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ឧបសម្ព័ន្ធ ក 

លកខខណ្ឌ យោងការងារ 

តួនាទ ីៈ  ជំនាញការក្នុងស្រុក្រស្ាប់ការងារររៀបចំនិងការដាក្់ឱ្យអនុវត្តរតង់ដាគណរនយ្យសាធារណៈ 

 រ ព្ ោះរៅមូលដាា នបងគរ។ 

ទ កន្ន្ែងបយ្ម្ើការងារីៈ  និយ័្ត្ក្រគណរនយ្យនិងរវនក្មម ននអាជ្ញា ធរររវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមមនធនាគារ។ 

សាវតារ 

 ក្នុង ន្ ំ២០០២ ចាបរ់ត ពីគីណរនយ្យរហស្គារ រវនក្មមគណរនយ្យរហស្គារ នងិវជិ្ញា ជវីៈ

គណរនយ្យ ស្ត្ូវបានអនុម័ត្និងដាក្់ឱ្យអនុវត្ត។ ទនទឹមរនោះ ស្ក្មុស្បកឹ្ាជ្ញត្ិគណរនយ្យ ស្ត្ូវបានបរងកើត្រ ើងរៅ

ន្ ំ២០០៣ មែលានរលខាធិការដាា នមួយ្ជ្ញររនាធិការរែាបាលនិងបរចេក្រទរ។ ចាប់ពីការចាប់រ្តើម

ែំរណើរការ រលខាធិការដាា នានបញ្ហា ស្បឈមជ្ញរស្ចើន ជ្ញពិរររ រមត្ថភាពសាថ ប័នរៅរសាយ្ មែលមរតង

រ ើងតាមរយ្ៈក្ងវោះខាត្ចំនួនមន្រនតី ពុំានរចនារមព័នធចាត្់តាំងចារ់លារ់ ក្មនែងរធវើការមិនានរុសែុម 

និងរមត្ថភាពជំនាញរបរ់មន្រនតីក្នុងការបំរពញការងាររៅានក្ស្មិត្។ 

 រហូត្មក្ែល់ ន្ ំ២០១៦ ចាប់ថ្មីមួយ្ស្ត្ូវបានអនុម័ត្និងដាក្់ឱ្យអនុវត្ត គឺ ចាបរ់ត ពីគីណរនយ្យនងិ

រវនក្មម មែលជំនួរឱ្យចាប់រត ីពីគណរនយ្យរហស្គារ រវនក្មមគណរនយ្យរហស្គារ និងវិជ្ញា ជីវៈ

គណរនយ្យ។ តាមរយ្ៈចាប់ថ្មីរនោះ រលខាធិការដាា ន នន ក្.ជ.គ ស្ត្ូវបានត្រមែើងរៅជ្ញ អគគរលខាធិការដាា ន។

មន្រនតីបរចេក្រទរចំនួន ៣០ រូប ស្ត្ូវបានរស្ជើរររើរ រហើយ្ក្មនែងបំរពញការងារស្ត្ូវបានររៀបចំ របើរ ោះបី

ក្មនែងានលក្ខណៈត្ូចចរងអៀត្បនតិច  រាា រៈការិយាល័យ្ស្ត្ូវបានបំរពញបមនថម  រចនារមព័នសាថ ប័ននិង

ចាត្់តាំងស្ត្ូវបានររៀបចំរ ើងវិញ និងានការក្ំណត្់នូវលក្ខសណឌ រយាងការងាររស្ាប់ថ្នន ក្់ែឹក្នំានិងមន្រនតី។ 

ជ្ញលទធ្ ល រមិទធ្ លការងារជ្ញរស្ចើនស្ត្ូវបានបរងកើត្រ ើង រ ោះបីជ្ញចំនួនមន្រនតីរៅានចំនួនត្ិច របើរធៀប

ជ្ញមួយ្នឹងមុសងារភារក្ិចេ។ 

 ការវិវត្តននសាថ ប័នក្នុងបរិការណ៍ននក្ំមណទស្មង់ វិរ័យ្ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ក្ុមស្បកឹ្ាជ្ញត្ិគណរនយ្យ បាន

