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និយ័តករគណននយយនិងសវនកម្ម

នរៀបចំនោយ ៖  និយ័តករគណននយយនិងសវនកម្ម

កាតព្វកិចចគណននយយនិងសវនកម្ម 

និងបទបបញ្ញតតិពាកព់្័័នធ សម្រាប់សហម្រាស និងអងគភាព្ម្ិនស្សវងរកម្រាកច់នំណញ
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រាជធានីភ្នំនព្ញ ថ្ងៃទី១ ស្ែម្ីនា ឆ្ន  ំ២០២៣
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ាតិកានុម្រកម្

១. ការកាន់បញ្ជ ីគណននយយ

២. ការនរៀបចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

៣. ការោក់រាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឱ្យរងសវនកម្មឯករាជយ

៤. ការោក់បញ្ជូ នរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្របចឆំ្ន ំ

៥. ព្ិន័យអនតរការណ៍

៦. ករណីម្ិនរាងចល ឬ ការយឺតយ៉ា វម្ិនបង់ម្រាក់ព្ិន័យអនតរការណ៍

៧. បណត ឹងតវ៉ា

៨. កថ្ម្រម្នសវសាធារណៈ
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១. ការកាន់បញ្ជ ីគណននយយ

១.១. បញ្ជីគណនេយ្យ មាេជាអាទិ៍៖

➢ បញ្ជ/ីន ៀវនៅទិញ

➢ បញ្ជ/ីន ៀវនៅលក់

➢ បញ្ជ/ីន ៀវនៅទទួលប្រាក់

➢ បញ្ជ/ីន ៀវនៅបងប់្រាក់

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

❖បញ្ជីគណនេយ្យ អាចនប្របើភាសាអង់នគេ  កនុងករណី៖

➢ប្របព័េធគណនេយ្យក ាំពយូទ័រ េិងប្របព័េធក ាំពយូទ័រ ពាក់ព័េធ ប្រមាប់ការកត់ប្រាប្របតិបតតិការគណនេយ្យជា

ភាសាអង់នគេ ។

ឧទាហរណ៍ ៖  QuickBooks, Peachtree ,Simply Accounting ជាន ើម។

➢ប្រតូវជូេ ាំណឹងពីការនប្របើប្រា ់ភាសាអង់នគេ មក ន.គ.ស. 

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

❖ ឯកសារគាំប្រទ ល់កិចចបញ្ជិកាគណនេយ្យ៖ 

➢ ប្រតូវជាភាសាខ្មែ រ ឬ អាចនប្របើភាសាអង់នគេ អមជាមួយ្ភាសាខ្មែ រាេ => ប្រមាប់ឯកសារ

គណនេយ្យផ្សៃកនុង

➢ អាចជាភាសាអង់នគេ =>  ប្រមាប់

▪ ឯកសារគណនេយ្យខ្ លបនងកើតនចញនោយ្ប្របព័េធក ាំពយទូរ័ខ្ លមិេអាចនប្របើជាភាសាខ្មែ រាេ

▪ ឯកសារសតលន់ោយ្ផ្ គូធ រកិចចបរនទ  ឬ  ប្រមាប់ធ រកិចចជាមយួ្ផ្ គូបរនទ  ។

➢ ចាំនពាោះឯកសារគាំប្រទការនធវើធ រកិចច ឬប្របតិបតតិការនប្រៅពីភាសាខ្មែ រ េិងភាសាអង់នគេ ប្រតូវ

បកខ្ប្របឯកសារទាាំងន ោះជាភាសាខ្មែ រឬភាសាអង់នគេ ។

១. ការកាន់បញ្ជ ីគណននយយ (ត)
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១.៣. រូបិយ្បណណ៖ 

✓អាចនប្រជើ នរើ  របូិយ្បណណម មងារអាចជាប្រាក់នរៀល ឬ របូិយ្បណណបរនទ ាមនគល

េនោាយ្គណនេយ្យរប ់មេួ េ។

១.៤. ការិយ្បរិនចេទគណនេយ្យ៖ 

• រយ្ៈនពល ១២ ខ្ម គិតចប់ពី ផ្ងៃទី១ ខ្មមករា  ល់ ផ្ងៃទី៣១ ខ្មធនូ ផ្េឆ្នាន ាំ ខ្ ល

•  ហប្រគ ងែី (គិតចប់នសតើមពីផ្ងៃបនងកើត ហប្រគ   ល់ផ្ងៃទី៣១ ខ្ម ធនូ ផ្េឆ្នាន ាំ ខ្ ល)

