


 

  

ទិន្នន្យ័សខំាន្់ៗ 
 

ប្រាកក់ម្ចីសទុធសរបុ ៥០៣.៩៤៩ ដុល្លា រអាមម្រកិ 

ប្រទព្យសកម្មសរបុ ៧៩៩.៩៥៣ ដុល្លា រអាមម្រកិ 

សាខា ០១ 

បុគ្គលកិសរបុ ១៨ 

ប្របតិបតតិការតាម្មេតត/រាជធាន្ ី ០៩ 

ប្របតិបតតិការតាម្ប្រសកុ/េណ្ឌ  ២៣ 

ប្របតិបតតិការតាម្ឃុ/ំសង្កា ត ់ ៤៩ 

ប្របតិបតតិការតាម្ភូម្ ិ ៥៥ 

អតថិជិន្សរបុ ៨៩ 

 



មាតិកា................................................................................................................................ទំព័រ 
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់ប្បធានប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល................................................................1  
អារមមក្ថារបេ់អគ្គនាយក្...................................................................................................4 

ថ្នែក្ទី I  ស្ថា នភាពទូសៅេតីពី សអភីសអហ្វ.....................................................................................6 
 ស្ថា នភាពទូសៅ..............................................................................................................7 

ទេសនៈវេ័ិយ និងសបេក្ក្មម........................................................................................8 
 សោលនសោបាយអភិបាលកិ្ចចអាជីវក្មម.........................................................................8 

រចនាេមព័នធ...................................................................................................................9 
អាជ្ញា ប័ណណពីអាជ្ញា ធរមានេមតាកិ្ចច..............................................................................12 

ថ្នែក្ទី II យុទធស្ថស្រេតឥណទាន................................................................................................16 
នលិតនល និងសេវាក្មម...............................................................................................16 
យុទធស្ថស្រេត និងសោលនសោបាយ................................................................................17 

 ការតាមដានវាយតម្មែ និងប្បមូលបំណុល.....................................................................18 
ថ្នែក្ទី III ស្ថា នភាពទីនារ.......................................................................................................20 

ទីនារសោលសៅ...........................................................................................................20  
និនាែ ការ និងទំហំ្ទីនារ................................................................................................21 
ការប្គ្ប់ប្គ្ងហានិភ័យ.................................................................................................22 

ថ្នែក្ទី IV របាយការណ៍ហិ្រញ្ញវតាុ.............................................................................................24 
១. របាយការណ៍ស្ថា នភាពហិ្រញ្ញវតាុ.............................................................................24 
២. របាយការណ៍លទធនលលមអិត..................................................................................25 
៣. របាយការណ៍េតីពីបថ្ប្មលបប្មួលមូលធន.................................................................26 
៤. របាយការណ៍លំហូ្រទឹក្ប្បាក់្....................................................................................27 

ថ្នែក្ទី V អាេយដាា ន និងព័ត៌មានទំនាក់្ទំនង.........................................................................29 
 



pg. 1 
 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ អេស្ថ៊ា  អេសុហីវរិ ហ្វវ យននន ភីេិលសុ ី
 

 

 

 

 

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់ប្បធានប្ក្មុប្បឹក្ាភិបាល 
ប្្ឹឹះស្ថា នមីប្កូ្ហិរញ្ញវត្ាុសេស្ថ៊ា  សេេីុហវិក្ ហ្វវ យថ្នន 
ភីេិលេីុ (“សេភីសេហវ”) ្ឺជាប្្ឹឹះស្ថា នថ្ែលប្តូ្វបាន 
បសងកើត្ស ើងែំបូង សោយម្ចា េ់ភា្ហ៊ាុនជនជាតិ្ជប ុន 
និងក្មពុជា។ បន្ទា ប់ពីម្ចា េ់ភា្ហ៊ាុនជនជាតិ្ថ្មែរបាន 
សេារភា្ហ៊ាុន ជូនម្ចា េ់ភា្ហ៊ាុនជនជាតិ្ជប ុនបានស វ្ើ ឲ្យ 
សេភីសេហវ កាែ យជាប្្ឹឹះស្ថា នថ្ែលម្ចនភា្ហ៊ាុន ១០០% 
ប្ត្ូវបានកាន់កាប់សោយម្ចា េ់ភា្ហ៊ាុនជនជាតិ្ជប ុន។ 
្ណៈប្្ប់ប្្ងជាន់មពេ់របេ់ប្្ឹឹះស្ថា នបាន និង កំ្ពុង 
រឹិះរក្មស្ោបាយរមួទំងលទ្ធភាពន្ទន្ទសែើមបីឲ្យេតិ្លិជន 
ទំងេេ់ទ្ទួ្លបានេលប្បសោជន៍កាន់ថ្ត្សប្ចើនពី 
េលិត្េលឥណទនរបេ់សយើង។   

សោយស្ថរឥទ្ធិពល និងេលប ឹះពាល់បណ្តត លពីការរាត្ត្ាត្ននវរីេុកូ្វែី ១៩ ប្្ឹឹះស្ថា នបាន 
ជួបប្បទ្ឹះ និងប្ត្ូវស្វើការសោឹះស្រស្ថយនូវក្ត្តត ប្បឈមមួយចំនួន រមួម្ចន ការស្ៀង្រប្បភពទុ្ន  ការ
បសញ្ាញឥណទន និងការសប្ជើេសរ ើេបុ្គលិក្ ។ល។  

ឆ្ន ំ២០២០ ្ឺជាសពលសវលាែ៏លំបាក្េប្ម្ចប់ស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុទំងេេ់សៅក្មពុជារមួទំង 
សេភីសេហវេងថ្ែរ។ សែើមបីជាការស្ែើយត្បសៅនឹងការលំបាក្ថ្េនក្លំហូរស្ថច់ប្បាក់្របេ់េតិ្លិជន
បណ្តត លពីវរីេុកូ្វែី ១៩ ្ន្ទគារជាតិ្ននក្មពុជាបានសចញស្ថរាចរណ៍ថ្ណនំ្ទេតីពីឥណទនសរៀប 
ចំស ើងវញិក្នុងេំ ុងសពលរងេលប ឹះពាល់ពីការរកី្រាលោលរបេ់វរីេុកូ្វែី១៩។  ក្នុងន័យសនឹះ 
សេភីសេហវ បានេនុវត្តត្តមោ ងប្តឹ្មប្ត្ូវត្តមស្ថរាចរណ៍ថ្ណនំ្ទសនឹះ សោយជាក់្ថ្េតង ប្្ឹឹះស្ថា ន
បានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ក្នុងការប្តួ្ត្ពិនិត្យស្ថា នភាពរបេ់េតិ្លិជននីមួយៗ និង បានស វ្ើការសរៀបចំ
ឥណទនស ើងវញិជូនេតិ្លិជនចំនួន ១០្ណនី សោយម្ចនការពនោសពលបង់ប្បាក់្សែើម
រយៈសពល ០៦ ថ្ម ស្រេបត្តមេំណូមពររបេ់េតិ្លិជន។ 
 ្ណៈប្្ប់ប្្ង និងបុ្គលិក្ទំងេេ់របេ់ សេភីសេហវ ប្តូ្វទ្ទួ្លបនាុក្ការងារកាន់ថ្ត្សប្ចើន
សែើមបីស្ែើយត្បសៅនឹងស្ថរាចរថ្ែលបានោក់្សចញសនឹះ។ សេភីសេហវ បានោក់្សចញនូវយុទ្ធស្ថស្រេត
ន្ទន្ទសែើមបីបញ្ាុ ឹះនលែសែើម  ប្ពមទំងបានបណតុ ឹះបណ្តត លបុ គ្លិក្ឲ្យកាន់ថ្ត្ម្ចនជំន្ទញ មពេ់សែើមបី
ទ្ទួ្លបានលទ្ធេលការងារប្បក្បសោយប្បេិទ្ធិភាពជាងមុន។ 
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សទឹះបីជាេាិត្ក្នុងស្ថា នភាពែ៏លំបាក្ថ្បបសនឹះក្តី  សោយស្ថរម្ចនការសបតជាា ចិត្តមពេ់ និងម្ចន 
ការេហការោ ងជិត្េនិទ្ធរវាងបុ្គលិក្ទំងេេ់ សេភីសេហវ  សៅថ្ត្បនតសបាឹះជំហ្វនសៅមុម និង
ទ្ទួ្លបានលទ្ធេលលអ្ ួរជាទី្សពញចិត្ត។ ជាការពិត្ សេភីសេហវ សៅថ្ត្អាចរក្ាបាននូវេល 
បប្ត្ឥណទន និងឥណទនមិនែំសណើ រការប្ត្ូវបានប្្ប់ប្្ងោ ងម្ចនប្បេិទ្ធិភាព។ 

ស្រេបត្តមទ្េសនៈវេ័ិយរបេ់មែួន សេភីសេហវ បានចូលរមួចំថ្ណក្ោ ងេំខាន់ក្នុងការសលើក្
ក្មពេ់សេែឋកិ្ចាជាតិ្ និងសេែឋកិ្ចាប្្សួ្ថរ។   ក្នុងរយៈសពល ០១ ឆ្ន ំក្នែងសៅសនឹះ សយើងពិត្ជាបាន
ចូលរមួោ ងេក្មែ ក្នុងការេតល់ហិរញ្ញបបទនស្រេបត្តមត្ប្មូវការរបេ់េតិ្លិជន។ ឥណទនរបេ់
សយើងបានរមួចំថ្ណក្ែល់ការបសងកើត្ការងារ ទំងថ្េនក្សេវាក្មែ េំណង់ ឧេាហក្មែ និងពា
ណិជជក្មែ។  សេភីសេហវ ម្ចនបំណងកាែ យសៅជាប្្ឹឹះស្ថា នឈានមុមមួយ និងអាចម្ចនលទ្ធភាព
ោ ងសពញសលញក្នុងការស្ែើយត្បត្តមត្ប្មូវការរបេ់េតិ្លិជន។ 
 សៅក្នុងែំសណើ រការប្បតិ្បត្តិការអាជីវក្មែ សេភីសេហវ បានស្វើប្បតិ្បត្តិការពាណិជជក្មែសោយ
ប្បកាន់ខាជ ប់នូវសគាលការណ៍េុចរតិ្ភាព ត្ម្ចែ ភាព និងការប្បកួ្ត្ប្បថ្ជងសោយយុត្តិ្ម៌ សហើយ 
ថ្ត្ងថ្ត្ប្បតិ្បត្តិត្តមចាប់រមួទំងលិមិត្បទ្ោឋ ន្តិ្យុត្ត ថ្ែលបានោក់្សចញសោយ និយ័ត្ក្រជា 
ពិសេេ្ន្ទគារជាតិ្ននក្មពុជា។     សេភីសេហវ ្ឺជាស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុមួយថ្ែលមិនសរ ើេសេើងប្បឆំ្ង 
ពូជស្ថេន៍ ពណ៌េមបុរ សភទ្ ភាស្ថ ជំសនឿស្ថេន្ទ និន្ទន ការនសោបាយ  សែើមកំ្សណើ ត្ និងឋានៈ 
េងគម។ 

