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កៅស្រពឹ ថ្ងៃពុធ៦ក ើត ខែស្រាពណ៏ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័  

ព.ស ២៥៦៦ ស្រតូវនឹងថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ កៅ

សណ្ឋា គារសុខាកែតតស្រពះសីហនុ និយត័ រគណកនយយនិង

សវន ម្ម បានសហការជាម្ួយសភាពាណិជ្ជ ម្មាខា

កែតតស្រពះសីហនុ បានករៀបចាំសិកាា ាលាផ្សពាផ្ាយសត ីពី

“កាតពា ចិចគណកនយយនិងសវន ម្ម” និង “បទបបញ្ញតតិ

ពា ព់ន័ធ”សស្រាប់សហស្រគាស កស្រកាម្អធបិតីភាពដ៏ែពងែ់ពស់

របស់ ឯក្ឧតតម្ រ ៊ូ ថារិន អគគនាយ និយ័ត រគណកនយយ

និងសវន ម្ម កោយានការអកញ្ជ ើញចូលរួម្ពី ឧក្ញ៉ា  

វណណ  េុេសហង ស្របធានសភាពាណិជ្ជ ម្មកែតតស្រពះសីហនុ 

តាំណ្ឋងាលាកែតត តាំណ្ឋងម្នទីរពា ់ព័នធ នុងកែតត,ថ្នន  ់

ដឹ នាាំ និងម្ន្តនតីថ្ននិយ័ត រគណកនយយ និងសវន ម្ម 

ស្រពម្ទាំងតាំណ្ឋងសហស្រគាសជ្ុាំវិញកែតតស្រពះសហីនុសរុប

ចាំនួន២៧៨នា ។់  

 ម្មវិធីសិកាា ាលាកនះ ស្រតូវបានករៀបចាំក ើង នុង 

កគាលបាំណងផ្សពាផ្ាយនិងបន្តរជ បការយល់ដឹងអាំពីចាប់ 

និងបទបបញ្ញតតិពា ់ព័នធនឹងគណកនយយនិងសវន ម្មដល់ាច ស់

សហស្រគាសនិងភាគីពា ់ព័នធទាំងអស់ នុងកែតតស្រពះសីហនុ។ 

 

 

 

 

 

 

 

ជា ិចចចាប់កផ្តើម្ ឧក្ញ៉ា  ស្របធានសភាពាណិជ្ជ ម្ម

បានកធាើសុនទរ ថ្នាា គម្ន៍និងបានបង្ហា ញឆនទៈ នុងការ

សហការជាម្ួយនិយ័ត រនិងជ្ាំរុញឱ្យសហស្រគាសជាសាជ្ិ 

សភាពាណិជ្ជ ម្មាខាកែតត ចូលរួម្ការអនុវតតកាតពា ិចច
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នានា ខដលតស្រម្ូវកោយចាប់ និងបទបបញ្ញតិតពា ់ព័នធនឹង

