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និយ័តករគណននយយនិងសវនកម្ម

នរៀបចំនោយ ៖  និយ័តករគណននយយនិងសវនកម្ម

កាតព្វកិចចគណននយយនិងសវនកម្ម 

និងបទបបញ្ញតតិពាក់ព្័័នធ សម្រាប់សហម្រាស
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នេតតម្រព្ះសីហនុ ថ្ងៃទី០៣ ខេសីហា ឆ្ន  ំ២០២២



2

ាតិកានុម្រកម្

១. ការកាន់បញ្ជ ីគណននយយ

២. ការនរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

៣. ការោក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឱ្យរងសវនកម្មឯករាជ្យ

៤. ការោក់បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្របចឆំ្ន ំ

៥. ព្ិន័យអនតរការណ៍

៦. ករណីម្ិនរាងចល ឬ ការយឺតយ៉ា វម្ិនបង់ម្របាក់ព្ិន័យអនតការណ៍

៧. បណត ឹងតវ៉ា

៨. កថ្ម្រម្នសវសាធារណៈ
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១. ការកាន់បញ្ជ ីគណននយយ

១.១. បញ្ជ ីគណនេយ្យ មាេជាអាទិ៍៖

➢ បញ្ជ ី/ន ៀវនៅទិញ

➢ បញ្ជ ី/ន ៀវនៅលក់

➢ បញ្ជ ី/ន ៀវនៅទទួលប្រាក់

➢ បញ្ជ ី/ន ៀវនៅបងប់្រាក់

➢ បញ្ជ ី/ន ៀវនៅចាំាចន់សេងនទៀត...
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១.២. ភាសា៖ 

❖ ហប្រា  អងគភាពមិេស្ ែងរកប្រាក់ចាំនណញ អាចនប្របើភាសាអង់នគេ ៖

➢ ប្របព័េធគណនេយ្យក ាំពយូទ័រ េិងប្របព័េធក ាំពយូទ័រ ពាក់ព័េធ ប្រមាប់ការកត់ប្រាប្របតិបតតកិារគណនេយ្យជាភាសា

អង់នគេ ។

ឧទាហរណ៍ ៖  Quick book, Peachtree ,Simply accounting ជាន ើម។

➢ ប្រតូវជូេ ាំណឹងពីការនប្របើប្រា ់ភាសាអង់នគេ មក ន.គ.ស. 

•  ហប្រា ស្ លាេច ុះបញ្ជ ីជាសេូវការរចួរាល់ ប្រតូវជេូ ាំណឹង មក ន.គ.ស. ប្រតឹមថ្ងៃទី៣១ ស្ែធ្ន ូ ន្ ាំ ២០២២។ 

•  ហប្រា នទើបបនងកើតងមីប្រតូវជូេ ាំណឹង មិេឱ្យហួ  ១៨០ ថ្ងៃ គិតចប់ពីថ្ងៃច ុះបញ្ជ ីពេធដារជរជាសារ ពររួច

• អងគភាពស្ លាេច ុះបញ្ជ ីជាសេូវការរចួរាល់ ប្រតូវជេូ ាំណឹង មិេឱ្យហួ ថ្ងៃទី៣០ ស្ែនមសា ន្ ាំ២០២២។ 

ន.គ.ស. ាេសតល់នពលនវលាបស្េរមជូេ ល់ថ្ងៃទី៣០ ស្ែ ីហា ន្ ាំ២០២២។

• អងគភាពមិេស្ ែងរកប្រាក់ចាំនណញនទើបបនងកើតងមីប្រតូវជូេ ាំណឹង មិេឱ្យហួ  ៦០ ថ្ងៃ គិតចប់ពីថ្ងៃច ុះបញ្ជ ីជាសារ ពរ

ជាមួយ្ប្រក ួង-សារ ប័េមាេ មតរកិចច។

១. ការកាន់បញ្ជ ីគណននយយ (ត)
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១.២. ភាសា (ត)៖ 