មស្បកាែ យ្រៅជ្ញ ន្ិយ័តករគណ្យន្យយន្ិងសវន្កម្ម (ន្.គ.ស.) នាមសមក្រា ន្ ំ២០២១ អនុរលាមតាម  

ស្ពោះរាជស្ក្មរលស នរ/រក្ម/០១២១/០០៣ ចោុះនថ្ៃទី១៦ មសមក្រា ្ ន ំ២០២១ មែលស្បការឱ្យរស្បើចាប់រត ីពីការ

ររៀបចំ និងការស្បស្ពឹត្តរៅននអាជ្ញា ធរររវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមមនធនាគារ មែលរថ ិត្រស្កាមឆ័ស្ត្ អាជ្ញា ធរយសវា   

ហិរញ្ញវតថុមិ្ន្ន្ម្ន្ធនាគារ មែលាន ឯក្ឧត្តមអគគបណឌ តិ្រភាចារយ អូន្ ព័ន្ធមុ្ន្ រ័តន ឧបនាយ្ក្រែាមន្រនត ី

រែាមន្រនតីស្ក្រួងររែាក្ិចេនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជ្ញស្បធាន។  ន្.គ.ស.បនតអនុវត្តមុសងារ និងភារក្ិចេរបរ់ ក្.ជ.គ. រលើ

ត្ួនាទីែ៏រំខាន់ក្នុងការស្គប់ស្គងនិងអភិវឌ្ឍ វិរ័យ្និងវិជ្ញា ជីវៈគណរនយ្យនិងរវនក្មម រៅស្ពោះរាជ្ញណាចស្ក្

ក្មពុជ្ញ ក្នងុរគាលបំណងចូលរួមចំមណក្ក្នុងការក្សាងមូលដាា នស្គឹោះននររែាក្ិចេ និងក្ិចេអភិវឌ្ឍររែាក្ិចេ 

ស្បក្បរដាយ្ចីរភាព។ រែើមបីអនុវត្តមុសងារនិងភារក្ិចេរបរ់សែួន ន្.គ.ស បានររៀបចំនូវ ន្ែន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ 

សាថ ប័ន្ស្ាប់រយីៈយពល ០៥ ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៥) រស្ាប់បំរពញនូវរាល់ចំណចុសវោះចរនាែ ោះននការ
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ស្គប់ស្គងនិងអភិវឌ្ឍវិរ័យ្គណរនយ្យនិងរវនក្មម តាមរយ្ៈការអនុវត្ត តាមដាន ស្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយ្ត្នមែ

រលើការអនុវត្តចាប់ រតង់ដា និងវិធានពាក្់ព័នធ រែើមបីធានាបាននូវត្ាែ ភាព ស្បរិទធភាព និងរ័ក្តិរិទធភាព 

ស្របតាមការវិវឌ្ឍឥត្ឈប់ឈរននវិរ័យ្រនោះ  ងំក្នុងស្ក្បស័ណឌ ត្ំបន់ និងពិភពរលាក្។ រឆែើយ្ត្បនឹង

ម្នការអភិវឌ្ឍន៍សាថ ប័ន រស្ាបរ់យ្ៈរពល ០៥ ន្ ំ (២០២១-២០២៥) រែើមបធីានាបាននូវគណរនយ្យភាព 

ស្បរិទធភាព និងរ័ក្តរិិទធភាពននការងារចំរពាោះថ្នន ក្់ែឹក្នំា និយ័្ត្ក្រគណរនយ្យនិងរវនក្មម ានត្ស្មូវការ

រែើមបីជួលជំនាញការ ចំនួន ១ រូប រែើមបី្តលស់្បឹក្ានិងបំរពញការងារបរចេក្រទរក្នុងការអនុវត្តម្នការ

រក្មមភាព ក្់ទងនឹងរតង់ដាគណរនយ្យសាធារណៈរ ព្ ោះរៅមូលដាា នបងគរ។ 

 

     ជំនាញការក្នុងស្រកុ្ ស្ត្វូានមសុងារ ភារក្ចិេ នងិការទទលួសរុស្ត្វូ ែចូខាងរស្កាម៖ 

 

