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២. កិច��រសប�រុសធម៌  
 

ស�គមសប���រសធម៌ េជអិល កម��� ែដល�ន�បឹក��ភិ�ល�ំងបីរបស់េយើងគឺ��ប�ន
ស�គមេនះ េ�ក�នខិតខំ�បឹងែ�បង�គបេ់ពលេវ��ំងពី�ប់េផ�ើម។ ក��ងអំឡ�ងេពល�សហ�គិន 
ដំបូង េ�ក�នបទពិេ�ធន៍�នជួប�បទះ�រលំ�កនិងឆ�ង�ត់�រឈឺ�ប់ៃន�ព�កី�ក និង ជម�ឺ�
េ�ចើន ។ 

ស�គមេនះេ���តសំ�ន់េលើ�រជួយដល់ �ប�ជន�កី�កេ�កម���ក៏ដូច� េស�េវជ���ស� េ�
តំបន់�ច់�ស�ល ។ ជួយ�ប�ជនែដលកំពុងតស៊ូេ�យរួចផុតពី�ព�កី�ក�មរយៈ �រឧបត�ម�        
ស���រៈ េ�បើ��ស់ និងផ�ល់ថវ�� ។ េយើងសង��ឹម� ស�គមសប���រសធម៌ េជអិល កម��� និង សប���រស
ជនរស់េ�បរេទស នឹងផ�ល់ក�ី�ស�ញ់ចំេ�ះមនុស��ខ�ះ�ត�ំងេ�ះ ែដលកំពុង�ត�វ�រជំនួយ ។ 
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ព័ត៌មានសាជវីក្ម្មរេសប់យើង 

 

១. អំពី គ្រឹះសាា នម្ីគក្ូហរិញ្ញវតាុ ហ្វា ម្ីល ីម្.ក្ 

្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វម្ីល្ី ម្.ក្ គឺជា្គរោះសាថ្នមី្្ក្ូហិរញ្ញវតថុដៃល្សថិតបៅប្កាម្ការ្គេ់្គងរេស់
ធនាគារជាតិដនក្ម្ពុជា បៃើម្្បីផតល្់នូវៃំប ោះ្សាយហិរញ្ញវតថុៃល្់អតិថិជនជារូេវ័នតេុគគល្ និងនីតិេុគគល្បៅក្ៃុង
្េបទសក្ម្ពុជា។ ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វម្ីល្ី ម្.ក្ បានទទួល្អាជាញ្េ័ណណពីធនាគារជាតិដនក្ម្ពុជា បៅដែតុលា 
ឆ្្ំ២០១៨ ដៃល្ានាច្ស់ភាគហ ុនចំនួន ០២រូេ គឺបលាក្ វូ ចិន និងបលាក្ វូ ស ូយុន។ ្គរោះសាថ្នផតល្់នូវបសវាក្ម្ម
ល្អេំផុតស្ាេ់ការការពារអតិថិជន ផតល្់នូវការ្េក្ួត្េដជង និងការដចៃ្េឌិតដន្បាក្់ក្ម្ចី។ ្គរោះសាថ្នាន
េុគគល្ិក្ដៃល្ានជំនាញវិជាជ្ជីវៈ និងេទពិបសាធន៍ដៃល្អាចជួយឲ្យអតិថិជន និងដៃគូរេស់បយើងសប្ម្ចបាន
ភាពបជាគជ័យដនអាជីវក្ម្មរេស់ពួក្បគ។ 
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២. គក្មុ្គេរក្ាភិបាល 
 

លោក វូ ចិន 
 

➢ បក្ើតបៅបែតតឆងហា្វ ្េបទសដតវា ្ន់ ក្ៃុងឆ្្ំ ១៩៧៩, េញ្ចេ់ការ
សិក្្ាបៅ្េបទសអូស្រសារ្ល្ី ក្ៃុងឆ្្ំ១៩៩៥ ។ 

➢ ក្្ម្ិតសិក្្ា : 
o ឆ្្ំ២០០០ សាក្ល្វិទ្ាល្័យស្រហគីហវីត, ្េបទសអូស្រសារ្ល្ី, 
ជំនាញពាណិជជក្ម្មអនតរជាតិ 

o ្ក្ុម្្េរក្្ាអភិវឌ្ឍន៍ឧស្ាហក្ម្មនិងពាណិជជក្ម្ម វគគទី៣០ 
o ឈ្ៃោះពានរង្វ្ន់ Golden Peak Award ជំនាន់ទី ១៩ រេស់ដត
វា ្ន់ដនសហ្គាសប្ៃើម្ទំង ១០ ក្ៃុងឆ្្ំ២០១៨ 

➢ េទពិបសាធន:៍  
o ្ក្ុម្ហ ុនដតវា ្ន់ ជី ឈ្ី ែូអិល្ធីឌី 
o ្ក្ុម្ហ ុនបវៀត ម្ ហវូែិស 
o ្ក្ុម្ហ ុនបជអិល្ អភិវឌ្ឍន៍ ែូអិល្ធីឌី 
o ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ 
o សាគម្សេ្បុរសធម្៌បជអិល្ក្ម្ពុជា 
o ្ក្ុម្ហ ុនវា ្ន់ដេ ល្វា ្ន់រូសា ្ចែូអិល្ធីឌី 

 

លោក វូ ស ូយុន 
 

➢ បក្ើតបៅបែតតឆងហា្វ ្េបទសដតវា ្ន់ ក្ៃុងឆ្្ំ ១៩៨៥ 
➢ ក្្ម្ិតសិក្្ា : 

o សាក្ល្វិទ្ាល្័យស្រហគីហវីត, ្េបទសអូស្រសារ្លី្, ជំនាញទីផ្ារ 
o សាក្ល្វិទ្ាល្័យស្រហគីហវីត, ្េបទសអូស្រសារ្ល្ី, ជំនាញ
ភាពយនតនិង្េព័នធផ្សពវផ្ាយ . 

➢ េទពិបសាធន:៍  
o ្ក្ុម្ហ ុនដតវា ្ន់ ជី ឈ្ី ែូអិល្ធីឌី - អគគនាយក្រង 
o ្ក្ុម្ហ ុនា ្ត ស ុ ្េូបភើធីែូអិល្ធីឌី - អគគនាយក្ 
o ្ក្ុម្ហ ុនា ្ត ស ុ បាយអូតិចណូ ូជី - អភិបាល្ 
o ្ក្ុម្ហ ុនបជអិល្ អភិវឌ្ឍន៍ ែូអិល្ធីឌី - អគគនាយក្ 
o ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ - អភិបាល្ 
o សាគម្សេ្បុរសធម្៌បជអិល្ក្ម្ពុជា - អភិបាល្ 
o ក្ៃរេ រ ុតធឺរីដនដតចុង ដតសុីន - ្េធានអភិបាល្ 
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លោក លៅ ចុងហាវ 
 

➢ បក្ើតបៅ ្េបទសដតវា ្ន់ ក្ៃុងឆ្្ំ ១៩៤៩  
➢ ក្្ម្ិតសិក្្ា : 

o ឆ្្ំ១៩៧៥ សាក្ល្វិទ្ាល្័យតំកាំង, ជំនាញ្គេ់្គងអាជីវក្ម្ម 
➢ េទពិបសាធន:៍ 

o ធនាគារដល្៉ែនដនដតវា ្ន់ - ្េធានសាខា 
o ធនាគារពាណិជជក្ម្មដតវា ្ន់ - អគគនាយក្រង 
o ្ក្ុម្ហ ុនជីង ទូសាងសង់ែូអិល្ធីឌី - អគគនាយក្រង 
o ធនាគារដតវា ្ន់ម្ូល្េ្ត - អភិបាល្ 
o ម្ូល្និធិធានាសហ្គាសធុនតូចនិងម្ធ្យម្ដនដតវា ្ន់ - 
អភិបាល្ 

o សាគម្សេ្បុរសធម្៌បជអិល្ក្ម្ពុជា - អគគនាយក្ 
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គណៈកម្ម៉ោធិករសវនកលម 
គណៈក្ាម្ធិការបនោះ តូវបានេបងកើតប ើងបៃើម្្បី ធានាអភិបាល្ក្ិចចសាជីវក្ម្ម្េក្េបោយសុវតថិភានិង ្តូវ

បានផតល្់អំ ច ពិបសសចំបាច់ដៃល្្តូវបានក្ំណត់ក្ៃុងបគាល្ការណ៍ បៃើម្្បីសប្ម្ចបគាល្បៅរេស់   
ែៃួន។ អំ ចតួនាទី និងភារក្ិចចរេស់គណៈក្ាម្ធិការសវនក្ម្មដផៃក្ៃុងានភាពទូល្ំទូលាយ និងបគារព
តម្ល្ក្ខែណឌៃូចានក្ំណត់ក្ៃុងា្ត ១៣១ ដនច្ាេ់សតីពីសហ្គាសពាណិជជក្ម្ម ក្៏ៃូចជាា្ត ៨ 
ដនធនាគារជាតិតម្្េកាស ធ៧-០៨-២១១ រេស់្េបទសក្ម្ពុជា បល្ើអភិបាល្ក្ិចចក្ៃុងធនាគារ និង     
សាថ្េ័នហិរញ្ញវតថុ។ ្េធានគណៈក្ាម្ធិការបនោះគឺជាសាជិក្ឯក្រាជ្យ បហើយក្៏្តូវប្ៃើយសំណួរទំងអស់
ពីភាគទុនិក្បៅក្ៃុងក្ិចច្េជុំ្េចំឆ្្ំ។ 

 

ការជួេ្េជុំដនគណៈក្ាម្ធិការអនុវតតតម្ការបសៃើសុំ េ៉ែុដនតម្ិន្តូវតិចជាង៤ ៃងក្ៃុងម្ួយឆ្្ំបនាោះបទ។ 
 

 
គណៈក្ាម្ធិការ្តូវបានដតងតំងបោយ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ បោយានសាជិក្យ ្ងតិចេំផុត ៣ រូេ 

និងប្ចើនេំផុត ៥ រូេ។ ្េធានដនគណៈក្ាម្ធិការបនោះ គឺជាសាជិក្្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ឯក្រាជ្យរេស់្ក្ុម្
ហ ុន បហើយ្គេ់សាជិក្ទំងអស់ក្៏ឯក្រាជ្យដៃរ។ សាជិក្គណៈក្ាម្ធិការសវនក្ម្មរមួ្ានៃូចខាងប្កាម្ៈ  

• ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ឯក្រាជ្យ : ្េធាន 
• ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្  : សាជិក្ 
• ្េធានសវនក្ម្មដផៃក្ៃុង : សាជិក្ 

 

• ធានាថារាល្់ព័ត៌ានដៃល្បានផតល្់ជូនសាធារណជន និងអៃក្ពាក្់ព័នធៃដទបទៀតានភាពបពញបល្ញ 
្តរម្្តូវ តាល្ភាព និងបជឿទុក្ចិតតបាន។ 

• វាយតដម្ៃភាពសម្្សេដនវិធីសាស្រសតគណបនយ្យដៃល្្តូវបានប្េើ បៃើម្្បីបរៀេចំគណនីបោយដ ក្ 
និងគណនីរួម្េញ្ចូល្គា្្ ្េសិនបេើាន។ 

• វាយតដម្ៃគុណភាពនីតិវិធីដនការ្តួតពិនិត្យដផៃក្ៃុង ជាពិបសសវាយតដម្ៃថាបតើ្េព័នធស្ាេ់វាស់ដវង 
តម្ោន និង្តួតពិនិត្យហា្និភ័យានសតង់ោ និងផតល្់អនុសាសន៍បល្ើសក្ម្មភាពអនុវតតេនតបៅ
បពល្ ដៃល្សម្្សេ។ 

• ធានាថាព័ត៌ានដៃល្ានក្ៃុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ដៃល្េញ្ជូនបៅ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្គឺានភាព
បពញបល្ញ្តរម្្តូវ   អាចទុក្ចិតតបាន និងទន់បពល្បវលា។ 
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• ផតល្់អនុសាសន៍ៃល្់្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ សវនក្រខាងប្ៅ និងដថៃបសវាក្ម្មសវនក្ម្មផតល្់អនុសាសន៍
និងអនុម្័តវិសាល្ភាពសវនក្ម្ម និងដផនការ្េចំឆ្្ំ ម្ុននរង្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្អនុម្័ត។ 

• វាយតដម្ៃបៅបល្ើសវនក្រដផៃក្ៃុង នីតិវិធីដនការ្តួតពិនិត្យ និង្តួតពិនិត្យបល្ើល្ទធផល្សប្ម្ច ។ 
• ពិនិត្យប ើងវិញបល្ើការ្តួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ និង្េតិេតតិការ។ 
• វាយតដម្ៃថាសវនក្រខាងប្ៅានភាពឯក្រាជ្យបោយម្ិនរងឥទធិពល្បោយអៃក្្គេ់្គង 
• ្តួតពិនិត្យប ើងវិញរបាយការណ៍្េចំ្តីាស និងផតល្់អនុសាសន៍ៃល្់សវនក្រខាងក្ៃុង និងខាង

ប្ៅ បៃើម្្បី្បាក្ៃថាគណៈ្គេ់្គងបានចត់វិធានការសម្្សេ ក្ៃុងកាល្ក្ំណត់ជាក្់លាក្់។ 
• ធានាថាសវនក្ម្ម្តូវបានបធវើប ើង្សេតម្បគាល្ការណ៍សវនក្ម្ម   ដៃល្្តូវបានទទួល្សាគ្ល្់ជា   

ទូបៅ។ 
 
គណៈកម្ម៉ោធិករហានិភ័យ 

្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្រេស់្ក្ុម្ហ ុន បានេបងកើតគណៈក្ាម្ធិការហា្និភ័យ បៃើម្្បីេំបពញតម្ត្ម្ូវការ
អភិបាល្ក្ិចចក្ៃុងការអនុវតតន៍បៅក្ៃុង្ក្ុម្ហ ុន។ គណៈក្ាម្ធិការបនោះ នរងជួយ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ក្ៃុងការ
្តួតពិនិត្យ្ក្េែ័ណឌ ្គេ់្គងហា្និភ័យរួម្ាន យុទធសាស្រសត បគាល្នបយបាយ នីតិវិធ ី និង្េព័នធ
្គេ់្គង ។ បល្ើសពីបនោះ   គណៈក្ាម្ធិការបនោះនរងជួយ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ និងគណៈក្ាម្ធិការៃដទបទៀត
រេស់ែៃួន ដៃល្្តួតពិនិត្យេញ្ហ្ទក្់ទងនរងហា្និភ័យជាក្់លាក្់បៅក្ៃុង្ក្ុម្ហ ុនទំងម្ូល្ និងហា្និភ័យ
្គេ់្េបភទ។ 

 

ការជួេ្េជុំដនគណៈក្ាម្ធិការអនុវតតតម្ការបសៃើសុំ េ៉ែដុនតយ ្ងបហា្ច ស់ ២ៃង ក្ៃុងម្ួយឆ្្ ំ
្េធាន្ក្ុម្្េរក្្ាដនគណៈក្ាម្ធិការហា្និភ័យអាចបកាោះ្េជុំេដនថម្្េសិនបេើចំបាច់។ 

  

គណៈក្ាម្ធិការ្តូវបានដតងតំងបោយ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ និងានសាជិក្ ៣ រូេ។ ្េធាន និង
សាជិក្ គឺ ឯក្រាជ្យបៅក្ៃុង្ក្ុម្ហ ុន បហើយ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ានសិទធអំ ច្គេ់្គាន់ក្ៃុងការៃក្ហូត
សាជិក្ពីគណៈក្ាម្ធិការ្គេ់្គងហា្និភ័យ។ សាជិក្គណៈក្ាម្ធិការហា្និភ័យរួម្ានៈ 

• ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ឯក្រាជ្យ : ្េធាន 
• ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្  : សាជិក្ 
• ្េធាន្េតិេតតតិម្  : សាជិក្ 
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• ្តួតពិនិត្យប ើងវិញ និងពិភាក្្ាពីការវាយតដម្ៃរេស់អៃក្្គេ់្គងបៅបល្ើទ្ម្ង់ហា្និភ័យសហ្គាស រួម្
ជាម្ួយដផនការយុទធសាស្រសត បគាល្បៅ ទិសបៅ និងហា្និភ័យទទួល្យក្។ 

• ពិនិត្យប ើងវិញ និងផតល្់អនុសាសន៍ៃល្់្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ដនការ្គេ់្គងហា្និភ័យក្ៃុង្ក្ុម្ហ ុន 
និងអនុម្័តបល្ើការបធវើវិបសាធនក្ម្មបល្ើរបាយការណ៍ហា្និភ័យទទួល្យក្រេស់្ក្ុម្ហ ុន។ 

• ពិភាក្្ាជាម្ួយអៃក្្គេ់្គងពីបគាល្នបយបាយ និងនីតិវិធីដៃល្បានេបងកើតប ើងបោយគណៈ្ គេ់្គង 
បៃើម្្បីក្ំណត់ វាយតដម្ៃ វាស់ដវង និង្គេ់្គងហា្និភ័យសំខាន់ៗដៃល្្ក្ុម្ហ ុនក្ំពុង្េឈ្ម្។ 

• គណៈក្ាម្ធិការរក្្ាសិទធិក្ៃុងការបសៃើសុំការបធវើេចចុេ្បនៃភាព ឬផ្ល្ស់េតូរបគាល្នបយបាយ និងនីតិវធិី
រួម្េញ្ចូល្នូវការ្តួតពិនិត្យប ើងវិញ និងអនុម្័តបោយគណៈក្ាម្ធិការបផ្សងបទៀត។ ដផអក្បល្ើការ
វាយតដម្ៃរេស់គណៈក្ាម្ធិការដនការ្េឈ្ម្ទូទំង្គរោះសាថ្ន និងេញ្ហ្បផ្សងបទៀត និងគួរអនុម្័ត
បគាល្នបយបាយ ឬសក្ម្មភាពបោយគណៈក្ាម្ធិការឱ្យ្សេតម្ច្ាេ់ និងេទេ្បញ្ញតតិ។ 
 

គណៈកម្ម៉ោធិករតម្លៃករ និងតតងតាំង 
្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្រេស់្ក្ុម្ហ ុន បានេបងកើតគណៈក្ាម្ធិការតដម្ៃការ និងដតងតំង បៃើម្្បីេំបពញតម្

ត្ម្ូវការអភិបាល្ក្ិចចក្ៃុងការអនុវតតន៍បៅក្ៃុង្ក្ុម្ហ ុន។ គណៈក្ាម្ធិការបនោះ នរងជួយ្ក្ុម្ េរក្្ាភិបាល្ ក្ៃុង
ការ្តួតពិនិត្យការអនុវតតបគាល្នបយបាយ េុគគល្ិក្  និងនីតិវិធីបៅក្ៃុង្ក្ុម្ហ ុនរួម្ទំង្បាក្់ឈ្ៃួល្ និង
ការក្សាងសម្តថភាពស្ាេ់ថា្្ក្់្គេ់្គង េុគគល្ិក្ និងដណនាំរាល្់ការផ្ល្ស់េតូរបផ្សងៗ ។ 

 

