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១  ប្រ�វត្តិិ� អប្រ�ឹត្តិ
 ទស្សសនៈៈ និៈងបេ�ស្សកកម្មម ���������������������������������������������������������������� ០២
 ទិនៈននៈយ័សំ្សខានៈ់ៗ  ������������������������������������������������������������������������ ០៣
 បេស្សចកី�ស្សបេងេ�រ�ស់្ស Advans Group ����������������������������������������������០៤
 ព្រឹ�ឹតិី្តិការណ៍៍សំ្សខានៈ់ៗ  ���������������������������������������������������������������������០៥
 ចំណា�អ់ារម្មមណ៍៍រ�ស់្សព្រឹ�ធានៈព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល �������������������������������� ០៧
 ព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាល �������������������������������������������������������������������������០៩
 ភាគទុនៈិក ���������������������������������������������������������������������������������� ១៣
 ចំណា�អ់ារម្មមណ៍៍រ�ស់្សអគគនាយក ���������������������������������������������������១៥
 គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគង ��������������������������������������������������������������������������� ១៧
 រចនាស្សម័្មន័ៈធព្រឹគ�ព់្រឹគង ��������������������������������������������������������������������២៣

២ ការវិវឌ្្ឍអាជីីវក�មរ�ស់់ អប្រ�ឹត្តិ
 លទធផលអាជី�វកម្មម ����������������������������������������������������������������������� ២៥
 ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ ����������������������������������������������������������������� ៣៥
 ការ�ញ្ជាា ក�់�អតិ្តិថិជិីនៈ �������������������������������������������������������������������៤១
 ការ�បេងើ�នៈស្សម្មត្តិថភា��ុគគលិក ��������������������������������������������������������� ៤៣

៣ ទំំនួួលខុសុ់ប្រត្តិូវរ�ស់់ អប្រ�ឹត្តិ
 ការទទួលខុុស្សព្រឹតូ្តិវចំបេ�ះ �រសិ្ថាថ នៈ នៈិងស្សងគម្ម ������������������������������������ ៤៧

៤ របាយការណ៍៍រ�ស់់ អប្រ�ឹត្តិ
 របាយការណ៍៍�ង�់នៈធ �������������������������������������������������������������������� ៥៣
 ស្សព្រឹម្មងរ់បាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ���������������������������������������������������������៥៤

៥ ទំំនាក់ទំនំួងល�ិ�ត្តិរ�ស់់ អប្រ�ឹត្តិ
 �ណីាញស្ថាខា ����������������������������������������������������������������������������៦៥
 អាស្សយដ្ឋាា នៈការយិាល័យត្តិំ�នៈ ់�������������������������������������������������������៦៦

មាត្តិ�កា



តែ�ងតែ�នៅ�ជាមួួយអ្ននក

នៅ�ើមួី �អ្ននក
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ជាស្ថាា្�័នួហិ�រញ្ញញវត្តិុ�ឈានួ�ុខុ ដែ�លរួ�ចំំដែណ៍កកុ�ងការដែកល�ិ
ជីីវភាពប្រ�ជាពលរ�ឋឲ្្យលិប្រ�សើស់ើរ នួ�ងការអភិ�វឌ្្ឍសើស់�ឋក�ចំច នួ�ង
ស់ងគ�ក�ុ�ជា។

ទំស់្សនួៈ 

ផ្តិល់សើស់វាហិ�រញ្ញញវត្តិុ�សើប្រចំើនួប្រ�សើភិទំ�ល់ប្រ�ជាពលរ�ឋដែ�លមានួ
ប្របាក់ចំំណ៍ូលទា� នួ�ងស់ហិប្រ�ស់ខ្នាា្ត្តិត្តិូចំ�ំផ្តុត្តិ ត្តិូចំ  
នួ�ង�ធ្្យ�សើ�យធានាបានួនួូវលទំធផ្តលប្រ�ត្តិ��ត្តិ�ិការកប្រ��ត្តិខុុស់ ់
ដែផ្តុកហិ�រញ្ញញវត្តិុ� នួ�ងស់ងគ�។

ប្ស់កក�ម 
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សំេពៀតឥណ�ន

៣.១៧១.៨១១

២០១៨ ២០១៩ ២០២០

៣.៩៧០.៨៥៦ ៤.០៩៣.១១៥
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៩០.០៤៥

២០១៨ ២០១៩ ២០២០

១៣៩.២០៦

១១៦.០៥៤

�ទព��សកម�សរុប

៣.៨៩៦.៨០៦

២០១៨ ២០១៩ ២០២០

៤.៦៨៧.៧៣៧

៥.៥៧៩.៥៨២

មូលធនសរុប

៥៧៤.៧០៩

២០១៨ ២០១៩ ២០២០

៧០៧.៧២៧

៨២៣.៧៨០

ទិន�នយ័ 
(ជាលនេរៀល)
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ទិិន្ននន្ន័យសំំខាាន្ន់ៗ



សេសំចក្តីី�សំសេ�េបរបសំ ់Advans

១.២៨៣.០១៩

សំេពៀតឥណទន 

(ពនដុ់ល� រអេមរកិ)
១.០៩០.១២៦

អតិថិជន

៨២៣.៦៨៤

្របាកប់េ�� ើសរបុ 

(ពនដុ់ល� រអេមរកិ)

ទិន�ន័យគិត�តឹមែខធ�� ឆ�ាំ២០២០

៩
ស� បន័ហិរ�� វត�ុ

៧.៥១២
បុគ�លិក

២៨៤
សខអ�មឹត កម���

Advans មយ៉ីានម៉់ា

Advans ប៉ាគីស� ន

Advans សធារណរដ�្របជាធិបេតយ្យកុងេហ�

Advans កេមរនូ

La Farette MFB (Advans នីេហ្សរយ៉ីា)

Advans ទុយេនសីុ

Advans ស� កក់រកណា� ល

Advans ហ� ណា

Advans កូតឌីវរ័

អព្រឹម្មតឹ្តិ គឺជា�ុព្រឹត្តិស្សម្ម័័នៈធរ�ស់្ស Advans Group ដែ�លជា�ណីាញនៃនៈ
ព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុអនៈីរជាតិ្តិនាមំ្មុខុបេគ។

ទស្សសនៈវស័ិ្សយរ�ស់្ស Advans គឺបេ��ម្មី �កស្ថាងព្រឹកុម្មគំរសូ្ថាថ �ន័ៈហិិរញ្ញញ វត្តិថុ
ដែ�លរមួ្មចំដែណ៍កជីរំញុ�ល់ធុុរកចិចកនុងព្រឹសុ្សកបេដ្ឋាយ�បេងើ�ត្តិ និៈងរកាការងារ
ព្រឹ�ម្មទាំងំ�បេងើ�នៈកព្រឹម្មតិ្តិជី�វភា�រស់្សបេ� កនុងបេ�ល�ណំ៍ងបេល�កត្តិបេម្មើ�ងការ
អភិវិឌ្ឍឍ បេស្ស�ាកិចច នៈិងស្សងគម្ម ដែ�ល�ឹកនាបំេដ្ឋាយស្ថាថ �ន័ៈឯកជីនៈបេ�កនុង
ទី��អាហ្វ្រិហិីកិម្មជីិមិ្ម�ូ�ា  និៈងអាសុ្ស�។ បេទាំះ��ជាអាជី�វកម្មមខាន ត្តិតូ្តិចបេ��រតួ្តិនាទ�
យាា ងសំ្សខានៈក់នុងការបេល�កកម័្មស់្សការអភិវិឌ្ឍឍបេស្ស�ាកិចច បេ�កនុងព្រឹ�បេទស្ស
ក�ុំងអភិវិឌ្ឍឍនៈក៍អ៏ាជី�វកម្មមខាន ត្តិតូ្តិចទាំងំបេនាះ ជាបេរឿយៗបេ��ំុទាំនៈទ់ទួល
បានៈបេស្សវាហិិរញ្ញញ វត្តិថុបេ�ញបេលញបេ�បេ��យ។ 

បេ�ល�ំណ៍ងរ�ស់្ស Advans គឺបេ��ម្មី �បេ�ើ�យត្តិ�បេ�នឹៈងត្តិព្រឹមូ្មវការបេស្សវា
ហិរិញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សអាជី�វកម្មមខាន ត្តិតូ្តិច និៈងព្រឹ�ជា�លរ�ាបេផសងបេទៀត្តិដែ�លងាយ
រងបេព្រឹ�ះ និៈងមានៈកព្រឹម្មតិ្តិ ឬ�ំុមានៈបេស្សវាហិិរញ្ញញ វត្តិថុផើូវការ តាម្មរយៈនៃនៈ
ការផីល់បេស្សវាហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ដែ�លមានៈលកេណ៍ៈព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយនៈិរនៈីរភា�នៈិង
ទំនៈួលខុុស្សព្រឹត្តិូវខុ័ស់្ស។

ស្ថាថ �ន័ៈ Advans ដែចករដំែលកបេ�លការណ៍៍ ត្តិនៃម្មើ នៈងិវធិុ�ស្ថាហ្វ្រិស្សដីែត្តិម្មយួ។ 
�ចចុ�ីនៈន ព្រឹកុម្មការងាររ�ស់្ស Advans បានៈនឹៈងកំ�ុងបេធុី�ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីកិារកនុង
ព្រឹ�បេទស្សចំនួៈនៈ៩ កនុងទី��អាហ្វ្រិហិីកិ និៈងអាសុ្ស� ដែ�លកនុងបេនាះមានៈ៖ព្រឹ�បេទស្ស
កមុ័្មជា កាបេម្មរនូៈ កូត្តិឌ្ឍ�វរ័ ស្ថាធារណ៍រ�ាព្រឹ�ជាធុ�ិបេត្តិយយកុងបេហាគ  ហាគ ណា 
នៈ�បេហិសរ �យាា  បាា គ�ស្ថាថ នៈ ត្តិងហ់ិានៈ� នៈិងព្រឹ�បេទស្សម្ម�យាា នៈម់ាា ។ 

ស្ថាថ �ន័ៈ Advans បានៈ�បេងើ�ត្តិនូៈវនាយកដ្ឋាា នៈព្រឹ�ត្តិិ�ត្តិីិការ�ណិ៍ជីាកម្មម
�រ៏ងឹមា ំដែ�លមានៈមូ្មលដ្ឋាា នៈបេ�កនុងទ�ព្រឹកុងបាា រ �ស្ស ព្រឹ�បេទស្សបារាំងំ បេ��ម្មី �
ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការងារអភិវិឌ្ឍឍនៈ ៍ ព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយ ព្រឹ�ឹកាផីល់ធុនៈធានៈម្មនុៈស្សស នៈិង
កំណ៍ត្តិស់្សីងដ់្ឋារមួ្មស្សព្រឹមា��់ណីាញ។

ព្រឹ�វតិី្តិ អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០ ៤



ែដលជអង�ការេ្រករដា� ភបិលរបស់្របេទសបរាងំ 
បនបេង�ើតគេ្រមងសាកល្បងេដើម្បផី�ល់ឥណទាន
ខា� តតូចបំផុតដល់្របជជនកម�ុជេនតាមជនបទ។ 
គេ្រមងសាកល្បងេលើកដំបូងេនះ បនចាបេ់ផ�ើម
ដំេណើ រការជមយួ នឹងេសវាហិរ�� វត�ុែតមយួគត ់
ែដល្រត�វបនេគសា� ល់ថ ឥណទាន្រក�មធន។

១៩៩១

២០០១
អឺអឹមេត បនទទួលអាជ� បណ័� ជ

២០០៤

២០០៩
េនែខមករា ្រគឹះសា� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុអ្រមតឹ បនទទួល
អាជ� បណ័�  ទទួល្របកប់េ�� ើពីសាធរណជន។ 
េនដំណចឆ់� ដំែដល សាខាទាងំអស់ របស់្រគឹះសា� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ អ្រមតឹ ្រត�វបនេរៀបចំរចួជេ្រសច 
េដើម្បទីទួល្របកប់េ�� ើពីសាធរណជន។

២០១៥
អ្រមតឹ កា� យជបុ្រតសម�ន័�េពញេលញ
របស់ Advans េនក�ុងែខមនី។ 
Advans SA បនកា� យជភគហុ៊ន
ធំជងេគ ចំែណក FMO និង IFC ជ
ភគហុ៊នធំ២បន� ប។់ េនក�ុងែខ សីហា អ្រមតឹ 
បនដាកឲ់្យេ្របើ្របស់នូវេសវាហិរ�� វត�ុចល័ត។ 
អ្រមតឹ បនចូលរមួក�ុងពិធីខួបទី១០ ឆ� រំបស់ 
Advans ទាងំក�ុង និងេ្រក្របេទស។

២០១៨
អ្រមតឹ ជ្រគឹះសា� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុឈាន មុខេគ
មយួក�ុងចំេណម្រគឹះសា� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ១០ធំជងេគ 
េនក�ុង្របេទសកម�ុជ។ អ្រមតឹ ្រត�វបនទទួលសា� ល់ថ 
ជសា� បន័ែដលមនចំណតថ់� កល់�បំផុត េលើគុណភព
ឥណទាន ។

២០១៩
អ្រមតឹ បនផ� ស់ប�ូរនិមតិ�ស�� ថ�ី (ឡូហ�ូ) 
ជការបងា� ញពីការវវិត�ខ�ួនឲ្យរតឹែតរកីចេ្រមើន
ខា� ងំេឡើង។ បច�ុប្បន� អ្រមតឹមន្រទព្យសកម�ចំនួន 

២០២០
ស�ិតក�ុងសា� នភពៃនវបិត�ិកូវដី-១៩ អ្រមតឹេនែតទទួលបន
វ�ិ� បនប្រតស�ីពី

ពី SMART CAMPAIGN សាជថ�ីស្រមបរ់យៈេពល ៤ ឆ� ខំាង   
មុខេទៀត (២០២០-២០២៤)។ វ�ិ� បនប្័រតអន�រជតិេនះជ
សក�ីភពប�� កពី់ការទទួលខុស្រត�វខ�ស់ក�ុងការគ្ំរទ និងការពារ 
អតិថិជន។ 

GRET

ពីធនគរជតិ ៃនកម�ុជ។

�គឹះ ���នមី�ក�ហិរ��វត�� ១ �ន់�នដុ���រសហរដ��េមរ�ក។

េនៃថ�ទ១ី៤ ែខមិថុ� ���ំ២០០៤។ ភគទុនិក LFP 
បនទិញយកភគហុ៊នរបស់ PROPARCO។

្រគឹះសា� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  អឺអឹមេត បនប�ូរេឈា� ះជ អ្រមតឹ �រ�រ�រអតិថិជនែដលេ��ត់� CPP

ព្រឹ�ឹត្តិីិក្តីារណ៍៍សំំខាាន្ន់ៗ

ព្រឹ�វត្តិីិ អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០៥



ែដលជអង�ការេ្រករដា� ភបិលរបស់្របេទសបរាងំ 
បនបេង�ើតគេ្រមងសាកល្បងេដើម្បផី�ល់ឥណទាន
ខា� តតូចបំផុតដល់្របជជនកម�ុជេនតាមជនបទ។ 
គេ្រមងសាកល្បងេលើកដំបូងេនះ បនចាបេ់ផ�ើម
ដំេណើ រការជមយួ នឹងេសវាហិរ�� វត�ុែតមយួគត ់
ែដល្រត�វបនេគសា� ល់ថ ឥណទាន្រក�មធន។

១៩៩១

២០០១
អឺអឹមេត បនទទួលអាជ� បណ័� ជ

២០០៤

២០០៩
េនែខមករា ្រគឹះសា� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុអ្រមតឹ បនទទួល
អាជ� បណ័�  ទទួល្របកប់េ�� ើពីសាធរណជន។ 
េនដំណចឆ់� ដំែដល សាខាទាងំអស់ របស់្រគឹះសា� ន
ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ អ្រមតឹ ្រត�វបនេរៀបចំរចួជេ្រសច 
េដើម្បទីទួល្របកប់េ�� ើពីសាធរណជន។

២០១៥
អ្រមតឹ កា� យជបុ្រតសម�ន័�េពញេលញ
របស់ Advans េនក�ុងែខមនី។ 
Advans SA បនកា� យជភគហុ៊ន
ធំជងេគ ចំែណក FMO និង IFC ជ
ភគហុ៊នធំ២បន� ប។់ េនក�ុងែខ សីហា អ្រមតឹ 
បនដាកឲ់្យេ្របើ្របស់នូវេសវាហិរ�� វត�ុចល័ត។ 
អ្រមតឹ បនចូលរមួក�ុងពិធីខួបទី១០ ឆ� រំបស់ 
Advans ទាងំក�ុង និងេ្រក្របេទស។

២០១៨
អ្រមតឹ ជ្រគឹះសា� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុឈាន មុខេគ
មយួក�ុងចំេណម្រគឹះសា� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ១០ធំជងេគ 
េនក�ុង្របេទសកម�ុជ។ អ្រមតឹ ្រត�វបនទទួលសា� ល់ថ 
ជសា� បន័ែដលមនចំណតថ់� កល់�បំផុត េលើគុណភព
ឥណទាន ។

២០១៩
អ្រមតឹ បនផ� ស់ប�ូរនិមតិ�ស�� ថ�ី (ឡូហ�ូ) 
ជការបងា� ញពីការវវិត�ខ�ួនឲ្យរតឹែតរកីចេ្រមើន
ខា� ងំេឡើង។ បច�ុប្បន� អ្រមតឹមន្រទព្យសកម�ចំនួន 

២០២០
ស�ិតក�ុងសា� នភពៃនវបិត�ិកូវដី-១៩ អ្រមតឹេនែតទទួលបន
វ�ិ� បនប្រតស�ីពី

ពី SMART CAMPAIGN សាជថ�ីស្រមបរ់យៈេពល ៤ ឆ� ខំាង   
មុខេទៀត (២០២០-២០២៤)។ វ�ិ� បនប្័រតអន�រជតិេនះជ
សក�ីភពប�� កពី់ការទទួលខុស្រត�វខ�ស់ក�ុងការគ្ំរទ និងការពារ 
អតិថិជន។ 

GRET

ពីធនគរជតិ ៃនកម�ុជ។

�គឹះ ���នមី�ក�ហិរ��វត�� ១ �ន់�នដុ���រសហរដ��េមរ�ក។

េនៃថ�ទ១ី៤ ែខមិថុ� ���ំ២០០៤។ ភគទុនិក LFP 
បនទិញយកភគហុ៊នរបស់ PROPARCO។

្រគឹះសា� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  អឺអឹមេត បនប�ូរេឈា� ះជ អ្រមតឹ �រ�រ�រអតិថិជនែដលេ��ត់� CPP

ព្រឹ�វតិី្តិ អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០ ៦



ប្រ�វត្តិិ� អប្រ�តឹ្តិ | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៧

ចំណ៍ាប់អាារម្មមណ៍៍ព្រឹបធាាន្ន
ព្រឹកុ្តីម្មព្រឹបឹក្តីាាភិិបាាល

“អព្រឹម្មតឹ្តិ អាចបេ�ើ�យត្តិ�បានៈយាា ងឆ្នាំ�រ់ហ័ិស្ស
បេ�បេ�លដែ�លជីំងឺរាំត្តិត្តិាត្តិបានៈចាំ�ប់េផី�ម្ម 
រ �ករាំលដ្ឋាលបេ�បេ��ម្មឆ្នាំន  ំ២០២០។  
បេនៈះអាព្រឹស័្សយបេដ្ឋាយមានៈកិចចស្សហិព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិ
ការយាា ងជិីត្តិស្សនិទធ រវាងព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល 
នៈិង គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងទាំងំម្មូល។ 

គឺឺ ការរក្សាស់ុវត្តិុ�ភាពរ�ស់់�ុគឺគល�ក  
នួ�ងអត្តិ�ថិ�ជីនួរ�ស់់សើយើង។  
បេ�កនុងបេនាះ គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងបានៈដ្ឋាកប់េចញ 
នូៈវ វធិានៈការជាកល់ាកសំ់្សខានៈ់ៗ ម្មយួចំនៈួនៈ 
បេ��ម្មី �ការ�រសុ្សវត្តិិថភា� រមួ្មមានៈការអ�រ់ ំ
ផស�ីផាយ��វធិានៈការការ�រសំ្សខានៈ់ៗ  និៈង 
ការដែកដែព្រឹ�បេ�លការណ៍៍បេធុី�ការ��ផះះ 
ជីំនួៈស្សកនុងការយិាល័យ ជាបេ��ម្ម។

�ុគគលិក និៈងអតិ្តិថិិជីនៈ
រ�ស់្សខុើួនៈទ�ទ់ល់នៈឹង 
វ�ិត្តិិិ តាម្មរយៈការផីល់
ការ�ពំ្រឹទ�ដែនៈថម្ម�ល់
អតិ្តិថិិជីនៈបេ�បេ�ល
ចាំបំាច�ំ់ផុត្តិ។ 

សើយើងក៏អាចំប្រគឺ�់ប្រគឺង

ឆ្នាំន ២ំ០២០ គឺជាឆ្នាំន ដំែ�លបេ�របេ�ញបេដ្ឋាយឧ�ស្សគគ�៏ធុំម្មួយ និៈងមានៈភា�ម្មិនៈចាស់្សលាស់្សជាបេព្រឹច�នៈដែ�លម្មិនៈធាើ �់ជីួ�ព្រឹ�ទះ បេដ្ឋាយស្ថារដែត្តិ
 វ�ិតិិ្តិជីងឺំកូវ ��-១៩។ បេទាំះ��ជាយាា ងបេនៈះកី� អព្រឹម្មតឹ្តិបេ�ដែត្តិអាចទ�ទ់ល់នៈងឹ�យះុ�ធ៏ុមំ្មយួបេនៈះបានៈ និៈង អាចរកានូៈវគុណ៍ត្តិនៃម្មើនៃនៈទនួំៈលខុុស្សព្រឹត្តិវូ នៈងិសុ្សចរតិ្តិ

ភា�កនុងព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការរ�ស់្សខុើួនៈបានៈបេ�ញម្មយួឆ្នាំន  ំ។ បេ�កនុងបេនាះ អព្រឹម្មតឹ្តិបេ�ីត្តិបេល�ការ�នីៈការ�ពំ្រឹទ�ល់�គុគលិក នៈងិអត្តិថិិជិីនៈរ�ស់្សខុើួនៈ។ ជារមួ្ម លទធផល
កនុងឆ្នាំន  ំ២០២០ �ងាា ញ��បេស្សថរភា�រ�ស់្សខុើួនៈបានៈយាា ងលអ និៈងគួរជាទ�បេ�ញចិត្តិី ជា�ិបេស្សស្សកនុងការ�ឹកនាពំ្រឹ�ក�បេដ្ឋាយភា��ត្តិដ់ែ�នៈ ដែ�លជាព្រឹគឹះ�៏
រងឹមា ំកនុងរយៈបេ�លជីិត្តិ ៣០ ឆ្នាំន  ំម្មកបេនៈះ។

ស់មាជី�កប្រកុ�ប្រ�ឹក្សាភិ�បាល ដែត្តិងដែត្តិ 
ទទលួនូៈវ�ត័្តិាមានៈទាំនៈប់េ�លបេវលា��ស្ថាថ នៈភា�  
កនុងអ�ុំងបេ�លនៃនៈការរ �ករាំត្តិត្តិាត្តិជំីងឺ ដែ�លបេធីុ�

 ឲ្យយព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិិបាល នៈិងគណ៍ៈព្រឹគ�់ព្រឹគង
អាចបេធីុ�ការឯកភា�យាា ងឆ្នាំ�រ់ហ័ិស្សបេ�បេល�
អាទិភា�សំ្សខានៈ់ៗ ម្មយួចំនៈួនៈបេ�ើ�យត្តិ�នៈឹង
ស្ថាថ នៈភា�វ�ិត្តិីិ។

អាទំ�ភាពធំ្ នួ�ង 
ចំំ�ង�ំផ្តុត្តិ

អប្រ�ឹត្តិ  អាចការ�រ

ការចំណាយ បេដ្ឋាយម្មនិៈបានៈ 
កាត្តិ�់នៈថយការវនិៈិបេយាគធុំៗ�ូចជា

វិនួ�សើ�គឺគឺសើប្រមាង ឌ្ីជីីថិល ជាសើ�ើ�។

សើយើងបានួសើធ្ើើការស់សើប្រ�ចំចំ�ត្តិិស់ំខ្នានួ់�ួយបេ��ម្មី ��នៈីបេ�លបេ� 

យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សី អប្រ�ឹត្តិផ្តឹឹស់ (Amret+) ដែ�លមានួគឺសើប្រមាងធ្ំៗម្មយួចំនួៈនៈបេ��ម្មី � 
ជីួយ�ពំ្រឹទព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈកនុងរយៈបេ�លដែវង បេ�បេល�ទ�ផារព្រឹ�កួត្តិព្រឹ�ដែជីង�ចចុ�ីនៈន 

 ក�ូ៏ចជានៃថិៃអនាគត្តិ។
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អព្រឹម្មតឹ្តិ អាចបេ�ើ�យត្តិ�បានៈយាា ងឆ្នាំ�រ់ហ័ិស្សបេ�បេ�លដែ�លជីំងឺរាំត្តិត្តិាត្តិ
បានៈចាំ�ប់េផី�ម្មរ �ករាំលដ្ឋាលបេ�បេ��ម្មឆ្នាំន  ំ២០២០។ បេនៈះអាព្រឹស័្សយបេដ្ឋាយមានៈ
កចិចស្សហិព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការយាា ងជិីត្តិស្សនិទធ រវាងព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាល នៈងិ គណ៍ៈ
ព្រឹគ�ព់្រឹគងទាំងំមូ្មល។ ស្សមាជិីកព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាលដែត្តិងដែត្តិទទួលនូៈវ�ត័្តិាមានៈ
ទាំនៈប់េ�លបេវលា��ស្ថាថ នៈភា� កនុងអំ�ុងបេ�លនៃនៈការរ �ករាំត្តិត្តិាត្តិជំីង ឺដែ�ល
បេធីុ�ឲ្យយព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល និៈងគណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងអាចបេធីុ�ការឯកភា�យាា ង
ឆ្នាំ�រ់ហ័ិស្សបេ�បេល�អាទិភា�សំ្សខានៈ់ៗ ម្មយួចំនៈនួៈបេ�ើ�យត្តិ�នឹៈងស្ថាថ នៈភា�
វ�ិត្តិីិ។ អាទិភា�ធុំ នៈិងចំ�ង�ំផុត្តិ គឺ ការរកាសុ្សវត្តិថិភា�រ�ស់្ស�ុគគលិក 

 នៈិងអត្តិិថិិជីនៈរ�ស់្សបេយ�ង។ បេ�កនុងបេនាះ គណ៍ៈព្រឹគ�់ព្រឹគងបានៈដ្ឋាក់
 បេចញនូៈវ វធិានៈការជាកល់ាកសំ់្សខានៈ់ៗ ម្មយួចនួំៈនៈ បេ��ម្មី �ការ�រសុ្សវតិ្តិថភា�  

រមួ្មមានៈការអ�រ់ផំស�ីផាយ��វធិានៈការការ�រសំ្សខានៈ់ៗ  និៈងការដែកដែព្រឹ� 
បេ�លការណ៍៍បេធីុ�ការ��ផះះជំីនៈសួ្សកនុងការយិាល័យជាបេ��ម្ម។ ចាស់្សណាស់្ស

 ថា វ�ិត្តិីិកូវ ��បានៈបេធីុ�ឲ្យយ�អ ក�ល់�ំបេណ៍� រការកនុងដែខុសស្សងីាកផ់លិត្តិកម្មម 
 ការធាើ ក់ចុះនៃនៈបេស្ស�ាកិចច ម្មិនៈព្រឹតឹ្តិម្មដែត្តិ�ាុបេណាះ ះ អតិ្តិថិិជីនៈរ�ស់្សបេយ�ង
 ម្មយួចំនួៈនៈកព៏្រឹតូ្តិវបានៈធាើ កចូ់លបេ�កនុងស្ថាថ នៈភា�លំបាកដែផនកហិិរញ្ញញ វត្តិថុ 

បេដ្ឋាយស្ថារដែត្តិវ�ិត្តិីិម្មួយបេនៈះដែ�រ។ អព្រឹម្មឹត្តិបានៈចូលរមួ្មចំដែណ៍កជីួយ 
ស្សព្រឹមួ្មល�នៈះុក�ល់អតិ្តិថិជិីនៈ ជា�ិបេស្សស្សអត្តិថិិជិីនៈកម្មច�ដែ�លជួី�ព្រឹ�ទះការ

 លំបាកខាើ ងំបេដ្ឋាយស្ថារជីំងឺកូវ ��១៩ តាម្មរយៈការផីល់ការ�នៈារការ 
ស្សងឥណ៍ទាំនៈ កនុងបេនាះមានៈទាំងំការ�នៈារបេ�លស្សងព្រឹបាកប់េ��ម្ម នៈិង 
ការ�នៈារការស្សងទាំងំព្រឹបាកប់េ��ម្ម និៈងការព្រឹបាក ់ការបេរៀ�ចំល័កេខុណ័៍ឌ  
ទូទាំត្តិស់្សងព្រឹត្តិល�ដ់ែ�លមានៈភា��ត្តិដ់ែ�នៈបេ�តាម្មស្ថាថ នៈភា�លំបាក 
ជាក់ដែស្សីងរ�ស់្ស�ួក�ត្តិ់។ បេយ�ងក៏បានៈអនុៈវត្តិីបេ�លនៈបេយាបាយ 
ទាំងំឡាយបេដ្ឋាយព្រឹ�ុងព្រឹ�យត័្តិនបេល�ឥណ៍ទាំនៈផីល់ព្រឹបាកក់ម្មច��ល់អត្តិថិិជិីនៈ  
នៈងិកាត្តិ�់នៈថយកបំេណ៍� នៈបេល�ផល�ព័្រឹត្តិព្រឹបាកក់ម្មច�រ�ស់្សខុើួនៈ កនុងបេ�ល�ណំ៍ង

 បេ��ម្មី �កាត្តិ�់នៈថយហានិៈភិយ័�ល់អត្តិថិិជិីនៈរ�ស់្សបេយ�ងក�ូ៏ចជាព្រឹកុម្មហុុិនៈ។ 
 ស្សថិត្តិកនុងស្ថាថ នៈភា�បេនៈះ អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ�ីត្តិបេល�ការរកាជំីហិរ និៈងគុណ៍ត្តិនៃម្មើ

រ�ស់្សខុើួនៈកនុងនាម្មជាស្ថាថ �ន័ៈដែ�លមានៈការទទលួខុុស្សព្រឹតូ្តិវខ័ុស់្សដែផនកស្សងគម្ម 
បេ�កនុងទ�ផារ គឺបេ�ីត្តិបេល�ការ�ពំ្រឹទអតិ្តិថិជិីនៈ នៈងិបេ�ើ�យត្តិ�បេ�នៈងឹត្តិព្រឹមូ្មវការ
�ិត្តិព្រឹបាក�រ�ស់្ស�ួក�ត្តិក់នុងបេ�លមានៈវ�ិតិី្តិ។

អព្រឹម្មតឹ្តិបានៈព្រឹគ�ព់្រឹគង ស្ថាចព់្រឹបាកង់ាយព្រឹស្សលួរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈទាំងំមូ្មលបានៈ 
យាា ងលអ បេដ្ឋាយបានៈស្សហិការយាា ងជិីត្តិស្សនិទធ នៈិងមានៈទំនាកទ់ំនៈង
លអជាបេទៀងទាំត្តិជ់ាម្មយួនឹៈងនៃ�គូរ មាច ស់្សកម្មច� នៈិងភាគទុនិៈកទាំងំអស់្ស �� ស្ថាថ នៈភា�ស្ថាចព់្រឹបាកង់ាយព្រឹសួ្សលរ�ស់្សខុើួនៈ។ បេដ្ឋាយបេហិតុ្តិបេនៈះបេហិ�យ  
បេទ��បេធីុ�ឱ្យយអព្រឹម្មតឹ្តិ អាចរកាបានៈស្ថាថ នៈភា�ហិិរញ្ញញ វត្តិថុរងឹមាបំានៈ បេដ្ឋាយ

 មានៈការ�ពំ្រឹទ��មាច ស់្សភាគទុនៈិកទាំងំអស់្ស។

ជាលទធផល ការស្សបេព្រឹម្មចចិត្តិីទាំងំបេនៈះ បេធីុ�ឲ្យយអព្រឹម្មតឹ្តិទទួលបានៈភា�
បេជាគជីយ័ស្សព្រឹមា�ឆ់្នាំន  ំ២០២០ បេទាំះ��ជាឆ្នាំន ដំែ�លស្សថិត្តិកនុងស្ថាថ នៈភា�
លំបាកកប៏េដ្ឋាយ។ អព្រឹម្មតឹ្តិ អាចការ�រ�ុគគលិក និៈងអតិ្តិថិជិីនៈរ�ស់្សខុើួនៈ

 ទ�់ទល់នៈឹងវ�ិតិិ្តិ តាម្មរយៈការផីល់ការ�ំព្រឹទ�ដែនៈថម្ម�ល់អតិ្តិថិិជីនៈ
បេ�បេ�លចាំបំាច�់ផុំត្តិ។ បេនៈះបេក�ត្តិបេចញ�� ការដ្ឋាកប់េចញនូៈវបេ�លការណ៍៍
សំ្សខានៈ់ៗ ម្មយួចំនួៈនៈ�ូចជា វធិុ�ស្ថាហ្វ្រិស្សពី្រឹ�ងុព្រឹ�យត័្តិនដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័
ឥណ៍ទាំនៈ ដែ�លបេធីុ�ឲ្យយអព្រឹម្មតឹ្តិបេ�ដែត្តិ�នីៈរកាជំីហិររ�ស់្សខុើួនៈកនុងនាម្មជា
ស្ថាថ �ន័ៈហិរិញ្ញញ វត្តិថុឈានៈមុ្មខុបេគម្មយួព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយការទទួលខុុស្សព្រឹតូ្តិវស្សងគម្ម
ខ័ុស់្សបេ�កនុងវស័ិ្សយទាំងំមូ្មល។ បេយ�ងកអ៏ាចព្រឹគ�ព់្រឹគងការចំណាយ បេដ្ឋាយ
ម្មនិៈបានៈកាត្តិ�់នៈថយការវនិៈិបេយាគធំុៗ�ូចជា វនិៈិបេយាគគបេព្រឹមាង ឌ្ឍ�ជី�ថិល 

 ជាបេ��ម្ម។ បេទាំះ��ជាលទធផលហិិរញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ ម្មនិៈស្សបេព្រឹម្មចបានៈ
បេ�តាម្មដែផនៈការ យាា ងណាកប៏េដ្ឋាយ លទធផលជារមួ្មបេ�ដែត្តិលអ និៈងជាទ�
បេ�ញចិតី្តិ កនុងនៈយ័ថា ស្ថាថ �ន័ៈទាំងំមូ្មល បេ�រកាត្តិនៃម្មើ និៈង បានៈព្រឹគ�ព់្រឹគង
ស្ថាថ នៈការ បេដ្ឋាយធានាបានៈនូៈវស្សមាមាព្រឹត្តិម្មលូធុនៈ នៈងិផីល់ទនុំៈកចិតី្តិខ័ុស់្ស
�ល់ភាគទុនៈិក និៈង មាច ស់្សកម្មច�ទាំងំអស់្ស ។

បេយ�ងបានៈបេធីុ�ការស្សបេព្រឹម្មចចតិ្តិសំី្សខានៈម់្មយួបេ��ម្មី ��នៈបីេ�លបេ�យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សី
អព្រឹម្មតឹ្តិផើសឹ្ស (Amret+) ដែ�លមានៈគបេព្រឹមាងធុំៗ ម្មយួចនំៈនួៈបេ��ម្មី �ជីយួ�ពំ្រឹទ
ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈកនុងរយៈបេ�លដែវង បេ�បេល�ទ�ផារព្រឹ�កួត្តិព្រឹ�ដែជីង
�ចចុ�ីនៈន ក�ូ៏ចជានៃថិៃអនាគត្តិ។ កនុងបេនាះមានៈ គបេព្រឹមាងឌ្ឍ�ជី�ថិល ដែ�លជា
គបេព្រឹមាងម្មយួសំ្សខានៈធ់ានាការ�នីៈរ �កចបេព្រឹម្ម�នៈរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ។ អព្រឹម្មតឹ្តិបេ�
�នីៈវនិៈបិេយាគបេល� ស្សស្សរស្សមី្មភទាំងំ�នួៈនៃនៈយុទធស្ថាហ្វ្រិស្ស ីអព្រឹម្មតឹ្តិផើសឹ្ស បេ�បេល�៖ 

 ការបេ�ីត្តិបេល�អតិ្តិថិជិីនៈជាស្សនូល �បេងើ�ត្តិផលិត្តិផលថិម�ៗ  វនិិៈបេយាគបេល��គុគលិក 
 នៈិង បេល��បេចចកវទិាថិម�ៗ។ ទនៈះឹម្មនឹៈងបេនៈះដែ�រ អព្រឹម្មតឹ្តិនៈឹង�នីៈបេ�ីត្តិការ
 យកចិតី្តិទុកដ្ឋាក�់ដែនៈថម្មបេទៀត្តិបេល�យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សី ឌ្ឍ�ជី�ថិលរ�ស់្សខុើួនៈបេ��ម្មី �

ឈានៈបេ�រកការវវិតី្តិកព្រឹម្មិត្តិថិម�ម្មួយ�ដែនៈថម្មបេទៀត្តិ បេ��ម្មី ��ំព្រឹទ�ល់ការ
រ �កចបេព្រឹម្ម�នៈអាជី�វកម្មម ផីល់បេស្សវាកានៈដ់ែត្តិលអព្រឹ�បេស្ស�រ�ល់អត្តិិថិិជីនៈ �បេងើ�នៈ
ផលិត្តិភា�ព្រឹ�ត្តិិ�ត្តិីិការ �ព្រឹងឹងព្រឹ��ន័ៈធព្រឹគ�ព់្រឹគងទិនៈននៈយ័ និៈង ព្រឹគ�ព់្រឹគង
ហានៈិភិយ័ឲ្យយកានៈដ់ែត្តិព្រឹ�បេស្ស�របេ��ង។

ឆ្នាំន ២ំ០២០បេនៈះជាឆ្នាំន ដំែ�លបេយ�ងអាចចាំត្តិទុ់កថាជាឆ្នាំន �ិំបេស្សស្សម្មយួ នៈងិជា
ឆ្នាំន ដំែ�លបេយ�ងទទួលបានៈស្សម្មទិធផិល�អ៏ស្ថាច រយម្មយួដែ�រ។ គតិ្តិចាំ�ត់ាងំ��
ការ�បេងើ�ត្តិព្រឹកុម្មហុុិនៈកនុងរយៈបេ�លជីតិ្តិ ៣០ឆ្នាំន មំ្មកបេនៈះ លទធផលលអរ�ស់្ស
ស្ថាថ �ន័ៈ កនុងអំ�ុងបេ�លមានៈវ�ិតិី្តិបេស្ស�ាកិចច�អ៏ាព្រឹកក�់ផុំត្តិ គឺបេក�ត្តិបេចញ��
ការចូលរមួ្មស្សហិការ�ន បានៈយាា ងលអ��គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគង ព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាល 
នៈងិមាច ស់្សភាគហុុិនៈទាំងំអស់្ស ដែ�លមានៈចកេុវស័ិ្សយរមួ្ម�ន ម្មយួ។ បេ�ស្សកកម្មម
រមួ្មគឺ ការផីល់បេស្សវាហិរិញ្ញញ វត្តិថុព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយការទទលួខុុស្សព្រឹតូ្តិវ នៈងិស្សម្មព្រឹស្ស�
ជូីនៈ�ល់អត្តិថិិជិីនៈបេ�លបេ�ទាំងំអស់្ស �ូចជា ស្សហិព្រឹ�ស្សខាន ត្តិម្មធុយម្ម តូ្តិច  
នៈិងតូ្តិច�ំផុត្តិ (MSMEs) និៈងព្រឹ�ជាជីនៈដែ�លមានៈព្រឹបាកច់ំណូ៍លទាំ�
នៈងិម្មធុយម្ម បេ��ម្មី �ឱ្យយ�ួកបេគមានៈឱ្យកាស្សកស្ថាងភា�រ �កចបេព្រឹម្ម�នៈបេល�ជី�វភា�

 រស់្សបេ�កនុងព្រឹគួស្ថារ និៈងស្សហិគម្មរ�ស់្ស�ួកបេគ។ គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងអព្រឹម្មតឹ្តិ
ទាំងំមូ្មល មានៈទស្សសនៈៈវស័ិ្សយបេល�កកម័្មស់្សគំរនូៃនៈការព្រឹគ�ព់្រឹគង�ុគគលិក  
បេ��ម្មី �ជីំរញុការបេ�ីជាា ចិត្តិី និៈងការចូលរមួ្មរ�ស់្ស�ុគគលិកកនុងបេ�ស្សកកម្មម 

 ចកេុ វស័ិ្សយ នៈិងទស្សសនៈៈវស័ិ្សយរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ ម្មិនៈព្រឹតឹ្តិម្មដែត្តិ�ាុបេណាះ ះ 
 បេល�កទឹកចិត្តិី�ុគគលិក បេព្រឹ��ព្រឹបាស់្ស �បេចចកវទិាឌ្ឍ�ជី�ថិល បេ��ម្មី ��បេងើ�នៈ

ព្រឹ�សិ្សទធភា�ការងារ នៈិងកនុងទំនាកទ់ំនៈងជាម្មយួនឹៈងអតិ្តិថិិជីនៈ។

ជាចុងបេព្រឹកាយ ខុាុ ំសូ្សម្មដែថិើងអំណ៍រគុណ៍ នៈិងអ�អរស្ថាទរ�ុគគលិក នៈិង
គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងទាំងំអស់្ស ចំបេ�ះការបេ�ីជាា ចិត្តិី និៈងការ�ំបេ�ញការងារ
រ�ស់្សខុើួនៈបានៈយាា ងលអកនុងឆ្នាំន បំេនៈះ នៈិង�ល់ស្សមាជីិកព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល 
និៈង�ុគគលិកនៃនៈព្រឹកុម្មហុុិនៈ Advans group ស្សព្រឹមា�ក់ារចូលរមួ្ម �ពំ្រឹទ ទាំងំ
បេ�លបេវលា �បេចចកបេទស្ស នៈងិស្ថាម រត្តិ� �ល់ការ�បំេណ៍� រការព្រឹគ�ព់្រឹគងស្ថាថ នៈភា�
រ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ កនុងក�ុំងបេ�លមានៈវ�ិត្តិី។ិ ខុាុកំសូ៏្សម្មដែថិើងអណំ៍រគុណ៍ចំបេ�ះ
ភាគទុនិៈកទាំងំអស់្ស ចំបេ�ះការបេយាគយល់ និៈង ការ�ពំ្រឹទដែផនកហិរិញ្ញញ វត្តិថុ។ 
អព្រឹម្មតឹ្តិ នឹៈងព្រឹបារ�ធខួុ� ៣០ឆ្នាំន រំ�ស់្សខុើួនៈកនុងឆ្នាំន  ំ២០២១ ព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយ
បេមាទនៈភា� កនុងនាម្មជាស្ថាថ �ន័ៈហិិរញ្ញញ វត្តិថុឈានៈមុ្មខុបេគម្មយួ នៈិងព្រឹ�ក�

 បេដ្ឋាយការទទួលខុុស្សព្រឹត្តិូវខុ័ស់្សកនុងស្សងគម្ម។

Claude FALGON

ព្រឹ�ធានៈព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល, អព្រឹម្មតឹ្តិ



ព្រឹក្តីុម្មព្រឹបឹក្តីាាភិិបាាល

ព្រឹ�វត្តិីិ អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០៩
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ស់មាជី�កប្រកុ�ប្រ�ក្ឹសាភិ�បាល�ចំច��ប្នុួមានួចំំនួួនួប្របា�ំរី�ូសើ�យកុ�ងសើនាះមានួអភិ�បាលឯករាជីយ្ចំនួំួនួ�ីរ�ូ  
ប្រស់�តា��ទំ�្បញ្ញញត្តិិ�រ�ស់់ធ្នា�រជាត្តិ�នៃនួក�ុ�ជា�ា្ងសើពញសើលញ ។ 

បេលាកព្រឹស្ស�  Estelle ព្រឹតូ្តិវបានៈដែត្តិងតាំងជាស្សមាជីិកព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិិបាលបេ�ដែខុស្ស�ហា  
ឆ្នាំន ២ំ០១៧ និៈងជាអភិបិាលព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ�ដែខុម្មករាំ ឆ្នាំន ២ំ០១៨ ដែ�លទទលួខុុស្សព្រឹត្តិវូ
ការងារស្សនូលដែផនក�ឹកនាំ និៈងអនុៈវតី្តិនៈ៍ដែផនៈការយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សីរ�ស់្សអព្រឹម្មឹត្តិ។ បេលាកព្រឹស្ស�

 ជាអត្តិ�ត្តិនាយិការងព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការរ�ស់្ស Advans Group ដែ�លព្រឹគ�ព់្រឹគងដែផនកឌ្ឍ�ជី�ថិល និៈង  
បេស្សវាហិិរញ្ញញ វត្តិថុ បេ�តាម្មជីនៈ�ទ។ បេលាកព្រឹស្ស�បានៈចាំ�ប់េផី�ម្មការងារកនុងវស័ិ្សយអភិវិឌ្ឍឍជីនៈ�ទ 

 នៈិងបេស្ស�ាកិចច បេ�ឆ្នាំន  ំ២០០០ ម្មុនៈចូល�បេព្រឹម្ម�ការងារដែផនកម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុ បេ�ឆ្នាំន ២ំ០០៣ កនុង
 ត្តិួនាទ�ជាម្មហ្វ្រិនីៈ�ព្រឹ�ត្តិិ�ត្តិីិការម្មូលដ្ឋាា នៈ ដែ�លបេ�ីត្តិបេល�គបេព្រឹមាងស្សហិព្រឹ�ស្សខាន ត្តិតូ្តិច តូ្តិច�ំផុត្តិ 
 នៈិងម្មធុយម្ម បេ�ព្រឹ�បេទស្សរ ាមូាា នៈ�។ លុះបេព្រឹកាយម្មកបេទៀត្តិ រហូិត្តិ�ល់ឆ្នាំន ២ំ០០៤ បេលាកព្រឹស្ស� 

បានៈចូល�បេព្រឹម្ម�ការងារជាម្មួយ Advans International ដែ�ល��ម្មុនៈបេ�ថា Horus  

Development Finance ជាទ�ព្រឹ�កឹាជានៈខ់ុស់័្ស។ បេ�ព្រឹកុម្មហុុិនៈ Advans បេលាកព្រឹស្ស�មានៈតួ្តិនាទ�
សំ្សខានៈ់ៗ ម្មយួចំនៈួនៈរមួ្មមានៈ តួ្តិនាទ�ជានាយិកាអងគភា�ព្រឹ�ត្តិិ�តិី្តិការរ�ស់្ស Advans Ghana  
បេ�ីត្តិសំ្សខានៈប់េល�ការព្រឹ�មូ្មលព្រឹបាកស់្សនៈស ំនៈិងឥណ៍ទាំនៈ ។ លុះ�ល់ឆ្នាំន  ំ២០១៣ បេលាកព្រឹស្ស� 
ព្រឹតូ្តិវបានៈត្តិបេម្មើ�ងត្តិួនាទ�ជាអគគនាយករងព្រឹកុម្មហុុិនៈ Advans Bank Tanzania (�ចចុ�ីនៈន
បេ�ថា ធុនា�រ Letshego)។ បេលាកព្រឹស្ស�បានៈ�ញ្ញច �់ការសិ្សកស�រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិជានៈ់ខុ័ស់្ស  
ជីនំាញបេស្ស�ាកចិច កសិ្សកម្មម ��វទិាស្ថាថ នៈជាត្តិ ិAgronomique Paris-Grignon ព្រឹ�បេទស្សបារាំងំ។

បេលាក Claude Falgon គឺជាស្ថាថ �និៈកនៃនៈ Advans Group លុះ�ល់ឆ្នាំន  ំ២០១៧ បេលាកជា 
អគគនាយកនៃនៈព្រឹកុម្មហុុិនៈ Advans Group។ �ចចុ�ីនៈន បេលាកជាអភិបិាលនៃនៈស្សមាជីិក 
ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលរ�ស់្ស Advans SA SICAR នៈិងជាស្សមាជីិកព្រឹ�ធានៈព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល 
នៃនៈព្រឹកុម្មហុុិនៈ�ុព្រឹត្តិស្សម័្មន័ៈធម្មយួចំនួៈនៈរ�ស់្ស Advans Group។ ចាំ�ត់ាងំ��ដែខុកុម្មភៈ ឆ្នាំន ២ំ០០៥  
បេលាកជាព្រឹ�ធានៈព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិិបាលនិៈងជាស្សមាជីិកនៃនៈគណ៍កមាម ធិុការស្សវនៈកម្មម នៈិង

 គណ៍កមាម ធិុការដែត្តិងតាងំ នៈិងត្តិនៃម្មើការ។ បេលាក�ញ្ញច �ក់ារសិ្សកាថាន ក�់ណ៍ឌិ ត្តិ ជីំនាញដែផនក 
បេស្ស�ាកិចចកសិ្សកម្មម ��ស្ថាកលវទិាល័យ Michigan ស្សហិរ�ាអាបេម្មរកិ នៈិង ជីំនាញ 
វទិាស្ថាហ្វ្រិស្សីព្រឹគ�ព់្រឹគង�� ស្សកលវទិាល័យ ICG ទ�ព្រឹកុងបាា រ �ស្ស ព្រឹ�បេទស្សបារាំងំ ព្រឹ�ម្មទាំងំ  
�រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិជានៈ់ខុ័ស់្ស ដែផនកបេស្ស�ាកិចចកសិ្សកម្មម�� ស្សកលវទិាល័យ INA ទ�ព្រឹកុងបាា រ �ស្ស  
ព្រឹ�បេទស្សបារាំងំ។

សើ�កប្រស់ី Estelle DARIE-ROUSSEAUX

Dr. Claude FALGON
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បេលាក Steven ព្រឹតូ្តិវបានៈដែត្តិងតាំងជាព្រឹ�ធានៈព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិិបាលបេ�ដែខុស្ស�ហា ឆ្នាំន ២ំ០១៧ និៈង 
ជាព្រឹ�ធានៈគណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានៈភិិយ័ ។ បេលាកគឺជានាយកជានៈខ័់ុស់្សអនីៈរជាត្តិ ិមានៈ�ទ�ិបេស្ថាធុនៈ៍

 
ដែផនកព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការ នៈិងហិិរញ្ញញ វត្តិថុ។ �ចចុ�ីនៈន បេលាកជាអគគនាយក រ�ស់្ស Advans Group។ បេលាកមានៈ 
�ទ�ិបេស្ថាធុនៈដ៍ែផនកបេស្សវាហិិរញ្ញញ វត្តិថុជាង ២៥ឆ្នាំន  ំដែ�លកនុងបេនាះ ២០ឆ្នាំន  ំកនុងវស័ិ្សយម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុ។ ជាម្មយួ

 នឹៈងម្មុខុ�ំដែណ៍ងជាបេព្រឹច�នៈបេ�កនុងស្ថាថ �ន័ៈហិិរញ្ញញ វត្តិថុ នៈិងស្ថាថ �ន័ៈព្រឹ�ឹកាបេយា�ល់ដែផនកហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ដែ�លមានៈ

 បេករ ី�បេឈាម ះលី �លាញបេ�កនុង�ិភិ�បេលាក បេលាកមានៈ�ទ�ិបេស្ថាធុនៈ ៍នៈិងចំបេណ៍ះ�ឹងជាបេព្រឹច�នៈទាំងំដែផនក
 ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការធុនា�រលករ់ាំយ នៈិងម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុកនុងបេនាះរមួ្មមានៈ ការងារយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សី អភិបិាលកិចច 

 ព្រឹ�ត្តិិ�ត្តិីិការ ការអភិវិឌ្ឍឍធុុរកិចចអងគភា� ការព្រឹត្តិតួ្តិ�ិនៈិត្តិយនៃផះកនុង នៈិងការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័។ ទនៈឹះម្មនឹៈងបេនៈះ 

