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I.

នសចកតីនផ្តើម
ន ើមបីបនតការន្លើយតបនៅនឹ ងតម្មូវការចំបាច់ របស់សហគមន៍ អងគការ

និ ងេម្ងឹងសមតថភាេបន្នថមអំេី

អភ្ិ បាេកិ ចចេក
អ ុងវ
ន ិស័យអងគការមិនន្មនរដាាភ្ិ បាេនៅកនុងម្េះរាជាណាចម្កកមពុជា។ អងគការគសក បានបនត
អនុវតតនវទិ កាសិកានរៀនសូម្តនេើកទី ២២សតីេីការម្គប់ម្គងហិរញ្ញ វតថុ នដាយន្ផ្អកនេើម្បធាន បទន្ េម្កុមការង្ករ
និ ងសិកាាកាមន្ េបានចូេរួមកនុងនវទិ កាសិកានរៀនសូម្តបានផ្តេ់នោបេ់នម្ជើ សនរ ើសកាេេី នវទិ កានរៀនសូម្ត
កនលងមកគឺ “សតង់ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុកមពុជាសម្ាប់អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ “ ។

នវទិ កាសិកានរៀនសូម្តនេើកទី ២២ននការម្គប់ម្គងហិរញ្ញ វតថុគឺម្តូវបានកំ ណ្ត់ អក
ន ចូ េរួមជំ នាញន្ផ្នក

ហិរញ្ញ វតថុន្ េអនញ្ជើញមកេី អងគការសាជិ ក និ ងមិនន្មនសាជិ ករបស់អងគការគសក។ នវទិ កាននះបានម្បារេធ
ន ើ ែន

ើងនេញមួ យនងៃនៅនងៃទី១៥ ន្ខសីហា ឆ្នំ២០១៨ នៅអាគារដាយកូ ននៀសិនន ើ ន្ េាននគាេបំណ្ងជាក់

លាក់ េទធផ្េរ ំេឹងទុករយៈនេេម យម និ ងកមមវ ិ ីេមអិត ូ ចខាងនម្កាមននះ៖

II.

នគាេបំណ្ងនននវទិកាសិកានរៀនសូម្ត
-

ន ើមបីជួយឲ្យសិកាាកាមបានយេ់ចាស់អំេីចាប់ សីេ
ត ី គណ្ននយយនិងសវនកមមសម្ាប់ អងគភាេមិនន្សែង
រកម្បាក់ ចំនណ្ញ

-

ន ើមបីជួយឲ្យសិកាាកាមយេ់ចាស់អំេីរនបៀបននការរនរៀបចំ របាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុនដាយអនុវតតន៍តាម
“សតង់ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុកមពុជាសម្ាប់អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ”

-

ន ើមបីបនងាើតបរ ិោកាសនវទិ កានរៀនសូម្តនិ ងន្ចករ ំន្េកក៏ ូ ចជាកសាងបណា
ត ញឲ្យកាន់ន្តានភាេរ ឹង
ាំកុងចំ
ន
នណាមអងគការសងគមសុីវ ិេ និងការទំ នាក់ទំនងជាមួ យមន្តនតីម្កុមម្បឹ កាជាតិ គណ្ននយយឲ្យ
កាន់ ន្តានម្បសិទធភាេ។

III.

កិចសា
ច ែ គមន៍ និង សនទរកឋានបើកកមមវ ិ ី
នលាក នសឿង សានរឿន នាយកម្បតិបតតិ

អងគការ អងគការ គសក បានន ើ គា
ែ រវកិ ចច េ់អងគ
សិកាាកាមទំងអងគការន្ េជាសាជិ ក និ ងមិន
ន្មនសាជិកននអងគការ គសក ន្ េាន
វតតាននៅនងៃននាះ។ ជាមួយគានននាះផ្ងន្ រ
នលាកបាននេើកទឹកចិតត េ់អងគសិកាាកាមទំង
អស់ថា (ម្បធានបទនងៃននះមិ នន្មនជាម្បធាន
បទងមីនទ) បទដាានេី រ
ន្ េនតតតនៅនងៃននះគឺ សតង់ដារគណ្ននយយ និង
ចាប់ ម្គប់ម្គងគណ្ននយយ និ ងសវនកមម។
ចាប់ េិនសសសម្ាប់អងគការមិ នរកម្បាក់ចំនណ្ញ

គឺ ចាប់ សីេ
ត ី គណ្ននយយនិងសតង់ដារបាយការណ្៍

ហិរញ្ញវតថុកមពជាសម្ាប់
អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ ម្តូវបានម្បកាសឲ្យនម្បើ ម្បាស់។ ចាប់ សីេ
ត ីសាគម
ុ
និ ងអងគការមិនន្មនរដាាភ្ិបាេ ចាប់ ការង្ករ ចាប់សីេ
ត ី របបសនតិសុខសងគម ម្តូវបានអនុ មតិឲ្យនម្បើ ម្បាស់ ។

បចចុបបននម្កុមការង្ករកំេុងជន្ជកេី ចាប់ សីេ
ត ី នសា ននិ វតស និងចាប់េនធដារ ។ ម្កុមការង្ករបនចចកនទសចាប់េនធ
ដារ ន្ េានសាសភាេមកេីតំណាងអងគការសងគមសុីវ ិេបានបានជន្ជកជាមួ យមន្តនតីេនធដារអំ េីនរឿងននះ។
មន្តនតីេនធដារបានានម្បសាសន៍ ថា ានម្បន្ហេ ៦៥០ អងគការ សាគម បាននសនើសុំនេខសាគេ់េនធដារ។
ចំ ន

ះអងគការន្ េមិ នទន់ បាននសនើសុំនេខសំគាេ់េនធដារ គួ រនសនើសុំឲ្យបានមុនន្ខ ូន ឆ្នំ២០១៨ នដាយមិនាន
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នទសន

ើយ។ នលាកបាននេើកទឹកចិតត េ់អងគសិកាាកាមទក់ទងមកអងគការ គសក និ ងអងគការន គូរ LAC,

DFLD នបើ សិនជាម្តូវការជំនួយបនចចកនទស
ការជាមួ យម្កសួង

ក់ េ័នធ

ក់េ័នផ្
ធ ូវចាប់
ល
។ នលាកបានបន្នថមផ្ងន្ រថា គសក នឹងកំេុងន ើ ែ

ូចជាម្កសួងមហានផ្ទ ម្កសួងនស ក
ា ិ ចច និងនាយកដាានេនធដារ នហើយគសកស

ជាមួ យសាជិកផ្ងន្ រន ើមបីឲ្យ ឹងថានតើ ានអងគការបុ នាមនន្ េបាននសនើសុំនេខសាគេ់េនធដារ និ ងានចំ នួន
បុ នាមនអងគការនទៀតន្ េមិនទន់ បាននសនើសុំនេខសាគេ់េនធដារននាះ ន ើ មបីជួយសម្មួេ េ់េួកនគឲ្យបានរួច
េនធចំណ្ូេម្បចំឆ្នំ ឬនសវាកមមនផ្សងៗនទៀត ន្ េការម្បកាសនិ ងតម្មូវនដាយម្កសួង។ កនុងនេេននាះផ្ងន្ រ
នលាកបាននេើកន ើង៣ចំណ្ុចន ើ មបីនសនើសុំ េ់មន្តនតីជំនាញបនចចកនទស៖
1. សូមឲ្យមន្តនតីជំនាញបនចចកជួ យ េ់អងគការសងគមសុីវ ិេ និ ងគាំម្ទបនចចកនទសរនបៀបនរៀបចំ របាយ
ការណ្៍តាមសតង់ដារហិរញ្ញវតថុ

2. នសនើសុំឲ្យការម្បតិ បតតិននះជាេកាណ្ៈសម័ម្គចិតត (មិនាននទសឬេិន័យន

ើយ) សតង់ដាររបាយការណ្៍

ននះគឺ ម្បតិបតតិជា cash basis ចប់េីនេេននះតនៅ និ ង
3. នសនើសុំឲ្យានរបាយការណ្៍តាមម្បេ័នអ
ធ នឡាញផ្ងន្ រ( online system)

IV.

េទធផ្េសនងាបនននវទិកាសិកានរៀនសូម្ត
នវទិ កាសិកានរៀនសូម្តននះម្បារេធន

ើងនេញមួ យនងៃនៅនងៃទី១៥ ន្ខសីហា ឆ្នំ២០១៨ នៅអាគារដាយកូ

ននៀសិនន ើ ន្ េានអនកចូ េរួមសរុប ២៥២នាក់ (ស្តសតី161នាក់ )នសមើនឹង១៣៤អងគការ ន្ េកនុងននាះរួមានៈ ៨២
INGOs, ៤៦ LNGOs, ៣ម្កុមហុនឯកជន, និ ង តំណាងអនញ្ជើញមកេី ម្កសួងនស ក
ា ិចច៣រូបផ្ងន្ រ។

ង
ើ វ ិញអំេីនមនរៀននននវទិកាសិកានរៀនសូម្តនេើកមុន សតេ
ី ី “ការអនុវតតចាប់និងេនធ

វគគទី១ ការរ ំេឹកន

ដារ” ននម្េះរាជាណាចម្កកមពជា(
នដាយ នលាក ាស ឃាង ម្បធានម្បតិបតតិ អងគការ CCIM)
ុ
ន ើមបីជាជំនួយសាមរតីកុងការចងចំ
ន
នមនរៀន

ន្ េបាននរៀនកាេេីនងៃទី ២៧ ន្ខមី នា ឆ្នំ២០១៨
នលាកាស
CCIM

ឃាង

ជាម្បធានម្បតិបតតិ

ននអងគការ

និ ងជាសាជិ កម្កុមការង្ករនននវទិ កាសិកា

នរៀនសូម្តការម្គប់ ម្គងហិរញ្ញ វតថុ
េនយេ់សិកាាកាមន

បានសងាបនិង

ើងវ ិញនូ វនមនរៀន សតីេី “ពនធដារ

និងចាប់ននត្បវទសក្សម្ពជា”
ុ

នដាយនតតតនេើម្ប

ធានបទេីរគឺ ”នសចកតីនផ្តើមននេនធម្បេ័នេ
ធ នធកមពជា”និ
ង
ុ
“កាតេែកិចសា
ច រនេើេនធសម្ាប់អងគការសងគមសុីវ ិេ”

ូ ចន្ េានាតិ កាសំខាន់ នៅកនុងបទបង្កាញខាងនម្កាម។

១ វសចក្សតីវ្តើម្ននពនធត្បព័នធពនធក្សម្ពជា
ុ
ាតិកាសំខាន់ៗ៖

1. នសចកតីនផ្តើមទូ នៅ និ ងេកាណ្ៈសំខាន់ ននេនធដារ
2. នគាេននោបាយសារនេើ រេនធ
3. រ ាបាេសារនេើេនធ
4. កំ ន្ណ្ទម្មង់នគាេននោបាយ និ ងរ ាបាេសារនេើេនធ
5. សិទិធនិងកាតេែកិចចរបស់អក
ន ជាប់េនធ
6. បទនេមើសបទបបញ្ញ តិ ស
ត ីេ
ត ីេនធដារ
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7. េនធបន្នថមនិងការម្បាក់
២ ការពែក្សិចសា
ច រវពើពនធសត្ាប់អងគការសងគម្សុេ
ី ិ
ាតិកាសំខាន់ៗ៖
១. ការចុះបញ្ជេ
ី នធដារ
២. ការម្បកាសបង់េនធ
៣. េនធកាត់ទុកទូនៅ
៤. េនធនេើម្បាក់នបៀវតស
៥. េនធនេើម្បាក់ចំណ្ូេ
នលាក ាស ឃាងបាននេើកន

