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មាតិកា

ជំពូកទី១	 គោលការណ៍សវនកម្ម	 	 	 	 ១	

ជំពូកទី២	 បោភោទសវនកម្ម	 	 	 	 	 ៣	

ជំពូកទី៣	 ស្ដង់ដារទូទោនោសវនកម្មសាធារណៈ	 	 	 ៥	

	 ៣.១	 ឯករាជ្រយភាព	 	 	 	 	 	 ៥	

	 ៣.២	 សុចរិតភាព	 	 	 	 	 	 ៦	

	 ៣.៣	 ទំនាស់ផលប្រយោជន៍	 	 	 	 	 ៧	

	 ៣.៤	 ការសំងាត់វិជ្ជាជីវៈ	 	 	 	 	 ៧	

	 ៣.៥	 សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ	 	 	 	 	 ៨

	 ៣.៦	 ការប្រកាន់ខ្ជាប់វិជ្ជាជីវៈ	 	 	 	 	 ៩

	 ៣.៧	 សិទ្ធអំណាចលើការប្រមូលផ្តុំព័ត៌មាន	 	 	 ៩

	 ៣.៨	 ការធានាគុណភាពសវនកម្ម	 	 	 	 ១០

	 ៣.៩	 កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជមួយអង្គភាពខងក្រ	 	 ១១

ជំពូកទី៤	 ស្ដង់ដារអនុវត្តការងារសវនកម្មសាធារណៈ	 	 ១៣	

	 ៤.១	 ផ្រនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ		 	 	 	 ១៣	

	 ៤.២	 ការរៀបចំធ្វើសវនកម្ម	 	 	 	 	 ១៤	

	 ៤.៣	 ការចុះធ្វើសវនកម្ម	 	 	 	 	 ១៦	

	 	 ដំណើរការសវនកម្ម	 	 	 	 	 ១៦	

	 	 ការប្រមូលព័ត៌មាន	 	 	 	 	 ១៧	

	 	 ការអនុលោមតាមច្របាប់ដ្រលកំពុងអនុវត្ត	 	 	 ១៨

	 	 ភស្តុតាងសវនកម្ម	 	 	 	 	 ១៨	



	 	 ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង	 	 	 	 	 ១៩	

	 	 ការវិភាគលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 	 	 ២០	

	 ៤.៤	 លទ្ធផលរកឃើញ	 	 	 	 	 ២១	

ជំពូកទី៥	 	ស្ដង់ដាររបាយការណ៍សវនកម្មសាធារណៈ	 	 ២២	

	 ៥.២	 របាយការណ៍សវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 	 ២២	

	 ៥.៣	 របាយការណ៍សវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការ	 	 	 ២៤	

 

សន្ទោនុកោម	 	 	 	 	 	 	 	 ២៥	
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ជំពូកទី១
គោលការណ៍សវនកម្ម

១.១	 ប្រសកកម្មរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិគឺជួយជំរុញឲ្រយកាន់ត្រមានតមា្លាភាព
ក្នុងដំណើរការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ	ពង្រឹងគណន្រយ្រយភាពន្រការ	
គ្រប់គ្រងមូលនិធិ	 ទ្រព្រយសម្របត្តិសាធារណៈ	 ផ្តល់សុវត្ថិភាព	 និងតុល្រយភាព	
ដល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ	 និងផ្តល់ការគាំទ្រការអភិវឌ្រឍន៍លើ	
គ្រប់វិស័យន្រះ។	អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិរួមចំណ្រកជួយរដ្ឋសភា	និងព្រទឹ្ធសភា	
ដើម្របីបំព្រញមុខងារត្រតួពិនិត្រយ	អនុម័តថវិកា	និងតាមដានការអនុវត្តន៍ថវិកា។

១.២	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 រួមចំណ្រកជួយរាជរដា្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងធនធាន	
សាធារណៈដោយហ្មត់ចត់	 និងជួយពង្រឹងគណន្រយ្រយភាពក្នុងវិស័យ																			
សាធារណៈតាមរយៈការធ្វើសវនកម្មដ៏ជឿទុកចិត្ត	 និងទាន់ព្រលវ្រលា។										
អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការទប់សា្កាត់កំហុសឆ្គង	
និងការក្ល្រងបន្លថំវិកា	និងផ្តោតលើការជួយដល់ការរៀបចំ	និងអនុម័តស្រចក្តី	
ព្រងច្របាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ	 និងស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្តីពី
ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រប់ការគ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំ។		

១.៣	 ដើម្របីធានាគុណភាពសវនកម្ម	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ				
ភាពត្រឹមត្រូវ	 ការជឿទុកចិត្តលើការធ្វើសវនកម្មប្រកបដោយតមា្លាភាព	ការ														
អនុវត្តន៍វិធីសាស្រ្តសវនកម្មទំនើប	 និងការធានាគុណភាពសវនកម្មកំរិត	
ខ្ពស់។	ការងារសវនកម្មរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 មិនគ្រន់ត្រអនុលោម	
តាមស្តង់ដារគណន្រយ្រយប៉ុណ្ណោះទ្រ	ថ្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍
សមធម៌ចំពោះអង្គភាពរងសវនកម្ម។

១.៤	 សា្ថាប័នគ្រប់គ្រងទំាងឡាយដ្រលមានច្រងក្នងុមាត្រ២ន្រច្របាប់ស្តពីីសវនកម្ម	
ន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំពោះទម្រង់	និងខ្លឹម
សារន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ	 សា្ថាប័នទំាងនោះត្រវូរៀបចំបង្កើតនូវប្រព័ន្ធ	
ងាយស្រលួមួយសម្រប់ផ្តល់នូវព័ត៌មានដ្រលពាក់ព័ន្ធ	និងជឿទុកចិត្តបាន។

១.៥	 តម្ល្រជគន្លឹះក្នុងសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិគឺ	បទពិសោធន៍	និង	
ចំណ្រះដឹងវិជ្ជាជីវៈ។	 ការងាររបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិគឺផ្អ្រកលើវិធី	
សាស្រ្តប្រកបដោយគំនិតច្ន្រប្រឌិត	 បរិយកាសការងារដ្រលបង្កលក្ខណៈ
ល្អដល់ការបង្កើតវិធីសាស្រ្តថ្មី	ភាពសុចរិត	និងស្ថ្ររភាពន្រការគ្រប់គ្រង។
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១.៦	 គុណភាពកំរិតខ្ពស់ន្រសវនកម្មរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិផ្អ្រកលើបទ	
ពិសោធន៍	 ការយកចិត្តទុកដាក់លើវិជ្ជាជីវៈ	 បទប្របញ្ញត្តិដ្រលស្របតាម						
គោលការណ៍ណ្រនាំរបស់អង្គការអន្តរជតិន្រសា្ថាប័នសវនកម្មកំពូល	 ការ	
ទទួលយកនូវទមា្លាប់អនុវត្តល្អៗរបស់អន្តរជតិដោយធ្វើការប្រៀបធៀបជ
មួយនឹងបរិបថរបស់ជតិ	និងការបង្កើតនូវវិធីសាស្ត្រសវនកម្ម	ដូចជបច្ច្រក
ទ្រសដ្រលផ្អ្រកលើប្រព័ន្ធ	វិធីសាស្ត្រវិភាគឡើងវិញ	ជំរើសគំរូ	និងសវនកម្ម
គាំទ្រដោយប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្រយា។

១.៧	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិធានានូវគុណភាពខ្ពស់ន្រការងារ	 ដោយប្រព័ន្ធទូលំ	
ទូលាយមួយសម្រប់ការត្រួតពិនិត្រយគុណភាព។

១.៨	 ស្តង់ដារសវនកម្មសាធារណៈត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមក្របខណ្ឌន្រ	
ច្របាប់	 និងសា្ថានភាពជក់ស្ត្រងន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ។	 ស្តង់ដារសវន	
កម្មន្រះក៏មានលក្ខណៈស្របគា្នាជមួយនឹងស្តង់ដាររបស់អង្គការអន្តរជតិ
ន្រសា្ថាប័នសវនកម្មកំពូលផងដ្ររ។

១.៩	 ស្ដង់ដារសវនកម្មសាធារណៈត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្របតាមអាណត្តិ
សវនកម្មរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិដ្រលមានច្រងក្នុងច្របាប់ស្តីពីសវនកម្ម
ន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពជុ។	 ក្នងុករណីច្របាប់សវនកម្មន្រះត្រវូបានធ្វើវិសោ-	
ធនកម្ម	 បទប្របញ្ញត្តិទាំងឡាយន្រស្តង់ដារសវនកម្មន្រះនឹងក្រតម្រូវទៅតាម	
វិសោធនកម្មនោះ។	

១.១០	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិរៀបចំគោលការណ៍ណ្រនាំសវនកម្ម	 និងសៀវភៅ	
ណ្រនំាសវនកម្ម។	ឯកសារទំាងពីរប្រភ្រទន្រះផ្តល់នូវមូលដា្ឋានដ៏ទុកចិត្ត		និង	
ពិតប្រកដសម្រប់ការងាររបស់សវនករ	 ដើម្របីវាស់វ្រងសមត្ថភាពការងារ	
និងពិនិត្រយឡើងវិញនូវគុណភាពការងារសវនកម្មដ្រលសម្រចបាន។

	 គោលការណ៍ណ្រនំាសវនកម្ម	 និងសៀវភៅណ្រនំាសវនកម្មគឺជបទប្របញ្ញត្តិ	
ផ្ទ្រក្នុងដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រប់ធ្វើឲ្រយកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអាជ្ញា-	
ធរសវនកម្មជតិមានភាពរលូន	 និងជួយសម្រួលការងាររបស់សវនករ។	
ឯកសារទាំងន្រះអនុលោមតាមស្តង់ដារសវនកម្មសាធារណៈ។	

	 ដោយអនុលោមតាមយុទ្ធសាស្រ្តដ្រលបានកំណត់	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	
នឹងធ្វើការវាយតម្ល្រជប្រចំាលើបទពិសោធន៍ដ្រលទទួលបានពីការអនុវត្តន៍
បទប្របញ្ញត្តិសវនកម្ម	និងធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពន្របទប្របញ្ញត្តិទាំងនោះ។
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ជំពូកទី២
បោភោទសវនកម្ម

២.១	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិអនុវត្តការងារសវនកម្មដូចមានច្រងក្នុងមាត្រ	៥-១២	
ន្រច្របាប់ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជណចក្រកម្ពុជ។	 សវនកម្មទាំងនោះអាច
ជប្រភ្រទសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 សវនកម្មលើការអនុលោម	
តាមច្របាប់	និងបទប្របញ្ញត្តិ	និងសវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការ។

២.២	 សវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

	 ចំពោះសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 សវនករធ្វើការវិភាគលើប្រតិ	
បត្តិការ	 និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គភាពរងសវនកម្ម	 ថាតើរបាយ	
ការណ៍ទាំងនោះអនុលោមតាមស្តង់ដារគណន្រយ្រយដ្រលអាចទទួលយក
បានដ្ររឬទ្រ។	 ជទូទៅសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតម្រូវឲ្រយមាន	
ការបញ្ជាក់ទៅលើរបាយការណ៍ទាំងនោះ	។

