
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

និយ័ត្ររគណសនយយនិងសវនរម្ម 

សសច្រតីក្ាងយទុ្ធសាស្តសត 

សតីព ី

ការអនុវត្តសដងដ់ាគណសនយយសាធារណៈម្លូដាឋ នបងគរ សៅរម្ពុជា 

ឆ្ន ាំ២០២១-២០៣១ 



ទំព័រ 1 នៃ 56 

 

មាត្ិកានុក្រម្ 

អរសរកាត្់................................................................................................................៣ 

ជាំពូរទ្ី១៖ សសច្រតីស ត្ើម្...................................................................................................៥ 

ជាំពូរទ្ី២៖ សោលបាំណង សោលសៅ និង វិសាលភាព.........................................................៧ 

២.១.  គោលបំណង....................................................................................................៧ 

២.២.  គោលគៅ........................................................................................................៧ 

២.៣.   ិ សាលលពព......................................................................................................៧ 

ជាំពូរទ្ី៣៖ វឌ្ឍនភាពននការករទ្ក្ម្ង់រហូត្ម្រដ្ល់សពលបច្ចុបបនន..........................................៨ 

៣.១.  លិតារនៃកំណណទម្រង់........................................................................................៨ 

៣.២.  ការដាក់ឱ្យអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈ រូលដាា ៃលច់ម្ាក់..................................៩ 

៣.៣.  កំណណទម្រង់ចាប់ ៃិងបទបបញ្ញត្តិពាក់ព័ៃធ................................................................១០ 

៣.៤.  ការដាក់ឱ្យអៃុិត្តម្បព័ៃធបគចេកិសាទាព័ត្៌មាៃស្ម្មាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈ ............១១ 

ជាំពូរទ្ី៤៖ ទ្ិសសៅរាំកណទ្ក្ម្ង់..................................................................................១៣ 

៤.១.  ការអភិិឌ្ឍស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈរូលដាា ៃបងគរ .............................................១៣ 

៤.២.  ការកលងស្រត្ថពព ការម្គប់ម្គងការផ្លា ស្់បតូរ ៃិងការទំនាក់ទំៃងស្ម្មាប់អៃុិត្តស្តង់ដា

គណគៃយ្យ រូលដាា ៃបងគរ..................................................................................១៣ 

៤.៣.  ការគរៀបចំស្រត្ុលយគ ើរម្ោនៃម្ទពយស្ករមរយ្ៈគពលណិង ស្ម្មាប់ការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យ

រូលដាា ៃបងគរ......................................................................................................១៤  

 ៤.៣.១ ម្ទពយស្ករមរយ្ៈគពលណិង......................................................................១៥ 

 ៤.៣.២ ករេី................................................................................................១៦ 

៤.៤.  ំណាក់កាលនៃការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈ..............................................១៧ 

 ៤.៤.១.  ំណាក់កាលទី១៖ គណគៃយ្យរូលដាា ៃលច់ម្ាក់........................................១៨ 

 ៤.៤.២.  ំណាក់កាលទី២៖ គណគៃយ្យរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ណកស្ម្រួល.........................១៩ 

 ៤.៤.៣.  ំណាក់កាលទី៣៖ គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរណកស្ម្រួល.................................២០ 

 ៤.៤.៤.  ំណាក់កាលទី៤៖ គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ.............................................២០ 



ទំព័រ 2 នៃ 56 

 

ជាំពូរទ្ី៥៖ លរខខណឌ ចាំបាច្់សឆ្ព ោះសៅការអនុវត្តគណសនយយម្លូដាឋ នបងគរ.............................២២ 

៥.១.  លកខខណឌ ចំាច់ណនែករ ាាល................................................................................២២ 

 ៥.១.១. ការោំម្ទណនែកៃគោាយ្ ៃិងរ ាាល........................................................២២ 

 ៥.១.២. ម្បព័ៃធចាប់ ៃិងបទបបញ្ញត្តណិ លោំម្ទ ល់គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ..................២២ 

 ៥.១.៣. គណគៃយ្យករជំនាញ ៃិងអែកកាៃ់បញ្ជ ីគណគៃយ្យ ......................................២៣ 

 ៥.១.៤. ស្រត្ថពពម្គប់ម្គងគគម្មាង..................................................................២៤ 

៥.២.  លកខខណឌ ចំាច់ណនែកបគចេកគទស្..........................................................................២៤ 

 ៥.២.១. ម្បព័ៃធ FMIS ណ លមាៃរុខងារគពញគលញរួយ្............................................២៤ 

 ៥.២.២. រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ណ លមាៃគុណពព..........................២៥ 

 ៥.២.៣. បាង់គណគៃយ្យណ លអំគណាយ្នល ល់គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ......................២៥ 

៥.៣.  លកខខណឌ ចំាច់ណនែកគណគៃយ្យ..........................................................................២៦ 

ជាំពូរទ្ី៦៖ ការក្គប់ក្គងគសក្មាង.................................................................................២៧ 

៦.១.  រចនាស្រព័ៃធនៃការម្គប់ម្គងគគម្មាង.......................................................................២៧ 

៦.២.  ធាត្ុចំណាយ្នៃកំណណទម្រង់...............................................................................៣២ 

ជាំពូរទ្ី៧៖ សរម្មភាពសងខប......................................................................................៣៤ 

ឧបសម្ព័នធទ្ី១៖ ការពិព៌ណនាអាំពីសតង់ដាគណសនយយអនតរជាត្ិ                                                            

សក្មាប់វិស័យសាធារណៈមូ្លដាឋ នបងគរ ......................................................៣៧ 

ឧបសម្ព័នធទ្ី២៖ ឯរសារសោងនានាកដ្លបានសបាោះ្ាយ...................................................៥៥ 

 

 

 

 

 

 



ទំព័រ 3 នៃ 56 

 

អរសរកាត្ ់

 

ACAR Accounting and Auditing Regulator ៃិយ្័ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម 

AFD Agence Française de Développment ទីពែ ក់ងារារងំស្ម្មាប់ការអភិិឌ្ឍៃ៍              

CAP Consolidated Action Plan  ណនៃការស្ករមពពរួរ         

CoFoG Classifications of the Functions of 

Government 

ចំណាត្ថ់្នែ ក់រុខងាររបស់្រដាា ភិាល 

CPSAS Cambodian Public Sector Accounting 

Standards 

ស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា 

DMFAS Debt Management and Financial 

Analysis System 

ម្បព័ៃធិសាពគហិរញ្ញិ ត្ថ ុៃងិម្គប់ម្គងបំណលុ 

EFI Economic and Finance Institute  ិ សាទាលថ ៃគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

EU European Union  ស្ហពពអឺរ ុប 

FMIS  Financial Management Information 

System 

ម្បព័ៃធបគចេកិសាទាព័ត្ម៌ាៃស្ម្មាប់ការម្គប់ម្គង

ហិរញ្ញិ ត្ថលុធារណៈ 

FS Financial Statements រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

FY Financial Year ឆ្ែ ំហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

GDB General Department of Budget អគគនាយ្កដាា ៃថិសាកា 

GDNT General Department of National 

Treasury 

អគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ ិ

GFS Government Finance Statistics  ម្បព័ៃធស្ថ ិត្ហិិរញ្ញិ ត្ថុរដាា ភិាល  

GPFS General Purpose Financial 

Statements 

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុស្ម្មាប់គោលបំណងទូគៅ 

IMF International Monetary Fund រូលៃិធិរូបិយ្ិត្ថុអៃតរជាត្ ិ

ICT Information & Communication 

Technology 

បគចេកិសាទាព័ត្ម៌ាៃ ៃិងទរូគរនាគរៃ៍ 
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IFRS International Financial Reporting 

Standards  

ស្តង់ដារាយ្ការណ៍ទាក់ទងៃងឹហិរញ្ញិ ត្ថអុៃតរជាត្ិ 

IPSAS International Public Sector 

Accounting Standards 

ស្តង់ដាគណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ិសាស័្យ្                       

លធារណៈ 

LGU Local Government Unit រ ាាលថ្នែ ក់គម្ការជាត្ ិ

LM Line Ministries ម្កសួ្ង-លថ ប័ៃ 

KICPAA Kampuchea Institute of Certified 

Public Accountants and Auditors 

 ិ សាទាលថ ៃគណគៃយ្យករជនំាញៃិងស្ិៃករករពុជា 

MDA Ministries, Departments and 

Agencies 

ម្កសួ្ង-លថ ប័ៃ ៃងិអងគពពលធារណៈ     

ម្បហាក់ម្បណហល 

MEF Ministry of Economy and Finance ម្កសួ្ងគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

NAA National Audit Authority  អាជាា ធរស្ិៃករមជាត្ ិ

NAC National Accounting Council  ម្កុរម្បឹកាជាត្គិណគៃយ្យ 

PEFA Public Expenditure and Financial 

Accountability 

ចំណាយ្លធារណៈ ៃងិគណគៃយ្យពពហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

PFM Public Financial Management  ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថលុធារណៈ 

PFMRP Public Financial Management 

Reform Programme 

ករមិសាធីណកទម្រងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថលុធារណៈ 

RGoC Royal Government of Cambodia  រជរដាា ភិាលករពុជា 

SARMIS State Asset Regulatory and 

Management Information System  

ម្បព័ៃធម្គប់ម្គងទិៃែៃយ័្បញ្ជលីរគពើភណឌ          

ម្ទពយស្របត្តិរ ា 

WB World Bank ធនាោរពិភពគោក 
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ជាំពូរទ្ី១ 

សសច្រតីស ត្ើម្ 

 

គៅកែុងរយ្ៈគពលជាងពីរទស្ិត្សរ៍ចុងគម្កាយ្គៃេះ កំគណើៃគស្ ាកិចេករពុជាគៅណត្រកាាៃពពរឹងមា ំ

គហើយ្គៅកែុងឆ្ែ ំ២០១៥ ធនាោរពិភពគោកាៃ ំគ ើងចំណាត្់ថ្នែ ក់របស្់ករពុជាគៅជាម្បគទស្ណ លមាៃ

ចំណូលរធយរកម្រិត្ទាប។ រហូត្រក ល់គពលគៃេះ គទាេះបីជាពិភពគោកជួបម្បទេះៃូិពពរិៃចាស្់ោស្់

ណនែកគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថកុ៏គដាយ្ ក៏គស្ ាកិចេករពុជាគៅណត្រកាាៃៃូិពពរឹងមា ំ គហើយ្ៃឹងអាចកាា យ្ជា

ម្បគទស្រួយ្កែុងចំគណារម្បគទស្ណ លមាៃគស្ ាកិចេរីកលូត្ោស្់គលឿៃជាងគគគៅកែុងត្ំបៃ់អាស្ុី ស្ម្មាប់

អនាគត្ ៏ខាីខាងរុខ។  

គៅកែុងណខកញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០១៩  ម្កស្ួងគស្ ាកចិេ ៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ ាៃម្បកាស្ដាក់ឱ្យអៃុិត្តស្តង់ដា

គណគៃយ្យរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ គ ើរបីគម្បើកែុងការគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុស្ម្មាប់គោលបំណងទូគៅ

ស្ម្មាប់ម្កស្ួង-លថ ប័ៃលធារណៈ ៃិងរៃទីរជំនាញរជធាៃី-គខត្ត ណ លជាជំហាៃចប់គនតើរគ ើរបីគឆ្ព េះគៅ

ការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈរូលដាា ៃបងគរនាគពលអនាគត្។ 

រដាា ភិាលនៃបណាត ម្បគទស្នានាទទូាងំស្កលគោក រួរទាងំករពុជានង ាៃៃិងកំពុងគផ្លត ត្ការយ្ក

ចិត្តទុកដាក់ខពស្់គលើគណគៃយ្យពពៃិងត្មាា ពពហិរញ្ញិ ត្ថុ កែុងការណចករំណលកទិៃែៃ័យ្ ល់ម្បជាពលរ ា ៃិង

ពគីពាក់ព័ៃធនានា ម្ពរទាងំយ្កចិត្តទុកដាក់គលើម្បស្ទិធពពៃិងស្័កតិស្ិទធពពនៃការគម្បើម្ាស្់ធៃធាៃរបស្់

ម្បគទស្កែុងការនតល់គស្វាលធារណៈ។ ស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ ម្ត្ូិាៃគគ ឹងថ្ន

មាៃចំណចុគខាយ្រួយ្ចំៃួៃពាក់ព័ៃធៃឹងត្ម្រូិការព័ត្៌មាៃហិរញ្ញិ ត្ថុចំាច់នានា គដាយ្គហត្ុថ្ន ម្បត្ិបត្តិការ

គណគៃយ្យរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ ម្ត្ូិាៃទទួលលគ ល់ណត្គៅគពលណ លលថ ប័ៃាៃទទួលលច់ម្ាក់ ឬ ាៃ

ទូទាត្ល់ច់ម្ាក់ប ុគណាណ េះ គដាយ្រិៃាៃគិត្អពំីគពលគិោនៃម្បត្ិបត្តិការគស្ ាកិចេណ លាៃគកើត្គ ើង ឬ 

អត្ថម្បគោជៃ៍គស្ ាកិចេនៃម្បត្ិបត្តិការទាងំគនាេះគទ។ ពពខវេះចគនាា េះនៃគណគៃយ្យរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ រិៃ

អាចបងាា ញឱ្យគ ើញចាស្់ោស្់អំពីលថ ៃពពហិរញ្ញិ ត្ថុពិត្របស្់រដាា ភិាលាៃគទ គហើយ្កែុងម្បគទស្រួយ្

ចំៃួៃ កងវេះខាត្ព័ត្៌មាៃហិរញ្ញិ ត្ថុណ លាៃបងាា ញគដាយ្គម្បើគណគៃយ្យរូលដាា ៃលច់ម្ាក់អាចគធវើឱ្យប េះពាល់

 ល់ការិសាពគ ៃិងការគធវើគស្ចកតីស្គម្រចចិត្តណនែកគស្ ាកិចេរបស្់អែកគម្បើម្ាស្់ ៃិងិសាៃិគោគិៃ។ 

រហូត្រក ល់គពលគៃេះ ការគម្បើម្ាស្់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុគដាយ្ណនែកគលើគណគៃយ្យរូលដាា ៃ

លច់ម្ាក់គៅកែុងិសាស្័យ្លធារណៈម្ត្ូិាៃគរើលគ ើញថ្នមាៃការគកើៃគ ើងជាទូគៅ ខណៈគពលណ លការ



ទំព័រ 6 នៃ 56 

 

គម្បើគណគៃយ្យរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ គៅរិៃអាចនតល់ព័ត្៌មាៃឱ្យាៃម្គប់ម្ជុងគម្ជាយ្ពីលថ ៃពពហិរញ្ញិ ត្ថុ

កែុងិសាស្័យ្លធារណៈគៅគ ើយ្គទ ជាពិគស្ស្ បនាទ ប់ពីមាៃកលយុ្គគៃិងិសាបត្តិហិរញ្ញិ ត្ថុស្កលនារយ្ៈគពល

ប ុនាម ៃឆ្ែ ំចុងគម្កាយ្គៃេះ ណ លាៃៃិងកំពុងបៃតជេះឥទធិពល ល់បណាត ម្បគទស្ជាគម្ចើៃគៅកែុងស្កលគោក។ 

បចេុបបៃែតាររយ្ៈការណណនំាឱ្យគម្បើស្តង់ដាគណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ិសាស្័យ្លធារណៈ (IPSAS) ៃិងការ

ោំម្ទ ល់ ំគណើរផ្លា ស្់បតូរគៅគម្បើគណគៃយ្យរលូដាា ៃបងគរណ លជាស្តង់ដាគណគៃយ្យស្ម្មាប់ិសាស្័យ្ឯកជៃ

អស្់រយ្ៈគពលគម្ចើៃឆ្ែ ំរក រជរដាា ភិាលាៃៃិងកំពុងគធវើការអភិិឌ្ឍម្បព័ៃធបគចេកិសាទាព័ត្៌មាៃស្ម្មាប់ការ

ម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈ ៃិងបៃតជំរុញការកលងស្រត្ថពពរន្រៃតីជំនាញគណគៃយ្យរបស្់រជរដាា ភិាល

ឱ្យាៃកាៃ់ណត្ម្បគស្ើរគ ើងគ ើរបីឈាៃ ល់ការផ្លា ស្់បតូរគៅគម្បើគណគៃយ្យរលូដាា ៃបងគរ ណនែកតារស្តង់ដា

គណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ិសាស្័យ្លធារណៈ។ ិឌ្ឍៃពពទាងំគៃេះាៃចូលរួរចំណណក ល់រជរដាា ភិាល

កែុងការងារម្គបម់្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈរបស្ខ់ាួៃម្បកបគដាយ្ម្បស្ិទធពពៃិងស្័កតិស្ទិធពព គហើយ្ជាលទធនល 

គុណពពៃិងពពស្ុីជគម្ៅនៃទិៃែៃ័យ្ម្ពរទាងំព័ត្៌មាៃហិរញ្ញិ ត្ថុ ណ លរជរដាា ភិាលកំពុងមាៃនាគពល

បចេុបបៃែ ាៃគធវើឱ្យគុណពពនៃរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ ៃិងរាយ្ការណ៍ពាក់ព័ៃធគនសងៗកាៃ់ណត្មាៃពពលែ

ម្បគស្ើរគ ើងស្ម្មាប់អែកគម្បើម្ាស្់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ។  

បុគគលិរលរខណៈននគណសនយយមូ្លដាឋ នសាច្់ក្បារ់ និងគណសនយយមូ្លដាឋ នបងគរ  

គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ ម្ត្ូិាៃណនែកគលើគោលការណ៍ថ្ន ចំណូល, ចំណាយ្ ៃិងគណគៃយ្យ

ស្ម្មាប់ម្ទពយស្ករមៃិងបណំលុពាក់ព័ៃធ ឆាុេះបញ្ញេ ងំពីម្បត្ិបត្តិការ ឬ ម្ពឹត្តិការណ៍គស្ ាកិចេស្ំខាៃ់ៗ ជាជាង

ម្បត្ិបត្តិការឬម្ពឹត្តិការណ៍ណ លម្ត្ូិាៃកត្់ម្តា គៅគពលណ លលថ ប័ៃាៃទទួលលច់ម្ាក់ឬាៃទូទាត្់លច់-

ម្ាក់។ ការផ្លា ស្់បតូរពីគណគៃយ្យរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ គៅកាៃ់គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ ជាប់ពាក់ព័ៃធៃឹង៖ 

• គណគៃយ្យករមស្ម្មាប់ចំណូលៃិងចំណាយ្ គៅគពលណ លចំណូលចំណាយ្គនាេះគកើត្គ ើង ជាជាង

គៅគពលណ លចំណូលម្ត្ូិាៃទទួល ៃិងចំណាយ្ម្ត្ូិាៃទូទាត្់។  

• ការគម្បើម្ាស្់ៃិងការដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុស្ំខាៃ់ៗទាងំ ០៣ រួរមាៃ៖ រាយ្ការណ៍

លទធនលហិរញ្ញិ ត្ថុ, រាយ្ការណ៍លថ ៃពពហិរញ្ញិ ត្ថុ ៃិងរាយ្ការណ៍លំហូរលច់ម្ាក់។ គៅកែុង

គណគៃយ្យរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ រាយ្ការណ៍ចំណូលៃិងចំណាយ្លច់ម្ាក់ គឺជារាយ្ការណ៍

ស្ំខាៃ់ណត្រួយ្គត្់ណ លម្ត្ូិាៃដាក់បងាា ញ។  

• ការបគងកើត្ស្រត្ុលយ ណ លជាណនែករួយ្នៃរាយ្ការណ៍លថ ៃពពហិរញ្ញិ ត្ថុគ ើរម្ោ។ 

• ការគធវើម្បត្ិបត្តិការតាររគធាាយ្គនសងោែ  ៃិងគៅគពលគិោខុស្ោែ ។ 
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ជាំពូរទ្ី២ 

សោលបាំណង សោលសៅ និង វិសាលភាព 

 

២.១. សោលបាំណង 

 យុ្ទធលន្រស្តស្ត ីពីការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈរូលដាា ៃបងគរ មាៃគោលបំណងធានាាៃ

ៃូិម្បស្ិទធពពៃិងស្័កតិស្ិទធពពនៃការអៃុិត្តម្កបខ័ណឌ រយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថ ុ ៃិងស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈ

រលូដាា ៃបងគរ គៅករពុជា។ 

២.២. សោលសៅ 

ឯកលរយុ្ទធលន្រស្ត គៃេះមាៃគោលគៅគរៀបចំ អៃុរ័ត្ ៃិងដាក់ឱ្យអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈ 

រលូដាា ៃបងគររបស្់រជរដាា ភិាលករពុជា ណនែកតារស្តង់ដាគណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ិសាស្័យ្លធារណៈ ៃិង

បរសាបទជាក់ណស្តងរបស្់ករពុជា ម្ត្ឹរនថៃទី០១ ណខរករ ឆ្ែ ំ២០៣១។  

២.៣. វិសាលភាព 

យុ្ទធលន្រស្តស្ត ីពីការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈរូលដាា ៃបងគរ មាៃិសាលលពពម្គប ណត ប់

គលើម្កស្ួង-លថ ប័ៃរ ាាលថ្នែ ក់ជាត្ិ ៃិងអងគពពលធារណៈម្បហាកម់្បណហល។ 

យុ្ទធលន្រស្ត គៃេះ រិៃមាៃិសាលលពពម្គប ណត ប់គលើរ ាាលថ្នែ ក់គម្ការជាត្ិ, ម្គឹេះលថ ៃលធារណៈ

រ ាាល ៃិងស្ហម្ោស្លធារណៈ គនាេះគទ។ 
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ជាំពូរទ្ី៣ 

វឌ្ឍនភាពននការករទ្ក្ម្ង់រហូត្ម្រដ្ល់សពលបច្ចុបបនន 

 

៣.១. សាវតារននរាំកណទ្ក្ម្ង់ 

រជរដាា ភិាលករពុជា ាៃម្បកាស្ដាក់ឱ្យអៃុិត្តករមិសាធីណកទម្រង់ការម្គបម់្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈ 

(PFMRP) កែុងឆ្ែ ំ២០០៤ កែុងគោលគៅណម្បកាា យ្ម្បព័ៃធម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈគៅករពុជាជាជំហាៃៗ 

ឱ្យគៅជាម្បព័ៃធម្គប់ម្គងហរិញ្ញិ ត្ថុលធារណៈរួយ្ ម្ស្បតារបទដាា ៃ ៃិងឧត្តមាៃុិត្តៃ៍ជាអៃតរជាត្ិ។ ករមិសាធី

គៃេះម្ត្ូិាៃគរៀបចំតាក់ណត្ងគ ើងជាការណកទម្រង់កែុងរយ្ៈគពលណិង ៃិងមាៃលកខណៈម្គប់ម្ជុងគម្ជាយ្ គដាយ្

កំណត្់ជា ៤ ជំហាៃ ៃិង ៤  ំណាក់កាលបៃតបនាទ ប់។  ំណាក់កាលទី១ (២០០៥ -២០០៨) គផ្លត ត្ជាស្ំខាៃ់

គលើជំហាៃទី១ នៃករមិសាធីណកទម្រង់ គឺការបគងកើៃពពគជឿទុកចិត្តនៃថិសាកា។  ំណាក់កាលទី២ (២០០៩ -២០១៥)

គផ្លត ត្គលើជំហាៃទី២ គឺការបគងកើៃគណគៃយ្យពពហិរញ្ញិ ត្ថុ ម្ស្បគពលៃឹងការពម្ងឹងបណៃថរស្រិទធនលនៃ

ជំហាៃទី១ ៃិងការកលងរូលដាា ៃម្គឹេះស្ម្មាប់ជំហាៃទី៣។  ំណាក់កាលទី៣ (២០១៦ -២០២០) គផ្លត ត្

គលើជំហាៃទី៣ គឺការនារពជ ប់ថិសាកាគៅៃឹងគោលៃគោាយ្ ទៃទឹរៃឹងការពម្ងឹងស្រិទធនលនៃជំហាៃពីរ

 ំបូង ៃិងការម្ត្ួស្ម្តាយ្នាូិស្ម្មាប់គម្ត្ៀរអៃុិត្តជំហាៃទី៤។  ំណាក់កាលទី៤ (២០២១-២០២៥)គឺគផ្លត ត្

ជាស្ំខាៃ់គលើជំហាៃទី៤ នៃករមិសាធីណកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈ គឺការបគងកើៃគណគៃយ្យពព

ស្រិទធករម ទៃទឹរៃឹងការបៃតពម្ងឹងស្រិទធនលណ លស្គម្រចាៃកែុងជំហាៃទាងំ៣ ខាងគ ើរ។  

រជរដាា ភិាលករពុជា     ាៃបគងកើត្គណៈកមាម ធិការ ឹកនំាការងារណកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុ

លធារណៈ ណ ល ឹកនំាគដាយ្ ឯកឧត្តរអគគបណឌ ិត្ស្ពចរយ អូៃ ព័ៃធរុៃីរ័ត្ែ ឧបនាយ្ករ ារន្រៃតី រ ារន្រៃតី

ម្កស្ួងគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ គ ើរបីទទួលខុស្ម្ត្ូិគលើការគរៀបចំ ការអៃុិត្ត ៃិងការតារដាៃការអៃុិត្តករមិសាធី

ណកទម្រង់ការម្គបម់្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈ។ គណៈកមាម ធិការគៃេះមាៃអគគគលខាធិការដាា ៃអចិនន្រៃតយ៍្រួយ្

ណ លមាៃពរកិចេស្ម្របស្ម្រួលការអៃុិត្តករមិសាធីណកទម្រង់ទាងំរូល  គហើយ្ម្កស្ួង-លថ ប័ៃពាក់ព័ៃធៃីរួយ្ៗ

មាៃម្កុរការងារណកទម្រង់ ណ ល ឹកនំាគដាយ្ថ្នែ ក់ ឹកនំាជា រ ាគលខាធិការ ឬ អៃុរ ាគលខាធិការ គ ើរបីទទួល

ខុស្ម្ត្ូិគលើការងារណកទម្រង់គៅតារណ ៃស្រត្ថកិចេរបស្់ខាួៃ។ ការអៃុិត្តស្ករមពពណកទម្រងម់្ត្ូិាៃចងែុល

បងាា ញគដាយ្ណនៃការស្ករមពពរួរ (CAP) ស្ម្មាប់ ំណាក់កាលៃីរួយ្ៗ។ ការពិៃិត្យគ ើងិសាញគលើណនៃការ

ស្ករមពពរួរ  ម្ត្ូិាៃគធវើគ ើងជាគរៀងរល់ឆ្ែ ំ គដាយ្អគគគលខាធិការដាា ៃ នៃគណៈកមាម ធិការ ឹកនំាការងារ

ណកទម្រង់ការម្គបម់្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈ ៃិងម្ត្ូិាៃដាក់ឆាងកិចេពិពកាៃិងពិគម្ោេះគោបល់ជារួយ្
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ម្កស្ួង-លថ ប័ៃ ៃិងពគីពាក់ព័ៃធទាងំអស្់។ ណនៃការស្ករមពពរួរ  ំណាក់កាលទី១ (CAP 1) ៃិងណនៃការ

ស្ករមពពរួរ  ំណាក់កាលទី២ (CAP 2) នៃករមិសាធីណកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈ ម្ត្ូិាៃបញ្េប់

គដាយ្គជាគជ័យ្។ ការវាយ្ត្នរាអំពីម្បព័ៃធម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈ គដាយ្ណនែកគលើម្កបខ័ណឌ រងាវ ស្់

ស្រិទធករម “ចំណាយ្លធារណៈ ៃិងគណគៃយ្យពពហិរញ្ញិ ត្ថុ” (PEFA) ម្ត្ូិាៃអៃុិត្តគៅកែុងឆ្ែ ំ២០១៥

គដាយ្ម្កស្ួងគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ ៃិងមាៃការចូលរួរនតល់គោបល់ពីទីម្បឹកាទទលួបៃទុកការម្គប់ម្គង

ហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈម្បចំត្ំបៃ់នៃរូលៃិធិរូបិយ្ិត្ថុអៃតរជាត្ិ (IMF) ម្ពរទាងំជំនាញការរកពីគម្ៅម្បគទស្

គនសងគទៀត្នងណ រ។ លទធនលនៃការវាយ្ត្នរាគៃេះាៃកាា យ្ជារូលដាា ៃម្គឹេះ ៏ស្ំខាៃ់ស្ម្មាប់ការគរៀបចំណនៃការ

ស្ករមពពរួរ  ំណាក់កាលទី៣ (CAP 3) ណ លម្ត្ូិាៃម្បកាស្ដាក់ឱ្យអៃុិត្តជានាូិការកាលពគី ើរឆ្ែ ំ២០១៦ 

គហើយ្ណនៃការស្ករមពពរួរ  ំណាក់កាលទី៤ (CAP 4) បចេុបបៃែកំពុងម្ត្ូិាៃគរៀបចំ។ ការវាយ្ត្នរាអំពី

ចំណាយ្លធារណៈ ៃិងគណគៃយ្យពពហិរញ្ញិ ត្ថុណ លម្ត្ូិាៃគធវើបចេុបបៃែពពគ ើងិសាញ ក៏កំពុងម្ត្ូិាៃ

គរៀបចំ គហើយ្គម្ោងៃឹងបញ្េប់រួចរល់ម្ត្រឹណខរថិុនា ឆ្ែ ំ២០២០ នងណ រ។ 

៣.២. ការដារ់ឱ្យអនុវត្តសតង់ដាគណសនយយសាធារណៈ មូ្លដាឋ នសាច្់ក្បារ់ 

ម្បកាស្គលខ ៥៤៥ ស្ហិ-ម្បក ចុេះនថៃទ០ី៦ ណខរថិនុា ឆ្ែ ំ២០១៩ ស្ត ីពីការដាក់ឱ្យអៃុិត្តស្តង់ដា

គណគៃយ្យលធារណៈករពុជា រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់ ម្ត្ូិាៃម្បកាស្ដាក់ឱ្យអៃុិត្តជានាូិការគដាយ្ម្កស្ួង

គស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ កាលពីនថៃទី០៣ ណខកញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០១៩។ ស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា រូលដាា ៃ

លច់ម្ាក់ (Cash Basis CPSAS) ម្ត្ូិាៃអៃុរ័ត្ទាងំម្ស្ុងពីស្តង់ដាគណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ិសាស្័យ្

លធារណៈរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ (Cash Basis IPSAS)។ រុៃការម្បកាស្ដាក់ឱ្យអៃុិត្តគៃេះ អគគនាយ្កដាា ៃ

