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ប្រ�វត្តិិ�រ�ស់់ប្រ�ះ�ស្ថាា�ន	

ទស់�សនវិស់័យ	បេ�ស់កកម្មម	ន�ង�ុណត្តិម្លៃម្មៃ

អភិ�បាលក�ច្ចចស្ថាជីីវកម្មម	

ការប្រ��់ប្រ�ងហាន�ភិ័យ	ន�ង	ការអនុបេ�ម្មតាម្មច្ច�បា�់

ប្រកម្មស់ីលធម្ម៌វិជ្ជាា�ជីីវៈ

ស្ថាខាបេ�ើ�ម្ម	ន�ង�ុ�គល�កនាំំម្មុខ

ទីតាំងការិយាល័យ	ន�ងត្តិំ�ន់ប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�ការ

របាយការណ៍រ�ស់់ប្រ�ធានប្រកុម្មប្រ�ះក�សាភិ�បាល

របាយការណ៍រ�ស់់ស់វនករឯករាជី�យ

របាយការណ៍ស្ថាា�នភាពហិ�រញ្ញញវត្តិុ�	

របាយការណ៍លទធផលលម្មិ�ត្តិ

របាយការណ៍ស់ីីពី�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលម្មូលធន

របាយការណ៍លំហិូរទះកប្របាក់

កំណត្តិ់ស់ម្គាា�ល់បេល�របាយការណ៍ហិ�រញ្ញញវត្តិុ�	

ការរួម្មច្ចំម្រែណកកើ�ងទំនួលខុស់ប្រត្តិូវស់ងគម្ម		

ការទទួលបានវ៉ាា�ក់ស្ថាំង(កូវីដ១៩)	ម្លៃន�ណៈប្រ��់ប្រ�ង	
ន�ង�ុ�គល�កហិូ�ណន

ស់កម្មមភាព	ន�ងស់ុខម្គាលភាព�ុ�គល�ក

រច្ចនាំស់ម្ម័័នធរ�ស់់ប្រ�ះ�ស្ថាា�ន

ច្ចំណា�់អារម្មមណ៍រ�ស់់ប្រ�ធានប្រកុម្មប្រ�ះក�សាភិ�បាល

ច្ចំណា�់អារម្មមណ៍រ�ស់់ប្រ�ធាននាំយកប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�

ស់ម្គាជី�ក	ន�ងប្រ�វត្តិិ�ប្រកុម្មប្រ�ះក�សាភិ�បាល

�ណៈប្រ��់ប្រ�ង

ម្គា
ត្តិ�កា

ឥណ�នកសិកម�

ឥណ�ន�ជីវកម�

    ឥណ�នស���ប់��លម���ហ���ន

រ�លស់មូ៉តូ និងស���រៈ��ើ���ស់����ងៗ

ស្កេ�េន QRCODE ស្កេ�ើម្្បីីស្កេ�ើើ�ំ�ឥណទាន!
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ព័័ត៌៌មានអំ�ព័ីគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា្ន

ប្រ�វត្តិិ�រ�ស់់ប្រ�ះ�ស្ថាា�ន

ទស់�សនវិស់័យ	បេ�ស់កកម្មម	ន�ង�ុណត្តិម្លៃម្មៃ

អភិ�បាលក�ច្ចចស្ថាជីីវកម្មម

ការប្រ��់ប្រ�ងហាន�ភិ័យ	ន�ង	
ការអនុបេ�ម្មតាម្មច្ច�បា�់

ប្រកម្មស់ីលធម្ម៌វិជ្ជាា�ជីីវៈ



២០១៧
២០១៥

២០២០

២០១១
ជអង�ការេ្រករដា� ភបិលែដល

មនេឈា� ះថសមគមនអ៍ភវិឌ្ឍន៍
្របជជនកម�ុជ (CAD)

ទទួលបនអជ� បណ័�
ែផ�កម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

កា� យជបុ្រតសម�ន័�របស់
ធនគរៃ្របសនីយកម�ុជ ក.អ

ការទទួលយកនូវទ្រមងប់េច�កវទិ្យោក�ុងតំេណើ ការអាជីវកិម�
ហ�ូណនបនេធ�ើការផ� ស់ប�ូរពណ៌័ៃនអត�ស�� ណរបស់

ខ�ួនឱ្យ្រសបតាមអត�ស�� ណរបស់្រក�មហុ៊នេមគឺធនគរ
ៃ្របសណីយក៍ម�ុជ ក.អ

គិត្រតឹមឆ� ២ំ០២០េនះ ហ�ូណន មនការយិល័យ្របតិបត�ិ 
ការចំនួន៥១សាខា  តំបន្់របតិបត�ិការចំនុះសាខាចំនួន 

៥កែន�ង មនបុគ�លិកសរបុចំនួន៥៤៧នក ់និងផលប្័រត
ឥណទានសរបុ៥៦,៨លានដុលា� រអាេមរកិ

ឆ្នាំំ��២០១១-ទទួលបានអា�ជ្ញាា�ប័័ណ្ណណជ្ញា�អាង្គគកា�រក្រៅ�កាៅរដ្ឋាា�ភិិបាល
អង្គគការ ក្រៅ�� រដ្ឋាា ភិបិាល ដែ�ល ក្រៅ�ថា សមាគមន៍ ៍អភិវិឌ្ឍឍន៍ ៍��ជាជន៍ កមុ�ជា �ក្រៅង្គើ�ត ក្រៅ��ង្គ ក្រៅ� កុ�ង្គ ដែ� កកើដ្ឋា ឆុ្នាំ�២០១១ ន៍ិង្គ បាន៍ ចុះ�� �ញី្ជី� �ស� ចុះា� ់    

ជា មយួ �កសួង្គ មហាផ្ទៃ�ៃ កុ�ង្គ ការ �តល់ �បាក ់កមី� ខុ្នាត តូចុះ ក្រៅ� �ល់ ជន៍ �ក��ក ស�មា� ់អភិវិឌ្ឍឍន៍ ៍សហគមន៍ ៍រ�ស់ ពួួកក្រៅគ។ ក្រៅ� ចុះ�ង្គ ឆុ្នាំ� ២០១៤  សមាគមន៍៍

អភិវិឌ្ឍឍន៍ ៍��ជាជន៍កមុ�ជា  មាន៍ សាខ្នា ចុះ�នួ៍ន៍ ៤៩សាខ្នា ��គគលិកចុះ�នួ៍ន៍ ៨២១នាក ់អតិថិិជន៍ ក្រៅ�ចុះ�ន៍ ជាង្គ ៣០,០០០នាក ់ន៍ិង្គ សមយត�ល ឥណទាន៍ 

៤លាន៍ ��លាា រអាក្រៅមរកិ។

ឆ្នាំំ��២០១៥-កា�រវិិវិត្តតន៍ក្រៅទៅជ្ញា���ះ�ស្ថាា�នមីី�កាូហិិរញ្ញញវិត្តា�
ក្រៅ� ផ្ទៃថិៃទី�១១ ដែ� ស�ហា ឆុ្នាំ�២០១៥ សមាគមន៍ ៍អភិវិឌ្ឍឍន៍ ៍��ជាជន៍ កមុ�ជា បាន៍ ទីទីួល បាន៍ អាជាា �ណ័ណ  ពួ� ធនាគា ជាតិ ផ្ទៃន៍ កមុ�ជា ដែ�ល មាន៍ ក្រៅ�ះ � ថា

ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� ន៍ិង្គ បាន៍ ចុះ�� �ញី្ជី� �ស� ចុះា� ់ជា មយួ អាជាា ធរ រដ្ឋាា ភិបិាល ក្រៅ�េង្គ ក្រៅទីៀត �ូចុះជា �កសួង្គ ពាណិជីកមះ ក្រៅ� កុ�ង្គ ដែ� មថិិ�នា 

ឆុ្នាំ�២០១៥ ន៍ិង្គ អគគនាយក ដ្ឋាា ន៍ពួន៍ធដ្ឋារ ក្រៅ� ដែ�កកើដ្ឋា ឆុ្នាំ�២០១៥។ រាល់ �ទីពួយ សមបតតិ ន៍ិង្គ ��ណ� ល ទា�ង្គ អស់ រ�ស់ សមាគមន៍ ៍អភិវិឌ្ឍឍន៍ ៍��ជាជន៍

កមុ�ជា �តូវ បាន៍ ក្រៅ�ៃរ ន៍ិង្គ ទីទីួល បាន៍ ការ អន៍�មត័ ជា �ាូវ ការ ពួ� ធនាគាជាតិ ផ្ទៃន៍កមុ�ជា ក្រៅ�ផ្ទៃថិៃទី�១១ ដែ�ស�ហា ឆុ្នាំ�២០១៥។ ក្រៅ� កុ�ង្គ ឆុ្នាំ�២០១៦ ហូូណន៍ 

ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� មាន៍ សាខ្នា ចុះ�ន៍ួន៍ ៤៩សាខ្នា ��គគលិក ចុះ�ន៍ួន៍ ៧៣៣នាក ់ន៍ិង្គ អតិថិិជន៍ ក្រៅ�ចុះ�ន៍ ជាង្គ ៣០,៣១១ នាក ់ន៍ិង្គ សមយត�ល ឥណទាន៍