 បេលាកកម៏ានៈត្តិួនាទ�ជាព្រឹ�ធានៈព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកានៃនៈព្រឹកុម្មហុុិនៈ�ុព្រឹត្តិស្សម័្មន័ៈធជាបេព្រឹច�នៈរ�ស់្ស Advans។ បេលាក�ញ្ញច�់
ការសិ្សកា�រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិជានៈខ់ុ័ស់្សដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគងទូបេ� ជីំនាញហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ��ស្ថាកលវទិាល័យ HEC School 

of Management ដែ�លជាស្សកលវទិាល័យឈានៈម្មុខុបេគម្មយួដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគង បេ�កនុងព្រឹ�បេទស្សបារាំងំ។

សើ�ក Steven DUCHATELLE

បេលាក Paphon ព្រឹតូ្តិវបានៈដែត្តិងតាងំជាស្សមាជីិក ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល បេ�ដែខុកញ្ជាញ  ឆ្នាំន ២ំ០១៥ និៈងជា 
ស្សមាជីិកគណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័។ បេលាកមានៈ�ទ�ិបេស្ថាធុនៈក៍ារងារជាង១៨ឆ្នាំន  ំកនុងវស័ិ្សយ
ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ នៈិងធុនា�រ កនុងម្មុខុងារនៈិងត្តិួនាទ�ជាបេព្រឹច�នៈ�ូចជា ហិិរញ្ញញ វត្តិថុអាជី�វកម្មម វនិិៈបេយាគដែផនកហិិរញ្ញញ វត្តិថុ

 
នៈិងធុនា�រ លទធកម្មម ការដែកស្សព្រឹម្មួល�ំណុ៍លបេ��ងវញិ បេស្សវាធុនា�រស្សព្រឹមា�ស់្សហិព្រឹ�ស្សខាន ត្តិតូ្តិច  
និៈងម្មធុយម្ម នៈិងមាា ឃី�ត្តិធុ�ងហិិរញ្ញញ វត្តិថុ។ បេលាកមានៈ�ទ�ិបេស្ថាធុនៈជ៍ាង១៥ឆ្នាំន  ំ ដែផនកបេស្សវាធុនា�រស្សព្រឹមា�់
ស្សហិព្រឹ�ស្សខាន ត្តិតូ្តិច និៈងម្មធុយម្ម ជីំនាញយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សីអាជី�វកម្មម �បេងើ�ត្តិ និៈងអភិវិឌ្ឍឍនៈផ៍លិត្តិផលថិម�ៗ។ 
បេលាកមានៈត្តិួនាទ�ជានៈខ់ុ័ស់្សជាបេព្រឹច�នៈបេ�កនុងធុនា�រម្មយួចំនៈួនៈបេ�កនុងព្រឹ�បេទស្សនៃថិ កនុងបេនាះរមួ្មជាម្មយួនៈឹង
តួ្តិនាទ�ជានាយករងស្សី�ទ�១នៃនៈធុនា�រ Kasikorn Plc. និៈង ជានាយកអងគភា�នៃនៈស្សហិព្រឹ�ស្សខាន ត្តិតូ្តិច  
និៈងម្មធុយម្ម បេ�ធុនា�រ TMB Plc.។ បេ�ធុនា�រ Kasikorn Plc. បេលាកបានៈទទួលស្ថាគ ល់នូៈវស្ថាន នៃ�
�ឹកនាពំ្រឹកុម្មការងារកនុងការទទួល�នៈរងីានៈធ់ុនា�រស្សព្រឹមា�ស់្សហិព្រឹ�ស្សខាន ត្តិតូ្តិច នៈិងម្មធុយម្មលអជាងបេគ
�ំផុត្តិបេ�អាសុ្ស� ��ទស្សសនាវ�ី� ធុនា�ររកិអាសុ្ស� (Asian Banker Megazine) ��រឆ្នាំន ជំា�់ៗ �ន ។  
បេលាក�ញ្ញច �់ការសិ្សកា�រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិជានៈ់ខុ័ស់្សដែផនកធុុរកិចច (ជីំនាញហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ) ��ស្ថាកលវទិាល័យ 

 Oregon State ស្សហិរ�ាអាបេម្មរកិ និៈង�រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិ ជីំនាញវសិ្សីកម្មមឧស្សាហិកម្មម ��ស្ថាកលវទិាល័យ 
 

Chulalongkorn ទ�ព្រឹកុងបាងំកក ព្រឹ�បេទស្សនៃថិ។ �ចចុ�ីនៈន បេលាកជាស្សហិស្ថាថ �និៈក នៈិងអគគនាយកនៃនៈ 
 

គបេព្រឹមាងផីល់កម្មច�ដែ�លមានៈបេឈាម ះថា NestiFly ដែ�លជាដែផនកម្មយួនៃនៈព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការនៃនៈធុនា�រនៃថិ។

សើ�ក Paphon MANGKHALATHANAKUN

បេលាក ផលាើ រនិៈ ព្រឹតូ្តិវបានៈដែត្តិងតាងំជាស្សមាជិីកព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាលបេ�ដែខុ ម្មករាំ ឆ្នាំន  ំ២០១៩ �នាះ ��់�បានៈ�ឹកនាំ
អព្រឹម្មតឹ្តិអស់្សរយៈបេ�លជាង ២០ ឆ្នាំន ជំាអគគនាយក។ បេលាក បានៈចូលរមួ្មជាម្មយួអព្រឹម្មតឹ្តិចាំ�ត់ាងំ��ឆ្នាំន  ំ១៩៩៥  
កនុងត្តិួនាទ�ជាម្មហ្វ្រិនីៈ�ឥណ៍ទាំនៈ �ំ�ូងបេគ�ងអស់្ស ដែ�លបានៈអនុៈវត្តិីនៈប៍េល�ឥណ៍ទាំនៈ�ុគគល នៈិងជាព្រឹគូ�បេងាគ ល
ម្មយួរ�ូ។ បេលាកកម៏ានៈតួ្តិនាទ�ជា អភិបិាលរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ ព្រឹ�មាណ៍ជាង១៥ ឆ្នាំន  ំ និៈងបេ�កនុងស្សមាគម្ម
ម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុកម្ម័ុជា (CMA)។ បេលាកកជ៏ាស្សមាជីិកព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលនៃនៈស្ថាថ �ន័ៈម្មយួចំនៈួនៈ កនុងបេនាះ
មានៈធុនា�រអភិវិឌ្ឍឍជីនៈ�ទ នៈងិការយិាល័យឥណ៍ទាំនៈកមុ័្មជា។ មុ្មនៈបេ�លចូលរមួ្មជាម្មយួវស័ិ្សយហិរិញ្ញញ វត្តិថុ 

 បេលាកគឺជាម្មហ្វ្រិនៈី�រាំជីការម្មយួរ�ូនៃនៈព្រឹកសួ្សងកសិ្សកម្មម រកុាេ ព្រឹ�មាញ់ និៈង បេនៈស្ថាទ។ បេលាក�ញ្ញច �ក់ារសិ្សកា
�រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិជានៈខ័់ុស់្ស ដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគង�ណិ៍ជីាកម្មម ��ស្ថាកលវទិាល័យជាត្តិពិ្រឹគ�ព់្រឹគង និៈងស្ថាកលវទិាល័យ 
UTARA ព្រឹ�បេទស្សមាា បេ�សុ្ស� និៈង�រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិដែផនកបេស្ស�ាកិចច ជីនំាញកសិ្សកម្មម ��វទិាស្ថាថ នៈបេស្ស�ាកិចចវទិាស្ថាហ្វ្រិស្ស ី

 ព្រឹ�បេទស្សកម្ម័ុជា។

សើ�ក ជា ផ្ត�ា្រិនួ
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ព្រឹក្តីុម្មព្រឹបឹក្តីាាភិិបាាលឯក្តីរាជ្យយ

បេលាកព្រឹតូ្តិវបានៈដែត្តិងតាងំ ជាស្សមាជិីកព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល ឯករាំជីយ បេ��ដែខុកញ្ជាញ  ឆ្នាំន ២ំ០១៥។ បេលាកជា  
នាយកព្រឹគ�ព់្រឹគង នៃនៈព្រឹកុម្មហុុិ�នៈនៃ��គូយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សី�តំ្តិ�នៈ ់ ទបេនៈើបេម្មគងគ ជាព្រឹកុម្មហុុិ�នៈព្រឹ�ឹកាបេយា�ល់ និៈង  
វនិិៈបេយាគកនុងត្តិ�ំនៈ។់ បេលាកបានៈ�បេព្រឹម្ម�ការងារបេ��ព្រឹ�បេទស្សកម្ម័ុជាអស់្សរយៈបេ�លជាង១៥ឆ្នាំន  ំដែ��លកនុងបេនាះ
បេលាកបានៈចូលរមួ្មជាម្មយួនឹៈងធុនា�រ ANZ រយៈបេ�លជាង ៧ឆ្នាំន កំនុងតួ្តិនាទ� ជាព្រឹ�ធានៈដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគង
យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សី� ស្សព្រឹមា�ម់្មហាអនុៈតំ្តិ�នៈ ់ទបេនៈើបេម្មគងគ។ មុ្មនៈបេ�លចូលរមួ្មកនុងនាម្មជាស្សមាជីកិព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹារ�ស់្ស  
អព្រឹម្មតឹ្តិបេលាក គឺជាស្សមាជីិកគណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ និៈងគណ៍ៈកមាម ធិុការដែត្តិងតាងំ នៈិង
ត្តិនៃម្មើការ។ បេលាកបានៈទទួល�រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិជានៈខ័់ុស់្សជីំនាញអភិវិឌ្ឍឍនៈអ៍នីៈរជាត្តិិ��ស្សកលវទិាល័យRMIT  
ទ�ព្រឹកុងដែម្មាល�ឺនៈ ព្រឹ�បេទស្សអូហ្វ្រិសី្ថាល�។

សើ�ក John McGINLEY

បេលាក សំ្សឱ្យក ព្រឹត្តិវូបានៈដែត្តិងតាងំជាស្សមាជីកិព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាលឯករាំជីយ បេ�ដែខុកញ្ជាញ  ឆ្នាំន ២ំ០១៥។ �ចចុ�ីនៈន 
 

បេលាកជាទ�ព្រឹ�ឹកាដែផនកធុុរកិចច បេ�ព្រឹកុម្មហុុិនៈ Axis Investment Consulting ។ កនុងរយៈបេ�ល១០ឆ្នាំន ំ
ចុងបេព្រឹកាយបេនៈះ បេលាកមានៈត្តិួនាទ�ជាថាន ក�់ឹកនាជំានៈខ័់ុស់្ស បេ�ធុនា�រ�ណិ៍ជីាកម្មមបេព្រឹ�ព្រឹ�បេទស្ស នៈិង
ធុនា�រ ANZ Royal។ បេលាកកជ៏ាថាន ក�់ឹកនាជំានៈខ់ុ័ស់្សបេ�តាម្ម�ណីាព្រឹកុម្មហុុិនៈជាបេព្រឹច�នៈបេទៀត្តិ នៈិង
មានៈ�ទ�ិបេស្ថាធុនៈជ៍ាង២០ឆ្នាំន បំេ�កនុងវស័ិ្សយជាបេព្រឹច�នៈ�ូចជា អាជី�វកម្មមលកទំ់និៈញរហ័ិស្ស ដែផនកព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិ
ការធុនា�រលករ់ាំយ នៈិងបេស្សវាធុនា�រស្សព្រឹមា�ក់ារព្រឹគ�ព់្រឹគងបេ�អាកាស្សយានៈដ្ឋាា នៈ។ �ទ�ិបេស្ថាធុនៈ៍
ការងារជាបេព្រឹច�នៈរ�ស់្សបេលាក ព្រឹត្តិូវបានៈទទួលស្ថាគ ល់បេដ្ឋាយថាន កព់្រឹគ�ព់្រឹគងនៃនៈព្រឹកុម្មហុុិនៈដែ�លបេលាកបានៈ 
�បេព្រឹម្ម�ការងារ។ បេព្រឹ���តួ្តិនាទ�ជាស្សមាជិីកព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាល បេលាកកជ៏ាព្រឹ�ធានៈគណ៍ៈកមាម ធិុការស្សវនៈកម្មម 

 និៈងជាស្សមាជីកិនៃនៈគណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ បេ�ឆ្នាំន  ំ២០២១ នៈងិ ជា ព្រឹ�ធានៈគណ៍ៈកមាម ធុកិារ
ស្សវនៈកម្មម នៈិងវាយត្តិនៃម្មើ បេ�បេ��ម្មដែខុម្មករាំ ឆ្នាំន  ំ២០២១។ បេលាក�ញ្ញច�ក់ារសិ្សកា�រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិជានៈខ់ុ័ស់្សដែផនក
ធុុរកិចចអនីៈរជាតិ្តិ ��ស្សកលវទិាល័យ West Coast ស្សហិរ�ាអាបេម្មរកិ និៈង�រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិ ជំីនាញវសិ្សីកម្មម
បេអ�ិចព្រឹត្តិូនិៈក��ស្សកលវទិាល័យ California State ស្សហិរ�ាអាបេម្មរកិ ។

សើ�ក សើប្រស់ង ស់ឱំក

បេលាក កាយ �ូត្តិ មានៈតួ្តិនាទ�ជាស្សមាជិីកព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលឯករាំជីយ ចាំ�ត់ាងំ��ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០១២។ 
បេលាកជាស្សហិព្រឹគិនៈ�ម៏្មុះមុ្មត្តិ នៈិងមានៈ�ទ�ិបេស្ថាធុនៈថ៍ាន កព់្រឹគ�ព់្រឹគងជានៈខ់ុ័ស់្ស ដែផនកធុនា�រ នៈិងហិិរញ្ញញ វត្តិថុ 

 យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សីព្រឹ�ត្តិិ�តិី្តិការ ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានៈិភិយ័ ទូរគម្មនាគម្មនៈ ៍នៈិងការ�បេងើ�ត្តិអាជី�វកម្មមថិម�ៗ។ បេ�កនុង
�ទ�ិបេស្ថាធុនៈក៍ារងាររ�ស់្សបេលាក បេលាកបានៈទទួល�នៈរងីានៈជ់ាបេព្រឹច�នៈ ដែ�លទទួលស្ថាគ ល់បេល�ស្សម្មទិធ
ផលការងាររ�ស់្សបេលាក ជា�បិេស្សស្សបេល�ភា�ជាអនក�កឹនា�ំប៏េ�ន�ម្មរ�ស់្សបេលាក ��ព្រឹកុម្មហុុិនៈជាតិ្តិ និៈងអនៈរីជាតិ្តិ
ដែ�លបេលាក�ំបេ�ញការងារ។ កនុងមុ្មខុតំ្តិដែណ៍ងជានាយកអងគភា�ហិិរញ្ញញ វត្តិថុនៃនៈអាជី�វកម្មមទូរទស្សសនៈ ៍នៈិង
ទូរគម្មនាគម្មនៈ ៍បេ�ព្រឹកុម្មហុុិនៈ CamGSM Co., Ltd. បេលាកបានៈ�ឹកនាពំ្រឹកុម្មហុុិនៈឲ្យយព្រឹ�ត្តិិ�ត្តិីិតាម្មព្រឹកម្ម  
Sarbanes-Oxley Act នៈងិបានៈព្រឹ�មូ្មលម្មលូនៈធិិុយាា ងបេព្រឹច�នៈស្សព្រឹមា��់ព្រឹង�កអាជី�វកម្មម មុ្មនៈនឹៈងព្រឹត្តិវូបានៈត្តិបេម្មើ�ង
តួ្តិនាទ�ជានាយកអងគភា�ព្រឹ�ត្តិ�ិត្តិីកិារ បេ�ឆ្នាំន ២ំ០០៩។ បេ�ម្មនុៈបេ�លបេនាះ បេលាកជាព្រឹ�ធានៈដែផនកផល់ីបេស្សវា
ធុនា�ររ�ស់្សធុនា�រ Standard Chartered បេ�ភិនបំេ�ញ។ បេលាកបានៈ�ញ្ញច ��់រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិដែផនកធុុរកិចច  
��ស្សកលវទិាល័យ Kennedy Wester University ព្រឹ�បេទស្សឥណ៍ឌូ បេនៈសុ្ស�។

សើ�ក កាយ ឡូូត្តិ
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ភិាគទិុន្និក្តី

Advans SA

៥២,៧៧៨%
ចំនួនភាគរយៃនេដើមទុន

៦៣.៣៣៥.២០០
តៃម�ចរកិ ១.៣៦០.០០០េរៀល
ក�ុង១ភាគហុ៊ន (ជាពនេ់រៀល)

 

៤៦.៥៧០
ចំនួនភាគហុ៊ន

IFC

១៩,៩៩៥%
ចំនួនភាគរយៃនេដើមទុន

២៣.៩៩៤.៤៨០
តៃម�ចរកិ ១.៣៦០.០០០េរៀល
ក�ុង១ភាគហុ៊ន (ជាពនេ់រៀល)

 

១៧.៦៤៣
ចំនួនភាគហុ៊ន

Botta

៣,១៦៨%
ចំនួនភាគរយៃនេដើមទុន

៣.៨០១.២០០
តៃម�ចរកិ ១.៣៦០.០០០េរៀល
ក�ុង១ភាគហុ៊ន (ជាពនេ់រៀល)

 

២.៧៩៥
ចំនួនភាគហុ៊ន

LFP

៤,០៦៤%
ចំនួនភាគរយៃនេដើមទុន

៤.៨៧៦.៩៦០
តៃម�ចរកិ ១.៣៦០.០០០េរៀល
ក�ុង១ភាគហុ៊ន (ជាពនេ់រៀល)

 

៣.៥៨៦
ចំនួនភាគហុ៊ន

FMO

១៩,៩៩៥%
ចំនួនភាគរយៃនេដើមទុន

២៣.៩៩៤.៤៨០
តៃម�ចរកិ ១.៣៦០.០០០េរៀល
ក�ុង១ភាគហុ៊ន (ជាពនេ់រៀល)

 

១៧.៦៤៣
ចំនួនភាគហុ៊ន
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Advans SA SICAR (Advans SA)

Advans SA SICAR (Advans SA) គឺជាព្រឹកុម្មហុុិនៈវនិៈិបេយាគ 
�ណីាកទុ់នៈ ដែ�លព្រឹតូ្តិវបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ងបេ�កនុងដែខុស្ស�ហា ឆ្នាំន ២ំ០០៥ 
បេដ្ឋាយព្រឹកុម្មហុុិនៈ Horus Development Finance នៈងិព្រឹគឹះស្ថាថ នៈអភិវិឌ្ឍឍនៈ៍
ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ព្រឹបាមំ្មយួបេផសងបេទៀត្តិ (CDC, EIB, FMO, IFC, KfW និៈង  

Proparco [AFD Group]) មានៈទ�ស្ថាន ក់ការចុះ�ញ្ញា �កនុងព្រឹ�បេទស្ស 
លុចសំ្ស�រួ។ Advans SA មានៈបេ�ស្សកកម្មមបេ��ម្មី ��បេងើ�ត្តិ �ណីាញ 
ព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុ  បេ�តាម្ម�ណីាព្រឹ�បេទស្សដែ�លបេទ��នឹៈងកំ�ុង

 អភិវិឌ្ឍឍនៈ។៍ យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សីវនិៈិបេយាគរ�ស់្ស Advans SA រមួ្មមានៈការ 
�បេងើ�ត្តិព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុ នៃ�ត្តិង និៈងវនិិៈបេយាគមូ្មលធុនៈ បេ�កនុង

 ព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុដែ�លមានៈព្រឹស្ថា� ់�ូចជាព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុ 
 អព្រឹម្មឹត្តិ ជាបេ��ម្ម កនុងករណ៍� ដែ�លព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុទាំំងបេនៈះ 
 អាចចូលរមួ្មដែចករដំែលក នៈិងអនុៈវតី្តិតាម្មចកេុវស័ិ្សយរ�ស់្ស Advans SA 

ព្រឹ�ម្មទាំងំយល់�ឹង��អត្តិថព្រឹ�បេយាជីនៈន៍ៃនៈយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សី និៈងព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការកនុង
ការចូលរមួ្ម�ណីាញជាអនៈរីជាត្តិិ។

Nederlandse Financierings-Maatschappij 
voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO)

FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor 

Ontwikkelingslanden N.V.) គឺជាធុនា�រអភិវិឌ្ឍឍនៈស៍្សហិព្រឹគិនៈរ�ស់្ស
ព្រឹ�បេទស្សហូិ�ង ់ដែ�លព្រឹត្តិូវបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ង នៈិងចាំ�ប់េផី�ម្មបេធុី�ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីកិារ 

 កនុងឆ្នាំន ១ំ៩៧០។ FMO មានៈការយិាល័យចុះ�ញ្ញា �ស្សថិត្តិបេ�កនុងទ�ព្រឹកុង
ឡាបេអ ព្រឹ�បេទស្សហូិ�ង។់ បេ�ល�ំណ៍ងរ�ស់្សធុនា�របេនៈះគឺការចូលរមួ្ម
អភិវិឌ្ឍឍវស័ិ្សយធុុរកិចច បេ�កនុងព្រឹ�បេទស្សកំ�ុងអភិវិឌ្ឍឍនៈន៍ានា បេ��ម្មី �រកា
ស្សថិរភា�បេស្ស�ាកិចចនិៈងវឌ្ឍឍនៈភា�ស្សងគម្មព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយនិៈរនីៈរភា� ព្រឹស្ស�តាម្ម
បេ�ល�ំណ៍ងរ�ស់្សរដ្ឋាា ភិបិាលនៃនៈព្រឹ�បេទស្សទាំងំបេនៈះ។

Botta

BOTTA ជាព្រឹកុម្មហុុិនៈរ�ស់្ស�ុគគលិកដែ�លព្រឹតូ្តិវបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ង 
ជាព្រឹកុម្មហុុិនៈឯកជីនៈទទួលខុុស្សព្រឹតូ្តិវមានៈកព្រឹម្មិត្តិ បេ�នៃថិៃទ�២០ ដែខុធុនូ  
ឆ្នាំន ២ំ០០៦ នៈិងព្រឹត្តិូវបានៈ�ូីរទព្រឹម្មងព់្រឹកុម្មហុុិនៈបេ�ជាព្រឹកុម្មហុុិនៈម្មហាជីនៈ 
ទទួលខុុស្សព្រឹតូ្តិវមានៈកព្រឹម្មិត្តិ បេ�នៃថិៃទ�២១ ដែខុតុ្តិលា ឆ្នាំន ំ២០១៤  
ព្រឹស្ស�តាម្មចា�ន់ៃនៈព្រឹ�បេទស្សកមុ័្មជា បេដ្ឋាយមានៈទ�ស្ថាន កក់ារចុះ�ញ្ញា �បេ�
រាំជីធានៈ�ភិនបំេ�ញ ព្រឹ�បេទស្សកមុ័្មជា។ ព្រឹកុម្មហុុិនៈបេនៈះបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ងបេ��ម្មី �
វនិិៈបេយាគដែត្តិបេ�កនុង អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ��ម្មី �ទាំកទ់ាំញការចូលរមួ្មរយៈបេ�លដែវង
រ�ស់្ស�ុគគលិក។ បេទាំះ��ជាមានៈភាគហុុិនៈតិ្តិចកប៏េដ្ឋាយ ដែត្តិជាការវនិិៈបេយាគ
រយៈបេ�លដែវង។

International Finance Corporation (IFC),

ស្ថាជី�វកម្មមហិិរញ្ញញ វត្តិថុ  (IFC) ជាស្សមាជីិកម្មួយនៃនៈព្រឹកុម្មធុនា�រ 
�ិភិ�បេលាក នៈិងជាស្ថាថ �័នៈអភិិវឌ្ឍឍនៈ៍ស្សកលធុំជាងបេគ�ំផុត្តិ ដែ�ល 
បេ�ីត្តិសំ្សខានៈ់បេល�វស័ិ្សយឯកជីនៈ បេ�កនុងព្រឹ�បេទស្សកំ�ុងអភិិវឌ្ឍឍនៈ៍។ 

 
ស្ថាជី�វកម្មមហិិរញ្ញញ វត្តិថុអនីៈរជាតិ្តិ ព្រឹតូ្តិវបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ងបេ�កនុងឆ្នាំន ១ំ៩៥៦ 

 បេដ្ឋាយព្រឹ�បេទស្សជាស្សមាជីិកចំនួៈនៈ១៨៤រមួ្មទាំំងព្រឹ�បេទស្សកមុ័្មជាដែ�ល
បានៈកំណ៍ត្តិប់េ�លនៈបេយាបាយរមួ្មរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈបេនៈះ។ តាម្មរយៈការងារ
រ�ស់្សស្ថាជី�វកម្មមហិិរញ្ញញ វត្តិថុអនីៈរជាត្តិិ បេ�កនុងព្រឹ�បេទស្សកំ�ុងអភិិវឌ្ឍឍនៈ៍
ជាង១០០ព្រឹ�បេទស្ស បានៈអនុៈញ្ជាញ ត្តិឲ្យយព្រឹកុម្មហុុិនៈ នៈិងស្ថាថ �ន័ៈហិិរញ្ញញ វត្តិថុ  
បេ�កនុងទ�ផារដែ�លបេទ��នឹៈងមានៈថិម�ៗ  �បេងើ�ត្តិការងារ �បេងើ�ត្តិចំណូ៍ល�នៈធដ្ឋារ 

 �ព្រឹងឹងអភិបិាលកិចចព្រឹកុម្មហុុិនៈ នៈិងព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការការ�រ�រសិ្ថាថ នៈព្រឹ�ម្មទាំងំ
រមួ្មចំដែណ៍កអភិវិឌ្ឍឍនៈស៍្សហិគម្មនៈ។៍

La Fayette Participations (LFP)

LFP (La Fayette Participations) ជាព្រឹកុម្មហុុិនៈវនិៈិបេយាគដែ�ល 
ព្រឹតូ្តិវបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ងកនុងឆ្នាំន ២ំ០០០ បេដ្ឋាយព្រឹកុម្មហុុិនៈ Horus Finance 

Development បេ��ម្មី �វនិៈិបេយាគបេ��ម្មទុនៈបេ�កនុងព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុ 
 បេហិ�យព្រឹកុម្មហុុិនៈបេនៈះ ព្រឹត្តិូវបានៈចុះ�ញ្ញា �បេ�ព្រឹ�បេទស្សបារាំងំ ជាព្រឹកុម្មហុុិនៈ

ទទួលខុុស្សព្រឹត្តិូវមានៈកព្រឹម្មតិ្តិ។

ត្តិនៃម្មើចាំរកិ ១.៣៦០.០០០បេរៀល
កនុង១ភាគហុុិនៈ (ជា�នៈប់េរៀល)

ចំនៈួនៈភាគហុុិនៈ

ចំនៈួនៈភាគរយនៃនៈបេ��ម្មទុនៈ

សំរបុ
១២០.០០២.៣២០

៨៨.២៣៧

១០០%
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ចំណ៍ាប់អាារម្មមណ៍៍របសំ់
អាគគន្នាយក្តី

“អប្រ�ឹត្តិ �នួិសើ�ោ្ត្តិការយកចំ�ត្តិិទំុក�ក់សើលើការផ្តិល់  
នួ�ង�សើប្រ�ើសើស់វា�ល់អត្តិ�ថិ�ជីនួឲ្្យកានួ់ដែត្តិលិនួ�ងប្រ�សើស់ើរ។  
កុ�ងកំឡូ�ងសើពលដែ�លពួក�ត្តិ់កំពុងជីួ�ប្រ�ទំះនួូវ�ញ្ហាា្
ជាសើប្រចំើនួ អប្រ�ឹត្តិសើ��នួិជីួយ�ំប្រទំ�ល់អត្តិ�ថិ�ជីនួរ�ស់់
ខុឹ�នួ សើធ្ើើ�ា្ងណាឲ្្យមានួលទំធភាព�នួិរ�រចំ�ញ្ញចឹ�ជីីវិត្តិ
ប្រ�ចាំំនៃថិៃ នួ�ងអាជីីវក�មរ�ស់់ពួក�ត្តិ់។

គិត្តិព្រឹតឹ្តិម្មដែខុធុនូ ឆ្នាំន  ំ២០២០

ផល�ព័្រឹត្តិព្រឹបាកក់ម្មច�ដែ�លស្សបេព្រឹម្មចបានៈមានៈចំនៈួនៈ

(ព្រឹ�ដែហិល ១.០១១,៨៩ លានៈ�ុលាើ រស្សហិរ�ាអាបេម្មរកិ)
៤.០៩៣.១១៥ �នួសើរៀល

ស់�ត្តិុល្យប្របាក់ស់នួ្សំស់រុ�ដែ�ល អប្រ�ឹត្តិ ស់សើប្រ�ចំបានួ
អព្រឹម្មតឹ្តិ ស្សបេព្រឹម្មចបានៈព្រឹបាក ់ 
ចំបេណ៍ញសុ្សទធចំនៈួនៈ

អតិ្តិថិជិីនៈអព្រឹម្មតឹ្តិ នៈងិ ព្រឹកុម្មព្រឹគួស្ថារ ស្សហិគម្មរ�ស់្ស�កួ�ត្តិ ់បានៈជួី�ព្រឹ�ទះ�ញ្ជាា ព្រឹ�ឈម្មជាបេព្រឹច�នៈ នៈងិទទួលរងផល�ាះ�ល់យាា ងខាើ ងំ��វ�ិតិី្តិកូវ ��-១៩ បេ�កនុងឆ្នាំន  ំ២០២០ បេនៈះ។ 
 វ�ិតិី្តិដែ�លម្មនិៈធាើ �ជ់ី�ួព្រឹ�ទះបេនៈះ បានៈជីះឥទធ�ិលអវជិីាមានៈយាា ងខាើ ងំ�ល់ជី�វភា�រស់្សបេ�ព្រឹ�ចាំនំៃថិៃ នៈងិសុ្សខុមាលភា�រស់្សបេ�រ�ស់្សព្រឹ�ជា�លរ�ា។ កាល��បេ��ម្មឆ្នាំន  ំបេ�បេ�ល

វ�ិត្តិីបិេនៈះបានៈចាំ�ប់េផី�ម្មភាើ ម្មៗ អព្រឹម្មតឹ្តិបានៈដ្ឋាកប់េចញនូៈវវធិានៈការ និៈង �ំបេណាះព្រឹស្ថាយម្មយួចំនួៈនៈបេ��ម្មី ��ពំ្រឹទ�ល់អត្តិថិិជិីនៈ ជា�ិបេស្សស្សអត្តិថិិជិីនៈ ដែ�លទទលួរងបេព្រឹ�ះ នៈងិផល
�ាះ�ល់ខាើ ងំបេដ្ឋាយស្ថារការរ �ករាំលដ្ឋាលនៃនៈជីងឺំកូវ ��-១៩។ គណ៍ៈកមាម ធុកិារនិៈរនីៈរភា�អាជី�វកម្មមរ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈបេរៀ�ចំនូៈវបេ�លនៈបេយាបាយ បេ�លការណ៍៍ នៈងិស្សកម្មមភា�
ចំ�ងម្មយួចំនួៈនៈបេ��ម្មី �ការ�រ ទ�ស់្ថាើ ត្តិក់ារ�ើង នៈងិដែថិរកាសុ្សវត្តិថភិា��ល់�ុគគលិក អត្តិថិិជិីនៈ និៈងបេ��ម្មី �ធានាការ�នីៈផីល់បេស្សវាកម្មមជូីនៈ�ល់អតិ្តិថិជិីនៈកនុងស្ថាថ នៈភា�ព្រឹ�ឈម្មបេនៈះ។ 

 បេ�លបេ�អាទិភា�សំ្សខានៈប់េ�កនុងបេ�លបេនាះ គឺធានាសុ្សវត្តិថភិា�ជូីនៈ�ល់អត្តិថិិជិីនៈ និៈង �គុគលិករ�ស់្សខុើួនៈ។ កនុងរយៈបេ�លម្មយួឆ្នាំន បំេ�ញ ដែ�លម្មនិៈអាច�ាករណ៍៍នូៈវ�ញ្ជាា បានៈបេនាះ 

 បេព្រឹកាម្មការ�ឹកនា ំនៈិង�ពំ្រឹទ�� ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល និៈងភាគទុនិៈកទាំងំអស់្ស បានៈបេធីុ�ឲ្យយអព្រឹម្មតឹ្តិ បេ��នៈីរកាម្មូលដ្ឋាា នៈព្រឹគឹះ�រ៏ងឹមា ំជាម្មយួនឹៈងគុណ៍ត្តិនៃម្មើ និៈងបេ�លការណ៍៍

 សំ្សខានៈ់ៗ  រ�ស់្សខុើួនៈ ស្សព្រឹម្ម�កនុង�រ�ិទមានៈវ�ិតិី្តិ�ធ៏ុំបេធុងម្មយួបេនៈះ ។

ផល�ព័្រឹត្តិព្រឹបាកក់ម្មច�បានៈយាា ងលអ
រកាបានៈគុណ៍ភា�

ចំនៈួនៈPAR៣០ ០,២៤%

(ព្រឹ�ដែហិល ៦៧៧,៩៣ លានៈ�ុលាើ រស្សហិរ�ាអាបេម្មរកិ)

ចំនួៈនៈ២៤% គិត្តិជាទឹកព្រឹបាកច់ំនួៈនៈ
២.៧៤២.២៤៥ �នួសើរៀល (ព្រឹ�ដែហិល ២៨,៤៦ លានៈ�ុលាើ រស្សហិរ�ាអាបេម្មរកិ)  

ស្សព្រឹមា�ឆ់្នាំន ២ំ០២០បេនៈះ។

១១៦.០៥៤ �នួសើរៀល
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ម្មនិៈខុុស្ស��ស្ថាថ �ន័ៈម្មយួចំនួៈនៈកនុងវស័ិ្សយទាំងំមូ្មល លទធផលហិរិញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ
កនុងឆ្នាំន ២ំ០២០បេនៈះ គឺបានៈទទួលរងផល�ាះ�ល់បេដ្ឋាយស្ថារវ�ិតិី្តិកូវ ��-១៩។ កនុង

 កំ�ុងបេ�ល និៈង�នាះ ��់�ម្មយួរយៈបេ�លដែ�លស្ថាថ នៈភា�ជំីងបឺានៈថិម្មថិយបេ�វញិ 
 

អព្រឹម្មឹត្តិបានៈបេព្រឹជី�ស្សយកជីបេព្រឹម្ម�ស្សម្មួយបេដ្ឋាយម្មិនៈ�ាយាម្មរ �កចបេព្រឹម្ម�នៈខាើ ំងហិួស្ស
 បេហិតុ្តិបេ�ក បេ�លគឺ�នីៈជីំហិ រកាកំបេណ៍� នៈ ភា�រ �កចបេព្រឹម្ម�នៈរ�ស់្សខុើួនៈព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយ
 នៈរិនៈរីភា� និៈងបេ�ីត្តិសំ្សខានៈ�់ពំ្រឹទអត្តិថិិជិីនៈ បេ��ម្មី �បេ�ើ�យត្តិ�នឹៈងស្ថាថ នៈភា�លំបាក
 រ�ស់្ស�ួក�ត្តិ។់ ជាលទធផល ផល�ព័្រឹត្តិព្រឹបាកក់ម្មច�រ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ មានៈការបេក�នៈបេ��ង 

ព្រឹតឹ្តិម្មដែត្តិ ៣% �ាុបេណាះ ះ ជាការរ �កចបេព្រឹម្ម�នៈតិ្តិចតួ្តិច�ំផុត្តិ នៈិងបេព្រឹកាម្មម្មធុយម្មភាគ 
 

បេព្រឹ�ៀ�បេធុៀ�ជាម្មយួនឹៈងស្ថាថ �ន័ៈនានាកនុងវស័ិ្សយទាំងំមូ្មល។ គតិ្តិព្រឹតឹ្តិម្មដែខុធុនូ ឆ្នាំន  ំ២០២០ 
 ផល�ព័្រឹត្តិព្រឹបាកក់ម្មច�ដែ�លស្សបេព្រឹម្មចបានៈមានៈចំនួៈនៈ ៤.០៩៣.១១៥ លានៈបេរៀល 

(ព្រឹ�ដែហិល ១.០១១,៨៩ លានៈ�ុលាើ រស្សហិរ�ាអាបេម្មរកិ) បេដ្ឋាយរកាបានៈគុណ៍ភា� 
ផល�ព័្រឹត្តិព្រឹបាកក់ម្មច�បានៈយាា ងលអ (PAR៣០)ចំនៈួនៈ ០,២៤% ដែ�លជាត្តិួបេលខុលអ
�ំផុត្តិ បេព្រឹ�ៀ�បេធុៀ�ជាម្មយួនៈឹងស្ថាថ �ន័ៈនានាកនុងវស័ិ្សយទាំងំម្មូល។ បេនៈះស្ស�ញ្ជាា ក ់
��ការការបេ�រ� និៈង អនុៈវតី្តិនៈប៍េ�លការណ៍៍ឥណ៍ទាំនៈព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយការទទួល 
ខុុស្សព្រឹតូ្តិវ។ ស្សព្រឹមា�ស់្សម្មតុ្តិលយព្រឹបាកស់្សនៈសសំ្សរ�ុដែ�ល អព្រឹម្មតឹ្តិ ស្សបេព្រឹម្មចបានៈគឺ
បេក�នៈបេ��ង ចំនៈួនៈ ២៤% គិត្តិជាទឹកព្រឹបាកច់ំនៈួនៈ ២.៧៤២.២៤៥ លានៈបេរៀល  
(ព្រឹ�ដែហិល ៦៧៧,៩៣ លានៈ�ុលាើ រស្សហិរ�ាអាបេម្មរកិ)។ អព្រឹម្មតឹ្តិ ស្សបេព្រឹម្មចបានៈព្រឹបាក ់
ចំបេណ៍ញសុ្សទធចំនៈួនៈ ១១៦.០៥៤ លានៈបេរៀល (ព្រឹ�ដែហិល ២៨,៤៦ លានៈ�ុលាើ រ
ស្សហិរ�ាអាបេម្មរកិ) ស្សព្រឹមា�ឆ់្នាំន ២ំ០២០បេនៈះ។ លទធផលហិរិញ្ញញ វត្តិថុទាំងំអស់្សបេនៈះគឺបានៈ

 
ម្មក��បេ�លនៈបេយាបាយព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ដែ�លមានៈការព្រឹ�ុងព្រឹ�យត័្តិនខ័ុស់្ស ដែ�លបេធីុ� 
ឲ្យយស្ថាថ �ន័ៈអាចរកាស្សថិរភា�ហិរិញ្ញញ វត្តិថុបានៈយាា ងលអ ស្សថិត្តិកនុងស្ថាថ នៈភា�មានៈវ�ិតិី្តិ។

អព្រឹម្មតឹ្តិ �នីៈបេ�ីត្តិការយកចិត្តិីទុកដ្ឋាកប់េល�ការផីល់ នៈិង�បេព្រឹម្ម�បេស្សវា�ល់អតិ្តិថិិជីនៈ
ឲ្យយកានៈដ់ែត្តិលអនិៈងព្រឹ�បេស្ស�រ។ កនុងក�ុំងបេ�លដែ�ល�កួ�ត្តិក់�ុំងជី�ួព្រឹ�ទះនូៈវ�ញ្ជាា
ជាបេព្រឹច�នៈ អព្រឹម្មតឹ្តិបេ��នីៈជីួយ�ពំ្រឹទ�ល់អតិ្តិថិិជីនៈរ�ស់្សខុើួនៈ បេធីុ�យាា ងណាឲ្យយមានៈ

 លទធភា��នៈីរ�រចិញ្ញច ឹម្មជី�វតិ្តិព្រឹ�ចាំនំៃថិៃ នៈិងអាជី�វកម្មមរ�ស់្ស�ួក�ត្តិ។់  អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈ
ដ្ឋាកប់េចញ នៈិងផស�ីផាយបេ�លនៈបេយាបាយចូលរមួ្មជាម្មយួនៈឹងរដ្ឋាា ភិបិាល នៈិង 
ធុនា�រជាតិ្តិនៃនៈកមុ័្មជា ជីយួស្សព្រឹមួ្មល�នៈះុក�ល់អត្តិថិិជិីនៈឥណ៍ទាំនៈ ដែ�លជី�ួការ
លំបាកខាើ ងំបេដ្ឋាយស្ថារ ជំីងកូឺវ ��-១៩ បេនាះគឺការផីល់ការ�នៈារការស្សងឥណ៍ទាំនៈ។  
គិត្តិព្រឹតឹ្តិម្មដែខុ ធុនូ ឆ្នាំន  ំ២០២០ អព្រឹម្មតឹ្តិបានៈផីល់ការ�នៈាការស្សងឥណ៍ទាំនៈ�ល់ ១៥.០០០ 

 
អតិ្តិថិិជីនៈ ដែ�លមានៈស្ថាចព់្រឹបាកចំ់នៈួនៈ ១១០,៥ លានៈ�ុលាើ រស្សហិរ�ាអាបេម្មរកិ។  
បេ�លនៈបេយាបាយបេនៈះជាស្សកេ�ភា��ងាា ញ��ការបេ�ីជាា ចតីិ្តិខ័ុស់្សបេ��ម្មី �ជីយួ�ពំ្រឹទ �ល់
អតិ្តិថិជិីនៈ ព្រឹស្ស�តាម្មបេ�លកាណ៍៍ការ�រអត្តិថិិជិីនៈ (CPP)  រ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈអនីៈរជាតិ្តិ  
smart campaign ដែ�លអព្រឹម្មតឹ្តិ�នីៈទទួលបានៈវញិ្ជាញ �នៈ�ព្រឹត្តិស្សី���ការការ�រ
អត្តិិថិជិីនៈ ស្ថាជាថិម�ស្សព្រឹមា�រ់យៈបេ�ល ៤ ឆ្នាំន ខំាងម្មខុុបេទៀត្តិ (២០២០-២០២៤) ។   
វញិ្ជាញ �នៈ�ព្រឹត្តិអនីៈរជាតិ្តិបេនៈះគឺជាបេមាទនៈភា�ខាើ ងំ�ំផុត្តិដែ�លអព្រឹម្មតឹ្តិទទួលបានៈ នៈងិ 

 
ជាស្សកេ�ភា��ញ្ជាា ក�់�ការទទួលខុុស្សព្រឹត្តិូវខ័ុស់្ស និៈង�ិត្តិព្រឹបាក�កនុងការ�ពំ្រឹទ នៈិង
ការ�រអត្តិិថិិជីនៈ កនុងស្ថាថ នៈភា�មានៈវ�ិតិី្តិ។

អព្រឹម្មតឹ្តិ �នីៈ�បេងើ�ត្តិ នៈិងអភិវិឌ្ឍឍផលិត្តិផលថិម�ៗ នៈិង បេស្សវាហិិរញ្ញញ វត្តិថុ នៈិង ម្មនិៈដែម្មនៈ

 ហិរិញ្ញញ វត្តិថុ�ដែនៈថម្មបេទៀត្តិ បេ��ម្មី ��ំបេ�ញត្តិព្រឹមូ្មវការព្រឹកុម្មអតិ្តិថិជិីនៈបេ�លបេ�ស្សនូលទាំងំអស់្ស 
 អតិ្តិថិជិីនៈចាំស់្ស នៈិង អតិ្តិថិជិីនៈថិម�រ�ស់្សខុើួនៈ។ បេ�បេ��ម្មដែខុស្ស�ហាបេនៈះ អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈ
 ដ្ឋាកប់េចញផលិត្តិផលថិម�បេឈាម ះថា “បេកមងឆ្នាំើ ត្តិ” ដែ�លចូលរមួ្មចំដែណ៍ក �ពំ្រឹទ 

អាណា�ាបាល នៈិង ព្រឹកុម្មព្រឹគួស្ថារអតិ្តិថិិជីនៈ ដែ�លមានៈចំណូ៍លទាំ� ជា�ិបេស្សស្ស  
កសិ្សករ ឲ្យយ�ួក�ត្តិម់ានៈលទធភា�ឧ�ត្តិថម្មភការសិ្សការ�ស់្សកូនៈៗរហូិត្តិ�ល់�ល់ថាន ក់
ឧតី្តិម្មសិ្សកា។  ជាម្មយួ�ន បេនៈះដែ�រ អព្រឹម្មតឹ្តិបានៈស្សហិការកនុងភា�ជានៃ�គូរយុទធស្ថាហ្វ្រិស្ស ី 
ជាម្មយួព្រឹកសួ្សងកសិ្សកម្មម រកុាេ ព្រឹ�មាញ់ និៈងបេនៈស្ថាទ កនុងការដ្ឋាកប់េចញនូៈវ កម្មមវធិុ� 

 
CAMAgriMarket ដែ�លជាកម្មមវធិុ�តាម្មទូរស័្ស�ះនៃ� បេល�កកម្មស់័្សផលិត្តិផលកសិ្សកម្មម 

 
នៈិង បេធីុ�ឲ្យយវស័ិ្សយកសិ្សកម្មមកាើ យជាវស័ិ្សយម្មយួដែ�លមានៈនិៈរនីៈរភា� និៈង ផីល់
ព្រឹបាកច់ំណូ៍ល�ល់ព្រឹ�ជា�លរ�ាដែខុមរ ដែ�លជាកសិ្សករ ។

បេយ�ងកប៏េ�ដែត្តិបេ�ីត្តិការយកចិត្តិីទុកដ្ឋាកប់េល�ការ�ណុី៍ះ�ណីាលចំបេណ៍ះ និៈង
ជីនំាញ�បេចចកបេទស្ស �ល់អតិ្តិថិជិីនៈ ជា�ិបេស្សស្សអត្តិថិិជិីនៈជាកសិ្សករព្រឹ�មាណ៍ជាង 

 
១៥.០០០ នាក ់ទាំងំអាជី�វកម្មមខាន ត្តិតូ្តិច នៈិងតូ្តិច�ំផុត្តិ។ កនុងបេនាះ មានៈ ហ្វ្រិសី្ស�ចំនួៈនៈ

 
ជាង ៦០% បានៈចូលរមួ្មវគគ�ណុី៍ះ�ណីាលអ�រ់ចំំបេណ៍ះ�ឹងដែផនកហិិរញ្ញញ វត្តិថុ នៈិង 

 �បេចចកបេទស្សកសិ្សកម្មម។ វគគ�ណុី៍ះ�ណីាលបេនៈះ បានៈការចូលរមួ្មស្សហិការ
��សំ្សណាករ់ាំជីរដ្ឋាា ភិបិាល និៈងនៃ�គូរម្មនិៈដែម្មនៈរដ្ឋាា ភិបិាល (២០១១-២០២០)។ 

 
អព្រឹម្មតឹ្តិមានៈបេ�ស្សកកម្មម�ិត្តិព្រឹបាក�ជាម្មយួហ្វ្រិស្សី� ជា�ិបេស្សស្សហ្វ្រិស្សី�ដែ�លរស់្សបេ�តាម្មទ�
ជីនៈ�ទ បេដ្ឋាយបេ�ីត្តិការជួីយ�ពំ្រឹទ�ល់�កួ�ត្តិឲ់្យយមានៈឱ្យកាស្ស និៈងចូលរមួ្មឲ្យយបានៈ
បេព្រឹច�នៈកនុងវស័ិ្សយអាជី�វកម្មម ។ បេ�កនុងឆ្នាំន  ំ២០២០បេនៈះ អព្រឹម្មតឹ្តិទទួលបានៈ�នៈរងីានៈ ់

 ជាស្ថាថ �ន័ៈហិិរញ្ញញ វត្តិថុឈានៈមុ្មខុបេគម្មយួកនុងការបេល�កកម័្មស់្ស និៈង�ពំ្រឹទហ្វ្រិស្សី�កនុងការ
ព្រឹ�ក�រ�រអាជី�វកម្មម ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០ ��ទស្សសនាវ�ី�អនីៈរជាតិ្តិ Global Finance ។  
គិត្តិម្មក�ល់�ចចុ�ីនៈន ៦៤% នៃនៈចំនៈួនៈអតិ្តិថិិជីនៈជាង ៥០ ម្មុនឺៈនាករ់�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ គឺ

 ជាហ្វ្រិស្សី�។ អព្រឹម្មតឹ្តិ បេជីឿជាកយ់ាា ងមុ្មត្តិមាថំា ការទទួលបានៈបេស្សវាហិរិញ្ញញ វត្តិថុព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈ ់
នៈងិស្សម្មីរូដែ�� នៈងឹបេធីុ�ឲ្យយហ្វ្រិសី្ស�កានៈដ់ែត្តិមានៈលទធភា�ចូលរមួ្មចំដែណ៍កបានៈបេព្រឹច�នៈ�ល់
ការរ �កចបេព្រឹម្ម�នៈកនុង ព្រឹគួស្ថារ ស្សហិគម្ម និៈង បេស្ស�ាកិចចជាត្តិិទាំងំម្មូល ។ 

អព្រឹម្មតឹ្តិ �នៈី�ព្រឹងឹង នៈិងបេធុី�ឲ្យយព្រឹ�បេស្ស�របេ��ងនូៈវបេស្សវាកម្មមទាំងំអស់្សជូីនៈ�ល់អត្តិិថិិជីនៈ
 ជាម្មយួនៈងឹការនៃចនព្រឹ�ឌ្ឍតិ្តិតាម្មដែ��ឌ្ឍ�ជី�ថិល បេ��ម្មី �បេ�ើ�យត្តិ�នឹៈងត្តិព្រឹមូ្មវការ�តិ្តិព្រឹបាក�
 រ�ស់្សអត្តិិថិជិីនៈ។ �ចចុ�ីនៈន ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីកិារ ចំនៈួនៈ ១៣% គឺបេធុី�បេ��ងតាម្មរយៈ កម្មមវធិុ�

ទូរស័្ស�ះចល័ត្តិរ�ស់្សបេយ�ង( mobile App ) នៈងិ ១២% គឺព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការ�ើងកាត្តិត់ាម្ម 
ភាន កង់ារ នៈងិ នៃ�គូរសំ្សខានៈ់ៗ រ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ។ យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សឌី្ឍ�ជី�ថិលអព្រឹម្មតឹ្តិផើសឹ្ស គឺជា

 កូនៈបេស្ថារស្សព្រឹមា�វ់ឌ្ឍឍនៈភា�ជា�នីៈ�នាះ �រ់�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈ។ ជាម្មយួ�ន បេនៈះដែ�រ បេយ�ងក ៏
មានៈដែផនៈការ នៈងិគបេព្រឹមាងជាកល់ាកម់្មយួចនួំៈនៈ នឹៈងដ្ឋាកឲ់្យយ�ំបេណ៍� រការកនុងឆ្នាំន  ំ២០២១ 

 
ខាងមុ្មខុ កនុងបេនាះមានៈការដ្ឋាកឲ់្យយបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សនូៈវព្រឹ��ន័ៈធធុនា�រស្សនូលថិម� ជាបេ��ម្ម។

ម្មក�ល់បេ�ល�ចចុ�ីនៈនបេនៈះ អព្រឹម្មតឹ្តិមានៈ�ុគគលិកចំនួៈនៈជាង ៤.៥០០ រ�ូ ដែ�ល
មានៈ�នៈះះបេមាះម្មុត្តិ នៈិង បេព្រឹត្តិៀម្មខុើួនៈរចួជាបេព្រឹស្សចបេ��ម្មី �ចូលរមួ្មស្សបេព្រឹម្មចដែផនៈការយុទធ
ស្ថាហ្វ្រិស្ស ីកនុងបេ�លបេ�រមួ្ម�បេងើ�ត្តិនូៈវផលវជិីាមានៈ�ល់អតិ្តិថិជិីនៈ នៈិងស្សហិគម្មរ�ស់្ស
�ួកបេគ។ បេ�ញម្មយួឆ្នាំន បំេនៈះ �ុគគលិកទាំងំអស់្ស បានៈ�ំបេ�ញកិចចការងារបេដ្ឋាយ
ស្ថាម រត្តិ�យកចិត្តិីទុកដ្ឋាកខ់ុ័ស់្ស ម្មនិៈមានៈភា�ត្តិកស់្សើុត្តិចំបេ�ះស្ថាថ នៈភា�ជំីងឺកូវ ��។ 

