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៣.១៣. លទ្ធកម្មក្្ម BOO/BOT/BOOT សម្បទាន និងការរៀបចំវិស័យ 
 ឯកជនដ្លមនលក្ខណៈស្ដៀងគា្ន្ ៤៥

៣.១៤. លទ្ធកម្មដ្លមនមូលដា្ឋ្នផ្អ្កលើទការអនុវត្តន៍ការងារ ៤៦
៣.១៦. លទ្ធកម្មក្្មកម្ចីដ្លធានាដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ៤៧
៣.១៧. ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ៅក្នុងការងារលទ្ធកម្ម ៤៧
៣.១៨. លទ្ធកម្មក្្មជំនួយគ្្ះមហន្តរយ និងជំនួយគ្្ះអាសន្ន ៤៨

មតិកា v



vi គោលការណ៍ណ្នាំ ស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម្ម

ឧបសម្ព័ន្ធ១ ៖ ការតេួតពិនិតេយរបស់ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាស៊ីទៅលើ 
សេចក្តីសមេេចចិត្ត ផ្នេកលទ្ធកម្ម ៤៩

១. ការកំណត់កាលវិាគធ្វើទលទ្ធកម្ម ៤៩
២. ការត្ួតពិនិត្យមុនផ្តល់កិច្ចសន្យា ៤៩

៥. ការត្ួតពិនិត្យក្្យចុះកិច្ចសន្យា ឬ ការត្ួតពិនិត្យក្្យ 
 ចុះកិច្ចសន្យា ( តាមការជ្ើទសរីស) ៥២

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ៖ ប៊រិមាចំពោះអ្នកម៉េការ ឬ ទំនិញក្នុងសេ៊ក ៥៤

១. បុរិមចំពោះទំនិញផលិតក្នុងស្ុក ៥៤
៧.  បុរិមចំពោះអ្នកម៉្ការក្នុងស្ុក ៥៦

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣ ៖ សេចក្តីណេនាំសមេេប់អ្នកដេញថ្លេ ៥៧

១. គោលបំណង ៥៧
២. ការទទួលខុសត្ូវចំពោះការងារលទ្ធកម្ម ៥៧
៣. តួនាទីរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ៥៨
៥. ព័ត៌មមនអំពីការដ្ញថ្ល្ ៥៨
៦. តួនាទីរបស់អ្នកដ្ញថ្ល្ ៥៩
១០. ការរក្សាការសម្ង្ត់ ៦០
១១. ចំណាត់ការរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ៦០
១៥. ការផ្តល់ព័ត៌មមនសង្ខ្ប ៦១
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១. សែចក្តីផ្តើម

គោលបំណង

១.១. គោលបំណងន្គោលការណ៍ណ្នាំន្ះ គឺដើទម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអនុវត្តគម្្ងដ្ល 
ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានគាំទ្ទាំងស្ុង ឬ មួយផ្ន្កពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) ជំនួយ 
ឥតសំណង ដ្លផ្តល់ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ឬ មូលនិធិ១ ដ្លផ្តល់ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសុី អំពីគោលនយោបាយដ្លគ្បដណ្តប់ៅលើទការធ្វើទលទ្ធកម្មទំនិញការងារ សំណង់ និង 
ស្វាកម្ម (ក្្ពីស្វាទីបឹ្ក្សា)២ ដ្លចំាបាច់សម្្ប់គម្្ង។ កិច្ចព្មព្ៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន 
គ្បដណ្តប់ ៅលើទទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវច្បាប់រវាងឥណវន្ត៣ និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ហើទយ 
គោលការណ៍ណ្នាំត្ូវបានធ្វើទឡើទង សម្្ប់អនុវត្តចំពោះការធ្វើទលទ្ធកម្មទំនិញ និងការងារ 
សំណង់សម្្ប់គម្្ង ដូចមនច្ងៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀង។ សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ឥណវន្ត  
និងអ្នកផ្តល់ទំនិញ និងការងារសំណង់សម្្ប់គម្្ង ស្ថិតក្្មការគ្បដណ្តប់ន្ឯកសារ  
ដ្ញថ្ល្ ព្មទាំងកិច្ចសន្យា ដ្លចុះហត្ថល្ខាដោយឥណវន្ត ជមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ  
និងការងារសំណង់ ហើទយវាមិនស្ថិតៅក្្មការគ្បដណ្តប់ន្គោលការណ៍ណ្នាំ ឬ កិច្ច 
ព្មព្ៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានទាំងន្ះឡើទយ។ ពុំមនាគីណាមួយក្្ពីាគីន្កិច្ចព្មព្ៀង 
ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន អាចទទួលបានសិទ្ធិ ឬ អាចទាមទារផលន្ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានណាមួយ  
បានឡើទយ។

១ សម្្ប់គោលបំណងន្គោលការណ៍ណ្នាំន្ះ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី រប់បញ្ចូល 
ទាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយមូលនិធិដ្លគ្ប់គ្ងដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ។

២ សម្្ប់ការជ្ើទសរីស និងការទាក់ទងទីប្ឹក្សា សូមមើទល គោលការណ៍ណ្នាំស្តីពីការប្ើទប្្ស់ទីប្ឹក្សា 
ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និងឥណវន្ត។ ការសំដៅយោងចំពោះ “ទំនិញ និងការងារសំណង់” ៅក្នុង 
គោលការណ៍ណ្នាំស្តីពីលទ្ធកម្មន្ះ រប់បញ្ចូលស្វាកម្ម ពាក់ព័ន្ធ ដូចជ ស្វាដឹកជញ្ជូន ការធានារ៉្ប់រង  
ការតម្លើទងឧបករណ៍សម្ភ្រៈ ការត្ួតពិនិត្យសំណង់ ការបណ្តុះបណា្ត្ល និងការថ្ទាំបឋម ប្បញ្ញត្តិន្គោល 
ការណ៍ណ្នំាស្តីពីលទ្ធកម្មន្ះ ក៏អនុវត្តបានផងដ្រចំពោះស្វាកម្មមួយចំនួនដូចជ ការខួងអណ្តងូ ការកំណត់ 
ផ្នទី និងប្តិបត្តកិារស្ដៀងគា្ន្ដទ្ទៀត ។

៣ ពាក្យា “ឥណវន្ត” ដ្លប្ើទប្្ស់ៅក្នុងគោលការណ៍ណ្នាំន្ះ រប់បញ្ចូលអ្នកទទួលជំនួយឥតសំណងដ្ល 
ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ និងមូលនិធិដ្លផ្តល់ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ព្មទំាងសំដៅ 
ផងដ្រចំពោះទីា្នក់្ងារប្តិបត្តគិម្្ង។ ៅក្នងុករណីមួយចំនួន ឥណវន្តដើទរតួនាទីក្នងុលក្ខណៈតឹ្មត្ជអន្តរការ ី
មួយប៉ុណ្ណ្ះ ហើទយគម្្ងត្ូវបានអនុវត្ត ដោយទីា្ន្ក់ងារឬ អង្គាពដទ្ទៀត ដ្លក្នុងករណីន្ះ ការសំដៅ 
យោងៅក្នងុគោលការណ៍ណ្នំាចំពោះពាក្យាឥណវន្ត រប់បញ្ចលូ ទំាងទីា្នក់្ងារ និងអង្គាពប្បន្ះព្មទំាង 
ឥណវន្តដ្ត្លស្ថិតក្្មការរៀបចំផ្តល់កម្ចីបន្ត ។



2 គោលការណ៍ណ្នាំ ស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម្ម

ការពិចារណាទូទៅ

១.២. ឥណវន្តទទួលខុសត្ូវចំពោះការអនុវត្តន៍គម្្ង ព្មទាំងការទទួលបាន និងការផ្តល ់
កិច្ចសន្យាក្្មគម្្ង។ ាគី ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី មនកាតព្វកិច្ចធានាាផលន្ការផ្តល់  
ហិរញ្ញប្បទានរបស់ខ្លួនត្ូវបានប្ើទប្្ស់ ដោយមនការយកចិត្តទុកដាក់សមស្ប ចំពោះ 
ការពិចារណាផ្អក្លើទាពសន្សំសំច្ និងប្សិទ្ធាិព។ បើទទោះបីជៅក្នងុការអនុវត្តន៍ជក់ស្តង្ 
វិធាន និងនីតិវិធីលទ្ធកម្មជក់លាក់មួយចំនួនដ្លត្ូវប្តិបត្តិតាមៅក្នុងការអនុវត្តន៍គម្្ង 
មួយ អាស្័យៅលើទសា្ថ្នាព ន្ករណីជក់លាក់ក៏ដោយ ប៉ុន្ត្ ជទូៅ មនគោលការណ៍ 
មូលដា្ឋ្នចំនួន៥ ដ្លណ្នាំៅលើទល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្ូវរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ៖

(ក) លើទកល្ងត្ក្នុងករណីដ្លមនការសម្្ចពីក្ុមប្ឹក្សាភិបាល បើទពុំនោះសោតទ្  
(i) កម្ចី ឬ ជំនួយ ឥតសំណងពីធនធានមូលនិធិពិស្ស អាចប្ើទប្្ស់បានសម្្ប់ត្ 
ការធ្វើទលទ្ធកម្មទំនិញ ការងារសំណង់ និង ស្វា ដ្លផលិត ឬ ផ្គត់ផ្គង់ពីប្ទ្សជ 
សមជិកអភិវឌ្ឍន៍ ដ្លបានរួមចំណ្កផ្តល់វិាគទានចំពោះធនធានប្បន្ះ ឬ  
បទ្ស្ជសមជិកដ្លកំពុងអភិវឌ្ឍន៍៍ និង (ii) កម្ច ីឬ ជំនួយឥតសំណងពី ធនធានមូល 
ធនធម្មតារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬ មូលនិធិផ្ស្ងៗទៀតដ្លគ្ប់គ្ងដោយ  
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី អាចប្ើទប្្ស់បានសម្្ប់ត្ការធ្វើទលទ្ធកម្មទំនិញ ការងារ 
សំណង់ និងស្វាដ្លផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ពីប្ទ្សជសមជិកផ្ស្ងៗ ។

(ខ) ស្ចក្តតូ្ីវការឱ្យមនាពសន្សំសំច្ និងប្សិទ្ធាិពក្នងុការអនុវត្តន៍គម្្ងរប់បញ្ចលូ 
ការធ្វើទលទ្ធកម្មទំនិញ និងការងារសំណង់ដ្លពាក់ព័ន្ធ ។

(គ) ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ក្នងុការផ្តល់ឱ្យអ្នកដ្ញថ្លទំ្ាងអស់ដ្ល 
មនល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្ប មកពីប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ និងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍៤ នូវព័ត៌មមន 
ដូចគា្ន្ និង ឱកាសស្មើទាពគា្ន្ ដើទម្បីប្កួតប្ជ្ងៅក្នុងការផ្តល់ទំនិញ និងការងារ 
សំណង់ដ្លទទួលបានហិរញ្ញប្បទានគាំទ្ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ។

(ឃ) ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ក្នុងការលើទកទឹកចិត្តឱ្យមនការអភិវឌ្ឍន ៍
នូវការផ្តល់កិច្ចសន្យាក្នុងស្ុក និង ឧស្សាហកម្មផលិត ៅក្នុងប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត  
និង

(ង) សារៈសំខាន់ន្តម្ល្ាពៅក្នុងដំណើទរការលទ្ធកម្ម ។

៤ សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ១.៦ , ១.៧ និង ១.៨។
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១.៣. ការប្កួតប្ជ្ងដោយបើទកចំហ គឺជមូលដា្ឋ្នសម្្ប់លទ្ធកម្មសាធារណៈប្កបដោយ  
ប្សិទ្ធិាព។ ឥណវន្តត្ូវជ្ើទសរីសវិធីសាស្ត្សមស្បបំផុត សម្្ប់ការងារលទ្ធកម្ម 
ជក់លាក់។ ៅក្នុងករណីាគច្ើទន ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ (ICB) ដ្ល 
តូ្វបានធ្វើទឡើទងសមស្ប និងដោយមនការអនុញ្ញត្ឱ្យមនបុរិមចំពោះទំនិញផលិតក្នងុសុ្ក 
និងក្នុងករណីសមស្ប ត្ូវមនាពលម្អៀងចំពោះអ្នកម៉្ការក្នុងស្ុក៥ សម្្ប់ការងារ 
សំណង់ក្្មល័ក្ខខ័ណ្ឌដ្លមនកំណត់ច្ង គឺជវិធីសាស្ត្សមស្បបំផុត។ ដូច្ន្ះ ៅក្នុង 
ករណីាគច្ើទន ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុតម្ូវឱ្យឥណវន្តរបស់ខ្លួន ស្វ្ងរកទំនិញ ការងារសំណង់  
និងស្វាកម្ម តាមរយៈការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ ដ្លបើទកចំហចំពោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និង  
អ្នកម៉្ការដ្លមនល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្ប៦។ ផ្ន្កទី២ ន្គោលការណ៍ណ្នាំន្ះ រៀបរប់អំពី 
នីតិវិធីសម្្ប់ការដ្ញថ្ល្ ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ ។

១.៤. ក្នុងករណីដ្លការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ ពុំម្នជវិធីសាស្ត្ន្ការធ្វើទលទ្ធកម្ម 
សមស្បបំផុត គ្អាចប្ើទប្្ស់វិធីសាស្ត្ន្ការធ្វើទលទ្ធកម្មដទ្ទៀត។ ផ្ន្កទីបី រៀបរប់ 
អំពីវិធីសាស្ត្ន្ការធ្វើទលទ្ធកម្មដទ្ទៀត និងសា្ថ្នាពដ្លការអនុវត្តន៍វិធីសាស្ត្ទាំងនោះ 
អាចមនាពសមស្បជង។ វិធីសាស្ត្ជក់លាក់ ដ្លគ្អាចអនុវត្ត សម្្ប់លទ្ធកម្ម 
ក្្មគម្្ងណាមួយជក់លាក់ មនច្ងៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន។ កិច្ច 
សន្យាជក់លាក់ ដ្លតូ្វទទួលបានហិរញ្ញប្បទានក្្មគម្្ង ព្មទំាងវិធីសាស្តន្្ការធ្វើទ 
លទ្ធកម្មក្្មកិច្ចសន្យាទំាងនោះ ដ្លមនសង្គតាពៅនឹងកិច្ចព្មព្ៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន 
មនបញ្ជ្ក់ៅក្នុងផ្នការលទ្ធកម្មក្នុងកឋាខណ្ឌ ១.១៦ ន្គោលការណ៍ណ្នាំន្ះ ។

លទ្ធភាពនែការអន៊វត្តន៍គោលការណ៍ណែនាំ

១.៥. នីតិវិធីដ្លមនគូសបញ្ជ្ក់ៅក្នុងគោលការណ៍ណ្នាំន្ះ អនុវត្តចំពោះរល់កិច្ចសន្យា 
ទាំងអស់ សម្្ប់ទំនិញ និងការងារសំណង់ ដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានទាំងស្ុង ឬ មួយផ្ន្ក 
ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៧ី។ សម្្ប់ការធ្វើទលទ្ធកម្មន្កិច្ចសន្យាដទ្ទៀតសម្្ប់ទំនិញ  
និងការងារសំណង់ ដ្លមិនទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឥណវន្ត អាច 
ប្ើទប្្ស់នីតិវិធីដទ្។ ៅក្នុងករណីប្បន្ះត្ូវបំព្ញល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី
ា នីតិវិធីដ្លត្ូវប្ើទប្្ស់ត្ូវបំព្ញកាតព្វកិច្ចរបស់ឥណវន្ត ក្នុងការបង្កលក្ខណៈឱ្យគម្្ង 

៥ សម្្ប់គោលបំណងន្គោលការណ៍ណ្នាំន្ះ “អ្នកម៉្ការ” សំដៅចំពោះត្ក្ុមហ៊ុនមួយដ្លផ្តល់ស្វាកម្ម 
សាងសង់ប៉ុណ្ណ្ះ។

៦ សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ១.៦ , ១.៧ និង ១.៨។

៧ ចំណុចន្ះ រប់បញ្ចូលករណីទាំងឡាយណាដ្លឥណវន្ត ប្ើទប្្ស់ទីា្ន្ក់ងារលទ្ធកម្មមួយ ក្្មកឋាខណ្ឌ 
៣.១០ ។



4 គោលការណ៍ណ្នាំ ស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម្ម

ត្ូវបានអនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងប្កបដោយប្សិទ្ធិាព ហើទយទំនិញ និងការងារ 
សំណង់ ដ្លត្ូវធ្វើទលទ្ធកម្ម ៖

(ក) មនគុណាពគួរជទីព្ញចិត្ត និងមនសង្គតាពៅនឹងតុល្យាពរបស់គម្្ង ។

(ខ) នឹងត្ូវផ្តល់ជូន ឬ បញ្ចប់ទាន់ព្លវ្លា និង

(គ) ត្ូវបានកំណត់តម្ល្ ដើទម្បីជៀសវាងបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនៅលើទលទ្ធាពផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ របស់គម្្ង ។

សិទ្ធិទទួល

១.៦. ដើទម្បីជមុ្ញឱ្យមនការប្កួតប្ជ្ង ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុអនុញ្ញត្ឱ្យអ្នកដ្ញថ្លដ្្ល 
មកពីគ្ប់បណា្ត្ប្ទ្ស ទាំងអស់ដ្លមនសិទ្ធិទទួលសម្្ប់ ការផ្តល់ទំនិញ ការងារសំណង់  
និងស្វាកម្ម សម្្ប់គម្្ងដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ៨។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
សម្្ប់ការចូលរួម ត្ូវដាក់កម្ិតចំពោះត្ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងឡាយណាដ្លចាំបាច់ដើទម្បីធានា  
ដល់លទ្ធាពរបស់អ្នកដ្ញថ្ល្ ក្នុងការបំព្ញល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្យា។

១.៧. ទាក់ទងៅនឹងកិច្ចសន្យាដ្លតូ្វទទួលបានហិរញ្ញប្បទានទំាងសុ្ង ឬ មួយផ្នក្ពីធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី មិនអនុញ្ញ្តឱ្យឥណវន្តបដិស្ធការចូលរួមរបស់អ្នក 
ដ្ញថ្ល្ណាម្ន្ក់ សម្្ប់ហ្តុផលដ្លមិនទាក់ទងៅនឹងសមត្ថាព និងធនធានរបស ់
អ្នកដ្ញថ្ល ្ក្នងុការអនុវត្តន៍កិច្ចសន្យាប្កបដោយជោគជ័យ និងមិនអនុញ្ញត្ឱ្យឥណវន្ត បដិស្ធ 
ចំពោះអ្នកដ្ញថ្ល្ណាមួយ ដោយសារត្ហ្តុផលប្បន្ះឡើទយ។ ដូច្ន្ះ ឥណវន្តគួរយក 
ចិត្តទុកដាក់ៅលើទលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ន្កបច្ច្កទ្ស និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកដ្ញថ្ល្ ដើទម្បីឱ្យ 
មនាពច្បាស់លាស់ចំពោះសមត្ថាពរបស់ពួកគ្ ទាក់ទងៅនឹងកិច្ចសន្យាជក់លាក់ ។

១.៨. ករណីលើទកល្ងចំពោះអ្វីដ្លបានរៀបរប់ពីខាងដើទម ៖

(ក) ក្ុមហ៊ុនរបស់ប្ទ្សមួយ ឬ ទំនិញដ្លត្ូវបានផលិតៅក្នុងប្ទ្សមួយអាចត្ូវ 
បានដកច្ញ ប្សិនបើទប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត ាមឃាត់ចំពោះការនាំចូលទំនិញ 
មកពី ឬ ការទូទាត់ប្្ក់ៅឱ្យប្ទ្សបុគ្គល ឬ អង្គាពជក់លាក់មួយ យោង 
តាមាពអនុោមៅតាមស្ចក្តីសម្្ចមួយរបស់ក្ុមប្ឹក្សាសន្តិសុខន្អង្គការ 
សហប្ជជតិ ដ្លធ្វើទឡើទងក្្មជំពូក៧ ន្លក្ខន្តកិៈរបស់អង្គការសហប្ជជតិ។ 

៨ សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ២.១១ ។
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ក្នងុករណីដ្លប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត ាមឃាត់ចំពោះការទូទាត់ប្្ក់ ៅឱ្យកុ្មហុ៊ន 
ជក់លាក់មួយ ឬ សម្្ប់ទំនិញជក់លាក់មួយ ដោយយោងៅតាមសកម្មាពន ្
ាពអនុោមប្បន្ះ ក្ុមហ៊ុននោះ អាចត្ូវដកច្ញបាន ។

(ខ) កុ្មហុ៊នមួយដ្លឥណវន្តបានទាក់ទងឱ្យចូលរួមផ្តល់ស្វាទីបឹ្ក្សា សម្្ប់ការរៀបចំ 
ឬ ការអនុវត្តន៍គម្្ងមួយ និងសម្ព័ន្ធណាមួយរបស់ក្ុមហ៊ុននោះ ត្ូវចាត់ទុកា 
គា្ម្នល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្បសម្្ប់ការផ្តល់ទំនិញការងារសំណង់ ឬ ស្វាកម្មបន្តបនា្ទ្ប ់
ទៀត ដ្លទទួលបានពី ឬ មនទំនាក់ទំនងដោយា្ទ្ល់ៅនឹងស្វាទីប្ឹក្សា 
របស់ក្ុមហ៊ុននោះ សម្្ប់ការរៀបចំ ឬ ការអនុវត្តន៍គម្្ងប្បន្ះ។ ប្បញ្ញត្តិន្ះ 
មិនអនុវត្តចំពោះក្ុមហ៊ុនផ្ស្ងៗគា្ន្ (ទីប្ឹក្សា អ្នកម៉្ការ ឬ អ្នកផ្គត់ផ្គង់) ដ្ល 
កំពុងរួមគា្ន្បំព្ញកាតព្វកិច្ច របស់អ្នកម៉្ការក្្មកិច្ចសន្យាសោក្នុងដ្ (turnkey  
contract) ឬ កិច្ចសន្យារចនា និងសាងសង៩់។

(គ) សហគ្្សរបស់រដា្ឋ្ភិបាល ៅក្នុងប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត អាចចូលរួមជអ្នកដ្ញ 
ថ្លប្ាន លុះត្្ណាត្ សហគ្្សទំាងនោះ អាចបងា្ហញ្ាពួកគ្ (i) មនស្វយ័ាព 
ស្បច្បាប់ និង មនស្វ័យាពផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ (ii) ធ្វើទប្តិបត្តិការក្្មច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម 
និង (iii) មិនម្នជទីា្ន្ក់ងារដ្លពឹងផ្អ្កៅលើទឥណវន្ត ឬ ឥណវន្តបន្ត១០។

(ឃ) ក្ុមហ៊ុន ឬ បុគ្គលដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី បានដាក់ទណ្ឌកម្ម យោងតាម 
អនុកឋាខណ្ឌ (ឃ) ន្កឋាខណ្ឌ ១.១៤ ន្គោលការណ៍ណ្នាំន្ះ ឬ គោល 
នយោបាយប្ឆំងអំពើទពុករលួយព្មទំាងគោលការណ៍ណ្នំាស្តពីីសុច្ចរិតាព (ដ្ល 
គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណ្នាំទាំងពីរន្ះត្ូវបានធ្វើទវិសោធនកម្មជបន្ត 
បនា្ទ្ប់) ត្ូវកំណត់ាគា្ម្នល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្បក្នុងការទទួលបានកិច្ចសន្យា ដ្លផ្តល ់
ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬ កិច្ចសន្យាដ្លផ្តល់ដោយធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬ ក្នុងការទទួលបានប្យោជន៍ពីកិច្ចសន្យាដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន 
ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬ កិច្ចសន្យាដ្លផ្តល់ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី
ក្នុងលក្ខណៈជហិរញ្ញវត្ថុ ឬ បើទពុំដូច្ន្ះទ្ត្ឹមក្នុងអំឡុងព្លដ្លកំណត់ដោយ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ។

៩ សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ២.៥។

១០ ក្្ពីផ្ន្កដ្លនិយយអំពីការសាងសង់ដោយខ្លួនឯងដូចដ្លត្ូវបានអនុញ្ញ្តក្្មកឋាខណ្ឌ ៣.៨។



6 គោលការណ៍ណ្នាំ ស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម្ម

ការផ្តល់កិច្ចសនែយាជាម៊ន និងការផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានបែបបែតិសកម្ម

១.៩. ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ លើទកទឹកចិត្តឥណវន្តឱ្យបន្តអនុវត្តជំានដំបូងន្ការងារកិច្ចលទ្ធកម្ម 
មុនព្លចុះហត្ថល្ខាៅលើទកិច្ចព្មព្ៀងហិរញ្ញប្បទានពាក់ព័ន្ធ។ ក្នុងករណីប្បន្ះ នីត ិ
វិធីលទ្ធកម្ម រប់បញ្ចូលទាំងការផ្សព្វផ្សាយត្ូវអនុវត្តស្បតាមគោលការណ៍ណ្នាំ ដើទម្បីឱ្យ 
កិច្ចសន្យាដ្លត្ូវផ្តល់ជូនៅទីបំផុត មនល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្បសម្្ប់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន  
ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ហើទយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ត្ូវត្ួតពិនិត្យឡើទងវិញៅលើទ 
ដំណើទរការដ្លឥណវន្តបានប្ើទប្្ស់។ ឥណវន្តអនុវត្តការផ្តល់កិច្ចសន្យាជមុនប្បន្ះដោយ 
ខ្លួនឯង ហើទយរល់ការយល់ស្បរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ចំពោះនីតិវិធី ឯកសារ ឬ  
សំណើទរសម្្ប់ការផ្តល់កិច្ចសន្យា ពុំមនន័យាតម្ូវឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីត្ូវត្ផ្តល ់
ហិរញ្ញប្បទានគាំទ្ចំពោះគម្្ងនោះឡើទយ។ ប្សិនបើទកិច្ចសន្យាត្ូវបានចុះហត្ថល្ខា ការ 
ទូទាត់សំណងមកវិញដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ចំពោះចំណាយនានារបស់ឥណវន្តក្្ម 
កិច្ចសន្យាន្ះ មុនព្លចុះហត្ថល្ខាៅលើទកិច្ចព្មព្ៀង ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ត្ូវបានសំដៅ 
ហៅាជការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្បប្តិសកម្ម និងត្ូវបានអនុញ្ញ្តក្្មកម្ិតដ្លមន  
បញ្ជ្ក់ៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប៉ុណ្ណ្ះ ។

កែ៊មហ៊៊នរួមទ៊ន

១.១០. ក្ុមហ៊ុនអាចដ្ញថ្ល្ដោយឯករជ្យ ឬ ក្នុងលក្ខណៈជក្ុមហ៊ុនរួមទុន ដោយ 
បញ្ជក់្អំពីការទទួលខុសតូ្វរួមគា្នជ្ច្ើទនមិនចំពោះាជមួយកុ្មហុ៊នក្នងុសុ្ក និង/ឬ ជមួយ 
ក្ុមហ៊ុនបរទ្សឡើទយ ប៉ុន្ត្ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី មិនទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌន្ការដ្ញថ្ល ្
ដ្លតម្ូវដាច់ខាតជក្ុមហ៊ុនរួមទុន ឬ ដាច់ខាតជទម្ង់ផ្ស្ងៗទៀតន្ទំនាក់ទំនងរវាង 
ក្ុមហ៊ុនឡើទយ។

ការតែួតពិនិតែយរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាស៊ី

១.១១. ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុតួ្តពិនិត្យៅលើទនីតិវិធីលទ្ធកម្ម ឯកសារវាយតម្លៅ្លើទការ 
ដ្ញថ្ល្ អនុសាសន៍ស្តីពីការផ្តល់កិច្ចសន្យា និងកិច្ចសន្យា ដើទម្បីធានាាដំណើទរការលទ្ធកម្ម  
ត្ូវបានអនុវត្តស្បតាមនីតិវិធីដ្លបានឯកាពគា្ន្។ នីតិវិធីស្តីពីការត្ួតពិនិត្យឡើទងវិញន្ះ  
មនរៀបរប់ៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១។ ផ្នការលទ្ធកម្មដ្លអនុម័ត ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ១ី១ 
ត្ូវបញ្ជ្ក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីវិសាលាព ដ្លនីតិវិធីស្តីពីការត្ួតពិនិត្យទាំងន្ះអាច  
អនុវត្តបាន ទាក់ទងៅនឹងប្ភ្ទទំនិញ និងការងារសំណង់ផ្ស្ងៗគា្នដ្្លតូ្វផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន 
ទាំងស្ុង ឬ មួយផ្ន្កដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។
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ការធ្វើលទ្ធកម្មមិនតែឹមតែូវ

១.១២. ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានគាំទ្ៅលើទចំណាយសម្្ប់ទំនិញ និង 
ការងារសំណង់ ដ្លត្ូវបានធ្វើទលទ្ធកម្មស្បតាមប្បញ្ញត្តិន្កិច្ចព្មព្ៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន 
និងគោលការណ៍ណ្នាំន្ះ។ ប្សិនបើទការងារលទ្ធកម្មមិនត្ូវបានអនុវត្តៅតាមអ្វីដ្ល 
បានឯកាពគា្ន្ទ្នោះ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីនឹងប្កាសាជការធ្វើទលទ្ធកម្មមិនត្ឹមត្ូវ និង 
ជធម្មតា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីរនឹងអាចលុបចលនូវចំណ្កន្ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននោះ 
ដ្លត្ូវបានវិាជន៍សម្្ប់ទំនិញ និងការងារសំណង់ដ្លធ្វើទលទ្ធកម្មមិនត្ឹមត្ូវ។ ក្នុង 
ករណីសមស្ប ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីអាចអនុញ្ញ្តឱ្យធ្វើទការដ្ញថ្ល្ឡើទងវិញ ក្្យ 
ព្លប្កាសអំពីការធ្វើទលទ្ធកម្មមិនត្ឹមត្ូវ។ បន្ថ្មពីន្ះទៀត ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី អាច 
អនុវត្តឧបាស្័យដទ្ទៀត ដ្លមនច្ងក្្មកិច្ចព្មព្ៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន។ ទោះបី 
ជកិច្ចសន្យាមួយត្ូវបានផ្តល់ជូនក្្យព្លទទួលបាន “ការមិនជំទាស់” ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន ៍
អាសុីក៏ដោយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីរក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្កាសអំពីការធ្វើទលទ្ធកម្មមិនត្ឹមត្ូវ 
ប្សិនបើទធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីរកឃើទញា “ការមិនជំទាស់” ត្ូវបានច្ញក្្មមូលដា្ឋ្នន ្
ព័ត៌មមនមិនគ្ប់ជ្ុងជ្្យមិនសុក្ឹត្យ ឬ នាំឱ្យមនការយល់ខុស ឬ ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្យា  
ត្ូវបានា្ល្ស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គ្ល់ដោយគា្ម្នការយល់ព្មពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។

ការយោងទៅរកធនាគារអភិវឌែឍន៍អាស៊ី

១.១៣. ៅព្លដ្លកិច្ចសន្យាត្ូវទទួលបានហិរញ្ញប្បទានទាំងស្ុង ឬ មួយផ្ន្កពីធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសីុ គ្តូ្វធ្វើទការយោងៅឈ្មះ្ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុៅក្នងុឯកសារដ្ញថ្លស្្ប 
តាមពាក្យព្ចន៍ន្ាសាដូចខាងក្្ម ៖

“......(ឈ្ម្ះឥណវន្ត)....បានទទួលកម្ចីពី (ធនធានមូលធនធម្មតា ឬ ធនធានមូលនិធិពិស្ស)  
ន្ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី សម្្ប់ថ្ល្ចំណាយ (ឈ្ម្ះគម្្ង) ហើទយផលន្កម្ចីន្ះគ្្ង 
នឹងអនុវត្តចំពោះការទូទាត់ប្្ក់ក្្មកិច្ចសន្យាមួយ (ឬច្ើទន) ដ្លមនបញ្ជ្ក់ៅក្នុងលិខិត 
អញ្ជើទញឱ្យចូលរួមការដ្ញថ្ល្ន្ះ។ ដូច្ន្ះ ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្យាមួយ (ឬច្ើទន) និងការទូទាត ់
ប្្ក់ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ត្ូវអនុវត្តដោយគោរពៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចព្មព្ៀងកម្ច ី
រប់បញ្ចូលទាំងគោលការណ៍ណ្នាំស្តីពីលទ្ធកម្មផងដ្រ។ លើទកល្ងត្មនការយល់ព្ម 
ជក់លាក់ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី បើទពុំនោះសោតទ្ ពុំមនាគីណាមួយក្្ពី (ឈ្ម្ះ 
ឥណវន្ត) អាចទទួលបានសិទ្ធិពីកិច្ចព្មព្ៀងកម្ចី ឬ អាចធ្វើទការទាមទារណាមួយពីផល 
ន្កម្ចីបានឡើទយ” ។

១១ សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ១.១៦។
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ការលួចបន្លំ និង អំពើព៊ករលួយ

១.១៤. គោលនយោបាយស្តពីីការប្ឆំងអពំើទពកុរលយួរបសធ់នាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ ីតម្វូឱយ្ 
ឥណវន្ត (រប់បញ្ចូលទាំងអ្នកទទួលផលពីសកម្មាពដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី) ព្មទាំងអ្នកដ្ញថ្ល្ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកម៉្ការ ក្្មកិច្ចសន្យាដ្លផ្តល ់
ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ត្ូវប្កាន់យកបទដា្ឋ្នក្មសីលធម៌មខ្ពស់បំផុត  
ក្នងុអំឡុងព្លន្ការធ្វើទលទ្ធកម្ម និងការអនុវត្តន៍កិច្ចសន្យា។ យោងតាមគោលនយោបាយន្ះ១២ 
ៅក្នុងបរិបទន្គោលការណ៍ណ្នាំន្ះ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ៖

(ក) សម្្ប់គោលបំណងន្ប្បញ្ញត្តិន្ះកំណត់និយមន័យៅលើទវាក្យស័ព្ទខាងក្្មដូច 
តៅ ៖

(១) “ការប្ព្ឹត្តអំពើទពុករលួយ” មនន័យាការផ្តល់ ការឱ្យ ការទទួលយក ឬ  
ការអូសទាញដោយា្ទ្ល់ ឬ ប្យោលនូវវត្ថុមនតម្ល្ ដើទម្បីជះឥទ្ធិពលមិន 
សមស្បៅលើទសកម្មាពរបស់ាគីដទ្ ។

(២) “ការក្ល្ងបន្លំ” មនន័យា សកម្មាព ឬ ការខកខានណាមួយ រប់បញ្ចូល 
ទាំងការថ្ល្ងមិនពិត ដ្លនាំឱ្យមនការយល់ខុសដោយច្តនា ឬ ដោយការ 
ធ្វ្សប្ហ្ស ឬ ប៉ុនប៉ងធ្វើទឱ្យមនការយល់ខុស ៅលើទាគីមួយ ដើទម្បី 
ទទួលបានប្យោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ប្យោជន៍ដទ្ទៀត ឬ ដើទម្បីជៀសវាង  
កាតព្វកិច្ចណាមួយ ។

(៣) “ការបង្ខិតបង្ខំ” មនន័យា ការធ្វើទឱ្យចុះខ្សាយ ឬ ការបង្កគ្្ះា្ន្ក់ ឬ ការ 
គំរមកំហ្ង ដ្លធ្វើទឱ្យចុះខ្សាយ ឬ បង្កគ្្ះា្ន្ក់ដោយា្ទ្ល់ ឬ ប្យោល 
ៅលើទាគីណាមួយ ឬ ទ្ព្យសម្បត្តិ របស់ាគីនោះ ដើទម្បីជះឥទ្ធិពលមិន 
សមស្បៅលើទសកម្មាពរបស់ាគីមួយ ។

(៤) “ការសមគំនិត” មនន័យា ជការរៀបចំអ្វីមួយរវាងាគីពីរ ឬ ច្ើទនដ្ល 
ត្ូវបានធ្វើទឡើទងដើទម្បីសម្្ចគោលបំណងមិនសមស្បមួយ រប់បញ្ចូលទំាង 
ការជះឥទ្ធិពលមិនសមស្បៅលើទសកម្មាពរបស់ាគីដទ្។