១០ លាន៍ ��លាា រអាក្រៅមរកិ។

ក្រៅ� ផ្ទៃថិៃ ទី�៣០ ដែ� វចិុះិកិា ឆុ្នាំ�២០១៦ ធនាគារ ផ្ទៃ��សណ� យក៍មុ�ជា ក.អ បាន៍ ចុះ�� កិចីុះ �ពួម ក្រៅ�ពួៀង្គ ទិីញ ភាគ ហុ�ន៍ ១០០%រ�ស់ �គះ�សុាន៍ ហូូណន៍ ម��កហូរិញ្ជីញ វតុ� 

ភិ�អិលស��។

ឆ្នាំំ��២០១៧-កា�រវិិវិត្តតន៍អា�ជ្ញាីវិកាមីម
�គះ�សុាន៍ទីទីួល បាន៍ ការ អន៍�មត័ សត�ពួ� ការ ផ្លាា ស់ �តូរ ភាគ ទី�និ៍កពួ�  ធនាគារជាតិ ផ្ទៃន៍ កមុ�ជា  ក្រៅ� ផ្ទៃថិៃទី�០៤ ដែ� ក្រៅមសា ឆុ្នាំ�២០១៧  ន៍ិង្គ ការ អន៍�មត័ ពួ� �កសួង្គ

ពាណិជីកមះ ក្រៅ� ផ្ទៃថិៃទី�១១ ដែ�ក្រៅមសា ឆុ្នាំ�២០១៧។ ក្រៅ� ផ្ទៃថិៃទី�១២ ដែ� ឧសភា ឆុ្នាំ�២០១៧ ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� បាន៍ ក្រៅរៀ� ចុះ� �ពួះតតិការណ៍

ក្រៅ�ៃរ ភាគ ហុ�ន៍ ជា �ាូវ ការ មយួ ដែ�ល មាន៍ ការ ចូុះល រមួ ពួ� ភាគទី�ន៍ និ៍ក ក ៏�ូចុះជា អាជាា ធរ ��គគលិក រមួ ទា�ង្គ ថុាក ់�គ� ់�គង្គ ជាតិ ន៍ិង្គ អន៍តរជាតិ ចូុះល រមួ �ង្គ ដែ�រ។   

ហូូណន៍ ម��កូហរិញ្ជីញ វតុ� ភិ�អលិស�� បាន៍ ផ្លាា ស់ �តូរ ទី� �ារ ក្រៅគាល ក្រៅ�ថិះ� ក្រៅ��មប � ��ក្រៅពួញ ទី��ារ ក្រៅគាល ក្រៅ� រ�ស់ ធនាគារ ផ្ទៃ��សណ� យ ៍កមុ�ជា ដែ�ល ជា �កុមហុ�ន៍

ក្រៅម សមុន័៍ធ ក្រៅផ្លាត ត ក្រៅល� ក្រៅគាល ក្រៅ� ទី��ារ ភាគ ធ� ផ្ទៃន៍ក�មតិ ចុះ�ណូល រ�ស់  ��ជាជន៍ (Mass Market)។

ក្រៅ��មប � កាត ់�នុ៍យ ការ ��មលូ ឥណទាន៍ តាម ត��ន៍ ់��តិ�តតកិារ  ក្រៅដ្ឋាយ មន្ត្រីន៍ត� ឥណទាន៍  ដែ�ល ក្រៅពួល ក្រៅនា� អតិថិជិន៍ ក្រៅសៃ�រ ទា�ង្គ អស់ ក្រៅធូ� ការ �ង្គ ់�បាក ់តាម ត��ន៍់

��តិ�តតិការ។ ហូូណន៍ បាន៍ ចុះ�� កិចុះី សហ��តិ�តតិការ ជាមយួ �កុមហុ�ន៍  �តល់ ក្រៅសវា ទូីរទាត ់គឺ �កុមហុ�ន៍ វ �ង្គ កុ�ង្គ ដែ� មថិិ�នា ឆុ្នាំ�២០១៧ ក្រៅហ�យ អន៍�ញ្ញាញ តិ

ក្រៅអាយ អតិថិិជន៍ ក្រៅធូ� ការ ទូីរទាត ់តាម ភុាក ់ងារ វ �ង្គ ដែ�ល ក្រៅ� ជិត ពួួក ក្រៅគ �ដែន៍ុម ក្រៅល� ជក្រៅ�ម�ស  ផ្ទៃន៍ ការ �ង្គ ់ឥណទាន៍ ក្រៅ� ការយិាល័យ។ ក្រៅ� ដែ� ធុូ ឆុ្នាំ�២០១៧ 

ហូូណន៍ បាន៍ ចុះ�� កិចុះី �ពួម ក្រៅ�ពួៀង្គ �ដែន៍ុម ជាមយួ �កុមហុ�ន៍ �តល់ ក្រៅសវា ទូីរទាត ់ក្រៅ�េង្គ ក្រៅទីៀត គឺ�កុមហុ�ន៍ តារាក្រៅ�រ។

ឆ្នាំំ��២០១៨/ កា�ក្រៅណ្ណើន និង្គកា�រអាភិិវិឌ្្ឍន៍អា�ជ្ញាីវិកាមីម
កុ�ង្គ ដែ� មថិិ�នា ឆុ្នាំ�២០១៨  ក្រៅយ�ង្គ បាន៍ ចា� ់ក្រៅ�ត�ម អន៍�វតត ក្រៅល� ការ �ក្រៅញី្ជីញ ឥណទាន៍ តាម ភុាក ់ងារ តារាា ក្រៅ� (�កុមហុ�ន៍ �តល់ ក្រៅសវា ទូីទាត)់ ក្រៅ� តាមត��ន៍់

��តិ�តតិការ គាះ ន៍ សាខ្នា ក្រៅហ�យ �នាៃ � ់មក ក្រៅធូ�ការ ពួ�ង្គ�ក ការ អន៍�វតតន៍ ៍ �ដែន៍ុម ក្រៅទីៀត ក្រៅ� �គ� ់ត��ន៍ ់��តិ�តតិការ ក្រៅ��មប � ជា ជក្រៅ�ម�ស �ដែន៍ុម �ល់ អតិថិិជន៍។  

ក្រៅ� កុ�ង្គ ឆុ្នាំ� �ដែ�ល ក្រៅន៍� ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� បាន៍ ពួ�ង្គ�ក ត��ន៍ ់��តិ�តតិការ គាះ ន៍ សាខ្នា ចុះ�ន៍ួន៍ ២ កដែន៍ាង្គ។ 

ដែ� កកើដ្ឋា ឆុ្នាំ�២០១៨  ហូូណន៍  ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ�  ភិ�អិលស�� បាន៍ ចុះ��កិចីុះ  សហ��តិ�តតិការ អាជ�វកមះ   ជា មយួ �កុមហុ�ន៍ ធានា រាា� ់រង្គ អាយ� ជ�វតិ 

ស�វណណ ភិូមឡិាយ ក្រៅល� ការ �តល់ ការ ធានារាា�រ់ង្គ ជ�វតិ ជូន៍ អតិថិិជន៍។

ន៍ងិ្គ បាន៍ �ន៍ត សហ��ត�ិតតកិារ អាជ�វកមះ ជា មយួ �កុមហុ�ន៍ តារាា  ក្រៅ�រ ធនាគារ ផ្ទៃ��សណ� យក៍មុ�ជា ន៍ងិ្គ តាម �ណ្តាត  ហាង្គ ផ្ទៃ� គូរ លក ់សមាា រ� ក្រៅអ�ិចុះ �តូន៍ចិុះ 

ក្រៅ����បាស់ កុ�ង្គ�ៃ� កុ�ង្គ កិចុះី ��តិ�តតិការ ដែណ នា�កមី�។ 

កុ�ង្គ ឆុ្នាំ� ក្រៅន៍� �ង្គ ដែ�រ ហូូណន៍ ម��កូ ហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� មាន៍ សាខ្នា ចុះ�ន៍ួន៍ ៥១ ��គគលិក ចុះ�ន៍ួន៍ ៦៤៦នាក ់អតិថិិជន៍ ចុះ�ន៍ួន៍ ១៩,៨៥៦ នាក ់ ន៍ិង្គ សមយត�ល

ឥណទាន៍ សរ�� ក្រៅក�ន៍ �ល់ ៤៧លាន៍ ��លាា រអាក្រៅមរកិ។

ឆ្នាំំ��២០២០-កា�រទទួលយកានូវិទ�មីង្គ់ប័ក្រៅ�េកាវិិទ្យា�កាំ�ង្គត្ត�ក្រៅណ្ណើកា�រអា�ជ្ញាីវិិកាមីម
ការ�ៃ��ក្រៅ��ង្គផ្ទៃន៍ជមៃរឺាតតាតជាសកល (ជមៃកូឺវ ��១៩) តាមរយ�ការអន៍�វតតន៍គ៍មាា តសង្គគម  ន៍ងិ្គការអន៍�វតតន៍រ៍ក្រៅ�ៀ�រស់ក្រៅ�ថិះ� ក្រៅធូ�ឱ្យយមន៍�សេចា�ក់្រៅ�ត�ម ក្រៅ����បាស់ 