❖ ឯកសារាាំប្រទ ល់កិចចបញ្ជ ិកាគណនេយ្យ៖ 

➢ ប្រតូវជាភាសាស្ែមរ ឬ អាចនប្របើភាសាអង់នគេ អមជាមួយ្ភាសាស្ែមរាេ => ប្រមាប់ឯកសារ

គណនេយ្យថ្សៃកនុង

➢ អាចជាភាសាអង់នគេ =>  ប្រមាប់

▪ ឯកសារគណនេយ្យស្ លបនងកើតនចញនដារជយ្ប្របព័េធក ាំពយទូរ័ស្ លមិេអាចនប្របើជាភាសាស្ែមរាេ

▪ ឯកសារសតលន់ដារជយ្ថ្ គូធ្ រកិចចបរនទ  ឬ  ប្រមាប់ធ្ រកិចចជាមយួ្ថ្ គូបរនទ  ឬអងគការថ្ គូ ឬមាច  ់

ជាំេួយ្បរនទ ។

➢ ចាំនពាុះឯកសារាាំប្រទការនធ្ែើធ្ រកិចច ឬប្របតិបតតិការនប្រៅពីភាសាស្ែមរ េងិភាសាអង់នគេ ប្រតូវបក

ស្ប្របឯកសារទាាំងន ុះជាភាសាស្ែមរឬភាសាអង់នគេ ។

១. ការកាន់បញ្ជ ីគណននយយ (ត)
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១.៣. រូបិយ្បណណ៖ 

✓អាចនប្រជើ នរើ  របូិយ្បណណម ែងារអាចជាប្រាក់នរៀល ឬ របូិយ្បណណបរនទ ាម

នាលេនោាយ្គណនេយ្យរប ់ែេួេ។

១.៤. ការិយ្បរិនចេទគណនេយ្យ៖ 

• រយ្ៈនពល ១២ ស្ែ គិតចប់ពី ថ្ងៃទី១ មករា  ល់ ថ្ងៃទី៣១ ធ្នូ ថ្េ ន្ ាំ ស្ ល

•  ហប្រា ងមី (គិតចប់នសតើមពីថ្ងៃបនងកើត ហប្រា   ល់ថ្ងៃទី៣១ ស្ែ ធ្នូ ថ្េ ន្ ាំ

 ស្ ល)

• អាចន ន ើ  ាំបិទបញ្ជ ីនៅការិយ្បរិនចេទគណនេយ្យនសេងៗ កនុងករណីពិន   ។

១. ការកាន់បញ្ជ ីគណននយយ (ត២)
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២. ការនរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

www.acar.gov.kh

❖ តង់ដារជគណនេយ្យ ៖

•  ហប្រា ទទលួែ  ប្រតូវជាសាធារណៈ ប្រតូវនប្របើ តង់ដារជ គណនេយ្យ CIFRS (ឧ. 

ប្រកុមហ  េនាុះសាយ្លក់មលូបប្រត, ធ្ ារពាណិជជ ឬប្រគឹុះសារ េហិរញ្ញវតរុទទួល

ប្រាក់បនញ្ញើ...)

•  ហប្រា មិេទទួលែ  ប្រតូវជាសាធារណៈ អាចនប្របើ តង់ដារជ គណនេយ្យ 

CIFRS ឬ CIFRS for SMEs

• អងគភាពមិេស្ ែងរកប្រាក់ចាំនណញ នប្របើ តង់ដារជគណនេយ្យ CIFRS for NFPS ឬ

CIFRS ឬ CIFRS for SME ប  ស្េតប្រតូវជេូ ាំណឹងមកេិយ្ត័គណនេយ្យេងិ វេកមម
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• ភាសា៖ ប្រតូវស្តជាភាសាស្ែមរ។

• រូបិយ្បណណ៖ ប្រតូវស្តជាប្រាក់នរៀល ឬ (នរៀល+រូបិយ្បណណបរនទ )

២. ការនរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត)

