គោលការណ៍ណណន ាំ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ

សគ្ាប់អងគភាពមិនណសែងរកគ្ាក់ចាំគណញ

1
ភាពជាដៃគូ សម្រាប់ ការអភិ វឌ្ឍម្របកបដោយនិ
រនតរភាពដៅកម្ពុជា

គាោះពុមពផ្សាយ

ការគាោះពុមពផ្សាយ

និ ងដ

គណៈកាាធិ ការសហម្របតិបតតិការដៃើម្បីកម្ពុជា (គសក) បានដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយដ

ើកទី១ដៅឆ្នាំ២០១៣

ើកទី ២ដៅកនុងឆ្នាំ២០១៨។

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញនានា អាចយកស្ផ្សនកណាម្ួ យដនដោ

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះ ដៅ

ដម្របើម្របាស់ ដៅតាម្តម្រម្ូវការរបស់ខ្ួន
ល ។
ដោ
សម្រម្បសម្រម្ួ

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះម្រតូវបានបដងកើតដ

ើងដោយម្រកុម្ការងារហិរញ្ញ វតថុស្ៃ

របស់គណៈកាាធិ ការសហម្របតិ បតតិការដៃើម្បីកម្ពុជា

បដចេកដទសពី អក
ន ម្របឹ កាដោប

់

(គសក)

សថិតដម្រកាម្ការ

ដោយានការោាំម្រទស្ផ្សនក

និងការពិភាកាជាម្ួ យអនកជាំ នាញស្ផ្សនកហិរញ្ញវតថុនិងអនកជាំ នាញដន

សាជិ ក គសក ម្រពម្ទាំងានការោាំម្រទហិរញ្ញ វតថុពីអងគការ នានា ។
ដោ

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះម្ិនឆលុោះបញ្
េ ង
ាំ ពីទសសនៈ របស់អងគការ ាេស់ជាំនួយណាម្ួ យដ

2

ើយ ។

គសចកតីណលែងអាំណររុណ
គសចកតីណលែងអាំណររុណ
ដោ
បដងកើតដ
ដផ្សសងៗ។

ការណ៍ស្ណនាាំការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញ វតថុដៅកនុងវ ិស័យអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញម្រតូវបាន

ើងតាម្រយៈការរួម្ចាំស្ណកោ៉ា ងសកម្ានិងោាំម្រទទាំងស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុនិងបដចេកដទសពីអនកពាក់ ព័នធ

គណៈកាាធិ ការសហម្របតិបតតិការដៃើម្បីកម្ពុជា (គសក) សូម្សាំស្ៃងនូ វការៃឹ ងគុ ណៃ

ដម្រចើនស្ៃ
ដោ

បានចាំ ណាយដព

និងស្ចករ ាំស្

កដទពដកាស

យរបស់ពួកោត់ ដៅកនុងៃាំ ដណើរការដនការបដងកើត

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះ។ ដយើងខ្្ាំុសូម្ស្លលងអាំណរគុណោ៉ា ងម្រជា
ក. សាជិកម្រកុម្ការងារស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុចូ

រួម្បដងកើតដ

ដម្រៅចាំដពាោះម្រកុម្ការងារៈ

ើកៃាំបូងកនុងឆ្នាំ២០១៣ រួម្ាន: ដោក ដសឿង

សាដរឿន ដោក ស្កម្ សម្បតតិ ដោកសុខ្ ម្ុនី រន ិទធ កញ្ញ ចាយ សុខ្ ដោកស្សី ជុាំ ចាន់ផ្ស
ផានិ ត ដោក គី សុផាន់ ដោក អុក
ស្សី ឈាង ចាន់

់ម្នុ សសជា

ីកា
ល ដោកស្សី គង់

ីបុ ណាា ដោក ឃុន ោរ ិទធ ដោក ឯក ដតឿ ដោក ាស ឃាង ដោក

ីណា ដោកស្សី ឈុាំ សុីនួន និ ងកញ្ញគង់ រតនា។

ខ្. សាជិកម្រកុម្ការងារស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុចូ

រួម្ស្កសម្រម្ួ

កនុងឆ្នាំ២០១៨ រួម្ានៈ ដោក ដឈឿ ឆោភា

ដោកស្សី អុក សាយសុគនាធ ដោកស្សី ស្កន សុភាព ដោក ឧិម្ ណាដរ ៉ាត ដោក គី សុផាន់ ដោក អុក

ី

បុ ណាា ដោក ាស ឃាង ដោកស្សី បុន ម្ុ នី រន ័ត ដោក ម្រទី សុខា ដោក ដឆង រ ិទធី ដោក ស្សី ោង សីោ។
គ. ម្រកុម្ការងារ គណៈកាាធិ ការសហម្របតិបតតិការដៃើម្បីកម្ពុជា (គសក)ដោក ដសឿង សាដរឿន ដោក

ឃន បុនលុ ង ដោក សុឹង ទី ប៉ាូ និងដោកស្សី ស្កវ ា៉ា រ៉ា ។
ឃ. ម្រកុម្ការងារម្របឹ កាដោប

់កុងឆ្
ន
ន ាំ២០១៣ាន កញ្ញ ដហង

ីនណា អនកម្រគប់ ម្រគងម្រកុម្ហុន

Advance Business Consulting (Cambodia) Co. Ltd. និងដោក George Cowie ស្ៃ
ឯករជយសម្រាប់ ការចងម្រកង និងដបាោះពុ ម្ដព ោ
ង. ម្រកុម្ការងារម្របឹកាដោប

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះដ

់កុងឆ្
ន
ន ាំ២០១៨ស្ៃ

់

ើង។

ាន ដោកសុខ្ ម្ុនី រន ិទធ ម្របធានម្រកុម្ហុន

StandardBiZ Consulting Co.Ltd. ម្រកុម្ការងាររបស់ដោក ស្ៃ
ដនោះឲ្យកាន់ស្តានគុណភាពនិងម្របសិទធភាពស្លម្ដទៀត។
គសក សូម្ស្លលងអាំណរគុណោ៉ា ងម្រជា

ជាអនកពិ ដម្រោោះដោប

បានដធែើបចេុបបននភាព ដោ

ដម្រៅចាំដពាោះអនកពាក់ ព័នធទាំងអស់ស្ៃ

ការណ៍ស្ណនាាំ

ានសម្តថភាព និង

ម្របកបដោយភាពសបបុរសបានៃឹកនាាំការអភិ វឌ្ឍដោ ការណ៍ស្ណនាាំនិងស្កសម្រម្ូ ដនោះ
និងបានផ្សត ន
់ ូវ
ការយ ់ៃឹងអាំពីខ្ឹម្
ល សារស្ៃ បានដោោះស្សាយដៅកនុងដោ ការណ៍ស្ណនាាំដនោះ
និ ងបានជួ យពិ និតយដ ើង
វ ិញ និងស្កសម្រម្ួ

ាតិកាដោយដធែើឱ្យកាលយជាឯកសារម្ួ យស្ៃ

អាចអានបានស្សួ

និ ងងាយស្សួ

កនុង

ការដម្របើម្របាស់។
គសក សូម្ស្លលងអាំ ណរគុណោ៉ា ងម្រជា

ដម្រៅចាំដពាោះការចូ

រួម្ចាំស្ណកោ៉ា ងសកម្ា និងការចូ

ម្ន្តនតីអនុ វតតន៍ និងម្ន្តនតី ជាំនាញហិរញ្ញ វតថុ ដនសាជិក គសក ចាំ ដពាោះដោ
សិកាដរៀនសូម្រត និងកិ ចព
េ ិដម្រោោះដោប

សូម្អរគុ ណជាពិ ដសសផ្សងស្ៃរៃ
ផ្សត

់ជាដម្រចើ ន និងការស្ចករ ាំស្

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះតាម្រយៈដវទិ កា

កឯកសារដោងរបស់ពួកដគ។

់អងគការ Diakonia , Oxfam (America),DCA និ ង NPA ស្ៃ

់ការោាំម្រទស្ផ្សនកហិរញ្ញវតថុរបស់ពួកោត់ សម្រាប់ ការបដងកើតដោ
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រួម្ពី

បាន

ការណ៍ស្ណនាាំ និ ងដវទិ កាសិកាដនោះ។

បុពែកថា
បុពែកថា
វ ិធានការម្ួ យដនភាពដជាគជ័ យដនសងគម្សុីវ ិ
ការ

និងកា

ៈដទសៈស្ៃ

របស់ដយើងគឺ ការដឆលើយតបរបស់ដយើងចាំ ដពាោះតម្រម្ូវ

កាំ ពុងផាលស់បូររបស់
ត
អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញដៅកនុងម្របដទសកម្ពុជា។

ដយើងកាំពុងដរៀនពី រដបៀបដធែើការជាម្ួ យនីតិបបញ្ញ តិ តទាំងឡាយស្ៃ
វាកម្ាលី ា ម្ួ យដោយានការស្ក

ម្អនិងដធែើឲ្យសងគម្សុីវ ិ

បានអនុ ម្័ត និ ងរដបៀបដនការផ្សត

ឲ្យកាន់ ស្តដជឿនដ

់នូវដស

ឿនដៅម្ុ ខ្ និ ងទាំ ដនើ បកម្ាស្លម្

ដទៀត។ ដយើងបានដបើកចាំហ ម្របកបដោយគណដនយយភាព ដហើយបានដបតជា្ខ្លួនដយើងចាំ ដពាោះបទោានឬសតង់
ោរជាក់ ោក់ ដនការអនុ វតតស្ៃ

សាធារណជនអាចវាស់សង
ទ ់ នូវអែីស្ៃ

រ ាំពឹងទុកពីដយើងបាន។ ការដឆលើយតប និងការសម្រម្បសម្រម្ួ
ោះបង់ និងការផ្សត

ពួកដគអាចវាស់សង
ទ ់ បាន

និ ងអាច

ស្បបដនោះ សាំណូម្ពរឱ្យានភាពអត់ ធត
ា ់ ការ

់ឲ្យនូវជាំ នាញពី ដយើងទាំងអស់ោន។ ដយើងម្រតូវធានាថាការអនុ វតតការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញ វតថុ

របស់ដយើងបដងកើននូវតាលភាពនិងគណដនយយភាពបស្នថម្ដទៀតៃ

់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។

ដយើងានក់ៗានតួ នាទី ដៃើ រតួ កុងការដោោះស្សាយបញ្
ន
ា ម្របឈម្ដៃើ ម្បីដធែើឱ្យម្របដសើរដ

ើងនូវការ

អនុវតតការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុរបស់ដយើង និងរកានូ វវ ិធី សាស្រសតម្ួយស្ៃ

ានភាពរ ឹងាាំ និងរ ីកចដម្រម្ើ ន កនុង
ការណ៍ស្ណនាាំដនោះ៖ ការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថុៃ៏ សាំខាន់ដៅកនុង

ការម្រគប់ ម្រគងគណដនយយ និ ងហិរញ្ញវតថុ។ ដោ

វ ិស័យអងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញម្ិ នម្រតឹម្ស្តម្រគបៃណតប់ ចកខុវ ិស័យនិ ងដោ
រដបៀបស្ៃ
ផ្សត

ដយើងានបាំណងម្រគប់ម្រគងគណដនយយនិ ងហិរញ្ញវតថុនាដព

់នូវឧបករណ៍សម្រាប់ការអនុវតតដៃើម្បីជួយៃ

ដនាោះ។ ដោ

ការណ៍ស្ណនាាំពី

អនាគតដនាោះប៉ាុ ដណាាោះដទប៉ាុស្នតវាក៏

់ដយើងទាំងអស់ោនកនុងការសដម្រម្ចបាននូ វចកខុវ ិស័យ

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះម្រតូវបានដរៀបចាំ ជាជាំពូក និងម្រគប់ ជាំពូកម្រតូវបានដរៀបចាំ ជាចាំណងដជើងរង។

ទាំ ព័រនិងាតិ កាបានផ្សដ
អារម្ាណ៍ស្លម្ដទៀត។

់នូវម្គគុដទទសក៍ សម្រាប់ ទីតាាំងដនម្របធានបទជាក់ ោក់ម្ួយឲ្យកាន់ស្តានការចាប់
ដ

ើសពី ដនោះដទៀតដៅចុងបញ្េប់ ដនការស្ណនាាំដោកអនកនឹងដឃើញានឧបសម្ព័នធ

ានម្របដោជន៍ស្លម្ដទៀតផ្សង។ រួម្បញ្ូេ

ជាម្ួ យបញ្ជីដនទម្រម្ង់ និងព័ត៌ានស្ៃ

ានម្របដោជន៍ ដផ្សសងៗ

ដទៀត។

ដយើងសងឃឹម្ោ៉ា ងម្ុ តាាំថាដោ

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះនឹ ងដធែើឱ្យការងាររបស់អក
ន ម្រគប់ ម្រគងនិ ងអនក

ៃឹ កនាាំដៅកនុងអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញកាន់ស្តានភាពងាយស្សួ
ការងារម្របកបដោយម្របសិទធភាព។

គសក

ខ្ិ តខ្ាំចូ

ចាំ ដណញដៅកនុងម្របដទសកម្ពុជាកាន់ ស្តរ ឹងាាំ។

កនុងការបដងកើតបរ ិោកាស
រួម្ចាំ ស្ណកកនុងការដធែើឲ្យអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់

ដយើងទទួ

សាគ

់ថាធនធានម្នុ សសគឺ ជាម្រទពយសម្បតតិៃ៏

ានតដម្លបាំផ្សុតរបស់សងគម្។ ដសចកតីសងឃឹម្របស់ដយើង សងឃឹម្ថាសហដសវ ិកនឹ ងដម្របើម្របាស់ដោ
ស្ណនាាំដនោះឱ្យម្របដសើរដ
ភាព និងដ

ើងនូ វតដម្លដនការចូ

ការណ៍

រួម្ចាំ ស្ណករបស់ពួកដគចាំដពាោះការងាររបស់ពួកដគដៅកនុង អងគ

ិ៍ ត
ើកកម្ពស់ដករដឈា
ា ោះៃ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដនអងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញរបស់ដយើង។

គសក បានៃឹ ងថា ានចាំនុចខ្ែោះខាតម្ួ យចាំ នួនស្ៃ
២០១៣ ដហើយក៏ បានពិនិតយដម្ើ

ដ

បានដកើតដ

ើងកនុងការស្កសម្រម្ួ

ទី១ កនុងឆ្នាំ
ើ វ ិញផ្សងស្ៃរដៅកនុងឆ្នាំ២០១៨ ដៃើម្បីដធែើឱ្យកាន់ស្តម្របដសើរដ ើង ដៃើម្បី
ង

បាំ ដពញតាម្តម្រម្ូវការរបស់ អងគភាពឬសាគម្ម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញដៅកនុងម្របដទសកម្ពុជាកនុងស្ផ្សនកដន
ការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុ។

4

គសក សូម្សាែគម្ន៍រ
ម្របាស់ទាំងអស់ដនដោ

់ម្តិរ ិោះគន់ និ ងម្តិ ដោប

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះដៃើ ម្បីស្ក

់ ពី ដោក ដោកស្សី ជាអនកអាន និ ងអនកដម្របើ

ម្អឲ្យកាន់ ស្តម្របដសើរដ

ដសឿង សាដរឿន

នាយកម្របតិបតតិ
គណៈកាាធិការសហម្របតិបតតិការដៃើម្បីកម្ពជា
ុ (គសក)

5

ើងស្លម្ដទៀត។
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ជាំពូកទី១: ទិដ្ឋភាពទូគៅននគោលការណ៍គ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ
សគងេប
ជាំ ពូកដនោះស្ណនាាំពីសាវតា ដោ

ការណ៍ស្ណនាាំ រដបៀបដម្របើ វ ិសា

បាំ ណងដនដោ

ភាព និងស្ៃន

កាំ ណត់របស់វា។

១.១ គ្បវត្តិននការបគងកើត្គោលការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
ដៅឆ្នាំ២០០៩ ដវទិ កាសិកាដរៀនសូម្រតការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុម្រតូវបានបដងកើតដ

កាាធិ ការសហម្របតិ បតតិការដៃើម្បីកម្ពុជា (គសក) ។ ដោ

បាំ ណង គឺ ផ្សត

ើងដោយគណៈ

់ឱ្កាសៃ

់សាជិករបស់ខ្ួនកន
ល ុង

ការពិ ភាកាឆលុោះបញ្
េ ង
ាំ និ ងសិកាអាំ ពីម្របធានបទទក់ទងនឹ ងការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថុ ដៃើម្បីកសាង

បណា
ត ញ ៃ៏ រ ឹងាាំម្ួយកនុងចាំ ដណាម្អនក អនុ វតតន៍ស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុ និ ងអនកជាំ នាញដៅកនុងអងគភាពម្ិ នស្សែងរក
ម្របាក់ ចាំដណញ និងដៃើ ម្បីបដងកើតដោ
ភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ។
ទធផ្ស

ការណ៍ស្ណនាាំជាក់ ស្សតងម្ួ យសតីពីការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុសម្រាប់អងគ

ពី ដវទិ កាសិកាដរៀនសូម្រតនិងការពិ ដម្រោោះដោប

ដម្រចើនដៅកនុងអងគការឬសាគម្សាជិ កដផ្សសងៗស្ៃ

់បានបងាាញថាានធនធានម្នុ សសជា

ានជាំ នាញពាក់ព័នធនិងចាំ ដណោះៃឹ ងដ

ដនោះ។ ដទោះជាោ៉ា ងណាក៏ ដោយម្ិ នានយនតការជាក់ស្សតងណាម្ួ យដៃើ ម្បីជួយសម្រម្ួ
បទពិ ដសាធន៍ និងការអនុវតត

ៗ
អ រវាងអងគការឬសាគម្នានាដនាោះដ

ៃ

ើយ។

ើបញ្
ា ទាំង
់ការផាលស់បូរត

ជាដរឿយៗានការម្រពួយបារម្ាណ៍ចាំ ដពាោះភាពខ្ែោះខាតទាំងឡាយពាក់ព័នន
ធ ឹងភាពជាក់ ស្សតងស្ៃ
ដនម្របដទសកម្ពុជា
ដម្របើ ម្របាស់ម្ដធោបាយនិ ងវ ិធី សាស្រសតស្ៃ ម្ិន
វ់ បបធម្៌ សងគម្ នដោបាយនិ ងការដរៀនសូម្រតពីបរ ិសាថនដៅកនុងម្របដទសកម្ពុជា ដហើយជា ទធ

អងគកាឬសាគម្រម្ិ នស្ម្នរោាភិ បា
ទទួ
ផ្ស

សាគ
បណា
ត

ឲ្យបរជ័ យកនុងការបដងកើតច

នានិងកាលាំងច

ករស្ៃ

សហគម្ន៍ អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញឬអងគការដរៀងខ្លួន។
ការស្ៃ

ានដោ

ចាាំបាច់សម្រាប់ ការផាលស់បូរដៅកន
ត
ុង

ការណ៍ស្ណនាាំចាស់ោស់និងអនុ វតតន៍ជាក់ ស្សតង

ដៃើ ម្បីបងាាញផ្សលូវកនុងការ

ម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុ និងការអនុវតតហិរញ្ញវតថុរបស់ពួកដគកនុងភាពម្រតឹម្ម្រតូវ ានតាលភាព គណដនយយភាព គួ រ
ឱ្យទុ កចិ តត ាន

កខណៈអាជី ព និងាននិ រនតភាពគឺជាតាំ រវូ ការរបស់អងគភាពឬសាគម្។ ការបដងកើតដោ

ការណ៍ស្ណនាាំម្រតូវបានចាប់ ដផ្សតើម្ដៅពាក់កណា
ត

ឆ្នាំ២០០៩ដម្រកាម្ការម្រតួតពិ និតយរបស់ ដោក

ន់ បូ រ ិទធី។

២.២ គោលបាំណងននគោលការណ៍ណណន ាំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ
ដោ

បាំ ណងរួម្ដនដោ

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះគឺដៃើម្បីស្ក

ម្អម្រកបខ្័ណឌគណដនយយភាពនិងតាលភាព

កនងវ
ុ ិស័យម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថុដៅកនុងវ ិស័យអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញដៅកនុងម្របដទសកម្ពុជាដោយ
ស្ផ្សអកដ ើបទពិ ដសាធន៍របស់អនកជាំ នាញស្ៃ ជាសាជិ ករបស់គសក ដៅកនុងវ ិស័យដនោះ។
ដោ

បាំ ណងផ្សត

់ការស្ណនាាំនិងស្ចករ ាំស្

កនូវការអនុ វតត

ៗ
អ ដោយសងឃឹម្ថា:

 បដងកើនការអនុដោម្ដៅតាម្ចាប់និងបទោានពាក់ព័នន
ធ ឹងការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថ។
ុ
ដ

ក
ើ កម្ពស់វ ិជាជជីវៈនិងការអនុវតត

ៗ
អ ទក់ទងនឹងការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថ។
ុ
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 ផ្សត

ន
់ ូវឧបករណ៍ស្ៃ

ានអតថម្របដោជន៍សម្រាប់ការដរៀនសូម្រតជាបនតបនាទប់ស្ៃ

ខ្លនបានសម្រាប់
បុគគ
ួ

ស្ៃ

ដធែើការកនងការម្រគប់
ម្រគងហិរញ្ញវតថុ។
ុ

១.៣ រគបៀបគគ្បើគោលការណ៍ណណន ាំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ
ដោ

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះម្រតូវបានដរៀបចាំ សម្រាប់ អក
ន ស្ៃ

ព័ នន
ធ ឹ ងការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថុ។
ដព

ដវោជាក់ ោក់ម្ួយ។

ើចាំនុចសាំខាន់ ស្ៃ

អនកម្របស្ហ

ម្រគងហិរញ្ញ វតថុជាក់ ោក់ ដហើយស្ចករ ាំស្
វាក៏ ានសទទនុម្រកម្ទូ

ចុ ងបញ្េប់ដនដោ

ានការទទួ

វាម្រតូវបានបដងកើតជាជាំ ពូកជាដម្រចើនស្ៃ

ដៃើម្បីឱ្យអនកដម្របើម្របាស់អាចដផាតតដៅដ

អាចសម្រម្ប

ខ្ុ សម្រតូវនិងការងារ

ពាក់

ានចាំ ណងដជើងរងចាស់ោស់

ពាក់ព័នធសម្រាប់តម្រម្ូវការរបស់អនកដៅចាំ ណុច

ជាចង់ចម្លងស្ផ្សនកខ្លោះៗដនដោ

ការណ៍ស្ណនាាំដ

ើម្ុខ្ងារម្រគប់

កវាជាម្ួ យម្ិ តរត ម្
ួ ការងារនិងដៃគូរបស់អនក។

ាំទូោយផ្សងស្ៃរ(ានការអនុញ្ញតពី Mango - www.mango.org.uk/) ដៅ

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះ

ស្ៃ

អនកដម្របើ ម្របាស់គួរដម្ើ

ឯកសារដោងដៃើ ម្បីបញ្
ជ ក់ពីពាកយប

ដចេកដទស។
ដោ
ម្នុសសដទស្ៃ

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះ

ម្ិនអាចផាលស់បូរនិ
ត ងស្ក

ដម្របើម្របាស់នូវទសសនៈនិងគាំនិតនិងរដបៀបស្ៃ

បរ ិបទដនការងាររបស់ពួកដគដទ ស្ៃ

ម្អការអនុវតតដោយឯកឯងបានដទ។
ដោ

ានស្ត

ការណ៍ដនោះម្រតូវបាន អនុវតតន៍ កនុង

ដធែើឱ្យអងគភាពរបស់ដគានភាពម្របដសើរដ

ង
ើ បាន។

១.៤ វិសាលភាពនិងណដ្នកាំណត្់
ដោ

ការណ៍ស្ណនាាំដនោះម្រតូវបានដរៀបចាំ ដ

រកម្របាក់ ចាំដណញម្ួ យចាំនួនស្ៃ
ដគ។ សងឃឹម្ថាដោ
និ ងវ ិស័យសាំខាន់ ៗស្ៃ

ានបាំ ណងស្ក

ើងដៃើម្បីដធែើជាឯកសារដោងសម្រាប់ អងគភាពម្ិនស្សែង
ម្អការអនុវតតនិងការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញ វតថុម្របចាាំដលៃរបស់ពួក

ការណ៍ស្ណនាាំការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញ វតថុដនោះ នឹ ងស្ចករ ាំស្

កជាំ នាញ ដោោះស្សាយបញ្
ា

ពាក់ ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍដផ្សទកុងរបស់
ន
អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញដៅកនុង

ម្របដទសកម្ពុជា។ ដទោះជាោ៉ា ងណាក៏ ដោយវាម្ិនស្ម្នជាឯកសារជាប់ កិចេសនោផ្សលូវចាប់ដទ ។ ឯកសារភាជប់
ទាំងអស់ដនោះម្រោន់ ស្តជាគម្រម្ូម្ួយចាំ នួនប៉ាុ ដណាាោះ ។ ដហតុ ៃូដចនោះដហើយពួ កដគម្រតូវពិ និតយដ ើងវ ិញដហើយគួ រស្ត
ម្រតូវស្កសម្រម្ួ

ដៅតាម្តម្រម្ូវការនិ ងបរ ិបទរបស់ខ្ួន។
ល
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ជាំពូកទី ២: គសចកតគី ផ្សតើម សតព
ី ី ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ
សគងេប
ជាំ ពូកដនោះដផាតតដ

ើ ដោ

ការណ៍ជាម្ូ

ោាន

សារៈសាំខាន់ ដនបុគគ

ម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុនឹ ងម្រតូវបានសរដសរជាម្ួ យនឹងម្រកម្សី

ធម្៌ សម្រាប់បុគគ

ដោរពតាម្ចាប់ និងបទោានដៅកនុងគាំ និត។

ិកនិ ងតួនាទី របស់ពួកដគកនុងការ
ិកហិរញ្ញ វតថុ និងការ

២.១ គសៀវគៅគោលការណ៍ណណន ាំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ

ជាំ ហានៃាំបូងកនុងការបដងកើតអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញម្ួ យគឺម្រតូវបដងកើតដោ

នី តិវ ិធី ម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុ។

ដោ

នដោបាយនិង

នដោបាយនិ ងនី តិវ ិធី ម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុជាឯកសារដផ្សទកុងស្ៃ
ន

ម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញគួ រស្តដម្របើ ម្របាស់ដៃើម្បីកត់ម្រតានិ ងតាម្ោនម្របតិ បតតិការហិរញ្ញ វតថុ។
នដោបាយនិ ងនី តិវ ិធីម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញ វតថុានសារៈសាំខាន់ ពីដម្រពាោះវាផ្សត

អងគភាព

ឯកសារដោ

់នូវភាពចាស់ោស់ទក់ ទងនឹ ង

ៃាំ ដណើរការដផ្សទកុងរបស់
ន
អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ។
ដ

ើសពី ដនោះដៅដទៀតវាានម្របដោជន៍ៃ

ពម្រងឹ ងជាំ នាញម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុរបស់ពួកដគ។
វ ិធី ម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញ វតថុជួ យៃ

់បុគគ

ដោ

ដរៀបចាំ ស្ផ្សនការនិ ងដធែើគដម្រាងលវ ិកា



កត់ម្រតាម្របតិបតតិការហិរញ្ញ វតថុទាំងអស់




បាំ ណងរបស់ដោ

នដោបាយ/ដោ

ការណ៍និងនីតិ

់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញៃូចជា៖




ិកលាីកុងអងគ
ន
ភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញដៃើ ម្បី

ម្រតួតពិនិតយនិងតាម្ោនការចាំ ណាយ
បាំ ដពញ ការរបាយការណ៍ស្ៃ

ផ្សលូវចាប់តម្រម្ូវការនិងទម្ទរ
ធានានូ វភាពម្រតឹម្ម្រតូវ និង ទន់ ដព ដវោដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ៃ

់ាេស់ជាំនួយ និងអនក

ពាក់ ព័នធ

២.២ សារៈសាំខាន់ននការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថសគ្ាប់
អងគភាពមិនណសែងរកគ្ាក់ចាំគណញ
ុ
ការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុទក់ទងនឹ ងអែីស្ៃ

កម្េីម្របាក់ ស្ខ្ និងម្របាក់ រងាែន់ ។ ម្ូ

ដហតុស្ៃ

ស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញានៃូចខាងដម្រកាម្:
1) ជាការនាាំផ្សូវសម្រាប់
ល
ម្រកុម្ម្របឹ កាភិ បា
ហិរញ្ញ វតថុដ ើងវ ិញដោយស្ផ្សអកដ ើដោ

សាំខាន់ ជាងការដចញម្ូ

ការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុានសារៈសាំខាន់ សម្រាប់អងគភាពម្ិន
ដៃើម្បីបញ្
ជ ក់ដ

ើងវ ិញឬបដងកើតដោ

ដវោ។

ម្របសិនដបើ ចាាំបាច់ ។
3) ផ្សត

ើការផ្សត

់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ

អនកម្រគប់ម្រគងអាចដធែើសកម្ាភាពតាម្គដម្រាងស្ផ្សនការឬស្សែងរកម្ូ

និ ធិបស្នថម្

វាក៏ អាចវាស់សម្តថភាពរបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញម្ួ យដៃើម្បី

ពម្រងី កកម្ាវ ិធីរបស់ខ្ួនផ្សងស្ៃរ។
ល

ស្ៃ

នដោបាយ

នដោបាយសតង់ោរគណដនយយ ។

2) អាចឲ្យអនកម្រគប់ម្រគងដធែើការសដម្រម្ចចិតតបានម្រតឹម្ម្រតូវ ដោយស្ផ្សអកដ
ទន់ ដព

បបទនបម្រត ម្របាក់ បុដរម្របទន

់ឱ្យអងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញនូ វអតថម្របដោជន៍ស្ៃ
ខ្ែោះខាត។ ពីដម្រពាោះាេស់ជាំនួយយកចិតតទុកោក់ជាខាលាំងដ
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ចាាំបាច់ ដ

ើការម្រគប់ ម្រគងធនធាន

ើលវ ិកាជាំនួយស្ៃ

ដម្របើ ម្របាស់ដោយអងគ

ភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញដហតុ ដនោះអងគភាព
ានដម្របៀបដ

ស្ៃ

ើអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញស្ៃ

4) បដងកើតនិ ងពម្រងឹងភាពដជឿជាក់ របស់អក
ន ពាក់ព័នម្
ធ កដ

ានជាំ ហរហិរញ្ញវតថុ

ានការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថុដៅានកម្រម្ិត។
ើអងគភាព។

5) ធានាការអនុដោម្ដៅតាម្ចាប់និងបទោានរបស់រោាភិ បា
ដធែើដ

ើងដហើយសកម្ាភាពបានម្របម្រពឹតតដោយស្ផ្សអកដៅដ

បាន
ដ

អ

វានឹងម្ិ នានភាពម្ិនសុីសងាែក់ ោនរវាងអែីស្ៃ

។ ដៅដព

ដធែើការសដម្រម្ចចិ តម្រត តូវបាន

នដោបាយនិងនី តិវ ិធីគណដនយយ

ើ ដោ

ជាបទោាននិ ងអែីស្ៃ

ម្រតូវបានអនុ វតតន៍ដនាោះ

ើយ ដហើយវាបានកាំ ណត់ អាទិ ភាពម្រតឹ ម្ម្រតូវ។

6) ធានានូ វការអនុវតតគដម្រាងៃូ ចស្ៃ

បានដម្រោងទុក។ ដោយានការស្បងស្ចកលវ ិកាបានម្រតឹម្ម្រតូវោាន

គដម្រាងណាម្ួ យម្រតូវដបាោះបង់ដោយសារស្តអងគភាព ខ្ែោះម្ូ
7) បដងកើត
8)

ម្រអ តូវបានចាត់ទុកថា

ាំហូរសាច់ ម្របាក់ វ ិជជាន។

ហ
ាំ ូរការងាររ
បុ គគ
ទទួ

និ ធិដៅចុងឆ្នាំដនាោះដទ។

ន
ូ

ដៅដព

ាននីតិវ ិធី ការងារចាស់ោស់ដនាោះបញ្
ា តានតឹ ងកនុងអារម្ាណ៍របស់

ិកស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុម្រតូវបានកាត់បនថយ។

ពី ដម្រពាោះបុ គគ

ិកានក់ៗអនុ វតតន៍ដៅតាម្តួ នាទីនិងការ

ខ្ុ សម្រតូវរបស់ពួកដគ។

9) ការការពារម្រទពយសម្បតតិរបស់អងគភាព។
10) ជួ យអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញកនុងការដធែើស្ផ្សនការដៃើ ម្បីបដងកើនម្ូ
ាននិរនតរភាពយូរអស្ងែង។

និធិខ្ួនឯងស្ៃ
ល

នឹងដធែើឱ្យ

២.៣ គត្ើអនកណាខ្ែោះគដ្ើរត្ួនទីសខា
ាំ ន់ៗកនងការគ្រប់
គ្រងហិរញ្ញ វត្ថកន
ភាព?
ុ
ុ ងអងគ
ុ
ានអនកដៃើ រតួ នាទី សាំខាន់ៗ៧ម្រកុម្កនុងការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុដៅកនុងអងគភាព ដហើយការទទួ

ខ្ុ ស

ម្រតូវចាំ បងរបស់ពួកដគាន៖
1) ម្រកុម្ម្របឹកាភិបា
ការដោយស្ផ្សអកដ
និ ងដោ

:

ធានានូ វតាលភាពនិ ងគណដនយយភាពកនុងការដម្របើ ម្របាស់ម្របភពធនធានរបស់អងគ

ើគុណតដម្លអងគភាព ទសសនៈវ ិស័យ និងដបសកកម្ាដៃើម្បីសដម្រម្ចបាននូវដោ

ដៅ

បាំ ណងរបស់អងគភាព។

2) ថានក់ម្រគប់ម្រគង: ថានក់ ម្រគប់ម្រគងបានដៃើ រតួ ោ៉ាងសាំខាន់ កនុងការធានាថាធនធានរបស់អងគភាពម្រតូវបាន
ដម្របើម្របាស់ោ៉ាងានម្របសិទធភាពនិ ងានម្របសិទផ្ស
ធ
ដៃើម្បីសដម្រម្ចបាននូ វដោ ដៅនិ ងដោ
បាំ ណងរបស់អងគភាព។
3) នាយកម្របតិបតតិ: ធានាថាម្របាក់ ចាំណូ

និងចាំណាយទាំងអស់ម្រតូវដោរពតាម្ដោ

ការណ៍ និងបទ

បញ្ញតិរបស់អងគភាព ដហើយធានាថាធនធានទាំងអស់របស់អងគភាពម្រតូវបានដម្របើ ម្របាស់ោ៉ាងម្រតឹ ម្ម្រតូវ
ដៃើម្បីសដម្រម្ចបាននូ វស្ផ្សនការយុទធសាស្រសតស្ៃ
របស់ាេស់ជាំនួយ និ ងដោ
4) អនកម្រគប់ម្រគងកម្ាវ ិធី:

បានកាំ ណត់ ដហើយអនុ ដោម្ដៅតាម្កិចេម្រពម្ដម្រពៀង

នដោបាយ និ ង នីតិវ ិធីរបស់អងគភាព។

ធានានូ វតាលភាពហិរញ្ញ វតថុដនកម្ាវ ិធី។

ម្រគប់ ម្រគងកម្ាវ ិធីដៃើម្បីររាំងការស្កលងបនលាំធាំៗ ដោយោក់ ដៅ ម្ូ
ពិ និតយដ
ដកើតដ

ើងវ ិញដោយខ្លួនឯង។

វាគឺ ជាការទទួ

ខ្ុ សម្រតូវរបស់អក
ន

ោានម្របព័នធម្រតួតពិ និតយៃ៏

ន
អ ិងដធែើការ

គនលឹោះសាំខាន់គឺដធែើការវ ិនិ ច័ យ
ឆ ថាដតើ ានហានិ ភ័យពិ តម្របាកៃអែីខ្លោះ

ើង បនាទប់ម្កម្រតូវរកវ ិធី សាស្រសតដៃើម្បី

ដនោះដៅដទៀតអនកម្រគប់ ម្រគងកម្ាវ ិធី ម្រតូវទទួ

ុបបាំ បាត់ និងកាត់បនថយហានិភ័យទាំងដនាោះ។ ដ

ខ្ុ សម្រតូវកនុងការធានាថាគដម្រាងលវ ិកាម្រតូវបានបដងកើត
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ើសពី

ដ

ើងដោយស្ផ្សអកដ

និ ធិដោយស្ផ្សអកដ

ើស្ផ្សនការសកម្ាភាពម្រតឹ ម្ម្រតូវនិងម្រតូវតាម្ោនការរ ីកចដម្រម្ើននិ ងការដម្របើ ម្របាស់ម្ូ
ើលវ ិកាស្ៃ

បានអនុ ម្័ត។

5) អនកម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថុ: ទទួ

ខ្ុ សម្រតូវដ

ើម្របតិបតតិការ ទូ ដៅដនការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុរបស់អងគភាព

និ ងធានាថាម្របតិ បតតិការហិរញ្ញ វតថុទាំងអស់ម្រតូវដោរពតាម្ដោ

នដោបាយនិងនី តិវ ិធី

ហិរញ្ញ វតថុរបស់អងគការនិងម្រតូវបានោាំម្រទដោយឯកសារដោងម្រគប់ ម្រោន់ និងម្រតឹម្ម្រតូវ។ ដម្រៅពី ដនោះោត់
ម្រតូវធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្រតូវបានផ្ស

6) គណដនយយករ: ទទួ
ដវោស្ៃ

ខ្ុ សម្រតូវដ

អនុ ដោម្តាម្ដោ

ិតម្រតឹម្ម្រតូវនិងទន់ ដព

ដវោ។

ើការបដងកើតរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុស្ៃ

ការណ៍គណដនយយដៃើ ម្បីជួយៃ

គួ រឱ្យទុកចិតតនិងទន់ ដព

់អក
ន ម្រគប់ម្រគងដៃើម្បីដធែើ ដសចកតី

សដម្រម្ចចិតតស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុបានម្រតឹម្ម្រតូវ។

7) ដបឡាករ: ទទួ
ម្ូ

ខ្ុ សម្រតូវកនុងការស្លរកាម្រទពយសម្បតតិ និ ង ឯកសារស្ៃ

បបទនបម្រត ដសៀវដៅធនាោរ និ ងដសារទូ ស្ៃកឬ ដ

ដទៀតដបឡាករក៏ ទទួ

ពាក់ ព័នធៃូចជាសាច់ ម្របាក់

ខ្កូ ៃសុវតថិភាពរបស់ទូស្ៃក។ ដ

ើសពី ដនោះ

ខ្ុសម្រតូវកនុងការដធែើរបាយការណ៍សាច់ ម្របាក់ ម្របចាាំដលៃដៃើម្បីធានាថាការកត់ ម្រតា

ម្របតិបតតកា
ិ រហិរញ្ញវតថចូ
កនងម្រ
ុ
ុ បព័នធគណដនយយ
ដព ដវោ។

ដោយគណដនយយករានភាពម្រតម្
ឹ ម្រតូវនិងទន់

២.៤ គ្កមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈសគ្ាប់បុរគលក
ិ ណផ្សនករណគនយយ ឬ ហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្រកម្សី

ធម្៌ហិរញ្ញវតថុដនោះកាំណត់ដោ

ទក់ ទងស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុដៅកនុងអងគភាពម្ួ យស្ៃ
ដៅដព

ដោ

អនុវតតន៍ភារកិ ចន
េ ិងការទទួ

រួម្កនុងការដធែើការងារ

ម្រតូវបានរ ាំពឹងថានឹ ងម្របកាន់ ខាជប់ នូវម្រកម្សី

ធម្៌ ហិរញ្ញវតថុ

ខ្ុ សម្រតូវរបស់ខ្ួនសម្រាប់
ល
អងគភាពណាម្ួយម្ន្តនតីហិរញ្ញ វតថុ

ធម្៌ ដោយភាពដសាាោះម្រតង់ និងសុចរ ិតភាពរួម្បញ្ូេ

ជដាលោះជាក់ោក់ឬទាំ នាស់ផ្ស

 ដជៀសវាងទាំនាស់ផ្ស

ម្របដោជន៍ ៈ រវាង ម្របដោជន៍ ផាទ

ទាំងសី

ធម្៌ដនការដោោះស្សាយ

់ខ្ួននិ
ល
ងវ ិជាជជី វៈ។

ម្របដោជន៍ដោយ

ផ្សសពែផ្សាយឬជូនៃាំ ណឹងៃ
ទាំ នាក់ទាំនងសាំខាន់ៗស្ៃ

់គណៈកាាធិ ការសវនកម្ារបស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា
ទក់ ទងនឹងទាំ នាស់ផ្ស

រ

់ម្របតិបតតិការឬ

ម្របដោជន៍ ។

អនុដោម្តាម្នី តិវ ិធី ការកាំ ណត់ ការបងាាញបស្នថម្និ ងកាតពែកិចេរយការណ៍និ ងតម្រម្ូវការដផ្សសងៗ
ដទៀតស្ៃ



សម្រាប់ អក
ន ចូ

ការណ៏គតិយត
ុ ត

 ម្របម្រពឹ តម្រត កម្សី



ធម្៌

ខ្ុ សម្រតូវរបស់ពួកដគ។

កនុងការបាំ ដពញភារកិ ចន
េ ិងការទទួ
នី ម្ួយៗម្រតូវ៖



ការណ៍សី

គណៈកាាធិ ការសវនកម្ាបដងកើតដៃើម្បីកាត់បនថយ ឬ

ផ្ស

ប៉ា ោះពា

់របស់វាដៅដ

ផ្សត

់ការបងាាញឱ្យបានដពញដ

ម្របដោជន៍ ឬ

ើអងគភាព។
ញ ម្រតឹម្ម្រតូវ សម្រម្យ ទន់ដព

របាយការណ៍ និងឯកសាររបស់អងគភាពស្ៃ
សាធារណៈដផ្សសងដទៀតស្ៃ

ុបបាំ បាត់ ទាំនាស់ផ្ស

អងគភាពដនោះដធែើ។

ដវោ និ ងអាចយ

់បានដៅកនុង

ានឬបញ្ូជ នដៅ និងដៅកនុងការទាំ នាក់ទាំនង
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ដធែើោ៉ាងម្៉ាត់ចត់ដ

ើម្រគប់ទិៃាភាពទាំងអស់ដោយអនុ វតតន័ចាប់ និ ងបទបញ្
ជ ទាំងអស់របស់រៃា ម្រគប់

ាំោប់ ថានក់។


ដធែើសកម្ាភាពដោយដសាាោះម្រតង់ ដោយានការទទួ

ខ្ុ សម្រតូវ ដោយម្របុងម្របយ័តន និងដោយ

ឧសាហ៍ ដោយម្ិនានស្កលងបនលាំព័ត៌ាន ឬអនុ ញ្ញតឱ្យដម្របើ ដឈាាោះអងគភាពដៃើម្បី ផ្ស
ផាទ


ដ

់ខ្ួន។
ល

ើកកម្ពស់អាកបបកិ រ ិោសី

ម្របដោជន៍

ធម្៌ របស់អនកៃដទដៅកនុងទី កស្នលងដធែើការរបស់អងគភាព។

២.៥ ការអនុគោមតាមបញ្ញ ត្ិតនិងបទដ្ឋឋនរណគនយយ
ការអនុដោម្តាម្ចាប់គឺជាការទទួ

ខ្ុ សម្រតូវរបស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

ដហើយគួ រម្រតូវបានចុ ោះកនុងបញ្ជី

ជារដបៀបវារៈផ្សងស្ៃរ។ ការដោរពតាម្ចាប់ បទបញ្
ជ និ ងបទោានគួ រស្តជាស្ផ្សនកម្ួយដនៃាំដណើរការម្រគប់ ម្រគង
ហានិ ភ័យ វបបធម្៌ របស់អងគភាព និងានស្ចង

ម្អិតកនុងដោ

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញគួ រស្តយ
ដផ្សសងដទៀតអាចដធែើអនតរកម្ាជាម្ួ យដោ
ផ្សសពែផ្សាយឲ្យបាន

នដោបាយនិងនី តិវ ិធី របស់អងគភាព។

់ៃឹងអាំពីបរ ិបទដនចាប់ និងរដបៀបស្ៃ

ការណ៍របស់អងគភាពបាន។

ម្រតូវដធែើការម្របកាស

ខ្លួនបានបាំ ដពញការទទួ ខ្ុ សម្រតូវ
ដៃើម្បីធានានូវការបដងកើតនូ វម្រកបខ្័ ណឌនិងនីតិវ ិធី អនុ ដោម្ម្របកបដោយម្របសិទភា
ធ ព។
ៃាំដណើរការគួ រស្តាន
រួចរ

ម្អិតដៅកនុងរបាយការណ៍រួម្បញ្ូេ

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

ចាប់ អនុ វតតន៍

់ជាដស្សចដៃើម្បីធានាថាម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

អាំ ពីរដបៀបស្ៃ

ម្រតូវបានជូនៃាំ ណឹងជាបនតបនាទប់ អាំពីចាប់ វ ិធានចាប់ ម្រកម្

និ ងសតង់ោរ រួម្ទាំងានការផាលស់បូរចាំ
ត ដពាោះពួកោត់ ស្ៃ
និ ងការអប់ រ ាំជាបនតបនាទប់។

ជាស្ផ្សនកម្ួ យដនការស្ណនាាំនិងការបណុត ោះបណា
ត

ការអនុដោម្ដៅនឹងចាប់ វ ិធានចាប់ កូៃ និ ងបទោានគួ រស្តម្រតូវបានបញ្ូេ

របស់អងគភាពដៃើ ម្បីបដងកើតវបបធម្៌ ដនការអនុ ដោម្តាម្ចាប់ សម្រាប់អងគភាពទាំងម្ូ
ានដោ

ការណ៍ចាំ នួន ៤ ស្ៃ

។

កនុងម្រកម្ដនការម្របម្រពឹ តិ ត

ម្រតូវអនុវតតន៍ដៃើម្បីធានាថាការអនុដោម្តាម្ចាប់ម្រតូវបាន

សដម្រម្ច។ ទាំងអស់ដនោះានៃូចជា:
 ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

និ ងនាយកម្របតិបតតិរបស់អងគភាពគួ រស្តធានាថា

អនកម្រគប់ ម្រគងនិ ងបុគគ

ិកទាំងអស់

របស់អងគភាពអនុ ដោម្តាម្ចាប់និងបទបញ្ញ តិ នា
ត នាឲ្យបានខាជប់ខ្ួន។
ជ

 ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

និ ងនាយកម្របតិបតតិរបស់អងគភាពគួ រស្តានការយ

់ៃឹងចាស់អាំពីម្របសិទិ ភា
ធ ពដន

ចាប់ វ ិធានចាប់ ម្រកម្ និងបទោានពាក់ព័នធនឹងអងគភាព និងសកម្ាភាពម្របតិបតតិការណ៍របស់
ខ្លួន។ បទោានស្ៃ អាចអនុ វតតន៍បានរួម្ាន សតង់ោរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិ (IFRS), ដោ
ការណ៍គណដនយយទូ ដៅ GAAP និងៃដទដទៀត។
 ហានិ ភ័យផ្សលូវចាប់គួរស្តជាស្ផ្សនកសាំខាន់ម្ួយដនៃាំ ដណើរការម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យរបស់អងគភាព។
 ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

និ ងនាយកម្របតិបតតិរបស់អងគភាពគួ រស្តដផ្សទរការទទួ

នានាដៃើ ម្បីអនុ វតដន៍ចាប់ម្របកបដោយម្របសិទធភាព។
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ខ្ុ សម្រតូវដៅថានក់ ម្រគប់ ម្រគង

ជាំពូកទី ៣: បគងកត្
ើ គោលការណ៍និងនីត្ិវធ
ិ ី លវិកា និង គ្បព័នគ្ធ រប់គ្រង
រណគនយយ និងហិរញ្ញ វត្ថុ
សគងេប
នដោបាយ និ ងនី តិវ ិធីម្រគប់ម្រគងលវ ិកា និងពិ និ

ជាំ ពូកដនោះដរៀបរប់ អាំពីៃាំដណើរការដនការបដងកើតដោ
តយដម្ើ

ដ

ើម្របព័ នគ
ធ ណដនយយនិ ងហិរញ្ញ វតថុ ។

៣.១ ដ្ាំគណើរការកនងការបគងក
ើត្ គោលការណ៍និងនីត្ិវិធី
ុ
ការណ៍និងនីតិវ ិធី បដងកើតដ

ដោ

ការដធែើដសចកតីដម្រពៀង ការពិ ដម្រោោះដោប
កា

សាំខាន់ ៗស្ៃ




កាំណត់ការរ ាំពឹងទុកដនតម្រម្ូវការ

នដោបាយនិ ងនីតិវ ិធី នានា៖

(ឧទហរណ៍ដោ

នដោបាយដធែើៃាំដណើរគួ រស្តានដៅដព

អងគការម្ួ យចាប់ ដផ្សតើម្ដធែើការជាម្ួ យសាខាជាដម្រចើ នដៅកនុងម្របដទស) ។

ដៅកនងការដឆល
ើយតបដៅនឹងតម្រម្ូវការ អងគភាពម្រតូវពិនិតយដម្ើ សកម្ាភាព ការទទួ
ុ
បរ ិោកាសខាងដម្រៅដៃើម្បីកាំណត់ពីតម្រម្ូវការសម្រាប់ដោ ការណ៍ របស់ខ្ួន។
ល

ការកាំណត់អក
ន ស្ៃ
ម្របម្ូ

ទទួ

ខ្ុសម្រតូវកនុងការបដងកើតដោ

ការណ៍/ដោ

ព័ត៌ាន សួរខ្លួនឯងនូ វសាំណួរទាំងដនោះ ដតើអនកានទាំនួ

ការដធែើដសចកតីដម្រពៀងដោ

ការណ៍-

នដោបាយគឺ ានភាពសម្រម្យស្ៃ


ពិដម្រោោះដោប
បាំ ផ្សុតដៅដព

កាំ ពុងបដងកើតដោ

ដតើ ានគម្រម្ូ

ប៉ា ោះពា

់ដនដោ

ឃាលដឃាលង

ស្ៃរឬដទ? ដតើ

ឬឧទហរណ៍ស្ៃ

អនក

និង

និធិ ឲ្យបានសម្រម្យ- ដោ

ការណ៍ ានម្របសិទធភាព

់ ានការោាំម្រទ និងឱ្កាសស្ៃ

ម្រតូវបានផ្សត

នដោបាយទាំងអស់ដនាោះ។ អាស្ស័យដ

ការណ៍ខាងកនុង ឬខាងដម្រៅ អនកអាចនឹងពិដម្រោោះដោប

-

អនកោាំម្រទ

-

បុ គគ

-

សាជិ កគណៈកាាធិ ការ ថានក់ ម្រគប់ ម្រគង និង

-

អនកដម្របើម្របាស់ដោ

ើអី ស្ែ ៃ

់ឱ្យ
អនក

់ជាម្ួ យ៖

ិក និ ងអនកសា័ម្រគចិ តត

ជាចុងបញ្េប់គឺការអនុម្័តដ
ដោ

ខ្ុ សម្រតូវស្ផ្សនកចាប់ដៅកនុង

ភាពសាុម្រគសាាញដនដោ
អាចឲ្យអនកអនុ វតតន៍យកដៅដម្របើ ការបាន។

ពួកដគម្រតូវបានពិដម្រោោះដោប

ពិ ចារណានិងពិ ភាកាពីផ្ស



ធានាថាពាកយ

ជា
់ ម្ួយាេស់ជាំនួយ / ាេស់ម្ូ
ស្ៃ

និ ង

ការណ៍និងនីតិវ ិធី បានស្ៃរឬដទ?ដតើអក
ន នឹងស្សែងរកការស្ណនាាំដៅឯណា?