ទី�មង្គផ់្ទៃន៍��ពួន័៍ធ�ក្រៅចីុះកវទិីាកុ�ង្គការ�បា�ស័យទាកទ់ីង្គគុាក្រៅ�វញិក្រៅ�មកកុ�ង្គការរស់ក្រៅ���ចា�ផ្ទៃថិៃ។ �ូក្រៅចុា�កុ�ង្គឆុ្នាំ�២០២០ក្រៅន៍� �គះ�សុាន៍បាន៍ន៍ះង្គក�ពួ�ង្គ ក្រៅធូ�ការ 

អភិវិឌ្ឍឍន៍�៍�ពួន័៍ធ��ក្រៅណ� រការ�បាក់ក់មី� ក្រៅហ�យ�គះ�សុាន៍ន៍ះង្គ�ិត��ឱ្យយ��ពួន័៍ធក្រៅន៍�ដ្ឋាក�់�ក្រៅណ� រការកុ�ង្គឆុ្នាំ�២០២១។  កុ�ង្គឆុ្នាំ�២០២០ ហូូណន៍បាន៍ក្រៅធូ�ការផ្លាា ស់�តូរ 

ពួណ៌ផ្ទៃន៍អតតសញ្ញាញ ណរ�ស់�ាួន៍ឱ្យយ�ស�តាមអតតសញ្ញាញ ណរ�ស់�កុមហុ�ន៍ក្រៅមគឺធនាគារផ្ទៃ��សណ� យក៍មុ�ជា ក.អ។ 

ហូណូន៍ មាន៍ការយិាល័យ��ត�ិតតកិារចុះ�ន៍នួ៍៥១សាខ្នា  ត��ន៍�់�ត�ិតតកិារចុះ�ន៍��សាខ្នាចុះ�ន៍នួ៍៥កដែន៍ាង្គ(Branchless areas) មាន៍��គគលិកសរ��ចុះ�នួ៍ន៍៥៤៧នាក ់

ន៍ិង្គ�ល��័តឥណទាន៍សរ��៥៦,៨លាន៍��លាា រអាក្រៅមរកិ។ 

�ប័វិត្តតិរប័ស្ថា់��ះ�ស្ថាា�ន
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4ផ�ល់នូវផលិតផល      និងេសវកម�ហិរ�� វត�ុ
្របកបេដយភាពៃច�្របឌិតែដលមាន លក�ណៈ

សម��  ងយ្រស�ល េសវរហ័ស និង្របតិបត�ិ

តមច្បោប ់ប្ប��ត�ិនានា។ 

ជាស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុឈនមុខេគ 

ជួយេលើកកម�ស់ជីវភាពរស់េន និង

ភាពេជាគជយ័ដល់ពលរដ�កម�ុជា។ 

ទស្ថា្សនវិិស្ថា័យ ក្រៅប័ស្ថាកាកាមីម និង្គ�ុណ្ណត្តម្លៃមីៃ

ក្រៅយ�ង្គជាមីាស់ផ្ទៃន៍សកមះភាពួក្រៅដ្ឋាយភាពួឧសាហ៍ ពួាយាម 
ន៍ងិ្គភាពួក្រៅសាះ ��តង្គរ់�ស់ក្រៅយ�ង្គ។

ក្រៅយ�ង្គក្រៅល�កទីះកចុះិតត�ល់ន៍ិក្រៅយាជិត�គ�់រូ�ឱ្យយមាន៍ការចូុះល
រមួ ការ�តួចុះក្រៅ�ត�មគ�និ៍ត ន៍ិង្គតមាា ភាពួក្រៅ��មប ��ន៍តដែកលមអអភិវិឌ្ឍឍ 
�លិត�លក្រៅសវាកមះនិ៍ង្គ ��ក្រៅណ� រ ការ ��តិ�តតិការ  រ�ស់ក្រៅយ�ង្គ។

ក្រៅយ�ង្គមាន៍ទី�ន៍ួល��ស�តូវកុ�ង្គសង្គគមយាា ង្គម�ះង្គមាា ត។់    ក្រៅយ�ង្គ 
��កាន៍ភី់ា��់ុស់����តនូ៍វស�លធមស៌ង្គគម ន៍ិង្គ�ទីដ្ឋាា ន៍�កម 
ស�លធមវ៌ជីិាជ�វ�ចុះ�ក្រៅពា��គ�ទ់ីក្រៅង្គូ�ទា�ង្គកុ�ង្គ ន៍ិង្គខ្នាង្គក្រៅ�� 
សុា�ន័៍។

ជាផ្ទៃ�គូ�តល់ទី�ន៍�កចុះិតត�ល់ភាពួក្រៅជាគជ័យរ�ស់ភាគ�ពាក់
ពួន័៍ធ។ ក្រៅយ�ង្គមាន៍ក្រៅសចុះកត�ក្រៅជឿជាក�់ុស់ ចុះ�ក្រៅពា���គគលិក�គ�់
រ�ូក្រៅ��មប �រមួចុះ�ដែណកកុ�ង្គការ សក្រៅ�មចុះក្រៅគាលក្រៅ�រមួ ជាមយួ  
ហូូណន៍។



10 11របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

�កុម ��ះកាភិបិាល ក្រៅល� ការ សក្រៅ�មចុះ ចិុះតត ន៍ិង្គ ក្រៅធូ�ការ តាម ដ្ឋាន៍  ន៍ិង្គ អន៍�វតត ដែ�ន៍ការ  
 

សកមះភាពួ    រ�ស់ គណ� �គ� ់�គង្គ ក្រៅហ�យ �តល់ អន៍�សាសន៍ ៍ចា�បាចុះ ់ក្រៅ�េង្គៗ  �ល់ 
 គណ� �គ��់គង្គ។

គណ�កមាះ ធិការទា�ង្គក្រៅនា�រមួមាន៍៖

	 ១.	 គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម 

	 ២.	គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រគប់់គ្រគងហានិភ័័យ

					៣.	គណៈៈកម្មាា�ធិិការតម្លៃម្មៃការ	និងតែតងតាំំង

១. �ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រស្ថាវិនកាមីម 

គណ�កមាះ ធិការ ក្រៅន៍�  �តូវបាន៍ �ក្រៅង្គើ�ត ក្រៅ�កាម ក្រៅគាលការណ៍ អភិបិាល កិចីុះសាជ�វកមះ    

ន៍ិង្គ �តូវ បាន៍ �តល់ ឱ្យយ នូ៍វ អ�ណ្តាចុះ ពិួក្រៅសស ចា�បាចុះ ់�ូចុះ បាន៍ ក�ណត ់កុ�ង្គ តួនាទី�     ន៍ិង្គ

ភារកិចីុះ    រ�ស់ គណ�កមាះ ធិការ ទា�ង្គ ក្រៅន៍� ក្រៅ��មប � សក្រៅ�មចុះ បាន៍ នូ៍វ ក្រៅគាល ក្រៅ� 
 រ�ស់ �ាួន៍។  អ�ណ្តាចុះ តនួាទី�  ន៍ងិ្គ ភារកិចីុះ រ�ស់ គណ�កមាះ ធិការ សវន៍កមះ មាន៍ ភាពួ

 
ទូីល� ទូីលាយ     ន៍ិង្គ ក្រៅគារពួតាមលកខ�ណឌ  �ូចុះបាន៍ ក�ណត ់កុ�ង្គ មា�តា១៣១ ផ្ទៃន៍ 
ចុះា� ់សត�ពួ�  សហ�គាសពាណិជីកមះ   ក�ូ៏ចុះ ជាមា�តា ៨ ផ្ទៃន៍ ធនាគារ ជាតិ តាម 
 ��កាស ធ៧-០៨-២១១ រ�ស់ ��ក្រៅទីស កមុ�ជា ក្រៅល� អភិបិាល កិចីុះ កុ�ង្គ ធនាគារ  

ន៍ិង្គ សុា�ន័៍ហិរញ្ជីញ វតុ�។ ��ធាន៍គណ� កមាះ ធិការក្រៅន៍� គឺជា សមាជិកឯករាជយ  
 

ក្រៅហ�យ ក�៏តូវ ក្រៅ�ា�យ ស�ណួរ ទា�ង្គ អស់ ពួ�ភាគទី�និ៍ក ក្រៅ� កុ�ង្គ កិចុះី ��ជ�� ទូី ក្រៅ� ��ចា�ឆុ្នាំ�។

 ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព

គណ�កមាះ ធិការ មាន៍ សមាជិក ៣រ�ូ។

��ធាន៍ ផ្ទៃន៍ គណ�កមាះ ធិការ គឺជា សមាជិក   �កុម ��ះកាភិបិាល ដែ�ល មនិ៍ ��តិ�តតិ
ក្រៅហ�យ ជាសមាជិក�កុម ��ះកា ភិបិាល ឯករាជយ ក្រៅ� កុ�ង្គ �កុមហុ�ន៍។ សមាជិក ទា�ង្គ

