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មគ្គុទ្ទ្េសក្សព៍ន្យល ់ 
 

គ្រំរូបាយការណ៍បន្ន្ែម ន្ងិទ្សចក្សតនី្ណនំពាក្សព់ន័្ធក្សនងុការអន្វុត្តសតងដ់ារបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ែុ

ក្សមពុជា សម្រាបអ់ងគភាពមនិ្ន្សែងរក្សម្របាក្សច់ទំ្ណញ (CFRS for NFPEs) 

 
 
 

ទ្បាោះផ្សាយទ្ដាយ ម្រក្សមុម្របកឹ្សាជាត្គិ្ណទ្ន្យយ 

 

ទាក្សទ់្ងន្ងឹការរាយការណ៍សម្រាបក់ារយិបរទិ្ចេទ្ចាបទ់្ផ្សតើមព ីឬបនេ បព់ ី       

ថ្ងៃទ្០ី១ ន្ែមក្សរា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

 
មគ្គុទ្ទ្េសក៍្សពន្យល់ទ្ន្ោះផ្សតល់ជូន្ន្ូវគ្ំរូរបាយការណ៍មួយ ន្ិងទ្សចក្សតីន្ណនំពាក់្សព័ន្ធសម្រាប់ការអន្ុវត្តបន្ន្ែមសម្រាប់អងគភាពមិន្ន្សែងរក្ស

ម្របាក់្សចំទ្ណញន្ែលកំ្សពុងទ្រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុ អន្ុទ្ោមតាមសត ង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុក្សមពុជាសម្រាប់អងគភាពមិន្ន្សែងរក្ស

ម្របាក់្សចំទ្ណញ (CFRS for NFPEs)។  

មគ្គុទ្ទ្េសក៍្សពន្យល់ទ្ន្ោះគ្ឺជាឯក្សសារពន្យល់មួយ ន្ិងពំុាន្ការត្ម្រមូវន្ផ្សនក្សចាប់ទ្នោះទ្ទ្។  
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ាត្ិកា 
 

ទ្ំព័រ 

១. ទ្សចក្សតីន្ណនំចំទ្ពាោះគ្ំរូរបាយការណ៍បន្ន្ែមក្សនងុការអន្ុវត្តសតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុក្សមពុជាសម្រាប់                

អងគភាពមនិ្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញ                                                ៣
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ណននក្ទី ១ ៖ សេចក្តីសនតើម 

       ទ្សចក្សតីទ្ផ្សតើមទាងំទ្ន្ោះម្រត្ូវបាន្សរទ្សរទ្ ើងជាភាសា

សាមញ្ញធមមតាទ្ែើមបីសម្រមលួែលក់ារអន្ុវត្តសតងដ់ារបាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ែកុ្សមពុជាសម្រាប់អងគភាពមិន្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់

ចំទ្ណញ (CFRS for NFPEs)។ 

         សូមក្សត្់សាគ ល់ថា សតងដ់ាទ្ន្ោះគ្ឺជាម្របភពចាស់ោស់

ថ្ន្លក្សខែណឌ ត្ម្រមូវ ទ្ៅក្សនងុទ្សចក្សតីន្ណនំទាងំទ្ន្ោះ ាន្ឯក្ស

សារទ្ោងន្ែលអាចទ្មើលម្រត្លប់ទ្ៅសតងដ់ាវិញបាន្។  

ឯក្សសារទ្ោងសម្រាប់ទ្ផ្សេៀងផ្ទេ ត្់ម្រត្វូបាន្ផ្សតលជ់នូ្ទ្ៅក្សនុង

តារាង ជួរឈរ “សតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែកុ្សមពុជាសម្រាប់

អងគភាពមនិ្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញ” (CFRS for NFPEs)។ 

ទ្ោលបំណងថ្ន្គំ្រូរបាយការណ៍ 

គ្ំរូរបាយការណ៍ម្រត្ូវបាន្អន្ុវត្តចំទ្ពាោះអងគភាពមិន្ន្សែងរក្ស

ម្របាក្ស់ចំទ្ណញ ។       

     ចាប់បាន្កំ្សណត្់សតង់ដាទ្ន្ោះសម្រាប់អន្ុវត្តចំទ្ពាោះអងគ

ភាពមិន្ន្សែងរក្សម្របាក់្សចំទ្ណញ។ ជាទូ្ទ្ៅ សតង់ដាទ្ន្ោះាន្

ទ្ោលបំណងទ្ធែើឱ្យម្របទ្សើរទ្ ើងន្ូវគុ្ណភាពន្ិងសងគត្ិភាព

ថ្ន្ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុរបស់អងគភាព ទ្ែើមបីអន្ុវត្ត     

សតង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុក្សមពុជា សម្រាប់អងគភាពមិន្

ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញ ន្ិងទ្ែើមបីទ្លើក្សទឹ្ក្សចិត្តឱ្យអងគភាពងមី

ន្ែលទ្ទ្ើបន្ឹងបទ្ងកើត្ទ្ ើង ន្ិងអងគភាពន្ែលមិន្ទាន្់ាន្

សតង់ដាគ្ណទ្ន្យយម្រតឹ្មម្រតូ្វ អាចទ្ម្របើម្របាស់ក្សនុងការទ្រៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុរបស់ែួ្ន្។ 

 

ការទ្ម្របើម្របាស់គ្រំរូបាយការណ៍ ន្ងិទ្សចក្សតនី្ណនំ

ន្ែលអមមក្សជាមយួ គ្ជឺាជទ្ម្រមើសបន្ន្ែម។ ពកួ្សទ្គ្ពុាំន្

ការត្ម្រមវូន្ផ្សនក្សចាបទ់្នោះទ្ទ្។ 

 

     អងគភាពទាងំអស់ ម្រត្ូវទ្រៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ែរុបស់

ែួ្ន្ ទ្ហើយអងគភាពមួយចំន្នួ្ក្សា៏ន្របាយការណ៍ន្ែលអាច

ទ្ធែើការន្ក្សសម្រមលួបាន្ ទ្ែើមបអីាចបំទ្ពញទ្ៅតាមលក្សខែណឌ

ត្ម្រមូវថ្ន្សតងដ់ាទ្ន្ោះ។ 

មលូដាឋ ន្គ្ណទ្ន្យយ  

គ្ំរូរបាយការណ៍ទាងំទ្ន្ោះ ទ្ម្របើម្របាស់មូលដាឋ ន្គ្ណទ្ន្យយ

សាច់ម្របាក្ស់។  

     ទ្ម្រកាមមូលដាឋ ន្គ្ណទ្ន្យយសាច់ម្របាក្ស់ ម្របត្ិបត្តិការ ន្ិង 

ម្រពឹត្តិការណ៍ទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ ម្រតូ្វបាន្ក្សត់្ម្រតាទុ្ក្សទ្ៅក្សនុងរបាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុ ន្ត្ទ្ៅទ្ពលន្ែលសាច់ម្របាក្ស់ម្រត្ូវបាន្

ទ្ទួ្ល ឬទូ្ទាត្់ប ុទ្ណាណ ោះ។ 

 

សម្រាប់អងគភាពភាគ្ទ្ម្រចើន្ វាពាក្សព់ន័្ធន្ឹងការយក្សទ្សៀវទ្ៅ

សាច់ម្របាក្ស់ ន្ងិការសទ្ងខបចំណូលន្ងិចំណាយសម្រាប់ឆ្ន ំ

ហិរញ្ញវត្ែុ។  

ការបទំ្ពញគ្រំរូបាយការណ៍ 

គ្ំរូរបាយការណ៍ ម្រសបទ្ៅតាមសតង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុ

ក្សមពុជាសម្រាប់អងគភាពមិន្ន្សែងរក្សម្របាក់្សចំទ្ណញ ទ្ហើយការ

បំទ្ពញគ្ំរូរបាយការណ៍បាន្ម្រត្ឹមម្រត្ូវ ន្ឹងនំឱ្យសទ្ម្រមចបាន្

ន្ូវអន្ុទ្ោមភាពតាមសតង់ដាទ្ន្ោះ។  

រទ្បៀបទ្ម្របើម្របាស់គ្រំរូបាយការណ៍ 

   គ្ំរូរបាយការណ៍ម្រត្ូវបាន្បទ្ងកើត្ទ្ ើង ទ្ែើមបីម្រគ្បែណត ប់ទ្លើ

សាែ ន្ភាពភាគ្ទ្ម្រចើន្ ន្ែលអាចន្ឹងអន្ុវត្តបាន្ចំទ្ពាោះសតង់ដា 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុក្សមពុជា សម្រាប់អងគភាពមិន្ន្សែងរក្ស

ម្របាក្ស់ចំទ្ណញ។ ទ្ទាោះបីជាោ ងណា សាែ ប័ន្ម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្រត្ូវ

យក្សចិត្តទុ្ក្សដាក្ស់ថា វាន្ឹងផ្សតល់ន្ូវព័ត្៌ាន្ចំាបាច់បន្ន្ែម

ទ្ែើមបីផ្សតល់ឱ្យអនក្សទ្ម្របើម្របាស់ ន្ូវព័ត្៌ាន្ម្រគ្ប់ម្រោន្់អំពីសក្សមម- 

ភាព ន្ិងសាែ ន្ភាពហិរញ្ញវត្ែុរបស់អងគភាព។ ម្របសិន្ទ្បើាន្

ព័ត្៌ាន្សំខាន្់ ន្ិងចំាបាច់ទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ន្ែលម្រតូ្វបញ្ចូល

សម្រាប់អនក្សទ្ម្របើម្របាស់ ន្ែលមិន្ទាន្់បាន្ផ្សតល់ជូន្ឱ្យបាន្

ចាស់ោស់ទ្ៅក្សនុងគ្ំរូរបាយការណ៍ ទ្នោះព័ត្៌ាន្លមអិត្

បន្ន្ែម គ្ួរម្រត្ូវបាន្ផ្សតល់ជូន្តាមរយៈក្សំណត្់សាគ ល់បន្ន្ែម។  
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ពត័្ា៌ន្មនិ្ន្មន្ហរិញ្ញវត្ែ ុ  

 ព័ត្ា៌ន្មិន្ន្មន្ហិរញ្ញវត្ែ ុ ាន្សារៈសំខាន្ណ់ាស់ក្សនងុការ

សិក្សាន្សែងយលព់ ី ម្របត្ិបត្តកិាររបស់អងគភាពមនិ្ន្សែងរក្ស

ម្របាក្ស់ចំទ្ណញ។ ការរាយការណ៍ទ្ដាយទ្ម្របើសតង់ដ់ារបាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ែកុ្សមពុជា សម្រាប់អងគភាពមនិ្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់

ចំទ្ណញ គ្តឺ្ម្រមូវឱ្យាន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុរមួមួយ 

ន្ែលាន្ទាងំ ពត័្ា៌ន្ហិរញ្ញវត្ែុ ន្ងិព័ត្ា៌ន្មិន្ន្មន្ហិរញ្ញ

វត្ែ។ុ របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ែុន្ែលាន្ម្របសិទ្ធភាព អាចជយួ

៖ 

 ក្សសាងទ្ក្សរ តិ៍ទ្ ម្ ោះរបស់អងគភាព 

 បទ្ងកើត្ឱ្យាន្ការោំម្រទ្ ន្ងិ 

 ជាមទ្ធោបាយែ៏សំខាន្់មួយក្សនងុការទាក្សទ់ាញាច ស់

អំទ្ណាយ ថ្ែគ្ូ ន្ងិអនក្សសម ័ម្រគ្ចិត្តងមីៗ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុ ន្ែលបាន្ទ្រៀបចំទ្ដាយអងគភាព

មិន្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញ គួ្រទ្្្ើយន្ឹងសំណួរែូចខាង

ទ្ម្រកាម៖ 

 ទ្ត្ើអងគភាពជាអែី? - ទិ្ែឋភាពទូ្ទ្ៅរបស់អងគភាព 

 ទ្ហត្ុអែីអងគភាពម្រត្ូវបាន្បទ្ងកើត្? -ទ្ហតុ្អែីអងគភាព

ម្រត្ូវបាន្បទ្ងកើត្ទ្ ើង ន្ិងអែីន្ែលអងគភាពពោោម

សទ្ម្រមចបាន្ (លទ្ធផ្សល) 

 ទ្ត្ើអងគភាពបាន្ទ្ធែើអែីែ្ោះ? - អែីន្ែលអងគភាពបាន្

ទ្ធែើក្សនុងអំ ុងឆ្ន ំក្សនុងការផ្សតល់ទំ្ន្ិញ ឬទ្សវា

(ទិ្ន្នផ្សល) 

 ទ្ត្ើអងគភាពបាន្ចំណាយទ្ៅទ្លើអែីែ្ោះ? - ចំន្ួន្ទឹ្ក្ស

ម្របាក្ស់ន្ែលបាន្ចំណាយទ្លើការផ្សតល់ទំ្ន្ិញ ឬទ្សវា 

ន្ិងទ្ែើមបីែំទ្ណើរការអងគភាពរបស់ែួ្ន្ 

 ទ្ត្ើអងគភាពទ្ធែើការម្របមូលមូលន្ិធិតាមរទ្បៀបណា?-

ម្របភពសាច់ម្របាក្ស់ន្ែលទ្ម្របើសម្រាប់ទូ្ទាត្់ទ្លើ

សក្សមមភាពរបស់ែួ្ន្ក្សនុងការផ្សតល់ ទំ្ន្ិញឬ ទ្សវា 

 ទ្ត្ើអងគភាពបាន្ទ្ធែើរបាយការណ៍ចាប់ពីទ្ពលណា? 

ការិយបរិទ្ចេទ្ថ្ន្របាយការណ៍ ន្ិងការទ្ម្របៀបទ្ធៀប 

ព័ត្ា៌ន្ថ្ន្របាយការណ៍ជាមួយការិយបរិទ្ចេទ្រាយ

ការណ៍មុន្ 

 ទ្ត្ើអងគភាពបាន្ទ្ធែើក្សិចចការគ្ណទ្ន្យយរបស់ែួ្ន្

ទ្ដាយរទ្បៀបណា?-ទ្ោលន្ទ្ោបាគ្ណទ្ន្យយ

ន្ែលអងគភាពបាន្អន្ុវត្ត 

 ទ្ត្ើអងគភាពម្រត្ូវទ្ធែើអែីទ្ទ្ៀត្ទ្ែើមបីបន្តែំទ្ណើរការរបស់

ែួ្ន្? -សមត្ែភាពរបស់អងគភាពទ្ែើមបីបន្តសទ្ម្រមច

បាន្ន្ូវទ្ោលបំណងន្ិងម្របត្ិបត្តិការរបស់ែួ្ន្ទ្ៅ

ទ្ពលអនគ្ត្។ សំណួរទ្ន្ោះអាចទ្្្ើយបាន្ទ្ដាយ

ទ្មើលទ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុទាងំមូល។ 

    គ្ំរូរបាយការណ៍ ថ្ន្សតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែកុ្សមពុជា

សម្រាប់អងគភាពមិន្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញ ម្រត្ូវបាន្បទ្ងកើត្

ទ្ ើង ម្រសបតាមទ្ោលបំណងក្សនុងការផ្សតលន់្ូវរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ែុរមួមួយ។
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គ្ំររូបាយការណ៍ាន្ជា សន្្កឹ្សក្សិចចការ Excel ន្ែលអាចទ្ធែើ

ការបំទ្ពញបាន្តាមម្របពន័្ធទ្អ ិចម្រត្នូ្ិច ន្ងិជាឯក្សសារ 

PDF ន្ែលអាចម្រពនី្ទ្ចញមក្សទ្ម្រៅ ទ្ហើយអាចបំទ្ពញ

ទ្ដាយថ្ែបាន្។  

គ្ំររូបាយការណ៍ រួមាន្ន្ូវពត័្៌ាន្ែូចខាងទ្ម្រកាម៖ 

ពត័្ា៌ន្របស់អងគភាព  

   ទ្ត្ើអងគភាពជាអែី ?  

   ទ្ហត្អុែីអងគភាពម្រត្ូវបាន្បទ្ងកើត្? 

 

របាយការណ៍ចណូំលន្ងិចណំាយ  

   ទ្ត្ើអងគភាពទ្ធែើការម្របមូលមូលន្ធិតិាមរទ្បៀបណា? 

   ទ្ត្ើអងគភាពបាន្ចំណាយទ្ៅទ្លើអែីែ្ោះ?  

 

I. ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ែ ុក្សណំត្ស់ាគ លចំ់ាបាច ់ 

   ទ្ត្ើអងគភាពទ្ធែើគ្ណទ្ន្យយរបស់ែួ្ន្ទ្ដាយរទ្បៀបណា? 

   ព័ត្ា៌ន្បន្ន្ែមន្ែលាន្សារៈសំខាន្់សម្រាប់ការន្សែងយល់របស់អនក្សទ្ម្របើម្របាស់ចំទ្ពាោះរបាយការណ៍សមិទ្ធក្សមម។  

 

II. ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្លើសមទិ្ធក្សមមទ្សវា ក្សណំត្ស់ាគ លប់ន្ន្ែម  

   ទ្ត្ើអងគភាពបាន្ទ្ធែើអែីែ្ោះ? 

 ទ្ត្ើអងគភាពទ្ធែើវាទ្ៅទ្ពលណា? 

 

  ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្លើធន្ធាន្ន្ងិកាត្ពែក្សចិច 

   ទ្ត្ើអងគភាពាន្អែីជាក្សមមសិទ្ធិ?  

   ទ្ត្ើអងគភាពាន្ជពំាក្សអ់ែីែ្ោះ? 
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ណននក្ទី ២៖ ទូសៅ 

 

អងគភាពរាយការណ៍ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុរបស់អងគភាព ម្រត្ូវរួមបញ្ចូលន្ូវរាល់

សក្សមមភាពទាងំអស់របស់អងគភាព។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែ ុ

រួមបញ្ចូលន្ូវពត័្ា៌ន្របស់សាខាទាងំអស់ ឬអងគភាព

ម្របត្ិបត្តិចំណោុះ ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពទ្នោះាន្រចនសមពន័្ធ

ទ្លើសពីមួយអងគភាពចំណោុះ។ 

ការយិបរទិ្ចេទ្រាយការណ៍ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុ គឺ្សម្រាប់ការិយបរិទ្ចេទ្ន្ែលាន្    

រយៈទ្ពលែប់ពីរន្ែ។ ម្របសិន្ទ្បើការិយបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍

របស់អងគភាព ាន្រយៈទ្ពលែុសពីែប់ពីរន្ែ (ឧទាហរណ៍ 

ទ្ៅទ្ពលន្ែលអងគភាពមួយម្រត្ូវបាន្បទ្ងកើត្ទ្ ើង, ម្រត្ូវបាន្

បិទ្, ឬផ្្ទស់បតូរកាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍របស់ែួ្ន្) ទ្នោះ

អងគភាពម្រត្ូវរួមបញ្ចូលបន្ន្ែមន្ូវការពន្យល់ ទ្ៅក្សនុងក្សំណត្់

សាគ ល់ទ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុរបស់អងគភាព ទ្ហើយម្រតូ្វ

ផ្្ទស់បតូរចំណងទ្ជើងជួរឈរ ទ្ែើមបី្ុ្ោះបញ្ញច ងំពីការពន្យល់

ទ្ន្ោះ។  

 

របូយិបណ័ណរាយការណ៍  

អងគភាពមួយ ត្ម្រមូវឱ្យដាក្សប់ង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុ

របស់ែួ្ន្ជាម្របាក្ស់ទ្រៀល។ ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពាន្ម្របត្ិបត្តិ-

ការន្ែលមិន្ន្មន្ជាម្របាក្ស់ទ្រៀលទ្ទ្ អងគភាពម្រត្ូវបក្សន្ម្រប

ចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្សទ់ាងំទ្នោះទ្ៅជាម្របាក្ស់ទ្រៀល ែូចខាងទ្ម្រកាម៖ 

 ម្របត្ិបត្តកិារម្រត្ូវបក្សន្ម្របទ្ដាយទ្ម្របើអម្រតាបតូរម្របាក្ស់ទ្ៅ

កាលបរិទ្ចេទ្ថ្ន្ចំណូលឬចំណាយជាម្របាក្ស់ទ្រៀល ន្ងិ 

 ធន្ធាន្ន្ងិកាត្ពែក្សិចចរូបិយវត្ែ ុម្រត្ូវបក្សន្ម្របទ្ដាយទ្ម្របើ

អម្រតាបតូរម្របាក្ស់នកាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍ 

 ភាពែុសោន ទ្លើការបក្សន្ម្របរបិូយប័ណណន្ែលបាន្

បង្ហា ញទ្ៅក្សនងុរបាយការណ៍ចំណូលន្ងិចំណាយ គ្ឺ

ជាគ្ណន្ីបម្រមុងន្ែលក្សត្់ម្រតាភាពែុសោន រវាងចំន្នួ្

ទឹ្ក្សម្របាក្សន់្ែលបាន្បក្សន្ម្របទ្ដាយទ្ម្របើអម្រតាបតូរម្របាក្ស់

នកាលបរិទ្ចេទ្ថ្ន្ចំណូលឬចំណាយ ន្ិងអម្រតាបតូរ

ម្របាក្ស់់នកាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍។ 

ចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្ស់ គ្ួរម្រត្ូវបាន្បងគត្់ទ្ៅរក្សែេងព់ាន្់ន្ែលជិត្

បំផ្សតុ្ ទ្ែើមបឱី្យាន្ភាពសមម្រសបសម្រាប់អងគភាពធំៗ ទ្លើ

របាយការណ៍ ន្ងិក្សំណត្់សាគ លព់ាក្សព់ន័្ធ។ 

ពត័្ា៌ន្ទ្ម្របៀបទ្ធៀប  

ទ្ទាោះបីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុទ្ផ្ទត ត្ទ្លើព័ត្ា៌ន្ឆ្ន ំទ្ន្ោះក្ស៏ពតិ្

ន្មន្ ក្ស៏ពត័្ា៌ន្ទ្ម្របៀបទ្ធៀបសម្រាប់ឆ្ន ំមុន្ ម្រត្ូវរួមបញ្ចូល

ទ្ៅក្សនងុរបាយការណ៍ចំណូលន្ងិចំណាយ ន្ិងក្សំណត្់

សាគ ល់ទ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែពុាក្សព់ន័្ធ ម្របសិន្ទ្បើសតង់-

