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បទបង្ហា ញ

ស្ដីពី

នីតិវិធីក្នុងការដាក់្បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុតាមប្បព័នធអនឡាញ

ររៀបចំរោយ៖ និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម

ថ្ងៃពុធ ១០រកើត ខែផល្គុន ឆ្ន ំខាល្ ចត្វា ស័ក ព.ស.២៥៦៦

រាជធានភី្នំរពញ ថ្ងៃទី០១ ខែម្ីនា ឆ្ន ំ២០២៣
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មាតិកានុប្ក្ម

គណនីបប្បើប្បាស្់
នីតិវិធីកនុងការបរងកើតគណនីចលូ្រ្បើ្ាស់្បព័នធ និងការកំណត់ពាកយសម្ងៃ ត់

០២

បេខអតតស្ញ្ញញ ណក្មមរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

នីតិវិធីកនុងការោក់ពាកយរសន ើសុំរល្ែអតតសញ្ញា ណកម្មរាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ
០៣

ការជនូដំណឹងការបប្បើប្បាស់្ភាសាក្នុងប្បព័នធគណបនយយក្ុំពយទូ័រ
នីតិវិធីកនុងការោក់ល្ិែិតជនូដំណឹងរ្បើ្ាស់ភាសាអង់រគេសកនុង្បព័នធគណរនយយកុំពយូទ័រ និង/ឬ ្បព័នធកុំពយូទ័រពាក់ព័នធ

០៤

អំពីប្បព័នធ
មុ្ែងាររបស់្បព័នធ

០១

ការដាក្់បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
នីតិវិធីកនុងការោក់បញ្ជូនរាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ និងការបង់កថ្្ម្រសវារកាទុករាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ

០៥



១.អំពីប្បព័នធ
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ការបរងកើតគណនីចូល្រ្បើ្ាស់្បព័នធ

គណនអីនករ្បើ្ ាស់

ការបំរពញព័ត៌ម្ងនទរូៅរបស់សហ្ាស

ព័តម៌្ងនរបសស់ហ្ាស

ការោក់ពាកយរសន ើសុំរល្ែអតតសញ្ញា ណកម្ម

រល្ែអតតសញ្ញាណកម្មរាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ ុ

ការោក់បញ្ជូនរាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ្បចំឆ្ន ំ

ោកប់ញ្ជូនរាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ

ការបង់កថ្្ម្រសវាទទួល្រកាទុករាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ្បចំឆ្ន ំ

បងក់ថ្្ម្រសវាទទលួ្រកាទកុរាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ

ការោក់ល្ិែិតជនូដំណឹងរ្បើ្ាសភ់ាសាអង់រគេសកនុង

្បព័នធគណរនយយកុំពយទូរ័ និង/ឬ ្បព័នធកុំពយូទ័រពាក់ពន័ធ

ការជូនដំណឹងការរ្បើ្ ាសភ់ាសាកនងុ្បព័នធ
គណរនយយកុពំយទូរ័

១.១ មុខង្ហររបស្់ប្បព័នធ



១.អំពីប្បព័នធ (ត)
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១.២ នីតិវិធីក្នុងការអនុវតត