ើងផ្ងន្ រថាម្បជាេេរ ាទំងអស់ម្តូវានកាតេែកិចប
ច ង់ េនធ នហើយនបើ

អងគការានការតលស់បូរការ
ត
ិោេ័យឬ នាយកម្បតិបតតិ ម្តូវជូន ំណ្ឹងនៅនាយកដាានេនធដារ ។ ជាេិនសស
ម្បសិននបើអងគការចង់ឲ្យានការនេើកន្េងេនធនេើម្បាក់ ចំណ្ូេម្តូវដាក់
នម្គាះេនធឬនេើកន្េងេនធេីម្កសួង។

កយម្បកាសេនធរច
ួ នសនើសុំការអនុ

ជាចុ ងនម្កាយនលាកបាននេើកទឹកចិតត េ់អងគសិកាាកាមឲ្យអានឯកសារ

និ ងចាប់េនធដារបន្នថមនទៀតន ើ មបីឲ្យកាន់ ន្តយេ់ចាស់។
ឯកសារទំងននះអាចរកបាននៅកនងនគហទំ
េ័ររបស់នាយកដាានេនធដារ www.tax.gov.kh
ុ
ក្សរណីសិក្សា ននអងគការ រស់ និង វរៀន ក្សម្ពជា
(Live and Learn Cambodia)
ុ

សតព
ី ី ការត្បរិបរតិ

អ និងការផ្លាស់បរជាេិ
តូ
ជាាានក្សនងការត្រប់
ត្រង
ុ

ទធក្សម្មវត្កាយវព

ចូ

រ ួម្

វេទិកាសិក្សាវរៀនសូត្រការត្រប់ត្រងហិរញ្ញ េរថុ

អនកស្សី កុេ

សុភាេម្បធានម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុ

និងរ បា
ា េននអងគការ រស់ និង នរៀន កមពជា
បានន្ចក
ុ
រ ំន្េកនូ វបទេិ នសា ន៍ េៗ
អ របស់

អនកស្សីបនាទប់េីបាន

ចូ េរួមនៅកនុងវគគនវទិ កាសិកានរៀនសតីេីការម្គប់ ម្គង
ហិរញ្ញ វតថុន្ េនរៀបចំ នដាយអងគការ គសក។
អនកស្សីបាននេើកន

ើងថានវទិ កាសិកានរៀនសូម្ត

ននះានសារសំខាន់ណាស់ នវទិ កាននះបានន្ចករ ំន្េកនូ វ
ចំ នណ្ះ ឹ ងនិងបទេិនសា ន៍ ងីៗ
ម និងការអនុ វតតជាក់ ន្សតង
ជានម្ចើនេី សិកាាកាម នលាកម្គូ និងអនកម្គូ ន្ េនយើងមិន
អាចនរៀនបានេី សាលានរៀននទ។

ជាក់ន្សតង

អនកស្សីបាន

ទទួ េចំ នណ្ះ ឹងជានម្ចើ នេី នវទិ កាសិកានរៀនសូម្តននះនហើយបានយកនៅអនុវតតន៍តទេ់នៅកនុងការង្ករ អនកស្សី
បន្នថមថាគាប់ ជួនជាអងគការ េ់នេេនវលាន ើ កា
ែ រ្លុះបញ្
ច ំងនគាេននោបាយផ្ង

និ ងនដាយនោងនៅនេើតួ

នាទី និ ងការទទួ េខុ សផ្ងន្ រននាះ អនកស្សីម្តូវបាននាយកម្បតិបតតិនិងបុគគេិកថានក់ ម្គប់ ម្គងផ្តេ់ឧិកាសឲ្យអនក
ស្សីេិនិតយនមើ េន

ើងវ ិញនូវនគាេននោបាយេទធកមមរបស់អងគការ។ អនកស្សីបានបន្នថមថា នគាេននោបាយ

េទធកមមននះេីមុនានការន្ចងមិ នសូវចាស់លាស់េីនិតិវ ិ ី នទ
នម្កាយេី បានចូ េនរៀនេីនវទិ កាសតីេី

ការម្គប់ម្គងេទធកមម

នគាេននោបាយេទធកមម នដាយានការចូ េរួមេីអក
ន

វា ូ ចជានៅានភាេទូ េំទូលាយនេក

បុ ន្នត

អនកស្សីយេ់ចាស់នហើយបានយកនៅន្កសម្មួេ

ក់េ័នធ ូចជាបុគគេិក នាយកម្បតិបតតិ និ ងម្កុមម្បឹ កាភ្ិ

បាេ បចចុបបនននគាេននោបាយេទធកមមននះបានន្ចងោងចាស់េីនិតិវ ិ ី នហើយអនុមតិនដាយម្កុមម្បឹកាភ្ិ បា
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េ។ ជាងននះនៅនទៀតបុគេ
គ ិកកាន់ ន្តយេ់ចាស់និងម្បតិបតតិតាមនដាយយកចិ តទ
ត ុ កដាក់ ជាងេីមុន

ូចជារាេ់

ននការទិ ញទំនិញអែីមួយេួកនគ ឹងថា ទំនិញននាះានតនមលបុ នាមន អនកណាខលះចូ េរួមនៅកនុង ំ នណ្ើរការនិ មួយៗ

ជាន ើ ម។ ជាចុ ងនម្កាយអនកស្សីនេើកទឹកចិ តត េ់អងគសិកាាកាមថា នោងតាមបទេិនសា ន៍ របស់អក
ន ស្សី អងគការ
នទនទៀតគួ រន្តនេើកទឹ កចិតតនិងផ្តេ់ឧិកាសឲ្យសហការ ីរបស់ខួនបានចូ
ល
េរួមនវទិ កាសិកានរៀនសូម្តននះ វាាន

សារសំខាន់ណាស់ េីនម្

ះវាជានវទិ កាន្ េន្ចករ ំន្េកេីបទេិ នសា ន៍ និ ងជី វ ិតការង្ករម្បចំនងៃេិតៗ។

សូមនមើ េករណ្ីសិកាេមអិតបន្នថមតាមរយៈវ ីន អូខីន
ល ិ ងឯកសាររបស់អក
ន ស្សី កុ េ សុភាេ នៅកនុងនវបសាយ
របស់អងគការគសក និងនៅឧបសមពន័។
ធ

េរគទី២

បទបង្ហាញអំពី ចាប់សព
ី ត ី “ រណវនយយ និងសេនក្សម្ម”

វដាយ វោក្ស វសង រុោ អរគវ

ខាធិការរងននអរគវ

ខាធិការដាានត្ក្សុម្ត្បឹក្សាជារិរណវនយយ

ន ើមបីឲ្យសិកាាកាមកាន់ ន្តយេ់ចាស់អំេីចាប់
សតីេី គណ្ននយយនិងសវនកមម នលាក នសង តុលា ជាអគគ
នេខា ិការរងននអគគនេខា ិការដាានម្កុមម្បឹកាជាតិ
គណ្ននយយ

នលាកបានន ើ ប
ែ ទបង្កាញនដាយនតតតនេើ

ាតិ កាសំខាន់ៗ ូចជា៖
1. ការវ ិវឌ្ឍននវ ិស័យគណ្ននយយនៅកមពុជា
2. ចាប់ សីេ
ត ីគណ្ននយយ និងសវនកមម

3. ម្បកាសសតីេីការដាក់ឱ្យអនុ វតតសង
ត ់ ដារបាយ
ការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុកមពុជាសម្ាប់ អងគភាេមិន
ន្សែងរកម្បាក់ ចំនណ្ញ
4. ទសសនវ ិស័យ

1. ការេិេឌ្ឍេិសយ
័ រណវនយយវៅក្សម្ពជា
ុ

2. ចាប់សព
ី ត ីរណវនយយនិងសេនក្សម្ម (www.naccambodia.gov.kh)
ក) ាតិកាននចាប់ (១៣ ជំេូក និង ៣៩ ាម្តា)
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ខ) នគាេបំណ្ង នគាេនៅ និងវ ិសាេភាេ
 វ ិសាេភាេ៖ អនុវតតចំន


ះគណ្ននយយករ ម្កុមហុនគណ្ននយយ

កយគនលឹះ នយើងអាចរកនមើេបាននៅកនុងនិ យមន័ យ

គ) ម្កបខណ្ឌសាថប័ន
 តួនាទី ម្កុមម្បឹកាជាតិគណ្ននយយ (ក.ជ.គ) (ម ៧)៖
1. នរៀបចំ ន ើប
ែ ចចុបបននកមម និ ងអនុម័តនសចកតីម្

ង៖ សតង់ដាគណ្ននយយ សតង់ដាសវនកមម និ ងវ ិធាននិ ងនីតិវ ិ ី

អនុវតតន៍សង
ត ់ ដាគណ្ននយយនិងសវនកមម

2. សនម្មចផ្តេ់ េយួរ និង កហូតអាជាាបណ្ណ ម្បកបវ ិជាជជី វៈគណ្ននយយនិ ងសវនកមមនៅកនុងម្េះរាជាណាចម្ក
កមពុជា
3. នរៀបចំ អនុ ម័ត និ ងអនុវតតវ ិធាននិងនីតិវ ិ ី សម្ាប់ ការតាមដាននិ ងម្តួតេិនិតយការអនុ វតតចាប់និង
បទបបញ្ញតិ ជា
ត
រាន

ក់េ័នន
ធ ឹ ងគណ្ននយយនិងសវនកមម

4. េិ និតយនិ ងនដាះស្សាយបណ្ឹ ត ងឬវ ិវាទ

ក់ េ័នធនឹងគណ្ននយយនិងសវនកមម
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5. សនម្មចចត់វ ិធានការវ ិន័យឬទណ្ឌកមមរ ាបាេចំ ន

ះអំ នេើបំ

នបទបបញ្ញ តិ ត

ក់ េ័នធគណ្ននយយនិងសវន

កមម
6. តំ ណាងម្កសួងនស ក
ា ិ ចន
ច ិងហិរញ្ញ វតថុ នៅចំ ន

ះមុ ខសាថប័ នតុ លាការ ចំន

ះនរឿងកតី

ក់ េ័នគ
ធ ណ្ននយយ

និ ងសវនកមម

7. ន ើក
ែ ិ ចចសហម្បតិ បតតិការជាមួ យអងគការជាតិ និងអនតរជាតិ កុងការង្ករ
ន

ក់ េ័នន
ធ ឹងវ ិស័យគណ្ននយយនិង

សវនកមម

8. ម្គប់ ម្គងនិ ងអភ្ិ វឌ្ឍវ ិស័យគណ្ននយយនិ ងសវនកមម
9. េិ និតយ តាមដាន និងវាយតនមលនេើន្ផ្នការ ការអនុ វតតន្ផ្នការ និងសកមមភាេរបស់សាថប័នវ ិជាជជី វៈ
គណ្ននយយនិ ងសវនកមម
10. ន ើ ជា
ែ តំណាងម្េះរាជាណាចម្កកមពុជានៅកនុងអងគការជាតិ និងអនតរជាតិ កុងវ
ន ិស័យគណ្ននយយនិ ង
សវនកមម។
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សាគេ់៖ សូមនេើកទឹកចិតត

េ់អងគសកា
ិ ា កាម នបើជួេសវនកមម
សូមជួេម្កុមហុនន្ េានការ
ទទួេសាគេ់េកាណ្ៈផ្លូវចាប់មកន ើែ
សវនកមមអងគការ(ហាមជួេបុគេ
គ )។
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ត្បកាសសតព
ី ីការដាក្ស់ឱ្យអនុេរតសង
ត ់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញ េរថក្សម្ព
ជាសត្ាប់
អងគភាពម្ិន
ុ
ុ
ស្សែងរក្សត្បាក្ស់ចំវណញ

