្តត្ថុនៃមៃសេក្តី�ន្តសេ��ង់នៃន្តភាគហិុ�ន្ត

២៦.១១ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែទីផារទៃនឹសិទធិពិគោសសសត្រ�ប់ទិញភាគហិុុនឹ នឹិង់់ សិទធិទទួលបានឹ�ទៃមែគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទៃនឹ
ភាគហិុុនឹ (នឹិង់់ ទំនឹិញ ឬ គោសវាក់មមទាក់់ទិនឹម្រែដលបានឹទទួល) គោដាយគោត្របើត្របាស់នឹូវឋានាំនឹុត្រក់មវាស់ម្រែវង់់បីក់ត្រមិ� ដូច
ខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែទីផារម្រែដលអាចសគោង់់ក�បានឹ�នឹសត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹផូល់ គោគត្រ�ូវគោត្របើ�ទៃមែគោនាំ�

(ខ្ព)  ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែទីផារម្រែដលអាចសគោង់់ក�បានឹមិនឹ�នឹគោទគោនាំ� ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹសិទធិពិគោសស
សត្រ�ប់ទិញភាគហិុុនឹ នឹិង់់សិទធិទទួលបានឹ�ទៃមែគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទៃនឹភាគហិុុនឹ ម្រែដលបានឹផតល់ឲ្យយគោដាយគោត្របើទិនឹិនឹ�យ
ទីផារម្រែដលគោគអាចសគោង់់ក�បានឹជាក់់លាក់់របស់អង់់គភាពដូចជាចំណ៍ុច (ក់) សត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការថមីៗទៃនឹសិទធិ
ពិគោសសសត្រ�ប់ទិញភាគហិុុនឹ។

(គ)  ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែទីផារម្រែដលអាចសគោង់់ក�បានឹមិនឹ�នឹ គោហិើយការទទួលបានឹនឹូវការវាស់ម្រែវង់់ត្របក់បគោដាយភាព
គោជីឿជាក់់ទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបតាមចំណ៍ុច (ខ្ព) មិនឹអាចអនឹុវ�តបានឹ គោគត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់គោដាយត្របគោ�លនឹូវ�ទៃមែ
សមត្រសបទៃនឹសិទធិទិញភាគហិុុនឹឬសិទធិទទួលបានឹ�ទៃមែគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទៃនឹភាគហិុុនឹគោដាយគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតក់ំណ៍�់ទៃថែ
សិទធិពិគោសស។ ធា�ុចូលសត្រ�ប់វិធុីស្ថាត្រសត (ដូចជា�ទៃមែភាគហិុុនឹមធុយមទមៃនឹ់ �ទៃមែទៃនឹអនឹុវ�តសិទធិ ការម្រែត្របត្របួល
ម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់អាយុកាលសិទធិពិគោសស ភាគលាភម្រែដលរំពឹង់់ទុក់ នឹិង់់ អត្រតាការត្របាក់់មិនឹ�នឹហានឹិភ�យ) 
ត្រ�ូវគោត្របើទិនឹិនឹ�យទីផារតាម ម្រែដលអាចគោធុើើគោ�បានឹ។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៦.១០ ផតល់ការម្រែណ៍នាំំ ពីការក់ំណ៍�់�ទៃមែ
សមត្រសបទៃនឹភាគហិុុនឹ ម្រែដលបានឹគោត្របើគោ�ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់�ទៃមែភាគហិុុនឹមធុយមទមៃនឹ់។ អង់់គភាពត្រ�ូវទាញយក់
ការបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹការម្រែត្របត្របួលបានឹរំពឹង់់ទុក់ម្រែដល�នឹសង់់គ�ិភាពនឹឹង់់វិធុីស្ថាត្រសតវាយ�ទៃមែម្រែដល បានឹគោត្របើគោដើមបី
ក់ំណ៍�់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹភាគហិុុនឹ។

ការផ្នែក្តីផ្នែម្រាប់ក្តីិចចម្រាពមសេម្រាពៀង់ន្តិង់លក្តីខខណ៍ឌ ផ្នែដិលឧប់ក្តីរណ៍៍មូលធុន្តម្រាត្ថុូវបាន្ត�តល់

២៦.១២ អង់់គភាពអាចម្រែក់ម្រែត្របក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌ ម្រែដលឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹត្រ�ូវបានឹផូល់ ក់ិ�ង់់ឥរិ�បទម្រែដល
�នឹត្របគោ�ជីនឹ៍ចំគោពា�នឹិគោ�ជីិ� ឧទាហិរណ៍៍គោដាយការកា�់បនឹុយ�ទៃមែអនឹុវ�តទៃនឹសិទធិពិគោសស ឬកា�់បនឹុយត្រ�គោផុរ ឬ
គោដាយការម្រែក់ម្រែត្រប ឬលុបគោចាំលលក់ខខ្ពណ៍ឌបំគោពញការង្ហារ។ ដូច�ំម្រែដរ អង់់គភាពអាចម្រែក់ម្រែត្របក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌ 
ក់ិ�ង់់ឥរិ�បថ ម្រែដល�ានឹត្របគោ�ជីនឹ៍ចំគោពា�នឹិគោ�ជីិ� ឧទាហិរណ៍៍គោដាយការបគោង់់កើនឹត្រ�គោផុរ ឬការបម្រែនឹុមលក់ខខ្ពណ៍ឌ
អនឹុវ�តការង្ហារ។ អង់់គភាពត្រ�ូវយក់លក់ខខ្ពណ៍ឌគោដើមបីគោផុរ ម្រែដលបានឹម្រែក់ម្រែត្របគោ�ពិចាំរ�គោ�ក់ិ�ង់់ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មម
ត្រប�ិប�តិការទៃនឹការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ត្របសិនឹគោបើការម្រែក់ម្រែត្របបគោង់់កើនឹ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹផតល់ (ឬការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ចំនឹួនឹឧបក់រណ៍៍
មូលធុនឹម្រែដលបានឹផតល់ឱ្យយ)ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់ភាាមៗពីមុនឹ នឹិង់់បនាំាប់ពីការម្រែក់ម្រែត្រប អង់់គភាពត្រ�ូវបញ្ញូ�ល�ទៃមែ
សមត្រសបបម្រែនុឹមម្រែដលបានឹផតល់ឱ្យយកិ់�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់ទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់គោសវាក់មម
ម្រែដលបានឹទទួលជា�ទៃមែ�បសិង់់ចំគោពា�ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹផតល់។ �ទៃមែសមត្រសបគោក់ើនឹម្រែដលបានឹផតល់
គឺជាភាពខ្ពុស�ំរវាង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹម្រែក់ម្រែត្របនឹិង់់ �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍
មូលធុនឹដំបូង់់ម្រែដលឧបក់រណ៍៍ទាំង់់ពីរត្រ�ូវបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹគោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការម្រែក់ម្រែត្រប។ ត្របសិនឹគោបើការម្រែក់ម្រែត្រប
គោក់ើ�គោ�ើង់់កិ់�ង់់អំ��ង់់ត្រ�គោផុរ�ទៃមែសមត្រសបគោក់ើនឹម្រែដលបានឹផតល់ត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�លគោ�កិ់�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់ទៃនឹចំនឹួនឹ
ទឺក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់គោសវាក់មមម្រែដលបានឹទទួលកិ់�ង់់ត្រ�ពីទៃថៃម្រែក់ម្រែត្របរហិូ�ដល់ទៃថៃម្រែដល
ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹត្រ�ូវបានឹគោផុរ បម្រែនឹុមគោលើចំនឹួនឹទឺក់ត្របាក់់ម្រែដលម្រែផែក់គោលើ�ទៃមែសមត្រសបគោ�កាលបរិគោចេទផូល់ឲ្យយ
ទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹដំបូង់់ម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ ត្រ�គោផុរដំបូង់់ម្រែដលគោ�គោសសសល់។
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(ខ្ព)  ត្របសិនឹគោបើការម្រែក់ម្រែត្របកា�់បនឹុយ�ទៃមែសមត្រសប សរុបទៃនឹការគោរៀបចំការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ ឬ
មាាង់់វិញគោទៀ�មិនឹ�នឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ចំគោពា�នឹិគោ�ជីិ� គោទា�បី�ាង់់�ក់៏គោដាយអង់់គភាពត្រ�ូវបនឹតទទួលស្ថាាល់
គោសវាក់មមម្រែដលបានឹទទួលជា�ទៃមែ�បសិង់់សត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹផតល់ ដូចគោពលម្រែដលការម្រែក់ម្រែត្រប
គោនាំ�មិនឹបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់។

 ការ�ត្រមូវគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌគោនឹ� ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញក់ិ�ង់់បរិបទ ទៃនឹត្រប�ិប�តិការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ 
ជាមួយនឹិគោ�ជីិ�។ ការ�ត្រមូវទាំង់់គោនឹ�ក់៏អនឹុវ�តចំគោពា�ត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ ជាមួយ
ភាគីទាំង់់ឡាយ គោត្រ�ពីនឹិគោ�ជីិ�ផង់់ម្រែដរ ត្របសិនឹគោបើត្រប�ិប�តិការទាំង់់គោនឹ�ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយគោ�ង់់គោលើ�ទៃមែ
សមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ ម្រែដលបានឹផូល់ឱ្យយ បុុម្រែនឹតការគោ�ង់់ដល់កាលបរិគោចេទផតល់ឲ្យយគោនាំ� សំគោ�ដល់
កាលបរិគោចេទ ម្រែដលអង់់គភាពទទួលបានឹទំនឹិញ ឬម្រែដលភាគី�ាង់់គោទៀ�ផូល់គោសវាក់មម។

ការល�ប់សេ�ល ន្តិង់ ការទូទាត្ថុ់ស្តង់

២៦.១៣ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការលុបគោចាំល ឬការទូទា�់សង់់ទៃនឹត្របាក់់រង្ហាានឹ់ម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ ជាការពគោនឹែ�នឹទៃនឹការគោផុរ
ដូគោចិ�គោហិើយ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ភាាមៗនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលគួរត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់គោសវាក់មមម្រែដល
បានឹទទួលគោលើត្រ�គោផុរម្រែដលគោ�សល់។

ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការទូទាត្ថុ់សាច់ម្រាបាក្តី់ ផ្នែ�ែក្តីតាមភាគហិុ�ន្ត

២៦.១៤   សត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការទូទា�់ស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ទំនឹិញឬគោសវាក់មមម្រែដលបានឹទិញ នឹិង់់ 
បំណ៍ុលម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹបំណ៍ុល។ រហិូ�ដល់បំណ៍ុលត្រ�ូវបានឹសង់់អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់
គោ�ើង់់វិញនឹូវ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹបំណ៍ុលគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ នឹិង់់ គោ�ទៃថៃទូទា�់ ជាមួយនឹឹង់់ការផ្លាាស់បត�រ
�ទៃមែសមត្រសបម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� ក់ិ�ង់់ត្រ�។

ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការទូទាត្ថុ់ផ្នែ�ែក្តីតាមភាគហិុ�ន្តជាមួយន្តឹង់�សេម្រាម�ស្តសាច់ម្រាបាក្តី់

២៦.១៥ ត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹមួយចំនឹួនឹផតល់ឱ្យយអង់់គភាពឬភាគីជាទៃដគូនឹូវជីគោត្រមើសកិ់�ង់់ការទូទា�់សង់់
ត្រប�ិប�តិការជាស្ថាច់ត្របាក់់ (ឬត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�) ឬ គោដាយការគោផុរទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ។ គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែបបគោនឹ� 
អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រប�ិប�តិការជាត្រប�ិប�តិការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�

(ក់)  អង់់គភាព�នឹការអនឹុវ�តពីមុនឹក់ិ�ង់់ការទូទា�់សង់់គោដាយការគោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ ឬ

(ខ្ព)  សិទធិពិគោសសពំុ�នឹលក់ខណ៍ៈពាណ៍ិជីជក់មមពីគោត្រពា�ស្ថាច់ត្របាក់់ទូទា�់មិនឹ�នឹទំនាំក់់ទំនឹង់់គោ�នឹឹង់់�ទៃមែសមត្រសប
ទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ គោហិើយទំនឹង់់នឹឹង់់�នឹ�ទៃមែទាបជាង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ។ គោ�ក់ិ�ង់់
លក់ខខ្ពណ៍ឌ (ក់)នឹិង់់(ខ្ព) អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រប�ិប�តិការជាត្រប�ិប�តិការទូទា�់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ គោដាយ
អនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៦.៧-២៦.១៣។
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ផ្នែ�ន្តការជាម្រាក្តីុម

២៦.១៦ ត្របសិនឹគោបើត្របាក់់រង្ហាានឹ់ម្រែដលការទូទា�់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ ត្រ�ូវបានឹផតល់គោដាយអង់់គភាព គោ�ឱ្យយនឹិគោ�ជីិ� ទៃនឹអង់់គភាពជា
ត្រក់ុមមួយ ឬគោត្រចើនឹ គោហិើយត្រក់ុមបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម គោដាយគោត្របើសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ
សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម ឬសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ អង់់គភាពជាត្រក់ុមត្រ�ូវ
បានឹអនឹុញ្ញាា� ជាជីគោត្រមើសជីំនឹួសការចាំ�់ម្រែចង់់ដូចម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៦.៣-២៦.១៥ ឱ្យយវាស់ម្រែវង់់
ចំ�យម្រែដលទូទា�់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ គោដាយឈ្នួរគោលើមូលដាានឹទៃនឹការម្រែបង់់ម្រែចក់ដ៏សមត្រសបទៃនឹចំ�យសត្រ�ប់ត្រក់ុម
ទាំង់់មូល។

ទំន្តិញ ឬសេស្តវាក្តីមៅផ្នែដិលមិន្តអាចក្តីំណ៍ត្ថុ់បាន្ត

២៦.១៧ ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែ�បសិង់់ម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹ ម្រែដលបានឹទទួល គោមើលគោ�ដូចជា�ិចជាង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍
មូលធុនឹ ម្រែដលបានឹផូល់ឱ្យយ ឬបំណ៍ុលម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ ស្ថាានឹភាពគោនឹ�ជាទូគោ�សបញ្ញាាក់់ថា �ទៃមែ�បសិង់់គោផសង់់គោទៀ� 
(គោពាលគឺទំនឹិញ ឬគោសវាម្រែដលមិនឹអាចក់ំណ៍�់បានឹ) ត្រ�ូវបានឹ (ឬនឹឹង់់ត្រ�ូវ) ទទួល។ ឧទាហិរណ៍៍៖ យុតាាធុិការមួយចំនឹួនឹ
�នឹក់មមវិធុី ម្រែដល�ាស់ (ដូចជានឹិគោ�ជីិ�) �នឹលទធភាពទិញមូលធុនឹ គោដាយ�ានឹការផតល់ទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមម្រែដល
អាចក់ំណ៍�់បានឹជាក់់លាក់់ (ឬគោដាយផតល់ទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមម្រែដលទាបជាង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដល
បានឹផតល់)។ គោនឹ�បង្ហាាញថា �ទៃមែ�បសិង់់គោផសង់់គោទៀ�ត្រ�ូវបានឹទទួល ឬនឹឹង់់ត្រ�ូវទទួល (ដូចជាគោសវារបស់នឹិគោ�ជីិ�ពីអ
�ី�កាល ឬគោ�អនាំគ�)។ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមម្រែដលមិនឹអាចក់ំណ៍�់បានឹម្រែដលបានឹទទួល (ឬនឹឹង់់
ត្រ�ូវទទួល) ជាភាពខ្ពុស�ំរវាង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ នឹិង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹទំនឹិញ ឬ
គោសវាក់មមម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹ ម្រែដលបានឹទទួល (ឬនឹឹង់់ត្រ�ូវទទួល) ម្រែដលត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោ�កាលបរិគោចេទផតល់ឲ្យយ។ 
សត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការម្រែដលទូទា�់ជាស្ថាច់ត្របាក់់ បំណ៍ុលត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់គោ�ើង់់វិញគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ 
រហិូ�ទាល់ម្រែ�បំណ៍ុលគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទូទា�់ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៦.១៤។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

២៦.១៨ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹខាង់់គោត្រកាមអំពីលក់ខណ៍ៈ នឹិង់់ ទំហិំទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ទូទា�់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ
ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ៖

(ក់)  ការគោរៀប�ប់ពីត្របគោភទនឹីមួយៗទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ទូទា�់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ គោ�គោពល
�មួយក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ គោដាយរួមបញ្ញូ�លនឹូវលក់ខខ្ពណ៍ឌទូគោ�ទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់នឹីមួយៗ ដូចជា ការ�ត្រមូវទៃនឹ
ការគោផុរ លក់ខខ្ពណ៍ឌ អ�ិបរ�ទៃនឹសិទធិពិគោសសម្រែដលបានឹផតល់ គោហិើយវិធុីស្ថាត្រសតទៃនឹការទូទា�់ (ឧទាហិរណ៍៍មិនឹថា
ជា ស្ថាច់ត្របាក់់ ឬ មូលធុនឹ)។ 

 អង់់គភាពម្រែដល�នឹត្របគោភទត្រសគោដៀង់់�ំ ខាាំង់់ទៃនឹក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ការទូទា�់ គោដាយម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹអាចសរុប
ព��៌�នឹគោនឹ�។

(ខ្ព) ចំនឹួនឹ នឹិង់់ �ទៃមែមធុយមទមៃនឹ់ទៃនឹការអនឹុវ�តសិទធិពិគោសស សត្រ�ប់ទិញភាគហិុុនឹសត្រ�ប់ត្រក់ុមនឹីមួយៗទៃនឹសិទធិ
ពិគោសស៖
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(១)  ម្រែដល�នឹគោ�គោដើមការិយបរិគោចេទ

(២)  ម្រែដលត្រ�ូវបានឹផតល់ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ

(៣)  ម្រែដលបានឹបា�់បង់់់ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ

(៤)  ម្រែដលត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ

(៥)  ម្រែដលអស់សុពលភាពក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ

(៦)  ម្រែដលគោលចគោធាាគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ នឹិង់់

(៧)  ម្រែដលអាចអនឹុវ�តបានឹគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ

២៦.១៩  សត្រ�ប់ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ទូទា�់មូលធុ នឹម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹអង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពីរគោបៀបម្រែដលអង់់គភាព
វាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹទំនឹិញឬគោសវាក់មមម្រែដលបានឹទទួល ឬ�ទៃមែទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលបានឹផតល់។ ត្របសិនឹគោបើ
វិធុីស្ថាត្រសតវាយ�ទៃមែត្រ�ូវបានឹគោត្របើ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញវិធុីស្ថាត្រសតនឹិង់់គោហិ�ុផលសត្រ�ប់ការគោត្រជីើសគោរើសវា។

២៦.២០  សត្រ�ប់ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ទូទា�់ស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹអំពីរគោបៀបម្រែដលបំណ៍ុល
ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់។

២៦.២១  សត្រ�ប់ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ទូទា�់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹម្រែដលត្រ�ូវបានឹម្រែក់ម្រែត្របក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ  អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ការ
ពនឹយល់ទៃនឹការម្រែក់ម្រែត្របទាំង់់គោនាំ�។

២៦.២២ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព គឺជាម្រែផិក់ទៃនឹម្រែផនឹការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹរបស់ត្រក់ុម គោហិើយអង់់គភាព វាស់ម្រែវង់់ចំ�យ
ការទូទា�់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹការម្រែបង់់ម្រែចក់សមត្រសបមួយទៃនឹចំ�យម្រែដលបានឹទទួល 
ស្ថាាល់សត្រ�ប់ត្រក់ុម អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់អង់់គគោហិ�ុគោនាំ� នឹិង់់មូលដាានឹសត្រ�ប់ម្រែបង់់ម្រែចក់គោនាំ� (សូមគោមើល
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៦.១៦)។

២៦.២៣ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹដូចខាង់់គោត្រកាមអំពីផលបុ�ពាល់ទៃនឹត្រប�ិប�តិការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹគោលើ
លទធផលចំគោណ៍ញ ឬខា�របស់អង់់គភាពសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ នឹិង់់គោ�គោលើស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�៖

(ក់)   ការចំ�យសរុបម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ នឹិង់់

(ខ្ព) �ទៃមែគោ�ង់់សរុបគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទសត្រ�ប់បំណុ៍លម្រែដលគោក់ើ�ពីត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់តាម
ភាគហិុុនឹ។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ២៧

ការ�យច�ះត្ថុនៃមៃនៃន្តម្រាទពយស្តក្តីមៅ

ក្តីមៅវត្ថុុ�ន្តិង់វិសាលភាព

២៧.១  ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែគោក់ើ�គោ�ើង់់គោ�គោពល ម្រែដល�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមគោលើសពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាច 
ត្របមូលមក់វិញបានឹ។ ម្រែផិក់គោនឹ�ត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តក់ិ�ង់់ការទទួលស្ថាាល់ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មមទាំង់់អស់ គោលើក់ម្រែលង់់ 
ម្រែ�ចំណ៍ុចខាង់់គោត្រកាមម្រែដលម្រែផិក់ដទៃទគោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ�បគោង់់កើ�គោ�ើង់់នឹូវការ�ត្រមូវទៃនឹការថយចុ��ទៃមែៈ

(ក់)   ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២៩ ពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល)។

(ខ្ព)   ត្រទពយសក់មមគោក់ើ�គោចញពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ� (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២៨ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�)។

(គ) ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�  គោ�ក់ិ�ង់់វិស្ថាលភាពទៃនឹម្រែផិក់ទី១១ ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ ឬម្រែផិក់ទី១២ បញ្ញាា
ដទៃទគោទៀ�របស់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�

(ឃ)  ត្រទពយវិនឹិគោ�គ ម្រែដលវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី១៦ ត្រទពយវិនឹិគោ�គ)។

(ង់់) ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតទាក់់ទង់់ នឹឹង់់សក់មមភាពក់សិក់មមម្រែដលវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប ដក់ចំ�យ
បាានឹ់ស្ថាានឹក់ិ�ង់់ការលក់់ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី៣៤ សក់មមភាពពិគោសស)។

(ច)  ត្រទពយសក់មមម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២៣ សូីពីចំណ៍ូល)។

ការ�យច�ះត្ថុនៃមៃនៃន្តស្តន្តែិធុិ

ត្ថុនៃមៃលក្តី់ដិក្តីចំណាយក្តីែ�ង់ការប់ញ្ញចប់់ ន្តិង់លក្តី់

២៧.២ អង់់គភាពត្រ�ូវវាយ�ទៃមែគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ ថាគោ�ើសនឹិិធុិមួយ�ខ្ពែ�បានឹថយចុ��ទៃមែ។ អង់់គភាព 
ត្រ�ូវវាយ�ទៃមែគោដាយការគោត្របៀបគោធុៀប�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹធា�ុនឹីមួយៗ (ឬត្រក់ុមទៃនឹសនឹិិធុិត្រសគោដៀង់់�ំ - សូមគោមើល
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៧.៣) ជាមួយនឹឹង់់�ទៃមែលក់់ដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការបញ្ញូប់ នឹិង់់លក់់។ ត្របសិនឹគោបើធា�ុមួយទៃនឹសនឹិិធុិ (ឬត្រក់ុម
ទៃនឹសនឹិិធុិត្រសគោដៀង់់�ំ) ថយចុ��ទៃមែ អង់់គភាពត្រ�ូវកា�់បនឹុយ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹសនឹិិធុិ (ឬត្រក់ុមសនឹិិធុិ) គោ�ជា �ទៃមែលក់់ដក់
ចំ�យក់ិ�ង់់ការបញ្ញូប់ នឹិង់់លក់់។ ការកា�់បនឹុយគោនាំ�គឺជាការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ នឹិង់់ត្រ�ូវទទួល ស្ថាាល់ភាាមៗ
គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�។

២៧.៣ ត្របសិនឹគោបើគោគមិនឹអាចគោធុើើគោ�រួចនឹូវការក់ំណ៍�់�ទៃមែលក់់ដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការបញ្ញូប់ នឹិង់់លក់់សត្រ�ប់ធា�ុសនឹិិធុិមតង់់ 
មួយៗបានឹគោទ អង់់គភាពអាចបញ្ញូ�លធា�ុទាំង់់អស់ទៃនឹសនឹិិធុិម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ម្រែខ្ពសសង្ហាាក់់ផលិ�ផលដូច�ំ ម្រែដល�នឹ
គោ�លបំណ៍ង់់ ឬការគោត្របើត្របាស់ចុង់់គោត្រកាយត្រសគោដៀង់់�ំគោហិើយត្រ�ូវបានឹផលិ� នឹិង់់ផសពើផាយគោ�ក់ិ�ង់់ �ំបនឹ់ភូមិស្ថាត្រសត
ដូច�ំសត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹការវាយ�ទៃមែពីការថយចុ��ទៃមែ។



192  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ការប់ង់ិិលម្រាត្ថុ�ប់់មក្តីវិញនៃន្តការ�យច�ះត្ថុនៃមៃ

២៧.៤ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើការវាយ�ទៃមែថមីសត្រ�ប់�ទៃមែលក់់ដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការបញ្ញូប់ នឹិង់់លក់់គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ 
បនឹតបនាំាប់នឹីមួយៗ។ គោ�គោពលម្រែដលស្ថាានឹភាពម្រែដលបានឹគោធុើើឱ្យយសនឹិិធុិថយចុ��ទៃមែកាលពីមុនឹមិនឹគោក់ើ�គោ�ើង់់គោទៀ�គោទ 
ឬគោ�គោពលម្រែដល�នឹភ�សត�តាង់់ចាស់លាស់ទៃនឹការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទៃនឹ�ទៃមែលក់់ដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការបញ្ញូប់នឹិង់់លក់់ គោដាយ 
ស្ថារស្ថាានឹភាពគោសដឋក់ិចូបានឹបាាស់បត�រ អង់់គភាពត្រ�ូវបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹការថយចុ��ទៃមែ (គោពាលគឺ 
ការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញមិនឹត្រ�ូវគោលើសពីចំនឹួនឹទឺក់ត្របាក់់ទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែដំបូង់់) ដូគោចិ� �ទៃមែគោ�ង់់ថមីគឺជា
�ទៃមែទាបជាង់់រវាង់់ទៃថែគោដើម នឹិង់់�ទៃមែលក់់ដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការបញ្ញូប់នឹិង់់លក់់ម្រែដលបានឹម្រែក់ម្រែត្របរួច។

ការ�យច�ះត្ថុនៃមៃនៃន្តម្រាទពយស្តក្តីមៅសេម្រា�ព�ស្តន្តែិធុិ

សេ�លការណ៍៍ទូសេ�

២៧.៥ ម្រែ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដលចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹត្រទពយសក់មម�ិចជាង់់�ទៃមែគោ�ង់់ អង់់គភាពត្រ�ូវ
កា�់បនឹុយ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមមក់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹ។ ការកា�់បនឹុយគោនឹ� គឺជាការ
ខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៧.១១ - ២៧.២០ ផតល់ការម្រែណ៍នាំំពីការវាស់ម្រែវង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលអាច
ត្របមូលមក់វិញបានឹ។

២៧.៦ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែភាាមៗ គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ត្រទពយសក់មមគោនាំ� ត្រ�ូវ
បានឹក់�់ត្រតាតាម�ទៃមែម្រែដលបានឹវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ត្រសបតាមគំរូទៃនឹការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី១៧ សូីពីត្រទពយ 
គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ។ ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ត្រ�ូវចាំ�់ម្រែចង់់ជាការថយ
ចុ�ការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៧.១៥ឃ។

ស្តចួនាំក្តីរនៃន្តការ�យច�ះត្ថុនៃមៃ

២៧.៧ អង់់គភាពត្រ�ូវវាយ�ទៃមែគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ ថាគោ�ើ�នឹសញ្ញាា�មួយម្រែដលត្រទពយសក់មមអាចថយចុ� 
�ទៃមែ។ ត្របសិនឹគោបើសញ្ញាា�មួយគោក់ើ�គោ�ើង់់ អង់់គភាពត្រ�ូវបាានឹ់ស្ថាានឹពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹ
ត្រទពយសក់មម។ ត្របសិនឹគោបើមិនឹ�នឹសញ្ញាាទៃនឹការថយចុ��ទៃមែគោទ អង់់គភាពមិនឹចាំំបាច់បាានឹ់ស្ថាានឹពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដល
អាចត្របមូលមក់វិញបានឹគោទ។

២៧.៨ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពមិនឹអាចបាានឹ់ស្ថាានឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗគោទ អង់់គភាព
ត្រ�ូវបាានឹ់ស្ថាានឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹអង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដលត្រទពយសក់មមគោនាំ�
សុិ�គោ�ក់ិ�ង់់។ គោនឹ�អាចជាក់រណ៍ីមួយគោដាយស្ថារការវាស់ម្រែវង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូល មក់វិញបានឹ�ត្រមូវឱ្យយគោធុើើ
ការពាក់រណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ នឹិង់់ជីួនឹកាលត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗ មិនឹអាចបគោង់់កើ�លំហិូរ ស្ថាច់ត្របាក់់គោដាយខ្ពែ�នឹឯង់់
បានឹ។ អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់របស់ត្រទពយសក់មមមួយគឺជាត្រក់ុម�ូចបំផុ�ទៃនឹត្រទពយសក់មម ម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹម្រែដល
រួមបញ្ញូ�លត្រទពយសក់មម គោហិើយបគោង់់កើ�លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ចូលម្រែដល�នឹភាពឯក់�ជីយគោត្រចើនឹ ពីលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ចូលពី
ត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ� ឬត្រក់ុមត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�។

២៧.៩ ក់ិ�ង់់ការវាយ�ទៃមែថាគោ�ើ�នឹសញ្ញាា�ម្រែដលត្រទពយសក់មមអាចត្រ�ូវបានឹថយចុ��ទៃមែ អង់់គភាពត្រ�ូវពិចាំរ� ជាអបបបរ�
នឹូវសញ្ញាាដូចខាង់់គោត្រកាមៈ
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ម្រាប់�ពព័ត្ថុ៌�ន្តខាង់សេម្រា�

(ក់)  គោ�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ �ទៃមែទីផាររបស់ត្រទពយសក់មមបានឹធាាក់់ចុ��ាង់់ខាាំង់់គោត្រចើនឹជាង់់ការរំពឹង់់ទុក់ម្រែដលជា 
លទធផលទៃនឹការក់នឹែង់់ហិួសគោ�ទៃនឹគោពលគោវលា ឬការគោត្របើត្របាស់ធុមមតា។

(ខ្ព) ការផ្លាាស់បត�រដ៏សំខានឹ់ៗជាមួយនឹឹង់់ផលបុ�ពាល់អាត្រក់ក់់មក់គោលើអង់់គភាពបានឹគោក់ើ��នឹគោ�ើង់់គោ�កិ់�ង់់ការិយ
បរិគោចេទ ឬនឹឹង់់គោក់ើ�គោ�ើង់់នាំគោពលអនាំគ�ដ៏ខ្ពែី ក់ិ�ង់់បរិស្ថាានឹបគោចូក់វិទា ទីផារ គោសដឋក់ិចូ ឬចាប់ ម្រែដលអង់់គភាព
គោធុើើអាជីីវក់មម ឬក់ិ�ង់់ទីផារម្រែដលត្រទពយសក់មមត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់។

(គ) អត្រតាការត្របាក់់ទីផារ ឬអត្រតាទីផារគោផសង់់ៗទៃនឹចំគោណ៍ញគោលើការវិនឹិគោ�គបានឹគោក់ើនឹគោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ 
គោហិើយការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទំាង់់គោនាំ�ទំនឹង់់ជាត្រ�ូវបុ�ពាល់�ាង់់ខាាំង់់នូឹវអត្រតាអបបហារម្រែដលបានឹគោត្របើកិ់�ង់់ការគណ៍នាំ
�ទៃមែគោត្របើត្របាស់ទៃនឹត្រទពយសក់មម នឹិង់់ បនឹុយ�ទៃមែសមត្រសបដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការលក់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម។

(ឃ) �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមសុទធរបស់អង់់គភាព គឺគោត្រចើនឹជាង់់�ទៃមែសមត្រសបបាានឹ់ស្ថាានឹរបស់អង់់គភាពទាំង់់មូល 
(ការបាានឹ់ស្ថាានឹម្រែបបគោនឹ�អាចត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់ ទាក់់ទង់់គោ�នឹឹង់់ការលក់់អង់់គភាពមួយម្រែផិក់ ឬទាំង់់អស់)។

ម្រាប់�ពព័ត្ថុ៌�ន្តខាង់ក្តីែ�ង់

(ង់់)  �នឹភ�សត�តាង់់ពីភាពហិួសសម�យ ឬ ការខ្ពូចខា�រូប�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម។

(ច)  ការម្រែត្របត្របួលខាាំង់់ជាមួយផលបុ�ពាល់អាត្រក់ក់់មក់គោលើអង់់គភាពបានឹគោក់ើ��នឹគោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ ឬត្រ�ូវ
បានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោក់ើ�គោ�ើង់់គោ�គោពលអនាំគ�ដ៏ខ្ពែី ក់ិ�ង់់ទំហិំ ឬឥរិ�បថ ម្រែដលត្រទពយសក់មមត្រ�ូវបានឹគោត្របើ ឬត្រ�ូវ
បានឹរំពឹង់់នឹឹង់់គោត្របើ។ ការផ្លាាស់បត�រទាំង់់គោនឹ�រួមបញ្ញជ�លត្រទពយសក់មមកាាយជាទំគោនឹរ ម្រែផនឹការមិនឹបនឹត ឬម្រែក់ម្រែត្រប ត្រប�ិប�តិ
ការម្រែដលត្រទពយសក់មមត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់ នឹិង់់ម្រែផនឹការជីត្រមុ�គោចាំលត្រទពយសក់មមមុនឹកាលបរិគោចេទម្រែដលបានឹ រំពឹង់់
ទុក់ពីមុនឹ។

(ឆ្គ)  �នឹភ�សត�តាង់់ពីការ�យការណ៍៍ខាង់់កិ់�ង់់ម្រែដលបញ្ញាាក់់ថាដំគោណ៍ើរការគោសដឋក់ិចូទៃនឹត្រទពយសក់មម�នឹភាពអាត្រក់ក់់ 
ឬនឹឹង់់អាត្រក់ក់់ជាង់់ការរំពឹង់់ទុក់។ គោ�ក់ិ�ង់់បរិបទគោនឹ� ដំគោណ៍ើរការគោសដឋក់ិចូរួមបញ្ញូ�លលទធផលត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់
លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់។

២៧.១០ ត្របសិនឹគោបើ�នឹសញ្ញាាម្រែដលថាត្រទពយសក់មមថយចុ��ទៃមែ គោនឹ�អាចបញ្ញាាក់់ថាអង់់គភាពត្រ�ូវពិនឹិ�យគោមើលគោ�ើង់់វិញនឹូវ 
អាយុកាលគោត្របើត្របាស់ម្រែដលគោ�សល់ វិធុីស្ថាត្រសតរំលស់ ឬ�ទៃមែកាក់សំណ៍ល់សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់ម្រែក់សត្រមួល 
គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ�ម្រែដលអនឹុវ�តចំគោពា�ត្រទពយសក់មម (ឧទាហិរណ៍៍ ម្រែផិក់ទី១៧ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី១៨ 
ត្រទពយសក់មមអរូបីគោលើក់ម្រែលង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម) គោទា�បីមិនឹ�នឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែត្រ�ូវវបានឹទទួលស្ថាាល់ 
ចំគោពា�ត្រទពយសក់មមក់៏គោដាយ។

ការវាស្តផ់្នែវង់ចំន្តួន្តទឹក្តីម្រាបាក្តី់ផ្នែដិលអាចម្រាប់មូលមក្តីវិញបាន្ត

២៧.១១ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬអង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់គឺជា�ទៃមែខ្ព័ស់ជាង់់ទៃនឹ �ទៃមែ
សមត្រសបដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការលក់់ នឹិង់់�ទៃមែគោត្របើត្របាស់។  ត្របសិនឹគោបើគោគមិនឹអាចបាានឹ់ស្ថាានឹពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដល
អាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗ គោសចក់ូីគោ�ង់់គោ�ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៧.១២-២៧.២០ ចំគោពា� ត្រទពយសក់មម
ត្រ�ូវបានឹអានឹគោដាយគោ�ង់់គោ�អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់របស់ត្រទពយសក់មម។



194  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

២៧.១២ ពុំ�នឹភាពចាំំបាច់ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់ទាំង់់�ទៃមែសមត្រសបដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការលក់់ នឹិង់់�ទៃមែគោត្របើត្របាស់របស់ត្រទពយសក់មម
ជាគោរៀង់់�ល់ដង់់គោនាំ�គោទ។ ត្របសិនឹគោបើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់�មួយទៃនឹ�ទៃមែទាំង់់ពីរគោលើស�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម គោនាំ�
ត្រទពយសក់មមមិនឹបានឹថយចុ��ទៃមែគោទ គោហិើយអង់់គភាពមិនឹចាំំបាច់បាានឹ់ស្ថាានឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោផសង់់គោទៀ�គោទ។

២៧.១៣ ត្របសិនឹគោបើពុំ�នឹគោហិ�ុផលគោដើមបីឱ្យយគោជីឿថា�ទៃមែគោត្របើត្របាស់ទៃនឹត្រទពយសក់មមគោលើស�ទៃមែសមត្រសបដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ ការលក់់
គោត្រចើនឹ គោនាំ��ទៃមែសមត្រសបដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការលក់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម អាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើជាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលអាចត្របមូល
មក់វិញបានឹម្រែ�មតង់់។ ជាគោរឿយៗក់រណ៍ីគោនឹ�ម្រែ�ង់់គោក់ើ�គោ�ើង់់ចំគោពា�ត្រទពយសក់មមម្រែដលរក់ាទុក់គោដើមបី បគោញ្ញូញគោចាំល។

ត្ថុនៃមៃស្តមម្រាស្តប់ដិក្តីចំណាយក្តីែ�ង់ការលក្តី់

២៧.១៤ �ទៃមែសមត្រសបដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការលក់់ គឺជាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចទទួលបានឹពីការលក់់ត្រទពយសក់មម គោ�ក់ិ�ង់់ 
ត្រប�ិប�តិការជីំគោហាង់់ទៃដ រវាង់់ភាគីម្រែដល�នឹការយល់ដឹង់់ នឹិង់់�នឹបំណ៍ង់់លក់់ ដក់ទៃថែបគោញ្ញូញគោចាំល (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
១១.២៧-១១.៣២ ផូល់ការម្រែណ៍នាំំអំពីការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសប)។

ត្ថុនៃមៃសេម្រាប់�ម្រាបាស្ត់

២៧.១៥  �ទៃមែគោត្របើត្របាស់គឺជា�ទៃមែបចូ�បបនិឹទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់អនាំគ�ម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់នឹឹង់់ត្រ�ូវទទួលបានឹពីត្រទពយសក់មម។ 
ការគណ៍នាំ�ទៃមែបចូ�បបនឹិគោនឹ�ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ដំ�ក់់កាលខាង់់គោត្រកាមៈ

(ក់) ការបាានឹ់ស្ថាានឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ចូលនឹិង់់គោចញនាំគោពលអនាំគ�ម្រែដលនឹឹង់់ត្រ�ូវទទួលបានឹពីការបនឹតគោត្របើត្របាស់ 
ត្រទពយសក់មម នឹិង់់ពីការបគោញ្ញូញគោចាំលចុង់់គោត្រកាយ នឹិង់់

(ខ្ព)  អនឹុវ�តអត្រតាអបបហារសមត្រសបចំគោពា�លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់អនាំគ�ទាំង់់គោនាំ�។

២៧.១៦ ធា�ុខាង់់គោត្រកាមត្រ�ូវបានឹឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ក់ិ�ង់់ការគណ៍នាំ�ទៃមែគោត្របើត្របាស់ទៃនឹត្រទពយសក់មម៖

(ក់)  ការបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់អនាំគ�ម្រែដលអង់់គភាពរំពឹង់់ថានឹឹង់់ទទួលបានឹពីត្រទពយសក់មម

(ខ្ព) ការរំពឹង់់ទុក់ពីការម្រែត្របត្របួលម្រែដលអាចគោក់ើ��នឹគោ�ើង់់ជាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ឬគោពលគោវលាទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់
អនាំគ�ទាំង់់គោនាំ�។

(គ)  �ទៃមែគោពលគោវលាទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដល�ំ�ង់់គោដាយអត្រតាការត្របាក់់ទីផារបចូ�បបនឹិម្រែដល�ានឹហានឹិភ�យ

(ឃ)  �ទៃមែសត្រ�ប់ត្របកានឹ់ខាាប់នឹូវភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជាម្រែដល�នឹចំគោពា�ត្រទពយសក់មម

(ង់់) ក់តាាគោផសង់់គោទៀ� ដូចជាភាពមិនឹអាចបត�រជាស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដលអិក់ចូលរួមទីផារគួរឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់�ទៃមែ
លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់អនាំគ� ម្រែដលអង់់គភាពរំពឹង់់ថានឹឹង់់ទទួលបានឹពីត្រទពយសក់មម។

២៧.១៧  គោ�ក់ិ�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែគោត្របើត្របាស់ ការបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់អនាំគ�ត្រ�ូវរួមបញ្ញូ�ល៖

(ក់)  ការបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ចូលពីការបនឹតគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មម។

(ខ្ព) ការបាានឹ់ស្ថាានឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់គោចញម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ជាចាំំបាច់គោដើមបីបគោង់់កើ�លំហូិរស្ថាច់ត្របាក់់ចូលពីការ
បនឹតគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មម (រួមបញ្ញូ�លលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់គោចញគោដើមបីគោរៀបចំត្រទពយសក់មមសត្រ�ប់គោត្របើត្របាស់) 
គោហិើយម្រែដល អាចបង់់កគោដាយផ្លាាល់ ឬត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់គោដាយឈ្នួរគោលើមូលដាានឹសមត្រសបនឹិង់់សង់់គ�ិភាព ចំគោពា�
ត្រទពយសក់មម។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 195

(គ)  លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់សុទធ ត្របសិនឹគោបើ�នឹ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់ទទួលបានឹ (ឬបង់់់) សត្រ�ប់ការបគោញ្ញូញគោចាំល 
ត្រទពយសក់មមគោ�ចុង់់អាយុកាលគោត្របើត្របាស់របស់វាកិ់�ង់់ត្រប�ិប�តិការជីំគោហាង់់ទៃដរវាង់់ភាគីម្រែដល�នឹការយល់ដឹង់់ 
នឹិង់់�នឹបំណ៍ង់់លក់់។

 ត្របសិនឹគោបើ�នឹ អង់់គភាពអាចគោត្របើត្របាស់នឹូវគគោត្រ�ង់់ម្រែផនឹការហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬការពាក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដើមបីបាានឹ់ស្ថាានឹ
លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់។ គោដើមបីបាានឹ់ស្ថាានឹគគោត្រ�ង់់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់គោត្រកាយរយៈគោពលម្រែដលបានឹត្រគបដណ៍ាប់គោដាយ
គគោត្រ�ង់់ ឬការពាក់រណ៍៍ថមីៗបំផុ� អង់់គភាពអាចគោធុើើការបាានឹ់ស្ថាានឹបម្រែនឹុមគោដាយម្រែផែក់គោលើគគោត្រ�ង់់ ឬ ការពាក់រណ៍៍
គោដាយគោត្របើអត្រតាក់ំគោណ៍ើនឹគោថរ ឬថយចុ�សត្រ�ប់ឆ្នាំំំបនឹតបនាំាប់ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�អត្រតាគោក់ើនឹគោ�ើង់់អាច បង្ហាាញពីភាព
ត្រ�ឹមត្រ�ូវ។

២៧.១៨  ការពាក់រណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់មិនឹត្រ�ូវបញ្ញូ�ល៖

(ក់)  លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ចូល ឬគោចញ ពីសក់មមភាពហិិរញ្ញញបបទានឹ ឬ

(ខ្ព)  ចំណ៍ូល ឬចំ�យពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល

២៧.១៩ លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់អនាំគ�ត្រ�ូវបានឹពាក់រសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមគោ�ក់ិ�ង់់ស្ថាានឹភាពបចូ�បបនឹិ។ ការពាក់រណ៍៍ទៃនឹលំហិូរ
ស្ថាច់ត្របាក់់អនាំគ�មិនឹត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�លលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ចូល ឬគោចញម្រែដលត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោក់ើ��នឹគោ�ើង់់គោដាយ 
ស្ថារ៖

(ក់)  ការរុ�គោរើនាំគោពលអនាំគ�ម្រែដលអង់់គភាពមិនឹទានឹ់�នឹការតាំង់់ចិ�ត ឬ

(ខ្ព)  ការគោធុើើឱ្យយត្របគោសើរ ឬការបគោង់់កើនឹលទធផលរបស់ត្រទពយសក់មម។

២៧.២០ អត្រតាអបបហារម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោត្របើក់ិ�ង់់ការគណ៍នាំ�ទៃមែបចូ�បបនឹិ ត្រ�ូវម្រែ�ជាអត្រតាមុនឹការបង់់់ពនឹធម្រែដលឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីការវាយ 
�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹ៖

(ក់)  �ទៃមែគោពលគោវលាទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ នឹិង់់

(ខ្ព) ហានឹិភ�យជាក់់លាក់់ចំ គោពា�ត្រទពយសក់មម ម្រែដលការពាក់រណ៍៍ពីលំហូិរស្ថាច់ ត្របាក់់អនាំគ�មិនឹត្រ�ូ វបានឹ
ម្រែក់សត្រមួល។ អត្រតាអបបហារម្រែដលបានឹគោត្របើគោដើមបីវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែគោត្របើត្របាស់ទៃនឹត្រទពយសក់មមមិនឹត្រ�ូវឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពី
ហានឹិភ�យម្រែដលការពាក់រណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់អនាំគ�ត្រ�ូវបានឹម្រែក់សត្រមួល គោដើមបីគោជីៀសវាង់់ការ�ប់គោទើដង់់។ការ
ទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែសត្រ�ប់អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់

២៧.២១  ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ ត្របសិនឹគោបើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដល
អាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹអង់់គភាព�ិចជាង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹអង់់គភាព។ ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែត្រ�ូវបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់គោដើមបី
កា�់បនឹុយ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមទៃនឹអង់់គភាព តាមលំដាប់លំគោដាយដូចខាង់់គោត្រកាមៈ

(ក់)  ដំបូង់់ ត្រ�ូវកា�់បនឹុយ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមម្រែដលបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ នឹិង់់

(ខ្ព)  ម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹអង់់គភាពតាមស��ត្រ�គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹ
ត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗ គោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់។

២៧.២២ បុុម្រែនឹតអង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវកា�់បនុឹយ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម�មួយគោ�កិ់�ង់់អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ខាង់់គោត្រកាម�ទៃមែ
ខ្ព័ស់បំផុ�ទៃនឹ៖

(ក់) �ទៃមែសមត្រសបដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការលក់់ (ត្របសិនឹអាចក់ំណ៍�់បានឹ)



196  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ខ្ព)  �ទៃមែគោត្របើត្របាស់ (ត្របសិនឹអាចក់ំណ៍�់បានឹ) នឹិង់់

(គ)  សូនឹយ។

២៧.២៣ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលគោលើសទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ ម្រែដលមិនឹអាចត្រ�ូវបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ត្រទពយសក់មមគោដាយស្ថារម្រែ�
ការហាមឃ្លា�់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៧.២២ ត្រ�ូវបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ� ទៃនឹអង់់គភាពតាមស��ត្រ�
មូលដាានឹទៃនឹ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�ទាំង់់គោនាំ�។

ការត្ថុម្រាមូវប់ផ្នែន្តុមស្តម្រា�ប់់ការ�យច�ះត្ថុនៃមៃនៃន្តសេក្តីរ ត�សេ�ៅ ះអា��វក្តីមៅ

២៧.២៤ គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមមិនឹអាចត្រ�ូវបានឹលក់់គោដាយខ្ពែ�នឹឯង់់បានឹគោទ។ គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមក់៏មិនឹបានឹបគោង់់កើ�លំហិូរ
ស្ថាច់ត្របាក់់ មក់ឱ្យយអង់់គភាពម្រែដល�នឹឯក់�ជីយភាពពីលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�។ ជាលទធផល �ទៃមែ
សមត្រសបទៃនឹគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមមិនឹអាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយផ្លាាល់។ ដូគោចិ� �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹគោក់រ៍�គោ�ា� អាជីីវក់មម
ត្រ�ូវគោក់ើ�គោចញពីការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹអង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដល�នឹគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម ជាម្រែផិក់មួយ។

២៧.២៥ សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹការគោធុើើគោ�សតពីការថយចុ��ទៃមែ  គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមម្រែដលបានឹទិញក់ិ�ង់់ការរួមបញ្ញូ�ល អាជីីវក់មម 
ចាំប់ពីទៃថៃទិញមក់ត្រ�ូវបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់នឹីមួយៗរបស់អិក់ទិញ ម្រែដលរំពឹង់់ ថានឹឹង់់ទទួលបានឹ
អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ពីផលទៃនឹការរួមបញ្ញូ�ល មិនឹថាត្រទពយសក់មមឬបំណ៍ុលទាំង់់គោនាំ�របស់អិក់លក់់ ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ចំគោពា�
អង់់គភាពទាំង់់គោនាំ�គោនាំ�គោទ។

២៧.២៦ ម្រែផិក់មួយទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញ បានឹទៃនឹអង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់គឺជាភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់ 
គោ�ក់ិ�ង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម។ សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹការគោធុើើគោ�សតពីការថយចុ��ទៃមែ អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែដល
មិនឹម្រែមនឹជាក់មមសិទធិទាំង់់ត្រសុង់់គោហិើយម្រែដល�នឹភាាប់ជាមួយនឹូវគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹអង់់គភាពគោនាំ� ត្រ�ូវ
បានឹម្រែក់សត្រមួលជាសញ្ញាាណ៍ មុនឹគោពលគោធុើើការគោត្របៀបគោធុៀបជាមួយនឹឹង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់ វិញបានឹ 
គោដាយការបគោង់់កើនឹនឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមម្រែដលបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយអង់់គភាព គោដើមបី�ប់បញ្ញូ�ល នឹូវគោក់រ៍�គោ�ា�
អាជីីវក់មមម្រែដលត្រ�ូវម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់។ �ទៃមែគោ�ង់់ម្រែដលបានឹម្រែក់សត្រមួលជា សញ្ញាាណ៍គោនឹ� ត្រ�ូវ
បានឹគោត្របៀបគោធុៀបជាមួយចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹអង់់គភាព គោដើមបីក់ំណ៍�់ ថាគោ�ើអង់់គភាពបគោង់់កើ�
ស្ថាច់ត្របាក់់ត្រ�ូវបានឹថយចុ��ទៃមែឬគោទ។

២៧.២៧ ត្របសិនឹគោបើគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមមិនឹអាចម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់នឹីមួយៗគោទ (ឬត្រក់ុមទៃនឹអង់់គភាពបគោង់់កើ�
ស្ថាច់ត្របាក់់) តាមមូលដាានឹគោសមើភាព ដូគោចិ�សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹការគោធុើើគោ�សតគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម អង់់គភាពត្រ�ូវ 
គោធុើើគោ�សតការថយចុ��ទៃមែទៃនឹគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម គោដាយក់ំណ៍�់ពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញទៃនឹ៖

(ក់)  អង់់គភាពម្រែដលបានឹទិញទាំង់់ត្រសុង់់ ត្របសិនឹគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពម្រែដលបានឹទិញ នឹិង់់មិនឹទានឹ់ 
ត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�ល�ំ (បញ្ញូ�ល�ំ �នឹនឹ�យថាអាជីីវក់មមម្រែដលបានឹទិញត្រ�ូវបានឹគោរៀបចំគោ�ើង់់វិញ ឬត្រ�ូវបានឹរំលាយ
ចូល គោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាព�យការណ៍៍ ឬត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោផសង់់គោទៀ�) ឬ

(ខ្ព)  ត្រក់ុមអង់់គភាពទាំង់់មូល គោដាយមិនឹបញ្ញូ�លអង់់គភាព�ម្រែដលមិនឹត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�ល�ំ ត្របសិនឹគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម
ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�ល�ំ។

 គោ�ក់ិ�ង់់ការអនឹុវ�តក់ថាខ្ពណ៍ឌគោនឹ� អង់់គភាពនឹឹង់់ត្រ�ូវបំម្រែបក់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមគោ�ជាគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម ម្រែដល
ទាក់់ទង់់ នឹឹង់់អង់់គភាពទាំង់់ឡាយ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�ល�ំ នឹិង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់
អង់់គភាពម្រែដលមិនឹ ទានឹ់ត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�ល�ំ។ ជាមួយ�ំគោនឹ�ម្រែដរ អង់់គភាពក់៏ត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមការ�ត្រមូវសត្រ�ប់
អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ គោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់គោនឹ� គោ�គោពលគណ៍នាំចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹ នឹិង់់
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ម្រែបង់់ម្រែចក់ការខា�ពីការថយចុ� �ទៃមែ នឹិង់់ការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹត្រទពយសក់មម របស់អង់់គភាពម្រែដលបានឹទិញ 
ឬត្រក់ុមអង់់គភាព។

ការប់ង់ិិលម្រាត្ថុ�ប់់មក្តីវិញនៃន្តការខាត្ថុព�ការ�យច�ះត្ថុនៃមៃ

២៧.២៨ ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមមិនឹត្រ�ូវបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញ គោ�ក់ិ�ង់់
ការិយបរិគោចេទបនាំាប់គោនាំ�គោទ។

២៧.២៩ សត្រ�ប់ត្រគប់ត្រទពយសក់មមទាំង់់អស់គោត្រ�ពីគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម អង់់គភាពត្រ�ូវវាយ�ទៃមែនាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ នឹី
មួយៗ ថាគោ�ើ�នឹសញ្ញាាម្រែដលការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ត្រ�មុនឹអាចមិនឹគោក់ើ��នឹ�
គោ�គោទៀ�ម្រែដរឬគោទ ឬអាចថយចុ�។ សញ្ញាាម្រែដលការថយចុ��ទៃមែបានឹថយចុ� ឬមិនឹគោក់ើ��នឹ�គោ�គោទៀ� ជាទូគោ�គឺជា
ភាពផុ�យទៃនឹអើីម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៧.៩។ ត្របសិនឹគោបើ�នឹសញ្ញាា�មួយគោក់ើ�គោ�ើង់់ អង់់គភាពត្រ�ូវ
ក់ំណ៍�់ថាគោ�ើការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែមួយម្រែផិក់ឬទាំង់់អស់កាលពីគោពលមុនឹត្រ�ូវបានឹបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញ។ នឹី�ិវិធុី
សត្រ�ប់ការក់ំណ៍�់គោនាំ� នឹឹង់់ត្រ�ូវម្រែផែក់គោលើថាគោ�ើការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែពីមុនឹគោលើ�ទៃមែត្រទពយសក់មមត្រ�ូវបានឹពឹង់់ម្រែផែក់
គោលើ៖

(ក់)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗគោនាំ� (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៧.៣០) ឬ

(ខ្ព)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹអង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលត្រទពយសក់មមសុិ�គោ� (សូម
គោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៧.៣១)។

 ការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញគោ�គោពល ម្រែដលចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹត្រ�ូវបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹ សត្រ�ប់
ត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹថយចុ��ទៃមែនឹីមួយៗ

២៧.៣០  គោ�គោពលការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែត្រ�មុនឹត្រ�ូវបានឹពឹង់់ម្រែផែក់គោលើចំនួឹនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹ
ត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹថយចុ��ទៃមែនឹីមួយៗ ការ�ត្រមូវខាង់់គោត្រកាមត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តៈ

(ក់)  អង់់គភាពត្រ�ូវបាានឹ់ស្ថាានឹពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹត្រទពយសក់មម នាំកាលបរិគោចេទ 
�យការណ៍៍បចូ�បបនឹិ ។

(ខ្ព) ត្របសិនឹគោបើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹ ទៃនឹត្រទពយសក់មមគោលើស�ទៃមែគោ�ង់់របស់
វា អង់់គភាពត្រ�ូវបគោង់់កើនឹ�ទៃមែគោ�ង់់ គោ�គោសមើនឹឹង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹ គោដាយអាត្រស�យ
គោលើ ការក់ត្រមិ�ម្រែដលគោរៀប�ប់ក់ិ�ង់់ចំណ៍ុច (គ) ផង់់ម្រែដរ។ ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់គោនាំ�គឺជាការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹ
ការខា�ពី ការថយចុ��ទៃមែ។ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញភាាមគោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� 
គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ� ត្រទពយសក់មមគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹក់�់ត្រតាតាមចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ត្រសបតាម
គំរូវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៧.១៥ខ្ព។ ការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ 
ទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹ វាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ត្រ�ូវចាំ�់ទុក់ជាការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញត្រសបតាម
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៧.១៥គ។

(គ)  ការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ មិនឹត្រ�ូវបគោង់់កើនឹ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមគោលើសពី 
�ទៃមែគោ�ង់់ម្រែដលនឹឹង់់បានឹក់ំណ៍�់ (កា�់ក់ង់់នឹឹង់់រំលស់) ត្របសិនឹគោបើពុំ�នឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែត្រ�ូវបានឹ 
ទទួលស្ថាាល់ សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមគោ�ក់ិ�ង់់ឆ្នាំំំមុនឹៗ។
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(ឃ)  បនាំាប់ពីការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែក់សត្រមួល
ចំ�យរំលស់សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមគោ�ត្រ�ខាង់់មុខ្ពគោដើមបីម្រែបង់់ម្រែចក់�ទៃមែគោ�ង់់ម្រែក់រួចទៃនឹត្រទពយសក់មម ដក់គោចញនឹូវ
�ទៃមែកាក់សំណ៍ល់ (ត្របសិនឹគោបើ�នឹ) តាមមូលដាានឹជាត្របព�នឹធគោលើអាយុកាលម្រែដលគោ�សល់។ 

 ការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញគោ�គោពលម្រែដលចំនួឹនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹត្រ�ូវបានឹបាាន់ឹស្ថាានឹ
សត្រ�ប់អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់

២៧.៣១ គោ�គោពលម្រែដលការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែគោពលដំបូង់់បានឹពឹង់់ម្រែផែក់គោលើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹ
អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលត្រទពយសក់មមសុិ�គោ� ការ�ត្រមូវខាង់់គោត្រកាមត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តៈ

(ក់) អង់់គភាពត្រ�ូវបាានឹ់ស្ថាានឹពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹទៃនឹអង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់គោនាំ�នាំ 
កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍បចូ�បបនឹិ ។