រត្នាោរជាត្ ិនៃម្កស្ួងគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ ាៃស្ិកាៃិងគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុគដាយ្គម្បើស្តង់ដា 

គណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ិសាស្័យ្លធារណៈរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ ចប់តាំងពីឆ្ែ ំ២០១៦ រួចរកគហើយ្។ 

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុណ លាៃគរៀបចំគៃេះម្ត្ូិាៃឆាងកាត្់ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងនតល់គោបល់ពីម្ករុអែកជំនាញ-

ការនៃធនាោរពិភពគោក ៃិងរូលៃិធិរូបិយ្ិត្ថុអៃតរជាត្ិនងណ រ។ ជាទូគៅ រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរំពឹងថ្ន

ៃឹងម្ត្ូិាៃគចញនាយ្គៅកែុងអំ ុងរយ្ៈគពល ០៦ ណខ ម្ស្បតារស្តង់ដា។ ពគគម្ចើៃនៃ ំណាក់កាលនៃ

ការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា រូលដាា ៃលច់ម្ាក់ អាម្ស្័យ្គលើលកខខណឌ ដាច់គដាយ្ណ ក

ចំៃួៃពីរ គឺ៖ 

១. ពពរួចរល់នៃទិៃែៃ័យ្ ណ លមាៃពពម្ត្ឹរម្ត្ូិ ៃិងអាចគជឿទុកចិត្តាៃ ៃិង 

២. ពពរួចរល់នៃទិៃែៃ័យ្ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់ជាត្ិ គម្ការិសាលលពពនៃកំណណទម្រង់។ 
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ចប់តាំងពីឆ្ែ ំ២០១៦, រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុស្ម្មាប់គោលបំណងទូគៅរបស្់រជរដាា ភិាលករពុជា 

មាៃ រាយ្ការណ៍ចំណូលៃិងចំណាយ្លច់ម្ាក់  ូចាៃត្ម្រូិគដាយ្ស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក់។ រាយ្ការណ៍គៃេះបងាា ញពីចំណូលលច់ម្ាក់ៃិងចំណាយ្លច់ម្ាក់ជាក់ណស្តងនៃ

ម្បត្ិបត្តិការរបស្រ់ជរដាា ភាិលករពុជា ៃិងឆាុេះបញ្ញេ ងំពីចំណាត្់ថ្នែ ក់គស្ ាកិចេណ លម្ស្គ ៀងោែ គៅៃឹងណនៃការ

ថិសាកាជាត្ណិ រ។ បណៃថរពីគៃេះ រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុស្ម្មាប់គោលបំណងទូគៅ ក៏ាៃដាក់បងាា ញអំពី៖  

• រាយ្ការណ៍លំហូរលច់ម្ាក់ ស្ម្មាប់រ ាាលថ្នែ ក់ជាត្ិ ៃិង 

• រាយ្ការណ៍គម្បៀបគធៀបរវាងត្ួគលខថិសាកា ៃិងត្ួគលខអៃុិត្តជាក់ណស្តង ស្ម្មាប់ចំណូលថិសាកា ៃិង

ចំណាយ្ថិសាកា។ 

គដាយ្មាៃការោំម្ទពីអែកជំនាញការ រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុណ លាៃគរៀបចំគដាយ្គណគៃយ្យករ

លធារណៈ មាៃពពលែម្បគស្ើរគ ើងជាគរៀងរល់ឆ្ែ ំ ទាក់ទងៃឹងការោត្ម្ត្ដាងៃិងការដាក់បងាា ញព័ត្៌មាៃ

ហិរញ្ញិ ត្ថុ ម្ស្បតារស្តង់ដាអៃតរជាត្ិ។ ជាខាឹរលរបគចេកគទស្, ស្តង់ដា Cash Basis CPSAS  ូចោែ ទាងំម្ស្ុង

គៅៃឹងស្តង់ដា Cash Basis IPSAS។ គទាេះជាោ ងណាក៏គដាយ្ គណគៃយ្យករលធារណៈពុំទាៃ់អាចគរៀបចំ

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ អៃុគោរតាររល់លកខខណឌ ត្ម្រូិចំាច់នានាណ លមាៃណចងកែុងស្តង់ដាគណគៃយ្យ

លធារណៈគៅគ ើយ្ គដាយ្លរកតាត ចាប់, ម្បព័ៃធបគចេកិសាទាព័ត្៌មាៃ, ៃិងធៃធាៃរៃុស្ស។ 

ការបណតុ េះបណាត លស្ត ីពីស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជារូលដាា ៃលច់ម្ាក់ ម្ត្ូិាៃគរៀបចំ

ស្ម្មាប់រន្រៃតីជំនាញរបស្់អគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិ គដាយ្ម្កុរម្គូបគងាគ លរបស្់ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិង

ស្ិៃករម ជាបៃតបនាទ ប់តារណនៃការណ លាៃកំណត្់ រហូត្រន្រៃតីជំនាញពាក់ព័ៃធទាំងអស្់របស្់រជរដាា ភិាល

ទទលួាៃការបណតុ េះបណាត លគលើស្តង់ដាគណគៃយ្យគៃេះ។ 

៣.៣ រាំកណទ្ក្ម្ង់ច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្តិារ់ព័នធ 

ចាប់ ៃិងបទបបញ្ញត្តិពាក់ពៃ័ធ ស្ម្មាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈគៅកែុងម្បគទស្ករពុជា កំពុង

ស្ថ ិត្គម្ការការពិៃិត្យគ ើងិសាញ។ បចេុបបៃែ ចាប់ោំម្ទ ល់ការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យរូលដាា ៃលច់ម្ាក់។

គៅគពលការផ្លា ស្់បតូរគៅកាៃ់ស្តង់ដាគណគៃយ្យរលូដាា ៃបងគរម្ត្ូិាៃដាក់ឱ្យអៃុិត្ត, ចាប់ ៃិងបទបបញ្ញត្តិ

ពាក់ព័ៃធ ចំាច់ម្ត្ូិាៃណកស្ម្រួលគ ើរបីោំម្ទ ល់ការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ គដាយ្ម្ត្ូិមាៃ

ការសាយ្បរសាគចេទអៃតរកាលជាក់ោក់ គ ើរបីនតល់គពលគិោម្គប់ម្ោៃ់ៃិងចំាច់កែុងការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យ

បងគរថមីៗទាងំគៃេះ។ 
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 គស្ចកតីម្ពាងចាប់ស្ត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈថមី ម្ត្ូិ ាៃរំពឹងថ្នៃឹងគរៀបចំរួចរល់ស្ម្មាប់ដាក់

ឱ្យរ ាស្ពពិៃិត្យ ៃិងអៃុរ័ត្ម្ត្ឹរណខធែូ ឆ្ែ ំ២០២១។ 

៣.៤ ការដារ់ឱ្យអនវុត្តក្បព័នធបសច្ចរវិទ្ាព័ត្ម៌ានសក្មាប់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  

ការដាក់ឱ្យអៃុិត្តម្បព័ៃធ Oracle Peoplesoft FMIS ថមី កំពុង ំគណើរការាៃោ ងលែ ៃិងអាចជួយ្

គដាេះម្លយ្បញ្ញា ម្បឈរជាគម្ចើៃណ លកំពុងណត្ជួបម្បទេះ។ 

បចេុបបៃែ ម្កស្ួង-លថ ប័ៃ, រត្នាោររជធាៃ-ីគខត្ត ក៏ ូចជារៃទីរគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុរជធាៃី-គខត្ត

ពគគម្ចើៃាៃៃិងកំពុងគម្បើម្ាស្់ម្បព័ៃធ FMIS។ ម្កស្ួង-លថ ប័ៃណ លគៅគស្ស្ស្ល់គនសងគទៀត្ រំពឹងថ្ន

ៃឹងអាចគម្បើម្ាស្់ម្បព័ៃធ FMIS ជានាូិការគៅកែុងឆ្ែ ំ២០២១។ 

បចេុបបៃែ រត្នាោររជធាៃ-ីគខត្ត បញ្េូលម្បត្បិត្តិការស្ម្មាប់ ុំ/ស្ងាក ត្់ ៃិងម្គប់ម្គងគណៃីម្ាក់

បគញ្ញើរបស្់រ ាាលថ្នែ ក់គម្ការជាត្ិ (ទទួលខុស្ម្ត្ូិគលើការកត្់ម្តាចំណូលថ្នែ ក់គម្ការជាត្ិ, ការគនទៀងផ្លទ ត្់

ធនាោរ ៃិងចំណាយ្ថ្នែ ក់គម្ការជាត្ិទាងំអស្់)។ រៃទីរគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ បញ្េូលម្បត្ិបត្តិការស្ម្មាប់រៃទីរ

ជំនាញនៃម្កស្ួង-លថ ប័ៃពាក់ព័ៃធ លោរជធាៃ-ីគខត្ត ម្កុង ម្ស្ុក ខណឌ ។  

បចេុបបៃែគៃេះ រជរដាា ភិាលមាៃគគម្មាងគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុស្ម្មាប់ណត្រ ាាលថ្នែ ក់ជាត្ិ

ប ុគណាណ េះ។ គដាយ្ណ ក ម្កស្ួង-លថ ប័ៃៃឹងរិៃគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុផ្លទ ល់ខាួៃស្ម្មាប់អនាគត្ ៏ខាីខាង

រុខគ ើយ្ គដាយ្លរអគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិគឺជាគណគៃយ្យករលធារណៈណត្រួយ្គត្់របស្់រ ា។  ូគចែេះ 

ពុំទាៃ់មាៃបទដាា ៃគត្ិយុ្ត្តគនសងៗណ លត្ម្រូិឱ្យម្កស្ួង-លថ ប័ៃគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុគដាយ្ខាួៃឯង

គទ។ អគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិ ៃឹងបៃតពម្ងីកិសាលលពព ៃិងស្ុម្កឹត្ពពនៃការគរៀបចំរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញិ ត្ថុ គៅតារលកខខណឌ ត្ម្រូិនៃចាប់ ៃិងបទបបញ្ញត្តិណ លមាៃជាធរមាៃ។  

ម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូិាៃគរៀបចំរចនាស្រព័ៃធស្ម្មាប់អៃុិត្តគណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ គហើយ្ៃីត្ិិសាធី

ការងារណ លរជរដាា ភិាលកំពុងមាៃនាគពលបចេុបបៃែគៃេះ រិៃទាៃ់អាចោំម្ទ ល់ការគរៀបចំរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញិ ត្ថុរូលដាា ៃបងគរ គៅគ ើយ្គទ។ គទាេះបីជាោ ងគៃេះកតី ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគគម្មាងម្បព័ៃធបគចេកិសាទា

ព័ត្៌មាៃស្ម្មាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈាៃចប់គនតើរគរៀបចំរចនាស្រព័ៃធគ ើរបីនលិត្រាយ្ការណ៍

ចំណូលៃិងចំណាយ្លច់ម្ាក់ រួចរកគហើយ្។ 

ការងារណកទម្រង់មាៃការរីកចគម្រើៃគួរឱ្យកត្់ស្មាគ ល់ ប ុណៃតគណៃីគទាលរត្នាោរគៅរិៃទាៃ់អាច

បំគពញរុខងារាៃគពញគលញគៅគ ើយ្គទ។ ការគនទរលច់ម្ាក់ (បុគរម្បទាៃ) បៃតម្ត្ូិាៃគធវើគ ើងគៅកាៃ់



ទំព័រ 12 នៃ 56 

 

គណៃីធនាោរណ លម្គប់ម្គងគដាយ្ម្កស្ួង ៃិងរ ាាលថ្នែ ក់គម្ការជាត្ិ គហើយ្ចំណាយ្ម្ត្ូិាៃទូទាត្់

គដាយ្ផ្លទ ល់គៅកាៃ់អែកនគត់្នគង់តាររយ្ៈមាេ ស្់គណៃីធនាោរ គហើយ្ការចុេះបញ្ជ ីគណគៃយ្យពាក់ព័ៃធម្ត្ូិាៃ

គធវើគ ើងគម្កាយ្គហត្ុការណ៍ាៃគកើត្គ ើង គដាយ្អគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិ។ ការកត្់ម្តារគបៀបគៃេះគឺម្ត្ូិ

ាៃអៃុិត្តគលើម្បត្ិបត្តិការពគគម្ចើៃគដាយ្អគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិនងណ រ។  ំគណើរការនៃការគរៀបចំ

រុខងារម្គបម់្គងណនៃការថិសាកាគៅកែុងម្បព័ៃធ FMIS កំពុងស្ថ ិត្គម្ការការអភិិឌ្ឍគៅគ ើយ្។  

 ការគរៀបចំណនៃការថិសាកា ៃិង ំគណាេះម្លយ្លទធករមគពញគលញ ៃឹងម្ត្ូិាៃគរៀបចំកែុងឆ្ែ ំ២០២១ 

គហើយ្រំពឹងថ្នៃឹងអាចរយ្ការណ៍ចប់ពីណខរករ ឆ្ែ ំ២០២២ ត្គៅ។ ម្ត្ឹរឆ្ែ ំ២០២៣ ម្បព័ៃធម្គប់ម្គងទិៃែៃ័យ្

បញ្ជ ីលរគពើភណឌ ម្ទពយស្របត្តិរ ា (SARMIS) ណ លាៃបគងកើត្គ ើងគដាយ្អគគនាយ្កដាា ៃម្ទពយស្របត្តិរ ា 

ៃិងចំណូលរិៃណរៃលរគពើពៃធ រំពឹងថ្នៃឹងដាក់ឱ្យ ំគណើរការនារពជ ប់ជារួយ្ៃឹងម្បព័ៃធ FMIS។ បចេុបបៃែ 

ករមិសាធីគៃេះម្ត្ូិាៃគម្បើកែុងគោលបំណងម្គប់ម្គងបញ្ជលីរគពើភណឌ នៃម្ទពយស្ករមរយ្ៈគពលណិងគហើយ្រំពឹងថ្ន

ៃឹងម្ត្ូិាៃអភិិឌ្ឍជារួយ្រុខងារម្គបម់្គងម្ទពយស្ករមឱ្យាៃគពញគលញ ម្ត្ឹរឆ្ែ ំ២០២៤។   

បាង់គណគៃយ្យ រួរមាៃ ០៧ ចំណាត្់ថ្នែ ក់៖ ចំណាត្់ថ្នែ ក់អងគពពម្បត្ិបត្តិៃិងរ ាាល, ចំណាត្់ថ្នែ ក់

ភូរិលន្រស្ត , ចំណាត្់ថ្នែ ក់គស្ ាកិចេ, ចំណាត្់ថ្នែ ក់ករមិសាធី, ចំណាត់្ថ្នែ ក់រុខងារ, ចំណាត្់ថ្នែ ក់គគម្មាង ៃិង

ចំណាត្់ថ្នែ ក់រូលៃិធិ។ ចំណាត្់ថ្នែ ក់ទាងំគៃេះ ជាទូគៅ ម្ត្ូិាៃគរៀបចំោ ងលែ ប ុណៃតគៅមាៃការងាររួយ្ចំៃួៃ

ណ លម្ត្ូិគធវើ ជាពិគស្ស្ ការណកស្ម្រួលគលខកូ គស្ ាកិចេ ៃិងណនែកនៃករមិសាធ ី គ ើរបីឱ្យមាៃពពងាយ្ម្ស្ួល
កែុងការកត្់ចំណំា ៃិងអៃុិត្ត។   

 កែុងបរសាបទនៃការអៃុិត្តម្បព័ៃធ FMIS, ការយ្កចិត្តទុកដាក់ជាពិគស្ស្គលើការម្គប់ម្គងការផ្លា ស្់បតូរ 

គ ើរបីកំណត្់ពីអៃតរគរៃ៍ពាក់ព័ៃធគនសងៗ ណ លរជរដាា ភិាលម្ត្ូិគធវើតារ ំណាក់កាលគនសងៗនៃការអៃុិត្ត

ម្បព័ៃធ FMIS គឺជាគរឿងចំាច់ណ លម្ត្ូិគធវើ។ ការស្ិកាណ លគធវើគ ើងគដាយ្ពែ ក់ងារពហុពគីាៃបងាា ញថ្ន 

ពគគម្ចើៃនៃបញ្ញា ម្បឈរណ លគកើត្គ ើងទូគៅចំគពាេះករមិសាធីផ្លា ស្់បតូរបគចេកិសាទាព័ត្ម៌ាៃ ៃិងទូរគរនាគរៃ៍

ម្ទង់ម្ទាយ្ធំ គពឺាក់ព័ៃធៃឹងកតាត រៃុស្ស ជាពិគស្ស្ ពពជាអែក ឹកនំា, ិ បបធរ៌របស្ល់ថ ប័ៃៃិងបញ្ញា ទាក់ទងៃឹង

អែកគម្បើម្ាស្់។ គ ើរបីគធវើឱ្យការអៃុិត្តករមិសាធីផ្លា ស្់បតូររយួ្ទទលួាៃគជាគជ័យ្ លថ ប័ៃចំាច់ម្ត្ូិគដាេះម្លយ្

បញ្ញា ទាងំគៃេះជារុៃស្ិៃកែុង ំណាក់កាល ំបងូៗនៃការបគងកើត្ករមិសាធីទាងំរលូ។ ស្ករមពពណ លម្ត្ូិអៃុិត្ត

រួរមាៃ៖ ការទំនាក់ទំៃង, ការចូលរួររបស្់ពគីពាក់ព័ៃធ, ការម្គប់ម្គងការផ្លា ស្់បតូរ ៃិងការបណតុ េះបណាត ល 

ក៏ ូចជាការវាយ្ត្នរាពីការគម្ត្ៀរលកខណៈស្ម្មាប់ការផ្លា ស្់បតូរ ៃិងការទទលួយ្កការផ្លា ស្់បតូរ។  

 

 

 



ទំព័រ 13 នៃ 56 

 

ជាំពូរទ្ី៤ 

ទ្ិសសៅរាំកណទ្ក្ម្ង់ 

 

៤.១. ការអភិវឌ្ឍសតង់ដាគណសនយយសាធារណៈ មូ្លដាឋ នបងគរ 

ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម ៃឹងពិៃិត្យ ស្ិកា ៃិងគរៀបចំស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈរលូដាា ៃ

បងគរ គដាយ្ណនែកគលើស្តង់ដាគណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ិសាស្័យ្លធារណៈជាគោល ៃិងអាចគម្បើស្តង់ដា

គណគៃយ្យរបស្់ម្បគទស្ នទគទៀត្ស្ម្មាប់គធវើជារូលដាា ៃនៃការគម្បៀបគធៀប។ 

គិត្ម្ត្ឹរនថៃទី៣០ ណខរិថុនា ឆ្ែ ំ២០២១ មាៃស្តង់ដាគណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ិសាស្័យ្លធារណៈ 

ចំៃួៃ ៣៥ ស្តង់ដា ណ លចំាច់ម្ត្ូិអៃុរ័ត្ដាកឱ់្យគម្បើ ឬ ណកស្ម្រួល ៃិងបកណម្បរកជាគខររពលស្ម្មាប់់

ស្តង់ដាគណគៃយ្យជាត្ិរបស្់ករពុជា។ ការអភិិឌ្ឍស្តង់ដាគណគៃយ្យគដាយ្ម្កុរម្បឹកាស្តង់ដាគណគៃយ្យ

អៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ ិ សាស្័យ្លធារណៈ (IPSASB) គឺជាកិចេ ំគណើរការមាៃលកខណៈជាម្បចំណ លជំរុញគដាយ្

ត្ម្រូិការរបស្់លធារណជៃទូគៅ  ូគចែេះម្កុរម្បឹកាស្តង់ដាគណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ ិ សាស្័យ្លធារណៈ

អាចៃឹងគចញនាយ្ស្តង់ដាបណៃថរគទៀត្ គម្កាយ្គពលណ លយ្ុទធលន្រស្ត គៃេះម្ត្ូិាៃដាក់ឱ្យអៃុិត្ត។  ូចគៃេះ 

ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម ៃឹងតារដាៃការអភិិឌ្ឍទាងំគៃេះជាម្បចំគ ើរបីធានាថ្ន ស្តង់ដាថមីៗៃឹងម្ត្ូិ

ាៃយ្ករកពិចរណាស្ម្មាប់ការដាក់ឱ្យអៃុិត្ត តារលថ ៃពពជាក់ណស្តងរបស្់ករពុជា។  

ការអភិិឌ្ឍស្តង់ដា   ម្ត្ូិការជាចំាច់ៃូិការចលូររួពិពកាៃិងការិសាពគគដាយ្លថ ប័ៃពាក់ព័ៃធគៅ

កែុងរជរដាា ភិាលករពុជា ( ចូជា ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម, អគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិ, អាជាា ធរ 

ស្ិៃករមជាត្ិ, ម្កស្ួង-លថ ប័ៃ ៃិងអងគពពលធារណៈម្បហាក់ម្បណហល – ស្ូរគរើលជំពកូទី៦៖ ការម្គប់ម្គង

គគម្មាង)។ ការងារគៃេះម្ត្ូិាៃពាករណ៍ថ្នៃឹងអាចណស្វងរកការម្បឹកាគោបល់ៃិងជំៃួយ្បគចេកគទស្ពីបណាត

ន គូអភិិឌ្ឍៃ៍នានា  ូចជា ស្ហពពអឺរ ុប ៃិងរូលៃិធិរូបិយ្ិត្ថុអៃតរជាត្ិ ជាគ ើរ។  

៤.២.  ការរសាងសម្ត្ថភាព ការក្គប់ក្គងការផ្លា ស់បតូរ និងការទ្ាំនារ់ទ្ាំនងសក្មាប់អនុវត្តសតង់ដា

គណសនយយ មូ្លដាឋ នបងគរ 

 ិ សាទាលថ ៃគណគៃយ្យករជំនាញៃិងស្ិៃករករពុជា (KICPAA) គឺជាលថ ប័ៃិសាជាជ ជីិៈគណគៃយ្យៃិង

ស្ិៃករមរបស្់ជាត្ិណត្រួយ្គត្់គៅកែុងម្បគទស្ករពុជា ណ លម្ត្ូិាៃបគងកើត្គ ើងកែុងគោលបំណងការពារនល-

ម្បគោជៃ៍លធារណៈ ៃិងត្នរា ិ សាជាជ ជីិៈជំនាញ, ម្គប់ម្គងស្មាជិករបស្់ខាួៃតាររយ្ៈការអភិិឌ្ឍស្រត្ថពព
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 ិ សាជាជ ជីិៈ ៃិងការពម្ងឹងអៃុគោរពពគៅតារស្តង់ដាបគចេកគទស្, ម្ករស្ីលធរ៌ិសាជាជ ជីិៈ,  ិ សាធាៃ ៃិងបទបបញ្ញត្តិ

នានា។  ិ សាទាលថ ៃមាៃពរកិចេទទួលខុស្ម្តូ្ិគលើការចេុះគឈាម េះស្មាជិក ៃិងម្គប់ម្គងស្មាជិក ខណៈណ ល

ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម គឺជាៃិយ័្ត្ករម្គប់ម្គងគលើិសាស្័យ្គណគៃយ្យៃិងស្ិៃករមណត្រួយ្គត្់គៅ

កែុងម្បគទស្ករពុជា ណ លមាៃពរកិចេកំណត្់ស្តង់ដាគណគៃយ្យៃិងស្តង់ដាស្ិៃករម ក៏ ូចជានតល់អាជាា បណណ

 ល់ស្មាជិកនៃិសាទាលថ ៃគណគៃយ្យករជំនាញៃិងស្ិៃករករពុជាទាងំឡាយ្ណា ណ លមាៃបំណងម្បកប

 ិ សាជាជ ជីិៈគណគៃយ្យ ៃិង/ឬ ស្ិៃករមគៅកែុងម្ពេះរជាណាចម្កករពុជា។ បចេុបបៃែ  ិ សាទាលថ ៃគណគៃយ្យករ

ជំនាញៃិងស្ិៃករករពុជា កំពុងគផ្លត ត្គលើការអភិិឌ្ឍជំនាញគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករមគៅកែុងិសាស្័យ្ឯកជៃតារ 

រយ្ៈករមិសាធីអប់រគំណគៃយ្យជំនាញ។ គដាយ្ណ ក ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករមាៃៃិងកំពុងយ្កចិត្តទុក 

ដាក់គលើស្ករមពពបណតុ េះបណាត លរបស្់ខាួៃ ស្ត ីពីស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា រូលដាា ៃលច់ម្ាក់ 

ជូៃ ល់រន្រៃតីនៃលថ ប័ៃលធាណៈ ជាពិគស្ស្ រន្រៃតីអគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិ។ កិចេខិត្ខំម្បឹងណម្បងរបស្់

លថ ប័ៃទាងំពីរ ៃឹងគធវើគ ើងជាបៃតបនាទ ប់គ ើរបីធានាថ្នៃឹងរិៃមាៃការរំខាៃ ឬ គមាា ត្ណារួយ្កែុងស្ករមពព

បណតុ េះបណាត ល ឬ ការទទួលាៃចំគណេះ ឹងគ ើយ្។ 

កងវេះខាត្ជំនាញគណគៃយ្យគឺជាបញ្ញា ម្បឈរចរបងរួយ្ស្ម្មាប់រជរដាា ភិាលករពុជា។ ស្ពវនថៃគៃេះ 

រជរដាា ភិាលមាៃគណគៃយ្យករជំនាញត្ិចត្ួចកំពុងបគម្រើការងារគៅកែុងិសាស្័យ្លធារណៈ គហើយ្ៃីត្ិិសាធី

ការងារណ លាៃកំពុងអៃុិត្ត ក៏រិៃទាៃ់អាចោំម្ទ ល់ពពស្មុគលម ញនៃគណគៃយ្យរបស្់រជរដាា ភិាលគៅ

គ ើយ្ណ រ។ ការដាក់ឱ្យគម្បើម្បព័ៃធ FMIS គដាយ្រិៃមាៃការោំម្ទពីណនែកគណគៃយ្យម្ត្ឹរម្ត្ូិអាចម្បឈរៃឹង

ហាៃិភ័យ្ោ ងគម្ចើៃស្ម្មាប់ពពម្ត្ឹរម្ត្ូិ ៃិងស្ងគត្ិពពនៃរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ។ រជរដាា ភិាលៃឹង

ម្បកាៃ់យ្កិសាធីលន្រស្តរុឺងមាត្់ៃិងគត្់រត្់ គ ើរបីទទួលាៃជំនាញចំាច់ទាងំគៃេះ ណ លជាបញ្ញា បនាទ ៃ់ណ ល 

រជរដាា ភិាលម្ត្ូិគធវើ។  

បណៃថរពីគៃេះគទៀត្ ឯកលរគោងគួរម្ត្ូិាៃពជ ប់ជារួយ្ៃឹងណនៃការយុ្ទធលន្រស្តអភិិឌ្ឍៃ៍ស្រត្ថពព

គៅកែុងម្កបខ័ណឌ ករមិសាធីណកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈ ( ំណាក់កាលទី៣) ណ លាៃគរៀបចំ

គដាយ្ម្កស្ួងគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ នាណខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៧ ណ លាៃចត្់ទុកការអភិិឌ្ឍជំនាញគណគៃយ្យៃិង

ជំនាញម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុជាគោលបំណងគៃាឹេះរួយ្កែុងចំគណារគោលបំណងគៃាឹេះស្ំខាៃ់ៗជាគម្ចើៃគទៀត្។ 

៤.៣. ការសរៀបច្ាំសម្ត្ុលយសដ្ើម្ក្ោននក្ទ្ពយសរម្មរយៈសពលកវង សក្មាប់ការអនុវត្តសតង់ដា

គណសនយយមូ្លដាឋ នបងគរ 
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 ៤.៣.១. ម្ទពយស្ករមរយ្ៈគពលណិង 

អគគនាយ្កដាា ៃម្ទពយស្របត្តិរ ា ៃិងចំណូលរិៃណរៃលរគពើពៃធ មាៃពរកិចេទទួលខុស្ម្ត្ូិគលើការ

ម្គប់ម្គងបញ្ជលីរគពើភណឌ នៃម្ទពយស្ករមរិៃណរៃហិរញ្ញិ ត្ថុទាងំអស្់របស្់រ ា។ ស្ម្មាប់គោលបំណងនៃការ

កត្់ម្តា អគគនាយ្កដាា ៃម្ទពយស្របត្តិរ ា ៃិងចំណូលរិៃណរៃលរគពើពៃធ ាៃគធវើចំណាត្់ថ្នែ ក់ម្ទពយស្ករមរិៃ

ណរៃហិរញ្ញិ ត្ថុ ជា ៤ ម្បគភទ  ូចខាងគម្ការ៖ 

១.  ី ៃិងអោរ  

២. មា ស្ុីៃ ៃិងបរសាកាខ រ (ររួបញ្េូលទាងំបរសាកាខ រព័ត្៌មាៃិសាទា)  

៣. គម្គឿងស្ងាា រឹរ  

៤. ោៃយ្ៃត។ 

អគគនាយ្កដាា ៃម្ទពយស្របត្តរិ ាៃិងចំណូលរិៃណរៃលរគពើពៃធ ៃឹងគរៀបចំករមិសាធីស្ិកាខ លោជាគម្ចើៃ  

ណ លៃឹងម្គប ណត ប់ម្គប់ម្កស្ួងៃិងពែ ក់ងាររជរដាា ភិាលទាងំអស្់ ណ លជាលថ ប័ៃម្បរលូនតុទំិៃែៃ័យ្អំពី

ម្ទពយស្ករមចរបងទាងំអស្់របស្់រ ា។ អគគនាយ្កដាា ៃម្ទពយស្របត្តិរ ាៃិងចំណូលរិៃណរៃលរគពើពៃធ ាៃ

គរៀបចំទម្រង់ គ ើរបីកត្់ម្តាទៃិែៃ័យ្ពាក់ព័ៃធទាងំអស្់ស្ម្មាប់ម្ទពយស្ករមៃីរួយ្ៗ ៃិងម្បគភទនៃម្ទពយស្ករម។ 

ទិៃែៃ័យ្ទាងំគៃេះៃឹងររួបញ្េូលនថាគ ើរម្បិត្តិលន្រស្ត  (គដាយ្ិសាកកយ្បម្ត្ ឬ គដាយ្ភស្តុតាងគនសងគទៀត្), ការវាយ្-

ត្នរាការគម្បើម្ាស្់បចេុបបៃែ (នតល់គដាយ្ការវាយ្ត្នរាិសាជាជ ជីិៈ) ឬ នថាគ ើរជំៃួស្ (គដាយ្ទីនារ)។ ទិៃែៃ័យ្