១២ សូមមើទលគោលនយោបាយស្តីពីការប្ឆំងអំពើទពុករលួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (www.adb.org/ 
Documents/Policies/Anticorruption) និងគោលការណ៍ស្តីពីសុច្ចរិតាព និងគោលការណ៍ណ្នាំ  
(www.adb.org/Documents/Guidelines/Integrity-Guidelines-Procedures) ។
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(ខ) នឹងបដិស្ធសំណើទរសុំការផ្តល់កិច្ចសន្យា ប្សិនបើទធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី កំណត់ា 
អ្នកដ្ញថ្លដ្្លតូ្វបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យទទួលបានកិច្ចសន្យា បានចូលរួមដោយ 
ា្ទល់្ ឬ តាមរយៈា្នក់្ងារមួយៅក្នងុការប្ពឹ្ត្តអំពើទពុករលួយ ការក្លង្បន្ល ំ ការសម 
គំនិតគា្ន្ ឬ ការបង្ខិតបង្ខំក្នុងការប្កួតប្ជ្ងដើទម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យា។

(គ) នឹងលុបចលនូវចំណ្កន្ហិរញ្ញប្បទាន ដ្លបានវិាជន៍ៅឱ្យកិច្ចសន្យាមួយ ប្សិន 
បើទធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី កំណត់ក្នុងព្លណាមួយា អ្នកតំណាងរបស់ឥណវន្ត   
ឬ អ្នកតំណាងរបស់អ្នកទទួលផលពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន ៍
អាសុី បានចូលរួមៅក្នុងការប្ព្ឹត្តអំពើទពុករលួយ ការក្ល្ងបន្លំ ការសមគំនិតគា្ន្ ឬ 
ការបង្ខិតបង្ខំ ក្នុងអំឡុងព្លន្ការធ្វើទលទ្ធកម្ម ឬ ការអនុវត្តន៍កិច្ចសន្យានោះ ដោយ 
ឥណវន្តមិនបានចាត់វិធានការទាន់ព្លវ្លា និងសមស្ប ក្នុងលក្ខណៈមួយដ្លគួរ 
ជទីព្ញចិត្ត ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ដើទម្បីដោះស្្យសា្ថ្នាព។

(ឃ) នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មៅលើទក្ុមហ៊ុនមួយ ឬ បុគ្គលណាម្ន្ក់ៅព្លណាមួយយោងតាម 
គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ស្តីពីការប្ឆំងអំពើទពុករលួយ ព្មទំាងគោល 
ការណ៍ណ្នាំស្តីពីសុច្ចរិតាពរបស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ដ្លគោលនយោបាយ 
និង គោលការណ៍ណ្នាំទាំងពីរន្ះ ត្ូវបានធ្វើទវិសោធនកម្មជបន្តបនា្ទ្ប់) រប់បញ្ចូល 
ការប្កាសា គា្ម្នល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្បជអចិន្ត្្យ៍ ឬ សម្្ប់រយៈព្លកំណត់  
ណាមួយ ដើទម្បីចូលរួមៅក្នុងសកម្មាពដ្លទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬ សកម្មាព ដ្លផ្តល់ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬ ដើទម្បីទទួល 
បានប្យោជន៍ពីកិច្ចសន្យាដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬ  
កិច្ចសន្យាផ្តល់ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ក្នុងលក្ខណៈជហិរញ្ញវត្ថុ ឬ បើទពុំដូច្ន្ះទ្  
ប្សិនបើទៅព្លណាមួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីកំណត់ា ក្ុមហ៊ុន ឬ បុគ្គលបាន 
ចូលរួមដោយា្ទ្ល់ ឬ ប្យោលៅក្នុងការប្ព្ឹត្តអំពើទពុករលួយ ការក្ល្ងបន្លំ ការ 
សមគំនិតគា្ន្ ឬ ការបង្ខិតបង្ខំ ឬ ការអនុវត្តន៍ដ្លត្ូវបានាមឃាត់ដទ្ទៀត។

និង

(ង) នឹងមនសិទ្ធតិមូ្វឱ្យបញ្ចលូប្បញ្ញត្តមួិយៅក្នងុឯកសារដ្ញថ្ល ្និងកិច្ចសន្យាដ្លផ្តល់ 
ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ដ្លតម្ូវឱ្យអ្នកដ្ញថ្ល្ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និង 
អ្នកម៉្ការអនុញ្ញ្តឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬ អ្នកតំណាងរបស់ខ្លួន ធ្វើទអធិការកិច្ច 
ៅលើទគណនី និងកំណត់ហ្តុ ព្មទាំងឯកសារដទ្ទៀត របស់ពួកគ្ ដ្លទាក់ទង 
ៅនឹងការដាក់ឯកសារដ្ញថ្ល្ និងការអនុវត្តន៍កិច្ចសន្យា ព្មទាំងតម្ូវឱ្យសវនករ 
ដ្លត្ងតាំងដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី មនសិទ្ធិធ្វើទសវនកម្មៅលើទឯកសារទាំង 
នោះ។
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១.១៥. (ក) ដោយមនការយល់ព្មជក់លាក់ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី អ្នកទទួលផលពីការ 
ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី អាចណ្នាំអ្នកដ្ញថ្ល្ៅ 
ក្នុងការប្កួតប្ជ្ង ដើទម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យា និងការអនុវត្តន៍កិច្ចសន្យាឱ្យ 
ធ្វើទការសង្ក្តៅលើទច្បាប់របស់ប្ទ្សស្តីពីការប្ឆំងអំពើទលួចបន្លំ និងអំពើទ  
ពុករលួយ (រប់បញ្ចលូអំពើទសូកប្៉ាន់) ដូចមនរយនាមៅក្នងុឯកសារដ្ញថ្ល។្ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងទទួលយកការណ្នាំឱ្យធ្វើទការអនុវត្តន៍ប្បន្ះ ៅ 
តាមសំណើទរបស់ប្ទ្សឥណវន្តដរបណាការរៀបចំ ដ្លគ្បដណ្តប់ៅលើទការ 
អនុវត្តន៍ប្បន្ះ មនលក្ខណៈគួរជទីព្ញចិត្តចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។

(ខ) ៅព្លដ្លកិច្ចសន្យាត្ូវទទួលបានហិរញ្ញប្បទានគាំទ្ទាំងស្ុង ឬ មួយផ្ន្ក 
ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឯកសារកិច្ចសន្យាត្ូវបញ្ចូលកាតព្វកិច្ចអនុវត្តមួយព ី
ាគីអ្នកម៉្ការ ាថ្ល្ស្វា ប្្ក់សារគុណ ការបង្វិល ប្្ក់ជូនវិញ អំណយ  
កម្្ជើទងសារ ឬ ការផ្តល់ប្្ក់ក្នុងទម្ង់ដទ្ទៀត មិនត្ូវបានផ្តល់ឱ្យ ឬ  
ទទួលយក ទាក់ទងៅនឹងដំណើទរការលទ្ធកម្ម ឬ ៅក្នុងការអនុវត្តន៍កិច្ចសន្យា  
លើទកល្ងត្អ្វីដ្លមនបញ្ជ្ក់ៅក្នុងការដ្ញថ្ល្ ។

(គ) ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីចាត់ទុកទំនាស់ផលប្យោជន៍ា ជសា្ថ្នាពមួយ ដ្ល 
ាគីមួយទទួលបានប្យោជន៍ ដ្លអាចជះឥទ្ធិពលមិនសមស្បៅលើទការ 
អនុវត្តន៍ារកិច្ច ឬ ការទទួលខុសត្ូវជផ្លូវការរបស់ាគីដ្លមនកាតព្វកិច្ច 
ក្្មកិច្ចសន្យា ឬ ាពអនុោមៅតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដា្ឋ្នក្្មច្បាប ់
ជធរមន ដ្លទំនាស់ផលប្យោជន៍ប្បន្ះ អាចរួមចំណ្ក ឬ បង្កឱ្យមន 
នូវការអនុវត្តន៍ដ្លត្ូវបានាមឃាត់ ក្្មគោលនយោបាយស្តីពីការប្ឆំង 
អំពើទពុករលួយ។ យោងតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្ូវន្គោលនយោបាយស្តីពីការប្ឆំង 
អំពើទពុករលួយដ្លឥណវន្ត (រប់បញ្ចូលអ្នកទទួលផលពីសកម្មាពដ្លផ្តល ់
ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី) ព្មទាំងអ្នកដ្ញថ្ល្ អ្នកផ្គត់ផ្គង់  
និងអ្នកម៉្ការក្្មកិច្ចសន្យាដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសីុ តូ្វប្កាន់យកនូវបទដា្ឋន្ក្មសីលធម៌មខ្ពស់បំផុត ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ  
នឹងចាត់វិធានការសមស្បដើទម្បីគ្ប់គ្ងៅលើទទំនាស់ផលប្យោជន៍ប្បន្ះ 
ឬ អាចបដិស្ធសំណើទរសុំការផ្តល់កិច្ចសន្យា ប្សិនបើទធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី
កំណត់ា ទំនាស់ផលប្យោជន៍បានធ្វើទឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុច្ចរិតាពន្ដំណើទរ 
ការលទ្ធកម្មណាមួយ ។
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១.១៦. ក្នងុលក្ខណៈជផ្នក្មួយន្ការរៀបចំគម្្ង មុនព្លចរចារអំពីកម្ច ីឥណវន្តតូ្វរៀបចំ 
និងដាក់ជូន ដើទម្បីសុំការអនុម័តពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នូវផ្នការលទ្ធកម្មមួយ១៣ ដ្ល 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីអាចទទួលយកបាន ដោយកំណត់ច្ងអំពី ៖ (ក) កិច្ចសន្យា 
ជក់លាក់សម្្ប់ទំនិញ ការងារសំណង់ និង/ឬ ស្វាកម្មដ្លចាំបាច់សម្្ប់អនុវត្តគម្្ង  
ក្នុងរយៈព្លដំបូង យ៉្ងហោចណាស់ ១៨ខ្ (ខ) វិធីសាស្ត្ដ្លបានស្នើទឡើទងសម្្ប់ការ 
ធ្វើទលទ្ធកម្មចំពោះកិច្ចសន្យាប្បន្ះ ដ្លតូ្វបានអនុញ្ញត្ក្្មកិច្ចព្មព្ៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន 
និង (គ) នីតិវិធីត្ួតពិនិត្យដ្លពាក់ព័ន្ធរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ១ី៤។ ឥណវន្តត្ូវធ្វើទបច្ចុប្បន្ន 
ាពផ្នការលទ្ធកម្មជរៀងរល់ឆ្ន្ំ ឬ ៅតាមាពចាំបាច់ ៅក្នុងរយៈព្លន្គម្្ង។  
ឥណវន្តតូ្វអនុវត្តផ្នការលទ្ធកម្មក្នុងលក្ខណៈមួយដ្លផ្នការនោះបានទទួលការអនុម័តពី  
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ។

១៣ ប្សិនបើទគម្្ងរប់បញ្ចូលការជ្ើទសរីសស្វាទីប្ឹក្សា ផ្នការលទ្ធកម្មក៏គួរបញ្ចូលវិធីសាស្ត្សម្្ប់ការ 
ជ្ើទសរីសស្វាទីបឹ្ក្សាផងដ្រស្បតាមគោលការណ៍ណ្នំាស្តីពីការប្ើទប្្ស់ទីបឹ្ក្សាដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសុី និងឥណវន្តរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងបងា្ហ្ញផ្នការលទ្ធកម្មដំបូងជ 
សាធារណៈ ក្្យព្លដ្លការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពាក់ព័ន្ធត្ូវបានអនុម័ត។ បច្ចុប្បន្នាពបន្ថ្មទៀត នឹងតូ្វ 
បានបងា្ហ្ញក្្យព្លដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីបានអនុម័តៅលើទបច្ចុប្បន្នាព ទាំងនោះ ។

១៤ សូមមើទលឧបសម្ព័ន្ធ១ ។
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២. ការដែញថ្លែបែកួតបែជែងអន្តរជាតិ

ក. ព័ត៌មានទូទៅ

សែចក្តីផ្តើម

២.១. គោលបំណងន្ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ (ICB) ដូចមនរៀបរប់ៅក្នុងគោល 
ការណ៍ណ្នាំន្ះ គឺដើទម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកដ្លអាចចូលរួមការដ្ញថ្ល្គ្ប់រូបដ្លមនល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
សមស្ប១៥នូវការជូនដំណឹងទាន់ព្លវ្លា និងគ្ប់គ្្ន់អំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌតមូ្វរបស់ឥណវន្តព្ម 
ទាំងឱកាសស្មើទាពគា្ន្ចំពោះការដ្ញថ្ល្សម្្ប់ទំនិញ និងការងារសំណង់ដ្លត្ូវការ។

បែភែទ និង ទំហំនែកិច្ចសនែយា

២.២. ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវបញ្ជ្ក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីប្ភ្ទន្កិច្ចសន្យា ដ្លត្ូវផ្តល់ជូន  
ព្មទាំងត្ូវរួមមនសំណើទរ ប្បញ្ញត្តិសមស្បៅក្នុងកិច្ចសន្យាផងដ្រ។ ប្ភ្ទកិច្ចសន្យាទូៅ  
ច្ងអំពីការទូទាត់ប្្ក់ ក្្មមូលដា្ឋ្នន្តម្ល្ម៉្សរុប ឬ តម្ល្ឯកតា ឬ ការច្បាច់បញ្ចូលគា្ន ្
នូវមូលដា្ឋ្នទាំងពីរន្ះ។

២.៣. ទំហំ និងវិសាលាពន្កិច្ចសន្យានីមួយៗ អាស្័យៅលើទទំហំលក្ខណៈ និងទីតាំង 
របស់គម្្ង។ សម្្ប់គម្្ង ដ្លទាមទារឱ្យមនទំនិញ និងការងារសំណង់ផ្ស្ងៗគា្ន ្
ជទូៅ កិច្ចសន្យាដោយឡ្កត្ូវបានផ្តល់ជូនសម្្ប់ការផ្គត់ផ្គង់ និង/ឬ ការតម្លើទងឧបករណ៍  
និងរោងចក១្៦ ផ្ស្ងៗគា្ន្ ព្មទាំងកិច្ចសន្យាដោយឡ្កសម្្ប់ការងារសំណង់ ។

២.៤. សម្្ប់គម្្ងមួយដ្លត្ូវការឧបករណ៍សម្ភ្រៈ ឬ ការងារសំណង់ដ្លមនលក្ខណៈ 
ស្ដៀងគា្ន្ ប៉ុន្ត្មនលក្ខណៈដាច់ដោយឡ្កពីគា្ន្គ្អាចអញ្ជើទញឱ្យដ្ញថ្ល្ក្្មជម្ើទស 
កិច្ចសន្យាដោយឡ្ក ដ្លអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្ុមហ៊ុនតូចធំ និងអាច 
អនុញ្ញ្តឱ្យធ្វើទៅតាមជម្ើទសរបស់ពួកគ្ ដើទម្បីដ្ញថ្ល្សម្្ប់កិច្ចសន្យាជលក្ខណៈបុគ្គល 
(ជផ្ន្ក) ឬ សម្្ប់កិច្ចសន្យាមួយក្ុមដ្លមនលក្ខណៈស្ដៀងគា្ន្(ជកញ្ចប់)។ រល ់
ការដ្ញថ្ល្ដោយឡ្ក និងការដ្ញថ្ល្បញ្ចូលគា្ន្ទាំងអស់ ត្ូវដាក់ជូនត្ឹមកាលបរិច្ឆ្ទ 
ឱសានវាទដូចគា្ន្ ព្មទាំងត្ូវបើទក និងវាយតម្ល្ស្បព្លជមួយគា្ន្ ដើទម្បីកំណត់ស្វ្ងរក 

១៥ សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ១.៦ , ១.៧ និង ១.៨។

១៦ សម្្ប់គោលបំណងន្គោលការណ៍ណ្នាំន្ះ “រោងចក្” សំដៅចំពោះឧបករណ៍ដ្លត្ូវបានតម្លើទងរួចរល់  
ដូចជៅតាមកន្ល្ងផលិតកម្ម។
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ការដ្ញថ្ល្ដោយឡ្ក ឬ ការដ្ញថ្ល្បញ្ចូលគា្ន្ ដ្លផ្តល់ការវាយតម្ល្ទាបបំផុតៅលើទថ្ល ្
ចំណាយសម្្ប់ឥណវន្ត១៧។

២.៥. ក្នុងករណីជក់លាក់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីអាចទទួលយក ឬ ទាមទារឱ្យអនុវត្តកិច្ចសន្យា 
សោក្នុងដ្ ដ្លក្្មកិច្ចសន្យាប្បន្ះ ការរៀបចំគំនូសប្លង់ និងការងារវិស្វកម្ម ការផ្គត់ផ្គង ់
និងការតម្លើទងឧបករណ៍សម្ភ្រៈ ព្មទាំង ការសាងសង់ទីកន្ល្ង ឬ ការងារគ្ប់ជ្ុងជ្្យមួយ  
ត្ូវបានផ្តល់ជូនក្្មកិច្ចសន្យាត្មួយ។ ដោយឡ្កឥណវន្តអាចបន្ត ទទួលខុសត្ូវចំពោះ 
ការរៀបចំរចនា និងការងារវិស្វកម្ម ព្មទាំងអញ្ជើទញឱ្យមនការចូលរួមដ្ញថ្ល្ សម្្ប ់
កិច្ចសន្យា ដ្លមនការទទួលខុសត្ូវត្មួយ ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ និងការតម្លើទងទំនិញ និង  
ការងារសំណង់ទាំងអស់ដ្លចាំបាច់ សម្្ប់សមសធាតុគម្្ង។ ការរៀបចំគំនូសប្លង់ និង 
ការងារសាងសង់ ព្មទំាងការគ្ប់គ្ងៅលើទការផ្តល់ កិច្ចសន្យាបន្ត១៨ក៏អាចទទួលយកបានផង 
ដ្រក្នុងករណីសមស្ប១៩។

ការដែញថ្លែដែលមានពីរដំណាក់កាល

២.៦. (ក) ក្នុងករណីកិច្ចសន្យាសោក្នុងដ្ ឬ កិច្ចសន្យាសម្្ប់សំណង់ធំៗដ្លមនាព 
ស្មុគសា្ម្ញ ឬ ការងារសំណង់ ដ្លមនលក្ខណៈពិស្ស ឬ ប្ើទប្្ស់ប្ព័ន្ធ 
ព័ត៌មមនគមនាគមន៍ និងបច្ច្កវិទ្យាស្មុគសា្ម្ញ វាអាចនឹងមនាពលំបាក 
ក្នងុការរៀបចំយាប្ភ្ទបច្ចក្ទ្សឱ្យបានគ្ប់ជុ្ងជ្្យជមុន។ ក្នងុករណី 
ប្បន្ះ គ្អាចប្ើទប្្ស់នីតិវិធីដ្ញថ្ល្មួយដ្លមនពីរដំណាក់កាលដ្ល 
ក្្មនីតិវិធីន្ះ សំណើទរបច្ច្កទ្សដ្លពុំមនកំណត់តម្ល្ត្ូវបានអញ្ជើទញឱ្យ 
ដាក់មុន។ ទាំងន្ះត្ូវបានរៀបចំក្្មមូលដា្ឋ្នន្ការរៀបចំ គោលគំនិត ឬ 
យាប្ភ្ទន្ការបំព្ញការងារដោយតូ្វមនការបញ្ជក់្ និងការក្សមួ្លលើទ 
ផ្នក្បច្ចក្ទ្ស និងផ្នក្ពាណិជ្ជកម្ម។ ការបញ្ជក់្អំពីសំណើទរបច្ចក្ទ្សដំណាក់ 

១៧ សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ២.៤៩-២.៥៤ សម្្ប់នីតិវិធីវាយតម្ល្ការដ្ញថ្ល្។

១៨  ៅក្នុងវិស័យសំណង់ ជធម្មតា អ្នកម៉្ការគ្ប់គ្ងមិនធ្វើទការងារដោយា្ទ្ល់ឡើទយ ប៉ុន្ត្ ពួកគ្ផ្តល់កិច្ចសន្យា 
បន្ត និងគ្ប់គ្ង ការងាររបស់អ្នកម៉្ការដទ្ទៀត ដោយទទួលយកការទទួលខុសត្ូវ និងានិភ័យទាំងស្ុង  
ចំពោះតម្ល្ គុណាព និងការអនុវត្តន៍ ការងារឱ្យបានទាន់ព្លវ្លា។ ផ្ទុយៅវិញ អ្នកគ្ប់គ្ងសំណង់ គឺ 
ជទីបឹ្ក្សា ឬ ា្នក់្ងាររបស់ឥណវន្ត បុ៉ន្តពួ្កគ្មិនទទួលានិភ័យប្បន្ះឡើទយ។ (ក្នងុករណីទទួលហិរញ្ញប្បទាន 
ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ស្វារបស់អ្នកគ្ប់គ្ងសំណង់ គួរត្ូវបានធ្វើទលទ្ធកម្ម ក្្មគោលការណ៍ណ្នាំស្តីពី 
ការប្ើទប្្ស់ទីប្ឹក្សា ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និងឥណវន្តរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី)។

១៩ សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ៣.១៤ និង ៣.១៥ ផងដ្រ សម្្ប់ការផ្តល់កិច្ចសន្យាដោយផ្អ្កលើទការបំព្ញការងារ ។
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កាលទី១ តូ្វអនុវត្តដោយច្ញឯកសារដ្ញថ្លដ្្លតូ្វបានធ្វើទវិសោធនកម្ម២០ និង 
ការដាក់ជូននូវសំណើទរបច្ច្កទ្សចុងក្្យ និងការដ្ញថ្ល្ដ្លមនកំណត់ 
តម្ល្ៅក្នុងដំណាក់កាលទី២ ។

(ខ) នីតិវិធីស្្មសំបុត្ចំនួនពីរ ដ្លការដ្ញថ្ល្ជមួយនឹងស្្មសំបុត្ដោយ 
ឡ្កពីគា្ន ្សម្្ប់សំណើទរ បច្ចក្ទ្ស និងសំណើទរហិរញ្ញវត្ថតូ្ុវបានដាក់ជូនស្ប 
ព្លដំណាលគា្ន្ អាចប្ើទប្្ស់សម្្ប់ធ្វើទលទ្ធកម្មទំនិញ ការងារសំណង់ ឬ 
កិច្ចសន្យាសោក្នងុដ្។ ឥណវន្តមនជម្ើទសក្នងុការប្ើទប្្ស់នីតិវិធីស្្មសំបុត្ 
ចំនួន២ ជមួយនឹងការដ្ញថ្ល្ដ្លមនត្មួយដំណាក់កាល ឬ ពីរដំណាក់ 
កាល។ ៅក្នុងនីតិវិធីស្្មសំបុត្ចំនួនពីរ ជមួយនឹងការដ្ញថ្ល្ដ្លមន 
ត្មួយដំណាក់កាល សំណើទរបច្ច្កទ្សត្ូវបានបើទកមុន និងធ្វើទការត្ួតពិនិត្យ 
ដើទម្បីកំណត់អំពីការឆ្លើទយតបៅនឹងឯកសារដ្ញថ្ល្។ មនត្សំណើទរហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់អ្នកដ្ញថ្ល ្ ដ្លឆ្លើទយតបៅនឹងសំណើទរបច្ចក្ទ្សបុ៉ណ្ណះ្ទើទបតូ្វបាន 
បើទកសម្្ប់ធ្វើទការវាយតម្ល ្និងប្ៀបធៀប។ សំណើទររហិរញ្ញវត្ថរុបស់អ្នកដ្ញថ្ល ្
ដ្លសំណើទរបច្ច្កទ្សមិនមនលក្ខណៈសមស្ប នឹងត្ូវបញ្ជូនត្ឡប់ៅ 
វិញដោយមិនបើទកស្្មសំបុត្។ ៅក្នុងនីតិវិធីស្្មសំបុត្ចំនួន២ ជមួយ 
នឹងការដ្ញថ្ល្ដ្លមនពីរដំណាក់កាល អ្នកដ្ញថ្ល្ត្ូវបានអនុញ្ញ្តឱ្យ 
ា្ល្ស់ប្តូរសំណើទរបច្ច្កទ្សរបស់ពួកគ្ ដើទម្បីធានាឱ្យមនាពអនុោមៅ 
នឹងបទដា្ឋន្បច្ចក្ទ្សដូចគា្ន។្ មនត្សំណើទររហិរញ្ញវត្ថ ុរប់បញ្ចលូទំាងសំណើទរ 
តម្លប្ន្ថម្របស់អ្នកដញ្ថ្ល ្ដល្សំណើទរបច្ចក្ទស្ដើទម ឬ សំណើទរបច្ចក្ទស្ 
ដ្លតូ្វបានក្សមួ្លឡើទងវិញ មនាពអនុោមៅតាមបទដា្ឋន្បច្ចក្ទ្ស 
ដ្លបានឯកាពគា្ន្ប៉ុណ្ណ្ះ ទើទបត្ូវបានបើទកសម្្ប់ធ្វើទការវាយតម្ល្ និង 
ប្ៀបធៀប។ ការប្ើទប្្ស់នីតិវិធីទំាងន្ះ តូ្វមនការឯកាពពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសុី និងឥណវន្ត។

ការជូនដំណឹង និង ការផែសព្វផែសាយ

២.៧. ការជូនដំណឹងឱ្យបានទាន់ព្លវ្លាអំពីឱកាសដ្ញថ្ល ្ មនសារៈសំខាន់ខា្ល្ងំណាស់ៅ 
ក្នុងការប្កួតប្ជ្ង។ សម្្ប់គម្្ងដ្លមនការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ ឥណវន្ត 

២០  ក្នុងការក្សម្ួលឡើទងវិញៅលើទឯកសារដ្ញថ្ល្ក្នុងដំណាក់កាលទី២ ឥណវន្តគួរគោរពការសម្ង្ត់ន្សំណើទរ 
បច្ច្កទ្សរបស់អ្នកដ្ញថ្្លេប្ីប្្ស់ៅក្នុងដំណាក់កាលទី១ ដ្លទង្វើទប្បន្ះមនសង្គតាពៅនឹង 
ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្តម្ល្ាព និង កម្មសិទ្ធិបញ្ញ្ ។
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តមូ្វឱ្យរៀបចំស្ចក្តព្្ីងការជូនដំណឹងទូៅមួយអំពីលទ្ធកម្ម និងដាក់ជូនៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសីុ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុនឹងរៀបចំធ្វើទការបោះពុម្ពផ្សាយស្ចក្តជូីនដំណឹងនោះ២១។ ស្ចក្ត ី
ជូនដំណឹងត្ូវរួមមនព័ត៌មមនដ្លទាក់ទងៅនឹងឥណវន្ត (ឬ អ្នកដ្លទំនងនឹងកា្ល្យជ 
ឥណវន្ត) ចំនួនទឹកប្្ក់ និងគោលបំណងន្កម្ចី វិសាលាពន្ការងារលទ្ធកម្មក្្មការ 
ដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ ព្មទំាង ឈ្ម្ះ ល្ខទូរស័ព្ទ អុីម៉្ល (ឬ ល្ខទូរសារ) និង 
អសយដា្ឋ្នរបស់ទីា្ន្ក់ងារឥណវន្តដ្លទទួលខុសត្ូវចំពោះការងារលទ្ធកម្ម និងអសយដា្ឋ្ន 
វុិបសាយដ្លនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីការជូនដំណឹងជក់លាក់អំពីការងារលទ្ធកម្ម។ ប្សិនបើទដឹង  
គួរបញ្ជ្ក់ផងដ្រ អំពីកាលបរិច្ឆ្ទដ្លត្ូវបានកំណត់ សម្្ប់ការផ្តល់ឯកសារបុរ្លក្ខណៈ 
សម្បត្ត ិឬ ឯកសារដ្ញថ្ល។្ លើទកល្ងត្ ក្នងុករណីការផ្តល់កិច្ចសន្យាជមុន២២ បើទពំុនោះសោតទ្  
ឯកសារបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិ ឬ ឯកសារដ្ញថ្ល្ដ្លពាក់ព័ន្ធ (ដោយយោងៅតាមករណី) 
មិនត្ូវផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សារធារណជនមុនព្លកាលបរិច្ឆ្ទន្ការបោះពុម្ពផ្សាយស្ចក្តី 
ជូនដំណឹងទូៅអំពីការងារលទ្ធកម្មឡើទយ ។

២.៨. លិខិតអញ្ជើទញឱ្យដាក់ជូននូវបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិ ឬ ឱ្យចូលរួមការដ្ញថ្ល្ (ដោយយោង 
ៅតាមករណី) ត្ូវផ្សព្វផ្សាយ ក្នុងលក្ខណៈជការជូនដំណឹងជក់លាក់អំពីការងារលទ្ធកម្ម ៅ 
ក្នងុវិុបសាយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ព្មទំាងៅក្នងុ (១) សារព័ត៌មមនមួយសម្្ប់ផ្សព្វផ្សាយ 
ក្នងុសុ្កៅក្នងុប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត (យ្៉ងហោចណាស់ៅក្នងុសារព័ត៌មមន ជាសាអង់គ្លស្ 
ចំនួនមួយប្សិនបើទមន) ឬ (២) ៅក្នុងវុិបសាយមួយជាសាអង់គ្ល្សដ្លគ្សា្គ្ល់ៅ 
កម្ិតអន្តរជតិ ហើទយគ្អាចចូលមើទលបានដោយស្រី។ លិខិតអញ្ជើទញឱ្យចូលរួមការដ្ញថ្ល ្
មួយច្បាប់ត្ូវដាក់ជូនៅ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ដើទម្បីសុំការអនុម័តយល់ព្ម និងដើទម្បីធ្វើទការ 
ផ្សព្វផ្សាយៅក្នុងវុិបសាយរបស់ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍អាសុី ស្បតាមប្បញ្ញត្តិន្កិច្ចព្មព្ៀងផ្តល ់
ហិរញ្ញប្បទាន ។

ប៊រែលក្ខណៈសមែបទត្តិរបស់អ្នកដែញថ្លែ 

២.៩. បុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិ អាចមនាពចាំបាច់សម្្ប់ការងារធំៗ ឬ ស្មុគសា្ម្ញ ឬ ៅក្នុង 
សា្ថ្នាពដទ្ទៀតដ្លថ្ល្ចំណាយខ្ពស់ន្ការរៀបចំឯកសារដ្ញថ្ល្លម្អិត អាចបងា្អ្ក ់
ទឹកចិត្តចំពោះការប្កួតប្ជ្ង ដូចជ កិច្ចសន្យាសម្្ប់ឧបករណ៍ រោងចក្ឧស្សាហកម្ម 
ដ្លត្ូវរចនាៅតាមយាប្ភ្ទជក់លាក់ស្វាឯកទ្សព័ត៌មមន និងបច្ច្កវិទ្យា ស្មុគសា្ម្ញ 
មួយចំនួន ព្មទាំងកិច្ចសន្យាដ្លត្ូវអនុញ្ញ្តក្្មសោក្នុងដ្ ការផ្តល់កិច្ចសន្យាសម្្ប ់
ការងាររចនា សាងសង់ ឬ គ្ប់គ្ង។ ចំណុចន្ះក៏ត្ូវធានាផងដ្រា លិខិតអញ្ជើទញឱ្យ 
ចូលរួមដ្ញថ្ល្ ត្ូវបានផ្តល់ជូនចំពោះត្អ្នកដ្លមនសមត្ថាព និងធនធានគ្ប់គ្្ន ់

 ២១ ៅលើទវុិសាបរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ៖ www.adb.org។

២២ សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ១.៩។



ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជត ិ17

ប៉ុណ្ណ្ះ។ បុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិ ត្ូវមនមូលដា្ឋ្នផ្អ្កលើទសមត្ថាព និងធនធានរបស់អ្នក 
ដ្ញថ្ល្ទាំងស្ុង ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាជក់លាក់ក្នុងលក្ខណៈគួរជទីព្ញចិត្ត ដោយ 
ពិចារណាអំពី (ក) បទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តន៍កន្លងមកចំពោះកិច្ចសន្យាដ្លមនលក្ខណៈ 
ស្ដៀងគា្ន្ (ខ) សមត្ថាពទាក់ទងៅនឹងការសាងសង់ ឬ ហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្ម និង  
(គ) សា្ថ្នាពហិរញ្ញវត្ថ២ុ៣។

២.១០. លិខិតអញ្ជើទញឱ្យដាក់ជូននូវបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តសិម្្ប់ការដ្ញថ្លចំ្ពោះកិច្ចសន្យា 
ជក់លាក់ ឬ ក្ុមកិច្ចសន្យា ដ្លមនលក្ខណៈស្ដៀងគា្ន្ ត្ូវផ្សព្វផ្សាយ និងជូនដំណឹង  
ដូចមនបញ្ជក់្ៅក្នងុកឋាខណ្ឌ ២.៧ និង២.៨ ខាងលើទ។ វិសាលាពន្កិច្ចសន្យា និងស្ចក្ត ី
ថ្លង្ច្បាស់លាស់មួយអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌតមូ្វចំពោះលក្ខណៈសម្បត្ត ិ តូ្វផ្ញើទជូនអ្នកដ្លបានឆ្លើទយតប 
ចំពោះលិខិតអញ្ជើទញ។ ជទូៅ ត្ូវអនុញ្ញ្តរយៈព្លអប្បបរមចំនួន៦សបា្ត្ហ៍ សម្្ប ់
ការដាក់ជូននូវពាក្យសុំបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិ។ មិនត្ូវមនការកម្ិតៅលើទចំនួនអ្នកដ្ញថ្ល ្
ដ្លត្ូវជ្ើទសរីសាមនបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិសមស្បឡើទយ ហើទយអ្នកដ្ញថ្ល្ទាំងអស ់
ដ្លត្ូវបានរកឃើទញាមនសមត្ថាពបំព្ញការងារ ក្នុងលក្ខណៈគួរជទីព្ញចិត្តស្ប 
តាមលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ន្បុរ្លក្ខណៈសម្បត្តដ្ិលតូ្វបានអនុម័ត តូ្វចាត់ទុកាមនបុរ្លក្ខណៈ 
សម្បត្តិសមស្ប និងត្ូវអញ្ជើទញឱ្យចូលរួមផ្តល់ការដ្ញថ្ល្។ ៅព្លបញ្ចប់ការកំណត ់
រកប្ក្ខជនដ្លមនបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិសមស្ប ត្ូវផ្តល់ឯកសារដ្ញថ្ល្ជូនដល់អ្នកដ្ញ 
ថ្ល្ដ្លមនបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិសមស្ប។ សម្្ប់ការកំណត់បុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិសមស្ប 
ចំពោះក្ុមកិច្ចសន្យាដ្លត្ូវផ្តល់ក្នុងរយៈព្លមួយ ការកម្ិតៅលើទចំនួន ឬ តម្ល្សរុបន្  
ការផ្តល់កិច្ចសន្យាចំពោះអ្នកដ្ញថ្ល្ណាមួយ អាចត្ូវបានធ្វើទឡើទងក្្មមូលដា្ឋ្នផ្អ្កលើទ 
ធនធានរបស់អ្នកដ្ញថ្ល្។ បញ្ជីរយនាមក្ុមហ៊ុនដ្លមនបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិសមស្ប 
ក្នុងសា្ថ្នាពប្បន្ះ ត្ូវធ្វើទបច្ចុប្បន្នាពជប្ចាំ។ ការផ្ទៀងា្ទ្ត់ព័ត៌មមនដ្លបានផ្តល ់
ជូនៅក្នុងការដាក់ពាក្យដើទម្បីកំណត់ា មនបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិសមស្ប ត្ូវបញ្ជ្ក់ៅ 
ព្លផ្តល់កិច្ចសន្យា ហើទយការផ្តល់កិច្ចសន្យាអាចបដិស្ធចំពោះអ្នកដ្ញថ្ល្ដ្លត្ូវបាន 
វិនិច្ឆ័យា ល្ងមនសមត្ថាព ឬ ធនធាន ក្នុងការអនុវត្តន៍កិច្ចសន្យានោះ ដោយជោគជ័យ។

ខ. ឯកសារដែញថ្លែ

ព័ត៌មានទូទៅ

២.១១.(ក) ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវឆ្លុះបញ្ច្ំងអំពីការរិតបន្តឹងចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្ប ន្ការ 
ធ្វើទលទ្ធកម្មរបស់ប្ទ្សជសមជិក ដ្លអាចអនុវត្តបាន ដោយយោងៅ 
តាមកឋាខណ្ឌ ១.២ (ក) ន្គោលការណ៍ណ្នាំន្ះ ប្សិនបើទមន ។

