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“យុទ្ធសាស្ត រ្ រ្ីពីការអនុវត្រ រ្ង់ដាគណននយយសាធារណៈ

មលូដាា នបងគរនៅកមពុជា ២០២១-២០៣១”

បង្ហា ញដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនិងសវនកម្ម



រចនា្មព័នធននឯកសារយុទ្ធសាស្ត រ្

❖ ជំពូកទី ១៖ ដសចកតីដ ត្ើម្

❖ ជំពូកទី ២៖ ចកខុវិស័យ ដោលបំណង ដោលដៅ និង វិសាលភាព

❖ ជំពូកទី ៣៖ វឌ្ឍនភាពននការកកទម្ម្ង់រហូតម្កដល់ដពលបចចុបបនន

❖ ជំពូកទី ៤៖ ទិសដៅកំកណទម្ម្ង់គណដនយយសាធារណៈ

❖ ជំពូកទី ៥៖ លកខខណឌ ចំបាច់ដ ព្ ោះដៅការអនវុតតគណដនយយម្ូលោា នបងគរ

❖ ជំពូកទី ៦៖ ការម្គប់ម្គងគដម្ោង

❖ ជំពូកទី ៧៖ យនតការតាម្ោន ម្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្ៃដលើការអនុវតតយុទធសាស្រសត

❖ ជំពូកទី ៨៖ ដសចកតីសននិោា ន

❖ ឧបសម្ព័នធ (ចំនួន ៤)

❖ ក្នការសកម្មភាពសម្ោប់ដ ព្ ោះដៅដំណាក់កាលទី២៖ គណដនយយម្ូលោា នសាច់ម្បាក់កកសម្ម្ួល

មាត្ិកា

ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម 2



ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម 3

ជំពូកទ្ី ១៖ ន្ចករីន រ្ើម

❖ ការរកីចដម្ម្ើនននដសដាកិចចកម្ពុជាកនុងអំឡុងដពលជាង ០២ ទសវតសរ៍ចុងដម្កាយ

❖ ម្បព័នធគណដនយយរបស់កម្ពុជាតាម្ដំណាក់កាលសខំាន់ៗ រាប់ចប់ពីដពលទទួលបានឯករាជយពី

បារាងំដៅ ន្ ំ១៩៥៣, សម្័យសស្រង្ហគ ម្ ន្ ំ១៩៧៥, ដម្កាយការដបាោះដ ន្ តសកលដៅ ន្ ំ១៩៩៣

❖ ការម្បកាសោក់ឱ្យអនុវតតសតង់ោគណដនយយម្ូលោា នសាច់ម្បាក់ ដៅកនុង ន្ ំ២០១៩

❖ ភាពខវោះចដ ៃ្ ោះននគណដនយយម្ូលោា នសាច់ម្បាក់

❖ បុគគលិកលកខណៈននគណដនយយម្ូលោា នសាច់ម្បាក់ និងគណដនយយម្ូលោា នបងគរ



❖ ម្ូលដហតុននការង្ហកដចញពីគណដនយយម្ូលោា នសាច់ម្បាក់៖

➢ ការទទួលសាគ លព់ីភាពខវោះចដ ៃ្ ោះននគណដនយយម្ូលោា នសាច់ម្បាក់

➢ ការអភិវឌ្ឍសតង់ោគណដនយយអនតរជាតិសម្ោប់វិស័យសាធារណៈ (IPSAS) ម្ូលោា នបងគរ

➢  វិជាជ ជីវៈនីយកម្មគណដនយយកររបស់រោា ភិបាល និងការ្ំម្កនវូវិ ីសាស្រសត កដលបានអនុវតត

ដៅកនុងវិស័យឯកជន ដល់វិស័យសាធារណៈ

➢ ការអភិវឌ្ឍម្បព័នធបដចចកវទិាព័ត៌ោនសម្ោប់ម្គបម់្គងហិរញ្ញវតថុ

ជំពូកទ្ី ១៖ ន្ចករីន រ្ើម

4ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



❖ អតថម្បដោជន៍ននការអនុវតតសតង់ោគណដនយយ អនតរជាតិសម្ោប់វិស័យសាធារណៈម្ូលោា នបងគរ៖

• ្តល់នូវទិដាភាពលម្អិតអំពីសម្ិទធកម្មហិរញ្ញវតថុ និងនលៃដដើម្ននសកម្មភាពរបស់រោា ភិបាល

• ជួយដល់រោា ភិបាល និងសាធារណជន យកចិតតទុកចិតតដលើការទិញ ការជម្ម្ោះដចល និងការម្គប់ម្គង

ម្ទពយសកម្ម បំណលុ និងបំណលុយថាដហតុ្្របស់រោា ភិបាល

• ្តល់រូបភាពដពញដលញអំពីសាថ នភាពហិរញ្ញវតថុទងំម្ូលរបស់រាជរោា ភិបាល

• បដងកើនតោៃ ភាព គណដនយយភាព ភាពអាចដជឿទុកចិតតបាន និងសុចរិតភាពននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

• ដ វើឱ្យម្បដសើរនូវការដ វើដសចកតីសដម្ម្ចចិតតរបស់រោា ភិបាល

• បដងកើនម្បសិទធភាព និងស័កតិសិទធភាពននការរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

• ពម្ងឹងភាពអាចដម្បៀបដ ៀបោន បានជាអនតរជាតិននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់រោា ភិបាល

ជំពូកទ្ី ១៖ ន្ចករីន រ្ើម

5ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



❖ បញ្ហា ម្បឈម្កនុងការអនុវតតគណដនយយម្លូោា នបងគរ៖

• ម្កបខ័ណឌ ដពលដវលាខៃីកនុងការផ្លៃ ស់បតូរពីគណដនយយម្លូោា នសាច់ម្បាក់ ម្កគណដនយយម្លូោា នបងគរ

