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របាយការណប៍្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 1 

 

ទស្សនវិស្យ័ និងបេស្កកម្ម 
ទស្សនវស័ិ្យ ចូលរមួ្ចំម្ណកេបងកើនកប្ម្តិ្រីវភាពរស់្បៅ រេស់្ប្េជាពលរដ្ឋ ឲ្យកានម់្ត្ប្េបស្ើរ

ប ើង និងមនបចរភាពហិរញ្ញ វត្ាុរេស់្ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ ុ្ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ 
តម្រយៈការផ្ដល់បស្វាកម្មហិរញ្ញ វត្ាុ ម្ដ្ល មនអប្តការប្បាកស់្ម្រម្យ ។ 

បេស្កកម្ម ពប្ងឹង និងពប្ងីក ការផ្ដល់បស្វាកម្មហិរញ្ញ វត្ាុដ្ល៏អប្េបស្ើរ ដ្ល់ប្េជាពលរដ្ឋ បដ្ើម្បី
យកបៅពប្ងីកមុ្ែរេរ ម្ដ្លមនប្ស្ថេ ់ឬេបងកើត្មុ្ែរេរងមី ប្ស្េចាេត់ម្រយៈការ
ផ្ដល់បស្វាឥណទាន ។ 

  



របាយការណប៍្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 2 

 

ប្េវត្តិស្បងេេរេស្ស់្លីានិធិ លមី្ីធីត្ 
 

ឆ្ន ១ំ៩៩៣៖ អងគការម្ែរអ៍នតរជាតិ្ បានទទលួការឧេត្ាម្ភមូ្លនិធិ ពីរាររដ្ឋឋ ភបិាលអូស្រ្ស្ថត លី ស្ប្មេស់្ថកលបងអនុវត្តគ្បប្មងម្យួ
ប ម្ ឹះថា សី្លា ជា " គ្បប្មងវឌ្ឍនកម្មបស្ដ្ឋកិចចស្ងគម្ ស្ប្មេ ់ភាន កង់ារកនុងប្ស្កុ " បៅកនុងរារធានីភនបំពញ ។ គ្បប្មង
បនឹះមនបគាលេំណងផ្ដល់ឥណទាន ដ្ល់ប្េជារន ម្ដ្លមនកងវឹះខាត្រីវភាព កនុងរារធានី។ ជាកម់្ស្តងអងគការម្ែរ ៍
អនតរជាតិ្ បានអនុវត្តគ្បប្មង ធនាគារភូម្ ិបៅកនុងបែត្តបោធិ៍ស្ថត្ ់និងបែត្តេនាា យមនរយ័ តម្រយៈការផ្ដល់ មូ្លនិធិ
ពី UNDP និង CARERE ។  

ឆ្ន ១ំ៩៩៦៖ គ្បប្មងទាងំេីតំ្េន ់រេស់្អងគការម្ែរអ៍នតរជាតិ្ ម្ដ្លស្ាិត្បៅរារធានីភនបំពញ បែត្តបោធិ៍ស្ថត្ ់និងបែត្តេនាា យមនរយ័ 
ប្តូ្វបានរមួ្េញ្ចូ លគាន  កាៃ យជាអងគការបប្ៅរដ្ឋឋ ភបិាលម្យួ ប ម្ ឹះថា " អងគការសី្លានិធិ លីម្ធីីត្" ។  អងគការសី្លានិធិ
 ចាេប់ផ្ដើម្បធវើប្េតិ្េត្តិការ ផ្ដល់ប្បាកក់ម្ច ីបៅកនុងតំ្េន ់ម្នគ្បប្មងម្ដ្លមនប្ស្ថេទ់ាងំេី បដ្ឋយទទលួបានការបប្ជាម្ម្ប្រង 
ពីអងគការម្ែរអ៍នតរជាតិ្ ។  

ឆ្ន ១ំ៩៩៨៖ អងគការសី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ចាេប់ផ្តើម្េបងកើត្ឲ្យមនឥណទានបទាល ជាម្យួនឹងទំហំឥណទាន ម្និបលើស្ពី ៥០០ដុ្លាៃ រអា
បម្រកិម្ដ្លមនអតិ្ងិរន ចំនួន១០០នាក ់បៅកនុងគ្បប្មង រារធានីភនបំពញ ។  

ឆ្ន ២ំ០០១៖  អងគការសី្លានិធិ លីម្ធីីត្បានចុឹះេញ្ជ ីជា " អងគភាព ប្េតិ្េត្តកិារ ឥណទានរនេទ " បៅធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុជា បហើយ
បានេបងកើត្ស្ថខាប្ស្ុកម៉ា ម្  ម្ដ្លស្ាិត្បៅកនុងតំ្េនប់្េតិ្េត្តិការរេស់្បែត្តេនាា យមនរយ័ ។  

ឆ្ន ២ំ០០៣៖ អងគការសី្លានិធិ លីម្ធីីត្បានផ្លៃ ស់្េតូរបៅជាប្កុម្ហ ុនឯករន ទទលួែុស្ប្តូ្វមនកប្ម្តិ្ និងម្ប្េកាៃ យជា "ស្ថា េន័ម្បី្កូ
ហរិញ្ញ វត្ាុសី្លានិធិ លីម្ធីីត្ " ម្ដ្លទទលួស្ថគ ល់បដ្ឋយធនាគារជាតិ្ ម្នកម្ពុជា ។ 

ឆ្ន ២ំ០០៦៖  អនកវនិិបោគ្ទុនេរបទស្ ជាតំ្ណាងរេស់្ប្កុម្ហ ុន CARD Inc បានកាៃ យែៃួនជាភាគ្ទុនិក រេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ
វត្ាុសី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ។ 

ឆ្ន ២ំ០០៧៖ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានទទលួអាជាា េណ័ណ អចិម្ស្រ្នតយ ៍ពីធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុជា បហើយស្ថខាបែត្ត 
បស្ៀម្រាេ ប្តូ្វបានេបងកើត្ប ើង។ 

ឆ្ន ២ំ០០៩៖ ប្កុម្ហ ុន Catalyst Microfinance Investor International Holding បានចូលរមួ្ជាមច ស់្ភាគ្ហ ុនរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូ
ហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្។  

ឆ្ន ២ំ០១៣៖ ភាគ្ហ ុនរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ទាងំអស់្ ប្តូ្វបានប្គ្េប់្គ្ងបដ្ឋយភាគ្ទុនិក កនុងប្ស្ុក បហើយ
បានបប្រើស្បរ ើស្ ប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល និងប្េធាននាយកប្េតិ្េត្តិ បដ្ើម្បបីរៀេចំការប្គ្េប់្គ្ងជាងមី ។ 

ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានបធវើការផ្លៃ ស់្ទីតងំការោិល័យកណាដ ល និងរូេស្ញ្ញញ ងមី បដ្ឋយមនការ
ទទលួស្ថគ ល់ពី ធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុជា រហូត្ដ្ល់ស្ពវម្ងៃ ។ 

ឆ្ន ២ំ០១៨៖ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ប្តូ្វបានប្គ្េប់្គ្ងបដ្ឋយភាគ្ទុនិកចំននួ២គឺ្ អងគការសី្លានិធិ និងរូេវនត
េុគ្គល ជាភាគ្ទុនិកកនុងប្ស្ុក បហើយបានបរៀេចំរចនាស្ម្ពន័ធប្គ្េប់្គ្ងប្គឹ្ឹះស្ថា នជាងមី ។ 

ឆ្ន ២ំ០១៩៖ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ប្តូ្វបានប្គ្េប់្គ្ងបដ្ឋយភាគ្ទុនិកចំននួ២គឺ្ អងគការសី្លានិធិ និងរូេវនត
េុគ្គល ជាភាគ្ទុនិកកនុងប្ស្ុកកនុងការប្គ្េប់្គ្ងប្គឹ្ឹះស្ថា នជាងមីេនតម្កដ្ល់េចចុេបនន។ 

ឆ្ន ២ំ០២០៖ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ប្តូ្វបានប្គ្េប់្គ្ងបដ្ឋយភាគ្ទុនិកចំននួ២គឺ្ អងគការសី្លានិធិ និងរូេវនត
េុគ្គល ជាភាគ្ទុនិកកនុងប្ស្ុកកនុងការប្គ្េប់្គ្ងប្គឹ្ឹះស្ថា នជាងមីេនតម្កដ្ល់េចចុេបនន។ 
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ចំណាេ់អារម្មណ៍ បលាកប្ស្ ីប្េធានប្កមុ្ប្េកឹាភិបាល 
 

 

រំនសួ្មុ្ែឱ្យភាគ្ទុនិក និងប្កុម្ប្េឹកាភបិាលរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ នាងែាុ ំមនបស្ចកដីរកីរាយ 
កនុងការេងាា ញនូវរបាយការណ៍ប្េចាឆំ្ន  ំ២០២០ រេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ។ របាយការណ៍បនឹះនឹងេងាា ញពី 
ស្ម្ទិធិផ្លនានា ម្ដ្លបានស្បប្ម្ចបៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០ រេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ។ 

នាងែាុ ំមនបមទនភាពោ៉ា ងម្ប្កម្លង ម្ដ្លប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ េនតេុកប្គឹ្ឹះែៃួនឲ្យកានម់្ត្រងឹម ំកនុង
កំ ុងបពលមនវេិត្តិបស្ដ្េកិចចម្ដ្លេណាត លម្កពីរម្ៃកូឺវដី្១៩បនឹះ។ បហតុ្ត្ដូ្ចបនឹះ នាងែាុ ំម្ត្ងម្ត្បផ្លត ត្ជាចម្បងកនុងការចំណាយ
បពលបវលាជាម្យួស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល បលើការប្តួ្ត្ពិនិត្យ វាយត្ម្ម្ៃ និងការោរសុ្ែភាពេុគ្គលិក ម្ដ្លបដ្ើរត្នួាទីជាឯករនភាព
ផ្ង និងជាអងគភាពអភបិាលកិចចផ្ង។ ការបធវើពលិកម្មកមៃ ងំកាយចិត្តចំបោឹះកម្មវត្ាុទាងំបនាឹះ គឺ្ជារបេៀេម្ដ្លប្កុម្ហ ុនេបងកើត្ត្ម្ម្ៃ
ស្ប្មេវ់និិបោគិ្នកនុងរយៈបពលម្ធយម្ និងរយៈបពលម្វង បដ្ើម្បរីកាឱ្យបានកំបណើ នបស្ដ្ឋកិចចរងឹមបំៅកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា ន ម្ដ្លជាគ្នៃឹឹះម្យួ
មនស្ថរៈសំ្ខានណ់ាស់្កនុងការែិត្ែំប្េឹងម្ប្េងរកដំ្បណាឹះប្ស្ថយបៅបពលរេួឧេស្គ្គនានា ការវនិិបោគ្ជារបប្ម្ើស្ដ្ប៏្េបស្ើរេំផុ្ត្
ស្ប្មេក់ារ្នបៅកានអ់នាគ្ត្ម្យួកានម់្ត្ចប្មុ្ងចបប្ម្ើន។ ប្គឹ្ឹះស្ថា នទទលួបានេទពិបស្ថធនោ៍៉ា ងចាស់្លាស់្កនុងេ៉ាុនាម នឆ្ន កំនៃង
ម្កបនឹះ េនាា េពី់ឆ្ន មំ្ដ្លលំបាកគ្ណៈប្គ្េប់្គ្ង និងនិបោរិត្បានត្ស្ ូពាោម្អស់្ពីកមៃ ងំកាយចិត្តកនុងការែិត្ែំប្េឹងេំបពញកិចច
ការអនុវត្តនគ៍្បប្មង និងការទេស់្ថក ត្ប់ៅនឹងឧេស្គ្គម្ដ្លជាេញ្ញា ប្េឈម្ពីរម្ៃបឺនឹះ ទាងំកនុងវស័ិ្យម្បី្កូ និងម៉ា ប្កូបស្ដ្ឋកិចច ម្ដ្ល
លាកមុ់្ែបៅពីបប្កាយស្កម្មភាពប្េតិ្េត្តិការរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន។ បទាឹះេីជាោ៉ា ងណាកប៏ដ្ឋយប្កុម្ប្េឹកាភបិាលបានទទលួស្ថគ ល់ថា 
សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ជាប្គឹ្ឹះស្ថា នម្យួម្ដ្លបៅម្ត្មនម្បធាបាយជាបប្ចើនបដ្ើម្បបីធវើដំ្បណើ របៅមុ្ែបាន បទាឹះេីជាដំ្បណើ របនឹះម្វងឆ្ៃ យ 
និងមនការពិបាកកនុងការកានច់ងកូត្កាចត់្ប្ម្ងប់ៅរកបគាលបៅបជាគ្រយ័កប៏ដ្ឋយ។ 

នាងែាុ ំកសូ៏្ម្ស្ម្ម្ដងនូវការដឹ្ងគុ្ណោ៉ា ងប្ជាលបប្ៅដ្ល់រាររដ្ឋឋ ភបិាល ម្នប្ពឹះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ធនាគារជាតិ្ ម្នកម្ពុជា 
ប្កសួ្ងសុ្ខាភបិាល ប្ពម្ទាងំអាជាា ធរោកព់ន័ធប្គ្េលំ់ដ្ឋេថ់ាន ក ់ ម្ដ្លបានរយួ គាបំ្ទដ្ល់កិចចប្េតិ្េត្តិការរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ 
សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ឱ្យទទលួបាននូវភាពបជាគ្រយ័រកីចបប្ម្ើន និងទេស់្ថក ត្ក់ារឆ្ៃងរកីរាលដ្ឋលម្នរម្ៃដឺ្ក៏ាចស្ថហាវម្យួបនឹះ កនុងប្ពឹះ
រាជាណាចប្កកម្ពុជា ។ នាងែាុ ំកប៏ានេបងកើននិងផ្តល់ទំនុកចិត្តែពស់្ដ្ល់អតិ្ងិរនេចចុេបនន កដូ៏្ចជាអតិ្ងិរនបផ្សងបទៀត្បៅកនុងតំ្េន់
ប្េតិ្េត្តិការរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន កនុងការេនដអភវិឌ្ឍន ៍ និងពប្ងឹងប្េតិ្េត្តិការរេស់្ែៃួន បដ្ើម្បបីឆ្ៃើយត្េបៅនឹងចលនាទីផ្ារ េរោិកាស្
ប្េតិ្េតិ្តការម្ដ្លមនការប្េកតួ្ប្េម្រងខាៃ ងំ និងការផ្លៃ ស់្េដូរេទេបញ្ញត្តិរេស់្ែៃួនឱ្យស្ម្បៅនឹងទីផ្ារេចចុេបនន។ ប្កុម្ប្េឹកាភបិាល 
និងភាគ្ទុនិក មនរំបនឿចិត្តោ៉ា ងមុ្ត្មថំា តម្រយៈការដឹ្កនាជំាម្យួយុទធស្ថស្រ្ស្តដ្េិុ៏នប្េស្េ ់ និងធនធានម្នុស្សដ្ម៏នស្ម្ត្ាភាព
រេស់្ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានបធវើឱ្យប្គឹ្ឹះស្ថា នេនដទទលួបានលទធផ្លដ្ល៏អប្ត្ចឹះប្ត្ចងស់្ប្មេប់្គ្េភ់ាគី្ោកព់ន័ធទាងំអស់្ ។  

ជាងមីម្តងបទៀត្ កនុងនាម្ជាប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល នាងែាុ ំសូ្ម្ម្ងៃងអំណរគុ្ណចំបោឹះ រាររដ្ឋឋ ភបិាលកម្ពុជា ជាពិបស្ស្ 
ធនាគារជាតិ្ ម្នកម្ពុជា ម្ដ្លម្ត្ងម្ត្ផ្ដល់ការគាបំ្ទ និងផ្ដល់ជាឱ្វាទជាបរៀងរហូត្ម្កដ្ល់គ្ណៈប្គ្េប់្គ្ង និងជាម្យួគាន បនឹះផ្ងម្ដ្រក៏
សូ្ម្អរគុ្ណដ្ល់គ្ណៈប្គ្េប់្គ្ង និងេុគ្គលិកប្គ្េលំ់ដ្ឋេថ់ាន ក ់រេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុសី្លានិធិលីម្ធីីត្ កនុងការែិត្ែំប្េឹងម្ប្េង 
និងមនការលឹះេងែ់ពស់្កនុងការអនុវត្តការងារ បដ្ើម្បរំីរុញឱ្យមនការរកីចបប្ម្ើនបលើអារីវកម្ម និងការរកីចបប្ម្ើនរេស់្អងិតិ្រនប្េកេ
បដ្ឋយសុ្ែដុ្ម្ភាព។ 

 
 
 

  
 បលាកប្ស្ ីខា  បេង 
 ប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល 
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ចំណាេ់អារម្មណ៍ បលាកនាយកចាត្់ការទូបៅ 
    

កនុងនាម្ជានាយកចាត្ក់ារទូបៅ និងរសួ្មុ្ែឱ្យគ្ណៈប្គ្េប់្គ្ងប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ប្គ្េជ់ានថ់ាន ក ់ ែាុ ំ
សូ្ម្ម្ងៃងអំណរគុ្ណចំបោឹះ មច ស់្ភាគ្ហ ុន ប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ប្ពម្ទាងំស្ហបស្វកិទាងំអស់្ ម្ដ្លបានែិត្ែំប្េឹងម្ប្េងេំបពញភារកិចច 
រម្នឹះនូវប្គ្េឧ់េស្គ្គ រយួ ឱ្យប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ មនវយ័វឌ្ឍនាការម្កដ្ល់ស្ពវម្ងៃបនឹះ ។ 