២៣ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីបានរៀបចំឯកសារបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិមួយប្កបដោយបទដា្ឋ្នសម្្ប់ឥណវន្តរបស់ 
ខ្លួន ប្ើទប្្ស់ជកំហិត ចំពោះប្ភ្ទកិច្ចសន្យាសមស្បមួយចំនួន។
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(ខ) វាមនសារៈសំខាន់ណាស់ ដ្លឯកសារដ្ញថ្លតូ្្វផ្តល់រល់ព័ត៌មមនដ្លចំាបាច់ 
សម្្ប់អ្នកដ្ញថ្ល្ក្នុងការរៀបចំការដ្ញថ្ល្ដ្លមនការឆ្លើទយតប។ បើទទោះបី 
ជព័ត៌មមនលម្អិត និងាពស្មុគសា្ម្ញន្ឯកសារទាំងន្ះ មនាពខុសគា្ន ្
អាស្័យៅតាមប្ភ្ទន្ទំនិញដ្លត្ូវធ្វើទលទ្ធកម្ម និងទំហំន្កិច្ចសន្យាក ៏
ដោយប៉ុន្ត្ ជធម្មតា ឯកសារទាំងន្ះ រួមមនចំណុចដូចតៅ ៖ លិខិត 
អញ្ជើទញឱ្យចូលរួមការដ្ញថ្ល្ ស្ចក្តីណ្នាំសម្្ប់អ្នកដ្ញថ្ល្ ទម្ង ់
ដ្ញថ្ល្ ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្យា រួមទាំងកិច្ចសន្យាទូៅ និងកិច្ចសន្យាពិស្ស  
យាប្ភ្ទបច្ច្កទ្ស បញ្ជីបា៉្ន់តម្ល្ និងគំនូសប្លង់ការកំណត់តម្ល្ និង 
ឧបសម្ពន័្ធចំាបាច់នានា គំរូលិខិតធានាការដ្ញថ្ល ្និង គំរូលិខិតធានាការអនុវត្តន៍។

២. ១២.(ក) ឥណវន្តតូ្វប្ើទប្្ស់ឯកសារដ្ញថ្លប្ទដា្ឋន្ (SBDs) សមស្ប ដ្លច្ញ 
ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ដោយក្សមួ្លក្នងុកមិ្តអប្បបរម ដ្លធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសីុអាចទទួលយកបាន ៅតាមាពចំាបាច់ សមស្បជមួយល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
ជក់លាក់របស់គម្្ង។ រល់ការក្សមួ្លប្បន្ះ តូ្វធ្វើទឡើទងតាមរយៈ ឯកសារ 
ទិន្នន័យន្ការដ្ញថ្ល្ ឬ ឯកសារទិន្នន័យន្កិច្ចសន្យា ឬ តាមរយៈល័ក្ខខ័ណ្ឌ  
ពិស្សន្កិច្ចសន្យាបុ៉ណ្ណះ្ និងពំុម្នតាមរយៈការណ្នំាឱ្យមនការក្សមួ្ល 
ៅក្នុងពាក្យព្ចន៍ ដ្លជបទដា្ឋ្នន្ឯកសារដ្ញថ្ល្ប្កបដោយបទដា្ឋ្ន 
របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីឡើទយ។ ក្នុងករណីដ្លឯកសារដ្ញថ្ល្បទដា្ឋ្ន  
មិនត្ូវបានផ្តល់ជូនទ្នោះ ឥណវន្តត្ូវប្ើទប្្ស់ល័ក្ខខ័ណ្ឌបទដា្ឋ្នន្កិច្ចសន្យា 
ដទ្ទៀត ដ្លតូ្វបានទទួលសា្គល់្ជអន្តរជតិ និងទម្ង់កិច្ចសន្យាដ្លធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុីអាចទទួលយកបាន។

(ខ) ឥណវន្តអាចប្ើទប្្ស់ទម្ង់អ្ឡិចត្ូនិកមួយ ដើទម្បីច្កចាយឯកសារដ្ញថ្ល្  
ដរបណា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ព្ញចិត្តៅនឹងាពគ្ប់គ្្ន់ន្ប្ព័ន្ធប្ប 
ន្ះ។ ប្សិនបើទឯកសារដ្ញថ្លតូ្្វបានច្កចាយ តាមរយៈប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និក  
ប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និកតូ្វមនសុវត្ថាិពល្អ ដើទម្បីជៀសវាងការក្ប្្ៅលើទឯកសារ 
ដ្ញថ្ល ្ និងមិនតូ្វរិតបន្តងឹលទ្ធាពរបស់អ្នកដ្ញថ្លក្្នងុការទទួលបានឯកសារ 
ដ្ញថ្ល្ឡើទយ។ ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវផ្តល់ជូនក្នុងទម្ង់ជឯកសារបោះពុម្ពជូន 
ដល់អ្នកដ្ញថ្លដ្្លស្នើទសំុឯកសារទំាងនោះ។ ច្បាប់ដើទមន្ឯកសារអ្ឡិចតូ្និក 
ត្ូវរក្សាទុកជទម្ង់ឯកសារបោះពុម្ព ត្ូវបញ្ជ្ក់ឱ្យបានសមស្ប តាមរយៈ 
ការចុះហត្ថល្ខា ការប្ាប់ត្្ ឬ វិធីផ្ស្ងៗទៀត ដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន ៍
អាសុីអាចទទួលយកបាន ។
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ស៊ពលភាពនែការដែញថ្លែ និង លិខិតធានាដែញថ្លែ

២.១៣. អ្នកដ្ញថ្ល្តម្ូវឱ្យបញ្ជ្ក់អំពីសុពលាពន្ការដ្ញថ្ល្ សម្្ប់រយៈព្លដ្ល 
មនបញ្ជ្ក់ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ដ្លត្ូវមនាពគ្ប់គ្្ន់ដើទម្បីបង្កលក្ខណៈឱ្យឥណវន្ត 
អាចបញ្ចប់ការងារប្ៀបធៀប និងវាយតម្ល្ៅលើទការ ដ្ញថ្ល្ ត្ួតពិនិត្យៅលើទអនុសាសន៍ន ្
ការផ្តល់កិច្ចសន្យាជមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ក្នុងករណីដ្លតម្ូវឱ្យធ្វើទការត្ួតពិនិត្យ 
ជមុន) និងសំុការអនុម័តចំាបាច់ទំាងអស់ ដើទម្បីឱ្យកិច្ចសន្យាអាចតូ្វបានផ្តល់ជូនៅក្នងុអំឡុង 
ព្លនោះ។

២.១៤. ឥណវន្តមនជម្ើទសក្នុងការទាមទារលិខិតធានាដ្ញថ្ល្។ ៅព្លប្ើទប្្ស់លិខិត 
ធានាដ្ញថ្ល្ លិខិតន្ះត្ូវស្ថិតៅក្នុងចំនួនទឹកប្្ក់ និងទម្ង់ដ្លមនបញ្ជ្ក់ៅក្នុង 
ឯកសារដ្ញថ្ល២្៤ និងត្ូវមនសុពលាពរយៈព្ល៤សបា្ត្ហ៍ ក្្យរយៈព្លសុពលាព 
ដ្ញថ្ល្ ដើទម្បីផ្តល់ព្លវ្លាសមស្បដល់ឥណវន្តក្នុងការធ្វើទសកម្មាព ប្សិនបើទគ្ត្ូវ  
ទាមទារលិខិតធានាដ្ញថ្ល្នោះ។ ប្្ក់ធានាដ្ញថ្ល្ ត្ូវផ្តល់ៅឱ្យអ្នកដ្ញថ្ល្ដ្លមិន 
ទទួលបានជោគជ័យ ៅព្លដ្លកិច្ចសន្យាត្ូវបានចុះហត្ថល្ខាជមួយអ្នកដ្ញថ្ល្ដ្ល 
ទទួលបានជោគជ័យ។ ចំពោះប្្ក់ធានាដ្ញថ្ល្ ឥណវន្តអាចតម្ូវឱ្យអ្នកដ្ញថ្ល្ចុះហត្ថ- 
ល្ខាៅលើទស្ចក្តប្ីកាសមួយដ្លទទួលយកា ប្សិនបើទពួកគ្ដក ឬ ា្លស់្ប្តរូឯកសារ 
ដ្ញថ្ល្របស់ពួកគ្ក្នុងអំឡុងព្លៅមនសុពលាព ឬ ពួកគ្ត្ូវបានផ្តល់កិច្ចសន្យាហើទយ 
ពួកគ្មិនបានចុះហត្ថល្ខាៅលើទកិច្ចសន្យា ឬ លិខិតធានាការអនុវត្តន៍មុនព្លកាលបរិច្ឆទ្ 
ឱសានវាទដ្លតូ្វបានកំណត់ៅក្នងុឯកសារដ្ញថ្ល ្ អ្នកដ្ញថ្លនឹ្ងតូ្វបានព្យួរមួយរយៈព្ល 
ពីសិទ្ធិសមស្បសម្្ប់ចូលរួមដ្ញថ្ល្ៅក្នុងកិច្ចសន្យាណាមួយជមួយឥណវន្ត។

ភាសា

២.១៥. ស្ថតិក្្មប្ការដ្លមនច្ងៅក្នងុកិច្ចព្មព្ៀងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ាសា 
ការងាររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី គឺាសាអង់គ្ល្ស ដូច្ន្ះ ឯកសារដ្ញថ្ល្ និងឯកសារ 
ពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀត រប់បញ្ចូលការផ្សព្វផ្សាយ ត្ូវរៀបចំជាសាអង់គ្ល្ស។ ក្នុងករណីដ្ល 
ាសាលើទសពីមួយត្ូវបានប្ើទប្្ស់ ឯកសារជាសាអង់គ្ល្សត្ូវយកជការណ៍។

ភាពចែបាស់លាស់នែឯកសារដែញថ្លែ

២.១៦. ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវសរស្រក្នុងលក្ខណៈមួយដ្លអនុញ្ញ្ត និងលើទកទឹកចិត្តឱ្យមន 
ការប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ និងត្ូវកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងជក់លាក់អំពីការងារដ្ល 

២៤  យោងតាមជម្ើទសរបស់អ្នកដ្ញថ្ល្ ប្្ក់ធានាដ្ញថ្ល្ត្ូវស្ថិតក្នុងទម្ង់ជមូលប្បទានប័ត្មួយដ្លមនការ 
បញ្ជ្ក់ត្ឹមត្ូវ លិខិតឥណទាន ឬ លិខិតធានាធនាគារ ដ្លច្ញពីធនាគារមួយដ្លមនក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះល្អ។
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ត្ូវអនុវត្ត ទីតាំងមូលដា្ឋ្នន្ការអនុវត្តន៍ការងារទំនិញដ្លត្ូវផ្គត់ផ្គង់កន្ល្ងដ្លត្ូវផ្តល ់
ស្វា ឬ ធ្វើទការរៀបចំតម្លើទង កាលវិាគសម្្ប់ការផ្តល់ស្វាឬបញ្ចប់ការងារ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
តម្ូវអប្បបរមន្ការអនុវត្តន៍ការងារ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្ូវដ្លទាក់ទងៅនឹងការធានា និង 
ការថ្ទាំ ព្មទាំង ល័ក្ខខ័ណ្ឌសំខាន់ៗដទ្ទៀត។ បន្ថ្មពីន្ះទៀត ក្នុងករណីសមស្ប  
ឯកសារដ្ញថ្ល្ ត្ូវកំណត់អំពីការធ្វើទត្ស្តសាកល្បង បទដា្ឋ្ន និងវិធីសាស្ត្ដ្លនឹងត្ូវយក 
មកប្ើទប្្ស់ ដើទម្បីវិនិច្ឆ័យៅលើទាពអនុោមន្ឧបករណ៍សម្ភ្រៈដ្លបានផ្តល់ជូន ឬ  
ការងារសំណង់ដ្លបានអនុវត្ត ៅតាមយាប្ភ្ទដ្លបានកំណត់។ គំនូសរូបាពត្ូវ 
មនសង្គតាពៅនឹងការកំណត់ច្ងអំពីយាប្ភ្ទ ហើទយលំដាប់លំដោយន្អាទិាពរវាង 
ចំណុចទាំងពីរន្ះ ត្ូវបញ្ជ្ក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ។

២.១៧. ឯកសារដញ្ថ្លត្្វូបញ្ជក់្អំពីកតា្តផ្្សង្ៗទៀតបន្ថម្ពីលើទតម្លដ្ល្នឹងត្វូយកមក 
ធ្វើទការពិចារណាក្នុងការវាយតម្ល្ៅលើទការដ្ញថ្ល្ និងរបៀបដ្លកតា្ត្ប្បន្ះ នឹងត្ូវ 
បានយកមកធ្វើទការគណនា ឬ វាយតម្ល្។ ប្សិនបើទការដ្ញថ្ល្ដ្លមនមូលដា្ឋ្នផ្អ្ក 
លើទការរៀបចំ សម្ភ្រៈ កាលវិាគបញ្ចប់ការងារ ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់ប្្ក់ដោយឡ្ក។ ល។ ត្ូវ 
បានអនុញ្ញត្ តូ្វបញ្ជក់្ឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្្ប់ការទទួលយក និងវិធីសាស្ត ្
វាយតម្ល្ន្ការដ្ញថ្ល្ទាំងនោះ។

២.១៨. រល់បក្្ខជនទំាងអស់ដល្ទំនងនឹងកា្លយ្ជអ្នកដញ្ថ្ល ្ត្វូទទួលបានព័ត៌មមនដូចគា្ន ្
និងត្ូវធានាាពួកគ្មន ឱកាសស្មើទាពគា្ន្ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មមនបន្ថ្មឱ្យបានទាន់ព្ល 
វ្លា។ ឥណវន្តត្ូវផ្តល់លទ្ធាពសមស្បជូនដល់ប្ក្ខជន ដ្លអាចនឹងកា្ល្យជអ្នកដ្ញថ្ល្  
ក្នុងការចុះធ្វើទទស្សនកិច្ចៅឯការដា្ឋ្នគម្្ង។ សម្្ប់កិច្ចសន្យាការងារសំណង់ ឬ កិច្ច 
សន្យាផ្គត់ផ្គង់ដ្លមនាពស្មុគសា្ម្ញ ជពិស្ស សម្្ប់កិច្ចសន្យាដ្លតម្ូវឱ្យជួសជុល 
ក្លម្អការងារ ឬ សម្ភ្រៈ ដ្លមនស្្ប់ គ្អាចរៀបចំឱ្យមនការប្ជុំមុនព្លដ្ញថ្ល ្
ដ្លអ្នកដ្ញថ្ល្មនសកា្ត្នុពល អាចជួបជមួយតំណាងឥណវន្ត ដើទម្បីធ្វើទការសួរបញ្ជ្ក់  
(ក្នុងលក្ខណៈជជំនួបដោយា្ទ្ល់ ឬ តាមអនឡាញ)។ កំណត់ហ្តុន្ការប្ជុំន្ះ ត្ូវផ្តល ់
ជូនដល់ប្ក្ខជនទាំងអស់ដ្លអាចនឹងកា្ល្យជអ្នកដ្ញថ្ល្ និងចម្លងជូនធនាគារអភិវឌ្ឍន ៍
អាសុី។ រល់ព័ត៌មមនបន្ថ្ម ការបញ្ជ្ក់ ការក្តម្ូវកំហុសនានា ឬ ការា្ល្ស់ប្តូរឯកសារ 
ដ្ញថ្ល្ ត្ូវផ្ញើទជូនសាមីជននីមួយៗ ដ្លបានទទួលឯកសារដ្ញថ្ល្ច្បាប់ដើទម ដោយ 
ផ្តល់ព្លវ្លាគ្ប់គ្្ន់ មុនកាលបរិច្ឆ្ទឱសានវាទទទួលការដ្ញថ្ល្ ដើទម្បីបង្កលក្ខណៈឱ្យ  
អ្នកដ្ញថ្លអ្ាចចាត់វិធានការសមស្ប។ ក្នងុករណីចំាបាច់ តូ្វពន្យារកាលបរិច្ឆទ្ឱសានវាទ ។ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ តូ្វទទួលបានឯកសារមួយច្បាប់ និងតូ្វទទួលបានការពិគ្្ះយោបល់ 
សម្្ប់ការផ្តល់ “ការមិនជំទាស់” ៅព្លដ្លកិច្ចសន្យាតម្ូវឱ្យធ្វើទការត្ួតពិនិត្យជមុន។
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បទដ្ឋែន

២.១៩. បទដា្ឋ្ន និងយាប្ភ្ទបច្ច្កទ្ស ដ្លត្ូវបានកំណត់ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល ្
តូ្វមនលក្ខណៈលើទកកម្ពស់ឱ្យមនការប្កួតប្ជ្ងទូលំទូលាយបំផុត ដូចដ្លអាចធ្វើទៅបាន 
ហើទយស្បព្លជមួយគា្ន្នោះ ត្ូវធានាឱ្យមនការអនុវត្តន៍ការងារច្បាស់លាស់ ឬ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
តម្ូវដទ្ទៀតសម្្ប់ទំនិញ និង/ឬ ការងារសំណង់ ក្្មកិច្ចលទ្ធកម្ម។ ក្នុងកម្ិត  
វិសាលាពដ្លអាចធ្វើទៅបាន ឥណវន្តត្ូវបញ្ជ្ក់អំពីបទដា្ឋ្នដ្លត្ូវបានទទួលយកកម្ិត 
អន្តរជតិ ដូចជបទដា្ឋ្នដ្លច្ញដោយអង្គការបទដា្ឋ្នអន្តរជតិ ដ្លឧបករណ៍ ឬ សម្ភ្រៈ  
ឬ សា្ន្ដ្ការងារ ត្ូវមនាពអនុោម។ ក្នុងករណីដ្លមិនមនបទដា្ឋ្នអន្តរជតិប្បន្ះ  
ឬ ពុំមនាពសមស្ប បទដា្ឋ្នជតិអាចត្ូវបានយកមកប្ើទប្្ស់។ ក្នុងគ្ប់ករណ ី 
ទាំងអស់ ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវច្ងា ឧបករណ៍ សម្ភ្រៈ ឬ សា្ន្ដ្ការងារ ដ្លស្បៅ 
នឹងបទដា្ឋ្នដទ្ទៀត ក៏នឹងត្ូវទទួលយកផងដ្រ ដោយត្ូវបញ្ជ្ក់អំពីាពសមមត្ក្នុង 
កម្ិតមួយគួរឱ្យកត់សម្គ្ល់ ។

ការបែើបែែស់ឈ្មែះមា៉ែក

២.២០. យាប្ភ្ទត្ូវមនមូលដា្ឋ្នផ្អ្កលើទចរិកលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធ និង/ឬ ល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្ូវ 
ន្ការអនុវត្តន៍ការងារ។ ត្ូវជៀសវាងការសំដៅយោងចំពោះឈ្ម្ះយីហោ ល្ខកាតាឡុក  
ឬ ការប្ងច្កប្ភ្ទដ្លមនលក្ខណៈស្ដៀងគា្ន្។ ក្នុងករណីដ្លមនាពចាំបាច់ក្នុង 
ការដកស្ង់ឈ្ម្ះម៉្ក ឬ ល្ខកាតាឡុក របស់អ្នកផលិតជក់លាក់ណាមួយដើទម្បីបញ្ជ្ក ់
អំពីយាប្ភ្ទដ្លមិនទាន់គ្ប់ជ្ុងជ្្យ ត្ូវបន្ថ្មពាក្យា “ឬ មនតម្ល្ស្មើទ” ក្្យ 
ការសំដៅយោងប្បន្ះ។ យាប្ភ្ទត្ូវអនុញ្ញ្តឱ្យមនការទទួលយកចំពោះការផ្គត់ផ្គង ់
ទំនិញដ្លមនលក្ខណៈស្ដៀងគា្ន ្ និងទំនិញដ្លមនសមត្ថាពបំព្ញការងារយ្៉ងហោច 
ណាស់ក្នុងកម្ិតស្មើទគា្ន្ៅនឹងទំនិញដ្លត្ូវបានកំណត់។

ការកំណត់តម្លែ

២.២១. ការដ្ញថ្ល្សម្្ប់ទំនិញ ត្ូវអញ្ជើទញក្្មមូលដា្ឋ្នន្ CIF ឬ CIP សម្្ប ់
គ្ប់ទំនិញទាំងអស់ ដ្លត្ូវបាន ផ្គត់ផ្គង់ពីបរទ្ស និង EXW២៥ សម្្ប់ទំនិញដ្លមន ឬ  

 

២៥ សូមមើទល INCOTERMS សម្្ប់និយមន័យបន្ថ្ម។ បោះពុម្ពផ្សាយដោយសាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជតិ 38 
Cours Albert 1er, 75008 ទីក្ុងបា៉្រីសប្ទ្សបារំង។ CIF សំដៅចំពោះថ្ល្ចំណាយ ការធានារ៉្ប់រង 
និងការដឹកជញ្ជូនតាមកាបា៉្ល់ ហើទយ FOB សំដៅចំពោះការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្ល្ សម្្ប់ការ 
ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក។ CIP សំដៅចំពោះការដឹកជញ្ជូន និងការធានារ៉្ប់រង ដ្លផ្តល់ៅឱ្យ (ឈ្ម្ះកន្ល្ង 
គោលដៅណាមួយ) និង FCA សំដៅចំពោះការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្ល្ ក្នុងករណីការដឹកជញ្ជូន ក្នុងទម្ង ់
ជច្ើទនផ្ស្ងៗគា្ន្។ EXW សំដៅចំពោះការបង់ប្្ក់ធានារ៉្ប់រង និងដឹកជញ្ជូនពីាគីអ្នកទិញ តម្ល្ទំនិញ 
ៅឯរោងចក្ ឬ ទំនិញៅឯទីផ្សារ ។
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ផលិត ឬ តម្លើទងៅក្នុងស្ុក រប់បញ្ចូលទាំងទំនិញដ្លត្ូវបាននាំចូលកន្លងមក ។ ក្នុង 
ករណីដ្លអ្នកដ្ញថ្ល្ត្ូវបានតម្ូវឱ្យផ្តល់ស្វាដឹកជញ្ជូន តម្លើទងត្ួតពិនិត្យសំណង់ឬ ស្វា  
ស្ដៀងគា្ន្ដទ្ទៀត ដូចក្នុងករណីកិច្ចសន្យា “ផ្គត់ផ្គង់ និង តម្លើទង” អ្នកដ្ញថ្ល្ នឹងតម្ូវឱ្យផ្តល ់
សម្ង់តម្ល្ដោយឡ្កមួយសម្្ប់ស្វាទាំងន្ះ ។

២.២២. ៅក្នងុករណីកិច្ចសន្យាសោក្នងុដ្ អ្នកដ្ញថ្លនឹ្ងតមូ្វឱ្យផ្តល់សម្ង់តម្លន្្រោងចក្ 
ដ្លត្ូវបានតម្លើទងៅឯការដា្ឋ្នរប់បញ្ចូលថ្ល្ចំណាយទាំងអស់សម្្ប់ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភ្រៈ 
ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក និងការដឹកជញ្ជូនក្នុងប្ទ្ស ព្មទាំងការធានារ៉្ប់រង ការតម្លើទង  
និងការត្ួតពិនិត្យសំណង់ ព្មទាំងការងារពាក់ព័ន្ធ និង ស្វាដទ្ទៀត រប់បញ្ចូលទាំងការងារ  
និងស្វាដ្លរួមមនៅក្នុងវិសាលាពន្កិច្ចសន្យា ដូចជ ការរចនា ការថ្ទាំ និង  
ប្តិបត្តិការ។ លើទកល្ងត្មនបញ្ជ្ក់ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ បើទពុំនោះសោតទ្តម្ល្សោ 
ក្នុងដ្ ត្ូវបញ្ចូលរល់ពន្ធ អាករ និង ពន្ធផ្ស្ងៗទៀត។

២.២៣. អ្នកដ្ញថ្ល្សម្្ប់កិច្ចសន្យាសំណង់សុីវិល តម្ូវឱ្យផ្តល់សម្ង់តម្ល្ឯកតា ឬ តម្ល្ 
ម៉្សរុប សម្្ប់ការអនុវត្តន៍ការងារនោះ ហើទយសម្ង់តម្ល្ដ្លផ្តល់ជូន ត្ូវរួមបញ្ចូលពន្ធ  
អាករ និងពន្ធដទ្ទៀត ។ អ្នកដ្ញថ្ល្នឹងត្ូវអនុញ្ញ្តឱ្យទទួលបានរល់ធាតុចូលទាំងអស់  
(លើទកល្ងត្ពលកម្មគា្ម្នជំនាញ) ពីប្ភពសមស្ប ដើទម្បីឱ្យពួកគ្អាចផ្តល់ការដ្ញថ្ល ្
ដ្លមនាពប្កួតប្ជ្ងបំផុត។

ការកែសមែួលតម្លែ

២.២៤. ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវបញ្ជ្ក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ាតើទការក្សម្ួលតម្ល្ត្ូវបាន 
អនុញ្ញ្តដ្រឬទ្ ក្នុងករណីដ្ល មនការប្្ប្ួលៅក្នុងខ្ទង់ចំណាយចម្បងៗន្កិច្ចសន្យា  
ដូចជ កម្ល្ំងពលកម្ម ឧបករណ៍ និងសម្ភ្រៈដ្លអ្នកម៉្ការ មិនអាចគ្ប់គ្ងៅលើទកតា្ត ្
ទាំងនោះបាន។ ប្បញ្ញត្តិស្តីពីការក្សម្ួលតម្ល្ ពុំមនាពចាំបាច់សម្្ប់កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង ់
សាមញ្ញ ដ្លមនរយៈព្លផ្គត់ផ្គង់ខ្លីឡើទយ។ យ៉្ងណាមុិញ សម្្ប់កិច្ចសន្យាដ្លមន 
រយៈព្លផ្គត់ផ្គង់ ឬ រយៈព្លបញ្ចប់ការងារវ្ង (ជទូៅមនរយៈព្លលើទសពី១៨ខ្) 
រប់បញ្ចូលកិច្ចសន្យាសំណង់សុីវិលធំៗ ត្ូវកំណត់ច្ងអំពីប្បញ្ញត្តិ ស្តីពីការក្សម្ួលតម្ល្ ។  
សម្្ប់ប្ភ្ទសម្ភ្រៈជក់លាក់មួយចំនួន ដ្លការអនុវត្តន៍ពាណិជ្ជកម្មទូៅ តម្ូវឱ្យអ្នក  
ដ្ញថ្ល្ផ្តល់តម្ល្កំណត់ជក់លាក់ ដោយមិនគិតអំពីរយៈព្លន្ការផ្គត់ផ្គង់ គ្មិនចាំបាច់ត្ូវ 
ការឱ្យមនប្បញ្ញត្តិស្តីពីការក្សម្ួលតម្ល្ឡើទយ ។ កិច្ចសន្យាដ្លរួមមនសមសាពទំនិញ 
ធំមួយ ដ្លតម្ល្ទំនិញទាំងនោះ អាចប្្ប្ួលយ៉្ងឆប់រហ័សក្នុងរយៈព្លខ្លី ត្ូវមនខច្ង 
មួយស្តីពីការក្សម្ួលតម្ល្ ដ្លការពារឥណវន្ត ឬ អ្នកម៉្ការពីការខាតបង់ ក្នុងករណីមន 
ការប្្ប្ួលតម្ល្ា្ល្មៗណាមួយកើទតឡើទង។
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២.២៥. ចំនួនទឹកប្្ក់ន្ការក្សម្ួលតម្ល្ ត្ូវមនមូលដា្ឋ្នផ្អ្កលើទការប្្ប្ួលតម្ល្ន ្
សមសធាតុចម្បងៗន្កិច្ចសន្យា។ ប្សិនបើទវិធីសាស្ត្ន្ការក្សម្ួល ដូចមនបញ្ជ្ក់ៅ 
ក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ ត្ូវបានយកមកប្ើទប្្ស់ គ្ត្ូវច្ងអំពីការក្សម្ួលដ្លត្ូវបាន 
គណនា ដោយប្ើទប្្ស់រូបមន្តក្សម្ួលតម្ល្មួយ ឬ ច្ើទន។ ការប្ៀបធៀបតម្ល្ដ្ញថ្ល ្
ត្ូវធ្វើទឡើទងដោយផ្អ្កលើទតម្ល្មូលដា្ឋ្នប៉ុណ្ណ្ះ។

ការដឹកជញ្ជូន និង ការធានារ៉ែប់រង

២.២៦. ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវអនុញ្ញ្តឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកម៉្ការ រៀបចំការដឹកជញ្ជូន និង 
ការធានារ៉្ប់រងពីប្ភពសមស្បណាមួយ។ ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវច្ងអំពីប្ភ្ទ និង 
ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្ការធានារ៉្ប់រង ដ្លត្ូវបានផ្តល់ជូនដោយអ្នកដ្ញថ្ល្។ សំណងដ្លត្ូវ 
សងក្្មការធានារ៉្ប់រង យ៉្ងហោចណាស់ត្ូវមនចំនួន ១១០% ន្ចំនួនទឹកប្្ក់ក្នុង  
កិច្ចសន្យា ជរូបិយប័ណ្ណដ្លត្ូវបានកំណត់ៅក្នុងកិច្ចសន្យា ឬ រូបិយប័ណ្ណដ្លអាចគណនា 
ប្តូរដោយស្រី ដើទម្បីបង្កលក្ខណៈ ឱ្យអាចធ្វើទការជំនួសា្ល្មៗនូវទំនិញដ្លបាត់បង់ ឬខូចខាត ។ 
សម្្ប់ការងារសំណង់ ជធម្មតា គ្ត្ូវបញ្ជ្ក់អំពីគ្ប់ទម្ង់ានិភ័យទាំងអស់ន្គោល 
នយោបាយរបស់អ្នកម៉្ការ។ សម្្ប់គម្្ងធំៗដ្លមនអ្នកម៉្ការជច្ើទនៅការដា្ឋ្ន 
មួយ ឥណវន្តអាចទទួលបាន “ការបូកសរុប” ឬ ការរៀបចំឱ្យមនការធានារ៉្ប់រងគម្្ងសរុប  
ដ្លក្នុងករណីន្ះ ឥណវន្ត ត្ូវស្វ្ងរកការប្កួតប្ជ្ងសម្្ប់ការធានារ៉្ប់រងប្បន្ះ។

២.២៧. ក្នងុករណលីើទកលង្បសិ្នបើទឥណវន្តមនបំណងរក្សាទុកការដឹកជញ្ជនូ និងកាធានា 
រ៉្ប់រង សម្្ប់ការនាំចូលទំនិញ ដើទម្បីផ្តល់ជូនៅឱ្យក្ុមហ៊ុនក្នុងស្ុក ឬ ប្ភពដទ ្
ទៀតដ្លត្ូវបានកំណត់ អ្នកដ្ញថ្ល្នឹងត្ូវស្នើទសុំឱ្យផ្តល់សម្ង់តម្ល្ FOB FCA CFR  
(ឈ្មះ្ទីកន្លង្) ឬ CPT (ឈ្មះ្កន្លង្គោលដៅ)២៦ បន្ថម្ពីលើទតម្ល ្CIF ឬ CIP (ឈ្មះ្កន្លង្  
គោលដៅ) ដូចមនបញ្ជ្ក់ៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ២.២១ ។ ការជ្ើទសរីសការដ្ញថ្ល្ដ្លមន 
តម្ល្ទាបបំផុត ត្ូវធ្វើទឡើទងដោយផ្អ្កលើទមូលដា្ឋ្នន្តម្ល្ CIF ឬ CIP (កន្ល្ងគោលដៅ)  
ប៉ុន្ត្ ឥណវន្តអាចចុះហត្ថល្ខាកិច្ចសន្យាក្្មល័ក្ខខ័ណ្ឌ របស់ FOB FCA CFR ឬ  
CPT និងរៀបចំការដឹកជញ្ជូន និង/ឬ ការធានារ៉្ប់រងដោយខ្លួនឯង ។ ក្្មសា្ថ្នាពប្បន្ះ  
កិច្ចសន្យាត្ូវអនុវត្តៅតាមតម្ល្ FOB FCA CFR ឬ CPT ។ ប្សិនបើទឥណវន្តពុំមន 
បំណងស្វ្ងរកការគ្បដណ្តប់ធានារ៉្ប់រងៅក្នុងទីផ្សារទ្នោះ គ្ត្ូវផ្តល់ភស្តុតាងជូនដល ់
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ដ្លបញ្ជ្ក់ា មនធនធានរួចរល់ សម្្ប់ការទូទាត់ា្ល្មៗជរូបិយ 
ប័ណ្ណ ដ្លអាចគណនាប្តូរដោយស្រី ចំពោះសំណងចាំបាច់ សម្្ប់ជំនួសទំនិញដ្លបាត់បង់  
ឬ ខូចខាត។

២៦  INCOTERMS 2000 សម្្ប់ការដឹកជញ្ជនូដោយឥតគិតថ្ល ្(ឈ្មះ្ទីកន្លង្) និង សម្្ប់ការដឹកជញ្ជនូដ្ល  
ទូទាត់ប្្ក់ៅឱ្យ (ឈ្ម្ះកន្ល្ងគោលដៅ) ដោយឡ្កពីគា្ន្។
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បែបទញ្ញត្តិស្តីពីរូបិយប័ណ្ណ

២.២៨. ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវច្ងអំពីរូបិយប័ណ្ណមួយ ឬ ច្ើទន ដ្លអ្នកដ្ញថ្ល្ត្ូវបញ្ជ្ក ់
អំពីតម្ល្របស់ពួកគ្ នីតិវិធីសម្្ប់គណនាប្តូរតម្ល្ដ្លបានផ្តល់ជូនជរូបិយប័ណ្ណផ្ស្ងៗគា្ន ្
ៅជរូបិយប័ណ្ណមួយ សម្្ប់គោលបំណងប្ៀបធៀបការដ្ញថ្ល្ ព្មទាំងរូបិយប័ណ្ណ  
ដ្លតម្ល្កិច្ចសន្យានឹងត្ូវផ្តល់ជូន។ ប្បញ្ញត្តិខាងក្្ម (កឋាខណ្ឌ ២.២៩-២.៣៣) មន 
បំណង (ក) ធានាា អ្នកដ្ញថ្ល្មនឱកាសក្នុងការកាត់បន្ថយានិភ័យន្ការប្តូរប្្ក់  
ទាក់ទងៅនឹងរូបិយប័ណ្ណន្ការដ្ញថ្ល្ និងរូបិយប័ណ្ណន្ប្្ក់ដ្លទូទាត់ជូនដ្លអាចធ្វើទ 
ឱ្យពួកគ្ផ្តល់នូវតម្ល្ដ្លប្សើទរបំផុត (ខ) ផ្តល់ឱ្យអ្នកដ្ញថ្ល្ៅក្នុងបណា្ត្ប្ទ្សដ្ល 
មនរូបិយប័ណ្ណទន់ខ្សាយ នូវជម្ើទសក្នុងការប្ើទប្្ស់រូបិយប័ណ្ណ ដ្លមនាពរឹងមំជង  
ដ្លនាំឱ្យពួកគ្ទទួលបានមូលដា្ឋ្នមួយកាន់ត្រឹងមំសម្្ប់តម្ល្ដ្ញថ្ល្របស់ពួកគ្ និង  
(គ) ធានាឱ្យមនាពយុត្តិធម៌ម និងតម្ល្ាពៅក្នុងដំណើទរការវាយតម្ល្។

រូបិយប័ណ្ណនែការដែញថ្លែ

២.២៩. ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវច្ងា អ្នកដ្ញថ្ល្អាចផ្តល់តម្ល្ដ្ញថ្ល្ជរូបិយប័ណ្ណណាមួយ 
ក៏បាន។ ប្សិនបើទអ្នកដ្ញថ្ល្ មនបំណងផ្តល់តម្ល្ដ្ញថ្ល្ជចំនួនទឹកប្្ក់ក្នុងរូបិយប័ណ្ណ 
បរទ្សដោយឡ្ក ពួកគ្អាចធ្វើទយ្៉ងដូច្ន្ះបាន ដរបណា តម្ល្នោះមិនរួមមនរូបិយប័ណ្ណ 
បរទ្សលើទសពី៣។ បន្ថ្មពីន្ះទៀត ឥណវន្តអាចតម្ូវឱ្យអ្នកដ្ញថ្ល្បញ្ជ្ក់អំពីចំណ្ក  
ន្តម្ល្ដ្ញថ្ល្ ដ្លតំណាងឱ្យតម្ល្ក្នុងស្ុក ជរូបិយប័ណ្ណ២៧ របស់ប្ទ្សឥណវន្ត។