អស់ ផ្ទៃន៍ គណ�កមាះ ធិការ មាន៍ ឯករាជយ ភាពួ កុ�ង្គ �កុមហុ�ន៍។

 លោ�ក	 Giang Sovann គ្រប់ធាន

 លោ�ក	Toe Meng Poh Philip                       សម្មាជិិក

 លោ�ក		តូច	លោ�លោចក																															សម្មាជិិក

 កាិ�េ�ប័ជុ្ញា�

គណ�កមាះ ធិការ ក្រៅន៍� ជួ�ជ��គុាជាញះកញា�ក់្រៅ�តាមការក្រៅសុ�ស���ា�ដែន៍តមនិ៍�តូវតិចុះ

ជាង្គ ៤�ង្គកុ�ង្គមយួឆុ្នាំ�ក្រៅនា�ក្រៅទី។

២. �ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រ��ប័់��ង្គហិ�និភិ័យ

គណ�កមាះ ធិការ ក្រៅន៍�មាន៍សមាជិក៣រ�ូ ដែ�ល�តូវបាន៍ក្រៅ�ជ�សតា�ង្គក្រៅដ្ឋាយ�កុម

��ះកាភិបិាល។   ��ធាន៍គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�គឺជា��គគលិកដែ�លមាន៍�ទីពិួក្រៅសាធន៍ ៍

ន៍ិង្គជ�នាញ  កុ�ង្គការ�គ��់គង្គហានិ៍ភិយ័ កុ�ង្គវស័ិយធនាគារ  ន៍ិង្គហិរញ្ជីញ វតុ�។  

គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�មាន៍ភារកិចុះីស�ខ្នាន៍់ៗ �ូចុះមាន៍ដែចុះង្គកុ�ង្គតួនាទី� ន៍ិង្គ ភារកិចុះី

រ�ស់គណ�កមាះ ធិការ�គ��់គង្គហានិ៍ភិយ័ ន៍ិង្គ អន៍�វតតភារកិចុះីក្រៅ�េង្គៗក្រៅទីៀត តាម 
ការចាតត់ា�ង្គ រ�ស់�កុម��ះកាភិបិាល។ គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�មាន៍ភារកិចុះី�តួត

ពួិន៍ិតយ ក្រៅល�ការអន៍�វតតន៍ផ៍្ទៃន៍ក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយ�គ��់គង្គហានិ៍ភិយ័ដែ�លបាន៍ក�ណត់

ក្រៅដ្ឋាយ�កុម��ះកាភិបិាល។   គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍� ក្រៅ��រតួនាទី�យាា ង្គស�ខ្នាន៍�់ង្គ
 

ដែ�រកុ�ង្គការ�តល់��ះកាក្រៅល�កិចុះីការពាកព់ួន័៍ធន៍ះង្គហានិ៍ភិយ័  រ�ស់�កុមហុ�ន៍�ស�
 

តាមសតង្គដ់្ឋារអន៍តរជាតិ។ 

 ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព

�កុម��ះកាភិបិាល ជា អុក ក្រៅ�ជ�ស តា�ង្គ   ��ធាន៍គណ� កមាះ ធិការ �គ� ់�គង្គ   ហាន៍ភិិយ័
 

ដែ�ល មាន៍ អាណតតិ រយ� ក្រៅពួល ៣ឆុ្នាំ�  ស�មា� ់ត�ដែណង្គ ក្រៅន៍� រា� ់ចា� ់ពួ� កាល �រកិ្រៅចិុះទី 
ផ្ទៃន៍ ការ ក្រៅ�ជ�ស តា�ង្គ។    គណ� កមាះ ធិការ �គ� ់�គង្គ ហានិ៍ភិយ័ គឺជា សមាជិក �កុម 
��ះកាភិបិាល ដែ�ល មនិ៍ ��តិ�តត ិ ន៍ងិ្គ មាន៍ ឯករាជយ ភាពួ ពួ� គណ� �គ� ់�គង្គ មនិ៍ ជា�់

ពាកព់ួន័៍ធ ន៍ះង្គ ម�� ជ�ន៍ួញ ណ្តា មយួ   ឬ ទី�នាក ់ទី�ន៍ង្គ ក្រៅ�េង្គៗ ក្រៅទីៀត   ដែ�ល អាចុះ ក្រៅ�ជៀត 

ដែ�ជក ក្រៅល� ការ វនិ៍ិចុះិយ័ ឯករាជយ រ�ស់ ពួួក គាត។់

 ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព

 	 	លោ�ក	Toe Meng Poh Philip												គ្រប់ធាន

   លោ�ក	Giang Sovann		 សម្មាជិិក

   លោ�ក		តូច	លោ�លោចក		 សម្មាជិិក

 កាិ�េ�ប័ជុ្ញា�

កិចុះី��ជ��ន៍ះង្គ�តូវបាន៍�បារពួធក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គ ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លសមរមយ �ា�ដែន៍តយាា ង្គក្រៅហាចុះ 
ណ្តាស់ ៤�ង្គកុ�ង្គមយួឆុ្នាំ�។  ��ធាន៍គណ� កមាះ ធិការ�គ��់គង្គហានិ៍ភិយ័ក្រៅន៍�  
អាចុះក្រៅកា���ជ���ដែន៍ុមក្រៅទីៀត��សិន៍ក្រៅ��មាន៍ករណ� ចា�បាចុះ។់

៣. �ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រត្តម្លៃមីៃកា�រ និង្គតែត្តង្គត្ត��ង្គ

គណ�កមាះ ធិការ ក្រៅន៍�   �តូវបាន៍�ក្រៅង្គើ�តក្រៅ��ង្គក្រៅដ្ឋាយ�កុម��ះកាភិបិាល�ស�តាម
 

ត�មូវការអភិបិាលកិចីុះក្រៅ��មប ��តល់នូ៍វការអន៍�វតតន៍�៍ល៏អ����តស�មា��់គះ�សុាន៍។
 

 ��ធាន៍គណ�កមាះ ធិការគឺជាសមាជិក�កុម��ះកាភិបិាលឯករាជយ។  គណ�
 

កមាះ ធិការ ក្រៅន៍�ទីទីួល��ស�តូវ  អន៍�វតតក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយតផ្ទៃមាការ ក្រៅ��មប �ឱ្យយមាន៍ 
សង្គគតិភាពួជាមយួន៍ះង្គទិីសក្រៅ�រយ�ក្រៅពួលដែវង្គ ន៍ិង្គតផ្ទៃមាសាជ�វកមះរ�ស់�កុមហុ�ន៍។  

 
គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍� �តល់អន៍�សាសន៍�៍ា�ៗ ក្រៅល�ន៍�តិវធិ�ក្រៅ��មប �ក្រៅ�ជ�សក្រៅរ �ស ន៍ិង្គ

 ��ក្រៅពួញ�ដែន៍ុមនូ៍វសមាជិក�កុម��ះកាភិបិាល ន៍ិង្គសមាជិក�កុម��ះកាភិបិាល
 

ឯករាជយដែ�លមាន៍សកាត ន៍�ពួលក្រៅ��មប �កាា យជាសមាជិកគណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�។

គណ�កមាះ ធិការតផ្ទៃមាការ ន៍ិង្គដែតង្គតា�ង្គន៍ះង្គអន៍�មត័ក្រៅ�ជ�សតា�ង្គគណ��គ��់គង្គ 
ជាន៍�់ុស់�ង្គដែ�រ។   

គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍��តូវបាន៍ដែតង្គតា�ង្គក្រៅដ្ឋាយ�កុម��ះកាភិបិាលដែ�លមាន៍

សមាជិកមនិ៍តិចុះជាង្គ៣រ�ូនិ៍ង្គក្រៅលខ្នាធិការផ្ទៃន៍គណ�កមាះ ធិការមុាក។់  �កុម
 

��ះកាភិបិាលមាន៍អ�ណ្តាចុះ�គ�ក់្រៅពួលកុ�ង្គការ�ក សមាជិកណ្តាមយួក្រៅចុះញពួ� 

គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍� ន៍ិង្គដែតង្គតា�ង្គសមាជិកថិះ�  ក្រៅ��មប ���ក្រៅពួញកដែន៍ាង្គទី�ក្រៅន៍រ
 

ក្រៅ�កាយពួ�ការ�កក្រៅចុះញក្រៅនា�។
 ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព

  លោ�ក		Neo Poh Kiat		 គ្រប់ធាន

  លោ�ក		Toe Meng Poh Philip សម្មាជិិក

  លោ�ក		តូច	លោ�លោចក		 សម្មាជិិក

    កាិ�េ�ប័ជ្ញាុ�

ការ��ជ��ន៍ះង្គ�តូវបាន៍�បារពួធក្រៅ��ង្គ ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លសមរមយ។ �ា�ដែន៍តយាា ង្គក្រៅហាចុះ 
ណ្តាស់ ៤�ង្គកុ�ង្គមយួឆុ្នាំ�។  ��ធាន៍គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�អាចុះក្រៅរៀ�ចុះ�ឱ្យយមាន៍ការ 