២.៣	 សវនកម្មលើការអនុលោមតាមច្របាប់	និងបទប្របញ្ញត្តិ

	 សវនកម្មលើការអនុលោមតាមច្របាប់	 និងបទប្របញ្ញត្តិធ្វើការបញ្ជាក់លើភាព
ស្របច្របាប់ន្រប្រតិបត្តិការរបស់អង្គភាពរងសវនកម្ម	 ដោយផ្តោតលើរចនា-	
សម្ព័ន្ធ	 តួនាទី	 និងភារកិច្ច	 ការអនុវត្តន៍កម្មវិធី	 និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	
របស់អង្គភាព។	

	 សវនកម្មន្រះមានលក្ខណៈសំខន់	ជពិស្រសចំពោះអ្នកធ្វើការសម្រចចិត្ត
ចង់ដឹងថាតើច្របាប់	និងបទប្របញ្ញត្តិទាំងឡាយត្រូវបានប្រតិបត្តិតាមដ្ររ	ឬទ្រ	
ហើយតើការអនុវត្តន៍ទាំងនោះ	 សម្រចបានលទ្ធផលដូចដ្រលបានគ្រង	
ទុកឬទ្រ	 ហើយក្នុងករណីមិនបានដូចការគ្រងទុកនោះ	 តើត្រូវមានវិធាន
ការអ្វីខ្លះដ្រលត្រូវដាក់ច្រញ។

២.៤	 សវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការ

	 សវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការជការវាយតម្ល្រលើភាពសន្រសំសំច្រ	 ប្រសិទ្ធ	
ភាព	 និងប្រសិទ្ធផលន្រការប្រើប្រស់ធនធានសាធារណៈ។	សវនករវិភាគ	
លើភាពសន្រសំសំច្រ	 និងប្រសិទ្ធភាពន្រតម្រូវការ	 និងការប្រើប្រស់ធនធាន	
រួចវិភាគលើប្រសិទ្ធផល។	សវនកម្មន្រះក៏ពិនិត្រយផងដ្ររលើភាពត្រឹមត្រូវន្រ
ដំណើរការប្រតិបត្តិការ	និងសមិទ្ធផលដ្រលសម្រចបាន។	សវនកម្មលើកិច្ច
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ប្រតិបត្តកិារអាស្រយ័ទៅតាមវិសាលភាព	 និងលក្ខណៈសវនកម្មជសំខន់។	
សវនកម្មអាចផ្តោតលើសំណួរ	 ថាតើធនធានត្រូវបានប្រើប្រស់យ៉ាងត្រឹម
ត្រូវដ្ររឬទ្រ	 ឬផ្តោតលើការវាយតម្ល្រលើផលប៉ះពាល់ន្រគោលនយោបាយ	
និងកម្មវិធីនានា។
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ជំពូកទី៣
ស្ដង់ដារទូទោនោសវនកម្មសាធារណៈ

៣.១	ឯករាជ្យភាព
៣.១.១	 ច្របាប់ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ	 ធានានូវឯករាជ្រយភាពន្រ

កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ដ្រលជសា្ថាប័នសវនកម្ម	
កំពូលន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពជុ។	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិអនុវត្តការងារ	
សវនកម្ម	ដោយមិនលំអៀង		គា្មានបុរ្រវិនិច្ឆ័យ		និងដោយគា្មានរងឥទ្ធិពល	
នយោបាយ។

	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពទំាងឡាយ
ណាដ្រលនំាឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្រយភាព	 និងភាពទៀងត្រង់ក្នងុការ	
បំព្រញកាតព្វកិច្ច	 ជពិស្រសនៅព្រលផ្តល់អនុសាសន៍ទៅអង្គភាពរង
សវនកម្ម	 ដូចជការក្រលំអលើការគ្រប់គ្រង	 ឬនីតិវិធីរបស់អង្គភាពរង	
សវនកម្ម។	មាត្រ១	ន្រច្របាប់ស្តីពីសវនកម្មមានច្រងអំពីតួនាទីសវនកម្ម
ផ្ទ្រក្ររបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ។

៣.១.២	 បទប្របញ្ញត្តិស្តីពីការត្រងតាំងអគ្គសវនករ	 និងអគ្គសវនកររងដូចមាន	
ច្រងក្នងុមាត្រ១៨-១៩	ន្រច្របាប់ស្តពីីសវនកម្មន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពជុ	
បានពង្រឹងបន្ថ្រមនូវឯករាជ្រយភាពរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ។

៣.១.៣	 គា្មានសា្ថាប័នណាមួយនៅក្នុង	 និងក្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជមានសិទ្ធិ							
អំណាចណ្រនាំអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិឲ្រយអនុវត្តក្រសម្រួល	ឬបញ្រឈប់ការ	
ធ្វើសវនកម្ម	ឬបង្ខំអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិឲ្រយក្រសម្រួលលទ្ធផលដ្រលរក
ឃើញ	ការសន្និដា្ឋាន	និងអនុសាសន៍សវនកម្មឡើយ។

	 ប៉ុន្ត្រដើម្របីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	
រដ្ឋសភាអាចបង្កើតគណៈកម្មការពិស្រសមួយដើម្របីពិនិត្រយឡើងវិញនូវ	
សកម្មភាព	និងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 (មាត្រ៤០	
ន្រច្របាប់ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ)។	

៣.១.៤	 រដ្ឋសភា	 	ព្រឹទ្ធសភា	 	រាជរដា្ឋាភិបាល	ឬសា្ថាប័នសាធារណៈន្រព្រះរាជ-	
ណាចក្រកម្ពុជ	 អាចលើកសំណើសវនកម្មមកអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	
ហើយការទទួលយកសំណើទាំងនោះជឆនា្ទានុសិទ្ធិរបស់អគ្គសវនករ។
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៣.១.៥	 អគ្គសវនករមានឆនា្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រចលើមតិ	 និងរបាយការណ៍	
សវនកម្ម។	 អគ្គសវនករក៏មានសិទ្ធិផងដ្ររក្នុងការកំណត់យុទ្ធសាស្រ្ត	
សវនកម្ម	បទបញ្ជាវិជ្ជាជីវៈ	វិធីសាស្ត្រ	នីតិវិធីសវនកម្ម	ប្រតិបត្តិការ	និង
ការចាត់ច្រងរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ប្រកបដោយស្តង់ដារកំរិតខ្ពស់	
ហើយក៏អាចប្រគល់សិទ្ធិសម្រចទៅថា្នាក់ដឹកនាំណាមា្នាក់របស់អាជ្ញាធរ
សវនកម្មជតិ។

៣.១.៦	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិមានសិទ្ធិទទួលបាននូវធនធានរូបវ័ន្ត	 ធនធាន	
មនុស្រស	 និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រន់សម្រប់អនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួន	
និងទទួលខុសត្រវូចំពោះការប្រើប្រស់ធនធានទំាងនោះ។	 គម្រងថវិកា	
របស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយ	 លើកល្រងត្រក្នុង	
ករណីណាដ្រលមិនអាចជៀសវាងបានបុ៉ណ្ណោះ។	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	
ត្រូវរាយការណ៍ជូនទៅរដ្ឋសភា	ព្រឹទ្ធសភា	និងរាជរដា្ឋាភិបាលក្នុងករណី	
ធនធានមិនគ្រប់គ្រន់ដ្រលនាំឲ្រយរាំងស្ទះដល់ដំណើរការសវនកម្ម។

	៣.១.៧	 ការទទួលសា្គាល់នូវឯករាជ្រយភាព	 និងប្រសកកម្មរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្ម
ជតិ	 ពីសំណាក់សាធារណជនមានសារៈសំខន់បំផុតសម្រប់បំព្រញ
ការងាររបស់ខ្លួនឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាព។	 អគ្គសវនករមានតួនាទីអប់រំ	 និង
ផ្រសព្វផ្រសាយដល់សាធារណជនអំពីឯករាជ្រយភាព	 និងប្រសកកម្មរបស់			
អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិក្នុងកាលៈទ្រសៈដ៏សមស្រប។

៣.២	សុចរិតភាព
៣.២.១	 សវនករន្រអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ត្រូវគោរពតាមក្រមសីលធម៌របស់	

អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 និងក្រមសីលធម៌របស់អង្គការអន្តរជតិន្រសា្ថាប័ន	
សវនកម្មកំពូល។	

៣.២.២	 សវនករន្រអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 បំព្រញការងាររបស់ខ្លួនដោយមិន	
លំអៀង	 មិនប្រកាន់បក្រសពួក	 និងឯករាជ្រយមិនទទួលឥទ្ធពិលពីខងក្រ។	
អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិមានសិទ្ធពិ្រញល្រញក្នងុការបំព្រញកាតព្វកិច្ចរបស់
ខ្លួន	 និងមិនលំអៀងក្នុងការផ្តល់មតិសវនកម្ម	 ស្រចក្តីសន្និដា្ឋាន	 និង	
អនុសាសន៍	 ក៏ប៉ុន្ត្រមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់	
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អង្គភាពរងសវនកម្ម	 លើសពីវិសាលភាព	 និងលក្ខណៈសវនកម្មដ្រល
បានអនុវត្តឡើយ។	

៣.២.៣	 នៅព្រលដ្រលសវនករផ្តល់មតិយោបល់ទៅអង្គភាពរងសវនកម្ម	សវនករ	
ត្រវូបញ្ជាក់ឲ្រយច្របាស់ថា	មតិយោបល់ទំាងនោះត្រវូស្របតាមគោលបំណង	
សវនកម្ម។

៣.៣	ទំនស់ផលបោយោជន៍
៣.៣.១	 សវនករន្រអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្ដង់ដារន្រភាពសុចរិត

កំរិតខ្ពស់មួយ។	សវនករត្រវូត្រជៀសវាងរាល់សា្ថានភាព	និងអាកប្របកិរិយ
ណាមួយដ្រលនាំឲ្រយមានការសង្រស័យ	ឬមានការស្តីបនោ្ទាស។	ក្នុងករណី	
ដ្រលសវនករមានសម្ព័ន្ធភាពជិតស្និត	 ជមួយថា្នាក់ដឹកនាំន្រអង្គភាពរង
សវនកម្ម	ដូចជត្រូវជសាច់ញាតិ	ឬជសម្ព័ន្ធភាពដទ្រទៀតដ្រលធ្វើឲ្រយ
ប៉ះពាល់ដល់គោលបំណងសវនកម្ម	 សវនករនោះមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្រយ
ចុះធ្វើសវនកម្មនៅអង្គភាពរងសវនកម្មនោះឡើយ។