(ខ្ព)  ត្របសិនឹគោបើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹបាានឹ់ស្ថាានឹ ទៃនឹអង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ គោលើសពី �ទៃមែ
គោ�ង់់របស់វា  ចំម្រែណ៍ក់គោលើសគោនាំ�គឺជាការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ។ អង់់គភាពត្រ�ូវ
ម្រែបង់់ម្រែចក់ចំនឹួនឹទឺក់ត្របាក់់ទៃនឹការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញគោនាំ�គោ�ត្រទពយសក់មមទៃនឹអង់់គភាព គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ� គោក់រ៍�គោ�ា�
អាជីីវក់មម ស��ត្រ�ជាមួយនឹឹង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមទាំង់់គោនាំ� គោដាយអាត្រស�យគោលើការក់ត្រមិ�ម្រែដល 
គោរៀប�ប់ គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ុច (គ) ផង់់ម្រែដរ។ ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទាំង់់គោនាំ�គោ�ក់ិ�ង់់�ទៃមែគោ�ង់់ ត្រ�ូវចាំ�់ទុក់ជាការបង់់ើិល
ត្រ��ប់ មក់វិញទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗ គោហិើយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ភាាមគោ�ក់ិ�ង់់
ចំ�យ ឬខា� គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ត្រទពយសក់មមគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹក់�់ត្រតាតាមចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ 
ត្រសបតាម គំរូវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៧.១៥ខ្ព។ ការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹការខា�ពីការថយ
ចុ��ទៃមែ ទៃនឹត្រទពយ សក់មមម្រែដលបានឹវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ត្រ�ូវចាំ�់ទុក់ជាការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ការវាយ�ទៃមែត្រសបតាម
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៧.១៥គ។

(គ)  គោ�កិ់�ង់់ការម្រែបង់់ម្រែចក់ការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែសត្រ�ប់អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ 
ការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញមិនឹត្រ�ូវបគោង់់កើនឹ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម�គោលើស�ទៃមែទាបជាង់់ទៃនឹៈ

(១)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញរបស់វា នឹិង់់

(២)  �ទៃមែគោ�ង់់ម្រែដលនឹឹង់់បានឹក់ំណ៍�់ (កា�់ក់ង់់នឹឹង់់រំលស់) ត្របសិនឹគោបើពុំ�នឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ ត្រ�ូវ
បានឹទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមគោ�ក់ិ�ង់់ត្រ�មុនឹៗ។

(ឃ) ចំម្រែណ៍ក់គោលើសទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ ម្រែដលមិនឹអាច 
ម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ត្រទពយសក់មមបានឹគោដាយស្ថារការហាមឃ្លា�់គោ�ក់ិ�ង់់ (គ) ត្រ�ូវបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់តាមស��ត្រ�គោ�
ត្រទពយសក់មមគោផសង់់ៗទៃនឹអង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម។

(ង់់)  បនាំាប់ពីការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ ត្របសិនឹគោបើអាចអនឹុវ�តបានឹ 
អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែក់សត្រមួលចំ�យរំលស់សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗគោ�កិ់�ង់់អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់កិ់�ង់់ត្រ�
អនាំគ� គោដើមបីម្រែបង់់ម្រែចក់�ទៃមែគោ�ង់់ម្រែដលបានឹម្រែក់ម្រែត្របទៃនឹត្រទពយសក់មម ដក់គោចញនឹូវ�ទៃមែកាក់សំណ៍ល់ (ត្របសិនឹគោបើ
�នឹ) តាមមូលដាានឹជាត្របព�នឹធគោលើអាយុកាលម្រែដលគោ�សល់។
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ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

២៧.៣២ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹខាង់់គោត្រកាមសត្រ�ប់ថាំក់់ត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗម្រែដលបានឹបង្ហាាញគោ�កិ់�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
២៧.៣៣ ៖

(ក់)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�ក់ិ�ង់់ត្រ� នឹិង់់
ធា�ុគណ៍នឹីគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ (នឹិង់់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លទធផល ត្របសិនឹគោបើត្រ�ូវបានឹ
បង្ហាាញ) ម្រែដលការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹរួមបញ្ញូ�ល។

(ខ្ព) ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹការបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�កិ់�ង់់
ចំគោណ៍ញ ឬខា�ក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់ធា�ុគណ៍នឹីគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ (នឹិង់់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
លទធផល ត្របសិនឹគោបើត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញ) ម្រែដលការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹបង់់ើិលត្រ��ប់មក់វិញ។

២៧.៣៣ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹម្រែដលបានឹ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៧.៣២ សត្រ�ប់ថាំក់់ត្រទពយសក់មមនឹីមួយៗ
ខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  សនឹិិធុិ

(ខ្ព)  ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ (រួមបញ្ញូ�លត្រទពយវិនឹិគោ�គ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់តាមវិធុីស្ថាត្រសតទៃថែគោដើម)

(គ)  គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម

(ឃ)  ត្រទពយសក់មមអរូបី គោត្រ�ពីគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម

(ង់់)  ការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ

(ច)  ការវិនឹិគោ�គគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ២៨

អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ន្តិសេ��ិត្ថុ

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

២៨.១ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�គឺជាទត្រមង់់់ទាំង់់អស់ទៃនឹ�ទៃមែ�បសិង់់ ម្រែដលបានឹផតល់គោដាយអង់់គភាពក់ិ�ង់់ការគោដា�ដូរគោសវាក់មម
ម្រែដលបានឹផតល់គោដាយនឹិគោ�ជីិ�រួមបញ្ញូ�លទាំង់់នាំយក់នឹិង់់ថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់។ ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
នឹិគោ�ជីិ�ទាំង់់អស់ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ ម្រែដលត្រគប់ដណ៍ាប់គោដាយម្រែផិក់ទី២៦ 
សូីពីការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ។ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�ម្រែដលត្រគប់ដណ៍ាប់គោដាយម្រែផិក់គោនឹ� នឹឹង់់ជាត្របគោភទ
មួយក់ិ�ង់់ចំគោ�មត្របគោភទទាំង់់៤ខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�រយៈគោពលខ្ពែីម្រែដលជាអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ� (គោត្រ�ពី  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់) 
ម្រែដលដល់គោពលត្រ�ូវសង់់ក់ិ�ង់់រយៈគោពល១២ម្រែខ្ពបនាំាប់ពីចុង់់ត្រ�ម្រែដលនឹិគោ�ជីិ�ផតល់គោសវាក់មមម្រែដលពាក់់ព�នឹធ

(ខ្ព)  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ ម្រែដលជាអ�ុត្របគោ�ជីន៍ឹនឹិគោ�ជីិ� (គោត្រ�ពី អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់) 
ម្រែដលត្រ�ូវសង់់បនាំាប់ពីការបញ្ញូប់ការង្ហារ

(គ)  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�រយៈគោពលម្រែវង់់គោផសង់់គោទៀ� ម្រែដលជាអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ� (គោត្រ�ពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ 
គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ នឹិង់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់) ម្រែដលមិនឹទានឹ់ដល់គោពលសង់់ទាំង់់ត្រសុង់់ក់ិ�ង់់រយៈ 
គោពល១២ម្រែខ្ព បនាំាប់ពីចុង់់ត្រ�ម្រែដលនឹិគោ�ជីិ�ផតល់គោសវាក់មមម្រែដលពាក់់ព�នឹធ នឹិង់់

(ឃ)  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់ ម្រែដលជាអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�ត្រ�ូវសង់់ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពី មូលគោហិ�ុ�មួយ
ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(១)  ការសគោត្រមចចិ�តរបស់អង់់គភាពគោដាយបញ្ញឈប់ការង្ហាររបស់នឹិគោ�ជីិ�មុនឹគោពលចូលនឹិវ�តនឹ៍ធុមមតា ឬ

(២)  ការសគោត្រមចចិ�តរបស់នឹិគោ�ជីិ� គោដាយទទួលយក់ការកា�់បនឹុយបុគគលិក់គោដាយសម�ត្រគចិ�ត ក់ិ�ង់់
ការគោដា�ដូរសត្រ�ប់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ទាំង់់គោនាំ�។

២៨.២ អ�ុត្របគោ�ជីន៍ឹនឹិគោ�ជីិ�រួមបញូ្ញ�លផង់់ម្រែដរនូឹវត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហុុិនឹម្រែដលនិឹគោ�ជីិ�ទទួល
ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ (ដូចជា ភាគហិុុនឹឬសិទធិទិញលក់់ភាគហិុុនឹក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់) ឬស្ថាច់ត្របាក់់ ឬត្រទពយសក់មម
គោផសង់់គោទៀ�របស់អង់់គភាពជាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលម្រែផែក់គោលើ�ទៃមែទៃនឹភាគហិុុនឹរបស់អង់់គភាពឬ ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹគោផសង់់ 
គោទៀ�របស់អង់់គភាព។ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តម្រែផិក់ទី២៦ ក់ិ�ង់់ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ ត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយ
ម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ។

សេ�លការណ៍៍ទទួលសាគ លជ់ាទូសេ�ស្តម្រា�ប់់អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ន្តិសេ��ិត្ថុទាងំ់អស្ត់

២៨.៣ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ទៃថែគោដើមទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�ទាំង់់អស់ ម្រែដលនឹិគោ�ជីិ�របស់ខ្ពែ�នឹបានឹសិទធិក់ិ�ង់់ការ
ទទួលជាលទធផលទៃនឹគោសវាក់មមម្រែដលបានឹផតល់គោ�ឱ្យយអង់់គភាពក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍៖



202  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ក់) ចាំ�់ទុក់ជាបំណ៍ុល បនាំាប់ពីការដក់គោចញចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹបង់់់គោហិើយគោដាយផ្លាាល់គោ�ឱ្យយវិនឹិគោ�ជីិ�
ឬ ជាវិភាគទានឹគោ�ឱ្យយមូលនឹិធុិអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�។ ត្របសិនឹគោបើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹបង់់់ គោលើសពី
កា�ពើក់ិចូម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីគោសវាក់មមមុនឹគោពលកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ម្រែផិក់គោលើស
ជាត្រទពយសក់មមក់ិ�ង់់វិស្ថាលភាពម្រែដលការបង់់់មុនឹនឹឹង់់នាំំដល់ការកា�់បនឹុយក់ិ�ង់់ការទូទា�់នាំគោពលអនាំគ� ឬ 
ការបង់់ើិលសង់់ស្ថាច់ត្របាក់់។

(ខ្ព)  ចាំ�់ទុក់ជាចំ�យ លុ�ត្រតាម្រែ�ម្រែផិក់គោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ��ត្រមូវឱ្យយទៃថែគោដើមគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់
ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹទៃថែគោដើមទៃនឹត្រទពយសក់មម ដូចជាសនឹិិធុិ ឬ ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់ បរិកាារ។

អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ន្តិសេ��ិត្ថុរយៈសេពលខៃ�

ឧទាហិរណ៍៍

២៨.៤ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�រយៈគោពលខ្ពែីជាទូគោ�រួមបញ្ញូ�លធា�ុដូចជា៖

(ក់)  ត្របាក់់ឈ្នួិ�ល  ត្របាក់់ម្រែខ្ព នឹិង់់ វិភាគទានឹសត្រ�ប់សុវ�ុិភាពសង់់គម

(ខ្ព)  ការអវ�ត�នឹ�នឹ�ទៃមែ�បសិង់់រយៈគោពលខ្ពែី (ដូចជា ការឈ្នួប់ត្របចាំំឆ្នាំំំ�នឹត្របាក់់ម្រែខ្ព នឹិង់់ ការឈ្នួប់គោពលឈ្នួឺ�នឹ
ត្របាក់់ម្រែខ្ព) គោពលម្រែដលភាពអវ�ត�នឹត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោក់ើ��នឹគោ�ើង់់ក់ិ�ង់់រយៈគោពល១២ ម្រែខ្ព បនាំាប់ពីចុង់់ត្រ� 
ម្រែដលនឹិគោ�ជីិ�ផតល់គោសវាក់មមនឹិគោ�ជីិ�ម្រែដលពាក់់ព�នឹធ 

(គ)  ការម្រែចក់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញនឹិង់់ត្របាក់់បម្រែនឹុមត្រ�ូវសង់់គោ�ក់ិ�ង់់រយៈគោពល១២ម្រែខ្ព បនាំាប់ពីចុង់់ត្រ�ម្រែដលនឹិគោ�ជីិ�ផតល់
គោសវាក់មមម្រែដលពាក់់ព�នឹធ នឹិង់់

(ឃ)  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍មិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ� (ដូចជា ការម្រែថទាំគោវជីជស្ថាត្រសត លំគោ�ដាានឹ រថយនឹត នឹិង់់ ទំនឹិញឬគោសវាក់មមឥ�
គិ�ក់ទៃត្រមឬបានឹឧប�ុមភធុនឹ) សត្រ�ប់នឹិគោ�ជីិ�បចូ�បបនឹិ។

ការវាស្តផ់្នែវង់ជាទូសេ�នៃន្តអត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍រយៈសេពលខៃ�

២៨.៥ គោពលនឹិគោ�ជីិ�បានឹផតល់គោសវាក់មមគោ�ឱ្យយអង់់គភាពក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ចំនឹួនឹ
ទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ គោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៨.៣ តាម�ទៃមែមិនឹទានឹ់គោធុើើអបបហារទៃនឹអ�ុ
ត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�រយៈគោពលខ្ពែីម្រែដលត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់សង់់ក់ិ�ង់់ការគោដា�ដូរគោសវាក់មមគោនាំ�។

ការទទួលសាគ ល ់ន្តិង់ ការវាស្តផ់្នែវង់ - ការអវត្ថុត�ន្ត�ន្តត្ថុនៃមៃត្ថុប់ស្តែង់រយៈសេពលខៃ�

២៨.៦ អង់់គភាពអាច�បសិង់់នឹិគោ�ជីិ�ចំគោពា�អវ�ត�នឹម្រែដល�នឹគោហិ�ុផលគោផសង់់ៗ រួម�នឹ ការឈ្នួប់វិសសមកាលត្របចាំំឆ្នាំំំ 
នឹិង់់ការឈ្នួប់គោពលឈ្នួឺ។ ការអវ�ត�នឹ�នឹ�ទៃមែ�បសិង់់រយៈគោពលខ្ពែីខ្ពែ�បង់់គរ -  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍អាចត្រ�ូវបានឹគោលើក់
គោ�មុខ្ព នឹិង់់គោត្របើកិ់�ង់់ត្រ�ខាង់់មុខ្ព  ត្របសិនឹគោបើនឹិគោ�ជីិ�គោនាំ�មិនឹគោត្របើសិទធិទទួលបានឹសត្រ�ប់ត្រ�បចូ�បបនឹិទាំង់់ត្រសុង់់គោទ។ 
ឧទាហិរណ៍៍ រួម�នឹការឈ្នួប់វិសសមកាលត្របចាំំឆ្នាំំំ នឹិង់់ការឈ្នួប់គោពលឈ្នួឺ។ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ទៃថែគោដើមទៃនឹការ
អវ�ត�នឹ�នឹ�ទៃមែ�បសិង់់បង់់គរ គោ�គោពលម្រែដលនឹិគោ�ជីិ�ផតល់គោសវាក់មម ម្រែដលបគោង់់កើនឹសិទធិទទួលបានឹរបស់ពួក់គោគ គោ�
ការអវ�ត�នឹ�នឹ�ទៃមែ�បសិង់់នាំអនាំគ�។ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ទៃថែគោដើមរំពឹង់់ទុក់ទៃនឹការអវ�ត�នឹ�នឹ�ទៃមែ�បសង់់ 
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បង់់គរ តាមចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់បម្រែនឹុមមិនឹទានឹ់គោធុើើអបបហារម្រែដលអង់់គភាពរំពឹង់់ថានឹឹង់់ទូទា�់ជាលទធផលទៃនឹសិទធិទទួលបានឹ
មិនឹបានឹគោត្របើ ម្រែដលបានឹបង់់គរគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោនឹ� ជាបំណ៍ុល
រយៈគោពលខ្ពែីគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

២៨.៧ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ទៃថែគោដើមទៃនឹការអវ�ត�នឹ�នឹ�ទៃមែ�បសិង់់ (មិនឹបង់់គរ) គោផសង់់គោទៀ� គោពលអវ�ត�នឹគោនាំ�
គោក់ើ�គោ�ើង់់។ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ទៃថែគោដើមទៃនឹការអវ�ត�នឹ�នឹ�ទៃមែ�បសិង់់មិនឹបង់់គរ តាមចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់មិនឹទានឹ់គោធុើើ
អបបហារទៃនឹត្របាក់់ម្រែខ្ព នឹិង់់ត្របាក់់ឈ្នួិ�លបានឹបង់់់ឬត្រ�ូវសង់់ ឬ បំណ៍ុលសត្រ�ប់ត្រ�អវ�ត�នឹ។

ការទទួលសាគ ល ់- ផ្នែ�ន្តការការផ្នែចក្តីម្រាបាក្តី់ចំសេណ៍ញ ន្តិង់ម្រាបាក្តី់ប់ផ្នែន្តុម

២៨.៨ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ទៃថែគោដើមរំពឹង់់ទុក់ទៃនឹការម្រែចក់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញនឹិង់់ត្របាក់់បម្រែនឹុម ម្រែ�គោ�គោពលៈ

(ក់)  អង់់គភាព�នឹកា�ពើក់ិចូត្រសបចាប់ឬកា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម�បចូ�បបនឹិក់ិ�ង់់ការគោធុើើការទូទា�់ម្រែបបគោនឹ� ជាលទធផល
ទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល (គោនឹ��នឹនឹ�យថា អង់់គភាពមិនឹ�នឹជីគោត្រមើសត្របាក់ដត្របជា គោត្រ�ពីគោធុើើការទូទា�់) នឹិង់់

(ខ្ព)  អាចគោធុើើការបាានឹ់ស្ថាានឹដ៏គោជីឿជាក់់គោ�គោលើកា�ពើក់ិចូគោនាំ�។

អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍សេម្រាកាយប់ំសេពញការង្ហារ៖ ភាពខ�ស្ត�ែ រវាង់ផ្នែ�ន្តការវិភាគទាន្ត

ក្តីំណ៍ត្ថុ់ ន្តិង់ ផ្នែ�ន្តការអត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ ក្តីំណ៍ត្ថុ់

២៨.៩   អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ រួម�នឹ ជាឧទាហិរណ៍៍ៈ

(ក់)  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ចូលនឹិវ�តនឹ៍ ដូចជា ត្របាក់់គោស្ថាធុនឹ នឹិង់់

(ខ្ព)  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារគោផសង់់គោទៀ� ដូចជា ធានាំ�ុប់រង់់ជីីវិ�គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ នឹិង់់ការម្រែថទាំ
គោវជីជស្ថាត្រសតគោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ ការគោរៀបចំទាំង់់ឡាយ ម្រែដលអង់់គភាពមួយផតល់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយ
បំគោពញការង្ហារគឹជាម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ។ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តម្រែផិក់គោនឹ�ចំគោពា�
ការគោរៀបចំម្រែបបគោនឹ�ទាំង់់អស់ មិនឹខ្ពើល់ថាពួក់គោគពាក់់ព�នឹធឬមិនឹពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ការបគោង់់កើ�ទៃនឹអង់់គភាពគោដាយម្រែ�ក់
គោដើមបីទទួលវិភាគទានឹនឹិង់់បង់់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោនាំ�គោទ។ គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីខ្ពែ�ការគោរៀបចំទាំង់់គោនឹ�ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ 
គោដាយចាប់ ជាជាង់់គោដាយសក់មមភាពរបស់អង់់គភាព។ គោ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីខ្ពែ�ការគោរៀបចំទាំង់់គោនឹ�គោក់ើ�គោ�ើង់់ពី
សក់មមភាពរបស់អង់់គភាព គោទា�បីក់ិ�ង់់ភាពអវ�ត�នឹទៃនឹម្រែផនឹការផែ�វការជាលាយលក់ខណ៍៍អក់សរក់តី។

២៨.១០  ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាម្រែផនឹការវិភាគទានឹក់ំណ៍�់ ឬម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
ក់ំណ៍�់គោដាយម្រែផែក់គោលើលក់ខខ្ពណ៍ឌសិ�លរបស់ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារទាំង់់គោនាំ�៖

(ក់)  ម្រែផនឹការវិភាគទានឹក់ំណ៍�់គឺជាម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារម្រែដលអង់់គភាពបង់់់វិភាគទានឹ
គោថរគោ�ឱ្យយអង់់គភាពគោដាយម្រែ�ក់ (មូលនឹិធុិ) នឹិង់់ មិនឹ�នឹកា�ពើក់ិចូត្រសបចាប់ ឬកា�ពើក់ិចូសនឹម� ឱ្យយបង់់់
វិភាគទានឹបម្រែនឹុម ឬគោធុើើការទូទា�់សង់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោដាយផ្លាាល់គោ�ឱ្យយនឹិគោ�ជីិ�ត្របសិនឹគោបើ មូលនឹិធុិគោនាំ�មិនឹ
�នឹត្រទពយសក់មមត្រគប់ត្រ�នឹ់គោដើមបីបង់់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�ទាំង់់អស់ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់គោសវានឹិគោ�ជីិ�កិ់�ង់់
ត្រ�បចូ�បបនឹិនឹិង់់ត្រ�មុនឹ។ ដូគោចិ�ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ ម្រែដលបានឹទទួលគោដាយ
នឹិគោ�ជីិ� ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់គោដាយ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹវិភាគទានឹម្រែដលបានឹបង់់់គោដាយអង់់គភាព (នឹិង់់ត្របម្រែហិល
គោដាយនឹិគោ�ជីិ�ផង់់ម្រែដរ) គោ�ឱ្យយម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ ឬ គោ�ឱ្យយត្រក់ុមហិុុនឹធានាំ�ុប់រង់់ 
ជាមួយ�ំគោ�នឹឹង់់ចំណ៍ូលពីការវិនឹិគោ�គម្រែដលគោក់ើ�ពីការបង់់់វិភាគទានឹគោនាំ�។



204  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ខ្ព)  ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់គឺជាម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារគោត្រ�ពីម្រែផនឹការវិភាគទានឹ
ក់ំណ៍�់។ គោត្រកាមម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ កា�ពើក់ិចូរបស់អង់់គភាពគឺត្រ�ូវ ផតល់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែដលបានឹ
យល់ត្រពមចំគោពា�នឹិគោ�ជីិ�បចូ�បបនឹិនឹិង់់អ�ី�កាល នឹិង់់ហានឹិភ�យគណ៍នាំតាមសុិ�ិ (ម្រែដលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹឹង់់
�នឹ�ទៃមែគោលើសឬ�ិចជាង់់ការរំពឹង់់ទុក់) នឹិង់់ហានឹិភ�យវិនឹិគោ�គ (ម្រែដល�ទៃមែ�បសិង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមដាក់់មួយ
ម្រែ�ក់គោដើមបីផូល់ហិិរញ្ញញបបទានឹដល់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ទាំង់់គោនាំ� នឹឹង់់ខ្ពុសពីការរំពឹង់់ទុក់) ត្រ�ូវ�ុប់រង់់ តាមធា�ុ
ពិ� គោដាយអង់់គភាព។ ត្របសិនឹគោបើបទពិគោស្ថាធុនឹ៍ការគណ៍នាំតាមសុិ�ិឬការវិនឹិគោ�គអាត្រក់ក់់ជាង់់ការរំពឹង់់ទុក់ 
កា�ពើក់ិចូរបស់អង់់គភាពអាចត្រ�ូវបានឹបគោង់់កើនឹ នឹិង់់ ផុ�យមក់វិញ ត្របសិនឹគោបើបទពិគោស្ថាធុនឹ៍ការគណ៍នាំតាមសុិ�ិឬ
ការវិនឹិគោ�គលែជាង់់ការរំពឹង់់ទុក់។

ផ្នែ�ន្តការពហិ�ន្តិសេ��ក្តី ន្តិ ផ្នែ�ន្តការរប់ស្តរ់ដិា

២៨.១១  ម្រែផនឹការពហិុនឹិគោ�ជីក់នឹិង់់ម្រែផនឹការរបស់រដឋត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាម្រែផនឹការវិភាគទានឹក់ំណ៍�់ ឬម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
ក់ំណ៍�់គោដាយឈ្នួរគោលើមូលដាានឹទៃនឹលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹម្រែផនឹការ រួមបញ្ញូ�លកា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម�� ម្រែដលគោលើសពី
លក់ខខ្ពណ៍ឌផែ�វការ។ បុុម្រែនឹតត្របសិនឹគោបើពុំ�នឹព��៌�នឹត្រគប់ត្រ�នឹ់ គោដើមបីគោត្របើគណ៍គោនឹយយអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់សត្រ�ប់
ម្រែផនឹការពហិុនឹិគោ�ជីក់ម្រែដលជាម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់គោទ គោនាំ�អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ម្រែផនឹការ
គោនាំ�គោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៨.១៣ ហាក់់ដូចជាវា  គឺជាម្រែផនឹការវិភាគទានឹក់ំណ៍�់ នឹិង់់គោធុើើការលា�ត្រ�ដាង់់
ម្រែដល�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៨.៤០។

អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ផ្នែដិលបាន្តធានាំ

២៨.១២ អង់់គភាពអាចបង់់់បុពើលាភធានាំ�ុប់រង់់ គោដើមបីផូល់ហិិរញ្ញញបបទានឹដល់ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ។
អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ម្រែចង់់ម្រែផនឹការម្រែបបគោនឹ�ជាម្រែផនឹការវិភាគទានឹក់ំណ៍�់ លុ�ត្រតាម្រែ� អង់់គភាព�នឹកា�ពើក់ិចូត្រសបចាប់ ឬ 
គោដាយសនឹម�ចំគោពា�ក់រណ៍ី�មួយខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  បង់់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�គោដាយផ្លាាល់គោពលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍បានឹដល់ក់ំណ៍�់សង់់ ឬ

(ខ្ព)  បង់់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់បម្រែនុឹមត្របសិនឹត្រកុ់មហុុិនឹធានាំ�ុប់រង់់មិនឹបង់់់អ�ុត្របគោ�ជីន៍ឹនឹិគោ�ជីិ�សត្រ�ប់អនាំគ�
ទាំង់់អស់ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់គោសវាក់មមនឹិគោ�ជីិ�ក់ិ�ង់់ត្រ�បចូ�បបនឹិ នឹិង់់ត្រ�មុនឹ។

 កា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម�អាចគោក់ើ�គោ�ើង់់គោដាយត្របគោ�លតាមរយៈម្រែផនឹការ តាមរយៈយនឹតការសត្រ�ប់ ក់ំណ៍�់
�ទៃមែបុពើលាភអនាំគ� ឬ តាមរយៈទំនាំក់់ទំនឹង់់ភាគីពាក់់ព�នឹធ ជាមួយត្រក់ុមហិុុនឹធានាំ�ុប់រង់់។ ត្របសិនឹគោបើ
អង់់គភាពរក់ានឹូវកា�ពើក់ិចូត្រសបចាប់ ឬគោដាយសនឹម�ម្រែបបគោនឹ� អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ម្រែចង់់ម្រែផនឹការគោនាំ�ជាម្រែផនឹការ
អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់។

អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍សេម្រាកាយប់ំសេពញការង្ហារ៖ ផ្នែ�ន្តការវិភាគទាន្តក្តីំណ៍ត្ថុ់

ការទទួលសាគ ល ់ន្តិង់ ការវាស្តផ់្នែវង់

២៨.១៣  អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់វិភាគទានឹត្រ�ូវសង់់សត្រ�ប់ត្រ�៖

(ក់)  ជាបំណ៍ុល បនាំាប់ពីដក់គោចញនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់�មួយម្រែដលបានឹបង់់់រួច។ ត្របសិនឹគោបើ ការទូទា�់វិភាគទានឹ



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 205

គោលើសពីវិភាគទានឹដល់គោពលត្រ�ូវបង់់់សត្រ�ប់គោសវាក់មមមុនឹកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ គោនាំ�អង់់គភាពត្រ�ូវ
ទទួលស្ថាាល់ម្រែផិក់ម្រែដលគោលើសជាត្រទពយសក់មម។

(ខ្ព)  ជាចំ�យ លុ�ត្រតាម្រែ�ម្រែផិក់គោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ��ត្រមូវឱ្យយទៃថែគោដើមគោនាំ�នឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាម្រែផិក់
មួយទៃនឹទៃថែគោដើមត្រទពយសក់មមដូចជាសនឹិិធុិ ឬ ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់ បរិកាារ។

អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍សេម្រាកាយប់ំសេពញការង្ហារ៖ ផ្នែ�ន្តការអត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ក្តីំណ៍ត្ថុ់

ការទទួលសាគ ល់

២៨.១៤ ក់ិ�ង់់ការអនឹុវ�តគោ�លការណ៍៍ការទទួលស្ថាាល់ជាទូគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៨.៣ ចំគោពា�ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់
អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ៈ

(ក់) ជាបំណ៍ុលសត្រ�ប់កា�ពើក់ិចូរបស់អង់់គភាពគោត្រកាមម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ គោដាយដក់គោចញត្រទពយសក់មម
ម្រែផនឹការ -‘បំណ៍ុលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�’់ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៨.១៥- ២៨.២៣) នឹិង់់

(ខ្ព)  ទទួលស្ថាាល់ការម្រែត្របត្របួលសុទធក់ិ�ង់់បំណ៍ុលគោនាំ�ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ� ជាទៃថែគោដើមទៃនឹម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់
របស់អង់់គភាពក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ� (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៨.២៤-២៨.២៧)។

ការវាស្តផ់្នែវង់នៃន្តប់ំណ៍� លអត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ក្តីំណ៍ត្ថុ់

២៨.១៥ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់បំណ៍ុលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់សត្រ�ប់កា�ពើក់ិចូរបស់អង់់គភាព គោត្រកាមម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
ក់ំណ៍�់តាម�ទៃមែសរុបសុទធទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់) �ទៃមែបចូ�បបនឹិ ទៃនឹកា�ពើក់ិចូរបស់អង់់គភាព គោត្រកាមម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ (កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ 
ក់ំណ៍�់របស់អង់់គភាព) គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ (ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៨.១៦-២៨.២២ ផតល់ការម្រែណ៍នាំំសត្រ�ប់
ការវាស់ម្រែវង់់កា�ពើក់ិចូគោនឹ�)។

(ខ្ព) ដក់គោចញនឹូវ�ទៃមែសមត្រសបគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការ (ត្របសិនឹគោបើ�នឹ) គោចញពី
កា�ពើក់ិចូនឹឹង់់ត្រ�ូវ ទូទា�់សង់់គោដាយផ្លាាល់។  ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១១.២៧-១១.៣២ ផតល់ការម្រែណ៍នាំំសត្រ�ប់ក់ំណ៍�់
�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការទាំង់់គោនាំ�។

ការរមួប់ញ្ញចូលនៃន្តអត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍បាន្តសេ�ារន្តិង់មិន្តបាន្តសេ�ារ

២៨.១៦ �ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹកា�ពើក់ិចូរបស់អង់់គភាពគោត្រកាមម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ត្រ�ូវ
ឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពី�ទៃមែបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីន៍ឹម្រែដលនិឹគោ�ជីិ�រក់បានឹជាចំណ៍ូលជាការគោដា�ដូរនូឹវគោសវាក់មមរបស់ពួក់គោគ
ក់ិ�ង់់ត្រ�បចូ�បបនឹិ នឹិង់់ត្រ�មុនឹៗ  រួមបញ្ញូ�លទាំង់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែដលមិនឹទានឹ់បានឹគោផុរ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៨.២៦) 
នឹិង់់រួមបញ្ញូ�លឥទធិពលទៃនឹរូបមនឹតអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែដលផតល់ឱ្យយនឹិគោ�ជីិ�អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រចើនឹជាង់់ សត្រ�ប់គោសវាគោ�
ឆ្នាំំំគោត្រកាយៗ។ គោនឹ��ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពត្រ�ូវក់ំណ៍�់ថាគោ�ើអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍បុុនាំានឹ ចាំ�់ទុក់ជារបស់ត្រ�បចូ�បបនឹិនឹិង់់ត្រ�មុនឹ
ៗ គោដាយម្រែផែក់គោលើរូបមនឹតអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍របស់ម្រែផនឹការ នឹិង់់ គោដើមបីបាានឹ់ស្ថាានឹ( ការសនឹម�ម្រែដលគណ៍នាំតាមសុិ�ិ) អំពី
អគោថរត្របជាស្ថាត្រសត (ដូចជាអត្រតាផ្លាាស់បូ�រនឹិគោ�ជីិ� នឹិង់់ អត្រតាមរណ៍ភាព) នឹិង់់ អគោថរហិិរញ្ញញវ�ុ�ដូចជាការគោក់ើនឹគោ�ើង់់
គោពលអនាំគ�នឹូវត្របាក់់ម្រែខ្ពនឹិង់់ចំ�យគោវជីជស្ថាត្រសត) ម្រែដល�នឹឥទធិពលគោលើទៃថែគោដើមទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍។ ការសនឹម�ម្រែដល



206  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

គណ៍នាំតាមសុិ�ិ ត្រ�ូវ�ានឹភាពលំគោអៀង់់ (មិនឹគោធុើសត្របម្រែហិស នឹិង់់មិនឹអភិរក់សខាាំង់់គោពក់) គោធុៀប�ំគោ�វិញគោ�មក់បានឹ 
នឹិង់់ ត្រ�ូវបានឹគោត្រជីើសគោរើសគោដើមបី�នឹគោ�ដល់ការបាានឹ់ស្ថាានឹលែបំផុ� ទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់អនាំគ� ម្រែដលនឹឹង់់គោក់ើ�គោ�ើង់់
គោត្រកាមម្រែផនឹការ។

ការសេធុិ�អប់បហារ

២៨.១៧ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់បានឹគោធុើើអបបហារ គោលើមូលដាានឹ�ទៃមែបចូ�បបនឹិបានឹគោធុើើអបបហារ។ 
អង់់គភាពត្រ�ូវក់ំណ៍�់អត្រតាម្រែដលគោត្របើសត្រ�ប់គោធុើើអបបហារការទូទា�់អនាំគ�គោដាយគោ�ង់់តាមអត្រតាចំណ៍ូលទីផារគោ�
កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍គោលើសញ្ញាាប�ណ៍ណស្ថាជីីវក់មម�នឹគុណ៍ភាពខ្ព័ស់។ គោ�ប�ាត្របគោទសម្រែដលមិនឹ�នឹទីផារគោត្រ�
សត្រ�ប់សញ្ញាាប�ណ៍ណម្រែបបគោនឹ� អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្របើអត្រតាចំណ៍ូលទីផារ (គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍) ទៃនឹសញ្ញាាប�ណ៍ណ
រដាាភិបាល។ រូបិយប�ណ៍ណ នឹិង់់រយៈគោពលក់ំណ៍�់ទៃនឹសញ្ញាាប�ណ៍ណស្ថាជីិវក់មមឬសញ្ញាាប�ណ៍ណរដាាភិបាល ត្រ�ូវ�នឹសង់់គ�ិភាព
ជាមួយរូបិយប�ណ៍ណ នឹិង់់រយៈគោពលបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹការទូទា�់នាំគោពលអនាំគ� ។

វិធុ�សាស្ត្រស្តតវាយត្ថុនៃមៃតាមការគណ៍នាំស្តុតិ្ថុិ

២៨.១៨  គោដាយ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់គោត្រចើនឹហិួសគោហិ�ុ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពអាចគោត្របើត្របាស់វិធុីស្ថាត្រសតបាានឹ់ស្ថាានឹឯក់តា
ឥណ៍ទានឹ  គោដើមបីវាស់ម្រែវង់់នឹូវកា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ នឹិង់់ការចំ�យម្រែដលពាក់់ព�នឹធរបស់អង់់គភាព អង់់គភាព
ត្រ�ូវគោធុើើគោត្របើត្របាស់វិធុីស្ថាត្រសតម្រែបបគោនឹ�។ ត្របសិនឹគោបើអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ម្រែផែក់គោលើត្របាក់់ម្រែខ្ពអនាំគ�  វិធុីស្ថាត្រសតបាានឹ់ស្ថាានឹ
ឯក់តាឥណ៍ទានឹ �ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពវាស់ម្រែវង់់កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់របស់អង់់គភាព គោលើមូលដាានឹម្រែដល
ឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ត្របាក់់ម្រែខ្ពអនាំគ�បាានឹ់ស្ថាានឹ។ គោលើសពីគោនឹ�គោទៀ� វិធុីស្ថាត្រសតបាានឹ់ស្ថាានឹឯក់តាឥណ៍ទានឹ�ត្រមូវ
ឱ្យយអង់់គភាពគោធុើើការសនឹម�តាមការគណ៍នាំសុិ�ិគោផសង់់ៗ ក់ិ�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ រួមបញ្ញូ�លអត្រតា
អបបហារ អត្រតាចំគោណ៍ញរំពឹង់់ទុក់គោលើត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការ អត្រតាគោក់ើនឹគោ�ើង់់ត្របាក់់ម្រែខ្ពរំពឹង់់ទុក់ អត្រតាផ្លាាស់បូ�រនឹិគោ�ជីិ� 
អត្រតាមរណ៍ភាព នឹិង់់ (សត្រ�ប់ម្រែផនឹការគោវជីជស្ថាត្រសតអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់) អត្រតានឹិនាំំការទៃថែគោដើមគោវជីជស្ថាត្រសត។

២៨.១៩ គោដាយ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់គោត្រចើនឹហិួសគោហិ�ុ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពមិនឹអាចគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតបាានឹ់ស្ថាានឹឯក់តា
ឥណ៍ទានឹគោដើមបីវាស់ម្រែវង់់កា�ពើក់ិចូ នឹិង់់ចំ�យគោត្រកាមម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ អង់់គភាពត្រ�ូវបានឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយគោធុើើ
ការវាស់ម្រែវង់់ង្ហាយៗនឹូវកា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ទាក់់ទង់់នឹឹង់់នឹិគោ�ជីិ�បចូ�បបនឹិ៖

(ក់)  មិនឹគោអើគោពើនឹឹង់់ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ត្របាក់់ម្រែខ្ពអនាំគ� (គោពាលគឺ សនឹម�ត្របាក់់ម្រែខ្ពបចូ�បបនឹិគោ�បនឹតរហិូ�ដល់នឹិគោ�ជីិ�
បចូ�បបនឹិត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់ចាំប់គោផតើមទទួលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ)។

(ខ្ព) មិនឹគោអើគោពើនឹឹង់់គោសវាអនាំគ�របស់នឹិគោ�ជីិ�បចូ�បបនឹិ (គោពាលគឺ សនឹម�បិទគោចាំលម្រែផនឹការសត្រ�ប់នឹិគោ�ជីិ�
�នឹត្រស្ថាប់ ក់៏ដូចជានឹិគោ�ជីិ�ថមីៗ)។

(គ) មិនឹគោអើគោពើនឹឹង់់អត្រតាមរណ៍ភាពក់ិ�ង់់គោពលផូល់គោសវាម្រែដលអាចគោក់ើ��នឹគោ�ើង់់ ទៃនឹនឹិគោ�ជីិ�បចូ�បបនឹិគោ�ចគោនាំា�
កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹិង់់ទៃថៃម្រែដលនឹិគោ�ជីិ�ត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថា នឹឹង់់ចាំប់គោផតើមទទួលបានឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
គោត្រកាយ បំគោពញការង្ហារ (គោពាលគឺសនឹម�នឹិគោ�ជីិ�បចូ�បបនឹិទាំង់់អស់នឹឹង់់ទទួលបានឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយ
បំគោពញ ការង្ហារ)។ បុុម្រែនឹត អត្រតាមរណ៍ភាពបនាំាប់ពីគោសវាក់មម (គោពាលគឺ អាយុកាលមធុយម) នឹឹង់់គោ�ចាំំបាច់
គោដើមបីពិចាំរ�។ អង់់គភាពម្រែដលគោត្របើត្របាស់ការគោធុើើឱ្យយង្ហាយៗទៃនឹការវាស់ម្រែវង់់ដូចបានឹជីត្រ�បខាង់់មុខ្ព គោទា�បីជា
�ាង់់គោនឹ�ក់៏គោដាយ ត្រ�ូវរួមបញ្ញូ�លទាំង់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍បានឹគោផុរ នឹិង់់ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍មិនឹបានឹគោផុរ ក់ិ�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់
កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់របស់អង់់គភាព។
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២៨.២០ សតង់់់ដារគោនឹ�មិនឹ�ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពជីួលអិក់គណ៍នាំតាមសុិ�ិឯក់�ជីយ គោដើមបីគោធុើើការវាយ�ទៃមែការគណ៍នាំតាមសុិ�ិ
គោពញគោលញម្រែដលត្រ�ូវការក់ិ�ង់់ការគណ៍នាំកា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់របស់អង់់គភាពគោនាំ�។ គោហិើយសតង់់់ដារគោនឹ�
ក់៏មិនឹ�ត្រមូវថាការវាយ�ទៃមែការគណ៍នាំតាមសុិ�ិគោពញគោលញ ត្រ�ូវម្រែ�គោធុើើគោ�ើង់់ជាគោរៀង់់�ល់ឆ្នាំំំគោនាំ�គោទ។ ក់ិ�ង់់ត្រ�ចគោនាំា�
ការវាយ�ទៃមែការគណ៍នាំតាមសុិ�ិគោពញគោលញ ត្របសិនឹគោបើការសនឹម�ការគណ៍នាំតាមសុិ�ិចមបង់់មិនឹបានឹម្រែត្របត្របួល
ខាាំង់់គោទ កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់អាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយ ការម្រែក់សត្រមួលពីការវាស់ម្រែវង់់ត្រ�មុនឹសត្រ�ប់
ការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់ត្របជាស្ថាត្រសតនឹិគោ�ជីិ�ដូចជា ចំនឹួនឹនឹិគោ�ជីិ� នឹិង់់ ក់ត្រមិ�ត្របាក់់ម្រែខ្ព។

ការដាក្តី់សេចញ ការផ្នែក្តីផ្នែម្រាប់ ការប់ម្រាង់ួម ន្តិង់ការទូទាត្ថុ់នៃន្តផ្នែ�ន្តការ

២៨.២១ ត្របសិនឹគោបើម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ត្រ�ូវបានឹដាក់់គោចញ ឬផ្លាាស់បត�រក់ិ�ង់់ត្រ�បចូ�បបនឹិ អង់់គភាពត្រ�ូវបគោង់់កើនឹឬបនឹុយ
បំណ៍ុលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់របស់ខ្ពែ�នឹ គោដើមបីឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីការផ្លាាស់បត�រ នឹិង់់ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ (ការថយ
ចុ�) ជាចំ�យ (ចំណ៍ូល) ក់ិ�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់ចំគោណ៍ញឬខា�ក់ិ�ង់់ត្រ�បចូ�បបនឹិ។ ផុ�យមក់វិញ ត្របសិនឹគោបើម្រែផនឹការត្រ�ូវ
បានឹបត្រង់់ួម (គោពាលគឺ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ ឬ ត្រក់ុមទៃនឹនឹិគោ�ជីិ�ម្រែដលបានឹត្រគបដណ៍ាប់ត្រ�ូវបានឹកា�់បនឹុយ) ឬ ទូទា�់សង់់ 
(កា�ពើក់ិចូរបស់នឹិគោ�ជីក់ត្រ�ូវបានឹបំគោពញរួចទាំង់់ត្រសុង់់) ក់ិ�ង់់ត្រ�បចូ�បបនឹិ កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់គោនាំ�ត្រ�ូវ
បានឹបនឹុយឬលុបគោចាំល នឹិង់់ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំគោណ៍ញ ឬខា�ម្រែដលជាលទធផលគោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�ក់ិ�ង់់
ត្រ�បចូ�បបនឹិ។

ម្រាទពយស្តក្តីមៅផ្នែ�ន្តការអត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ក្តីំណ៍ត្ថុ់

២៨.២២ ត្របសិនឹគោបើ�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹកា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ �ិចជាង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ
ត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការគោ�ទៃថៃគោនាំ� ម្រែផនឹការគោនាំ��នឹអ�ិគោរក់។ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់អ�ិគោរក់ម្រែផនឹការជាត្រទពយសក់មម
ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីន៍ឹក់ំណ៍�់ត្រ�ន់ឹម្រែ�កិ់�ង់់វិស្ថាលភាពម្រែដលអង់់គភាពគោនាំ�អាចត្របមូលបានឹមក់វិញនូឹវអ�ិគោរក់គោនាំ�
តាមរយៈវិភាគទានឹម្រែដលថយចុ�ក់ិ�ង់់គោពលអនាំគ� ឬតាមរយៈទឹក់ត្របាក់់ឱ្យយវិញពីម្រែផនឹការគោនាំ�។

នៃ�ៃនៃន្តផ្នែ�ន្តការអត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ក្តីំណ៍ត្ថុ់

២៨.២៣ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការម្រែត្របត្របួលសុទធ គោ�ក់ិ�ង់់បំណ៍ុលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់របស់ខ្ពែ�នឹក់ិ�ង់់ត្រ� គោត្រ�ពីការម្រែត្របត្របួល
ម្រែដលប�ាលមក់ពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍បង់់់ឱ្យយនឹិគោ�ជីិ�ក់ិ�ង់់ត្រ� ឬវិភាគទានឹពីនឹិគោ�ជីក់ ជាទៃថែទៃនឹម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
ក់ំណ៍�់របស់ខ្ពែ�នឹក់ិ�ង់់ត្រ�។ ទៃថែគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ ទាំង់់ត្រសុង់់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� ជាចំ�យ ឬ គោដាយ
មួយម្រែផិក់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� នឹិង់់ គោដាយមួយម្រែផិក់ជាធា�ុមួយទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
២៨.២៤) លុ�ត្រតាម្រែ�ម្រែផិក់មួយគោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� �ត្រមូវឱ្យយទៃថែគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹទៃថែគោដើម
ត្រទពយ សក់មមដូចជាសនឹិិធុិ ឬ ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់ បរិកាារ។

ការទទួលសាគ ល ់- ការសេម្រា��ស្តសេរ �ស្តសេ�លន្តសេ�បាយគណ៍សេន្តយយ

២៨.២៤  អង់់គភាពត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយទទួលស្ថាាល់ចំគោណ៍ញ នឹិង់់ខា�ពីការគណ៍នាំសុិ�ិទាំង់់អស់គោ�ក់ិ�ង់់ត្រ�ម្រែដលចំគោណ៍ញ នឹិង់់
ខា�ពីការគណ៍នាំសុិ�ិទាំង់់គោនាំ�គោក់ើ�គោ�ើង់់។ អង់់គភាពត្រ�ូវៈ

(ក់)  ទទួលស្ថាាល់ចំគោណ៍ញនឹិង់់ខា�ពីការគណ៍នាំសុិ�ិទាំង់់អស់គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� ឬ

(ខ្ព)  ទទួលស្ថាាល់ចំគោណ៍ញនឹិង់់ខា�ពីការគណ៍នាំសុិ�ិទាំង់់អស់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ ជាការគោត្រជីីសគោរីសគោ�
លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ។ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយម្រែដលបានឹគោត្រជីើសគោរើសឱ្យយ�នឹ
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សង់់គ�ិភាពចំគោពា�ត្រគប់ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ នឹិង់់ ចំគោណ៍ញនឹិង់់ខា�ពីការគណ៍នាំសុិ�ិ
ទាំង់់អស់របស់អង់់គភាព។ ចំគោណ៍ញ នឹិង់់ខា�ពីការគណ៍នាំសុិ�ិម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលលមែិ�
គោផសង់់ៗត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ។

២៨.២៥ ការម្រែត្របត្របួលសុទធគោ�ក់ិ�ង់់បំណ៍ុលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាទៃថែទៃនឹម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
ក់ំណ៍�់ រួមបញ្ញូ�ល៖

(ក់)  ការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់បំណ៍ុលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីគោសវានឹិគោ�ជីិ�ម្រែដលបានឹផតល់ក់ិ�ង់់ ការិយ
បរិគោចេទ�យការណ៍៍

(ខ្ព)  ការត្របាក់់គោលើកា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍

(គ)  ការ�បសិង់់ពីត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការ�មួយ នឹិង់់ការម្រែត្របត្របួលសុទធក់ិ�ង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹសិទធិទទួលសំណ៍ង់់
បានឹទទួលស្ថាាល់ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៨.២៨) ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍

(ឃ)  ចំគោណ៍ញ នឹិង់់ខា�ពីការគណ៍នាំសុិ�ិម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍

(ង់់)  ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ ឬការថយចុ�ក់ិ�ង់់បំណ៍ុលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីការដាក់់គោចញនឹូវម្រែផនឹការថមី ឬ
ការផ្លាាស់បត�រម្រែផនឹការ�នឹត្រស្ថាប់ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៨.២១) នឹិង់់

(ច)  ការថយចុ�ក់ិ�ង់់បំណ៍ុលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីការបត្រង់់ួមឬការទូទា�់ម្រែផនឹការ�នឹត្រស្ថាប់់ក់ិ�ង់់
ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៨.២១)។

២៨.២៦ គោសវារបស់នឹិគោ�ជីិ�គោធុើើឱ្យយគោក់ើ�គោ�ើង់់នឹូវកា�ពើក់ិចូគោត្រកាមម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ គោទា�បីជាអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
ទាំង់់គោនាំ�យក់ការជីួលឱ្យយគោធុើើការនាំអនាំគ�កាលជាលក់ខខ្ពណ៍ឌ (នឹិ�យមាាង់់វិញគោទៀ� អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ទាំង់់គោនាំ�
មិនឹទានឹ់បានឹគោផុរ)។  គោសវានឹិគោ�ជីិ�មុនឹទៃថៃគោផុរគោធុើើឱ្យយគោក់ើ�គោ�ើង់់នឹូវកា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម�ពីគោត្រពា� គោ� កាលបរិគោចេទ
�យការណ៍៍ជាបនឹតបនាំាប់នឹីមួយៗ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹគោសវាអនាំគ�ម្រែដលនឹិគោ�ជីិ�នឹឹង់់ត្រ�ូវផតល់មុនឹគោពល�នឹសិទធិ
ទទួលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ត្រ�ូវបានឹកា�់បនឹុយ។ ក់ិ�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់របស់ខ្ពែ�នឹ អង់់គភាព
ពិចាំរ�ពីភវនឹីយភាពម្រែដលនឹិគោ�ជីិ�មួយចំនឹួនឹអាចមិនឹគោពញចិ�តនឹឹង់់ការ�ត្រមូវគោដើមបីគោផុរ។ ត្រសគោដៀង់់�ំគោនឹ�ម្រែដរ 
គោទា�បីជាអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារខ្ពែ� (ដូចជាអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោវជីជស្ថាត្រសតគោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ) កាាយជា
ត្រ�ូវសង់់ �នឹម្រែ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដលត្រពឹ�តិការណ៍៍ជាក់់លាក់់គោក់ើ�គោ�ើង់់ គោ�គោពលម្រែដលនឹិគោ�ជីិ�មិនឹត្រ�ូវបានឹជីួលឱ្យយគោធុើើការ
�គោ�គោទៀ� (ដូចជាការឈ្នួឺ) កា�ពើក់ិចូត្រ�ូវបានឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់គោពលនឹិគោ�ជីិ�ផតល់គោសវាក់មមម្រែដលនឹឹង់់ផតល់សិទធិក់ិ�ង់់ការ
ទទួលបានឹផលត្របគោ�ជីនឹ៍គោនាំ� ត្របសិនឹគោបើត្រពឹ�តិការណ៍៍ជាក់់លាក់់គោក់ើ�គោ�ើង់់។ ភវនឹីយភាពម្រែដលត្រពឹ�តិការណ៍៍ជាក់់លាក់់
នឹឹង់់គោក់ើ�គោ�ើង់់គោធុើើឱ្យយបុ�ពាល់ដល់ការវាស់ម្រែវង់់ទៃនឹកា�ពើក់ិចូ បុុម្រែនឹតមិនឹក់ំណ៍�់ថាគោ�ើកា�ពើក់ិចូគោនាំ��នឹឬអ�់គោទ។

២៨.២៧ ត្របសិនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ត្រ�ូវបានឹកា�់បនឹុយនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹបង់់់គោ�ឱ្យយនឹិគោ�ជីិ�គោត្រកាម
ម្រែផនឹការឧប�ុមភរបស់រដាាភិបាល អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់របស់ខ្ពែ�នឹ គោលើមូលដាានឹម្រែដល
ឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ត្រ�ូវសង់់គោត្រកាមម្រែផនឹការរបស់រដាាភិបាល បុុម្រែនឹត�នឹម្រែ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដល៖

(ក់)  ម្រែផនឹការទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹអនឹុម��មុនឹកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ឬ

(ខ្ព)  ត្របវ�តិអ�ី�កាល ឬ ភ�សត�តាង់់ម្រែដលអាចគោជីឿជាក់់បានឹគោផសង់់គោទៀ� បានឹបង្ហាាញថាអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍របស់រដឋ
ទាំង់់គោនាំ�នឹឹង់់ម្រែត្របត្របួលតាមម្រែបបម្រែផនឹអាចពាក់រណ៍៍បានឹ�មួយ ឧទាហិរណ៍៍ ម្រែត្របត្របួលគោ�តាមការម្រែត្របត្របួល
អនាំគ� របស់ក់ត្រមិ��ទៃមែទូគោ� ឬក់ត្រមិ�ត្របាក់់ម្រែខ្ពទូគោ�។
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ស្តណំ៍ង់

២៨.២៨ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពសឹង់់ម្រែ�ត្របាក់ដថាភាគី�ាង់់គោទៀ� នឹឹង់់សង់់ខ្ពែ�ឬទាំង់់អស់នឹូវចំ�យ  ម្រែដល�ត្រមូវក់ិ�ង់់ការទូទា�់ 
កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់សិទធិទទួលសំណ៍ង់់របស់ខ្ពែ�នឹជាត្រទពយសក់មមគោដាយម្រែ�ក់
មួយ។ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមតាម�ទៃមែសមត្រសប។ ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ (ឬរបាយការណ៍៍
លទធផល ត្របសិនឹគោបើបង្ហាាញ) ចំ�យម្រែដលពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ អាចត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញជា
�ួគោលខ្ពសុទធទៃនឹសំណ៍ង់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់។

អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ន្តិសេ��ិត្ថុរយៈសេពលផ្នែវង់សេ�សង់សេទៀត្ថុ

២៨.២៩  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�រយៈគោពលម្រែវង់់គោផសង់់គោទៀ�ជាទូគោ�រួមបញ្ញូ�ល ឧទាហិរណ៍៍ៈ

(ក់)  ការអវ�ត�នឹ�នឹ�ទៃមែ�បសិង់់រយៈគោពលម្រែវង់់ ដូចជា ការឈ្នួប់សត្រ�ក់គោសវារយៈគោពលម្រែវង់់ ឬ ការឈ្នួប់សត្រ�ក់
ពីការង្ហាររយៈគោពលម្រែវង់់

(ខ្ព)  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសវារយៈគោពលម្រែវង់់

(គ)  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ភាពពិការរយៈគោពលម្រែវង់់

(ឃ)  ការម្រែចក់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញ នឹិង់់ ត្របាក់់បម្រែនឹុមត្រ�ូវសង់់ ១២ម្រែខ្ព ឬគោត្រចើនឹជាង់់បនាំាប់ពីចុង់់ត្រ�ម្រែដលនឹិគោ�ជីិ�ផូល់
គោសវាក់មមម្រែដលពាក់់ព�នឹធ នឹិង់់

(ង់់)  �ទៃមែ�បសិង់់ពនឹារម្រែដលបានឹបង់់់១២ម្រែខ្ព ឬគោត្រចើនឹជាង់់បនាំាប់ពីចុង់់ត្រ�ម្រែដល�ទៃមែ�បសិង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹរក់បានឹ។

២៨.៣០ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលសត្រ�ប់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�រយៈគោពលម្រែវង់់គោផសង់់គោទៀ� ម្រែដលវាស់ម្រែវង់់តាមចំនឹួនឹ
សរុបសុទធទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  �ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹកា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ដក់

(ខ្ព)  �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការ (ត្របសិនឹគោបើ�នឹ) ម្រែដលសត្រ�ប់ទូទា�់កា�ពើក់ិចូគោដាយផ្លាាល់នាំកាល
បរិគោចេទ�យការណ៍៍។

 អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការម្រែត្របត្របួលសុទធក់ិ�ង់់បំណ៍ុល ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ� គោត្រ�ពីការម្រែត្របត្របួលគោដាយស្ថារអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ 
ម្រែដលទូទា�់ជីូនឹនឹិគោ�ជីិ�ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ�ឬគោដាយស្ថារវិភាគទានឹពីនឹិគោ�ជីក់ ទទួលស្ថាាល់ជាទៃថែគោដើមទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
នឹិគោ�ជីិ�រយៈគោពលម្រែវង់់គោផសង់់គោទៀ�របស់ខ្ពែ�នឹ ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ�។ ទៃថែគោដើមគោនាំ� ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ទាំង់់ត្រសុង់់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ 
ឬខា� ជាការចំ�យ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ម្រែផិក់គោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� �ត្រមូវឱ្យយទទួលស្ថាាល់ទៃថែគោដើមគោនាំ� ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹ
ទៃថែគោដើមទៃនឹត្រទពយសក់មម ដូចជាសនឹិិធុិ ឬត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ។



210  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍សេពលប់ញ្ញឈប់់

២៨.៣១ អង់់គភាពមួយអាច�នឹការសនឹាតាមចាប់ តាមក់ិចូសនឹាឬក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់គោផសង់់គោទៀ�ជាមួយនឹិគោ�ជីិ�ឬ�ំ�ង់់
របស់ពួក់គោគ ឬ តាមកា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម�ម្រែផែក់គោលើការអនឹុវ�តអាជីីវក់មម ទំគោនឹៀមទំលាប់ឬការចង់់់ត្របត្រពឹ�តគោដាយសម
ធុ៌ម គោដើមបីគោធុើើការទូទា�់ (ឬផតល់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោផសង់់គោទៀ�) គោ�ឱ្យយនឹិគោ�ជីិ� គោ�គោពលអង់់គភាពគោនាំ�បញ្ញឈប់ការង្ហារ
របស់នឹិគោ�ជីិ�។ ការទូទា�់ម្រែបបគោនឹ�គឺជា អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់។

ការទទួលសាគ ល់

២៨.៣២ ពីគោត្រពា�អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់មិនឹផតល់ឱ្យយអង់់គភាពនឹូវអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអនាំគ� អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់
អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ទាំង់់គោនាំ�ជាចំ�យក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬ ខា�ភាាមៗ។

២៨.៣៣  គោពលម្រែដលអង់់គភាពទទួលស្ថាាល់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់ អង់់គភាពអាចត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមផង់់ម្រែដរនឹូវការបត្រង់់ួម
ទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលចូលនឹិវ�តនឹ៍ ឬ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�គោផសង់់គោទៀ�។

២៨.៣៤ �នឹម្រែ�គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពបង្ហាាញ�ាង់់ចាស់ថាសុិ�គោ�កាលៈគោទសៈ�មួយដូចខាង់់គោត្រកាម អង់់គភាពគោទើបត្រ�ូវ
ទទួលស្ថាាល់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់ជាបំណ៍ុលនឹិង់់ចំ�យ៖

(ក់)  បញ្ញឈប់ការង្ហាររបស់នឹិគោ�ជីិ� ឬ ត្រក់ុមនឹិគោ�ជីិ�មុនឹគោពលទៃថៃចូលនឹិវ�តនឹ៍ធុមមតា ឬ

(ខ្ព)  ផតល់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹការគោសិើផតល់ ម្រែដលបានឹគោធុើើគោ�ើង់់គោដើមបី គោលើក់ទឹក់ចិ�តការ
ឈ្នួប់ពីការង្ហារគោដាយសម�ត្រគចិ�ត។