សយើងសបតជាា ក្នុងការការពារត្នមែរបេ់េតិ្លិជន  ភា្ទុ្និក្ និងបុ គ្លិក្ទំងេេ់។ សយើងក៏្
យក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ក្នុងការពិចារណ្តពីត្ប្មូវការ និងេលប្បសោជន៍របេ់នែ្ូរពាណិជជក្មែេងថ្ែរ។ 
សយើងសជឿជាក់្ថា ម្ចនថ្ត្ការេនុវត្តត្តមរសបៀបមួយថ្ែលម្ចនទំ្នួលមុេប្តូ្វនិងការជួយគាន សៅវញិ 
សៅមក្ប ុសណ្តណ ឹះសែើមបឲី្យការស្វើអាជីវក្មែទ្ទួ្លបានសជា្ជ័យរយៈសពលថ្វង។ 
 បន្ទា ប់ពីទ្ទួ្លបានការសជឿទុ្ក្ចិត្តពីេំណ្តក់្េតិ្លិជន បានស្វើឲ្យ សេភីសេហវ កាន់ថ្ត្ម្ចន
លទ្ធភាពមពេ់ក្នុងការចាប់យក្នូវចំថ្ណក្ទី្េារហិរញ្ញវត្ាុ ប្ពមទំងពប្ងីក្ទំ្ហំប្បតិ្បត្តិការកាន់ថ្ត្
ម្ចនលក្ខណៈទំ្លំទូ្លាយ សែើមបីេតល់ភាពងាយស្រេួលជូនែល់េតិ្លិជន។  
 លទ្ធេលេសប្មចបានក្នែងសៅសនឹះ សយើងនឹងមិនអាចទ្ទួ្លបានសោយគាែ នការជួយគំាប្ទ្ 
ពីអាជាា ្រអាណ្តពោបាល រមួម្ចន ្ន្ទគារជាតិ្ននក្មពុជា េម្ច្មមីប្កូ្ហិរញ្ញវត្ាុក្មពុជារមួទំងបុ្គ
លិក្ទំងេេ់របេ់សយើងសន្ទឹះស ើយ។ 
 ជាទី្បញ្ា ប់សនឹះ សយើងេូមថ្លែងេំណរ្ុណោ ងប្ជាលសប្ៅែល់្ន្ទគារជាតិ្ននក្មពុជានិង 
េម្ច្មមីប្កូ្ហិរញ្ញវត្ាុក្មពុជា  រមួទំងអាជាា ្រប្្ប់លំោប់ថាន ក់្ថ្ែលបានេតល់នូវបរោិកាេថ្ែល
ម្ចនលក្ខណៈេំសណ្តយេល និង ការេតល់នូវេនុស្ថេន៍ជាសប្ចើនសែើមបភីាពរកី្ចសប្មើនរបេ់ប្្ឹឹះ 
ស្ថា ន។ ទ្នាឹមគាន សនឹះ សយើងក៏្េូមថ្លែងេំណរ្ុណេងថ្ែរែល់ភា្ទុ្និក្ចំសពាឹះការសជឿទុ្ក្ចិត្ត 
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និងការេតល់នូវមូលនិ្ិេប្ម្ចប់រយៈសពលក្នែងសៅសនឹះក៏្ែូចជាសៅនលៃេន្ទ្ត្។ សយើងក៏្េូមថ្លែង 
េំណរ្ុណេងថ្ែរែល់បុ្គលិក្ប្្ប់ក្ប្មិត្ និង នែ្ូអាជីវក្មែទំងេេ់ចំសពាឹះការមិត្មំប្បឹងថ្ប្បង 
និងភក្តីភាពជាមួយស្ថា ប័នសៅប្្ប់ស្ថា នភាព។ 
េូមេរ្ុណ!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

NAKAZAWA KAZUNORI 

គរធានគរុមគរររាភបិាល 
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អារមែក្ថារបេ់េ គ្ន្ទយក្ 

សៅក្នុងឆ្ន ំ ២០២០ ្ឺជាឆ្ន ំមួយថ្ែលបងាា ញពីកំ្សណើ នែ៏ 
យឺត្ននសេែឋកិ្ចាពិភពសលាក្ និងវេ័ិយពាណិជជក្មែសោយ
ស្ថរេលប ឹះពាល់បណ្តត លពីវរីេុកូ្វែី១៩។ សទឹះ ជាម្ចន
ការរាងំេាឹះទំងសនឹះក៏្សយើង សៅថ្ត្ម្ចន្ំនិត្េុទិ្ែឋិនិយមថា 
ប្បសទ្េក្មពុជា ្ឺជាប្បសទ្េថ្ែលនឹងម្ចនការេភិវឌ្ឍឆ្ប់
រហ័េក្នុងឆ្ន ំ២០២១។  
វេ័ិយមីប្កូ្ហិរញ្ញវត្ាុ កំ្ពុងថ្ត្បងាា ញេញ្ញញ ណននការសក្ើន
ស ើងយឺត្។ សេភីសេហវ សៅថ្ត្បនតយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ក្នុងការ 
េតល់នូវ្ុណភាពសេវាក្មែែ៏លអ សៅសលើទី្េារប្បកួ្ត្ប្ប ថ្ជង
សែើមបីបំសពញត្ប្មូវការរបេ់េតិ្លិជន។ ការក្ស្ថងភាពរងឹមំ្ច
សៅក្នុងវេ័ិយហិរញ្ញវត្ាុ សយើងសៅថ្ត្បនតេតល់ឥណទនជូន 

េហប្គាេ្ុនតូ្ច និងម្យមរមួទំងការេតល់សេវាក្មែហិរញ្ញវត្ាុេប្ម្ចប់សប្បើប្បាេ់ផ្ទា ល់មែួនសែើមប ី
បំសពញសៅត្តមការរកី្ចសប្មើនននទី្េារ។មាុំម្ចនសេចក្តីសស្ថមនេសរកី្រាយចំសពាឹះការស ែ្ើយត្ប និង 
ការជួយគំាប្ទ្ថ្េនក្ហិរញ្ញវត្ាុែល់ប្បជាពលរែឋថ្ែលម្ចនចំណូលទប និងម្យម ។ 

ចំណុចខាែ ំងសៅក្នុងប្បតិ្បត្តិការរបេ់សយើង ្ឺក្ប្មិត្ឥណទនមូចម្ចនេប្ត្តទបថ្ែលបាន
ស្វើឲ្យចំណ្តត់្ថាន ក់្េំវធិាន្នឥណទនស្រេបត្តមសគាលការណ៍បេ់្ន្ទគាជាតិ្ននក្មពុជា។ 
ចំណុចខាែ ំងមួយសទ្ៀត្សៅក្នុងប្បតិ្បត្តិការឥណទន ្ឺការសរៀបចំឯក្ស្ថរឥណទនឲ្យបានទន់
សពលសវលា។ មោ ងសទ្ៀត្ការឧេាហ៍ពោោមរបេ់បុ្គលិក្ ការងារជាប្ក្ុម្ឺជាវត្ាុែ៏ម្ចនត្នមែ
បំេុត្េប្ម្ចប់ប្្ឹឹះស្ថា នរបេ់សយើង។  

សយើងេូមថ្លែងេំណរ្ុណោ ងប្ជាលសប្ៅ ចំសពាឹះម្ចា េ់ភា្ហ៊ាុនរបេ់សយើងថ្ែលសៅថ្ត្ 
បនតការគំាប្ទ្សៅប្្ប់កាលៈសទ្េៈទំងេេ់។ 

សៅសពលខាងមុម សយើងសៅថ្ត្បនតការមិត្មំប្បឹងថ្ប្បង សែើមបីេសប្មចឲ្យបាននូវេាិរភាព និង
ចីរភាពននប្បតិ្បត្តិការស្រេបត្តមការរពឹំងទុ្ក្រយៈសពលថ្វងរបេ់ម្ចា េ់ភា្ហ៊ាុន។ បុ្គលិក្របេ់
ប្្ឹឹះស្ថា ន ្ឺជាប្ទ្ពយេក្មែែ៏េំខាន់បំេុត្ ែូសចនឹះសយើងសៅថ្ត្បនតការេភិវឌ្ឍន៍ចំសណឹះែឹងបុ្គលិក្ 
សោយថ្េអក្សលើចំសណឹះែឹង និងជំន្ទញបសចាក្សទ្េ។ សយើងសៅថ្ត្ពោោមសែើមបីឲ្យវេ័ិយសនឹះ 
ឈានមុមស្ត្តមរយៈការបណតុ ឹះបណ្តត លបុ គ្លិក្ទំងេេ់ និង ការេតល់ឱកាេការងារលអៗ  
េប្ម្ចប់ពួក្ស្។ ក្នុងឆ្ន ំ ២០២០ ក្នែងសៅសនឹះ ប្្ឹឹះស្ថា នបានេតល់ការបណតុ ឹះបណ្តត លែល់បុ្គលិក្
ែូចខាងសប្កាម៖ 
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- វ គ្បណតុ ឹះបណ្តត លេតីពីការប្្ប់ប្្ងធានធានមនុេស 
- វ គ្បណតុ ឹះបណ្តត លេតីពីបទ្បញ្ញជ នេាក្នុងរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា ន 
- វ គ្បណតុ ឹះបណ្តត លេតីពីការប្បតិ្បត្តិត្តមចាប់ និងលិមិត្បទ្ោឋ ន្ិតិ្យុត្តន្ទន្ទ 
- វ គ្បណតុ ឹះបណ្តត លេតីពីការប្បឆំ្ងការលាងេម្ចអ ត្ប្បាក់្ និងហិរញ្ញបបទនសភរវក្មែ 
- វ គ្បណតុ ឹះបណ្តត លសៅខាងសប្ៅ។ 