២.៣០. ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្សម្្ប់ការងារសំណង់ ឥណវន្តអាចតម្ូវឱ្យអ្នកដ្ញថ្ល ្
បញ្ជ្ក់អំពីតម្ល្ដ្ញថ្ល្ទាំងស្ុង ជរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្ុក ព្មជមួយនឹងការតម្ូវសម្្ប់ការ 
ទូទាត់ប្្ក់ ជរូបិយប័ណ្ណបរទ្ស រហូតដល់៣ប្ភ្ទ ៅតាមជម្ើទសរបស់ពួកគ្ សម្្ប ់
ធាតុចូលដ្លបានរំពឹងទុកពីក្្ប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត ដោយបញ្ជក់្ជាគរយន្តម្លដ្្ញថ្ល ្
រួមជមួយនឹងអត្្ប្តូរប្្ក់ដ្លត្ូវបានប្ើទប្្ស់ៅក្នុងការគណនា។

បរិវត្តន៍រូបិយប័ណ្ណសមែែប់បែៀបធៀបការដែញថ្លែ

២.៣១. តម្ល្ដ្ញថ្ល្ គឺជចំនួនទឹកប្្ក់ន្រល់ការទូទាត់ប្្ក់ទាំងអស់ ក្នុងទម្ង់ជរូបិយ 
ប័ណ្ណផ្ស្ងៗគា្ន្ ដ្លអ្នកដ្ញថ្ល្តមូ្វ។ សម្្ប់គោលបំណងន្ការប្ៀបធៀបតម្ល្ តម្ល្ 
ដ្ញថ្ល្ត្ូវបង្វ្រៅជរូបិយប័ណ្ណមួយ ដ្លជ្ើទសរីសដោយឥណវន្ត (រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្ុក  
ឬ រូបិយប័ណ្ណបរទ្ស ដ្លអាចគណនាប្តូរបានទាំងស្ុង) ព្មទាំងត្ូវបញ្ជ្ក់ៅក្នុង  

 ២៧ ចាប់ពីព្លន្ះតៅសំដៅចំពោះរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្ុក។
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ឯកសារដ្ញថ្ល្។ ឥណវន្តត្ូវធ្វើទការបង្វ្រដោយប្ើទប្្ស់អត្្លក់ច្ញ (ប្តូរប្្ក់) សម្្ប ់
រូបិយប័ណ្ណដ្លត្ូវបានដកស្ង់ដោយប្ភពផ្លូវការមួយ (ដូចជ ធនាគារកណា្ត្ល) ឬ 
ធនាគារពាណិជ្ជ ឬ ដោយសារព័ត៌មមនមួយដ្លត្ូវបានផ្សព្វផ្សាយជអន្តរជតិ សម្្ប ់
ប្តិបត្តិការស្ដៀងគា្ន្ ៅកាលបរិច្ឆ្ទមួយដ្លត្ូវបានជ្ើទសរីសជមុន ដ្លប្ភព និង 
កាលបរិច្ឆទ្ទំាងនោះ តូ្វបញ្ជក់្ៅក្នងុឯកសារដ្ញថ្ល ្ ដរបណាកាលបរិច្ឆទ្មិនឆប់រហ័ស 
ជងបួនសបា្ត្ហ៍ មុនព្ល ឱសានវាទសម្្ប់ទទួលការដ្ញថ្ល្ ឬ យឺតជងកាលបរិច្ឆ្ទដ្ល 
ត្ូវបានកំណត់ដំបូង សម្្ប់ការផុតសុពលាពន្រយៈព្លដ្ញថ្ល្។

រូបិយប័ណ្ណសមែែប់ទូាត់

២.៣២. ការទូទាត់តម្ល្កិច្ចសន្យា ត្ូវធ្វើទឡើទងជរូបិយប័ណ្ណមួយ ឬ ច្ើទន ដ្លតម្ល្ដ្ញថ្ល្ត្ូវ 
បានបញ្ជ្ក់ៅក្នុងសំណើទរដ្ញថ្ល្របស់អ្នកដ្ញថ្ល្ ដ្លទទួលបានជោគជ័យ។

២.៣៣. ៅព្លដ្លគ្តម្ូវឱ្យបញ្ជ្ក់តម្ល្ដ្ញថ្ល្ ជរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្ុក ប៉ុន្ត្ អ្នកដ្ញ 
ថ្ល្បានស្នើទសុំការទូទាត់ប្្ក់ជរូបិយប័ណ្ណបរទ្ស ដ្លត្ូវបានបញ្ជ្ក់ជាគរយន្តម្ល ្
ដ្ញថ្ល្ អត្្ប្តូរប្្ក់ដ្លត្ូវប្ើទប្្ស់សម្្ប់គោលបំណងទូទាត់ប្្ក់ ត្ូវផ្អ្កលើទអត្ ្
ដ្លអ្នកដ្ញថ្ល្បានបញ្ជ្ក់ៅក្នុងសំណើទរដ្ញថ្ល្ ដើទម្បីធានាា តម្ល្ន្បដិាគរូបិយប័ណ្ណ  
បរទ្សន្សំណើទរដ្ញថ្ល្ ត្ូវបានរក្សាដោយពុំមនការខាតបង់ ឬ ការចំណ្ញណាមួយ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងវិធីសាស្តែនែការទូាត់បែែក់

២.៣៤. ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្ការទូទាត់ប្្ក់ ត្ូវធ្វើទឡើទងស្បតាមការអនុវត្តន៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជតិ   
ដ្លអាចយកមកអនុវត្តបានចំពោះទំនិញ និងការងារសំណង់ជក់លាក់ និងត្ូវធ្វើទឡើទង 
យោងតាមនីតិវិធីដ្លមនច្ងៅក្នងុសៀវភៅស្តពីីការដកសាច់ប្្ក់កម្ចរីបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសុី (ដ្លត្ូវបានធ្វើទវិសោធនកម្មជបន្តបនា្ទ្ប់)។

(ក) កិច្ចសន្យាសម្្ប់ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ត្ូវផ្តល់ការទូទាត់ប្្ក់ព្ញល្ញ ៅព្ល 
ប្គល់ និងត្ួតពិនិត្យៅលើទទំនិញក្្មកិច្ចសន្យាក្នុងករណីចាំបាច់ដ្លតម្ូវ 
ឱ្យធ្វើទយ៉្ងដូច្ន្ះ លើទកល្ងត្ចំពោះកិច្ចសន្យា ដ្លពាក់ព័ន្ធៅនឹងការតម្លើទង  
និងការត្ួតពិនិត្យសំណង់ ដ្លក្នុងករណីន្ះ ការទូទាត់ប្្ក់មួយចំណ្កអាច 
ត្ូវបានធ្វើទឡើទង ក្្យព្លដ្លអ្នកផ្គត់ផ្គង់ បានអនុវត្តស្បតាមកាតព្វកិច្ច 
ទាំងអស់របស់ខ្លួនក្្មកិច្ចសន្យា។ ការប្ើទប្្ស់លិខិតឥណទាន ត្ូវបានលើទក 
ទឹកចិត្ត ដើទម្បីធានាឱ្យមនការទូទាត់ប្្ក់ា្ល្មៗសម្្ប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់។ ៅក្នុងកិច្ច 
សន្យាធំៗសម្្ប់សម្ភ្រៈ និងរោងចក្ ត្ូវផ្តល់បុរ្ប្ទានក្នុងកម្ិតសមស្ប  
ហើទយៅក្នុងកិច្ចសន្យារយៈព្លវ្ង ត្ូវផ្តល់ការទូទាត់ប្្ក់សម្្ប់វឌ្ឍនាពដ្ល 
សម្្ចបាន ក្នុងអំឡុងព្លន្ការផលិត ឬ ការតម្លើទង។



26 គោលការណ៍ណ្នាំ ស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម្ម

(ខ) ក្នុងករណីសមស្ប កិច្ចសន្យាសម្្ប់ការងារសំណង់ត្ូវផ្តល់បុរ្ប្ទាន សម្្ប់ការ 
ចាប់ផ្តើទមរៀបចំការដា្ឋ្ន បុរ្ប្ទានសម្្ប់ឧបករណ៍ និងសម្ភ្រៈរបស់អ្នកម៉្ការ 
ការទូទាត់ប្្ក់ជទៀងទាត់ដោយផ្អ្កលើទវឌ្ឍនាពការងារដ្លសម្្ចបាន និង  
ចំនួនទឹកប្្ក់តម្កល់ក្នុងបរិមណសមស្ប ដ្លត្ូវផ្តល់ជូនៅព្លដ្លពិនិត្យ 
ឃើទញាមនាពអនុោមៅនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកម៉្ការក្្មកិច្ចសន្យា។

២.៣៥. រល់ការទូទាត់ផ្តល់ប្្ក់បុរ្ប្ទានសម្្ប់ការចាប់ផ្តើទមរៀបចំការដា្ឋ្ន និងចំណាយ 
ស្ដៀងគា្ន្ដ្លត្ូវបានធ្វើទឡើទង ក្្យព្លចុះហត្ថល្ខាលើទកិច្ចសន្យាសម្្ប់ទំនិញ ឬ  
ការងារសំណង់ ត្ូវមនទំនាក់ទំនងៅនឹងចំនួនទឹកប្្ក់បា៉្ន់ប្មណន្ចំណាយទាំងន្ះ  
ព្មទាំងត្ូវបញ្ជ្ក់ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្។ ចំនួនទឹកប្្ក់ និងការកំណត់រយៈព្លន្បុរ ្
បទ្ានដទទ្ៀតដល្ត្វូធ្វើទឡើទង ដូចជ បុរប្្ទានសម្ប់្សម្ភរ្ៈដល្តូ្វផ្គត់ផ្គង់ៅការដា្ឋន្ 
ដើទម្បីបញ្ចូលៅក្នុងការងារសំណង់ ក៏ត្ូវបញ្ជ្ក់ផងដ្រ។ ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវបញ្ជ្ក់អំពីការ 
រៀបចំឱ្យមនលិខិតធានាណាមួយដ្លចាំបាច់ សម្្ប់ការទូទាត់ផ្តល់ប្្ក់បុរ្ប្ទាន។

២.៣៦. ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវបញ្ជ្ក់អំពីវិធីសាស្ត្ន្ការទូទាត់ប្្ក់ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌដ្លបាន 
ផ្តល់ជូន ាតើទវិធីសាស្ត្ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់ប្្ក់ដោយឡ្ក នឹងត្ូវបានអនុញ្ញ្តដ្រឬទ្  
ហើទយប្សិនបើទត្ូវបានអនុញ្ញ្ត តើទល័ក្ខខ័ណ្ឌនឹងបង្កឱ្យមនផលប៉ះពាល់ចំពោះការវាយតម្ល ្
ៅលើទការដ្ញថ្ល្ដោយរបៀបណា។

សំណើរដែញថ្លែសមែែប់ជមែើសផែសែងទៀត

២.៣៧. ឯកសារដ្ញថ្លត្្វូបងា្ហញ្ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ាតើទអ្នកដ្ញថ្លត្្វូបានអនុញ្ញត្ឱ្យ 
ដាក់សំណើទរដ្ញថ្លស្ម្្ប់ ជម្ើទសផ្ស្ងទៀតៅព្លណា តើទសំណើទរដ្ញថ្លជ្ម្ើទសផ្ស្ងៗ 
គួរដាក់ដោយរបៀបណា តើទតម្ល្ដ្ញថ្ល្គួរផ្តល់ជូនដោយរបៀបណា និងមូលដា្ឋ្នដ្លការ 
ដ្ញថ្ល្ជម្ើទសផ្ស្ងៗ នឹងត្ូវបានធ្វើទការវាយតម្ល្ ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនែកិច្ចសនែយា

២.៣៨. ឯកសារកិច្ចសន្យា ត្ូវកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីវិសាលាពការងារដ្លត្ូវ 
អនុវត្តទំនិញដ្លត្ូវផ្គត់ផ្គង់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ឥណវន្ត និងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច 
របស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬ អ្នកម៉្ការព្មទាំងមុខងារ និងសិទ្ធិអំណាចរបស់វិស្វករ សា្ថ្បត្យករ  
ឬ អ្នកគ្ប់គ្ងសំណង់ ប្សិនបើទឥណវន្តបានផ្តល់ការងារជូនពួកគ្ណាម្ន្ក់ក្នុងការ 
ត្ួតពិនិត្យ និងការផ្តល់កិច្ចសន្យា។ បន្ថ្មពីលើទល័ក្ខខ័ណ្ឌទូៅន្កិច្ចសន្យា ត្ូវបញ្ចូល 
ល័ក្ខខ័ណ្ឌពិស្សណាមួយ ដ្លទាក់ទងៅនឹងទំនិញ ឬ ការងារជក់លាក់ដ្លត្ូវធ្វើទ 
លទ្ធកម្ម ព្មទាំងទីតាំងរបស់គម្្ង។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្យាត្ូវផ្តល់ការប្ងច្កមួយ  
ដ្លមនតុល្យាពរវាងានិភ័យ និងការទទួលខុសត្ូវ។



ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជត ិ27

លិខិតធានាការអន៊វត្តន៍

២.៣៩. ឯកសារដ្ញថ្ល្សម្្ប់ការងារសំណង់ ត្ូវទាមទារឱ្យមនប្្ក់ធានាក្នុងចំនួនមួយ 
ដ្លគ្ប់គ្្ន់ ដើទម្បីការពារឥណវន្ត ក្នុងករណីរំោភបំពានកិច្ចសន្យាពីាគីអ្នកម៉្ការ។ 
ប្្ក់ធានាន្ះ ត្ូវផ្តល់ជូនក្នុងទម្ង់ និងចំនួនមួយដ្លសមស្ប ដូចមនកំណត់ច្ង 
ដោយឥណវន្ត ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្២៨។ ចំនួនន្ប្្ក់ធានាអាចខុសគា្ន្ អាស្័យៅលើទ  
ប្ភ្ទន្ប្្ក់ធានាដ្លបានកំណត់ ព្មទាំងលក្ខណៈ និងទំហំន្ការងារ។ ប្្ក់ធានា 
ន្ះមួយចំណ្កត្ូវរក្សាទុកឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់ ក្្យកាលបរិច្ឆ្ទន្ការបញ្ចប់ការងារដើទម្ប ី
គ្បដណ្តប់ៅលើទការទទួលខុសត្ូវចំពោះការខូចខាត ឬ រយៈព្លថ្ទាំរហូតដល់ការ 
ទទួលយកលើទកចុងក្្យដោយាគីឥណវន្ត។ បន្ថ្មពីន្ះទៀត គ្អាចតម្ូវឱ្យមន  
ប្្ក់តម្កល់ ដើទម្បីធានាឱ្យមនាពអនុោមពីាគីអ្នកម្៉ការ ចំពោះកាតព្វកិច្ចធានា ឬកាតព្វកិច្ច  
ថ្ទាំរបស់ពួកគ្ ក្នុងចំនួនមួយដ្លមិនលើទសពី១០ាគរយន្ការទូទាត់ប្្ក់។ ប្្ក ់
តម្កល់ប្បន្ះ នឹងតូ្វកាត់ទុករហូតដល់ផុតសុពលាព រយៈព្លធានា ឬ ថ្ទំា។ ក្្យព្ល 
បញ្ចប់ការងារសំណង់និង មុនព្លផុតសុពលាពរយៈព្លធានា ឬ ថ្ទាំ ប្្ក់ តម្កល់អាច 
ជំនួសដោយលិខិតធានាសមស្បដ្លច្ញដោយធនាគារ ឬប្្ក់ធានាសមស្បដទ្ទៀត  
ៅតាមជម្ើទសរបស់ឥណវន្ត។

២.៤០. ៅក្នុងកិច្ចសន្យាសម្្ប់ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ស្ចក្តីត្ូវការឱ្យមនលិខិតធានាការ 
អនុវត្តន៍អាស័្យៅលើទល័ក្ខខ័ណ្ឌទីផ្សារ និងការអនុវត្តន៍ធ្វើទពាណិជ្ជកម្ម សម្្ប់ប្ភ្ទទំនិញ 
ជក់លាក់មួយចំនួន។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬ អ្នកផលិត អាចតម្ូវឱ្យផ្តល់ការធានា ដើទម្បីការពារ 
ចំពោះការមិនអនុវត្តកិច្ចសន្យា។ ប្្ក់ធានាក្នុងបរិមណសមស្ប ក៏អាចគ្បដណ្តប់ផងដ្រ  
ៅលើទកាតព្វកិច្ចធានា។ បន្ថ្មពីន្ះទៀត ាគរយន្ការទូទាត់ប្្ក់មួយផ្ន្កអាចត្ូវបាន 
រក្សាទុកជប្្ក់តម្កល់ ដើទម្បីគ្បដណ្តប់ៅលើទកាតព្វកិច្ចធានានិងការតមូ្វនានាដ្លទាក់ទង  
ៅនឹងការតម្លើទង ឬ ការតួ្តពិនិត្យសំណង់។ ប្្ក់ធានា ឬ ប្្ក់តម្កល់ តូ្វមនចំនួនសមស្ប ។

ខចែងស្តីពីសំណងការខូចខាត និងបែែក់បន្ថែមលើកទឹកចិត្ត

២.៤១. ការផ្តល់សំណងសម្្ប់ការខូចខាត ឬ ការផ្តល់សំណងក្នុងលក្ខណៈស្ដៀងគា្ន ្
ក្នុងចំនួនទឹកប្្ក់សមស្ប ត្ូវបញ្ចូលៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្យា ៅព្លដ្លការ 
ពន្យារព្លក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ការបញ្ចប់ការងារ ឬ ការខកខានមិនបានផ្តល់ទំនិញ ឬ  

 

២៨ ទម្ង់ន្លិខិតធានាការអនុវត្តន៍ ត្ូវមនទម្ង់ជលិខិតធានាដ្លច្ញដោយធនាគារ ឬ ប្្ក់តម្កល់ដោយ 
យោងៅតាមឯកសារដ្ញថ្ល្ប្កបដោយបទដា្ឋ្ន និងត្ូវច្ញដោយធនាគារ ឬ សា្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយដ្ល 
មនក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះល្អ និង ជ្ើទសរីស ដោយអ្នកដ្ញថ្ល្។ ប្សិនបើទសា្ថ្ប័នដ្លច្ញលិខិតធានាមនមូលដា្ឋ្នស្ថិត 
ៅក្្ប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត សា្ថ្ប័ននោះត្ូវមនសា្ថ្ប័ន ហិរញ្ញវត្ថុទំនាក់ទំនងមួយៅក្នុងប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត 
ដើទម្បីធ្វើទឱ្យលិខិតធានានោះអាចអនុវត្តៅបាន ។



28 គោលការណ៍ណ្នាំ ស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម្ម

បញ្ចប់ការងារដើទម្បីបំព្ញតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ អាចបណា្ត្លឱ្យមនថ្ល្ចំណាយបន្ថ្ម ឬ 
ការខាតបង់ប្្ក់ចំណូល ឬ បាត់បង់ប្យោជន៍ដទ្ទៀតចំពោះឥណវន្ត។ ប្្ក់បន្ថ្ម 
លើទកទឹកចិត្ត ក៏អាចត្វូផ្តល់ជូនៅឱ្យ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬ អ្នកម៉ក្ារផងដរ្ ចំពោះការបញ្ចប់ការងារ ឬ  
ការប្គល់ទំនិញមុនព្លដ្លបានបញ្ជ្ក់ៅក្នុងកិច្ចសន្យាា ៅព្លដ្លការបញ្ចប ់
ការងារ ឬ ការប្គល់ទំនិញមុនព្លកំណត់ប្បន្ះ នឹងផ្តល់ប្យោជន៍ដល់ឥណវន្ត។

បែធានសក្តិ

២.៤២. ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្យាតូ្វច្ងា ការដ្លាគីមិនបានបំព្ញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគ្ 
ក្្មកិច្ចសន្យា នឹងមិនត្ូវបានចាត់ទុកាជការខកខានមិនបានបំព្ញឡើទយ ប្សិនបើទ 
ការខកខានប្បន្ះ បណា្ត្លមកពីប្ធានសក្តិ ដូចមនច្ង ៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្យា។

ចែបាប់ដែលអាចយកមកអន៊វត្តាន និងការដោះសែែយវិវាទ

២.៤៣. ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្យាត្ូវបញ្ចូលប្បញ្ញត្តិ ដ្លទាក់ទងៅនឹងច្បាប់ដ្លអាចយក 
មកអនុវត្តបាន និងវ្ទិកាសម្្ប់ដោះស្្យវិវាទ។ មជ្ឈត្តករពាណិជ្ជកម្មអន្តរជតិ មនគុណ 
សម្បត្តិជក់ស្ត្ងប្សើទរជងវិធីសាស្ត្ដទ្ទៀតសម្្ប់ការដោះស្្យវិវាទ។ ដូច្ន្ះ ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី ផ្តល់អនុសាសន៍ា ឥណវន្តគួរប្ើទប្្ស់មជ្ឈត្តករប្ភ្ទន្ះៅក្នុងកិច្ចសន្យា 
សម្្ប់ការធ្វើទលទ្ធកម្មទំនិញ និងបំព្ញការងារផ្ស្ងៗ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី មិនត្ូវដើទរត ួ
ធ្វើទជមជ្ឈត្តករ ឬ ត្ូវបានគ្ស្នើទសុំឱ្យណ្នាំមជ្ឈត្តករណាមួយឡើទយ។ ក្នុងករណីកិច្ចសន្យា 
ការងារសំណង់ កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ និងតម្លើទង និងកិច្ចសន្យាសោក្នងុដប្្បញ្ញត្តសិ្តពីីការដោះស្យ្ 
វិវាទ ក៏ត្ូវបញ្ចូលយន្តការមួយចំនួន ដូចជ ក្ុមប្ឹក្សាត្ួតពិនិត្យវិវាទ ឬ អ្នកវិនិច្ឆ័យដ្ល 
យន្តការទាំងនោះត្ូវបានរៀបចំឡើទង ដើទម្បីដោះស្្យវិវាទឱ្យបានឆប់រហ័ស។

គ. ការបើកឯកសារដែញថ្លែ ការវាយតម្លែ និង ការផ្តល់កិច្ចសនែយា

ពែលវែលាសមែែប់រៀបចំការដែញថ្លែ

២.៤៤. ព្លវ្លាដ្លត្ូវបានអនុញ្ញ្តសម្្ប់រៀបចំ និងដាក់ឯកសារដ្ញថ្ល្ ត្ូវកំណត់ 
ដោយពិចារណាឱ្យបានសមស្ប ៅលើទសា្ថ្នាពជក់លាក់របស់គម្្ង និងវិសាលាព  
ព្មទាំងាពស្មុគសា្ម្ញន្កិច្ចសន្យា។ ជទូៅ រយៈព្លមិនតិចជង៦សបា្ត្ហ៍ គិតចាប ់
ពីកាលបរិច្ឆ្ទន្ការអញ្ជើទញឱ្យដ្ញថ្ល្ ឬ កាលបរិច្ឆ្ទន្ការមនឯកសារដ្ញថ្ល្ ដោយសំដៅ 
យកកាលបរិច្ឆ្ទណាមួយចុងក្្យ នឹងត្ូវអនុញ្ញ្តសម្្ប់ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ង 
អន្តរជតិ។ ក្នុងករណីដ្លពាក់ព័ន្ធៅនឹងការងារសំណង់ធំៗ ឬ សម្ភ្រៈស្មុគសា្ម្ញ វាអាច 
មនាពចំាបាច់ក្នងុការតមូ្វឱ្យមនរយៈព្លវ្ងជងន្ះ ដើទម្បីបង្កលក្ខណៈឱ្យអ្នកដ្លទំនង 
នឹងកា្ល្យជអ្នកដ្ញថ្ល្ អាចធ្វើទការសិក្សាស្វ្ងយល់មុនព្លដាក់ការដ្ញថ្ល្របស់ពួកគ្។ 
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ៅក្នងុករណីប្បន្ះ ឥណវន្តតូ្វបានលើទកទឹកចិត្តឱ្យរៀបចំការប្ជំុមុនព្លដ្ញថ្ល ្ ព្មទំាង 
ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាៅកាន់ការដា្ឋ្ន។ អ្នកដ្ញថ្ល្ត្ូវអនុញ្ញ្តឱ្យដាក់ឯកសារដ្ញថ្ល្តាម 
ប្្សណីយ៍ ឬ ដោយា្ទ្ល់ដ្។ ឥណវន្តក៏អាចប្ើទប្្ស់ប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក ដើទម្បីអនុញ្ញ្ត 
ឱ្យអ្នកដ្ញថ្ល្អាចដាក់សំណើទរដ្ញថ្ល្របស់ពួកគ្ តាមមធ្យាបាយអ្ឡិចត្ូនិកបានផងដ្រ  
ដរបណាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីព្ញចិត្តៅនឹងាពគ្ប់គ្្ន់ន្ប្ព័ន្ធនោះ រប់បញ្ចូលទាំង 
ប្ព័ន្ធមនសន្តិសុខ សុវត្ថិាពល្អ រក្សាការសម្ង្ត់ និងសុច្ចរិតាពន្ការដ្ញថ្ល្ដ្លបាន 
ដាក់ជូន និង ប្ើទប្្ស់នីតិវិធីគ្ប់គ្ងដ្លអាចទទួលយកបាន ដើទម្បីកំណត់កាលបរិច្ឆ្ទ  
និង ព្លវ្លាន្ការដាក់ការដ្ញថ្ល្ ព្មទាំងសម្បសម្ួលចំពោះការក្សម្ួល និង 
ការដកការដ្ញថ្ល្មកវិញ។ ក្នុងករណីដ្លការធ្វើទលទ្ធកម្មតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិកត្ូវបាន 
ប្ើទប្្ស់ អ្នកដ្ញថ្ល្ត្ូវបន្តមនជម្ើទសក្នុងការដាក់ការដ្ញថ្ល្របស់ពួកគ្ ក្នុងទម្ង់ជ 
ឯកសារបោះពុម្ព។ កាលបរិច្ឆទ្ឈប់ទទួល និងទីកន្លង្ទទួលការដ្ញថ្ល ្ តូ្វបញ្ជក់្ៅក្នងុ 
លិខិតអញ្ជើទញឱ្យចូលរួមការដ្ញថ្ល្ និងឯកសារដ្ញថ្ល្។

នីតិវិធីបើកឯកសារដែញថ្លែ

២.៤៥. ព្លវ្លាសម្្ប់បើទកឯកសារដ្ញថ្ល្ ត្ូវដូចគា្ន្ៅនឹងកាលបរិច្ឆ្ទឈប់ទទួល 
ឯកសារដ្ញថ្ល្ ឬា្ល្មៗ២៩ ក្្យព្លឈប់ទទួលឯកសារដ្ញថ្ល្ និងត្ូវបញ្ជ្ក់រួមគា្ន ្
ជមួយទីកន្ល្ងបើទកឯកសារដ្ញថ្ល្ ៅក្នុងលិខិតិអញ្ជើទញឱ្យចូលរួមការដ្ញថ្ល្។ ឥណវន្ត 
តូ្វបើទករល់ឯកសារដ្ញថ្លទំ្ាងអស់ៅឯទីកន្លង្ និងព្លវ្លាដ្លបានកំណត់។ ឯកសារ 
ដ្ញថ្ល្ត្ូវបើទកជសាធារណៈ ហើទយអ្នកដ្ញថ្ល្ ឬ អ្នកតំណាងរបស់ពួកគ្ ត្ូវអនុញ្ញ្ត 
ឱ្យមនវត្តមន (ដោយា្ទល់្ ឬ តាមអនឡាញ ៅព្លដ្លការដ្ញថ្លត្ាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និក 
ត្ូវបានប្ើទប្្ស់) ។ ឈ្ម្ះរបស់អ្នកដ្ញថ្ល្ និងចំនួនទឹកប្្ក់សរុបន្ការដ្ញថ្ល្នីមួយៗ  
និងចំនួនទឹកប្្ក់សរុបន្ការដ្ញថ្ល្ដោយឡ្កណាមួយ ប្សិនបើទមនការស្នើទសុំ ឬ 
អនុញ្ញ្ត ត្ូវអានឱ្យខា្ល្ំងៗ (និងផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញ ៅព្លដ្លដ្លការដ្ញថ្ល ្
តាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិកត្ូវបានប្ើទប្្ស់) និងកត់ត្្ទុកៅព្លបើទក ហើទយកំណត់ត្្ 
មួយច្បាប់ ត្ូវផ្ញើទៅកាន់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីា្ល្មៗ ព្មទាំង អ្នកដ្ញថ្ល្ទាំងអស់ឱ្យទាន ់
ព្លវ្លា។ ការដ្ញថ្ល្ដ្លបានទទួលក្្យព្លវ្លាដ្លបានកំណត់ ព្មទាំងការ 
ដ្ញថ្ល្ ដ្លមិនត្ូវបានយកមកបើទក និងអានៅព្លបើទកឯកសារដ្ញថ្ល្ មិនត្ូវយក 
មកពិចារណាឡើទយ។ ៅព្លដ្លការដាក់ការដ្ញថ្ល្តាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិកត្ូវបាន 
ប្ើទប្្ស់ គ្អាចអនុវត្តនីតិវិធីបើទកការដ្ញថ្លត្ាមអនឡាញមួយដ្លមនលក្ខណៈអាចទទួល 
យកបានចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។

 

២៩ ដើទម្បីអនុញ្ញ្តឱ្យមនព្លវ្លាគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់យកការដ្ញថ្ល្ៅកាន់ទីកន្ល្ងដ្លបានប្កាសសម្្ប់ 
បើទកឯកសារដ្ញថ្ល្ ជសាធារណៈ។
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ការបញ្ជែក់ ឬ ការផ្លែស់ប្តូរឯកសារដែញថ្លែ

២.៤៦. លើទកល្ងត្មនច្ងៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ២.៦, ២.៦៣ និង ២.៦៤ ន្គោលការណ៍ 
ណ្នាំន្ះ បើទពុំនោះសោតទ្ អ្នកដ្ញថ្ល្នឹងមិនត្ូវបានស្នើទសុំ ឬ អនុញ្ញ្តឱ្យា្ល្ស់ប្តូរការ 
ដ្ញថ្ល្របស់ពួកគ្ ក្្យកាលបរិច្ឆ្ទឈប់ទទួលការដ្ញថ្ល្ឡើទយ។ ឥណវន្តត្ូវសុំឱ្យ 
អ្នកដ្ញថ្ល្ផ្តល់ការបញ្ជ្ក់ដ្លចាំបាច់ ដើទម្បីវាយតម្ល្ៅលើទឯកសារដ្ញថ្ល្របស់ពួកគ្ប៉ុន្ត ្
មិនត្ូវស្នើទសុំ ឬ អនុញ្ញ្តឱ្យអ្នកដ្ញថ្ល្ា្ល្ស់ប្តូរធាតុផ្សំ ឬ តម្ល្ន្ការដ្ញថ្ល្របស់ពួកគ្  
ក្្យព្លបើទកឯកសារដ្ញថ្ល្ឡើទយ។ សំណើទរសុផ្តល់ការបញ្ជ្ក់ និងការឆ្លើទយតបរបស ់
អ្នកដ្ញថ្ល្ ត្ូវធ្វើទឡើទងជលាយលក្ខណ៍អក្សរ ជឯកសារបោះពុម្ព ឬ តាមរយៈប្ព័ន្ធ 
អ្ឡិចត្ូនិក ក្នុងលក្ខណៈមួយដ្លអាចទទួលយកបានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៣ី០។

ការរកែសាការសមា្ងែត់

២.៤៧. ក្យ្ពល្បើទកឯកសារដញ្ថ្ល្ជសាធារណៈ ព័ត៌មមនដល្ទាក់ទងៅនឹងការត្តួ 
ពិនិត្យ ការបញ្ជ្ក់ និងការវាយតម្ល្ៅលើទឯកសារដ្ញថ្ល្ និងអនុសាសន៍ដ្លទាក់ទងៅនឹង 
ការផ្តល់កិច្ចសន្យា មិនត្ូវបើទកចំហចំពោះអ្នកដ្ញថ្ល្ ឬ បុគ្គលដទ្ទៀតដ្លមិនពាក់ព័ន្ធជ 
ផ្លូវការ ៅក្នុងដំណើទរការន្ះ រហូតដល់មនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការផ្តល់កិច្ចសន្យា។

ការតែួតពិនិតែយឯកសារដែញថ្លែ

២.៤៨. ឥណវន្តត្ូវធានាាតើទឯកសារដ្ញថ្ល្ (ក) មនលក្ខណៈស្បៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
តម្ូវសមស្ប ដូចមនបញ្ជ្ក់ៅ ក្នុងកឋាខណ្ឌ ១.៦, ១.៧ និង ១.៨ ន្គោលការណ៍ 
ណ្នាំទាំងន្ះ ដ្រឬទ្ (ខ) ត្ូវបានចុះហត្ថល្ខាត្ឹមត្ូវ ដ្រឬទ្ (គ) មនអមជមួយ 
ប្្ក់ធានាចាំបាច ់ ឬ ស្ចក្តីប្កាសចាំបាច់ដ្លត្ូវបានចុះហត្ថល្ខា ដូចមនបញ្ជ្ក ់
ៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ២.១៤ ន្គោលការណ៍ណ្នាំ ដ្រឬទ្ (ឃ) មនការឆ្លើទយតបគួរឱ្យ 
កត់សម្គ្ល់ៅនឹងឯកសារដ្ញថ្ល្ ដ្រឬទ្ និង (ង) ជទូៅមនលំដាប់លំដោយល្អ ដ្រ 
ឬទ្។ ប្សិនបើទឯកសារដ្ញថ្ល្មួយ មិនមនការឆ្លើទយតបគួរឱ្យកត់សម្គ្ល់ មនន័យា 
ការដ្ញថ្ល្នោះ រួមមន ាពប្្ស់ចាកឆ្ង្យពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងយាប្ភ្ទ ៅក្នុងឯកសារ 
ដ្ញថ្ល្ ឬ មិនគ្ប់ៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងយាប្ភ្ទៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ ការដ្ញថ្ល្នោះ  
មិនត្ូវយកមកពិចារណាបន្តទៀតឡើទយ។ អ្នកដ្ញថ្ល្ នឹងមិនត្ូវបានអនុញ្ញ្តឱ្យក្តម្ូវ 
ឬ ដកយកៅវិញនូវាពប្្ស់ចាកឆ្ង្យពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ ឬ មិនគ្ប់ៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌឡើទយ  
ៅព្លដ្លឯកសារដ្ញថ្ល្ ត្ូវបានបើទក៣១។

 

 ៣០ សូមមើទល កឋាខណ្ឌ ២.៤៤។

៣១ សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ២.៥០ ទាក់ទងៅនឹងការក្តម្ូវ និងកឋាខណ្ឌ ២.៦ ទាក់ទងៅនឹងការបញ្ជ្ក់ ៅក្នុង 
នីតិវិធីដ្លមនពីរដំណាក់កាល និង នីតិវិធីស្្មសំបុត្ចំនួនពីរ។



ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជត ិ31

ការវាយតម្លែ និងការបែៀបធៀបឯកសារដែញថ្លែ

២.៤៩. គោលបំណងន្ការវាយតម្ល្ៅលើទការដ្ញថ្ល្ គឺដើទម្បីកំណត់អំពីថ្ល្ចំណាយជូន 
ឥណវន្ត អំពីការដ្ញថ្ល្នីមួយៗ ក្នុងលក្ខណៈមួយដ្លអនុញ្ញ្តឱ្យមនការប្ៀបធៀប ក្្ម 
មូលដា្ឋ្នន្ការវាយតម្ល្ៅលើទថ្ល្ចំណាយរបស់ពួកគ្។ យោងតាមកឋាខណ្ឌ ២.៥៨ ឯកសារ 
ដ្ញថ្ល្ដ្លមនការវាយតម្ល្ៅលើទថ្ល្ចំណាយទាបបំផុត៣២ (ប៉ុន្ត្ មិនចំាបាច់ជតម្ល្ ដ្ល 
បានដាក់ជូនទាបជងគ្ឡើទយ) ត្ូវជ្ើទសរីសសម្្ប់ការផ្តល់កិច្ចសន្យា។