២៨.៣៥  �នឹម្រែ�គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាព�នឹម្រែផនឹការលមែិ�បញ្ញឈប់ការង្ហារជាផែ�វការ នឹិង់់មិនឹ�នឹភាពអាចគោ�រួចជាក់់ម្រែសូង់់ទៃនឹ
ការដក់គោចញវិញនឹូវម្រែផនឹការគោនាំ� គោទើបបង្ហាាញចាស់លាស់ថាអង់់គភាពសនឹាអនឹុវ�តការបញ្ញឈប់ការង្ហារ។

ការវាស្តផ់្នែវង់

២៨.៣៦  អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ គោពលបញ្ញឈប់តាមការបាានឹ់ស្ថាានឹដ៏ត្រ�ឹមត្រ�ូវបំផុ�ទៃនឹការចំ�យ ម្រែដលនឹឹង់់បានឹ�ត្រមូវ
ឱ្យយទូទា�់សង់់កា�ពើក់ិចូគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីទៃនឹការគោសិើផតល់ម្រែដលបានឹគោធុើើគោ�ើង់់ គោដើមបីគោលើក់ទឹក់ចិ�ត
ការឈ្នួប់ពីការង្ហារគោដាយសម�ត្រគចិ�ត ការវាស់ម្រែវង់់ទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់ត្រ�ូវម្រែផែក់គោលើចំនឹួនឹនឹិគោ�ជីិ�ម្រែដលរំពឹង់់
ថានឹឹង់់ទទួលយក់ការគោសិើផតល់គោនាំ�។

២៨.៣៧ គោ�គោពលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់ដល់គោពលទូទា�់គោលើសពី១២ម្រែខ្ព គោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ អ�ុ
ត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់ទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែបចូ�បបនឹិម្រែដលបានឹគោធុើើអបបហាររួច។

ផ្នែ�ន្តការម្រាក្តីុម

២៨.៣៨ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពត្រក់ុមហិុុនឹគោម ផតល់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោ�ឱ្យយនឹិគោ�ជីិ�ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធមួយឬគោត្រចើនឹ គោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុម 
គោហិើយត្រក់ុមហិុុនឹគោមគោនាំ�បង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមគោដាយគោត្របើ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់
អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម ឬសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធទាំង់់គោនឹ�ត្រ�ូវ
បានឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយទទួលស្ថាាល់នឹិង់់វាស់ម្រែវង់់ចំ�យអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ� គោលើមូលដាានឹទៃនឹការម្រែបង់់ម្រែចក់សមត្រសប
ទៃនឹចំ�យម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់ត្រក់ុម។
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ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់អំព�អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ន្តិសេ��ិត្ថុរយៈសេពលខៃ�

២៨.៣៩ ម្រែផិក់គោនឹ�មិនឹ�ត្រមូវឱ្យយ�នឹការលា�ត្រ�ដាង់់ជាក់់លាក់់អំពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�រយៈគោពលខ្ពែី។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់អំព�ផ្នែ�ន្តការវិភាគទាន្តក្តីំណ៍ត្ថុ់

២៨.៤០  អង់់គភាពមួយត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�ជាចំ�យសត្រ�ប់ម្រែផនឹការ
វិភាគទានឹក់ំណ៍�់។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពចាំ�់ម្រែចង់់ម្រែផនឹការពហិុនឹិគោ�ជីក់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ ជាម្រែផនឹការវិភាគទានឹ
ក់ំណ៍�់មួយពីគោត្រពា�ព��៌�នឹត្រគប់ត្រ�នឹ់មិនឹអាចរក់បានឹគោដើមបីគោត្របើត្របាស់គណ៍គោនឹយយអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ (សូម
គោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៨.១១) អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវបង្ហាាញនឹូវអង់់គគោហិ�ុម្រែដលវាជាម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់មួយ នឹិង់់
គោហិ�ុផលម្រែដលវាក់ំពុង់់ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមជាម្រែផនឹការវិភាគទានឹក់ំណ៍�់មួយ  ជាមួយនឹឹង់់ព��៌�នឹម្រែដលអាច
រក់បានឹអំពីអ�ិគោរក់ ឬឱ្យនឹភាពរបស់ម្រែផនឹការ នឹិង់់ឥទធិពលសកាំនឹុពលគោ�អនាំគ�របស់វា ត្របសិនឹគោបើ�នឹ សត្រ�ប់
អង់់គភាព។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់អំព�ផ្នែ�ន្តការអត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍ក្តីំណ៍ត្ថុ់

២៨.៤១ អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញនឹូវព��៌�នឹខាង់់គោត្រកាមអំពីម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ (គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
ពហិុនឹិគោ�ជីក់ក់ំណ៍�់ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមជាម្រែផនឹការវិភាគទានឹក់ំណ៍�់ គោដាយអនឹុគោលាមតាម
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៨.១១ ម្រែដលការលា�ត្រ�ដាង់់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៨.៤០អនុឹវ�តជីំនឹួស)។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព�នឹម្រែផនឹការអ�ុ
ត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់គោលើសពីមួយ គោនាំ�ការលា�ត្រ�ដាង់់អាចត្រ�ូវគោធុើើជាសរុប ដាច់គោដាយម្រែ�ក់សត្រ�ប់ម្រែផនឹការនឹីមួយៗ ឬ
ការបញ្ញូ�លជាត្រក់ុមម្រែដលសនឹម�ថា�នឹត្របគោ�ជីនឹ៍បំផុ�៖

(ក់)  ការពិពណ៍៌នាំទូគោ�អំពីត្របគោភទទៃនឹម្រែផនឹការ រួមបញ្ញូ�លគោ�លនឹគោ�បាយផូល់ហិិរញ្ញញបបទានឹ

(ខ្ព) គោ�លនឹគោ�យបាយគណ៍គោនឹយយរបស់អង់់គភាពសត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់ចំគោណ៍ញនិឹង់់ខា�ពីការគណ៍នាំសុិ�ិ 
(ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� ឬ ជាធា�ុមួយទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ) នឹិង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹចំគោណ៍ញនឹិង់់ខា�ពីការ
គណ៍នាំសុិ�ិម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ�។

(គ) ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពគោត្របើត្របាស់នឹូវវិធុីស្ថាត្រសតគណ៍គោនឹយយគោធុើើឱ្យយង្ហាយៗ�មួយ ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៨.១៩ ក់ិ�ង់់
ការវាស់ម្រែវង់់កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់របស់ខ្ពែ�នឹ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់អង់់គគោហិ�ុគោនាំ� នឹិង់់មូលគោហិ�ុ
ម្រែដលការគោត្របើត្របាស់វិធុីស្ថាត្រសតបាានឹ់ស្ថាានឹឯក់តាឥណ៍ទានឹ គោដើមបីវាស់ម្រែវង់់កា�ពើក់ិចូរបស់ខ្ពែ�នឹ នឹិង់់ទៃថែចំ�យ 
គោត្រកាមម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ នឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ។

(ឃ)  ទៃថៃទៃនឹការវាយ�ទៃមែតាមការគណ៍នាំសុិ�ិគោពញគោលញថមីៗបំផុ� នឹិង់់ ត្របសិនឹគោបើវាមិនឹគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍
គោនាំ�គោទ ការគោរៀប�ប់ទៃនឹការម្រែក់សត្រមួលម្រែដលបានឹគោធុើើគោ�ើង់់គោដើមបីវាស់ម្រែវង់់កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ គោ�
កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

(ង់់) ការសត្រមបសត្រមួលទៃនឹសម�ុលយគោដើមត្រ�នឹិង់់ចុង់់ត្រ�ទៃនឹកា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ គោដាយបង្ហាាញ
ដាច់គោដាយម្រែ�ក់នឹូវអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ម្រែដលបានឹបង់់់ នឹិង់់  ការម្រែត្របត្របួលទាំង់់អស់គោផសង់់គោទៀ�។

(ច)  ការសត្រមបសត្រមួលសម�ុលយគោដើមត្រ�នឹិង់់ចុង់់ត្រ�ទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការ នឹិង់់សម�ុលយ
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គោដើមត្រ�នឹិង់់ចុង់់ត្រ�ទៃនឹសិទធិទទួលសំណ៍ង់់�មួយម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ជាត្រទពយសក់មម គោដាយបង្ហាាញ
គោដាយម្រែ�ក់ត្របសិនឹគោបើអាចអនឹុវ�តបានឹ៖

(១)  វិភាគទានឹ

(២)  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍បានឹបង់់់ នឹិង់់

(៣)  ការម្រែត្របត្របួលគោផសង់់ៗ ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការ

(ឆ្គ) ទៃថែគោដើមសរុបម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ សត្រ�ប់ត្រ�លា�ត្រ�ដាង់់ដាច់គោដាយម្រែ�ក់នឹូវចំនឹួនឹ
ទឹក់ត្របាក់់៖

 (១)  ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬ ខា�ជាចំ�យ នឹិង់់

 (២)  ម្រែដលបានឹរួមបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ទៃថែគោដើមត្រទពយសក់មម

(ជី)  សត្រ�ប់ថាំក់់ត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការចមបង់់នឹីមួយៗ ម្រែដលត្រ�ូវបញ្ញូ�លបុុម្រែនឹតមិនឹក់ត្រមិ�ម្រែ�ចំគោពា�ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ 
ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល ត្រទពយ នឹិង់់ ត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�ទាំង់់អស់ ភាគរយឬចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលចំ��់ថាំក់់
ចមបង់់នឹីមួយៗបគោង់់កើ�បានឹទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការសរុបគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

(ឈ្នួ)  ប�ាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹរួមបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការសត្រ�ប់៖

 (១)  ថាំក់់នឹីមួយៗទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ផ្លាាល់របស់អង់់គភាព នឹិង់់

 (២)  ត្រទពយនឹីមួយៗម្រែដលបានឹកានឹ់កាប់គោដាយឬត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោត្របើគោដាយអង់់គភាព។

(ញ)  �ទៃមែ�បសិង់់ជាក់់ម្រែសតង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការ នឹិង់់

(ដ)  ការសនឹម�ការគណ៍នាំតាមសុិ�ិចមបង់់ម្រែដលបានឹគោត្របើ រួមបញ្ញូ�ល គោពលអាចអនឹុវ�តបានឹៈ

(១)  អត្រតាអបបហារ

(២) អត្រតាការ�បសិង់់រំពឹង់់ទុក់គោលើត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការ�មួយសត្រ�ប់ត្រ�ទាំង់់ឡាយ ម្រែដលបានឹបង្ហាាញ 
គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�

(៣)  អត្រតារំពឹង់់ទុក់ទៃនឹក់ំគោណ៍ើនឹត្របាក់់ម្រែខ្ព

(៤)  អត្រតានឹិនាំំការទៃថែគោដើមគោវជីជស្ថាត្រសត នឹិង់់

(៥)  ការសនឹម�ការគណ៍នាំតាមសុិ�ិជាស្ថារវនឹត�គោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលបានឹគោត្របើ។

 ការសត្រមបសត្រមួលគោ�ក់ិ�ង់់ (ង់់) នឹិង់់ (ច) ខាង់់គោលើមិនឹចាំំបាច់ត្រ�ូវបង្ហាាញសត្រ�ប់ត្រ�មុនឹៗគោទ។ ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�
សម័�នឹធម្រែដលទទួលស្ថាាល់នឹិង់់វាស់ម្រែវង់់ចំ�យអ�ុត្របគោ�ជីន៍ឹនឹិគោ�ជីិ�គោលើមូលដាានឹទៃនឹការម្រែបង់់ម្រែចក់សមត្រសប
ទៃនឹចំ�យម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់ត្រក់ុម (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៨.៣៨) គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ដាច់គោដាយម្រែ�ក់របស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោនាំ� ត្រ�ូវគោរៀប�ប់ពីគោ�លនឹគោ�បាយរបស់ខ្ពែ�នឹសត្រ�ប់
ការគោធុើើការម្រែបង់់ម្រែចក់ នឹិង់់ត្រ�ូវគោធុើើការលា�ត្រ�ដាង់់គោ�ក់ិ�ង់់ (ក់)-(ដ) សត្រ�ប់ម្រែផនឹការទាំង់់មូល។
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ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់អំព�អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍រយៈសេពលផ្នែវង់សេ�សង់សេទៀត្ថុ

២៨.៤២ សត្រ�ប់ចំ��់ថាំក់់នឹីមួយៗទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍រយៈគោពលម្រែវង់់គោផសង់់គោទៀ� ម្រែដលអង់់គភាពផតល់គោ�ឱ្យយនឹិគោ�ជីិ�របស់ខ្ពែ�នឹ 
អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញអំពីស្ថារជា�ិទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោនាំ� ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹកា�ពើក់ិចូរបស់ខ្ពែ�នឹ នឹិង់់ក់ត្រមិ�ទៃនឹការផូល់
ហិិរញ្ញញបបទានឹគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់អំព�អត្ថុុម្រាប់សេ��ន្ត៍សេពលប់ញ្ញឈប់់

២៨.៤៣  សត្រ�ប់ចំ��់ថាំក់់នឹីមួយៗទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់ ម្រែដលអង់់គភាពផតល់គោ�ឱ្យយនឹិគោ�ជីិ�របស់ខ្ពែ�នឹ អង់់គភាពត្រ�ូវ
បង្ហាាញអំពីស្ថារជា�ិទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោនាំ� ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹកា�ពើកិ់ចូរបស់ខ្ពែ�នឹ នឹិង់់ក់ត្រមិ�ទៃនឹការផូល់ហិិរញ្ញញបបទានឹ
គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

២៨.៤៤ គោ�គោពលម្រែដល�នឹភាពមិនឹចាស់លាស់អំពីចំនឹួនឹនឹិគោ�ជីិ�ម្រែដលនឹឹង់់ទទួលយក់ នឹូវការគោសិើផូល់ទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
គោពលបញ្ញឈប់ បំណុ៍លយថាគោហិ�ុសុិ��នឹ។ ម្រែផិក់ទី២១ សំវិធានឹធុនឹ នឹិង់់ យថាគោហិ�ុ �ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពលា�ត្រ�ដាង់់ 
ព��៌�នឹអំពីបំណ៍ុលយថាគោហិ�ុរបស់ខ្ពែ�នឹ លុ�ត្រតាម្រែ�ភាពម្រែដលអាចទៃនឹការហិូរគោចញស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលប�ាលមក់ពីការ
ទូទា�់សង់់បំណ៍ុលគឺ�ូច�ស់។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ២៩

ពន្តិសេល�ម្រាបាក្តី់ចំណូ៍ល

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

២៩.១  សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ� ពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល រួមបញ្ញូ�លទាំង់់ពនឹធ
ក់ិ�ង់់ត្របគោទស នឹិង់់គោត្រ�ត្របគោទសម្រែដលម្រែផែក់គោលើត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ។ ពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូលរួមបញ្ញូ�លផង់់ម្រែដរនឹូវពនឹធ
ទាំង់់ឡាយ ដូចជាពនឹធកា�់ទុក់ម្រែដលត្រ�ូវសង់់គោដាយត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ឬត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ
គោ�គោពលម្រែបង់់ម្រែចក់ គោ�ឱ្យយអង់់គភាព�យការណ៍៍។

២៩.២  ម្រែផិក់គោនឹ�ត្រគបដណ៍ាប់គោលើគណ៍គោនឹយយក់មមពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល។ គណ៍គោនឹយយក់មមពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល�ត្រមូវឱ្យយ
អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់លទធផលពនឹធបចូ�បបនឹិ នឹិង់់អនាំគ�ទៃនឹត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍គោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ទាំង់់អស់គោនឹ�រួម�នឹពនឹធបចូ�បបនឹិ 
នឹិង់់ពនឹធពនឹារ។ ពនឹធបចូ�បបនឹិ គឺជាពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូលត្រ�ូវសង់់ (ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹ) ទៃនឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញ
ជាប់ពនឹធ (ខា�ត្របាក់់ពនឹធ) សត្រ�ប់ត្រ�បចូ�បបនឹិ ឬត្រ�មុនឹ។ ពនឹធពនឹារ គឺជាពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូលត្រ�ូវសង់់ ឬអាច
ត្របមូលមក់វិញបានឹក់ិ�ង់់ត្រ�ខាង់់មុខ្ព ជាទូគោ�គោក់ើ�គោចញពីអង់់គភាពម្រែដលត្របមូលមក់វិញ ឬទូទា�់សង់់នឹូវត្រទពយសក់មម 
នឹិង់់បំណ៍ុលរបស់អង់់គភាព សត្រ�ប់�ទៃមែគោ�ង់់បចូ�បបនឹិរបស់ពួក់គោគ នឹិង់់ឥទធិពលពនឹធទៃនឹការគោលើក់គោ�ខាង់់មុខ្ពនឹូវខា�
ត្របាក់់ពនឹធនឹិង់់ឥណ៍ទានឹពនឹធម្រែដលបចូ�បបនឹិមិនឹទានឹ់បានឹគោត្របើ។

២៩.៣ ម្រែផិក់គោនឹ�មិនឹនឹិ�យដល់វិធុីស្ថាត្រសតគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់អំគោ�យរបស់រដាាភិបាលគោទ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២៤ សូីពី
អំគោ�យរបស់រដាាភិបាល)។ បុុម្រែនឹត ម្រែផិក់គោនឹ�ពិ�នឹិ�យដល់គណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ 
ម្រែដលអាចគោក់ើ�គោចញពីអំគោ�យម្រែបបគោនឹ�។

ការទទួលសាគ លន់្តិង់ការវាស្តផ់្នែវង់ពន្តិប់ចច�ប់បន្តែ

២៩.៤ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលពនឹធបចូ�បបនឹិ សត្រ�ប់ពនឹធត្រ�ូវសង់់គោលើត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ សត្រ�ប់ត្រ�
បចូ�បបនឹិ នឹិង់់ត្រ�មុនឹ។ ត្របសិនឹគោបើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់បានឹបង់់់សត្រ�ប់ត្រ�បចូ�បបនឹិ នឹិង់់ត្រ�មុនឹគោលើសពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ត្រ�ូវ
សង់់សត្រ�ប់ត្រ�ទាំង់់គោនាំ� អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ម្រែផិក់ម្រែដលគោលើសគោនាំ�ជាត្រទពយសក់មមពនឹធបចូ�បបនឹិ។

២៩.៥ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមពនឹធបចូ�បបនិឹសត្រ�ប់អ�ុត្របគោ�ជីន៍ឹខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលអាចគោលើក់គោ�គោត្រកាយ 
គោដើមបីត្របមូលមក់វិញ នឹូវត្របាក់់ពនឹធម្រែដលបានឹបង់់់ក់ិ�ង់់ត្រ�មុនឹ។

២៩.៦ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់បំណ៍ុល (ត្រទពយសក់មម) ពនឹធបចូ�បបនឹិ តាមចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលខ្ពែ�នឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់បង់់់ (ត្របមូល
បានឹមក់វិញ) គោដាយគោត្របើអត្រតាពនឹធ នឹិង់់ចាប់ ម្រែដលបានឹអនឹុម�� ឬបានឹអនឹុម��ជាក់់ម្រែសតង់់គោ�កាលបរិគោចេទ
�យការណ៍៍។ អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ទុក់អត្រតាពនឹធ នឹិង់់ចាប់ពនឹធ ថាបានឹអនឹុម��ជាក់់ម្រែសតង់់ គោ�គោពលម្រែដលជីំហានឹគោ�
គោសសសល់ គោ�ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការអនឹុម�� មិនឹត្រ�ូវបានឹបុ�ពាល់ដល់លទធផលត្រ�មុនឹ នឹិង់់មិនឹទំនឹង់់ជាត្រ�ូវបុ�ពាល់។ 
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៩.៣២-២៩.៣៣ ផតល់ការម្រែណ៍នាំំបម្រែនឹុមអំពីការវាស់ម្រែវង់់។



216  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ការទទួលសាគ លព់ន្តិពន្តារ

សេ�លការណ៍៍ទទួលសាគ លជ់ាទូសេ�

២៩. ៧ វាគោក់ើ�មក់ឯង់់ៗក់ិ�ង់់ការទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុល ម្រែដលអង់់គភាព�យការណ៍៍រំពឹង់់ថានឹឹង់់ត្របមូលមក់វិញ ឬ
ទូទា�់សង់់នឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលគោនាំ�។ ត្របសិនឹគោបើវាត្របម្រែហិលថា ការត្របមូលបានឹមក់វិញ ឬការ
ទូទា�់សង់់នឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់គោនាំ� នឹឹង់់គោធុើើឱ្យយការបង់់់ពនឹធនាំគោពលអនាំគ��នឹចំនឹួនឹគោត្រចើនឹ (�ិច) ជាង់់ការបង់់់ពនឹធនាំគោពល
អនាំគ�ម្រែដលនឹឹង់់ជា គោបើសិនឹជាការត្របមូលបានឹមក់វិញ ឬការទូទា�់សង់់ម្រែបបគោនាំ� ពុំ�នឹលទធផលពនឹធអើីគោស្ថា� ម្រែផិក់
គោនឹ��ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាព ទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលពនឹធពនឹារ (ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ) ជាមួយក់រណ៍ីគោលើក់ម្រែលង់់�នឹក់ត្រមិ�
មួយចំនឹួនឹ។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពគោនាំ�រំពឹង់់ថានឹឹង់់ត្របមូលបានឹមក់វិញនឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមមួយ ឬទូទា�់�ទៃមែ
គោ�ង់់ទៃនឹបំណ៍ុលមួយ គោដាយមិនឹគោធុើើឱ្យយបុ�ពាល់ដល់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ គោនាំ�ពុំ�នឹពនឹធពនឹារ គោក់ើ�គោ�ើង់់ទាក់់ទិនឹ
នឹឹង់់ត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលគោនាំ�គោទ។

២៩. ៨ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលពនឹធពនឹារសត្រ�ប់ពនឹធម្រែដលអាចត្របមូលបានឹមក់វិញ ឬម្រែដលត្រ�ូវ
សង់់ ក់ិ�ង់់ត្រ�អនាំគ�ម្រែដលគោដាយស្ថារត្រប�ិប�តិការ ឬត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល។ ពនឹធម្រែបបគោនឹ� គោក់ើ�គោចញពីភាពខ្ពុស�ំ
រវាង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលរបស់អង់់គភាព ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់�ទៃមែសនឹម�ថាគោក់ើ�
គោចញពីត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុល គោដាយអាជាាធុរពនឹធដារ (ភាពខ្ពុស�ំទាំង់់គោនឹ�គោ�ថា “ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ”) 
នឹិង់់ការគោលើក់គោ�មុខ្ពទៃនឹខា�ត្របាក់់ពនឹធនឹិង់់ឥណ៍ទានឹពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើនាំគោពលបចូ�បបនឹិ។

មូលដាា ន្តពន្តិ ន្តិង់ភាពខ�ស្ត�ែ ប់សេណំាះអាស្តន្តែ

២៩.៩ មូលដាានឹពនឹធទៃនឹត្រទពយសក់មម ជា�ទៃមែម្រែដលអាចកា�់ក់ង់់បានឹសត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ពនឹធ គោ�នឹឹង់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ
ជាប់ពនឹធ ម្រែដលនឹឹង់់ហិូរចូលក់ិ�ង់់អង់់គភាព គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពត្របមូលបានឹមក់វិញនឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម។ 
ត្របសិនឹគោបើអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូទាំង់់គោនាំ�មិនឹជាប់ពនឹធគោទ មូលដាានឹពនឹធទៃនឹត្រទពយសក់មម គឺគោសមើនឹឹង់់�ទៃមែគោ�ង់់របស់វា។

២៩.១០  មូលដាានឹពនឹធទៃនឹបំណ៍ុល គឺជា�ទៃមែគោ�ង់់របស់វា ដក់នឹឹង់់�ទៃមែម្រែដលនឹឹង់់អាចកា�់ក់ង់់បានឹសត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ពនឹធ គោ�
នឹឹង់់បំណ៍ុលគោនាំ�ក់ិ�ង់់ត្រ�អនាំគ�។ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីចំណ៍ូលម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលជាមុនឹ មូលដាានឹពនឹធទៃនឹបំណ៍ុលម្រែដលបានឹ
គោក់ើ�គោ�ើង់់ម្រែបបគោនឹ�ជា�ទៃមែគោ�ង់់របស់វា ដក់នឹឹង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ទៃនឹចំណ៍ូល ម្រែដលនឹឹង់់មិនឹជាប់ពនឹធក់ិ�ង់់ត្រ�អនាំគ�។

២៩.១១ ធា�ុមួយចំនឹួនឹ�នឹមូលដាានឹពនឹធ បុុម្រែនឹតមិនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុល គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោទ។ ឧទាហិរណ៍៍៖ ទៃថែត្រស្ថាវត្រជាវ នឹិង់់អភិវឌ្ឍិិនឹ៍ ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ ជាការចំ�យ គោ�គោពលគោធុើើការក់ំណ៍�់
ចំគោណ៍ញគណ៍គោនឹយយ ក់ិ�ង់់ត្រ�ម្រែដលចំ�យទាំង់់គោនាំ� បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ បុុម្រែនឹតមិនឹអាចអនឹុញ្ញាា�ជាការកា�់ក់ង់់ គោ�គោពល
ក់ំណ៍�់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ (ខា�ត្របាក់់ពនឹធ) រហិូ�ដល់ត្រ�គោត្រកាយមក់គោទៀ�។ ភាពខ្ពុស�ំរវាង់់មូលដាានឹពនឹធ ទៃនឹទៃថែ
ត្រស្ថាវត្រជាវ នឹិង់់អភិវឌ្ឍិិនឹ៍ (គោពាលគឺចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលអាជាាធុរពនឹធដារ នឹឹង់់អនឹុញ្ញាា� ជាការកា�់ក់ង់់ ក់ិ�ង់់ត្រ�អនាំគ�) 
នឹិង់់�ទៃមែគោ�ង់់គោសមើសូនឹយ គឺជាភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ ម្រែដលនាំំឱ្យយ�នឹត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ។ 

២៩.១២  ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ គឺជាភាពខ្ពុស�ំរវាង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុល គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់មូលដាានឹពនឹធរបស់វា។ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ ត្រ�ូវបានឹ
ក់ំណ៍�់ គោដាយការគោត្របៀបគោធុៀប�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុល គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម ជាមួយនឹឹង់់
មូលដាានឹពនឹធសមត្រសប។ មូលដាានឹពនឹធ ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់គោដាយការគោ�ង់់គោលើលិខ្ពិ�ត្របកាសពនឹធរួម គោ�ក់ិ�ង់់យុតាាធុិការ
ទាំង់់ឡាយ ម្រែដលលិខ្ពិ�ត្របកាសពនឹធម្រែបបគោនឹ� ត្រ�ូវបានឹគោរៀបចំ។ ក់ិ�ង់់យុតាាធុិការគោផសង់់គោទៀ� មូលដាានឹពនឹធ ត្រ�ូវបានឹ
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ក់ំណ៍�់គោដាយការគោ�ង់់គោលើលិខ្ពិ�ត្របកាសពនឹធ របស់អង់់គភាពនឹីមួយៗគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុម។

២៩.១៣  ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹស្ថាានឹភាព ម្រែដលភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិគោក់ើ�គោ�ើង់់ រួម�នឹ៖

(ក់) ត្រទពយសក់មមអាចក់ំណ៍�់បានឹ ម្រែដលបានឹទទួល នឹិង់់បំណ៍ុល ម្រែដលបានឹ�ុប់រង់់ គោ�ក់ិ�ង់់ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម 
ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់តាម�ទៃមែសមត្រសបរបស់ពួក់វា ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី១៩ សូីពីការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម 
នឹិង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម បុុម្រែនឹត�ានឹការម្រែក់�ត្រមូវសមមូល�មួយ ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ពនឹធ 
(ឧទាហិរណ៍៍៖ មូលដាានឹពនឹធទៃនឹត្រទពយសក់មម ត្របម្រែហិលគោ�ជាទៃថែគោដើមដម្រែដលទៃនឹ�ាស់មុនឹ)។  ត្រទពយសក់មម ឬ
បំណ៍ុលពនឹធពនឹារ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់គោដាយស្ថារដូគោចិ� បុ�ពាល់�ទៃមែគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមម្រែដលអង់់គភាពមួយ
ទទួលស្ថាាល់។

(ខ្ព) ត្រទពយសក់មមត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោ�ើង់់វិញ បុុម្រែនឹត�ានឹការម្រែក់�ត្រមូវសមមូល�មួយ ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់សត្រ�ប់
គោ�លបំណ៍ង់់ពនឹធ។  ឧទាហិរណ៍៍៖ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ�អនឹុញ្ញាា� ឬ�ត្រមូវ
ឱ្យយវាស់ម្រែវង់់គោ�ើង់់វិញនឹូវត្រទពយសក់មមមួយចំនឹួនឹ តាម�ទៃមែសមត្រសប ឬវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ (ឧទាហិរណ៍៍៖ ម្រែផិក់
ទី១៦ សូីពីត្រទពយវិនឹិគោ�គ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី១៧ សូីពីត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ)។

(គ)  គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមគោក់ើ�គោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម ឧទាហិរណ៍៍៖ មូលដាានឹពនឹធទៃនឹគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម 
នឹឹង់់គោសមើសូនឹយ ត្របសិនឹគោបើអាជាាធុរពនឹធដារ មិនឹអនឹុញ្ញាា�នឹូវការដាក់់ការរំលស់ ឬការថយចុ�ទៃនឹ�ទៃមែគោក់រ៍�គោ�ា�
អាជីីវក់មម  ជាការចំ�យម្រែដលអាចកា�់ក់ង់់បានឹ គោ�គោពលម្រែដលត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ 
នឹិង់់មិនឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយចាំ�់ទុក់ទៃថែគោដើមទៃនឹគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម ជាការចំ�យម្រែដលអាចកា�់ក់ង់់បានឹ គោ�គោពល
បគោញ្ញូញគោចាំលត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ។

(ឃ)  មូលដាានឹពនឹធទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលនាំការទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ ខ្ពុស�ំពី�ទៃមែគោ�ង់់ដំបូង់់របស់វា។

(ង់់)  �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គ ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ស្ថាខា នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ឬភាគក់មមគោ�ក់ិ�ង់់
ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ �នឹភាពខ្ពុស�ំពីមូលដាានឹពនឹធទៃនឹការវិនឹិគោ�គ ឬភាគក់មម។ មិនឹម្រែមនឹភាពខ្ពុស�ំ
បគោ�ា�អាសនឹិទាំង់់អស់ខាង់់គោលើ សុទធម្រែ�គោធុើើឱ្យយគោក់ើ�គោ�ើង់់នឹូវត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលពនឹធពនឹារគោនាំ�គោទ (សូម
គោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៩.១៤ នឹិង់់២៩.១៦)។ 

ភាពខ�ស្ត�ែ ប់សេណាត ះអាស្តន្តែជាប់់ពន្តិ

២៩.១៤ បំណ៍ុលពនឹធពនឹារ ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់ភាពខុ្ពស�ំបគោ�ា�អាសនឹិជាប់ពនឹធទាំង់់អស់ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ក់ិ�ង់់
ក់ត្រមិ�ម្រែដលបំណ៍ុលពនឹធពនឹារគោនាំ� គោក់ើ�គោ�ើង់់ពី៖

(ក់)  ការទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ទៃនឹគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម ឬ

(ខ្ព)  ការទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុល គោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការ ម្រែដល៖

(១)  មិនឹម្រែមនឹជាការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់

(២)  គោ�គោពលត្រប�ិប�តិការ មិនឹបុ�ពាល់ចំគោណ៍ញគណ៍គោនឹយយ នឹិង់់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ (ខា�ត្របាក់់ពនឹធ)

 គោទា�បីជា�ាង់់គោនឹ�ក់ូី សត្រ�ប់ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិជាប់ពនឹធ ម្រែដលពាក់់ព�នឹធជាមួយ ការវិនឹិគោ�គ ក់ិ�ង់់
ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ស្ថាខា នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ នឹិង់់ភាគក់មមគោ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ បំណ៍ុលពនឹធពនឹារ 
ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៩.២៥។ 
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២៩.១៥  ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិមួយចំនឹួនឹ គោក់ើ�គោ�ើង់់ គោ�គោពលម្រែដលចំណ៍ូល ឬចំ�យ ត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ
គណ៍គោនឹយយគោ�ក់ិ�ង់់ត្រ�មួយ បុុម្រែនឹតត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ គោ�ក់ិ�ង់់ត្រ�គោផសង់់។ ភាពខ្ពុស�ំ
បគោ�ា�អាសនឹិម្រែបបគោនឹ� ជាញឹក់ញាប់ ត្រ�ូវបានឹពិពណ៍៌នាំជាភាពខ្ពុស�ំទៃនឹគោពលគោវលា។ ខាង់់គោត្រកាមគោនឹ� គឺជា
ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិត្របគោភទគោនឹ� ម្រែដលជាភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិជាប់ពនឹធ គោហិើយដូគោចិ� នាំំ
ឱ្យយ�នឹបំណ៍ុលពនឹធពនឹារ៖

(ក់)  ចំណ៍ូលការត្របាក់់ ត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញគណ៍គោនឹយយតាមមូលដាានឹស��ត្រ�គោពល បុុម្រែនឹតគោ�ក់ិ�ង់់
យុតាាធុិការមួយចំនឹួនឹ ត្របម្រែហិលជាបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ គោ�គោពលម្រែដលស្ថាច់ត្របាក់់ត្រ�ូវបានឹ
ត្របមូល។ មូលដាានឹពនឹធទៃនឹគណ៍នីឹត្រ�ូវទទួល�មួយ ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ចំណ៍ូលម្រែបបគោនឹ� គឺគោសមើសូនឹយ ពីគោត្រពា�
ចំណ៍ូលទាំង់់គោនឹ�មិនឹបុ�ពាល់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធគោ�ើយ រហិូ�ទាល់ម្រែ�ស្ថាច់ត្របាក់់ត្រ�ូវបានឹត្របមូល នឹិង់់

(ខ្ព)  ការរំលស់ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោត្របើ គោ�គោពលក់ំណ៍�់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ (ខា�ត្របាក់់ពនឹធ) អាចខ្ពុស�ំពីរំលស់ 
ម្រែដលបានឹគោត្របើ គោ�គោពលក់ំណ៍�់ចំគោណ៍ញគណ៍គោនឹយយ។ ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ គឺភាពខ្ពុស�ំរវាង់់�ទៃមែ
គោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម នឹិង់់មូលដាានឹពនឹធរបស់វា ម្រែដលជាទៃថែគោដើមត្របវ�តិទៃនឹត្រទពយសក់មម ដក់�ល់ការកា�់ក់ង់់
ទាំង់់អស់ ទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រទពយសក់មមគោនាំ� ម្រែដលត្រ�ូវបានឹអនឹុញ្ញាា�គោដាយអាជាាធុរពនឹធដារ គោ�គោពលក់ំណ៍�់
ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធទៃនឹត្រ�បចូ�បបនឹិ នឹិង់់ត្រ�មុនឹ។ ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិជាប់ពនឹធ គោក់ើ�គោ�ើង់់ នឹិង់់នាំំឱ្យយ
�នឹបំណ៍ុលពនឹធពនឹារ គោ�គោពលការរំលស់ពនឹធ ត្រ�ូវបានឹពគោនឹែ�នឹ។ ត្របសិនឹគោបើការរំលស់ពនឹធ មិនឹគោលឿនឹដូចការ
រំលស់គណ៍គោនឹយយ ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ គោក់ើ�គោ�ើង់់ នាំំឱ្យយ�នឹត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ 
(សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៩.១៦) ។

ភាពខ�ស្ត�ែ ប់សេណំាះអាស្តន្តែផ្នែដិលកាត្ថុ់ក្តីង់បាន្ត

២៩.១៦ ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ចំគោពា��ល់ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ ក់ិ�ង់់ក់ត្រមិ�
មួយ ម្រែដលអាចនឹឹង់់�នឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធសត្រ�ប់ឱ្យយ ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ អាចត្រ�ូវ
បានឹគោត្របើត្របាស់ចំគោពា� គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ គោក់ើ�គោចញពីការទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុល 
គោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការមួយ ម្រែដល៖

(ក់)  មិនឹម្រែមនឹជាការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់

(ខ្ព)  គោ�គោពលត្រប�ិប�តិការ មិនឹបុ�ពាល់ចំគោណ៍ញគណ៍គោនឹយយ នឹិង់់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ (ខា�ត្របាក់់ពនឹធ)។

 គោទា�បីជា�ាង់់គោនឹ�ក់ូី សត្រ�ប់ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ ម្រែដលពាក់់ព�នឹធជាមួយការ
វិនឹិគោ�គ ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ស្ថាខា នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ នឹិង់់សត្រ�ប់ភាគក់មមក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ 
ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៩.២៦។ 

២៩.១៧ ខាង់់គោត្រកាមគោនឹ� គឺជាឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ ម្រែដលនាំំឱ្យយ�នឹត្រទពយសក់មមពនឹធ
ពនឹារ៖

(ក់)  ទៃថែអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ចូលនឹិវ�តនឹ៍ អាចត្រ�ូវបានឹកា�់ក់ង់់ គោ�គោពលក់ំណ៍�់ចំគោណ៍ញគណ៍គោនឹយយ គោ�គោពលម្រែដលគោសវា 
ត្រ�ូវបានឹផតល់ឱ្យយគោដាយនឹិគោ�ជីិ� បុុម្រែនឹតត្រ�ូវបានឹកា�់ក់ង់់ គោ�គោពលក់ំណ៍�់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ គោ�គោពលម្រែដល
វិភាគទានឹ ត្រ�ូវបានឹបង់់់ចូលមូលនឹិធុិគោដាយអង់់គភាពគោនាំ� ឬគោ�គោពលម្រែដលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ចូលនឹិវ�តនឹ៍ ត្រ�ូវបានឹ
បង់់់គោដាយអង់់គភាពគោនាំ�។ ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ គោក់ើ��នឹរវាង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹបំណ៍ុល នឹិង់់មូលដាានឹ



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 219

ពនឹធរបស់វា។ មូលដាានឹពនឹធបំណ៍ុល ជាធុមមតា គឺគោសមើសូនឹយ។ ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ
ម្រែបបគោនឹ� នឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ពីគោត្រពា�អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូនឹឹង់់ហិូរចូលអង់់គភាព ក់ិ�ង់់ទត្រមង់់់
ជាការកា�់ក់ង់់ពីត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ គោ�គោពលម្រែដលវិភាគទានឹ ឬអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ចូលនឹិវ�តនឹ៍ ត្រ�ូវបានឹបង់់់។

(ខ្ព)  ត្រទពយសក់មមមួយចំនឹួនឹ អាចត្រ�ូវបានឹក់�់ក់ិ�ង់់បញ្ញជីតាម�ទៃមែសមត្រសប គោដាយមិនឹ�នឹការម្រែក់�ត្រមូវសមមូល 
ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ពនឹធ។ ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ គោក់ើ�គោ�ើង់់ 
ត្របសិនឹគោបើមូលដាានឹពនឹធទៃនឹត្រទពយសក់មមគោលើសពី�ទៃមែគោ�ង់់របស់វា។ 

២៩.១៨  ការម្រែត្របត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ នាំំឱ្យយ�នឹការកា�់ក់ង់់ គោ�គោពល
ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធទៃនឹត្រ�អនាំគ� ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់។ អាចនឹឹង់់�នឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធសត្រ�ប់ឱ្យយ ភាពខ្ពុស�ំ
បគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ អាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់ចំគោពា� គោ�គោពល�នឹភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិជាប់ពនឹធ
ត្រគប់ត្រ�នឹ់ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អាជាាធុរពនឹធដារម្រែ�មួយ នឹិង់់អង់់គភាពជាប់ពនឹធម្រែ�មួយ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោធុើើការម្រែត្របត្រ��ប់
មក់វិញ៖

(ក់)  ក់ិ�ង់់ត្រ�ដូច�ំនឹឹង់់ការម្រែត្របត្រ��ប់មក់វិញម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់ទៃនឹភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ ឬ

(ខ្ព)  ក់ិ�ង់់ត្រ� ម្រែដលខា�ត្របាក់់ពនឹធ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ អាចត្រ�ូវបានឹបង់់គរថយគោត្រកាយ ឬគោ�មុខ្ព។

 ក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈម្រែបបគោនឹ� ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ត្រ� ម្រែដលភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ
ម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ គោក់ើ�គោ�ើង់់។

២៩.១៩ គោ�គោពលម្រែដល�នឹភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិជាប់ពនឹធ មិនឹត្រគប់ត្រ�នឹ់ ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អាជាាធុរពនឹធដារម្រែ�មួយ នឹិង់់
អង់់គភាពជាប់ពនឹធម្រែ�មួយ ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ក់ត្រមិ�មួយម្រែដល៖

(ក់)  វាត្របម្រែហិលជាអាចថា អង់់គភាពនឹឹង់់�នឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធត្រគប់ត្រ�នឹ់ ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អាជាាធុរពនឹធដារម្រែ�មួយ 
នឹិង់់អង់់គភាពជាប់ពនឹធម្រែ�មួយ ក់ិ�ង់់ត្រ�ដូច�ំនឹឹង់់ការម្រែត្របត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់
ក់ង់់បានឹ (ឬក់ិ�ង់់ត្រ�ម្រែដលខា�ត្របាក់់ពនឹធគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ អាចគោលើក់ថយគោត្រកាម ឬគោ�មុខ្ព)។ 
គោ�គោពលគោធុើើការវាយ�ទៃមែថាខ្ពែ�នឹនឹឹង់់�នឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធត្រគប់ត្រ�នឹ់ ក់ិ�ង់់ត្រ�អនាំគ� ឬអ�់ អង់់គភាព
មិនឹគោអើគោពើនឹឹង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ជាប់ពនឹធ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ ម្រែដល
ត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់គោក់ើ��នឹ ក់ិ�ង់់ត្រ�អនាំគ� ពីគោត្រពា�ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីភាពខ្ពុស�ំ
បគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ ខ្ពែ�នឹឯង់់នឹឹង់់ត្រ�ូវការត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធត្រ�អនាំគ� គោដើមបីត្រ�ូវបានឹ
គោត្របើត្របាស់ ឬ

(ខ្ព)  អង់់គភាព�នឹឱ្យកាសគោធុើើម្រែផនឹការពនឹធ ម្រែដលនឹឹង់់បគោង់់កើ�ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ ក់ិ�ង់់ត្រ�សមត្រសប។

២៩.២០ គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពមួយ�នឹត្របវ�តិខា�បង់់់នាំគោពលថមីៗ អង់់គភាពគោនាំ�ពិចាំរ�គោលើការម្រែណ៍នាំំគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
២៩.២១-២៩.២២។ 

ខាត្ថុម្រាបាក្តី់ពន្តិផ្នែដិលមិន្តបាន្តសេម្រាប់� ន្តិង់ឥណ៍ទាន្តពន្តិផ្នែដិលមិន្តបាន្តសេម្រាប់�

២៩. ២១ ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ចំគោពា�ការគោលើក់គោ�មុខ្ពទៃនឹខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ នឹិង់់ឥនឹ
ទានឹពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ ក់ិ�ង់់ក់ត្រមិ�មួយ ម្រែដលអាចនឹឹង់់�នឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធនាំអនាំគ�សត្រ�ប់ឱ្យយ ខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដល
មិនឹបានឹគោត្របើ នឹិង់់ឥនឹទានឹពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ អាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់ចំគោពា�។ គោ�គោពលវាយ�ទៃមែអំពីភាពត្របម្រែហិលជាអាចម្រែដល 
ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធនឹឹង់់អាចរក់បានឹ សត្រ�ប់ឱ្យយខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ ឬឥណ៍ទានឹពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ  អាចត្រ�ូវ
បានឹគោត្របើត្របាស់ចំគោពា� អង់់គភាពត្រ�ូវពិចាំរ�គោលើលក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យដូចខាង់់គោត្រកាម៖



220  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ក់) ថាគោ�ើអង់់គភាព�នឹភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិជាប់ពនឹធត្រគប់ត្រ�នឹ់ ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អាជាាធុរពនឹធដារម្រែ�មួយ នឹិង់់
អង់់គភាពជាប់ពនឹធម្រែ�មួយ ម្រែដលនឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ជាប់ពនឹធ សត្រ�ប់ឱ្យយខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹ
គោត្របើ ឬឥណ៍ទានឹពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ  អាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់ចំគោពា� មុនឹគោពលពួក់វាផុ�ក់ំណ៍�់ម្រែដរឬគោទ។

(ខ្ព)  ថាគោ�ើអង់់គភាពអាចនឹឹង់់�នឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ មុនឹគោពលខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ ឬឥណ៍ទានឹពនឹធ
ម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើផុ�ក់ំណ៍�់ម្រែដរគោទ។

(គ)  ថាគោ�ើខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ ប�ាលមក់ពីមូលគោហិ�ុម្រែដលអាចក់ំណ៍�់បានឹ ម្រែដលទំនឹង់់ជាមិនឹគោក់ើ�
គោ�ើង់់មតង់់គោទៀ�ឬគោទ នឹិង់់   

(ឃ)  ថាគោ�ើអង់់គភាពអាច�នឹឱ្យកាសគោធុើើម្រែផនឹការពនឹធ ម្រែដលនឹឹង់់បគោង់់កើ�ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ ក់ិ�ង់់ត្រ�ម្រែដលខា�ត្របាក់់
ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ ឬឥណ៍ទានឹពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ អាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់ម្រែដរគោទ។

 ត្របសិនឹគោបើត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធមិនឹទំនឹង់់ជា�នឹសត្រ�ប់ឱ្យយ ខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ ឬឥណ៍ទានឹពនឹធម្រែដល
មិនឹបានឹគោត្របើ អាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់ចំគោពា� គោនាំ�ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ មិនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់។

២៩.២២ អ�ុិភាពទៃនឹខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ គឺជាភ�សត�តាង់់ដ៏រឹង់់�ំបញ្ញាាក់់ថា ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធនាំអនាំគ� 
ត្របម្រែហិលជាមិនឹអាចរក់បានឹ។ ដូគោចិ� គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាព�នឹត្របវ�តិទៃនឹការខា�បង់់់នាំគោពលថមីៗ អង់់គភាព
ទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ ឬឥណ៍ទានឹពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹ
គោត្របើ ត្រ�នឹ់ម្រែ�ក់ិ�ង់់ក់ត្រមិ�មួយម្រែដល អង់់គភាព�នឹភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិជាប់ពនឹធត្រគប់ត្រ�នឹ់ ឬក់ិ�ង់់ក់ត្រមិ�មួយម្រែដល
�នឹភ�សត�តាង់់គួរឱ្យយគោជីឿបានឹគោផសង់់គោទៀ�បញ្ញាាក់់ថា ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធត្រគប់ត្រ�នឹ់នឹឹង់់អាចរក់បានឹ សត្រ�ប់ឱ្យយខា�
ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ ឬឥណ៍ទានឹពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ អាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់ចំគោពា� គោដាយអង់់គភាពគោនាំ�។

ការវាយត្ថុនៃមៃសេ��ង់វិញសេល�ម្រាទពយស្តក្តីមៅពន្តិពន្តារផ្នែដិលមិន្តបាន្តទទួលសាគ ល ់

២៩.២៣ គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ អង់់គភាពវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញនឹូវត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ�ម្រែដលមិនឹបានឹ
ទទួលស្ថាាល់។ អង់់គភាពទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារម្រែដលមិនឹបានឹទទួលស្ថាាល់ពីមុនឹ ក់ិ�ង់់ក់ត្រមិ�មួយម្រែដល 
ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធនាំអនាំគ� អាចនឹឹង់់អនឹុញ្ញាា�ឱ្យយត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារត្រ�ូវត្របមូលបានឹមក់វិញ។

ការវិន្តិសេ�គក្តីែ�ង់ម្រាក្តីុមហិុ�ន្តប់�ម្រាត្ថុស្តម័័ន្តិ សាខា ន្តិង់ម្រាក្តីុមហិុ�ន្តញាត្ថុិស្តម័័ន្តិ ន្តិង់ភាគក្តីមៅក្តីែ�ង់ម្រាក្តីុម 

ហិុ�ន្តរមួទ�ន្ត

២៩.២៤ ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ គោក់ើ�គោ�ើង់់ គោ�គោពលម្រែដល�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គ ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ស្ថាខា 
នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ នឹិង់់ភាគក់មមក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ (ឧទាហិរណ៍៍៖ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមរបស់
ត្រក់ុមហិុុនឹគោម �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រក់ុមហុុិនឹបុត្រ�សម័�នឹធ គឺជាត្រទពយសក់មមរួមសុទធរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធគោនាំ� រួមបញ្ញូ�ល
ទាំង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមម្រែដលពាក់់ព�នឹធ) ខ្ពុស�ំពីមូលដាានឹពនឹធ (ម្រែដលជាញឹក់ញាប់ គឺជាទៃថែ) ទៃនឹការ
វិនឹិគោ�គ ឬភាគក់មម។ ភាពខ្ពុស�ំម្រែបបគោនឹ� អាចគោក់ើ�គោ�ើង់់ ក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈគោផសង់់ៗ�ំមួយចំនឹួនឹ ឧទាហិរណ៍៍៖

(ក់)  អ�ុិភាពទៃនឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញម្រែដលមិនឹបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់របស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ស្ថាខា ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ នឹិង់់
ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ

(ខ្ព)  ការម្រែត្របត្របួលគោលើ អត្រតាបូ�រត្របាក់់បរគោទស គោ�គោពលម្រែដលត្រក់ុមហិុុនឹគោម នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធរបស់ខ្ពែ�នឹ �នឹ
មូលដាានឹគោ�ក់ិ�ង់់ត្របគោទសគោផសង់់�ំ នឹិង់់
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(គ)  ការថយចុ��ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គ ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ដល់�ទៃមែម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹរបស់
វា។

 ការវិនឹិគោ�គ អាចត្រ�ូវបានឹគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមខ្ពុស�ំ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់របស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម 
គោបើគោត្របៀបគោធុៀបនឹឹង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម ម្រែដលក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីគោនឹ� ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិពាក់់ព�នឹធជាមួយ
ការវិនឹិគោ�គគោនាំ� ក់៏អាចខ្ពុស�ំម្រែដរ។ ឧទាហិរណ៍៍៖ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់របស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម 
�ទៃមែគោ�ង់់របស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ នឹឹង់់អាត្រស�យគោលើគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ម្រែដលបានឹគោត្រជីើសគោរើស ក់ិ�ង់់
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៩.២៦។

២៩.២៥ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលពនឹធពនឹារ ចំគោពា��ល់ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិជាប់ពនឹធទាំង់់អស់ ម្រែដលទាក់់ទង់់
នឹឹង់់ការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ស្ថាខា នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធនឹិង់់ភាគក់មមក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ បុុម្រែនឹត
គោលើក់ម្រែលង់់ចំគោពា�ក់រណ៍ីម្រែដល លក់ខខ្ពណ៍ឌទាំង់់ពីរខាង់់គោត្រកាម ត្រ�ូវបានឹបំគោពញ៖

(ក់)  ត្រក់ុមហិុុនឹគោម វិនឹិគោ�គិនឹ ឬអិក់រួមទុនឹ អាចត្រគប់ត្រគង់់គោពលគោវលា ក់ិ�ង់់ការម្រែត្របត្រ��ប់មក់វិញនឹូវភាពខ្ពុស�ំ
បគោ�ា�អាសនឹិ នឹិង់់

(ខ្ព)  ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ អាចនឹឹង់់មិនឹម្រែត្របត្រ��ប់មក់វិញ ក់ិ�ង់់គោពលឆ្នាំប់ៗគោទ។

២៩.២៦ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ សត្រ�ប់�ល់ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ ម្រែដល
គោក់ើ�គោចញពីការវិនឹិគោ�គ ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ស្ថាខា នឹិង់់ត្រក់ុមហុុិនឹញា�ិសម័�នឹធ នឹិង់់ភាគក់មមក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ 
បានឹម្រែ�ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដលអាចនឹឹង់់៖

(ក់)  ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ នឹឹង់់ម្រែត្របត្រ��ប់មក់វិញ ក់ិ�ង់់គោពលឆ្នាំប់ៗ នឹិង់់

(ខ្ព)  ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ នឹឹង់់អាចរក់បានឹ សត្រ�ប់ឱ្យយភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិអាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើត្របាស់
ចំគោពា�។

ការវាស្តផ់្នែវង់ពន្តិពន្តារ

២៩.២៧ អង់់គភាពមួយវាស់ម្រែវង់់បំណ៍ុល (ត្រទពយសក់មម) ពនឹធពនឹារ គោដាយគោត្របើអត្រតាពនឹធ នឹិង់់ចាប់ពនឹធម្រែដលត្រ�ូវបានឹអនឹុម�� ឬ
អនឹុម��ជាក់់ម្រែសតង់់គោ�ត្រ�ឹមកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។ អង់់គភាពត្រ�ូវចាំ�់ទុក់អត្រតាពនឹធនឹិង់់ចាប់ពនឹធ ថាបានឹអនឹុម��
ជាក់់ម្រែសតង់់ គោ�គោពលម្រែដលជីំហានឹម្រែដលគោ�គោសសសល់ ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការអនឹុម��ក់ិ�ង់់គោពលអ�ី�កាល មិនឹបានឹបុ�ពាល់
ដល់លទធផល នឹិង់់មិនឹទំនឹង់់ជានឹឹង់់បុ�ពាល់ដល់លទធផល។

២៩.២៨ គោពលម្រែដលអត្រតាពនឹធគោផសង់់ៗ�ំ អនឹុវ�តចំគោពា�ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធម្រែដល�នឹក់ត្រមិ�ខ្ពុសៗ�ំ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់
បំណ៍ុល (ត្រទពយសក់មម) ពនឹធពនឹារ គោដាយគោត្របើអត្រតាពនឹធមធុយម ម្រែដលបានឹអនឹុម�� ឬអនឹុម��ជាក់់ម្រែសតង់់ម្រែដលអង់់គភាពរំពឹង់់
អាចអនឹុវ�តបានឹចំគោពា�ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ (ខា�ត្របាក់់ពនឹធ) ទៃនឹត្រ�ម្រែដលអង់់គភាពរំពឹង់់ថាបំណ៍ុលពនឹធពនឹារ នឹឹង់់ត្រ�ូវ
បានឹទូទា�់សង់់ (ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទទួល)។

២៩.២៩ ការវាស់ម្រែវង់់បំណ៍ុលពនឹធពនឹារ នឹិង់់ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ត្រ�ូវឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីលទធផលពនឹធម្រែដលបានឹមក់ពីរគោបៀបម្រែដល
អង់់គភាពរំពឹង់់ទុក់គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ គោដើមបីត្របមូលមក់វិញ ឬទូទា�់សង់់នឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម នឹិង់់
បំណ៍ុលទាក់់ទិនឹ។ ដូគោចិ� អង់់គភាពវាស់ម្រែវង់់បំណ៍ុលពនឹធពនឹារ នឹិង់់ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ គោដាយគោត្របើអត្រតាពនឹធ នឹិង់់
មូលដាានឹពនឹធ ម្រែដល�នឹសង់់គ�ិភាពជាមួយនឹឹង់់រគោបៀបរំពឹង់់ទុក់ទៃនឹការត្របមូលមក់វិញ ឬការទូទា�់សង់់។ ឧទាហិរណ៍៍៖  



222  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ត្របសិនឹគោបើភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ គោក់ើ�គោចញពីធា�ុមួយទៃនឹចំណ៍ូលម្រែដលត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់ជាប់ពនឹធជាចំគោណ៍ញ
មូលធុនឹក់ិ�ង់់ត្រ�អនាំគ� ចំ�យពនឹធពនឹារ ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយគោត្របើអត្រតាពនឹធចំគោណ៍ញមូលធុនឹ នឹិង់់មូលដាានឹពនឹធ 
ម្រែដល�នឹសង់់គ�ិភាពជាមួយការត្របមូលមក់វិញនឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់តាមរយៈការលក់់។

២៩.៣០ ត្របសិនឹគោបើបំណ៍ុលពនឹធពនឹារ ឬត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ គោក់ើ�គោចញពីត្រទពយសក់មមមិនឹអាចរំលស់បានឹ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹ
វាស់ម្រែវង់់ គោដាយគោត្របើគំរូវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី១៧ ការវាស់ម្រែវង់់បំណ៍ុលពនឹធពនឹារ ឬត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ត្រ�ូវ
ឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីលទធផលពនឹធទៃនឹការត្របមូលមក់វិញនឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមមិនឹអាចរំលស់បានឹតាមរយៈការលក់់។ 
ត្របសិនឹគោបើបំណ៍ុលពនឹធពនឹារ ឬត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ គោក់ើ�គោចញពីត្រទពយវិនឹិគោ�គម្រែដលត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែ
សមត្រសបគោនាំ� �នឹការសនឹម�ម្រែដលអាចបដិគោសធុបានឹថា �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយវិនឹិគោ�គ នឹឹង់់ត្រ�ូវត្របមូលបានឹមក់វិញ
តាមរយៈការលក់់។ ដូគោចិ� គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ការសនឹម� ត្រ�ូវបានឹបដិគោសធុ ការវាស់ម្រែវង់់បំណ៍ុលពនឹធពនឹារ ឬត្រទពយសក់មមពនឹធ
ពនឹារ ត្រ�ូវឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីលទធផលពនឹធទៃនឹការត្របមូលបានឹមក់វិញនឹូវ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយវិនឹិគោ�គទាំង់់ត្រសុង់់តាមរយៈការ
លក់់។ ការសនឹម�គោនឹ� ត្រ�ូវបានឹបដិគោសធុ ត្របសិនឹគោបើត្រទពយវិនឹិគោ�គ អាចរំលស់បានឹ នឹិង់់ត្រ�ូវបានឹរក់ាទុក់ក់ិ�ង់់គំរូអាជីីវក់មម
ម្រែដល�នឹគោ�លបំណ៍ង់់គោត្របើត្របាស់ជាដុំក់ំភួនឹនឹូវផលត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូទាំង់់អស់ ម្រែដលបង់់កប់គោ�ក់ិ�ង់់ត្រទពយវិនឹិគោ�គ 
តាមគោពលគោវលា ជាជាង់់តាមរយៈការលក់់។ ត្របសិនឹគោបើការសនឹម� ត្រ�ូវបានឹបដិគោសធុ ការ�ត្រមូវទៃនឹក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៩.២៩ 
ត្រ�ូវអនឹុវ�ត។

២៩.៣១ �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទត្រពសក់មមពនឹធពនឹារ ត្រ�ូវត្រ�ួ�ពិនឹិត្រ�គោ�ើង់់វិញគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ។ អង់់គភាពត្រ�ូវ
កា�់បនឹុយ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ រហិូ�ដល់ម្រែលង់់�នឹភាពត្របម្រែហិលថា នឹឹង់់�នឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ
ត្រគប់ត្រ�នឹ់ គោដើមបីអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយគោត្របើត្របាស់នឹូវផលត្របគោ�ជីនឹ៍ទៃនឹត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោនាំ� 
មួយម្រែផិក់ ឬទាំង់់អស់។ ការកា�់បនឹុយម្រែបបគោនឹ� នឹឹង់់ត្រ�ូវម្រែត្របត្រ��ប់មក់វិញ រហិូ�ដល់�នឹភាពត្របម្រែហិលថា នឹឹង់់�នឹ
ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធត្រគប់ត្រ�នឹ់។