៣.៣.២	 សវនករន្រអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិន័យតឹងរឹង	 និងជៀស
វាងនូវភាពមិនចុះសម្រុងគា្នា។	 ដើម្របីជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍	
សវនករន្រអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិមិនត្រវូបានអនុញ្ញាតឲ្រយចូលជសមាជិក	
ន្រគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពរងសវនកម្មឡើយ។	សវនករមាន
ភារកិច្ចបដិស្រធនូវរាល់អំណយ	 និងប្រក់សាគុណទំាងឡាយដ្រលនាំ	
ឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្រយភាព។	 ក្នុងករណីមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍	
ទំនងកើតឡើង	 សវនករត្រូវរាយការណ៍អំពីហ្រតុការណ៍នោះទៅថា្នាក់
ដឹកនាំរបស់ខ្លួន។	

៣.៤	ការសំងាត់វិជ្ជោជីវៈ
៣.៤.១	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 និងសវនកររក្រសាការសំងាត់ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា	

និងលទ្ធផលសវនកម្ម	 ដោយមិនធ្វើឲ្រយខ្ចរខ្ចាយនូវព័ត៌មានដ្រលប្រមូល
បានក្នងុដំណើរការសវនកម្មទៅភាគីទីបីឡើយ	ទោះជដោយផ្ទាល់មាត់ក្តី	
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ឬជលាយលក្ខណ៍អក្រសរក្តី	 លើកល្រងត្រសម្រប់ភារកិច្ចស្របច្របាប់	
របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។	

៣.៤.២	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិមានសិទ្ធិរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
នូវអំពើល្មើសច្របាប់។	

៣.៤.៣	 ក្នុងករណីមានការសង្រស័យអំពើក្ល្រងបន្លំ	 និងពុករលួយ	 សវនករត្រូវរួស
រាន់ធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលសវនកម្មដាក់ជូនទៅថា្នាក់ដឹកនាំរបស់
ខ្លួនដើម្របីចាត់ច្រងបន្ត។

៣.៥	សមត្ថភាពវិជ្ជោជីវៈ
៣.៥.១	 មន្ត្រីរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិត្រូវមានជំនាញ	 និងទទួលការបណ្តុះ	

បណា្តាលត្រឹមត្រូវ	ដើម្របីអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាព។

៣.៥.២	 ជទូទៅសវនករន្រអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិមានកំរិតសិក្រសា	 ឬមានសញ្ញា
ប័ត្រចាប់ពីបរិញ្ញាប័ត្រឡើងទៅ	 ឬសញ្ញាប័ត្រសមមូលក្នុងផ្ន្រកគណ	
ន្រយ្រយ	ស្រដ្ឋកិច្ច	ច្របាប់	វិស្វកម្ម។ល។	ជមូលដា្ឋាន	សវនករត្រូវមានការ
យល់ដឹងអំពីច្របាប់របស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ស្ដង់ដារគណន្រយ្រយ	
និងស្ដង់ដារសវនកម្ម។	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិរក្រសាទុកជប្រចាំនូវប្រវត្តិ
រូប	 និងឯកសារបណ្តុះបណា្តាលជំនាញរបស់សវនករដើម្របីកំណត់នូវ	
តម្រូវការអភិវឌ្រឍន៍វិជ្ជាជីវៈ។	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិកំណត់កម្មវិធីបណ្តុះ
បណា្តាលឲ្រយស្របគា្នាជមួយនឹងផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្ត	 និងផ្រនការសវនកម្ម	
ដ្រលតម្រូវឲ្រយសវនករចូលរួមអនុវត្ត។

	 ដើម្របីរក្រសាបាននូវគុណភាពសវនកម្ម	អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិត្រូវមានការ
ប្រស្រ័យទាក់ទងជប្រចាំជមួយមន្ត្រីរបស់ខ្លួន	 និងផ្រសព្វផ្រសាយគោល	
នយោបាយសវនកម្ម	 ស្តង់ដារ	 និងការអនុវត្តន៍បច្ច្រកទ្រសសវនកម្មថ្មី	
ដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួន។

៣.៥.៣	 សវនករន្រអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិត្រវូយល់ដឹងអំពីសា្ថានភាព	 និងប្រតិបតិ្ត	
ការមិនប្រក្រតីទាំងឡាយ	ដ្រលអាចជសញ្ញាន្រចំណូល	 ចំណាយមិន	
ត្រមឹត្រវូ	ការក្ល្រងបន្ល	ំឬផ្ទយុនឹងច្របាប់	ប្រតិបត្តកិារដ្រលគា្មានការអនុញ្ញាត	
ការខ្ជះខ្ជាយ	ខ្វះប្រសិទ្ធភាព	ឬខ្វះភាពទៀងត្រង់។
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៣.៥.៤	 ការពង្រកីតួនាទីសវនកម្មទាមទារឲ្រយសវនករខិតខំអភិវឌ្រឍ	 និងប្រើប្រស់	
បច្ច្រកទ្រសសវនកម្មថ្មីៗ។	 សវនករត្រូវច្រះទាញយកប្រយោជន៍ពីវិធី
សាស្ត្រផ្រស្រងៗន្រមុខវិជ្ជាដទ្រទៀតផងដ្ររ។	

៣.៦	ការបោកាន់ខ្ជោប់វិជ្ជោជីវៈ
៣.៦.១	 សវនករន្រអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជនួនូវវិជ្ជាជីវៈក្នងុការកំណត់	

ប្រមូល	និងវាយតម្ល្រភស្តុតាងសវនកម្ម	និងក្នុងការរាយការណ៍អំពីលទ្ធ
ផលសវនកម្ម	ការសន្និដា្ឋាន	និងការផ្តល់អនុសាសន៍។	

៣.៦.២	 សវនករមិនត្រូវធ្វើការងារណាដ្រលខ្លួនពុំមានសមត្ថភាពអនុវត្តនោះ	
ទ្រ។	 សវនករមា្នាក់ៗពុំអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រន់សម្រប់គ្រប់កិច្ច	
ការទាំងអស់ឡើយ	 ក៏ប៉ុន្ត្រការចូលរួមជក្រុមក្នុងសវនកម្មពិស្រសមួយ
អាចប្រមូលបាននូវចំណ្រះដឹង	 និងជំនាញចាំបាច់សម្រប់ការងារសវន	
កម្មនោះ។

៣.៦.៣	 ក្នុងករណីអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិពុំទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រន់	 អគ្គ	
សវនករអាចជួលជំនាញការពីខងក្រដើម្របីជួយក្រមុសវនករ។	ជំនាញ	
ការនោះត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់វិជ្ជាជីវៈ	 និងប្រតិបត្តិតាមស្តង់ដារដូចគា្នានឹង	
សវនករន្រអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិដ្ររ។	 	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិទទួល				
ខុសត្រវូចំពោះការជ្រើសរើសដោយយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រង	និង	
ការបញ្ច្រញមតិរបស់ជំនាញការ។	អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិត្រូវជូនដំណឹង
ទៅអង្គភាពរងសវនកម្មអំពីវត្តមានរបស់ជំនាញការនោះ។

	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ន្រះនៅព្រលប្រគល់
ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនមួយចំនួនទៅសា្ថាប័នជំនាញវិជ្ជាជីវៈដទ្រអនុវត្តការងារ
សវនកម្មជំនួស។

៣.៧	សិទ្ធិអំណាចលើការបោមូលផ្តុំព័ត៌មាន
៣.៧.១	 មាត្រ៣០-៣២	 ន្រច្របាប់ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជបាន

ផ្តល់សិទ្ធិដ៏ទូលំទូលាយដល់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ក្នុងការប្រមូលព័ត៌
មានដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសវនកម្ម	 សិទ្ធិចូល	 និងស្ថិតនៅក្នុងអគារ	
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របស់អង្គភាពរងសវនកម្ម	 ពិនិត្រយ	 និងឆ្រកឆ្ររឯកសារសាធារណៈ	
របាយការណ៍	និងទ្រព្រយសម្របត្តិ។	

៣.៧.២	 សិទ្ធិទាំងនោះរួមមានការប្រមូលព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ	 និង	
ឯកសារពាក់ព័ន្ធ។

៣.៧.៣	 អង្គភាពរងសវនកម្មនានាត្រវូអនុញ្ញាតឲ្រយអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិមានសិទ្ធិ	
ទទួល	 និងពិនិត្រយព័ត៌មានរសើប	 ប្រសិនបើព័ត៌មាននោះចំាបាច់ហើយ										
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំព្រញកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ។

៣.៧.៤	 ការស្នើសុំព័ត៌មាន	 ឬឯកសារសម្រប់អនុវត្តការងារសវនកម្ម	 ពុំចាំបាច់	
ផ្តល់ហ្រតុផលការពារសំណើនោះឡើយ។

៣.៨	ការធានគុណភាពសវនកម្ម
៣.៨.១	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិមានប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុមួយសម្រប់ត្រតួពិនិត្រយ

ដំណើរការធានាគុណភាពសវនកម្ម	ដើម្របីធ្វើឲ្រយប្រសើរនូវរបាយការណ៍
សវនកម្ម	និងជៀសវាងកង្វះខតដដ្រលៗ។

៣.៨.២	 ថា្នាក់ដឹកនាំជន់ខ្ពស់ពិនិត្រយតាមដានការងាររបស់មន្រ្តីសវនកម្មនៅគ្រប់
លំដាប់ថា្នាក់	និងគ្រប់ដំណាក់កាលដោយពិចារណាទៅលើខ្លឹមសារ	និង	
វិធីសាស្រ្តសវនកម្ម។

	 ការពិនិត្រយតាមដានធានាឲ្រយ៖

•	 សមាជិកន្រប្រតិភូសវនកម្មយល់ច្របាស់នូវផ្រនការសវនកម្ម
•	 សវនកម្មត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមស្តង់ដារសវនកម្មសាធារណៈ	និង	

បទពិសោធន៍របស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ
•	 សវនករអនុវត្តតាមផ្រនការ	 និងជំហានសវនកម្មដ្រលបានអនុម័ត	

ក្នុងអំឡុងព្រលរៀបចំត្រៀមធើ្វសវនកម្ម	 លើកល្រងត្រមានការក្រ
ប្រផ្រនការសវនកម្មដ្រលបានអនុញ្ញាត

•	 ឯកសារការងារមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវ	 ដើម្របីគាំទ្រស្រចក្តីសន្និដា្ឋាន	
អនុសាសន៍	និងមតិសវនកម្ម

•	 សវនករសម្រចបាននូវគោលដៅសវនកម្មដូចដ្រលបានប្រកាស។
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៣.៨.៣	 ថា្នាក់ដឹកនំាពិនិត្រយយ៉ាងហ្មត់ចត់នូវរបាយការណ៍សវនកម្មជមុនសិនទើប	
ធ្វើការសម្រចជសា្ថាពរ។	ការត្រួតពិនិត្រយរបាយការណ៍សវនកម្មគឺដើម្របី
ធ្វើឲ្រយប្រកដថាស្រចក្តីសន្និដា្ឋានអនុសាសន៍	 និងមតិសវនកម្មស្របគា្នា	
ជមួយនឹងលទ្ធផលដ្រលរកឃើញ។