 �ុគគលិកជាបេព្រឹច�នៈ បេ��នីៈជួី� មានៈទំនាកទ់ំនៈង និៈងផីល់បេស្សវា�ល់អត្តិិថិិជីនៈ 
 

នៈិងម្មួយចំនួៈនៈក៏បានៈ�ើ ស់្ស�ីូ ររបេ�ៀ�បេធីុ�ការថិម� បេដ្ឋាយព្រឹតូ្តិវ�ំបេ�ញការងារ��ផះះ 
 បេ��បេទាំះ��ជាបេ�លខុើះ �ួក�ត្តិជួ់ី�ព្រឹ�ទះនូៈវ�ញ្ជាា ម្មយួចនួំៈនៈយាា ងណាកី�។ ខុាុសូំ្សម្ម

ដែថិើងអំណ៍រគុណ៍យាា ងព្រឹជាលបេព្រឹ�ចំបេ�ះភា�កាើ ហានៈ ការត្តិសូុ្ស ខុិត្តិខំុព្រឹ�ឹងដែព្រឹ�ង 
និៈងស្ថាម្មគគ�ភា��អ៏ស្ថាច រយរ�ស់្ស�ុគគលិកទាំងំអស់្ស កនុងការចូលរមួ្មព្រឹ�យុទធព្រឹ�ឆ្នាំងំ
នឹៈងជំីងឺកូវ ��-១៩។ ខុាុ ំកសូ៏្សម្មដែថិើងអំណ៍រគុណ៍�ល់ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល ភាគទុនៈិក 

 និៈងនៃ�គូរទាំងំអស់្ស ស្សព្រឹមា�ក់ារការដែណ៍នា ំនិៈង �ពំ្រឹទ។ បេ�ើៀត្តិកនុងឱ្យកាស្សបេនៈះ  
ខុាុ ំសូ្សម្មដែថិើងអំណ៍រគុណ៍យាា ងព្រឹជាលបេព្រឹ�ចំបេ�ះការស្សហិការ នៈិងភា�ជានៃ�គូរ  
��សំ្សណាករ់ាំជីរដ្ឋាា ភិបិាលកមុ័្មជា ត្តិំណាងធុនា�រជាតិ្តិនៃនៈកមុ័្មជា ស្សមាគម្ម
ម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុកម្ម័ុជា និៈង នៃ�គូរទាំងំអស់្ស ។

បេ�កនុងឆ្នាំន  ំ២០២១ ខាងម្មខុុបេនៈះ ខុាុ បំេ�ដែត្តិមានៈទំនុៈកចតិ្តិថីា បេយ�ងទាំងំអស់្ស�ន អាច
ជីនំៈះ និៈង�នីៈរ �កចបេព្រឹម្ម�នៈបេ�ម្មខុុ តាម្មរយៈការ�នីៈនិៈង�ព្រឹងឹង កចិចស្សហិព្រឹ�ត្តិ�ិតិី្តិការ 

 ជាម្មយួនៈឹងនៃ�គូរ�ក�់ន័ៈធទាំងំអស់្ស បេ��ម្មី �កស្ថាង និៈង �ព្រឹង�កការទទួលបានៈនូៈវ
បេស្សវាកម្មមហិិរញ្ញញ វត្តិថុព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយទំនួៈលខុុស្សព្រឹតូ្តិវជូីនៈ�ល់អត្តិិថិិជីនៈ នៈិង ព្រឹ�ជាជីនៈ
កម្ម័ុជា។

បេយ�ង�នៈី និៈង កានៈដ់ែត្តិរងឹមាជំាម្មយួ�ន ។

�ុស់ ឌ្ីនួ
អគគនាយក



គណ៍ៈព្រឹគប់ព្រឹគ�

ព្រឹ�វត្តិីិ អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០១៧



ព្រឹ�វតិី្តិ អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០ ១៨



ប្រ�វត្តិិ� អប្រ�តឹ្តិ | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០១៩

គណ៍ៈព្រឹគប់ព្រឹគ�

បេលាក �ុស្ស ឌ្ឍ�នៈ ព្រឹត្តិូវបានៈដែត្តិងតាងំជាអគគនាយកកនុងដែខុ ម្មករាំ ឆ្នាំន  ំ២០១៩ ។ បេលាកចាំ�ប់េផី�ម្ម
�ំបេ�ញការងារជាម្មួយអព្រឹម្មឹត្តិ កនុងឆ្នាំន ១ំ៩៩៦ កនុងតួ្តិនាទ�ព្រឹគ�់ព្រឹគងការយិាល័យស្ថាខាបេខុតី្តិ 

 �នាះ �ម់្មក បេលាក បានៈ�ើ ស់្ស�ីូរម្មកនាយកដ្ឋាា នៈម្មយួចំនួៈនៈ �ូចជា នាយកដ្ឋាា នៈអភិវិឌ្ឍឍផលិត្តិផល  
(រយៈបេ�ល ២ឆ្នាំន )ំ ព្រឹគ�ព់្រឹគងដែផនកព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការ (ឆ្នាំន  ំ១៩៩៩) នៈិងជាព្រឹ�ធានៈអងគភា�ព្រឹ�តិ្តិ�តីិ្តិការ 

 (ឆ្នាំន  ំ២០០៨ -២០១១) ។ បេលាក �ុស្ស ឌ្ឍ�នៈ ព្រឹត្តិវូបានៈដែត្តិងតាងំជាអគគនាយករងកនុងដែខុកុម្មភៈ ឆ្នាំន  ំ២០១១ ។  
បេលាកបានៈ�ញ្ញច�ក់ារសិ្សកាថាន ក�់រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិជានៈខ់ុស់័្សដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគង�ណិ៍ជីាកម្មម��ស្ថាកលវទិាល័យ 
UTARA ព្រឹ�ទស្សមាា �សុ្ស� នៈងិ �រញិ្ជាញ �ព័្រឹត្តិដែផនកកសិ្សកម្មម ��ស្ថាកលវទិាល័យភិមូ្មនិៈះកសិ្សកម្មមកមុ័្មជា ។ 

សើ�ក �ុស់ ឌ្ីនួ អគឺគនាយក 

បេលាកព្រឹស្ស� Estelle ព្រឹតូ្តិវបានៈដែត្តិងតាងំជាអភិបិាលព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិ ចាំ�ត់ាងំ��ដែខុម្មករាំ ឆ្នាំន  ំ២០១៨។  
បេលាកព្រឹស្ស�បានៈចាំ�ប់េផី�ម្មការងារដែផនក អភិវិឌ្ឍឍជីនៈ�ទ កនុងឆ្នាំន  ំ២០០០ ម្មុនៈបេលាកព្រឹស្ស�ចូលរមួ្មការងារ
កនុងវស័ិ្សយម្ម�ព្រឹកូហិរិញ្ញញ វត្តិថុ កនុងឆ្នាំន  ំ២០០៣។ បេលាកព្រឹស្ស� Estelle ជាទ�ព្រឹ�កឹា កនុងព្រឹកុម្មហុុិនៈ Horus និៈង  
Advans កនុង�ំណាកក់ារ�បេងើ�ត្តិព្រឹកុម្មហុុិនៈ�ំ�ូង។ បេលាកព្រឹស្ស�បានៈបេធីុ�ការជាម្មយួព្រឹកុម្មហុុិនៈ �ុព្រឹត្តិស្សម្ម័ន័ៈធ
ម្មយួចំនួៈនៈនៃនៈព្រឹកុម្មហុុិនៈ Advans នៈិង បេ�ស្ថាន កក់ារកណីាលព្រឹកុម្មហុុិនៈ Advans។ បេលាកព្រឹស្ស�ធាើ �់
ជាព្រឹ�ធានៈអងគភា�ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការព្រឹកុម្មហុុិនៈ Advans Ghana ជាអគគនាយករងនៃនៈព្រឹកុម្មហុុិនៈ Advans 

Bank Tanzania (�ចចុ�ីនៈនជាធុនា�រ Letshego[T])។ បេលាកព្រឹស្ស�បានៈ�ញ្ញច �ក់ារសិ្សកាថាន ក់
�រញិ្ជាញ �ព័្រឹត្តិដែផនក វសិ្សកីម្មមកសិ្សកម្មម នៈងិ បេស្ស�ាកចិច ��វទិាស្ថាថ នៈជាតិ្តិ Agronomique Paris-Grignon 

ព្រឹ�បេទស្សបារាំងំ។

សើ�កប្រស់ី Estelle អភិ�បាលប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�

បេលាកព្រឹស្ស� លឹម្ម សុ្ស� ព្រឹតូ្តិវបានៈដែត្តិងតាំងជា នាយិកាអងគភា�អភិិវឌ្ឍឍធុនៈធានៈម្មនុៈស្សសកនុង ដែខុ កញ្ជាញ  ឆ្នាំន  ំ២០១៦។ បេលាកព្រឹស្ស�បានៈ�ំបេ�ញការងារជាម្មយួអព្រឹម្មតឹ្តិអស់្សរយៈបេ�លជាង ២២ ឆ្នាំន  ំ 
បេដ្ឋាយបានៈចាំ�់បេផី�ម្មការងារជាអនកព្រឹគ�់ព្រឹគងស្ថាខាបេខុតី្តិ ព្រឹ�ធានៈដែផនកគណ៍បេនៈយយ នៈិងជា 
នាយិកាហិិរញ្ញញ វត្តិថុ នៈិងធុនៈធានៈម្មនុៈស្សស។ បេលាកព្រឹស្ស�ដែត្តិងដែត្តិបេ�ីត្តិសំ្សខានៈប់េល�ការ�ព្រឹងឹងស្សម្មត្តិថភា�

 �ុគគលិកស្សកីានុៈ�លបេ��ម្មី ��ពំ្រឹទ�កួបេគ ស្សបេព្រឹម្មចបានៈបេ�លបេ�អាជី��រ�ស់្សខុើួនៈ។ បេលាកព្រឹស្ស�ដែត្តិងដែត្តិ
 ចូលរមួ្មកនុងការផួីចបេផី�ម្ម នៈិង�បេងើ�ត្តិយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សី�ណុី៍ះ�ណីាល �ព្រឹងឹង នៈិង អភិវិឌ្ឍឍស្សម្មត្តិថភា�

�ុគគលិក។ បេលាកព្រឹស្ស�បានៈ�ញ្ញច �ក់ារសិ្សកាថាន ក�់រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិជានៈខ័់ុស់្ស ដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគង�ណិ៍ជីាកម្មម 
 ��ស្ថាកល វទិាល័យ Charles Stuart ព្រឹ�បេទស្សអូហ្វ្រិសី្ថាល� នៈិង �រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិដែផនកស្សហិព្រឹគិនៈភា��� ស្ថាកលវទិាល័យវទិាស្ថាហ្វ្រិស្សីបេស្ស�ាកិចច។

សើ�កប្រស់ី លឹ� សុ់� នាយ�កាអងគភាពអភិ�វឌ្្ឍធ្នួធានួ�នុួស់្ស
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បេលាក តានៈ ់យូនៃហិ បានៈ�ញ្ញច �ក់ារសិ្សកាថាន កអ់នុៈ�ណ៍ឌិ ត្តិដែផនកវទិាស្ថាហ្វ្រិស្សីបេស្ស�ាកិចច ��ព្រឹ�បេទស្ស
 

អុុយដែព្រឹកនៈ កនុងឆ្នាំន  ំ ១៩៩៧។ បេ�ឆ្នាំន  ំ ២០០០ បេលាកបានៈចូល�បេព្រឹម្ម�ការងារជាម្មយួអព្រឹម្មតឹ្តិ 
កនុងត្តិួនាទ�ជាជីំនៈួយការអនកព្រឹគ�ព់្រឹគងស្ថាខាបេខុត្តិកីណីាល។ បេ�ចុងឆ្នាំន  ំ២០០១ បេលាក ជាព្រឹ�ធានៈ 
ដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគងស្ថាខាបេខុតី្តិក�ំត្តិ រហូិត្តិ�ល់បេ��ម្មឆ្នាំន  ំ២០១០ បេលាកជានាយកនាយកដ្ឋាា នៈព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការ។  
កនុងដែខុម្មិថុិនាឆ្នាំន  ំ ២០១៥ បេលាកព្រឹតូ្តិវបានៈដែត្តិងតាំងជានាយកនាយកដ្ឋាា នៈដែផនកលក់បេស្សវា 
កម្មមឥណ៍ទាំនៈ។ តាងំ��ដែខុកុម្មភៈឆ្នាំន  ំ២០១៨ រហូិត្តិ�ល់�ចចុ�ីនៈន បេលាកជានាយកអងគភា�ដែផនកលក។់

សើ�ក តានួ់ យូនៃហិ នាយកអងគភាពដែផ្តុកលក់

បេលាក សុ្សស្ស មាឌ្ឍ ព្រឹតូ្តិវបានៈដែត្តិងតាងំជានាយកអងគភា�ស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុង បេ�ដែខុម្មករាំ ឆ្នាំន  ំ២០១៩។  
បេលាកបានៈ�ំបេ�ញការងារជាម្មយួអព្រឹម្មតឹ្តិអស់្សរយៈបេ�លជាង ១៥ ឆ្នាំន ។ំ មុ្មនៈឆ្នាំន  ំ២០០៣ បេលាកជា 
ម្មហ្វ្រិនីៈ�ស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុង និៈងជាព្រឹ�ធានៈដែផនកស្សវនៈកម្មមហិិរញ្ញញ វត្តិថុ  (ឆ្នាំន  ំ ២០០៧) ជាអនុៈព្រឹ�ធានៈ

 នាយកដ្ឋាា នៈស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុង (ឆ្នាំន  ំ២០០៨) នៈងិ ជាព្រឹ�ធានៈនាយកដ្ឋាា នៈស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុង (ឆ្នាំន  ំ២០១១)។ 
 

បេលាកបានៈ�ញ្ញច�ក់ារសិ្សកាថាន ក�់រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិដែផនក ព្រឹគ�ព់្រឹគង�ណិ៍ជីាកម្មម ��ស្ថាកលវទិាល័យជាត្តិិ
ព្រឹគ�ព់្រឹគង (NUM) នៈិង �រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិជានៈខ់ុ័ស់្ស ��ស្ថាកលវទិាល័យបេ�ៀលព្រឹបាយ។

សើ�ក ស់ុស់ មាឌ្ នាយកអងគភាពស់វនួក�មនៃផ្តៃកុ�ង

បេលាក Saj បានៈចូលរមួ្មជាម្មួយអព្រឹម្មឹត្តិបេ�ដែខុម្មិថុិនា ឆ្នាំន  ំ ២០១៩ ជានាយកអងគភា�
�ត័្តិាមានៈវទិា ដែ�លព្រឹគ�ព់្រឹគង ដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគង�ត័្តិាមានៈវទិា បេស្សវាកម្មមឌ្ឍ�ជី�ថិល អភិបិាលកិចច 

 
នៈិងព្រឹគ�ព់្រឹគងសុ្សវត្តិថិភា��ត័្តិាមានៈវទិា។ បេលាក Saj មានៈ�ទ�ិបេស្ថាធុនៈក៍ារងារយាា ងទូលំទូលាយ 
កនុងបេនាះបេលាកបានៈចូលរមួ្មជាម្មយួព្រឹកុម្មហុុិនៈ GE Capital អស់្សរយៈបេ�ល ១៧ ឆ្នាំន  ំកនុងតួ្តិនាទ� 
�ឹកនាបំេផសងៗ�ន ។ បេលាកកជ៏ាទ�ព្រឹ�ឹកា ឲ្យយស្ថាថ �ន័ៈរ�ា នៈិងឯកជីនៈ ជាបេព្រឹច�នៈ។ បេលាកបានៈ�ញ្ញច �់

 
ការសិ្សកាដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគងអាជី�វកម្មម វទិាស្ថាហ្វ្រិស្សីកំុ�យទូរ័ នៈិង �រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិជានៈខ័់ុស់្ស ដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគង

 �ណិ៍ជីាកម្មម។ �ចចុ�ីនៈន បេលាក កំ�ុង�នៈីការសិ្សកាថាន ក�់ណ៍ឌិ ត្តិ។ 

សើ�ក Saj នាយកអងគភាពព័ត៌្តិមានួវិទំ្យា
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បេលាក Alan ព្រឹតូ្តិវបានៈដែត្តិងតាងំជានាយកអងគភា��ណិ៍ជីាកម្មម កនុងដែខុម្មករាំ ឆ្នាំន ២ំ០២០ ។  
បេលាក បានៈចាំ�់បេផី�ម្ម ការងារជាម្មួយធុនា�រ Citibank នៃនៈព្រឹ�បេទស្សមាា បេ�សុ្ស� ម្មុនៈបេ�ល
បេលាកកាើ យជាព្រឹ�ធានៈដែផនកអាជី�វកម្មមលករ់ាំយ ជាម្មយួស្ថាថ �ន័ៈហិិរញ្ញញ វត្តិថុ និៈងធុនា�រអនៈីរជាតិ្តិ 

 និៈងព្រឹកុម្មហុុិនៈ fintech ធំុៗម្មយួចំនៈួនៈ បេ�កនុងព្រឹ�បេទស្សមាា បេ�សុ្ស� និៈងព្រឹ�បេទស្សចិនៈ ជាង ២៥ឆ្នាំន ។ំ 
 បេលាកបានៈ�ញ្ញច�ក់ារសិ្សកាថាន ក�់រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិ��ស្ថាកលវទិាល័យ Southeast Missouri State នៈងិ  

�រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិជានៈខ័់ុស់្សដែផនក�ណិ៍ជីាកម្មម��ស្ថាកលវទិាល័យវាា សុ្ស�នៈបេតានៈ (Washington University 

of St Louis)។ 

សើ�ក Alan នាយកអងគភាពពាណ៍�ជីជក�ម

បេលាក Brendan ព្រឹតូ្តិវបានៈដែត្តិងតាងំជានាយកអងគភា�ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ កនុងដែខុកកើដ្ឋា ឆ្នាំន ២ំ០២០។ 
 

បេលាក Brendan មានៈ�ទ�ិបេស្ថាធុនៈក៍ារងារកនុងវស័ិ្សយហិិរញ្ញញ វត្តិថុជាង ២០ ឆ្នាំន  ំជាម្មយួ�ណីា
ព្រឹកុម្មហុុិនៈធំុៗម្មួយចំនួៈនៈ បេ�ទ�ព្រឹកុងហុិងកុង ហិសដឺែណ៍វ ដែហ្វ្រិហិីងបេហិី�ត្តិ នៈិង ទ�ព្រឹកុង�ុង�៍។ 

 បេ�ចុងឆ្នាំន  ំ១៩៩០ បេលាកបានៈចាំ�ប់េផី�ម្មការងារ�ំ�ូងដែផនកជំីនាញហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ជាម្មយួនឹៈងគបេព្រឹមាង 
កម្មមវធិុ�សិ្សកាដែផនកហិិរញ្ញញ វត្តិថុ (Finance Graduate Scheme) រ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈអាកាស្សចរណ៍៍ 
អងប់េគើស្ស។ ចុងបេព្រឹកាយបេនៈះ មុ្មនៈបេ�លចូលរមួ្មជាម្មយួអព្រឹម្មតឹ្តិ បេលាកជានាយករត្តិនា�រ នៃនៈព្រឹកុម្មហុុិនៈ 
ម្មូល�ព្រឹត្តិអនីៈរជាត្តិិ CITIC នៈិងជានាយកអងគភា�ហិិរញ្ញញ វត្តិថុបេ� CLSA (ព្រឹកុម្មហុុិនៈវនិិៈបេយាគ)  
ដែ�លព្រឹកុម្មហុុិនៈទាំងំ២មានៈមូ្មលដ្ឋាា នៈបេ�កនុងទ�ព្រឹកុងហុិងកុង។ បេលាក មានៈ�ទ�ិបេស្ថាធុនៈក៍ារងារ 
ជាបេព្រឹច�នៈបេល�ការដែស្សងីរកព្រឹ�ភិ�ទុនៈ (ហិិរញ្ញញ�ីទាំនៈធំុៗ) នៈងិ ការបេរៀ�ចំយនីៈការព្រឹគ�ព់្រឹគងស្ថាចព់្រឹបាក។់  
បេលាកបានៈ�ញ្ញច �ក់ារសិ្សការដែផនកបេស្ស�ាកិចច��ស្ថាកលវទិាល័យបេស្ស�ាកិចចនៃនៈទ�ព្រឹកុង�ុង� ៍ ជា
គណ៍បេនៈយយករ និៈងជាហិរិញ្ញញ ិកជីនំាញម្មយួរ�ូ ដែ�លទទលួស្ថាគ ល់��ស្ថាថ �ន័ៈជីនំាញ CIMA និៈង ACT។

សើ�ក Brendan James Mcgraw នាយកអងគភាពហិ�រញ្ញញវត្តិុ�

បេលាក យាា នៈិត្តិ ព្រឹត្តិូវបានៈដែត្តិងតាងំជានាយកអងគភា�ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការ ចាំ��់� ដែខុ តុ្តិលា ឆ្នាំន  ំ២០២០។  
បេលាក មានៈ�ទ�ិបេស្ថាធុនៈក៍ារងារកនុងវស័ិ្សយហិិរញ្ញញ វត្តិថុជាង១៦ឆ្នាំន  ំជាម្មយួនឹៈងស្ថាថ �ន័ៈហិិរញ្ញញ វត្តិថុ

 កនុងព្រឹសុ្សក នៈិងអនៈីរជាត្តិិ កនុងតួ្តិនាទ��ឹកនាសំំ្សខានៈ់ៗ  �ូចជា ការ�បេងើ�ត្តិ នៈិងអភិវិឌ្ឍឍផលិត្តិផល

 ឥណ៍ទាំនៈ ការបេរៀ�ចំដែផនៈការយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សី ការព្រឹគ�ព់្រឹគងសំ្សបេ�ៀត្តិឥណ៍ទាំនៈ ព្រឹ�ត្តិិ�ត្តិីកិារដែផនកលក ់ 
ការព្រឹគ�់ព្រឹគងហានៈិភិ័យ និៈងដែផនកព្រឹត្តិួត្តិ�ិនិៈត្តិយនៃផះកនុង។ ថិម�ៗម្មុនៈបេ�លព្រឹត្តិល�់ម្មក�បេព្រឹម្ម�ការ

 ជាម្មយួអព្រឹម្មតឹ្តិ បេលាកជានាយកអងគភា�ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការជាម្មយួព្រឹកុម្មហុុិនៈ Advans ម្ម�យាា នៈម់ាា   
(ឆ្នាំន  ំ២០១៦-២០២០)។ បេលាក យាា និៈត្តិ បានៈ�ញ្ញច�ថ់ាន កសិ់្សកាអនុៈ�ណ៍ឌិ ត្តិដែផនក ព្រឹគ�ព់្រឹគងហិរិញ្ញញ វត្តិថុ  ��ស្ថាកលវទិាល័យភូិម្មនិៈះនៈ�ត្តិិស្ថាហ្វ្រិស្សី នៈិងវទិាស្ថាហ្វ្រិស្សីបេស្ស�ាកិចច និៈង �រញិ្ជាញ �ព្រឹត្តិបេស្ស�ាកិចចដែផនក
ធុនា�រ នៈិង ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ��វទិាស្ថាថ នៈ�បេចចកវទិា និៈងព្រឹគ�ព់្រឹគង។

សើ�ក សើ�ង �ា្នួ�ត្តិ នាយកអងគភាពប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�ការ
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នយកដា� ន បណ� ញ
និង ែចកចាយឌីជីថល

នយកអង�ភព
្របតិបត�ិភរ

នយកដា� ន
ពាណិជ�កម�

នយកដា� ន
ម៉ឃឹតធីង

នយកដា� នែផនការ
និង  វភិគអាជីវកម�

ែផ�កបរសិា� ន
និង កិច�ការសង�ម

នយកអង�ភព
ពាណិជ�កម�

នយកដា� នសវនកម�
សា� កក់ារកណ� ល

នយកដា� ន
សវនកម�តំបន់

ែផ�កអភវិឌ្ឍនស៍មត�ភព
និងនីតិវធិីសវនកម�

នយកអង�ភព
សវនកម�ែផ�ក�ុង

នយកដា� នែផ�កលក់
េសវាហិរ�� វត�ុ

១៤  ការយិល័យតំបន់

នយកអង�ភព
ែផ�កលក់

អភបិល្របតិបត�ិ

ែផ�ក្របតិបត�ិតាម

គណ
ៈកម�ធិ កា

រ ្រគប្រគង
ហា

និ ភយ័

គណ
ៈកម�ធិ កា

រែតងតា
ងំ

និ ងតៃម�កា
រ

ព្រឹ�វតិី្តិ អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០ ២៤



ជីងឺំកូវ ��-១៩ បានៈបេធីុ�បេអាយរាំងំស្សះះនូៈវការបេធីុ��ំបេណ៍� រស្សកល ដែ�លបេធីុ�បេអាយ�ាះ�ល់ជាខាើ ងំ�ល់វស័ិ្សយបេទស្សចរណ៍៍។ គតិ្តិព្រឹតឹ្តិម្មដែខុវចិិកិា ឆ្នាំន ២ំ០២០ ចំនួៈនៈ
អនកបេទស្សចរណ៍៍អនីៈរជាត្តិមិ្មកព្រឹ�បេទស្សកមុ័្មជាមានៈការថិយចុះយាា ងខាើ ងំកនុងអព្រឹតា៩៧%។ វស័ិ្សយបេនៈះព្រឹតូ្តិវការបេ�លបេព្រឹច�នៈកនុងការវលិព្រឹត្តិល�ក់នុងស្ថាថ នៈភា�
�ូចម្មុនៈមានៈជំីងឺកូវ ��-១៩ បេដ្ឋាយអាព្រឹស័្សយបេ�បេល�លទធភា�នៃនៈថាន �ំងាើ រជីំងឺកូវ ��-១៩ និៈងការរស់្សបេ��ងវញិនៃនៈវស័ិ្សយអាកាស្សចរណ៍៍។

រ�ិូយវត្តិថុទូលាយ(M2) មានៈកំបេណ៍� នៈព្រឹតឹ្តិម្មដែត្តិ១២% គតិ្តិព្រឹតឹ្តិម្មដែខុកញ្ជាញ ២០២០ បេធុៀ�ជាម្មយួដែខុធុនូឆ្នាំន ២ំ០១៩ ព្រឹ�ហាកព់្រឹ�ដែហិលនៈងឹកំបេណ៍� នៈកនុងឆ្នាំន ២ំ០១៩។ 

 ចំនៈនួៈព្រឹបាកប់េរៀលមានៈកបំេណ៍� នៈ១៥% យតឺ្តិជាងការបេក�នៈបេ��ងកនុងឆ្នាំន ២ំ០១៩ ដែ�លមានៈ២៨% បេ��ម្មី �រកាត្តិនៃម្មើបេ�កនុងទ�ផារ។ ចំដែណ៍ករ�ូ�យវត្តិថុអនីៈរជាតិ្តិ 

 
ជា�ិបេស្សស្សលុយ�ុលាើ រ មានៈការបេក�នៈបេ��ងកនុងអព្រឹតាព្រឹ�ហាកព់្រឹ�ដែហិលបេ�និៈងឆ្នាំន មុំ្មនៈ (១២%) ដែ�ល�ញ្ជាា ក�់�ភា�មានៈកព្រឹម្មតិ្តិនូៈវលំហូិរនៃនៈរ�ូ�យវត្តិថុ
អនៈីរជាតិ្តិម្មកកម្ម័ុជាបេដ្ឋាយស្ថារជីំងឺកូវ ��-១៩។

ស្ថាា្នួភាពសើស់�ឋក�ចំចប្រ�សើទំស់ក�ុ�ជា
កមុ័្មជាទទលួបានៈភា�រ �ករាំយ��កបំេណ៍� នៈបេស្ស�ាកិចចកនុងអព្រឹតា៧% រយៈបេ�ល៧ឆ្នាំន ជំា�់ៗ �ន  (២០១២-២០១៩)។ កនុងឆ្នាំន ២ំ០២០ ស្ថាថ នៈភា�បេស្ស�ាកិចចបានៈ

 ថិយចុះយាា ងខាើ ងំកនុងអព្រឹតា៣,១% (ព្រឹ�ភិ���រដ្ឋាា ភិបិាល) �ណីាលម្មក��ជីំងឺកូវ ��-១៩ ដែ�លបេធីុ�បេអាយ�ាះ�ល់�ល់ចងីាកផ់លិត្តិកម្មម នៈិងត្តិព្រឹមូ្មវការ
 �ភិិ�បេលាក។ មានៈដែត្តិផលិត្តិផលស្សរ�ុ��ដែផនកកសិ្សកម្មម�ាបុេណាះ ះដែ�លមានៈការបេក�នៈបេ��ងកនុងអព្រឹតា០,៥% បេ��បេធុៀ�នឹៈងការថិយចុះ០,៥% បេ�ឆ្នាំន ២ំ០១៩។ 
 ផលិត្តិផលស្សរ�ុ��ដែផនកបេទស្សចរណ៍៍ នៈងិកាត្តិប់េ�រមានៈការថិយចុះ១២% នៈងិ៦,៤% បេរៀង�ន ។ ការរ�ំងឹទុកបេ�បេល�វាា កសំ់្ថាងជំីងឺកូវ ��-១៩ នៈងិបេ�បេល�ការរស់្ស
 បេ��ងវញិនៃនៈបេស្ស�ាកិចច�ិភិ�បេលាក ជា�ិបេស្សស្សបេស្ស�ាកចិចរ�ស់្សព្រឹ�បេទស្សម្មហាអណំាចគឺ នៈងិអាចបេធីុ�បេអាយបេស្ស�ាកិចចកមុ័្មជាមានៈកំបេណ៍� នៈ៤% កនុងឆ្នាំន ២ំ០២១ 

 
(ព្រឹ�ភិ���រដ្ឋាា ភិបិាល)។ ការវនិិៈបេយាគបានៈបេក�នៈបេ��ង ១៥% ព្រឹតឹ្តិម្មដែត្តិអំ�ុងបេ�ល៩ដែខុ�ំ�ូង �ងាា ញ��ស្សញ្ជាញ វជិីាមានៈសំ្សរាំ�ស់្សកម្មមភា�បេស្ស�ាកិចច

 បេ�ឆ្នាំន ខំាងមុ្មខុ ជា�ិបេស្សស្សសំ្សរាំ�វ់ស័ិ្សយកសិ្សកម្មម នៈិងឧស្សាហិកម្មម(ម្មនិៈរាំ��់ញ្ញចូ លវស័ិ្សយកាត្តិប់េ�រ)។ បេទាំះយាា ងណាវស័ិ្សយបេស្សវាកម្មម នៈឹងបេ�ដែត្តិមានៈ
 ភា�យឺត្តិយាា វ។ អំ�ុងបេ�ល�ូច�ន  ការនាបំេចញនូៈវផលិត្តិផលកាត្តិប់េ�របានៈធាើ កចុ់ះកនុងអព្រឹតា១១% ព្រឹស្ស�ជាម្មយួនៈឹងការធាើ កចុ់ះ៩%រ�ស់្សការនាចូំល
 ព្រឹកណាត្តិ។់ ការនាបំេចញផលិត្តិផលកសិ្សកម្មមបានៈបេក�នៈបេ��ង�គួ៏របេអាយភាា កប់េផអ�លកនុងអព្រឹតា៣៥% បេ�ើ�យត្តិ�នៈងឹការបេក�នៈបេ��ងនៃនៈការនាចូំលជី�កសិ្សកម្មម ៤,៣%។ 

 ការនាបំេចញបេឈ� នៈិងអងើរកម៏ានៈកំបេនៈ�នៈ ៩៣% និៈង ១៧%បេរៀង�ន ដែ�រ។ 

រយៈសើពល 
៧ឆ្នាំា្ំជា�់ៗ�ា្  
(២០១២-២០១៩)

កំសើណ៍ើនួសើស់�ឋក�ចំច
កនុងអព្រឹតា

កម្ម័ុជាទទួលបានៈភា�រ �ករាំយ��
កុ�ងឆ្នាំា្ ំ២០២០ ស្ថាថ នៈភា�បេស្ស�ាកិចច 

បានៈថិយចុះ យាា ងខាើ ងំ

កុ�ងអប្រតា៣,១%
(ព្រឹ�ភិ���រដ្ឋាា ភិបិាល) �ណីាលម្មក��ជីំងឺកូវី�-១៩ ដែ�លបេធុី�បេអាយ
�ាះ�ល់�ល់ចងីាកផ់លិត្តិកម្មម និៈងត្តិព្រឹមូ្មវការ�ិភិ�បេលាក។

៧%
ស់ុចំចនាករសើស់�ឋក�ចំចចំ�ំង ២០១៩ ២០២០ កំណ៍ត្តិ់ស់ំ�ល់

កំបេណ៍� នៈ ផស្សស្ស (តាម្មនៃថិើបេថិរ) ៧,១% -៣,១% ២០២០ បាា នៈស់្ថាម នៈ

វនិៈិបេយាគអនុៈម្មត័្តិ ជាលានៈ�ុលាើ រ (ឆ្នាំន /ំឆ្នាំន )ំ ៥.៧៧៤ (+៣១%) ៦.៦២៤ (+១៥%)

គិត្តិម្មក�ល់ដែខុកញ្ជាញ

     - កសិ្សកម្មម ៤១ (-៨,៩%) ៩៤ (+១២៩%)
     - ឧស្សាហិកម្មម ៧១៩ (+៤,២%) ១.១៣១ (+៥៧%)
     - បេស្សវាកម្មម ៥.០១៤ (+៥០%) ៥.៣៩៩ (+៧,៦%)
�ណិ៍ជីាកម្មម ជាលានៈ�ុលាើ រ (ឆ្នាំន /ំឆ្នាំន )ំ ២៦.០៥៧ (+១៦%) ២៦.៩០០ (+៣,២%)
     - ការនាបំេចញ ១០.៨៧៣ (+១៣%) ១៣.២៤៨ (+២២%)
     - ការនាចូំល ១៥.១៨៤ (+១៨%) ១៣.៦៥២ (-១០%)
បេទស្សចរណ៍៍ (ឆ្នាំន /ំឆ្នាំន )ំ ៦០២.០៤២ (-២,៣%) ១៨.១៨៤ (-៩៧%) គិត្តិម្មក�ល់ដែខុវចិិិកា
អតិ្តិផរណា (ឆ្នាំន /ំឆ្នាំន )ំ ១,៩% ២,៨% គិត្តិម្មក�ល់ដែខុកញ្ជាញ
ស្ថាថ នៈភា�រ�ូ�យវត្តិថុ ជា�នៈល់ានៈបេរៀល (ឆ្នាំន /ំឆ្នាំន )ំ  
រ�ូ�យវត្តិថុទូលាយ (M2) ១១៦.៧៦៧ (+១៦%) ១៣២.៦១៤ (+១២%) 

គិត្តិម្មក�ល់ដែខុកញ្ជាញ  កំបេណ៍� នៈបេធុៀ�
ជាម្មយួដែខុធុនូ

     - រ�ូ�យវត្តិថុ�របេទស្ស ៩៨.៣៧៨ (+១៥%)  ១១១.០៩៤ (+១១%) 
             ជាព្រឹបាក�់បេញ្ញញ �  ៩៣.៧១៩ (+១៣%) ១០៥.៣០១ (+១០%) 
     - រ�ូ�យវត្តិថុបេរៀល ១៨.៣៨៨ (+២២%)  ២១.៥១៩ (+15%) 
             ជាព្រឹបាក�់បេញ្ញញ � ៦.៦៧៨ (+២៣%)  ៩.០៦០ (+២១%) 
ព្រឹ�ភិ�: ព្រឹកសួ្សងបេស្ស�ាកិចច និៈងហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាអភិវិឌ្ឍឍនៈក៍ម្ម័ុជា ព្រឹកសួ្សងបេទស្សចរណ៍៍ធានា�រជាត្តិិ

លទិធផលអាាជ្យ�វក្តីម្មម

ការវវិឌ្ឍឍអាជី�វកម្មមរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០២៥



ស់ូចំនាករចំំនួួនួអត្តិ�ថិ�ជីនួ

អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈ�បេព្រឹម្ម�អតិ្តិថិិជីនៈស្សរ�ុចំនៈួនៈ ៥០៥.៤៧៣នាក ់ 
គិត្តិបេ�ព្រឹត្តិឹម្មចុងឆ្នាំន ២ំ០២០ បេនៈះ�ញ្ជាា កថ់ាបានៈបេក�នៈបេ��ង  
៣% បេ��បេធុៀ�បេ�ឆ្នាំន មុំ្មនៈ។ អតិ្តិថិិជីនៈ អព្រឹម្មតឹ្តិ ភាគបេព្រឹច�នៈ 
បានៈបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សបេស្សវាហិិរញ្ញញ វត្តិថុយាា ងបេ�ញបេលញ កនុងបេនាះ 

 ៨១% នៃនៈអតិ្តិថិិជីនៈស្សរ�ុមានៈគណ៍នៈ��បេញ្ញញ �យាា ងតិ្តិច
 

ចំនួៈនៈម្មយួ ដែ�លលទធផលទាំងំបេនៈះបានៈម្មក��ការខិុត្តិខុំ
ព្រឹ�ងឹដែព្រឹ�ងកនុងការផីល់ជូីនៈនូៈវបេស្សវាកម្មមហិរិញ្ញញ វត្តិថុយាា ងស្សម្មីរូ
ដែ���ល់អត្តិិថិិជីនៈរ�ស់្សបេយ�ង។

ចំនួនអតិថិជន

អតិថិជនែដលមាន
គណនីសន្សយ៉ំាងតិច
ចំនួនមយួ

២០២០

៥០៥.៤៧៣
៨១%

២០១៩

៤៩០.២៨៣
៨០%

២០១៨

៤៥១.៩៤៧
៧៨%

៣%
%កំេណើនក��ង���ំ២០២០

ផ្តល�ប្រត្តិក�ចី
ចំនៈួនៈគណ៍នៈ�កម្មច�ស្សកម្មម

ចំនៈួនៈគណ៍នៈ�ឥណ៍ទាំនៈ�ុគគលកនុងឆ្នាំន ២ំ០២០ បានៈបេក�នៈ 
បេ��ង ៣% បេ��បេធុៀ�បេ�នឹៈងឆ្នាំន ២ំ០១៩ ជាលទធផល
�ណីាលម្មក��ការអនុៈវតី្តិបេដ្ឋាយព្រឹ�ុងព្រឹ�យត័្តិនកនុងអំ�ុង

 
បេ�លវ�ិត្តិីិកូវ�ិ១៩។ ខុណ៍ៈបេ�លដែ�លចំដែណ៍កនៃនៈចំនួៈនៈ 
គណ៍នៈ�ឥណ៍ទាំនៈព្រឹកុម្មធានាបានៈបេក�នៈបេ��ង ៥% ផងដែ�រកនុង ឆ្នាំន ២ំ០២០ បេហិ�យចំនួៈនៈគណ៍នៈ�ឥណ៍ទាំនៈព្រឹកុម្មធានាបេ� 
ដែត្តិមានៈចំនួៈនៈ ៣៩% នៃនៈចំនៈនួៈអនកខុច�ស្សរ�ុរ�ស់្ស�កួបេយ�ង។

ចំនួនគណនីឥណទន
បុគ�ល

ចំនួនគណនីឥណទន
សរបុ

១៩៥.៤៨៥
៣២២.៤៧៥

១២៦.៩៩០

១៩២.៦៣៧
៣១៣.២២២

១៦៨.៧២២
២៧៩.៩២៣

១១១.២០១

២០២០

២០១៩

២០១៨

ចំនួនគណនីឥណទន
្រក�មធានា

១២០.៥៨៥

ស់ំសើពៀត្តិឥណ៍ទានួ 
(រាំល់ឯកតីាត្តិនៃម្មើគិត្តិជាលានៈបេរៀល)

អព្រឹម្មតឹ្តិ ស្សបេព្រឹម្មចបានៈកំបេណ៍� នៈផល�ព្រឹត្តិកម្មច�ចំនួៈនៈ ៣% 
ភាគបេព្រឹច�នៈបានៈម្មក��ការជីំរញុផីល់ព្រឹបាកក់ម្មច�ជាលកេណ៍ៈ
�គុគល បេ�កានៈព់្រឹកុម្មអតិ្តិថិជិីនៈជា កសិ្សករ នៈងិអាជី�វករខាន ត្តិ
តូ្តិច�ំផុត្តិ និៈងខាន ត្តិតូ្តិច។ បេល�ស្ស��បេនៈះបេទៀត្តិបេយ�ងបានៈរកា
គុណ៍ភា�ផល�ព្រឹត្តិដែ�លមានៈសុ្សខុភា�លអ ជាម្មយួផល
�ព្រឹត្តិកម្មច�មានៈហានិៈភិយ័ចាំ��់�៣០នៃថិៃបេ��ង (PAR30) កនុង
អព្រឹតាព្រឹតឹ្តិម្មដែត្តិ០,២៤% �ាបុេណាះ ះគតិ្តិព្រឹតឹ្តិម្មដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០។

សំេពៀតឥណទន
បុគ�ល

សំេពៀតឥណទន
សរបុ

សំេពៀតឥណទន
្រក�មធានា

៣.៨២៨.៨៤៩
៤.១១៦.០៦៩

២៨៧.២២១

៣.៧៥៤.៩២៤
៣.៩៩៤.១០៩

២៣៩.១៨៥

៣.១៧១.៨១១

២០៣.៦៣៨
២.៩៦៨.១៧៣

២០២០

២០១៩

២០១៨

ការវវិឌ្ឍឍអាជី�វកម្មមរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០ ២៦



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីវីិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

សើស់វាសើប្រ�ពីឥណ៍ទានួ

ស្សម្មតុ្តិលយព្រឹបាក�់បេញ្ញញ �ស្សរ�ុគិត្តិព្រឹតឹ្តិម្ម ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០ បានៈបេក�នៈបេ��ងចំនៈួនៈ ៥៣៤.៩៦៥ លានៈបេរៀល ខុណ៍ៈដែ�លចំនៈួនៈគណ៍នៈ��បេញ្ញញ �ស្សរ�ុកប៏េក�នៈបេ��ង
ចំនៈួនៈ ៤១.១០៣ គណ៍នៈ�ដែ�រ។

កសិករខ� តតូចបំផុត

កសិករខ� តតូច  និងមធ្យម

អជីវកម�ខ� តតូចបំផុត

អជីវករខ� តតូច  និងមធ្យម

បុគ�លមានចំណូលពី្របាកែ់ខ

េផ្សងៗ

កសិករខ� តតូចបំផុត

កសិករខ� តតូច  និងមធ្យម

អជីវកម�ខ� តតូចបំផុត

អជីវករខ� តតូច  និងមធ្យម

បុគ�លមានចំណូលពី្របាកែ់ខ

េផ្សងៗ

ចំនួនអ�កខ�ីតាម�កុមអតិថិជន ផលប�តកម�ីតាម�កុមអតិថិជន

៣៦%

៣%
១២%

៦%

១២%

៣១%

២១%

៣៣%
១១%

១៧%

១៤%

៤%

អនកខុច�ជាកសិ្សករមានៈចំនៈួនៈជាង ៦៧% នៃនៈចំនួៈនៈអនកខុច�ស្សរុ�រ�ស់្ស អព្រឹម្មឹត្តិ។ បេហិ�យបេ��តាម្មស្សមាមាព្រឹត្តិផល�ព្រឹត្តិព្រឹបាក់កម្មច�រ�ស់្ស អព្រឹម្មឹត្តិ 
 គឺព្រឹត្តិូវបានៈផីល់យាា ងលអបេ�កានៈព់្រឹកុម្មអតិ្តិថិិជីនៈចព្រឹម្មុះ ដែ�លកនុងបេនាះ ៥៤%ដែផនកកសិ្សកម្មម ២៨%ដែផនកអាជី�វកម្មម នៈិង ១៤% ដែផនក�ុគគលមានៈចំណូ៍ល��

ព្រឹបាកដ់ែខុ។

២០១៨

១.៨២៤.០៥០

៣.០០០.០០០

២.៧០០.០០០

២.៤០០.០០០

២.១០០.០០០

១.៨០០.០០០

១.៥០០.០០០

១.២០០.០០០

៩០០.០០០

៦០០.០០០

៣០០.០០០

២.២០៧.២៧៩

សមិទ�ផល��ាក់បេ��ើ

៥៥៣.៨៤១ ៥៩៤.៩៤៤៥១៣.៤០១

៥៨%

៥៦%

៦៧%២.៧៤២.២៤៥

២០១៩ ២០២០

សមតុល្យ្របកប់េ�� ើសរបុ (គិតជលានេរៀល) ចំនួនគណនីបេ�� ើសរបុ សមតុល្យ្របកប់េ�� ើេធៀបនឹងផលប្រតកម�ី

៦៦%

៦៤%

៦២%

៦០%

៥៨%

៥៦%

៥៤%

៥២%

៥០%

៤៨%

២៧



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីីវិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០

��ម្មយួឆ្នាំន បំេ�ម្មយួឆ្នាំន  ំអព្រឹម្មតឹ្តិ �នីៈកស្ថាងទំនុៈកចិតី្តិ និៈងជីំបេនៈឿបេជីឿជាក់
បេ�កានៈអ់តិ្តិថិិជីនៈ នៈិងស្ថាធារណ៍ៈជីនៈ។ បេនៈះជា ស្សកេ�ភា��ញ្ជាា ក�់�
ភា�បេស្ថាម ះព្រឹត្តិង ់សុ្សចរតិ្តិភា� ត្តិមាើ ភា�រ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ កនុងការទំនាកទំ់នៈង 
អាជី�វកម្មមរ�ស់្សខុើួនៈ រមួ្មជាម្មយួ�ុគគលិកព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយសុ្សជី�វធុម្មា វជិាា ជី�វៈ 

 នៈិងរសួ្សរាំយរាំក់ទាំក់ដែ�ល�បេព្រឹម្ម�អត្តិិថិិជីនៈព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយការយកចិត្តិី
ទុកដ្ឋាក ់និៈងផីល់បេស្សវាកម្មមព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយគុណ៍ត្តិនៃម្មើខ័ុស់្ស។ ការទទួល
បានៈព្រឹ�ជាព្រឹ�យិភា�កានៈដ់ែត្តិខាើ ងំបេ��ងរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈម្មក��ការខិុត្តិខុំ

 ព្រឹ�ឹងដែព្រឹ�ងជាព្រឹ�ចាំបំេ��ម្មី �បេធុី�ឲ្យយធុនា�រកានៈដ់ែត្តិផល់ីភា�ងាយព្រឹស្សួល នៈិង
ងាយព្រឹស្សួលបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្ស ជា�ិបេស្សស្សស្សព្រឹមា�អ់ត្តិិថិិជីនៈបេ�តាម្មជីនៈ�ទ  
�ត្តិ់អាចបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សតាម្មរយៈ�ណីាញដែចកចាំយជាបេព្រឹច�នៈ រមួ្មមានៈ  
ស្ថាខារ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ ម្មហ្វ្រិនីៈ�ស្សនៈសចំល័ត្តិ(បេស្សវាព្រឹ�ម្មូលព្រឹបាកស់្សនៈស�ំល់ 
ទ�កដែនៈើង) ភាន កង់ារ(វ �ង និៈងព្រឹទូមាា នៈន់ៈ�) បេអធុ�អឹម្ម CSS ធុនា�រចល័ត្តិ  
(Amret Mobile App) នៈិង Pi Pay។ អត្តិិថិិជីនៈអាចមានៈភា� 
ងាយព្រឹស្សួលកនុងការបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សបេស្សវាហិិរញ្ញញ វត្តិថុ បេធីុ�ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការនានា នៈិង

 ទទួលបានៈ�ត័្តិាមានៈព្រឹគ�ប់េ�ល ព្រឹគ�ទ់�កដែនៈើង តាម្មរយៈ�ណីាញដែចកចាំយ 
ណាម្មយួដែ�ល�ួកបេគបេព្រឹជី�ស្សបេរ �ស្ស។ សូ្សម្មី �ដែត្តិបេ�កនុង�ំណាកក់ាលនៃនៈ 
ជីងំរឺាំត្តិត្តិាត្តិកូវ ��១៩កប៏េដ្ឋាយ កផ៏លិត្តិផល នៈងិបេស្សវាម្មនិៈដែម្មនៈឥណ៍ទាំនៈ
បេ�ដែត្តិមានៈ�បំេណ៍� រការលអ។ ផលិត្តិផល និៈងបេស្សវាបេព្រឹ���ឥណ៍ទាំនៈរមួ្មមានៈ
�ូចជា ផលិត្តិផលស្សនៈស ំបេស្សវាបេផះរព្រឹបាក ់បេស្សវា�ងវ់កិើយ�ព្រឹត្តិ (ទកឹឬបេភិើ�ង)  
បេស្សវាព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការបេផះរព្រឹបាក ់នៈិងដ្ឋាកព់្រឹបាក(់ស្សព្រឹមា�ភ់ាន កង់ាររ�ស់្ស វ �ង  
ព្រឹទូមាា នៈ� ល�ហិួរបេវលុយ និៈងជី��ម្មាងុ) បេស្សវាស្សនៈស�ំល់ផះះ បេស្សវា�ងព់្រឹបាក់
កម្មច�តាម្មភាន កង់ារវ �ង នៈងិភាន កង់ារព្រឹទូមាា នៈន់ៈ� បេស្សវាធុនា�រចល័ត្តិ និៈងបេស្សវា
ធានារាំា�រ់ងអាយុជី�វតិ្តិ AIA។ គរួឲ្យយកត្តិស់្សមាគ ល់បេនាះ ផល�ព្រឹត្តិព្រឹបាក�់បេញ្ញញ �
បានៈបេក�នៈបេ��ង ២៤% នៈងិចំនៈនួៈគណ៍នៈ��បេញ្ញញ �កប៏ានៈបេក�នៈបេ��ងព្រឹ�មាណ៍ 

 ៧% ផងដែ�រ។

គឺួរឲ្្យកត្តិ់ស់មាា្ល់

ចំនៈួនៈគណ៍នៈ��បេញ្ញញ �កប៏ានៈ 
បេក�នៈបេ��ងព្រឹ�មាណ៍  

ផល�ព្រឹត្តិព្រឹបាក�់បេញ្ញញ � 
បានៈបេក�នៈបេ��ង ២៤%

៧%

២០១៨ ២០១៩ ២០២០
២.០០០

៤.០០០

៦.០០០

៨.០០០

១០.០០០

១២.០០០

៩.៤២១
៨.៦៩៥

៦.២៨៩

សមិទ�ផលចំណ�លពីេសវាេ�កៅពីឥណទាន

ចំណូលពីេសវេ្រកពីឥណទនសរបុ (គិតជាលនេរៀល)

២៨



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីវីិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០២៩

អព្រឹម្មតឹ្តិ មានៈភា�រ �ករាំយ នៈិងកិត្តិីិយស្ស ដែ�លទទួល�នៈរងីានៈអ់នៈីរជាតិ្តិ
ទទួលស្ថាគ ល់ជា “ស្ថាថ �ន័ៈហិិរញ្ញញ វត្តិថុឈានៈមុ្មខុបេគម្មយួ ដែ�លបេល�កកម្ម័ស់្ស 
នៈងិ�ពំ្រឹទហ្វ្រិស្សី�កនុងអាជី�វកម្មមកនុងព្រឹ�បេទស្សកមុ័្មជា ឆ្នាំន ២ំ០២០” ��ទស្សសនាវ�ី� 
Global Finance។ បេនៈះគជឺាស្សកេ�ភា�នៃនៈការបេ�ជីាា ចិត្តិ�ីយូ៏រអដែងីងរ�ស់្ស
បេយ�ងម្មយួ កនុងការបេល�កកម្ម័ស់្សស្សម្មភា�បេយនៈឌ្ឍរ័កនុងវស័ិ្សយបេស្ស�ាកិចច 
ក�ូ៏ចជាការកស្ថាងស្សម្មត្តិថភា� និៈងឯករាំជីយភា�ដែផនកហិិរញ្ញញ វត្តិថុស្សព្រឹមា�់
ស្សហិព្រឹគិនៈហ្វ្រិស្សី�ដែ�លជាមូ្មលដ្ឋាា នៈព្រឹគឹះនៃនៈការអភិវិឌ្ឍឍបេស្ស�ាកិចច និៈងស្សងគម្ម
រ�ស់្សព្រឹ�បេទស្សកម្ម័ុជា។