ការជួេ្េជុំដនគណៈក្ាម្ធិការអនុវតតតម្ការបសៃើសុំ េ៉ែុដនតយ ្ងបហា្ច ស់ ៣ៃង ក្ៃុងម្ួយឆ្្។ំ 
្េធានដនគណៈក្ាម្ធិការតដម្ៃការ និងដតងតំងអាចបកាោះ្េជុំេដនថម្្េសិនបេើចំបាច់។ 

 

សាជិក្គណៈក្ាម្ធិការតដម្ៃការ និងដតងតំងរួម្ានៃូចខាងប្កាម្ៈ  
• ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ឯក្រាជ្យ  : ្េធាន 
• ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្   : សាជិក្ 
• ្េធានធនធានម្នុស្ស និងរៃឋបាល្ : សាជិក្ 

• ្តួតពិនិត្យប ើងវិញថាបគាល្នបយបាយ្បាក្់ដែេុគគល្ិក្គឺ្សេនរងបគាល្បៅរយៈបពល្ដវង និងតដម្ៃ 
រួម្រេស់្ក្ុម្ហ ុន។ 
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• ្តួតពិនិត្យនូវ្បាក្់រង្វ្ន់បល្ើក្ទរក្ចិតត អតថ្េបយជន៍បផ្សងៗ រួម្េញ្ចូល្ការទូទត់្បាក្់សំណងដៃល្
្តូវេង់បៅគណៈ្គេ់្គងជាន់ែពស់ និងការចំ យបផ្សងៗទក្់ទងនរងល្ក្ខែណឌការអនុវតតន៍។ 

• ្តួតពិនិត្យប ើងវិញនូវចំនួនទរក្្បាក្់ដនក្ដ្ម្្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ និងដថៃឈ្ៃួល្គណៈក្ាម្ធិការ។ 
• ្តួតពិនិត្យនីតិវិធីដនការផ្ល្ស់េតូរ និងប្ជើសបរីសសាជិក្្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្។ 
• ្តួតពិនិត្យេុគគល្ដៃល្នរងកាល្យជាសាជិក្្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ និងសាជិក្គណៈក្ាម្ធិការ្េរក្្ា 

ភិបាល្តម្ការដណនាំរេស់្ក្ុម្ហ ុន ្សេតម្្េកាសរេស់ធនាគារជាតិ។ 
• ្តួតពិនិត្យនូវ្ក្េែ័ណឌសងគម្ េរិសាថ្ន និងអភិបាល្ក្ិចច ្ពម្ទំងបគាល្នបយបាយរេស់ ្ក្ុម្ហ ុន។ 
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៤. បសចក្តីថ្លែងកាណ៍ពីគេធានគក្ុម្គេរក្ាភិបាល 

 

ឆ្្ំ២០២០ គឺជាឆ្្ំដៃល្បានផតល្់នូវេទពិបសាធន៍ជាប្ចើនស្ាេ់្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ ។ 
បយើងបរៀនបានប្ចើនពីអតិថិជន សាថ្េ័នរេស់រោឋ្ភិបាល្ និង ក្ូវីៃ១៩ អំពីការជួយគា្្និងរស់បៅជាម្ួយគា្្បោយ
បជាគជ័យ។ ក្ៃុងឆ្្ំបនោះបយើងបានព្ាយម្េបងកើតអវីជារេស់ែៃួនបយើងបៅតម្រូេភាពជាប្ចើន បោយការបផ្រ្ត
សំខាន់រេស់បយើងបល្ើការព្ងរងអភិបាល្ក្ិចចអាជីវក្ម្ម និងព្ងីក្្េតិេតតិការអាជីវក្ម្មរេស់បយើង។ 

ទក្់ទងនរងអភិបាល្ក្ិចចរេស់្គរោះសាថ្ន ឆ្្ំបនោះបយើងបានេបងកើតេដនថម្ ២គណៈក្ាមធិការ រួម្ានគណៈ
ក្ម្មការ្គេ់្គងហា្និភ័យ និង គណៈក្ម្មការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវក្ម្ម។ ចំបពាោះ្េតិេតតិការអាជីវក្ម្មបយើងក៏្បានដណនាំ
ផល្ិតផល្ និងបសវាក្ម្មថមីៗ ក្ៃុងបនាោះផងដៃរ្គរោះសាថ្នរេស់បយើងបានចុោះហតថបល្ខាបល្ើក្ិចច្ពម្ប្ពៀងជាម្ួយ 
ធនាគារឯក្បទសវីង (បែម្េូឌា) អិល្ធីឌី បៃើម្្បី្េម្ូល្ការទូទត់កាន់ដតរហ័ស និងជួយសំរួល្ៃំបណើរទូរទត់  
ឥណទន ក្ៃុងេំណងផតល្់ជូននូវភាពង្យ្សួល្និងេទពិបសាធន៍កាន់ដត្េបសើរស្ាេ់អតិថិជនបយើង ។ បយើង
បានបរៀេចំដផនការេបងកើនបៃើម្ទុន បៃើម្្បីអនុញ្ញ្តឱ្យបយើងេបងកើនជំហរហិរញ្ញវតថុរេស់បយើង បហើយេូក្រួម្ល្ទធផល្
រេស់្គរោះសាថ្នកាល្ពីឆ្្ំម្ុន ។ បឆ្្ោះបៅម្ុែបយើងានទស្សនវិស័យសុទិៃឋិនិយម្អំពីអនាគតេ៉ែុដនតបៅដតទទួល្
សាគ្ល្់ថាបយើង្តូវដតព្ងរងនូវអវីដៃល្សប្ម្ចបានបៃើម្្បីេនតអនុវតតយុទធសាស្រសតស្ាេ់ឆ្្ំ ២០២១ ។ 

ក្ៃុងនាម្្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ែ្ុំសូម្ដថៃងអំណរគុណចំបពាោះធនាគារជាតិដនក្ម្ពុជានិង អាជាញ្ធរពាក្់ព័នធៃដទ
បទៀតចំបពាោះការដណនាំនិងការគាំ្ទរហូតម្ក្។ ែ្ុំក្៏សូម្ដថៃងអំណរគុណយ ្ង្ជាល្ប្ៅចំបពាោះ្ក្ុម្ការង្រថា្្ក្់
្គេ់្គងរេស់្គរោះសាថ្នដៃល្ៃរក្នាំបោយអគគនាយក្រេស់បយើងចំបពាោះភាពជាអៃក្ៃរក្នាំ និងការែិតែំរេស់ពួក្
គាត់ចំបពាោះអតិថិជន និងដៃគូអាជីវក្ម្មរេស់បយើងស្ាេ់ការេនតបជឿជាក្់ និងជាចុងប្កាយអរគុណៃល្់េុគគល្ិក្ 
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ដៃល្ែិតែំ្េរងដ្េងផតល្់បសវាក្ម្ម បៃើម្្បីសប្ម្ចបាននូវបគាល្បៅកាល្ពីឆ្្ំម្ុនក្៏ៃូចជាបធវើការបឆ្្ោះបៅរក្ចក្ខុវិស័យ
ដៃល្បយើងបានក្ំណត់ស្ាេ់ការរីក្ចប្ម្ើនជាេនតរេស់្គរោះសាថ្ននាបពល្អនាគត ។ 

 

៥. បសចក្តីថ្លែងកាណ៍ពីគេធាននាយក្គេតិេតិត 

្ពោះរាជា ច្ក្ក្ម្ពុជាឆ្្ំ២០២០ េនាទ្េ់ពីៃំបណើរការបានល្អអស់រយៈបពល្២ទសវត្សម្ក្បនោះ ក្ំបណើន
បសៃឋក្ិចចរេស់្េបទសក្ម្ពុជា្តូវបានបគរំពរងថានរងធាល្ក្់ចុោះៃល្់ ២,៣% ក្ៃុងឆ្្ំ ២០២០។ បនោះគឺបោយសារដតជំងឺ
រាតត្ាតថមី (ក្ូវីៃ១៩) នាំបអាយានការថយចុោះដនបសៃឋក្ិចចបៅក្ៃុង្េបទសដៃល្ានបសៃឋក្ិចចបជឿនបល្ឿន ៃូច
ជាបៅសាធារណរៃឋ្េជាានិតចិន បានកាត់េនថយការនាំបចញបៅកាន់ទីផ្ារ។ 

➢ បទសចរណ៍ - ការម្ក្ៃល្់បភងៀវបទសចរណ៍អនតរជាតិធាល្ក្់ចុោះ ៧៤,១% 
➢ ការនាំបចញសបម្ៃៀក្េំពាក្់បានធាល្ក្់ចុោះ ១១,៨% បហើយការនាំចូល្សំភារៈថយចុោះ ១៥,៩%  
➢ សំណង់ - ការនាំចូល្សាភ្រៈសំណង់បានធាល្ក្់ចុោះចំនួន ២១,៨% 
➢ វិស័យក្សិក្ម្ម្តូវបានបគរំពរងថានរងបក្ើនប ើងយឺតៗ បោយសារអាកាសធាតុម្ិនអំប យផល្ខាល្ំង

គឺទរក្ជំនន់ថមីៗបនោះ។ 

វិស័យបសវាក្ម្មរេស់្េបទសក្ម្ពុជា្តូវបានរំពរងថានរងធាល្ក្់ចុោះ្តរម្ ១,៧% ក្ៃុងឆ្្ំ ២០២០ បោយសារ      
វិស័យបទសចរណ៍ធាល្ក្់ចុោះ និងក្ំបណើនអចល្ន្ទព្យធាល្ក្់ចុោះ។ ក្ំបណើនឧស្ាហក្ម្ម្តូវបានបគព្ាក្រណ៍ថានរង
ធាល្ក្់ចុោះៃល្់ ៦.៥% ជាម្យួនរងការថយចុោះផល្ិតក្ម្មសបម្ៃៀក្េំពាក្់ស្ាេ់ការនាំបចញ និងក្ំបណើនក្ៃុងវិស័យ
សំណង់ក្៏យឺតយ ្វ។ អតិផរ ្តូវបានបគរំពរងថានរងបៅទេជាម្ធ្យម្ ២.១% ក្ៃុងឆ្្ំ ២០២០ បហើយបៅដតេនត
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ធាល្ក្់ចុោះបៅឆ្្ំ ២០២១ បោយសារតដម្ៃឥនធនៈអនតរជាតិបៅដតទេ។ ការបេតជាញ្ចិតតរេស់រោឋ្ភិបាល្ក្ៃុងការព្ងរង   
វិស័យហិរញ្ញវតថុម្ិនដម្នធនាគារនិងការអភិវឌ្ឍទីផ្ារម្ូល្ធនក្ៃុង្សុក្បៃើម្្បីផតល្់ហិរញ្ញេ្បទនដៃល្្តូវការ
ស្ាេ់ការវិនិបយគ និងអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

ក្ៃុងឆ្្ំ ២០២០ ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ បានរួេរួម្គា្្ក្ៃុងការែិតែំេំបពញការង្ររេស់
េុគគល្ិក្និងការ្គេ់្គងបោយបោយានការគាំ្ទពីាច្ស់ភាគហ ុនរេស់បយើង។ ស្ាេ់រយៈបពល្សរុេដនការ 
ផតល្់្បាក្់ក្ម្ចីសរុេ ១.៤៣៤.៦៥២ ៃលុាល្រប្េៀេបធៀេនរងឆ្្ំម្ុនបក្ើនប ើង ៨៧,៣៩% និងអតិថិជនសរុេ ៩០ 
នាក្់។ 

គប្ាងបៅឆ្្ំ២០២១ ក្ំបណើន្បាក្់ក្ម្ចីរេស់បយើងាន្េាណ ៧ លានៃុលាល្រអាបម្រិក្។ អតិថិជន
រេស់បយើងនរងបក្ើនចំនួនអតិថិជន ២៤០ នាក្់ដៃល្បធវើឱ្យអតិថិជនសរុេបក្ើនៃល្់អតិថិជន ៣៣៧ នាក្់បៅឆ្្ ំ
២០២១។ ្សេតម្ការផតល្់្បាក្់ក្ម្ចីបយើងទទួល្បានចំណូល្ការ្បាក្់សរុេ ៧៦០.២១៨ ៃលុាល្រអាបម្រិក្និង
ចំណូល្ម្ិនដម្នការ្បាក្់សរុេ ១៣៩.២០០ ៃុលាល្រអាបម្រិក្ដៃល្បធវើឱ្យ្បាក្់ចំណូល្សរុេរេស់បយើងបក្ើនៃល្ ់
៨៩៩.៤១៨ ៃុលាល្រអាបម្រិក្។ 

ក្ៃុងនាម្ជា្េធាននាយក្្េតិេតិត ែ្ុំសូម្ដថៃងអំណរគុណនិងបគារពយ ្ង្ជាល្ប្ៅចំបពាោះ អតិថិជន    
ដៃគូសហការ េុគគល្ិក្ គណៈ្គេ់្គង ាច្ស់ភាគហ ុន និង ្េធាន្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ ជាពិបសសធនាគារជាតិដន   
ក្ម្ពុជា ដៃល្បានគាំ្ទនិងផតល្់ៃំេូនាម្នល្អៗេដនថម្ ការសហការជាម្ួយ្គរោះសាថ្ន បផ្រ្តបល្ើផល្ិតផល្ក្ៃុងបគាល្
េំណងេបងកើតល្ទធផល្ដផៃផ្ក្ និងគាំ្ទៃល្់្េតិេតតិការរេស់្គរោះសាថ្នទំងម្ូល្។ ែ្ុំសង្ឃរម្ថាបយើងនរងទទួល្បាន
បជាគជ័យ និងល្ទធផល្កាន់ដតល្អ្េបសើរបៅឆ្្ំប្កាយ។ 
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គណៈកម្ម៉ោធិករវិន័យ 
្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្រេស់្ក្ុម្ហ ុន បានអនុម្័តេបងកើត គណៈក្ាម្ធិការ  វិន័យ ស្ាេ់ការវិនិចឆ័យបសុើេ

អបងកតបៅបពល្ ចំបាច់រេស់សាជិក្ ម្ួយ្តូវបានរក្ប ើញថារំបលាភបល្ើ្ក្ម្សីល្ធម្៌ េទេញ្ជ្ដផៃ
ក្ៃុង និងបគាល្នបយបាយ។ 

 

ការជួេ្េជុំដនគណៈក្ាម្ធិការអនុវតតតម្ការបសៃើសុំ េ៉ែុដនតយ ្ងបហា្ច ស់ ២ៃង ក្ៃុងម្ួយឆ្្ំ។ 
្េធានដនគណៈក្ាម្ធិការ អាចបកាោះ្េជុំេដនថម្្េសិនបេើចំបាច់។ 

សាជិក្គណៈក្ាម្ធិការវិន័យរួម្ានៃូចខាងប្កាម្ៈ  
• ្េធាននាយក្្េតិេតតិ  : ្េធាន 
• ្េធានធនធានម្នុស្ស និងរៃឋបាល្ : សាជិក្ 
• ្េធានហិរញ្ញវតថុ   : សាជិក្ 

• ្តួតពិនិត្យប ើងវិញពីភាពតអូញដតអ ឬេញ្ហ្ពាក្់ព័នធនរងេុគគល្ិក្ និងពិភាក្្ាក្ៃុងចំប ម្សាជិក្ឱ្យ
បានល្ម្អិត។ 

• គណៈក្ាម្ធិការ្តូវានការទទួល្ែុស្តូវក្ៃុងការសប្ម្ចចិតតបល្ើបសចក្តីជូនៃំណរង ល្ិែិត្ពាន 
ការេញ្្ឈេ់ៃល្់ជនដៃល្ពាក្់ព័នធនរងក្រណីដក្ៃងេនៃំ េញ្ហ្ម្ិន្តរម្្តូវ និងេញ្ហ្រៃឋបាល្ៃដទបទៀត។ 

• ពន្យល្់ និងដណនាំ ្ក្ម្សីល្ធម្៌ េទេញ្ជ្ដផៃក្ៃុង និងេទេ្បញ្ញតតិនានារេស់្ក្ុម្ហ ុន ឲ្យេុគគល្ិក្
បានយល្់ៃរងច្ាស់លាស់ ។ 

• ធានាថា្គេស់ាជិក្គណៈក្ាម្ធិការទងំអស់្តូវបានរំពរងថានរងអនុបលាម្តម្ក្ិចច្ពម្ប្ពៀងរក្ា្
ការសាង្ត់ ដៃល្្តូវបានដតងតំងជាសាជិក្គណៈក្ាម្ធិការ។ 

• ជូនៃំណរង ប្ៃើយតេ និងការតវា ្អំពីៃំបណើរការវិន័យដៃល្បានអនុម្័ត។ 
• ចត់តំងសាជិក្គណៈក្ាម្ធិការបៃើម្្បីតម្ោនការតវា ្។ 
• ្តួតពិនិត្យៃំបណើរការវិន័យបៃើម្្បីធានាថា ការកាត់បសចក្តីានភាពយុតតិធម្៌ និងការអនុវតតន៍្េ្ពរតត

បៅសម្បហតុផល្។ 
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គណៈកម្ម៉ោធិករឥណទាន  
្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្រេស់្ក្ុម្ហ ុន បានអនុម្័តេបងកើត គណៈក្ាម្ធិការឥណទន បៃើម្្បីធានាបាននូវការ

អនុបលាម្តម្ក្ម្មវិធីរេស់រោឋ្ភិបាល្ និងព្ងរងគុណភាព្បាក្់ក្ម្ចី ។ បគាល្េំណងដនគណៈក្ាម្ធិការបនោះ 
គឺបៃើម្្បីអនុម្័តបគាល្ការណ៍ឥណទន ដៃល្្តូវបានអនុញ្ញ្តិបល្ើសសិទធក្ៃុងការអនុម្័ត បល្ើសពីបនោះ
បទៀត គណៈក្ាម្ធិការបនោះនរង្តួតពិនិត្យ្ក្េែ័ណឌដនការ្គេ់្គងហា្និភ័យឥណទនទក្់ទងនរង  
អាជីវក្ម្ម្ក្ុម្ហ ុនទំងម្ូល្។ 
 

ការជួេ្េជុំដនគណៈក្ាម្ធិការអនុវតត យ ្ងបហា្ច ស់ ១ៃង ក្ៃុងម្ួយដែ។ ្េធានដនគណៈក្ាម្
ធិការ អាចបកាោះ្េជុំេដនថម្្េសិនបេើចំបាច់។ 

សាជិក្គណៈក្ាម្ធិការឥណទនរួម្ានៃូចខាងប្កាម្ៈ  
• ្េធាននាយក្្េតិេតតិ  : ្េធាន 
• ្េធានធនធានម្នុស្ស និងរៃឋបាល្ : សាជិក្ 
• ្េធានឥណទន   : សាជិក្ 
• ្េធានហិរញ្ញវតថុ   : សាជិក្ 

• បៃើម្្បីអនុម្័តឥណទនៃល្់អតិថិជន ឬ្ក្ុម្អតិថិជនដៃល្ពាក្់ព័នធ ដៃល្បល្ើសសិទធិក្ៃុងការអនុម្័ត។ 
• បៃើម្្បីធានាការវិភាគហា្និភ័យគឺសថិតបៅក្ៃុងបគាល្ការណ៍ហា្និភ័យ ្ក្េែណ័ឌអភិបាល្ក្ិចច និង 