១- មសុងារ ភារក្ចិេ នងិការទទលួសរុស្ត្វូ 

• រិក្ាស្សាវស្ជ្ញវ និងររន ើរ ើងនូវឯក្សារគត្ិយុ្ត្តមែលស្ត្ូវររៀបចំ និងឬមក្រស្មួល។ 

• តាក្់មត្ងសែឹមសារននលិសិត្បទដាា ន និងរគាលការណ៍មណនំារស្ាប់បរស្មើការអនុវត្តនានា។ 

• រិក្ាស្សាវស្ជ្ញវ និងររន ើរ ើងនូវរតង់ដាគណរនយ្យពាក្់ព័នធនឹងវិរ័យ្សាធារណៈ ជូនអគគនាយ្ក្-

ដាា ន ន.រ.គ. រែើមបីពិនិត្យ និងររស្មច។ 

• ជួបស្បជុំ និងរស្មបរស្មលួជ្ញមួយ្ភាគីពាក្់ព័នធ រួម ងំត្ំណាងនែគូអភិវឌ្ឍន៍នានា រែើមបីស្បមូល

ធាត្ុចូលបមនថម។ 

• រធវើរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារ យា៉ា ងត្ិច ១មស មតង ជូនអគគនាយ្ក្ ន  .គ.រ. ។ 

• អនុវត្តការងារ ក្់ទងនឹងគណរនយ្យសាធារណៈរ្េងៗតាមការស្បគល់ជូនពីអគគនាយ្ក្ ន.គ.រ.។ 

 

២- លទធ្ ល 

1. រតង់ដាគណរនយ្យសាធារណៈក្មពុជ្ញ ម្អក្រលើមូលដាា នននររចក្តសី្ពាងរតង់ដា (Exposure Draft) 

ចំនួន ៣ រតង់ដា៖  

 ររចក្តីស្ពាងរតង់ដា រលស ៧០៖ ចំណូលអនុវត្តកាត្ពវក្ិចេ 

 (Exposure Draft 70: Revenue with Performance Obligations) 

 ររចក្តីស្ពាងរតង់ដា រលស ៧១៖ ចំណូលមិនអនុវត្តកាត្ពវក្ិចេ  

 (Exposure Draft 71: Revenue without Performance Obligations) និង 

 ររចក្តីស្ពាងរតង់ដា រលស ៧២៖ ចំណាយ្ននការរ្ទរ  

 (Exposure Draft 72: Transfer Expenses)  

 ស្ត្ូវបានររៀបចំ ស្របតាមបរិបទជ្ញក្់មរតងរបរ់ក្មពុជ្ញ។  
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2. ទស្មងម់បបបទ និងាត្ិកាននរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមែលបានមក្រស្មលួ អនុរលាមតាមគណរនយ្យ

មូលដាា នសាច់ស្បាក្់មក្រស្មលួ ស្ត្ូវបានររៀបចំ។ 

3. “ររៀវរៅមគគុរទទរក្៍មណនំា” រស្ាប់របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមែលបានមក្រស្មួល អនុរលាមតាម

គណរនយ្យមូលដាា នសាច់ស្បាក្់មក្រស្មួល ស្ត្ូវបានររៀបចំ។ 

4. ររចក្តីស្ពាងននឯក្សារគត្យុិ្ត្តចំាបាច់ រែើមបីអនុវត្តគណរនយ្យមូលដាា នសាច់ស្បាក្់មក្រស្មលួ 

ស្ត្ូវបានររៀបចំរួចរាល់។ 

5. មត្ិរយាបល់និងអនុសារន៍រលើរគាលនរយាបាយ្គណរនយ្យនិងនីត្ិវិធីគណរនយ្យមែលស្ត្ូវររៀបចំ

រដាយ្អគគនាយ្ក្ដាា នរត្នាគារជ្ញត្ិ ស្ត្ូវបាន្តល់ជូនែល់ ន.គ.រ. មុនក្ិចេស្បជុំពិរស្គាោះរយាបល់