គណកនយយនិងសវន ម្ម។ 

 នុងឱ្កាសដ៏ស្របថ្ពកនាះ ឯក្ឧតតម្ រ ៊ូ ថារិន 

អគគនាយ  និយ័ត រគណកនយយនិងសវន ម្ម  បាន      

សខម្តង ិចចាា គម្ន៍យ៉ា ង  ់កតត កៅកាន់អងគសិកាា ាលា

ទាំងម្ូលស្រពម្ទាំងបានខងែងសុនទរ ថ្នកបើ  ម្មវិធីកោយ

បានកលើ ក ើងថ្នយុទធាន្តសតចតុកកាណរបស់រាជ្រោា ភិបាល

 ម្ពុជា បានរកំលចនូវទិសកៅចម្បង៤ គ ឺាំកណើន ការង្ហរ 

សម្ធម្៌ និងស្របសិទធភាព ស្រពម្ទាំងបានបង្ហា ញយ៉ា ងចាស់

នូវកគាលបាំណងចម្បងរបស់រាជ្រោា ភិបាល  នុងការសកស្រម្ច

បាននិងការរ ានូវ ាំកណើនកសដា ិចចស្រប បកោយចីរភាព 

រួម្ទាំង ិចចអភិវឌ្ឍន៍សងគម្ ិចចម្ួយដ៏រឹងា ាំនិងជានិរនតន៍ 

ខដលធានា ស្រម្ិតជ្ីវភាព និងសុែដុម្ភាពរបស់ស្របជាជ្ន

ឱ្យស្របកសើរក ើងជាលាំោប់។ កៅ នុងបរិការណ៍កនះ វិស័យ

គណកនយយនិងសវន ម្មបានកដើរ  តួនាទីយ៉ា ងសាំខាន់និង

ជារកបៀបវារៈអាទិភាពកៅ នុង ម្មវិធី ាំខណទស្រម្ង់កសដា ិចច

និងហិរញ្ញវតថុ  នុងកគាលកៅជ្ាំរុញ ាំកណើនកសដា ិចច ម្ពុជា 

កហើយ ៍បានកាែ យជាវិស័យម្ួយខដលានារៈសាំខាន់

 នុងការស្រទស្រទង់វិនិកយគ និងធុរ ិចចត្វម្រយៈការ ាង

កហោា រចនា សម្ព័នធហិរញ្ញវតថុ និងស្របព័នធគណកនយយម្ួយ

 រឹងា ាំនឹងអាចកជ្ឿទុ ចិតតបាន។ ឯក្ឧតតម្អគគនាយក្ 

បានបរជ  ់ថា បចចុបបននានចាប់និងលិែិតបទោា នគតិយុតត

ម្ួយចាំនួនពា ់ព័នធនឹងវិស័យគណកនយយនិងសវន ម្មបាន

ោ ់ឲ្យអនុវតត រួម្ាន៖ 

១.ចាប់សត ីពីគណកនយយនិងសវន ម្ម 

២.អនុស្រ ឹតយសត ីពីពិន័យអនតរការណ៍ចាំកពាះអាំកពើ

កលមើសកៅនឹងចាប់សត ីពីគណកនយយនិងសវន ម្ម  

៣.ស្របកាសសត ីពីកាតពា ិចចោ ់របាយការណ៍ឲ្យ

រងសវន ម្មឯ រាជ្យ  

៤.ស្របកាសសត ីពីកសវាាធារណៈរបស់និយ័ត រ

គណកនយយនិងសវន ម្ម ស្រពម្ទាំង 

៥. ារាចរណ៍ខណនាាំ និងកសច តីជ្ូនដាំណឹងសត ី

ពីការោ ់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុខដល

រងសវន ម្មឯ រាជ្យ និងម្ិនរងសវន ម្ម 

ចាំកពាះសហស្រគាស និងអងគភាពម្ិនខសា ងរ 

ស្របា ់ចាំកណញ ម្ និយត័ រគណកនយយនងិស

ន ម្ម ត្វម្ស្របព័នធអនឡាញ។ 

 ឯក្ឧតតម្អគ្គនាយក បានគូសរជ  ់ផ្ងខដរថ្ន 

អនុលោមតាមច្បាប់ស្ត ីពីគណលនយ្យនិងស្វនកមម បានបល្ កើត

ឱ្យមានកាតពវកិច្បចច្បំនួន៣គឺ ១)ការកាន់បញ្ជគីណកនយយ 

២) ការល ៀបចំ្ប បាយ្កា ណ៍ហិ ញ្ញវតថុស្ស្បតាមស្ត ្់ដា និ្ 

៣)ការដាក់ បាយ្កា ណ៍ហិ ញ្ញវតថុឱ្យ ្ស្វនកមមឯករាជ្យ 

ស្រសបត្វម្ល ាែណឌ ត្វម្ចាប ់ាំណត់។ 

កលើសពីកនះ ឯក្ឧតតម្អគគនាយក្ បានបខនថម្ថ្ន 

ការកានប់ញ្ជគីណកនយយស្រតមឹ្ស្រតវូ  ការករៀបចាំរបាយការណ៍

ហរិញ្ញវតថុស្រសបត្វម្សតងោ់ជាធរាននងិការោ រ់បាយការណ៍ 

ហរិញ្ញវតថុឱ្យរងសវន ម្មឯ រាជ្យត្វម្ល ាែណឌ  ាំណតគ់ជឺា

កាតពា ចិចរបស់សហស្រគាស នងិអងគភាពម្និខសាងរ ស្របា ់

ចាំកណញខដល ាំណតក់ោយចាបប់៉ាខុនតនយិត័ រគណកនយយ 

នងិសវន ម្ម គចឺងឱ់្យសហស្រគាសនងិអងគភាពម្និខសាងរ 

ស្របា ច់ាំកណញបខងារកាតពា ចិចទាំងកនះកៅជាវបបធម្៌វិញគ ឺ

“វបបធម្៌កានប់ញ្ជគីណកនយយបានស្រតមឹ្ស្រតវូ វបបធម្ក៌រៀបចាំ

របាយការណហ៍ិរញ្ញវតថុស្រសបត្វម្សតងោ់គណកនយយ នងិ

វបបធម្ោ៌ រ់បាយការណហ៍រិញ្ញវតថុឱ្យរងសវន ម្មឯ រាជ្យ ”។ 

ឯក្ឧតតម្អគគនាយក្ បខនថម្កទៀតថ្នវតតានថ្នចាប ់

និងលិែិតបទោា ន ស្រពម្ទាំង វិធានពា ់ព័នធសស្រាប់ស្រគប់ស្រគង

 វិស័យគណកនយយនិងសវន ម្មម្ិនខម្នជាការោ ់ ាំហិត ការ 

 ាំណត់ស្រពាំខដនឬឧប រណ៍កគៀបសងកត់របស់រាជ្រោា ភិបាល 

ចាំកពាះការរ ទទួលទនរបស់ធុរជ្ន និងវិនិកយគិនកនាះកទ 
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ខតផ្ទុយកៅវិញចាប់ និងលិែិតបទោា នទាំងអសក់នាះបាន