កាតព្វកិចចនសេងនទៀត៖

• រកាទ កកនុងរយ្ៈនពលោ ងតិច ១០ ( ប់) ន្ ាំ គិតពីកាលបរិនចេទថ្េការបនងកើត ឯកសារ

• នធ្ែើជាមូលដារជា េ ប្រមាប់បាំនពញកាតពែកិចចសារនពើពេធ ។

www.acar.gov.kh
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❖ ហប្រា ជាប់កាតពែកិចចដារជក់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុឱ្យរង វេកមមឯករាជយនដារជយ្

 ែ ័យ្ប្របវតតិ៖

✓ ហប្រា សាធារណៈ

✓ ហប្រា ទទលួែ  ប្រតូវជាសាធារណៈ

✓គនប្រមាងវិេិនោគស្ លមាេលកខណៈ មបតតិប្រគប់ប្រាេ់ (QIP)

៣. ការោករ់បាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឱ្យរងសវនកម្មឯករាជ្យ 
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៣. ការោករ់បាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឱ្យរងសវនកម្មឯករាជ្យ (ត) 

❖  ហប្រា នប្រៅពី ហប្រា សាធារណៈ  ហប្រា ទទួលែ  ប្រតូវជាសាធារណៈ

េិងគនប្រមាងវិេិនោគស្ លមាេលកខណៈ មបតតបិ្រគប់ប្រាេ់  ហប្រា ជាប់កាតពែកិចច

ដារជក់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុឱ្យរង វេកមមឯករាជយ កនុងករណីស្ ល រ ិតកនុងលកខណៈ

 វិេិចេ័យ្២ោ ងតិចកនុងចាំនោម៣ ខាងនប្រកាម៖

១. សលរបរចប់ពី ៤ ប ៊ីលាេនរៀល

២. តថ្មេប្រទពយ កមម ចប់ពី ៣ ប ៊ីលាេនរៀល ន ើងនៅ

៣. ចាំេេួកមមករេិនោជិក ចប់ពី ១០០  ក់ ន ើងនៅ

 ហប្រា  ស្ លមិេ រ ិតកនុងលកខែណឌ វិេិចេ័យ្ខាងនលើអាចដារជក់រាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតរុឱ្យរង វេកមមឯករាជយនដារជយ្ស្សែកនលើនាលការណ៍ ម ័ប្រគចិតត។
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❖ អងគភាពមិេស្ ែងរកប្រាក់ចាំនណញ  រ ិតកនុងលកខណៈវិេិចេ័យ្ ទាាំង ២ 

ខាងនប្រកាម៖

១. ចាំោយ្ប្របចាំ ន្ ាំ រ ប ចប់ពី ២ ប ៊ីលាេនរៀល េិង

២. ចាំេេួកមមករេិនោជិក ចប់ពី ២០  ក់ ន ើងនៅ។

 មិេ រ ិតកនុងលកខណវិេិចេ័យ្ទាាំងពីរខាងនលើ អាចដារជក់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុប្របចាំ

ន្ ាំឱ្យរង វេកមមឯករាជយ នដារជយ្ស្សែកនលើនាលការណ៍ ម ័ប្រគចិតត។

៣. ការោករ់បាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឱ្យរងសវនកម្មឯករាជ្យ(ត) 
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❖  ហប្រា ប្រតូវដារជក់បញ្ជូេរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុមក ន.គ.ស.៖