ដាទ្ន្ោះ មិន្បាន្អន្ញុ្ញញ ត្ិឱ្យបាន្ចាស់ោស់ទ្ផ្សេងពីទ្ន្ោះ

ទ្នោះទ្ទ្។ ព័ត្ា៌ន្ទ្ម្របៀបទ្ធៀប ក្សម៏្រត្ូវផ្សតលជ់នូ្ផ្សងន្ែរ

សម្រាប់ការោត្ម្រត្ដាងពីភាគ្ពីាក្សព់ន័្ធ ទ្ៅក្សនងុក្សំណត្់

សាគ ល់ទ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែ។ុ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុ

ម្រត្ូវាន្ពត័្៌ាន្ទ្ម្របៀបទ្ធៀបបន្ន្ែម ក្សនងុក្សរណីន្ែលវាម្រត្ូវ

បាន្ចាត្់ទុ្ក្សថា ាន្អត្ែម្របទ្ោជន្៍សម្រាប់អនក្សទ្ម្របើម្របាស់

របាយការណ៍។  

ការមនិ្កាត្ក់្សងចនំ្នួ្ទ្កឹ្សម្របាក្សន់្ែលបាន្រាយការណ៍ 

ចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្សទ់ាងំអស់ ន្ែលាន្ទ្ៅក្សនងុរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ែុ គ្ឺជាចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្សែុ់ល - ចំណាយមិន្ម្រត្ូវបាន្  

ទូ្ទាត្់ទ្ចញពីចំណូលទ្ ើយ។ 

សងគត្ភិាពថ្ន្ការដាក្សប់ង្ហា ញ  

អងគភាពមយួ មិន្ម្រត្ូវទ្ធែើការផ្្ទស់បតូររទ្បៀបថ្ន្ការដាក្ស់បង្ហា ញ 

ព័ត្ា៌ន្ ឬែេងថ់្ន្ការោត្ម្រត្ដាង ពីការិយបរិទ្ចេទ្មួយទ្ៅ

ការិយបរិទ្ចេទ្មួយទ្ទ្ៀត្ទ្នោះទ្ទ្ ទ្លើក្សន្លងន្ត្៖ 

(a) ាន្ការផ្្ទស់បតូរជាែំុក្សំភួន្មួយទ្ៅក្សនុង

ម្របត្ិបត្តិការរបស់អងគភាព ឬ 

(b) សតង់ដាទ្ន្ោះត្ម្រមូវឱ្យាន្ការផ្្ទស់បតូរការដាក្ស់

បង្ហា ញ ឬែេង់ថ្ន្ការោត្ម្រត្ដាង។  
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ឯក្សសារទ្ោងទ្ផ្សេៀងផ្ទេ ត្ ់

វាាន្សារៈសំខាន្ណ់ាស់ ន្ែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុម្រត្ូវ

ាន្សងគត្ភិាពថ្ផ្សេក្សនងុ។ របាយការណ៍ទ្ផ្សេងៗ ន្ែលបទ្ងកើត្

បាន្ជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែ ុរួមាន្ឯក្សសារទ្ោងទ្ផ្សេៀង

ផ្ទេ ត្់ចំទ្ពាោះក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុ។ 

ន្ផ្សន្ការ/ងវកិា 

គ្ំរូរបាយការណ៍ ាន្តារាងជួរឈរមួយសម្រាប់ “ងវិកាឆ្ន ំ

ទ្ន្ោះ”ទ្ែើមបីឱ្យអងគភាពទ្ធែើការរាយការណ៍ពីងវិកា (ឬន្ផ្សន្ការ) 

សម្រាប់ឆ្ន ំន្ែលព័ត្៌ាន្ពិត្ម្របាក្សែ ាន្ជាប់ពាក់្សព័ន្ធ។ ការ

បំទ្ពញតារាងជួរឈរងវិកាទ្ន្ោះ ជាជទ្ម្រមើសបន្ន្ែមប ុទ្ណាណ ោះ។   

ការអន្វុត្តសតងដ់ារបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ែកុ្សមពុជាសម្រាប់

អងគភាពមនិ្ន្សែងរក្សម្របាក្សច់ទំ្ណញជាទ្លើក្សែបំងូ 

ាន្អងគភាពចំន្នួ្ពីរម្របទ្ភទ្ន្ែលអន្ុវត្តសតងដ់ាទ្ន្ោះជាទ្លើក្ស

ែំបូង រួមាន្៖ 

(ក្ស) ម្រក្សុមទី្ ១៖ អងគភាពងមី – អងគភាពន្ែលម្រត្ូវបាន្
បទ្ងកើត្ទ្ ើងទ្ៅក្សនុងឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែបុចចុបបន្ន ន្ងិ 

(ែ) ម្រក្សុមទី្ ២៖ អងគភាពក្សពំុងែំទ្ណើរការ – អងគភាព

ន្ែលមិន្បាន្អន្ុវត្តតាមសតងដ់ាទ្ន្ោះ ទ្ៅក្សនងុការិ-

យបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍មុន្ ប នុ្ន្តបាន្ន្ងិក្សពំុងទ្ធែើ

ក្សិចចម្របត្ិបត្តកិារមុន្ឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែុបចចុបបន្ន។ ម្រក្សុម

ទ្ន្ោះរួមបញ្ចូលន្ូវ អងគភាពន្ែលក្សំពងុន្ត្អន្ុវត្ត   

សតងដ់ាគ្ណទ្ន្យយែថ្ទ្ទ្ទ្ៀត្ ទ្ៅក្សនងុឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែុ

មុន្ ឧទាហរណ៍ សតងដ់ាគ្ណទ្ន្យយក្សមពុជា,      សត

ងដ់ារបាយការណ៍ទាក្ស់ទ្ងន្ឹង ហិរញ្ញវត្ែុអន្តរ-ជាត្ិ

ថ្ន្ក្សមពុជា, សតងដ់ារបាយការណ៍ទាក្ស់ទ្ងន្ងឹហិរញ្ញ

វត្ែុអន្តរជាត្ថិ្ន្ក្សមពុជា សម្រាប់សហម្រោសធនុ្ត្ូច 

ន្ងិមធយម, ន្ិងម្រក្សបែ័ណឌ គ្ណទ្ន្យយ ពាក្សព់ន័្ធ

ទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្។  
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ណននក្ទី ៣៖ ព័ត្ា៌ថរបេអ់ងគភាព 

 
 

“ទ្ត្ើអងគភាពជាអែ?ី” ន្ងិ “ទ្ហតុ្អែីអងគភាពម្រត្ូវបាន្បទ្ងកើត្?” 

 

ទ្ោលបំណងថ្ន្ន្ផ្សនក្សព័ត្ា៌ន្របស់អងគភាពគ្ឺទ្ែើមបីសទ្ងខបឱ្យអនក្សទ្ម្របើម្របាស់បាន្យលអ់ំពអីែីន្ែលអងគភាពទ្ធែើន្ងិរទ្បៀបន្ែលអងគភាព

ម្រត្ូវបាន្ទ្រៀបចំ។ ព័ត្៌ាន្ទ្ន្ោះ ន្ឹងជួយឱ្យអនក្សទ្ម្របើម្របាស់អាចន្សែងយល់អំពីអងគភាព ន្ិងជាពិទ្សសជួយក្សនុងការបក្សម្រសាយរបាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុ។  

 
 

 ន្ផ្សនក្សន្ែលម្រត្ូវបំទ្ពញ ាន្សាគ ល់ទ្ដាយសញ្ញញ ផ្ទក យ “*” ទ្ៅពីទ្ម្រកាយ ន្ផ្សនក្សទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ម្រោន្់ន្ត្ជាជទ្ម្រមើសបន្ន្ែមប ុទ្ណាណ ោះ។ 
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ជរួ ន្ផ្សនក្ស CIFRS 

for 

NFPEs 

Ref. 

ការពន្យល ់

  ពទ្០ ទ្លែអត្តសញ្ញញ ណក្សមម  

រ.ក្ស.ហ. * 

 
ទ្លែអត្តសញ្ញញ ណក្សមម រ.ក្ស.ហ. របស់អងគភាពន្ែលផ្សតលទ់្ដាយម្រក្សុមម្របឹក្សាជាត្គិ្ណ-

ទ្ន្យយ 

  ពទ្១ ទ្ ម្ ោះរបស់អងគភាព៖ 

* 

 ក្ស២៣ (ក្ស) ទ្ ម្ ោះរបស់អងគភាពែូចបាន្បង្ហា ញទ្ៅក្សនងុតារាងចុោះបញ្ជ ីរបស់អាជាា ធរ  

  ពទ្២ ទ្ ម្ ោះទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្របស់

អងគភាព (ទ្បើាន្)៖ 

 ក្ស២៣ (ក្ស) ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពម្រត្វូបាន្ទ្គ្សាគ ល់ទ្ដាយទ្ ម្ ោះទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ទ្ម្រៅពីទ្ ម្ ោះផ្ស្ូវការ       

អងគភាពអាចបំទ្ពញទ្ ម្ ោះទ្នោះ ទ្ៅទី្ទ្ន្ោះ 

  ពទ្៣ ម្របទ្ភទ្អងគភាព៖ *  ក្ស២៣ (ក្ស) សូមបំទ្ពញម្របទ្ភទ្អងគភាព ឧទាហរណ៍ អងគភាពអាចជាអងគការមិន្ន្មន្រដាឋ ភបិាល 

ឬសាគ្ម ជាទ្ែើម 

ពទ្៤ ទ្លែចុោះបញ្ជ៖ី *  ក្ស២៣ (ែ) ទ្លែចុោះបញ្ជ ីរបស់អងគភាព ន្ែលផ្សតលទ់្ដាយអាជាា ធរ 

ពទ្៥ ទ្លែអត្តសញ្ញញ ណក្សមម

សារទ្ពើពន្ធ អ.ត្.ប ៖ * 

 ក្ស២៣ (ែ) ទ្លែចុោះបញ្ជអីាក្សរទ្លើត្ថ្ម្បន្ន្ែមរបស់អងគភាពព ីអគ្គនយក្សដាឋ ន្ពន្ធដារ 

ពទ្៦ ទ្ោលបំណងរបស់      

អងគភាព៖ * 

 ក្ស២៣ (គ្) សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្ូវរបាយការណ៍ទ្បសក្សក្សមមរបស់អងគភាព 

ឧទាហរណ៍ថ្ន្របាយការណ៍ទ្បសក្សក្សមម៖ 

“ទ្ែើមបសីាត រទ្ ើងវិញន្វូទ្សចក្សតសីងឃមឹ ទ្សចក្សតថី្ង្ងនូរ ន្ងិការសន្ោចំទ្ពាោះមន្ុសេន្ែល

ធ្ាប់ាន្ទ្ាទ្ន្ភាព ន្ងិរងុទ្រឿង” 

“ផ្សតលអ់ណំាចែលស់្រសត  ី ន្ងិម្រគ្សួាររបស់ពកួ្សទ្គ្ ទ្ែើមបីទ្ធែើឱ្យម្របទ្សើរទ្ ើងន្ូវសាែ ន្ភាព

អប់រ,ំ ទ្សែឋក្សិចចន្ងិចិត្តសាស្រសតសងគមរបស់ពកួ្សទ្គ្ តាមរយៈការបផំ្សសុចលនសហគ្ម

ន្ស៍ម្រាប់ការអភិវឌ្ឍម្របក្សបទ្ដាយន្រិន្តរភាព, ការង្ហរត្ស ូមត្ិទ្ែើមបីយតុ្តធិម៌ទ្យ ន្ឌ្រ័ 

ន្ងិការទាក្សទ់ាញបុរសឱ្យចូលរមួទ្លើក្សក្សមពស់សមភាពទ្យ ន្ឌ្រ័” 

“ាន្ទ្ោលបំណងទ្ធែើឱ្យម្របទ្សើរទ្ ើងន្វូគ្ុណភាពជី វិត្របស់ក្សាុរន្ែលង្ហយរងទ្ម្រោោះ 

ន្ងិរងការរំទ្ោភបំពាន្ទ្ៅក្សនងុម្របទ្ទ្សក្សមពុជា តាមរយៈការទ្ដាោះម្រសាយឬសគ្លថ់្ន្

ភាពម្រក្សីម្រក្ស, វិសមភាព, ការែក្សទ្ចញពសីងគម ន្ងិការរទំ្ោភបំពាន្ទ្លើក្សាុរ” 

ពទ្៧ អងគការទ្លែរបស់     

អងគភាព * 

 ក្ស២៣ (ឃ) សូមពពិណន៌អពំីែោម្រកាមន្ែលបង្ហា ញពីរចនសមពន័្ធថ្ផ្សេក្សនងុរបស់អងគភាព។ អងគការ

ទ្លែ គ្ឺជាការពពិណន៌ន្បបរូបភាពសាមញ្ញបំផ្សតុ្ អំពរីទ្បៀបន្ែលអងគការមយួម្រត្ូវ

បាន្ទ្រៀបចំទ្ ើង។ វាបង្ហា ញពតី្នួទី្ ទំ្ន្លួែុសម្រត្ូវ ន្ងិទំ្នក្ស់ទំ្ន្ងរវាងបុគ្គលទ្ផ្សេងៗ

ទ្ៅក្សនងុអងគភាព។ អងគការទ្លែអាចម្រត្ូវបាន្ទ្គ្ទ្ម្របើទ្ែើមបីបង្ហា ញពីរចនសមពន័្ធរបស់អងគ

ភាពទាងំមូល ឬម្រត្ូវបាន្ន្បងន្ចក្សជានយក្សដាឋ ន្ ឬអងគភាពចណំោុះ។   
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ពទ្៨ ម្របភពចមបងថ្ន្សាច់

ម្របាក្ស ់ន្ងិធន្ធាន្របស់   

អងគភាព៖ * 

  ក្ស២៣ (ង) សូមពិពណ៌នអពំីម្របភពមលូន្ធិិចំបងរបស់អងគភាព ឧទាហរណ៍ចំណូលពីរដាឋ ភបិា

ល ទ្ែើមបផី្សតល់ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា, ចំណូលពីការវិន្ិទ្ោគ្, ចំណូលពីអំទ្ណាយ ន្ងិការ       

បរិចាច គ្។ សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្វូការពឹងន្ផ្សអក្សោ ងសំខាន្ទ់្លើការផ្សតល់មូលន្ធិ។ិ  

ឧទាហរណ៍៖ “សក្សមមភាពរបស់អងគភាពម្រត្ូវបាន្ផ្សតល់មូលន្ធិិទ្ដាយការបរិចាច គ្។ 

ចំណាយរែឋបាលម្រត្ូវបាន្ទូ្ទាត្់ទ្ដាយចំណូលពផី្សលបម្រត្វិន្ទិ្ោគ្ត្ូចៗ។” 

ពទ្៩  វិធីសាស្រសតចមបងន្ែល

អងគភាពទ្ម្របើម្របាស់ក្សនងុ

ការម្របមូលមូលន្ធិ៖ិ * 

 ក្ស២៣ (ច) ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពគ្ឺជាអនក្សម្របមូលមូលន្ធិ ិែ៏សក្សមមមួយ, អងគភាពគ្ួរន្ត្ពពិណន៌អំព ី 

 វិធីសាស្រសតក្សនងុការម្របមូលមូលន្ធិ ិ ន្ែលែួ្ន្បាន្ទ្ម្របើម្របាស់, ឧទាហរណ៍៖ ថាទ្ត្ើអងគ

ភាពទ្ម្របើម្របាស់ភាគ្ីទី្ ៣ ក្សនងុការថ្រអង្ហគ សម្របាក្ស់របស់ែួ្ន្ឬទ្ទ្, ថាទ្ត្ើអងគភាពទ្រៀបចំ

ម្រពឹត្តកិារណ៍ថ្រអង្ហគ សម្របាក្ស់ែូចោន ជាទ្រៀងរាលឆ់្ន ំឬទ្ទ្, ឧទាហរណ៍ ការអពំាវនវជា           

សាធារណៈម្របចំាឆ្ន ំ។ 

 ពទ្១០ ការពងឹន្ផ្សអក្សរបស់អងគ

ភាពទ្ៅទ្លើអនក្សសម ័ម្រគ្ចិត្ត 

ន្ងិទំ្ន្ញិឬទ្សវាបាន្ពី

ការបរិចាច គ្៖ 

 ក្ស២៣ (្) សតងដ់ាមិន្បាន្ត្ម្រមូវឱ្យអនក្សសម ម័្រគ្ចិត្ត ទ្សវា ឬទំ្ន្ញិ ន្ងិទ្សវាជាវត្ែុ ម្រត្ូវបាន្ក្សត្់ម្រតា

ទ្ៅក្សនងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុរបស់អងគភាពទ្នោះទ្ទ្។ ទ្ទាោះជាោ ងណា សតងដ់ាត្ម្រមូវ

ឱ្យអងគភាពន្ែលាន្ការពងឹន្ផ្សអក្សទ្លើអនក្សសម ័ម្រគ្ចិត្ត ន្ងិទំ្ន្ញិជាវត្ែ ុ ផ្សតលក់ារពន្យល់

អំពីន្ផ្សនក្សន្ែលអនក្សសម ម័្រគ្ចិត្ត ឬទំ្ន្ិញជាវត្ែ ុទ្ែើរត្នួទី្ទ្ៅក្សនុងអងគភាព។  

ឧទាហរណ៍ “អងគភាពពងឹន្ផ្សអក្សទ្លើ ទ្ពលទ្វោន្ងិជំនញរបស់អនក្សសម ័ម្រគ្ចិត្ត ទ្ែើមបី

បំទ្ពញការង្ហរទ្ៅតាមត្នួទី្សំខាន្់ៗជាទ្ម្រចើន្ែូចជា អភបិាលក្សិចចជាត្ ិ(ម្រក្សុមម្របឹក្សា- 

ភិបាល ន្ងិគ្ណៈក្សាម ធិការ), ការថ្រអង្ហគ សម្របាក្ស,់ រែឋបាល ន្ងិគ្ណទ្ន្យយ។”  

ពទ្១១ ព័ត្ា៌ន្បន្ន្ែម  ក្ស២៣ (ជ) សូមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្វូពត័្៌ាន្បន្ន្ែមន្ែលបាន្ចាត្់ទុ្ក្សថាាន្សារៈសំខាន្់ចំទ្ពាោះ

អនក្សទ្ម្របើម្របាស់ក្សនុងការន្សែងយល់ជាទូ្ទ្ៅអពំីអងគភាព។ 

ពទ្១២ ព័ត្ា៌ន្ទំ្នក្ស់ទំ្ន្ង

លមអតិ្ 

 ព័ត្ា៌ន្ទំ្នក្ស់ទំ្ន្ងរបស់អងគភាព អាចបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះបាន្ រួមាន្អាសយដាឋ ន្

ជាក្ស់ន្សតង, អាសយដាឋ ន្ថ្ម្របសណីយ,៍ ទ្លែទូ្រស័ពេ/ទូ្រសារ, សារទ្អ ិចម្រត្នូ្ិច/ទ្គ្

ហទំ្ព័រ ទ្បើាន្។  
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ណននក្ទី ៤៖ របាយការែ៍ចាំែូលថិងចាំណាយ 

 

ទ្ោលបំណងថ្ន្របាយការណ៏ចំណូលន្ងិចំណាយ គ្ឺទ្ែើមបីរាយការណ៏រាលស់ាច់ម្របាក្សទ់ាងំអស់ន្ែលបាន្ទ្ទួ្ល ន្ងិសាច់ម្របាក្ស់ទាងំ

អស់ន្ែលបាន្ទូ្ទាត្់ទ្ដាយអងគភាព សម្រាប់រាល់សក្សមមភាពទាងំអស់របស់ែួ្ន្ទ្ៅក្សនងុអំ ុងឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែុ។ 

ចំណូលសាច់ម្របាក្សគ់្ឺជាម្របាក្សទ់ាងំអស់ន្ែលបាន្ទ្ទួ្លទ្ៅក្សនងុអំ ុងឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែុ រួមបញ្ចូលទាងំសន្្កឹ្សរូបិយប័ណណ មូលបបទាន្បម្រត្ 

ន្ងិមូលន្ិធិែថ្ទ្ទ្ទ្ៀត្ន្ែលបាន្ដាក្ស់បទ្ញ្ញើទ្ៅក្សនងុគ្ណន្ធីនោររបស់អងគភាព។ 

ចំណាយសាច់ម្របាក្សគ់្ឺជាចំណាយទាងំអស់ន្ែលបាន្ទូ្ទាត្់ទ្ៅក្សនងុអំ ុងឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែុ    មិន្ថាទូ្ទាត្់ជាសាច់ម្របាក្ស់  មូលបបទាន្បម្រត្ ឬ

តាមរយៈការទ្ផ្សេរតាមធនោរ។ 

 

 សូមចងចំា ទ្ែើមបីបញ្ចូលចំណូលន្ងិចំណាយទ្ៅក្សនងុគ្ណន្ធីនោរទាងំអស់របស់អងគភាព ែូចជា រជជទ្ទ្យយបុទ្រម្របទាន្ ន្ងិ

សាច់ម្របាក្សក់្សនុងថ្ែទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្នកាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍ គ្ណន្ីមូលបបទាន្បម្រត្ គ្ណន្សីន្េជំាមួយធនោរន្ិងម្រគ្ោឹះសាែ ន្ហិរញ្ញ-

វត្ែទុ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ ឥណទាន្វិបារូប ម្របាក្ស់បទ្ញ្ញើាន្កាលក្សំណត្ ់ន្ងិសាច់ម្របាក្ស់រឹត្ត្បឹត្។ អងគភាពមនិ្បាន្ត្ម្រមូវឱ្យទ្ធែើការក្សត្់ម្រតាទុ្ក្សន្ូវ

ការទ្ផ្សេរពគី្ណន្ីធនោរមយួទ្ៅគ្ណន្ធីនោរមួយទ្ទ្ៀត្ទ្ៅក្សនងុរបាយការណ៏ចំណូលន្ងិចំណាយរបស់ែួ្ន្ទ្នោះទ្ទ្។ 

ចណំចុកាត្ផ់្ទត ចស់ម្រាបឆ់្ន ំហរិញ្ញវត្ែ:ុ 

សមត្លុយធនោរចុងម្រោន្ែលម្រត្ូវរាយការណ៍ទ្ៅក្សនងុរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ែុ គ្ឺ៖ 

 សមត្លុយធនោរនថ្ងៃចុងទ្ម្រកាយថ្ន្ឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែុ, បូក្ស 

 សាច់ម្របាក្ស់ន្ែលបាន្ទ្ទួ្លមុន្ចុងឆ្ន ំ ប ុន្ន្តមិន្បាន្ដាក្ស់បទ្ញ្ញើទ្ៅក្សនងុធនោរ, ែក្ស 

 មូលបបទាន្បម្រត្ន្ែលបាន្សរទ្សរមុន្ចុងឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែុ ប ុន្ន្តមិន្បាន្បង្ហា ញទ្ដាយធនោរ (មូលបបទាន្បម្រត្មិន្បាន្បង្ហា ញ) 

របាយការណ៏ចំណូលន្ងិចំណាយ អាចទ្រៀបចំជាចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្ស់សរុប។ ទ្ទាោះបីជាោ ងណា ចំន្នួ្អាក្សរទ្លើត្ថ្ម្បន្ន្ែម គ្ួរម្រត្ូវបាន្

ោត្ម្រត្ដាងទ្ៅក្សនុងក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ែុ (ទ្បើាន្)។ 

គ្ំរូរបាយការណ៍ាន្តារាងជួរឈរសម្រាប់ “ងវិកាឆ្ន ំទ្ន្ោះ” ន្ែលត្ម្រមូវឱ្យអងគភាពបំទ្ពញ ន្ត្វាម្រោន្់ន្ត្ជាជទ្ម្រមើសបន្ន្ែមប ុទ្ណាណ ោះ។ 

 

ចណូំលម្របត្បិត្តកិារ “ទ្ត្ើអងគភាពទ្ទ្លួបាន្មលូន្ធិតិាមរទ្បៀបណា?” 

សតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែកុ្សមពុជាសម្រាប់អងគភាពមនិ្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញត្ម្រមូវថាទ្ែើមបីទ្ធែើឱ្យពត័្៌ាន្អពំីចំណូលង្ហយម្រសលួ

យល់សម្រាប់អនក្សទ្ម្របើម្របាស់ ចំណូលគ្រួម្រត្ូវបាន្បូក្សសរុប ន្ងិដាក្ស់បង្ហា ញដាច់ទ្ដាយន្ ក្សទ្ៅតាមែេង់ ។ សតងដ់ាបាន្ក្សណំត្់ែេង់

អបបបរាមួយចំន្នួ្ន្ែលម្រត្ូវរាយការណ៏ដាច់ទ្ដាយន្ ក្ស ទ្ៅទ្ពលែេង់ទ្នោះពាក្សព់ន័្ធោន  ន្ងិាន្សារៈសំខាន្់ជាជាែំុក្សភំនួ្ចំទ្ពាោះ

អងគភាព។ គ្ំរូរបាយការណ៍ម្រត្ូវបាន្បទ្ងកើត្ទ្ ើងទ្ដាយទ្ម្របើែេងអ់បបបរាទាងំទ្ន្ោះ ប ុន្ន្តអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យែេងអ់បបបរាទាំងំទ្ន្ោះអាចបំន្បក្ស

ទ្ចញពោីន បាន្ ឬែេង់បន្ន្ែមទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ម្រត្ូវបាន្បញ្ចូលបន្ន្ែម។ គ្ំរូរបាយការណ៍ក្ស៏អន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យអងគភាពផ្សតលជ់នូ្ន្ូវការន្ញក្សែេង់

ចំណូលទ្ៅក្សនងុក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ែផុ្សងន្ែរ។ 
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ម្របអប់ន្ែលាន្ពណ ៌                       ាន្ភាជ ប់រូបមន្ត ន្ងិគ្ណនទ្ដាយសែ ័យម្របវត្តិក្សនងុទ្ម្រមង់ជាគ្ំរូរបាយការណ៍ទ្អ ិចម្រត្ូ-ន្ិ

ចទ្ៅទ្ពលន្ែលពត័្៌ាន្លមអតិ្ម្រត្ូវបាន្បញ្ចូលទ្ៅក្សនងុគ្ំរូរបាយការណ៍។ 

 

  ន្ផ្សនក្សន្ែលម្រតូ្វបំទ្ពញ ាន្សាគ ល់ទ្ដាយសញ្ញញ ផ្ទក យ “*” ទ្ៅពីទ្ម្រកាយ ន្ផ្សនក្សទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ម្រោន្់ន្ត្ជាជទ្ម្រមើសបន្ន្ែមប ុទ្ណាណ ោះ។  

ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPEs

Ref 

ការពន្យល ់

ចច១1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.3 

 

 

 

 

 

ការបរិចាច គ្ ការថ្រអង្ហគ សម្របាក្ស ់

ន្ងិចំណូលម្របហាក្ស់ម្របន្ហល

ទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ *  

សូមចងចំា ទ្ែើមបីបញ្ចូលចំណូល

សាច់ម្របាក្សព់អីចច័យទាន្ ន្ងិក្សិចច-

សន្ោបញ្ញច ទំ្ៅក្សនងុែេង់ទ្ន្ោះ។ 

 

អំទ្ណាយមួយចំន្នួ្ន្ែលបាន្ទ្ទួ្ល

ព ី   រដាឋ ភបិាល (ទាងំថាន ក្ស ់ក្សណាត ល 

ន្ងិថាន ក្ស់មូលដាឋ ន្) ឬភាន ក្សង់្ហរទ្ផ្សេង

ទ្ទ្ៀត្ គ្ឺសែ តិ្ទ្ៅក្សនងុក្សិចចសន្ោផ្សតល់

ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា ន្ងិមិន្គ្រួម្រត្ូវបាន្រួម

បញ្ចូលទ្ៅក្សនងុែេង់ទ្ន្ោះទ្ទ្ ប ុន្ន្តគ្រួរួម

បញ្ចូលទ្ៅក្សនងុ  ចច៣: ចំណូលពកីារ

ផ្សតល់ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា។ 

ក្ស៣៥ 

(ក្ស) 

ការបរចិាច គ្ 

សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្ូវសាច់ម្របាក្សទ់ាងំអស់ន្ែលបាន្ទ្ទួ្លពី

អំទ្ណាយន្ងិការបរិចាច គ្ពសីាធារណជន្ ឬអងគការទ្ផ្សេងៗ។ 

អំទ្ណាយគ្ឺជាមូលន្ធិិន្ែលបាន្ទ្ទួ្លតាមផ្ស្ូវចាប់ទ្ដាយសម ័ម្រគ្ ចិត្ត។ 

ភាន ក្ស់ង្ហរផ្សតលអ់ំទ្ណាយសាមញ្ញបំផ្សតុ្ រួមាន្រដាឋ ភបិាល  បរធន្បាល  

សបបុរសធម៌ ន្ងិមូលន្ិធ ិ ន្ងិធុរក្សិចច។ អងគការទាងំទ្ន្ោះផ្សតលអ់ំទ្ណាយ

ទ្ែើមបីបំទ្ពញតាមទ្ោលបំណង ន្ិងយុទ្ធសាស្រសត របស់ពួក្សទ្គ្ ែូចជា 

ទ្ោលន្ទ្ោបាយរដាឋ ភបិាលការអភិវឌ្ឍសហគ្មន្ឬ៏ការោំម្រទ្សហគ្ម

ន្៍មូលដាឋ ន្។ 

អងគភាពអាចរាយការណ៏អពំីការន្ញក្សថ្ន្អំទ្ណាយ ន្ិងការបរិចាច គ្ន្ែល

បាន្ទ្ទួ្លពអីនក្សបរិចាច គ្ ឬអនក្សផ្សតលអ់ំទ្ណាយទ្ៅក្សនងុក្សំណត្់ សាគ ល់ទ្លើ

របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ែុ។ 
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 ចំណូលពីការថ្រអង្ហគ សម្របាក់្ស  

ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពាន្សក្សមមភាពជាសាធារណៈឬទាក្ស់ទ្ងន្ងឹសហគ្ម

ន្៍មូលដាឋ ន្ ទ្ែើមបថី្រអង្ហគ សម្របាក្ស់ក្សនងុការោំម្រទ្បុពែទ្ហត្ុរបស់ែួ្ន្ អងគភាព

ន្ងឹម្រត្ូវរួមបញ្ចូលន្វូចំន្នួ្សាច់ម្របាក្ស់ែុលន្ែលបាន្ទ្ទួ្ល ទ្ៅទី្ទ្ន្ោះ។ 

ចំន្នួ្សាច់ម្របាក្ស់ែុលគ្ឺជាចំន្នួ្សាច់ម្របាក្ស់មុន្ទ្ពលកាត្់ទ្ចញន្ូវ

ចំណាយផ្ទេ លព់កីារថ្រអង្ហគ សម្របាក្ស់ន្ែលចំណាយទាងំទ្ន្ោះត្ម្រមូវឱ្យរាយ

ការណ៏ដាច់ទ្ដាយន្ ក្សទ្ៅទ្ម្រកាមែេង់ចំណាយ(ជួរទ្ែក្សចច៧)។ 

សក្សមមភាពថ្រអង្ហគ សម្របាក្ស់ន្ែលទ្ធែើទ្ ើងទ្ដាយអងគភាព គ្ឺទាក្ស់ទ្ងភាគ្

ទ្ម្រចើន្ន្ងឹការផ្្ទស់បតូរទំ្ន្ញិឬទ្សវា ជាមួយន្ឹងសាច់ម្របាក្ស់ ទ្បើទ្ទាោះបីជា

ការផ្្ទស់បតូរទ្ន្ោះ មិន្ន្ត្ងន្ត្គ្តិ្ទ្ៅតាមត្ថ្ម្ទី្ផ្សារក្សទ៏្ដាយ ទ្ហើយគ្មយ-

ជន្អាចន្ងឹមិន្ទាញយក្សផ្សលម្របទ្ោជន្៍ពីទំ្ន្ញិ ឬទ្សវាទ្នោះទ្ទ្។ 

ាន្ទ្ម្រមង់ទ្ផ្សេងៗោន ជាទ្ម្រចើន្ថ្ន្យុទ្ធនការឬម្របទ្ភទ្ថ្ន្ការថ្រអង្ហគ ស

ម្របាក្ស់ជាសាធារណៈ ាន្ឧទាហរណ៏មួយចនំ្នួ្ែូចជា៖ 

 ការអពំាវនវម្របចំាឆ្ន ំ -ការម្របមូលម្របាក្សត់ាមផ្ស្ូវ/ផ្សារទំ្ទ្ន្ើប/   

ការអពំាវនវតាមថ្ម្របសណីយ ៍

   ការទ្ែញថ្ង្ - ផ្សាយផ្ទេ ល/់ទ្ដាយទ្សៃ ៀមសាៃ ត្ ់

   ហិបម្របមូលងវិកា 

   ការផ្សេងសំណាង/ចាប់ទ្ឆ្ន ត្/ទ្ឆ្ន ត្ 

   ការតាំងពិព័រណ៍/ពធិីបុណយ/រាម្រត្ីសទ្ាសរ 

   ពិធពីសិាអាហារទ្ពលោៃ ច/ត្ស្រន្តីទ្ែើមបថី្រអង្ហគ សម្របាក្ស ់

   ការលក្ស់ទ្ែើមបថី្រអង្ហគ សម្របាក្ស ់-សូក្សឡូា/ន្ំឃកុ្សឃី/ម្របត្ទិិ្ន្ 

   ការឧបត្ែមភ  

   ការម្របក្សតួ្/ម្រពឹត្តកិារណ៍ក្សឡីា ន្ិង 

   ការរត្ា់ រា៉ាត្ុង/ការម្របណំាងក្សង។់ 

អងគភាពអាចផ្សតលក់ារន្ញក្សចំណូលពីការថ្រអង្ហគ សម្របាក្សត់ាមរយៈយុទ្ធន

ការ ឬម្របទ្ភទ្ថ្ន្ការថ្រអង្ហគ សម្របាក្ស់ទ្ៅក្សនុងក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើរបាយការ-

ណ៏ហិរញ្ញវត្ែុ។ 
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ជរួ ែេង ់ CIFRS 

for 

NFPEs 

Ref. 

ការពន្យល ់

ចច២ ក្សថ្ម្រម, ការចូលរួមវិភាគ្ទាន្ ន្ងិ

ចំណូលទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ពីសាជកិ្ស * 

ក្ស៣៥ (ែ) ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពាន្មូលដាឋ ន្សាជកិ្សភាព សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្វូ

សាច់ម្របាក្ស់ន្ែលបាន្ទ្ទួ្លពសីាជកិ្សទាងំទ្នោះ។ 

ឧទាហរណ៏ថ្ន្ចំណូលពសីាជិក្សភាព៖ 

  ក្សថ្ម្រម/ការចូលរមួ វិភាគ្ទាន្សាជកិ្សភាព៖ ក្សថ្ម្រមសាជិក្សភាព

អាចទ្ធែើការន្ញក្សទ្ៅក្សនងុមទ្ធោបាយមួយន្ែលាន្សារៈសំខាន្់

ចំទ្ពាោះអនក្សទ្ម្របើម្របាស់   

ឧទាហរណ៏ ក្ស្ឹបក្សឡីាអាចគ្តិ្ថា វាាន្សារៈសំខាន្ក់្សនងុការ   ផ្សត

លន់្វូការន្ញក្សទ្ៅតាមម្របទ្ភទ្ថ្ន្ក្សថ្ម្រម ែូចជា សម្រាប់សិសេ

ចបង សិសេបអូន្ ន្ងិសិសេធមមតា 

   ការបរិចាច គ្ ឬការផ្សតលន់នពីសាជកិ្ស 

   ចំណូលពកីារលក្ស់ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវាទ្ៅឱ្យសាជកិ្ស 

 ក្សមចីពីសាជកិ្ស៖ រាលក់ារែចមី្របាក្សព់ីសាជកិ្សម្រត្ូវក្សត្់ម្រតាទុ្ក្សជា

ចំណូលមូលធន្ម្រសបទ្ៅតាម ចច១៤។    
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ចច៣ ចំណូលពកីារផ្សតល់ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា * 

 
 

អំទ្ណាយមួយចំន្នួ្ន្ែលបាន្ទ្ទួ្ល

ព ី រដាឋ ភបិាល(ទាងំថាន ក្សក់្សណាត លន្ងិ

ថាន ក្ស់មូលដាឋ ន្)ឬភាន ក្ស់ង្ហរទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្

គ្ឺសែ ិត្ទ្ៅក្សនងុក្សិចចសន្ោផ្សតល់ទំ្ន្ញិឬ

ទ្សវាន្ងិគ្ួរម្រត្ូវបាន្រួមបញ្ចូលទ្ៅ

ក្សនងុែេង់ទ្ន្ោះ។  

   ក្ស៣៥(គ្) សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្ូវចំណូលពីការផ្សតល់ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា ឧទាហរណ៏៖ 

 ចំណូលពកី្សិចចសន្ោជាមួយរដាឋ ភិបាល–អងគភាពអាចចុោះក្សិចច

សន្ោជាមួយរដាឋ ភបិាលក្សនងុការផ្សតល់ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវាជាក្សោ់ក្សជ់នូ្

សាធារណជន្។ ភាគ្ទ្ម្រចើន្ថ្ន្ក្សិចចសន្ោទាងំទ្ន្ោះ ន្ងឹាន្ក្សម្រមិត្

សមិទ្ធក្សមមន្ែលអងគភាពម្រត្ូវបំទ្ពញឱ្យបាន្ 

 ចំណូលពកីារលក្ស់ជនូ្សាធារណជន្–ឧទាហរណ៏ក្សថ្ម្រមវគ្គ

សិក្សា, ក្សថ្ម្រមពីការផ្សតលម់្របឹក្សា ឬទ្សវាម្របឹក្សាទ្ោបល់, ការលក្ស់

ទ្សៀវទ្ៅ, ក្សថ្ម្រមថាន ក្ស់មទ្ត្តយយ, playgroup fees, ន្ងិចំណូលពី

ហាងសបបុរសធម៌ 

 ចំណូលពភីត្ិសន្ោឬការជលួឧទាហរណ៏អងគភាពអាចាន្

អាោរន្ងិជលួក្សន្ន្្ងមួយចំន្នួ្ឱ្យទ្ៅអងគភាពែថ្ទ្, a marae  

អាចជលួបរិទ្វណរបស់ែួ្ន្សម្រាប់អាពាហព៍ពិាហ៍,ក្សថ្ម្រមទ្ទួ្ល

បាន្ពកីារជលួបរិទ្វណសម្រាប់ការទ្រៀបចំសន្និសីទ្ ន្ងិ 

 ក្សថ្ម្រមទ្ជើងសារន្ែលទ្ទួ្លបាន្ ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពគ្ជឺាអងគភាព

សបបុរសធម៌ថ្រអង្ហគ សម្របាក្ស់ ឧទាហរណ៏ អងគភាពន្ែលទ្ធែើការថ្រ

អង្ហគ សម្របាក្សជ់នំ្ួសឱ្យអងគភាពមិន្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញទ្ផ្សេង

ទ្ទ្ៀត្ ទ្ដាយគ្ិត្ក្សថ្ម្រមទ្ជើងសារជាភាគ្រយ ទ្នោះអងគភាពម្រត្ូវរួម

បញ្ចូលក្សថ្ម្រមទ្ជើងសារន្ែលបាន្ទ្ទួ្ល ទ្ៅទី្ទ្ន្ោះ។ 

ចច៤ 

 
 
 

ការម្របាក្ស,់ ភាគ្ោភ ន្ងិចំណូល  

ពីការវិន្ិទ្ោគ្ទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ * 

ក្ស៣៥ (ឃ)  សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្ូវចំណូលពីការវិន្ិទ្ោគ្ន្ែលអងគភាពាន្     

ឧទាហរណ៏៖ 

 ការម្របាក្ស់ - រួមាន្ការម្របាក្ស់ែុលន្ែលបាន្ទ្ទួ្លទ្ៅក្សនងុ   

គ្ណន្ធីនោរទាងំអស់ 

 ភាគ្ោភ - ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពាន្សន្្កឹ្សហ នុ្ទ្ៅក្សនងុ     ម្រក្សុម

ហ នុ្មួយ អងគភាពអាចទ្ទួ្លបាន្ភាគ្ោភជាទ្រៀងរាលរ់យៈ

ទ្ពល ៦ ន្ែ ឬ ១ ឆ្ន ំមតង ន្ិង 

 ចំណូលពីកាវិន្ិទ្ោគ្ទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ 

ចច៥ 

 

ចំណូលក្សិចចម្របត្ិបត្តកិារទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្   ក្ស៤១ សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្ូវចំណូលទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្៖ 

 ឧបត្ែមភធន្ធានរា៉ាប់រង – ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពបាន្ទ្ទួ្លសាច់

ម្របាក្ស់ពកីារធានរា៉ាប់រងសម្រាប់ធន្ធាន្ន្ែលរងការែូចខាត្ 

ឬបាត្់បង ់អងគភាពម្រត្ូវរួមបញ្ចូលសាច់ម្របាក្សន់្ែលបាន្ទ្ទួ្ល 

ទ្ៅទី្ទ្ន្ោះ  

 ម្របាក្សល់ក្ស់សួយសារ (Royalties) ន្ែលបាន្ទ្ទួ្ល 
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ចច៦ ចំណូលក្សិចចម្របត្ិបត្តកិារសរបុ * 

 រូបមន្ត 

 

 ចំន្នួ្សរុបថ្ន្ជួរទ្ែក្ស ចច១ ទ្ៅ ចច៥ 

 

 

ចណំាយម្របត្បិត្តកិារ “ទ្ត្ើអងគភាពបាន្ចណំាយទ្ៅទ្លើអែែ្ីោះ?” 

សតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែកុ្សមពុជាសម្រាប់អងគភាពមិន្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញត្ម្រមូវថា ទ្ែើមបីទ្ធែើឱ្យពត័្ា៌ន្អពំីចំណាយង្ហយ

ម្រសលួយល់សម្រាប់អនក្សទ្ម្របើម្របាស់ ចំណាយម្រត្ូវបូក្សសរុប ន្ងិដាក្ស់បង្ហា ញដាច់ទ្ដាយន្ ក្សទ្ៅតាមែេង់ ។ សតងដ់ាបាន្ក្សំណត្់ែេង់

អបបបរាមួយចំន្នួ្ន្ែលម្រត្ូវរាយការណ៏ដាច់ទ្ដាយន្ ក្ស ទ្ៅទ្ពលែេង់ទ្នោះពាក្សព់ន័្ធោន  ន្ងិាន្សារៈសំខាន្់ ជាែំុក្សុភំនួ្ចំទ្ពាោះអងគ

ភាព។ គ្ំរូរបាយការណ៍ ម្រត្ូវបាន្បទ្ងកើត្ទ្ ើងទ្ដាយទ្ម្របើែេងអ់បបបរាទាងំទ្ន្ោះ ប ុន្ន្តអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យែេងអ់បបបរាទាងំទ្ន្ោះអាចបំន្បក្ស

ទ្ចញពោីន បាន្ ឬែេង់បន្ន្ែមទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ម្រត្ូវបាន្បញ្ចូលបន្ន្ែម។ គ្ំរូរបាយការណ៍ក្ស៏អន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យអងគភាពផ្សតលជ់នូ្ន្ូវការន្ញក្សែេង់

ចំណាយទ្ៅក្សនងុក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ែផុ្សងន្ែរ។ 

 
 

ជរួ ែេង ់ CIFRS 

for 

NFPEs 

Ref. 