បគាល្នបយបាយឥណទនរេស់្ក្ុម្ហ ុន។ 
• បៃើម្្បីអនុម្័តបគាល្ការណ៍ការពារអតិថិជន និងហា្និភ័យឥណទនអតិថិជន 
• ្តួតពិនិត្យបល្ើការអភិវឌ្ឍន៍ថមីៗ េដនថម្និងការដក្ស្ម្ួល្បសចក្តីដណនាំឥណទន ្េតិេតតិការ  

ឥណទន ការ្គេ់្គងឥណទនរេស់្គរោះសាថ្ន។ 
• ្េតិេតតិភារៈក្ិចចបផ្សងៗ តម្ការចត់តំងបោយ គណៈក្ាម្ធិការ្គេ់្គងហា្និភ័យ។ 
• ្តួតពិនិត្យភាព្តរម្្តូវរបាយការណ៍ល្ម្អិត និង្េសិទធភាពដនការ្គេ់្គងហា្និភ័យឥណទន 

និងរបាយការណ៍្តួតពិនិត្យដផៃក្ៃុង ការផតល្់អនុសាសន៍នានា និងចត់វិធានការណ៍សម្្សេ។ 
• គណៈក្ាម្ធិការឥណទននរង្តួតពិនិត្យការក្ំណតន់ិងវិធីសាស្រសតក្ៃុងការវាស់ដវងហា្និភ័យឥណទន។ 
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គណៈកម្ម៉ោធិករអ្ភិវឌ៉ោឍន៍អាជីវកលម  
្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្រេស់្ក្ុម្ហ ុន បានអនុម្័តេបងកើត គណៈក្ាម្ធិការ្ក្ុម្្េរក្្ាម្ួយដៃល្្តូវបាន

បគទទួល្សាគ្ល្់ថាជាគណៈក្ាម្ធិការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវក្ម្ម (BDC) បៃើម្្បីតម្ោន និង្តួតពិនិត្យការ
អភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុវតតយុទធសាស្រសដនិងដផនការអាជីវក្ម្មរេស់្ក្ុម្ហ ុនទំងម្ូល្ បហើយបធវើការពិភាក្្ា
បល្ើនិនា្្ការទីផ្ារយុទធសាស្រសដេចចុេ្បនៃនិងបធវើការបសៃើសុំនូវឱកាសេបងកើតអាជីវក្ម្មថមីៃល្់្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ 
បៃើម្្បីេំបពញតម្ចក្ខុវិស័យ និងបគាល្េំណងរេស់្ក្ុម្ហ ុនដៃល្ត្ម្ូវានការយល្់្ពម្ពី្េធាន្ក្ុម្
្េរក្្ាភិបាល្។ 
 

គណៈក្ាម្ធិការនរងបធវើបេើក្ការ្េជុំរេស់សាជិក្ែៃួនជាបរៀងរាល្់ដែ។ ្េធានគណៈក្ម្មការ ឬ
សាជិក្ភាគប្ចើនដនគណៈក្ាម្ធិការអាចបកាោះ្េជុំពិបសសេដនថម្បាន។ ានដតសាជិក្ដនគណៈក្ាម្
ធិការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវក្ម្ម (BDC) ានសិទធិចូល្រួម្្េជុំបៅក្ៃុងគណៈក្ាម្ធិការបនោះ េ៉ែុដនតេុគគល្បផ្សងបទៀត
អាច្តូវបានអបញ្ជើញឱ្យចូល្រួម្ទំងអស់ ឬដផៃក្ដនការ្េជុំ ម្ួយ បោយានការបសៃើសុំ និងអនុញ្ញ្តពី
្េធានគណៈក្ាម្ធិការ។ 

 

សាជិក្គណៈក្ាម្ធិការទំងបនោះរួម្ានៃូចខាងប្កាម្៖ 
• ្េធាននាយក្្េតិេតតិ : ្េធាន 
• ្េធាន្េតិេតតិតម្  : សាជិក្ 
• ្េធានឥណទន  : សាជិក្ 
• ្េធានហិរញ្ញវតថុ  : សាជិក្ 
• ្េធានធនម្នុស្សនិងរៃឋបាល្ : សាជិក្ 
• ្េធានពត៌ានវិទ្ា  : សាជិក្ 
• ្េធានទីផ្ារ  : សាជិក្ 

 

❖ ្តួតពិនិត្យប ើងវិញបល្ើការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុវតតន៍យុទធសាស្រសដ និងដផនការអាជីវក្ម្មរេស់្ក្ុម្
ហ ុនទំងម្ូល្រួម្ានៃូចខាងប្កាម្ៈ 
• ពិនិត្យប ើងវិញនូវដផនការអាជីវក្ម្មនិងថវិកាបៃើម្្បីធានាបាននូវភាព្សេគា្្ជាម្ួយទិសបៅ

យុទធសាស្រសត 
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• ពិនិត្យបម្ើល្សាថ្នភាពបសៃឋក្ិចច និងនិនា្្ការទីផ្ារយុទធសាស្រសតរេស់ដៃគូ្េក្ួត្េដជងនិង
ផល្ិតផល្្ក្ុម្ហ ុនរេស់បយើងបៃើម្្បីធានាថាផល្ិតផល្រេស់្ក្ុម្ហ ុន ានការ្េក្ួត្េដជង
បៅបល្ើទីផ្ារ។  

• ផដល្់ជាបយេល្់និងផតល្់ការចូល្រួម្បៃើម្្បីដក្ល្ំអ។ 
• ចូល្រួម្យ ្ងសក្ម្មក្ៃុងការ្េជុំ ចូល្រួម្ចំដណក្ក្ៃុងការពិភាក្្ា េំផុសគំនិត និងដចក្រំដល្ក្នូវ

គំនិតដចៃ្េឌិត 
• ក្ំណត់ឱកាសអាជីវក្ម្មថមីដៃល្ានសការ្នុពល្និង្េភពចំណូល្ថមីដៃល្គាំ្ទៃល្់ការរីក្

ចប្ម្ើន រេស់្ក្ុម្ហ ុន។ 
• ចូល្រួម្ក្ៃុងការអភិវឌ្ឍន៍និងអនុវតតដផនការការង្ររេស់គណៈក្ាម្ធិការ 

❖ បៃើម្្បីពិនិត្យប ើងវិញនិងផតល្់អនុសាសន៍ៃល្់្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ស្ាេ់ឱកាសអាជីវក្ម្មថមី ម្ួយ
ដៃល្្ក្ុម្ហ ុននរងវិនិបយគ និងយុទធសាស្រសតថមីដៃល្ត្ម្ូវបអាយានការយល្់្ពម្ឬអនុម្័តពី្េធាន
្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្។ 

❖ េំបពញភារក្ិចច ឬក្ិចចការង្របផ្សងបទៀត ដៃល្គណៈក្ាម្ធិការបានក្ំណត ់ បោយានទំនួល្ែុស្តូវ
ែពស់បល្ើការង្រ 

 
គណៈកម្ម៉ោធិករករប្គរ់ប្គងរណដឹងតវ ៉ោ 

្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្រេស់្ក្ុម្ហ ុន បានអនុម្័តេបងកើតគណៈក្ាម្ធិការ្គេ់្គងេណដរងតវា ្(CMC) 
បៃើម្្បីធានាបអាយបាននូវការអនុបលាម្តម្ក្ម្មវិធីរេស់រោឋ្ភិបាល្ និង អនុវតដន៍្ក្េែ័ណឌ្គេ់្គង
េណដរងតវា ្រេស់អតិថិជន (CCMF)។) ។ បគាល្េំណងដនការេបងកើតគណៈក្ាម្ធិការបនោះគឺបៃើម្្បីបោោះ
្សាយេណដរងអតិថិជនប្កាម្្េកាសសតីពីៃំប ោះ្សាយេណដរងតវា ្រេស់អៃក្ប្េើ្បាស់្បាក្់ ក្ម្ចីនិងសុី
សុីអ ៊ឹម្បអហវ(CCFA)។ បល្ើសពីបនោះគណៈក្ាម្ធិការបនោះនរង្តួតពិនិត្យបៅបល្ើ្ក្េែ័ណឌ្គេ់្គងេណដរង
តវា ្រេស់អតិថិជនទក្់ទងនរងអាជីវក្ម្ម្ក្ុម្ហ ុនទំងម្ូល្។ 

ការ្េជុំជាផៃូវកាដៃល្ានដចងក្ៃុងកាតពវក្ិចចដៃល្បានក្ំណត់ខាងប្កាម្្តូវបធវើប ើងចំនួន ៤ៃង
ក្ៃុងម្ួយឆ្្ំ។ ្េធានគណៈក្ាម្ធិការ្គេ់្គងេណដរងតវា ្  (CMC)  អាចបកាោះ្េជុំេដនថម្្េសិនបេើចំ
បាច់។ 

សាជិក្គណៈក្ាម្ធិការទំងបនោះរួម្ានៃូចខាងប្កាម្៖ 
• ្េធាននាយក្្េតិេតតិ  : ្េធាន 
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• ្េធានទីផ្ារ   : សាជិក្ 
• ្េធានធនធានម្នុស្ស និងរៃឋបាល្ : សាជិក្ 
• ្េធានឥណទន   : សានជិក្ 
• ្េធាន្េតិេតតិតម្   : សាជិក្ 

 

• ការស្ម្េស្ម្ួល្ និង ៃំប ោះ្សាយរាល្់េណដរងរេស់អតិថិជនបធវើយ ្ង ឲ្យ្សេតម្      
បគាល្ការណ៍និងនីតិវិធីរេស់សាថ្េ័ន 

• ្តួតពិនិត្យនិងតម្ោនបម្ើល្បៅបល្ើការអនុវតតន៍ការង្រដៃល្សថិតបៅប្កាម្ការ្គេ់្គងរេស់សុីសុី
អរម្បអហវ (CCMF)។ 

• ការអនុបលាម្តម្្េកាសសតីពីៃំប ោះ្សាយេណដរងរេស់អតិថិជន បហើយទំងអស់បនោះជាតំរូវការ
ចំបាច់ដនការរាយការណ៍ដៃល្បានបសៃើសុំបៅធនាគាជាតិដនក្ម្ពុជា 

• ការបធវើរបាយការណ៍បទៀងទត់អំពីេណដរងតវា ្បៅកាន់ថា្្ក្់ៃរក្នាំជាន់ែពស់និង្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ 
• បគាល្នបយបាយនិងនីតិវិធីជាលាយល្ក្ខណ៍អក្្សរដៃល្ានភាពច្ាស់លាស់បពញបល្ញបហើយ

រាល្់េុគគល្ិក្រេស់សាថ្េ័នទំងអាចចូល្ៃំបណើរការបាន 
• បគាល្នបយបាយនិងនីតិវិធីស្ាេ់៖ 

- ការេបងកើតបអាយានៃំបណើរការេណដរងតវា ្រេស់អតិថិជនបៅក្ៃុងសាថ្េ័នរេស់ែៃួន 
- រក្្ាព័ត៌ានសតីពីពាក្្យេណដរងរេស់អតិថិជនជាការសាង្ត់ 
- រក្្ាក្ំណត់្តដនពាក្្យេណដរងរេស់អតិថិជនក្ៃុងល្ក្ខណៈសុវតថិភាពយ ្ងបហា្ច ស់  ឲ្យបាន

រយោះបពល្ (េី) ឆ្្ំ។ 
- ការបរៀេចំក្ម្មវិធីេណដតោះេ ត្ល្ស្ាេ់ការ្គេ់្គងនិងេុគគល្ិក្ដៃល្ពាក្់ព័នធនរងសុីសុីអរម្បអហវ

(CCMF)។ 
• បផ្ដ្តសំខាន់ការ្តួតពិនិត្យបៅបល្ើ សុីសុអីរម្បអហវ 
• បរៀេចំរបាយការណ៍បទៀងទត់បៃើម្្បីោក្់ជូនថា្្ក្់ៃរក្នាំជាន់ែពស់ បល្ើការ្គេ់្គងនិងបោោះ្សាយ

េណដរងតវា ្បផ្សងៗ 
• ្ក្ម្សិល្ធម្៌សដីពីការរាយការណ៍ ការបជៀសវាង និងការ្គេ់្គងរាល្់េណដរងនានាដៃល្ទក្់ទងនិង

ទំនាស់ផល្្េបយជន៍។ 
• យល្់ច្ាស់ពីតួនាទី ការទទួល្ែុស្តូវ និងការបធវើ្េតិភូក្ម្មរេស់អាជាញ្ធរដនសាជិក្្ក្ុម្្េរក្្ា     

ភិបាល្ គណៈ្គេ់្គង និងេុគគល្ិក្បៅក្ៃុង CCMF 
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• នីតិវិធីស្ាេ់អនុវតតការ្តួតពិនិត្យ្េចំឆ្្ំនិងរាយការណ៍បៅ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្សតីពីការអនុវតត្ក្េ
ែ័ណឌ្គេ់្គងេណដរងរេស់អតិថិជនរួម្ទំងបពល្បវលាដនៃំបណើរការបោោះ្សាយ បហើយ្តូវផដល្់ជនូ
នូវក្្ម្ិតម្ួយដនអតិថិជនបពញចិតដ បហើយនិងល្ទធផល្ដនការេញ្ជូនអតិថិជនអំព ី    េណដរងតវា ្ដៃល្
បានបធវើបៅធនាគាជាតិដនក្ម្ពុជា។ 
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គណៈប្គរ់ប្គង 

លោក កាំង ោងល  ៉ោ 
ប្រធានន្យកប្រតិរតិត 
 

បលាក្ កាំង លាងបបា ្ បានេញ្ចេ់េរិញ្ញ្េ្តគណបនយ្យបៅឆ្្ំ 
២០១១ ពីវិទ្ាសាថ្ន វា ្ន់ោ េរិញ្ញ្េ្តរងដផៃក្ធនាគារបៅឆ្្ំ 
២០១១ ពីម្ជ្ឈម្ណឌល្សិក្្ាដផៃក្ធនាគារ និងេរិញ្ញ្េ្តអក្្សរ
សាស្រសតអង់បគៃសបៅឆ្្ំ២០១២ ពីសាក្ល្វិទ្ាល្័យក្ម្ពុជា។បលាក្ 
បានេញ្ចេ់ថា្្ក្់អនុេណឌិតដផៃក្ហិរញ្ញវតថុ ធនាគារ និងធានារា ្េ់រង 
បៅឆ្្ំ ២០១៥  ពីសាក្ល្ វិទ្ាល្័យ Nantes ដន ្េបទសបារាំង។ 
បលាក្ានេទពិបសាធន៍ជំនាញជាង៩ឆ្្ំ ក្ៃុងវិស័យ ធនាគារ និង

ហិរញ្ញវតថុបៅក្ម្ពុជា បហើយបលាក្បានេប្ម្ើការង្រក្ៃុងថា្្ក្់្គេ់្គងជាន់ែពស់ជាប្ចើន ក្ៃុងេទពិបសាធន៍
ជំនាញរេស់បលាក្។ បលាក្ធាល្េ់េប្ម្ើការជា្េធានដផៃក្អាជីវក្ម្មបៅធនាគារ ដ្េសណីយ៍ក្ម្ពុជា ក្.អ 
បហើយម្ុនបពល្ផ្ល្ស់ម្ក្វិស័យធនាគារបលាក្ានេទពិបសាធន៍ការង្រ៥ឆ្្ំ បៅទីផ្ារហិរញ្ញវតថុ   ក្ម្ពុជា 
បោយានតួនាទីជាប្ចើនរួម្ាន្េធានដផៃក្ល្ក្់ និងទីផ្ារ ្េធានដផៃក្្េតិេតតិការ និង ជា អនុ្េធាន
នាយក្្េតិេតតិបៅ្ក្ុម្ហ ុនកា  សុី ្យួរីធី អិល្ធីឌី ជា្ក្ុម្ហ ុនេុ្តសម្ព័នធរេស់ធនាគារ កា ឌីយ ្ 
ក្.អ ។ បលាក្ធាល្េ់ជា្េធាន្េតិេតតិការ ដៃល្ានអាជាញ្េ័ណណ ជា្េធាន្េតិេតតិការទទួល្សាគ្ល្់បោយគ
ណៈក្ម្មការម្ូល្េ្តក្ម្ពុជា។ េចចុេ្បនៃបលាក្ជាអគគនាយក្ដន ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ ។ 

 
 

លោក លហង វុទ្ធ ី
ប្រធានហិរញ្ញវតថុ 

 

 

បលាក្ បហង វុទធី េចចុេ្បនៃក្ំពុងេនតសិក្្ា ក្ម្មវិធី ACCA 
program បៅសាលាពាណិជជក្ម្មបែម្ដអៃ(CamEd Business 
School) បហើយគាត់បានទទួល្ េរិញ្ញ្េ្ត ដផៃក្គណបនយ្យ 
បៅវិទ្ាសាថ្នជាតិពាណិជជសាស្រសត។ េនាទ្េ់ពីគាត់េញ្ចេ់ការ
សិក្្ា បលាក្បានេំបរីការបៅ ធនាគារ សហពាណិជជ ម្.ក្ ក្ៃុង
តំដណងជា ម្ស្រនតីជាន់ែពស់ដផៃក្គណបនយ្យ និងហិរញ្ញវតថុ បហើយ

បានេនតម្ុែតំដណង អនុ្េធានហិរញ្ញវតថុ បៅសំរិទធិស័ក្ ម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ េនាទ្េ់ម្ក្បទៀត គាត់ក្៏េនតតំដណង
ជា អនុ្េធានហិរញ្ញវតថុបៅ្ក្ុម្ហ ុន ឆយល្ីស រ ូយ ្ល្់ ល្ីសុីង ម្.ក្ រយៈបពល្២ឆ្្ំ បហើយក្៏កាន់
តំដណងជា្េធានដផៃក្ហិរញ្ញវតថុបៅ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ ម្ក្ៃល្់េចចុេ្បនៃ។ 
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លោក ខាំ លរឿន 
ប្រធានសវនកលមម្ទៃកនុង 

 
បលាក្ ខាំ បរឿន ចូល្េប្ម្ើការង្រជាម្ួយ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ 
ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ ចេ់តំងពីដែតុលា ឆ្្ំ ២០១៩ តួនាទីជា្េធាន
សវនក្ម្មដផៃក្ៃុង។ ម្ុនចូល្េប្ម្ើការង្របនោះ បលាក្ានេទ
ពិបសាធន៍ជាង៨ឆ្្ំក្ៃុងតួនាទីជា ម្ស្រនតីឥណទន សវនក្រដផៃក្ៃុង 
សវនក្រដផៃក្ៃុងជាន់ែពស់ ្េធានដផៃក្សវនក្រ បៅតម្្គរោះសាថ្ន  
ម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ។ បលាក្បានេញ្ចេ់ ការសិក្្ាេរិញ្ញ្េ្ត្គេ់្គង