ជាម្មយួនៈឹង�ំបេណាះព្រឹស្ថាយហិិរញ្ញញ វត្តិថុស្សម្មរម្មយ ដែ�លមានៈបេ�ល�ំណ៍ង
កនុងការបេល�កកម្ម័ស់្សជី�វភា�រស់្សបេ�ក�ូ៏ចជា�បេងើ�នៈការ�ពំ្រឹទ�ល់មាច ស់្ស
អាជី�វកម្មមជាហ្វ្រិស្សី� បេយ�ងដែត្តិងដែត្តិផីល់ការ�ណុី៍ះ�ណីាលស្សី���ចំបេណ៍ះ�ឹង
ដែផនកហិិរញ្ញញ វត្តិថុ នៈិង�បេចចកបេទស្សផលិត្តិផលកសិ្សកម្មម បេ��ម្មី �ជីួយ�ពំ្រឹទ
�ល់ស្សហិព្រឹគិនៈហ្វ្រិស្សី� បេ�តាម្ម�ណីាជីនៈ�ទឲ្យយចាំ�ប់េផី�ម្មអភិវិឌ្ឍឍខុើួនៈ នៈិង

 អាចឲ្យយបេធុី�អាជី�វកម្មមរ�ស់្ស�ួកបេគមានៈភា�រ �កចបេព្រឹម្ម�នៈបេ�ម្មុខុ។

កនុងឆ្នាំន ២ំ០២០ បេយ�ងបានៈផីល់វគគ�ណុី៍ះ�ណីាលជា�បិេស្សស្សបេ�កានៈហ់្វ្រិស្សី� 
ដែ�លបេ�ីត្តិបេល�ចបំេណ៍ះ�ឹង ហិរិញ្ញញ វត្តិថុ ក�ូ៏ចជាដែផនកឌ្ឍ�ជី�ថិល។ កនុងក�ុំង
បេ�លជាម្មយួ�ន ផងដែ�រ បេយ�ងបានៈដ្ឋាកប់េចញនូៈវផលិត្តិផលថិម�ម្មយួដែ�ល
មានៈបេឈាម ះថា “ឥណ៍ទាំនៈរហ័ិស្ស - Fast Emergency Loan” ស្សព្រឹមា�់
ហ្វ្រិស្សី�ដែ�លព្រឹ�ក�អាជី�វកម្មមខាន ត្តិតូ្តិចដែ�លភាគបេព្រឹច�នៈលកប់េ�បេល�តាម្មផារ។  
ជាម្មយួនឹៈងការបេស្សន�សំុ្សឥណ៍ទាំនៈ ការអនុៈម្មត័្តិ នៈងិទមាើ កឥ់ណ៍ទាំនៈ ព្រឹត្តិវូបានៈ
បេធីុ�បេ��ងកនុងរយៈបេ�ល ២៤បេមាា ង�ាុបេណាះ ះ បេដ្ឋាយម្មនិៈចាំបំាចម់ានៈព្រឹទ�យ
�ញ្ជាច ំបេ��យ។

បេ��ព្រឹកបេ�កបេ�បេម្ម�លអតិ្តិថិជិីនៈបេស្សន�ឥណ៍ទាំនៈរ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិស្ស�ីនៃថិៃបេនៈះ ៦៨% 
 គឺជាហ្វ្រិសី្ស�ដែ�លម្មក��ព្រឹគ�វ់ស័ិ្សយនៃនៈអាជី�វកម្មម។ អព្រឹម្មតឹ្តិ នៈឹង�នៈីបេ��រត្តិួនាទ�

យាា ងសំ្សខានៈក់នុងការបេល�កកម័្មស់្ស នៈិង�ពំ្រឹទហ្វ្រិស្សី�កនុង�រ�ិទថិម�ម្មយួបេនៈះ 
បេព្រឹ�ះបេយ�ងបេជីឿជាកថ់ា ការទទួលបានៈហិិរញ្ញញ វត្តិថុព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈជ់ាកតីាដែ�ល
អាចឲ្យយហ្វ្រិស្សី�អាចចូលរមួ្មចំដែណ៍កកានៈដ់ែត្តិបេព្រឹច�នៈ�ល់កបំេណ៍� នៈបេស្ស�ាកិចច នៈងិ
សុ្សខុុមាលភា�ស្សហិគម្មនៈក៍នុងព្រឹ�បេទស្សកម្ម័ុជា។

ពានួរង្វាា្នួ់អនួិរជាត្តិ� “ស្ថាា្�័នួហិ�រញ្ញញវត្តិុ�ឈានួ�ុខុ ដែ�លសើលើកក�ុស់់  
នួ�ង�ំប្រទំស្រ្តីស់ិីកុ�ងអាជីីវក�មកុ�ងប្រ�សើទំស់ក�ុ�ជា ឆ្នាំា្ំ២០២០” 

អព្រឹម្មឹត្តិ នឹៈង�នីៈផីល់នូៈវ�ំបេណាះព្រឹស្ថាយហិិរញ្ញញ វត្តិថុ 
ដែ�លមានៈតំ្តិនៃលស្សម្មរម្មយបេ��ម្មី �បេល�កកម័្មស់្ស នៈិង 
�ពំ្រឹទ�ល់ហ្វ្រិស្សី� ដែ�លម្មនិៈព្រឹត្តិឹម្មដែត្តិជីួយ�បេងើ�ត្តិការងារ 
�ាបុេណាះ ះបេទ វាអាចដែថិម្មទាំងំអាចផល់ីអត្តិថព្រឹ�បេយាជីនៈ ៍
�ល់ស្សហិគម្មនៈផ៍ងដែ�រ។ កតីាបេនៈះនៈឹងជួីយបេល�ក 
ស្សះួយជី�វភា�ស្សហិគម្មនៈ ៍ក�ូ៏ចជាបេល�កកម័្មស់្សភា�ជា 
ស្សហិព្រឹគិនៈរ�ស់្សហ្វ្រិសី្ស�កនុងព្រឹ�បេទស្សកម្ម័ុជា។

“



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីីវិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៣០

ការអ�់រ ំ គឺជាម្មូលដ្ឋាា នៈព្រឹគឹះនៃនៈការអភិិវឌ្ឍឍបេស្ស�ាកិចចស្សងគម្មស្សព្រឹមា� ់
ព្រឹ�ជាជាតិ្តិនៈ�ម្មយួៗ។ បេ��ម្មី �ឲ្យយព្រឹស្ស�បេ�នឹៈងបេ�លបេ�រ�ស់្សរដ្ឋាា ភិបិាល

 កនុងការបេល�កកម្មស់័្សវស័ិ្សយអ�រ់បំេ��ល់ព្រឹ�ជាជីនៈកមុ័្មជា អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈ�បេងើ�ត្តិ 
 ផលិត្តិផលម្មយួដែ�លជាផលិត្តិផលស្សនៈសសំ្សព្រឹមា�ក់ារសិ្សការ�ស់្សកុមារ  

(គណ៍នៈ�បេកមងឆ្នាំើ ត្តិ)។ គណ៍នៈ�បេកមងឆ្នាំើ ត្តិ គឺជាផលិត្តិផលម្មយួដែ�លជីយួបេល�ក កម្ម័ស់្សកនុងការស្សនៈសឲំ្យយបានៈបេទៀងទាំត្តិ ់ក�ូ៏ចជាជួីយស្សព្រឹម្មួល�នៈះុកបេ�កនុង
ការ�ងន់ៃថិើសិ្សកាបេ�ស្ថាកលវទិាល័យនាបេ�លអនាគត្តិស្សព្រឹមា��់ពុ្រឹត្តិធុ�តា
រ�ស់្ស�កួ�ត្តិ។់ ផលិត្តិផលបេនៈះ ជាផលិត្តិផលដែ�លមានៈភា�ងាយព្រឹស្សលួ 
អាច�ត្តិដ់ែ�នៈព្រឹបាកស់្សនៈស ំស្សព្រឹមា�ឪ់�ុកមីាយ (មាច ស់្សគណ៍នៈ�ចម្មីង) ដែ�ល
�ួក�ត្តិអ់ាចកំណ៍ត្តិនូ់ៈវព្រឹបាកស់្សនៈសណំាម្មយួ ដែ�ល�ត្តិអ់ាចមានៈលទធភា�
ព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈស់្សព្រឹមា�ស់្សនៈស�ំនិីៈចមី្មងៗ បេ��ម្មី �ទទួលបានៈនូៈវកញ្ញច �ទ់ឹកព្រឹបាក់
ម្មយួស្សម្មលមម្មស្សព្រឹមា�ក់ារ�ងន់ៃថិើសិ្សការយៈបេ�ល ៤ឆ្នាំន  ំ បេដ្ឋាយម្មនិៈបាច់
បារម្មភបេ�កនុងការដែស្សីងរកព្រឹបាកភ់ាើ ម្មៗ។

ស្សព្រឹមា�ផ់លិត្តិផលបេនៈះ ឪ�ុកមីាយព្រឹគ�រ់�ូចាំ�ប់េផី�ម្មស្សនៈសពំ្រឹ�ចាំដំែខុចាំ��់�  
១១�ុលាើ រ កនុងម្មយួដែខុ។ វាគជឺាព្រឹ�បេភិទគណ៍នៈ�ស្សនៈសរំមួ្ម�ន រវាងឪ�ុក ឬ មីាយ 
និៈងកូនៈ កនុងបេ�ល�ណំ៍ងបេល�កកម្មស់័្សទមាើ �ស់្សនៈសឪំ�ុកមីាយស្សព្រឹមា�កូ់នៈៗ  
ដែ�លមានៈ�នៈះុកបេ�កនុងការ�ងន់ៃថិើស្ថាលាបេ�ថាន កម់្មហាវទិាល័យ។

គណ៍នៈ�បេកមងឆ្នាំើ ត្តិ មានៈលកេណ៍ៈដែ�ើកនិៈងនៃចនព្រឹ�ឌិ្ឍត្តិ ដែ�លមានៈផីល់ជូីនៈនូៈវ
ព្រឹបាករ់ងីានៈប់េ��ល់កុមារ (រងីានៈជ់ាស្ថាចព់្រឹបាករ់ហូិត្តិ�ល់ ១.០០០�ុលាើ រ)  
ចំបេ�ះកុមារដែ�លមានៈស្សម្មត្តិថភា� ទទួលបានៈនៈិបេទះស្សរមួ្ម (A ឬ B) កនុង
ការព្រឹ�លងស្សញ្ជាញ �ព័្រឹត្តិទុតិ្តិយភូិម្ម ិថាន កទ់� ១២។ បេព្រឹ���អត្តិថព្រឹ�បេយាជីនៈ ៍
��ិ៏បេស្សស្សស្សព្រឹមា��ុ់ព្រឹត្តិធុ�តារ�ស់្សបេលាកអនកបេហិ�យ មាច ស់្សគណ៍នៈ�ជាឪ�ុក 
ឬមីាយ ព្រឹតូ្តិវបានៈទទលួនូៈវការការ�រជាកញ្ញច�ធ់ានារាំា�រ់ងអាយុជី�វតិ្តិដែ�ល
មានៈត្តិនៃម្មើ ៤.០០០�ុលាើ រកនុងអំ�ុងបេ�លដែ�ល�ត្តិប់េព្រឹ��ព្រឹបាស់្សផលិត្តិផល
ស្សនៈសបំេនៈះ។

សើរៀ�ចំំដែផ្តនួការការអ�់រំ ជា�ួយគឺណ៍នួីសើកមងឆ្នាំា្ត្តិ



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីវីិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៣១

ឆ្នាំន ំ២០២០ បេផី�ម្មបេ��ងបេ�របេ�ញបេដ្ឋាយភា�ព្រឹ�ឈម្មធំុៗ�ូចជា  
បេព្រឹ�ះទឹកជីនំៈនៈ�់ធ៏ុៃនៈធ់ុៃរ នៈងិការរាំលដ្ឋាលជាស្សកលនៃនៈបេម្មបេរាំគកូវ ��-១៩ 
�ក៏ាចស្ថាហាវ។ បេទាំះ��ជាយាា ងណាកប៏េដ្ឋាយ កម្ម័ុជាបានៈព្រឹគ�ព់្រឹគង 
ស្ថាថ នៈការណ៍៍បានៈយាា ងបេជាគជីយ័ កនុងការដែថិរកាបេស្សថរភា� នៃនៈផល
�ាះ�ល់បេ�បេល�វស័ិ្សយហិិរញ្ញញ វត្តិថុ និៈង បេស្ស�ាកិចចជាតិ្តិទាំងំមូ្មល។ បេល�ស្ស
��បេនៈះ វស័ិ្សយ�បេចចកវទិាហិិរញ្ញញ វត្តិថុ រ�ស់្សកមុ័្មជាបានៈ�នៈីលូត្តិលាស់្ស 

 អាព្រឹស័្សយបេល�ម្មលូដ្ឋាា នៈ�រ៏ងឹមាកំនុងការទទួលយកឌ្ឍ�ជី�ថិលភាវ�ូនៈ�យកម្មម 
 ��សំ្សណាកអ់តិ្តិថិិជីនៈ បេព្រឹកាម្មការ�ពំ្រឹទ��ធុនា�រជាតិ្តិនៃនៈកមុ័្មជា កនុងការ
 ជីំរញុព្រឹ�ត្តិិ�ត្តិីិការបេដ្ឋាយម្មនិៈបេព្រឹ��ស្ថាចព់្រឹបាកសុ់្សទធ ដែ�លជាម្មបេធុាបាយ

ជីំនៈួស្ស�ម៏ានៈសុ្សវត្តិថិភា�ម្មយួកនុងការទូទាំត្តិ។់

គួរកត្តិ់ស្សមាគ ល់ដែ�រថា ស្ថាថ �័នៈហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ធំុៗ បានៈវនិៈិបេយាគយាា ង
 

ស្សនៈធឹកស្សនាធ �ក់នុងការបេធីុ�ឌ្ឍ�ជី�ថិលភាវ�ូនៈ�យកម្មមបេ��ម្មី ��ព្រឹងឹងស្សម្មត្តិថភា�
 កនុងការព្រឹ�កួត្តិព្រឹ�ដែជីងរ�ស់្សខុ័ួនៈ តាម្មរយៈការផីល់នូៈវ�ំបេណាះព្រឹស្ថាយ 

ឌ្ឍ�ជី�ថិលបេ��ម្មី ��ំបេ�ញត្តិព្រឹម្មូវការនៃនៈការ�ើ ស់្ស�ីូ ររបេ�ៀ�រស់្សបេ�រ�ស់្ស
 អតិ្តិថិិជីនៈ។ ទនៈះឹម្ម�ន បេនៈះដែ�រ អព្រឹម្មតឹ្តិកប៏ានៈបេធីុ�ការវនិៈិបេយាគយាា ងបេព្រឹច�នៈ 
 បេ�បេល�បេហិដ្ឋាា រចនាស្សម័្មន័ៈធ�ត័្តិាមានៈវទិា បេ��ម្មី ��បេងើ�នៈព្រឹ�សិ្សទធភា�នៃនៈ

ឌ្ឍ�ជី�ថិលភាវ�ូនៈ�យកម្មម នៈិងផីល់លទធភា��ល់អតិ្តិថិិជីនៈរ�ស់្សបេយ�ង 
 កនុងការទទួលបានៈ នៈិងបេធីុ�ព្រឹ�ត្តិិ�តិី្តិគណ៍នៈ�រ�ស់្ស�ួក�ត្តិប់េដ្ឋាយរលូនៈ

ព្រឹគ�ប់េ�លបេវលា និៈងព្រឹគ�ទ់�កដែនៈើង ឬ ��បេគហិដ្ឋាា នៈ��៏សុ្សខុភា�រ�ស់្ស
�ួក�ត្តិ។់ 

បេ��ម្មី �ជីរំញុ នៈងិបេល�កទឹកចតីិ្តិការបេធីុ�ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីកិារឌ្ឍ�ជី�ថិល អព្រឹម្មតឹ្តិបានៈដ្ឋាក់
�បំេណ៍� រការយុទធនាការ�ិបេស្សស្សម្មយួ (យុទធនាការ ខុច�លុយ បានៈទូរស័្ស�ះ)។  
ដែ�លព្រឹគ�់ឥណ៍ទាំនៈទាំំងអស់្សដែ�លបានៈអនុៈម្ម័ត្តិកនុងចបេនាើ ះនៃថិៃទ�១  
ដែខុស្ស�ហា �ល់នៃថិៃទ�៣១ ដែខុតុ្តិលា ឆ្នាំន ២ំ០២០ នឹៈងទទួលបានៈទូរស័្ស�ះ ViVo 

ម្មាូដែឌ្ឍលចុងបេព្រឹកាយបេគ�ងអស់្ស អម្មជាម្មយួសុ្ស�ម្មកាត្តិ�ិបេស្សស្ស��ព្រឹកុម្មហុុិនៈ  
Metfone បេដ្ឋាយឥត្តិគិត្តិនៃថិើ។ បេនៈះ គឺជាកិចចស្សហិព្រឹ�ត្តិិ�ត្តិីិការព្រឹត្តិ�ភាគ�

 �អ៏ស្ថាច រយម្មយួ ដែ�លបានៈព្រឹចបាច�់ញ្ញចូ លយ�បេហាធំុៗ��បេ�កម្ម័ុជាបេ�កនុង
ព្រឹ�ូម្មាូសិ្សនៈដែត្តិម្មយួ។ យុទធនាការបេនៈះស្សបេព្រឹម្មចបានៈភា�បេជាគជីយ័យាា ង
អស្ថាច រយ បេដ្ឋាយអព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈផីល់ ទូរស័្ស�ះនៃ�ស្ថាម ត្តិហិីូនៈជាង ៧.០០០ 
បេព្រឹគឿងបេ�កានៈអ់តិ្តិថិិជីនៈ។

បេល�ស្ស��បេនៈះបេ�បេទៀត្តិ បេ��ម្មី ��បេងើ�នៈការចូលរមួ្មរ�ស់្ស�ួកបេយ�ងបេ�កនុង
វស័ិ្សយកសិ្សកម្មម អព្រឹម្មតឹ្តិបានៈស្សហិការជាម្មយួ ព្រឹកសួ្សងកសិ្សកម្មម រកុេព្រឹ�មាញ់  
នៈិងបេនៈស្ថាទ កនុងនាម្មជានៃ�គូរហិិរញ្ញញ វត្តិថុផើូវការបេ��ម្មី �បេធីុ�ការផស�ីផាយ 

 Mobile App (CamAgriMarket)។ CamAgriMarket បេ��រត្តិួកនុង
ការជួីយ�ំព្រឹទ�ល់កសិ្សករកមុ័្មជាទូទាំំងព្រឹ�បេទស្ស កនុងការដ្ឋាក់លក់

 
ផលិត្តិផលកសិ្សកម្មមរ�ស់្ស�ួក�ត្តិ ់។ App បេនៈះ គឺជាទ�កដែនៈើងដែ�ល 
បានៈព្រឹ�ម្មូលផីុទំាំងំអនកលក ់រមួ្មមានៈ កសិ្សករ អនកបេនៈស្ថាទ នៈិងអនកទិញ

 
រមួ្មមានៈ អនកដែចកចាំយ អនកជីំនៈួញ ឈមួញកណីាល បេ��ម្មី �បេអាយបានៈ 
បេធីុ��ណិ៍ជីាកម្មម។ �ដែនៈថម្ម��បេនៈះ អព្រឹម្មតឹ្តិ កប៏ានៈផីល់�ំបេណាះព្រឹស្ថាយ 
ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ�ល់កសិ្សករ អនកដែចកចាំយ ឬ អនកជីំនៈួញ បេ�កនុង APPបេនៈះ  
បេ�លដែ�ល�ួក�ត្តិម់ានៈ�ំណ៍ង�ព្រឹង�កអាជី�វកម្មមរ�ស់្ស�ួក�ត្តិ។់

ទទួលបានៈទូរស័្ស�ះទំបេនៈ��
ស្សព្រឹមា�ព់្រឹគ�ឥ់ណ៍ទាំនៈទាំងំអស់្សដែ�លបានៈអនុៈម្មត័្តិកនុងចបេនាើ ះ
នៃថិៃទំី១ ដែខុស់ីហា នួ�ងនៃថិៃទំី៣១ ដែខុត្តិុ� ឆ្នាំា្ំ២០២០ 

នឹៈងទទួលបានៈទូរស័្ស�ះ ViVo ម្មាូដែឌ្ឍលចុងបេព្រឹកាយបេគ�ងអស់្ស អម្មជាម្មយួ 
សុ្ស�ម្មកាត្តិ�ិបេស្សស្ស��ព្រឹកុម្មហុុិនៈ Metfone បេដ្ឋាយឥត្តិគិត្តិនៃថិើ។

យុទំធនាការ ខុចីលុយ

ឌ្ីជីីថិលភាវូ�នួីយក�មនៃនួសើស់វាក�ម នួ�ងផ្តល�ត្តិផ្តល



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីីវិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៣២

អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈនឹៈងកំ�ុង�ំបេណ៍� រការបេរៀ�ចំរចនាស្សម័្មន័ៈធបេ��ងវញិ និៈងដែកទព្រឹម្មង់
រចនាស្សម័្មន័ៈធព្រឹ�ត្តិិ�តីិ្តិការរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈបេ��ម្មី ��បេព្រឹម្ម�បេស្សវាកម្មមជូីនៈអត្តិិថិិជីនៈ
ឱ្យយកានៈដ់ែត្តិព្រឹ�បេស្ស�រ និៈងមានៈព្រឹ�សិ្សទធភិា�ខ័ុស់្ស តាម្មរយ:ការ�ើ ស់្ស�ូីរព្រឹ��ន័ៈធ
ឌ្ឍ�ជី�ថិល ( អព្រឹម្មតឹ្តិ+)។ ជាដែផនកម្មយួនៃនៈកម្មមវធិុ� អព្រឹម្មតឹ្តិ+ បេនៈះ បេ�អំ�ុង

 ចុងឆ្នាំន  ំ២០២០ ស្ថាថ �ន័ៈបានៈស្សបេព្រឹម្មចបានៈយាា ងបេជាគជីយ័នូៈវការដ្ឋាក់
�ំបេណ៍� រការស្ថាកលីងនូៈវព្រឹ��ន័ៈធ��រដែ�លមានៈការទទួលស្ថាគ ល់លំដ្ឋា�់
�ិភិ�បេលាកគឺ ព្រឹ��ន័ៈធព្រឹគ�ព់្រឹគងធុនៈធានៈ (ERP) ស្សព្រឹមា�ព់្រឹ�តិ្តិ�តីិ្តិការ
ហិរិញ្ញញ វត្តិថុព្រឹ�ចាំនំៃថិៃ នៈងិ ព្រឹ��ន័ៈធដែផនៈការថិវកិាចំណាយស្សព្រឹមា�ស់្សហិព្រឹ�ស្ស  

(EPM) ស្សព្រឹមា�ក់ារបេធីុ�ដែផនៈការថិវកិា នៈិងការ�ាករណ៍៍ ដែ�លព្រឹ��ន័ៈធ
ទាំងំ��របេនៈះបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សបេ�បេល�បេ�ើ � ៍ផល់ីបេដ្ឋាយព្រឹកមុ្មហុុិនៈអរូាំា ខុល។ ព្រឹ��ន័ៈធ 
ERP រមួ្មមានៈម្មាឌុូ្ឍលលទធកម្មម គណ៍បេនៈយយ និៈង �ំបេណ៍� រការរបាយការណ៍៍
ហិរិញ្ញញ វត្តិថុ។ ព្រឹ��ន័ៈធបេនៈះមានៈស្សម្មត្តិថភា�កនុងការកត្តិព់្រឹតាព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹត្តិវូ 
ទាំនៈប់េ�ល និៈង ផីល់របាយការណ៍៍សំ្សខានៈ់ៗ បេ��ម្មី �ជួីយ�ល់ការស្សបេព្រឹម្មចចតិ្តិី
អាជី�វកម្មមបានៈលអព្រឹ�បេស្ស�រជាងម្មនុៈ។ អរគុណ៍នូៈវព្រឹ��ន័ៈធ ស្សី័យព្រឹ�វតិី្តិកម្មម នៈងិ 
ស្សមាហិរណ៍កម្មមកព្រឹម្មតិ្តិខ័ុស់្ស ដែ�លជីយួ�បេងើ�នៈព្រឹ�សិ្សទធភា�ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីកិារ�៏
មានៈសុ្សវត្តិថភិា�។ ត្តិយួាា ង �ំបេណ៍� រការលទធកម្មមទាំងំមូ្មល ព្រឹត្តិវូបានៈព្រឹគ�ព់្រឹគង
យាា ងរលូនៈបេ�កនុងព្រឹ��ន័ៈធ ERP ចំដែណ៍កឯព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការគណ៍បេនៈយយវញិ  
គឺទំបេនៈ��បេជីឿនៈបេលឿនៈ ជាម្មយួនៈឹងស្សី័យព្រឹ�វត្តិីិកម្មម បេដ្ឋាយដែផអកបេល�សំ្សណំុ៍
បេ�ញបេលញនៃនៈ�ំបេណ៍� រការស្សីង់ដ្ឋារ ដែ�លស្សម្មព្រឹស្ស�នឹៈងការអនុៈវត្តិ ី
លអ�ំផុត្តិបេ�កនុងវស័ិ្សយ។ ERP កម៏ានៈរបាយការណ៍៍ស្សីងដ់្ឋារ នៈិង  
របាយការណ៍៍ដែកស្សព្រឹម្មួល�៏ស្សម្មីរូដែ��ដែ�លស្សម្មព្រឹស្ស�នៈឹងត្តិព្រឹមូ្មវការ 
រ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ ដែ�លជីួយ�បេងើ�នៈគុណ៍ភា�នៃនៈការវភិាគផងដែ�រ។

EPM គឺជាព្រឹ��ន័ៈធដែផនៈការថិវកិា និៈង ការ�ាករណ៍៍ ដែ�លជួីយអនកព្រឹគ�ព់្រឹគង
ផារភាា �យុ់ទធស្ថាហ្វ្រិស្ស ីនឹៈង បេ�លបេ� តាម្មដ្ឋានៈការអនុៈវតី្តិ នៈងិ កាចច់ងើូត្តិ
ការអនុៈវតី្តិដែផនៈការឲ្យយកានៈដ់ែត្តិព្រឹ�បេស្ស�រជាងមុ្មនៈស្សព្រឹមា�ជ់ាព្រឹ�បេយាជីនៈ�៍ល់
ភាគ��ក�់ន័ៈធទាំងំអស់្ស។

ជាការចាំ�ប់េផី�ម្មកនុង�ំណាកក់ាលទ�ម្មយួ អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈដ្ឋាក�ំ់បេណ៍� រការ
ម្មាឌុូ្ឍល ដែផនៈការថិវកិា នៈងិ ការ�ាករណ៍៍។ កនៈើងម្មក អព្រឹម្មតឹ្តិ ទទួលបានៈ
នូៈវអត្តិថព្រឹ�បេយាជីនៈម៍្មយួចនួំៈនៈ��ការដ្ឋាក�់បំេណ៍� រការព្រឹ��ន័ៈធបេនៈះ។ ឥ�ូវ បេយ�ង

មានៈព្រឹ��ន័ៈធដែផនៈការថិវកិា នៈងិ ការ�ាករណ៍៍ ស្សម្មរម្មយម្មយួដែ�លទបំេនៈ�� និៈង
ស្សងីដ់្ឋារជាង បេស្សៀវបេ��ញ្ញា �ស្ថាម្មញ្ញញ  ដែ�លត្តិព្រឹមូ្មវឲ្យយមានៈការ�ញ្ញចូ លទនិៈននៈយ័  
នៈិងការគណ៍នាបេដ្ឋាយនៃ�ជាបេព្រឹច�នៈ។ បេយ�ងក៏អាច�ឹង��ព្រឹ�ភិ� នៈិង 

 �ឹង��លទធផលស្សរ�ុនៃនៈដែផនៈការថិវកិា។ សំ្សខានៈជ់ាងបេនៈះ EPM មានៈ 
តួ្តិនាទ�ជាម្មជីិម្មណ៍ឌ លរបាយការណ៍៍ ដែ�លព្រឹត្តិូវបានៈបេធុី�ស្សមាហិរណ៍កម្មម 
របាយការណ៍៍ជាកដ់ែស្សីង��ព្រឹ��ន័ៈធ ERP នៈិង នាមំ្មកជាម្មយួនូៈវដែផនៈការ
ថិវកិា ដែ�លជីយួឲ្យយមានៈការព្រឹគ�ព់្រឹគងថិវកិាចណំាយមានៈព្រឹ�សិ្សទធភា�កនុង
ព្រឹ��ន័ៈធ ERP �ូបេចនះបេហិ�យ EPM បេ��រត្តិួជាព្រឹ�ភិ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ  
ម្មយួដែ�លព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹត្តិវូ ជាកល់ាក ់និៈង ទាំនៈប់េ�លបេវលា។ ព្រឹ��ន័ៈធបេនៈះកអ៏ាចឲ្យយ
បេយ�ង វភិាគ បេព្រឹ�ៀ�បេធុៀ� �ូចជា បេស្សណារ �យាូ រ ឺរយៈបេ�ល ជាបេ��ម្ម ដែ�ល
ជួីយឲ្យយស្ថាថ �ន័ៈអាចបេ�ើ�យត្តិ�នឹៈងត្តិព្រឹមូ្មវការអាជី�វកម្មម នៈិង បេល�កកម្ម័ស់្ស
បេស្សចកី�ស្សបេព្រឹម្មចចិត្តិីបេដ្ឋាយមានៈទំនុៈកចិត្តិី។ 

បេឆ័្នាំះបេ�ម្មខុុបេទៀត្តិ ស្ថាថ �ន័ៈនៈឹង�នៈីអភិវិឌ្ឍឍព្រឹ��ន័ៈធ ERP និៈង EPM បេដ្ឋាយ
�ាយាម្មបេព្រឹ��ឲ្យយអស់្សនូៈវមុ្មខុងារដែ�លមានៈព្រឹស្ថា� ់ព្រឹ�ម្មទាំងំអនុៈវតី្តិម្មាូឌុ្ឍល
ថិម�ៗ បេធុី�ឱ្យយព្រឹ�បេស្ស�របេ��ងនូៈវ�ំបេណ៍� រការលំហូិរការងារ នៈិង កាចច់ងើូត្តិយុទធ
ស្ថាហ្វ្រិស្សី បេធុី�បេស្សចកី�ស្សបេព្រឹម្មចចិត្តិីបេដ្ឋាយដែផអកបេល�ទិនៈននៈយ័ ដែ�លជួីយ�ពំ្រឹទ
�ល់ការរ �កចបេព្រឹម្ម�នៈរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈ។

បេ�ើៀត្តិឱ្យកាស្សបេនៈះ អព្រឹម្មតឹ្តិ សូ្សម្មដែថិើងអំណ៍រគុណ៍�ល់�ុគគលិកព្រឹគ�ជ់ានៈថ់ាន ក់
ទាំងំអស់្ស ដែ�លបានៈចូលរមួ្មយាា ងស្សកម្មម ព្រឹ�ឹងដែព្រឹ�ង នៈិង បេ�ីជាា ចិត្តិីខុ័ស់្ស
កនុងការជីំរញុឲ្យយព្រឹ��ន័ៈធទាំងំ��របេនៈះ�ំបេណ៍� រការយាា ងរលូនៈ�ដែនៈថម្ម��បេល�
ការទទួលខុុស្សព្រឹតូ្តិវជាព្រឹ�ចាំនំៃថិៃ កនុងរយ:បេ�ល�ត៏្តិឹងដែត្តិង។ កនុងរយៈបេ�ល
អនុៈវតី្តិគបេព្រឹមាង �ុគគលិកបានៈបេរៀនៈសូ្សព្រឹត្តិ នូៈវបេម្មបេរៀនៈជាកដ់ែស្សីង�គ៏ួរឲ្យយ
ចាំ�អ់ារម្មមណ៍៍ ដែ�លកាើ យជាបេម្មបេរៀនៈ�ម៏ានៈត្តិនៃម្មើស្សព្រឹមា�ក់ារងារព្រឹ�ចាំនំៃថិៃ 
រ�ស់្ស�ត្តិ។់ ជាងបេនៈះបេទៀត្តិ �ត្តិប់ានៈ�ញ្ជាា កថ់ា �ត្តិម់ានៈភា�អត្តិធ់ុមត្តិខ់ាើ ងំ  
ជា�ិបេស្សស្សកនុងអំ�ុងបេ�លនៃនៈការផះុះបេ��ងបេម្មបេរាំគរាំត្តិត្តិាត្តិស្សកលនា
ឆ្នាំន  ំ២០២០ កនៈើងបេ�។ �ុគគលិកកប៏ានៈបេរៀនៈសូ្សព្រឹត្តិ នៈិង ស្សព្រឹម្ម�ខុើួនៈបានៈ
លអនៈងឹវធិុ�បេធីុ�ការងារថិម�ជាម្មយួអនក�បេចចកបេទស្ស និៈង នៃ�គូ បេ�បេព្រឹ�ព្រឹ�បេទស្ស 

 បេហិ�យបេ�ដែត្តិរកានូៈវការបេ�ីជាា ចិត្តិីខ័ុស់្សបេ��ម្មី �ស្សបេព្រឹម្មចបានៈនូៈវលទធផល
ការងារ�ល៏អបេនៈះ។

គឺសើប្រមាង ERP នួ�ង EPM 



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីវីិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៣៣

វិធ្ីរួ��ញ្ញចូល�ា្កុ�ងការផ្តិល់សើស់វាហិ�រញ្ញញវត្តិុ�  
តា�រយៈ�ណាាញ្ដែចំកចាំយឌ្ជីីីថិល នួ�ង�ល់ 
ទីំតាំង�ា្ល់រ�ស់់អត្តិ�ថិ�ជីនួគួឺរជាទំីសើពញចំ�ត្តិិ
ស្សម្មទធផិលបេ�បេល�ចនួំៈនៈព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការតាម្មរយៈ�ណិាញដែចកចាំយឌ្ឍ�ជី�ថិលបេផសងៗ
ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន រំ�ស់្សបេយ�ងគឺមានៈការបេក�នៈបេ��ងគួរបេអាយកត្តិស់្សមាគ ល់ និៈងព្រឹស្ស�បេ�តាម្ម
ដែផនៈការយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សីគួរជាទ�បេមាទនៈ។ អត្តិិថិិជីនៈរ�ស់្សបេយ�ងម្មក��ទូទាំងំព្រឹ�បេទស្ស
ហាក�ូ់ចជាចាំ�ប់េផី�ម្មរ �ករាំយកនុងការបេធីុ�ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការហិិរញ្ញញ វត្តិថុជាម្មយួ�ណីាញ
ដែចកចាំយឌ្ឍ�ជី�ថិលបេផសងៗរ�ស់្សបេយ�ង ដែ�លបេនៈះគឺជាបេ�ល�ំណ៍ងដែ�លបេយ�ង
�បេងើ�ត្តិ�ណីាញទាំងំបេនាះបេ��ម្មី �ផីល់លទធភា� និៈងភា�ងាយព្រឹស្សលួឱ្យយអត្តិថិិជិីនៈអាច
បេធុី�ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការបានៈបេ�ព្រឹគ�ទ់�កដែនៈើង នៈិងព្រឹគ�ប់េ�លបេវលា។ កនុងឆ្នាំន ២ំ០២០ មានៈ
ចំនៈួនៈ ៤៤% នៃនៈព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការស្សរ�ុរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ  បានៈបេធុី�បេ��ងតាម្មរយៈ�ណីាញ
ដែចកចាំយឌ្ឍ�ជី�ថិលបេដ្ឋាយ�ងឹដែផអកបេល��បេចចកវទិានិៈងនៃ�គូយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សរី�ស់្សបេយ�ង ។

�ចចុ�ីនៈន អតិ្តិថិិជីនៈអាចបេធីុ�ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការហិិរញ្ញញ វត្តិថុបេផសងៗបានៈយាា ងងាយព្រឹស្សួល
តាម្មរយៈ�ណីាញដែចកចាំយឌ្ឍ�ជី�ថិលបេផសងៗដែ�លព្រឹតូ្តិវបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ងបេ��ម្មី �
�ំបេ�ញត្តិំរវូការអត្តិិថិិជីនៈ�ូចជា៖ 
 •  ម្មហ្វ្រិនីៈ�ស្សនៈសពំ្រឹបាកចំ់នួៈនៈ១៧២នាកដ់ែ�លអាចផល់ិបេស្សវាជូីនៈអតិ្តិថិជិីនៈកនុងការដ្ឋាក់

ស្សនៈស/ំ�កព្រឹបាកស់្សនៈសបំានៈភាើ ម្មៗ�ល់ ទ�កដែនៈើង បេហិ�យអតិ្តិថិជិីនៈកអ៏ាចបេស្សន�សំុ្ស
ឥណ៍ទាំនៈខាន ត្តិតូ្តិចបានៈបេលឿនៈតាម្មរយៈបេស្សវាអព្រឹម្មតឹ្តិ�ល់ផះះបេនៈះផងដែ�រ។ 

 •  មាា សុ្ស�នៈបេអធុ�អឹម្មស្សរ�ុចនួំៈនៈ ២.៤៣០ និៈងមាា សុ្ស�នៈ�ូត្តិកាត្តិចំនួៈនៈ ៤.០០០បេព្រឹគឿង 
ដែ�លអត្តិថិិជិីនៈអាចបេធុី�ការទិញទនំៈញិ��តាម្ម�ណីាហាង ឬផារទបំេនៈ��នានា
បេដ្ឋាយបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សកាត្តិបេអធុ�អឹម្ម អព្រឹម្មតឹ្តិ កនុងការទូទាំត្តិព់្រឹបាក ់ដែ�លស្សថិត្តិបេព្រឹកាម្ម
គបេព្រឹមាង�កព្រឹបាក�់ើងធុនា�រ CSS។

 •  ព្រឹកុម្មហុុិនៈនៃ�គូយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សរីមួ្មមានៈ៖ ធុនា�រឯកបេទស្ស វ �ង និៈង ព្រឹទូមាា នៈន់ៈ� ដែ�ល
អត្តិថិិជិីនៈរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិអាចបេធីុ�ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការជាម្មយួភាន កង់ាររហូិត្តិ�ល់ ១៩.០០០ 
ទូទាំងំព្រឹ�បេទស្ស។ អតិ្តិថិជិីនៈកអ៏ាចបេផះរព្រឹបាកត់ាម្មរយៈកម្មមវធិុ� Mobile App រវាង
គណ៍នៈ� អព្រឹម្មតឹ្តិ និៈងគណ៍នៈ� វ �ង ឬ �យ បេផ បានៈយាា ងងាយព្រឹសួ្សលផងដែ�រ។

 •  កម្មមវធិុ� Amret Mobile ដែ�លមានៈអតិ្តិថិិជីនៈព្រឹ�មានៈជាង ៦៣.០០០ នាក់
កំ�ុងរ �ករាំយជាម្មយួនៈឹងបេស្សវាកម្មមបេនៈះ។

ចំនួន�បតិបត�ិការតាមរយៈសាខាេធៀប
នឹងបណ�ាញែចកចាយឌីជីថល

៤៤%

៥៦%

បណា� ញែចកចយឌីជីថល សខ

���សុីន�ក់��ក់ 
(គេ��ង���ំ២០២១)

�ក់ក��ងកម�វ�ធី�គង 
(គេ��ង���ំ២០២១)

ករយិាល័យពត័ម៌ាន

ករដក្របាក់
ឆ�ងធនាគារ

កម�វធិី 
អ្រមតឹ ម៉ូបាល

្របពន័�បណា� ញសង�ម

សខ

្របពន័�បេច�កវទិ្យោ
ហិរ�� វត�ុ

ម�ន�ីសន្សចំល័ត

E-Wallet

បុគ�លិកមូល���ន
�នេផបេប�ត

ម៉ាសីុន 
េអ ធី អឹម

ភា� កង់រៃដគូ (វងី ្រទ�ម៉ាននី់)



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីីវិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៣៤

Infrastructure, Service Now,  
Core Banking System, 
Enterprise Service Bus
បេ�កនុងយុគស្សម្មយ័ឌ្ឍ�ជី�ថិល វា�ិត្តិជាមានៈស្ថារៈសំ្សខានៈខ់ាើ ងំណាស់្ស កនុងការ�នីៈបេធីុ�
ឱ្យយព្រឹ�បេស្ស�របេ��ងនូៈវព្រឹ��ន័ៈធ�ត័្តិាមានៈវទិាដែ�លមានៈភា�រងឹមា ំនៈងិមានៈសុ្សវត្តិថភិា�ខ័ុស់្ស
ម្មនិៈព្រឹតឹ្តិម្មដែត្តិបេ�បេល� ដែផនកបេហិដ្ឋាា រចនាស្សម័្មន័ៈធ�បេចចកវទិាថិម��ាបុេណាះ ះបេទ �ាដុែនីៈករ៏មួ្ម�ញ្ញចួ ល ជាម្មយួនឹៈងព្រឹ��ន័ៈធកម្មមវធិុ�ដែផនកទនៈជ់ាបេព្រឹច�នៈដែ�លមានៈភា�ចាំបំាចម់្មនិៈអាចខុីះបានៈ រមួ្ម
នៈងិ�ណីាញឌ្ឍ�ជី�ថិលជាបេព្រឹច�នៈបេទៀត្តិ បេ��ម្មី �ទទួលបានៈនូៈវគុណ៍ស្សម្មីត្តិីកិនុងការព្រឹ�កួត្តិ
ព្រឹ�ដែជីងបេ�កនុងទ�ផាររ�ស់្សព្រឹ�បេទស្សកម្ម័ុជា ។

បេ�ឆ្នាំន  ំ២០២០ មានៈ�បេចចកវទិាថិម�ៗជាបេព្រឹច�នៈបានៈបេលចបេចញបេ��ង បេហិ�យបានៈ
ជីះឥទធិ�លយាា ងខាើ ងំបេ�បេល� វស័ិ្សយម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុ នៈិងធុនា�រ ។ ទនៈះឹម្មនឹៈងបេនៈះ 
អងគភា��ត័្តិាមានៈវទិារ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈស្សបេព្រឹម្មចចិត្តិវីនិិៈបេយាគបេល�ព្រឹ��ន័ៈធ�បេចចកវទិាថិម�

 រ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ IBM ដែ�លរមួ្ម�ញ្ញចូ លទាំងំបេហិដ្ឋាា រចនាស្សម្ម័ន័ៈធ�បេចចកវទិាថិម�មានៈ 
បេឈាម ះថា IBM LinuxOne បេ��ម្មី ��ពំ្រឹទ�ល់កម្មមវធិុ�ព្រឹ��ន័ៈធធុនា�រស្សនូល នៈងិព្រឹ��ន័ៈធ
ព្រឹគ�ព់្រឹគងបេស្សវា�ណីាញដែចកចាំយឌ្ឍ�ជី�ថិល Enterprise Service Bus (ESB) ។  
ជាម្មួយ�ន បេនៈះដែ�រ បេយ�ងក៏បានៈបេធីុ�ឱ្យយព្រឹ�បេស្ស�របេ��ងនូៈវព្រឹ��័នៈធស្សនូលដែណ៍ត្តិបេវ �ក

 សំ្សរាំ�ម់្មជីិម្មណ៍ឌ លទិនៈននៈយ័ផលិត្តិកម្មម នៈងិម្មជីិម្មណ៍ឌ លទិនៈននៈយ័ការសី្ថារបេ��ងវញិ
��បេព្រឹ�ះម្មហិនីៈរាំយ បេដ្ឋាយបេព្រឹ���បេចចកវទិាចុងបេព្រឹកាយរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ Cisco Nexus 

ServiceNow គឺជាព្រឹ��ន័ៈធកម្មមវធិុ� ម្មយួ បេ��ម្មី �ផារភាា �ទំ់នាកទ់ំនៈងរវាង�ុគគលិក 
 

ម្មុខុងារទំនាកទ់ំនៈង នៈិងការ�ំបេរ �បេស្សវាកម្មមទាំកទ់ង នៈឹងព្រឹ��ន័ៈធបេផសងដែ�ល�ក�់ន័ៈធ
បេ�កនុង អព្រឹម្មតឹ្តិ ជាម្មយួនៈងឹលំហូិរការងារដែ��ឌ្ឍ�ជី�ថិល ដែ�លមានៈភា�ងាយព្រឹស្សលួ។ 

 

ចាំ�ត់ាងំ��ព្រឹត្តិ�មាស្សចុងបេព្រឹកាយនៃនៈឆ្នាំន  ំ២០១៩ បេយ�ងបានៈបេធុី�ការជាម្មយួព្រឹកុម្មហុុិនៈ
នៃ�គូររ�ស់្ស Temenos បេ��ម្មី �បេធីុ�ការ�ំ�កនូ់ៈវព្រឹ��ន័ៈធធុនា�រស្សនូលរ�ស់្សបេយ�ង
ជាម្មយួនឹៈងផលិត្តិផលថិម��ំផុត្តិគឺ Temenos T24 R18។ បេ�កនុងគបេព្រឹមាងបេនៈះ 

ជាដែផនកម្មយួនៃនៈកម្មមវធិុ��ត័្តិាមានៈវទិាបេ�កនុងឆ្នាំន  ំ២០២០ អព្រឹម្មតឹ្តិ កប៏ានៈអនុៈវតី្តិព្រឹ��ន័ៈធ
ព្រឹគ�ព់្រឹគងបេស្សវា�ណីាញដែចកចាំយឌ្ឍ�ជី�ថិល ESB បេដ្ឋាយបេព្រឹ���បេចចកវទិារ�ស់្ស

បេ��ម្មី �ព្រឹបាក�ថាព្រឹ��ន័ៈធធុនា�រស្សនូលថិម� នៈងិព្រឹ��ន័ៈធ ESB ព្រឹតូ្តិវបានៈដ្ឋាកឱ់្យយ�ំបេណ៍� រការ
បេ�បេល�បេហិដ្ឋាា រចនាស្សម្ម័ន័ៈធ�បេចចកវទិាថិម�រមួ្ម�ន  IBM LinuxOne ។ ការរមួ្ម�ញ្ញចូ ល�ន
នៃនៈ�បេចចកវទិាទាំងំបេនៈះនឹៈងផីល់ឱ្យយ អព្រឹម្មតឹ្តិ នូៈវព្រឹ��ន័ៈធ�រ៏ងឹមាមំ្មយួ បេ��ម្មី ��ពំ្រឹទ�ល់
កម្មមវធិុ�ឌ្ឍ�ជី�ថិលរ�ស់្សខុើួនៈ។ បេ��បេទាំះជាមានៈ�ញ្ជាា ព្រឹ�ឈម្មនៃនៈជំីងឺកូវ ��-១៩ ដែ�ល

បេយ�ងបានៈអនុៈវតី្តិព្រឹ��ន័ៈធ�ត័្តិាមានៈវទិាបេនៈះ បេ��ម្មី �ផល់ីបេស្សវាកម្មមឌ្ឍ�ជី�ថិល�ល់�គុគលិក
នៃផះកនុងទាំំងអស់្សរ�ស់្សអព្រឹម្មឹត្តិ រមួ្មទាំំងការព្រឹគ�់ព្រឹគងព្រឹទ�យស្សកម្មម�័ត្តិាមានៈវទិា  
ការបេស្សន�សំុ្សបេ��ម្មី �ទទលួបានៈបេស្សវាកម្មម�ពំ្រឹទ��ព្រឹកុម្មការងារ�ត័្តិាមានៈវទិា ការព្រឹគ�ព់្រឹគង
រាំល់�ញ្ជាា  និៈងឧ�ីតិី្តិបេហិតុ្តិទាំងំអស់្សដែ�លបេក�ត្តិបេ��ងបេ�បេល�ព្រឹ��ន័ៈធកម្មមវធិុ�ស្សនូល

 សំ្សខានៈ់ៗ  ក�ូ៏ចជាការព្រឹគ�ព់្រឹគងបេល� ការបេស្សន�សំុ្សការ�ើ ស់្ស�ូីរ និៈងការបេធីុ��ចចុ�ីនៈនភា�
បេ�បេល�ព្រឹ��ន័ៈធ រមួ្មទាំងំការបេធីុ�ឱ្យយព្រឹ�បេស្ស�របេ��ងបេល�ព្រឹគ�ប់េស្សវាកម្មមឌ្ឍ�ជី�ថិលថិម�ៗ ។ ល។

បេយ�ងបានៈដ្ឋាកឲ់្យយបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សម្មខុុងាររ�ស់្សព្រឹ��ន័ៈធដែ�លមានៈភា�ទំបេនៈ��កម្មមបេឈាម ះថា  
Arrangement Architecture បេ��ម្មី ��ំព្រឹទបេ�បេល�កម្មមវធិុ�ឌ្ឍ�ជី�ថិលនាបេ�ល

 �ចចុ�ីនៈនក�ូ៏ចជាបេ�លអនាគត្តិ ដែ�លមានៈភា��ត្តិដ់ែ�នៈជាងមុ្មនៈស្សព្រឹមា�អ់ត្តិថិិជិីនៈ 
រ�ស់្សបេយ�ង ។ ការ��ំកនូ់ៈវព្រឹ��ន័ៈធធុនា�រស្សនូលបេនៈះ កប៏ានៈ�ញ្ញាូ លនូៈវការ�ំបេ�ញ
នូៈវត្តិព្រឹមូ្មវការរ�ស់្ស�ទ�ីញ្ញញ តិី្តិថិម�ៗរ�ស់្សធុនា�រជាត្តិិនៃនៈកមុ័្មជា នៈិង �ទ�ីញ្ញញ តិី្តិ
ដែ�លចាំបំាចប់េផសងៗបេទៀត្តិ បេ��ម្មី �បេធុី�ឱ្យយព្រឹបាក�ថាមានៈការអនុៈវត្តិីនៈប៍េ�ញបេលញ។

ព្រឹកុម្មហុុិនៈ IBM ដែ�លមានៈបេឈាម ះថា IBM App Connect Enterprise បេ��ម្មី ��ពំ្រឹទ
�ល់កំបេណ៍� នៈអាជី�វកម្មមរមួ្មទាំងំការ�ើ ស់្ស�ូីរដែ��ឌ្ឍ�ជី�ថិល ដែ�លផីល់នូៈវសុ្សវត្តិថិភា�
ខ័ុស់្ស និៈង�ំបេណ៍� រការរហ័ិស្សជាម្មយួនៈឹងនិៈរនីៈភា�សំ្សរាំ��់ំបេណ៍� ការបេស្សវាឌ្ឍ�ជី�ថិល
ទាំងំអស់្ស (ATM, Cambodia Share Switch, Mobile Banking, E-Wallet, Bill 

Payment, NBC Fast, Insurance, Rebalancing, ERPM etc.) ជាម្មយួនៈឹង
ព្រឹចកបេចញចូលដែត្តិម្មយួជាម្មយួនៈងឹព្រឹ��ន័ៈធធុនា�រស្សនូល។ បេល�ស្ស��បេនៈះបេទៀត្តិព្រឹ��ន័ៈធ 
ESB បេនៈះកផី៏ល់នូៈវស្សម្មត្តិថភា�កនុងការដ្ឋាក�់ដែនៈថម្មនូៈវ�ណីាញដែចកចាំយឌ្ឍ�ជី�ថិល
ថិម�ៗ ដែ�លមានៈភា�ឆ្នាំ�រ់ហ័ិស្ស និៈងមានៈព្រឹ�សិ្សទធភា� បេដ្ឋាយម្មនិៈមានៈការរខំានៈ�ល់
អាជី�វកម្មមបេ��យ។

រមួ្មជាម្មយួព្រឹ��ន័ៈធផះុក  នៈិងដែថិរកាទិនៈននៈយ័�ដែនៈថម្មបេទៀត្តិ ដែ�លនៈឹងផីល់ឱ្យយបេយ�ងនូៈវ
ស្សម្មត្តិថភា�បេ��ម្មី ��ព្រឹង�កយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សីឌ្ឍ�ជី�ថិល នាបេ�លអនាគត្តិ។

