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េវន្ក្ម្មពន្ធដារ  
rrr2sss 

សវនកមមពនធដារគឺជាការររួរពិនិរយលលើបញ្ជ ិកាគណលនយយ របាយការណ៍ហិរញ្ដ វរថុ និងឯកសារលផេងៗ 
ខែលពាកព់ន័ធនឹងអាជីវកមមរបស់អនកជាបព់នធ លែើមបបីញ្ជជ កថ់ាការគណនា ការរបកាស និងការបងរ់បាកព់នធបាន 
ររឹមររូវតាមច្បាប ់ និងបទបបញ្ដរតិពនធដារ។ កនុងលនាោះផងខែរ លយើងសលងេរល ើញថាការលធវើសវកមមពនធដារគឺលធវើ 
លឡើងកនុងលោលបំណងច្បមបងគឺជរមុញឲ្យានការលោរពច្បាប ់ និងបទបបញ្ដរតិសតីពីសារលពើពនធលដាយសម័រគចិ្បរត 
និងលែើមបធីានាថាការអនុវរតនក៍ារពវកិច្បចពនធដារលរកាមរបបសវ័យរបកាសបានទទលួករមរិអនុលោមភាពែពស់។  

១.របលភទននសវនកមមពនធដារ  

 លោងតាមច្បាបស់តីពីសារលពើពនធ និងច្បាបស់តីពីវលិសាធនកមមននច្បាបស់តីពីសារលពើពនធ បានលធវើការខបងខច្បក 
សវនកមមពនធដារជា៣របលភទគឺឺៈ សវនកមមលលើលិែិរសាន ម (ក) សវនកមមានករមរិ(ែ) និងសវនកមមលពញលលញ 
(គ)។  

ក.សវនកមមលលើលិែិរសាន ម (Desk Audit)  

 ការលធវើសវនកមមលលើលិែិរសាន ម គឺជាការពិនិរយវនិិច្បឆយ័លលើលិែិររបកាសសារលពើពនធរបចខំែ ឬរបចឆំ្ន  ំ
ខែលានភាពមនិររឹមររូវ ភាពមនិរបរករី និងភាពមនិសីុសង្វវ កោ់ន ននលិែិររបកាសសារលពើពនធរបចខំែ 
និងរបចឆំ្ន ។ំ ជាទូលៅសវនកមមលនោះ ររូវលតត រសំខានល់ៅលលើខរបញ្ជា ជាកោ់ក ់ និងង្វយរសួលលដាោះរសាយកនុង 
ទិនានុបបវរតិទិញ-លក ់ រពមទងំចំ្បណុច្បមនិរបរករីទងំឡាយខែលរកល ើញលៅលលើលិែិររបកាសសារលពើពនធ 
និងពរ័ា៌នខែលរែឋបាលសារលពើពនធទទលួបានពីរបភពលផេងៗ ែូច្បជាអគគនាយកដាឋ នររនាោរជារិ អគគនាយក- 
ដាឋ នលទធកមមសាធារណឺៈ អគគនាយកដាឋ នគយ និងរដាឋ ករកមពុជាជាលែើម។  

 សវនកមមលលើលិែិរសាន មររូវលធវើលៅការោិល័យពនធដារលហើយរែឋបាលសារលពើពនធអាច្បអលញ្ជ ើញអនកជាប ់
ពនធមកការោិល័យពនធដារលែើមបបំីភល ឺ និងបង្វា ញឯកសារពាកព់ន័ធចំ្បលពាោះបញ្ជា មនិរបរករីជាកោ់កល់លើលិែិរ
របកាសសារលពើពនធ។ កនុងករណីខែលហានិភយ័ទងំឡាយខែលរកល ើញតាមរយឺៈលិែិររបកាសរបកាសាន
លកខណឺៈសមុគសាម ញជារបពន័ធ ឬាន ហានិភយ័ែពស់ មន្រនតីទទួលបនទុកររូវបញ្ឈបក់ារលធវើសវនកមមលលើលិែិរសាន ម 
លហើយដាកប់ញ្ចូ លកនុងកមមវធីិសវនកមមានករមរិ ឬសវនកមមលពញលលញ។ លពលលវោខែលររូវលធវើចំ្បលពាោះ 
សវនកមមរបលភទលនោះ គឺររូវលធវើោ៉ា ងយឺរបំផុរ ១២ខែ លរកាយរយឺៈលពលដាកលិ់ែិររបកាសសារលពើពនធរបចខំែ 
ឬលិែិររបកាសសារលពើពនធរបចឆំ្ន ។ំ   