បនាា ប់ពីទទលួ្ានរល្ែ FIN ម្ុែ

ងារោក់បញ្ជូនរាយកាណ៍ហរិញ្ា

វតថុ្បចំឆ្ន ំម្ក ន.គ.ស្. នងឹរបើក

ដំរណើរការ

ដាក្់របាយកាណ៍ហិរញ្ញវតថុ

្តូវរសន ើសុំរល្ែអតតសញ្ញា ណកម្មរាយ

ការណ៍ហិរញ្ាវតថុ (FIN) ជាម្ែុសិនរទើប

អាច្ប្ាស់មុ្ែងារ ោក់បញ្ជូនរាយ

ការណ៍ហិរញ្ាវតថុ

បស្នើស្ុំបេខអតតស្ញ្ញញ ណក្មម

រពល្ចូល្រ្បើ្ាស់្ បព័នធរល្ើក

ដំបូង ្បព័នធត្ម្ូវឱ្យរធាើការបំរពញ

ព័ត៌ម្ងនទរូៅមួ្យចំនួន រទើបអាច

រ្បើ្ាស់មុ្ែងាររផេងៗរបស់

្បព័នធាន

បំបពញព័ត៌មានទូបៅ

រដើម្បីអាចរ្បើ្ាស់្បព័នធ 

E-Filing របស់ ន.គ.ស្. ្តូវម្ងន

គណនីស្ម្ងប់ចូល្រ្បើ្ាស់

្បព័នធជាមុ្ន

បបងកើតគណនីបប្បើប្បាស្់

្តូវរធាើការជូនដំណឹងម្ក ន.គ.ស្. អំពីភាសាខដល្

ានរ្បើរៅកនុង្បព័នធគណរនយយកំុពយូទរ័ ឬ្បព័នធ

កុពំយូទ័រពាក់ពន័ធ ្បសិនរបើសថ ិតកនុងល្កខែណឌ ដចូាន

កំណត់រោយសារាចររល្ែ០០៩ សហវ សដ ីពី “ការ

រ្បើ្ាស់ភាសា និងរូបិយប័ណណកនុងបញ្ជ ីគណរនយយ 

និងរាយការណ៍ហរិញ្ាវតថុ”

ជូនដំណឹងអំពីការបប្បើប្បាស្់ភាសា

បនាា បព់ីរធាើការោក់បញ្ជូនសំណុំ

រាយការណ៍រចួ សូម្រាោះពុម្ព វកិក័យ

ប្តពី្បព័នធរដើម្បីបង់កថ្្ម្រសវា

ទទួល្រកាទកុរាយការណ៍ហរិញ្ា

វតថុ្បចំឆ្ន ំ

បង់ក្ម្ប្មបស្វា



២.គណនីបប្បើប្បាស្់
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បញ្ចូល្ព័ត៌ម្ងនទូរៅជំ.ទី៤

បញ្ចូល្ព័ត៌ម្ងនគណនីជំ.ទី១

ពិនិតយ្បអប់សារ 

(Email)
ជំ.ទី២

កំណត់ពាកយសម្ងៃ ត់ជំ.ទី៣

នីតិវិធីក្នុងការបបងកើតគណនីបប្បើប្បាស់្

 ជំហានទី១៖សូម្រធាើការបំរពញព័ត៌ម្ងនអនករ្បើ្ាស់ រួចចុចរល្ើ

ពាកយ“ចុោះរ ម្ ោះ”។ សូម្រធាើការរ្បើ្ាស់អុីខម្៉ែល្ (Email) ផេូវការ

កនុងការបរងកើតគណនីរ្បើ្ាស់។

 ជំហាន់ទី២៖សូម្ពិនិតយ្បអប់សារ (Email) រួចចុចរល្ើពាកយ

“កំណត់ពាកយសម្ងៃ ត់” កនុងសារខដល្ទទួល្ាន។

 ជំហាន់ទី៣៖សូម្បញ្ចូល្ពាកយសម្ងៃ ត់ខដល្ពាកយសម្ងៃ ត់រនាោះត្ម្ូវ

ឱ្យម្ងនតួអកេរ តួរល្ែ និងនិម្ិតតសញ្ញា ។ រួចចុចរល្ើពាកយ “រកា

ទុក” ជាការរ្សច។

 ជំហាន់ទី៤៖សូម្បំរពញព័ត៌ម្ងនទូរៅរបស់សហ្ាស។



២.គណនីបប្បើប្បាស្់ (ត)

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 6



២.គណនីបប្បើប្បាស្់ (ត)
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២.គណនីបប្បើប្បាស្់ (ត)
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បំរពញព័ត៌ម្ងនអនករ្បើ្ាស់



២.គណនីបប្បើប្បាស្់ (ត)
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ពិនិតយ្បអប់សារ (Email)