ពាណិជជក្ម្ម ជំនាញ ្គេ់្គង ក្ៃុងឆ្្ំ២០១១ បៅសាក្ល្វិទ្ាល្័យធនធានម្នុស្ស និង បានេញ្ចេ់         
អនុេណឌិត ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវតថុ ក្ៃុងឆ្្ំ២០១៧ បៅសាក្ល្វិទ្ាល្័យ ន័រតុន។ េដនថម្ពីបនោះបទៀត 
បលាក្បានចូល្រួម្វគគ េណដតោះេ ត្ល្ជាប្ចើនរួម្ាន ការអនុវតតន៍ការបធវើសវនក្ម្មដផៃក្ឥណទន បៅ
ធនាគារបអសុីល្ីោ សិក្្ាជំនាញសវនក្រ ការ្គេ់្គងហា្និភ័យ និងវគគេណដតោះេ ត្ល្ជាប្ចើនបទៀត។ 

 

 

អ្នកប្សី ហុីង ម្ៃហា ៉ោង 
ប្រធានប្រតិរតតិតល 
 
អៃក្្សី ហុីង ដ ហា្ ្ង ានេទពិបសាធន៍ជា្េធាន្េតិេតតិតម្
និង អៃក្្េរក្្ាបយេល្់ដផៃក្ច្ាេ់បៅ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ
នានា និង ្ក្ុម្ហ ុន្េរក្្ាបយេល្់អស់រយៈបពល្ជិត១០ឆ្្។ំ 
អៃក្្សី្តូវបានដតងតំងជា្េធាន្េតិេតតិតម្បៅ ដែម្ីនា      
ឆ្្ំ២០១៩ បៅ្គរោះសាថ្នមី្្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ ។ អៃក្្សី
បានទទួល្អាហា្រូេក្រណ៍ពី Harpswell Foundation ឆ្្ំ២០០៦ 

ដៃល្អនុញ្ញ្តឱ្យអៃក្្សីទទួល្បានការសា្្ក្់បៅ និងសិក្្ាបោយឥតគិតដថៃ និងទទួល្បានេរិញ្ញ្េ្តដផៃក្
ច្ាេ់ និង អនុេណឌិតច្ាេ់ឯក្ជនពីសាក្ល្វិទ្ាល្័យភូម្ិនៃនីតិសាស្រសតនិងវិទ្ាសាស្រសតបសៃឋក្ិចច និង
េរិញ្ញ្េ្តរងដផៃក្អក្្សរសាស្រសតអង់បគៃស បៅសាក្ល្វិទ្ាល្័យធនធានម្នុស្ស។ អៃក្្សីបានេញ្ចេ់ក្ម្ម
សិក្្ាបៅ្ក្ុម្ហ ុនអនតរជាតិ Allen & Overy ក្ៃុងទី្ក្ុងបាងក្ក្ ្េបទសដថបៅឆ្្ំ២០១០ ។  
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លោក រស់ សុធា 

ប្រធានឥណទាន 
 
បលាក្ រស់ សុធា ្តវូបានដតងតំងជា្េធានឥណទនបៅ        
ដែម្ីនា ឆ្្ំ២០២០ ដន្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុហា្វម្ីល្ី ម្.ក្។ 
បលាក្ានេទពិបសាធន៍ក្ៃុងវិស័យធនាគារប្ចើនជាង៧ឆ្្ំ បលាក្
ធាល្េ់េប្ម្ើការង្រក្ៃុងឆ្្ំ២០១៣ ក្ៃុងនាម្ជាម្ស្រនតីឥណទននិងជា
ម្ស្រនតីៃំេូងដៃល្បធវើបតសតឥណទនេុគគល្រយៈបពល្២ឆ្្ំ។  បលាក្
ជាជំនួយការ្េធានម្ស្រនតីឥណទនអស់រយៈបពល្២ឆ្្ំ និងជា  

្េធានឥណទនរយៈបពល្៣ឆ្្ំ និងតួនាទីចុងប្កាយជា្េធានសាខាដៃល្ពាក្់ព័នធនរង្េតិេតតិការសាខា
បផ្សងៗ បៅធនាគារដ្េសណីយ៍ ក្.អ ។  បលាក្ទទួល្បានេរិញ្ញ្េ្តដផៃក្េបចចក្វិទ្ាព័ត៌ានអាជីវក្ម្ម ពី 
សាក្ល្វិទ្ាល្័យជាតិ្គេ់្គង។ 
 

 

អ្នកប្សី ស សុគន្ធ៉ោ 
ប្រធានធនធានលនុស៉ោស និងរេឋ ល 
 
អៃក្្សី ស សុគនាធ្ បានចូល្េប្ម្ើការង្រជាម្ួយ្គរោះសាថ្ន         
ម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វម្ីល្ី  ម្.ក្  បៅដែក្ញ្ញ្ ឆ្្ំ២០១៩ តួនាទីជា
្េធានដផៃក្ធនធានម្នុស្ស  និងរៃឋបាល្។ ម្ុនចូល្ េប្ម្ើការង្រ
ជាម្ួយ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ អៃក្្សីធាល្េ់ាន             
េទពិបសាធន៍ការង្រ រយៈបពល្ជាង ១០ឆ្្ំ ជាម្ួយ្គរោះសាថ្ន   
ម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថ ុនិងធនាគារ ៃចូជាតួនាទី៖ បេឡាក្រ គណបនយ្យក្រ 

និងម្ុែង្រដផៃក្ធនធានម្នុស្ស ។  អៃក្្សីទទួល្បានេរិញ្ញ្េ្តគណបនយ្យ បៅឆ្្ំ២០០៩  និងេរិញ្ញ្េ្ត
ជាន់ែពស់្គេ់្គងពាណិជជក្ម្ម បៅឆ្្ំ២០១៥។ អៃក្្សីធាល្េ់បានចូល្រួម្វគគេណដតោះេ ត្ល្ជាប្ចើនទក្់ 
ទងនរង ជំនាញធនធានម្នុស្សជាម្ួយសាថ្នេ័នមួ្យចំនួន។  



 

 ទំព័រ   

របាយការណ៍្េចំឆ្្ំ ២០២០ 22  

 

លោក តកវ វណណលេត 

ប្រធានព័ត៌ម្នវិទ្៉ោា 

 
បលាក្ ដក្វ វណណបៃត ទទួល្បានេរិញ្ញ្េ្ត វិទ្ាសាស្រសតក្ុំព្យូទ័រ 
ពីវិទ្ាសាថ្នសហ្េតិេតតិការអនតរជាតិក្ម្ពុជា ក្ៃុងឆ្្ំ២០១៥ ។   
បលាក្បានចូល្េប្ម្ើការង្រជាម្ួយ ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ    
ហា្វម្ីល្ី  ម្.ក្  បៅដែបម្សា ឆ្្ំ២០១៩ ដៃល្ានម្ុែង្រជា
្េធានដផៃក្ព័ត៌ានវិទ្ានិងទទួល្េនៃុក្ៃរក្នាំ និង្គេ់្គង
នាយក្ោឋ្ន ព័ត៌ានវិទ្ា។  បលាក្ានេទពិបសាធន៍ជាង ៥ ឆ្្ំ

ក្ៃុងវិស័យ ធនាគារ និង ហិរញ្ញវតថុ រួម្ាន៖ ការបរៀេចំបហោឋ្រចនាសម្ព័នធ្េព័នធព័ត៌ានវិទ្ា ្េព័នធសុវតថិ
ភាពព័ត៌ានវិទ្ា ការអភិវឌ្ឍន៍្េព័នធ និង្គេ់្គងទិនៃន័យ ការ្គេ់្គង្េព័នធគប្ាង និង្េព័នធទិនៃនយ័
សៃូល្រេស់្គរោះសាថ្ន។ បលាក្បានចូល្រួម្វគគេណដតោះេ ត្ល្ ដផៃក្េបចចក្បទសព័ត៌ានវិទ្ាជាប្ចើន។ 
 

 

កញ្ញ៉ោ តាំង លុយងី 
ប្រធានទ្ីទ៉ោារ 
    

ក្ញ្ញ្ តំង ម្ុយងី ក្ំពុងសិក្្ាថា្្ក្់អនុេណឌិតបៅសាក្ល្  
វិទ្ាល្័យជាតិ្គេ់្គង ។ ក្ញ្ញទ្ទួល្បាន េរិញ្ញ្េ្ត
គណបនយ្យ និងហិរញ្ញវតថុពីសាក្ល្វិទ្ាល្័យបសៃឋក្ិចច និង 
ហិរញ្ញវតថុ ក្ៃុងឆ្្ំ ២០១៨។ ក្ញ្ញច្េ់បផតើម្បធវើការបៅ្គរោះសាថ្ន
ម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថ ុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ បៅដែក្ុម្ភៈ ឆ្្ំ២០១៩ ជា
បល្ខាធិការអគគនាយក្ និង បានទទួល្ៃំដណងជា្េធានដផៃក្

ទីផ្ារបៅឆ្្ំ២០២០។ក្ញ្ញា្នេទពិបសាធន៍ជាង៤ឆ្្ំ បៅក្ៃុង្ក្ុម្ហ ុនភា្្ក្់ង្រេញ្ជូនឥវា ្ន់េនត បហើយ
ក្៏ធាល្េ់ជា្គូេប្ងៀនភាសាចិនផងដៃរ។ 
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២.  ផលតិផលនិងបសវាក្ម្ម 
២.១. ឥណទានអាជីវកលម 

លកខណៈពិលសសម្នទលិតទល៖ 
• ទំហំឥណទន 

o ឥណទនខា្្តតូច៖ ចេ់ពី ៣.០០០ ៃលុាល្រ ៃល្់ ១០.០០០ ៃុលាល្រ 
o ឥណទនខា្្តតូចម្ធ្យម្៖ ចេ់ពី ១០.០០១ ៃុលាល្រ ៃល្់ ៥០.០០០ ៃុលាល្រ 
o ឥណទនខា្្តម្ធ្យម្៖ ចេ់ពី ៥០.០០១ ៃុលាល្រ ៃល្់ ១០០.០០០ ៃលុាល្រ 
o ឥណទនសំរាេ់សហ្គាសខា្្តតូចនិងម្ធ្យម្៖ ចេ់ពី ១០០.០០១ ៃុលាល្រ ៃល្់ 

១៥០.០០០ ៃុលាល្រ 
• រយៈបពល្បានរហូតៃល្់ ១០ឆ្្ំ 
• អ្តការ្បាក្់ទក្់ទញជាម្ួយនរងការេង់សង្តល្េ់អាចេត់ដេនបាន 
• ការបរៀេចំឯក្សាររហ័សទន់ចិតត ានរយៈបពល្្តរម្ដត ២ បៅ ៥ដថងេ៉ែុប ្្ោះ 
• ល្ក្ខែណឌង្យៗ 

 

ឯកសារតប្លូវ៖ 
• ទទួល្យក្ទំងេៃង់រឹង និងេៃង់ទន់ 
• អាយុចេ់ពី ១៨ ឆ្្ំរហូតៃល្់ ៦៥ឆ្្ ំ
• អតតសញ្ញ្ណេ័ណណនិងឯក្សារេញ្ជ្ក្់អតតសញ្ញ្ណេុគគល្ 
• ឯក្សារេញ្ជ្ក្់ល្ំបៅោឋ្នអចិដស្រនតយ៍ 
• ្េវតតិរូេសាអ្តសអំ គាម្ន្េវតតិឧ្ក្ិៃឋ 
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២.២. ឥណទានលគហដ្ឋ៉ោន 

លកខណៈពិលសសម្នទលិតទល៖ 
• ទំហំឥណទន៖ ចេ់ពី ១០.០០០ ៃុលាល្រ ៃល្់ ១៥០.០០០ ៃុលាល្រ 
• រយៈបពល្បានរហូតៃល្់ ២០ឆ្្ំ 
• អ្តការ្បាក្់ទក្់ទញជាម្ួយនរងការេង់សង្តល្េ់អាចេត់ដេនបាន 
• ការបរៀេចំឯក្សាររហ័សទន់ចិតត ានរយៈបពល្្តរម្ដត ២បៅ ៥ដថងេ៉ែុប ្្ោះ 
• ល្ក្ខែណឌង្យៗ 

 

ឯកសារតប្លូវ៖ 
• ទទួល្យក្ទំងេៃង់រឹង និងេៃង់ទន់ 
• អាយុចេ់ពី ១៨ឆ្្ំ រហូតៃល្់ ៦៥ឆ្្ ំ
• អតតសញ្ញ្ណេ័ណណ និងឯក្សារេញ្ជ្ក្់អតតសញ្ញ្ណេុគគល្ 
• ឯក្សារេញ្ជ្ក្់ល្ំបៅោឋ្នអចិដស្រនតយ៍ 
• ក្ិចចសន្ាការង្រ ឬ ឯក្សារ្បាក្់ចំណូល្អាជីវក្ម្មបផ្សងៗ 
• ្េវតតិរូេសាអ្តសអំ គាម្ន្េវតតិឧ្ក្ិៃឋ 
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២.៣. ឥណទានរថយនត 

លកខណៈពិលសសម្នទលិតទល៖ 
• ទំហំឥណទន៖ ចេ់ពី ៥.០០០ ៃុលាល្រ ៃល្់ ៥០.០០០ ៃុលាល្រ 
• រយៈបពល្បានរហូតៃល្់ ៥ឆ្្ំ 
• អ្តការ្បាក្់ទក្់ទញជាម្ួយនរងការេង់សង្តល្េ់អាចេត់ដេនបាន 
• ការបរៀេចំឯក្សាររហ័សទន់ចិតត ានរយៈបពល្្តរម្ដត ១បៅ ៣ដថងេ៉ែុប ្្ោះ 
• ល្ក្ខែណឌង្យៗ 
• ម្ិនត្ម្ូវាន្ទព្យេញ្ច្ំ 

 

ឯកសារតប្លូវ៖ 
• អាយុចេ់ពី ១៨ឆ្្ំ រហូតៃល្់ ៦៥ឆ្្ ំ
• អតតសញ្ញ្ណេ័ណណ និងឯក្សារេញ្ជ្ក្់អតតសញ្ញ្ណេុគគល្ 
• ក្ិចចសន្ាការង្រ ឬ ឯក្សារ្បាក្់ចំណូល្អាជីវក្ម្មបផ្សងៗ 
• ានអៃក្ធានា 
• េ័ណណសំគាល្់យនយនត 
• ្េវតតិរូេសាអ្តសអំ គាម្ន្េវតតិឧ្ក្ិៃឋ 
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២.៤. ឥណទានផ្ទ៉ោល់ខ្ៃួន 

លកខណៈពិលសសម្នទលិតទល៖ 
• ទំហំឥណទន៖ ចេ់ពី ៥០០ ៃុលាល្រ ៃល្់ ២.០០០ ៃលុាល្រ 
• រយៈបពល្បានរហូតៃល្់ ២ឆ្្ំ 
• អ្តការ្បាក្់ទក្់ទញជាម្ួយនរងការេង់សង្តល្េ់អាចេត់ដេនបាន 
• ការបរៀេចំឯក្សាររហ័សទន់ចិតត ានរយៈបពល្្តរម្ដត ១បៅ ២ដថងេ៉ែុប ្្ោះ 
• ល្ក្ខែណឌង្យៗ 
• ម្ិនត្ម្ូវាន្ទព្យេញ្ច្ំ 

 

ឯកសារតប្លូវ៖ 
• អាយុចេ់ពី ១៨ឆ្្ំ រហូតៃល្់ ៦៥ឆ្្ ំ
• អតតសញ្ញ្ណេ័ណណ និងឯក្សារេញ្ជ្ក្់អតតសញ្ញ្ណេុគគល្ 
• ក្ិចចសន្ាការង្រ ឬ ឯក្សារ្បាក្់ចំណូល្អាជីវក្ម្មបផ្សងៗ 
• ានអៃក្ធានា 
• ្េវតតិរូេសាអ្តសអំ គាម្ន្េវតតិឧ្ក្ិៃឋ 
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២.៥. ឥណទានកសិកលម 

លកខណៈពិលសសម្នទលិតទល៖ 
• ទំហំឥណទន៖ ចេ់ពី ១.០០០ ៃុលាល្រ ៃល្់ ៥០.០០០ ៃុលាលរ្ 
• រយៈបពល្បានរហូតៃល្់ ៣ឆ្្ំ 
• អ្តការ្បាក្់ទក្់ទញជាម្ួយនរងការេង់សង្តល្េ់អាចេត់ដេនបាន 
• ការបរៀេចំឯក្សាររហ័សទន់ចិតត ានរយៈបពល្្តរម្ដត ២បៅ ៥ដថងេ៉ែុប ្្ោះ 
• ល្ក្ខែណឌង្យៗ 

 

ឯកសារតប្លូវ៖ 
• ទទួល្យក្ទំងេៃង់រឹង និងេៃង់ទន់ 
• អាយុចេ់ពី ១៨ឆ្្ំ រហូតៃល្់ ៦៥ឆ្្ ំ
• អតតសញ្ញ្ណេ័ណណ និងឯក្សារេញ្ជ្ក្់អតតសញ្ញ្ណេុគគល្ 
• ឯក្សារេញ្ជ្ក្់ល្ំបៅោឋ្នអចិដស្រនតយ៍ 
• ក្ិចចសន្ាការង្រ ឬ ឯក្សារ្បាក្់ចំណូល្អាជីវក្ម្មបផ្សងៗ 
• ្េវតតិរូេសាអ្តសអំ គាម្ន្េវតតិឧ្ក្ិៃឋ 
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៣. ការច្ចៃគេឌិតអាជីវក្ម្ម 
១. សកលមភាពទ្ាំព័រលហេសរ ុកនិងអ្តិថជិនល្នើល 

អ្នកគាំប្ទ្ប្រចាំលៅលលើទ្ាំព័រលហេសរ ុក 
បយើងផតល្់កាៃូជូនអតិថិជនដៃល្ដតងដតចូល្រួម្ជា្េចំបៅបល្ើទំព័រ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ី

ល្ី ម្.ក្ បោយបានេបង្ហ្ោះម្តិបយេល្់ ចុចដចក្រំដល្ក្(share) និងចុចចូល្ចិតត(like) បៅបល្ើទំព័ររេស់
បយើងជាបទៀងទត់។ បនោះគឺជាយុទធសាស្រសត បៃើម្្បីបល្ើក្ក្ម្ពស់បក្រតិ៍ប ម្ោះរេស់សាថ្េ័នតម្រយៈ្េព័នធ     
ផ្សពវផ្ាយេ ត្ញសងគម្ បហើយក្៏សូម្អរគុណៃល្់អៃក្គាំ្ទបហវសេ ុក្រេស់បយើងដៃល្ដតងដត           
្សលាញ់ ចូល្ចិតត តម្ោនទំព័របហវសេ ុក្រេស់្គរោះសាថន្។ 
អ្នកឈ្នះលហេល 