ែ.សវនកមមានករមរិ (Limited Audit)   
 សនកមមានករមរិ គឺជារបលភទសវនកមមខែលវសិាលភាពរបស់វាានករមរិ និងររូវលធវើលៅទីកខនលង 
អាជីវកមមរបស់សហរោស។ សវនកមមលនោះរមួាន សវនកមមអាករលលើរនមលបខនថម សវនកមមលលើការបងវលិសង 
សវនកមមជាគលរាង និងសវនកមមតាមរបលភទពនធ និងអាករលផេងៗកនុងលិែិររបកាសរបចខំែ និងសវនកមមជា 
គលរាងចំ្បណាយជាកោ់កណ់ាមយួ ឬលលើធារុណាមយួកនុងតារាងរុលយការ ឬកនុងរបាយការណ៍លទធផល។ 
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សវនកមមអាករលលើរនមលបខនថម សវនកមមជាគលរាង និងសវនកមមតាមរបលភទពនធ និងអាករលផេងៗររូវលធវើលឡើង 
ចំ្បលពាោះខររយឺៈលពលជាបព់នធកនុងឆ្ន សំារលពើពនធច្បរនត ឬរយឺៈលពល១២ ខែជាបោ់ន គិរពីខែច្បរនតថយលរកាយ។  
 សវនកមមជាគលរាងគឺជាខផនកមយួននសវនកមមានករមរិ លរពាោះថាគលរាងអាច្បកំណរល់ដាយវស័ិយ 
លសែឋកិច្បចណាមយួ និងលតត រលលើការចំ្បណាយ-ចំ្បណូលណាមយួ ការបងវិលរបាកឲ់្យវញិ ការវាយរនមលសននិធិ 
ឬគណនីណាមយួលៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វរថុ។  

គ.សវនកមមលពញលលញ (Comprehensive Audit)  
 សវនកមមលពញលលញគឺជាសវនកមមរមួលលើពនធរបាកចំ់្បលណញ អាករលលើរនមលបខនថម អាករពិលសស 
និងរបលភទពនធអាករលផេងលទៀរកនុងឆ្ន សំារលពើពនធនីមយួៗ ខែលអនកជាបព់នធានការពវកិច្បចររូវបងត់ាមបទបបញ្ដរតិ 
សតីពីពនធដារ។ សវនកមមលពញលលញររមូវឲ្យលធវើសវនកមមលៅទីកខនលងរបស់សហរោស លលើរគបរ់បលភទពនធអាករ 
ទងំអស់ ខែលរមួានការររួរពិនិរយលលើបញ្ជ ីកាគណលនយយ របាយការណ៍ហិរញ្ដ វរថុ ឯកសារលផេងៗខែល 
ពាកព់ន័ធ និងអាជីវកមមលែើមបធីានាថាសហរោសបានលរៀបចំ្បរបាយការណ៍គណលនយយ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វរថុ 
បានររឹមររូវតាមច្បាបជ់ាធរាន និងបានបំលពញការពវកិច្បចបងព់នធររឹមររូវតាមច្បាបស់តីពីសារលពើពនធ។  
 កនុងករណីសហរោសសំុបញ្ឈបអ់ាជីវកមម ឬកនុងករណីានការសលរមច្បពីអគគនាយកននអគគនាយកដាឋ ន 
ពនធដារ សវនកមមលពញលលញអាច្បររូវបានលធវើលឡើងរមួោន រវាងនាយកដាឋ នសវនកមមសហរោស និងនាយកដាឋ ន 
រគបរ់គងអនកជាបព់នធធំ ឬសាខាពនធដារលែរត-ែណឌ ។  
 
២.ការយិបរលិច្បឆទ និងទីកខនលងលធវើសវនកមម  
 ជាទូលៅការលធវើសវនកមមពនធដារអាច្បររូវបានលធវើលឡើងលរកាមលកខែណឌ ននកាលបរលិច្បឆទែូច្បខាងលរកាម៖  

