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 ជនំយួឥតសណំងរបសជ់ប ៉ុនសម្រាបគ់ម្ម្រាងម្ររងម់្រាយតចូ 
សនតសិ ៉ុខមន៉ុសសជាត(ិជនំយួគសូាណូណិ) 

គោលការណ៍ណណនាំ 
 

បគ្កើតគ ើ្គៅឆ្ន ាំ១៩៩១ ជាំនយួឥតសាំណ្សម្រាបគ់គម្រា្ម្រទ្ម់្រាយតូចសនតិស៉ុខមន៉ុសសជាតិ (ជាំនយួគូស្ថណូណិ)  
ផ្តល់ជាំនួយឧបតាមភឥតសាំណ្ដល់អាជាញ ធរមលូដ្ឋា ន អ្គការគម្រៅរដ្ឋា ភបិាល ស្ថា បន័ស៉ុខាភបិាល ស្ថលាគរៀន និ្  អ្គការមនិ
ណសែ្ រកកម្ម្រមាា្ំ ឡាយ គដើមបអីន៉ុវតតនគ៍គម្រា្អភវិឌ្ឍនន៍នគៅតាមកម្រមតិសហគមនម៍លូដ្ឋា នជនបទ។ គៅឆ្ន ាំ២០០៣ ពាកយ 
“សនតិស៉ុខមន៉ុសសជាតិ” ម្រតូវបានបណនាមគដើមបឲី្យម្រសបនឹ្គោលគាំនិតណដលមនិម្រោនណ់តជួយ ជាំរ៉ុញប៉ុគគលនិ្សហគមនឲ៍្យាា ស់ការ
គលើខលួនឯ្ប ៉ុគ ណ្ ោះគទ ប ៉ុណនតកគ៏ដើមបកីារពារម្របជាជនីីកតាត ជាគម្រចើនណដលគាំរាមកាំណហ្គដ្ឋយផ្ទា ល់ដល់ជីវភាីរស់គៅ ការចិញ្ា ឹម
ជីវតិ និ្គសចកតីម្លលលនូរបស់មន៉ុសសជាតិផ្្ណដរ។  

 

 
១. អ្គការគម្រៅរដ្ឋា ភបិាល (ជាតិ និ្ អនតរជាត)ិ 
២. អាជាញ ធរមូលដ្ឋា ន ដូចជា មនាីរ (ម្រកសួ្មនិានសិទធិដ្ឋកព់ាកយស៉ុាំគទ) 
៣. អ្គការមនិណសែ្ រកកម្ម្រមននានដូចជា ស្ថា បន័ស៉ុខាភបិាលនន 

ស្ថា បន័ដ្ឋកព់ាកយស៉ុាំម្រតូវានបទីិគស្ថធនក៍ារងារគៅកន៉ុ្ម្របគទសកមព៉ុជាយ ្តចិបាំផ្៉ុតីរី (២) ឆ្ន ាំគៅកន៉ុ្វស័ិយណដលបានគលើក
គគម្រា្សាំគណើ រ។ ស្ថា បន័ដ្ឋកព់ាកយស៉ុាំកត៏ម្រមូវឲ្យបងាា ញីីសមតាភាី និ្ បទីិគស្ថធន៍ី មី៉ុនមកកន៉ុ្ការម្រគបម់្រគ្ហិរញ្ញ វតា៉ុ 
ប៉ុគគលិក និ្ គគម្រា្គផ្ស្ ៗ។  

(*) ប៉ុគគល និ្  អ្គការណសែ្ រកម្របាកក់ម្ម្រម មនិានសិទធកិន៉ុ្ការដ្ឋកព់ាកយគ ើយ។ 

 

១. គគម្រា្ាា្ំ ឡាយ្ណដលានគោលគៅជាគ៉ុណម្របគយជនស៍ម្រាបម់្របជាជនគៅតាមសហគមន ៍ និ្គ្លើយតបចាំគពាោះ
តម្រមូវការជាមូលដ្ឋា នរបស់មន៉ុសសជាតិ គឺានសិទិធទទួលជាំនួយឧបតាមភីីគម្រោ្ការណ៍របស់“ជាំនួយគូស្ថណូណិ”។ សម្រាបជ់ា
កមមវតា៉ុគយ្ គគម្រា្កន៉ុ្វស័ិយខា្គម្រកាមរាបថ់ាបានទទលួការអន៉ុវតតនក៍ន៉ុ្ចាំនួនគម្រចើនជា្គគ៖ 