• កងវោះខាតទិននន័យកដលោនគុណភាពនិងម្គប់ម្ោន់ដដើម្បីកំណត់សម្តុលយដដើម្ម្ោ

• ការដ វើសោហរណកម្មរវាងការអនុវតតសតង់ោគណដនយយម្លូោា នបងគរ ជាម្ួយម្បព័នធបដចចកវិទាព័ត៌ោន

• ការដ វើវិដសា នកម្មចាប់ និងបទបបញ្ញតតិចំបាច់្្ដដើម្បអីនុវតតគណដនយយម្ូលោា នបងគរ

• ្លលំបាកកនុងការវាយតនម្ៃអំពីម្បដភទម្ទពយសកម្មជាក់លាក់ម្ួយចំនួន

• កងវោះខាត និងការបណតុ ោះបណាត លគណដនយយករជំ្ញនិងអនកកាន់បញ្ជ ីគណដនយយកនុងវិស័យសាធារណៈ

• សម្តថភាពរបស់ម្បព័នធបដចចកវិទាព័ត៌ោនដលើការង្ហរម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

6ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



❖ ចកខុវិ្័យ៖ ចប់ពី ន្ ំ២០៣១ រាជរោា ភិបាលនឹងោនម្កបខ័ណឌ រាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្ួយ

របស់ជាតិ កដលអាច្លិតបាននូវព័ត៌ោនហិរញ្ញវតថុ ម្បកបដោយតោៃ ភាព និងភាពអាច

ដជឿទុកចិតតបាន ម្សបតាម្ឧតតោនុវតតន៍ជាអនតរជាតិ និងបរិបទជាក់កសតងរបស់កម្ពុជា កដល

្តល់អតថម្បដោជន៍ចំដពាោះសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័នធ ដដើម្បីដ វើជាម្ូលោា នកនុងការដ វើ

ដសចកតីសដម្ម្ចចតិត និងដដើម្បីធា្បាននូវម្បសិទធភាពនិងស័កតិសិទធភាពននការដម្បើម្បាស់

 នធានរបស់រាជរោា ភិបាល និងការ្តល់ដសវាសាធារណៈដលម់្បជាពលរដា 

ជំពូកទ្២ី៖ ចកខុវិ្័យ នោលបំណង នោលនៅ និង វិសាលាព

ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម 7



❖ នោលបំណង៖ ធា្បាននូវម្បសិទធភាពនិងស័កតិសិទធភាពននការអនុវតតម្កបខ័ណឌ រាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុ និងសតង់ោគណដនយយសាធារណៈម្លូោា នបងគរ ដៅកម្ពុជា 

❖ នោលនៅ៖ ដរៀបចំ អនុម្័ត និងោក់ឱ្យអនុវតតសតង់ោគណដនយយសាធារណៈម្ូលោា នបងគរ

របស់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា ក អ្កតាម្សតង់ោគណដនយយអនតរជាតិសម្ោប់វិស័យ                     

សាធារណៈ និងបរិបទជាក់កសតងរបស់កម្ពុជា ម្តឹម្នលៃទី០១ កខម្ករា ន្ ំ២០៣១ 

❖  វិសាលាព៖ ម្គបដណត ប់ដលើម្កសួង-សាថ ប័នរដាបាលថាន ក់ជាតិ, ម្នទីរជំ្ញរាជធានី-ដខតត 

និងអងគភាពសាធារណៈម្បហាក់ម្បកហល និង ម្ិនោនវិសាលភាពម្គបដណត ប់ដលើរដាបាល

ថាន ក់ដម្កាម្ជាតិ, ម្គឹោះសាថ នសាធារណៈរដាបាល និងសហម្ោសសាធារណៈដ្ោះដទ 

ជំពូកទ្២ី៖ ចកខុវិ្័យ នោលបំណង នោលនៅ និង វិសាលាព

ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម 8



❖ សាវតារននកម្មវិ ីកកទម្ម្ង់ការម្គបម់្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (PFMRP)

❖ ការម្បកាសោក់ឱ្យអនុវតតសតង់ោគណដនយយសាធារណៈម្ូលោា នសាច់ម្បាក់ កនុង ន្ ំ២០១៩

❖ កំកណទម្ម្ង់ចាប់ និងបទបបញ្ញតតិពាក់ព័នធ

❖ ការោក់ឱ្យអនុវតតម្បព័នធបដចចកវិទាព័ត៌ោនសម្ោប់ការម្គបម់្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (FMIS), 

វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតម្បព័នធ FMIS, ការដ វើស ធ្ នកម្មរវាងម្បព័នធ FMIS និងម្បព័នធខាងដម្ៅ 