ការវាស្តផ់្នែវង់ពន្តិប់ចច�ប់បន្តែ ន្តិង់ពន្តិពន្តារ

២៩.៣២  អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវគោធុើើអបបហារត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលពនឹធបចូ�បបនឹិ ឬពនឹធពនឹារគោទ។

២៩.៣៣ គោ�ក់ិ�ង់់យុតាាធុិការខ្ពែ�ពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល ត្រ�ូវបង់់់តាមអត្រតាខ្ព័ស់ ឬទាប ត្របសិនឹគោបើត្របាក់់ចំគោណ៍ញមួយម្រែផិក់ ឬ
ទាំង់់អស់ ឬចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ ត្រ�ូវបានឹបង់់់ជាភាគលាភគោ�ឱ្យយ�ាស់ភាគហិុុនឹរបស់អង់់គភាព។ ក់ិ�ង់់ត្របគោទសខ្ពែ�គោទៀ� 
ពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល អាចបង់់ើិលសង់់វិញ ឬអាចសង់់ ត្របសិនឹគោបើត្របាក់់ចំគោណ៍ញមួយម្រែផិក់ ឬទាំង់់អស់ ឬចំគោណ៍ញ
រក់ាទុក់ ត្រ�ូវបានឹបង់់់ជាភាគលាភ គោ�ឱ្យយ�ាស់ភាគហិុុនឹរបស់អង់់គភាព។ គោ�ក់ិ�ង់់កាលៈគោទសៈទាំង់់ពីរគោនឹ� អង់់គភាព
មួយ ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ពនឹធបចូ�បបនឹិ នឹិង់់ពនឹធពនឹារ តាមអត្រតាពនឹធ ម្រែដលអនឹុវ�តចំគោពា�ត្របាក់់ចំគោណ៍ញម្រែដលមិនឹទានឹ់ម្រែបង់់ម្រែចក់ 
រហិូ�ដល់អង់់គភាពទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលគោដើមបីបង់់់ជាភាគលាភ។ គោពលម្រែដលអង់់គភាពទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុលគោដើមបីបង់់់ជា
ភាគលាភ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់បំណ៍ុល (ត្រទពយសក់មម) ពនឹធបចូ�បបនឹិ ឬពនឹធពនឹារ នឹិង់់ចំ�យ (ចំណ៍ូល) ពនឹធ
ម្រែដលទាក់់ទិនឹ។

ពន្តិកាត្ថុ់ទ�ក្តីសេល�ភាគលា�

២៩.៣៤ គោពលម្រែដលអង់់គភាពមួយបង់់់ភាគលាភគោ�ឱ្យយ�ាស់ភាគហិុុនឹ អង់់គភាពអាចត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយបង់់់មួយចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹ
ភាគលាភគោ�ឱ្យយអាជាាធុរពនឹធដារជីំនឹួសឱ្យយ�ាស់ភាគហិុុនឹ។ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែបបគោនឹ�ម្រែដលបានឹបង់់់ ឬនឹឹង់់ត្រ�ូវបង់់់គោ�ឱ្យយ
អាជាាធុរពនឹធដារ គឺត្រ�ូវបានឹគិ�ចូលគោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹគោដាយចាំ�់ទុក់ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹភាគលាភ។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 223

ការប់ង្ហាា ញ

ការផ្នែប់ង់ផ្នែចក្តីសេ�ក្តីែ�ង់ចំណូ៍លសេពញសេលញ ន្តិង់មូលធុន្ត

២៩.៣៥ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ចំ�យពនឹធក់ិ�ង់់ស�សធា�ុដូច�ំ ទៃនឹចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុប (គោពាលគឺ ត្រប�ិប�តិការ
បនឹត ត្រប�ិប�តិការមិនឹបនឹត ឬចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ) ឬមូលធុនឹ ជាត្រប�ិប�តិការ ឬត្រពឹ�តិការណ៍៍គោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលបានឹ
លទធផលជាចំ�យពនឹធ។

ភាពខ�ស្ត�ែ រយៈសេពលខៃ�/រយៈសេពលផ្នែវង់

២៩.៣៦ គោពលម្រែដលអង់់គភាពបង្ហាាញត្រទពយសក់មមរយៈគោពលខ្ពែី នឹិង់់រយៈគោពលម្រែវង់់ នឹិង់់បំណ៍ុលរយៈគោពលខ្ពែី នឹិង់់រយៈគោពល
ម្រែវង់់ ជាការចាំ�់ថាំក់់ដាច់គោដាយម្រែ�ក់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាព អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់
ត្រទពយសក់មម (បំណ៍ុល) ពនឹធពនឹារ�មួយ ជាត្រទពយសក់មម (បំណ៍ុល) រយៈគោពលខ្ពែីគោទ។

ការកាត្ថុ់ក្តីង់

២៩.៣៧ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវកា�់ក់ង់់ត្រទពយសក់មមពនឹធរយៈគោពលខ្ពែី នឹិង់់បំណ៍ុលពនឹធរយៈគោពលខ្ពែី ឬកា�់ក់ង់់ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ 
នឹិង់់បំណ៍ុលពនឹធពនឹារ ត្របសិនឹគោបើ នឹិង់់លុ�ត្រតាម្រែ�អង់់គភាពគោនាំ� �នឹសិទធិតាមផែ�វចាប់ឱ្យយកា�់ក់ង់់ នឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់
គោនាំ� គោហិើយអង់់គភាពអាចបង្ហាាញ គោដាយ�ានឹចំណ៍យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់គោត្រចើនឹហិួសគោហិ�ុថា ខ្ពែ�នឹ�នឹបំណ៍ង់់ទូទា�់សង់់
គោដាយឈ្នួរគោលើមូលដាានឹសុទធ ឬទទួលត្រទពយសក់មម នឹិង់់ទូទា�់សង់់បំណ៍ុលត្រពមជាមួយ�ំ។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

២៩.៣៨ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ព��៌�នឹម្រែដលផតល់លទធភាព ឱ្យយអិក់គោត្របើត្របាស់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� របស់ខ្ពែ�នឹ គោដើមបី
វាយ�ទៃមែពីត្របគោភទ នឹិង់់ផលបុ�ពាល់ហិរិញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹលទធផលពនឹធបចូ�បបនឹិ នឹិង់់ពនឹធពនឹារ ទៃនឹត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍
គោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់។

២៩.៣៩  អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់គោដាយម្រែ�ក់នឹូវស�សធា�ុសំខានឹ់ៗ ទៃនឹចំ�យ  (ចំណ៍ូល)  ពនឹធ។ ស�សធា�ុម្រែបបគោនឹ�
ទៃនឹចំ�យ (ចំណ៍ូល) ពនឹធ រួមបញ្ញូ�លៈ

(ក់)  ចំ�យ (ចំណ៍ូល) ពនឹធបចូ�បបនឹិ

(ខ្ព)  ការម្រែក់សត្រមួល�មួយម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ត្រ�សត្រ�ប់ពនឹធបចូ�បបនឹិទៃនឹត្រ�មុនឹៗ។

(គ)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹចំ�យ (ចំណ៍ូល) ពនឹធពនឹារម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការគោក់ើ�គោ�ើង់់ នឹិង់់ការម្រែត្របត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹ
ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ។

(ឃ)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹចំ�យ (ចំណ៍ូល) ពនឹធពនឹារម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការផ្លាាស់បត�រក់ិ�ង់់អត្រតាពនឹធ ឬការក់ំណ៍�់ពនឹធ
ថមីៗ។

(ង់់)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹទទួលស្ថាាល់មុនឹៗ ឥណ៍ទានឹ
ពនឹធ នឹិង់់ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិទៃនឹត្រ�មុនឹ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោត្របើ គោដើមបីកា�់បនឹុយចំ�យពនឹធ។



224  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ច)  ការម្រែក់សត្រមួលចំគោពា�ចំ�យ (ចំណ៍ូល) ពនឹធពនឹារម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីការផ្លាាស់បត�រក់ិ�ង់់ស្ថាានឹភាពពនឹធទៃនឹ
អង់់គភាព ឬ�ាស់ភាគហិុុនឹរបស់អង់់គភាព។

(ឆ្គ)  ចំ�យ (ចំណ៍ូល) ពនឹធពនឹារម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីការក់�់ត្រតាក់ិ�ង់់បញ្ញជីនឹូវការថយចុ��ទៃមែម្រែដលទាបជាង់់ទៃថែគោដើម 
ឬការម្រែត្របត្រ��ប់មក់វិញទៃនឹការក់�់ត្រតាក់ិ�ង់់បញ្ញជីនឹូវការថយចុ��ទៃមែម្រែដលទាបជាង់់ទៃថែគោដើមនាំកាលមុនឹ ទៃនឹ
ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៩.៣១។

(ជី)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹចំ�យ (ចំណ៍ូល) ពនឹធម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការផ្លាាស់បត�រក់ិ�ង់់គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ 
នឹិង់់ក់ំហិុសឆ្គគង់់ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹរួមបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី១០ សូីពីគោ�លនឹគោ�បាយ
គណ៍គោនឹយយ ការបាានឹ់ស្ថាានឹ នឹិង់់កំ់ហិុសឆ្គគង់់) ពីគោត្រពា�ទាំង់់គោនាំ�មិនឹអាចគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមត្រ��ប់គោត្រកាយវិញ
បានឹ។

២៩.៤០   អង់់គភាពមួយត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ខ្ពែឹមស្ថារខាង់់គោត្រកាមគោដាយដាច់គោដាយម្រែ�ក់៖

(ក់)  ពនឹធបចូ�បបនឹិ នឹិង់់ពនឹធពនឹារសរុប ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ធា�ុ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាធា�ុទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�
គោផសង់់ៗ។

(ខ្ព)  ពនឹធបចូ�បបនឹិ នឹិង់់ពនឹធពនឹារសរុប ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ធា�ុ ម្រែដលត្រ�ូវកា�់ពី ឬបូក់បញ្ញូ�លគោ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹគោដាយ
ផ្លាាល់។

(គ)  ការពនឹយល់ទៃនឹភាពខ្ពុស�ំសំខានឹ់ៗរវាង់់ចំ�យ (ចំណ៍ូល) ពនឹធនឹិង់់ចំគោណ៍ញគណ៍គោនឹយយ គុណ៍នឹឹង់់អត្រតាពនឹធ
ម្រែដលត្រ�ូវអនឹុវ�ត។ ឧទាហិរណ៍៍៖ ភាពខ្ពុស�ំម្រែបបគោនឹ� អាចគោក់ើ�គោចញពីត្រប�ិប�តិការទាំង់់ឡាយ ដូចជា
ចំណ៍ូល ម្រែដលបានឹទទួលការគោលើក់ម្រែលង់់ពនឹធ ឬការចំ�យ ម្រែដលមិនឹអាចកា�់ក់ង់់បានឹ គោ�ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់
ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ (ខា�ត្របាក់់ពនឹធ)។

(ឃ)  ការពនឹយល់ពីការផ្លាាស់បត�រអត្រតាពនឹធម្រែដលត្រ�ូវអនឹុវ�ត គោត្របៀបគោធុៀបជាមួយការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍មុនឹ។

(ង់់)  សត្រ�ប់ត្របគោភទទៃនឹភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិនឹីមួយៗ នឹិង់់សត្រ�ប់ត្របគោភទទៃនឹខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ 
នឹិង់់ឥណ៍ទានឹពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើនឹីមួយៗ៖

(១)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹបំណ៍ុលពនឹធពនឹារ នឹិង់់ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ នឹិង់់

(២)  ការវិភាគទៃនឹការផ្លាាស់បត�រក់ិ�ង់់បំណ៍ុលពនឹធពនឹារ នឹិង់់ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ�។

(ច)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ (នឹិង់់កាលបរិគោចេទផុ�ក់ំណ៍�់ គោបើសិនឹជា�នឹ) ទៃនឹភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់
បានឹ ខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ នឹិង់់ឥណ៍ទានឹពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ ម្រែដល�ានឹត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ត្រ�ូវ
បានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�។

(ឆ្គ)  ក់ិ�ង់់គោហិ�ុការណ៍៍ទាំង់់ឡាយម្រែដលបានឹគោរៀប�ប់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២៩.៣៣ ការពនឹយល់អំពីត្របគោភទទៃនឹលទធផលពនឹធ
គោលើចំណ៍ូលម្រែដលអាច�នឹម្រែដលនឹឹង់់គោក់ើ�គោចញពីការទូទា�់ទៃនឹភាគលាភគោ�ឱ្យយ�ាស់ភាគហិុុនឹ។

២៩.៤១ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពមួយមិនឹបានឹកា�់ក់ង់់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលពនឹធ ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៩.៣៧ ពីគោត្រពា�អង់់គភាព
គោនាំ�មិនឹអាចបង្ហាាញគោដាយ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុថា ខ្ពែ�នឹ�នឹបំណ៍ង់់ទូទា�់សង់់តាមមូលដាានឹ
សុទធ ឬទទួលទាំង់់គោនាំ�ត្រពមជាមួយ�ំ គោនាំ�អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលមិនឹទានឹ់បានឹកា�់ក់ង់់ នឹិង់់
មូលគោហិ�ុម្រែដលការអនឹុវ�តការ�ត្រមូវគោនឹ� អាចនាំំឱ្យយ�នឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់គោត្រចើនឹហិួសគោហិ�ុ។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ៣០

ការប់ក្តីផ្នែម្រាប់របូ់ិយប់័ណ៍ណ ប់រសេទស្ត

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

៣០.១ អង់់គភាពមួយអាចត្របត្រពឹ�តសក់មមភាពបរគោទសតាមវិធុីពីរ�ាង់់។ អង់់គភាពអាច�នឹត្រប�ិប�តិការជារូបិយប�ណ៍ណបរគោទស 
ឬអង់់គភាពអាច�នឹត្រប�ិប�តិការបរគោទស។ គោលើសពីគោនឹ�គោ�គោទៀ� អង់់គភាពអាចបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់
ខ្ពែ�នឹជារូបិយប�ណ៍ណបរគោទស។ ម្រែផិក់គោនឹ�ក់ំណ៍�់ពីរគោបៀបបញ្ញូ�លត្រប�ិប�តិការរូបិយប�ណ៍ណបរគោទស នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការបរគោទស
គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាព នឹិង់់រគោបៀបបក់ម្រែត្របរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោ�ជារូបិយប�ណ៍ណសត្រ�ប់ការ
បង្ហាាញ។ ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ម្រែដលទទួលបានឹ�ទៃមែពីការម្រែត្របត្របួលទៃនឹអត្រតាបូ�រត្របាក់់
បរគោទសជាក់់លាក់់ (ឧទាហិរណ៍៍៖ ក់ិចូសនឹាគោដា�ដូររូបិយប�ណ៍ណបរគោទសទិញទុក់ជាមុនឹ នឹិង់់គណ៍គោនឹយយទប់ស្ថាា�់
ហានឹិភ�យទៃនឹធា�ុរូបិយប�ណ៍ណបរគោទស ត្រ�ូវបានឹគោដា�ត្រស្ថាយក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី១២ សូីពីបញ្ញាាដទៃទគោទៀ�របស់ឧបក់រណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�។

របូ់ិយប់័ណ៍ណ ម�ខង្ហារ

៣០.២  អង់់គភាពនឹីមួយៗត្រ�ូវក់ំណ៍�់រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់ខ្ពែ�នឹ។ រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់អង់់គភាពមួយ គឺជារូបិយប�ណ៍ណទៃនឹ
បរិស្ថាានឹគោសដឋក់ិចូចមបង់់ម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�អង់់គភាពគោធុើើត្រប�ិប�តិការ។

៣០.៣ បរិស្ថាានឹគោសដឋក់ិចូចមបង់់ម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�អង់់គភាពគោធុើើត្រប�ិប�តិការ គឺជាធុមមតាជាបរិស្ថាានឹគោសដឋក់ិចូមួយម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�
អង់់គភាពបគោង់់កើ� នឹិង់់ចំ�យស្ថាច់ត្របាក់់ជាចមបង់់។ ដូគោចិ�ខាង់់គោត្រកាមគឺជាក់តាាសំខានឹ់បំផុ� ម្រែដលអង់់គភាពមួយ
ពិចាំរ�ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់ខ្ពែ�នឹ៖

(ក់)  រូបិយប�ណ៍ណ៖

(១) ម្រែដល�នឹឥទធិពលជាចមបង់់គោលើ�ទៃមែលក់់សត្រ�ប់ទំនឹិញ នឹិង់់គោសវាក់មម (ជាគោរឿយៗគោនឹ�នឹឹង់់ជារូបិយប�ណ៍ណ
ម្រែដល�ទៃមែលក់់សត្រ�ប់ទំនឹិញ នឹិង់់គោសវាក់មមរបស់ខ្ពែ�នឹត្រ�ូវក់ំណ៍�់នឹិង់់ទូទា�់) នឹិង់់

(២)  ទៃនឹត្របគោទសម្រែដលក់ំលាំង់់ត្របក់ួ�ត្របម្រែជីង់់នឹិង់់វិធានឹចាប់របស់ត្របគោទសគោនាំ� ក់ំណ៍�់ជាចមបង់់នឹូវ�ទៃមែលក់់
ទៃនឹទំនឹិញ នឹិង់់គោសវាក់មម។

(ខ្ព) រូបិយប�ណ៍ណម្រែដល�នឹឥទធិពលជាចមបង់់គោលើចំ�យពលក់មម វ�ុ�ធា�ុគោដើម នឹិង់់ ចំ�យគោផសង់់គោទៀ�ក់ិ�ង់់ការផតល់
ទំនឹិញ ឬគោសវា (ជាគោរឿយៗ គោនឹ�ជារូបិយប�ណ៍ណម្រែដលចំ�យម្រែបបគោនឹ�ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ជា នឹិង់់ទូទា�់ជា)។

៣០.៤ ក់តាាខាង់់គោត្រកាមក់៏អាចផតល់ផង់់ម្រែដរនឹូវភ�សត�តាង់់ទៃនឹរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់អង់់គភាព៖

(ក់)  រូបិយប�ណ៍ណម្រែដលគោត្របើត្របាស់ក់ិ�ង់់ការទទួលទឹក់ត្របាក់់ (គោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុលនឹិង់់មូលធុនឹ) ពីសក់មមភាព
ហិិរញ្ញញបបទានឹ នឹិង់់

(ខ្ព)  រូបិយប�ណ៍ណម្រែដលត្រ�ូវបានឹរក់ាទុក់ជាទូគោ�គោពលទទួលទឹក់ត្របាក់់ពីសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ។
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៣០.៥ ក់តាាបម្រែនឹុមគោទៀ�ខាង់់គោត្រកាមត្រ�ូវបានឹពិចាំរ� ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារទៃនឹត្រប�ិប�តិការបរគោទស គោហិើយថា
គោ�ើរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់ត្រប�ិប�តិការបរគោទសគោនាំ�ដូច�ំនឹឹង់់រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារទៃនឹអង់់គភាព�យការណ៍៍ (អង់់គភាព
�យការណ៍៍គោ�ក់ិ�ង់់បរិការណ៍៍គោនឹ� ជាអង់់គភាពម្រែដល�នឹត្រប�ិប�តិការបរគោទសជាត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ស្ថាខា ត្រក់ុមហិុុនឹ
ញា�ិសម័�នឹធ ឬ ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹរបស់ខ្ពែ�នឹ)៖

(ក់)  ថាគោ�ើសក់មមភាពទៃនឹត្រប�ិប�តិការបរគោទសគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តជាការលា�សនឹធឹង់់ទៃនឹអង់់គភាព�យការណ៍៍ជាជាង់់
ត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តជាមួយនឹឹង់់ក់ត្រមិ�ទៃនឹសើយ��ភាពគួរឱ្យយក់�់ស�ាល់។ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹក់រណ៍ីមុខ្ព គឺគោពលម្រែដល
ត្រប�ិប�តិការបរគោទសលក់់ម្រែ�ទំនឹិញម្រែដលបានឹនាំំចូលពីអង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ� នឹិង់់គោផុរត្របាក់់លក់់បានឹគោនាំ�
គោ�ឱ្យយអង់់គភាព�យការណ៍៍។ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹក់រណ៍ីគោត្រកាយ គឺគោពលម្រែដលត្រប�ិប�តិការបង់់គរស្ថាច់ត្របាក់់ នឹិង់់
ធា�ុរូបិយវ�ុ�គោផសង់់គោទៀ� គោក់ើ�គោ�ើង់់ចំ�យ រក់បានឹចំណ៍ូល នឹិង់់គោរៀបចំការខ្ពូីត្របាក់់ ទាំង់់អស់គោនឹ� ជាចមបង់់
គោត្របើត្របាស់ជារូបិយប�ណ៍ណក់ិ�ង់់ត្រសុក់។

(ខ្ព)  ថាគោ�ើត្រប�ិប�តិការជាមួយអង់់គភាព�យការណ៍៍គឺជាចំម្រែណ៍ក់ខ្ព័ស់ឬទាបទៃនឹសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការបរគោទស។

(គ)  ថាគោ�ើលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ពីសក់មមភាពទៃនឹត្រប�ិប�តិការបរគោទសបុ�ពាល់គោដាយផ្លាាល់គោលើ លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទៃនឹ
អង់់គភាព�យការណ៍៍ នឹិង់់បានឹគោត្រ�ៀមរួច�ល់គោដើមបីគោផុរគោ�ឱ្យយអង់់គភាព�យការណ៍៍។

(ឃ) ថាគោ�ើលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ពីសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការបរគោទស ត្រគប់ត្រ�នឹ់សត្រ�ប់សង់់កា�ពើក់ិចូបំណ៍ុលម្រែដល
�នឹត្រស្ថាប់ នឹិង់់ម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់ជាធុមមតា គោដាយមិនឹអាច�នឹថវិកាផូល់គោដាយអង់់គភាព�យការណ៍៍។

 

ការរាយការណ៍៍ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការរបូ់ិយប់័ណ៍ណ ប់រសេទស្តសេ�តាមរបូ់ិយប់័ណ៍ណ ម�ខង្ហារ

ការទទួលសាគ លដ់ិំប់ូង់

៣០.៦ ត្រប�ិប�តិការរូបិយប�ណ៍ណបរគោទសគឺជាត្រប�ិប�តិការម្រែដលគណ៍នាំ�ទៃមែ ឬ �ត្រមូវឱ្យយ�នឹការទូទា�់ជារូបិយប�ណ៍ណបរគោទស 
គោដាយរួម�នឹត្រប�ិប�តិការម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់គោ�គោពលអង់់គភាព៖

(ក់)  ទិញ ឬលក់់ទំនឹិញ ឬគោសវាម្រែដល�ទៃមែរបស់វាត្រ�ូវបានឹគណ៍នាំ�ទៃមែជារូបិយប�ណ៍ណបរគោទស

(ខ្ព)  ខ្ពូី ឬផតល់ក់មូីថវិកា គោ�គោពលម្រែដលចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលត្រ�ូវសង់់ ឬត្រ�ូវទទួលគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹគណ៍នាំ�ទៃមែជា
រូបិយប�ណ៍ណបរគោទស ឬ

(គ)  គោបើមិនឹដូគោចាំំ�គោទ ទទួលបានឹឬបគោញ្ញូញគោចាំលនឹូវត្រទពយសក់មមម្រែដលគណ៍នាំ�ទៃមែជារូបិយប�ណ៍ណបរគោទស ឬ
គោក់ើ��នឹឬទូទា�់បំណ៍ុលម្រែដលគណ៍នាំ�ទៃមែជារូបិយប�ណ៍ណបរគោទស។

៣០.៧ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវក់�់ត្រតាត្រប�ិប�តិការរូបិយប�ណ៍ណបរគោទស គោ�គោពលទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់គោ�តាមរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ គោដាយ
អនឹុវ�តគោ�គោលើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់រូបិយប�ណ៍ណបរគោទសគោនាំ� នឹូវអត្រតាបូ�រត្របាក់់ដល់ទៃដរវាង់់រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារនឹិង់់រុបិយប�ណ៍ណ
បរគោទសគោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹត្រប�ិប�តិការ។

៣០.៨ កាលបរិគោចេទត្រប�ិប�តិការ គឺជាកាលបរិគោចេទម្រែដលត្រប�ិប�តិការបំគោពញនឹូវការទទួលស្ថាាល់គោលើក់ដំបូង់់គោដាយអនឹុគោលាម
តាមសតង់់់ដារគោនឹ�។ គោដើមបីង្ហាយក់ិ�ង់់ការអនឹុវ�ត អត្រតាត្របហាក់់ត្របម្រែហិលនឹឹង់់អត្រតាជាក់់ម្រែសតង់់គោ�កាលបរិគោចេទត្រប�ិប�តិ
ការជាគោរឿយៗត្រ�ូវបានឹគោគគោត្របើ ជាឧទាហិរណ៍៍ អត្រតាមធុយមសត្រ�ប់មួយសបាាហិ៍ ឬ មួយម្រែខ្ព អាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើសត្រ�ប់
ត្រប�ិប�តិការទាំង់់អស់ក់ិ�ង់់រូបិយប�ណ៍ណបរគោទសនឹីមួយៗ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទគោនាំ�។ បុុម្រែនឹតត្របសិនឹគោបើអត្រតា



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 227

បត�រត្របាក់់គោ�ើង់់ចុ�ខាាំង់់ ការគោត្របើអត្រតាមធុយមសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទគោនាំ�មិនឹសមរមយគោទ។

ការរាយការណ៍៍សេ�ច�ង់ការយិប់រសិេច័ទរាយការណ៍៍ប់ន្តតប់នាំា ប់់

៣០.៩ គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ អង់់គភាពត្រ�ូវៈ

(ក់)  បក់ម្រែត្របធា�ុរូបិយវ�ុ�រូបិយប�ណ៍ណបរគោទសគោដាយគោត្របើអត្រតាចុង់់ត្រ�

(ខ្ព)  បក់ម្រែត្របធា�ុមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដីមត្របវ�តិជារូបិយប�ណ៍ណបរគោទស គោដាយគោត្របីអត្រតាបត�រ
ត្របាក់់គោ�ទៃថៃត្រប�តិប�តិការ នឹិង់់

(គ)  បក់ម្រែត្របធា�ុមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសបជារូបិយប�ណ៍ណបរគោទស គោដាយគោត្របើអត្រតា
បត�រត្របាក់់គោ�ទៃថៃម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់។

៣០.១០  អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�ក់ិ�ង់់ត្រ�ម្រែដលវាគោក់ើ�គោ�ើង់់ ភាពខ្ពុស�ំការបូ�រត្របាក់់ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់
កិ់�ង់់ការទូទា�់ធា�ុរូបិយវ�ុ�ឬកិ់�ង់់ការបក់ម្រែត្របធា�ុរូបិយវ�ុ�គោ�អត្រតាខុ្ពស�ំពីអត្រតាម្រែដលបានឹបក់ម្រែត្របនាំការទទួលស្ថាាល់
ដំបូង់់ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ការិយបរិគោចេទ ឬក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗ គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�ដូចបានឹពិពណ៍៌នាំក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣០.១៣។

៣០.១១ គោ�គោពលម្រែផិក់គោផសង់់មួយគោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ��ត្រមូវឱ្យយចំគោណ៍ញ ឬខា�គោលើធា�ុមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ� ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់
គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់នឹូវស�សភាគការបត�រត្របាក់់�មួយ ទៃនឹចំគោណ៍ញឬខា�
គោនាំ�គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ។ ផុ�យគោ�វិញ គោ�គោពលម្រែដលចំគោណ៍ញ ឬខា�គោលើធា�ុមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់នឹូវស�សភាគការបត�រត្របាក់់�មួយ ទៃនឹចំគោណ៍ញឬខា�
គោនាំ�គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬ ខា�។

ការវិន្តិសេ�គស្ត�ទិក្តីែ�ង់ម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការប់រសេទស្ត

៣០.១២ អង់់គភាពអាច�នឹធា�ុរូបិយវ�ុ� ម្រែដលត្រ�ូវទទួលពីឬត្រ�ូវសង់់គោ�ឱ្យយត្រប�ិប�តិការបរគោទស។ ធា�ុម្រែដលការទូទា�់សង់់
មិនឹត្រ�ូវបានឹគោធុើើម្រែផនឹការឬមិនឹទំនឹង់់ជាគោក់ើ�គោ�ើង់់ក់ិ�ង់់អនាំគ�ម្រែដលអាចបាានឹ់ស្ថាានឹបានឹ គឺធា�ុពិ�ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹការ
វិនិឹគោ�គសុទធរបស់អង់់គភាពគោ�កិ់�ង់់ត្រប�ិប�តិការបរគោទសគោនាំ�និឹង់់ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
៣០.១៣។ ធា�ុរូបិយវ�ុ�ម្រែបបគោនឹ�អាចរួមបញ្ញូ�លគណ៍នឹីត្រ�ូវទទួល ឬ ក់មូីរយៈគោពលម្រែវង់់។ ធា�ុរូបិយវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ�មិនឹ
រួមបញ្ញូ�លគណ៍នឹីត្រ�ូវទទួល ឬគណ៍នឹីត្រ�ូវសង់់។

៣០.១៣  ភាពខ្ពុស�ំពីការបត�ររូបិយប�ណ៍ណ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ចំគោពា�ធា�ុរូបិយវ�ុ�ម្រែដលបគោង់់កើ�ជាចំម្រែណ៍ក់ទៃនឹការវិនឹិគោ�គសុទធ
របស់អង់់គភាព�យការណ៍៍ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការបរគោទស ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ទៃនឹអង់់គភាព�យការណ៍៍ ឬរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោទាលទៃនឹត្រប�ិប�តិការបរគោទសគោនាំ� តាមការ
សមរមយ។ គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលរួមបញ្ញូ�លត្រប�ិប�តិការបរគោទស នឹិង់់អង់់គភាព�យការណ៍៍ (ឧទាហិរណ៍៍ 
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម គោពលម្រែដលត្រប�ិប�តិការបរគោទសគោនាំ�ជាត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ) ភាពខ្ពុស�ំពីការបត�រ
រូបិយប�ណ៍ណបរគោទសម្រែបបគោនឹ� ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ គោហិើយ�យការណ៍៍ជាស
�សធា�ុមួយទៃនឹមូលធុនឹ។ ភាពខ្ពុស�ំពីការបត�ររូបិយប�ណ៍ណបរគោទសទាំង់់គោនាំ� មិនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ 
ឬខា�គោ�គោពលបគោញ្ញូញគោចាំលទៃនឹការវិនឹិគោ�គសុទធគោនាំ�គោទ។
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ការផ្ទាៃ ស្តប់់តូររបូ់ិយប់័ណ៍ណ ម�ខង្ហារ

៣០.១៤ គោ�គោពល�នឹការផ្លាាស់បត�ររូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់អង់់គភាព អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តនឹី�ិវិធុីបក់ម្រែត្រប ម្រែដលអាចគោត្របើបានឹចំគោពា�
រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារថមី គោដាយអនឹុវ�តគោ�មុខ្ពចាំប់ពីទៃថៃផ្លាាស់បត�រ�គោ�។

៣០.១៥  ដូចបានឹគោលើក់គោ�ើង់់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣០.២-៣០.៥ រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់អង់់គភាពមួយឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិ
ការណ៍៍ នឹិង់់ស្ថាានឹភាពសិ�លម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាព។ ដូគោចិ� ការគោបើរូបរិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់ រូបិយប�ណ៍ណ
មុខ្ពង្ហារគោនាំ�អាចត្រ�ូវបានឹផ្លាាស់បត�រម្រែ�គោ�គោពល�នឹការផ្លាាស់បត�រគោ�គោលើត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិការណ៍៍ នឹិង់់ស្ថាានឹភាពសិ�ល
ទាំង់់គោនាំ�។ ឧទាហិរណ៍៍ ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹរូបិយប�ណ៍ណម្រែដល�នឹឥទធិពលជាចមបង់់គោលើ�ទៃមែលក់់ទៃនឹទំនឹិញនឹិង់់គោសវាអាច
នាំំដល់ការផ្លាាស់បត�ររូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់អង់់គភាព។

៣០.១៦ ឥទធិពលទៃនឹការផ្លាាស់បត�ររូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ ត្រ�ូវបានឹគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមគោដាយអនឹុវ�តគោ�មុខ្ព។ នឹិ�យមាាង់់គោទៀ� 
អង់់គភាពមួយបក់ម្រែត្របធា�ុទាំង់់អស់ គោ�ជារូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារថមីគោនាំ�គោដាយគោត្របើអត្រតាបូ�រត្របាក់់គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹ
ការផ្លាាស់បូ�ររូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ។ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹបក់ម្រែត្របរួចសត្រ�ប់ធា�ុមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ� ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ជា
ទៃថែគោដើមត្របវ�តិ។

ការសេម្រាប់�ន្តូវរបូ់ិយប់័ណ៍ណ ស្តម្រា�ប់់ការប់ង្ហាា ញមួយ ផ្នែដិលសេ�សង់ព�របូ់ិយប់័ណ៍ណ ម�ខង្ហារ

សេនាំះ

ការប់ក្តីផ្នែម្រាប់សេ�ជារបូ់ិយប់័ណ៍ណ ស្តម្រា�ប់់ការប់ង្ហាា ញ

៣០.១៧ អង់់គភាពមួយអាចបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹជារូបិយប�ណ៍ណ�មួយ (ឬរូបិយប�ណ៍ណគោត្រចើនឹ)។ ត្របសិនឹគោបើ
រូបិយប�ណ៍ណសត្រ�ប់ការបង្ហាាញគោនាំ� ខ្ពុសពីរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់អង់់គភាព អង់់គភាពត្រ�ូវបក់ម្រែត្របធា�ុទៃនឹចំណ៍ូលនឹិង់់
ចំ�យ នឹិង់់ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� គោ�ជារូបិយប�ណ៍ណសត្រ�ប់ការបង្ហាាញគោនាំ�។ ជាឧទាហិរណ៍៍ គោ�គោពលត្រក់ុមមួយ 
រួម�នឹប�ាអង់់គភាពគោទាលម្រែដលគោត្របើត្របាស់រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារគោផសង់់�ំ ធា�ុទៃនឹចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យ នឹិង់់ ស្ថាានឹភាព
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹអង់់គភាពនឹីមួយៗត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញជារូបិយប�ណ៍ណរួមមួយ ដូគោចិ�គោទើបរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រូម អាចត្រ�ូវបានឹ
បង្ហាាញ។

៣០.១៨ អង់់គភាពមួយម្រែដលរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់ខ្ពែ�នឹមិនឹម្រែមនឹជារូបិយប�ណ៍ណទៃនឹគោសដឋក់ិចូអ�ិផរ�ខ្ព័ស់ ត្រ�ូវបក់ម្រែត្របលទធផល 
នឹិង់់ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹ ឱ្យយគោ�ជារូបិយប�ណ៍ណសត្រ�ប់ការបង្ហាាញខ្ពុស�ំគោដាយគោត្របើនឹី�ិវិធុីដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលសត្រ�ប់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹីមួយៗម្រែដលបានឹបង្ហាាញ (គោពាលគឺ
រួមបញ្ញូ�ល�ួគោលខ្ពគោត្របៀបគោធុៀប)  ត្រ�ូវបានឹបក់ម្រែត្របតាមអត្រតាចុង់់ត្រ� គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹរបាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាព
ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោនាំ�។

(ខ្ព)  ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យសត្រ�ប់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញនឹីមួយៗ (គោពាលគឺ រួមបញ្ញូ�ល�ួគោលខ្ព
គោត្របៀបគោធុៀប) ត្រ�ូវបានឹបក់ម្រែត្របតាមអត្រតាបត�រត្របាក់់គោ�ប�ាកាលបរិគោចេទទៃនឹត្រប�ិប�តិការទាំង់់គោនាំ� នឹិង់់

(គ)  ភាពខ្ពុស�ំពីការបត�រត្របាក់់ទាំង់់អស់ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់គោដាយគោហិ�ុគោនឹ� ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់ចំណ៍ូល
លមែិ�គោផសង់់ៗ នឹិង់់�យការណ៍៍ជាស�សធា�ុមួយរបស់មូលធុនឹ។ ភាពខ្ពុស�ំពីការបត�រត្របាក់់ទាំង់់គោនាំ� មិនឹ
ត្រ�ូវចាំ�់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញជាចំគោណ៍ញ ឬខា�ជាបនឹតបនាំាប់គោ�ើយ។
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៣០.១៩ គោដាយមូលគោហិ�ុភាពទៃនឹការអនឹុវ�តបានឹ អង់់គភាពអាចគោត្របើអត្រតាត្របហាក់់ត្របម្រែហិលនឹឹង់់អត្រតាបត�រត្របាក់់ គោ�ប�ា
កាលបរិគោចេទទៃនឹត្រប�ិប�តិការទាំង់់គោនាំ� ជាឧទាហិរណ៍៍ អត្រតាមធុយមសត្រ�ប់ត្រ� គោដើមបីបក់ម្រែត្របធា�ុចំណ៍ូល នឹិង់់
ចំ�យ។  បុុម្រែនឹត ត្របសិនឹគោបើអត្រតាបត�រត្របាក់់គោ�ើង់់ចុ�ខាាំង់់ ការគោត្របើអត្រតាមធុយមសត្រ�ប់ត្រ�មិនឹសមត្រសបគោទ។

៣០.២០  ភាពខ្ពុស�ំពីការបត�រត្របាក់់ ម្រែដលបានឹគោលើក់គោ�ើង់់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣០.១៨ (គ) គោក់ើ�គោចញពីៈ

(ក់) ការបក់ម្រែត្របចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យតាមអត្រតាបត�រត្របាក់់ គោ�ប�ាកាលបរិគោចេទទៃនឹត្រប�ិប�តិការទាំង់់គោនាំ� នឹិង់់
ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលតាមអត្រតាចុង់់ត្រ� នឹិង់់

(ខ្ព)   ការបក់ម្រែត្របនឹូវត្រទពយសក់មមសុទធគោដើមត្រ�តាមអត្រតាចុង់់ត្រ�ម្រែដលខ្ពុសពីអត្រតាចុង់់ត្រ�មុនឹ។

 គោ�គោពលម្រែដលភាពខ្ពុស�ំពីការបត�រត្របាក់់ទាក់់ទង់់គោ�នឹឹង់់ត្រប�ិប�តិការបរគោទស ម្រែដលត្រ�ូវបានឹបូក់រួម បុុម្រែនឹតមិនឹកានឹ់កាប់
ទាំង់់ត្រសុង់់ ភាពខ្ពុស�ំពីការបត�រត្របាក់់បង់់គរម្រែដលគោក់ើ�ពីការបក់ម្រែត្រប នឹិង់់ម្រែដលចាំ�់ទុក់ជារបស់ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់
ត្រ�ូវបានឹម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយ នឹិង់់បានឹទទួលស្ថាាល់ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹ ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាព
ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម។

៣០.២១ អង់់គភាពមួយម្រែដលរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់ខ្ពែ�នឹជារូបិយប�ណ៍ណទៃនឹគោសដឋក់ិចូអ�ិផរ�ខ្ព័ស់ ត្រ�ូវបក់ម្រែត្របលទធផលនឹិង់់
ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�គោ�ជារូបិយប�ណ៍ណសត្រ�ប់ការបង្ហាាញម្រែដលខ្ពុស�ំ គោដាយគោត្របើនឹី�ិវិធុីម្រែដលក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី៣១ 
អ�ិផរ�ខ្ព័ស់។

ការប់ក្តីផ្នែម្រាប់នៃន្តម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការប់រសេទស្តឱ្យយសេ�ជារបូ់ិយប់័ណ៍ណ ស្តម្រា�ប់់ការប់ង្ហាា ញរប់ស្តវ់ិន្តិសេ�គិន្ត 

៣០.២២  ក់ិ�ង់់ការរួមបញ្ញូ�លត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យទៃនឹត្រប�ិប�តិការបរគោទសគោ�ជាមួយនឹឹង់់ត្រទពយសក់មម 
បំណ៍ុល ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យទាំង់់គោនាំ�របស់អង់់គភាព�យការណ៍៍ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមនឹិ�ិវិធុីរួមបញ្ញូ�លធុមមតា 
ដូចជាការលុបគោចាំលនឹូវសម�ុលយគោ�មក់ទៃផុក់ិ�ង់់ត្រក់ុម នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការគោ�មក់ទៃផុក់ិ�ង់់ត្រក់ុមរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ 
(សូមគោមើលម្រែផិក់ទី៩ សូីពីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម នឹិង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់) នឹិង់់នឹី�ិវិធុីការបក់ម្រែត្រប
ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣០.១៧-៣០.២១។ បុុម្រែនឹត ត្រទពយសក់មម (ឬបំណ៍ុល) រូបិយវ�ុ�ក់ិ�ង់់ត្រក់ុម មិនឹថាគោ�ើ
រយៈគោពលខ្ពែីឬរយៈគោពលម្រែវង់់ មិនឹអាចត្រ�ូវបានឹលុបគោចាំលទល់នឹឹង់់ បំណ៍ុល (ឬត្រទពយសក់មម) ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមម្រែដលគោឆ្គែើយ�ប 
គោដាយ�ានឹការបង្ហាាញលទធផលទៃនឹការគោ�ើង់់ចុ�ទៃនឹរូបិយប�ណ៍ណ ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួមគោទ។ គោនឹ�គោដាយស្ថារម្រែ� 
ធា�ុរូបិយវ�ុ�គោនាំ��ំ�ង់់ឱ្យយការគោបតជាា គោដើមបីបំម្រែលង់់រូបិយប�ណ៍ណមួយគោ�រូបិយប�ណ៍ណមួយគោទៀ� នឹិង់់គោធុើើឱ្យយអង់់គភាព
�យការណ៍៍គោនាំ�ត្របឈ្នួមនឹឹង់់ចំគោណ៍ញឬខា�តាមរយៈការគោ�ើង់់ចុ�រូបិយប�ណ៍ណ។ ដូគោចិ� ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
រួម អង់់គភាព�យការណ៍៍បនឹតទទួលស្ថាាល់ភាពខ្ពុស�ំពីការបត�រត្របាក់់ម្រែបបគោនឹ�គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� ឬ ត្របសិនឹគោបីវា
គោក់ើ�គោ�ើង់់ពីកាលៈគោទសៈម្រែដលបានឹគោរៀប�ប់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣០.១៣ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់វាជាចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់
ៗ។

៣០.២៣ គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មមម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីការទិញត្រប�ិប�តិការបរគោទស គោហិើយការម្រែក់សត្រមួល�ទៃមែសមត្រសប�មួយ 
គោ�គោលើ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុល ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីការទិញត្រប�ិប�តិការបរគោទសគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ជា
ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលទៃនឹត្រប�ិប�តិការបរគោទសគោនាំ�។ ដូគោចិ� ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញ
ជារូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារទៃនឹត្រប�ិប�តិការបរគោទស គោហិើយត្រ�ូវបក់ម្រែត្របតាមអត្រតាចុង់់ត្រ� គោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
៣០.១៨។
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ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

៣០.២៤  ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣០.២៦ នឹិង់់ ៣០.២៧ ការគោលើក់គោ�ើង់់ទៃនឹ "រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ" សំគោ� ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីត្រក់ុម គោ�គោលើ
រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម។

៣០.២៥  អង់់គភាពត្រ�ូវបង្ហាាញដូចខាង់់គោត្រកាមៈ

(ក់)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹភាពខ្ពុស�ំពីការបត�រត្របាក់់ ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�ក់ិ�ង់់ត្រ� គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�
ភាពខ្ពុស�ំពីការបត�រត្របាក់់ទាំង់់គោនាំ�ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប
គោហិើយការម្រែត្របត្របួលក់�់ចូលចំគោណ៍ញឬខា� គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី១១ សូីពីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ជា
មូលដាានឹ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី១២ នឹិង់់

(ខ្ព)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹភាពខ្ពុស�ំពីការបត�រត្របាក់់ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ក់ិ�ង់់ត្រ�គោនឹ� នឹិង់់ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាស�សធា�ុ
គោដាយម្រែ�ក់ ទៃនឹមូលធុនឹគោ�ចុង់់ត្រ�។

៣០.២៦  អង់់គភាពមួយត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់អំពីរូបិយប�ណ៍ណ ម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញជា។ គោពលរូបិយប�ណ៍ណ
សត្រ�ប់ការបង្ហាាញ ខ្ពុសពីរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែថែង់់អង់់គគោហិ�ុគោនាំ� គោហិើយត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់រូបិយប�ណ៍ណ
មុខ្ពង្ហារ នឹិង់់គោហិ�ុផលសត្រ�ប់ការគោត្របើត្របាស់រូបិយប�ណ៍ណសត្រ�ប់ការបង្ហាាញខ្ពុស�ំ។

៣០.២៧  គោ�គោពល�នឹការផ្លាាស់បត�ររូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារទៃនឹអង់់គភាព�យការណ៍៍ ឬ ត្រប�ិប�តិការបរគោទសសំខានឹ់ អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវ
លា�ត្រ�ដាង់់អង់់គគោហិ�ុគោនាំ� នឹិង់់មូលគោហិ�ុសត្រ�ប់ការផ្លាាស់បត�ររូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ៣១

អត្ថុិ�រណាខ័ស្ត់

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

៣១.១  ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា�អង់់គភាពម្រែដល�នឹរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារជារូបិយប�ណ៍ណទៃនឹគោសដឋក់ិចូអ�ិផរ�ខ្ព័ស់។ ម្រែផិក់គោនឹ� �ត្រមូវ
ឱ្យយអង់់គភាពម្រែបបគោនឹ� គោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹម្រែក់សត្រមួល សត្រ�ប់ឥទធិពលទៃនឹអ�ិផរ�ខ្ព័ស់។

សេស្តដិាក្តីិចចអត្ថុិ�រណាខ័ស្ត់

៣១.២ ម្រែផិក់គោនឹ�មិនឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់នឹូវអត្រតាដាច់ខា�មួយម្រែដលគោសដឋក់ិចូត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ថា�នឹអ�ិផរ�ខ្ព័ស់។ អង់់គភាព ត្រ�ូវ
គោធុើើការវិនឹិចេ�យគោនាំ� គោដាយពិចាំរ�ត្រគប់ព��៌�នឹទាំង់់អស់ម្រែដលរួម�នឹ  បុុម្រែនឹតមិនឹក់ំណ៍�់ត្រ�ឹម សូចនាំក់រម្រែដលអាច
គោក់ើ�គោ�ើង់់ទៃនឹអ�ិផរ�ខ្ព័ស់ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់) ត្របជាពលរដឋទូគោ�ចូលចិ�តរក់ាត្រទពយសមប�តិរបស់ពួក់��់ជាត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ� ឬជារូបិយប�ណ៍ណ
បរគោទសម្រែដល�នឹគោសុរភាពគោដាយគោត្របៀបគោធុៀប។ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹរូបិយប�ណ៍ណក់ិ�ង់់ត្រសុក់ម្រែដលបានឹរក់ាទុក់ ត្រ�ូវ
បានឹវិនឹិគោ�គភាាមគោដើមបីរក់ាអំ�ចទិញ។

(ខ្ព)  ត្របជាពលរដឋទូគោ�ចាំ�់ទុក់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់រូបិយវ�ុ�មិនឹវាស់ម្រែវង់់ជារូបិយប�ណ៍ណក់ិ�ង់់ត្រសុក់ បុុម្រែនឹតវាស់ម្រែវង់់ជា
រូបិយប�ណ៍ណបរគោទសម្រែដល�នឹគោសុរភាពគោដាយគោត្របៀបគោធុៀប។ �ទៃមែអាចត្រ�ូវបានឹគោលើក់គោ�ើង់់ក់ិ�ង់់រូបិយប�ណ៍ណគោនាំ�។

(គ)  ការលក់់ នឹិង់់ការទិញជីំពាក់់គោក់ើ�គោ�ើង់់តាម�ទៃមែម្រែដលសង់់ការខា�រំពឹង់់ទុក់ទៃនឹអំ�ចទិញ ក់ិ�ង់់ត្រ�ជីំពាក់់ 
គោទា�បីត្រ�គោនាំ�ខ្ពែីក់៏គោដាយ។

(ឃ)  អត្រតាការត្របាក់់ ទៃថែឈ្នួិ�ល នឹិង់់ �ទៃមែត្រ�ូវបានឹផាភាាប់គោ�នឹឹង់់សនឹុសសនឹ៍�ទៃមែ។ 

(ង់់)  អត្រតាអ�ិផរ�បង់់គរក់ិ�ង់់រយៈគោពល៣ឆ្នាំំំខ្ពិ�ជីិ� ឬគោលើស ១០០ ភាគរយ។

ឯក្តីតាវាស្តផ់្នែវង់ក្តីែ�ង់របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

៣១.៣ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទាំង់់អស់កិ់�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹអង់់គភាពមួយម្រែដលរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារគឺជារូបិយប�ណ៍ណទៃនឹ 
គោសដឋក់ិចូអ�ិផរ�ខ្ព័ស់ ត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់ជាទត្រមង់់់ឯក់តាវាស់ម្រែវង់់បចូ�បបនឹិគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។ ព��៌�នឹ
គោត្របៀបគោធុៀបសត្រ�ប់ត្រ�មុនឹម្រែដលបានឹ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣.១៤ នឹិង់់ ព��៌�នឹម្រែដលបានឹបង្ហាាញអំពីត្រ�មុនឹ ក់៏ត្រ�ូវ
បានឹម្រែថែង់់ជាទត្រមង់់់ឯក់តាវាស់ម្រែវង់់បចូ�បបនឹិគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

៣១.៤ ការម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់គោនឹ� �ត្រមូវឱ្យយគោត្របើត្របាស់សនឹុសសនឹ៍�ទៃមែទូគោ�មួយ 
ម្រែដលឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់អំពីការម្រែត្របត្របួលទៃនឹអំ�ចទិញទូគោ�។ គោ�ក់ិ�ង់់គោសដឋក់ិចូភាគគោត្រចើនឹ �នឹសនឹុសសនឹ៍�ទៃមែទូគោ�ម្រែដលត្រ�ូវ
បានឹទទួលស្ថាាល់ ធុមមតាត្រ�ូវបានឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់គោដាយរដាាភិបាល ម្រែដលប�ាអង់់គភាពនឹឹង់់យក់តាម។



232  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ន្ត�ត្ថុិវិធុ�ស្តម្រា�ប់់ការផ្នែ�ៃង់សេ��ង់វិញន្តូវរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�ៃសេដិ�មម្រាប់វត្ថុតិ

របាយការណ៍៍សុាន្តភាពហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

៣១.៥  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹរបាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលមិនឹបានឹបង្ហាាញជាទត្រមង់់់ឯក់តាវាស់ម្រែវង់់ បចូ�បបនឹិគោ�ចុង់់
ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញគោដាយអនឹុវ�តសនឹុសសនឹ៍�ទៃមែទូគោ�។

៣១.៦  ធា�ុរូបិយវ�ុ�មិនឹត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញគោដាយស្ថារធា�ុរូបិយវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញជាទត្រមង់់់ឯក់តាវាស់ម្រែវង់់
បចូ�បបនឹិគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។ ធា�ុរូបិយវ�ុ�គឺជាត្របាក់់ម្រែដលរក់ាទុក់នឹិង់់ធា�ុត្រ�ូវបានឹទទួលឬបង់់់ជា
ត្របាក់់។

៣១.៧  ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលម្រែដលភាាប់គោដាយក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់គោ�នឹឹង់់ការម្រែត្របត្របួល�ទៃមែ ដូចជាសញ្ញាាប�ណ៍ណនឹិង់់ក់មូីភាាប់នឹឹង់់
សនឹុសសនឹ៍ត្រ�ូវបានឹម្រែក់សត្រមួល គោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ នឹិង់់ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញតាមចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ បានឹ
ម្រែក់�ត្រមូវរួចគោនឹ� ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍  ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�បានឹម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញ។

៣១.៨ ត្រគប់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់ បំណ៍ុលគោផសង់់គោទៀ� មិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ�៖

(ក់)  ធា�ុមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ�មួយចំនឹួនឹត្រ�ូវបានឹក់�់ត្រតាតាម�ទៃមែបចូ�បបនឹិគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ដូចជា�ទៃមែ
អាចបូ�រជាស្ថាច់ត្របាក់់សុទធនឹិង់់�ទៃមែសមត្រសប ដូគោចិ�ពួក់គោគមិនឹត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញគោទ។ ត្រគប់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់
បំណ៍ុលមិនឹម្រែមនឹ រូបិយវ�ុ�គោផសង់់គោទៀ� ត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញ។

(ខ្ព)  ធា�ុមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ�ភាគគោត្រចើនឹត្រ�ូវបានឹក់�់ត្រតាតាមទៃថែគោដើម ឬ ទៃថែគោដើមដក់រំលស់ ដូគោចិ� ពួក់គោគត្រ�ូវបានឹ បង្ហាាញ
តាមចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់បចូ�បបនឹិគោ�ទៃថៃទិញ។ ទៃថៃគោដើមបានឹម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញឬទៃថែគោដើមដក់រំលស់ ទៃនឹធា�ុទីមួយៗត្រ�ូវ
បានឹក់ំណ៍�់គោដាយអនឹុវ�តចំគោពា�ទៃថែគោដើមត្របវ�តិ នឹិង់់រំលស់បង់់គរ នឹូវការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់សនឹុសសនឹ៍�ទៃមែទូគោ�ពីទៃថៃទិញ
ដល់ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

(ខ្ពក់) ធា�ុមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ�មួយចំនឹួនឹត្រ�ូវបានឹក់�់ត្រតាតាម �ទៃមែបចូ�បបនឹិនាំកាលបរិគោចេទទាំង់់ឡាយ ម្រែដលគោត្រ�ពី
កាលបរិគោចេទទិញ ឬកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ឧទាហិរណ៍៍៖ ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹវាយ�ទៃមែ
គោ�ើង់់វិញគោ�កាលបរិគោចេទមុនឹ�មួយ។ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីទាំង់់គោនឹ� �ទៃមែគោ�ង់់ ត្រ�ូវម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញចាំប់ពីកាលបរិគោចេទ
ទៃនឹការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ។

(គ)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់បានឹម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញទៃនឹធា�ុមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹកា�់បនឹុយ គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី២៧ 
ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម គោពល�ទៃមែគោនាំ�គោលីសពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹ។

៣១.៩  គោ�គោដើមត្រ�ដំបូង់់ទៃនឹការអនឹុវ�តទៃនឹម្រែផិក់គោនឹ� ប�ាស�សធា�ុទៃនឹមូលធុនឹ គោលើក់ម្រែលង់់ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ នឹិង់់អ�ិគោរក់
ការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ ត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញគោដាយគោត្របើសទុសសនឹ៍�ទៃមែទូគោ�  ពីទៃថៃម្រែដលប�ាស�សធា�ុត្រ�ូវបានឹ
ដាក់់ទុនឹ ឬក់៏បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់តាមរគោបៀបគោផសង់់។ អ�ិគោរក់ការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ�មួយ ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ក់ិ�ង់់ត្រ�មុនឹ
ៗ ត្រ�ូវលុបគោចាំល។ ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ម្រែដលបានឹម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញ ត្រ�ូវបានឹទទួលពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោផសង់់គោទៀ�ទាំង់់អស់ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញ។

៣១.១០ គោ�ចុង់់ត្រ�ដំបូង់់នឹិង់់ត្រ�បនឹតបនាំាប់ ត្រគប់ស�សធា�ុទាំង់់អស់ទៃនឹមូលធុនឹរបស់�ាស់ត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញគោដាយគោត្របើ
សនឹុសសនឹ៍�ទៃមែទូគោ�ពីគោដើមត្រ�ដំបូង់់ឬទៃថៃដាក់់ទុនឹ ត្របសិនឹគោបើយឺ�ជាង់់។ ការផ្លាាស់បត�រសត្រ�ប់ត្រ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹរបស់
�ាស់ ត្រ�ូវបានឹលា�ត្រ�ដាង់់គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី៦ សូីពីរបាយការណ៍៍បម្រែត្រមបត្រមួលមូលធុនឹ នឹិង់់របាយការណ៍៍
ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់។
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របាយការណ៍៍ចំណូ៍លសេពញសេលញ ន្តិង់របាយការណ៍៍លទិ�ល

៣១.១១ ធា�ុទាំង់់អស់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ (នឹិង់់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លទធផល ត្របសិនឹគោបើបង្ហាាញ) ត្រ�ូវ
បានឹបង្ហាាញជាទត្រមង់់់ឯក់តាវាស់ម្រែវង់់បចូ�បបនឹិគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។ ដូគោចិ� ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទាំង់់អស់
ចាំំបាច់ត្រ�ូវម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញគោដាយគោត្របើការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់សនឹុសសនឹ៍�ទៃមែទូគោ� ពីប�ាទៃថៃម្រែដលធា�ុទៃនឹចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យ
ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ជាគោលើក់ដំបូង់់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ត្របសិនឹគោបើអ�ិផរ�ទូគោ�សឹង់់ម្រែ�គោសមើ�ំគោពញមួយ
ត្រ� គោហិើយធា�ុទៃនឹចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ក់៏ត្របហាក់់ត្របម្រែហិលគោសមើ�ំគោពញមួយត្រ� គោនាំ�អត្រតាមធុយម
ទៃនឹអ�ិផរ�អាចជាសមត្រសប។

របាយការណ៍៍លហូំិរសាច់ម្រាបាក្តី់

៣១.១២  អង់់គភាពមួយត្រ�ូវបង្ហាាញធា�ុទាំង់់អស់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ ជាទត្រមង់់់ឯក់តាវាស់ម្រែវង់់បចូ�បបនឹិគោ�ចុង់់
ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

ចំសេណ៍ញ ឬខាត្ថុ សេល�សុាន្តភាពរបូ់ិយវត្ថុុ�ស្ត�ទិ

៣១.១៣  គោ�ក់ិ�ង់់ត្រ��នឹអ�ិផរ� អង់់គភាពម្រែដលរក់ាទុក់នឹូវត្រទពយសក់មមរូបិយវ�ុ�គោត្រចើនឹជាង់់បំណ៍ុលរូបិយវ�ុ� ខា�អំ�ចទិញ 
គោហិើយអង់់គភាពម្រែដល�នឹបំណ៍ុលរូបិយវ�ុ�គោត្រចើនឹជាង់់ត្រទពយសក់មមរូបិយវ�ុ� ចំគោណ៍ញអំ�ចទិញ ត្របសិនឹគោបើត្រទពយសក់មម 
នឹិង់់បំណ៍ុលទាំង់់គោនាំ�មិនឹត្រ�ូវបានឹភាាប់គោ�នឹឹង់់ក់ត្រមិ��ទៃមែ។ អង់់គភាពត្រ�ូវរួមបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�នឹូវចំគោណ៍ញឬ
ខា�គោលើស្ថាានឹភាពរូបិយវ�ុ�សុទធ។ អង់់គភាពត្រ�ូវកា�់ក់ង់់ការម្រែក់សត្រមួលចំគោពា�ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលទាំង់់គោនាំ� ម្រែដល
ភាាប់គោដាយក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ចំគោពា�ការម្រែត្របត្របួល�ទៃមែ ម្រែដលបានឹគោធុើើគោ�ើង់់គោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣១.៧ ទល់នឹឹង់់
ចំគោណ៍ញ ឬខា�គោលើស្ថាានឹភាពរូបិយវ�ុ�សុទធ។