 

សយើងសៅថ្ត្សជឿជាក់្ោ ងមុត្មំ្ចថាក្នុងឆ្ន ំ២០២១ សនឹះ សយើងនឹងសៅថ្ត្បនតសបាឹះជំហ្វនសៅ 
មុម និង អាចម្ចនលទ្ធភាពស្ែើយត្បចំសពាឹះរាល់ត្ប្មូវការរបេ់េតិ្លិជនកាន់ថ្ត្ម្ចនលក្ខណៈទូ្
លំទូ្លាយ។ មាុំសជឿជាក់្ថាប្្ឹឹះស្ថា ននឹងអាចេសប្មចបានសគាលសៅថ្េនការលែីៗេប្ម្ចប់រយៈសពល 
មែី និងរយៈសពលថ្វង។  

ជាចុងសប្កាយ មាុំេូមថ្លែងេំណរ្ុណោ ងប្ជាលសប្ៅចំសពាឹះអាជាា ្រប្្ប់ជាន់ថាន ក់្ម្ចា េ់ 
ភា្ហ៊ាុន ប្កុ្មប្បឹក្ាភិបាល និង្ណៈប្្ប់ប្្ងទំងេេ់េប្ម្ចប់បនតការសជឿជាក់្សលើភាពជាេនក្ 
ែឹក្នំ្ទ ការគំាប្ទ្ ការសបតជាា ចិត្តក្នុងឆ្ន ំក្នែងមក្។ សបើគាែ នពួក្គាត់្ជួយគំាប្ទ្សន្ទឹះសទ្ ប្្ឹឹះស្ថា នក៏្ 
មិនអាចែំសណើ រការបានរហូត្ែល់េពវនលៃសន្ទឹះសទ្។   មាុំសៅថ្ត្ម្ចនការសលើក្ទឹ្ក្ចិត្តោ ងសម្ចឹះមុត្ 
សែើមបីស្វើឲ្យកាន់ថ្ត្ប្បសេើរស ើងេប្ម្ចប់ឆ្ន ំ២០២១។ 

 
 

 
TETSUYAYAMASHITA  

េ្គនាយរ 
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ថ្េនក្ទី្ I ស្ថា នភាពទូ្សៅេតីពី សេភីសេហវ 
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សេភីសេហវបានបសងកើត្រចន្ទេមព័នធប្តឹ្មប្ត្ូវេប្ម្ចប់ការគំាប្ទ្រយៈសពលថ្វង។ សទឹះក្នុងឆ្ន ំ២០២០ 
សនឹះ  ប្្ឹឹះស្ថា នបានជួបប្បទ្ឹះនូវក្ត្តត ប្បឈមមួយចំនួនក៏្សោយ ប ុថ្នតភា្ទុ្និក្របេ់សយើង សៅ ថ្ត្
បនតទ្េសនៈវេិស័យរបេ់មែួន ្ឺរក្ាប្បតិ្បត្តិការពាណិជជក្មែសែើមបីស្ែើយត្បត្ប្មូវការថ្េនក្ហិរញ្ញវត្ាុ 
របេ់េតិ្លិជនថ្ែលម្ចនចំណូលទប និងម្យម។ សទឹះបីក្នុងសពលបចាុបបនន សេភីសេហវ សៅមិន 
ទន់អាចស្ែើយត្បត្តមត្ប្មូវការរបេ់េតិ្លិជនឲ្យបានសពញសលញ ប្្ឹឹះស្ថា នសៅថ្ត្បនតេក្មែភាព 
អាជីវក្មែ និងបំសពញតួ្ន្ទទី្របេ់មែួនោ ងេក្មែក្នុងប្ក្បមណឌ ជាស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុ។ 
 

ស្ថា នភាពទូ្សៅ 

 េនត់្្ំនិត្របេ់ សេភីសេហវ ្ឺ សជា្ជ័យរបេ់េតិ្លិជន ្ឺជាសជា្ជ័យរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា ន។  
ក្នុងន័យសនឹះ  ថាន ក់្ែឹក្នំ្ទរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា នថ្ត្ងថ្ត្យក្ចិត្តទុ្ក្ទុ្ោក់្ស្ថត ប់ និងស្ែើយត្បចំសពាឹះរាល់
េំណូមពររបេ់េតិ្លិជន។  សេភីសេហវ ថ្ត្ងថ្ត្ចាត់្ទុ្ក្េតិ្លិជន្ឺជានែ្ូថ្ែលមិនអាចមវឹះបាន។   
ក្នុងស្ថែ រតី្សនឹះសហើយ ថ្ែលស្ថធារណជនទូ្សៅចាត់្ទុ្ក្ សេភីសេហវ ្ឺជានែ្ូហិរញ្ញវត្ាុអាទិ្ភាព 
ប្្ប់សពលថ្ែលម្ចនត្ប្មវូការ។  សែើមបីធាន្ទនូវនិរនតរភាពប្បតិ្បត្តិការ  សេភីសេហវ បានោក់្សចញ 
នូវទ្េសនៈវេ័ិយ និង សបេក្ក្មែរបេ់មែួនោ ងជាក់្លាក់្សែើមបីឲ្យបុ្គលិក្របេ់ប្្ឹឹះស្ថា នទំង 
េេ់ ម្ចនភាពងាយស្រេលួក្នុងការប្បតិ្បត្តិ។  
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ទ្េសនៈវេ័ិយ និងសបេក្ក្មែ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ទ្េសនៈវេ័ិយ 
ម្ចនបំណងកាែ យជាប្្ឹឹះស្ថា នមីប្កូ្ហិរញ្ញវត្ាុែ៏្ំមួយ សហើយស វ្ើឱយជីវតិ្រេ់សៅរបេ់ប្បជាជន
ក្មពុជាប្បក្បសោយភាពលអប្បសេើរជាមួយនឹងជំន្ទញថ្េនក្ហិរញ្ញវត្ាុក្នុងតំ្បន់ សេស្ថ៊ា  សេេីុហវិក្។ 
 

សបេក្ក្មែ 
េតល់នូវេលិត្េលឥណទន និងសេវាក្មែប្បក្បសោយនិរនតរភាព និង្ួរជាទី្ទុ្ក្ចិត្តេប្ម្ចប់ប្ប 
ជាពលរែឋក្មពុជា។ 
 

សគាលនសោបាយេភិបាលកិ្ចាអាជីវក្មែ 
ឥណទន្ឺជាយនតការនំ្ទចូលេប្ម្ចប់ការេភិវឌ្ឍន៍ថ្ែលម្ចនតួ្ន្ទទី្សែើមបីបសងកើត្ស ើង និង 

ស្វើឲ្យេំបូរនូវឪកាេការងារ ក៏្ែូចជា ការសលើក្ក្មពេ់េលិត្ក្មែ បសងកើត្ប្បាក់្ចំណូលសែើមបីឲ្យ
ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ប្បជាពលរែឋម្ចនការសក្ើនស ើង។ សេភីសេហវ បានកំ្ណត់្ចាេ់នូវយុទ្ធស្ថស្រេត
របេ់មែួន និងបសងកើត្ស ើងនូវប្ក្បមណឌ សគាលនសោបាយេប្ម្ចប់េភិបាលកិ្ចាអាជីវក្មែែូច ខាង 
សប្កាម។ 
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រចន្ទេមព័នធ 
រចន្ទេមព័នធប្កុ្មប្បឹក្ាភិបាល 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល្ឺជាេងគភាពឯក្រាជយ េពោប្កឹ្ត្យ សហើយ ម្ចនទ្េសនៈវេ័ិយថ្វងឆ្ៃ យ

េប្ម្ចប់ប្្ឹឹះស្ថា ន។  ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលបានេសប្មច និងេនុវត្តកិ្ចាការសោយប្បុងប្បយ័ត្នបំ 
េុត្។ េម្ចេភាពប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលម្ចនចំនួន ០៣ របូ សោយម្ចនប្បធានប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល 
ចំនួន ០១ របូ េភិបាល ០១ របូ និងេភិបាលឯក្រាជយចំនួន ០១ របូ។   
េម្ចេភាពប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលប្ត្វូបានសប្ជើេសរ ើេត្តមលក្ខណៈេមបត្តិែូចត្សៅ៖ 
➢ ប្ត្ូវម្ចនេញ្ញញ ប័ប្ត្ោ ងតិ្ចបរញិ្ញញ ប័ប្ត្ ឬ េញ្ញញ ប័ប្ត្បរញិ្ញញ ប័ប្ត្ជាន់មពេ់ថ្េនក្ហិរញ្ញវត្ាុ 

្ណសនយយ ប្្ប់ប្្ង ឬ បទ្ពិសស្ថ្ន៍ថ្ែលត្នមែប្បហ្វក់្ប្បថ្ហល 
➢ ម្ចនបទ្ពិសស្ថ្ន៍ប្្ប់ប្្ងបុ គ្លិក្ និងជំនួញក្នុងអាជីវក្មែ្ំៗ 
➢ ម្ចនបទ្ពិសស្ថ្ន៍ោ ងតិ្ច៣ឆ្ន ំ ថ្េនក្្ន្ទគារ ហិរញ្ញវត្ាុ រត្ន្ទគារ ឬ ម្ចនចំសណឹះ និង

ម្ចនការយល់ែឹងបានចាេ់លាេ់េំពីវេ័ិយ្ន្ទគារនិងវេ័ិយប្បហ្វក់្ប្បថ្ហលសេសងៗ 
➢ ម្ចនេមបទ និងចរកិ្លក្ខណៈជាេនក្ែឹក្នំ្ទ ម្ចនេត្តចរកិ្លអ និងសស្ថែ ឹះប្ត្ង់ 
➢ ម្ចនេមត្ាភាពក្នុងការទំ្ន្ទក់្ទំ្នងជាមួយបុ គ្លិក្ និងេតិ្លិជន និងស្ថា ប័នពាក់្ព័នធ។ 

កិ្ចាប្បជំុប្ក្មុប្បឹក្ាភិបាល 
កិ្ចាប្បជំុប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលប្ត្ូវបានស វ្ើស ើងសរៀងរាល់ ០៣ ថ្មមតង ឬ ក្នុងក្រណីម្ចនការងារចំាបាច់
ថ្ែលត្ប្មវូឲ្យម្ចនការប្បជំុេសប្មចសែើមបី៖ 