បយើងដតងដតេបងកើតបហគម្សេ្ាយៗ ជាប្ចើនស្ាេ់ឲ្យ អៃក្គាំ្ទបហវសេ ុក្រេស់បយើង បល្ង
និងឈ្ៃោះរង្វ្ន់បៅបល្ើទំព័របហវសេ ុក្រេស់្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្។ សក្ម្មភាពបហគម្រេស់
បយើងភាគប្ចើនបផ្រ្តបល្ើការអេ់រំ្េជាជន ចំបណោះៃរង ផល្ិតផល្ និងបសវាក្ម្ម្បាក្់ក្ម្ចី ចំបណោះៃរង
ដផៃក្ហិរញ្ញវតថុ ការគិតពិចរ ។ល្។ អៃក្គាំ្ទបហវសេ ុក្រេស់បយើងអាចចូល្រួម្បល្ងបហគម្ឈ្ៃោះរង្វ្ន់
និងទទួល្បានចំបណោះៃរងជាប្ចើនពីសក្ម្មភាពបហគម្រេស់បយើងបទៀតផង។ 
រង្វ៉ោន់អ្តិថិជនល្នើល 

បៃើម្្បីដថៃងអំណរគុណៃល្់អតិថិជនដៃល្បានប្េើ្បាស់បសវា្បាក្់ក្ម្ចីរេស់្គរោះសាថ្ន និងបាន
េង់្បាក្់ក្ម្ចីតម្បពល្បវលាក្ំណត់បានយ ្ង្តរម្្តូវបោយម្ិនយឺតយ ្វ ជាពិបសសបានប្េើ្បាស់
្បាក្់ក្ម្ចី្ តរម្្តូវតម្បគាល្បៅ បៃើម្្បីរីក្ចប្ម្ើនបល្ើអាជីវក្ម្មរេស់ពួក្គាត់ បយើងបានេបងកើត និងផតល្់
រង្វ្ន់្េចំឆ្្ំ ស្ាេ់អតិថិជនប្ៃើម្ ចំបពាោះការបេតជាញ្ចិតត និងការែិតែំរេស់ពួក្គាត់។ បយើងបានអនុវតត
សក្ម្មភាពបនោះជាបរៀងរាល្់ឆ្្ំបោយានល្ក្ខណៈវិនិចឆ័យជាក្់លាក្់ និងការវាយតដម្ៃយ ្ង្តរម្្តូវ និង 
តលាភាព បៃើម្្បីប្ជើសបរីសអតិថិជនប្ៃើម្។ 
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២. វីងកចិចសហប្រតិរតតកិរ 

្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វម្ីល្ី  ម្.ក្ និង ធនាគារឯក្បទសវីង (បែម្េូឌា) ល្ីម្ីតធីត បាន
្េកាសជាផៃូវការក្ៃុងភាពជាដៃគូ េនាទ្េ់ពីានការយល្់្ពម្ពីនិយតក្រ ពីដថងទី២៤ ដែធៃូ ឆ្្ំ២០២០ ។ 
ភាពជាដៃគូបនោះផតល្់ឱ្យអតិថិជន្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វម្ីល្ី  ម្.ក្ នូវភាពង្យ្សួល្ក្ៃុងការសង
្បាក្់ក្ម្ចីបោយ្គាន់ដតបៅជួេភា្្ក្់ង្រវីងដៃល្បៅដក្្បរបនាោះ សូម្្បីដតបៅតំេន់ោច់្សយល្ម្ួយចំនួន
ដន្ពោះរាជា ច្ក្ ក្៏អាចប្េើ្បាស់បសវាទូទត់ង្យ្សួល្និងានសុវតថិភាពផងដៃរ។ អតិថិជនក្៏ាន
ជប្ម្ើសក្ៃុងការេង់្បាក្់តម្រយៈទូរស័ពៃដៃ(Wing Money App) ្េក្េបោយភាពដចៃ្េឌិត ។ 
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៤.  គេវតតិអតិលិជនបោ្ជ័យ 
អ្តិថិជន៖ អ្នកប្សី យឹល  សុទល 

អ្នកប្សី យឹល  សុទល គឺជាអាជីវក្របៅក្ៃុងផ្ារបាត់ៃរងា្្ក្់ដៃល្ានម្ុែរេរជាជាងកាត់បៃរ       
សបម្ៃៀក្េំពាក្។់ សពវដថងអៃក្្សីានទីល្ំបៅេចចុេ្បនៃបៅភូម្ិបាត់ៃរង  ុំបក្្សម្ក្្ានត ្ សុក្ឧៃុងគ បែតតក្ំពង់សពឺ។ 
អៃក្្សីបានបសៃើសុំក្ម្ចី្បាក្់ពីខាង្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ ចំនួន ៣៥.០០០ ៃុលាល្អាបម្រិក្គត់ 
ដៃល្ក្ៃុងបគាល្េំណងព្ងីក្អាជីវក្ម្មរេស់គាត់ៃូចជា៖ 

១.េដនថម្បល្ើម្ុែរេរកាត់បៃរសបម្ៃៀក្េំពាក្់ 

២.េដនថម្បល្ើម្ុែរេរល្ក្់ម្ហូេអាហា្រ (បភាជនីយោឋ្ន) 

បោយអៃក្្សីបានបរៀេចំដផនការចំបពាោះការចំ យបល្ើអាជីវក្ម្មរេស់គាត់យ ្ងច្ាស់លាស់ម្ុននរង 
គាត់បានោក្់បសៃើសុំក្ម្ចីស្ាេ់អាជីវក្ម្ម។ េនាទ្េ់ពីទទួល្បាន្បាក្់ក្ម្ចី អៃក្្សីបានព្ងីក្ម្ុែរេរ និង
ទទួល្បាន្បាក្់ចំណូល្េដនថម្ប្ចើនជាងម្ុន និងបធវើឲ្យម្ុែរេររេស់គាត់ៃំបណើរកាន់ដតល្អ្េបសើរ។ 
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អៃក្្សី  យរម្ សុផល្ និងសាវ្ម្ីបានអរគុណចំបពាោះ្គរោះសាថ្ន និងបានសរបសើរចំបពាោះេុគគល្ិក្ដៃល្
បានេប្ម្ើបសវាក្ម្មរហ័សរហួន្េក្េបោយ្ក្ម្សីល្ធម្៌ និងជំនាញវិជាជ្ជីវៈ ។  អៃក្្សីបានេនតបទៀតថា 
េនាទ្េ់ពីទទួល្បាននូវ្បាក្់ក្ម្ចី អៃក្្សីអាចរក្្បាក្់ចំណូល្េដនថម្បានចបនាល្ោះពី ១៥   ៃុលាល្អាបម្រិក្ បៅ 
៣០   ៃុលាល្អាបម្រិក្ ក្ៃុងម្ួយដថងដៃល្បធវើបអាយជីវភាពរេស់គាត់  និងសាវ្ម្ីកាន់ដតល្អជាងម្ុន បទោះេីក្ៃុង
សាថ្នភាពដនវិេតតិបសៃឋក្ិចច បោយសារជំងឺក្ូវីៃ១៩ក្៏បោយ។ 

ជាចុងប្កាយ អៃក្្សី និងសាវ្ម្ីដៃល្បានដថៃងអំណរគុណម្តងបទៀតចំបពាោះ ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ 
ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ ដៃល្បានផតល្់នូវ្ បាក្់ក្ម្ចីស្ាេ់អាជីវក្ម្ម និងជូនពរបអាយ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ 
ទទួល្បាននូវការគាំ្ទ និងានអតិថិជនឲ្យប្ចើន បៃើម្្បីជួយៃល្់ជីវភាពរេស់្េជាជនក្ម្ពុជា ។  

 
អ្តិថិជន៖ អ្នកប្សីស ុន ចនៃី 

បៃើរបល្ើការវវិឌ្ឍ និងៃំបណើរការអាជីវក្ម្មការរីក្ចប្ម្ើន និងេបងកើនចំណូល្ អ្នកប្សីស ុន ចនៃី       
អាយុ ៤២ឆ្្ំ ជាស្រសតីបម្ា ្យ ានក្ូនចំនួនពីរនាក្់ រស់បៅភូម្ិដ្ពក្ថមី សង្ក្ត់ដ្ពក្ថមី ែណឌច្ារអំបៅ ្ក្ុង
ភៃំបពញ អៃក្្សីរីក្រាយក្ៃុងការ្េក្េអាជីវក្ម្មល្ក្់នំេញ្ចុក្ដៃល្ានអតិថិជនចូល្ហូេយ ្ងប្ចើនក្ុោះក្រ ជា

្េចំដថងដៃល្បធវើបអាយអៃក្្សី ានបគាល្េំណងក្ៃុងការដក្ល្ំអរបគហោឋ្នដៃល្ាន្សាេ់ បៃើម្្បីេបងកើន
បសាភណឌភាពការរស់បៅ បោយសារអៃក្្សីានចំណូល្ជា្េចំដថង េ៉ែុដនតចំនូល្បនាោះជាចំណូល្ានចំនួន



 
   

 ទំព័រ   

របាយការណ៍្េចំឆ្្ំ ២០២០ 32  

 

តិច ម្ិនដម្នានជា្បាក្់ៃុំស្ាេ់អាចប្េើ្បាស់ក្ៃុងការដក្ល្ំអបគហោឋ្នបាន អៃក្្សីបានសប្ម្ចចិតត
ប្ជើសបរីសប្េើ្បាស់ក្ម្ចីជាម្ួយ ្គរៈសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វម្្ីល្ី ម្.ក្។ 

អៃក្្សីទទួល្បានបជាគជ័យក្ៃុងការបសៃើសុំឥណទនដក្ល្ំអរបគហោឋ្ន បៃើម្្បីដក្ល្ំអបគហោឋ្នបៅ
តម្ក្តី្សដម្រេស់អៃក្្សី និង្ក្ុម្ ្គួសារ បោយអៃក្្សីបានេនតថាចំបពាោះការបសៃើសុបំនោះ អៃក្្សីទទួល្បាន
បសវាក្ម្មល្អ េុគគល្ិក្ាន្ក្ម្សីល្ធម្៌ និងវិជាជ្ជីវៈ្តរម្្តូវ ដៃល្បធវើបអាយអៃក្្សីកាន់ដតានទំនុក្ចិតត 
បហើយអៃក្្សីសន្ាថានិង េំបពញកាតពវក្ិចច បអាយបាន្តរម្្តូវ។ 

ជាចុងប្កាយអៃក្្សីបានដថៃងអំណរគុណៃល្់ ្គរៈសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ ដៃល្បាន     
ផតល្់ក្ម្ចីៃល្់អៃក្្សី នរងជូនពរៃល្់្គរៈសាថ្នទទួល្បានៃំបណើរកាន់ដតរីក្ចប្ម្ើន និងានប ម្ោះកាន់ដតល្្បី
ល្្ាញ និងេបងកើតផល្ិតផល្ថមីស្ាេ់្េជាពល្រៃឋ បៃើម្្បីការរីក្ចប្ម្ើនទំងអស់គា្្ ។ 
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លោកប្សី គង់ សុគន្ធ៉ោ អាជីវកលមរងកង ខ្្ុាំសូលអ្រគុណេល់ប្គឹះសាថ៉ោនលីប្កូហិរញ្ញវតថុ ហាវ៉ោលីលី ល.ក 
តេល នទតល់លេើលទ្ុន លធេើឲ៉ោយខ្្ុាំម្នលទ្ធភាពចិញ្ចឹលរងកង នលប្ចើន និងរលងកើនប្ ក់  ចាំលនញ
ររស់ខ្្ុាំប្រលសើរលៃើងជាងលុន។ 
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សម្ទិ្ធផលហរិញ្ញវតាុរេសប់យើង 

១. បសចក្តីសបងខេអំពីសម្ិទ្ធផល 
 
កររលញ្ចញឥណទាន 
ក្ៃុងឆ្្ំ ២០២០ ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ បានផដល្់ឥណទន សរុេចំនួន ១,៤៣៤,៦៥១.៦៦ 
ៃុលាល្រអាបម្រិក្ បក្ើនប ើង ៨៧.៣៩% បធៀេនរងឆ្្ំម្ុន។ ចំនួនអតិថិជនបក្ើនៃល្់ ៩០នាក្់ និងានឥណទន
បក្ើនក្ៃុងឆ្្ំ ៦៦៩,០៤២.៣១ៃុលាល្រ។ ទំហំឥណទនជាម្ធ្យម្ានចំនួន ១៥,៩៤០ ៃុលាល្រអាបម្រិក្ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
សលិទ្ៃទលឥណទានតលប្រលភទ្ទលិតទលឥណទាន 

េចចុេ្បនៃផល្េ័្តឥណទន រេស់្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្  បក្ើនប ើង ៨៧.៣៩% បធៀេបៅនរង
ឆ្្ំម្ុន ដៃល្បក្ើនៃល្់ចំនូន ១,៤៣៤,៦៥១.៦៦ ៃុលាល្រអាបម្រិក្ក្ៃុងឆ្្ំ២០២០។ បៅក្ៃុងបនាោះ ឥណទន
ដៃល្បានផតល្់ជូនអតិថិជនភាគប្ចើនជា ក្ម្ចីអាជីវក្ម្ម ក្ម្ចីបគហោឋ្ន ក្ម្ចីរថយនត និងក្ម្ចីផ្ទ្ល្់ែៃួន។  

 

$765,609

$1,434,652

$669,042

$ 1,068,371.61 
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2019 2020 ការកក្ើនក្នុងឆ្ន ាំ
សក្ពៀតឥណទាន សក្ពៀតឥណទានដែលបានកេញ
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សលលពៀតឥណទានតរងតចកជាប្ ក់លរៀល និងេុោល៉ោរ 
គិត្តរម្ឆ្្ំ២០២០ ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ ានសបម្ពៀតឥណទនបក្ើនប ើងចំនួន ៨៧.៣៩% 
ែណៈដៃល្ឥណទនជា ល្ុយបរៀល្បក្ើនៃល្់ ១៥២.១៥% និង ឥណទនជាល្ុយៃុលាល្រាន ៧៩.៧៤% 
បេើបធៀេនរងឆ្្ំម្ុន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
តរាងសលងខរប្ ក់ចាំលណញ និងខត 

្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ សំបរចបានក្ំបណើនចំបណញសុទធចំនួន ១២០% បហើយខាតក្ៃុងឆ្្ំាន 
ចំនួន ៣១៤,៧១៣ ៃុលាល្រ បធៀេនរងការខាតក្ៃុងឆ្្ំ២០១៩ ដៃល្ានទរក្្បាក្់សរុេចំនួន ៤៥៩,២៤៧ 
ៃុលាល្រ ជាល្ទធផល្្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ ានអ្តចំបណញម្ូល្ធនជាម្ធ្យម្ចំនួន ៤៣% 
នរងអ្តចំបណញពី្ទព្យសក្ម្មជាម្ធ្យម្ចំនូន ២១%។ 

 
 

 

 
តរាងតុល៉ោយករសលងខរ 
្ទព្យសក្ម្មរេស់្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ បក្ើនប ើងចំនួន ៤២% ដៃល្ានសបម្ពៀតឥណទន
ចំនួន ១,៥០៦,៨៥៩ ៃុលាល្រ គិត្តរម្ដែធៃូ ឆ្្ំ ២០២០ ដៃល្ភាគប្ចើនបានម្ក្ពីក្ំបណើនផល្េ័្តឥណទន 
ដៃល្ានអ្តក្ំបណើន ៨៧.៣៩% បេើបធៀេនិងឆ្្ំម្ុន ្ពម្ទំងានចំនួនផល្េ័្តឥណទន

$80,878

$684,731

ឥណទាន គិតជាករៀល-
19 (10.56%)

$765,609

$203,935

$1,230,717

ឥណទាន គិតជាករៀល-20 (14.21%)

$1,434,652
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ឥណទាន គិតជាករៀល ឥណទាន គិតជាែុល្លា រ សក្ពៀតឥណទាន  គិតជាករៀល សរបុ

2019 2020 ភាគរយលាំក ៀង
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១,៤៣៤,៦៥១.៦៦ ៃុលាល្រអាបម្រិក្។ ្បាក្់ក្ម្ចីពីាច្ស់ក្ម្ចី ានចំនួន ៧៤០,០០០ ៃុលាល្រ គិត្តរម្ដែធៃូ    
ឆ្្ំ២០២០។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

សួចន្ករណ៍អ្នុ តសាំខន់ៗ៖ 
្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ បាន្គេ់្គងអនុបាតបសាធនភាពយ ្ងល្អ ដៃល្ានចំនួន ៥៤.៥៧% 
គិត្តរម្ដែធៃ ូឆ្្ំ២០២០ ែណៈដៃល្ត្ម្ូវការអេ្បរេរារេស់ធនាគារជាតិដនក្ម្ពុជា គឺម្ិន្តូវតិចជាង ១៥%។ 

 
 
 
 
 
 
 
ឥណទានលរៀរចាំសារលៃើងវិញកនុងអ្ាំៃុងលពលកូវីេ ១៩៖ 
ឆ្្ំ២០២០ ផល្េ៉ែោះពាល្់ ក្ូវីៃ១៩ បល្ើម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ចំបពាោះអតិថិជន៖ គាម្នការង្រ គាម្ន្បាក្់ចំណូល្ ែវោះ
បៃើម្ទុនរក្សុី រងសា្្ធក្ៃុងការសង្បាក្់ក្ម្ច។ី ចំបពាោះ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ៖ ានការ្េគតួ្េដជងយទុធ
ស្រសារ្្េតិេតតិការ ការល្ំបាក្ក្ៃុងការ្គេ់្គងហា្និភ័យ និងការអភិវឌ្ឍអាជីវក្ម្ម ការរក្្ាេុគគល្ិក្ និងការការ
ពារ។ ចំបពាោះឧស្ាហក្ម្ម៖ ការរុោះបរីឧស្ាហក្ម្មជាម្ួយនរងការចក្បចញរេស់វិស័យ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ
ជាប្ចើនពីទីផ្ារ។ 
 
រោឋ្ភិបាល្បានជួយេនធូរេនថយពនធ និងការកាត់េនថយដថៃឈ្ៃួល្សំរាេ់សហ្គាស។ ការបក្ើនប ើងចំនួន្បាក្់
ក្ម្ចីរេស់ធនាគារក្ ត្ល្។ ក្ំណត់ប ើងវិញនូវ្បាក្់ក្ម្ចីនិង្បាក្់ឧេតថម្ភស្ាេ់សហ្គាសធុនតូចនិង     
ម្ធ្យម្។ ឱ្យធនាគារបធវើកាល្វិភាគ្បាក្់ក្ម្ចីថមសី្ាេ់សហ្គាសធុនតូចនិងម្ធ្យម្។ បយគយល្់ចំបពាោះ
ក្ំណត់្តឥណទនរេស់អតិថិជនហួសកាល្ក្ំណត់បោយសារការធាល្ក្់ចុោះដន្បាក្់ចំណូល្។ បយងតម្
ល្ិែិតរេស់ធនាគារជាតិដនក្ម្ពុជាបៅដថងទី២៧ ដែម្ីនា ឆ្្ំ ២០២០ នងិ ដថងទី១៨ ដែវិចឆិកា ឆ្្ំ២០២០ សតីពីការ
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បរៀេចំរចនាសម្ព័នធ្បាក្់ក្ម្ចីក្ៃុងក្ំ ុងបពល្ផៃុោះប ើង ក្ូវីៃ១៩ ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ បាន
បរៀេចំឥណទនសារប ើងវិញជូនអតិថិជនេ៉ែោះពាល្់ពី ក្ូវីៃ១៩ ដៃល្ានចំនួនទរក្្បាក្់សរុេ ៤៤៩.៩៨០ 
ៃុលាល្របៃើម្្បីជួយស្ាល្ភាពល្ំបាក្រេស់អតិថិជន។ 