•   ហប្រា េិងអងគភាពមិេស្ ែងរកប្រាក់ចាំនណញ ស្ លជាប់លកខែណឌ កនុងការដារជក់រាយ្

ការណ៍ហិរញ្ញវតរុប្របចាំ ន្ ាំឱ្យរង វេកមមឯករាជយមាេកាតពែកិចចដារជក់បញ្ជូេរាយ្ការណ៍

ដារជក់រង វេកមមឯករាជយរចួមក ន.គ.ស. មិេឱ្យហួ រយ្ៈនពល ៦ស្ែ ១៥ ថ្ងៃគិតចបព់ី

កាលបរិនចេទបិទបញ្ជ ីគណនេយ្យ ។

•  ហប្រា េិងអងគភាពមិេស្ ែងរកប្រាក់ចាំនណញ ស្ លមេិជាប់លកខែណឌ កនុងការដារជក់

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុប្របចាំ ន្ ាំឱ្យរង វេកមមឯករាជយមាេកាតពែកិចចដារជក់បញ្ជូេរាយ្

ការណ៍ប្របចាំ ន្ ាំមក ន.គ.ស.មិេឱ្យហួ រយ្ៈនពល ៣ស្ែ ១៥ ថ្ងៃ គិតចប់ពីកាលបរិនចេទ

បិទបញ្ជ ីគណនេយ្យ។

៤. ការោក់បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្របចឆំ្ន ំ
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ល.រ. អំនព្ើនលមើស អនកជាប់ព្នធធំ
អនកជាប់ព្នធ

ម្ធយម្

អងគភាព្ម្ិនខសវងញ

រកម្របាក់ចំនណញ

ក

ការនប្របើការិយ្បរិនចេទគណនេយ្យែ  ពី

ចាប់ ត ីពីគណនេយ្យ េិង វេកមម 

នដារជយ្ាម េការអេ ញ្ញញ ត

២ ០០០ ០០០ ១ ៥០០ ០០០ ៨០០ ០០០

េ ការមិេនប្របើភាសាស្ែមរនៅកនុងបញ្ជ ី

គណនេយ្យ េិងរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុ
២ ០០០ ០០០ ១ ៥០០ ០០០ ៨០០ ០០០

គ

ការនប្របើរូបិយ្បណណនៅកនុងបញ្ជ ី

គណនេយ្យ េិង    រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញ

វតរុ នប្រៅពីប្រាក់នរៀល នដារជយ្ាម េការ

អេ ញ្ញញ ត

២ ០០០ ០០០ ១ ៥០០ ០០០ ៨០០ ០០០

៥. ព្ិន័យអនតការណ៍
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ល.រ. អំនព្ើនលមើស អនកជាប់ព្នធធំ
អនកជាប់ព្នធ

ម្ធយម្

អងគភាព្ម្ិន

ខសវងញរក

ម្របាក់ចំនណញ

ឃ

ការមិេដារជក់ ឬភាពយ្ឺតោ វកនុងដារជក់រាយ្

ការណ៍ហិរញ្ញវតរុ មកអគគនលខាធ្ិការដារជា េ

ថ្េ ក.ជ្.គ. ាមនពលនវលាកាំណត់

២ ០០០ ០០០ ២ ០០០ ០០០  ១ ២០០ ០០០

ង ការមិេកាេ់បញ្ជ ីគណនេយ្យ ១០ ០០០ ០០០ ១០ ០០០ ០០០ ៦ ៤០០ ០០០

ច
ការមិេនរៀបចាំរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុប្រ ប

ាម តង់ដារជគណនេយ្យជាធ្រមាេ
១០ ០០០ ០០០ ៨ ០០០ ០០០ ៦ ៤០០ ០០០

៥. ព្ិន័យអនតការណ៍ (ត១)
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ល.រ. អំនព្ើនលមើស អនកជាប់ព្នធធំ
អនកជាប់ព្នធ

ម្ធយម្

អងគភាព្ម្ិនខសវងញ

រកម្របាក់ចំនណញ

ឆ
ការែកខាេមិេដារជក់រាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតរុឱ្យរង វេកមមឯករាជយ
២០ ០០០ ០០០ ១៦ ០០០ ០០០ ១ ៦០០ ០០០