គនសងគទៀត្ ររួបញ្េូលៃូិការគម្បើម្ាស្ប់ចេុបបៃែ, ទីតាងំបចេុបបៃែ ៃិងទិៃែៃ័យ្ពាក់ព័ៃធគនសងគទៀត្ស្ម្មាប់គោល-

បំណងគណគៃយ្យ ៃិងការកត្់ម្តា។ 

គនតើរគចញពីស្ិកាខ លោ អគគនាយ្កដាា ៃម្ទពយស្របត្តិរ ា ៃិងចំណូលរិៃណរៃលរគពើពៃធ ៃឹងបញ្េូល

ទិៃែៃ័យ្គដាយ្ន ចូលគៅកែុងម្បព័ៃធម្គប់ម្គងទិៃែៃ័យ្បញ្ជ ីលរគពើភណឌ ម្ទពយស្របត្តិរ ា ៃិងគរៀបចំគស្ចកតីម្ពាង

បញ្ជ ីលរគពើភណឌ  ំបូងនៃម្ទពយស្ករមរយ្ៈគពលណិង។ បញ្ជ ីលរគពើភណឌ គៃេះៃឹងម្ត្ូិាៃគធវើបចេុបបៃែពពគ ើងិសាញ

គដាយ្ន ស្ម្មាប់ការបណៃថរ ឬ ការលក់ ៃិងការផ្លា ស្់បតូរការវាយ្ត្នរា ឬ ទីតាំងគនសងៗរហូត្ ល់ឆ្ែ ំ២០២២ 

ឬ ឆ្ែ ំ២០២៣ គៅគពលណ លម្បព័ៃធម្ត្ូិាៃដាក់ឱ្យ ំគណើរការ ៃិងនារពជ ប់ជារួយ្ៃឹងម្បព័ៃធ FMIS។  

ណនៃការគ ើរបីធានាឱ្យាៃៃូិពពគពញគលញ, ពពម្ត្ឹរម្ត្ូិ ៃិងគុណពពនៃទិៃែៃ័យ្ម្ទពយស្ករម       

រយ្ៈគពលណិងណ លនតល់គដាយ្ម្កស្ួង-លថ ប័ៃ ៃិងអងគពពលធារណៈម្បហាកម់្បណហលគៅកាៃ់អគគនាយ្កដាា ៃ

ម្ទពយស្របត្តរិ ាៃិងចំណូលរិៃណរៃលរគពើពៃធ រិៃទាៃ់មាៃគៅគ ើយ្គទ។ ណនៃការគៃេះៃឹងម្ត្ូិចូលររួស្ហការ



ទំព័រ 16 នៃ 56 

 

គរៀបចំជារួយ្អងគពពស្ិៃករមននទកែុងរបស្់ម្កស្ួង-លថ ប័ៃ ៃិងអងគពពលធារណៈម្បហាក់ម្បណហល ក៏ ូចជា

អាជាា ធរស្ិៃករមជាត្ិ រុៃគពលណ លទិៃែៃ័យ្ម្ត្ូិាៃគម្បើម្ាស្់គ ើរបីបគងកើត្ជាណនែករួយ្នៃស្រត្ុលយគ ើរម្ោ

រូលដាា ៃបងគរ។ គដាយ្មាៃការចូលរួរោំម្ទពីអគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិ កិចេខិត្ខំម្បឹងណម្បងគៃេះៃឹងម្ត្ូិ

ាៃគធវើគ ើងគ ើរបីគនទៀងផ្លទ ត្់ ៃិងគធវើឱ្យមាៃស្ុពលពពៃូិទិៃែៃ័យ្ណ លទទួលាៃពីកំណត្់ម្តាគណគៃយ្យ

ណ លមាៃម្លប់ ៃិងជារួយ្ៃឹងអងគពពរជរដាា ភិាលគនសងគទៀត្ (ឧទាហរណ៍ ការចុេះបញ្ជ ីោៃយ្ៃត ៃិង

នាយ្កដាា ៃចុេះបញ្ជ ី ីធាី ជាគ ើរ)។ 

បណៃថរពីគៃេះ អគគនាយ្កដាា ៃម្ទពយស្របត្តិរ ាៃិងចំណូលរិៃណរៃលរគពើពៃធ ក៏ាៃគស្ែ ើស្ុំឱ្យមាៃ

អែកជំនាញការណនែកម្គប់ម្គងម្ទពយស្ករមរយ្ៈគពលណិងគ ើរបីចូលរួរជួយ្ោំម្ទស្ម្មាប់ការគរៀបចំ ៃិងអៃុិត្ត

យុ្ទធលន្រស្ត ម្គប់ម្គងហាៃិភ័យ្ស្ម្មាប់ម្ទពយស្ករមរយ្ៈគពលណិងទាំងអស្់នាគពលអនាគត្។ ស្ករមពព

ទាងំអស្់គៃេះ ៃិងស្ករមពពគនសងគទៀត្ពាក់ព័ៃធៃឹងការអភិិឌ្ឍស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈ រូលដាា ៃបងគរ 

គួរម្ត្ូិាៃពិចរណាគ ើរបីដាក់បញ្េូលគៅកែុងណនៃការស្ករមពពរួរ  ំណាក់កាលទី៤ (CAP 4)។  

៤.៣.២. ករេ ី 

បចេុបបៃែ  ូចោែ ៃឹងរ ាាលថ្នែ ក់ជាត្ណិ រ អងគពពណ លទទួលាៃហិរញ្ញបបទាៃពីន គូអភិិឌ្ឍៃ៍

គរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររលូដាា ៃលច់ម្ាក់ រួចបញ្ជូៃរកអគគនាយ្កដាា ៃស្ហម្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ 

ៃិងម្គប់ម្គងបំណលុ (GDICDM) ៃិងអគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិ។ គទាេះបីជាោ ងណា ម្បព័ៃធ DMFAS 

ជំនាៃ់ទី៦ របស្់អគគនាយ្កដាា ៃស្ហម្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ ៃិងម្គប់ម្គងបំណលុ អាចោំម្ទាៃគពញគលញ

ស្ម្មាប់គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ គហើយ្រាយ្ការណ៍ម្ស្គ ៀងោែ គៃេះណ លណនែកតារគណគៃយ្យរូលដាា ៃ

បងគរ គឺម្ត្ូិាៃគរៀបចំរួចរល់ៃិងរយ្ការណ៍ជាគទៀងទាត្់ជូៃថ្នែ ក់ ឹកនំានៃម្កស្ួងគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុៃិង

រជរដាា ភិាល។ ម្បព័ៃធ DMFAS ក៏អាចនារពជ ប់ជារួយ្ៃឹងម្បព័ៃធ FMIS ាៃនងណ រ ណ លៃឹងគធវើឱ្យ ំគណើរ

គឆ្ព េះគៅកាៃ់គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ ៃិងការចប់គនតើរត្ុលយការ ំបូងកាៃ់ណត្មាៃពពងាយ្ម្ស្ួល។ 
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៤.៤. ដ្ាំណារ់កាលននការអនុវត្តសតង់ដាគណសនយយសាធារណៈ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ម្គប់ ំណាក់កាលទាងំអស្់ គណគៃយ្យករលធារណៈម្ត្ូិធានាថ្ន ខាួៃអាចស្គម្រចាៃៃូិលកខខណឌ

ចំាច់ជាអបបបរមា រុៃគពលបៃតគៅកាៃ់ ំណាក់កាលបនាទ ប់។ ឧទាហរណ៍ រុៃគពលបៃតគៅកាៃ់ ំណាក់

កាលទី២៖រូលដាា ៃលច់ម្ាក់ណកស្ម្រួល គណគៃយ្យករលធារណៈម្ត្ូិបញ្ញជ ក់ថ្ន ៩០ ពគរយ្ នៃលថ ប័ៃ

រជរដាា ភិាលណ លាៃចូលរួរទាងំអស្់ ណនែកតារិសាពជៃ៍ថិសាកាៃិងត្ួគលខ ាៃអៃុគោរគពញគលញគៅ

តារស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ ៃិងការអៃុិត្តម្បព័ៃធ FMIS។   

បណៃថរពីគៃេះ រជរដាា ភិាល ឹងថ្នការអៃុិត្តការគលើកណលងកែុងគពលអៃតរកាល ូចាៃកំណត្់កែុង 

ស្តង់ដាគណគៃយ្យ IPSAS ៣៣ ៃឹងជេះឥទធិពល ល់កម្រិត្អៃុគោរពពនៃរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិត្ថុតារ

ស្តង់ដា IPSAS  ូចគៃេះ រជរដាា ភិាលៃឹងគធវើការស្គម្រចចិត្តគដាយ្ម្បុងម្បយ័្ត្ែៃិងហមត្់ចត្់ គដាយ្ណនែកគលើ

លថ ៃពពជាក់ណស្តង ៃិងពពម្គប់ម្ជុងគម្ជាយ្នៃព័ត្៌មាៃណ លអាចម្បរូលាៃកែុងការដាក់ឱ្យអៃុិត្តការគលើក

ណលងកែុងគពលអៃតរកាល នៃ ំគណើរគឆ្ព េះគៅកាៃ់ការអៃុិត្តគណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ។  

តារងខាងគម្ការបងាា ញអំពីបនាទ ត្់គពលគិោស្ម្មាប់ ំណាក់កាលៃីរួយ្ៗ ៃិងស្តង់ដាណ លៃឹងម្ត្ូិ

អៃុិត្ត គដាយ្ណនែកគលើស្តង់ដា IPSAS ណ លអៃុិត្តជាគលើក ំបូង។ 

 

 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក់ 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក់ 

គណៃីម្តូ្ិទទួល 

គណៃីម្តូ្ិស្ង 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក់ 

គណៃីម្តូ្ិទទួល 

គណៃីម្តូ្ិស្ង 

ម្ទពយស្ករមហិរញ្ញិ ត្ថុ 

បំណុលហិរញ្ញិ ត្ថុ 

 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក់ 

២០១៩ -២០២៤ 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក់ណកស្ម្រួល 

២០២៥ -២០២៧ 

 

រូលដាា ៃបងគរណកស្ម្រួល 

២០២៨ -២០៣០ 

 

រូលដាា ៃបងគរ 

២០៣១ -២០៣៣ ត្គៅ 

 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក់ 

គណៃីម្តូ្ិទទួល 

គណៃីម្តូ្ិស្ង 

ម្ទពយស្ករមហិរញ្ញិ ត្ថុ 

បំណុលហិរញ្ញិ ត្ថុ 

ម្ទពយស្ករមរិៃណរៃហិរញ្ញិ ត្ថុ 
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៤.៤.១.  ណំាកក់ាលទ១ី៖ គណគៃយ្យរលូដាា ៃលចម់្ាក ់

ស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា រលូដាា ៃលច់ម្ាក់ ម្ត្ូិាៃម្បកាស្ដាក់ឱ្យអៃុិត្តជានាូិការ 

នាណខកញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០១៩ គហើយ្អគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិាៃគម្បើស្តង់ដាគណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ិសាស្័យ្

លធារណៈ រូលដាា ៃលច់ម្ាក់ កែុងការគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុម្បចំឆ្ែ ំ ចប់ពីឆ្ែ ំ២០១៦ រក។  

 ២០១៩-២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ 

អៃុិត្តលកខខណឌ

ចំាច់ទាងំអស់្នៃ   

ស្តង់ដាគណគៃយ្យ            

លធារណៈករពុជា 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់

 

បញ្េប់ការគរៀបចំ

គោលៃគោាយ្  

គណគៃយ្យ 

 

ធានាថ្នរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស់្ម្កសួ្ង 

-លថ ប័ៃរ ាាលថ្នែ ក់

ជាត្ ិៃិងអងគពព       

លធារណៈម្បហាក់-

ម្បណហល ម្ត្ូិាៃ   

គរៀបចំគដាយ្  

អៃុគោរតារ        

ស្តង់ដាគណគៃយ្យ  

លធារណៈករពុជា 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់

គរៀបចំរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញិ ត្ថុណ ល

អៃុគោរគពញគលញ

តារស្តង់ដា    

គណគៃយ្យ              

លធារណៈករពុជា 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់

គរៀបចំរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញិ ត្ថុណ ល

អៃុគោរគពញគលញ

តារស្តង់ដា 

គណគៃយ្យ            

លធារណៈករពុជា 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់

គរៀបចំរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញិ ត្ថុណ ល

អៃុគោរគពញគលញ

តារស្តង់ដា 

គណគៃយ្យ            

លធារណៈករពុជា   

រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់

 

 

  

ស្តងដ់ាណ លម្ត្ូិ  

អៃុិ ត្ត៖ 

- ស្តង់ដា    

គណគៃយ្យ              

លធារណៈករពុជា 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់

ស្តងដ់ាណ លម្ត្ូិ    

អៃុិ ត្ត៖ 

- ស្តង់ដា    

គណគៃយ្យ              

លធារណៈករពុជា 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់

ស្តងដ់ាណ លម្ត្ូិ    

គស្ែ ើស្ុ៖ំ 

- នលរបរពី

ម្បត្ិបត្តកិារ   

គដាេះ រូ   

ស្តងដ់ាណ លម្ត្ូិ    

អៃុិ ត្ត៖ 

- ស្តង់ដាគណគៃយ្យ

លធារណៈករពុជា 

រូលដាា ៃលច់ម្ាក់  

 

ស្តងដ់ាណ លម្ត្ូិ

គចញនាយ្៖ 

- នលរបរពី

ម្បត្ិបត្តកិារ   

គដាេះ រូ   
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- នលរបរពី

ម្បត្ិបត្តកិាររិៃ

ណរៃគដាេះ រូ 

(ពៃធ ៃងិការគនទរ) 

- ចំណាយ្រិៃណរៃ

គដាេះ រូ។ 

- នលរបរពី

ម្បត្ិបត្តកិាររិៃ

ណរៃគដាេះ រូ 

(ពៃធ ៃងិការគនទរ) 

- ចំណាយ្រិៃណរៃ

គដាេះ រូ។ 

៤.៤.២.  ណំាកក់ាលទ២ី៖ គណគៃយ្យរលូដាា ៃលចម់្ាកណ់កស្ម្រលួ 

 បចេុបបៃែ ការអៃុិត្តម្បព័ៃធ FMIS ៃិងស្ករមពពបណតុ េះបណាត លចំាច់នានាស្ម្មាប់គណគៃយ្យករ

ៃិងអែកកាៃ់បញ្ជ ីគណគៃយ្យ អាចៃឹងរិៃម្ត្ូិាៃបញ្េប់រួចរល់ម្ត្រឹចុងឆ្ែ ំ២០២១  ណ លជាកាលបរសាគចេទ

គម្ោងទុកកែុងការអៃុិត្តស្តង់ដារូលដាា ៃលច់ម្ាក់គពញគលញគនាេះគទ។ ការអៃុិត្តស្តង់ដារូលដាា ៃបងគរ រិៃ

ទាៃ់អាចចប់គនតើរាៃគៅគ ើយ្គទ លុេះម្តាណត្ការអៃុិត្តម្បព័ៃធ FMIS ៃិងស្ករមពពបណតុ េះបណាត លចំាច់

នានាស្ម្មាប់គណគៃយ្យករ ៃិងអែកកាៃ់បញ្ជ ីគណគៃយ្យ ម្ត្ូិាៃបំគពញរួចរល់ជារុៃស្ិៃ។ ឆ្ែ ំទី១ (ឆ្ែ ំ

២០២៥) អាចៃឹងចប់គនតើរ គៅគពលណ លគយ្ើងអាចបំគពញាៃៃូិលកខខណឌ ចំាច់អបបបរមា ទាងំស្ម្មាប់

ម្បព័ៃធ FMIS ៃិងស្រត្ថពពណនែកគណគៃយ្យ។ 

ឆ្ន ាំ ២០២៥ ឆ្ន ាំ ២០២៦ ឆ្ន ាំ ២០២៧ 

-រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់

-គណៃីម្ត្ូិទទលួ 

-គណៃីម្ត្ូិស្ង 

-រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់

-គណៃីម្ត្ូិទទលួ 

-គណៃីម្ត្ូិស្ង 

-រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់

-គណៃីម្ត្ូិទទលួ 

-គណៃីម្ត្ូិស្ង 

ស្តងដ់ាណ លម្ត្ូិ អៃុិ ត្តគៅកែងុការសាយ្បរសាគចេទគៃេះ៖ 

-  នលរបរពីម្បត្ិបត្តកិារគដាេះ ូរ  

-  នលរបរពីម្បត្ិបត្តកិាររិៃណរៃគដាេះ រូ (ពៃធ ៃងិការគនទរ) 

-  ចំណាយ្រិៃណរៃគដាេះ ូរ 

-  ម្ពតឹ្តិការណ៍បនាទ ប់ពកីាលបរសាគចេទរយ្ការណ៍  

-  ការោត្ម្ត្ដាងអពំីពគីពាក់ព័ៃធ។  
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៤.៤.៣.  ណំាកក់ាលទ៣ី៖ គណគៃយ្យរលូដាា ៃបងគរណកស្ម្រលួ 

 ឆ្ន ាំ ២០២៨ ឆ្ន ាំ ២០២៩ ឆ្ន ាំ ២០៣០ 

-រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់ 

-គណៃីម្ត្ូិទទលួ 

-គណៃីម្ត្ូិស្ង  

-ម្ទពយស្ករមហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-បំណលុហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់ 

-គណៃីម្ត្ូិទទលួ 

-គណៃីម្ត្ូិស្ង  

-ម្ទពយស្ករមហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-បំណលុហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់ 

-គណៃីម្ត្ូិទទលួ 

-គណៃីម្ត្ូិស្ង  

-ម្ទពយស្ករមហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-បំណលុហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

ស្តងដ់ាណ លម្ត្ូិ អៃុិ ត្តគៅកែងុការសាយ្បរសាគចេទគៃេះ៖ 

- ឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថ ុ- ការដាកប់ងាា ញ  

- ឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថ ុ- ការោត្ម្ត្ដាង 

- ការិសាៃិគោគគៅកែុងញាត្ិស្រពៃ័ធ ៃិងម្កុរហ ុៃរួរទុៃ 

- កិចេម្ពរគម្ពៀងរួរ 

- ការោត្ម្ត្ដាងអំពអីត្ថម្បគោជៃ៍គៅកែុងលថ ប័ៃគនសងគទៀត្  

- អត្ថម្បគោជៃ៍ៃិគោជតិ្  

- ឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

- អត្ថម្បគោជៃ៍ស្ងគរ។ 

 

៤.៤.៤.  ណំាកក់ាលទ៤ី៖ គណគៃយ្យរលូដាា ៃបងគរ 

 

ឆ្ន ាំ ២០៣១ ឆ្ន ាំ ២០៣២ ឆ្ន ាំ ២០៣៣ ត្សៅ 

-រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់ 

-គណៃីម្ត្ូិទទលួ 

-គណៃីម្ត្ូិស្ង  

-ម្ទពយស្ករមហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-បំណលុហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-ម្ទពយស្ករមរិៃណរៃហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់ 

-គណៃីម្ត្ូិទទលួ 

-គណៃីម្ត្ូិស្ង  

-ម្ទពយស្ករមហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-បំណលុហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-ម្ទពយស្ករមរិៃណរៃហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-រូលដាា ៃលច់ម្ាក ់ 

-គណៃីម្ត្ូិទទលួ 

-គណៃីម្ត្ូិស្ង  

-ម្ទពយស្ករមហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-បំណលុហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

-ម្ទពយស្ករមរិៃណរៃហិរញ្ញិ ត្ថ ុ
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-សំ្ិសាធាៃធៃ, ម្ទពយស្ករម ៃងិ

បំណលុយ្ថ្នគហត្ ុ 

-គណៃបីម្រុង ៃងិការវាយ្ត្នរា   

គ ើងិសាញ 

-សំ្ិសាធាៃធៃ, ម្ទពយស្ករម ៃងិ

បំណលុយ្ថ្នគហត្ ុ 

-គណៃបីម្រុង ៃិងការវាយ្ត្នរា   

គ ើងិសាញ 

-សំ្ិសាធាៃធៃ, ម្ទពយស្ករម ៃងិ

បំណលុយ្ថ្នគហត្ ុ 

-គណៃបីម្រុង ៃិងការវាយ្ត្នរា   

គ ើងិសាញ 

ស្តងដ់ាណ លម្ត្ូិ អៃុិ ត្តគៅកែងុការសាយ្បរសាគចេទគៃេះ៖ 

- ការដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

- រាយ្ការណ៍លហំូរលច់ម្ាក ់

- គោលៃគោាយ្គណគៃយ្យ, ការផ្លា ស់្បតូរការា ៃ់លម ៃគណគៃយ្យ ៃិងកំហុស្ឆគង 

- ឥទធិពលនៃការផ្លា ស់្បតូរអម្តាបតូរម្ាក់បរគទស្ 

- បៃទុកគលើម្ាកក់រេ ី

- ស្ៃែិធិ  

- ភត្ិស្ៃា 

- ម្ទពយិសាៃិគោគ  

- ម្ទពយ គរងចម្ក ៃងិបរសាកាខ រ  

- ការរយ្ការណ៍តារណនែក  

- សំ្ិសាធាៃធៃ, បំណលុយ្ថ្នគហត្ុ, ម្ទពយស្ករមយ្ថ្នគហត្ ុ 

- ការធាា ក់ចុេះត្នរាម្ទពយស្ករមណ លរិៃបគងកើត្លច់ម្ាក ់ 

- ការោត្ម្ត្ដាងអំពពី័ត្ម៌ាៃហិរញ្ញិ ត្ថុ -  ិ សាស័្យ្រដាា ភិាលទគូៅ  

- ការដាក់បងាា ញព័ត្ម៌ាៃថិសាកាគៅកែងុរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

- ការធាា ក់ចុេះត្នរាម្ទពយស្ករមណ លបគងកើត្លច់ម្ាក ់ 

- កសិ្ករម  

- ម្ទពយស្ករមអរូបី  

- កិចេម្ពរគម្ពៀងស្របទាៃគស្វា-អែកនតលជ់ំៃួយ្ 

- រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុដាច់គដាយ្ណ ក 

- រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុររួ 

- ការរួរបញ្េូលិសាស័្យ្លធារណៈ។ 

 

 



ទំព័រ 22 នៃ 56 

 

ជាំពូរទ្ី៥ 

លរខខណឌ ចាំបាច្់សឆ្ព ោះសៅការអនុវត្តគណសនយយម្លូដាឋ នបងគរ 

 

 ូចាៃគរៀបរប់ពីខាងគលើ មាៃលកខខណឌ ចំាច់ៃិងជាក់ោក់រួយ្ចំៃួៃណ លម្ត្ូិគដាេះម្លយ្គ ើរបី

ោំម្ទ ល់ការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ ឱ្យទទលួាៃគជាគជ័យ្។  

ការយ្ល់ ឹងអំពីកិចេម្បត្ិបត្តិការ ៃិងម្បគភទម្បត្ិបត្តកិាររបស្់រជរដាា ភិាល ណ លឆាងកាត្់លថ ប័ៃ 

ៃីរួយ្ៗ គឺជាចំណចុគៃាឹេះកែុងការយ្ល់ ឹងអំពីឥទធិពលណ លអាចគកើត្មាៃគ ើងនៃគណគៃយ្យបងគរ។ តាររយ្ៈ

ការកំណត្់ពីម្បគភទម្បត្ិបត្តកិារជារួយ្ៃឹងលំហូរទិៃែៃ័យ្ពាក់ព័ៃធណ លមាៃគៅកែុងរជរដាា ភិាល, គោល-

ៃគោាយ្ៃិង ំគណើរការគ ើរបីកត្់ម្តាម្បត្ិបត្តិការទាងំគនាេះតារគណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ អាចម្ត្ូិាៃចងម្កង

ៃិងគធវើស្មាហរណករមគៅកែងុៃីត្ិិសាធីនៃការរយ្ការណ៍ ៃិងការម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់លថ ប័ៃរជរដាា ភិាល។ 

ព័ត្៌មាៃគៃេះក៏បងាា ញពីណនែករយួ្ចំៃួៃណ លត្ម្រូិឱ្យមាៃការផ្លា ស្់បតូរជាលរិៃ័ត ៃិងនតល់ស្ញ្ញញ ណនៃនលប េះ-

ពាល់ណ លគកើត្មាៃពីការផ្លា ស្់បតូរគនាេះនងណ រ។ ណនែកគលើព័ត្៌មាៃគៃេះ រជរដាា ភិាលអាចគធវើការវាយ្ត្នរាពី

នលប េះពាល់នៃការផ្លា ស្់បតូរគៅកាៃ់គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ គហើយ្ស្គម្រចចិត្តថ្នគត្ើរុខងារណារួយ្ណ ល

ម្ត្ូិផ្លា ស្់បតូរៃិងគៅគពលណាណ លការផ្លា ស្់បតូរគៃេះអាចៃឹងគកើត្មាៃគ ើង។  

៥.១. លរខខណឌ ចាំបាច្់ក ន្ររដ្ឋបាល  

៥.១.១. ការោាំក្ទ្ក ន្រនសោបាយ និងរដ្ឋបាល  

កំណណទម្រង់គៃេះម្ត្ូិាៃពាករណ៍ថ្ន ៃឹងមាៃការោំម្ទណនែកៃគោាយ្ ៃិងរ ាាលម្គប់ម្ោៃ់។

ការោំម្ទគៃេះ ម្ត្ូិាៃបងាា ញតាររយ្ៈការដាក់ឱ្យអៃុិត្តណនែកគនសងៗនៃណនៃការណកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុ

លធារណៈ ៃិងការគចញម្បកាស្ដាក់ឱ្យអៃុិត្តជានាូិការស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា រូលដាា ៃ

លច់ម្ាក់ ណ លជាជំហាៃ ំបូងរួយ្ គហើយ្ការោំម្ទគៃេះៃឹងបៃតរីកចគម្រើៃ ៃិងអភិិឌ្ឍបណៃថរគទៀត្។   

៥.១.២. ក្បព័នធច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្តិកដ្លោាំក្ទ្ដ្ល់គណសនយយ មូ្លដាឋ នបងគរ  

គស្ចកតមី្ពាងចាប់ស្ត ីពមី្បពៃ័ធហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈថមរីយួ្កំពុងម្ត្ូិាៃគរៀបចំគដាយ្ទទួលាៃជំៃួយ្

បគចេកគទស្ពីទីពែ ក់ងារារងំស្ម្មាប់ការអភិិឌ្ឍៃ៍ (AFD)។ គស្ចកតីម្ពាងចាប់ថមគីៃេះ ម្ត្ូិាៃរំពឹងថ្នៃឹង

ម្បកាស្ដាកឱ់្យអៃុិត្តជានាូិការគដាយ្រ ាស្ព នាណខធែូ ឆ្ែ ំ២០២១។ គស្ចកតីម្ពាងចាប់ថមីគៃេះ ៃឹងកាា យ្គៅជា
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រូលដាា ៃម្គឹេះគ ើរបីធានាថ្ន  ំគណើរផ្លា ស្់បតូរគៅកាៃ់គណគៃយ្យរលូដាា ៃបងគរម្ត្ូិាៃជួយ្ស្ម្របស្ម្រួលពី

ម្គប់ពគីពាក់ព័ៃធទាងំអស្់។ 

ទៃទឹរៃឹងការអៃុរ័ត្គស្ចកតីម្ពាងចាប់ស្ត ីពមី្បព័ៃធហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈថមីគៃេះ គស្ៀិគៅណណនំារួយ្

គ ើរបីោំម្ទ ល់ការអៃុិត្តគណគៃយ្យ ៃិងការកាៃ់បញ្ជ ីគណគៃយ្យឱ្យាៃម្ត្ឹរម្ត្ូិ ៃិងម្ស្បតារបទបបញ្ញត្តិ

នានា ៃឹងម្ត្ូិាៃគរៀបចំ ឬ គធវើបចេុបបៃែពពគ ើងិសាញ។ គស្ៀិគៅណណនំាគៃេះក៏ៃឹងជួយ្ោំម្ទ ល់ការអៃុិត្ត

ម្បព័ៃធ FMIS នងណ រ។ 

៥.១.៣. គណសនយយររជាំនាញ និងអនរកាន់បញ្ជ ីគណសនយយ 

បចេុបបៃែ កងវេះខាត្គណគៃយ្យករជំនាញៃិងអែកកាៃ់បញ្ជ ីគណគៃយ្យណ លមាៃគុណិុឌ្ឍិ ជាឧបស្គគ

ចរបងរួយ្របស្រ់ជរដាា ភិាល។ ការម្គប់ម្គងៃិងការណថទាមំ្បព័ៃធ FMIS ៃិងបាង់គណគៃយ្យ ទារទារឱ្យ

គណគៃយ្យករៃិងអែកកាៃ់បញ្ជ ីគណគៃយ្យមាៃជំនាញៃិងបទពិគលធៃ៍ចាស្់ោស្់ រិៃថ្នម្បព័ៃធគណគៃយ្យ

ណបបរជឈការរបស្់អគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិបចេុបបៃែ ឬ ការគធវើិសារជឈការរុខងារគណគៃយ្យហិរញ្ញិ ត្ថុគៅ

កាៃ់ម្កស្ួង-លថ ប័ៃ ៃិងអងគពពលធារណៈម្បហាកម់្បណហលគនាេះគទ។ រជរដាា ភាិលអាចមាៃជគម្រើស្នៃ

ការគរៀបចំឱ្យមាៃករមិសាធីបណតុ េះបណាត លម្ទង់ម្ទាយ្ធំ ស្ម្មាប់គណគៃយ្យករៃិងអែកកាៃ់បញ្ជ ីគណគៃយ្យឱ្យ

ាៃគលឿៃតារការណ លអាចគធវើាៃ ឬ រជរដាា ភិាលអាចទទួលាៃៃូិជំនាញទាងំគៃេះ តាររយ្ៈការចុេះ

កិចេម្ពរគម្ពៀងនតលគ់ស្វាជារួយ្គណគៃយ្យករជំនាញកែុងិសាស្័យ្ឯកជៃ។ ករមិសាធីបណតុ េះបណាត លគៃេះក៏រពឹំងថ្ន

ៃឹងអាចទទួលាៃជំៃួយ្ពីមាេ ស្់ជំៃួយ្ (កិចេខិត្ខំម្បងឹណម្បងគៃេះក៏ៃឹងកាា យ្ជាណនែករួយ្នៃម្កបខ័ណឌ ស្រត្ថពព

ណ លាៃបគងកើត្គ ើងគដាយ្រជរដាា ភិាល ស្ម្មាប់អែកិសាជាជ ជីិៈគលើការងារម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈជា

ទូគៅនងណ រ។ ការងារខាងគលើអាចទទួលាៃការោំម្ទបណៃថរតាររយ្ៈការបគងកើត្ពពជាន គូជារួយ្លថ ប័ៃអប់រំ

ៃិងលថ ប័ៃគណគៃយ្យអៃតរជាត្ិ  ូចជា ិ សាទាលថ ៃអែកបគចេកគទស្គណគៃយ្យ (IAT), ស្មាគរគណគៃយ្យករ

ជំនាញ (ACCA) ឬ  ិ សាទាលថ ៃគណគៃយ្យករលធារណៈ (CIPFA)។ 

 ូចាៃបញ្ញជ ក់ពីខាងគ ើរ ឯកលរគោងគួរម្ត្ូិាៃពជ ប់ជារួយ្ៃឹងណនៃការអភិិឌ្ឍៃ៍ស្រត្ថពពជា

យុ្ទធលន្រស្ត គៅកែុងម្កបខណ័ឌ ករមិសាធីណកទម្រង់ការម្គបម់្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈ ( ំណាក់កាលទី៣) ណ ល

ាៃគរៀបចំគដាយ្ម្កស្ួងគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ នាណខធែ ូ ឆ្ែ ំ២០១៧ ណ លាៃចត្់ទុកការអភិិឌ្ឍជំនាញ

គណគៃយ្យៃិងជំនាញម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុ ជាគោលបំណងគៃាឹេះរួយ្កែុងចំគណារគោលបំណងគៃាឹេះស្ំខាៃ់ៗ

ជាគម្ចើៃគទៀត្។ 
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គ ើរបីគដាេះម្លយ្បញ្ញា ម្បឈរខាងគលើ ម្កស្ួងគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ តាររយ្ៈគណៈកមាម ធិការ

ម្គប់ម្គងករមិសាធីស្ិកាគណគៃយ្យករជំនាញករពុជា ាៃៃិងកំពុងគរៀបចំម្កបខ័ណឌ ៃិងយុ្ទធលន្រស្ត គ ើរបីនលិត្

គណគៃយ្យករជំនាញកែុងរគបៀបរួយ្ណ លមាៃគលបឿៃគលឿៃ គហើយ្រកាាៃៃូិគុណពពនងណ រ។  

៥.១.៤. សម្ត្ថភាពក្គប់ក្គងគសក្មាង  

អែកម្គប់ម្គងគគម្មាងលែ ទារទារៃូិជំនាញចំាច់រួយ្ចំៃួៃ ូចជា៖ ពពជាអែក ឹកនំា, បគចេកគទស្, 

ការទំនាក់ទំៃង, ការចរចរ, ការម្គប់ម្គងហាៃិភ័យ្, ការគរៀបចំណនៃការ ៃិងការម្គប់ម្គងគពលគិោ។ បចេុបបៃែ 

រជរដាា ភិាលករពុជាកំពុងអៃុិត្តការងារណកទម្រង់ជាគម្ចើៃ ណ លកែុងគនាេះមាៃការណកទម្រង់ការម្គប់ម្គង

ហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈនងណ រ។ កៃាងរក លទធនលណ លស្គម្រចាៃកែុងការងារណកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុ

លធារណៈគៃេះ ទទួលាៃការលទរ ៃិងការវាយ្ត្នរាខពស្់ជាបៃតបនាទ ប់ពីន គូអភិិឌ្ឍៃ៍ៃិងរជឃដាា ៃទូគៅ

នងណ រ គទាេះបីជាមាៃពពរអាក់រអួលខាេះកែុង ំណាក់កាលនៃការអៃុិត្តក៏គដាយ្។ ការផ្លា ស្់បតូរគៅអៃុិត្ត

ម្បព័ៃធគណគៃយ្យបងគរ គដាយ្ឆាងកាត្់ ៤  ំណាក់កាលគៃេះ គឺជាណនែករួយ្នៃការងារណកទម្រង់ការម្គបម់្គង

ហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈរបស្់រជរដាា ភិាល  ូចគៃេះ ការម្គប់ម្គងគគម្មាងឱ្យទទលួាៃគជាគជ័យ្ៃឹងរិៃមាៃ 

ឧបស្គគគនាេះគទ។ គទាេះជាោ ងណាក៏គដាយ្ រជរដាា ភិាលយ្ល់ចាស្់ពីពពចំាច់នៃត្ម្រូិការបណតុ េះបណាត ល

ចំគណេះជំនាញស្ម្មាប់ត្ួអងគជាអែកអៃុិត្តគគម្មាង, ពពចំាច់នៃការត្ម្រង់ទិស្ ៃិងការោំម្ទកម្រិត្គោល-

ៃគោាយ្ ៃិងយុ្ទធលន្រស្តពីរជរដាា ភិាល។  

៥.២. លរខខណឌ ចាំបាច្់ក ន្របសច្ចរសទ្ស 

៥.២.១. ក្បព័នធ FMIS កដ្លមានម្ុខងារសពញសលញមួ្យ  

ម្បព័ៃធ FMIS ណ លអាចបំគពញរុខងារគពញគលញ ជារួយ្ៃឹងៃីត្ិិសាធីការងារោំម្ទ គឺជាលកខខណឌ

ចំាច់រួយ្ស្ម្មាប់ការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ។ គឆាើយ្ត្បៃឹងកងវេះខាត្គណគៃយ្យករជំនាញ

ការដាក់ឱ្យអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ គដាយ្រិៃមាៃម្បព័ៃធ FMIS ណ លអាចបំគពញរុខងារ

ាៃលែរួយ្ ៃឹងនំាគៅរកពពបរជ័យ្។ 

បណៃថរពីគៃេះ កិចេម្បត្ិបត្តកិារ ៃិងការម្គប់ម្គងម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូិណត្ោំម្ទ ល់ការគរៀបចំទិៃែៃ័យ្ឱ្យ

ាៃម្ត្ឹរម្ត្ូិ, អាចគជឿទុកចិត្តាៃ, ទាៃ់គពលគិោ ៃិងគពញគលញ។ ៃីត្ិិសាធីការងារណ លគរៀបចំាៃលែ ៃិង

ម្ត្ូិាៃអៃុិត្តម្បកបគដាយ្ម្បស្ិទធពព ៃឹងនតល់ការធានាថ្ន ម្បព័ៃធ FMIS អាចនលិត្ាៃទិៃែៃ័យ្ៃិងព័ត្៌មាៃ

ហិរញ្ញិ ត្ថុណ លអៃុគោរតារស្តង់ដាគណគៃយ្យ គពាលគឺមាៃៃ័យ្ថ្ន វាជាព័ត្៌មាៃណ លអាចយ្ល់ាៃ, 



ទំព័រ 25 នៃ 56 

 

មាៃពពទាក់ទិៃ ៃិងជាការបងាា ញ ៏គលម េះម្ត្ង់ (Faithful Representation) នៃម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់

លថ ប័ៃ ៃិងព័ត្៌មាៃគនសងគទៀត្ណ លាៃោត្ម្ត្ដាងកែុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ។ គស្ៀិគៅណណនំាគ ើរបីោំម្ទ

 លក់ិចេម្បត្ិបត្តិការនៃម្បព័ៃធ FMIS ៃឹងម្ត្ូិាៃនតល់ជូៃគដាយ្គគម្មាងម្បព័ៃធ FMIS ណ លមាៃរុខងារ

គពញគលញ ៃិងគួរម្ត្ូិាៃគធវើបចេុបបៃែពពគ ើងិសាញ ៃិងរកាទុកឱ្យាៃជាម្បចំ។ 

៥.២.២. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមូ្លដាឋ នសាច្់ក្បារ់កដ្លមានគុណភាព   

ស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ ម្ត្ូិាៃម្បកាស្ដាក់ឱ្យអៃុិត្តជានាូិការគដាយ្

រជរដាា ភិាលករពុជា គៅកែុងណខរិថុនា ឆ្ែ ំ២០១៩ ខណៈណ លអគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិ ាៃៃិងកំពុង

អៃុិត្តស្តង់ដាគៃេះកែុងការគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់រជរដាា ភិាលករពុជា ចប់ពីឆ្ែ ំ២០១៦ រក។ 

កែុងអំ ុងគពលនៃការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់

រជរដាា ភិាលគួរម្ត្ូិាៃបញ្េូលការោត្ម្ត្ដាងនានាណ លរិៃណរៃជាលកខខណឌ ត្ម្រូ គិដាយ្ស្តង់ដាគណគៃយ្យ

លធារណៈរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ តាររយ្ៈកំណត្់ស្មាគ ល់គលើរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ។ ជារួយ្ោែ គៃេះ ម្បព័ៃធ 

FMIS ៃឹងគ ើរត្ួនាទីោ ងស្ំខាៃ់កែុងការជួយ្ស្ម្រួល ល់ការគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរួរគពញគលញ ៃិង

ការទូទាត្់ស្ងចុងឆ្ែ ំណ លពាក់ព័ៃធៃឹងអែកនគត់្នគង់ ៃិងពគីទីបី ស្ម្មាប់គម្ត្ៀរខាួៃគឆ្ព េះគៅកាៃ់ ំណាក់កាល

ទី២៖ គណគៃយ្យរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ណកស្ម្រួល។ 

៥.២.៣. បាង់គណសនយយកដ្លអាំសណាយ្លដ្ល់គណសនយយម្លូដាឋ នបងគរ   

បាង់គណគៃយ្យណ លម្ត្ូិាៃគម្បើម្ាស្់គដាយ្រជរដាា ភាិល អាចម្ត្ូិាៃពិពណ៌នាថ្នជាម្បព័ៃធ

គលខកូ ណ លអៃុញ្ញញ ត្ឱ្យម្បត្ិបត្តិការទាងំអស្់អាចម្ត្ូិាៃគធវើចំណាត្់ថ្នែ ក់ កត្់ម្តា ៃិងតារដាៃ គៅគពល

ណ លម្បត្ិបត្តិការទាងំគនាេះឆាងកាត្់ម្បព័ៃធម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុ ៃិងណនៃការថិសាកា រប់ចប់ពីការគរៀបចំថិសាកា, 

ការិសាពជៃ៍, ការណបងណចក, ការធានាចំណាយ្ (commitment), ការអៃុិត្ត, ការទូទាត្់, គណគៃយ្យករមរហូត្

 ល់ការគធវើស្ិៃករម។ បាង់គណគៃយ្យឆាុេះបញ្ញេ ងំពីពពស្មុគលម ញនៃម្បព័ៃធម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថុៃិងគរៀបចំថិសាកា

របស្់រជរដាា ភិាល គហើយ្មាៃលរៈស្ំខាៃ់ចំគពាេះការស្គម្រចាៃៃូិគោលបំណងនៃការរយ្ការណ៍ ៃិង

គណគៃយ្យថិសាការបស្់ខាួៃ ក៏ ូចជាការគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុស្ម្មាប់គោលបំណងទូគៅ ៃិងការរយ្-

ការណ៍ស្ថ ិត្ិឱ្យម្ស្បគៅតារស្តង់ដា។ ជារួយ្ម្បព័ៃធ FMIS ណ លម្ត្ូិាៃគរៀបចំរចនាស្រព័ៃធស្ម្មាប់គណគៃយ្យ

រូលដាា ៃបងគរ បាង់គណគៃយ្យណ លរជរដាា ភិាលគម្បើបចេុបបៃែមាៃអំគណាយ្នល ល់ការគរៀបចំរាយ្ការណ៍
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ហិរញ្ញិ ត្ថុរូលដាា ៃបងគរ ម្បស្ិៃគបើបាង់គណគៃយ្យគនាេះម្ត្ូិាៃគម្បើម្ាស្់ោ ងម្ត្រឹម្ត្ូិគដាយ្គណគៃយ្យករ

ជំនាញ ៃិងអែកកាៃ់បញ្ជ ីគណគៃយ្យណ លទទលួាៃការបណតុ េះបណាត លចាស្់ោស្់។ 

៥.៣. លរខខណឌ ចាំបាច្់ក ន្រគណសនយយ  

គណៃីៃីរួយ្ៗនៃតារងត្ុលយការ ចំាច់ម្ត្ូិមាៃស្រត្ុលយគ ើរម្ោរយួ្គ ើរបីបញ្េូលគៅកែុងរាយ្-

ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុឆ្ែ ំ ំបូង។ ត្ួគលខគៃេះម្ត្ូិមាៃពពម្ត្ឹរម្ត្ូិ គដាយ្មាៃភស្តុតាងចាស្់ោស្់គហើយ្ស្តង់ដា 

IPSAS ៣៣៖ ការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ិសាស្័យ្លធារណៈរលូដាា ៃបងគរជាគលើក ំបងូ 

ាៃនតល់ស្ិទធិរួយ្ចំៃួៃកែុងការណកស្ម្រួលស្រត្ុលយទាំងគៃេះគៅគពលមាៃព័ត្៌មាៃម្ត្ឹរម្ត្ូិបណៃថរ។ ស្រត្ុលយ

ធនាោរ ៃិងស្រត្ុលយលច់ម្ាក់ ៃឹងអាចទទួលាៃពីរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរូលដាា ៃលច់ម្ាក់  ូគចែេះ 

ម្បគភទគណៃីបណៃថរណ លរួរមាៃ ស្រត្ុលយគ ើរម្ោ ៃិងការវាយ្ត្នរា ម្ត្ូិាៃគណនា ៃិងគធវើគណគៃយ្យករម 

រួរមាៃ៖ 

 

ក្ទ្ពយសរម្ម បាំណុល 

ឥណាយ្កិរយ្ៈគពលខាី ៃងិការទូទាត្់រុៃ ឥណទាយ្ក ៃងិគណៃីបងគរ 

ម្ទពយ គរងចម្ក ៃងិបរសាកាខ រ បំណលុលធារណៈ 

ការងារកពំុង ំគណើរការគលើកចិេស្ៃាលងស្ង ់ ភត្ិស្ៃាហិរញ្ញិ ត្ថ ុ

ស្ៃែិធ ិ បំណលុយ្ថ្នគហត្ ុ

ការិសាៃិគោគរូលធៃ អត្ថម្បគោជៃ៍ ៃិងកាត្ពវកិចេៃិគោជតិ្ 

ម្ទពយស្ករមអរូបី អត្ថម្បគោជៃ៍ ៃងិកាត្ពវកិចេសុ្ខុមាលពពស្ងគរ 
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ជាំពូរទ្ី៦ 

ការក្គប់ក្គងគសក្មាង 

 

ធាត្ុចំៃួៃ ០៤ ពាក់ព័ៃធៃឹងធៃធាៃរៃុស្ស ៃិងអភិាលកិចេណ លម្ត្ូិការជាចំាច់កែុងការោំម្ទ ល់

ការអភិិឌ្ឍៃិងការអៃុិត្តគគម្មាងស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈរូលដាា ៃបងគរ ឱ្យទទលួាៃគជាគជ័យ្ រួរមាៃ៖   

១. ពពជាអែក ឹកនំាជាៃ់ខពស្់ ៃិងការម្ត្ួត្ពិៃិត្យគគម្មាង  

២. ការចត្់ណចងការទទួលខុស្ម្ត្ូិគលើការម្គប់ម្គងគគម្មាង គៅកាៃ់អងគពពម្ត្ឹរម្ត្ូិ  

៣. ការអៃុិត្តការស្ិកាៃិងបទពិគលធៃ៍ណ លទទួលាៃពីន គូអភិិឌ្ឍៃ៍ៃិងន គូខាងគម្ៅគនសងគទៀត្ ៃិង  

៤. ការនតល់ការគលើកទឹកចិត្ត គ ើរបីជំរុញការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា រូលដាា ៃបងគរ។  

ស្ម្មាប់ការគរៀបចំ ៃិងការដាក់ឱ្យអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា រូលដាា ៃលច់ម្ាក់

ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម គឺជាលថ ប័ៃ ឹកនំាណ លទទួលាៃការជួយ្ោំម្ទពីអគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរ

ជាត្ិ។ រត្ិគោបល់ៃិងកិចេស្ហម្បត្ិបត្តិការពីមាេ ស្់ជំៃួយ្ គឺជាធាត្ុ ៏ស្ំខាៃ់រិៃអាចខវេះាៃកែុងការអៃុិត្ត

គគម្មាងអភិិឌ្ឍៃ៍នានា ជាពិគស្ស្ស្ម្មាប់គគម្មាងស្តងដ់ាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជារលូដាា ៃបងគរ ផ្លទ ល់

ណត្រតង។ ការគជៀស្វាងការខិត្ខំម្បឹងណម្បង ៃិងធាត្ុចូលជាៃ់ោែ  ក៏ ូចជាការធានាៃូិលំដាប់លំគដាយ្ម្ត្ឹរម្ត្ូិ

នៃស្ករមពពការងារ ាៃចលូររួចំណណកោ ងគម្ចើៃ ល់ពពគជាគជ័យ្។ កិចេស្ហការៃិងការទំនាក់ទំៃង

រវាងមាេ ស្់ជំៃួយ្ស្ំខាៃ់ៗកែុងការងារណកទម្រង់ការម្គបម់្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈគៅកែុងម្បគទស្ករពុជា ូចជា 

ស្ហពពអឺរ ុប, ធនាោរពិភពគោក, រូលៃិធិរូបិយ្ិត្ថុអៃតរជាត្ិ ៃិងទីពែ ក់ងារារងំស្ម្មាប់ការអភិិឌ្ឍៃ៍ 
ម្ត្ូិាៃគរៀបចំណនៃការោ ងលែ ៃិងទទលួាៃការលទរោ ងខាា ំងពីរជរដាា ភិាលករពុជា។ គៃេះគឺជាយ្ៃតការ

 ៏មាៃលរៈស្ំខាៃ់រួយ្គ ើរបីម្គបម់្គងការពៃារគពលយ្ូរគពកណារួយ្ ឬ ឧបស្គគលថ ប័ៃចំគពាេះការគរៀបចំ

គគម្មាង ៃិងការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា។ 

៦.១. រច្នាសម្ព័នធននការក្គប់ក្គងគសក្មាង 

ខាងគម្ការគៃេះបងាា ញពីរចនាស្រព័ៃធម្គប់ម្គងគគម្មាង៖ 
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រដ្ឋម្ស្តនតីក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

រ ារន្រៃតីម្កស្ួងគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ ៃឹងនតល់ៃូិទិស្គៅជាយុ្ទធលន្រស្ត គលើការងារណកទម្រង់ការ

ម្គប់ម្គងហិរញ្ញិ ត្ថលុធារណៈ ជាពិគស្ស្ពាក់ព័ៃធៃឹងការងារណកទម្រង់គណគៃយ្យលធារណៈ។ ពាក់ព័ៃធៃឹង

កំណណទម្រង់ការម្គប់ម្គងហរិញ្ញិ ត្ថុលធារណៈគៅកែុងរជរដាា ភិាលករពុជា ឯកឧត្តរអគគបណឌ ិត្ស្ពចរយ

ឧបនាយ្ករ ារន្រៃតី រ ារន្រៃតីម្កស្ួងគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ ៃឹងមាៃពរកិចេទទួលខុស្ម្ត្ូិកែុងការអៃុរ័ត្ស្គម្រច

ដាក់ឱ្យគម្បើស្តង់ដាគណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ តារស្ំគណើរបស្់ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម បនាទ ប់ពីម្កុរ

ការងារបគចេកគទស្ស្តង់ដាាៃនតល់ការយ្ល់ម្ពរ។  

ក្រុម្ការងារបសច្ចរសទ្សសតង់ដាគណសនយយសក្មាប់វិស័យសាធារណៈ 

ម្បកាស្ស្ត ីពីការបគងកើត្ៃិងការណត្ងតាំងស្មាស្ពពម្កុរការងារបគចេកគទស្ស្តងដ់ាគណគៃយ្យស្ម្មាប់

 ិ សាស្័យ្លធារណៈ ម្ត្ូិាៃចុេះហត្ថគលខាជានាូិការ នានថៃទី០៤ ណខស្ីហា ឆ្ែ ំ២០១៧។ ម្កុរការងារគៃេះ ឹកនំា

គដាយ្រ ាគលខាធិការម្កស្ួងគស្ ាកិចេ ៃិងហិរញ្ញិត្ថុ ៃិងជាម្បធាៃម្កុរម្បឹកាជាត្ិគណគៃយ្យ (បចេុបបៃែ 

ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម) ណ លមាៃស្មាស្ពពត្ំណាងរកពី ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម, 

អគគនាយ្កដាា ៃស្ហម្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិៃិងម្គប់ម្គងបំណលុ, អគគនាយ្កដាា ៃម្ទពយស្របត្តិរ ាៃិងចំណូល

រិៃណរៃលរគពើពៃធ, អគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិ ៃិងអគគនាយ្កដាា ៃថិសាកា គហើយ្ម្កុរការងារគៃេះៃឹងមាៃ

ត្នួាទីពរកិចេគលើការអភិិឌ្ឍ ៃិងការដាក់ឱ្យអៃុិត្តស្តងដ់ាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជាទាងំរូល រប់ចប់ពី

ម្កុរការងារបគចេកគទស្ស្ត ង់ដាគណគៃយ្យ 

ស្ម្មាប់ិសាស័្យ្លធារណៈ 

រ ារន្រៃតីម្កស្ងួគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ/ 

ម្បធាៃអាជាា ធរគស្វាហិរញ្ញិ ត្ថុរិៃណរៃធនាោរ 

ម្កុរការងារកំណត់្ស្តង់ដាគណគៃយ្យ 

លធារណៈករពុជា នៃៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម 

 

ម្កុរការងារបណតុ េះបណាត លស្តង់ដាគណគៃយ្យ 

លធារណៈករពុជា នៃៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម 
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ការគរៀបចំណនៃការស្ករមពពលរែិត្ស្ម្មាប់ការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា ៃិងការតារដាៃ

ការអៃុិត្តណនៃការស្ករមពពលរែិត្ណ លាៃកំណត្់ រហតូ្ ល់ការពិៃិត្យគ ើងិសាញៃូិឯកលរណនៃទីបងាា ញ

នាូិណ លមាៃម្លប់ស្ម្មាប់ការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈគៅករពុជា។ ម្កុរការងារបគចេកគទស្គៃេះ

ជាករមិត្ថុនៃការណកស្ម្រួល គ ើរបីឱ្យម្ស្បតារពពជាក់ណស្តងនៃការណម្បម្បួលម្កស្ួង-លថ ប័ៃ ៃិងអងគពព

ពាក់ព័ៃធ។ ការទទួលខុស្ម្ត្ូិបណៃថររបស្់ម្កុរការងារបគចេកគទស្គៃេះអាចម្ត្ូិាៃកំណត្់គដាយ្ ឯកឧត្តរ

អគគបណឌ ិត្ស្ពចរយ ឧបនាយ្ករ ារន្រៃតី រ ារន្រៃតីម្កស្ួងគស្ ាកិចេៃិងហិរញ្ញិ ត្ថុ។ ម្កុរការងារគៃេះៃឹងរួរមាៃ៖ 

 ក្រុម្ការងាររាំណត្់សតង់ដាគណសនយយសាធារណៈរម្ពុជា   

ម្កុរការងារកំណត្់ស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា    គឺជានាយ្កដាា ៃបគចេកគទស្នៃ

ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម ណ ល ំគណើរការស្ម្មាប់ការកំណត្់ស្តង់ដាៃឹងយ្កលំនំាតារ 

 ំគណើរការកំណត្់ស្តង់ដាៃិងៃីត្ិិសាធីការងាររបស្់ម្ករុម្បឹកាស្តង់ដាគណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ិសាស្័យ្

លធារណៈ (រិថុនា ២០១៦)។ ៃីត្ិិសាធីការងារគៃេះអាចម្ត្ូិាៃណកស្ម្រួលគ ើរបីធានាពពទាក់ទិៃៃឹង

លកខខណឌ ត្ម្រូិៃិងលកខខណឌ របស្់រជរដាា ភិាលករពុជា។ ការងារកំណត្់ស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈ 

រូលដាា ៃបងគរ ៃឹងទទួលាៃជំៃួយ្បគចេកគទស្ពីន គូអភិិឌ្ឍៃ៍នានានងណ រ។  
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 ំគណើរការនៃការអភិិឌ្ឍស្តង់ដាគណគៃយ្យៃឹងម្ត្ូិអៃុិត្តតារ ំណាក់កាល ូចខាងគម្ការ៖ 

 

គ ើរបីធានាថ្ន  ំគណើរការនៃការអភិិឌ្ឍស្តង់ដាតារ ំណាក់កាលៃីរួយ្ៗខាងគលើទទួលាៃ

គជាគជ័យ្ ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករមអាចមាៃពពចំាច់កែុងការណស្វងរកជំៃួយ្ពីអែកជំនាញ 

ណនែកគណគៃយ្យកែុងម្ស្ុក ឬ បរគទស្ បណៃថរពីគលើរន្រៃតីបគចេកគទស្របស្ខ់ាួៃណ លមាៃម្លប់។  

 ក្រុម្ការងារបណតុ ោះបណាត លសតង់ដាគណសនយយសាធារណៈរម្ពុជា  

ម្កុរការងារបណតុ េះបណាត លៃិងការសាោល័យ្ជំនាញនៃៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម ៃឹង

មាៃពរកិចេទទួលខុស្ម្ត្ូិគលើការគរៀបចំការបណតុ េះបណាត ល, ការកលងស្រត្ថពព ៃិងការម្គប់ម្គង

១

• កំណត្់ត្ម្រូិការរបស្់អែកគម្បើម្ាស្់រាយ្ការណ៍ ៃិងគោលបំណងនៃការរយ្ការណ៍ហរិញ្ញិ ត្ថុ តាររយ្ៈ ំគណើរការពិគម្ោេះគោបល់

• បញ្ញជ ក់គោលបណំងនៃកំណណទម្រង់ ៃិងស្ត ង់ដាណ លាៃត្ម្រូិ

២

• គរៀបចំយ្ុទធលន្រស្តជាក់ោក់រួយ្ គ ើរបីអភិិឌ្ឍស្ត ង់ដាៃីរួយ្ៗ  ូចាៃកំណត្់គៅកែុង ំណាក់កាលទី១

•យ្ុទធលន្រស្តៃឹងគស្ែ ើគ ើងៃូិលដំាប់លគំដាយ្ស្ម្មាប់ការអភិិឌ្ឍ ៃងិការណណនំាៃូិ ស្ត ង់ដា

៣

• កំណត្់ម្កុរការងារគគម្មាងស្ម្មាប់ស្ត ង់ដាៃរីយួ្ៗ ណ លៃឹងត្ំណាងឱ្យពគពីាក់ព័ៃធទាងំអស់្ ជារួយ្ៃឹងធៃធាៃចំាច់

• ម្កុរការងារគគម្មាងៃឹងគរៀបចំឯកលរពិគម្ោេះគោបល ់ៃិងការិសាពគចំណចុខវេះខាត្ គ ើរបីដាក់ជូៃពគីពាក់ព័ៃធទាងំអស់្ពិៃិត្យ

៤

• គធវើការិសាពគគលើចំណាយ្ៃងិអត្ថម្បគោជៃ ៍គ ើរបីកំណត្់លកខខណឌ ចំាច់ៃងិនថាចំណាយ្នៃលកខខណឌ ចំាច់ទាងំគនាេះកែុងការអៃុិត្ត    

ស្ត ង់ដាណ លាៃគម្ជើស្គរសី្ៃរីួយ្ៗ គដាយ្គធៀបៃឹងចំណូលណ លរំពឹងទុកពីការអៃុិ ត្ត ទាងំណនែកហិរញ្ញិត្ថុ ៃិងគុណពព

៥

• គធវើគត្ស្ត គលើស្ំគណើគៅកែុងឯកលរពិគម្ោេះគោបល ់ចំគពាេះពពគពញគលញ ពពម្ត្ឹរម្ត្ូិ ស្ុពលពព ពពណ លអាច ំគណើរការាៃ 

ៃិងពពណ លអាចគម្បើម្ាស់្ាៃ ជាគ ើរ

•ណកស្ម្រួលឯកលរពិគម្ោេះគោបល ់ណនែកគលើលទធនលនៃការគធវើគត្ស្ត  – គរៀបចំគស្ចកតីម្ពាងស្ត ង់ដា

៦

•ដាក់បងាា ញគស្ចកតីម្ពាងស្ត ង់ដាជូៃ ម្កុរម្បឹកាអាជាា ធរគស្វាហិរញ្ញិ ត្ថុរៃិណរៃធនាោរ

• ទទួលយ្ក ឬ ប ិគស្ធគស្ចកតីម្ពាងស្ត ង់ដា (ម្ត្ូិណកស្ម្រួលបណៃថរ ម្បស្ិៃគបើគស្ចកតីម្ពាងស្ត ង់ដាគនាេះម្ត្ូិាៃប ិគស្ធ រហតូ្     

ម្កុរម្បឹកាអាជាា ធរគស្វាហិរញ្ញិ ត្ថុរៃិណរៃធនាោរ មាៃការគពញចិត្ត)

៧

• គរៀបចំការបណតុ េះបណាត លស្ម្មាប់បុគគលិក ៃិងអៃុិត្តណនៃការម្គបម់្គងការផ្លា ស់្បតូរ គ ើរបីដាក់ឱ្យអៃុិត្តស្ត ង់ដា

• គាេះនាយ្គស្ចកតីម្ពាងស្ត ង់ដា។
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ការផ្លា ស្់បតូរ។ គ ើរបីធានាាៃម្បស្ិទធពពនៃការងារបណតុ េះបណាត ល ៃិងការកលងស្រត្ថពពរបស្់

គណគៃយ្យករជំនាញៃិងអែកកាៃ់បញ្ជ ីគណគៃយ្យរបស្់រជរដាា ភិាល ពាក់ព័ៃធៃឹងស្តង់ដាគណគៃយ្យ

លធារណៈរូលដាា ៃបងគរ ការចូលររួស្ហការោ ងជិត្ស្ែ ិទធពីអគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិៃិងលថ ប័ៃ

ពាក់ព័ៃធនានា ពិត្ជាមាៃពពចំាច់។ 

ណនៃការម្គប់ម្គងការផ្លា ស្់បតូរ អាចៃឹងម្ត្ូិាៃគរៀបចំគ ើងគដាយ្ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិង

ស្ិៃករម ៃិងអគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិ គម្ការកិចេស្ហម្បត្ិបត្តិការជារយួ្ិសាទាលថ ៃគស្ ាកិចេៃិង

ហិរញ្ញិ ត្ថុ។ ការដាក់ឱ្យអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ ៃឹងនំាឱ្យមាៃការផ្លា ស្់បតូរជាលរិៃ័ត