អាចយកម្កសរដសរដោ


ខ្ុ សម្រតូវ

ម្រតូវការ។

់ៃឹងរបស់អនកានភាពម្រតឹ ម្ម្រតូវ និងទន់ សម្័យកា

អងគភាពៃដទដទៀតបានដោោះស្សាយបញ្
ា ៃូចដយើងស្ៃរឬដទ?

ស្ៃ

នដោបាយ ការដផ្សទរការទទួ

ិកនីម្ួយៗឬម្រកុម្ការងារឬគណៈកម្ាការស្ផ្សអកតាម្ជាំ នាញស្ៃ

វ ិស័យដនោះស្ៃរឬដទ? ដតើ ការយ

ព័ត៌ាន

ើងវ ិញ។ ជាំ ហានខាងដម្រកាម្ដនោះបងាាញពី ៃាំណាក់

់និងការពិនិតយដ

ពាក់ព័នធនឹងការបដងកើតដោ

ខ្ុ សម្រតូវដៅបុ គគ


ើងពាក់ ព័នធនឹងការកាំ ណត់ តម្រម្ូវការចាាំបាច់ ការម្របម្ូ

ការណ៍ ឬអនកទទួ
កា
ើ រអនុវតតដោ

ផ្ស

ការណ៍

ការណ៍ដនាោះ?ដតើដនោះជាបញ្
ា យុទធសាស្រសតស្ៃ

ម្រគប់ ម្រគង ឬដតើគណៈកាាធិ ការានទាំនុកចិ តតថាដោ
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។
-

សួរខ្លួនឯងថា:

ដតើនរណានឹងអនុម្័តដ

គួ រស្តម្រតូវបានអនុ ម្័តដោយគណៈកាាធិ ការ
ការណ៍និងនីតិវ ិធី ដនោះបុគគ

ិកអាចយកដៅដម្របើ

ើ

ម្របាស់ម្របកបដោយម្របសិទភា
ធ ពបានស្ៃរឬដទ? សូម្ចាាំថា គណៈកាាធិ ការម្រគប់ ម្រគងទទួ
រ


់ ដោ

ដោ

ការណ៍ទាំងអស់ដៅកនុងអងគភាព។

ពិចារណាថាដតើនីតិវ ិធីម្រតូវបានទម្ទរស្ៃរឬដទ- នី តិវ ិធី ទាំនងជាម្រតូវការដៃើ ម្បីោាំម្រទដោ

ខ្ុ សម្រតូវ

ការណ៍ដផ្សទ

កនុង។
ពិ ចារណាដម្ើ ថាដតើ ម្រតូវការការស្ណនាាំចាស់ោស់អាំពីរដបៀបស្ៃ
ដោ ការណ៍នឹ ងម្រតូវ
បានអនុ វតតន៍ស្ៃរឬដទ និ ងដោយនរណា (ឧទហរណ៍ ដោ នដោបាយទក់ ទងនឹ ងទទួ ពាកយ
បណឹ ត ង ទម្ទរឱ្យាននីតិវ ិធី
ទទួ

ម្អិតអាំពីរដបៀបស្ៃ

ខ្ុ សម្រតូវចាំ ដពាោះការបដងកើតនីតិវ ិធី ទាំងដនោះ? នីតិវ ិធី ដនោះនឹងបញ្េប់ រច
ួ រ

ៃាំ ដណើរការសម្រាប់ពិដម្រោោះដោប


ម្រតូវដោោះស្សាយពាកយបណឹ ត ង) ។ ដតើនរណានឹង

ការណ៍និ ងនីតិវ ិធី ដនោះនឹងម្រតូវបានទាំ នាក់ ទាំនងោ៉ា ងៃូចដម្តចនិងដៅ

ការអនុវតត-សួរខ្លួនឯងថាដតើ ដោ

ម្រតូវដធែើដៃើម្បីធានាថាដោ

ដតើ ស្ផ្សអកដ

ើម្ូ

នដោបាយដផ្សទកុង)ស្ៃរឬដទ?
ន

ង
ើ វ ិញ និងស្កស្ម្រប- សួរខ្លួនឯងថាដតើម្របព័នធម្រតួតពិ និតយនិងរបាយការណ៍អែីខ្លោះ

ពិនិតយ តាម្ោនពិនិតយដ
ស្ៃ

ណា? ដតើអី ជា
ែ

់ ការអនុ ម្័ត និ ងការអនុវតត?

នរណា? ការហែឹកហែឺនម្រតូវបានទម្ទរ(សម្រាប់ ដោ


់ដៅដព

ការណ៍ដនោះម្រតូវបានអនុ វតត៍ម្របកបដោយម្របសិទភា
ធ ព?

ោានអែីនិងដៅដព

ណាស្ៃ

ដោ

ការណ៍នឹងម្រតូវពិ និតយ និង ស្ក

ម្អដ

ើងវ ិញ(ដបើ

ចាាំបាច់ )?

៣.២ ការគ្រប់គ្រងរគគ្ាងលវិកា
៣.២.១ អែីជាគដម្រាងលវ ិកា?
គដម្រាងលវ ិកាគឺ ជាឧបករណ៍ម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុៃ៏ សាំខាន់ ម្ួយកនុងការសដម្រម្ចដោ

ដៅនិ ងដោ

បាំ ណងរបស់អងគភាពទក់ទងនឹ ងហិរញ្ញ វតថុ តាម្រយៈការស្បងស្ចកធនធានហិរញ្ញ វតថុ និ ងធនធានជាក់

ស្សតងឱ្យានម្របសិទធភាព។ វាក៏ ជាឧបករណ៍សាំខាន់បាំផ្សុតសម្រាប់ តាម្ោនជាម្របចាាំនិងការវាយតដម្លបញ្េប់
គដម្រាង។
គដម្រាងលវ ិកាដរៀបរប់អាំពីចាំនួនទឹកម្របាក់ ស្ៃ
ដោ

បាំ ណងម្ួ យកនុងរយៈដព

អងគភាពម្ួ យដម្រោងនឹងទទួ

នឹងចាំ ណាយសម្រាប់

ម្ួ យ។

៣.២.២ ដតើអក
ន ណាខ្លោះម្រតូវការពត៌ានគដម្រាងលវ ិកា?
គដម្រាងលវ ិកាម្រតូវបានដម្របើ ដោយបុ គគ


ម្រកុម្ម្របឹកាភិបា

ដផ្សសងៗោនសម្រាប់ ដោ

បាំណងដផ្សសងោន៖

ម្រតូវការគដម្រាងលវ ិកាសរុបពីអងគភាព ពី ដម្រពាោះគដម្រាងលវ ិការម្រតូវអនុ ម្័តជាផ្សលូវ

ការនិ ងម្រតូវការម្រតួតពិនិតយជាម្របចាាំ។


លវ ិកា និ ងអងគភាពទាំងម្ូ


ម្រតូវការគដម្រាងលវ ិកាដៃើ ម្បីតាម្ោនដម្ើ

នាយកម្របតិបតតិរបស់អងគការ
អនកម្រគប់ម្រគងគដម្រាង

ៃាំ ដណើរការដនសាថនភាព

។

ម្រតូវការគដម្រាងលវ ិកាដៃើម្បីម្រតួតពិនិតយការអនុវតតសកម្ាភាពគដម្រាងរបស់

ពួ កដគ។


អនករកម្ូ



បុគគ

និធិ ម្រតូវការគដម្រាងលវ ិកាដៃើម្បីពិនិតយពី សកម្ាភាពរកម្ូ

និ ធិរបស់ដគ។

ក
ិ ហិរញ្ញវតថុ ម្រតូវការគដម្រាងលវ ិកាដៃើ ម្បីធានាថាានលវ ិកាម្រគប់ ម្រោន់ សម្រាប់ ចាំណាយស្ៃ

បានរ ាំពឹងទុ ក។
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ាេស់ជាំនួយ ម្រតូវការគដម្រាងលវ ិកាដៃើម្បីពួកោត់ អាចដម្ើ
បាំ ណងនឹងចាំណាយលវ ិកាជាំ នួយរបស់ខ្ួន។
ល

 ដៃគូសហគម្ន៍ ម្រតូវការគដម្រាងលវ ិកាៃូ ដចនោះពួ កដគអាចដម្ើ
ចាំ ណាយនិ ងទទួ

ម្ូ

ដឃើញពីរដបៀបស្ៃ
ដឃើញពី រដបៀបស្ៃ

អងគភាពម្ួ យាន
ភាពដម្រោង

និធិសម្រាប់គដម្រាងសហគម្ន៍របស់ពួកដគ។

៣.២.៣ ៃាំដណើរការដរៀបចាំគដម្រាងលវ ិកា
ៃាំ ដណើរការដនការដរៀបគដម្រាងលវ ិកាស្ៃ
បាំ ផ្សុតដនាោះគឺ ការចូ

រួម្ដរៀបចាំដធែើជាម្រកុម្ស្ៃ

ានម្របដោជន៍និងដពញដ

ញម្រតូវបានអនុ វតតោ៉ាង

អ

ានរចនាសម្័ ពនធម្រតឹម្ម្រតូវ។ ៃាំ ដណើរការដរៀបចាំ លវ ិកាពាក់ព័នន
ធ ឹង

ការសួរសាំណួរម្ួ យចាំនួន៖
1)

ដតើអី ជា
ែ ដោ

បាំ ណងរបស់គដម្រាង?

2)

ដតើ សកម្ាភាពអែីខ្លោះស្ៃ

3)

ដតើ ម្រតូវការធនធានអែីខ្លោះដៃើម្បីការអនុវតតសកម្ាភាពទាំងដនោះ?

4)

ដតើធនធានទាំងដនោះនឹ ងម្រតូវចាំ ណាយអែីខ្លោះ?

5)

ដតើម្ូ

6)

ដតើ

នឹងម្រតូវចូ

រួម្កនុងការសដម្រម្ចបានដោ

ដៅទាំងដនោះ?

និធិនឹងបានម្កពីណា?
ទធផ្ស

រ ាំពឹងទុកានភាពម្របាកៃនិ យម្ស្ៃរឬដទ?

ខាងដម្រកាម្ដនោះជាដសចកតីសដងខបដនៃាំ ដណើរការកនុងការបដងកើតគដម្រាងលវ ិកាដម្ម្ួ យ។ ៃាំ ដណើរការដនោះ

ក៏ អាចអនុវតតន៍បានផ្សងស្ៃរកនុងការបដងកើតគដម្រាងលវ ិការបស់គដម្រាងនីម្ួយៗ។ វាជាការសាំខាន់ ស្ៃ
សាគ

់ថាការចូ

រួម្របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

គឺ ដៅានកម្រម្ិតដៅកនុងម្របដទសកម្ពុជា។

កនុងការពិ និតយដម្ើ ដ ើងវ ិញនូវលវ ិកាបស់អងគភាពឬសាគម្
ោ៉ា ងណាក៏ ដោយម្តិ ដោប ់របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា ាន

ម្របដោជន៍ ខាលាំងណាស់កុងការបដងក
ន
ើ តគដម្រាងលវ ិកាឲ្យ

រចនាគដម្រាង

ស្ផ្សអកដ

ើងជាស្ផ្សនកម្ួយដនការ

បដងកើតដ

គណៈម្រគប់ម្រគង : លវ ិកាដម្
ការពនយ

់បកស្សាយនិងការសនាត់ដធែើស្ផ្សនការជូនថានក់
ដនាោះដៅកនុងលវ ិកាដម្ម្ួយ។

ម្រកុម្ម្របឹកាភិបា
បនាទប់ពីពិនិតយនិងស្ករសម្រម្ួ

រូចរ

់នាយកម្របតិបតតិ
ដៃើម្បីសុាំដោប

ើងដោយសហការោនរវាងនាយកោានគដម្រាង
និងហិរញ្ញ វតថុ

ម្រកុម្ថានក់ម្រគប់ម្រគងបញ្ូជ នលវ ិកាដម្ដៅនាយកម្របតិបតតិដៃើម្បី

លវ ិកាទាំង

ពិនិតយដ

: លវ ិកាដម្

បញ្ូជ នលវ ិកាដម្ដៅឱ្យម្រកុម្ម្របឹកាភិបា

ើស្ផ្សនការសកម្ាភាព គដម្រាងលវ ិកាបឋម្ម្រតូវបាន

នាយកម្របតិបតតិ : លវ ិកាដម្

គដម្រាងនីម្ួយៗបងាាញពីលវ ិការបស់ពួកដគរួម្ោនជាម្ួយ
ម្រគប់ម្រគង។ បនាទប់ម្កថានក់ម្រគប់ម្រគងបានបញ្ូេ

។
អ
គដម្រាង / ហិរញ្ញ វតថុ : គដម្រាងលវ ិកាបឋម្

គដម្រាង : ស្ផ្សនការសកម្ាភាព
ស្ផ្សនការសកម្ាភាពម្រតូវបានបដងកើតដ

ម្រតូវកត់

ើងវ ិញនិងផ្សត

់ដោប

់

ាេស់ជាំនួយ: អនុម្័តគដម្រាងលវ ិកា
បនាទប់ម្កលវ ិកាដម្ម្រតូវបានោក់ជូនាេស់ជាំនួយដរៀងៗខ្លួន
់

ដៃើម្បីសុាំការអនុម្័ត
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ម្ុ ននឹ ងបនតដៅម្ុ ខ្ដទៀតអនកគួរស្តៃឹងអាំពីទម្រម្ង់លវ ិកាស្ៃ
ខ្លោះម្រតូវការទម្រម្ង់ឬរចនាសម្ព័នធជាក់ ោក់ ។
ខាងដម្រកាម្ដនោះជាឧទហរណ៍២ដនទម្រម្ង់លវ ិកាស្ៃ

ដម្របើ ដៅកនុងម្របដទសកម្ពុជា។ ាេស់ជាំនួយ

ម្រតូវបានដម្របើ :

ឧទហរណ៍១
ល.រ
1

ពិ ពណ៌នា

ឯកតា

ចំ នួ នឯកតា

ខែ

១២

ថ្លៃ /១ឯកតា

បរ មា
ិ ណ

សរុ ប

1.1

ចំ ណាយធនធានមនុសស
ប្រាក់បបៀវត្ស

1.1.2 

នាយកប្របត្ិ បត្តិ

១០,០០០

១

១២,០០០

ឧទហរណ៍២

ល.រ
1
1.1

ពិ ពណ៌នា

គណនា

សរុ ប

ចំ ណាយធនធានមនុសស
ប្រាក់ បបៀវត្ស

1.1.2 

នាយកប្របត្ិ បត្តិ

១នាក់ x ១២ខែ x ១,០០០

ខាងដម្រកាម្ដនោះជាដសចកដីសដងខបអាំពីរដបៀបស្ៃ
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លវ ិកាម្រតូវបានដរៀបចាំ ដ

១២,០០០
ើង:

ជដម្រម្ើសទី
១

ជដម្រម្ើស
ទី២

រចនសមព័នធគធែើ
រគគ្ាងលវិកា

ជដម្រម្ើស

ទី៣

៣.២.៤ ការអនុវតត
1. ភាពចាស់ោស់៖

ក
អ ុងការដរៀបចាំ
ន
គដម្រាងលវ ិកា

ដោយសារម្នុ សសជាដម្រចើនដផ្សសងោនម្រតូវការដម្របើ ម្របាស់គដម្រាងលវ ិកាសម្រាប់ ដោ

បាំ ណងដផ្សសងោនពួ កដគគួ រស្តអាចយ
បស្នថម្ដ

ើសពីអី ស្ែ ៃ

់វាបាន

(និ ងស្កស្ម្របវាដៅដព

ចាាំបាច់)

ដោយោានការពនយ

់

ម្រតូវបានសរដសរ។ ភាពចាស់ោស់ និងភាពម្រតឹម្ម្រតូវគឺជាគនលឹោះសាំខាន់ ម្រតូវចងចាាំ

កនុងការគណនា និងការសនាត់ដៅកនុងការដរៀបចាំគដម្រាងលវ ិកា។
2. តារងដព ដវោ៖ ានៃាំណាក់ កា ជាដម្រចើនស្ៃ ពាក់ ព័នធនឹងការដរៀបចាំ គដម្រាងលវ ិកា ម្ុនដព
ម្រតូវបានោក់ សាំដណើរសុាំដៃើម្បីអនុម្័ត

ៃូ ដចនោះវាជាគាំនិត
20

ក
អ ុងការដរៀបចាំ
ន
កា

វាអាច

វ ិភាគបដងកើតគដម្រាងលវ ិកា

និ ងចាប់ ដផ្សតើម្អនុ វតតន៍វា។ ដនោះអាចានរយៈដព
អងគការនិងវ ិធី សាស្រសតស្ៃ
3. គដម្រាងលវ ិកាដម្៖
លវ ិកាដ

ចាប់ ដផ្សដើម្ដនឆ្នាំលី ា អាស្ស័យដ

ើទាំហាំដន

ម្រតូវបានអនុម្័ត។

ដៅដព

ដធែើការដរៀបចាំគដម្រាងលវ ិកាជាដ

ើងវ ិញ វាជាការចាាំបាច់ ស្ៃ

សកម្ាភាពចាំណាយ

៦ស្ខ្ម្ុនដព

ម្រតូវយកចិ តទ
ត ុកោក់ ដ

ើកៃាំបូង

ឬដៅដព

ចាំ ណាយនិ ងកាំ ណត់ ម្រតាគណដនយយម្ិនានភាពសុីោនដនាោះវានឹងានការ
ៃាំណាក់ កា

គដម្រាង

ើតារងគណនី។ ដនោះក៏ ដម្រពាោះស្ត ដឈាាោះ

ក៏ ម្រតូវបងាាញកនុងរបាយការណ៍ម្រគប់ ម្រគងផ្សងស្ៃរ។

របាយការណ៍ម្រតួតពិ និតយដៅដព

ពិនិតយដម្ើ

អនុ វតតន៍គដម្រាង។

ម្របសិនដបើ ដឈាាោះសកម្ាភាព
ាំបាកខាលាំងកនុងការបដងកើត

4. ការពោករណ៍ចាំណាយ៖ វាានសារៈសាំខាន់ ណាស់កុងការបងា
ន
ា ញការគណនាដៅដព

ពោករណ៍ចាំ ណា

យ។ ដបើ ដទោះជាដយើងដម្របើវ ិធី សាស្រសតបដងកើនលវ ិកា (Incremental Budget) ក៏ ដយើងម្ិនម្រតូវយកចាំណាយលវ ិកា
ឆ្នាំម្ុនបូ កបស្នថម្ចាំនួនភាគរយអតិផ្សរណាសម្រាប់ ដធែើគដម្រាងលវ ិកាកនុងឆ្នាំលីស្ា ៃរ។
ខ្ណៈដព

លវ ិកាកា

ស្ៃ

ពី ឆ្នាំម្ុនអាចានម្របដោជន៍ សម្រាប់ ការចាប់ ដផ្សតើម្ដធែើគដម្រាងលវ ិកាៃាំ បូង

ដហើយក៏ អាចានការភ័ នម្រត ច
វ ិធីម្ួយកនុងចាំដណាម្វ ិធីសាស្រសត

ាំនិងានភាពម្ិនម្រតឹម្ម្រតូវកនុងការពោករណ៍កនលងម្កស្ៃរ។
ប
អ ាំផ្សុតគឺការដម្របើម្របាស់វ ិធីសាស្រសត Zero-Based Budget ស្ៃ

ដធែើបញ្ជីរយដឈាាោះចាំណាយទាំងអស់ស្ៃ
នី ម្ួយៗោ៉ា ង

ម្រតូវការ

និ ងបញ្
ជ ក់ពីចាំនួន

ម្អិត។

5. យថាភាព៖ សូម្ពោោម្ដជៀសវាងការអនុវតតបស្នថម្ភាគរយ
ដៅដ

តម្រម្ូវឲ្យដយើង

និ ងតដម្លកុង១ឯកតារបស់
ន
វា

សម្រាប់អី ស្ែ ៃ

ដគដៅថា'ភាពអាសនន'

ើលវ ិកាសរុប។ តាម្ចាប់ ាេស់ជាំនួយម្ិនចង់ដឃើញការគណនាស្បបដនោះដទដហើយវាក៏ម្ិនស្ម្នជា

ម្ដធោបាយម្រតឹម្ម្រតូវកនុងការគណនាគដម្រាងលវ ិកាស្ៃរ។ វាជាការម្របដសើរជាងម្ុនកនុងការគណនានិងរប់

បញ្ូេ ចាំនួនទឹកម្របាក់ម្រោអាសននសម្រាប់ ធាតុ ពាក់ព័នធដៅកនុងលវ ិកា - ឧទហរណ៍ ម្របាក់ ដបៀវតស ធានា
រ៉ា ប់រង និងឥនធនៈ។ ធាតុទាំងអស់ដៅកនុងគដម្រាងលវ ិកា ម្រតូវស្តានភាពម្រតឹ ម្
ម្រតូវ។ ការបស្នថម្ភាគរយដៅកនុងគដម្រាងសម្រាប់ យថាភាពគឺពិបាកកនុងការបងាាញអាំ ពីភាពម្រតឹ ម្ម្រតូវ និង
ាំបាកកនុងការតាម្ោន។

6. ការម្ិនបញ្ូេ

ចាំណាយស្ៃ

ចាាំបាច់៖

ដនោះជានិ នានការម្ួ យដៅកនុងពិ ភពអងគភាព

កនុងការពោករណ៍ចាំ
ណាយឲ្យតិចជាងចាំ ណាយពិ តម្របាកៃកនុងការអនុវតតគដម្រាង ដោយការខាលចម្ិ នបានជាំនួយម្ូ និធិ។

ខាងដម្រកាម្ដនោះគឺ ជាការចាំណាយចាាំបាច់ម្ួយចាំនួនស្ៃ
-

ដលលចាំណាយទក់ ទងនឹងបុគគ

ដយើងម្ិនសូវយកចិតទ
ត ុ កោក់ :

ិក (ឧ. ការចាំ ណាយដ

ើការដម្រជើ សដរ ើសបុ គគ

អតថម្របដោជន៍ ដផ្សសងៗ និងពនធ)
-

ការចាំ ណាយបដងកើតអងគភាព (ឧ. ការចាំណាយស្ផ្សនកចាប់)

-

ចាំ ណាយម្របដោ

-

ការចាំ ណាយដ

-

ជួ សជុ

-

ការចាំ ណាយដ

-

ដលលសវនកម្ា

រ ឺចាំណាយសនូ

ើោនយនត

កនុងអងគការ(ឧ.ការធានារ៉ា ប់ រង, ឧបករណ៍ដម្របើ ម្របាស់)

និ ងស្លរកាសាារៈ (ឧ. សម្រាប់ ា៉ាសុីនលតចម្លង និ ងកុាំ ពយូទ័រ)
ើអភិ បា

ិក ការបណុត ោះបណា
ត

កិ ចេ (ឧ. កិ ចម្រេ បជុាំ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា
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កិ ចម្រេ បជុាំ ម្របចាាំឆ្នាំ)

សដងខប: អែីស្ៃ

ដធែើឱ្យគដម្រាងលវ ិកា

?
អ

 ម្រគប់ ោនអាចយកវាដៅដម្របើ ដៃើ ម្បីម្រគប់ ម្រគងសកម្ាភាពរបស់ពួកដគ
 ងាយយ

់

 ការគណនាគឺ ចាស់ោស់
 ចាំ ណាយោ៉ា ងដពញដ
 កាំ ណត់ពនយ

់ម្រតូវបានផ្សត

 សម្រម្យសម្រាប់ ដោ
 កម្រម្ិ ត

ញ និ ងភាពម្រតឹ ម្ម្រតូវ
់ជូន

បាំណង

ម្អិតសម្ស្សបសម្រាប់ អក
ន ដម្របើ

៣.២.៥ ការម្រតួតពិនិតយលវ ិកា
ការម្រតួតពិនិតយដ

ើគដម្រាងលវ ិកាម្រតូវដធែើដ

ស្សតងគឺ ម្ិ នខ្ុ សោនពី គដម្រាងលវ ិកាស្ៃ

ង
ើ ជាម្របចាាំស្ខ្ដៃើ ម្បីធានាថា ចាំ ណូ

បានកាំណត់ ដៅដ

ើម្របដភទចាំ ណូ

និង ចាំណាយជាក់

និ ងចាំ ណាយនីម្ួយៗ។ ម្របធាន

ហិរញ្ញ វតថុ អនកម្រគប់ម្រគងគដម្រាង និ ង នាយកម្របតិ បតតិ ម្រតូវចាត់វ ិធានការដោោះស្សាយកនុងករណីស្ៃ
និ ង ចាំណាយជាក់ ស្សតងខ្ុសោនខាលាំងពីចាំណាយ និ ងចាំ ណូ

ស្ៃ

បានដរៀបចាំដ

ចាំណូ

ើងដៅកនុងគដម្រាងលវ ិកា។

ម្របធានម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុម្រតូវស្តដរៀបចាំនូវរបាយការណ៍ម្រតួតពិនិតយហិរញ្ញ វតថុ

និ ងបងាាញពី ភាពខ្ុ ស

ោនរវាងចាំណាយជាក់ ស្សតងដៅនឹ ងចាំណាយដៅកនុងគដម្រាងហិរញ្ញ វតថុដហើយម្រតូវបងាាញពី ខ្ង
ទ ់ ចាំណាយស្ៃ

ដៅកនុងគដម្រាងលវ ិកាកនុងខ្ទង់ចាំណាយនីម្ួយៗ។
ម្របសិនដបើ
ើសពី១០%ដនចាំណាយដៅកនុងគដម្រាងលវ ិកាកនុងម្របដភទ/ខ្ទង់ចាំណាយនីម្ួយៗ ម្រតូវស្ត

ម្ិ នទន់ បានចាំ ណាយ(ចាំណាយដៅស
ចាំ ណាយជាក់ ស្សតងដ
ានការពនយ

់)

់និងបញ្ូជ នដៅឲ្យនាយកម្របតិ បតតិដធែើការអនុ ម្័តឬដសនើសុាំការអនុម្័តដៅាេស់ជាំនួយ។

កាំណត់សោ
ាំ

ៈ់

ម្របសិនដបើានការដផ្សទរលវ ិកាចាំណាយពីខ្ង
ទ ់ចាំណាយម្ួយដៅខ្ទង់ចាំណាយម្ួយដទៀត

ម្រតូវានការអនុម្័តជាម្ុនពីនាយកម្របតិបតតិឬាេស់ជាំនួយ។

៣.២.៦ ស្ផ្សនការ
ស្ផ្សនការ

ហ
ាំ ូរសាច់ម្របាក់

ាំហូរសាច់ ម្របាក់ានសារៈសាំខាន់ ណាស់សម្រាប់ អងគភាព។

វាអនុញ្ញតឱ្យអងគភាពដធែើការ

សដម្រម្ចចិតក
ត ុងការម្រគប់
ន
ម្រគងទក់ទងនឹងសាច់ម្របាក់របស់ខ្ួន
ល (ឬទុនបម្រម្ុងជាសាច់ ម្របាក់ ) ។ ដបើ ោានការម្រតួត
ពិ និតយដ

ើស្ផ្សនការ

ាំហូរសាច់ ម្របាក់ ដទ

អងគការអាចនឹងម្ិនៃឹ ងអាំពីវៃតដនសាច់ ម្របាក់ របស់ខ្ួន។
ល

ស្ផ្សនការសាច់ម្របាក់ ជាម្របចាាំស្ខ្កនងឆ្
នល
ាំ ីន
ា ឹងម្រតូវបងាាញៃ
ុ
អងគភាពចាំនួនប៉ាុនាាននិងរដបៀបស្ៃ

ដៅចុងឆ្នាំ

ា
់ េ ស់ជាំនួយ/អនកម្រគប់ម្រគងថាដតើសាច់ម្របាក់ចូ

ម្រតូវបានចាំណាយដៅវ ិញ។

ការស្ម្របម្របួ

តាម្រៃូវកា

កនង
ុ
ក៏នឹងម្រតូវបាន

បញ្
ជ ក់ោ៉ាងចាស់កុងស្ផ្សនការហិ
ន
រញ្ញ វតថុដនោះស្ៃរ។

ស្ផ្សនការសាច់ ម្របាក់ក៏អនុញ្ញតឱ្យអនកម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុ ដធែើការវាយតដម្ល និងដរៀបចាំ ស្ផ្សនការសម្រាប់

តម្រម្ូវការរបស់អងគភាពផ្សងស្ៃរ។

ស្ផ្សនការសាច់ ម្របាក់ នឹងជួ យៃ

បញ្
ា កងែោះសាច់ ម្របាក់ និ ង បញ្ាសាច់ម្របាក់ដ

់ស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុដៃើ ម្បីដោោះស្សាយជាម្ុ នពី

ើសពី តម្រម្ូវការ ដៃើម្បីធានាថាអងគភាពានសាច់ ម្របាក់ ម្រគប់ម្រោន់

សម្រាប់ ដធែើម្របតិបតតិការ ឬ ដធែើសកម្ាភាពគដម្រាង។
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៣.២.៧ ការស្កស្ម្របគដម្រាងលវ ិកា
ជាទូ ដៅអងគភាពគួ រស្តស្កស្ម្របលវ ិកាបស់ពួកដគដោងដៅតាម្តម្រម្ូវការរបស់ាេស់ជាំនួយនិ ងដោង
តាម្ភាពចាាំបាច់ ។ការស្កស្ម្របគដម្រាងលវ ិកាដៃើម្បី:
-

ផ្សត

-

ផ្សត

់ រប
ូ ភាពចាស់ោស់អាំពីៃាំដណើរការហិរញ្ញ វតថុ

់នូវទិៃាភាពដនចាំ ណុចស្ៃ

និ ធិស្ៃ
-

ចាំណាយដ

ើស និ ងចាំណាយខ្ែោះស្ៃ

កាំ ពុងដកើ តាន, ម្របភពម្ូ

ាន

ជួ យរកាស្ផ្សនការគដម្រាង និ ងស្ផ្សនការសកម្ាភាពសថិតកនុងបនាទត់លវ ិកា។

៣.៣ គ្បព័នធគ្រប់គ្រងរណគនយយ និងហិរញ្ញ វត្ថុ
៣.៣.១ ដតើអីជា
ែ ការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថុ?

ការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុអាចម្រតូវបានកាំណត់ ថាជាការដធែើស្ផ្សនការ ការរកម្របភព ការស្បងស្ចកធនធាន

ការម្រតួតពិនិតយការដម្របើម្របាស់
ម្របសិទធភាពនិ ងម្របសិទធផ្ស

និ ងការរយការណ៍ពី ធនធានហិរញ្ញ វតថុរបស់អងគការដៃើ ម្បីសដម្រម្ចឲ្យបាននូ វ

ជាអតិបរា ដន

ទធផ្ស

ម្របតិបតតិការ ។

ដទោះបី ជាអងគភាពភាគដម្រចើនានម្របព័ នគ
ធ ណដនយយក៏ដោយ

ប៉ាុ ស្នតអងគភាពទាំងអស់គួរស្តានម្របព័នធ

ម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុ ឲ្យបានម្រតឹ ម្ម្រតូវ។ ម្របព័នធគណដនយយគឺ ជាធាតុម្ួយដនការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុ។ ម្របព័ នធ
ម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុរួម្ានម្របព័នធរៃាបា
-

ម្របព័នរធ ៃាបា

-

ម្របព័នគ
ធ ណដនយយ ដធែើការផ្សត

និងគណដនយយ។

ជួយៃ

់អក
ន ម្រគប់ ម្រគងកនុងអងគភាព កនុងការដធែើដសចកតីសដម្រម្ច ដធែើស្ផ្សនការ ការទាំ នាក់
ទាំ នង ការម្រតួតពិនិតយ និ ងការវាយតដម្ល។ និ ង
ទាំ នងព័ត៌ានដនោះៃ

ម្របព័នរធ ៃាបា

់ភាគីស្ៃ

់ព័ត៌ានហិរញ្ញ វតថុ ការបងាាញព័ត៌ានតាម្

ាំោប់

ាំដោយ និងទាំ នាក់

ពាក់ព័នធ។

និងគណដនយយអាចម្រតូវបានទម្ទរឱ្យានការផាលស់បូរពី
ត ម្ួយដព

ដៅម្ួយដព

ដោយ

ទក់ទងនឹងការផាលស់បូរដៅកន
ត
ងអងគ
ភាព និងការផាលស់បរកន
វការព័ត៌ាន។
ុ
ូត ងតម្រម្ូ
ុ

ព័ត៌ានហិរញ្ញវតថុ

ការម្រគប់ ម្រគងព័ត៌ានហិរញ្ញ វតថុជាទូដៅគឺ ជាការទទួ

ខ្ុ សម្រតូវរបស់អក
ន ម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថុ

ោ៉ា ងណាក៏ ដោយអនកម្រគប់ម្រគងតាម្នាយកោានទាំងអស់គួរស្តចូ

រួម្ចាំស្ណក និ ងទទួ

ដទោះជា

បានអតថម្របដោជន៍

ពី ម្របព័នធម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញ វតថុដនោះ។ តួ នាទីរបស់អនកម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុគឺ ជាតួ នាទីសាំខាន់ ម្ួយដៅកនុងអងគភាព។
អនកម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុម្រតូវដៃើ រតួ ជាអនកបកស្សាយទិនន
ន ័ យ។ ព័ត៌ានអាចានបីទាំរង់ ដផ្សសងោនគឺ :
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ព័ត៌ាន

ព័ត៌ានដោោះស្សាយបញ្
ា

ឧទហរណ៍

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញម្ួ យចង់ ដរៀបចាំ សិកាខសាោ។
សិកាខសាោដនោះនឹ ងម្រតូវបានផ្សត
ជាំ នួយ

ម្របាក់ចាំណូ

ស្ៃ

់ម្ូ

ទទួ

និធិតាម្រយៈម្ូ
បានពី ការ

សាោ និ ងម្របាក់កដម្រម្បនតិចបនតួចយកពីអនកចូ
ហិរញ្ញ វតថុអាចផ្សត

់ព័ត៌ានៃ

និ ធិាេស់

ក់ ដសៀវដៅកនុងសិកាខ
រួម្។ អនកម្រគប់ ម្រគង

់អក
ន ម្រគប់ម្រគងអាំពីចាំនួនទឹ កម្របាក់

បចេុបបននស្ៃ ានសម្រាប់ដធែើកម្ាវ ិធី សិកាខសាោ និងចាំនួនទឹកម្របាក់
ស្ៃ ម្រតូវតម្រម្ូវឱ្យបង់បស្នថម្ដោយអនកចូ រួម្។
ព័ត៌ានផាទ

់ស្ៃ

ទុកោក់

ម្រតូវយកចិតត អនកម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុផ្សត

់របាយការណ៍ៃ

ឬអនកម្រគប់ម្រគងតាម្នាយកោាន ដ
គដម្រាងលវ ិកា។

់អនកម្រគប់ម្រគងសកម្ាភាព

ើការចាំណាយជាក់ ស្សតងដធៀបនឹង

អនកម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុម្រតូវគូ សបញ្
ជ ក់ បស្នថម្ដទៀត

អាំ ពីចាំណាយជាក់ ស្សតងស្ៃ

ចាយដ

ើសឬដម្រកាម្គដម្រាងចាំណាយ។

ព័ ត៌ានអាចឲ្យអនកម្រគប់ ម្រគងសកម្ាភាពដធែើការដសុើបអដងកតឬបក
ស្សាយពី ការពនោរដព
ម្ិ នបានដម្ើ
ព័ត៌ានកាតពិនុទ

(Score-card information)

កនុងការអនុ វតតគដម្រាងឬការចាំ ណាយស្ៃ
ដឃើញទុកជាម្ុ ន។

ាេស់ជាំនួយម្រតូវការរបាយការណ៍អាំពីម្ូ
ម្ួ យឆ្នាំ

ដៃើម្បីៃឹងថាដតើសកម្ាភាពស្ៃ

ឬដទ ឬក៏ ានការស្ម្របម្របួ
ស្ៃ

និ ធិរបស់ពួកដគពី រៃងកនុង

បានដម្រោងទុកបានអនុ វតតន៍

ណាម្ួ យម្រតូវបានកត់ សាគ

បានបងាាញដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុស្ៃ

់។ តួ រដ

ខ្

ដម្របៀបដធៀប

រវាងការចាំណាយជាក់ស្សតងនិងគដម្រាងលវ ិកា ផ្សត
សតីពីរដបៀបស្ៃ

់នូវ 'កាតពិនុ'ទ ម្ួ យ
អងគភាពកាំពុងបនតដធែើសកម្ាភាពស្ៃ បានដសនើសុាំ

របស់ពួកដគ។

៣.៣.២ ម្របព័នគ
ធ ណដនយយ
ម្របព័ នគ
ធ ណដនយយគឺ ជារចនាសម្ព័នប
ធ ម្រងួបបម្រងួម្ស្ៃ

ដម្របើ ម្របាស់ធនធានអងគភាព

និងសាសភាគ

ដផ្សសងដទៀតដៃើ ម្បីផាលស់បូរទិ
ត ននន័យហិរញ្ញវតថុដៅជាព័ត៌ានហិរញ្ញ វតថុស្ៃ

ានម្របដោជន៍ ដៃើ ម្បីបាំដពញនូ វ

ានម្របព័នធគណដនយយសម្រាប់ ម្រគប់ ម្រគងព័ត៌ានពាក់ព័នធហិរញ្ញវតថុស្ៃ

គួ រឲ្យទុកចិតតបាន ។

តម្រម្ូវការព័ ត៌ានរបស់អក
ន ទទួ

ផ្ស

ាេស់ជាំនួយ និងអនកពាក់ព័នធដផ្សសងដទៀត។ ដៃើម្បីសដម្រម្ចដោ

ដៅ ម្រតូវ

៣.៣.៣ កាំណត់ម្រតាគណនីតាម្កិចម្រេ ពម្ដម្រពៀង
គណនីទទួ

ជាំនួយគួរស្តកត់ម្រតាដៅតាម្រដបៀបខាងដម្រកាម្

ក. កត់ ម្រតាដៅតាម្ចាំនួនជាក់ ស្សតងដៅតាម្ជាំ នួយកនុងកិចេម្រពម្ដម្រពៀង(Historical Cost)។

ខ្. ម្របតិបតិ តការម្របចាាំដលៃ គួរស្ត កត់ ម្រតា តដម្លដនរូបិយប័ ណា (Monetary Value) ដនកិ ចេម្រពម្ដម្រពៀងដ
ទាំ និញនិ ងដសវាកម្ា
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ើ

គ. កត់ ម្រតាដៅតាម្តដម្លទីផ្សារសម្រម្យ (Fair Market Value) ដនកិចេម្រពម្ដម្រពៀងដ
ស្ៃ

នឹងទទួ

ើទាំនិញនិ ងដសវាកម្ា

បាន ។

៣.៣.៤ ចាំណូ

ឬ ម្ូ

និធិទទួ

បានពីាេស់ជាំនួយ

ចាំ ណូ

កនុងអងគភាពបានម្កពីជាំនួយឥតសាំណងពី ាេស់ជាំនួយ ការម្របាក់ទទួ ពី ម្របាក់បដញ្ញើម្ូ
និ ងការវ ិនិដោ ម្រតូវបានទទួ សាគ ់ជាចាំ ណូ
ដៅកនុងអាំ ុងដព ស្ៃ ពួ កដគបានទទួ ។

និធិ

៣.៣.៥ ការចាំណាយ
ចាំ ណាយសាំដៅដៅដ
ណាយម្ិនផាទ

់ដ

ើចាំណាយស្ៃ

ដកើតដ

ើងដោយផាទ

ើការោាំម្រទគដម្រាងដៃើ ម្បីម្រទម្រទង់អងគភាពស្ៃ

និ ងកត់ម្រតាទុកដៅដព

ស្ៃ

ានការទូ ទត់ ម្រតូវបានដធែើដ

់សម្រាប់ សកម្ាភាពគដម្រាង

និ ងការចាំ

ការចាំ ណាយទាំងដនាោះម្រតូវបានទទួ

សាគ

់

ើង។

៣.៣.៦ សារដពើពនធ
ដោងតាម្ចាប់ សីព
ត ី សារដពើ ពនធ អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ ម្រតូវសថិតដៅដម្រកាម្របបសែ័យម្រប
កាស។ ៃូ ដចនោះអងគភាពានកាតពែកិចេម្របកាសពនធជូននាយកោានពនធោរជាម្របចាាំស្ខ្ ម្របចាាំឆ្នាំ និងបាំដពញ
កាតពែកិចដេ ផ្សសងៗដទៀត ៃូចស្ៃ
ដោយនាយកោានហិរញ្ញវតថុស្ៃ

បានកាំ ណត់កុងចាប់
ន
សីព
ត ី សារដពើ ពនធ។

បនទុក
គណដនយយករជាអនកដរៀបចាំ ម្រតួតពិនិតយដោយអនកម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុ និ ង

អនុម្័តដោយ នាយកម្របតិបតតិសម្រាប់ ោក់

ិខ្ិតម្របកាសពនធម្រតូវទទួ

ិខ្ិតម្របកាស និ ងបង់ពនធ ។

ិខ្ិតម្របកាសពនធម្របចាាំស្ខ្
អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញម្រតូវដរៀបចាំ ោក់

ិខ្ិតម្របកាស និង បង់ ម្របាក់ ពនធឲ្យបានម្ុ នដលៃទី

២០ដនស្ខ្បនាទប់ ។ សម្រាប់កាតពែកិចព
េ នធម្របចាាំស្ខ្រួម្ាន៖
១) ពនធដ
វនតបុគគ

ើម្របាក់ដបៀវតស និងអតថម្របដោជន៍បស្នថម្ៈ គឺ ជាពនធម្របចាាំស្ខ្កាំ ណត់ ដ

ើម្របាក់ ដបៀវតសស្ៃ

រូប

ទទួ

កនុងម្រកបខ្ណ័ ឌ ដនការបាំ ដពញសកម្ាភាពបាំដរ ើការងារ។ ម្របាក់ពនធដនោះម្រតូវបានម្របម្ូ តាម្រដបៀប
កាត់ ទុកជាម្ុនដោយនិ ដោជកដៅដព ដបើកម្របាក់ដបៀវតស។ ឯវ ិសា ភាពដនអតថម្របដោជន៍បស្នថម្ស្ៃ សថិត
ដម្រកាម្ចាប់ សារដពើពនធសាំដៅទាំ និញ ដសវា ឬអតថម្របដោជន៍បស្នថម្ជាសាច់ម្របាក់ ឬជាវតថុដផ្សសងដទៀតស្ៃ
និ ដោជកផ្សត ់ឲ្យដោយផាទ ់ ឬដោយម្របដោ
ៃ ់ រប
ូ វនតបុគគ ចាំ ដពាោះសកម្ាភាពបដម្រម្ើ ការងារស្ៃ រូបវនត
បុ គគ

ដនាោះបានបាំ ដពញដៃើម្បីជាផ្ស
២)

ពនធកាត់ទុកៈ

ភានក់ ងារកាត់ទុក ម្រតូវទទួ

ម្របដោជន៍ៃ

់និដោជក។

ពនធកាត់ ទុកម្រតូវបង់ដោយអងគភាព

ស្ៃ

ជាអនកដៃើ រតួ នាទីជាភានក់ ងារកាត់ទុក។

ខ្ុ សម្រតូវកនុងការកាំ ណត់ គណនា និ ងោក់ បញ្ូេ នបាំណុ
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ពនធកាត់ទុក ។

ពនធកាត់ទុកសម្រាប់ទូទត់ពីនិវាសនជន (ម្របកាសដ

ខ្១០៥៩សតព
ី ីពនធដ

ការទូទត់ជាប់ពនធ

ើម្របាក់ចាំណញ)
អម្រតាពនធកាត់ទុក

ការទូ ទត់ដៅឲ្យរូបវនតបុគគ

ពី ការបាំដពញដសវាកម្ាដផ្សសងៗ

១៥%

សួយសារចាំ ដពាោះម្រទពយអរូបី និ ងការចម្រាញ់នូវធនធានធម្ាជាតិ

១៥%

ការម្របាក់បង់ឲ្យអនកជាប់ពនធនិវាសនជនស្ៃ

១៥%

ម្ិនស្ម្នជាម្រគឹ ោះសាថនធនាោរ ឬសាថប័

នហិរញ្ញ វតថុកនុងស្សុក
ការទូ ទត់ពីការឲ្យជួ

ច

នម្រទពយ ឬអច

នម្រទពយ

១០%

ការម្របាក់បង់ដោយធនាោរ ឬសាថប័នហិរញ្ញ វតថុកនុងស្សុក ដៅអនកជាប់ ពនធនិវាសន

៦%

ការម្របាក់បង់ដោយធនាោរ ឬសាថប័នហិរញ្ញ វតថុកនុងស្សុក ដៅអនកជាប់ ពនធនិវាសន

៤%

ជនស្ៃ
ជនស្ៃ

ានគណនី សនសាំានកា
ានគណនី សនសាំោានកា

កាំ ណត់
កាំ ណត់

ពនធកាត់ទុកសម្រាប់ទូរទត់ពីអនិវាសនជន (ម្របកាសដ

ខ្១០៥៩សតព
ី ីពនធដ

ការទូទត់ជាប់ពនធ

ើម្របាក់ចាំនណញ)
អម្រតាពនធកាត់ទុក

ការម្របាក់ ម្រគប់ ម្របដភទ
ដលលឈួន

១៤%

និងម្របាក់ ចាំណូ

ដផ្សសងៗ ទក់ទិននឹងការដម្របើ ម្របាស់ម្រទពយសម្បតតិ និ ង

១៤%

សួយសារ
ដសវាម្រគប់ម្រគង និ ងបដចេកដទសនានា

១៤%

ឧទហរណ៍ ចាំណាយម្ួ យចាំ នួនរបស់អងគភាពស្ៃ

ជាប់ ពនធកាត់ទុក៖

-

ចាំ ណាយដ

ើការជួ

អាោរការ ិោ

-

ចាំ ណាយដ

ើការជួ

ម្៉ាូ តូ ឬ រលយនតពីបុគគ

-

ចាំ ណាយដ

ើការជួ សជុ

-

ចាំ ណាយដ

ើការជួ

បនទប់សម្រាប់ ម្របជុាំ ឬសិកាខសាោ

-

ចាំ ណាយដ

ើការជួ

ា៉ា សុីនលតចម្លង

-

ចាំ ណាយដ

ើការដផ្ស្ើរឯកសារ

-

ចាំ ណាយដ

ើដសវាសាំអាតការ ិោ

-

ចាំ ណាយដ

ើការម្របម្ូ

-

ចាំ ណាយដ

ើដសវាោងរលយនត

-

ចាំ ណាយដ

ើការបញ្ូេ

-

ចាំ ណាយដ

ើការជួ សជុ

ការ ិោ

សម្រាម្ (ដ

័យ
ិក

័យ (ស្ផ្សនកកាំ ោង
ាំ ព

កម្ាពីរប
ូ វនតបុគគ

)

័យពី រប
ូ វនតបុគគ
ើកស្

ងវ ិក័ យប័ ម្រតានអាករដ

ទឹកថានាំម្រពីនដធើ (ស្ផ្សនកព
ដសាដផ្សសងៗ
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កម្ា)

ើតាំដ

បស្នថម្)

-

ចាំ ណាយដ

ើការជួ

រលយនត

-

ចាំ ណាយដ

ើដសវាឆលងទូក ឬសាឡាង

-

ចាំ ណាយដ

ើដសវាអនកសម្រម្បសម្រម្ួ

-

ចាំ ណាយដ

ើការចតរលយនត

-

ចាំ ណាយដ

ើការតដម្លើងា៉ា សុីនម្រតជាក់

-

ចាំ ណាយដ

ើការដ

-

ចាំ ណាយដ

ើការជួ

ើកសាារៈដព
បនទប់ឲ្យបុ គគ

សណា
ា ោរ ឬផ្សទោះសាំណាក់ ស្ៃ
-

ចាំ ណាយដ

បដចេកដទស

ផាលស់បូរការ
ត
ិោ

័យ

ិកសានក់ ដៅដព

ម្របជុាំ

ឬសិកាខសាោ

(ការបង់ម្របាក់ ផាទ

់ដៅ

ម្ិនបង់ពនធតាម្របបពិត)