និង ការគិតគរូអំពីម្ុខង្ហររបស់ម្បព័នធ   សម្ោបោំ់ម្ទការអនុវតតសតង់ោគណដនយយសាធារណៈ

ម្ូលោា នបងគរ ្ដពលអ្គត  

ជំពូកទ្៣ី៖ វឌ្ឍនាពននការកកទ្ម្មង់រហូត្មកដល់នពលបចចុបបនន

ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម 9



ជំពូកទ្៤ី៖ ទ្ិ្នៅកំកណទ្ម្មង់គណននយយសាធារណៈ

❖ ការអភិវឌ្ឍសតង់ោគណដនយយសាធារណៈម្ូលោា នបងគរ

➢ និយ័តករគណដនយយនិងសវនកម្ម ម្តូវពិនិតយ សិកា និងដរៀបចំសតង់ោគណដនយយ

សាធារណៈម្ូលោា នបងគរ ដោយក្អកដលើសតង់ោគណដនយយអនតរជាតិសម្ោប់វិស័យ                     

សាធារណៈ (IPSAS) ជាដោល និងអាចដម្បើសតង់ោគណដនយយរបស់ម្បដទសដនទដទៀត 

សម្ោប់ដ វើជាម្ូលោា នននការដម្បៀបដ ៀប តាម្ការចំបាច់ 

➢ គិតម្តឹម្នលៃទី៣០ កខម្ិលុ្ ន្ ំ២០២១ ោនសតង់ោ IPSAS ចំនួន ៣៥ សតង់ោ កដលអាច

ម្តូវអនុម្័តទទលួយកទងំម្សុង និង/ឬ ម្តូវកកសម្ម្ួលតាម្បរបិទជាក់កសតងរបស់កម្ពុជា 

➢ និយ័តករគណដនយយនិងសវនកម្ម ម្តូវតាម្ោនការវិវឌ្ឍននការដចញ្ាយសតង់ោជាម្បចំ  

ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម 10



❖ ការកសាងសម្តថភាព ការម្គប់ម្គងការផ្លៃ សប់តូរ និងការទំ្ក់ទំនង៖

➢ ការង្ហរបណតុ ោះបណាត ល នធានម្នុសសដៅកនុងវិស័យគណដនយយសាធារណៈ 

➢ ម្បកាន់យកវិ ីសាស្រសតម្ុ៉ឺងោ៉ា ត់ដដើម្បីទទលួបានម្ស្រនតីកដលោនចដំណោះដឹង និងជំ្ញចំបាច់

➢ ដរៀបចំដោលនដោបាយ រច្សម្ព័នធ នីតិវិ ីអនុវតតការង្ហរ ម្ពម្ទងំពម្ងឹងនិងពម្ងីក

សម្តថភាពម្បព័នធ FMIS និងម្បព័នធដ្សងដទៀត សម្ោប់ការម្គបម់្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

➢ ការដរៀបចឱំ្យោននូវតុជំនួយ (Help Desk)

➢ ដកៀរគរ នធានអនកជំ្ញពាក់ព័នធ ដដើម្បីជួយោំម្ទដល់ការដរៀបចំកម្ម វិ កីសាងសម្តថភាព 

និងការម្គប់ម្គងការផ្លៃ ស់បតូរ  

ជំពូកទ្៤ី៖ ទ្ិ្នៅកំកណទ្ម្មង់គណននយយសាធារណៈ

ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម 11



❖ ការដរៀបចសំម្តុលយដដើម្ម្ោននម្ទពយសកម្មរយៈដពលកវង និងកម្ចី៖

➢ ម្ទ្ពយ្កមមរយៈនពលកវង៖

▪ អគគ្យកោា នម្ទពយសម្បតតិរដានិងចំណូលម្ិនកម្នសារដពើពនធ បានដរៀបចំទម្ម្ង់ 

(Template) សម្ោប់កត់ម្តាម្បដភទ និងព័ត៌ោនពាក់ព័នធរបស់ម្ទពយសកម្មរយៈដពលកវង

▪ ទិននន័យម្តូវបានបញ្ចូលដៅកនុងម្បព័នធម្គប់ម្គងទិននន័យបញ្ជ ីសារដពើភណឌ ម្ទពយសម្បតតិរដា 

( SARMIS) ដហើយដរៀបចំបញ្ជ ីសារដពើភណឌ ដំបងូននម្ទពយសកម្មរយៈដពលកវង

▪ បញ្ជ ីដនោះនឹងម្តូវដ វើបចចុបបននភាពដឡើងវិញ សម្ោប់ការទិញ ឬ លក ់និងការកម្បម្បួលដ្សងៗ

ជំពូកទ្៤ី៖ ទ្ិ្នៅកំកណទ្ម្មង់គណននយយសាធារណៈ

ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម 12



➢ កមចី៖

▪ អងគភាពកដលទទួលបានហរិញ្ញបបទនពនីដគូអភិវឌ្ឍន៍ ម្តូវដរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ តាម្

គណដនយយម្លូោា នសាច់ម្បាក់ រចួបញ្ជូនម្កអគគ្យកោា នសហម្បតបិតតិការអនតរជាត ិនិង

ម្គប់ម្គងបំណលុ និងអគគ្យកោា នរត្ោរជាត ិ

▪ ម្បព័នធវិភាគហិរញ្ញវតថុនងិម្គប់ម្គងបំណលុ (DMFAS) ជំ្ន់ទី៦ អាចោនសម្តថភាពោំម្ទបាន

ដពញដលញសម្ោប់ការអនុវតតគណដនយយម្លូោា នបងគរ 

▪ របាយការណ៍សត ពីីកម្ចី ក អ្កតាម្គណដនយយម្លូោា នបងគរ ម្តូវបានដរៀបចំ និងរាយការណ៍ជនូ

ថាន ក់ដឹក្ំម្កសងួដសដាកចិចនិងហរិញ្ញវតថុ និងរាជរោា ភិបាល 

▪ ម្បព័នធ DMFAS អាចដ វើស ធ្ នកម្មជាម្ួយនងឹម្បព័នធ FMIS 

ជំពូកទ្៤ី៖ ទ្ិ្នៅកំកណទ្ម្មង់គណននយយសាធារណៈ

ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម 13



❖ ដំណាក់កាលននការអភិវឌ្ឍ រ្ង់ដាគណននយយសាធារណៈ៖

ជំពូកទ្៤ី៖ ទ្ិ្នៅកំកណទ្ម្មង់គណននយយសាធារណៈ

ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម 14



ជំពូកទ្ី៥៖លកខខណឌ ចបំាច់ន ព្ ោះនៅការអនុវត្រគណននយយមូលដាា នបងគរ

❖ លកខខណឌ ចបំាច់ក ន្កម្គប់ម្គង៖ 

➢ កងវោះខាតគណដនយយករជំ្ញនិងអនកកាន់បញ្ជ ីគណដនយយកដលោនគុណវុឌ្ឍិ

✓ នឹងដរៀបចំកម្មវិ ីបណតុ ោះបណាត លសម្ោប់គណដនយយករនិងអនកកាន់បញ្ជ ីគណដនយយ 

✓ ចុោះកិចចម្ពម្ដម្ពៀងទទលួយកដសវាជាម្យួគណដនយយករជំ្ញដៅកនុងវិស័យឯកជន

✓ សាវ គម្ន៍ចំដពាោះនដគូអភិវឌ្ឍន៍កដលោនបំណង្តលក់ារោំម្ទក ន្កបដចចកដទស ឬ ហិរញ្ញវតថុ

✓ ពិចរណាដលើភាពជានដគូ ជាម្យួសាថ ប័នបណតុ ោះបណាត លអបរ់ំវិជាជ ជីវៈអនតរជាតិដចូជា ACCA

✓ ដរៀបចំម្កបខ័ណឌ  និងយុទធសាស្រសតបដងកើនចំនួនគណដនយយករជំ្ញ

15ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



❖ លកខខណឌ ចបំាច់ក ន្កបនចចកនទ្្៖ 

➢ ម្បព័នធ FMIS កដលោនម្ុខង្ហរដពញដលញ 

✓ នីតិវិ ីអនុវតតការង្ហរចាស់លាស ់សម្ោប់ការកត់ម្តា និងការដរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