(១) ការអបរ់ ាំកម្រមតិមូលដ្ឋា ន 
 (២) ស៉ុខាភបិាល និ្ ការណលាាំគវជជស្ថស្រសត 
 (៣) ម្របីន័ធធារាស្ថស្រសតម្រទ្ម់្រាយតូច 
 (៤) ការអភវិឌ្ឍជនបទរមួាា្ំ ផ្លូវលនល់ និ្  ស្ថព ន 
 (៥) ការផ្គតផ់្គ្ ទ់ឹកស្ថា ត និ្ អនមយ័ (*) 
 (៦) ការបណត៉ុ ោះប ត្ លវជិាជ ជីវៈ 
 (៧) ស៉ុខ៉ុាលភាីស្គម (ឧ. ការផ្គតផ់្គ្ជ់នងាយរ្គម្រោោះ ជនីិការ -ល-) 
 (៨) សកមមភាីគដ្ឋោះមនីមន៉ុសសធម ៍
(*)គៅកន៉ុ្គគម្រា្ណផ្នកផ្គតផ់្គ្ទឹកស្ថា ត ណផ្នកអនមយ័ ជីកអណដូ ្ទឹក ានអាទិភាីាប គម្រកាមគគម្រា្ជាំនួយ “គូស្ថណូណិ” 

   
 

២. ស្ថា បន័មានសទិ្ធទិ្ទ្លួជាំ នយួ 
 

   
 

៣. វិសយ័ននគគរមាង 
 

   
 

១. គសចក្តគី្តើ ម 
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គដ្ឋយស្ថរណតម្រតវូម្របឈមនឹ្ ហានិភយ័ម្នស្ថរធាត៉ុបាំ ៉ីុលគមីជីាគដើម។ល។ 

២. គគម្រា្គៅកន៉ុ្វស័ិយខា្គម្រកាមគនោះមនិានសិទធិទទួលជាំនួយគទៈ 
 (១) សកមមភាីពាណិជជកមម 
 (២) សកមមភាីវបបធម ៌និ្ កីឡា 
      (សូមគសនើស៉ុាំជាំនួយឧបតាមភឥតសាំណ្សម្រាបគ់គម្រា្ម្រទ្ម់្រាយតូចណផ្នកវបបធម)៌ 
 (៣) ការអបរ់ ាំថាន កឧ់តតមសិកា 
   

 

១. លវកិាជាំនួយសម្រាបគ់គម្រា្និមយួ  ៗគៅកន៉ុ្ឆ្ន ាំស្ថរគីើីនធឆ្ន ាំគនោះ គឺានចាំននួ ១០លានគយ ន (របូិយបណ័ណ ជប ៉ុន)។ លវកិាជាំនួយ
គនោះ គិតជាដ៉ុលាល រសហរដាអាគមរកិ គដ្ឋយណផ្ាកគលើអម្រតាបតូរម្របាករ់វា ម្្របាកគ់យ ន និ្ ម្របាកដ់៉ុលាល រ ណដលម្រតូវបានកាំណតគ់ៅគដើមឆ្ន ាំម្ន
ស្ថរគីើីនធម្នឆ្ន ាំនមីយួៗ។ ី តា៌នលាំអិត សូមម្របឹកាជាមយួណផ្នកជាំនួយគូស្ថណូណិរបស់ស្ថា នទូតជប ៉ុន។  