៣.៨.៤	 គោលបំណងន្រការធានាគុណភាពគឺ៖

•	 ការវាយតម្ល្រ	និងស្រចក្តសីន្នដិា្ឋានត្រវូមានសង្គតិភាព	និងគំាទ្រដោយ	
	 	ភស្តុតាងគ្រប់គ្រន់ពាក់ព័ន្ធ	 និងសមហ្រតុផលសម្រប់ជមូលដា្ឋាន

ក្នុងការផ្តល់មតិ	និងធ្វើរបាយការណ៍សវនកម្មសា្ថាពរ។
•	 កំហុសឆ្គង	 កង្វះខត	 និងបញ្ហាមិនប្រក្រតីដ្រលបានរកឃើញត្រូវ	

ចងក្រងទុកជឯកសារ	និងដោះស្រយ	ឬបញ្ជូនទៅថា្នាក់ដឹកនាំ។
•	 ការផ្លាស់ប្តូរ	និងក្រលំអដ្រលមានលក្ខណៈចាំបាច់	ដើម្របីអនុវត្តសវន	

កម្មនាព្រលអនាគតត្រវូបានកំណត់	កត់ត្រទុក	និងយកមកពិចារណា	
ក្នុងផ្រនការសវនកម្មលើកក្រយ	និងក្នុងផ្រនការសកម្មភាពអភិវឌ្រឍ	
មន្រ្តី។

៣.៨.៥	 ដើម្របីបង្កើនគុណភាពសវនកម្ម	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិអាចស្នើសុំការ	
ត្រតួពិនិត្រយលើគុណភាពបច្ច្រកទ្រសសវនកម្មរបស់ខ្លនួ	 ពីសំណាក់សា្ថាប័ន	
សវនកម្មកំពូលអន្តរជតិល្អៗដទ្រទៀត។

៣.៩	កិច្ចសហបោតិបត្តិការជមួយអង្គភាពខងកោ
៣.៩.១	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិសហការជមួយបណា្តាក្រសួង	សា្ថាប័ននានា	 និង

សាធារណជនក្នុងព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ។

៣.៩.២	 ដើម្របីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីមតិយោបល់របស់អ្នកមានវិជ្ជាជីវៈ	 និង	
បទពិសោធន៍ទូលំទូលាយ	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិសហការជមួយ															
វិទ្រយាសា្ថានសិក្រសាស្រវជ្រវជន់ខ្ពស់នានា	និងចូលរួមក្នុងទំនាក់ទំនងជ
ផ្លូវការជមួយបណា្តាអង្គភាពវិជ្ជាជីវៈ។	

	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការន្រះ	 ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន	
ជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្រយភាព	និងភាពមិនលំអៀងរបស់ខ្លួន។	
អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិលើកទឹកចិត្តមន្រ្តីឲ្រយចូលជសមាជិក	 ន្រអង្គភាព	
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វិជ្ជាជីវៈដ្រលពាក់ព័ន្ធជមួយការងារ	និងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់អង្គ
ភាពនោះ។

៣.៩.៣	 ដើម្របីទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍របស់បណា្តាសា្ថាប័នសវន
កម្មដទ្រទៀត	 និងបណា្តាញអន្តរជតិ	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិចូលជ	
សមាជិកអង្គការអន្តរជតិន្រសា្ថាប័នសវកម្មកំពូល	 ជសមាជិកន្រក្រុម	
ការងារក្នុងតំបន់	 និងចូលជសមាជិកន្រកិច្ចសហប្រតិបត្កិការអន្តរជតិ
ដទ្រទៀតដ្រលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសវនកម្ម	និងគណន្រយ្រយ។
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ជំពូកទី៤
ស្តង់ដារអនុវត្តការងារសវនកម្មសាធារណៈ

៤.១	ផោនការសវនកម្មបោចាំឆ្នោំ
៤.១.១	 នៅរៀងរាល់ដើមត្រីមាសទីបួនន្រឆ្នាំ	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិរៀបចំផ្រន

ការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំសម្រប់ឆ្នាំបនា្ទាប់។	

៤.១.២	 មូលដា្ឋានន្រការរៀបចំផ្រនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំគឺ៖

•	 បញ្ជីឈ្មាះអង្គភាពរងសវនកម្មទាំងអស់	 (មាត្រ២	 ន្រច្របាប់ស្តីពី	
សវនកម្មន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ)

•	 តារាងថវិការបស់អង្គភាពទាំងនោះ
•	 លទ្ធផលរកឃើញ	 និងមតិសវនកម្មពីព្រលមុនដ្រលសវនករន្រ	

អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិបានអនុវត្ត	
•	 ព័ត៌មានដ្រលទទួលបានមកពីអ្នកពាក់ព័ន្ធពីបុគ្គល	ឬពីសា្ថាប័នខងក្រ
•	 ទិន្នន័យទូលំទូលាយអំពីអង្គភាពរងសវនកម្ម	 មន្ត្រីន្រអាជ្ញាធរសវន

កម្មជតិត្រវូធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពទិន្នន័យទំាងនោះជប្រចំា។	 ទិន្នន័យទំាង
នោះជឧបករណ៍សម្រប់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ធ្វើការកំណត់ផ្ន្រក	
ជសារវ័ន្ត	ផ្ន្រកមានហានិភ័យ	និងផ្ន្រកសំខន់ៗសម្រប់ក្រលំអ។

៤.១.៣	 នៅក្នុងផ្រនការប្រចាំឆ្នាំ	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិផ្តល់អាទិភាពដល់មុខ	
សញ្ញាសវនកម្មដ្រលកំណត់ដោយច្របាប់	ជពិស្រសសវនកម្មលើស្រចក្តី
ព្រងច្របាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រប់ការគ្រប់គ្រងប្រចំា
ឆ្នា។ំ	 ចំពោះសវនកម្មតាមសំណើវិញ	 ការផ្តល់អាទិភាពអាស្រ័យនឹង	
ទំហំហិរញ្ញវត្ថុ	 ហានិភ័យសវនកម្ម	 និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដទ្រទៀតន្រ			
សវនកម្មដ្រលបានធ្វើផ្រនការរួច។

៤.១.៤	 ផ្រនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំបងា្ហាញនូវ៖
 •	 ប្រធានបទសវនកម្ម
 •	 គោលបំណង	វិសាលភាព	និងដ្រនកំណត់សវនកម្ម
 •	 អង្គភាពរងសវនកម្ម	និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ
 •	 រយៈព្រលសវនកម្ម
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៤.១.៥	 គោលបំណងន្រផ្រនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំគឺ៖

•	 ប្រើប្រស់មន្ត្រដីោយលក្ខណៈសន្រសំសំច្រ	និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព	
•	 អនុវត្តសវនកម្មជលក្ខណៈស្តង់ដារ	 ប្រកបដោយតមា្លាភាព	 និង	

មិនលំអៀង
•	 បង្កើតនូវបុរ្រលក្ខខណ្ឌដើម្របីផ្តល់នូវទស្រសនៈត្រឹមត្រូវចំពោះការគ្រប់

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
•	 អនុវត្តសវនកម្មឲ្រយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រយ
•	 ផ្តល់អាទិភាពដល់ប្រធានបទសវនកម្មណាដ្រលមានទំហំហិរញ្ញវត្ថុ

ធំ	 ប៉ុន្ត្រក៏ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ផងដ្ររ	 ទៅលើប្រធានបទសវន
កម្មដ្រលមានទំហំហិរញ្ញវត្ថុតូច	 ដើម្របីធ្វើឲ្រយមានភាពសុចរិតក្នុងការ
គ្រប់គ្រង។

៤.១.៦	 អគ្គសវនករពិនិត្រយ	និងសម្រចលើផ្រនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ	ដោយមាន	
ការពិចារណាលើសំណើរបស់នាយកដា្ឋានជំនាញ	 ន្រអាជ្ញាធរសវនកម្ម	
ជតិ	និងសំណើរបស់អង្គភាពខងក្រផង។

៤.១.៧	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិធ្វើការក្រតម្រូវផ្រនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំឲ្រយស្រប
គា្នាជមួយនឹងសវនកម្មនាឆ្នាំកន្លងមក	 និងផ្រនការសវនកម្មរយៈព្រល	
មធ្រយម។	

៤.២	ការរៀបចំធ្វើសវនកម្ម
៤.២.១		 មុននឹងចាប់ផ្តើមចុះធ្វើសវនកម្ម	 សវនករត្រូវរៀបចំផ្រនការសវនកម្មឲ្រយ

បានត្រឹមត្រូវ	 និងផ្តោតឲ្រយចំបញ្ហា	ដ្រលជមូលដា្ឋានន្រការងារ	 និងភាព	
ជោគជ័យន្រសវនកម្ម។

៤.២.២	 ការរៀបចំយ៉ាងលំអិតនូវផ្រនការចុះធ្វើសវនកម្មធានាបាននូវសវនកម្ម
មួយដ្រលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រកបដោយភាពសន្រសំសំច្រ	 ប្រសិទ្ធភាព	
ប្រសិទ្ធផល	និងទាន់ព្រលវ្រលា។

៤.២.៣	 សវនករត្រូវវិភាគព័ត៌មានទាំងអស់ដ្រលទទួលបាន	 អំពីប្រធានបទ	
សវនកម្ម	 និងអង្គភាពរងសវនកម្ម។	 ការងារន្រះជួយកាត់បន្ថយបន្ទុក	
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ចំណាយពីប្រតិបត្តកិារសវនកម្ម	 និងជួយសម្រលការរំខនដល់អង្គភាព	
រងសវនកម្មយ៉ាងច្រើនតាមលទ្ធភាពដ្រលអាចធ្វើបាន។

៤.២.៤	 គណៈប្រតិភូសវនកម្ម	 ត្រូវរៀបចំផ្រនការការងារ(ឬផ្រនការសវនកម្ម
ផ្ទាល់ខ្លួន)	ដោយផ្អ្រកលើចំនុចដូចខងក្រម៖
•	 គោលបំណង	ដ្រនកំណត់	និងវិសាលភាពសវនកម្ម
•	 ភាពជសារវ័ន្តន្រប្រធានបទសវនកម្ម
•	 បញ្ហាចំបងដ្រលត្រូវផ្តោតក្នុងវគ្គសវនកម្ម
•	 ឈ្មាះសវនករដ្រលត្រូវចុះធ្វើសវនកម្ម
•	 វិធីសាស្ត្រសវនកម្មដ្រលត្រូវអនុវត្ត
•	 ព្រលវ្រលាន្រការងារសវនកម្ម	 ជពិស្រសរយៈព្រលន្រការចុះធ្វើ	