កំ�ុងជីះឥទធិ�ល�ល់ការអនុៈវតី្តិកម្មមវធិុ�រ�ស់្សបេយ�ងកប៏េដ្ឋាយ កក៏ារអនុៈវតី្តិនូៈវការ
�ំ�កនូ់ៈវព្រឹ��ន័ៈធទាំងំអស់្សខាងបេល�នូៈវដែត្តិ�នីៈ បេ�តាម្មដែផនៈការដែ�លបានៈកណំ៍ត្តិទុ់ក។  
ជាចុងបេព្រឹកាយ បេយ�ងរ�ឹំងថា បេយ�ងនៈងឹដ្ឋាកប់េអាយបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សនូៈវព្រឹ��ន័ៈធធុនា�រស្សនូល
ថិម�រមួ្មជាម្មយួ�ណីាញឌ្ឍ�ជី�ថិលទាំងំអស់្សបានៈបេជាគជីយ័។



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីវីិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៣៥

ក្តីារព្រឹគប់ព្រឹគ�ហាាន្និភិ័យ

ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័បេ��រតួ្តិនាទ�យាា ងសំ្សខានៈក់នុងការដែកលំអគុណ៍ភា�ការព្រឹគ�ព់្រឹគងរ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ នៈិង�ពំ្រឹទ�ល់ការសំ្សបេរចបានៈនូៈវបេ�លបេ�ព្រឹកុម្មហុុិនៈ
បេដ្ឋាយបេ�ីត្តិបេល�ទិ�ាភា���រគឺការការរ�របេ��ម្មទុនៈ និៈងការ�បេងើ�នៈព្រឹ�សិ្សទធភា�ទំនាកទ់ំនៈងរវាងហានិៈភិយ័ និៈងការចំបេណ៍ញព្រឹត្តិ��ម់្មកវញិ។ បេ��ម្មី �ធានា
ថាការ�ព្រឹង�កព្រឹ�ត្តិ�ិត្តិីកិារ នៈងិស្សកម្មមភា�អាជី�វកម្មមបេ�កនុង�រយិាកាស្សព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយវឌ្ឍឍនៈភា�បេនៈះបេ�ដែត្តិស្សថិត្តិកនុងកព្រឹម្មតិ្តិនៃនៈដែ�នៈកណំ៍ត្តិន់ៃនៈហានិៈភិយ័ នៈងិ
បេ�រ�តាម្មចា� ់�ទ�ីញ្ញញ តិី្តិដែ�លអាចអនុៈវតី្តិបានៈទាំងំខាងកនុង និៈងខាងបេព្រឹ� អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈអនុៈវតី្តិព្រឹ��ន័ៈធព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័រមួ្ម�ញ្ញចូ ល�ន បេ�ទូទាំងំ
អងគភា�ទាំងំម្មូលបេ�ថា ព្រឹ��ន័ៈធព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័កព្រឹម្មតិ្តិស្សហិព្រឹ�ស្ស។

ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័រ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ គឺមានៈលកេណ៍ៈដ្ឋាចប់េដ្ឋាយដែ�ក និៈងឯករាំជីយ��ម្មុខុងារអាជី�វកម្មម និៈង ស្សវនៈកម្មម។ ម្មុខុងារទាំងំបេនៈះស្សកម្មមកនុង
ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័បេ�កព្រឹម្មតិ្តិបេផសងៗ�ន នៃនៈស្ថាថ �ន័ៈ។



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីីវិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៣៦

ទំ��ឋភាពទំូសើ�នៃនួប្រ�ព័នួធប្រគឺ�់ប្រគឺងហានួ�ភិ័យ

អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈអនុៈវត្តិីព្រឹ��ន័ៈធព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័រ�ស់្សខុើួនៈបេដ្ឋាយដែផអកបេល�គំនិៈត្តិសំ្សខានៈ់ៗ ចំនួៈនៈ ៤ គឺ៖

១. ការប្រត្តិួត្តិព�នួ�ត្្តិយប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�ការ៖ ការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនៈិត្តិយទាំងំបេនៈះព្រឹត្តិូវបានៈអនុៈវត្តិីបេដ្ឋាយ�ះ ល់��ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិករព្រឹគ�លំ់ដ្ឋា�ថ់ាន កន់ៃនៈអងគភា�
បេ��ម្មី �ធានាថាលទធផលគឺព្រឹស្ស�តាម្មបេ�លនៈបេយាបាយ នៈិងនៈ�ត្តិិវធិុ�ដែ�លបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ង។

២. ការប្រតួ្តិត្តិព�នួ�ត្្តិយការប្រគឺ�ប់្រគឺង៖ ការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនៈតិ្តិយទាំងំបេនៈះព្រឹតូ្តិវបានៈអនុៈវតី្តិបេដ្ឋាយ�ុគគលិកព្រឹគ�ព់្រឹគងតាម្ម�ណីាញដែ�លម្មនិៈមានៈការ
ចូលរមួ្មបេដ្ឋាយ�ះ ល់កនុងព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការព្រឹ�ចាំនំៃថិៃបេ��ម្មី �ធានាថាព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិករអនុៈវត្តិីភារកិចចរ�ស់្សខុើួនៈព្រឹស្ស�តាម្មបេ�លនៈបេយាបាយ
នៈិងនៈ�ត្តិិវធិុ�ដែ�លបានៈដ្ឋាកឱ់្យយអនុៈវត្តិី។

៣. ការប្រត្តិតួ្តិព�នួ�ត្តិយ្សើ�យយកចំ�តិ្តិទំកុ�ក៖់ ការព្រឹត្តិតួ្តិ�និៈតិ្តិយទាំងំបេនៈះព្រឹតូ្តិវបានៈអនុៈវតី្តិ នៈងិព្រឹគ�ព់្រឹគងបេដ្ឋាយដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគងហានៈភិិយ័ 
នៈិងការព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយបេ��ម្មី �ធានាថាព្រឹ�ត្តិិ�តិី្តិករព្រឹត្តិូវអនុៈវត្តិី បេ�លនៈបេយាបាយ និៈង នៈ�ត្តិិវធិុ�ព្រឹគ�ព់្រឹគងហានៈិភិយ័បានៈព្រឹត្តិឹម្មព្រឹតូ្តិវ នៈិង
ធានាឱ្យយបានៈនូៈវវ�ីធុម្មា�រ៏ងឹមានំៃនៈការព្រឹគ�ព់្រឹគងនៃផះកនុង បេ�ព្រឹគ��់ុគគលិក�ក�់ន័ៈធទាំងំអស់្ស។ 

៤.  ស់វនួក�មនៃផ្តៃកុ�ង៖ ការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនៈិត្តិយទាំងំបេនៈះព្រឹតូ្តិវបានៈអនុៈវតី្តិបេដ្ឋាយនាយកដ្ឋាា នៈស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុងបេ��ម្មី �វាយត្តិនៃម្មើការព្រឹត្តិួត្តិ�ិនិៈត្តិយ
ជាអចិនៃហ្វ្រិនៈីយ ៍និៈងបេធុី�របាយការណ៍៍បេ�ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលបេដ្ឋាយឯករាំជីយ។

រចំនាស់�ុ័នួធប្រគឺ�់ប្រគឺងហានួ�ភិ័យ 

គឺណ៍ៈកមាា្ធ្�ការប្រគឺ�់ប្រគឺងប្រទំព្យស់ក�ម នួ�ង�ំណ៍ុល (ALCO)

គឺណ៍ៈកមាា្ធ្�ការប្រត្តិួត្តិព�នួ�ត្្តិយហានួ�ភិ័យ 

អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈ�បេងើ�ត្តិអនុៈគណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានៈិភិយ័ចំនួៈនៈ ៤ ដែ�លស្សថិត្តិបេព្រឹកាម្មការព្រឹគ�ព់្រឹគងរ�ស់្សគណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយហានិៈភិយ័ 
 (គណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័) គឺគណ៍ៈកមាម ធិុការហានៈិភិយ័យុទធស្ថាហ្វ្រិស្ស ីគណ៍ៈ កមាម ធិុការព្រឹគ�ព់្រឹគងព្រឹទ�យស្សកម្មម នៈិង �ំណុ៍ល គណ៍ៈកម្មមការ

ហានៈិភិយ័ឥណ៍ទាំនៈ និៈង គណ៍ៈកមាម ធិុការហានិៈភិយ័ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការ។

បេ�ីត្តិសំ្សខានៈប់េល�ការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនិៈត្តិយ និៈងព្រឹគ�ព់្រឹគងហានៈភិិយ័ហិរិញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ �ូចជា ហានិៈភិយ័ស្ថាចព់្រឹបាកង់ាយព្រឹស្សលួ ហានិៈភិយ័អព្រឹតាការព្រឹបាកហ់ានៈភិិយ័ 

 អព្រឹតា�ីូរព្រឹបាក�់របេទស្ស ហានៈិភិយ័បេ��ម្មទុនៈ និៈងហានៈិភិយ័នៃនៈការព្រឹ�ម្មូលផីុ ំបេល�ព្រឹបាក�់បេញ្ញញ �ស្សនៈស។ំ �ូច�ន បេនៈះផងដែ�រ ALCO បេ��រតួ្តិជាគណ៍ៈកមាម ធុិការ 
បេ�លនៈបេយាបាយបេដ្ឋាះព្រឹស្ថាយភា�ងាយរងបេព្រឹ�ះ (LCP) នៈិងកំណ៍ត្តិសូ់្សចនាករព្រឹ�មានៈទុកជាមុ្មនៈ (EWI)។ ការស្សបេព្រឹម្មចចិត្តិីរ�ស់្សគណ៍ៈកមាម ធិុការ
ព្រឹគ�ព់្រឹគងព្រឹទ�យស្សកម្មមនិៈង�ំណុ៍ល គឺបេធុី�តាម្មបេ�លការណ៍៍ នៈិងការត្តិព្រឹម្មងទ់ិស្ស ដែ�លបានៈដែចងបេ�កនុងបេ�លការណ៍៍ព្រឹគ�ព់្រឹគងព្រឹទ�យស្សកម្មម នៈិង�ំណុ៍ល
ដែ�លព្រឹត្តិូវបានៈអនុៈម្មត័្តិបេដ្ឋាយព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល។ ALCO បេធីុ�សំ្សបេណ៍� បេ�កានៈគ់ណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនិៈត្តិយហានៈិភិយ័ (ROC)។ គណ៍ៈកមាម ធិុការបេនៈះ  
ព្រឹតូ្តិវបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ងបេព្រឹកាម្មអំណាចរ�ស់្សព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល នៈិងបេដ្ឋាយមានៈការព្រឹ�ម្មបេព្រឹ�ៀង��គណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនៈិត្តិយហានិៈភិយ័ខុណ៍ៈដែ�លសិ្សទធិ
អណំាច នៈងិភារកិចចព្រឹតូ្តិវបានៈកំណ៍ត្តិយ់ាា ងចាស់្សបេដ្ឋាយព្រឹកមុ្មព្រឹ�កឹាភិបិាល។ ALCO បេរៀ�ចំការព្រឹ�ជុីយំាា ងបេហាចណាស់្សមី្មងកនុងម្មយួដែខុ បេហិ�យរាំយការណ៍៍
បេ�គណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ ROC ព្រឹ�ចាំពំ្រឹត្តិ�មាស្ស។

បេ�ស្សកកម្មមរ�ស់្ស គណ៍ៈកមាម ធុិការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនៈិត្តិយហានៈិភិយ័ គឺបេ��ម្មី �ព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយរាំល់ហានិៈភិយ័ទាំងំអស់្សដែ�លអាចបេក�ត្តិបេ��ងទាំងំកនុង នៈិង បេព្រឹ�ដែ�ល
ជាដែផនកនៃនៈព្រឹ�ត្តិ�ិត្តិីកិារ និៈងស្សកម្មមភា�អាជី�វកម្មមរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ��ម្មី �ធានាបានៈថាការអនុៈវតី្តិ នៈងិនៈ�ត្តិវិធិុ�មានៈព្រឹ�សិ្សទធភា�ស្សព្រឹមា�ក់ារកំណ៍ត្តិ ់និៈងព្រឹគ�ព់្រឹគង

 ហានៈិភិយ័ដែ�លអនុៈបេលាម្មតាម្មចា� ់និៈង�ទ�ីញ្ញញត្តិីិដែ�លអាចអនុៈវត្តិីបានៈ។

មុ្មនៈបេ�លការព្រឹ�ជំុីនៈ�ម្មយួៗរ�ស់្សព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល គណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនិៈត្តិយហានិៈភិយ័ បេរៀ�ចំកិចចព្រឹ�ជំុីបេ��ម្មី ��ិភាកា នៈិង�ិនិៈត្តិយបេ��ងវញិនូៈវភា�
ព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈ ់នៈិងភា�បេ�ញបេលញនៃនៈហានិៈភិយ័ដែ�លបានៈកំណ៍ត្តិ។់ បេ�ឆ្នាំន  ំ២០២០ គណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនៈិត្តិយហានៈិភិយ័ បានៈ�ិនៈិត្តិយ នៈិងអនុៈម្មត័្តិរាំល់
របាយការណ៍៍ហានៈិភិយ័ទាំងំអស់្ស។ ហានិៈភិយ័សំ្សខានៈ់ៗ ព្រឹត្តិូវបានៈគូស្ស�ញ្ជាា ក ់វភិាគ នៈិងរាំយការណ៍៍បេ�ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលកនុងការព្រឹ�ជុីំនៈ�ម្មយួៗ។



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីវីិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៣៧

ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ឥណ៍ទាំនៈ 

ហានិៈភិយ័ឥណ៍ទាំនៈសំ្សបេ�បេ�បេល�ហានិៈភិយ័នៃនៈការខាត្តិ�ងប់េដ្ឋាយស្ថារដែត្តិការខុកខានៈរ�ស់្សអនកខុច�ម្មនិៈបានៈ�ំបេ�ញតាម្មកាត្តិ�ីកិចច
ស្សង។ ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ឥណ៍ទាំនៈមានៈបេ�ល�ណំ៍ងរកាការបាត្តិ�់ងឥ់ណ៍ទាំនៈកនុងកព្រឹម្មតិ្តិម្មយួដែ�លអាចព្រឹគ�ព់្រឹគងបានៈ។ 
�ឹកនាបំេដ្ឋាយនាយកហានិៈភិយ័ គណ៍ៈកមាម ធុកិារហានិៈភិយ័ឥណ៍ទាំនៈ ទទួលខុុស្សព្រឹតូ្តិវកនុងការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនិៈត្តិយផល�ព័្រឹត្តិឥណ៍ទាំនៈបេ��ម្មី �
រកាការព្រឹ�ឈម្មហានិៈភិយ័ឥណ៍ទាំនៈដែ�លអាចទទលួយកបានៈ។ ទាំងំផល�ព័្រឹត្តិឥណ៍ទាំនៈ នៈងិហានិៈភិយ័ព្រឹ�ត្តិ�ិត្តិីកិារឥណ៍ទាំនៈ
ព្រឹតូ្តិវបានៈព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយយាា ង�ិត្តិ�ល់បេដ្ឋាយការកំណ៍ត្តិជ់ាកំហិតិ្តិ និៈង�ំបេណ៍� រការវាយត្តិនៃម្មើឥណ៍ទាំនៈបានៈព្រឹត្តិឹម្មព្រឹត្តិូវ។

អព្រឹម្មតឹ្តិ កម៏ានៈការព្រឹ�ងុព្រឹ�យត័្តិនខ័ុស់្សផងដែ�រអំ��កបំេណ៍� នៈព្រឹបាកក់ម្មច�បេ�កនុងទ�ផារដែ�លមានៈហានិៈភិយ័ ហានិៈភិយ័ដែផនកបេស្ស�ាកចិច នៈងិ
ផលិត្តិផលឥណ៍ទាំនៈ។ គុណ៍ភា�ផល�ព័្រឹត្តិកម្មច�ស្សរ�ុ (PAR> ៣០ នៃថិៃ) មានៈលកេណ៍ៈលអព្រឹ�បេស្ស�រ គឺព្រឹត្តិឹម្មដែត្តិ ០,២៤% ដែ�លជា
លទធផលបេលចបេធាើ កនុងចំបេណាម្មឧស្សាហិកម្មមម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុ និៈងស្ថាថ �ន័ៈដែ�លមានៈអាជី�វកម្មមព្រឹស្សបេ�ៀង�ន បេ�ចុងឆ្នាំន  ំ២០២០។

ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការ

អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ�ដែត្តិកំ�ុង�នីៈអនុៈវតី្តិយាា ងខាា �ខ់ុាួនៈបេ�បេល�ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានៈិភិយ័ព្រឹ�ត្តិិ�ត្តិីិការ តាម្មរយៈការកំនៈត្តិអ់ត្តិីស្សញ្ជាញ ណ៍
ហានៈិភិយ័ វាយត្តិនៃម្មើហានៈិភិយ័ ព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ កាត្តិ�់នៈថយកព្រឹម្មតិ្តិនៃនៈហានៈិភិយ័ និៈងព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនិៈត្តិយហានិៈភិយ័ បេដ្ឋាយដែផអកបេល�
បេ�លនៈបេយាបាយ នៈ�ត្តិិវធិុ�ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការ នៈិងការព្រឹត្តិួត្តិ�ិនិៈត្តិយនៃផះកនុងរ�ស់្សខុើួនៈ។

បេ�ឆ្នាំន ២ំ០២០បេនៈះ ជាឆ្នាំន ដំែ�លមានៈភា�ព្រឹ�ឈម្មខាើ ងំបេ�នឹៈងការរ �ករាំលដ្ឋាលជាស្ថាកលនៃនៈជីម្មៃកូឺវ�ិ-១៩ �ាុដែនីៈបេទាំះ��ជា
យាា ងណាកប៏េដ្ឋាយ អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ�ដែត្តិ�ំបេ�ញបេ�ស្សកម្មមរ�ស់្សខុើួនៈបានៈយាា ងលអកនុងការការ�រ អាជី�វកម្មម អតិ្តិថិជិីនៈ និៈងព្រឹទ�យស្សម្មីត្តិីិ
រ�ស់្សខុើួនៈ តាម្មរយៈការ�បេងើ�ត្តិដែផនៈការនិៈរនីៈភា�អាជី�វកម្មម (BCP) នៈងិដែផនៈការសី្ថារបេព្រឹ�ះម្មហិនីៈរាំយ (DRP)។ បេល�ស្ស��បេនៈះបេ�បេទៀត្តិ 
អព្រឹម្មតឹ្តិ កប៏ានៈ�នីៈអនុៈវត្តិយីាា ងលអកនុងការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការ បេដ្ឋាយការបេធីុ� Risk and Control Assessment (RCSA), 

New Product Approval Process, នៈិង Third Part Risk Assessment។

ជាម្មយួ�ន បេនៈះផងដែ�រ អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈ�បេងើ�ត្តិព្រឹ��ន័ៈធព្រឹគ�ព់្រឹគង នៈិងតាម្មដ្ឋានៈឧ�ីត្តិីិបេហិតុ្តិ ដែ�លបេក�ត្តិមានៈបេ��ង បេ�កនុងព្រឹ�ត្តិិ�ត្តិីិការ
 រ�ស់្សខុើួនៈ។ ម្មហ្វ្រិនីៈ�ព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនៈិត្តិយនៃផះកនុង ព្រឹត្តិូវបានៈចាំត្តិត់ាងំឲ្យយទទួល�នៈះុកកនុងការវាយត្តិនៃម្មើព្រឹ�សិ្សទធភា�នៃនៈការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័

 ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការ និៈងការ�ណុី៍ះ�ណីាល�ុគគលិកខាងកនុងរ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ ទាំងំម្មូលបេ�បេល�ចំបេណ៍ះ�ឹងដែផនកព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័។

ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ/រត្តិនា�រ

ហានិៈភិយ័ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ដែ�លជា�ំបេណ៍� រការព្រឹគ�ព់្រឹគងហិិរញ្ញញ វត្តិថុបេល�ព្រឹទ�យស្សកម្មម នៈិង �ំណុ៍លកនុងទំហិំនៃនៈកព្រឹម្មតិ្តិហានៈិភិយ័ដែ�ល
បានៈកំណ៍ត្តិជ់ាម្មុនៈ។ �ញ្ជាា ទាំងំអស់្សដែ�លទាំកទ់ងនឹៈងហានៈិភិយ័ហិិរញ្ញញ វត្តិថុព្រឹតូ្តិវបានៈ�ិភាកា បេដ្ឋាយគណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹគ�ព់្រឹគង
ព្រឹទ�យស្សកម្មម នៈិង�ំណុ៍ល ដែ�លមានៈនាយកហិិរញ្ញញ វត្តិថុជាព្រឹ�ធានៈ ។ បេ��ម្មី �បេល�កកម្ម័ស់្សការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ �ូចបេនៈះ
ដែផនកហានិៈភិយ័ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ នៈិងព្រឹក�ខុណ័៍ឌ នានា ព្រឹត្តិូវបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ងបេ�ចុងឆ្នាំន  ំ២០១៨។ ហានិៈភិយ័ហិិរញ្ញញ វត្តិថុររមួ្មមានៈ ហានិៈភិយ័
ទ�ផារ នៈិងហានិៈភិយ័ស្ថាចព់្រឹបាកង់ាយព្រឹស្សួល។ ហានិៈភិយ័ទ�ផារមានៈនៈយ័ថាការបាត្តិ�់ងរ់�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ ដែ�ល�ណីាលម្មក��ការ
�ើ ស់្ស�ីូរបេ�កនុងទ�ផារដែ�លអាចបេក�ត្តិបេ��ងទាំងំបេ�កនុង នៈិង បេព្រឹ�តារាំងតុ្តិលយការ។ បេទាំះយាា ងណាអព្រឹម្មតឹ្តិ ព្រឹ�នៈដ់ែត្តិព្រឹ�ឈម្មម្មុខុ

 នឹៈងហានិៈភិយ័បេ�កនុងតារាំងតុ្តិលយការរ�ស់្សខុើួនៈ�ាុបេណាះ ះគឺហានិៈភិយ័ អព្រឹតាការព្រឹបាក ់និៈងហានិៈភិយ័អព្រឹតា�ូីរព្រឹបាក�់របេទស្ស។ 
ព្រឹក�ខុណ័៍ឌ ព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ សូ្សចនាករហានិៈភិយ័សំ្សខានៈ់ៗ  នៈិង ឧ�ករណ៍៍វាស់្សដែវងបេផសងៗបេទៀត្តិព្រឹតូ្តិវបានៈដ្ឋាកប់េអាយ
បេព្រឹ��ព្រឹបាស់្ស ។ ចំបេ�ះហានៈភិិយ័ស្ថាចព់្រឹបាកង់ាយព្រឹស្សលួអព្រឹម្មតឹ្តិ ទទួលស្ថាគ ល់��ស្ថារៈសំ្សខានៈន់ៃនៈការ�ើ ស់្ស�ូីរ�ទ�ីញ្ញញ តិី្តិ នៈងិការព្រឹគ�ព់្រឹគង
ហានិៈភិយ័ស្ថាចព់្រឹបាកង់ាយព្រឹស្សលួដែ�លព្រឹត្តិវូបានៈចាំត្តិទុ់កថាស្សម្មព្រឹស្ស�ដែផអកបេល�ស្ថាថ នៈភា�ទ�ផារ នៈងិ កព្រឹម្មតិ្តិហានិៈភិយ័ដែ�លអាច

 ទទួលយកបានៈ។ �ូបេចនះអព្រឹម្មតឹ្តិ មានៈព្រឹក�ខុណ័៍ឌ ព្រឹគ�ព់្រឹគងហានៈភិិយ័ហិរិញ្ញញ វត្តិថុដែ�លរមួ្មមានៈហានិៈភិយ័ស្ថាចព់្រឹបាកង់ាយព្រឹស្សលួ ឧ�ករណ៍៍
 វាស់្សដែវងព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈក់នុងការព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយស្ថាចព់្រឹបាក ់ការវភិាគឥរយិា�ថិស្ថាចព់្រឹបាកង់ាយព្រឹស្សួល នៈិង ការបេធុី�បេហ្វ្រិស្សីស្សបេត្តិស្ស។ី អព្រឹម្មតឹ្តិ
 បានៈរកាអនុៈបាត្តិព្រឹគ��ណី៍�ស់្ថាចព់្រឹបាកង់ាយព្រឹសួ្សល �កូរមួ្មទាំងំស្សត្តិ�ិបេណិាះអាស្សនៈននៃផះកនុងដែ�លអនុៈបេលាម្មតាម្មចា�ក់ណំ៍ត្តិ។់

ធុម្មមនុៈញ្ញញ  គណ៍ៈកមាម ធុកិារព្រឹតួ្តិត្តិ�និិៈត្តិយហានិៈភិយ័ ព្រឹតូ្តិវបានៈអនុៈម្មត័្តិបេដ្ឋាយព្រឹ�ធានៈព្រឹកមុ្មព្រឹ�កឹាភិបិាល នៈងិ��ិណ៍ា នាអ�ំ�ស្សមាស្សភា� ម្មខុុងារនៃនៈការព្រឹ�ជុីរំ�ស់្សខុើួនៈ 
 សិ្សទធអំណាច ការទទលួខុុស្សព្រឹតូ្តិវ នៈងិស្សកម្មមភា�រាំយការណ៍៍រ�ស់្សគណ៍ៈកមាម ធិុការ។ នាយកព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាលដែត្តិងតាងំស្សមាជីកិគណ៍ៈកមាម ធិុការ។ 
 គណ៍ៈកមាម ធិុការបេនៈះមានៈស្សមាជិីកយាា ងត្តិចិ��នាកដ់ែ�លកនុងបេនាះយាា ងបេហាចណាស់្សមានៈ��រនាកជ់ានាយកម្មនិៈព្រឹ�ត្តិ�ិត្តិី។ិ ខាងបេព្រឹកាម្មបេនៈះជាស្សមាជិីក 
 គណ៍ៈកមាម ធុិការព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយហានៈិភិយ័៖

 • បេលាក Steven DUCHATELLE (ព្រឹ�ធានៈ)
 • បេលាកព្រឹស្ស� Estelle Darie-Rousseaux (ស្សមាជីិក)
 • បេលាក បេព្រឹស្សង សំ្សឱ្យក (ស្សមាជិីក)
 • បេលាក Paphon Mangkhalathanakun (ស្សមាជិីក)
 • អគគនាយក (អនកស្សបេងើត្តិការណ៍៍)
 • អគគនាយកហានិៈភិយ័ (អនកស្សបេងើត្តិការណ៍៍)



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីីវិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៣៨

ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សី

ហានៈិភិយ័យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សីបេក�ត្តិបេ��ងបេដ្ឋាយស្ថារការ បេរៀ�ចំយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សីខុុស្ស ឬការអនុៈវតី្តិយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សីអាចនៈឹង�រាំជីយ័ កនុងការ
បេ�ើ�យត្តិ�បេ�នៈឹងបេ�ស្សកកម្មម ទស្សសនៈវស័ិ្សយរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈ ដែផនៈការយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សី នៈិងបេ�ស្សកកម្មមដែ�លត្តិព្រឹមូ្មវបេដ្ឋាយភាគទុនៈិក។ 
វារមួ្ម�ញ្ញចូ លរវាងការវាយតំ្តិនៃល បេ�បេល�ព្រឹ�ឹត្តិីការណ៍៍ដែ�លនឹៈងអាចបេក�ត្តិមានៈ និៈងបេស្សណារ �យាូ ដែ�លនៈឹងអាចជីះឥទធិ�លបេ�បេល�
យុទធស្ថាហ្វ្រិស្ស ីការអនុៈវត្តិយុីទធស្ថាហ្វ្រិស្ស ីនៈងិគុណ៍តំ្តិនៃលរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈ។ ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានៈភិិយ័យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សរីមួ្ម�ញ្ញចូ លកតីាព្រឹគ�យ់ាា ង 
តាងំ��ផល�ាះ�ល់��មាា ព្រឹកូបេស្ស�ាកិចច ភា�នៃចនព្រឹ�ឌិ្ឍត្តិរ�ស់្សផលិត្តិផល ទ�ផារ �បេចចកវទិា និៈងការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ទាំងំម្មូល។

បេ��ម្មី �ព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័ឲ្យយបានៈព្រឹត្តិមឹ្មព្រឹតូ្តិវ ការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានៈភិិយ័យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សពី្រឹត្តិវូបានៈ�បេងើ�ត្តិ និៈងអនុៈម្មត័្តិបេដ្ឋាយគណ៍ៈកមាម ធិុការ
ព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនិៈត្តិយហានិៈភិយ័ និៈងគណ៍ៈកមាម ធិុការហានៈិភិយ័យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សី ដែ�លនឹៈងមានៈការជួី�ព្រឹ�ជុីំ�ិភាកា��រ�ងកនុងម្មយួឆ្នាំន ជំា
បេទៀងទាំត្តិ។់

សុ្សវត្តិថភិា��ត័្តិាមានៈ

ដែផនកសុ្សវត្តិថភិា��ត័្តិាមានៈបានៈបេ��រត្តិនួាទ�យាា ងសំ្សខានៈក់នុងការធានាបេល�សុ្សវត្តិថភិា�នៃនៈ ផលិត្តិផលឌ្ឍ�ជី�ថិល បេស្សវាកម្មមឌ្ឍ�ជី�ថិល នៈងិព្រឹ��ន័ៈធ
ព្រឹគ�ព់្រឹគងរ�ស់្សវា អនុៈបេលាម្មបេ�តាម្ម បេ�លការណ៍៍រ�ស់្សធុនា�រជាត្តិនិៃនៈកម្ម័ុជា នៈងិព្រឹស្ស�បេ�តាម្ម�ទដ្ឋាា នៈស្សងីដ់្ឋា អនៈរីជាត្តិបិេល�ដែផនក
សុ្សវត្តិថភិា��ត័្តិាមានៈ។ បេ�កនុងឆ្នាំន បំេនៈះ ដែផនកសុ្សវត្តិថភិា��ត័្តិាមានៈបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ងបេដ្ឋាយបេជាគជីយ័ នៈងិដ្ឋាកឲ់្យយ�ំបេណ៍� រការនូៈវ ម្មជីិម្មណ៍ឌ ល
ព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការសុ្សវត្តិថភិា��ត័្តិាមានៈ បេដ្ឋាយមានៈត្តិបេម្មើ�ង នៈងិបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សព្រឹ��ន័ៈធការ�រសុ្សវត្តិថភិា�ចុងបេព្រឹកាយ�ងអស់្ស ព្រឹ�ម្មទាំងំមានៈ�ុគគលិក
បេ�របេ�ញបេដ្ឋាយជីំនាញដែផនកសុ្សវត្តិថិភា��ត័្តិាមានៈវទិា នៈិងមានៈ�ទ�ិបេស្ថាធុនៈខ៍ុ័ស់្ស កនុងវស័ិ្សយធុនា�របេ�កនុងព្រឹ�បេទស្សកមុ័្មជា។ 

 បេយ�ងបានៈអភិវិឌ្ឍឍនៈ ៍យនីៈការនៃនៈការព្រឹគ�ព់្រឹគងសុ្សវត្តិថិភា��ត័្តិាមានៈ ព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយភា��ិុនៈព្រឹ�ស្ស�និ់ៈងវជិាា ជី�វៈខ័ុស់្ស ព្រឹស្ស�បេ�តាម្ម
 �ទដ្ឋាា នៈស្សីងដ់្ឋារអនីៈរជាត្តិិដែផនកសុ្សវត្តិថិភា��ត័្តិាមានៈ ព្រឹ�ម្មទាំងំបេធីុ�ការអភិវិឌ្ឍឍនៈស៍្សម្មត្តិថភា��ុគគលិករ�ស់្សបេយ�ងឱ្យយកានៈដ់ែត្តិព្រឹ�បេស្ស�រ

បេ��ង បេ��ម្មី �បេព្រឹត្តិៀម្មខុើួនៈកនុងការព្រឹ�យុទធព្រឹ�ឆ្នាំងំនៈឹងការគំរាំម្មកំដែហិងតាម្មរយៈព្រឹ��ន័ៈធអុ�នៈធុឺណិ៍ត្តិ ដែ�លកំ�ុងបេក�ត្តិមានៈបេ��ងជា
បេរៀងរាំល់នៃថិៃបេ�ជុីំវញិ�ិភិ�បេលាក។ សុ្សវត្តិថភិា�បេល�ទិនៈននៈយ័ នៈិងភា�ឯកជីនៈទិនៈននៈយ័មានៈស្ថារៈសំ្សខានៈណ់ាស់្ស បេ��ម្មី �ទទួលបានៈ
ទនុំៈកចតីិ្តិ��អត្តិថិិជិីនៈ នៈងិបេ��ម្មី ��ព្រឹងឹងបេករ ី�បេឈាម ះរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈបេអាយកានៈដ់ែត្តិមានៈភា�ព្រឹ�បេស្ស�របេ��ង តាម្មរយៈការការ�រសុ្សវត្តិថភិា�
ទិនៈននៈយ័ រ�ស់្សអតិ្តិថិជិីនៈដែ�លកនុងបេនាះរមួ្មមានៈ ទនិៈននៈយ័�ះ ល់ខុើួនៈ របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុ ក�ូ៏ចជាទនិៈននៈយ័ស្សមាៃ ត្តិន់ានាផងដែ�រ។ 

 ដែផនកសុ្សវត្តិថភិា��ត័្តិាមានៈបានៈបេធីុ�ការអភិវិឌ្ឍឍនៈ ៍នៈងិត្តិបេម្មើ�ងព្រឹ��ន័ៈធព្រឹគ�ព់្រឹគងសុ្សវត្តិថភិា��ត័្តិាមានៈ �ម៏ានៈព្រឹ�សិ្សទធភា� បេ��ម្មី �រកាសុ្សវត្តិថភិា�
ទិនៈននៈយ័ នៈងិព្រឹ��ន័ៈធរកាទុកទិនៈននៈយ័ទាំងំបេនាះ បេ��ម្មី �ធានាថា វាអាច�ំបេណ៍� រការបេ�បេដ្ឋាយរលូនៈ មានៈសុ្សវត្តិថភិា� និៈងមានៈសុ្សព្រឹកតឹ្តិភា� 

 ដែ�លអតិ្តិថិជិីនៈ រ�ុឺគគលិកអាចទាំញយកម្មកបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សព្រឹគ�ប់េ�លដែ�លព្រឹត្តិវូការ បេ��ម្មី �ជីយួស្សព្រឹមួ្មល�ល់ព្រឹ�ត្តិ�ិត្តិីកិារអាជី�វកម្មមរ�ស់្ស
ស្ថាថ �ន័ៈបេអាយមានៈភា�លអព្រឹ�បេស្ស�រ។



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីវីិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៣៩

បេហិដ្ឋាា រចនាស្សម្ម័ន័ៈធ�បេចចកវទិា�ត័្តិាមានៈ

 បេ��ម្មី �បេធីុ�បេអាយ ផលិត្តិផល នៈងិបេស្សវាកម្មម ឌ្ឍ�ជី�ថិល អាច�ំបេណ៍� រការបានៈយាា ងរលូនៈ នៈងិកានៈដ់ែត្តិបេលឿនៈជាងមុ្មនៈ បេ��ម្មី ��បេព្រឹម្ម��ល់ព្រឹ�ត្តិ�ិតិី្តិការអាជី�វកម្មមនិៈង
ត្តិព្រឹមូ្មវការអត្តិថិិជិីនៈ អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈ�ំ�កព់្រឹ��ន័ៈធព្រឹគ�ព់្រឹគងទនិៈននៈយ័ថិម� ដែ�លជា�បេចចកវទិាចុងបេព្រឹកាយ រ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈ�បេចចកវទិាឈានៈម្មខុុបេគលំដ្ឋា��់ភិិ�បេលាក 
ព្រឹ�ម្មទាំងំបានៈត្តិបេម្មើ�ងព្រឹ��ន័ៈធការ�រសុ្សវត្តិថភិា�បេហិដ្ឋាា រចនាស្សម័្មន័ៈធ�ណិាញជីនំានៈចុ់ងបេព្រឹកាយ បេ��ម្មី �ការ�រសុ្សវត្តិថភិា�ព្រឹ��ន័ៈធព្រឹគ�ព់្រឹគងទិនៈននៈយ័ នៈងិ�ត័្តិាមានៈ 
បេអាយកានៈដ់ែត្តិមានៈសុ្សវត្តិថភិា�ខ័ុស់្ស។ បេយ�ងបានៈ�បេងើ�ត្តិម្មជីិម្មណ៍ឌ លផះុកទិនៈននៈយ័ នៈងិម្មជីិម្មណ៍ឌ លសី្ថារបេព្រឹ�ះម្មហិនីៈរាំយ បេ�កនុងអា�រ�ះ ល់ខុើួនៈរ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ 

 ព្រឹស្ស�តាម្ម�ទដ្ឋាា នៈ ឧស្សាហិកម្មម�បេចចកវទិាទូរគម្មនាគម្មនៈស៍្សហិរ�ាអាបេម្មរចិ ចំណាត្តិថ់ាន កទ់�៣ បេ��ម្មី �ធានាថាព្រឹ��ន័ៈធព្រឹគ�ព់្រឹគងផលិត្តិផល និៈងបេស្សវាកម្មម
សំ្សខានៈ់ៗ ទាំងំអស់្សរ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ អាច�ំបេណ៍� រការបានៈយាា ងព្រឹ�បេស្ស�រ បេ��ម្មី �បេ�ើ�យត្តិ�បេ�នៈឹងត្តិព្រឹមូ្មវការអាជី�វកម្មម ព្រឹ�ម្មទាំងំបេ�ើ�យត្តិ�បេ�នៈឹងដែផនៈការដែ�ល
បានៈរ�ំឹងទុក ��គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងនិៈរនៈរីភា�អាជី�វកម្មម និៈងបេ�លការណ៍៍រ�ស់្សធុនា�រជាត្តិិ នៃនៈកម្ម័ុជា។

�ំបេណាះព្រឹស្ថាយ�ញ្ជាា បេ�បេល�ព្រឹ��ន័ៈធកំុ�យទូរ័ និៈងជីំនៈួយការដែផនក�បេចចកបេទស្ស គឺជាកតីាយាា ងសំ្សខានៈ ់ដែ�លបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ង  និៈងផិល់ជូីនៈ�ល់�ុគគលិក
កនុងស្ថាថ �ន័ៈ កនុងការជួីយស្សព្រឹមួ្មល�ល់�បំេណ៍� រការព្រឹ�តិ្តិ�តិិ្តិការដែផនក�បេចចកបេទស្ស�ត័្តិាមានៈវទិា ឱ្យយកានៈដ់ែត្តិរលូនៈ នៈងិមានៈភា�ព្រឹ�បេស្ស�របេ��ង។ បេ��ម្មី �បេ�ើ�យត្តិ�

 បេ�នៈងឹត្តិព្រឹមូ្មវចាំបំាចខ់ាងបេល� អព្រឹម្មតឹ្តិបានៈបេធីុ�ការអភិវិឌ្ឍឍនៈ ៍និៈងត្តិបេម្មើ�ងដ្ឋាកប់េអាយបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សព្រឹ��ន័ៈធព្រឹគ�ព់្រឹគង និៈងបេដ្ឋាះព្រឹស្ថាយ�ញ្ជាា ដែផនក�ត័្តិាមានៈវទិាថិម�ម្មយួ 
ដែ�លជាព្រឹ��ន័ៈធ�បេចចកវជិាា ឈានៈមុ្មខុបេគ និៈង បានៈរចនាបេ��ងព្រឹស្ស�បេ�តាម្ម �ទដ្ឋាា នៈអនីៈរជាតិ្តិបេល�ការព្រឹគ�ព់្រឹគងបេស្សវាកម្មម�បេចចកវទិា�ត័្តិាមានៈ បេ�កាត្តិថ់ា 

 (អាយ ធុ� អាយ អិល) បេ��ម្មី �បេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សកនុងការព្រឹគ�ព់្រឹគង នៈិងផិល់�ំបេណាះព្រឹស្ថាយ�ញ្ជាា ដែផនក�បេចចកបេទស្សកំុ�យទូរ័ ជូីនៈ�ុគគលិក សំ្សបេ�បេធុី�យាា ងណាជីួយ
ស្សព្រឹម្មួល�ំបេណ៍� រព្រឹ�ត្តិិ�ត្តិីិការអាជី�វកម្មមនិៈង ការងាររ�ស់្សនិៈបេយាជីិកបេអាយមានៈភា�រលូនៈ និៈងព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយព្រឹ�សិ្សទធភា�ខុ័ស់្ស។

ការព្រឹ�ឆ្នាំងំការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក ់និៈងហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈបេភិរវកម្មម

ជាម្មយួនៈឹងការព្រឹ�ួយបារម្មភជាលកេណ៍ៈស្ថាកល ចំបេ�ះការព្រឹ�យុទធព្រឹ�ឆ្នាំងំនឹៈងការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក ់នៈិងហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈបេភិរវកម្មម នៈិងបេដ្ឋាយអនុៈបេលាម្មតាម្ម
 ចា�ថ់ិម�ស្សី���ការព្រឹ�ឆ្នាំងំការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក ់និៈងហិរិញ្ញញ�ីទាំនៈបេភិរវកម្មម និៈងចា�ស់្សី���ការព្រឹ�ឆ្នាំងំហិរិញ្ញញ�ីទាំនៈ �ល់ការរ �កស្ថាយភាយអាវធុុម្មហាព្រឹ�ល័យ 
 ដែ�លបានៈបេចញកាល��ដែខុម្មថុិិនា ឆ្នាំន  ំ២០២០ កនៈើងបេ� ព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិរិញ្ញញ វត្តិថុ អព្រឹម្មតឹ្តិ ម្ម.ក បានៈអភិវិឌ្ឍឍស្សម្មត្តិថភា�រ�ស់្សខុើួនៈព្រឹ�បេស្ស�រជាងម្មនុៈម្មយួកព្រឹម្មតិ្តិបេទៀត្តិ 

 បេ��ម្មី ��ិនិៈត្តិយតាម្មដ្ឋានៈបេម្ម�លព្រឹ�ត្តិិ�តិី្តិការរ�ស់្សអត្តិិថិិជីនៈឲ្យយបានៈ�ិត្តិ�ល់ដែថិម្មបេទៀត្តិ ព្រឹ�ម្មទាំងំការចាំត្តិវ់ធិានៈការយកចិតី្តិទុកដ្ឋាកស់្ថាគ ល់អត្តិិថិិជីនៈ។ 

 បេល�ស្ស��បេនៈះបេទៀត្តិ ព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិរិញ្ញញ វត្តិថុ អព្រឹម្មតឹ្តិ ម្ម.ក បានៈខិុត្តិខំុព្រឹ�ងឹដែព្រឹ�ងបេ�កនុងការអនុៈវតី្តិនូៈវស្សងីដ់្ឋារអនីៈរជាតិ្តិ និៈងការអនុៈវតី្តិ�ល៏អ�ំផុត្តិ បេ�កនុងការបេ�ើ�យត្តិ�

 
បេ�នៈឹងការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក ់និៈងហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈបេភិរវកម្មម ព្រឹ�ម្មទាំងំបេធុី�ការអនុៈវត្តិីយាា ងខាា �ខ់ុាួនៈនូៈវបេស្សចកី�ដែណ៍នាទំាំងំឡាយរ�ស់្សអាជាា ធុរមានៈស្សម្មត្តិថកិចច។

ការ�ព្រឹង�កនូៈវចំបេណ៍ះ�ឹង�ទ�ិបេស្ថាធុនៈ ៍ក�ូ៏ចជាការ�ព្រឹង�កនូៈវបេ�លបេ� នៈិង�ណីាញជាបេព្រឹច�នៈ បេ�កនុងការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក ់និៈង ហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈបេភិរវកម្មម
បេក�នៈបេ��ងជាស្ថាកលបេ�កានៈក់ព្រឹម្មតិ្តិ�នាះ �ប់េទៀត្តិ។ ព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិរិញ្ញញ វត្តិថុ អព្រឹម្មតឹ្តិ ម្ម.ក បានៈបេ�ីជាា ថា នឹៈងដែកលម្មអ និៈងរកាភា�មុ្មងឺមាា ត្តិ ់នៈងិភា�រងឹមាំ
រ�ស់្សខុើួនៈកនុងការអនុៈវតី្តិការព្រឹ�ឆ្នាំងំការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក ់និៈងហិរិញ្ញញ�ីទាំនៈបេភិរវកម្មមដែ�លជាចណុំ៍ចសំ្សខានៈ ់បេ��ម្មី �ធានាថា ហានៈភិិយ័នៃនៈការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក ់នៈងិ

 



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីីវិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៤០

ហិរិញ្ញញ�ីទាំនៈបេភិរវកម្មមបេ�កនុងស្ថាថ �ន័ៈព្រឹតូ្តិវបានៈព្រឹគ�ព់្រឹគង នៈងិបេដ្ឋាះព្រឹស្ថាយ យាា ងហិមត្តិច់ត្តិ។់ ការអនុៈវតី្តិដែ��បេនៈះ នៈងឹជួីយកាត្តិ�់នៈថយចណំាយ ដែ�លបេក�ត្តិបេ��ង
 ��ការបេសុ្ស��អបេងើត្តិ នៈិង�ញ្ជាា ផើូវចា�ទ់ាំកទ់ងនឹៈងការព្រឹ�ឆ្នាំងំការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក ់នៈិងហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈបេភិរវកម្មម ក�ូ៏ចជាការការ�រ នៈិងការ�បេងើ�នៈស្សចចៈភា� 

ព្រឹ�ម្មទាំងំបេករ ី�បេឈាម ះរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈ។

ព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុ អព្រឹម្មតឹ្តិ ម្ម.ក ដែត្តិងដែត្តិ�ព្រឹងឹងកម្មមវធិុ�ព្រឹ�ឆ្នាំងំការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក ់នៈិងហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈបេភិរវកម្មមបេ�កនុងស្ថាថ �ន័ៈរ�ស់្សខុើួនៈ បេដ្ឋាយការ�បេងើ�ត្តិ
នូៈវវធិុ�ស្ថាហ្វ្រិស្សីវាយត្តិនៃម្មើមូ្មលដ្ឋាា នៈហានិៈភិយ័ បេ��ម្មី �ធានាថាវធិានៈការចម្មីងៗព្រឹតូ្តិវបានៈអនុៈវតី្តិកនុងបេ�ល�ំណ៍ងទ�ស់្ថាើ ត្តិ ់នៈិងកាត្តិ�់នៈថយនូៈវការស្សមាអ ត្តិ
ព្រឹបាក ់និៈងហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈបេភិរវកម្មម បេដ្ឋាយស្សមាមាព្រឹត្តិជាម្មយួនៈឹងហានិៈភិយ័ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិតាម្ម ដែ�លព្រឹតូ្តិវបានៈកំណ៍ត្តិ ់និៈងវាយត្តិនៃម្មើ។

ជាដែផនកម្មយួនៃនៈយនៈីការតាម្មដ្ឋានៈ បេ��ម្មី �ព្រឹ�ឆ្នាំងំការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក ់នៈិងហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈបេភិរវកម្មម ដែផនកព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិតាម្មដែត្តិងដែត្តិបេធីុ�ការទំនាកទ់ំនៈងបេ�កានៈព់្រឹគ�់
ស្ថាខា នៈិងព្រឹគ�ន់ាយកដ្ឋាា នៈ អំ���ញ្ញា �បេ�ម នៃនៈអត្តិិថិិជីនៈដែ�ល�ក�់ន័ៈធនឹៈងការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក ់ដែ�លបានៈបេចញបេដ្ឋាយ ធុនា�រជាត្តិិនៃនៈកម្ម័ុជា ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកា
ស្សនិីៈសុ្សខុអងគការស្សហិព្រឹ�ជាជាតិ្តិ ស្ថាថ នៈទូត្តិនានា នៈិងភាគ��ក�់ន័ៈធ�ន៏ៃទបេទៀត្តិ បេ��ម្មី �ធានាថា ការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនិៈត្តិយព្រឹតូ្តិវបានៈដ្ឋាកឲ់្យយអនុៈវតី្តិ នៈិងវាយត្តិនៃម្មើ
បានៈយាា ងព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹតូ្តិវ។ ជាម្មយួ�ន បេនៈះផងដែ�រ “ការយកចិតី្តិទុកដ្ឋាកស់្ថាគ ល់អតិ្តិថិិជីនៈ” ឬ “ការស្ថាគ ល់អតិ្តិថិិជីនៈ” ដែ�លព្រឹតូ្តិវបានៈ�នីៈអនុៈវតី្តិ នៈិង�ព្រឹងឹង

 កជ៏ាចំណុ៍ចសំ្សខានៈ ់បេ��ម្មី �ព្រឹ�ឆ្នាំងំការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក ់នៈិងហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈ បេភិរវកម្មមផងដែ�រ។ ព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុ អព្រឹម្មតឹ្តិ ម្ម.ក មានៈវគគ�ណុី៍ះ�ណីាល
បេ�កានៈ�់ុគគលិកថិម�ៗ ក�ូ៏ចជាវគគ�ំ�ក�់ំ�ានៈបេ��ងវញិ ជាបេរៀងរាំល់ឆ្នាំន បំេ�កានៈ�់ុគគលិកដែ�ល�ក�់ន័ៈធទាំងំអស់្ស។

របាយការណ៍៍ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការស្សងសយ័ និៈងរបាយការណ៍៍ស្ថាចព់្រឹបាកព់្រឹត្តិូវបានៈបេផា�ជូីនៈធុនា�រជាតិ្តិនៃនៈកម្ម័ុជា បានៈយាា ងបេទៀត្តិទាំត្តិ ់នៈិងទាំនៈប់េ�លបេវលា។ 
 �ដែនៈថម្ម��បេល�បេនៈះបេទៀត្តិ ដែផនកព្រឹ�ត្តិិ�តិី្តិតាម្មព្រឹត្តិូវបានៈដែត្តិងតាងំឲ្យយបេ�ឯករាំជីយ��ថាន កព់្រឹគ�ព់្រឹគង នៈិងរាំយការណ៍៍បេដ្ឋាយ �ះ ល់ជូីនៈគណ៍ៈកមាម ធិុការព្រឹគ�ព់្រឹគង

ហានិៈភិយ័។ បេដ្ឋាយស្ថារមានៈអភិបិាលកិចចលអ កម្មមវធិុ� និៈងបេ�លនៈបេយាបាយព្រឹ�ឆ្នាំងំការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក/់ហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈបេភិរវកម្មម�រ៏ងឹមា ំក�ូ៏ចជាការ�នីៈ
ផីល់នូៈវការ�ណុី៍ះ�ណីាល បេ�កានៈ�ុ់គគលិកបេ�បេល�ការព្រឹ�ឆ្នាំងំការស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក/់ហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈបេភិរវកម្មម បានៈបេធីុ�ឲ្យយព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការកនុង អព្រឹម្មតឹ្តិ ម្មនិៈធាើ �់
មានៈជា��់ក�់ន័ៈធនឹៈងករណ៍� ស្សមាអ ត្តិព្រឹបាក/់ហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈ បេភិរវកម្មម និៈងការ�ិនៈយ័បេផសងៗ��អាជាា ធុរ�ក�់ន័ៈធបេ��យ។

គណ៍ៈកមាម ធុិការស្សវនៈកម្មម 

គណ៍ៈកមាម ធិុការស្សវនៈកម្មម ព្រឹតូ្តិវបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ងបេដ្ឋាយព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាល ដែ�លជាដែផនកម្មយួ�សំ៏្សខានៈ ់នៃនៈអភិបិាលកិចចរ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ ដែ�លមានៈបេ�ល�ណំ៍ង
ចម្មីង បេ��ម្មី �ជីួយព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលកនុងការព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយបេម្ម�ល៖ 