✓ ោំម្ទដល់ការដរៀបចទំិននន័យបានម្តឹម្ម្តូវ អាចដជឿទុកចិតតបាន ទន់ដពលដវលា ដពញដលញ

✓ ្លិតទិននន័យនិងព័ត៌ោនហិរញ្ញវតថុអនុដលាម្តាម្សតង់ោគណដនយយ

➢ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្ូលោា នសាច់ម្បាក់កដលោនគុណភាព

➢ បៃង់គណដនយយកដលអំដណាយ្លដល់គណដនយយម្ូលោា នបងគរ

ជំពូកទ្ី៥៖លកខខណឌ ចបំាច់ន ព្ ោះនៅការអនុវត្រគណននយយមូលដាា នបងគរ

16ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



❖ លកខខណឌ ចបំាច់ក ន្កគណននយយ៖ 

➢ សម្តុលយដដើម្ម្ោ ដដើម្បីបញ្ចូលកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ន្ ំដបំូង

✓ ោនភាពម្តឹម្ម្តូវ និងោនភសតុតាងចាស់លាស់

✓ អនុញ្ហញ តឱ្យដ វើការកកសម្ម្ួលសម្តុលយ ដៅដពលោនព័ត៌ោនបកនថម្

✓ សម្តុលយ ្ោរ និងសម្តុលយដបឡាសាច់ម្បាក់ ម្តូវដកម្សង់ពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

តាម្គណដនយយម្ូលោា នសាច់ម្បាក់

ជំពូកទ្ី៥៖លកខខណឌ ចបំាច់ន ព្ ោះនៅការអនុវត្រគណននយយមូលដាា នបងគរ

17ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



ជំពូកទ្៦ី៖ ការម្គប់ម្គងគនម្មាង

❖ និយ័តករគណដនយយនិងសវនកម្ម គ៉ឺជាសាថ ប័ន្ំម្ុខ ដលើការម្គប់ម្គងគដម្ោង ោំម្ទដោយ

អគគ្យកោា នរត្ោរជាតិ ម្ពម្ទងំអគគ្យកោា ន និងអងគភាពពាក់ព័នធ 

❖ កិចចសហការ និងជំនួយបដចចកដទសពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍្្ ជាធាតុ្សកំដលម្ិនអាចខវោះបាន

❖ ធាតុសំខាន់ចំនួន ៤ កដលចំបាច់សម្ោប់កំណត់ពីភាពដជាគជ័យននការម្គប់ម្គងគដម្ោង៖

✓ ភាពជាអនកដឹក្ំ និងការម្គប់ម្គងគដម្ោង

✓ ការកំណត់ការទទលួខុសម្តូវសម្ោប់ម្កសួង-សាថ ប័ន និងអងគភាពពាក់ព័នធ

✓ ការដកម្សង់បទពិដសា ន៍ពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍

✓ ការដលើកទឹកចិតត និងជំរុញការអនុវតតសតង់ោគណដនយយសាធារណៈម្ូលោា នបងគរ 

18ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



❖ រចនា្មព័នធននការម្គប់ម្គងគនម្មាង៖ 

ជំពូកទ្៦ី៖ ការម្គប់ម្គងគនម្មាង

19ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



ធាត្ុចំណាយននកំកណទ្ម្មង់៖

❖ ម្បព័នធ FMIS (បានដរៀបចំក្នការលវិកា និងកំពុងោក់ឱ្យអនុវតត - ម្ិនគួរោនចំណាយបកនថម្)

❖ កំកណទម្ម្ង់ចាប់ និងបទបបញ្ញតតិដ្សងៗ (កំពុងដរៀបចំ និងទទួលបានជំនួយពី AFD - ម្ិនគួរោន

ចំណាយបកនថម្)

❖ ការដរៀបចំដសៀវដៅកណ្ំ, ឯកសារបណតុ ោះបណាត ល និងការបណតុ ោះបណាត ល (ម្តូវការដពលដវលា និង

ចំណាយដម្ចើន)

❖ ការបណតុ ោះបណាត លម្កុម្ម្គូបដង្ហគ ល និងតុជំនយួ (ម្តូវការដពលដវលា និងចំណាយដម្ចើន)

❖ ការម្គប់ម្គងការផ្លៃ ស់បតូរ (ម្តូវការដពលដវលា និងចំណាយដម្ចើន)

❖ កនម្ម្ដសវាម្បឹកាដោបល់ (ម្តូវការដពលដវលា និងចំណាយដម្ចើន) 

ជំពូកទ្៦ី៖ ការម្គប់ម្គងគនម្មាង

20ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



❖ អគគ្យកោា ន ឬ អងគភាពពាក់ពន័ធដម្កាម្ឱ្វាទម្កសួងដសដាកិចចនងិហរិញ្ញវតថុ និង                           

ម្កសួង-សាថ ប័នពាកព់ន័ធ ម្តូវ៖

✓ ដរៀបចំក្នការសកម្មភាពោំម្ទការអនវុតតយុទធសាស្រសត  ពាក់ព័នធនឹងសម្តថកចិចរបសខ់ៃួន ដ្ញើជូន