ការពន្យល ់

ចច៧ ចំណាយទាក្ស់ទ្ងន្ងឹការថ្រអង្ហគ ស

ម្របាក្ស់ជាសាធារណៈ៖* 

សូមចងចំា ទ្ែើមបីរួមបញ្ចូលម្របាក្ស់

សគ្ុណ ន្ែលបាន្ទូ្ទាត្់ទ្ៅឱ្យអនក្ស

សម ័ម្រគ្ចិត្ត ទាក្ស់ទ្ងន្ងឹការផ្សេពែផ្សាយ 

ន្ងិការថ្រអង្ហគ សម្របាក្ស។់ 

ក្ស៤៨ (ក្ស) ចំណាយទាងំទ្ន្ោះគ្ឺជា ចំណាយផ្ទេ ល់ន្ែលបាន្ទ្ក្សើត្ទ្ ើង ទ្ែើមបី

បទ្ងកើត្ចំណូលពកីារថ្រអង្ហគ សម្របាក្ស ់ែូចាន្ក្សនុងជួរទ្ែក្ស ចច១។ 

ចំណាយផ្ទេ លគ់្ឺជា ចំណាយទាងំឡាយណាន្ែលចំាបាច់ក្សនុងការទ្ធែើ

សក្សមមភាពថ្រអង្ហគ សម្របាក្ស។់ ឧទាហរណ៏ ការជលួបរិទ្វណ ឬបរិកាខ រ, 

ចំណាយទ្លើការផ្សេពែផ្សាយឬការទ្ធែើទី្ផ្សារ រង្ហែ ន្ ់ ឬទំ្ន្ញិទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្, 

ក្សថ្ម្រម ឬក្សថ្ម្រមទ្ជើងសារ។ 

អងគភាពអាចផ្សតលក់ារន្ញក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញសុទ្ធពកីារទ្រៀបចំម្រពតឹ្តិការណ៍ 

ឬ សក្សមមភាពថ្រអង្ហគ សម្របាក្សទ់្ៅក្សនងុក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើរបាយការណ៏

ហិរញ្ញវត្ែុ ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពគ្ិត្ថា វាជាព័ត្ា៌ន្សំខាន្់សម្រាប់អនក្ស

ទ្ម្របើម្របាស់។ 

ចច៨ ចំណាយទាក្ស់ទ្ងន្ងឹអនក្សសម ័ម្រគ្ចិត្ត   

ន្ងិន្ិទ្ោជតិ្ * 

សូមចងចំា ទ្ែើមបីរួមបញ្ចូល

ម្របាក្ស់សគ្ុណន្ែលបាន្ទូ្ទាត្់ទ្ៅ

ឱ្យអនក្សសម ័ម្រគ្ចិត្ត សម្រាប់ទ្សវា

ទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្។ 

ក្ស៤៨ (ែ) ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពជលួបុគ្គលកិ្ស សូមរួមបញ្ចូលន្ូវចំណាយពាក្សព់ន័្ធ   

ទាងំអស់ ទ្ៅទី្ទ្ន្ោះ៖ 

 ម្របាក្ស់ន្ែ ន្ងិម្របាក្សឈ់នួ ល រួមបញ្ចូលទាងំ ចំណាយទ្លើ

បុគ្គលកិ្សបទ្ណាត ោះអាសន្ន/បុគ្គលកិ្សជនំ្ួស 

  វិភាគ្ទាន្ទ្សាធន្ន្វិត្តន្ន៍្ិទ្ោជក្ស ន្ងិ 

 ទ្ផ្សេងៗទ្ទ្ៀត្៖ ការបណតុ ោះបណាត លបុគ្គលកិ្ស ការអភិវឌ្ឍ

 វិជាជ ជីវៈ ន្ិងការទ្ម្រជើសទ្រើសបុគ្គលកិ្ស ។ 
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ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

ការពន្យល ់

សំណងទ្លើការចំណាយន្ែលបាន្ទ្ក្សើត្ទ្ ើងទ្ដាយន្ទិ្ោជតិ្ជនំ្ួសឱ្យ

អងគភាព មិន្ម្រត្វូបាន្ចាត្់ថាន ក្សជ់ាចំណាយន្ិទ្ោជតិ្ទ្ ើយ ប នុ្ន្តម្រត្ូវក្សត្់

ម្រតាទ្ៅទ្ម្រកាមែេងស់មរមយថ្ន្ចណំាយ ពាក្សព់ន័្ធន្ងឹសំណង។ 

ចច៩ ចំណាយទាក្ស់ទ្ងន្ងឹការផ្សតល់ទំ្ន្ញិ ឬ

ទ្សវា * 

  ក្ស៤៨ (គ្) សូមបញ្ចូលទ្ៅក្សនងុជួរទ្ែក្សទ្ន្ោះន្ូវចំណាយទាក្ស់ទ្ងន្ងឹការផ្សតល់

ទំ្ន្ិញឬ ទ្សវា (ចំណាយទ្ធែើទ្ ើងទាក្ស់ទ្ងន្ឹងែេង់ចំណូល– 

“ចំណូលពកីារផ្សតល់ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា”)។ 

ឧទាហរណ៏ ចំណាយទ្លើការបញ្ញជ ទិ្ញសាភ រៈសុែភាព ទ្ែើមបីផ្សតល់

ទ្សវាសុែភាពែលក់្សាុរថាន ក្សម់ទ្ត្តយយ ែូចបាន្ចុោះក្សិចចសន្ោទ្ដាយ

រដាឋ ភបិាល។ 

ចំណាយភាគ្ទ្ម្រចើន្ ឬចំណាយរែឋបាលរបស់អងគភាព ក្ស៏សែ តិ្ទ្ៅក្សនុង

ែេង់ទ្ន្ោះន្ែរ ឧទាហរណ៏ ចំណាយសម្រាប់៖  

  

 ទូ្រស័ពេ 

 ព័ត្ា៌ន្វិទ្ោ/ក្សុំពយូទ័្រ 

 ការធានរា៉ាប់រង 

 ការជួសជលុ ន្ងិការន្ងទា ំ

 សាភ រៈការិោលយ័ 

 ការងត្ចម្ង 

 ថ្ង្ទ្ផ្សាើសំបុម្រត្/ការែឹក្សជញ្ជូន្ទំ្ន្ញិ ន្ងិ 

 ការសាអ ត្។ 

ចច១០ អំទ្ណាយន្ងិការបរិចាច គ្ន្ែលបាន្

ទូ្ទាត្ ់* 

  ក្ស៤៨ (ឃ) អងគភាពន្ែលន្បងន្ចក្សមូលន្ធិិក្សនងុរូបភាពជាអំទ្ណាយឬការបរិចាច គ្ 

ត្ម្រមូវឱ្យោត្ម្រត្ដាងអំទ្ណាយន្ែលបាន្ទូ្ទាត្ដ់ាច់ទ្ដាយន្ ក្សពី

ចំណាយម្របត្ិបត្តកិារទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្។ សូមបញ្ចូលទ្ៅក្សនុងជួរទ្ែក្សទ្ន្ោះន្ូវ    

ចំន្នួ្សរុបថ្ន្អំទ្ណាយន្ងិការបរិចាច គ្ទាងំអស់ន្ែលអងគភាពបាន្ទ្ធែើ

ទ្ ើងទ្ៅក្សនុងឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែ។ុ

   ទ្ោងទ្លើន្ផ្សនក្សទី្ ៥ ទាក្សទ់្ងន្ងឹការក្សត្ម់្រតាអំទ្ណាយ/ការបរិចាច គ្

ទ្ៅក្សនងុក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើសមិទ្ធក្សមមទ្សវា។ 
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ចច១១ 

 

 

 

 

 

 

ចំណាយក្សិចចម្របត្បិត្តកិារទ្ផ្សេងៗ 

សូមក្សត្់ចំណំាថាសតងដ់ារបាការណ៍

ហិរញ្ញវត្ែកុ្សមពុជាសម្រាប់អងគភាពមិន្

ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យ

អងគភាពដាក្ស់បង្ហា ញែេង់ចំណាយ

ម្របត្ិបត្តកិារបន្ន្ែមទ្ៅក្សនងុរបាយការ-

ណ៏ចំណូលន្ងិចំណាយ។ 

 ក្ស៥៤ -ក្ស៥៦  ចំណាយទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ន្ែលទ្ក្សើត្ទ្ ើង ចំាបាច់ម្រត្ូវរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះ៖ 

   ចំណាយការម្របាក្ស ់

 ចំណាយទ្ផ្សេងៗទ្ទ្ៀត្ 

 

 

 

ចច១២ ចំណាយក្សិចចម្របត្ិបត្តកិារសរុប * 

   រូបមន្ត 

 ចំន្នួ្សរុបថ្ន្ជួរទ្ែក្ស ចច៧ ទ្ៅ ចច១១។ 
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អត្ទិ្រក្សម្របត្បិត្តកិារ ឬ (ឱ្ន្ភាព) ន្ងិចណូំលន្ងិចណំាយមលូធន្ 

     ចំណូលន្ងិចំណាយអាចាន្ភាពែុសោន ទ្ៅតាមចរិក្សលក្សខណៈរបស់វា។ ចំណូលន្ងិចំណាយភាគ្ទ្ម្រចើន្ ទាក្ស់ទ្ងន្ងឹសក្សមមភាព

ម្របត្ិបត្តកិារធមមតារបស់អងគភាព (ឧទាហរណ៍ ចំណូលពីម្រពតឹ្តិការណ៍ថ្រអង្ហគ សម្របាក្សឬ់ម្របាក្សឈ់នួ លន្ែលបាន្ទូ្ទាត្ឱ់្យទ្ៅន្ទិ្ោជតិ្)។ 

ប ុន្ន្ត ចំណូលន្ងិចំណាយមួយចំន្នួ្ អាចទ្ក្សើត្ទ្ ើងពីម្របត្ិបត្តកិារថ្ន្ចរកិ្សលក្សខណៈរបស់មូលធន្ (ឧទាហរណ៍ ចំណូលពកីារលក្ស់   ក្សុំ

ពយូទ័្រ ឬសំណងក្សមចី)។ ទ្ែើមបផី្សតលព់័ត្ា៌ន្ន្ែលាន្សារៈសំខាន្់ែលអ់នក្សទ្ម្របើម្របាស់ សតងដ់ារបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ែកុ្សមពុជាសម្រាប់អងគ

ភាពមនិ្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញត្ម្រមូវឱ្យអងគភាពទ្ធែើការចាត្ថ់ាន ក្ស់ចំណូលន្ងិចំណាយជាចំណូល/ចំណាយម្របត្ិបត្តកិារ ឬចំណូល/

ចំណាយមូលធន្។  

 

ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

ការពន្យល ់

ចច១៣ អត្ិទ្រក្សឬ (ឱ្ន្ភាព)ក្សិចចម្របត្បិត្តិការ* 

 រូបមន្ត 

 

 ចំណូលម្របតិ្បត្តិការសរុប (ចច៦) ែក្ស ចំណាយម្របត្ិបត្តកិារសរុប   (ច

ច១២) 

ចច១៤ ចំណូលមូលធន្ *   ក្ស៣៥ (ង) 

& (ច) 

សូមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្វូចំណូលពកីារលក្ស់ធន្ធាន្ន្ងិចំណូលពកី្សមចី។ 

ការលក្ស់ធន្ធាន្រួមាន្ការលក្ស់ម្រទ្ពយសក្សមមរូបិយន្ិងការលក្ស់ការ    

 វិន្ិទ្ោគ្ែូចជាសនឹ្្ក្សប័ណណឬសញ្ញញ បណណ។អងគភាពម្រត្ូវបញ្ចូលទ្ៅទី្

ទ្ន្ោះន្ត្ការលក្ស់ធន្ធាន្ទាងំឡាយណាន្ែលាន្អាយកុាលទ្ម្របើម្របាស់

ទ្លើសពីែប់ពីរន្ែ ទ្ហើយទ្ម្រៅពីទ្ន្ោះជាចំណូលម្របត្ិបត្តិការ។   

ចច១៥ ចំណាយមូលធន្ *    ក្ស៤៨ (ង) 

&(ច) 

 

សូមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្ូវការបញ្ញជ ទិ្ញធន្ធាន្ ន្ិងសំណងក្សមចី។  

ការបញ្ញជ ទិ្ញធន្ធាន្រួមាន្ ការបញ្ញជ ទិ្ញម្រទ្ពយសក្សមមរូបិយ ន្ិងការ

បញ្ញជ ទិ្ញការវិន្ិទ្ោគ្ែូចជា សន្្ឹក្សប័ណណ ឬសញ្ញញ បណណ។ អងគភាព

ម្រត្ូវបញ្ចូលន្ត្ការបញ្ញជ ទិ្ញធន្ធាន្ទាងំឡាយណាន្ែលាន្អាយុ

កាលទ្ម្របើម្របាស់ទ្លើសពីែប់ពីរន្ែទ្ហើយទ្ម្រៅពីទ្ន្ោះជាចំណាយ   

ម្របត្ិបត្តិការ។  

ចំណាយមូលធន្មិន្រួមបញ្ចូលន្ូវចំណាយសម្រាប់ទ្ោលបំណង 

ម្របត្ិបត្តិការ ឬទ្ែើមបីទ្ផ្សេរធន្ធាន្ទ្ៅអងគភាពទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ទ្នោះទ្ទ្។ 

 
Row 

 Category  PBE SFR-C (NFP) 
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ការទ្ក្សើន្ទ្ ើង (ការធ្ាក្សច់ោុះ) សាចម់្របាក្ស ់

ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

ការពន្យល ់

ចច១៦ ការទ្ក្សើន្ទ្ ើង(ងយចុោះ)ទ្ៅក្សនុងគ្ណន្ី

ធនោរ ន្ិងសាច់ម្របាក្ស់ * 

  រូបមន្ត 

 ចច១៣ បូក្ស ចច១៤ ែក្ស ចច១៥ 

អត្ិទ្រក្សម្របត្ិបត្តកិារ(ឱ្ន្ភាព)បូក្សចំណូលមូលធន្ែក្សចំណាយមូលធន្។ 

ចច១៧ ភាពែុសោន ទ្លើការបក្សន្ម្រប         រូបិយ

ប័ណណ * 

ក្ស១៧ (គ្) ភាពែុសោន ទ្លើការបក្សន្ម្របរបិូយប័ណណន្ែលបាន្បង្ហា ញទ្ៅក្សនងុរបាយ-

ការណ៍ចំណូលន្ងិចំណាយគ្ជឺាគ្ណន្ីបម្រមុងន្ែលក្សត្់ម្រតាភាពែុសោន

រវាងចំន្នួ្សាច់ម្របាក្ស់ន្ែលបាន្បក្សន្ម្របតាមអម្រតាបតូរម្របាក្សន់កាលបរិទ្ចេទ្

ថ្ន្ចំណូលឬចំណាយ ន្ងិចំន្នួ្សមត្លុយសាច់ម្របាក្សត់ាមអម្រតា 

បតូរម្របាក្សន់កាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍។  

ចច១៨ គ្ណន្ធីនោរន្ងិសាច់ម្របាក្សន់ទ្ែើម

ឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែុ * 

   បញ្ចូលសមត្លុយឆ្ន ំមុន្ 

  រូបមន្តឆ្ន ំទ្ន្ោះ 

 សូមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្ូវចំន្នួ្សរុបថ្ន្សមត្លុយទ្សៀវទ្ៅសាច់ម្របាក្ស់

របស់អងគភាព,ទ្ហើយក្ស៏រួមបញ្ចូលផ្សងន្ែរន្វូសាច់ម្របាក្សក់្សនុងថ្ែ ឧទាហរណ៍

ម្របាក្ស់ រជជទ្ទ្យយបុទ្រម្របទាន្ ឬ សាច់ម្របាក្ស់រងចំា ន្ែលាន្។ ចំន្នួ្ទ្ន្ោះម្រត្ូវ

្ុ្ោះបញ្ញច ងំពសីាច់ម្របាក្ស់សរុបន្ែលអងគភាពបាន្រក្សាទុ្ក្សនទ្ែើមឆ្ន ំហិរញ្ញវ

ត្ែុ។ 

សូមចងចំាទ្ែើមបរួីមបញ្ចូលន្ូវសមត្លុយគ្ណន្ីសន្េ ំំកំ្ស៏ែូចជាសមត្លុយ

គ្ណន្ីមូលបបទាន្បម្រត្ផ្សងន្ែរ។  

 

ចច១៩ គ្ណន្ធីនោរន្ងិសាច់ម្របាក្សន់ចុង

ឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែុ * 

  រូបមន្ត 

 សាច់ម្របាក្សន់ទ្ែើមឆ្ន ំហរិញ្ញវត្ែ ុ (ចច១៧) បូក្ស ការទ្ក្សើន្ទ្ ើង (ការធ្ាក្ស់

ចុោះ) សាច់ម្របាក្ស ់(ចច១៦)។ 

 

on 
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ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

ការពន្យល ់

ចច២០ ត្ំណាងទ្ដាយ *៖ 

   បញ្ចូលសមត្លុយ 

 

           សូមចងចំាក្សនងុការន្ក្សត្ម្រមូវ

ក្សំណត្ម់្រតាធនោរសម្រាប់           

មូលបបទាន្បម្រត្ន្ែលមិន្បាន្បង្ហា ញ 

ឬសាច់ម្របាក្ស់ន្ែលមិន្ដាក្សប់ទ្ញ្ញើក្សនុង 

ធនោរ។ 

 

ក្ស៥៩ ទ្ន្ោះបង្ហា ញពីទី្ក្សន្ន្្ងន្ែលសាច់ម្របាក្ស់របស់អងគភាពម្រត្ូវបាន្រក្សាទុ្ក្ស។ 

សូមរួមបញ្ចូលន្វូសាច់ម្របាក្សន់្ងិគ្ណន្ធីនោរទាងំអស់របស់អងគភាព

ទ្ៅទី្ទ្ន្ោះ ឧទាហរណ៍ែូចជា៖ 

   គ្ណន្ីមូលបបទាន្បម្រត្ 

   គ្ណន្ីសន្េ ំ

   គ្ណន្ីម្របាក្ស់បទ្ញ្ញើាន្កាលក្សំណត្ ់

   សាច់ម្របាក្ស់រងចំា 

   ម្របាក្ស់រជជទ្ទ្យយបុទ្រម្របទាន្ 

  សាច់ម្របាក្សក់្សនុងថ្ែ 

 ភាពែុសោន ទ្លើការបក្សន្ម្របរបិូយប័ណណ 

 
 

ចច២១ គ្ណន្ធីនោរន្ងិសាច់ម្របាក្សស់រុប     

នចុងឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែុ * 

 រូបមន្ត 

 

 ទ្ន្ោះគ្ឺជាចំន្នួ្សរបុថ្ន្គ្ណន្ធីនោរន្ងិសាច់ម្របាក្ស់ទាងំអស់របស់     

អងគភាព។ ចនំ្នួ្សរបុទ្ន្ោះ គ្ួរម្រសបទ្ៅតាម ចច១៨។ 
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ណននក្ទី ៥៖ ក្ាំែត្់េាគ លស់លើរបាយការែ៍ហរិញ្ញវត្ែុ 

 

ទ្ោលបំណងថ្ន្ក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុ គ្ឺទ្ែើមបីបន្ន្ែមភាពលមអតិ្ទ្លើពត័្៌ាន្ន្ែលាន្ក្សនងុន្ផ្សនក្សទ្ផ្សេងថ្ន្របាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ែ ុន្ិងទ្ែើមបផី្សតលព់័ត្ា៌ន្ពាក្សព់ន័្ធបន្ន្ែម។ 

 

គ្ំរូរបាយការណ៍ ាន្ក្សំណត្ស់ាគ ល់ែូចខាងទ្ម្រកាម៖ 

 ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទី្ ១៖ ទ្ោលន្ទ្ោបាយគ្ណទ្ន្យយ 

 ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទី្ ២៖ ការវិភាគ្ចំណូល 

 ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទី្ ៣៖ ការវិភាគ្ចំណាយ 

 ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទី្ ៤៖ អាក្សរទ្លើត្ថ្ម្បន្ន្ែម 

 ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទី្ ៥៖ ការន្ក្សន្ម្របក្សំហសុ គ្ង 

 ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទី្ ៦៖  ម្របត្តិបត្តិការជាមួយភាគ្ពីាក្សព់ន័្ 

 ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទី្ ៧៖ ម្រពតឹ្តកិារណ៍ទ្ម្រកាយកាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍ 

 ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទី្ ៨៖ ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទ្លើសមិទ្ធក្សមមទ្សវា (ក្សណំត្់សាគ ល់ជាជទ្ម្រមើស) 

 ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទី្ ៩៖ ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទ្លើធន្ធាន្ន្ងិកាត្ពែក្សិចច (ក្សំណត្់សាគ ល់ជាជទ្ម្រមើស) 

 ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទី្ ១០៖ ក្សណំត្់សាគ ល់បន្ន្ែម 

 

ក្សំណត្ស់ាគ ល់ទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ អាចម្រត្ូវបាន្បន្ន្ែម ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពទ្មើលទ្ឃើញថាាន្ភាពសមម្រសប។  

 

 ន្ផ្សនក្សន្ែលម្រត្ូវបំទ្ពញ ាន្សាគ ល់ទ្ដាយសញ្ញញ ផ្ទក យ “*” ទ្ៅពីទ្ម្រកាយ ន្ផ្សនក្សទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ម្រោន្់ន្ត្ជាជទ្ម្រមើសបន្ន្ែមប ុទ្ណាណ ោះ។ 

 
 

ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្ ី១៖ ទ្ោលន្ទ្ោបាយគ្ណទ្ន្យយ * 

សូមទ្ធែើការទ្ម្រជើសទ្រើសទ្ោលន្ទ្ោបាយន្ែលាន្ជាប់ទាក្ស់ទ្ងន្ឹងអងគភាព។ 

  

ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

ការពន្យល ់

គ្គ្១ មូលដាឋ ន្ថ្ន្ការទ្រៀបចំ * ក្ស៦៥ មូលដាឋ ន្ថ្ន្ការទ្រៀបចំទ្ន្ោះន្ងឹក្ាយជាសតងដ់ាសម្រាប់ម្រគ្ប់អងគភាព។ 

គ្គ្២ អាក្សរទ្លើត្ថ្ម្បន្ន្ែម * ក្ស៦៦ សូមទ្ម្រជើសទ្រើសទ្ោលន្ទ្ោបាយពាក្សព់ន័្ធ។ 

 