 ១) ព្រឹ�សិ្សទធភា� និៈងព្រឹ�សិ្សទធផល នៃនៈម្មុខុងារស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុង កនុងការព្រឹគ�ព់្រឹគងហានិៈភិយ័រ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈ។
 ២) សុ្សចរតិ្តិភា� នៃនៈរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ គណ៍បេនៈយយ នៈិង�ំបេណ៍� រការបេរៀ�ចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ។ 
 ៣) ព្រឹ��ន័ៈធព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយនៃផះកនុង និៈងការព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីតិាម្មបេ�លនៈបេយាបាយ ចា� ់និៈង�ទ�ញ្ញញត្តិីិជាធុរមានៈ។ 
 ៤)  បេស្សវាកម្មមបេផសងៗ ដែ�លបានៈផីល់បេដ្ឋាយស្សវនៈករឯករាំជីយ នៈងិ�ត័្តិាមានៈដែ�លព្រឹតូ្តិវផីល់ជូីនៈស្ថាធារណ៍ជីនៈ នៈងិធុនា�ជាតិ្តិ �តិ្តិជាព្រឹបាក� ព្រឹត្តិមឹ្មព្រឹតូ្តិវ 

នៈិងគួរឲ្យយទុកចិត្តិី។ 

បេ�លនៈបេយាបាយគណ៍ៈកមាម ធិុការស្សវនៈកម្មម ព្រឹត្តិវបានៈអនុៈម្មត្តិប័េដ្ឋាយព្រឹ�ធានៈ ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល ដែ�ល�រយិាយ�� បេ�ស្សកកម្មម សិ្សទធិអំណាច 
 ការទទលួខុុស្សព្រឹតូ្តិវ ការបេរៀ�ចំអងគព្រឹ�ជំុី ស្សមាស្សភា�គណ៍ៈកមាម ធុកិារ នៈងិ�ំបេណ៍� រការអនុៈម្មត័្តិនៃនៈបេ�លនៈបេយាបាយបេនៈះ ។ គណ៍ៈកមាម ធុកិារស្សវនៈកម្មម មានៈ  

៣រ�ូ ជាអភិបិាលឯករាំជីយ ដែ�លព្រឹតូ្តិវបានៈដែត្តិងតាងំបេដ្ឋាយព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល។ ម្មយួកនុងចំបេណាម្ម អភិបិាលឯករាំជីយ ព្រឹត្តិូវបានៈដែត្តិងតាងំជា ព្រឹ�ធានៈ
 គណ៍ៈកមាម ធុិការស្សវនៈកម្មម។

	  បេលាក បេព្រឹស្សង សំ្សឱ្យក ជា ព្រឹ�ធានៈ
  �ណ៍ឌិ ត្តិ Claude Falgon  ជា ស្សមាជីិក
  បេលាក កាយ �ូត្តិ ជា ស្សមាជីិក
  បេលាកអគគនាយក ជា អនកអបេងើត្តិការណ៍៍
  នាយកអងគភា�ស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុង ជា បេលខាធុិការ និៈងអនករាំយការណ៍៍

បេ�កនុងឆ្នាំន  ំ២០២០ គណ៍ៈកមាម ធិុការស្សវនៈកម្មម បានៈព្រឹ�ជំុីចំនៈនួៈ ០៤ បេល�ក បេ�កនុងដែខុ ម្ម�នា កកើដ្ឋា កញ្ជាញ  នៈងិដែខុធុនូ។ គណ៍ៈកមាម ធិុការស្សវនៈកម្មម បានៈ�និៈតិ្តិយ 

 នៈិងអនុៈម្មត័្តិ នូៈវរបាយការណ៍៍ស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុងព្រឹ�ចាំពំ្រឹត្តិ�មាស្ស យុទធស្ថាហ្វ្រិស្សីស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុងរយៈបេ�ល៣ឆ្នាំន  ំនៈិងដែផនៈការស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុងព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២១ 
 នៈិងរបាយការណ៍៍ស្សវនៈកម្មមខាងបេព្រឹ�។

នាយកអងគភា�ស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុង ព្រឹត្តិូវបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ងបេ�កនុងឆ្នាំន  ំ១៩៩៨ ជាដែផនកម្មយួ�សំ៏្សខានៈន់ៃនៈអភិបិាលកិចចរ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ បេហិ�យការទទួលខុុស្សព្រឹត្តិូវ
 រ�ស់្សអងគភា�បេនៈះ ព្រឹត្តិវូបានៈដែចងបេ�កនុងបេ�លនៈបេយាបាយស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុង។ អងគភា�ស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុង គឯឺករាំជីយ��ព្រឹ�ត្តិ�ិតិី្តិការរ�ស់្សអព្រឹម្មតឹ្តិ នៈងិរាំយការណ៍៍

បេដ្ឋាយ�ះ ល់បេ�គណ៍ៈកមាម ធិុការស្សវនៈកម្មម។ កនុងឆ្នាំន  ំ២០២០ អងគភា�ស្សវនៈកម្មមនៃផះកនុង អនុៈវតី្តិបានៈបេ�ញបេលញ នៈងិស្សបេព្រឹម្មចបានៈតាម្មការដែផនៈការព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន  ំ
 ដែ�លបានៈវាយត្តិនៃម្មើស្សកម្មមភា�ការងាររ�ស់្សនាយកដ្ឋាា នៈបេ� ស្ថាន កក់ារកណីាល ព្រឹគ�ត់្តិ�ំនៈ ់និៈងស្ថាខាទាំងំអស់្ស ដែ�លយាា ងបេហាចណាស់្ស ម្មងីកនុងម្មយួឆ្នាំន  ំ 

រមួ្មទាំងំការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនិៈត្តិយបេដ្ឋាយ�មក។់ ស្សវនៈករនៃផះកនុងបានៈជួី�ស្សមាភ ស្សអត្តិថិិជិីនៈ ជាងព្រឹបាមំ្មយួ�នៈន់ាក ់និៈងជាងព្រឹបា�ំនៈគ់ណ៍នៈ�។ ជាការស្សនៈនដិ្ឋាា នៈ បេទាំះ��មានៈ
 ចំណុ៍ចខុីះខាត្តិខុើះបេក�ត្តិបេ��ងកប៏េដ្ឋាយ កព៏្រឹ��ន័ៈធព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនៈិត្តិយនៃផះកនុងរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈ អាចព្រឹគ�ព់្រឹគង និៈងកាត្តិ�់នៈថយហានិៈភិយ័ ព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយព្រឹ�សិ្សទធភា�៕



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីវីិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៤១

ក្តីារបញ្ជាាាក្តី់��អាត្តិិថិិជ្យន្ន

“ខុាុ ំបានៈ�នីៈអាជី���នាះ ��់�ឪ�ុកមីាយរ�ស់្សខុាុ ំ ដែ�លកាលបេនាះ 
 បេយ�ងលក់សុុ្ស�ដែត្តិ�និីៈច�នួីៈច�ាុបេណាះ ះបេ�ផះះកនុងឆ្នាំន ២ំ០០០។ 
 ខុាុ ំមានៈ�ំណ៍ង�ើ ស់្ស�ីូ រអាជី�វកម្មមរ�ស់្សព្រឹគួស្ថារខុាុ ំ ដែ�លមានៈ

ជាយូរម្មកបេហិ�យបេនៈះ ឲ្យយកាើ យបេ�ជាបេភាជីនៈ�យដ្ឋាា នៈរ �ស្សត្តិដែ��ដែខុមរ
ម្មយួ។ បេ��ម្មី ��បេងើ�នៈបេ��ម្មទុនៈ �ំ�ូងខុាុបំានៈបេស្សន�ឥណ៍ទាំនៈ�� អព្រឹម្មតឹ្តិ 
បេ��ម្មី ��ព្រឹង�កបេភាជីនៈ�យដ្ឋាា នៈ នៈងិជួីល�គុគលិក�ដែនៈថម្ម។ បេដ្ឋាយមានៈ
�ណំ៍ងចងដ់ែកដែព្រឹ�អាជី�វកម្មមរ�ស់្សខុាុឲំ្យយរ �កចបេព្រឹម្ម�នៈ�នីៈ �ូបេចនះខុាុ បំេ�ដែត្តិ
�នីៈបេស្សន�ឥណ៍ទាំនៈ�� អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ��ម្មី ��ព្រឹង�កអាជី�វកម្មមរ�ស់្សខុាុ។ំ ខុាុសូំ្សម្ម
អរគុណ៍បេ��ល់ អព្រឹម្មតឹ្តិ ដែ�លដែត្តិងដែត្តិផីល់ការស្សព្រឹម្ម�ស្សព្រឹមួ្មល នៈងិ
ផីល់បេស្សវាឥណ៍ទាំនៈបេ�ីត្តិបេល�ត្តិព្រឹមូ្មវការអត្តិិថិិជីនៈជាចំ�ង ដែ�ល
ជួីយបេធុី�ឱ្យយបេ�លបេ�រ�ស់្សខុាុ ំកាើ យជាការ�ិត្តិ។

អុកប្រសី់ ពនួឹក មាា្លីស់
មាច ស់្សបេភាជីនៈ�យដ្ឋាា នៈម្មយួ បេ�បេខុត្តិីនៃព្រឹ�ដែវង 

�ំ�ូងបេ��យ ខុាុ ំមានៈ��ដែព្រឹស្សចំការដែត្តិ ២ហិិកតា�ាុបេណាះ ះ បេដ្ឋាយ 
សំ្ស�ឹងបេឃី�ញឱ្យកាស្សថិម�កនុងវស័ិ្សយកសិ្សកម្មម ខុាុបំានៈបេស្សន�ឥណ៍ទាំនៈ�� 

 អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ��ម្មី � ចាំ�ប់េផិ�ម្មបេធុី�ចមាើ រតាដែងានៈតូ្តិចម្មយួ នៈិង�បេងើ�ត្តិជំីនៈួញ
 ព្រឹ�មូ្មលទិញដែផើតាដែងានៈ��ព្រឹ�ជាជីនៈកនុងព្រឹសុ្សកភិូម្មិជាម្មួយ�ន ។ 
 សូ្សម្មអរគុណ៍ចំបេ�ះបេស្សវាហិិរញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ អស់្សរយៈបេ�ល

ជាបេព្រឹច�នៈឆ្នាំន មំ្មកបេនៈះ អាជី�វកម្មមរ�ស់្សខុាុបំានៈរ �កចបេព្រឹម្ម�នៈបេដ្ឋាយអភិវិឌ្ឍឍនៈ៍
����ចមាើ រ២ហិិកតា �ល់ ១៣ ហិិកតា នៈិងជំីនៈួញតាដែងានៈដែ�លខុាុ ំ
ព្រឹ�ម្មូលទិញមានៈការបេក�នៈបេ��ងគួរឱ្យយកត្តិស់្សមាគ ល់ដែ�លអាចលក់
បេចញបេ�កានៈទ់�ផារកនុងព្រឹ�មាា ណ៍ ១០បេតានៈ កនុងម្មយួស្សបីាហ៍ិ។
ឆ្នាំន ២ំ០២០បេនៈះ ខុាុ ំបានៈបេស្សន�ឥណ៍ទាំនៈជាបេល�កទ�៧ ��អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ��ម្មី �
ស្ថាងស្សងឃ់្លាំើ ងំកនុងការស្សីុកទុកដែផើតាដែងានៈព្រឹស្សស់្សៗ ស្សព្រឹមា�ទ់�ផារ
កនុងព្រឹស្សុក និៈងអនៈីរជាតិ្តិ។

អុកប្រសី់ សើអឿនួ ស្ថា�៉នួ 
ដែ�លជាមាច ស់្សចមាើ រតាដែងានៈ នៈិងជាឈមួញព្រឹ�ម្មូលទិញ
តាដែងានៈ�ប៏េជាគជីយ័ម្មយួបេ�បេខុត្តិីនៃ�ាលិនៈ
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1. Employee Engagement

�ុគគលិកមានៈភា�រ �ករាំយ និៈងបេ�របេ�ញបេ�បេដ្ឋាយការបេល�កទឹកចិត្តិីនាឲំ្យយ អព្រឹម្មតឹ្តិ មានៈភា�រ �កចបេព្រឹម្ម�នៈ បេហិ�យកជ៏ាដែផនកម្មយួដែ�លបេធីុ�ឲ្យយបេយ�ងកាើ យជា 

 ជីបេព្រឹម្ម�ស្សនៃនៈនៈិបេយាជីក។

អព្រឹម្មតឹ្តិ ព្រឹត្តិូវបានៈចាំត្តិទុ់កបេដ្ឋាយ�ុគគលិកថាជា កដែនៈើងបេធុី�ការព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយ�រយិាកាស្សវជិីាមានៈ នៈិងជាទ�កដែនៈើង�ម៏ានៈសុ្សវត្តិថភិា�ស្សព្រឹមា�ក់ារ�បេញ្ញចញម្មតិ្តិ
បេយា�ល់ ដែ�លការយល់បេឃី�ញបេនៈះព្រឹតូ្តិវបានៈ�កព្រឹស្សងប់េចញ��លទធផលនៃនៈ ការស្សះងម់្មតិ្តិអំ��ចំណា�អ់ារម្មមណ៍៍រ�ស់្ស�ុគគលិក ជាម្មយួនឹៈងការចូលរមួ្ម��
�ុគគលិកចំនៈួនៈ ៣.៥៦៩នាក។់ លទធផលនៃនៈការស្សះងម់្មត្តិិបេនៈះ បានៈ�ងាា ញថា ៧៧,៩៥ភាគរយ នៃនៈ�ុគគលិកគឺបេ�ញចិត្តិីកនុងការបេធីុ�ការងារជាម្មយួ អព្រឹម្មតឹ្តិ  
បេដ្ឋាយស្ថារកតីាជាបេព្រឹច�នៈ។ «វ�ីធុម្មាដែ��ព្រឹគួស្ថារ» រ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈ នៈងិគុណ៍ភា�នៃនៈការទំនាកទ់នំៈងរវាង�ុគគលិក នៈងិអនកព្រឹគ�ព់្រឹគង រមួ្មផសកំារទទួលបានៈការ
�ណុី៍ះ�ណីាលជីនំាញ នៈងិឱ្យកាស្សអភិវិឌ្ឍឍនៈខ៍ុើួនៈដែ�លផល់ីបេដ្ឋាយ អព្រឹម្មតឹ្តិ ទាំងំអស់្សបេនៈះបានៈរមួ្មចដំែណ៍កបេធីុ�ឲ្យយមានៈការបេ�ញចិតី្តិរ�ស់្ស�គុគលិកជារមួ្មម្មក
បេល� អព្រឹម្មតឺ្តិ ក�ូ៏ចជាជីួយស្សបេព្រឹម្មច�ំណ៍ងព្រឹបាថាន រ�ស់្ស�ួកបេគស្សព្រឹមា�ក់ាររ �កចបេព្រឹម្ម�នៈអាជី��បេ�ម្មុខុជា�នៈី�នាះ �ប់េ�កនុង អព្រឹម្មតឹ្តិ។

អំ�ុងបេ�ល ការរ �ករាំលដ្ឋាលនៃនៈជំីងឺរាំត្តិត្តិាត្តិជាស្សកល កូវ ��១៩ ថាន ក�់ឹកនាជំានៈខ់ុ័ស់្សរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈយកចិត្តិីទុកដ្ឋាកខ់ុ័ស់្ស�ំផុត្តិចំបេ�ះ�ុគគលិក
ព្រឹគ�់ៗ រ�ូ �ិបេស្សស្ស�ុគគលិកបេ�តាម្មតំ្តិ�នៈ ់បេ�លគឺបេ�ដែត្តិ�នីៈ�ឹកនាពំ្រឹ�ជុីំជីដែជីកសួ្សរសុ្សខុទុកេជាម្មយួ�ុគគលិក តាម្មរយៈ�ណីាញព្រឹ�ជុីំអនៈឡាញ បេ��ម្មី �
ធានាថាព្រឹគ��់ុគគលិករ�ស់្សបេយ�ង ទទួលបានៈនូៈវ�ត័្តិាមានៈទាំនៈប់េ�លបេវលា។

នាយក�ា្នួធ្នួធានួ�នុួស់្ស

ក្តីារបសេ�ើ�ន្នសំម្មត្តិថភិា�បុគគលិក្តី
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2. សុ់ខុុមាលភាព�ុគឺគល�ក

3. ការសើប្រជីើស់សើរីស់�ុគឺគល�ក នួ�ង�ណាា្ញឌ្ីជីថីិល

4. ឌ្ីជីីថិលភាវូ�្បនួីយក�មនៃនួ�ំសើណ៍ើរការង្វាររ�ស់់ធ្នួធានួ�នុួស់្ស

អព្រឹម្មតឹ្តិ ចាំត្តិទុ់ក�ុគគលិករ�ស់្សខុើួនៈគជឺា ព្រឹទ�យស្សម្មីតិី្តិ�សំ៏្សខានៈម់្មយួ �ូបេចនះសុ្សខុុមាលភា�រ�ស់្ស�គុគលិក កជ៏ាបេរឿង�សំ៏្សខានៈណ់ាស់្សដែ�លម្មនិៈអាចបេម្ម�លរលំង។

កនុងអំ�ុងបេ�លនៃនៈការរ �ករាំលដ្ឋាលនៃនៈជំីងឺរាំត្តិត្តិាត្តិជាស្សកល កូវ ��១៩ បេនៈះ អព្រឹម្មតឹ្តិបានៈគិត្តិគូរអំ��ការការ�រ�ល់�ុគគលិកព្រឹគ�រ់�ូ បេដ្ឋាយបានៈផីល់នូៈវ 
ស្សមាភ រៈព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈច់ាំបំាចសំ់្សខានៈ់ៗ ម្មយួចំនៈួនៈ ស្សព្រឹមា�ក់ារ�រខុើួនៈកនុងបេ�ល�បេព្រឹម្ម�ការងារ មានៈ�ូចជា មាា ស្ស របាងំម្មុខុ នៈិងទឹកអាល់កុលលាងនៃ� ទនៈះឹម្ម
នឹៈងបេនៈះ បេយ�ងបានៈបេរៀ�ចកំាលវភិាគ នៈងិនិៈតិ្តិវធិុ�បេធីុ�ការងារ  តាម្មរយៈ�រ�ិទថិម�គឺការបេធីុ�ការ��ផះះបេ��ម្មី �ធានា��សុ្សវត្តិថភិា�រ�ស់្ស�គុគលិក និៈងរបេ�ៀ�បេធីុ�ការងារ
ជាម្មយួអតិ្តិថិិជីនៈ។ អី�ដែ�លគួរឲ្យយកត្តិស់្សមាគ ល់ផងដែ�របេនាះគឺ អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ�ដែត្តិរកាការផីល់ជូីនៈនូៈវព្រឹគ�អ់ត្តិថព្រឹ�បេយាជីនៈទ៍ាំងំអស់្ស �ល់�ុគគលិក។ អព្រឹម្មតឹ្តិ 

 កប៏ានៈផីល់អាទិភា�កនុងការការ�រសុ្សខុុមាលភា� ចំបេ�ះ�ុគគលិកនារ �ដែ�លមានៈនៃផះបេ�ះ បេដ្ឋាយផីល់ឲ្យយនូៈវ�រយិាកាស្សការងារ�ត្តិដ់ែ�នៈ ដែ�លជាដែផនក
ម្មយួនៃនៈការកាត្តិ�់នៈថយនូៈវហានិៈភិយ័ខុ័ស់្សនៃនៈការជា��់ក�់ន័ៈធជាម្មយួ វ �រ ាសុ្សកូវ �� ១៩។ នាចុងឆ្នាំន  ំ២០២០បេនៈះ �ដែនៈថម្ម��ការគិត្តិគូរចំបេ�ះម្មយួដែផនកធុំនៃនៈ 
វ �រ ាសុ្សដែ�លរ �ករាំលដ្ឋាលជាស្សកលបេនៈះ អព្រឹម្មតឹ្តិ កប៏ានៈយកចតិ្តិទុីកេដ្ឋាកក់នុងការជីយួបេ��ល់�ុគគលិក ដែ�លរងបេព្រឹ�ះបេដ្ឋាយស្ថារបេព្រឹ�ះម្មហិនីៈរាំយទកឹជីនំៈនៈ់
ផងដែ�រ។ អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈ�បេងើ�ត្តិនូៈវម្មូលនៈិធិុ��៏ិបេស្សស្សម្មយួ កនុងស្ថាម រត្តិ�ចូលរមួ្មចំដែណ៍កដែផនកហិិរញ្ញញ វត្តិថុ�នាះ នៈ�់ល់�ុគគលិក និៈងព្រឹកុម្មព្រឹគួស្ថាររ�ស់្ស�ួកបេគដែ�ល
រងបេព្រឹ�ះកនុងអំ�ុងបេ�ល�លំ៏បាកបេនាះ។

អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ�ដែត្តិ�នីៈផីល់នូៈវឱ្យកាស្សជូីនៈ�ល់នៈិស្សសតិ្តិដែ�លកំ�ុងសិ្សកាបេ�ស្ថាកលវទិាល័យ តាម្មរយៈកម្មមវធិុ�សំ្សខានៈ់ៗ ចំនួៈនៈ០៣ ដែ�លរមួ្មមានៈ កម្មមវធិុ�
ចុះបេធុី�កម្មមសិ្សកា កម្មមវធិុ�ព្រឹស្ថាវព្រឹជាវនៈិបេកេ��ទ នៈិងកម្មមវធិុ� Unleashed Potential។ កម្មមវធិុ�ទាំងំអស់្សបេនៈះព្រឹត្តិូវបានៈបេរៀ�ចំបេ��ងយាា ងស្សព្រឹម្មតិ្តិស្សព្រឹមាងំ កនុង
បេ�ល�ំណ៍ង�បេងើ�ត្តិឱ្យកាស្ស�ល់នៈសិ្សសតិ្តិក�ូ៏ចជា�ុគគលិកដែ�លម្មនិៈទាំនៈម់ានៈ�ទ�បិេស្ថាធុនៈក៍ារងារ បេ��ម្មី ��ួកបេគអាចទទលួបានៈនូៈវ�ទ�ិបេស្ថាធុនៈក៍ារងារ
ជាកដ់ែស្សីង�ដែនៈថម្ម ស្សព្រឹមា��់ំបេ�ញកាត្តិ�ីកិចចកនុងការសិ្សកា បេហិ�យក�ូ៏ចជាជីួយឲ្យយ�ួកបេគ�ឹង��ស្សកីានុៈ�លរ�ស់្សខុើួនៈស្សព្រឹមា�អ់ាជី��នាបេ�លខាងម្មុខុ។
�ដែនៈថម្ម��បេនៈះបេទៀត្តិ អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ�ដែត្តិ�នីៈការបេព្រឹជី�ស្សបេរ �ស្ស នៈិង�បេងើ�នៈធុនៈធានៈម្មនុៈស្សសដែ�លមានៈបេទ�បេកាស្សលយ បេហិ�យដែត្តិងដែត្តិសី្ថាគម្មនៈយុ៍វជីនៈដែ�លមានៈ

 ស្សកីានុៈ�ល នៈឹងបេ�របេ�ញបេ�បេដ្ឋាយស្សម្មត្តិថភា�ផងដែ�រ។ បេយ�ងបេជីឿជាកថ់ា បេយ�ងអាចផីល់ឱ្យកាស្សឲ្យយយុវជីនៈទាំងំបេនាះបេ��ម្មី �ស្សបេព្រឹម្មចបេ�លបេ�
 

អាជី��ការងារ  បេហិ�យ�ួកបេគកអ៏ាចចូលរមួ្មចំដែណ៍កបេ��ម្មី �ជួីយស្សងគម្ម និៈង អព្រឹម្មតឹ្តិ ឲ្យយទទួលបានៈបេជាគជីយ័�យូ៏រអដែងីងផងដែ�រ។

អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្ស�ណីាញព្រឹ��ន័ៈធផស�ីផាយដែ��ឌ្ឍ�ជី�ថិលយាា ងស្សកម្មមបេ�កនុងឆ្នាំន ២ំ០២០ បេ��ម្មី �បេធីុ�ការដែចករដំែលកអំ��ឱ្យកាស្សការងារ ការចូលរមួ្ម
 ចំដែណ៍កបេផសងៗរ�ស់្ស�ុគគលិក ស្សកម្មមភា�អភិវិឌ្ឍឍនៈជ៍ាបេព្រឹច�នៈ ក�ូ៏ចជាការស្សព្រឹមាងំ នៈងិការទនំាកទ់នំៈងជាម្មយួ�គុគលមានៈស្សកីានុៈ�លផងដែ�រ។ បេ�កនុង

បេនាះ នាយកដ្ឋាា នៈធុនៈធានៈម្មនុៈស្សសបានៈ�បេងើ�ត្តិ�ណីាញដែចកចាំយចំនៈួនៈ ០២ �ដែនៈថម្មបេទៀត្តិមានៈ�ូចជា Amret People&Jobs Telegram នៈិង Amret 

People&Jobs Facebook Group ��បេល��ណីាញឌ្ឍ�ជី�ថិលដែ�លមានៈព្រឹស្ថា�រ់�ស់្សបេយ�ង កនុងបេ�ល�ំណ៍ងឲ្យយបេ�កេជីនៈទទួលបានៈនូៈវ�ត័្តិាមានៈអំ��ការ
បេព្រឹជី�ស្សបេរ �ស្ស  ក�ូ៏ចជា�ទ�ិបេស្ថាធុនៈព៍្រឹ�បេស្ស�រជាមុ្មនៈ។

បេ��ម្មី �ជីួយ�បេនៈើឿនៈ�ល់�ំបេណ៍� រការការងារ ក�ូ៏ចជា�បេងើ�នៈនូៈវការបេ�ញចិត្តិីរ�ស់្ស�ុគគលិក �ំបេណ៍� រការការងារដែផនកធុនៈធានៈម្មនុៈស្សសព្រឹតូ្តិវបានៈបេធីុ�ការ
 ដែកស្សព្រឹមួ្មលបេ��ងវញិ និៈង�ើ ស់្ស�ូីររ�ត្តិថ់ិម�បេ�ដែ��ឌ្ឍ�ជី�ថិល បេ��ម្មី �បេ�ើ�យត្តិ�បេ�នៈឹងយុទធស្ថាហ្វ្រិស្សីដែវងឆ្នាំៃ យរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ កនុងការបេធីុ�ឲ្យយព្រឹ�បេស្ស�របេ��ង នៈិង

 
�ដំែលងជាឌ្ឍ�ជី�ថិល។ ទនៈះមឹ្មនឹៈងការអភិវិឌ្ឍឍ�បេចចកវទិាបេនៈះ នាយកដ្ឋាា នៈធុនៈធានៈម្មនុៈស្សសបានៈខុតិ្តិខំុព្រឹ�ងឹដែព្រឹ�ងកនុងការ�ើ ស់្ស�ីូរការវាយត្តិនៃម្មើការ�បំេ�ញការងារ

 រ�ស់្សបេយ�ង បេ�ជាទព្រឹម្មងដ់ែ��ឌ្ឍ�ជី�ថិល�ង៏ាយព្រឹសួ្សលម្មយួ បេ�ថា ការវាយត្តិនៃម្មើលទធផលការងារ�ុគគលិកតាម្មរយៈព្រឹ��ន័ៈធបេអ�ចិព្រឹតូ្តិនិៈក (E-Performance 

Appraisal) កនុងបេ�ល�ំណ៍ងបេធីុ�ឲ្យយលអព្រឹ�បេស្ស�រនូៈវ �ទ�ិបេស្ថាធុនៈប៍េធីុ�ការរ�ស់្ស�ុគគលិក ព្រឹ�សិ្សទធភា�កនុងការកំណ៍ត្តិសូ់្សចនាករវាស់្សដែវងលទធផលការងារ 
 (KPI) �ំបេណ៍� រការវាយត្តិនៃម្មើលទធផលការងារ ក�ូ៏ចជារមួ្មចំដែណ៍កកនុងការកាត្តិ�់នៈថយការបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សព្រឹកដ្ឋាស់្ស។ �ណំុី៍ព្រឹ�វត្តិីិរ�ូ�ុគគលិករ�ស់្សបេយ�ងស្សរ�ុ

ចំនៈួនៈ ៤.៨៨៣ ចា� ់ព្រឹត្តិូវបានៈបេធុី�ការ�ើ ស់្ស�ីូរ�� ឯកស្ថាររងឹ បេ�ជាឯកស្ថារឌ្ឍ�ជី�ថិលវញិ ដែ�លអាចជីួយ�បេងើ�នៈព្រឹ�សិ្សទធភា�កនុងការព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការការងារ
រ�ស់្សរបេយ�ង និៈង ការ�រ ��ការបាត្តិ�់ងនូ់ៈវរាំល់ឯកស្ថារទាំងំបេនាះ។



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីវីិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០45
�ុគឺគល�ក អប្រ�ឹត្តិ



ការវិវិិឌ្ឍឍអាជីីវិកម្មមរបស់់ អម្រឹម្មតឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៤៦

ការជីួយស្សព្រឹម្មួល�ល់ការបេរៀ�ចំឥណ៍ទាំនៈបេ��ងវញិ កនុងអំ�ុងបេ�លកូវ ��១៩ 
បេយាងតាម្មបេស្សចកិ�ដែណ៍នារំ�ស់្សធុនា�រជាត្តិិនៃនៈកមុ័្មជា(NBC)ស្សិ���កំដែណ៍ទព្រឹម្មងប់េ�លនៈបេយាបាយឥណ៍ទាំនៈបេ��ងវញិ�ល់អត្តិិថិិជីនៈដែ�លរងផល
�ាះ�ល់កនុងអំ�ុងបេ�លកូវ ��១៩ នាយកដ្ឋាា នៈ�ណុិ៍ះ�ណិាលនៈិងអភិវិឌ្ឍឍនៈស៍្សម្មត្តិថភា�បានៈខិុត្តិខំុព្រឹ�ឹងដែព្រឹ�ងផិល់ការ�ពំ្រឹទ�ល់នាយកដ្ឋាា នៈ�ក�់ន័ៈធ
កនុងការ�ិនៈិត្តិយបេ��ងវញិនូៈវបេ�លនៈបេយាបាយ លកេខុណ៍ឌ នៈិងបានៈ�ណុិ៍ះ�ណិាល�ុគគលិក�ូចជា៖ នាយកត្តិំ�នៈ ់ព្រឹ�ធានៈស្ថាខា អនុៈព្រឹ�ធានៈស្ថាខា និៈង
ម្មហ្វ្រិនៈិ�ទំនាកទ់ំនៈងអតិ្តិថិិជីនៈបេ��ម្មី �រកាបានៈនូៈវសុ្សខុុមាលភា�អត្តិិថិិជីនៈ និៈងឥណ៍ទាំនៈព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយនិៈរនៈីរភា�។ 

ការ�ណុី៍ះ�ណីាល នៈិង�ងីឹកតាម្មវធិុ�ចព្រឹម្មុះដែ�ល�ញ្ញចូ ល�ន រវាងអនៈឡាញ និៈងកនុងថាន ក់
កនុងឆ្នាំន ២ំ០២០ បេយ�ងកប៏ានៈផិល់ការ�ណុិ៍ះ�ណិាល និៈង�ងីកឹ�ដែនៈថម្មតាម្មរយៈព្រឹ��ន័ៈធអនៈឡាញបេ��ល់�ុគគលិកបេ�ស្ថាន កក់ារកណិាល នៈងិថាន កតំ់្តិ�នៈ ់
ជា�បិេស្សស្សព្រឹ�ធានៈស្ថាខា នៈងិអនុៈព្រឹ�ធានៈស្ថាខា។ ការ�ណុិ៍ះ�ណិាលបេនាះស្សិ�អំ�� អត្តិថិិជិីនៈជាស្សនូល(Client-centered) ដែ�លបេ�ិត្តិសំ្សខានៈប់េ�បេល�ការ
លករ់�ស់្សខុាុ  ំ(My Sale)  ការសិ្ថារ�ំណុ៍លបេ��ងវញិ (Loan Recovery) នៈិងបេ�លការណ៍៍បេល�ការបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សព្រឹ��ន័ៈធធុនា�រស្សនូលបេ�ថាT24។ ម្មនិៈ
ព្រឹត្តិឹម្មដែត្តិ�ាុបេណាះ ះ�ុគគលិកថិម�ស្សរ�ុចំនួៈនៈ៤៩៨នាកប់េ�កនុង�ំណាកក់ាលទ�ម្មយួ(Stage 1) និៈង�ំណាកក់ាលទ���រ(Stage2) រមួ្មមានៈ៖ ម្មហ្វ្រិនៈិ�ទំនាកទ់ំនៈង
អតិ្តិថិិជីនៈ ម្មហ្វ្រិនៈិ�ស្សនៈសចំល័ត្តិ និៈង�ុគគលិក�ញ្ញា រ កប៏ានៈទទួលនូៈវការ�ណុិ៍ះ�ណិាល នៈិងការ�ងីឹកផងដែ�រ។ 

ការដែកលម្មអកម្មមវ �ធុ��ណុី៍ះ�ណីាល�ុគគលិកថិម� និៈងការបេរៀនៈតាម្មព្រឹ��ន័ៈធឌ្ឍ�ជី�ថិល
អាជី�វកម្មមរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈម្មយួអាច�ំបេណ៍� រការបេ�បានៈលអគឺអាព្រឹស័្សយបេ�បេល�គុណ៍ភា� នៈិងជំីនាញរ�ស់្ស�ុគគលិក។ �ុគគលិកដែ�លព្រឹ�ក�បេ�បេដ្ឋាយ

 ផលិត្តិភា�ការងារព្រឹត្តិូវមានៈ�នៈះៈ បេ��ម្មី �កស្ថាងស្សម្មត្តិថភា�រ�ស់្សខុើួនៈ នៈិង�ព្រឹង�កចំបេណ៍ះ�ឹង�ដែនៈថម្មបេ�បេល�ផលិត្តិផល បេស្សវាកម្មម ជីំនាញ បេហិ�យយកម្មក
អនុៈវត្តិីបេ��ម្មី ��បេងើ�នៈផលិត្តិភា�ការងារ��ម្មយួនៃថិៃបេ�ម្មយួនៃថិៃ។

នាយកដ្ឋាា នៈ�ណុិ៍ះ�ណិាល និៈងអភិវិឌ្ឍឍនៈស៍្សម្មត្តិថភា�គឺជាចំដែណ៍កសំ្សខានៈម់្មយួកនុងការព្រឹទព្រឹទង�ំ់បេណ៍� រការអាជី�វកម្មមរ�ស់្សស្ថាថ �ន័ៈ តាម្មរយៈការ�បេងើ�នៈ
ស្សម្មត្តិថភា�រ�ស់្ស�ុគគលិក និៈងបានៈទទួលការ�ពំ្រឹទ��អនកព្រឹ�ឹកាបេយា�ល់ថាន កអ់នីៈរជាត្តិិបេ��ម្មី �អភិវិឌ្ឍឍកម្មមវធិុ��ណុិ៍ះ�ណិាល�ុគគលិកថិម�។ កម្មមវធិុ�បេនៈះនឹៈង
បេព្រឹ��ព្រឹបាស់្ស�បេចចកបេទស្ស�ណុិ៍ះ�ណិាលថិម�ៗ ជាបេព្រឹច�នៈដែ�លមានៈព្រឹ�សិ្សទធភា�ខ័ុស់្សព្រឹស្ស�បេ�តាម្ម�ទ�បិេស្ថាធុនៈរ៍�ស់្សនិៈបេយាជិីត្តិ។ នៈបិេយាជិីត្តិកនឹ៏ៈងទទលួបានៈ
�ទ�ិបេស្ថាធុនៈថ៍ិម�ៗ តាម្មរយៈការសិ្សកាតាម្មអនៈឡាញ និៈងការសិ្សកា�ះ ល់ជាម្មយួព្រឹគូ បេ��ម្មី ��បេនៈើឿនៈនូៈវការសិ្សការ�ស់្ស�ួកបេគកនុងការ�ព្រឹង�កចបំេណ៍ះ�ឹង នៈងិ
ស្សម្មត្តិថភា�បេអាយមានៈភា�លអព្រឹ�បេស្ស�រជាងម្មនុៈ ជា�បិេស្សស្សអាច�ណុិ៍ះផនត្តិគ់និំៈត្តិមាច ស់្សការបេល�ការសិ្សកាបេដ្ឋាយខុើួនៈឯង។ កម្មមវធិុ��ណុិ៍ះ�ណិាល�គុគលិក
ថិម�បេនៈះព្រឹត្តិូវបានៈបេរៀ�ចំបេ��ងតាងំ��ឆ្នាំន ២ំ០២០ នឹៈងព្រឹត្តិូវដ្ឋាកឲ់្យយ�ំបេណ៍� រការបេ�ព្រឹត្តិ�មាស្សទ�ម្មយួកនុងឆ្នាំន ២ំ០២១បេនៈះ បេដ្ឋាយបេយ�ងកប៏ានៈបេព្រឹត្តិៀម្មខុើួនៈរចួជាបេព្រឹស្សច
ស្សព្រឹមា�ក់ារទទួល�ុគគលិកថិម�រ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ ដែ�លព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយថាម្ម�ល និៈងស្សកិានុៈ�ល។

នាយកដ�ានបណ��ះបណ�ាលនិងអភិវឌ�ន៍សមត�ភាព
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E-Learning

វគ�បណ�ុ ះបណា� ល
ចំនួន៤៣  ្រត�វបានដក់
ប��ូ លេនក�ុង្របពន័�

LSM ស្រមាបអ់ភវិឌ្ឍន៍
សមត�ភាពទងំបុគ�លិកថ�ី  

និង បុគ�លិកចស់។

បុគ�លិកចំនួន ១១៩�ក់
េនស� កក់រកណា� ល 
និងតំបនប់ាននឹងកំពុង
សិក្សោភាសអងេ់គ�ស 

េដើម្បពី្រងឹងជំនាញ
ទំនាកទ់ំនងបែន�ម។

បុគ�លិកសក� នុពល
ចំនួន១៦០�កប់ាន

ទទួលករបណ�ុ ះបណា� ល
ចំនួន១៨វគ� េដើម្បពី្រងឹង

ជំនាញ និងសមត�ភាពបែន�ម
ក�ុងករគា្ំរទស� បន័េដើម្ប ី

សេ្រមចបាននូវេគាលេដរមួ។

បុគ�លិក្របធានសខចំនួន
១.២៥៤�ក់  ែដលមក
ពី១៤តំបនប់ានទទួល

ករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពី
្របពន័�T24ែដលជា
្របពន័�ធនាគារស�ួល

របស់អ្រមតឹ។

បុគ�លិកថ�ីចំនួន
១.៩៤៦�ក់�ត�វ�នបង�ឹក
និងបំ�ក់បំប៉នជំ�ញ
បែន�មេដើម្បកី� យេទជា
បុគ�លិក្របកបេដយ

ផលិតភាព  និង្របសិទ�ភាព
ករងរខ�ស់។

បុគ�លិកេនស� កក់រកណា� ល
ចំនួន១០៥�ក្់រត�វបានបណ�ុ ះ
បណា� លជំនាញបេច�កេទស

និងបុគ�លិក៣៥៤�ក់េផ្សងេទៀត
្រត�វបានបង�ឹកបែន�មេនក�ុងមុខ
តំែណងថ�ីេហើយក�ុងេនាះែដរ

បុគ�លិកែផ�កលកក់ប៏ានទទួល
បានករបណ�ុ ះបណា� លេទេលើ

ផលិតផល និងេសវកម�។
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កម�វ�ធីសិក�ាភាសាអង់េគ�ស ការបណ��ះបណ�ាល
បុគ�លិកសក�ានុពល
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ការបណ��ះបណ�ាល
បុគ�លិកតាមតំបន់

កម�វ�ធីអភិវឌ�ន៍េផ�ងៗ
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នាយក�ា្នួ�ណ៍ះ�ះ�ណាា្លនួ�ងអភិ�វឌ្្ឍនួ៍ស់�ត្តិុភាព
បេទាំះ��ជាឆ្នាំន ២ំ០២០បេនៈះជាឆ្នាំន ដំែ�លមានៈ�ញ្ជាា ព្រឹ�ឈម្មបេព្រឹច�នៈយាា ងណាកប៏េដ្ឋាយ នាយកដ្ឋាា នៈ�ណុិ៍ះ�ណិាលនៈិងអភិវិឌ្ឍឍនៈស៍្សម្មត្តិថភា�បេ�ដែត្តិស្សបេព្រឹម្មច
លទធផលតាម្មការរ�ំឹងទុក។ ខាងបេព្រឹកាម្មបេនៈះជាស្សម្មទិធផិលសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លនាយកដ្ឋាា នៈ�ណុិ៍ះ�ណិាលនៈិងអភិវិឌ្ឍឍនៈស៍្សម្មត្តិថភា�ស្សបេព្រឹម្មចបានៈ៖



ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់ អត្រូ��ឹ | របាយការណ៍៍ត្រូបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៤៧

ការបណ��ះបណ�ាលចំេណះដឹងែផ�កហិរ��វត��

សិក� កម ២៤១.៤៣៧នាក ់ទងំអតិថិជន 
និងមនិែមនអតិថិជន បានទទួលចំេណះដឹង
ែផ�កហិរ�� វត�ុតមរយៈវេីដអូអបរ់ ំ

អតិថិជនចំនួន ២.៥៤៤នាក ់
បានទទួលចំេណះដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុ 
តមរយៈករបណ�ុ ះបណា� លក�ុងថា� ក់

សើ�លសើ�ទំី ២៖ ការកស្ថាងស់�ត្តិភុាពអត្តិ�ថិ�ជីនួ

បេ��ម្មី ��ពំ្រឹទ�ល់អតិ្តិថិជិីនៈ អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈអនុៈវតី្តិកម្មមវធិុ��ព្រឹងឹងស្សម្មត្តិថភា�អត្តិថិិជិីនៈបេ��ម្មី �ធានាថា អតិ្តិថិជិីនៈព្រឹត្តិវូបានៈការ�រយាា ងបេ�ញបេលញ��វ�ិតិី្តិហិរិញ្ញញ វត្តិថុ
ដែ�ល�ណីាលម្មក��ការរ �ករាំលដ្ឋាលនៃនៈជីងឺំកូវ ��១៩។ កម្មមវធិុ��ព្រឹងឹងស្សម្មត្តិថភា�បេ�ីត្តិចម្មីងបេល�ការ�ណុី៍ះ�ណីាលចំបេណ៍ះ�ឹងដែផនកហិិរញ្ញញ វត្តិថុ នៈងិកម្មមវធិុ�
�ព្រឹង�កផលិត្តិកម្មម�ំណាំ។ ថាន ក�់ណុី៍ះ�ណីាលព្រឹតូ្តិវបានៈបេធីុ�បេ��ងទាំងំបេ�កនុងថាន កប់េរៀនៈ (រមួ្មទាំងំវ �បេ�អូអ�រ់)ំ នៈិងបេព្រឹ�ថាន កប់េរៀនៈ (តាម្មមូ្មលដ្ឋាា នៈ) ដែ�ល
�ើុះ�ញ្ជាច ំង��ស្ថាថ នៈភា�ជាកដ់ែស្សិង។ បេ�ឆ្នាំន  ំ២០២០ វគគ�ណុី៍ះ�ណីាលចំបេណ៍ះ�ឹងដែផនកហិិរញ្ញញ វត្តិថុបានៈផិល់�ល់សិ្សកាេ កាម្មចំនួៈនៈ ២៤៣.៩៨១នាក ់

 (ទាំងំអតិ្តិថិិជីនៈ អព្រឹម្មតឹ្តិ និៈងម្មនិៈដែម្មនៈអតិ្តិថិិជីនៈ) តាម្មរយៈថាន កសិ់្សកា និៈងបេវទិកាព្រឹ��ន័ៈធផស�ីផាយស្សងគម្ម។

បេ�ីត្តិបេល�បេ�ល�ំណ៍ង និៈងកម្មមវធិុ�អនុៈវតី្តិការព្រឹគ�ព់្រឹគង�រសិ្ថាថ នៈ និៈង ស្សងគម្ម អព្រឹម្មតឹ្តិ បេជីឿជាកយ់ាា ងមុ្មត្តិមាថំាព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការអាជី�វកម្មមរ�ស់្សខុើួនៈ នៈឹងជួីយ
ជីរំញុឱ្យយមានៈទនំាកទ់នំៈងព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយភា�រ �កចបេព្រឹម្ម�នៈជាម្មយួនិៈបេយាជីកិ អតិ្តិថិជិីនៈ នៈងិស្សហិគម្មនៈដ៍ែ�លខុើួនៈមានៈវតី្តិមានៈបេ�ទ�បេនាះ។ បេទាំះ���រយិាកាស្ស

 ព្រឹ�តិ្តិ�តីិ្តិការអាជី�វកម្មមមានៈការលំបាកកនុងឆ្នាំន  ំ២០២០កប៏េដ្ឋាយ អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ�ដែត្តិអាចបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សធុនៈធានៈរ�ស់្សខុើួនៈបេ��ម្មី �ស្សបេព្រឹម្មចបេ�លបេ�ជាបេព្រឹច�នៈបេល�គបេព្រឹមាង

 ដែ�លបានៈអនុៈវត្តិី។

េគោលេដៅទី ៣៖ បរ�ស�ាន និងការអភិវឌ�សង�ម

េគោលេដៅទី ១៖ និេយោជិក េគោលេដៅទី ២៖ អតិថិជន

ការអភិវឌ�បុគ�លិក
បុគ�លិកសរបុ៖ 

៤.៥៦៦នាក់
បុគ�លិក ៤៥% បានចូលរមួកម�វធិី
ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាពបុគ�លិកេឆ�ើម

បុគ�លិក ៤.៥៤២នាក ់
បានទទួលេសវធានារ៉បរ់ង
សុខភាព និងអយុជីវតិ 

បុគ�លិក ១.៤៤៣នាក ់
បានទទួលសំណងពីេសវធានា
រ៉បរ់ងសុខភាព និងអយុជីវតិ

បុគ�លិក ៨៧៨នាក ់
បានទទួលករតេម�ើងមុខតំែណង

បុគ�លិកនារ ី១៨០នាក ់
បានទទួល្របាកែ់ខេពញេលញក�ុង
េពលឈបស់្រមាកច្បោបតំ់ែហមាតុភាព

បុគ�លិក ៩៣៨នាក ់បានទទួល
សំណងពីេសវធានារ៉បរ់ងស្រមាប់
្រក�ម្រគ�សរ

សើ�លសើ�ទំី ១៖ ក�មវិធ្ីអភិ�វឌ្្ឍន៍ួនួ�សើ�ជី�ក

បេ�ល�ំណ៍ងនៃនៈកម្មមវធិុ�អភិវិឌ្ឍឍនៈ�ុ៍គគលិក គឺបេ��ម្មី �កស្ថាង នៈិងដែថិរកា�រយិាកាស្សការងារលអ និៈងមានៈព្រឹ�សិ្សទធភា�។ បេ�ឆ្នាំន  ំ២០២០ អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈអនុៈវត្តិី
កម្មមវធិុ�អភិវិឌ្ឍឍនៈ�៍ុគគលិក�ូចខាងបេព្រឹកាម្ម៖

អព្រឹម្មតឹ្តិ �នៈីព្រឹ�កានៈខ់ាា �នូ់ៈវចកេុវស័ិ្សយ បេ�ស្សកកម្មម និៈងការបេ�ីជាា ចិត្តិី បេឆ័្នាំះបេ�រកការកស្ថាងជាតិ្តិ នៈិងស្សហិគម្មនៈប៍េដ្ឋាយបេ�ីត្តិការទទួលខុុស្សព្រឹត្តិូវរ�ស់្សខុើួនៈ
ចំបេ�ះនៈិបេយាជីិក អតិ្តិថិិជីនៈ �រសិ្ថាថ នៈ នៈិងការអភិវិឌ្ឍឍស្សងគម្ម។

ក្តីារទិទិួលខាុសំព្រឹត្តិូវចំសេ�ះ� បរិសំថាន្ន  
ន្និ�សំ�គម្ម



ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់ អត្រូ��ឹ | របាយការណ៍៍ត្រូបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៤៨

តាម្មរយៈកម្មមវធិុ�បេនៈះ អត្តិថិិជិីនៈរ�ស់្សបេយ�ងបានៈបេរៀនៈសូ្សព្រឹត្តិមូ្មលដ្ឋាា នៈព្រឹគឹះនៃនៈចបំេណ៍ះ�ងឹដែផនកហិរិញ្ញញ វត្តិថុ ជា�បិេស្សស្សអំ��ការស្សនៈស ំនៈងិការវនិៈបិេយាគបេល�អាជី�វកម្មម។ 

 
អព្រឹម្មតឹ្តិបានៈស្សងើត្តិធ់ុៃនៈប់េល�ព្រឹ�ធានៈ�ទម្មយួចំនួៈនៈទាំកទ់ងនឹៈងការស្សនៈសពំ្រឹបាក�ូ់ចខាងបេព្រឹកាម្ម៖

• �បេងើ�ត្តិកញ្ញច�ថ់ិវកិា
• ដែស្សីងយល់��ការស្សនៈស ំ
• ដែស្សីងយល់��ទមាើ �ច់ំណាយ
• កំណ៍ត្តិក់ារចំណាយបេ�បេល�រ�ស់្សបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សម្មនិៈចាំបំាច់
• ស្សនៈសបំេ��ម្មី �អនាគត្តិ ម្មនិៈដែម្មនៈស្សនៈសពំ្រឹ�នៈដ់ែត្តិបេ��ម្មី �ចំណាយបេ��យ
• ចាំ�ប់េផី�ម្មតូ្តិច គិត្តិធំុ បេហិ�យមានៈបេ�ល�ំណ៍ងជាកល់ាក់
• ដែស្សីងយល់��ការវនិៈិបេយាគអាជី�វកម្មម

�នាះ �ម់្មក បេ�កនុងការ�ណុី៍ះ�ណីាលដែផនកវនិិៈបេយាគបេល�អាជី�វកម្មម អតិ្តិថិជិីនៈព្រឹតូ្តិវបានៈ�ងាា ត្តិ�់បេព្រឹងៀនៈអំ��៖ ការយល់�ងឹអំ��អាជី�វកម្មមខាន ត្តិតូ្តិច ការកណំ៍ត្តិ់
ព្រឹ�បេភិទអាជី�វកម្មម ការដែស្សីងយល់��ព្រឹ�បេភិទអតិ្តិថិិជីនៈ និៈងត្តិព្រឹមូ្មវការរ�ស់្សអត្តិិថិិជីនៈ នៈិងបេ��ក�ំបេណ៍� រការអាជី�វកម្មមជាម្មយួបេស្សវាកម្មម នៈិងផលិត្តិផល
ព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយគុណ៍ភា�។

កម្មមវធិុ��ព្រឹង�កផលិត្តិកម្មមកសិ្សកម្មមរ�ស់្សបេយ�ងកព៏្រឹតូ្តិវបានៈដ្ឋាក�់ញ្ញចូ លបេ�កនុងកម្មមវធិុ��ព្រឹងឹងស្សម្មត្តិថភា�អតិ្តិថិិជីនៈផងដែ�រ។ តាម្មរយៈកិចចស្សហិការជាយុទធ
ស្ថាហ្វ្រិស្សីជាម្មយួអងគការ Swisscontact និៈង ព្រឹកុម្មហុុិនៈ Smart Agro អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈ�ណុី៍ះ�ណីាលអត្តិិថិិជីនៈចំនៈួនៈ ១១២នាក ់បេ�បេខុត្តិីព្រឹ�ះវហិារអំ��
កសិ្សកម្មមអភិរិកស (CA)។ វគគ�ណុី៍ះ�ណីាលបេនៈះបានៈជួីយ�ល់កសិ្សករដែ�លចូលរមួ្មបេ��ម្មី ��បេងើ�នៈផលិត្តិកម្មម�ំណារំ�ស់្ស�ួក�ត្តិ ់នៈងិ�បេងើ�នៈព្រឹបាកចំ់ណូ៍ល
�ដែនៈថម្ម។ ការអនុៈវត្តិកីសិ្សកម្មមអភិរិកសបេ�ីត្តិបេល�ស្សមាស្សធាតុ្តិ�ូចខាងបេព្រឹកាម្ម៖

• ដែស្សីងយល់��ការបេធុី��ិ�ិធុកម្មម�ំណាំ
• កាត្តិ�់នៈថយការរខំានៈ�ល់�� បេដ្ឋាយដែណ៍នាមំាា សុ្ស�នៈដ្ឋាអំត្តិភ់ិាួរ
• �ំណាំគព្រឹម្ម���

ករទទួលបានចំេណះដឹង និងែចករែំលកេទអ�កដៃទ

ទទួលស� ល់្របសិទ�ភាពCA បានែចករែំលកចំេណះដឹងCA

៨៩% ៨៤%

េតើអ�កបានេរៀនបេច�កេទសកសិកម�ថ�ីៗឬេទ?