ជ្ញមួយ្អាជ្ញា ធររវនក្មមជ្ញត្ិ។ 

 

៣- លក្ខណៈរមបត្ត ិ

 

- ានរញ្ហញ បស្ត្ក្ស្មិត្ បបំ្ុត្ស្ត្ឹមបរិញ្ហញ បស្ត្ជ្ញន់សពរ់ ជំនាញគណរនយ្យ ឬ ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ជំនាញ

ស្បហាក្់ស្បមហល។ ានរញ្ហញ បស្ត្គណរនយ្យក្រជំនាញ (CPA/ACCA)ស្ត្ូវបានរលើក្ទឹក្ចិត្ត 

- ានបទពិរសាធន៍ការងាររលើអនុវត្តរតង់ដាគណរនយ្យក្នុងវិរ័យ្ឯក្ជន និង/ឬ គណរនយ្យ

សាធារណៈយា៉ា ងត្ិច៨ ន្ ំ 

- ានបទពិរសាធន៍ការងាររៅក្នុងម ន្ក្មែលសែួនទទលួសុរស្ត្ូវ យា៉ា ងត្ិច ០៣ ន្ ំ ជ្ញពិរររពាក្់ព័នធ

នឹងការងារររៀបចំរគាលនរយាបាយ្  ការស្សាវស្ជ្ញវ  និងការររៀបចំរគាលការណ៍មណនំារ្េងៗ 

ពាក្់ព័នធនឹងការអនុវត្តរតង់ដាគណរនយ្យ 

- ានចំរណោះែឹងម្នក្ភាសាអង់រគែររលើការនិយាយ្ ការសាត ប់ និងការអានមែលអាចរស្បើការជ្ញ

ែ្ូវការបាន 

- ានគំនិត្នចនស្បឌិ្ត្ ានជំនាញទំនាក្់ទំនង  និងអាចបំរពញការងារជ្ញស្ក្ុម។ 
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៤- ការក្ណំត្រ់ពលរវលា នងិយ្នតការរបាយ្ការណ ៍

 រាល់ការស្បមូលធាត្ុចូលក្នុងការងារជំនាញការរនោះ នឹងស្ត្ូវរធវើរ ើងរៅក្នុងស្បរទរក្មពុជ្ញក្នុងរយ្ៈ

រពលមែលបានក្ំណត្់ែូចខាងរស្កាម៖ 

ល.រ សកម្មភាព លទធែល ភាគ ពាក់ព័ន្ធ រយីៈយពល 

១ អភិវឌ្ឍន៍រតង់ដាគណរនយ្យសាធារណៈក្មពុជ្ញ 

រដាយ្ម្អក្រលើមូលដាា នររចក្តីស្ពាងរតង់ដា៖   

- ED70 (រមមូលនឹងរតង់ដា IFRS 15; 

ចំណូលអនុវត្តកាត្ពវក្ិចេ 

- ED71 (ចំណូលមិនអនុវត្តកាត្ពវក្ិចេ) 

- ED72 (ចំណាយ្ននការរ្ទរ) 