វោ

បំណង

 ម្បកាសននះ ាននគាេបំណ្ងដាក់ឱ្យអនុ វតតសង
ត ់ ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុកមពុជាសម្ាប់ អងគភាេមិនន្សែង
រកម្បាក់ ចំនណ្ញទំងអស់ន្ េម្តូវបានបនងាើតន
ន្មនរដាាភ្ិ បាេ និងបទបបញ្ញ តិ ត

ើងនដាយអនុ នលាមតាមចាប់សីេ
ត ី សាគម និងអងគការមិ ន

ក់េ័នធជា រាន(ម្បការ១)។

 មូ េដាានកនុងការនរៀបចំ សង
ត ់ ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុកមពុជាសម្ាប់ អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ (ម្តូវ
នរៀបចំ ន

ើងនដាយន្ផ្អកនេើមូេដាានគណ្ននយយសាច់ម្បាក់ (ម្បការ៣)

 កាតេែកិចរច បស់អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ
 កាតេែកិចចកាន់បញ្ជីគណ្ននយយ
 នរៀបចំ របាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុឱ្យបានម្តឹម
ម្តូវ ូ ចានន្ចងនៅកនុងចាប់ សីេ
ត ី

គណ្ននយយនិ ងសវនកមម និ ងបទបបញ្ញតិ ត
ក់ េ័នធជា រាន។
 កាតេែកិចប
ច ញ្ូជ នរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ

ម្បចំឆ្នំមកម្កុមម្បឹកាជាតិ គណ្ននយយ។

 កាតេែកិចចដាក់ របាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុឱ្យ

រងសវនកមមឯករាជយ តាម េកាខណ្ឌ និង
នី តិវ ិ ី ន្ េកំ ណ្ត់ នដាយម្បកាសរបស់
រ ម
ា ន្តនតីម្កសួងនស ាកិចន
ច ិងហិរញ្ញ វតថុ។

 បដិបបញ្ញ រតិ
អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញន្ េមិ នអាចនរៀបចំរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុម្បចំឆ្នំនដាយអនុ នលាម

តាមសតង់ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុកមពុជាសម្ាប់អងគភាេមិ នន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ ូ ចកំ ណ្ត់ កុងម្បកាសននះ
ន

ម្តូវនសនើសុំការអនុ ញ្ញតេី ក.ជ.គ ជាមុ ន ឬម្តូវជូន ំណ្ឹងមក ក.ជ.គ. គណ្ននយយ កនុងករណ្ីអងគភាេមិនន្សែងរក
ម្បាក់ ចំនណ្ញននាះអនុវតតសង
ត ់ ដាគណ្ននយយកមពុជា ជា រាន។

 សាគេ់៖ កនុងករណ្ីនម្បើ សង
ត ់ ដាណាមួ យននសតង់ដាទំង៣ននះ (សតង់ដាគណ្ននយយ (ម១១), សតង់ដាសវនកមម
(ម១២), ម្កមសីេ ម៌ វ ិជាជជី វៈ (គណ្ននយយករ និងសវនករ) (ម១៣,១៤) នដាយម្គាន់ ជូន ំ ណ្ឹង

នៅក.ជ.

គ។
 រាេ់ការនរៀបចំ តារាងគណ្ននយយ និងម្បេ័នធគណ្ននយយម្តូវតម្មូវម្តូវនៅតាមទម្មង់ ន្ េម្កសួងបានផ្តេ់
ឲ្យ។

 ការរត្ម្ូេវ្េងវទៀរ
អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញម្តូវាននេខអតតសញ្ញណ្កមមរាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ

ន្ េន្បបបទ

និ ងនី តិវ ិ ីននការផ្តេ់នេខអតតសញ្ញណ្កមមរាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុម្តូវកំ ណ្ត់ នដាយម្កុមម្បឹកាជាតិគណ្ននយយ។
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 សាគេ់៖ ម្តូវនសនើសុំនេខកូ និ ងទម្មង់ របាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ (អាចនសនើសុំតាមម្បេ័នធនអន

ចម្តូនិក online)

េី ម្កុមម្បឹកាជាតិ គណ្ននយយ។

ទសេនេិសយ
័
•

បនងាើតសតង់ដាគណ្ននយយសម្ាប់ សហម្គាស ុនម យម

•

បនងាើតសតង់គណ្ននយយសម្ាប់ វ ិស័យសាធារណ្ៈ

•

បនងាើតសតង់ដាគណ្ននយយសម្ាប់ អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ

•

បនងាើតកមមវ ិ ី សិកាគណ្ននយយជំ នាញជាតិ

•

ម្តួតេិនិតយ និ ងតាមដានការអនុវតតចាប់ សីេ
ត ី គណ្ននយយ និងសវនកមម និ ងេិខិតបទដាានគតិ យុតត
ក់ េ័នធ ជា រាន

•

េម្ងឹ ងការម្គប់ ម្គងវ ិជាជជីវគណ្ននយយ និ ងសវនកមម ឱ្យកាន់ន្តានម្បសិទធភាេ

•

េម្ងឹ ងគុ ណ្ភាេសវនកមម

សំនួរ
១. ម្បការ៥ ននម្បកាស ៣៣៥

ចនមលើយ
ក់ េ័នធនៅ CIFRS ម្តូវជូន ំណ្ឹង

នឹ ងការអនុ វតតសង
ត ់ ដាគណ្ននយយ (FRS) ?
២. បនាទប់េីការជូ ន ំ ណ្ឹងនៅក.ជ.គ នតើម្តូវ ការជូ ន ំ ណ្ឹងមិ នចំបាច់ រង់ ចំនទ
រង់ ចំការន្លើយតបនទ? នហើយនបើ សិនជាអងគ នបើអងគការបានអនុ វតត េ់ម្បេ័នធ cash modify basis មិ ន
ការនម្បើ cash modify basis ម្តូវជូន ំណ្ឹង ចំបាច់ ជូន ំណ្ឹងនៅក.ជ.គ នទ។
ន្ រឬនទ?

៣. របាយការណ្៍តាមឆ្នំសារនេើេនធ ម្តូវន្ត កនុងករណ្ីានឆ្នំសារនេើេនធខុសគានម្តូវនសនើសុំនៅក.ជ.គ អំ េី
តម្មូវតាមឆ្នំម្បតិ ទិន? នតើអម្តាបតូរម្បាក់ គិត ការនម្បើម្បាស់ឆ្នំសារនេើេនធរបស់អងគការសាមុី ។
ូ ចនមតច?

អម្តាបតូរម្បាក់ ៖ គិតជារូបបិយប័ ណ្ណម្បតិបតតិ និងរូបបិយប័ ណ្ណ
នរៀេ។ កត់ ម្តាអាចនៅនេេន្ េានការបតូរ ម្បាក់ យក
តាម

៤. ការដាក់ របាយការណ្៍ម្បចំឆ្នំនៅ

នាគារជាតិ នៅនេេបិ ទបញ្ជីម្បចំឆ្នំ។

កនុងករណ្ីឆ្នំសារនេើ េនធចប់ មុនម្តូវនសនើសុំ នៅក.ជ.គ (យក

ក.ជ.គ តាមម្បតិទិនម្បចំឆ្នំ ន្តនបើ សិនជា អម្តាបតូរម្បាក់ នៅនេេបិទបញ្ជី)
អងគការចប់ មុនគិ ត ូ ចនមតច?
៥. ម្កសួងនស ាកិចចននះសំនៅនៅក.ជ.គឬ?

បចចុបបនននផ្ាើនៅម្កសួង នហើយក.ជ.គ គឺ ជានសនា ិ ការរបស់
ម្កសួង។
ការនផ្ាើរបាយការណ្៍ម្តូវបិទបញ្ជីគឺមិនចំបាច់រង់ ចំសវនកមម
នទ

នបើ សិនសាថប័ នននាះមិនជាប់ សវនកមម

(នឹ ងាននសចកតី

ម្បកាសសតីេីសវនកមម) ។ នហើយសវនកមមបចចុបបននជាការសម័ម្គ
ចិ តឬ
ត តម្មូវការរបស់ាចស់មូេនិ ិ

៦. នេេចុ ះអនុ សារណ្ៈន្តងន្តានការនសនើ ានន្តរបាយការណ្៍សតង់ដាគណ្នននយយននះនទ
សុំរបាយការណ្៍ នតើ ានរបាយការណ្៍នផ្សង
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េី របាយការណ្៍សតង់ដាឬោងណា?
៧. នតើ ានអែីន្ េបញ្
ជ ក់ថានយើងកំេុងអនុ

របាយការណ្៍អាចភាជប់ ជាមួ យនូ វរបាយការណ្៍សវនកមម

វតតតាមសតង់ដាគណ្ននយយ?

(IFRS or CFRS)

៨. ការដាក់របាយការណ្៍មិនទន់ ម្តូវនសនើសុំ េនាននការបិ ទបញ្ជីរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ មិនន្មនការេនា
េនាានរយៈនេេន្ រឬនទ?

ានទម្មង់

នទ?

ការដាក់ របាយការណ្៍នទ។

រយៈនេេននការសុំេនារយៈ

នេេននការបិ ទបញ្ជីមិនទន់ ានកំ ណ្ត់ នទ។

គំ រនូ សនើសុំមិន

ទន់ ាននទ ន្តអាចនម្បើ េិខិតរបស់អងគភាេខលួនឯងបាន។
៩.

នតើនយើងអាចនផ្ាើរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ នយើងអាចនផ្ាើរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុមុ នរបាយការណ្៍សវន

មុ នបញ្ចប់របាយការណ្៍សវនកមមបានន្ រ

កមមបានេីនម្

ឬនទ?

ន

១០.

នតើ ការបិទបញ្ជីហិរញ្ញ វតថុ

ការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ ូចគានឬនទ?

ះចាប់ មិនទន់ តម្មូវឲ្យានសវនកមមនៅ

ើយ ឬនៅនេេបញ្ចប់សវនកមមនផ្ាើក៏បានន្ រ។

និងរបាយ ការបិ ទបញ្ជីហិរញ្ញ វតថុ គឺ ន ើមបីការន ើ រែ បាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ

១១. នតើ ងវ ិកាជំនួយនដាយតទេ់នៅអងគការ ការកត់ម្តាចំណ្ូេ (របស់អងគភាេន្តមួ យ) មិ នន្មនជាចំ ណ្ូេ
ន គូ នម្កាមន្មះរបស់អងគការនយើង គួ រដាក់
កនុងរបាយការណ្៍ន្ រឬនទ?
១២. កមចីម្តូវកត់ ោង ូ ចនមតច?

នទ។

ការខចីេុយ (ចំ ណ្ូេជាកមចី កត់ ម្តាជាចំ ណ្ូេមូ េ ន)

១៣. ម្បសិននបើនយើងបានអនុវតតន៍ ISRF ម្តូវ ម្បសិននបើនយើងបានអនុ វតតន៍ ISRF ម្តូវជូន ំ ណ្ឹងនៅក.ជ.គ
ជូ ន ំ ណ្ឹងនៅក.ជ.គន្ រឬនទ?
១៤.