បដ្ឋយស្ថរប្ពឹត្តិការណ៍រាត្ត្ាត្រេស់្រម្ៃ ឺកូវដី្១៩ដ្ក៏ាចស្ថហាវម្យួបនឹះ ប្គ្េវ់ស័ិ្យទាងំអស់្រមួ្ទាងំវស័ិ្យម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ ប្តូ្វ
បានរងស្មព ធោ៉ា ងធៃនធ់ៃរ ជាពិបស្ស្កនុងអំ ុងឆ្ន ២ំ០២០បនឹះ។ កេ៏៉ាុម្នត ងវីត្បតិ្ម្ត្មនការប្េឈម្ោ៉ា ងខាៃ ងំពីប្ពឹត្តិការណ៍ម្យួបនឹះ ែាុ ំ
បាទបៅម្ត្ែិត្ែំពាោម្រកដំ្បណាឹះប្ស្ថយ កំណត្នូ់វកិចចការម្យួចំននួម្ដ្លបយើងប្តូ្វបធវើ បដ្ើម្បឱី្យសី្លានិធិ លីម្ធីីត្ អាចេំបពញនូវ
ស្កាត នុពលពិត្ប្បាកដ្រេស់្ែៃួន កនុងការស្បប្ម្ចនូវវឌ្ឍនភាពបគាលបៅដ្រ៏ងឹមទំាងំបនាឹះ  និងេនដបលើកកម្ពស់្បហដ្ឋឋ រចនាស្ម្ពន័ធេបចចក
វទិាពត័្ម៌ន តម្រយៈការវនិិបោគ្បលើេបចចកវទិាបរឿនបលឿន ពប្ងឹងស្ម្ត្ាភាពធនធានម្i1នុស្ស បដ្ើម្បពីប្ងីកនិងម្កលម្អដំ្បណើ រការ
អារីវកម្មបអាយកានម់្ត្រងឹមេំនតបៅបទៀត្ ។ បយើងែាុ ំទទលួស្ថគ ល់ថាអងិតិ្រន និងម្ដ្គូ្អារីវកម្មទាងំអស់្គឺ្ជាេណាដ ញត្ភាជ េដ់្ម៏ន
ស្ថរសំ្ខាន ់កនុងការពប្ងីកបស្វាកម្មរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ បយើងនឹងេនតបធវើកិចចការទាងំបនឹះ បដ្ឋយេបងកើត្ឲ្យមនទំនាកទំ់នងោ៉ា ងរិត្ស្និទធជា
ម្យួអតិ្ងិរនេម្នាម្បទៀត្ ប្ពម្ទាងំបធវើវវិឌ្ឍនាការ ផ្លិត្ភាព និងវនិិបោគ្ចូលបៅកនុងវេបធម្ ៌ និងេុគ្គលិករេស់្បយើង ។ រចនាស្ម្ពន័ធ
ប្គ្េប់្គ្ងរេស់្ប្កុម្ហ ុនប្តូ្វបានដ្ឋកេ់ញ្ចូ លោ៉ា ងរងឹម ំបដ្ឋយមនគ្ណៈប្គ្េប់្គ្ងម្ដ្លមនេទពិបស្ថធន ៍ដូ្បចនឹះបយើងកានម់្ត្មនឥទធិ
ពលកនុងការផ្ដល់នូវបស្វាកម្មហិរញ្ញ វត្ាុ រេស់្ប្កុម្ហ ុនដ្ល់អតិ្ងិរនរេស់្បយើង ប្ស្េបពលម្ដ្លបយើងប្តូ្វេបងកើនម្រឈការស្ម្ត្ាភាព
រេស់្បយើងឲ្យកានម់្ត្រងឹមមំ្ងម្បទៀត្ ។  

លទធផ្លប្េចាឆំ្ន  ំ ២០២០ បានេញ្ញជ កឱ់្យបែើញថា យុទធស្ថស្រ្ស្ដរេស់្បយើងបៅម្ត្េនដផ្ដល់ភាពបជាគ្រយ័កនុងេរោិកាស្ដ្៏
ប្េឈម្ពីរម្ៃកូឺវដី្១៩ ម្ដ្លេញ្ញជ កប់ានថា សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បៅម្ត្នាយំកភាពខាៃ ងំ និងស្ម្ត្ាភាពរេស់្ែៃួនកនុងការស្បប្ម្ចបាននូវ
លទធផ្លោ៉ា ងលអបដ្ឋយឥណទានម្និដំ្បណើ រការមនកប្ម្តិ្ទាេេំផុ្ត្បប្េៀេបធៀេនិងវស័ិ្យទាងំមូ្ល េុគ្គលិកមនផ្លិត្ភាពែពស់្
ប្គ្េប់្គ្ងការចំណាយប្េកេបដ្ឋយប្េសិ្ទធភាព មនទំនាកទំ់នងលអរងឹមជំាម្យួអងិតិ្រន ប្គ្េប់្គ្ងមូ្លធន និងហានិភយ័បដ្ឋយភាព
ម្ធយត័្ចាស់្លាស់្ និងមនការចូលរមួ្ោ៉ា ងស្កម្មពីសំ្ណាកេុ់គ្គលិកប្គ្េលំ់ដ្ឋេថ់ាន ក ់។ បយើងមនវេបធម្ដ៌្រ៏ងឹម ំសុ្ចរតិ្ភាពទំនុក
ចិត្ត និងសី្លធម្ែ៌ពស់្បៅកនុងការប្េកេអារីវកម្ម បហើយបយើងកម៏នប្េវត្តិដ្ប៏ជាគ្រយ័ និងការបបាឹះរំហាន្នបៅមុ្ែប្េកេបដ្ឋយ
ភាពបរឿជាក ់ និងមនលកេណៈពិបស្ស្បេើបប្េៀេបធៀេជាម្យួគូ្ប្េកតួ្ប្េម្រង ម្ដ្លនឹងេបងកើត្នូវគុ្ណត្ម្ម្ៃរយៈបពលម្វងស្ប្មេប់្គ្េ់
ភាគី្ោកព់ន័ធទាងំអស់្ ។ 

ស្រុេជារមួ្បយើងមនការបេដជាា ចិត្តែពស់្កនុងការបប្េើប្បាស់្ឱ្កាស្ម្ដ្លជាភាពបជាគ្រយ័នាបពលេចចុេបននរេស់្បយើង បហើយបយើង
បរឿជាកថ់ា ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ  សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ មនបគាលរំហររងឹមកំនុងការនាមំ្កនូវគុ្ណត្ម្ម្ៃេម្នាម្រូនភាគ្ហ ុនិករេស់្បយើង។ 

ែាុបំាទសូ្ម្អរគុ្ណដ្ល់គ្ណៈប្គ្េប់្គ្ង និងេុគ្គលិកទាងំអស់្ ម្ន ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ កនុងការែិត្ែំប្េឹង
ម្ប្េងបដ្ើម្បសី្បប្ម្ចបាននូវលទធផ្លដ្ល៏អប្េបស្ើរបៅកនុងប្គាលំបាកពីវេិត្តិបស្ដ្េកិចចម្យួបនឹះ។ ែាុ ំបាទកសូ៏្ម្អរគុ្ណបដ្ឋយបស្ថម ឹះស្ម័ប្គ្
ចំបោឹះភាគ្ហ ុនិករេស់្បយើង ម្ដ្លមនទំនុកចិត្តម្កបលើយុទធស្ថស្រ្ស្ដរេស់្ពកួបយើង និងការគាបំ្ទោ៉ា ងបពញទំហឹងដ្ល់ការរកីចបប្ម្ើន
រេស់្បយើង ។  ឆ្ន ២ំ០២០ ជាឆ្ន មំ្ដ្លេងាា ញថាបយើងអាចបធវើឲ្យមនការរកីចបប្ម្ើនប្េកេបដ្ឋយសុ្វត្ាិភាព និងនិរនតរភាព ។ 
       ជាទីេញ្ចេែ់ាុ ំសូ្ម្អរគុ្ណអតិ្ងិរនទាងំអស់្ ស្ប្មេទំ់នុកចិត្តបលើប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ និងការរមួ្ចំម្ណក
ដ្ល់ភាពរកីចបប្ម្ើនរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នកនុងឆ្ន  ំ២០២០ ។ 

 
 
 
 
 បលាក បស្ៀង ស្ មី្គងួ   
 នាយកចាត្់ការទូបៅ 



របាយការណប៍្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 5 

 

ផលតិ្ផលឥណទាន និងបស្វាកម្ម
 

ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានេបងកើត្ផ្លិត្ផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ និងបស្វាកម្មម្យួចំននួ ផ្ដល់រូនប្េជារនម្ដ្លមន
ប្បាកចំ់ណូលទាេ និងម្ធយម្ ស្ហប្គិ្នម្នស្ហប្គាស្ខាន ត្តូ្ចេំផុ្ត្ និងខាន ត្តូ្ច សិ្េបករ បស្វាករ និងកសិ្ករ បៅតំ្េនរ់នេទ និង
ជាយប្កុង ម្នប្ពឹះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ។ បោងបលើមុ្ែរេរ និងប្េភពចំណូលនានារេស់្គាត្ ់ អតិ្ងិរន អាចស្ងប្បាកម់្ក សី្លានិធិ 
លីម្ធីីត្ វញិតម្របេៀេពីរោ៉ា ងគឺ្៖ ស្ងរបំលាឹះប្បាកប់ដ្ើម្ និងការប្បាក ់  ប្េចាមំ្ែ (Declining_mode) ឬស្ងការប្បាកប់្េចាមំ្ែ និង
ស្ងប្បាកប់ដ្ើម្បៅចុងវគ្គ (Balloon mode) កប៏ាន ។ 
ឥណទានបទាល  

ឥណទានបទាលស្ប្មេផ់្ដល់រូនប្េជារនកនុងតំ្េនប់្េតិ្េត្តិការរេស់្ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ទាងំអនកមន
ប្បាកចំ់ណូលទាេ និងអនកមនប្បាកចំ់ណូលម្ធយម្ ម្ដ្លមនត្ប្មូ្វការបដ្ើម្ទុនបប្ចើនជាងឥណទានប្កុម្ដូ្ចជា ស្ហប្គិ្នម្ន ស្ហ
ប្គាស្ខាន ត្តូ្ចេំផុ្ត្ និងខាន ត្តូ្ច សិ្េបករ បស្វាករ និងកសិ្ករ ជាបដ្ើម្ ។  អតិ្ងិរនអាចែចីប្បាកជ់ាលកេណៈ ឯករនជាម្យួឥណទាន
ចាេពី់ ១០០ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ដ្ល់ ១០,០០០ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ កនុងបនាឹះគាត្ក់អ៏ាចែចីជាប្បាកប់រៀល ប្បាកដុ់្លាៃ រអាបម្រកិ ឬប្បាកប់ាត្ម្ង 
ម្ដ្លមនរយៈបពលរហូត្ដ្ល់៦០ម្ែ បហើយអាចស្ងតម្របេៀេស្ងរបំលាឹះប្បាកប់ដ្ើម្ និងស្ងការប្បាកប់្េចាមំ្ែ ឬស្ងការប្បាកប់្េចាំ
ម្ែ និងស្ងប្បាកប់ដ្ើម្បៅចុងវគ្គ អាប្ស័្យបលើប្េបភទមុ្ែរេរជាកម់្ស្តង រេស់្គាត្ ់។ 

ឥណទានប្កមុ្ 
ឥណទានប្កុម្ស្ប្មេផ់្ដល់រូនប្េជារនម្ដ្លមនប្បាកចំ់ណូលទាេ ដូ្ចជា៖ កសិ្ករ ស្ហប្គិ្ន ម្ដ្លមនប្បាកចំ់ណូលទាេ 

កនុងតំ្េនប់្េតិ្េត្តិការរេស់្ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ។ អតិ្ងិរនប្កុម្ប្តូ្វេបងកើត្ជាប្កុម្ធានាគាន  បៅវញិបៅម្កមន
ស្មរិកពី ២បៅ៥នាក ់ទំហំឥណទានចាេពី់ ១០០ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ដ្ល់ ៦០០ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ម្ដ្លអាចែចីជាប្បាកប់រៀល ប្បាកដុ់្លាៃ រ
អាបម្រកិ និងប្បាកប់ាត្ម្ង មនរយៈបពលរហូត្ដ្ល់១២ម្ែ គាត្អ់ាចស្ងតម្របេៀេ ស្ងរបំលាឹះប្បាកប់ដ្ើម្ និងស្ងការប្បាកប់្េចាមំ្ែ ឬ
ស្ងការប្បាកប់្េចាមំ្ែ  ស្ងប្បាកប់ដ្ើម្បៅចុងវគ្គ អាប្ស័្យ បលើប្េបភទម្នមុ្ែរេរ ជាកម់្ស្តងរេស់្ប្កុម្អតិ្ងិរន ។ 

តរាងរបាយការណ៍ស្បងេេផ្លិត្ផ្លឥណទាន នងិបស្វាកម្ម 
កាលេរបិចេទ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

បស្វាកម្មឥណទាន 

ផ្លេប័្ត្ឥណទានស្រុេ ៤.៤៣៣.៩៦៣ ៤.៥៣៩.៣២១ ៣.២៣៥.៩៩៧ 
ផ្លេប័្ត្ឥណទានបទាល ៤.៤១៩.៨៧៣ ៤.៥៣០.៤៨៤ ៣.២៣៥.៨៣១ 
ភាគ្រយផ្លេប័្ត្ឥណទានបទាល(%) ៩៩,៦៨% ៩៩,៨១% ៩៩,៩៩% 
ផ្លេប័្ត្ឥណទានជាប្កុម្ ១៤.០៨០ ៨.៨៣៧ ១៦៦ 
ភាគ្រយផ្លេប័្ត្ឥណទានជាប្កុម្(%) ០,៣២% ០,១៩% ០,០១% 
ចំននួអតិ្ងិរន 

ចំននួអតិ្ងិរនស្រុេ ៣.១៣៤ ២.៦៨០ ២.០៧៩ 
ចំននួអតិ្ងិរនឥណទានបទាល ២.៩៧៦ ២.៥៧៣ ២.០៧៦ 
ចំននួអតិ្ងិរនឥណទានបៅតំ្េនរ់នេទ ២.៦១០ ២.២៥៨ ១.៧៥៣ 
ចំននួអតិ្ងិរនឥណទានជាស្រ្ស្តី ២.៣១៦ ១.៩៧៩ ១.៤៩៨ 
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ស្ថា នភាពម៉ា ប្កូបស្ដ្ឋកិចចកម្ព ជា 
 

 បៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០បនឹះ ស្កម្មភាពបស្ដ្ឋកិចចកម្ពុជាប្តូ្វបានទទួលរងផ្លវេិត្តិោ៉ា ងធៃនធ់ៃរពីឥទធិពលរេស់្ការរកីរាលដ្ឋល
ម្នរម្ៃកូឺវដី្-១៩ ជាពិបស្ស្បៅបលើវស័ិ្យម្ដ្លពឹងម្ផ្អកខាៃ ងំពីត្ប្មូ្វការបប្ៅប្េបទស្ កនុងបនាឹះម្ដ្លរមួ្មន វស័ិ្យបទស្ចរណ៍ វស័ិ្យ
កម្មនតស្ថល និងសំ្ណង ់បធវើឲ្យកំបណើ នបស្ដ្ឋកិចចបានធាៃ កចុ់ឹះរហូត្បៅដ្ល់ -១,៩% ។ គ្ួរកត្ស់្មគ ល់ថា វស័ិ្យបទស្ចរណ៍ ប្តូ្វបាន
ទទួលរងផ្លេ៉ាឹះោល់ខាៃ ងំជាងបគ្ ម្ដ្លមនអប្តធាៃ កចុ់ឹះរហូត្បៅដ្ល់ -៩.៧% ។ ផ្ាុយបៅវញិ វស័ិ្យកសិ្កម្មបៅម្ត្េនតមនវឌ្ឍន
ភាពលអជាម្យួនឹងអប្តកំបណើ នរិត្១% បេើបទាឹះជាបានរងផ្លេ៉ាឹះោល់ពីបប្គាឹះធម្មជាតិ្រយៈបពលែៃីកប៏ដ្ឋយ ។ 

 បទាឹះោ៉ា ងណា បស្ដ្ឋកិចចកម្ពុជាអាចប្េឈម្នឹងផ្លេ៉ាឹះោល់ធៃនធ់ៃរជាងបនឹះបៅបទៀត្ បេើសិ្នជាគាម នការដឹ្កនាបំរៀេចំដ្ល៏អ
រេស់្រាររដ្ឋឋ ភបិាលនិងប្កសួ្ងសុ្ខាភបិាលពីការប្េឆ្ងំនូវរម្ៃកឺាចស្ថហាវម្យួបនឹះបទ ។ បហតុ្បនឹះបហើយ កនុងចុងឆ្ន  ំ២០២០ វស័ិ្យ
បទស្ចរណ៍បានបងើេប ើងម្កវញិ ម្ដ្លបាននឹងកំពុងរមួ្ចំម្ណកកាត្េ់នាយការេ៉ាឹះោល់ម្យួម្ផ្នកម្កបលើវស័ិ្យដ្ម័្ទបទៀត្។ ដូ្ចបនឹះ 
បស្ដ្ឋកិចចកម្ពុជា នឹងរពឹំងទុកថា នឹងអាចមនកំបណើ នម្កវញិបៅកនុងឆ្ន ២ំ០២១បនឹះ ។ 

អត្ផិ្រណា 
 អតិ្ផ្រណាមនកប្ម្តិ្ទាេប្តឹ្ម្ ២,៩% េ៉ាុម្នតែពស់្ជាងឆ្ន មុំ្ន ១% (១,៩% បៅឆ្ន  ំ ២០១៩) ។ ការបកើនប ើងបនឹះគឺ្

បដ្ឋយស្ថរកំបណើ នម្ងៃម្ាូេអាហារ បេើបទាឹះេីជាមនការធាៃ កម់្ងៃម្នប្កុម្ទំនិញ និងបស្វាោកព់ន័ធនឹងបប្េងឥនានៈ បហើយកំបណើ នម្ងៃប្កុម្
ទំនិញស្នូលបានអនង់យកប៏ដ្ឋយ ។ 

 

 
 