  
២. លវកិាគគម្រា្ណដលអាចទទួលការឧបតាមភបានរមួានការស្ថ្ស្ស់ាំណ្ ់ និ្ការផ្គតផ់្គ្ស់ាភ រៈ និ្ការចាំ្យគលើ
ប៉ុគគលិក(គដ្ឋយមនិរាបប់ញ្ាូ លការចាំ្យគលើប៉ុគគលិករបស់អ្គការទទួលជាំនួយ)ណដលចាំបាចគ់ដើមបឲី្យគគម្រា្សគម្រមចគៅបា
ន។ បណនាមីគីនោះ ម្លលម្នការបណត៉ុ ោះប ត្ លសម្រាបស់ាភ រៈបរកិាា ណដលបានផ្តល់ជូន ការីម្រ្ឹ្គណៈកាម ធិការសហគមនដូ៍ច
ជា គណៈកាម ធិការម្រគបម់្រគ្ទឹក និ្សហគមនក៍សិកមម ឬសកមមភាីបគ្កើនការយល់ដឹ្ កអ៏ាចម្រតូវបានោាំម្រទផ្្ណដរគៅ
គីលណដលសកមមភាីាា្ំ គនោះាកទ់្នឹ្របស់ជាកណ់សត្ តាា្ំ ីីគីលគដើមដាំបូ្។ 

សាភ រៈខា្គម្រកាមគនោះ (តាមគោលការណ៍) មនិម្រតវូបានផ្តល់ជូនគដ្ឋយជាំនយួគនោះគ ើយ៖ 
(១.) ការចាំ្យណផ្នករដាបាលរបស់អ្គការគសនើស៉ុាំជាំនួយដូចជា៖ ការជួលការយិល័យ និ្ម្របាកណ់ខរបស់ប៉ុគគលិក 
(២.) ការចាំ្យគលើគសវាកមមម្របតិបតត ិឬការណលាាំអោរ និ្  សាភ រៈគផ្ស្ៗ 
(៣.) លវកិាបាំរ៉្ុ  
(៤.) សកមមភាីទទួលបានម្របាកច់ាំនូល 
(៥.) ម៉ុខចាំ្យដូចជា៖ អាហាររបូករណ៍ ផ្ាោះ និ្សាំគលៀកបាំពាកណ់ដលជាកមមសិទធិរបស់ប៉ុគគល (គលើកណល្ណតករណី
សគស្រងាគ ោះបនា នស់ាំរាបត់ម្រមូវការមន៉ុសសធម)៍ 
(៦.) របស់គម្របើម្របាស់ និ្សាភ រៈតូចតាច 
(៧.) គសៀវគៅ និ្ ក៉ុាំីយទូរ័ផ្ទា ល់ខលួន 
(៨.) យនយនត (គលើកណល្ណតយនយនតគម្របើម្របាស់កន៉ុ្គោលបាំណ្ីិគសសដូចជា៖ រលយនតដឹកសាំរាម រលយនតីនលត់
អគគិភយ័ រលយនតសគស្រងាគ ោះបនា ន ់-ល-) 
(៩.) ដីធល ីនិ្ 
(១០.) ីនធដ្ឋរ ឬ កម្ម្រមគជើ្ស្ថរធនោរ 
* ីនធណដលាកទ់្នឹ្ ការនាំចូលសម្រាបទ់ាំនិញណដលម្រតូវបានផ្តល់គដ្ឋយ KUSANONE គួរណតម្រតវូបានគលើកណល្ឬ
ស្ម្របាកវ់ញិ។ វាគឺជាទាំនួលខ៉ុសម្រតូវរបស់ស្ថា បន័/អ្គការទទួលជាំនួយកន៉ុ្ការម្រតតួីិនតិយគៅគលើការគលើកណល្ីនធ។ 

សម្រាប់ី ត័ា៌នបណនាម សូមាកទ់្ណផ្នកគគម្រា្ជាំនួយ “គូស្ថណូណិ” របស់ស្ថា នទូតជប ៉ុនម្របចាំម្រីោះរាជា្ចម្រកកមព៉ុជា។ 

 

   
 

៤. តនមៃរបសគ់គរមាង 
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៣. ស្ថា នទូតជប ៉ុន នឹ្ មនិគតិកម្ម្រម្មយួសម្រាបដ់ាំគណើ រការម្នការដ្ឋកព់ាកយស៉ុាំ ការីិនិតយពាកយស៉ុាំ និ្ការអន៉ុវតតគគម្រា្ 

គូស្ថណូណិគ ើយ។ 

 
 