សវនកម្មជក់ស្ត្រង
•	 អង្គភាពរងសវនកម្ម	និង
•	 ថវិកាសម្រប់ចំណាយក្នុងព្រលប្រសកកម្ម

៤.២.៥	 មុននឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តការងារសវនកម្ម	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិនឹង															
បញ្ជូនលិខិតជូនដំណឹងទៅអង្គភាពរងសវនកម្ម	និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធឲ្រយ
បានទាន់ព្រលវ្រលា។	 លិខិតន្រះមានបញ្ជាក់ពីប្រធានបទសវនកម្ម										
កាលបរិច្ឆ្រទចាប់ផ្តើមអនុវត្តសវនកម្ម	 ឈ្មាះប្រធាន	 អនុប្រធាន	 និង	
សមាជិកគណៈប្រតិភូសវនកម្ម	 និងសំណូមពរកិច្ចសហការពីអង្គភាព	
រងសវនកម្ម។	 ក្នុងករណីដ្រលលិខិតជូនដំណឹងអាចបង្កហានិភ័យដល់
គោលបំណងសវនកម្ម	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិអាចមិនបញ្ជូនលិខិតជូន
ដំណឹងទៅអង្គភាពរងសវនកម្មជមុនទ្រ	 ប៉ុន្ត្រនឹងប្រគល់លិខិតន្រះនៅ
ព្រលចាប់ផ្តើមចុះអនុវត្តសវនកម្មត្រម្តង។

៤.២.៦	 សវនករមា្នាក់ៗដ្រលចូលរួមធ្វើសវនកម្ម	 ទទួលបានលិខិតប្រសសកម្ម
ដ្រលចុះហត្ថល្រខដោយអគ្គសវនករ	 ឬមន្រ្តីណាមា្នាក់ដ្រលបានចាត់
តាំងដោយអគ្គសវនករ		(មាត្រ៣០	ន្រច្របាប់ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជ-
ណាចក្រកម្ពុជ)។
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៤.៣	ការចុះធ្វើសវនកម្ម
	 ដំណើរការសវនកម្ម

៤.៣.១	 មុននឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តសវនកម្ម	 ប្រធានគណៈប្រតិភូសវនកម្មត្រូវរៀប
ចំនូវកម្រងឯកសារសវនកម្មមួយ	 ដ្រលក្នុងនោះរាល់ដំណាក់កាល														
នីមួយៗន្រសវនកម្មត្រូវបានកត់ត្រទុក។	ប្រធានគណៈប្រតិភូសវនកម្ម
ទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើបច្ចុប្របន្នភាព	 កម្រងឯកសារសវនកម្មនោះ										
ចាប់តាំងពីថ្ង្រចាប់ផ្តើមរហូតដល់ថ្ង្របញ្ចប់សវនកម្ម។	 កម្រងឯកសារ	
សវនកម្មត្រូវប្រងច្រកជច្រើនផ្ន្រក	និងកត់បញ្ចូលនូវព័ត៌មានដ្រលពាក់
ព័ន្ធនឹងដំណាក់កាលសវនកម្មនីមួយៗ។

	 នៅព្រលដ្រលសវនករបានបញ្ចប់ស្រចក្តីព្រងរបាយការណ៍សវនកម្ម		
រាល់ឯកសារដ្រលគាំទ្រមតិសវនកម្មត្រូវផ្ទ្ររពីសំណ្ររការងារ	(ឯកសារ	
ការងារសវនកម្ម)	ទៅកម្រងឯកសារសវនកម្ម។

៤.៣.២	 ការចុះអនុវត្តការងារសវនកម្ម	 ចាប់ផ្តើមដោយមានការប្រជំុពិភាក្រសាបើក	
វគ្គសវនកម្ម។	 ថា្នាក់ដឹកនាំ	 ឬប្រធានគណៈប្រតិភូសវនកម្ម	 និងប្រធាន	
អង្គភាពរងសវនកម្ម	 ឬតំណាងត្រូវចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំន្រះ។	 ប្រតិភូ	
សវនកម្មពន្រយល់ពីប្រធានបទគោលបំណង	 នីតិវិធីសវនកម្ម	 និងរយៈ		
ព្រលបា៉ាន់សា្មានន្រការបញ្ចប់ការធ្វើសវនកម្ម	។

៤.៣.៣	 សវនករធ្វើការងារសវនកម្មក្នុងបរិយកាសសហការ	 និងការគោរពគា្នា	
ទៅវិញទៅមក	ហើយសា្តោប់ការអះអាង	 និងការពន្រយល់របស់មន្ត្រីន្រអង្គ
ភាពរងសវនកម្ម។

៤.៣.៤	 មន្ត្រីគ្រប់គ្រងជន់ខ្ពស់ន្រអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 អាចចូលរួមចុះអនុវត្ត
ការងារសវនកម្មក្នុងព្រលដ៏សមគួរណាមួយ។

៤.៣.៥	 ក្នុងដំណើរការចុះធ្វើសវនកម្ម	 សវនករត្រូវកំណត់លើភាពលំអិតន្រវិធី
សាស្រ្តសវនកម្ម	និងជំហានដ្រលត្រូវអនុវត្ត។

៤.៣.៦	 សវនករត្រូវកត់ត្រទុកនូវរាល់ភស្តុតាងទាំងឡាយ	 ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង	
ប្រតិបត្តិការការងារសវនកម្ម។

៤.៣.៧	 ជគោលការណ៍ក្រយព្រលបញ្ចប់ការធ្វើសវនកម្ម	សវនករជម្របជូន
ដោយផ្ទាល់មាត់ដល់អង្គភាពរងសវនកម្មក្នុងអង្គប្រជំុបិទវគ្គសវនកម្មនូវ
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លទ្ធផលដ្រលរកឃើញដើម្របីសា្តោប់មតិយោបល់របស់អង្គភាពរងសវនកម្ម	
អំពីលទ្ធផលដ្រលរកឃើញក្នុងដំណាក់កាលដំបូង	 និងដើម្របីពន្រយល់ពី	
នីតិវិធីបនា្ទាប់ទៀត។	 សវនករគា្មានសិទ្ធិជម្របជូនអង្គភាពរងសវនកម្ម	
នូវស្រចក្តសីន្នដិា្ឋានជមុនទ្រ។	ការប្រជំុបិទវគ្គសវនកម្មត្រវូចូលរួមដោយ	
សមាសភាពដូចដ្រលបានចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំបើកវគ្គសវនកម្ម	 ប្រសិន	
បើអាចធ្វើបាន។

 

ការបោមូលព័ត៌មាន
៤.៣.៨	 សវនករមានសិទ្ធិព្រញល្រញចូលទៅកាន់បរិវ្រណអង្គភាពរងសវនកម្ម	

និងទទួលបានឯកសារទាំងអស់។	អង្គភាពរងសវនកម្មមានភារកិច្ចផ្តល់
ជូនអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិនូវរាល់ព័ត៌មាន	 និងឯកសារដ្រលត្រូវការ	
សម្រប់សវនកម្ម	រួមទាំងព័ត៌មានរសើបផងដ្ររ	(មាត្រ៣២	ច្របាប់ស្តីពី
សវនកម្មន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ)។	 ក្នុងករណីអង្គភាពរងសវនកម្ម	
បដិស្រធមិនព្រមបំព្រញភារកិច្ចន្រះ	 សវនករត្រូវរួសរាន់រាយការណ៍	
ជូនថា្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួន។

៤.៣.៩	 សវនករត្រូវប្រមូលព័ត៌មានទាំងឡាយណា	 ដ្រលអាចប្រើសម្រប់ធ្វើ	
របាយការណ៍សវនកម្មបាន។	 ខ្លឹមសារសំខន់ៗន្រព័ត៌មានដ្រលទទួល
បានដោយផ្ទាល់មាត់គួរមានការធានាពីអ្នកចូលរួមដ្រលមានវត្តមាន	
ក្នងុអង្គប្រជំុ	 ឬដោយកំណត់ហ្រតុចុះហត្ថល្រខដោយអ្នកចូលរួមមា្នាក់ៗ	
ក្នុងកិច្ចសមា្ភាសន៍។

៤.៣.១០	 អង្គភាពរងសវនកម្មមានភារកិច្ចរៀបចំ	និងប្រគល់នូវរាល់ព័ត៌មានដ្រល
ចាំបាច់	 ហើយប្រសិនបើសមស្របត្រូវថតចម្លងឯកសារទាំងនោះជូន
សវនករផងដ្ររ។

៤.៣.១១	សវនករត្រូវរួសរាន់ប្រគល់ឯកសារត្រឡប់ទៅអង្គភាពរងសវនកម្មវិញ
នូវរាល់ឯកសារទាំងឡាយណាដ្រលបានពិនិត្រយរួច។
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ការអនុលោមតាមច្បាប់ដោលកំពុងអនុវត្ត
៤.៣.១២	ក្នុងការអនុវត្តន៍គ្រប់ប្រភ្រទសវនកម្មទាំងអស់	 សវនករត្រូវមានវិធី												

សាស្ត្រដ៏ជក់លាក់មួយដើម្របីរកឲ្រយឃើញនូវកំហុសឆ្គង	ភាពមិនប្រក្រតី	
និងអំពើល្មើសច្របាប់ទាំងឡាយ	 ដ្រលប៉ះពាល់ដល់ភាពជសារវ័ន្តន្រ	
គោលបំណងសវនកម្ម។

៤.៣.១៣	សវនករត្រវូយល់ដឹងអំពីសា្ថានភាព	 និងប្រតិបត្តកិារទំាងឡាយដ្រលអាច
ជសញ្ញាន្រអំពើល្មើសច្របាប់ដ្រលអាចប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់	 ឬដោយ	
ប្រយោលដល់លទ្ធផលសវនកម្ម។

៤.៣.១៤		ក្នុងករណីមានសញ្ញាន្រភាពមិនប្រក្រតី	 អំពើល្មើសច្របាប់	 ការក្ល្រងបន្លំ	
ឬកំហុសឆ្គងកើតឡើងដ្រលអាចនាំឲ្រយប៉ះពាល់ជសារវ័ន្តដល់លទ្ធផល
សវនកម្ម	 សវនករត្រូវបង្កើតនីតិវិធី	 ដើម្របីបញ្ជាក់អះអាងហ្រតុការណ៍	
ឬដើម្របីបំបាត់នូវការសង្រស័យទាំងនោះ។

ភស្តុតាងសវនកម្ម	
៤.៣.១៥	សវនករអនុវត្តការងារសវនកម្មរហូតទទួលបានភស្តុតាងសវនកម្មគ្រប់

គ្រន់	មានសមត្ថភាព	សមហ្រតុផល	និងពាក់ព័ន្ធ	ដើម្របីបង្កើតបានមូល
ដា្ឋានសមស្របមួយសម្រប់លទ្ធផលដ្រលរកឃើញ	 ការវិនិច្ឆ័យ	 និង										
ស្រចក្តសីន្នដិា្ឋានដ្រលមានក្នងុរបាយការណ៍។	 ចំពោះសវនកម្មលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 សវនករត្រូវធ្វើការវិភាគលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	
ទាំងនោះឲ្រយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រយ។