ជ្

ការមិេនប្របើរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុ

ប្រ បាម តង់ដារជគណនេយ្យជា

ធ្រមាេ  ប្រមាប់ការបាំនពញកាតពែកិចច

សារនពើពេធ

១០ ០០០ ០០០ ៨ ០០០ ០០០ ៤ ៨០០ ០០០

ឈ
ការមិេរកាទ កឯកសារគណនេយ្យ

ាមចាប់កាំណត់
១០ ០០០ ០០០ ៨ ០០០ ០០០ ៨ ០០០ ០០០

៥.ព្ិន័យអនតការណ៍ (ត២)
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៦. ករណីម្ិនរាងចល និងការយឺតយ៉ា វម្និបង់ម្របាកព់្និ័យអនតការណ៍

• កនុងករណីមិេរាងចល ប គគលនលមើ ប្រតូវទទលួរងការពិេ័យ្អេតរការណ៍បស្េរមជាប្រាក ់ូចខាង

នប្រកាម៖

- មិេរាងចលនលើកទី ១ ប្រតូវបង់ប្រាក់ពិេ័យ្អេតរការណ៍គ ណេឹងពីរ ងថ្េប្រាក់ពិេយ័្អេតរការណ៍ស្ ល

បង់នលើក ាំបូង

- មិេរាងចលនលើកទី ២ ប្រតូវបង់ប្រាក់ពិេ័យ្អេតរការណ៍គ ណេឹងពីរ ងថ្េប្រាក់ពិេ័យ្អេតរការណ៍ស្ ល

បង់កនុងករណីមិេរាង ចលនលើកទី១

- មិេរាងចលនលើកទី ៣ ន.គ.ស. េងឹនរៀបចាំលិែិតន ន ើ  ាំនៅប្រក ងួសារ ប័េមាេ មតរកចិចពាក់ព័េធន ើមបី

ចត់វិធាេ ការប្រ បាមចាប់ជាធ្រមាេចាំនពាុះ ហប្រា េិងអងគភាពមិេស្ ែងរកប្រាកច់ាំនណញ។

៦.១. ករណីម្ិនរាងចល
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• កនុងករណីប គគលនលមើ មិេាេបង់ប្រាក់ពិេយ័្អេតរការណ៖៍

- កនុងរយ្ៈនពល ៣០ ថ្ងៃ ចាំេួេទឹកប្រាក់ពិេយ័្អេតរការណ៍េងឹប្រតូវ ាំន ើងជាពីរ ង

- នលើ ពី ៦០ ថ្ងៃ ចាំេួេទឹកប្រាក់ពិេ័យ្អេតរការណ៍នេុះេឹងប្រតូវ ាំន ើងជាបី ង

- ស តរយ្ៈនពល ៩០ ថ្ងៃ ន.គ.ស. េឹងចត់វិធាេការាមសេូវចាប់ជាធ្រមាេ។

ចាំោាំ ៖ រយ្ៈនពល ៣០ (សាម ិប) ថ្ងៃ ៦០ (ហ ក ិប) ថ្ងៃ េិង ៩០ (នៅ ិប) ថ្ងៃ ចប់គិតពីថ្ងៃ ប គគល

នលមើ ទទួលាេលិែិតជូេ ាំណឹងអាំពីការបង់ប្រាក់ពិេ័យ្អេតរកាណ៍ពី ន.គ.ស. ។

៦. ករណីម្ិនរាងចល និងការយឺតយ៉ា វម្និបង់ម្របាកព់្និ័យអនតរការណ៍(ត)

៦.២ ការយឺតយ៉ា វម្ិនបានបង់ម្របាក់ព្ិន័យអនតការណ៍
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៧. បណត ឹងតវ៉ា ចំនពាះនសចកតីសនម្រម្ចពិ្ន័យអនតរកាណ៍

ន.គ.ស.