ចំគពាេះការរយ្ការណ៍អំពីចណូំលៃិងចំណាយ្ គណគៃយ្យ ៃិងការរយ្ការណ៍ស្ិៃករម។ ការផ្លា ស្់បតូរ

គៅគលើរគបៀបណ លគណគៃយ្យបំគពញរុខងារ ៃិងរគបៀបណ លៃីត្ិិសាធីការងារកំពុងម្ត្ូិាៃម្គប់ម្គង

គដាយ្ពគីពាក់ព័ៃធនាគពលបចេុបបៃែ ៃឹងគកើត្មាៃគ ើងជាលទធនលនៃការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យ

លធារណៈករពុជារលូដាា ៃបងគរ ទាងំកែុងៃិងគម្ៅរជរដាា ភិាល។ គំៃិត្នតួចគនតើរទាងំគៃេះៃឹងបគងកើត្

ឱ្យមាៃជាគោលៃគោាយ្, រចនាស្រព័ៃធ, ៃីត្ិិសាធីការងារ ៃិងម្បព័ៃធព័ត្៌មាៃិសាទាថមី ស្ម្មាប់ការម្គប់ម្គង

ហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈ។  

ការដាក់ឱ្យអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈ ៃឹងទារទារឱ្យមាៃៃូិករមិសាធីស្ម្មាប់ការ

ម្គប់ម្គងការផ្លា ស្់បតូរ,ការកលងស្រត្ថពព ៃិងការទំនាក់ទំៃងស្ម្មាប់បុគគលិកណនែកគណគៃយ្យៃិង

បុគគលិកណនែកកាៃ់បញ្ជ ីគណគៃយ្យគៅកែុងរជរដាា ភិាល ក៏ ូចជាម្កុរហ ុៃពជ ប់ម្បព័ៃធ ៃិងិសាទាលថ ៃ

ណារួយ្។ ការស្ម្របស្ម្រលួៃិងការម្គប់ម្គងករមិសាធីទាងំគៃេះត្ម្រូិឱ្យបុគគលិកមាៃការតាំងចិត្ត ៃិង

ការខិត្ខំម្បឹងណម្បងខពស្់គ ើរបីបំគពញការងារគពញគមា ងកែុងអំ ុងគពលនៃ ំណាក់កាល អៃុិត្ត ៃិង

ចប់គនតើរ ំគណើរការ។ រជរដាា ភិាលៃឹងគកៀរគរៃូិធៃធាៃអែកជំនាញរកពី ិ សាទាលថ ៃគស្ ាកិចេៃិង

ហិរញ្ញិ ត្ថុគ ើរបីជួយ្ោំម្ទ ល់ការគរៀបចំណនៃការៃិងការគរៀបចំករមិសាធីកលងស្រត្ថពព ៃិងការម្គប់ម្គង

ការផ្លា ស្់បតូរណ លម្ត្ូិាៃអភិិឌ្ឍជាពិគស្ស្ស្ម្មាប់ស្តង់ដាគណគៃយ្យលធារណៈករពុជា។ កិចេខិត្ខំ

ម្បឹងណម្បងគលើការងារម្គប់ម្គងការផ្លា ស្់បតូរ ៃឹងរួរបញ្េូលៃូិត្ុជំៃួយ្ (Help Desk) ស្ម្មាប់ម្កស្ួង-

លថ ប័ៃៃិងអងគពពលធារណៈម្បហាក់ម្បណហល ណ លៃឹងម្ត្ូិ ំគណើរការគដាយ្ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យ

ៃិងស្ិៃករម គដាយ្ទទួលាៃការជួយ្ោំម្ទពីអគគនាយ្កដាា ៃរត្នាោរជាត្ិ។ ការងារគៃេះក៏ៃឹងអាច

ទទួលាៃជំៃួយ្ពីន គូអភិិឌ្ឍៃ៍នានានងណ រ។ 
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ការអៃុិត្តស្តង់ដា ម្ត្ូិការជាចំាច់ៃូិការគរៀបចំណនៃការរួយ្ម្បកបគដាយ្ការម្បុងម្បយ័្ត្ែ

ខពស្់ ៃិងិសាធីលន្រស្តណ លាៃកំណត្់ចាស្់ោស្់រួយ្ គ ើរបីម្គបម់្គងរយ្ៈគពលអៃតរកាលស្ម្មាប់

រន្រៃតីរជរដាា ភិាលៃិងពគីពាក់ព័ៃធខាងគម្ៅ។ រជរដាា ភិាលករពុជាអាចគដាេះម្លយ្បញ្ញា គៃេះាៃ

តាររយ្ៈការចូលរួរពីរន្រៃតី ការកលងស្រត្ថពព ៃិងការទំនាក់ទំៃងឱ្យាៃស្រម្ស្ប។ អៃតរគរៃ៍

ទាងំគៃេះៃឹងនតល់ការទទួលយ្កចំាច់ពីស្ំណាក់ពគីពាក់ព័ៃធពីម្គប់រជឈដាា ៃ ៃិងគួរគរៀបចរំន្រៃតីគ ើរបី

គម្ត្ៀរខាួៃឱ្យាៃរចួជាគម្ស្ច ស្ម្មាប់ ំគណើរផ្លា ស្់បតូរគៅកាៃ់បរសាោកាស្ស្តង់ដាថមី។  

៦.២. ធាត្ុច្ាំណាយននរាំកណទ្ក្ម្ង់ 

១. ម្បព័ៃធ FMIS ម្ត្ូិាៃគរៀបចំណនៃការថិសាកាៃិងកំពុងដាក់ឱ្យអៃុិត្ត – រិៃគួរមាៃ

ចំណាយ្បណៃថរគួរឱ្យកត្់ស្មាគ ល់។ 

២. កំណណទម្រង់ចាប់ ៃិងបទបបញ្ញញ ត្តិគនសងៗ កំពុងស្ថ ិត្គម្ការការគរៀបចំ ៃិងទទួលាៃ

ជំៃួយ្ពីទីពែ ក់ងារារងំស្ម្មាប់ការអភិិឌ្ឍៃ៍ – រិៃគួរមាៃចំណាយ្បណៃថរគួរឱ្យកត្់-

ស្មាគ ល់។ 

៣. ការគរៀបចំគស្ៀិ គៅណណនំា ៃិងឯកលរបណតុ េះបណាត ល ការបណតុ េះបណាត លរន្រៃតីហិរញ្ញិ ត្ថុ 

ៃិងរន្រៃតីម្បត្ិបត្តិការ អែកៃគោាយ្ ពគីពាក់ព័ៃធគនសងគទៀត្ គៅកែុងទស្សនាទាៃ 

ម្បព័ៃធគណគៃយ្យ ៃីត្ិិសាធីការងារ ការម្គប់ម្គងននទកែុង ិសាធីលន្រស្តគណគៃយ្យថមី – គៃេះ

គឺជាការងាររួយ្ណ លម្ត្ូិការគពលគិោៃិងម្ត្ូិចំណាយ្គម្ចើៃ ៃិងគួរទទួលាៃការ

 ិ សាចរណាោ ងយ្កចិត្តទុកដាក់ រុៃៃឹងដាក់ឱ្យអៃុិត្តស្តង់ដារូលដាា ៃបងគរណារួយ្ ឬ 

ស្តង់ដារូលដាា ៃបងគរទាងំអស្់។ ស្តង់ដាៃីរួយ្ៗៃឹងមាៃលទធនលចំណាយ្ គហើយ្ម្ត្ូិ

ាៃវាយ្ត្នរាគនសងៗពីោែ នងណ រ។ 

៤. ការបណតុ េះបណាត លម្កុរម្គូបគងាគ ល ៃិងត្ុជំៃួយ្ –  ូចចំណចុទាងំបីខាងគលើ 

៥. ការម្គប់ម្គងការផ្លា ស្់បតូរ –  ូចចំណចុទាងំបីខាងគលើ 

៦. កនម្រគស្វាម្បឹកាគោបល់ –  ូចចំណចុទាងំបីខាងគលើ។ កនម្រគស្វាម្បឹកាគោបល់

ទាងំអស្់ទំៃងជារិៃទទួលាៃការរ ប់រងពីន គូអៃតរជាត្ិគនាេះគទ  ូគចែេះរជរដាា ភិាល

ម្ត្ូិពិចរណាគលើការចលូរួរិសាពគទាៃ ល់ខទង់ចំណាយ្គៃេះ ៃិងររួបញ្េូលណនៃការ

ថិសាការយួ្គៅកែុងណនៃការស្ករមពពរួរ  ំណាក់កាលទី៤។  
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ឯកលរគៃេះៃឹងរិៃមាៃការគរៀបចំៃូិការា ៃ់លម ៃចំណាយ្ ស្ម្មាប់ការណណនំាស្ត ីពីស្តង់ដា

គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរគនាេះគទ។ ខណៈការអៃុិត្តទំៃងជារិៃអាចចប់គនតើរាៃកែុងរយ្ៈគពល

ប ុនាម ៃឆ្ែ ំខាងរុខ  ូគចែេះ ការា ៃ់លម ៃចំណាយ្ៃឹងមាៃពពខុស្ោែ  ចប់ពីគពលគៃេះរហូត្ ល់គពល

គិោដាក់ឱ្យអៃុិត្ត។ ការពិចរណាគួរម្ត្ូិាៃគធវើគ ើងគ ើរបីធានាថ្ន ណនៃការស្ករមពពរួរ  ំណាក់-

កាលទី៤ ៃឹងររួបញ្េូលឯកលរគោងចគំពាេះគំៃិត្នតួចគនតើរគៃេះ។ 

 ម្ស្គ ៀងោែ គៃេះណ រ គដាយ្លរណត្ស្តង់ដាៃីរួយ្ៗមាៃ ំគណើរការនៃការអៃុិត្តៃិងលទធនល

ចំណាយ្គរៀងៗខាួៃ  គូចែេះ រជរដាា ភិាលចំាច់ម្ត្ូិា ៃ់លម ៃអំពីចំណាយ្ គៅគពលគធវើការអភិិឌ្ឍ

ស្តង់ដា។  
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ជាំពូរទ្ី៧ 

សរម្មភាពសសងខប 

 

តារងខាងគម្ការបងាា ញពីស្ករមពពស្គងខបណ លម្ត្ូិអៃុិត្តគៅកែុងយុ្ទធលន្រស្ត គៃេះ  កែុង ំគណើរគឆ្ព េះ

គៅកាៃ់ការអៃុិត្តស្តង់ដាគណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ ម្ស្បតារបនាទ ត្់គពលគិោណ លរជរដាា ភិាលាៃ

កំណត្ស់្ម្មាប់ការអៃុិត្តគពញគលញម្ត្ឹរឆ្ែ ំ២០៣១។ បនាទ ត្់គពលគិោគៃេះអាចៃឹងមាៃការណម្បម្បួល គ ើរបី

ស្ម្របគៅតារគោលៃគោាយ្របស្់រជរដាា ភិាល។  

 

ល.រ សរម្មភាព សាថ ប័ន សពលសវលា 

១. យ្ល់ម្ពរ ៃិងបញ្េប់យ្ុទធលន្រស្តស្ត ីពីការអៃុិត្តស្តង់ដា

គណគៃយ្យលធារណៈករពុជារលូដាា ៃបងគរ តាររយ្ៈ             

 ំគណើរការពិគម្ោេះគោបល ់ៃិងកិចេពិពកាជារួយ្  

ពគីពាក់ព័ៃធទាងំអស្់។ 

ៃ.គ.ស្ ជារួយ្ 

ពគីពាក់ព័ៃធ 

៣១ ធែូ ២០២១ 

២. ធានាថ្ន គំៃិត្នតួចគនតើរម្ត្ូិាៃបញ្េូលគៅកែុងណនៃការ

ស្ករមពពរួរ  ំណាក់កាលទី៤  ជាណនែករយួ្នៃករមិសាធី

ណកទម្រង់ការម្គបម់្គងហិរញ្ញិ ត្ថុលធារណៈ។ 

ៃ.គ.ស្ ធែូ ២០២១ 

៣. ធានាថ្ន ការផ្លា ស្់បតូរគៅកាៃ់គណគៃយ្យរលូដាា ៃបងគរ 

ម្ត្ូិាៃគរៀបចំគៅកែុងចាប់ស្ត ីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញិ ត្ថុ        

លធារណៈថមី។ 

ៃ.គ.ស្ ៃិង 

អគគ.រត្នាោរជាត្ិ 

ធែូ ២០២១ 

៤. បញ្េប់ការដាក់ឱ្យ ំគណើរការ ៃិងការអៃុិត្តគពញគលញ

នៃម្បព័ៃធ FMIS។ 

អគគ.ថិសាកា ៃិង 

អគគ.រត្នាោរជាត្ិ 

ចុងឆ្ែ ំ ២០២១ 

៥. បញ្េប់ការអៃុិត្តគពញគលញនៃ គណៃីគទាលរត្នាោរ 

ជារយួ្ិសាលលពពម្គប ណត ប់គពញគលញគៅគលើ       

រ ាាលថ្នែ ក់ជាត្ិ ៃិងរ ាាលថ្នែ ក់គម្ការជាត្ិ។     

អគគ.រត្នាោរជាត្ិ ចុងឆ្ែ ំ ២០២១ 

៦. បញ្េប់ការអៃុិត្តគពញគលញនៃស្តង់ដាគណគៃយ្យ      

លធារណៈករពុជា –  ំណាក់កាលទី១  

អគគ.រត្នាោរជាត្ិ ៃិង 

ៃ.គ.ស្ 

ចុងឆ្ែ ំ ២០២២ 
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៧. គរៀបចំ ៃិងនសពវនាយ្គស្ៀិគៅណណនំា គ ើរបីោំម្ទ ល់

ការកាៃ់បញ្ជ ិកាគណគៃយ្យ ៃិងការអៃុិត្តគណគៃយ្យ

ឱ្យាៃម្ត្ឹរម្ត្ូិ អៃុគោរតារចាប់ៃិងឧត្តមាៃុិត្តៃ៍។ 

អគគ.រត្នាោរជាត្ិ 

ជារួយ្ម្កស្ួង-លថ ប័ៃ  

ៃិងអងគពពលធារណៈ

ម្បហាកម់្បណហល 

ចុងឆ្ែ ំ ២០២១ 

៨. បគងកើត្ម្កុរការងារម្គបម់្គងគគម្មាង គដាយ្អៃុញ្ញញ ត្   

ឱ្យមាៃគពលគិោស្រម្ស្បគ ើរបីគរៀបចណំនៃការ ៃិង

គម្ជើស្គរីស្ធៃធាៃចំាច់ ស្ម្មាប់ការផ្លា ស្់បតូរគៅកាៃ់

គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ ម្បកបគដាយ្ពពរលូៃ។ 

ៃ.គ.ស្ ពាក់កណាត ល      

ឆ្ែ ំ ២០២៣ 

៩. ធានាណនៃការថិសាកា ស្ម្មាប់ការអៃុិត្តគំៃិត្នតួចគនតើរ

ៃិងស្ករមពព។  

ៃ.គ.ស្ 

ៃិង អគគ.ថិសាកា 

ជាគរៀងរល់ឆ្ែ ំ 

១០. ឯកពពគលើការនតល់ជំៃួយ្បគចេកគទស្ ជារួយ្ន គូ

មាេ ស្់ជំៃួយ្អៃតរជាត្ិ។ 

ៃ.គ.ស្ បៃត 

១១. អភិិឌ្ឍ ៃិងអៃុិត្តករមិសាធីកលងស្រត្ថពព ៃិង

ម្គប់ម្គងការផ្លា ស្់បតូរ  – ស្ម្មាប់គណគៃយ្យរូលដាា ៃ

លច់ម្ាក់ ៃិងគណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ។ 

ៃ.គ.ស្ ៃិង 

អគគ.រត្នាោរជាត្ិ 

ចប់ពី                      

០១ រករ 

២០២២ ត្គៅ 

១២. ចរចជារួយ្ម្គប់ម្កស្ួង-លថ ប័ៃ ៃិងអងគពព                    

លធារណៈម្បហាក់ម្បណហល គ ើរបីធានាថ្ន គណៃី

តារងត្ុលយការគ ើរម្ោ ម្ត្ូិ ាៃគរៀបចំគៅកែុងគពល

គិោ ៏លែ ជាពិគស្ស្ចំគពាេះអគគនាយ្កដាា ៃម្ទពយ

ស្របត្តិរ ា ៃិងចំណូលរិៃណរៃលរគពើពៃធ ៃិងអគគ-

នាយ្កដាា ៃស្ហម្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ ៃិងម្គប់ម្គង

បំណលុ។ 

ៃ.គ.ស្ ៃិង 

អគគ.រត្នាោរជាត្ិ 

បៃត 

១៣. ពិៃិត្យគ ើងិសាញគលើបាង់គណគៃយ្យ គ ើរបីធានាថ្ន បាង់

គណគៃយ្យោំម្ទ ល់គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ។ 

អគគ.រត្នាោរជាត្ិ ៃិង 

អគគ.ថិសាកា 

២០២២ 

១៤. អៃុិត្ត ំណាក់កាលទី២ – គណគៃយ្យរូលដាា ៃ     

លច់ម្ាក់ណកស្ម្រួល 

ៃ.គ.ស្ ៃិង 

អគគ.រត្នាោរជាត្ិ 

២០២៥-២០២៧  



ទំព័រ 36 នៃ 56 

 

១៥. អៃុិត្ត ំណាក់កាលទី៣ – គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ 

ណកស្ម្រួល  

ៃ.គ.ស្ ៃិង  

អគគ.រត្នាោរជាត្ិ 

២០២៨-២០៣០ 

១៦. អៃុិត្ត ំណាក់កាលទី៤ – គណគៃយ្យរូលដាា ៃបងគរ  ៃ.គ.ស្ ៃិង 

អគគ.រត្នាោរជាត្ិ 

២០៣១-២០៣៣ 

១៧. តារដាៃិឌ្ឍៃពព ៃិងចត្់ិសាធាៃការ ៏ម្ត្ឹរម្ត្ូិ ៃ.គ.ស្ ៃិង 

អគគ.រត្នាោរជាត្ិ 

បៃត 

 

ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម ម្ត្ូិស្ម្របស្ម្រួលជារួយ្ពគីពាក់ព័ៃធកែុងការគរៀបចំណនៃការអៃុិត្ត

ស្ករមពពលរែិត្ គ ើរបីោំម្ទ ល់ការអៃុិត្តយុ្ទធលន្រស្ត គៃេះឱ្យទទលួាៃគជាគជ័យ្។ ការគរៀបចំណនៃការ

ស្ករមពពលរែិត្គៃេះម្ត្ូិគរៀបចំស្ម្មាប់រួយ្ ំណាក់កាលរតង។ ចំគពាេះរុខ ៃិយ័្ត្ករគណគៃយ្យៃិងស្ិៃករម

ម្ត្ូិស្ម្របស្ម្រួលជារួយ្ពគីពាក់ព័ៃធ គ ើរបីគរៀបចំណនៃការស្ករមពពលរែិត្ស្ម្មាប់ ំណាក់កាលទី២៖ 

គណគៃយ្យរូលដាា ៃលច់ម្ាក់ណកស្ម្រួល។  
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ១៖ ការពិពណ៌នាអាំពីសតង់ដាគណសនយយអនតរជាត្ិសក្មាប់វិស័យសាធារណៈមូ្លដាឋ នបងគរ 

ស្ម្មាប់គោលបំណងជាការគនទៀងផ្លទ ត្់  ៃិងស្ម្រួល ល់ការយ្ល់ ឹងឱ្យាៃកាៃ់ណត្ទលូំទោូយ្អំពី

គោលបំណងនៃស្តង់ដារូលដាា ៃបងគរ តារងខាងគម្ការគៃេះបងាា ញអំពីគោលបំណង ៃិងិសាលលពពស្គងខប

នៃស្តង់ដាគណគៃយ្យអៃតរជាត្ិស្ម្មាប់ិសាស្័យ្លធារណៈនាគពលបចេបុបៃែទាងំអស្់ គិត្ម្ត្ឹរនថៃទី៣០ ណខរថិុនា 

ឆ្ែ ំ២០២១។   

 

១. ការដារ់បងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់រគធាាយ្ណ លរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុស្ម្មាប់គោលបំណងទូគៅ 

គួរម្ត្ូិាៃដាក់បងាា ញ កែុងគោលគៅធានាៃូិពពណ លអាចគម្បៀបគធៀបោែ ាៃ ជារួយ្ៃឹង

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុនៃការសាយ្បរសាគចេទរុៃៗរបស្់លថ បៃ័ ៃិងជារួយ្ៃឹងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ

របស្់លថ ប័ៃគនសងគទៀត្។ គ ើរបីស្គម្រចាៃគោលបំណងគៃេះ ស្តង់ដាាៃកំណត្់ការពិចរណា

ទូគៅស្ម្មាប់ការដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ ការណណនំាអំពីរចនាស្រព័ៃធនៃរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញិ ត្ថុ ៃិងលកខខណឌ ចំាច់អបបបរមាស្ម្មាប់ខារឹលរណ លម្ត្ូិាៃគរៀបចំតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ។  

 ិ សាលលពព៖ អៃុិត្តចំគពាេះរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុស្ម្មាប់គោលបំណងទូគៅទាងំអស្់ណ លម្ត្ូិ

ាៃគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញតាររូលដាា ៃគណគៃយ្យបងគរ គដាយ្អៃុគោរតារស្តង់ដា IPSAS។  

២. របាយការណ៍លាំហូរសាច្់ក្បារ់   

គោលបំណង៖ គ ើរបីត្ម្រូិឱ្យមាៃការនតល់ព័ត្៌មាៃស្ត ីពីការផ្លា ស្់បតូរលច់ម្ាក់ជាម្បិត្តិលន្រស្ត  

ៃិងលច់ម្ាក់ស្ររូលរបស្់លថ ប័ៃ តាររយ្ៈរាយ្ការណ៍លំហូរលច់ម្ាក់ណ លគធវើចំណាត្់ថ្នែ ក់

លំហូរលច់ម្ាក់ពីស្ករមពពម្បត្ិបត្តិការ ស្ករមពពិសាៃិគោគ ៃិងស្ករមពពហិរញ្ញបបទាៃ កែុង

អំ ុងការសាយ្បរសាគចេទ។ ព័ត្៌មាៃគៃេះមាៃលរៈស្ំខាៃ់ចំគពាេះអែកគម្បើម្ាស្់ តាររយ្ៈការនតល់ៃូិ

ព័ត្៌មាៃស្ម្មាប់គោលបំណងគណគៃយ្យពព ៃិងការគធវើគស្ចកតីស្គម្រចចិត្ត។  

រាយ្ការណ៍លំហូរលច់ម្ាក់ កំណត្់៖  

ក)  ម្បភពនៃលំហូរចូលលច់ម្ាក់ 

ខ)  គណៃីណ លលច់ម្ាកម់្ត្ូិាៃចំណាយ្គៅកែុងអំ ុងការសាយ្បរសាគចេទរយ្ការណ៍ ៃិង  
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គ)  ស្រត្ុលយលច់ម្ាក់ នាកាលបរសាគចេទរយ្ការណ៍។ 

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរយួ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់ខាួៃ តារ

រូលដាា ៃគណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិគរៀបចំរាយ្ការណ៍លំហូរលចម់្ាក់រួយ្ គដាយ្អៃុគោរតារ

លកខខណឌ ចំាច់នៃស្តង់ដា ៃិងម្ត្ូិដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍លំហូរលច់ម្ាក់គៃេះ ជាណនែក ៏

ស្ំខាៃ់រួយ្នៃរាយ្ការណ៍ ស្ម្មាប់ការសាយ្បរសាគចេទៃីរយួ្ៗណ លរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុម្ត្ូិាៃ

ដាក់បងាា ញ។ 

៣. សោលនសោបាយគណសនយយ ការផ្លា ស់បតូរការបា៉ា ន់សាម នគណសនយយ និងរាំហុសឆ្គង  

គោលបំណង៖  គ ើរបីកំណត្់លកខណៈិសាៃិចេ័យ្ស្ម្មាប់ការគម្ជើស្គរសី្ ៃិងការផ្លា ស្់បតូរគោល-

ៃគោាយ្គណគៃយ្យ ជារួយ្ោែ ៃឹង៖  

ក)  ម្បម្ពឹត្តករមគណគៃយ្យ ៃិងការោត្ម្ត្ដាងអំពីការផ្លា ស្់បតូរគោលៃគោាយ្គណគៃយ្យ  

ខ)  ការផ្លា ស្់បតូរការា ៃ់លម ៃគណគៃយ្យ ៃិង 

គ)  ការណកត្ម្រូិកំហុស្ឆគង។ 

ស្តង់ដាមាៃគោលបំណងគធវើឱ្យម្បគស្ើរគ ើងៃូិពពពាក់ព័ៃធ ៃិងការបងាា ញ ៏គលម េះម្ត្ង់នៃរាយ្-

ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់លថ ប័ៃរួយ្ ៃិងពពណ លអាចគម្បៀបគធៀបោែ ាៃនៃរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ

ទាងំគនាេះ នាឆ្ែ ំបៃតបនាទ ប់ ៃិងជារួយ្ៃឹងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់លថ ប័ៃគនសងគទៀត្។  

 ិ សាលលពព៖ អៃុិត្តចំគពាេះការគម្ជើស្គរីស្ ៃិងការអៃុិត្តគោលៃគោាយ្គណគៃយ្យ ៃិងការ

អៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ការផ្លា ស្់បតូរគោលៃគោាយ្គណគៃយ្យ  ការផ្លា ស្់បតូរការា ៃ់លម ៃ

គណគៃយ្យ  ៃិងការណកត្ម្រូិកំហុស្ឆគងណ លាៃគកើត្គ ើងនាការសាយ្បរសាគចេទរុៃ។  

៤. ឥទ្ធិពលននការផ្លា ស់បតូរអក្តាបតូរក្បារ់បរសទ្ស 

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់រគបៀបបញ្េូលម្បត្ិបត្តកិារជារបូិយ្បណណបរគទស្ ៃិងម្បត្ិបត្តិការ

បរគទស្គៅកែុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់លថ ប័ៃរយួ្ ៃិងរគបៀបបកណម្បរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ 

គៅជារូបិយ្បណណស្ម្មាប់បងាា ញ។ 

បញ្ញា ចរបង គឺថ្នគត្ើអម្តាបតូរម្ាក់អវីណ លម្ត្ូិយ្ករកគម្បើ ៃិងរគបៀបរយ្ការណ៍អំពីឥទធិពលណ ល

គកើត្មាៃគលើការផ្លា ស្់បតូរអម្តាបតូរម្ាក់គៅកែុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ។  
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 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរយួ្ណ លគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់ខាួៃតាររលូដាា ៃគណគៃយ្យ

បងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដា កែុងការ៖  

ក) អៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ម្បត្ិបត្តិការៃិងស្រត្ុលយជារូបិយ្បណណបរគទស្ (គលើកណលង

ណត្ម្បត្ិបត្តិការគ រីគិទីិ ៃិងស្រត្ុលយទាងំឡាយ្ណាណ លស្ថ ិត្គម្ការិសាលលពពនៃ   

ស្តង់ដា IPSAS – ឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ)   

ខ)  បកណម្បលទធនលហិរញ្ញិ ត្ថុ ៃិងលថ ៃពពហិរញ្ញិ ត្ថុនៃម្បត្ិបត្តិការបរគទស្ណ លម្ត្ូិាៃ

បញ្េូលគៅកែុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់លថ ប័ៃ តាររយ្ៈការររួបញ្េូល ឬ ិ សាធីលន្រស្ត

រូលធៃ ៃិង 

គ)  បកណម្បលទធនលហិរញ្ញិ ត្ថុៃិងលថ ៃពពហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់លថ ប័ៃ គៅជារូបិយ្បណណស្ម្មាប់

បងាា ញ។ 

៥. បនទុរសលើក្បារ់រម្ចី 

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ម្បម្ពឹត្តិករមគណគៃយ្យស្ម្មាប់បៃទុកគលើម្ាក់ករេី។ ជាទូគៅ វា

ត្ម្រូិឱ្យមាៃការចំណាយ្ពា រៗនៃបៃទុកគលើម្ាក់ករេី ប ុណៃតក៏អៃុញ្ញញ ត្ឱ្យមាៃរលូធៃពិូបៃីយ្-

ករមនៃបៃទុកគលើម្ាក់ករេីណ លគកើត្គ ើងគដាយ្ផ្លទ ល់ពីការទិញ ការលងស្ង់ ឬ ការនលិត្ម្ទពយ-

ស្ករមរួយ្ណ លមាៃលកខណៈស្របត្តិម្គបម់្ោៃ់ – ឧទាហរណ៍ ម្ទពយស្ករមរយួ្ណ លម្ត្ូិការ

គពលគិោគម្ចើៃ គ ើរបីរួចរល់ស្ម្មាប់ការគម្បើម្ាស្់ ឬការលក់ គៅតារការគម្ោងទុក។  

 ិ សាលលពព៖ អៃុិត្តចំគពាេះការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់បៃទុកគលើម្ាក់ករេី។  

៦. ម្ត្ូិាៃជំៃួស្គដាយ្  IPSAS 35 

៧. ម្ត្ូិាៃជំៃួស្គដាយ្  IPSAS 36 

៨. ម្ត្ូិាៃជំៃួស្គដាយ្  IPSAS 36 

៩. ច្ាំណូលពីក្បត្ិបត្តិការសដាោះដ្ូរ  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ម្បម្ពឹត្តិករមគណគៃយ្យស្ម្មាប់ចំណូលណ លគកើត្គ ើងពីម្បត្ិបត្តិការ 

ៃិងម្ពឹត្តិការណ៍គដាេះ ូរ។  
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ម្បត្ិបត្តិការគដាេះ ូររួយ្ គជឺាម្បត្ិបត្តិការណ លលថ ប័ៃរួយ្ទទួលាៃម្ទពយស្ករម ឬ គស្វា ឬ 

មាៃបំណលុណ លម្ត្ូិាៃលុបបំាត្់ គហើយ្គស្ទ ើរណត្នតល់ៃូិត្នរាគស្ម ើគដាយ្ផ្លទ ល់ (កែុងទម្រង់ជា

លច់ម្ាក់ ទំៃិញ គស្វា ឬការគម្បើម្ាស្់ម្ទពយស្ករម គៅកាៃ់លថ ប័ៃគនសងគទៀត្ ជាការគដាេះ ូរ។ 

 ិ សាលលពព៖  លថ ប័ៃរយួ្ណ លគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់ខាួៃតាររលូដាា ៃគណគៃយ្យ

បងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ចំណូលណ លគកើត្គ ើងពីម្បត្ិបត្តិការ 