 ការយិបរលិច្បឆទពី ១ឆ្ន ែំល់ ៣ឆ្ន  ំលរកាយការដាកលិ់ែិររបកាសសារលពើពនធ ឬ 
 ១០ឆ្ន លំរកាយកាលបរលិច្បឆទខែលររមូវឲ្យដាកលិ់ែិររបកាសសារលពើពនធ របសិនលបើានភសតុតាងបញ្ជជ ក ់

ថាានអំលពើរាងំសទោះែល់ការអនុវរតនប៍ទបបញ្ដរតិសតីពីពនធដារ  
 ឬកនុងរយឺៈលពលមយួណាកប៏ានតាមការយល់រពមជាោយលកខណ៍អកេររបស់អនកជាបព់នធ (ារតា ១១៧ 

ននច្បាបស់តីពីសារលពើពនធ)។  
សវនកមមពនធដារអាច្បររូវបានលធវើលៅការោិល័យសារលពើពនធសរាបស់វនកមមលិែិរសាន ម និងអាច្បលធវើលៅ 
ទីតាងំរបស់អនកជាបព់នធ(រគឹោះសាថ នសហរោស)សរាបស់វកមមានករមរិ និងសវនកមមលពញលលញ។  

៣.ការលរជើសលរ ើសសហរោសលធវើសវនកមម  
 ានសំនរួជាលរច្បើនររូវបានលលើកលឡើង សហរោសលៅរបលភទអាជីវកមមរបស់ែញុ ំានលរច្បើន លហរុអវី 
ជាលរឿយៗានខរសហរោសមយួចំ្បនួនខរប៉ាុលណាណ ោះខែលររូវបានរែឋបាលសារលពើពនធលធវើសវនកមម? 
លរើការលធវើសវនកមមលលើរគឹោះសាថ នសហរោសលនោះពឹងខផែកលលើលកខណវនិិច្បឆយ័ោ៉ា ងែូច្បលមតច្ប?  
 ការលរជើសលរ ើសសហរោសលធវើសវនកមម លធវើលឡើងលដាយខផែកលលើការវភិាគហានិភយ័ និងពរ័ា៌នលផេងៗរមួ 
ាន៖  

 ការវភិាគហានិភយ័  
 ពរ័ា៌នទទួលបានពីររិយជន  
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 វស័ិយជាកោ់ក ់
 បញ្ជា ជាកោ់កចំ់្បលពាោះរបលភទពនធ ឬអនកជាបព់នធណាមយួ  
 ទីតាងំរបស់សហរោស ជាលែើម។  

 
៤.ែំលណើ រការននការលធវើសវនកមមពនធដារ  
 ៤.១.ការជូនែំណឹងសតីពីការលធវើសវនកមម  
 មុនលពលចបល់ផតើមសវនកមម រែឋបាលសារលពើពនធររូវជូនែំណឹងសតីពីការលធវើសវនកមមែល់របធាន 
សហរោស ឬរំណាងអនកជាបព់នធជាមុន។ លិែិរជូនែំណឹងសតីពីការលធវើសវនកមមពនធដារររូវលច្បញលដាយរបធាន 
នាយកដាឋ ន ឬរបធានសាខាពនធដារ លែរត-ែណឌ  និងររូវបង្វា ញនូវសញ្ជដ ណែូច្បខាងលរកាមឺៈ  

 កាលបរលិច្បឆទននការចុ្បោះលធវើសវនកមម (នថៃខែខែលចុ្បោះសវនកមម) 
 ការយិបរលិច្បឆទខែលររូវលធវើសវនកមម (រយឺៈលពលឆ្ន សំារលពើពនធខែលររូវលធវើសវនកមម) 
 របលភទសវនកមម (សវនកមមលិែិរសាន ម សវនកមមានករមរិ ឬសវនកមមលពញលលញ)  
 ល ម្ ោះមន្រនតីខែលទទួលភារកិច្បចលធវើសវនកមម។ (សូមខសវងរកគរមលិូែិរជូនែណឹំងលៅឧបសមពន័ធ)  