��ជ���ដែន៍ុមក្រៅទីៀត��សិន៍ក្រៅ��ចា�បាចុះ។់

�ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រន�យកា
គណ�កមាះ ធិការ�គ�់�គង្គទា�ង្គ០៨ន៍ះង្គជួយ�ល់��ធាន៍នាយក��តិ�តតិកុ�ង្គ 

ការក្រៅផ្លាត តក្រៅ�ក្រៅល��ញ្ញាា ជាកល់ាកត់ាមរយ�ការ�តួតពួិន៍ិតយ ន៍ិង្គតាមដ្ឋាន៍��ក្រៅណ� រ

ការ��តិ�តតិការ��ចា�ផ្ទៃថិៃរ�ស់�គះ�សុាន៍ ក្រៅហ�យដែថិមទា�ង្គក្រៅធូ�កិចុះីការក្រៅ�េង្គៗក្រៅទីៀត 

តាមការចាតដ់ែតង្គក្រៅដ្ឋាយគណ�កមាះ ធិការក�មតិ�កុម��ះកាភិបិាល ន៍ិង្គ��ធាន៍ 

នាយក��តិ�តតិ ក្រៅហ�យរាយការណ៍ជូន៍��ធាន៍នាយក��តិ�តតិក្រៅ��មប �ក្រៅធូ�ក្រៅសចុះកត�

សក្រៅ�មចុះចុះិតត ន៍ិង្គក្រៅដ្ឋា��សាយនូ៍វ�ញ្ញាា ក្រៅ�េង្គៗ�តួតពិួន៍ិតយលទីធ�លការងាររ�ស់ 

�កុមហុ�ន៍ ន៍ងិ្គ�តល់អន៍�សាសន៍ច៍ា�បាចុះម់យួចុះ�នួ៍ន៍ក្រៅ��មប �ក្រៅដ្ឋា��សាយនូ៍វ��តិ�តតិ

ការអាជ�វកមះ��ចា�ផ្ទៃថិៃ។

គណ�កមាះ ធិការនាយកទា�ង្គ០៨  ក្រៅនា�រមួមាន៍៖ 

	 ១.	 គណៈៈកម្មាា�ធិិការគណៈៈគ្រគប់់គ្រគងជាន់ខ្ពពស់		(EXCO) 

	 ២.	គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ព្�យសកម្មម	និងប់ំណុៈល	(ALCO) 

	 ៣.	គណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណៈទាន	(CC) 

	 ៤.	 គណៈៈកម្មាា�ធិិការល�ធកម្មម	(PROCO) 

	 ៥.	 គណៈៈកម្មាា�ធិិការធិនធានម្មនុស�ស	(HRC) 

	 ៦.	 គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រគប់់គ្រគងហានិភ័័យគ្រប់តិប់តិិការ	(ORMC) 

	 ៧.	គណៈៈកម្មាា�ធិិការលោ�ះគ្រ�យប់ណៈឹ�ងតវ៉ាា�អតិថិិជិន	(CCHC) 

	 ៨.គណៈៈកម្មាា�ធិិការអភ័ិវឌ្�ឍអាជិីវកម្មម(BDC)

១. �ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រ�ណ្ណៈ��ប័់��ង្គជ្ញា�ន់ខ្ពពស្ថា់

គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�មាន៍សមាជិក៨នាក ់ �តូវបាន៍អក្រៅញី្ជី�ញជាអចុះិផ្ទៃន្ត្រីន៍តយក៍្រៅ�ក្រៅរៀង្គ

រាល់ កិចុះី��ជ�� EXCO។  ��ធាន៍នាយក��តិ�តតិគឺជា��ធាន៍គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�។ 

ក្រៅគាល��ណង្គផ្ទៃន៍ការ�ក្រៅង្គើ�ត គណ�កមាះ ធិការ គណ��គ��់គង្គជាន៍�់ុស់ គឺក្រៅ��មប � 

គា��ទី�ល់��ធាន៍នាយ��តិ�តតិកុ�ង្គការ�តួតពិួន៍ិតយ ន៍ិង្គតាមដ្ឋាន៍��ក្រៅណ� រការ

អន៍�វតតន៍�៍�តិ�តតិការទា�ង្គមូលរ�ស់�កុមហុ�ន៍ ន៍ិង្គរាយការណ៍ពួ�វឌ្ឍឍន៍ភាពួការងារ

��ចា�ផ្ទៃថិៃពួ��គ�ដ់ែ�ុកពាកព់ួន័៍ធក្រៅ�កាន៍�់�ធាន៍នាយក��តិ�តតិ �ពួមទា�ង្គ�តល់

នូ៍វអន៍�សាសន៍ ៍ ក្រៅ��មប �គា��ទី�ល់ការអន៍�មត័ក្រៅល��ញ្ញាា ទូីក្រៅ�ក្រៅក�តមាន៍ក្រៅ��ង្គក្រៅ�កុ�ង្គ    
��តិ�តិិការអាជ�វកមះ��ចា�ផ្ទៃថិៃ។

 ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព

គណ�កមាះ ធិការគណ��គ��់គង្គជាន៍�ុ់ស់គឺជានាយក��តិ�តតិដែ�លរាយការណ៍
ផ្លាៃ ល់ក្រៅ�កាន៍�់�ធាន៍នាយក��តិ�តតិរមួមាន៍៖

	 ១.	 គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិ ិ

	 ២.	គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិអាជិីវកម្មម 

	 ៣.	នាយកគ្រប់តិប់តិិគ្រគប់់គ្រគងហានិភ័័យ 

	 ៤.	នាយកគ្រប់តិប់តិិសវនកម្មមម្លៃ�ៃកុ�ង	 

	 ៥.	នាយកគ្រប់តិប់តិិហិិរញ្ញញវតុ� 

	 ៦.	នាយកគ្រប់តិប់តិិប់លោចេកវិជាា�ព្័ត៌ម្មាន 

	 ៧.	នាយកគ្រប់តិប់តិិធិនធានម្មនុស�ស	និង	រដ្ឋឋបាល

	 ៨.	នាយកគ្រប់តិប់តិិ	គ្រប់តិប់តិិការ

	 ៨.	 គ្រប់ធានតែ�ុកអនុលោ�ម្មតាំម្ម

អាភិិបាលកាិ�េស្ថា�ជ្ញាីវិកាមីម អាភិិបាលកាិ�េស្ថា�ជ្ញាីវិកាមីម
ហិូ�ណៈន		ម្មីគ្រកូហិិរញ្ញញវតុ�	 ភី័អិលសុ ី�ក្រៅង្គើ�ត នូ៍វ អភិបិាល កិចីុះ សាជ�វកមះ ក្រៅ��ង្គក្រៅ��មប �
ក្រៅកៀង្គគរ ទី�ន៍�ក ចិុះតត �ុស់ ពួ� ភាគ� ពាកព់ួន័៍ធ រមួ មាន៍ ផ្ទៃ�គូ វនិ៍ិក្រៅយាគ អុក �គត ់�គង្គ ់មីាស់

��ណ� ល  អតិថិិជន៍  ន៍ិង្គ  ក្រៅធូ� ឱ្យយ មាន៍ អន៍�ក្រៅលាមភាពួ តាម �ទី �បញ្ជីញតតិ ដែ�ល
 

ដែចុះង្គ កុ�ង្គ ��កាស ក្រៅល� ធ៧-០៨-២១១  ��ក,ចុះ�� ផ្ទៃថិៃទី� ២៥ ដែ� វចិុះិិកា ឆុ្នាំ�២០០៨ 
 

សិ�  អ�ពួ� អភិិបាល កិចីុះ �គះ�សុាន៍ ធនាគារ  ន៍ិង្គ ហិរញ្ជីញ វតុ�។ មិន៍ �តះម ដែត �ា�ក្រៅណ្តាណ � 

  អភិបិាល កចីិុះ សាជ�វកមះ លអ ធា នា បាន៍ នូ៍វ និ៍រន៍តរ ភាពួ ��តិ�តតកិារ  �គ� ់�គង្គ ន៍ងិ្គ ក្រៅដ្ឋា�

�សាយ ហាន៍ិភិយ័ អាជ�វកមះ ចុះមបង្គៗ បាន៍ ទាន៍ ់ក្រៅពួល ក្រៅវលា។ 

ការ �ក្រៅង្គើ�ត នូ៍វ រចុះនាសមុន័៍ធ អភិបិាលកចីិុះ សាជ�វកមះ គឺ រមួ �ញូី្ជីល ធាត� ស�ខ្នាន៍់ៗ �ូចុះជា៖

(i) �ក្រៅង្គើ�ត ឱ្យយ មាន៍ ឯករាជយ ភាពួ ផ្ទៃន៍ ម�� ងារ សវន៍ករ ផ្ទៃ�ៃកុ�ង្គ ក្រៅដ្ឋាយ �តូវ រាយការណ៍ 
ផ្លាៃ ល់ ក្រៅ� កាន៍ ់��ធាន៍ គណ� កមាះ ធិការ សវន៍កមះ ផ្ទៃ�ៃកុ�ង្គ ក�មតិ �កុម��ះកាភិបិាល