ម្ងៃប្កុម្ម្ាូេអាហារបានបកើនប ើងដ្ល់ ៤,៦% ែពស់្ជាងឆ្ន មុំ្ន (២,១%) បដ្ឋយស្ថរឥទធិពលម្នការរកីរាលដ្ឋលម្នរម្ៃកូឺវដី្១៩ 
បធវើឲ្យមនកំបណើ នត្ប្មូ្វការ និងការរអាករ់អលួកនុងការដឹ្ករញ្ជូ នទំនិញនាចូំល ប្ស្េបពលម្ដ្លម្ងៃម្ាូេអាហារបៅប្េបទស្សំ្ខាន់ៗ
ម្ដ្លកម្ពុជានាចូំលកប៏ានបកើនប ើងផ្ងម្ដ្រ ដូ្ចជាប្េបទស្បវៀត្ណាម្ ម្ង និងចិន កនុងបហតុ្ផ្លដូ្ចគាន  ។  

កេ៏៉ាុម្នត ម្ងៃប្កុម្ទំនិញ និងបស្វាកម្មោកព់ន័ធនឹងបប្េងឥនានៈមនេរតិ្តផ្រណា -៣,៣% បដ្ឋយស្ថរការធាៃ កម់្ងៃបប្េងបៅពិភព
បលាកម្ដ្លេណាត លម្កពីការងយចុឹះនូវត្ប្មូ្វការ ប្ស្េបពលម្ដ្លេរមិណម្នការផ្គត្ផ់្គងប់្តូ្វបានកាត្េ់នាយតិ្ចត្ចួ និងកងវឹះទីតងំ
ស្តុកបប្េង ។ 

អតិ្ផ្រណាស្នូលបានងម្ងយម្កប្តឹ្ម្ ២,១% បធៀេនឹងឆ្ន មុំ្ន (២,៧%) ។ ការងយចុឹះបនឹះជាចម្បង បដ្ឋយស្ថរការងយ
បលបឿនម្នកំបណើ នម្ងៃប្កុម្បភារនីយដ្ឋឋ នបៅបពលត្ប្មូ្វការបានធាៃ កចុ់ឹះគ្រួឲ្យកត្ស់្មគ ល់ និងប្កុម្បភស្រជៈមនជាតិ្ប្ស្វងឹ និងថាន រំក ់
គ្េួផ្សនឹំងការងម្ងយកំបណើ នម្ងៃប្កុម្សុ្ខាភបិាល និងប្កុម្បប្គ្ឿងស្ងាា រមិ្-ស្មភ រៈបប្េើប្បាស់្កនុងប្គួ្ស្ថរ និងការម្ងទាផំ្ាឹះជាប្េចា ំ។ 
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ស្ថា នភាពប្េព័នធធនាគារបៅកម្ព ជា 
 

ស្ថា នភាពទូបៅ 

ការរកីចបប្ម្ើនប្គ្េវ់ស័ិ្យម្នបស្ដ្ឋកិចច និងស្ាិរភាពនបោបាយ គឺ្ជាមូ្លដ្ឋឋ នប្គឹ្ឹះដ្សំ៍្ខាន ់កនុងការេបងកើនរំបនឿទុកចិត្តរេស់្ស្ថ
ធារណៈរន និងវនិិបោគិ្នេរបទស្ កដូ៍្ចជាការពប្ងឹងភាពរងឹម ំ និងសុ្ែុមលភាពម្កបលើប្េពន័ធ ធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុ រមួ្មន 
ធនាគារោណិរជ ៥២ ធនាគារឯកបទស្ ១៥ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទលួប្បាកេ់បញ្ញ ើពីស្ថធារណរន ៦ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុម្និ
ទទលួប្បាកេ់បញ្ញ ើ ៧៥ ប្គឹ្ឹះស្ថា នឥណទានរនេទ ២៤៦ ប្កុម្ហ ុនភតិ្ស្នាហិរញ្ញ វត្ាុ ១៥ អនកដំ្បណើ រការត្តិ្យភាគី្ ៤ ប្គឹ្ឹះស្ថា នផ្តល់បស្វា
ទូទាត្ ់២៤ ប្កុម្ហ ុម្ម្ចករមំ្លកពត័្ម៌នឥណទាន ១ ការោិល័យតំ្ណាងធនាគារេរបទស្ ៦ និងអារីវកម្មេតូរប្បាក ់២.៨៨៩ ។ 

ប្េពន័ធធនាគារបៅកម្ពុជាមនទំហំនិង វសិ្ថលភាពបស្វាកម្មកានម់្ត្ធំកនុងបស្ដ្ឋកិចច បដ្ឋយប្ទពយស្កម្មរេស់្ ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារ 
និងហិរញ្ញ វត្ាុបានបកើនប ើង ១៥,៧% ដ្ល់ ២៤០,៨ ប្ទីលានបរៀល (៥៩,៤ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ម្ដ្លរមួ្ចំម្ណកបដ្ឋយឥណទាន 
១៥១,៣ ប្ទីលានបរៀល (៣៧,៣ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ប្ពម្ទាងំគាបំ្ទបដ្ឋយប្បាកេ់បញ្ញ ើអតិ្ងិរន ១៣៦,៩ ប្ទីលានបរៀល (៣៣,៨ េ លីាន
ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) និងបដ្ើម្ទុន ២៥,៧ ប្ទីលានបរៀល (៦,៣ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ។ 

ជាម្យួគាន បនឹះ េណាត ញប្េតិ្េត្តិការណ៍បៅតម្រារធានី-បែត្ត រេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុបានេនតបកើនប ើង និងបលើក
កម្ពស់្េរោិេននហិរញ្ញ វត្ាុ បដ្ឋយចំននួគ្ណនីប្បាកេ់បញ្ញ ើអតិ្ងិរនបកើនដ្ល់ ៨,៩ លានគ្ណនី និងគ្ណនីឥណទានអតិ្ងិរនបកើនដ្ល់ 
៣,២ លានគ្ណនី។ ទីស្ថន កក់ាររេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុបានបកើនដ្ល់ ២.៥២៧ ស្ថខា ម៉ា សីុ្នដ្ក និងដ្ឋកប់្បាក់
ស្វ័យប្េវត្តិ (ATM) ដ្ល់ ៣.១៦៨ ម៉ា សីុ្ន។ បលើស្ពីបនឹះ ប្គឹ្ឹះស្ថា នបានធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ បានផ្តល់ការអនុបប្គាឹះដ្ល់អនកែចីប្បាក ់
តម្រយៈការបរៀេចំឥណទានប ើងវញិចំននួ ២៨៥.០៧៤ គ្ណនី បស្មើនឹង ១៦,៨ ប្ទីលានបរៀល (៤,២ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) បដ្ើម្បី
រមួ្ចំម្ណករយួ ស្ប្មលេនាុកប្េជាពលរដ្ឋម្ដ្លរងផ្លេ៉ាឹះោល់ពីរម្ៃកូឺវដី្-១៩ ។ 

 

 
វស័ិ្យធនាគារ 

ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារបៅម្ត្បានេនតរកីចបប្ម្ើន បដ្ឋយប្ទពយស្កម្មស្រុេរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារ បានបកើនប ើង ១៦,២% ដ្ល់ ២០៥,៣ 
ប្ទីលានបរៀល (៥០,៧ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ម្ដ្លគាបំ្ទបដ្ឋយប្បាកេ់បញ្ញ ើ ១២១,៧ ប្ទីលានបរៀល (៣០,០ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ។ 
ឥណទានម្ដ្លជាប្េភពទុនោ៉ា ងសំ្ខានក់នុងការគាបំ្ទដ្ល់ស្កម្មភាពបស្ដ្ឋកិចច បានបកើនប ើង ១៥,៣% ដ្ល់ ១២២,៤ ប្ទីលានបរៀល 
(៣០,២ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) និងបានផ្តល់បៅវស័ិ្យបស្ដ្ឋកិចចសំ្ខាន់ៗ  រមួ្មនការរញួដូ្ររាយ ១៥,៥% ការរញួដូ្រដំុ្ ៩,៧% ការ
ឱ្យែចីទិញផ្ាឹះជាកម្មសិ្ទធផ្លា ល់ែៃួន ១២,៨%  សំ្ណង ់៩,២%  កសិ្កម្ម រុកាេ ប្េមញ់ និងបនស្ថទ ៧,៧% ត្ប្មូ្វការផ្លា ល់ែៃួន ៩,៨% ការ
រញួដូ្រអចលនប្ទពយ ៨,៤%  និងវស័ិ្យបផ្សងៗ ២៦,៩%។ 

ប្ស្េតម្ការរកីចបប្ម្ើនម្នេបចចកវទិាហិរញ្ញ វត្ាុ ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារភាគ្បប្ចើនបាន និងកំពុងេនតអភវិឌ្ឍន ៍ និងពប្ងីក េណាត ញ
ស្ថខារេស់្ែៃួន ម្ដ្លមនរហូត្ដ្ល់ ១.៣១៦ ទីស្ថន កក់ារកណាត លនិងស្ថខា ម្ងម្ទាងំមនម៉ា សីុ្នដ្កនិងដ្ឋកប់្បាកស់្វ័យប្េវត្តិ 
(ATM) ២.៨០៨ ផ្ងម្ដ្រ។ ជាម្យួគាន បនឹះ ប្គឹ្ឹះស្ថា នធនាគារបានផ្តល់ការអនុបប្គាឹះដ្ល់អនកែចីប្បាក ់តម្រយៈការបរៀេចំឥណទានប ើង
វញិចំននួ ៤៣.២៩១ គ្ណនី បស្មើនឹង ១២.២១៤,៩ េ លីានបរៀល (៣.០១៧,៥ លានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) កនុងស្ថា នភាពដ្លំ៏បាកម្ដ្លេ៉ាឹះ
ោល់បដ្ឋយរម្ៃបឺនឹះផ្ងម្ដ្រ។ 
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ប្បាកេ់បញ្ញ ើជាបរៀល និងជាដុ្លាៃ រអាបម្រកិមនអប្តការប្បាក ់ ៥,៩៣% និង ៤,៩៣ បរៀងគាន  បធៀេនឹងឆ្ន មុំ្ន ៦,៣៥% និង 

៤,៨៣% ម្ដ្លមនការធាៃ កចុ់ឹះអប្តប្បាកប់រៀលេនតិច ែណៈម្ដ្លមនកប្ម្តិ្បងរកនុងរយៈបពល ២ឆ្ន មុំ្នបនឹះ។ បដ្ឋយម្ កអប្តការ
ប្បាក ់ ឥណទានជាបរៀល និងជាដុ្លាៃ អាបម្រកិ មនការបកើនប ើងបៅដ្ល់ ១១,៥៩% និង ៩,៨៨% ផ្ាុយពីរយៈបពលេ៉ាុនាម នឆ្ន ចុំង
បប្កាយម្កបនឹះ។ 
វស័ិ្យម្បី្កហិូរញ្ញ វត្ាុ 

វស័ិ្យម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុកម្ពុជា បៅម្ត្េនតរកីចបប្ម្ើនគ្រួឱ្យកត្ស់្មគ ល់ ងវីត្បតិ្ម្ដ្លវស័ិ្យនានារងផ្លេ៉ាឹះោល់ពីរម្ៃកូឺវឌី្-១៩ កប៍ដ្ឋយ។ 
ប្ទពយស្កម្មប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុបានបកើនប ើង ១២,៦% (៣៣,៩ ប្ទីលានបរៀល បស្មើនឹង ៨,៤ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ម្ដ្លកនុងបនាឹះ 
ប្គឹ្ឹះស្ថា នបានផ្តល់ឥណទានអតិ្ងិរនស្រុេចំននួ ២៧,៦ ប្ទីលានបរៀល (៦,៨ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) បៅកានវ់ស័ិ្យបស្ដ្ឋកិចចសំ្ខាន់ៗ
រមួ្មន ប្កុម្ប្គួ្ស្ថរ ៣១,២% កសិ្កម្ម ១៨,៩% ោណិរជកម្មនិងរំនញួ ២០,៩% បស្វាកម្ម ១៦,២% ដឹ្ករញ្ជូ ន ៦% សំ្ណង ់៣,៨% 
និងបផ្សងៗ ៣%។ ទនាឹម្នឹងបនឹះ វស័ិ្យម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុកប៏ានបកណឌ ប្េមូ្លប្បាកេ់បញ្ញ ើ ១៥,២ ប្ទីលានបរៀល (៣,៧ េ លីានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) 
ផ្ងម្ដ្រ បដ្ឋយមន ២,៧ លានគ្ណនី។ 

ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុមនេណាត ញប្េតិ្េត្តិការប្គ្េដ្ណត េទូ់ទាងំប្េបទស្ ម្ដ្លមនការោិល័យកណាត លចំននួ ១.១៧៥ 
និងបានបធវើទំបនើេកម្មបលើបស្វាកម្មរេស់្ែៃួនដូ្ចជា ឥណទាន ប្បាកេ់បញ្ញ ើ ការបផ្ារប្បាក ់ ធនាគារចល័ត្ និងការដ្កនិងដ្ឋកប់្បាកត់ម្
ម៉ា សីុ្ន ATM ជាបដ្ើម្ ម្ដ្លបធវើឲ្យអតិ្ងិរនមនលទធភាពបប្េើប្បាស់្បស្វាហិរញ្ញ វត្ាុផ្ៃូវការបានកានម់្ត្បប្ចើន។ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុក៏
បានផ្តល់ការអនុបប្គាឹះដ្ល់អនកកម្ច ី តម្រយៈការបរៀេចំឥណទានប ើងវញិចំននួ ២៤១.៧៨៣ គ្ណនី បស្មើនឹង ៤.៦១១,៤ េ លីាន
បរៀល (១.១៣៩,២ លានដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ផ្ងម្ដ្រ ។ 

អប្តការប្បាកេ់បញ្ញ ើជាប្បាកប់រៀលនិងដុ្លាៃ រអាបម្រកិមនកប្ម្តិ្ចុឹះងយេនតិចបេើបធៀននឹងឆ្ន មុំ្ន ម្ដ្លមនអប្ត ៧,៣១% និង
៧,២៥% បរៀងគាន ។ ទនាឹងបនឹះអប្តការប្បាកឥ់ណទាន ជាបរៀល និង ដុ្លាៃ រអាបម្រកិមនការងយចុឹះជាលំដ្ឋេពី់ ១៧,៩២% និង 
១៥,៩៥% បរៀងគាន  កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ម្កប្តឹ្ម្ ១៦,៥៦% និង ១៤,៨៦% បរៀងគាន  កនុងឆ្ន  ំ២០២០ ។ 
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ស្បងេេរបាយការណ៍ប្េត្េិត្តកិារ 
 

ផ្លេប័្ត្ឥណទាន នងិប្េសិ្ទធភាព 
ម្កប្តឹ្ម្ម្ងៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ មនអតិ្ងិរនចំននួ ២.០៧៩នាក ់ផ្លេប័្ត្

ឥណទានគិ្ត្ជាដុ្លាៃ រអាបម្រកិមន ៣.២៣៥.៩៩៧ ដុ្លាៃ រ ។ បហើយមនប្េតិ្េត្តិការចំននួ ១២ស្ថខាគឺ្ បៅកនុងរារធានីភនបំពញ បែត្ត
កណាត ល បោធិ៍ស្ថត្ ់បាត្ដំ់្េង េនាា យមនរយ័ បស្ៀម្រាេ និងបែត្តកំពងច់ាម្ ។  
េរោិយ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
ផ្លេប័្ត្ឥណទានស្រុេ ៤.៤៣៣.៩៦៣ ៤.៥៣៩.៣២១ ៣.២៣៥.៩៩៧ 

ផ្លេប័្ត្ឥណទានបទាល ៤.៤១៩.៨៧៣ ៤.៥៣០.៤៨៤ ៣.២៣៥.៨៣១ 

ផ្លេប័្ត្ឥណទានជាប្កុម្ ១៤.០៨០ ៨.៨៣៧ ១៦៦ 

ផ្លេប័្ត្ឥណទានជាប្បាកប់រៀល ១.៤៤៤.៤៤២ ១.៣៦៥.៧១៤ ១.០១១.១៧៣ 

ផ្លេប័្ត្ឥណទានជាប្បាកដុ់្លាៃ រអាបម្រកិ ១.១៧៨.៥២៤ ១.២១៩.៩៨០ ៩២៧.១៦៧ 

ផ្លេប័្ត្ឥណទានជាប្បាកប់ាត្ ១.៨១០.៩៩៧ ១.៩៥៣.៦២៧ ១.២៩៧.៦៥៧ 

ផ្លេប័្ត្ឥណទានជាម្ធយម្ ១.៤១៥ ១.៦៩៤ ១.៥៥៧ 

អត្ងិរិនបានផ្តល់ឥណទាន 
េរោិយ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
ចំននួអតិ្ងិរនឥណទានស្រុេ ៣.១៣៤ ២.៦៨០ ២.០៧៩ 
ចំននួអតិ្ងិរនឥណទានបទាល ២.៩៧៦ ២.៥៧៣ ២.០៧៦ 
ចំននួអតិ្ងិរនឥណទានជាប្កុម្ ១៥៨ ១០៧ ៣ 
ចំននួអតិ្ងិរនឥណទានជាស្រ្ស្តី ២.៣១៦ ១.៩៧៩ ១.៤៩៨ 
ចំននួអតិ្ងិរនឥណទានជាេុរស្ ៨១៨ ៧០១ ៥៨១ 
ចំននួអតិ្ងិរនកនុងម្ស្រ្នតីឥណទានមន ក ់ ៦០ ៦៤ ៥៦ 

ការេបញ្ចញឥណទាន 
កនុងឆ្ន ២ំ០២០ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានផ្តល់ឥណទានស្រុេចំននួ ១.៩៩៩.០៥១ ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ បៅ

ឲ្យអតិ្ងិរនចំននួ ៩៦៨នាក ់។ ឥណទានបានងយចុឹះ ៥២,៥៩% បធៀេនឹងការផ្តល់ ឥណទានស្រុេនាឆ្ន  ំ២០១៩ បហើយអតិ្ងិរន
បានផ្តល់ឥណទានកង៏យចុឹះ ៤៧,៧៨% បធៀេនឹងអតិ្ងិរនម្ដ្លបានផ្ដល់ឥណទាននាឆ្ន  ំ២០១៩ ។ ឥណទានទាងំបនឹះ បានផ្តល់
តម្បគាលេំណងម្នការបប្េើបៅតម្វស័ិ្យបផ្សងៗ មនដូ្ចជា ម្ផ្នកកសិ្កម្ម ចិញ្ច ឹម្ស្ត្វ រំនញួ បស្វាកម្ម និងម្ផ្នកសិ្េបកម្ម ។ 
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គុ្ណភាពឥណទាន 
បៅឆ្ន ២ំ០២០ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានបេតជាា ចិត្តបលើកកម្ពស់្គុ្ណភាពឥណទាន និងយកចិត្តទុកដ្ឋក់