 
 

២. របាយការណ៍រេសគ់ក្ុម្គេរក្ាភិបាល 

 

្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្សូម្ោក្់នូវរបាយការណ៍្េចំឆ្្ំរេស់ែៃួន ្ពម្ទំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុដៃល្បានបធវើសវន
ក្ម្មរួចរេស់ ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ បៅកាត់ថា (“្ក្ុម្ហ ុន”) ស្ាេច់ុងការិយេរិបចឆទចេ់ពីដថង
ទី៣១ ដែធៃូ    ឆ្្ំ២០២០។ 
 

សកលមភាពចល៉ោបង 
សក្ម្មភាពចម្្បងរេស់ ្ គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្   គឺផតល្់បសវាក្ម្មម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ   និងបសវាក្ម្មហិរញ្ញ
វតថុបផ្សងៗបៅក្ៃុង្ពោះរាជា ច្ក្ក្ម្ពុជា។ ពុំានការផ្ល្ស់េតូរជាសារវនតបល្ើសក្ម្មភាពអាជីវក្ម្មចម្្បងរេស់
ធនាគារក្ៃុងក្ំ ុងការិយេរិបចឆទបនោះបទ។ 
 

លទ្ធទលម្នប្រតិរតតិករ 

 
២០២០ 

 
េុោល៉ោរអាលលរិក  គិតជាពាន់លរៀល 

ខាតស្ាេ់ការិយេរិបចឆទ ៣១៤.៧១៣  ១.២៧៣.០១៤ 

$102,892 
$126,433 
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ឡូជីសទីក្

កសេងៗកេៀត សរបុ

ឥណទានករៀបេាំសារកឡើងវញិក្នុង ាំឡុងកេលកូ្វែី ១៩
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ភាគោភ 

្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ពុំបានដណនាំឱ្យានការដេងដចក្ភាគលាភស្ាេ់ក្ំ ុងការិយេរិបចឆទបនោះបទ។  
 

ទ្ុនរប្លុង និងសាំវិធានធន 

ពុំានការបផៃរជាសារវនតបៅបល្ើទុនេ្ម្ុង និងសំវិធានធនបៅក្ៃុងក្ំ ុងការិយេរិបចឆទបនោះបទ។ 
 

ឥណទានអាប្កក់ និងឥណទានជារ់សង៉ោស័យ 

បៅម្ុនបពល្ដៃល្របាយការណ៍ល្ទធផល្ និងរបាយការណ៍សាថ្នភាពហិរញ្ញវតថ ុ ្តូវបានបរៀេចំប ើង ្ក្ុម្្េរក្្ា    
ភិបាល្បានចត់វិធានការដៃល្ានម្ូល្ោឋ្នសម្រម្្យ បៃើម្្បីេញ្ជ្ក្់ថាវិធានការទក្់ទងបៅនរងការល្ុេបចល្នវូ
ឥណទនអា្ក្ក្់  និងការបធវើសំវិធានធនចំបពាោះឥណទនជាេ់សង្ស័យ្តូវបានបធវើប ើង បហើយបជឿជាក្់ថាម្ិនាន
ឥណទនអា្ក្ក្និងបានបធវើសំវិធានធន្គេ់្គាន់ស្ាេ់េំណុល្ជាេ់សង្ស័យ។  

បៅដថងការិយេរិបចឆទដនរបាយការណ៍បនោះ ្ ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ពុំបានៃរងពីបហតុការណ៍ ម្ួយ ដៃល្នរងេ ត្ល្
ឱ្យ ានភាពចំបាច់បៃើម្្បីជ្ម្ោះបចញពីេញ្ជីនូវឥណទនអា្ក្ក្់    ឬក្៏សំវិធានធនចំបពាោះឥណទនជាេ់សង្ស័យ
បៅក្ៃុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុនានភាពម្ិន្គេ់្គាន់ជាសារវនតប ើយ។ 
 

ប្ទ្ព៉ោយសកលមចរនត 

បៅម្ុនបពល្ដៃល្របាយការណ៍ល្ទធផល្ និងរបាយការណ៍សាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុ្តូវបានបរៀេចំប ើង្ក្ុម្្េរក្្ា  
ភិបាល្បានចត់វិធានការដៃល្ានម្ូល្ោឋ្នសម្រម្្យ បៃើម្្បីេញ្ជ្ក្់ថាេ ត្្ទព្យសក្ម្មចរនតទំងឡាយ  
ដៃល្ទំនងជាម្ិនអាចេងវិល្ម្ក្វិញបានក្ៃុង្េតិេតតិការអាជីវក្ម្មធម្មត ដៃល្បានក្ត់្តបៅក្ៃុងេញ្ជី
គណបនយ្យរេស់្ក្ុម្ហ ុន ្តូវបានកាត់េនថយតដម្ៃឱ្យបៅ្តរម្តដម្ៃដៃល្រំពរងទុក្ថានរងអាចល្ក្់បល្ើទីផ្ារ។ 

បៅដថងការិយេរិបចឆទដនរបាយការណ៍បនោះ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ពុំបានៃរងពីបហតុការណ៍ ម្ួយ ដៃល្នរងេ ត្ល្
ឱ្យានការភ័នត្ចល្ំៃល្់ការក្ំណត់តដម្ៃ្ទព្យសក្ម្មចរនត បៅក្ៃុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុនថាាន
ភាពម្ិន្តរម្្តូវប ើយ។ 
 

វិធីសាស្រសតកាំណត់តម្លៃ 

បៅដថងការិយេរិបចឆទដនរបាយការណ៍បនោះ ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ពុំបានៃរងពីបហតុការណ៍ ម្ួយដៃល្បានបក្ើត
ប ើង េ ត្ល្ឱ្យានការភ័នត្ច ំ ឬានភាពម្ិន្តរម្្តូវៃល្់វិធីសាស្រសតក្ំណត់តដម្ៃដៃល្បានអនុវតតក្នៃងម្ក្
បល្ើ្ទព្យសក្ម្ម និងេំណុល្បៅក្ៃុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុនប ើយ។ 
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រាំណុលយថាលហតុ និងរាំណុលលទ៉ោសងៗ 

បៅដថងការិយេរិបចឆទដនរបាយការណ៍បនោះ  ពុាំន៖ 

(១) េនៃុក្ ម្ួយបល្ើ្ទព្យសក្ម្មរេស់្ក្ុម្ហ ុនដៃល្បានបក្ើតប ើងបោយសារ ការោក្់េញ្ច្ំ
ស្ាេក់ារធានាចំបពាោះេំណុល្រេស់េុគគល្ ា្្ក្់ប ើយចេ់តំងពីៃំ ច់ឆ្្ំដនរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថុបនោះ ឬ 

(២) េំណុល្យថាបហតុ ម្ួយរេស់្ក្ុម្ហ ុនដៃល្បានបក្ើតប ើងតំងពីៃំ ច់ឆ្្ំ ដនរបាការណ ៍
ហិរញ្ញវតថុបនោះ។ 

តម្បយេល្់រេស់្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ ពុំានេំណុល្យថាបហត ុឬេំណុល្បផ្សងៗដៃល្្តូវបានទម្ទរឱ្យ សង
ក្ៃុង  ក្ំ ុងបពល្១២ដែប្កាយពីដថងការិយេរិបចឆទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនោះដៃល្នរង      ឬអាចានការេ៉ែោះពាល្់
ជាសារវនតៃល្់ល្ទធភាពរេស់្ក្ុម្ហ ុនក្ៃុងការេំបពញកាតពវក្ិចចរេស់ែៃួនបៅដថងក្ំណត់សងបនាោះបទ។ 

 

ករផ្ល៉ោស់រដូរម្នលហតុករណ៍ 

បៅដថងការិយេរិបចឆទដនរបាយការណ៍បនោះ ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ពុំបានៃរងពីបហតុការណ៍ ម្ួយដៃល្បានបក្ើត
ប ើង ពាក្់ព័នធនរងរបាយការណ៍បនោះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុនដៃល្អាចេ ត្ល្ឱ្យានចំនួនទរក្
្បាក្់ដៃល្បានេង្ហ្ញក្ៃុងរបាយការណ៍រេស់្ក្ុម្ហ ុនានក្ំហុស្គងធងន់ធងរបនាោះបទ 

 

ប្រតិរតតិករលិនប្រប្កតី 

តម្បយេល្់រេស់្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ ល្ទធផល្ដន្េតិេតតិការអាជីវក្ម្មរេស់្ក្ុម្ហ ុនក្ៃុងការិយេរិបចឆទបនោះម្និ
បានទទួល្រងនូវផល្េ៉ែោះពាល្់ជាសារវនតដៃល្បក្ើតបចញពីក្តរ្ ្េតិេតតិការ ឬ្ពរតតិការណ៍ទំងឡាយ  ដៃល្
ានល្ក្ខណៈជាសារវនត និងម្ិន្េ្ក្តីបនាោះប ើយ។ 

តម្បយេល្់រេស់្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ បៅចបនាល្ោះចុងការិយេរិបចឆទដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ រហតូម្ក្ទល្់នរងដថង 
បចញរបាយការណ៍បនោះ ពុំាន្េតិេតតិការ ឬ្ពរតតិការណ៍ែុស្េ្ក្តី ម្ួយ ដៃល្អាចជោះឥទធិពល្ជាសារវនត
ៃល្់ល្ទធផល្ដន្េតិេតតិការរេស់្ក្ុម្ហ ុនក្ៃុងការិយេរិបចឆទបនោះបទ។ 

 
លេើលទ្ុន 

្ក្ុម្ហ ុនម្ិនបានបបាោះផ្ាយភាគហ ុនថមីក្ំ ុងការិយេរិបចឆទហិរញ្ញវតថុបទ។  

្ក្ុម្ហ ុនពុំានក្ិចចសន្ាផតល្់ភាគហ ុនម្ិនទន់បបាោះផ្ាយ និងម្ិនានភាគហ ុនប្កាម្ក្ិចចសន្ាផតល្់សិទធិជាភាគ
ហ ុនដន្ក្ុម្ហ ុននាចុងការិយេរិបចឆទបនោះបទ។ 
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សម្ជិកប្កុលប្រឹក៉ោាភិ ល 

សាជិក្្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ដៃល្បៅេប្ម្ើការចេ់តំងពីរបាយការណ៍ចុងប្កាយរួម្ាន៖  

បលាក្ វូ ចិន 

បលាក្ វូ ស ូយុន 

បលាក្ បៅ ចុងហា្វ (បានដតងតំងបៅដថងទី៦ ដែបម្សា ឆ្្ំ២០២០) 

  

អ្តថប្រលោជន៍ររស់ប្កុលប្រឹក៉ោាភិ ល 
បៅក្ៃុង និងចុងការិយេរិបចឆទហិរញ្ញវតថុបនោះ ្ក្ុម្ហ ុនម្ិនបានចូល្រួម្ជាភាគីក្ៃុងការបរៀេចំ ម្ួយក្ៃុងបគាល្
េំណងជួយៃល្់សាជិក្្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្រេស់្ក្ុម្ហ ុន ឱ្យទទួល្បាននូវផល្្េបយជន៍បផ្សងៗតម្រយៈការ
ទិញភាគហ ុន ឬេ័ណណេំណុល្ពីសាម្ុី្ក្ុម្ហ ុន ឬ្គរោះសាថ្នៃដទបទៀតប ើយ។ 

ចេ់តំងពីចុងការិយេរិបចឆទហិរញ្ញវតថុដនឆ្្ំក្នៃងបៅ ្ ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ពុំបានទទួល្ ឬានសិទធិទទួល្នូវ            អតថ
្េបយជន៍ ម្ួយតម្រយៈការចុោះក្ិចចសន្ាដៃល្បានបធវើប ើងរវាង្ក្ុម្ហ ុន ឬរវាង្គរោះសាថ្នានដៃល្ាន
សាជិក្្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្បនាោះជាសាជិក្ ឬក្៏រវាង្ក្ុម្ហ ុនដៃល្សាជិក្្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្បនាោះ ានផល្
្េបយជន៍ដផៃក្ហិរញ្ញវតថុជាសារវនតបនាោះបទ បល្ើក្ដល្ងដតអតថ្េបយជន៍ៃដទបទៀត ដៃល្អាចបក្ើតប ើងពី   
្េតិេតតិការទំងបនាោះ ៃូចដៃល្ានេង្ហ្ញបៅក្ៃុងក្ំណត់សំគាល្់ទី២៥ ដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

 
ទ្ាំនួលខ្ុសប្តូវររស់ប្កុលប្រឹក៉ោាភិ លកនុងករលរៀរចាំរ យករណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ានភារក្ិចចបធវើការេញ្ជ្ក្់អោះអាងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ្តូវបានបរៀេចំប ើង បៃើម្្បីេង្ហ្ញ
នូវទិៃឋភាពពិត និង្តរម្្តូវដនសាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុន ស្ាេ់ការិយេរិបចឆទគិត្តរម្ដថងទី៣១ ដែធៃ ូឆ្្ំ
២០២០  ្ពម្ទំងល្ទធផល្ដន្េតិេតតិការអាជីវក្ម្ម និងសាថ្នភាពល្ំហូរសាច់្បាក្់ស្ាេ់ការិយេរិបចឆទបនោះ។  
ក្ៃុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទំងបនោះ ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្្តូវ៖ 
ក្. ប្ជើសបរីសបគាល្ការណ៍គណបនយ្យសម្្សេ បោយដផអក្បល្ើការវិនិចឆ័យ និងការបា ្ន់សាម្នយ ្ងសម្

បហតផុល្និង្េក្េបោយការ្េុង្េយ័តៃ្ពម្ទំងអនុវតតតម្បគាល្ការណ៍ទំងបនោះឱ្យបានជាេ់ល្េ់។ 
ែ. អនុបលាម្បៅតម្បគាល្ការណ៍សតង់ោររបាយការណ៍ទក្់ទងនរងហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិដនក្ម្ពុជាស្ាេ់

អងគភាពធុនតូចនិងម្ធ្យម្ បៅកាត់ថា (“ស.រ.ហ.អ.ក្.ស.ធ.ត.ម្”) និងបគាល្ការណ៍ដណនាំរេស់
ធនាគារជាតិដនក្ម្ពុជា ឬ្េសិនបេើានការ្បាសចក្ ម្ួយក្ៃុងការេង្ហ្ញនូវភាពពិត និង្តរម្្តូវ 
្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្្តូវ្បាក្ៃថាការ្បាសចក្ទំងបនោះ្តូវបានលាត្តោង ពន្យល្់ និងក្ំណត់
េរិាណឱ្យបាន្តរម្្តូវបៅក្ៃុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

គ. រក្្ាទុក្ក្ំណត់្តគណបនយ្យឱ្យបាន្គេ់្គាន់ និង្េព័នធ្តួតពិនិត្យដផៃក្ៃុង្េក្េបោយ្េសិទធភាព។ 
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 . បរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ បោយដផអក្បល្ើម្ូល្ោឋ្ននិរនតរភាពដនៃំបណើរការអាជីវក្ម្ម បល្ើក្ដល្ងដតក្ៃុង
ក្រណី សនមតយ ្ងសម្រម្្យថា ្ក្ុម្ហ ុននរងម្ិនអាចេនតបធវើ្េតិេតតិការអាជីវក្ម្មរេស់ែៃួននាបពល្អនាគត
ៃ៏ែៃ ីនិង 

ង. ្គេ់្គង និងៃរក្នាំ្ក្ុម្ហ ុនឱ្យាន្េសិទធភាព និងចូល្រួម្ក្ៃុងការសប្ម្ចចិតតសំខាន់ៗទំងអស់ដៃល្
ានឥទធិពល្ជាសារវនតបល្ើ្េតិេតតិការ បហើយ្តូវ្បាក្ៃថាការសប្ម្ចចិតតបល្ើក្ិចចការទំងបនោះ្តូវបាន
្ៃុោះេញ្ច្ំងយ ្ង្តរម្្តូវបៅក្ៃុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្អោះអាងថា ្ក្ុម្ហ ុនបានអនុវតតតម្រាល្់ល្ក្ខែណឌត្ម្ូវខាងបល្ើក្ៃុងការបរៀេច ំ   
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

 
ប្រតិរតដកិរសាំខន់ៗកនុងកាំៃុងករិយររិលចេទ្ម្នរ យករណ៍ 

្េតិេតតិការសំខាន់ៗក្ៃុងក្ំ ុងការិយេរិបចឆទដនរបាយការណ៍ ្តូវបានេង្ហ្ញបៅក្ៃុងក្ំណត់សាគ្ល្់ទី២៨ បៅ
ក្ៃុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

 

លសចកតីតថៃងករណ៍ររស់ប្កុលប្រឹក៉ោាភិ ល 

តម្ទស្សនៈរេស់្ក្ុម្្េរក្ា្ភិបាល្ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុដៃល្បានភាជ្េ់ចេ់ពីទំព័រទី ១០ ៃល្់ ៤១ បាន
េង្ហ្ញនូវទិៃឋភាពពិត និង្តរម្្តូវដនសាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុននាដថងទី៣១ ដែធៃូ ឆ្្ំ២០២០ និងល្ទធ
ផល្ដន្េតិេតតិការ ្ពម្ទំងសាថ្នភាពល្ំហូរសាច់្បាក្់រេស់្ក្ុម្ហ ុនស្ាេ់ការិយេរិបចឆទបនោះ បោយ
អនុបលាម្បៅតម្សតង់ោររបាយការណ៍ទក្់ទងនរងហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិដនក្ម្ពុជាស្ាេ់អងគភាពធុនតូច និង
ម្ធ្យម្  និងបគាល្ការណ៍ដណនាំរេស់ធនាគារជាតិដនក្ម្ពុជា។ 

 
តងនាម្ឱ្យ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ 
 
 
 
 
 
 
  វូ ចិន  
្េធាន្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្  
រាជធានីភៃំបពញ ្ពោះរាជា ច្ក្ក្ម្ពុជា 
ដថងទី១២ ដែឧសភា ឆ្្ំ២០២១
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៣. របាយការណ៍រេសស់វនក្រឯក្រាជយ 
 

លតិលោរល់ 
បយើងែ្ុំបានបធវើសវនក្ម្មបៅបល្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស់ ្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី ម្.ក្ បៅកាត់ថា 
(“្ក្ុម្ហ ុន”) រួម្ានរបាយការណ៍សាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុនាដថងទ៣ី១ ដែធៃូ ឆ្្ំ២០២០ ្ពម្ទំងរបាយការណ៍ 
ល្ទធផល្    របាយការណ៍េដ្ម្េ្ម្ួល្ម្ូល្ធន និងរបាយការណ៍ល្ំហូរសាច់្បាក្់ ស្ាេ់ចុងការិយេរិបចឆទ
ហិរញ្ញវតថុ ្ពម្ទំងបសចក្តីសបងខេដនបគាល្ការណ៍គណបនយ្យសំខាន់ៗ និងក្ំណត់សាគ្ល្់បផ្សងៗបទៀត ដៃល្
ានេង្ហ្ញចេ់ពីទំព័រទី ១០ ៃល្់ ៤១។ 
 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុនស្ាេ់ការិយេរិបចឆទដថងទី៣១ ដែធៃូ ឆ្្ំ២០១៩ ្តូវបានបធវើសវនក្ម្ម
បោយ គណបនយ្យក្រជំនាញម្ួយបផ្សងបទៀត ដៃល្បានបចញរបាយការណ៍បៅដថងទី២៧ ដែបម្សា ឆ្្ំ២០២០ 
បោយបានេបញ្ចញ ម្តិបយេល្់ពិត និង្តរម្្តូវបៅបល្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនោះ។ 
 