 Ref 

ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្ ី២៖ ការវភិាគ្ចណូំល 

ទ្ន្ោះគ្ឺជាក្សំណត់្សាគ ល់ បន្ន្ែមមួយន្ែលអន្ុញ្ញញ ត្ឱ្យអងគភាពផ្សតល់ន្ូវការន្ញក្សបន្ន្ែមអំពីែេង់ចំណូលន្ែលបាន្រាយការណ៍ទ្ៅក្សនុង

របាយការណ៍ចំណូលន្ិងចំណាយ។  
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ឆ្ន ំមុន្ 

ម្របាក្ស់ទ្រៀលន្ែមរ 

 

 
សូមបញ្ចូលន្ត្

ម្របាក្ស់ទ្រៀល

ប ុទ្ណាណ ោះ។ 

 

  

  

  

  

  

 

- 

 

   ឆ្ន ំមុន្ 

ម្របាក្ស់ទ្រៀលន្ែមរ 

 

 សូមបញ្ចូលន្ត្

ម្របាក្ស់ទ្រៀល

ប ុទ្ណាណ ោះ។ 

 

  

  

  

  

  

 

- 

 

 

 
 

 
 

ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្ ី៣៖ ការវភិាគ្ចណំាយ 

 

ទ្ន្ោះគ្ឺជាក្សំណត់្សាគ ល់ បន្ន្ែមមួយ ន្ែលអន្ុញ្ញញ ត្ឱ្យអងគភាពផ្សតល់ន្ូវការន្ញក្សបន្ន្ែមអំពីែេង់ចំណាយន្ែលបាន្រាយ-ការណ៍ទ្ៅ

ក្សនុងរបាយការណ៍ចំណូលន្ិងចំណាយ។  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
ឆ្ន ំទ្ន្ោះ 

ធាត្ចុណូំល ការវភិាគ្ ម្របាក្ស់ទ្រៀលន្ែមរ 

 (ឧទាហរណ៍) ចំណូលពីការថ្រ

អង្ហគ សម្របាក្ស់ពីសាធារណជន្ 

 

  

 
សូមបំទ្ពញរាល់គ្ណន្ទីាងំអស់ 

  
សូមបញ្ចូលន្ត្

ម្របាក្ស់ទ្រៀល

ប ុទ្ណាណ ោះ។ 

 

    

    

    

    

    

  

 សរុប - 

   ឆ្ន ំទ្ន្ោះ 

ធាត្ចុណំាយ ការវភិាគ្ ម្របាក្ស់ទ្រៀលន្ែមរ 

 (ឧទាហរណ៍) ចំណាយសម្រាប់

ការផ្សេពែផ្សាយ ន្ិងការថ្រអង្ហគ ស

ម្របាក្ស់ជាសាធារណៈ     

 

  

 
សូមបំទ្ពញរាល់គ្ណន្ទីាងំអស់ 

  
សូមបញ្ចូលន្ត្

ម្របាក្ស់ទ្រៀល

ប ុទ្ណាណ ោះ។ 

 

    

    

    

    

    

  

 សរុប - 
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ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្ ី៤៖ អាក្សរទ្លើត្ថ្ម្បន្ន្ែម * 

ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

ការពន្យល ់

 អាក្សរទ្លើត្ថ្ម្បន្ន្ែមទ្លើធាត្ុចូល 

(VAT Input) 

 ក្ស៦៦ (ែ) ចំន្នួ្អាក្សរទ្លើត្ថ្ម្បន្ន្ែមន្ែលអងគភាពបាន្ទូ្ទាត្ត់ាមរយៈការបញ្ញជ

ទិ្ញទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា។ 

 អាក្សរទ្លើត្ថ្ម្បន្ន្ែមទ្លើធាត្ុទ្ចញ 

(VAT Output) 

 ក្ស៦៦ (ែ) ចំន្នួ្អាក្សរទ្លើត្ថ្ម្បន្ន្ែមន្ែលបាន្ម្របមូលពអីត្ិងិជន្តាមរយៈការ 

លក្ស់ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា។ 

  

ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្ ី៥៖ ការន្ក្សត្ម្រមវូក្សហំសុ គ្ង * 

 

ជរួ ែេង ់
CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

ការពន្យល ់

អ១ ការន្ក្សន្ម្របក្សំហសុ គ្ង * ក្ស៦៧ ទ្ៅទ្ពលអងគភាពទ្ធែើការន្ក្សត្ម្រមូវក្សំហុស គ្ងជាែំុក្សុភំនួ្មួយន្ែលបាន្  

ទ្ក្សើត្ទ្ ើងនការិយបរិទ្ចេទ្មុន្ អងគភាពម្រត្ូវោត្ម្រត្ដាងព័ត្ា៌ន្

លមអតិ្ថ្ន្ការន្ក្សត្ម្រមូវទ្នោះទ្ៅក្សនុងសមត្លុយសាច់ម្របាក្ស់ទ្ែើមម្រោ 

(opening cash balance)។ មិន្ាន្ការត្ម្រមូវឱ្យទ្ធែើការន្ក្សត្ម្រមូវ

ចំទ្ពាោះការយិ បរិទ្ចេទ្មុន្ទ្ ើយ។ 

 

 

ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្ ី៦៖ ម្របត្បិត្តកិារជាមយួភាគ្ពីាក្សព់ន័្ធ * 

ទំ្នក្ស់ទំ្ន្ងជាមួយភាគ្ពីាក្សព់ន័្ធទ្ក្សើត្ទ្ ើងពាសទ្ពញវិស័យមិន្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញ។ ការោត្ម្រត្ដាងពទំី្នក្ស់ទំ្ន្ងន្ិងម្របត្ិបត្តកិារ

ជាមួយភាគ្ពីាក្សព់ន័្ធ គ្ឺពតិ្ជាាន្ភាពចំាបាច់ទ្ែើមបរីក្សាបាន្ន្ូវគ្ណទ្ន្យយភាព ន្ងិទ្ែើមបីអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យអនក្សទ្ម្របើម្របាស់អាចទ្ធែើការន្សែង

យល់បាន្កាន្់ន្ត្ម្របទ្សើរអំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុរបស់អងគភាព។ 

 

ភាគ្ពីាក្សព់ន័្ធ រួមាន្៖  

 បុគ្គលន្ែលាន្ឥទ្ធិពលជាែំុក្សំភនួ្មក្សទ្លើអងគភាព (ែូចជាអនក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងការិោល័យ សាជកិ្សគ្ណៈក្សាម ធិការ ឬ

បុគ្គលទ្ផ្សេងៗទ្ទ្ៀត្ន្ែលពាក្សព់ន័្ធន្ឹងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងជាយុទ្ធសាស្រសត របស់អងគភាព ទាងំបុគ្គលកិ្ស ឬអនក្សសម ័ម្រគ្ចិត្ត) ក្ស៏ែូចជា

សាច់ញាត្ជិិត្សន ិទ្ធរបស់ទ្គ្ ន្ងិ  
 

 អងគភាពទ្ផ្សេងៗទ្ទ្ៀត្ន្ែលាន្ឥទ្ធិពលជាសារវន័្តមក្សទ្លើអងគភាព។  

      បុគ្គលមិន្ន្មន្ជាភាគ្ពីាក្សព់ន័្ធទ្ ើយ ម្របសិន្ទ្បើទ្គ្ាន្ជាប់ទាក្ស់ទ្ងន្ត្ទ្ៅក្សនុងែំទ្ណើរការម្របចំាថ្ងៃរបស់អងគភាព ន្ងិមិន្
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ាន្ជាប់ពាក្សព់ន័្ធទ្ៅក្សនងុការសទ្ម្រមចចិត្តជាយុទ្ធសាស្រសត របស់អងគភាពទ្នោះទ្ទ្។  

ម្របត្ិបត្តកិារជាមួយភាគ្ពីាក្ស់ពន័្ធ គ្ឺជាការទ្ផ្សេរម្របាក្ស ់ឬធន្ធាន្ែថ្ទ្ទ្ទ្ៀត្ រវាងអងគភាពរាយការណ៍ន្ងិបុគ្គល ឬអងគភាពទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ន្ែល

ាន្ទំ្នក្ស់ទំ្ន្ងជតិ្សន ិទ្ធជាមួយអងគភាពរាយការណ៍ ទ្ហើយអាចាន្ឥទ្ធិពលមក្សទ្លើអងគភាពរាយការណ៍។ ម្របត្ិបត្តកិារទ្ន្ោះរួមាន្

ម្របត្ិបត្តកិារធុរក្សិចចជាជាែំុក្សំភនួ្ធមមតាម្រពមទាងំម្របត្ិបត្តិការទ្ៅទ្ម្រកាមត្ថ្ម្ទី្ផ្សារ(រួមាន្ការផ្សតល់ទំ្ន្ញិឬទ្សវាទ្ដាយឥត្គ្តិ្ថ្ង្)។  
 

សតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែកុ្សមពុជាសម្រាប់អងគភាពមនិ្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញ ត្ម្រមូវឱ្យអងគភាពម្រត្ូវទ្ធែើការរាយការណ៍ព័ត្ា៌ន្អំពី

ម្របត្ិបត្តកិាររបស់ែួ្ន្ជាមួយភាគ្ពីាក្ស់ពន័្ធែូចខាងទ្ម្រកាម៖ 

 

  

ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

ការពន្យល ់

អ២ ការពន្យលអ់ពំីទំ្នក្ស់ទំ្ន្ងជាមួយភាគ្ី

ពាក្សព់ន័្ធ * 

 ក្ស៧៣ (ក្ស) ការពពិណន៌ថាទ្ត្ើភាគ្ពីាក្សព់ន័្ធជាន្រណា។ 

ឧទាហរណ៍ទី្ ១៖ ទ្ោក្ស ក្ស គ្ជឺាសាជកិ្សមួយថ្ន្សាែ ប័ន្បបញ្ញត្តកិ្សរ 

ទ្ហើយក្សា៏ន្ម្រក្សុមហ នុ្ ABC Training Ltd.មួយផ្សងន្ែរ។  

ឧទាហរណ៍ទី្ ២៖ ក្សញ្ញញ  ែ គ្ឺជាក្សនូ្ម្រសីរបស់ម្របធាន្ន្ផ្សនក្សម្របត្ិបត្តិ-

ការរបស់អងគភាព។ 

អ៣ ការពន្យលន់្ងិចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្សចំ់ណូល 

ឬចំណាយន្ែលទាក្ស់ទ្ងន្ងឹម្របត្ិបត្តិ-

ការ * 

 

សូមចងចំាក្សនុងការបញ្ចូលទំ្ន្ញិ 

ឬទ្សវា ន្ែលបាន្ផ្សតលជ់នូ្ទ្ដាយឥត្-

គ្ិត្ថ្ង្ ទ្ដាយភាគ្ពីាក្សព់ន័្ធ។  

សូមចងចំាក្សនុងការបញ្ចូលក្សថ្ម្រម 

ថ្ន្ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងណាមួយន្ែលបាន្

ទូ្ទាត្់ទ្ៅកាន្ភ់ាគ្ពីាក្សព់ន័្ធមួយ។  
 

 ក្ស៧៣ (ែ) សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្ូវការពិពណ៌នអំពមី្របត្ិបត្តិការជាមួយភាគ្ី

ពាក្ស់ពន័្ធ ន្ិងចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្ស់ន្ែលបាន្ទូ្ទាត្់ រួមទាងំការទ្ផ្សេរធន្ធាន្ 

ទ្ដាយពុំាន្ការពចិារណា៖ 

ឧទាហរណ៍ទី្ ១៖ ម្រក្សុមហ នុ្ ABC Training Limited បាន្ចូលរួម

ទ្ៅក្សនងុការម្រត្តួ្ពនិ្តិ្យក្សមមវិធីបណតុ ោះបណាត លងមីមួយសម្រាប់អងគភាព។ 

ត្ថ្ម្សរុបថ្ន្ម្របត្ិបត្តិការទាងំអស់សម្រាប់ឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែុគ្ឺ 

៨,០០០,០០០ ទ្រៀល (ឆ្ន ំមុន្ ៦,០០០,០០០ ទ្រៀល)។ 

ឧទាហរណ៍ទី្ ២៖ ក្សញ្ញញ  ែ បាន្លក្សផ់្សេោះរបស់នងឱ្យទ្ៅអងគភាព តាម

ការវាយត្ថ្ម្របស់រដាឋ ភបិាល។ 
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អ៤ ចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្ស់ន្ែលម្រត្ូវសងព ី ឬទ្ៅ

កាន្់ភាគ្ពីាក្សព់ន័្ធ (ទ្បើាន្) នកាល

បរិទ្ចេទ្រាយការណ៍ * 

 ក្ស៧៣ (គ្) ក្សំណត្់ចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្ស់ន្ែលម្រត្វូសងព ីឬទ្ៅកាន្ភ់ាគ្ពីាក្សព់ន័្ធនកាល-

បរិទ្ចេទ្សមត្លុយ។ 

ឧទាហរណ៍ទី្ ១៖ ពុំាន្ចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្សណ់ាមួយន្ែលមិន្ទាន្់បាន្

សងនកាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍ទ្ ើយ (ឆ្ន ំមុន្ ពុំាន្)។ 

ឧទាហរណ៍ទី្២៖ ចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្ស ់៨០,០០០,០០០ ទ្រៀល ជាប់ជំពាក្ស់

ក្សញ្ញញ  ែ គ្តិ្ម្រត្ឹមកាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍ (ឆ្ន ំមុន្ ពុំាន្)។ 

 

 

ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្ ី៧៖ ម្រពតឹ្តកិារណ៍ទ្ម្រកាយកាលបរទិ្ចេទ្រាយការណ៍ * 

ម្រពឹត្តកិារណ៍ទ្ម្រកាយកាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍ គ្ឺជាម្រពតឹ្តិការណ៍ជាែំុក្សំភនួ្ទាងំឡាយណា ទាងំទ្ពញចិត្ត ន្ងិមិន្ទ្ពញចិត្ត ន្ែលទ្ក្សើត្

ទ្ ើងរវាងកាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍ ន្ងិកាលបរិទ្ចេទ្ន្ែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុម្រត្ូវបាន្ទ្រៀបចំរួចរាល់សម្រាប់ការអន្ុម័ត្។ សម្រាប់

ម្រពឹត្តកិារណ៍ជាសារវន័្ត អងគភាពម្រត្ូវរាយការណ៍ែូចខាងទ្ម្រកាម៖ 

 

សតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែកុ្សមពុជាសម្រាប់អងគភាពមិន្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញ មិន្ត្ម្រមូវឱ្យាន្ពត័្ា៌ន្ទ្ម្របៀបទ្ធៀបសម្រាប់

ម្រពឹត្តកិារណ៍ទ្ម្រកាយកាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍ទ្នោះទ្ទ្។ 

 

ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

ការពន្យល ់

អ៥ ចរិក្សលក្សខណៈថ្ន្ម្រពតឹ្តកិារណ៍ * ក្ស៧៥ (ក្ស) សូមរួមបញ្ចូលន្ូវការពពិណន៌អពំីម្រពឹត្តកិារណ៍ 

ឧទាហរណ៍ទី្ ១៖ 

 សបាត ហ៍បនេ ប់ពកីាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៍អគ្គភី័យបាន្បំផ្្ទញ

បន្េប់សតុក្សទំ្ន្ញិមួយន្ែលអងគភាពទ្ម្របើក្សនុងការរក្សា  ទុ្ក្សសតុក្ស

ផ្សលតិ្ផ្សលបាន្ពីការបរិចាច គ្។ 

ឧទាហរណ៍ទី្ ២៖ 

 ពីរសបាត ហ៍មុន្ទ្ពលន្ែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុម្រតូ្វបាន្

អន្ុម័ត្ បំពង់ទឹ្ក្សមួយបាន្ធ្ាយជន្ល់ិចក្សន្ន្្ងការោិល័យ

របស់អងគភាព។ 
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អ៥ ការបា ន្ស់ាម ន្អពំីចំណូលចំណាយ 

ធន្ធាន្ ឬកាត្ពែក្សិចចពាក្សព់ន័្ធ * 

 ក្ស៧៥ (ែ) ឧទាហរណ៍ទី្១៖ 

   អងគភាពពុំាន្ការធានរា៉ាប់រងម្រគ្បែណត ប់ទ្លើសតុក្សទ្ៅក្សនុង

បន្េប់សតុក្សទំ្ន្ិញទ្នោះទ្ទ្។ 

 

ឧទាហរណ៍ទី្ ២៖ 

  អងគភាពាន្ការធានរា៉ាប់រងទ្ពញទ្លញម្រគ្បែណត ប់ទ្លើ

ការែូចខាត្ទ្ដាយសារទឹ្ក្ស។ 

អ៦ ម្រពឹត្តកិារណ៍អាចប ោះពាលែ់លែំ់ទ្ណើរ-

ការបន្តទ្ៅមុែរបស់អងគភាពបាន្ោ ង

ែូចទ្មតច* 

 ក្ស៧៥ (គ្) ឧទាហរណ៍ទី្ ១៖ 

 កាន្សត្ក្សនុងម្រសុក្សបាន្ទ្បាោះពុមពផ្សាយអំពីការខាត្បង់របស់

អងគភាព ទ្ហើយអងគភាពបាន្ទ្ទួ្លផ្សលិត្ផ្សល ពីការ ជា

ទ្រៀងរាល់ថ្ងៃ។  

 

ឧទាហរណ៍ទី្ ២៖ 

  អងគភាពបា ន្់សាម ន្ថាការសាអ ត្ការិោល័យន្ឹងម្រត្ូវការ   

រយៈទ្ពលមួយន្ែន្ែលទ្ៅក្សនុងចទ្ន្ោះទ្ពលទ្ន្ោះន្ឹងាន្

ការរំខាន្មួយចំន្ួន្ទ្ក្សើត្ទ្ ើងចំទ្ពាោះការផ្សតល់ទ្សវា។  
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    ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្ ី៨៖ ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្លើសមទិ្ធក្សមមទ្សវា  

 “ទ្ត្ើអងគភាពបាន្ទ្ធែើអែែ្ីោះ?” ទ្ហើយ “ទ្ត្ើអងគភាពបាន្ទ្ធែើវាទ្ៅទ្ពលណា?” 

 

ទ្ោលបំណងថ្ន្ក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើសមិទ្ធក្សមមទ្សវា គ្ឺទ្ែើមបីបង្ហា ញពីសក្សមមភាពរបស់អងគភាពនឆ្ន ំក្សន្្ងទ្ៅ។ ការរាយការណ៍អពំី

ទំ្ន្ិញ ឬទ្សវាន្ែលបាន្ផ្សតល់ គ្ឺជាន្ផ្សនក្សែ៏សំខាន្់មួយថ្ន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុ ន្ងិជាឱ្កាសែ៏ាន្ឥទ្ធិពលមួយសម្រាប់ឱ្យអងគភាព

បរិោយពីទ្រឿងរា៉ាវរបស់ែួ្ន្ ជាពិទ្សសទ្ៅទ្ពលការរាយការណ៍ាន្ជាប់ពាក្សព់ន័្ធន្ងឹការសទ្ម្រមចបាន្ន្ូវទ្បសក្សក្សមមរបស់អងគភាព។ 

 

ក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើសមិទ្ធក្សមមទ្សវា ក្ស៏ាន្សារៈសំខាន្ផ់្សងន្ែរក្សនុងការបំទ្ពញកាត្ពែក្សិចចគ្ណទ្ន្យយភាពទ្ែើមបផី្សតល់ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា ទ្ៅ

កាន្់បុគ្គលែថ្ទ្ ទ្ៅទ្ពលអងគភាពបាន្ទ្ទួ្លអំទ្ណាយពអីនក្សផ្សតល់មូលន្ធិឬិបាន្ចុោះក្សិចចសន្ោជាមួយរដាឋ ភិបាលឬសាែ ប័ន្ែថ្ទ្ទ្ទ្ៀត្។ 

 

ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែាុន្ម្របសិទ្ធភាពបំផ្សតុ្ ទ្ៅទ្ពលអងគភាពាន្ន្ផ្សន្ការនទ្ែើមឆ្ន ំន្ែលអាចរាយការណ៍ន្ផ្សអក្សទ្លើន្ផ្សន្ការទ្នោះ 

នចុងឆ្ន ំបាន្។ 

 

ក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើសមិទ្ធក្សមមទ្សវា មិន្បាន្រពំឹងឱ្យទ្ធែើការបញ្ចូលន្ូវគ្ណន្លីមអិត្ថ្ន្អែីម្រគ្ប់ោ ងន្ែលអងគភាពទ្ធែើទ្ ើយ។ ជនំ្ួសមក្ស

 វិញ ក្សំណត្់សាគ លទ់្លើសមិទ្ធក្សមមទ្សវា គ្ួររួមបញ្ចូលន្វូបញ្ញា ជាែំុក្សុភំនួ្ន្ែលពាក្សព់ន័្ធន្ងឹែំទ្ណើរការរបស់អងគភាព ទ្ែើមបីអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យ

អនក្សទ្ម្របើម្របាស់អាចន្សែងយលអ់ពំីមូលទ្ហត្ុន្ែលទំ្ន្ញិឬទ្សវាម្រត្ូវបាន្ផ្សតលជ់នូ្ទ្ដាយអងគភាព ន្ិងទ្ែើមបផី្សតលន់្ូវមូលដាឋ ន្មួយក្សនងុការ

វាយត្ថ្ម្ពីម្របសិទ្ធភាព ន្ងិស័ក្សតិសិទ្ធភាពថ្ន្ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា ន្ែលបាន្ផ្សតលជ់នូ្ទ្ដាយអងគភាព។ 

 

ក្សំណត់្សាគ ល់ទ្លើសមិទ្ធក្សមមទ្សវា ម្រត្ូវបាន្ន្ផ្សអក្សទ្លើធាត្ុសំខាន្់ចំន្ួន្ពីរគ្ឺ៖ 

(ក្ស) លទ្ធផ្សល៖ អែីន្ែលអងគភាពក្សពំុងសទ្ម្រមចឱ្យបាន្ ពាក្ស់ពន័្ធន្ងឹឥទ្ធិពលរបស់ែួ្ន្មក្សទ្លើសងគម ន្ិង 

(ែ) ទិ្ន្នផ្សល៖ ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវាន្ែលអងគភាពបាន្ផ្សតល ់ទ្ៅក្សនងុអ ុំងឆ្ន ំ។ 