២.៥០. តម្លដ្ញ្ថ្លដ្ល្តូ្វបានអានៅព្លបើទកឯកសារដ្ញថ្ល ្តូ្វសមួ្លដើទម្បក្ីតមូ្វ 
ៅលើទរល់កំហុសនានា ដ្លទាក់ទងៅនឹងល្ខនព្វន្ត។ បន្ថ្មពីន្ះទៀត សម្្ប់គោល 
បំណងន្ការវាយតម្ល្ ការក្សម្ួលត្ូវធ្វើទឡើទងៅលើទាពប្្ស់ចាកឆ្ង្យពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ  
ឬ ការមិនគ្ប់តាមល័ក្ខខ័ណ្ឌ។ ប្បញ្ញត្តិស្តីពីការក្សម្ួលតម្ល្ ដ្លអនុវត្តបានចំពោះ  
រយៈព្លន្ការអនុវត្តន៍កិច្ចសន្យា មិនត្ូវយកមកពិចារណាៅក្នុងការវាយតម្ល្ឡើទយ។

២.៥១. ការវាយតម្ល្ និងការប្ៀបធៀបៅលើទឯកសារដ្ញថ្ល្ ត្ូវផ្អ្កលើទតម្ល្ CIF 
ឬ CIP (កន្ល្ងគោលដៅ) សម្្ប់ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនាំចូល៣៣ និង តម្ល្ EXW បូក 
រួមជមួយនឹងតម្ល្ដឹកជញ្ជូន និងការធានារ៉្ប់រងក្នុងប្ទ្ស ៅកាន់កន្ល្ងគោលដៅសម្្ប ់
ទំនិញដ្លត្ូវបានផលិតៅក្នុងប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត រួមជមួយនឹងតម្ល្សម្្ប់ការតម្លើទង 
ណាមួយដ្លចាំបាច់ការបណ្តុះបណា្ត្ល ការត្ួតពិនិត្យសំណង់ និងស្វាកម្មស្ដៀងគា្ន ្
ដទ្ទៀត៣៤។

២.៥២. ឯកសារដ្ញថ្ល្ ក៏ត្ូវបញ្ជ្ក់ផងដ្រអំពីកតា្ត្ពាក់ព័ន្ធ បន្ថ្មពីលើទតម្ល្ ដ្ល 
ត្ូវពិចារណាៅក្នុងការវាយតម្ល្ៅលើទការដ្ញថ្ល្ និងរបៀបដ្លកតា្ត្ទាំងនោះ នឹងត្ូវ 

៣២  សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ២.៥២។

 ៣៣ ឥណវន្តអាចស្នើទសុំតម្ល្ក្្មមូលដា្ឋ្ន CIF (និងប្ៀបធៀបការដ្ញថ្ល្ក្្មមូលដា្ឋ្នដូចគា្ន្នោះ) ចំពោះត្ 
ៅព្លដ្លទំនិញ ត្ូវបានដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្ ហើទយទំនិញមិនត្ូវបានទុកដាក់ៅក្នុងកុងទឺន័រ។ គ្មិន 
ត្ូវប្ើទប្្ស់ CIF សម្្ប់ការងារដទ្ទៀត ក្្ពីការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្ឡើទយ។ ក្នុងករណីទំនិញដ្ល 
ត្ូវបានផលិត វាមិនទំនងាការជ្ើទសរីសយក CIF មនាពសមស្បឡើទយ អាស្័យដោយ ជធម្មតា  
ទំនិញទាំងន្ះ ត្ូវបានទុកដាក់ៅក្នុងកុងទឺន័រ។ គ្អាចប្ើទប្្ស់ CIP សម្្ប់ទម្ង់ណាមួយន្ការ 
ដឹកជញ្ជូន រប់បញ្ចូលទាំងការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្ និង ការដឹកជញ្ជូនក្នុងទម្ង់ជច្ើទនផ្ស្ងៗគា្ន្។

៣៤ ការវាយតម្ល្ៅលើទការដ្ញថ្ល្ មិនត្ូវពិចារណាៅលើទ ៖ (ក) ពន្ធគយ និងពន្ធដទ្ទៀតដ្លកំណត់ៅលើទ 
ទំនិញនាំចូល ដ្លត្ូវបានដកស្ង់តម្ល្ CIF ឬ CIP (ដ្លមិនរប់បញ្ចូលពន្ធគយ) និង (ខ) ពន្ធលើទការលក់  
និងពន្ធដ្លមនលក្ខណៈស្ដៀងគា្ន្ ដ្លត្ូវបានកំណត់ទាក់ទងៅនឹងការលក់ ឬ ការប្គល់ទំនិញ។



32 គោលការណ៍ណ្នាំ ស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម្ម

បានយកមកអនុវត្តសម្្ប់គោលបំណងកំណត់ៅលើទឯកសារដ្ញថ្ល្ ដ្លត្ូវបានវាយតម្ល ្
ាមនកម្ិតទាបជងគ្បំផុត។ សម្្ប់ទំនិញ និងឧបករណ៍ កតា្ត្ដទ្ទៀតអាចត្ូវបាន 
យកមកពិចារណា រប់បញ្ចូល កាលវិាគទូទាត់ប្្ក់ ព្លវ្លាប្គល់ទំនិញ ថ្ល្ប្តិបត្តិការ  
ាពសក្តិសិទ្ធិ និង បទដា្ឋ្នត្ូវគា្ន្ ន្ឧបករណ៍ ការមនស្វា និង គ្ឿងបនា្ល្ស់ ព្មទាំងការ 
បណ្តុះបណា្ត្លពាក់ព័ន្ធ សុវត្ថិាព និងប្យោជន៍ផ្ន្កបរិសា្ថ្ន និង ចំណុចជច្ើទនដទ្ទៀត។  
កតា្ត្ដទ្ទៀតក្្ពីតម្ល្ ដ្លត្ូវប្ើទប្្ស់សម្្ប់កំណត់រកការដ្ញថ្ល្ ដ្លត្ូវបានវាយ 
តម្ល្ាមនកម្ិតទាបជងគ្បំផុត ត្ូវបញ្ជ្ក់ជសាច់ប្្ក់ក្នុងកម្ិតវិសាលាពដ្លអាច 
អនុវត្តៅបានៅក្នុងប្បញ្ញត្តិស្តីពីការវាយតម្ល្ន្ឯកសារដ្ញថ្ល្។ ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវ 
ប្ៀបធៀបដោយផ្អក្លើទតម្លមូ្លដា្ឋន្ ដោយមិនពិចារណាៅលើទប្បញ្ញត្តសិម្្ប់ការក្សមួ្ល 
តម្លឡ្ើទយ។ ដូចគា្នន្្ះដ្រពន្ធគយ និងពន្ធនំាចូលលើទទំនិញដ្លតូ្វនំាចូលតូ្វដកច្ញៅ 
ក្នុងការប្ៀបធៀបៅលើទការដ្ញថ្ល្ សម្្ប់ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ។

២.៥៣. ក្្មកិច្ចសន្យាការងារសំណង់ អ្នកម៉្ការទទួលខុសត្ូវចំពោះរល់ពន្ធអាករ និង 
ពន្ធដទ្ទៀត ហើទយអ្នកដ្ញថ្ល្ ត្ូវពិចារណាៅលើទកតា្ត្ទាំងន្ះៅក្នុងការរៀបចំការ 
ដ្ញថ្លរ្បស់ពួកគ្។ ការវាយតម្ល ្ និងការប្ៀបធៀបៅលើទការដ្ញថ្ល ្ តូ្វធ្វើទឡើទងដោយ 
ផ្អ្កលើទមូលដា្ឋ្នន្ះ។ កិច្ចសន្យាសោក្នុងដ្ ត្ូវវាយតម្ល្ដោយមិនរប់បញ្ចូលពន្ធ និងអាករ 
សម្្ប់សមសធាតុទំនិញ៣៥។ ការវាយតម្លៅ្លើទការដ្ញថ្លស្ម្្ប់ការងារសំណង់តូ្វកំណត់ 
ជចំនួនសាច់ប្្ក់ជដាច់ខាត។ មិនអាចទទួលយកបានចំពោះនីតិវិធីទាំងឡាយណាដ្ល 
ស្ថិតក្្មនីតិវិធីដ្លការដ្ញថ្ល្មនកម្ិតលើទស ឬ ទាបជងការបា៉្ន់ប្មណៅលើទតម្ល ្
ដ្ញថ្លដ្្លតូ្វបានកំណត់ជមុន ន្ះតូ្វបានចាត់ទុកា វាគា្មន្លក្ខណៈសម្បត្តគ្ិប់គ្្ន់ 
ដោយស្វ័យប្វត្តិ។ ប្សិនបើទព្លវ្លាគឺជកតា្ត្មួយដ៏សំខាន់ តម្ល្ន្ការបញ្ចប់ការងារមុន 
ព្លកំណត់ចំពោះឥណវន្ត អាចតូ្វបានយកមកពិចារណាដោយយោងៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ 
ដ្លមនបញ្ជ្ក់ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ ប៉ុន្ត្ លុះត្្ណាត្ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្យាច្ងអំព ី
ទោសប្បញ្ញត្តិដ្លសក្តិសម សម្្ប់ាពមិនអនុោម។

២.៥៤. ឥណវន្តត្ូវរៀបចំរបាយការណ៍លម្អិតមួយអំពីការវាយតម្ល្ និងការប្ៀបធៀបការ 
ដ្ញថ្ល្ ដោយកំណត់ច្ងអំពី មូលហ្តុជក់លាក់ ដ្លជមូលដា្ឋ្នន្អនុសាសន៍ សម្្ប ់
ការផ្តល់កិច្ចសន្យា។

 

៣៥ លើទកល្ងត្មនការបញ្ជ្ក់ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ បើទពុំនោះសោតទ្ គ្អនុវត្តចំពោះត្កិច្ចសន្យាសោក្នុង  
ដ្មួយចំនួនប៉ុណ្ណ្ះ (សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ២.២២)។
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ប៊រិមាគែហពន្ធ

២.៥៥. យោងតាមសំណើទរបស់ឥណវន្ត និងស្ថិតក្្មល័ក្ខខ័ណ្ឌដ្លត្ូវឯកាពគា្ន្ក្្ម 
កិច្ចព្មព្ៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងកំណត់ច្ងៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ គ្អាចច្ងអំពីាព 
លម្អៀងក្នុងកម្ិតមួយ ៅក្នុងការវាយតម្ល្ៅលើទការដ្ញថ្ល្ សម្្ប់ ៖

(ក) ទំនិញដ្លត្ូវបានផលិតៅក្នុងប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត ៅព្លប្ៀបធៀបៅលើទ 
ការដ្ញថ្ល្ ដ្លផ្តល់ទំនិញដូចគា្ន្ៅនឹងអ្នកដ្ញថ្ល្ដ្លផ្តល់ទំនិញផលិតៅ 
បរទ្ស និង

(ខ) ការងារៅក្នុងប្ទ្សជសមជិក ដ្លមន GNP៣៦ ក្នុងមួយនាក់ ក្្មកម្ិត 
ជក់លាក់មួយ ៅព្លប្ៀបធៀបការដ្ញថ្ល្ រវាងអ្នកម៉្ការក្នុងស្ុកដ្លមន 
ល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្ប ជមួយអ្នកម៉្ការដ្លមកពីក្ុមហ៊ុនបរទ្ស។

២.៥៦. ក្នុងករណីដ្លមនការអនុញ្ញ្តឱ្យមនបុរិមគ្ហពន្ធ (បុរិមចំពោះទំនិញផលិត 
ក្នុងស្ុក ឬ អ្នកម៉្ការក្នុងស្ុក) គ្ត្ូវអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្ និងដំណាក់កាល ដ្ល 
ត្ូវបានកំណត់ៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ២ ន្គោលការណ៍ណ្នាំន្ះ ចំពោះការវាយតម្ល្ និងការ 
ប្ៀបធៀបការដ្ញថ្ល្ ។

ការបន្តស៊ពលភាពនែការដែញថ្លែ

២.៥៧. ឥណវន្តតូ្វបញ្ចប់ការវាយតម្ល្ៅលើទការដ្ញថ្ល ្និងការផ្តល់កិច្ចសន្យា ក្នងុរយៈព្ល 
បឋមន្សុពលាពដ្ញថ្ល្ ដោយមិនចាំបាច់ឱ្យធ្វើទការបន្តសុពលាពន្ការដ្ញថ្ល៣្៧។ ក្នុង 
ករណីមនហ្តុផលសមស្បដោយផ្អ្កលើទសា្ថ្នាពពិស្ស ការបន្តសុពលាពដ្ញថ្ល្  
ត្ូវស្នើទសុំជលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកដ្ញថ្ល្គ្ប់រូប មុនព្លកាលបរិច្ឆ្ទផុតកំណត់។ ការ 
បន្តសុពលាព ត្ូវធ្វើទឡើទងសម្្ប់រយៈព្លអប្បបរមដ្លចាំបាច់ ដើទម្បីបញ្ចប់ការវាយតម្ល ្
ទទួលបានការអនុម័តយល់ព្ម ដ្លចាំបាច់ និងការផ្តល់កិច្ចសន្យា។ ៅព្លដ្លមនការ 
ស្នើទសុំបន្តរយៈព្លសុពលាពដ្ញថ្ល្ អ្នកដ្ញថ្ល្ មិនត្ូវបានស្នើទសុំ ឬ អនុញ្ញ្តឱ្យ 
ា្ល្ស់ប្តូរតម្ល្ ឬ ល័ក្ខខ័ណ្ឌដទ្ទៀតន្ការដ្ញថ្ល្របស់ពួកគ្ឡើទយ។ អ្នកដ្ញថ្ល្មន  
សិទ្ធិបដិស្ធ ក្នុងការផ្តល់ការពន្យារសុពលាពដ្ញថ្ល្ប្បន្ះ។ ប្សិនបើទឯកសារដ្ញថ្ល ្
តមូ្វឱ្យមនប្្ក់ធានាដ្ញថ្ល ្ អ្នកដ្ញថ្លអ្ាចអនុវត្តសិទ្ធរិបស់ពួកគ្ ក្នងុការបដិស្ធន៍ផ្តល់ 
ការពន្យារសុពលាពប្បន្ះ ដោយមិនបាត់បង់ប្្ក់ធានាដ្ញថ្លរ្បស់ពួកគ្ឡើទយ បុ៉ន្តអ្្នក 

  

៣៦ ផលិតផលជតិសរុបដ្លត្ូវបានកំណត់ជរៀងរល់ឆ្ន្ំដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។

៣៧ សូមមើទលឧបសម្ព័ន្ធ១ កឋាខណ្ឌ២ (ឃ)។
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ដ្លមនឆន្ទៈក្នងុការបន្តសុពលាពន្ការដ្ញថ្លរ្បស់ពួកគ្ នឹងតូ្វទាមទារឱ្យផ្តល់ការបន្ត 
រយៈព្លប្្ក់ធានាដ្ញថ្ល្មួយដ្លសមស្ប។

លក្ខណៈសមែបទត្តិកែែយពែលដែញថ្លែរបស់អ្នកដែញថ្លែ

២.៥៨. ប្សិនបើទអ្នកដ្ញថ្លមិ្នតូ្វបានកំណត់ាមនបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តគ្ិប់គ្្ន់ ឥណវន្ត 
ត្ូវកំណត់ាតើទអ្នកដ្ញថ្ល្ ដ្លការដ្ញថ្ល្របស់ពួកគ្ ត្ូវបានសម្្ចា ជការដ្ញថ្ល្ 
ដ្លផ្តល់ការវាយតម្លៅ្លើទថ្លចំ្ណាយទាបជងគ្បំផុត មនសមត្ថាព និងធនធានក្នងុការ 
អនុវត្តន៍កិច្ចសន្យាប្កបដោយប្សិទ្ធាព ដូចមនផ្តល់ជូនៅក្នងុឯកសារដ្ញថ្ល ្ ដ្រឬទ្។  
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ្លត្ូវមន ត្ូវកំណត់ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ ហើទយប្សិនបើទអ្នកដ្ញថ្ល្  
ពុំមនល័ក្ខខ័ណ្ឌស្បៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនោះទ្ ការដ្ញថ្ល្នឹងត្ូវបានបដិស្ធ។  
ៅក្នុងករណីប្បន្ះ ឥណវន្តត្ូវធ្វើទការសម្្ចស្ដៀងគា្ន្មួយសម្្ប់អ្នកដ្ញថ្ល្ដ្ល 
ផ្តល់ការវាយតម្ល្ៅលើទថ្ល្ចំណាយទាបជងគ្បនា្ទ្ប់ ។

ការផ្តល់កិច្ចសនែយា 

២.៥៩. ឥណវន្តតូ្វផ្តល់កិច្ចសន្យាក្នងុរយៈព្លន្សុពលាពន្ការដ្ញថ្ល ្ៅឱ្យអ្នកដ្ញថ្ល ្
ដ្លមនល័ក្ខខ័ណ្ឌស្បតាមបទដា្ឋ្នន្សមត្ថាព និងធនធានសមស្ប និងដ្ល 
ការដ្ញថ្ល្របស់ពួកគ្ ត្ូវបានកំណត់ា (១) មនការឆ្លើទយតបគួរឱ្យកត់សម្គ្ល់ៅនឹង 
ឯកសារដ្ញថ្ល ្និង (២) ផ្តល់ការវាយតម្លៅ្លើទថ្លចំ្ណាយទាបជងគ្បំផុត៣៨។ ក្នងុលក្ខណៈ 
ជល័ក្ខខ័ណ្ឌន្ការផ្តល់កិច្ចសន្យា អ្នកដ្ញថ្ល្នឹងមិនតម្ូវឱ្យទទួលខុសត្ូវចំពោះការងារ 
ដ្លពុំមនច្ងៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ ឬ ក្សម្ួលៅលើទការដ្ញថ្ល្ ដ្លបានដាក ់
ជូនពីដំបូងឡើទយ។

ការផែសព្វផែសាយអំពីការផ្តល់កិច្ចសនែយា

២.៦០. ក្នុងរយៈព្ល២សបា្ត្ហ៍ ក្្យព្លទទួលបាន “ការមិនជំទាស់” របស់ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី ចំពោះអនុសាសន៍ន្ការផ្តល់កិច្ចសន្យា ឥណវន្តត្ូវផ្សព្វផ្សាយៅក្នុងសារព័ត៌ម 
មនជាសាអង់គ្ល្សមួយ ឬ វុិបសាយដ្លល្បី និងអាចចូលមើទលបានដោយស្រីអំពីលទ្ធផល  
ដោយបងា្ហ្ញអំពីការដ្ញថ្ល្ និងល្ខកូដ ព្មទាំងព័ត៌មមនដូចតៅ ៖ (ក) ឈ្ម្ះរបស់អ្នក 
ដ្ញថ្ល្នីមួយៗដ្លបានដាក់ឯកសារដ្ញថ្ល្ (ខ) តម្ល្ដ្ញថ្ល្ដូចដ្លត្ូវបានអានៅ 
ព្លបើទកសំណើទរដ្ញថ្ល្ (គ) ឈ្ម្ះ និងតម្ល្ន្សំណើទរដ្ញថ្ល្នីមួយៗដ្លត្ូវបានវាយ 

 

៣៨  សំដៅចំពោះ “អ្នកដ្ញថ្ល្ដ្លត្ូវបានវាយតម្ល្ា មនតម្ល្ទាបជងគ្បំផុត” និង “សំណើទររដ្ញថ្ល្ដ្លត្ូវ 
បានវាយតម្ល្ា មនតម្ល្ទាបជងគ្បំផុត” ដោយឡ្កពីគា្ន្ ។
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តម្ល្ (ឃ) ឈ្ម្ះអ្នកដ្ញថ្ល្ដ្លការដ្ញថ្ល្ត្ូវបានបដិស្ធ និងមូលហ្តុ ន្ការបដិស្ធន ៍
និង (ង) ឈ្ម្ះអ្នកដ្ញថ្ល្ដ្លទទួលបានជោគជ័យ និងតម្ល្ដ្លបានផ្តល់ជូន ព្មទាំង  
រយៈព្ល និងការសង្ខ្បវិសាលាពន្កិច្ចសន្យាដ្លបានផ្តល់ជូន។ សម្្ប់កិច្ចសន្យាដ្ល 
ជកម្មវត្ថុន្ការត្ួតពិនិត្យក្្យព្លផ្តល់កិច្ចសន្យា ឥណវន្តត្ូវផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលន្ការ 
ដ្ញថ្ល្មិនឱ្យហួសពីកាលបរិច្ឆ្ទន្ការផ្តល់កិច្ចសន្យាឡើទយ។

ការបដិសែធន៍ចំពោះរល់សំណើរដែញថ្លែាំងអស់

២.៦១. ជធម្មតាឯកសារដ្ញថ្លត្្ងច្ងា ឥណវន្តអាចបដិស្ធរល់ការដ្ញថ្លទំ្ាងអស់។ 
ការបដិស្ធន៍ចំពោះរល់ការដ្ញថ្ល្ទាំងអស់ មនាពសមស្ប ៅព្លដ្លខ្វះាព 
ប្កួតប្ជ្ងប្កបដោយប្សិទ្ធាព ឬ ការដ្ញថ្ល្ពុំមនាពឆ្លើទយតបគួរឱ្យកត់សម្គ្ល់ ឬ 
ៅព្លដ្លតម្ល្ដ្ញថ្ល្មនកម្ិតខ្ពស់ជងគួរឱ្យកត់សម្គ្ល់ បើទធៀបៅនឹងថវិកា ដ្ល 
មនស្្ប់។ កង្វះាពប្កួតប្ជ្ង មិនត្ូវកំណត់ដោយផ្អ្កលើទមូលដា្ឋ្នន្ចំនួនអ្នកដ្ញ 
ថ្ល្ត្ម៉្យាងប៉ុណ្ណ្ះទ្។ បើទទោះបីជៅព្លដ្លមនការដ្ញថ្ល្ត្មួយគត់ដ្លត្ូវបាន 
ដាក់ជូនក៏ដោយ ដំណើទរការដ្ញថ្ល្ក៏អាចចាត់ទុកា អាចយកជការបានផងដ្រ ប្សិនបើទ 
ការដ្ញថ្ល្ត្ូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងលក្ខណៈគួរជទីព្ញចិត្ត ហើទយតម្ល្មនាពសមស្ប  
បើទធៀបៅនឹងតម្ល្ទីផ្សារ។ ក្្យព្លទទួលបានការអនុម័តជមុនពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី
ឥណវន្តអាចបដិស្ធចំពោះរល់ការដ្ញថ្ល្ទាំងអស់។ ប្សិនបើទរល់ការដ្ញថ្ល្ទាំងអស ់
ត្ូវបានបដិស្ធ ឥណវន្តត្ូវត្ួតពិនិត្យឡើទងវិញ ៅលើទមូលហ្តុចំពោះការបដិស្ធន៍ និង 
ពិចារណាធ្វើទការក្សមួ្លៅលើទល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្យា ការរចនាប្លង់ និងយាប្ភ្ទ វិសាល 
ាពន្កិច្ចសន្យា ឬ ការច្បាច់បញ្ចូលគា្ន្ន្ចំណុចទាំងអស់ន្ះ មុនព្លអញ្ជើទញឱ្យមន 
ការចូលរួមដ្ញថ្ល្ជថ្មី។

២.៦២. ប្សិនបើទការបដិស្ធន៍ចំពោះការដ្ញថ្ល្ទាំងអស់ បណា្ត្លមកពីខ្វះាពប្កួត 
ប្ជ្ង គ្ត្ូវពិចារណាធ្វើទការផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានកាន់ត្ទូលំទូលាយជងន្ះ។ ប្សិនបើទការ 
បដិស្ធន៍ត្ូវបានធ្វើទឡើទងដោយសារត្ការដ្ញថ្ល្ាគច្ើទន ឬ ទាំងអស់ពុំមនការឆ្លើទយតប  
គ្អាចអញ្ជើទញឱ្យធ្វើទការដ្ញថ្ល្ថ្មីពីក្ុមហុ៊នដ្លមនបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិគ្ប់គ្្ន់ពីដំបូង   
ឬ (ដោយមនការយល់ព្មពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី) ចំពោះត្ក្ុមហ៊ុនដ្លបានដាក់ការ 
ដ្ញថ្ល្ពីដំបូងប៉ុណ្ណ្ះ ។

២.៦៣. ៅព្លដ្លរល់ការដ្ញថ្ល្ទាំងអស់ត្ូវបានបដិស្ធ គ្អាចអំពាវនាវឱ្យធ្វើទការ 
ដ្ញថ្ល្ឡើទងវិញ ហើទយឥណវន្ត ត្ូវស្នើទសុំការដ្ញថ្ល្ថ្មីពីប្ក្ខជនទាំងអស់ដ្លត្ូវបាន 
ផ្តល់ឯកសារដ្ញថ្ល្ពីដំបូង។ យ៉្ងណាមុិញ ប្សិនបើទមនចំនួនការដ្ញថ្ល្គ្ប់គ្្ន ់
ៅក្នុងការដ្ញថ្ល្ដំបូង ឥណវន្តអាចពិចារណាអញ្ជើទញឱ្យមនការចូលរួមដ្ញថ្ល្ត្ពីអ្នក 
ដ្លបានដាក់ការដ្ញថ្ល្ពីមុនមកប៉ុណ្ណ្ះ។ ក្នុងករណីដ្លរល់តម្ល្ដ្ញថ្ល្ទាំងអស ់
លើទសពីថ្ល្ចំណាយបា៉្ន់ប្មណក្នុងកម្ិតមួយគួរឱ្យកត់សម្គ្ល់ ជំនួសឱ្យការអំពាវនាវឱ្យ 
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មនការដ្ញថ្ល្ថ្មី និងក្្យពីបានពិគ្្ះយោបល់ជមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឥណវន្ត 
អាចចរចារជមួយអ្នកដ្ញថ្ល្ ដ្លផ្តល់ការវាយតម្ល្ទាបជងគ្បំផុត ដើទម្បីសុំបន្ថយតម្ល ្
ដ្ញថ្ល្។ ប្សិនបើទមិនអាចសម្្ចបានកិច្ចសន្យាមួយក្នុងលក្ខណៈគួរជទីព្ញចិត្តទ្នោះ  
ហើទយការដ្ញថ្ល្ឡើទងវិញមួយ ត្ូវបានអំពាវនាវឱ្យធ្វើទឡើទង គ្ត្ូវពិចារណាក្សម្ួលៅ 
លើទវិសាលាពន្កិច្ចសន្យា ។

២.៦៤. ត្វូសំុការអនុម័តយល់ពម្ជមុនពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ មុនព្លបដិស្ធរល់ការ 
ដ្ញថ្ល្ទាំងអស់ សុំឱ្យមនការដ្ញថ្ល្ថ្មី ឬ ធ្វើទការចរចារជមួយអ្នកដ្ញថ្ល្ដ្លបានផ្តល់ការ 
វាយតម្ល្ទាបជងគ្បំផុត ។

ការផ្តល់ព័ត៌មានសង្ខែប

២.៦៥. ៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការផ្តល់កិច្ចសន្យា ដូចមនបញ្ជ្ក់ៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ២.៦០  
ឥណវន្តត្ូវបញ្ជ្ក់ា អ្នកដ្ញថ្ល្ទាំងឡាយណាដ្លមនបំណងសុំការបញ្ជ្ក់អំពីមូលដា្ឋ្ន 
ដ្លការដ្ញថ្ល្របស់ពួកគ្មិនត្ូវបានជ្ើទសរីស គួរស្នើទសុំការពន្យល់ពីឥណវន្ត។ ឥណវន្ត 
ត្ូវផ្តល់ការពន្យល់មួយា្ល្មៗ អំពីមូលហ្តុដ្លការដ្ញថ្ល្នោះមិនត្ូវបានជ្ើទសរីសជ 
លាយលក្ខណ៍អក្សរ និង/ឬ ៅក្នុងកិច្ចប្ជុំដ្ញដោលមួយ ៅតាមជម្ើទសរបស់ឥណវន្ត ។  
អ្នកដ្ញថ្ល្ដ្លស្នើទសុំ ត្ូវរ៉្ប់រងរល់ថ្ល្ចំណាយទាំងអស់ន្ការចូលរួមការដ្ញដោលប្ប 
ន្ះ។

ឃ. ការដែញថ្លែបែកួតបែជែងអន្តរជាតិដែលតែូវានកែសមែួល 

បែតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីនែការនាំចូល

២.៦៦. ផលនក្ម្ចកីម្មវធីិមួយ អាចត្វូបានយកមកប្ើទប្្ស់ដើទម្បផី្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្ប់្ 
ល័ក្ខខ័ណ្ឌតមូ្វនំាចូលវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច ក្្មមូលដា្ឋន្ន្បញ្ជនំីាចូលអវិជ្ជមនមួយ ឬ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
តម្ូវនាំចូលដ្លមនលក្ខណៈជក់លាក់តាមវិស័យ ក្្មមូលដា្ឋ្នន្បញ្ជីនាំចូលវិជ្ជមន 
មួយ។ ជធម្មតា បញ្ជីនាំចូលអវិជ្ជមនមនាពសមស្ប ប៉ុន្ត្យ៉្ងណាមុិញ បញ្ជីវិជ្ជមន  
ក៏អាចត្ូវបានយកមកប្ើទប្្ស់ផងដ្រ ឧទាហរណ៍ ៅព្លដ្លឧបករណ៍រូបិយវត្ថុបរទ្ស 
មនាពខ្សត់ខ្សាយ ហើទយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី មនបំណងធានាសម្្ចឱ្យបាននូវ 
ល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្ូវនាំចូលតាមវិស័យ។ គ្ត្ូវការឱ្យមនឯកសារទាក់ទងៅនឹងការនាំចូល 
ជក់លាក់សម្្ប់កម្ចីកម្មវិធី ដ្លបញ្ជីវិជ្ជមនមួយន្សម្ភ្រៈដ្លមនល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្ប 
ត្ូវបានយកមកប្ើទប្្ស់ ។
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២.៦៧. គ្មិនត្ូវការឱ្យប្ើទប្្ស់នីតិវិធីដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិធម្មតារបស់ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី សម្្ប់កិច្ចសន្យាដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានក្្មកម្ចីកម្មវិធីឡើទយ។ សម្្ប ់
ទំនិញដ្លត្ូវបានធ្វើទពាណិជ្ជកម្មទូៅៅក្នុងទីផ្សារទំនិញអន្តរជតិ (ឧ. ផលិតផលប្្ង 
ឥន្ធនៈ និងជី) នីតិវិធីពាណិជ្ជកម្មធម្មតាដ្លសមស្បចំពោះការធ្វើទពាណិជ្ជកម្មត្ូវបានចាត ់
ទុកា អាចទទួលយកបានសម្្ប់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ។ ការផ្តល់ 
ហិរញ្ញប្បទានសម្្ប់ទំនិញជក់លាក់ អាចតូ្វបានកមិ្តចំពោះចំនួនាគរយអតិបរមមួយដ្ល 
បានឯកាពគា្ន្ (ដូចជ ៦០% ន្ចំនួនទឹកប្្ក់កម្ចីសរុប)។ នីតិវីធីលទ្ធកម្មជក់លាក់ដ្ល 
ត្ូវបានស្នើទឡើទងសម្្ប់កម្ចីកម្មវិធីនីមួយៗមនមូលដា្ឋ្នផ្អ្កលើទការបា៉្ន់ប្មណរបស់ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ៅលើទនីតិវិធីៅក្នងុប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ្លជសមជិក (DMC) 
ដ្លខ្ចី និងត្ូវបានច្ងៅក្នុងឯកសារកម្ចី។ ឥណវន្ត និងក្នុងករណីសមស្ប ក៏សំដៅចំពោះ 
ទីា្នក់្ងារពាក់ព័ន្ធផងដ្រ តមូ្វឱ្យរក្សាកំណត់ហ្តុឱ្យបានតឹ្មតូ្វអំពីគណនី ក្្មកម្ចកីម្មវិធី។

ការធ្វើលទ្ធកម្មទំនិញ

២.៦៨. តម្ល្ទីផ្សាររបស់ទំនិញ ដូចជ គ្្ប់ធញ្ញជតិ ចំណីសត្វ ប្្ងឆ ប្្ងសាំង ជី និង 
ោហធាតុ មនតម្ល្ឡើទងចុះ អាស្័យៅលើទតម្ូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់ ៅព្លវ្លា 
ណាមួយជក់លាក់។ ទំនិញជច្ើទនត្ូវបានដកស្ង់តម្ល្ៅក្នុងទីផ្សារទំនិញដ្លត្ូវបាន 
កំណត់។ ជញឹកញាប់ ការងារលទ្ធកម្ម រម្ងត្ងមនពាក់ព័ន្ធៅនឹងការផ្តល់កិច្ចសន្យាជ 
ច្ើទនសម្្ប់បរិមណដ្លតូ្វបានប្ងច្កជចំណ្កតូចៗដើទម្បីធានាស្ថ្រាពន្ការផ្គត់ផ្គង់ 
និងការទិញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជច្ើទន ក្នុងរយៈព្លណាមួយ ដើទម្បីទាញប្យោជន៍ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
ទីផ្សារដ្លមនអំណយផល និងដើទម្បីរក្សាសារពើទភ័ណ្ឌក្នុងកម្ិតទាប។ គ្អាចធ្វើទការ 
ដកស្ង់បញ្ជីរយនាមអ្នកដ្ញថ្ល្ដ្លមនបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិគ្ប់គ្្ន់មួយ ចំពោះអ្នក 
ដ្លត្ូវបានផ្តល់ការអញ្ជើទញជប្ចាំ។ អ្នកដ្ញថ្ល្អាចត្ូវបានអញ្ជើទញឱ្យផ្តល់សម្ង់តម្ល ្
ដ្លមនទំនាក់ទំនងៅនឹងតម្ល្ទីផ្សារៅព្ល ឬ មុនព្លដឹកជញ្ជូន។ សុពលាពន្ការ 
ដ្ញថ្ល្ ត្ូវមនរយៈព្លខ្លីបំផុតដូចដ្លអាចធ្វើទៅបាន។ រូបិយប័ណ្ណមួយដ្លត្ងកំណត ់
តម្ល្ទំនិញៅក្នុងទីផ្សារ អាចត្ូវបានយកមកប្ើទប្្ស់សម្្ប់ដ្ញថ្ល្ និងទូទាត់ប្្ក់។ 
រូបិយប័ណ្ណនោះត្ូវបញ្ជ្ក់ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្។ ឯកសារដ្ញថ្ល្អាចអនុញ្ញ្តចំពោះការ 
ដ្ញថ្ល្ដ្លដាក់ជូនតាមរយៈទូរសារ ឬ តាមរយៈមធ្យាបាយអ្ឡិចត្ូនិក ហើទយៅក្នុង 
ករណីទាំងន្ះ គ្អាចមិនត្ូវការឱ្យមននូវប្្ក់ធានាដ្ញថ្ល្ ឬ អ្នកដ្ញថ្ល្ដ្លមន 
បុរ្លក្ខណៈសម្បត្តគ្ិប់គ្្ន់អាចដាក់ជូននូវប្្ក់ធានាដ្ញថ្លអ្ចិន្ត្យ៍្ ដ្លមនសុពលាព 
ក្នុងរយៈព្លកំណត់ណាមួយ។ គ្ត្ូវប្ើទប្្ស់ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងទម្ង់កិច្ចសន្យាប្កបដោយ 
បទដា្ឋ្នដ្លមនសង្គតាពៅនឹងការអនុវត្តន៍ទីផ្សារ។



38 គោលការណ៍ណ្នាំ ស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម្ម

ការបញ្ជែទិញឡើងវិញ

២.៦៩. ក្នងុករណីក្្យព្លសម្ភរ្ៈដ្លគ្បានគ្្ងទុកពីដំបូងសម្្ប់គម្្ង តូ្វបានធ្វើទ 
លទ្ធកម្មតាមរយៈការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ ហើទយគ្ត្ូវការបន្ថ្មទៀតជបនា្ទ្ន ់
នូវសម្ភ្រៈដូចគា្ន្នោះ ដើទម្បីឱ្យស្បៅតាមការតម្ូវរបស់គម្្ង និងមនថវិកាសម្្ប ់
គោលបំណងន្ះ សម្ភ្រៈបន្ថ្មទាំងនោះអាចត្ូវបានធ្វើទលទ្ធកម្មតាមរយៈការដ្ញថ្ល្បញ្ជ្  
ទិញឡើទងវិញ ៅព្លដ្លគ្អាចបងា្ហ្ញឱ្យឃើទញយ៉្ងច្បាស់ា ពុំមនប្យោជន៍ណា 
មួយដ្លអាចទទួលបាន តាមរយៈ ការប្ើទប្្ស់ការដ្ញថ្លប្្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិទំាងសុ្ង៣៩។ 
ស្ថិតក្្មនីតិវិធីន្ះ គ្អាចអញ្ជើទញការដ្ញថ្ល្ចំពោះត្ អ្នកដ្លបានដាក់ការដ្ញថ្ល ្
ដ្លមនាពឆ្លើទយតបៅក្នុងការបញ្ជ្ទិញដំបូងប៉ុណ្ណ្ះ ឬ ប្សិនបើទមនអ្នកដ្ញថ្ល្ដ្ល  
មនាពឆ្លើទយតបច្ើទន គ្តូ្វជ្ើទសរីសអ្នកដ្ញថ្លម្នាពឆ្លើទយតបចំនួន ៥ ដ្លមនតម្ល ្
ទាបជងគ្បំផុត។