សេស្តដិាក្តីិចចផ្នែលង់�ន្តអត្ថុិ�រណាខ័ស្ត់

៣១.១៤ គោ�គោពលម្រែដលគោសដឋក់ិចូម្រែលង់់�នឹអ�ិផរ�ខ្ព័ស់ គោហិើយអង់់គភាពមិនឹបនឹតគោរៀបចំនឹិង់់បង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� 
ម្រែដលបានឹគោរៀបចំគោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់គោនឹ� អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវចាំ�់ទុក់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹបង្ហាាញ ជា
រូបិយប�ណ៍ណសត្រ�ប់ការបង្ហាាញ គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍មុនឹ ជាមូលដាានឹសត្រ�ប់�ទៃមែគោ�ង់់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�បនឹតបនាំាប់របស់អង់់គភាពគោនាំ�។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

៣១.១៥  អង់់គភាពម្រែដលអនឹុវ�តម្រែផិក់គោនឹ�ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់) អង់់គគោហិ�ុម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹិង់់ទិនឹិនឹ�យត្រ�មុនឹៗ ត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញសត្រ�ប់ការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់
អំ�ចទិញទូគោ�ទៃនឹរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ

(ខ្ព) អ�តសញ្ញាាណ៍នឹិង់់ក់ត្រមិ�ទៃនឹសនឹុសសនឹ៍�ទៃមែគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ នឹិង់់ការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ
�យការណ៍៍បចូ�បបនឹិ នឹិង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍មុនឹ នឹិង់់

(គ)   ចំនឹួនឹទឹក់ចំគោណ៍ញឬខា�គោលើធា�ុរូបិយវ�ុ�។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ៣២

ម្រាពឹត្ថុតិការណ៍៍សេម្រាកាយច�ង់ការយិប់រសិេច័ទរាយការណ៍៍

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

៣២.១ ម្រែផិក់គោនឹ�ឱ្យយនឹិយមនឹ�យត្រពឹ�តិការណ៍៍គោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ នឹិង់់ក់ំណ៍�់គោ�លការណ៍៍សត្រ�ប់ការ
ទទួលស្ថាាល់ ការវាស់ម្រែវង់់ នឹិង់់ការលា�ត្រ�ដាង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍ទាំង់់គោនាំ�។

ន្តិយមន្ត័យនៃន្តម្រាពឹត្ថុតិការណ៍៍សេម្រាកាយច�ង់ការយិប់រសិេច័ទរាយការណ៍៍

៣២.២ ត្រពឹ�តិការណ៍៍គោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍គឺជាត្រពឹ�តិការណ៍៏ទាំង់់ឡាយ� ម្រែដល�នឹផលលែនឹិង់់មិនឹ�នឹផល
លែ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់រវាង់់ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ នឹិង់់ទៃថៃគោពលម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយ
គោបា�ផាយ។ �នឹត្រពឹ�តិការណ៍៍២ត្របគោភទ៖

(ក់) ត្រពឹ�តិការណ៍៍ទាំង់់ឡាយ�ម្រែដលផតល់ភ�សត�តាង់់ទៃនឹលក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ
�យការណ៍៍ (ត្រពឹ�តិការណ៍៍ម្រែក់សត្រមួលគោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍) នឹិង់់

(ខ្ព)  ត្រពឹ�តិការណ៍៍ម្រែដលបញ្ញាាក់់ពីលក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់គោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ (ត្រពឹ�តិការណ៍៍
មិនឹម្រែក់សត្រមួលគោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍)។

៣២.៣  ត្រពឹ�តិការណ៍៍គោត្រកាយចុង់់ ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍�ប់បញូ្ញ�លនឹូវត្រពឹ�តិការណ៍៍ទាំង់់អស់ រហិូ�ដល់ទៃថៃរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ 
វ�ុ� ត្រ�ូវបានឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយគោបា�ផាយ គោទា�បីជាត្រពឹ�តិការណ៍៍ទាំង់់គោនាំ�គោក់ើ�គោ�ើង់់បនាំាប់ពីការត្របកាសជាស្ថាធារណ៍ៈ នឹូវ
ចំគោណ៍ញឬខា� ឬព��៌�នឹហិិរញ្ញញវ�ុ�បានឹគោត្រជីើសគោរើសគោផសង់់ៗ។

ការទទួលសាគ ល ់ន្តិង់ការវាស្តផ់្នែវង់

ម្រាពឹត្ថុតិការណ៍៍ផ្នែក្តីស្តម្រាមួលសេម្រាកាយច�ង់ការយិប់រសិេច័ទរាយការណ៍៍ 

៣២.៤  អង់់គភាពមួយត្រ�ូវម្រែក់សត្រមួលចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹ �ប់បញ្ញូ�ល
ទាំង់់ការលា�ត្រ�ដាង់់ម្រែដលទាក់់ទង់់ផង់់ គោដើមបីឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពី ត្រពឹ�តិការណ៍៍ម្រែក់សត្រមួលគោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ
�យការណ៍៍។

៣២.៥  ខាង់់គោត្រកាមគឺ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍ម្រែក់សត្រមួលគោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ម្រែដល�ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាព គោធុើើការ
ម្រែក់សត្រមួលចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹ ឬគោដើមបីទទួលស្ថាាល់ធា�ុ
ទាំង់់ឡាយ ម្រែដលមិនឹបានឹទទួលស្ថាាល់ពីមុនឹ៖



236  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ក់) ការបញ្ញូប់ក់ូីគោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ទៃនឹក់រណ៍ី�ុលាការ ម្រែដលបញ្ញាាក់់ថាអង់់គភាព�នឹកា�ពើក់ិចូ
បចូ�បបនឹិគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។ អង់់គភាពម្រែក់សត្រមួលនឹូវសំវិធានឹធុនឹ�មួយម្រែដលបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ពីមុនឹ ម្រែដលទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ក់រណ៍ី�ុលាការគោនឹ�គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី២១ សូីពីសំវិធានឹធុនឹ 
នឹិង់់យថាគោហិ�ុ  ឬ ទទួលស្ថាាល់សំវិធានឹធុនឹថមីមួយ។ អង់់គភាពមិនឹត្រ�នឹ់ម្រែ�លា�ត្រ�ដាង់់នឹូវបំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ
បុុគោ�ះ�គោទ។ ការបញ្ញូប់ក់ូីម្រែបរជាផតល់ភ�សត�តាង់់បម្រែនឹុមគោ�វិញគោដើមបីពិចាំរ�ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់សំវិធានឹធុនឹម្រែដល
គួរបានឹទទួលស្ថាាល់ គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី២១។

(ខ្ព)  ការទទួលព��៌�នឹគោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ម្រែដលបង្ហាាញថាត្រទពយសក់មមមួយបានឹថយចុ��ទៃមែគោ�
ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ឬថាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ពីមុនឹ
សត្រ�ប់ ត្រទពយសក់មមគោនាំ�ចាំំបាច់ត្រ�ូវគោធុើើការម្រែក់សត្រមួល។ ឧទាហិរណ៍៍៖

(១)  ការក់ស�យធុនឹរបស់អ�ិថិជីនឹម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់គោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ជាធុមមតាបញ្ញាាក់់ ថា
�នឹការខា� គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍គោលើគណ៍នឹីត្រ�ូវទទួល គោហិើយថា អង់់គភាពគោនាំ�ចាំំបាច់
ត្រ�ូវម្រែក់សត្រមួល�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹគណ៍នឹីត្រ�ូវទទួល នឹិង់់

(២) ការលក់់សនឹិិធុិគោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍អាចផតល់ភ�សត�តាង់់ អំពី�ទៃមែលក់់របស់សនឹិិធុិ
ទាំង់់គោនាំ�គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់វាយ�ទៃមែការថយចុ��ទៃមែគោ�ទៃថៃ
គោនាំ�។

(គ) ការក់ំណ៍�់គោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ទៃនឹទៃថែគោដើមត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹទិញ ឬចំណ៍ូលពីការលក់់
ត្រទពយសក់មម មុនឹគោពលចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

(ឃ)  ការក់ំណ៍�់គោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញម្រែបង់់ម្រែចក់ ឬការទូទា�់ត្របាក់់
បម្រែនឹុម ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព�នឹកា�ពើក់ិចូតាមចាប់ឬកា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម� គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ 
គោដើមបីគោធុើើការទូទា�់ម្រែបបគោនឹ� គោដាយជាលទធផលទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍មុនឹទៃថៃគោនាំ� (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២៨ សូីពីអ�ុ
ត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�)។

(ង់់)  ការក់គោឃើញទៃនឹការបនឹែំឬក់ំហិុសឆ្គគង់់ ម្រែដលបង្ហាាញថារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោនាំ� មិនឹត្រ�ឹមត្រ�ូវ។

ម្រាពឹត្ថុតិការណ៍៍មិន្តផ្នែក្តីស្តម្រាមួលសេម្រាកាយច�ង់ការយិប់រសិេច័ទរាយការណ៍៍

៣២.៦ អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវម្រែក់សត្រមួលចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹ គោដើមបី
ឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីត្រពឹ�តិការណ៍៍គោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍។

៣២.៧ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍មិនឹម្រែក់សត្រមួលគោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍រួម�នឹៈ

(ក់) ការថយចុ��ទៃមែទីផារទៃនឹការវិនឹិគោ�គចគោនាំា�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹិង់់ទៃថៃម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� 
ត្រ�ូវបានឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយគោបា�ផាយ។ ការថយចុ��ទៃមែទីផារជាធុមមតាមិនឹទាក់់ទង់់នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹការវិនឹិគោ�គ 
គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍គោទ បុុម្រែនឹតឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីកាលៈគោទសៈម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ជាបនឹតបនាំាប់។ ដូគោចិ� 
អង់់គភាពមិនឹម្រែក់សត្រមួលចំនួឹនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�កិ់�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់ការ
វិនឹិគោ�គគោនាំ�គោទ។ ត្រសគោដៀង់់�ំគោនឹ�ម្រែដរ អង់់គភាពមិនឹគោធុើើបចូ�បបនឹិភាពនឹូវចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹលា�ត្រ�ដាង់់ 
សត្រ�ប់ការវិនឹិគោ�គគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ គោទា�បីជាអង់់គភាពចាំំបាច់ត្រ�ូវផតល់ការលា�ត្រ�ដាង់់
បម្រែនឹុមគោដាយអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣២.១០។
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(ខ្ព)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលកាាយជាគណ៍នឹីត្រ�ូវទទួលម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីការវិនឹិចេ�យក់ូីម្រែដល�នឹផលលែ ឬការបញ្ញូប់
ក់ូីទៃនឹក់រណ៍ី�ុលាការគោត្រកាយកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ បុុម្រែនឹតមុនឹគោពលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹអនឹុញ្ញាា�
ឱ្យយគោចញផាយ។ គោនឹ�នឹឹង់់ជាត្រទពយសក់មមយថាគោហិ�ុគោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
២១.១៣) នឹិង់់ការលា�ត្រ�ដាង់់អាច ត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២១.១៦។ បុុម្រែនឹត ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់គោលើចំនឹួនឹ
ទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹការខ្ពូចខា�សត្រ�ប់ការវិនឹិចេ�យក់ូី ម្រែដលបានឹគោធុើើគោ�ើង់់មុនឹគោពលកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ បុុម្រែនឹតមិនឹ
ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ពីមុនឹគោដាយស្ថារចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គោនាំ� មិនឹអាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយទុក់ចិ�តបានឹ អាចប
គោង់់កើ�ជាត្រពឹ�តិការណ៍៍ម្រែក់សត្រមួល។

ភាគលា�

៣២.៨  ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពត្របកាសភាគលាភគោ�ឱ្យយអិក់កានឹ់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់ខ្ពែ�នឹ គោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ 
អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ភាគលាភទាំង់់គោនាំ�ជាបំណ៍ុលគោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍គោទ។ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់
ទៃនឹភាគលាភអាចត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញជាស�សធា�ុដាច់គោដាយម្រែ�ក់មួយ ទៃនឹចំគោណ៍ញរក់ាទុក់គោ�ចុង់់ការិយបរិគោចេទ
�យការណ៍៍។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

កាលប់រសិេច័ទអន្ត�ញ្ញាញ ត្ថុឱ្យយសេចញ�ាយ

៣២.៩ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ទៃថៃម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រ�ូវបានឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយគោចញផាយ នឹិង់់អិក់�ជាអិក់ផតល់
ការអនឹុញ្ញាា�។ ត្របសិនឹគោបើ�ាស់អង់់គភាពឬអិក់គោផសង់់គោទៀ��នឹអំ�ច ក់ិ�ង់់ការម្រែក់ម្រែត្របរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោត្រកាយការ
គោចញផាយ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់អង់់គគោហិ�ុគោនាំ�។

ម្រាពឹត្ថុតិការណ៍៍មិន្តផ្នែក្តីស្តម្រាមួលសេម្រាកាយច�ង់ការយិប់រសិេច័ទរាយការណ៍៍

៣២.១០  អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាម សត្រ�ប់ចំ��់ថាំក់់នឹីមួយៗទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍មិនឹម្រែក់សត្រមួលគោត្រកាយចុង់់ការិយ
បរិគោចេទ�យការណ៍៍៖

(ក់)  ស្ថារជា�ិទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍ នឹិង់់

(ខ្ព)  ការបាានឹ់ស្ថាានឹទៃនឹឥទធិពលហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ត្រពឹ�តិការណ៍៍មិនឹម្រែក់សត្រមួល ឬការម្រែថែង់់បញ្ញាាក់់ម្រែដលការបាានឹ់ស្ថាានឹ
ម្រែបបគោនឹ�មិនឹអាចត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់។

៣២.១១ ខាង់់គោត្រកាមគឺជាឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍មិនឹម្រែក់សត្រមួលគោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ម្រែដលជាទូគោ�ត្រ�ូវ
លា�ត្រ�ដាង់់ ការលា�ត្រ�ដាង់់នឹឹង់់ឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីព��៌�នឹម្រែដលបានឹដឹង់់ គោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ បុុម្រែនឹតមុនឹ
គោពលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយគោចញផាយ៖

(ក់)  ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមចមបង់់ ឬការបគោញ្ញូញគោចាំលទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធចមបង់់មួយ

(ខ្ព)  គោសចក់តីត្របកាសពីម្រែផនឹការមិនឹបនឹតត្រប�ិប�តិការ

(គ)  ការទិញត្រទពយសក់មម ការបគោញ្ញូញគោចាំល ឬម្រែផនឹការបគោញ្ញូញគោចាំលត្រទពយសក់មមចមបង់់ ឬការដក់ហិូ�ត្រទពយសក់មម
ចមបង់់គោដាយរដាាភិបាល។
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(ឃ)  ការបំផ្លាាញនឹូវគោ�ង់់ចត្រក់ផលិ�សំខានឹ់គោដាយអគគិភ�យ។

(ង់់)  គោសចក់តីត្របកាស ឬ ការចាំប់គោផតើមទៃនឹការអនឹុវ�តទៃនឹការស្ថាាបនាំគោ�ើង់់វិញ

(ច)  ការគោបា�ផាយ ឬការទិញមក់វិញនឹូវឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល ឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាព

(ឆ្គ)  ការម្រែត្របត្របួលត្រទង់់់ត្រទាយធុំមិនឹធុមមតាគោ�ក់ិ�ង់់�ទៃមែត្រទពយសក់មម ឬអត្រតាបត�រត្របាក់់បរគោទស

(ជី)  ការម្រែត្របត្របួលអត្រតាពនឹធ ឬចាប់ពនឹធដារម្រែដលបានឹអនឹុម�� ឬបានឹត្របកាសម្រែដល�នឹឥទធិពលសំខានឹ់គោលើ
ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលពនឹធបចូ�បបនឹិនឹិង់់ពនឹារ

(ឈ្នួ)  �នឹចូលក់ិ�ង់់ការសនឹា ឬបំណ៍ុលយថាគោហិ�ុសំខានឹ់ ឧទាហិរណ៍៍ គោដាយការផូល់ការធានាំសំខានឹ់ នឹិង់់

(ញ)  ការចាំប់គោផតើមទៃនឹការបតឹង់់សំខានឹ់ៗ ម្រែដលត្រ�នឹ់ម្រែ�គោក់ើ�ពីត្រពឹ�តិការណ៍៍ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់គោត្រកាយចុង់់ការិយបរិគោចេទ
�យការណ៍៍។
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ៣៣

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់ព�ភាគ�ពាក្តី់ព័ន្តិ

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

 ៣៣.១ ម្រែផិក់គោនឹ��ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹូវការលា�ត្រ�ដាង់់ចាំំបាច់ ទាំង់់ឡាយគោដើមបីទាញការ
យក់ចិ�តទុក់ដាក់់ចំគោពា�ភវនឹីយភាព ម្រែដលស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� ចំគោណ៍ញឬខា�របស់អង់់គភាព ត្រ�ូវបានឹបុ�ពាល់
គោដាយស្ថារការ�នឹភាគីពាក់់ព�នឹធ នឹិង់់គោដាយត្រប�ិប�តិការ ត្រពមទាំង់់សម�ុលយមិនឹទានឹ់ទូទា�់ជាមួយភាគីម្រែបបគោនឹ�។

ន្តិយមន្ត័យភាគ�ពាក្តី់ព័ន្តិ

៣៣.២ ភាគីពាក់់ព�នឹធគឺជាបុគគលឬអង់់គភាពម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពម្រែដលក់ំពុង់់គោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់ខ្ពែ�នឹ 
(អង់់គភាព�យការណ៍៍)៖

(ក់)  បុគគល�ំក់់ ឬស�ជីិក់ជីិ�សិិទធទៃនឹត្រគួស្ថាររបស់បុគគលគោនាំ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាព�យការណ៍៍ ត្របសិនឹគោបើបុគគល
គោនាំ�៖

(១)  ជាស�ជីិក់ទៃនឹបុគគលិក់ត្រគប់ត្រគង់់សំខានឹ់របស់អង់់គភាព�យការណ៍៍ ឬរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោមទៃនឹអង់់គភាព
�យការណ៍៍

(២)  �នឹការត្រគប់ត្រគង់់ ឬការត្រគប់ត្រគង់់រួមគោលើអង់់គភាព�យការណ៍៍ ឬ

(៣)  �នឹឥទធិពលសំខានឹ់គោលើអង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ�។

(ខ្ព)  អង់់គភាពមួយទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាព�យការណ៍៍ ត្របសិនឹគោបើលក់ខខ្ពណ៍ឌ�មួយខាង់់គោត្រកាមអនឹុវ�ត៖

(១)  អង់់គភាពនឹិង់់អង់់គភាព�យការណ៍៍គឺជាស�ជីិក់ទៃនឹត្រក់ុម (គោនឹ��នឹនឹ�យថាត្រក់ុមហិុុនឹគោម ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�
សម័�នឹធ នឹិង់់ ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធដូច�ំនឹីមួយៗ ទាក់់ទង់់នឹឹង់់�ំ) ម្រែ�មួយ។

(២)  អង់់គភាពមួយ ជាត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ឬត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ទៃនឹអង់់គភាពគោផស�គោទៀ� (ឬជាត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិ
សម័�នឹធ ឬត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ របស់ស�ជីិក់ទៃនឹត្រក់ុមម្រែដលអង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ�គឺជាស�ជីិក់ទៃនឹត្រក់ុមគោនាំ�)។

(៣)  អង់់គភាពទាំង់់ពីរ គឺជាត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹទៃនឹអង់់គភាពទី៣ម្រែ�មួយ។

(៤)  អង់់គភាពមួយ គឺជាត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹទៃនឹអង់់គភាពទី៣ គោហិើយអង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ� គឺជាត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិ
សម័�នឹធទៃនឹអង់់គភាពទី៣គោនាំ�។

(៥)  អង់់គភាព គឺជាម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារសត្រ�ប់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ នឹិគោ�ជីិ�ទៃនឹ
អង់់គភាព�យការណ៍៍ ឬអង់់គភាពម្រែដលទាក់់ទង់់គោ�នឹឹង់់អង់់គភាព�យការណ៍៍។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព
�យការណ៍៍ខ្ពែ�នឹឯង់់ជាម្រែផនឹការម្រែបបគោនឹ� នឹិគោ�ជីក់អិក់ផូ�ចគោផូើមក់៏�នឹការទាក់់ទង់់ជាមួយអង់់គភាព
�យការណ៍៍គោនាំ�ផង់់ម្រែដរ។ 
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(៦)  អង់់គភាពត្រ�ូវបានឹត្រគប់ត្រគង់់ ឬត្រគប់ត្រគង់់រួមគោដាយបុគគល�ំក់់ម្រែដលបានឹបញ្ញាាក់់ក់ិ�ង់់ (ក់)។

(៧)  អង់់គភាព ឬស�ជីិក់�មួយទៃនឹត្រក់ុម ម្រែដលអង់់គភាពគោនាំ�ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹត្រក់ុមគោនាំ� ផូល់គោសវាបុគគលិក់
ត្រគប់ត្រគង់់សំខានឹ់ ដល់អង់់គភាព�យការណ៍៍ ឬដល់ត្រក់ុមហិុុនឹគោមរបស់អង់់គភាព�យការណ៍៍។

(៨)  បុគគលម្រែដលបានឹបញ្ញាាក់់ក់ិ�ង់់ (ក់)(២) �នឹឥទធិពលសំខាន់ឹគោលើអង់់គភាព ឬជាស�ជីិក់ទៃនឹបុគគលិក់
ត្រគប់ត្រគង់់សំខានឹ់របស់អង់់គភាព (ឬរបស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោមទៃនឹអង់់គភាពគោនាំ�)។

៣៣.៣ ក់ិ�ង់់ការពិចាំរ�អំពីទំនាំក់់ទំនឹង់់របស់ភាគីពាក់់ព�នឹធ ម្រែដលអាច�នឹនឹីមួយៗ អង់់គភាពត្រ�ូវវាយ�ទៃមែធា�ុពិ�ទៃនឹ
ទំនាំក់់ទំនឹង់់ នឹិង់់មិនឹត្រ�នឹ់ម្រែ�ទត្រមង់់់ចាប់គោនាំ�គោទ។

៣៣.៤ គោ�ក់ិ�ង់់បរិការណ៍៍ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� ដូចខាង់់គោត្រកាមមិនឹត្របាក់ដជាភាគីពាក់់ព�នឹធគោនាំ�គោទ៖

(ក់)  អង់់គភាពពីរ ត្រ�នឹ់ម្រែ�គោដាយស្ថារអង់់គភាពទាំង់់ពីរគោនាំ� �នឹនាំយក់១រូបឬស�ជីិក់គោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹបុគគលិក់
ត្រគប់ត្រគង់់សំខានឹ់រួម។

(ខ្ព) អិក់រួមទុនឹ២នាំក់់ ត្រ�នឹ់ម្រែ�គោដាយស្ថារអិក់រួមទុនឹ២នាំក់់គោនាំ�ម្រែចក់រំម្រែលក់ការត្រគប់ត្រគង់់រួមគោ�គោលើត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ
មួយ។

(គ)  �មួយដូចខាង់់គោត្រកាម ត្រ�នឹ់ម្រែ�គោដាយស្ថារម្រែ�ទំនាំក់់ទំនឹង់់គោ�មក់ជាធុមមតារបស់ពួក់គោគជាមួយនឹឹង់់អង់់គភាព
មួយ (គោទា�បីជាពួក់គោគអាចបុ�ពាល់គោសរីភាពទៃនឹទគោង់់ើើទៃនឹអង់់គភាពមួយ ឬចូលរួមក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើការទៃនឹការសគោត្រមច
ចិ�តរបស់អង់់គភាពគោនាំ�)៖

(១)  អិក់ផតល់ហិិរញ្ញញបបទានឹ

 (២)  សហិជីីពក់មមក់រ

 (៣)  គោសវាស្ថាធារណ៍ៈ ឬ

 (៤)  ស្ថាាប�នឹ នឹិង់់ភាំក់់ង្ហាររបស់រដាាភិបាល

(ឃ)  អ�ិថិជីនឹ អិក់ផគ�់ផគង់់់ អិក់លក់់សិទធិជីួញដូរ អិក់ម្រែចក់ចាំយ ឬភាំក់់ង្ហារទូគោ�ម្រែដលអង់់គភាព�នឹត្រប�ិប�តិការ
អាជីីវក់មមទំហិំធុំជាមួយ ត្រ�នឹ់ម្រែ�គោដាយស្ថារម្រែ�អនឹិសសរភាពគោសដឋក់ិចូម្រែដលជាលទធផលគោនាំ�។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

 ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់ន្តូវទំនាំក្តី់ទំន្តង់រវាង់ម្រាក្តីុមហិុ�ន្តសេម ន្តិង់ម្រាក្តីុមហិុ�ន្តប់�ម្រាត្ថុស្តម័័ន្តិ

៣៣.៥ ទំនាំក់់ទំនឹង់់រវាង់់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធត្រ�ូវបានឹលា�ត្រ�ដាង់់ មិនឹគិ�ថា�នឹឬ�ានឹត្រប�ិប�តិការភាគី
ពាក់់ព�នឹធគោនាំ�គោទ។ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់នឹូវគោ�ា�របស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោមរបស់ខ្ពែ�នឹនឹិង់់ ត្របសិនឹគោបើខ្ពុស�ំ ភាគីត្រគប់ត្រគង់់
ចុង់់គោត្រកាយត្របសិនឹគោបើខ្ពុស�ំ។ ត្របសិនឹគោបើទាំង់់ត្រក់ុមហិុុនឹគោមនឹិង់់ភាគីត្រគប់ត្រគង់់ចុង់់គោត្រកាយរបស់អង់់គភាព មិនឹបានឹផលិ�
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់ការគោត្របើត្របាស់ជាស្ថាធារណ៍ៈគោនាំ�គោទ គោ�ា�ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោមធុំជាង់់គោគបនាំាប់ម្រែដលគោធុើើ
ដូគោចាំំ� (ត្របសិនឹគោបើ�នឹ) ក់៏ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ផង់់ម្រែដរ។ 



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 241

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់ន្តូវការត្ថុប់ស្តែង់ប់�គគលកិ្តីម្រាគប់់ម្រាគង់ស្តខំាន្ត់

៣៣.៦  បុគគលិក់ត្រគប់ត្រគង់់សំខានឹ់ គឺជាបុគគល ម្រែដល�នឹសិទធិអំ�ចនឹិង់់ការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវគោធុើើម្រែផនឹការ ត្រ�ួ�ពិនឹិ�យ នឹិង់់
ត្រគប់ត្រគង់់សក់មមភាពរបស់អង់់គភាពគោដាយផ្លាាល់ ឬគោដាយត្របគោ�លរួមបញ្ញូ�លនឹូវនាំយក់�មួយ (មិនឹថាជា
អិក់ត្រប�ិប�តិឬមិនឹម្រែមនឹគោនាំ�គោទ) ទៃនឹអង់់គភាពគោនាំ�។ ការ�បសិង់់រួមបញ្ញូ�លអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�ទាំង់់អស់ (ម្រែដល
បានឹក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី២៨ សូីពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�) រួម�នឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៏ទាំង់់ឡាយក់ិ�ង់់ទត្រមង់់់ការទូទា�់
គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ (សូមគោមើលម្រែផិក់ទី២៦ សូីពីការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ)។ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�
រួម�នឹត្រគប់ទត្រមង់់់ទាំង់់អស់ទៃនឹ�ទៃមែ�បសិង់់ម្រែដលបានឹទូទា�់ ត្រ�ូវសង់់ ឬបានឹផតល់គោដាយអង់់គភាព ឬ�ំ�ង់់ឱ្យយ
អង់់គភាព (ឧទាហិរណ៍៍ គោដាយត្រក់ុមហិុុនឹគោមរបស់គោគ ឬគោដាយ�ាស់ភាគហិុុនឹ) ក់ិ�ង់់ការគោដា�ដូរនឹូវគោសវាម្រែដលបានឹផតល់
គោ�ឱ្យយអង់់គភាពគោនាំ�។ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�ក់៏រួមបញ្ញូ�លផង់់ម្រែដរនឹូវការ�បសិង់់ម្រែដលបានឹទូទា�់គោដាយតាង់់នាំមឱ្យយ
ត្រក់ុមហិុុនឹគោមរបស់អង់់គភាពគោនាំ� អំពីទំនឹិញ ឬគោសវាម្រែដលបានឹផតល់គោ�ឱ្យយអង់់គភាពគោនាំ�។ 

៣៣.៧ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់នឹូវ�ទៃមែ�បសិង់់ជាចំនឹួនឹសរុបរបស់បុគគលិក់ត្រគប់ត្រគង់់សំខានឹ់។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់ន្តូវម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការភាគ�ពាក្តី់ព័ន្តិ

៣៣.៨ ត្រប�ិប�តិការភាគីពាក់់ព�នឹធគឺជាការគោផុរធុនឹធានឹ គោសវាក់មម ឬកា�ពើក់ិចូរវាង់់អង់់គភាព�យការណ៍៍ នឹិង់់ភាគីពាក់់ព�នឹធ គោដាយ
មិនឹគិ�ថា�ទៃមែត្រ�ូវបានឹគោគគិ�ឬអ�់គោនាំ�គោទ។ ឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹត្រប�ិប�តិការភាគីពាក់់ព�នឹធម្រែដលទូគោ�ចំគោពា� អង់់គភាពធុុនឹ
�ូចនឹិង់់មធុយម រួមបញ្ញូ�លម្រែ�មិនឹបានឹក់ត្រមិ�ត្រ�ឹម៖

(ក់)  ត្រប�ិប�តិការរវាង់់អង់់គភាព នឹិង់់�ាស់ចមបង់់

(ខ្ព)  ត្រប�ិប�តិការរវាង់់អង់់គភាព នឹិង់់អង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ�គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពទាំង់់ពីរសុិ�គោ�គោត្រកាមការត្រគប់ត្រគង់់រួម
របស់អង់់គភាព ឬ បុគគលគោទាល នឹិង់់

(គ)  ត្រប�ិប�តិការម្រែដលអង់់គភាព ឬបុគគលម្រែដលត្រគប់ត្រគង់់អង់់គភាព�យការណ៍៍បានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ចំ�យគោដាយផ្លាាល់ 
ម្រែដលតាមគោដើមគោ�ើយត្រ�ូវបានឹ�ុប់រង់់គោដាយអង់់គភាព�យការណ៍៍។

៣៣.៩ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព�នឹត្រប�ិប�តិការភាគីពាក់់ព�នឹធ អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ស្ថារជា�ិទៃនឹទំនាំក់់ទំនឹង់់ភាគីពាក់់ព�នឹធ 
ក់៏ដូចជាព��៌�នឹអំពីត្រប�ិប�តិការ សម�ុលយមិនឹទានឹ់បានឹទូទា�់ នឹិង់់ការសនឹាចាំំបាច់ទាំង់់ឡាយសត្រ�ប់ការយល់
ដឹង់់ទៃនឹឥទធិពលសកាំនឹុពលទៃនឹទំនាំក់់ទំនឹង់់គោនាំ�គោលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ការ�ត្រមូវការលា�ត្រ�ដាង់់ គឺបម្រែនឹុម
គោលើការ�ត្រមូវក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៣.៧ គោដើមបីលា�ត្រ�ដាង់់នឹូវ�ទៃមែ�បសិង់់បុគគលិក់ត្រគប់ត្រគង់់សំខានឹ់។ ជាអបបបរ� ការ
លា�ត្រ�ដាង់់ត្រ�ូវរួមបញ្ញូ�លនឹូវ៖

(ក់)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹត្រប�ិប�តិការ

(ខ្ព)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹសម�ុលយមិនឹទានឹ់បានឹទូទា�់ នឹិង់់៖

(១) លក់ខខ្ពណ៍ឌរបស់ពួក់គោគ រួមបញ្ញូ�លថាគោ�ើលក់ខខ្ពណ៍ឌទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹធានាំនឹិង់់ស្ថារជា�ិទៃនឹការ�បសិង់់
ម្រែដលត្រ�ូវផតល់ក់ិ�ង់់ការទូទា�់ នឹិង់់

(២)  ព��៌�នឹលមែិ�ទៃនឹការធានាំ�មួយម្រែដលបានឹផតល់ ឬបានឹទទួល។

(គ)  សំវិធានឹធុនឹសត្រ�ប់គណ៍នឹីត្រ�ូវទទួលមិនឹអាចត្របមូលបានឹ ម្រែដលទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹសម�ុលយ
មិនឹទានឹ់បានឹទូទា�់ នឹិង់់



242  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ឃ)  ចំ�យម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ត្រ� ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់បំណ៍ុលសែ�យឬជាប់សង់់ស�យ ត្រ�ូវសង់់ឱ្យយគោដាយភាគី
ពាក់់ព�នឹធ។

 ត្រប�ិប�តិការម្រែបបគោនឹ�អាចរួមបញ្ញូ�លការទិញ ការលក់់ឬការគោផុរនឹូវទំនឹិញឬគោសវា ភ�ិសនឹា ការធានាំ នឹិង់់ការទូទា�់
គោដាយអង់់គភាពតាង់់នាំមឱ្យយភាគីពាក់់ព�នឹធឬផុ�យមក់វិញ។

៣៣.១០ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើការលា�ត្រ�ដាង់់ ម្រែដលបានឹ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៣.៩ គោដាយម្រែ�ក់សត្រ�ប់ចំ��់ថាំក់់នឹីមួយៗ 
ដូចខាង់់គោត្រកាមៈ

(ក់)  អង់់គភាពទាំង់់ឡាយម្រែដលអង់់គភាពគោនាំ��នឹការត្រគប់ត្រគង់់ ការត្រគប់ត្រគង់់រួម ឬ ឥទធិពលសំខានឹ់គោលើ

(ខ្ព)  អង់់គភាពទាំង់់ឡាយគោលើអង់់គភាពម្រែដល�នឹការត្រគប់ត្រគង់់ ការត្រគប់ត្រគង់់រួម ឬឥទធិពលសំខានឹ់ៗ

(គ)  បុគគលិក់ត្រគប់ត្រគង់់សំខានឹ់ទៃនឹអង់់គភាព ឬត្រក់ុមហិុុនឹគោមរបស់អង់់គភាពគោនាំ� (ក់ិ�ង់់ចំនឹួនឹសរុប) នឹិង់់

(ឃ)  ភាគីពាក់់ព�នឹធគោផសង់់គោទៀ�។

៣៣.១១  អង់់គភាពមួយត្រ�ូវបានឹគោលើក់ម្រែលង់់ពីការ�ត្រមូវការលា�ត្រ�ដាង់់ទៃនឹក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣៣.៩ ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់៖

(ក់)   រដឋ (រដាាភិបាលជា�ិ រដាាភិបាល�ំបនឹ់ ឬ  រដាាភិបាលមូលដាានឹ) ម្រែដល�នឹការត្រគប់ត្រគង់់ ការត្រគប់ត្រគង់់រួម ឬ 
ឥទធិពលសំខានឹ់គោលើអង់់គភាព�យការណ៍៍ នឹិង់់

(ខ្ព) អង់់គភាពមួយគោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលជាភាគីពាក់់ព�នឹធពីគោត្រពា�រដឋដូច�ំ�នឹការត្រគប់ត្រគង់់ ការត្រគប់ត្រគង់់រួម ឬឥទធិពល
សំខានឹ់គោលើទាំង់់អង់់គភាព�យការណ៍៍ នឹិង់់អង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ�។

 បុុម្រែនឹត អង់់គភាពគោ�ត្រ�ូវម្រែ�លា�ត្រ�ដាង់់នឹូវទំនាំក់់ទំនឹង់់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម-ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធតាមការ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
៣៣.៥។

៣៣.១២ ខាង់់គោត្រកាមគឺជាឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹត្រប�ិប�តិការម្រែដលត្រ�ូវបានឹលា�ត្រ�ដាង់់ ត្របសិនឹគោបើត្រប�ិប�តិការទាំង់់គោនាំ�គោធុើើគោ�ើង់់ ជាមួយ
ភាគីពាក់់ព�នឹធ៖

(ក់)  ការទិញ ឬលក់់ទំនឹិញ (ផលិ�ផលសគោត្រមច ឬមិនឹទានឹ់សគោត្រមច)

(ខ្ព)  ការទិញ ឬការលក់់ត្រទពយ នឹិង់់ ត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�

(គ)  ការផតល់គោសវាក់មម ឬការទទួលគោសវាក់មម

(ឃ)  ភ�ិសនឹា

(ង់់)  ការគោផុរការត្រស្ថាវត្រជាវ នឹិង់់ការអភិវឌ្ឍិិ

(ច)  ការគោផុរគោត្រកាមក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់អាជាាបណ៍ណ

(ឆ្គ)  ការគោផុរគោត្រកាមក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ហិិរញ្ញញបបទានឹ (រួមបញ្ញូ�លក់មូី នឹិង់់ការដាក់់ទុនឹមូលធុនឹជាស្ថាច់ត្របាក់់ ឬជាស�ារៈ)

(ជី)  លក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹការធានាំ ឬ ត្រទពយដាក់់ធានាំ

(ឈ្នួ)  ការទូទា�់បំណ៍ុលតាង់់នាំមឱ្យយអង់់គភាព ឬគោដាយអង់់គភាពតាង់់នាំមឱ្យយភាគីមួយគោទៀ� នឹិង់់

(ញ) ការចូលរួមគោដាយត្រក់ុមហិុុនឹគោមឬត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធក់ិ�ង់់ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ ម្រែដលម្រែចក់រំម្រែលក់



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 243

ហានឹិភ�យរវាង់់អង់់គភាពក់ិ�ង់់ត្រក់ុម។

៣៣.១៣ អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវម្រែថែង់់ថាត្រប�ិប�តិការភាគីពាក់់ព�នឹធត្រ�ូវបានឹគោធុើើគោ�ើង់់គោលើលក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែដលសមមូលគោ�នឹឹង់់ លក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែដល
អនឹុវ�តជាទូគោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការធុមមតាលុ�ត្រតាម្រែ�លក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែបបគោនឹ�អាចត្រ�ូវបានឹបញ្ញាាក់់។

៣៣.១៤ អង់់គភាពអាចលា�ត្រ�ដាង់់ប�ាធា�ុម្រែដល�នឹស្ថារជា�ិត្រសគោដៀង់់�ំ ជាចំនឹួនឹសរុបគោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ�គោពលការលា� 
ត្រ�ដាង់់គោដាយម្រែ�ក់ចាំំបាច់សត្រ�ប់ការយល់ដឹង់់ទៃនឹឥទធិពលទៃនឹត្រប�ិប�តិការភាគីពាក់់ព�នឹធ គោលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
របស់អង់់គភាព។
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សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 245

ផ្នែ�ែក្តីទ� ៣៤

ស្តក្តីមៅភាពពិសេស្តស្ត

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

៣៤.១ ម្រែផិក់គោនឹ�ផតល់នឹូវការម្រែណ៍នាំំពីការ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយ អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម ម្រែដលទាក់់ទិនឹនឹឹង់់សក់មមភាព
ពិគោសស៣ត្របគោភទ រួម�នឹ ក់សិក់មម  សក់មមភាពនឹិសារណ៍ក់មម  នឹិង់់សមបទានឹគោសវាក់មម។

ក្តីស្តកិ្តីមៅ

៣៤.២  អង់់គភាពម្រែដលគោត្របើសតង់់់ដារគោនឹ�គោដាយគោត្របើសតង់់់ដារគោនឹ� គោហិើយចូលរួមក់ិ�ង់់សក់មមភាពក់សិក់មម ត្រ�ូវក់ំណ៍�់គោ�ល 
នឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយរបស់ខ្ពែ�នឹសត្រ�ប់ថាំក់់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតនឹីមួយៗរបស់អង់់គភាព ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្របើគំរូ�ទៃមែសមត្រសបក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣៤.៤-៣៤.៧ សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតទាំង់់គោនាំ� 
ម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបង្ហាយនឹឹង់់ក់ំណ៍�់គោដាយ�ាចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ នឹិង់់

(ខ្ព)  អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្របើគំរូទៃថែគោដើមក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣៤.៨-៣៤.១០ សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតទាំង់់អស់គោផសង់់ 
គោទៀ�

ការទទួលសាគ ល់

៣៤.៣ អង់់គភាពត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតឬផលិ�ផលក់សិក់មមគោ�គោពលម្រែដល នឹិង់់ �នឹម្រែ�គោ�គោពលម្រែដល៖

(ក់)  អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់ត្រទពយសក់មមគោនាំ�ជាលទធផលទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល

(ខ្ព)  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអនាំគ�ម្រែដលជាប់ទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រទពយសក់មមគោនាំ�អាចនឹឹង់់ហិូរចូលអង់់គភាព នឹិង់់

(គ) �ទៃមែសបត្រសបឬទៃថែគោដីមត្រទពយសក់មមគោនាំ� អាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់បានឹគោដាយគោជីឿជាក់់គោដាយ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូ
ត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ។

ការវាស្តផ់្នែវង់ - គំរតូ្ថុនៃមៃស្តមម្រាស្តប់

៣៤.៤ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតនាំការទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ នឹិង់់គោ�កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍នឹីមួយៗ តាម
�ទៃមែសមត្រសបដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការលក់់របស់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតគោនាំ�។ ការម្រែត្របត្របួល�ទៃមែសមត្រសបដក់ចំ�យ
ក់ិ�ង់់ការលក់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ  ឬខា�។

៣៤.៥ ផលិ�ផលក់សិក់មមម្រែដលបានឹត្របមូលផលពីត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតរបស់អង់់គភាព ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែសមត្រសប
ដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការលក់់គោ�គោពលត្របមូលផល។ ការវាស់ម្រែវង់់ម្រែបបគោនឹ�គឺជាទៃថែគោដើមគោ�ទៃថៃគោនាំ�គោ�គោពលអនឹុវ�តម្រែផិក់
ទី១៣ សូីពីសនឹិិធុិ ឬម្រែផិក់ម្រែដលអាចអនឹុវ�តបានឹ គោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ�។
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៣៤.៦ ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់�ទៃមែសមត្រសប អង់់គភាពត្រ�ូវពិចាំរ�ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ត្របសិនឹគោបើទីផារសក់មម�នឹសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសត ឬផលិ�ផលក់សិក់មមក់ិ�ង់់ទីតាំង់់នឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌ
បចូ�បបនឹិ ទៃថែគោលើក់គោ�ើង់់គោ�ក់ិ�ង់់ទីផារគោនាំ�គឺជាមូលដាានឹសមត្រសបសត្រ�ប់ក់ំណ៍�់�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹ
ត្រទពយសក់មមគោនាំ�។  ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពអាចចូលគោ�ទីផារសក់មមគោផសង់់គោទៀ� អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្របើ�ទៃមែម្រែដល�នឹ
ក់ិ�ង់់ទីផារម្រែដលអង់់គភាពរំពឹង់់ថានឹឹង់់ចូលគោ�។

(ខ្ព)  ត្របសិនឹគោបើទីផារសក់មមមិនឹ�នឹគោនាំ�គោទ អង់់គភាពត្រ�ូវគោត្របើមួយឬគោត្រចើនឹទៃនឹវិធុីខាង់់គោត្រកាម គោពលអាចរក់បានឹ ក់ិ�ង់់
ការក់ំណ៍�់�ទៃមែសមត្រសបៈ

(១)  �ទៃមែត្រប�ិប�តិការទីផារថមីបំផុ� ឱ្យយម្រែ�ថាមិនឹ�នឹការម្រែត្របត្របួលសំខានឹ់ក់ិ�ង់់ស្ថាានឹភាពគោសដឋក់ិចូ  គោ� 
ចគោនាំា�ទៃថៃទៃនឹត្រប�ិប�តិការគោនាំ� នឹិង់់ ចុង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍

(២)  �ទៃមែទីផារសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមត្រសគោដៀង់់�ំ�នឹការម្រែក់សត្រមួលគោដើមបីឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ពីភាពខ្ពុស�ំ នឹិង់់

(៣)  គំរូសតង់់់ដាររបស់ម្រែផិក់ �នឹដូចជា�ទៃមែទៃនឹច�ារម្រែផែគោឈ្នួើម្រែដលគិ�ជា ក់ិ�ង់់ការនាំំគោចញមួយថាស មួយលែី 
មួយហិិចតា នឹិង់់�ទៃមែទៃនឹស�ើចិញ្ញូឹមគោជីើង់់បួនឹ ម្រែដលគិ�ជា ក់ិ�ង់់មួយគី��ទៃនឹស្ថាច់។

(គ)  ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីខ្ពែ� ត្របភពព��៌�នឹម្រែដលគោរៀបគោចញគោ�ក់ិ�ង់់(ក់) ឬ(ខ្ព) អាចគោសិើឱ្យយ�នឹការសនឹិិដាានឹខ្ពុស�ំ ចំគោពា�
�ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតឬផលិ�ផលសិក់មម។អង់់គភាពពិចាំរ�ពីមូលគោហិ�ុនឹូវភាពខ្ពុស�ំ  
គោដើមបីនាំំគោ�ដល់ការបាានឹ់ស្ថាានឹម្រែដលគួរឱ្យយគោជីឿជាក់់បំផុ� ទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបក់ិ�ង់់បរិគោវណ៍ការបាានឹ់ស្ថាានឹសម
គោហិ�ុផលម្រែដលចគោង់់ែ��គោដាយគោធុៀប។

(ឃ) ក់ិ�ង់់ស្ថាានឹការណ៍៍ណ៍៍មួយចំនឹួនឹ �ទៃមែសមត្រសបអាចក់ំណ៍�់បានឹរួច�ល់គោដាយ�ានឹចំ�យ ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់
ហិួសគោហិ�ុ គោទា�បីទៃថែឬ�ទៃមែក់ំណ៍�់គោដាយទីផារមិនឹ�នឹគោទ សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតក់ិ�ង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌ
បចូ�បបនឹិរបស់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតគោនាំ�។  អង់់គភាពត្រ�ូវពិចាំរ�ថាគោ�ើ�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់សុទធ
រំពឹង់់ទុក់ពី ត្រទពយសក់មមគោនាំ�ម្រែដលបានឹគោធុើើអបបហារតាមអត្រតាក់ំណ៍�់គោដាយទីផារបចូ�បបនឹិ បានឹជាលទធផលនឹូវ
ការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសប ម្រែដលគួរឱ្យយគោជីឿជាក់់ឬអ�់។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់ - គំរតូ្ថុនៃមៃស្តមម្រាស្តប់

៣៤.៧  អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាម ទាក់់ទិនឹនឹឹង់់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតរបស់អង់់គភាពម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាម�ទៃមែ
សមត្រសប៖

(ក់)  ការគោរៀប�ប់ពីថាំក់់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតនឹីមួយៗ

(ខ្ព)  វិធុីស្ថាត្រសតនឹិង់់ការសនឹម�សំខានឹ់ៗម្រែដលបានឹគោត្របើក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់�ទៃមែសមត្រសប ទៃនឹចំ��់ថាំក់់ផលិ�ផល
ក់សិក់មមនឹីមួយៗ គោ�គោពលត្របមូលផល នឹិង់់ ចំ��់ថាំក់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតនឹីមួយៗ។

(គ)  ការផគ�ផគង់់ទៃនឹការម្រែត្របត្របួល�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតរវាង់់គោដើមត្រ� នឹិង់់ចុង់់ត្រ�បចូ�បបនឹិ។ ការផគ�ផគង់់គោនឹ�
ត្រ�ូវរួមបញ្ញូ�លនឹូវ៖

(១)  ចំគោណ៍ញ ឬខា�ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីការម្រែត្របត្របួល�ទៃមែសមត្រសបដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការលក់់

(២)  ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹការទិញ

(៣)  ការថយចុ�ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹការត្របមូលផល



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 247

(៤)  ការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម

(៥)  ភាពខ្ពុស�ំសុទធពីការបត�រត្របាក់់ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់គោលើការបក់ម្រែត្របរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� គោ�ជារូបិយប�ណ៍ណ
សត្រ�ប់ការបង្ហាាញគោផសង់់ នឹិង់់ គោលើការបក់ម្រែត្របត្រប�ិប�តិការបរគោទស គោ�ជារូបិយប�ណ៍ណសត្រ�ប់ការបង្ហាាញ
របស់អង់់គភាព�យការណ៍៍ នឹិង់់

(៦)  ការម្រែត្របត្របួលគោផសង់់គោទៀ�។

ការផគ�ផគង់់គោនឹ� មិនឹចាំំបាច់បង្ហាាញសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗគោនាំ�គោទ។

ការវាស្តផ់្នែវង់ - គំរនូៃ�ៃសេដិ�ម

៣៤.៨  អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់រំលស់បង់់គរនឹិង់់ការខា�គោដាយការថយចុ��ទៃមែបង់់គរ នឹូវត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសត
ទាំង់់គោនាំ�ម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបមិនឹអាចក់ំណ៍�់បានឹរួច�ល់គោដាយ�ានឹចំ�យឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ។

៣៤.៩  អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ផលិ�ផលក់សិក់មមម្រែដលបានឹត្របមូលផលពីត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតរបស់អង់់គភាព តាម�ទៃមែ
សមត្រសបដក់ចំ�យបាានឹ់ស្ថាានឹក់ិ�ង់់ការលក់់។ ការវាស់ម្រែវង់់ម្រែបបគោនឹ�គឺជាទៃថែគោដើមគោ�ទៃថៃគោនាំ� គោ�គោពល  អនឹុវ�ត
ម្រែផិក់១៣  ឬម្រែផិក់គោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ�។

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់ - គំរនូៃ�ៃសេដិ�ម

៣៤.១០  អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់ដូចខាង់់គោត្រកាមទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតរបស់អង់់គភាព ម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយគោត្របើ
គំរូទៃថែគោដើម៖

(ក់)   ការគោរៀប�ប់ពីថាំក់់ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតនឹីមួយៗរបស់អង់់គភាព

(ខ្ព) ការពនឹយល់ពីមូលគោហិ�ុម្រែដល�ទៃមែសមត្រសបមិនឹអាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គួរឱ្យយគោជីឿជាក់់បានឹ គោដាយ�ានឹចំ�យ
ឬក់ិចូត្របឹង់់ម្រែត្របង់់ហិួសគោហិ�ុ

(គ)   វិធុីស្ថាត្រសតរំលស់ម្រែដលបានឹគោត្របើ

(ឃ)  អាយុកាលអាចគោត្របើបានឹ ឬ អត្រតារំលស់ម្រែដលបានឹគោត្របើ នឹិង់់

(ង់់)  �ទៃមែគោ�ង់់ដុលនឹិង់់រំលស់បង់់គរ (រួមបញ្ញូ�លទាំង់់ការខា�គោដាយការថយចុ��ទៃមែបង់់គរ) គោ�គោដើមត្រ� នឹិង់់ចុង់់ត្រ�។ 

ការរ �ក្តីរក្តី ន្តិង់ការវាយត្ថុនៃមៃធុន្តធាន្តផ្នែរ ា

៣៤.១១ អង់់គភាពមួយម្រែដលគោត្របើសតង់់់ដារគោនឹ� គោហិើយម្រែដល�នឹសក់មមភាពរុក់រក់ ឬវាយ�ទៃមែធុនឹធានឹម្រែរ� ត្រ�ូវក់ំណ៍�់
គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ម្រែដលបញ្ញាាក់់ថា គោ�ើចំ�យ�ខ្ពែ�ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ជាត្រទពយសក់មមការរុក់រក់នឹិង់់
ការវាយ�ទៃមែ ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ១០.៤ នឹិង់់អនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគោនាំ�ត្របក់បគោដាយសង់់គ�ិភាព។ អង់់គភាពមួយ
ទទួលបានឹការគោលើក់ម្រែលង់់ពីការអនឹុវ�តក់ថាខ្ពណ៍ឌ១០.៥ គោ�គោលើគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយរបស់ខ្ពែ�នឹ សត្រ�ប់ការ
ទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមការរុក់រក់នឹិង់់ការវាយ�ទៃមែ។

៣៤.១១ក់ ខាង់់គោត្រកាមគោនឹ� គឺជាឧទាហិរណ៍៍ទៃនឹប�ាចំ�យ ម្រែដលអាចដាក់់បញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់បឋមនឹូវត្រទពយសក់មម
ការរុក់រក់នឹិង់់ការវាយ�ទៃមែ (បញ្ញជីគោនឹ�គោរៀប�ប់មិនឹទានឹ់អស់គោទ)៖



248  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(ក់)  ការទទួលបានឹសិទធិរុក់រក់

(ខ្ព)  ការសិក់ាអំពីឋានឹគោលខា �ំបនឹ់ភូមិស្ថាត្រសត ភូមិស្ថាត្រសតគីមី នឹិង់់ភូមិស្ថាត្រសតរូបនឹិយម

(គ)  ការខ្ពួង់់រគោ�ារុក់រក់

(ឃ)  ការក់ស្ថាង់់ស្ថាំមគោភាា�

(ង់់)  ការយក់សំ�ក់ នឹិង់់

(ច) សក់មមភាពម្រែដលពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ការវាយ�ទៃមែពីភាពគោ�រួចទៃនឹបគោចូក់គោទស នឹិង់់ភាពគោ�រួចម្រែផិក់ពាណ៍ិជីជក់មមទៃនឹការ
ទាញយក់ធុនឹធានឹម្រែរ�។

 ប�ាការចំ�យ ម្រែដលពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ការអភិវឌ្ឍិិធុនឹធានឹម្រែរ� មិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ជាត្រទពយសក់មមការរុក់រក់នឹិង់់
ការវាយ�ទៃមែគោ�ើយ។

៣៤.១១ខ្ព ត្រទពយសក់មមការរុក់រក់នឹិង់់ការវាយ�ទៃមែ ត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់គោលើការទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់តាមទៃថែគោដើម។ បនាំាប់ពីការទទួលស្ថាាល់
ដំបូង់់ អង់់គភាពមួយត្រ�ូវអនឹុវ�តម្រែផិក់ទី១៧ សូីពីត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី១៨ សូីពីត្រទពយអរូបីគោត្រ�ពី
គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម ចំគោពា�ត្រទពយសក់មមការរុក់រក់នឹិង់់ការវាយ�ទៃមែ ត្រសមតាមលក់ខណ៍ៈទៃនឹត្រទពយសក់មម ម្រែដលទទួលបានឹ
ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៤.១១ឃ-៣៤.១១ច។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព�នឹកា�ពើក់ិចូរុ�គោរើ ឬដក់គោចញធា�ុ�មួយ ឬ
ស្ថាារទីតាំង់់គោ�ើង់់វិញ កា�ពើក់ិចូម្រែបបគោនាំ� នឹិង់់ចំ�យ ត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មម ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី១៧ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី២១ 
សូីពីសំវិធានឹធានឹ នឹិង់់យថាភាព។

៣៤.១១គ ត្រទពយសក់មមការរុក់រក់នឹិង់់ការវាយ�ទៃមែ ត្រ�ូវគោធុើើការវាយ�ទៃមែសត្រ�ប់ការថយចុ��ទៃមែ គោ�គោពលម្រែដលអង់់គគោហិ�ុ នឹិង់់
កាលៈគោទសៈ បង្ហាាញថា �ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមការរុក់រក់នឹិង់់ការវាយ�ទៃមែ អាចគោលើសពីចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដល
អាចត្របមូលមក់វិញបានឹរបស់វា។ អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ បង្ហាាញ នឹិង់់លា�ត្រ�ដាង់់ការខា�ពីការថយចុ��ទៃមែ
�មួយម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី២៧ សូីពីការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម គោលើក់ម្រែលង់់ម្រែ��នឹម្រែចង់់ក់ិ�ង់់
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៤.១១ច។

៣៤.១១ឃ សត្រ�ប់ម្រែ�គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមការរុក់រក់នឹិង់់ការវាយ�ទៃមែបុុគោ�ះ� ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៤.១១ង់់ត្រ�ូវយក់មក់អនឹុវ�ត
ជីំនឹួសក់ថាខ្ពណ៍ឌ២៧.៧-២៧.១០ គោ�គោពលក់ំណ៍�់អ�តសញ្ញាាណ៍ត្រទពយសក់មមការរុក់រក់នឹិង់់ការវាយ�ទៃមែ ម្រែដលអាច
ថយចុ��ទៃមែ។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៤.១១ង់់ គោត្របើពាក់យ ×ត្រទពយសក់មម× បុុម្រែនឹតត្រ�ូវអនឹុវ�តគោសមើ�ំ ចំគោពា�ត្រទពយសក់មមការរុក់រក់នឹិង់់
ការវាយ�ទៃមែដាច់គោដាយម្រែ�ក់ ឬអង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់។

៣៤.១១ង់់  អង់់គគោហិ�ុ នឹិង់់កាលៈគោទសៈមួយ ឬគោត្រចើនឹខាង់់គោត្រកាម សបញ្ញាាក់់ថា អង់់គភាពមួយគួរម្រែ�គោធុើើគោ�សតត្រទពយសក់មមការរុក់រក់
នឹិង់់ការវាយ�ទៃមែ នឹូវការថយចុ��ទៃមែ (បញ្ញជីគោនឹ�គោរៀប�ប់មិនឹទានឹ់អស់គោទ)៖

(ក់)  រយៈគោពល ម្រែដលអង់់គភាព�នឹសិទធិគោធុើើការរុក់រក់ គោ�ក់ិ�ង់់�ំបនឹ់ជាក់់លាក់់មួយ បានឹផុ�ក់ំណ៍�់ ក់ិ�ង់់អំ��ង់់គោពល
គោនាំ� ឬនឹឹង់់ផុ�ក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់គោពលអនាំគ�ដ៏ខ្ពែីខាង់់មុខ្ព គោហិើយមិនឹត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់បនឹតជាថមី។

(ខ្ព)  ការចំ�យសំខានឹ់ៗគោលើការរុក់រក់ នឹិង់់វាយ�ទៃមែធុនឹធានឹម្រែរ�សត្រ�ប់ជីំហានឹបនាំាប់ ក់ិ�ង់់�ំបនឹ់ជាក់់លាក់់ មិនឹ
គោរៀបចំថវិកា នឹិង់់ម្រែផនឹការ។

(គ)  ការរុក់រក់ នឹិង់់វាយ�ទៃមែធុនឹធានឹម្រែរ�គោ�ក់ិ�ង់់�ំបនឹ់ជាក់់លាក់់ មិនឹបានឹនាំំដល់ការរក់គោឃើញបរិ�ណ៍ធុនឹធានឹម្រែរ�
ម្រែដលអាចចំគោណ៍ញខាង់់ពាណ៍ិជីជក់មម គោហិើយអង់់គភាពបានឹសគោត្រមចចិ�តមិនឹបនឹតសក់មមភាពម្រែបបគោនឹ�គោ�ក់ិ�ង់់�ំបនឹ់
ជាក់់លាក់់គោនាំ�។
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(ឃ)  �នឹទិនឹិនឹ�យត្រគប់ត្រ�នឹ់ចង់់ែ�លបង្ហាាញថា គោទា�បីការអភិវឌ្ឍិិគោ�ក់ិ�ង់់�ំបនឹ់ជាក់់លាក់់មួយទំនឹង់់ជានឹឹង់់ដំគោណ៍ើរការ
ក់៏គោដាយ ក់៏�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមការរុក់រក់នឹិង់់ការវាយ�ទៃមែ មិនឹទំនឹង់់នឹឹង់់ត្របមូលបានឹមក់វិញគោពញគោលញ 
ពីការអភិវឌ្ឍិិម្រែដលគោជាគជី�យ ឬគោដាយការលក់់គោទ។

អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើគោ�សតការថយចុ��ទៃមែ នឹិង់់ទទួលស្ថាាល់នឹូវការខា�ពីការថយចុ��ម្រែមែ ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី ២៧។

៣៤.១១ច អង់់គភាពត្រ�ូវក់ំណ៍�់គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយសត្រ�ប់ម្រែបង់់ម្រែចក់ត្រទពយសក់មមការរុក់រក់នឹិង់់ការវាយ�ទៃមែ គោ�ឱ្យយ
អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ ឬត្រក់ុមទៃនឹអង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់វាយ�ទៃមែ ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹ
ត្រទពយសក់មមទាំង់់គោនាំ�។  

ការសេរៀប់ចំស្តមបទាន្តសេស្តវា

៣៤.១២ ការគោរៀបចំសមបទានឹគោសវាគឺជា ការគោរៀបចំម្រែដលរដាាភិបាល ឬស្ថាាប�នឹវិស�យស្ថាធារណ៍ៈដទៃទ (អិក់ផតល់) គោធុើើក់ិចូសនឹា
ជាមួយត្រប�ិប�តិការឯក់ជីនឹគោដើមបីអភិវឌ្ឍិិ (ឬ�ំគោ�ើង់់ថាំក់់) ត្រប�ិប�តិនិឹង់់ម្រែថទាំ ត្រទពយសក់មមគោហិដាារចនាំសម័�នឹធរបស់អិក់
ផតល់ ដូចជា ផែ�វ ស្ថាានឹ ផែ�វគោត្រកាមដីឬកា�់ភិំ ត្រពលានឹយនឹតគោហា� ប�ាញម្រែចក់ចាំយថាមពល ពនឹធធុនាំ�រ ឬមនឹុីរ
គោពទយ។ គោ�ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំទាំង់់គោនាំ�  អិក់ផតល់ ត្រគប់ត្រគង់់ឬគោរៀបចំ�ត្រមង់់់ថាគោ�ើគោសវាក់មម�ម្រែដលត្រប�ិប�តិក់រត្រ�ូវផតល់
គោដាយគោត្របើត្រទពយសក់មមចំគោពា�នឹរ�នឹិង់់តាម�ទៃមែបុុនាំានឹ ក់៏ដូចជាត្រគប់ត្រគង់់នឹូវផលត្របគោ�ជីនឹ៍គោ�សល់សំខានឹ់ៗ
គោ�ក់ិ�ង់់ត្រទពយសក់មមគោ�ចុង់់រយៈគោពលក់ំណ៍�់ទៃនឹការគោរៀបចំគោនាំ�។

៣៤.១៣  �នឹចំ��់ថាំក់់សំខានឹ់ៗចំនឹួនឹ២ ម្រែនឹការគោរៀបចំសមបទានឹគោសវា៖

(ក់) ចំ��់ថាំក់់ទី១ ត្រប�ិប�តិក់រទទួលត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�-សិទធិ�ានឹលក់ខខ្ពណ៍ឌគោដើមបីទទួលចំនឹួនឹស្ថាច់ត្របាក់់
ឬ ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់គោទៀ�ជាក់់លាក់់ ឬអាចក់ំណ៍�់ ពីរដាាភិបាលក់ិ�ង់់ការ�បសិង់់នឹូវការស្ថាង់់សង់់់ 
ឬ�ំគោ�ើង់់ថាំក់់ត្រទពយសក់មមវិស�យស្ថាធារណ៍ៈ នឹិង់់ បនាំាប់មក់ត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់ម្រែថទាំត្រទពយសក់មមគោនាំ� 
ក់ិ�ង់់រយៈគោពលមួយជាក់់លាក់់។ ចំ��់ថាំក់់គោនឹ�រួមបញ្ញូ�លការធានាំគោដាយរដាាភិបាលគោដើមបីទូទា�់ ការខ្ពើ�ខា�
រវាង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹទទួលពីអិក់គោត្របើត្របាស់គោសវាស្ថាធារណ៍ៈគោនាំ�នឹិង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ជាក់់លាក់់ ឬអាច
ក់ំណ៍�់។

(ខ្ព)  ចំ��់ថាំក់់មួយគោទៀ� ត្រប�ិប�តិក់រទទួលបានឹត្រទពយសក់មមអរូបី-សិទធិគោដើមបីទទួលការទូទា�់នឹូវការគោត្របើ ត្រទពយ 
សក់មមវិស�យស្ថាធារណ៍ៈម្រែដលត្រប�ិប�តិក់រគោនាំ�ស្ថាង់់សង់់់ឬ�ំគោ�ើង់់ថាំក់់ នឹិង់់បនាំាប់មក់ត្រប�ិប�តិ នឹិង់់ម្រែថទាំ
ក់ិ�ង់់រយៈគោពលមួយជាក់់លាក់់។ សិទធិទទួលការទូទា�់ពីអិក់គោត្របើត្របាស់មិនឹម្រែមនឹជាសិទធិ�ានឹលក់ខខ្ពណ៍ឌ គោដើមបី
ទទួលស្ថាច់ត្របាក់់ ពីគោត្រពា�ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់អាត្រស�យគោ�គោលើក់ត្រមិ�ម្រែដលស្ថាធារណ៍ៈគោត្របើត្របាស់គោសវាគោនាំ�។

 គោពលខ្ពែ� ក់ិចូសនឹាគោទាលអាច�នឹត្របគោភទទាំង់់ពីរ៖ ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដលរដាាភិបាលបានឹផតល់ការធានាំ�ានឹ
លក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹការទូទា�់គោលើការស្ថាង់់សង់់់ត្រទពយសក់មមវិស�យស្ថាធារណ៍ៈ ត្រប�ិប�តិក់រគោនាំ��នឹត្រទពយសក់មម
ហិិរញ្ញញវ�ុ� ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីម្រែដលត្រប�ិប�តិក់រត្រ�ូវពឹង់់ម្រែផែក់គោលើស្ថាធារណ៍ៈម្រែដលគោត្របើត្របាស់គោសវាគោនាំ� គោដើមបីទទួលបានឹ 
ការទូទា�់ ត្រប�ិប�តិក់រ�នឹត្រទពយសក់មមអរូបី។

 

គណ៍សេន្តយយក្តីមៅ - គំរមូ្រាទពយស្តក្តីមៅហិរិញ្ញញវត្ថុុ�

៣៤.១៤ ត្រប�ិប�តិក់រត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្របសិនឹគោបើត្រប�ិប�តិក់រគោនាំ��នឹសិទធិឥ�លក់ខខ្ពណ៍ឌ គោដើមបីទទួលបានឹ
ស្ថាច់ត្របាក់់ឬត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់គោទៀ� ឬតាមការម្រែណ៍នាំំរបស់អិក់ផតល់សត្រ�ប់គោសវាក់មមស្ថាង់់សង់់់គោនាំ�។ 
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ត្រប�ិប�តិក់រត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�គោនាំ�តាម�ទៃមែសមត្រសប។ បនាំាប់ពីគោនាំ�គោ� ត្រប�ិប�តិក់រត្រ�ូវអនឹុវ�តតាម
ម្រែផិក់ទី១១ សូីពីឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី១២ សូីពីបញ្ញាាដទៃទគោទៀ�របស់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ក់ិ�ង់់ការគោធុើើ
គណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�គោនាំ�។

គណ៍សេន្តយយក្តីមៅ - គំរមូ្រាទពយស្តក្តីមៅអរបូ់�

៣៤.១៥ ត្រប�ិប�តិក់រត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមអរូបីត្របសិនឹគោបើត្រប�ិប�តិក់រទទួលសិទធិ (អាជាាបណ៍ណ) គោដើមបីទទួលការទូទា�់
ពីអិក់គោត្របើត្របាស់គោសវាស្ថាធារណ៍ៈគោនាំ�។  ត្រប�ិប�តិក់រត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់គោលើក់ដំបូង់់នឹូវត្រទពយសក់មមអរូបីគោនាំ� តាម�ទៃមែ
សមត្រសប។ បនាំាប់ពីគោនាំ�គោ� ត្រប�ិប�តិក់រត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមម្រែផិក់ទី១៨ ក់ិ�ង់់ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មម
អរូបីគោនាំ�។

ចំណូ៍លម្រាប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការ

៣៤.១៦  ត្រប�ិប�តិក់រទៃនឹការគោរៀបចំសមបទានឹគោសវាត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ វាស់ម្រែវង់់ នឹិង់់លា�ត្រ�ដាង់់ចំណ៍ូលគោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់
ទី២៣ សូីពីចំណ៍ូល សត្រ�ប់គោសវាក់មមម្រែដលត្រប�ិប�តិក់រគោនាំ�បំគោពញ។ 
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ផ្នែ�ែក្តីទ� ៣៥

ការផ្ទាៃ ស្តប់់តរូសេ�ជាស្តតង់់ដាររាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�អន្តតរជាត្ថុិ
ស្តម្រា�ប់់អង់គភាពធុ�ន្តត្ថុូចន្តិង់មធុយម 

វិសាលភាពនៃន្តផ្នែ�ែក្តីសេន្តះ

៣៥.១ ម្រែផិក់គោនឹ�អនឹុវ�តចំគោពា� អង់់គភាព អនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់នឹូវសតង់់់ដារទៃនឹការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់ 
អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមគោដាយមិនឹគិ�ពីគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌគណ៍គោនឹយយពីមុនឹជា សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរ 
ជា�ិគោពញគោលញ ឬបណ៍ំ�ំគោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹគោ�លការណ៍៍គណ៍គោនឹយយម្រែដលទទួលយក់ជាទូគោ� (GAAP) �នឹដូចជា
សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយជា�ិរបស់អង់់គភាព ឬ គោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌគោផសង់់គោទៀ�ដូចជាមូលដាានឹពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូលក់ិ�ង់់ត្រសុក់។

៣៥.២ អង់់គភាព ម្រែដលបានឹអនឹុវ�តសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម គោ�ក់ិ�ង់់ការិយ
បរិគោចេទ�យការណ៍៍មុនឹ ម្រែ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្របចាំំឆ្នាំំំគោលើក់មុនឹម្រែដលថមីៗបំផុ� មិនឹ�នឹគោសចក់តីម្រែថែង់់ការណ៍៍
ចាស់លាស់ នឹិង់់ឥ�លាក់់គោលៀម ទៃនឹការអនឹុគោលាមគោ�តាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាព
ធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមគោនឹ� ត្រ�ូវម្រែ�អនឹុវ�តម្រែផិក់គោនឹ� ឬអនឹុវ�តត្រ��ប់គោត្រកាយនឹូវ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ
សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី១០ សូីពីគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ ការបាានឹ់ស្ថាានឹ នឹិង់់
ក់ំហិុសឆ្គគង់់ ហាក់់ដូចជាអង់់គភាពមិនឹម្រែដលបានឹឈ្នួប់អនឹុវ�តសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាព
ធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមគោនឹ�។ គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពត្របគោភទគោនឹ� មិនឹគោត្រជីើសគោរើសអនឹុវ�តតាមម្រែផិក់គោនឹ� អង់់គភាពគោនឹ�ក់៏គោ�ម្រែ�
ត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយអនឹុវ�តការ�ត្រមូវឱ្យយលា�ត្រ�ដាង់់ ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៥.១២ក់ បម្រែនឹុមគោលើការ�ត្រមូវឱ្យយលា�ត្រ�ដាង់់គោ�ក់ិ�ង់់
ម្រែផិក់ទី១០។

ការអន្ត�វត្ថុតសេល�ក្តីដំិប់ូង់

៣៥.៣ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់នឹូវសតង់់់ដារទៃនឹការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាព ធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម
ត្រ�ូវអនឹុវ�តម្រែផិក់គោនឹ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោលើក់ដំបូង់់របស់អង់់គភាពម្រែដលត្រសបតាមសតង់់់ដារគោនឹ�។

៣៥.៤ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោលើក់ដំបូង់់របស់អង់់គភាពម្រែដលត្រសបតាមសតង់់់ដារគោនឹ� គឺជារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្របចាំំឆ្នាំំំ
ដំបូង់់ម្រែដលអង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើការម្រែថែង់់ការណ៍៍ចាស់លាស់ នឹិង់់ឥ�លាក់់គោលៀមក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ�
ម្រែដលអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម។ របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបានឹគោរៀបចំគោដាយអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដារគោនឹ� គឺជារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោលើក់ទី១ របស់អង់់គភាព 
ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព ជាឧទាហិរណ៍៍៖

(ក់)  មិនឹបានឹបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗ

(ខ្ព)  បានឹបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�មុនឹថមីៗបំផុ�គោត្រកាមការ�ត្រមូវថាំក់់ជា�ិ ម្រែដលមិនឹ�នឹសង់់គ�ិភាពជាមួយ
សតង់់់ដារគោនឹ�ត្រគប់ម្រែផិក់ទាំង់់អស់ ឬ

(គ) បានឹបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោលើក់មុនឹថមីៗបំផុ�ត្រសបតាម សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ
គោពញគោលញ។



252  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

៣៥.៥ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣.១៧ ឱ្យយនឹិយមនឹ�យសំណ៍ុំគោពញគោលញទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។

៣៥.៦ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣.១៤�ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពលា�ត្រ�ដាង់់ ក់ិ�ង់់សំណ៍ុំគោពញគោលញទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹូវព��៌�នឹ
គោត្របៀបគោធុៀបទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រ�មុនឹសត្រ�ប់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់រូបិយវ�ុ�ទាំង់់អស់ម្រែដលបានឹបង្ហាាញកិ់�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� 
ក់៏ដូចជាព��៌�នឹគោរៀប�ប់នឹិង់់ពិពណ៍៌នាំគោត្របៀបគោធុៀបជាក់់លាក់់។ អង់់គភាពអាចបង្ហាាញព��៌�នឹគោត្របៀបគោធុៀបទៃនឹត្រ�មុនឹ
គោលើសពីមួយ។ ដូគោចិ� កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាព
ធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម របស់អង់់គភាពគឺជាការចាំប់គោផូើមទៃនឹត្រ�ដំបូង់់បង់់ែស់ម្រែដល អង់់គភាពបង្ហាាញព��៌�នឹគោត្របៀបគោធុៀប
គោពញគោលញគោដាយអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដារគោនឹ�កិ់�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ដំបូង់់របស់អង់់គភាពម្រែដលត្រសបតាមសតង់់់ដារ
គោនឹ�។

ន្ត�ត្ថុិវិធុ�ស្តម្រា�ប់់ការសេរៀប់ចំរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�សេ�កាលប់រសិេច័ទនៃន្តការផ្ទាៃ ស្តប់់តូរ

៣៥.៧  គោលើក់ម្រែលង់់ដូចបានឹក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៥.៩-៣៥.១១ គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយ 
ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម របស់អង់់គភាព (គោពាលគឺ ការចាំប់គោផតើមទៃនឹការិយបរិគោចេទ
ដំបូង់់បង់់ែស់ម្រែដលបានឹបង្ហាាញ) អង់់គភាពត្រ�ូវ៖

(ក់) ទទួលស្ថាាល់ត្រគប់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលម្រែដលការទទួលស្ថាាល់ត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវ គោដាយសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម

(ខ្ព)  មិនឹទទួលស្ថាាល់ធា�ុជាត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុល ត្របសិនឹគោបើសតង់់់ដារគោនឹ�មិនឹអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយ�នឹការទទួលស្ថាាល់
ម្រែបបគោនឹ�

(គ) ចាំ�់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញនឹូវធា�ុម្រែដលអង់់គភាពបានឹទទួលស្ថាាល់គោត្រកាមគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ពីមុនឹ
ជាត្របគោភទមួយទៃនឹត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល ឬជាស�សធា�ុទៃនឹមូលធុនឹ បុុម្រែនឹតជាត្របគោភទគោផសង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ពី
បំណ៍ុល ឬស�សធា�ុទៃនឹមូលធុនឹគោត្រកាមសតង់់់ដារគោនឹ� នឹិង់់

(ឃ)  អនឹុវ�តសតង់់់ដារគោនឹ�ក់ិ�ង់់ការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ទាំង់់អស់។

៣៥.៨ គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយម្រែដលអង់់គភាពគោត្របើត្របាស់ក់ិ�ង់់គោពលអនឹុវ�តសតង់់់ដារគោនឹ� អាចខ្ពុសពីគោ�លនឹគោ�បាយ
គណ៍គោនឹយយទាំង់់ឡាយម្រែដលអង់់គភាពគោនាំ�បានឹគោត្របើសត្រ�ប់កាលបរិគោចេទដូច�ំគោដាយគោត្របើគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌ�យការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ពីមុនឹរបស់អង់់គភាពគោនាំ�។ ការម្រែក់សត្រមួលទាំង់់ឡាយម្រែដលជាលទធផល គោក់ើ�គោ�ើង់់ពីត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិ
ការណ៍៍ ឬស្ថាានឹការណ៍៍គោផសង់់គោទៀ�មុនឹគោពល កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដារគោនឹ�។ ដូគោចិ� អង់់គភាពភាព
ត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់ការម្រែក់សត្រមួលទាំង់់គោនាំ� គោដាយផ្លាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ (ឬ ត្របសិនឹគោបើសមត្រសប ចំ��់ថាំក់់
មួយគោទៀ�ទៃនឹមូលធុនឹ) គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដារគោនឹ�។

៣៥.៩  នាំការអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវបត�រត្រ��ប់គោត្រកាយនឹូវគណ៍គោនឹយយ ម្រែដលអង់់គភាពបានឹអនឹុវ�តតាម
គោត្រកាមគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ពីមុនឹសត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការ�មួយទៃនឹត្រប�ិប�តិការខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  ការឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�។ ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�
ម្រែដលឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់គោត្រកាមគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌគណ៍គោនឹយយពីមុនឹរបស់អង់់គភាពគោនាំ� មុនឹកាលបរិគោចេទទៃនឹការ
ផ្លាាស់បត�រមិនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោ�គោពលអនុឹវ�តសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាព
ធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម។ ផុ�យមក់វិញ សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ 
គោត្រកាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមកិ់�ង់់ត្រប�ិប�តិការម្រែដលបានឹ
គោក់ើ�គោ�ើង់់មុនឹគោពលកាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រ បុុម្រែនឹតត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�គោនាំ�មិនឹត្រ�ូវបានឹឈ្នួប់
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ទទួលស្ថាាល់គោទ គោត្រកាមគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌគណ៍គោនឹយយពីមុនឹរបស់អង់់គភាព អង់់គភាពអាចគោត្រជីើស (ក់) ឈ្នួប់
ទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ� នាំការអនឹុវ�តសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ
សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម ឬ (ខ្ព) បនឹតទទួលស្ថាាល់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ�
រហិូ�ដល់ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹបគោញ្ញូញគោចាំល ឬទូទា�់។

(ខ្ព) អង់់គភាពមិនឹត្រ�ូវផ្លាាស់បត�រគណ៍គោនឹយយទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យមុនឹ កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយ 
ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម សត្រ�ប់ទំនាំក់់ទំនឹង់់ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យម្រែដល
ម្រែលង់់�នឹនាំកាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បូ�រ។ សត្រ�ប់ទំនាំក់់ទំនឹង់់ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យម្រែដល�នឹគោ�កាលបរិគោចេទ
ទៃនឹការផ្លាាស់បត�រ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តតាមការ�ត្រមូវសត្រ�ប់គណ៍គោនឹយយទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យទៃនឹម្រែផិក់ទី១២ សូីពី
បញ្ញាាដទៃទគោទៀ�របស់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� រួមបញ្ញូ�លទាំង់់ការ�ត្រមូវសត្រ�ប់ការមិនឹបនឹតគណ៍គោនឹយយទប់ស្ថាា�់
ហានឹិភ�យ សត្រ�ប់ទំនាំក់់ទំនឹង់់ហានឹិភ�យម្រែដលមិនឹបានឹបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹ ម្រែផិក់ទី១២។

 (គ) ការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយ។

 (ឃ) ត្រប�ិប�តិការមិនឹបនឹត។

(ង់់)  ការវាស់ម្រែវង់់ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់។ ការ�ត្រមូវរបស់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៥.៦ គោដើមបីម្រែបង់់ម្រែចក់ចំគោណ៍ញឬខា�នឹិង់់ចំណ៍ូល
គោពញគោលញសរុបរវាង់់ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់ នឹិង់់ �ាស់របស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម ត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តគោ�មុខ្ព ចាំប់ពី
កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម 
(ឬចាំប់ពីកាលបរិគោចេទឆ្នាំប់ជាង់់ម្រែបបគោនឹ�គោដាយសតង់់់ដារគោនឹ�ត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តគោដើមបីម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញនឹូវការរួមបញ្ញូ�ល
អាជីីវក់មម-សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣៥.១០(ក់))។

(ច)  ត្របាក់់ក់មូីរបស់រដាាភិបាល។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់ ត្រ�ូវអនឹុវ�តគោ�មុខ្ពនឹូវការ�ត្រមូវគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់ទី១១ សូីពី
ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ ម្រែផិក់ទី១២ នឹិង់់ម្រែផិក់ទី២៤ សូីពីអំគោ�យរបស់រដាាភិបាល ចំគោពា�ត្របាក់់ក់មូីរបស់
រដាាភិបាល ម្រែដល�នឹគោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ�។ 
ដូគោចិ� ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់ គោដាយតាមគោ�លការណ៍៍គណ៍គោនឹយយម្រែដលបានឹទទួលយក់ទូគោ�
ពីមុនឹរបស់អង់់គភាពគោនាំ� មិនឹបានឹទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់វាស់ម្រែវង់់ត្របាក់់ក់មីូរបស់រដាាភិបាល គោដាយឈ្នួរគោលើមូលដាានឹ 
ម្រែដល�នឹសង់់គ�ិភាពជាមួយសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ�គោទ គោនាំ�អង់់គភាពគោនាំ�
ត្រ�ូវគោត្របើ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្របាក់់ក់មីូទៃនឹគោ�លការណ៍៍គណ៍គោនឹយយម្រែដលបានឹទទួលយក់ទូគោ�ពីមុនឹរបស់អង់់គភាពគោនាំ� 
គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ� ជា�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្របាក់់ក់មូី
គោ�ទៃថៃគោនាំ� នឹិង់់មិនឹត្រ�ូវទទួលស្ថាាល់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ទៃនឹត្របាក់់ក់មូី�មួយរបស់រដាាភិបាល ក់ិ�ង់់អត្រតាការត្របាក់់
គោត្រកាមទីផារ ជាអំគោ�យរបស់រដាាភិបាលគោ�ើយ។

៣៥.១០  អង់់គភាពអាចគោត្របើការគោលើក់ម្រែលង់់មួយឬគោត្រចើនឹ ក់ិ�ង់់ចំគោ�មការគោលើក់ម្រែលង់់ខាង់់គោត្រកាម ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោលើក់ដំបូង់់របស់អង់់គភាពម្រែដលត្រសបតាមសតង់់់ដារគោនឹ�៖

(ក់)  ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់អាចគោត្រជីើសគោរើសមិនឹអនឹុវ�តម្រែផិក់ទី១៩ សូីពីការរួមបញ្ញូ�ល
អាជីីវក់មម នឹិង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម ចំគោពា�ការបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមម្រែដលចូលជាធុរ�នឹមុនឹកាលបរិគោចេទទៃនឹការ
ផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដារគោនឹ�។ បុុម្រែនឹត ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់ម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញនឹូវការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវ 
ក់មម�មួយគោដើមបីអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី១៩ អង់់គភាពត្រ�ូវម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញនឹូវការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មមគោត្រកាយៗ 
ទាំង់់អស់។

(ខ្ព)  ត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់មិនឹ�ត្រមូវឱ្យយអនឹុវ�តម្រែផិក់ទី២៦ សូីពី
ការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹចំគោពា�ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលត្រ�ូវបានឹផតល់មុនឹកាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រ



254  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

គោ�ជាសតង់់់ដារគោនឹ� ឬចំគោពា�បំណ៍ុលម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ ម្រែដលត្រ�ូវ
បានឹទូទា�់មុនឹកាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដារគោនឹ�។

(គ)  យក់�ទៃមែសមត្រសបជាទៃថែគោដើមសនឹម�។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់អាចគោត្រជីើសគោរើសយក់ការវាស់ម្រែវង់់ ធា�ុទៃនឹត្រទពយ
គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ត្រទពយវិនឹិគោ�គ ឬ  ត្រទពយសក់មមអរូបីគោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដារគោនឹ�
តាម�ទៃមែសមត្រសបរបស់វា នឹិង់់គោត្របើត្របាស់�ទៃមែសមត្រសបគោនាំ�ជាទៃថែគោដើមសនឹម�គោ�ទៃថៃគោនាំ�។

(ឃ) យក់ការវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញជាទៃថែគោដើមសនឹម�។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់អាចគោត្រជីើសគោរើសគោត្របើការវាយ�ទៃមែ
គោ�ើង់់វិញតាម គោ�លការណ៍៍គណ៍គោនឹយយម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ជាទូគោ�ពីមុនឹសត្រ�ប់ធា�ុត្រទពយ  គោ�ង់់ចត្រក់ 
នឹិង់់ បរិកាារ ត្រទពយវិនឹិគោ�គឬ  ត្រទពយសក់មមអរូបី គោ� ឬមុនឹកាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដារគោនឹ� ជា
ទៃថែគោដើមសនឹម�គោ�ទៃថៃវាយ�ទៃមែគោ�ើង់់វិញ។

(ឃក់) ការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបជាទៃថែគោដើមសនឹម� ម្រែដលជីត្រមុញគោដាយត្រពឹ�តិការណ៍៍។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់ 
ត្របម្រែហិលជាបានឹក់ំណ៍�់ទៃថែគោដើមសនឹម�រួចគោហិើយ ត្រសបតាមគោ�លការណ៍៍គណ៍គោនឹយយ ម្រែដលបានឹទទួលយក់
ទូគោ�គោលើក់មុនឹរបស់អង់់គភាព សត្រ�ប់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលមួយចំនឹួនឹ ឬទាំង់់អស់របស់ខ្ពែ�នឹ តាមរយៈ
ការវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលទាំង់់គោនាំ�តាម�ទៃមែសមត្រសបគោ�កាលបរិគោចេទ�មួយ គោដាយស្ថារម្រែ�
ត្រពឹ�តិការណ៍៍�មួយ ឧទាហិរណ៍៍៖ ការវាយ�ទៃមែអាជីីវក់មម ឬម្រែផិនឹមួយទៃនឹអាជីីវក់មមសត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់លក់់
ម្រែដលបានឹគោត្រ�ង់់ទុក់។ ត្របសិនឹគោបើកាលបរិគោចេទវាស់ម្រែវង់់៖

(១)  គឺគោ�ចំ ឬមុនឹកាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ� អង់់គភាព
អាចគោត្របើការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសប ម្រែដលត្រ�ូវបានឹជីត្រមុញគោដាយត្រពឹ�តិការណ៍៍ ជា�ទៃមែសនឹម�គោ�ទៃថៃ
វាស់ម្រែវង់់គោនាំ�។

(២)  គោ�គោត្រកាយកាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ� បុុម្រែនឹត
ក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ�ម្រែដលត្រគបដណ៍ាប់គោដាយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ដំបូង់់ ម្រែដលអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដារ
របាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ� ការវាស់ម្រែវង់់�ទៃមែសមត្រសបម្រែដលជីត្រមុញគោដាយត្រពឹ�តិ
ការណ៍៍ អាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើជាទៃថែគោដើមសនឹម� គោ�គោពលម្រែដលត្រពឹ�តិការណ៍៍គោនាំ�គោក់ើ�គោ�ើង់់។ អង់់គភាពត្រ�ូវ
ទទួលស្ថាាល់ការម្រែក់សត្រមួលគោដាយផ្លាាល់ គោ�ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ (ឬ ត្របសិនឹគោបើសមត្រសប ត្របគោភទ
មួយគោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹមូលធុនឹ) គោ�ទៃថៃវាស់ម្រែវង់់គោនាំ�។ គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដារ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ� អង់់គភាពត្រ�ូវបគោង់់កើ�ទៃថែគោដើមសនឹម� គោដាយការអនឹុវ�តលក់ខណ៍ៈ
វិនឹិចេ�យក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៥.១០ (គ)-(ឃ) ឬវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលទាំង់់គោនាំ� ត្រសបតាមការ
�ត្រមូវគោផសង់់គោទៀ�គោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់គោនឹ�។

(ង់់)  ភាពខ្ពុស�ំទៃនឹការបក់ម្រែត្របបង់់គរ។ ម្រែផិក់ទី៣០ សូីពីការបក់ម្រែត្របរូបិយប�ណ៍ណបរគោទស  �ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពចាំ�់
ថាំក់់ភាពខ្ពុស�ំពីការបក់ម្រែត្របមួយចំនឹួនឹជាស�សធា�ុគោដាយម្រែ�ក់ទៃនឹមូលធុនឹ។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់
អាចគោត្រជីើសគោរើសសនឹម�នឹូវភាពខ្ពុស�ំទៃនឹការបក់ម្រែត្របបង់់គរសត្រ�ប់ត្រប�ិប�តិការបរគោទសទាំង់់អស់ថាសូនឹយ គោ�
កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម 
(គោពាលគឺ 'ការចាំប់គោផូើមថមីត្រសឡាង់់')។

(ច)  របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់។ គោ�គោពលអង់់គភាពគោរៀបចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ 
៩.២៦ �ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាព ត្រ�ូវគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិ
សម័�នឹធ នឹិង់់អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ តាមវិធុី�មួយខាង់់គោត្រកាម៖
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(១)  តាមទៃថែគោដើមដក់ការថយចុ��ទៃមែ

(២)  តាម �ទៃមែសមត្រសប ជាមួយនឹឹង់់ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬ
ខា� ឬ

(៣)  គោដាយគោត្របើត្របាស់វិធុីស្ថាត្រសតមូលធុនឹ គោដាយគោ�រពតាមនឹី�ិវិធុីគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៤.៨។

 ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់ វាស់ម្រែវង់់ការវិនឹិគោ�គម្រែបបគោនឹ�តាមទៃថែគោដើម អង់់គភាពត្រ�ូវវាស់ម្រែវង់់ការវិនឹិគោ�គគោនាំ� 
តាមចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់មួយទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ខាង់់គោត្រកាមគោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រ៖

 (១)   ទៃថែម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោដាយអនឹុគោលាមតាមម្រែផិក់ទី៩ សូីពីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម នឹិង់់គោដាយម្រែ�ក់ ឬ

(២)  ទៃថែគោដើមសនឹម�  ម្រែដលត្រ�ូវជា�ទៃមែសមត្រសបគោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម  ឬ �ទៃមែគោ�ង់់   ទៃនឹគោ�លការណ៍៍គណ៍គោនឹយយ
ម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ជាទូគោ� ពីមុនឹ គោ�គោលើទៃថៃគោនាំ�។

(ឆ្គ)  ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ផគ�ប។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ២២.១៣ �ត្រមូវឱ្យយអង់់គភាពបំម្រែបក់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ផគ�បគោ�ជា
ស�សធា�ុបំណ៍ុលនឹិង់់មូលធុនឹគោ�ទៃថៃគោបា�ផាយ។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់មិនឹចាំំបាច់បំម្រែបក់
ស�សធា�ុ ទាំង់់ពីរគោនាំ�គោទ ត្របសិនឹស�សធា�ុបំណ៍ុលមិនឹម្រែមនឹមិនឹទានឹ់បានឹទូទា�់ គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការ
ផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដារគោនឹ�។ 

(ជី)  ពនឹធពនឹារគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់អាចអនឹុវ�តគោ�មុខ្ពនឹូវម្រែផិក់ទី២៩ សូីពីពនឹធគោលើ
ត្របាក់់ចំណ៍ូល ចាំប់ពីកាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់
អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម។

(ឈ្នួ)  ការគោរៀបចំសមបទានឹគោសវា។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់មិនឹត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវឱ្យយអនឹុវ�តក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៣៤.១២-
៣៤.១៦ ចំគោពា�ការគោរៀបចំសមបទានឹគោសវាម្រែដលបានឹចុ�ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់មុនឹកាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជា
សតង់់់ដារគោនឹ�។

(ញ) សក់មមភាពនឹិសារណ៍ក់មម។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់គោដាយគោត្របើគណ៍គោនឹយយទៃថែគោដើមគោពញគោលញគោត្រកាម 
គោ�លការណ៍៍គណ៍គោនឹយយម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ជាទូគោ� ពីមុនឹអាចគោត្រជីើសគោរើសវាស់ម្រែវង់់ត្រទពយសក់មមគោត្របង់់
នឹិង់់ឧសម�នឹ (ត្រទពយសក់មមទាំង់់គោនាំ�ម្រែដលបានឹគោត្របីក់ិ�ង់់ការរុក់រក់ ការវាយ�ទៃមែ ការអភិវឌ្ឍិិ ឬការផលិ�គោត្របង់់នឹិង់់
ឧសម�នឹ)  គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាព
ធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម តាមចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលក់ំណ៍�់គោត្រកាម គោ�លការណ៍៍គណ៍គោនឹយយម្រែដលបានឹទទួល ស្ថាាល់
ជាទូគោ�ពីមុនឹរបស់អង់់គភាព។ អង់់គភាពត្រ�ូវគោធុើើគោ�សតត្រទពយសក់មមទាំង់់គោនាំ�សត្រ�ប់ការថយចុ��ទៃមែគោ�កាល 
បរគិោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដារគោនឹ� គោដាយអនឹគុោលាមតាមម្រែផិក់ទី២៧ សូពីីការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម ។

(ដ)  ការគោរៀបចំំ�នឹភ�ិសនឹា។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់អាចគោត្រជីើសគោរើសក់ំណ៍�់ថាគោ�ើការគោរៀបចំក់ំពុង់់�នឹគោ�
កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម
�នឹភ�ិសនឹា (សូមគោមើលក់ថាខ្ពណ៍ឌ ២០.៣) គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹអង់់គគោហិ�ុ នឹិង់់កាលៈគោទសៈក់ំពុង់់
គោក់ើ��នឹគោ�ទៃថៃគោនាំ� ជាជាង់់គោពលការគោរៀបចំបានឹចូលជាធុរ�នឹ។

(ថ)  បំណ៍ុលឈ្នួប់គោត្របើត្របាស់ម្រែដលរួមបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ទៃថែគោដើមទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ។ ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១៧.១០(គ)
ម្រែថែង់់ថា ទៃថែគោដើមទៃនឹធា�ុត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់ បរិកាារ រួមបញ្ញូ�លការបាានឹ់ស្ថាានឹដំបូង់់ទៃនឹចំ�យក់ិ�ង់់ការរុ�គោរើ 
នឹិង់់យក់គោចញនឹូវធា�ុ នឹិង់់ស្ថាារគោ�ើង់់វិញនឹូវទីតាំង់់ម្រែដលត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់ បរិកាារតាំង់់គោ� កា�ពើក់ិចូម្រែដល
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អង់់គភាពគោក់ើ��នឹគោពលធា�ុត្រ�ូវបានឹទិញ        ឬជាលទធផលទៃនឹការគោត្របើធា�ុក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ�ជាក់់លាក់់សត្រ�ប់
គោ�លបំណ៍ង់់ម្រែដលគោផសង់់ពីគោ�លបំណ៍ង់់ផលិ�សនឹិិធុិក់ិ�ង់់ត្រ�គោនាំ�។ អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់អាចគោត្រជីើសគោរើស
វាស់ម្រែវង់់ស�សធា�ុគោនឹ�ទៃនឹទៃថែគោដើមទៃនឹត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារគោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដារ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម ជាជាង់់គោ�ទៃថៃម្រែដលកា�ពើក់ិចូបានឹ
គោក់ើ�គោ�ើង់់ដំបូង់់។

(ឌ្ឍិ) ត្រប�ិប�តិការម្រែដលជាក់មមវ�ុ�ទៃនឹនឹិយ�ក់មម�ទៃមែ។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់ កានឹ់កាប់ធា�ុទៃនឹត្រទពយ 
គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ឬត្រទពយអរូបី ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោត្របើ ឬត្រ�ូវបានឹគោត្របើពីមុនឹ ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការម្រែដលជាក់មមវ�ុ�
ទៃនឹនឹិយ�ក់មម�ទៃមែ (គោពាលគឺ គោដើមបីផតល់ទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមដល់អ�ិថិជីនឹក់ិ�ង់់�ទៃមែ/អត្រតាម្រែដលបគោង់់កើ�គោ�ើង់់
គោដាយស្ថាាប�នឹម្រែដល�នឹការអនឹុញ្ញាា�។) អង់់គភាពអាចគោត្រជីើសគោរើសគោត្របើត្របាស់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹធា�ុទាំង់់គោនាំ�ទៃនឹ
គោ�លការណ៍៍គណ៍គោនឹយយម្រែដលបានឹទទួលយក់ជាទូគោ�គោលើក់មុនឹ គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជា
សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ� ជាទៃថែគោដើមសនឹម�។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពអនឹុវ�តការគោលើក់ម្រែលង់់គោនឹ�
ចំគោពា�ធា�ុ�មួយ អង់់គភាពមិនឹចាំំបាច់អនឹុវ�តការគោលើក់ម្រែលង់់គោនាំ�ចំគោពា�ធា�ុទាំង់់អស់គោទ។ អង់់គភាពត្រ�ូវ
គោធុើើគោ�សតត្រទពយសក់មមសត្រ�ប់ការថយចុ��ទៃមែ គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោនឹ� ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី២៧។

(ឍ) អ�ិផរ�ខ្ព័ស់ធុៃនឹ់ធុៃរ។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់ �នឹរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ ម្រែដលជាក់មមវ�ុ�ទៃនឹ
អ�ិផរ�ខ្ព័ស់ធុៃនឹ់ធុៃរ៖

(១)  ត្របសិនឹគោបើកាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដារគោនឹ� គោ�ចំ ឬបនាំាប់ពីកាលបរិគោចេទភាពធុមមតាទៃនឹ
រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ អង់់គភាពអាចគោត្រជីើសគោរើស វាស់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលទាំង់់អស់ ម្រែដលបានឹរក់ាទុក់ 
មុនឹកាលបរិគោចេទភាពធុមមតាទៃនឹរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ តាម�ទៃមែសមត្រសប គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រ
គោ�កានឹ់សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមគោនឹ� នឹិង់់គោត្របើត្របាស់
�ទៃមែសមត្រសបគោនាំ� ជាទៃថែគោដើមសនឹម�ទៃនឹត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុលទាំង់់គោនាំ� គោ�ទៃថៃគោនាំ� នឹិង់់

(២)  ត្របសិនឹគោបើកាលបរិគោចេទភាពធុមមតាទៃនឹរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ ត្រ�ូវនឹឹង់់រយៈគោពលគោត្របៀបគោធុៀប១២ ម្រែខ្ព អង់់គភាព
អាចគោត្របើរយៈគោពលគោត្របៀបគោធុៀប�ិចជាង់់ដប់ពីរម្រែខ្ព ឱ្យយម្រែ�បណ៍ំ�ំគោពញគោលញទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� (ដូច
បានឹ�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣.១៧) ត្រ�ូវបានឹផតល់ជីូនឹសត្រ�ប់រយៈគោពលខ្ពែីជាង់់គោនាំ�។

៣៥.១១ ត្របសិនឹគោបើមិនឹអាចគោធុើើគោ�រួចសត្រ�ប់អង់់គភាពមួយ ក់ិ�ង់់ការគោធុើើការម្រែក់សត្រមួលមួយ ឬគោត្រចើនឹ ដូចបានឹ�ត្រមូវគោដាយ
ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៥.៧ គោ�កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រ អង់់គភាពត្រ�ូវអនឹុវ�តក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៥.៧-៣៥.១០ សត្រ�ប់ការ
ម្រែក់សត្រមួលម្រែបបគោនឹ�ក់ិ�ង់់ត្រ�ដំបូង់់បង់់ែស់ម្រែដលអាចគោធុើើគោ�បានឹ នឹិង់់ត្រ�ូវក់ំណ៍�់ថា គោ�ើចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់�ខ្ពែ�គោ�ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� មិនឹទានឹ់ត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់គោ�ើង់់វិញគោ�គោ�ើយ។  ត្របសិនឹគោបើមិនឹអាចគោធុើើគោ�រួចសត្រ�ប់អង់់គភាព 
គោដើមបីផតល់ការលា�ត្រ�ដាង់់�មួយ ម្រែដលបានឹ�ត្រមូវគោដាយសតង់់់ដារគោនឹ� រួមបញ្ញូ�លទាំង់់ការលា�ត្រ�ដាង់់សត្រ�ប់ត្រ�
គោត្របៀបគោធុៀប ការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹគោធុើើត្រ�ូវបានឹលា�ត្រ�ដាង់់។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 257

ការលាត្ថុម្រាត្ថុដាង់

ការពន្តយលន់ៃន្តការផ្ទាៃ ស្តប់់តូរសេ�ជាស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាត្ថុិ ស្តម្រា�ប់់អង់គភាពធុ�ន្ត

ត្ថុូចន្តិង់មធុយម 

៣៥.១២ អង់់គភាពត្រ�ូវពនឹយល់ពីរគោបៀបម្រែដលការផ្លាាស់បូ�រ ពីគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មុនឹរបស់អង់់គភាព គោ�ជា
សតង់់់ដារគោនឹ� បានឹបុ�ពាល់ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� លទធផលហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹ�យការណ៍៍។

៣៥.១២ក់ អង់់គភាព ម្រែដលបានឹអនឹុវ�តសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម គោ�ក់ិ�ង់់ត្រ�មុនឹ 
ដូចបានឹអធុិបាយក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៥.២ ត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់៖

(ក់)  គោហិ�ុផលម្រែដលអង់់គភាពគោនាំ�បានឹឈ្នួប់អនឹុវ�ត សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ
�ូចនឹិង់់មធុយម

(ខ្ព)  គោហិ�ុផលម្រែដលអង់់គភាពគោនាំ�ក់ំពុង់់អនឹុវ�តគោ�ើង់់វិញនឹូវ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់
អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម នឹិង់់

(គ)  ថាគោ�ើអង់់គភាពគោនាំ�បានឹអនឹុវ�តម្រែផិក់គោនឹ� ឬសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់
មធុយម ត្រ��ប់គោត្រកាយ ត្រសបតាមម្រែផិក់ទី១០ ម្រែដរឬគោទ។

ការស្តម្រាមប់ស្តម្រាមួល

៣៥.១៣  គោដើមបីអនឹុគោលាមតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៥.១២  របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោលើក់ដំបូង់់របស់អង់់គភាព ម្រែដលបានឹគោរៀបចំគោដាយ
គោត្របើត្របាស់សតង់់់ដារគោនឹ�ត្រ�ូវរួមបញ្ញូ�លៈ

(ក់)  ការគោរៀប�ប់ពីស្ថារជា�ិទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយនឹីមួយៗ។

(ខ្ព)  ការសត្រមបសត្រមួលមូលធុនឹរបស់អង់់គភាព ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោដាយអនឹុគោលាមតាមគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌ�យការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�មុនឹចំគោពា�មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោដាយអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដារគោនឹ� សត្រ�ប់ទៃថៃ
ទាំង់់ពីរខាង់់គោត្រកាម៖

(១)  កាលបរិគោចេទទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដារគោនឹ� នឹិង់់

(២)  ចុង់់បញ្ញូប់ទៃនឹត្រ�ចុង់់គោត្រកាយ ម្រែដលបានឹបង្ហាាញក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្របចាំំឆ្នាំំំថមីៗបំផុ� របស់
អង់់គភាពបានឹក់ំណ៍�់គោដាយអនឹុគោលាមតាមគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� មុនឹរបស់អង់់គភាព
គោនាំ�។

(គ)  ការសត្រមបសត្រមួលចំគោណ៍ញឬខា� ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោដាយអនឹុគោលាមតាមគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌ�យការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�មុនឹរបស់អង់់គភាពសត្រ�ប់ត្រ�ចុង់់គោត្រកាយបំផុ�កិ់�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្របចាំំឆ្នាំំំថមីៗបំផុ�របស់
អង់់គភាពគោ�ជាចំគោណ៍ញ ឬ ខា�របស់អង់់គភាពម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោដាយអនឹុគោលាមតាម សតង់់់ដារគោនឹ�សត្រ�ប់
ត្រ�ដូច�ំ។

៣៥.១៤ សិនឹគោបើអង់់គភាពបានឹដឹង់់ពីក់ំហិុសឆ្គគង់់ ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់គោត្រកាមគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ពីមុនឹរបស់
អង់់គភាព ការសត្រមបសត្រមួលម្រែដល�ត្រមូវគោដាយក់ថាខ្ពណ៍ឌ៣៥.១៣(ខ្ព) នឹិង់់ (គ) ត្រ�ូវតាមម្រែដលអាចគោធុើើគោ�រួច 
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ម្រែបង់់ម្រែចក់ឱ្យយចាស់នឹូវការម្រែក់�ត្រមូវ ទៃនឹក់ំហិុសទាំង់់គោនាំ�ពីការផ្លាាស់បត�រក់ិ�ង់់គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ។

៣៥.១៥ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពមិនឹបានឹបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗ អង់់គភាពត្រ�ូវលា�ត្រ�ដាង់់
អង់់គគោហិ�ុគោនាំ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោលើក់ដំបូង់់របស់អង់់គភាពម្រែដលត្រសបតាមសតង់់់ដារគោនឹ�។
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ស្តទាា ន្ត�ម្រាក្តីម

គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ គោ�លការណ៍៍ មូលដាានឹ ទ�ាប់ ចាប់ នឹិង់់ការអនឹុវ�តជាក់់លាក់់ម្រែដលបានឹគោត្របើត្របាស់គោដាយ
អង់់គភាព ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំនឹិង់់បង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។ 

ចំគោណ៍ញគណ៍គោនឹយយ ចំគោណ៍ញ ឬខា�សត្រ�ប់ត្រ� មុនឹគោពលកា�់គោចញការចំ�យពនឹធ។ 

មូលដាានឹគណ៍គោនឹយយបង់់គរ ឥទធិពលទៃនឹត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍គោផសង់់គោទៀ�ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់គោពល ម្រែដល
ត្រប�ិប�តិការ ឬ ត្រពឹ�តិការទាំង់់គោនាំ�គោក់ើនឹគោ�ើង់់ (នឹិង់់មិនឹម្រែមនឹគោ�គោពលម្រែដលស្ថាច់ត្របាក់់ ឬ
ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល ត្រ�ូវបានឹទទួលឬបង់់់) នឹិង់់  ពួក់គោគត្រ�ូវបានឹក់�់ត្រតា ក់ិ�ង់់ក់ំណ៍�់ត្រតា
គណ៍គោនឹយយ នឹិង់់�យការណ៍៍ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹត្រ�ម្រែដលត្រពឹ�តិការណ៍៍ ឬ ត្រប�ិប�តិ
ការទាំង់់គោនាំ�ពាក់់ព�នឹធ។

ការអវ�ត�នឹ�នឹ�ទៃមែ�បសិង់់បង់់គរ ការអវ�ត�នឹ�នឹ�ទៃមែ�បសិង់់ម្រែដលត្រ�ូវបានឹគោលើក់គោ�អនាំគ� នឹិង់់ អាចត្រ�ូវបានឹគោត្របើក់ិ�ង់់
ត្រ�អនាំគ�ត្របសិនឹសិទធិទទួលទៃនឹត្រ�បចូ�បបនឹិមិនឹត្រ�ូវបានឹគោត្របើគោពញគោលញ។

ទីផារសក់មម  ទីផារម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�ត្រប�ិប�តិការសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុល ត្របត្រពឹ�តគោ�ជាមួយភាព
ញឹក់ញាប់ នឹិង់់ ទំហិំត្រគប់ត្រ�នឹ់ គោដើមបីផូល់ព��៌�នឹអំពីការ   ក់ំណ៍�់ទៃថែគោ�គោលើមូលដាានឹ
ម្រែដលក់ំពុង់់បនឹត។

សក់មមភាពក់សិក់មម ការត្រគប់ត្រគង់់គោដាយអង់់គភាពទៃនឹការបំម្រែលង់់ជីីវស្ថាត្រសត ទៃនឹត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសត សត្រ�ប់
លក់់គោ�ជាផលិ�ផលក់សិក់មមឬ គោ�ជាត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតបម្រែនឹុមគោទៀ�។

ផលិ�ផលក់សិក់មម ផលិ�ផលម្រែដលបានឹត្របមូលផលទៃនឹត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសតរបស់អង់់គភាព។

ការរំលស់គោលីត្រទពយសក់មមអរូបី ការម្រែបង់់ម្រែចក់ម្រែដល�នឹលក់ខណ៍ៈជាត្របព�នឹធទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលអាចរំលស់បានឹទៃនឹ
ត្រទពយសក់មមគោលើអាយុកាលគោត្របើត្របាស់របស់វា។ 

ទៃថែគោដើមដក់រំលស់ ទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ឬបំណ៍ុល ហិិរញ្ញញវ�ុ�
ត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់នាំការទទួលស្ថាាល់ដំបូង់់ដក់ត្របាក់់គោដើមម្រែដលបានឹសង់់គោ� បូក់ឬដក់ចំនឹួនឹ
ទឹក់ត្របាក់់រំលស់បង់់គរគោដាយការគោត្របើវិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់ត្របសិទធភាពគោ�គោលើភាពខ្ពុស�ំរវាង់់
ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ដំបូង់់គោនាំ� នឹិង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ដល់កាលក់ំណ៍�់ រួចគោហិើយដក់ការបនឹុយ
�មួយ (គោដាយផ្លាាល់ ឬ តាមរយៈការគោត្របើគណ៍នឹីបង្ហាារ) សត្រ�ប់ការថយចុ��ទៃមែ ឬ ភាព
មិនឹអាចត្របមូលមក់វិញបានឹ។

ត្រទពយសក់មម  ធុនឹធានឹម្រែដលត្រគប់ត្រគង់់គោដាយអង់់គភាព ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល នឹិង់់
តាមរយៈគោនឹ�អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអនាំគ�ត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់ហិូរចូលអង់់គភាព។

ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ  អង់់គភាពមួយ �ប់បញ្ញូ�លអង់់គភាពមិនឹចុ�បញ្ញជីត្រក់ុមហិុុនឹ ដូចជាត្រក់ុមហិុុនឹសហិក់មមសិទធិ 
ម្រែដលអិក់វិនឹិគោ�គ�នឹឥទធិពលសំខានឹ់គោ�គោលើគោនាំ� គោហិើយម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជាត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�
សម័�នឹធ នឹិង់់មិនឹម្រែមនឹជាភាគក់មមក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ។

ត្រទពយសក់មមជីីវស្ថាត្រសត  ស�ើ ឬ រុក់ខជា�ិម្រែដល�នឹជីីវិ�។
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បនឹុ�ក់គោលើក់ត្របាក់់ក់មូី ការត្របាក់់នឹិង់់ចំ�យគោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់គោដាយអង់់គភាពសត្រ�ប់ មូលគោហិ�ុ
ម្រែដលជាប់ទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការខ្ពូីថវិកាអាជីីវក់មម សំណ៍ុំបញ្ញូ�ល�ំទៃនឹសក់មមភាពនឹិង់់ត្រទពយ 
សក់មម ម្រែដលបានឹគោធុើើគោ�ើង់់នឹិង់់ត្រគប់ត្រគង់់ សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ផតល់៖

(ក់)  ការ�បសិង់់គោ�ឱ្យយវិនឹិគោ�គិនឹ ឬ

(ខ្ព) ទៃថែគោដើមម្រែដលទាបជាង់់ ឬ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូគោផសង់់គោទៀ�គោដាយផ្លាាល់ នឹិង់់ តាម
ស��ត្រ�គោ�ឱ្យយអិក់កានឹ់ប�ណ៍ណធានាំ�ុប់រង់់ ឬ អិក់ចូលរួម។

 អាជីីវក់មមជាទូគោ�រួម�នឹធា�ុចូល ដំគោណ៍ើរការម្រែដលបានឹអនឹុវ�តចំគោពា�ធា�ុចូលទាំង់់គោនាំ� 
នឹិង់់ធា�ុគោចញម្រែដលជាលទធផលគោហិើយ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹឬនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹគោត្របើគោដើមបីបគោង់់កើ�
ចំណ៍ូល។ ត្របសិនឹគោបើគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម�នឹវ�ត�នឹ គោ�ក់ិ�ង់់សំណ៍ុំគោផុរទៃនឹសក់មមភាពនឹិង់់
ត្រទពយសក់មម សំណ៍ុំគោផុរគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹសនឹម�ជាអាជីីវក់មមមួយ។

ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម ការផគ�ំចូល�ំទៃនឹអង់់គភាពឬអាជីីវក់មមគោដាយម្រែ�ក់ៗគោ�ជាអង់់គភាព�យការណ៍៍ម្រែ�មួយ។

�ទៃមែគោ�ង់់ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ 
ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�។

ស្ថាច់ត្របាក់់ ស្ថាច់ត្របាក់់ក់ិ�ង់់ទៃដ នឹិង់់ ត្របាក់់បគោញ្ញញើដក់បានឹតាម�ត្រមូវការ។

ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល ការវិនឹិគោ�គរយៈគោពលខ្ពែី �នឹសនឹុនឹីយភាពខ្ព័ស់ ម្រែដលង្ហាយបំម្រែបែង់់គោ�ជាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់
បានឹដឹង់់ទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ នឹិង់់រង់់ហានឹិភ�យមិនឹសំខានឹ់ទៃនឹការម្រែត្របត្របួល�ទៃមែ។

លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ លំហិូរចូលនឹិង់់លំហិូរគោចញទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់នឹិង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល។

អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់ ត្រក់ុមទៃនឹប�ាត្រទពយសក់មមម្រែដលអាចក់ំណ៍�់អ�តសញ្ញាាណ៍បានឹម្រែដល�ូចបំផុ� គោហិើយម្រែដល
បគោង់់កើ�លំហិូរចូលទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដល�នឹភាពឯក់�ជីយក់ត្រមិ�ខ្ព័ស់ពីលំហិូរចូលទៃនឹ
ស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលបានឹមក់ពីត្រទពយសក់មមឬប�ាត្រក់ុមទៃនឹប�ាត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�។

ត្រប�ិប�តិការទូទា�់ស្ថាច់ត្របាក់់ ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ ត្រប�ិប�តិការទូទា�់ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ ម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�អង់់គភាពទិញ 
ទំនឹិញ ឬគោសវាក់មម គោដាយ�ុប់រង់់បំណ៍ុល គោដើមបីគោផុរស្ថាច់ត្របាក់់ ឬត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�គោ�
ឱ្យយអិក់ផគ�់ផគង់់់ទៃនឹទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមទាំង់់គោនាំ� សត្រ�ប់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលម្រែផែក់គោលើទៃថែ (ឬ
�ទៃមែ) ទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ (�ប់ទំាង់់ភាគហិុុនឹ ឬសិទធិទិញលក់់ភាគហិុុនឹក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែ
ក់ំណ៍�់) របស់អង់់គភាព ឬអង់់គភាពត្រក់ុមគោផសង់់គោទៀ�។

ការផ្លាាស់បត�រការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយ ការម្រែក់សត្រមួលទៃនឹ�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមឬបំណ៍ុល ឬ ចំនឹួនឹទឺក់ត្របាក់់ទៃនឹការគោត្របើ
ត្រទពយសក់មមត្របចាំំឆ្នាំំំ ម្រែដលគោក់ើ�ពីការវាយ�ទៃមែទៃនឹស្ថាានឹភាពបចូ�បបនឹិទៃនឹ នឹិង់់ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
អនាំគ�នឹិង់់កា�ពើក់ិចូម្រែដលរំពឹង់់ទុក់ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ត្រទពយសក់មម នឹិង់់បំណ៍ុល។ ការ
ផ្លាាស់បត�រការបាានឹ់ស្ថាានឹគណ៍គោនឹយយគោក់ើ�គោចញពីព��៌�នឹថមី ឬ ការអភិវឌ្ឍិិថមី ដូគោចិ�គោហិើយ
មិនឹម្រែមនឹជាការម្រែក់�ត្រមូវក់ំហិុសឆ្គគង់់គោនាំ�គោទ។

ថាំក់់ត្រទពយសក់មម បណ៍ំ�ំទៃនឹប�ាត្រទពយសក់មមម្រែដល�នឹស្ថារជា�ិនឹិង់់ការគោត្របើត្របាស់ត្រសគោដៀង់់�ំ គោ�ក់ិ�ង់់
ត្រប�ិប�តិការរបស់អង់់គភាព។



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 261

ស�ជីិក់ត្រគួស្ថារជីិ�សិិទធរបស់បុគគល ស�ជីិក់ត្រគួស្ថារទាំង់់គោនាំ� ម្រែដលអិក់ទាំង់់គោនាំ�អាចត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថា នឹឹង់់�នឹឥទធិពលគោលើ 
ឬទទួលរង់់ឥទធិពលពីបុគគលគោនាំ� ក់ិ�ង់់ការទាក់់ទង់់គោ�មក់ជាមួយនឹឹង់់អង់់គភាព �ប់បញ្ញូ�ល
ទាំង់់៖

(ក់)  ក់ូនឹ នឹិង់់សហិព�ទធ ឬទៃដគូរួមរស់របស់បុគគលគោនាំ�

(ខ្ព)  ក់ូនឹរបស់សហិព�ទធ ឬទៃដគូរួមរស់របស់បុគគលគោនាំ� នឹិង់់

(គ)  អិក់គោ�ក់ិ�ង់់បនឹុ�ក់របស់បុគគលគោនាំ� ឬរបស់សហិព�ទធ ឬរបស់ទៃដគូរួមរស់របស់បុគគល
គោនាំ�។

ស�សធា�ុរបស់អង់់គភាព ត្រប�ិប�តិការនឹិង់់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្រ�ូវបានឹម្រែញក់ឱ្យយដាច់ចាស់លាស់ ពីម្រែផិក់
ដទៃទៗគោទៀ�របស់អង់់គភាព ក់ិ�ង់់ការគោធុើើត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់�យការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�។

ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ផគ�ប ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយម្រែដល តាមទសសនឹវិស�យរបស់អិក់គោបា�ផាយ ផុ�ក់ទាំង់់វ�ុ�ធា�ុ
បំណ៍ុលនឹិង់់មូលធុនឹ។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម ប�ារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោម នឹិង់់ ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធរបស់ខ្ពែ�នឹ ត្រ�ូវបានឹ
បង្ហាាញ ជារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទៃនឹអង់់គភាពគោសដឋក់ិចូម្រែ�មួយ។

ក់ិចូសនឹាស្ថាង់់សង់់់ ក់ិចូសនឹាម្រែដលបានឹចរចាំរជាពិគោសសសត្រ�ប់ការស្ថាង់់សង់់់ត្រទពយសក់មមមួយ ឬ 
ត្រទពយសក់មមជាបណ៍ំ�ំម្រែដលពាក់់ព�នឹធគោ�មក់ ឬ អាត្រស�យគោលើ�ំគោ�វិញគោ�មក់�ាង់់ជីិ�សិិទធ 
ក់ិ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌរចនាំបទ បគោចូក់វិទា នឹិង់់ មុខ្ពង្ហារឬគោ�លបំណ៍ង់់ឬការគោត្របើត្របាស់ចុង់់ គោត្រកាយ
ទៃនឹត្រទពយសក់មមទាំង់់គោនាំ�។