លិែិរជូនែំណឹងររូវបានចរទុ់កថាបានរបគល់ោ៉ា ងររឹមររូវលៅលពលខែលបានរបគល់ឲ្យអនកជាបព់នធលនាោះ 
ឬកប៏ានលផញើតាមនរបសនីយជ៍ាលិែិរអនុសិែឋលៅអាសយដាឋ នតាមច្បាបរ់បស់អនកជាបព់នធលនាោះ លទោះបីជាអនកជាប ់
ពនធខែលររូវបានជូនែំណឹងលនាោះ បែិលសធការរបគល់ ឬការទទលួលិែិរអនុសិែឋកតី។  
 
កនុងករណីខែលអាស័យដាឋ នរបស់អនកជាបព់នធររូវបានតល ស់បតូរ លហើយអនកជាបព់នធមនិបានជូនែំណឹងែល់រែឋបាល 
សារលពើពនធអំពីការតល ស់បតូរលនាោះលទ លិែិរជូនែំណឹងខែលបានបញ្ជូ នលៅអាសយដាឋ នខែលបានសាគ ល់ចុ្បងលរកាយ 
បងែស់ររូវបានចរទុ់កថាបានរបគល់ររឹមររូវ។ កនុងករណីលដាយមូលលហរុណាមយួខែលលិែិរជូនែំណឹងមនិ 
អាច្បផតល់ែល់អនកជាបព់នធ ែូច្បបានបរោិយខាងលលើ លិែិរជូនែំណឹងររូវបានចរទុ់កថាបានរបគល់ោ៉ា ង 
ររឹមររូវ របសិនលបើរែឋបាលសារលពើពនធបានឺៈ  

 បិទលិែិរជូនែំណឹងភាជ បល់ៅនឹងទវ រនិវាសនដាឋ ន ឬទីកខនលងរបកបអាជីវកមមរបស់អនកជាបព់នធ ឬ  
 ផេពវផាយតាមសារពរ័ា៌ន លដាយររមូវឲ្យអនកជាបព់នធចូ្បលមករែឋបាលសារលពើពនធមនិឲ្យលលើសពី ១៥នថៃ 

បនាទ បពី់កាលបរលិច្បឆទផេពវផាយ។  
 
ជាទូលៅកិច្បចសវនកមមររូវចបល់ផតើមលធវើលឡើងកនុងរយឺៈលពល ១០នថៃ លរកាយការរបគល់លិែិរជូនែំណឹង សតីពីការលធវើ 
សវនកមមែល់អនកជាបព់នធ ឬឆ្បជ់ាងលនោះលដាយលោងតាមសំលណើ របស់អនកជាបព់នធ។ កនុងករណីពិលសសលដាយ 
ខផែកតាមច្បាបស់តីពីសារលពើពនធ(ារតា ១០០ និងារតា១១៦) រែឋបាលសារលពើពនធអាច្បចុ្បោះលធវើសវនកមមលដាយមនិ 
ជូនែំណឹងែល់អនកជាបព់នធ លរពាោះការលផញើជាមុននូវលិែិរជូនែំណឹងសតីពីការលធវើសវនកមមអាច្បនាឲំ្យែូច្បខារែល់ 
លទធផលននការលធវើសវនកមមពនធដារលនោះ។  
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ការលសនើសំុពនាលពលលធវើសវនកមម  
 អនកជាបព់នធអាច្បលសនើពនាលពលចុ្បោះលធវើសវនកមមលដាយខផែកលលើមូលលហរុសមរសប និងមនិឲ្យលលើសពី 
៣០នថៃលរកាយពីនថៃររូវចុ្បោះលធវើសវនកមមខែលានខច្បងកនុងលិែិរជូនែំណឹងសតីពីការលធវើសវនកមមលឡើយ។ កនុងករណី 
រយឺៈលពលលសនើសំុរិច្បជាង១០នថៃអនកជាបព់នធររូវជូនែំណឹងមកសវនករពនធដារ។ កនុងករណីរយឺៈលពលលសនើសំុលលើស 
ពី១០នថៃ ែល់ ៣០នថៃ អនកជាបព់នធររូវលធវើការលសនើសំុជាោយលកខណ៍អកេរមករបធាននាយកដាឋ ន ឬរបធានសាខា 
ពនធដារលែរត-ែណឌ ។  
 