រដ្ឋម្ន្តនតីម្រកសួងនសដ្ឋកចិចនិង

ហិរិញ្ញវតថុ

ន.គ.ស.
នសចកតីសនម្រម្ច

ព្ិន័យអនតការណ៍

នសចកតីសនម្រម្ច

នលើបណត ឹងតវ៉ា ចំនពាះ

ព្ិន័យអនតរការណ៍

នសចកតីសនម្រម្ចរបស់

រដ្ឋម្ន្តនតីម្រកសួងនសដ្ឋកចិច

និងហិរញ្ញវតថុ

នចញ

នចញ

នចញ

មិេនពញចតិតបតឹងនៅ

រយ្ៈនពល៣០ថ្ងៃថ្េថ្ងៃនធ្ែើការ

មិេនពញចតិតបតឹងនៅ

រយ្ៈនពល១៥ថ្ងៃថ្េថ្ងៃនធ្ែើការ

មិេនពញចតិតបតឹងនៅ

រយ្ៈនពល៣០ថ្ងៃថ្េថ្ងៃនធ្ែើការ

ចំណំ ៖ បណត ឹងនៅតុលាការ ព្ុំានអនុភាព្ផ្អា កការអនុវតតនសចកតសីនម្រម្ចរបស់រដ្ឋម្ន្តនតីម្រកសួងនសដ្ឋកចិច និងហិរញ្ញវតថុ នទ
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ល.រ ម្របនេទនសវ
កថ្ម្រម្នសវ 

(នរៀល) 

រយៈនព្លសតល់នសវ 

(ថ្ងៃនធវ ើការ)
សុព្លភាព្ 

១
លិែិតអេ ញ្ញតតផ្លេ  ់បតូរការិយ្បរិនចេទ

គណនេយ្យ
១, ០០០,០០០ ៣០ ថ្ងៃ

រហូត ល់មាេ

ការអេ ញ្ញញ តងមី

២
លិែិតអេ ញ្ញតប ិបបញ្ញតតដិារជក់រាយ្ការណ៍

ហិរញ្ញវតរុឱ្យរង វេកមមឯករាជយ
១, ០០០,០០០ ៣០ ថ្ងៃ ស្ត ១ នលើក 

៣
លិែិតន ន ើ  ាំពេារការបញ្ចប់ការងារ វេកមម

ឯករាជយ 
២០០,០០០ ១៥ ថ្ងៃ ស្ត ១ នលើក 

៤
លិែិត  ាំបញ្ញជ ក់បចចុបបេនភាពពត័ម៌ាេ ហ

ប្រា 
២០០,០០០ ៣០ ថ្ងៃ ១នលើក

28

៨. កថ្ម្រម្នសវសាធារណៈ
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ល.រ ម្របនេទនសវ
កថ្ម្រម្នសវ 

(នរៀល) 

រយៈនព្លសតល់នសវ 

(ថ្ងៃនធវ ើការ)
សុព្លភាព្

៤ ន វាទទលួរកាទ ករាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុ

៤.១ ប្រកុមហ  េជាប់កាតពែកិចចដារជក់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុ ឱ្យរង

 វេកមមឯករជយ
៣០០,០០០ ៣០ ថ្ងៃ ១ ន្ ាំ

៤.២  ប្រកុមហ  េមិេជាប់កាតពែកិចចដារជក់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុ 

ឱ្យរង វេកមមឯករជយ
២០០,០០០ ៣០ ថ្ងៃ ១ ន្ ាំ

៤.៣ អងគភាពមិេស្ ែងរកប្រាក់ចាំនណញជាប់កាតពែកិចចដារជក់

រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុឱ្យរង វេកមមឯករាជយ
១០០,០០០ ៣០ ថ្ងៃ ១ ន្ ាំ

៤.៤  អងគភាពមិេស្ ែងរកប្រាក់ចាំនណញមិេជាប់កាតពែកិចច

ដារជក់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតរុឱ្យរង វេកមមឯករាជយ 
៦០,០០០ ៣០ ថ្ងៃ ១ ន្ ាំ

៨. កថ្ម្រម្នសវសាធារណៈ (ត)
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នតនេម្រកាម្ ព្័ត៌ានគណននយយនិងសវនកម្មកមុុ្ជា
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