 

ក្សំណត់្សាគ ល់ទ្លើសមិទ្ធក្សមមទ្សវាទ្ៅក្សនុងគំ្រូរបាយការណ៍ ម្រត្ូវបាន្ដាក្ស់បង្ហា ញក្សនុងទ្ម្រមង់ជាតារាង (tabular) ជាមួយន្ងឹចទ្ន្ោះ

ទំ្ទ្ន្រសម្រាប់បញ្ចូលពត័្ា៌ន្បន្ន្ែមទ្ៅទ្ម្រកាមតារាង។ ទ្ទាោះបីជាោ ងណា អងគភាពមួយចនំ្នួ្អាចទ្មើលទ្ឃើញថា ការដាក្ស់បង្ហា ញ

ន្បបគ្ំន្ូសតាង ាន្លក្សខណៈង្ហយម្រសួលជាងែលអ់នក្សទ្ម្របើម្របាស់ ទ្ហើយអាចទ្ម្របើបញ្ចូលោន រវាងម្រកាប តារាង ន្ងិរូបភាព ទ្ែើមបីគ្ូស

បញ្ញជ ក្ស់ពីែំទ្ណើរការថ្ន្អងគភាពរបស់ែួ្ន្សម្រាប់ឆ្ន ំទ្នោះ។ 
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អ៧ 

 

ការពន្យលព់លីទ្ធផ្សល 

 

ការរាយការណ៍ពលីទ្ធផ្សលរបស់ 

អងគភាព គ្ឺជាលក្សខែណឌ ត្ម្រមូវបន្ន្ែម

មួយថ្ន្សតងដ់ារបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ែុ

ក្សមពុជាសម្រាប់អងគភាពមិន្ន្សែងរក្ស

ម្របាក្ស់ចំទ្ណញ។ ប នុ្ន្តការរាយការណ៍

ពលីទ្ធផ្សលទ្ៅក្សនុងក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើ

សមិទ្ធក្សមមទ្សវា អន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យអនក្សទ្ម្របើ-

ម្របាស់អាចន្សែងយលអ់ំពីមលូទ្ហត្ុ

ន្ែលទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា ម្រត្ូវបាន្ផ្សតលជ់នូ្

ទ្ដាយអងគភាព។ 

 ក្ស៧៧ (ក្ស) ការពពិណ៌នអំពលីទ្ធផ្សល ន្ែលអងគភាពក្សំពងុសទ្ម្រមចឱ្យបាន្ ឬ 

ជោះឥទ្ធិពលតាមរយៈការផ្សតល់ទំ្ន្ញិឬទ្សវារបស់ែួ្ន្។ លទ្ធផ្សល

អាចាន្ជាប់ទាក្ស់ទ្ងោ ងជតិ្សន ិទ្ធន្ឹងទ្បសក្សក្សមមឬទ្ោលបំណង

ន្ែលបាន្រាយការណ៍ទ្ៅក្សនុងន្ផ្សនក្សពត័្៌ាន្របស់អងគភាពថ្ន្របាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ែ។ុ ភាពែុសោន ែ៏ចមបងគ្ថឺាទ្បសក្សក្សមមឬទ្ោល

បំណងគ្ឺន្ត្ងន្ត្ម្រត្ូវបាន្ន្ចងទ្ៅក្សនងុលក្សខែណឌ ទូ្ោយ ឬ ទូ្ទ្ៅ 

ទ្ហើយអន្ុវត្តទ្ពញមួយអាយកុាលរបស់អងគភាព។ ផ្សេុយទ្ៅវិញ  

ការពពិណ៌នអំពលីទ្ធផ្សលទ្ៅក្សនុងក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើសមិទ្ធក្សមម

ទ្សវាគ្ួរាន្លក្សខណៈជាក្សោ់ក្ស់ជាងទ្ន្ោះន្ងិទ្ផ្ទត ត្ទ្លើអែីន្ែល 

អងគភាពក្សំពងុសទ្ម្រមចឱ្យបាន្ទ្ៅក្សនងុរយៈទ្ពលែី្ ទ្ៅមធយម។ 

ឧទាហរណ៍ ទ្បើទ្មើលទ្លើរបាយការណ៍ទ្បសក្សក្សមមមួយចនំ្នួ្ន្ែល

ទ្យើងបាន្ទ្ម្របើជាឧទាហរណ៍ទ្ៅក្សនងុន្ផ្សនក្សពត័្ា៌ន្របស់អងគភាព៖ 

របាយការណ៍ទ្បសក្សក្សមមាន្ែូចជា៖ 

 ការកាត្់បន្ែយការចម្ងទ្មទ្រាគ្ទ្អែស៍ទ្ៅកាន្់ស្រសត ី

ទ្ៅក្សនងុម្របទ្ទ្សក្សមពុជា 

 

ឧទាហរណ៍ថ្ន្លទ្ធផ្សលន្ែលអាចទ្ក្សើត្ទ្ ើង៖ 

 ទ្ធែើឱ្យម្របទ្សើរទ្ ើងន្វូការយលែឹ់ងរបស់ស្រសត ីអពំីការ

ចម្ងទ្មទ្រាគ្ទ្អែស៍។ 
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អ៨ ការពន្យលន់្ងិបញ្ញជ ក្ស់ព ី    ទិ្ន្នផ្សល

របស់អងគភាពក្សនងុក្សម្រមតិ្  ន្ែលអាច

អន្ុវត្តបាន្ 

 

ទិ្ន្នផ្សល = ទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា 

 

     អងគភាពអាចទ្ម្របើម្រកាប តារាង 
ន្ងិរូបភាពទ្ៅក្សនងុក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើ

សមិទ្ធក្សមមទ្សវារបស់ែួ្ន្។ 

 ក្ស៧៧ (ែ)  

   -ក្ស៨០ 

សូមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្វូការពពិណ៌នអំពីទំ្ន្ញិ ឬទ្សវា (ទិ្ន្នផ្សល) 

ន្ែលបាន្ផ្សតល ់ ជាមួយោន ន្ឹងការវាស់ន្វងចំន្នួ្ទ្ៅក្សនងុក្សម្រមតិ្ន្ែល

អាចអន្ុវត្តបាន្។ 

ការវាស់ន្វងែថ្ទ្ទ្ទ្ៀត្ែូចជាគ្ុណភាព ន្ិងភាពទាន្់ទ្ពលទ្វោថ្ន្

ការផ្សតល់ គ្ឺជាក្សិចចការបន្ន្ែមប ុទ្ណាណ ោះ។ 

គ្ំររូបាយការណ៍ អន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យអងគភាពាន្ជទ្ម្រមើសក្សនុងការផ្សតលង់វិកា

របស់ែួ្ន្សម្រាប់ឆ្ន ំទ្ន្ោះ។ 

សូមក្សត្់សាគ លថ់ា ការវាស់ន្វងចំន្នួ្ មិន្ចំាបាច់បង្ហា ញជាែុោ្រ

ទ្នោះទ្ទ្។ ការវាស់ន្វងចំន្នួ្ជាទូ្ទ្ៅ គ្ឺជាត្ួទ្លែថ្ន្ទ្សវាន្ែលបាន្  

ផ្សតល ់ឬត្ួទ្លែថ្ន្ទំ្ន្ញិន្ែលបាន្ផ្សលិត្។ 

ឧទាហរណ៍មួយចំន្នួ្ន្ែលបាន្ពិពណ៌ន ន្ងិក្សំណត្់ចំន្នួ្ទិ្ន្ន-

ផ្សល ម្រត្ូវបាន្បង្ហា ញទ្ៅក្សនងុតារាងខាងទ្ម្រកាម៖ 

ឧទាហរណ៍ទី្ ១៖ 

អងគភាពអាចាន្ការវាស់ន្វងចំន្នួ្ទ្ម្រចើន្ជាងមួយ សម្រាប់ទ្សវា

ជាក្ស់ោក្ស់មយួន្ែលែួ្ន្បាន្ផ្សតល។់ 

ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពផ្សតលអ់ំទ្ណាយឬការបរិចាច គ្ឱ្យទ្ៅសហគ្មន្៍

ទ្នោះអងគភាពអាចរួមបញ្ចូលន្វូព័ត្ា៌ន្លមអិត្អពំីអំទ្ណាយន្ងិការ

បរិ-ចាច គ្ទាងំទ្នោះទ្ៅក្សនុងក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើសមិទ្ធក្សមមទ្សវារបស់ 

ែួ្ន្។ អងគភាពអាចផ្សតល់ពត័្ា៌ន្អំពីវិស័យន្ែលអំទ្ណាយន្ងិការ

បរិចាច គ្ម្រត្ូវបាន្ផ្សតល់ទ្ៅឱ្យ ទ្ហើយពិពណ៌នទ្ដាយសទ្ងខបអពំី

ទ្ោលបំណងថ្ន្អំទ្ណាយទ្នោះ (សូមទ្មើល ឧទាហរណ៍ទី្ ២)។ 

ឧទាហរណ៍ទី្២៖ 

 

 

 

 

 

 

ការពណន៌*   ជាក់្សន្សតង 

   ឆ្ន ំទ្ន្ោះ* 

  ងវកិា 

     ឆ្ន ំទ្ន្ោះ* 

   ជាក់្សន្សតង 

  ឆ្ន ំមនុ្* 

 វិស័យ៖ ភាពអាសន្ន /ទ្ម្រោោះមហន្តរាយ 

ទ្ោលបំណង៖ 

ចំន្នួ្វហិារសាសនម្រគ្ិសត ន្ែល   

ម្របជាជន្ទ្ទ្លួបាន្ភួយ ន្ិង 

២០,០០០,០០០

ទ្រៀល 

២០,០០០,០០០ 

ទ្រៀល 

 
      ០ 

ចំន្នួ្វហិារសាសនម្រគ្ិសត ន្ែលកុ្សារ

ទ្ទ្ួលបាន្ការម្របឹក្សាទ្ោបល ់

៨០០,០០០ ទ្រៀល ៨០០,០០០ 

ទ្រៀល 

 
      ០ 
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ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្ ី៩៖ ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្លើធន្ធាន្ ន្ងិកាត្ពែក្សចិច 

“អែនី្ែលអងគភាពកាន្ក់ាប?់” ន្ងិ “អែនី្ែលអងគភាពជពំាក្ស?់” 

ទ្ោលបំណងថ្ន្របាយការណ៍ធន្ធាន្ន្ងិកាត្ពែក្សិចច គ្ឺទ្ែើមបីផ្សតលន់្ូវព័ត្ា៌ន្ែី្អំពធីន្ធាន្ន្ងិកាត្ពែក្សិចចរបស់អងគភាព៖ 

ក្ស) ធន្ធាន្៖ អែីន្ែលអងគភាពកាន្់កាប់ ន្ងិអែីន្ែលក្សពំងុជពំាក្សអ់ងគភាព ន្ិង 

ែ) កាត្ពែក្សិចច៖ កាត្ពែក្សិចចចំទ្ពាោះអនក្សែថ្ទ្ ន្ងិអែីន្ែលអងគភាពជពំាក្ស់ គ្ិត្ម្រត្ឹមកាលបរិទ្ចេទ្រាយការណ៏។ 

 

របាយការណ៏ធន្ធាន្ន្ិងកាត្ពែក្សិចចាន្តារាងែូចខាងទ្ម្រកាម៖ 

 តារាងធន្ធាន្ 

 តារាងកាត្ពែកិ្សចច ន្ិង 

 តារាងព័ត្៌ាន្ទ្ផ្សេងៗ។ 

 

សូមក្សត្់សាគ លថ់ា សតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែកុ្សមពុជាសម្រាប់អងគភាពមិន្ន្សែងរក្សម្របាក្សចំ់ទ្ណញ មិន្ត្ម្រមូវឱ្យក្សំណត្់

សាគ ល់ទ្លើធន្ធាន្ន្ងិកាត្ពែក្សិចចរួមបញ្ចូលន្វូចំន្នួ្សរុប ឬសមត្លុយណាមួយទ្នោះទ្ទ្។ 

 

សតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែកុ្សមពុជាសម្រាប់អងគភាពមិន្ន្សែងរក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញ ត្ម្រមូវឱ្យន្ត្អងគភាពក្សត្់ម្រតាន្ូវធន្ធាន្ ន្ងិ

កាត្ពែក្សិចចជាជាែំុក្សុំភនួ្ប ុទ្ណាណ ោះទ្ៅក្សនុងក្សំណត្់សាគ ល់ទ្លើធន្ធាន្ន្ងិកាត្ពែក្សិចច។ 
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ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

ការពន្យល ់

 តារាងធថធាថ 

អ៩ គ្ណន្ធីនោរ ន្ងិសាច់ម្របាក្ស ់            ក្ស៨១ (ក្ស) ទ្ន្ោះជាសាច់ម្របាក់្សសរុបន្ែលអងគភាពរក្សាទុ្ក្សគិ្ត្ម្រត្ឹមកាលបរិទ្ចេទ្

រាយការណ៏ ទ្ហើយតួ្ទ្លែទ្ន្ោះម្រត្ូវបាន្ទ្ម្រជើសទ្រើសទ្ចញពជីួរទ្ែក្ស   ច
ច២០ ពីរបាយការណ៍ចំណូលន្ិងចំណាយរបស់អងគភាព។ 

 
អ១០ ម្របាក្ស់ន្ែលរក្សាទុ្ក្សជនំ្សួអនក្សែថ្ទ្ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ក្ស៨១ (ក្ស) សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្ូវចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្ស់ន្ែលអងគភាពអាចក្សពំុងរក្សា

ទុ្ក្សសម្រាប់ភាគ្ីែថ្ទ្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ១១ ម្របាក្ស់ន្ែលជពំាក្សអ់ងគ

ភាព                  

 ក្ស៨១ (ក្ស) សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្ូវចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្ស់ន្ែលជពំាក្សអ់ងគភាព       

ឧទាហរណ៏ រួមបញ្ចូលទាងំចំន្នួ្សរុបសម្រាប់៖ 

រាល់វិក្សយ័បម្រត្ន្ែលទ្បាោះផ្សាយទ្ដាយអងគភាពសម្រាប់ទំ្ន្ញិ 

ឬទ្សវាន្ែលបាន្ផ្សតល ់

ការម្របាក្ស់ន្ែលម្រត្ូវទ្ទួ្លបាន្ ឧទាហរណ៏ ការម្របាក្ស់ន្ែលម្រត្ូវ

សងក្សនុងគ្ណន្ីសន្េរំបស់អងគភាព 

 អំទ្ណាយន្ែលបាន្សន្ោចំទ្ពាោះអងគភាព ប ុន្ន្តមិន្ទ្ទួ្លបាន្ 

 ការជពំាក្សក់្សថ្ម្រម/ការចូលរួមវិភាគ្ទាន្របស់សាជកិ្ស ន្ងិ 

ការបងែលិសងពអីគ្គនយក្សដាឋ ន្ពន្ធដារឧទាហរណ៏ការបងែលិ   

សងថ្ន្អាក្សរទ្លើត្ថ្ម្បន្ន្ែមម្របសិន្ទ្បើអងគភាពបាន្ចុោះបញ្ជ ី

សម្រាប់អាក្សរទ្លើត្ថ្ម្បន្ន្ែម។ 

សូមផ្សតលក់ារពពិណ៌នអពំចីរិក្សលក្សខណៈន្ងិចំន្នួ្ម្របាក្ស់ន្ែលបាន្      

ជពំាក្ស់អងគភាព។ ឧទាហរណ៏វិក្ស័យបម្រត្សរុបន្ែលបាន្ទ្បាោះផ្សាយ

សម្រាប់ទំ្ន្ញិឬទ្សវាន្ែលបាន្ផ្សតលា់ន្ចំន្នួ្២០,០០០,០០០ទ្រៀល។ 
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ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPE

s Ref 

ការពន្យល ់

អ១២ ធន្ធាន្ទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ 
 
 

សូមរួមបញ្ចូលន្ត្ធន្ធាន្ជាែំុ-

ក្សុំភនួ្ប ុទ្ណាណ ោះ។ 
 
 

សូមក្សុំទ្ភ្ចរួមបញ្ចូលន្វូ

ធន្ធាន្ជាែំុក្សុភំនួ្ន្ែលបាន្

បរិចាច គ្ផ្សងន្ែរ។ 

ក្ស៨១ (ក្ស) សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្វូតារាងធន្ធាន្ ទ្លើសពសីាច់ម្របាក្ស់ ន្ែលអងគ-

ភាពាន្ន្ិងអាចទ្ម្របើម្របាស់បាន្នទ្ពលអនគ្ត្។ រួមបញ្ចូលទាងំចំណចុ

ែូចខាងទ្ម្រកាម៖ 

ធន្ធាន្រូបិយ៖ 

   ែី ន្ងិអាោរ៖ ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពាន្ែីន្ងិអាោរ អនក្សអាច

ទ្ម្របើម្របាស់ត្ថ្ម្ពីមនុ្បាន្ 

   ទ្ទាចម្រក្សោន្យន្ត 

   ក្សុំពយូទ័្រ/រួមទាងំន្ផ្សនក្សទ្ន្ ់

  ទ្ម្រគ្ឿងសង្ហា រឹម ន្ិងទ្ម្រគ្ឿងបនេ ប់បន្េ ំឧទាហរណ៍ ត្ុចំន្នួ្

ម្របំាបី ន្ងិទ្ៅអកីារិោលយ័ ន្ងិ 

   បរិកាខ រការិោលយ័ែូចជាក្សុំពយូទ័្រមួយន្ងិា សីុន្ម្រពនី្។ 

សូមរួមបញ្ចូលន្វូធន្ធាន្ជាែំុក្សុំភនួ្ន្ែលបាន្បរិចាច គ្ឱ្យអងគភាព តាមត្ថ្ម្

ន្ែលអាចទ្ទួ្លបាន្ (readily obtainable value)(ែូចជាត្ថ្ម្ន្ែលអាច

ក្សំណត្់បាន្ (ratable value) (ទ្បើាន្)។ 

ការវិន្ិទ្ោគ្៖ 

សូមផ្សតលន់្ូវព័ត្ា៌ន្លមអតិ្អពំកីារវិន្ិទ្ោគ្ន្ែលអងគភាពអាចាន្ឧទាហរ-

ណ៏ សន្្កឹ្សហ នុ្។ 

សតុក្ស/សន្និធ៖ិ 

សូមរួមបញ្ចូលន្ូវបញ្ជថី្ន្សតុក្ស/សន្និធនិ្ែលអងគភាពាន្ក្សនុងថ្ែ។សន្នធិិអាច

រួមាន្៖ 

 អាហារ ឬសំទ្លៀក្សបំពាក្ស់រក្សាទុ្ក្សសម្រាប់ការន្ចក្សចាយ 

សតុក្សន្ែលរក្សាទុ្ក្សសម្រាប់ឱ្កាសណាមួយន្ិងសម្រាប់ហាង

សបបុរសធម៌ ន្ិង 

ែិត្ប័ណណពត័្៌ាន្ន្ែលបាន្ម្រពនី្ទ្ដាយអងគភាពប ុន្ន្តមិន្ទាន្ប់ាន្

ន្ចក្សចាយទ្ៅទ្ ើយ។ 

សម្រាប់ធន្ធាន្ន្ីមួយៗខាងទ្លើអងគភាពចំាបាច់ម្រត្ូវផ្សតលន់្វូការពពិណ៌ន

អំពធីន្ធាន្ អងគភាពអាចទ្ម្រជើសទ្រើសទ្ែើមបីផ្សតលន់្ូវចំណាយឬត្ថ្ម្បចចុបបន្ន

ថ្ន្ធន្ធាន្ ទ្ហើយអងគភាពគ្ួរក្សត្់សាគ ល់ពមី្របភពន្ងិកាលបរិទ្ចេទ្ថ្ន្ត្ថ្ម្

ន្ែលបាន្ផ្សតល។់ ឧទាហរណ៍ម ូត្ូន្ែលបាន្ទិ្ញក្សនងុត្ថ្ម្៤០,០០០,០០០

ទ្រៀល  (នថ្ងៃទី្២០ ន្ែមីន ឆ្ន ំ២០១២)។ 
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ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

ការពន្យល ់

 

តារាងកាត្ពែក្ិចច 

អ១៣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្របាក្ស់ន្ែល អងគភាពម្រត្ូវសង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្ស៨១ (ែ) សូមផ្សតលន់្ូវព័ត្ា៌ន្លមអតិ្អពំមី្របាក្ស់ន្ែលអងគភាពជពំាក្ស់ រួមទាងំចំន្នួ្

សរុបសម្រាប់៖ 

    វិក្ស័យបម្រត្ន្ែលបាន្ទ្ទួ្លសម្រាប់ទំ្ន្ិញ ឬទ្សវាន្ែលបាន្

ទ្ទួ្ល ប ុន្ន្តមិន្ទាន្់បាន្ទូ្ទាត្់ ឧទាហរណ៏ ថ្ង្ឈនួ លន្ែល

ម្រត្ូវបង់ អម្រតាន្ែលម្រត្ូវបង់ គ្ណន្ីទឹ្ក្សទ្ភ្ើង 

   ម្របាក្សឈ់នួ លន្ងិម្របាក្ស់ន្ែន្ែលែល់ទ្ពលម្រត្ូវបង់ រួមទាងំម្របាក្ស់

រង្ហែ ន្ ់ន្ិងម្របាក្ស់សគ្ុណ 

   ចំណាយន្ែលជពំាក្សអ់គ្គនយក្សដាឋ ន្ពន្ធដារ ឧទាហរណ៍ ពន្ធ

កាត្់ទុ្ក្ស ន្ងិពន្ធទ្លើម្របាក្ស់ន្ែ 

   ការម្របាក្ស់ន្ែលម្រត្ូវបង់ 

 អំទ្ណាយន្ែលម្រត្ូវផ្សតលទ់្ដាយអងគភាពន្ែលបាន្អន្ុម័ត្រួច 

ប ុន្ន្តមិន្ទាន្់បាន្ទូ្ទាត្់ទ្ៅទ្ ើយ 

   ក្សមចីន្ែលម្រត្ូវសង 

 