ឬ ម្ពឹត្តិការណ៍គដាេះ ូរ  ូចខាងគម្ការ៖  

ក)  ការនតល់គស្វា  

ខ)  ការលក់ទំៃិញ ៃិង 

គ)  ការគម្បើម្ាស្់ម្ទពយស្ករមរបស្់លថ ប័ៃ គដាយ្លថ ប័ៃគនសងគទៀត្ ណ លនំាឱ្យគកើត្មាៃ    

 ការម្ាក់ ស្ួយ្លរ ៃិងពគោភ ឬ ការណបងណចកម្បហាក់ម្បណហល។  

ស្ូរកត្់ស្មាគ ល់ថ្ន គណៃីជាក់ោក់ម្ត្ូិាៃបរសាោយ្គៅកែុងស្តង់ដាគនសងគទៀត្ (ឧទាហរណ៍ 

ចំគណញណ លគកើត្គ ើងពកីារលក់ម្ទពយ គរងចម្ក ៃិងបរសាកាខ រ) ៃិងជាលទធនល ម្ត្ូិាៃ កគចញ

ពីស្តង់ដាគៃេះ។ 

១០. ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសៅរនុងក្បសទ្សកដ្លមានអត្ិ្រណាខពស់  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ម្បម្ពឹត្តិករមគណគៃយ្យគៅកែុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរួរ ៃិងរាយ្-

ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុដាច់គដាយ្ណ ករបស្់លថ ប័ៃរយួ្ ណ លរបូិយ្បណណរុខងាររបស្់ខាួៃម្បឈរៃឹង

អត្ិនរណាខពស្់ ៃិងគៅគពលណ លគស្ ាកិចេឈប់ម្បឈរៃឹងអត្ិនរណាខពស្់។ 

 ិ សាលលពព៖  លថ ប័ៃរយួ្ណ លគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់ខាួៃតារស្តង់ដារលូដាា ៃបងគរ

ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាចំគពាេះរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុស្ំខាៃ់ៗ រប់បញ្េូលទាងំរាយ្ការណ៍ររួរបស្់

លថ ប័ៃណ លរបូិយ្បណណរុខងាររបស្់ខាួៃគឺជារបូិយ្បណណរបស្់ម្បគទស្ណ លមាៃអត្ិនរណាខពស្់។ 

១១. រិច្ចសនាសាងសង់ 

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ម្បម្ពឹត្តិករមគណគៃយ្យស្ម្មាប់នថាគ ើរ ៃិងចំណូលណ លពាក់ព័ៃធ

ៃឹងកិចេស្ៃាលងស្ង់។ ស្តង់ដា៖  

ក)  កំណត្់កិចេម្ពរគម្ពៀងណ លៃឹងម្ត្ូិគធវើចំណាត្់ថ្នែ ក់ជាកិចេស្ៃាលងស្ង់ 
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ខ)  នតល់ការណណនំាស្ត ីពីម្បគភទកិចេស្ៃាលងស្ង់ណ លអាចគកើត្គ ើងកែុងិសាស្័យ្លធារណៈ 

ៃិង 

គ)   បញ្ញជ ក់រូលដាា ៃស្ម្មាប់ការទទួលលគ ល់ៃិងការោត្ម្ត្ដាងអំពីចំណាយ្កិចេស្ៃា ៃិង

ចំណូលកិចេស្ៃា គបើមាៃពពពាក់ព័ៃធ។ 

បញ្ញា ចរបងកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់កិចេស្ៃាលងស្ង់ គឺការណបងណចកនថាគ ើរនៃការ

លងស្ង់ គៅកាៃ់ការសាយ្បរសាគចេទរយ្ការណ៍ណ លការងារម្ត្ូិាៃអៃុិត្ត ៃិងការទទួលលគ ល់

ចំណាយ្ពាក់ព័ៃធ។ 

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ តាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់កិចេស្ៃាលងស្ង់។  

១២. សននិធិ  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ម្បម្ពឹត្តិករមគណគៃយ្យម្ត្ឹរម្ត្ូិស្ម្មាប់ស្ៃែិធិ – ចំៃួៃនថាគ ើរណ ល

ម្ត្ូិទទួលលគ ល់ជាម្ទពយស្ករមរួយ្ ៃិងគោងគៅគពលខាងរុខ រហូត្ចំណូលពាក់ព័ៃធម្ត្ូិាៃ

ទទួលលគ ល់។ ស្តង់ដានតល់ការណណនំាអំពីការកំណត្់នថាគ ើរ ៃិងការទទួលលគ ល់បៃត ជាចំណាយ្ 

ររួបញ្េូលទាងំការធាា ក់ចុេះត្នរាម្ទពយស្ករម គៅជាត្នរាទទលួលគ ល់ពិត្។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លអៃុិត្តស្តង់ដារូលដាា ៃបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាស្ម្មាប់ស្ៃែិធិ

ទាងំអស្់ គលើកណលងណត្ការងារកំពុង ំគណើរការគលើកិចេស្ៃាលងស្ង់ (IPSAS), ឧបករណ៍

ហិរញ្ញិ ត្ថុ (IPSAS ៃិង 41), ម្ទពយស្ករមជីិលន្រស្តពាកព័់ៃធៃឹងស្ករមពពកស្ិករម ៃិងកស្ិនល 

(IPSAS) ៃិងការងារកំពុង ំគណើរការស្ម្មាប់គស្វា គដាយ្ោម ៃ ឬ មាៃត្នរាពិត្។  

១៣. ភត្ិសនា  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់គោលៃគោាយ្គណគៃយ្យ ៃិងការោត្ម្ត្ដាងស្រម្ស្ប      

ពាក់ព័ៃធៃឹងភត្ិស្ៃាហិរញ្ញិ ត្ថុ ៃិងភត្ិស្ៃាកិចេម្បត្ិបត្តិការ ទាងំស្ម្មាប់ភត្ិបត្ី ៃិងភត្ិកៈ។ 

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ភត្ិស្ៃាទាងំអស្់ជាជាង៖ 

ក)   ភត្ិស្ៃាគ ើរបីណស្វងរក ឬ គម្បើម្ាស្់ណរ  គម្បង ឧស្ម ័ៃ ៃិងធៃធាៃម្បហាក់ម្បណហល ៃិង  
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ខ) កិចេម្ពរគម្ពៀងនតល់អាជាា បណណស្ម្មាប់ណខសពពយ្ៃត, ទស្សៃីយ្ពព, ការថត្ណខសពពយ្ៃត,  

 ណខសពពយ្ៃត, អត្ថបទស្រគស្រ, ា ត្ង់ ៃិងករមស្ិទធិបញ្ញញ ។   

គ)   ម្ទពយិសាៃិគោគ ៃិងម្ទពយស្ករមជីិលន្រស្តណ លម្ត្ូិាៃរកាទុកគដាយ្ភត្បិត្ី ៃិងភត្ិកៈ។  

១៤. ក្ពឹត្តិការណ៍បនាទ ប់ពីកាលបរិសច្េទ្រាយការណ៍  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់គពលគិោណ លលថ ប័ៃរួយ្គួរណកត្ម្រូិរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ

របស្់ខាួៃស្ម្មាប់ម្ពឹត្តិការណ៍ណ លគកើត្គ ើងបនាទ ប់ពីកាលបរសាគចេទរយ្ការណ៍ ៃិងការោត្ម្ត្ដាង

ណ លលថ ប័ៃរួយ្គួរគធវើ ស្ម្មាប់កាលបរសាគចេទណ លរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុម្ត្ូិាៃនតល់ស្ិទធិកែុង

ការគចញនាយ្ ៃិងស្ម្មាប់ម្ពឹត្តិការណ៍បនាទ ប់ពីកាលបរសាគចេទរយ្ការណ៍។ គៅគពលណ លការ

ស្ៃមត្អំពីៃិរៃតរពព រិៃមាៃពពស្រម្ស្ប លថ ប័ៃរិៃម្ត្ូិគរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់

ខាួៃ ណនែកគលើរលូដាា ៃៃិរៃតរពពគទ។ 

ម្ពឹត្តិការណ៍បនាទ ប់ពីកាលបរសាគចេទរយ្ការណ៍ គឺជាម្ពឹត្តិការណ៍ទាងំឡាយ្ណាណ លស្រម្បកប 

ៃិងរិៃស្រម្បកប ណ លគកើត្គ ើងរវាងកាលបរសាគចេទរយ្ការណ៍ៃិងកាលបរសាគចេទណ លរាយ្-

ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុម្ត្ូិាៃនតល់ស្ិទធិកែុងការគចញនាយ្។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យ ៃិងការោត្ម្ត្ដាងអំពីម្ពឹត្តិការណ៍

បនាទ ប់ពីកាលបរសាគចេទរយ្ការណ៍។    

១៥. ម្ត្ូិាៃជំៃួស្គដាយ្  IPSAS 28 & 30 

១៦. ក្ទ្ពយវិនិសោគ  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ម្បម្ពឹត្តិករមគណគៃយ្យៃិងលកខខណឌ ចំាច់នៃការោត្ម្ត្ដាង

ស្ម្មាប់ម្ទពយិសាៃិគោគ។ ម្ទពយិសាៃិគោគ គឺជាម្ទពយណ លម្ត្ូិាៃរកាទុក គ ើរបីទទលួាៃកនម្រ

ពីការជួល ឬស្ម្មាប់ការគកើៃគ ើងត្នរារូលធៃ ជាជាងស្ម្មាប់ការគម្បើម្ាស្់កែុងការនតល់ការលក់ 

ឬគស្វា ឬស្ម្មាប់គោលបំណងរ ាាល ឬស្ម្មាប់ការលក់ជាស្ករមពពម្បត្ិបត្តិការធរមតា។ 

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ម្ទពយិសាៃិគោគ។ 
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១៧. ក្ទ្ពយ សរាងច្ក្រ និងបរិកាខ រ   

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ម្បម្ពឹត្តិករមគណគៃយ្យស្ម្មាប់ម្ទពយ គរងចម្ក ៃិងបរសាកាខ រ  ូគចែេះ

អែកគម្បើម្ាស្់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ អាចណស្វងយ្ល់ព័ត្៌មាៃអំពីការិសាៃិគោគរបស្់លថ ប័ៃរួយ្

គៅគលើម្ទពយស្ករម ៃិងការផ្លា ស្់បតូរការិសាៃិគោគទាងំគៃេះ។ បញ្ញា គណគៃយ្យចរបងគឺការទទួល

លគ ល់ម្ទពយស្ករម ការកំណត្់ត្នរាទីនារ ៃិងចំណាយ្រំលស្់ ៃិងការខាត្បង់គលើការធាា ក់ចុេះត្នរា

ណ លម្ត្ូិអៃុិត្តគណគៃយ្យ។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ម្ទពយ គរងចម្ក ៃិងបរសាកាខ រ

គលើកណលងណត្គៅគពលណ លស្តង់ដា IPSAS គនសងគទៀត្ ត្ម្រូិឱ្យមាៃម្បម្ពឹត្តករមគណគៃយ្យ

គនសងពីគៃេះ ៃិងពាក់ព័ៃធៃឹងម្ទពយស្ករមគបត្ិកភណឌ ណ លរិៃស្ថ ិត្គម្ការិសាលលពពនៃស្តង់ដា។  

១៨. ការរាយការណ៍តាម្ក ន្រ  

គោលបំណង៖ គ ើរបីបគងកើត្គោលការណ៍ ស្ម្មាប់រយ្ការណ៍ព័ត្៌មាៃហិរញ្ញិ ត្ថុស្ម្មាប់ណនែកនៃ

អាជីិករម។ ណនែកនៃអាជីិករម គឺជាស្ករមពព ឬម្កុរស្ករមពពដាច់គដាយ្ណ ករយួ្របស្់លថ ប័ៃ 

រួយ្ ណ លវាមាៃពពស្រម្ស្បគ ើរបីរយ្ការណ៍ដាច់គដាយ្ណ កអំពីព័ត្៌មាៃហិរញ្ញិ ត្ថុ កែុង

គោលបំណងគ ើរបីវាយ្ត្នរាពីស្រិទធករមការងារនាគពលកៃាងរករបស្់លថ ប័ៃ កែុងការស្គម្រច

ាៃៃូិគោលបំណង   ៃិងការគធវើគស្ចកតីស្គម្រចចិត្តរបស្់ខាួៃអំពីការណបងណចកធៃធាៃនាគពល

អនាគត្។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការដាក់បងាា ញព័ត្៌មាៃតារណនែក។  

១៩. សាំវិធានធន បាំណុលយថាសហត្ុ និងក្ទ្ពយសរម្មយថាសហត្ុ  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ៃិយ្រៃ័យ្អំពីស្ំិសាធាៃធៃ បំណលុយ្ថ្នគហត្ុ ៃិងម្ទពយស្ករម

យ្ថ្នគហត្ុ ៃិងកំណត្់លថ ៃពពណ លស្ំិសាធាៃធៃគួរម្ត្ូិាៃទទលួលគ ល់ៃិងវាស្់ណិង ៃិង

រគបៀបណ លស្ំិសាធាៃធៃ បំណលុយ្ថ្នគហត្ុ ៃិងម្ទពយស្ករមយ្ថ្នគហត្ុ ម្ត្ូិាៃោត្ម្ត្ដាង។ 

ស្តង់ដាក៏ាៃត្ម្រូិឱ្យមាៃការោត្ម្ត្ដាងព័ត្៌មាៃជាកោ់ក់អំពីយ្ថ្នគហត្ុគៅកែុងកំណត្់ស្មាគ ល់
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គលើរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុនងណ រ គ ើរបីអៃុញ្ញញ ត្ឱ្យអែកគម្បើម្ាស្់អាចយ្ល់ពីចរសាកលកខណៈ, 

គពលគិោ ៃិងចំៃួៃនៃយ្ថ្នគហត្ុទាងំគនាេះ។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ស្ំិសាធាៃធៃ, បំណលុ

យ្ថ្នគហត្ុ ៃិងម្ទពយស្ករមយ្ថ្នគហត្ុ គលើកណលងណត្ស្ថ ិត្គម្ការកាត្ពវកិចេស្ុខុមាលពពស្ងគរ, 

កិចេស្ៃាម្បត្ិបត្តិ, កិចេស្ៃាធានារ ប់រង ណ លពាក់ព័ៃធៃឹងពៃធគលើម្ាក់ចំណូល ឬពៃធស្ររូល, 

អត្ថម្បគោជៃ៍ៃិគោជិត្ ឬ ស្ថ ិត្គម្ការិសាលលពពនៃស្តង់ដា IPSAS គនសងគទៀត្។  

២០. ការលាត្ក្ត្ដាងអាំពីភាគីារ់ព័នធ  

គោលបំណង៖ គ ើរបីត្ម្រូិឱ្យមាៃការោត្ម្ត្ដាងអំពីការគកើត្គ ើងៃូិទំនាក់ទំៃងរបស្់ពគី

ពាក់ព័ៃធ គៅគពលមាៃការម្គប់ម្គង ៃិងការោត្ម្ត្ដាងព័ត្៌មាៃអំពីម្បត្ិបត្តិការរវាងលថ ប័ៃៃិង

ពគីពាក់ព័ៃធរបស្់ខាួៃកែុងលថ ៃពពជាក់ោក់។ ជាការត្ម្រូិស្ម្មាប់គោលបំណងគណគៃយ្យពព 

បញ្ញា ចរបង គឺការកំណត្់ថ្នគត្ើពគីរយួ្ណាជាអែកម្គប់ម្គង ឬមាៃឥទធិពលជាលរិៃ័តគលើលថ ប័ៃ

រយ្ការណ៍ ៃិងការកំណត្់ថ្នគត្ើព័ត្៌មាៃអវីណ លគួរម្ត្ូិាៃោត្ម្ត្ដាងអំពីម្បត្ិបត្តិការជារួយ្

ពគីទាងំគនាេះ។   

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការោត្ម្ត្ដាងព័ត្៌មាៃអំពីម្បត្ិបត្តិការរបស្់ពគីពាក់ព័ៃធ 

ៃិងម្បត្ិបត្តិការជាក់ោក់ជារួយ្ពគីពាក់ព័ៃធ។  

២១. ការធាា រ់ច្ុោះត្នម្ាក្ទ្ពយសរម្មកដ្លមិ្នបសងកើត្សាច្់ក្បារ់  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ៃីត្ិិសាធីកែុងការកំណត្់ថ្នគត្ើម្ទពយស្ករមរយួ្ណ លរិៃបគងកើត្លច់-

ម្ាក់ ម្ត្ូិាៃធាា ក់ចុេះត្នរា ឬក៏អត្់ ៃិងគ ើរបីធានាថ្ន ការខាត្បង់គលើការធាា ក់ចុេះត្នរា ម្ត្ូិាៃ

ទទួលលគ ល់។ ស្តង់ដាក៏ាៃកំណត្់ថ្នគត្ើគៅគពលណាណ លលថ ប័ៃរួយ្ម្ត្ូិបងវិលម្ត្លប់រក

 ិ សាញៃូិការខាត្បង់គលើការធាា ក់ចុេះត្នរា ៃិងកំណត្់ការោត្ម្ត្ដាង។ ម្ទពយស្ករមណ លបគងកើត្

លច់ម្ាក់ គឺជាម្ទពយស្ករមទាងំឡាយ្ណាណ លម្ត្ូិាៃរកាទុក កែុងគោលបំណងស្ំខាៃ់គ ើរបី

ទទួលាៃនលចំគណញ។  
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 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ តាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ការធាា ក់ចុេះត្នរាម្ទពយស្ករម

ណ លរិៃបគងកើត្លចម់្ាក់ គលើកណលងណត្ស្ៃែិធិ (IPSAS), ម្ទពយស្ករមពីកិចេស្ៃាលងស្ង ់

(IPSAS), ម្ទពយស្ករមហិរញ្ញិ ត្ថុតារស្តង់ដា IPSAS, ម្ទពយិសាៃិគោគ (IPSAS) ឬ ស្តង់ដា IPSAS 

គនសងគទៀត្។  

២២. ការលាត្ក្ត្ដាងអាំពីពត័្ម៌ានហិរញ្ញវត្ថុ -  វិស័យរដាឋ ភិបាលទ្ូសៅ 

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់លកខខណឌ ចំាច់នៃការោត្ម្ត្ដាង គៅគពលណ លរជរដាា ភិាល

គម្ជើស្គរសី្កែុងការដាក់បងាា ញព័ត្៌មាៃអំពីិសាស្័យ្រដាា ភិាលទគូៅ គៅកែុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ

ររួរបស្់ខាួៃ។ វាពាក់ព័ៃធៃឹងត្មាា ពពនៃរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ ៃិងនតល់ការយ្ល់ ឹងកាៃ់ណត្

ម្បគស្ើរអំពីទំនាក់ទំៃងរវាងស្ករមពពទីនារ ៃិងស្ករមពពរិៃណរៃទីនាររបស្់រជរដាា ភិាល 

ៃិងរវាងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុជារួយ្ៃឹងរូលដាា ៃស្ថ ិត្ិនៃការរយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ។  

 ិ សាលលពព៖ គៅគពលណ លរជរដាា ភិាលគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរួរ 

តាររលូដាា ៃគណគៃយ្យបងគរ គហើយ្គម្ជើស្គរសី្កែុងការោត្ម្ត្ដាងព័ត្៌មាៃហិរញ្ញិ ត្ថុអំពីិសាស្័យ្     

រដាា ភិាលទូគៅ គនាេះរជរដាា ភិាលម្ត្ូិអៃុិត្តណបបគៃេះ គដាយ្អៃុគោរតារស្តង់ដាគៃេះ។  

២៣. ច្ាំណូលពីក្បត្ិបត្តិការកដ្លមិ្នកម្នជាការសដាោះដ្ូរ (ពនធ និងការស ទ្រ)  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់លកខខណឌ ចំាច់ស្ម្មាប់ការរយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុអំពីចំណូលពី

ម្បត្ិបត្តិការណ លរិៃណរៃជាការគដាេះ រូ ជាជាងម្បត្ិបត្តិការណ លនំាឱ្យគកើត្មាៃការររួបញ្េូល

ចំណាយ្លធារណៈ។ ស្តង់ដាគដាេះម្លយ្បញ្ញា ណ លម្ត្ូិយ្ករកពិចរណាកែុងការទទួលលគ ល ់

ៃិងការវាស្់ណិងចំណូលពីម្បត្ិបត្តិការណ លរិៃណរៃជាការគដាេះ ូរ ររួបញ្េូលទាងំការកំណត្់    

អត្តស្ញ្ញញ ណនៃការចលូររួិសាពគទាៃពីមាេ ស្់នងណ រ។ ម្បត្ិបត្តិការណ លរិៃណរៃជាការគដាេះ រូ 

គឺជាម្បត្ិបត្តិការទាងំឡាយ្ណាណ លោម ៃការគដាេះ ូរណារួយ្ណ លមាៃត្នរាគស្ម ើគ ើយ្។  

 ិ សាលលពព៖  លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ចំណូលពីម្បត្ិបត្តិការណ ល

រិៃណរៃជាការគដាេះ ូរ។  
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២៤. ការដារ់បងាា ញព័ត្៌មានអាំពីក្នការថវិកាសៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

គោលបំណង៖ គ ើរបីធានាថ្ន រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ ររួបញ្េូលៃូិការគម្បៀបគធៀបណនៃការ

ថិសាកា ៃិងចំៃួៃទឹកម្ាក់ជាក់ណស្តងណ លគកើត្គ ើងពីការអៃុិត្តណនៃការថិសាការបស្់លថ ប័ៃណ ល

ម្ត្ូិាៃត្ម្រូិ ឬ គម្ជើស្គរសី្កែុងការនសពវនាយ្ណនៃការថិសាកាណ លាៃអៃុរ័ត្របស្់ខាួៃជា     

លធារណៈ។ ស្តង់ដាក៏ាៃត្ម្រូិឱ្យមាៃការោត្ម្ត្ដាងអំពីពពខុស្ោែ ជាលរិៃ័តរវាងណនៃការ

ថិសាកាៃិងចំៃួៃទឹកម្ាក់ជាក់ណស្តងនងណ រ។ គោលបំណងនៃការោត្ម្ត្ដាងគៃេះគឺគ ើរបីធានាថ្ន 

លថ ប័ៃមាៃការទទលួខុស្ម្ត្ូិគលើកាត្ពវកិចេគណគៃយ្យពព ៃិងត្មាា ពពរបស្់ខាួៃ។ 

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដា។ ស្តង់ដាអៃុិត្តចំគពាេះលថ ប័ៃលធារណៈណ លម្ត្ូិាៃត្ម្រូិ

ឬ គម្ជើស្គរសី្កែុងការនសពវនាយ្ណនៃការថិសាកាណ លាៃអៃុរ័ត្របស្់ខាួៃជាលធារណៈ។  

២៥. ម្ត្ូិ ាៃជៃំសួ្គដាយ្ IPSAS 39 

២៦. ការធាា រ់ច្ុោះត្នម្ាក្ទ្ពយសរម្មកដ្លបសងកើត្សាច្់ក្បារ់  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ៃីត្ិិសាធីណ លលថ ប័ៃរយួ្អៃុិត្ត កែុងការកំណត្់ថ្នគត្ើម្ទពយស្ករម

រួយ្ណ លបគងកើត្លច់ម្ាក ់ម្ត្ូិាៃធាា ក់ចុេះត្នរា ឬក៏អត្់ ៃិងគ ើរបីធានាថ្ន ការខាត្បង់គលើការ

ធាា ក់ចុេះត្នរា ម្ត្ូិាៃទទួលលគ ល់។ ស្តង់ដាក៏អៃុិត្តគៅគពលណ លការខាត្បង់ ម្ត្ូិាៃបងវិល

ម្ត្លប់រកិសាញ ៃិងកំណត្់ការោត្ម្ត្ដាង។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ការធាា ក់ចុេះត្នរាម្ទពយស្ករម

ណ លបគងកើត្លច់ម្ាក់ គលើកណលងណត្ស្ៃែិធិ (IPSAS), ម្ទពយស្ករមពីកិចេស្ៃាលងស្ង់

(IPSAS), ម្ទពយស្ករមហិរញ្ញិ ត្ថុតារស្តង់ដា IPSAS, ម្ទពយិសាៃិគោគ (IPSAS), ម្ទពយស្ករមជីិ-

លន្រស្តគម្ការិសាលលពពនៃិសាស្័យ្កស្ិករម (IPSAS), ម្ទពយស្ករមណ លគកើត្គ ើងពីអត្ថម្បគោជៃ៍

ៃិគោជិត្ (IPSAS 9) ឬ ស្តង់ដា IPSAS គនសងគទៀត្។ គណៃីគនសងគទៀត្ណ លរិៃស្ថ ិត្គម្ការ

 ិ សាលលពព ររួមាៃ ម្ទពយស្ករមពៃធពៃារ, នថាគ ើរនៃការទិញពៃារ ៃិងម្ទពយស្ករមអរូបី ណ ល

គកើត្គ ើងពីស្ិទធិកិចេស្ៃារបស្់អែកធានា។  
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២៧.  វិស័យរសិរម្ម 

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ម្បម្ពឹត្តិករមគណគៃយ្យៃិងការោត្ម្ត្ដាងស្ម្មាប់ស្ករមពព

កស្ិករមណ លលថ ប័ៃាៃអៃុិត្ត។ ស្ករមពពទាងំគៃេះជាទូគៅរិៃណរៃជាការគធវើអាជីិករមគ ើយ្។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់គណៃីខាងគម្ការ គៅគពល

គណៃីទាងំគៃេះជាប់ពាក់ព័ៃធៃឹងស្ករមពពកស្ិករម  ូចជា ម្ទពយស្ករមជីិលន្រស្ត  (គលើកណលងណត្

រុកខជាត្ិណ លនតល់ទិៃែនលគលើស្ពីរួយ្កា រសាយ្បរសាគចេទ) ៃិងនលិត្នលកស្ិករមនាគពលម្ចូត្កាត្់។  

២៨. ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការដារ់បងាា ញ  

គោលបំណង៖ គ ើរបីបគងកើត្គោលការណ៍ស្ម្មាប់ការគធវើចំណាត្់ថ្នែ ក់ ៃិងការដាក់បងាា ញ

ឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ ជាបំណុល ឬ ម្ទពយស្ករម/រូលធៃស្ុទធ ៃិងស្ម្មាប់ការកាត្់កងម្ទពយស្ករម

ហិរញ្ញិ ត្ថុ ៃិងបំណលុហិរញ្ញិ ត្ថុ។ ការអៃុិត្តចំគពាេះឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ វាក៏ម្គប ណត ប់នងណ រ

គលើការគធវើចំណាត្់ថ្នែ ក់ការម្ាក់, ពគោភ ឬ ការចូលររួិសាពគទាៃម្បហាក់ម្បណហល, ការខាត្បង់

ៃិងចំគណញ ៃិងលថ ៃពពណ លម្ទពយស្ករមហិរញ្ញិ ត្ថុៃិងបំណលុហិរញ្ញិ ត្ថុ គួរម្ត្ូិាៃកាត្់កង។   

គោលការណ៍នៃស្តង់ដាគៃេះ បំគពញបណៃថរឱ្យស្តង់ដា IPSAS៖ ឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ៖ ការទទួល

លគ ល់ ៃិងការវាស្់ណិង ៃិងស្តង់ដា IPSAS៖ ឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ៖ ការោត្ម្ត្ដាង។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាចំគពាេះឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុម្គប់ម្បគភទទាងំអស្់ គលើកណលងណត្

ទិ ាពពជាក់ោក់រយួ្ចំៃួៃស្ម្មាប់លថ ប័ៃណ លស្ថ ិត្គម្ការិសាលលពពនៃស្តង់ដា IPSAS៖ 

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុដាច់គដាយ្ណ ក, ស្តង់ដា IPSAS៖ រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរួរ ៃិងស្តង់ដា 

IPSAS 6៖ ការិសាៃិគោគគៅកែុងញាត្ិស្រព័ៃធ ៃិងម្កុរហ ុៃររួទុៃ ក៏ ូចជាស្តង់ដា IPSAS 9៖ 

អត្ថម្បគោជៃ៍ស្ងគរ ៃិងកាត្ពវកិចេជាក់ោក់ណ លគកើត្គ ើងពីកិចេស្ៃាធានារ ប់រង។  

២៩. ម្ត្ូិ ាៃជៃំសួ្គដាយ្ IPSAS 41 

៣០. ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការលាត្ក្ត្ដាង  
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គោលបំណង៖ គ ើរបីត្ម្រូិឱ្យលថ ប័ៃនតល់ការោត្ម្ត្ដាងគៅកែុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់

ខាួៃ ណ លអៃុញ្ញញ ត្ឱ្យអែកគម្បើម្ាស្់អាចវាយ្ត្នរាពី៖  

ក)   ពពជាលរិៃ័តនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុស្ម្មាប់លថ ៃពពហិរញ្ញិ ត្ថុៃិងលទធនលហិរញ្ញិ ត្ថុ

របស្់លថ ប័ៃ ៃិង  

ខ)   ចរសាត្លកខណៈ ៃិងិសាលលពពនៃហាៃិភ័យ្ណ លគកើត្គ ើងពីឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថណ ល  

លថ ប័ៃម្បឈរគៅកែុងអំ ុងការសាយ្បរសាគចេទៃិងចុងការសាយ្បរសាគចេទរយ្ការណ៍ ជារួយ្ៃឹង

រគបៀបណ លលថ ប័ៃម្គបម់្គងហាៃិភ័យ្ទាងំគនាេះ។  

គោលការណ៍នៃស្តង់ដាគៃេះ បំគពញបណៃថរឱ្យស្តង់ដា IPSAS៖ ឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ៖ ការដាក់

បងាា ញ ៃិងស្តង់ដា IPSAS៖ ឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ៖ ការទទួលលគ ល់ ៃិងការវាស្់ណិង។   

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាស្ម្មាប់ឧបករណ៍ហរិញ្ញិ ត្ថុម្គប់ម្បគភទទាងំអស្់ គលើកណលង

ណត្ទិ ាពពជាក់ោក់រយួ្ចំៃួៃស្ម្មាប់លថ ប័ៃណ លស្ថ ិត្គម្ការិសាលលពពនៃស្តង់ដា IPSAS៖

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុដាច់គដាយ្ណ ក, ស្តង់ដា IPSAS៖ រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរួរ ៃិងស្តង់ដា 

IPSAS 6៖ ការិសាៃិគោគគៅកែុងញាត្ិស្រព័ៃធ ៃិងម្កុរហ ុៃររួទុៃ ក៏ ូចជាស្តង់ដា IPSAS 9៖