ើដសវាកម្ាដផ្សសងៗ

ិខ្ិតម្របកាសពនធម្របចាាំឆ្នាំ
ិខ្ិតម្របកាសពនធម្របចាាំឆ្នាំានកា
១) ពនធដ

បរ ិដចឆទកាំ ណត់ៃូចខាងដម្រកាម្៖

ើម្របាក់ចាំដណញម្របចាាំឆ្នាំៈ ម្រតូវបានដរៀបចាំដោយម្រតូវោក់

ិខ្ិតម្របកាសពនធដៅ

នាយកោានពនធោរោ៉ា ងយូរបាំផ្សុតម្រតឹ ម្ដលៃទី៣១ ស្ខ្ម្ី នា បនាទប់ពីឆ្នាំជាប់ សារដពើពនធ។
២) ពនធបា៉ាតង់៖ ម្រតូវោក់

ិខ្ិតម្របកាស និ ងបង់ ពនធ ដអាយបានម្ុនដលៃទី៣១ ស្ខ្ម្ី នា កនុងឆ្នាំ

ជាប់ពនធជូននាយកោានពនធោរ។
៣) ពនធដ

សា
ើ ល កសញ្ញពាណិជជកម្ាៈ ម្រតូវោក់

៤) ពនធដ

ម្
ើ ដធោបាយៃឹកជញ្ូេ ន និងោនយនតម្រគប់ម្របដភទៈ ម្រតូវបានដរៀបចាំបង់ម្របាក់ ពនធដៅ

នាយកោានពនធោរ(អាចានការស្ម្របម្របួ

ិខ្ិតម្របកាស និងបង់ពនធជូនសាោដខ្តតឬម្រកុង។
ដរៀងរ

់ឆ្នាំដោងតាម្ម្របកាសពីនាយកោានពនធោរ)។

៣.៤ យុទធសាស្រសតសគ្ាប់និរនតរភាពហិរញ្ញ វត្ថុ

យុទធសាស្រសតសម្រាប់និរនតភាពហិរញ្ញវតថុម្រតូវបានដរៀបចាំ សម្រាប់អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញកនុង

ការោាំម្រទឲ្យាន ម្របភពចាំណូ
ហិរញ្ញ វតថុ។
ស្ៃ

ហិរញ្ញ វតថុចម្រម្ុោះ និ ងការបដងកើត

ទធភាពដជាគជ័យរបស់អងគភាពនិងនិរនតរភាព

អងគភាពជួ បម្របទោះនឹ ងបញ្
ា ម្របឈម្កាន់ស្តដម្រចើនដ

ើងៗ។

ទាំងដនោះរួម្ានការរកានិរនតរភាព

ដកើ តដចញពី ៈ

-

ការស្ម្របម្របួ

បរ ិោកាសសងគម្ខាងកនុង និ ងខាងដម្រៅ

-

ការស្ម្របម្របួ

-

ការផាលស់បូរនិ
ត ងការកាត់បនថយអាទិ ភាពដនការផ្សត

ម្រកបខ្័ណឌចាប់ ម្រគប់ ម្រគងដ

ើអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ
់ម្ូ

ម្របដទស
-

កាំ ដនើ នម្របដទស

កាំ ដនើ នអងគការ

ម្របស្ជងកាន់ ស្តដម្រចើនដ
ការផាលស់បូរគម្រម្ូ
ត
តាម្

ាំោប់

និ ង

និ ធិរបស់អងគការាេស់ជាំនួយកនុងនិងដម្រៅ

កាំដនើនកម្ាវ ិធីស្ៃ

ម្រតូវទទួ

ជាំ នួយស្ៃ

នាាំឱ្យានការម្របកួត

ើងៗ
កខណសក

ដោកកនុងការរកម្ូ
ចាំ ដណញ ដហើយម្រតូវបានរ ាំពឹ ងថានឹ ងដផាតតដ ើ:
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និធិរបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់



ផ្សត

់នូវស្ផ្សនការសម្រាប់ យុទធសាស្រសតស្បងស្ចកធនធានហិរញ្ញ វតថុស្ៃ

បាំ ណង និងដោ


ផ្សត

ដៅជាយុទធសាស្រសតទូ

់យនដការសម្រាប់ សម្រម្បសម្រម្ួ

ោាំម្រទៃ

់សកម្ាភាពដោ

ាំទូោយរបស់អងគភាព ។

អងគភាពឲ្យកាន់ ស្តម្របដសើរដ

ើង ដៃើម្បីផ្សត

់នូវការ អភិ វឌ្ឍន៍

និ ងនិ រនតភាព។


កាត់ បនថយភាពពឹ ងស្ផ្សអកទាំងស្សុង ដ

ើជាំនួយម្ូ

និធិគដម្រាងនាដព

អនតរជាតិ) សម្រាប់ តម្រម្ូវការម្របតិ បតតិការ។


អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញអាចទទួ
បដងកើតឱ្កាសលាីសម្រាប់ ស្សែងរកចាំ ណូ
ម្របាក់ ចាំណូ

បចេុបបនន (ទាំងកនុងស្សុកនិ ង

បានហិរញ្ញ បបទនចម្រម្ុោះម្របកបដោយដជាគជ័ យនិ ង

ដោយដផាតតការយកចិតតទុកោក់ដៅដ

ើយុទធសាស្រសតស្សែងរក

ដោយខ្លួនឯង។

ដៃើម្បីដម្រតៀម្ដរៀបចាំ សម្រាប់និរនតរភាពអងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញម្រតូវអនុវតតន៍វ ិធីសាស្រសតលី ៗ
ា
និ ងបញ្ូេ

នូវការគិតគូ រខ្ុសៗោនដៅកនុងឥរ ិោបលរបស់ពួកដគ:

ម្រកបខ្័ណឌនិរនតរភាពហិរញ្ញវតថុ

ជាអងគភាព

ម្របតិបតតិម្ួយៃ៏

អ

រកានិង

ភាពសម្បូរស្បប
ដនម្របភពចាំណូ

រកាចាំណង

បដងកើនម្របភព

ទក់ទងរ ឹងាាំភា

ចាំណូ

ើកទឹ កចិតត

ម្ូ

គីពាក់ព័នធ

៣.៤.១ ជាអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញម្ួយៃ៏
ការដ

បដងកើន

បម្រម្ុង

អ

និ ងការដបតជា្ចិតក
ត ុងការកា
ន
ល យជាអងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញអនុវតតន៍

ស្តម្រតូវបានគូ សបញ្
ជ ក់ ដោយគុ ណតដម្ល

ស្ៃ

ៃឹកនាាំទាំងអែីស្ៃ

ម្របតិបតតិ

ការៈ


កសាងទាំនុកចិតត តាលភាព គណដនយយភាព ដោ



បដងកើតម្របព័ នម្រធ គប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុៃ៏រ ឹងាាំ

៣.៤.២ ភាពសម្បូរស្បបដនម្របភពចាំណូ

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញស្ៃ

ដផាតតដ

និធិពីាេស់ជាំនួយស្តម្ួយម្របភព

2. ចាំ ណូ

គ
អ ឺ ជាការដបតជា្ចិតតកុង
ន

អ និងនិរនតភាពបុគគ

ដសវាកម្ាពីការដរៀបចាំកម្ាវ ិធីដផ្សសងៗ

3. ជាំ នួយពី ការរួម្ចាំ ស្ណក របស់វ ិស័យឯកជន
4. ជាំ នួយពី ការរួម្ចាំ ស្ណករបស់រោាភិ បា
28

ើ៖

ិក

(អ Good Practice LANGO) ។

ាននិ រនតរភាពគួ រស្តស្សែងរកម្របភពចាំណូ

ដផ្សសងៗ។ វាអាចជាចដម្លើយសម្រាប់ អងគការម្ួ យស្ៃ
1. ម្ូ

ការណ៍

បានវ ិញ្ញបនបម្រតជាអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញម្របតិ បតតិ

ទទួ

គ
អ ួរ

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញម្របម្រពឹ តត

និ ងរដបៀបដធែើការ។ គុ ណតដម្លរបស់អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញស្ៃ



និធិ

ចម្រម្ុោះ

5. ជាការពិ តការចាប់ ដផ្សតើម្រកម្របាក់ ចាំណូ
ចាំ ណូ

ម្រតូវស្សែងរកជដម្រម្ើ ស ដៃើម្បីចាប់ ដផ្សតើម្បដងកើតចាំ ណូ

តិចតួ ចម្ួ យអាចម្រតូវបានស្សែងរកតាម្រយៈ

ម្រពឹតិ កា
ត រណ៍រកម្ូ

ការណ៍ដនភាពចម្រម្ុោះដនចាំ ណូ

ធានចាំ ណូ
ម្របភពចាំ ណូ

ធាំ ៗទាំងបី ស្ៃ

ាំទូោយដៅជា

ផ្សទុយដៅវ ិញការចាប់ ដផ្សតើម្បដងកើតចាំ ណូ
បងាាញអងគភាព ខ្លួនឯងនូវទិ សដៅដនម្របភពចាំ ណូ

ដនាោះដទ។

តូចតាច ចាាំបាច់ ម្រតូវចងអុ

រួម្ានចាំ ណូ

និងធន
ម្ួ យដន

ដសវាកម្ាពីការដរៀបចាំកម្ាវ ិធីដផ្សសងៗ ជាំ នួយពី ការរួម្ចាំ

ស្ណករបស់វ ិស័យឯកជន និ ង ជាំនួយពី ការរួម្ចាំ ស្ណករបស់រោាភិ បា

ជាផ្សលូវម្ួយដឆ្ពោះដៅរក

និ រនតរភាព។

៣.៤.៣ កានិងបដងកើនម្របភពចាំណូ

ើង និង

និធិម្របចាាំឆ្នាំម្ួយម្របសិនដបើ

អងគភាព ចង់ ឲ្យានការរ ីកចដម្រម្ើ ន។ ក៏ប៉ាុស្នតបទោានទាំងដនោះម្ិនគួរដធែើឱ្យកាន់ ស្តទូ
ដោ

ដ

(Regeneration)

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញចាាំបាច់ ម្រតូវានស្ផ្សនការយុទធសាស្រសតចាស់ោស់និងយុទធសាស្រសត
បដងកើនម្ូ

និធិ។

អងគភាពបានចូ

រួម្កនុងការបដងកើនម្ូ

ជាពោោម្ពម្រងឹងកម្ាវ ិធី បដងកើនលវ ិកាស្ៃ

ម្របស្ហ

ការដធែើយុទធនាការទីផ្សារដោយផាទ
ដរអងាគសម្របាក់ឬបដងកើនម្ូ

និ ធិពីាេស់ជាំនួយនិង

ដផាតតដ

ើការបរ ិចាេគជា

់ ការដធែើទីផ្សារតាម្ទូ រគម្នាគម្ន៍ និងដព

និ ធិដកើតដ

ឬម្ូ

និ ធិអនតរជាតិ ដហើយ

កខណៈបុ គគ

ការដធែើអាំដណាយ

ខ្លោះដធែើឲ្យានម្រពិ តិ កា
ត រណ៍

ើងជាដទៀងទត់ ។

៣.៤.៤ រកាចាំណងទក់ទងរ ឹងាាំភាគីពាក់ព័នធ
ការទាំ នាក់ទាំនងរ ឹងាាំជាម្ួយអនកពាក់ ព័នធ

គួ រម្រតូវបានវាយតដម្លថាជាអតថម្របដោជន៍ម្ួយស្ៃ

វា

បងាាញពី ការកសាងនិងរកានិរនតរភាព។ ដនោះវាអាចជួ យពម្រងឹងធាតុដនភាពជាដៃគូ និងការផ្សារភាជប់ ោនរវាង
អនកពាក់ ព័នធ និ ងដោយការបញ្
ជ ក់ ពីអាណតតិ និងដោ
របស់ខ្ួន។
ល

បាំ ណងយុទធសាស្រសតរបស់អងគភាព និងសាជិកភាព

ការទាំ នាក់ ទាំនងជាម្ួ យភាគី ពាក់ ព័នក
ធ ៏បងាាញពីទីផ្សារៃ៏ ធាំសដម្បើម្ម្ួ យសម្រាប់ អងគភាព

ពិ ដសសការទាំ នាក់ទាំនងជាម្ួ យម្រកុម្ហុនស្ៃ

ានការដកើនដ

ើងដនទាំនួ

ខ្ុ សម្រតូវសងគម្ និងកម្ាវ ិធី សហម្រគិ

នភាពសងគម្។ អនកពាក់ព័នធអាចានសហគម្ន៍អងគភាព វ ិស័យធុ រកិចេ បុគគ
អភិវឌ្ឍន៍ ដផ្សសងដទៀតជាដៃើម្។ ការស្លរកាទាំ នាក់ ទាំនង
ពាក់ ព័នធដផ្សសងដទៀតម្រតូវបានដ

៣.៤.៥ បដងកើនម្ូ
ម្ូ

ស្ៃ

និធិបម្រម្ុង

និធិបម្រម្ុងទុ កម្រតូវរកាទុ កជាគណនីោច់ដោយស្
អាចដកើតដ

ើងនាដព

រកបានចាប់ តាាំងពីបដងកើតបានម្ួ យដលៃដៅកនុង
កដោយអងគភាពដៃើ ម្បីបាំដពញការចាំ ណាយ

អនាគត។

ជាទូ ដៅវាគួ រស្តម្រតូវបានរកាទុកសម្រាប់ ការចាំណាយស្ៃ


ដ



ការផាលស់បូរឧបករណ
ត
៍ ឬម្រទពយសម្បតតិ




ើការសម្រាក

ដលលឈួន

និង ដៃគូ

ើកទឹកចិតខ្
ត ពស់។

និធិបម្រម្ុងគឺ ជាការបូកបងគរនូ វម្របាក់ចាំដណញស្ៃ

ម្ិនបានរ ាំពឹ ងទុ កស្ៃ

ឯកជន រោាភិ បា

ជា
អ ម្ួ យាេស់ជាំនួយចាស់ និ ងាេស់ជាំនួយលាី និ ងអនក

ជី វ ិតរបស់អងគភាព។
ម្ូ

ជា

ាំស្ហាតុភាព និងជម្ៃឺរបស់បុគគ

សម្រាប់ ការផ្សត

ម្ិនបានៃឹងម្ុនៃូ ចជា៖

ិក

់ ម្របឹកាស្ផ្សនកចាប់ និងទាំ នាក់ ទាំនងសាធារណៈ

ការស្សាវម្រជាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ សម្រាប់ ការវ ិនិដោគលាី និងការបដងកើតអងគភាព
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បាំ ដពញសម្រាប់ ការចាំណាយៃូ ចជាម្របាក់ រងាែន់ ៃាំ ដណើរទសសនៈកិ ចេ ចាំណាយចូ



ការបងាករ (ការជួ សជុ

ម្របដភទជាក់ោក់ខ្ោះល ដនម្ូ
1. ម្ូ

និ វតតន៍

អាោរធាំ ៗ ការផាលស់បូរោនយនត
ត
ការផាលស់បូរកុ
ត ាំពយូទ័ រ)។

និធិបម្រម្ុងគឺ:

និធិបម្រម្ុងទូដៅ - ម្ិនបានោក់ កាំហិតកនុងរដបៀប ដម្របើម្របាស់ ៃូ ដចនោះអាចដម្របើ សម្រាប់ ដព

ាន

អាសនននិងការដម្របើ ម្របាស់ទូដៅបាន។
2. ម្ូ

និធិានការកាំហត
ិ - ឧ. ម្ូ

និធិស្ៃ

ាេស់ជាំនួយបានបញ្
ជ ក់ ពីការដម្របើ ម្របាស់ដៅកនុងកិចេម្រពម្

ដម្រពៀងាេស់ជាំនួយ។
3. ម្ូ

និធិស្ៃ

បានកាំណត់ - ម្ូ

និធិស្ៃ

បានកាំ ណត់ ទុកសម្រាប់ ដោ

បាំណងជាក់ ោក់ណាម្ួ យ

តាម្ការសដម្រម្ចរបស់ថានក់ម្រគប់ ម្រគងអងគភាព។
4. ម្ូ

និធិម្ូ

ធន - បម្រម្ុងទុ កកនុងទម្រម្ង់ ទិញម្រទពយសកម្ារយៈដព

ស្វង(ៃូ ចជាោនយនត អាោរនិ ង

ដម្រគឿងបរ ិកាខរគដម្រាង) ។
5. ម្ូ

និធិទយជជទន- ម្ូ

ម្រតូវបានប៉ា ោះពា

និ ធិសម្រាប់ វ ិនិ ដោគបដងកើតចាំ ណូ

។ ម្របាក់ ដៃើម្ស្ៃ

បានបណា
ត ក់ទុនម្ិន

់។

៣.៤.៦ ដតើដធែើៃូចដម្តចដៃើម្បីបដងកើតម្របាក់បម្រម្ុង?
ម្ូ

និធិបម្រម្ុងទាំ នងជាម្រតូវបានបដងកើតដ

ើងពី

ការម្ិនចាំណាយ និងចាំ ណូ

ស្ៃ

ម្ិនានការោក់

កាំ ហិត។ ជដម្រម្ើ សសម្រាប់បដងកើតម្របាក់បម្រម្ុងស្ចកជាបួ នម្របដភទ:
1. បដងកើនម្របាក់ចាំណូ

ស្ៃ

ម្ិនានកាំហិតជាអតិបរ ិា

ឧទហរណ៍៖


គិ តដលលដសវាកម្ាពីសកម្ាភាពគដម្រាង



ការម្របាក់ បានពី ការរកាម្របាក់ កុងគណនី
ន
សនសាំកុងធនាោរនិ
ន
ងការបរ ិចាេគសាធារណៈសម្រាប់ម្របាក់ប
ម្រម្ុង។



ដរអដងគៀសម្របាក់ សម្រាប់ ដោ

បាំ ណងទូ ដៅស្ៃ

ជាដោ

បាំ ណងរបស់អងគភាពជាជាងសកម្ាភាព

ជាក់ ោក់។


ទក់ ទងដៅាេស់ជាំនួយបចេុបបននដៃើម្បីបដងកើតម្ូ

2. បដងកើនអតិបរានូវសកាតនុព

ដនលវ ិកាស្ៃ

និធិទយជជទន។

បានោក់កាំហត
ិ ដៃើម្បីរ ាំដោោះម្ូ

ើធាតុ លវ ិកាស្ៃ



ដម្របើម្របាស់ម្ូ

និ ធិស្ៃ



ពិ និតយដម្ើ

័កខខ្័ណឌជាំនួយរបស់ាេស់ជាំនួយទក់ទងនឹងការរកាទុកលវ ិកាស្ៃ

ជួ នកា

ានកម្រម្ិតជាម្ុនដៃើ ម្បីម្រគបៃណតប់ ដ

និធិោានកាំហត
ិ :
ពិបាកដោោះស្សាយ។
ម្ិ នបានចាំណាយ

5% ឬ 10%អាចម្រតូវបានអនុ ញ្ញតឲ្យអងគភាពរកាទុ កដោយស្សបចាប់ ។
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គដម្រាងពីាេស់ជាំនួយអតិបរាៃូដចនោះគដម្រាងម្រតូវការលវ ិកាបស្នថម្តិចតួចពីអងគភាព

3. បដងកើនម្របាក់ចាំណូ
ឬោាន:

 ម្រតូវម្របាកៃថាគដម្រាងបានបញ្ូេ
 រួម្បញ្ូេ

ការជួ

ចាំណាយដពញដ

សាារៈបរ ិកាខរ ចាំ ណាយស្ៃ

ញៃូ ចជាចាំ ណាយដ

អាចដកើតដ

លវ ិកា។

4. កាត់បនថយការចាំណាយស្ៃ


ដ

ើការ ិោ

័យជាដៃើម្។

ើងជាយថាដហតុ និងអតិ ផ្សរណាដៅកនុង

អាចម្រគប់ម្រគងបានឲ្យដៅអបបបរាៃូដចនោះការចាំណាយម្រតូវបានកាត់បនថយ:

ើកកម្ពស់វបបធម្៌ស្លរកាការ ិោ

័យ

ដអ ៃើម្បីកាត់បនថយការចាំណាយខ្ជោះខាជយនិ ងចាំ ណាយម្ិ ន

សម្រម្យ។



ស្សែងរកការបរ ិចាេគដោយសបបុរសធម្៌។

ចរចារការបញ្ុេ ោះតដម្លពីអនកផ្សគត់ផ្សគង់សម្រាប់ ការទិ ញៃុាំ និ ងការបង់ ម្របាក់ ភាលម្ៗ។

៣.៤.៧ ការបដងកើតដោ

ការណ៍ទុនបម្រម្ុង

ចាំ ណងទក់ទងរ ឹងាាំភាគីពាក់ ព័នធទាំងអស់គួរស្តានដោ
ឱ្យវាជាក់ ោក់និងជាសាធារណៈ។
ដោ

វាម្រតូវស្តពនយ

់

ការណ៍កនុងការបដងកើតទុ នបម្រម្ុង

និងបងាាញអាំ ពីភាពសម្ដហតុផ្ស

ស្ៃ

និ ងដធែើ

ដៅពី ដម្រកាយ

ការណ៍។

ៃាំដណើរការដនការបដងកើតដោ
 ការពិ និតយដ
បដងកើតដ

ការណ៍ទុនបម្រម្ុងដនោះានៃាំណាក់កា

ើងវ ិញនូ វម្ូ

ើងនិ ងអែីស្ៃ

និ ធិបម្រម្ុងស្ៃ

ម្ូ

ានស្សាប់

ជាដម្រចើនៃូចជា៖
-

រដបៀបស្ៃ

ម្ូ

និធិបម្រម្ុងម្រតូវបាន

និ ធិបម្រម្ុងម្រតូវបានដម្របើម្របាស់

 ការវ ិភាគស្ខ្សចាំ ណូ

បចេុបបនន និ ងសកាតនុ ព
 ការវ ិភាគបស្ម្រម្បម្រម្ួ ចាំណាយ និងតម្រម្ូវការ

ាំហូរសាច់ ម្របាក់

 ការវាយតដម្លតម្រម្ូវការទុនបម្រម្ុង
 ការគណនាកម្រម្ិ តទុ នបម្រម្ុង
 ការបងាាញអាំពីដោ

ការណ៍ទុ នបម្រម្ុង

ព័ត៌ានជាំនួយ: គិតពី 3Ps ៖
P - ដោ

បាំណង: ពនយ

ទុ នបម្រម្ុង ស្ៃ
P - ដោ

់ពីដោ

បាំណងដនដោ

ការណ៍ទុនបម្រម្ុង និងម្ូ

ដហតុ ដោ

ការណ៍

បានបដងកើត និងអនុវតតន៍។

ការណ៍: ពិ ពណ៌នាអាំ ពីម្ូ

ោាន ស្ផ្សនការ ឬសកម្ាភាពស្ៃ

ានផ្ស

ប៉ា ោះពា

់ៃ

់ការ

សដម្រម្ចចិតត និ ងការអនុ វតតរបស់អងគការ។
P - នីតិវ ិធី: ស្ណនាាំអាំពីរដបៀបស្ៃ
និ ងរដបៀបណាជាដៃើ ម្។

ដោ

ការណ៍គួ រស្តម្រតូវបានការអនុ វតតដោយអនកណា, ដព

។
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ណា

ជាំពូកទី ៤: គ្បព័នធគ្ត្ួត្ពិនិត្យនផ្សៃកងរាយការណ
នុ
៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ
និងសវនកមម

សគងេប
ជាំ ពូកដនោះនឹងបងាាញបស្នថម្ដទៀតដៅកនុងការទទួ

ម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុរបស់ខ្ួនម្រតួ
ល
វបានបដងកើតដ
ម្រតឹម្ម្រតូវ ស្ៃ

ើងកនុង

ខ្ុសម្រតូវរបស់អងគភាពដៃើ ម្បីធានាថាម្របព័នធ

កខណៈម្ួ យដៃើម្បី បងាាញសាថនភាពពិតម្របាកៃ និ ង

អងគភាព បានអនុ វតតន៍ដៅកនុងម្រកបខ្ណឌហិរញ្ញ វតថុ។ ជាំពូកដនោះបងាាញពី ការទទួ

ខ្ុ សម្រតូវ

របស់អងគភាពទក់ទងនឹងការបដងកើត និងការរកាម្របព័ នម្រធ តួតពិនិតយដផ្សទកុង
ន
ឲ្យបានរ ឹងាាំ ដៃើ ម្បីបាំដពញនូវ
តម្រម្ូវការកនុងការផ្សត

់នូវភាពម្រតឹ ម្ម្រតូវ

និ ងដទៀងទត់ដៅកនុងទម្រម្ង់ ជាព័ត៌ានហិរញ្ញ វតថុ

ហិរញ្ញ វតថុ ដហើយជាចុងដម្រកាយគឺ ជាការដរៀបចាំ ដព

ឬរបាយការណ៍

ដវោសម្រាប់ សវនកម្ាដផ្សទកុងនិ
ន
ងខាងដម្រៅ។

៤.១ គោលការណ៍ននការគ្ត្ួត្ពិនិត្យនផ្សៃកងសាំ
នុ
ខាន់ៗ

៤.១.១ ទិៃភា
ា ពទូដៅដនការម្រតួតពិនិតយដផ្សទកង
ុន

ដ

ជាទូ ដៅការម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុងទក់
ន
ទងនឹ ងដោ

នដោបាយ និងដោ

ការណ៍ ស្ៃ

ើងនិងរកាទុកដៃើ ម្បីអនុវតតន៍ដោយអនកម្រគប់ម្រគងដៅកនុងអងគភាពដៃើ ម្បីធានាផ្សត

សតីពីការសដម្រម្ចដោ

ដៅរបស់អងគភាពស្ៃ

ម្រតូវបានបដងកើត

់នូវភាពសម្ដហតុផ្ស

ទក់ទងនឹ ង៖

 ភាពដជឿជាក់ដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
 ម្របសិទភា
ធ ព និងម្របសិទផ្ស
ធ

ដនម្របតិបតតិការ

 ការបដងកើតម្របាក់ចាំដណញ ឬ ដធែើឲ្យាននិរនតភាព
 អនុដោម្ដៅតាម្ចាប់ និងបទបញ្ញតិ ត
 ការបងាករ និង ការពារដនការដកងបនលាំ និង កាំហស
ុ ឆគង
 ភាពទន់ដព
 ការពារបុគគ

ដវោដនការផ្សត

ព
់ ័តានហិរញ្ញវតថុស្ៃ

ក
ិ ទាំងអស់អាំពីការទទួ

ការម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុ ងអាចបដងក
ន
ើ នតដម្លៃ

និងផ្សត

ដជឿជាក់

ព
់ ័ត៌ានម្ិនពិតម្របាកៃ

់អងគភាពស្ៃ

ម្រតូវបានដគដៅថាតដម្លដនម្របាក់រម្
ួ ាន៖

 ដសៃាកិចេ

 ម្របសិទភា
ធ ព
 ម្របសិទផ្ស
ធ

៤.១.២. ម្របព័នម្រធ តួតពិនិតយដផ្សទកង
ុន
ដោ

ម្របព័ នធម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុងាន៥សាសធាតុ
ន
ស្ៃ

ោាំម្រទៃ

ដៅរបស់អងគភាពគឺ ៖

 ការម្រតួតពិនិតយដ

ើបរ ិោកាសការងារកនុងអងគភាព

 ការវាយតដម្លហានិភ័យរបស់អងគភាព
 បដចេកវ ិទោព័ត៌ាន
 ការម្រតួតពិនិតយសកម្ាភាព
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់ការសដម្រម្ចដបសកកម្ា យុទធសាស្រសត និង

 ការម្រតួតពិនិតយតាម្ោន

៤.១.២.១ ការម្រតួតពិនិតយបរ ិោកាសការងារ
ការម្រតួតពិនិតយបរ ិោកាសការងារសាំដៅជាញឹកញាប់ថាជាអាកបបកិ រ ិោទូ ដៅរបស់ថានក់ ម្រគប់ ម្រគង
និ ងបុ គគ

ិកចាំ ដពាោះការម្រគប់ម្រគងដផ្សទកុងដៅកន
ន
ុងអងគភាព។

វារួម្បញ្ូេ

ទាំងទិៃាភាព ការយ

់ៃឹង និ ងសកម្ាភាពដនការម្រគប់ម្រគងទក់ទងនឹងការម្រតួតពិនិតយដផ្សទ

កនុងរបស់អងគភាព។
ការម្រតួតពិនិតយបរ ិោកាសការងារានធាតុ ៃូចខាងដម្រកាម្:
ការទាំនាក់ទាំនង និងការអនុវតតសច
ុ រ ិតភាព និងតដម្លសី

ធម្៌

ការដបតជា្ចិតដត ៃើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពសនូ
ទសសនវ ិជាជដនការម្រគប់ម្រគង និងសទី

កនងអងគ
ភាព
ុ
ម្របតិបតតិការ

រចនាសម្ព័នអ
ធ ងគការ
ការស្បងស្ចកសិទិអ
ធ ាំណាច និងការទទួ
ដោ

ខ្ុសម្រតូវ

ការណ៍ និងការអនុវតតធនធានម្នុសស

ម្របសិនដបើ ោានការម្រតួតពិនិតយបរ ិោកាសម្រគប់ម្រគង
អងគភាពទាំនងជាដខ្ាយ។

ដអ ទ ដនាោះម្របព័ នម្រធ តួតពិ និតយដផ្សទកុងទាំ
ន
ងម្ូ

របស់

៤.១.២.២ ការវាយតដម្លហានិភ័យរបស់អងគភាព
ហានិ ភ័យម្រតូវបានកាំ នត់ ថា

ជាកតាតម្ិន

ទ
អ ាំងឡាយណាស្ៃ

របស់អងគភាព។ដហតុ ដនោះអងគភាពម្រតូវដធែើការវាយតដម្លនូវហានិ ភ័យស្ៃ

រាំងសទោះៃ

អាចដកើតានដ

ម្របចាាំ។ហានិភ័យរបស់អងគភាពស្ចកដចញជា២ស្ផ្សនកធាំៗគឺ ៖

់ការសដម្រម្ចដោ

ើងកនុងអងគភាពជា

ហានិភ័យខាងកនុងអងគភាព

ហានិ ភ័យខាងកនុងអងគភាពរួម្ាន៖

1. ហានិភ័យសាថប័ន -ានៃូចជាហានិ ភ័យដនដបសកកម្ាសងគម្ (social mission risk)
និ ង ហានិភ័យដនភាពម្ិ នឯករជយ(dependency risk)ជាដៃើម្។
2. ហានិភ័យម្របតិបតតិការ -ានហានិភ័យដនកាំ ហុសឆគងស្ៃ

ដកើតដ

ើងដោយអដចតនា

ហានិ ភ័យដនការដកងបនលាំ និ ង ហានិភ័យស្ផ្សនកសុវតថិភាព។
3. ហានិភ័យហិរញ្ញវតថុ - ានហានិ ភ័យដនសាច់ ម្របាក់បងែិ

ម្ិនម្រគប់ម្រោន់ ហានិភ័យដន

អម្រតាបតូរម្របាក់ និង ហានិភ័យដនម្របព័នធសុចរ ិតភាពជាដៃើម្។

ហានិភ័យខាងដម្រៅអងគភាព
ហានិ ភ័យខាងដម្រៅអងគភាពរួម្ាន៖
1. ហានិ ភ័យដនបទបញ្ញតិកម្រម្ិ ត និង ផ្សលូវចាប់ ដ
2. ហានិ ភ័យដនការម្របកួតម្របស្ជង

3. ហានិ ភ័យដនបរ ិោកាសធម្ាជាតិ
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ើអងគភាព

ដៅ

4. ហានិ ភ័យដនា៉ា ម្រកូដសៃាកិចេ
5. ហានិ ភ័យដនការស្ម្របម្របួ

នោបាយ ឬការៃឹកនាាំជាតិ

ិ៍ ត
6. ហានិ ភ័យដនដករដឈា
ា ោះរបស់សាថប័ ន
ដៃើម្បីឲ្យម្របព័នធម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុងរ
ន ឹងាាំអងគភាពម្រតូវដធែើការ កាំណត់អតតសញ្ញណហានិភ័យ វាយតដម្ល

ហានិភ័យ និង ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យជាម្របចាាំ ដោយម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា
ហានិ ភ័យដៅកនុងអងគការ។

កាំណត់អតតសញ្ញណហានិភ័យ

និ ង គណកម្ាការម្រគប់ម្រគង

ានន័ យថាដតើ អាចានម្របដភទហានិ ភ័យណាម្ួ យស្ៃ

ដកើតដ

ើង

ចាំ ដពាោះអងគការ។
វាយតដម្លហានិភ័យ ានន័យថាដតើ ហានិ ភ័យណាម្ួយស្ៃ
ហានិ ភ័យកម្រម្ិតស្សា

ដកើ តដ

ើងចាំ ដពាោះអងគភាពជា

កម្រម្ិតម្ធយម្ ឬ កម្រម្ិតធៃន់។

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ានន័ យថាអងគការ ម្រតូវបដងកើតដោ
អស់ដនាោះ ដៃើ ម្បីដោោះស្សាយហានិ ភ័យស្ៃ

ការណ៍ និងអនុ វតតន៍ដោ

ការណ៍ទាំង

កាំ ពុងដកើតានឬនឹងដកើតានចាំ ដពាោះអងគភាព។

៤.១.២.៣ ម្របព័នព
ធ ័ត៌ានវ ិទោឬ បដចេកវ ិទោព័ត៌ាន
សាសធាតុ ដនម្របព័ នព
ធ ័ត៌ានវ ិទោដៅកនុងម្របព័នធម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុងគឺ
ន
ម្ិនស្ម្នជាសាសធាតុ ស្ៃ

ដៅោច់ ដោយស្

កស្តឯងដនាោះដទ គឺវាានអនតរទាំ នាក់ ទាំនងនិងជាស្ផ្សនកដនសាសធាតុ ទាំង៤កនុងម្របព័នធម្រតួត

ពិ និតយដផ្សទកុង។
ន
អងគភាពស្ៃ
ទន់ដព

រ ឹងាាំ គឺ ម្រតូវអាស្ស័យជាចាាំបាច់ ដ

ើព័ត៌ានស្ៃ

ម្រគប់ម្រគងាន ភាពម្រតឹម្ម្រតូវ

ដវោ និង ទក់ទងនឹងការសដម្រម្ចចិតត ជាពិ ដសសគឺព័ត៌ានហិរញ្ញវតថុដៅកនុងអងគភាព។ ម្របព័នធ

ព័ ត៌ានវ ិទោាន:
-

ដហោារចនាសម្ព័នធ (សាសធាតុខាងដម្រៅ និងស្ផ្សនករ ឹង)

-

កម្ាវ ិធី (ស្ផ្សនកទន់)

-

ម្នុសស

-

នីតិវ ិធី

-

ទិនន
ន ័យ

៤.១.២.៤ ការម្រតួតពិនិតយសកម្ាភាព
សាសធាតុ ២សាំខាន់ ដនការម្រតួតពិនិតយសកម្ាភាពគឺ ម្របព័នគ
ធ ណដនយយ និ ង ដោ
នីតិវ ិធីជាក់ ោក់ របស់អងគភាព។
ម្របដភទដនការម្រតួតពិនិតយសកម្ាភាពរួម្ាន:


ការម្រតួតពិនិតយដ

ស
ើ ម្ទធផ្ស

សដម្រម្ចបានដោយឯករជយ

-

ទធផ្ស

សដម្រម្ចជាក់ស្សតង ដធៀបនឹងស្ផ្សនការ

-

ទធផ្ស

សដម្រម្ចជាក់ស្សតង ដធៀបនឹងដព

-

ទធផ្ស

សដម្រម្ចជាក់ស្សតង ដធៀបនឹងគួម្របកួតម្របស្ជង

កនលងម្ក
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នដោបាយ និង



ការណ៍និងនីតិវ ិធីគណដនយយ

ដោ

និងហិរញ្ញ វតថុម្រតូវធានាៃ

់ភាពម្រតឹម្ម្រតូវ

និ ង

ភាពជាប់ ោប់

(Consistent) ដនម្របតិ បតតិការ និង សកម្ាភាពម្របតិបតតិការ។


ានការអនុ ញ្ញតិ និ ង អនុម្័តម្រត តឹម្ម្រតូវដនម្របិ តិបតតិការ និ ង សកម្ាភាពស្ៃ



ការម្រតួតពិនិតយជាក់ស្សតង-ការម្រតួតពិនិតយដ
ដម្របើម្របាស់ស្ៃ





ម្ិ នសម្រម្យ ការ



ើសុវតថិភាពដនម្រទពយសម្បតតិ និ ងកាំណត់ ម្រតាដៃើ ម្បីទប់ សាកត់ ការ

កពី ោន៖

-

ចាត់ ស្ចងម្នុ សសដផ្សសងោននូវការទទួ

-

ការកត់ម្រតាម្របតិបតតិការ និងការស្លរកាម្រទពយសម្បតតិ

-

កាត់ បនថយ

ទធភាពរបស់បុគគ

ខ្ុ សម្រតូវដនការអនុ ញ្ញត

ិកានក់ស្ៃ

អាចម្របម្រពឹ តត និងោក់កាំហុស ឬការ

ើការដម្របើម្របាស់-ានៃូ ចជាចាក់ ដសាទូ រឯកសារ

កាំ ណត់អក
ន ម្រគងស្ៃ

ើង

ួច ឬការដធែើឲ្យខ្ូ ចខាតដោយោានការអនុ ញ្ញត

ការស្បងស្ចកភារកិចេោច់ដោយស្

ការកាំ ណត់ ដ

ដកើតដ

ម្រតូវចុោះហតថដ

ខាដ

ឯកសារសតង់ោរ-សម្រាប់បងាកន់ ដៃទទួ

ួចបនលាំ

ោក់ ពាកយសាៃត់ កុងម្របព័
ន
នក
ធ ុាំ ពយួទ័ រ

ើឯកសារធនាោរ

និង

ម្របាក់ សកខីបម្រតចាំណាយ ការដសនើសុាំ បញ្
ជ ទិ ញ ការដចញដលលដធែើ

ៃាំ ដណើរជាដៃើម្។


ការពិ និតយ និងដផ្សទៀងផាទត់សម្តុ
ម្រតួតពិនិតយគណនី ដទែភាគដ

យ(Check and Balance)- ដផ្សទៀងផាទត់ សម្តុ

ើកាំណត់ម្រតាគណដនយយ ពិ និតយដម្ើ

យដសៀវដៅសាច់ម្របាក់ ការ

ការដផ្សទៀងផាទត់ របាយកាណ៍

ធនាោរ។

៤.១.២.៥ ការម្រតួតពិនិតយតាម្ោន
ស្ផ្សនកម្ួ យដនការម្រគប់ ម្រគងគឺទក់ ទងនឹង ការដម្ើ
ពិ និតយតាម្ោនម្រតូវបានដធែើដ

ការខ្ុសម្រតូវ និ ង ការម្រតួតពិនិតយតាម្ោន ។ ការម្រតួត

ើងដៃើ ម្បីវាយតដម្លម្របសិទធភាពដនម្របព័ នម្រធ តួតពិនិតយដផ្សទកុង
ន និងកនុងដោ

ដៃើម្បីធានាថាការម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុងកាំ
ន
ពុងៃាំ ដណើរការបានម្រតឹម្ម្រតូវ

បាំណង

ដហើយម្របសិនដបើ ការម្រតួតពិ និតយដផ្សទកុងម្ិ
ន ន

ទន់ ម្រតឹម្ម្រតូវថានក់ ម្រគប់ម្រគងម្រតូវចាត់ វ ិធានការស្កតម្រម្ូវជាបនាទន់។

អនកម្រគប់ ម្រគងម្រតូវស្តម្រតួតពិនិតយជាម្របចាាំ ដនម្របព័នធម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុងរបស់
ន
អងគភាពដៃើ ម្បីធានា:


ភាពម្រគប់ ម្រោន់ ដនដោ



ម្របសិទធភាពដនដោ

ការណ៍ និង នី តិវ ិធី ស្ៃ

ការណ៍និ ង នីតិវ ិធី

៤.១.៣ ការម្រតួតពិនិតយសាំខាន់ៗកនងម្របព័
នធ
ុ


ក់

ហានិភ័យទក់ទងនឹង អតិលិជនបញ្
ជ ទិញនិងការ
-

ការបញ្
ជ ទិ ញអាចម្រតូវបានទទួ
ពិ និតយដម្ើ

-

ការបញ្
ជ ទិ ញអាចម្រតូវបានទទួ

-

អតិលិជនម្រតូវបានផ្សត

់ម្រម្ិ តស្ៃ

ក់ឲ្យអតិលិជនដោយជាំពាក់

យកពីអតិ លិជនលាី និងការ

ម្របវតតិរបស់អតិលិជន ឬ

ជាំ ពាក់កនលងម្កៃ

បានអនុម្័ត

ក់់ឲ្យអតិ លិជនដោយជាំ ពាក់ ម្ិ នបាន

ក់ឲ្យអតិលិជនជាំ ពាក់ ោានកាអនុ ញ្ញតិ ជាផ្សលូវការម្រតឹម្ម្រតូវ។

យកពីអតិ លិជនចាស់ស្ៃ

ចាំនួនទឹកម្របាក់ ឲ្យជាំ ពាក់ឬដព

ម្រតូវបង់ សងជាម្ុនសិន។

់ការបញ្ុេ ោះតដម្លដោយោានការអនុ ញ្ញតម្រតឹម្ម្រតូវ។
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ដវោឲ្យ



ដោ

ការណ៍ម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗទក់ទងនឹងហានិភ័យអតិលិជនបញ្
ជ ទិញនិងការ

ក់ឲ្យអតិលិជនដោយ

ជាំពាក់
ការស្បងស្ចកភារកិចេោច់ដោយស្

-

និ ង អនកដធែើវ ិក័ កយប័ ម្រតផ្សត
ការ

-

កពី ោនរវាងអនកអនុ ញាតិឲ្យ

ក់ឲ្យអតិលិជន ដោយជាំ ពាក់ អនក

ក់

់ឲ្យអតិលិជន

់អតិលិជនលាីទាំងអស់ ទក់ទងនឹ ងចាំនួនទឹកម្របាក់់ និង

ក់ ដោយជាំ ពាក់ៃ

រយៈដព

ជាំ ពាក់ម្រតូវ

ានការអនុម្័តជាម្ុ នសិនពី ថានក់ ម្រគប់ ម្រគង។
ការបញ្ុេ ោះតដម្លម្រតូវានការអនុម្័តម្រតឹម្ម្រតូវ។

-

 ហានិភ័យដន ការដចញវ ិកក័យបម្រត

-

វ ិកក័យបម្រតម្ិនបានដធែើសម្រាប់ ដសវាឬ ទាំ និញ ស្ៃ

-

អតិលិជនអាចម្របស្កកថាម្ិនបានទទួ
ផ្សត

់ដៅឱ្យអតិលិជន

ដសវាកម្ាឬទាំនិញ ស្ៃ

តាម្ជាក់ ស្សតងដសវាកម្ាឬទាំនិញបាន

់

វ ិកក័យបម្រតដធែើម្ិនម្រតឹម្ម្រតូវ ឬផ្សត



់ឱ្យពួកដគរួចរ

បានផ្សត

់ឲ្យអតិលិជនយឺត

ការណ៍ម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ទក់ទងនឹងហានិភ័យដនការដធែើវ ិកក័យប័ម្រត

ដោ

ម្រតូវស្តានកិចេសនោរវាងអតិលិជនឬឯកសារដោងទក់ ទងនឹងព័ ត៌ានអាំពីការផ្សត

-

ៃ

់ជូនតដម្លពិដសស

់អតិ លិជន

-

ម្រតូវដរៀបចាំឲ្យានបញ្ជីតដម្លដនទាំ និញ និ ង ានការអនុម្័តម្រតឹម្ម្រតូវ

-

វ ិកក័យប័ ម្រត

ក់គួរស្តម្រតូវបានភាជប់ ដៅនឹងចាប់ចាំ

ងដនដសវាឬទាំ និញស្ៃ

បានផ្សត

់ជូនអតិ លិជន

និ ងឯកសារបញ្
ជ ទិ ញរបស់អតិលិជន។
វ ិកក័យប័ម្រត



ក់ ម្រតូវានដ

ខ្

ាំោប់បនតបនាទប់ម្រតឹម្ម្រតឹម្។

ហានិភ័យដនគណដនយយកត់ម្រតា និងការម្រគប់ម្រគងម្របាក់់ម្រតូវទរពីអតិលិជន
-

វ ិកក័យប័ម្រតនិងប័ ណាបនថយម្របាក់ អតិ លិជនជាំ ពាក់ (Credit Notes) ម្ិ នបានកត់ ម្រតា កនុងម្របព័នធគណដនយយ
ម្រតឹម្ម្រតូវ



-

វ ិកក័យប័ម្រតនិងប័ ណាបនថយម្របាក់ អតិ លិជនជាំ ពាក់ (Credit Notes) កត់ ម្រតាខ្ុ សដឈាាោះអតិលិជន

-

ានហានិភ័យស្ៃ

ដោ

-

បាំណុ

អាចម្រតូវបាន

ុបដចា

ដោយោានការអនុ ញ្ញតឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវ

ការណ៍ម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗទក់ទងនឹងគណដនយយកត់ម្រតានិងការម្រគប់ម្រគងម្របាក់អតិលិជនជាំពាក់
ការស្បងស្ចកភារកិចេឲ្យោច់ ដោយស្

កពី ោន រវាង អនកដរៀបចាំ វ ិកក័យប័ម្រត អនកម្របម្ូ

ម្របាក់អតិ លិជនបង់

សង និងអនកតាម្ោនការទូ ទត់ យឺតរបស់អតិ លិជន។

-

វ ិកក័យប័ម្រត និងប័ណាបនថយម្របាក់ អតិលិជនជាំ ពាក់ ម្រតូវានដ

-

ម្រតូវានការដផ្សទៀងផាទត់ទឹកម្របាក់ ស្ៃ

-

កនុងម្របព័ នគ
ធ ណដនយយជាម្របចាាំ (ោ៉ា ងដហាចណាស់១ស្ខ្ម្តង)។
ការ ប់ ដចា ចាំ ដពាោះម្របាក់អតិលិជនជាំ ពាក់ម្រតូវានការអនុ ម្័តម្រតឹ ម្ម្រតូវ។

-

ម្រតូវាននីតិវ ិធី ដម្រកើនរ ាំ

ឹក និ ងម្របម្ូ

ខ្

ាំោប់

ាំដោយម្រតឹម្ម្រតូវ ។

អតិ លិជនជាំ ពាក់ជាក់ ស្សតងជាម្ួ យនឹងទឹ កម្របាក់ ជាំពាក់ ដៅស

ម្របាក់ ជាំពាក់ ពីអតិ លិជន។
36

់

៤.១.៤ ការម្រតួតពិនិតយសាំខាន់ៗកនុងម្របព័នទ
ធ ិញទាំនិញរ ឺដសវាកម្ា

ហានិភ័យទក់ទងនឹងការការបញ្
ជ ទិញ



-

ការបញ្
ជ ទិ ញទាំនិញ ឬដសវាកម្ាម្រតូវបានដធែើដ

ើងដោយោានការអនុ ញ្ញត ឬការអនុម្័តម្រតឹម្ម្រតូវ។

-

ការបញ្
ជ ទិ ញអាចម្រតូវបានកម្ា៉ាង់ពីអក
ន ផ្សគត់ផ្សគង់ស្ៃ

ម្ិនសថិតដៅកនុងបញ្ជីស្ៃ

ដរ ើសអនុ ម្័ត។

គណកម្ាការបានដម្រជើ ស

-

ម្ិ នានការដសនើសុាំឱ្យោក់ ដៃញដលលពីអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ សម្រាប់ ការបញ្
ជ ទិ ញទាំ និញឬដសវាកម្ាធាំៗ ។

-

ការបញ្
ជ ទិ ញម្ិនម្រតូវបានកម្ា៉ាង់ពីអក
ន ផ្សគត់ផ្សគង់ស្ៃ

ានតាំដ

ទបជាងដគបនាទប់ពីស្សង់ តដម្ល

ដហើយ។


ដោ
-

ការណ៍ម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗសម្រាប់ការបញ្
ជ ទិញ
ម្រតូវានការស្បងស្ចកភារកិចេោច់ ដោយស្
ទិ ញជាម្ួ យអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ និងបុគគ
ិខ្ិតបញ្
ជ ទិ ញម្រតូវានដ

-

រ

ដធែើការដសនើសុាំ បុគគ

ាំោប់

់ការបញ្
ជ ទិ ញដ

ស្ៃ

បញ្
ជ

់ការបញ្
ជ ទិ ញ

ាំដោយ។
ម្រតូវកម្ា៉ាង់ពីអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ ស្ៃ

គណកម្ាការបានអនុម្័តជាម្ុ ន។

ខ្ពស់ ដៃើ ម្បីទទួ


ស្ៃ

ទាំ និញ។

ខ្បញ្
ជ ទិ ញតាម្

បដងកើតនី តិវ ិធីនិងអនុ ដោម្សម្រាប់ រ
ស្ៃ

-

ទទួ

កពី ោន រវាងបុ គគ

ើសពីតដម្លជាក់ ោក់ ណាម្ួ យ

សថិតដៅកនុងបញ្ជី

ម្រតូវានការអនុញ្ញតដោយអនកម្រគប់ ម្រគងជាន់

បាននូ វតដម្លម្របកួតម្របស្ជងពីអនកផ្សគត់ផ្សគង់។

ហានិភ័យទក់ទងនឹងការទទួ

ទាំនិញ និងទទួ

-

ទាំ និញអាចម្រតូវបានទទួ

-

អនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ អោះអាងថាបានម្របគ

-

ហានិ ភ័យស្ៃ

វ ិកក័យប័ម្រត

យកពីអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ ស្ៃ
់ទាំនិញ ស្ៃ

ម្ិនម្រតូវបានបញ្
ជ ទិ ញ។
តាម្ជាក់ ស្សតងម្ិនទន់ បានទទួ

ដៅដ

ើយ។

អងគការបរជ័ យកនុងការដសនើសុាំការបញ្ុេ ោះតដម្លពីអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ សម្រាប់បញ្
ជ ទិ ញដ