សូមផ្សតលន់្ូវការពពិណ៌នអពំមូីលទ្ហត្ុន្ែលម្របាក្ស់ម្រត្ូវបាន្ជពំាក្ស ់ ន្ិង

ចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្ស់ន្ែលម្រត្ូវទូ្ទាត្ ់ ឧទារហណ៏  វិក្ស័យបម្រត្ន្ែលមិន្ទាន្់

បាន្ទូ្ទាត្់សរុប ាន្ចំន្នួ្ ៤,០០០,០០០ ទ្រៀល។ 
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អ១៤ កាត្ពែក្សិចចទ្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ 

 

កាត្ពែក្សិចច គ្ឺជាកាត្ពែក្សិចចន្ែល

ាន្ម្រសាប់ ន្ែលម្រត្ូវទ្ធែើការទូ្ទាត្់  

នទ្ពលអនគ្ត្។  

 

សូមរួមបញ្ចូលន្ត្កាត្ពែក្សិចចជា      

សារវន័្តប ុទ្ណាណ ោះ។  

ក្ស៨១ (ែ) សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្វូកាត្ពែក្សិចចចុោះក្សិចចសន្ោជាែំុក្សុភំនួ្            

(ទាងំម្របត្ិបត្តិការ ន្ិងមូលធន្) ឧទាហរណ៏៖ 

 កាត្ពែក្សិចចទ្ធែើការទូ្ទាត្់ទ្ម្រកាមភត្ិសន្ោ ឬក្សិចចសន្ោជលួ 

 កាត្ពែក្សិចចបញ្ញជ ទិ្ញអចលន្ម្រទ្ពយ ទ្រាងចម្រក្ស ន្ងិបរិកាខ រ 

 កាត្ពែក្សិចចផ្សតលក់្សមចី ន្ងិ 

 កាត្ពែក្សិចចផ្សតលអ់ំទ្ណាយ 

សាច់ម្របាក្សន់្ែលបាន្ទ្ទួ្លទាក្ស់ទ្ងន្ងឹម្រពតឹ្តកិារណ៏ន

ការិយបរិទ្ចេទ្នថ្ងៃអនគ្ត្។ឧទាហរណ៏អងគភាពមួយលក្សសំ់បុម្រត្

ចំន្នួ្១០០សំបុម្រត្ន្ែលសំបុម្រត្មួយាន្ត្ថ្ម្ ៤០០,០០០ទ្រៀល

សម្រាប់ការចូលរួមក្សមមវិធីពសិាអាហារទ្ពលោៃ ចសបបុរសធម៌

មួយន្ែលម្រត្ូវទ្ធែើទ្ ើងនឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ែខុាងមុែ។ 

 

សូមផ្សតលន់្ូវការពពិណ៌នអំពចី រិក្សលក្សខណៈថ្ន្កាត្ពែក្សិចច ន្ងិចំន្ួន្ ទឹ្ក្ស

ម្របាក្ស់ន្ែលម្រត្ូវទូ្ទាត្់ ឧទាហរណ៏ អងគភាពបាន្ទ្បតជាា ចិត្តក្សនុងការ        ផ្សត

លអ់ំទ្ណាយទ្ៅសាោទ្រៀន្មូលដាឋ ន្ចំន្ួន្ ២០,០០០,០០០ទ្រៀល។ 

អ១៥ ការធាន    ក្ស៨១ (ែ) ក្សនុងក្សរណីន្ែលអងគភាពបាន្ផ្សតល់ការធានរា៉ាប់រងពត័្៌ាន្លមអតិ្ខាង

ទ្ម្រកាមចំាបាច់ម្រត្ូវោត្ម្រត្ដាង៖ 

   ចរិក្សលក្សខណៈថ្ន្ការធានរា៉ាប់រង 

   មូលទ្ហត្ុន្ែលការធានរា៉ាប់រងម្រត្ូវបាន្ផ្សតល ់ន្ិង 

  ចំន្នួ្អត្ិបរាន្ែលអាចទូ្ទាត្់ទ្ម្រកាមការធានរា៉ាប់រង។ 
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ជរួ ែេង ់ CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

ការពន្យល ់

 

តារាងព័ត្ា៌ថសនេងៗ 

 
អ១៦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ១៧ 

 

អំទ្ណាយ ឬការបរិចាច គ្ាន្

លក្សខែណឌ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ធន្ធាន្ម្រត្ូវបាន្ទ្ម្របើជាការធាន

ថ្ន្ការែចមី្របាក្ស ់

ក្ស៨១ (គ្) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

      

  ក្ស៨១(គ្) 

សតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែកុ្សមពុជាសម្រាប់អងគភាពមិន្ន្សែង

រក្សម្របាក្ស់ចំទ្ណញ ត្ម្រមូវឱ្យអងគភាពផ្សតលន់្ូវពត័្ា៌ន្ចំាបាច់ែូច

ខាងទ្ម្រកាម ទ្ែើមបផី្សតលឱ់្យអនក្សទ្ម្របើម្របាស់ន្ូវពត័្ា៌ន្ម្រគ្ប់ម្រោន្អ់ំពី

សាែ ន្ភាពហិរញ្ញវត្ែុរបស់អងគភាព - ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពបាន្

ទ្ទួ្លអំទ្ណាយ ឬការបរិចាច គ្ាន្លក្សខែណឌ  ទ្ហើយលក្សខែណឌ

ទាងំទ្នោះមនិ្ម្រត្ូវបាន្អន្ុវត្តទ្ពញទ្លញនកាលបរិទ្ចេទ្រាយការ

ណ៏ អងគភាពម្រត្ូវោត្ម្រត្ដាង៖ 

o ចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្សអ់ំទ្ណាយឬការបរិចាច គ្ន្ងិចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្ស់

ន្ែលលក្សខែណខ មិន្ទាន្ប់ាន្អន្ុវត្តទ្ពញទ្លញ ន្ិង 

o ទ្ោលបំណងន្ងិចរិក្សលក្សខណៈថ្ន្លក្សខែណឌ ន្ិងចំន្ណក្ស 

ថ្ន្លក្សខែណឌ ន្ែលមិន្ទាន្ប់ាន្អន្ុវត្ត។ 

 

   ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពបាន្ទ្ម្របើធន្ធាន្ណាមួយរបស់ែួ្ន្ជាការធាន

ថ្ន្ការែចីម្របាក្ស់ អងគភាពម្រត្ូវោត្ម្រត្ដាងពី៖ 

o ចរិក្សលក្សខណៈ ន្ិងចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្សក់្សមចីន្ែលម្រត្ូវ

បាន្ដាក្សធ់ានទ្នោះ ន្ងិ 

o ចរិក្សលក្សខណៈ ន្ិងចំន្នួ្ទឹ្ក្សម្របាក្សថ់្ន្ធន្ធាន្ន្ែល

បាន្ទ្ម្របើសម្រាប់ការធាន។ 

 

 

ក្សណំត្ស់ាគ លទ់្ ី១០៖ ក្សណំត្ស់ាគ លប់ន្ន្ែម (បន្ន្ែមក្សណំត្ស់ាគ លទ់្ផ្សេងទ្ទ្ៀត្ ម្របសិន្ទ្បើអងគភាពទ្មើលទ្ឃើញថាាន្ភាពសមម្រសប)  

 

  អ១៨ ព័ត្ា៌ន្បន្ន្ែម                           ក្ស៨២       សូមរួមបញ្ចូលទ្ៅទី្ទ្ន្ោះន្ូវពត័្ា៌ន្បន្ន្ែមន្ែលអងគភាពគ្ិត្ថាចំាបាច់
សម្រាប់អនក្សទ្ម្របើម្របាស់ទ្ែើមបនី្សែងយលព់ីែំទ្ណើរការទូ្ទ្ៅរបស់អងគភាព។ 
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This Explanatory Guide provides a template and associated guidance notes for optional application for not-for-

profit entities that are preparing a Financial Report in accordance with Cambodian Financial Report Standard for 

Not-For-Profit Entities (CFRS for NFPEs) 

This Explanatory Guide is an explanatory document and has no legal status.
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Section 1 : Introduction 
 

These guidance notes are written in plain language to 

assist in the application of the Cambodian Financial 

Reporting Standard for Not-For-Profit Entities 

(CFRS for NFPEs) 
 
 
Please note that the Standard is the definitive source of 

requirements. Throughout these guidance notes there 

are references back to the Standard. 
 

Cross references are provided in the tables under 

the CFRS for NFPEs column. 
 
Purpose of the templates 

 
The templates are applied for not-for-profit entities 

 
The law sets out this standard apply for not-for-profit 

entities. In simple terms , this standard in intended to 

improve the quality and consistency of financial 

reporting by entities to apply the CFRS for NFPEs, 

and to encourage the new entities which are newly 

established and the entities that do not have proper 

accounting standard for use to prepare financial report. 
 

The use of the templates and accompanying 

guidance notes is optional. They have no legal 

status. 
 
All entities may build their own Financial Reports and 

some entities will already have reports that can be 
modified to meet the requirements of the standard. 

 
Basis of accounting 

These Templates use the cash basis of accounting. 

Under the cash basis of accounting, transactions and 
other events are recorded in the Financial  Report only 
when cash is received or paid. 

 
For most entities this will involve taking their cash 

book and summarizing the receipts and payments for 

the financial year. 
 
Completion of the templates 

 
The templates conform to the CFRS for NFPEs and 

completing the templates properly will achieve 

compliance with this Standard. 

How to use the templates 
 
The templates have been designed to cover most 

circumstances that are likely to apply to CFRS for 

NFPEs. However, the governing body must take care 

that it provides any additional information necessary to 

give users sufficient information about the entity’s 

activities and financial position. If there are other matters 

that are significant and necessary to include for users 

which are not specifically provided for in the template, 

then further details should be given by means of 

additional notes. 
 
Non-financial information 
 
Non-financial information is vital to understanding the 

performance of not-for-profit entities. Reporting by 

CFRS for NFPEs is therefore required to comprise an 

integrated “Financial Report” that contains both 

financial and non-financial information. Effective 

Financial Reports can help: 

   Build an entity’s reputation; 

   Make a case for support; and 

   Be a vital means of reaching new donors, 

partners and volunteers. 
 
The Financial Report prepared by not-for-profit 

entities should address the following questions: 

   “Who are we?”: an overview of the entity; 

   “Why do we exist?”: why the entity was 

established and what it seeks to achieve 

(outcomes); 

   “What did we do?”: what the entity did during 

the year in providing goods or services 

(outputs); 

   “What did it cost?”: how much was paid to 

provide goods or services, and to run the 

entity; 

   “How was it funded?”: the sources of cash 

used to pay for its activities in providing goods 

or services; 

   “When did we do it?”: the period covered by 

the report, and a comparison of information 

with previous reporting periods; 

   “How did we do our accounting?”: the 
accounting policies applied; 

   “What do we need to do to continue?”: the 

ability of the entity to continue achieving its 

objectives and operate in the foreseeable future. 

This question can be answered by looking at the 

Financial Report as a whole. 
 

In line with the objective to provide an integrated 

Financial Report the CFRS for NFPEs template has 

been developed. 
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This is available as an Excel® spread sheet that can be 

completed electronically and a PDF® file that can be 

printed out and filled in by hand. 
 
The template includes the following: 

 
Entity Information 

 
   “Who are we?” 

   “Why do we exist?” 
 
 
Statement of Receipts and Payments 

 
   “How was it funded?” 

   “What did it cost?” 
 
 
I. Notes to the Financial Report Required Notes 

 
   “How did we do our accounting?” 

   Additional information that is important to 

users’ understanding of the Performance 

Report. 

 

II.  Notes to Service Performance Optional Notes 
 

  “What did we do?” 

   “When did we do it?” 
 

    Notes to Resources and Commitments 
   “What the entity owns?” 

   “What the entity owes?” 
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Section 2: General 
 

Reporting entity 
 
An entity’s Financial Report should incorporate all the 

activities of the entity.  The Financial Report includes 

all branches or other operating units, if the entity is 

structured into more than one unit. 
 
Reporting period 

 
The Financial Report is for a 12 month period. If the 

entity’s reporting period is other than for 12 months, 

(for example, where an entity is formed, closes or 

changes its reporting date) include an explanation in the 

entity’s Notes to the Financial Report, and change the 

column headings to reflect this. 
 
Reporting currency 

 
An entity is required to present its Financial Report in 

Khmer Riel. If the entity has transactions that are not in 

Khmer Riel, then it should translate amounts to Khmer 

Riel as follows: 

   Transactions are translated using the exchange 

rate on the date of receipt or payment in Khmer 

Riel; and 

   Monetary Resources and commitments are 

translated using the exchange rate at the 

reporting date. 
 Difference on currency translation which is 

showed in the statement of receipt and payment 
is the reserve account which capture the 
difference between translated amounts in 
exchange rate on the date of the receipt or 
payment and exchange rate at the reporting date.  

 
Amounts should be used rounding to the nearest 

thousand may be appropriated for larger entities on the 

statement and related notes. 
 
Comparative information 

 

 Although the financial report focuses on this year’s 

information, comparative information for the previous 

year shall be included in the statement of receipts and 

payments and any associated notes to the financial 

report unless this Standard specifically allows 

otherwise. Comparative information shall also be 

provided for the disclosures about related parties in the 

notes to the financial report. The financial report may 

contain further comparative information where it is 

considered useful for users of the report. 
 
No offsetting of amounts reported 

 
All amounts included in the Financial Report are the 

gross amounts - payments are not netted off against 

receipts. 

 

Consistency of presentation 

 

An entity shall not change the way the information is 

presented or the categories of disclosure from one period to 

the next unless: 

(a) There has been a significant change in the 

entity’s operations; or 

(b) This Standard requires that the presentation or 

a category of disclosure is changed. 
 
Cross–referencing 
 
It is important that the Financial Report is internally 

consistent. The statements that make up the Financial 

Report include cross-references to the Notes to the 

Financial Report. 
 
Plans/budgets 
 
The template has a column for “budget this year” and 

this is to report the budget (or plan) for the year the 

actual information relates to. Completion of the budget 

column is entirely optional. 
 
First time application of the CFRS for NFPEs 
 
There are two types of entities applying this standard 

for the first time: 

 

(a) Group 1: New Entities – entities that are 

established in the current financial year; and 
 

(b) Group 2: Continuing Entities – entities that 

have not followed this Standard in the 

previous reporting period, but have been 

operating prior to the current financial year. 

This includes entities that have been applying 

other accounting standards in the previous 

financial year, for example, Cambodian 

Accounting standards (CAS), CIFRS, CIFRS 

for SMEs, and other related accounting 

frameworks  
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Section 3: Entity Information 
 
 
“Who are we?” and “why do we exist?” 

 
The purpose of the entity information is to summarize for users what the entity does and how it is organized. This 

information will assist users in their understanding of the entity and help particularly with their interpretation of the 

financial report. 
 
 

The sections that are required to be completed have an asterisk “*”after them, all other sections are optional 
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Row Section CIFRS 

for 

NFPEs 

Ref. 

Explanation 

EI0 Financial Statement filling number*  The entity’s financial statement filling number given by National 

Accounting Council 

EI1 Legal Name of Entity:*  A23(a) The name of the entity as appears on the Registered list by 

authorities.  

EI2 Other Name of Entity (if any): A23(a) If the entity is known by another name then that name can be 

included here. 

EI3 Type of Entity :* A23(a) Enter the type of entity, for example, the entity may be Non-

government organization or Association, etc. 

EI4 Registration Number :* A23(b) The entity’s registration number given by authorities 

EI5 VAT-TIN: * A23(b) The entity’s VAT registration number from The General 

Department of Taxation. 

EI6 Entity's Objective: * A23(c) Include here the entity’s mission statement. 

Examples of mission statements: 

 

“To restore hope, dignity and promise to these once proud and 

prosperous people” 

 

“ Empower women and their families to improve their educational 

economic and psychosocial situation through mobilizing 

communities for sustainable development, advocacy work for 

gender justice and engaging men on gender equality” 

 

“Aims to improve the quality of life of vulnerable and abused 

children in Cambodia through tackling structural causes of poverty, 

inequality, social exclusion and child abuse. 

 

EI7 Entity Organizational Chart* A23(d) Describe a diagram that outlines the internal structure of an entity. 

An organizational chart is the most common visual depiction of how 

an organization is structured. It outlines the roles, responsibilities 

and relationships between individuals within an entity. An 

organizational chart can be used to depict the structure of an entity 

as a whole, or broken down by department or unit. 

 

EI8 Main Sources of the Entity's Cash 

and Resources:* 

A23(e) Describe the entity’s main funding sources for example, receipts 

from the government to provide goods or services, receipts from 

investments, receipts from grants and donations. Include in here 

any critical reliance on funding. 
 

For example: “The entity’s activities are funded by donations,. 

Administration costs are met by income from a small investment 

portfolio…” 

EI9 Main Methods Used by the Entity to 

Raise Funds:* 

A23(f) Where the entity is an active fundraiser, the entity should describe 

the fundraising methods used, for example: whether or not the 

entity uses a third party for its fundraising, whether the entity holds 

the same fundraising events every year, for example an annual 

public appeal. 

EI10 Entity's Reliance on Volunteers and 

Donated Goods or Services: 

A23(g) The Standard does not require volunteer services or goods and 

services in kind to be recorded in the Financial Report of the entity. 

However, the Standard requires entities that rely on volunteers and 

goods in kind to provide an explanation of the part that volunteers 

or the goods in kind play in the entity. 
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For example: “The entity relies on gifts of volunteer time and 

expertise to complete work in many essential roles such as national 

governance (board and committees), fundraising, administration 

and accounting” 

EI11 Additional Information A23(h) Include here any additional information that is considered 
essential to the users’ overall understanding of the entity. 

EI12 Contact details  The entity’s contact details can be inserted here including 
physical address, postal address, phone/fax, email/website if 
you wish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Section 4 : Statement of Receipts and Payments 
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Section 4 : Statement of Receipts and Payments 

 
The purpose of the Statement of Receipts and Payments is to report all cash received and cash paid out by the entity 

for all its activities during the financial year. 
 

Cash receipts is all money received during the financial year, including notes, cheques and other funds deposited into the 

entity’s bank account(s). 
 

Cash payments are all payments made during the financial year whether paid in cash, cheque or by bank transfer. 
 
 

Remember to include receipts and payments in all the entity’s bank accounts – petty cash, and other cash on hand 

at reporting date, cheque accounts, saving accounts with banks and other financial institutions, bank overdrafts, and 

term deposits and restricted cash. The entity is not required to record transfers from one bank account to another in its 

Statement of Receipts and Payments. 
 

Cut off point for the financial year: 
 

The closing bank balance(s) to report in the Financial Report is: 

   the balance(s) at the bank on the last day of the financial year; plus 

   any cash received before the end of the year but not banked; less 

   any cheques written before the end of the financial year but not presented by the bank (unpresented cheques). 
 

The Statement of Receipts and Payments can be prepared in total amount. However, the amount of VAT shall be 
disclosed in the Note to Financial Report if any. 

 
The template has a column for “budget this year” should the entity wish to complete – this is entirely optional. 

 
Operating Receipts “How was it funded?” 

 
The CFRS for NFPEs requires that in order to make information about receipts understandable to users, receipts must 

be aggregated and separately presented in categories. The Standard sets out some minimum categories that must be 

separately reported when the category is relevant and significant to the entity. The template has been developed using 

these minimum categories but allows for these to be disaggregated or additional categories to be added. The template 

also allows for breakdowns of receipt categories to be provided in the Notes to the Financial Report. 

 
 

Cells that are highlighted contain formulas, and will automatically calculate in the electronic 

version of the template once the detail has been entered into the template. 
 
 

The sections that are required to be completed have an asterisk “*”after them, all other sections are optional. 
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Row Category CFRS 

for 

NFPEs

Ref 

Explanation 

R&P1 Donations, fundraising and 
other similar receipts* 

 
Remember to include 

cash receipts from bequests 

legacies and pledges in this 

category. 
 

Some grants received 

from government (both 

central and local) or other 

agencies are in substance a 

contract for delivery of goods 

or services and should not be 

included in this category but 

in R&P3:Receipts from 

providing goods or services. 

A35(a) Donations 
Include in here all the cash received from grants and 

donations from the public or various other 

organisations. 
 

Grants are funds received from statutory, voluntary. The 

most common grant agencies include the government 

charitable trusts and foundations and businesses. These 

organisations give grants to meet their own objectives and 

strategies, such as government policy, community 

development, or supporting the local community. 
 

The entity may wish to report a breakdown of grants and 

donations received by donor or grantor in the Notes to 

the Financial Report. 

  A35(a) Fundraising receipts 

If the entity has undertaken an activity where it has gone 

out to the general public, or its local community to raise 

money to support its cause it will need to include the gross 

amount 

of cash received here. 

The gross amount is the amount before deducting any direct 

fundraising payments; these costs are required to be 

reported 

separately under payments (Row R&P7). 

Fundraising activities undertaken by an entity often 

involve an exchange of goods or services for cash, 

although this is 
not always at market rates, and the recipient may not take 
advantage of the good or service. 

 
There are many and varied forms of public 

fundraising campaigns or types, some examples are 

listed below: 
   Annual Appeals – street collections/shopping 

malls/postal appeals; 

   Auctions - live/silent; 

   Collection plates/boxes; 

   Draws/lotteries/raffles; 

   Fairs/festivals/galas; 

   Fundraising dinners/concerts; 

   Fundraising sales – chocolates/cookies/calendars; 

   Sponsorship;    

   Tournaments/sporting events; and 

   Walk-a-thon/bike-a-thon. 
 

The entity may wish to provide in the Notes to the 

Financial Report a breakdown of fundraising receipts by 

fundraising campaign or type. 
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Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

R&P2 Fees, subscriptions and other 
receipts from members* 

A35(b) If an entity has a membership base include in here cash 
received from those members. 

 
Examples of membership receipts: 

   Membership fees/subscriptions –Membership fees 

can be broken down in a way that is useful to 

users, 

for example, a sports club may find it useful to 

provide a breakdown by fee type - seniors, 

juniors and students; 

   Donations or offerings from members; 
   Receipts from sale of goods or services to members; 

  Loans from members: any borrowings from 

members would be recorded as a capital receipt 

under R&P14. R&P3 Receipts from providing 
goods or services* 

 
 

Some grants received 

from government (both 

central and local) or other 

agencies are in substance a 

contract for delivery of goods 

or services and should be 

included in this category. 