- ពិភាក្ាេំពីយុទ្ធស្ថស្រេត និងប្បភពននមូលនិ្ិ 
- ពិភាក្ាេំពីប្ពឹត្តិការណ៍ និងសែើមបីសោឹះស្រស្ថយនូវបញ្ញា សេេេល់នេាក្នុង និងខាងសប្ៅ 

លោក NAKAZAWA KAZUNORI 
 

ប្រធានប្កមុប្រឹកាភិបាល 

លោក TETSUYA YAMASHITA 

 

អភិបាល 

លោក សុង រ ុនល ៀង 

 

អភិបាលឯករាជ្យ 
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- ពិភាក្ាេំពីបញ្ញា ្នធានមនុេស 
- សចញបទ្បញ្ញជ  និងោក់្ឲ្យេនុវត្តនូវេនុស្ថេន៍សេសងៗ  េនុស្ថេន៍េវនក្មែខាងសប្ៅ ឬ 

ប្បកាេរបេ់្ន្ទគារជាតិ្ននក្មពុជា ឬ របាយការណ៍េវនក្មែ្ន្ទគារជាតិ្ននក្មពុជា 
- បសងកើត្ និងសោឹះស្រស្ថយនូវសគាលនសោបាយលែីៗ ។ល។ 

 

ប្បធានប្ក្មុប្បឹក្ាភិបាល 
 

ប្បធានម្ចនតួ្ន្ទទី្សមើលការមុេប្ត្ូវទូ្សៅសលើសគាលនសោបាយនេាក្នុង និងខាងសប្ៅរបេ់ប្្ឹឹះ
ស្ថា នរមួទំងការេតល់នូវសេចក្តីេសប្មចចុងសប្កាយ សៅសលើទិ្េសៅណ្តមួយថ្ែលប្ត្ូវសែើរក្នុង
ក្រណីថ្ែលបញ្ញា មិនទន់ប្ត្ូវបានសោឹះស្រស្ថយចប់េពវប្្ប់ និង ពិនិត្យសមើលរាល់ប្្ប់ប្បតិ្បត្តិការ
របេ់ប្្ឹឹះស្ថា ន។ 
 

េវនក្មែនេាក្នុង 

េវនក្រនេាក្នុងម្ចនតួ្ន្ទទី្ប្តួ្ត្ពិនិត្យេក្មែភាពក្នុងប្្ឹឹះស្ថា ន និងស្វើកំ្ណត់្ប្ត្តឲ្យបាន
ប្តឹ្មប្ត្ូវ និងទន់សពលសវលា និងេនុសលាមសៅត្តមចាប់ និងបទ្បញ្ញជ   និងស្ថរាចរថ្ណនំ្ទក្នុង 
ការប្្ប់ប្្ងអាជីវក្មែសៅប្ពឹះរាជាណ្តចប្ក្ក្មពុជា។ េវនក្មែនេាក្នុង្ឺសែើមបីរក្ឲ្យស ើញនូវរាល់
បទ្សលែើេទំងឡាយ និងសរៀបចំរបាយការណ៍ថ្ែលបញ្ញជ ក់្ថា សត្ើបទ្សលែើេសន្ទឹះសក្ើត្ស ើងសោយ
ការភ័នតប្ច ំ ឬ សោយការស្វេប្បថ្ហេ។ មិនថ្ត្ប ុសណ្តណ ឹះេវនក្រនេាក្នុងប្ត្ូវសរៀបចំ និងេតល់េនុ
ស្ថេន៍សែើមបីចាត់្វធិានការថ្ក្ត្ប្មូវសលើេក្មែភាពសេសងៗ។ 
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រចន្ទេមព័នធ្ ណៈប្្ប់ប្្ង 
 

្ណៈប្្ប់ប្្ងម្ចនតួ្ន្ទទី្សរៀបចំ និងស វ្ើការប្បជំុសរៀងរាល់េបាត ហ៍សៅសលើបញ្ញា  និងក្តី
ក្ងវល់សេសងៗថ្ែលសក្ើត្ម្ចនស ើងកាលពីេបាត ហ៍ក្នែងសៅ ប្ពមទំងសរៀបចំថ្េនការេប្ម្ចប់ 
េបាត ហ៍សៅមុមសទ្ៀត្។ ក្នុងេំ ុងសពលននកិ្ចាពិភាក្ាសន្ទឹះេងគប្បជំុបានពោោមសោឹះស្រស្ថយនូវ 
រាល់បញ្ញា ថ្ែលសៅសេេេល់ថ្លមសទ្ៀត្េង។ 
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អាជាា ប័ណណពីអាជាា ្រម្ចនេមត្ាកិ្ចា 
សទឹះបីជាប្បតិ្បត្តិការ និងេក្កោនុពលរបេ់ សេភីសេហវ មិនទន់ម្ចនភាព្ំទូ្លាយ ប ុថ្នត 

សេភីសេហវ ្ឺជាស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុមួយថ្ែលថ្ត្ងេនុវត្តត្តមោ ងខាជ ប់មជួន និងេនុវត្តត្តមការថ្ណនំ្ទ
ន្ទន្ទពីអាជាា ្រម្ចនេមត្ាកិ្ចាថ្ែលរមួម្ចន្ន្ទគារជាតិ្ននក្មពុជា េម្ច្មមីប្ក្ហិូរញ្ញវត្ាុក្មពុជា 
ប្ក្េួងការងារ និងបណតុ ឹះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ និងស្ថខាពនធោរ។  ជាការពិត្សៅមុនចាប់សេតើម
ែំសណើ រការអាជីវក្មែរបេ់មែួន សេភីសេហវ បានចុឹះបញ្ជ ីប្តឹ្មប្ត្ូវជាមួយអាជាា ្រម្ចនេមត្ាកិ្ចា។ 
អាជាា ប័ណណជាមួយ្ន្ទគារជាតិ្ននក្មពុជា 
 

្ណៈប្្ប់ប្្ងរបេ់ សេភីសេហវ បានចាត់្ថ្ចងឲ្យម្ចនការសេនើេំុ និង បនតអាជាា ប័ណណប្បក្ប
អាជីវក្មែប្្ឹឹះស្ថា នមីប្ក្ហិូរញ្ញវត្ាុពី្ន្ទគារជាតិ្ននក្មពុជាសោយម្ចនសលម: ម.ហ.៦៣ ចុឹះ នលៃទី្៥ 
ថ្មមីន្ទ ឆ្ន ំ២០១៩។ 
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វញិ្ញញ បនបប្ត្ចុឹះបញ្ជ ីពាណិជជក្មែពីប្ក្េួងពាណិជជក្មែ 
 

សេភីសេហវ ្ឺជាប្ក្ុមហ៊ាុនមហ្វជនទ្ទួ្លមុេប្ត្ូវម្ចនក្ប្មិត្ថ្ែលបានចុឹះបញ្ជ ីប្តឹ្មប្ត្ូវ 
ស្រេបត្តមចាប់ននប្ពឹះរាជាណ្តចក្មពុជាសៅប្ក្េួងពាណិជជក្មែសោយម្ចនវញិ្ញញ បនបប្ត្បញ្ញជ ក់្ការ
ចុឹះសឈាែ ឹះក្នុងបញ្ជ ីពាណិជជមែសលម: 00002750 ចុឹះនលៃទី្២៩ ថ្មក្ញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៥។ 
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ការចុឹះបញ្ជ ីពនធោរ 
សែើមបីធាន្ទបាននូវេនុសលាមភាពសពញសលញត្តមេែូវចាប់ ប្្ឹឹះស្ថា នបានេនុវត្តកាត្ពវកិ្ចា

ពនធោរប្តឹ្មប្តូ្វេងថ្ែរត្តមរយៈការចុឹះបញ្ជ ីពនធោរថ្ែលម្ចនសលម៖ K005-901504121 ចុឹះនលៃទី្១៦ 
ថ្ម វចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ថ្េនក្ទី្ II យុទ្ធស្ថស្រេតឥណទន 
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សៅក្នុងែំសណើ រការប្បតិ្បត្តិការអាជីវក្មែប្បចំានលៃរបេ់មែួន សេភីសេហវ បានោក់្សចញនូវ 
យុទ្ធស្ថស្រេតជាសប្ចើនថ្ែលរមួម្ចន យុទ្ធស្ថស្រេតប្្ប់ប្្ង្នធានមនុេស យុទ្ធស្ថស្រេតថ្េនក្ ហិរញ្ញវត្ាុ  
យុទ្ធស្ថស្រេតទី្េារ និងរមួទំងយុទ្ធស្ថស្រេតឥណទនេងថ្ែរ។ ការសប្ជើេសរ ើេបុ្គលិក្ថ្ែលេុទ្ធ 
េឹងថ្ត្ជាេនក្ម្ចនបទ្ពិសស្ថ្ន៍ក្នុងវេ័ិយឥណទន ការបសងកើត្េលិត្ឥណទនថ្ែលអាចស្ែើយ 
ត្បត្តមត្ប្មវូការរបេ់េតិ្លិជន និងការកំ្ណត់្នូវតំ្បន់ប្បតិ្បត្តិការ្ឺេុទ្ធេឹងថ្ត្ជាថ្េនក្ននយុទ្ធ 
ស្ថស្រេតទី្េាររបេ់ សេភីសេហវ។   

េលិត្េល និងសេវាក្មែ 
សែើមបីស្ែើយត្បត្តមសេចក្តីប្ត្ូវការរបេ់េតិ្លិជន េនក្ជំន្ទញការខាងថ្េនក្ហិរញ្ញវត្ាុរបេ់ 

សយើងទំងក្ប្មិត្ថាន ក់្ជាតិ្ និងេនតរជាតិ្បានបសងកើត្នូវេលិត្េលឥណទនោ ងសប្ចើនេមបូរថ្បប 
ថ្ែលរមួម្ចន៖ ឥណទនផ្ទា ល់មែួន ឥណទនរលយនត ឥណទនស្ហោឋ ន និងឥណទនវនិិសោ្ 
។ល។ ក្នុងចំសណ្តមេលិត្េលទំងសនឹះ ឥណទនផ្ទា ល់មែួន្ឺជាប្បសភទ្េលិត្េលឥណទន
ថ្ែលទ្ទួ្លបានការគំាប្ទ្សប្ចើនជាងេលិត្េលសេសងសទ្ៀត្ពីេំណ្តក់្េតិ្លិជន។ 