កា�ពើក់ិចូគោដាយសនឹម�  កា�ពើក់ិចូម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីសក់មមភាពរបស់អង់់គភាព ម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�៖

(ក់) គោដាយលំនាំំបានឹក់ំណ៍�់គោ�ើង់់ទៃនឹការអនឹុវ�តពីអ�ី�កាល គោ�លនឹគោ�បាយម្រែដល
បានឹផាយ គោសចក់ូីម្រែថែង់់ការណ៍៍បចូ�បបនឹិ�នឹភាពជាក់់លាក់់ត្រគប់ត្រ�នឹ់ អង់់គភាពបានឹ
បង្ហាាញឱ្យយភាគីគោផសង់់ៗគោទៀ�ថាខ្ពែ�នឹនឹឹង់់�ុប់រង់់ការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវខ្ពែ� នឹិង់់

(ខ្ព) ជាលទធផល អង់់គភាពបានឹគោធុើើឱ្យយភាគីគោផសង់់ៗគោទៀ�គោក់ើ�គោ�ើង់់នឹូវការរំពឹង់់ទុក់សម
គោហិ�ុផល ថាខ្ពែ�នឹនឹឹង់់អនឹុវ�តការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវទាំង់់គោនាំ�។

ត្រទពយសក់មមយថាគោហិ�ុ ត្រទពយសក់មមសកាំនឹុពលម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល នឹិង់់ អ�ុិភាពរបស់វា
នឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹបញ្ញាាក់់ម្រែ�គោដាយការគោក់ើ�គោ�ើង់់ ឬការមិនឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍អនាំគ�មិនឹ
ចាស់លាស់មួយឬគោលើសពីមួយ ម្រែដលមិនឹសុិ�ក់ិ�ង់់ការត្រគប់ត្រគង់់ទាំង់់ត្រសុង់់របស់អង់់គភាព។

បំណ៍ុលយថាគោហិ�ុ (ក់) កា�ពើក់ិចូសកាំនឹុពលមួយម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល នឹិង់់ អ�ុិភាព
របស់វានឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹបញ្ញាាក់់ម្រែ�គោដាយការគោក់ើ�គោ�ើង់់ ឬការមិនឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ទៃនឹត្រពឹ�តិការណ៍៍
អនាំគ�មិនឹចាស់លាស់មួយឬគោលើសពីមួយ ម្រែដលមិនឹសុិ�ក់ិ�ង់់ការត្រគប់ត្រគង់់ទាំង់់ត្រសុង់់
របស់អង់់គភាព ឬ

(ខ្ព)  កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិមួយម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល បុុម្រែនឹតមិនឹត្រ�ូវបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ ពីគោត្រពា�៖
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(១)  ការអនឹុ វ�តកា�ពើ កិ់ ចូ គោនាំ�មិនឹជាអាច�ត្រមូ វឱ្យយធុនឹធានឹម្រែដល�នឹអ�ុ
ត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូហិូរគោចញពីអង់់គភាព ឬ

(២)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹកា�ពើកិ់ចូគោនាំ�មិនឹអាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់ជាមួយនឹឹង់់ភាព
គោជីឿជាក់់ត្រគប់ត្រ�នឹ់។

ការត្រគប់ត្រគង់់(ទៃនឹអង់់គភាព) អំ�ចត្រគប់ត្រគង់់គោ�លនឹគោ�បាយហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹិង់់ត្រប�ិប�តិការរបស់អង់់គភាព គោដើមបីទទួល
បានឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ពីសក់មមភាពរបស់អង់់គភាពគោនាំ�។

ពនឹធបចូ�បបនឹិ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូលត្រ�ូវបង់់់ (ត្រ�ូវត្របមូលមក់វិញបានឹ) គោដាយមូលគោហិ�ុទៃនឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ 
(ខា�ត្របាក់់ពនឹធ) សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទបចូ�បបនឹិឬការិយបរិគោចេទមុនឹៗ។

កាលបរិគោចេទ ទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម 

 សត្រ�ប់ការចាំប់ គោផូើម ទៃនឹការិយបរិ គោចេទដំបូង់់បង់់ែស់ ម្រែដលអង់់គភាពបង្ហាាញព� �៌�នឹ
គោត្របៀបគោធុៀបគោពញគោលញគោត្រកាមសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាព 
ធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយមកិ់�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទីមួយរបស់ខ្ពែ�នឹម្រែដលអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដារ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម។

ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលនឹឹង់់បគោង់់កើ�ជា ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ 
ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ (ខា�ត្របាក់់ពនឹធ) ទៃនឹការិយបរិគោចេទអនាំគ� គោ�គោពល
ម្រែដល�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមឬបំណ៍ុលគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹត្របមូលមក់វិញឬទូទា�់សង់់។

ពនឹធពនឹារ ពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូលត្រ�ូវបង់់់ (អាចត្របមូលមក់វិញបានឹ) គោដាយមូលគោហិ�ុទៃនឹត្របាក់់ចំគោណ៍ញ
ជាប់ពនឹធ (ខា�ត្របាក់់ពនឹធ) សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទអនាំគ� ម្រែដលជាលទធផលទៃនឹត្រប�ិប�តិការ
ឬត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល។

ត្រទពយសក់មមពនឹធពនឹារ ប�ាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូលម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹ ក់ិ�ង់់ការិយ
បរិគោចេទអនាំគ� គោដាយមូលគោហិ�ុទៃនឹ៖

(ក់)  ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិម្រែដលកា�់ក់ង់់បានឹ

(ខ្ព)  ការគោលើក់គោ�មុខ្ពទៃនឹខា�ត្របាក់់ពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ នឹិង់់

(គ)  ការគោលើក់គោ�មុខ្ពទៃនឹឥណ៍ទានឹពនឹធម្រែដលមិនឹបានឹគោត្របើ។

បំណ៍ុលពនឹធពនឹារ ប�ាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូលត្រ�ូវបង់់់ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទអនាំគ� គោដាយ
មូលគោហិ�ុទៃនឹភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិជាប់ពនឹធ។

បំណ៍ុលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ �ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹកា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់នាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ដក់�ទៃមែ
សមត្រសបនាំកាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ទៃនឹត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការ (ត្របសិនឹគោបើ�នឹ) ម្រែដលកា�
ពើក់ិចុទាំង់់គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទូទា�់សង់់គោដាយផ្លាាល់គោចញពីត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការគោនាំ�។

កា�ពើក់ិចូអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ (�ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹ) គោដាយពុំ�នឹការកា�់គោចញនឹូវត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការ�មួយ �ទៃមែបចូ�បបនឹិ
ទៃនឹការទូទា�់អនាំគ�ម្រែដលរំពឹង់់ទុក់ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវគោដើមបីទូទា�់នឹូវកា�ពើក់ិចូម្រែដលជា
លទធផលទៃនឹគោសវាក់មមនឹិគោ�ជីិ�ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទបចូ�បបនឹិនឹិង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗ។
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ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ក់ំណ៍�់ ប�ាម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ ម្រែដលគោត្រ�ពីម្រែផនឹការវិភាគទានឹ
ក់ំណ៍�់។

ម្រែផនឹការវិភាគទានឹក់ំណ៍�់ គោត្រកាមម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ ម្រែដលអង់់គភាពមួយបង់់់វិភាគទានឹ
គោថរគោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពដាច់គោដាយម្រែ�ក់មួយ (មូលនឹិធុិមួយ) គោហិើយនឹឹង់់មិនឹ�នឹកា�ពើក់ិចូ
តាមចាប់ឬគោដាយសនឹម�គោដើមបីបង់់់វិភាគទានឹគោលើសពីគោនឹ�ឬគោធុើើការទូទា�់អ�ុត្របគោ�ជីន៍ឹ
គោដាយផ្លាាល់ដល់នឹិគោ�ជីិ� ត្របសិនឹគោបើមូលនឹិធុិគោនាំ�មិនឹ�នឹត្រទពយសក់មមត្រគប់ត្រ�នឹ់គោដើមបី
បង់់់អ�ុត្របគោ�ជីន៍ឹនិឹគោ�ជីិ�ទំាង់់អស់ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់គោសវាក់មមនិឹគោ�ជីិ�នាំការិយ
បរិគោចេទបចូ�បបនឹិនឹិង់់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗ។

ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចរំលស់បានឹ ទៃថែគោដើមទៃនឹត្រទពយសក់មមមួយ ឬចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ដទៃទគោទៀ�ម្រែដលបានឹជីំនឹួសឱ្យយទៃថែគោដើម (គោ�ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�) ដក់�ទៃមែកាក់សំណ៍ល់របស់ត្រទពយសក់មមគោនាំ�។

រំលស់ ការម្រែបង់់ម្រែចក់ម្រែដល�នឹលក់ខណ៍ៈជាត្របព�នឹធទៃនឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលអាចរំលស់បានឹទៃនឹ
ត្រទពយសក់មមគោលើអាយុកាលគោត្របើត្របាស់របស់វា។

ការឈ្នួប់ទទួលស្ថាាល់ ការលុបគោចាំលនឹូវត្រទពយសក់មមឬបំណ៍ុល�មួយម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់ពីមុនឹ គោចញពី
របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�របស់អង់់គភាព។

ការអភិវឌ្ឍិិ ការគោត្របើត្របាស់នឹូវសមិទធផលការត្រស្ថាវត្រជាវឬចំគោណ៍�ដឹង់់គោផសង់់គោទៀ� គោ�គោលើម្រែផនឹការឬ
រចនាំបថសត្រ�ប់ការ ផលិ�ទៃនឹស�ារៈ ឧបក់រណ៍៍ ផលិ�ផល ដំគោណ៍ើរការង្ហារ ត្របព�នឹធឬ
គោសវាក់មមថមីឬបានឹម្រែក់លមែធុំដុំ មុនឹនឹឹង់់ការចាំប់គោផូើមទៃនឹការផលិ�ឬការគោត្របើត្របាស់លក់ខណ៍ៈ
ពាណ៍ិជីជក់មម។

ត្រប�ិប�តិការមិនឹបនឹត ស�សធា�ុមួយរបស់អង់់គភាពម្រែដលត្រ�ូវបានឹបគោញ្ញូញគោចាំលឬត្រ�ូវបានឹទុក់សត្រ�ប់ លក់់ 
នឹិង់់

(ក់)  �ំ�ង់់បនាំា�់ចមបង់់ដាច់គោដាយម្រែ�ក់មួយទៃនឹអាជីីវក់មម ឬ�ំបនឹ់ភូមិស្ថាត្រសតទៃនឹ
ត្រប�ិប�តិការ

(ខ្ព)  ជាម្រែផិក់មួយទៃនឹម្រែផនឹការសត្រមបសត្រមួលគោទាល គោដើមបីបគោញ្ញូញគោចាំលបនាំា�់ចមបង់់
ដាច់គោដាយម្រែ�ក់មួយទៃនឹអាជីីវក់មមឬ�ំបនឹ់ភូមិស្ថាត្រសតទៃនឹត្រប�ិប�តិការ ឬ

(គ)  ជាត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធមួយបានឹទិញយក់ ម្រែដលសត្រ�ប់ម្រែ�ជាមួយនឹឹង់់ទសសនឹៈ
គោដើមបីលក់់វិញ។

វិធុីស្ថាត្រសតការត្របាក់់ត្របសិទធភាព វិធុីស្ថាត្រសតមួយទៃនឹការគណ៍នាំទៃថែគោដើមដក់រំលស់ទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណ៍ុល 
ហិិរញ្ញញវ�ុ� (ឬត្រក់ុមត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�) នឹិង់់ទៃនឹការម្រែបង់់ម្រែចក់ចំណ៍ូល
ការត្របាក់់ឬចំ�យការត្របាក់់គោលើការិយបរិគោចេទម្រែដលពាក់់ព�នឹធ។

អត្រតាការត្របាក់់ត្របសិទធភាព អត្រតាម្រែដលគោធុើើអបបហារចំៗនឹូវការទូទា�់ឬការទទួលស្ថាច់ត្របាក់់អនាំគ�បាានឹ់ស្ថាានឹ គោលើ
អាយុកាលរំពឹង់់ទុក់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ឬ គោ�គោពលសមរមយ ការិយបរិគោចេទខ្ពែីជាង់់ឱ្យយគោ�
ជា�ទៃមែគោ�ង់់សុទធទៃនឹត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�។



264  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ត្របសិទធភាពទៃនឹការទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ ក់ត្រមិ�ទៃនឹការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់�ទៃមែសមត្រសបឬលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទៃនឹ ធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ
ម្រែដលប�ាលមក់ពីហានឹិភ�យបានឹទប់ស្ថាា�់ ត្រ�ូវបានឹកា�់ក់ង់់គោដាយការម្រែត្របត្របួលគោ�ក់ិ�ង់់
�ទៃមែសមត្រសបឬលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ។

អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ� ត្រគប់ទត្រមង់់់ទាំង់់អស់ទៃនឹការ�បសិង់់ម្រែដលបានឹឱ្យយគោដាយអង់់គភាពក់ិ�ង់់ការគោដា�ដូរ គោសវាក់មម 
ម្រែដលបានឹផតល់គោដាយនឹិគោ�ជីិ�។

មូលធុនឹ ភាគក់មមគោ�សល់កិ់�ង់់ត្រទពយសក់មមរបស់អង់់គភាពបនាំាប់ពីដក់គោចញនឹូវបំណ៍ុលទាំង់់អស់
របស់អង់់គភាពគោនាំ�។

ត្រប�ិប�តិការទូទា�់មូលធុនឹ ម្រែផែក់តាមភាគហិុុនឹ ត្រប�ិប�តិការទូទា�់ម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹមួយ ត្របគោភទម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�អង់់គភាព៖

(ក់)  ទទួលទំនឹិញឬគោសវាក់មមជាការ�បសិង់់សត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់ខ្ពែ�នឹផ្លាាល់ 
(រួមទាំង់់ភាគហិុុនឹនឹិង់់សិទធិទិញលក់់ភាគហិុុនឹក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់) ឬ

(ខ្ព)  ទទួលទំនឹិញឬគោសវាក់មមបុុម្រែនឹតមិនឹ�នឹកា�ពើក់ិចូ ក់ិ�ង់់ការទូទា�់ត្រប�ិប�តិការគោនាំ�
ជាមួយនឹឹង់់អិក់ផគ�់ផគង់់់។

ក់ំហិុសឆ្គគង់់ ការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹដាក់់បញ្ញូ�លនឹិង់់ការម្រែថែង់់ខ្ពុសគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� របស់
អង់់គភាពសត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទមុនឹៗមួយឬគោលើសពីមួយ ម្រែដលប�ាលមក់ពីការមិនឹបានឹ
គោត្របើឬការគោត្របើខ្ពុសនឹូវព��៌�នឹអាចគោជីឿទុក់ចិ�តបានឹម្រែដល៖

(ក់)  អាចរក់បានឹគោ�គោពលម្រែដល របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទទាំង់់គោនាំ�
បានឹត្រ�ូវបានឹអនឹុញ្ញាា�សត្រ�ប់ការគោបា�ផាយ នឹិង់់

(ខ្ព)  អាចត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ទុក់ �ាង់់សមគោហិ�ុសមផលថាត្រ�ូវបានឹទទួលយក់នឹិង់់ពិចាំរ�
ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំនឹិង់់បង្ហាាញទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ�។

ចំ�យ ការថយចុ�ក់ិ�ង់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអំ��ង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ក់ិ�ង់់ទត្រមង់់់ទៃនឹការ
ហិូរគោចញ ឬ�នឹុក់មម (ការគោត្របើអស់) ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬ ការគោក់ើ��នឹគោ�ើង់់ទៃនឹបំណ៍ុលម្រែដល
នាំំឱ្យយ�នឹ ការថយចុ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹ គោត្រ�ពីការថយចុ�ក់ិ�ង់់មូលធុនឹទាំង់់គោនាំ�ម្រែដលទាក់់ទង់់
នឹឹង់់ការម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយ�ាស់។

ការបង្ហាាញត្រ�ឹមត្រ�ូវ ការបង្ហាាញគោស្ថាា�ត្រ�ង់់់ទៃនឹប�ាឥទធិពលទៃនឹត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់ស្ថាានឹការណ៍៍
គោផសង់់គោទៀ�គោដាយត្រសបតាមនឹិយមនឹ�យនឹិង់់លក់ខណ៍ៈវិនឹិចេ�យទៃនឹការទទួលស្ថាាល់សត្រ�ប់
ត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល ចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យ។

�ទៃមែសមត្រសប ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលសត្រ�ប់ត្រទពយសក់មមមួយអាចត្រ�ូវបានឹគោដា�ដូរ បំណ៍ុលមួយអាចត្រ�ូវ
បានឹទូទា�់សង់់ ឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹម្រែដលត្របគល់ឱ្យយមួយអាចត្រ�ូវបានឹគោដា�ដូរ រវាង់់ប�ា
ភាគីដឹង់់គោហិ�ុការណ៍៍ សម�ត្រគចិ�តគោ�ក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការត្របម្រែវង់់ទៃដ (ត្រប�ិប�តិការត្របត្រក់�ី) មួយ។

�ទៃមែសមត្រសបដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការលក់់ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ ម្រែដលទទួលបានឹពីការលក់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬអង់់គភាពបគោង់់កើ�
ស្ថាច់ត្របាក់់មួយក់ិ�ង់់ត្រប�ិប�តិការត្របម្រែវង់់ទៃដ (ត្រប�ិប�តិការត្របត្រក់�ី) មួយរវាង់់ប�ាភាគីដឹង់់
គោហិ�ុការណ៍៍ សម�ត្រគចិ�ត ដក់ចំ�យទៃនឹការបគោញ្ញូញគោចាំល។

ភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ� ភ�ិសនឹាមួយម្រែដលគោផុរគោសុើរម្រែ�ទាំង់់អស់នឹូវហានឹិភ�យនឹិង់់ការ�បសិង់់ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់
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ជាលទធផលទៃនឹក់មមសិទធិទៃនឹត្រទពយសក់មមមួយ។ ក់មមសិទធអាចឬមិនឹអាចជាទីបញ្ញូប់ត្រ�ូវបានឹ
គោផុរ។ ភ�ិសនឹាមួយម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជាភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�គោនាំ�ជាភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ។

ត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ត្រទពយសក់មម�មួយម្រែដលជា៖

(ក់)  ស្ថាច់ត្របាក់់

(ខ្ព)  ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹមួយទៃនឹអង់់គភាពមួយគោផសង់់គោទៀ�

(គ)  សិទធិតាមក់ិចូសនឹា៖

(១)  គោដើមបីទទួលស្ថាច់ត្របាក់់ ឬត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយគោផសង់់គោទៀ�ពីអង់់គភាព
មួយគោផសង់់គោទៀ� ឬ

(២)  គោដើមបីគោដា�ដូរត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាមួយអង់់គភាព
មួយគោផសង់់គោទៀ�គោត្រកាមលក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែដលអាច�នឹផលលែចំគោពា�អង់់គភាពគោនាំ� ឬ

(ឃ)  កិ់ចូសនឹាម្រែដលនឹឹង់់ឬអាចនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទូទា�់គោដាយឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាព
ផ្លាាល់ នឹិង់់៖

(១)  គោត្រកាមក់ិចូសនឹាគោនាំ� អង់់គភាពគឺ ឬអាច�នឹកា�ពើក់ិចូទទួលនឹូវចំនឹួនឹអគោថរ 
ទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពផ្លាាល់ ឬ

(២) កិ់ចូសនឹាគោនាំ�នឹឹង់់ឬអាចនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទូទា�់គោត្រ�ពីការគោដា�ដូរចំនឹួនឹគោថរ
ទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ឬត្រទពយសក់មមហិិ រញ្ញញ វ�ុ�មួយគោផសង់់គោទៀ�សត្រ�ប់ចំនឹួនឹគោថរ
ទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពផ្លាាល់។ សត្រ�ប់គោ�លបំ ណ៍ង់់គោនឹ� 
ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពផ្លាាល់មិនឹរួមបញ្ញូ�លឧបក់រណ៍៍ម្រែដលខ្ពែ�នឹផ្លាាល់
ជាក់ិចូសនឹាសត្រ�ប់ការទទួលឬការបញ្ញជ�នឹឱ្យយនាំគោពលអនាំគ�ទៃនឹឧបក់រណ៍៍
មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពផ្លាាល់។

ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ក់ិចូសនឹាមួយ ម្រែដលបគោង់់កើ�ជាត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយទៃនឹអង់់គភាពមួយ នឹិង់់បំណ៍ុល
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹមួយទៃនឹអង់់គភាពមួយគោផសង់់គោទៀ�។

បំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� បំណ៍ុល�មួយម្រែដលជា៖

(ក់)  កា�ពើក់ិចូតាមក់ិចូសនឹា៖

(១)  គោដើមបីត្របគល់ស្ថាច់ត្របាក់់ឬត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយគោផសង់់គោទៀ� គោ�ឱ្យយ
អង់់គភាពមួយគោផសង់់គោទៀ� ឬ

(២) គោដើមបីគោដា�ដូរត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ�ជាមួយនឹឹង់់អង់់គភាព
មួយគោផសង់់គោទៀ�គោត្រកាមលក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែដលអាច�នឹផលអាត្រក់ក់់គោ�គោលើអង់់គភាព ឬ

(ខ្ព)  ក់ិចូសនឹាមួយម្រែដលនឹឹង់់ឬអាចនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទូទា�់ គោដាយឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់
អង់់គភាពផ្លាាល់ នឹិង់់៖

(១)  គោត្រកាមក់ិចូសនឹាគោនាំ� អង់់គភាពគឺ ឬអាច�នឹកា�ពើក់ិចូបញ្ញជ�នឹនឹូវចំនឹួនឹអគោថរ 
ទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពផ្លាាល់ ឬ



266  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

(២) ក់ិចូសនឹាគោនាំ�នឹឹង់់ឬអាចនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទូទា�់ គោត្រ�ពីការគោដា�ដូរចំនឹួនឹគោថរ
ទៃនឹស្ថាច់ត្របាក់់ឬត្រទពយសក់មមហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយគោផសង់់គោទៀ�សត្រ�ប់ចំនួឹនឹគោថរទៃនឹ
ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពផ្លាាល់។ សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់គោនឹ� ឧបក់រណ៍៍
មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពផ្លាាល់មិនឹរួមបញ្ញូ�លឧបក់រណ៍៍ម្រែដលខ្ពែ�នឹផ្លាាល់ជា
ក់ិចូសនឹាសត្រ�ប់ការទទួលឬការបញ្ញជ�នឹឱ្យយនាំគោពលអនាំគ�ទៃនឹឧបក់រណ៍៍
មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពផ្លាាល់។

ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� ទំនាំក់់ទំនឹង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល នឹិង់់មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពមួយ ដូចបានឹ�យការណ៍៍
ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ�។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� ការបង្ហាាញម្រែដល�នឹលក់ខណ៍ៈជារចនាំសម័�នឹធនឹូវស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� លទធផលហិិរញ្ញញវ�ុ�
នឹិង់់លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ទៃនឹអង់់គភាពមួយ។

សក់មមភាពហិិរញ្ញញបបទានឹ ប�ាសក់មមភាពម្រែដលគោធុើើឱ្យយ�នឹការម្រែត្របត្របួលនឹូវទំហិំនឹិង់់ស�សភាព ទៃនឹមូលធុនឹបរិចាំាគ
នឹិង់់ការខ្ពូីរបស់អង់់គភាព។

ការសនឹា�ាង់់មុ��ំ ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់ត្រ�ូវត្រប�ិប�តិតាមមួយសត្រ�ប់ការគោដា�ដូរទៃនឹចំនឹួនឹជាក់់លាក់់ ទៃនឹធុនឹធានឹគោ�
�ទៃមែជាក់់លាក់់នាំកាលបរិគោចេទឬប�ាកាលបរិគោចេទអនាំគ�ជាក់់លាក់់។

អង់់គភាពអនឹុវ�តគោលើក់ដំបូង់់នឹូវសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយមអង់់គភាពមួយម្រែដល
បង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្របចាំំឆ្នាំំំគោលើក់ដំបូង់់របស់ខ្ពែ�នឹ ម្រែដលអនឹុគោលាមតាមសតង់់់ដារ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម គោដាយមិនឹខ្ពើល់ថា
គោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌគណ៍គោនឹយយពីមុនឹរបស់អង់់គភាពគោនាំ� ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
អនឹតរជា�ិគោពញគោលញឬសំណ៍ុំមួយគោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយ។

ត្រប�ិប�តិការពាក់រណ៍៍ ត្រប�ិប�តិការអនាំគ�មួយម្រែដលមិនឹបានឹសនឹាម្រែ�បានឹរំពឹង់់ទុក់។

ត្រប�ិប�តិការបរគោទស អង់់គភាពមួយម្រែដលជាត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ឬស្ថាខា
មួយទៃនឹអង់់គភាព�យការណ៍៍មួយ សក់មមភាពទៃនឹត្រប�ិប�តិការបរគោទសគោនាំ��នឹមូលដាានឹឬ
គោធុើើគោ�ើង់់គោ�កិ់�ង់់ត្របគោទសឬរូបិយប�ណ៍ណមួយគោផសង់់គោត្រ�ពីត្របគោទសឬរូបិយប�ណ៍ណរបស់អង់់គភាព
�យការណ៍៍។

សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ  សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ ម្រែដលគោត្រ�ពីសតង់់់ដារ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូចនឹិង់់មធុយម។

រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ រូបិយប�ណ៍ណទៃនឹបរិស្ថាានឹគោសដឋក់ិចូចមបង់់ម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�អង់់គភាពគោធុើើត្រប�ិប�តិការ។

កាលបរិគោចេទភាពធុមមតាទៃនឹរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហារ កាលបរិគោចេទគោ�គោពលម្រែដលរូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់អង់់គភាពមួយ ម្រែលង់់�នឹ
លក់ខណ៍ៈ�មួយឬទាំង់់ពីរទៃនឹអ�ិផរ�ខ្ព័ស់ធុៃនឹ់ធុៃរ ឬគោ�គោពលម្រែដល�នឹការម្រែត្របត្របួល
គោ�កិ់�ង់់រូបិយប�ណ៍ណមុខ្ពង្ហាររបស់អង់់គភាពគោ�ជារូបិយប�ណ៍ណមួយម្រែដលមិនឹរង់់ឥទធិពល
អ�ិផរ�ខ្ព័ស់ធុៃនឹ់ធុៃរ។

ការផតល់មូលនឹិធុិ (ទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ) ប�ាវិភាគទានឹគោដាយអង់់គភាពមួយ នឹិង់់ជីួនឹកាលនឹិគោ�ជីិ�
របស់អង់់គភាពគោនាំ� គោ�ក់ិ�ង់់អង់់គភាពឬមូលនឹិធុិមួយម្រែដលដាច់គោដាយម្រែ�ក់តាមផែ�វចាប់ ពី
អង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ� នឹិង់់ពីអង់់គភាពឬមូលនឹិធុិគោនាំ�ម្រែដលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�ត្រ�ូវ
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បានឹទូទា�់ឱ្យយ។

ផលចំគោណ៍ញ ប�ាការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ក់ិ�ង់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូម្រែដលបំគោពញនឹិយមនឹ�យទៃនឹ ម្រែផិក់គោលើសទៃនឹ
ចំណ៍ូលពីការលក់់ដក់ចំ�យ បុុម្រែនឹតមិនឹម្រែមនឹជាចំណ៍ូលពីការលក់់។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ� ប�ារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹ�ត្រមង់់់ទិសគោ�រក់ �ត្រមូវការ
ព��៌�នឹហិិរញ្ញញវ�ុ� ទូ គោ�ទៃនឹអិក់គោត្របើ ត្របាស់គោត្រចើនឹមជីឈដាានឹម្រែដលមិនឹ�នឹជំីហិរទាមទារ
របាយការណ៍៍កា�់វាស់តាមបញ្ញាាគោដើមបីបំគោពញ�ត្រមូវការព��៌�នឹជាក់់លាក់់របស់ពួក់គោគ។

នឹិរនឹតរភាពអាជីីវក់មម អង់់គភាពមួយគឺជាអាជីីវក់មមនឹិរនឹតរ៍ គោវៀរម្រែលង់់ម្រែ�ថាំក់់ត្រគប់ត្រគង់់�នឹបំណ៍ង់់ជីត្រម�បញ្ញជីអង់់គភាព
គោនាំ�ឬបញ្ញឈប់ត្រប�ិប�តិការ ឬ�ានឹជីគោត្រមើសគោផសង់់�នឹម្រែ�គោធុើើដូគោចិ�។

គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអនាំគ�ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់ពីប�ាត្រទពយសក់មមម្រែដលមិនឹអាច ត្រ�ូវ
បានឹក់ំណ៍�់អ�តសញ្ញាាណ៍គោរៀង់់ៗខ្ពែ�នឹនឹិង់់ទទួលស្ថាាល់គោដាយម្រែ�ក់ៗ។

អំគោ�យរបស់រដាាភិបាល ជីំនឹួយគោដាយរដាាភិបាលក់ិ�ង់់ទត្រមង់់់ទៃនឹការគោផុរធុនឹធានឹគោ�ឱ្យយអង់់គភាពមួយ ជាថិ�រនឹឹង់់ការ
អនឹុគោលាមតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌខ្ពែ�នាំគោពលអ�ី�កាលឬអនាំគ�ម្រែដលពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់សក់មមភាព
ត្រប�ិប�តិការរបស់អង់់គភាពគោនាំ�។

កាលបរិគោចេទផតល់អំគោ�យ កាលបរិគោចេទម្រែដលអង់់គភាពនឹិង់់ភាគីគោផសង់់មួយគោទៀ� (រួមបញ្ញូ�លទាំង់់នឹិគោ�ជីិ��ំក់់) 
ត្រពមគោត្រពៀង់់គោ�គោលើការគោរៀបចំការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ គឺជាគោពលម្រែដលអង់់គភាព
គោនាំ�និឹង់់ភាគី�ាង់់គោទៀ��នឹការយល់ដឹង់់រួមទៃនឹនឹសនឹានឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹការគោរៀបចំគោនាំ�។ 
នាំកាលបរិគោចេទផូល់អំគោ�យ អង់់គភាពត្របគល់គោ�ឱ្យយភាគី�ាង់់គោទៀ�នឹូវសិទធិគោ�គោលើ
ស្ថាច់ត្របាក់់ ត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�ឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពគោនាំ� ឱ្យយម្រែ�ថា
លក់ខខ្ពណ៍ឌគោផុរជាក់់លាក់់ (ត្របសិនឹគោបើ�នឹ) ត្រ�ូវបានឹបំគោពញ។ ត្របសិនឹគោបើក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់គោនាំ�
ត្រ�ូវឆ្គែង់់កា�់ដំ�ក់់កាលអនឹុម�� (ឧទាហិរណ៍៍ គោដាយ�ាស់ភាគហិុុនឹ) កាលបរិគោចេទផូល់
អំគោ�យគឺជាទៃថៃម្រែដលការអនឹុម��គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹទទួលបានឹ។

ការវិនឹិគោ�គដុល  ក់ិ�ង់់ភ�ិសនឹាចំនឹួនឹសរុបទៃនឹ៖

(ក់)  ការទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបបរ�ត្រ�ូវទទួលគោដាយភ�ិប�ីគោត្រកាមភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�
មួយ នឹិង់់

(ខ្ព)  �ទៃមែកាក់សំណ៍ល់មិនឹធានាំម្រែដលបង់់គរគោ�គោលើភ�ិប�ី។

ត្រក់ុម ត្រក់ុមហិុុនឹគោមមួយ នឹិង់់ ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធទាំង់់អស់របស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោមគោនាំ�។ 

ធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹគណ៍គោនឹយយទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យពិគោសស គោដាយអង់់គភាពធុុនឹ�ូច
នឹិង់់មធុយម គោត្រកាមម្រែផិក់ទី ១២ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� ធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យមួយគឺជា៖

(ក់)  ហានឹិភ�យអត្រតាការត្របាក់់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍បំណុ៍លម្រែដលបានឹវាស់ម្រែវង់់តាមទៃថែគោដើមដក់
រំលស់

(ខ្ព)  ហានឹិភ�យការបូ�ររូបិយប�ណ៍ណបរគោទសឬអត្រតាការត្របាក់់ ក់ិ�ង់់ការសនឹា�ាង់់មុ��ំឬ 
ត្រប�ិប�តិការពាក់រណ៍៍ម្រែដល�នឹភវនឹីយក់ត្រមិ�ខ្ព័ស់

(គ)  ហានឹិភ�យ�ទៃមែទៃនឹទំនឹិញម្រែដលអង់់គភាព�នឹ ឬ ក់ិ�ង់់ការសនឹា�ាង់់មុ��ំ ឬត្រប�ិប�តិ
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ការពាក់រណ៍៍ម្រែដល�នឹភវនឹីយក់ត្រមិ�ខ្ព័ស់គោដើមបីទិញ ឬ លក់់ទំនឹិញមួយ ឬ

(ឃ)  ហានឹិភ�យការបូ�ររូបិយប�ណ៍ណបរគោទសកិ់�ង់់ការវិនិឹគោ�គសុទធកិ់�ង់់ត្រប�ិប�តិការបរគោទស
មួយ។

ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹគណ៍គោនឹយយទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យពិគោសស គោដាយអង់់គភាពធុុនឹ
�ូចនឹិង់់មធុយមគោត្រកាមម្រែផិក់ទី១២ទៃនឹសតង់់់ដារគោនឹ� ឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យមួយគឺជា
ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយម្រែដលបំគោពញខ្ពសនឹានឹិង់់លក់ខខ្ពណ៍ឌទាំង់់អស់ដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  វាជាការគោដា�ដូរការត្របាក់់មួយ ការគោដា�ដូររូបិយប�ណ៍ណបរគោទសមួយ ក់ិចូសនឹា
គោដា�ដូររូបិយប�ណ៍ណបរគោទសអនាំគ�មួយ ឬ ក់ិចូសនឹាគោដា�ដូរទំនឹិញអនាំគ�មួយ
ម្រែដលត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថា�នឹ ត្របសិទធភាពខ្ព័ស់ក់ិ�ង់់ការកា�់ក់ង់់ហានឹិភ�យម្រែដលបានឹ
ក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ ១២.១៧ ម្រែដល ត្រ�ូវបានឹចាំ�់ទុក់ជា ហានឹិភ�យបានឹទប់ស្ថាា�់
គោនាំ�។

(ខ្ព)  វាជាប់ពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់ភាគីខាង់់គោត្រ�ទៃនឹអង់់គភាព�យការណ៍៍ (គោពាលគឺ ខាង់់គោត្រ�ទៃនឹត្រក់ុម 
ម្រែផិក់ ឬអង់់គភាពគោទាលគោនាំ�ម្រែដលក់ំពុង់់ត្រ�ូវបានឹ�យការណ៍៍អំពី)

(គ)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់គំនឹិ�គោសមើនឹឹង់់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ត្របាក់់គោដើមម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ឬ ចំនឹួនឹ
ទឹក់ត្របាក់់គំនឹិ�ទៃនឹធា�ុទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ។

(ឃ) វា�នឹកាលបរិគោចេទដល់កាលក់ំណ៍�់ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ ម្រែដលមិនឹគោលើសពី៖

(១)  កាលបរិគោចេទដល់កាលកំ់ណ៍�់ទៃនឹឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលក់ំពុង់់ត្រ�ូវបានឹ
ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ

(២)  កាលបរិគោចេទការទូទា�់ម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់ទៃនឹការសនឹាទិញឬលក់់ទំនឹិញ  ឬ

(៣) កាលបរិគោចេទការគោក់ើ�គោ�ើង់់ទៃនឹត្រប�ិប�តិការរូបិយប�ណ៍ណបរគោទស ឬទំនឹិញ
ពាក់រណ៍៍ ម្រែដលក់ំពុង់់ត្រ�ូវបានឹទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យម្រែដល�នឹភវនឹីយក់ត្រមិ�
ខ្ព័ស់។

(ង់់)  វាពុំ�នឹលក់ខណ៍ៈពិគោសសទៃនឹការបង់់់មុនឹ ការបញ្ញឈប់មុនឹ ឬ ការពនឹារគោទ។

អង់់គភាពមួយម្រែដលគោត្រជីើសគោរើសអនឹុវ�ត សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ គោលខ្ព៣៩ ក់ិ�ង់់ការគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ឧបក់រណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវអនឹុវ�តនឹិយមនឹ�យទៃនឹឧបក់រណ៍៍ទប់ស្ថាា�់ហានឹិភ�យ គោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដារគោនាំ� 
ជាជាង់់នឹិយមនឹ�យគោនឹ�។

ភវនឹីយក់ត្រមិ�ខ្ព័ស់ �នឹភវនឹីយភាពគោត្រចើនឹជាង់់ទំនឹង់់ជា�ាង់់គួរឱ្យយក់�់ស�ាល់។

(ការខា�ពី) ការថយចុ��ទៃមែ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដល�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មមមួយ គោលើសពី៖

(ក់)  ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីសនឹិិធុិ �ទៃមែលក់់របស់សនឹិិធុិគោនាំ�ដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការបញ្ញូប់ផលិ�ក់មម
នឹិង់់ក់ិ�ង់់ការលក់់ ឬ

(ខ្ព)  ក់ិ�ង់់ក់រណ៍ីត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់គោទៀ� ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូល
មក់វិញបានឹរបស់ត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹហិិរញ្ញញវ�ុ�គោផសង់់គោទៀ�គោនាំ�។
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ម្រែដលមិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច ការអនឹុវ�តការ�ត្រមូវមួយមិនឹអាចគោធុើើគោ�រួច គឺគោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពមិនឹអាចអនឹុវ�តការ�ត្រមូវ គោនាំ� បនាំាប់ពី
ការត្របឹង់់ម្រែត្របង់់សមគោហិ�ុផលត្រគប់មគោធុាបាយគោដើមបីអនឹុវ�ត។

អត្រតាការត្របាក់់ម្រែដលដាក់់បនឹុ�ក់ ត្របគោភទមួយក់ិ�ង់់ចំគោ�មអត្រតាការត្របាក់់ខាង់់គោត្រកាម ម្រែដលកានឹ់ម្រែ�អាចក់ំណ៍�់�ាង់់ចាស់ 
លាស់៖

(ក់)  អ ត្រតា ទូ គោ�សត្រ�ប់ ឧបក់ រណ៍៍ ត្រស គោដៀង់់�ំ រ ប ស់ អិក់ គោបា�ផាយម្រែដល�នឹ
ចំ��់ថាំក់់ឥណ៍ទានឹត្រសគោដៀង់់�ំ ឬ

(ខ្ព) អត្រតាការត្របាក់់ម្រែដលគោធុើើអបបហារចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់នាំមក់រណ៍៍ទៃនឹឧបក់រណ៍៍គោនាំ� គោ�ជា
�ទៃមែលក់់ជាស្ថាច់ត្របាក់់បចូ�បបនឹិទៃនឹទំនឹិញ ឬគោសវាក់មមគោនាំ�។

ចំណ៍ូល ប�ាការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ក់ិ�ង់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ អំ��ង់់គោពលការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ក់ិ�ង់់
ទត្រមង់់់ជា លំហិូរចូលឬការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ទៃនឹ�ទៃមែរបស់ត្រទពយសក់មម ឬការថយចុ�ទៃនឹបំណ៍ុល
ម្រែដលជាលទធផលគឺការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ក់ិ�ង់់មូលធុនឹ គោត្រ�ពីការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ក់ិ�ង់់មូលធុនឹទាំង់់គោនាំ�
ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការគោចញគោដើមទុនឹពី�ាស់។

របាយការណ៍៍លទធផល របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ម្រែដលបង្ហាាញត្រគប់ធា�ុទាំង់់អស់ទៃនឹចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យ ម្រែដលបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ គោដាយមិនឹ�ប់បញ្ញូ�លធា�ុទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�
គោផសង់់ៗ។

ពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល ពនឹធក់ិ�ង់់ត្រសុក់នឹិង់់គោត្រ�ត្រសុក់ទាំង់់អស់ម្រែដលម្រែផែក់គោលើត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ។ ពនឹធគោលើ
ត្របាក់់ចំណ៍ូលក់៏រួមបញ្ញូ�លផង់់ម្រែដរនឹូវ ពនឹធទាំង់់ឡាយដូចជាពនឹធកា�់ទុក់ ម្រែដលពនឹធទាំង់់គោនាំ�
ត្រ�ូវបង់់់គោដាយត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ឬត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ នាំគោពល
ម្រែបង់់ម្រែចក់គោ�ឱ្យយអង់់គភាព�យការណ៍៍។

ក់ិចូសនឹាធានាំ�ុប់រង់់ ក់ិចូសនឹាមួយម្រែដលភាគីមួយ (អិក់ធានាំ�ុប់រង់់) ទទួលយក់នឹូវហានឹិភ�យធានាំ�ុប់រង់់ធុំដុំ 
ពីភាគី�ាង់់គោទៀ� (អិក់កានឹ់ប�ណ៍ណធានាំ�ុប់រង់់) គោដាយយល់ត្រពមសង់់អិក់កានឹ់ប�ណ៍ណធានាំ
�ុប់រង់់ ត្របសិនឹគោបើត្រពឹ�តិការណ៍៍អនាំគ�មិនឹចាស់លាស់�មួយម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ 

(ត្រពឹ�តិការណ៍៍ម្រែដលបានឹធានាំ�ុប់រង់់)  បុ�ពាល់មិនឹលែដល់អិក់កានឹ់ប�ណ៍ណធានាំ�ុប់រង់់គោនាំ�។

ត្រទពយសក់មមអរូបី ត្រទពយសក់មមមិនឹម្រែមនឹរូបិយវ�ុ�មួយម្រែដលអាចក់ំណ៍�់អ�តសញ្ញាាណ៍បានឹ គោដាយ�ានឹ
រូបស�ានឹវ�ុ�រូបី។ ត្រទពយសក់មមម្រែបបគោនឹ�អាចក់ំណ៍�់អ�តសញ្ញាាណ៍បានឹគោ�គោពលម្រែដល
ត្រទពយសក់មមគោនឹ�

(ក់)  អាចបំម្រែបក់គោចញបានឹ គោពាលគឺអាចត្រ�ូវបានឹបំម្រែបក់គោចញ  ឬផ្លាំច់ខ្ពែ�នឹគោចញពីអង់់គភាព
នឹិង់់អាចត្រ�ូវបានឹលក់់ គោផុរ ផតល់អាជាាបណ៍ណ ជីួល ឬគោដា�ដូរគោដាយម្រែ�ក់ៗឬរួម�ំ
ជាមួយក់ិចូសនឹា ត្រទពយសក់មម ឬ បំណ៍ុលម្រែដលទាក់់ទិនឹ ឬ

(ខ្ព) គោក់ើ�គោ�ើង់់ពីសិទធិតាមក់ិចូសនឹា ឬ សិទធិត្រសបចាប់គោផសង់់គោទៀ� គោដាយមិនឹគិ�គោទថា
គោ�ើសិទធិទាំង់់គោនាំ�អាចគោផុរបានឹ ឬ បំម្រែបក់គោចញបានឹពីអង់់គភាព ឬពីសិទធិនឹិង់់កា�ពើក់ិចូ
គោផសង់់គោទៀ�។
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អត្រតាការត្របាក់់បង់់កប់ក់ិ�ង់់ភ�ិសនឹា អត្រតាអបបហារម្រែដលនាំគោពលចាំប់គោផូើមភ�ិសនឹាគោនាំ� គោធុើើឱ្យយ�ទៃមែបចូ�បបនឹិសរុបទៃនឹ (ក់) ការ
ទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបបរ� នឹិង់់ (ខ្ព) �ទៃមែកាក់សំណ៍ល់មិនឹបានឹធានាំ ឱ្យយគោសមើនឹឹង់់ផលបូក់
ទៃនឹ (១) �ទៃមែសមត្រសបទៃនឹត្រទពយសក់មមភ�ិសនឹា នឹិង់់ (២) ចំ�យផ្លាាល់ដំបូង់់ទាំង់់អស់
របស់ភ�ិប�ី។ 

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ចគោនាំា�គោពល ការ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយម្រែដល�នឹសំណ៍ុំគោពញគោលញមួយទៃនឹប�ារបាយ ការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ឬសំណ៍ុំមួយទៃនឹប�ារបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�បត្រង់់ួញ សត្រ�ប់ត្រ�ចគោនាំា�គោពល
មួយ។

ត្រ�ចគោនាំា�គោពល ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយម្រែដលខ្ពែីជាង់់ឆ្នាំំំហិិរញ្ញញវ�ុ�គោពញគោលញមួយ។

សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ ប�ាសតង់់់ដារម្រែដលបានឹអនឹុវ�តគោដាយត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយ
អនឹតរជា�ិ។ សតង់់់ដារទាំង់់គោនាំ�រួម�នឹ៖

(ក់)  សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទង់់នឹឺង់់ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ

(ខ្ព)  សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ នឹិង់់

(គ)  ប�ាការបក់ត្រស្ថាយម្រែដលបគោង់់កើ�គោ�ើង់់ គោដាយគណ៍ៈក់មមការការបក់ត្រស្ថាយការ
�យការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ ឬ អ�ី�គណ៍ៈក់មមការការបក់ត្រស្ថាយអចិទៃញ្ច្រានឹតយ៍។

�ទៃមែមជីឈ�ិក់ៈ ភាពខ្ពុស�ំរវាង់់�ទៃមែសមត្រសបរបស់ភាគហិុុនឹម្រែដលភាគី�ាង់់គោទៀ��នឹសិទធ (�នឹ
លក់ខខ្ពណ៍ឌឬ�ានឹលក់ខខ្ពណ៍ឌ) គោដើមបីទិញ ឬម្រែដលភាគី�ាង់់គោទៀ�គោនាំ��នឹសិទធគោដើមបីទទួល 
នឹិង់់�ទៃមែ (ត្របសិនឹគោបើ�នឹ) ម្រែដលភាគី�ាង់់គោទៀ�គោនាំ�ត្រ�ូវបានឹ (ឬនឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹ) �ត្រមូវឱ្យយបង់់់
សត្រ�ប់ភាគហិុុនឹទាំង់់គោនាំ�។ ឧទាហិរណ៍៍ សិទធិទិញលក់់ភាគហិុុនឹក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់
មួយម្រែដល�នឹ�ទៃមែអនឹុវ�តសិទធិ១៥ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ គោ�គោលើភាគហិុុនឹម្រែដល�នឹ�ទៃមែ
សមត្រសប២០ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ �នឹ�ទៃមែមជីឈ�ិក់ៈ ៥ ឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ។

សនឹិិធុិ ប�ាត្រទពយសក់មមម្រែដល

(ក់)  រក់ាទុក់សត្រ�ប់លក់់ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការធុមមតារបស់អាជីីវក់មម

(ខ្ព)  គោ�ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការផលិ�ក់មមគោ�គោ�ើយសត្រ�ប់ការលក់់ម្រែបបគោនឹ� ឬ

(គ)  ក់ិ�ង់់ទត្រមង់់់ទៃនឹវ�ុ�ធា�ុគោដើម ឬ ស�ារៈផគ�់ផគង់់់ត្រ�ូវគោត្របើក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការផលិ�ក់មម ឬ ក់ិ�ង់់
ការផតល់គោសវាក់មម។

សក់មមភាពវិនឹិគោ�គ ការទិញនឹិង់់ការបគោញ្ញូញគោចាំលនឹូវត្រទពយសក់មមរយៈគោពលម្រែវង់់ នឹិង់់ ការវិនឹិគោ�គគោផសង់់គោទៀ�
ម្រែដលមិនឹរួមបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល។

ត្រទពយវិនឹិគោ�គ អចលនឹត្រទពយ (ដី ឬ អ�រ ឬ ម្រែផិក់ទៃនឹអ�រ ឬ ទាំង់់ពីរ) ម្រែដលរក់ាទុក់គោដាយ�ាស់ ឬគោដាយភ�ិក់ៈគោត្រកាមភ�ិសនឹា
ហិិរញ្ញញវ�ុ� គោដើមបីរក់ចំណ៍ូលក់ទៃត្រមជីួល ឬសត្រ�ប់ក់ំគោណ៍ើនឹ�ទៃមែមូលធុនឹ ឬទាំង់់ពីរ ម្រែ�មិនឹម្រែមនឹ
សត្រ�ប់

(ក់)  ការគោត្របើត្របាស់កិ់�ង់់ការផលិ�ឬផគ�់ផគង់់់ទំនឹិញឬគោសវាក់មមឬសត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់
រដឋបាល ឬ
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(ខ្ព)  ការលក់់ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការធុមមតារបស់អាជីីវក់មម។

ការត្រគប់ត្រគង់់រួម ការម្រែចក់រំម្រែលក់នឹូវការត្រគប់ត្រគង់់ដូចបានឹត្រពមគោត្រពៀង់់តាមក់ិចូសនឹាគោលើ សក់មមភាពគោសដឋក់ិចូ
�មួយ។ ការត្រគប់ត្រគង់់រួម�នឹអ�ុិភាពម្រែ�គោពលម្រែដល ការសគោត្រមចចិ�តហិិរញ្ញញវ�ុ�នឹិង់់
ត្រប�ិប�តិការយុទធស្ថាត្រសតទាក់់ទង់់នឹឹង់់សក់មមភាពគោនាំ��ត្រមូវឱ្យយ�នឹការយល់ត្រពមជាឯក់ចេនុឹ
ពីភាគីម្រែដលម្រែចក់រំម្រែលក់ការត្រគប់ត្រគង់់ (អិក់រួមទុនឹ)។

ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ការគោរៀបចំមួយតាមក់ិចូសនឹាគោដាយគោហិ�ុគោនឹ�ភាគីពីរ ឬគោលើសពីពីរចាំប់គោផូើមគោធុើើសក់មមភាព
គោសដឋក់ិចូ�មួយម្រែដលរង់់ឥទធិពលការត្រគប់ត្រគង់់រួម។ ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹអាចយក់ទត្រមង់់់ជា
ត្រប�ិប�តិការត្រគប់ត្រគង់់រួម ត្រទពយសក់មមត្រគប់ត្រគង់់រួម ឬអង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ។

អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹមួយម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ការបគោង់់កើ�ត្រក់ុមហិុុនឹស្ថាជីីវក់មម ត្រក់ុមហិុុនឹសហិក់មម 
សិទធិ ឬអង់់គភាពគោផសង់់មួយគោទៀ� ម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�អិក់រួមទុនឹនឹីមួយៗ�នឹភាគក់មម។ អង់់គភាព
គោនឹ�គោធុើើត្រប�ិប�តិការតាមរគោបៀបដូច�ំ នឹឹង់់អង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ� គោលើក់ម្រែលង់់ថាការគោរៀបចំតាម
ក់ិចូសនឹាមួយរគោវៀង់់ប�ាអិក់រួមទុនឹ បគោង់់កើ�ជាការត្រគប់ត្រគង់់រួមគោ�គោលើសក់មមភាពគោសដឋក់ិចូ
របស់អង់់គភាពគោនាំ�។

ភ�ិសនឹា ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់មួយ គោដាយគោហិ�ុគោនឹ�ភ�ិប�ីគោផុរក់មមសិទធិគោត្របើត្របាស់ត្រទពយសក់មម�មួយ
សត្រ�ប់រយៈគោពលម្រែដលបានឹត្រពមគោត្រពៀង់់�ំ គោ�ឱ្យយភ�ិក់ៈគោដើមបីបានឹជាការ�បសិង់់នឹូវការ
ទូទា�់មួយឬគោសុរីទៃនឹការទូទា�់។

អត្រតាការត្របាក់់ក់មូីបម្រែនឹុមរបស់ភ�ិក់ៈ អត្រតាការត្របាក់់ម្រែដលភ�ិក់ៈនឹឹង់់ត្រ�ូវបង់់់គោលើភ�ិសនឹាត្រសគោដៀង់់�ំឬ គោបើអត្រតាការត្របាក់់
ម្រែបបគោនឹ�មិនឹអាចក់ំណ៍�់បានឹ អត្រតាការត្របាក់់ម្រែដលគោ�គោពលចាំប់គោផតើមភ�ិសនឹា ភ�ិក់ៈ
គោនាំ�នឹឹង់់�ុប់រង់់គោដើមបីខ្ពូីថវិកាម្រែដលចាំំបាច់គោដើមបីទិញត្រទពយក់មមភ�ិសនឹាគោនាំ� សត្រ�ប់
រយៈគោពលត្រសគោដៀង់់�ំនឹិង់់សុវ�ុិភាពត្រសគោដៀង់់�ំ។

បំណ៍ុល កា�ពើក់ិចូបចូ�បបនឹិរបស់អង់់គភាពម្រែដលគោក់ើ�ពីត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ីកាល ការទូទា�់កា�ពើក់ិចូ
បចូ�បបនឹិគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ទុក់ថា នឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹលំហិូរគោចញពីអង់់គភាពនឹូវធុនឹធានឹម្រែដល
�នឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូ។

ក់មូីត្រ�ូវសង់់ ប�ាបំណ៍ុលហិិរញ្ញញវ�ុ� គោត្រ�ពីពាណ៍ិជីជក់មមត្រ�ូវសង់់រយៈគោពលខ្ពែីតាមលក់ខខ្ពណ៍ឌឥណ៍ទានឹធុមមតា។

លក់ខខ្ពណ៍ឌទីផារគោដើមបីគោផុរ លក់ខខ្ពណ៍ឌម្រែដល�ទៃមែអនឹុវ�តសិទធិ ការគោផុរ ឬភាពអាចអនឹុវ�តសិទធិបានឹទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ
មួយ ពឹង់់ម្រែផែក់គោ�គោលើ ម្រែដលទាក់់ទិនឹនឹឹង់់�ទៃមែទីផារទៃនឹប�ាឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់
អង់់គភាពគោនាំ� ដូចជាការទទួលបានឹ�ទៃមែភាគហិុុនឹជាក់់លាក់់ ឬចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ជាក់់លាក់់
ទៃនឹ�ទៃមែមជីឈ�ិក់ៈទៃនឹសិទធិទិញលក់់ភាគហិុុនឹក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់ ឬការសគោត្រមចគោ�លគោ�
ជាក់់លាក់់ ម្រែដលម្រែផែក់គោលើ�ទៃមែទីផារ ទៃនឹប�ាឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពគោនាំ� គោដាយ
គោធុៀប�ំនឹឹង់់សនឹុសសនឹ៍�ទៃមែទីផារទៃនឹប�ាឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ ទៃនឹអង់់គភាពគោផសង់់ៗគោទៀ�។

ជាស្ថារវនឹត ការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹដាក់់បញ្ញូ�ល ឬការម្រែថែង់់ខ្ពុសទៃនឹធា�ុ�នឹភាពជាស្ថារវនឹតត្របសិនឹគោបើការ
ខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹដាក់់បញ្ញូ�លឬការម្រែថែង់់ខ្ពុសទាំង់់គោនាំ�អាច គោដាយម្រែ�ក់ៗឬរួម�ំ  �នឹ
ឥទធិពលគោលើការសគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូរបស់អិក់គោត្របើត្របាស់ម្រែដលបានឹគោធុើើគោ�ើង់់គោដាយ
ម្រែផែក់គោលើ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ទាំង់់គោនាំ�។ ភាពជាស្ថារវនឹតអាត្រស�យគោ�គោលើទំហិំ នឹិង់់ 
ស្ថារជា�ិទៃនឹការខ្ពក់ខានឹមិនឹបានឹដាក់់បញ្ញូ�ល ឬការម្រែថែង់់ខ្ពុសម្រែដលត្រ�ូវបានឹវិនឹិចេ�យក់ិ�ង់់



272  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ស្ថាានឹការណ៍៍ជីុំវិញ។ ទំហិំ ឬ ស្ថារជា�ិទៃនឹធា�ុគោនាំ� ឬ ការរួមផសំទាំង់់ពីរ អាចជាក់តាា
ក់ំណ៍�់។

ការវាស់ម្រែវង់់  ដំគោណ៍ើរការទៃនឹការកំ់ណ៍�់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់រូបិយវ�ុ�ម្រែដលប�ាធា�ុទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
នឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ ដាក់់�យការណ៍៍ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ 
របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ។

ការទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបបរ� ប�ាការទូទា�់ក់ិ�ង់់រយៈគោពលទៃនឹភ�ិសនឹា ម្រែដលភ�ិក់ៈ ត្រ�ូវបានឹឬអាចត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវ
ឱ្យយគោធុើើ គោដាយមិនឹ�ប់បញ្ញូ�លទៃថែជីួលយថាគោហិ�ុ ចំ�យគោលើគោសវាក់មម នឹិង់់ពនឹធម្រែដលត្រ�ូវបង់់់ 
នឹិង់់គោចញសង់់វិញគោ�ឱ្យយភ�ិប�ី រួមជាមួយ៖

(ក់) សត្រ�ប់ភ�ិក់ៈ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទាំង់់ឡាយ�ម្រែដលធានាំគោដាយភ�ិក់ៈ ឬគោដាយភាគី
�មួយ ម្រែដល�នឹទំនាំក់់ទំនឹង់់ជាមួយភ�ិក់ៈ ឬ

(ខ្ព)  សត្រ�ប់ភ�ិប�ី �ទៃមែកាក់សំណ៍ល់ទាំង់់ឡាយ� ម្រែដលបានឹដាក់់ធានាំចំគោពា�
ភ�ិប�ី គោដាយ៖

(១)  ភ�ិក់ៈ

(២)  ភាគី�មួយ ម្រែដល�នឹទំនាំក់់ទំនឹង់់ជាមួយភ�ិក់ៈ ឬ

(៣) ភាគីទីបី ម្រែដលមិនឹ�នឹទំនាំក់់ទំនឹង់់ជាមួយភ�ិប�ី ម្រែដល�នឹសម�ុភាពខាង់់
ហិិរញ្ញញវ�ុ� ក់ិ�ង់់ការបំគោពញភារក់ិចូគោត្រកាមការធានាំគោនាំ�។

បុុម្រែនឹត ត្របសិនឹគោបើភ�ិក់ៈ�នឹជីគោត្រមើស  ក់ិ�ង់់ការទិញត្រទពយសក់មមគោនាំ� ក់ិ�ង់់�ទៃមែម្រែដលត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់ទាបជាង់់�ទៃមែសមត្រសប
�ាង់់ខាាំង់់ គោ�កាលបរិគោចេទម្រែដលជីគោត្រមើសគោនឹ�ម្រែត្របជាអាចអនឹុវ�តសិទធិបានឹ គោធុើើឱ្យយជាក់់�ស់
សមគោហិ�ុផល គោ�គោពលចាំប់គោផតើមបគោង់់កើ�ភ�ិសនឹាគោនាំ�ម្រែដលជីគោត្រមើសទិញត្រទពយសក់មមនឹឹង់់
ត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�តសិទធិ ការទូទា�់ភ�ិសនឹាអបបបរ� រួម�នឹការទូទា�់អបបបរ�ត្រ�ូវបង់់់
ក់ិ�ង់់រយៈគោពលភ�ិសនឹា រហិូ�ដល់កាលបរិគោចេទរំពឹង់់ទុក់ទៃនឹការអនឹុវ�តសិទធិទៃនឹជីគោត្រមើសទិញ
គោនឹ� នឹិង់់ការទូទា�់ម្រែដលត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវគោដើមបីអនឹុវ�តសិទធិទៃនឹជីគោត្រមើសទិញគោនាំ�។