នដាយបញ្
ជ ក់ ថារបាយការណ្៍ម្តូវបានន ើ តា
ែ មសតង់ដាISRF ។

នបើអងគការនទើបានសកមមភាេរយៈ អងគភាេទំងអស់ម្តូវន្តន ើរែ បាយការណ្៍នទះជាាន

នេេខលីកុងឆ្
ន
ន ំ២០១៨

នតើ ម្តូវន ើ រែ បាយការ សកមមភាេន្តមួ យសបាតហ៍ក៏នដាយ។

ន្ រឬនទ?
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េរគទី៣: បទបង្ហាញសតព
ី ី “ត្ក្សបខ័ណឌននការអនុេរតសង
ត ់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញ េរថក្សម្ព
ជា
ុ
ុ
សត្ាប់អងគភាពម្ិនស្សែងរក្សត្បាក្ស់ចំវណញ”

នដាយ នលាក នសង តុលា អគគនេខា ិការរងននអគគនេខា ិការដាានម្កុមម្បឹកាជាតិគណ្ននយយ
នលាក នសង តុលា បានបនតការន ើប
ែ ទ
បង្កាញនិងេនយេ់ េ់អងគសកា
ិ ា កាមសតី
េី“ម្កបខ័ណ្ឌននការអនុវតតសង
ត ់ដារបាយ
ការណ្៍ហិរញ្ញវតថកមព
អងគភាេមិន
ុ ជាសម្ាប់
ុ

ន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ”នដាយានាតិកាសំ
ខាន់ៗ ូចជា៖
 នគាេបំណ្ង
 វ ិសាេភាេ
 សតង់ដា
 កាេបរ ិនចេទចូេជា រាន
 ភាគ ក៖ េកាខណ្ឌចំបាច់ជាក់លាក់
 ភាគ ខ៖ ការនរៀបចំអនតរកាេ
-

នគាេបំណ្ង
 គុ ណ្ភាេននេ័ត៌ានកនុងរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ
 សងគតិភាេេ័ត៌ានកនុងរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ

 ការនម្បៀបន ៀបេី អងគភាេមួ យនៅអងគភាេមួ យ
 ការនម្បៀបន ៀបេី ការ ិយបរ ិនចេទមួ យនៅការយបរ ិនចេទមួ យនទៀត
-

វ ិសាេភាេ
 សតង់ដាននះអនុ វតតចំន

ះន្តអងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ ចំនណ្ញទំងអស់ន្ េម្តូវបានបនងាើតន

ើង

នដាយអនុនលាមតាម៖
-

ចាប់ សីេ
ត ី សាគម

-

អងគការមិនន្មនរដាាភ្ិ បាេ

-

ក់េ័នធជា រាននៅកនុងម្េះរាជាណាចម្កកមពុជា។
សតង់ដារ៖ អនុ វតតតាមមូ េដាានគណ្ននយយសាច់ម្បាក់ (cash-based accounting)

-

កាេបរ ិនចេទចូេជា រាន

-

-

បទបបញ្ញតិត

អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញម្តូវអនុ វតតន៍សង
ត ់ដាននះចប់េីឬនម្កាយនងៃទី០១

ន្ខមករា

ឆ្នំ២០១៨តនៅ។
-

ឆ្នំម្បតិទិន នងៃទី ០១ មករា

េ់ នងៃទី៣១

ូន ននឆ្នំនីមួយៗ។ នៅនេេរាយការណ្៍អែីន្ េ
ម្បតិ បតតិការនៅបំ ណាច់ ឆ្នំ។មូ េដាានគណ្ននយយបងគរវាានម្បនោជន៍ េ់ការន ើ រែ បាយ
ការណ្៍របស់នយើង។
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ភារ ក្ស៖

ក្សខខណឌច ំបាច់ជាក្ស់ោក្ស់

 ស្្នក្សទី១៖ វសចក្សតីស្ណន ំ
-

កំ ណ្ត់េីេកាខណ្ឌចំសម្ាប់ ការនរៀបចំ របាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុវាកយសេទម្តូវបានកំ ណ្ត់ នៅ

កនុងសទទនុ ម្កមកនុងន្ផ្នកទី៧។
 ស្្នក្សទី២៖វោ បំណងននការវរៀបចំរបាយការណ៍និងទិដភា
ា ពទូវៅនន
សត្ាប់រាយការណ៍វោ

ក្សខខណឌច ំបាច់

បំណងននការរាយការណ៍

1. ទិ ាភាេទូនៅរបស់អងគភាេ
2. នគាេនៅរបស់អងគភាេ
3. សកមមភាេរបស់អងគភាេនៅកនុងឆ្នំ
4. ចំ ណ្ូេនិងចំ ណាយនៅកនុងឆ្នំ

5. ម្បភ្េសាច់ ម្បាក់ ន្ េទទួេបាន
6. ការ ិយបរ ិនចេទននរបាយការណ្៍និ ង
ការនម្បៀបន ៀបេ័ ត៌ានននរបាយ
ការណ្៍ជាមួ យការ ិយបរ ិនចេទ
រាយការណ្៍មុ ន
7. នគាេននោបាយគណ្ននយយ
ន្ េអងគភាេបានអនុវតតន៍
8. សមតថភាេរបស់អងគភាេបនតសនម្មចបាននូ វនគាេបំណ្ងនិងម្បតិ បតតិការរបស់ខួននៅនេេ
ល
អនាគត។

 សាសធាតុចបា
ំ ច់ននរបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុ

1. េ័ ត៌ានរបស់អងគភាេន្ េេនយេ់អំេីអងគភាេ
2. របាយការណ្៍ចំ ណ្ូេនិងចំ ណាយន្ េបង្កាញអំេីសាច់ ម្បាក់ ន្ េបានទទួេនិ ងបានទូ ទត់ នដាយ
អងគភាេ
3. កំ ណ្ត់ សាគេ់នេើរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ

 េ័ត៌ានទូនៅ
របាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់អងគភាេម្តូវរួមបញ្ូច េរាេ់សកមភាេទំងអស់របស់អងគភាេ ូចជា៖
1. េ័ ត៌ានរបស់សាខាទំងអស់ឬអងគភាេម្បតិ បតិច
ត ំ ណ្ុះ

2. ការកំ ណ្ត់ អតតសញ្ញណ្អំេីសាខាឬអងគភាេម្បតិ បតតិចំណ្ុះនានាន្ េសិត
ថ នៅនម្កាមអងគភាេាន
ទំ នាក់ទំនងតទេ់ជាមួ យនឹងទម្មង់ ចាប់ (Legal Form)ន្ េអងគភាេាន។
 សងគតិភាេននការដាក់បង្កាញ
 ចំ នួនទឹកម្បាក់ ទំងអស់ម្តូវកំ ណ្ត់ ជាម្បាក់ នរៀេន្ផ្អកនេើអម្តាបតូរម្បាក់ ផ្ូវការន្
ល
េនបាះផ្ាយនដាយ
នាគារជាតិននកមពុជា។

 អងគភាេមិនម្តូវតលស់បូររនបៀបបង្ក
ត
ា ញេ័ ត៌ាន ឬតលស់បូរខទ
ត ង់ននការលាតម្តដាងេី ការ ិយបរ ិនចេទមួ យ
នៅការ ិយបរ ិនចេទមួ យនទៀត នេើកន្េងន្ត៖

័នតណាមួ យននកិ ចម្ច បតិ បតតិការរបស់អងគភាេ ឬ
 ានការតលស់បូរជាសារវ
ត

 សតង់ដាននះតម្មូវឲ្យានការតលស់បូរការដាក់
ត
បង្កាញឬខទង់ននការលាតម្តដាង។
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 ការមិនកាត់កងចំនួនទឹកម្បាក់
 សាច់ ម្បាក់ ន្ េបានទទួេនិ ងសាច់ ម្បាក់ ន្ េបានទូ ទត់ (នទះបីកុងនគាេបំ
ន
ណ្ងម្បហាក់ម្បន្ហេ
ក៏ នដាយ)មិនម្តូវកាត់កងគានន

ើយ។

 ការន្កតម្មូវកំហស
ុ ្គង
 កំ ហុសជាសារវ ័នតម្តូវបានន្កឲ្យបានឆ្ប់ តាមន្ េអាចន ើ នែ ៅបាន
 កំ ហុស្គងន្ េនកើតន
ការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ

ើងកនុងអំ

ុងការ ិយបរ ិនចេទរាយការណ្៍ម្តូវន្កតម្មូវមុននេេបិទបញ្ចប់ របាយ

 កំ ហុស្គងជាសារវ ័នតន្ េទក់ ទងនឹងការ ិយបរ ិនចេទមុ នម្តូវបានន្កតម្មូវ
របាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុឆ្នំននះមុននេេបិទបញ្ចប់ ននរបាយការណ្៍។

និងលាតម្តដាងនៅកនុង

 ស្្នក្សទី៣៖ ព័រ៌ ានរបស់អងគភាព


នគាេបំណ្ងនិងតនមលចំន

ះអនកនម្បើម្បាស់ៈ

1. សនងាបឲ្យអនកនម្បើ ម្បាស់បាន ឹងអំេីអី ន្ែ េអងគភាេបានន ើ ែ និងរនបៀបន្ េអងគភាេបាននរៀបចំ
2. ជួ យអនកនម្បើ ម្បាស់កុងការយេ់
ន
ឹ ងអំ េីអងគភាេ និ ងជាេិ នសសជួ យ េ់េួកនគកនុងការបកស្សាយ
នេើរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ

 េ័ត៌ានចំបាច់
1. ន្មះនិងម្បនភ្ទរបស់អងគភាេ
2. នេខចុ ះបញ្ជីនិងនេខចុ ះអតតសញ្ញណ្កមមសារនេើេនធ អ.ត.ប របស់អងគភាេ(ម្បសិននបើ ាន)
3. នគាេបំ ណ្ងរបស់អងគភាេ
4. ការបរ ិោយអំេីអងគការនេខរបស់អងគភាេ(រួមទំងអភ្ិ បាេកិ ច)ច
5. ម្បភ្េចមបងននសាច់ ម្បាក់និង នធានរបស់អងគភាេ
6. វ ិ ី សាស្តសតចមបងន្ េអងគភាេនម្បើ ម្បាស់កុងការម្បមូ
ន
េនិ ិ

7. ការេឹ ងន្ផ្អករបស់អងគភាេនៅនេើអនកសម័ម្គចិ តន
ត ិងទំនិញឬនសវាបានេី ការបរ ិចចគ
8. េ័ ត៌ានបន្នថមរបស់អងគភាេន្ េម្តូវបានចត់ ទុកថាានសារៈសំខាន់ េ់ការយេ់ ឹ ងជាទូ នៅ
របស់អក
ន នម្បើម្បាស់។
 ស្្នក្សទី៤៖ របាយការណ៍ចំណូ

និងចំណាយ

 ចំណ្ូេ (ចំបាច់)
ចំណ្ូេកិចម្ច បតិបតតិការ៖
ក) ការបរ ិចចគ

ការនរអង្កគសម្បាក់ និង

ចំ ណ្ូេម្បហាក់ ម្បន្ហេនផ្សងនទៀត
ខ)

កនម្ម

ការចូ េរួមវ ិភាគទន

និង

ចំ ណ្ូេនផ្សងនទៀតេី សាជិ ក
គ) ចំ ណ្ូេេី ការេក់ទំនិញ ឬនសវា និង
ឃ) ការម្បាក់ ភាគលាភ្ និងចំ ណ្ូេេី
ការវ ិនិ នោគនផ្សងៗ។