សេភីសេហវ េតល់ឥណទនជូនេតិ្លិជនប្្ប់ទំ្ហំ រាប់ចាប់ពីឥណទនខាន ត្តូ្ច ខាន ត្ម្យម 
រហូត្ែល់ឥណទនខាន ត្្ំ សហើយ ថ្ែលអាចត្ប្មូវឲ្យម្ចនប្ទ្ពយធាន្ទ ឬ មិនត្ប្មូវឲ្យម្ចនសោយ 
អាស្រេ័យសលើប្បសភទ្ននេលិត្េលឥណទននីមួយៗ។ សែើមបីេតល់ភាពងាយស្រេួលែល់េតិ្លិជន 
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ក្នុងការេងប្ត្ ប់  ្ណៈប្្ប់ប្្ងរបេ់ សេភីសេហវ បានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ក្នុងការបញ្ាុ ឹះេប្ត្ត 
ការប្បាក់្ និង បានកំ្ណត់្េប្ត្តការប្បាក់្ក្នុងក្ប្មិត្មួយថ្ែលម្ចនលក្ខណៈប្បកួ្ត្ប្បថ្ជងសែើមបី 
ធាន្ទបាននិរនតរភាពទំងប្្ឹឹះស្ថា ន និងអាជីវក្មែរបេ់េតិ្លិជន។ 

សប្ៅពីការម្ចនេលិត្េលឥណទនសប្ចើនេំបូរថ្បប ថ្ែលអាចស្ែើយត្បត្តមត្ប្មវូការ 
របេ់េតិ្លិជន បុ្គលិក្ទំងេេ់របេ់សេភីសេហវ ជាពិសេេបុ្គលិក្ថ្ែលម្ចនទំ្ន្ទក់្ទំ្នងការងារ 
ផ្ទា ល់ជាមួយេតិ្លិជនេុទ្ធេឹងថ្ត្ម្ចនភាពរេ់រាយរាក់្ទក់្ និង ម្ចនការស្ថវ ្មន៍ចំសពាឹះរាល់
េតិ្លិជនទំងេេ់។ 

បុ្គលិក្របេ់ សេភីសេហវ ថ្ត្ងថ្ត្យក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ និងស្ែើយត្បចំសពាឹះរាល់េំណូមពរ
របេ់េតិ្លិជន។ សលើេពីសនឹះសទ្ៀត្ សេភីសេហវ ម្ចនការេតល់សលមទូ្រេពាជូនេតិ្លិជនថ្ែលេតល់
លទ្ធភាពែល់េតិ្លិជនទំងេេ់អាចស្វើការទំ្ន្ទក់្ទំ្នង  និង សលើក្ស ើងនូវក្ងវល់ រមួទំងេំណូម
ពរសេសងៗ។ សទឹះបីក្នុងសពលបចាុបបនន ការបសប្មើសេវាក្មែជូនេតិ្លិជនសៅមិនទន់ម្ចនភាពលអប្ប 
សេើរទំងស្រេងុក៏្សោយ ប ុថ្នត សេភីសេហវ ្ឺជាស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុមួយថ្ែលម្ចនការសបតជាា ចិត្តមពេ់ 
ក្នុងការកាែ យសៅជាស្ថា ប័នថ្ែលឈានមួយទក់្ទឹ្ងនឹងការបសប្មើសេវាក្មែសនឹះ។ ក្នុងន័យសនឹះ 
សយើងក្ត់្េម្ចគ ល់ស ើញថា ការបសប្មើសេវាក្មែ្ឺជាក្ត្តត កំ្ណត់្មួយែ៏ខាន់េប្ម្ចប់ ស្ថធារណជន 
ទូ្សៅក្នុងការេសប្មចថាសត្ើ្ួរសប្បើប្បាេ់ ឬ មិន្ួរសប្បើប្បាេ់េលិត្េលឥណទនពីរស្ថា ប័ន 
ហិរញ្ញវត្ាុណ្តមួយ។ 
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យុទ្ធស្ថស្រេត និងសគាលនសោបាយ 
 

 

សេភីសេហវ ្ឺជាស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុមួយថ្ែលបានចុឹះបញ្ជ ីប្តឹ្មប្ត្ូវ ជាមួយអាជាា ្រម្ចន
េមត្ាកិ្ចាពាក់្ព័នធ និងបានទ្ទួ្លអាជាា បណណប្បក្បអាជីវក្មែមីប្កូ្ហិរញ្ញវត្ាុសៅប្បសទ្េក្មពុជាពី
្ន្ទគារជាតិ្ននក្មពុជាសៅនលៃទី្២៩ ថ្មក្ញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៥។  

ក្នុងសគាលបំណងសែើមបីឲ្យប្បតិ្បត្តិការប្្ឹឹះស្ថា នម្ចនែំសណើ រការលអ និងទ្ទួ្លបានលទ្ធ 
េលប្បក្បសោយប្បេិទ្ធិភាព ្ណៈប្្ប់ប្្ងរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា នបានស្វើការថ្បងថ្ចក្តួ្ន្ទទី្ភារកិ្ចា
ត្តមថ្េនក្នីមួយៗោ ងចាេ់លាេ់។ ទ្នាឹមគាន សនឹះថ្ែរ សគាលនសោបាយ រមួទំង នីតិ្វ ិ្ ីពាក់្ព័នធ
េំខាន់ៗត្តមថ្េនក្នីមួយៗប្ត្ូវបានបសងកើត្ស ើង។ 
  សៅក្នុងឆ្ន ំ ២០២០ សនឹះសោយពិនិត្យស ើញពីបញ្ញា ប្បឈមថ្ែលបងកជាឧបេក្តិែល់ភាពរកី្
ចសប្មើនរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា ន ភា្ទុ្និក្ និង្ណៈប្្ប់ប្្ងជាន់មពេ់របេ់ប្្ឹឹះស្ថា នបានោក់្សចញនូវ 
យុទ្ធស្ថស្រេតជាក់្ថ្េតងជាសប្ចើន ក្នុងសគាលបំណងសែើមបីឲ្យស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា នបាន 
លអប្បសេើរស ើងវញិ។ 
  ជាវធិានការជាក់្ថ្េតង  បុ គ្លិក្ថ្ែលជាប្បធានថ្េនក្មួយចំនួនប្តូ្វបានសប្ជើេសរ ើេលែី និង 
/ឬ ផ្ទែ េ់បតូរ។ ត្តមការក្ត់្េម្ចគ ល់ បុ គ្លិក្លែីថ្ែលប្តូ្វបានសប្ជើេសរ ើេម្ចនបទ្ពិសស្ថ្ន៍ការងារ 
និងជំន្ទញប្្ប់ប្គាន់ប្ពមទំងម្ចនការសបតជាា ចិត្តមពេ់និងយល់ពីទ្េសនៈវេ័ិយរបេ់ប្កុ្មហ៊ាុន។  
ថ្េនការអាជីវក្មែរយៈសពល ០៣ ឆ្ន ំប្តូ្វបានសរៀបចំ និងោក់្ជូន្ន្ទគារជាតិ្ននក្មពុជា។   
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  រចន្ទេមព័នធបុ្គលិក្ថ្េនក្លក់្ប្ត្ូវបានថ្ក្ថ្ប្ប និង បានសប្ជើេសរ ើេបុ្គលិក្ថ្េនក្លក់្បថ្នាម 
េងថ្ែរ។ ទ្នាឹមគាន សនឹះថ្ែរ ប្្ឹឹះស្ថា នបានបសងកើត្នូវេលិត្េលឥណទនលែីៗមួយចំនួនរមួម្ចន 
ឥណទនផ្ទា ល់មែួន ឥណទនអាជីវក្មែ ឥណទនស្ហោឋ ន និងឥណទនរលយនត ។ល។  
េលិត្េលឥណទនទំងសនឹះេុទ្ធេឹងថ្ត្ជាេលិត្េលឥណទនថ្ែលម្ចនេក្កោនុពល និង 
ស្វើឲ្យប្បតិ្បត្តិការននការលក់្របេ់ប្្ឹឹះស្ថា នម្ចនប្បេិទ្ធិភាពមពេ់។   
  សប្ៅពីសនឹះ ប្្ឹឹះស្ថា នក៏្បានពប្ងីក្តំ្បន់ប្បតិ្បត្តិការសៅត្តមតំ្បន់ជាយរាជធានីភនំសពញែូច 
ជា ស្រេុក្សក្ៀនស្ថវ យ ស្រេកុ្េងគេនួល និងប្កុ្ងត្តសមែ ។  សែើមបជីប្មុញែល់ការលក់្ប្្ឹឹះស្ថា នក៏្ម្ចន 
េតល់នូវការសលើក្ទឹ្ក្ចិត្តែល់មន្រនតីថ្េនក្លក់្ថ្ែលេសប្មចលទ្ធេលត្តមថ្េនការកំ្ណត់្។  ប្បធាន
ថ្េនក្លក់្បានជួយថ្ណនំ្ទ និង បណតុ ឹះបណ្តត លបុ គ្លិក្ថ្េនក្លក់្ជាប្បចំាសែើមបីជួយឲ្យពួក្ស្អាច
េសប្មចលទ្ធេលត្តមថ្េនការថ្ែលបានកំ្ណត់្។ 
 

 សប្ៅពីចំណុចែូចបានសរៀបរាប់ខាងសលើ សែើមបីធាន្ទបាននូវេាិរភាពហិរញ្ញវត្ាុ ថ្េនក្ហិរញ្ញវត្ាុ
បានពិនិត្យរាល់ចំណូល និងចំណ្តយរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា នសែើមបីធាន្ទថា រាល់ចំណ្តយរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា ន 
ប្ត្ូវបានស្វើស ើងសោយចំទិ្េសៅ និងម្ចនប្បេិទ្ធិភាពមពេ់។ ថ្េនក្ប្បតិ្បត្តិត្តម និងថ្េនក្េវនក្មែ 
នេាក្នុងក៏្បានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ក្នុងការពប្ងឹងប្បព័នធប្្ប់ប្្ងនេាក្នុង និងការកាត់្បនាយហ្វនិភ័យ 
េងថ្ែរ។ 

 