២.គណនីបប្បើប្បាស្់ (ត)
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កំណត់ពាកយសម្ងៃ ត់



២.គណនីបប្បើប្បាស្់ (ត)
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បំរពញព័ត៌ម្ងនទរូៅ



៣.បេខអតតស្ញ្ញញ ណក្មមរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 12

 ជំហាន់ទី១៖សូម្រធាើការរ្ជើសររើស្បរភ្ទសហ្ាស“រងសវនកម្ម

ឯករាជយ” ឬ “ម្ិនរងសវនកម្មឯករាជយ”។

 ជំហាន់ទី២៖សូម្បំរពញព័ត៌របស់សហ្ាសបខនថម្រៅត្វម្្បរភ្ទ

របស់សហ្ាសខដល្ានរ្ជើសររើស។

ជំហាន់ទី៣៖សូម្ោក់បញ្ជូនឯកសារភាជ ប់ខដល្ត្ម្ូវរួម្ម្ងន៖

១. វិញ្ញា បនប្តបញ្ញជ ក់ការចុោះរ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិជជកម្ម

២.ស្ម្ង់្កុម្ហ ុន

៣.បណណពនធា៉ែ តង់

***បញ្ញជ ក់៖ឯកសារភាជ ប់្តូវរសក នជាទំរង់ PDF និងោក់

បញ្ចូល្ាន ជាឯកសារខតម្ួយខដល្ម្ងនទំហំម្ិនរល្ើសពី10MB។

រ្ជើសររើស្បរភ្ទសហ្ាស
ជំ.ទី១

បំរពញព័ត៌ម្ងនបខនថម្
ជំ.ទី២

នីតិវិធីក្នុងការបស្នើសំុ្បេខអតតស្ញ្ញញ ណក្មមរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

ោក់បញ្ជូនឯកសារភាជ ប់
ជំ.ទី៣



៣.បេខអតតស្ញ្ញញ ណក្មមរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត)
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រ្ជើសររើស្បរភ្ទអងគភាព



៣.បេខអតតស្ញ្ញញ ណក្មមរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត)

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 14

បំរពញពត័ម៌្ងនបខនថម្ និងោក់បញ្ចូនឯកសារភាជ ប់



ក្ំណត់ស្មាា េ់ស្ប្មាប់ការបស្នើស្ុំបេខ FIN

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 15

១.ស្ហប្ាស្រងស្វនក្មមឯក្រាជយ 

ស្វ័យប្បវតតិ អនុវតតេក្ខខណឌ

១.សហ្ាសសាធារណៈ

២.សហ្ាសទទួល្ែុស្តូវជាសាធារណៈ

៣.គរ្ម្ងងវិនិរោគខដល្ម្ងនល្កខណៈសម្បតតិ្គប់្ាន់ (QIP)

៤.សហ្ាសខដល្សថ ិតកនុងល្កខណៈវិនិចឆ័យ២ោ៉ែ ងតិចកនុងចំរោម្៣៖

៤.១. ផល្របរ្បចំឆ្ន ំចប់ពី ៤.០០០.០០០.០០០ (បនួប ៊ីលាន)ររៀល្

៤.២. ្ទពយសកម្មសរុបចប់ពី ៣.០០០.០០០.០០០ (បីប ៊ីលាន)ររៀល្។

៤.៣.ម្ងនចំននួកម្មករនិរោជិតបរ្ម្ើការងារចប់ពី ១០០ (មួ្យរយ) នាក់

រ ើងរៅរោយរោងត្វម្ចំននួកម្មករនិរោជិតម្ធយម្ភាគខដល្ម្ងនកនុងឆ្ន ំ។

២.ស្ហប្ាស្មិនរងស្វនក្មមឯក្រាជយ 

សហ្ាសម្ិនរងសវនកម្ម៖សហ្ាសទងំឡាយោខដល្មិ្នសថ ិតកនុងល្កខណវិនិចឆ័យខាងរល្ើ។ សហ្ាសអាចោក់រាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ្បចំឆ្ន ំឱ្យ