ផ្តល់នូវអតថស្របកយជ្ន៍ជាកស្រចើនដល់វិស័យឯ ជ្ន ដូចតកៅ

៖បកងកើតជាម្លូោា នស្រគះឹសស្រាបក់ារទទលួបាននវូម្លូធន 

ខដលការកធាើ វភិាជ្នម៍្លូធន ស្រប បកោយស្របសទិធភាពកដើម្ប ី

បកងកើតស្របសទិធភាពថ្នការស្រគបស់្រគងស្រ មុ្ហ នុ នងិបកងកើនជ្ាំកនឿ 

ទ ុចតិតរបសា់ច សហ់ នុកលើការស្រគបស់្រគងនងឹជ្យួសស្រម្លួ

ស្រ មុ្ហ នុ នុងការបាំកពញកាតពា ចិចារកពើពនធ ជ្យួគាាំស្រទ

ដល់ការរី ចាំករីនកសដា ិចចជាតិ និងបកងកើនបរិយកាស

 វនិកិយគកានខ់តស្របកសើរក ើងជ្យួរមួ្ចាំខណ ជ្ាំរញុឱ្យទផី្ារ 

ម្លូបស្រតានភាពរងឹា ាំ រមួ្ចាំខណ ការង្ហរាធារណជ្ន 

កហើយផ្តលទ់ាំន ុចតិតដលា់ធារណជ្នកៅកលើសហស្រគាស

កៅកលើស្រ ោសម្ួយចាំនួនរួម្ចាំខណ បកងកើតការង្ហរជ្ូន

ស្របជាពលរដា នងិធានាស្របសទិធភាព ថ្នការស្របម្លូចាំណូល

ារកពើពនធ។ 

 

 

 

 

 

 
 

វាគមិនថ្ននិយ័ត រគណកនយយនិងសវន ម្មបានកធាើ

បទបង្ហា ញសត ីពីបចចុបបននភាពថ្នកាតពា ិចចគណកនយយនិង

សវន ម្ម និងបទបបញ្ញតតិពា ់ព័នធខដលានខច កចញជា

៧ចាំនុចធាំៗគឺ៖១)-ការកាន់បញ្ជ ីគណកនយយ ២)-ការករៀបចាំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ៣)-ការោ ់របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

ស្របចាាំឆ្ន ាំឱ្យរងសវន ម្មឯ រាជ្យ ៤)-ពិន័យអនតរការណ៍ 

៥)- រណីម្ិនរាងចាល ឬយឺតយ៉ា វម្ិនបង់ស្របា ់ពិន័យ 

៦)-បណត ឹងតវា៉ា  និង ៧)-ការោ ប់ញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

ម្  ន.គ.ស.។ កលើសពីកនះកៅកទៀត  ៏ានកធាើបទបង្ហា ញ

ពា ់ព័នធនឹងបកចច កទស នុងការករៀបចាំរបាយការណ៍ស្រសប 

ត្វម្សត ង់ោរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិថ្ន ម្ពុជា  

សស្រាប់សហស្រគាសធុនតូចនិងម្ធយម្។ នុងកនាះខដរតាំណ្ឋង 

 វិទស្ថាថ នគណកនយយ រជ្ាំនាញនិងសវន រ ម្ពុជា បាន

កធាើបទបង្ហា ញអាំពីវិជាជ ជ្ិវៈគណកនយយកៅ ម្ពុជាផ្ងខដរ។ 

 អងគសិកាា ាលា បានកលើ ជាសាំណួរកដើម្បីា 

សួរកៅកាន់វាគមិន ខដលពា ់ព័នធនឹងចាប់និងបទបបញ្ញតតិនឹង

គណកនយយនិងសវន ម្មជាពិកសសបានសាំណូម្ពរអាំពីកពល

កវលា នុងការោ ប់ញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្  ន.គ.ស. 

កោយកហតុថ្នសហស្រគាសកៅ នុងកែតតស្រពះសីហនុម្ួយចាំនួន 

ជាករាងចស្រ កៅម្ិនទន់បានោ ់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

រួចរាល់កៅក ើយ។ 

 

 

 

 

  

 

  

 ជាទីបញ្ចប់ ឯក្ឧតតម្អគគនាយក្ បានខងែង

អាំណរគុណ ឧក្ញ៉ា  វណណ  េុេសហង ស្របធានសភា

ពាណិជ្ជ ម្មកែតតស្រពះសីហនុ ខដលបានផ្តល់  ិចចសហការ

ករៀបចាំសិកាា ាលា ស្រពម្ទាំងកលា  កលា ស្រស ី ខដលជា

ាច ស់សហស្រគាសទាំងអស់ បានចាំណ្ឋយកពលដ៏ានតថ្ម្ែ

អកញ្ជ ើញចូលរួម្សិកាា ាលាដ៏ានារៈសាំខាន់កៅ នុង 

បរិការណ៍ថ្នការពស្រងឹងអនុកលាម្ភាពត្វម្ចាប់និង

បទបបញ្ញតតិពា ់ព័នធនឹងគណកនយយនិងសវន ម្ម។ 

          r2s 