 
ក្រៅហ�យ �កមុ សវន៍ករ ផ្ទៃ�ៃកុ�ង្គ   �តវូ បាន៍ ដែតង្គ តា�ង្គ ក្រៅដ្ឋាយ �កុម��ះកាភិបិាល  ន៍ងិ្គ ទីទួីល

សាគ ល់ ក្រៅដ្ឋាយ ធនាគារជាតិ ផ្ទៃន៍ កមុ�ជា (ii) សវន៍ករឯករាជយ ខ្នាង្គ ក្រៅ�� �តូវ បាន៍ ដែតង្គតា�ង្គ

ក្រៅដ្ឋាយ   BOD  ន៍ិង្គ បាន៍ ទីទីួល បាន៍ ការ អន៍�មត័ ការ ពួ�  (NBC) ក្រៅល� ការ ដែតង្គ តា�ង្គ ក្រៅន៍�។ 

ក្រៅហ�យ ដែ�ុក សវន៍�កមះ ទា�ង្គ ពួ�រ ក្រៅន៍� �តូវ បាន៍ ដ្ឋាក ់ក្រៅអាយ រាយការណ៍ ក្រៅ� BOD ក្រៅដ្ឋាយ

ផ្លាៃ ល់។  (iii)  ដែ�កុ �គ��់គង្គ ហាន៍ភិិយ័ �តូវ រាយការណ៍ ជា ��ចា� ក្រៅ� គណ�កមាះ ធិការ

�គ��់គង្គ ហាន៍ភិិយ័ កុ�ង្គក�មតិ �កុម��ះកាភិបិាល  (iv) �ក្រៅង្គើ�ត ឱ្យយ មាន៍ គណ�កមាះ ធិការ 

��ត�ិតត ិ កុ�ង្គ ជួរ គណ� �គ� ់�គង្គ ក្រៅ��មប � ធានា នូ៍វ ��សិទីធភាពួ  កុ�ង្គ ការ អន៍�វតតន៍ ៍កិចីុះការ

��តិ�តតិការ ��ចា� (v)  �ក្រៅង្គើ�ត ឱ្យយ មាន៍ �កមស�លធម ៌វជីិាជ�វ� កុ�ង្គ ការ អន៍�វតតន៍ ៍  ការងារ 

ន៍ងិ្គ ក្រៅគាល  ន៍ ក្រៅយា បាយ ន៍កិ្រៅវទីន៍កមះ (vi) គណ�កមាះ ការ ក�មតិ  �កុម��ះកា ភិបិាល មាន៍

តួនាទី� �តួតពួិន៍ិតយ ន៍ិង្គ សក្រៅ�មចុះ នូ៍វ កិចីុះការ ស�ខ្នាន៍់ៗ  �ូចុះជា ដែ�ន៍ការ ថិវកិា ��ចា�ឆុ្នាំ� 

ដែ�ន៍ការ ធន៍ធាន៍ មន៍�សេ ដែ�ន៍ការ សវន៍កមះ ក្រៅគាល ន៍ក្រៅយាបាយ ឥណទាន៍ ។ល។ 

ជាមយួ ន៍ះង្គ ការអន៍�វតតន៍ ៍ក្រៅល� ដែ�ន៍ការ ន៍ិង្គ ក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយ ទា�ង្គ ក្រៅន៍� គឺជា កាតពូួ

កិចីុះ រ�ស់ គណ� �គ��់គង្គ។   តួនាទី� រ�ស់ �កុម��ះកា ភិបិាល   �តូវ បាន៍ ក�ណត ់
តាម ខុ្នាតគ�រ ូអន៍តរជាតិ ក្រៅដ្ឋាយ អន៍�ក្រៅលាម ក្រៅ� តាម �ក��ណ័ឌ  ចុះា� ់ ន៍ិង្គ �ទី �បញ្ជីញតតិ 
��ក្រៅទីស  ន៍ិង្គ ត��ន៍។់  រចុះនាសមុន័៍ធ អភិបិាល កិចីុះ �ចីុះ��បនុ៍ �តូវបាន៍ រមួ �ញូី្ជីល ទា�ង្គ

 
 �កុម��ះកាភិបិាល អន៍�គណ�កមាះ ធិការ �កុម��ះកា ភិបិាល ន៍ិង្គ គណ�កមាះ ធិកា រ

 
��តិ�តតិ។

�ណ្ណ:កាមីម�ធិិកា�រកា�មីិត្ត�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល
ក្រៅដ្ឋាយ យល់ ក្រៅ��ញថា �កមុ��ះកាភិបិាល ដែ�ល មាន៍ �ទីពួកិ្រៅសាធន៍ ៍ក្រៅ�ចុះ�ន៍ ឆុ្នាំ� កុ�ង្គ វស័ិយ

ហិរញ្ជីញ វតុ�      មាន៍ ភាពួ ចា�បាចុះ ់កុ�ង្គ ការ ធានា បាន៍ នូ៍វ �ទីដ្ឋាា ន៍ អភិបិាលកិចុះី រ�ស់

�កុមហុ�ន៍ �កុម��ះកាភិបិាល រ�ស់ ហូូណន៍ ម��កូហរិញ្ជីញ វតុ� ភិ�អលិស�� �តូវ បាន៍ ដែតង្គ

តា�ង្គ ន៍ងិ្គ ទីទួីល សាគ ល់ ក្រៅដ្ឋាយ ធនាគារជាត ិផ្ទៃន៍កមុ�ជា ដែ�ល មាន៍ សមាជិក ចុះ�នួ៍ន៍ ៥រ�ូ

កុ�ង្គ ក្រៅនា� សមាជកិ �កុម��ះកាភិបិាល ឯករាជយ មាន៍ ចុះ�នួ៍ន៍ ២ រ�ូ។  �កមុ��ះកា ភិបិាល 

ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� មាន៍ ការ ទីទីួល ��ស �តូវ ក្រៅល�ការ ��តិ�តតិ តាម នូ៍វ  

អភិបិាល កចីិុះសាជ�វកមះ �តតួ ពិួន៍តិយ លទីធ�ល ន៍ងិ្គ ការអន៍�វតតន៍ ៍ការងារ  រ�ស់ គណ��គ�់

�គង្គ ក្រៅហ�យ ធានា ការពារ នូ៍វ គ�ណ តផ្ទៃមា រយ� ក្រៅពួល ដែវង្គ រ�ស់ ភាគទី�និ៍ក    ក្រៅដ្ឋាយ មាន៍

ការ ចូុះលរមួ យាា ង្គ សកមះ ពួ� សមាជកិ �កុម ��ះកាភិបិាល ឯករាជយ ។   ក្រៅ��មប � យក ចិុះតត

ទី�ក ដ្ឋាក ់ក្រៅល� ម�� ងារ ស�ខ្នាន៍់ៗ  រ�ស់ �កុម ហុ�ន៍  �កុម��ះកាភិបិាល     រ�ស់ ហូូណន៍ 

ម��កហូរិញ្ជីញ វតុ� ភិ�អលិស�� បាន៍�ក្រៅង្គើ�តឱ្យយមាន៍ គណ�កមាះ ធិការ �កុម��ះកា ភិបិាល  ចុះ�នួ៍ន៍ 

០៣ ជយួ �ល់  �កមុ��ះកាភិបិាល កុ�ង្គ ការ ក្រៅផ្លាត ត ក្រៅល� �ញ្ញាា  ជាក ់លាក ់ ��ក្រៅពួញ តួនាទី�    ន៍ងិ្គ
 

ភារកិចីុះ ដែ�ល បាន៍ ក្រៅធូ� ��តិភិូកមះ  ក្រៅដ្ឋាយ �កុម ��ះកាភិបិាល រាយការណ៍ ក្រៅ� កាន៍់
 

ស្ថាមី�ជ្ញាិកា និង្គ�ប័វិត្តតិ�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល ស្ថាមី�ជ្ញាិកា និង្គ�ប័វិត្តតិ�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល



12 13របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

 កាិ�េ�ប័ជុ្ញា�

កិចីុះ��ជ��ន៍ះង្គ�តូវបាន៍�បារពួធក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គក្រៅ�ក្រៅពួលណ្តាមយួសមរមយ�ា�ដែន៍តយាា ង្គក្រៅហាចុះ

ណ្តាស់ក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គ ១�ង្គកុ�ង្គមយួសបាត ហ៍ ។ ��ធាន៍គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�អាចុះក្រៅរៀ�

ចុះ�ឱ្យយមាន៍ការ��ជ���ដែន៍ុមក្រៅទីៀត��សិន៍ក្រៅ��ចា�បាចុះ។់

២. �ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រ�ទព្យាស្ថាកាមីម និង្គប័�ណ្ណុល
ក្រៅគាល��ណង្គផ្ទៃន៍ គណ�កមាះ ធិការ�ទីពួយសកមះ  ន៍ិង្គ��ណ� ល គឺក្រៅ��មប ��តួតពិួន៍ិតយ 

ន៍ិង្គ�គ��់គង្គនូ៍វ�ទីពួយសមបតតិ ន៍ិង្គ��ណ� លរ�ស់�កុមហុ�ន៍ទា�ង្គមូល។ រមួទា�ង្គ

ការ�គ��់គង្គសន៍ៃន៍�យភាពួ គមាា តផ្ទៃន៍កាល�រកិ្រៅចិុះទីក�ណតរ់�ស់ �ទីពួយសកមះ ន៍ងិ្គ��ណ� ល 