រងសវនកម្មឯករាជយ រោយឈររល្ើរាល្ការណ៍ស័ម ្គចិតត។

ការបប្ជើស្បរើស្ប្បបេទស្ហប្ាស្៖



៣.បេខអតតស្ញ្ញញ ណក្មមរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត)

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 16

ានោក់ពាកយរសន ើសុរំួច



៣.បេខអតតស្ញ្ញញ ណក្មមរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត)

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 17

 វិញ្ញា បនប្តរល្ែអតតសញ្ញា ណកម្មរាយការណហ៍ិរញ្ាវតថុ



៤.ការជូនដំណឹងការបប្បើប្បាស់្ភាសាក្នុងប្បព័នធគណបនយយក្ុំពយូទ័រ

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 18

នីតិវិធីក្នុងការដាក្់េិខិតជនូដំណឹងការបប្បើប្បាស់្ភាសាក្នុងប្បព័នធគណបនយយក្ុំពយូទ័រ

ជំ.ទី១ បំរពញព័ត៌ម្ងន្បព័នធគណរនយយកុំពយទ័ូរ

ជំ.ទី២ ទញយកគំរូល្ិែិតជូនដំណឹងពី្បព័នធ

ជំ.ទី៣ ោក់បញ្ជូនល្ិែិតជនូដំណឹង

 ជំហានទី់១៖សូម្រធាើការបំរពញព័ត៌ម្ងន្បព័នធគណរនយយកុំពយូទ័រនិង្បព័នធកុំពយូទ័រ

ពាក់ព័នធរផេងៗ ខដល្រ្បើ្ាស់កនុងការកត់្ត្វ្បតិបតតិការ្បចំថ្ងៃ។

 ជំហានទី់២៖សូម្រធាើការទញយកគំរូល្ិែិតជូនដំណឹងពី្បព័នធរួចរធាើការបំរពញ

ព័ត៌ម្ងនកនុងល្ិែិតនិងត្ម្ូវឱ្យ្បធានសហ្ាសចុោះហតថរល្ខា និងរាោះ្ត្វ

សហ្ាស។

 ជំហានទី់៣៖បនាា ប់ពីចុោះហតថរល្ខា និងរាោះ្ត្វរួច សហ្ាស្តូវរធាើការរសក

នល្ិែិតជូនដំណឹងរនាោះ រួចោក់បញ្ជូនម្ក ន.គ.ស.។

*** បញ្ញជ ក់៖ ឯកសារភាជ ប់្តូវរសក នជាទំរង់ PDF និងោក់បញ្ចូល្ាន ជា

ឯកសារខតម្ួយ ខដល្ម្ងនទំហំម្ិនរល្ើសពី 10MB។



៤.ការជូនដំណឹងការបប្បើប្បាស់្ភាសាក្នុងប្បព័នធគណបនយយក្ុំពយូទ័រ(ត)

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 19

បំរពញព័ត៌ម្ងន្បព័នធគណរនយយកុំពយូទ័រ និង្បព័នធកុំពយូទ័រពាក់ព័នធរផេងៗ



៤.ការជូនដំណឹងការបប្បើប្បាស់្ភាសាក្នុងប្បព័នធគណបនយយក្ុំពយូទ័រ(ត)

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 20

ទញយកគំរលូ្ែិិតជនូដំណឹង និងោក់បញ្ជូនល្ែិិតជនូដំណឹង



៥.ការដាក់្បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុតាមប្បព័នធអនឡាញ

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 21

នីតិវិធីក្នុងការដាក្់បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

រៅកនុងម្ុែងាររនោះអនករ្បើ្ាស់អាចរធាើការ៖

- បំរពញព័ត៌ម្ងនរាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ

- ោក់បញ្ជូនឯកសាររាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ & ការបង់កថ្្ម្រសវា