Page 14 of 26

 ចំណ្ូេមូេ ន
(គឺ ជាចំ ណ្ូេន្ េទទួ េបានេី ការេក់ ម្ទេយ
សមបតតិឬ នធានរបស់អងគភាេ )
ង) ចំ ណ្ូេេី ការេក់ នធាននិង
ច) ចំ ណ្ូេេី កមចី
 ចំណ្ូេ (េ័ត៌ានជនម្មើស)
 ចំណ្ូេម្បតិបតតិការ
ក) ការបរ ិចចគេី សាធារណ្ជន
ខ) ចំ ណ្ូេេី ការនរអង្កគសម្បាក់
គ) អំ នណាយមិនទក់ទងតទេ់នឹងការផ្តេ់នសវា
ឃ) កនម្មនិងការចូ េរួមវ ិភាគទនេី សាជិក
ង) ការបរ ិចចគ ឬការផ្តេ់នានាេី សាជិក
ច)ចំ ណ្ូេេី អំនណាយឬកិចចសនាសម្ាប់ នសវាជាមួយរ ាបាេថានក់ ជាតិ និ ងថានក់ នម្កាមជាតិ
្) ចំ ណ្ូេេី អំនណាយឬកិ ចចសនាសម្ាប់ នសវាជាមួ យភានក់ ង្ករមិនន្មនរដាាភ្ិបាេ
 ចំណាយ (េ័ត៌ានចំបាច់)
 ចំ ណាយកិ ចម្ច បតិ បតតិការ
ក) ចំ ណាយទក់ទងនឹ ងការនរអង្កគសម្បាក់ ជាសាធារណ្ៈ
ខ) ចំ ណាយទក់ទងនឹ ងនិនោជិកនិងអនកសម័ម្គចិ តត
គ) ចំ ណាយទក់ទងនឹ ងការផ្តេ់ទំនិញ ឬនសវា និង
ឃ) អំនណាយ និ ងបរ ិចចគន្ េបានទូ ទត់
 ចំណាយមូេ ន (គឺ ជាការចំ ណាយនៅនេើសាារការ ិោេ័យ)
ង) ការទិ ញ នធាន និ ង
ច) ការសងកមចី
 ចំណាយ (េ័ត៌ានជនម្មើស)
ចំណាយកិចម្ច បតិបតតិការ
ក) ចំ ណាយរ ាបាេនិ ងនផ្សងៗ
ខ) ចំ ណាយភ្តិ សនា និ ងការជួ េ
គ) កនម្មនេើសមព័នធភាេ
ឃ) ចំណាយការម្បាក់ និ ង
ង) ចំ ណាយនេើកមមវ ិ ី ឬតាមគនម្ាង
ច) ចំ ណាយនេើកិចចម្បតិបតតិការនផ្សងនទៀត
 គណ្នី នាគារនិងសាច់ម្បាក់ (េ័ត៌ានចំបាច់)
ក) គណ្នី នាគារ
ខ) ម្បាក់បនញ្ញើានកាេកំណ្ត់ និ ង
គ) សាច់ ម្បាក់កុងន្
ន
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 េ័ត៌ាន នទនទៀត (េ័ត៌ានជនម្មើស)
របាយការណ្៍ចំ ណ្ូេនិងចំ ណាយម្តូវរួមបញ្ូច េនូវេ័ ត៌ានបន្នថមណាន្ េម្តូវចត់ទុកថាចំបាច់ សម្ាប់
អនកនម្បើម្បាស់ ន ើ មបីយេ់ ឹ ងេី េទធផ្េហិរញ្ញ វតថុរបស់អងគភាេ
 េ័ត៌ាន នទនទៀត (េ័ត៌ានចំបាច់)
អងគភាេអាចបញ្ូច េនូវគនម្ាងងវ ិកា ឬន្ផ្នការរបស់អងគភាេសម្ាប់ ឆ្នំហិរញ្ញ វតថុននះនបើ សិនជាាន។
 ស្្នក្សទី៥៖ ក្សំណរ់សាគ

វ់

 នគាេបំណ្ង និងតនមលចំន

រើ បាយការណ៍ហិរញ្ញ េរថុ

ះអនកនម្បើម្បាស់

កំ ណ្ត់ សាគេ់នេើរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុបង្កាញនូេ័ត៌ាន ូចជា៖

 េ័ ត៌ានបន្នថមនេើេ័ត៌ានន្ េានកនុងន្ផ្នកនផ្សងៗនទៀតននរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ
 េ័ ត៌ានបន្នថមនេើេ័ត៌ានន្ េបានផ្តេ់កុងរបាយការណ្
ន
៍ ចំ ណ្ូេនិ ងចំណាយ
 េ័ ត៌ានន្ េទក់ទងនឹងសមិ ទក
ធ មមនសវា និង នធាននិងកាតេែកិចច

 េ័ត៌ានចំបាច់
 មូ េដាានននការនរៀបចំ
 អារករនេើតនមលបន្នថម(អ ត ប)
 ការន្កតម្មូវនេើកំហុស្គង
 ម្បតិ បតតិការជាមួ យភាគី

ក់ េ័នធ

 ម្េឹតិ កា
ត រណ្៍នម្កាយកាេបរ ិនចេទរាយការណ្៍
 េ័ត៌ានជាជនម្មើស (ានន័យថាអងគភាេចង់ បង្កាញក៏បានមិនបង្កាញក៏ បាន)
ក) េទធផ្េ
ខ) ទិននផ្េ
គ) បញ្ជី នធាន
ឃ) បញ្ជីកាតេែកិចច
ង) បញ្ជីេ័ត៌ាននផ្សងនទៀត
ច) បញ្ជី នធាន (កត់ម្តានូវបុ នរម្បទនន្ េមិនទន់បានទូ ទត់ នៅកនុងបញ្ជី នធាន)

 េ័ត៌ានបន្នថម

កំ ណ្ត់ សាគេ់នេើរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុម្តូវរួមបញ្ូច េនូ វរាេ់េ័ត៌ានបន្នថមណាន្ េអងគភាេគិតថា
ចំបាច់ សម្ាប់អនកនម្បើ ម្បាស់ន ើ មបីយេ់អំេីេទធផ្េ និ ងសាថនភាេហិរញ្ញ វតថុជារួមរបស់អងគភាេ។
 ស្្នក្សទី៦៖ ឧទាហរណ៍រំរ ូ
1. អំ នណាយានេកាខ័ណ្ឌ
2. ការអនុនម្គាះនេើកមចី
3. នសវាសម័ម្គចិតត
4. អចច័យទន
5. ចំ ណ្ូេសម្ាប់ សកមមភាេនេេខាងមុ ខ
6. ភាគី

ក់េ័នធ

សម្ាប់ ឧទហរណ្៍គំរូ សូមនមើ េកនុងឯកសារជូនភាជប់
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 ស្្នក្សទី៧៖ សនានុត្ក្សម្
-

ភាគ ខ៖ ការនរៀបចំអនតរកាេ
 នគាេបំណ្ង
 ន្ផ្នកននះននសតង់ដាម្តូវបាននរៀបចំ ន

ើងន ើមបីជួយ េ់អងគភាេកនុងការនរៀបចំរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ

នេើក ំបូងរបស់ខួនឲ្យស្សបតាមសត
ល
ង់ដាននះ។

សតង់ដាននះទទួ េសាគេ់ថាអងគភាេានមូ េដាាន

រាយការណ្៍ខុ សៗគាន នហើយបានកំ ណ្ត់នូវវ ិធានអនតរកាេនផ្សងគាន ន ើមបីបំនេញនសចកតីម្តូវការនៅ
តាមសាថនភាេខុ សៗគានរបស់អងគភាេ។
 ម្កុមអនតរកាេ
 ម្កុមទី១ អងគភាេងមី
េុំ តម្មូវឲ្យានតួ នេខនម្បៀបន ៀបសម្ាប់ម្កុមននះន

ើយ។

ការនេើកន្េងននះនឹងប ិ នស នូវរាេ់

េកាខណ្ឌចំបាច់ នានាន្ េាននៅកនុងសតង់ដាននះសម្ាប់ េ័ត៌ាននម្បៀបន ៀបន្ េម្តូវរាយការណ្៍។ អងគភាេ
ងមីម្តូវលាតម្តដាងនូ វកាេបរ ិនចេទចប់ នផ្តើមរបស់នគនៅកនុងកំ ណ្ត់ សាគេ់នេើរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ។
 ម្កមទី២ អងគភាេកំេុង ំនណ្ើរការ
 ក) អនុ វតតន៍សង
ត ់ ដាននះេីការចប់ នផ្តើមននការ ិយបរ ិនចេទននះ។ កនុងករណ្ីននះេ័ត៌ាននម្បៀបន ៀបមិ នតម្មូវ

ឲ្យានការបង្កាញននាះនទ នហើយការនេើកន្េងននះនឹងប ិ នស រាេ់េកាខណ្ឌចំបាច់ នានានៅកនុងសតង់
ដាននះសម្ាប់ េ័ត៌ាននម្បៀបន ៀបន្ េម្តូវរាយការណ្៍។ អងគភាេអនុវតតន៍តាមសតង់ដាននះនេើក ំបូង
ន្ េនម្ជើ សនរ ើសមិនបង្កាញន

ើងវ ិញនូ វេ័ ត៌ាននម្បៀបន ៀបម្តូវលាតម្តដាងអំេីនហតុ ការណ្៍ននាះ ឬ

 ខ) អនុ វតតន៍តាមសតង់ដាននះេី ការចប់នផ្តើមននការ ិយបរ ិនចេទមុននដាយន ើ កា
ែ របងហាញន
ការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុឆ្នំមុន(ម្បសិននបើ ាន)

ើងវ ិញនូ វរបាយ

នដាយអនុ នលាមតាមេកាខណ្ឌចំបាច់ នានាននសតង់ដាននះ។

ននះានន័ យថាតួ នេខឆ្នំននះនិងតួនេខនម្បៀបន ៀបឆ្នំមុននឹ ងម្តូវបានរាយការណ្៍តាមមូ េដាាន ូច
គាន។
 មូេដាានសម្ាប់ការសននិដាាន
 សាវតារ
 នគាេបំ ណ្ង
 វ ិ ី សាស្តសត
 េ័ ត៌ានហិរញ្ញ វតថុ

 េ័ ត៌ានមិនន្មនហិរញ្ញ វតថុ
 ភាគី

ក់េ័នធ

 កំ ណ្ត់ សាគេ់នេើរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ
 ការតលស់បូរត
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បទបង្ហាញអំពី រំរ ូរបាយការណ៍សត្ាប់អងគការម្ិនស្សែងរក្សត្បាក្ស់ចវំ ណញ
វដាយវោក្ស យ៉ាង ជីញ

ង
ី ម្ន្តនតី ននអគគនេខា ិការដាានម្កុមម្បឹកាជាតិគណ្ននយយ

នលាក ោង ជី ញេីង មន្តនតី ននអគគនេខា ិ ការដាាន
ម្កុមម្បឹកាជាតិគណ្ននយយនលាកបានេនយេ់និងបង្កាញអំ េី
រនបៀបននការបំ នេញគំររូ បាយការណ្៍ េ់សិកាាកាមនៅតាម
ទម្មង់នីមួយៗ។ កនុងទម្មង់ របាយការណ្៍ននះនបើ ន្ផ្នកណា

មួ យមិនានទិននន័យនទ នយើងដាក់ ថា (N/A) ន្ផ្នកការធានា
នៅនេើគុណ្ភាេនសវា ។ ការដាក់ របាយការណ្៍នៅ ក.ជ.គ
ម្តូវដាក់ ជាឯកសាររ ឹង នដាយភាជប់ ជាមួ យនូ វ េិខិតនរៀបរាប់
អំ េីរបាយការណ្៍នដាយនបាះម្តារបស់អងគការ
សូមនមើេទម្មង់គំរូ ូចានភាជប់ជាមួយខាងនម្កាមននះ
40- Template NGO
(New)_updated_M.pptx

វគគទី៥ េទធផ្េននការវាយតនមលបញ្ចប់វគគនវទិកាសិកានរៀនសូម្ត
តារាងខាងនម្កាមននះនឹងបង្កាញនូ វេទធផ្េននវគគសិកានរៀនសូម្តកនុងរយៈនេេមួ យនងៃនេញ
មិននេញចិតត

ម្បធានបទ

ទេ់ន្តនសាះ
(%)

មិននេញ
ចិតត (%)

ទី កន្នលង

មមតា (%)