កនុងការ ផ្តល់ឥណទានងមីៗេម្នាម្បទៀត្ ។ បដ្ឋយបានែិត្ែំទេ់ស្ថក ត្់ និងប្េមូ្លឥណទានម្ិនដំ្បណើ រការ បធវើឲ្យឥណទានមនហា
និភ័យងយពី ៤,៣៣% បៅឆ្ន ២ំ០១៩ បៅ ៣,៤២% បៅឆ្ន ២ំ០២០ ម្ដ្លជាស្ញ្ញញ ម្នការ្នបៅរកភាពប្េបស្ើរប ើងវញិ ។ ឆ្ន ំ
២០២០ បនឹះពំុមនឥណទានកាត្ប់ចញពីេញ្ជ ីម្ដ្លបានអនុម្ត័្បទ ។ 

 
េរោិយ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
ផ្លេប័្ត្ឥណទានស្ាិត្កនុងហានិភយ័(៣០ម្ងៃ) ២១៨.៣៤៥ ១៩៦.៦៩៨ ១១០.៧៥៧ 
ភាគ្រយឥណទានស្ាិត្កនុងហានិភយ័ ៤,៩២% ៤,៣៣% ៣.៤២% 

 
ប្េបភទឥណទាន 

ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ផ្តល់ឥណទានរូនប្េជារន កនុងបគាលេំណងរយួ គាបំ្ទឲ្យគាត្ម់នឱ្កាស្ប្េកេ
រេរបផ្សងៗ បដ្ើម្បចិីញ្ច ឹម្រីវតិ្ ។ ប្តឹ្ម្ម្ងៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ឥណទានស្ប្មេមុ់្ែរេរទាងំបនាឹះបធៀេនឹងផ្លេប័្ត្ឥណទាន
ស្រុេ មន៖ ឥណទានសិ្កម្ម៖ ១៨,១៣% បប្ចើនជាការផ្លិត្កសិ្ផ្ល ដូ្ចជា៖ ប្ស្ូវ បោត្ ស្ម្ណត ក ដំ្ ូងម្ ីតម្ង៉ាន ។ល។ ឥណ
ទានរំនញួ៖ ៤៧,០២% មុ្ែរេរបនឹះបប្ចើនជាការទិញ-លក ់ម្ដ្លមនទប្ម្ងជ់ាអារីវកម្មខាន ត្តូ្ចេំផុ្ត្ និងខាន ត្តូ្ច ។ ឥណទានបស្វា
កម្ម៖ ៤៣,០៣% រមួ្មនការរលួផ្ាឹះ រងយនតតកសីុ់្ កាត្ប់ដ្រ ហាងរសួ្រុល ។ល។ ឥណទានចិញ្ច ឹម្ស្ត្វ៖ ០,៥៧%  មន ការចិញ្ច ឹម្
 ប្រូក មន ់ទា ប្តី្ ជាបដ្ើម្ ។ល។ ឥណទានសិ្េបកម្ម៖ ០,២៥% បប្ចើនជាការងារបធវើបដ្ឋយម្ដ្។ 

 

 
 

េម្ប្ម្េប្ម្លួ និងការកស្ថងស្ម្ត្ាភាព េ គគលកិ 

 

េម្ប្ម្េប្ម្លួេគុ្គលិក 
បៅឆ្ន ២ំ០២០ បនឹះ ចំននួេុគ្គលិករេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បានងយចុឹះម្កដ្ល់ចំននួ ១០៥នាក ់ម្ដ្ល 

 ចំននួេុគ្គលិកបៅកនុងឆ្ន បំានងយចុឹះចំននួ ៨,៧០% បធៀេបៅនិងកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ មនេុគ្គលិកចំននួ ១១៥នាក ់។ 
បៅចុងឆ្ន ២ំ០២០ េុគ្គលិកជាស្រ្ស្តីមនចំនួន៣០នាក់ ម្ដ្លបស្មើ នឹងចំនួន ២៨,៥៧% ម្នេុគ្គលិកស្រុេ ។ អប្តេុគ្គលិក

18.13%
47.02%

43.03%

0.57%

0.25%

ប្បភេទឥណទាន

ឥណទាន
កសិកម្ម

ឥណទាន
ជាំនួញ
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លាឈេពី់ការងារបៅកនុងឆ្ន មំនចំននួ ១៩.២៣%   ម្ដ្លបធវើឱ្យចំននួេុគ្គលិកមនការងយចុឹះពីឆ្ន ២ំ០១៩ ចំននួ៨.៦៩%។ បដ្ើម្បី
ប្េកតួ្ប្េម្រងបៅកនុងទីផ្ារ ប្កុម្ហ ុនបានេបងកើត្ និងបធវើេចចុេបននភាពបគាលនបោបាយ និងនីតិ្វធីិប្គ្េប់្គ្ងធនធានម្នុស្ស ឱ្យប្ស្េ
តម្េរេិទទីផ្ារការងារ បដ្ើម្បទីទលួបានការអនុវត្តបលើការងារទទលួបានប្េសិ្ទធិភាព និង មនត្មៃ ភាព ទាងំការបប្រើស្បរ ើស្េុគ្គលិក 
និង ការវាយត្ម្ម្ៃកនុងការអនុវត្តការងារ និងវនិយ័ដ្ល់េុគ្គលិក បៅកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា នទាងំមូ្ល។ 

 
ធនធានម្នុស្ស ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
ចំននួេុគ្គលិកស្រុេ ១៣៥ ១១៥ ១០៥ 
ចំននួេុគ្គលិកជាស្រ្ស្តី ៣៨ ៣៣ ៣០ 
ចំននួអនកប្គ្េប់្គ្ង ២៦ ២៣ ២២ 
ចំននួម្ស្រ្នតីឥណទាន ៥១ ៤២ ៣៧ 
ការគាបំ្ទេុគ្គលិក ៥៨ ៥០ ៤៦ 

រចនាស្ម្ព័នធ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

នាយកដ្ឋឋ ន 
ហរិញ្ញ វត្ាុ 

ប្េធានបែត្ត 

ប្េធានស្ថខា 

នាយកដ្ឋឋ ន 
ធនធានម្នុស្ស នងិ

រដ្ឋបាល 

នាយដ្ឋឋ នទផី្ារ 
នងិ អភវិឌ្ឍន ៍
ផ្លិត្ផ្ល 

នាយកដ្ឋឋ ន 
ពត័្ម៌នវទិា 

 

គ្ណៈកមម ធកិារ 
ផ្ដល់ត្ម្ម្ៃការ នងិបប្រើស្តងំ នាយក 

ចាត្ក់ារទូបៅ 

ប្កមុ្ប្េឹកាភបិាល 

ភាគ្ទុនិក 

គ្ណៈកមម ធកិារស្វនកម្ម  
នងិប្គ្េប់្គ្ងហានភិយ័ 

នាយកដ្ឋឋ ន  
ស្វនកម្មម្ផ្ាកនុង 

 

នាយកដ្ឋឋ ន 
ប្េតិ្េត្តកិារ 
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ប្កុម្ប្េឹកាភិបាល 

 
 

បលាកប្ស្ ីខា បេង 
ប្េធានប្កមុ្ប្េកឹាភបិាល 
បលាកប្សី្ ខា ប ង ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំ ជាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ
វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បៅម្ងៃទី០៩ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ និងបានទទលួស្ថគ ល់ជាផ្ៃូវការ នាម្ងៃទី
២១ ម្ែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ បហើយប្តូ្វបាន ម្ត្ងតងំជាប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល បៅម្ងៃទី៣១ 
ម្ែសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៨  បដ្ឋយធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុជា ។  
បលាកប្សី្ ខា ប ង បានេញ្ចេក់ារសិ្កាថាន កេ់រញិ្ញញ េប្ត្ម្ផ្នកធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុបៅឆ្ន  ំ
២០១០ បហើយបៅឆ្ន ២ំ០១២ បលាកប្សី្បានេញ្ចេក់ារ សិ្កាថាន កអ់នុេណឌិ ត្ម្ផ្នកប្គ្េប់្គ្ង
ោណិរជកម្ម ពីស្ថកលវទិាល័យអាសីុ្អឺរ ៉ាុេ ។ 

 

បលាកប្ស្ ីត្ ង ស្ ខល ី
ស្មរកិប្កមុ្ប្េកឹាភបិាល 
បលាកប្សី្ តុ្ង សុ្ែលី ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាលម្ន ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ
វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បដ្ឋយធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុជាបាន បចញលិែិត្ទទលួស្ថគ ល់ជាផ្ៃូវការ បៅ
ម្ងៃទី៣១ ម្ែសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៨ ។ 
បលាកប្សី្ តុ្ង សុ្ែលី បានេញ្ចេថ់ាន កេ់រញិ្ញញ េប្ត្ ម្ផ្នកគ្ណបនយយ និងហិរញ្ញ វត្ាុ បហើយទទលួ
បានស្ញ្ញញ េប្ត្បៅឆ្ន  ំ ២០១៣ និងបានេញ្ចេក់ារសិ្កាថាន កេ់រញិ្ញញ េប្ត្ជានែ់ពស់្ម្ផ្នកស្វន
កម្ម បហើយទទលួបានស្ញ្ញញ េប្ត្បៅឆ្ន  ំ ២០២០។ បប្ៅពីបនឹះ បលាកប្សី្បានប្េលូកកនុងកិចច
ការប្កុម្ហ ុនជាបប្ចើនឆ្ន ដូំ្ចជា៖ ឆ្ន ២ំ០១០ ដ្ល់២០១២ ជាគ្ណបនយយករម្នប្កុម្ហ ុនហាវ យ
អូសិ្នែូអិលធីឌី្ ឆ្ន ២ំ០១២ ដ្ល់២០១៤ ជាគ្ណបនយយករម្នេុរ ីបេ៉ាងហួត្ ឆ្ន ២ំ០១៤ ។និង
េចចុេបននជាអនុ ប្េធានប្កុម្ហ ុនអាល់ហាវ ប្េផឹ្ធីែនប់្តកសិ់្នែូអិលធីឌី្ ។ 
 
 
កញ្ញា  ល ីេផូា  

ស្មរកិប្កមុ្ប្េកឹាភបិាល 
កញ្ញញ  លី េូផ្ល ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាលម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ 
សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ នាម្ងៃទី០៩ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ និងបានទទលួស្ថគ ល់ ជាផ្ៃូវការពីធនាគារជាតិ្
ម្នកម្ពុជា នាម្ងៃទី២១ ម្ែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ កញ្ញញ  លី េូផ្ល បានទទលួស្ញ្ញញ
េប្ត្ជានែ់ពស់្ ម្ផ្នកប្គ្េប់្គ្ងអារីវកម្ម ពីម្ហា វទិាល័យ SENECA ម្នប្េបទស្កាណាដ្ឋ ។ 
បៅឆ្ន ២ំ០១៦ កញ្ញញ បាន េញ្ចេក់ារសិ្កា និងទទលួេរញិ្ញញ េប័្ត្ ម្ផ្នកប្គ្េប់្គ្ង  
េបចចកវទិាអារីវកម្ម ពីស្ថកលវទិាល័យ RYERSON ម្នប្េបទស្កាណាដ្ឋ ។ េចចុេបនន កញ្ញញ  
លី េូផ្ល កំពុងេំបពញការងារបៅកនុង ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ ហាវ បម្ើរ ហាវ យម្នន អិលធីឌី្ 
(Farmer Finance LTD) និងមនត្នួាទីជា ប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល។ 
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បលាក ហួត្ ហាក ់
ស្មរកិប្កមុ្ប្េកឹាភបិាល 
 បលាក ហួត្ ហាក ់ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំ ជាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ
សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ នាម្ងៃទី២៧ ម្ែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៣។  
 បលាក ហួត្ ហាក ់ជាស្ថស្រ្ស្ថត ចារយចាេ ់ បៅស្ថកលវទិាល័យភូម្និានីតិ្ស្ថស្រ្ស្ត និង វទិា
ស្ថស្រ្ស្តបស្ដ្ឋកិចច នាទីប្កុងភនបំពញ  តងំពីឆ្ន ១ំ៩៩៨ រហូត្ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៥ និងធាៃ េជ់ាស្ថស្រ្ស្ថត
ចារយចាេប់ៅស្ថលាភូម្និារដ្ឋបាល (ERA) ផ្ងម្ដ្រ ។ បលាកជាអនកចាេ ់ ប្េកេវជិាជ រីវៈជា
បម្ធាវ ីស្ថការ ីនិងធាៃ េជ់ាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាអនកចាេ ់។ បលាក ហួត្ ហាក ់ បានសិ្កាបៅ
ប្េបទស្កម្ពុជា និង បៅេរបទស្ ។ បលាក ទទលួបានស្ញ្ញញ េប្ត្េណឌិ ត្ ម្ផ្នកប្គ្េប់្គ្ងធុរកិចច  
(DBA) ពីស្ហរដ្ឋអាបម្រកិ និងស្ញ្ញញ េប្ត្ប្គ្េប់្គ្ងស្ថធារណៈពីស្ថលាជាតិ្រដ្ឋបាល(ENA)
ប្េបទស្បារាងំ។  

បលាក ផវូ ស្ភំ ី
ស្មរកិប្កមុ្ប្េកឹាភបិាល 
 បលាក ផូ្វ សំ្ភ ី ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ 
សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ នាម្ងៃទី២៧ ម្ែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
 បលាក ផូ្វ សំ្ភ ី បានទទលួស្ញ្ញញ េប្ត្ជានែ់ពស់្  (DiplÔme  d'Etudes Approfondies 
Administration Pudlique, DEA) េរញិ្ញញ េប្ត្ជានែ់ពស់្ម្ផ្នកនីតិ្ស្ថធារណៈ (Master of 
Public Law) និងេរញិ្ញញ េប្ត្ចាេពី់ស្ថកលវទិាល័យ Lumière-Lion-2 ទីប្កុងលយ៉ាុង ប្េបទស្
បារាងំ។  េចចុេបននបលាកជា ស្ថរការ ីនិងជាប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ម្នេរធនបាលហិរញ្ញ វត្ាុ
សិ្លានិធី។   ពីឆ្ន ១ំ៩៩៩ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៨ បលាក ផូ្វ សំ្ភ ីធាៃ េជ់ាអនករំនាញការចាេម់្នអងគ
ការស្ហប្េជាជាតិ្ ប្េចាបំៅតុ្លាការយុត្តិធម្អ៌នតរជាតិ្ ម្ន ទីប្កុងឡាបអ ជាស្មរិកប្កុម្អនក
ចាេម់្នទីស្ដីការគ្ណៈរដ្ឋម្ស្រ្នតី និង ជាស្ថស្រ្ស្ថត ចារយចាេោ់ណិរជកម្ម និង ធនាគារនគ្រូេនីយ 
កម្ម ចាេប់្ពហមទណឌ  និងចាេរ់ដ្ឋបាល បៅស្ថកលវទិាល័យភូម្និានីតិ្ស្ថស្រ្ស្ត និងវទិាស្ថស្រ្ស្ត
បស្ដ្ឋកិចច នាទីប្កុងភនបំពញ  ។

កញ្ញា  ឈមឹ្ ស្ ភាព 
ស្មរកិប្កមុ្ប្េកឹាភបិាល 
 កញ្ញញ  ឈមឹ្ សុ្ភាព ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំ ជាស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូ
ហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ នាម្ងៃទី០៩ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ និងបានទទលួស្ថគ ល់ជាផ្ៃូវការពី 
ធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុជា នាម្ងៃទី២១ ម្ែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ ។ 
 កញ្ញញ  ឈមឹ្ សុ្ភាព បានេញ្ចេក់ារសិ្កា ថាន កេ់រញិ្ញញ េប្ត្ម្ផ្នកប្គ្េប់្គ្ងោណិរជកម្ម ឯក
បទស្គ្ណបនយយ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ម្កដ្ល់េចចុេបននកញ្ញញ  ឈមឹ្ សុ្ភាព បានកំពុងេនតការ
សិ្កាថាន កេ់រញិ្ញញ េប្ត្ម្ផ្នកនីតិ្ស្ថធារណៈ ឆ្ន ទីំ៤ បៅស្ថកលវទិាល័យអាសីុ្អឺុរ ៉ាុេ បហើយកញ្ញញ
បានេំបពញការងារជាគ្ណបនយយករ បៅកនុងប្កុម្ហ ុន បស្នរូរបីផ្សីុ្ហវិក ែូអិលធីឌី្ នាឆ្ន ំ
២០១០ រហូត្ម្កដ្ល់េចចុេបនន និង ជាគ្ណៈអភបិាលឯករារយ ធនាគារោណិរជអាល់ហាវ  ម្.ក 
និង ប្កុម្ហ ុន នីប្ពីនសិ្ផ្លប្េផិ្ធី ឯ.ក ។
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គណៈប្គេ់ប្គង 