ធា�ុរូបិយវ�ុ� ប�ាឯក់តារូបិយប�ណ៍ណម្រែដលរក់ាទុក់ នឹិង់់ ត្រទពយសក់មមនឹិង់់បំណ៍ុលត្រ�ូវទទួល ឬ ត្រ�ូវទូទា�់
ជាចំនឹួនឹគោថរឬអាចក់ំណ៍�់បានឹទៃនឹឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ។

ម្រែផនឹការ (អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍) ពហិុនឹិគោ�ជីក់ ម្រែផនឹការវិភាគទានឹក់ំណ៍�់ (គោត្រ�ពីម្រែផនឹការរបស់រដឋ) ឬ ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
ក់ំណ៍�់ (គោត្រ�ពីម្រែផនឹការរបស់រដឋ) ម្រែដល៖

(ក់) ត្របមូលផត�ំនឹូវប�ាត្រទពយសក់មមម្រែដលបានឹគោធុើើវិភាគទានឹគោដាយ អង់់គភាពគោផសង់់ៗម្រែដល
មិនឹសុិ�គោត្រកាមការត្រគប់ត្រគង់់រួម នឹិង់់

(ខ្ព)  គោត្របើត្រទពយសក់មមទាំង់់គោនាំ�គោដើមបីផតល់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោ�ឱ្យយនឹិគោ�ជីិ� ទៃនឹអង់់គភាព
គោត្រចើនឹជាង់់មួយ  គោដាយឈ្នួរគោលើមូលដាានឹម្រែដល ក់ត្រមិ�វិភាគទានឹនឹិង់់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
ត្រ�ូវបានឹ ក់ំណ៍�់គោដាយមិនឹគិ�អំពីអ�តសញ្ញាាណ៍ ទៃនឹអង់់គភាពម្រែដលជីួលនឹិគោ�ជីិ�
ម្រែដលពាក់់ព�នឹធ។
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ការវិនឹិគោ�គសុទធក់ិ�ង់់ភ�ិសនឹា  ការវិនឹិ គោ�គដុលក់ិ�ង់់ភ�ិសនឹាម្រែដលបានឹគោធុើើអបបហារតាមអត្រតាការត្របាក់់បង់់កប់ក់ិ�ង់់
ភ�ិសនឹា។

ភាគក់មមមិនឹត្រគប់ត្រគង់់ មូលធុនឹក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជារបស់ត្រក់ុមហិុុនឹគោម គោដាយផ្លាាល់ឬ
គោដាយត្របគោ�ល។

ក់ំណ៍�់ស�ាល់ (គោលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�)  ក់ំណ៍�់ស�ាល់ផុ�ក់នឹូវព��៌�នឹម្រែដលបម្រែនឹុមគោ�គោលើ ព��៌�នឹម្រែដលបានឹបង្ហាាញ
ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ របាយការណ៍៍
លទធផល (ត្របសិនឹគោបើត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញ) របាយការណ៍៍បញ្ញូ�ល�ំទៃនឹចំណ៍ូលនឹិង់់ចំគោណ៍ញ
រក់ាទុក់ (ត្របសិនឹគោបើត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញ) របាយការណ៍៍បម្រែត្រមបត្រមួលមូលធុនឹ នឹិង់់របាយការណ៍៍
លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់។ ក់ំណ៍�់ស�ាល់ផតល់ការពនឹយល់ម្រែបបពិពណ៍៌នាំ ឬការបំម្រែបក់ការ
ត្របមូលផូ�ំទៃនឹធា�ុទាំង់់ឡាយម្រែដលបានឹបង្ហាាញ ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ទាំង់់គោនាំ� នឹិង់់ ព��៌�នឹ
អំពីធា�ុនាំនាំម្រែដលមិនឹបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌសត្រ�ប់ការទទួលស្ថាាល់ ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ទាំង់់គោនាំ�។

បរិ�ណ៍ជាសញ្ញាាណ៍  បរិ�ណ៍ទៃនឹឯក់តារូបិយប�ណ៍ណ ភាគហិុុនឹ  លែី គោផ្លានឹ ឬ ឯក់តាគោផសង់់គោទៀ�ម្រែដលបញ្ញាាក់់ក់ិ�ង់់
ក់ិចូសនឹាឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�។

គោ�លបំណ៍ង់់ទៃនឹរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� គោដើមបីផតល់ព��៌�នឹអំពីស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� លទធផលហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់ លំហិូរ
ស្ថាច់ត្របាក់់របស់អង់់គភាពមួយម្រែដល�នឹត្របគោ�ជីនឹ៍ សត្រ�ប់ការគោធុើើការសគោត្រមចចិ�តម្រែផិក់
គោសដឋក់ិចូរបស់អិក់គោត្របើត្របាស់គោត្រចើនឹមជីឈដាានឹ ម្រែដលមិនឹ�នឹជីំហិរទាមទារឱ្យយរបាយការណ៍៍
គោធុើើតាមការ�ត្រមូវជាពិគោសស គោដើមបីបំគោពញគោសចក់ូីត្រ�ូវការព��៌�នឹជាក់់លាក់់របស់អិក់គោត្របើ
ត្របាស់ទាំង់់គោនាំ�។

ក់ិចូសនឹាម្រែដលនាំំឱ្យយ�នឹការខា�បង់់់ ក់ិចូសនឹាមួយម្រែដលក់ិ�ង់់ក់ិចូសនឹាគោនាំ� ចំ�យមិនឹអាចគោជីៀសវាង់់បានឹគោដើមបីបំគោពញ
កា�ពើក់ិចូគោត្រកាមក់ិចូសនឹាគោនាំ� គោលើសពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូម្រែដលបានឹរំពឹង់់ទុក់ថានឹឹង់់
ត្រ�ូវទទួលបានឹ គោត្រកាមក់ិចូសនឹាគោនាំ�។

សក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ  ប�ាសក់មមភាពផលិ�ចំណ៍ូលចមបង់់របស់អង់់គភាព នឹិង់់ប�ាសក់មមភាពគោផសង់់គោទៀ�
ម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជាសក់មមភាពវិនឹិគោ�គ ឬហិិរញ្ញញបបទានឹ។

ភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ ភ�ិសនឹាមួយម្រែដលមិនឹគោផុរហានឹិភ�យនឹិង់់ការ�បសិង់់សឹង់់ម្រែ�ទាំង់់អស់ ម្រែដលគោក់ើ�គោ�ើង់់
គោដាយស្ថារក់មមសិទធិ។ ភ�ិសនឹាមួយម្រែដលមិនឹម្រែមនឹជាភ�ិសនឹាត្រប�ិប�តិការ គោនាំ�គឺជា
ភ�ិសនឹាហិិរញ្ញញវ�ុ�។

ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ  ប�ាធា�ុទៃនឹចំណ៍ូលនឹិង់់ចំ�យ (រួមបញ្ញូ�លនឹូវការម្រែក់សត្រមួលការចាំ�់ថាំក់់គោ�ើង់់វិញ
នាំនាំ) ម្រែដលមិនឹត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា� ដូចបានឹ�ត្រមូវឬអនឹុញ្ញាា�គោដាយ
សតង់់់ដារគោនឹ�។

�ាស់  អិក់កានឹ់នាំនាំនឹូវឧបក់រណ៍៍ម្រែដលបានឹចាំ�់ថាំក់់ជាមូលធុនឹ។

 ត្រក់ុមហិុុនឹគោមអង់់គភាពមួយម្រែដល�នឹត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធមួយឬគោត្រចើនឹ។

លទធផល ទំនាំក់់ទំនឹង់់ទៃនឹចំណ៍ូល នឹិង់់ ចំ�យនាំនាំរបស់អង់់គភាពមួយ ដូចបានឹ�យការណ៍៍គោ�ក់ិ�ង់់
របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ។
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ត្រទពយសក់មមម្រែផនឹការ (ទៃនឹម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�) ត្រទពយសក់មមនាំនាំម្រែដលរក់ាទុក់គោដាយមូលនឹិធុិអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
នឹិគោ�ជីិ�រយៈគោពលម្រែវង់់មួយនឹិង់់ប�ណ៍ណធានាំ�ុប់រង់់នាំនាំម្រែដលបំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌ។

អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�នាំនាំ (គោត្រ�ពីអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់) ម្រែដលត្រ�ូវសង់់ 
បនាំាប់ពីការបញ្ញូប់ការជីួលឱ្យយគោធុើើការ។

ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារ ការគោរៀបចំផែ�វការឬមិនឹផែ�វការនាំនាំម្រែដលអង់់គភាពមួយផតល់ អ�ុត្របគោ� ជីនឹ៍គោត្រកាយ
បំគោពញការង្ហារនាំនាំសត្រ�ប់នឹិគោ�ជីិ�មួយរូប ឬគោលើសពីមួយរូប។

�ទៃមែបចូ�បបនឹិ  ការបាានឹ់ស្ថាានឹបចូ�បបនឹិទៃនឹ�ទៃមែបានឹគោធុើើអបបហារបចូ�បបនឹិទៃនឹ ប�ាលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់សុទធ
អនាំគ� ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការធុមមតារបស់អាជីីវក់មម។

រូបិយប�ណ៍ណសត្រ�ប់ការបង្ហាាញ រូបិយប�ណ៍ណម្រែដលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញជា។

អាចនឹឹង់់ �នឹភាពទំនឹង់់គោត្រចើនឹជាង់់មិនឹទំនឹង់់។

ចំគោណ៍ញ ឬខា� ការសរុបទៃនឹចំណ៍ូលដក់ចំ�យនាំនាំ មិនឹ�ប់បញ្ញូ�លស�សធា�ុនាំនាំទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ។

វិធុីស្ថាត្រសតបាានឹ់ស្ថាានឹឯក់តាឥណ៍ទានឹ វិធុីស្ថាត្រសតការវាយ�ទៃមែការគណ៍នាំតាមសុិ�ិមួយម្រែដលចាំ�់ទុក់ត្រ�នឹីមួយៗ ទៃនឹគោសវាក់មម
ជាការបគោង់់កើ�នឹូវឯក់តាបម្រែនុឹមមួយទៃនឹសិទធិទទួលបានឹអ�ុត្របគោ�ជីន៍ឹនឹិង់់វាស់ម្រែវង់់ឯក់តានីឹ
មួយៗគោដាយម្រែ�ក់ៗពី�ំគោដើមបីបគោង់់កើ�ជាបគោណ៍ំើរៗនឹូវ កា�ពើក់ិចូចុង់់គោត្រកាយ (ជីួនឹកាលត្រ�ូវ
បានឹស្ថាាល់ជា វិធុីស្ថាត្រសតអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍បង់់គរគោដាយទៃលតាមចំនឹួនឹជាក់់ម្រែសូង់់ទៃនឹគោសវាក់មម ឬ
ជាវិធុីស្ថាត្រសតអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍/ចំនឹួនឹឆ្នាំំំទៃនឹគោសវាក់មម)។

ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ ត្រទពយសក់មមរូបីនាំនាំម្រែដល៖

(ក់)  ត្រ�ូវបានឹរក់ាទុក់សត្រ�ប់គោត្របើត្របាស់ក់ិ�ង់់ផលិ�ក់មម ឬការផគ�់ផគង់់់ទំនឹិញឬគោសវាក់មម 
សត្រ�ប់ការជីួលគោ�ឱ្យយអិក់ដទៃទ ឬសត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់រដឋបាល នឹិង់់

(ខ្ព)  ត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹគោត្របើក់ិ�ង់់អំ��ង់់គោពលគោត្រចើនឹជាង់់មួយត្រ�។

ការអនឹុវ�តគោ�មុខ្ព (ទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ)  ការអនឹុវ�តគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយថមីចំគោពា�ត្រប�ិប�តិ
ការ ត្រពឹ�តិការណ៍៍ នឹិង់់ស្ថាានឹការណ៍៍គោផសង់់គោទៀ�នាំនាំម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់បនាំាប់ពីទៃថៃម្រែដល
គោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹផ្លាាស់បត�រ។

សំវិធានឹធុនឹ បំណ៍ុលមួយម្រែដល�នឹគោពលគោវលាគោក់ើ�គោ�ើង់់ ឬចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់មិនឹត្របាក់ដ។

ការត្របុង់់ត្របយ��ិ ការបញ្ញូ�លទៃនឹក់ត្រមិ�ទៃនឹការត្របុង់់ត្របយ��ិក់ិ�ង់់ការអនឹុវ�តទៃនឹការវិនឹិចេ�យនាំនាំ ម្រែដលចាំំបាច់ក់ិ�ង់់
ការគោធុើើការបាានឹ់ស្ថាានឹនាំនាំម្រែដលត្រ�ូវបានឹ�ត្រមូវគោត្រកាមស្ថាានឹការណ៍៍ទៃនឹភាពមិនឹត្របាក់ដត្របជា 
ក់ិ�ង់់ក់ត្រមិ�មួយម្រែដលត្រទពយសក់មម ឬចំណ៍ូលមិនឹត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់គោលើស នឹិង់់ បំណ៍ុល ឬ
ចំ�យមិនឹត្រ�ូវបានឹម្រែថែង់់ខ្ពើ�។

ការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈ  អង់់គភាពមួយ�នឹការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈ ត្របសិនឹគោបើ៖

(ក់)  ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល ឬមូលធុនឹរបស់អង់់គភាពគោនាំ� ត្រ�ូវបានឹជីួញដូរក់ិ�ង់់ទីផារ
ស្ថាធារណ៍ៈ ឬអង់់គភាពគោនាំ�សុិ�ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការទៃនឹការគោបា�ផាយឧបក់រណ៍៍ម្រែបបគោនឹ� 
សត្រ�ប់ការជីួញដូរក់ិ�ង់់ទីផារស្ថាធារណ៍ៈ (ទីផារជីួញដូរភាគហិុុនឹក់ិ�ង់់ត្រសុក់ឬ
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បរគោទស ឬទីផារជីួញដូរគោត្រ�បរិគោវណ៍ គោដាយ�ប់បញ្ញូ�លទីផារមូលដាានឹនឹិង់់ក់ិ�ង់់
�ំបនឹ់) ឬ

(ខ្ព)  អង់់គភាពគោនាំ�ទទួលកានឹ់ត្រទពយសក់មម ក់ិ�ង់់នាំមជាអិក់ទទួលបគោញ្ញញើសត្រ�ប់ត្រក់ុម
អិក់គោត្រ�ដ៏គោត្រចើនឹ ជាអាជីីវក់មមចមបង់់មួយក់ិ�ង់់ចំគោ�មអាជីីវក់មមចមបង់់នាំនាំរបស់
អង់់គភាពគោនាំ�។

ជីួញដូរជាស្ថាធារណ៍ៈ (ឧបក់រណ៍៍បំណ៍ុល ឬមូលធុនឹ) ត្រ�ូវបានឹជីួញដូរ ឬក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការគោបា�ផាយសត្រ�ប់ការជីួញដូរ ក់ិ�ង់់
ទីផារស្ថាធារណ៍ៈ (ទីផារជីួញដូរភាគហិុុនឹក់ិ�ង់់ត្រសុក់នឹិង់់បរគោទស ឬទីផារជីួញដូរគោត្រ�
បរិគោវណ៍ គោដាយ�ប់បញ្ញូ�លទីផារមូលដាានឹនឹិង់់ទីផារក់ិ�ង់់�ំបនឹ់)។

ការទទួលស្ថាាល់ ដំគោណ៍ើរការទៃនឹការបញ្ញូ�លគោ�ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� ឬ របាយការណ៍៍ចំណ៍ូល
គោពញគោលញនឹូវធា�ុមួយម្រែដលបំគោពញនឹិយមនឹ�យទៃនឹត្រទពយសក់មម បំណុ៍ល មូលធុនឹ ចំណ៍ូល 
ឬចំ�យ គោហិើយធា�ុគោនាំ�បំគោពញលក់ខខ្ពណ៍ឌដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់) អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូអនាំគ�ទាំង់់ឡាយ ម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់ធា�ុគោនាំ�អាចនឹឹង់់ហិូរ
ចូលគោ�ឬគោចញពីអង់់គភាព នឹិង់់

(ខ្ព)  ធា�ុគោនាំ��នឹទៃថែគោដើម ឬ �ទៃមែម្រែដលអាចត្រ�ូវបានឹវាស់ម្រែវង់់គោដាយភាពគោជីឿជាក់់។

ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចត្របមូលមក់វិញបានឹ �ទៃមែម្រែដលខ្ព័ស់ជាង់់ទៃនឹ�ទៃមែសមត្រសបដក់ចំ�យក់ិ�ង់់ការលក់់ របស់ ត្រទពយសក់មម 
ឬអង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់មួយ នឹិង់់�ទៃមែគោត្របើត្របាស់របស់ត្រទពយសក់មមឬអង់់គភាពបគោង់់កើ�
ស្ថាច់ត្របាក់់គោនាំ�។

ភាគីពាក់់ព�នឹធ ភាគីពាក់់ព�នឹធ គឺជាបុគគល ឬអង់់គភាពមួយម្រែដល�នឹទំនាំក់់ទំនឹង់់គោ�នឹឹង់់អង់់គភាពម្រែដលក់ំពុង់់គោរៀបចំរបាយ ការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�នាំនាំរបស់ខ្ពែ�នឹ (អង់់គភាព�យការណ៍៍)

(ក់) បុគគល�ំក់់ ឬស�ជីិក់ជីិ�សិិ�ទៃនឹត្រគួស្ថាររបស់បុគគលគោនាំ� �នឹទំនាំក់់ទំនឹង់់គោ�នឹឹង់់
អង់់គភាព�យការណ៍៍ ត្របសិនឹគោបើបុគគលគោនាំ�៖

(១) ជាស�ជីិក់�ំក់់ទៃនឹបុគគលិក់ត្រគប់ត្រគង់់សំខានឹ់របស់អង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ� 
ឬទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹគោមរបស់អង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ�

(២)  �នឹការត្រគប់ត្រគង់់ ឬការត្រគប់ត្រគង់់រួមគោលើអង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ� ឬ

(៣)  �នឹឥទធិពលសំខានឹ់គោលើអង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ�។

(ខ្ព)  អង់់គភាពមួយពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់អង់់គភាព�យការណ៍៍ ត្របសិនឹគោបើ�មួយទៃនឹលក់ខខ្ពណ៍ឌ
ខាង់់គោត្រកាមអនឹុវ�ត៖

(១)  អង់់គភាពគោនាំ� នឹិង់់អង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ�ជាស�ជីិក់ទៃនឹត្រក់ុមម្រែ�មួយ (ម្រែដល
�នឹនឹ�យថាត្រក់ុមហិុុនឹគោម ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធថាំក់់
ដូច�ំនឹីមួយៗ �នឹទំនាំក់់ទំនឹង់់ជាមួយ�ំនឹឹង់់�ំ)។

(២)  អង់់គភាពមួយជាត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ឬត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹទៃនឹអង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ� 
(ឬត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ ឬត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹរបស់ស�ជីិក់ទៃនឹត្រក់ុមមួយ ម្រែដល
អង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ�ជាស�ជីិក់)។
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(៣)  អង់់គភាពទាំង់់ពីរជាត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹទៃនឹអង់់គភាពទី៣ម្រែ�មួយ។

(៤)  អង់់គភាពមួយ ជាត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹមួយទៃនឹអង់់គភាពទី៣ គោហិើយអង់់គភាពគោផសង់់គោទៀ�គឺជា
ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធមួយទៃនឹអង់់គភាពទី៣គោនាំ�។

(៥) អង់់គភាពគោនាំ�ជាម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ គោត្រកាយបំគោពញការង្ហារសត្រ�ប់អ�ុ
ត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�ទៃនឹអង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ� ឬអង់់គភាពមួយម្រែដលទាក់់ទង់់នឹឹង់់
អង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ�។ 

 ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ�ខ្ពែ�នឹផ្លាាល់ជាម្រែផនឹការម្រែបបគោនឹ� នឹិគោ�ជីក់ឧប�ុមភ
នាំនាំក់៏�នឹទំនាំក់់ទំនឹង់់ជាមួយនឹឹង់់អង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ�។

(៦)  អង់់គភាពគោនាំ�ត្រ�ូវបានឹត្រគប់ត្រគង់់ ឬត្រគប់ត្រគង់់រួមគោដាយបុគគលម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់គោ�ក់ិ�ង់់ 
(ក់) ។

(៧)  អង់់គភាពគោនាំ� ឬស�ជីិក់�មួយទៃនឹត្រក់ុម ម្រែដលអង់់គភាពគោនាំ�ជាម្រែផិក់មួយ ផូល់
គោសវាបុគគលិក់ត្រគប់ត្រគង់់សំខានឹ់ ដល់អង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ� ឬដល់ត្រក់ុមហិុុនឹគោមទៃនឹ
អង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ�។

(៨)  បុគគលម្រែដលក់ំណ៍�់ក់ិ�ង់់ (ក់) (២) �នឹឥទធិពលសំខានឹ់គោលើអង់់គភាព ឬជាស�ជីិ
ក់ទៃនឹបុគគលិក់ត្រគប់ត្រគង់់សំខានឹ់របស់អង់់គភាពគោនាំ� (ឬរបស់អង់់គភាពគោមទៃនឹអង់់គភាព
គោនាំ�)។

ត្រប�ិប�តិការរបស់ភាគីពាក់់ព�នឹធ ការគោផុរនឹូវធុនឹធានឹ គោសវាក់មម ឬ កា�ពើក់ិចូនាំនាំរវាង់់ភាគីពាក់់ព�នឹធទាំង់់ឡាយ គោដាយមិនឹ
គិ�ថាគោ�ើ�នឹការគិ�ទៃថែឬអ�់។

ភាពទាក់់ទិនឹ គុណ៍ភាពទៃនឹព��៌�នឹម្រែដលអនឹុញ្ញាា�ឱ្យយព��៌�នឹគោនាំ��នឹឥទធិពល គោលើការសគោត្រមចចិ�ត
ម្រែផិក់គោសដឋក់ិចូនាំនាំរបស់អិក់គោត្របើត្របាស់ គោដាយជីួយពួក់គោគវាយ�ទៃមែត្រពឹ�តិការណ៍៍អ�ី�កាល 
បចូ�បបនឹិ ឬអនាំគ� ឬ គោដាយបញ្ញាាក់់ ឬម្រែក់�ត្រមូវនឹូវការវាយ�ទៃមែអ�ី�កាលនាំនាំ របស់
អិក់គោត្របើត្របាស់ទាំង់់គោនាំ�។

ភាពគោជីឿជាក់់ គុ ណ៍ភាពទៃនឹព��៌�នឹម្រែដលគោធុើើឱ្យយព��៌�នឹគោនាំ�ពុំ�នឹក់ំហិុសនឹិង់់ ភាពលំគោអៀង់់ជាស្ថារវនឹត 
ត្រពមទាំង់់ឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់គោដាយគោស្ថាា�ត្រ�ង់់់នឹូវអើីម្រែដលព��៌�នឹគោនាំ�អ�អាង់់ក់ិ�ង់់ការឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់ ឬ
អាចត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ទុក់គោដាយសមគោហិ�ុផលថានឹឹង់់ឆ្គែ��បញ្ញាាំង់់។

កាលបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ចុង់់បញ្ញូប់ទៃនឹត្រ�ចុង់់គោត្រកាយម្រែដលត្រ�ូវបានឹត្រគបដណ៍ំប់គោដាយ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នាំនាំ
ឬគោដាយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�ចគោនាំា�គោពលមួយ។

ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ត្រ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹត្រគបដណ៍ាប់គោដាយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នាំនាំ ឬគោដាយរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�ចគោនាំា�គោពលមួយ។

ការត្រស្ថាវត្រជាវ ការគោសុើបអគោង់់ក�គោដើមដំបូង់់នឹិង់់បានឹគោរៀបចំម្រែផនឹការម្រែដលត្របត្រពឹ�តគោ�គោដាយសង់់ឹឹមថា នឹឹង់់
ទទួលបានឹចំគោណ៍�ដឹង់់ នឹិង់់ការយល់ដឹង់់ម្រែផិក់វិទាស្ថាត្រសត ឬម្រែផិក់បគោចូក់គោទសថមីៗ។

�ទៃមែកាក់សំណ៍ល់ (ទៃនឹត្រទពយសក់មម) ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់បាានឹ់ស្ថាានឹម្រែដលអង់់គភាពមួយនឹឹង់់ទទួលបានឹនាំគោពលបចូ�បបនឹិ ពីការ
បគោញ្ញូញគោចាំលនឹូវត្រទពយសក់មមមួយ បនាំាប់ពីកា�់ក់ង់់ចំ�យបាានឹ់ស្ថាានឹក់ិ�ង់់ការ



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 277

បគោញ្ញូញគោចាំល ត្របសិនឹគោបើត្រទពយសក់មមបានឹ�នឹដល់អាយុកាល នឹិង់់ក់ិ�ង់់ស្ថាានឹភាពម្រែដល
បានឹរំពឹង់់ទុក់គោ�ចុង់់បញ្ញូប់ ទៃនឹអាយុកាលអាចគោត្របើបានឹរបស់ត្រទពយសក់មមគោនាំ�។

ការអនឹុវ�តត្រ��ប់គោត្រកាយ (ទៃនឹការផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយ) កា រ អ នឹុ វ �ត គោ� ល នឹ គោ� បា យ គ ណ៍ គោនឹ យយ ថមី
មួយគោ�គោលើត្រប�ិប�តិការ ត្រពឹ�តិការណ៍៍នឹិង់់ស្ថាានឹការណ៍៍គោផសង់់គោទៀ�នាំនាំហាក់់ដូចជា
គោ�លនឹគោ�បាយគោនាំ�ម្រែ�ង់់ម្រែ�ត្រ�ូវបានឹអនឹុវ�ត។

ចំណ៍ូល លំហិូរចូលដុលទៃនឹអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោសដឋក់ិចូនាំនាំក់ិ�ង់់ត្រ�ម្រែដលបានឹគោក់ើ�គោ�ើង់់ ក់ិ�ង់់
ដំគោណ៍ើរការសក់មមភាពធុមមតា របស់អង់់គភាពមួយគោ�គោពលម្រែដលលំហិូរចូលទាំង់់គោនាំ�បានឹ
គោធុើើឱ្យយគោក់ើនឹគោ�ើង់់ក់ិ�ង់់មូលធុនឹ គោត្រ�ពីការគោក់ើនឹគោ�ើង់់ម្រែដលពាក់់ព�នឹធនឹឹង់់វិភាគទានឹពីអិក់ចូលរួម
មូលធុនឹនាំនាំ។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ ទាំង់់គោនាំ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹបង្ហាាញគោដាយអង់់គភាពមួយ ម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�អង់់គភាពគោនាំ�អាច
គោត្រជីើសគោរើស ត្រសបតាមក់ថាខ្ពណ៍ឌ ៩.២៥-៩.២៦ គោដើមបីគោធុើើគណ៍គោនឹយយក់មមសត្រ�ប់ការ
វិនឹិគោ�គរបស់ខ្ពែ�នឹ ក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ អង់់គភាពត្រគប់ត្រគង់់រួម�ំ នឹិង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិ
សម័�នឹធ តាមទៃថែគោដើមដក់ការថយចុ��ទៃមែ តាម�ទៃមែសមត្រសបជាមួយនឹឹង់់ការម្រែត្របត្របួលទៃនឹ
�ទៃមែសមត្រសបត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញ ឬខា� ឬគោដាយគោត្របើត្របាស់វិធុីស្ថាត្រសត
មូលធុនឹ តាមការគោ�រពតាមនឹី�ិវិធុីគោ�ក់ិ�ង់់ក់ថាខ្ពណ៍ឌ១៤.៨។

ការគោរៀបចំសមបទានឹគោសវា ការគោរៀបចំមួយគោដាយគោហិ�ុគោនឹ� រដាាភិបាលឬស្ថាាប�នឹស្ថាធារណ៍ៈគោផសង់់គោទៀ�ចុ�ក់ិចូសនឹា
ជាមួយនឹឹង់់ត្រប�ិប�តិក់រឯក់ជីនឹគោដើមបីអភិវឌ្ឍិិ (ឬ គោធុើើឱ្យយត្របគោសើរគោ�ើង់់)  គោធុើើត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់
ម្រែថទាំនឹូវត្រទពយសក់មមគោហិដាារចនាំសម័�នឹធរបស់អិក់ផតល់ ដូចជាផែ�វថិល់ ស្ថាានឹ ផែ�វរូង់់ ត្រពលានឹ 
យនឹតគោហា� ប�ាញម្រែចក់ចាំយថាមពល ពនឹធនាំ�រ ឬ មនឹុីរគោពទយ។

អ�ិផរ�ខ្ព័ស់ធុៃនឹ់ធុៃរ រូបិយប�ណ៍ណទៃនឹគោសដឋក់ិចូម្រែដល�នឹអ�ិផរ�ខ្ព័ស់ អាចនឹឹង់់ទទួលឥទធិពលអ�ិផរ� ខ្ព័ស់
ធុៃនឹ់ធុៃរ ត្របសិនឹគោបើរូបិយប�ណ៍ណគោនាំ� �នឹលក់ខណ៍ៈទាំង់់ពីរដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(ក់)  សនឹុសសនឹ៍�ទៃមែទូគោ�ម្រែដលអាចទុក់ចិ�តបានឹ មិនឹអាចរក់បានឹសត្រ�ប់អង់់គភាព
ទាំង់់អស់ ម្រែដល�នឹត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់សម�ុលយក់ិ�ង់់រូបិយប�ណ៍ណគោនាំ� នឹិង់់

(ខ្ព)  មិនឹ�នឹអ�ុិភាពទៃនឹភាពអាចបត�របានឹ រវាង់់រូបិយប�ណ៍ណគោនាំ� នឹិង់់រូបិយប�ណ៍ណបរគោទស
ម្រែដល�នឹគោសុរភាពជាង់់តាមគោដាយគោធុៀបគោ�។

ការគោរៀបចំការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ ក់ិចូត្រពមគោត្រពៀង់់មួយរវាង់់អង់់គភាព (ឬអង់់គភាពត្រក់ុមមួយគោផសង់់គោទៀ� ឬ
�ាស់ភាគហិុុនឹ�មួយទៃនឹអង់់គភាពជាត្រក់ុម�មួយ) នឹិង់់ភាគីមួយគោទៀ� (រួមទាំង់់
នឹិគោ�ជីិ�) ម្រែដលត្របគល់សិទធិឱ្យយភាគីគោផសង់់គោទៀ� គោដើមបីទទួល៖

(ក់)  ស្ថាច់ត្របាក់់ ឬត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ�របស់អង់់គភាពសត្រ�ប់ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដល
ម្រែផែក់គោលើទៃថែ (ឬ�ទៃមែ) ទៃនឹឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹ (រួមបញ្ញូ�លទាំង់់ភាគហិុុនឹ ឬសិទធិទិញ
លក់់ភាគហិុុនឹក់ិ�ង់់ត្រ�នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់) របស់អង់់គភាព ឬអង់់គភាពជាត្រកុ់មគោផសង់់គោទៀ� ឬ

(ខ្ព)  ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹនាំនាំ (រួមបញ្ញូ�លទាំង់់ភាគហិុុនឹ ឬសិទធិទិញលក់់ភាគហិុុនឹក់ិ�ង់់ត្រ�
នឹិង់់�ទៃមែក់ំណ៍�់) របស់អង់់គភាព ឬអង់់គភាពជាត្រក់ុមគោផសង់់គោទៀ� ឱ្យយម្រែ�បានឹបំគោពញនឹូវ
លក់ខខ្ពណ៍ឌគោដើមបីគោផុរជាក់់លាក់់គោនាំ� ត្របសិនឹគោបើ�នឹ។



278  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ត្រប�ិប�តិការការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ ត្រប�ិប�តិការមួយម្រែដលក់ិ�ង់់គោនាំ�អង់់គភាព៖

(ក់)  ទទួលទំនឹិញ ឬគោសវាពីអិក់ផគ�់ផគង់់់ទំនឹិញ ឬគោសវាទាំង់់គោនាំ� (រួមទាំង់់នឹិគោ�ជីិ�) ក់ិ�ង់់
ការគោរៀបចំការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ ឬ

(ខ្ព)  ជាប់កា�ពើក់ិចូ ក់ិ�ង់់ការទូទា�់ត្រប�ិប�តិការជាមួយអិក់ផគ�់ផគង់់់ គោ�ក់ិ�ង់់ការគោរៀបចំការ
ទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ គោ�គោពលម្រែដលអង់់គភាពជាត្រក់ុមគោផសង់់គោទៀ� ទទួល
ទំនឹិញ ឬគោសវាទាំង់់គោនាំ�។

អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម  អង់់គភាពនាំនាំម្រែដល៖

(ក់)   មិនឹ�នឹការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈ នឹិង់់

(ខ្ព)   គោបា�ផាយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់ទូគោ�ដល់អិក់គោត្របើត្របាស់
ខាង់់គោត្រ�។

អង់់គភាពមួយ�នឹការទទួលខ្ពុសត្រ�ូវជាស្ថាធារណ៍ៈ ត្របសិនឹគោបើ៖

(ក់) អង់់គភាពគោនាំ�ត្របគល់ ឬ អង់់គភាពគោនាំ�ក់ំពុង់់សុិ�ក់ិ�ង់់ដំគោណ៍ើរការទៃនឹការត្របគល់
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោ�ឱ្យយគណ៍ៈក់មមការមូលបត្រ� ឬ អង់់គភាពនឹិយ�ក់មម
គោផសង់់គោទៀ� ក់ិ�ង់់គោ�លបំណ៍ង់់ គោបា�ផាយថាំក់់ឧបក់រណ៍៍�មួយក់ិ�ង់់ទីផារ
ស្ថាធារណ៍ៈ ឬ

(ខ្ព)  អង់់គភាពគោនាំ�ទទួលកានឹ់ត្រទពយសក់មម ក់ិ�ង់់នាំមជាអិក់ទទួលបគោញ្ញញើសត្រ�ប់ត្រក់ុមអិក់ 
គោត្រ�ដ៏គោត្រចើនឹ ជាអាជីីវក់មមចមបង់់មួយក់ិ�ង់់ចំគោ�មអាជីីវក់មមចមបង់់នាំនាំរបស់អង់់គភាព
គោនាំ�។ 

រដឋ  រដាាភិបាលថាំក់់ជា�ិ តាម�ំបនឹ់ ឬមូលដាានឹ។ 

ម្រែផនឹការ (អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�) រដឋ ម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�នាំនាំ ម្រែដលត្រ�ូវបានឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់គោដាយចាប់ 
គោដើមបីត្រគបដណ៍ាប់អង់់គភាពទាំង់់អស់ (ឬអង់់គភាពទាំង់់អស់ក់ិ�ង់់ថាំក់់ជាក់់លាក់់�មួយ    
ឧទាហិរណ៍៍ វិស�យជាក់់លាក់់�មួយ) នឹិង់់ត្រ�ូវបានឹគោធុើើត្រប�ិប�តិការគោដាយរដាាភិបាលថាំក់់
ជា�ិ ឬមូលដាានឹ ឬគោដាយស្ថាាប�នឹគោផសង់់គោទៀ� (ឧទាហិរណ៍៍ ភាំក់់ង្ហារសើយ��មួយម្រែដលបានឹ
បគោង់់កើ�គោ�ើង់់ជាពិគោសស សត្រ�ប់គោ�លបំណ៍ង់់គោនឹ�) ម្រែដលមិនឹរង់់ការត្រគប់ត្រគង់់ ឬឥទធិពល
គោដាយអង់់គភាព�យការណ៍៍គោនាំ�។

របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់  របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយម្រែដលផតល់ព��៌�នឹអំពីការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់ស្ថាច់ត្របាក់់ នឹិង់់ 
ស្ថាច់ត្របាក់់សមមូល ទៃនឹអង់់គភាពមួយសត្រ�ប់ត្រ�មួយ គោដាយបង្ហាាញដាច់គោដាយម្រែ�ក់នឹូវ
ការម្រែត្របត្របួលនាំនាំក់ិ�ង់់ត្រ�ពីសក់មមភាពត្រប�ិប�តិការ វិនឹិគោ�គ នឹិង់់ ហិិរញ្ញញបបទានឹ។

របាយការណ៍៍បម្រែត្រមបត្រមួលមូលធុនឹ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយម្រែដលបង្ហាាញចំគោណ៍ញឬខា�សត្រ�ប់ត្រ� ធា�ុនាំនាំទៃនឹចំណ៍ូល
នឹិង់់ចំ�យម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់គោដាយផ្លាាល់ក់ិ�ង់់មូលធុនឹសត្រ�ប់ត្រ� ឥទធិពលទៃនឹការ
ផ្លាាស់បត�រគោ�លនឹគោ�បាយគណ៍គោនឹយយនឹិង់់ការម្រែក់�ត្រមូវកំ់ហិុសម្រែដលបានឹទទួលស្ថាាល់កិ់�ង់់
ត្រ�នឹិង់់ (អាត្រស�យគោលើទត្រមង់់់ទៃនឹរបាយការណ៍៍បម្រែត្រមបត្រមួលមូលធុនឹម្រែដលបានឹគោត្រជីើសគោរើស
គោដាយអង់់គភាព)  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ទៃនឹត្រប�ិប�តិការជាមួយ�ាស់ក់ំពុង់់គោដើរ�ួក់ិ�ង់់�ួនាំទីរបស់



សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម 279

ពួក់គោគជា�ាស់ ក់ិ�ង់់ត្រ�។

របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយម្រែដលបង្ហាាញធា�ុទាំង់់អស់ទៃនឹចំណ៍ូល នឹិង់់ចំ�យម្រែដលបានឹ
ទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ត្រ�មួយ រួមទាំង់់ធា�ុទាំង់់គោនាំ�ម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ការក់ំណ៍�់ 
ចំគោណ៍ញឬខា� (ម្រែដលជា សរុបរង់់ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ) នឹិង់់ ធា�ុនាំនាំ
ទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ។ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពមួយគោត្រជីើសគោរើសបង្ហាាញទាំង់់របាយការណ៍៍
លទធផល នឹិង់់របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ គោនាំ�របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ
ចាំប់គោផតើមគោដាយចំគោណ៍ញឬខា� បនាំាប់មក់បង្ហាាញ ធា�ុនាំនាំទៃនឹចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់ៗ។

របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយម្រែដលបង្ហាាញពីទំនាំក់់ទំនឹង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម បំណ៍ុល នឹិង់់
មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពមួយ គោ�ត្រ�ឹមកាលបរិគោចេទជាក់់លាក់់មួយ (ក់៏ត្រ�ូវបានឹគោ�ថាតា�ង់់
�ុលយការផង់់ម្រែដរ)។

របាយការណ៍៍ចំណ៍ូល នឹិង់់ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយម្រែដលបង្ហាាញចំគោណ៍ញឬខា� នឹិង់់ការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់
ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់សត្រ�ប់ត្រ�មួយ។

ត្រក់ុមហិុុនឹបុត្រ�សម័�នឹធ អង់់គភាពមួយ រួមទាំង់់អង់់គភាពមិនឹចុ�បញ្ញជីត្រក់ុមហិុុនឹ ដូចជាត្រក់ុមហិុុនឹសហិក់មមសិទធិ ម្រែដល
ត្រ�ូវបានឹត្រគប់ត្រគង់់គោដាយអង់់គភាពមួយគោទៀ� (គោ�ថាត្រក់ុមហិុុនឹគោម)។

មូលដាានឹពនឹធ មូលដាានឹពនឹធទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលមួយ គឺជាចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលជារបស់ត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលគោនាំ�សត្រ�ប់
គោ�លបំណ៍ង់់ពនឹធ។

ចំ�យពនឹធ  ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់សរុបម្រែដលត្រ�ូវបានឹរួមបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុប ឬមូលធុនឹ
សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍ ទាក់់ទង់់នឹឹង់់ពនឹធបចូ�បបនឹិ នឹិង់់ ពនឹធពនឹារ។

ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ (ខា�ត្របាក់់ពនឹធ) ត្របាក់់ចំគោណ៍ញ (ខា�) សត្រ�ប់ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍មួយម្រែដលពីគោលើគោនាំ�ពនឹធ
គោលើត្របាក់់ចំណ៍ូលគឺត្រ�ូវបង់់់ ឬត្រ�ូវត្របមូលមក់វិញបានឹ ត្រ�ូវបានឹក់ំណ៍�់គោដាយអនឹុគោលាម
តាមចាប់ម្រែដលបានឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់គោដាយអាជាាធុរពនឹធដារ។ ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធគោសមើនឹឹង់់
ចំណ៍ូលជាប់ពនឹធ ដក់ ចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ម្រែដលអាចកា�់គោចញបានឹពីចំណ៍ូលជាប់ពនឹធ។

ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិជាប់ពនឹធ ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិនាំនាំម្រែដលនឹឹង់់នាំំឱ្យយ�នឹចំនឹួនឹទឹក់ត្របាក់់ជាប់ពនឹធ ក់ិ�ង់់
ការក់ំណ៍�់ត្របាក់់ចំគោណ៍ញជាប់ពនឹធ (ខា�ត្របាក់់ពនឹធ) ទៃនឹត្រ�អនាំគ� គោ�គោពលម្រែដល�ទៃមែ
គោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុល ត្រ�ូវបានឹត្របមូលមក់វិញ ឬត្រ�ូវបានឹទូទា�់សង់់។

ភាពខ្ពុស�ំបគោ�ា�អាសនឹិ ភាពខ្ពុស�ំនាំនាំរវាង់់�ទៃមែគោ�ង់់ទៃនឹត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលមួយ ក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍
ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� នឹិង់់មូលដាានឹពនឹធរបស់ត្រទពយសក់មម ឬបំណ៍ុលគោនាំ�។

អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍គោពលបញ្ញឈប់ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ�ត្រ�ូវសង់់ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពី មូលគោហិ�ុ�មួយដូចខាង់់គោត្រកាម៖

(១)  ការសគោត្រមចចិ�ត របស់អង់់គភាពគោដាយបញ្ញឈប់ការង្ហាររបស់និឹគោ�ជីិ�មុនឹគោពល
ចូលនឹិវ�តនឹ៍ធុមមតា ឬ

(២)  ការសគោត្រមចចិ�ត របស់ និឹ គោ�ជីិ� គោដាយទទួលយក់ការកា�់បនុឹយបុគគលិក់
គោដាយសម�ត្រគចិ�ត ក់ិ�ង់់ការគោដា�ដូរសត្រ�ប់អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ទាំង់់គោនាំ�។

ភាពខ្ពុស�ំទៃនឹគោពលគោវលា  ចំណ៍ូលឬចំ�យនាំនាំម្រែដលត្រ�ូវបានឹទទួលស្ថាាល់ក់ិ�ង់់ចំគោណ៍ញឬខា�ក់ិ�ង់់ត្រ�មួយ បុុម្រែនឹត



280  សញ្ញាាបត្រ�សតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់ មធុយម

ត្រ�ូវបានឹបញ្ញូ�លក់ិ�ង់់ត្របាក់់ចំណ៍ូលជាប់ពនឹធ ក់ិ�ង់់ត្រ�គោផសង់់�ំគោត្រកាមចាប់ឬបទបញ្ញាាពនឹធ។

ភាពទានឹ់គោពល  ការផតល់ព��៌�នឹក់ិ�ង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�នាំនាំ គោ�ខាង់់ក់ិ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌគោពលគោវលា
សត្រ�ប់គោធុើើគោសចក់តីសគោត្រមចចិ�ត។

ចំណ៍ូលគោពញគោលញសរុប ការម្រែត្របត្របួលក់ិ�ង់់មូលធុនឹក់ិ�ង់់ត្រ�មួយម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីត្រប�ិប�តិការ នឹិង់់ត្រពឹ�តិការណ៍៍គោផសង់់ 
គោទៀ�នាំនាំ គោត្រ�ពីការម្រែត្របត្របួលទាំង់់គោនាំ�ម្រែដលគោក់ើ�គោចញពីត្រប�ិប�តិការជាមួយ�ាស់ក់ិ�ង់់
�ួនាំទីរបស់ពួក់គោគជា�ាស់ (គោសមើនឹឹង់់ផលបូក់ទៃនឹចំគោណ៍ញឬខា� នឹិង់់ចំណ៍ូលលមែិ�គោផសង់់
ៗ)។

ទៃថែត្រប�ិប�តិការ (ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�) ក់ំគោណ៍ើនឹទៃថែគោដើម ម្រែដលប�ាលគោដាយផ្លាាល់មក់ពីការទិញ ការគោបា�ផាយ ឬការ
បគោញ្ញូញគោចាំលឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មួយ។ ក់ំគោណ៍ើនឹទៃថែគោដើមមួយ ជាទៃថែគោដើមមួយ ម្រែដលនឹឹង់់
មិនឹអាចគោក់ើ�គោ�ើង់់បានឹគោទ ត្របសិនឹគោបើអង់់គភាពមិនឹបានឹទិញ គោបា�ផាយ ឬបគោញ្ញូញគោចាំល
ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោនាំ�។

ភាគហិុុនឹរ�នឹៈ ឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់អង់់គភាពផ្លាាល់ ម្រែដលរក់ាទុក់គោដាយអង់់គភាពគោនាំ� ឬស�ជីិក់គោផសង់់គោទៀ�ទៃនឹត្រក់ុមរួម។

ភាពអាចយល់បានឹ គុណ៍ភាពទៃនឹព��៌�នឹក់ិ�ង់់រគោបៀបមួយម្រែដលគោធុើើឱ្យយ�នឹការយល់បានឹ គោដាយអិក់គោត្របើត្របាស់
នាំនាំម្រែដល�នឹចំគោណ៍�ដឹង់់សមរមយម្រែផិក់ធុុរក់ិចូនឹិង់់សក់មមភាពគោសដឋក់ិចូនឹិង់់គណ៍គោនឹយយនឹិង់់
�នឹឆ្គនឹុៈក់ិ�ង់់ការសិក់ា ព��៌�នឹជាមួយនឹឹង់់ភាពពា�មសមរមយ។

អាយុកាលអាចគោត្របើបានឹ  ត្រ�ម្រែដលត្រទពយសក់មមមួយត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថាអាចគោត្របើបានឹគោដាយអង់់គភាពមួយ ឬចំនឹួនឹទៃនឹ
ផលិ�ក់មម ឬឯក់តាត្រសគោដៀង់់�ំនាំនាំម្រែដលត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថានឹឹង់់ទទួលបានឹ ពីត្រទពយសក់មម
គោនាំ� គោដាយអង់់គភាពមួយ។

�ទៃមែគោត្របើត្របាស់  �ទៃមែបចូ�បបនឹិទៃនឹលំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់អនាំគ�នាំនាំម្រែដលត្រ�ូវបានឹរំពឹង់់ថា នឹឹង់់ត្រ�ូវបានឹទាញ
យក់ពីត្រទពយសក់មម ឬ អង់់គភាពបគោង់់កើ�ស្ថាច់ត្របាក់់មួយ។

អិក់រួមទុនឹ ភាគីមួយទៃនឹត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ ម្រែដល�នឹការត្រគប់ត្រគង់់រួមគោលើត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹគោនាំ�។

គោផុរ  កាាយជា�នឹសិទធិទទួល។  គោត្រកាមការគោរៀបចំការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ សិទធិរបស់
ភាគី�ាង់់គោទៀ� ត្រ�ូវទទួលបានឹស្ថាច់ត្របាក់់ ត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ� ឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹទៃនឹ
អង់់គភាពគោនាំ�គោផុរ គោពលសិទធិទទួលរបស់ភាគី�ាង់់គោទៀ�មិនឹជាប់លក់ខខ្ពណ៍ឌ�គោ�គោទៀ�គោលើ
ការបំគោពញទៃនឹលក់ខខ្ពណ៍ឌគោដើមបីគោផុរ�មួយ។

អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍បានឹគោផុរ  អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នាំនាំ ម្រែដលសិទធិត្រ�ូវទទួលអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ទាំង់់គោនាំ�មិនឹជាប់លក់ខខ្ពណ៍ឌទៃនឹ
ការបនឹតការង្ហារគោត្រកាមលក់ខខ្ពណ៍ឌនាំនាំទៃនឹម្រែផនឹការអ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍ចូលនឹិវ�តនឹ៍មួយ។

លក់ខខ្ពណ៍ឌគោដើមបីគោផុរ លក់ខខ្ពណ៍ឌនាំនាំម្រែដលក់ំណ៍�់ថាគោ�ើអង់់គភាពទទួលបានឹគោសវា ម្រែដលផូល់សិទធិឱ្យយភាគី
�ាង់់គោទៀ� ទទួលបានឹស្ថាច់ត្របាក់់ ត្រទពយសក់មមគោផសង់់គោទៀ� ឬឧបក់រណ៍៍មូលធុនឹរបស់
អង់់គភាព គោត្រកាមការគោរៀបចំការទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹម្រែដរឬគោទ។ លក់ខខ្ពណ៍ឌគោដើមបី
គោផុរ គឺជាលក់ខខ្ពណ៍ឌគោសវា ឬលក់ខខ្ពណ៍ឌបំគោពញការង្ហារ។ លក់ខខ្ពណ៍ឌគោសវា �ត្រមូវឱ្យយភាគី
�ាង់់គោទៀ�បំគោពញគោសវា ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់រយៈគោពល។ លក់ខខ្ពណ៍ឌបំគោពញការង្ហារ �ត្រមូវឱ្យយ
ភាគី�ាង់់គោទៀ� បំគោពញគោសវា ម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់រយៈគោពល នឹិង់់សគោត្រមចគោ�លគោ�លទធផល
ការង្ហារម្រែដលបានឹក់ំណ៍�់ (ដូចជាការបគោង់់កើនឹជាក់់លាក់់នឹូវត្របាក់់ចំគោណ៍ញរបស់អង់់គភាព
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ក់ិ�ង់់រយៈគោពលមួយជាក់់លាក់់)។ លក់ខខ្ពណ៍ឌបំគោពញការង្ហារ អាច�ប់បញ្ញូ�លលក់ខខ្ពណ៍ឌទីផារ
គោដើមបីគោផុរ។

ត្រ�គោផុរ  អំ��ង់់ត្រ�ម្រែដលក់ិ�ង់់អំ��ង់់ត្រ�គោនាំ�លក់ខខ្ពណ៍ឌគោដើមបីគោផុរជាក់់លាក់់ទាំង់់អស់ ទៃនឹការគោរៀបចំការ
ទូទា�់គោដាយម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ ត្រ�ូវម្រែ�បានឹបំគោពញ។

តារាង់ម្រាប់�ព

សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម ត្រ�ូវបានឹបគោង់់កើ�គោ�ើង់់គោដាយ៖

(ក់) ការដក់ត្រសង់់់ទសសនឹៈជាមូលដាានឹពីគោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌ សត្រ�ប់ការគោរៀបចំនឹិង់់ការបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� របស់
ត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ (គោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ) ត្រពមទាំង់់
គោ�លការណ៍៍ នឹិង់់ការម្រែណ៍នាំំជាកា�ពើក់ិចូ ម្រែដលពាក់់ព�នឹធពីសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ នឹិង់់

(ខ្ព) ការពិចាំរ�គោលើការម្រែក់�ត្រមូវ ម្រែដលសមត្រសប គោដាយម្រែផែក់គោលើមូលដាានឹទៃនឹគោសចក់ូីត្រ�ូវការរបស់ អិក់គោត្របើត្របាស់ នឹិង់់
ការពិចាំរ�គោលើទៃថែគោដើម-អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍។

តា�ង់់ខាង់់គោត្រកាមបង្ហាាញពីត្របភពចមបង់់ៗ គោ�ក់ិ�ង់់សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោពញគោលញ ម្រែដលជាត្របភព
គោដើមទៃនឹគោ�លការណ៍៍នាំនាំគោ�ក់ិ�ង់់ម្រែផិក់នឹីមួយៗទៃនឹសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ សត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម។

ម្រែផិក់គោ�ក់ិ�ង់់ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� 
អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម

ត្របភព

អារមភក់ថា អារមភក់ថាទៃនឹសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� អនឹតរជា�ិ
១ អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម -
២ ទសសនឹៈ នឹិង់់គោ�លការណ៍៍ទូគោ� គោត្រ�ង់់ត្រក់បខ្ព�ណ៍ឌ ត្រក់ុមត្របឹក់ាសតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ, 

សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិ (IAS) ១ ការបង្ហាាញ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�

៣ ការបង្ហាាញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១
៤ របាយការណ៍៍ស្ថាានឹភាពហិិរញ្ញញវ�ុ� សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១
៥ របាយការណ៍៍ចំណ៍ូលគោពញគោលញ នឹិង់់របាយការណ៍៍

លទធផល
សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១

៦ របាយការណ៍៍បម្រែត្រមបត្រមួលមូលធុនឹ នឹិង់់របាយការណ៍៍
ចំណ៍ូលគោពញគោលញ នឹិង់់ចំគោណ៍ញរក់ាទុក់

សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១

៧ របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាច់ត្របាក់់ សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៧ របាយការណ៍៍លំហិូរ
ស្ថាច់ត្របាក់់

៨ ក់ំណ៍�់ស�ាល់គោលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១
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៩ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម នឹិង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
គោដាយម្រែ�ក់

សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព២៧ របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�រួម នឹិង់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោដាយម្រែ�ក់ ដូចបានឹ
គោធុើើវិគោស្ថាធុនឹក់មម

១០ គោ�លនឹគោ�បាយ ការបាានឹ់ស្ថាានឹ នឹិង់់ក់ំហិុសឆ្គគង់់
គណ៍គោនឹយយ 

សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៨ គោ�លនឹគោ�បាយ
គណ៍គោនឹយយ ការម្រែត្របត្របួលគោលើការបាានឹ់ស្ថាានឹ នឹិង់់ក់ំហិុសឆ្គគង់់ 
គណ៍គោនឹយយ 

១១  
នឹិង់់ 
១២

ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�មូលដាានឹ នឹិង់់ បញ្ញាាដទៃទគោទៀ�
របស់ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ� 

សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣២ ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�៖ 
ការបង្ហាាញ, សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣៩ 
ឧបក់រណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�៖ ការទទួលស្ថាាល់ នឹិង់់ការវាស់ម្រែវង់់, 
សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោលខ្ព៧ ឧបក់រណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�៖ ការលា�ត្រ�ដាង់់

១៣ សនឹិិធុិ សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព២ សនឹិិធុិ 
១៤ ការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព២៨ ការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់

ត្រក់ុមហិុុនឹញា�ិសម័�នឹធ
១៥ ការវិនឹិគោ�គក់ិ�ង់់ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣១ ភាគក់មមក់ិ�ង់់

ត្រក់ុមហិុុនឹរួមទុនឹ
១៦ ត្រទពយវិនឹិគោ�គ សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៤០ ត្រទពយវិនឹិគោ�គ
១៧ ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់បរិកាារ សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១៦ ត្រទពយ គោ�ង់់ចត្រក់ នឹិង់់

បរិកាារ
១៨ ត្រទពយសក់មមអរូបីគោត្រ�ពីគោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣៨ ត្រទពយសក់មមអរូបី
១៩ ការរួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម នឹិង់់គោក់រ៍�គោ�ា�អាជីីវក់មម សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣ ការ

រួមបញ្ញូ�លអាជីីវក់មម
២០ ភ�ិសនឹា សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១៧ ភ�ិសនឹា 
២១ សំវិធានឹធុនឹ នឹិង់់យថាភាព សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣៧ សំវិធានឹធុនឹ 

បំណ៍ុលយថាភាព នឹិង់់ត្រទពយសក់មមយថាភាព
២២ បំណ៍ុល នឹិង់់មូលធុនឹ សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១, សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយ

អនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣២
២៣ ចំណ៍ូលពីការលក់់ សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១១ ក់ិចូសនឹា

ស្ថាង់់សង់់់, សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១៨ ចំណ៍ូល
ពីការលក់់ 

២៤ អំគោ�យរបស់រដាាភិបាល សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព២០ គណ៍គោនឹយយសត្រ�ប់
អំគោ�យរបស់រដាាភិបាល នឹិង់់ការលា�ត្រ�ដាង់់អំពីជីំនឹួយ
របស់រដាាភិបាល

២៥ បនឹុ�ក់គោលើត្របាក់់ក់មូី សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព២៣  បនឹុ�ក់គោលើត្របាក់់ក់មូី
២៦ ការទូទា�់ម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោលខ្ព២ ការទូទា�់

ម្រែផែក់គោលើភាគហិុុនឹ
២៧ ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព២, សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយ

អនឹតរជា�ិគោលខ្ព៣៦ ការថយចុ��ទៃមែទៃនឹត្រទពយសក់មម
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២៨ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍នឹិគោ�ជីិ� សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១៩ អ�ុត្របគោ�ជីនឹ៍
នឹិគោ�ជីិ�

២៩ ពនឹធគោលើត្របាក់់ចំណ៍ូល សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១២ ពនឹធគោលើ
ត្របាក់់ចំណ៍ូល

៣០ ការបក់ម្រែត្របរូបិយប�ណ៍ណបរគោទស សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព២១ ឥទធិពលទៃនឹ
ការម្រែត្របត្របួលអត្រតាបូ�រត្របាក់់បរគោទស

៣១ អ�ិផរណ៍ខ្ព័ស់ សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព២៩ ការ�យការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវ�ុ�គោ�ក់ិ�ង់់គោសដឋក់ិចូម្រែដល�នឹអ�ិផរ�ខ្ព័ស់

៣២ គោហិ�ុការណ៍៍គោត្រកាយគោពលចប់ការិយបរិគោចេទ
�យការណ៍៍

សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព១០ គោហិ�ុការណ៍៍គោត្រកាយ
ការិយបរិគោចេទ�យការណ៍៍

៣៣ ការលា�ត្រ�ដាង់់ភាគីពាក់់ព�នឹធ សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព២៤ ការលា�ត្រ�ដាង់់
ភាគីពាក់់ព�នឹធ

៣៤ សក់មមភាពជីំនាំញ សតង់់់ដារគណ៍គោនឹយយអនឹតរជា�ិគោលខ្ព៤១ ក់សិក់មម, សតង់់់ដារ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោលខ្ព៦ ការរុក់រក់ នឹិង់់
ការវាយ�ទៃមែធុនឹធានឹម្រែរ�

៣៥ ការផ្លាាស់បូ�រគោ�ជាសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�
អនឹតរជា�ិសត្រ�ប់អង់់គភាពធុុនឹ�ូច នឹិង់់មធុយម

សតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិគោលខ្ព១ ការអនឹុវ�ត
គោលើក់ដំបូង់់នឹូវសតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវ�ុ�អនឹតរជា�ិ
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ការស្តសេម្រាមចអន្ត�ម័ត្ថុសេដាយម្រាកុ្តីមម្រាបឹ់ក្តីាស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�អន្តតរជាតិ្ថុស្តម្រា�ប់់

អង់គភាពធុ�ន្តត្ថុូច ន្តិង់មធុយម ផ្នែដិលបាន្តសេចញ�ាយសេ�ក្តីែ�ង់ផ្នែខក្តីក្តីាដា ឆ្នាំែ ២ំ០០៩
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