ចំោំ៖ ឯកសារខដល្្តូវោក់បញ្ជូនរួម្ម្ងន៖

សហ្ាសម្ិនរងសវនកម្ម៖

- រាយការណ៍របស់្កុម្្បឹកាភ្ិាល្ (្បសិនរបើម្ងន) 

- រាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ៖ រាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ាវតថុ, រាយការណ៍

ចំរណញ-ខាត និងចំណូល្រផេងៗ, រាយការណ៍បខ្ម្ប្ម្ួល្ម្ូល្ធន, រាយ

ការណ៍ល្ំហូរសាច់្ាក់ និងកំណត់សម្ងគ ល្់រាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ

ស្ម្ងប់សហ្ាសរងសវនកម្ម៖

- សំណុំរាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុរពញរល្ញ ្សបត្វម្ត្វម្សតង់ោគណរនយយ

ជាធរម្ងន

- រាយការណ៍របស់សវនករឯករាជយ (Independent Auditor s Report) និង

- រាយការណ៍របស់គណៈ្គប់្គង ( Report of the Management )។ 

ជំ.ទី

៥

ជ.ំទី

៤

ជ.ំទី

៣

ជ.ំទី

២

ជ.ំទី

១ រ្ជើសររើស្បរភ្ទសហ្ាស

បំរពញព័ត៌ម្ងនរាយការណ៍ចំរណញ-ខាត

បំរពញព័ត៌ម្ងនរាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ាវតថុ

ោក់បញ្ចូល្ឯកសាររាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ

ការបង់កថ្្ម្រសវារកាទុករាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុ



៥.ការដាក់្បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត)

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 22

រង់ចំការបញ្ញជ ក់ពី

ការបង់្ាក់

ោក់បញ្ចូល្

បងាក ន់ថ្ដបង់្ាក់

រាោះពុម្ពវិកកយប្ត

ការបង់ក្ម្ប្មបស្វារក្ាទុក្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ



៥.ការដាក់្បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត)

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 23



៥.ការដាក់្បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត)

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 24



ក្ំណត់ស្មាា េ់ការដាក្់បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 25

ស្ម្ងប់សហ្ាសម្ិនរងសវនកម្ម្តូវោកប់ញ្ជូនរាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុម្ក 

ន.គ.សម្ិនឱ្យហួស ៣ខែ ១៥ថ្ងៃ គិតចប់ពីកាល្បរិរចឆទបិទបញ្ជ ីគណរនយយ

សហ្ាស្តូវរសន ើសុំការអនុញ្ញា តតិពី ន.គ.ស ជាម្ុនសិន ករណីរ្បើ្ាស់

កាល្បរិរចឆទបិទបញ្ជ ីគណរនយយែុសពី ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ

ស្ម្ងប់សហ្ាស្តូវោក់បញ្ជូនរាយការណ៍ហិរញ្ាវតថុម្ក ន.គ.សម្ិនឱ្យ

ហសួ ៦ខែ ១៥ថ្ងៃ គិតចប់ពីកាល្បរិរចឆទបិទបញ្ជ ីគណរនយយ

កាល្បរិរចឆទបិទបញ្ជ ីគណរនយយ

កាល្បរិរចឆទោក់បញ្ជូនរាយការណ៍ 

ស្ម្ងប់សហ្ាស

កាល្បរិរចឆទោក់បញ្ជូនរាយការណ៍ 

ស្ម្ងប់សហ្ាស

ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ថ្ងៃទី១៥ ខែរម្សា ថ្ងៃទី១៥ ខែកកកោ



ក្ំណត់ស្មាា េ់ការដាក្់បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត)

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 26



ក្ំណត់ស្មាា េ់ការដាក្់បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត)

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 27



ក្ំណត់ស្មាា េ់ការដាក្់បញ្ជូ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត)

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 28



ប្បព័នធផ្សពវផ្ាយរបស្់និយ័តក្រគណបនយយនិងស្វនក្មម

និយ័តករគណរនយយនងិសវនកម្ម 29

https://www.acar.gov.kh/facebook.com/acarcambodia
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