ទាំ ហាំជាក់ ោក់ ណាម្ួ យ។
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ើសពី

-

ហានិ ភ័យស្ៃ
ដោ



-

អនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ ដចញវ ិកក័យប័ម្រតសម្រាប់ទាំនិញស្ៃ

ការណ៍ម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗទក់ទងនឹងការទទួ

ការស្បងស្ចកភារកិចេោច់ដោយស្
បញ្
ជ ទិ ញ និង បុ គគ

-

ស្ៃ

ម្ិនបានទទួ

ទាំនិញ និងទទួ

កពី ោន រវាងបុគគ

ស្ៃ

ទទួ

។

វ ិកក័យប័ម្រត

យកទាំនិញ

បុ គគ

ស្ៃ

ោក់ ការ

កត់ ម្រតាវ ិកក័យប័ ម្រតទិ ញកនុងម្របព័នធគណដនយយ។

ម្រតូវរកាទុកចាប់ លតចម្លងឯកសារទទួ

ទាំ និញ

ដោយានហតថដ

ខាម្រតឹម្ម្រតូវពី អក
ន ទទួ

ទាំ និញ

និ ងម្រតួតពិនិតយទាំ និញ។

-

បុ គគ
ស្ៃ

-

ិកហិរញ្ញ វតថុ

ឬបុគគ

ិកស្ផ្សនកទិ ញម្រតូវស្តទទួ

អនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ បានអនុញ្ញត។
់វ ិកក័យប័ ម្រតទិ ញទាំងអស់

រ

ខ្ុ សម្រតូវកនុងការពិ និតយដម្ើ

ម្រតូវដផ្សទៀងផាទត់ ជាម្ួ យនឹ ង

ការទិ ញបញ្ុេ ោះតដម្ល

ិខ្ិតបញ្
ជ ទិ ញ និងឯកសារទទួ

ទាំនិញពី

អនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់។


ហានិភ័យទក់ទងនឹងគណដនយយនិងការកត់ម្រតាដនម្របតិបតតិការទិញ
ហានិ ភ័យស្ៃ

វ ិកក័យប័ម្រតទិ ញ ម្រតូវបានកត់ ម្រតាសម្រាប់ ទាំនិញ ឬដសវាកម្ាស្ៃ

អងគភាពឬសាគម្

ម្ិ នបានកម្ា៉ាង់ទិញ។


ដោ

-

ការណ៍ម្រគប់ម្រគងទក់ទងនឹងគណដនយយ និងការកត់ម្រតា
វ ិកកយបម្រតទិ ញម្រតូវដផ្សទៀងផាទត់ ជាម្ួ យនឹ ង
ដព

-

កត់ម្រតាកនុងម្របព័នធគណដនយយ។

ម្រតូវានការដផ្សទៀងផាទត់ ជាម្របចាាំរវាងគណនី ស្ៃ
នឹ ងម្របព័ នគ
ធ ណដនយយស្ៃ

-

អងគការឬសាគម្ជាំ ពាក់អនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ ជាក់ស្សតង ដធៀប
អងគការឬសាគម្ជាំ ពាក់អនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ ជាម្ួ យនឹ ង

ដចញដោយអនកផ្សគត់ផ្សគង់។

ិខ្ិតឥណពនធ(Debit Note) សាំរប់បនថយម្របាក់ជាំពាក់ អក
ន ផ្សគត់ផ្សគង់ ម្រតូវបដងកើតរ
ម្រតូវបានម្របគ

-

ទាំ និញរ ឺដសវាកម្ាម្ុន

បានកត់ ម្រតា។

ម្រតូវានការដផ្សទៀងផាទត់ ជាម្របចាាំរវាងគណនី ស្ៃ
របាយការណ៍ជាំ ពាក់ ស្ៃ

-

ិខ្ិតបញ្
ជ ទិ ញ និ ង ឯកសារទទួ

់សងម្រត

់ដព

ស្ៃ

ទាំនិញ

ប់ ដៅឱ្យអនកផ្សគត់ផ្សគង់វ ិញ។

ិខ្ិតឥណពនធ(Debit Note) ម្រតូវានដ

ខ្តាម្

ាំោប់

ាំដោយ។

៤.១.៥ ការម្រតួតពិនិតយសាំខាន់ៗកនុងម្របព័នម្រធ បាក់ដបៀវតស


ហានិភ័យទក់ទងនឹងការគណនាម្របាក់ដបៀវតស
-

ម្របាក់ ដបៀវតសអាចម្រតូវបានដរៀបចាំ ដៅបុ គគ

ស្ៃ

-

ម្របាក់ ដបៀវតសអាចម្រតូវបានគណនាម្ិនម្រតឹម្ម្រតូវ

-

ការគណនាពនធកាត់ ទុកដ

ម្ិ នស្ម្នជាបុ គគ

ិក(ការដកងបនលាំដ

ើចាំនួនបុគគ

ិក)

ើម្របាក់ ដបៀវតសនិ ងអតថម្របដោជន៍ និងការកាត់ បនថយដផ្សសងៗដទៀតអាចម្ិន

ម្រតឹម្ម្រតូវ
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ដោ
-

ការណ៍ម្រគប់ម្រគងទក់ទងនឹងការគណនាម្របាក់ដបៀវតស

ម្រតូវានការស្បងស្ចកភារកិចេឲ្យោច់ ដោយស្
ម្របាក់ ដបៀវតស និងអនកស្ៃ

-

កពី ោន

រវាងអនកស្ៃ

ទទួ

ទូ ទត់ រ ឺដបើកម្របាក់ ដបៀវតស។

តារងម្របាក់ ដបៀវតសសរុបសម្រាប់ បុគគ

ខ្ុ សម្រតូវកនុងការដរៀបចាំ

ិកានក់ៗម្រតូវានការពិនិតយនិ ងអនុញ្ញតពីអនកអនកម្រគប់ម្រគង

ជាន់ ខ្ពស់ឲ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវ។ផ្សងស្ៃរក៏ ម្រតូវានការអនុញ្ញតជាផ្សលូវការសម្រាប់ បុគគ

-

គួ រស្តានកាំ ណត់ ម្រតាបុ គគ
បុ គគ

ិកជាផ្សលូវការ(Formal

ិកានក់ៗ និ ងម្របាក់ ដបៀវតសស្ៃ

ផ្សត

Personnel

់ជូនោត់ កា

ិកចូ

ដោយផ្សត

Record)

លាី។

់ព័ត៌ាន

ម្អិតពី

បរ ិដចឆទ ដនការចាប់ ដផ្សដើម្ការងារ និងការ

ឈប់ បដម្រម្ើ ការងារ។

-

អនកម្រគប់ ម្រគងជាន់ ខ្ពស់គួរស្តពិនិតយដម្ើ
ម្របាក់ សរុបម្ិនានចាំនួនដ





ើស

ចាំណាយម្របាក់ ដបៀវតសសរុបកនុងស្ខ្ដៃើម្បីធានាថាចាំ នួនទឹក

ប់ ពីស្ខ្កនលងម្ក។

ម្រតូវានការអនុ ញ្ញតឲ្យម្រតឹម្ម្រតូវចាំដពាោះការផ្សត

់ម្របាក់បុពែោភ(Bonus) ឬម្របាក់ រងាែន់ ៃ

់បុគគ

។

ហានិភ័យទក់ទងនឹងការទូទត់ម្របាក់ដបៀវតស
-

ចាំ នួនម្របាក់ ដបៀវតសម្ិ នម្រតឹម្ម្រតូវអាចម្រតូវបានទូ ទត់ ដៅឱ្យបុ គគ

-

ការកាត់ កងពនធឬដបឡាជាតិ សនតិសុខ្សងគម្ម្ិនម្រតឹម្ម្រតូវអាចបង់ ដៅដ

-

ការទូ ទត់ម្របាក់ដបៀវតសអាចម្រតូវបានដធែើដ

ដោ
-

ើងខ្ុ សដឈាាោះបុគគ

ិកដ

ើស។
ើអាជា្ធរ ដ

ើស។

ិក។

ការណ៍ម្រគប់ម្រគងទក់ទងនឹងការទូទត់ម្របាក់ដបៀវតស

ដៅដព

ស្ៃ

ម្របាក់ ឈួន

និ ងការទូ ទត់ម្របាក់ដបៀវតសម្រតូវបានទូ ទត់ ដោយការដផ្សទរម្របាក់ តាម្ធនា

ោរដោយសែ័យម្របវតតិដនាោះ បញ្ជីដនការដផ្សទរម្របាក់ឬទូទត់ ម្របាក់ម្រតូវានការអនុញ្ញតឲ្យបានសម្រម្យពី
អនកម្រគប់ ម្រគងជាន់ ខ្ពស់។

-

របាយការណ៍ធនាោរគួ រម្រតូវបានដម្របើ ដៃើ ម្បីពិនិតយដម្ើ

ថាការទូ ទត់ម្រតូវបានកត់ ម្រតាម្រតឹ ម្ម្រតូវដៅកនុង

គណនីធនាោររបស់អងគការឬសាគម្(ទឹកម្របាក់ ដចញពីធនាោរម្រតូវដសាើោនជាម្ួ យនឹងបញ្ជីដផ្សទរ
ម្របាក់ )។

-

វាគួរស្តានការម្រគប់ ម្រគងដៅកនុងម្របព័ នគ
ធ ណដនយយដៃើ ម្បីធានាថាានការដផ្សទៀងផាទត់ ោនរវាងចាំ នួនទឹក
ម្របាក់ សរុបស្ៃ

-

ការទូ ទត់ម្របាក់ដ

ម្រតូវទូ ទត់ និ ងម្របាក់ស្ខ្ស្ៃ

ជាំ ពាក់បុគគ

ិក។

ើសដា៉ា ងគួរស្តម្រតូវបានអនុញ្ញតម្រតឹ ម្ម្រតូវ។

៤.១.៦ ការម្រតួតពិនិតយសាំខាន់ៗកនងការម្រគប់
ម្រគងសាច់ម្របាក់ និងធនាោរ
ុ
 ហានិភ័យទក់ទងនឹងសាច់ម្របាក់ និងធនាោរ
-

ការទូ ទត់ម្របាក់ អាចនឹងដធែើដ

ើងចាំដពាោះបុគគ

ស្ៃ

-

ការទូ ទត់ម្របាក់ អាចម្រតូវបានទូ ទត់ ដម្រចើនជាងចាំ នួនជាក់ ស្សតងស្ៃ

-

ដធែើការទូ ទត់ម្របាក់ ដោយពុាំទន់ ានការអនុ ញ្ញតម្រតឹម្ម្រតូវពី អក
ន ម្រគប់ ម្រគងជាន់ ខ្ស
ព ់។

-

សាច់ ម្របាក់ ម្ិនម្រតូវបានទុកោក់ និង ការពារ ពី ការបាត់ បង់ ឬការ
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ោានការអនុ ញ្ញត។
ពួកដគម្រតូវទ ទួ

។

ួចបនលាំឱ្យបានសម្រម្យ ។

-

ម្របាក់ ស្ៃ

ទទួ

បានទាំងអស់ម្ិនម្រតូវបានកត់ ម្រតាម្រតឹម្ម្រតូវដៅកនុងរបាយការណ៍សាច់ ម្របាក់ ម្របចាាំ

ដលៃ។



ដោ
-

ការណ៍ម្រគប់ម្រគងទក់ទងនឹងសាច់ម្របាក់ និងធនាោរ

ានការស្បងស្ចកភារកិ ចោ
េ ច់ ដោយស្

កពី ោន រវាងអនកកាន់សាច់ម្របាក់ និងអនកកត់ម្រតាម្របតិបតតិការ

សាច់ ម្របាក់ កុងម្របព័
ន
នគ
ធ ណដនយយ។

-

ម្រតូវដធែើរបាយការណ៍សាច់ ម្របាក់ កុងដៃ
ន
និង កនុងធនាោរ ជាម្របចាាំដលៃ ដោយានហតថដ
របស់បុគគ ស្ៃ ទទួ ខ្ុសម្រតូវ។

-

ានការកម្រម្ិតចាំ ដពាោះបុគគ

-

គួ រស្តបដងកើតនី តិវ ិធី សម្រាប់ដបើកគណនីលី ដា ៅធនាោរលាី។

-

គួ រស្តានការរ ឹតតបិតដ

ិកស្ៃ

ើបុគគ

ម្រតូវបានអនុញ្ញត ឱ្យទទួ

ស្ៃ

ខាសម្ស្សប

បានសាច់ម្របាក់ កុងនាម្អងគ
ន
ភាព។

ម្រតូវបានអនុញ្ញតឱ្យដរៀបចាំ និងកាន់ កាប់ម្ូ

បបទនបម្រតរបស់

អងគភាព។

-

ដសៀវដៅម្ូ
ហតថដ

-

បបទនបម្រតម្រតូវរកាទុកោក់ដៅកស្នលងស្ៃ

ខាទុកម្ុ នដ

ើម្ូ

ានសុវតថិភាព។ ម្ិ នគួ រានការចុ ោះ

បបទនបម្រត(pre-sign) ដនាោះដទ។

គួ រាននីតិវ ិធី សម្រាប់រកាសាច់ ម្របាក់ ដៅកនុងទូ រស្ៃកកនុងកម្រម្ិ ត អតិ បរា និងអបបបរា ។

-

គួ រស្តានម្នុ សស២នាក់ ដផ្សសងោនកាន់ដ

ខ្កូ ៃទូ រស្ៃក និ ងកូនដសាចាក់ ទូរស្ៃក។

-

ម្ូ

បបទនបម្រតទាំងអស់ម្រតូវានដ

-

រ

់ការទូ ទត់ ម្របាក់ ទាំងអស់ ម្រតូវានឯកសារោាំម្រទដអាយបានសម្ស្សប និងានការអនុម្័តជាម្ុ ន

ខ្ដរៀង

ាំោប់

ាំដោយ។

ឲ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវ។

-

រ

់ការទទួ

សាច់ ម្របាក់ និ ងការទូ ទត់ សាច់ម្របាក់ម្រតូវស្តកត់ ម្រតាកនុងរបាយការណ៍សាច់ ម្របាក់កុងដៃ
ន

និ ងកនុងធនាោរជាម្របចាាំដលៃ។





-

ម្រតូវដធែើការដផ្សទៀងផាទត់ របាយការណ៍ធនាោរជាម្របចាាំស្ខ្។

-

គួ រស្តាននីតិវ ិធី សម្រាប់រប់ សាច់ម្របាក់ដោយម្ិនឲ្យៃឹ ងម្ុ នោ៉ា ងដហាចណាស់១ៃងកនុង១ស្ខ្។

ហានិភ័យទក់ទងនឹងសាច់ម្របាក់
-

ានការ

-

ការចាំ ណាយសាច់ ម្របាក់

ដោ

ួចបនលាំសាច់ម្របាក់

ិត
អ ។

ត
ិ អ ឬសាច់ម្របាក់បនតិចបនតច
ួ

ិត
អ ម្ិនម្រតូវបានអនុ ញ្ញតម្រតឹម្ម្រតូវ។

ការណ៍ម្រគប់ម្រគងទក់ទងនឹងសាច់ម្របាក់

ិត
អ

-

គួ រស្តាននីតិវ ិធី សម្រាប់រប់ សាច់ម្របាក់

-

គួ រស្តានការកត់ ម្រតាជាដទៀងទត់ដនការចាំ ណាយសាច់ ម្របាក់

-

ចាំ នួនទឹកម្របាក់អតិបរាដនសាច់ ម្របាក់
សាច់ ម្របាក់

-

-

ិត
អ ។

ិត
អ គួ រស្តម្រតូវបានកាំ ណត់ ម្រតឹ ម្១ស្ខ្ដនការចាំ ណាយទក់ទងនឹ ង

ិត
អ ទាំងអស់គួរស្តម្រតូវបានកត់ ម្រតាដៅដ

់សកខីបម្រតទូ ទត់ សាច់ ម្របាក់

សាច់ ម្របាក់

ិត
អ ដៅកនុងដសៀវដៅសាច់ ម្របាក់

ិត
អ ។

ការៃកសាច់ម្របាក់
រ

ិត
អ ដោយម្ិនឲ្យៃឹងម្ុនោ៉ា ងដហាចណាស់១ៃងកនុង១ស្ខ្។

ិត
អ ទាំងអស់ម្រតូវានដ

ិត
អ គួ ររកាទុកដៅកស្នលងស្ៃ

ខ្

ើសកខីបម្រតទូ ទត់សាច់ ម្របាក់
ាំោប់

ានសុវតថិភាពកនុងការ ិោ
40

ិត
អ
ដហើយ

ាំដោយចាស់ោស់។
័យរបស់អងគភាពឬសាគម្។

-

រ

់ការចាំណាយសាច់ ម្របាក់

ិត
អ ទាំងអស់ម្រតូវានការអនុ ញ្ញតជាម្ុនដោយអនកស្ៃ

ានសិទិ ធ

អាំ ណាច។
-

ម្រតូវានវ ិក័ យ
ក ប័ម្រត និងឯកសារដោងភាជប់ ជាម្ួ យនឹងសកខីប័ម្រតទូ ទត់ សាច់ ម្របាក់

ិត
អ ឲ្យបាន

សម្រម្យ។

៤.១.៧ ទាំនាស់ផ្ស
ទាំ នាស់ផ្ស

ម្របដោជន៍
ម្របដោជន៍ ហិរញ្ញ វតថុម្រតូវបានបនតពិនិតយដ

ម្របាក់ ចាំដណញ។ ទាំ នាស់ផ្ស
ជាក់ ស្សតង។

ម្របដោជន៍ជួនកា

ដទោះជាោ៉ា ងណាក៏ ដោយ

ការដ

ដគសនាត់ថាជាការភាន់ម្រច
ចដ

ាំស្តប៉ាុដណាាោះ ឬជាទាំ នាស់ពិត

ើងដនសាថនភាពទាំ នាស់ផ្ស

ស្សាយដោយអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ។
ស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ ម្រតូវបាន

ើងវ ិញជាចាាំបាច់ ដៅកនុងអងគភាពម្ិនស្សែងរក
ម្របដោជន៍

ម្រតូវស្តដោោះ

ម្របសិនដបើ សុចរ ិតភាពស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុរបស់អងគភាពម្ិន

ុបដចា

កនុងគាំនិតរបស់សាធារណជនដោយបញ្
ា ទាំ នាស់ផ្ស ម្របដោជន៍
ដនាោះអងគភាពអាចម្របឈម្នឹ ងការបាត់បង់ម្របាក់ជាំនួយ និ ងទម្រម្ង់ ហិរញ្ញបបទនដផ្សសងៗជាដម្រចើនដោយសារស្ត
ានការខ្ែោះខាតសុវតថិភាពដៅកនុងការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុរបស់អងគការ។
ម្របសិនដបើបុគគ

ណាម្ួ យដនលវ ិកា បុគគ
ដោយស្
ដ

ិកណាានក់ ានទក់ ទងជាម្ួ យនឹងទាំ នាស់ផ្ស

ម្របដោជន៍ ស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុដៅកនុងស្ផ្សនក

ិកដនាោះម្រតូវដធែើការម្របកាសឲ្យៃឹ ង (Disclose)។ ជាទូ ដៅម្រតូវានបុគគ

កជាអនកពិ និតយ លវ ិកា និង

កខណៈណាម្ួយ ឬបញ្
ា ទាំ នាស់ផ្ស

ើងដៃើ ម្បីធានាបាននូ វសុចរ ិតភាព តាលភាព និងការទទួ

ិក១នាក់ោច់

ម្របដោជន៍ពិតម្របាកៃស្ៃ

ដ

ច

ខ្ុសម្រតូវរបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់

ចាំដណញ។

សូម្ចាំណាាំ: ការម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុងម្ិ
ន
នម្រតឹម្ស្តានបាំណងដៃើ ម្បីបដម្រម្ើ ស្តរបស់អក
ន ម្រគប់ ម្រគងរបស់អងគ

ភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញប៉ាុ ដណាាោះដទ ប៉ាុ ស្នតក៏ជួយៃ
ពួ កដគដៃើម្បីបាំដពញដោ
ជួ យៃ
បាច់ ។

់ថានក់ ម្រគប់ ម្រគងដៃើម្បីម្រតួតពិនិតយម្របតិបតដិការរបស់

ដៅ និ ងដោ

បាំ ណងដនគដម្រាងម្របកបដោយម្របសិទភា
ធ ពផ្សងស្ៃរ។ កនុងន័ យដនោះវា
់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញកនុងការសដម្រម្ចបាននូ វការម្រគប់ ម្រគងខ្លួនឯង(Self-Control)ចាាំ

៤.២ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

ការម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុងម្រតឹ
ន
ម្ម្រតូវម្ិ នអាចដកើ តដ

ើងដៅកស្នលងស្ៃ

ម្រតូវ ឬម្ិ នម្រគប់ ម្រោន់ ដនាោះដទ។

ាន របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្ិនម្រតឹម្

៤.២.១ ដតើដហតុអីបា
ែ នជាដយើងម្រតូវដធែើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ?
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ

ចាំ ដណញដនាោះរយការណ៍ពី
ដ

ើងតាម្ម្ូ

ោានដោ

ធា
អ នាបានថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់

ទធផ្ស

ដនម្របតិបតតិការរបស់ខ្ួនបានម្រតឹ
ល
ម្ម្រតូវ។

ការណ៍ជាប់ ោប់ (Consistent) និង ស្ៃ

អនុវតតគណដនយយ។ ដៅដព

ស្ៃ

ស្សបដៅតាម្ការអនុ ដោម្តាម្ការ

ព័ត៌ានហិរញ្ញវតថុម្រតូវបានម្របគ

ម្របាក់ ចាំដណញម្រតូវរកាទុកនូ វការកត់ម្រតាសម្រាប់ដោ
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របាយការណ៍ម្រតូវបានដរៀបចាំ

់ជូនអនកពាក់ ព័នធ អងគភាពម្ិនស្សែងរក

បាំ ណងហិរញ្ញ វតថុ ចាប់គណដនយយនិ ងពនធោរ។

ការៃឹ ងអាំពីរដបៀបគណនាតួ រដ

ខ្ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់
ចាំ ដណញគឺ ជាជាំ នាញៃ៏ សាំខាន់ ម្ួយស្ៃ ាេស់ជាំនួយម្រតូវការ។ ការបកស្សាយ និ ងការវ ិភាគម្របកបដោយ
អតថន័យដនតារងតុ

យការ របាយការណ៍ចាំ ណូ

របស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញគឺ ជា

និ ងរបាយការណ៍
ទធផ្ស

ាំហូរសាច់ ម្របាក់ ដៃើម្បីយ

់ពីគុណភាព

ការងារចាំបងម្ួ យដនម្រកុម្អនកម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញ វតថុដៅ

កនុងអងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្របចាាំស្ខ្ និ ងរបាយការណ៍ពាក់ ព័នាដផ្សសងៗដទៀតគួ រស្តម្រតូវបានដរៀបចាំ និ ងដបាោះ

ពុ ម្ដព ចញពី ម្របព័នធគណដនយយដោយបុ គគ

ិកហិរញ្ញ វតថុ។

ដហើយរបាយកាណ៍ទាំងដនាោះម្រតូវការពិ និតយដោយ

ម្ន្តនតីហិរញ្ញ វតថុគដម្រាង និ ងម្រតូវបានអនុម្័តដោយម្របធានកម្ាវ ិធីស្ៃ

បានចាត់ តាាំង ម្ុ នដព

បិទគណនី។

របាយការណ៍ដនការវ ិភាគហិរញ្ញ វតថុានសារៈសាំខាន់សម្រាប់ អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ

ដៃើម្បីដធែើការសដម្រម្ចចិតឲ្
ត យបានម្រតឹម្ម្រតូវពី រដបៀបដម្របើម្របាស់ោ៉ាងម្របដសើរបាំ ផ្សុតដនធនធានស្ៃ

ការវ ិភាគស្ផ្សនកហិរញ្ញវតថុដោយសដងខប

សដម្រម្ចបាននូ វដបសកកម្ារបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។
គួ រស្តម្រតូវបានដធែើដ

ើងជាដរៀងរ

់ស្ខ្ជាចាាំបាច់

ានដៃើម្បី

និ ងដធែើការស្ចករ ាំស្

កៃ

់អនកម្រគប់ ម្រគងរបស់អងគភាពម្ិ ន

ស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។

ការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវតថុ និងរបាយការណ៍
តាម្និ យម្ន័ យនិ ងតាម្រយៈការអនុវតត

អ ការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុ

ន
អ ឹ ង:

 ជួ យអងគការដៃើម្បីធានាបាននូវធនធានម្រគប់ ម្រោន់ ដៃើម្បីការអនុវតតសកម្ាភាពនិងម្រគប់ ម្រគងធនធាន
ទាំងដនាោះដៃើ ម្បីបាំដពញដោ

បាំ ណង

និងដោ

ដៅរបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញម្របកប

ដោយម្របសិទធភាពបាំ ផ្សុត។
 ដធែើឱ្យអងគការទទួ

ខ្ុ សម្រតូវខាងស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុ និ ងគណដនយយភាពចាំ ដពាោះាេស់ជាំនួយ និងអនកពាក់

ព័ នៃ
ធ ដទដទៀត។ ជា

ទធផ្ស

អងគការនឹងទទួ

បានការដោរពនិងទាំនុកចិតតពីាេស់ជាំនួយ អងគភាពម្ិន

ស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ ៃដទដទៀត និងអនកទទួ
 ផ្សត

ផ្ស

។

់ព័ត៌ានចាាំបាច់ សម្រាប់ អក
ន ម្រគប់ម្រគងដៃើ ម្បីបដងកើតស្ផ្សនការហិរញ្ញ វតថុដៃើ ម្បីបាំដពញនូ វតម្រម្ូវការ

ធនធាននាដព

អនាគត និ ងដម្រតៀម្ខ្លួនសម្រាប់និរនតរភាពហិរញ្ញ វតថុ។

ម្របព័នគ
ធ ណដនយយនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
ម្របព័ នធទាំងដនោះម្រតូវបានបដងកើតដ

ជាក់ ស្សតងដនម្របតិ បតតិការ

ើងដៃើម្បីធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបានរយការណ៍

ដហើយរបាយការណ៍ម្រតូវបានដរៀបចាំ ដ

ើងតាម្ម្ូ

ោានដោ

ទធផ្ស

ការណ៍ជាប់ោប់

(Consistent) និ ងស្សបដៅតាម្ការអនុដោម្តាម្ការអនុវតតគណដនយយ បទោានគណដនយយ និងបទបញ្
ជ ដផ្សទ
កនងស្ៃ
ពាក់ព័នន
ធ ិងតម្រម្ូវការរបស់អក
ន ពាក់ព័ន។
ធ
ដៃើម្បីធានាបាននូវការអនុដោម្តាម្ចាប់ ដនោះរបាយ
ុ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ របស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញគួ រស្ត៖
-

ម្រតូវបានដរៀបចាំ ដោយដម្របើវ ិធី សាស្រសតម្ូ

ោានគណដនយយបងគរ ដ

ើកស្

ងស្តដលលដៃើម្របស់ទាំនិញសតក
ុ

ទុ ក និ ងម្រទពយសម្បតតិ និ ងឧបករណ៍ម្ិនអាចចាំណាយបាន ស្ៃ

ម្រតូវបានទទួ

របាយការណ៍ចាំ ណូ

ដទោះោ៉ា ងណាក៏ ដោយរបាយការណ៍

និងចាំណាយកនុងឆ្នាំស្ៃ
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បានទិ ញ។

សាគ

់ជាចាំ ណាយកនុង

ហិរញ្ញ វតថុ ក៏ អាចម្រតូវបានដរៀបចាំ ដោយដម្របើវ ិធី សាស្រសតគណដនយយម្ូ
ជាក់ ោក់ស្ៃ
-

ម្រតូវបានយ

ោានសាច់ម្របាក់ និ ងវ ិធីសាស្រសត

់ម្រពម្ និងអនុម្័តដោយគណៈកាាធិ ការរបស់

ខ្លួន។
បងាាញខានតរូបិយប័ណាឬរូបិយវតថុ កនុងរបាយការណ៍របស់ខ្ួន
ល
ដោ

គាំ និតខាងដ

ើធានាថាការរយការណ៍ពី

ស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញម្រតូវបានដរៀបចាំ ដ
ស្សបដៅតាម្ការ អនុដោម្តាម្ដោ

ទធផ្ស

ើងតាម្ម្ូ

ហិរញ្ញ វតថុដនម្របតិបតតិការរបស់អងគភាពម្ិន

ោានដោ

ការណ៍ជាប់ោប់ (Consistent) និ ង

ការណ៍គណដនយយទូដៅ (GAAP) សតង់ោររបាយការណ៍ហិរញ

វតថអនត
ុ រជាតិ (IFRS) និងបទោានគណដនយយអនុវតតន៏ដផ្សសងដទៀត។
ស្បងស្ចកព័តាន

កត់ម្រតាទិនន
ន ័យ

ហិរញ្ញវតថុពីព័តាន

ទិននន័យហិរញ្ញវតថុ

ហិរញ្ញវតថុចូ

ម្ិនស្ម្នហិរញ្ញ វតថុ

ព័ត៌ានហិរញ្ញ

កនុងម្របព័នធ

ធាតុចូ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ

វតថុទូដៅ

ៃាំដណើរការ

៤.២.២ ដតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអែីស្ៃ

ទិនផ្ស
ន

ម្រតូវដម្របើម្របាស់?

ការសដងខបដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបានបងាាញពីរដបៀបស្ៃ

បានដម្របើ ម្របាស់ម្ូ

និធិស្ៃ

បានម្របគ

់ដោយាេស់ជាំនួយរបស់ខ្ួន
ល

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញកនុងដព

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុសាំខាន់ ៗានបីគឺ៖
 តារងតុ

យការ៖ តារងតុ

បចេុបបននរបស់ខ្ួន។
ល

យការ បងាាញពី សម្តុ

សម្បតតិសុទ)ធ របស់អងគភាពដៅម្រតឹម្កា

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ
និ ងបងាាញពី សាថនភាពហិរញ្ញ វតថុរបស់

យម្រទពយសម្បតតិ បាំណុ

និ ងដៃើម្ទុន(ម្រទពយ

បរ ិដចឆទជាក់ោក់ ម្ួយ។

 របាយការណ៍ម្របាក់ចាំដណញឬខាត៖ កនុងរបាយការណ៍ម្របាក់ចាំដណញឬខាតដធែើការរយការណ៍ពី
ម្របាក់ ខាតឬចាំ ដណញពិ តស្ៃ បានម្កពី ចាំ ណូ
សរុប ៃក ចាំ ណាយសរុបកនុងអាំ ុងកា
បរ ិដចឆទម្ួ យ។

 របាយការណ៍
និ ងចូ

ស្ៃ

ហ
ាំ ូរសាច់ម្របាក់៖ របាយការណ៍
បណា
ត

ាំហូរសាច់ ម្របាក់ បងាាញពី

ម្កពី សកម្ាភាពរបស់អងគភាពកនុងកាំ

ុងដព

ស្ៃ

ាំហូរសាច់ ម្របាក់ ដចញ
បានកាំ ណត់។

៤.២.៣ ស្ផ្សនការសាច់ម្របាក់
ស្ផ្សនការសាច់ ម្របាក់ គឺ ជាការដបតជា្ចិ តត ១០០% ចាំដពាោះការរ ាំពឹងទុកអាំ ពីសាច់ ម្របាក់ ហូរចូ

និង ហូរ

ដចញកនងអងគ
ភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញដម្រកាម្ កខ័ណឌស្ៃ អាចដកើតានដ ើងដៅកនុងដព អនាគត
ុ
បនាទប់ពីដធែើការសដម្រម្ចកនុងដោោះស្សាយចាំដពាោះបញ្
ា សាច់ ម្របាក់ ខ្ែោះនិង សាច់ ម្របាក់ ស្ៃ ដ ើស។
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៤.២.៤ ម្របដភទរបាយការណ៍
ខាងដម្រកាម្ដនោះជារបាយការណ៍ស្ៃ
ឬបុគគ

រយការណ៍ពីព័ត៌ានហិរញ្ញវតថុស្ៃ

ផ្សត

់ដោយគណដនយយករ

ិកហិរញ្ញ វតថុដៃើម្បីដម្របើ ម្របាស់ដផ្សទកុង
ន និ ងខាងដម្រៅ។

ម្របដភទរបាយ

ការពិពណ៌នា

ភាពញឹកញាប់

ម្របភព

ដោ

បាំណង

ដរៀងរ

ហិរញ្ញ វតថុ/

ការម្រគប់ម្រគង

ហិរញ្ញ វតថុ/

ការម្រគប់ម្រគង

ហិរញ្ញ វតថុ/

ការម្រគប់ម្រគង

ហិរញ្ញ វតថុ /

ការម្រគប់ម្រគង

ហិរញ្ញ វតថុ /

ការម្រគប់ម្រគង

ហិរញ្ញ វតថុ /

ការម្រគប់ម្រគង/

ការណ៍
គណនីសាច់ម្របាក់

បងាាញសាច់ម្របាក់បានទទួ

និង

់ចុងស្ខ្

ចាំណាយហិរញ្ញ វតថុ ឬចាំ ណាយ
សម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងកនុងអាំ

គណដនយយករ

ុងស្ខ្

ការដផ្សទៀងផាទត់

បងាាញការដផ្សទៀងផាទត់ សាច់ម្របាក់រប់

របាយការណ៍

ជាក់ស្សតង និងសម្តុ

សាច់ម្របាក់

សាច់ម្របាក់

គណនីធនាោរ

របាយការណ៍ដនោះបងាាញពីការទទួ

ម្របចាាំដលៃ

យកនុងដសៀវដៅ

គណដនយយករ

ដរៀងរ

់ចុងស្ខ្

ម្របាក់ និងការទូ ទត់ ម្របាក់ដៅកនុង
ធនាោរកនុងអាំ

គណដនយយករ

ុងស្ខ្

ការដផ្សទៀងផាទត់

ការដផ្សទៀងផាទត់ របាយការណ៍ធនាោរ

របាយការណ៍

និងសម្តុ

ធនាោរ

ស្ៃ

បុដរម្របទន

បងាាញបុ ដរម្របទនស្ៃ

ចាំណូ

/

ចាំណាយ

ដរៀងរ

់ចុងស្ខ្

យសាច់ ម្របាក់ ធនាោរ

គណដនយយករ

កត់ ម្រតាកនុងអងគភាព
ម្ិនទន់បាន

ទូទត់ដោយបុគគ

ិកដៅចុងស្ខ្

បងាាញអាំពីចាំណូ

និងចាំណាយស្ៃ

ដកើតដ

ើងកនុងអាំ

ម្រទពយសកម្ានិង

បងាាញសម្តុ

បាំណុ

បាំណុ

ុងដព

ដរៀងរ

់ចុងស្ខ្

គណដនយយករ
ដរៀងរ

់ ចុងស្ខ្

ម្ួ យ

គណដនយយករ

ម្រគប់ម្រគង
ម្ូ

យម្រទពយសកម្ានិង

ដរៀងរ

របស់អងគភាព

់ ចុងស្ខ្

ហិរញ្ញ វតថុ /

គណដនយយករ
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និធិ

ការម្រគប់ម្រគង

៤.២.៥ ការបិទបញ្ជគ
ី ណដនយយម្របចាាំស្ខ្ និង ម្របចាាំឆ្នាំ
ដៃើម្បីធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុស្ៃ

ដព

ម្រតូវដម្របើ ម្របាស់ម្របចាាំស្ខ្និងម្របចាាំឆ្នាំ ានភាពម្រតឹម្ម្រតូវ និង ទន់

ដវោ គណដនយយករឬស្ផ្សនកហិរញ្ញវតថុម្រតូវពិនិតយនិ ងបាំ ដពញការងារម្ួ យចាំនួនៃូចខាងដម្រកាម្៖

រ
០១
០២

ពិព័ណនា

ដព

កាំណត់

ដផ្សទៀងផាទត់សាច់ ម្របាក់កុនងធនាោរ

ដលៃទី០៥ដនស្ខ្បនាទប់

រប់សុកជាក់
ត
ស្សតង និង ដផ្សទៀងផាទត់ (ជាក់ស្សតង Vs. របាយការណ៍ Vs. ម្របព័នធ)

ដលៃទី០៥ដនស្ខ្បនាទប់

ដផ្សទៀងផាទត់សាច់ ម្របាក់ ជាក់ ស្សតងកនុងដៃ (ជាក់ស្សតង Vs. របាយការណ៍ Vs. ម្របព័នធ)

ដលៃទី០៣ដនខ្បនាទប់

ដធែើទិនាននុបបវតតិស្ករតាំរូវ

ដលៃទី០៥ដនស្ខ្បនាទប់

០៥

ដផ្សទៀងផាទត់ម្របាក់បុដរម្របទន

ដលៃទី០៦ដនស្ខ្បនាទប់

០៦

ដផ្សទៀងផាទត់ចាំណាយបង់ ទុកម្ុ ន(បញ្ជីចាំណាយបង់ទុកម្ុន Vs. ម្របព័នធ)

ដលៃទី០៣ដនខ្បនាទប់

០៧

ដផ្សទៀងផាទត់ម្រទពយសកម្ារយោះដព

០៣
០៤

ស្វង(ជាក់ ស្សតង Vs. បញ្ជីម្រទពយសកម្ារយោះដព

ស្វង Vs. ដលៃទី០៤ដនស្ខ្បនាទប់

ម្របព័នធ)
យអវ ិជជាន

០៨

អដងកតនិងពិនិតយគណនី ម្រទពយសកម្ាស្ៃ

ានសម្តុ

ដលៃទី០៥ដនស្ខ្បនាទប់

០៩

ដផ្សទៀងផាទត់ចាំណាយបងគរទុក(បញ្ជីចាំណាយបងគរ Vs. ម្របព័នធ)

ដលៃទី០៥ដនស្ខ្បនាទប់

១០

ដផ្សទៀងផាទត់បាំណុ

ពនធស្ៃ

ដលៃទី០៥ដនស្ខ្បនាទប់

១១

ដផ្សទៀងផាទត់ចាំណូ

ម្ិនទន់ទទួ

១២

ដផ្សទៀងផាទត់ម្របាក់ជាំពាក់អនកផ្សគត់ផ្សគង់ (ជាក់ ស្សតង Vs. ម្របព័នធ)

ដលៃទី០៤ដនស្ខ្បនាទប់

១៣

ដផ្សទៀងផាទត់ បាំ ណុ

ដលៃទី០៤ដនស្ខ្បនាទប់

១៤

អដងកតនិងពិនិតយគណនីបាំណុ

១៥

ពិនិតយនិងដផ្សទៀងផាទត់ រ

១៦

អដងកតនិងពិនិតយគណនីចាំណូ

១៧

អដងកតនិងពិនិតយគណនីចាំណាយស្ៃ

ម្រតូវបង់ (ឯកសារម្របកាសពនធ Vs. ម្របព័នធ)
សាគ

់(បញ្ជីចាំណូ

ម្ិនទន់ទទួ

សាគ

ដផ្សសងៗ(ជាក់ស្សតង Vs. ម្របព័នធ)
ស្ៃ

យអវ ិជជាន

ានសម្តុ

់គណនីបដណា
ត ោះអាសនន (Temporary Account)
ស្ៃ

យអវ ិជជាន

ានសម្តុ
ានសម្តុ

យអវ ិជជាន

៤.២.៦ តម្រម្ូវការបស្នថម្សម្រាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

់ Vs. ម្របព័នធ)

ដលៃទី០៥ដនស្ខ្បនាទប់

ដលៃទី០៥ដនស្ខ្បនាទប់
ដលៃទី០៥ដនស្ខ្បនាទប់
ដលៃទី០៥ដនស្ខ្បនាទប់
ដលៃទី០៥ដនស្ខ្បនាទប់

របាយការណ៍ខាងដម្រកាម្គួរស្តម្រតូវបានដបាោះពុ ម្ព និងដរៀបទុ កោក់ ឲ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវ៖
 តារងតុ

យភាព

 តារងតុ

យការ

 របាយការណ៍ចាំ ណូ
 របាយការណ៍

និងចាំ ណាយ

ាំហូរសាច់ ម្របាក់

 ដសៀវដៅធាំ ទូដៅ

ម្អិត (

ម្អិត G / L)

 ទិ នាននុបបវតតិបដញ្េញសាច់ ម្របាក់
 ទិ នាននុបបវតតិបដញ្េញម្ូ

ិត
អ

បបទនបម្រត ។
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។

៤.២.៧ វ ិធានការម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុងបស្នថ
ន
ម្ដទៀត
បស្នថម្ដ

ើការបដងកើតភាពម្រគប់ម្រោន់ ដនការវាស់ស្វងការម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុង
ន អនកម្រគប់ ម្រគងនឹ ងម្រតូវអនុ វតតន៍

ការម្រតួតពិនិតយទាំងដនោះដៃើម្បីការពារម្រទពយសម្បតតិពីដព
ពិនិតយដម្ើ

/ ភាពញឹកញាប់ ម្រគប់ម្រគងម្ូ

និធិ

ម្ួ យដៅដព

ម្ួ យដទៀត៖

នាយកោានហិរញ្ញវតថុ

ការម្រគប់ម្រគង

ពិនិតយដោយម្ិនជូនៃាំណឹងជាម្ុន
√

-

រប់ សាច់ ម្របាក់

-

ការដផ្សទៀងផាទត់ ម្រទពយសកម្ារយៈដព

-

ការអនុញ្ញតម្រតឹម្ម្រតូវដនសកខីបម្រតទូ ទត់

√

ស្វងជាក់ ស្សតង
√

√

ពិនិតយម្របចាាំស្ខ្
-

ការដផ្សទៀងផាទត់ របាយការណ៍សាច់ ម្របាក់

√

√

-

ការដផ្សទៀងផាទត់ របាយការណ៍ធនាោរ

√

√

-

សដងខបម្របាក់ បុដរម្របទន

√

√

-

ការពោករណ៍សាច់ម្របាក់ម្របចាាំស្ខ្

√

√

√

ពិនិតយម្របចាាំម្រតីាស
-

ពិ និតយរបាយការណ៍

ាំហូរសាច់ ម្របាក់

-

ម្របចាាំម្រតី ាស

-

ការដផ្សទៀងផាទត់ ម្រទពយសម្បតតិរយៈដព

√

√

√

ស្វង

ជាក់ ស្សតង

√

√

√

√

ពិនិតយម្របចាាំឆ្នាំ

-

របាយការណ៍ចាំណាយនិងចាំ ណូ

កនុងរយៈដព

√

ម្ួ យឆ្នាំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុស្ៃ

ហិរញ្ញ វតថុម្របចាាំស្ខ្។

បានម្រតួតពិ និតយរួចដហើយម្រតូវរកាដៅកនុងម្រកូណូរបាយការណ៍
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៤.៣ សវនកមមនផ្សៃកង
នុ និងសវនកមមឯករាជយ
ដោ

និងនីតិវ ិធី ទាំងអស់ម្រតូវ

បាំ ណងដនការដធែើសវនកម្ាគឺដៃើម្បីដធែើឱ្យម្របាកៃថាការម្រគប់ ម្រគងដផ្សទកុង
ន

បានអនុ វតតន័ោ៉ាងដពញដ

ញ។

ដម្រៅ។

សវនកម្ាានពី រម្របដភទគឺ ជាសវនកម្ាដផ្សទកុង
ន

និ ងសវនកម្ាឯករជយខាង

ម្ុខ្ងារដផ្សសងៗោនដនសវនកម្ា
ភាពខ្ុ សោនរវាងសវនករដផ្សទកុងនិ
ន
ងខាងដម្រៅម្រតូវបានដរៀបរប់

ម្អិតដៅកនុងតារងខាងដម្រកាម្៖

សវនករដផ្សទកង
ុន
បុ គគ

សវនករឯករជយ

ិកអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ

បុគគ

បដម្រម្ើ ដសចកតីម្រតូវការរបស់អងគការ។

បដម្រម្ើ ភាគីទីបីស្ៃ
ស្ៃ

ពិ និតយដម្ើ

ក
ិ កិចស
េ នោឯករជយ
អាចទុកចិតតបាន។

ម្របតិ បតតិការនិងការម្រគប់ម្រគងទាំងអស់ដៅ ពិ និតយដម្ើ

កនុងអងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញដៃើ ម្បីម្របសិទធ
ភាព សនសាំសាំដច និងម្របសិទធផ្ស ។

ជាអនកម្រតូវការព័ ត៌ានហិរញ្ញ វតថុ

គណនីកុងតារងតុ
ន

ការណ៍ចាំ ដណញឬខាតជាម្ូ
ដម្ើ

យការ និងរបាយ

ោាន។ការពិ និតយ

ម្របតិបតតិការ និ ង ម្របព័ នម្រធ តួតពិនិតយដផ្សទកុង
ន

ដៃើម្បីកាំណត់នូវវ ិសា

ភាពដនការពនយ

់និងភាព

ទុ កចិ តដត នព័ត៌ានហិរញ្ញវតថុ។
ពាក់ ព័នធដោយផាទ

់ជាម្ួយការការពារការស្កលងបនលាំ

កនុងទម្រម្ង់ដផ្សសងៗ ស្ៃ

ជាទូ ដៅយកចិតតទុកោក់ដោយឯករជយដ

បងាករនិងទប់សាកត់ ការដកងបនលាំ ប៉ាុ ស្នតការយកចិតត

បានដធែើសវនកម្ា។

ទុ កោក់ ទាំងដនោះ
ម្រតូវបានរងឥទែិព

ឯករជយដនសកម្ាភាពស្ៃ

ើការ

បានដធែើសវនកម្ាប៉ាុស្នត

ុោះម្រតាស្តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

ខាលាំងពីការដកងបនលាំដនាោះ។

ឯករជយដ

ើការម្រគប់ ម្រគង។

ពិ និតយដម្ើ

ការកត់ម្រតា ឯកសារដោង របាយ

ដម្រតៀម្ខ្លួនរួចរ ់ដៃើ ម្បីដឆលើយតបដៅនឹងតម្រម្ូវការនិង
បាំ ណងម្របាថានដនធាតុ ទាំងអស់ដនការម្រគប់ម្រគង។
ពិ និតយដ

ើងវ ិញនូ វសកម្ាភាពជាបនតបនាទប់ ។

ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុតាម្ដព

ដវោកាំណត់ ជាទូ ដៅ១

ឆ្នាំម្តង។

៤.៣.១ សវនកម្ាដផ្សទកុង
ន
ដរៀបចាំ ដ

សវនកម្ាដផ្សទកុងម្រតូ
ន
វបានកាំណត់ ថាជាការធានានូវដោ
ើងដៃើម្បីបស្នថម្តដម្ល ៃ

់អងគភាពនិ ងស្ក

បាំ ណង

និងការពិ ដម្រោោះដោប

ម្អម្របតិ បតតិការរបស់អងគការ។ វាជួ យអងគភាពឲ្យ
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់ស្ៃ

បាន

សដម្រម្ចដោ

បាំ ណងដោយការនាាំយកវ ិធី សាស្រសតតម្រម្ង់ទិសដៃើ ម្បីវាយតដម្លនិងបដងកើនម្របសិទធភាដនការ

ម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យ ការម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុង
ន និ ងៃាំ ដណើរការអភិ បា
សវនកម្ាដផ្សទកុងគឺ
ន
ជាការពិនិតយដ

កិចេ។

ើងវ ិញជាដទៀងទត់ដនហិរញ្ញ វតថុ និ ងការអនុ វតតដផ្សសងៗដនភានក់ ងារ

គដម្រាង។ វាវាស់ស្វង កម្រម្ិតនិងវាយតដម្លម្របសិទធភាពដននី តិវ ិធី ម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុង។
ន
ដោ
ដផ្សទកុងគឺ
ន
ផ្សត
ផ្ស

់ការស្ណនាាំៃ

ិកស្ៃ

ខ្ុ សម្រតូវដៃើ ម្បីចាត់ វ ិធានការស្កស្ម្របដៃើម្បីបដងកើនម្របសិទធ

ម្រតូវទទួ

វ ិភាគសវនកម្ាអាចដរៀបចាំ បានម្រគប់ដព

ការងារ។ កា

ពិ និតយដ

់បុគគ

ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ សកខីបម្រតនិងបងាកន់ ដៃទទួ

ការកត់ម្រតាសម្ភាគី និ ងកត់ម្រតាម្របាក់ចាំណូ
ដោយបុ គគ

ិកស្ៃ

ម្ិនានតួ នាទី ទទួ

។ ការដធែើសវនកម្ាដនោះនឹងរប់បញ្ូេ

និធិ) ។ សវនកម្ាដផ្សទកុងនឹ
ន
ងម្រតូវដធែើដ

ិកដម្រៅដា៉ា ង ឬបុគគ

ើស្ផ្សនកហិរញ្ញវតថុ: ដធែើការវាយតដម្លដ

និ ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ (ដនោះគឺ ជាដោ

 សវនកម្ាដ

ិកដពញដា៉ា ងដៅកនុងអងគការ។

-

ពិ និតយដម្ើ

ើភាពម្រតឹ ម្ម្រតូវ និងភាពដពញដ

ញដនបញ្ជីគណដនយយ

បាំ ណងចម្បងដនការដធែើសវនកម្ាដផ្សទកុង)
ន ។

ើស្ផ្សនកម្របតិបតតិការ: វាយតដម្លម្របសិទផ្ស
ធ

ដៃើម្បីសដម្រម្ចដោ

ើង

ើការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុដៅកនុងអងគភាពម្ិ នស្សែងរក