6%

ការផ្តេ់ជូនន្ផ្នកភ្សតភា
ុ

1%

1%

18%

1%

34%

នេញចិតត

នេញចិតខា
ត លង
ំ

(%)

ណាស់ (%)

72%

22%

63%

17%

ការយេ់ ឹ ងរបស់សិកាានេើ
នមនរៀននិងខលឹមសារនន

56%

10%

ាតិ កាសំខាន់ៗ
វ ិ ី សាស្តសតននការេនយេ់
របស់វាគមិន
ការន្ចករ ំន្េកបទ
េិ នសា ន៍របស់វាគមិន
រយៈនេេ

1%

1%

46%

43%

10%

1%

47%

42%

10%

44%

33%

9%

13%

 ចំណ្ុចសំខាន់ៗមួយចំនួនន្ េសិកាាកាមចប់បានចាស់េេ
អ ីវគគនវទិកាននះាន ូចជា៖
-

យេ់ចាស់អំេីរនបៀបននការរនរៀបចំ របាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុនដាយអនុវតតន៍តាមរនបៀបIFRS &
NFPEs)

-

យេ់េីសង
ត ់ ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុកមពុជាសម្ាប់ អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ ចំនណ្ញ
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-

ការនរៀបចំម្បេ័ន
ធ ហិរញ្ញ វតថុនដាយន្ផ្អកនេើនគាេការណ្៍របស់ ក.ជ.គ

យេ់បាននម្ចើ នេី នធានន្ េន ើរែ បាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុដាក់នៅម្កសួងហិរញ្ញ វតថុ

បាន ឹងេី ការន្ណ្នាំ និ ង ការអនុវតតតាមម្បេ័នធcash basis នឹង នគាេការណ្៏ន្ណ្នាំ CFRS

-

ឹ ងេី កន្នលងទញយកឯកសារ

-

ឹ ងេី ការន ើឯ
ែ កសារម្តូវន ើជា
ែ ភាសាន្ខមរ

-

បាន ឹងរយៈនេេននការន ើ ែរបាយការណ្៍ម្តូវកំ ណ្ត់ជានរៀងរាេ់ន្ខមិ នាននឆ្នំបនាទប់

 ចំណ្ុចសំខាន់ៗន្ េនឹងម្តូវបានយកនៅអនុវតតន៍ន ើមបីឲ្យជំនាញនិងការអនុវតតការង្ករនៅកនុងអងគការ
របស់នគកាន់ន្តម្បនសើរន

-

នឹ ងយកនៅអនុវតតន៍តាមទំងអស់
ដាក់ េិខិតនៅម្កុមម្បឹកាដាក់ គណ្ននយយនៅនេើសង
ដ ់ ដារគណ្ននយយរបស់អងគភាេ
រនបៀបបំ នេញនៅនេើទម្មង់ របាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុងមីៗ សមស្សបតាមសតង់ដា

ការដាក់ ជូនរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុនៅ ម្កុមម្បឹកាគណ្ននយយននម្កសួងនស ក
ា ិ ចច និងហិរញ្ញ វតថុ
ម្េមទំងម្កសួង

-

ង
ើ ៖

ក់េ័នធ

សដង់ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ គណ្ននយយ និ ងទម្មង់ ហិរញ្ញវតថុ
បទេិ នសា ន៍ ននការន ើ រែ បាយការណ្៍

បង្កាញេី វ ិស័យគណ្ននយយ និងសវនកមមនៅកមពុជា

យេ់ម្គប់នមនរៀនទំងអស់ នហើយនឹងន្ចករ ំន្េកបនត
ន្កតម្មូវកំ ហុស្គងន្ េាននៅឆ្នំចស់ និងបង្កាញតារាងម្បចំឆ្នំ
រនបៀបន ើ រែ បាយការណ្៍ និងនរៀបចំ ម្បេ័នគ
ធ ណ្ននយយឲ្យស្សបតាមសដង់ដាន ើ មបីង្កយស្សួេកនុងការន ើ ែ
របាយការណ្៍

-

ការន ើ េ
ែ ិខិតនេខេី ម្កុមម្បឹ កាគណ្ននយយននម្កសួងនស ក
ា ិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ

-

េិ និតយន

ការចុ ះបញ្ចីជាមួ យអគគនាយកដាានេនធដា

ើងវ ិញនេើតារាងគំ នូសតាងននអងគការខលួនន ើ មបីង្កយស្សួេនៅនេេនយើងម្តូវការបនងាើត

របាយការណ្៍សម្ាប់ម្កុមម្បឹកាគណ្ននយយជាតិ

 ចំណ្ុចសំខាន់ៗន្ េសិកកា
ា មនឹងន្ចករ ំន្េកបនតនៅអនកនផ្សងនទៀត
-

េនធកាត់ ទុក (េនធនេើនសវាកមម េនធអចេនម្ទេយ េនធ FiH7xtem in bank)

-

រនបៀប បង្កាញេីកំហុស្គង ឬការន្កតម្មូវ នៅនេើរបាយការណ្៍ឆ្នំមុន

-

ចាប់ និ ងម្កបខណ្ឌចាប់ន្ េតម្មូវកនុងការដាក់ជូនរបាយការណ្៍នៅម្កុមម្បឹកាគណ្ននយយនន
ម្កសួងហិរញ្ញ វតថុនិងនស ក
ា ិ ចច

-

ចំ នណ្ះ ឹ ងេី ការបំ នេញទម្មង់របាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ និ ងទម្មង់ របាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុ

េត៌ ានអំេីចាប់ សីេ
ដ ី ការអនុវតតន៍ចាប់ ម្កុមម្បឹកាគណ្ននយយននម្កសួងនស ក
ា ិ ចច និងហិរញ្ញ វតថុ
ចំ ណ្ុចខលះេី ម្កបខណ្ឌអនុវតតន៍សង
ដ ់ ដាហិរញ្ញ វតថុ

-

មិ នទន់ ចាស់មិនហានន្ចកអនក នទនទ

-

យេ់ម្គប់នមនរៀនទំងអស់ នហើយនឹងន្ចករ ំន្េកបនត

-

របាយការណ្៍ និងការកត់ម្តាជាភាសាន្ខមរ និងេុយនរៀេ

-

ចំ ណ្ុចទក់ទងនឹ ងបទដាានគណ្ននយយ Accrual Based & Cash Basis & Cash modified

-

ការនសនើរសុំនេខអតតសញ្ញណ្កមមម្កុមហុនសវកមមមិនឲ្យនេើស ៥ឆ្នំ
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អំ េីតួនាទីរបស់កមមវ ិ ីម្តូវជាក់ លាក់នដាយកំ ណ្ត់នូវសកមមភាេការង្ករឲ្យចាស់លាស់ន ើមបីង្កយ

-

ស្សួេកនុងការបំនេញទម្មង់ របាយការណ្៍

-

ការដាក់ របាយការណ្៍ េកាខណ្ឌសវនករ និងសាសភាេម្កុមម្បឹកាជាតិ គណ្ននយយ

 នោបេ់និងសំណ្ូមេរេីសកា
ិ ា កាមសម្ាប់ន ើឲ្
ែ យនវទិកានរៀនសូម្តបនតកាន់ន្តានភាេម្បនសើរន
-

ង
ើ

សូមឲ្យានវគគបណ្ុដ ះបណា
ដ េ ននះបំ នេញបន្នថមនទៀតម្េមទំងបញ្
ជ ក់េីចំណ្ុចសំខាន់ៗនដាយាន
ការអនុវតតន៍តទេ់ផ្ង

-

សម្ាប់ នេេនម្កាយនទៀតសូមឲ្យានការេនយេ់ឲ្យបាននកាះកាយនិ ងយឺតជាងននះ និងាន
រយៈនេេនម្ចើនជាងននះ (មិ នទន់ យេ់ចាស់ន

-

ើយ)

សូមឲ្យ CCC ជួ យបនតផ្ដេ់េត៌ ាន េ់អងគភាេនផ្សងនទៀតន្ េមិនបាន ឹងេីរដាាភ្ិ បាេ និងផ្ដេ់
ជានវទិ កាបនតនទៀត េ់អងគការ

-

ម្បសិននបើនេេបំ នេញនេើរបាយការណ្៍នៅចុងឆ្នំនតើនយើងអាចទំ នាក់ ទំនងនៅអនកណានេេនយើង
ានចមៃេ់ ឬមិនទន់ចាស់នេើទម្មង់របាយការណ្៍

-

សូមឲ្យ CCC ជួ យបនងាើតម្កុមន ើ រែ បាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុនៅតាមអងគរការសាជិកនីមួយៗផ្ង

-

មិ នទន់ យេ់ទក់ទងនឹង Grant Income(ផ្តេ់មូនិ ិខានតតូច)

-

គួ រន្តផ្ដេ់ចនមលើយនៅសិកាាកាមន្ េេួកគាត់ បានសួរនៅតាម Email etc…,

-

សូមឲ្យានវគគននះនទៀតន ើមបីឲ្យកាន់ន្តចាស់ទក់ទងនឹង Finance Report

-

សូមឲ្យានវគគនផ្សងៗ ូចគានននះនៅនេេនម្កាយនទៀត

-

នដាយសារជានេើក ំបូងសម្ាប់ ខំុា ន្ េបានចូ េរួម និងបាន ឹង វាេិ បាកបនតិច ន្តម្បធានបទេអ

-

សំណ្ួររបស់អក
ន ចូ េរួមទទួ េបានចនមលើយនៅតាមសំណ្ួររបស់អក
ន សួរ

-

ចំ ណ្ុចមួ យន្ េវាគមិនបានន្ចករ ំន្េក ន្តនៅានចំណ្ុចជានម្ចើនន្ េម្តូវការនេេនវលាន ើ មបី នរៀន
សូម្ត និ ងអនុវតតន៍

-

សូមឲ្យនចញេិខិតកូ របស់អងគការនចញេី ម្កសួង

-

អនកចូ េរួមនម្ចើននេក គួ របំន្បកម្កុមជា 2 ឬ3ម្កុម

នសចកតីសននិដាាន
នោងតាមេទធផ្េននការវាយតនមលនននវទិ កាសិកានរៀនសូម្តននះបានបង្កាញថា
អស់ានការចប់ អារមមណ្៍និ ងនេញចិ តច
ត ំន

ជារួមសិកាាកាមទំង

ះនវទិ កាសិកានរៀនសូម្តននះ រួមទំងទីកន្នលង ការផ្តេ់ភ្សតភា
ជា
ុ

េិ នសសេួកនគនេញចិតន
ត ូ វវ ិ ី សាស្តសត និងការន្ចករ ំន្េកបទេិនសា ន៍ របស់វាគមិនន្ េបានេនយេ់នូវខលឹមសារនម

នរៀនបានចាស់លាស់ និងបានជួ យនដាះស្សាយនូ វបញ្
ា ម្បឈមមួ យចំ នួនន្ េទក់ ទងកនុងការអនុវតតចាប់េនធ
ដារនៅកនុងអងគការរបស់េួកនគ។ សិកាាកាមយេ់កាន់ ន្តចាស់នូវចាប់ សីេ
ត ីគណ្ននយយ និ ងសវនកមម និង
ម្កបខ័ ណ្ឌននសតង់ដាននការអនុវតតសង
ត ់ ដារបាការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុកមពុជា សម្ាប់អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ
ន្ េម្តូវអនុវតតនៅកនុងអងគការរបស់េួកនគ ។ ជាងននះនទៀតននាះ សិកាាកាមទំងននាះក៏ ានការតាំងចិតតយកចំ
នណ្ះ ឹងននះនៅន្ចករ ំន្េក េ់បុគគេិករបស់ខួន
ល និងអនុ វតតន៍នៅកនុងអងគការឲ្យកាន់ ន្តម្បនសើរន