• ការិយ្បរិនចេទគណនេយ្យកាំណត់នសេងពីនេោះៗ  ប្រមាប់ កមែភាពខ្ លមាេលកខណៈ

ពិន   ។

១. ការកាន់បញ្ជ ីគណននយយ (ត២)
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២. ការនរៀបចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

www.acar.gov.kh

❖ តង់ោគណនេយ្យ ៖

•  ហប្រគ ទទលួម  ប្រតូវជាសាធារណៈ ប្រតូវនប្របើ តង់ោគណនេយ្យ CIFRS (ឧ. ប្រកុមហ  េ

នាោះសាយ្លក់មូលបប្រត, ធ គរពាណិជជ ឬប្រគឹោះសាា េហិរញ្ញវតាទុទួលប្រាក់  បនញ្ញើ...)

•  ហប្រគ មិេទទួលម  ប្រតូវជាសាធារណៈ អាចនប្របើ តង់ោគណនេយ្យ CIFRS ឬ CIFRS 

for SMEs

• អងគភាពមិេខ្ វងរកប្រាក់ចាំនណញ ប្រតូវនប្របើប្រា ់ ដង់ោរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញ វតាកុមពុជា

 ប្រមាប់អងគភាពមិេខ្ វងរកប្រាក់ចាំនណញ CFRS For NFPEs ។
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• ភាសា៖ ប្រតូវខ្តជាភាសាខ្មែ រ។

• រូបិយ្បណណ៖ ប្រតូវខ្តជាប្រាក់នរៀល ឬ (នរៀល+រូបិយ្បណណបរនទ )

២. ការនរៀបចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត)

កាតព្វកិចចនសេងនទៀត៖

• រកាទ កកនុងរយ្ៈនពលោ៉ា ងតិច ១០ ( ប់) ឆ្នាន ាំ គិតពីកាលបរិនចេទផ្េការបនងកើត ឯកសារ

• នធវើជាមូលោា េ ប្រមាប់បាំនពញកាតពវកិចចសារនពើពេធ ។
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❖ រយ្ៈនពលបញ្ចប់ការងារនធវើ វេកមែឯករាជយ េិងនាោះសាយ្មតិ វេកមែឯករាជយមិេឱ្យហួ 

រយ្ៈនពល៦ (ប្រាាំមួយ្) ខ្ម គិតចប់ពីការិយ្បរិនចេទបិទបញ្ជីគណនេយ្យ។

❖លកខមណឌ

•  វ័យ្ប្របវតតិ

• ជាប់លកខណៈវិចេ័យ្។

៣. ការោករ់ាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឱ្យរងសវនកម្មឯករាជយ 
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❖ ហប្រគ ជាប់កាតពវកិចចោក់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាឱុ្យរង វេកមែឯករាជយនោយ្

 វ័យ្ប្របវតតិ៖

✓ ហប្រគ សាធារណៈ

✓ ហប្រគ ទទលួម  ប្រតូវជាសាធារណៈ

✓គនប្រមាងវិេិនោគខ្ លមាេលកខណៈ មបតតិប្រគប់ប្រគេ់ (QIP)

៣. ការោករ់ាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឱ្យរងសវនកម្មឯករាជយ 
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៣. ការោករ់ាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឱ្យរងសវនកម្មឯករាជយ (ត) 

❖ ជាប់លកខណៈវិេិចេ័យ្

•  ហប្រគ ជាប់លកខណៈវិេិចេ័យ្២ោ៉ា ងតិចកនុងចាំនោម៣ ខាងនប្រកាម៖

១. សលរបរចប់ពី ៤ ប ៊ីលាេនរៀល

២. តផ្មេប្រទពយ កមែចប់ពី ៣ ប ៊ីលាេនរៀល ន ើងនៅ

៣. ចាំេេួកមែករេិនោជិតចប់ពី ១០០  ក់ ន ើងនៅ

• អងគភាពមិេខ្ វងរកប្រាក់ចាំនណញរង វេកមែឯករាជយ ាិតកនុងលកខណវិេចិេ័យ្

ទាាំងពីរខាងនប្រកាម៖ 

១. ចាំោយ្ រ បប្របចាំឆ្នាន ាំ នលើ ពី ២ ០០០ ០០០ ០០០ នរៀល េិង

២. ចាំេេួកមែករេិនោជិត ២០  ក់ន ើងនៅ 



www.acar.gov.kh 15



www.acar.gov.kh 16



17

❖ កាតពវកិចចោក់បញ្ជូេរាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតាមុក ន.គ.ស.៖