តម្ម្តិបយេល្់រេស់បយើងែ្ុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុេង្ហ្ញនូវទិៃឋភាពពិត និង្តរម្្តូវដនសាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុ
រេស់ ្ក្ុម្ហ ុននាដថងទី៣១ ដែធៃូ ឆ្្ំ២០២០ ្ ពម្ទំងល្ទធផល្ដន្េតិេតតិការអាជីវក្ម្ម និងសាថ្នភាពល្ំហូរសាច់
្បាក្់រេស់្ក្មុ្ហ ុនស្ាេ់ៃំ ច់ឆ្្ំបនោះ     បោយអនុបលាម្បៅតម្សតង់ោររបាយការណ៍ទក្់ទងនរងហិរញ្ញ
វតថុអនតរជាតិដនក្ម្ពុជា ស្ាេ់អងគភាពធុនតូច និងម្ធ្យម្ និងបគាល្ការណ៍ដណនាំរេស់ធនាគារជាតិដនក្ម្ពុជា។ 
 
លូលដ្ឋ៉ោនកនុងកររលញ្ចញលតិលោរល់ 
បយើងែ្ុំបានបធវើសវនក្ម្មបោយអនុបលាម្បៅតម្សតង់ោរសវនក្ម្មអនតរជាតិដនក្ម្ពុជា (“ស.ស.អ.ក្”)។ កាតពវ 
ក្ិចចរេស់បយើងែ្ុំបានបធវើតម្សតង់ោរ ្តវូបានពណ៌នាេដនថម្ក្ៃុងក្ថាែណឌ   ទំនួល្ែុស្តូវរេស់សវនក្រឯក្រាជយ្
បល្ើការបធវើសវនក្ម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ដនរបាយការណ៍រេស់បយើងែ្ុំ។ បយើងែ្ុំបជឿជាក្់ថា ភសតតុងសវនក្ម្ម
ដៃល្បយើងែ្ុំ្េម្ូល្បានានភាព្គេ់្គានន់ិងសម្្សេស្ាេ់ជាម្ូល្ោឋ្នក្ៃុងការេបញ្ចញម្តិរេស់បយើងែ្ុំ។ 

 
ទ្ាំនួលខ្ុសប្តូវឯករាជ៉ោយភាព និងប្កលសីលធល៌ 
បយើងែ្ុំានភាពឯក្រាជ្យពី្ក្ុម្ហ ុន្សេតម្ ្ក្ម្សីល្ធម្៌ស្ាេ់គណបនយ្យក្រជំនាញ និងសវនក្រ ដនវិទា្
សាថ្នគណបនយ្យក្រជំនាញ និង សវនក្រក្ម្ពុជា(“្ក្ម្សីល្ធម្៌”) និង ្ក្ម្សីល្ធម្៌អនតរជាតិស្ាេ់
គណបនយ្យក្រ ្ក្ម្សីល្ធម្៌ស្ាេ់គណបនយ្យក្រជំនាញអនតរជាតិ (រួម្ទំងសតង់ោរឯក្រាជ្យអនតរជាតិ) 
(“្ក្ម្សីល្ធម្៌ IESBA”) បហើយបយើងបានេំបពញនូវការទទួល្ែុស្តូវខាងសីល្ធម្៌បផ្សងបទៀតរេស់បយើង 
បោយអនុបលាម្តម្្ក្ម្សីល្ធម្៌ និង ្ក្ម្សីល្ធម្៌រេស់ IESBA។ 
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ព័ត៌ម្នលប្ៅពីរ យករណ៍ហិរញ្ញវតថុ និងរ យករណ៍ររស់សវនករ 

្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្រេស់្ក្ុម្ហ ុន ានទទួល្ែុស្តូវនូវព័ត៌ានបផ្សងបទៀត។ ព័ត៌ានបផ្សងៗរួម្ព័ត៌ានដៃល្
ានក្ៃុងរបាយការណ៍រេស់្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្   េ៉ែុដនតម្ិនរួម្េញ្ចូល្នូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុន   និង
របាយការណ៍រេស់សវនក្រឯក្រាជ្យបយើងែ្ុំបទ។ 
 
តម្ម្តិបយេល្់រេស់បយើងែ្ុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុន ម្ិនរួម្េញ្ចូល្ព័ត៌ានបផ្សងៗ បហើយបយើង
ម្ិនបានេង្ហ្ញពីទ្ម្ង់ដនការសនៃិោឋ្នបល្ើការធានា ម្ួយប ើយ។ 
 

ទក្់ទងជាម្ួយនរងការបធវើសវនក្ម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុន បយើងែ្ុំានកាតពវក្ិចចក្ៃុងការអាន
ព័ត៌ានបផ្សងៗ និងពិចរ ថាបតើព័ត៌ានបផ្សងៗ ានភាពម្និ្សេគា្្ជាសារវនត ជាម្ួយរបាយការណ ៍   
ហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុន ឬការយល្់ ៃរងរេស់បយើងែ្ុំទទួល្បានពីសវនក្ម្ម បេើម្ិនៃូបច្្ោះបទ ក្ំហុស្គងជាសារវនត
្តូវបានេង្ហ្ញ។  
 
្េសិនបេើដផអក្បល្ើការង្រដៃល្បយើងែ្ុំបានអនុវតត ្េសិនបេើបយើងែ្ុំសនៃិោឋ្នថាានក្ំហុស្គងជាសារវនតបល្ើ
ព័ត៌ាន បផ្សងៗ បយើងែ្ុំត្ម្ូវឱ្យរាយការណ៍ពីការពិត េ៉ែុដនតបយើងែ្ុមំ្ិនានអវីបៃើម្្បីរាយការណ៍ក្ៃុងក្រណីបនោះបទ។  
 
ទ្ាំនួលខ្ុសប្តូវររស់ប្កុលប្រឹក៉ោាភិ លលលើរ យករណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ ជាអៃក្ទទួល្ការែុស្តូវក្ៃុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុដៃល្េង្ហ្ញនូវទិៃឋភាពពិត នងិ
្តរម្្តូវ បោយអនុបលាម្បៅតម្សតង់ោររបាយការណទ៍ក្ទ់ងនរងហិរញ្ញវតថុអនតរជាតដិនក្ម្ពុជា ស្ាេ់អងគភាព
ធុនតូច និងម្ធ្យម្      និងបគាល្ការណ៍ដណនាំរេស់ធនាគារជាតិដនក្ម្ពុជា។ ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ក្៏ទទួល្ែុស្តូវ
ក្ៃុងការ្តួតពិនិត្យដផៃក្ៃុង ដៃល្្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ក្ំណត់ថាានភាពចំបាច់ក្ៃុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
រេស់្ក្ុម្ហ ុន  បអាយបជៀសផុតពីកំ្ហុស្គងជាសារវនតដៃល្េ ត្ល្ម្ក្ពីការដក្ៃងេនៃំ ឬការភ័នត្ច ំ។ 
 
ក្ៃុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថរុេស់្ ក្ុម្ហ ុន    ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ានភារក្ិចចបធវើការវាយតដម្ៃពីល្ទធផល្ដន     
ល្ទធភាពរេស់្ក្ុម្ហ ុនក្ៃុងការេនតនិរនតភាព បហើយបធវើការេង្ហ្ញ ៃូចដៃល្ានេញ្ហ្ទក្់ទងបៅនរងការេនតនិរនត
ភាព និងការប្េើ្បាស់ម្ូល្ោឋ្ននិរនតភាពគណបនយ្យ  ល្ុោះ្តដត្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ានេំណងរំលាយ្ក្ុម្ហ នុ  
ឬេញ្្ឈេ់្េតិេតតិការ    ឬម្និានជប្ម្ើស្បាក្ៃ ម្ួយ េ៉ែុដនត្តូវដតបធវើៃូបចៃោះ។ 
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ទ្ាំនួលខ្ុសប្តូវររស់សវនករឯករាជ៉ោយលលើរ យករណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
បគាល្េំណងរេស់បយើងែ្ុំ គឺបៃើម្្បីទទួល្បានអំណោះអំ ងយ ង្សម្បហតុផល្ ថាបតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថពុុំ
ានក្ំហុស្គងជាសារវនតដៃល្េ ត្ល្ម្ក្ពីការដក្ៃងេនៃ ំ ឬការភ័នត្ច ំ និងបចញនវូរបាយការណ៍រេស់សវនក្រ
ឯក្រាជ្យដៃល្ានការេបញ្ចញម្តិបយេល្់េស់បយើងែ្ុំ។ អំណោះអំ ងយ ង្សម្បហតផុល្ គឺជាអំណោះអំ ង
ក្្ម្ិតែពស់ េ៉ែុដនតម្ិនអាចធានាថាម្តិបយេល្់រេស់សវនក្ម្មអនុបលាម្បៅតម្សតងោ់រសវនក្ម្មអនតរជាតិដនក្ម្ពុជា 
ដតងដតការពារនូវក្ំហុស្គងជាសារវនត    បៅបពល្បក្ើតានប ើងបនាោះបទ។ ភាពែុស្គងដៃល្េ ត្ល្ម្ក្ពីការ
ដក្ៃងេនៃ ំឬការភ័នត្ច ំ ្តូវបានពិចរ ថាជាក្ំហុស្គងជាសារវនត ្េសិនបេើជាល្ក្ខណៈម្ួយៗ ឫជាល្ក្ខណៈ
រួម្ផតុ ំ អាចានឥទធិពល្បល្ើការសប្ម្ចចិតតបសៃឋក្ិចចរេស់អៃក្ប្េើ្បាស់បល្ើម្ូល្ោឋ្នដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
បនោះ។ 

 
ជាដផៃក្ម្ួយដនសវនក្ម្មអនុបលាម្បៅតម្សតង់ោរសវនក្ម្មអនតរជាតិដនក្ម្ពុជា បយើងែ្ុំអនុវតតការវិនិចឆ័យបោយ
ជំនាញវិជាជ្ជីវៈ និងរក្្ាបាននូវការសង្ស័យបោយជំនាញវជិាជ្ជីវៈតម្រយៈការបធវើសវនក្ម្ម។ បយើងបានបធវើ៖ 
 
• ក្ំណត់ និងការវាយតដម្ៃហា្និភ័យក្ំហុស្គងជាសារវនតដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុនេ តល្្

ម្ក្ពីការដក្ៃងេនៃំ ឬការភ័នត្ច ំ និងទទួល្ែុស្តូវបល្ើការបរៀេចំ និងអនុវតតតម្នីតិវិធីសវនក្ម្មអាច
ប្ៃើយតេបៅនរង ហា្និភ័យទំងបនាោះ បៃើម្្បីទទួល្បាននូវភសតុតងសវនក្ម្ម្គេ់្គាន់ និងសម្្សេ បៃើម្ប្ី
ផតល្់នូវម្ូល្ោឋ្នក្ៃុងការេបញ្ចញម្តិបយេល្់រេស់បយើងែ្ុំ។ ហា្និភ័យដនការម្ិនរក្ប ើញក្ំហសុ្គងជា
សារវនត ជាល្ទធផល្េ ត្ល្ម្ក្ពីការដក្ៃងេនៃំប្ចើនជាងការភ័នត្ច ំ ការដក្ៃងេនៃំ បោយសារដតការ
ដក្ៃងេនៃំអាចពាក្់ព័នធនរងការ ុេ ិតគា្្ ការល្ួចេនៃំ ការល្ុេបចល្បោយបចតនា ការេក្្សាយែុស 
ឬការេៃិបសធដនការ្តួតពិនិត្យដផៃក្ៃុង។ 
 

• ដសវងយល្់ពីការ្តួតពិនិត្យដផៃក្ៃុងដៃល្ពាក្់ព័នធបៅនរងការបធវើសវនក្ម្ម បៃើម្្បីបរៀេចនំីតិវិធសីវនក្ម្មដៃល្
្តរម្្តូវបៅតម្សាថ្នភាព េ៉ែុដនតម្ិនដម្នក្ៃុងបគាល្េំណងដនការេង្ហញ្ម្តិបយេល្់បល្ើ្េសិទធិភាពដនការ
្តួតពិនិត្យដផៃក្ៃុងរេស់្ក្ុម្ហ ុនបនាោះបទ។ 

 

• វាយតដម្ៃនូវភាពសម្្សេដនបគាល្នបយបាយគណបនយ្យដៃល្បានអនុវតត នងិភាពសម្បហតុផល្ដន
គណបនយ្យ    បា ្ន់សាម្ន ្ពម្ទំងក្ំណត់េង្ហ្ញដៃល្ពាក្់ព័នធដៃល្បានបរៀេចំបោយ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្។ 
 

• បធវើបសចក្តីសនៃិោឋ្នបល្ើភាពសម្្សេដនម្ូល្ោឋ្ននិរនតរភាពគណបនយ្យដៃល្គណៈ្គេ់្គងប្េើ្បាស់ និង
ដផអក្បល្ើភសតុតងសវនក្ម្មដៃល្ទទួល្បាន ថាបតើភាពម្ិនានច្ាស់លាស់ជាសារវនតអាចបក្ើតាន ទក្់ទង
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បៅនរង្ពរតតិការណ៍ ឬល្ក្ខែណឌដៃល្អាចសង្ស័យយ ្ងខាល្ំងបល្ើសម្តថភាពរេស់្ក្ុម្ហ ុនក្ៃុងការេនតនិរនតរ
ភាព។ ្េសិនបេើបយើងែ្ុសំនៃិោឋ្នថា ភាពម្ិនានច្ាស់លាស់ជាសារវនតបក្ើតប ើង បយើងែ្ុំ្តូវបានទម្ទរ
ការយក្ចិតតទុក្ោក្់បៅក្ៃុងរបាយការណ៍  សវនក្រឯក្រាជ្យរេស់បយើងែ្ុំ ភាជ្េ់នរងការេង្ហ្ញការទក្់ទងបៅ
ក្ៃុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុន ឬបេើការេង្ហ្ញដេេបនោះ គឺម្ិន្គេ់្គាន ់ បនាោះម្តិបយេល្់រេស់
បយើងែ្ុំនរងដក្ដ្េ។ ការសនៃោិឋ្នរេស់បយើងែ្ុ ំគឺដផអក្បល្ើ ភសតុតងសវនក្ម្មដៃល្ទទួល្បានរហូតៃល្់កាល្
េរិបចឆទដនរបាយការណ៍សវនក្រឯក្រាជ្យរេស់បយើងែ្ុំ។ បទោះេីជាយ ្ង ក្៏បោយ្ពរតតិការណ៍ ឬល្ក្ខែណឌ
នាបពល្អនាគតអាច េងកឱ្យ្ក្ុម្ហ ុនេញ្្ឈេ់នូវភាពនិរនតរភាពបាន។ 

 

• វាយតដម្ៃបល្ើភាព្គេ់្គានដ់នការេង្ហញ្ជារួម្រចនាសម្ព័នធ     និងាតិកាបៅក្ៃុងរបាយការណហ៍ិរញ្ញវតថុ
រេស់្ក្ុម្ហ ុនរួម្ានក្ំណត់េង្ហ្ញព័ត៌ានថាបតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស់្ក្ុម្ហ ុនេង្ហ្ញពី   ្ េតិេតតិ
ការ និង្ពរតតកិារ្េក្េបោយបសចក្តីសប្ម្ចក្ៃុងការេង្ហ្ញនូវភាព្តរម្្តូវដៃរ ឬបទ។ 

 
បយើងែ្ុំទក្់ទងជាម្ួយ្ក្ុម្្េរក្្ាភិបាល្ពាក្់ព័នធនរងេញ្ហ្ៃដទបទៀតក្៏ៃូចជាវិសាល្ភាពដៃល្បានប្គាងទុក្និង
ការក្ំណតប់ពល្បវលាដនការបធវើសវនក្ម្ម និងការដសវងរក្េញ្ហ្សវនក្ម្មសំខាន់ៗរួម្េញ្ចូល្ទំងក្ងវោះខាតសំខាន់
 ម្ួយបល្ើ្េព័នធ្តួតពិនិត្យដផៃក្ៃុងដៃល្បានក្ត់សាគ្ល្់ក្ៃុងក្ំ ុងបពល្បធវើសវនក្ម្មរេស់បយើងែ្ុំ។ 

 
រញ្ហ៉ោលទ៉ោសងៗ 
របាយការណ៍បនោះ្តូវបានបធវើប ើង ស្ាេ់ភាគហ ុនិក្រេស់្ក្ុម្ហ ុនដតេ៉ែុប ្្ោះ។ បយើងែ្ុំម្ិនទទួល្ែុស្តវូ 
ចំបពាោះែៃរម្សារដនរបាយការណ៍បនោះស្ាេ់េុគគល្បផ្សងបទៀតប ើយ។ 
 

 
រាជធានីភៃំបពញ  
្ពោះរាជា ច្ក្ក្ម្ពុជា 
ដថងទី១២ ដែឧសភា ឆ្្ំ២០២១ 
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៤. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុសវនក្រឯក្រាជយ 
❖ រ យករណ៍សាថ៉ោនភាពហិរញ្ញវតថុ 
ន្ម្ថៃទ្ី៣១ តខ្ធនូ ឆ្៉ោាំ២០២០ 

 កាំណត ់ ២០២០  ២០១៩ 

 សម្គ៉ោល់ េុោល៉ោរអាលលរិក  គិតជាពាន់លរៀល  េុោល៉ោរអាលលរិក 
ប្ទ្ព៉ោយសកលម       
សាច់្បាក់្ក្ៃុងដៃ ៦ ៥.០៥៦    ២០.៤៥២    ៩.៩៣៦  
សម្តុល្្យបៅធនាគារជាតិដនក្ម្ពុជា ៧  ៧៥.៧៧៣    ៣០៦.៥០២    ៧៥.០០០  
សម្តុល្្យបៅធនាគារបផ្សងៗ ៨  ១១២.០២៥   ៤៥៣.១៤១    ១៦៦.៨៣៩  
ឥណទនបៅអតិថិជន ៩ ១.២៧៤.៧៦៩   ៥.១៥៦.៤៤១   ៧៦៥.៦០៩  
គណនី្តូវទទួល្បផ្សងៗ ១០ ១៩.១៣០  ៧៧.៣៨១  ៥.២១៩ 
្ទព្យសម្្បតត ិនិងេរិកាខរ្ ១១  ២០.០៦៧    ៨១.១៧១    ៣២.២២៦  
្ទព្យសក្ម្មអរេូី ១២ ៣៩  ១៥៨  ៣.១២៨ 
       