បលាក បស្ៀង ស្ មី្គងួ
នាយកចាត្ក់ារទូបៅ 
 បលាក បស្ៀង សីុ្ម្គ្ងួ ស្ញ្ញជ តិ្ ម្ែមរ ចាេប់ផ្តើម្េបប្ម្ើការងារជាម្យួ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បៅ
ម្ងៃទី២២ ម្ែកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៨ បហើយបៅម្ងៃទី២៥ ម្ែវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជា
នាយកចាត្ក់ារទូបៅ ។ មុ្នបពលេបប្ម្ើការងាររូន សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បលាកបានេបប្ម្ើការងារ
បៅប្កុម្ហ ុនពនៃឺអលងាក រ (អាហរណ នីហរណ) ត្នួាទីជា ប្េធានម្ផ្នកគ្ណបនយយ និងស្ថរបពើ
ពនធ និងជាប្េធានម្ផ្នកគ្ណបនយយ និងហិរញ្ញ វត្ាុ បលើគ្បប្មងម្យួបផ្សងបទៀត្ រេស់្ប្កុម្ហ ុន 
បាត្ដំ់្េងអាបស្រ្ហាគ  អិុនដ្ឋស្រ្ស្ាី លីម្ធីីត្ ម្ដ្លមនទីតងំស្ាិត្បៅកនុងប្ស្ុកកំបរៀង បែត្តបាត្ដំ់្េង
។ បលើស្ពីបនឹះបទៀត្បលាក បស្ៀង សីុ្ម្គ្ងួ កធ៏ាៃ េម់នេទពិបស្ថធនក៍ារងារកនុងវស័ិ្យធនាគារ 
និងហិរញ្ញ វត្ាុអស់្រយៈបពល១០ឆ្ន  ំ ជាម្យួប្កុម្ហ ុនម្យួចំននួដូ្ចជា៖ ប្កុម្ហ ុន ភតិ្ស្នា
ហិរញ្ញ វត្ាុ លី ហួរ លីសីុ្ង ភអិីលសីុ្ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ ធី & ហគូ ហាវ យម្នន ភអិីលសីុ្ និង 
ធនាគារស្ហោណិរជ។ 

បលាក ងនួ វា៉ា ន់ធ ី
នាយក នាយកដ្ឋឋ នពត័្ម៌នវទិា 
 បលាក ងនួ វា៉ា នធី់ ប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជា នាយក នាយកដ្ឋឋ នពត័្ម៌នវទិា បៅម្ងៃទី២៥ វចិេកិា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ បហើយបៅកំ ុងឆ្ន ២ំ០១៨ បលាកគឺ្ជានាយកចាត្ក់ារទូបៅ ស្ដីទី ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្ី
ប្កូហិ រញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ម្ដ្លបានទទលួស្ថគ ល់ជាផ្ៃូវការ ពីធនាគារជាតិ្ ម្នកម្ពុជា បៅ
ម្ងៃទី២ ៨  ម្ែម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ ។ 
បលាក ងនួ វា៉ា នធី់ បានេបប្ម្ើការឲ្យប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បៅឆ្ន ២ំ០១១ 
ជានាយករង នាយកដ្ឋឋ នពត័្ម៌នវទិា ។ បដ្ឋយរចនាស្ម្ពន័ធម្នការប្គ្េប់្គ្ងប្តូ្វបានផ្លៃ ស់្េតូរ 
បលាកកប៏្តូ្វបានម្ត្ងតងំ ជានាយកស្តីទី នាយកដ្ឋឋ នពត័្ម៌នវទិាបៅ ឆ្ន ២ំ០១៧ ។ បលាក
ទទលួបានស្ញ្ញញ េប្ត្េរញិ្ញញ េប្ត្ម្ផ្នកវទិាស្ថស្រ្ស្ត និងវសិ្វករកំុពយូទរ័ ពីស្ថកលវទិាល័យភូម្និា
ភនបំពញ កនុងឆ្ន ២ំ០០២ ។ បលាកមនេទពិបស្ថធនក៍ារងារជាង១០ឆ្ន  ំកនុងវស័ិ្យវទិាស្ថស្រ្ស្ត 
កំុពយូទរ័ និងេបចចកបទស្ពត័្ម៌នវទិា រមួ្មនការេំបពញការងារបៅកនុងគ្បប្មងស្ហប្គាស្
ខាន ត្តូ្ច និងម្ធយម្ម្ន USAID កនុងប្េបទស្កម្ពុជា និងប្កុម្ហ ុនបែម្េូសិុ្ក ម្ផ្នកប្គ្េប់្គ្ង 
Server និងេបចចកបទស្ពត័្ម៌នវទិា ។ 
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បលាក ហហ ស្ណំាង 
នាយកស្តីទ ីនាយកដ្ឋឋ នធនធានម្នុស្ស នងិរដ្ឋបាល 
បលាក ម្ហ សំ្ណាង បានេបប្ម្ើការឲ្យប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ពីឆ្ន ំ

២០០០ ជាម្ស្រ្នតីឥណទាន ។ អំ ុងឆ្ន ២ំ០០២ បលាកប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជាប្េធានឥណទាន 
ប្េធានម្ផ្នករដ្ឋបាល និងជាគ្ណបនយយករ ។ ឆ្ន ២ំ០០៣ បលាកប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជាប្េធាន
ស្ថខាស្តីទី និងជាប្េធានស្ថខានាឆ្ន ២ំ០០៤ ។ ឆ្ន ២ំ០០៩ បលាកប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជា
ប្េធានតំ្េន ់និងជានាយកស្តីទី នាយកដ្ឋឋ នធនធានម្នុស្ស និងរដ្ឋបាលនា ឆ្ន ២ំ០១១ ។ ឆ្ន ំ
២០១៤ បលាកប្តូ្វបានេតូរតំ្ម្ណងជាប្េធានម្ផ្នកបដ្ឋឹះប្ស្ថយេំណុលយឺត្។ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
បលាកប្តូ្វបានេតូរតំ្ម្ណងជារំនយួការប្េធាននាយកប្េតិ្េត្តិ ។ បៅឆ្ន ២ំ០១៧ បដ្ឋយមន
ការផ្លៃ ស់្េតូររចនាស្ម្ពន័ធប្គ្េប់្គ្ង បលាកប្តូ្វបានម្ត្ងតងំជា នាយកស្តីទី នាយកដ្ឋឋ នធនធាន
ម្នុស្ស និងរដ្ឋបាល ស្ថរជាងមី ។  
បលាកមនេទពិបស្ថធនក៍ារងារ ជាង២០ឆ្ន  ំកនុងវស័ិ្យម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ ម្កដ្ល់េចចុេបនន បលាក
ទទួលបានេរញិ្ញញ េប្ត្ជាន់ែពស់្ ប្គ្េ់ប្គ្ងោណិរជកម្ម កនុងឆ្ន ២ំ០១២ រំនាញប្គ្េ់ប្គ្ង ពី 
ស្ថកលវទិាល័យប្គ្េប់្គ្ង និង បស្ដ្ឋកិចច ។ 

បលាក ស្ មឹ្ ណារ៉ា ន ់
ប្េធានម្ផ្នក ស្វនកម្មម្ផ្ាកនុង 
បលាក សឹុ្ម្ ណារា៉ា ន ់បានចូលេបប្ម្ើការងារបៅ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បៅ
កនុងឆ្ន ២ំ០២០។ 
មុ្នបពលបលាកចូលម្កេបប្ម្ើការងារជាម្យួនឹងប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ 
បលាកបានេបប្ម្ើការងារបៅប្កុម្ហ ុន លី ហួរ បផ្ប្េ៉ាូ ភអិីលសីុ្ មនត្ួនាទីជាប្េធានម្ផ្នកស្វន
កម្មម្ផ្ា, នាយកនាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផ្ាកនុងស្តីទី។ 
បលាកមនេទពិបស្ថធនក៍ារងារបៅកនុងវស័ិ្យម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុហិរញ្ញ វត្ាុ រយៈបពល១១ឆ្ន កំនៃង
ម្កបដ្ឋយមនត្នួាទីជាម្ស្រ្នតីេំបរ ើបស្វាអតិ្ងិរន, ម្ស្រ្នតីឥណទានទូបៅ, ម្ស្រ្នតីស្វនកម្មម្ផ្ាកនុង, 
ម្ស្រ្នតីស្វនកម្មម្ផ្ាកនុងជានែ់ពស់្ និងជាប្េធានស្វនកម្មម្ផ្ាកនុង ទទលួស្ថគ ល់បដ្ឋយ ធនាគារជាតិ្
ម្នកម្ពុជា។ 
េចចុេបននបលាកកំពុងេនតការសិ្កាថាន កអ់នុេណឌិ ត្ ម្ផ្នកហិរញ្ញ វត្ាុ បៅស្ថកលវទិាល័យបស្ដ្ឋ
កិចចនិងហិរញ្ញ វត្ាុ ជាម្យួគាន បនឹះម្ដ្របលាកបានសិ្កាកម្មវធីិ CAT និង ACCA ពីស្ថលា 
FTMS Global Academy School។ 
បលាកបានេញ្ចេថ់ាន កភ់ាស្ថអងប់គ្ៃស្ទូបៅ ពីស្ថកលវទិាល័យេញ្ញញ ស្ថស្រ្ស្តកម្ពុជា,េញ្ចេក់ារ
សិ្កាចាេស់្តីពី ពនធដ្ឋរកម្ពុជា បៅស្ថលាជាតិ្ពនធដ្ឋរ ទទលួបាន វញិ្ញញ េនេប្ត្ភាន កង់ារបស្វា
កម្មពនធដ្ឋរ ពីអគ្គនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ និងបានេញ្ចេថ់ាន ក ់េរញិ្ញញ េប្ត្គ្ណបនយយ និងហិរញ្ញ វត្ាុ 
ពីស្ថកលវទិាល័យធនធានម្នុស្ស។ 

បលាក បលាក បត្ង ស្កិាេ
ប្េធានម្ផ្នកហិរញ្ញ វត្ាុ
បលាក បត្ង សិ្កាេ  បានចូលម្បប្េើការងារជាម្យួប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ 
បៅកនុងម្ែសី្ហាឆ្ន  ំ២០២០ កនុងត្នួាទីជាប្េធានម្ផ្នកហិរញ្ញ វត្ាុ (Finance Manger) ។ បលាក
បានេញ្ចេក់ារសិ្កាថាន កអ់នុេណឌិ ត្ហិរញ្ញ វត្ាុនិងធនាគារបៅស្ថកលវទិាល័យនរ័តុ្នកនុងឆ្ន  ំ
២០១៨ និងេរញិ្ញញ េប្ត្គ្ណបនយយបៅឆ្ន  ំ២០០២ បៅស្ថកលវទិាល័យបវទម្ហាឫសី្ បែត្ត
ម្ប្ពម្វង។ បលាកទទលួបានវញិ្ញញ េនេប្ត្ភាន កង់ារបស្វាកម្មពនធដ្ឋរ ពីអគ្គនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ 
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បៅស្ថលាជាតិ្ពនធដ្ឋរ បហើយបលាកបានចូលរមួ្វគ្គេណតុ ឹះេណាត លជាបប្ចើនវគ្គបៅកនុងរំនាញ
ប្គ្េប់្គ្ង និង គ្ណបនយយ។ 
បលាកមនេទពិបស្ថធនរិ៍ត្ ១០ ឆ្ន  ំ បធវើការជាម្យួ ធនាគារបអសីុ្លីដ្ឋ ភអិីលសីុ្ កនុងត្នួាទី
ការងារបផ្សងៗគាន  (ម្ផ្នកគ្ណបនយយបៅស្ថខាកំពងធំ់-ប្ពឹះវហិារ និង ម្ផ្នកស្វនកម្មហិរញ្ញ វត្ាុ 
បៅការោិល័យកណាត ល)។ បលាកបានចូលរមួ្កនុងការគាបំ្ទកិចចប្េតិ្េត្តិការងមីបៅបែត្តប្ពឹះវហិារ 
បលើការបប្េើប្បាស់្បប្ៅប្េពន័ធស្នូលរេស់្ធនាគារ ម្ដ្លផ្តល់បស្វាកម្មទាងំអស់្រេស់្ធនាគារ។ 
បលាកមនេទពិបស្ថធនជ៍ាអនុប្េធានគ្ណបនយយករជាម្យួប្កុម្ហ ុន ភតិ្ស្នា លីហួរ លីសីុ្ង 
ភអិីលសីុ្ និង រីអិលហាវ យម្នន ភអិីលសីុ្ បហើយធាៃ េប់ានេបប្ម្ើការងារម្ផ្នកគ្ណបនយយជាម្យួ
ប្កុម្ហ ុន Pham Import-Export Srl បៅប្េបទស្ អីុតលី និង ប្កុម្ហ ុន CominKhmere និង 
RHMS Shop Plc. ។ 

គណៈកមម ធិការផតលត់្ហម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ
គ្ណៈកមម ធិការផ្តល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ ប្តូ្វបានេបងកើត្បដ្ឋយប្កុម្ប្េឹកាភបិាលងមី កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ បៅប្តី្មស្ទី២ បដ្ើម្បី

ប្តួ្ត្ពិនិត្យតម្ដ្ឋនស្កម្មភាពការងារម្នគ្ណៈប្គ្េប់្គ្ង ឲ្យប្បាកដ្ថាបានប្េតិ្េត្តិតម្បគាលការណ៍ម្ដ្លកំពុងស្ាិត្ជាធរមន ប្តួ្ត្
ពិនិត្យម្ផ្នការអារីវកម្ម និងម្ផ្នការងវកិា ប្េចាឆំ្ន  ំពិនិត្យតម្ដ្ឋនការប្គ្េប់្គ្ងប្េតិ្េត្តិការ ការប្គ្េប់្គ្ងហិរញ្ញ វត្ាុ និងប្េពន័ធប្គ្េប់្គ្ង
ម្ផ្ាកនុង បហើយនិងផ្ដល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំថាន កប់្គ្េប់្គ្ងណាម្យួរេស់្ស្ថា េន័ផ្ងម្ដ្រ ។ 

១- ស្មស្ភាពរេស់្គ្ណៈកមម ធកិារផ្តល់ត្ម្ម្ៃការ នងិបប្រើស្តងំ 
១. បលាកប្សី្ ខា ប ង ស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ជា ប្េធាន 

២. បលាក ផូ្វ សំ្ភ ី ស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ជា ស្មរិក 

៣. បលាក បស្ៀង សីុ្ម្គ្ងួ នាយកចាត្ក់ារទូបៅ ជា ស្មរិក 

២. ត្នួាទ ីភារៈកចិច នងិការទទលួែុស្ប្ត្វូ 
គ្ណៈកមម ធិការផ្តល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ទទលួែុស្ប្តូ្វកនុងការប្តួ្ត្ពិនិត្យ

បលើការេំបពញការងារកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា ន ឲ្យស្បប្ម្ចបានតម្បគាលបៅ និងម្ផ្នការម្ដ្លបានបលើកប ើង រមួ្មន៖ ម្ផ្នការអារីវកម្ម 
គ្បប្មងម្ផ្នការងវកិា បគាលការណ៍អនុវត្តទាងំអស់្ បៅកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា ន និងការបប្រើស្បរ ើស្េុគ្គលិក ។ 
 គ្ណៈកមម ធិការផ្តល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំម្នប្គឹ្ឹះស្ថា ន មនភារៈកិចចសំ្ខានគឺ់្ទទលួែុស្ប្តូ្វបលើ ការចាត្ម់្ចងដឹ្កនា ំ និងប្តួ្ត្

ពិនិត្យ កិចចប្េតិ្េតិ្តការប្េចាមំ្ងៃ ប្េចាមំ្ែ និងប្េចាឆំ្ន រំេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ប្ពម្ទាងំបធវើបស្ចកីតស្បប្ម្ច ចិត្តបលើការប្គ្េប់្គ្ងេុគ្គលិក
ការចាត្ម់្ចងស្កម្មភាពប្េតិ្េតិ្តការ និងងវកិា។ គ្ណៈកមម ធិការផ្តល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ  ប្តូ្វរេួប្េរំុពិភាកាការងារ កនុងរ
យៈបពល៣ម្ែម្តង ឬបៅតម្ការចាបំាចរ់េស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។

 គ្ណៈកមម ធិការផ្តល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំម្នប្គឹ្ឹះស្ថា ន មនត្នួាទីកនុងការប្តួ្ត្ពិនិត្យបលើស្កម្មភាពការងារប្េចាមំ្ងៃ ប្េចាមំ្ែ
និងប្េចាឆំ្ន រំេស់្គ្ណៈប្គ្េប់្គ្ង រមួ្មន៖ តំ្ម្ណងប្េធាននាយកប្េតិ្េត្តិ ឬនាយកចាត្ក់ារទូបៅ នាយក នាយកដ្ឋឋ នទាងំ
អស់្ ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។

 ប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ជាអនកពិនិត្យ និងស្បប្ម្ច បលើការបស្នើសំុ្ពីគ្ណៈកមម ធិការ ផ្តល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ កនុងការ
បរៀេចំម្ផ្នការ ឬដ្ឋកេ់ញ្ញត្តិដ្ល់គ្ណៈកមម ធិការផ្តល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ បៅកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។

៣. ស្កម្មភាពរេស់្គ្ណៈកមម ធកិារផ្តល់ត្ម្ម្ៃការ នងិបប្រើស្តងំ 
គ្ណៈកមម ធិការផ្តល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ បានប្េរំុបៅតម្កាលវភិាគ្ម្ដ្លបានកំណត្ ់បដ្ើម្បពិីនិត្យបម្ើល

ប្េតិ្េត្តិការទាងំមូ្លរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ម្ស្រ្នតីសំ្ខាន់ៗ  ម្ដ្លជាថាន កដឹ់្កនាមំ្ននាយកដ្ឋឋ ននីម្យួៗ ប្តូ្វបានត្ប្មូ្វឲ្យេងាា ញអំពីស្ម្ទិធិផ្ល
ម្ដ្លស្បប្ម្ចបាន និងឧេស្គ្គម្ដ្លប្េឈម្នានា បដ្ើម្បេីបងកើត្យុទធស្ថស្រ្ស្ត កនុងការបលើកកម្ពស់្ប្េសិ្ទធិភាពប្េតិ្េតិ្តការរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ 
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ម្កស្ប្មួ្ល និងបធវើឲ្យការងារប្គ្េប់្គ្ង មនប្េសិ្ទធភាព បដ្ឋយេងកឲ្យមនការបចឹះផ្ដួចបផ្ដើម្គំ្និត្ ម្ស្វងរកដំ្បណាឹះប្ស្ថយចំបោឹះ
េញ្ញា ប្េឈម្នានា បដ្ើម្បបី្េតិ្េត្តិការរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នបានលអប្េបស្ើរ ។ 
 ប្េតិ្េត្តិការអារីវកម្ម និងស្ថា នភាពស្ថចប់្បាក ់ប្តូ្វបានពិនិត្យតម្ដ្ឋនបរៀងរាល់ម្ែ បដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក ់។ 
 ទីប្េឹកាចាេម់្យួរូេ ជាអនកប្េតិ្េត្តិការ កិចចការទាងំឡាយម្ដ្លទាកទ់ងនឹងផ្ៃូវចាេ ់។ 
 គ្ណៈកមម ធិការផ្តល់ត្ម្ម្ៃការ និងបប្រើស្តងំ មនត្នួាទីោ៉ា ងសំ្ខានក់នុងការរយួ  និងម្ណនាដំ្ល់ថាន កប់្គ្េប់្គ្ងឲ្យស្បប្ម្ច