១០០%
បានេរៀនពីករេធ�ើពិពិធកម�ដំណាំ

៦៥%
បានេរៀនពីដំណាំគ្រមបដី

២៧%
បានេរៀនពីម៉ាសីុនដេំដយមនិភ�ួរ

៥%

៩៥%

េទ
បាទ/ចស  បានេរៀន

កម�វ�ធីព�ងីកផលិតកម�កសិកម�តាមរយៈ(CA)

ទំនួលខុស�តូវចំេពោះបរ�ស�ាន និងសង�ម

ែចកធុងសំរាមចំនួន ៣៨៩ធុង 
ដល់ទីផ្សោរទូទាងំ្របេទសេដើម្ប ី

 េលើក ទឹក ចិត� ដល់ ការ េចាល សំរាម ឱ្យ 
បន ្រតឹម ្រត�វ  និង កាត ់បន�យ ការ 

េ្របើ្របស់ ប� ស�ិក

១២.៨២៦សំេណើ ឥណទាន 
្រត�វបនពិនិត្យេដើម្បរីកហានិភយ័

បរសិា� ន និងសង�ម

សវនកម�េលើថមពល និង
ការវាស់ស�ងក់ាបូន ្រត�វបន

អនុវត�េនការយិល័យកណ� ល 
អ្រមតឹ

បុគ�លិកចំនួន ៥៩៤នក ់
បនចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណ� ល

ែផ�កបរសិា� ន និងសង�ម

សើ�លសើ�ទំី ៣៖ �រិស្ថាា្នួ នួ�ងការអភិ�វឌ្្ឍស់ងគ�

អព្រឹម្មតឹ្តិ ទទួលស្ថាគ ល់ថាស្សកម្មមភា�ហិិរញ្ញញ�ីទាំនៈអាច�បេងើ�ត្តិផល�ាះ�ល់អវជិីាមានៈ�ល់�រសិ្ថាថ នៈ ឬស្សហិគម្មនៈដ៍ែ�លខុើួនៈកំ�ុងបេធុី�ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការ។ បេ��ម្មី �
ការ�រ�រសិ្ថាថ នៈ នៈិងអភិរិកសធុនៈធានៈធុម្មមជាតិ្តិ អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ�ីជាា អនុៈវត្តិីវធិានៈការ�រជាម្មុនៈបេ��ម្មី �ការ�រ នៈិងកាត្តិ�់នៈថយផល�ាះ�ល់��ស្សកម្មមភា�អាជី�វកម្មម
រ�ស់្សខុើួនៈ។ បេ�ឆ្នាំន  ំ២០២០ អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈបេធុី�ការវាយត្តិនៃម្មើហានៈិភិយ័ដែផនក�រសិ្ថាថ នៈ និៈងស្សងគម្មរ�ស់្សខុើួនៈ បេហិ�យបានៈចូលរមួ្មកនុងស្សកម្មមភា�ជាបេព្រឹច�នៈបេ��ម្មី �
បេល�កកម្ម័ស់្សស្សហិគម្មនៈ។៍



ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់ អត្រូ��ឹ | របាយការណ៍៍ត្រូបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៤៩

អព្រឹម្មតឹ្តិ បេជីឿជាកថ់ាការអ�រ់ជំាកតីាជីំរញុ�ល់ការរស់្សបេ� នៈិងការកស្ថាងព្រឹ�បេទស្សជាតិ្តិ។ �ូចបេនៈះ បេយ�ងបានៈឧ�ត្តិថម្មភអា�រសិ្សកាបេ��ម្មី �ជីួយដែកលម្មអ
�រយិាកាស្សសិ្សការ�ស់្សកុមារដែ�លរស់្សបេ�ត្តិ�ំនៈជ់ាយព្រឹកងុកនុងរយៈបេ�ល�ានុាម នៈឆ្នាំន កំនៈើងម្មកបេនៈះ។ កនុងឆ្នាំន  ំ២០២០បេនៈះ អព្រឹម្មតឹ្តិ បេ�ដែត្តិ�នីៈចូលរមួ្មកនុងកម្មមវធិុ�
�នៈាុសំ្សហិគម្មនៈរ៍�ស់្សខុើួនៈ។ តាម្មរយៈកម្មមវធិុ�បេនៈះ បេយ�ងបានៈឧ�ត្តិថម្មភអា�រសិ្សកា�ល់អនុៈវទិាល័យព្រឹក��បេរៀល ដែ�លស្សថិត្តិកនុងព្រឹស្សកុជី�ដែព្រឹកង បេខុតី្តិបេស្សៀម្មរាំ� 
បេ��ម្មី ��ពំ្រឹទ�ល់យុវជីនៈកម្ម័ុជាឱ្យយទទួលបានៈការអ�រ់ជំាផើូវការបេ�កនុង�រយិាកាស្សសិ្សកាព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយអំបេណាយផល។

រ�ូភា�៖ អព្រឹម្មតឹ្តិ ឧ�ត្តិថម្មភអា�រសិ្សកា�ល់អនុៈវទិាល័យព្រឹក��បេរៀល ស្សថិត្តិកនុងព្រឹសុ្សកជី�ដែព្រឹកង បេខុត្តិីបេស្សៀម្មរាំ�

អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈផីល់ជំីនៈួយ�ល់អត្តិិថិិជីនៈរ�ស់្សខុើួនៈយាា ងឆ្នាំ�រ់ហ័ិស្ស បេដ្ឋាយ
បានៈ�នៈារការស្សងព្រឹបាកក់ម្មច��ល់អតិ្តិថិិជីនៈឥណ៍ទាំនៈព្រឹកុម្មធានាចំនួៈនៈ 
១២០.០០០នាក ់ដែ�លជី�វភា�រ�ស់្ស�ួក�ត្តិរ់ងផល�ាះ�ល់��ការរ �ក
រាំលដ្ឋាលនៃនៈជីំងឺកូវ ��១៩ ជាស្សកល។ អតិ្តិថិិជីនៈឥណ៍ទាំនៈព្រឹកុម្មធានា 
គឺជាអតិ្តិថិជិីនៈស្សថិត្តិកនុងចំបេណាម្មព្រឹកមុ្មងាយរងបេព្រឹ�ះ�ផុំត្តិកនុងកំ�ុងបេ�ល
មានៈជីំងឺរាំត្តិត្តិាត្តិ។

អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈចូលរមួ្មជាម្មយួរាំជីរដ្ឋាា ភិបិាលកម្ម័ុជាកនុងការព្រឹ�មូ្មលអំបេណាយ
ជាស្ថាធារណ៍ៈ និៈងឯកជីនៈ ស្សព្រឹមា�វ់ាាកសំ់្ថាងកូវ �� ១៩ បេដ្ឋាយបានៈ�រចិាំច គ 
ទកឹព្រឹបាក ់៤០០ លានៈបេរៀល។ កនុងបេនាះ អព្រឹម្មតឹ្តិ មានៈបេមាទនៈភា�ដែ�លបានៈ 
ព្រឹ�មូ្មលទឹកព្រឹបាកច់ំនៈួនៈ ២២.៤ លានៈបេរៀល ��អតិ្តិថិិជីនៈ នៈិង�ុគគលិក
រ�ស់្សខុើួនៈ។

អព្រឹម្មតឹ្តិ កប៏ានៈឧ�ត្តិថម្មភថិវកិាចំនួៈនៈ ១០០ លានៈបេរៀល�ល់រាំជីរដ្ឋាា ភិបិាល
កម្ម័ុជាបេ��ម្មី �ជីួយ�ល់ជីនៈរងបេព្រឹ�ះបេដ្ឋាយទឹកជំីនៈនៈ។់

អប្រ�តឹ្តិ ចំូលរួ�ជា�ួយរ�ា្ភិ�បាលកុ�ងការ
ប្រ��ូលថិវិកាស់ប្រមា�់ទំ�ញវាា្ក់ស្ថាំងកូវី�-១៩



ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់ អត្រូ��ឹ | របាយការណ៍៍ត្រូបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ 50អត្តិ�ថិ�ជីនួរ�ស់់ អប្រ�ឹត្តិ សើ�សើខុត្តិិកំពង់ចាំ�



ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់ អត្រូ��ឹ | របាយការណ៍៍ត្រូបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៥១

ការអនួុវត្តិិសើ�លការណ៍៍ការពារអត្តិ�ថិ�ជីនួ

អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈកាើ យជាស្សមាជិីករ�ស់្សSmart Campaign ដែ�លទទួលបានៈវញិ្ជាញ �នៈ�ព្រឹត្តិការការ�រអតិ្តិថិជិីនៈ (CPP) តាងំ��ឆ្នាំន ២ំ០១៦ម្មក។  បេដ្ឋាយបេជីឿជាក់
 

យាា ងម្មុត្តិមាបំេល�ការអនុៈវតី្តិ នៈិងការការ�រអតិ្តិថិិជីនៈបេដ្ឋាយយុតិី្តិធុម្មា អព្រឹម្មតឹ្តិ បានៈស្សហិការជាម្មយួ M-CRILL បេ��ម្មី ��នីៈសុ្ស�លភា�វញិ្ជាញ �នៈ�ព្រឹត្តិ
បេ�លការណ៍៍ការ�រអត្តិិថិិជីនៈ�ល់ឆ្នាំន  ំ២០២៤។ ស្សថិត្តិបេព្រឹកាម្មកាត្តិ�ីកិចចរ�ស់្សកម្មមវធិុ�ការ�រអត្តិិថិិជីនៈ អព្រឹម្មតឹ្តិបានៈ�នីៈព្រឹ�កានៈខ់ាា �នូ់ៈវបេ�លការណ៍៍
ដែណ៍នាទំាំងំ៧ បេ�បេ�លបេធុី�ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការអាជី�វកម្មមម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុបេ�កនុងព្រឹ�ះរាំជាណាចព្រឹកកម្ម័ុជា�ូចត្តិបេ�៖

១. ការ�សើងើើត្តិ នួ�ងដែចំកចាំយផ្តល�ត្តិផ្តលស់�ប្រស់�

២. ការពារការជីំពាក់�ំណុ៍លវ័នួដក

៣. ត្តិមាា្ភាព

៤. ការកំណ៍ត្តិ់ត្តិនៃ�ឹប្រ�ក�សើ�យការទំទួំលខុសុ់ប្រត្តិូវ

• ផីល់ជូីនៈនូៈវផលិត្តិផល និៈងបេស្សវាកម្មមដែ�លស្សម្មព្រឹស្ស�បេ�នៈឹងត្តិព្រឹម្មូវការរ�ស់្សអត្តិិថិិជីនៈ

• ព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយភា�ស្សម្មព្រឹស្ស�នៃនៈផលិត្តិផល បេស្សវាកម្មម និៈង�ណីាញដែចកចាំយ

• ដ្ឋាកប់េចញនូៈវយនៈីការបេ��ម្មី �ការ�រ�បេចចកបេទស្សនៃនៈការលកម់្មនិៈស្សម្មព្រឹស្ស� និៈងការ�ងេំឱ្យយចុះហិត្តិថបេលខាបេល�កិចចស្សនៈា

•  កំណ៍ត្តិប់េ�លនៈបេយាបាយ និៈងបេរៀ�ចំឯកស្ថារឱ្យយបានៈលអរាំល់បេ�លអនុៈម្មត័្តិព្រឹបាកក់ម្មច� ព្រឹ�ម្មទាំងំបេធីុ�ការស្សបេព្រឹម្មចចិតី្តិបេដ្ឋាយដែផអកបេល��ត័្តិាមានៈ និៈង
លកេណ៍ៈវនិៈិចិយ័ស្សម្មព្រឹស្ស�

• បេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សរបាយការណ៍៍ឥណ៍ទាំនៈ ដែ�លអាចរកបានៈកនុង�រ�ិទម្មូលដ្ឋាា នៈ

• រកាគុណ៍ភា�ផល�ព័្រឹត្តិ

• បេល�កទឹកចិត្តិី�ុគគលិកបេ��ម្មី �អនុៈម្មត័្តិព្រឹបាកក់ម្មច�ដែ�លមានៈគុណ៍ភា�

• ធានាថា គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ នឹៈងតាម្មដ្ឋានៈទ�ផារ បេហិ�យបេ�ើ�យត្តិ�បេ�នៈឹងហានិៈភិយ័នៃនៈ�ំណុ៍លដែ�លបានៈបេក�នៈបេ��ងខុ័ស់្ស

• ដ្ឋាកប់េចញនូៈវបេ�លនៈបេយាបាយ នៈិង�ំបេណ៍� រការបេរៀ�ចំឯកស្ថារបេ��ម្មី �ឱ្យយមានៈត្តិមាើ ភា�បេល�លកេខុណ៍ឌ ផលិត្តិផល និៈងត្តិនៃម្មើ

• ព្រឹបាព្រឹស័្សយទាំកទ់ងជាម្មយួអតិ្តិថិិជីនៈកនុងបេ�លបេវលាស្សម្មរម្មយ នៈិងតាម្មរយៈ�ណីាញស្សម្មព្រឹស្ស�

• ចាំត្តិវ់ធិានៈការឱ្យយបានៈព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈប់េ��ម្មី �ធានា�ល់ការយល់�ឹងរ�ស់្សអត្តិិថិិជីនៈ រមួ្មទាំងំ�ពំ្រឹទ�ល់ការស្សបេព្រឹម្មចចិត្តិរី�ស់្សអត្តិិថិិជីនៈ

• ព្រឹគ�ព់្រឹគងព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការរ�ស់្សខុើួនៈព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយនិៈរនៈរីភា� បេ��ម្មី �ផីល់បេស្សវាកម្មមឱ្យយបានៈរយៈបេ�លដែវង

• ស្សព្រឹម្មួលបេ�លនៈបេយាបាយកំណ៍ត្តិត់្តិនៃម្មើរ�ស់្សខុើួនៈ  ឱ្យយស្សម្មព្រឹស្ស�នឹៈងផលព្រឹ�បេយាជីនៈរ៍�ស់្សអត្តិិថិិជីនៈ

• វភិាគត្តិនៃម្មើផលិត្តិផល និៈងបេស្សវាកម្មមរ�ស់្សខុើួនៈ បេដ្ឋាយបេធុៀ�បេ�នឹៈងស្សមាមាព្រឹត្តិហិិរញ្ញញ វត្តិថុដែ�លខុើួនៈមានៈ



ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់ អត្រូ��ឹ | របាយការណ៍៍ត្រូបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៥២
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arded D ece m ber 2020Sanjay Sinha

៥. ការអនួវុតិ្តិការង្វារប្រ�ក�សើ�យការសើ�រព នួ�ងមានួភាពប្រតឹ្តិ�ប្រតូ្តិវចំំសើពាះអត្តិ�ថិ�ជីនួ

៦. ការរក្សាការស់មាា្ត្តិ់រ�ស់់អត្តិ�ថិ�ជីនួ

៧. យនួិការស់ប្រមា�់សើ�ះប្រស្ថាយ�ណ៍ះឹង

• បេល�កកម្ម័ស់្សការអនុៈវត្តិីឱ្យយបានៈព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹតូ្តិវ និៈងការបេ�រ�ចំបេ�ះអត្តិិថិិជីនៈព្រឹស្ស�តាម្មព្រឹកម្មស្ស�លធុម្មា

•  កំណ៍ត្តិប់េ�លការណ៍៍ និៈង�ំបេណ៍� រការបេរៀ�ចំឯកស្ថារ បេ��ម្មី �ព្រឹ�ឆ្នាំងំបេ�នឹៈងការបេរ �ស្សបេអ�ង កនុងការបេព្រឹជី�ស្សបេរ �ស្សអត្តិិថិិជីនៈ នៈិងការដ្ឋាកល់កេខុណ៍ឌ បេល�
អតិ្តិថិិជីនៈ

• ធានាថា ព្រឹបាកក់ម្មច�ព្រឹតូ្តិវព្រឹ�ម្មូលបេដ្ឋាយ�ុគគលិក ឬភាន កង់ារព្រឹ�ម្មូលព្រឹបាកប់ានៈព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹត្តិូវ

• អនុៈវត្តិីជាព្រឹ��ន័ៈធព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយព្រឹ�សិ្សទធភា�បេ��ម្មី �ការ�រ នៈិងតាម្មដ្ឋានៈការលួច�នៈើំ

• ធានាថាសំ្សណ៍ងធានារាំា�រ់ង ព្រឹត្តិូវបានៈ�ំបេណ៍� រការព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយភា�ព្រឹត្តិឹម្មព្រឹត្តិូវ និៈងទាំនៈប់េ�លបេវលាបេដ្ឋាយនៃ�គូស្សហិការ

• ធានាថា គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ នឹៈងព្រឹត្តិួត្តិ�ិនិៈត្តិយ និៈង�ពំ្រឹទ�ល់អត្តិិថិជិីនៈព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយភា�បេស្ថាម ះព្រឹត្តិង ់និៈងការបេ�រ�

• ធានាថា ទិនៈននៈយ័រ�ស់្សអតិ្តិថិិជីនៈព្រឹតូ្តិវបានៈរកាសុ្សវត្តិថិភា� នៈិងរកាការស្សមាៃ ត្តិ់

• ធានាថា អត្តិិថិិជីនៈព្រឹតូ្តិវបានៈជូីនៈ�ំណឹ៍ងជាម្មុនៈអំ��ឯកជីនៈភា�នៃនៈទិនៈននៈយ័ និៈងសំុ្សការយល់ព្រឹ�ម្មចំបេ�ះការបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សទិនៈននៈយ័រ�ស់្ស�ួក�ត្តិ់

• �បេងើ�ត្តិព្រឹ��ន័ៈធដែ�លមានៈព្រឹ�សិ្សទធភា�បេ��ម្មី �ទទួល និៈងបេដ្ឋាះព្រឹស្ថាយ�កយ�ណឹី៍ងរ�ស់្សអតិ្តិថិិជីនៈ

• ជូីនៈ�ំណឹ៍ង�ល់អត្តិិថិិជីនៈអំ��សិ្សទធិកនុងការ�ិឹង និៈងរបេ�ៀ�ដ្ឋាក�់កយ�ណឹី៍ង

• បេព្រឹ��ព្រឹបាស់្ស�ត័្តិាមានៈបេចញ���កយ�ណឹី៍ងបេ��ម្មី �បេរៀ�ចំព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការ នៈិងដែកលម្មអគុណ៍ភា�ផលិត្តិផល និៈងបេស្សវាកម្មម



�បេភទបង់ពន�

ពន�េលើ្របាកច់ំណូល

២០២០ ជាេរៀល ២៥.៤៦៦.៦០៦.៣២៩

២០១៩ ជាេរៀល ២៩.៩៩១.៦២៧.០០០

្របាករ់េំដះពន�េលើ
្របាកច់ំណូល

ពន�កតទុ់ក

ពន�េលើ្របាកេ់បៀវត្សរ ៍

ពន�េផ្សងៗ

សរបុទឹក្របាកប់ងព់ន�

២០២០ ជាេរៀល ៦.៧៦៩.៦៧៩.៥៤៦

២០១៩ ជាេរៀល ៦.០៦៦.២៣២.០០០

២០២០ ជាេរៀល២២.២៨៧.៤៦៩.៧៦៤

២០១៩ ជាេរៀល ២១.១៧៣.០៣៤.០០០

២០២០ ជាេរៀល ៦១.៥៤៧.០២៥.៦៣៣

២០១៩ ជាេរៀល ៦៥.៤៥១.៣៩០.៣៧០

២០២០ ជាេរៀល ៦.៨៩៦.៩៦៨.៩៩៤

២០១៩ ជាេរៀល ៨.១៣៤.៨៣៨.០០០

២០២០ ជាេរៀល ១២៦.៣០១.០០០

២០១៩ ជាេរៀល ៨៥.៦៥៩.៣៧០

របាាយក្តីារណ៍៍ប�់�ន្នធ

របាយការណ៍៍រ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០៥៣



សំព្រឹម្ម�់របាាយក្តីារណ៍៍
ហាិរញ្ជាញវត្តិថ�
ស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ�ញ្ញច�ន់ៃថិៃទ�31 ដែខុធុនូ ឆ្នាំន 2ំ020

៥៥ របាយការណ៍៍រ�ស់្សព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល

៥៩ របាយការណ៍៍រ�ស់្សស្សវនៈករឯករាំជីយ

៦១ របាយការណ៍៍ស្ថាថ នៈភា�ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ
៦២ របាយការណ៍៍លទធផលបេ�ញបេលញ

៦៣ របាយការណ៍៍�ដែព្រឹម្ម�ព្រឹមួ្មលម្មូលធុនៈ

៦៤ របាយការណ៍៍លំហូិរស្ថាចព់្រឹបាក់

របាយការណ៍៍រ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០ ៥៤



របាយការណ៍៍របស់់ អម្រឹ�តឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៥៥

របាាយក្តីារណ៍៍របសំ់ព្រឹក្តីុម្មព្រឹបឹក្តីាាភិិបាាល

ព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាលរ�ស់្ស ព្រឹកមុ្មហុុិនៈអព្រឹម្មតឹ្តិ ម្ម.ក (“ព្រឹកុម្មហុុិនៈ”) �ងាា ញរបាយការណ៍៍រ�ស់្សខុើួនៈ និៈងរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈ នានៃថិៃទ�31 ដែខុធុនូ 
ឆ្នាំន ២ំ០២០ នៈិងស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ�ញ្ញច�។់

�ត័្តិាមានៈអំ��ព្រឹកុម្មហុុិនៈ
ព្រឹកុម្មហុុិនៈ ព្រឹតូ្តិវបានៈ�បេងើ�ត្តិបេ��ងបេ�ព្រឹ�ះរាំជាណាចព្រឹកកមុ័្មជា នៈងិព្រឹតូ្តិវបានៈចុះ�ញ្ញា �អាជី�វកម្មមជាម្មយួព្រឹកសួ្សង�ណិ៍ជីាកម្មម ជាព្រឹកុម្មហុុិនៈឯកជីនៈទទួលស្ថាគ ល់
ខុុស្សព្រឹត្តិូវមានៈកព្រឹម្មតិ្តិបេព្រឹកាម្មបេលខុចុះ�ញ្ញា � ០០០០៥៩៨១ នានៃថិៃទ�១០ ដែខុកកើដ្ឋា ឆ្នាំន ២ំ០០០។

កនុងឆ្នាំន ២ំ០០១ ធុនា�រជាត្តិិនៃនៈកម្ម័ុជា (“NBC”) បានៈផិល់អាជាា �ណ័៍ះ ម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុបេ�ព្រឹកុម្មហុុិនៈ។ បេ�នៃថិៃទ�២៧ ដែខុបេម្មស្ថា ឆ្នាំន ២ំ០០៧ បេយាងតាម្ម
ព្រឹ�កាស្សរ�ស់្សធុនា�រជាតិ្តិនៃនៈកមុ័្មជា បេលខុធុ៧-០៦-២០៩ ចុះនៃថិៃទ�១៣ ដែខុកញ្ជាញ  ឆ្នាំន ២ំ០០៦ ធុនា�រជាតិ្តិនៃនៈកម្ម័ុជា បានៈ�នីៈអាជាា �ណ័៍ះ រ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈ
ជាអាជាា �ណ័៍ះ អចិនៃហ្វ្រិនីៈយប៍េ��ម្មី �បេធីុ�ព្រឹ�ត្តិ�ិត្តិីកិារ ជាព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិរិញ្ញញ វត្តិថុ។ បេ�នៃថិៃទ�២២ ដែខុម្មករាំ ឆ្នាំន ២ំ០០៩ ធុនា�រជាត្តិនិៃនៈកម្ម័ុជាបានៈផីល់អាជាា �ណ័៍ះ
ឱ្យយព្រឹកុម្មហុុិនៈបេ��ម្មី �កាើ យជាព្រឹកុម្មហុុិនៈព្រឹគឹះស្ថាថ នៈម្ម�ព្រឹកូហិិរញ្ញញ វត្តិថុដែ�លទទួលព្រឹបាក�់បេញ្ញញ �។

ព្រឹកុម្មហុុិនៈព្រឹតូ្តិវបានៈកានៈក់ា�ប់េដ្ឋាយព្រឹកុម្មហុុិនៈ Advans S.A., SICAR (“ Advans SA” រ“ឺ ព្រឹកុម្មហុុិនៈបេម្ម”) ចំនួៈនៈ ៥៦,៨៤%។ ទ�ស្ថាន កក់ារកណីាលរ�ស់្ស
ព្រឹកុម្មហុុិនៈស្សថិត្តិបេ�ផះះបេលខុ ៨០ ផើូវ ៣១៥ ស្សងាើ ត្តិ�់ឹងកក ់២ ខុណ៍ឌ ទួលបេ�ក រាំជីធានៈ�ភិនបំេ�ញ ព្រឹ�ះរាំជាណាចព្រឹកកម្ម័ុជា។ 

ស្សកម្មមភា�អាជី�វកម្មមចម្មីងរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ គឺផីល់ឥណ៍ទាំនៈ ព្រឹបាកស់្សនៈស ំនៈិងបេស្សវាបេផសងៗបេទៀត្តិដែ�ល�ក�់ន័ៈធនៈឹងវស័ិ្សយហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ជូីនៈអត្តិិថិិជីនៈកនុង
ព្រឹសុ្សក តាម្មរយៈទ�ស្ថាន កក់ារកណីាលរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ ដែ�លមានៈទ�តាងំបេ�រាំជីធានៈ�ភិនបំេ�ញ នៈិងការយិាល័យស្ថាខាបេ�តាម្ម�ណីាបេខុត្តិី នៈិងព្រឹស្សុកនានា 

 បេ�កនុងព្រឹ�ះរាំជាណាចព្រឹកកម្ម័ុជា។

លទធផលហិិរញ្ញញ វត្តិថុ
លទធផលហិិរញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�រចិិទ�ញ្ញច �ន់ានៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០ ព្រឹត្តិូវបានៈលាត្តិព្រឹត្តិដ្ឋាង�ូចដែ�លបានៈ�ងាា ញបេ�កនុង
របាយការណ៍៍លទធផលបេ�ញបេលញបេ�បេល�ទំ�រ័បេលខុ ៦៣។ 

ភាគលាភិ
�ំុមានៈភាគលាភិព្រឹត្តិូវបានៈព្រឹ�កាស្ស ឬ �ងប់េ�កនុងឆ្នាំន បំេនាះបេទ។ ភាគលាភិចំនួៈនៈ ២០% ��ព្រឹបាកច់ំបេណ៍ញសុ្សទធស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ�ញ្ញច�ន់ានៃថិៃទ�៣១ 
ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០១៨ ដែ�លមានៈទឹកព្រឹបាកចំ់នៈួនៈ ១៨.០០៩.០១៦ �នៈប់េរៀល ព្រឹត្តិូវបានៈទូទាំត្តិជូ់ីនៈភាគទុនៈនិៈកបេ�នៃថិៃទ�៣០ ដែខុកកើដ្ឋា ឆ្នាំន ២ំ០១៩។

បេ��ម្មទុនៈ
កនុងអំ�ុងឆ្នាំន បំេនៈះ ម្មនិៈមានៈការ�ើ ស់្ស�ីូរភាគទុនៈនិៈករ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈបេទ។

ទុនៈ�ព្រឹម្មុង និៈងសំ្សវធិានៈធុនៈ
�ំុមានៈការដែព្រឹ�ព្រឹ�ួលជាស្ថារវនិៈបេ�បេល�ទុនៈ�ព្រឹមុ្មង និៈងសំ្សវធិានៈធុនៈបេ�កនុងការយិ�របិេចិទបេនៈះបេទ បេល�កដែលងដែត្តិ �ដែព្រឹម្ម�ព្រឹម្មួលដែ�លព្រឹតូ្តិវបានៈ�ងាា ញកនុង
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ។

ការរ�ំឹងទុកការខាត្តិ�់ងឥ់ណ៍ទាំនៈ និៈង�ុបេរព្រឹ�ទាំនៈ
មុ្មនៈបេ�លដែ�លរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈព្រឹតូ្តិវបានៈបេរៀ�ចំបេ��ង ព្រឹកមុ្មព្រឹ�កឹាភិបិាលបានៈចាំត្តិវ់ធិានៈការស្សម្មព្រឹស្ស��ក�់ន័ៈធបេ�នៈងឹការលុ�បេចាំល
ឥណ៍ទាំនៈ នៈងិ�ុបេរព្រឹ�ទាំនៈអាព្រឹកកប់េ�អតិ្តិថិជិីនៈ និៈងការបេធីុ�សំ្សវធិានៈធុនៈស្សព្រឹមា�ក់ារខាត្តិ�ងឥ់ណ៍ទាំនៈដែ�លរ�ឹំងទុក បេហិ�យព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាលបេជីឿជាកថ់ា
រាំល់ ឥណ៍ទាំនៈនៈងិ�ុបេរព្រឹ�ទាំនៈអាព្រឹកកប់េ�អតិ្តិថិជិីនៈ ព្រឹត្តិវូបានៈលុ�បេចាំល នៈងិសំ្សវធិានៈធុនៈព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈព់្រឹត្តិវូបានៈកណំ៍ត្តិប់េ��ង ស្សព្រឹមា�ក់ារខាត្តិ�ងឥ់ណ៍ទាំនៈ
ដែ�លរ�ំឹងទុក នៈិង�ុបេរព្រឹ�ទាំនៈបេ�អតិ្តិថិជិីនៈ។

នាការយិ�របិេចិទនៃនៈរបាយការណ៍៍បេនៈះ បេដ្ឋាយដែផអកបេ�តាម្មកព្រឹម្មតិ្តិនៃនៈការយល់�ឹង ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល�ំុបានៈ�ឹង��កាលៈបេទស្សៈណាម្មយួដែ�លអាចនៈឹង
�ណីាលឲ្យយការលុ�បេចញចំនៈួនៈនៃនៈឥណ៍ទាំនៈអាព្រឹកកនិ់ៈង�ុបេរព្រឹ�ទាំនៈបេ�អតិ្តិថិិជីនៈ���ញ្ញា � ឬ ចំនៈួនៈនៃនៈការបេធុី�សំ្សវធិានៈធុនៈបេល�ការខាត្តិ�ងឥ់ណ៍ទាំនៈដែ�ល
រ�ំឹងទុកកនុងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុកនុងព្រឹ�មានៈចំនួៈនៈម្មនិៈព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈជ់ាស្ថារវនៈីបេនាះបេ��យ។



របាយការណ៍៍របស់់ អម្រឹ�តឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៥៦

ព្រឹទ�យស្សកម្មម
មុ្មនៈបេ�លដែ�លរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈព្រឹត្តិូវបានៈបេរៀ�ចំបេ��ង ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលបានៈចាំត្តិវ់ធិានៈការស្សម្មព្រឹស្ស�នានា បេ��ម្មី �ឈានៈ�ល់ការ
អះអាងថាព្រឹទ�យស្សកម្មមដែ�លទំនៈងជាម្មនិៈអាចលកប់ានៈ ឬ ម្មនិៈអាចបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សបានៈកនុងត្តិនៃម្មើ�ូចដែ�លកត្តិព់្រឹតាកនុង�ញ្ញា �គណ៍បេនៈយយរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈបេនាះ 
ព្រឹតូ្តិវបានៈកត្តិព់្រឹតាឲ្យយបេស្សម�នៈឹងត្តិនៃម្មើដែ�លនឹៈងអាចព្រឹ�ម្មូលម្មកវញិបានៈជាកដ់ែស្សីង។

នាកាល�របិេចទិនៃនៈរបាយកាណ៍៍បេនៈះ ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលព្រឹកុម្មហុុិនៈ�ំុបានៈ�ឹង��ព្រឹ�តឹ្តិិិការណ៍៍ណាម្មយួ ដែ�លអាច�ណិាលឲ្យយត្តិនៃម្មើនៃនៈព្រឹទ�យស្សកម្មមបេ�កនុង
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ មានៈការយល់ព្រឹច�ំ ឬម្មនិៈស្សម្មព្រឹស្ស�ជាស្ថារវនិៈបេនាះបេទ បេល�កដែលងដែត្តិ�ដែព្រឹម្ម�ព្រឹមួ្មលដែ�លព្រឹតូ្តិវបានៈ�ងាា ញកនុង
កំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់បេល�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ។

វធិុ�ស្ថាហ្វ្រិស្សិកំណ៍ត្តិត់្តិនៃម្មើ 
នាកាល�របិេចិទនៃនៈរបាយការណ៍៍បេនៈះ ព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាល�ំុបានៈ�ឹង��កាលៈបេទស្សៈណាម្មយួ ដែ�លបានៈបេក�ត្តិបេ��ង បេហិ�យបេធីុ�ឲ្យយ�ាះ�ល់�ល់ការអនុៈវតិ្តិនៈ៍
វធិុ�ស្ថាហ្វ្រិស្សកំិណ៍ត្តិត់្តិនៃម្មើព្រឹទ�យស្សកម្មម នៈងិព្រឹទ�យអកម្មមបេ�កនុងរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈមានៈការយល់ព្រឹចលំ ឬ ម្មនិៈស្សម្មព្រឹស្ស�ជាស្ថារវនីៈបេនាះបេទ។ 

�ំណុ៍លយថាបេហិតុ្តិ និៈង�ំណុ៍លបេផសងៗ
នាកាល�របិេចិទនៃនៈរបាយការណ៍៍បេនៈះ៖

•  �ំុមានៈ�នៈះុកបេល�ព្រឹទ�យស្សកម្មម រ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈដែ�លបេក�ត្តិមានៈចាំ��់�កាល�របិេចិទនៃនៈការយិ�របិេចិទ �ញ្ញច �ស់្សព្រឹមា�ក់ារធានា�ំណុ៍លរ�ស់្ស�ុគគល
ណាមាន កប់េ��យ និៈង

•  �ំុមានៈ�ំណុ៍លយថាបេហិតុ្តិទាំកទ់ងនឹៈងព្រឹកុម្មហុុិនៈដែ�លបានៈបេក�ត្តិបេ��ងចាំ��់�កាល�របិេចិទនៃនៈការយិ�របិេចិទ�ញ្ញច� ់បេព្រឹ����ំណុ៍លដែ�លមានៈ
 ទាំកទ់ងនឹៈងស្សកម្មមភា�អាជី�វកម្មមព្រឹ�ព្រឹកត្តិ�រ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ។

ដែផអកតាម្មម្មតិ្តិបេយា�ល់រ�ស់្សព្រឹកមុ្មព្រឹ�កឹាភិបិាលព្រឹកុម្មហុុិនៈ �ំុមានៈ�ំណុ៍លយថាបេហិតុ្តិ ឬ �ណុំ៍លបេផសងបេទៀត្តិ រ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈ ដែ�លអាច ឬ ទំនៈងកាើ យជា
កាត្តិ�ីកចិចកនុងអ�ុំងរយៈបេ�លម្មយួឆ្នាំន  ំ�នាះ ��់�ការយិ�របិេចិទ�ញ្ញច�ប់េនៈះ ដែ�លនឹៈងមានៈ ឬ អាចមានៈឥទធ�ិលជាស្ថារវនៈបិេ�បេល�លទធភា�រ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈ
កនុងការ�ំបេ�ញកាត្តិ�ីកិចចរ�ស់្សខុើួនៈបេ�បេ�ល�ំណុ៍លទាំងំបេនាះ�ល់ការកំណ៍ត្តិស់្សងបេនាះបេទ។

ការដែព្រឹ�ព្រឹ�ួលកាលៈបេទស្សៈ
គិត្តិព្រឹតឹ្តិម្មកាល�របិេចិទនៃនៈរបាយការណ៍៍បេនៈះ ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលម្មនិៈបានៈ�ឹង��កាលៈបេទស្សៈណាម្មយួ ដែ�លម្មនិៈបានៈដែវកដែញកបេ�កនុងរបាយការណ៍៍បេនៈះ 

 ឬរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ ដែ�លអាច�ណិាលឱ្យយចំនៈួនៈទឹកព្រឹបាកដ់ែ�លបានៈ�ងាា ញកនុងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុមានៈភា�ម្មនិៈព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹតូ្តិវជា
ស្ថារវនៈិបេនាះបេទ។

តាម្មម្មតិ្តិបេយា�ល់រ�ស់្សព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាល លទធផលនៃនៈព្រឹ�តិ្តិ�តិី្តិការរ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈកនុងការយិ�របិេចិទ របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុបេនៈះ ម្មនិៈមានៈផល�ាះ�ល់
ជាស្ថារវនៈីបេដ្ឋាយស្សកម្មមភា�ព្រឹ�ត្តិិ�តិី្តិការ ឬ ព្រឹ�ឹត្តិីិការណ៍៍ណាម្មយួដែ�លមានៈលកេណ៍ៈជាស្ថារវនៈី នៈិងម្មនិៈព្រឹ�ព្រឹកត្តិ�បេនាះបេទ។

ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលកម៏ានៈម្មតិ្តិផងដែ�រថា បេ�កនុងចបេនាើ ះបេ�លចាំ��់�ការយិ�របិេចិទ�ញ្ញច � ់�ល់ការយិ�របិេចិទនៃនៈរបាយការណ៍៍បេនៈះ �ំុមានៈចំណាត្តិថ់ាន ក់
ស្សកម្មមភា�ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការ ឬ ព្រឹ�ឹតិី្តិការណ៍៍ណាម្មយួដែ�លមានៈលកេណ៍ៈជាស្ថារវនៈី និៈង ម្មនិៈព្រឹ�ព្រឹកត្តិ�បេក�ត្តិមានៈបេ��ង ដែ�លអាចនាឲំ្យយ�ាះ�ល់�ល់លទធផល
នៃនៈព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ កនុងការយិ�របិេចទិដែ�លរបាយការណ៍៍បេនៈះបានៈបេរៀ�ចំបេ��ងបេនាះបេទ។

ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីកិារម្មនិៈព្រឹ�ព្រឹកត្តិ�
បេ�កនុងម្មតិ្តិបេយា�ល់រ�ស់្សព្រឹកមុ្មព្រឹ�កឹាភិបិាល លទធផលព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីកិាររ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈកនុងការយិ�របិេចិទរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុបេនៈះ ម្មនិៈមានៈផល�ាះ�ល់ជា
ស្ថារវនីៈបេដ្ឋាយស្សកម្មមភា�ព្រឹ�ត្តិ�ិត្តិីកិារ ឬ ព្រឹ�តឹ្តិីកិារណ៍៍ណាម្មយួដែ�លមានៈលកេណ៍ៈជាស្ថារវនីៈ និៈងម្មនិៈព្រឹ�ព្រឹកត្តិ�បេនាះបេទ។ ព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាលកម៏ានៈម្មតិ្តិផង
ដែ�រថា បេ�កនុងចបេនាើ ះបេ�លចាំ��់�ការយិ�របិេចិទ�ញ្ញច� ់�ល់ការយិ�របិេចិទនៃនៈរបាយការណ៍៍បេនៈះ �ំុមានៈចំណាត្តិថ់ាន កស់្សកម្មមភា�ព្រឹ�ត្តិ�ិត្តិីកិារ ឬព្រឹ�ឹត្តិីកិារណ៍៍
ណាម្មយួដែ�លមានៈលកេណ៍ៈជាស្ថារវនីៈ នៈងិ ម្មនិៈព្រឹ�ព្រឹកត្តិ�បេក�ត្តិមានៈបេ��ង ដែ�លអាចនាឲំ្យយ�ាះ�ល់�ល់លទធផលនៃនៈព្រឹ�ត្តិ�ិត្តិីកិាររ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈ កនុងការយិ
�របិេចិទដែ�លរបាយការណ៍៍បេនៈះបានៈបេរៀ�ចំបេ��ងបេនាះបេទ បេល�កដែលងដែត្តិ�ដែព្រឹម្ម�ព្រឹមួ្មលដែ�លព្រឹតូ្តិវបានៈ�ងាា ញកនុងកណំ៍ត្តិស់្សមាគ ល់បេល�របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុ។



របាយការណ៍៍របស់់ អម្រឹ�តឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៥៧

សើឈាា្ះ ត្តិំដែណ៍ង

�ណ៍ឌិ ត្តិ Claude Fernand Germain FALGON ព្រឹ�ធានៈព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកា

បេលាក កាយ �ូត្តិ អភិបិាលឯករាំជីយ (លាឈ�ន់ៃថិៃទ�១១ ដែខុតុ្តិលា ឆ្នាំន ២ំ០២០) 

បេលាក Paphon MANGKHALATHANAKUN អភិបិាល 

បេលាក John Andrew Charles MCGINLEY អភិបិាលឯករាំជីយ (លាឈ�ន់ៃថិៃទ�២៤ ដែខុកកើដ្ឋា ឆ្នាំន ២ំ០២០)

បេលាក បេព្រឹស្សង សំ្សឱ្យក អភិបិាលឯករាំជីយ 

បេលាក Steven Constantin DUCHATELLE អភិបិាល

អនកព្រឹស្ស� Estelle Julie DARIE ROUSSEAUX អភិបិាល

បេលាក ជា ផលាើ រនិៈ អភិបិាល

បេលាក Antonius Theodorus Maria Bruijnincka អភិបិាលឯករាំជីយ (បានៈដែត្តិងតាងំនៃថិៃទ�២៨ ដែខុកញ្ជាញ  ឆ្នាំន ២ំ០២០)

ស្សវនៈករ 
ព្រឹកុម្មហុុិនៈស្សវនៈកម្មមឯករាំជីយ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ជាស្សវនៈកររ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ។

ការកានៈក់ា�ភ់ាគហុុិនៈ រ�ស់្សព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល
ម្មនិៈមានៈស្សមាជីិកព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលណាមាន ក ់កានៈក់ា�ភ់ាគហុុិនៈបេដ្ឋាយ�ះ ល់រ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈបេនាះបេទ។

អត្តិថព្រឹ�បេយាជីនៈរ៍�ស់្សព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល
កនុងអំ�ុង និៈងនាការយិ�របិេចិទ�ញ្ញច �ប់េនៈះ �ំុមានៈកិចចព្រឹ�ម្មបេព្រឹ�ៀងណាម្មយួ ដែ�លកនុងបេនាះព្រឹកុម្មហុុិនៈជាភាគ�មាេ ង ដែ�លកម្មមវត្តិថុនៃនៈកិចចព្រឹ�ម្មបេព្រឹ�ៀងបេនាះ 

 
អាច�ងើលទធភា��ល់ស្សមាជិីកព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលណាមាន ក ់ឲ្យយទទួលបានៈនូៈវអត្តិថព្រឹ�បេយាជីនៈត៍ាម្មម្មបេធុាបាយបេផសងៗ �ូចជាការទិញភាគហុុិនៈ ឬ
�ណ័៍ះ �ំណុ៍លរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ ឬ រ�ស់្សស្ថាជី�វកម្មម�នៃទ។

�ំុមានៈស្សមាជិីកព្រឹកមុ្មព្រឹ�កឹាភិបិាលណាមាន កប់ានៈទទលួ ឬ មានៈសិ្សទធ ិបានៈនូៈវអត្តិថព្រឹ�បេយាជីនៈណ៍ាម្មយួតាម្មរយៈការចុះកិចចស្សនៈាបេធីុ�បេ��ងបេដ្ឋាយព្រឹកុម្មហុុិនៈ 
ជាម្មយួព្រឹកុម្មហុុិនៈដែ�លស្សមាជីកិព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាលបេនាះជាស្សមាជិីក ឬ កជ៏ាម្មយួព្រឹកមុ្មហុុិនៈណាម្មយួដែ�លព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាលបេនាះ មានៈផលព្រឹ�បេយាជីនៈ៍
ដែផនកហិិរញ្ញញ វត្តិថុជាស្ថារវនៈីបេ��យបេល�កដែលងដែត្តិបានៈ�ងាា ញបេ�កនុងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុបេនៈះ។ 

របាយការណ៍៍ស្សិ���ការទទួលខុុស្សព្រឹត្តិូវរ�ស់្សព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលបេល�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ
ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល ជាអនកទទួលខុុស្សព្រឹតូ្តិវបេ��ម្មី �ធានាអះអាងថា នូៈវរាំល់ជីំហិរជាស្ថារវនៈី របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ផិល់នូៈវទិ�ាភា��ិត្តិ នៈិងព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹត្តិូវ អំ��
ស្ថាថ នៈភា�ហិិរញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ នានៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០ នៈិងលទធផលហិិរញ្ញញ វត្តិថុ បេហិ�យនិៈងលំហូិរស្ថាចព់្រឹបាកស់្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ�ញ្ញច�ន់ា

 
នៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០ បេដ្ឋាយអនុៈបេលាម្មតាម្មស្សីងដ់្ឋាររបាយការណ៍៍ទាំកទ់ងនឹៈងហិិរញ្ញញ វត្តិថុអនៈរីជាតិ្តិ នៃនៈកម្ម័ុជា (“CIFRSs”)។

នូៈវរាំល់ជំីហិរជាស្ថារវនីៈ ព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាល ជាអនកទទួលខុុស្សព្រឹតូ្តិវបេ��ម្មី �ធានាអះអាងថា របាយការណ៍៍ ហិរិញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ នានៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០ 
 នៈិងស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ�ញ្ញច� ់ព្រឹត្តិូវបានៈបេរៀ�ចំ និៈង អនុៈបេលាម្មតាម្មCIFRSs។ ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល ព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយបេល�ការបេរៀ�ចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ 

ដែ�លបេធុី�បេ��ងបេដ្ឋាយគណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគង ដែ�លព្រឹត្តិូវបានៈត្តិព្រឹម្មូវឲ្យយ៖
•  អនុៈម្មត័្តិនូៈវបេ�លនៈបេយាបាយគណ៍បេនៈយយ ដែ�លស្សម្មព្រឹស្ស�បេដ្ឋាយដែផអកបេល�ការវនិៈិចិយ័ នៈិងការបាា នៈស់្ថាម នៈ បេដ្ឋាយស្សម្មបេហិតុ្តិផល និៈងព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយ

ការព្រឹ�ុងព្រឹ�យត័្តិន បេហិ�យនៈិងព្រឹត្តិូវអនុៈវត្តិិបេ�លនៈបេយាបាយទាំងំបេនាះបេដ្ឋាយមានៈស្សងគត្តិភា�

ព្រឹ�តឹ្តិិិការណ៍៍បេព្រឹកាយកាល�របិេចិទនៃនៈស្ថាថ នៈភា�ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ
បេព្រឹ���ព្រឹ�ឹតិី្តិការណ៍៍ដែ�លព្រឹតូ្តិវបានៈ�ងាា ញបេ�កនុងកំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់បេល�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុបេនៈះ គឺម្មនិៈមានៈព្រឹ�ឹត្តិីិការណ៍៍ណាម្មយួដែ�លបានៈបេក�ត្តិបេ��ង
�នាះ ��់�ការយិ�របិេចិទនៃនៈស្ថាថ នៈភា�ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ដែ�លបានៈលាត្តិព្រឹត្តិដ្ឋាង ឬ ដែកដែព្រឹ�បេនាះបេទ។

ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល
ស្សមាស្សភា�នៃនៈព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាល បេ�កនុងអំ�ុងការយិ�របិេចិទ និៈងនាកាល�របិេចិទនៃនៈរបាយការណ៍៍បេនៈះរមួ្មមានៈ៖ 



របាយការណ៍៍របស់់ អម្រឹ�តឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៥៨

•  អនុៈបេលាម្មបេ�តាម្ម CIFRSs បេហិ�យព្រឹ�សិ្សនៈបេ��មានៈការព្រឹបាស្សចាំកណាម្មយួ បេ��ម្មី �ព្រឹ�បេយាជីនៈន៍ៃនៈការ�ងាា ញនូៈវទិ�ាភា��ិត្តិ និៈងព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹតូ្តិវ ព្រឹត្តិូវធានា
 ឲ្យយបានៈថាការព្រឹបាស្សចាំកបេនៈះព្រឹតូ្តិវបានៈដ្ឋាក�់ងាា ញ នៈងិ�នៈយល់ នៈងិកណំ៍ត្តិជ់ា�រមិាណ៍ស្ថាចព់្រឹបាកប់េ�កនុងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុឲ្យយបានៈស្សម្មព្រឹស្ស�

• រកាទុក�ញ្ញា �គណ៍បេនៈយយឲ្យយបានៈព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈ ់និៈងព្រឹ��ន័ៈធនៃនៈការព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនៈិត្តិយនៃផះកនុងឲ្យយមានៈព្រឹ�សិ្សទធភា�

•  បេរៀ�ចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ បេដ្ឋាយឈរបេល�ម្មូលដ្ឋាា នៈនៈិរនិៈរភា�នៃនៈ�ំបេណ៍� រការអាជី�វកម្មម បេល�កដែលងដែត្តិ កនុងករណ៍� ដែ�លព្រឹកុម្មហុុិនៈម្មនិៈអាច�និៈ
ស្សកម្មមភា�អាជី�វកម្មមនាបេ�លអនាគត្តិដែ�លគិត្តិទុកជាមុ្មនៈបានៈ និៈង

•  កំណ៍ត្តិប់េ�លនៈបេយាបាយរមួ្មស្សព្រឹមា�ព់្រឹកុម្មហុុិនៈ រាំល់ការស្សបេព្រឹម្មចជាស្ថារវនៈីដែ�លមានៈឥទធិ�លបេល�ព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីកិារអាជី�វកម្មម នៈិងលទធផលនៃនៈព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិ
ការ បេហិ�យព្រឹត្តិូវព្រឹបាក�ថាកិចចការទាំងំបេនៈះព្រឹត្តិូវបានៈ�ើុះ�ញ្ជាច ំងយាា ងស្សម្មព្រឹស្ស�កនុងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ។

គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងជាអនកទទួលខុុស្សព្រឹតូ្តិវ បេ��ម្មី �ធានាថា�ញ្ញា �គណ៍បេនៈយយស្សម្មព្រឹស្ស�ព្រឹតូ្តិវបានៈរកាទុកឲ្យយបានៈព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹត្តិូវស្សម្មបេហិតុ្តិផលព្រឹគ�ប់េ�ល ដែ�ល
លាត្តិព្រឹត្តិដ្ឋាង�ងាា ញអំ��ស្ថាថ នៈភា�ហិិរញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ បេហិ�យនៈិងធានាថា�ញ្ញា �គណ៍បេនៈយយអនុៈបេលាម្មតាម្មព្រឹ��ន័ៈធគណ៍បេនៈយយដែ�លបានៈចុះ�ញ្ញា �។ 

 គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងកជ៏ាអនកទទួលខុុស្សព្រឹតូ្តិវកនុងការដែថិរកាព្រឹទ�យស្សកម្មមរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ ដែ�លបេហិតុ្តិ�ូចបេនៈះបេហិ�យ ព្រឹតូ្តិវចាំត្តិវ់ធិានៈការស្សម្មព្រឹស្ស� ស្សព្រឹមា�់
ការទ�ស់្ថាើ ត្តិ ់និៈងដែស្សីងរកកំហុិស្សបេចត្តិនា និៈង ភា�ម្មនិៈព្រឹ�ព្រឹកត្តិ�បេផសងៗ។

ព្រឹកុម្មព្រឹ�កឹាភិបិាល�ញ្ជាា កថ់ា ព្រឹកុម្មហុុិនៈបានៈអនុៈវតិ្តិតាម្មលកេខុណ៍ឌ ត្តិព្រឹមូ្មវចាំបំាចន់ានា �ូចដែ�លបានៈ�ញ្ជាា ក ់ខាងបេល�កនុងការបេរៀ�ចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ។

ការអនុៈម្មត័្តិបេល�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ
ព្រឹកុម្មព្រឹ�ឹកាភិបិាលព្រឹកុម្មហុុិនៈ សូ្សម្មអនុៈម្មត័្តិបេល� របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ បេដ្ឋាយរមួ្មមានៈទាំងំកំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់ភាា �ម់្មកជាម្មយួ ដែ�លបានៈ�ងាា ញព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹតូ្តិវ 