 
គគម្រា្ណដលទទួលបានការអន៉ុមត័គហើយ ម្រតូវបញ្ាបក់ន៉ុ្រយៈគីលមយួ(១)ឆ្ន ាំគិតចប់ី ីម្លៃច៉ុោះកិចាសនាផ្តល់ជាំនួយ។ 
 

 

 
១.សូមគផ្ញើរពាកយគសនើស៉ុាំជាំនួយនិ្ឯកស្ថរចាំបាចគ់ផ្ស្ៗគៅស្ថា នទូតជប ៉ុនម្របចាំម្រីោះរាជា្ចម្រកកមព៉ុជាតាមអាស័យដ្ឋា នខា្គម្រកាម៖ 

គោរីជូនៈ ឯកឧតតមឯកអគគរាជទូតជប ៉ុនម្របចាំម្រីោះរាជា្ចម្រកកមព៉ុជា 
ណផ្នកសម្រមបសម្រមលួគគម្រា្ “ជាំនយួគូស្ថណូណិ” 
ការយិល័យគសដាកចិា និ្ ជាំនយួអភវិឌ្ឍនផ៍្លូវការ ស្ថា នទូតជប ៉ុន 
# ១៩៤ មហាវលិមី្រីោះនគរាតតម ភនាំគីញ 
 

២. ពាកយគសនើស៉ុាំអាចរកបានគៅកន៉ុ្គគហទាំីរ័របស់ស្ថា នទូតជប ៉ុនៈ  
(http://www.kh.emb-japan.go.jp/economic/economic-e.htm) 

 
៣. ទម្រម្ម់្នការដ្ឋកព់ាកយគសនើស៉ុាំម្រតវូណតភាជ បម់កជាមយួនូវឯកស្ថរដូចខា គ្ម្រកាម៖ 

(១) លិខិតអមគផ្ញើជូន ឯកឧតតម មកិាម ិា ស្ថហ៉ុរី   ូឯកអគគរាជទូតវសិ្ថមញ្ញ  និ្គីញសមតាភាីរបស់ម្របគទសជប ៉ុនម្របចាំម្រីោះ
រាជា្ចម្រកកមព៉ុជា 

(២) សម្រម្ត់ម្មលចាបគ់ដើមីីអនកផ្គតផ់្គ្យ់ ្តិចចាំនួន៣ម្រកុមហ ៉ុនគដ្ឋយ៖ 
- លមាតិតម្មលសាភ រៈ/ឧបករណ៍ តម្មលីលកមម និ្តម្មលដឹកជញ្ជូ ន (សម្រាបគ់គម្រា្ស្ថ្ស្)់ 
- រមួបញ្ាូ លតម្មលផ្ទល កសញ្ញញ ជាំនយួ 
- មនិរមួបញ្ាូ លីនធអាករគលើតម្មលបណនាម(VAT) 
- បងាា ញគ ម្ ោះរបស់ម្រកុមហ ៉ុន អាសយដ្ឋា ន គលខទូរសីា និ្ម្រតាផ្លូវការរបស់ម្រកុមហ ៉ុនគៅម្រគបស់នលឹក 

(៣) ណផ្នទបីងាា ញទីតាា្ំ គគម្រា្ និ្អាសយដ្ឋា ន (រមួាា្ំ ីតា៌នដូចជាចាៃ យីីភនាំគីញ ឬីមី្រកុ្សាំខាន់្ មយួណដល
គៅណកបរ) 

(៤) គាំនូសបល្ ់ និ្បទដ្ឋា នបគចាកគទសលមាតិរបស់អោរ និ្ សាភ រៈបរកិាា រ (គដ្ឋយគិតាា្ំ ទាំហាំ និ្សាភ រៈណដលម្រតូវការ)
គដ្ឋយានម្រតាផ្លូវការរបស់ម្រកុមហ ៉ុនគៅម្រគបស់នលឹក 