 ៤.២.ការផតល់ឯកសារ  
 លរកាយពីបានទទួលលិែិរជូនែំណឹងសតីពីការចុ្បោះលធវើសវនកមម អនកជាបព់នធររូវលររៀមឯកសារខែលពាកព់ន័ធ 
ទងំអស់លែើមបផីតល់ឲ្យសវនករពនធដារតាមការលសនើ។ ជាមយួោន លនោះខែរ អនកជាបព់នធគួរលធវើការពិនិរយលលើលិែិរ 
របកាសពនធ និងឯកសារពាកព់ន័ធរបស់ែលួន។  
 អនកជាបព់នធររូវផតល់ឯកសារជូនសវនករពនធដារោ៉ា ងយរឺបំផុរររឹម៖  

 ៧នថៃលរកាយការលសនើសំុ ចំ្បលពាោះការលធវើសវនកមមលពញលលញ ឬសវនកមមានករមរិ  
 ១៥នថៃលរកាយទទួលបានលិែិរជូនែំណឹង ចំ្បលពាោះការលធវើសវនកមមលលើលិែិរសាន ម  

ការែកខានមនិបានផតល់ឯកសារខែលបានលសនើសំុ សវនករពនធដារអាច្បនឹងលធវើការកំណរព់នធ លដាយខផែកលលើ 
ពរ័ា៌នខែលសវនករពនធដារាន។  
 ៤.៣.ការលធវើបទសាា សន ៍ 
 ការលធវើបទសាា សនគឺ៍លែើមបផីតល់ឱកាសែល់សវនករពនធដារជបួតទ ល់ជាមយួអនកជាបព់នធ ឬរំណាងអនក 
ជាបព់នធខែលានការយល់ែឹងច្បាស់ោស់អំពីសកមមភាពអាជីវកមមរបស់អនកជាបព់នធ លែើមបខីសវងយល់ពីទិែឋភាព 
ទលួៅននអាជីវកមមរបស់សហរោស។ អនកជាបព់នធ ឬអនករំណាងនឹងររូវបានសំុឲ្យពនយល់ពីសកមមភាពអាជីវកមម 
ការកររ់តាបញ្ជ ិកាគណលនយយ និងរបពន័ធននការកររ់តាទិនននយ័របស់សហរោស។ កនុងែំលណើ រការសវនកមម 
អនកខែលទទលួបនទុកតាមខផនកនីមយួៗននរបរិបរតិការអាជីវកមម ររូវទទួលការលធវើបទសាា សនត៍ាមការររមូវរបស់ 
សវនករពនធដារ។លរកាយពីការលធវើបទសាា សនច៍្បប ់សវនករពនធដារររូវានកំណរល់ហរុបឋមមយួជាមយួអនកជាប ់
ពនធ ឬរំណាងអនកជាបព់នធ។  
 ៤.៤.ការរររួពិនិរយឯកសារ  
 លោងតាមច្បាបស់តីពីសារលពើពនធ អនកជាបព់នធររូវកានក់ររ់តា និងរកាទុកបញ្ជ ីលិែិរយុរតិការ និងឯកសារ 
ហិរញ្ដ វរថុលផេងៗ ែូច្បខែលបទបបញ្ដរតិសតីពីពនធដារបានកំណរ ់ និងររូវដាកប់ញ្ជ ី និងឯកសារទងំលនាោះតាមការ 
ររមូវជូនរែឋបាលសារលពើពនធលែើមបពិីនិរយ។សហរោសររូវរកាទុក បញ្ជ ីគណលនយយ ទិនានុបបវរតិនិងឯកសារនានា 
ខែលបានកំណរល់ដាយបទបបញ្ដរតិសតីពីពនធដារ ឬបទបបញ្ដរតិែនទកនុងរយឺៈលពល ១០ឆ្ន គិំរពីែំណាច្បឆ់្ន ជំាបព់នធ 
ច្បរនត។ ឧទហរណ៍ បញ្ជ ីគណលនយយ ទិនានុបបវរត និងឯកសារនានាសរាបឆ់្ន ២ំ០១៥ ររូវរកាទុករហូរែល់ឆ្ន  ំ
២០២៥។  
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 ការររួរពិនិរយឯកសារអាច្បលធវើបានលៅទីតាងំអាជីវកមមរបស់សហរោស។ សវនករពនធដារមនិររូវែកហូរ 
យកឯកសារ ឬកំណររ់តាលផេងៗរបស់អនកជាបព់នធលដាយោម នការសលរមច្បពីអគគនាយកដាឋ នពនធដារលនាោះលទ។ 
សវនករពនធដារអាច្បររមូវឲ្យសហរោសលធវើការថរច្បមលងឯកសារចបំាច្បម់យួចំ្បននួ។ កនុងករណីខែលទីតាងំ 
ការង្វរខែលផតល់លដាយអនកជាបព់នធមនិសមរសបសរាបល់ធវើសវនកមម ឬមនិានា៉ា សីុនថរច្បមលង សវនករពនធដារ 
អាច្បយកឯកសារលៅពិនិរយលៅការោិល័យរបស់ែលួនលដាយានការឯកភាពយល់រពមពីអនកជាបព់នធ។ កនុងករណី 
លនោះឯកសារទងំអស់ររូវរបគល់ជូនអនកជាបព់នធវញិលៅលពលខែលការលធវើសវនកមមររូវបានបញ្ចប។់  
 មនិររឹមខរឯកសារែូច្បលរៀបរាបខ់ាងលលើលនាោះលទ ារតា៩៨ននច្បាបស់តីពីសារលពើពនធ ររមូវឲ្យសហរោស 
ផតល់នូវឯកសារមយួចំ្បននួែូច្បខាងលរកាមសរាបស់វនករបខនថមលទៀរខែលានជាអាទ ឺៈ  