បានដ្ល់បគាលបៅ ម្នការងារប្គ្េប់្គ្ងរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ 

គណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គេ់ប្គងហានិភ័យ 

 
គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្ីប្កូហិរញ្ញ វត្ាុ  សី្លានិធិ លីម្ីធីត្ ប្តូ្វបានេបងកើត្បដ្ឋយប្កុម្

ប្េឹកាភបិាលងមកីនុងឆ្ន ២ំ០១៧ បៅប្តី្មស្ទី២ ។ គ្ណៈកមម ធិការបនឹះមនស្មរិកេីរូេ ស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាលឯករារយមន ក ់
ប្តូ្វបានបប្រើស្តងំជាប្េធានគ្ណៈកមម ធិការ ។ គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ េបងកើត្ប ើងកនុងបគាលេំណងប្តួ្ត្
ពិនិត្យ និងពប្ងឹងស្ម្ត្ាភាព នាយកដ្ឋឋ ន ប្ពម្ទាងំពប្ងឹងយនតការប្គ្េប់្គ្ងម្ផ្ាកនុង ។ 

១- ស្មស្ភាពរេស់្គ្ណៈកមម ធកិារស្វនកម្ម នងិប្គ្េប់្គ្ងហានភិយ័ 
 ១-  កញ្ញញ   ឈមឹ្ សុ្ភាព ស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាលឯករារយ ជា ប្េធាន 
 ២-  បលាកប្សី្  ខា ប ង ស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ជា ស្មរិក 
 ៣-  កញ្ញញ   លី េូផ្ល ស្មរិកប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ជា ស្មរិក 

២. ត្នួាទ ីភារៈកចិច នងិការទទលួែុស្ប្ត្វូ 
គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ បធវើការបដ្ើម្បធីានាថា ពត័្ម៌នម្ដ្លបានេញ្ចូ លកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ដ្ឋក់

រូនប្កុម្ប្េឹកាភបិាល មនភាពបពញបលញ ប្តឹ្ម្ប្តូ្វ អាចបរឿទុកចិត្តបាន និងទានប់ពល បហើយប្តូ្វរាយការណ៍រូនប្កុម្ប្េឹកាភបិាលផ្ង
ម្ដ្រ ពីបរឿងោកព់ន័ធ ស្ម្បហតុ្ផ្ល ម្ដ្លប្តូ្វយកម្កបដ្ឋឹះប្ស្ថយ ។ 

 គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ទទលួែុស្ប្តូ្វកនុងការពិនិត្យ និងវាយត្ម្ម្ៃបលើហានិភយ័ម្ដ្លបកើត្ប ើងកនុង
ប្គឹ្ឹះស្ថា នបដ្ើម្បសី្បប្ម្ចបានតម្បគាលបៅ និងម្ផ្នការម្ដ្លបានបលើកប ើងកនុងការអនុវត្តនក៍ារងាររមួ្មន៖ ប្តួ្ត្ពិនិត្យម្ផ្នការ
អារីវកម្មម្ផ្នការងវកិាចំណូល ចំណាយ ការអនុវត្តនប៍លើបគាលការណ៍េុគ្គលិក ការបប្រើស្បរ ើស្េុគ្គលិក បគាលការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 
បគាលការណ៍ឥណទាន និងបគាលការណ៍ប្គ្េប់្គ្ងប្េពន័ធពត័្ម៌នវទិា ។ល។ 

 គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ មនភារៈកិចចសំ្ខានក់នុងការទទលួែុស្ប្តូ្វ បលើការប្តួ្ត្ពិនិត្យបស្ចកតីរាយ
ការណ៍ផ្លា ល់រេស់្នាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផ្ាកនុង ស្តីពីកិចចប្េតិ្េតិ្តការ និងការអនុវត្តនប៍គាលការណ៍ទាងំឡាយរេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន 
ម្ដ្លបានដ្ឋកឲ់្យអនុវត្ត ។ គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ ប្តួ្ត្ពិនិត្យ និងចាត្វ់ធិានការបលើហានិភយ័ ម្ដ្ល
បកើត្ប ើងបដ្ឋយការអនុវត្តនក៍នៃងម្ករេស់្គ្ណៈប្េតិ្េត្តិ កនុងបគាលេំណងត្ប្ម្ងទិ់ស្បៅបលើការអនុវត្តនក៍ារងារឲ្យប្ស្េនឹង
បគាលការណ៍ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័រេស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា នប្តូ្វរេួប្េរំុការងារកនុងរយៈ
បពល៣ម្ែម្តង ឬបៅតម្ការចាបំាចរ់េស់្ប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ 

 គ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ម្នប្គឹ្ឹះស្ថា ន មនត្នួាទីវាយត្ម្ម្ៃ និងបរៀេចំម្ផ្នការបលើការ អនុវត្តការងារ
ប្េចាមំ្ងៃ រេស់្គ្ណៈប្គ្េប់្គ្ងប្េតិ្េត្តិម្នប្គឹ្ឹះស្ថា ន តម្រយៈរបាយការណ៍ ផ្លា ល់រេស់្នាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផ្ាកនុង បដ្ើម្បដី្ឋក់
រូនប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាលពិនិត្យ និងស្បប្ម្ចកនុងការអនុវត្តនេ៍នត ។ 

 ប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ជាអនកប្តួ្ត្ពិនិត្យ និងស្បប្ម្ចបលើការបស្នើសំុ្ ពីគ្ណៈកមម ធិការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ ម្ន
ប្គឹ្ឹះស្ថា ន កនុងការបរៀេចំម្ផ្នការ ឬការដ្ឋកេ់ញ្ញ តិ្ត ដ្ល់គ្ណៈប្គ្េប់្គ្ង បៅកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា ន ។ 

៣. ស្កម្មភាពរេស់្គ្ណៈកមម ធកិារស្វនកម្ម នងិប្គ្េប់្គ្ងហានភិយ័ បៅឆ្ន  ំ២០២០ 
 ឆ្ន ២ំ០២០ បនឹះ គ្ណៈកម្មការស្វនកម្ម និងប្គ្េប់្គ្ងហានិភយ័ បានប្េរំុតម្កាលវភិាគ្ម្ដ្លបានកំណត្ ់និងបានយល់ប្ពម្
កនុងការពិបប្គាឹះបោេល់បលើម្ផ្នការស្វនកម្មម្ផ្ាកនុង និងបានកត្ប់្តទុក។ នាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផ្ាកនុង បានបធវើស្វនកម្មបានចំននួ០៧
ស្ថខា បដ្ឋយបធវើស្វនកម្មបានមូ្យដ្ងកនុងម្យួស្ថខា ម្ផ្អកបលើម្ផ្នការបធវើស្វនកម្មបៅកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា ន នាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផ្ាកនុង 
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ស្បប្ម្ចបាន ១១៦% បលើម្ផ្នការបានបប្គាងទុក ។ នាយកដ្ឋឋ នស្វនកម្មម្ផ្ាកនុង បានបធវើការវាយត្ម្ម្ៃបលើហានិភយ័ោ៉ា ងជាកល់ាកម់្យួ
ចំននួបដ្ឋយបានកំណត្ពី់វស័ិ្យម្ដ្លមនហានិភយ័ែពស់្ និងកិចចការស្វនកម្មណាម្ដ្លផ្តល់ប្េសិ្ទធភាពែពស់្ បដ្ឋយបប្េើបលើវធីិស្ថស្រ្ស្ត
វាយត្ម្ម្ៃបលើហានិភយ័ស្តងដ់្ឋរម្យួ កនុងការកំណត្ចំ់ណាត្ថ់ាន ក ់និងកំណត្ប់លើអាទិភាពស្វនកម្ម ។ 

 

មច ស្ភ់ាគហ  ន

 
បៅឆ្ន  ំ២០២០ បនឹះ ស្មស្ភាពមច ស់្ភាគ្ហ ុនម្និមនការម្ប្េប្េួល ដូ្ចមនប ម្ ឹះ និងចំននួភាគ្ហ ុន គិ្ត្ជាភាគ្រយ ម្នការ 

វនិិបោគ្បៅកនុងប្កុម្ហ ុន សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ មនដូ្ចត្បៅ ៖ 
១- អងគការសី្លានធិ៖ិ កានភ់ាគ្ហ ុន ៤១.២៨៦ ម្នភាគ្ហ ុនស្រុេ ប្ត្វូជា  ១៩.៦៦% 

អងគការសី្លានិធិ បានេបងើកត្កនុងឆ្ន ១ំ៩៩៦ បដ្ឋយអងគការម្ែរអនតរជាតិ្បៅកម្ពុជា តម្រយៈការដ្ឋកេ់ញ្ចូ លគាន ម្នគ្បប្មង
នានារេស់្ សី្លា (SEILA) បៅកនុងទីប្កុងភនបំពញ និងធនាគារភូម្ ិ (Village Bank) បៅកនុងបែត្តបោធិ៍ស្ថត្ ់និងបែត្តេនាា យមនរយ័ 
បានចុឹះេញ្ជ ីបៅប្កសួ្ងម្ហាម្ផ្ា ។ ទិស្បៅរេស់្អងគការសី្លានិធិ លីម្ធីីត្ គឺ្បលើកកម្ពស់្កប្ម្តិ្ រីវភាពប្េជាពលរដ្ឋ តម្រយៈការផ្ដល់
បស្វាកម្មហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
២- បលាកប្សី្ ខា ប ង ៖ កានភ់ាគ្ហ ុន ១៦៨.៧១៤ ម្នភាគ្ហ ុនស្រុេ ប្ត្វូជា  ៨០,៣៤% 

បលាកប្សី្ ខា ប ង បានចូលរមួ្េំបពញកិចចការបៅកនុងប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ ចាេត់ងំពី ម្ងៃទី០៩ ម្ែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០១៦ បហើយទទលួត្នួាទីជាមច ស់្ភាគ្ហ ុន និងជាប្េធានប្កុម្ប្េឹកាភបិាល ម្ដ្លទទលួស្ថគ ល់ ពីធនាគារជាតិ្ ម្នកម្ពុជា បៅម្ងៃទី
៣១ ម្ែសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
តរាងរាយលម្អតិ្ ពរីចនាស្ម្ពន័ធភាគ្ហ ុន 

 
 ល.រ ភាគ្ទុនិក ភាគ្ហ ុនស្រេុ បដ្ើម្ទុន(ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) ភាគ្រយ 

 
 ១ អងគការសី្លានិធិ ៤១.២៨៦ ៤១២.៨៦០ ១៩.៦៦% 

 
 ២ បលាកប្សី្ ខា ប ង ១៦៨.៧១៤ ១.៦៨៧.១៤០ ៨០,៣៤% 

 
  ស្រេុ ២១០.០០០ ២.១០០.០០០ ១០០% 
 
ការងារប្គេ់ប្គងស្ងគម្ 

 
កនុងការងារប្គ្េប់្គ្ងកិចចការស្ងគម្ ប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ មនចំណុចលអជាបប្ចើន ដូ្ចជា ៖ 

 អប្តការប្បាក ់លកេែណឌ ផ្ដល់ឥណទាន និងទូទាត្ឥ់ណទានមុ្នកាលកំណត្ ់អាចេត្ម់្េនបាន។ 
 ម្និបប្េើស្មព ធេងេិត្េងេំអតិ្ងិរន ឬម្និបប្េើ េបចចកបទស្ម្នការលកេ់ងេិត្េងេំ ។ 
 អនុវត្តវធីិម្ត្ម្យួម្េេ កនុងការវភិាគ្ស្ម្ត្ាភាពស្ងប្បាករ់េស់្អតិ្ងិរន ។ 
 បប្េើប្បាស់្ពត័្ម៌នម្នការោិល័យឥណទានកម្ពុជា (Credit Bureau Cambodia-CBC) ពិបប្គាឹះបោេល់ ជាម្យួ 

អាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន និងជាម្យួេុគ្គលិកម្នប្គឹ្ឹះស្ថា នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុដ្ម្ទបទៀត្ ។ 
 គុ្ណភាពឥណទាន ការពិនិត្យតម្ដ្ឋន និងការរាយការណ៍ពីហានិភយ័ឥណទាន បានប្តឹ្ម្ប្តូ្វ ។ 
 បប្េើែិត្េណ័ណ  េណ័ណ ប្េកាស្ប្េតិ្ទិន ផ្លា ងំកាដ រពត័្ម៌នផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល និងការប្បាប្ស័្យទាកទ់ងជាម្យួអតិ្ងិរន បាន

ប្តឹ្ម្ប្តូ្វនិងបប្េើភាស្ថរម្ែមរ កនុងការនិោយប្បាប្ស័្យទាកទ់ងជាម្យួអតិ្ងិរន និងការេំបពញទប្ម្ងឯ់កស្ថរឥណទាន ។  
 ផ្តល់បពលបវលាប្គ្េប់្គាន ់ដ្ល់អតិ្ងិរន បដ្ើម្បពិីនិត្យលកេែណឌ ទាងំឡាយម្នការែចីប្បាក ់។ 
 ចូលរមួ្កនុងការផ្តួចបផ្តើម្ ផ្ដល់ចំបណឹះដឹ្ងម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ាុដ្ល់ស្ថធារណរន ។ 
 េុគ្គលិកមនប្កម្សី្លធម្ល៌អ តម្រយៈការេណដុ ឹះេណាដ ល និងបគាលនបោបាយកិចចស្នាការងារ ។  
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 គាម នការបលើកម្លងណាម្យួ កនុងការអនុវត្តបគាលនបោបាយហានិភយ័ឥណទាន ។ 
 ប្បាកម់្ែបគាលរេស់្រេុគ្គលិក ប្ស្េតម្កប្ម្តិ្អេបេរម ។ 

 

េណាត ញប្េត្ិេត្តិការ 
 

ត្េំនប់្េត្េិត្តកិារ   
 

េរោិយ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
 

រារធានី / បែត្ត ៧ ៧ ៨ 
ប្ស្ុក / ែណឌ  ៥៨ ៥៦ ៥៥ 
ែុំ / ស្ងាក ត្ ់ ២៥០ ២៣៨ ២២២ 
ភូម្ ិ ៨១១ ៧២៩ ៦២៨ 
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របាយការណ៍រេស្ស់្វនករឯកររយ 
 

ម្តិ្ស្វនកម្ម  
បយើងែាុ ំបានបធវើស្វនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរេស់្ សី្លានិធិ លីម្ធីីត្ បៅកាត្ថ់ា (“ប្កុម្ហ ុន”) ម្ដ្លរមួ្មនរបាយ

ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុនាម្ងៃទី31 ម្ែធនូ ឆ្ន 2ំ020 របាយការណ៍លទធផ្លលម្អតិ្ របាយការណ៍ស្តីពីេម្ប្ម្េប្មួ្លមូ្លធន និងរបាយ
ការណ៍លំហូរស្ថចប់្បាកស់្ប្មេក់ារយិេរបិចេទម្ដ្លបានេញ្ចេ ់ និងកំណត្ស់្មគ ល់ម្ដ្លរមួ្មនបគាលនបោបាយគ្ណបនយយសំ្ខា
ន់ៗ  ប្ពម្ទាងំពត័្ម៌នពនយល់បផ្សងៗបទៀត្ម្ដ្លបានេងាា ញបៅទំពរ័ទី 10 ដ្ល់ 56។ 

ជាម្តិ្រេស់្បយើងែាុ ំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុ បានេងាា ញនូវភាពប្តឹ្ម្ប្តូ្វ កនុងកប្ម្តិ្ជាស្ថរវនតម្នស្ថា នភាព ហិរញ្ញ វត្ាុរេស់្ប្កុម្
ហ ុននាម្ងៃទី31 ម្ែធនូ ឆ្ន 2ំ020 ប្ពម្ទាងំលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ និងលំហូរស្ថចប់្បាករ់េស់្ប្កុម្ហ ុនស្ប្មេក់ារយិេរបិចេទម្ដ្លបានេញ្ចេ ់
បដ្ឋយអនុបលាម្តម្ស្តងដ់្ឋររបាយការណ៍ទាកទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ម្នកម្ពុជាស្ប្មេស់្ហប្គាស្ធុនតូ្ច និងម្ធយម្។ 

ម្លូដ្ឋឋ នម្នម្ត្សិ្វនកម្ម 
បយើងែាុ ំបានបធវើស្វនកម្ម បដ្ឋយអនុបលាម្បៅតម្ស្តងដ់្ឋរស្វនកម្មអនតរជាតិ្ម្នកម្ពុជា ។ ការទទលួែុស្ប្តូ្វរេស់្បយើងែាុ ំ

ម្ដ្លប្ស្េតម្ស្តងដ់្ឋរទាងំបនាឹះ ប្តូ្វបានបរៀេរាេេ់ម្នាម្បទៀត្បៅកនុងកថាែណឌ ស្ដីពីការទទលួែុស្ប្តូ្វរេស់្ស្វនករ ស្ប្មេក់ារបធវើ
ស្វនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុម្ដ្លមនបៅកនុងរបាយការណ៍រេស់្បយើងែាុ ំ។ បយើងែាុ ំមនឯករារយភាពពីប្កុម្ហ ុនតម្បគាល
ការណ៍ម្ន "ប្កម្សី្លធម្ស៌្ប្មេគ់្ណបនយយកររំនាញវជិាជ រីវៈ" បៅកាត្ថ់ា (IESBA Code) ម្ដ្លដ្ឋកប់ចញបដ្ឋយគ្ណៈប្កម្សី្ល
ធម្អ៌នតរជាតិ្ស្ប្មេគ់្ណបនយយករ េម្នាម្ពីបនឹះបទៀត្ បយើងែាុ ំកប៏ានេំបពញតម្ប្កេែណ័ឌ ទំនលួែុស្ប្តូ្វប្កម្សី្លធម្ប៌ផ្សងៗ ប្ស្េ
តម្ IESBA Code។ បយើងែាុ ំបរឿជាកថ់ា ភស្តុតងស្វនកម្មម្ដ្លបយើងែាុ ំប្េមូ្លបានមនលកេណៈប្គ្េប់្គាន ់និងស្ម្ប្ស្េស្ប្មេជ់ា
មូ្លដ្ឋឋ នកនុងការេបញ្ចញម្តិ្ស្វនកម្មរេស់្បយើងែាុ ំ។ 