សវនកម្ាដផ្សទកុងម្រតូ
ន
វបានស្បងស្ចកការដធែើសវនកម្ាជា២ស្ផ្សនកធាំៗគឺ:
 សវនកម្ាដ

ទាំងការ

ម្របាក់ ដសៀវដៅសាច់ ម្របាក់ ដសៀវដៅធាំទូដៅ

(គណដនយយភាពម្ូ

ខ្ុ សម្រតូវដ

ម្របាក់ ចាំដណញ។ សវនករដផ្សទកុងអាចជាបុ
ន
គគ

បាំ ណងដនសវនកម្ា

និ ង

ទធផ្ស

ដនការអនុ វតត និ ងនី តិវ ិធី ការងារ។

បាំណងទាំងដនោះសវនករដផ្សទកុងម្រតូ
ន
វស្តបាំដពញនូ វភារកិចេៃូចខាងដម្រកាម្៖

បញ្ជីគណដនយយជាម្របចាាំដៃើម្បីម្របាកៃថាវាម្រតូវបានរកាទុកនិ ងដធែើបចេុបបននភាពម្រតឹ ម្ម្រតូវ

ដោយដម្របើនីតិវ ិធី គណដនយយម្រតឹម្ម្រតូវ។
-

កាំ ណត់នូវកាំ ហុសឆគងឬការអនុវតតម្ិនម្រតឹម្ម្រតូវដៅកនុងម្របព័នធគណដនយយដហើយដសនើសុាំស្កតម្រម្ូវ
សកម្ាភាពសម្រាប់បញ្
ា ស្ៃ

-

ពិ និតយដ

ើងវ ិញដ

ពាក់ព័នប
ធ នាទប់ពីពិភាកាជាម្ួ យគណដនយយករ។

ើៃាំដណើរការដននី តិវ ិធីម្របតិ បតតិការ ៃូ ចជា ការដៃញដលល ការម្រគប់ម្រគងបុគគ

ដរៀបចាំកិចេសនោនិងការរយការណ៍។
-

ិក ការ

។

កាំ ណត់នូវចាំ ណុចដខ្ាយកនុងៃាំដណើរការម្របព័ នម្រធ បតិបតតិការ និ ងដ
សម្ស្សបម្ួ យចាំ នួនកនុងការពិ ដម្រោោះដោប

ើ កដ

ើងនូ វៃាំដណាោះស្សាយ

់។

ការណ៍និងនី តិវ ិធី ហិរញ្ញវតថុ និងនីតិវ ិធី ម្របតិបតិ តការម្រតូវបានស្កតម្រម្ូវដៅតាម្សាថនភាព

-

ធានាថាដោ

-

បចេុបបនន។
សម្រម្បសម្រម្ួ

-

ពិ និតយដម្ើ

-

ដរៀបចាំ និងសរដសររបាយការណ៍ម្របចាាំស្ខ្។

-

ដធែើសវនកម្ា កនុងអាំ

និងជួ យសវនករខាងដម្រៅ។

ឬពិនិតយការងារដផ្សសងដទៀតស្ៃ

-

សដងខបនូ វអែីស្ៃ

-

តាម្ោននិ ងដ

ៃឹកនាាំដោយនាយកអងគការឬសាគម្

ងដព
ដធែើរបាយការណ៍។
ុ
ពួកដគបានរកដឃើញដហើយដសនើសុាំៃាំដណាោះស្សាយម្ួ យចាំនួនម្របសិនដបើ ាន។

ើកទឹ កចិតឲ្
ត យអនុ វតតន៍សកម្ាភាពស្ៃ
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សវនករបានស្ណនាាំពីដព

ម្ុន។

៤.៣.២ សវនកម្ាខាងដម្រៅ
និយម្ន័យ


សវនករខាងដម្រៅគឺ ជាអនកឯករជយ សវនករខាងដម្រៅដធែើសវនកម្ារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដៃើម្បីបាំដពញ
តាម្តម្រម្ូវការរបស់វ ិនិដោគិ ន ាេស់ជាំនួយ ាេស់បាំណុ
ពនធោរជាដៃើម្។



សវនករខាងដម្រៅជាធម្ាតាបដញ្េញដោប
ដោរពតាម្ដោ
ដោ

ការណ៍សាំខាន់ ៗស្ៃ

និ ងតម្រម្ូវការផ្សលូវចាប់ ៃូចជានាយកោាន

់ (opinion) ថាដតើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ម្រតឹម្ម្រតូវដោយ

ស្សបតាម្ GAPP ឬ IFRS ឬដទ។

បាំ ណងដនសវនកម្ាខាងដម្រៅគឺ ដៃើ ម្បីបញ្
ជ ក់ ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្របចាាំឆ្នាំផ្សត

សម្រម្យ និងម្រតឹម្ម្រតូវ" ដនព័ត៌ានហិរញ្ញវតថុរបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញស្ៃ
ការដម្របើម្ូ

និ ធិគឺស្សបតាម្ដោ

ដៅ និ ងដោ

បាំណងៃូចស្ៃ

់នូវ

"ភាព

បានោក់ជូន និ ង ថា

បានដរៀបរប់ ដៅកនុងកិ ចម្រេ ពម្ដម្រពៀង

ជាំ នួយ។
សូម្ចាំណាាំផ្សងស្ៃរថាដោ

បាំ ណងដនសវនកម្ាខាងដម្រៅម្ិនស្ម្នសម្រាប់:

-

ដៃើ រតួ នាទីពិនិតយដ

ើការដកងបនលាំ។

-

ដរៀបចាំ របាយការណ៍គណដនយយ / របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។

-

ធានាថាម្ិ នានបញ្
ា អែីដទបនាទប់ពីពិនិតយដម្ើ

-

បងាាញថាម្របព័នធម្រតួតពិ និតយដផ្សទកុងានម្របសិ
ន
ទធភាព។

-

ផ្សត

នូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។

់ភសតតាងថាគណនី
គឺម្ិនានកាំ ហុស។
ុ

វ ិជាជជី វៈសវនកម្ាខាងដម្រៅស្បងស្ចកដសវាកម្ាធានាអោះអាងស្ៃ

ានទម្រម្ង់៣សាំខាន់ ៗនិ ង ខ្ុ សៗោន:

 ហិរញ្ញវតថុ: ការវ ិភាគសកម្ាភាពដសៃាកិចេរបស់អងគភាពស្ៃ

ម្រតូវបានវាស់ស្វង និងរយការណ៍ដោយ

វ ិធីសាស្រសតគណដនយយ។

 ការអនុដោម្: ការពិនិតយដ
កិចេ ដៃើម្បីពិនិតយដម្ើ

ើងវ ិញទាំងការម្រតួតពិនិតយ ហិរញ្ញវតថុ និងម្របតិបតិកា
ត រ និងម្របតិបតតិដសៃា

ថាវាសម្ស្សបដៅនឹងបទោានស្ៃ

 ម្របតិបតិកា
ត រ: ការម្រតួតពិនិតយោ៉ា ងទូ

បានបដងកើតដ

ើង។

ាំទូោយដនសកម្ាភាពរបស់នាយកោាន ម្របព័នធ និ ងការម្រតួត

ពិ និតយដៅកនុងអងគភាពដៃើម្បីឈានដៅរកការសដម្រម្ចដោយម្របសិទផ្ស
ធ
ឬដោ

និងម្របសិទធភាព

បាំណងដផ្សសងដទៀត។

៤.៣.៣ ការម្រគប់ម្រគងសវនករខាងដម្រៅ
ចាំ ដពាោះភាពដជឿទុកចិតតស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុរបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញការម្រគប់ ម្រគងម្រតូវ

ពិ ចារណាដ

ើតម្រម្ូវការសម្រាប់ ការម្រគប់ម្រគងសវនកម្ាខាងដម្រៅដៅដព

ដវោជាក់ ោក់ណាម្ួ យ។

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញគួ រស្តដម្រតៀម្ដរៀបចាំ សម្រាប់ សវនកម្ាខាងដម្រៅ។
ដធែើសវនកម្ាស្បបដនោះគួ រម្រតូវស្បងស្ចកតាម្សាាម្រតដៅាេស់ជាំនួយទាំងអស់។

ចាំ ណាយដនការ

ដយើងគួ រស្តកាំ ណត់ កា

វ ិភាគសវនកម្ាឯករជយ ដៃើ ម្បីចាប់ ដផ្សតើម្ កនុងរយៈដព
១ឬ២ស្ខ្បនាទប់ ពីបិទឆ្នាំសារដពើពនធ។ ស្ៃ ដនោះនឹ ង
អនុ ញ្ញតឱ្យដយើងានដព ដវោម្រគប់ម្រោន់ ដៃើម្បីបិទគណនី របស់ដយើង ដហើយដរៀបចាំ សម្រាប់ សវនកម្ា។
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ដៅដព

ស្ៃ

ភាពខ្ែោះខាតធាំៗ

ការងារសវនកម្ាម្រតូវបានអនុ វតតន៍

កងែោះខាតម្របព័នធម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុង
ន ឬបញ្
ា ដផ្សសងៗដទៀតស្ៃ

ទងដៅអនកម្រគប់ម្រគង និ ងអនកស្ៃ
រ

សវនករម្របាកៃជាៃឹ ងពី ភាពទន់ ដខ្ាយសាំខាន់ ៗ

់របាយការណ៍ស្ៃ

ចាំដពាោះការដធែើដតសតស្ៃ

ទទួ

ខ្ុ សម្រតូវដ

ើអភិ បា

កិ ចេ

ដធែើដោយសវនករគួ រស្តរួម្បញ្ូេ

អាចនឹងដកើ តដៃើម្បីដធែើការទក់

រអ បស់អងគការ។

៖

ទក់ទងនឹងសាំណាក

វ ិធី សាស្រសតដម្រជើ សដរ ើសសាំណាកស្ៃ

ម្រតូវបានដម្របើ ម្របាស់

ទាំ ហាំសាំណាកនិងវ ិធី សាស្រសតកាំណត់វា
រដបៀបស្ៃ

សាំណាកម្រតូវបានដម្រជើ សដរ ើស

បញ្ជីដនធាតុ ស្ៃ

បានសាក

នី តិវ ិធី សវនកម្ាស្ៃ
ទធផ្ស

បង

អនុវតតន៍

ដនការដធែើដតសត រួម្ទាំងការវាយតដម្លដន

ទធផ្ស

គាំ រូ និងការសននិោាន។

ចាំដពាោះនីតិវ ិធីវ ិភាគសាំខាន់ៗ:
ទិ នន
ន ័ យស្ៃ

បានដម្របើ និងម្របភពទិ នន
ន ័យ

ការវាយតដម្លរបស់សវនករអាំ ពីភាពអាចទុកចិតតបានដនទិននន័យស្ៃ
អនុវតតន៍ ដៃើ ម្បីបដងកើតឬបដងកើនចាំ នួនទិ នន
ន ័ យ ស្ៃ
ចាំ នួនដនការោក់ ស្ៃនកាំ ណត់ និង
ការពនយ

នី តិវ ិធីបស្នថម្ស្ៃ

ទទួ

និ ងនី តិវ ិធី ស្ៃ

បាន

អាចទុកចិតតបានម្របសិនដបើ ាន។

កខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ សម្រាប់ ការោក់ស្ៃនកាំណត់។

់របស់ថានក់ ម្រគប់ ម្រគងចាំ ដពាោះការស្ម្របម្របួ

និ ងភសតតាងស្ៃ
ុ

បានដម្របើ

តួ រដ

ខ្សាំខាន់ៗ

ម្របភពដនការពនយ

់ទាំងដនោះ

បាន។

បានអនុវតតដៃើ ម្បីការពារនូ វការសននិោានឬការស្លលងម្ិ នម្រតឹម្ម្រតូវ ឬម្របសិនដបើនីតិវ ិធី

ៃាំ បូងម្ិនម្រតូវបានចាត់ទុកថាម្រគប់ម្រោន់។
ការសននិោានទក់ ទងនឹ ងការរកដឃើញ រួម្ទាំងវ ិធីសាស្រសតការពារនូ វការសននិោានម្ិនម្រតឹ ម្ម្រតូវ និងការ
វាយតដម្លផ្ស

ប៉ា ោះពា

់ៃដទដទៀតស្ៃ

បណា
ត

ម្កពីបញ្
ា ទាំងដនោះ។

ដសចកតីម្រពាងរបាយការណ៍ដៅចុ ងបញ្េប់ សវនកម្ា គឺសវនករម្រតូវដធែើដសចកតីម្រពាងរបាយការណ៍ស្ៃ
រួម្បញ្ូេ

ទាំងការសននិោានរបស់សវនករដ

ើ:

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
 ការម្រតួតពិនិតយដផ្សទកង
ុន

 ម្របព័នម្រធ គប់ម្រគងហិរញ្ញវតថានភាព
ុ

ម្រអ បដសើរស្សបតាម្តម្រម្ូវការដនម្របព័នម្រធ គប់ម្រគង

 ការដោរពតាម្ចាប់និងបទបញ្
ជ របស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ។
របាយការណ៍របស់សវនករគួ រកាំ ណត់ ោ៉ាងចាស់ពីដឈាាោះអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញស្ៃ
បានដធែើសវនកម្ាដ

ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្របចាាំឆ្នាំស្ៃ

ៃណតប់ដោយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្របចាាំឆ្នាំ។
ស្ៃ

សវនកររយការណ៍ ដហើយរយៈដព

ម្របសិនដបើ សវនករម្ិនយ

់ស្សបជាម្ួ យ

បានបងាាញដោយអងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញដនាោះសវនករអាចផ្សត
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ស្ៃ
ទធផ្ស

់របាយការណ៍ស្ៃ

ម្រគប
ហិរញ្ញ វតថុ

និ ោយថា "របាយការណ៍ម្ិនម្រតឹម្ម្រតូវទាំងស្សុង ឬដោយស្ផ្សនក" ដហើយបញ្
ា ដនោះអាចបងករការ
ភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញកនុងការស្សែងរកជាំនួយ។

ខាងដម្រកាម្ដនោះជាដសចកតីសដងខបដនម្របដភទការផ្សត

ាំបាកៃ

់អងគ

់ទសសនៈរបស់សវនករ (Audit Oppinion)៖

ទសសនៈសវនកម្ា

ដោប

់

Unqualified

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ សម្រម្យនិងម្រតឹម្ម្រតូវ (true and fair)។

Qualified: Subject to

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាម្ូ

ោានគឺម្រតឹម្ម្រតូវប៉ាុស្នតជាឧទហរណ៍ដោ

ការណ៍គណដនយយម្ិនម្រតឹម្ម្រតូវឬការចាំណាយម្ិនានឯកសារោាំម្រទ។

Qualified: Disagreement ានកាំហុសជាដម្រចើនស្ៃ
សម្រម្យនិង ម្រតឹម្ម្រតូវ។
សវនករម្ិនអាចផ្សត

Qualified – disclaimer

ដធែើឲ្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្ិនផ្សត

់ទសសនៈសវនកម្ាបានដ

់នូវទសសនៈ

ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ

បានដទពី ដម្រពាោះកត់ ម្រតាគណដនយយានភាពខ្ុ សឆគងខាលាំង ឬម្ិ នដពញ
ដ

ញ។ ដនោះពិតជាអាម្រកក់ណាស់។

ម្របសិនដបើ សវនករដសនើរឲ្យានការស្កតម្រម្ូវ
តម្រម្ូវឬផាលស់បូរដនោះម្រតូ
ត
វអនុម្័តដោយម្រកុម្ម្របឹ កាភិ បា
សាជិ កទាំងអស់ដហើយជាទូ ដៅម្រតូវទទួ
់ជូននូ វ

ផ្សងស្ៃរ។ របាយការណ៍សវនកម្ាម្រតូវបានដផ្ស្ើដៅកាន់

ិខ្ិតពម្រងឹ ងម្របព័ នម្រធ តួតពិនិតយដផ្សទកុងៃ
ន

ស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញផ្សងស្ៃរ។ របាយការណ៍ដនោះោច់ ដោយស្

ដៅនឹ ងការរកដឃើញស្ៃ
អនាគត។
រ

់ជាអនុ សាសន៍ សម្រាប់ ការដធែើឱ្យម្របដសើរដ
ានដៅកនុង

ិខ្ិតម្រគប់ ម្រគង និងពនយ

់ថានក់ ម្រគប់ម្រគងរបស់អងគភាពម្ិន

កពី របាយការណ៍សវនកម្ាដហើយម្រតូវបាន

ដផ្ស្ើដៅកាន់ ថានក់ម្រគប់ ម្រគង។ របាយការណ៍ដនោះបងាាញពី ភាពទន់ដខ្ាយស្ៃ
ពិ និតយដផ្សទកុង
ន និងបានផ្សត

ដនាោះការស្ក

យកជាផ្សលូវការនូ វរបាយការណ៍សវនកម្ាដៅកិ ចម្រេ បជុាំ ម្របចាាំឆ្នាំ

(AGM)។
សវនករក៏នឹងផ្សត

ឬផាលស់បូររបាយការណ
ត
៍ ហិរញ្ញ វតថុពម្រងាង

បានរកដឃើញកនុងម្របព័នធម្រតួត

ើង។ អនកម្រគប់ម្រគងានឱ្កាសដឆលើយតប

់ពីសកម្ាភាពស្ៃ

ពួកដគនឹ ងដធែើកុងដព
ន

់ទម្រម្ង់ សវនកម្ានីម្ួយៗអាចម្រតូវបានអនុ វតតដោយសវនករស្ផ្សនកដផ្សទកុង
ន និងខាងដម្រៅ។ ស្តដទោះជា

ោ៉ា ងណាគឺ ានការសងកត់ធៃន់តាម្វ ិធី ដផ្សសងៗោន៖
សវនកម្ាខាងដម្រៅ - សងកត់ធៃន់ដៅដ
សវនកម្ាដផ្សទកង
ៃ ់ដ
ុន - សងកត់ធន

ើភាពសម្រម្យនិងម្រតឹម្ម្រតូវដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។

ើការជួយថានក់ម្រគប់ម្រគង និងម្រកុម្ម្របឹកាភិបា

កាតពែកិចរេ បស់ពួកដគ។

កនងការបាំ
ដពញ
ុ

៤.៣.៤ សវនករគដម្រាង / ាេស់ជាំនួយ
ជួ នកា
តាាំងបុគគ

ស្ៃ

ាេស់ជាំនួយអាចដសនើសុាំសវនកម្ាឯករជយពីកាំណត់ ម្រតា និងសកម្ាភាពនានា ដហើយនឹ ងចាត់
ានសម្តថភាពដៃើម្បីដធែើការម្រតួតពិនិតយបស្នថម្ដទៀត។ ដោ

បាំណងចម្បងដនការពិ និតយដ

វ ិញដនោះគឺ ដៃើ ម្បីបញ្
ជ ក់ ថាជាំនួយម្រតូវបានដម្របើ ម្របាស់ស្សបតាម្លវ ិកាកនុងកិ ចម្រេ ពម្ដម្រពៀងផ្សត
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់ម្ូ

និធិ។

ើង

សវនករ
ដហើយម្របស្ហ

ឬអនកសទង់ម្តិអាចនឹងានបាំ ណងចង់ សាាសន៍ បុគគ

ជាទម្ទរឱ្យសដងកតដម្ើ

ការគួ រស្តម្រតូវបាន ផ្សត

សារស្ៃ

និងសាជិ កគណៈកាាធិ ការ

សកម្ាភាពរបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។

ុងដព
ខាលាំង និងចាំ ណុចដខ្ាយរបស់អងគការ។
អាស្ស័យដ

ិក

់ឱ្យកនុងកាំ

ការសហ

ដធែើទសសនកិ ចេ និងការដធែើការដោយដបើ កចាំ ហ និ ងដសាាោះម្រតង់អាំពីភាព

ើម្របដភទដនការដធែើសវនកម្ាស្ៃ

ជាទូដៅសវនករនឹងផ្សត

ម្រតូវការ។ តារងបញ្ជីម្រតួតពិនិតយ និងឯកសារដផ្សសងៗស្ៃ

់ការជូនៃាំណឹងជាម្ុនអាំ ពីឯក

អាចម្រតូវបានដសនើសុាំដោយសវនករាន

ៃូ ចតដៅ:

បញ្ជីដផ្សទៀងផាទត់របស់សវនករ
ម្រកុម្កាំណត់ម្រតា
ក - កាំណត់ម្រតាបឋម្ដនគណនី

ការពិពណ៌នា
1. ដសៀវដៅសាច់ ម្របាក់ បានដធែើបចេុបបននភាពរហូតៃ
2. ទុ កោក់ កុងម្រកូ
ន
ណូ

នូវវ ិកកយប័ ម្រត

់ចុងឆ្នាំ

/សកខីបម្រតសម្រាប់ ការចាំណាយ

ម្រគប់ ម្របដភទទុ កោក់ កុងម្រកូ
ន
ណូនូ វបងាកន់ដៃទទួ

ម្របាក់ ឬបញ្ជីទទួ

ម្របាក់

3. របាយការណ៍សម្រម្បសម្រម្ួ

ធនាោរ ការចាំ ណាយជាម្ូ

បបទន

បម្រត

ខ្ - របាយកាណ៍សដងខប និងការ 1.
យភាព និ ងការកត់ម្រតាដសៀវដៅធាំទូដៅ ម្របសិនដបើ ាន
4. តារងតុ
បញ្ជីម្របាក់ដបៀវតស
ដផ្សទៀងផាទត់

2. បញ្ជីសដងខបដនការទទួ

ម្របាក់ និងការទូ ទត់ ម្របាក់ ទាំងអស់តាម្

ម្របដភទខ្ទង់លវ ិកាកាំ ណត់នីម្ួយៗ
3. ការដផ្សទៀងផាទត់ របាយការណ៍ធនាោរសម្រាប់ គណនី ធនាោរទាំង
អស់ដៅចុងឆ្នាំ
4. ការដផ្សទៀងផាទត់ របាយការណ៍សាច់ ម្របាក់

ិត
អ ដៅចុងឆ្នាំ

5. បញ្ជីសកទាំ
ុត និញ
គ - កា

វ ិភាគ

1. កា

វ ិភាគសងាេស់បាំណុ

(ម្របាក់ ស្ៃ

ជាំ ពាក់ ដោយអងគភាពម្ិន

ស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ
2. កា

វ ិភាគទរម្របាក់ ពីកូនបាំ ណុ

(ម្របាក់ ស្ៃ

អតិលិជនជាំ ពាក់អងគ

ភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ)

ឃ - ព័ត៌ានដផ្សសងដទៀត

3. កា

វ ិភាគដនការទទួ

4. កា

វ ិភាគដនម្ូ

5. កា

បរ ិដចឆទចុ ោះបញ្ជីម្រទពយសកម្ា

1.

ម្ូ

និ ធិស្ៃ

និ ធិស្ៃ
ម្រតូវទទួ

ដៅជាំ ពាក់
ជាម្ុ ន

ិខ្ិតពី ធនាោរដៃើម្បីបញ្
ជ ក់ ពីសម្តុ

យ

(ដនោះនឹងម្រតូវបានដសនើសុាំ

ដោយសវនករខ្លួនឯង)
2. ធម្ានុញ្ញរបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ
3. បញ្ជីបុគគ

ិក និងសាជិកគណៈកាាធិ ការ

4. កាំ ណត់ដហតុដនកិ ចម្រេ បជុាំ ម្រកុម្ម្របឹ កាភិ បា

និងថានក់ ម្រគប់ម្រគង

5. កិ ចម្រេ ពម្ដម្រពៀងរវាងាេស់ជាំនួយនិងតម្រម្ូវការសវនកម្ា
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ជាំពូកទី ៥: សកមមភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ
សគងេប:
ជាំ ពូកដនោះពិនិតយដម្ើ

សកម្ាភាពម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុសាំខាន់ ៗ

ៃូ ចជាការសរដសរដ

និ ងការបដងកើតនូវតារងគណនី ដអាយានម្របសិទិ ភា
ធ ព។

ខ្កូៃហិរញ្ញ វតថុ

៥.១ ការសរគសរគលខ្កូដ្ហិរញ្ញ វត្ថុ និងតារាងរណនី

តារាងរណនី

តារងគណនី គឺជាបញ្ជីគណនី ដសៀវដៅធាំ ស្ៃ
ម្រតូវបានដរៀបចាំ ោ៉ាង
កត់ម្រតាោច់ ដោយស្
ការចាំ ណាយស្ៃ
ទទួ

សាគ

ានដឈាាោះគណនីនិងដ

ខ្កូៃគណនី។ តារងដនោះ

ម្អិតដៅកនុងកម្ាវ ិធី គណដនយយដៃើ ម្បីឱ្យគដម្រាង / អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ

កនូ វការទទួ

បានដកើតដ

ម្របាក់ពីាេស់ម្ូ

និ ធិនីម្ួយៗ

ដហើយដៃើ ម្បីកត់ ម្រតាោច់ ដោយស្

ើងដៅកនុងគណនីរងនីម្ួយៗ។ ការសរដសរដ

់ោ៉ាងម្រតឹម្ម្រតូវដនគណនីចាំណូ

ចាំណាយ ម្រទពយសកម្ា និ ងបាំ ណុ

កនូវ

ខ្កូៃគណនីគួរស្តធានានូ វការ
របស់គដម្រាង / អងគភាពម្ិ ន

ស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។
កនុងការបដងកើតតារងគណនី ដោ ការណ៍ជាម្ូ ោានម្ួ យចាំ នួនៃូ ចខាងដម្រកាម្ម្រតូវអដងកត៖
គណនីគួរស្តម្រតូវបានដរៀបចាំ និងបដងកើតដ ើងដៃើ ម្បីផ្សត ់ព័ត៌ានអតិបរាដោយម្ិ នម្រតូវការវ ិភាគ
បស្នថម្។
រចនាសម្ពន័ ដធ

ខ្កូៃគួ រស្តម្រតូវបានបដងកើតដ

ម្របតិ បតតិការហិរញ្ញ វតថុ។

ដឈាាោះគណនីគួរស្តឆលុោះបញ្
េ ាំងពីដោ

ើងដៃើ ម្បីោាំម្រទៃ

បាំ ណង/

កខណៈដនម្ូ

់ភាពម្រតឹ ម្ម្រតូវកនុងការសរដសរកូ ៃដន
និធិស្ៃ

ទទួ

បាន/ចាំ ណូ

/ ចាំ

ណាយ។
ដ

ខ្កូៃគណនី ម្រតូវដរៀបចាំដ

ើងដៃើ ម្បីកាំណត់អតតសញ្ញណនិងរយការណ៍ព័ត៌ានហិរញ្ញ វតថុសម្រាប់

ការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុដនសកម្ាភាពគដម្រាង

និ ងសម្រម្ួ

ៃ

តារងគណនី សម្រាប់គដម្រាងម្រតូវស្តដរៀបចាំ ដ

ើងឱ្យាន

កខណៈៃូចខាងដម្រកាម្។

ជាក់ ដនព័ត៌ានហិរញ្ញវតថុ។

់ការម្រតួតពិ និតយគុ ណភាពនិងភាពដជឿ

តារងគណនី គួរស្តានភាពបត់ ស្បន។ អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញនីម្ួយៗអាចានគដម្រាង
ឬសកម្ាភាពលាីៗនាដព
ៃ

អនាគត។

តារងគណនី គួរស្តម្រតូវបានពិ និតយជាដទៀងទត់ ដៃើម្បីធានាថាវាោាំម្រទ

់ការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញ វតថុនិ ងតម្រម្ូវការម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុងរបស់
ន
គដម្រាង/អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។

ការផាលស់បូរដនតារងគណនី
ត
ម្រតូវានការអនុ ម្័តយ

់ម្រពម្ពី នាយកអងគការ ឬជួនកា

ពីអនកផ្សត

់ម្ូ

និធិផ្សង

ស្ៃរ។

៥.១.១ ឧទហរណ៍: តារងគណនី
ានខ្ទង់ដ

ខ្ជាដម្រចើ នដៅកនុងកូ ៃគណនី។ ខ្ទង់ទី១តាំ ណាងឱ្យម្របដភទគណនីខ្ទង់ទី២ តាំណាងឱ្យម្រប

ដភទដនការចាំណាយ / ដ

ខ្កូៃគណនី ជាក់ ោក់ ដហើយដ

ជាក់ ោក់។
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ខ្៣ខ្ទង់ចុងដម្រកាយតាំ ណាងឱ្យដ

ខ្គណនី រង

1_

1

3
ដ

ម្របដភទគណនី
ដ

 ម្របដភទគណនី៖ ដ

ខ្កា

ខ្កូៃគណនីរងជាក់ោក់

ខ្កូៃគណនីជាក់ ោក់

កូ ៃកាំ ណត់ ម្របដភទគណនី ។ ឧទហរណ៍

១. កា

កូៃដ

ខ្1 តាំណាងឱ្យគណនីម្រទពយសកម្ា

២. កា

កូៃដ

ខ្2 តាំណាងឱ្យគណនីបាំណុ

៣. កា

កូៃដ

ខ្3 តាំណាងឱ្យគណនីម្ូ

៤. កា

កូៃដ

ខ្4 តាំណាងឱ្យលវ ិកាស្ៃ

៥. កា

កូៃដ

ខ្5 តាំណាងឱ្យចាំណាយ (COA: 1-XXXX)

 ដ

ខ្កូៃគណនីជាក់ោក់៖

ទាំងដនោះម្រតូវបានដរៀបចាំដ

ដ

 ដ

តាំ ណាងឱ្យម្៉ាូតូ & រលយនត ស្ៃ
ស្ៃ
សូម្ដម្ើ

ស្វង។

ខ្កូៃគណនីរងជាក់ោក់៖ ដ

ទទួ

បាន/ចាំណូ

ើបនាទត់ លវ ិកានិ ងសាសធាតុរង។

COA#
1-5000
1-5100
1-5105
1-5120
1-5125
1-5200
1-5205
1-5225
1-5300
1-5310
1-5320
1-5400
1-5405

ម្រតូវកត់ម្រតា។ ដ

ខ្កូៃ

ឧទហរណ៍

5XXX

។ (COA: 1-5XXX)

ខ្កូៃដនោះគឺកាំណត់គណនីរងដនគណនី ដម្។ ឧទហរណ៍

2X តាំណាងម្៉ាូតូ។ ៃូ ដចនោះតារងដពញដ

តាំណាងឱ្យគណនីម្៉ាូតូកុងអងគ
ន
ការ។
តារងខាងដម្រកាម្ស្ៃ

ដហើយ

ខ្កូៃគណនីជាក់ោក់គឺជាគណនីដម្ស្ៃ

ើងដោយស្ផ្សអកដ

តាំ ណាងឱ្យម្រទពយសកម្ារយៈដព

ធន/ម្រទពយាេស់

ជាឧទហរណ៍ដនតារងគណនី

COA Description
Fixed Assets
Land
KThom Land
K Cham Land
S Reap Land
Buildings
K Thom Building
Building Improvement
Motor vehicles & Motorcycles
Vehicle
Motorbikes
Equipment
Equipment/Furniture
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3XX

ញដនគណនី នឹងាន 1-5320

៥.១.២ ការសរដសរដ

ខ្កូៃហិរញ្ញវតថុ

ជាទូ ដៅអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ
ចាំ ណូ

តាម្រយៈដសៀវដៅធាំ ទូដៅ។

ដោយការសរដសរដ

បស្នថម្ពីដ

ើតារងគណនី

ខ្កូៃហិរញ្ញ វតថុជាដម្រចើ នដៃើម្បីផ្សត

ជាំ នួយ និងអនកពាក់ ព័នធៃដទដទៀតស្ៃ
ដៅដ

ម្រតូវានតារងគណនីដៃើម្បីស្បងស្ចក

ើសកម្ាភាពកម្ាវ ិធីណាម្ួ យស្ៃ

់ព័ត៌ានស្ៃ

យកចិតទ
ត ុ កោក់ ដៅដ

និ ង

ម្របព័ នធហិរញ្ញ វតថុអនុ ញ្ញតឱ្យានការវ ិភាគ
ានម្របដោជន៍ៃ

ើរដបៀបស្ៃ

ាេស់ជាំនួយកាំ ពុងទូ ទត់។

ចាំណាយ

់អនកម្រគប់ ម្រគង ាេស់

ម្របាក់ ម្រតូវបានទទួ

និងចាំណាយ

ការវ ិភាគកូៃទាំងដនោះអាចខ្ុ សោនពី

។

ើតម្រម្ូវការដនការវ ិភាគរបស់ពួកដគ។

អងគការម្ួ យដៅអងគការម្ួយដទៀតអាស្ស័យដ

សរុបម្កការវ ិភាគអាចម្រតូវបានតាំណាងដោយអកសរផ្សងនិង ដ
ម្របព័ នធសរដសរកូ ៃរបស់អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ។

ខ្ផ្សង។ វាអាស្ស័យដ

ឧទហរណ៍

A1

ើតម្រម្ូវការនិ ង

អាចតាំណាងឱ្យគដម្រាង

យុតិ ធ
ត ម្៌ ចាំ ស្ណក A2 អាចតាំ ណាងឱ្យគដម្រាងជនពិការ។
សម្រាប់ ដ

ខ្កូៃាេស់ជាំនួយ 01 អាចតាំណាងឱ្យម្ូ

និ ធិពី Aus Aid និង02 តាំ ណាងឱ្យម្ូ

Oxfam America។
ការយកអងគការ Oxfam America ជាឧទហរណ៍- ដយើងានដ

ខ្កូ ៃវ ិភាគចាំនួន 7 ស្ៃ

និ ធិពី

រួម្ាន កូៃ

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញកូ ៃនាយកោាន កូ ៃយុទធសាស្រសតដផាតត កូ ៃសកម្ាភាព កូៃម្របដទស
កូ ៃវ ិធី សាស្រសត កូៃម្របភពម្ូ

់ខ្ីៗ
ល ដនកូៃវ ិភាគទាំងដនាោះ:

និ ធិជាដៃើម្។ ខាងដម្រកាម្ដនោះគឺ ជាការពនយ

កូៃអងគភាព:

ដនោះសាំដៅដ

ើដឈាាោះឬដឈាាោះ

កខណៈផ្សលូវចាប់ របស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់

ចាំ ដណញ - អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញទាំងអស់ានដឈាាោះផ្សលូវចាប់ ស្តម្ួយប៉ាុ ដណាាោះ។
កូៃនាយកោាន: កូៃដនោះសាំដៅដៅដ

ើ "ម្ជឈម្ណឌ

ចាំណាយ" ស្ៃ

ចាំ ណូ

និងចាំណាយម្រតូវបាន

ដគសរដសរកូៃ និងកាំ ណត់ ខ្ង
ទ ់ លវ ិកាសម្រាប់ នាយកោាននីម្ួយៗ ។ ឧទហរណ៍នាយកោានហិរញ្ញវតថុ ឬ
នាយកោានកម្ាវ ិធីគឺជាម្ជឈម្ណឌ

ចាំ ណាយម្ួ យ។

កូៃយុទសា
ធ ស្រសតដផាតត:កូៃដនោះភាជប់ ដៅនឹងស្ផ្សនការយុទធសាស្រសតស្ៃ
សម្រាប់ វាដៅកនុងយុទសា
ធ
ស្រសតរបស់ខ្ួន។
ល
ចាំ ណាយដៅរកដោ

បងាាញថាអងគការានស្ផ្សន

ការ

ការសរដសរកូ ៃដនោះគឺ ជាការចាាំបាច់ដៃើម្បីតាម្ោនម្របាក់ ម្រតូវបាន

ដៅយុទធសាស្រសតទាំងដនាោះ។

កូៃសកម្ាភាព:សាំដៅដ

ើម្របដភទកម្ាវ ិធី សកម្ាភាពស្ៃ

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញដធែើ

ឧទហរណ៍ៃូ ចជាកសិកម្ា ជី វភាពរស់ដៅ និ ងការអប់ រ ាំជាដៃើ ម្។
កូៃម្របដទស: កូៃដនោះសាំដៅដៅដ
កូៃវ ិធីសាស្រសត:កូៃដនោះសាំដៅដៅដ
វ ិធី

ឬកម្ាវ ិធីរោាភិ បា

ជាដៃើ ម្។

ដៃើម្បីជួយវ ិភាគ អាំពីរដបៀបស្ៃ
កូៃម្របភពម្ូ

ើការម្របតិបតតិការជាក់ ោក់កុងម្របដទសណាម្ួ
ន
យ។

ើម្របដភទដនការចាំណាយៃូចជាការអនុ វតតកម្ាវ ិធី ការម្រគប់ម្រគងកម្ា

កូៃដនោះានសារៈសាំខាន់ សម្រាប់ អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញធាំ ៗ

ម្របាក់ ម្រតូវបានចាំណាយដៅដ

និធិ:កូៃដនោះសាំដៅដៅដ

ើសាសធាតុ នីម្ួយៗរបស់ដគ។

ើាេស់ជាំនួយនានាស្ៃ

កម្ាវ ិធី។កូៃដនោះសាំខាន់ណាស់សម្រាប់របាយការណ៍ផ្សត
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កាំពុងចាំណាយសម្រាប់ សកម្ាភាព

់ជាំនួយនិ ងដោ

បាំណងម្រគប់ម្រគង។

៥.២ ការកត្់គ្តា: ទិដ្ឋភាពទូគៅ
រ

់ម្របតិបតតិការហិរញ្ញ វតថុស្ៃ

ដកើតដ

ើងម្រតូវកត់ម្រតាកនុងម្របព័ នគ
ធ ណដនយយដោយការចុ ោះទិ នាននុបបវតតិ។

ទិនាននុបបវតតិគឺជា៖
1. ការកត់ម្រតាម្របតិបតតិការជាម្របចាាំដលៃ
2. កត់ម្រតាម្របតិបតតិការកនុងម្របព័ នធតាម្ដ

ខ្ដរៀង

ាំោប់

ាំដោយស្ៃ

បានដកើតដ

ើង

3. ជាបញ្ជីកត់ ម្រតាម្របតិបតតិការៃាំ បូងដគ

4. កត់ម្រតាខាងឥណពនធដៅស្ផ្សនកខាងដឆែងដៃ និង កត់ ម្រតាខាងឥណទនដៅខាងសាតាំដៃ។

ការចុោះបញ្ជីដទែរភាគានន័យថា៖
1. រ

់ម្របតិបតតិការស្ៃ

សម្បតតិ បាំ ណុ

ដកើតដ

ើងវាទក់ទងនឹ ងគណនី ២ោ៉ា ងតិ ចស្ៃ

ទុនរបស់ាេស់ ចាំ ណូ

2. សម្ី ការគណដនយយម្រតូវានតុ

ឬ ក៏ចាំណាយ

សថិតកនុងម្របដភទម្រទពយ

យភាព

3. ការកត់ម្រតាខាងឥណពនធតាំណាងឲ្យ ការដកើ នដ

ើងដនម្រទពយសម្បតតិ ការដកើ នដ

ើងដនចាំណាយ ឬ

ការលយចុ ោះដនបាំ ណុ
4. ការកត់ម្រតាខាងឥណទនតាំ ណាងឲ្យ ការដកើ នដ

ើងដនបាំ ណុ

ការដកើនដ

ើងដនចាំ ណូ

លយចុ ោះដនម្រទពយសម្បតតិ
ម្របភពឯកសារ

បងាកន់ ដៃទទួ

/បង់ សាច់ ម្របាក់ បនតិច

បញ្ជីដៃើម្ៃាំ បូង

ដសៀវដៅសាច់ ម្របាក់
ិត
អ

បនតួច
វ ិកកយបម្រតស្ៃ

បានបង់ឬទទួ

បានម្របាក់
ប័ ណាធនាោរ/ របាយការណ៍

ដសៀវដៅសាច់ ម្របាក់
ិត
អ

ធនាោរ
ប័ ណាទូទត់
វ ិកកយបម្រត

ដសៀវដៅធាំ

តារង
ដសៀវដៅសាច់ ម្របាក់

ទិ នានុបបវតតិ

ិត
អ
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តុ

យភាព

ឬ ការ

៥.៣ វិធីសាស្រសតរណគនយយ
វ ិធី សាស្រសតគណដនយយាន២ោ៉ា ងគឺ ៖

៥.៣.១ វ ិធីសាស្រសតម្ូ
ដោ

ោានគណដនយយសាច់ម្របាក់

ការណ៍វ ិធី សាស្រសតម្ូ

ដៅដព

ស្ៃ

បានផ្សត

់។ ដហើយការទទួ

ជាជាងដៅដព

សាច់ ម្របាក់ ម្រតូវបានទទួ
ស្ៃ

ុងដព
បានអនុវតតន៍កុងអាំ
ន

៥.៣.២ វ ិធីសាស្រសតម្ូ
ម្ូ

ស្ៃ

់ចាំណូ

ការទូទត់ ជាក់ ស្សតងម្រតូវបានដធែើដ

ពាក់ព័នធម្រតូវបានដម្របើ ដៅកនុងម្របតិបតតិការរបស់ខ្ួន។
ល

ម្ួ យប៉ាុ ស្នដវាម្ិនបានផ្សត
ងដព
ុ

បាន និ ងទទួ

គាំ និតៃ៏ សាំខាន់បាំផ្សុតស្ៃ

និងសាច់

់នូវការវាស់ស្វងៃ៏ ម្រតឹ ម្ម្រតូវដនម្របាក់ចាំដណញដន

ោានគណដនយយបងគរ
សាគ

សាគ

់ចាំណូ

់ជាចាំ ណាយរបស់ខ្ួនដៅដព
ល

ជាប់ ពាក់ព័នក
ធ ុងម្ូ
ន

cept) ានន័ យថាម្របាក់ចាំណូ
/ ម្ូ

បានទទួ

ើង

ដនាោះដទ។

ោានគណដនយយបងគរដធែើការទទួ

បដងកើតម្របាក់ចាំណូ

ដៅកនុងម្របព័នធគណដនយយ
និ ធិ / ាេស់ជាំនួយជាជាងដៅដព ស្ៃ ដសវារបស់ខ្ួន
ល

់ការចាំ ណាយរបស់ខ្ួលនដៅដព

សាគ

ោានគណដនយយសាច់ ម្របាក់ វាស់ស្វងបរ ិាណសាច់ម្របាក់ ស្ៃ

បានទូ ទត់កុងអាំ
ន

សកម្ាភាពស្ៃ

ចាំ ណូ

សាគ

ពី ាេស់ម្ូ

ទាំនិញ ឬដសវាកម្ាស្ៃ

វ ិធី សាស្រសតម្ូ
ម្របាក់ ស្ៃ

ោានសាច់ម្របាក់គឺដធែើការទទួ

ដៃើម្បីកត់ ម្រតាកនុងម្របព័នធគណដនយយ ដៅដព
ស្ៃ

ដសវាកម្ា / ទាំនិញម្រតូវបានដម្របើម្របាស់។

ោានគណដនយយបងគរគឺ ដោ

ការណ៍ផ្សគូរផ្សគង (Matching Con-

ម្រតូវបានទូ ទត់ ជាម្ួយនឹ ងការចាំណាយទាំងអស់ស្ៃ

និ ធិ ៃូ ដចនោះវាផ្សត

បានដកើតដ

់នូវរូបភាពពិ តដនសាថនភាពហិរញ្ញ វតថុ។

ស្តដទោះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយសូម្កត់សោ
ាំ

ថា
់ អងគការម្ិនស្ម្នរោាភិបា

សាស្រសតកូនកាត់សម្រាប់កាំណត់ម្រតាគណដនយយ និងដោ
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រក

ើងកនុងការ

ជាដម្រចើនកាំពុងដម្របើវ ិធី

បាំណងរយការណ៍របស់ពួកដគ។

សដងខបភាពខ្ុសោនរវាងម្ូ

ោានគណដនយយសាច់ម្របាក់ និងម្ូ

ោានគណដនយយបងគរ

វ ិធីសាស្រសតគណដនយយ
ម្ូ

ោានសាច់ ម្របាក់

ម្ូ



ម្របព័ នគ
ធ ណដនយយ



ម្របដភទម្របតិបតិ តការ

 ានស្តសាច់ម្របាក់

 សាច់ ម្របាក់ និងការជាំ ពាក់



វគគស័ពគ
ទ ណដនយយ

 ការទទួ

 ចាំ ណូ



 ឯកភាគ(ចុ ោះស្តាខង)

ោានបងគរ

 ចុ ោះដទែរភាគ



និងទូ ទត់ សាច់

និងចាំ ណាយ

ម្របាក់
បញ្ជីសាំខាន់ៗ



 ដសៀវដៅធនាោរ/ សាច់ ម្របាក់

 ដសៀវដៅធាំ

 ជាំ នាញកត់ ម្រតាបឋម្


កម្រម្ិ តជាំ នាញ

 ោាន

 ជាំ នាញកត់ ម្រតាជាន់ខ្ពស់



ម្របតិ បតតិការម្ិ នស្ម្នសាច់ ម្របាក់



ម្រទពយសកម្ានិងបាំ ណុ

 ោាន



របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ

 របាយការណ៍ទូ ទត់ និង

 ាន

ទទួ

 ាន

 របាយការណ៍សម្តុ យម្ូ
និ ធិ តារងតុ បការ របាយ
ការណ៍ម្របាក់ចាំដណញ

សាច់ ម្របាក់

ដសចកតីដោង: Mango Manual 2009, ទាំព័រ 55 - សដងខបភាពខ្ុសោនរវាងគណដនយយសាច់ម្របាក់ និងគណដនយយបងគរ។

៥.៣.៣ វ ិធីសាស្រសតកូនកាត់
អងគការឬសាគម្ម្ិ នស្ម្នរោាភិ បា
ដគដម្របើម្ូ

ជាដម្រចើ នបានដម្របើ ម្របាស់វ ិធី សាស្រសតកូនកាត់។ កនុងអាំ

ោានគណដនយយសាច់ ម្របាក់ ដហើយបនាទប់ម្កបស្ម្លងតួ រដ

ខ្ទាំងដនាោះដៅចុ ងឆ្នាំ ឬក៏ ដម្របើ ម្ូ

គណដនយយបងគរសម្រាប់ការបដងកើតរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដៅចុងឆ្នាំនិងសម្រាប់ សវនកម្ា។ ដព
តម្រម្ូវ / ការដធែើចាំណាត់ ថានក់ដ

ើងវ ិញម្រតូវបានដធែើដ

ងឆ្
ន ាំពួក
ុ

ោាន

ខ្លោះការស្ក

ើងដោយការដសនើសុាំរបស់សវនករ។

៥.៤ ការគ្ត្ួត្ពិនិត្យ និង ទុកដ្ឋក់ឯកសារហិរញ្ញ វត្ថុ

ទិដ្ឋភាពទូគៅ

ការម្រគប់ ម្រគងឯកសារគឺ ជាៃាំ ដណើរការដនការដោោះស្សាយឯកសារដៅកនុងវ ិធីម្ួយស្ៃ

ម្រតូវបានផ្ស
ដ

ត
ិ ស្ចករ ាំស្

ព័ត៌ានអាច

ក ដរៀបចាំ និ ងរកាទុកឲ្យានម្របសិទភា
ធ ព និ ងសម្រម្យ។ អងគការជាដម្រចើនកាំពុងដផាតត

ើការម្រគប់ ម្រគងឯកសារ និ ងការរកាទុ កឯកសារស្ៃ

ដរៀបចាំឲ្យានរដបៀបនិងានសុវតថិភាពស្ៃ

ានស្សាប់ ។ ពួកដគចង់ រកាទុ កឯកសារតាម្រដបៀប

អនុ ញ្ញតឱ្យពួ កដគរកដឃើញបានោ៉ា ងងាយស្សួ

ដៅដព

ចាាំ

បាច់ ។
វាគឺ ជាការទទួ

ខ្ុ សម្រតូវដនការម្រគប់ម្រគងគដម្រាងរបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញដៃើ ម្បីធានា

ថាានម្របព័នធម្រតឹ ម្ម្រតូវសម្រាប់ ការម្រគប់ម្រគងកាំណត់ម្រតា ដហើយព័ ត៌ានស្ៃ
សុវតថិភាព។

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញម្រតូវានដោ

ម្រគប់ ម្រគងការកត់ ម្រតា។
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ការណ៍

ដៅកនុងដនាោះម្រតូវបានរកាដោយ
និ ងនីតិវ ិធី ឲ្យចាស់ោស់សម្រាប់

៥.៤.១ សនតិសខ្
ុ និងសុវតថិភាពដនការរកាទុកោក់ឯកសារគដម្រាង
៥.៤.១.១ ឯកសាររ ឹងសាំខាន់ៗ
ម្រគប់ ឯកសារជា Hard Copy ទាំងអស់ម្រតូវរកាទុ កកនុងកស្នលងស្ៃ

តិ ច១០ឆ្នាំស្ៃ

តម្រម្ូវដោយអគគនាយកោានពនធោរ

ទាំងអស់គួររកាទុកដៅកស្នលងស្ៃ

ានសុវតថិភាពកនុងរយៈដព

(ដោងតាម្ចាប់ សីព
ត ីសាដពើពនធ)។

ោ៉ា ង

ឯកសារសាំខាន់ ៗ

ានសុវតតិភាព ៃូចជាទូ ានកូនដសាចាក់ ម្រតឹម្ម្រតូវ ានភាពរ ឹងាាំ និ ង

ធន់។ ឯកសារសាំខាន់ៗទាំងដនាោះរួម្ាន៖
-

របាយកាណ៍សម្តុ

-

បញ្ជីដបើកម្របាក់ ដបៀវតសម្របចាាំស្ខ្
ិខ្ិតដសនើសុាំទិញ

-

យពីធនាោរ
ិខ្ិតបញ្
ជ ទិ ញ សម្រម្ង់តដម្ល វ ិកក័យប័ ម្រត និង ឯកសារោាំម្រទគណដនយយដផ្សសងៗ

-

បញ្ជីម្រទពយសកម្ារយៈដព

-

កិ ចេសនោ( ជាម្ួ យអតិ លិជន អនកផ្សគត់ផ្សគង់ ជួ

-

ឯកសារដោ

-

កិ ចម្រេ ពម្ដម្រពៀងាេស់ជាំនួយ

-

កិ ចេសនោខ្េីបាំណុ

-

របាយការណ៍សវនករឯករជយ

-

អនុ សសរណៈដផ្សទកុងដផ្សសងៗ
ន

ផ្សទោះ ឬដសវាកម្ាដផ្សសងៗ) )

ិខ្ិតម្របកាសពនធម្របចាាំស្ខ្

ការណ៍របស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ

ិខ្ិតសានម្រៃាបា

-

ស្វង

ដផ្សសងៗ។

ការទុ កោក់និងដរៀបចាំឯកសារទទួ

ម្របាក់ ឲ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវគឺ ជាដរឿងសាំខាន់ណាស់សម្រាប់ អងគភាព