(៥) គគម្រា្សកមមភាី/កាលវភិាគម្នការអន៉ុវតតគគម្រា្ 
(៦) របូលតមយួចាំនួនអាំីីទតីាា្ំ គគម្រា្បិទ/ភាជ បគ់លើម្រកដ្ឋស់ទាំហាំA4 រមួនឹ្ការីនយល់អាីំ ីរបូលតនិមយួៗ 
(៧) គាំរកូិចាសនាលទធកមម(អនកគសនើស៉ុាំ និ្អនកផ្គតផ់្គ្)់មយួចាប ់គដ្ឋយានបញ្ញជ កអ់ាំីីរយៈគីលធាន 
(៨) ចាបល់តចមល្ឯកស្ថរកមមសិទធដី ឬលិខិតអន៉ុញ្ញញ តឲ្យគម្របើម្របាស់ដី(សម្រាបគ់គម្រា្ស្ថ្ស្)់ 
(៩) របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៉ុ (និ្របាយការណ៍សកមមភាី) រយៈគីលីីរ(២)ឆ្ន ាំច៉ុ្គម្រកាយ 

   
 

៥. រយៈគេលរបសគ់គរមាង 
 

   
 

៦. រគបៀបននការដាក្ព់ាក្យ 
 

http://www.kh.emb-japan.go.jp/economic/economic-e.htm


ស្ថា ន ទូតជប ៉ុ ន   - 4 - គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ជាំនួយគូស្ថណូណិ 

(១០) ឯកស្ថរោាំម្រទគផ្ស្ៗគទៀត (ដូចជាចាបល់តចមល្ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់ី ីការច៉ុោះបញ្ជ ី កិចាម្រីមគម្រីៀ្ អន៉ុសសរណៈគយគយល់
ោន  ឬឯកស្ថរណដលាកទ់្នឹ្កិចាម្រីមគម្រីៀ្ជាមយួម្រកសួ្ ឬស្ថា បន័រដ្ឋា ភបិាលណដលពាក់ី ន័ធ) និ្ 

(១១) សម្រម្ត់ម្មលីីសវនករឯករាជយយ ្តិចចាំនួន៣ម្រកុមហ ៉ុនគដ្ឋយមនិរមួបញ្ាូ លីនធអាករគលើតម្មលបណនាម(VAT) 
ម្របសិនគបើគគម្រា្គសនើស៉ុាំលវកិាគលើសីីបីលានគយ ន គគម្រា្ម្រតូវតម្រមូវឲ្យគធែើសវនកមម។ យ ្្មញិ សម្រម្ត់ម្មលីី
ម្រកុមហ ៉ុនសវនកមមមនិម្រតូវបានតម្រមូវគៅដាំ្កក់ាលដាំបូ្ម្នសាំគណើ រគគម្រា្គទ។ សូមភាជ បម់កជាមយួនូវសម្រម្ត់ម្មល
គៅគីលណដលគគម្រា្ និ្ចាំននួលវកិាគសនើស៉ុាំម្រតូវបានកាំណតជ់ាកល់ាកជ់ាច៉ុ្គម្រកាយគហើយ។ 

៤. ចាំគពាោះគគម្រា្សកមមភាីគដ្ឋោះមនីមន៉ុសសធម ៌ សូមាកទ់្ស្ថា នទូតជប ៉ុនសម្រាបត់ម្រមូវការបណនាមណដលម្រតូវដ្ឋកក់ន៉ុ្ទម្រម្់
ពាកយគសនើស៉ុាំ។  

៥. ពាកយគសនើស៉ុាំមនិម្រគបម់្រោន ់ឬមនិានការីនយល់សមម្រសប មនិអាចទទលួបានការីចិរ្កន៉ុ្ការដ្ឋកព់ាកយគសនើស៉ុាំគ ើយ។  
 
   
 

ស្ថា បន័ឬអ្គការគសនើស៉ុាំជាំនួយអាចដ្ឋកព់ាកយគសនើស៉ុាំជាំនយួគូស្ថណូណិម្រគបគ់ីលគវលា។ កន៉ុ្ករណីណដលពាកយគសនើស៉ុាំរបស់អនកមនិ
ម្រតូវបានីិនតិយកន៉ុ្គគម្រា្ជាំនយួសម្រាបឆ់្ន ាំគនោះ វានឹ្ម្រតូវបានីិនតិយកន៉ុ្គគម្រា្សម្រាបឆ់្ន ាំបនា ប។់ គដ្ឋយមូលគហត៉ុគនោះ គគម្រា្
ជាំនួយគូស្ថណូណិមនិបានកាំណតក់ាលបរគិចេទម្លៃឈបទ់ទលួពាកយគទ។  
 