និយ័តករគណដនយយនិងសវនកម្ម 

✓ ដ្ញើរបាយការណ៍បកូសរុបការង្ហរម្បចំម្តីោសនងិម្បចំ ន្ ំ ម្កនិយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម 

❖ និយ័តករគណដនយយនិងសវនកម្ម ម្តូវ៖

✓ បូកសរុប តាម្ោន ម្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្ៃដលើការអនុវតតយទុធសាស្រសត និងក្នការសកម្មភាព 

✓ រាយការណ៍ជនូគណៈកោម  ិការដឹក្ំការង្ហរកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ និង              

គណៈកម្មការដឹក្ំការង្ហរកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

ជំពូកទ្ី៧៖យនរការតាមដាន ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមៃនលើការអនវុត្រយុទ្ធសាស្ត រ្

21ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



ជំពូកទ្៨ី៖ ន្ចករី្ននិដាា ន

❖ ការោក់ឱ្យអនុវតតសតង់ោគណដនយយម្លូោា នបងគរសម្ោប់វិស័យសាធារណៈ គ៉ឺជាកាតាលីករដ៏

សំខាន់ កនុងកម្មវិ ីកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

❖ ការម្បកាសោក់ឱ្យអនុវតតសតង់ោគណដនយយម្ូលោា នសាច់ម្បាក់ គ៉ឺជាការដបាោះជំហានដំបូងដ៏

សំខាន់ ដដើម្បីឈានដ ព្ ោះដៅអនុវតតគណដនយយម្លូោា នបងគរសម្ោប់វសិ័យសាធារណៈ

❖ ឯកសារយុទធសាស្រសត ដនោះនឹងដដើរតួ្ ទីជាក្នទីចងអុលបង្ហា ញ ៃ្ូវសម្ោប់ការដរៀបចំ និងការអនុវតត 

សតង់ោគណដនយយម្លូោា នបងគរសម្ោប់វិស័យសាធារណៈ

❖ ទម្ទរឱ្យបំដពញឱ្យបាននូវលកខខណឌ ចំបាច់ម្ួយចំនួន

❖ ឯកសារយុទធសាស្រសត ដនោះ ជាឯកសាររស់ កដលអាចកកសម្ម្ួលជាយថាដហតុ តាម្បរិបទជាក់កសតង 

22ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



❖ អម្ជាម្ួយឯកសារយុទធសាស្រសត ដនោះ ោនក ន្កជាឧបសម្ព័នធ ចំនួន ០៤ រួម្ោន៖

➢ ឧបសម្ព័នធទី១ - សទទ នុម្កម្

➢ ឧបសម្ព័នធទី២ - ក្នទីបង្ហា ញ ៃ្ូវសម្ោប់អនុវតតយុទធសាស្រសតសត ីពីការអនុវតតសតង់ោ

គណដនយយសាធារណៈម្លូោា នបងគរដៅកម្ពុជា ២០២១-២០៣១

➢ ឧបសម្ព័នធទី៣ - ការពិពណ៌្អំពីសតង់ោគណដនយយអនតរជាតិសម្ោប់វិស័យសាធារណៈ

ម្ូលោា នបងគរ

➢ ឧបសម្ព័នធទី៤ - ឯកសារដោង្្កដលបានដបាោះ្ាយ 

ឧប្មព័នធ

23ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



ល.រ ្កមមាព សាា ប័ន នពលនវលា

I. បទបបញ្ញតតិសតង់ោ និងដោលនដោបាយ

I.1. សតង់ោគណដនយយ

I.1.1 អភិវឌ្ឍសត ង់ោគណដនយយសាធារណៈកម្ពុជា ដោយក អ្កដលើ

ម្ូលោា នននដសចកតីម្ពាងសតង់ោដលខ ៧០ (សម្ម្លូនឹងសតង់

ោ IFRS 15: ្លរបរពីម្បតិបតតិការដោោះដូរ), ដសចកតីម្ពាង

សតង់ោដលខ ៧១ (្លរបរពីម្បតិបតតិការមិ្នកម្នដោោះដូរ) 

និងដសចកតីម្ពាងសតង់ោដលខ ៧២ (ចំណាយម្បតិបតតិការម្ិន

កម្នដោោះដូរ) 

ACAR, GDNT ២០២១-២០២២

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

24ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



ល.រ ្កមមាព សាា ប័ន នពលនវលា

I.2. ទម្ម្ង់ននការោក់បង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

I.2.1 អភិវឌ្ឍ និងទទួលបានការអនុម្័តដលើទម្ម្ង់និងោតកិាកដល

បានកកសម្ម្ួលននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ អនុដលាម្តាម្

ម្ូលោា នគណដនយយសាច់ម្បាក់កកសម្ម្ួល

ACAR, GDNT ២០២២

I.2.2 ពិនិតយ និងកកលម្អជាបដណត ើរៗនូវការោក់បង្ហា ញរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុ ដៅដពលោតិកានិងវិសាលភាពននរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុកាន់កត ំជាងម្ុន