ការត្តមោនវាយត្នមែ និងប្បមូលបំណុល 
 

ទ្នាឹមសពលថ្ែលប្្ឹឹះស្ថា នបានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ក្នុងការបសញ្ាញឥណទន ប្្ឹឹះស្ថា នក៏្ម្ចន 
ការយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្េងថ្ែរសៅសលើ្ុណភាពននឥណទន។ បន្ទា ប់ពីឥណទនប្ត្ូវបាន េតល់ជូន
េតិ្លិជនរចួ បុ្គលិក្របេ់ប្្ឹឹះស្ថា ននឹងស្វើការត្តមោនក្មាីទក់្ទ្ងនឹង  ការសប្បើប្បាេ់  មុមរបរ 
និងប្ទ្ពយធាន្ទរបេ់េតិ្លិជន។ ការត្តមក្មាីអាចស វ្ើស ើងក្នុងរយៈសពល ០២ េបាត ហ៍ និងប្បចំា 
ថ្មសែើមបីពិនិត្យេំពីបថ្ប្មបប្មួលេំខាន់ៗទក់្ទ្ងនឹងេតិ្លិជន។ សៅសរៀងរាល់ប្ពឹក្ប្បធានថ្េនក្ 
លក់្ស្វើការពិនិត្យរបាយការណ៍បំណុលសៅក្នុងប្បព័នធ ស្វើការកំ្ណត់្ និងថ្បងថ្ចក្េប្ម្ចប់មន្រនតី 
ឥណទននីមួយៗសែើមបសី វ្ើការត្តមោនសោឹះស្រស្ថយ។    

ក្នុងសពលបចាុបបនន  សោយសហតុ្ថា  ប្្ឹឹះស្ថា នសៅមិនទន់ម្ចនថ្េនក្ប្បមូលបំណុលមិនែំ
សណើ រការោច់សោយថ្ ក្  សហតុ្សនឹះ បុ្គលិក្ពាក់្ព័នធទំងេេ់ថ្ែលរមួម្ចន  មន្រនតីឥណទន  
ន្ទយក្ស្ថខា  រមួទំងបុ្គលិក្ថ្េនក្គំាប្ទ្មួយចំនួនេងថ្ែរ ្ឺម្ចនការេហការ និងចូលរមួសោឹះ
ស្រស្ថយឥណទនមិនែំសណើ រការោ ងេក្មែថ្ែលស្វើឲ្យចំនួនក្មាីមិនែំសណើ រការសៅប្្ឹឹះស្ថា ន
ម្ចនចំនួនទប។ 
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ក្នុងន័យសែើមបីសោឹះស្រស្ថយក្មាីមិនែំសណើ រការឲ្យកាន់ថ្ត្ម្ចនប្បេិទ្ធភាពមពេ់  ប្្ឹឹះស្ថា ន
បានសរៀបចំនីតិ្វ ិ្ ីននការសោឹះស្រស្ថយក្មាីយឺត្ោ វ សែើមបីេតល់ភាពងាយស្រេួលែល់ការបំសពញការងារ
របេ់បុ្គលិក្ពាក់្ព័នធ។ នីតិ្វ ិ្ ីននការសោឹះស្រស្ថយក្មាីយឺត្ោ វប្ត្ូវបានសប្បើប្បាេ់សែើមបីជាម្ចគ៌ាបងាា ញពី
រសបៀបក្នុងការសោឹះស្រស្ថយក្មាីយឺត្ោ វ ឬ ក្មាីលុបសចញពីបញ្ជ ីជាមួយភា្ីពាក់្ព័នធរមួម្ចន េនក្មាី 
េនក្ធាន្ទ និងអាជាា ្រមូលោឋ ន។ ប្្ឹឹះស្ថា ននឹងសប្បើប្បាេ់នីតិ្វ ិ្ ីសនឹះសែើមបីប្បមូលក្មាីមិនែំសណើ រការ
និងក្មាីលុបសចញពីបញ្ជ ីសោយរក្ាបាននូវទំ្ន្ទក់្ទំ្នងលអ ភាពនលែលនូររបេ់បុ្គលិក្ សក្រ តិ៍សឈាែ ឹះរបេ់
ស្ថា ប័នសែើមបីនិរនតរភាពហិរញ្ញវត្ាុ និងសក្រ តិ៍សឈាែ ឹះរបេ់ស្ថា ប័ន។ 

មន្រនតីឥណទនប្ត្ូវស្វើការេិក្ាេនក្មាីឲ្យបានចាេ់លាេ់សៅមុនសពលេសប្មចេតល់ក្មាី។ 
ចំណុចសនឹះ្ឺសែើមបីធាន្ទបាននូវ្ុណភាពក្មាីលអ។  ការប្បមូលក្មាីមិនែំសណើ រការ ឬ បំណុលលុបសចញ
ពីបញ្ជ ី្ឺជាការងារែ៏លំបាក្ សទឹះបីសយើងបានថ្ចងពីលំហូរននការសោឹះស្រស្ថយចាេ់លាេ់ោ ងណ្ត 
ក៏្សោយ។ ការវាយត្នមែេតិ្លិជនមិនបានប្តឹ្មប្ត្ូវនំ្ទឲ្យម្ចនេលប ឹះពាល់ទំងេតិ្លិជន និងស្ថា ប័ន។ 
ប្្ប់មស្ោបាយននការសោឹះស្រស្ថយទំងេេ់េុទ្ធថ្ត្ប្ត្ូវការចំណ្តយសពលសវលា និងលវកិាថ្ែលស្វើឲ្យ 
សយើងប្ត្ូវខាត្បង់សប្ចើន។ សែើមបីរក្ាបាននូវ្ុណភាពក្មាីលអ និងេសប្មចបានលទ្ធេលលអជូនស្ថា ប័ន  
បុ្គលិក្ពាក់្ព័នធទំងេេ់រមួម្ចន មន្រនតីឥណទន  ន្ទយក្ស្ថខា  មន្រនតីប្បតិ្បត្តិត្តម  សមធាវបី្បឹក្ាសោ 
បល់ េ្គន្ទយក្ និងប្បធានន្ទយក្ប្បតិ្បត្តិការបានបំសពញតួ្ន្ទទី្របេ់មែួនសរៀងៗមែួនក្នុងការប្្ប់ប្្ង 
និងត្តមោន្ុណភាពក្មាី។ 

ប្្ឹឹះស្ថា នពោោមស្វើោ ងណ្ត កាត់្បនាយមិនឲ្យម្ចនេំណំុសរឿងទក់្ទ្ងជាមួយេតិ្លិជន
ថ្ែលពិបាក្ទរបំណុលបតឹងេតល់សៅតុ្លាការស ើយ។ ប្្ឹឹះស្ថា នប្បកាន់យក្វ ិ្ ីស្ថស្រេតទ្ន់ភែន់ចរចារ
ក្នុងការប្បមូលបំណុល  សហើយវ ិ្ ីស្ថស្រេតសនឹះទ្ទួ្លបានសជា្ជ័យរហូត្មក្។   
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ថ្េនក្ទី្ III ស្ថា នភាពទី្េារ 
ទី្េារ្ឺជាមូលោឋ នប្្ឹឹះែ៏រងឹមំ្ចសែើមបីធាន្ទនូវនិរនតរភាព និងភាពរកី្ចសប្មើនរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា ន។  

ស្រេបត្តមន័យសនឹះ  សេភីសេហវ បានោក់្សចញនូវយុទ្ធស្ថស្រេតទី្េារមួយចំនួនេងថ្ែរ។ 

ទី្េារសគាលសៅ  

 

ប្្ឹឹះស្ថា នបានប្បសមើលសមើលទុ្ក្ជាមុននូវបរសិ្ថា នេងគម និងសេែឋកិ្ចាជាវជិជម្ចនក្នុងការ
ពប្ងីក្េក្មែភាពរបេ់មែួន។ ប្្ឹឹះស្ថា នបានកំ្ណត់្យក្តំ្បន់ជាយរាជធានីភនំសពញជាទី្េារែ៏ម្ចន
េកាត នុពលបំេុត្សែើមបីស វ្ើការពប្ងីក្តំ្បន់ប្បតិ្បត្តិការសៅេំ ុងឆ្ន ំ២០២១ សប្ពាឹះតំ្បន់ទំងសនឹះ 
ការេគត់្េគង់ហិរញ្ញវត្ាុសៅម្ចនក្ប្មិត្ទប និងម្ចនត្ប្មូវការឥណទនមពេ់។ សនឹះក៏្សប្ពាឹះថ្ត្ការសក្ើន
ស ើងនូវចំនួនប្បជាពលរែឋ និង្សប្ម្ចងវនិិសោ្លែីៗេងថ្ែរ។ ត្ប្មូវការននការេគត់្េគង់ហិរញ្ញវត្ាុ
សែើមបីែំសណើ រការ្សប្ម្ចងវនិិសោ្  េណ្តឋ គារ សភាជនីយោឋ ន និងមជឈមណឌ លលំថ្ហកាយ និង 
កំ្ស្ថនតម្ចនក្ប្មិត្មពេ់។ ការេភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយសេសងសទ្ៀត្នឹងរកី្លូត្លាេ់ជាបនតបន្ទា ប់េងថ្ែរសៅ
តំ្បន់ទំងសនឹះ។  

េតិ្លិជនសគាលសៅរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា ន្ឺជាម្ចា េ់េហប្គាេ្នតូ្ច និងម្យម  ពាណិជជក្រ 
ក្េិក្រសៅរាជធានីភនំសពញ និងតំ្បន់ជាយរាជធានីភនំសពញ។  សទឹះជាោ ងណ្តក៏្សោយេតិ្លិជន
សៅរាជធានីភនំសពញប្ត្វូបានចាត់្ទុ្ក្ថាជាសគាលសៅែ៏ម្ចនេកាត នុពល។  
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និន្ទន ការ និងទំ្ហំទី្េារ 