ម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។ ខាងដម្រកាម្គឺ ជាបញ្ជីឯកសារម្រតួតពិ និតយសាំខាន់ ៗរួម្ាន ៖
.រ

ការពិពណ៌នា

១

បងាកន់ ដៃទទួ

ម្របាក់ (Cash Receipt) ឬ Bank Credit Advice

២

សកខីបម្រតទទួ

ម្របាក់

៣

កិ ចេសនោ

៤

បញ្ជីព័ត៌ានសាំខាន់ ដផ្សសងៗស្ៃ

ពាក់ព័នធ

ចាំ ស្ណកការទុ កោក់ និងដរៀបចាំឯកសារចាំ ណាយឲ្យបានម្រតឹ ម្ម្រតូវគឺ ជាដរឿងសាំខាន់ស្ៃរសម្រាប់អងគការ។
ខាងដម្រកាម្គឺ ជាបញ្ជីម្រតួតពិនិតយឯកសារសាំខាន់ ៗម្ួ យចាំ នួន៖

.រ

ការពិពណ៌នា

១

បងាកន់ ដៃបង់ម្របាក់

២

វ ិកក័យបម្រត

៣

ទម្រម្ង់ ស្បបបទដសនើសុាំទិញ/ចាំ ណាយ

៤

ទម្រម្ង់ ដសនើសុាំម្របាក់បុដរម្របទន

៥

សកខីបម្រតចាំ ណាយ

៦

ទម្រម្ង់ សម្រម្ង់ តដម្ល និងឯកសារម្រោាំម្រទសម្រម្ង់តដម្លពីអក
ន ផ្សគត់ផ្សង
គ ់ ដផ្សសងៗ

៧

កិ ចេសនោ ឬឯកសារស្ៃ

ពាក់ ព័នធដផ្សសងៗ
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ការកាំដទចដចា

ឯកសារ និងកាំណត់ម្រតាហិរញ្ញវតថុ

នាយកោានហិរញ្ញ វតថុអាចដធែើការដសនើរសុាំជាោយ

គណដនយយ/ហិរញ្ញ វតថុស្ៃ

បានរកាទុ កដ

កខណ៍អកសរ

ដៃើម្បីកាំដទចឯកសារនិ ងកាំ ណត់ ម្រតា

ើសពី១០ឆ្នាំ ដហើយ នាយកម្របតិបតតិ និងម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

អនុម្័តចុងដម្រកាយ។ ការកាំ ដទចឯកសារ និ ងកាំ ណត់ម្រតាគណដនយយ/ហិរញ្ញ វតថុម្រតូវដធែើដ
កាំ ដទចដចា

។ ម្ិនានឯកសារ និងកាំ ណត់ម្រតាណាម្ួ យម្រតូវបានអនុ ញ្ញតិឲ្យ

ម្របាស់សម្រាប់ ដោ

បាំ ណងដផ្សសងដនាោះដ

កាំ ណត់ម្រតាគណដនយយ/ហិរញ្ញ វតថុស្ៃ
ដោយបុ គគ
ការទទួ

ិកស្ៃ

ើងដោយការៃុ ត

ក់ដៅភាគី ខាងដម្រៅ ឬដម្របើ

ើយ។ ម្របធាននាយកោានហិរញ្ញ វតថុម្រតូវធានាថារ

បានកាំ ដទចដចា

ជាអនក

ានការកត់ចាំណាាំទុកម្រគប់ម្រោន់

់ឯកសារ និ ង

និងចុ ោះហតថដ

ខា

ពាក់ព័នធ។

ខ្ុសម្រតូវ៖
ការបាត់ បង់ ឬោក់ ឯកសារានតដម្លខ្ុសកស្នលង អាចបណា
ត

ភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ។
ខ្ុ សម្រតូវៃ

់បុគគ

ឲ្យានការខាតបង់ ធៃន់ធៃរៃ

់អងគ

ដហតុ ៃូចដនោះម្របធាននាយកោានហិរញ្ញ វតថុម្រតូវធានាការស្បងស្ចកទាំនួ

ិកដម្រកាម្បងាគប់ ដៃើ ម្បីរកាឯកសារ និ ង កាំ ណត់ ម្រតាគណដនយយ/ហិរញ្ញ វតថុ បានោ៉ា ងម្រតឹ ម្

ម្រតូវម្របកបដោយម្របសិទផ្ស
ធ

៥.៤.១.២ ទិនន
ន ័យសនូ

។

កនុងម្របព័នធ និងការរកាព័ត៌ាន

ការរកាទិនន
ន ័យ
ម្របពនធ័ទិនន
ន ័ យសនូ

ផ្សទុកព័ ត៌ានហិរញ្ញ វតថុ និ ងព័ ត៌ានអតិ លិជនរបស់អងគ
ការម្រតូវបានរកាទុក (Back Up) ទុ កកនុង External Hard Disk, Drive D និង Server របស់អងគការដរៀងរ ់ដលៃ
(ដព ោៃច)។

អនកទទួ

ៃូ ចជា QuickBooks ស្ៃ

ខ្ុសម្រតូវ
ម្របធានម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុ ឬ នាយកោានម្រគប់ ម្រគងព័ត៌ានវ ិទោ ជាអនកទទួ

ទិ នន
ន ័ យដៅកស្នលងស្ៃ

ានសុវតថិភាព។

ខ្ុសម្រតូវកនុងការរកាទុ ក

៥.៤.២ ម្របតិបតតិការហិរញ្ញវតថុ និងឯកសារដោងសាំខាន់ៗ
សកខីប័ម្រតសាំខាន់ ៗ០៣ម្របដភទស្ៃ

អងគការដម្របើ ម្របាស់សម្រាប់ កត់ ម្រតាម្របតិ បតតិការចូ

គណដនយយាន៖
ក) ប័ណាទទួ
ចូ

ម្របាក់(Receipt Voucher): ប័ ណាទទួ

ៃូចជា ការទូ ទត់ម្របាក់ បុដរម្របទន ទទួ

កនុងម្របព័ នធ

ម្របាក់ ដម្របើ សម្រាប់ កត់ ម្រតាម្របតិ បតតិការសាច់ ម្របាក់

ម្របាក់ពីាេស់ជាំនួយ ជាដៃើ ម្។

ខ្) ប័ណាទូទត់ម្របាក់ (Payment Voucher): ប័ ណាទូទត់ ម្របាក់ដម្របើ សម្រាប់កត់ ម្រតាម្របតិបតតិការសាច់
ម្របាក់ ស្ៃ

បានហូរដចញពីអងគការៃូចជាម្របាក់ចាំណាយសម្រាប់ ម្របតិបតតិការ សងបាំ ណុ

ផ្សគត់ផ្សគង់ និង ម្របាក់ បុដរម្របទនសម្រាប់ដបសកកម្ារបស់បុគគ
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ិកសម្រាប់ដោ

ទូ ទត់ ម្របាក់ជូនអនក

បាំ ណងរបស់អងគការជាដៃើម្។

គ) ប័ណាទិនាននុបបវតតិស្កតាំរវូ (Journal Adjustment Voucher): ប័ណាទិនាននុបបវតតិស្កតាំរវូ ដម្របើ សម្រាប់ កត់
ម្រតាម្របតិ បតតិការស្ករតាំ រវូ ស្ៃ

ម្ិ នទក់ ទងនឹ ងម្របតិ បតតិការសាច់ ម្របាក់កុងអងគ
ន
ការ។

ដៃើម្បីអាចបញ្
ជ ក់ និងធានាថាសកខីប័ម្រតស្ៃ

បងាាញខាងដ

ើាន

កខណៈម្រតឹម្ម្រតូវ

ឯកសារដោង

ម្ួ យចាំនួនៃូចខាងដម្រកាម្ម្រតូវទម្ទរភាជប់ម្កជាម្ួ យ៖

-

វ ិកកយបម្រត ឬ បងាកន់ ដៃទូទត់ ម្របាក់

-

សាំដណើរតាម្រយៈអុី ដម្៉ា

-

កិ ចេសនោ ឬ កិចេម្រពម្ដម្រពៀង

-

ទម្រម្ង់ ដសនើសុាំម្របាក់បុដរម្របទន ឬទូ ទត់ម្របាក់បុដរម្របទន

-

ទម្រម្ង់ ដសនើទិញ ទម្រម្ង់បញ្
ជ ទិ ញ តារងស្សង់តដម្ល

-

ឯកសារម្របកាសពនធ ជាដៃើម្។

ឬ

ិខ្ិត

៥.៥ ការគ្រប់គ្រងសាច់គ្ាក់កងនដ្
នុ
និងកនងធនោរ
ុ
ដោ

បាំណង:

ការម្រគប់ ម្រគងសាច់ ម្របាក់ គឺដៃើម្បីធានាថាអងគការានសាច់ ម្របាក់ ម្រគប់ ម្រោន់ សម្រាប់ ម្របតិ បតតិ

ការ ម្របកបដោយសុវតថិភាព និងផ្សត
ម្ូ

់នូវអតថម្របដោជន៍ ជាអតិ បរាៃ

់អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។

ោានសាំខាន់ ៗកនុងការម្រគប់ម្រគងសាច់ ម្របាក់របស់អងគការាន៖

៥.៥.១ ការម្រគប់ម្រគងគណនីធនាោរ
ោានកា

ដោ

អងគភាពគួររកាគណនី កុងធនាោ(០៣)
ន
បី ម្របដភទ ៃូចជាគណនីចរនត (Current Account) គណនីសនសាំ
កាំណត់ (Saving Account) និ ងគណនីសនសាំានកា

កាំណត់(Term Deposit) ។

ការណ៍

1. រ

់ការដបើ កគណនី ម្រតូវោក់ ដឈាាោះ អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។

2. រ

់ដសៀវដៅស្សកម្រតូវទុកកនុងទូ ស្ៃកឬកស្នលងស្ៃ

ានសុវតថិភាពដហើយម្រតូវទទួ

ខ្ុ សម្រតូវទុកោក់

ដោយដបឡាករ។
3. រ

់ការផាលស់បូរហតថ
ត
ដ

ខាដៅធនាោររបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញម្រតូវានការអនុម្័ត

ពី នាយកម្របតិ បតតិ និ ងម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា
4. រ

។

់ការដបើ កនិងបិទគណនី របស់អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញដៅធនាោរម្រតូវានការចុ ោះ

ហតថដ

ខាពី នាយកម្របតិបតតិ និងម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

។

5. របាយការណ៍សាច់ម្របាក់កុងធនាោរម្រតូ
ន
វដធែើបចេុបបននភាពដរៀងរ

6. ម្របធានហិរញ្ញ វតថុម្រតូវដធែើរបាយការណ៍ដផ្សទៀងផាទត់ ធនាោរជាដរៀងរ

់ដលៃដធែើការ។
់ស្ខ្។

7. ការៃកម្របាក់ ឬ ដផ្សទរម្របាក់ ពី គណនី របស់អងគការដៅធនាោរគួរអនុ ដោម្តាម្ដោ
ដម្រកាម្:
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ការណ៍ៃូចខាង

សាសភាពម្រកុម្

សាសភាពម្រកុម្

ម្រកុម្ ក រួម្ាន:

ម្រកុម្ ខ្ ថានក់ម្រគប់ម្រគង(Management Team)រួម្ាន

១- ម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

(Chairman)

២ -សាជិ កម្រកុម្ម្របឹ កាភិបា

១- ម្របធានហិរញ្ញ វតថុ

(BoD Member)

២- ម្របធានម្របតិ បតតិការ

៣- នាយកម្របតិបតតិ (Executive Director)

៣- ម្របធានគដម្រាង
៤- ម្របធានរៃាបា
៥- ម្របធានធនធាម្នុ សស

ទាំហសា
ាំ ច់ម្របាក់ៃក ឬដផ្សទរពីធនាោរ

ហតថដ

ខា

រហូតៃ

់ $500

សាជិ ក២រូបកនុងម្រកុម្(ខ្)

រហូតៃ

់ $5,000

នាយកម្របតិបតតិ + សាជិក១រូបកនុងម្រកុម្(ខ្)

រហូតៃ

់ $10,000

សាជិ កម្រកុម្ម្របឹ កាភិ បា

រ

់ម្រគប់ចាំនួនសាច់ម្របាក់ទង
ាំ អស់

ម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា
ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

(ខាងដ

ើដនោះគឺជាគាំរូ ដហើយវាអាស្ស័យដៅដ

១រូប + នាយកម្របតិបតតិ
+ នាយកម្របតិ បតតិ + សាជិ ក

១រូប

ើទាំហាំអងគភាពនិងភាពម្រគប់ម្រោន់ដនសាសភាពម្រកុម្ម្របឹកាភិបា

)

របាយការណ៍ ដផ្សទៀងផាទត់ធនាោរ
-

ម្រតូវដរៀបចាំ ជាម្របចាាំដលៃដធែើការ និង ទុកោក់ ឲ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវ

-

របាយការណ៍សាច់ម្របាក់កុងធនាោរ
ន
ម្រតូវដរៀបចាំ ដោយដបឡាករ ម្រតួតពិ និតយដោយម្របធានហិរញ្ញ វតថុ
និ ងអនុម្័តតដោយ នាយកម្របតិបតតិ

-

ព័ ត៌ានសាំខាន់ៗកនុងរបាយការណ៍សាច់ម្របាក់កុងធនាោររួ
ន
ម្ ាន កា
ការ ការពិពណ៌នាអាំ ពីម្របតិបតតិការ ចាំនួនទឹកម្របាក់ ចូ

ការដធែើរបាយការណ៍សម្រម្បសម្រម្ួ
1. រ

បរ ិដចឆទ ដ

ខ្ដរៀងម្របតិ បតតិ

ចាំ នួនទឹ កម្របាក់ ដចញ និង សម្តុ

យ។

ធនាោរ

់របាយការណ៍ធនាោរទាំងអស់ដបឡាករជាអនកយកពីធនាោរ

2. ដបឡាករម្រតូវដធែើរបាយការណ៍ដផ្សទៀងផាទត់ ធនាោរជាម្របចាាំស្ខ្ោ៉ា ងយូរបាំផ្សុតដៅដលៃទី០៥ដនស្ខ្បនាទប់
រវាងរបាយការណ៍សាច់ ម្របាក់ កុងធនាោរស្ៃ
ន
ស្ៃ
3. រ
ស្ៃ

ដចញដោយធនាោរផាទ

់។

់ម្របតិបតតិការទាំងអស់ម្រតូវស្តបងាាញដៅដ
បានទទួ

កត់ ម្រតាដោយអងគការនិងរបាយការណ៍ធនាោរ

និងសាច់ ម្របាក់ ស្ៃ

ើរបាយការណ៍ធនាោរដៃើម្បីដផ្សទៀងផាទត់ សាច់ម្របាក់

បានចាំ ណាយ។
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4. ដបឡាករនិ ងម្របធានហិរញ្ញវតថុម្រតូវរកម្ូ

ដហតុឲ្យៃឹងនូ វភាពខ្ុ សោនរវាងរបាយការណ៍សាច់ម្របាក់

5. ដបឡាករជាអនកចុ ោះហតថដ

ើរបាយការណ៍សាំរបសាំរួ

កនុងធនាោរស្ៃ កត់ ម្រតាដោយអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញនិងរបាយការណ៍ធនាោរស្ៃ
ដចញដោយ ធនាោរ។
ខាដរៀបចាំ ដ

6. ម្របធានហិរញ្ញ វតថុជាអនកចុ ោះហតថដ
7. នាយកម្របតិបតតិ ជាអនកចុ ោះហតថដ

ធនាោរ។

ខាពិនិតយដ

ើរបាយការណ៍សម្រម្បសម្រម្ួ

ធនាោរ។

ខាអនុម្័តដ

ើរបាយការណ៍សម្រម្បសម្រម្ួ

ធនាោរ។

៥.៥. ២ សាច់ម្របាក់រកាទុកកនងដៃ
(Cash on Hand)
ុ

សាច់ ម្របាក់ កុងដៃសាំ
ន
ដៅសាច់ ម្របាក់ កុងទូ
ន
ស្ៃក (Cash at vault) រួម្នឹងសាច់ ម្របាក់បនតិចបនតួច(Petty

Cash) និង សាច់ ម្របាក់ កាំពុងចរចរ (Cash in Transit)ម្របសិនដបើ ាន។កម្រម្ិតទុកសាច់ ម្របាក់ ដៅកនុងទូ ស្ៃក:
សាច់ម្របាក់រកាទុកកនងដៃ(គួ
រស្ត)
ុ

កម្រម្ិតសាច់ម្របាក់រកាទុកសរុបជាអតិបរា = $២,៥00 ៃុោលអាដម្រ ិក ឬ តាំដ

សម្ម្ូ

កម្រម្ិតសាច់ម្របាក់រកាទុកសរុបជាអបបបរ ិា = $១,000 ៃុោលអាដម្រ ិក ឬ តាំដ

សម្ម្ូ

(ខាងដ

ើដនោះគឺជាគាំរូ ដហើយវាអាស្ស័យដៅដ

ើទាំហាំនិងម្របតិបតតិការរបស់អងគភាព)

ដបឡាករ នឹងរយការណ៍ដៅម្របធានហិរញ្ញ វតថុដៃើម្បីដផ្សទរម្របាក់ ដៅធនាោរឲ្យបានរួសរន់ ដៅតាម្កម្រម្ិត

ដនចាំ នួនស្ៃ

ដ

ើស។ កនុងករណីស្ៃ អងគការានតម្រម្ូវការម្ូ និធិ/ទុនកនុងអាំ ុងដព ៣ដលៃ ដបឡាករអាច
ដសនើរដៅម្របធានហិរញ្ញវតថុសម្រាប់ ការអនុម្័តកនុងការស្លរកា ុយស្ៃ ដ ើសកនុងអាំ ងដព
យូរបាំផ្សុត៣ដលៃ។
ុ

របាយកាណ៍សាច់ម្របាក់កុងដៃ៖
ន
-

រ

់បស្ម្រម្បម្រម្ួ

សាច់ ម្របាក់ ម្របចាាំដលៃកុងដៃ
ន

ម្រតូវបាំ ដពញព័តានកនុងរបាយការណ៍សាច់ ម្របាក់កុងដៃ
ន

(Cash on hand report) ។

-

របាយការណ៍ដនោះម្រតូវបានដរៀបចាំ ដោយដបឡាករ ម្រតួតពិ និតយដោយម្របធានហិរញ្ញវតថុ និ ង
អនុម្័តដោយ នាយកម្របតិបតតិ។

-

ព័ តានសាំខាន់ៗកនុងរបាយការណ៍សាច់ម្របាក់កុងដៃរួ
ន
ម្ ាន កា
ការពិ ពណ៌នាអាំពីម្របតិបតតិការ ចាំនួនទឹ កម្របាក់ចូ

-

ការរប់ សនលឹកម្របាក់ដៅស

-

សម្តុ

-

និ ង ចាំនួនសាច់ ម្របាក់ចរចរ (ដផ្ស្ើរកនុងទូ ស្ៃក)។

ដោ
ដរៀងរ

យសាច់ម្របាក់

បរ ិដចឆទ ដ

ខ្ដរៀងម្របតិ បតតិការ

ចាំនួនទឹ កម្របាក់ដចញ និង សម្តុ

យ។

់ជាក់ ស្សតង។

ិត
អ ។

ការណ៍រប់សាច់ម្របាក់
អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ តម្រម្ូវឲ្យដបឡាករ និងម្របធានហិរញ្ញវតថុ ចូ

រួម្រប់ សាច់ ម្របាក់

់ដលៃ ដោយដផ្សទៀងផាទត់ រវាងសាច់ ម្របាក់ ដៅកនុងម្របពនធ័គណដនយយ ជាម្ួយសាច់ ម្របាក់ រប់ ជាក់ស្សតងដៅ

កនុងទូ ស្ៃករបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ។ ដៃើម្បីឲ្យការម្រគប់ ម្រគងសាច់ ម្របាក់កុងទូ
ន
រស្ៃកកាន់ ស្តាន
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តាលភាព និ ង សុចរ ិតភាព នាយកម្របតិបតតិ ានកាតពែកិចេចាត់ តាាំងអនកម្រគប់ ម្រគងណាានក់ ចុោះរប់ សាច់ម្របាក់
ដៅកនុងទូ ស្ៃកដោយម្ិនចាាំបាច់ ម្របាប់ ជាម្ុន (ម្រតូវបានអនុវតតន៍ ោ៉ា ងដហាចណាស់១ៃង ដរៀងរ

ដោ

់ស្ខ្) ។

ការណ៍ម្រគប់ម្រគងទូស្ៃករបស់អងគការ

ដៃើម្បីរកាបាននូ វសុវតថិភាពដនសាច់ម្របាក់ដៅកនុងទូស្ៃក ៃាំដណើការកាន់ កាប់កូនដសារទូ ស្ៃកម្រតូវអនុ វតតន៍តាម្
ដោ

ការណ៍ៃូចខាងដម្រកាម្:

1) ម្របធានហិរញ្ញវតថុជាអនកកាន់ កាប់កូនដសារចាក់ ទូស្ៃក
2) ដបឡាករ ជាអនកកាន់ ដ

ខ្កូៃបងែិ

ទូ ស្ៃក

3) ោាននរណាានក់ អាចៃាំដណើរការដបើ កទូ ស្ៃកស្តានក់ឯងបានដទ
4)កូនដសារចាក់ទូស្ៃកដផ្សសងដទៀតរួម្នឹងដ

ខ្កូៃសាៃត់ ម្រតូវខ្េប់ោក់ កុ ងដស្សាម្
ន

សាំបុម្រតបិ ទជិ ត និង ានវាយម្រតាអងគការដហើយម្រតូវកាន់ កាប់ ដោយ នាយកម្របតិ បតតិ ។
ចាំណាាំ៖ ដ

ខ្សាៃត់ម្រតូវៃូរនូវដរៀងរ

៥.៥. ៣ សាច់ម្របាក់
ដោ

ម្របតិ បតតិការ

ានបុគគ

ក
ិ ជាំនួស។

ត
ិអ

ិត
អ ម្រតូវរកាទុកកនុងម្របអប់ សាច់ ម្របាក់

ិត
អ
(Petty Cash Box)។ ដៃើម្បីសម្រម្ួ

អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញគួ រកាំ ណត់បដងកើតសាច់ម្របាក់

ម្របតិ បតតិការទក់ ទងនឹងសាច់ ម្របាក់

ិត
អ ។ សាច់ ម្របាក់

ៃ

ានតដម្ល

ិត
អ (Petty Cash Account) រកាទុកជាម្ួ យ

ិកដបឡាករ។

នីតិវ ិធីម្រគប់ម្រគងសាច់ម្របាក់

ត
ិអ :

 រ

់ការៃកម្របាក់ ពីសាច់ម្របាក់

 រ

់ការចាំណាយៃកម្របាក់ពីសាច់ម្របាក់

ិត
អ ម្រតូវានការអនុម្័តម្រតឹ ម្ម្រតូវដៅតាម្កម្រម្ិ តដនសិទិអ
ធ ាំ ណាច
ិត
អ ម្រតូវានភាជប់ ឯកសារដោងៃូចជា វ ិកកយបម្រត ឬ

សកខីប័ម្រតបង់ម្របាក់ចាប់ ដៃើម្
 រ

់ដព

ៃកសាច់ម្របាក់ពីសាច់ ម្របាក់

 ការបាំ ដពញសាច់ ម្របាក់ កនុងសាច់ ម្របាក់
ម្របាក់

ិត
អ ម្រតូវវាយម្រតា Paid
ិត
អ (Replenishment Petty Cash) ដធែើដ

ិត
អ
ៃកយកដៅដម្របើ ម្របាស់ ធាំ ជាង ៦០% ឬ ដរៀងរ

បញ្ជីសដងខបសាច់ ម្របាក់

ើងដៅដព

សាច់

់ចុងស្ខ្ ដហើយម្រតូវភាជប់ ម្កជាម្ួ យនូ វ

ិត
អ ដហើយម្រតូវពិ និតយដោយម្របធានហិរញ្ញវតថុ និង អនុម្័តដោយ នាយក

ម្របតិ បតតិ
 ម្របធានហិរញ្ញ វតថម្រតូវដធែើការរប់

ុយជាក់ ស្សតង(Cash Count )ោ៉ា ងតិច១ៃងកនុង១ស្ខ្។
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់

ិត
អ ដសាើនឹង១ស្ខ្ដនចាំណាយ

ិត
អ ទុ កសម្រាប់ទូទត់ ចាំណាយតូចតាចស្ៃ

ទបជាងឬដសាើរ៥០ៃុោលរ។ អងគការតម្រម្ូវឲ្យានគណនី ម្របាក់
បុ គគ

ស្ៃ

ត
ិ អ ( Petty Cash Account )

ការណ៍ម្រគប់ម្រគងសាច់ម្របាក់
សាច់ ម្របាក់

៦
់ ស្ខ្ម្តង ឬ ដម្រកាយដព

៥.៥. ៤ ការទូទត់សាច់ម្របាក់សម្រាប់ចាំណាយម្របតិបតតិការនិង ទិញម្រទពយសកម្ា
ការទូ ទត់ ជាម្ូ

បបទនប័ម្រតឬដផ្សទរចូ

គណនីធនាោររបស់អនកពាក់ ព័នធជាម្ដធោបាយៃ៏

រអ បស់អងគ

ការឬសាគម្។

ដោ

ការណ៍:

ក) ការទូទត់<= $100 គួរស្តទូទត់ជាសាច់ម្របាក់
១) រ

់ការទូ ទត់ ទាំងអស់ម្រតូវស្ផ្សអកដ

ពី ដឈាាោះ អាស័យោាន ទូ រស័ពទ អុី ដម្៉ា

ោាន វ ិកក័យបម្រត ឬសកខីប័ម្រតចាប់ដៃើម្ ស្ៃ

ើម្ូ

ចាំនួនទឹកម្របាក់ ការពិពណ៌នា កា

ានបញ្
ជ ក់

បរ ិដចឆទទិ ញទាំនិញ និង ហតថដ

ខា

របស់អក
ន ផ្សគត់ផ្សង
គ ់។
២) កនុងករណីម្ិ នានវ ិក័យ
ក ប័ ម្រត ឬសកខីប័ម្រតចាប់ ដៃើ ម្ អនកទម្ទរ (claimant) ម្រតូវដម្របើប័ណាទូទត់
ដផ្សទកុង
ន (Internal Payment) ស្ៃ ម្រតូវចុ ោះហតថដ ខាអនុ ម្័តពី ថានក់ ម្រគប់ ម្រគងខ្លួនផាទ ់។

ខ្) ការទូទត់>$100គួរស្តទូទត់ជាម្ូ
ម្ូ

បបទនប័ម្រតឬសកខីប័ម្រតដផ្សទរម្របាក់ចូ

បបទនប័ម្រត ឬសកខីប័ម្រតដផ្សទរម្របាក់ចូ

គណនីធនាោរម្រតូវ:

-

បាំ ដពញព័ត៌ានដអាយម្រតឹម្ម្រតូវ និង ម្រគប់ម្រោន់ ៃូចជា កា

-

បញ្ូជ នដៃើម្បីអនុម្័ត
ម្ិ នម្រតូវចុ ោះហតថដ ខាដ

ើម្ូ

គណនីធនាោរ

បបទនប័ ម្រត

បរ ិដចឆទ ចាំនួនទឹកម្របាក់ ដឈាាោះ ម្ុននឹ ង

ឬសកខីប័ម្រតដផ្សទរម្របាក់ ស្ៃ

ម្ិនទន់ានបញ្
ជ ក់អាំពីចាំនួន

ទឹ កម្របាក់ ដនាោះដទ
-

គួ រដជៀសវាងសរដសរដឈាាោះជា Cash ដ

-

ម្រតូវសរដសរដឈាាោះ បុ គគ

ើម្ូ

បបទនប័ ម្រត

ឬអងគភាព ឬសាគម្ ឲ្យបានម្រតឹ ម្ម្រតូវ ៃូចដឈាាោះស្ៃ

បានបញ្
ជ ក់ ដ

ើ

វ ិកកយបម្រតសកខីប័ម្រតទូ ទត់ ម្របាក់ ឬ កិចេសនោ
-

ដជៀសវាងការដផ្សទរម្របាក់ ឬ ដចញម្ូ
សិទិ ធបញ្
ជ ក់ចាប់ ដៃើ ម្ពីបុគគ

បបទនប័ម្រតដៅបុ គគ

ទី ៣ជាំនួស ដ

ទី ១ ឬ អងគភាព ឬសាគម្ស្ៃ

ើកស្

ង ស្តាន

ិខ្ិតដផ្សទរ

ានដបាោះម្រតាបញ្
ជ ក់ ។

គ) ការទម្ទរសម្រាប់វ ិកក័យបម្រត និងសកខីប័ម្រតបង់ម្របាក់

ដៃើម្បីឲ្យអនកពាក់់ ព័នធអាចបញ្
េ ក់ ការទូ ទត់ បានវ ិកកយបម្រតនិងសកខីប័ម្រតបង់ម្របាក់គួរ៖

-

វ ិកកយបម្រតឬសកខីប័ម្រតទូ ទត់ ម្របាក់ ជាចាប់ដៃើម្
ដចញពី Automatic System ស្ៃ

ដឈាាោះ និ ងអាស័យោានអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់

-

ដលៃស្ខ្ឆ្នាំទិញទាំនិញ និងបរ ិោយម្ុ ខ្ទាំនិញ

-

តដម្លកុងម្ួ
ន
យឯកតា និងតដម្លសរុប

-

ហតថដ

ខា ដៅដ

-

ហាម្ដកាស

ុប

ប់ ដៅវ ិញ)

ងាយនឹ ងរ

-

រួម្និងឯកសារលតចាំ

ើវ ិកកយបម្រតសម្រាប់ អក
ន ទិ ញ និងអនក

ក់

ុបដោយដម្របើទឹកថានាំ ឬសរដសរបស្នថម្ដៅដ
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ើវ ិកកយបម្រត

ង(ម្របសិនដបើ ជាវ ិកកយបម្រត

ឃ) ឯកសារោាំម្រទជាតម្រម្ូវការរបស់គណដនយយដៃើម្បីដធែើការទូទត់ដៅឲ្យអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់
ិខ្ិតដសនើសុាំទិញ

-

Quotation ពីអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់

-

ិខ្ិតបញ្
ជ ទិ ញ

-

ឯកសារម្របគ

-

វ ិកក័យបម្រតទិ ញ

់ទាំនិញ

៥.៥. ៥ សិទិក
ធ ុងការអនុ
ន
ម្័តដត

ើចាំណាយម្របតិបតតិការ និង ទិញម្រទពយសកម្ា

ទាំហច
ាំ ាំណាយ

អនកដរៀបចាំ

អនកម្រតួតពិនិតយ

អនកអនុម្័ត

រហូតៃ

អនកដសនើសុាំ

ស្ផ្សនកគណដនយយ/ហិរញ្ញវតថុ

ថានក់ ម្រគប់ ម្រគងផាទ

់ ១,០០០ៃុ ោលរ

រហូតៃ
រ

់(Line Man-

ager)

់ ៣,០០០ៃុ ោលរ

អនកដសនើសុាំ

ស្ផ្សនកគណដនយយ/ហិរញ្ញវតថុ

នាយកម្របតិបតតិ

់ម្រគប់ចាំនួនសាច់ ម្របាក់

អនកដសនើសុាំ

ស្ផ្សនកគណដនយយ/ហិរញ្ញវតថុ

នាយកម្របតិបតតិ+ម្របធានម្រកុម្

ទាំងអស់
(ខាងដ

ើដនោះគឺជាគាំរូ ដហើយវាអាស្ស័យដៅដ

៥.៥.៦ ការសងម្រត

យូ១ស្ខ្បនាទប់ ពីចាំណាយស្ៃ

ម្របឹកាភិ បា

១ រូប

បានដកើតដ

)

ចាំណាយបានទូទត់រច
ួ ( Reimbursement)

ប់នូវសាច់ ម្របាក់ ស្ៃ

ឬ ោ៉ា ងយូ១ស្ខ្បនាទប់ពីចាំណាយស្ៃ

+សាជិ កម្រកុម្

ើទាំហាំអងគភាពនិងភាពម្រគប់ម្រោន់ដនសាសភាពម្រកុម្ម្របឹកាភិបា

ប់នូវសាច់ម្របាក់ស្ៃ

ការទម្ទរសងម្រត

ម្របឹកាភិ បា

ើង។

បានដកើ តដ

ចាំណាយបានទូ ទត់ រច
ួ ម្រតូវដធែើដៅកនុងអាំ

ម្របសិនដបើ ការទម្ទរម្ិនម្រតូវបានដធែើដ
ើងដនាោះដទ ដនាោះម្រតូវអនុដោម្តាម្

ងស្ខ្
ឬ ោ៉ា ង
ុ

ើងដៅកនុងអាំ

កខ័ណៃូ ចខាងដម្រកាម្:

១. ការទូទត់កងអាំ
ុន

ងដព
២ស្ខ្បនាទប់ពីស្ខ្ស្ៃ ម្របតិបតតិការបានដកើតដ ង
ើ
ុ
ការទម្ទរសងម្រត ប់ ម្រតូវាន
Memo
ភាជប់ម្កជាម្ួ យស្ៃ ានបញ្
ជ ក់ ពីម្ូ
ទម្ទរយឺតោ៉ា វ និ ង ម្រតូវានការអនុម្័តពី ម្របធានហិរញ្ញ វតថុ។
២. ម្ិនានការទូទត់កុងអាំ
ន

៥.៥.៧ ដព
១. ដោ

ងដព
ុ

ចាប់ពី៣ស្ខ្បនាទប់ពីស្ខ្ស្ៃ

ងស្ខ្
ុ

ម្របតិបតតិការបានដកើតដ

ដហតុ ដនការ
ើង

ដវោដនការទូទត់ម្របាក់ជូនអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ ( Schedule payment to supplies)

បាំណង: ដៃើម្បីកាត់ បនថយការងារស្ផ្សនករៃាបា

ការម្រគប់ ម្រគង

ាំហូរសាច់ ម្របាក់ និង ការម្រគប់ ម្រគងសតង់

ោរការងារឲ្យានម្របសិទភា
ធ ព។
២. ដោ

កាណ៍: ការទូ ទត់ ម្របាក់ជូនអនកផ្សគត់ផ្សគង់ អងគការឬសាគម្ គួ រកាំណត់យកស្តដលៃដធែើការណាម្ួ យកនុង

សបាតហ៍ដៃើ ម្បីដធែើការទូ ទត់ម្របាក់ ជូនអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ ។ ម្របសិនដបើដលៃដធែើការដនាោះប៉ា ោះចាំដលៃឈប់ សម្រាក ការទូ ទត់
ម្របាក់ ម្រតូវដ

ើកដៅដលៃដធែើការបនាទប់ ១ដលៃរបស់ អងគការឬសាគម្ ឬ របស់ធនាោរស្ៃ

ម្របាក់ ចាំដណញានគណនីជាម្ួ យ។
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អងគភាពម្ិ នស្សែងរក

៥.៦. ការគសនស
ើ ល
ាំ ុ យ
ុ ចាំណាយមុន ឬគ្ាក់បុគរគ្បទាន
ដោ

ការណ៍ម្របាក់បុដរម្របទន:
បុ ដរម្របទនានន័ យថាការសុាំដបើ កម្របាក់ ជាម្ុ នសម្រាប់ ដោ

ស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។ បុ ដរម្របទនានដម្រចើនម្របដភទស្ៃ

បាំណងដបសកម្ាការងាររបស់អងគភាពម្ិ ន

ស្បងស្ចកដៅតាម្តម្រម្ូវការរបស់អក
ន ដសាើសុាំៃូចជា

បុ ដរម្របទនសម្រាប់ ការដធែើៃាំដណើរកនុងម្របតិបតតិការការងារ បុ ដរម្របទនសម្រាប់ការចាំ ណាយដផ្សសងៗបុដរម្របទន
សម្រាប់ ទិញសាំភារៈដម្របើ ម្របាស់កុងអងគ
ន
ភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ
បុ គគ

ឬបុ ដរម្របទនម្របាក់ ដបៀវតសជាដៃើម្។

ិកកនុងអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញម្រតូវបាំ ដពញទម្រម្ង់ ស្បបបទម្របាក់ បុដរម្របទន ដៃើ ម្បីសុាំការ

អនុម្័តពី ថានក់ ម្រគប់ ម្រគងដៅតាម្កម្រម្ិតដនសិទិអ
ធ ាំ ណាច។ ឯកសារម្របាក់បុដរម្របទន (Cash Advance)
បញ្ូជ នម្កនាយកោានហិរញ្ញ វតថុ ម្ុ នដលៃទទួ

គួ រ

ម្របាក់ ២ដលៃ ដនដលៃដធែើការ(Working day)។

៥.៦.១ បុដរម្របទនសម្រាប់ដធែើៃាំដណើរ និង ទិញសាំភារៈ/ដសវាកម្ា
អងគការឬសាគម្អងគការអាចផ្សត
ឬចាត់ តាាំងឲ្យដៅបាំដពញភារៈកិ ចក
េ ុងនាម្
ន

ភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ។ ដៃើ ម្បីទទួ
ដសវាកម្ា បុ គគ

់ម្របាក់បុដរម្របទនដធែើៃាំដណើរជូ នៃ

ិកស្ៃ

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញនិ ងផ្ស

ានភារៈកិចេ

ម្របដោជន៍របស់អងគ

បានម្របាក់ បុដរម្របទនសម្រាប់ ដធែើៃាំដណើរ និ ង ទិ ញសាំភារៈ

ិកម្រតូវបាំ ដពញស្បបបទទម្រម្ង់ដសនើរសុាំចាំណាយម្ុ នដធែើៃាំដណើររ ឺ

ដោយោក់ ជូនថានក់ម្រគប់ ម្រគងផាទ

់បុគគ

(Advance Request Form)

់ (Line Manager) ដៃើ ម្បីពិនិតយនិងអនុម្័តោ៉ា ងដហាចណាស់ឲ្យបាន២ដលៃ

ដនដលៃដធែើការម្ុ នការដធែើៃាំដណើរ។

៥.៦.២ ការទូទត់ម្របាក់បុដរម្របទន
ការទូ ទត់បុដរម្របទនម្រតូវដធែើដ
បញ្េប់។ម្របសិនបុ គគ
ដនាោះបុ គគ

ិកៃស្ៃ

សាំោ

ិកស្ៃ

ើងជាកាំ ហិតកនុងរយៈដព

ដសនើរសុាំបុដរម្របទនដនាោះ

៥ដលៃដនដលៃដធែើការបនាទប់ ពីដបសកកម្ាម្រតូវបាន

ម្ិ នបានទូ ទត់ ដៅដ

ើម្របាក់ បុដរម្របទនដ

ើកទី ១ដទ

ដនាោះ ម្ិ នអាចដសនើសុាំម្របាក់ បុដរម្របទនលាីបានដទ។

:់ រយៈដព

៥ដលៃ ដនដលៃដធែើការដម្រកាយដព

ម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញស្ៃ

បានទទួ

ដបសកម្ាការងារម្រតូវបានបញ្េប់ បុគគ

ម្របាក់បុដរម្របទនម្រតូវដរៀបចាំ ការទូ ទត់ម្របាក់ ស្ៃ

ិកអងគភាព

បានដសនើសុាំ

ចាំ ណាយម្ុ ន (Clear Cash Advance) ជាម្ួ យនាយោានហិរញ្ញ វតថុ ដោយភាជប់ ជាម្ួ យវ ិក័ យប័ម្រតស្ៃ
ទូ ទត់ រច
ួ ជាម្ួ យនឹងទម្រម្ង់ទូទត់ ម្របាក់បុដរម្របទន (Settle Cash Advance Form)ស្ៃ
ដសនើសុាំ

ខាងដ

ុយចាំ ណាយម្ុ ន (Cash Advance)និ ងានចុោះហតថដ

ានហតថដ

ខាអនុម្័តពី ម្របធានម្រគប់ ម្រគងផាទ

បាន
ខាអនក

់។

កនុងករណីានការយឺតោ៉ា ងកនុងការទូ ទត់ម្របាក់បុដរម្របទន (Clear Cash Advance) ៃូចបានស្ចង
ើ ម្រតូវដចញ ិខ្ិតបញ្
ជ ក់ ពីម្ូ ដហតុ កុងការយឺ
ន
តោ៉ា វស្ៃ ានការអនុម្័តពី ថានក់ម្រគប់ ម្រគងផាទ ់។
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៥.៧ គោលការណ៍លទធកមម
៥.៧.១ ដោ
-

បាំណង

ដៃើម្បីធានាថា ការទិ ញទាំនិញ ឬដសវាកម្ាដៅកនុងអងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញឲ្យានម្របសិទធ
ភាព ម្របសិទផ្ស
ធ

-

និងគុណភាព សម្រាប់ ដម្របើម្របាស់ម្របចាាំដលៃ។

ដៃើម្បីធានាថា ការទិ ញទាំនិញ ឬដសវាកម្ាដៅកនុងអងគការសដម្រម្ចបាននូ វ

កខណៈដសៃាកិចេ ានតាល

ភាព និង ម្ិ នានការដកងបនលាំ។

៥.៧.២ សិទិអ
ធ នុម្័តដៅដ
រ

ើការបញ្
ជ ទិញការទិញទាំនិញ ឧបករណ៍ សាំភារៈដម្របើម្របាស់)

ទាំហាំទឹកម្របាក់ដនការទិញ

ម្រតួតពិនិតយ

1 តិចជាង រ ឺដសាើ USD 250
2

រហូតៃ

3 រហូតៃ

រៃាបា

់ USD 2,000
់ USD 5,000

4 ម្រគប់ចាំនួនទឹកម្របាក់ ទាំងអស់
(ខាងដ

-

ថានក់ម្រគប់ ម្រគងផាទ

់(Line Manager)

ម្របធានហិរញ្ញ វតថុ

នាយកម្របតិបតតិ

ម្របធានហិរញ្ញ វតថុ

នាយកម្របតិបតតិ+ម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភិបា

ម្របធានហិរញ្ញ វតថុ

ើដនោះគឺជាគាំរូ ដហើយវាអាស្ស័យដៅដ

នាយកម្របតិបតតិ + សាជិកម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា
ម្របឹកាភិបា

ទាំហទ
ាំ ឹកម្របាក់ដនការបញ្
ជ ទិញកនងម្ួ
ុ យដ

១រូប

+សាជិកម្រកុម្

១រូប

ើទាំហាំអងគភាពនិងភាពម្រគប់ម្រោន់ដនសាសភាពម្រកុម្ម្របឹកាភិបា

វ ិធីសាស្រសតកងការបញ្
ជ ទិញ:
ុន
-

អនុម្័ត

)

ក
ើ តិចជាង ឬដសាើ USD 250

ការទិ ញពុាំ ចាាំបាច់ ស្សង់ តដម្លប៉ាុស្នតការបញ្
ជ ទិ ញ ម្រតូវទិញពី បញ្ជីអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ ស្ៃ

គណៈកាាការបាន

អនុម្័ត( price approved list)។
-

ទាំហទ
ាំ ឹកម្របាក់ដនការបញ្
ជ ទិញកនុងម្ួយដ

ក
ើ ធាំជាងUSD 250 រហូតៃ

់ USD 2,500 ម្រតូវានការស្សង់តដម្ល

ពី អក
ន ផ្សគត់ផ្សគង់ោ៉ាងតិ ច ០៣ កស្នលង ឬការបញ្
ជ ទិ ញ ម្រតូវទិ ញពី ញ្ជីអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ ស្ៃ

គណៈកាាការបានអនុ

ម្័ ត (price approved list)។
-

ទាំហទ
ាំ ឹកម្របាក់ដនការបញ្
ជ ទិញកនងម្ួ
ុ យដ

ក
ើ ធាំជាង USD 2,500 ម្រតូវានការស្សង់ តដម្លពីអក
ន ផ្សគត់ផ្សគង់ោ៉ាង

តិ ច ០៣ កស្នលងដផ្សសងោន។

៥.៧.៣ នីតិវ ិធី

ទធកម្ា និងទម្រម្ង់ឯកសារ

ដោងដៅដ

ើដោ

បាំណងដន

ទធកម្ាខាងដ

ើរ

់

ទធកម្ាទាំងឡាយស្ៃ

ទក់ ទងនឹងការទិ ញ

ទាំ និញ ឧបករណ៍ដម្របើ ម្របាស់ ឬសាំភារៈម្របតិបតតិការម្របចាាំដលៃ តម្រម្ូវឲ្យានការបាំដពញនូវ

ិខ្ិត ទម្រម្ង់ឯកសារ

ម្ួ យចាំនួនានៃូ ចជា

ទាំនិញ ។

ោ
ាំ ប់
១.

ិខ្ិតដសនើសុាំទិញ ទម្រម្ង់ សម្រម្ង់ តដម្ល

ាំដោយដនការបាំដពញឯកសារទម្រម្ង់

ិខ្ិតដសនើសុាំទិញ (សូម្ដម្ើ

២. ទម្រម្ង់ សម្រម្ង់តដម្ល (សូម្ដម្ើ
៣.