 

 ៣៩ សូមមើទលកឋាខណ្ឌ ៣.៦ (ក)។
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៣. វិធីសាស្តែលទ្ធកម្មដទែទៀត

ព័ត៌មានទូទៅ

៣.១. ផ្ន្កន្ះ រៀបរប់អំពីវិធីសាស្ត្លទ្ធកម្ម ដ្លអាចត្ូវបានយកមកប្ើទប្្ស់ក្នុងករណ ី
ដ្លការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ (ICB) ពុំម្នជវិធីសាស្ត្លទ្ធកម្មដ្លសន្សំសំច្  
និងមនប្សិទ្ធាពខ្ពស់ និងក្នុងករណីដ្លវិធីសាស្ត្ដទ្ទៀត ត្ូវបានចាត់ទុកាមនាព 
សមស្បជង៤០។ គោលនយោបាយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ទាក់ទងៅនឹងកម្ិតន្ាព  
លម្អៀងចំពោះទំនិញផលិតក្នុងស្ុក និងកិច្ចសន្យាការងារសំណង់ក្នុងស្ុក មិនអនុវត្តចំពោះ 
វិធីសាស្តល្ទ្ធកម្មដទ្ទៀត ក្្ពីការដ្ញថ្លប្្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិឡើទយ។ កឋាខណ្ឌ ៣.២ 
រហូតដល់ ៣.៧ រៀបរប់អំពីវិធីសាស្តដ្្លតូ្វបានគ្ប្ើទប្្ស់ជទូៅតាមលំដាប់លំដោយ 
អាទិាព ហើទយកឋាខណ្ឌដទ្ទៀត រៀបរប់អំពីវិធីសាស្ត្ដ្លត្ូវបានគ្ប្ើទប្្ស់ក្នុង 
សា្ថ្នាពជក់លាក់ ។

ការដែញថ្លែអន្តរជាតិមានកមែិត

៣.២. ការដ្ញថ្លអ្ន្តរជតិមនកមិ្ត (LIB) សំដៅចំពោះការដ្ញថ្លប្កួ្តប្ជង្អន្តរជតិ 
តាមរយៈការអញ្ជើទញដោយា្ទ្ល់ ដោយពុំមនការផ្សព្វផ្សាយបើទកចំហ។ វាអាចជវិធីសាស្ត ្
មួយដ៏សមស្បន្ការធ្វើទលទ្ធកម្ម ក្នុងករណីដ្ល (ក) ចំនួនអ្នកផ្គត់ផ្គង់មនកម្ិត (ខ) ទឹក 
ប្្ក់ៅក្នុងកិច្ចសន្យាពុំមនចំនួនច្ើទនគ្ប់គ្្ន់ ដើទម្បីទាក់ទាញអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកម៉្ការ 
បរទ្ស តាមរយៈការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ ឬ (គ) មូលហ្តុពិស្សដទ្ទៀតអាច 
ជមូលដា្ឋ្ន ក្នុងការងាកច្ញពីនីតិវិធីដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិទាំងស្ុង។ ស្ថិតក្្ម 
ការដ្ញថ្លអ្ន្តរជតិមនកមិ្ត ឥណវន្តតូ្វស្វង្រកការដ្ញថ្លពី្បញ្ជអី្នកផ្គត់ផ្គង់ប្កបដោយ 
សកា្ត្នុពលមួយដ្លមនាពទូលំទូលាយគ្ប់គ្្ន់ ដើទម្បីធានាឱ្យទទួលបានតម្ល្ប្កប 
ដោយាពប្កួតប្ជ្ង ហើទយបញ្ជីប្បន្ះ ត្ូវបញ្ចូលអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ៅព្លដ្លអ្នក 
ផ្គត់ផ្គង់មនចំនួនតិចតួច ាពលម្អៀងចំពោះទំនិញផលិតក្នុងស្ុក ឬ អ្នកម៉្ការក្នុងស្ុក 
មិនអាចអនុវត្តបានឡើទយៅក្នុងការវាយតម្ល្ៅលើទការដ្ញថ្ល្ ក្្មការដ្ញថ្ល្អន្តរជត ិ
មនកម្ិត ។

 

៤០ កិច្ចសន្យា មិនត្ូវបំប្កជឯកតាតូចៗដើទម្បីធ្វើទឱ្យកិច្ចសន្យាទាំងនោះមិនសូវមនាពទាក់ទាញចំពោះនីតិវិធ ី
ដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិឡើទយ។ រល់សំណើទរសុំបំប្កកិច្ចសន្យាមួយៅជកញ្ចប់តូចៗ ត្ូវមនការ 
អនុម័តយល់ព្មជមុនពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។
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ៅក្នុងគ្ប់ទិដ្ឋាពទាំងអស់ លើទកល្ងត្ ការផ្សព្វផ្សាយ និងបុរិមគ្ត្ូវអនុវត្តនីតិវិធីរបស ់
ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ រប់បញ្ចូលទាំងការបោះពុម្ពផ្សាយអំពីការផ្តល់កិច្ចសន្យា  
ដូចមនបញ្ជ្ក់ៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ២.៦០ ។

ការដែញថ្លែបែកួតបែជែងថ្នែក់ជាតិ

៣.៣. ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងា្ន្ក់ជតិ (NCB) គឺជនីតិវិធីដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ង ដ្លជ 
ធម្មតា ត្ងត្ូវបានប្ើទប្្ស់ សម្្ប់លទ្ធកម្មសាធារណៈៅក្នុងប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត  
ហើទយវាអាចជវិធីសមស្បបំផុតន្ការធ្វើទលទ្ធកម្មទំនិញ ឬ ការងារសំណង់ (ដោយយោង 
ៅតាមលក្ខណៈ ឬ វិសាលាពន្ទំនិញ ឬ ការងារទាំងនោះ) ដ្លមិនទំនងនឹងទាក់ទាញ  
ការប្កួតប្ជ្ងពីបរទ្ស។ ដើទម្បីអាចឱ្យទទួលយកបានសម្្ប់ប្ើទប្្ស់ៅក្នងុលទ្ធកម្មដ្ល 
ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ នីតិវិធីទំាងន្ះតូ្វតួ្តពិនិត្យ និងក្សមួ្ល 
ឡើទងវិញ៤១ ៅតាមាពចំាបាច់ ដើទម្បីធានាឱ្យមនាពសន្សំសំច្ ប្សិទ្ធាពខ្ពស់ តម្លា្ព និង  
មនសង្គតាពយ្៉ងទូលំទូលាយៅនឹងប្បញ្ញត្ត ិ ៅក្នងុផ្នក្ទី១ ន្គោលការណ៍ណ្នំាន្ះ។ 
ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងា្ន្ក់ជតិ អាចជវិធីសាស្ត្សមស្បបំផុតន្ការធ្វើទលទ្ធកម្ម ក្នុងករណី 
ដ្លគ្រំពឹងា ពុំមនចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដ្ញថ្ល្បរទ្ស អាស្័យដោយ (ក) តម្ល្ន ្
កិច្ចសន្យាមនចំនួនតិច (ខ) ការងារសំណង់ ស្ថិតៅតំបន់ភូមិសាស្ត្ផ្ស្ងៗគា្ន្ ឬ បន្តធ្វើទ 
ការងារពីកន្ល្ងមួយៅកន្ល្ងមួយទៀតជបន្តបនា្ទ្ប់ (គ) ការងារត្ូវប្ើទកម្ល្ំងពលកម្មច្ើទន 
ឬ (ឃ) ទំនិញ ឬ ការងារសំណង់មនៅក្នុងស្ុកក្នុងតម្ល្ដ្លទាបជងទីផ្សារអន្តរជតិ។ 
នីតិវិធីដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងា្ន្ក់ជតិ ក៏អាចត្ូវបានយកមកប្ើទប្្ស់ផងដ្រ ក្នុងករណ ី
ដ្លមនាព ច្បាស់លាស់ា ការដ្ញថ្លប្្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិមនតម្លខ្្ពស់ជង បើទគិតអំពី 
បន្ទុកផ្ន្ករដ្ឋបាល ឬហិរញ្ញវត្ថុដ្លពាក់ព័ន្ធ។

៣.៤. ការផ្សព្វផ្សាយអាចមនកម្ិតចំពោះត្សារព័ត៌មមនជតិ ឬ សារព័ត៌មមនផ្លូវការ ឬ  
វុិបសាយមួយដ្លមនាពបើទកចំហ ដ្លគ្អាចចូលមើទលបានដោយស្រី។ ឯកសារ 
ដ្ញថ្លអ្ាចមនជាសាជតិរបស់ប្ទ្សឥណវន្តបុ៉ណ្ណះ្ (ឬ ាសាដ្លតូ្វបានប្ើទប្្ស់ 
ទូទំាងប្ទ្សៅក្នងុប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត សម្្ប់ប្តិបត្តកិារពាណិជ្ជកម្ម) ហើទយរូបិយប័ណ្ណ 
ន្ប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត ត្ងត្ូវបានប្ើទប្្ស់ជទូៅសម្្ប់គោលបំណងន្ការដ្ញថ្ល ្
និងការទូទាត់ប្្ក់។ បន្ថ្មពីន្ះទៀត ឯកសារដ្ញថ្ល្ ត្ូវផ្តល់ស្ចក្តីណ្នាំច្បាស់លាស ់
អំពីរបៀបដ្លគ្គួរដាក់ការដ្ញថ្លរ្បៀប ដ្លតម្លគួ្រតូ្វបានដាក់ជូន និងទីកន្លង្ ព្មទំាង 
ព្លវ្លាសម្្ប់ដាក់ការដ្ញថ្ល្។ គ្ត្ូវផ្តល់ព្លវ្លាឆ្លើទយតបគ្ប់គ្្ន់សម្្ប ់
ការរៀបចំ និងដាក់ការដ្ញថ្ល្។ នីតិវិធីត្ូវផ្តល់ការប្កួតប្ជ្ងឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់ ដើទម្បីធានា 

 

៤១  រល់ការក្សម្ួលប្បន្ះ ត្ូវឆ្លុះបញ្ច្ំងៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងហិរញ្ញប្បទាន។
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ឱ្យទទួលបានតម្ល្សមស្ប ហើទយវិធីសាស្ត្ដ្លត្ូវបានប្ើទប្្ស់ៅក្នុងការវាយតម្ល្ៅ 
លើទការដ្ញថ្ល ្ និងការផ្តល់កិច្ចសន្យា តូ្វមនាពអព្យាកឹ្ត្យ និងផ្សព្វផ្សាយជូនដល់អ្នកដ្ញ 
ថ្លទំ្ាងអស់ៅក្នងុឯកសារដ្ញថ្ល ្និងមិនតូ្វអនុវត្តតាមទំនើទងចិត្តឡើទយ។ នីតិវធីិក៏តូ្វបញ្ចលូ 
ផងដ្រនូវការបើទកឯកសារដ្ញថ្ល្ជសាធារណៈ ការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលន្ការវាយតម្ល្ ការ 
ផ្តល់កិច្ចសន្យា និងការអនុញ្ញ្តឱ្យអ្នកដ្ញថ្ល្ធ្វើទការតវា៉្។ ប្សិនបើទក្ុមហ៊ុនបរទ្សមន 
បំណងចូលរួមក្្មសា្ថ្នាពទាំងន្ះ ពួកគ្ក៏នឹងត្ូវបានអនុញ្ញ្តឱ្យចូលរួមផងដ្រ ។

វិធីសាស្តែពិគែែះថ្លែ

៣.៥. វិធីសាស្តពិ្គ្្ះថ្លគឺ្ជវិធីសាស្តល្ទ្ធកម្មមួយ ដ្លមនមូលដា្ឋន្ផ្អក្លើទការប្ៀបធៀប 
សម្ង់តម្ល្ ដ្លទទួលបានពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជច្ើទន (ក្នុងករណីទំនិញ) ឬ អ្នកម៉្ការជច្ើទន  
(ក្នុងករណីសំណង់សុីវិល) ដ្លសម្ង់តម្ល្ត្ូវមនចំនួនតិចបំផុតពីប្ភពបីផ្ស្ងគា្ន្ ដើទម្បី 
ធានាឱ្យមនតម្ល្ប្កួតប្ជ្ង ហើទយវាគឺជវិធីសាស្ត្សមស្បមួយសម្្ប់ការធ្វើទលទ្ធកម្ម 
ទំនិញដ្លមនស្្ប់សម្្ប់ផ្គត់ផ្គង់ ឬ ទំនិញតម្ល្តិចតួចដ្លមនយាប្ភ្ទប្កបដោយ 
បទដា្ឋ្ន ឬ ការងារសំណង់សុីវិលសាមញ្ញ្ដលមនតម្ល្តិចតួច។ សំណើទរសុំសម្ង់តម្ល្ ត្ូវ 
បញ្ជ្ក់អំពីការបរិយយមុខទំនិញ និងបរិមណទំនិញ ឬ យាប្ភ្ទន្ការងារសំណង់  
ព្មទាំងព្លវ្លា និងទីកន្ល្ងន្ការប្គល់ទំនិញ (ឬ បញ្ចប់ការងារសំណង់) ដ្លគ ្
ចង់បាន។ សម្ង់តម្លអ្ាចផ្តល់ជូនតាមរយៈលិខិត ទូរសារ ឬ តាមរយៈមធ្យាបាយអ្ឡិចតូ្និក ។ 
ការវាយតម្ល្ៅលើទសម្ង់តម្ល្ត្ូវអនវុត្តតាមគោលការណ៍ដូចគា្ន្ ៅនឹងការដ្ញថ្ល្ដោយ 
បើទកចំហ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្ការផ្តល់ជូនដ្លតូ្វបានទទួលយក តូ្វបញ្ចលូៅក្នងុលិខិតបញ្ជទិ្ញ  
ឬ កិច្ចសន្យាខ្លីមួយ ។

ការផ្តល់កិច្ចសនែយាដោយផ្ទែល់

៣.៦. ការផ្តល់កិច្ចសន្យាដោយា្ទល់្ គឺជការផ្តល់កិច្ចសន្យាដោយគា្មន្ការប្កួតប្ជ្ង (ប្ភព 
ត្មួយ) និងអាចជវិធីសាស្ត្មួយដ៏សមស្ប ក្្មសា្ថ្នាពដូចតៅ ៖

(ក) គ្ត្ូវការសម្ភ្រៈបន្ថ្មក្្មកិច្ចសន្យាដ្លមនស្្ប់ដ្លតូ្វបានផ្តល់ជូនដោយ 
យោងតាមនីតិវិធីន្ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី
ត្ូវព្ញចិត្តចំពោះករណីប្បន្ះ ាគ្មិនទំនងនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនណាមួយ 
ដ្លប្សើទរជងន្ះឡើទយ ហើទយតម្ល្ដ្លត្ូវទូទាត់ជូនពុំមនកម្ិតខ្ពស់ជង 
តម្ល្ដ្លបានទូទាត់ពីដំបូង។ ជធម្មតា ការបញ្ជ្ទិញឡើទងវិញ ត្ូវធ្វើទឡើទងក្នុង 
រយៈព្ល១៨ខ្ ក្្យព្លការបញ្ជ្ទិញដំបូង ហើទយបរិមណសម្ភ្រៈបន្ថ្មមិនត្ូវ 
មនចំនួនលើទស ៣០% ន្បរិមណ ដ្លបានបញ្ជ្ទិញពីដំបូងឡើទយ។
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(ខ) ការតម្ូវឱ្យមនបទដា្ឋ្នដូចគា្ន្ចំពោះសម្ភ្រៈ ឬ គ្ឿងបនា្ល្ស់ដ្លត្ូវមនាពស្ប 
គា្ន្ៅនឹងសម្ភ្រៈ ដ្លមនស្្ប់ អាចជមូលហ្តុសមស្បក្នុងការបញ្ជ្ទិញបន្ថ្ម 
ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដំបូង។ ដើទម្បីឱ្យការទិញប្បន្ះមនមូលដា្ឋន្តឹ្មតូ្វ សម្ភរ្ៈដ្លបាន 
ទិញពីដំបូងត្ូវមនាពសមស្ប ហើទយជទូៅចំនួនសម្ភ្រៈថ្មីត្ូវតិចជងចំនួន 
ដ្លបានបញ្ជ្ទិញពីមុន តម្ល្ត្ូវមនាពសមស្ប ហើទយគុណសម្បត្តិន្ម៉្ក ឬ  
ប្ភពសម្ភ្រៈដទ្ ត្ូវត្បានយកមកពិចារណា និងបដិស្ធក្្មមូលដា្ឋ្នដ្ល 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី អាចទទួលយកបាន។

(គ) សម្ភ្រៈដ្លត្ូវការ គឺជកម្មសិទ្ធិ និងអាចទទួលបានពីប្ភពត្មួយប៉ុណ្ណ្ះ ។

(ឃ) អ្នកម៉្ការដ្លទទួលខុសត្ូវចំពោះការរៀបចំគំនូសប្លង់ សម្្ប់តម្ូវឱ្យទិញសម្ភ្រៈ 
សំខាន់ៗមួយចំនួនពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជក់លាក់មួយ ដ្លជល័ក្ខខ័ណ្ឌន្ការធានាចំពោះ 
ការអនុវត្តន៍ការងារ។

(ង) ក្នុងករណីដ្លការងារសំណង់សុីវិលដ្លត្ូវផ្តល់កិច្ចសន្យាជូន គឺជការបន្តពីការងារ 
ពីមុន ឬ ជការងារដ្លត្ូវធ្វើទបន្ត ហើទយគ្អាចបងា្ហ្ញា ការចូលរួមពីអ្នកម៉្ការ 
ដដ្ល នឹងកាន់ត្ផ្តល់នូវាពសន្សំសំច្ ព្មទាំងនឹងធានាឱ្យទទួលបានលទ្ធផល 
ការងារដូចគា្ន្ ទាក់ទងៅនឹងគុណាព ។

(ច) ក្នុងករណីលើទកល្ងមួយចំនួនដូចជ ការឆ្លើទយតបចំពោះគ្្ះមហន្តរយធម្មជតិ ។

៣.៧. ក្្យព្លចុះហត្ថល្ខាលើទកិច្ចសន្យា ឥណវន្តត្ូវផ្សព្វផ្សាយៅលើទសារព័ត៌មមន 
ជាសាអង់គ្ល្សមួយ ឬ ផ្សព្វផ្សាយជាសាអង់គ្ល្សៅលើទវុិបសាយមួយដ្លល្បី និងអាច 
ចូលមើទលបានដោយស្រី នូវឈ្ម្ះរបស់អ្នកម៉្ការ តម្ល្ រយៈព្ល និងសង្ខ្បវិសាលាព 
ន្កិច្ចសន្យា។ ការផ្សព្វផ្សាយប្បន្ះ អាចធ្វើទឡើទងរៀងរល់ត្ីមស និងក្នុងទម្ង់ជតារង 
សង្ខ្បមួយ ដ្លគ្បដណ្តប់ៅលើទរយៈព្លកន្លងមក ។

ការទទួលសាងសង់ដោយខ្លួនឯង (Force Account)

៣.៨. ការទទួលសាងសង់ដោយខ្លនួឯង ដ្លមនន័យា ការសាងសង់ដោយប្ើទប្្ស់បុគ្គលិក 
និងសម្ភ្រៈា្ទ្ល់ខ្លួនរបស់ឥណវន្ត៤២ អាចជវិធីសាស្ត្សមស្បត្មួយគត់ សម្្ប់សាងសង ់
ប្ភ្ទសំណង់មួយចំនួន។ ការសាងសង់ដោយខ្លនួឯង អាចមនាពសមស្បក្នងុករណីដ្ល ៖

៤២  អង្គាពសំណង់មួយរបស់រដា្ឋ្ភិបាលដ្លពុំមនស្វ័យាពផ្ន្កគ្ប់គ្ង និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្ូវចាត់ទុកាជា្ន្ក់ងារ 
សាងសង់ដោយខ្លួនឯង។ ដូច្ន្ះ “ការសាងសង់ដោយខ្លួនឯង” ត្ូវបានគ្សា្គ្ល់ាជ “កម្ល្ំងពលកម្មដោយ  
ា្ទ្ល់” “កម្ល្ំងសា្ថ្ប័ន” ឬ “ការងារដោយា្ទ្ល់” ។
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(ក) បរិមណន្ការងារដ្លពាក់ព័ន្ធមិនអាចកំណត់ជមុន។

(ខ) ការងារសំណង់មនទំហំតូច និង បង្ចក្ៅតាមតំបន់ភូមិសាស្តជ្ច្ើទនផ្ស្ងៗគា្ន្ ឬ 
ស្ថិតៅតំបន់ដាច់ស្យល ដ្លក្ុមហ៊ុនសំណង់ប្កបដោយលក្ខណៈសម្បត្ត ិ
សមស្ប មិនទំនងនឹងដ្ញថ្ល្ក្នុងតម្ល្សមស្ប ។

(គ) ការងារតម្ូវឱ្យអនុវត្តដោយពុំមនការរំខានៅលើទប្តិបត្តិការដ្លកំពុងបន្ត ។

(ឃ) ឥណវន្តអាចរ៉្ប់រងបានប្សើទរជង ចំពោះានិភ័យន្ការកាត់សងា្វ្ក់ការងារ ដ្ល 
មិនអាចជៀសវាងបាន បើទធៀបៅនឹងអ្នកម៉្ការ ឬ

(ង) មនសា្ថ្នាពអាសន្នដ្លត្ូវការឱ្យមននូវចំណាត់ការា្ល្មៗ។

ការធ្វើលទ្ធកម្មពីទីភា្នែក់ងារឯកទែស

៣.៩. អាចមនសា្ថន្ាពដល្ការធ្វើទលទ្ធកម្មដោយា្ទ្ល់ពីទីា្ន្ក់ងារឯកទ្សដ្លដើទរតួជ  
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដោយយោងៅតាមនីតិវិធីា្ទ្ល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្ អាចជវិធីសមស្បបំផុតន្ការ 
ធ្វើទលទ្ធកម្ម ៖ (ក) ទំនិញដ្លមនស្្ប់សម្្ប់ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុងបរិមណតិចតួច ជពិស្ស  
ៅក្នុងវិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល និង (ខ) ផលិតផលឯកទ្សដ្លចំនួនអ្នកផ្គត់ផ្គង់មន  
កម្ិត ដូចជ ា្ន្ំបងា្ក្រ ឬ ឱសថ។

ភា្នែក់ងារលទ្ធកម្ម

៣.១០. ក្នុងករណីដ្លឥណវន្តខ្វះការរៀបចំ ធនធាន និងបទពិសោធន៍ដ្លចាំបាច់ ឥណវន្ត 
អាចត្ូវការ (ឬ តម្ូវដោយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី) ប្ើទប្្ស់ក្ុមហ៊ុនមួយជា្ន្ក់ងាររបស ់
ពួកគ្ ដ្លមនឯកទ្សក្នុងការរ៉្ប់រងការងារលទ្ធកម្ម។ ា្ន្ក់ងារនោះ ត្ូវអនុវត្តនូវរល់នីត ិ
វិធីលទ្ធកម្មទំាងអស់ ដ្លមនច្ងៅក្នងុកិច្ចព្មព្ៀងហិរញ្ញប្បទាន និងគោលការណ៍ណ្នំា 
រប់បញ្ចូលទាំងការប្ើទប្្ស់ឯកសារដ្ញថ្ល្ប្កបដោយបទដា្ឋ្ន (SBDs) របស់ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី នីតិវិធីត្ួតពិនិត្យឡើទងវិញ និងការរៀបចំឯកសារ។ ចំណុចន្ះ ក៏ត្ូវអនុវត្ត 
ផងដ្រក្នុងករណីដ្លទីា្ន្ក់ងារអង្គការសហប្ជជតិ ដើទរតួនាទីជា្ន្ក់ងារលទ្ធកម្ម៤៣។ អ្នក 
 

៤៣ គោលការណ៍ណ្នាំស្តីពីការប្ើទប្្ស់ទីប្ឹក្សា ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និងឥណវន្តរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន ៍
អាសុី ត្ូវអនុវត្តសម្្ប់ការជ្ើទសរីសា្ន្ក់ងារលទ្ធកម្ម និងា្ន្ក់ងារត្ួតពិនិត្យ។ ថ្ល្ចំណាយ ឬ ថ្ល្សោហ៊ុយ 
សម្្ប់ា្ន្ក់ងារលទ្ធកម្ម ឬ ា្ន្ក់ងារ ត្ួតពិនិត្យ មនល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្បសម្្ប់ការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន 
ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ប្សិនបើទមនបញ្ជ្ក់យ៉្ងដូច្ន្ះ ៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងហិរញ្ញប្បទាន និងដរបណា 
ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្ការជ្ើទសរីស និងល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ មនលក្ខណៈអាចទទួលយកបាន ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ។
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ម៉្ការគ្ប់គ្ង អាចត្ូវបានជួលសម្្ប់ប្ើទប្្ស់ក្នុងលក្ខណៈស្ដៀងគា្ន្ ដើទម្បីផ្តល់កិច្ច 
សន្យាចំពោះការងារសំណង់ផ្ស្ងៗដ្លពាក់ព័ន្ធៅនឹងការសាងសង់ឡើទងវិញ ការជួសជុល  
ការសា្ត្រ និងសំណង់ថ្មី ក្នុងសា្ថ្នាពគ្្ះអាសន្ន ឬ ក្នុងករណីដ្លពាក់ព័ន្ធៅនឹងកិច្ចសន្យា 
តូចៗដ្លមនចំនួនច្ើទន។

ភា្នែក់ងារអធិការកិច្ច

៣.១១. ការត្ួតពិនិត្យមុនព្លដឹកជញ្ជូន និងការបញ្ជ្ក់អំពីការនាំចូល គឺជកិច្ចការពារ 
សុវត្ថិាពមួយសម្្ប់ឥណវន្ត ជពិស្ស ក្នុងករណីដ្លប្ទ្សមនកម្មវិធីនាំចូលមួយដ ៏
ធំ។ ជធម្មតា ការត្ួតពិនិត្យ និងការបញ្ជ្ក់ គ្បដណ្តប់ៅលើទ គុណាព បរិមណ និង  
ាពសមស្បន្តម្ល។្ ការនំាចូលដ្លតូ្វបានធ្វើទលទ្ធកម្មតាមរយៈនីតិវិធីដ្ញថ្លប្្កួតប្ជ្ង  
មិនត្ូវកា្ល្យជកម្មវត្ថុន្ការផ្ទៀងា្ទ្ត់តម្ល្ឡើទយ ប៉ុន្ត្ សម្្ប់ត្ការផ្ទៀងា្ទ្ត់គុណាព និង 
បរិមណប៉ុណ្ណ្ះ។ ទោះបីយ៉្ងណាក៏ដោយ ការនាំចូលដ្លមិនត្ូវបានធ្វើទលទ្ធកម្មតាមរយៈ  
ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ អាចកា្ល្យជ កម្មវត្ថុន្ការផ្ទៀងា្ទ្ត់តម្ល្។ ជធម្មតា  
ា្ន្ក់ងារត្ួតពិនិត្យត្ូវបានផ្តល់កម្្ជូន ដោយផ្អ្កលើទតម្ល្ទំនិញ។ ថ្ល្ចំណាយ សម្្ប ់
ការបញ្ជ្ក់អំពីការនាំចូល មិនត្ូវយកមកពិចារណាៅក្នុងការវាយតម្ល្ៅលើទការដ្ញថ្ល ្
ដ្លធ្វើទឡើទងក្្មការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិឡើទយ។

លទ្ធកម្មជាកម្ចីសមែែប់អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ

៣.១២. ក្នុងករណីដ្លការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ផ្តល់មូលនិធិជូនសា្ថ្ប័នអន្តរការីមួយ ដូចជ  
សា្ថ្ប័នឥណទានកសិកម្ម ឬ ក្ុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុដើទម្បីផ្តល់កម្ចីបន្តៅឱ្យអ្នកទទួលផល 
មួយចំនួន ដូចជ បុគ្គល សហគ្្សវិស័យឯកជន សហគ្្សខា្ន្តតូច និងមធ្យម ឬ  
សហគ្្សពាណិជ្ជកម្មស្វយ័ត ៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ សម្្ប់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានមួយ 
ផ្នក្ជូនដល់អនុគម្្ង ជធម្មតា កិច្ចលទ្ធកម្មត្ងតូ្វបានធ្វើទឡើទងដោយអ្នកទទួលផលដោយ 
ឡ្កពីគា្ន្ យោងតាមការអនុវត្តន៍ពាណិជ្ជកម្ម ឬ ការអនុវត្តន៍របស់វិស័យឯកជនដ្លត្ូវបាន 
បង្កើទតឡើទង ដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីអាចទទួលយកបាន។ បើទទោះជដូច្ន្ះក្តី សូម្បីត្ៅ 
ក្នុងសា្ថ្នាពទាំងន្ះក៏ដោយ ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ អាចជវិធីសាស្ត្លទ្ធកម្ម 
ដ្លសមស្បបំផុតសម្្ប់ទិញសម្ភរ្ៈក្នងុបរិមណច្ើទន ឬ ក្នងុករណីទំនិញដ្លមនលក្ខណៈ 
ដូចគា្ន្ក្នុងបរិមណច្ើទនអាចត្ូវបានដាក់បញ្ចូលគា្ន្សម្្ប់ការជវដុំ ។
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លទ្ធកម្មកែែម BOO/BOT/BOOT សមែបទាន និងការរៀបចំវិស័យ 
ឯកជនដែលមានលក្ខណៈសែដៀងគា្នែ

៣.១៣. ក្នងុករណីកម្ចដ្ីលផ្តល់ជូនដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ៅឱ្យវិស័យឯកជន ដោយ 
ពុំមនការធានាពីរដា្ឋ្ភិបាល ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី មិនទទូចឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីដ្ញថ្ល ្
ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិឡើទយ ប៉ុន្ត្ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងស្នើទសុំឱ្យឥណវន្តធ្វើទឱ្យធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុីមនាពព្ញចិត្តា នីតិវិធីលទ្ធកម្មត្ូវបានអនុវត្តក្នុងលក្ខណៈមួយដ្លប្កប 
ដោយតម្ល្ាព ប្សើទរបំផុតគួរធ្វើទឡើទងតាមរយៈនីតិវិធីដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ង ហើទយទំនិញ និង  
ការងារសំណង់ ដ្លត្ូវបានធ្វើទលទ្ធកម្មមនប្ភពពីប្ទ្សដ្លមនល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្ប   
និង មនាពសមស្បសម្្ប់គម្្ង។ ក្នុងករណីដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីចូលរួមៅ 
ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានគម្្ង BOO/BOT/BOOT៤៤ ឬ គម្្ងប្ភ្ទស្ដៀងគា្ន្ គ្ត្ូវ 
ប្ើទប្្ស់នីតិវិធីលទ្ធកម្មណាមួយក្នុងចំណមនីតិវិធីលទ្ធកម្មទាំងពីរខាងក្្ម ៖

(ក) អ្នកឧបត្ថម្ភគម្្ងសម្្ប់គម្្ង BOO/BOT/BOOT ឬ គម្្ងប្ភ្ទស្ដៀង 
គា្ន្ ត្ូវជ្ើទសរីសក្នុងលក្ខណៈមួយប្កបដោយតម្ល្ាព ប្សើទរបំផុតតាមរយៈ 
នីតិវិធីដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី អាចទទួលយកបាន ដ្ល 
អាចរួមមនដំណាក់កាលជច្ើទន ដើទម្បីឈានៅដល់ការច្បាច់បញ្ចលូគា្ននូ្វលក្ខណៈ 
វិនិច្ឆយ័ដ្លប្សើទរបំផុត សម្្ប់គោលបំណងបង្កើទតឱ្យមននូវសំណើទរដ្លមនាព 
សន្សំសំច្ និងមនប្សិទ្ធាពខ្ពស់បំផុត ដូចជយាប្ភ្ទបំព្ញការងារន្សំណង់ 
អគារដ្លបានផ្តល់ជូនតម្ល្ដ្លត្ូវទាមទារពីអ្នកប្ើទប្្ស់ និងអ្នកទិញ និងរយៈ 
ព្លន្ការធា្ល្ក់ចុះតម្ល្សំណង់អគារ។ បនា្ទ្ប់មកអ្នកឧបត្ថម្ភគម្្ងដ្លត្ូវបាន 
ជ្ើទសរីសៅក្នងុលក្ខណៈន្ះ តូ្វមនស្រីាពក្នងុការធ្វើទលទ្ធកម្មទំនិញ និងការងារ 
សំណង់ដ្លចំាបាច់ សម្្ប់អគារពីប្ទ្សដ្លមនល័ក្ខខ័ណ្ឌតឹ្មតូ្វ ដោយប្ើទប្្ស់ 
នីតិវីធីសមស្ប។

ឬ

(ខ) ប្សិនបើទអ្នកឧបត្ថម្ភគម្្ង មិនតូ្វបានជ្ើទសរីសក្នងុលក្ខណៈដ្លតូ្វបានកំណត់ 
ច្ងៅក្នងុអនុកឋាខណ្ឌ (ក) ខាងលើទទ្នោះ ទំនិញ និងការងារសំណង់ដ្លចំាបាច់ 
សម្្ប់សំណង់អគារ និងដ្លតូ្វផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី  

 ៤៤ BOO = សាងសង់  ធ្វើទជម្ចស់្កម្មសិទ្ធ ិ ធ្វើទប្តិបត្តកិារ។ BOT = សាងសង់ ធ្វើទប្តិបត្តកិារ ផ្ទរ្។  BOOT =  
សាងសង់ ធ្វើទជម្ចស់្កម្មសិទ្ធ ិធ្វើទប្តិបត្តកិារ ផ្ទរ្។
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ត្ូវធ្វើទលទ្ធកម្មពីប្ទ្សដ្លមនល័ក្ខខ័ណ្ឌត្ឹមត្ូវ ក្នុងលក្ខណៈមួយមនតម្ល្ាព  
តាមរយៈនីតិវិធីដ្ញថ្លប្្កួតប្ជ្ង ដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុអាចទទួលយកបាន។

លទ្ធកម្មដែលមានមូលដ្ឋែនផ្អែកលើការអន៊វត្តន៍ការងារ 

៣.១៤. ការធ្វើទលទ្ធកម្មដល្មនមូលដា្ឋន្ផ្អក្លើទការអនុវត្តន៍ការងារ៤៥ ដល្គស្ា្គល់្ផងដរ្ 
ា ជការធ្វើទលទ្ធកម្មដ្លមនមូលដា្ឋ្នផ្អ្កលើទធាតុច្ញ សំដៅចំពោះដំណើទរការលទ្ធកម្ម 
ប្កួតប្ជ្ង (ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ ឬ ការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ងា្ន្ក់ជតិ) 
ដ្លនាំឱ្យមនទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្យាមួយ ដ្លការទូទាត់ប្្ក់ត្ូវបានផ្តល់ជូនសម្្ប់ធាត ុ
ច្ញដ្លត្ូវបានវាស់ស្ទង់ ជំនួសឱ្យវិធីប្បប្ព្ណីដ្លធាតុចូលត្ូវបានយកមកធ្វើទការ 
វាស់ស្ទង់។ យាប្ភ្ទបច្ច្កទ្សកំណត់អំពីលទ្ធផលរំពឹងទុក និងធាតុច្ញណាខ្លះ  
ដ្លនឹងត្ូវយកមកធ្វើទការវាស់ស្ទង់ រប់បញ្ចូលរបៀបវាស់ស្ទង់ៅលើទធាតុច្ញទាំងនោះផង 
ដ្រ។ ធាតុច្ញទំាងនោះ មនបំណងបំព្ញស្ចក្តតូ្ីវការផ្នក្មុខងារមួយៅលើទគុណាព  
បរិមណ និងាពគួរឱ្យជឿជក់បាន។ ការទូទាត់ប្្ក់ត្ូវបានធ្វើទឡើទងៅតាមបរិមណន ្
ធាតុច្ញដ្លសម្្ចបានដោយយោងៅតាមកម្ិតគុណាពដ្លគ្ត្ូវការ។ ការកាត ់
ទុកនូវប្្ក់ដ្លបានទូទាត់ជូន (ឬ ការតម្កល់ប្្ក់) អាចត្ូវបានធ្វើទឡើទងសម្្ប់ធាតុច្ញ 
ដ្លមនគុណាពទាបជងកម្ិតគុណាពដ្លគ្ត្ូវការ និងក្នុងករណីជក់លាក់មួយ 
ចំនួនរងា្វន់្អាចតូ្វបានផ្តល់ជូនសម្្ប់ធាតុច្ញដ្លមនគុណាពខ្ពស់ជងកមិ្តគុណាព 
ដ្លគ្ត្ូវការផងដ្រ។ ជធម្មតា ឯកសារដ្ញថ្ល្មិនរៀបរប់អំពីធាតុចូលឡើទយ ហើទយក៏ពុំ 
មនរៀបរប់អំពីវិធីសាស្ត្ការងារសម្្ប់ អ្នកម៉្ការដ្រ។ អ្នកម៉្ការមនស្រីាពក្នុងការស្នើទ  
ដំណះស្្យដ្លមនាពសមស្បបំផុតផ្អ្កលើទបទពិសោធន៍ ដ្លមនាពចាស់ទុំ  
និងមនភស្តុតាងបញ្ជ្ក់ល្អប្សើទរ ព្មទាំងត្ូវបងា្ហ្ញាអាចសម្្ចបាននូវកម្ិតគុណាព 
ដ្លត្ូវបានបញ្ជ្ក់ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ ។