 

 

ការដ្ឋកព់ាកយគសនើស៉ុាំ 
  

ការគ្លើយតបនិ្សាំណួរីីស្ថា នទូតជប ៉ុន 
  

ការច៉ុោះីិនិតយទីតាា្ំ គគម្រា្គដ្ឋយស្ថា នទូតជប ៉ុន 
  

ការីិនិតយឯកស្ថរគៅកន៉ុ្ស្ថា នទូតជប ៉ុន 
  

ការីិនិតយឯកស្ថរគដ្ឋយម្រកសួ្ការបរគទសរបស់ជប ៉ុន 
  

ការអន៉ុមត័គគម្រា្ 
  
ការច៉ុោះកិចាសនាទទួលជាំនួយ 

  
ការផ្តល់ម្របាក់ 

  
ការអន៉ុវតតគគម្រា្ 

  
ការច៉ុោះអគ្កតគគម្រា្បគ ត្ ោះអាសននគដ្ឋយស្ថា នទូតជប ៉ុន 

   
 

៨. ដាំ គណើ រការេនិតិយ ការអនមុត ិនងិ ការអនវុតតគគរមាង 
 

   
 

៧. នងៃ្ តុក្ាំណតន់នការដាក្ព់ាក្យ 
 



ស្ថា ន ទូតជប ៉ុ ន   - 5 - គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ជាំនួយគូស្ថណូណិ 

  
ការផ្តល់របាយការណ៍បគ ត្ ោះអាសនន 

  
ការផ្តល់របាយការណ៍បញ្ាប់ 

  
ការផ្តល់របាយការណ៍សវនកមម 
  

ការច៉ុោះអគ្កតគម្រកាយបញ្ាប់គគម្រា្គដ្ឋយស្ថា នទូតជប ៉ុន 
  

ការច៉ុោះអគ្កតបនតបនា បគ់ដ្ឋយស្ថា នទូតជប ៉ុន  
(២ឆ្ន ាំបនា ប់ី កីារបញ្ាបគ់គម្រា្) 

 
 

 
 
 
១. កចិាសនាជាំនយួ 

កិចាសនាជាំនួយានដ្ឋកច់ាំណ្គជើ្ របស់គគម្រា្ គ ម្ ោះរបស់អ្គការទទួលជាំនយួ សិទធិ និ្ កាតីែកិចារបស់ភាគី
នីមយួៗ ចាំនួនលវកិាអតិបរាណដលនឹ្ផ្តល់សម្រាបក់ារអន៉ុវតតគគម្រា្ និ្ ច៉ុោះកាលបរគិចេទបញ្ាបគ់គម្រា្។ 

២. ការគម្របើម្របាស់ជាំនយួ 
(១) ជាំនួយម្រតូវណតបានគម្របើម្របាស់គដ្ឋយម្រតឹមម្រតូវ និ្ សម្រាបណ់តការទិញទាំនិញ និ្/ឬ គសវាកមមណដលចាំបាចស់ម្រាបគ់គម្រា្ណដល
ទទួលបានការអន៉ុមត័។  

(២) ានការគធែើម្របតិបតតិការនិ្ការណលាាំម្រតឹមម្រតវូកន៉ុ្កាំ ៉ុ គ្ីលម្របតិបតតនិិ្បនា ប់ី ីបញ្ាបគ់គម្រា្។  

អ្គការទទួលជាំនួយណដលគម្របើជាំនួយឥតសាំណ្តាមរគបៀបគផ្ស្គទៀតគម្រៅីីបានបញ្ញជ កគ់ៅកន៉ុ ្កិចាសនាឬខកខានមិនបាន
រាយការណ៍អាំីីវឌ្ឍនភាីការអន៉ុវតតនិ្ផ្លប ោះពាល់ម្នគគម្រា្អាចម្រតូវបានគសនើស៉ុាំឱ្យស្ម្របាកជ់ាំនួយវញិ។ 