អត្ថម្បគោជៃ៍ស្ងគរ ៃិងកាត្ពវកិចេជាក់ោក់ណ លគកើត្គ ើងពីកិចេស្ៃាធានារ ប់រង។ 

៣១. ក្ទ្ពយសរម្មអរូបិយ  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ម្បម្ពឹត្តិករមគណគៃយ្យស្ម្មាប់ម្ទពយស្ករមអរូបិយ្ ណ លរិៃម្ត្ូិ

ាៃបងាា ញជាពិគស្ស្គៅកែុងស្តង់ដាគនសងគទៀត្។ លកខណៈិសាៃិចេ័យ្ជាក់ោក់ម្ត្ូិបំគពញឱ្យាៃ។ 

ស្តង់ដា ក៏ាៃកំណត្់រគបៀបវាស្់ណិងត្នរាទីនារនៃម្ទពយស្ករមអរូបិយ្ ៃិងត្ម្រូិឱ្យមាៃការោត្

ម្ត្ដាងជាក់ោក់អំពីម្ទពយស្ករមអរូបិយ្។  

ម្ទពយស្ករមអរូបិយ្រួយ្ គឺជាម្ទពយស្ករមរិៃណរៃរូបិយ្ិត្ថុណ លអាចកំណត្់ាៃរួយ្ ណ លោម ៃ

រូបរង។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ម្ទពយស្ករមអរូបិយ្ ( ូចជា 
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ករមស្ិទធិបញ្ញញ  ា ត្ង់ ករមិសាធី ម្ទពយស្ករមគបត្ិកភណឌ អរូបិយ្ ៃិងកិចេម្ពរគម្ពៀងនតល់អាជាា បណណ 

ជាគ ើរ)។  

៣២. រិច្ចក្ពម្សក្ពៀងសម្បទានសសវា  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ម្បម្ពឹត្តិករមគណគៃយ្យស្ម្មាប់កិចេម្ពរគម្ពៀងស្របទាៃគស្វាណ ល

គធវើគ ើងគដាយ្អៃុបបទាយី្ ណ លជាលថ ប័ៃលធារណៈរយួ្។  

កិចេម្ពរគម្ពៀងស្របទាៃគស្វា ស្ំគៅ ល់កិចេម្ពរគម្ពៀងណ លម្ត្ូិម្បត្ិបត្តិតារ រវាងអៃុបបទាយី្ 

ៃិងម្បត្ិបត្តិកររួយ្ គៅគពលណ លម្បត្ិបត្តិករគម្បើម្ាស្់ម្ទពយស្ករមរបស្់អៃុបបទាយី្កែុងការនតល់

គស្វាលធារណៈជំៃួស្ឱ្យអៃុបបទាយី្ កែុងរយ្ៈគពលកំណត្់ជាក់ោក់រួយ្ គហើយ្ម្បត្ិបត្តិករម្ត្ូិ

ាៃនតល់ស្ំណងស្ម្មាប់គស្វារបស្់ខាួៃគៅកែុងអំ ុងគពលគនាេះ (ឧទាហរណ៍ ពពជាន គូ រវាង

 ិ សាស្័យ្លធារណៈ ៃិងិសាស្័យ្ឯកជៃ ឬ នាូិបង់ម្ាក់ ជាគ ើរ)។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់កិចេម្ពរគម្ពៀងស្របទាៃ

គស្វា។  

៣៣. ការអនុវត្តមូ្លដាឋ នបងគរជាសលើរដ្ាំបងូ  

គោលបំណង៖ គ ើរបីនតល់ការណណនំា ល់អែកអៃុិត្តជាគលើក ំបូង ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញ

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ គដាយ្អៃុិត្តតារស្តង់ដា Accrual Basis IPSAS គ ើរបដីាក់បងាា ញ

ព័ត្៌មាៃណ លមាៃគុណពពខពស្់ ណ ល៖  

ក)   នតល់ការរយ្ការណ៍ម្បកបគដាយ្ត្មាា ពពអំពីការផ្លា ស្់បតូរគៅកាៃ់ស្តង់ដា Accrual 

Basis IPSAS របស្អ់ែកអៃុិត្តជាគលើក ំបូង  

ខ)  នតល់ចំណចុចប់គនតើរ ៏ស្រម្ស្បរួយ្ ស្ម្មាប់ការអៃុិត្តគណគៃយ្យ គដាយ្អៃុគោរ

តារស្តង់ដា Accrual Basis IPSAS គដាយ្រិៃគិត្ពីរូលដាា ៃគណគៃយ្យណ លអែកអៃុិត្ត

ជាគលើក ំបូងាៃគម្បើម្ាស្់ រុៃកាលបរសាគចេទនៃការអៃុិត្ត ៃិង  

គ)   គៅគពលណ លអត្ថម្បគោជៃ៍ម្ត្ូិាៃរំពឹងថ្នៃឹងគលើស្នថាគ ើរ។   
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 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដា IPSAS គៃេះ គៅគពលណ លលថ ប័ៃគរៀបចំ ៃិងដាក់

បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុម្បចំឆ្ែ ំរបស្់ខាួៃ គៅគពលអៃុិត្ត ៃិងគៅកែុងអំ ុងគពលនៃការ

ផ្លា ស្់បតូរគៅកាៃ់រលូដាា ៃគណគៃយ្យបងគរ។  

៣៤. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាច្់សដាយកែរ  

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ការអៃុិត្តគណគៃយ្យ ៃិងលកខខណឌ ចំាច់នៃការោត្ម្ត្ដាង

ស្ម្មាប់ការិសាៃិគោគគៅកែុងលថ ប័ៃគម្ការការម្គប់ម្គង, ម្កុរហ ុៃររួទុៃ ៃិងញាត្ិស្រព័ៃធ គៅគពល

ណ លលថ ប័ៃរយួ្គរៀបចំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់ខាួៃ។ 

 ិ សាលលពពៈ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ការិសាៃិគោគគៅកែុងលថ ប័ៃ

គម្ការការម្គប់ម្គង, ម្កុរហ ុៃររួទុៃ ៃិងញាត្ិស្រព័ៃធ គៅគពលណ លលថ ប័ៃគម្ជើស្គរសី្ ឬ ម្ត្ូិ

ាៃត្ម្រូិគដាយ្បទបបញ្ញត្តិ គ ើរបីដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុដាច់គដាយ្ណ ក។  

៣៥. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម្  

គោលបំណង៖ គ ើរបីបគងកើត្គោលការណ៍ស្ម្មាប់ការគរៀបចំៃិងការដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍       

ហិរញ្ញិ ត្ថុរួរ គៅគពលណ លលថ ប័ៃ ម្គប់ម្គងលថ ប័ៃគនសងគទៀត្រួយ្ ឬ គម្ចើៃ។  

គ ើរបីស្គម្រចាៃគោលបំណងគៃេះ ស្តងដា៖  

ក)  ត្ម្រូិឱ្យលថ ប័ៃម្គប់ម្គង ដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុររួ ណ លររួបញ្េូលៃូិលថ ប័ៃ

គម្ការការម្គប់ម្គង 

ខ)   កំណត្់ៃិយ្រៃ័យ្អំពីគោលការណ៍នៃការម្គប់ម្គង ៃិងបគងកើត្ការម្គប់ម្គង ជារលូដាា ៃ

ស្ម្មាប់ការររួបញ្េូល  

គ)   កំណត្់រគបៀបអៃុិត្តគោលការណ៍នៃការម្គប់ម្គង គ ើរបីកំណត្់គៅគពលមាៃការម្គប់ម្គង

គកើត្គ ើង ៃិងជាលទធនល ថ្នគត្ើការររួបញ្េូលមាៃពពចំាច់ណ រឬគទ  

 )  កំណត្់លកខខណឌ ចំាច់នៃការអៃុិត្តគណគៃយ្យ ស្ម្មាប់ការររួបញ្េូលរាយ្ការណ៍       

ហិរញ្ញិ ត្ថុរួរ ៃិង  
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ង)   កំណត្់ៃិយ្រៃ័យ្អំពីលថ ប័ៃិសាៃិគោគរយួ្ ៃិងកំណត្់ករណីគលើកណលងចំគពាេះការររួ

បញ្េូលលថ ប័ៃគម្ការការម្គប់ម្គងជាក់ោក់របស្់លថ បៃ័ិសាៃិគោគ។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការគរៀបចំ ៃិងការដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរួរ 

ស្ម្មាប់លថ ប័ៃគស្ ាកិចេ។  

៣៦. ការវិនិសោគសៅរនុងញាត្ិសម្ព័នធ និងក្រុម្ហ ុនរួម្ទ្ុន 

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ិសាធាៃគណគៃយ្យ ស្ម្មាប់ការអៃុិត្តគណគៃយ្យគលើការិសាៃិគោគ

គៅកែុងម្កុរហ ុៃញាត្ិស្រព័ៃធ ៃិងម្កុរហ ុៃររួទុៃ ៃិងគ ើរបីកំណត្់លកខខណឌ ចំាច់ស្ម្មាប់ការ

អៃុិត្តិសាធីលន្រស្តរលូធៃ គៅគពលអៃុិត្តគណគៃយ្យគលើការិសាៃិគោគទាងំគនាេះ។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ការិសាៃិគោគគៅកែុងម្កុរ

ហ ុៃញាត្ិស្រព័ៃធ ៃិងម្កុរហ ុៃររួទុៃ។ ស្តង់ដាៃឹងម្ត្ូិាៃអៃុិត្តគដាយ្លថ ប័ៃទាំងអស្់ណ លជា   

 ិ សាៃិគោគិៃ ណ លមាៃឥទធិពល ឬ ការម្គប់ម្គងររួគៅគលើអងគពពរងការិសាៃិគោគ គៅគពល                 

ការិសាៃិគោគនំាគៅរកការកាៃ់កាប់បរធៃាលករមស្ិទធិណ លអាចកំណត្់ាៃ។   

៣៧. រិច្ចក្ពម្សក្ពៀងរួម្ 

គោលបំណង៖ គ ើរបីបគងកើត្គោលការណ៍ស្ម្មាប់ការរយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុគដាយ្លថ ប័ៃណ ល

មាៃអត្ថម្បគោជៃ៍គៅកែុងកិចេម្ពរគម្ពៀងម្គប់ម្គងរួរ។ គ ើរបីស្គម្រចាៃៃូិគោលបំណងគៃេះ    

ស្តង់ដាកំណត្់ៃិយ្រៃ័យ្អំពីការម្គប់ម្គងរួរ ៃិងត្ម្រូិឱ្យលថ ប័ៃណ លជាពគីនៃកិចេម្ពរគម្ពៀងរួរ 

គធវើការកំណត្់ចរសាត្លកខណៈនៃកិចេម្ពរគម្ពៀងឱ្យាៃចាស្់ោស្់ តាររយ្ៈការវាយ្ត្នរាពីស្ិទធិ ៃិង

កាត្ពវកិចេរបស្់ខាួៃ ៃិងគ ើរបីទទលួខុស្ម្ត្ូិចំគពាេះស្ិទធិៃិងកាត្ពវកិចេទាងំគនាេះគដាយ្អៃុគោរតារ

ម្បគភទកិចេម្ពរគម្ពៀងរួរ។   

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការកំណត្់ម្បគភទកិចេម្ពរគម្ពៀងរួរ ណ លលថ ប័ៃាៃ

ចូលរួរ ៃិងកែុងការទទួលខុស្ម្ត្ូិចំគពាេះស្ិទធិ ៃិងកាត្ពវកិចេនៃកិចេម្ពរគម្ពៀងរួរទាងំគនាេះ។    
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៣៨. ការលាត្ក្ត្ដាងអាំពីអត្ថក្បសោជន៍សៅរនុងសាថ ប័នស្សងសទ្ៀត្ 

គោលបំណង៖ គ ើរបីត្ម្រូិឱ្យលថ ប័ៃរួយ្ោត្ម្ត្ដាងព័ត្៌មាៃណ លអៃុញ្ញញ ត្ឱ្យអែកគម្បើម្ាស្ ់    

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ អាចវាយ្ត្នរាពី៖  

ក)   ចរសាត្លកខណៈ ៃិងហាៃិភ័យ្ណ លជាប់ពាក់ព័ៃធៃឹងអត្ថម្បគោជៃ៍របស្់លថ ប័ៃកែុងលថ ប័ៃ

គម្ការការម្គប់ម្គង, លថ បៃ័គម្ការការម្គប់ម្គងណ លរិៃររួបញ្េូល, កិចេម្ពរគម្ពៀងរួរ 

ៃិងញាត្ិស្រព័ៃធ ៃិងលថ ប័ៃណ លមាៃរចនាស្រព័ៃធណ លរិៃម្ត្ូិាៃររួបញ្េូល ៃិង  

ខ)   ឥទធិពលនៃអត្ថម្បគោជៃ៍ទាងំគនាេះរកគលើលថ ៃពពហិរញ្ញិ ត្ថុ, លទធនលហិរញ្ញិ ត្ថុ ៃិង 

លំហូរលចម់្ាក់របស្់លថ បៃ័។ 

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការោត្ម្ត្ដាងព័ត្៌មាៃអំពីអត្ថម្បគោជៃ៍របស្់ខាួៃគៅ

កែុងលថ ប័ៃគម្ការការម្គប់ម្គង, លថ ប័ៃគម្ការការម្គប់ម្គងណ លរិៃររួបញ្េូល, កិចេម្ពរគម្ពៀងរួរ 

ៃិងញាត្ិស្រព័ៃធ ៃិងលថ ប័ៃណ លមាៃរចនាស្រព័ៃធណ លរិៃម្ត្ូិាៃររួបញ្េូល គលើកណលងណត្គៅ

គពលណ លស្តង់ដា IPSAS គនសងគទៀត្ម្ត្ូិាៃអៃុិត្ត។  

៣៩. អត្ថក្បសោជន៍និសោជិត្ 

គោលបំណង៖ គ ើរបីកំណត្់ការអៃុិត្តគណគៃយ្យ ៃិងលកខខណឌ ចំាច់នៃការោត្ម្ត្ដាង

ស្ម្មាប់អត្ថម្បគោជៃ៍ៃិគោជិត្ ណ លត្ម្រូិឱ្យលថ បៃ័រយួ្ទទលួលគ ល់៖  

ក)  បំណលុរយួ្ គៅគពលណ លៃិគោជិត្ាៃនតល់គស្វា ជាការគដាេះ រូៃឹងអត្ថម្បគោជៃ៍

ៃិគោជិត្ណ លម្ត្ូិទទូាត្់នាគពលអនាគត្ ៃិង  

ខ)   ចំណាយ្រួយ្ គៅគពលណ លលថ ប័ៃគម្បើម្ាស្់អត្ថម្បគោជៃ៍គស្ ាកិចេ ឬស្កាត ៃុពលគស្

វាណ លគកើត្គ ើងពីគស្វាណ លៃិគោជិត្ាៃនតល់ ជាការគដាេះ រូៃឹងអត្ថម្បគោជៃ៍

ៃិគោជិត្។  

 ិ សាលលពព៖ ស្តង់ដាម្ត្ូិអៃុិត្តគដាយ្ៃិគោជកកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់អត្ថម្បគោជៃ៍

ៃិគោជិត្ទាងំអស្់ គលើកណលងណត្ម្បត្បិត្តិការណ លណនែកគលើស្ៃាឹកហ ុៃ។ វារិៃអៃុិត្តចំគពាេះ

ណនៃការអត្ថម្បគោជៃ៍ចលូៃិិត្តៃ៍របស្់ៃិគោជិត្គ ើយ្។ 
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៤០. ការរួម្បញ្ចូលវិស័យសាធារណៈ 

គោលបំណង៖ គ ើរបីគធវើឱ្យម្បគស្ើរគ ើងៃូិពពជាប់ពាក់ព័ៃធ ការបងាា ញ ៏គលម េះម្ត្ង់ ៃិងពព

ណ លអាចគម្បៀបគធៀបោែ ាៃនៃព័ត្៌មាៃណ លលថ ប័ៃរយ្ការណ៍រួយ្នតល់គៅកែុងរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់ខាួៃ អពីំការររួបញ្េូលិសាស្័យ្លធារណៈៃិងឥទធិពលនៃការររួបញ្េូលិសាស្័យ្                     

លធារណៈគនាេះ។ ស្តង់ដាកំណត្់គោលការណ៍អំពីរគបៀបណ ល៖ 

ក)   លថ ប័ៃរយ្ការណ៍រួយ្ គធវើចំណាត្់ថ្នែ ក់ការររួបញ្េូលិសាស្័យ្លធារណៈ ជាការររួបញ្េូល

ោែ  ឬ ការលក់  

ខ)   អងគពពររួបញ្េូលរចួរយួ្ ទទលួលគ ល់ ៃិងវាស្់ណិងគៅកែុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់

ខាួៃ ៃូិម្ទពយស្ករមណ លទទលួាៃណ លអាចកំណត្់អត្តស្ញ្ញញ ណាៃ, បំណលុណ ល

ាៃស្ៃមត្ ៃិងអត្ថម្បគោជៃ៍ណ លរិៃទទលួាៃពីការម្គប់ម្គងកែុងការររួបញ្េូលោែ  

គ)  អងគពពររួបញ្េូលរចួរយួ្ ទទលួលគ ល់ ៃិងវាស្់ណិងស្មាស្ធាត្ុនៃម្ទពយស្ករម ឬ    

រលូធៃស្ុទធ ៃិងការណកត្ម្រូិគនសងគទៀត្ណ លម្ត្ូិាៃទទលួលគ ល់កែុងការររួបញ្េូលោែ   

 ) អែកទិញរួយ្រូប ទទួលលគ ល់ ៃិងវាស្់ណិងគៅកែុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុរបស្់ខាួៃ ៃូិ        

ម្ទពយស្ករមណ លទទួលាៃណ លអាចកំណត្់អត្តស្ញ្ញញ ណាៃ, បំណលុណ លាៃស្ៃមត្ 

ៃិងអត្ថម្បគោជៃ៍ណ លរិៃទទួលាៃពីការម្គប់ម្គងកែុងម្បត្ិបត្តិការណ លម្ត្ូិាៃទិញ 

ង)   អែកទិញរួយ្រូប ទទួលលគ ល់ ៃិងវាស្់ណិងរូលៃិធិពាណិជជករមណ លាៃទិញ ឬ ការគកើៃ

គ ើង ឬ ការខាត្បង់ណ លគកើត្គ ើងពីការទិញ ៃិង 

ច)   លថ ប័ៃរយ្ការណ៍រួយ្ កំណត្់ថ្នគត្ើព័ត្៌មាៃអវីណ លម្ត្ូិោត្ម្ត្ដាង គ ើរបអីៃុញ្ញញ ត្ឱ្យ

អែកគម្បើម្ាស្់អាចវាយ្ត្នរាពីចរសាត្លកខណៈៃិងឥទធិពលណនែកហិរញ្ញិ ត្ថុនៃការររួបញ្េូល   

 ិ សាស្័យ្លធារណៈរួយ្។ 

ការររួបញ្េូលិសាស្័យ្លធារណៈរយួ្ គឺជាការររួបញ្េូលោែ នៃរល់ម្បត្ិបត្តិការដាច់គដាយ្ណ ក 

ឱ្យស្ថ ិត្គម្ការការម្គប់ម្គងរបស្់លថ ប័ៃលធារណៈរួយ្។  

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាែ ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់ការររួបញ្េូលិសាស្យ័្លធារណៈ
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គៅគពលណ លៃិយ្រៃ័យ្នៃការររួបញ្េូលិសាស្័យ្លធារណៈរយួ្ អៃុិត្តចំគពាេះម្បត្ិបត្តិការ ឬ 

ម្ពឹត្តិការណ៍។  

៤១. ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ   

គោលបំណង៖ គ ើរបបីគងកើត្គោលការណ៍ស្ម្មាប់ការរយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុអំពីម្ទពយស្ករមហិរញ្ញិ ត្ថុ

ៃិងបំណលុហិរញ្ញិ ត្ថុ ណ លៃឹងដាក់បងាា ញអំពីព័ត្៌មាៃពាក់ព័ៃធៃិងមាៃលរៈស្ំខាៃ់ចំគពាេះអែក

គម្បើម្ាស្់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ គ ើរបីវាយ្ត្នរាពីចំៃៃួ គពលគិោ ៃិងពពរិៃចាស្់ោស្់នៃ

លំហូរលចម់្ាក់នាគពលអនាគត្របស្់លថ ប័ៃ។  

 ិ សាលលពព៖ ស្តង់ដាម្ត្ូិអៃុិត្តចំគពាេះលថ ប័ៃទាងំអស្់ៃិងឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថមុ្គបម់្បគភទទាងំអស្់

គលើកណលងណត្ឧបករណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុទាងំឡាយ្ណាណ លស្ថ ិត្គម្ការិសាលលពពនៃស្តង់ដា IPSAS

គនសងគទៀត្ (ឧទាហរណ៍ ស្តង់ដា IPSAS 13, 34, 35, 36 ៃិង 39), ស្ិទធិ ៃិងកាត្ពវកិចេណ ល

គកើត្គ ើងពកីិចេស្ៃាធានារ ប់រង, កិចេស្ៃាណ លៃឹងរក ល់ រវាងអែកទិញ ៃិងមាេ ស្់ពគហ ុៃ

ណ លជាអែកលក់ ជាគ ើរ។  

៤២. អត្ថក្បសោជន៍សងគម្  

គោលបំណង៖ គ ើរបីគធវើឱ្យម្បគស្ើរគ ើងៃូិពពពាក់ព័ៃធ ការត្ំណាង ៏គលម េះម្ត្ង់ ៃិងពពណ ល

អាចគម្បៀបគធៀបោែ ាៃនៃព័ត្៌មាៃណ លលថ ប័ៃរយ្ការណ៍រួយ្នតល់កែុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុ

របស្់ខាួៃអំពីអត្ថម្បគោជៃ៍ស្ងគរ  ចូាៃកំណត្់ៃិយ្រៃ័យ្គៅកែុងស្តង់ដាគៃេះ។ ព័ត្៌មាៃគួរ

ជួយ្ឱ្យអែកគម្បើម្ាស្់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុៃិងរាយ្ការណ៍គនសងគទៀត្ អាចវាយ្ត្នរាពី៖  

(ក)   ចរសាត្លកខណៈនៃអត្ថម្បគោជៃ៍ស្ងគរណ លនតល់គដាយ្លថ ប័ៃ 

(ខ)   លកខណៈស្របត្តិស្ំខាៃ់ៗនៃ ំគណើរការយ្ៃតការអត្ថម្បគោជៃ៍ស្ងគរទាងំគនាេះ ៃិង 

(គ)  ឥទធិពលនៃអត្ថម្បគោជៃ៍ស្ងគរទាងំគនាេះ រកគលើលទធនលហិរញ្ញិ ត្ថុ លថ ៃពពហិរញ្ញិ ត្ថុ

  ៃិងលំហូរលច់ម្ាក់របស្ល់ថ ប័ៃ។ 

 ិ សាលលពព៖ លថ ប័ៃរួយ្ណ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បងាា ញរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញិ ត្ថុតាររូលដាា ៃ

គណគៃយ្យបងគរ ម្ត្ូិអៃុិត្តស្តង់ដាគៃេះកែុងការអៃុិត្តគណគៃយ្យស្ម្មាប់អត្ថម្បគោជៃ៍ស្ងគរ។ 

ស្តង់ដារិៃអៃុិត្តចំគពាេះការគនទរលច់ម្ាក់ណ លម្ត្ូិាៃអៃុិត្តគណគៃយ្យតារស្តង់ដាគនសង

គ ើយ្ (ឧទាហរណ៍ ស្តង់ដា IPSAS 9៖ អត្ថម្បគោជៃ៍ៃិគោជិត្) ឬ កិចេស្ៃាធានារ ប់រង។   



ទំព័រ 55 នៃ 56 

 

ឧបសម្ព័នធទ្ី ២៖ ឯរសារសោងនានាកដ្លបានសបាោះ្ាយ 

 

IPSAS – First Time Adoption of Accrual Basis IPSAS 

Implementing Accrual Accounting in the Public Sector – IMF Technical Notes and Manuals, Joe 

Cavanagh, Suzanne Flynn and Delphine Moretti, 2016 

Chart of Accounts: A Critical Element of the PFM Framework – IMF Technical Notes and Manuals, 

Julie Cooper and Sailendra Pattanayak, 2011 

International Public Sector Accounting Standards Board Due Process and Working Procedures – 

IPSASB & IFAC, June 2016 

Case Study – Adoption of IPSAS in the Philippines: IFAC May 2019 

Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities – IPSASB & IFAC  

2011 

Stepping Stones on the Transition from Cash to Accrual Accounting – CIPFA, 2011 

IPSAS implementation: current status and challenges – ACCA Global, December 2017 

Accrual Practices and Reform Experiences in OECD Countries – OECD Publishing, OECD/IFAC 

(2017) 

 

 

 

 

 

 



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

I.1.1 -អភិវឌ្ឍេត ង់ដ្ឋគណសនយ្យសា

ធារណៈក្ម្ពុជា សដ្ឋយ្ផែែក្សលើ

មូ្លដ្ឋា នននសេចក្តីព្រាងេត ង់

ដ្ឋសលខ ៧០ (េម្មូ្លនឹង   

 េត ង់ដ្ឋ IFRS 15: ែលរបរពី

ព្របតិបតតិការសដ្ឋោះដូរ), សេចក្តី

ព្រាងេត ង់ដ្ឋសលខ ៧១ (ែល

របរពីព្របតិបតតិការមិ្នផម្ន

សដ្ឋោះដូរ) និងសេចក្តីព្រាងេត ង់

ដ្ឋសលខ ៧២ (ចំណាយ្

ព្របតិបតតិការមិ្នផម្នសដ្ឋោះដូរ)

2021 2022 ACAR  GDNT -ានអភិវឌ្ឍេត ង់ដ្ឋ

គណសនយ្យសាធារណៈក្ម្ពុជា

 សដ្ឋយ្ផែែក្សលើមូ្លដ្ឋា ននន

សេចក្តីព្រាងេត ង់ដ្ឋសលខ 

៧០ (េម្មូ្លនឹងេត ង់ដ្ឋ 

IFRS 15: ែលរបរពី

ព្របតិបតតិការសដ្ឋោះដូរ),សេចក្្

តីព្រាងេត ង់ដ្ឋសលខ ៧១ 

(ែលរបរពីព្របតិបតតិការមិ្ន

ផម្នសដ្ឋោះដូរ) និងសេចក្តី

ព្រាងេត ង់ដ្ឋសលខ ៧២ 

(ចំណាយ្ព្របតិបតតិការមិ្ន

ផម្នសដ្ឋោះដូរ)

X

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

I.1. ស្ត ង់ដាគណនេយ្យ

I.  បទបបញ្ញ ត្ត ិស្ត ង់ដា េិងនោលេនោបាយ្ 



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

I.1.2 -ររួលានការអនុម័្តសលើេត ង់

ដ្ឋគណសនយ្យពីព្រកុ្ម្ព្របឹក្ា

អាជាា ធរសេវាហិរញ្ញវតាុមិ្ន

ផម្នធនាោរ 

-ររួលានការអនុម័្តដ្ឋក់្ឱ្យ

សព្របើេត ង់ដ្ឋ ផដលព្រតូវកំ្ណត់

សដ្ឋយ្ព្របកាេរបេ់រដាម្ន្តនតី

ព្រក្េួងសេដាកិ្ចចនិងហិរញ្ញវតាុ

2022 2022 ACAR  GDNT -ានររួលការអនុម័្តសលើ

េត ង់ដ្ឋគណសនយ្យពីព្រកុ្ម្

ព្របឹក្ាអាជាា ធរសេវាហិរញ្ញ

វតាុមិ្នផម្នធនាោរ

-ានររួលការអនុម័្តដ្ឋក់្  

 ឱ្យសព្របើេត ង់ដ្ឋផដលព្រតូវ

កំ្ណត់សដ្ឋយ្ព្របកាេរបេ់

រដាម្ន្តនតីព្រក្េួងសេដាកិ្ចចនិង

ហិរញ្ញវតាុ

X

I.2.1 -អភិវឌ្ឍ និងររួលានការ

អនុម័្តសលើរព្រម្ង់និងាតិកា

ផដលានផក្េព្រមួ្លននរាយ្

ការណ៍ហិរញ្ញវតាុអនុសលាម្តាម្

មូ្លដ្ឋា នគណសនយ្យសាច់

ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល

2022 2022 ACAR GDNT - ានររួលការអនុម័្តសលើ

រព្រម្ង់និងាតិកាផដលាន

ផក្េព្រមួ្លននរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតាុ អនុសលាម្តាម្ 

មូ្លដ្ឋា នគណសនយ្យសាច់

ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល

X

I.2.2 -ពិនិតយនិងផក្លម្ែជាបសណត ើរៗ

នូវការដ្ឋក់្បង្ហា ញរាយ្

ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ សៅសពល

ាតិកានិងវិសាលភាពនន

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុកាន់ផត

ធំជាងមុ្ន

2021 2024 ACAR  GDNT -ានររួលម្តិសោបល់ 

និងផក្លម្ែសលើរាយ្

ការណ៍ហិរញ្ញវតាុផដល

កាន់ផតានវិសាលភាពធំ

ជាងមុ្ន

X

I.2. ទម្រង់នេការដាក់បង្ហា ញរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