ិខ្ិតបញ្
ជ ទិ ញ (សូម្ដម្ើ

ព័ត៌ាន
ព័ត៌ាន
ព័ត៌ាន

ិខ្ិតបញ្
ជ ទិ ញ

ទធកម្ា៖

ាំអិតខាងដម្រកាម្)
ាំអិតខាងដម្រកាម្)
ាំអិតខាងដម្រកាម្)
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ិខ្ិតទទួ

ការដសនស
ើ ុាំទិញ
ៃាំ ណាក់ កា

បឋម្ដននីតិវ ិធី

ទធកម្ា គឺ ម្រតូវបាំ ដពញ

អស់របស់អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ

ស្ៃ

ិខ្ិតដសនើសុាំទិញជាម្ុនសិន។ ម្រគប់បុគគ

ានបាំ ណងចង់ ទិញនូវទាំនិញ

ឧបករណ៍ចាាំបាច់ ម្ួយចាំនួនសម្រាប់បាំដពញការងារម្របចាាំដលៃរបស់ខ្ួន
ល ម្រតូវបាំ ដពញដ
សិន ដ

ើកស្

សាំភារៈដម្របើម្របាស់
ិខ្ិតដសនើសុាំទិញជាម្ុ ន

ងស្តចាំ ណាយម្ួ យចាំនួនៃូចខាងដម្រកាម្:

-

ចាំ ណាយទឹ ក ដភលើង អុី នធឺ ដណត ទូ រស័ពដទ

-

ចាំ ណាយទាំងឡាយណាស្ៃ

ដោ

ើ

ិកទាំង

ើតុ

ានកនុងកិចេសនោ

ការណ៍

-

អនកដសនើទិញម្រតូវបាំ ដពញទម្រម្ង់ដសនើទិញ និ ង បញ្
ជ ក់ពីកា

-

អនកដសនើទិញម្រតូវបញ្
ជ ក់ពីដោ

បរ ិដចឆទស្ៃ

ម្រតូវការដម្របើ ម្របាស់

បាំ ណង ដឈាាោះ និង ចាំ នួនម្ុខ្ទាំ និញស្ៃ

ម្រតូវការដម្របើម្របាស់

ឲ្យបាន ចាស់ោស់
-

ទម្រម្ង់ ដសនើទិញ ម្រតូវម្រតួតពិនិតយនិងអនុម្័តម្រតូវអនុ វតតន៍ដៅតាម្កម្រម្ិតស្ៃ

-

សម្រាប់ ការដសនើទិញសាារៈដម្របើ ម្របាស់ម្របចាាំដលៃ កា
ដលៃដធែើការ បនាទប់ពី

-

បានផ្សត

់សិទិអ
ធ ាំ ណាច

បរ ិដចឆទម្រតូវការ ម្រតូវកាំ ណត់រយៈដព

ិខ្ិតដសនើទិញម្រតូវបានអនុម្័ត និង ម្របគ

់ជូនបុគគ

០៣ ដលៃដន

ិករៃាបា

សម្រាប់ ការដសនើទិញសាារៈ ម្ិនស្ម្នដៃើម្បីដម្របើម្របាស់ម្របចាាំដលៃ ៃូ ចជា កុាំ ពយូទ័រ ា៉ា សុីនដបាោះពុម្ព

ដម្រគឿងសងាារ ឹម្ និ ង ឧបករណ៍ការ ិោ
ដធែើការបនាទប់ពី

ការបាំដពញដ
រ

័យជាដៃើម្កា

ិខ្ិតដសនើទិញម្រតូវបានអនុម្័តនិ ងម្របគ

បរ ិដចឆទម្រតូវការ ម្រតូវកាំណត់ រយៈដព

់ជូនបុ គគ

ិករៃាបា

០៧ដលៃដនដលៃ

។

ទ
ើ ម្រម្ង់ការដសនើសទ
ុាំ ិញ
់ការដសនើសុាំទិញទាំងអស់ ម្រតូវបាំ ដពញម្រគប់

កខខ្ណ័ ឌ ៃូ ចខាងដម្រកាម្

1. ដលៃស្ខ្ឆ្នាំ ដសនើសុាំទិញ
2. ដលៃស្ខ្ឆ្នាំ តាំ រវូ ការទាំនិញសម្រាប់ ដម្របើ ម្របាស់
3. បរ ិាណ និ ងគុ ណភាព
4. បរ ិោយ
5. ដហតុ ផ្ស

សម្រាប់ ការដសនើសុាំទិញ

6. ម្រតូវានការអនុម្័តយ

់ម្រពម្ពី ថានក់ម្រគប់ ម្រគងផាទ

់។

ការបញ្
ជ ទិញ
ការបញ្
ជ ទិ ញ គឺ ជាការទទួ

ខ្ុ សម្រតូវរបស់ម្ន្តនតីរៃាបា

តដម្ល និងគុ ណភាព ស្ផ្សនកបញ្
ជ ទិ ញ ម្រតូវអនុម្័តតាម្ដោ

។ដៃើម្បីបញ្
ជ ទិ ញឲ្យានម្របសិទធភាព ទាំង

ការណ៍ៃូចខាងដម្រកាម្៖

1. ការបញ្
ជ ទិ ញ ម្រតូវទិ ញពីបញ្ជីអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ (Price Approved List) ឬ
គណៈកម្ាការបានអនុម្័ត
2. ដៅដ

ើទម្រម្ង់ បញ្
ជ ទិ ញ ម្រតូវបាំ ដពញ

-

ដលៃ ស្ខ្ ឆ្នាំ បញ្
ជ ទិ ញ

-

ដលៃស្ខ្ឆ្នាំទទួ

កខខ្័ណឌ ៃូ ចខាងដម្រកាម្៖

ទាំ និញពី អក
ន ផ្សគត់ផ្សគង់
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ិខ្ិតស្សង់តដម្លស្ៃ

-

ដ

ខ្ដរៀងដ

ើទម្រម្ង់ បញ្
ជ ទិ ញ

-

បរ ិាណ និ ងឯកតា

-

បរ ិោយ

-

តដម្លកុង១ឯកតា
ន
និងតដម្លសរុប
ការអនុម្័តដៅដ

-

ើទម្រម្ង់បញ្
ជ ទិ ញដៅតាម្កម្រម្ិតស្ៃ

បានផ្សត

់សិទិ ធអាំណាច

ការបដងកើត Price Approved List/ Preference Suppliers
នាយកោានរៃាបា

ម្រតូវបដងកើតបញ្ជីអក
ន ផ្សគត់ផ្សគង់សកាតនុ ព

របស់អងគការឬសាគម្
ម្របតិ បតតិ ដៃើ ម្បីដធែើការអនុម្័ត។
ដរៀងរ

់រយៈដព

ម្រតូវបានដម្រជើសដរ ើសជាអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់

ដោយដធែើបចេុបបននភាពនូ វតដម្លទាំនិញ និងដសវាកម្ាបនាទប់ម្កបញ្ូជ នដៅនាយក

៣ ស្ខ្ម្តងនាយកោានរៃាបា

ទី ផ្សារ ដៃើម្បីធានាថាតដម្លទាំនិញ និ ង ដសវាកម្ាស្ៃ
ដ

ស្ៃ

ម្រតូវដធែើការអដងកតតដម្លទាំនិញ និង ដសវាកម្ាដៅដ

អងគការឬសាគម្បានទិ ញទបជាងតដម្ល

ក់ រយដៅ

ើទីផ្សារ ។ ដហតុ ៃូចដនោះ Price Approved List/ Preference Suppliers ម្រតូវដធែើបចេុបបននភាពរយៈដព

០៣

ស្ខ្ម្តង ។

ដោ

ការណ៍ដម្រជើសដរ ើសអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់
ម្ូ

ោានចម្បងសម្រាប់ ដម្រជើ សដរ ើសអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ សម្រាប់ អងគការឬសាគម្ គឺ ម្រតូវពិ ចារណាដ

ពិ ដសាធន៍ អាជី វកម្ាគុណភាពដនការផ្សគត់ផ្សគង់ដសវាកម្ា និ ងទាំនិញការៃឹកជញ្ូជ ន រយៈដព

ើ បទ

អនុញ្ញតិឲ្យ

ិ៍ ត
ជាំ ពាក់ ដករដឈា
ា ោះ និងតដម្ល។

ការទិញទាំនិញ ឬដសវាកម្ាជាសាច់ម្របាក់ (Cash on Delivery)
ការទិ ញម្ួ យចាំនួនម្ិ នតម្រម្ូវឲ្យាន ការស្សង់តដម្ល ឬ ដធែើ

ិខ្ិតបញ្
ជ ទិ ញដទ ដហើយសាច់ ម្របាក់ ម្រតូវ

ទូ ទត់ជូនអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ ភាលម្ៗ ៃូចជា:
ក) សាារៈម្រតូវការដម្របើម្របាស់បនាទន់
ខ្) ការចាំណាយសរុបតិចជាង ឬ ដសាើ USD 100.00

៥.៨ គ្ទពយសកមមរយៈគពលណវង
៥.៨.១ ដោ

ការណ៍ការទទួ

សាគ

់ម្រទពយសកម្ារយៈដព

ស្វង

ចាំ ដពាោះម្ុខ្ទាំ និញម្ួ យឯកតាត ឬតដម្លសរុបសម្រាប់ ម្របដភទទាំនិញៃូចោន (A Group of Items) ស្ៃ
ដកើតដ

ើងកនុងដព

ៃាំណា

1. ានអាយុកា

ោនម្រតូវបានចាត់ទុកជាម្រទពយសកម្ារយៈដព

កខខ្័ណឌៃូ ចខាងដម្រកាម្ ៖

ដម្របើម្របាស់ដម្រចើនជាងម្ួយឆ្នាំ

2. ម្រតូវបានដម្របើម្របាស់សម្រាប់ការផ្ស
ម្របាស់កងដោ
ុន

ស្វងតាម្

បាំណងរៃាបា

ត
ិ ទាំនិញ ឬដសវាកម្ាសម្រាប់ជួ
និ ង

3. ានតដម្លៃូចតារងខាងដម្រកាម្៖
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ើ

ឲ្យអនកៃដទ និងសម្រាប់ដម្របើ

រ

ម្របដភទម្រទពយសម្បតតិ

តដម្ល

១

ដម្រគឿងសងាារ ឹម្ (Furniture and Fixture)

>=២៥០ៃុ ោលអាដម្រ ិក

២

ឧបករណ៍ការ ិោ

>=២៥០ៃុ ោលអាដម្រ ិក

៣

ឧបករណ៍កាំពយូទ័ រ (Computer Equipment)

>=២៥០ៃុ ោលអាដម្រ ិក

៤

ម្៉ាូ តូ ឡាន (Motor Vehicles)

>=២៥០ៃុ ោលអាដម្រ ិក

៥

ការស្ករ

>=១ ០០០ៃុ ោលអាដម្រ ិក

័យ (Office Equipment)

ាំអអាោរ(Leasehold Improvement)

បនាទប់ពីអស់អាយុកា

ដម្របើ ម្របាស់

ម្របសិនដបើ ម្រទពយសកម្ាដៅអាចដម្របើ ម្របាស់បានគណៈម្រគប់ ម្រគង

ម្រតូវដធែើការវាយតដម្លម្របកបដោយសុភវ ិនិច័ ឆយដ
ដចា

ើម្រទពយសម្បតតិដនាោះ

ឬវាយតដម្លសារជាលាី។ ម្៉ាោងដទៀតកនុងករណីទទួ

ានកា

ថាដតើ ម្រតូវពនោអាយុកា

ម្រទពយសកម្ាពីម្ុនស្ៃ

វា

ឬ

ក់វា

ម្ិ នៃឹ ងពីតដម្លរបស់វា ឬម្ិ ន

បរ ិដចឆទចាស់ោស់ គណៈម្រគប់ ម្រគងានសិទិ ធកាំណត់ តដម្លដៅតាម្តដម្លទីផ្សារជាក់ស្សតង និងកា

បរ ិដចឆទដ

ើវាបាន។

៥.៨.២ វ ិធីសាស្រសតរ ាំដោោះម្រទពយសកម្ារយៈដព

ស្វង និងការរ ាំោយដចា

វ ិធី សាស្រសតនិងអម្រតារ ាំដោោះម្រទពយសកម្ារយៈដព

ម្រទពយសកម្ា

ស្វងរបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញម្រតូវ

អនុវតតន៍តាម្តារងរ ាំដោោះៃូ ចខាងដម្រកាម្។ ចាំណាយរ ាំដោោះម្រតូវបានគណនា និ ងកត់ ម្រតាជាម្របចាាំស្ខ្ដោយ
ស្ផ្សអកដៅដ
ដ

ើអម្រតារ ាំដោោះ។ កនុងករណីម្របសិនដបើ ម្រទពយសកម្ា យៈដព

ើកៃាំបូងកនុងចដនាលោះដព

 ពីដលៃទី០១ ៃ
ដម្របើម្របាស់

 ពីដលៃទី១៦ ៃ

៖

់ដលៃទី១៥៖ ដនាោះចាំ ណាយរ ាំដោោះ ម្រតូវគណនាគិ តម្ួ យស្ខ្ដពញកនុងស្ខ្ស្ៃ
ច
់ ុងស្ខ្៖ ដនាោះម្ិ នម្រតូវកត់ ម្រតាចាំ ណាយរ ាំដោោះកនុងស្ខ្ដ

ម្របដភទដនម្រទពយសកម្ារយៈដព
ានអតថម្របដោជន៍អនាគតស្ៃ
ទទួ

សាគ

់ម្រទពយសកម្ា(ស្ៃ

ស្វង ម្រតូវបានឈប់ទទួ

សាគ

បានទិ ញ និង

ើយ

់ ដៅដព

ក់ ដចញ ឬដៅដព

ម្រតូវបានរ ាំពឹងទុកពីការដម្របើម្របាស់វាដនាោះ។ ការចាំ ដណញ ឬខាតដ
ម្រតូវបានគណនាជាចាំនួនខ្ុ សោន

សុទធ និងតដម្លពិតគណដនយយរបស់ម្រទពយសកម្ាដនាោះ) ម្រតូវបានទទួ
ឆ្នាំស្ៃ

ស្វងដនាោះ ម្រតូវបានទិ ញ និ ង ដម្របើម្របាស់ជា

ម្រទពយសកម្ាដនាោះម្រតូវបានឈប់ទទួ

សាគ

់។
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រវាងទឹកម្របាក់ ស្ៃ
សាគ

ទទួ

ើការឈប់

បានពី ការ

់ដៅកនុងរបាយការណ៍

ម្ិ ន

ទធផ្ស

ក់
កនុង

វ ិធីសាស្រសត និងអម្រតារ ាំដោោះម្រទពយសកម្ារយៈដព

ស្វង របស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញគួរអនុ

វតតន៍តាម្ចាប់ពនធោរកម្ពុជាៃូចខាងដម្រកាម្៖

រ

វ ិធីសាស្រសតរ ាំដោោះ

ម្របដភទម្រទពយសម្បតតិ

អម្រតារ ាំដោោះម្របចាាំឆ្នាំ

១

ដម្រគឿងសងាារ ឹម្ (Furniture and Fixture)

រ ាំដោោះលយចុ ោះជា

ាំោប់

២៥% កនុង១ឆ្នាំ

២

ឧបករណ៍ការ ិោ

័យ(Office Equipment)

រ ាំដោោះលយចុ ោះជា

ាំោប់

២៥% កនុង១ឆ្នាំ

៣

ដម្រគឿងបរ ិកាខកាំ ពយូទ័ រ(Computer Equipment)

រ ាំដោោះលយចុ ោះជា

ាំោប់

៥០% កនុង១ឆ្នាំ

៤

ម្៉ាូ តូ (Motor)

រ ាំដោោះលយចុ ោះជា

ាំោប់

២៥% កនុង១ឆ្នាំ

៥

ឡាន (Vehicles)

រ ាំដោោះលយចុ ោះជា

ាំោប់

៦

ការស្ក

រ ាំដោោះដលរ

២៥% កនុង១ឆ្នាំ

ាំអរអាោរនិ ងរចនាសម្ព័នធ

៥% កនុង១ឆ្នាំ

(Leasehold Improvement)
៧

អាោរ (Building)

រ ាំដោោះដលរ

៨

ម្រទពយសកម្ាដផ្សសងៗដទៀត

រ ាំដោោះលយចុ ោះជា

៥.៨.៣ ការជួសជុ
រ
កា

និងការស្លទាំដៅដ

់ការជួ សជុ

ើម្រទពយសកម្ារយៈដព

និងការស្លទាំដៅដ

៥% កនុង១ឆ្នាំ
ាំោប់

២០% កនុង១ឆ្នាំ

ស្វង

ើម្រទពយសកម្ារយៈដព

ស្វង

ស្ៃ

ម្ិនអាចបនាលយនូ វអាយុ

ដម្របើ ម្របាស់ ឬពម្រងីកនូ វស្ៃនសម្តថភាពរបស់ម្រទពយដនាោះ ម្រតូវបានកត់ ម្រតាជាចាំ ណាយម្ូ

បងាាញដៅកនុងរបាយការណ៍
ជាម្រទពយសម្បតតិរយៈដព

ទធផ្ស

ស្វង ។

៥.៨.៤ បញ្ជីម្រទពយសកម្ារយៈដព
រ

របស់អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញនិ ង

ធន ស្ៃ

នឹ ង

ផ្សទុយពី ដនាោះម្រតូវចាត់ទុក

ស្វង

់ម្រគប់ ម្រទពយសកម្ារយៈដព

ស្វងទាំងអស់ស្ៃ

ជាកម្ាសិទធ

និ ងម្រគប់ ម្រគងដោយអងគការម្រតូវកត់

ម្រតាចូ

ដៅកនុងបញ្េីម្រទពយសកម្ារយៈដព ស្វងឲ្យបានម្រតឹ ម្ម្រតូវ និងចាស់ោស់។ បញ្េីម្រទពយសកម្ា ម្រតូវតម្រម្ូវ
ឲ្យបងាាញនូ វ កា បរ ិដចឆទទិញ បរ ិោយអាំពីម្រទពយសកម្ា ដ ខ្កូៃ តដម្លទិញ ដឈាាោះអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ កស្នលងដម្របើ

ម្របាស់ អនកកាន់កាប់ទទួ

ខ្ុសម្រតូវ ដ

ម្រទពយសកម្ានិម្ួយៗ ម្រតូវចុ ោះបញ្េីស្ៃ
កូ ៃដៅដ
បដងកើតដ

ខ្ដោង អាយុកា

ានដ

ើម្រទពយសកម្ាទាំងដនាោះ ម្ិ នឲ្យដ
ខ្កូ ៃដៃើម្បីបិទដៅដ

ដផ្សទកុងសម្រាប់
ន
ម្រគប់ម្រគងសាំោ

ដម្របើម្របាស់ ការរ ាំដោោះ និងតដម្លម្រទពយដៅស

់។

ខ្កូៃដៅតាម្ម្របដភទម្រទពយសកម្ាជាក់ ស្សតង និងម្រតូវបិ ទដ

ខ្

ើសពី ៧ដលៃដនដលៃដធែើការបនាទប់ ពីកា

បរ ិដចឆទទិ ញ។ ចាំដពាោះនីតិវ ិធី

ើម្រទពយសកម្ាទាំងដនាោះអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញបានបដងកើតនូវវ ិធាន
់ដៅដ

ើដ

ខ្កូ ៃម្រទពយសកម្ា ៃូចខាងដម្រកាម្៖

 ដម្របើអកខរម្រកម្៣តួ អកសរសម្រាប់ សាំោ
 ដម្របើអកសរតាំ ណាង២តួ សម្រាប់ សាំោ

់ដឈាាោះអងគការ(ACF)
់ម្របដភទដនម្រទពយសកម្ាទាំងដនាោះ

 CO = Computer
 FF = Furniture and Fixture
 VC = Vehicle
 MB = Motorbike
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 ដម្របើដ

ខ្កូ ៃ២ខ្ទង់ៃាំបូងសម្រាប់ សាំោ

់ឆ្នាំដនការទិញម្រទពយសកម្ារយៈដព

ស្វងរបស់អងគភាព

ម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ
 ដម្របើដ

ខ្កូ ៃ៣ខ្ទង់ចុងដម្រកាយដៃើ ម្បីបញ្
េ ក់អាំពីចាំនួន

ាំោប់ ដនម្រទពយសកម្ារយៈដព

ស្វងរបស់

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ
ឧ. ACF-VC-16-001 ានន័ យថា ោនយនត

ាំោប់ទី១ របស់ អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញស្ៃ

បាន

ទិ ញកនុងឆ្នាំ២០១៦។

៥.៨.៥ ការរប់ និង ម្រតួតពិនិតយម្រទពយសម្បតតិរយៈដព

ស្វង

អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញម្រតូវស្តអនុវតតន៍ការម្រតួតពិនិតយដៅដ

ើការរប់ម្រទពយសកម្ារយៈ

ដព

ស្វង (Fixed Asset) ពី រៃងកនុងម្ួ យឆ្នាំដៅៃាំណាច់ ស្ខ្ ម្ិលុនា និង ធនូ ដៃើ ម្បីធានាថា របាយការណ៍ម្រទពយ
សកម្ារយៈដព ស្វង (Fixed Asset) គឺ ម្រតឹម្ម្រតូវ ។ ការរប់ម្រទពយសកម្ារយៈដព ស្វង (Fixed Asset )គឺ ម្រតូវម្រតួត
ពិ និតយដៅដ

ើ

កខណៈរបស់ ម្រទពយសកម្ា (ដម្របើ ការបាន ឬ ខ្ូ ចម្ិនៃាំដណើរការ) ដហើយម្រតូវដធែើកាំណត់ សាគ

ដៅកនុងតារងម្រទពយសម្បតតិរយៈដព ស្វង។ បុគគ ិកស្ៃ ចូ រួម្រប់
ស្វងម្រតូវចុ ោះហតថដ ខាដៅដ ើបញ្ជីម្រទពយសកម្ារយៈដព ស្វង។
គណៈកម្ាការរប់ ម្រទពយសកម្ារយៈដព
 បុ គគ

ិកគណដនយយករ ០១ រូប

 បុ គគ

ិក ព័ ត៌ានវ ិទោ ០១ រូប

 បុ គគ

ិក រៃាបា

ស្វងជាក់ ស្សតងគួរានការចូ

ស្វង និង

អនកកាន់ កាប់ម្រទពយសម្បតតិរយៈដព
នាយកោានរៃាបា

និងដផ្សទៀងផាទត់ ម្រទពយសកម្ារយៈដព
រួម្ដោយ:

០១ រូប

៥.៨.៦ ការរ ាំោយម្រទពយសម្បតតិរយៈដព
សម្បតតិរយៈដព

់

ស្វងទាំងឡាយណាស្ៃ
ពិ ចារណាកនុងការ

ក់ដ

ង
ុ

ស្វងទាំងអស់ម្រតូវរយការណ៍ជូ នបុ គគ

ទុកដចា

ិករៃាបា

ពី ម្រទពយ

ម្ិ នដម្របើម្របាស់ ឬម្ិនអាចដម្របើ ម្របាស់បានដៃើម្បីឲ្យ

ក់ បដញ្េញចាំដពាោះម្រទពយសម្បតតិរយៈដព

ស្វងទាំងដនាោះ

និ ង

ោក់

សាំដណើរជូននាយកម្របតិបតតិដៃើ ម្បីអនុ ម្័ត ។

៥.៨.៧ ការដផ្សទរម្រទពយសម្បតតិរយៈដព
ទម្រម្ង់ ដផ្សទរម្រទពយសម្បតតិរយៈដព

ស្វង
ស្វងនឹ ងម្រតូវដម្របើ សម្រាប់ ការដផ្សទរពី បុគគ

ិកានក់ដៅបុ គគ

ិកានក់

ដទៀត។ទម្រម្ង់ ដនោះម្រតូវ:
-

ចុ ោះហតថដ

ខាទទួ

សាគ

-

ចុ ោះហតថដ

ខាពីអនកម្របគ

-

ចុ ោះហតថដ

ខាយ

់ដោយអនកទទួ
់

់ម្រពម្ និ ង ជាសាកសី ដោយបុ គគ

ិករៃាបា

បនាទប់ម្កទម្រម្ង់ ដនោះម្រតូវបញ្ូជ នដៅ

ស្ផ្សនកគណដនយយ និង ហិរញ្ញ វតថុដៃើ ម្បីដធែើបចេុបបននភាពការចុ ោះបញ្ជីម្រទពយសម្បតតិរយៈដព
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ស្វង។

៥.៩ ការគ្រប់គ្រងការគគ្បើគ្ាស់យានយនត
កនុងការអនុ វតតជាទូ ដៅកនុងអងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញម្ិ នស្ម្នរោាភិ បា ជាដម្រចើន ការដធែើ
ៃាំ ដណើររួម្បញ្ូេ ទាំងការដធែើៃាំដណើរដោយខ្លួនឯង ការសានក់ ដៅ និងចាំណាយអាហារ។ ម្របាក់ ដបសកកម្ាដន
ការដធែើៃាំដណើរគឺ ានភាពខ្ុសោនពី អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញម្ួ យដៅអងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់
ចាំ ដណញម្ួ យដទៀតដោយស្ផ្សអកដ

ើទាំហាំលវ ិកា បុ គគ

ិក ទី តាាំង និង

កខណៈពិ ដសសដផ្សសងៗដទៀត។

ទិៃភា
ា ពទូដៅ
ដោ
ៃ

់បុគគ

បាំ ណងដនដោ

ិកទាំងអស់ស្ៃ

ៃាំ ដណើរស្ៃ

នដោបាយដនោះគឺ ដៃើ ម្បីធានាផ្សត

់ម្របាក់ដបសកកម្ាដោយសម្រម្យនិងយុតិធ
ត ម្៌

ម្រតូវដធែើៃាំដណើរកនុងនាម្អងគភាព។ ដោ

ការណ៍ដនោះ អនុ វតតន៍ ចាំ ដពាោះស្តអនកដធែើ

ការចាំណាយកនុងការដធែើៃាំដណើរទាំងឡាយម្រតូវបានទូ ទត់ ដោយអងគការ។

ចាំ ដពាោះអនកៃាំ ដណើរស្ៃ

វាម្ិនបានអនុវតតន៍

ការចាំ ណាយកនុងការដធែើៃាំដណើរដនាោះម្រតូវបានទូ ទត់ ដោយអងគភាពដផ្សសងដទៀត ឬដោយ

អនកដធែើៃាំដណើរ ដោយខ្លួនឯងដនាោះដទ។

៥.៩.១ ការម្រតួតពិនិតយដផ្សទកុង
ន
ដោ

ការណ៍ស្ណនាាំ

 អនកដធែើៃាំដណើរនឹងម្រតូវទូ ទត់ សងម្រត

ប់ ម្កវ ិញសម្រាប់ ការចាំណាយដធែើៃាំដណើរស្សបចាប់ ស្ៃ

ដធែើៃាំដណើរទាំងដនាោះម្រតូវបានទក់ទងដោយផាទ
ភាព ដោយស្ផ្សអកដ

ើម្របាក់ដបសកកម្ាស្ៃ

់

ឬទក់ ទងដៅនឹ ងដោ

កាំ ណត់ ដៅកនុងដោ

បាំណងអាជីវកម្ារបស់អងគ

ការណ៍ របស់អងគភាពនី ម្ួយៗ។

 អនកដធែើៃាំដណើររ ាំពឹ ងគិ តជាទូដៅថា អាចទុ កចិតតបានកនុងការដម្របើ ម្របាស់ម្ូ
ៃាំ ដណើរម្របកបដោយម្ដធោបាយស្ៃ

ការ

ានម្របសិទធភាពនិងម្របសិទផ្ស
ធ

និធិរបស់អងគភាព និ ងការដធែើ
។

៥.៩.២ នីតិវ ិធី
រ

់ការដរៀបចាំ សម្រាប់ ការដធែើៃាំដណើរ (ការជួ

ទាំងការផាលស់បូរទាំ
ត
ងអស់ និ ងការ
ដសវាកម្ាស្ៃ

ុបដចា

រលយនត ទិ ញសាំបុម្រតយនតដហាោះ និ ងការសានក់ដៅ) រួម្

ដនការដរៀបចាំ ការដធែើៃាំដណើរម្រតូវស្តដធែើដ

គណកម្ាការកនុងអងគការបានដម្រជើ សដរ ើស ដ

ើកស្

ើងតាម្រយៈអនកផ្សត

់

ងស្តានការអនុម្័តជាម្ុនពី នាយកគដម្រាង

ឬនាយកម្របតិ បតតិ។

ការដធែើៃាំដណើរតាម្អាកាស
ដលលសាំបុម្រតយនតដហាោះស្ៃ

ានតដម្លទបបាំផ្សុតម្រតូវបានស្សែងរកដៅដព

ដធែើការកក់។

អនកៃាំ ដណើរ

ទាំងអស់ម្រតូវបានដគរ ាំពឹ ងថានឹ ងដធែើៃាំដណើរតាម្ដជើងយនតដហាោះម្របដភទដសៃាកិច/េ សនសាំសាំដច (Economic Class)។
ការដធែើៃាំដណើរតាម្យនតដហាោះថានក់ ជាំនួញ (Business Class) អាចម្រតូវបានដម្របើ សម្រាប់ ការដហាោះដហើរដ
ដព

ម្របាាំបួនដា៉ា ង

ើសពីរយៈ

ឬដម្របើ ចាាំបាច់កុងករណ
ន
ី អនកដធែើៃាំដណើរានបញ្ាសុខ្ភាពដៃើ ម្បីបាំដពញតម្រម្ូវការស្ផ្សនករង

កាយឬដវជជសាស្រសតពិដសស។ ការដម្របើ ម្របាស់ការដហាោះដហើរតាម្ថានក់ ជាំនួញម្រតូវស្តានការអនុម្័តជាម្ុ នដោយ

នាយកគដម្រាងឬនាយកម្របតិបតតិ។ ម្របសិនដបើ ម្ិនានការអនុម្័ត អនកៃាំដណើរក៏អាចដម្រជើ សដរ ើសការដធែើៃាំដណើរ
តាម្ថានក់ជាំនួញបានស្ៃរ

ប៉ាុ ស្នតម្រតូវដចញដសាហុយផាទ

់ខ្ួនបស្នថ
ល
ម្នូ វតដម្លសាំបុម្រតស្ៃ

ៃាំ ដណើរតាម្យនតដហាោះម្របដភទដសៃាកិច/េ សនសាំសាំដច និ ងយនតដហាោះថានក់ ជាំនួញ ។
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ខ្ុ សោនរវាងការដធែើ

ការដធែើៃាំដណើរដៅដ
ការជួ

ៃ
ើ ងផ្សលូវ

រលយនតអាចម្រតូវបានអនុ វតតន៍ ម្របសិនដបើចាំណាយាន

ដទអនកៃាំ ដណើរអាចដម្រជើ សដរ ើសការដធែើៃាំដណើរតាម្ឡានឈនួ

កខណៈម្របសិទធភាព។ ដបើពុាំៃូដចានោះ

បាន។

ការសានក់ដៅ
អនកៃាំ ដណើរអាចម្រតូវបានទូទត់ សងម្រត

និងតាម្វ ិកកយបម្រតចាំ ណាយជាក់ ស្សតងសម្រាប់ ការសានក់ ដៅ។ បនទប់ស្តម្ួ យ

ដបសកកម្ា ដោយសម្ដហតុ ផ្ស
ស្ៃ

ប់ វ ិញសម្រាប់ ចាំណាយកនុងការសានក់ ដៅដៃើ ម្បីបាំដពញ

ានបនទប់ទឹកឯកជនគឺ ជាសតង់ោរសម្រាប់ ការសានក់ ដៅ។

សណា
ា ោរស្បបពាណិជជកម្ាក៏ដោយ
ឯកជនផាទ

លែីដបើអនកដធែើៃាំដណើរជាទូ ដៅសានក់ ដៅកនុង

ស្តអនកដធែើៃាំដណើរអាចដម្រជើ សដរ ើសយកការដរៀបចាំ ការសានក់ដៅ

កខណៈ

់ខ្ួនបាន។
ល

កនុងករណីទាំងដនោះអនកៃាំ ដណើរអាចទទួ ខ្ុ សម្រតូវចាំ ដពាោះការគិ តដលលបស្នថម្កនុងម្ួ យ
យប់ ម្របសិនដបើ ដលលបនទប់ដនាោះដ ើសពី ដោ ការណ៍របស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។ ជាម្ួ យោនផ្សង
ស្ៃរ អាស្ស័យដ

ើដោ

ការណ៍របស់អងគការឬសាគម្ ចាំណាយដៅកនុងការសានក់ ដៅរបស់អងគភាពម្ិនស្សែង

រកម្របាក់ ចាំដណញម្ួ យចាំនួនម្ិនទម្ទរវ ិកកយបម្រតឬសកខីប័ម្រតទូ ទត់ម្របាក់ សាំរប់ ការសានក់ ដៅដនាោះដទ។

អាហារ និងចាំណាយដផ្សសងៗដទៀត
ប់ វ ិញ

អនកៃាំ ដណើរនឹងម្រតូវទូ ទត់សងម្រត
ផ្ស

និ ងតាម្ដោ

នូ វចាំណាយស្ៃ

ដកើតដ

ើងជាក់ ស្សតង

សម្ដហតុ សម្

ការណ៍ម្របាក់ឧបតថម្ាអាហារម្របចាាំដលៃរបស់អងគភាព។ ដទោះជាោ៉ា ងណាក៏ ដោយពាកយសុាំ

ទូ ទត់ ទាំងអស់ម្រតូវស្តស្សបតាម្បទបញ្
ជ ដផ្សទកុង/
ន
ដោ
ម្រតូវបានស្ចកជាធម្ាតា:
-

អាហារដព

-

អាហារដលៃម្រតង់ = ៥ ៃុ ោលអាដម្រ ិក

-

អាហារដព

ការណ៍ដផ្សទកុង។
ន
ជាឧទហរណ៍ម្របាក់ ឧបតថម្អា
ា ហារ

ម្រពឹក = ៣ ៃុោលអាដម្រ ិក
ោៃច = ៧ ៃុោលអាដម្រ ិក

ម្របាក់ ចាំណាយដផ្សសងដទៀតម្រតូវបានសងវ ិញ ម្របសិនដបើចាំណាយទាំងដនាោះ ជាចាំណាយស្សបចាប់ ចាាំបាច់ និ ង
សម្ដហតុ សម្ផ្ស

ដោយផាទ

ចាំ ណាយដផ្សសងៗម្ួ យចាំ នួនស្ៃ

់

ឬទក់ទងដៅនឹងដោ

បាំ ណងរបស់អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ចាំដណញ។

អងគភាពអាចទូ ទត់សងវ ិញបានរួម្ានៈ

-

ការតភាជប់អុិនធឺដណត និងការបង់ដលលទូរស័ពទទក់ទងនឹ ងអាជី វកម្ា។

-

ដលលចាំណាយជាក់ ស្សតងដនការទទួ

បាន

ិខ្ិតឆលងស្ៃន ទិ ោាការ រូបលតចាាំបាច់ សាំបុម្រតកាំ ដណើត ការ

ចាក់ ថានាំបងាករដរគ, ការចាក់ថានាំបងាករ ប័ ណាសុខ្ភាព និងដលលឈួន

សម្រាប់ ការដផ្សទរម្ូ

និធិ ដៅជារូបិយ

ប័ ណាបរដទស។
-

ដលលឈួន

សម្រាប់ ឥវា៉ា ន់ស្ៃ

ដ

ស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញ។
-

-

ើសដៅដព

អនកៃាំ ដណើរកាំពុងៃឹកជញ្ូជ នសាារៈរបស់អងគភាពម្ិន

ចាំ ណាយសម្រម្យ

និងជាក់ ស្សតងសម្រាប់ ដសវាដបាកគក់ ស្ៃ

សម្រាប់ ដម្រចើនដលៃ (ដ

ើសពី៥ដលៃ ឬដម្រចើ នជាងដនោះ)។

ដលលឈួន

និ ងដលលចតរលយនត។
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ចាាំបាច់ ដោយសារស្តអវតតានពីផ្សទោះ

អនកៃាំ ដណើរអាច(ម្តងាក

)បញ្ូេ ោននូ វការដធែើៃាំដណើរសម្រាប់ ដោ បាំ ណងផាទ ់ខ្ួន
ល និងអងគភាព
ម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញបាន ស្តម្រតូវធានាថាម្ិនានការចាំណាយបស្នថម្ដទៀតៃ ់អងគភាព:
-

ម្របសិនដបើអក
ន ៃាំដណើរ ដធែើៃាំដណើរដោយបដងែៀងផ្សលូវ ឬផាអកការដធែើៃាំដណើរតាម្ផ្សលូវដោ
ដងែៀងផ្សលូវ សម្រាប់ ដោ

បាំណងផាទ

ការទូ ទត់់ សងដោយគិ តដ
-

ស្ផ្សនកផាទ
ដ

ើស

ស្ៃ

សម្រាប់ដោ
-

ស្ផ្សនកផាទ

បាំ ណងរបស់អងគការ ដនាោះសាំណងនឹងដធែើ

ើចាំណាយជាក់ ស្សតងតាម្ផ្សលូវម្ិ ន បដងែៀងសម្រាប់ ដោ

់ខ្ួនដនការដធែ
ល
ើ ៃាំដណើរទក់ទងតដម្លជួ

សុាំសាំណង។
ស្ៃ

់ខ្ួនម្ិ
ល
នស្ម្នជាដោ

ដៅដោយម្ិនប

រលយនតម្រតូវស្តៃកដចញពីដលលជួ

់ខ្ួនដនការដធែ
ល
ើៃាំដណើរម្រតូវបានគណនាដោយដោងដ

បានម្កពី ចាំនួនដលៃសរុបកនុងការដធែើៃាំដណើរ

ៃក

ដៅអងគភាព ។
សរុបម្ុនដព

ើភាគរយដនចាំនួនដលៃ

ចាំនួនដលៃសម្រាប់ការដម្របើម្របាស់

ដៅអងគភាព។

ចាំ ណាយទក់ ទងនឹងបតីឬម្របពនធឬសាជិកម្រគួសាររបស់អនកដធែើៃាំដណើរម្រតូវបានចាត់ ទុកថាជា
បុ គគ

ដហើយម្ិនម្រតូវទូ ទត់សាំណងជូនដទដ
o

ដៅដព
ចូ

o

ដសនើ

ើកស្

កខណៈ

ងស្ត:

បតី ឬម្របពនធ ឬសាជិ កម្រគួសារម្រតូវបានអនុញ្ញតជាផ្សលូវការពី អងគភាពដៃើ ម្បីអដញ្ជើញឱ្យ

រួម្កនុងការដធែើៃាំដណើរដនាោះ។

អនកៃាំ ដណើរ ម្រតូវបានផាលស់បូរទី
ត

ាំដៅដៅកស្នលងការងារលាី ស្ៃ

អងគការ កនុងករណីដនោះបតី ឬម្របពនធរបស់អនកដធែើៃាំដណើរានសិទិទ
ធ ទួ

ជាការដរៀបចាំចាត់ ស្ចងរបស់
បានសាំណងសម្រាប់ ការ

ដធែើៃាំដណើរ ដៅទី តាាំងលាី។
-

អនកដធែើៃាំដណើរម្រតូវោក់របាយការណ៍ចាំណាយម្របាក់ដធែើៃាំដណើរជាម្ួ យព័ត៌ានចាាំបាច់ ទាំងអស់ដៅ
គណដនយយករកនុងគដម្រាងរបស់អងគការកនុងកាំ ងដព
៥ដលៃដនដលៃដធែើការបនាទប់ពីបញ្េប់ ការដធែើៃាំដណើរ
ុ
ដបើពុាំៃូដចានោះ ដទការពនោរដព ោក់ របាយការណ៍ចាំណាយម្រតូវបញ្ូជ នដៅនាយកម្របតិបតតិដៃើម្បីអនុម្័ត
ជាម្ុ នសិន ។

៥.១០ ការគ្រប់គ្រងគ្ាក់គបៀវត្ស
ទិៃភា
ា ពទូដៅ
ដៅដព

ានការដបើ កម្របាក់ ដបៀវតសរ ៍ៃ

់បុគគ

ិក

អងគការគួ រស្តបដងកើតម្របព័នធម្រតួតពិ និតយដផ្សទកុងឱ្យ
ន

បានម្រតឹម្ម្រតូវដៃើម្បីម្រគប់ ម្រគង ៃាំ ដណើរការម្របាក់ ដបៀវតសរបស់ខ្ួនឱ្យានម្របសិ
ល
ទភា
ធ ព។ ម្របព័នធដនោះអាចម្រតូវបាន
ដម្របើដោយដៃ ឬកុាំពយូទ័ រដហើយគួ រផ្សត

់ការគណនានិងការទូ ទត់ម្របាក់ដបៀវតសជាដទៀងទត់ ៃ

អងគការ ដហើយក៏ម្រតូវានការកត់ម្រតាឲ្យបានដពញដ

់បុគគ

ិករបស់

ញ និ ងម្រតឹម្ម្រតូវដៃើម្បីោាំម្រទកនុងការទូ ទត់ ទាំងដនាោះ។

៥.១០.១ ការម្រគប់ម្រគងដផ្សទកងសាំ
ខាន់ៗ
ុន
ការម្រគប់ម្រគងទូដៅ


ការស្បងស្ចកភារកិចេដផ្សសងៗោនឲ្យបានម្រគប់ ម្រោន់រវាង អនកដរៀបចាំបញ្ជីម្របាក់ ដបៀវតស អនកអនុ ម្័តដបើក
ម្របាក់ ដបៀវតស
ដពញដ

អនកកត់ម្រតការទូ ទត់ម្របាក់ដបៀវតសចូ

ដៅកនុងម្របព័នធគណដនយយ និ ងអនកពិនិតយភាព
ញ និ ងភាពម្រតឹ ម្ម្រតូវដនការកត់ម្រតាម្របតិបតតិការម្របាក់ ដបៀវតសកនុងម្របព័នគ
ធ ណដនយយ។
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ភាពម្រគប់ ម្រោន់ ដនព័ត៌ានម្រគប់ម្រគងម្របាក់ ដបៀវតសម្រតូវបានបដងកើតដ
ការទូ ទត់ម្របាក់ ដបៀវតស និងសិទិទ
ធ ទួ



ៃាំ ដណើរការដនការដបើ កម្របាក់ ដបៀវតស
ចាំ ដណញទាំងអស់

គួរស្តដធែើដ

ម្របាក់ ដបៀវតសរបស់បុគគ
ឬ

ម្របាក់ ឈួន

ៃ

ិកកនុងអងគការ។

់បុគគ

ើងតាម្រយៈការដផ្សទរម្របាក់ ចូ

នី ម្ួយៗជាម្របចាាំស្ខ្។ ឧទហរណ៍៖ ដលៃទី២៥ ដនស្ខ្នីម្ួយៗបុ គគ
ដបៀវតស ម្រតូវបានដផ្សទរចូ

ើង និងម្រតូវបានដម្របើ ដៃើ ម្បីម្រគប់ ម្រគង
ិករបស់អងគភាពម្ិ នស្សែងរកម្របាក់

កនងគណនីកុងធនាោររបស់
ន
បុគគ

គណនី របស់ពួកដគកនុងធានាោររួចរ

ិក

ិកទាំងអស់ម្រតូវបានបញ្
ជ ក់ ថាម្របាក់

់។

៥.១០.២ នីតិវ ិធី


ដៅដរៀងរ

់ស្ខ្ ម្ន្តនតីធនធានម្នុ សស ម្រតូវម្របម្ូ

ព័ត៌ានទាំងអស់ស្ៃ

ទក់ទងនឹ ងម្របាក់ស្ខ្/ ម្របាក់

ឈនួ ។ ព័ ត៌ានទាំងដនោះរប់បញ្ូេ ទាំងម្របាក់បស្នថម្ដា៉ា ង ម្របាក់ បុដរម្របទនសាច់ ម្របាក់ ផាទ ់ខ្ួននឹ
ល
ង
ម្រតូវកាត់ ដចញពីបុគគ ិកនីម្ួយៗ ព័ ត៌ានបស្នថម្ទក់ ទងនឹងបុ គគ ិកលាីស្ៃ បានដម្រជើ សដរ ើស ឬោ
ស្


ង ឬបានបញ្េប់ ឬដផ្សទរ។

ម្ន្តនតីធនធានម្នុ សសម្រតូវគណនា

និ ងោក់ បញ្ូេ

ម្នុ សស (HRIS) និង ឬ Excel Spread Sheet ដពា
សដងខបម្រតូវបានដរៀបចាំស្ៃ

រ

់ព័ត៌ានទាំងអស់ដ

គឺ បញ្ជីស្បងស្ចកម្របាក់ ស្ខ្

ានបញ្
ជ ក់ ជាម្របដភទបុគគ

ិកដពញសិទធ និងបុគគ

ើម្របព័នធព័ត៌ានធនធាន
ម្អិត។ បញ្ជីម្របាក់ ដបៀវតស
ិកហាត់ ការដហើយម្រតូវ

បានដបាោះពុម្ពសម្រាប់ ការពិនិតយ និងដផ្សទៀងផាទត់ ជាម្ុ ន ដៃើម្បីធានាភាពម្រតឹម្ម្រតូវដនការគណនា ។


គណដនយយករ ម្រតូវទទួ

ខ្ុ សម្រតូវកនុងការពិ និតយដម្ើ

បានគណនាម្រតឹម្ម្រតូវ និងម្រគប់ម្រោន់ និងឬ ចាំនួនបុ គគ
ដបៀវតស។


ដផ្សទៀងផាទត់ និងធានាថាឯកសារទាំងអស់ម្រតូវ
ិកស្ៃ

ពាក់ព័នធជាក់ ស្សតងៃូចោនកនុងបញ្ជីម្របាក់

ម្ន្តនតីធនធានម្នុ សស ម្រតូវោក់ បញ្ជីសដងខបដបើកម្របាក់ដបៀវតស ជូ នស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុដៃើ ម្បីពិនិតយ រួចបញ្ូជ ន
ដៅនាយកម្របតិបតតិដៃើម្បីអនុ ម្័ត។



សកខីប័ម្រតបដញ្េញសាច់ ម្របាក់ (Payment Voucher) រួម្ជាម្ួ យនឹង

ិខ្ិតស្ណនាាំៃ

់ធនាោរម្រតូវដរៀបចាំ

និ ងបញ្ូជ នដៅនាយកម្របតិបតតិដៃើម្បីសុាំការអនុម្័ត ដផ្សទរម្របាក់ ពីគណនី ធនាោររបស់អងគភាពម្ិនស្សែង


រកម្របាក់ ចាំដណញបញ្ូេ

ដៅកនុងគណនី ធនាោររបស់បុគគ ិក។
ម្ន្តនតីធនធានម្នុ សស ម្រតូវដបាោះពុ ម្ពសកខីប័ម្រតដបើកម្របាក់ដបៀវតស (Pay Slip) ដហើយម្របគ
ានក់ ៗ។ ការដធែើស្បបដនោះនឹងម្រតូវដធែើដ
ដៃើម្បីជូនៃាំ ណឹងៃ

់បុគគ

ើងម្ុន និ ង ឬអាំ

ិករបស់ពួកដគពី កា

ខាងដម្រកាម្ជាគម្រម្ូសម្រាប់គណដនយយករដធែើការកត់ម្រតាម្របតិបតតិការ :
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ិក

ុងដព នាយកោានធនធានម្នុ សសដផ្ស្ើអុីស្ម្៉ា
បរ ិដចឆទ
និងដព ដវោស្ៃ ពួ កដគអាចៃកម្របាក់

ដបៀវតសដចញពីធនាោរបានបញ្េប់ ។


់ជូនដៅបុគគ

ម្របតិបតតិការទី១:ដបើកម្របាក់ដបៀវតសជូនបុគគ

ក
ិ

Dr. ម្របាក់ដបៀវតស/ ម្របាក់ឈួន

(នាយកោានហិរញ្ញវតថ)--------------xx
ុ

Dr. ម្របាក់ដបៀវតស/ ម្របាក់ឈួន

(នាយកោានម្របតិបតតិការ)-----------xx

Dr. ម្របាក់ដបៀវតស/ ម្របាក់ឈួន
Dr. ម្របាក់ដបៀវតស/ ម្របាក់ឈួន

(នាយកោានរៃាបា

)---------------xx

(នាយកោានព័តានវ ិទោ)----------xx

Cr. សាច់ ម្របាក់ កុងធនាោរ/កន
ន
ុងដៃ------------------------------------Cr. ពនធកាត់ទុកដ

ើម្របាក់ដបៀវតស---------------------------------------

xx
xx

ម្របតិបតតិការទី២:ការទូទត់ពនធកាត់ទុកម្របាក់ដបៀវតសដៅនាយកោានពនធោរ
Dr. ពនធកាត់ ទុកដ

ើម្របាក់ដបៀវតស--------------------------------------xx

Cr. សាច់ ម្របាក់ កុ ងធនាោរ/កន
ន
ុ ងដៃ-------------------------------------



xx

ដម្រកាយពី ការកត់ ម្រតាម្របតិបតតិការម្រតូវបានកត់ ម្រតាដៅកនុងម្របព័នធគណដនយយ
ឈនួ ម្រតូវរកាទុ កកនុងកស្នលងស្ៃ ានសុវតថិភាព
ដទើបអាចដម្របើម្របាស់ឯកសារទាំងដនាោះបាន។
(សូម្ដម្ើ

ដហើយានស្តបុគគ

ទម្រម្ង់គាំរូ កនុងតារងឧបសម្ព័នធ)
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ស្ៃ

បញ្ជីម្របាក់ ដបៀវតស

ឬម្របាក់

ានការអនុ ញ្ញតប៉ាុដណាាោះ

សទាៃនុគ្កម
ម្របភព: http://www.mango.org.uk/Guide/Glossary
គណនី

សាំណុាំកាំ ណត់ ម្រតាហិរញ្ញ វតថុម្រតូវរកាទុកដៅដ

ដ

ដ

ខ្កូៃគណនី

ខ្កូៃស្ៃ

ម្រតូវបានដម្របើដៅនិ ងម្របដភទជាក់ោក់ដនម្របតិបតតិការ

ឧ. ៃឹកជញ្ូជ ន ឬម្របាក់ស្ខ្ ។ ស្ៃ
ម្រតកូ
ការ ិយបរ ិដចឆទគណដនយយ

ដព

ើម្រកោសឬកុាំពយូទ័ រ។

ម្រតូវបានដគសាគ

់ផ្សងស្ៃរថាជាដ

ខ្នាម្

។

ដវោកាំណត់ សម្រាប់ការកត់ម្រតា និងរយការណ៍ពី សកម្ាភាព

ហិរញ្ញ វតថុ ជាធម្ាតា១ស្ខ្ ឬ១ឆ្នាំ។
កម្ាវ ិធីគណដនយយ

កម្ាវ ិធីកុាំពយូទ័រម្ួ យស្ៃ

ម្រតូវបានដម្របើ ដៃើម្បីរកាគណនីរបស់អងគការម្ួ យ។

កម្ាវ ិធីគណដនយយភាគដម្រចើនដម្របើ ដ

ើម្ូ

ោានកត់ម្រតាដទែរភាគ ស្ៃ

ឱ្យវាានភាពសាគសា
ា ញកនុងការៃាំដណើរការ។
ុ
ស្ៃរថាជាកញ្េប់គណដនយយ។
បងគរ

ម្របាក់ ស្ៃ

ស្ៃ

ម្រតូវបានដគសាគ

់ផ្សង

អនកទិ ញជាំ ពាក់អនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ សម្រាប់ទាំនិញ

ឬដសវាកម្ាស្ៃ

អនក

ទិ ញបានទទួ
ម្ូ

និធិបូកបនត ឬដោង

ជាម្ូ

ប៉ាុ ស្នតម្ិនទន់ បានបង់ម្របាក់ដពញដ

និធិម្ួយស្ៃ

ញ។

អងគការម្ួ យអាចបដងកើតជាដរៀងរ

ម្ិ នចាំ ណាយម្របាក់ចាំណូ
និ ធិរបស់ខ្ួន។
ល
រួម្បញ្ូេ
ស្ៃ

អាចដធែើ

ម្រតូវបានដគសាគ

់ឆ្នាំតាម្រយៈការ

ទាំងអស់របស់ខ្ួន
ល ឬដោយការវ ិនិ ដោគម្ូ

តដម្លបា៉ាន់ សាានបចេុបបននដនម្រទពយសកម្ាណាម្ួ យ។

់ផ្សងស្ៃរថាជាម្ូ

និធិទូដៅ, ទុនបម្រម្ុងទូដៅ

ឬទុនបម្រម្ុង។
ទធភាពទូ ទត់

សាាម្រតស្ៃ

សដម្រម្ចដោយការស្បងស្ចកម្រទពយសម្បតតិបចេុបបនន (ម្ិនរប់

បញ្ូេ សតក)
បចេុបបនន។ វាម្របាប់ដយើងថាដតើអងគការានម្ូ
ុ និ ងបាំ ណុ
ម្រគប់ ម្រោន់ដៃើម្បីសងបាំណុ
របស់ខ្ួនភា
ល
ល ម្ៗ។
ការចាំ ណាយស្ចកចាយ

ដោ

ការណ៍ស្បងស្ចក

និធិ

បដចេកដទសដនការស្បងស្ចកការចាំណាយរួម្ោនរវាងស្ផ្សនកដផ្សសងោនដនអងគភាព
ឧ. ការចាំណាយដ

ើការោាំម្រទម្រតូវបានស្ចកចាយដៅជាសកម្ាភាពដផ្សសងៗ។

ដោ

ពនយ

ការណ៍ស្ៃ

់ពីរដបៀបស្ៃ

រវាងស្ផ្សនកដផ្សសងៗដនអងគភាព។
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ការចាំណាយរួម្ោនម្រតូវបានបាំស្បក

ម្រទពយសកម្ា

ម្រទពយទាំងឡាយណាស្ៃ
ទម្ទរណាម្ួ យស្ៃ
សកម្ាយៈដព

ជាកម្ាសិទិ រធ បស់អងគភាព។

ានតដម្លចាំដពាោះអងគការ។

ស្វង(អច

ការកាន់ កាប់ឬការ

សូម្ដម្ើ

ផ្សងស្ៃរម្រទពយ

នម្រទពយ)និ ងឬម្រទពយសកម្ារយៈដព

ខ្លី(ម្រទពយ

ចរនត)បចេុបបនន។
ម្រទពយសកម្ាចុោះបញ្ជី

ម្រទពយសម្បតតិរយៈដព
តដម្ល ដ

សវនកម្ា

ស្វងរបស់អងគភាព

ខ្ដសរ ី ទី តាាំង កា

បរ ិដចឆទទិ ញ។

ការម្រតួតពិនិតយសកម្ាភាពឯករជយ
ស្ៃ

ាំោប់

់ព័ត៌ាន

ម្អិតដន

។

(ឧទហរណ៍

សននិោានថាដតើ ពួកដគសថិតដៅកនុង

សវនកម្ាពីបញ្ជីដៅសកខីបម្រតដៃើ ម្

ជាធម្ាតាផ្សត

កាំ ណត់ ម្រតាហិរញ្ញ វតថុ)