១.១ ររៀបចំការវិភាគគាែ ត្រវាង ED70, 71, 72 

 ជ្ញមយួ្ការអនុវត្តជ្ញក្់មរតងរបរ់ក្មពុជ្ញនា

 រពលបចេុបបនន 

១.២ ររៀបចំរបាយ្ការណ៍ននការវិភាគគាែ ត្ 

 ជ្ញមយួ្នឹងការ្តល់អនុសារន៍ 

១.៣ មក្លមអ ឬ មក្រស្មួល ED70, 71, 72 ម្អក្

 រលើរបាយ្ការណ៍ននការវិភាគគាែ ត្ 

១.៤ ្តលវ់គគមចក្រំមលក្បរចេក្រទររលើ                        

 ររចក្តីស្ពាងរតង់ដាគណរនយ្យសាធារណៈ

 ក្មពុជ្ញចុងរស្កាយ្រត ីពីចំណូលអនុវត្តកាត្ពវក្ិចេ, 

 ចំណូលមិនអនុវត្តកាត្ពវក្ិចេ និងចំណាយ្នន

 ការរ្ទរ រៅកាន់មន្រនតីបរចេក្រទរ អមជ្ញមយួ្

 នឹងក្រណីរិក្ា។ 

រតង់ដាគណរនយ្យសាធារណៈក្មពុជ្ញ

ម្អក្រលើមូលដាា នននររចក្តីស្ពាង    

រតង់ដា ស្របតាមបរិបទជ្ញក្់មរតង

របរ់ក្មពុជ្ញ ស្ត្ូវបានររៀបចំ៖ 

- ED70 (រមមូលនឹងរតង់ដា 

IFRS 15; ចំណូលអនុវត្ត

កាត្ពវក្ិចេ 

- ED71 (ចំណូលមិនអនុវត្ត

កាត្ពវក្ិចេ) 

- ED72 (ចំណាយ្ននការរ្ទរ)។ 

 

 
 

 

 

IMF/ 

ACAR/GDNT 

រមសា -មិថុ្នា

២០២២ 
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២ អភិវឌ្ឍន៍ទស្មង់និងាត្ិកាមែលបានមក្រស្មួលនន

របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អនុរលាមតាមគណរនយ្យ

មូលដាា នសាច់ស្បាក្់មក្រស្មួល 

២.១ ររៀបចំររចក្តីស្ពាងទស្មង់ និងាត្ិកាមែល

 បានមក្រស្មួលននរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

 អនុរលាមតាមគណរនយ្យមូលដាា នសាច់ស្បាក្់

 មក្រស្មួល ស្ពម ងំការរស្បៀបរធៀបជ្ញមយួ្

 នឹងគណរនយ្យមូលដាា នសាច់ស្បាក្់។ 

២.២  រហការជ្ញមួយ្ ន.គ.រ. ក្នុងការររៀបចំក្ិចេ

 ស្បជុំពិរស្គាោះរយាបល់ជ្ញសាធារណៈជ្ញមួយ្

 នឹងភាគីពាក្់ព័នធ រៅរលើទស្មង់និងាត្ិកា

 មែលបានមក្រស្មួលននរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

 អនុរលាមតាមគណរនយ្យមូលដាា នសាច់ស្បាក្់

 មក្រស្មួល។ 

២.៣  មក្លមអទស្មង់និងាត្ិកាមែលបានមក្រស្មួល

 ននរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អនុរលាមតាម

 គណរនយ្យមូលដាា នសាច់ស្បាក្់មក្រស្មួល 

 រដាយ្ម្អក្រលើមត្ិរយាបល់មែលទទួលបានពី 

 ភាគីពាក្់ព័នធ និងរចញ្ាយ្ររចក្តីស្ពាង

 ទស្មង់និងាត្ិកាចុងរស្កាយ្។ 

២.៤  ្តល់វគគមចក្រំមលក្បរចេក្រទររលើការររៀបចំ

 របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អនុរលាមតាម

 គណរនយ្យមូលដាា នសាច់ស្បាក្់មក្រស្មួល 

 ែល់មន្រនតីបរចេក្រទររបរ់ ន.គ.រ.។ 

ទស្មង់និងាត្ិកាមែលបានមក្

រស្មួលននរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

អនុរលាមតាមគណរនយ្យមូលដាា ន

សាច់ស្បាក្់មក្រស្មួល ស្ត្ូវបាន 

ររៀបចំ និងបានពិភាក្ាចុងរស្កាយ្

ជ្ញមយួ្អនក្ជំនាញការ IMF។ 

 
 

 

IMF/ 

ACAR/GDNT 

ក្ក្កដា 

២០២២ 

៣ ្តលត់ារាងរ្ទៀងផ្ទទ ត្់ (Checklist) “ររៀវរៅ                  

មគគុរទទរក្៍មណនំា”រស្ាប់របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

មែលបានមក្រស្មួល អនុរលាមតាមគណរនយ្យ   

មូលដាា នសាច់ស្បាក្់មក្រស្មួល។ 

“ររៀវរៅមគគុរទទរក្៍មណនំា” 