ACAR, GDNT ២០២១-២០២៤

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

25ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



ល.រ ្កមមាព សាា ប័ន នពលនវលា

I.3. ម្កបខ័ណឌ ចាប់ និងសតង់ោ

I.3.1 កំណត់ និងពម្ង្ហងការដ វើវិដសា នកម្មចាប់ នងិបទបបញ្ញតតិ

ចំបាច់ដដើម្បីអនុវតតគណដនយយម្ូលោា នសាច់ម្បាក់កកសម្ម្ួល 

និងសតង់ោ IPSAS

ACAR, GDNT ២០២១-២០២២

I.3.2 ដរៀបចំម្បកាសកដលតម្ម្ូវឱ្យោនការលាតម្តោងកំណត់

សោគ ល់ និងការទទួលសាគ លគ់ណនមី្តវូទទួល នងិគណនីម្តូវ

សងពីម្បតិបតតិការដោោះដូរ ដៅកនុងរបាយការណហ៍ិរញ្ញវតថុ 

ACAR, GDNT ២០២១-២០២២

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

26ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



ល.រ ្កមមាព សាា ប័ន នពលនវលា

I.3.3 ពិនិតយ និងកកលម្អបទបបញ្ញតតិ និងដរៀបចំបទបបញ្ញតតិបកនថម្

ជាបដណត ើរៗ ដដើម្បីោំម្ទដល់ការដកើនដឡើងនូវោតិកា និង

 វិសាលភាពននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

ACAR, GDNT ២០២៤-២០២៧

I.4. ការដ វើសវនកម្ម និងការម្តួតពិនតិយ

I.4.1 ដសន ើសុំម្តិដោបល់ពីអាជាញ  រសវនកម្មជាតដិលើដសចកតីម្ពាង

ដោលនដោបាយគណដនយយ, ទម្ម្ង់ និងោតិកាកដលបាន

កកសម្ម្ួលននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

ACAR,                     

GDNT, NAA

២០២២

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

27ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



ល.រ ្កមមាព សាា ប័ន នពលនវលា

II. ការអនុវតតសតង់ោ និងដោលនដោបាយ

II.1. ដោលនដោបាយគណដនយយ និងនីតិវិ ីគណដនយយ

II.1.1 ដរៀបចំដោលនដោបាយគណដនយយ និងនីតិវិ ីគណដនយយ GDNT, ACAR ២០២១-២០២២

II.1.2 ទទួលបានដសចកតីម្ពាងសតង់ោ, ដោលនដោបាយគណដនយយ 

និងនីតិវិ ីគណដនយយកដលបាន ត្ល់អនសុាសន៍ដោយ

និយ័តករ ឬ ជំនួយបដចចកដទស សម្ោប់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា

GDNT, ACAR, 

TA (IMF)

២០២១-២០២២

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម 28



ល.រ ្កមមាព សាា ប័ន នពលនវលា

II.1.3 ម្កុម្ការង្ហរបដចចកដទសម្បចំអគគ្យកោា នរត្ោរជាតិ   

ពិនិតយ និងដម្បៀបដ ៀបប ទ្ ត់ដោលសតង់ោ ជាម្ួយនឹង

ការអនុវតតបចចុបបនន ដហើយដ វើការកកសម្មួ្ល 

GDNT, ACAR, 

TA (IMF)

២០២១-២០២២

II.1.4 ដចញ្ាយដសចកតីម្ពាងបឋម្ដោលនដោបាយគណដនយយ

និងនីតិវិ ីគណដនយយ ដហើយដរៀបចំកិចចម្បជុំពិដម្ោោះដោបល់

ជាម្យួភាគីពាក់ព័នធ

GDNT, ACAR, 

TA (IMF)

២០២២

II.1.5 ពិនិតយ និងកកលម្អសតង់ោគណដនយយ, ដោលនដោបាយ

គណដនយយ និងនីតិវិ ីគណដនយយ

GDNT, ACAR, 

TA (IMF)

២០២៤-២០២៧

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

29ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



ល.រ ្កមមាព សាា ប័ន នពលនវលា

II.2. បៃង់គណដនយយ

II.2.1 បនតពិនិតយ កំណត់ ក៏ដចូជាដោោះម្សាយបញ្ហា ម្បឈម្្្

ពាក់ព័នធនឹងបៃង់គណដនយយ ដោយក អ្កដលើបទពិដសា ន៍

GDNT, ACAR ២០២២-២០២៧

II.3. ម្កបខ័ណឌ ចាប់សត ីពីការអនុវតត និងលវិកា

II.3.1 កកសម្ម្ួលម្កបខ័ណឌ ចាប់ ពាក់ព័នធនឹងការទទួលសាគ ល់

គណនីម្តូវទទលួ

GDNT, ACAR, 

GDSPNR, GDT, 

GDCE

២០២១-២០២២

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

30ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



ល.រ ្កមមាព សាា ប័ន នពលនវលា

II.3.2 កកសម្ម្ួលម្កបខ័ណឌ ចាប់ ពាក់ព័នធនឹងការទទួលសាគ ល់

គណនីម្តូវសង

GDNT, ACAR, 

GDB, GDSNAF

២០២១-២០២៣

II.4. គណនីម្តូវសង

II.4.1 បញ្ហជ ក់ពីដោលនដោបាយគណដនយយ និងនីតិវិ ីគណដនយយ GDNT, ACAR, 

ITD/FMWG

២០២១-២០២២

II.4.2 បញ្ចប់ការង្ហរដរៀបចំ រួម្បញ្ចូលទងំការសទ ង់ម្តិចំបាច់្្

ដដើម្បីកំណត់ពីឥណទយក និងសម្តុលយកដលបានជំពាក់

GDNT, ACAR, 

ITD/FMWG

២០២១-២០២២

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

31ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



ល.រ ្កមមាព សាា ប័ន នពលនវលា

II.4.3 ពិនិតយភាពដពញដលញ និងគុណភាពទិននន័យកដលោនម្សាប់ GDNT, ACAR, 

ITD/FMWG

២០២១-២០២២

II.4.4 កំណត់ និងគណ្ចំនួនសម្តុលយ គិតម្តឹម្នលៃទី០១ កខម្ករា 

ន្ ំ២០២៤

GDNT, ACAR, 

ITD/FMWG

២០២៣-២០២៤

II.4.5 ទទលួសាគ ល់ គិតម្តឹម្នលៃទី០១ កខម្ករា ន្ ំ២០២៤ ដៅកនុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ន្ ំ២០២៤