 បេ�រាំល់នូៈវរាំល់ជំីហិរជាស្ថារវនីៈ បេ�បេល�ស្ថាថ នៈភា�ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ រ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈនានៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០ នៈិងលទធផលហិិរញ្ញញ វត្តិថុ បេហិ�យនិៈងលំហូិរ
ស្ថាចព់្រឹបាក ់រ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ��នៃថិៃទ�១ ដែខុម្មករាំ ឆ្នាំន ២ំ០២០ �ល់នៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០ បេដ្ឋាយអនុៈបេលាម្មតាម្មស្សងិដ់្ឋាររបាយការណ៍៍
ទាំកទ់ងនឹៈងហិិរញ្ញញ វត្តិថុអនៈរីជាតិ្តិ នៃនៈកម្ម័ុជា។



របាយការណ៍៍របស់់ អម្រឹ�តឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៥៩

ម្មតិ្តិបេយា�ល់
បេយ�ងខុាុបំានៈបេធីុ�ស្សវនៈកម្មមបេ�បេល�របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈអព្រឹម្មតឹ្តិ ម្ម.ក(“ព្រឹកុម្មហុុិនៈ”) ដែ�លមានៈរបាយការណ៍៍ស្ថាថ នៈភា�ហិរិញ្ញញ វត្តិថុនានៃថិៃទ�៣១ 
ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០ និៈងរបាយការណ៍៍លទធផលបេ�ញបេលញ របាយការណ៍៍�ដែព្រឹម្ម�ព្រឹមួ្មលម្មលូធុនៈ នៈងិ របាយការណ៍៍លំហូិរស្ថាចព់្រឹបាក ់ស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ
�ញ្ញច� ់បេហិ�យនៈិងកំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់បេល�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ដែ�លរមួ្មមានៈបេស្សចកី�ស្សបេងេ�នៃនៈបេ�លនៈបេយាបាយគណ៍បេនៈយយសំ្សខានៈ់ៗ ។

តាម្មម្មតិ្តិបេយា�ល់រ�ស់្សបេយ�ងខុាុ ំ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុដែ�លមានៈភាា �ម់្មកជាម្មយួទាំងំបេនៈះ ផីល់នូៈវទិ�ាភា��ិត្តិព្រឹបាក� នៈិងព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹតូ្តិវបេល�ស្ថាថ នៈភា�
ហិរិញ្ញញ វត្តិថុ រ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈ នានៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០ ព្រឹ�ម្មទាំងំលទធផលហិរិញ្ញញ វត្តិថុ នៈងិលំហូិរស្ថាចព់្រឹបាក ់រ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈ ស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ�ញ្ញច� ់
បេដ្ឋាយអនុៈបេលាម្មបេ�តាម្មស្សីងដ់្ឋាររបាយការណ៍៍ទាំកទ់ងនឹៈងហិិរញ្ញញ វត្តិថុអនៈីរជាតិ្តិ នៃនៈកម្ម័ុជា (“CIFRSs”)។ 

ម្មូលដ្ឋាា នៈកនុងការផីល់ម្មតិ្តិបេយា�ល់ 
បេយ�ងខុាុ ំបានៈបេធីុ�ស្សវនៈកម្មមបេដ្ឋាយអនុៈបេលាម្មបេ�តាម្មស្សីងដ់្ឋារអនៈីរជាតិ្តិស្សី���ស្សវនៈកម្មម នៃនៈកម្ម័ុជា (“CISAs”)។ ការទទួលខុុស្សព្រឹត្តិូវរ�ស់្សបេយ�ងខុាុ ំ បេយាង
តាម្មស្សីងដ់្ឋារទាំងំបេនាះ ព្រឹតូ្តិវបានៈ�រយិាយ�ដែនៈថម្មបេ�កនុងដែផនកនៃនៈ ការទទួលខុុស្សព្រឹត្តិូវរ�ស់្សស្សវនៈករចំបេ�ះការបេធុី�ស្សវនៈកម្មមបេល�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ នៃនៈ
របាយការណ៍៍រ�ស់្សបេយ�ងខុាុ ំ។ បេយ�ងខុាុ  ំមានៈភា�ឯករាំជីយ��ព្រឹកុម្មហុុិនៈ បេដ្ឋាយអនុៈបេលាម្មបេ�តាម្មព្រឹ�កាស្សសី្ស���ព្រឹកម្មស្ស�លធុម្មាវ �ជាា ជី�វៈរ�ស់្សគណ៍បេនៈយយករ 
និៈងស្សវនៈករជំីនាញ ដែ�លបេចញបេដ្ឋាយរាំជីរដ្ឋាា ភិបិាលនៃនៈព្រឹ�ះរាំជាណាចព្រឹកកម្ម័ុជា បេហិ�យបេយ�ងខុាុកំប៏ានៈ�ំបេ�ញនូៈវទនួំៈលខុុស្សព្រឹតូ្តិវខាងស្ស�លធុម្មាបេផសងបេទៀត្តិ
រ�ស់្សបេយ�ងខុាុ  ំបេដ្ឋាយព្រឹស្ស�បេ�តាម្មត្តិព្រឹម្មវូការនៃនៈព្រឹ�កាស្សបេនៈះ។ បេយ�ងខុាុ បំេជីឿជាកថ់ាភិស្សិុតាងស្សវនៈកម្មម ដែ�លបេយ�ងខុាុបំានៈទទលួ គឺព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈ ់និៈងស្សម្មព្រឹស្ស� 
បេ��ម្មី �ជាម្មូលដ្ឋាា នៈស្សព្រឹមា�ម់្មតិ្តិបេយា�ល់រ�ស់្សបេយ�ងខុាុ ំ។

�ត័្តិាមានៈបេផសងៗ
�ត័្តិាមានៈបេផសងបេទៀត្តិដែ�លទទលួបានៈ នាកាល�របិេចិទរបាយការណ៍៍ស្សវនៈករ រមួ្មមានៈរបាយការណ៍៍រ�ស់្សព្រឹកមុ្មព្រឹ�កឹាភិបិាលដែ�លមានៈដែចងកនុង ទ�ំរ័ទ�៥៧ 
�ល់៦០។ គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងមានៈទំនៈួលខុុស្សព្រឹតូ្តិវ ចំបេ�ះ�ត័្តិាមានៈបេផសងៗបេនៈះ។

ម្មតិ្តិបេយា�ល់រ�ស់្សបេយ�ងខុាុ បំេល�របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុ�ំុព្រឹគ��ណិ៍�ប់េល��ត័្តិាមានៈបេផសងៗបេនៈះបេទ បេហិ�យបេយ�ងខុាុកំម៏្មនិៈ�ងាា ញកនុងទព្រឹម្មងណ់ាម្មយួ នៃនៈបេស្សចកី�
ស្សនៈនិដ្ឋាា នៈដែ��ធានាអះអាង បេ�បេល��ត័្តិាមានៈបេផសងៗបេនៈះដែ�រ។

ទាំកទិ់នៈនឹៈងការបេធីុ�ស្សវនៈកម្មមរ�ស់្សបេយ�ងខុាុ បំេល�របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុ ទនួំៈលខុុស្សព្រឹត្តិវូរ�ស់្សបេយ�ងខុាុ  ំគឺការអានៈ�ត័្តិាមានៈបេផសងៗបេនៈះ បេហិ�យ�ចិាំរណាថា បេត្តិ�
�ត័្តិាមានៈបេផសងៗបេនៈះ មានៈភា�ខុុស្ស�ន ជាស្ថារវនីៈឬបេទ ជាម្មយួរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុ ឬ ចបំេណ៍ះ�ឹងរ�ស់្សបេយ�ងខុាុ ដំែ�លទទលួបានៈបេ�កនុងការបេធីុ�ស្សវនៈកម្មម 
ឬថាបេត្តិ��ត័្តិាមានៈបេផសងៗបេនៈះមានៈ កហុំិស្ស�គងជាស្ថារវនីៈឬបេទ។ បេដ្ឋាយដែផអកបេល�ការងារដែ�លបានៈអនុៈវតី្តិ ព្រឹ�សិ្សនៈបេ��បេយ�ងខុាុសំ្សនៈនដិ្ឋាា នៈថា មានៈកំហុិស្ស�គងជា
ស្ថារវនៈបិេល��ត័្តិាមានៈបេផសងៗបេនៈះ បេយ�ងខុាុតំ្តិព្រឹមូ្មវឲ្យយរាំយការណ៍៍តាម្មភា�ជាកដ់ែស្សងិ។ បេយ�ងខុាុ �ំុំមានៈអី�ដែ�លព្រឹត្តិវូរាំយការណ៍៍ចំបេ�ះ�ត័្តិាមានៈបេផសងៗបេនៈះបេទ។

ការទទួលខុុស្សព្រឹត្តិូវរ�ស់្សគណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគង និៈងអនកទទួល�នៈះុកបេល�អភិបិាលកិចចចំបេ�ះរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ
គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគង ជាអនកទទលួខុុស្សព្រឹតូ្តិវចំបេ�ះការបេរៀ�ចំ នៈងិការ�ងាា ញទិ�ាភា��តិ្តិព្រឹបាក� នៈងិព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹត្តិវូនៃនៈ   របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុ បេដ្ឋាយអនុៈបេលាម្មបេ�តាម្ម 
CIFRSs បេហិ�យនៈិងមានៈការទទួលខុុស្សព្រឹតូ្តិវចំបេ�ះព្រឹ��ន័ៈធព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនៈិត្តិយនៃផះកនុង ដែ�លគណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងគិត្តិថាមានៈភា�ចាំបំាចក់នុងការបេរៀ�ចំរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ដែ�ល�ំុមានៈកំហុិស្ស�គងជាស្ថារវនៈី ដែ�ល�ណីាលម្មក��ការដែកើង�នៈើ ំឬការភានៈព់្រឹច�ំ។

បេ�កនុងការបេរៀ�ចំរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញ វត្តិថុ គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងជាអនកទទួលខុុស្សព្រឹត្តិវូកនុងការវាយត្តិនៃម្មើលទធភា�  និៈរនីៈរភា�អាជី�វកម្មមរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ នៈងិបេធីុ�ការ
លាត្តិព្រឹត្តិដ្ឋាង នូៈវ�ញ្ជាា ទាំងំឡាយណាដែ�លទាំកទ់ងនឹៈងនិៈរនៈីរភា�អាជី�វកម្មម នៈិងការបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សម្មូលដ្ឋាា នៈនិៈរនៈីរភា�អាជី�វកម្មមបេ�កនុងព្រឹ��ន័ៈធគណ៍បេនៈយយ
រ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ បេល�កដែលងដែត្តិកនុងករណ៍� គណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគងមានៈ�ំណ៍ងរលំាយ ឬ�ញ្ញិ��ំ់បេណ៍� រការព្រឹ�ត្តិិ�ត្តិីិការ រ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ ឬ ក�៏ម នៈម្មបេធុាបាយ
ជាកល់ាកណ់ាម្មយួបេទៀត្តិបេព្រឹ���បេនៈះ។

អនកទទួល�នៈះុកបេល�អភិបិាលកិចចមានៈទំនួៈលខុុស្សព្រឹតូ្តិវកនុងការព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយបេម្ម�លបេល��ំបេណ៍� រនៃនៈការរាំយការណ៍៍អំ��ហិិរញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ។

�ញ្ជាា បេផសងៗ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុរ�ស់្សព្រឹកមុ្មហុុិនៈស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ នៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០១៩ ព្រឹត្តិវូបានៈបេធីុ�ស្សវនៈកម្មមបេដ្ឋាយស្សវនៈករបេផសង ដែ�លបានៈ�បេញ្ញចញម្មតិ្តិ
ដែ�លម្មនិៈមានៈការដែកដែព្រឹ� បេ�បេល�របាយការណ៍៍ទាំងំបេនាះ បេ�នៃថិៃទ�២៦ ដែខុម្ម�នា ឆ្នាំន ២ំ០២០។

ជូីនៈចំបេ�ះ៖ ភាគទុនៈនិៈកនៃនៈ ព្រឹកុម្មហុុិនៈអព្រឹម្មតឹ្តិ ម្ម.ក

របាាយក្តីារណ៍៍របសំ់សំវន្នក្តីរឯក្តីរាជ្យយ



របាយការណ៍៍របស់់ អម្រឹ�តឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៦០

ការទទួលខុុស្សព្រឹត្តិូវរ�ស់្សស្សវនៈករចំបេ�ះការបេធុី�ស្សវនៈកម្មមបេល�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ
បេ�ល�ំណ៍ងរ�ស់្សបេយ�ងខុាុ ំ គឺបេ��ម្មី �ទទួលបានៈនូៈវការធានាអះអាងដែ�លស្សម្មបេហិតុ្តិផលថា របាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញ វត្តិថុទាំងំមូ្មលម្មនិៈមានៈកំហុិស្ស�គងជា
ស្ថារវនិៈ ដែ�ល�ណិាលម្មក��ការដែកើង�នៈើ ំឬ ការភានៈព់្រឹច� ំបេហិ�យបេធីុ�ការបេចញផាយរបាយការណ៍៍រ�ស់្សស្សវនៈករដែ�លរមួ្មមានៈម្មតិ្តិបេយា�ល់រ�ស់្សបេយ�ងខុាុ។ំ 

 ការធានាអះអាងដែ�លស្សម្មបេហិតុ្តិផល គឺជាការធានាអះអាងកព្រឹម្មតិ្តិខុ័ស់្សម្មយួ �ាុដែនីៈម្មនិៈដែម្មនៈជាការធានាថាការងារស្សវនៈកម្មមដែ�លព្រឹ�ព្រឹ�ឹត្តិីបេ�បេដ្ឋាយ
អនុៈបេលាម្មតាម្មសី្សងដ់្ឋារអនីៈរជាត្តិិស្សី���ស្សវនៈកម្មមនៃនៈកមុ័្មជា ដែត្តិងដែត្តិរកបេឃី�ញកំហុិស្ស�គងជាស្ថារវនៈីដែ�លមានៈបេនាះបេទ។ កំហុិស្ស�គងអាចបេក�ត្តិបេចញ��ការ
ដែកើង�នៈើំ ឬ ការភានៈព់្រឹច�ំ នៈិងព្រឹត្តិូវបានៈចាំត្តិទុ់កថាជាស្ថារវនៈ ីព្រឹ�សិ្សនៈបេ��កំហុិស្ស�គងទាំងំអស់្សបេនាះ (ដែត្តិម្មយួ ឬ �ញ្ញចូ ល�ន ជារមួ្ម) អាចមានៈឥទធិ�លបេល�
ការស្សបេព្រឹម្មចចិត្តិីដែផនកបេស្ស�ាកិចចរ�ស់្សអនកបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សបេដ្ឋាយដែផអកបេល�មូ្មលដ្ឋាា នៈរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុទាំងំបេនៈះ។

ជាដែផនកម្មយួនៃនៈការងារស្សវនៈកម្មមដែ�លអនុៈបេលាម្មតាម្ម CISAs បេយ�ងខុាុបំានៈបេធីុ�ការវនិៈចិិយ័ នៈងិរការនូៈវចម្មៃល់ព្រឹ�ក�បេដ្ឋាយវជិាា ជី�វៈកនុង�បំេណ៍� រការស្សវនៈកម្មម។ 
 បេយ�ងខុាុ ំកប៏ានៈ៖

•  កំណ៍ត្តិ ់នៈិ ងវាយត្តិនៃម្មើហានៈិ ភិ័យនៃនៈកំហុិស្ស�គងជាស្ថារវនៈី នៃនៈរបាយការណ៍៍ ហិិ រញ្ញញ វត្តិថុ ដែ�ល�ណីាលម្មក�� ការដែកើង�នៈើ ំឬ ការភានៈព់្រឹច�ំ �បេងើ� ត្តិ 
នៈិ ងអនុៈវត្តិីនៈិត្តិិវធិុ�ស្សវនៈកម្មមដែ�លបេ�ើ�យត្តិ�បេ�នឹៈងហានិៈភិយ័ទាំងំបេនាះ បេហិ�យព្រឹ�ម្មូលភិស្សីុតាងស្សវនៈកម្មមឲ្យយបានៈព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈ ់នៈិងស្សម្មព្រឹស្ស�ស្សព្រឹមា�់
ផីល់ជាមូ្មលដ្ឋាា នៈកនុងការ�បេញ្ញច ញម្មតិ្តិបេយា�ល់រ�ស់្សបេយ�ងខុាុ ំ។ ហានៈិភិយ័ដែ�លម្មនិៈអាចរកបេឃី�ញកំហុិស្ស�គងជាស្ថារវនីៈ ដែ�ល�ណីាលម្មក��ការ
ដែកើង�នៈើមំានៈកព្រឹម្មតិ្តិខុស់័្សជាងហានៈភិិយ័ដែ�លម្មនិៈអាចរកបេឃី�ញកហុំិស្ស�គង ដែ�ល�ណីាលម្មក��ការភានៈព់្រឹច� ំបេព្រឹ�ះថាការដែកើង�នៈើអំាច�ក�់ន័ៈធ
នៈឹងការឃុី�ឃីិត្តិ ការ�នៈើ ំការលុ�បេចញបេដ្ឋាយបេចត្តិនា ការរាំយការណ៍៍ម្មនិៈព្រឹតឹ្តិម្មព្រឹត្តិូវ ឬ ម្មនិៈបេ�រ�តាម្មព្រឹ��ន័ៈធព្រឹតួ្តិត្តិ�ិនៈិត្តិយនៃផះកនុង។

•  ដែស្សីងយល់អំ��ព្រឹ��ន័ៈធព្រឹត្តិួត្តិ�ិនិៈត្តិយនៃផះកនុងដែ�ល�ក�់ន័ៈធនឹៈងការងារស្សវនៈកម្មម បេ��ម្មី ��បេងើ�ត្តិជានៈ�តិ្តិវធិុ�ស្សវនៈកម្មម ដែ�លស្សម្មព្រឹស្ស�បេ�តាម្មកាលៈបេទស្សៈ 
�ាុដែនៈីម្មនិៈដែម្មនៈស្សព្រឹមា�ប់េ�ល�ំណ៍ងបេ��ម្មី ��បេញ្ញចញម្មតិ្តិបេយា�ល់បេល�ព្រឹ�សិ្សទធភា�នៃនៈការព្រឹត្តិួត្តិ�ិនៈិត្តិយនៃផះកនុងរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈបេទ។

•  វាយត្តិនៃម្មើភា�ស្សម្មព្រឹស្ស�នៃនៈបេ�លនៈបេយាបាយគណ៍បេនៈយយដែ�លបានៈបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្ស និៈងភា�ស្សម្មបេហិតុ្តិផលនៃនៈការបាា នៈស់្ថាម នៈគណ៍បេនៈយយ នៈិងការ 
�ងាា ញដែ�លជា�ទ់ាំកទ់ងបេផសងបេទៀត្តិដែ�លបេធុី�បេ��ងបេដ្ឋាយគណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគង។

•  បេធុី�បេស្សចកី�ស្សនៈនិដ្ឋាា នៈបេ�បេល�ភា�ស្សម្មព្រឹស្ស�នៃនៈការបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សម្មូលដ្ឋាា នៈនិៈរនៈីរភា�អាជី�វកម្មម បេ�កនុងព្រឹ��ន័ៈធ គណ៍បេនៈយយបេដ្ឋាយគណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹគង  នៈិង
តាម្មរយៈភិស្សីុតាងស្សវនៈកម្មមដែ�លទទួលបានៈ បេយ�ងខុាុ បំេធីុ�ការស្សនៈនដិ្ឋាា នៈ ថាបេត្តិ�មានៈវតី្តិមានៈនៃនៈភា�ម្មនិៈព្រឹបាក�ព្រឹ�ជាជាស្ថារវនីៈទាំកទ់ងនឹៈងព្រឹ�តឹ្តិីកិារណ៍៍
ឬលកេខុណ៍ឌ ទាំងំឡាយណាដែ�លនាឲំ្យយមានៈការស្សងសយ័ជាស្ថារវនីៈបេ�បេល�នៈិរនីៈរភា�នៃនៈ�ំបេណ៍� រការអាជី�វកម្មមរ�ស់្សព្រឹកុម្មហុុិនៈ។ ព្រឹ�សិ្សនៈបេ��បេយ�ង
ស្សនៈនដិ្ឋាា នៈថាមានៈវតី្តិមានៈនៃនៈភា�ម្មនិៈព្រឹបាក�ព្រឹ�ជាជាស្ថារវនីៈ បេយ�ងខុាុតំ្តិព្រឹមូ្មវឲ្យយទាំញចណំា�អ់ារម្មមណ៍៍ កនុងរបាយការណ៍៍ស្សវនៈករបេល�កណំ៍ត្តិស់្សមាគ ល់
�ក�់ន័ៈធដែ�លមានៈបេ�កនុងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ ឬព្រឹ�សិ្សនៈបេ��កំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់បេនៈះ�ំុមានៈលកេណ៍ៈព្រឹគ�ព់្រឹ�នៈប់េទបេនាះ បេយ�ងខុាុ ំនឹៈងបេធីុ�ការដែកដែព្រឹ�
ម្មតិ្តិបេយា�ល់រ�ស់្សបេយ�ងខុាុ ំ។ ការស្សនៈនិដ្ឋាា នៈរ�ស់្សបេយ�ងខុាុ ំ គឺ�ឹងដែផអកបេល�ភិស្សីុតាងស្សវនៈកម្មមដែ�លទទួលបានៈរហូិត្តិ�ល់នៃថិៃបេចញរបាយការណ៍៍

 ស្សវនៈករ។ ដែត្តិបេទាំះជាយាា ងណាកប៏េដ្ឋាយ ព្រឹ�ឹត្តិីិការណ៍៍ ឬលកេខុណ៍ឌ នាបេ�លអនាគត្តិ កអ៏ាច�ងើឲ្យយព្រឹកុម្មហុុិនៈម្មនិៈអាច�នៈីនិៈរនៈីរភា�រ�ស់្សអាជី�វកម្មម
បានៈផងដែ�រ។

•  វាយត្តិនៃម្មើការដ្ឋាក�់ងាា ញ ទព្រឹម្មង ់នៈិងមាតិ្តិកាទាំងំព្រឹស្សុងនៃនៈរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ រមួ្ម�ញ្ញចូ លទាំងំកំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់បេផសងៗ និៈងវាយត្តិនៃម្មើថាបេត្តិ�
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្តិថុ តំ្តិណាងឲ្យយព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការ នៈិងព្រឹ�ឹត្តិីិការណ៍៍ដែ�លជាម្មូលដ្ឋាា នៈបេ��ម្មី �ស្សបេព្រឹម្មចបានៈនូៈវការ�ងាា ញ�ព៏្រឹត្តិឹម្មព្រឹត្តិូវ។

កនុងចំបេណាម្ម�ញ្ជាា �នៃទបេទៀត្តិ បេយ�ងខុាុ ំបានៈបេធីុ�ការទំនាកទ់ំនៈងជាម្មយួអនកទទួល�នៈះុកបេល�អភិបិាលកិចចអំ��វសិ្ថាលភា� នៈិងបេ�លបេវលាដែ�លបានៈ
បេព្រឹ�ងទុក នៃនៈការងារស្សវនៈកម្មម និៈងរ�កគំបេហិ�ញសំ្សខានៈ់ៗ  រមួ្ម�ញ្ញចូ លផងដែ�រនូៈវ កងីះខាត្តិសំ្សខានៈ់ៗ  បេ�បេល�ព្រឹ��ន័ៈធព្រឹត្តិួត្តិ�ិនិៈត្តិយនៃផះកនុង ដែ�លបេយ�ងខុាុ រំក
បេឃី�ញកនុងបេ�លបេធុី�ស្សវនៈកម្មម។



របាយការណ៍៍របស់់ អម្រឹ�តឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០៦១

របាាយក្តីារណ៍៍សំថាន្នភិា�ហាិរញ្ជាញវត្តិថ�
នានៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០

កំណ៍ត្តិ់ស់មាា្ល់ នៃថិៃទំី៣១ ដែខុធ្ុូ ឆ្នាំា្ំ២០២០ នៃថិៃទំី៣១ ដែខុធ្ុូ ឆ្នាំា្ំ២០១៩

�ុលាើ រអាបេម្មរកិ 
(កំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់

បេលខុ ២.១)

ស្សម្មម្មូល�នៈប់េរៀល �ុលាើ រអាបេម្មរកិ 
(កំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់

បេលខុ ២.១)

ស្សម្មម្មូល�នៈប់េរៀល 

ប្រទំព្យស់ក�ម

ស្ថាចព់្រឹបាកក់នុងនៃ� ៤ ៤៣.៣១៣.០៤០ ១៧៥.២០១.២៤៤ ៤៨.២២៣.៨៧៦ ១៩៦.៥១២.២៩៦

ស្សម្មតុ្តិលយជាម្មយួធុនា�រជាត្តិិ  
នៃនៈកម្ម័ុជា ៥ ២៩១.១១៤.០៩២ ១.១៧៧.៥៥៦.៥០៣ ៩៤.០៥២.៧៣៦ ៣៨៣.២៦៤.៩០២

ស្សម្មតុ្តិលយជាម្មយួធុនា�របេផសងៗ ៦ ៣,៥២៧,៧២៧ ១៤.២៦៩.៦៥៧ ៧.០៥៨.៦២៧ ២៨.៧៦៣.៩០៣

ព្រឹទ�យស្សកម្មមហិិរញ្ញញ វត្តិថុបេ�ត្តិនៃម្មើ
ស្សម្មព្រឹស្ស�តាម្មលទធផលចំណូ៍ល
បេ�ញបេលញ ៧ ១.១៦៨.១១៩ ៤.៧២៥.០៤៥ ១.១៦៨.១១៩ ៤.៧៦០.០៨៤

ឥណ៍ទាំនៈ និៈង �ុបេរព្រឹ�ទាំនៈបេ�
អតិ្តិថិជិីនៈ ៨ ១.០០៦.៧៧៦.៩២៥ ៤.០៧២.៤១២.៦៦១ ៩៧២.១៧៤.៧៦៦ ៣.៩៦១.៦១២.១៧៣

សិ្សទធិនៃនៈការបេព្រឹ��ព្រឹបាស់្សព្រឹទ�យស្សកម្មម ៩ ១៦.២៩៣.២២៨ ៦៥.៩០៦.១០៧ ១៦.៧៥២.២៥៨ ៦៨.២៦៥.៤៥០

ព្រឹទ�យ និៈង�រកិាេ រ ១០ ៥.៣៣១.៦៩៧ ២១.៥៦៦.៧១៥ ៤.១៧៤.៣៥១ ១៧.០១០.៤៨១

ព្រឹទ�យស្សកម្មមអរ�ូ� ១១ ៥.៤៦៩.៨៣៦ ២២.១២៥.៤៨៦ ១.៨៩៩.១៧៦ ៧.៧៣៩.១៤២

�នៈធ�នៈាជាព្រឹទ�យស្សកម្មម ១២ ៣.៩០៧.៨៨៤ ១៥.៨០៧.៣៩១ ២.៦៦១.៨៤៣ ១០.៨៤៧.០០៩

ព្រឹទ�យស្សកម្មមបេផសងៗ ១៣ ២.៤៧៤.៨៩៦ ១០.០១០.៩៦០ ២.១៩៩.២៧៤ ៨.៩៦២.០៤៣

ប្រទំព្យស់ក�មស់រុ� ១.៣៧៩.៣៧៧.៤៤៤ ៥.៥៧៩.៥៨១.៧៦៩ ១.១៥០.៣៦៥.០២៦ ៤.៦៨៧.៧៣៧.៤៨៣

ប្រទំព្យអក�ម នួ�ង�ូលធ្នួ

ប្រទំព្យអក�ម

ព្រឹបាក�់បេញ្ញញ �រ�ស់្សអត្តិិថិិជីនៈ ១៤ ៦៧៧.៩៣៤.៤៤៧ ២.៧៤២.២៤៤.៨៣៨ ៥៤១.៦៦៣.៦៦៩ ២.២០៧.២៧៩.៤៥៣

ព្រឹបាកក់ម្មច� ១៥ ៤០៩.០២៩.០៣០ ១.៦៥៤.៥២២.៤២៨ ៣៦៤.៦៥១.១៨៩ ១.៤៨៥.៩៥៣.៥៩៧

�ំណុ៍ល�ំបេ�ញបេល�បេ��ម្មទុនៈ ១៦ ៥៨.៥៥៨.៣៦៧ ២៣៦.៨៦៨.៥៩៦ ៣៩.៧២៥.១១៤ ១៦១.៨៧៩.៨៤០

�ំណុ៍លភិតិ្តិស្សនៈា ១៧ ១៥.៣៤០.១៧២ ៦២.០៥០.៩៩៧ ១៥.៦៤៩.០៦១ ៦៣.៧៦៩.៩២៣

អត្តិថព្រឹ�បេយាជីនៈ�ុ៍គគលិក ១៨ ៤.៩៨៨.៨៩៩ ២០.១៨០.០៩៥ ៦.១៣១.៨៨៦ ២៤.៩៨៧.៤៣៤

�ំណុ៍ល�នៈធបេល�ព្រឹបាកច់ំណូ៍ល ១២ ៦.៦៦៦.២២៩ ២៦.៩៦៤.៨៩៨ ៧.៣១៩.៨២១ ២៩.៨២៨.២៧១

�ំណុ៍លបេផសងៗ ១៩ ៣.២០៦.៣៦៧ ១២.៩៦៩.៧៥៨ ១.៥៤៩.០៣៤ ៦.៣១២.៣១៤

ប្រទំព្យអក�មស់រុ� ១.១៧៥.៧២៣.៥១១ ៤.៧៥៥.៨០១.៦១០ ៩៧៦.៦៨៩.៧៧៤ ៣.៩៨០.០១០.៨៣២

�ូលធ្នួ

បេ��ម្មទុនៈ ២០ ២៩.៦៦៦.៨២៨ ១២០.០០២.៣២០ ២៩.៤៤៨.៤២២ ១២០.០០២.៣២០

ទុនៈ�ព្រឹមុ្មង ២១ ៩៣.០២៥.៨០២ ៣៧៦.៤២០.៥៦៧ ៩២.៧៤២.៥៧២ ៣៨០.៥៤៤.៩៧២

ព្រឹបាកច់ំបេណ៍ញរកាទុក ៨០.៩៦១.៣០៣ ៣២៧.៣៥៧.២៧២ ៥១.៤៨៤.២៥៨ ២០៧.១៧៩.៣៥៩

�ូលធ្នួស់រុ� ២០៣.៦៥៣.៩៣៣ ៨២៣.៧៨០.១៥៩ ១៧៣.៦៧៥.២៥២ ៧០៧.៧២៦.៦៥១

ប្រទំព្យអក�ម នួ�ង�ូលធ្នួស់រុ� ១.៣៧៩.៣៧៧.៤៤៤ ៥.៥៧៩.៥៨១.៧៦៩ ១.១៥០.៣៦៥.០២៦ ៤.៦៨៧.៧៣៧.៤៨៣



របាយការណ៍៍របស់់ អម្រឹ�តឹ | របាយការណ៍៍ម្រឹបចាំឆំំ្នាំ២ំ០២០ ៦២

របាាយក្តីារណ៍៍លទិធផលសេ�ញសេលញ
ស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ�ញ្ញច�ន់ៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០

កំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់ ស់ប្រមា�់ការិយ�រិសើចំេទំ�ញ្ញច�់
នៃថិៃទំី៣១ ដែខុធ្ុូ ឆ្នាំា្ំ២០២០

ស់ប្រមា�់ការិយ�រិសើចំេទំ�ញ្ញច�់
នៃថិៃទំី៣១ ដែខុធ្ុូ ឆ្នាំា្ំ២០១៩

�ុលាើ រអាបេម្មរកិ 
(កំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់

បេលខុ ២.១)

ស្សម្មម្មូល�នៈប់េរៀល �ុលាើ រអាបេម្មរកិ 
(កំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់

បេលខុ ២.១)

ស្សម្មម្មូល�នៈប់េរៀល 

ចំណូ៍ល��ការព្រឹបាក់ ២២ ១៦២.១៧៣.៣៤១ ៦៦១.១៨០.៧១២ ១៤៥.៧៥៦.២២៣ ៥៩០.៦០៤.២១៦

ចំណាយបេល�ការព្រឹបាក ់ ២៣ (៧២.០២០.០៥៩) (២៩៣.៦២៥.៧៨០) (៥៧.០២៣.១១៥) (២៣១.០៥៧.៦៦០)

ចំំណ៍ូលពីការប្របាក់ស់ុទំធ ៩០.១៥៣.២៨២ ៣៦៧.៥៥៤.៩៣២ ៨៨.៧៣៣.១០៨ ៣៥៩.៥៤៦.៥៥៦

ចំណូ៍លបេល�នៃថិើបេស្សវា នៈិងកនៃព្រឹម្មបេជី�ងស្ថារ ២៤ ២.៨៧១.៨១២ ១១.៧០៨.៣៧៧ ២.៧០១.០៣៦ ១០.៩៤៤.៥៩៩

ចំណាយបេល�នៃថិើបេស្សវា នៈិងកនៃព្រឹម្មបេជី�ងស្ថារ ២៥ (៩៥០.០១៣) (៣.៨៧៣.២០៤) (៦២៦.៤២៤) (២.៥៣៨.២៦៩)

ចំំណ៍ូលនៃថិឹសើស់វា នួ�ងកនៃប្រ�សើជីើងស្ថារស់ុទំធ ១.៩២១.៧៩៩ ៧.៨៣៥.១៧៣ ២.០៧៤.៦១២ ៨.៤០៦.៣៣០

សំ្សវធិានៈធុនៈបេល�ការខាត្តិ�ងឥ់ណ៍ទាំនៈ
រ�ំឹងទុក (“ECLs”) ២៦ (៤.១៨៧.១១១) (១៧.០៧០.៨៥៣) (៣១០.១៧៥) (១.២៥៦.៨២៩)

ចំណូ៍លព្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីិការបេផសងៗ ២៧ ១.៤៨០.១៦២ ៦.០៣៤.៦២១ ៩៥៩.៣៧៨ ៣.៨៨៧.៣៩៩

(ខាត្តិ)/ចំបេណ៍ញ ��ការ�ិូររ�ូិយ�ណ័៍ះ  សុ្សទធ (៧៣.០០៧) (២៩៧.៦៥១) ៩៤៣.៨៦៥ ៣.៨២៤.៥៤២

ចំំណ៍ូលប្រ�ត្តិ��ត្តិដ�ការសើផ្ត្សងៗស់ុទំធ (២.៧៧៩.៩៥៦) (១១.៣៣៣.៨៨៣) ១.៥៩៣.០៦៨ ៦.៤៥៥.១១២

ចំណាយបេល��ុគគលិក ២៨ (៣៥.៤៣០.៧៣៨) (១៤៤.៤៥១.១១៨) (៣២.៧៨០.៩៣៩) (១៣២.៨២៨.៣៦៣)

ចំណាយទូបេ� និៈងរ�ាបាល ២៩ (១៣.២៥៣.៨៦១) (៥៤.០៣៥.៩៩១) (១១.៦២២.២០៥) (៤៧.០៩៣.១៧៦)

ចំណាយរលំស់្ស ៣០ (៥.០៥១.៩៩៧) (២០.៥៩៦.៩៩៣) (៤.៧៩៨.២១៤) (១៩.៤៤២.៣៦២)

ចំំសើណ៍ញប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�ការ ៣៥.៥៥៨.៥២៩ ១៤៤.៩៧២.១២០ ៤៣.១៩៩.៤៣០ ១៧៥.០៤៤.០៩៧ 

ចំណាយ�នៈធបេល�ព្រឹបាកច់ំណូ៍ល ១២ (៧.០៩៣.១១១) (២៨.៩១៨.៦១២) (៨.៨៤៤.៦២៦) (៣៥.៨៣៨.៤២៦)

ចំំសើណ៍ញស់ុទំធស់ប្រមា�់ការិយ�រិសើចំេទំ ២៨.៤៦៥.៤១៨ ១១៦.០៥៣.៥០៨ ៣៤.៣៥៤.៨០៤ ១៣៩.២០៥.៦៧១

ធាត្តិុនៃនួចំំសើណ៍ញសើផ្ត្សង

ធាតុ្តិដែ�លម្មនិៈបេធុី�ការរាំយការណ៍៍បេ��ងវញិ
បេ�ចំបេនៈញ ឬខាត្តិ

លបេម្មអៀង��ការដែព្រឹ�ស្សព្រឹមួ្មលរ�ូិយ�ណ័៍ះ ៦១០.២៦២ - (៨៨៥.៦១០) -

ចំំណ៍ូលសើពញសើលញស់រុ�ស់ប្រមា�់ 
ការិយ�រិសើចំេទំ ២៩.០៧៥.៦៨០ ១១៦.០៥៣.៥០៨ ៣៣.៤៦៩.១៩៤ ១៣៩.២០៥.៦៧១
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កំណ៍ត្តិ ់
ស្សមាគ ល់

ស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ�ញ្ញច�់
នៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០

ស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ�ញ្ញច�់
នៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០១៩

�ុលាើ រអាបេម្មរកិ 
(កំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់

បេលខុ ២.១)

ស្សម្មម្មូល�នៈប់េរៀល �ុលាើ រអាបេម្មរកិ 
(កំណ៍ត្តិស់្សមាគ ល់

បេលខុ ២.១)

ស្សម្មម្មូល�នៈប់េរៀល

លំហិូរស្ថាចំ់ប្របាក់បានួពីស់ក�មភាពប្រ�ត្តិ��ត្តិដ�ការ

ស្ថាច់ំប្របាក់ស់ុទំធបានួពី (សើប្រ�ើប្របាស់់កុ�ង)
ស់ក�មភាពប្រ�ត្តិ��ត្តិដ�ការ ៣១ ១១៥.២៤៩.៧៩២ ៤៦៩.៨៧៣.៤០៥ (៧៧.៥៦៥.១៦៨) (៣១៤.២៩៤.០៥៧)

លំហិូរស្ថាចំ់ប្របាក់បានួពីស់ក�មភាពវិនួ�សើ�គឺ

ការទិញ ៖

ប្រទំព្យ នួ�ង�រិកាា្រ ១០ (២.៦១៨.៣៦៩) (១០.៦៧៥.០៩០) (១.០៩៧.០៤១) (៤.៤៤៥.២១០)

ប្រទំព្យស់ក�មអរូ�ី ១១ (២.៦៤២.៧១៦) (១០.៧៧៤.៣៥៣) (៥៨៣.៧៨៥) (២.៣៦៥.៤៩៥)

ការវិនួ�សើ�គឺទុំនួរយៈសើពលខុឹី (១០០.០៧៤) (៤០៤.៨០១) - -

ការវិនួ�សើ�គឺ ៧ -   -   (៨៥៧.៥៣៦) (៣.៤៧៤.៧៣៦)

ស្ថាចព់្រឹបាកប់ានៈ��ការលកព់្រឹទ�យ និៈង�រកិាេ រ ១០ ៣០.៦០៣ ១២៤.៧៦៧ ១២.៣៨៥ ៥០.១៨៣ 

ស្ថាច់ំប្របាក់ស់ុទំធសើប្រ�ើប្របាស់់កុ�ង 
ស់ក�មភាពវិនួ�សើ�គឺ (៥.៣៣០.៥៥៦) (២១.៧២៩.៤៧៧) (២.៥២៥.៩៧៧) (១០.២៣៥.២៥៨)

លំហូិរស្ថាចព់្រឹបាកប់ានៈ��ស្សកម្មមភា� 
ហិិរញ្ញញ �ីទាំនៈ

ស្ថាចព់្រឹបាកប់ានៈ�� ៖

   ព្រឹបាកក់ម្មច� ១៥ ១៩៥.៥៥១.០៦២ ៧៩៧.២៦១.៦៨០ ១២៥.៦៨៥.០០១ ៥០៩.២៧៥.៦២៣

   �ំណុ៍ល�ំបេ�ញបេល�បេ��ម្មទុនៈ ១៦ ២១.៤២៧.៩៧៩ ៨៧.៣៦១.៨៦៩ ២៨.០០០.០០០ ១១៣.៤៥៦.០០០

ការទូទាំត្តិន់ៃនៈ ៖

   ព្រឹបាកក់ម្មច� ១៥ (១៥០.៩៦៧.២៣៣) (៦១៥.៤៩៣.៤០៨) (៨៦.៧៥៨.៦២២) (៣៥១.៥៤៥.៩៣៦)

   �ំណុ៍ល�ំបេ�ញបេល�បេ��ម្មទុនៈ ១៦ (៣.១០០.០០០) (១២.៦៣៨.៧០០) (១.២៥០.០០០) (៥.០៦៥.០០០)

   �ំណុ៍លភិតិ្តិស្សនៈា ១៧ (២.៥៣១.៨៣០) (១០.៣២២.២៦៩) (២.៣៤៦.០៧៥) (៩.៥០៦.២៩៧)

ភាគលាភិទូទាំត្តិប់េ�ភាគទុនៈនិៈក -   -   (៤.៤៤៤.៤៧៦) (១៨.០០៩.០១៦)

ស្ថាច់ំប្របាក់ស់រុ�បានួពីស់ក�មភាពហិ�រញ្ញញ�្បទានួ ៦០.៣៧៩.៩៧៨ ២៤៦.១៦៩.១៧២ ៥៨.៨៨៥.៨២៨ ២៣៨.៦០៥.៣៧៣

ការបេក�នៈបេ��ងនៃនៈស្ថាចព់្រឹបាក ់និៈងស្ថាចព់្រឹបាក ់
ស្សម្មម្មូល ១៧០.២៩៩.២១៤ ៦៩៤.៣១៣.១០០ (២១.២០៥.៣១៧) (៨៥.៩២៣.៩៤២)

ស្ថាចព់្រឹបាក ់និៈងស្ថាចព់្រឹបាកស់្សម្មម្មូលនាបេ��ម្ម
ការយិ�របិេចិទ ១០៤.១៨៣.៥៦៥ ៤២៤.៧៥៦.៣៩៥ ១២៧.០៩៨.១៤២ ៥១០.៦៨០.៣៣៦

លបេម្មអៀង��ការដែព្រឹ�ស្សព្រឹមួ្មលរ�ូិយ�ណ័៍ះ ២.១៧២.២២៧ - (១.៦៥៨.១២៧) -

ស្ថាច់ំប្របាក់ នួ�ងស្ថាចំ់ប្របាក់ស់��ូល 
នាចំុងការិយ�រិសើចំេទំ ៣២ ២៧៦.៦៥៥.០០៦ ១.១១៩.០៦៩.៤៩៥ ១០៤.២៣៤.៦៩៨ ៤២៤.៧៥៦.៣៩៤

ចំណូ៍ល��ការព្រឹបាកដ់ែ�លបានៈទទួល ១៦១.៧៧៨.៥២០ ៦៥៩.៥៧១.០២៧ ១៤៤.៤៧៧.៥៧៩ ៥៨៥.៤២៣.១៥០

ចំណាយបេល�ការព្រឹបាកដ់ែ�លបានៈ�ង់ ៦៥.១១១.៥៩៤ ២៦៥.៤៥៩.៩៦៧ ៥៤.៧៤៤.០២៣ ២២១.៨២២.៧៨៣

ភាគលាភិដែ�លទទួលបានៈ ៧.២៧ ២៩.១៣០ ១១៨.៧៦៤ ១៩.៦៦៣ ៧៩.៦៧៦

�ត័្តិាមានៈ�ដែនៈថម្មបេល�លំហូិរស្ថាចព់្រឹបាកព់្រឹ�តិ្តិ�ត្តិីកិារបានៈ��ការព្រឹបាក ់និៈងភាគលាភិ៖

របាាយក្តីារណ៍៍លំហាូរសំាច់ព្រឹបាាក្តី់
ស្សព្រឹមា�ក់ារយិ�របិេចិទ�ញ្ញច�ន់ៃថិៃទ�៣១ ដែខុធុនូ ឆ្នាំន ២ំ០២០



 ចំនួនេខត�្របតិបត�ិការ* 

បណ�ាញសាខា

១៥៦
១៥៥

២៥
ែខធ�ូ ឆ�  ំ២០២០

ែខធ�ូ ឆ�  ំ២០១៧

ែខធ�ូ ឆ�  ំ២០១៨

ែខធ�ូ ឆ�  ំ២០១៩

ែខធ�ូ ឆ�  ំ២០២០

២៥
ែខធ�ូ ឆ�  ំ២០១៩

២៥
ែខធ�ូ ឆ�  ំ២០១៨

២៥
ែខធ�ូ ឆ�  ំ២០១៧

 ចំនួន្រស�ក្របតិបត�ិការ  ចំនួនសាខា

១៩៧
ែខធ�ូ ឆ�  ំ២០២០

១៩៧
ែខធ�ូ ឆ�  ំ២០១៩

១៩៧
ែខធ�ូ ឆ�  ំ២០១៨

១៩៧
ែខធ�ូ ឆ�  ំ២០១៧

១៥៨
១៥៨

ទំនាកទ់ំនៈងលម្មអតិ្តិរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០៦៥



អាស់យ�ា្នួការិ�ល័យត្តិំ�ន់ួ

ត្តិំ�នួ់បាត្តិ់�ំ�ង នួ�ង�នាា្យមានួជ័ីយ

ត្តិំ�នួ់កំពង់ចាំ� នួ�ងត្្តិបូងឃ្មុំម�ំ

ត្តិំ�នួ់កំពង់ឆ្នាំា្ំង 

ត្តិំ�នួ់កំពង់ស់ុឺ 

ត្តិំ�នួ់កំពង់ធ្ំ 

ត្តិំ�នួ់កំពត្តិ ដែក� ប្រពះស់ីហិនុួ នួ�ងសើកាះកុង

1.  ផើូវជាត្តិិបេលខុ៥ ភូិម្ម ិដែព្រឹ�កម្មហាបេទ� ស្សងាើ ត្តិសី់្ថាយបេបាា  
ព្រឹកុងបាត្តិ�់ំ�ង បេខុត្តិបីាត្តិ�ំ់�ង

 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០៧៧ ៣៥៥ ៣៦៩
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: bb-accountant@Amret.com.kh

2.  ផើូវជាត្តិិបេលខុ៧ថិម� ភិូម្ម ិ០៦ ស្សងាើ ត្តិ ់វាលវង ់ព្រឹកុង កំ�ងច់ាំម្ម 
បេខុត្តិី កំ�ងច់ាំម្ម

 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០១២ ៦៣៤ ០៤៨
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: km-accountant@Amret.com.kh

3.  ភិូម្ម ិដែព្រឹស្សព្រឹ��ង ស្សងាើ ត្តិកំ់�ងឆ់្នាំន ងំ ព្រឹកុងកំ�ងឆ់្នាំន ងំ  
បេខុត្តិីកំ�ងឆ់្នាំន ងំ

 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០១២ ២០៥ ៧៤៧
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: kc-accountant@Amret.com.kh

4.  ផើូវជាត្តិិបេលខុ៤ ភូិម្ម ិ�ណិ៍ជីាកម្មម ស្សងាើ ត្តិ ់រការធុំ 
 ព្រឹកុង ចារម្មនៈ បេខុត្តិី កំ�ងស់្ស័ឺ

 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០១២ ៦៣៤ ០៤៩
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: ks-accountant@Amret.com.kh

5.  ផះះបេលខុ ៤១ ផើូវជាតិ្តិបេលខុ៦ ភូិម្ម ិ�ំរ �ជានៈខ់ាើ  
 ស្សងាើ ត្តិ ់�ំរ �ជានៈខ់ាើ  ព្រឹកុង ស្សះឹងដែស្សនៈ បេខុត្តិ ីកំ�ងធំ់ុ

 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០១២ ២៣៨ ១៧៦
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: kt-accountant@Amret.com.kh

6.  ភិូម្ម ិ១ឧស្សភា ស្សងាើ ត្តិ ់កំ�ងក់ណីាល ព្រឹកុង កំ�ត្តិ  
បេខុត្តិី កំ�ត្តិ

 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០១២ ៦៣៤ ០៤៤
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: kp-accountant@Amret.com.kh

តំ្តិ�នួ់ដែប្រពកតាមាក់ 

9.  ភិូម្ម ិដែព្រឹ�កតាមាក ់ឃុី ំដែព្រឹ�កតាមាក ់ព្រឹស្សុក ខុាចក់ណីាល  
បេខុត្តិ ីកណីាល

 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០១២ ៩២៤ ២៥១
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: pm-accountant@Amret.com.kh

តំ្តិ�នួ់នៃប្រពដែវង 

តំ្តិ�នួ់រត្តិនួគីឺរី 

តំ្តិ�នួ់សើស់ៀ�រា� 

តំ្តិ�នួ់ស្ថាា្យសើរៀង 

តំ្តិ�នួ់តាដែកវ 

10.  ភូិម្ម ិបេលខុ២ ស្សងាើ ត្តិ ់កំ�ងល់ាវ ព្រឹកុង នៃព្រឹ�ដែវង បេខុត្តិ ីនៃព្រឹ�ដែវង
 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០១២ ៦៣៤ ០៤៦
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: pv-accountant@Amret.com.kh

11.  ភូិម្ម ិជីយ័ជីំនៈះ ស្សងាើ ត្តិ ់ឡាបានៈបេស្សៀក ព្រឹកុង បានៈលុង បេខុត្តិិ រត្តិនៈគ�រ �
 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០៧៨ ៧៨៩ ៣១៣
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: rk-accountant@Amret.com.kh

12.  ភូិម្ម ិ�នាះ យចាំស់្ស ស្សងាើ ត្តិ ់ស្សើព្រឹកាម្ម ព្រឹកុង បេស្សៀម្មរាំ� បេខុត្តិី បេស្សៀម្មរាំ�
 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០១២ ៦១៤ ៤២០
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: sp-accountant@Amret.com.kh

13.  ភូិម្ម ិសួ្សនៈថិម� ស្សងាើ ត្តិ ់នៃព្រឹ�ឆ្នាំើ ក ់ព្រឹកុង សី្ថាយបេរៀង បេខុត្តិ ីសី្ថាយបេរៀង
 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០១២ ២០១ ៧៩៧
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: sr-accountant@Amret.com.kh

14. ភូិម្ម ិ�ូរ � ស្សងាើ ត្តិ ់រកាកនុង ព្រឹកុង �ូនៈដែកវ បេខុត្តិី តាដែកវ
 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០១២ ៦៣៤ ០៤៧
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: ta-accountant@Amret.com.kh

អាាសំយដ្ឋាាាន្នក្តីារិយាល័យត្តិំបន្ន់

8.  ផះះបេលខុ ៣៥ បេហិស ហាស់្ស អុ� ផើូវ ១៦៩ ស្សងាើ ត្តិ ់វាលវង ់ 
ខុណ៍ឌ  ៧ម្មករាំ ព្រឹកុង ភិនបំេ�ញ

 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០១២ ៨៩៤ ៧៦៨
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: pp-accountant@Amret.com.kh

តំ្តិ�នួ់ភិុំសើពញ 

  អ�របេលខុ៨០, ភូិម្ម ិ៧ ស្សងាើ ត្តិ�់ឹងកកទ់�២ ខុណ៍ឌ ទួលបេ�ក 
រាំជីធានៈ�ភិនបំេ�ញ

 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០២៣ ៨៨០ ៩៤២
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: info@Amret.com.kh

ស្ថាា្ក់ការកណាា្ល ត្តិំ�នួ់កណាា្ល 

7.  ផើូវជាត្តិិបេលខុ០២  ដែកងនឹៈងផើូវបេលខុ១០៨ ភូិម្ម ិថិម� ស្សងាើ ត្តិ ់
តាបេ�ម  ព្រឹកុង តាបេ�ម  បេខុត្តិី កណីាល

 បេលខុទូរស័្ស�ះ: ០១២ ៩២៤ ១២៣
 អាស្សយដ្ឋាា នៈ: ka-accountant@Amret.com.kh

ទំនាកទ់ំនៈងលម្មអតិ្តិរ�ស់្ស អព្រឹម្មតឹ្តិ | របាយការណ៍៍ព្រឹ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០ ៦៦
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�គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត�� "អ�មឹត"
អគារេលខ៨០ ផ�ូវ៣១៥ សង� តប់ឹងកក២់ 

ខណ� ទួលេគាក រជធានីភ�េំពញ
្របអបសំ់បុ្រត ៤១១ េលខៃ្របនីយ៖៍ ១២២៥៣

ទូរស័ព�៖ ០២៣ ៨៨០ ៩៤២
អុីែមល៉៖ INFO@AMRET.COM.KH
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