រស្ាប់របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

មែលបានមក្រស្មួល អនុរលាមតាម

គណរនយ្យមូលដាា នសាច់ស្បាក្់     

IMF/ ACAR រីហា 

២០២២ 
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មក្រស្មួលស្ត្ូវបានររៀបចំ និង

ទទួលយ្ក្រដាយ្ ន.គ.រ។ 

៤ ក្ំណត្់ឯក្សារចាប់និងបទបបញ្ញត្តិចំាបាចម់ែលស្ត្ូវ

តាក្់មត្ង ឬ រធវើ វិរសាធនក្មម រែើមបីអនុវត្តគណរនយ្យ

មូលដាា នសាច់ស្បាក្់មក្រស្មួល។ 

ឯក្សារចាប់និងបទបបញ្ញត្តិចំាបាច់

មែលស្ត្ូវតាក្់មត្ង ឬ រធវើវិរសាធនក្មម 

រែើមបីអនុវត្តគណរនយ្យមូលដាា ន

សាច់ស្បាក្់មក្រស្មួល ស្ត្ូវបាន      

ក្ំណត្់។ 

IMF/ ACAR រីហា -ក្ញ្ហញ  

 ២០២២ 

៥ ្តលម់ត្ិរយាបល ់និងអនុសារន៍រលើរគាល-

នរយាបាយ្គណរនយ្យ និងនីត្ិវិធីគណរនយ្យមែល

ស្ត្ូវររៀបចំរដាយ្ អគគនាយ្ក្ដាា នរត្នាគារជ្ញត្ិ ជូន

ែល ់ន.គ.រ. មុនក្ិចេស្បជុំពិរស្គាោះរយាបល់ជ្ញមួយ្

អាជ្ញា ធររវនក្មមជ្ញត្ិ។ 

មត្ិរយាបល់និងឯក្សារអនុសារន៍ 

ស្ត្ូវបាន្តល់ជូនែល ់ន.គ.រ. មុន

ក្ិចេស្បជុំពិរស្គាោះរយាបល់ជ្ញមយួ្

អាជ្ញា ធររវនក្មមជ្ញត្ិ។ 

 

IMF/ ACAR រយ្ៈរពល១មស 

 (រស្កាយ្ពី

ទទលួបានឯក្

សាររគាល

នរយាបាយ្

គណរនយ្យ 

និងនីត្ិវិធី

គណរនយ្យពី

អគគនាយ្ក្ 

ដាា នរត្នាគា

រជ្ញត្ិ) 

  

 ទីស្បឹក្ាក្នងុស្រុក្ស្ត្ូវរធវើរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារស្បចំាមសជូនរៅអគគនាយ្ក្ នននយិ្័ត្ក្រគណរនយ្យ

និងរវនក្មម ឬតាមរពលរវលាក្ំណត្់រ្េងរទៀត្របរ់អគគនាយ្ក្ ន.គ.រ.។ 

 

៥- ការររៀបច ំជូរីទ កិ្ 

 ត្ុ រៅអី ការិយាល័យ្ និងការរស្បើស្បារ់ស្បព័នធអុីនរធើមណត្ នឹងស្តូ្វ ដ្ល់ជូនរៅឱ្យជំនាញការ។ រដាយ្

ម ក្  អនក្ជំនាញការក្នុងស្រុក្ត្ស្មូវឱ្យានក្ុំពយូទ័រផ្ទទ ល់សែួន និងឧបក្រណ៍រ្េងរទៀត្មែលចំាបាច់រស្ាប់រស្បើ
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ស្បារ់ក្នុងការបំរពញការងារ។  ជំនាញការមិនស្ត្ូវបានរលើក្ទកឹ្ចិត្តឱ្យរធវើការងារ ឬ រធវើការទនំាក្់ទំនងណាមួយ្ តាម

រយ្ៈមរធោបាយ្រ្េងៗមែលបរស្មើែល់ស្បរយាជន៍ផ្ទទ ល់សែួន ឬ មែលមិនានពាក្់ព័នធនងឹការបំរពញភារក្ិចេមែលបាន

ត្ស្មូវ ក្នងុអំ ុងរពលបំរពញការងាររ ើយ្។ 

 

 