•  ហប្រគ /អងគភាពមិេខ្ វងរកប្រាក់ចាំនណញមេិរង វេកមែឯករាជយ មាេកាតពវកិចច

ោក់បញ្ជូេរាយ្ការណ៍ប្របចាំឆ្នាន ាំមក ន.គ.ស. មិេឱ្យហួ រយ្ៈនពល ៣ខ្ម ១៥ ផ្ងៃ គតិ

ចប់ពីកាលបរិនចេទបិទបញ្ជីគណនេយ្យ ។

•   ហប្រគ /អងគភាពមិេខ្ វងរកប្រាក់ចាំនណញរង វេកមែឯករាជយ មាេកាតពវកិចចោក់

បញ្ជូេរាយ្ការណ៍ោក់រង វេកមែឯករាជយរចួមក ន.គ.ស. មិេឱ្យហួ រយ្ៈនពល ៦ខ្ម

១៥ ផ្ងៃ គិតចប់ពីកាលបរិនចេទបិទបញ្ជីគណនេយ្យ ។

៤. ការោក់បញ្ជូ នរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្របចឆំ្ន ំ
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 ហប្រគ េិងអងគភាពមិេខ្ វងរកប្រាក់ចាំនណញ ខ្ លមកខាេ

មិេាេអេ វតតកាតពវកិចចខាងនលើ ប្រតូវរងនទា ទណឌ  ូចមាេខ្ចងកនុង

អេ ប្រកឹតយនលម៧៩ ច ោះផ្ងៃទី១ ខ្មមិង  ឆ្នាន ាំ២០២០  តពីីពិេយ័្អេតរ

ការណ៍ចាំនពាោះអាំនពើនលែើ នៅេងឹចាប់ តពីីគណនេយ្យេងិ វេកមែ ។

www.acar.gov.kh

៥. ព្ិន័យអនតការណ៍
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៦. ករណីម្ិនរាងចល និងការយឺតយ៉ា វម្និបង់ម្រាកព់្និ័យអនតរការណ៍

• កនុងករណីមិេរាងចល ប គគលនលែើ ប្រតូវទទលួរងការពិេ័យ្អេតរការណ៍បខ្េាមជាប្រាក ់ូចខាង

នប្រកាម៖

- មិេរាងចលនលើកទី ១ ប្រតូវបង់ប្រាក់ពិេ័យ្អេតរការណ៍គ ណេឹងពីរ ងផ្េប្រាក់ពិេ័យ្អេតរការណ៍ខ្ ល

បង់នលើក ាំបូង

- មិេរាងចលនលើកទី ២ ប្រតូវបង់ប្រាក់ពិេ័យ្អេតរការណ៍គ ណេឹងពីរ ងផ្េប្រាក់ពិេ័យ្អេតរការណ៍ខ្ ល

បង់កនុងករណីមិេរាង ចលនលើកទី១

- មិេរាងចលនលើកទី ៣ ន.គ.ស. េងឹនរៀបចាំលិមិតន នើ  ាំនៅប្រក ងួសាា ប័េមាេ មតាកចិចពាក់ព័េធន ើមបី

ចត់វិធាេ ការប្រ បាមចាបជ់ាធរមាេចាំនពាោះ ហប្រគ េិងអងគភាពមិេខ្ វងរកប្រាកច់ាំនណញ។

៦.១. ករណីម្ិនរាងចល
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• កនុងករណីប គគលនលែើ មិេាេបង់ប្រាក់ពិេយ័្អេតរការណ៖៍

- កនុងរយ្ៈនពល ៣០ផ្ងៃ ចាំេួេទឹកប្រាក់ពិេយ័្អេតរការណេ៍ងឹប្រតូវ ាំន ើងជាពីរ ង

- នលើ ពី ៦០ផ្ងៃ ចាំេួេទឹកប្រាក់ពិេ័យ្អេតរការណ៍នេោះេឹងប្រតូវ ាំន ើងជាបី ង

- ស តរយ្ៈនពល ៩០ផ្ងៃ ន.គ.ស. េឹងចត់វិធាេការាមសេូវចាប់ជាធរមាេ។

ចាំោាំ ៖ រយ្ៈនពល ៣០ (សាម ិប) ផ្ងៃ ៦០ (ហ ក ិប) ផ្ងៃ េិង ៩០ (នៅ ិប) ផ្ងៃ ចប់គិតពីផ្ងៃ ប គគល

នលែើ ទទួលាេលិមិតជូេ ាំណឹងអាំពីការបង់ប្រាក់ពិេ័យ្អេតរកាណ៍ពី ន.គ.ស. ។

៦. ករណីម្ិនរាងចល និងការយឺតយ៉ា វម្និបង់ម្រាកព់្និ័យអនតរការណ៍(ត)

៦.២ ការយឺតយ៉ា វម្ិនានបង់ម្រាក់ព្ិន័យអនតរការណ៍
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៧. បណត ឹងតវ៉ា ចំនពាោះនសចកតីសនម្រម្ចពិ្ន័យអនតរការណ៍

ន.គ.ស.