ឬ
អ អត់ ។

សម្តថភាពកនុងការតាម្ោនម្របតិបតតិការកត់ ម្រតាណាម្ួ យតាម្រយៈ

ម្របព័ នគ
ធ ណដនយយរបស់អងគការរួម្បញ្ូេ

ទាំងការពិនិតយដម្ើ

ឯក

សារដៃើម្។
សិទិ ធ

ៃាំ ដណើរការដនការអនុម្័តម្របតិបតតិការ ជាធម្ាតាការសដម្រម្ចចិតតដៅដ
ទិ ញឬចាំ ណាយ។

ើការ

ការអនុ ញ្ញតឱ្យម្របុងម្របយ័តគ
ន ឺ ជាម្ដធោបាយម្ួ យដៃើម្បី

ធានាថាការចាំ ណាយានភាពសម្ស្សប និ ងស្សបតាម្លវ ិកា។
ាេស់ជាំនួយម្ុ ន

ដៅដព

ម្ូ

និធិម្រតូវបានដផ្សទរពី អងគការម្ួ យដៅអងគការម្ួ យដទៀត

ាេស់

ជាំ នួយដៃើម្គឺម្រតូវបានដគដៅថា "ាេស់ជាំនួយម្ុន" ។
តារងតុ

យការ

ការសដងខបអាំពីម្រទពយរបស់អងគការខ្លួនឯង (ឧ. ម្រទពយសម្បតតិ) និងចាំនួនទឹក
ម្របាក់ ស្ៃ

អងគការជាំ ពាក់អក
ន ៃដទដផ្សសងដទៀត (ឧ.បាំណុ

) ដៅកា

បរ ិដចឆទ

ណាម្ួ យ។
ដសៀវដៅធនាោរ

ដសៀវដៅស្ៃ

កត់ ម្រតារ

ធនាោរនីម្ួយៗ។

់ម្របតិ បតតិការទាំងអស់ស្ៃ
ស្ៃ

ម្រតូវបានដគសាគ

ឆលងកាត់ គណនី

់ផ្សងស្ៃរថាជាដសៀវដៅសាច់

ម្របាក់ ឬដសៀវដៅវ ិភាគសាច់ ម្របាក់។
ការដផ្សទៀងផាទត់ របាយការណ៍ធនាោរ

ៃាំ ដណើរការដនការពិនិតយដម្ើ

ថាដសៀវដៅធនាោរ

និ ងដសៀវដៅ

សាច់ ម្របាក់ របស់អងគភាពៃូចជាម្ួ យរបាយការណ៍ធនាោររបស់អងគភាព
ដៅកា

បរ ិដចឆទណាម្ួ យ។ ដនោះគឺ ជាការម្រតួតពិនិតយៃ៏ សាំខាន់ ស្ៃ

ពី កាំណត់ ម្រតារបស់អងគភាពដពញដ
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ញ និ ងម្រតឹម្ម្រតូវ។

បញ្
ជ ក់

របាយការណ៍ធនាោរ

របាយការណ៏ស្ៃ

ផ្ស

ជាបញ្ជីរយ

ម្របាក់ និងការទូ ទត់ម្របាក់ទាំងអស់ស្ៃ

បានដធែើដ

ធនាោរជាក់ោក់ និងសម្តុ

ម្រតូវបានដធែើដ

កា
អនកទទួ

ដចញដោយធនាោរស្ៃ
យស្ៃ

ើងដៅកនុងគណនី

បរ ិដចឆទជាក់ ោក់ ម្ួយ។

អនកទទួ

ផ្ស

គឺ ជាម្នុ សសស្ៃ

ម្អិតការទទួ

ើងដៅកនុងគណនីដៅ

អងគការម្ិនស្ម្នរោាភិបា

និ ងាេស់

ជាំ នួយានបាំណងជួ យ។ ពួ កដគគឺ ជាអនកពាក់ព័នធសាំខាន់ បាំផ្សុតរបស់អងគការ
ម្ិ នស្ម្នរោាភិ បា
ការកត់ម្រតា

។

ៃាំ ដណើរការដនការរកាទុកកាំ ណត់ម្រតាហិរញ្ញ វតថុទាំងអស់ដៅកនុងអងគការ។
ជាធម្ាតាវាពាក់ព័នន
ធ ឹងការដផ្សទរព័ ត៌ាន

ម្អិតស្ៃ

បានកត់ ម្រតាដៅដ

ើឯក

សារោាំម្រទដៅកនុងដសៀវដៅគណនី ឬកម្ាវ ិធីគណដនយយ។
ដសៀវដៅគណនី

គណនីផ្សូវការដនម្របតិ
ល
បតតិការហិរញ្ញ វតថុស្ៃ

ម្រតូវបានរកាទុកដោយបុ គគ

ិក

គណដនយយ រួម្ទាំង: ដសៀវដៅសាច់ម្របាក់ ដសៀវដៅបញ្ជីម្រទពយសម្បតតិ បងគរ
និ ង ដសៀវដៅម្របាក់ស្ខ្/ ម្របាក់ ឈួន
លវ ិកា

ចាំ នួនទឹកម្របាក់ ស្ៃ

អនកកាន់ លវ ិកា

អងគការម្ួ យដម្រោងនឹ ងបដងកើន

ដោ

បាំ ណងជាក់ ោក់ កនុងរយៈដព

បុ គគ

ិកានក់ ស្ៃ

ានការទទួ

ម្ួ យ និងានសិទិ ដធ ៃើម្បីអនុ ម្័តដ
របាយការណ៍ម្រតួតពិនិតយលវ ិកា

និ ងប័ ណាដផ្សសងៗដទៀត។

របាយការណ៍ស្ៃ

ម្ួ យស្ៃ

និ ងចាំ ណាយសម្រាប់

បានផ្សត

់ឱ្យ។

ខ្ុ សម្រតូវកនុងការម្រគប់ ម្រគងលវ ិកាជាក់ ោក់
ើការចាំ ណាយពីលវ ិកាដនាោះ។

បងាាញពី ចាំនួនពិតម្របាកៃម្រតូវបានចាំ ណាយនិ ងទទួ

បានដបើដម្របៀបដធៀបដៅនឹងលវ ិកា។
ម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុ។

ដនោះគឺ ជាឧបករណ៍សាំខាន់ សម្រាប់ ការ

ម្រតូវបានដគសាគ

់ផ្សងស្ៃរថាជារបាយការណ៍លវ ិកា

ដធៀបនឹងរបាយការណ៍ពិតម្របាកៃ។
លវ ិកាដធៀបនឹង

ទធផ្ស

ជាក់ស្សតង

របាយការណ៍ស្ៃ
និ ងបានទទួ

បងាាញពី ចាំនួនទឹកម្របាក់ ពិតម្របាកៃម្រតូវបានចាំណាយ

ដបើ ដម្របៀបដធៀបដៅនឹ ងលវ ិកា។

សម្រាប់ ការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុ។

ដនោះគឺ ជាឧបករណ៍សាំខាន់

ម្រតូវបានដគសាគ

់ផ្សងស្ៃរថាជារបាយ

ការណ៍ម្រតួតពិ និតយលវ ិកា។
ការកសាងសម្តថភាព

ៃាំ ដណើរការជួ យបុ គគ

ិក និ ងអងគការអភិ វឌ្ឍជាំ នាញ និងទាំនុកចិតតដៃើ ម្បីឱ្យ

ពួ កដគបដងកើនសម្តថភាពរបស់ពួកដគកនុងការដធែើសកម្ាភាព។
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ការចាំ ណាយម្ូ

ធន

ចាំ ណាយដ

ើសាារៈបរ ិកាខរ ម្រទពយសម្បតតិ និងម្រទពយសកម្ាដលរស្ៃ

ដម្របើម្របាស់ដៃើម្បីោាំម្រទៃ
ដសៀវដៅសាច់ ម្របាក់

ស្ៃ

កត់ ម្រតារ

បានដម្របើ ដៅដ
ដសៀវដៅវ ិភាគសាច់ ម្របាក់

់សកម្ាភាពដ

នឹ ងម្រតូវ

ើសពីម្ួយឆ្នាំ។

់ម្របតិបតិកា
ត រទាំងអស់ឆង
ល កាត់គណនី ស្តម្ួ យ។ ស្ៃ

ម្រតូវ

ើដសៀវដៅធនាោរ។

ដសៀវដៅសាច់ ម្របាក់ ស្ៃ
ចាំ ណាយ ស្ៃ

ានជួ រឈរសម្រាប់ ម្របដភទដផ្សសងៗដនការ

អាចម្រតូវបានដគដម្របើ ដៃើ ម្បីវ ិភាគម្របតិបតតិការៃូចស្ៃ

ពួកដគ

បានកត់ ម្រតា។
ការពោករណ៍

ាំហូរសាច់ ម្របាក់ របាយការណ៍ស្ៃ

បងាាញោ៉ា ងចាស់ដៅដព

ការទូ ទត់ ជាក់ ោក់ នឹងដកើតដ
សរុបដនសាច់ ម្របាក់ស្ៃ
ការចាំ ណាយសាំរប់ស្ផ្សនកោាំម្រទ ការចាំ ណាយស្ៃ

ើងកនុងរយៈដព

ាន

ទធផ្ស

។

បញ្ជីដនកូៃគណនី ទាំងអស់ស្ៃ

ចាំ នួនទឹកម្របាក់ ស្ៃ

បានដកើ តដ

កខណៈទូ ដៅ។ សាំដៅដ

ឬការចាំ ណាយដោយម្របដោ

ើការ
។

ម្រតូវបានដម្របើ ដៅកនុងម្របព័នធគណដនយយ

របស់អងគការម្ួ យ រួម្ានការពិ ពណ៌នាដ
យ

ជាក់ោក់ ម្ួយដហើយចាំនួន

ម្ិ នអាចម្រតូវបានបម្រម្ុងទុ កសម្រាប់សកម្ាភាពជាក់ ោក់

ចាំ ណាយបនាទប់បនសាំ ការចាំណាយសនូ

បិ ទសម្តុ

ម្របាក់ ចាំណាយនិ ង

អងគការម្ួ យរ ាំពឹងថានឹងានជា

ម្ួ យ នាយកោាន ឬគដម្រាងប៉ាុស្នតស្ៃ

តារងគណនី

ស្ៃ

ខ្កូៃនីម្ួយៗ។

ើងដៅកនុងគណនី ជាក់ ោក់ម្ួយ

(ឧ. គណនីធនាោរ)ដៅចុងការ ិយបរ ិដចឆទគណដនយយ។
ការដបតជា្ចិ តច
ត ាំ ណាយ

ម្របាក់ ស្ៃ

អនកបានដបតជា្ចិតតចាំណាយដៃើ ម្បីចាំណាយដ

និ ងដសវាកម្ាពីអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់ជាក់ ោក់ស្ៃ
ចាំ ណាយសនូ

ការចាំ ណាយសម្រាប់ ការោាំម្រទពី ការ ិោ
័យ

ចាំ ណាយដ

ួយ

និ ងអគគីសនី ។

ើការោាំម្រទកណា
ត

ដោយម្របដោ
អាំ ដពើ ពុករ

អនកម្ិនទន់ បានបង់ឱ្យពួកដគ។
័យកណា
ត

ម្ិ នទក់ ទងដៅនឹ ងសកម្ាភាពជាក់ ោក់ ដោយផាទ
ការ ិោ

របស់អងគការស្ៃ
់ ។ ឧ. រួម្ទាំង ជួ

ម្រតូវបានដគសាគ

់ផ្សងស្ៃរថាជាការ

ការចាំណាយបនាទប់ បនសាំ និ ងការចាំណាយ

។

ការរ ាំដោភអាំណាចស្ៃ
ផាទ

ស្ៃ

ើទាំនិញជាក់ ោក់

បានម្របគ

់ឱ្យដៃើ ម្បីទទួ

បានផ្ស

់ខ្ួន។
ល
(និ យម្ន័ យពីអងគការតាលភាពអនតរជាតិ។ )
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ម្របដោជន៍

ម្ជឈម្ណឌ

ចាំ ណាយ

សកម្ាភាពជាក់ ោក់ ម្ួយ(ឬម្រកុម្សកម្ាភាព) ស្ៃ
ដកើតដ

ើង ឬម្របាក់ចាំណូ

ស្ៃ

ការចាំ ណាយម្រតូវបាន

បានបដងកើត។ ម្ជឈម្ណឌ

ចាំ ណាយផ្សត

រចនាសម្ព័នធានម្របដោជន៍ សម្រាប់គណនី ដៅកនុងអងគការស្ៃ

ាន

ដនោះានន័ យថាដម្របៀបដធៀបតដម្លដនសកម្ាភាពដៅនឹង

ស្ៃ

់នូវ

សកម្ាភាពខ្ុ សោនដម្រចើន ឬាេស់ជាំនួយ។
ម្របសិទផ្ស
ធ

ចាំ ណាយ

ទធផ្ស

ដគសដម្រម្ចបាន។ជាវ ិធី ដនការពិ និតយដ

ើងវ ិញថាដតើសកម្ាភាពរបស់អក
ន ផ្សត

់នូវតដម្លសម្រាប់ ម្របាក់។ វាជាការ

ាំបាកខាលាំងណាស់សម្រាប់ អងគភាពម្ិន

ស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញភិបា

ដៃើ ម្បីវាស់សង
ទ ់ ពីម្របសិទធផ្ស

ចាំ ណាយកនុង

ការអនុវតតជាក់ ស្សតង។
ាេស់បាំណុ

នរណាានក់ ស្ៃ

ម្រទពយសកម្ារយៈដព

ខ្លី(ម្រទពយចរនត)

អងគការជាំពាក់

ប់ ដៅជាសាច់ ម្របាក់ (ឧ. បាំ ណុ

ជាសាច់ ម្របាក់ កុងរយៈដព
ន
រយោះដព

ខ្លី

ុយ។

សាច់ ម្របាក់ និងម្រទពយសម្បតតិដផ្សសងដទៀតស្ៃ

និ ងកាំ ពុងម្រត

បាំ ណុ

ពួក

បាំ ណុ

ស្ៃ

ម្ួ យឆ្នាំ។

អនកម្រតូវសងកនុងរយៈដព

កាំពុងៃាំដណើរការបាន

) ។ តាម្ម្រទឹ សីដត គអាចបតូរដៅ

12 ស្ខ្ខាងម្ុខ្ (ឧ. ពីអក
ន ផ្សគត់ផ្សង
គ ់ឬ

ឥណទនធនាោរ) ។
អនុ បាទចរនត

សាាម្រតស្ៃ
យៈដព
រយៈដព

សដម្រម្ចបានដោយការស្បងស្ចកម្រទពយចរនតនិងបាំណុ

ខ្លី។ វាម្របាប់ ដយើងថាដតើ អងគការអាចសងបាំណុ
12 ស្ខ្។

កូ នបាំ ណុ

នរណាានក់ ឬអងគការស្ៃ

រ ាំដោោះ

វ ិធី ដនការពម្រងាយតដម្លដនម្រទពយានកា
ឆ្នាំ។ ជាដរៀងរ

ម្ូ

និធិស្ៃ

បានកាំ ណត់

កាំ ណត់ដម្របើ ម្របាស់ដ

ើសពី ម្ួយ

់ឆ្នាំសាាម្រតដនការចាំ ណាយដៃើម្ម្រតូវបានៃកម្របាក់ ពី

យការ ដៅគណនី ចាំណូ

និងចាំណាយ។

ម្របាក់ ស្ៃ

ម្ិនបានោក់កម្រម្ិ តស្ៃ

ម្រតូវបានដគម្របម្ូ

និ ងម្រតូវបានកាំ ណត់ដោយស្

ការអភិវឌ្ឍន៍

របស់ខ្ួនបានកន
ល
ុង

ជាំ ពាក់ ម្របាក់អនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់។

តារងតុ

ទទួ

រ

កសម្រាប់ដោ

បានកនុងរយៈដព
បាំ ណងពិ ដសសដោយអនក

។

ៃាំ ដណើរការដនការផាលស់បូរសងគ
ត
ម្ដៅកនុងការដពញចិតរត បស់ជនម្រកី ម្រក។ ម្ិ ន
ានការម្រពម្ដម្រពៀងពី រដបៀបដៃើ ម្បីសដម្រម្ចបាននូវចាំណុចដនោះដទ។
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ម្នុ សស

ដផ្សសងោនដធែើតាម្ម្រទឹ សីខ្
ត ុ សោន
ស្ៃ

់

ើគុណតដម្លសងគម្ខ្ុ សោន)

ពួកដគដជឿថានឹ ងនាាំដៅរកការអភិវឌ្ឍន៍។ ឧ. អនកខ្លោះដជឿដ

ផ្សារដសរ ី ឬ
ចាំ ណាយផាទ

(ដោយស្ផ្សអកដ

ើដសៃាកិចេទី

ទធិម្របជាធិ បដតយយ ឬការពម្រងឹងសិទិ អ
ធ ាំណាចកនុងតាំបន់។

ការចាំ ណាយស្ៃ

អាចម្រតូវបានបម្រម្ុងទុកសម្រាប់ សកម្ាភាព នាយកោាន

ឬគដម្រាង។
ការបរ ិចាេគ

ជាម្របដភទអាំ ដណាយដនទាំនិញឬដសវាកម្ាជាជាងការបរ ិចាេគ

កត់ម្រតាដទែរភាគ

វ ិធី សាស្រសតស្ៃ

គណដនយយករដម្របើដៃើម្បីកត់ ម្រតារ

ពី រដៅកនុងម្របព័នធគណដនយយ។ វាផ្សត
និ ងម្របតិ បតតិការស្ៃ
ការផ្សត

់សិទិអ
ធ ាំ ណាច

របាយការណ៍ដ

ើកស្

ង

ញដនសាច់ ម្របាក់

ម្ិ នស្ម្នសាច់ ម្របាក់ របស់អងគការ។
របស់ពួកដគដៅដ

ើកតាត

ម្រគប់ម្រគងជី វ ិតរបស់ពួកដគ។

របាយការណ៍ខ្លីម្ួយស្ៃ
សកម្ាភាពស្ៃ

សវនកម្ាខាងដម្រៅ

់ម្របតិបតតិការដៅកស្នលង

់នូវរូបភាពដពញដ

ៃាំ ដណើរការដនការជួ យខ្លួនឯងឱ្យបដងកើនឥទធិព
ស្ៃ

ុយ។

បានដម្រោងទុក ឧ. ស្ៃ

សវនកម្ាហិរញ្ញវតថុស្ៃ
ការ ស្ៃ

ផ្សត

ពិ ពណ៌នាអាំពីភាពខ្ុ សោនោ៉ា ងសាំខាន់ពី

់ដោប

ដធែើដោយសវនករឯករជយោច់ ដោយស្
់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុស្ៃ

ម្រតូវ" ។ សវនករខាងដម្រៅក៏ អាចសរដសរ
ផ្សងស្ៃរស្ៃ

ផ្សត

អាចរួម្ជាម្ួ យគណនី ម្រគប់ ម្រគង។

់ដោប

់ដ

កពីអងគ

ាន "ពិ ត និងម្រតឹ ម្

ិខ្ិតសម្រាប់ ថានក់ម្រគប់ម្រគងម្ួ យ

ើបញ្
ា សាំខាន់ ៗស្ៃ

បានកត់ សាគ

់ដៅកនុង

ការម្រគប់ ម្រគងដផ្សទកុងរបស់
ន
អងគការ។
គណដនយយហិរញ្ញ វតថុ

កត់ម្រតា ស្បងស្ចកនិងតដម្រម្ៀបព័ត៌ានហិរញ្ញ វតថុ

ការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វតថុ

ៃាំ ដណើរការស្ៃ

ជារបាយការណ៍

ហិរញ្ញ វតថុសម្រាប់ ម្នុ សសខាងដម្រៅអងគការ។

ផ្ស

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

អនកម្រគប់ ម្រគង បុ គគ

ិក និងអនកទទួ

ដម្របើ ម្របាស់ដៃើ ម្បីដធែើឱ្យម្របាកៃថាធនធានហិរញ្ញ វតថុម្រតូវបានដម្របើ ម្របាស់

ដៃើម្បីសដម្រម្ចបាននូ វដោ
ម្របសិទផ្ស
ធ
និ រនតរភាពស្ផ្សនកហិរញ្ញ វតថុ

ទធផ្ស

ដៅរបស់អងគការម្ួ យម្របកបដោយម្របសិទធភាព

និ ងគណដនយយភាព។

សនតិសុខ្ហិរញ្ញវតថុរយៈដព

ស្វងរបស់អងគការម្ួ យស្ៃ

ានម្ូ

ការាន: ទាំ នាក់ទាំនងជាម្ួយអនកពាក់ ព័នៃ
ធ ៏ រ ឹងាាំ ម្របភពចាំ ណូ
និ ធិោានកាំ ហិត និ ងទុនបម្រម្ុងទូ ដៅ។ សូម្ដម្ើ
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ោានដ
ចម្រម្ុោះ ម្ូ

ផ្សងស្ៃរនិ រនតរភាព។

ើ

យុទធសាស្រសតហិរញ្ញបបទន

ឯកសារស្ៃ

កាំ ណត់ពីរដបៀបស្ៃ

អងគការរ ាំពឹងថានឹងផ្សត

ម្របតិ បតតិការខ្លួននាដព
ដ

ស្វង

។

អច

នម្រទពយ (ៃូចជាដម្រគឿងបរ ិកាខរ រលយនត ឬអោរ) ស្ៃ

អងគការស្ៃ

រកាស្ផ្សនកសាំខាន់ ដនតដម្លរបស់ពួកដគដ

បានដគសាគ
ចាំ ណាយដលរ

ដលលស្ៃ

ផ្ស

អងគភាពនឹងដកើ តដ

បូកដនម្របាក់ ម្របគ

ម្ួ យដៅដព
ការស្កលងបនលាំ

គណដនយយម្ូ

និធិ

ស្ៃ

ការ ិោ

និ ធិតាម្ាេស់ជាំនួយ

និ ធិ' ស្ៃ

ម្រតូវ

អងគភាព

័យ) ។ ផ្សទុយពីចាំណាយអដលរ។

់ដៅឱ្យនរណាានក់ ម្ុនសម្រាប់ ដោ

បាំណងណា

ការចាំណាយម្ិនចាស់ោស់ម្រតូវបានៃឹងជាម្ុ ន។

ម្របដោជន៍ផាទ

វ ិធី សាស្រសតដនការតាម្ោនចាំ ណូ
'ម្ូ

សាាម្រតម្ូ

បានផ្ស

ើសពី ម្ួយឆ្នាំ។

ើងម្ិនថាកម្រម្ិតដនសកម្ាភាពអែីស្ៃ

ការដម្របើម្របាស់ខ្ុសដោយដចតនាដៅដ
ទទួ

ជាកម្ាសិទិ រធ បស់

់ផ្សងស្ៃរថាជាម្រទពយរូបីយ៍។

អនុវតត (ឧ. ចាំ ណាយជួ
អស្ណតត

់

បចេុបបនន និ ងកនុងដព អនាគត។ វាម្រតូវបានបដងកើត
ើងជាស្ផ្សនកម្ួ យដនយុទសា
ធ
ស្រសតរម្
ួ និងម្រតូវបានអនុម្័តដោយម្រកុម្ម្របឹ កា

ភិ បា
ម្រទពយសកម្ារយៈដព

់ហិរញ្ញ វតថុៃ

ើធនធានរបស់អងគការម្ួ យដៃើ ម្បី

់ខ្ួន។
ល
និ ងចាំ ណាយតាម្ភាពខ្ុ សោន

ទក់ទងនឹងាេស់ជាំនួយជាក់ ោក់ ឬគដម្រាង។

របាយការណ៍ស្ៃ

លវ ិកាបានយ

បងាាញពី រដបៀបស្ៃ

់ស្សប

ជាម្ួ យាេស់ជាំនួយានក់ៗស្សបោនជាម្ួ យនឹ ងលវ ិកាសរុបសម្រាប់ គដម្រាង
ឬអងគការ។
ដសៀវដៅធាំ ទូដៅ

បញ្ជីដពញដ

ញដនម្របតិបតតិការទាំងអស់ស្ៃ

គណនី ទាំងអស់។

ដនោះគឺ ជាការចុ ោះដឈាាោះកណា
ត

ដទែរភាគ (ឧ. ៃូ ចស្ៃ
បានដគសាគ
ម្ូ

និធិទូដៅឬទុ នបម្រម្ុងទូ ដៅ ម្ូ

បានកត់ ម្រតាដៅកនុងកូៃ

សម្រាប់ ម្របព័នធកត់ ម្រតា

បានដម្របើ ដោយកម្ាវ ិធីគណដនយយភាគដម្រចើន) ។ ម្រតូវ

់ផ្សងស្ៃរថាជាដឈាាោះដសៀវដៅធាំ ។

និធិោានកាំ ហិតស្ៃ

ដៃើម្បីសដម្រម្ចដោ

អាចម្រតូវបានដម្របើ សម្រាប់ដោ

បាំណងរបស់អងគការ។

បានសនសាំ ឬបូ កបនត។

85

បាំ ណងណាម្ួ យ

សាំដៅដៅដ

ើម្ូ

និ ធិស្ៃ

ជាំ នួយម្នុ សសធម្៌

ជាំ នួយរយៈដព

ខ្លីផ្សត

់ជូនៃ

់អក
ន ស្ៃ

ងាយរងដម្រោោះដោយសារស្តាន

ភាពអាសននជាក់ ោក់ណាម្ួ យ (ឧទហរណ៍ ការផ្សត
ដៅៃ
សាច់់ ម្របាក់ បស្ណតត

់ជនរងដម្រោោះដោយការរញ្ួជ យៃី) ។

សាច់ ម្របាក់ អស្ណតតស្ៃ
ស្ៃ

់អាហារ និ ងទី ជម្រម្ក

ម្រតូវបានដ

ម្រតូវបានកាំ ណត់ ដៅកម្រម្ិ តស្ៃ

បានម្រពម្ដម្រពៀងោន

ើងដោយចាំ នួនទឹកម្របាក់ពិតម្របាកៃស្ៃ
ើងវ ិញកា

ចាប់ តាាំងពី វាម្រតូវបានបាំ ដពញដ

បានចាំ ណាយ

ពីម្ុនដៃើម្បីនាាំវាម្រត

ប់ ដៅ

កម្រម្ិ តដៃើម្វ ិញ។
របាយការណ៍ចាំ ណូ

និងចាំ ណាយ

សដងខបម្របតិបតតិការចាំ ណូ

គណដនយយស្ៃ

ម្រតូវបានស្កតម្រម្ូវសម្រាប់ម្របតិ បតតិការស្ៃ

បញ្េប់ឬបានដកើតដ
ចាំ ណាយដោយម្របដោ

និ ងចាំ ណាយសម្រាប់ រយៈដព

ការចាំ ណាយស្ៃ

ើងកនុងរយៈដព

គណដនយយដផ្សសងដទៀត (ឧ. បងគរ) ។

ម្ិ នអាចម្រតូវបានបម្រម្ុងទុ កសម្រាប់សកម្ាភាពជាក់ ោក់

ណាម្ួ យ នាយកោាន ឬគដម្រាងប៉ាុស្នតស្ៃ
បានដគសាគ

់ផ្សងស្ៃរថាជាការចាំ ណាយដ

បនាទប់បនសាំ ឬការចាំណាយសនូ
ម្រគឹ ោះសាថនផ្សត

់ជាំនួយ

អងគការស្ៃ

ផ្សត

ម្ិ នទន់ បាន

់ម្ូ

និធិៃ

ជាទូ ដៅដៅកនុងធម្ាជាតិ។ ម្រតូវ

ើការោាំម្រទកណា
ត

ការចាំ ណាយ

។
់អងគការដម្រៅរោាភិ បា

។ ឧទហរណ៍: DfID,

USAID និ ងComic Relief។
សវនកម្ាដផ្សទកុង
ន

ការដធែើសវនកម្ាដធែើដ

វ ិកកយបម្រត

សាំដណើសុាំទូទត់ ស្ៃ

ពិ និតយថាដតើ ដោ

ើងដោយបុ គគ

ិកដៅកនុងអងគការស្ៃ

ជាដរឿយៗម្រតួត

នដោបាយនិ ងនី តិវ ិធីម្រតូវបាន អនុ វតតតាម្ ស្ៃរឬដទ។
បានទទួ

ពី អក
ន ផ្សគត់ផ្សគង់សម្រាប់ ទាំនិញជាក់ោក់ឬ

ដសវាកម្ា។
ទិ នានុបបវតតិ

ធាតុ ដៅកនុងគណនីស្ៃ

ម្រគបៃណតប់ ដ

ើម្របតិបតតិការម្ិ នស្ម្នរូបិយវតថុម្ួ យ

- ឧ. សម្រាប់ ការកត់ ម្រតា ការបរ ិចាេគជាម្របដភទ ឬរ ាំដោោះ ឬស្កកាំ ហុសស្ៃ
បានដកើតដ
បាំ ណុ

ើងដៅកនុងគណនី ។

ចាំ នួនទឹកម្របាក់ ស្ៃ

អងគភាពរបស់អក
ន ជាំ ពាក់ ដៅអនកៃដទរប់បញ្ូេ

ម្របាក់ កម្េី ចាំ ណាយបងគរ ជាំនួយស្ៃ
ដៅស
ជាំ រោះបញ្ជី

ទទួ

ទាំង

បានជាម្ុន និងវ ិកកយបម្រតស្ៃ

់។

កម្រម្ិ តដនសាច់ ម្របាក់ និងម្រទពយសម្បតតិងាយស្សួ
ដបើ ដម្របៀបដធៀបដៅនឹ ងតម្រម្ូវការដៅដ
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បស្ម្លងដៅជាសាច់ ម្របាក់

ើសាច់ ម្របាក់ ស្ៃ

អាចរកបាន

ឧ. ដៃើម្បីបង់វ ិកក័យបម្រត។
អនុ បាតដន

ទធភាពទូ ទត់សងបាំ ណុ

ការវាស់ស្វងដន

ការស្បងស្ចកបាំ ណុ
បាំ ណុ

ាំហូរសាច់ម្របាក់ ស្ៃ

បានដោយ

និងការវ ិនិ ដោគរយៈដព

សាច់ ម្របាក់

ខ្លីដោយ

បចេុបបនន។

ការបញ្ុេ ោះបញ្ូជ

យនតការដ

ការវ ិភាគ

វ ិធី សាស្រសតម្ួយសម្រាប់ ការដធែើស្ផ្សនការ

កខ័ណឌសម្ស្សប

ទទួ

គូ រផ្ស

ើកទឹកចិតៃ
ត

់អនកដធែើការសដម្រម្ចចិ តៃ
ត ៏ ានឥទធិព

ម្របដោជន៍ របស់អក
ន ម្រកនិងអនកស្ៃ

គដម្រាងដោយស្ផ្សអកដ

បាត់បង់ជីវ ិត។

កនុងការគិត

ការម្រតួតពិនិតយ និ ងរយការណ៍ពី

ើឋានានុ ម្រកម្រ ឹងាាំដនដោ

សកម្ាភាព។ ានការជស្ជកស្វកស្ញកោ៉ា ង

ដៅ ដោ

បាំ ណង និង

ម្អិតថាដតើ វាជាឧបករណ៍សម្

ស្សបសម្រាប់ គណដនយយភាពដៅកនុងវ ិស័យអងគការដម្រៅរោាភិ បា

ឬោ៉ា ង

ណា។
ការម្រគប់ ម្រគងគណដនយយ

ការផ្សត

់ព័ត៌ានហិរញ្ញ វតថុៃ

់អក
ន ម្រគប់ម្រគងសម្រាប់ ដោ

បាំ ណងដនការដធែើ

ស្ផ្សនការ ការសដម្រម្ចចិ តត និ ងការម្រតួតពិ និតយការបាំ ដពញការងារ។
តដម្លតាម្បញ្ជីសុទធ

តដម្លដៃើម្ដនម្រទពយសកម្ាៃកនិងការរ ាំដោោះបងគររបស់វារហូតៃ
ដចឆទ។ដនោះគឺ ជាតដម្លដនម្រទពយសកម្ាស្ៃ

ម្រទពយចរនតសុទធ

តុ

យការ។

ម្ូ

និធិស្ៃ

ម្រតូវបានបងាាញដៅដ

ដឈាាោះកូៃតាំ ណាង

បរ ិ

ើតារង

អងគការម្ួ យានសម្រាប់ម្របតិ បតដិការម្របចាាំដលៃ។ ជាធម្ាតាម្រតូវ

បានកាំ ណត់ ជាម្រទពយសកម្ាចរនត ៃកនិងបាំ ណុ
សាគ

់កា

់ផ្សងស្ៃរថាជាទុនបងែិ

ដឈាាោះដផ្សសងដទៀតសម្រាប់ដ

។
ខ្កូៃគណនី។

បចេុបបនន។ ស្ៃ

ដ

ខ្កូ ៃស្ៃ

ម្រតូវបានដគ

ជា

ម្របដភទ

ម្រកុម្ជាក់ ោក់ ដនម្របតិបតតិការ ឧ. 'ការៃឹកជញ្ូជ ន' ឬ 'ម្របាក់ ស្ខ្' ។
ដឈាាោះដសៀវដៅធាំ តាំណាង

បញ្ជីម្របតិបតតិការទាំងអស់ស្ៃ

បានកត់ម្រតាដៅកនុងកូៃគណនី ទាំងអស់។

ដនោះគឺ ជាការកត់ ម្រតាសម្រាប់ ម្របព័នធដទែរភាគ (ឧ. ៃូ ចស្ៃ
វ ិធីគណដនយយភាគដម្រចើ ន) ។ ម្រតូវបានដគសាគ

បានដម្របើដោយកម្ា

់ផ្សងស្ៃរថាជាដសៀវដៅធាំ ទូ

ដៅ។
អងគការម្ិនស្ម្នរោាភិ បា

អងគការម្ិនរកម្របាក់ចាំដណញស្ៃ
រជយពី រោាភិ បា

ស្ផ្សអកដ

និ ងដធែើការដៃើម្បីផ្ស
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ើម្ូ

ោានដនតដម្លសងគម្គឺឯក

ម្របដោជន៍របស់ម្របជាជនដផ្សសង

ដទៀត។

ម្រតូវបានដគសាគ

់ផ្សងស្ៃរថាជាអងគការម្ិនរកម្របាក់ ចាំដណញឬអងគ

ការសា័ម្រគចិ តឯ
ត កជន។
សម្តុ

យ ដៃើម្ម្រោ

ចាំ នួនទឹកម្របាក់ ស្ៃ

ដកើ តានដ

ើងដៅកនុងគណនីជាក់ ោក់ម្ួយ

(ឧ. គណនី ធនាោរ) ដៅដៃើ ម្ៃាំ បូងដនរយៈដព
ៃូ ចោននឹ ងការបិទសម្តុ
អូ ហាគណូម្រកាម្

គាំ នូសតាងស្ៃ
រដបៀបស្ៃ

ឥណទនវ ិបតតិដសៃាកិចេ

យពីកាំ

ុងដព

គណដនយយម្ួ យ។ វាគួរស្ត

គណដនយយម្ុ ន។

បងាាញថានរណាដធែើការដៅកស្នលងណាដៅកនុងអងគការ និង

នាយកោានម្រតូវបានដរៀបចាំ។

ម្របាក់ កម្េីរយៈដព

ខ្លីពីធនាោរដៅដព

ស្ៃ

អនកចាំណាយម្របាក់ដម្រចើ នជាង

ម្ុ នដចញពី គណនីធនាោររបស់អក
ន ដម្រចើនជាងអែីស្ៃ

អនកាន។ ឥណទន

វ ិបតតិដសៃាកិចេានតដម្លដលលដហើយម្រតូវបង់ម្របាក់ វ ិញដៅដព
ប់ម្កវ ិញ។ វាជាការ

ទម្ទរម្របាក់ ម្រត
ចាំ ណាយបនាទប់បនសាំ

ដ

ើការចាំណាយស្ៃ

ប
អ ាំផ្សុតដបើ ដជៀសវាងដម្របើវា។

ម្ិនអាចម្រតូវបានបម្រម្ុងទុកសម្រាប់ សកម្ាភាពជាក់

ោក់ ណាម្ួ យ នាយកោាន ឬគដម្រាងប៉ាុ ស្នតស្ៃ
ស្ៃ

សាំដៅថាជាការចាំណាយដ

ការចាំ ណាយដោយម្របដោ
គណនីសាច់ម្របាក់

ិត
អ

បដញ្ញើសាច់ ម្របាក់ បនតិចបនតួច
ការ ិោ

ដសៀវដៅសាច់ ម្របាក់

ិត
អ

ជាដសៀវដៅស្ៃ

កត់ ម្រតារ

លវ ិកាម្ួ យស្ៃ

បងគរ

។
បដណា
ត ោះអាសនន

់ការទទួ

ម្រតូវបានបាំ ស្បកដៅជាដព

ម្របតិ បតដិការស្ៃ
ទទួ

ើការោាំម្រទកណា
ត

, ការចាំណាយសនូ

ស្ៃ

បានដធែើដ

និងការទូ ទត់ ស្ៃ

ឬ

ើងដៅកនុង

បានដធែើដ

ើងពី

ិត
អ ។

លវ ិកាសម្រាប់ ដរៀងរ
ចាំ ណាយទូ ទត់ម្ុន

ជាទូ ដៅដៅកនុងធម្ាជាតិ។

័យសម្រាប់ ការចាំណាយម្របចាាំស្ខ្តិ ចតួច។

គណនីសាច់ម្របាក់
លវ ិកាៃាំណាក់ កា

ណាធនាោរ

ដវោខ្ុ សោន - ជាធម្ាតាបងាាញ

់ស្ខ្។

អនកទូ ទត់ បាំណុ

សម្រាប់ទាំនិញឬដសវាកម្ាម្ុនដព

អនក

វា - ឧ. ធានារ៉ា ប់ រងម្របចាាំឆ្នាំ។ ចាំណាយទូ ទត់ម្ុនគឺ ផ្សុយពី
ទ
ចាំណាយ
បងាកន់ដៃជាកាំណត់ ម្រតាផ្សលូវការស្ៃ

បានទទួ

ពី អក
ន ផ្សគត់ផ្សគង់ស្ៃ

បញ្
ជ ក់ ថាអនកបានបង់ម្របាក់ ម្ួយចាំ នួនសម្រាប់ ទាំនិញឬដសវាកម្ាម្ួយចាំ នួន
រួម្ទាំងព័ត៌ាន
ការផ្សត

ាំអិតដនកា

់ជូនដៅអនកស្ៃ
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បរ ិដចឆទបរ ិាណនិងអនកផ្សគត់ផ្សង
គ ់។

។

ទិញទាំ និញឬដសវាកម្ាពីអងគការរបស់អនកផ្សងស្ៃរ។

របាយការណ៍ចាំ ណូ

និងចាំ ណាយ

របាយការណ៍សដងខបដនដសៀវដៅសាច់ ម្របាក់ សម្រាប់ ការ ិយបរ ិដចឆទ

គណដនយយជាក់ ោក់ម្ួយស្ៃ
ដនោះម្ិ នរប់បញ្ូេ
បញ្េប់ឬស្ៃ
ការដផ្សទៀងផាទត់

ការដ

សាំដៅដៅដ

ៃាំ ដណើរការពិនិតយដម្ើ

និងការបិទសម្តុ

តម្រម្ូវសម្រាប់ ម្របតិបតតិការស្ៃ

យ។

ម្ិនទន់ បាន

ើភាពខ្ុ សោនដៅនិ ងការ ិយបរ ិដចឆទគណដនយយ។

ថាសាំណុាំកាំ ណត់ ម្រតាម្ួ យឯកភាពជាម្ួ យសាំណុាំ

កាំ ណត់ម្រតាដផ្សសងដទៀត។
ដ

រួម្ទាំងការដបើក

ដនោះដធែើឱ្យអនកម្របាកៃថាព័ ត៌ានានភាពដពញ

ញ និងម្រតឹម្ម្រតូវ។ ការដផ្សទៀងផាទត់ របាយការណ៍ធនាោរគឺ ជាការម្រតួត

ពិ និតយៃ៏ សាំខាន់។
ម្របាក់ បម្រម្ុងទុ ក

ម្ូ

ម្ូ

ចាំ ណូ

និធិស្ៃ

ានកម្រម្ិ ត

និធិស្ៃ
ស្ៃ

ម្រតូវបានសនសាំទុកកា
ទទួ

ពី ឆ្នាំម្ុន។

បានដៃើ ម្បីដម្របើ សម្រាប់ ដោ

(ឧ. គដម្រាងជាក់ ោក់ ) ។ អាចាន
ទាំងតម្រម្ូវការដៃើ ម្បីរយការណ៍ម្រត
ោក់ ម្ួយ។
ការស្បងស្ចកភារៈកិចេ

បាំណងជាក់ោក់ម្ួយ

កខខ្ណឌបស្នថម្ដទៀតស្ៃ

រួម្បញ្ូេ

ប់ ដៅាេស់ជាំនួយដៅកនុងទម្រម្ង់ ជាក់

ការស្បងស្ចកភារកិចេដផ្សសងៗោនសម្រាប់ដោោះស្សាយម្របតិបតតិការរវាង
ម្នុ សសខ្ុ សោន (ឧ. ម្នុ សសានក់ ោក់បញ្
ជ ដហើយានក់ ដទៀតសរដសរ
ម្ូ

ការផ្សត

់សវាកម្ា

បបទនបម្រត) ម្រតូវបានដគសាគ

ៃាំ ដណើរការដនការផ្សត

់ផ្សងស្ៃរថាជាការស្បងស្ចកតួ នាទី។

់ឲ្យ "ដសវាសុខ្ុា

ភាព" ៃូ ចជាទឹ កសាអត ការអប់រ ាំ

និ ងការស្លទាំសុខ្ភាព។ ជាទូ ដៅការទទួ
ហតថដ

ខ្ី

អនកពាក់ ព័នធ

អនកស្ៃ

ម្រតូវបានអនុ ញ្ញតឱ្យចុ ោះហតថដ
ចូ

អនកទទួ

ិក អនកម្រគប់ ម្រគង អនកទទួ

ផ្ស

រួម្កនុងសកម្ាភាពរបស់អងគការម្ួ យ។ ឧ. រួម្ទាំង

។

ឯកសារដៃើ ម្ស្ៃ
ដៃទទួ

និ រនតភាព

បុ គគ

បនទុក ាេស់ជាំនួយ

ពិ ពណ៌នាអាំ ពីម្របតិ បតតិការនី ម្ួយៗ ឧ. វ ិកកយប័ម្រត បងាកន់

ម្របាក់ និ ងអនកានសិទក
ធ ត់ម្រតា។

ទធភាពរបស់អងគការម្ួ យដៃើម្បីបនតាន និងៃាំ ដណើរការកនុងដព

អនាគត។ សូម្ដម្ើ

។

ខាកនុងនាម្អងគភាព។

ម្រគប់ ម្រកុម្ម្នុ សសស្ៃ
និ ងរោាភិ បា

ឯកសារោាំម្រទ

ខ្ុ សម្រតូវរបស់រោាភិ បា

ផ្សងស្ៃរនូ វនិរនតរភាពហិរញ្ញវតថុ។
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ហិរញ្ញិក

ជាអនកទទួ
ដម្ើ

ខ្ុ សម្រតូវានក់ ស្ៃ

ានការទទួ

ខ្ុ សម្រតូវជាក់ ោក់ កុងការ
ន

ការខ្ុ សម្រតូវការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញវតថុរបស់អងគការដម្រៅរោាភិ បា

និង

ដៃើម្បីនាាំយកបញ្
ា ហិរញ្ញវតថុដៅជាការយកចិតតទុកោក់ ពីអនកទទួ

ខ្ុ សម្រតូវ

បញ្ជីសម្តុ

បរ ិដចឆទ

ដផ្សសងដទៀត។
តារងតុ

យភាព

យដ

ើគណនីចាំណាយទុ កម្ុនបុគគ

ជាក់ ោក់ម្ួយ។ គណនី ម្របាក់ ចាំណូ
តុ
អនកទទួ

ខ្ុ សម្រតូវ

នីម្ួយៗដៅកា

និងចាំណាយម្រតូវបានដរៀបចាំ ពីតារង

យភាព។

សាជិ កានក់ ដនអងគការដធែើការសដម្រម្ចចិ តខ្
ត ពស់បាំផ្សុតរបស់អងគភាពស្ៃ
ដរឿយៗម្រតូវបានដគសាគ
រួម្អនកទទួ

់ថាជាម្រកុម្ម្របឹកាភិ បា

ខ្ុ សម្រតូវានការទទួ

អស់របស់អងគការ។

ឬជាគណៈអភិ បា

ជា
។ ជា

ខ្ុ សម្រតូវកនុងការដម្របើ ម្របាស់ធនធានទាំង

ចាប់ សាំខាន់ពីររបស់អងគភាព
ម្ិ នស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញដធែើការ

1. អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញម្រតូវរកាការសនទនាដោយ

ដោរពចាំ ដពាោះម្នុ សសស្ៃ

ពួ កដគានបាំណងជួ យ។

2.អងគភាពម្ិនស្សែងរកម្របាក់ ចាំដណញពឹងស្ផ្សអកដ
របស់ពួកដគដហើយម្រតូវផ្សត
ម្ូ

និធិស្ៃ

ម្ិនបានោក់កាំហិត

ម្រតូវបានដធែើដ

់អាំណាចៃ

ើងសម្រាប់ដោ

អាចម្រតូវបានចាំ ណាយដ

ើបុគគ

ិកចុ ោះៃ

់ទីកស្នលង

់ពួកដគដៃើម្បីដធែើការវ ិនិ ច័ យ
ឆ

។
អ

បាំ ណងទូ ដៅរបស់អងគភាពស្ៃ

ើសកម្ាភាពណាម្ួ យស្ៃ

រួម្ចាំស្ណកៃ

់ដោ

បាំ ណងរបស់អងគការ។
ការចាំ ណាយអដលរ

ចាំ ណាយស្ៃ

បដងកើន និ ងបនថយ ដៅតាម្ការដធែើសកម្ាភាពដផ្សសងៗោន

(ឧ. ឥៃាសម្រាប់គដម្រាងសាងសង់ ឬដម្របងសម្រាប់ ដធែើៃាំដណើរទសសនកិចេ
ដៅតាម្ទី តាាំង) ។ ផ្សទុយពីការចាំ ណាយានកា
គាំ ោត

កាំណត់ ។

ភាពខ្ុ សោនរវាងគដម្រាងលវ ិកា និង ម្របាក់ចាំណូ
ដ

ើដ

ឬចាំណាយជាក់ ស្សតងដៅ

ខ្កូ ៃគណនី ណាម្ួយ ឬសម្រាប់លវ ិកាទាំងម្ូ

។

ការដផ្សទរលវ ិកា

ការដផ្សទរម្របាក់ពីគដម្រាងលវ ិកាម្ួ យដៅគដម្រាងម្ួ យដទៀត។

សកខីបម្រត

កាំ ណត់ចាំណាាំស្ៃ

ពិពណ៌នាទិ ៃាភាពហិរញ្ញ វតថុរបស់ម្របតិបតតិការ។

ជាដរឿយៗម្រតូវបានដម្របើកុងម្របព័
ន
នធគណដនយយ។
ាន

ម្អិតៃូចជា: កា

អនកបង់ម្របាក់។

។
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សកខីបម្រតរួម្បញ្ូេ

បរ ិដចឆទ ចាំ នួនទឹ កម្របាក់ ដ

នូ វពត៌

ខ្គណនី អនកទទួ

/

បស្ម្រម្ម្របួ

ទុនបងែិ

ម្ូ

និធិស្ៃ

អងគការម្ួ យានសម្រាប់ម្របតិ បតដិការម្របចាាំដលៃរបស់ខ្ួន។
ល
ជា

ធម្ាតាម្រតូវបានកាំ ណត់ ដោយយកម្រទពយសកម្ាចរនត ៃកនិងបាំណុ
បចេុបបនន។ ស្ៃ
ចុ ងឆ្នាំ
ម្ូ

ោានលវ ិកាសូនយ

ចុ ងកា

ម្រតូវបានដគសាគ

់ផ្សងស្ៃរថាជាម្រទពយសកម្ាចរនតសុទ។
ធ

បរ ិដចឆទសម្រាប់ការ ិយបរ ិដចឆទគណដនយយម្របចាាំឆ្នាំ។

វ ិធី សាស្រសតកុងការដរៀបចាំ
ន
លវ ិកាស្ផ្សអកដ
ចាំ ណាយ ជាជាង

ទធផ្ស
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ើការបា៉ា ន់សាានម្របាក់ ចាំណូ

ហិរញ្ញ វតថុកា

ពី ឆ្នាំម្ុន។

និងការ

ទសសនវិស័យ
ការអភិវឌ្ឍម្របកបដោយនិ រនតរភាពសម្រាប់ម្របដទសកម្ពុជា

បេសកកម្ម

កនុងនាម្អងគការសាជិ កភាព គណៈកាាធិ ការសហម្របតិបតតិការដៃើ ម្បីកម្ពុជា ដធែើការកនុងភាពជាដៃគូ
ដៃើម្បីអភិ បា កិ ចេ អ បរ ិោកាសអាំ ដណាយផ្ស និងនិរនតរភាព ដនអងគការសងគម្សុីវ ិ ដៅកម្ពុជា។

បោលប

ៅៈ

សងគម្សុីវ ិ

ម្ួ យស្ៃ

ានកិចេសហការៃ៏ រ ឹងាាំនិងានសម្តថភាព

ដឆលើយតបដៅនឹងបញ្
ា ដនការអភិវឌ្ឍដៅកម្ពុជា។

គុណតម្ម្ៃ
សុចរ ិតភាព
ភាពដឆលើយតប
កិ ចេសហម្របតិ បតិ តការ
គុ ណភាព
បរ ិោបនន
House: #9-11, Street 476, Toul Topoung I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
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Tel:+855(0)23 214 152, Fax: +855(0)23 216 009
E-mail: infor@ccc-cambodia.org

Website: www.ccc-cambodia.org