ការលូត្លាេ់ននត្ប្មវូការទី្េារ េលិត្េល និងសេវាក្មែរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា នកំ្ពុងថ្ត្សក្ើន
ស ើង។ សនឹះប្ត្ូវបានបងាា ញឲ្យស ើញចាេ់សោយការសក្ើនស ើងននេលប័ប្ត្ប្បាក់្ក្មាីរបេ់ប្្ឹឹះ
ស្ថា នតំ្តងពីែំបូងមក្។ ប្្ឹឹះស្ថា នបានក្ស្ថងនូវទំ្ន្ទក់្ទំ្នងលអជាមួយប្កុ្មហ៊ាុនជាសប្ចើនចាប់តំ្តង
ពីជំនួញថ្ែលប្បក្បមុមរបរសោយមែួនឯង រហូត្ែល់មុមជំនួញខាន ត្ម្យម សែើមបសី វ្ើឲ្យេតិ្លិជន 
សជឿជាក់្មក្សលើប្្ឹឹះស្ថា ន។ ម្ចនេតិ្លិជនមួយចំនួនបានទំ្ន្ទក់្ទំ្នងមក្សែើមបីទ្ទួ្លបានប្បាក់្ 
ក្មាីេប្ម្ចប់ការពប្ងីក្មុមជំនួញរបេ់ពួក្ស្។ សនឹះម្ចនន័យថា និន្ទន ការ និងទំ្ហំទី្េារប្ត្វូបាន 
ពប្ងីក្ជាបនតបន្ទា ប់។ 
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ការប្្ប់ប្្ងហ្វនិភ័យ 

 

្ណៈប្្ប់ប្្ងរបេ់ សេភីសេហវ បានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ និងស្វើការពប្ងឹងប្បព័នធប្ត្ួត្ពិនិត្យ
នេាក្នុងោ ងរងឹមំ្ចសែើមបីទ្ទួ្លបានភាពរកី្ចសប្មើនមួយថ្ែលម្ចននិរនតរភាព។ សេភីសេហវ បាន
បសងកើត្នូវរាល់សគាលនសោបាយពាក់្ព័នធេំខាន់ៗទំងេេ់ែូចជា សគាលនសោបាយឥណទន 
សគាលនសោបាយេតីពីការប្បឆំ្ងការេម្ចអ ត្ប្បាក់្ និងហិរញ្ញបបទនសភរវក្មែ  បទ្បញ្ញជ នេាក្នុង 
សគាលនសោបាយ្នធានមនុេស រមួទំងលំហូរការងារចាប់តំ្តងពីការចាប់សេតើមរហូត្ែល់ចុង
បញ្ា ប់។ ការបសងកើត្សគាលនសោបាយ និងនីតិ្វ ិ្ ីការងារទំងសនឹះ្ឺស្រេបសៅត្តមចាប់ និង លិមិត្
បទ្ោឋ ន្តិ្យុត្តន្ទន្ទថ្ែលបានោក់្សចញសោយអាជាា ្រម្ចនេមត្ាកិ្ចាននប្ពឹះរាជាណ្តចប្ក្
ក្មពុជា។  សេភីសេហវ ្ឺជាស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុមួយថ្ែលម្ចនការសបតជាា ចិត្តមពេ់ និងេនុវត្តត្តមចាប់ 
រមួទំងលិមិត្បទ្ោឋ នន្ទន្ទរបេ់រែឋ។  
 សេភីសេហវ បានថ្បងថ្ចក្ថ្េនក្នីមួយៗោច់សោយថ្ ក្ពីគាន សែើមបធីាន្ទបាននូវ្ុណភាព
ការងារ និងកាត់្បនាយទំ្ន្ទេ់េលប្បសោជន៍សៅក្នុងប្្ឹឹះស្ថា ន។ េនក្បំសពញការងារសោយផ្ទា ល់ 
និង េនក្ប្ត្ួត្ពិនិត្យប្ត្ូវថ្ត្ជាបុ្គលសេសងគាន ។ ការេនុវត្តថ្បបសនឹះបានជួយកាត់្បនាយនូវកំ្ហុេ 
និងការមវឹះចសន្ទែ ឹះសេសងៗថ្ែលអាចសក្ើត្ម្ចនជាយថាសហតុ្។  
 បុ គ្លិក្ទ្ទួ្លបនាុក្ត្តមថ្េនក្នីមួយៗ បានសរៀបចំទុ្ក្ោក់្ឯក្ស្ថរទំងេេ់របេ់ប្្ឹឹះស្ថា ន 
ទំងឯក្ស្ថររបេ់េតិ្លិជន និង ឯក្ស្ថរប្ក្ុមហ៊ាុនោ ងប្តឹ្មប្តូ្វសៅទី្ក្ថ្នែងថ្ែលម្ចនេុវត្ាិភាព។ 
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ឯក្ស្ថរននប្ទ្ពយធាន្ទែូចជាបែង់ែី/េាឹះ ប័ណណេម្ចគ ល់ោនយនត និងោនជំនិឹះសេសងៗប្ត្ូវបាន
រក្ាទុ្ក្ក្នុងទូ្រថ្ែក្សហើយ មិនប្ត្ូវេនុញ្ញញ ត្ឲ្យយក្សចញពីការោិល័យស ើយ។  ទ្នាឹមគាន សនឹះថ្ែរ  
្ណៈប្្ប់ប្្ងរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា នបានសប្ក្ើនរលឹំក្ែល់បុ្គលិក្ពាក់្ព័នធទំងេេ់ជាប្បចំាេំពីេលប្ប
សោជន៍ននការពប្ងឹងប្បព័នធប្្ប់ប្្ងនេាក្នុង និង ប្ត្ួត្ពិនិត្យការេនុវត្តការងារប្បចំានលៃេងថ្ែរ។ 
 ទក់្ទ្ងនឹងការប្្ប់ប្្ងនេាក្នុងសនឹះ  សេភីសេហវ ម្ចនេវនក្រខាងសប្ៅ និង ការោិល័យ
សមធាវជំីន្ទញសែើមបបី្ត្ួត្ពិនិត្យ និងប្បឹក្ាសោបល់សលើរាល់ប្បតិ្បត្តិការរបេ់ សេភីសេហវ។ សេភី 
សេហវ ថ្ត្ងថ្ត្សេនើេំុការប្បឹក្ាសោបល់ពីការោិល័យសមធាវ ី និងប្កុ្មហ៊ាុនេវនក្មែទក់្ទ្ង
នឹងបញ្ញា េែូវចាប់ន្ទន្ទ ឬ បញ្ញា ណ្តមួយថ្ែលម្ចនលក្ខណៈបសចាក្សទ្េេីុជសប្ៅ។   
 សោយស្ថរក្ត្តត ែូចបានសរៀបរាប់ខាងសលើសនឹះបានស វ្ើឲ្យប្បតិ្បត្តិការបេ់ សេភីសេហវ ម្ចន
លក្ខណៈរលូន និងការបសប្មើសេវាក្មែជូនេតិ្លិជនម្ចនភាពឆ្ប់រហ័េ។ សេភីសេហវ ម្ចនជំសនឿ
ថាការពប្ងឹងប្បព័នធប្្ប់ប្្ងនេាក្នុង ្ឺជាចំណុចអាទិ្ភាពថ្ែលប្ត្ូវយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្េប្ម្ចប់បងាក រ
នូវហ្វនិភ័យសែើមបីឲ្យប្្ឹឹះស្ថា នទ្ទួ្លបានភាពរកី្ចសប្មើនឆ្ប់រហ័េ និងម្ចននិរនតរភាព។ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pg. 24 
 

IV. របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុ 
 

ន្ទនលៃទី្ 31 ថ្ម ្ នូ ឆ្ន ំ 2020 
 

  នលៃទី្ 31 ថ្ម ្ នូ នលៃទី្ 31 ថ្ម ្ នូ 
  ឆ្ន ំ 2020 ឆ្ន ំ 2019 ឆ្ន ំ 2020 ឆ្ន ំ 2019 
 កំ្ណត់្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ពាន់សរៀល ពាន់សរៀល 
 េម្ចគ ល់   (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5) (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5) 
      
គរពយសរមម      
ស្ថច់ប្បាក់្ 

និងស្ថច់ប្បាក់្េមមូល 6 25,255 367,953 102,156 1,499,408 
ប្បាក់្ត្មកល់ត្តមចាប់ 7 165,000 150,000 667,425 611,250 
ឥណទនេតល់ែល់េតិ្លិជន - 

េុទ្ធ 8 485,503 411,940 1,963,860 1,678,656 
ប្ទ្ពយេក្មែសេសង  ៗ 9 37,655 40,636 152,316 165,592 
ប្ទ្ពយ និងបរកិាខ រ 10 86,540 80,170 350,054 326,693 
ប្ទ្ពយេក្មែេរបីូ 11 - 1,371 - 5,587 
គរពយសរមមសររុ  799,953 1,052,070 3,235,811 4,287,186 
      
រំណុល និងមលូធនររសភ់ា រ្ុនិរ      
រំណុល      
ប្បាក់្ក្មាី 12 1,109,332 1,064,656 4,487,248 4,338,473 
បំណុលសេសង  ៗ 13 66,520 62,099 269,073 253,055 
េំវធិាន្នសលើេត្ាប្បសោជន៍ 
និសោជិត្ 14 11,560 9,417 46,760 38,374 
បំណុលពនធេបបបរម្ច 15ក្ 99 99 400 403 

បំណុលេរបុ  1,187,511 1,136,271 4,803,481 4,630,305 
      
មូលធនររសភ់ា រ្ុនិរ      
សែើមទុ្ន 16 3,000,000 3,000,000 12,092,550 12,092,550  
សែើមទុ្នសេសង  ៗ 16 300,000 300,000 1,215,600 1,215,600 
ប្បាក់្ខាត្បងគរ  (3,687,558) (3,384,201) (14,911,420) (13,674,634) 
ទុ្នបប្មុងសលើការបតូររបិូយប័ណណ  - - 35,600 23,365  

មូល្នរបេ់ភា្ទុ្និក្េរបុ  (387,558) (84,201) (1,567,670) (343,119) 

រំណុល និងមលូធនររសភ់ា រ្ុនិរសររុ 799,953 1,052,070 3,235,811 4,287,186 
 

កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ថ្ែលបានភាជ ប់ជាមួយ ្ ឺជាថ្េនក្មួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសនឹះ ។ 
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របាយការណ៍លទ្ធេលលមអិត្ 
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  2020 2019 2020 2019 
 កំ្ណត់្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ពាន់សរៀល ពាន់សរៀល 
 េម្ចគ ល់   (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5) (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5) 
      
ចំណូលពីប្បតិ្បត្តិការ      
ចំណូលការប្បាក់្ 17 77,580 54,800 316,294 222,050 
ចំណ្តយការប្បាក់្ 18 (9,030) (103,077) (36,815) (417,668) 
ចំណូលេុទ្ធពីការប្បាក់្  68,550 (48,277) 279,479 (195,618) 
ចំណូលពីប្បាក់្ក្នប្ម  