 ពរ័ា៌នរបស់សហរោស (វញិ្ជដ បនបរ័រចុ្បោះបញ្ជ ីរកុមហ ុន វញិ្ជដ បនបរ័រចុ្បោះបញ្ជ ីអាករលលើរនមលបខនថម 
លកខនតិកឺៈរកុមហ ុន និងវញិ្ជដ បនបរ័រលផេងៗ.....)  

 របាយការណ៍គណលនយយ (របាយការណ៍ច្បលនាសាច្បរ់បាក ់ តារាងរុលយការង្វរ បញ្ជ ីរទពយសកមម 
បញ្ជ ីបំណុល របាយការណ៍ចំ្បលណញ/ខារ )  

 ឯកសារលផេងៗ(តារាងលបើករបាកល់បៀវរេកមមករនិលោជិរ កិច្បចសនាការង្វរជនបរលទស កិច្បចសនាជួល-
លក ់លិែិររបកាសពនធរបចខំែ-របចឆំ្ន  ំតារាងខកររមូវការគណនារបាកព់នធ)  

 
៤.៥.ការពនយល់ពីការលធវសរបខហសរកល ើញ  

 លរកាយពីការបញ្ចបក់ារររួរពិនិរយឯកសារ សវនករពនធដារររូវលរៀបចំ្បលសច្បកតីរពាងរបាយការណ៍លទធផល 
សវនកមម លដាយររូវពិភាកាជាមយួអនកជាបព់នធអំពី៖  

 បញ្ជា ខែលរកល ើញ  
 មូលលហរុ និងបទបបញ្ដរតិពនធដារពាកព់ន័ធខែលជាមូលដាឋ នកនុងការកំណរព់នធ  
 របាកព់នធខែលនឹងររូវកំណរល់ឡើងវញិ។ 

កនុងលនាោះផងខែរ អនកជាបព់នធអាច្បលធវើការបលញ្ចញមរិលោបល់ ឬជំទស់លលើលសច្បកតីរពាងរបាយការណ៍ 
លទធផលសវនកមមែូច្បចំ្បណុច្បខាងលលើទងំ ៣លនោះ លដាយររូវបង្វា ញឯកសារបខនថមខែលោរំទការជំទស់ 
របស់ែលួន។ លគឹកណាខែលការជំទស់របស់អនកជាបព់នធលលើលសច្បកតីរពាងរបាយការណ៍លទធផលសវនកមម 
មនិានមូលដាឋ ន និងភសតុតាងោរំទសវនករនឹងជូនែំណឹងតទ ល់ារពី់ការមនិឯកភាពចំ្បលពាោះការជំទស់ 
របស់អនកជាបព់នធ។  