ើងផ្ងន្ រ។

នេើសេី ននះនៅនទៀត នដាយានការចប់ អារមមណ្៍ខាលំងនៅនេើម្បធានបទនិងវាគមិន នហើយនឹងានរយៈ

នេេខលីផ្ងននាះ សិកាាកាមទំងអស់បាននេើកសំនណ្ើនិ ងសំណ្ូមេរ េ់អងគការ គសក ឲ្យនរៀបចំនវទិ កាននះមតង
នទៀត ន ើមបីឲ្យេួកនគានឳកាសជួបជាមួ យវាគមិនបានជួ យេនយេ់េំអិតបន្នថមនទៀតន្ េទក់ទងនឹងការ
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អនុវតតនៅនេើការបំនេញទម្មង់ របាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុតាមសតង់ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុកមពុជាសម្ាប់ អងគ
ភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ។

មតិបិទកមមវ ិ ីនវទិកាសិកានរៀនសូម្តនដាយ នលា ឃន បុនងុង ម្បធានម្បតិបតតិននអងគការ គសក
នៅចុ ងកមមវ ិ ី នននវទិ កាសិកានរៀនសូម្តននះ នលាក ឃន បុនងុង ម្បធានម្បតិបតតិននអងគការ គសក បាន
ន្ងលងអំ ណ្រគុណ្ោងម្ជាេនម្ៅ
តំ ណាងមកេី

ក.ជ.គ

េ់ នលាក នសង តុលា នលាក ោង ជីញេីង និងនលាក ហាង វណ្ណ ថា

និ ងអងគសិកាាកាមទំងអស់ន្ េបានចំណាយនេេនវលាកនុងការចូ េរួម

និ ងយកចិតត

ទុ កដាក់ នរៀនសូម្តនេញមួយនងៃ។ ជាងននះនៅនទៀតនលាកសូមន្ងលអំណ្រគុ ណ្ជាេិ នសស េ់ នលាកនសង តុលា
ន្ េបានេះបង់ នេេនវលា ៏ មារញឹករបស់នលាក ន ើ មបីន្ចករ ំន្េកនូ វចំ នណ្ះ ឹ ងទក់ទងនៅនឹង
វ ិស័យគណ្ននយយនិ ងសវនកមមនៅកមពុជា

និងម្កបខ័ ណ្ឌននការអនុ វតតសង
ត ់ ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុកមពុជា

សម្ាប់ អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ សំនៅន ើោ
ែ ងណាឲ្យអងគភាេមិ នន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ បានយេ់
ឹ ងនិ ងអនុ វតតន៍បានម្តឹ មម្តូវកនុងការបំ នេញទម្មង់ របាយការណ្៍ឲ្យកាន់ ន្តានភាេម្បនសើរន

ើង។

នលាក ឃន បុ នងុង បានបនតថា ទក់ទងនៅនឹងវ ិស័យគណ្ននយយនិ ងសវនកមមនៅកមពុជា និ ងម្កបខ័ ណ្ឌ

ននការអនុវតតសង
ត ់ ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុកមពុជាសម្ាប់ អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ ចំនណ្ញននះ គឺ ជាកាតេែកិចច
របស់អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ ចំនណ្ញ

ូនចនះអងគការម្តូវន្តចប់ នផ្តើមអនុ វតតន៍ចប់ េីនេេននះតនៅ និ ង បនតការ

សិកានរៀនសូម្តបន្នថមនទៀត។

 

ឧបសម្ព័នធ៖ ក្សម្មេិធី

ម្អិរ និងក្សរណីសិក្សា
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ទស្សនវ ិស្័យៈ ការអភិវឌ្ឍប្រករដោយនិរនតរភាពស្ប្ារ់ប្រដទស្កម្ពុជា

Vision: Sustainable development for Cambodia

ឯក្សសារទសេនៈទាន
វេទិកាសិក្សាវរៀនសូត្រការត្រប់ត្រងហិរញ្ញ េរថវុ

ក្ស
ើ ទី២២

សតព
ី ី
“សតង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញ េរថុក្សម្ពជាសត្ាប់
អងគភាពម្ិនស្សែងរក្សត្បាក្ស់ចំវណញ”
ុ
នងៃទី១៥ ន្ខសីហា ឆ្នំ២០១៨ នវលានាង៨: 00នាទី ម្េឹក េ់នាង៥:០០នាទីរនសៀេ
នៅដាយកូននៀសិនន ើ ផ្ទះនេខ១៩-២១ផ្លូវនេខ៣៣០ សង្កាត់បឹងនកងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្ំននេញ

I.នសចកតីនផ្តើម
អងគការគណ្ៈកាម ិ ការសហម្បតិបតតិការន ើ មបីកមពុជានៅកាត់ ថា គ).ស.កគឺជាអងគការសាជិ កភាេន្ េបាន (
បនងាើតន

ើង ំ បូងនគបងអស់នៅកនុងម្បនទសកមពុជាចប់តាំងេី ឆ្នំ១៩៩០នដាយបានន ើរតួ នាទីចំបងកនុងការេម្ងឹ ង

កិ ចចសហម្បតិ បតតិការ វ ិជាជជី វៈ គណ្ននយយភាេ តាលភាេ អភ្ិ បាេកិចច និងការអភ្ិវឌ្ឍ ម្បកបនដាយម្បសិទធភាេ
ចំ ន

ះអងគការសងគមសុីវ ិេន្ េកំេុងម្បតិបតតិការវ ិស័យនផ្សងៗគាននៅកនុងម្បនទសកមពុជា។
នៅកនុង ំណាក់ កាេទី ៣ននន្ផ្នការកមមវ ិ ី របស់អងគការ គ.ស.ក សម្ាប់រយៈនេេម្បាំឆ្នំ២០១៧ េ់

២០២១។ នគាេនៅអងគការគ.ស.កគឺ ជាអងគការសងគមសុីវ ិេមួ យន្ េានកិចស
ច ហការ ៏ រ ឹងាំនិងាន

សមតថភាេន្លើយតបនៅនឹងបញ្
ា ននការអភ្ិ វឌ្ឍនៅកមពុជា។ នគាេនៅន្ផ្នការកមមវ ិ ីគឺៈ ១បនងាើនម្បសិទធភាេ (
និ ងផ្េបះ

េ់ននអងគការសងគមសុីវ ិេ

និ ង

២ន ើ ឲ្
ែ យម្បនសើរន

ើងនូវបរ ិោកាសអំ នណាយផ្េសម្ាប់ អងគ(

ការសងគមសុីវ ិេ។ ន ើមបីន្លើយតបនៅនឹ ងនគាេនៅរបស់ខួន
ល អងគការ គ.ស.ក បាននរៀបចំ កមមវ ិ ី អភ្ិ វឌ្ឃសមតថ

ភាេ និងឳកាសសិកានរៀនសូម្តសម្ាប់បុគគេិកអងគការមិនន្មនរដាាភ្ិ បាេ ន ើ មបីានឥទិេ
ធ េ េ់ការគិ ត និ ង

ការអនុវតតន៍របស់េួកនគ និងន ើ មបីផ្តេ់នសវាកមមន្ េានគុ ណ្ភាេខពស់សមស្សបកនុងការន្លើយតបនៅនឹងតម្មូវ
ការចំបាច់ ននអងគការសងគមសុីវ ិេទំងននាះ។

យុទធសាស្តសតមួយកនុងចំនណាមយុទធសាស្តសតទំងម្បាំេីរគឺ

សម្ាប់ សាជិករបស់អងគការគសក

ការសិកានរៀនសូម្តនិងអភ្ិវឌ្ឍន៍ សមតថភាេ

និ ងអងគការសងគមសុីវ ិេនផ្សងៗនទៀតន្ េបានចប់ អារមមណ្៍។

កនុង
ចំ នណាមកមមវ ិ ីននះគឺ នវទិកាសិកានរៀនសូម្តអំេី ការម្គប់ ម្គង នធានមនុ សស ការតាមដានម្តួតេិនិតយនិងវាយ
តនមល េ័ត៌ានទំ នាក់ទំនងបនចចកវ ិទា និង ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុ ។ នវទិ កាសិកានរៀនសូម្តននះានសារៈសំខាន់
ណាស់កុងការកសាងសមតថ
ន
ភាេសាជិ ករបស់ខួនន
ល
ើ មបីឲ្យការអនុ វតតន៍ផ្តេ់នសវាកមមរបស់េួកនគកាន់ន្ត
ម្បនសើរន

ើង។

ន ើមបីធានាបាននូ វគុ ណ្ភាេនននវទិ កាសិកានរៀនសូម្តននះ

អងគការគសកបានបនងាើតម្កុមការង្ករន ើ មបី

ជួ យផ្តេ់ការេិ ភាកានិ ងនោបេ់សម្ាប់ ការសិកានរៀនសូម្តរបស់អងគការសហគមន៍ នៅកនុងម្បនទសកមពុជា។
Page 22 of 26

ម្កុមការង្ករននះបានន ើរតួនាទី គណ្ៈកមមការទទួ េខុសម្តូវរួមន ើមបីផ្តេ់ជាយុទសា
ធ
ស្តសត
េ់អងគការសហគមន៍ កុងការនេើ
ន
កកំ េស់និងន ើឲ្
ែ យម្បនសើរន

និងបនចចកនទសគាំម្ទ

ើងនូ វការម្គប់ ម្គង នធានមនុ សស

ការតាមដាន

ម្តួតេិនិតយនិងវាយតនមល េ័ ត៌ានទំ នាក់ទំនងបនចចកវ ិទា និង ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញ វតថុនៅកនុងអងគការរបស់េួកនគ
សម្ាប់ ការអភ្ិវឌ្ឍន៍ ម្បកបនដាយម្បសិទធភាេនិងម្បសិទធផ្េកនុងវ ិស័យអងគការមិ នន្មនរដាាភ្ិ បាេនៅកនុងម្ប
នទសកមពុជា។

ន ើមបីបនតការន្លើយតបនៅនឹ ងតម្មូវការចំបាច់ របស់អងគការសហគមន៍និងេម្ងឹងសមតថភាេបន្នថមអំេី
អភ្ិ បាេកិ ចចេនអ ៅកនុងអងគការមិ នន្មនរដាាភ្ិ បាេនៅកនុងម្បនទសកមពុជា

អងគការគសកនឹងម្តូវបានអនុ វតតបនត

នវទិ កាសិកានរៀនសូម្តនេើកទី ២២ននការម្គប់ម្គងហិរញ្ញ វតថុនដាយន្ផ្អកនេើម្បធានបទន្ េបាននម្ជើ សនរ ើស
នដាយម្កុមការង្ករនិ ងនេើកន

ើងនដាយអងគការសិកាាកាមន្ េបានចូ េរួមកនុងនវទិ កាសិកានរៀនសូម្តកាេេី ឆ្នំ

កនលងនៅគឺ “សតង់ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុកមពុជាសម្ាប់អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ “ ។

នវទិ កាសិកានរៀនសូម្តនេើកទី ២២ននការម្គប់ម្គងហិរញ្ញ វតថុគឺម្តូវបានកំ ណ្ត់ អក
ន ចូ េរួមជំ នាញន្ផ្នក

ហិរញ្ញ វតថុន្ េអនញ្ជើញមកេី អងគការសាជិ ក និងមិនន្មនសាជិ ករបស់អងគការគសក។ នវទិ កាននះនិងម្បារេធ
ន