GDNT, ACAR, 

ITD/FMWG

២០២៣-២០២៤

II.4.6 បញ្ចូលសម្តុលយដដើម្ម្ោដៅកនុងម្បព័នធ FMIS GDNT, ACAR, 

ITD/FMWG

២០២៣-២០២៤

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

32ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



II.4.7 ទទួលសាគ ល់គណនីម្តវូសងដៅកនុងម្បព័នធ FMIS GDNT, ACAR, 

ITD/FMWG

២០២៣-២០២៤

II.4.8 កកលម្អ និងដ វើឱ្យម្បដសើរដឡើងនូវទិននន័យ និងការោក់

បង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ្ដពលអ្គត

GDNT, ACAR, 

ITD/FMWG

២០២៣-២០២៤

II.4.9 ដរៀបចំទម្ម្ង់សម្ោប់កំណត់សោគ ល់ GDNT, ACAR, 

ITD/FMWG

២០២៣-២០២៤

II.4.10 កកលម្អ និងដ វើឱ្យម្បដសើរដឡើងនូវទិននន័យ និង

ការោក់បង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ្ដពលអ្គត 

GDNT, ACAR, 

ITD/FMWG

២០២៥-២០២៧

II.4.11 បនតរាយការណ៍គណនីបំណលុកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ GDNT, ACAR, 

ITD/FMWG

២០២៥-២០២៧

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

33ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



ល.រ ្កមមាព សាា ប័ន នពលនវលា

II.5.គណនីម្តូវទទួល (្លរបរពីម្បតិបតតិការដោោះដរូ)

II.5.1 បញ្ហជ ក់ដោលនដោបាយគណដនយយ និងនីតិវិ ី

គណដនយយ 

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២១-

២០២២

II.5.2 កំណត់ម្បដភទគណនីម្តូវទទលួទងំអស់ (ឧទហរណ៍ 

ម្បាក់ចំណូលពីការជលួ, សយួសារ, លិខិតឆ្ៃងកដន, 

 វីសារ, កនម្ម្ពីកាសីុណូ, កនម្ម្ពីចំណត)

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២១-

២០២២

II.5.3 ពិដម្ោោះដោបល់ជាមួ្យអងគភាពម្បម្លូចំណូល GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២១-

២០២២

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

34ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



II.5.4 ពិដម្ោោះដោបល់ជាម្ួយអគគ្យកោា នម្ទពយសម្បតតិរដា

និងចំណូលម្ិនកម្នសារដពើពនធ កដលម្គប់ម្គងដលើការ

ម្បម្ូលកនម្ម្សម្ោប់ភាន ក់ង្ហរម្បម្ូលចំណូលដ្សងដទៀត

GDNT, ITD/FMWG, 

GDSPNR, GDT, GDCE, ACAR

២០២១-

២០២២

II.5.5 ពិនិតយភាពដពញដលញ និងគុណភាពទិននន័យកដលោន

ម្សាប់ 

GDNT, ITD/FMWG, 

GDSPNR, GDT, GDCE, ACAR

២០២១-

២០២២

II.5.6 គណ្គណនីម្តូវទទួល គិតម្តឹម្នលៃទ០ី១ កខម្ករា ន្ ំ

២០២៣ 

GDNT, ITD/FMWG, 

GDSPNR, GDT, GDCE, ACAR

២០២៣

II.5.7 បញ្ចូលសម្តុលយដដើម្ម្ោដៅកនុងម្បព័នធ FMIS គិតម្តឹម្ 

នលៃទ០ី១ កខម្ករា ន្ ំ២០២៣

GDNT, ITD/FMWG, 

GDSPNR, GDT, GDCE, ACAR

២០២៣

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

35ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



II.5.8 ទទួលសាគ ល់គណនីម្តូវទទលួ គិតម្តឹម្នលៃទី០១ កខម្ករា ន្ ំ

២០២៣ 

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២៣

II.5.9 ដរៀបចំទម្ម្ង់សម្ោប់កំណត់សោគ ល់ GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២៣

II.5.10 កកលម្អទិននន័យននគណនមី្តូវទទលួ និងការោក់បង្ហា ញ (ដៅកនុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ន្ ំ២០២៤ កដលចំបាច់សម្ោប់តួដលខ

ដម្បៀបដ ៀបដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ន្ ំ២០២៥) 

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២៣-

២០២៤

II.5.11 កកលម្អទិននន័យននគណនមី្តូវទទួល និងការោក់បង្ហា ញ GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២៥-

២០២៧

II.5.12 បនតរាយការណ៍គណនីម្តូវទទលួដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២៥-

២០២៧

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

36ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



II.6. គណនីម្តូវទទួល (្លរបរពីម្បតិបតតិការមិ្នកម្នដោោះដរូ រមួ្បញ្ចូលទងំពនធ)

II.6.1 ពិដម្ោោះដោបល់ជាម្ួយអងគភាពម្បម្ូលចំណូល ដូចជា 

អគគ្យកោា នពនធោរ, អគគ្យកោា នគយនិងរោា ករ     

កម្ពុជា, អគគ្យកោា នសហម្បតិបតតិការអនតរជាតិ

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២១-

២០២២

II.6.2 កំណត់ដោលនដោបាយគណដនយយ និងនីតិវិ ី

គណដនយយ រមួ្បញ្ចូលទងំម្ពឹតតិការណ៍ជាប់ពនធ                  

(IPSAS 23) 

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២១-

២០២២

II.6.3 កំណត់ម្បដភទគណនីម្តូវទទលួទងំអស់ រមួ្បញ្ចូលទងំ 

ពនធកនុងម្សុក,  អាករដលើតនម្ៃបកនថម្, ពនធគយ (customs), 

អាករពិដសស (excise), ម្បាក់រំដោោះពនធដលើម្បាក់ចំដណញ

និងពនធដលើម្បាក់ចំណូល

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២២

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

37ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



II.6.4 ពិនិតយភាពដពញដលញ និងគុណភាពទិននន័យកដលោន

ម្សាប់

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២២

II.6.5 គណ្ចំនួនគណនីម្តូវទទួល គិតម្តឹម្នលៃទី០១ កខម្ករា 

ន្ ំ២០២៣ 

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២៣

II.6.6 បញ្ចូលសម្តុលយដដើម្ម្ោដៅកនុងម្បព័នធ FMIS គិតម្តឹម្

នលៃទ០ី១ កខម្ករា ន្ ំ២០២៣

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២៣

II.6.7 ទទួលសាគ ល់គណនីម្តវូទទលួ គិតម្តឹម្នលៃទី០១ កខម្ករា 

ន្ ំ២០២៣

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២៣

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

38ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



II.6.8 កកលម្អទិននន័យគណនីម្តូវទទួល និងការោក់បង្ហា ញ 

(ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ន្ ំ២០២៤ កដលចំបាច់

សម្ោប់តួដលខដម្បៀបដ ៀបដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

ន្ ំ២០២៥)