េញ្ញា បផ្សង  ៗ
 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរេស់្ប្កុម្ហ ុនស្ប្មេក់ារយិេរបិចេទម្ដ្លបានេញ្ចេម់្ងៃទី31 ម្ែធនូ ឆ្ន  ំ 2019 ប្តូ្វបានបធវើស្វនកម្មបដ្ឋយ
ស្វនករបផ្សងបទៀត្ ម្ដ្លបានេបញ្ចញម្តិ្ស្វនកម្មបៅម្ងៃទី14 ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន  ំ2020 ថារបាយការណ៍បៅមនភាពប្តឹ្ម្ប្តូ្វ ។ 

ពត័្ម៌នបផ្សង  ៗ
 អនកប្គ្េប់្គ្ងមនការទទលួែុស្ប្តូ្វបលើពត័្ម៌នបផ្សងៗ។ ពត័្ម៌នបផ្សង មៗ្ដ្លបានទទលួប្តឹ្ម្កាលេរបិចេទម្នរបាយការណ៍រេស់្
ស្វនករ មនរបាយការណ៍រេស់្ប្កុម្ប្េឹកាភបិាលម្ដ្លបានេងាា ញ បៅទំពរ័ទី ១ ដ្ល់ទី ៥ ចំម្ណកឯរបាយការណ៍ប្េចាឆំ្ន រំេស់្ប្កុម្ហ ុន 
រពឹំងថានឹងផ្តល់ឲ្យបយើងែាុ ំបប្កាយកាលេរបិចេទម្នរបាយការណ៍ស្វនកម្មបនឹះ។ 

 ម្តិ្រេស់្បយើងែាុ ំ បៅបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុម្និបានប្គ្េដ្ណត េព់ត័្ម៌នបផ្សង បៗ ើយ បហើយបយើងែាុ ំកម៏្និបានផ្តល់នូវអំណឹះ
អំណាងណាម្យួបលើពត័្ម៌នបផ្សងៗទាងំបនឹះប ើយ។ ោកព់ន័ធនឹងការបធវើស្វនកម្មរេស់្បយើងែាុ ំបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ការទទលួែុស្
ប្តូ្វរេស់្បយើងែាុ ំ គឺ្ប្តូ្វអានពត័្ម៌នបផ្សង  ៗ បហើយពិចារណាថាបត្ើពត័្ម៌នបផ្សង បៗនាឹះ មនភាពម្និប្ស្េគាន ជាស្ថវនតជាម្យួរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុ ឬការយល់ដឹ្ងរេស់្បយើងែាុ ំបៅកនុងការបធវើស្ថវនកម្ម ឬមនេងាា ញនូវកំហុស្ឆ្គងជាស្ថរវនត ឬបទ។ 

 ប្េសិ្នបេើមនពត័្ម៌នបផ្សង  ៗ ម្ដ្លបានទទលួមុ្នកាលេរបិចេទម្នរបាយការណ៍ស្វនកម្មបនឹះអាចឲ្យបយើងែាុ ំស្ននិដ្ឋឋ នថា មន
កំហុស្ឆ្គងជាស្ថរវនតបកើត្ប ើង បយើងែាុ ំប្តូ្វរាយការណ៍តម្ស្ថា នភាពជាកម់្ស្តង។ បយើងែាុ ំពំុមនអវីម្ដ្លប្តូ្វរាយការណ៍ោកព់ន័ធនឹង
ពត័្ម៌នបផ្សងៗបនឹះបទ។ 

 

 

 

 



របាយការណ៍ប្េចាឆំ្ន ២ំ០២០ 21 

 

ការទទលួែុស្ប្ត្វូបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរេស់្អនកប្គ្េប់្គ្ង នងិអនកទទលួែុស្ប្ត្វូបលើអភបិាលកចិច 
 អនកប្គ្េប់្គ្ងមនភារៈទទលួែុស្ប្តូ្វបលើការបរៀេចំ និងការេងាា ញនូវភាពប្តឹ្ម្ប្តូ្វម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ បដ្ឋយអនុបលាម្តម្
ស្តងដ់្ឋរបាយការណ៍ទាកទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ម្នកម្ពុជា ស្ប្មេស់្ហប្គាស្ធុនតូ្ច និងម្ធយម្ បហើយនិងទទលួែុស្ប្តូ្វបលើប្េពន័ធប្តួ្ត្
ពិនិត្យម្ផ្ាកនុង ម្ដ្លអនកប្គ្េប់្គ្ងកំណត្ថ់ាមនភាពចាបំាច ់ស្ប្មេក់ារបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុឲ្យបរៀស្ផុ្ត្ពីការេងាា ញែុស្ជាស្ថរវនត
បដ្ឋយស្ថរម្ត្ការម្កៃងេនៃំ ឬកំហុស្ឆ្គង។ 

 បៅកនុងការរាេចំរបាយការណ៍ហិញ្ញ វត្ាុ អនកប្គ្េប់្គ្ងមនភារៈទទលួែុស្ប្តូ្វបលើការវាយត្ម្ម្ៃនូវលទធភាពរេស់្ប្កុម្ហ ុនកនុងការ
េនតនិរនតរភាពអារីវកម្ម ទទលួែុស្ប្តូ្វបលើការលាត្ប្ត្ដ្ឋងពត័្ម៌ន ប្េសិ្នបេើោកព់ន័ធនូវេញ្ញា ទាងំឡាយណាម្ដ្លទាកទ់ងបៅនឹងនិរនតរភាព
អារីវកម្ម  និងបប្េើប្បាស់្មូ្លដ្ឋឋ ននិរនតរភាពម្នគ្ណបនយយ បលើកម្លងម្ត្អនកប្គ្េប់្គ្ងមនេំណងចងរ់ប្ម្ឹះេញ្ជ ី ផ្លអ កដំ្បណើ រការប្កុម្ហ ុន ឬ
គាម នរបប្ម្ើស្ស្ម្រម្យដ្ម្ទបទៀត្គ្បប្ៅពីបធវើម្េេបនឹះ។ 

អនកទទលួែុស្ប្តូ្វបលើអភបិាលកិចច មនភារៈទទលួែុស្ប្តូ្វកនុងការប្តួ្ត្ពិនិត្យដំ្បណើ រការហិរញ្ញ វត្ាុរេស់្ប្កុម្ហ ុន។ 

ការទទលួែុស្ប្ត្វូរេស់្ស្វនករ  ស្ប្មេក់ារបធវើស្វនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 
បគាលបៅរេស់្បយើងែាុ ំគឺ្ផ្ដល់នូវអំណឹះអំណាងស្ម្បហតុ្ផ្លថា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទាងំមូ្លម្និមនការេងាា ញែុស្ជា

ស្ថរវនតបដ្ឋយស្ថរម្ត្ការម្កៃងេនៃំ ឬកំហុស្ឆ្គង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍រេស់្ស្វនករ ម្ដ្លរមួ្េញ្ចូ លទាងំម្តិ្ស្វនកម្មរេស់្បយើងែាុ ំ។ 
អំណឹះអំណាងស្ម្បហតុ្ផ្ល គឺ្ជាអំណឹះអំណាងមនកប្ម្តិ្ែពស់្ម្យួ េ៉ាុម្នតវាម្និអាចធានាថាប្គ្េប់ពលម្នការបធវើស្វនកម្ម បដ្ឋយ
អនុបលាម្បៅតម្ស្តងដ់្ឋរស្វនកម្មអនតរជាតិ្ម្នកម្ពុជា អាចរកបែើញនូវការេងាា ញែុស្ជាស្ថរវនតម្ដ្លបានបកើត្ប ើងបនាឹះបទ។ ការ
េងាា ញែុស្ជាស្ថរវនតអាចបកើត្ប ើងបដ្ឋយស្ថរការម្កៃងេនៃំ ឬកំហុស្ឆ្គង បហើយប្តូ្វបានចាត្ទុ់កថាជាស្ថរវនតបៅបពលម្ដ្លការម្កៃង
េនៃំ ឬកំហុស្ឆ្គងម្ត្ម្យួ ឬករ៏មួ្េញ្ចូ លគាន មនផ្លេ៉ាឹះោល់ដ្ល់ការស្បប្ម្ចចិត្តម្ផ្នកបស្ដ្ឋកិចចរេស់្អនកបប្េើប្បាស់្ បដ្ឋយបោងបលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុបនឹះ។ 

ជាម្ផ្នកម្យួម្នការបធវើស្វនកម្មបដ្ឋយអនុបលាម្បៅតម្ស្តងដ់្ឋរស្វនកម្មអនតរជាតិ្ម្នកម្ពុជា បយើងែាុ ំអនុវត្តនូវការវនិិចេយ័
ម្ដ្លប្េកេបៅបដ្ឋយវជិាជ រីវៈ និងរកានូវភាពយកចិត្តទុកដ្ឋកក់នុងអំ ុងបពលស្វនកម្ម។ 
បយើងែាុ ំកប៏ាន ៖ 

 បធវើការកំណត្ ់និងវាយត្ម្ម្ៃនូវហានិភយ័ម្នការេងាា ញែុស្ជាស្ថរវនតបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ បដ្ឋយស្ថរម្ត្ការម្កៃងេនៃំ ឬ
កំហុស្ឆ្គង និងទទលួែុស្ប្តូ្វបលើការបរៀេចំ និងការអនុវត្តនូវនីតិ្វធីិស្វនកម្មបដ្ើម្បបីឆ្ៃើយត្េបៅនឹងហានិភយ័ទាងំបនាឹះ និង
ប្េមូ្លនូវភស័្តុតងម្ដ្លមនលកេណៈប្គ្េប់្គាន ់ និងស្ម្ប្ស្េស្ប្មេជ់ាមូ្លដ្ឋឋ នកនុងការេញ្ចញម្តិ្ស្វនកម្មរេស់្បយើង
ែាុ ំ។ ហានិភយ័ម្ដ្លម្និអាចរកបែើញនូវការេងាា ញែុស្ជាស្ថរវនតម្ដ្លបកើត្ប ើងបដ្ឋយស្ថរម្ត្ការម្កៃងេនៃំ មនលកេណៈ
ែពស់្ជាងការេងាា ញែុស្បកើត្ប ើងពីកំហុស្ឆ្គងបដ្ឋយស្ថរម្ត្ការម្កៃងេនៃំអាចរមួ្េញ្ចូ លទាងំការែុេែិត្គាន  ការលួចេនៃំ 
ការលុេបចាលបដ្ឋយបចត្នា ការេកប្ស្ថយម្និពិត្ ឬម្និអនុវត្តតម្នីតិ្វធីិប្គ្េប់្គ្ងម្ផ្ាកនុង។ 

 ទទលួបាននូវការយល់ដឹ្ងអំពីការប្គ្េប់្គ្ងម្ផ្ាកនុងម្ដ្លោកព់ន័ធនឹងការបធវើស្វនកម្ម កនុងបគាលេំណងបដ្ើម្បបីរៀេចំនូវនីតិ្វធីិ
ស្វនកម្មម្ដ្លស្ម្ប្ស្េបៅតម្កាលៈបទស្ៈ េ៉ាុម្នតម្និម្ម្នកនុងបគាលេំណងបដ្ើម្បេីបញ្ចញម្តិ្បលើប្េសិ្ទធភាពម្នការ
ប្គ្េប់្គ្ងម្ផ្ាកនុង។រេស់្ប្កុម្ហ ុនប ើយ។ 

 ការវាយត្ម្ម្ៃបលើភាពស្ម្ប្ស្េម្នបគាលនបោបាយគ្ណបនយយ ម្ដ្លប្កុម្ហ ុនបានបប្េើប្បាស់្ និងភាពស្ម្បហតុ្ផ្លម្ន
ការបា៉ា នស់្ថម នគ្ណបនយយសំ្ខាន់ៗ  ប្ពម្ទាងំការលាត្ប្ត្ដ្ឋងពត័្ម៌នោកព់ន័ធម្ដ្លបានបធវើប ើងបដ្ឋយធអនកប្គ្េប់្គ្ង។ 

 បធវើការស្ននិដ្ឋឋ នបលើភាពស្ម្ប្ស្េម្នការបប្េើប្បាស់្មូ្លដ្ឋឋ ននិរនតភាពម្នគ្ណបនយយ រេស់្អនកប្គ្េប់្គ្ង បហើយបដ្ឋយម្ផ្អក
បៅបលើភស្តុតងស្វនកម្មម្ដ្លទទលួបាន បធវើការស្ននិដ្ឋឋ នថាបត្ើភាពម្និចាស់្លាស់្ជាស្ថរវនតោកព់ន័ធបៅនឹងប្ពឹត្តិការណ៍ 
ឬលកេែណឌ ម្ដ្លអាចបធវើឲ្យមនម្នាិលជាស្ថរវនតបលើលទធភាពរេស់្ប្កុម្ហ ុន បដ្ើម្បេីនតនិរនតរភាពអារីវកម្ម។ ប្េសិ្នបេើបយើង
ែាុ ំបធវើការស្ននិដ្ឋឋ នថាមនអត្ាិភាពម្នភាពម្និប្បាកដ្ប្េជាជាស្ថរវនត បយើងែាុ ំចាបំាចប់្តូ្វេញ្ចូ លបៅកនុងរបាយការណ៍រេស់្
បយើងែាុ ំ បដ្ើម្បទីាញចំណាេអ់ារម្មណ៍បលើការលាត្ប្ត្ដ្ឋងពត័្ម៌នទាកទ់ងបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ឬប្េសិ្នបេើការ
លាត្ប្ត្ដ្ឋងពត័្ម៌នមនលកេណៈម្និប្គ្េប់្គាន ់ បយើងែាុ ំចាបំាចប់្តូ្វផ្តល់ម្តិ្ស្វនកម្មម្ដ្លមនេញ្ញា ។ ការស្ននិដ្ឋឋ នរេស់្
បយើងែាុ ំ គឺ្ម្ផ្អកតម្ភស្តុតងស្វនកម្មម្ដ្លប្េមូ្លបានប្តឹ្ម្កាលេរបិចេទម្នរបាយការណ៍ស្វនកម្មរេស់្បយើងែាុ ំ។ ោ៉ា ងណា
កប៏ដ្ឋយប្ពឹត្តិការណ័ ឬលកេែណឌ នាបពលអនាគ្ត្អាចបធវើឲ្យប្កុម្ហ ុនេញ្ឈេនូ់វនិរនតរភាពម្នអារីវកម្ម។ 
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 វាយត្ម្ម្ៃបលើការេងាា ញ រចនាស្ម្ពន័ធ និងមតិ្កាទូបៅម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទាងំមូ្ល ម្ដ្លរមួ្េញ្ចូ លទាងំការលាត្
ប្ត្ដ្ឋងពត័្ម៌ន និងវាយត្ម្ម្ៃថាបត្ើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុបានេងាា ញពីប្េតិ្េត្តិការ និងប្ពឹត្តិការណ៍ោកព់ន័ធកនុងអត្ានយ័
ម្ដ្លអាចស្បប្ម្ចបាននូវការេងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដ្ប៏្តឹ្ម្ប្តូ្វ។ 
បយើងែាុ ំបានផ្ដល់ពត័្ម៌នរូនអនកទទួលែុស្ប្តូ្វបលើអភបិាលកិចច ចំបោឹះកតត ោកព់នធពី័ស្វនកម្មរមួ្មនជាអាទិ៍ វសិ្ថលភាព 

និងបពលបវលាម្ដ្លបានបប្គាងទុកស្ប្មេក់ារបធវើស្វនកម្ម និងេញ្ញា ជាស្ថរវនតរមួ្េញ្ចូ លទាងំចំណុចែវឹះខាត្ម្នការប្គ្េប់្គ្ងម្ផ្ាកនុង 
ម្ដ្លបានរកបែើញកនុងអំ ុងបពលបធវើស្វនកម្ម។ 

 
 

តំ្ណាងប្កុម្ហ ុន បអហវអាយអាយ&អឹសូ្សីុ្ធបអត្ 
 

 
 
 
  
បហង សិ្ត 
នាយកប្គ្េប់្គ្ង 
រារធានីភនបំពញ ប្ពឹះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
ម្ងៃទី២៩ ម្ែបម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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តរងត្ លយការ 
 

 កំណត្ ់ ២០២០ ២០១៩ 
 ស្មគ ល់ ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ោនប់រៀល ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ោនប់រៀល 
   (កំណត្ ់  (កំណត្ ់
   ស្មគ ល់ 2.4)  ស្មគ ល់ 2.4) 
ប្ទពយស្កម្ម      
ស្ថចប់្បាកក់នុងម្ដ្ 4 56,305 227,754  8,507   34,666  
ប្បាកេ់បញ្ញ ើ និងប្បាកត់្ម្កល់បៅធនាគារជាតិ្ម្នកម្ពុជា 5 107,107 433,248  106,591   434,358  
ប្បាកេ់បញ្ញ ើ និងប្បាកត់្ម្កល់បៅធនាគារបផ្សងៗ 6 1,019,216 4,122,729  13,266   54,059  
ឥណទានផ្តល់ដ្ល់អតិ្ងិរនសុ្ទធ 7 3,363,470 13,605,236 4,537,806 18,491,559 
ប្ទពយស្កម្មបផ្សងៗ 8 232,195 939,228 61,042 248,746 
ប្ទពយ និងេរកិាេ រ 9 24,063 97,335  25,960   105,787  
ប្ទពយស្កម្មអរូេី 10 2,924 11,828  750   3,056  
ពនធពនារជាប្ទពយស្កម្មសុ្ទធ 11.1 29,982 121,277 - - 
ប្ទពយស្កម្មស្រេុ  4,835,262 19,558,635   4,753,922 19,372,231 