ើងនេញមួ យនងៃនៅនងៃទី១៥ន្ខសីហាឆ្នំ២០១៨

នៅអាគារដាយកូ ននៀសិនន ើ

ន្ េាននគាេបំ ណ្ងជាក់

លាក់ េទធផ្េរ ំេឹងទុករយៈនេេម យម និ ងកមមវ ិ ីេំអិត ូ ចខាងនម្កាមននះ៖

II. កាេបរ ិនចេទនិងទីកន្នលងនននវទិកាសិកានរៀនសូម្ត
នវទិ កាននះនឹ ងម្បារេធន ើនែ

ើងនេញមួ យនងៃនៅនងៃទី១៥ ន្ខ សីហា ឆ្នំ ២០១៨ នវលានាង៨: 00នាទី ម្េឹក

េ់នាង៥:០០នាទីរនសៀេនៅដាយកូ ននៀសិនន ើ ផ្ទះនេខ១៩-២១ផ្លូវនេខ៣៣០ សង្កាត់ បឹងនកងកង៣ ខណ្ឌ

ចំ ការមន រាជធានី ភ្ំនន េញ។

III. នគាេបំណ្ងនននវទិកាសិកានរៀនសូម្ត


ន ើមបីជួយេម្ងឹងសិកាាកាមបានយេ់ចាស់អំេីចាប់សីេ
ត ី គណ្ននយយ និងសវនកមម សម្ាប់អងគភាេមិន
ន្សែងរកម្បាក់ ចំនណ្ញនិង





ន ើមបីជួយសិកាាកាមយេ់ចាស់អំេីរនបៀបននការរនរៀបចំរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតថុនដាយអនុវតតន៍តាម
“សតង់ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុកមពុជាសម្ាប់អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ”

ន ើមបីបនងាើតបរ ិោកាសនវទិ កានរៀនសូម្តនិ ងន្ចករ ំន្េកក៏ ូ ចជាកសាងបណា
ត ញឲ្យកាន់ន្ត ានភាេរ ឹង
ាំកុងចំ
ន
នណាមអងគការសងគមសុីវ ិេនិងការទំ នាក់ទំនងជាមួ យមន្តនតី

ក់ េ័នឲ្
ធ យកាន់ ន្តានម្បសិទធភាេ

IV. សិកាាកាមនគាេនៅ
នវទិ កាសិកានរៀនសូម្តននះនឹ ងផ្តេ់ជូនសិកាាកាមអបបបរា៨០នៅ១០០នាក់ ន្ េអនញ្ជើញមកេី
សាជិ កនិ ងមិនន្មនជាសាជិ ករបស់អងគការគសកន្ េានវ ិជាជជី វៈន្ផ្នកហិរញ្ញ វតថុ។ សិកាាកាមានក់ ៗគួរម្តូវ

បានកំ ណ្ត់កម្មិ តបុ គគេិកថានក់ ម្គប់ ម្គងជាន់ខពស់ និងថានក់ ម្គប់ ម្គងកណា
ត េរបស់អងគការ នហើយេួកនគនឹ ងាន
ការនបតជាាចិ តតយកនៅអនុវតតនូវអែីន្ េបាននរៀននៅកនុងអងគការរបស់េួកនគ។
សូមសាែគមន៍ សិកាាកាមន្ េអនញ្ជើញមកេី អងគការមិនន្មនសាជិ ករបស់អងគការគសក

បុ ន្នតតម្មូវឲ្យ

ចូ េរួមបង់ វ ិភាគទននៅតាមនគាេការណ្៍ន្ េបានន្ចងនៅកនុងនគាេននោបាយនសវាកមមអភ្ិ វឌ្ឍសមតថភាេ
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ន ើមបីយកនៅជួ យគាំម្ទន្ផ្នកនរៀបចំ ភ្សតភា។
ុ

VI. កមមវ ិ ីេមអិត
នេេនវលា
07:30‐08:20

វាគមិននដាយ

ាតិកាសំខាន់ៗ
នភ្ាៀវអនញ្ជើញមក េ់ និ ងចុ ះបញ្ជីវតតាន



អនកស្សី នស្សង នសាភ្័ណ្េកាិណា
ជំ នួយការន្ផ្នកកមមវ ិ ី
អងគការគសក

08:20‐08:30

នគារេទង់ ជាតិ



អងគសកា
ិ ា កាម

កិ ចចសាែគមន៍



អនកស្សី ន្កវ ារា

ការន្ណ្នាំអំេីនគាេបំ ណ្ងនននវទិ កាសិកានរៀន

អនកឯកនទសន្ផ្នកសិកានរៀនសូម្ត

សូម្ត និ ងការម្បកាសជូ ន ំ ណ្ឹងទូ នៅ
08:30‐08:40

កិ ចចសាែគមន៍ និង សនទរកឋានបើ កកមមវ ិ ី

អងគការ គសក


នលាក នសឿង សានរឿន
នាយកម្បតិបតតិការ
អងគការ គសក

វគគទី១: រ ំេឹកនមនរៀនន

08:40‐09:15




ង
ើ វ ិញសតេ
ី ី



ម្បធានន្ផ្នកម្បតិ បតតិ

“ការអនុវតតចាប់និងេនធដារ” ននម្បនទសកមពជា
ុ
ិជជាន កនង
ករណ្ីសិកាសតេ
ី ី ការតលស់បូរជាវ
ត
ុ
ការម្គប់ម្គងេទធកមម នម្កាយនេេចូេរួម

នលាក ាស ឃាង
CCIM



អនកស្សី កុេ សុភាេ
ម្បធានម្គប់ ម្គងហិរញ្ញ វតថុ និ ង

នវទិកាសិកានរៀនសូម្ត

រ ាបាេ

Live and Learn Cambodia

9:15:- 09:30
09:30-12:00

សម្ាកេិសារអាហារសម្មន់

អងគសិកាាកាម

វគគទី២: បទបង្កាញអំេី ចាប់សេ
ីត ី



អគគនេខា ិ ការរងននអគគនេខា

“គណ្ននយយ និង សវនកមម”
សំនួរ និងចនមលើយ

នលាក នសង តុលា
ិ ការដាានម្កុមម្បឹ កាជាតិ
គណ្ននយយ



នលាក ោង ជីងេីង
មន្តនតី ននអគគនេខា ិ ការដាានម្កុម
ម្បឹកា ជាតិ គណ្ននយយ



នលាក ហាង វណ្ណថា
មន្តនតី ននអគគនេខា ិ ការដាានម្កុម
ម្បឹកា ជាតិ គណ្ននយយ

12:00‐01:30
01:30‐01:35

សម្ាកេិសារអាហារសាមគគី
ន្េបងថាមេេ
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អងគសកា
ិ ា កាម



អងគសកា
ិ ា កាម



អងគសកា
ិ ា កាម

វគគទី៣: បទបង្កាញ សតេ
ី ី

01:35‐03:15



អគគនេខា ិ ការរងននអគគនេខា

“សតង់ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថកមព
ុ ុជា

ិ ការដាានម្កុមម្បឹ កាជាតិ

សម្ាប់អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ”

សំនួរ និងចនមលើយ

នលាក នសង តុលា

គណ្ននយយ


នលាក ោង ជីងេីង
មន្តនតី ននអគគនេខា ិ ការដាានម្កុម
ម្បឹកា ជាតិ គណ្ននយយ



នលាក ហាង វណ្ណថា
មន្តនតី ននអគគនេខា ិ ការដាានម្កុម
ម្បឹកា ជាតិ គណ្ននយយ

3:15‐3:30

សម្ាកេិសារអាហារសម្មន់
វគគទី៣: បទបង្កាញបនត សតេ
ី ី

3:30‐4:20



អងគសកា
ិ ា កាម



អងគសកា
ិ ា កាម



នលាក នសង តុលា
អគគនេខា ិ ការរងននអគគនេខា

“សតង់ដារបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថកមព
ុ ុជា

ិ ការដាានម្កុមម្បឹ កាជាតិ

សម្ាប់អងគភាេមិនន្សែងរកម្បាក់ចំនណ្ញ”
និង
ការអនុវតតតទេ់របស់សកា
ិ ា កាមអំេីរនបៀបបំនេញ

គណ្ននយយ


នលាក ោង ជីងេីង
មន្តនតី ននអគគនេខា ិ ការដាានម្កុម

ទម្មង់របាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុ

ម្បឹកា ជាតិ គណ្ននយយ


សំនួរ និងចនមលើយ

នលាក ហាង វណ្ណថា
មន្តនតី ននអគគនេខា ិ ការដាានម្កុម
ម្បឹកា ជាតិ គណ្ននយយ

4:20‐4:50

វគគទី៤:


មតិនិងចំណាប់អារមមណ្៍របស់សក
ិ កា
ា ម



ន្ផ្នកាបនាទប់



ការេិ ភាកានម្ជើ សនរ ើសម្បធានបទសម្ាប់ វគគ



អងគសកា
ិ ា កាម



អនកស្សី ន្កវ ារា
អនកឯកនទសន្ផ្នកសិកានរៀនសូម្ត
អងគការ គសក



អងគសកា
ិ ា កាម



នលាក ឃន បុនងុង

បនាទប់

4:50‐5:00

ការវាយតនមលបញ្ចប់វគគ

នសចកតីសនិដាានរួមនិងមតិបិទកមមវ ិ ី

ម្បធានន្ផ្នកម្បតិ បតតិការ
អងគការគសក
សំគាេ់: អងគការគសកសូមរកាសិទិក
ធ ងការន្កន្ម្បកមម
វ ិ ីនដាយន្ផ្អកនេើេទធភាេរបស់វាគមិននិង
ុន
បញ្
ា នេេវាលា កនងករណ្
ី ចំបាច់។
ុ
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The Best Practices of the
Financial Management Learning Forum
Case study of Live & Learn Cambodia
Ms. Kol Sopheap is a Finance and Admin Manager.
Kol Sopheap has worked for Live & Learn Cambodia
for four years as Finance and Administration Manager.
She has actively engaged in Financial Management
Learning Forum and become a role model within the
organisation and in the forum, while she had made a
lot of progress and contributed to policy development
within her Organisation.
While Live & Learn Cambodia has been improving its
policies and internal practices to ensure better
governance and management practice, transparency
and accountability, her knowledge and contribution
become significant. Several policies, guidelines and
procedures were jointly reviewed and updated by staff.

Ms. Kol Sopheap, Finance and Admin Manager
Live & Learn Cambodia

She was mainly assigned to review Financial Management Policy and Procurement Policy. Based on knowledge she
learnt through the Forum, the ideas she has proposed during the reviews were accepted. “What I mainly learnt is
Procurement Management; our previous procurement policy was very broad, and without clear procedures, we
found ourselves very hard to implement,” said Sopheap. She added that, “While we faced human resource
challenges, it was even more difficult for us to deal with the existing policies and staff have been worked overload.”
This policy is improved while she has attended within Financial Management Learning Forum, organised by CCC.
She learnt a lot of practical experiences from the participants and guest speakers of each learning forum, especially
she learnt about the “Procurement Management”. Through this forum, she reflected to her procurement policy
and she knew and clearly understood on the gaps in this policy, and finally brought these attentions to her
management team. As the result the procurement policy was updated and approved by the Board of Governance.
This policy is now providing clear instructions on processes so as easy to understand by all staff, particularly the
amounts for different types of procurement and staff involvement in each step.

Through this engagement and also having
opportunities to apply the knowledge, she revealed
that it is important to have opportunities to learn
new knowledge, share with colleagues and reflect of
what have been learnt in real life. “I am confident
that my skill and knowledge have improved as I keep
learning and sharing, not only Financial
Management, Employee Relations, but many more,
through the Forum and the Forum is an important
platform for CSOs,” she added. She also emphasized
that, it is the first ever initiative or platform, where
NGOs staff could learn and share practical knowledge
and experience and encourage everyone to join and
support. She has brought to attention that CCC, with continuous support of its donors, should keep supporting
NGO members and partners in order to effectively respond to the challenges relating to capacity building and
performance improvement, using such learning forum.
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