៤.៣.១៦	សវនករត្រូវកត់ត្រភស្តុតាងសវនកម្មឲ្រយបានគ្រប់គ្រន់នៅក្នុងសំណ្ររ
ការងារសវនកម្មដោយរួមបញ្ចូលទាំងដំណើរការសវនកម្ម	 ចាប់ផ្តើម	
ពីការធ្វើផ្រនការ	គំលាតច្រញពីផ្រនការ	ព្រឹត្តិការណ៍ពិស្រសកើតឡើង	
ការធ្វើស្រចក្តសីម្រច	 និងអនុសាសន៍សម្រប់ដំណើរការបនា្ទាប់សម្រប់	
សវនកម្មនោះ	ឬសម្រប់សវនកម្មនាព្រលអនាគត។

៤.៣.១៧		នៅក្នងុសំណ្ររការងារត្រវូកត់ត្របញ្ចលូព័ត៌មាន	ជលាយលក្ខណ៍អក្រសរ	
ឬជអ្រឡិចត្រូនិច	ជរូបភាព	ជការថតចំលង	ឬជទ្រង់ទ្រយដើម។
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ការតោួតពិនិត្យផ្ទោក្នុង
៤.៣.១៨	ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងគឺជដំណើរការរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលដ្រលធ្វើ

ឡើងដោយថា្នាក់ដឹកនំាសា្ថាប័ន	 ក្រសួង	 និងសហគ្រសសាធារណៈដើម្របី	
ផ្តល់នូវការធានាអំពីប្រសិទ្ធភាពន្រកិច្ចប្រតិបត្តិការ	 ភាពទទួលខុសត្រូវ
លើរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថ	ុ និងភាពសមស្របតាមបណា្តាច្របាប់	 បទបញ្ជា	
គោលនយោបាយ	នីតិវិធី	និងការចាត់ច្រងដ្រលត្រូវអនុវត្ត។	បទប្របញ្ញត្តិ	
ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុស្ថតិនៅក្នងុដ្រនសមត្ថកិច្ចន្រសា្ថាប័ន	
រដ្ឋនីមួយៗ	 (មាត្រ៤៣	 ន្រច្របាប់ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជណាចក្រ	
កម្ពុជ)។

	 អង្គភាពសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងនៅតាមបណា្តាក្រសួង	សា្ថាប័ន		និងសហគ្រស
សាធារណៈត្រូវផ្ញើរបាយការណ៍	 និងស្រចក្តីសន្និដា្ឋានរបស់ខ្លួនជូនមក
អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 (មាត្រ៤១ច្របាប់ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជណា-	
ចក្រកម្ពុជ)។	ក្នុងករណីរបាយការណ៍មិនទាន់ច្របាស់លាស់	សវនករន្រ
អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិអាចដាក់បញ្ចូលក្រសួង	 សា្ថាប័នទាំងនោះទៅក្នុង
ផ្រនការសវនកម្មរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ។	

៤.៣.១៩	អាស្រ័យនឹងគោលបំណងន្រសវនកម្មដ្រលកំពុងអនុវត្ត	 សវនករអាច	
វាយតម្ល្រលើប្រសិទ្ធភាព	ប្រសិទ្ធផល	និងភាពជឿទុកចិត្តន្រប្រព័ន្ធត្រួត
ពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង។

៤.៣.២០	អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ក៏អាចធ្វើសវនកម្មលើប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រួត
ពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង	 ដ្រលអនុវត្តនៅក្នុងអង្គភាពរងសវនកម្ម	 ដូចមានច្រងក្នុង	
មាត្រ២	ន្រច្របាប់ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ។

៤.៣.២១	នៅព្រលដ្រលកិច្ចបញ្ជីកាគណន្រយ្រយ	 ឬទិន្នន័យផ្រស្រងៗទៀតត្រូវបាន
ដាក់បញ្ចូលជលក្ខណៈប្រព័ន្ធកុំព្រយូទ័រ	 សវនករគួរកំណត់	 ថា	តើប្រព័ន្ធ
ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុបាននិងកំពុងដំណើរការត្រមឹត្រវូដើម្របីធានាថាទិន្នន័យ
ទាំងនោះមានភាពសុក្រិត	 ភាពជឿទុកចិត្ត	 និងមានភាពព្រញល្រញ	
ដ្ររឬទ្រ។
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ការវិភាគលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
៤.៣.២២	ចំពោះសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 សវនករត្រូវធ្វើការវិភាគថា

តើរបាយការណ៍	 និងការលាតត្រដាងទាំងនោះស្របតាមស្តង់ដារគណ
ន្រយ្រយដ្ររឬទ្រ។	 ការវិភាគត្រូវធ្វើឲ្រយគ្រប់ជ្រុងជ្រយដ្រលអាចបង្កើត	
បានជមូលដា្ឋានសម្រប់ធ្វើការបញ្ជាក់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

៤.៣.២៣	ការវិភាគនឹងបញ្ជាក់ថាតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបាន៖
•	 រៀបចំសមស្របតាមស្តង់ដារគណន្រយ្រយដ្ររឬទ្រ	
•	 បងា្ហាញនូវភាពសមស្របតាមសា្ថានភាពជក់ស្ត្រងរបស់អង្គភាពរង	

សវនកម្មដ្ររឬទ្រ
•	 លាតត្រដាងសមាសធាតុន្ររបាយការណ៍គ្រប់គ្រន់ដ្ររឬទ្រ
•	 វាយតម្ល្រ	 វាស់វ្រង	 និងបងា្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវសមាសធាតុទាំង	

ឡាយន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្ររ	ឬទ្រ
៤.៣.២៤	នៅព្រលដ្រលអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ធ្វើរបាយការណ៍សវនកម្មអំពីការ

អនុវត្តន៍ច្របាប់ថវិការដ្ឋ	នោះសវនកម្មត្រូវធ្វើឡើងចំពោះ៖

•	 គណនីចំណូលៈ	សវនករត្រួតពិនិត្រយ	និងបញ្ជាក់ថាតើការបា៉ាន់សា្មាន
ត្រូវគា្នានឹងថវិកាបឋមដ្ររឬទ្រ	 ហើយតើសវនកម្មលើបញ្ជីកត់ត្រ	
ចំណូលពន្ធដារ	 ពន្ធគយ	 ចំណូលពុំម្រនសារពើពន្ធ	 និងបងា្កាន់ដ្រ	
ចំណូល	 និងសលាកបត្របង់ចំណូលអាចអនុវត្តដោយប្រៀបធៀប
ទៅនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំមុនៗ	 របស់អង្គភាពរងសវន	
កម្មដ្ររឬទ្រ។

•	 គណនីចំណាយ	 :	 	 សវនករត្រួតពិនិត្រយលើឥណទានសម្រប់គាំទ្រ	
ថវិកា	ច្របាប់ក្រតម្រូវ	និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រឆ្នាំមុន។

•	 គណនីបំណុលត្រូវទារ	និងបំណុលត្រូវសង	ដើម្របីបញ្ជាក់ថា	ការកត់
	 	ត្របំណុលមានឯកសារគាំទ្រត្រឹមត្រូវ
•	 ការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋ	 ដើម្របីបញ្ជាក់ថាទ្រព្រយសម្របត្តិរបស់រដ្ឋ

ត្រូវបានកត់ត្រ	និងថ្ររក្រសាត្រឹមត្រូវ	និង
•	 ការប្រើប្រស់គោលការណ៍គណន្រយ្រយ	 និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុង	

របស់អង្គភាពរងសវនកម្ម។
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៤.៤		លទ្ធផលរកឃើញ
៤.៤.១	 ក្រយព្រលបញ្ចប់ការធ្វើសវនកម្ម	 សវនករត្រវូរៀបចំស្រចក្តពី្រងរបាយ

ការណ៍សវនកម្ម។

៤.៤.២	 ស្រចក្តីព្រងរបាយការណ៍សវនកម្មត្រូវដាក់បញ្ចូលនូវ៖

•	 លទ្ធផលរកឃើញដ្រលពាក់ព័ន្ធដល់ការវាយតម្ល្រលើដំណើរការ	 និង	
ប្រតិបត្តិការន្រអង្គភាពរងសវនកម្ម	

•	 ការវិនិច្ឆ័យ	និងអនុសាសន៍របស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ។	
	 	ចំពោះសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 ស្រចក្តីព្រងរបាយ												

ការណ៍សវនកម្មមានបញ្ចូលនូវមតិសន្និដា្ឋានរបស់អគ្គសវនករ។

៤.៤.៣		 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិស្នើអង្គភាពរងសវនកម្មឆ្លើយបំភ្លជឺលាយលក្ខណ៍	
អក្រសរលើស្រចក្តីព្រងរបាយការណ៍សវនកម្ម		 ក្នុងអំឡុងព្រល២៨ថ្ង្រ	
(ម្ភ្រប្រំបី)។

៤.៤.៤	 សវនករវិភាគលើមតិឆ្លើយបំភ្លរឺបស់អង្គភាពរងសវនកម្មលើស្រចក្តពី្រង
របាយការណ៍សវនកម្ម	 រួចដាក់ជូនលទ្ធផលនោះទៅថា្នាក់ដឹកនាំពិនិត្រយ
សម្រច។	អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិមានសិទ្ធដិាក់បញ្ចលូ	ឬមិនដាក់បញ្ចលូ
មតិឆ្លើយបំភ្លឺរបស់អង្គភាពរងសវនកម្មទៅក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្ម។	
ប្រសិនបើអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិយល់ឃើញថា	 មតិឆ្លើយបំភ្លឺនោះមិន
ទាន់ច្របាស់លាស់សម្រប់របាយការណ៍	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិអាចស្នើ
សុំមតិឆ្លើយបំភ្លឺបន្ថ្រមទៀត	 ឬប្រសិនបើសមស្របស្នើសុំការប្រជុំដើម្របី
ពិភាក្រសាលើបញ្ហាដ្រលត្រូវដាក់ក្នុងរបាយការណ៍។

៤.៤.៥	 ប្រសិនបើអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិយល់ឃើញថាលទ្ធផលដ្រលរកឃើញ	
និងការវាយតម្ល្ររបស់ខ្លនួច្របាស់លាស់ហើយ	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិត្រវូ	
រៀបចំធ្វើរបាយការណ៍ចុងក្រយ។
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ជំពូកទី៥
ស្តង់ដាររបាយការណ៍សវនកម្មសាធារណៈ

៥.១.១	 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ត្រូវផ្ញើរបាយការណ៍សវនកម្មជូនទៅរដ្ឋសភា	
ព្រឹទ្ធសភាដោយផ្ទាល់	 ជូនទៅរាជរដា្ឋាភិបាលដើម្របីជ្របជព័ត៌មាន	
អង្គភាពរងសវនកម្ម	និងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ	(មាត្រ១៤	និងមាត្រ	២៤	ន្រ
ច្របាបស់្តពីសីវនកម្មន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពជុ)។		អាជ្ញាធរសវនកម្មជត	ិ
ត្រវូផ្រសព្វផ្រសាយរបាយការណ៍	អនុលោមតាមមាត្រ២៩ន្រច្របាប់ស្តពីីសវន
កម្មន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ។	