េំណុល និងមូ្លធនេំណុល      
េំណុល      
ប្បាកេ់បញ្ញ ើស្នសកំាត្ពវកិចច 12 9,926 40,151  21,167   86,256  
េំណុលបផ្សងៗ 13 83,630 338,283  78,783  321,038 
េំណុលអត្ាប្េបោរនប៍ស្ថធននិវត្តន ៍និងប្បាក់
េំណាចក់ារងារ 

14 115,551 467,404 144,693 589,624 

ប្បាកក់ម្ច ី 15 1,652,132 6,682,874  1,652,132   6,732,438  
អនុេំណុល 16 516,153 2,087,839  518,708   2,113,735  
េំណុលពនធបលើប្បាកចំ់បណញប្េចាឆំ្ន  ំ 11.2 84,623 342,300 47,954 195,413 
ពនធពនារជាេំណុល 11.1 - - 5,116 20,848 
េំណុលស្រេុ  2,462,015 9,958,851 2,468,553 10,059,352 
មូ្លធន      
បដ្ើម្ទុន 17  2,100,000   8,400,000   2,100,000   8,400,000  
ទុនេប្មុ្ងតម្េទេបញ្ញ តិ្ត 18 41,312 167,107 - -  
ទុនេប្មុ្ងបផ្សងៗ 19 289,137 1,169,559  289,137   1,178,233  
ប្បាកខ់ាត្េងគរ  (57,202) (229,108) (103,768) (418,958) 
លបម្អៀងពីការេតូររូេិយេណ័ណ   - 92,226  -      153,604 
មូ្លធនស្រេុ  2,237,247 9,599,784 2,285,369 9,312,879   
េំណុល និងមូ្លធនស្រេុ  4,835,262 19,558,635 4,753,922 19,372,231 
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របាយការណ៍លទធផលលម្អិត្ 
 

 

 កំណត្ ់ ២០២០ ២០១៩ 
 ស្មគ ល់ ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ោនប់រៀល ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ោនប់រៀល 
   (កំណត្ ់  (កំណត្ ់
   ស្មគ ល់ 2.4)  ស្មគ ល់ 2.4) 
      
ចំណូលពីការប្បាក ់ 20 602,280 2,455,496 801,893 3,249,270 
ចំណាយបលើការប្បាក ់ 21 (191,704) (781,577)  (195,360)  (791,599) 
ចំណូលពីការប្បាកសុ់្ទធ  410,576 1,673,919 606,533 2,457,671 
      
ចំណូលប្េតិ្េត្តិការបផ្សងៗ 22 459,748 1,874,393 315,444 1,278,179 
ចំណូលប្េតិ្េត្តកិារស្រេុ  870,324 3,548,312 921,977 3,735,850 
      
ចំណាយប្បាកប់េៀវត្សរ ៍ 23 (529,657) (2,159,412) (553,984) (2,244,743) 
ចំណាយទូបៅ និងរដ្ឋបាល 24 (311,595) (1,270,373) (241,054) (976,751) 
តំ្ហយបលើើ៎ឱ្នភាពម្នឥណទានផ្តល់ដ្ល់ 
អត្ិងិរន 7 76,449 311,683 11,907 48,247 
ប្បាកចំ់បណញមុ្នដ្កពនធ  105,521 430,210 138,846 562,603 
      
ចំណាយពនធបលើប្បាកចំ់បណញ 11.3 (17,643) (71,931) (26,452) (107,184) 
ប្បាកចំ់បណញសុ្ទធស្ប្មេក់ារយិេរបិចេទ  87,878 358,279 112,394 455,419 
      
លទធផ្លលម្អតិ្បផ្សងៗ      
លបម្អៀងពីការេតូររូេិយេណ័ណ   - (61,378) - 109,965 
ប្បាកចំ់បណញលម្អតិ្ស្រេុស្ប្មេក់ារយិេរបិចេទ  87,878 296,901 112,394 565,384 

 



របាយការណ៍ប្េចាឆំ្ន ២ំ០២០ 25 

 

របាយការណ៍ស្ដពីីេម្ប្ម្េប្ម្ួលម្ូលធន ស្ប្មេ់ការយិេរបិចេទម្ដ្លបានេញ្ចេ់ហងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  

 បដ្ើម្ទុន ទុនេប្ម្ងុបផ្សងៗ ប្បាកខ់ាត្េងគរ លបម្អៀងពកីារេដូររូេយិេណ័ណ  ស្រុេ 

 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ ោន ់ បរៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ ោនប់រៀល 

  (កំណត្ ់  (កំណត្ ់  (កំណត្ ់  (កំណត្ ់  (កំណត្ ់

  ស្មគ ល់ 2.4)  ស្មគ ល់ 2.4)  ស្មគ ល់ 2.4)  ស្មគ ល់ 2.4)  ស្មគ ល់ 2.4) 

នាម្ងៃទី1 ម្ែម្ករា ឆ្ន 2ំ019 2,100,000 8,400,000 289,137 1,161,752 (216,162) (874,377) - 43,639 2,172,975 8,731,014 

លទធផ្លលម្អតិ្ស្ប្មេ ់ការយិេរបិចេទ           

ប្បាកច់ំបណញសុ្ទធស្ប្មេក់ារយិេរបិចេទ - - - - 112,394 455,419 - - 112,394 455,419 

លទធផ្លលម្អិត្បផ្សងៗ           

លបម្អៀងពកីារេតូររូេយិេណ័ណ  - - - 16,481 - - - 109,965 - 126,446 

ស្រុេប្បាកច់បំណញលម្អតិ្ស្ប្មេក់ារយិេ
របិចេទ - - - 16,481 112,394 455,419 - 109,965 112,394 581,865 

នាម្ងៃទ3ី1 ម្ែធនូ ឆ្ន 2ំ019 2,100,000 8,400,000 289,137 1,178,233 (103,768) (418,958) - 153,604 2,285,369 9,312,879 
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របាយការណ៍ស្តពីីេម្ប្ម្េប្ម្ួលម្ូលធន ស្ប្មេ់ការយិេរបិចេទម្ដ្លបានេញ្ចេ់ហងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 បដ្ើម្ទុន ទុនេប្ម្ងុបផ្សងៗ ទុនេប្ម្ងុតម្េទេញ្ញត្ត ិ ប្បាកខ់ាត្េងគរ លបម្អៀងពកីារេដូររូេយិេណ័ណ  ស្រុេ 

 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

ដុ្លាៃ រ 

អាបម្រកិ  ោនប់រៀល 

  
(កំណត្ ់

ស្មគ ល់ 2.4)  
(កំណត្ ់

ស្មគ ល់ 2.4) 
 (កំណត្ ់
ស្មគ ល់ 2.4)  

(កំណត្ ់
ស្មគ ល់ 2.4)  

(កំណត្ ់
ស្មគ ល់ 2.4)  

(កំណត្ ់
ស្មគ ល់ 2.4) 

             

នាម្ងៃទី1 ម្ែម្ករា ឆ្ន 2ំ020 2,100,000 8,400,000 289,137 1,178,233 - - (103,768) (418,958) - 153,605 2,285,369 9,312,879 

លទធផ្លលម្អតិ្ស្ប្មេ ់
ការយិេរបិចេទ     

  
      

បផ្ារ - - - - 41,312 168,429 (41,312) (168,429) - - - - 

ប្បាកច់ំបណញសុ្ទធស្ប្មេ់
ការយិេរបិចេទ - - - - - - 87,878 358,279 - - 87,878 358,279 

លទធផ្លលម្អិត្បផ្សងៗ             

លបម្អៀងពកីារេតូររូេយិេណ័ណ  - - - (8,674) - (1,322) - - - (61,378) - (71,374) 

ស្រុេប្បាកច់បំណញលម្អតិ្ 
ស្ប្មេក់ារយិេរបិចេទ -    -    -    (8,674) 41,312 167,107 46,566 189,850 -    (61,378) 87,878 286,905 

នាម្ងៃទ3ី1 ម្ែធនូ ឆ្ន 2ំ020 2,100,000  8,400,000  289,137  1,169,559  41,312 167,107 (57,202) (229,108) -    92,226 2,373,247 9,599,784 
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របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ប្បាក់ 

 
 ២០២០ ២០១៩ 

 ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ោនប់រៀល ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ោនប់រៀល 

  
(កំណត្ ់

ស្មគ ល់ 2.4)  
(កំណត្ ់

ស្មគ ល់ 2.4) 
លហូំរស្ថចប់្បាកព់សី្កម្មភាពប្េត្េិត្តកិារ     
ប្បាកចំ់បណញស្ប្មេក់ារយិេរបិចេទ 87,878 358,279 112,394 455,419 
និយត័្ភាពបលើ៖     
រលំស់្ 12,912 52,642 9,025  36,569  
ការលុេបចាលប្ទពយ និងេរកិាេ រ - - 1,061  4,299  
ចំណាយពនធបលើប្បាកចំ់បណញ 17,643 71,931 26,452 107,184 
(ចំបណញ)/ខាត្ពីការេតូររូេិយេណ័ណ  (95,440) (389,109) 7,759 31,439 
តំ្ហយបលើឱ្នភាពម្នឥណទានផ្តល់ដ្ល់អតិ្ងិរន (76,449) (311,683) (11,907) (48,247) 
 (53,456) (217,940) 144,784 586,663 
េម្ប្ម្េប្មួ្លម្ន ៖     
ឥណទានផ្តល់ដ្ល់អតិ្ងិរន 1,346,225 5,488,559 (92,701) (375,624) 
ប្ទពយស្កម្មបផ្សងៗ (171,153) (697,791) (1,507) (6,106) 
ប្បាកេ់បញ្ញ ើកាត្ពវកិចច (11,241) (45,830) (64,511)  (261,399) 
េំណុលបផ្សងៗ 4,847 19,761 42,656 172,842 
ស្ថចប់្បាកម់្ដ្លទទលួបានពីប្េតិ្េត្តកិារ 1,115,222 4,546,756 28,721  116,375  
បស្ថធននិវត្តន ៍និងប្បាកេំ់ណាចក់ារងារម្ដ្លបានេង ់ (29,142) (118,812) (38,863)  (157,473) 
ពនធបលើប្បាកចំ់បណញម្ដ្លបានេង ់ (16,072) (65,524) (1,111)  (4,502) 
ស្ថចប់្បាកសុ់្ទធបប្េើប្បាស់្កនុងស្កម្មភាពប្េតិ្េត្តកិារ 1,070,008 4,362,423 (11,253)  (45,599) 

លហូំរស្ថចប់្បាកព់សី្កម្មភាពវនិបិោគ     
ការទិញប្ទពយ និងេរកិាេ រ  និងប្ទពយស្កម្មអរូេី (13,189) (53,772) (3,244)  (13,145) 
ស្ថចប់្បាកសុ់្ទធបប្េើប្បាស់្កនុងស្កម្មភាព   វនិិបោគ្ (13,189) (53,772) (3,244)  (13,145) 

លហូំរស្ថចប់្បាកព់សី្កម្មភាព ហរិញ្ាេបទាន     
ការទូទាត្ស់្ងប្បាកក់ម្ច ី (2,555) (10,417)  1,363   5,523  
ស្ថចប់្បាកសុ់្ទធទទលួបានពី/(បប្េើប្បាស់្កនុង) 
  ស្កម្មភាពហរិញ្ញេបទាន (2,555) (10,417)  1,363   5,523  
ការបកើនប ើង/(ងយចុឹះ)សុ្ទធម្នស្ថចប់្បាក ់
  និងស្ថចប់្បាកស់្ម្មូ្ល 1,054,264 4,298,234  (13,134)  (53,221) 
ស្ថចប់្បាក ់និងស្ថចប់្បាកស់្ម្មូ្លនាបដ្ើម្ការយិេរបិចេទ 23,364 95,208  36,498   146,649  
លបម្អៀងពីការេដូររូេិយេណ័ណ  - (34,436) - 1,780 
ស្ថចប់្បាក ់និងស្ថចប់្បាកស់្ម្មូ្លនាចុងការយិេរបិចេទ 1,077,628 4,359,006 23,364 95,208 
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អាស្យដ្ឋឋ នទំនាក់ទំនង 
 

ការោិល័យកណាត ល 
ផ្ាឹះបលែ១SF&២SF ផ្ៃូវបលែ៥១៦ ស្ងាក ត្េឹ់ងកក១់ ែណឌ ទលួបគាក រារធានីភនបំពញ  ប្ពឹះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ។ 
ទូរស័្ពា៖ (៨៥៥)១០ ៨៨៨ ៨៧៦  អីុម្ម្៉ាល៖  info@seilanithih.com.kh   បគ្ហទំពរ័៖ www.seilanithih.com.kh 

 
១-ស្ថខាែណឌ ម្ស្នសុ្ែ   
ផ្ាឹះបលែ៤៥F ផ្ៃូវ៣៧១ ភូម្បិ្ត្ោងំឈូក ស្ងាក ត្ទឹ់កថាៃ  
ែណឌ ម្ស្នសុ្ែ  រារធានីភនបំពញ ។ 
ទូរស័្ពា៖ (៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ១៨៥ 
អីុម្ម្៉ាល៖ pnp@seilanithih.com.kh  
៣-ស្ថខាបែត្តបាត្ដំ់្េង     
ផ្ាឹះបលែ៨៦ ផ្ៃូវជាតិ្បលែ៥ ប្កុម្៣ ភូម្អូិរខាជ យ ស្ងាក ត្ម់្ប្ពក
ប្ពឹះបស្តច ប្កុងបាត្ដំ់្េង បែត្តបាត្ដំ់្េង ។  
ទូរស័្ពា៖ )៨៥៥( ១០ ៨៨៨ ២៦១ 
អីុម្ម្៉ាល៖ btb@seilanithih.com.kh 
៥- ស្ថខាប្ស្កុបមងឫស្ស ី   
ផ្ៃូវជាតិ្បលែ៥ ភូម្កិម្នសេនាា យ ែុំបមង ប្ស្ុកបមងឬស្ស ី
បែត្តបាត្ដំ់្េង ។ ទូរស័្ពា៖(៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ២៦៣ 
អីុម្ម្៉ាល៖ mrs@seilanithih.com.kh 
៧-ស្ថខាប្ស្កុសំ្បៅលូន    
ភូម្បិ្ត្ោងំប្ពលិត្ ែុំស្នតិភាព ប្ស្ុកសំ្បៅលូន បែត្តបាត្ដំ់្េ
ង។ 
ទូរស័្ពា៖ (៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០៥៧  
អីុម្ម្៉ាល៖ spl@seilanithih.com.kh 
៩-ស្ថខាប្ស្កុងមពកួ   
ផ្ាឹះបលែ១ ផ្ៃូវបលែ៥៦ ប្កុម្ទី១ ភូម្គំិ្រូ ែុំគំ្រូ ប្ស្ុកងមពកួ 
បែត្តេនាា យមនរយ័ ។ 
ទូរស័្ពា៖(៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០៥៣ 
អីុម្ម្៉ាល៖ tpk@seilanithih.com.kh 
១១- ស្ថខាបែត្តកំពងច់ាម្  
ផ្ាឹះបលែ១៤៤ ផ្ៃូវទលួស្បូវ ភូម្ពីិរ ស្ងាក ត្វ់ាលវង ់ ប្កុងកំពង់
ចាម្ បែត្តកំពងច់ាម្។ 
ទូរស័្ពា៖(៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០៧៦ 
អីុម្ម្៉ាល៖ kpc@seilanithih.com.kh 
 

២- ស្ថខាបែត្តបោធិ៍ស្ថត្ ់    
ផ្ាឹះបលែ៤១២ ផ្ៃូវជាតិ្បលែ៥ ភូម្សិ្ថា នីយ ៍ស្ងាក ត្ស់្ថវ យអាត្ ់
ប្កុងបោធិ៍ស្ថត្ ់បែត្តបោធិ៍ស្ថត្ ់។ 
ទូរស័្ពា៖ (៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ២៤១ 
អីុម្ម្៉ាល៖ pur@seilanithih.com.kh 
៤-ស្ថខាប្ស្កុសំ្ ូត្      
ផ្ាឹះបលែ៧៣ ផ្ៃូវបលែ១៥៥៧ ប្កុម្ទី៥ ភូម្អូិរទនាឹម្ ែុំត
ស្ថញ ប្ស្ុកសំ្ ូត្ បែត្តបាត្ដំ់្េង។ 
ទូរស័្ពា៖(៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០២៨ 
អីុម្ម្៉ាល៖ slt@seilanithih.com.kh 
៦- ស្ថខាប្ស្កុកំបរៀង    
ភូម្ដូិ្ង ែុំេឹងរាងំ ប្ស្ុកកំបរៀង បែត្តបាត្ដំ់្េង ។ 
ទូរស័្ពា៖(៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០៧២  
អីុម្ម្៉ាល៖ krg@seilanithih.com.kh 
៨- ស្ថខាបែត្តេនាា យមនរយ័     
ផ្ៃូវជាតិ្បលែ៥ ភូម្េីិ ស្ងាក ត្ប់្ពឹះពនាៃ  ប្កុងសិ្របីស្ថភណ័ឌ  
បែត្តេនាា យមនរយ័ ។ 
ទូរស័្ពា៖ (៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០៥០ 
អីុម្ម្៉ាល៖ bmc@seilanithih.com.kh 
១០- ស្ថខាប្ស្កុពកួ   
ផ្ាឹះបលែ៣៩៥៣ ផ្ៃូវជាតិ្បលែ៦ ប្កុម្ទី១១ ភូម្បិគាកប្ស្ុក ែុំ
ពកួ ប្ស្ុកពកួ បែត្តបស្ៀម្រាេ ។ 
ទូរស័្ពា៖(៨៥៥) ៩៣ ៨៨៨ ០៧៤ 
អីុម្ម្៉ាល៖ pok@seilanithih.com.kh 
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