A35(c) Include here receipts from providing goods or services, for 
example: 

   Receipts from government contracts - the entity 

may have entered into a contract with the 

government to provide certain goods or services to 

the public. Most of these contracts will have 

performance levels which must be fulfilled; 

   Receipts from sales to the public - for example, 

course fees, fees for advice or counseling services, 
sale of books, kindergarten fees, playgroup fees, 

charity shop receipts; 

   Lease or rental receipts - for example, an entity may 

own a building and rent out some space to another 

entity; a marae may hire out its premises for a 

wedding; a conference held on the premises for a 

fee; and 

  Commission received - if the entity is a fundraising 

charity, for example, one who undertakes 

fundraising on behalf of other not-for-profit entities 

on a percentage commission basis, it would include 

any commission received here. 

R&P4 Interest, dividends and other 
investment income receipts* 

A35(d) Include in here any receipts from investments that the entity 
has, for example: 

   Interest – include gross interest received on all 

bank accounts; 

  Dividends – if the entity holds shares in a 

company, the entity may receive dividends, could 

be six 

monthly or yearly; and 

  Other investment income receipts. 
R&P5 Other operating receipts A41 Include in here any other receipts,  

 Insurance pay-outs 
If the entity received cash from an insurance claim for a          
resource that was damaged or lost, it would include the 
cash received in here. 

 Royalties received. 

R&P6 Total Operating Receipts* 

 Formula 
 

 Total of rows R&P1 to R&P5 
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Operating Payments “What did it cost?” 
 

The CFRS for NFPEs requires that in order to make information about payments understandable to users, payments 

must be aggregated and separately presented in categories. The Standard sets out some minimum categories that must 

be separately reported when the category is relevant and significant to the entity. The template has been developed 

using these minimum categories but allows for these to be disaggregated or additional categories to be added. The 

template also allows for breakdowns of payment categories to be provided in the Notes to the Financial Report. 
 

 
 

Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

R&P7 Payments related to public 
fundraising* 

Remember to include 

any Honoraria paid to 

volunteers related to 

promotion and fundraising. 

A48(a) These are the direct payments that were incurred to generate 
the fundraising receipts listed in row R&P1. 

 
Direct costs are those costs that were necessary to undertake 

the fundraising activity. For example: hiring of premises or 

equipment; promotion or marketing costs; prizes or other 

goods; fees or commissions. 
 

The entity may provide in the Notes to the Financial Report 

a breakdown of the net proceeds by fundraising event or 

activity if it considers this is useful information for users. 

R&P8 Volunteer and employee 
related payments* 

Remember to include 

any Honoraria paid to 

volunteers for other services. 

A48 (b) If the entity employs staff enter all the related payments here: 
 

   Salaries and Wages; include any payments 

to temporary/relief staff; 

   Employer superannuation contributions and 

  Other –  staff training, professional 

development and staff recruitment. 
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Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

Reimbursements for expenses incurred by the employee on 
behalf of the entity are not classified as employee payments, 

but are recorded under the appropriate category of payment 

relating to the reimbursement. 

R&P9 Payments related to 
providing goods or services* 

A48 (c) Include in this row any payments related to providing goods 

or services (payments made in relation to the receipts 

category – “Receipts from providing goods or services”). 
 

For example, payments to purchase health supplies in order 

to deliver health services for pre-school children as 

contracted by the government. 
 

Most overhead or administration payments of the entity are 

also in this category, for example payments for: 

 

   Telephone; 

   IT/computer; 

   Insurance; 

   Repairs & maintenance; 

   Stationery; 

   Photocopying; 

   Postage/courier; and 

  Cleaning. 

R&P10 Grants and donations paid* A48 (d) Entities that distribute funds by way of grants or donations 
are required to disclose the grants paid separately from other 

operating payments. Enter in this row the total of all grants 

and donations that the entity has made in this financial year. 
 

   Refer to section 5 regarding recording 

grants/donations made in the Note to Service 

Performance. 

R&P11 Other operating payments 

 

Note that the CFRS for 

NFPEs permits additional 

operating payment categories 

to be presented in the 

Statement of Receipts 

and Payments. 

A54-A56 Any other payments incurred need to be included here: 
   Interest payments; 

 Other Payment; 

 

 

 

R&P12 Total operating payments* 
   formula 

 Total of rows R&P7 to R&P11 
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Operating surplus or (deficit) and capital receipts and payments 

 
Receipts and payments can vary in their nature. Most receipts and payments will relate to the normal operating 

activities of the entity (for example, receipts from a fundraising event or wages paid to an employee). However, some 

receipts and payments might result from transactions of a capital nature (for example, receipts from the sale of a 

computer or repayments of borrowings). In order to provide useful information to users, the CFRS for NFPEs requires 

receipts and payments to be categorised either as operating receipts/payments or capital 

receipts/payments. 
 

Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

R&P13 Operating surplus /(deficit) * 

  formula 

 

 Total operating receipts (R&P6) less total operating payments 

(R&P12). 

R&P14 Capital Receipts* A35(e) 

&(f) 
Include in here any receipts from the sale of resources and 

any receipts from borrowings. 
 
The sale of resources includes the sale of physical assets, and 

the sale of any investments such as shares or bonds. The 

entity would only include here the sale of those resources 

with an expected life of greater than twelve months, others 

are operating receipts. 

 
R&P15 Capital Payments* A48(e) 

&(f) 

 

Include here any purchase of resources and any repayment of 

borrowings. 
 
The purchase of resources includes the purchase of physical 

assets, and the purchase of any investments such as shares or 

bonds. The entity would only include the purchase of those 

resources with an expected life of greater than twelve 

months, others are operating payments. 
 
Capital payments do not include payments for operating 

purposes or resources to be passed on to other entities. 

Row Category  PBE SFR-C (NFP) 

Increase (decrease) in cash 

 
Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

R&P16 Increase(decrease) in bank 
accounts and cash* 

  formula 

 R&P13 Add R&P14 less R&P15. 

Operating surplus (deficit) add capital receipts less capital 

payments. 

R&P17 Difference on Currency 
Translation* 

A17( c) Difference on currency translation which is shown in the 
statement of receipt and payment is the reserve account which 
captures the difference between translated amounts of cash in 
exchange rate on the date of the receipt or payment and cash 
balance amounts at the reporting date exchange rate. 
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R&P18 Bank accounts and cash at 

the beginning of the financial 

year* 

   enter last year balance 

  this year formula 

 Include in here the total of the entity’s cash book balances, 

also include any cash on hand for example, petty cash or cash 

floats held. This figure needs to reflect the total cash the 

entity was holding at the start of the financial year. 

Remember to include any savings account balances as well as 

cheque account balances. 

R&P19 Bank accounts and cash at 
the end of the financial year* 

  formula 

 Cash at the beginning of the financial year (R&P17) plus 
increase (decrease) in cash (R&P16). 

Explanation 

Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

R&P20 Represented by*: 

   enter balances 

 

           Remember to adjust the 

banks records for any unpresented 

cheques or cash not banked. 

 

A59 This shows where the cash of the entity is held. Include all 

the entity’s cash and bank accounts here for example: 

   cheque accounts; 
   saving accounts; 

   term deposits; 

   cash floats; 

   petty cash; 

 

 
 

R&P21 Total bank accounts and cash at 

the end of the financial year* 

  formula 

 

 This is the total of all the entity’s bank accounts and cash. 

This Total should agree to R&P18. 
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Last Year 

KHR 

 

 Please enter 

whole KHR 

only. 

 

  

  

  

  

  

 

- 

 

 

 

Section 5 : Notes to the Financial Report 
 
 

The purpose of the Notes to the Financial Report is to expand on information included in the other parts of the 

Financial Report and to provide additional relevant information. 
 

The template has the following notes: 

 Note 1: Accounting policies; 

 Note 2: Analysis of receipts; 
 Note 3: Analysis of payments; 

 Note 4: Valued Added Tax;  

 Note 5: Correction of errors; 
 Note 6: Related parties Transactions; 

 Note 7: Events after the reporting date; 

 Note 8: Note to Service Performance (optional note); 

 Note 9: Note to Resources and Commitments (optional note); 

 Note 10: Additional Note 
 

Other notes may be added as the entity sees fit. 
 
 

The sections that are required to be completed have an asterisk “*”after them, all other sections are optional. 
 

Note 1: Accounting policies* 
 

Select those policies that are applicable to the entity. 
 

  

Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

AP1 Basis of preparation* A65 This basis of preparation will be standard across all entities. 

AP2 VAT* A66 Select relevant policy. 

 Ref 

Note 2: Analysis of receipts 
 

This is a note which allows the entity to provide a further breakdown of the receipt categories reported in the 

Statement of Receipts and Payments. 
 

 

 

 This Year 

Receipt Item Analysis KHR 

(For example) Fundraising 
receipts from the public 

  

 Please list down all your items.    Please enter 

whole KHR 

only. 

 

    

    

    

    

    

  

 Total - 
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Last Year 

KHR 

 

 Please enter 

whole 

KHR only. 

 

  

  

  

  

  

 

- 

 

 
 
 

Note 3: Analysis of payments 
 

This is a note which allows the entity to provide a further breakdown of the payment categories reported in the 

Statement of Receipts and Payments. 
 

 

 
 

Note 4: Valued Added Tax* 

 

Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

 Value Added Tax Input (VAT 

Input) 

A66(b) Amount of VAT that entity has paid out through the purchase of 

goods or services. 

 Value Added Tax Output (VAT 

Output) 

A66(b) Amount of VAT collected from customers through the sale of 

goods or services.  

  

Note 5: Correction of Errors* 
 

Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

O1 Correction of Errors* A67 When an entity corrects a significant  prior period error it 

needs to disclose details of the correction made to the opening 
cash balance. No adjustment to the past period is required. 

 

Note 6: Related Parties * 
 

Related party relationships exist throughout the not-for-profit sector.  Disclosure of related party relationships and 

related party transactions is necessary for accountability purposes, and to enable users to better understand the entity’s 

Financial Report. 
 

Related parties comprise: 
 

 People that have significant influence over the entity (such as officeholders, committee members, or 
others that are involved in the strategic management of the entity - whether employed or volunteer), and 

 This Year 

Payment Item Analysis KHR 

(For example) Payments for 

public promotion and 

fundraising 

  

 Please list down all your  

items.  

  Please enter 

whole KHR 

only. 

 

    

    

    

    

    

  

 Total - 
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close members of their families; and 
 

 Other entities that have significant influence over the entity. 

      People are not related parties if they are only involved in the day-to-day running of the entity and have no 

involvement in the strategic decision making of the entity. 
 

A related party transaction is a transfer of money or other resource between the reporting entity and a person or other 

entity that is closely associated to the reporting entity that has the ability to influence the reporting entity. This 

includes significant normal business transactions as well as transactions below the market price (including the 

provision of free goods or services). 
 

The CFRS for NFPEs requires that an entity must report the following information about its transactions with a related 

party: 

  
Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

O2 Description of the related 
party relationship* 

A73 (a) A description of who the related party is. 
 

Example 1, Mr A is a member of the governing body and 

also owns ABC Training Ltd. 
 

Example 2, Ms B is the daughter of the entity’s chief 

operating officer. 

O3 Description and the amount 

of any receipt or payment 

related to the transactions* 
 

Remember to include 

free goods or services 

provided by related parties. 

Remember to include 

any management fees paid to 
a related party. 

A73 (b) Include here a description of the transaction(s) with the 

related party and amounts paid, including transfers of 

resources for no consideration: 
 

Example 1, ABC Training Limited was involved with the 

oversight of a new training programme for the entity. The 

total value of all transactions for the financial year was 

8,000,000KHR (Last Year 6,000,000KHR). 
 

Example 2, Ms B sold her house to the entity at 

government valuation. 

O4 Amount due from or to 

related party (if any) at 

reporting date* 

A73 (c) Quantify amounts due from or to related parties at balance 
date: 

 
Example 1, no amount was outstanding at reporting date. (Last 

Year : Nil) 
 

Example 2, 80,000,000KHR is owing to Ms B as at reporting 

date. (Last Year : Nil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

©Copyright 

 

 

 

 

 

 

Note 7: Events after the reporting date* 
 

Events after the reporting date are those significant events, both favourable and unfavourable, that occur between the 

reporting date and the date when the Financial Report is finalised for approval. For significant events, an entity must 

report the following: 
 

The CFRS for NFPEs does not require comparative information for events after the reporting date. 

  

Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

O5 The nature of the event* A75(a) Include a description of the event. 
Example 1 

 The week following reporting date, a fire destroyed one 

of the store rooms where the entity holds stocks of 

donated products. 
Example 2: 

 Two weeks before the Financial Report was approved, 
a water pipe burst flooding the entity’s office area. 

 

 O5 Estimate of any associated 
receipts, payments, resources or 

commitments* 

A75(b) Example 1: 
 

   The entity has no insurance cover for the stock in 

the storeroom. 
 

Example 2 : 
 
  The entity has full insurance cover for the water damage. 

O6 How, if at all, the event is 
likely to affect the continuing 

viability of the entity* 

A75 (c) Example 1: 
 

   The local paper published the entity’s misfortune, 

and donated products are flowing in on a daily 

basis. 
 

Example 2: 
 

   The entity estimates clean-up of the office will take 

a month, during which time there will be disruptions 

to normal services. 
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Note 8: Service Performance  

“What did we do?” and “When did we do it?” 

 

The purpose of the Note to Service Performance (NSP) is to disclose the activities of the entity over the past year. The 

reporting of goods or services delivered is a key part of the Financial Report and a powerful opportunity for the entity 

to tell its story, especially as it relates to achieving its mission. 

 

A Note to Service Performance is also important in fulfilling the accountability obligations to provide goods or 

services to others when the entity receives grants from funders, or has contracts with the government or other bodies. 
 

Financial Reporting is most effective when the entity has a plan at the beginning of the year which can be reported 

against at the end of the year. 
 

Note to Service Performance is not expected to include a detailed account of everything the entity does. Rather, it 

should include the significant matters in relation to the performance of the entity to enable users to gain an 

understanding of why goods or services are delivered by the entity, and provide a basis for assessing the effectiveness 

and efficiency of the goods or services delivered by the entity. 

 

Note to Service Performance is based around two elements: 
 

(a) Outcomes: what the entity is seeking to achieve in terms of its impact on society; and 
 

(b) Outputs: the goods or services that the entity delivered during the year. 

 

Note to Service Performance in the template is presented in a tabular form with a space for optional information 

below the table. However, some entities may find that graphical presentation is more user friendly and may wish to 

use a combination of charts, tables and pictures to highlight their performance for the year. 

 

Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

O7 Describe the outcomes 

 

Reporting of the entity’s 

outcomes is an optional 

requirement under the CFRS 

for NFPEs. However, the 

reporting of outcomes in the 

NSP enables users to gain an 

understanding of why goods 

or services are delivered by 

the entity. 

A77(a) A description of the outcome(s) that the entity is seeking to 
achieve or influence through the delivery of its goods or 

services. The outcomes are likely to be closely related to the 

mission/purpose reported in the entity information section of 

the Financial Report. The main difference is that the 

mission/purpose is usually stated in broad or general terms 

and applies over the life of the entity.  By contrast, the 

description of the outcomes in  note to  Service Performance 

should be more specific and focused on what the entity is 

seeking to achieve over the short to medium term. 
 

For example, looking at some of the mission statements we 

used as examples in the entity information section: 

Mission Statement: 

   Reducing the transmission of HIV to 

women in Cambodia.  

Example of possible outcomes: 

 Improve woman’s understanding on HIV 

transmission.   
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Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

O8 Describe, and quantify to the A77(b)- Include in here a description of the goods or services 
extent practicable, the A80 (outputs) delivered, together with quantity measures to the 

entity’s outputs. extent practicable. 

Outputs = goods or Other measures, such as quality and timeliness of delivery, 

services. are optional. 

The entity may use The template allows the entity the option of providing its 

charts, tables and pictures in budget for this year. 

its  Note to  Service 

Performance. Please note that the quantity measure is not necessarily in 
dollar terms. It is normally the number of services provided 
or numbers of goods produced. 

 

Examples describing and quantifying outputs are shown in 

the tables below: 
 

Example 1: 
 
 
 
 
 

An entity may have more than one quantity measure for a 

particular service that it delivers. 
 

If the entity makes grants or donations to the community it 

could include details of these grants and donations in its  

Note to Service Performance. It may wish to provide the 

sector the grant/donations were made to, and briefly 

describe the purpose of the grant (see example 2). 
 

Example 2: 

 Description:* Actual 
This 

Year* 

Budget 
This 

Year 

Actual 
Last 

Year* 

 

Sector: emergency / disaster 

Purpose: 

Number of Christchurch 

residents provided 

with blankets and 

food. 

 
20,000,000

KHR 

 

20,000,000

KHR 

 
0 

Number of Christchurch 

children provided 

with counselling. 

 
800,000 

KHR 

 

800,000 

KHR 

 
0 
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Note 9: Resources and Commitments 

“What the entity owns?” and “What the entity owes?” 

 

The purpose of the Statement of Resources and Commitments is to provide a snapshot of the entity’s: 

a)   resources: what the entity owns and what is owing to it; and 

b)   commitments: obligations to others and what the entity owes as at reporting date. 

 

The Statement of Resources and Commitments comprises the following schedules: 

   schedule of resources; 

   schedule of commitments; and 

   a schedule of other information. 

 

Note that the CFRS for NFPEs does not require the Note to  Resources and Commitments to include totals or 

to balance in any way. 

 

The CFRS for NFPEs only requires the entity to record its significant resources and its significant 

commitments in Note to  Resources and Commitments. 

 

Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

 

Schedule of Resources 

O9 Bank accounts and cash A81(a) This is the total cash that the entity is holding as at reporting 
date, this figure is picked up from row R&P20 from the 
entity’s Statement of Receipts and Payments. 

O10 Money held on behalf of 
others 

A81(a) Include here any amounts that the entity may be holding for 
another party. 

O11 Money owed to the entity A81(a) Include here any amounts owing to the entity, for example 
include totals 

for: 

   Any invoices issued by the entity for goods 

or services provided; 

   Interest receivable for example, interest due on the 

entity’s savings account; 

   Any grants promised to the entity but not received; 

   Members fees/subscriptions owing; and 

   Refunds due from the GDT – for example, a VAT 

refund, if the entity is registered for VAT. 
 

Please provide a description of the nature and amount of the 

money owed to the entity. For example, total invoices issued 
for goods or services provided20,000,000KHR. 
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Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

O12 Other Resources 
 

 
 
 

Only include significant 

resources. 
 

 
 

Don’t forget to include 

any significant donated 

resources. 

A81(a) Include here a list of resources, other than cash, owned by the 

entity and available to use in the future. Including the 

following: 
 

Tangible resources: 
 

   Land and buildings : if the entity owns any land 

and building you may use the historical cost. 

   Motor vehicles; 

   Computers/including software; 

   Furniture and fittings for example, 8 desks and 

office chairs; and 

   Office equipment for example, 1 computer and 
laser printer. 

 
 

Include any significant resources donated to the entity at 

a readily obtainable value such as the rateable value (if that is 

available). 
 

Investments: 
 

Provide details of any investments that the entity may have 

for example, shares held. 
 

Stock/inventory: 
 

Include a list of any stock/inventory that the entity has on 

hand. Inventories may include: 

   Food or clothing held for distribution; 

   Stocks held in opportunity and charity shops; and 

   Information brochures printed by the entity but not 

yet distributed. 
 

For each of the above resources, the entity needs to provide a 

description of the resource, it may elect to provide the cost or 

current value of the resource, and the entity should note the 

source and date of the value provided. 

For example: Motor Vehicle at purchase price (20/3/12) 

40,000,000KHR 
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Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

 

Schedule of Commitments 

O13 Money payable by the 
entity 

A81(b) Provide details of money that the entity owes, include totals 
for: 

   Invoices received for goods or services received but 

not yet paid, for example rent payable, rates payable, 

utility accounts; 

   Wages and salaries due and payable, including 

bonuses and honoraria; 

   Any payments owing to the General Department of 

Taxationfor example, Withholding Tax, Tax on salary  

   Interest payable; 

   Grants payable by the entity that have been 

approved, but not yet paid; 

   Loans payable. 
 

Please provide a description of the reason the money is owed 

and the amounts to be paid, for example, total unpaid 

invoices 4,000,000KHR 

O14 Other commitments 

 

Commitments are 

existing obligations to make 

payments in the future. 
 
 

Only include significant 

commitments. 

A81(b) Include here any significant contractual commitments (both 
operating and capital), for example: 

   Commitment to make payments under a lease or 

rental agreement; 

   Commitment to purchase property, plant and 

equipment; 

   Commitment to provide loans; and 

   Commitment to provide grants. 

   Cash received that relates to events in a future period. 

For example, an entity sells 100 tickets at 

400,000KHR each to a charity dinner which will be 

held in the next 

financial year. 
 

Please provide a description of the nature of the commitment 

and the amounts to be paid, for example: the entity has 

committed to provide a grant to the local school of 

20,000,000KHR O15 Guarantees A81(b) In the case of a guarantee given by the entity the following 
details need to be disclosed: 

   The nature of the guarantee; 
   The reason why the guarantee was provided; and 

  The maximum amount that could be paid under the 

guarantee. 
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Row Category CFRS 

for 

NFPEs 

Ref 

Explanation 

 

Schedule of Other Information 

O16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O17 
 

Grants or Donations with 
Conditions Attached 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resources Used as Security 
for Borrowings 

A81( c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A81( c) 

   The CFRS for NFPEs requires the 

entity to provide the following information necessary 

to give the users sufficient information of the entity’s 

financial position: If the entity has received a grant or 

donation with conditions attached, and those 

conditions have not been fully met at  reporting date 

the entity must disclose: 

o The amount of the grant or donation and the 

amount for which conditions have not been 
fully met; and 

o The purpose and nature of the condition and 
what portion of the condition(s) has not been 
met. 

 

   If the entity has used any of its resources as security 

for borrowings, the entity must disclose: 

o The nature and amount of the borrowing that 
is secured; and 

o The nature and amount of the resource(s) 
used as security. 

 

 

Note 10: Additional Notes (add other notes as the entity sees fit)  
 

O18 Additional information               A82     Include here additional information that the entity considers necessary 

for users to understand the overall performance of the entity. 
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