  
 ៤.៦.លសច្បកតជូីនែំណឹងសតីពីការកំណរព់នធ ឬការកំណរព់នធលឡើងវញិ  
 លរកាយពីលធវើការកំណរព់នធ និងការកំណរព់នធលឡើងវញិ សវនករពនធដារររូវរបគល់លិែិរជូនែំណឹង 
សតីពីការកំណរព់នធលឡើងវញិឲ្យអនកជាបព់នធ។ លោងតាមារតា ១១៨ កថាែណឌ ទី២ ននច្បាបស់តីពីសារលពើពនធ 
អនកជាបព់នធានរយឺៈលពល ៣០នថៃលែើមបលី្លើយរបជាោយលកខណ៍អកេរចំ្បលពាោះការកំណរព់នធលឡើងវញិលៅ 
អងគភាពពនធដារខែលទទួលបនទុកលធវើការកំណរព់នធ ឬកំណរព់នធលឡើងវញិលនាោះ។ កនុងរយឺៈលពលលនោះ អនកជាបព់នធ 
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អាច្បទទលួយក ឬជំទស់ចំ្បលពាោះការកំណរព់នធលឡើងវញិ។ អនកជាបព់នធររូវចរទុ់កថា យល់រពមចំ្បលពាោះការ 
កំណរព់នធ ឬកំណរព់នធលឡើងវញិលបើសិនជាពំុបានល្លើយរបកនុងថិរលវោលនោះ។  
 
 ៤.៧. ការរវា៉ា ចំ្បលពាោះការកំណរព់នធ ឬការកំណរព់នធលឡើងវញិ  
 អនកជាបព់នធខែលមនិលពញចិ្បរតនឹងការកំណរព់នធ ឬការកំណរព់នធលឡើងវញិ ខែលលធវើលឡើងលដាយសារលពើ- 
ពនធ អាច្បរវា៉ា លៅអគគនាយកដាឋ នពនធដារ។ ការរវា៉ា ររូវានករមរិរពំខែនខរររឹមលែើមលហរុ ឬពរ័ា៌នលផេងលទៀរ 
ខែលានលៅកនុងការកំណរព់នធ ឬការកំណរព់នធលឡើងវញិប៉ាុលណាណ ោះ។ ារតា ១២១ននច្បាបស់តីពីសារលពើពនធ 
កនុងការរវា៉ា  អនកជាបព់នធររូវដាកព់ាកយរវា៉ា  ខែលានែលឹមសារជាអាទែូ៌ច្បខាងលរកាមឺៈ  

 ល ម្ ោះ និងលលែអរតសញ្ជដ ណកមមរបស់សហរោស  
 លសច្បកតីលោងលៅរកការកំណរល់សច្បកតីសលរមច្ប ឬលទធផលខែលជាកមមវរថុននពាកយរវា៉ា   
 លែើមលហរុ ឬអំលពើខែលជាកមមវរថុននពាកយរវា៉ា   
 លហរុផលននការរវា៉ា   
 កាលបរលិច្បឆទ និងហរថលលខារបស់អនកជាបព់នធ ឬ/និងហរថលលខារបស់រំណាងខែលានការអនុញ្ជដ រិ 

របស់អនកជាបព់នធ។  
 

រែឋបាលសារលពើពនធនឹងលច្បញលសច្បកតីសលរមច្បសារជាថមីកនុងរយឺៈលពល៦០នថៃ លរកាយពីនថៃទទួលពាកយរវា៉ា  
លែើមបបីញ្ជជ កភ់ាពររឹមររូវ ឬមនិររឹមររូវទងំរសុង ឬចំ្បខណកណាមយួននការកំណរព់នធ ឬការកំណរព់នធ 
លឡើងវញិខែលអនកជាបព់នធរវា៉ា ។ រែឋបាលសារលពើពនធររូវបានបញ្ជជ កផ់ងខែរនូវមូលដាឋ នននការសលរមច្បលនោះ។ 
របសិនលបើអនកជាបព់នធមនិយល់រពមលលើលសច្បកតីសលរមច្បថមីលនោះលទ អនកជាបព់នធអាច្បដាកព់ាកយលៅគណឺៈ 
កាម ធិការសរមុោះសរមួលសារលពើពនធកនុងរយឺៈលពលោ៉ា ងយូរចំ្បននួ ៣០នថៃ។   