៣. ការគបើកគណនធីនោរដ្ឋចគ់ដ្ឋយណ ក  
បនា ប់ី ីការយល់ម្រីមនិ្ការច៉ុោះហតាគលខាគលើកិចាសនាផ្តល់ជាំនួយស្ថា បន័/អ្គការទទលួជាំនួយនឹ្តម្រមូវឲ្យគបើក

គណនធីនោរដ្ឋចគ់ដ្ឋយណ កីីគណនីធនោរគផ្ស្គទៀតណដលគម្របើសម្រាបក់ារចាំ្យម្របតិបតតិការរបស់ស្ថា បន័/អ្គការ ឬ
គគម្រា្គផ្ស្គទៀតរបស់ស្ថា បន័/អ្គការគលើការចាំ្យកន៉ុ្លវកិាជាំនួយ។ វាជាការលា ម្របសិនគបើអ្គការទទួលជាំនួយអាចគរៀបចាំ
គណគនយយដ្ឋចគ់ដ្ឋយណ កមយួសម្រាបណ់តការអន៉ុវតតគគម្រា្គនោះ។  
៤. ភាីគមើលគ ើញ 

គដើមបធីានបាននូវភាីគមើលគ ើញម្នជាំនួយឥតសាំណ្របស់ម្របគទសជប ៉ុនស្ថា បន័/អ្គការទទួលជាំនួយម្រតូវខិតខាំ
សហការជាមយួស្ថា នទូតជប ៉ុនកន៉ុ្ការអន៉ុវតតសកមមភាីផ្ទា ល់មយួចាំនួនដូចជាការគរៀបចាីំ ិធីគបើកសគាព ធ ការដ្ឋកប់ិទសាីកគរ័ 
និ្ភាជ បស់្ថល កសញ្ញញ ឬស្ថល កសញ្ញញ បងាា ញទ្ជ់ាតិម្របគទសជប ៉ុនដ្ឋកគ់លើការរបស់សាំភារៈនិ្អោរណដលបានផ្តល់ជូន។  
(គាំរឌូ្ីហាញគឺានគៅកន៉ុ្ស្ថា នទូត) 
 

   
 

៩. លក្ខខណ័ឌ  នងិ បទ្បញ្ញា តត ិ



ស្ថា ន ទូតជប ៉ុ ន   - 6 - គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ជាំនួយគូស្ថណូណិ 

៥. កាតីែកចិាកន៉ុ្ការគធែើរបាយការណ៍ 
អ្គការទទួលជាំនួយម្រតូវណតគផ្ញើរបាយការណ៍បញ្ាបគ់គម្រា្តាមទម្រម្ណ់ដលបានកាំណតគ់ៅគីលគគម្រា្ម្រតូវបាន   

បញ្ាប។់ សម្រាបគ់គម្រា្ភាគគម្រចើន ការដ្ឋករ់បាយការណ៍ម្របចាំណខនិ្របាយការណ៍បគ ត្ ោះអាសននកម៏្រតូវបានាមារផ្្ណដរ។ 
 
៦. ការផ្ទល ស់បតូរីណីផ្នការគដើម 

គដ្ឋយគហត៉ុផ្ល្មយួ គៅគីលអ្គការទទួលជាំនួយយល់ថាម្រតូវណតគធែើការណកណម្របណផ្នការគគម្រា្របស់ខលួន        
អ្គការទទួលជាំនួយគួរណតីិគម្រោោះជាមយួស្ថា នទូត និ្ ទទលួការយល់ម្រីមម៉ុនគីលផ្ទល ស់បតូរសាំគណើ គដើម។ 
 