ប្ទ្ព៉ោយសកលមសរុរ  ១.៥០៦.៨៥៩  ៦.០៩៥.២៤៦  ១.០៥៧.៩៥៧ 
       
រាំណុល និងលូលធន       
រាំណុល       
ក្ម្ច ី ១៣  ៧៤០.០០០   ២.៩៩៣.៣០០    -  
គណនី្តូវេង់បផ្សងៗ ១៤ ៤០.៨១៩  ១៦៥.១១៣  ១៧.២០៤ 
       
រាំណុលសរុរ  ៧៨០.៨១៩  ៣.១៥៨.៤១៣  ១៧.២០៤ 
       
លូលធន       
បៃើម្ទុន ១៥  ១.៥០០.០០០   ៦.០៦៧.៥០០    ១.៥០០.០០០  
ទុនេ្ម្ុងតម្ច្ាេ់ ១៦ ១១៨.១១០  ៤៧៧.៧៥៦  ៧.៦៥៦ 
ខាតេងគរ  (៨៩២.០៧០)  (៣.៦០៨.៤២៣)  (៤៦៦.៩០៣) 
       
លូលធនសរុរ  ៧២៦.០៤០  ២.៩៣៦.៨៣៣  ១.០៤០.៧៥៣ 
       
រាំណុល និងលូលធនសរុរ 

 
១.៥០៦.៨៥៩  ៦.០៩៥.២៤៦  ១.០៥៧.៩៥៧ 
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❖ រ យករណ៍លទ្ធទល  

 សប្ម្រ់ករិយររិលចេទ្ម្ថៃទ្ី៣១ តខ្ធនូ ឆ្៉ោាំ២០២០ 

  ម្ថៃទី្១ តខ្លករា ឆ្៉ោាំ២០២០  ម្ថៃទី្៣១  តខ្កកកដ្  ឆ្៉ោាំ២០១៨ 
  េល់  េល់ 
 កាំណត ់ ម្ថៃទី្៣១ តខ្ធនូ ឆ្៉ោាំ២០២០  ម្ថៃទី្៣១  តខ្ធនូ ឆ្៉ោាំ២០១៩ 

 សម្គ៉ោល់ េុោល៉ោរអាលលរិក  គិតជាពាន់លរៀល  េុោល៉ោរអាលលរិក 

       
ចំណូល្ការ្បាក្់ ១៧ ១៤៧.៧១០  ៥៩៧.៤៨៧  ៥៩.៧៥៩ 
ចំ យការ្បាក្់  ១៨  (៥.៩៧១)   (២៤.១៥៣)   - 

       
ចំណូល្ការ្បាក្់សុទធ  ១៤១.៧៣៩  ៥៧៣.៣៣៤  ៥៩.៧៥៩ 

       
សំវិធានធនស្ាេ់ឥណទនជាេ់សង្ស័យ ៩ (១៥៩.៨៨១)  (៦៤៦.៧១៩)  - 
ចំណូល្្េតិេតតិការបផ្សងៗ ១៩  ១៧.៣៥០    ៧០.១៨១    ១៥.២០៥  
ចំ យេុគគល្កិ្ ២០  (២២២.៦៥៥)   (៩០០.៦៣៩)   (៣៥០.៣៩៩) 
ចំ យរំល្ស់ ២១ (១៥.២៤៨)  (៦១.៦៧៨)  (១៩.២៧៣) 
ចំ យទូបៅ និងចំ យរៃឋបាល្ ២២ (៧៤.៣៦១)  (៣០០.៧៩០)  (១៦៣.៧៩១) 

       
ខាតម្ុនេង់ពនធ  (៣១៣.០៥៦)  (១.២៦៦.៣១១)  (៤៥៨.៤៩៩) 
ចំ យពនធ ២៣ (១.៦៥៧)  (៦.៧០៣)  (៧៤៨) 
        
ខាតសុទធស្ាេ់ការិយេរិបចឆទ  (៣១៤.៧១៣)  (១.២៧៣.០១៤)  (៤៥៩.២៤៧) 
       
ចំណូល្ល្ម្អិតបផ្សងៗ េនាទ្េ់ពគីិតពនធរួច  -  -  - 
       
ខាតបផ្សងៗសរុេការិយេរិបចឆទ  (៣១៤.៧១៣)  (១.២៧៣.០១៤)  (៤៥៩.២៤៧) 
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❖ រ យករណ៍រតប្លរប្លួលលូលធន 
សប្ម្រ់ករិយររិលចេទ្ម្ថៃទ្ី៣១ តខ្ធន ូឆ្៉ោាំ២០២០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 កាំណត ់ លេើលទុ្ន  

ទ្ុនរប្លុងតល
ច៉ោារ់  ខតរងេរ  សរុរ 

 សម្គ៉ោល់ េុោល៉ោរអាលលរិក  េុោល៉ោរអាលលរិក  េុោល៉ោរអាលលរិក  េុោល៉ោរអាលលរិក 
         
សលតុល៉ោយន្ម្ថៃទ្៣ី១ តខ្កកកដ្ ឆ្៉ោាំ២០១៨ 
(កលររិលចេទ្ម្នករចុះរញ្ជីពាណិជជកលម)  ១.៥០០.០០០  -     -  ១.៥០០.០០០  

ខាតសុទធស្ាេ់ការិយេរិបចឆទ                 
តំ ងឱ្យខាតបផ្សងៗសរុេ  -  -  (៤៥៩.២៤៧)  (៤៥៩.២៤៧) 

         
ប្រតិរតតកិរជាលួយភាគហ និុក         
ការបផៃរបៅទុនេ្មុ្ង តំ ងឱ្យ្េតិេតតិ
ការជាមួ្យភាគហ ុនិក្សរុេ  -  ៧.៦៥៦  (៧.៦៥៦)  - 

         
សលតុល៉ោយន្ម្ថៃទី្៣១ តខ្ធនូ ឆ្៉ោាំ ២០១៩/  
ម្ថៃទី្១ តខ្លករា ឆ្៉ោាំ២០២០  ១.៥០០.០០០  ៧.៦៥៦  (៤៦៦.៩០៣)  ១.០៤០.៧៥៣  

         
ខាតសុទធស្ាេ់ការិយេរិបចឆទ                 
តំ ងឱ្យខាតបផ្សងៗសរុេ  -     -     (៣១៤.៧១៣)  (៣១៤.៧១៣) 

         
ប្រតិរតតកិរជាលួយភាគហ និុក         
ការបផៃរបៅទុនេ្មុ្ង តំ ងឱ្យ្េតិេតតិ
ការជាមួ្យភាគហ ុនិក្សរុេ  -     ១១០.៤៥៤   (១១០.៤៥៤)   -    

         
សលតុល៉ោយន្ម្ថៃទ្៣ី១ តខ្ធនូ ឆ្៉ោាំ ២០២០  ១.៥០០.០០០  ១១៨.១១០  (៨៩២.០៧០)  ៧២៦.០៤០ 
         
(គិតជាពាន់បរៀល្)  ៦.០៦៧.៥០០  ៤៧៧.៧៥៦  (៣.៦០៨.៤២៣)  ២.៩៣៦.៨៣៣ 
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❖ រ យករណ៍លាំហូរសាច់ប្ ក់ 
សប្ម្រ់ករិយររិលចេទ្ម្ថៃទ្ី៣១ តខ្ធន ូឆ្៉ោាំ២០២០ 

  ម្ថៃទី្១ តខ្លករា ឆ្៉ោាំ២០២០  ម្ថៃទី្៣១ តខ្កកកដ្ ឆ្៉ោាំ២០១៨ 
  េល់  េល់ 
 កាំណត ់ ម្ថៃទី្៣១ តខ្ធនូ ឆ្៉ោាំ២០២០  ម្ថៃទី្៣១ តខ្ធនូ ឆ្៉ោាំ២០១៩ 

 សម្គ៉ោល់ េុោល៉ោរអាលលរិក  គិតជាពាន់លរៀល  េុោល៉ោរអាលលរិក 
       

លាំហូរសាច់ប្ ក់ពីសកលមភាពប្រតិរតតិករ       
ខាតម្ុនេង់ពនធ  (៣១៣.០៥៦)  (១.២៦៦.៣១១)  (៤៥៨.៤៩៩) 
និយ័តក្ម្ម៖       
សំវិធានធនស្ាេ់ឥណទនជាេ់សង្ស័យ ៩ ១៥៩.៨៨១  ៦៤៦.៧១៩  - 
រំល្ស់្ទព្យសក្ម្មអរូេី ១២ ៣.០៨៩  ១២.៤៩៥  ៤.៩៤២    
រំល្ស់្ទព្យសម្្បតត ិនិងេរិកាខរ្ ១១  ១២.១៥៩    ៤៩.១៨៣    ១៤.៣៣១  
ចំ យការ្បាក្ ់ ១៨  ៥.៩៧១    ២៤.១៥៣    -  

       
ខាត្េតិេតតិការម្ុនបពល្េដ្ម្េ្មួ្ល្បៃើម្ទុន
េងវិល្  (១៣១.៩៥៦)  (៥៣៣.៧៦១)  (៤៣៩.២២៦) 

        
េដ្ម្េ្មួ្ល្បៃើម្ទុនេងវិល្៖       
ឥណទនបៅអតិថិជន  (៦៦៩.០៤១)  (២.៧០៦.២៧១)  (៧៦៥.៦០៩) 
គណនី្តូវទទួល្បផ្សងៗ  (១៣.៩១១)  (៥៦.២៧០)  (៥.២១៩) 
គណនី្តូវេង់បផ្សងៗ  ១៩.៥៩៦  ៧៩.២៦៦  ១៧.២០៤ 

        

សាច់្បាក់្ប្េើក្ៃុងសក្ម្មភាព្េតិេតតិការ  (៧៩៥.៣១២)  (៣.២១៧.០៣៦)  (១.១៩២.៨៥០) 
ពនធដៃល្បានេង់   (១.៦៥៧)   (៦.៧០៣)   (៧៤៨) 
ការ្បាក្់បានេង់   (១.៩៥២)   (៧.៨៩៦)   - 
្បាក់្តម្កល់្តម្ច្ាេ់  -   -   (៧៥.០០០) 
        

សាច់្បាក់្សុទធប្េើក្ៃុងសក្ម្មភាព្េតិេតតកិារ  (៧៩៨.៩២១)  (៣.២៣១.៦៣៥)  (១.២៦៨.៥៩៨) 
        
លាំហូរសាច់ប្ ក់ពីសកលមភាពវនិិលោគ       
ការទិញ្ទព្យសម្្បតតិ និងេរិកាខ្រ ១១  -   -   (៤៦.៥៥៧) 
ការទិញ្ទព្យសក្ម្មអរូេី ១២  -      -      (៨.០៧០)    
       

សាច់្បាក់្សុទធប្េើក្ៃងុសក្ម្មភាពវិនិបយគ  -   -   (៥៤.៦២៧) 
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  ម្ថៃទី្១ តខ្លករា ឆ្៉ោាំ២០២០  ម្ថៃទី្៣១ តខ្កកកដ្ ឆ្៉ោាំ២០១៨ 
  េល់  េល់ 
 កាំណត ់ ម្ថៃទី្៣១ តខ្ធនូ ឆ្៉ោាំ២០២០  ម្ថៃទី្៣១ តខ្ធនូ ឆ្៉ោាំ២០១៩ 

 សម្គ៉ោល់ េុោល៉ោរអាលលរិក  គិតជាពាន់លរៀល  េុោល៉ោរអាលលរិក 
       
លាំហូរសាច់ប្ ក់ពីសកលមភាពហិរញ្ញរ៉ោបទាន       
្បាក់្បានពីការបបាោះផ្ាយភាគហ នុ ១៥ -  -  ១.៥០០.០០០ 
សាច់្បាក់្ទទលួ្បានពីក្ម្ច ី  ៧៤០.០០០    ២.៩៩៣.៣០០   - 

       
សាច់្បាក់្សុទធពីសក្ម្មភាពហរិញ្ញេ្បទន  ៧៤០.០០០    ២.៩៩៣.៣០០   ១.៥០០.០០០  
       

(តាំហយ)/កាំលណើនសុទ្ធម្នសាច់ប្ ក់ និងសាច់
ប្ ក់សលលូល   (៥៨.៩២១)    (២៣៨.៣៣៥)   ១៧៦.៧៧៥  

សាច់ប្ ក់ និងសាច់ប្ ក់សលលូលលៅលេើល
ករិយររិលចេទ្  ១៧៦.៧៧៥    ៧១៥.០៥៥    - 

       

សាច់ប្ ក់ និងសាច់ប្ ក់សលលូលលៅចុង
ករិយររិលចេទ្   ១១៧.៨៥៤    ៤៧៦.៧២០   ១៧៦.៧៧៥ 

 

សាច់្បាក់្ និងសាច់្បាក់្សម្ម្ូល្រួម្ាន៖ 

  ម្ថៃទី្១ តខ្លករា ឆ្៉ោាំ២០២០  ម្ថៃទី្៣១ តខ្កកកដ្ ឆ្៉ោាំ២០១៨ 
  េល់  េល់ 
 កាំណត ់ ម្ថៃទី្៣១ តខ្ធនូ ឆ្៉ោាំ២០២០  ម្ថៃទី្៣១ តខ្ធនូ ឆ្៉ោាំ២០១៩ 

 សម្គ៉ោល់ េុោល៉ោរអាលលរិក  គិតជាពាន់លរៀល  េុោល៉ោរអាលលរិក 
       
សាច់្បាក់្ក្ៃុងដៃ ៦ ៥.០៥៦  ២០.៤៥២  ៩.៩៣៦ 
សម្តុល្្យបៅធនាគារជាតិ (ម្ិនរួម្េញ្ចូល្្បាក្់
តម្កល់្តម្ច្ាេ់) ៧ ៧៧៣    ៣.១២៧    - 

សម្តុល្្យបៅធនាគារបផ្សងៗ ៨  ១១២.០២៥    ៤៥៣.១៤១    ១៦៦.៨៣៩  
       

  ១១៧.៨៥៤   ៤៧៦.៧២០   ១៧៦.៧៧៥ 
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សក្ម្មភាពក្ិចចការសងគម្ 

១. សក្ម្មភាពសងគម្រេសគ់ក្ុម្ហ ុន  
 

❖ ប្ពឹតតិករណ៍ ល់ទាត់ 
ក្ីឡាគឺជាដផៃក្សំខាន់ម្ួយដនការល្ូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍន៍រេស់េុគគល្ិក្បយើង។ វាជួយក្ៃុងការ
អភិវឌ្ឍសុែភាពផៃូវចិតតនិងសុែភាពរាងកាយ។ បោយបម្ើល្ប ើញពីសារៈសំខាន់បនោះបយើងបានេបងកើត
ក្ៃរេក្ីឡា ម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុ ហា្វ្ម្ីល្ី និងេបងកើត្ក្ុម្ក្ីឡាបាល្់ទត់ និងបាល្់បបាោះ។ 

 

តម្រយៈការចូល្រួម្បល្ងក្ីឡានិងបហគម្ េុគគល្ិក្រេស់បយើងទទួល្បានជំនាញេទពិបសាធន៍ និង
ទំនុក្ចិតត ដៃល្ាន្េបយជន៍ស្ាេ់ការអភិវឌ្ឍេុគគល្ិក្ល្ក្ខណៈរេស់ពួក្បគជាពិបសសការេបងកើត
ទំនាក្់ទំនងរឹងាំបៅក្ៃុង្ក្ុម្និងរួម្ចំដណក្ៃល្់ភាពបជាគជ័យដនការង្រជា្ក្ុម្។ 
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❖ ប្ពឹតតិករណ៍សុីធីលហាគ៉ោល 

សុីធីបហា្គ្ល្ជាក្ៃរេវាយក្ូនបហា្គ្ល្ក្ៃុង្សុក្ៃ៏ធំមួ្យដៃល្ានទីតំងសថិតបៅក្ ត្ល្ រាជធានីភៃំបពញ
និងបៃើម្្បីបល្ើក្ក្ម្ពស់វិស័យក្ីឡាវាយក្ូនបគាល្ និងល្ំហា្ត់្បាណសុែភាពបៅ្េបទសក្ម្ពុជា 
្គរោះសាថ្នម្ី្ក្ូហិរញ្ញវតថុហា្វ្ម្ីល្ី រួម្សហការជាម្ួយ ្ក្ុម្ហ ុន បជ & អិល្ បានចូល្រួម្ចំដណក្ជាអៃក្
ឧេតថម្ភៃ៏ធំៃល្់ សុីធីបហា្គ្ល្ក្ៃរេបៃើម្្បីបរៀេច ំការ្េក្ួតក្ីឡាវាយក្ូនបគាល្ក្ម្ពុជា។ 
 
តម្រយៈការបរៀេចំ្ពរតតិការណ៍ដថងវាយក្ូនបហា្គ្ល្បនហ វាម្ិន្តរម្ដតបល្ើក្ក្ម្ពស់ក្ីឡាវាយក្ូនបហា្គ្ល្
បៅក្ៃុង្េបទសក្ម្ពុជាបៃើម្្បីទក្់ទញក្ីឡាក្រនិងជំនាញកាន់ដតល្អ្េបសើរេ៉ែុប ្្ោះបទ េ៉ែុដនតវាក្៏បល្ើក្
ទរក្ចិតតៃល្់សហគម្ន៍អាជីវក្របៅក្ៃុង្េបទសក្ម្ពុជាឲ្យបានសាគ្ល្់ និងរាេ់អានគា្្ និងជំរុញ          
សហ្េតិេតិតការអាជីវក្ម្មកាន់ដតប្ចើន។ 
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២. ក្ិចចការសេបរុសធម្៌  
 

សម្គលសរ៉ោបុរសធល៌ លជអ្ិល កលពុជា ដៃល្ាន្េរក្្ាភិបាល្ទំងេីរេស់បយើងគឺជា្េធាន
សាគម្បនោះ បលាក្បានែិតែំ្េរងដ្េង្គេប់ពល្បវលាតំងពីចេ់បផតើម្។ ក្ៃុងអំ ុងបពល្ជាសហ្គិន 
ៃំេូង បលាក្ានេទពិបសាធន៍បានជួេ្េទោះការល្ំបាក្និង ៃ្ងកាត់ការឈ្ឺចេ់ដនភាព្ក្ី្ក្ និង ជម្ងឺជា
ប្ចើន ។ 

សាគម្បនោះបផ្រ្តសំខាន់បល្ើការជួយៃល្់ ្ េជាជន្ក្ី្ក្បៅក្ម្ពុជាក្៏ៃូចជា បសវាបវជជសាស្រសត បៅ
តំេន់ោច់្សយល្ ។ ជួយ្េជាជនដៃល្ក្ំពុងតស ូបអាយរួចផុតពីភាព្ក្ី្ក្តម្រយៈ ការឧេតថម្ភ        
សាភ្រៈ ប្េើ្បាស់ និងផតល្់ថវិកា ។ បយើងសង្ឃរម្ថា សម្គលសរ៉ោបុរសធល៌ លជអ្ិល កលពុជា និង សេ្បុរស
ជនរស់បៅេរបទស នរងផតល្់ក្តី្សឡាញ់ចំបពាោះម្នុស្សែវោះខាតទំងបនាោះ ដៃល្ក្ំពុង្តូវការជំនួយ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