៥.១.២		 អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍សវនកម្មឲ្រយទាន់ព្រលវ្រលា	
និងមានលក្ខណៈងាយយល់	និងច្របាស់លាស់។	របាយការណ៍សវនកម្ម
ត្រវូបងា្ហាញពីលទ្ធផលដ្រលរកឃើញក្នងុទម្រង់មួយសមស្រប	 និងបញ្ចលូ
ត្រព័ត៌មានណាដ្រលមានភស្តតុាងគ្រប់គ្រន់	ព្រញល្រញ	សមហ្រតុផល	
ពាក់ព័ន្ធ	ព្រមទាំងព័ត៌មានឯករាជ្រយ	មិនលំអៀង	និងមានន័យសា្ថាបនា។

៥.១.៣	 ភាពត្រឹមត្រូវន្ររបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិតម្រូវឲ្រយមាន
ការឆ្លើយតបពីអង្គភាពរងសវនកម្មទៅនឹងបញ្ហាដ្រលបានលើកឡើង។

៥.១.៤	 របាយការណ៍សវនកម្មរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ត្រូវគោរពតាមបទ	
ប្របញ្ញត្តិស្តីពីការសំងាត់ន្រព័ត៌មាន	 សិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី	 និងតម្រូវការឲ្រយ
មានការការពារទិន្នន័យ	 (ជំពូក៧	 ន្រច្របាប់ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជ
ណាចក្រកម្ពុជ)	។

៥.២		 របាយការណ៍សវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
៥.២.១	 ជទូទៅ	លទ្ធផលន្រការវិភាគទំាងឡាយដ្រលពណ៌នាក្នងុចំនុច	៤.៣.២៣	

និង៤.៣.២៤	 ត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្មលើរបាយ	
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

៥.២.២	 ចំពោះសវនកម្មលើរបាយការណ៍ទូទាត់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ	 (មាត្រ២២ន្រ			
ច្របាប់ស្តពីីសវនកម្មន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពជុ)	អគ្គសវនករធ្វើការបញ្ជាក់	
លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល។
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៥.២.៣	 អគ្គសវនករត្រូវផ្តល់មតិលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដូចខងក្រម៖

 • មតិតោឹមតោូវទាំងសោុង	:	ត្រូវបានផ្តល់នៅព្រលអគ្គសវនករយល់	
	 ស្របទាំងស្រុងចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។	មានន័យថា៖

	 របាយការណ៍ត្រវូបានរៀបចំឡើងស្របតាមមូលដា្ឋាន	 និងគោល	
នយោបាយគណន្រយ្រយដ្រលធា្លាប់បានអនុវត្តជប្រចាំ។

			 របាយការណ៍ត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមបទប្របញ្ញត្តិ	 និង	
លក្ខន្តកិៈដ្រលពាក់ព័ន្ធ

	ខ្លឹមសារដ្រលបងា្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្របគា្នាទៅ
នឹងព័ត៌មានដ្រលអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិទទួលបានពីអង្គភាពរង
សវនកម្ម

	 គ្រប់ទិដ្ឋភាពជសារវ័ន្តន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 ត្រូវបានលាត	
ត្រដាងត្រឹមត្រូវ

  មតិត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងដោយមានការបញ្ជាក់អំពីបញ្ហា

	 នៅព្រលអគ្គសវនករយល់ស្របទំាងស្រងុ	លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	
ហើយគ្រន់ត្រចង់បញ្ជាក់អំពីបញ្ហាខុសប្រក្រតី	 ឬបញ្ហាសំខន់មួយ	
ចំនួននោះ	 អគ្គសវនករអាចផ្តល់មតិត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងដោយមាន	
ការបញ្ជាក់អំពីបញ្ហា។	 អំណះអំណាងគំាទ្របញ្ហាដ្រលត្រវូគូសបញ្ជាក់	
នោះត្រវូដាក់ក្នងុឃ្លាមួយដាច់ដោយឡ្រកពីមតិសវនកម្មដ្រលត្រវូផ្តល់
ថាជមតិត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង។

•	 មតិតោឹមតោូវតោលើកលោង:	 ត្រូវបានផ្តល់នៅព្រលអគ្គសវនករ	
មិនយល់ស្រប	 ឬក៏មិនច្របាស់ចំពោះបញ្ហាមួយ	 ឬច្រើនក្នុងរបាយ	
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 ដ្រលបញ្ហានោះមានភាពជសារវ័ន្តប៉ុន្ត្រមិននាំទៅ	
រកការយល់ខុសទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទ្រ។	 ពាក្រយព្រចន៍ន្រ	
មតិដ្រលត្រវូផ្តល់នោះ	 បញ្ជាក់ពីការយល់ស្របចំពោះលទ្ធផលន្រ	
ប្រធានបទសវនកម្ម	 បញ្ជាក់ពីស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ច្របាស់លាស់	 និង
ត្រឹមត្រូវព្រមទាំងបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាដ្រលមិនយល់ស្រប	 ឬភាពមិន	
ច្របាស់លាស់នានា។
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• មតិមិនតោឹមតោូវ	 :	 ត្រូវបានផ្តល់នៅព្រលអគ្គសវនករមិនអាច	
បញ្ច្រញ	មតិលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលបាន	ដោយសារត្រ
មានការមិនយល់ស្របក្នុងកំរិតមួយ	 ដ្រលការផ្តល់មតិត្រឹមត្រូវត្រ
លើកល្រងមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រន់។	 ពាក្រយព្រចន៍ន្រមតិដ្រល	
បញ្ជាក់ពីការមិនយល់ស្របនោះត្រវូបងា្ហាញឲ្រយច្របាស់ថារបាយការណ៍	
ហិរញ្ញវត្ថុនោះមិនមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទ្រ។

• មតិបដិសោធ	 :	ត្រូវបានផ្តល់នៅព្រលអគ្គសវនករមិនអាចបញ្ច្រញ
មតិលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលបាន	 ដោយសារត្រភាពមិន	
ច្របាស់លាស់	 ឬការរារាំងលើវិសាលភាពសវនកម្ម។	 ពាក្រយព្រចន៍ន្រ
មតិបដិស្រធត្រូវបញ្ជាក់ឲ្រយច្របាស់ថា	 មិនអាចផ្តល់មតិលើរបាយ	
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានទ្រ	 ដោយលើកបងា្ហាញបញ្ហាមិនច្របាស់លាស់
ទាំងឡាយ	 និងបញ្ហាន្រការដាក់កំរិតដ្រនកំណត់	 ឬវិសាលភាព	
សវនកម្មទាំងនោះ។

៥.៣	 របាយការណ៍សវនកម្មលើកិច្ចបោតិបត្តិការ
៥.៣.១	 សវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការសំដៅឲ្រយមានការបកស្រយ	 ការពិភាក្រសា	

ច្រើន	អំណះអំណាងមានហ្រតុផល	និងការវិនិច្ឆ័យខ្ពស់	ដូចន្រះរបាយ
ការណ៍សវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការនីមួយៗមានលក្ខណៈខុសៗគា្នា	។

៥.៣.២	 របាយការណ៍សវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបតិ្តការ	 ពុំម្រនមានត្រការទិតៀន	
ទាំងអស់ទ្រ	 ប៉ុន្ត្ររបាយការណ៍ក៏ផ្តល់នូវព័ត៌មានឯករាជ្រយ	 មតិណ្រនាំ	
ឬការអះអាងលើកំរិតន្រការសន្រសំសំច្រ	ប្រសិទ្ធភាព	និងប្រសិទ្ធផល	។

៥.៣.៣	 បើសិនជ	 ស្រចក្តីសន្និដា្ឋាន	 និងអនុសាសន៍ន្ររបាយការណ៍សវនកម្ម
លើកិច្ចប្រតិបត្តិការមានលក្ខណៈសមស្រប	 សវនករត្រូវចងក្រងជឯក
សារណ្រនាំសម្រប់ការអនុវត្តន៍។	 ជទូទៅអង្គភាពរងសវនកម្មជអ្នក			
សម្រចលើវិធីសាស្រ្តន្រការក្រលំអតាមអនុសាសន៍សវនកម្ម។



25

 សន្ទោនុកោម
កម្រងឯកសារសវនកម្ម Audit File

	 គឺជសំណុំឯកសារនានារក្រសាទុកនូវរាល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ	 តាំងពី				
ដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រយន្រការធ្វើសវនកម្ម។

ការប្រជុំបិទវគ្គសវនកម្ម	Closing Discussion

	 ជអង្គប្រជុំរវាងសវនករន្រអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 និងតំណាងអង្គភាពរងសវន	
កម្មនៅព្រលបញ្ចប់ការងារចុះធ្វើសវនកម្ម។

ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង Internal Control

	 ជប្រព័ន្ធទាំងមូលន្រការត្រួតពិនិត្រយហិរញ្ញវត្ថុ	 ឬត្រួតពិនិត្រយផ្ន្រកដទ្រទៀត	
រួមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធ	 អង្គភាព	 វិធីសាស្រ្ត	 នីតិវិធី	 និងសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងដ្រលបាន	
បង្កើតឡើងដោយថា្នាក់ដឹកនាំ	 ក្នុងគោលបំណងរួមដើម្របីជួយអង្គភាពរងសវន	
កម្មក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាព	 ប្រសិទ្ធផល	 និងភាពសន្រសំសំច្រ			
ព្រមទាំងធានាបាននូវការគោរពគោលនយោបាយគ្រប់គ្រង	 ការការពារទ្រព្រយ	
សម្របត្តិ	 និងធនធាននានា	 ព្រមទាំងធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ	 និងភាពព្រញ	
ល្រញន្របញ្ជកីាគណន្រយ្រយ	 និងផលិតនូវព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថ	ុ និងព័ត៌មានអំពីការ	
គ្រប់គ្រងគួរឲ្រយជឿទុកចិត្តបាន	និងទាន់ព្រលវ្រលា។	

ការសន្រសំសំច្រ	Economy  

	 ការធ្វើអប្របបរមាកម្មថ្ល្រដើម	 ន្រធនធានដ្រលប្រើប្រស់សម្រប់សកម្មភាពមួយ	
ដោយគិតដល់ភាពសមស្របន្រគុណភាព។

ការវិនិច្ឆ័យ Judgment

	 ជរបាយការណ៍ដ្រលសវនករសំយោគច្រញពីលទ្ធផលរកឃើញ។	

ការពិភាក្រសាបើកវគ្គសវនកម្ម	Opening Discussion

	 គឺជអង្គប្រជុំដ្រលរៀបចំឡើងដោយសវនករន្រអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិជមួយ
តំណាងអង្គភាពរងសវនកម្មនៅមុនព្រលចាប់ផ្តើមធ្វើសវនកម្ម។