I.3.ម្កបខ័ណឌ ច្បាប់ េិងស្ត ង់ដា



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

I.3.1 -កំ្ណត់ និងពព្រង្ហងការសធវើ

វិសសាធនក្ម្មចាប់ និងបរប្

បញ្ញតតិចំាាច់ សដើម្បីអនុវតត

គណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់

ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល និងេត ង់ដ្ឋ 

IPSAS

2021 2022 ACAR GDNT -ានបញ្ចប់ការសធវើ វិសសាធន

ក្ម្មចាប់និងបរបបញ្ញតតិ

ចំាាច់ សដើម្បីអនុវតត

គណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់

ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល និងេត ង់ដ្ឋ 

IPSAS

X

I.3.2 - សរៀបចំព្របកាេផដលតព្រមូ្វឱ្យ

ានការលាតព្រតដ្ឋងកំ្ណត់

េាា ល់ និងការររួលសាា ល់

គណនីព្រតូវររួល និងគណនី

ព្រតូវេងពីព្របតិបតតិការសដ្ឋោះដូរ 

សៅក្នុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ  

 -ររួលានការអនុម័្តសលើ

ព្របកាេពី ឯក្ឧតតម្អគា

បណឌ ិតេភាចារយ

2021 2022 ACAR GDNT -ានសចញព្របកាេផដល

តព្រមូ្វឱ្យានការលាត

ព្រតដ្ឋងកំ្ណត់េាា ល់ និង

ការររួលសាា ល់គណនីព្រតូវ

ររួល និងគណនីព្រតូវេងពី

ព្របតិបតតិការសដ្ឋោះដូរ សៅក្នុង

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ     

- ឯក្ឧតតម្អគាបណឌ ិតេភា 

ចារយ ានអនុម័្តសលើព្របកាេ

X

I.3.3 -ពិនិតយ និងផក្លម្ែបរបបញ្ញតតិ

 និងសរៀបចំបរបបញ្ញតតិបផនាម្

ជាបសណត ើរៗ សដើម្បីោំព្ររដល់

ការសក្ើនស ើងនូវាតិកា និង

វិសាលភាពននរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតាុ

2024 2027 ACAR GDNT -ានបញ្ចប់ការសធវើ វិសសាធន

ក្ម្មចាប់, បរបបញ្ញតតិចំាាច់

 និងានសរៀបចំបរបបញ្ញតតិ

បផនាម្ជាបសណត ើរៗសដើម្បីោំ

ព្ររដល់ការសក្ើនស ើងនូវ

ាតិកា និងវិសាលភាពនន

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ

X X X X

I.4. ការន វ្ ើស្វេករម េិងការពិេិត្យ 



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

-សេន ើេំុម្តិសោបល់ពីអាជាា ធរ

 េវនក្ម្មជាតិសលើសេចក្តីព្រាង

សោលនសោាយ្គណសនយ្យ,

 រព្រម្ង់ និងាតិកាផដលាន

ផក្េព្រមួ្លននរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតាុ

2022 2022 ACAR  GDNT,NAA -ានររួលម្តិសោបល់ពី

អាជាា ធរេវនក្ម្មជាតិសលើ 

សេចក្តីព្រាងសោល

នសោាយ្គណសនយ្យ, 

រព្រម្ង់ និងាតិកាផដលាន

ផក្េព្រមួ្លននរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតាុ

X

II.1.1 -សោលនសោាយ្គណសនយ្យ

 និងនីតិវិធីគណសនយ្យ

2021 2022 GDNT  ACAR -ានសរៀបចំសោល

នសោាយ្គណសនយ្យ និង

នីតិវិធីគណសនយ្យ

X

II.1.2 -ររួលានសេចក្តីព្រាងេត ង់ដ្ឋ

, សោលនសោាយ្គណសនយ្យ

 និងនីតិវិធីគណសនយ្យផដល

ានែតល់អនុសាេន៍សដ្ឋយ្  

និយ័្តក្រ ឬ ជំនួយ្បសចចក្សរេ

 េព្រាប់រាជរដ្ឋា ភិាលក្ម្ពុជា

2021 2022 GDNT ACAR, TA 

(IMF)
-ានររួលសេចក្តីព្រាង    

 េត ង់ដ្ឋ, សោលនសោាយ្

គណសនយ្យ និងនីតិវិធី

គណសនយ្យផដលានែតល់

អនុសាេន៍សដ្ឋយ្និយ័្តក្រ 

ឬ ជំនួយ្បសចចក្សរេេព្រាប់

រាជរដ្ឋា ភិាលក្ម្ពុជា

X

II. ការអេុវត្តស្ត ង់ដា េិងនោលេនោបាយ្ 

II.1. នោលេនោបាយ្គណនេយ្យ េិងេីតិ្វ ិ្ ីគណនេយ្យ



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

II.1.3 -ព្រកុ្ម្ការង្ហរបសចចក្សរេព្របចំា

អគានាយ្ក្ដ្ឋា នរតនាោរជាតិ  

 ពិនិតយ និងសព្របៀបសធៀបបនាា ត់

សោលេតង់ដ្ឋ ជាមួ្យ្នឹងការ

អនុវតតបចចុបបនន សហើយ្សធវើការ

ផក្េព្រមួ្ល។

2021 2022 GDNT ACAR, TA 

(IMF)
-ានផក្េព្រមួ្លបនាា ត់

សោលេតង់ដ្ឋ និងផក្តព្រមូ្វ

ព្រេបតាម្ការអនុវតតបចចុបបនន។

X

II.1.4 -សចញែាយ្សេចក្តីព្រាងបឋម្

សោលនសោាយ្គណសនយ្យ

និងនីតិវិធីគណសនយ្យ សហើយ្

សរៀបចំកិ្ចចព្របជំុពិសព្រោោះ

សោបល់ជាមួ្យ្ភាគីាក់្ព័នធ

2022 2022 GDNT ACAR, TA 

(IMF)
-ានសចញែាយ្សេចក្តី

ព្រាងបឋម្សោល

នសោាយ្គណសនយ្យ និង

នីតិវិធីគណសនយ្យ សហើយ្

សរៀបចំកិ្ចចព្របជំុពិសព្រោោះ

សោបល់ជាមួ្យ្ភាគីាក់្ព័នធ

X

II.1.5 -ពិនិតយ និងផក្លម្ែេត ង់ដ្ឋ

គណសនយ្យ, សោល

នសោាយ្គណសនយ្យ និងនីតិ

វិធីគណសនយ្យ

2024 2027 GDNT ACAR, TA 

(IMF)
-ានបញ្ចប់ការពិនិតយ, ការ

ផក្លម្ែ និងការផក្េព្រមួ្ល

េតង់ដ្ឋគណសនយ្យ, សោល

នសោាយ្គណសនយ្យ និង

នីតិវិធីគណសនយ្យ

X X X X

-បនតពិនិតយ កំ្ណត់ ក៏្ដូចជា

សដ្ឋោះព្រសាយ្បញ្ហា ព្របឈម្នានា

ាក់្ព័នធនឹងប្ង់គណសនយ្យ 

សដ្ឋយ្ផែែក្សលើបរពិសសាធន៍

2022 2027 GDNT  ACAR -ានបញ្ចប់ការពិនិតយ និង

ផក្េព្រមួ្លសលើប្ង់

គណសនយ្យបចចុបបនន សដ្ឋយ្

ផែែក្សលើបរពិសសាធន៍

X X X X X X

II.2. បលង់គណនេយ្យ

II.3. ម្កបខ័ណឌ ច្បាប់ស្ត ីពីការអេុវត្ត េិងថវកិា



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

II.3.1 -ផក្េព្រមួ្លព្រក្បខ័ណឌ ចាប់ 

ាក់្ព័នធនឹងការររួលសាា ល់

គណនីព្រតូវររួល

2021 2022 GDNT ACAR, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE

-ានសចញែាយ្ព្របកាេ   

 េត ីពីការររួលសាា ល់គណនី

ព្រតូវររួល

X

II.3.2 -ផក្េព្រមួ្លព្រក្បខ័ណឌ ចាប់ 

ាក់្ព័នធនឹងការររួលសាា ល់

គណនីព្រតូវេង

2021 2023 GDNT ACAR, GDB, 

GDSNAF
-ានសចញែាយ្ព្របកាេ   

 េត ីពីការររួលសាា ល់គណនី

ព្រតូវេង

X

II.4.1 -បញ្ហា ក់្ពីសោលនសោាយ្

គណសនយ្យ និងនីតិវិធី

គណសនយ្យ

2021 2022 GDNT ACAR, 

ITD/FMWG
- ានសចញែាយ្សេចក្តី

ព្រាងសោលនសោាយ្

គណសនយ្យ និងនីតិវិធី

គណសនយ្យេព្រាប់គណនី

ព្រតូវេង

X

II.4.2 -បញ្ចប់ការង្ហរសរៀបចំ រួម្

បញ្ចូលទំងការេា ង់ម្តិចំាាច់

នានាសដើម្បីកំ្ណត់ពីឥណទយ្ក្

 និងេម្តុលយផដលានជំាក់្

2021 2022 GDNT ACAR, 

ITD/FMWG
- ានបញ្ចប់ការសរៀបចំ

តារាងឥណទយ្ក្របេ់រដ្ឋា

ភិាល និងេម្តុលយផដល

ានជំាក់្

X

II.4.3 -ពិនិតយភាពសពញសលញ និង

គុណភាពរិននន័យ្ផដលាន

ព្រសាប់

2021 2022 GDNT ACAR, 

ITD/FMWG
- ានបញ្ចប់រាយ្ការណ៍

ជាមួ្យ្នឹងគុណភាព

រិននន័យ្ផដលានព្រសាប់

X

II.4.4 -កំ្ណត់ និងគណនាចំនួនេម្

តុលយ គិតព្រតឹម្នងៃរី០១ ផខម្ក្រា

 ន្ ំ២០២៤

2023 2024 GDNT ACAR, 

ITD/FMWG
- ានបសញ្ចញេម្តុលយ

គណនីព្រតូវេង គិតព្រតឹម្នងៃ

រី០១ ផខម្ក្រា ន្ ំ២០២៤

X

II.4. គណេីម្ត្វូស្ង



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

II.4.5 -ររួលសាា ល់ គិតព្រតឹម្នងៃរី០១

 ផខម្ក្រា ន្ ំ២០២៤ សៅក្នុង

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ន្ ំ

២០២៤

2023 2024 GDNT ACAR, 

ITD/FMWG
-ានររួលសាា ល់ គិតព្រតឹម្

នងៃរី០១ ផខម្ក្រា ន្ ំ២០២៤

 សៅក្នុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញ

វតាុ ន្ ំ២០២៤

X

II.4.6 -បញ្ចូលេម្តុលយសដើម្ព្រោសៅ

ក្នុង ERP

2023 2024 GDNT ACAR, 

ITD/FMWG
-ានសបើក្េម្តុលយគណនី

ព្រតូវេងសៅក្នុង ERP
X

II.4.7 ររួលសាា ល់គណនីព្រតូវេង

សៅក្នុង ERP

2023 2024 GDNT ACAR, 

ITD/FMWG
-ានចាប់សែតើម្បញ្ចូល

រិននន័យ្គណនីព្រតូវេងសៅ

ក្នុង ERP

X

II.4.8 -ផក្លម្ែ និងសធវើឱ្យព្របសេើរស ើង

នូវរិននន័យ្ និងការដ្ឋក់្បង្ហា ញ

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាសពល

អនាគត

2023 2024 GDNT ACAR, 

ITD/FMWG
-ានផក្លម្ែ និងសធវើឱ្យ

ព្របសេើរស ើងនូវរិននន័យ្

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុនា

សពលអនាគត

X

II.4.9 -សរៀបចំរព្រម្ង់េព្រាប់កំ្ណត់

េាា ល់

2023 2024 GDNT ACAR, 

ITD/FMWG
-ានដ្ឋក់្សចញរព្រម្ង់

េព្រាប់កំ្ណត់េាា ល់
X

II.4.10 -ផក្លម្ែ និងសធវើឱ្យព្របសេើរស ើង

នូវរិននន័យ្ និងការដ្ឋក់្បង្ហា ញ

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាសពល

អនាគត

2025 2027 GDNT ACAR, 

ITD/FMWG
- ានផក្លម្ែ និងសធវើឱ្យ

ព្របសេើរស ើងនូវរិននន័យ្ និង

ការដ្ឋក់្បង្ហា ញរាយ្

ការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាសពល

អនាគត

X X X

II.4.11 -បនតរាយ្ការណ៍គណនី

បំណលុសៅក្នុងរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតាុ

2025 2027 GDNT ACAR, 

ITD/FMWG
- ានបនតរាយ្ការណ៍

គណនីបំណលុសៅក្នុង

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ

X X X



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

II.5. គណេីម្ត្វូទទួល (ផលរបរពីម្បតិ្បត្តិការនដាោះដូរ)

II.5.1 -បញ្ហា ក់្សោលនសោាយ្

គណសនយ្យ និងនីតិវិធី

គណសនយ្យ

2021 2022 GDNT ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

-ានបញ្ចប់ការសរៀបចំតារាង

សោលនសោាយ្គណសនយ្យ

 និងនីតិវិធីគណសនយ្យ
X

II.5.2 -កំ្ណត់ព្របសភរគណនីព្រតូវ

ររួលទំងអេ់ (ឧទហរណ៍ 

ព្រាក់្ចំណូលពីការជួល, េួយ្

សារ, លិខិតឆ្្ងផដន, វីសារ, 

ក្នព្រម្ពីកាេីុណូ, ក្នព្រម្ពី

ចំណត)

2021 2022 GDNT ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានបញ្ចប់ការសរៀបចំ

តារាងននព្របសភរគណនីព្រតូវ

ររួលទំងអេ់ (ឧទហរណ៍

 ព្រាក់្ចំណូលពីការជួល,

េួយ្សារ, លិខិតឆ្្ងផដន, 

វីសារ, ក្នព្រម្ពីកាេីុណូ, 

ក្នព្រម្ពីចំណត)

X

II.5.3 -ពិសព្រោោះសោបល់ជាមួ្យ្    

អងាភាពព្របមូ្លចំណូល

2021 2022 GDNT ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានររួលម្តិសោបល់ពី

អងាភាពព្របមូ្លចំណូល
X

II.5.4 -ពិសព្រោោះសោបល់ជាមួ្យ្    

អគានាយ្ក្ដ្ឋា នព្ររពយេម្បតតិរដា

និងចំណូលមិ្នផម្នសារសពើពនធ

 ផដលព្រគប់ព្រគងសលើការព្របមូ្ល

ក្នព្រម្េព្រាប់ភាន ក់្ង្ហរព្របមូ្ល

ចំណូលសែេងសរៀត

2021 2022 GDNT ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានររួលម្តិសោបល់ពី

អគានាយ្ក្ដ្ឋា នព្ររពយេម្បតតិ

រដានិងចំណូលមិ្នផម្ន

សារសពើពនធ ផដលព្រគប់ព្រគង

សលើការព្របមូ្លក្នព្រម្េព្រាប់

ភាន ក់្ង្ហរព្របមូ្លចំណូល

សែេងសរៀត

X



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

II.5.5 -ពិនិតយភាពសពញសលញ និង

គុណភាពរិននន័យ្ផដលាន

ព្រសាប់

2021 2022 GDNT ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

-ានបញ្ចប់ការសរៀបចំតារាង

ជាមួ្យ្នឹងគុណភាព

រិននន័យ្ផដលានព្រសាប់

X

II.5.6 -គណនាគណនីព្រតូវររួល គិត

ព្រតឹម្នងៃរី០១ ផខម្ក្រា ន្ ំ

២០២៣

2023 2023 GDNT ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានគណនាគណនីព្រតូវ

ររួល គិតព្រតឹម្នងៃរី០១ ផខ

ម្ក្រា ន្ ំ២០២៣

X

II.5.7 -បញ្ចូលេម្តុលយសដើម្ព្រោសៅ

ក្នុង ERP គិតព្រតឹម្នងៃរី០១ ផខ

ម្ក្រា ន្ ំ២០២៣

2023 2023 GDNT ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានបញ្ចូលេម្តុលយសដើម្

ព្រោសៅក្នុង ERP គិតព្រតឹម្នងៃ

រី០១ ផខម្ក្រា ន្ ំ២០២៣

X

II.5.8 -ររួលសាា ល់គណនីព្រតូវររួល

 គិតព្រតឹម្នងៃរី០១ ផខម្ក្រា ន្ ំ

២០២៣

2023 2023 GDNT ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានររួលសាា ល់គណនី

ព្រតូវររួល គិតព្រតឹម្នងៃរី០១ 

ផខម្ក្រា ន្ ំ២០២៣

X

II.5.9 -សរៀបចំរព្រម្ង់េព្រាប់កំ្ណត់

េាា ល់

2023 2023 GDNT ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានសរៀបចំរព្រម្ង់េព្រាប់

កំ្ណត់េាា ល់ X

II.5.10 -ផក្លម្ែរិននន័យ្ននគណនីព្រតូវ

ររួល និងការដ្ឋក់្បង្ហា ញ 

(សៅក្នុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ

ន្ ំ២០២៤ ផដលចំាាច់

េព្រាប់តួសលខសព្របៀបសធៀប

សៅក្នុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ

ន្ ំ២០២៥)

2023 2024 GDNT ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានផក្លម្ែរិននន័យ្នន

គណនីព្រតូវររួល និងការ

ដ្ឋក់្បង្ហា ញ (សៅក្នុងរាយ្

ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ន្ ំ២០២៤ 

ផដលចំាាច់េព្រាប់តួសលខ

សព្របៀបសធៀបសៅក្នុងរាយ្

ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ន្ ំ២០២៥)

X



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

II.5.11 -ផក្លម្ែរិននន័យ្ននគណនីព្រតូវ

ររួល និងការដ្ឋក់្បង្ហា ញ

2025 2027 GDNT ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

-ានផក្លម្ែរិននន័យ្នន

គណនីព្រតូវររួល និងការ

ដ្ឋក់្បង្ហា ញ

X X X

II.5.12 -បនតរាយ្ការណ៍គណនីព្រតូវ

ររួលសៅក្នុងរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតាុ

2025 2027 GDNT ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានបនតរាយ្ការណ៍

គណនីព្រតូវររួលសៅក្នុង

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ

X X X

II.6.1 -ពិសព្រោោះសោបល់ជាមួ្យ្អងា

ភាពព្របមូ្លចំណូល ដូចជា 

អគានាយ្ក្ដ្ឋា នពនធដ្ឋរ, អគា

នាយ្ក្ដ្ឋា នគយ្និងរដ្ឋា ក្រក្ម្ពុ

ជា, អគានាយ្ក្ដ្ឋា នេហ

ព្របតិបតតិការអនតរជាតិ និង

ព្រគប់ព្រគងបំណលុ

2021 2022 GDNT  

ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

-ានពិសព្រោោះសោបល់

ជាមួ្យ្អងាភាពព្របមូ្ល

ចំណូល ដូចជា អគានាយ្ក្ដ្

ឋានពនធដ្ឋរ, អគានាយ្ក្ដ្

ឋានគយ្និងរដ្ឋា ក្រក្ម្ពុជា, 

អគានាយ្ក្ដ្ឋា នេហ

ព្របតិបតតិការអនតរជាតិ និង

ព្រគប់ព្រគងបំណលុ

X

II.6.2 -កំ្ណត់សោលនសោាយ្

គណសនយ្យ និងនីតិវិធី

គណសនយ្យ រួម្បញ្ចូលទំង

ព្រពឹតតិការណ៍ជាប់ពនធ (IPSAS 

23)

2021 2022 GDNT  

ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានកំ្ណត់សោល

នសោាយ្គណសនយ្យ និង

នីតិវិធីគណសនយ្យ រួម្

បញ្ចូលទំងព្រពឹតតិការណ៍ជាប់

ពនធ (IPSAS 23)

X

II.6. គណេីម្ត្វូទទួល (ផលរបរពីម្បតិ្បត្តិការរិេមរេនដាោះដូរ ររួបញ្ច ូលទាំងពេធ)



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

II.6.3 -កំ្ណត់ព្របសភរគណនីព្រតូវ

ររួលទំងអេ់ រួម្បញ្ចូលទំង

 ពនធក្នុងព្រេុក្, អាក្រសលើតនម្្

បផនាម្, ពនធគយ្ (customs), 

អាក្រពិសេេ (excise), ការ

រូទត់មុ្នននពនធសលើព្រាក់្

ចំសណញ,ពនធសលើព្រាក់្ចំសណញ

 (corporate tax)

2022 2022 GDNT  

ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

-ានកំ្ណត់ព្របសភរគណនី

ព្រតូវររួលទំងអេ់ រួម្

បញ្ចូលទំង ពនធក្នុងព្រេុក្, 

អាក្រសលើតនម្្បផនាម្, ពនធ

គយ្ (customs), អាក្រ

ពិសេេ (excise), ការ

រូទត់មុ្នននពនធសលើព្រាក់្

ចំសណញ,ពនធសលើព្រាក់្

ចំសណញ (corporate tax)

X

II.6.4 -ពិនិតយភាពសពញសលញ និង

គុណភាពរិននន័យ្ផដលាន

ព្រសាប់

2022 2022 GDNT  

ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

-ានពិនិតយភាពសពញសលញ

 និងគុណភាពរិននន័យ្ផដល

ានព្រសាប់

X

II.6.5 -គណនាចំនួនគណនីព្រតូវររួល

 គិតព្រតឹម្នងៃរី០១ ផខម្ក្រា ន្ ំ

២០២៣

2023 2023 GDNT  

ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

-ានគណនាចំនួនគណនី

ព្រតូវររួល គិតព្រតឹម្នងៃរី០១ 

ផខម្ក្រា ន្ ំ២០២៣

X

II.6.6 -បញ្ចូលេម្តុលយសដើម្ព្រោសៅ

ក្នុង ERP គិតព្រតឹម្នងៃរី០១ ផខ

ម្ក្រា ន្ ំ២០២៣

2023 2023 GDNT  

ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានបញ្ចូលេម្តុលយសដើម្

ព្រោសៅក្នុង ERP គិតព្រតឹម្នងៃ

រី០១ ផខម្ក្រា ន្ ំ២០២៣

X

II.6.7 -ររួលសាា ល់គណនីព្រតូវររួល

 គិតព្រតឹម្នងៃរី០១ ផខម្ក្រា ន្ ំ

២០២៣

2023 2023 GDNT  

ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

-ានររួលសាា ល់គណនី

ព្រតូវររួល គិតព្រតឹម្នងៃរី០១ 

ផខម្ក្រា ន្ ំ២០២៣

X



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

II.6.8 - ផក្លម្ែរិននន័យ្គណនីព្រតូវ

ររួល និងការដ្ឋក់្បង្ហា ញ 

(សៅក្នុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ

ន្ ំ២០២៤ ផដលចំាាច់

េព្រាប់តួសលខសព្របៀបសធៀប

សៅក្នុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ

ន្ ំ២០២៥)

2024 2024 GDNT  

ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានផក្លម្ែរិននន័យ្

គណនីព្រតូវររួល និងការ

ដ្ឋក់្បង្ហា ញ (សៅក្នុងរាយ្

ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ន្ ំ២០២៤ 

ផដលចំាាច់េព្រាប់តួសលខ

សព្របៀបសធៀបសៅក្នុងរាយ្

ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ន្ ំ២០២៥)

X

II.6.9 -ផក្លម្ែរិននន័យ្គណនីព្រតូវ

ររួល និងការដ្ឋក់្បង្ហា ញ

2025 2027 GDNT  

ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានផក្លម្ែរិននន័យ្

គណនីព្រតូវររួល និងការ

ដ្ឋក់្បង្ហា ញ

X X X

II.6.10 -បនតរាយ្ការណ៍គណនីព្រតូវ

ររួលសៅក្នុងរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតាុ

2025 2027 GDNT  

ITD/FMWG, 

GDSPNR, 

GDT, GDCE, 

ACAR

- ានបនតរាយ្ការណ៍

គណនីព្រតូវររួលសៅក្នុង

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ

X X X

II.7.1 -រួម្បញ្ចូលគណនីធនាោរ

ផដលព្រគប់ព្រគងសដ្ឋយ្រដ្ឋា ភិា

លទំងអេ់សៅក្នុងរាយ្

ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ព្រពម្ទំង

គណនីធនាោរផដលព្រគប់ព្រគង

សដ្ឋយ្ព្រក្េួងនានាែងផដរ

2021 2022 GDNT GDNT - ានរួម្បញ្ចូលសាច់ព្រាក់្

ទំងអេ់របេ់រដ្ឋា ភិាល

សៅក្នុងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ

 ព្រពម្ទំងសាច់ព្រាក់្ផដល

ព្រគប់ព្រគងសដ្ឋយ្ព្រក្េួងនានា

ែងផដរ

X

II.7. ការអេុនោរតាររូលដាា េសាច់្បម្បាក់ 



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

II.7.2 -ពំុរាយ្ការណ៍ចំនួនរឹក្ព្រាក់្

ផដលព្រតូវានសែារសៅកាន់

គណនីធនាោរដ្ឋច់សដ្ឋយ្

ផ ក្ផដលព្រគប់ព្រគងសដ្ឋយ្

ព្រក្េួងនានា (បុសរព្របទន) ជា

ចំណាយ្ស ើយ្ ព្របេិនសបើ

ចំនួនរឹក្ព្រាក់្ទំងសនោះ សៅផត

ានសៅក្នុងគណនីធនាោរ

ផដលព្រគប់ព្រគងសដ្ឋយ្ព្រក្េួង

នានា

2021 2022 GDNT GDNT - សាច់ព្រាក់្ផដលានសៅ

ក្នុងគណនីធនាោរផដល

ព្រគប់ព្រគងសដ្ឋយ្ព្រក្េួងនានា

 នឹងព្រតូវក្ត់ព្រតាជាសាច់ព្រា

ក់្។
X

II.8.1 -សរៀបចំកិ្ចចព្របជំុពិសព្រោោះ

សោបល់ជាមួ្យ្អាជាា ធរេវន

ក្ម្មជាតិាក់្ព័នធនឹងការពិនិតយ

 និងការសធវើេវនក្ម្មសលើរាយ្

ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ

2022 2022 GDNT ACAR, NAA -ានពិសព្រោោះសោបល់

ជាមួ្យ្អាជាា ធរេវនក្ម្មជាតិ

X

II.8.2 - សរៀបចំកិ្ចចព្របជំុពិសព្រោោះ

សោបល់ជាមួ្យ្េវនក្រនែាក្នុង

 ននព្រក្េួងសេដាកិ្ចចនិងហិរញ្ញវតាុ

2022 2022 GDNT ACAR, NAA -ានពិសព្រោោះសោបល់

ជាមួ្យ្េវនក្រនែាក្នុង នន

ព្រក្េួងសេដាកិ្ចចនិងហិរញ្ញវតាុ

X

II.8.3 -ដ្ឋក់្រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ

សដើម្បីពិនិតយ

2024 2024 GDNT NAA -ានដ្ឋក់្រាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតាុសដើម្បីពិនិតយ
X

II.8. ការន វ្ ើស្វេករម េិងការពិេិត្យ



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

II.8.4 -ពិនិតយម្តិសោបល់ផដល

ររួលានពីេវនក្រនិងអនុវតត

ការផក្លម្ែចំាាច់

2025 2027 GDNT NAA - ានពិនិតយម្តិសោបល់

ផដលររួលានពីេវនក្រ 

និងអនុវតតការផក្លម្ែចំាាច់

X X X

II.8.5 -ដ្ឋក់្រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុឱ្យ

រងេវនក្ម្ម

2025 2027 GDNT NAA -ានដ្ឋក់្រាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតាុឱ្យរងេវនក្ម្ម
X X X

II.9.1 -នាយ្ក្ដ្ឋា នព័ត៌ានវិរា ព្រតូវ  

 ែតល់មុ្ខង្ហរសដើម្បីដំសណើរការ

មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល

2021 2022 ITD/FMWG GDNT, ACAR -នាយ្ក្ដ្ឋា នព័ត៌ានវិរា

ានែតល់មុ្ខង្ហរដំសណើរការ

មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្

េព្រមួ្ល

X

II.9.2 -សធវើសតេតសាក្លបង និង

ររួលយ្ក្សដ្ឋយ្ែូ្វការ (ផែែក្

សលើលរធែលននការសធវើសតេត

ផដលានចងព្រក្ងជាឯក្សារ)

2021 2022 GDNT ITD/FMWG, 

ACAR
- ានសធវើសតេតសាក្លបង 

និងររួលយ្ក្សដ្ឋយ្ែូ្វការ 

(ផែែក្សលើលរធែលននការសធវើ

សតេត ផដលានចងព្រក្ងជា

ឯក្សារ)

X

II.9.3 -ចាប់សែតើម្ដ្ឋក់្ឱ្យដំសណើរការ 

ERP តាម្មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

ផក្េព្រមួ្ល

2023 2023 ITD/FMWG GDNT, ACAR - ដ្ឋក់្ឱ្យដំសណើរការ ERP 

តាម្មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្

េព្រមួ្ល

X

II.9.4 -ពិនិតយេម្តុលយបសណាត ោះ

អាេនននិងរាយ្ការណ៍ផដល

បសងកើតសចញពី ERPជាសរៀងទត់

 និងសដ្ឋោះព្រសាយ្បញ្ហា ព្របឈម្

នានា

2023 2023 GDNT ITD/FMWG, 

ACAR
- ានពិនិតយេម្តុលយ    

បសណាត ោះអាេនននិងរាយ្

ការណ៍ផដលបសងកើតសចញពី 

ERPជាសរៀងទត់ និងសដ្ឋោះ

ព្រសាយ្បញ្ហា ព្របឈម្នានា

X

II.9. ERP ដាំនណើរការតារគណនេយ្យរូលដាា េសាច់្បម្បាក់មកស្ម្រួល



សេចក្តពី្រាងផែនការេក្ម្មភាពេព្រាប់ស ព្ ោះសៅគណសនយ្យមូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្ល (១២ សម្សា ២០២១)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

លរ. សោលបំណង/េក្ម្មភាព

សាា ប័នោំព្ររ េូចនាក្រ ដំណាក់្កាលរី១-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្

េូចនាក្រគនឹ្ោះ

ចាប់សែតើម្ បញ្ចប់
ដំណាក់្កាលរី២-មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្េព្រមួ្លសាា ប័នដឹក្នំា

សពលសវលា

II.9.5 -បសងកើតរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ

ក្នុងព្រោសចញពី ERP ព្រពម្ទំង

ពិនិតយ និងសដ្ឋោះព្រសាយ្បញ្ហា

ព្របឈម្នានា

2023 2023 GDNT ITD/FMWG, 

ACAR
- ានបសងកើតរាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតាុក្នុងព្រោសចញពី ERP

 ព្រពម្ទំងពិនិតយ និងសដ្ឋោះ

ព្រសាយ្បញ្ហា ព្របឈម្នានា

X

II.9.6 -សព្របើព្រាេ់រិននន័យ្ពី ERP 

សដើម្បីបសងកើតរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញ

វតាុ មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្

េព្រមួ្ល

2024 2027 GDNT ITD/FMWG, 

ACAR
- ព្របព័នធ FMIS អាចបសងកើត

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ     

មូ្លដ្ឋា នសាច់ព្រាក់្ផក្

េព្រមួ្ល

X X X X

II.10.1 -សរៀបចំផែនការបណតុ ោះបណាត

លេព្រាប់ភាគីាក់្ព័នធសែេងៗ

2022 2023 EFI GDNT, 

ACAR, IMF
- ានសរៀបចំផែនការបណតុ ោះ

បណាត លេព្រាប់ភាគីាក់្

ព័នធសែេងៗ

X

II.10.2 -បនតវាយ្តនម្្ពីតព្រមូ្វការ

េព្រាប់ការបណតុ ោះបណាត ល 

និងែតល់ការបណតុ ោះបណាត ល

2024 2027 EFI GDNT, 

ACAR, IMF
- ានបនតវាយ្តនម្្ពី   

តព្រមូ្វការេព្រាប់ការបណតុ ោះ

បណាត ល និងែតល់ការបណតុ ោះ

បណាត ល

X X X X

II.10. ការបណុ្ោះបណ្តត ល