អនកជាបព់នធលៅខរានសិទធិកនុងការបែិលសធលលើការសលរមច្បរបស់គណឺៈកាម ធិការសរមុោះសរមួលសារលពើ-
ពនធ លនោះលដាយលធវើការបតឹងលៅរុោការខែលានសមរថកិច្បចកនុងរយឺៈលពល៣០នថៃបនាទ បពី់ទទួលបាន លសច្បកតីសលរមច្ប 
ពីគណឺៈកាម ធិការលនោះ។ ោ៉ា ងណាកល៏ដាយលែើមបឲី្យបណតឹ ងលនាោះានសុពលភាព អនកជាបព់នធររូវរមេល់ទុក 
លៅររនាោរជារិនូវរបាកចំ់្បននួលសមើនឹងរបាកព់នធ របាកព់នធបខនថម និងការរបាក ់ លផេងៗខែលទកទិ់ននឹងវវិាទ 
តាមការកំណររ់បស់រែឋបាលសារលពើពនធមុននឹងដាកព់ាកយបណតឹ ងលនោះលៅកានរុ់ោការ។  

 
 ៤.៨.ការបងរ់បាកព់នធ  
 លោងតាមារតា៩១ កថាែណឌ ទី២ ននច្បាបស់តីពីសារលពើពនធ អនកជាបព់នធររូវបងរ់បាកព់នធ បនធបខនថម 

និងការរបាកល់ផេងៗកនុងរយឺៈលពល ៣០នថៃ លរកាយទទលួបានលិែិរជូនែំណឹងសតីពីការកំណរព់នធ ឬការកំណរ ់
ពនធលឡើងវញិ។  
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សេចក្តីប្បកាេបដិសេធៈសេចក្តីពនយល់បក្ប្ាយគតយុិតតិខាងសលីសនេះមានសោលបណំងប្ោន់តតជាការផតល់ព័ត៌
មានបតនថមដល់េមាជកិ្តតប ុស ណ្ េះនងិមិនតមនជាការផតល់ដំបូន្មា នតផែក្ចាប់ស យី។េមាគមមនិទទលួខុេប្តូវ 
ចំស េះការខូចខាតន្មន្មតដលសក្ីតសចញពកីារអនុវតតន៍តាមសេចក្តីពនយល់សនេះស យី។េមាគមេូមសលីក្ទឹក្ចតិតឲ្យ
េមាជិក្តេែងរក្ការពនយល់បតនថមពីអែក្ឯក្សទេខាងចាប់មុននឹងអនុវតតតាមការបក្ប្ាយខាងសលីសនេះ។ 
េប្មាប់ព័ត៌មានបតនថមេូមទាក់្ទងមក្សលខាធិការដ្ឋា នេមាគមតាមរយេះទូរេ័ពទសលខ ០២៣ ៣០១ ១៨១ ឬ  
អុីតម ល:kimpichda@gmac-cambodia.org។ 

ែំលណើ រការសលងខបននសវនកមមពនធដារ 
 

១.ការជូនែំណឹងសតីពីការលធវើសវនកមមពនធដារ 
២.ការលសនើសំុពនាលពលចុ្បោះលធវើសវនកមម(លបើាន) 
៣.ការផតល់ឯកសារ 
៤.ការលធវើបទសាា សន ៍
៥.ការររួរពិនិរយឯកសារ 
៦.ការពនយល់ការលធវសរបខហសរកល ើញ 
៧.ការជូនលិែិរជូនែំណឹងសតីពីការកំណរព់នធ និងការកំណរព់នធលឡើងវញិ 
៨.ការរវា៉ា ចំ្បលពាោះការកំណរព់នធ និងការកំណរព់នធលឡើងវញិ 
៩.ការបងរ់បាកព់នធ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តាក់្តតងស ងីសដ្ឋយៈ 
ប្ក្មុការងារតផែក្ចាប់ នងិការងារ 
ននេមាគមសោងចប្ក្កាត់សដរសៅក្មពុជា(GMAC) 
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