ការទទួលខុសត្រូវសាធារណៈ Public Accountability

	 គឺជកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្រសគ្រប់រូប	 និងអង្គភាពទំាងឡាយរួមទំាងសហគ្រស	
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សាធារណៈ	 និងសាជីវកម្មដ្រលបានទទួលធនធានសាធារណៈក្នុងការទទួល
ខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ	 និងកម្មវិធី	 ហើយរាយការណ៍ទៅបុគ្គល	
ឬសា្ថាប័នដ្រលបានប្រគល់ការទទួលខុសត្រូវនោះ។	

ការតាមដាន Supervision  

	 គឺជតម្រូវការមួយដ៏មានសារៈសំខន់ក្នុងការធ្វើសវនកម្ម	 ដ្រលតម្រូវឲ្រយមាន	
ការដឹកនាំ	ការតំរង់ទិស	និងការត្រួតពិនិត្រយយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅគ្រប់ដំណាក់កាល
ដើម្របីធានាបាននូវទំនាក់ទំនងដ៏មានប្រសិទ្ធភាព	 និងសមត្ថកិច្ចរវាងសកម្មភាព	
នីតិវិធីការធ្វើត្រស្ដ	និងគោលបំណងដ្រលត្រូវសម្រច។	

គោលការណ៍ណ្រនាំសវនកម្ម Audit Guideline

	 គឺជឯកសារមួយពន្រយល់បកស្រយស្តង់ដារសវនកម្មដោយលំអិត។

គោលបំណងសវនម្ម Audit Objective  

	 គឺជស្រចក្តីថ្ល្រងជក់លាក់មួយ	 ដ្រលសវនកម្មមានបំណងសម្រចឲ្រយបាន	
ឬជសំណួរដ្រលផ្តល់ចម្លើយតាមរយៈការធ្វើសវនកម្ម។	ស្រចក្តីថ្ល្រង	ឬសំណួរ
ទាំងនោះអាចរាប់បញ្ចូលនូវបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុ	 បទប្របញ្ញត្តិ	 ឬកិច្ច	
ប្រតិបត្តិការ។		

ច្របាប់ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ Audit Law of the Kingdom of 
Cambodia

	 គឺជច្របាប់ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជដ្រលប្រកាសឲ្រយប្រើដោយ
ព្រះរាជក្រមល្រខ	ជស/រកម/០៣០០/១០	ចុះថ្ង្រទី០៣	ខ្រមីនា	ឆ្នាំ២០០០។

នីត្រយានុកូលភាព Legality

	 ភាពតាម	ឬស្របច្របាប់

ប្រសិទ្ធផល Effectiveness  

	 កំរិតដ្រលសម្រចបាននូវគោលបំណង	 និងទំនាក់ទំនងរវាងផលប៉ះពាល់ន្រ
ការគ្រងទុក	និងផលប៉ះពាល់ពិតន្រសកម្មភាព។
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ប្រសិទ្ធភាព Efficiency  

	 គឺជទំនាក់ទំនងរវាងទិន្នផល	 និងធនធានដ្រលបានប្រើដើម្របីផលិតទំនិញ	
ស្រវាកម្ម	ឬលទ្ធផលផ្រស្រងៗ។	

ផ្រនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ Annual Audit Plan

	 ផ្រនការផ្ទ្រក្នុងរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិលើការងារសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ។

ភស្តុតាងសវនកម្ម	Audit Evidence  

	 គឺជឯកសារ	 ឬព័ត៌មានសម្រប់គាំទ្រមតិសវនកម្ម	 ការសន្និដា្ឋាន	 និងរបាយ	
ការណ៍សវនកម្ម។	

ភាពជសារវ័ន្ត	និងសារៈសំខន់	Materiality and Significance (Material)  

	 នៅក្នុងន័យទូទៅ	 បញ្ហាមួយអាចចាត់ទុកថាមានភាពជសារវ័ន្តប្រសិនបើ	
ចំណ្រះដឹងន្របញ្ហានោះ	 អាចមានឥទ្ធិពលដល់អ្នកប្រើប្រស់របាយការណ៍	
ហិរញ្ញវត្ថុ	ឬក៏អ្នកប្រើប្រស់របាយការណ៍សវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការ។

មតិ	Opinion  

	 ស្រចក្ដីសន្និដា្ឋានជលាយលក្ខណ៍អក្រសរលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 ដ្រលជ	
លទ្ធផលន្រសវនកម្ម។

មតិត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង	unqualified opinion

មតិត្រឹមត្រូវត្រលើកល្រង	qualified opinion 

មតិមិនត្រឹមត្រូវ	adverse opinion

មតិបដិស្រធ	disclaimer opinion

លទ្ធផលរកឃើញ	ស្រចក្តីសន្និដា្ឋាន	និងអនុសាសន៍	

(Audit findings, Conclusion and Recommendations)

	 គឺជភស្តតុាងជក់លាក់ដ្រលសវនករប្រមូលបាន	 ដើម្របីបំព្រញឲ្រយគោលបំណង	
សវនកម្ម។	 ស្រចក្តីសន្និដា្ឋាន	 គឺជស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ដ្រលសន្និដា្ឋានដោយ	
សវនករលើលទ្ធផលរកឃើញ។	 អនុសាសន៍គឺជសកម្មភាពឆ្ពោះតម្រង់ដ្រល
បានស្នើដោយសវនករពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងសវនកម្ម។	
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លទ្ធផលសវនកម្ម	Audit Results

	 គឺជលទ្ធផលចុងក្រយន្រសវនកម្មដ្រលក្នងុនោះ	 រួមមានលទ្ធផលដ្រលរក	
ឃើញ	(ភស្តុតាង)	ការវិនិច្ឆ័យ	និងអនុសាសន៍សវនកម្ម។

លិខិតជូនដំណឹងសវនកម្ម	Letter of Notification

	 ជលិខិតជូនដំណឹងមួយរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ផ្ញើជូនអង្គភាពរងសវនកម្ម	
ជម្របជូនអំពីគោលបំណងសវនកម្មដ្រលត្រវូអនុវត្តនៅក្នងុអង្គភាពនោះ។	

វិសាលភាពសវនកម្ម	Audit Scope  

	 ក្របខ័ណ្ឌការងារដ្រនកំណត់	និងប្រធានបទសវនកម្ម។

សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង Internal Audit  

	 ជឧបករណ៍មួយសម្រប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពមួយធានាឲ្រយដំណើរការ
នៅក្នងុអង្គភាពនោះប្រព្រតឹ្តទៅក្នងុសា្ថានភាពមួយដ្រលលទ្ធភាពន្រការក្រងបន្លំ	
កំហុសឆ្គង	ឬក៏ទំលាប់អនុវត្តមិនមានប្រសិទ្ធភាព	និងមិនមានភាពសន្រសំសំច្រ
កើតមានឡើងតិចបំផុត។	 សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងមានច្រើនប្រភ្រទដូចគា្នាទៅនឹង	
សវនកម្មផ្ទ្រក្រដ្ររ	 ប៉ុន្ត្រអនុវត្តតាមការណ្រនាំរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំដ្រលរបាយ
ការណ៍ត្រូវផ្ញើជូនថា្នាក់ដឹកនាំនោះ។

សវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការ Performance Audit  

	 ជសវនកម្មលើប្រសិទ្ធភាព	 ប្រសិទ្ធផល	 និងការសន្រសំសំច្រន្រធនធានដ្រល	
អង្គភាពរងសវនកម្មប្រើសម្រប់អនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។	នៅក្នុងប្រទ្រសមួយ
ចំនួនគ្រហៅសវនកម្មប្រភ្រទន្រះជ	“សវនកម្មលើតម្ល្រន្រប្រក់”។

ស្រចក្តីព្រងរបាយការណ៍សវនកម្ម	Draft Audit Report 

	 សំដៅលើរបាយការណ៍សវនកម្ម	(របាយការណ៍សវនកម្មបឋម)	ដ្រលអាជ្ញាធរ	
សវនកម្មជតិផ្ញើទៅអង្គភាពរងសវនកម្មដើម្របីធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងអំឡុងព្រល
២៨ថ្ង្រ។	

សៀវភៅណ្រនាំសវនកម្ម	Audit Manual

	 គឺជសៀវភៅមួយពន្រយល់លំអិតពីវិធីសាស្រ្តធ្វើសវនកម្ម	ហើយត្រូវបានបង្កើត
ឡើងតម្រូវតាមប្រភ្រទសវនកម្មនីមួយៗ។
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សំណ្ររការងារ	(ឯកសារការងារសវនកម្ម) Working Papers

	 ជកំណត់ហ្រតុ	និងឯកសារដ្រលសវនករធ្វើ	ឬប្រមូលបានក្នុងអំឡុងព្រលចុះ
ធ្វើសវនកម្ម។

សា្ថាប័នសវនកម្មកំពូល Supreme Audit Institution (SAI)  

	 ជសា្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋមួយ	 ដ្រលអនុវត្តមុខងារសវនកម្មសាធារណៈ	
កំរិតខ្ពស់បំផុត។

ស្ដង់ដាររបាយការណ៍	Reporting Standards

	 គឺជក្របខ័ណ្ឌដ្រលសវនករប្រើសម្រប់ធ្វើរបាយការណ៍លទ្ធផលសវនកម្ម។

អង្គការអន្តរជតិន្រសា្ថាប័នសវនកម្មកំពូល International Organization of                       
Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 

	 គឺជសា្ថាប័នអន្តរជតិឯករាជ្រយមួយ	 មានគោលបំណងជួយជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ	
គំនិតយោបល់	 និងបទពិសោធន៍រវាងសា្ថាប័នសវនកម្មកំពូលក្នុងផ្ន្រកត្រួត	
ពិនិត្រយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។	

អង្គភាពរងសវនកម្ម	Auditee/Audited Entities  

	 ក្រសួង	សា្ថាប័ន	ឬអង្គភាពនានាត្រវូបានធ្វើសវនកម្មដោយអាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ។

អាណត្តិសវនកម្ម Audit Mandate  

	 គឺជការទទួលខុសត្រូវសវនកម្ម	សិទ្ធិអំណាច	សិទ្ធិក្នុងការសម្រច	និងភារកិច្ច
ដ្រលច្របាប់ស្តីពីសវនកម្ម	 និងបទប្របញ្ញត្តិដទ្រទៀតបានប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរ	
សវនកម្មជតិ។	

ឯករាជ្រយភាព Independence

	 ជស្ររើភាពរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជតិ	 ក្នុងការធ្វើសវនកម្មអនុលោមតាម	
អាណត្តិសវនកម្ម	 ដោយគា្មានការបងា្គាប់បញ្ជា	 ឬក៏ជ្រៀតជ្រកពីសា្ថាប័ន	
ខងក្រ។	
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