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២៤

II.6.9 កកលម្អទិននន័យគណនីម្តូវទទលួ និងការោក់បង្ហា ញ GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២៥-

២០២៧

II.6.10 បនតរាយការណ៍គណនីម្តូវទទលួដៅកនុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុ 

GDNT, ITD/FMWG, GDSPNR, 

GDT, GDCE, ACAR

២០២៥-

២០២៧

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

39ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



II.7. ការអនុដលាម្តាម្ម្ូលោា នសាច់ម្បាក់ 

II.7.1 រមួ្បញ្ចូលគណនី ្ោរកដលម្គប់ម្គងដោយរោា ភិបាល

ទងំអស់ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ម្ពម្ទងំគណនី

 ្ោរកដលម្គប់ម្គងដោយម្កសួង្្

GDNT ២០២១-

២០២២

II.7.2 ពុំរាយការណ៍ចំនួនទឹកម្បាក់កដលម្តូវបានដ ទ្រដៅកាន់

គណនី ្ោរោច់ដោយកឡកកដលម្គប់ម្គងដោយ

ម្កសួង្្ (បុដរម្បទន) ជាចំណាយដឡើយ ម្បសិនដបើ

ចំនួនទឹកម្បាក់ទងំដនោះ ដៅកតោនដៅកនុងគណនី ្ោរ

កដលម្គប់ម្គងដោយម្កសួង្្ 

GDNT ២០២១-

២០២២

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

40ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



II.8. ការដ វើសវនកម្ម និងការម្តួតពិនិតយ

II.8.1 ដរៀបចំកិចចម្បជុំពិដម្ោោះដោបល់ជាម្ួយអាជាញ  រសវនកម្ម

ជាតិពាក់ព័នធនឹងការពិនិតយ និងការដ វើសវនកម្មដលើរបាយ-

ការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

GDNT, ACAR, NAA ២០២២

II.8.2 ដរៀបចំកិចចម្បជុំពិដម្ោោះដោបល់ជាមួ្យសវនករន ទ្កនុង នន

ម្កសួងដសដាកិចចនិងហិរញ្ញវតថុ 

GDNT, ACAR, NAA ២០២២

II.8.3 ោក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុដដើម្បីពិនិតយ GDNT, NAA ២០២៤

II.8.4 ពិនិតយម្តិដោបល់កដលទទួលបានពីសវនករ និងអនុវតត

ការកកលម្អចំបាច់ 

GDNT, NAA ២០២៥-២០២៧

II.8.5 ោក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឱ្យរងសវនកម្ម GDNT, NAA ២០២៥-២០២៧

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

41ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



II.9. ម្បព័នធ FMIS ដំដណើរការតាម្គណដនយយម្ូលោា នសាច់ម្បាក់កកសម្ម្ួល 

II.9.1 ្យកោា នព័ត៌ោនវិទា ម្តូវ ត្ល់មុ្ខង្ហរដដើម្បីដំដណើរការ

ម្ូលោា នសាច់ម្បាក់កកសម្ម្ួល 

ITD/FMWG, GDNT, ACAR ២០២១-

២០២២

II.9.2 ដ វើដតសតសាកលបង និងទទលួយកដោយ ៃ្ូវការ (ក អ្កដលើ

លទធ្ លននការដ វើដតសត កដលបានចងម្កងជាឯកសារ)

GDNT, ITD/FMWG, ACAR ២០២១-

២០២២

II.9.3 ចប់ដ ត្ើម្ោក់ឱ្យដំដណើរការម្បព័នធ FMIS តាម្ម្ូលោា ន

សាច់ម្បាក់កកសម្ម្ួល

ITD/FMWG, GDNT, ACAR ២០២៣

II.9.4 ពិនិតយសម្តុលយបដណាត ោះអាសនន និងរបាយការណ៍កដល

បដងកើតដចញពីម្បព័នធ FMIS ជាដទៀងទត់ និងដោោះម្សាយ

បញ្ហា ម្បឈម្្្

GDNT, ITD/FMWG, ACAR ២០២៣

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

42ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



II.9.5 បដងកើតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុកនុងម្ោ ដចញពីម្បព័នធ FMIS

ម្ពម្ទងំពិនិតយ និងដោោះម្សាយបញ្ហា ម្បឈម្្្

GDNT, ITD/FMWG, ACAR ២០២៣

II.9.6 ដម្បើម្បាស់ទិននន័យពីម្បព័នធ FMISដដើម្បីបដងកើតរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថុ ម្ូលោា នសាច់ម្បាក់កកសម្ម្ួល

GDNT, ITD/FMWG, ACAR ២០២៤-

២០២៧

II.10. ការបណតុ ោះបណាត ល

II.10.1 ដរៀបចំក្នការបណតុ ោះបណាត លសម្ោប់ភាគីពាក់ព័នធដ្សងៗ EFI, GDNT, ACAR, IMF ២០២២-

២០២៣

II.10.2 បនតវាយតនម្ៃពីតម្មូ្វការសម្ោប់ការបណតុ ោះបណាត ល និង

ត្ល់ការបណតុ ោះបណាត ល

EFI, GDNT, ACAR, IMF ២០២៤-

២០២៧

ក្នការ្កមមាព្ម្មាប់ន ព្ ោះនៅដំណាក់កាលទ្ី២៖ គណននយយមូលដាា ន

សាច់ម្បាក់កក្ម្មួល

43ដរៀបចំដោយ៖ និយ័តករគណដនយយនងិសវនកម្ម



្ូមអរគុណ