និងក្នប្មសជើងស្ថរ 19 2,147 690 8,753 2,796 
ចំណូលសេសង  ៗ 20 395 36,754 1,610 148,927 
ចំណូល/(ខាត្)េរបុពីប្បតិ្បត្តិការ  71,092 (10,833) 289,842 (43,895) 
      
ការខាត្បង់សលើឱនភាពននត្នមែននប្ទ្

ពយេក្មែហិរញ្ញវត្ាុ 8 (6,039) (3,331) (24,621) (13,497) 
ចំណ្តយសលើបុ្គលិក្ 21 (187,495) (183,715) (764,417) (744,413) 
រលំេ់  (26,850) (83,842) (109,467) (339,728) 
ចំណ្តយសលើប្បតិ្បត្តិការសេសង  ៗ 22 (153,250) (206,415) (624,800) (836,394) 
ចំណ្តយពនធេបបបរម្ច 15ម (815) (927) (3,323) (3,756) 
ចំណ្តយសលើប្បតិ្បត្តិការេរបុ  (374,449) (478,230) (1,526,628) (1,937,788) 
      
ប្បាក់្ខាត្មុនែក្ពនធ  (303,357) (489,063) (1,236,786) (1,981,683) 
ចំណ្តយពនធសលើប្បាក់្ចំសណញ 15ម - - - - 

ប្បាក់្ខាត្េុទ្ធេប្ម្ចប់ការយិបរសិចឆទ្  (303,357) (489,063) (1,236,786) (1,981,683) 
      
លទ្ធេលលមអិត្សេសង  ៗ      
លសមអៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ  - - 12,235 (54,472) 

ប្បាក់្ខាត្លមអិត្េរបុេប្ម្ចប់ការយិបរសិចឆទ្ (303,357) (489,063) (1,224,551) (2,036,155) 

 

 

 

 

 

 

 

កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ថ្ែលភាជ ប់ជាមួយសនឹះ ្ ឺជាថ្េនក្មួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសនឹះ ។
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របាយការណ៍េតីពីបថ្ប្មលបប្មលួមូល្ន 
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 សែើមទុ្ន សែើមទុ្នសេសង  ៗ ប្បាក់្ខាត្បងគរ ទុ្នបប្មុងសលើការបតូររបិូយប័ណណ េរបុ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្ ពាន់សរៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្ ពាន់សរៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្ ពាន់សរៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្ ពាន់សរៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្ ពាន់សរៀល 
  (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5)  (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5)  (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5)  (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5)  (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5) 
           

ន្ទនលៃទី្ 1 ថ្ម មក្រា ឆ្ន ំ 2019 1,350,000 5,406,750 - - (2,895,138) (11,692,951) - 77,837 (1,545,138) (6,208,364) 

ប្បតិ្បត្តិការជាមួយភា្ទុ្និក្ 
សែើមទុ្នបថ្នាម 

 
1,650,000 

 
6,685,800 

 
300,000 

 
1,215,600 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,950,000 

 
7,901,400 

           
ប្បាក់្ខាត្លមអិត្េរបុ           

ប្បាក់្ខាត្េុទ្ធេប្ម្ចប់ការយិបរសិចឆទ្ - - - - (489,063) (1,981,683) - - (489,063) (1,981,683) 
លសមអៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ - - - - - - - (54,472) - (54,472) 

 - -   (489,063) (1,981,683) - (54,472) (489,063) (2,036,155) 

ន្ទនលៃទី្ 31 ថ្ម ្ នូ ឆ្ន ំ 2019 3,000,000 12,092,550 300,000 1,215,600 (3,384,201) (13,674,634) - 23,365 (84,201) (343,119) 
           
ន្ទនលៃទី្ 1 ថ្ម មក្រា ឆ្ន ំ 2020 3,000,000 12,092,550 300,000 1,215,600 (3,384,201) (13,674,634) - 23,365 (84,201) (343,119) 
           
ប្បាក់្ខាត្លមអិត្េរបុ           

ប្បាក់្ខាត្េុទ្ធេប្ម្ចប់ការយិបរសិចឆទ្ - - - - (303,357) (1,236,786) - - (303,357) (1,236,786) 
លសមអៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ - - - - - - - 12,235 - 12,235 

 - - - - (303,357) (1,236,786) - 11,948 (303,357) (1,224,551) 

ន្ទនលៃទី្ 31 ថ្ម ្ នូ ឆ្ន ំ 2020 3,300,000 12,092,550 300,000 1,215,600 (3,687,558) (14,911,420) - 35,600 (387,558) (1,567,670) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ថ្ែលភាជ ប់ជាមួយ ្ ឺជាថ្េនក្មួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសនឹះ ។
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របាយការណ៍លំហូរទឹ្ក្ប្បាក់្ 
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 2020 2019 2020 2019 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ពាន់សរៀល ពាន់សរៀល 
   (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5) (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5) 
លហូំររររគបារ់ពីសរមមភាពគរត្ិរត្តិការ     
ប្បាក់្ខាត្េុទ្ធេប្ម្ចប់ការយិបរសិចឆទ្ (303,357) (489,063) (1,236,786) (1,981,683) 

និយ័ត្ភាពសលើ៖     
ចំណ្តយសលើការប្បាក់្េុទ្ធ (68,550) 48,277 (279,479) 195,618 
រលំេ់ 26,850 83,842 109,467 339,728 
េំវធិាន្នសលើេត្ាប្បសោជន៍និសោជិត្ 9,756 9,417 39,776 38,158 
ចំសណញពីការលក់្ប្ទ្ពយ និងបរកិាខ រ - (19,407) -    (78,637) 
េំវធិាន្នសលើឱនភាពននត្នមែនន 

ប្ទ្ពយេក្មែហិរញ្ញវត្ាុ (6,039) 3,331 (24,621) 13,497 
ចំណ្តយពនធេបបបរម្ច 815 927 3,323 3,756 

 (340,525) (362,676) (1,388,320) (1,469,563) 

បថ្ប្មបប្មួលនន៖     

ឥណទនេតល់ែល់េតិ្លិជន (67,524) (182,110) (275,295) (737,910) 
ប្បាក់្ត្មកល់ត្តមចាប់ (15,000) (82,500) (61,155) (334,290) 
ប្ទ្ពយេក្មែសេសង  ៗ 2,981    11,063 12,152 44,827 
បំណុលសេសង  ៗ 4,421 41,341 18,024 167,514 

ស្ថច់ប្បាក់្សប្បើប្បាេ់ក្នុងប្បតិ្បត្តិការ (415,647) (574,882) (1,694,594) (2,329,422) 
ពនធេបបបរម្ចបានបង់ (815) (927) (3,323) (3,756) 
េត្ាប្បសោជន៍និសោជិត្បានបង់ (7,613) - (31,039) - 
ការប្បាក់្បានទ្ទួ្ល 77,580 52,526 316,294 212,835 

ស្ថច់ប្បាក់្េុទ្ធសប្បើប្បាេ់ក្នុងេក្មែភាព
ប្បតិ្បត្តិការ (346,495) (523,283) (1,412,662) (2,120,343) 

     
លហូំររររគបារ់ពីសរមមភាពវិនិអោ  ្     
ការទិ្ញប្ទ្ពយ និងបរកិាខ រ (31,849) (29,018) (129,848) (117,581) 
ស្ថច់ប្បាក់្ទ្ទួ្លបានពីការលក់្ប្ទ្ពយ 

និងបរកិាខ រ -    35,000 -    141,820 

ស្ថច់ប្បាក់្េុទ្ធ(សប្បើប្បាេ់ក្នុង)/ 
ទ្ទួ្លបានពីេក្មែភាពវនិិសោ  ្ (31,849) 5,982 (129,848) 24,239 
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 2020 2019 2020 2019 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ពាន់សរៀល ពាន់សរៀល 
   (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5) (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 5) 
     
លហូំររររគបារ់ពីសរមមភាពហរិញ្ញរបទាន     
ស្ថច់ប្បាក់្ទ្ទួ្លបានពីសែើមទុ្ន -    1,650,000 -    6,685,800 
ស្ថច់ប្បាក់្ទ្ទួ្លបានពីសែើមទុ្នសេសង  ៗ -    300,000 -   1,215,600 
ស្ថច់ប្បាក់្ទ្ទួ្លបានពីប្បាក់្ក្មាី 200,000 1,333,626 815,400 5,403,853 
ការទូ្ទត់្េងប្បាក់្ក្មាី (164,354) (2,538,896) (670,071) (10,287,607) 

ស្ថច់ប្បាក់្េុទ្ធទ្ទួ្លបានពី 
េក្មែភាពហិរញ្ញបបទន 35,646 744,730 145,329 3,017,646 

ការ(ថយចុឹះ)/អរើនអ ើងសរុធ 
ននស្ថច់គបារ ់និងស្ថច់គបារស់មមលូ (342,698) 227,429 (1,397,181) 921,542 

ស្ថច់គបារ់ នងិស្ថច់គបារស់មមូល  
នានថៃរី 1 នែ មររា 367,953 140,524 1,499,408 564,625 

លសមអៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ - - (71) 13,241 

ស្ថច់គបារ់ នងិស្ថច់គបារស់មមូល  
នានថៃរី 31 នែ ធនូ (កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ 6) 25,255 367,953 102,156 1,499,408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កំ្ណត់្េម្ចគ ល់ថ្ែលបានភាជ ប់មក្ជាមួយ្ឺជាថ្េនក្មួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសនឹះ ។ 
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IV-អាស័យដ្ឋា ន និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង  
ទី្ស្ថន ក់្ការក្ណ្តត ល ប្្ឹឹះស្ថា នមីប្កូ្ហិរញ្ញវត្ាុ សេស្ថ៊ា  សេេីុហវិក្ ហ្វវ យថ្នន ភីេិលេីុ 
អាេយោឋ ន: េាឹះសលម២៦អា េែូវ១១៣ ភូមិ៨ េងាក ត់្បឹងសក្ងក្ងទី្២ មណឌ បឹងសក្ងក្ង រាជ 
ធានីភនំសពញ  ប្ពឹះរាជាណ្តចប្ក្ក្មពុជា។ 
ទូ្រេ័ពា : (+៨៥៥-២៣) ៨៨៤ ៥៦១ / ៨៨៤ ៥៦២ 
េីុថ្មល : info@apf-mfi.com  
ស្ហទំ្ព័រ : www.apf-mfi.com 
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