៣.១៥. ការធ្វើទលទ្ធកម្មដ្លមនមូលដា្ឋ្នផ្អ្កលើទការអនុវត្តន៍ការងារ (ឬ ការធ្វើទលទ្ធកម្មដ្ល 
មនមូលដា្ឋន្ផ្អក្លើទធាតុច្ញ) អាចពាក់ព័ន្ធៅនឹង ៖ (ក) ការផ្តល់ស្វាដ្លតូ្វទូទាត់ប្្ក់ 
ជូនក្្មមូលដា្ឋ្នន្ធាតុច្ញ (ខ) ការរៀបចំគំនូសប្លង់ លើទការផ្គត់ផ្គង់ ការសាងសង់ (ឬ  
ការសា្ត្រឡើទងវិញ) និងការត្ួតពិនិត្យសំណង់អគារមួយដ្លត្ូវធ្វើទប្តិបត្តិការដោយឥណវន្ត  
ឬ (គ) ការរៀបចំគំនូសប្លង់ ការផ្គត់ផ្គង់ ការសាងសង់ (ឬ ការសា្ត្រឡើទងវិញ) សំណង់អគារមួយ  

 ៤៥ ការប្ើទប្្ស់លទ្ធកម្មដ្លមនមូលដា្ឋន្ផ្អក្លើទការអនុវត្តន៍ការងារ ៅក្នងុគម្្ងដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ អាសីុ គួរត្ជលទ្ធផលន្ការវិាគបច្ចក្ទ្សដ្លមនលក្ខណៈគួរជទីព្ញចិត្តៅលើទជម្ើទស 
ផ្ស្ងៗគា្នដ្្លមន និង គួរបញ្ចលូៅក្នងុកិច្ចព្មព្ៀងហិរញ្ញប្បទាន ឬ តូ្វមនការអនុម័តយល់ព្មជមុនពី 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ សម្្ប់បញ្ចលូៅក្នងុផ្នការលទ្ធកម្ម ។



វិធីសាស្ត្លទ្ធកម្មដទ្ទៀត 47

និងការផ្តល់ស្វាសម្្ប់ប្តិបត្តកិារ និងការថ្ទំាសំណង់អគារនោះសម្្ប់ចំនួនឆ្ន្ដ្ំលបាន 
កំណត់ ក្្យព្លត្ួតពិនិត្យាមនាពត្ឹមត្ូវតាមយាប្ភ្ទ៤៦។ សម្្ប់ករណីដ្ល 
តម្ូវឱ្យមនការរៀបចំគំនូសប្លង់ ការផ្គត់ផ្គង់ និង/ឬ ការសាងសង់ ជធម្មតាតម្ូវឱ្យមន 
បុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិត្ឹមត្ូវ និងប្ើទប្្ស់ការដ្ញថ្ល្ដ្លមនពីរដំណាក់កាល ដូចមន 
បញ្ជ្ក់ៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ២.៦ ។

លទ្ធកម្មកែែមកម្ចីដែលធានាដោយធនាគារអភិវឌែឍន៍អាស៊ី

៣.១៦. ប្សិនបើទធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ធានាចំពោះការសងមកវិញនូវប្្ក់កម្ចីដ្លផ្តល ់
ជូនដោយអ្នកផ្តល់កម្ចីដទ្ទៀត ទំនិញ និងការងារដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយកម្ចីដូចមន 
រៀបរប់ខាងដើទម ត្ូវធ្វើទលទ្ធកម្មដោយផ្ត្តការយកចិត្តទុកដាក់ ៅលើទាពសន្សំសំច្ និង  
ប្សិទ្ធាពខ្ពស់ ព្មទាំងត្ូវធ្វើទឡើទងដោយយោងៅតាមនីតិវិធីដ្លស្បៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌ  
តម្ូវន្កឋាខណ្ឌ ១.២ និង ១.៥ ។

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅក្នុងការងារលទ្ធកម្ម

៣.១៧. ក្នុងករណីដើទម្បីប្យោជន៍ន្និរន្តរាពគម្្ង ឬ ដើទម្បីសម្្ចឱ្យបាននូវគោល 
បំណងសង្គមជក់លាក់របស់គម្្ង សមសធាតុគម្្ងដ្លត្ូវបានជ្ើទសរីសគប្បី (ក)  
អំពាវនាវឱ្យមនការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដា្ឋ្ន និង/ឬ អង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិបាល (NGOs)  
ក្នងុការផ្តល់ស្វា ឬ (ខ) បង្កើទនការប្ើទប្្ស់ចំណ្ះធ្វើទ និង សម្ភរ្ៈក្នងុមូលដា្ឋន្ ឬ (គ) ប្ើទប្្ស់ 
បច្ច្កវិទ្យាដ្លប្ើទកម្ល្ំងពលកម្មច្ើទន និងបច្ច្កវិទ្យាសមស្បដទ្ទៀត នីតិវិធីលទ្ធកម្ម  
យាប្ភ្ទ ហើទយកញ្ចប់កិច្ចសន្យា ត្ូវយកមកប្ើទប្្ស់ឱ្យបានសមស្ប ដើទម្បីឆ្លុះបញ្ច្ំង 
អំពីការពិចារណាទាំងន្ះ ដរបណា វាមនប្សិទ្ធាពខ្ពស់ហើទយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី  
អាចទទួលយកបាន។ នីតិវិធីដ្លបានស្នើទឡើទង និងសមសធាតុគម្្ងដ្លត្ូវអនុវត្ត 
ដោយការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ត្ូវគូសបញ្ជ្ក់ៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងហិរញ្ញប្បទាន និង  
ត្ូវរៀបរប់លម្អិត បន្ថ្មទៀតៅក្នុងផ្នការលទ្ធកម្ម ឬ ឯកសារអនុវត្តគម្្ងពាក់ព័ន្ធដ្ល 
អនុម័តដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ។

៤៦  ឧទាហរណ៍ន្លទ្ធកម្មប្ភ្ទន្ះ រួមមន ៖ (១) សម្្ប់ករណីការធ្វើទលទ្ធកម្មស្វាកម្ម ៖ ការផ្តល់ស្វាវ្ជ្ជសាស្ត ្ 
ឧ. ការទូទាត់ប្្ក់សម្្ប់ស្វាជក់លាក់ ដូចជ ទស្សនកិច្ចៅកាន់ការិយល័យ ឬ ការធ្វើទត្ស្តមន្ទីរពិសោធន ៍
ដ្លត្ូវបានកំណត់៘ (២) សម្្ប់ករណីការធ្វើទលទ្ធកម្មសំណង់ ៖ ការរៀបចំគំនូសប្លង់ ការធ្វើទលទ្ធកម្ម  
ការសាងសង់ និងការត្ួតពិនិត្យរោងចក្ាមពលផលិតពីកំដៅ ដ្លត្ូវធ្វើទប្តិបត្តិការដោយឥណវន្ត (៣) 
សម្្ប់ករណីការធ្វើទលទ្ធកម្មសំណង់ និងស្វាកម្មៈ ការរៀបចំគំនូសប្លង់ ការធ្វើទលទ្ធកម្ម ការសាងសង់ (ឬ 
ការសា្ត្រឡើទងវិញ) ផ្លូវថ្នល់មួយ និងប្តិបត្តិការព្មទាំងការថ្ទាំផ្លូវថ្នល់នោះ សម្្ប់រយៈព្ល៥ឆ្ន្ំ ក្្យ 
ព្លសាងសង់ ។



48 គោលការណ៍ណ្នាំ ស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម្ម

លទ្ធកម្មកែែមជំនួយគែែះមហន្តរយ និងជំនួយគែែះអាសន្ន

៣.១៨. ការធ្វើទលទ្ធកម្មទំនិញ និងការងារសំណង់ក្្មជំនួយគ្្ះមហន្តរយ និងជំនួយ 
គ្្ះអាសន្ន ត្ូវបញ្ចូលាពបត់ប្នឱ្យបានច្ើទន។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្ូវឱ្យធ្វើទការដ្ញថ្ល ្
ប្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ នឹងត្ូវទុកមួយអន្លើទ ដើទម្បីងាកៅរកការដ្ញថ្ល្ប្កួតប្ជ្ង 
ា្ន្ក់ជតិ ដ្លមនរយៈព្លដ្ញថ្ល្មួយដ៏ខ្លី។ ការដ្ញថ្ល្អន្តរជតិមនកម្ិត នឹងកា្ល្យជ 
និយមបទដា្ឋ្នសម្្ប់ការធ្វើទលទ្ធកម្មទំនិញ ក្នុងរយៈព្លដ្ញថ្ល្អប្បបរម ចនោ្ល្ះពីមួយ 
សបា្ត្ហ៍ៅពីរសបា្ត្ហ៍។ ការផ្តល់កិច្ចសន្យា ដោយា្ទ្ល់ជូនដល់អ្នកម៉្ការ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង ់
ក្្មកម្ចី ឬ ជំនួយឥតសំណងដ្លមនស្្ប់ នឹងត្ូវបានអនុញ្ញ្តសម្្ប់កិច្ចសន្យាថ្មី  
ក្្មអត្្ដ្លត្ូវបានចរចារជមួយអ្នកម៉្ការ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដ្លៅមនប្សិទ្ធាព  
សម្្ប់កិច្ចសន្យាដ្លមនស្្ប់ ដោយការក្សម្ួលៅតាមាពចាំបាច់ សម្្ប់អតិផរណា  
និងការពិចារណាៅលើទកតា្ត្រូបវ័ន្ត។ ស្ដៀងគា្ន្ន្ះដ្រ អ្នកម៉្ការ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ្លត្ូវ 
បានជ្ើទសរីសដោយប្កួតប្ជ្ង ក្្មគម្្ងដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយម្ច្ស់ជំនួយ 
ដទ្ទៀត នឹងត្ូវបានពិចារណាសម្្ប់ការផ្តល់កិច្ចសន្យាដោយា្ទ្ល់ចំពោះកិច្ចសន្យាថ្មី ដ្ល 
ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ។
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ឧបសម្ព័ន្ធ១ ៖ ការតែួតពិនិតែយរបស់ 
ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាស៊ីទៅលើសែចក្តី
សមែែចចិត្តផ្នែកលទ្ធកម្ម

ការកំណត់កាលវិភាគធ្វើលទ្ធកម្ម

១. ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ តូ្វតួ្តពិនិត្យៅលើទការរៀបចំដ្ញថ្លដ្្លឥណវន្តបានស្នើទឡើទង 
ៅក្នុងផ្នការលទ្ធកម្ម ដើទម្បីឱ្យស្បតាមកិច្ចព្មព្ៀងហិរញ្ញប្បទាន និងគោលការណ៍  
ណ្នាំន្ះ។ ផ្នការលទ្ធកម្មត្ូវគ្បដណ្តប់ៅលើទរយៈព្លបឋម ដ្លមនរយៈព្ល  
យ៉្ងហោចណាស់១៨ខ្។ ឥណវន្តត្ូវធ្វើទបច្ចុប្បន្នាពៅលើទផ្នការលទ្ធកម្មជរៀងរល់ឆ្ន្ំ  
ឬ ៅតាមាពចំាបាច់ ដោយតូ្វគ្បដណ្តប់ជនិច្ចៅលើទរយៈព្ល១៨ខ្បនា្ទប់្ន្ការអនុវត្តន៍  
គម្្ង។ រល់ការស្នើទធ្វើទការក្សមួ្លឡើទងវិញណាមួយៅលើទផ្នការលទ្ធកម្ម តូ្វដាក់ជូន 
ៅឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីដើទម្បីសុំការអនុម័តយល់ព្មជមុនសិន ។

ការតែួតពិនិតែយម៊នផ្តល់កិច្ចសនែយា

២. ទាក់ទងៅនឹងរល់កិច្ចសន្យាទំាងអស់៤៧ ដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ តូ្វធ្វើទការតួ្តពិនិត្យ  
មុនផ្តល់កិច្ចសន្យា រួមមន ដូចជៈ

(ក)  ក្នងុករណីដ្លបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តតូ្ិវបានប្ើទប្្ស់ មុនព្លដ្លមនការអញ្ជើទញ 
ឱ្យដាក់ជូននូវឯកសារ សម្្ប់កំណត់រកបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិដ្លមនាពសមស្ប  
ឥណវន្តតូ្វផ្ញើទជូនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុនូវស្ចក្តីព្្ងឯកសារដ្លនឹងតូ្វយកមក  
ប្ើទប្្ស់ រប់បញ្ចូលខ្លឹមសារន្លិខិតអញ្ជើទញ ឯកសារ បុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិ (រប់ 
បញ្ចលូស្ចក្តណ្ីនំាចំពោះប្ក្ខជន លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័សម្្ប់កំណត់ៅលើទលក្ខណៈ  

 

៤៧  សម្្ប់កិច្ចសន្យាដ្លតូ្វបានធ្វើទលទ្ធកម្មក្្មមូលដា្ឋន្ន្ការផ្តល់កិច្ចសន្យាដោយា្ទល់្ ក្្មកឋាខណ្ឌ ៣.៦ 
និង ៣.៧ ឥណវន្ត ត្ូវផ្ញើទយា ប្ភ្ទ និងស្ចក្តីព្្ងកិច្ចសន្យាមួយច្បាប់ ៅកាន់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 
ដើទម្បីសុំការអនុម័តយល់ព្ម មុនព្លប្តិបត្តិកិច្ចសន្យា។ កិច្ចសន្យាត្ូវប្តិបត្តិក្្យព្លដ្លធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុីបានផ្តល់ការអនុម័តយល់ព្មប៉ុណ្ណ្ះ ហើទយប្បញ្ញត្តិៅក្នុងចំណុច (ជ) ន្កឋាខណ្ឌន្ះ ត្ូវ  
អនុវត្តដោយគោរពៅតាមកិច្ចសន្យាដ្លត្ូវបានប្តិបត្តិ។
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សម្បត្តិ ទម្ង់សម្្ប់ដាក់ពាក្យ និង វិសាលាពន្កិច្ចសន្យា) ព្មទាំងវិធីសាស្ត្ 
វាយតម្ល្ រួមជមួយ ការពណ៌មនាអំពីនីតិវិធីផ្សព្វផ្សាយដ្លត្ូវអនុវត្តតាម និងត្ូវ 
ណ្នំាអំពីការក្សមួ្លៅក្នងុនីតិវិធី និងឯកសារដូចមនរៀបរប់ពីខាងដើទម យោង 
តាមការស្នើទសុំសមស្បពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។ របាយការណ៍វាយតម្ល្ៅលើទ 
ពាក្យសុំដ្លឥណវន្តបានទទួល បញ្ជីរយនាមអ្នកដ្ញថ្ល្ មនបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិ  
គ្ប់គ្្ន់ ដ្លតូ្វបានស្នើទឡើទង រួមជមួយនឹងស្ចក្តថី្លង្មួយអំពីលក្ខណៈសម្បត្ត ិ
របស់ពួកគ្ ព្មទំាងមូលហ្តុ ន្ការមិនជ្ើទសរីសប្ក្ខជនណាមួយាពុំមនបុរ ្
លក្ខណៈសម្បត្តិគ្ប់គ្្ន់ ត្ូវផ្ញើទជូនៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ដោយាគីឥណវន្ត  
ដើទម្បីសុំមតិយោបល់ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី មុនព្លឥណវន្តជូនដំណឹងដល ់
ប្ក្ខជនអំពីស្ចក្តីសម្្ច ហើទយឥណវន្តត្ូវបញ្ចូលបន្ថ្ម លុបច្ញ ឬ ធ្វើទការ 
ក្សម្ួលៅលើទបញ្ជីរយនាម ដូចមនរៀបរប់ពីខាងដើទម យោងតាមការស្នើទសុ ំ
សមស្បពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។

(ខ)  មុនព្លអញ្ជើទញឱ្យមនការចូលរួមដ្ញថ្ល ្ ឥណវន្តតូ្វផ្ញើទជូនៅឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសុី ដើទម្បីសុំការផ្តល់មតិយោបល់ៅលើទស្ចក្តីព្្ងឯកសារដ្ញថ្ល្ រប់បញ្ចូល 
លិខិតអញ្ជើទញឱ្យចូលរួមដ្ញថ្ល្ ស្ចក្តីណ្នាំ ចំពោះអ្នកដ្ញថ្ល្ រប់បញ្ចូលមូល 
ដា្ឋ្នន្ការវាយតម្ល្ៅលើទការដ្ញថ្ល្ និងការផ្តល់កិច្ចសន្យា ព្មទាំង ល័ក្ខខ័ណ្ឌ  
ន្កិច្ចសន្យា និងយាប្ភ្ទសម្្ប់សំណង់សុីវិល ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬ ការតម្លើទង  
ឧបករណ៍សម្ភ្រៈ ។ល។ ៅតាមករណីជក់ស្ត្ង ព្មជមួយនឹងស្ចក្តីពណ៌មនា  
មួយអំពីនីតិវិធីផ្សព្វផ្សាយ ដ្លត្ូវអនុវត្តសម្្ប់ការដ្ញថ្ល្ (ប្សិនបើទការកំណត់  
រកបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិសមស្បមិនត្ូវបានប្ើទប្្ស់) ហើទយត្ូវធ្វើទការក្សម្ួល 
ៅក្នងុឯកសារដូចមនរៀបរប់ពីខាងដើទម យោងតាមការស្នើទសំុសមស្បពីធនាគារ  
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី។ រល់ការក្សម្ួលបន្ថ្មទៀត ត្ូវសុំការអនុម័តយល់ព្មពី  
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី មុនព្លផ្តល់ជូនៅឱ្យប្ក្ខជនដ្លទំនងនឹងកា្ល្យជអ្នក 
ដ្ញថ្ល្។

(គ)  ក្្យព្លដ្លបានទទួលឯកសារដ្ញថ្ល្ និងវាយតម្ល្ៅលើទឯកសារដ្ញថ្ល ្
រួចរល់ មុនព្លធ្វើទស្ចក្តីសម្្ចចុងក្្យៅលើទការផ្តល់កិច្ចសន្យា ឥណវន្តត្ូវ  
ផ្ញើទជូនៅឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី យ៉្ងហោចណាស់បួនសបា្ត្ហ៍មុនព្លផុត  
សុពលាពន្ការដ្ញថ្ល្ នូវរបាយការណ៍លម្អិតមួយ (រៀបចំដោយជំនាញការ 
ដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីអាចទទួលយកបាន ក្នុងករណីដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន ៍
អាសីុស្នើទសំុយ្៉ងដូច្នះ្) ស្តពីីការវាយតម្ល ្ និងការប្ៀបៅលើទការដ្ញថ្លដ្្លបាន 
ទទួល ជមួយនឹងអនុសាសន៍សម្្ប់ការផ្តល់កិច្ចសន្យាព្មទាំងព័ត៌មមនដទ្ទៀត  
ៅតាមសំណើទរសមស្បពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ។ ក្នងុករណីដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
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អាសុីសម្្ចា កិច្ចសន្យាដ្លគ្្ងនឹងផ្តល់ជូន ពុំមនសង្គតាពៅនឹងកិច្ច 
ព្មព្ៀង ហិរញ្ញប្បទាន និង/ឬ ផ្នការលទ្ធកម្ម ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីត្ូវជូន 
ដំណឹងា្ល្មៗដល់ឥណវន្ត និងបញ្ជ្ក់ពីមូលហ្តុន្ការសម្្ចយ៉្ងដូច្ន្ះ។ បើទ 
ពុំនោះសោតទ្ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីត្ូវផ្តល់ការមិនជំទាស់របស់ខ្លួន ចំពោះ 
អនុសាសន៍សម្្ប់ការផ្តល់កិច្ចសន្យា។ ឥណវន្តអាចផ្តល់កិច្ចសន្យាក្្យព្ល 
ទទួលបាន “ការមិនជំទាស់” ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីប៉ុណ្ណ្ះ។

(ឃ)  ប្សិនបើទឥណវន្តទាមទារឱ្យពន្យារសុពលាពន្ការដ្ញថ្ល្ ដើទម្បីបញ្ចប់ដំណើទរ  
ការវាយតម្ល្ ទទួលបានការយល់ព្ម និងការអនុម័តចាំបាច់ និងដើទម្បីផ្តល់កិច្ចសន្យា  
ឥណវន្តគួរសុំការអនុម័តយល់ព្មជមុនពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី សម្្ប់ការស្នើទ 
សុំពន្យារសុពលាពន្ការដ្ញថ្ល្លើទកដំបូង ប្សិនបើទវាមនរយៈព្លវ្ងជង  
បួនសបា្ត្ហ៍ ព្មទាំងអនុវត្តដូចគា្ន្ចំពោះរល់ការស្នើទសុំពន្យារសុពលាពន្ការ  
ដ្ញថ្ល្បន្តបនា្ទ្ប់ទៀតដោយមិនគិតអំពីរយៈព្ល។

(ង)  ក្នុងករណីក្្យព្លច្ញផ្សាយលទ្ធផលន្ការវាយតម្ល្ ឥណវន្តទទួលបានការ  
តវា៉្ ឬ បណ្តឹងពីអ្នកដ្ញថ្ល្ ពាក្យបណ្តឹងមួយច្បាប់ និងការឆ្លើទយតបមួយច្បាប់របស់ 
ឥណវន្ត ត្ូវផ្ញើទៅឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីសម្្ប់ជព័ត៌មមន។

(ច)  ប្សិនបើទដោយសារត្លទ្ធផលន្ការវិាគៅលើទការតវា៉្មួយ ឥណវន្តា្ល្ស់ប្តូរ 
អនុសាសន៍ន្ការផ្តល់កិច្ចសន្យារបស់ខ្លួន មូលហ្តុន្ការសម្្ចចិត្តប្បន្ះ និង 
របាយការណ៍វាយតម្លដ្្លតូ្វបានក្សមួ្លឡើទងវិញតូ្វផ្ញើទជូនៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសុី ដើទម្បីសុំការមិនជំទាស់។ ឥណវន្តត្ូវធ្វើទការផ្សព្វផ្សាយឡើទងវិញមួយអំពីការ 
ផ្តល់កិច្ចសន្យាៅក្នុងទម្ង់កឋាខណ្ឌ ២.៦០ ន្គោលការណ៍ណ្នាំន្ះ។

(ឆ)  ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្កិច្ចសន្យាមួយមិនតូ្វមនាពខុសគា្ន្ខា្ល្ំងគួរឱ្យកត់សម្គ្ល់ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ  
ដ្លមនច្ងក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ ឬ ឯកសារបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកម៉្ការ  
(ប្សិនបើទមន) ដោយពុំមនការអនុម័តយល់ព្មជមុនពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី
ឡើទយ។

(ជ)  ក្្យព្លដ្លកិច្ចសន្យានីមួយៗត្ូវបានផ្តល់ជូនា្ល្ម ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីត្ូវ 
ទទួលបានកិច្ចសន្យានោះ ចំនួនបីច្បាប់។ ប្សិនបើទកិច្ចសន្យាចុងក្្យមនលក្ខណៈ  
ខុសគា្ន្គួរឱ្យកត់សម្គ្ល់ពីស្ចក្តីព្្ងកិច្ចសន្យា ដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីបាន 
យល់ព្មកន្លងមក ឬ ប្សិនបើទមនការស្នើទឡើទងនូវវិសោធនកម្មណាមួយគួរឱ្យកត ់
សម្គ្ល់ៅក្នុងកិច្ចសន្យា ការា្ល្ស់ប្តូរទាំងនោះ ត្ូវដាក់ជូនៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍  
អាសុីដើទម្បីសុំការអនុម័តយល់ព្មជមុនសិន។
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(ឈ)  រល់របាយការណ៍វាយតម្ល្ទាំងអស់ ត្ូវអមមកជមួយនូវស្ចក្តីសង្ខ្បន្ការងារ 
លទ្ធកម្មលើទទម្ង់មួយ ដ្លផ្តល់ជូនដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ។ ស្ចក្តពីណ៌មនា  
និង ចំនួនទឹកប្្ក់ៅក្នុងកិច្ចសន្យា រួមជមួយនឹងឈ្ម្ះ ព្មទាំងអសយដា្ឋ្ន  
របស់អ្នកដ្ញថ្ល្ដ្លទទួលបានជោគជ័យ នឹងត្ូវធ្វើទការផ្សព្វផ្សាយដោយធនាគារ  
អភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ក្្យព្លទទួលបានកិច្ចសន្យាមួយច្បាប់ដ្លបានចុះហត្ថល្ខា។

៣. ការក្សម្ួលៈ ក្នុងករណីដ្លត្ូវធ្វើទការត្ួតពិនិត្យជមុនៅលើទកិច្ចសន្យា មុនព្ល 
ផ្តល់ការពន្យាព្ល ក្នុងរយៈព្លកំណត់ណាមួយសម្្ប់ការបំព្ញកិច្ចសន្យា ឯកាព 
ៅលើទការក្សម្ួល ឬ ដកច្ញនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយ រប់បញ្ចូលទាំងការា្ល្ស់ប្តូរលំដាប ់
លំដោយៅក្នុងកិច្ចសន្យា (លើទកល្ងត្ក្នុងករណីបនា្ទ្ន់ខា្ល្ំង) ដ្លសរុបមកអាចធ្វើទឱ្យចំនួន 
ទឹកប្្ក់ៅក្នុងកិច្ចសន្យាកើទនឡើទងលើទស ១៥% ន្តម្ល្កិច្ចសន្យាដើទម ឥណវន្តត្ូវសុំការមិន
ជំទាស់ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីជមុនសិន ចំពោះសំណើទរសុំពន្យារព្ល ការក្សម្ួល ឬ ការ 
ា្ល្ស់ប្តូរលំដាប់លំដោយនានាៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ ប្សិនបើទ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីកំណត់ា 
សំណើទរនោះពុំមនសង្គតាពៅនឹងប្បញ្ញត្តិន្កិច្ចព្មព្ៀងហិរញ្ញប្បទាន និង/ឬ ផ្នការ 
លទ្ធកម្ម ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុតូ្វជូនដំណឹងា្លម្ៗដល់ឥណវន្ត ដោយមនបញ្ជក់្ពីមូលហ្តុ 
ន្ការសម្្ចចិត្តរបស់ខ្លួន។ ឯកសារមួយច្បាប់ស្តីពីការក្សម្ួលទាំងអស់ៅក្នុងកិច្ចសន្យា  
ត្ូវផ្ញើទជូនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីសម្្ប់រក្សាទុក។

៤. ការបកប្្ាសាៈ កិច្ចសន្យាដ្លតូ្វបានផ្តល់ជូនក្្មការដ្ញថ្លប្្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ  
តូ្វសរស្រជាសាអង់គ្លស្។ រល់ឯកសារគំាទ្នានាដ្លអាចមនប្ភពដើទមជាសាដទ្  
(ដូចជស្ចក្តពីណ៌មនាបច្ចក្ទ្សអំពីសម្ភរ្ៈ) តូ្វា្ជប់្ជមួយនូវការបកប្្ជាសាអង់គ្លស្។

ការតែួតពិនិតែយកែែយច៊ះកិច្ចសនែយា ឬ ការតែួតពិនិតែយកែែយច៊ះកិច្ច 
សនែយា ( តាមការជែើសរីស)

៥. ឥណវន្តត្ូវរក្សារល់ឯកសារទាំងអស់ទាក់ទងៅនឹងកិច្ចសន្យានីមួយៗ ដ្លតម្ូវឱ្យ 
ធ្វើទការត្ួតពិនិត្យក្្យព្លផ្តល់កិច្ចសន្យា ឬ ការត្ួតពិនិត្យក្្យព្លផ្តល់កិច្ចសន្យា  
(តាមការជ្ើទសរីស) ក្នុងអំឡុងព្លន្ការអនុវត្តន៍គម្្ង និងរហូតដល់រយៈព្លពីរឆ្ន្ំ  
ក្្យកាលបរិច្ឆ្ទបិទគម្្ង។ ឯកសារទាំងនោះ រួមមន ឯកសារច្បាប់ដើទមន្កិច្ចសន្យា  
ដ្លត្ូវបានចុះហត្ថល្ខា របាយការណ៍វាយតម្ល្ រប់បញ្ចូលការវិាគៅលើទសំណើទរផ្ស្ងៗ 
គា្ន្ និង អនុសាសន៍សម្្ប់ ការផ្តល់កិច្ចសន្យា ការត្ួតពិនិត្យដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬ  
ទីប្ឹក្សារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ព្មទាំងឯកសារដទ្ទៀត។ ច្បាប់ដើទមន្ឯកសារ 
អ្ឡិចតូ្និក តូ្វរក្សាក្នងុទម្ង់ជឯកសារបោះពុម្ព បញ្ជក់្ឱ្យបានសមស្បា មនាពតឹ្ម 
តូ្វដោយទីា្នក់្ងារដ្លផ្តល់ជូន តាមរយៈការចុះហត្ថល្ខា ការប្ាប់ត្្ ឬ តាមវិធីផ្ស្ងៗ 
ទៀតដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីអាចទទួលយកបាន ។ សម្្ប់ការត្ួតពិនិត្យក្្យព្លចុះ 
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កិច្ចសន្យា ឥណវន្ត ត្ូវផ្ញើទឯកសារទាំងន្ះៅឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីក្្យព្លចុះកិច្ច 
សន្យារួច លើទកល្ងត្មនការច្ងដោយឡ្កៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងហិរញ្ញប្បទាន ។ សម្្ប ់
ការត្ួតពិនិត្យក្្យព្លចុះកិច្ចសន្យា (តាមការជ្ើទសរីស) ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីកំណត់  
ការជ្ើទសរីសកិច្ចសន្យាគំរូដ្លតមូ្វឱ្យឥណវន្តត្ូវផ្ញើទឯកសារទំាងនោះៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសីុ ។ ប្សិនបើទ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីកំណត់ា ទំនិញ  ឬ ការងារសំណង់ ឬ ការងារស្វា  
មិនត្ូវបានធ្វើទលទ្ធកម្មស្បតាមនីតិវិធីដ្លបានឯកាពគា្ន្ដូចមនច្ងៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀង 
ហិរញ្ញប្បទានទ្នោះ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីអាចប្កាសា ជការធ្វើទលទ្ធកម្មមិនត្ឹមត្ូវ  
ដូចមនកំណត់ច្ងៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ១.១២ ន្គោលការណ៍ណ្នាំន្ះ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន ៍
អាសុី ត្ូវជូនដំណឹងា្ល្មៗដល់ឥណវន្តអំពីមូលហ្តុន្ការកំណត់ប្បន្ះ ។ ប្សិនបើទមន 
ការប្កាសអំពីការធ្វើទលទ្ធកម្មមិនត្ឹមត្ូវក្្យព្លដកសាច់ប្្ក់ ឥណវន្តត្ូវផ្តល់សំណង 
នូវចំនួនទឹកប្្ក់ន្ការធ្វើទលទ្ធកម្ម មិនតឹ្មតូ្វនោះ ៅឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុវិញ។ ក្នងុករណី 
សម្្ប់ការតួ្តពិនិត្យក្្យព្លចុះកិច្ចសន្យា (តាមការជ្ើទសរីស) ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុរក្សា 
សិទ្ធិក្ប្្ៅជការត្ួតពិនិត្យមុនផ្តល់កិច្ចសន្យា ឬ ការត្ួតពិនិត្យក្្យព្លចុះកិច្ចសន្យា។
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ម៉ែការ ឬ ទំនិញក្នុងសែ៊ក

ប៊រិមាចំពោះទំនិញផលិតក្នុងសែ៊ក

១. ដោយមនការយល់ព្មពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឥណវន្តអាចផ្តល់បុរិមក្នុងកម្ិតណា 
មួយៅក្នងុការវាយតម្លៅ្លើទការដ្ញថ្លក្្្មនីតិវិធីដ្ញថ្លប្្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ (ICB) 
ចំពោះការដ្ញថ្ល្ដ្លផ្គត់ផ្គង់ទំនិញជក់លាក់មួយចំនួន ផលិតៅក្នុងប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត  
ៅព្លប្ៀបធៀបជមួយការដ្ញថ្ល្ដ្លផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដូចគា្ន្ ផលិតៅកន្ល្ងដទ្ទៀត។  
ៅក្នុងករណីប្បន្ះ ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវបញ្ជ្ក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវបុរិមទាំងឡាយណា  
ដ្លតូ្វផ្តល់ជូនចំពោះទំនិញផលិតក្នងុសុ្ក និងព័ត៌មមនដ្លចំាបាច់ដើទម្បីកំណត់អំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
សមស្បន្ការដ្ញថ្ល្ ចំពោះបុរិមប្បន្ះ។ សញ្ជ្តិរបស់អ្នកផលិត ឬ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ពុំម្ន 
ជល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្្ប់ការកំណត់ៅលើទាពសមស្បយ៉្ងដូច្ន្ះឡើទយ។ គ្ត្ូវអនុវត្តតាម  
វិធីសាស្ត្ និងដំណាក់កាលដ្លត្ូវបានកំណត់ក្្មឧបសម្ព័ន្ធន្ះ ៅក្នុងការវាយតម្ល្ និង  
ការប្ៀបធៀបៅលើទការដ្ញថ្ល្ ។

២. សម្្ប់ការប្ៀបធៀបឯកសារដ្ញថ្ល្ដ្លមនការឆ្លើទយតប ត្ូវប្ងច្កជក្ុមណា 
មួយ ក្នុងចំណមក្ុមទាំងបី ខាងក្្ម ៖

(ក)  ក្ុម ក ៖ ការដ្ញថ្ល្ដ្លផ្គត់ផ្គង់ទំនិញផលិតក្នុងប្ទ្សរបស់ឥណវន្តប៉ុណ្ណ្ះ  
ប្សិនបើទអ្នកដ្ញថ្លម្នល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្បដ្លអាចទទួលយកបានចំពោះឥណវន្ត 
និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីា (១) កម្ល្ំងពលកម្ម វត្ថុធាតុដើទម និងធាតុផ្សំពីប្ទ្ស 
របស់ឥណវន្ត មនតម្ល្ ៣០% ឬ ច្ើទនជងន្ះ ន្តម្ល្ EXW របស់ផលិត 
ផលដ្លបានផ្គត់ផ្គង់ ហើទយ (២) កន្ល្ងផលិត ឬ តម្លើទងទំនិញទាំងនោះ បានចូលរួម  
ផលិត/តម្លើទងទំនិញប្បន្ះ យ៉្ងហោចណាស់ចាប់តាំងពីព្លដាក់ការដ្ញថ្ល្ ។

(ខ)  កុ្ម ខ ៖ សំណើទររដ្ញថ្លដ្ទ្ទៀតដ្លផ្គត់ផ្គង់ទំនិញផលិតក្នងុប្ទ្សរបស់ឥណវន្ត។

(គ)  ក្ុម គ ៖ ការដ្ញថ្ល្ដ្លផ្គត់ផ្គង់ទំនិញផលិតៅបរទ្សដ្លបាននាំចូលរួចៅ 
ហើទយ ឬ ដ្លនឹងត្ូវបាននាំចូលដោយា្ទ្ល់។