៧.សវនកមម (External Audit) 
(១) ជាគោលការណ៍ បនា ប់ី បីញ្ាបគ់គម្រា្ស្ថា បន័/អ្គការទទួលជាំនួយម្រតូវគធែើ     សវនកមមខា្គម្រៅ(External Audit) គដើមប ី
គផ្ាៀ្ផ្ទា តថ់ាលវកិាសម្រាបគ់គម្រា្ម្រតូវបានគម្របើម្របាស់ម្រតឹមម្រតូវ។ ជាគោលការណ៍ សវនកមមខា្គម្រៅម្រតូវគធែើគដ្ឋយស្ថា បន័ ឬ
ប៉ុគគលណដលទទួលស្ថគ ល់ជាផ្លូវការកន៉ុ្ការគធែើសវនកមមគៅកន៉ុ្ម្របគទសណដលគគម្រា្ម្រតូវបានអន៉ុវតត។ 
(២) សម្រាបម់្លលចាំ្យចាំបាចស់ម្រាបក់ារគធែើសវនកមមខា្គម្រៅគឺអាចានសិទធិទទលួបានការោាំម្រទីី The GGP / 
KUSANONE ។ ជាគោលការណ៍ ការគម្របៀបគធៀបតាំម្លបា នស់្ថម នីីអនកផ្គតផ់្គ្ ច់ាំននួបីសម្រាបឧ់បករណ៍ ឬ របស់របរគផ្ស្ៗ 
គួរណតម្រតូវបាន   អន៉ុវតត។ 
(៣) គៅគីលបញ្ាបគ់គម្រា្ របាយការណ៍សវនកមមនឹ្ម្រតូវផ្តល់ជូនគៅកានស់្ថា បន័/ អ្គភាីទទួលជាំនួយគដ្ឋយសវនករ។ 
ស្ថា បន័/អ្គភាីទទួលជាំនួយចាំបាចម់្រតូវបញ្ជូ នចាបច់មល្ ម្នរបាយការណ៍គនោះគៅស្ថា នទូតជប ៉ុន។ របាយការណ៍គនោះគួរណតាន
នយ័ដូចខា្គម្រកាមៈ 
A. ការគផ្ាៀ្ផ្ទា តរ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៉ុ (ចាំណូល ចាំ្យផ្ទា ល់ ចាំ្យម្របតិបតតិការាកទ់្នឹ្គគម្រា្។ ល។ ) 
B. ការគផ្ាៀ្ផ្ទា តអ់្គគហត៉ុ (លទធកមមនិ្ការណចកចយឧបករណ៍ ការគម្របើម្របាស់ឧបករណ៍។ ល។ ) 
C. ការម្រតួតីិនតិយទីតាា្ំ គគម្រា្ (ភាជ បរ់បូលតគៅនឹ្ របាយការណ៍) 
(៤) កន៉ុ្ករណីគលើកណល្មយួចាំនួន គៅកណនល្ណដលមនិានស្ថា បន័ ឬប៉ុគគលណដលទទួលស្ថគ ល់ជាផ្លូវការកន៉ុ្ការគធែើសវនកមម
គៅកន៉ុ្ម្របគទស គៅណដលជាកណនល្ណដលានតម្រមូវការតិចតួច ឬជាកណនល្ណដលវាានការលាំបាកខាល ា្ំ កន៉ុ្ការគធែើសវនកមមខា្
គម្រៅ អាចម្រតូវបានគលើកណល្ប ៉ុណនតវធិានការជាំនួសមយួចាំនួនគួរណតម្រតូវបាន   អន៉ុវតត។ សម្រាប់ី ត័ា៌នលមាតិសូមីិគម្រោោះជាមយួ
ស្ថា នទូតជប ៉ុន។ 
 
សម្រាបព់តា៌នបន្នែម  
សមូេគិរោោះជាមយួនងឹអនក្សរមបសរមលួគគរមាងជាំ នយួគសូ្ថណូណិ របសស់្ថា នទ្តូជប នុររចាំរេោះរាជាណាចរក្ក្មពជុា 
សូមទាក្់ទ្ងមក្កាន់៖  ណ្នក្សរមបសរមួលគគរមាង “ជាំ នួយគូស្ថណូណិ” 

ការយិាល័យគសដឋក្ិចច និង ជាំ នួយអភិវឌ្ឍន៍្ៃូវការរបស់ស្ថា នទ្ូតជប ុន 
ទ្ូរស័េទគលខៈ 023 217 161 
អាស័យដាឋ នអុីណមលៈ eco.jpn@pp.mofa.go.jp 

 

(បានគ្វើបចចុ របននភាេ គៅណខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩) 
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