រដ្ឋម្ន្តនតីម្រកសួងនសដ្ឋកចិចនិង

ហិរិញ្ញវតថុ

ន.គ.ស.
នសចកតីសនម្រម្ច

ព្ិន័យអនតរការណ៍

នសចកតីសនម្រម្ច

នលើបណត ឹងតវ៉ា ចំនពាោះ

ព្ិន័យអនតរការណ៍

នសចកតីសនម្រម្ចរបស់

រដ្ឋម្ន្តនតីម្រកសួងនសដ្ឋកចិច

និងហិរញ្ញវតថុ

នចញ

នចញ

នចញ

មិេនពញចតិតបតឹងនៅ

រយ្ៈនពល៣០ផ្ងៃផ្េផ្ងៃនធវើការ

មិេនពញចតិតបតឹងនៅ

រយ្ៈនពល១៥ផ្ងៃផ្េផ្ងៃនធវើការ

មិេនពញចតិតបតឹងនៅ

រយ្ៈនពល៣០ផ្ងៃផ្េផ្ងៃនធវើការ

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

(នរៀល) 

រយៈនព្លសតល់នសវ

(ថ្ងៃន វ្ ើការ)
សុព្លភាព្ 

១ លិមិតអេ ញ្ញតតផ្លេ  ់បតូរការិយ្ប រិនចេទគណនេយ្យ ១, ០០០,០០០ ៣០ ផ្ងៃ
រហូត ល់មាេការ

អេ ញ្ញញ តងែី

២
លិមិតអេ ញ្ញតប ិបបញ្ញតតោិក់រាយ្ការណ៍ហរិញ្ញ

វតាឱុ្យរង វេកមែឯករាជយ 
១, ០០០,០០០ ៣០ ផ្ងៃ ខ្ត ១ នលើក 

៣
លិមិតន នើ  ាំពេារការបញ្ចប់ការងារ វេកមែ

ឯករាជយ 
២០០,០០០ ១៥ ផ្ងៃ ខ្ត ១ នលើក 

៤ លិមិត  ាំបញ្ញជ ក់បចចុបបេនភាពពត័ម៌ាេ ហប្រគ ២០០,០០០ ៣០ ផ្ងៃ ១នលើក

24

៨. កថ្ម្រម្នសវសាធារណៈ
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ល.រ ម្របនភ្ទនសវ
កថ្ម្រម្នសវ

(នរៀល) 

រយៈនព្លសតល់នសវ

(ថ្ងៃន វ្ ើការ)
សុព្លភាព្ 

៤ ន វាទទលួរកាទ ករាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតា ុ

៤.១ ប្រកុមហ  េជាប់កាតពវកិចចោក់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត ា ុឱ្យរង វេ

កមែឯករាជយ
៣០០,០០០ ៣០ ផ្ងៃ ១ ឆ្នាន ាំ

៤.២  ប្រកុមហ  េមិេជាប់កាតពវកិចចោក់រាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត ា ុឱ្យរង

 វេកមែឯករាជយ
២០០,០០០ ៣០ ផ្ងៃ ១ ឆ្នាន ាំ

៤.៣ អងគភាពមិេខ្ វងរកប្រាក់ចាំនណញជាប់កាតពវកិចចោក់រាយ្-

ការណ៍ហិរញ្ញវត ាឱុ្យរង វេកមែឯករាជមយ
១០០,០០០ ៣០ ផ្ងៃ ១ ឆ្នាន ាំ

៤.៤ អងគភាពមិេខ្ វងរកប្រាក់ចាំនណញជាប់កាតពវកិចចោក់រាយ្-

ការណ៍ហិរញ្ញវត ាឱុ្យរង វេកមែឯករាជយ 
៦០,០០០ ៣០ ផ្ងៃ ១ ឆ្នាន ាំ

៨. កថ្ម្រម្នសវសាធារណៈ (ត)
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ទំព្័រ Facebook របស់ ន.គ.ស. នគហទំព្័រ របស់ ន.គ.ស.
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នតនេម្រកាម្ ព្័ត៌ានគណននយយនិងសវនកម្មកមុុ្ា



សូម្អរគុណ
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