៣. តម្លដ្្លតូ្វបានដកស្ង់សម្្ប់ទំនិញៅក្នងុការដ្ញថ្លកុ្្ម ក និង កុ្ម ខ តូ្វបញ្ចលូ  
រល់ពន្ធ និងអាករ ទាំងអស់ដ្លបានបង់ ឬ ត្ូវបង់ ចំពោះសម្ភ្រៈ ឬ ធាតុផ្សំមូលដា្ឋ្នដ្ល  



ឧបសម្ព័ន្ធ២ 55

ទិញៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្ុក ឬ នាំចូលប៉ុន្ត្ត្ូវដកច្ញនូវពន្ធលើទការលក់ និងពន្ធដ្លមន 
លក្ខណៈស្ដៀងគា្ន្លើទផលិតផលសម្្ច។ តម្ល្ដ្លត្ូវបានដកស្ង់សម្្ប់ទំនិញៅ  
ក្នុងការដ្ញថ្ល្ក្ុម គ ត្ូវផ្អ្កលើទ CIF ឬ CIP (កន្ល្ងគោលដៅ) ដ្លមិនបញ្ចូលពន្ធគយ  
និង ពន្ធនាំចូល ដទ្ទៀតដ្លបានបង់រួច ឬ ត្ូវបង់។

៤. ៅក្នុងជំានដំបូង រល់ការដ្ញថ្ល្ទាំងអស់ដ្លត្ូវបានវាយតម្ល្ៅក្នុងក្ុមនីមួយៗ  
ត្ូវយកមកធ្វើទការប្ៀបធៀប ដើទម្បីកំណត់រកការដ្ញថ្ល្ដ្លមនតម្ល្ទាបជងគ្បំផុតៅ 
ក្នុងក្ុមនីមួយៗ។ ការដ្ញថ្ល្ដ្លត្ូវបានវាយតម្ល្ាទាប ជងគ្ត្ូវយកមកធ្វើទការ 
ប្ៀបធៀបគា្ន្ ហើទយជលទ្ធផលន្ការប្ៀបធៀបន្ះ ប្សិនបើទការដ្ញថ្ល្ពីក្ុម ក ឬ ក្ុម  
ខ មនតម្ល្ទាបជងគ្ ការដ្ញថ្ល្នោះ ត្ូវជ្ើទសរីសសម្្ប់ការផ្តល់កិច្ចសន្យា ។

៥. ជលទ្ធផលន្ការប្ៀបធៀបក្្មកឋាខណ្ឌ ៤ ខាងលើទ ប្សិនបើទការដ្ញថ្ល្ដ្លត្ូវ  
បានវាយតម្ល្ាទាបជងគ្ គឺជការដ្ញថ្ល្ពីក្ុម គ ការដ្ញថ្ល្ដ្លត្ូវបានវាយតម្ល្ា  
ទាបជងគ្ពីក្ុម គ ន្ះ ត្ូវបន្តយកៅធ្វើទការប្ៀបធៀបជមួយការដ្ញថ្ល្ដ្លត្ូវបាន 
វាយតម្ល្ាទាបជងគ្ពីក្ុម ក ក្្យព្លបន្ថ្មៅលើទតម្ល្ទំនិញ ដ្លត្ូវបានវាយតម្ល្  
និង ផ្តល់ជូនៅក្នុងការដ្ញថ្ល្ពីក្ុម គ សម្្ប់ត្គោលបំណងន្ការបន្តប្ៀបធៀបន្ះ  
ក្នងុតម្លទឹ្កប្្ក់ដ្លស្មើទនឹង ១៥% ន្តម្លដ្្ញថ្ល ្CIF ឬ CIP។ ការដ្ញថ្លដ្្លតូ្វបាន 
វាយតម្ល្ាទាបជងគ្ ដ្លត្ូវបានកំណត់ច្ញពីការប្ៀបធៀបលើទកចុងក្្យន្ះ នឹង  
ត្ូវបានជ្ើទសរីស ។

៦. ៅក្នងុករណីការទទួលខុសតូ្វទោលកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ និងតម្លើទង ឬ កិច្ចសន្យាសោក្នងុដ្៤៨ 
ដ្លចំនួនសម្ភ្រៈ ដាច់ដោយឡ្កពីគា្ន្ ត្ូវបានច្បាច់បញ្ចូលៅក្នុងកញ្ចប់កិច្ចសន្យាមួយ ឬ  
ៅក្នងុកញ្ចប់ការដ្ញថ្លមួ្យដ្លពាក់ព័ន្ធ ៅនឹងសម្ភរ្ៈជច្ើទន កមិ្តន្បុរិមមិនតូ្វអនុវត្ត 
ចំពោះកញ្ចប់ទាំងមូលឡើទយ ប៉ុន្ត្ ត្ូវអនុវត្តចំពោះត្សម្ភ្រៈផលិតក្នុងស្ុកៅក្នុងកញ្ចប ់
នោះប៉ុណ្ណ្ះ។ សម្ភ្រៈដ្លផ្គត់ផ្គង់ពីក្្ប្ទ្ស ត្ូវស្ង់តម្ល្ CIF ឬ CIP ហើទយសម្ភ្រៈ  
ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្ុក ត្ូវស្ង់តម្ល្ EXW (មិនគិតពន្ធលើទការលក់ និង ពន្ធដ្លមនលក្ខណៈ  
ស្ដៀងគា្ន្) ហើទយ រល់ធាតុផ្សំដទ្ទៀត ដូចជ គំនូសប្លង់ ការងារសំណង់ ការតម្លើទង និង  
ការតួ្តពិនិត្យ តូ្វស្ង់តម្លដ្ាច់ដោយឡ្កពីគា្ន ្ ។ ឯកសារដ្ញថ្លមិ្នគួរតូ្វប្ងច្កប្ភ្ទ 
ជក្ុម ក ខ ឬ គ ឡើទយ ។ ៅក្នុងការប្ៀបធៀបៅលើទការដ្ញថ្ល្ មនត្តម្ល្ CIF ឬ  
CIP ៅក្នងុការដ្ញថ្លនី្មួយៗៅលើទសម្ភរ្ៈដ្លផ្គត់ផ្គង់ពីក្្ប្ទ្សរបស់ឥណវន្តបុ៉ណ្ណះ្  
ទើទបត្ូវតម្លើទង ចំនួន ១៥% ។ មិនតូ្វអនុវត្តបុរិមណាមួយសម្្ប់ស្វា ឬ ការងារសំណង់ 
ពាក់ព័ន្ធដ្លត្ូវបានបញ្ចូលៅក្នុងកញ្ចប់ ឡើទយ ។

 

៤៨  ប្បញ្ញត្តទំិាងន្ះ អនុវត្តបាន លុះត្្ណាត្ពន្ធគយតូ្វបានដកច្ញពីតម្លដ្្ញថ្ល ្ហើទយតម្លទំ្និញនំាចូលដ្ល
តូ្វបានដកស្ង់ មនមូលដា្ឋន្ផ្អក្លើទ CIF ឬ CIP ។



56 គោលការណ៍ណ្នាំ ស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម្ម

ប៊រិមាចំពោះអ្នកម៉ែការក្នុងសែ៊ក

៧. ដោយមនការយល់ព្មពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី សម្្ប់កិច្ចសន្យាការងារសំណង់ដ្ល  
ត្ូវផ្តល់ជូនក្្មមូលដា្ឋ្នន្ ICB ឥណវន្តដ្លមនល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្ប អាចផ្តល់បុរិមក្នុង  
កម្ិត ៧,៥% ជូនដល់អ្នកម៉្ការក្នុងស្ុក៤៩ ដោយយោង និងអនុោមៅតាមប្បញ្ញត្តិដូច  
ខាងក្្ម ៖

(ក)  អ្នកម៉្ការដ្លដាក់ពាក្យសុំបុរិមប្បន្ះ នឹងត្ូវបានស្នើទសុំឱ្យផ្តល់ព័ត៌មមនមួយ  
ចំនួនក្នងុលក្ខណៈជផ្នក្មួយ ន្ទិន្នន័យសម្្ប់ការកំណត់ៅលើទលក្ខណៈសម្បត្ត៥ិ០  

ដ្លរួមមនជអាទិិ៍ ព័ត៌មមនលម្អិតអំពី កម្មសិទ្ធិាព ដ្លព័ត៌មមនប្បន្ះ តម្ូវឱ្យ  
ផ្តល់ជូនផងដ្រ ដើទម្បីកំណត់ា តើទយោងតាមការប្ងច្ក ចំណាត់ា្ន្ក់ដ្លកំណត់  
ដោយឥណវន្ត និងទទួលយកដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី អ្នកម៉្ការ ឬ ក្ុម  
អ្នកម៉្ការជក់លាក់មួយ មនលក្ខណៈសម្បត្តិគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់បុរិមចំពោះអ្នកម៉្ 
ការក្នុងស្ុកដ្រឬទ្។ ឯកសារដ្ញថ្ល្ត្ូវបញ្ជ្ក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបុរិម និង 
វិធីសាស្ត្ដ្លនឹងត្ូវអនុវត្ត ៅក្នុងការវាយតម្ល្ និង ការប្ៀបធៀបៅលើទការដ្ញ  
ថ្ល្ ដើទម្បីផ្តល់អានុាពចំពោះបុរិមប្បន្ះ ។

(ខ)  ក្្យព្លដ្លឥណវន្តបានទទួល និងតួ្តពិនិត្យឡើទងវិញៅលើទការដ្ញថ្ល ្ ដ្ល 
បានដាក់ជូន ការដ្ញថ្ល្ ដ្លមនការឆ្លើទយតប នឹងត្ូវប្ងច្កជកុ្មដូចខាង 
ក្្ម ៖

(១)  ក្ុម ក ៖ ការដ្ញថ្ល្ដ្លផ្តល់ដោយអ្នកម៉្ការក្នុងស្ុកដ្លមនល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
សមស្ប សម្្ប់ ាពលម្អៀង ។

(២)  ក្ុម ខ ៖ ការដ្ញថ្ល្ដ្លផ្តល់ដោយអ្នកម៉្ការដទ្ទៀត ។

៨. សម្្ប់គោលបំណងន្ការវាយតម្ល ្និងការប្ៀបធៀបៅលើទការដ្ញថ្ល ្ចំនួនទឹកប្្ក់  
ស្មើទនឹង ៧,៥% ន្ចំនួនទឹកប្្ក់ដ្ញថ្ល្ ត្ូវបន្ថ្មៅលើទការដ្ញថ្ល្ដ្លទទួលបានពីអ្នក 
ម៉្ការៅក្នុងក្ុម ខ ។

 

៤៩ ាពលម្អៀងចំពោះអ្នកម្៉ការក្នងុសុ្ក អាចអនុវត្តបានសម្្ប់ត្ៅក្នងុប្ទ្សដ្លមនលក្ខណៈសម្បត្តសិម
ស្បបុ៉ណ្ណះ្ ។

៥០ ៅដំណាក់កាលកំណត់បុរ្លក្ខណៈសម្បត្ត ិនិង/ឬ ដំណាក់កាលដ្ញថ្ល ្។
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៣ ៖ សែចក្តីណែនា ំ
សមែែប់អ្នកដែញថ្លែ

គោលបំណង

១. ឧបសម្ពន័្ធន្ះ ផ្តល់ការណ្នំាជូនដល់អ្នកដ្ញថ្លដ្្លមនសកា្តនុ្ពល ដ្លមនបំណង 
ចូលរួមៅក្នុងលទ្ធកម្មដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។

ការទទួលខ៊សតែូវចំពោះការងារលទ្ធកម្ម

២. ការទទួលខុសតូ្វសម្្ប់ការអនុវត្តន៍គម្្ង ព្មទំាងការទូទាត់ប្្ក់សម្្ប់ទំនិញការងារ 
សំណង់ និងស្វាកម្ម ក្្មគម្្ង គឺជការទទួលខុសត្ូវរបស់ឥណវន្តត្ឯងប៉ុណ្ណ្ះ។  
សម្្ប់ការទទួលខុសតូ្វរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ លក្ខន្តកិៈរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ តមូ្វ  
ឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីធានាា ថវិកាដ្លបានទូទាត់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារ  
អភិវឌ្ឍន៍អាសីុ លុះត្្ណាត្មនខ្ទង់ចំណាយណាមួយបានកើទតឡើទង។ ការដកសាច់ប្្ក់តូ្វ  
ធ្វើទឡើទងៅតាមសំណើទររបស់ឥណវន្តប៉ុណ្ណ្ះ។ ត្ូវផ្តល់ភស្តុតាងដ្លបញ្ជ្ក់ា ថវិកាត្ូវ  
បានប្ើទប្្ស់ដោយយោងៅតាមកិច្ចព្មព្ៀងហិរញ្ញប្បទាន និង/ឬ ផ្នការលទ្ធកម្មដោយ 
ា្ជ្ប់ជមួយពាក្យសុំដកសាច់ប្្ក់របស់ឥណវន្ត។ ការទូទាត់ប្្ក់អាចត្ូវបានធ្វើទឡើទង (ក) 
ដើទម្បីសងឥណវន្តវិញសម្្ប់ការទូទាត់ប្្ក់ទាំងឡាយណាដ្លត្ូវបានធ្វើទឡើទងរួចរល់ពី  
ធនធានា្ទ្ល់ខ្លួន របស់ឥណវន្ត (ខ) ដោយា្ទ្ល់ៅឱ្យាគីទី៣ (ជធម្មតា ទូទាត់ៅឱ្យអ្នក  
ផ្គត់ផ្គង់ ឬ អ្នកម៉្ការ) ឬ (គ) ៅឱ្យធនាគារពាណិជ្ជ សម្្ប់ចំណាយលើទលិខិតបញ្ជ្ក់អំពី  
ល័ក្ខខ័ណ្ឌកម្ចមួីយ ដ្លគ្បដណ្តប់ៅលើទលិខិតឥណទានរបស់ធនាគារពាណិជ្ជ៥១ ។ ដូចមន  
គូសបញ្ជ្ក់ៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ១.២ ន្គោលការណ៍ណ្នាំ ឥណវន្តត្ូវទទួលខុសត្ូវតាម  
ផ្លវូច្បាប់ចំពោះការងារលទ្ធកម្ម។ ឥណវន្តគឺជអ្នកអញ្ជើទញ ទទួល និង វាយតម្លៅ្លើទការដ្ញថ្ល ្ 
ព្មទាំងផ្តល់កិច្ចសន្យាដ្ញថ្ល្។ កិច្ចសន្យាត្ូវធ្វើទឡើទងរវាងឥណវន្ត និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬ អ្នក  
ម៉្ការ ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ពុំម្នជាគីន្កិច្ចសន្យាឡើទយ ។

 

៥១ ៅដំណាក់កាលកំណត់បុរ្លក្ខណៈសម្បត្ត ិនិង/ឬ ដំណាក់កាលដ្ញថ្ល ្។
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តួនាទីរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាស៊ី

៣. ដូចមនបញ្ជក់្ៅក្នងុកឋាខណ្ឌ ១.១១ ន្គោលការណ៍ណ្នំា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុតួ្ត  
ពិនិត្យៅលើទនីតិវិធីលទ្ធកម្ម ឯកសារ ការវាយតម្ល្ៅលើទការដ្ញថ្ល្ អនុសាសន៍អំពីការផ្តល់  
កិច្ចសន្យា ព្មទាំងកិច្ចសន្យា ដើទម្បីធានាាដំណើទរការ ត្ូវបានអនុវត្ត ដោយយោងៅតាមនីត ិ
វិធីដ្លបានឯកាពគា្ន្ ដ្លការតម្ូវឱ្យធ្វើទយ៉្ងដូច្ន្ះមនច្ងៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀង  
ហិរញ្ញប្បទាន ។ ដូចមនរៀបរប់ៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១ ក្នុងករណីកិច្ចសន្យាធំៗ ឯកសារត្ូវបាន  
ត្ួតពិនិត្យ ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី មុនព្លបញ្ច្ញឯកសារទាំងនោះ។ បន្ថ្មពីន្ះ  
ទៀត ប្សិនបើទៅព្លណាមួយ ក្នុងដំណើទរការលទ្ធកម្ម (បើទទោះបីជក្្យព្លផ្តល់កិច្ច  
សន្យារួចរល់ក៏ដោយ) ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីសន្និដា្ឋ្នា នីតិវិធី ដ្លបានឯកាពគា្ន្ មិនត្ូវ 
បានអនុវត្តតាមទិដ្ឋាពសំខាន់ណាមួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីអាចប្កាសអំពីការធ្វើទលទ្ធកម្ម  
មិនតឹ្មតូ្វ ដូចមនរៀបរប់ៅក្នងុកឋាខណ្ឌ ១.១២។ យ្៉ងណាមិុញ ក្នងុករណីដ្លឥណវន្ត 
បានផ្តល់កិច្ចសន្យាមួយក្្យព្លទទួលបាន “ការមិនជំទាស់” ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី  
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីអាចប្កាសអំពីការធ្វើទលទ្ធកម្ម មិនត្ឹមត្ូវ លុះត្្ណាត្ “ការមិន  
ជំទាស់” ត្ូវបានផ្តល់ជូនក្្មមូលដា្ឋ្នន្ព័ត៌មមនមិនគ្ប់ជ្ុងជ្្យ មិនសុក្ឹត្យ ឬ នាំឱ្យ  
មនការយល់ខុស ដ្លឥណវន្តបានផ្ញើទជូន។ បន្ថ្មពីន្ះទៀត ប្សិនបើទធនាគារអភិវឌ្ឍន៍  
អាសុីកំណត់ា មនពាក់ព័ន្ធ ការប្ព្ឹត្តអំពើទពុករលួយ ឬ អំពើទក្ល្ងបន្លំ ពីតំណាងរបស់ឥណវន្ត  
ឬ អ្នកដ្ញថ្ល្ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីអាចដាក់ទណ្ឌកម្មដ្លអាចអនុវត្តបាន ដូចមនកំណត់  
ច្ងៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ១.១៤ ន្គោលការណ៍ណ្នាំ។

៤. ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុបានបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារដ្ញថ្លប្្កបដោយបទដា្ឋន្ (SBDs) 
សម្្ប់ការងារលទ្ធកម្មប្ភ្ទផ្ស្ងៗគា្ន្។ ដូចមនច្ងៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ២.១២ ន្គោល  
ការណ៍ណ្នំា ឥណវន្តមនកាតព្វកិច្ចប្ើទប្្ស់ឯកសារទំាងន្ះ ដោយធ្វើទការា្លស់្ប្តរូក្នងុកមិ្ត 
អប្បបរម ដើទម្បីឆ្លើទយតបៅនឹងបញ្ហ្ជក់លាក់របស់ប្ទ្ស និងគម្្ង។ ឯកសារបុរ ្ 
លក្ខណៈសម្បត្តិ និង ឯកសារដ្ញថ្ល្ ត្ូវបានពិនិត្យសម្្ច និងច្ញដោយឥណវន្ត។

ព័ត៌មានអំពីការដែញថ្លែ

៥. ព័ត៌មមនអំពីឱកាសដ្ញថ្លក្្្មការដ្ញថ្លប្្កួតប្ជ្ងអន្តរជតិ អាចទទួលបានពីការ 
ជូនដំណឹងអំពីលទ្ធកម្មទូៅ និងការជូនដំណឹងអំពីលទ្ធកម្មជក់លាក់ ដូចមនរៀបរប់ៅ  
ក្នុងកឋាខណ្ឌ ២.៧ និង ២.៨ ន្គោលការណ៍ណ្នាំ។ ការណ្នាំទូៅអំពីការចូលរួម ព្ម 
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ទាំងព័ត៌មមនសុីជម្្អំពីឱកាសធុរកិច្ចៅក្នុងគម្្ងដ្លនឹងមកដល់ អាចរកបានពីវុិបសាយ  
របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៥ី២។

តួនាទីរបស់អ្នកដែញថ្លែ

៦. ៅព្លដ្លអ្នកដ្ញថ្ល្ទទួលបានឯកសារបុរ្លក្ខណៈសម្បត្តិ ឬឯកសារដ្ញថ្ល្ អ្នក  
ដ្ញថ្ល្គួរសិក្សាឯកសារទាំងនោះ ដោយប្ុងប្យ័ត្ន និងសម្្ចាតើទខ្លួនអាចមនលក្ខណៈ 
ស្បៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌបច្ច្កទ្ស ល័ក្ខខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្ម និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌកិច្ចសន្យា ដ្រឬទ្  
និងប្សិនបើទអ្នកដ្ញថ្ល្គិតាខ្លួនមនលក្ខណៈស្បៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងន្ះ ពួកគអ្ាច 
បន្តធ្វើទការរៀបចំការដ្ញថ្ល្របស់ខ្លួនបាន។ បនា្ទ្ប់មក អ្នកដ្ញថ្ល្គួរត្ួតពិនិត្យិឡើទងវិញ 
ៅលើទឯកសារទាំងនោះ ដោយប្ុងប្យ័ត្ន ដើទម្បីពិនិត្យមើទលា តើទមនាពមិនច្បាស់លាស់  
ការមិនរប់បញ្ចូល ឬ ាពចំរូងចំរស់ផ្ទ្ក្នុង ឬ ចំណុចពិស្សន្យាប្ភ្ទណាមួយ ឬ ល័ក្ខ 
ខ័ណ្ឌដទ្ទៀតដ្លមិនច្បាស់លាស់ ឬ ាក់មនការរីសអើទង ឬ រិតបន្តឹងដ្រឬទ្ ហើទយ  
ប្សិនបើទដូច្ន្ះ អ្នកដ្ញថ្ល្គួរសុំការបញ្ជ្ក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីឥណវន្តជលាយលក្ខណ៍  
អក្សរ ក្នុងរយៈព្លដ្លបានបញ្ជ្ក់ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ ដើទម្បីសុំការបញ្ជ្ក់។

៧. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងវិធីសាស្ត្សម្្ប់ជ្ើទសរីសអ្នកដ្ញថ្ល្ដ្លទទួលបានជោគជ័យ  
ត្ូវបានគូសបញ្ជ្ក់ៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្ ដ្លជទូៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងវិធីសាស្ត្ទាំង  
នោះ ស្ថតិក្្មស្ចក្តណ្ីនំាសម្្ប់អ្នកដ្ញថ្ល ្និង យាប្ភ្ទ។ ប្សិនបើទលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័  
និងវិធីសាស្ត្ទាំងន្ះ ពុំមនាពច្បាស់លាស់ គ្គួរសុំការបញ្ជ្ក់ដ្លមនលក្ខណៈ ស្ដៀង  
គា្ន្ពីឥណវន្ត ។

៨. ក្នុងន័យន្ះ គ្គួរសង្កត់ធ្ងន់ា ឯកសារដ្ញថ្ល្ជក់លាក់ដ្លត្ូវបានផ្តល់ជូនដោយ  
ឥណវន្ត គ្បដណ្តប់ៅលើទលទ្ធកម្មនីមួយៗ ដូចមនបញ្ជ្ក់ៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ១.១ ន ្ 
គោលការណ៍ណ្នំា។ ប្សិនបើទអ្នកដ្ញថ្លម្នអារម្មណ៍ា ប្បញ្ញត្តណិាមួយៅក្នងុឯកសារ 
ដ្ញថ្ល្ពុំមនសង្គតាពៅនឹងគោលការណ៍ណ្នាំ ពួកគ្ក៏គួរលើទកឡើទងអំពីបញ្ហ្ន្ះជ 
មួយ ឥណវន្តផងដ្រ ។

៩. វាគឺជការទទួលខុសត្ូវរបស់អ្នកដ្ញថ្ល្ក្នុងការលើទកឡើទងនូវបញ្ហ្ណាមួយ ដ្លមន  
ាពមិនច្បាស់លាស់ មនាពផ្ទុយគា្ន្ មិនរប់បញ្ចូលចំណុចណាមួយ ៘ មុនព្លដាក់ការ  
ដ្ញថ្ល្របស់ខ្លួនដើទម្បីធានាា ការដ្ញថ្ល្ដ្លបានដាក់ជូន មនការឆ្លើទយតប និង មនាព  
អនុោមទាំងស្ុង រប់បញ្ចូល រល់ឯកសារគាំទ្ទាំងអស់ដ្លត្ូវបានស្នើទសុំៅក្នុងឯកសារ  
ដ្ញថ្ល្។ ាពមិនអនុោមៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្ូវ (បច្ច្កទ្ស និង ពាណិជ្ជកម្ម) សំខាន់ៗ  
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នឹងបណា្ត្លឱ្យមនការបដិស្ធន៍ចំពោះការដ្ញថ្ល្ ។ ប្សិនបើទអ្នកដ្ញថ្ល្មនបំណងស្នើទ 
សុំឱ្យមនការា្ល្ស់ប្តូរងាកៅរកល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្ូវមួយ ដ្លពុំសូវលំបាក ឬ ស្នើទឱ្យមនដំណះ  
ស្្យដោយឡ្កមួយ អ្នកដ្ញថ្ល្គួរផ្តល់សម្ង់តម្ល្សម្្ប់ការដ្ញថ្ល្ ដ្លមនាព  
អនុោមទាំងស្ុង និងក្្យមក ផ្តល់ការបញ្ជ្ក់ដោយឡ្កអំពីការក្សម្ួលៅលើទតម្ល ្
ដ្លអាចផ្តល់ជូន ប្សិនបើទការា្ល្ស់ប្តូរនោះត្ូវបានទទួលយក។ ដំណះស្្យដោយឡ្ក  
គួរផ្តល់ជូនចំពោះត្ៅព្លដ្លមនការអនុញ្ញ្តឱ្យធ្វើទយ៉្ងដូច្ន្ះៅក្នុងឯកសារដ្ញថ្ល្  
ប៉ុណ្ណ្ះ។ ៅព្លដ្លបានទទួលឯកសារដ្ញថ្ល្ និងបើទកជសាធារណៈ អ្នកដ្ញថ្ល្នឹង 
មិនតម្ូវ ឬ អនុញ្ញ្តឱ្យា្ល្ស់ប្តូរតម្ល្ ឬ ខ្លឹមសារសំខាន់ៗន្ឯកសារដ្ញថ្ល្ឡើទយ ។

ការរកែសាការសមា្ងែត់

១០. ដូចមនច្ងៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ២.៤៧ ន្គោលការណ៍ណ្នាំ ដំណើទរការន្ការវាយតម្ល្ 
លើទការដ្ញថ្ល្ ត្ូវរក្សាការសម្ង្ត់រហូតដល់ព្លផ្សព្វផ្សាយកិច្ចសន្យាដ្លបានផ្តល់ជូន។  
ចំណុចន្ះមនសារៈសំខាន់ ដើទម្បីបង្កលក្ខណៈឱ្យឥណវន្ត និងអ្នកត្ួតពិនិត្យពីាគីធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសីុ អាចជៀសវាងការអន្តរគមន៍ជក់ស្តង្ ឬ ការរំខានដ្លពំុមនាពសមស្ប។ 
ប្សិនបើទៅដំណាក់កាលន្ះ អ្នកដ្ញថ្ល្មនបំណងផ្តល់ព័ត៌មមនបន្ថ្មសម្្ប់ជការជូន  
ដំណឹងដល់ឥណវន្ត ឬ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬ ទាំងពីរាគីឥណវន្ត និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី  
អ្នកដ្ញថ្ល្អាចធ្វើទបានជលាយលក្ខណ៍អក្សរ ។

ចំណាត់ការរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាស៊ី

១១. អ្នកដ្ញថ្ល្មនស្រីាពក្នុងការផ្ញើទខ្លឹមសារន្ការប្្ស័្យទាក់ទងរបស់ពួកគ្អំពីបញ្ហ្  
និងសំនួរនានាជមួយឥណវន្ត ៅកាន់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬ សរស្រៅកាន់ធនាគារ  
អភិវឌ្ឍន៍អាសុីដោយា្ទ្ល់ ៅព្លដ្លឥណវន្តមិនឆ្លើទយតបា្ល្មៗ ឬ ការប្្ស្័យទាក់ទង  
នោះ គឺជបណ្តងឹៅលើទឥណវន្ត។ រល់ការប្្ស័្យទាក់ទងប្បន្ះ គួរសរស្រៅកាន់មន្ត្ី  
គម្្ង ដ្លទទួលបន្ទុកគម្្ង និងចម្លងជូនអគ្គនាយកផ្ន្កស្វាប្តិបត្តិការ និងគ្ប់គ្ង  
ហិរញ្ញវត្ថុ។

១២. ក្នុងករណីសមស្ប ការសំដៅយោងដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ទទួលបានពីអ្នកដ្ញ 
ថ្ល្ប្កបដោយសកា្ត្នុពល មុនកាលបរិច្ឆ្ទឈប់ទទួលការដ្ញថ្ល្ នឹងត្ូវបញ្ជូនៅឱ្យ  
ឥណវន្ត ជមួយនឹងមតិយោបល់ ព្មទាំងដំបូនា្ម្នពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ដើទម្បីផ្តល់ចំណាត់  
ការ ឬ ការឆ្លើទយតប ។

១៣. ការប្្ស្័យទាក់ទងដ្លទទួលបានពីអ្នកដ្ញថ្ល្ក្្យព្លបើទកឯកសារដ្ញថ្ល្  
នឹងតម្ូវឱ្យអនុវត្តដូចតៅ។ ក្នុងករណីដ្លកិច្ចសន្យាមិនតម្ូវឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីធ្វើទ 
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ការត្ួតពិនិត្យជមុន ការប្្ស្័យទាក់ទង (ប្សិនបើទមន) នឹងត្ូវបញ្ជូនៅឱ្យឥណវន្ត  
ដើទម្បីធ្វើទការពិចារណា និងអនុវត្តចំណាត់ការឱ្យបានសមស្ប ហើទយកិច្ចសន្យាទាំងនោះ  
នឹងត្ូវត្ួតពិនិត្យឡើទងវិញក្នុងអំឡុងព្លន្ការត្ួតពិនិត្យបន្តបនា្ទ្ប់ទៀតៅលើទគម្្ង  
ដោយបុគ្គលិកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។ ក្នុងករណីដ្លកិច្ចសន្យាតម្ូវឱ្យអនុវត្តដំណើទរការ 
ត្ួតពិនិត្យឡើទងវិញជមុន ការប្្ស្័យទាក់ទងនឹងត្ូវត្ួតពិនិត្យដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន ៍
អាសុី ដោយមនការពិគ្្ះយោបល់ជមួយឥណវន្ត។ ប្សិនបើទគ្ត្ូវការទិន្នន័យបន្ថ្ម  
ដើទម្បីបញ្ចប់ដំណើទរការន្ះ ឥណវន្តត្ូវផ្តល់ទិន្នន័យទាំងនោះ។ ប្សិនបើទគ្ត្ូវការព័ត៌មមន  
ឬ ការបញ្ជ្ក់បន្ថ្មពីអ្នកដ្ញថ្ល្ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីនឹងសុំឱ្យឥណវន្តស្វ្ងរកព័ត៌មមន ឬ  
ការបញ្ជ្ក់បន្ថ្មទាំងនោះ ព្មទាំងផ្តល់មតិយោបល់ ឬ បញ្ចូលព័ត៌មមន ឬ ការបញ្ជ្ក់  
បន្ថ្មទាំងនោះ ៅក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្ល្ៅតាមាពសមស្ប។ ការត្ួតពិនិត្យឡើទង  
វិញរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងមិនត្ូវបានចាត់ទុកាមនាពរួចរល់ឡើទយ លុះត្្ណា  
ត្ការប្្ស្័យទាក់ទង ត្ូវបានត្ួតពិនិត្យ និងពិចារណាគ្ប់ជ្ុងជ្្យ ។

១៤. (ក)  លើទកល្ងត្ការបញ្ជ្ក់ាបានទទួល ក្្ពីនោះ ជធម្មតា ធនាគារអភិវឌ្ឍន ៍
អាសុី មិនចូលរួមក្នុងការពិាក្សា ឬ ការឆ្លើទយឆ្លងជមួយអ្នកដ្ញថ្ល្ណាមួយ  
ក្នុងអំឡុងព្លន្ការវាយតម្ល្ ឬ ដំណើទរការត្ួតពិនិត្យឡើទងវិញន្ការងារ 
លទ្ធកម្មឡើទយរហូតដល់មនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការផ្តល់កិច្ចសន្យា ។

(ខ)  បើទទោះបីមនច្ងៅក្នុងកឋាខណ្ឌ១៤ (ក) ខាងលើទក៏ដោយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន ៍
អាសុីអាចចូលៅក្នុងការ ពិាក្សាបាន ក្នុងករណីដ្លខ្លួនយល់ឃើទញាមន 
ាពចំាបាច់ ដើទម្បីធ្វើទការសុើទបអង្កត្ ធ្វើទសវនកម្ម វាយតម្ល ្ឬ ធ្វើទការប្៉ាន់ប្មណ 
ដទ្ទៀតៅលើទដំណើទរការលទ្ធកម្ម។

ការផ្តល់ព័ត៌មានសង្ខែប

១៥. ដូចមនច្ងៅក្នុងកឋាខណ្ឌ ២.៦៥ ប្សិនបើទក្្យព្លជូនដំណឹងអំពីការផ្តល់កិច្ច 
សន្យា អ្នកដ្ញថ្ល្ណាម្ន្ក់មនបំណងចង់សុំការបញ្ជ្ក់អំពីមូលដា្ឋ្នដ្លការដ្ញថ្ល្របស ់
ខ្លួនមិនត្ូវបានជ្ើទសរីស អ្នកដ្ញថ្ល្គួរធ្វើទការស្នើទសុំៅកាន់ឥណវន្ត។ ប្សិនបើទអ្នកដ្ញ 
ថ្លមិ្នព្ញចិត្តៅនឹងការពន្យល់ដ្លបានផ្តល់ជូន និងមនបំណងជួបជមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍  
អាសុី អ្នកដ្ញថ្ល្អាចធ្វើទយ៉្ងដូច្ន្ះបាន តាមរយៈការសរស្រៅកាន់អគ្គនាយកផ្ន្កស្វា  
ប្តិបត្តិការ និងគ្ប់គ្ង ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លនឹងរៀបចំឱ្យមនជំនួបមួយៅកម្ិតសមស្ប  
ជមួយបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធ។ ៅក្នុងការពិាក្សាន្ះ គ្អាចពិាក្សាៅលើទឯកសារដ្ញថ្ល ្ 
របស់អ្នកដ្ញថ្ល្នោះប៉ុណ្ណ្ះ មិនអាចពិាក្សាអំពីឯកសារដ្ញថ្ល្របស់អ្នកប្កួតប្ជ្ង  
ផ្ស្ងទៀតបានឡើទយ ។



អំពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ទស្សនវិស័យរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គឺតំបន់អាស៊ី និងប៉្ស៊ីហ្វិក គា្ម្នាពក្ីក្។ ប្សកកម្មរបស់ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គឺដើម្បីជួយដល់ប្ទ្សកំព៊ងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិករបស់ខ្លួន ាត់បន្ថយាពក្ីក្ 
និង  ធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវគ៊ណាពជីវិតរស់នៅប្ជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគ្។ បើទោះបីជាមានាពោគជ័យ
ជាច្ើននៅក្នងុតំបន់ក៏ដោយ ក៏តំបន់ន្ះ នៅត្មានប្ជាពលរដ្ឋកី្ក្ាគច្ើនរស់នៅក្នងុពិភពោក។ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ ប្តជ្ា្ញា្ត់បន្ថយាពកី្ក្តមរយយកំ ើំនស្ដ្ឋកិ ចិសស្្ប់ទំងអស់គាគ្ កំ ើំន 
ស្ដ្ឋកិិចដ្លធានានិរន្តរាពបរិស្ថ្ន និង សមាហរណកម្មតំបន់។

ដោយមានមូលដ្ឋ្ននៅក្នុងទីក្៊ងមា៉្នីល ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមាជិកិំនួន ៦៧ 
ប្ទ្ស រាប់បញចូលទំង ៤៨ ប្ទ្ស នៅក្នុងតំបន់ន្ះផងដ្រ។ យ៊ទ្ធវិធីជាិម្បងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍
អាស៊ី សស្្ប់ជួយដល់ប្ទ្សកំព៊ងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិករបស់ខ្លួន រួមមាន កិិចសន្ទនាគោលនយោបយ  
ារផ្តល់កមចី ារវិនិយោគាគហ៊៊ន ារផ្តល់ារធានា ារផ្តល់ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបចច្កទ្ស។
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