�ពួមទា�ង្គអា�តាការ �បាក ់ជា��ក្រៅយាជន៍ ៍�ល់�កមុហុ�ន៍ការ�គ��់គង្គធាត�ទា�ង្គឡាយ

ផ្ទៃន៍�ទីពួយសកមះ និ៍ង្គ��ណ� ល �តូវក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គក្រៅដ្ឋាយភាពួចុះាស់លាស់ និ៍ង្គតមាា ភាពួ។

 ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព

គណ�កមាះ ធិការ�គ��់គង្គហានិ៍ភិយ័ក�មតិ�កុម��ះកាភិបិាលមាន៍តួនាទី�ដែតង្គ

តា�ង្គ   ��ធាន៍គណ�កមាះ ធិការ�ទីពួយសកមះ ន៍ិង្គ��ណ� ល ក្រៅហ�យមាន៍អាណតតិ 

៣ឆុ្នាំ� ក្រៅដ្ឋាយរា�ច់ា�ព់ួ�ក្រៅពួលដែតង្គតា�ង្គ។   

គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�មាន៍សមាជិក�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

 ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព

	 ១.	 គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិ	(CEO)	 	 គ្រប់ធាន 

	 ២.	គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិអាជិីវកម្មម	(CBO)	 សម្មាជិិក 

	 ៣.	នាយកគ្រប់តិប់តិិហិិរញ្ញញវតុ�	(HFD)	 	 សម្មាជិិក 

	 ៤.	នាយគ្រប់តិប់តិិគ្រគប់់គ្រគងហានិភ័័យ	(HRM)	 សម្មាជិិក

 កាិ�េ�ប័ជុ្ញា�

កិចីុះ��ជ��ន៍ះង្គ�តូវបាន៍�បារពួធក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គក្រៅ�ក្រៅពួលណ្តាមយួសមរមយ�ា�ដែន៍តយាា ង្គក្រៅហាចុះ

ណ្តាស់ក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គ១�ង្គកុ�ង្គមយួដែ�។  ��ធាន៍គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�អាចុះក្រៅរៀ�ចុះ�ឱ្យយ
 

មាន៍ការ��ជ�� �ដែន៍ុមក្រៅទីៀត��សិន៍ក្រៅ��ចា�បាចុះ ់។

៣. �ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រឥណ្ណទ�ន

ក្រៅគាល��ណង្គផ្ទៃន៍ការ�ក្រៅង្គើ�ត  គណ�កមាះ ធិការឥណទាន៍ គឺក្រៅ��មប � អន៍�មត័ល�ហូរ 
ការងារឥណទាន៍ អន៍�ក្រៅលាមតាម�ទីដ្ឋាា ន៍ក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយឥណទាន៍និ៍ង្គអន៍�មត័ 
ក�មតិឥណទាន៍ជូន៍អតិថិិជន៍រ�ូវន៍ត��គគលិក  ឬ�កុមផ្ទៃន៍��ក្រៅភិទីអតិថិិជន៍  �ស�

 
តាមក�មតិ សិទីធិអន៍�មត័ដែ�លបាន៍�តល់ជូន៍។ ក្រៅល�សពួ�ក្រៅន៍�គណ�កមាះ ធិការ ឥណ

ទាន៍ទីទួីល��ស�តូវកុ�ង្គការអន៍�វតតន៍ ៍ន៍ិង្គ�តួតពួិន៍ិតយក្រៅល� ហានិ៍ភិយ័ឥណទាន៍
 

ន៍ិង្គក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយ ពាកព់ួន័៍ធន៍ះង្គ អាជ�វកមះ�កុមហុ�ន៍ទា�ង្គមូល  ន៍ិង្គក្រៅធូ�ឱ្យយ
 

�បាក�ថា�ទីដ្ឋាា ន៍អភិបិាលកិចីុះន៍ិង្គន៍�តិវធិ�ផ្ទៃន៍ការ�តួតពួិន៍ិតយ�តូវបាន៍អន៍�ក្រៅលាម
 តាម។

 ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព

គណ�កមាះ ធិការឥណទាន៍មាន៍សមាជិក�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម:

	 ១.	នាយកគ្រប់តិប់តិិគ្រគប់់គ្រគងហានិភ័័យ		 	 គ្រប់ធាន	

	 ២.	គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិ	 	 សម្មាជិិក 

	 ៣.	គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិអាជិីវកម្មម	 	 សម្មាជិិក 

	 ៤.	នាយកគ្រប់តិប់តិិហិិរញ្ញញវតុ�	 	 សម្មាជិិក

 កាិ�េ�ប័ជុ្ញា�

កិចុះី��ជ��ជា�ាូវការ�តូវបាន៍ក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គយាា ង្គក្រៅហាចុះណ្តាស់១�ង្គកុ�ង្គ១ដែ�។ ��ធាន៍ 

គណ�កមាះ ធិការឥណទាន៍អាចុះក្រៅរៀ�ចុះ�ឱ្យយមាន៍ការ��ជ���ដែនុ៍មក្រៅទីៀត��សិន៍ក្រៅ�� 

ចា�បាចុះ។់ 

៤. �ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រលទធកាមីម 
ក្រៅគាល��ណង្គរ�ស់គណ�កមាះ ធិការលទីធកមះ គដឺែសងូ្គយល់ពួ�តផ្ទៃមាផ្ទៃន៍សាចុះ�់បាកក់្រៅ�

�គ�ក់ារក្រៅធូ�លទីធកមះ។  តផ្ទៃមាដែ�ល�តូវបាន៍សក្រៅ�មចុះក្រៅ�ជ�ស ក្រៅរ �សតាមរយ�ការ��កួត 

��ដែជង្គក្រៅដ្ឋាយក្រៅ��កចុះ�ហក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លអុក�គត�់គង្គណ់្តាមយួអាចុះក្រៅជឿទី�កចុះិតតបាន៍

ថាគក្រៅ�មាង្គស�ក្រៅណ� រ�ស់ពួួកក្រៅគ�តូវបាន៍វាយតផ្ទៃមាថាអាចុះទីទួីលយកបាន៍មនិ៍មាន៍ 

ន៍យ័ថា“តផ្ទៃមាទា�” ជាន៍ិចីុះកាល�តូវបាន៍ក្រៅ�ជ�សក្រៅរ �ស ក្រៅដ្ឋាយសូ័យ��វតតិក្រៅនា�ក្រៅទី 

ក្រៅពាលគរឺមួ�ញូី្ជីលទា�ង្គការពួចិារណ្តា  ភាពួសម�ស�   ន៍ងិ្គក្រៅគាល��ណង្គតផ្ទៃមាទី��ារ 

ចុះ�ណូលក្រៅល�ការវនិ៍កិ្រៅយាគ ការចុះ�ណ្តាយទា�ង្គអស់ផ្ទៃន៍មយួ វ�តជ�វតិការ�គត�់គង្គទ់ាន៍ក់្រៅពួល 

ក្រៅវលា   ការគា��ទី�នាៃ �ព់ួ��គត�់គង្គរ់ចួុះ   ន៍ងិ្គនិ៍រន៍តរភាពួ�រសុិាន៍   ការទីទួីល��ស�តវូសង្គគម 

ភិសត�តាង្គផ្ទៃន៍�ទីពិួក្រៅសាធន៍ដ៍ែ�លបាន៍អន៍�វតតពួ�ម�ន៍ ការធានាបាន៍នូ៍វ��សិទីធភាពួ  

ន៍ិង្គការអន៍�ក្រៅលាមក្រៅ�តាមចុះា�។់

 ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព

គណ�កមាះ ធិការលទីធកមះរមួមាន៍សមាជិក០៥រ�ូដែ�លមាន៍សមាសភាពួ�ូចុះ 
ខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

	 ១.	នាយកគ្រប់តិប់តិិហិិរញ្ញញវតុ�		 គ្រប់ធាន 

	 ២.	គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិ	 សម្មាជិិក	 	

	 ៣.	គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិអាជិីវកម្មម		 សម្មាជិិក 

	 ៤.	នាយកគ្រប់តិប់តិិគ្រគប់់គ្រគងហានិភ័័យ		 សម្មាជិិក 

	 ៥.	នាយកគ្រប់តិប់តិិធិនធានម្មនុស�ស	 

	 	 និងរដ្ឋឋបាល/នាយករដ្ឋឋបាល	 សម្មាជិិក

 កាិ�េ�ប័ជុ្ញា�

កិចីុះ��ជ��ន៍ះង្គ�តូវបាន៍  ក្រៅរៀ�ចុះ�តាមក្រៅពួលក្រៅវលាសម�ស�យាា ង្គក្រៅហាចុះណ្តាស់ក្រៅធូ�
ក្រៅ��ង្គ  ១�ង្គកុ�ង្គមយួដែ�។  ��ធាន៍គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�អាចុះន៍ះង្គក្រៅកា�ក្រៅ���ជ��

 
�ដែន៍ុម ��សិន៍ក្រៅ��មាន៍ការចា�បាចុះ ់។

៥. �ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រធិនធិ�នមីនុស្ថា្ស
ក្រៅគាល ��ណង្គ ផ្ទៃន៍ ការ �ក្រៅង្គើ�ត គណ�កមាះ ធិការ ធន៍ធាន៍ មន៍�សេ  គឺ ក្រៅ��មប � ក្រៅធូ�ការ

 
�តួត ពិួន៍ិតយ   ន៍ិង្គ �ិល់ អន៍�សាសន៍ ៍ ក្រៅល� ន៍�តិវធិ� ក្រៅ�ជ�ស ក្រៅរ �ស ��គគលិក ខ្នាង្គកុ�ង្គ

 ការ ��ក្រៅ��ង្គ ឋាន៍�   ការ ផ្លាា ស់ �តូរ ទី�កដែន៍ាង្គការងារ    ន៍ិង្គ ការ ��ក្រៅ��ង្គ �បាកក់្រៅ�ៀវតេរ ៍
 

��គគលិក ��ក�ក្រៅដ្ឋាយ តមាា ភាពួ និ៍ង្គ យ�តតិធម។៌    គណ�កមាះ ធិការ គួរ ដែត មាន៍ ការ 
��ុង្គ ��យតុ័ ក្រៅ��មប � ក្រៅជៀស វាង្គ   ទី�នាស់ �ល ��ក្រៅយាជន៍ ៍រ�ស់ ពួួកក្រៅគ កុ�ង្គ ការ 
វនិ៍ិចុះិយ័  រក មូល ក្រៅហត� ឱ្យយ បាន៍ �តះម �តូវ  ក្រៅហ�យ គួរ ដែត ក្រៅជៀស វាង្គ ពួ� កិចុះីការ សក្រៅ�មចុះ

 
ចុះិតត ទា�ង្គឡាយ ណ្តា ដែ�ល ជា�ព់ាកព់ួន័៍ធ ន៍ះង្គ ទី�នាស់ �ល��ក្រៅយាជន៍ ៍រ�ស់ ពួួកក្រៅគ។ 

 ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព

គណ�កមាះ ធិការធន៍ធាន៍មន៍�សេមាន៍សមាជិក០៥រ�ូដែ�លមាន៍សមាភាពួ�ូចុះ

ខ្នាង្គ ក្រៅ�កាម៖

	 ១.	នាយកគ្រប់តិប់តិិធិនធានម្មនុស�ស	និងរដ្ឋឋបាល	 គ្រប់ធាន 

	 ២.	គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិអាជិីវកម្មម	 	 សម្មាជិិក 

	 ៣.	នាយកគ្រប់តិប់តិិហិិរញ្ញញវតុ�	 	 សម្មាជិិក 

	 ៤.	នាយកគ្រប់តិប់តិិគ្រគប់់គ្រគងហានិភ័័យ	 	 សម្មាជិិក	

	 ៥.	 ម្មន្ត្រីនីិជាន់ខ្ពពស់ធិនធានម្មនុស�ស	 	 លោលខាធិិកា 

កាិ�េ�ប័ជ្ញាុ�

កិចុះី��ជ��ន៍ះង្គ�តូវបាន៍ក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គក្រៅ�ក្រៅពួលណ្តាមយួសមរមយ។ ��ធាន៍គណ�កមាះ ធិការ

ក្រៅន៍�  អាចុះក្រៅរៀ�ចុះ�ឱ្យយមាន៍ការ��ជ���ដែន៍ុមក្រៅទីៀត��សិន៍ក្រៅ��មាន៍ការចា�បាចុះ។់

៦. �ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រ��ប័់��ង្គហិ�និភិ័យ�ប័ត្តិប័ត្តតិកា�រ
គណ�កមាះ ធិការ �គ��់គង្គ ហាន៍ិភិយ័ ��តិ�តតិការ   (ORMC) ដែ�ល មាន៍ ��ធាន៍ 
មយួ រ�ូ ជា នាយក��តិ�តតិ �គ��់គង្គ ហាន៍ិភិយ័   ន៍ិង្គ សមាជិក �បា�មយួ រ�ូក្រៅ�េង្គ

 
ក្រៅទីៀត មកគណ�កមាះ ធិការ នាយក។    ក្រៅគាល��ណង្គ ផ្ទៃន៍គណ�កមាះ ធិការ ក្រៅន៍� គឺ 
ក្រៅ��មប � តាមដ្ឋាន៍ នូ៍វ ការអន៍�វតតន៍ ៍ជា��ចា�   ក្រៅល���ពួន័៍ធ �គ��់គង្គ ហានិ៍ភិយ័ ��តិ�តតិ

 
ការ រ�ស់ �កុមហុ�ន៍ ន៍ិង្គ ក្រៅធូ�ការ រ�ករក នូ៍វ ហាន៍ិភិយ័��តិ�តតិការ នានា ក្រៅក�តមាន៍ 

ក្រៅ��ង្គ �ពួម ទា�ង្គ ក្រៅរៀ�ចុះ� ដែ�ន៍ការ កាត�់ន៍ុយ ហានិ៍ភិយ័ ទា�ង្គក្រៅនា�។ គណ�កមាះ ធិការ

ក្រៅន៍� ក្រៅធូ�ការ �តួតពួិន៍ិតយ �ង្គ ដែ�រ ក្រៅល� កមះវធិ� សូ័យ �តួតពួិន៍ិតយ ហាន៍ិភិយ័(Risk 

Control Self-Assessment (RCSA) ក្រៅ��មប �ធានា�ល់ការអន៍�វតតន៍ ៍
��ក�ក្រៅដ្ឋាយ��សិទីធភាពួ។ 

 ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព

គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�មាន៍ មាន៍សមាជិកអចិុះផ្ទៃន្ត្រីន៍តយ�ូ៍ចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖ 

	 ១.	នាយកគ្រប់តិប់តិិគ្រគប់់គ្រគងហានិភ័័យ	 	 គ្រប់ធាន 

	 ២.	គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិ		 	 សម្មាជិិក 

	 ៣.	គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិអាជិីវកម្មម	 	 សម្មាជិិក 

	 ៤.	នាយកគ្រប់តិប់តិិហិិរញ្ញញវតុ�		 	 សម្មាជិិក 

	 ៥.	នាយកគ្រប់តិប់តិិធិនធានម្មនុស�ស	និងរដ្ឋឋបាល		 សម្មាជិិក 

	 ៦.	នាយកគ្រប់តិប់តិិសវនកម្មមម្លៃ�ៃកុ�ង		 	 សម្មាជិិក 

	 ៧.	នាយកគ្រប់តិប់តិិប់លោចេកវិ��យាព្័ត៌ម្មាន		 	 សម្មាជិិក	

	 ៨.	នាយកគ្រប់តិប់តិិគ្រប់តិប់តិិការ		 	 សម្មាជិិក

៧. �ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រក្រៅដ្ឋាះ��ស្ថា�យប័ណ្ណឹះង្គត្តវិា�អាត្តិថិិជ្ញាន
គណ�មាះ ធិការក្រៅន៍� �តូវបាន៍�ក្រៅង្គើ�តក្រៅ��ង្គក្រៅ��មប � អន៍�វតត ន៍ិង្គរកាឱ្យយបាន៍នូ៍វ��សិទីធ

 
ភាពួកុ�ង្គការក្រៅដ្ឋា��សាយ�ណតះ ង្គតវាាអតថិិជិន៍។ ក្រៅធូ�ការតាមដ្ឋាន៍ �តួតពួនិ៍តិយ វាយតផ្ទៃមា 

ន៍ិង្គ�តល់អន៍�សាសន៍ ៍ក្រៅល��គ�ត់ថិភាពួផ្ទៃន៍�ណតះ ង្គអតិថិិជន៍។  

 ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព

គណ�កមាះ ធិការក្រៅន៍�មាន៍ មាន៍សមាជិកអចិុះផ្ទៃន្ត្រីន៍តយ�ូ៍ចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖ 

 

	 ១.	នាយកគ្រប់តិប់តិិគ្រគប់់គ្រគងហានិភ័័យ		 	 គ្រប់ធាន 

	 ២.	គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិ		 	 សម្មាជិិក 

	 ៣.	គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិអាជិីវកម្មម	 	 សម្មាជិិក 

	 ៤.	នាយកគ្រប់តិប់តិិធិនធានម្មនុស�ស	និងរដ្ឋឋបាល		 សម្មាជិិក 

	 ៥.	 គ្រប់ធានតែ�ុកគ្រប់តិប់តិិតាំម្ម	 	 ជាលោលខាធិិការ

៨. �ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រអាភិិវិឌ្្ឍអា�ជ្ញាីវិកាមីម 

ក្រៅគាល��ណង្គផ្ទៃន៍គណ�កមាះ ធិការអភិវិឌ្ឍឍអាជ�វកមះរមួមាន៍៖ 

• ក្រៅធូ�ការ�តួតពួិន៍ិតយក្រៅល�ការអភិវិឌ្ឍឍន៍ ៍ ន៍ិង្គការអន៍�វតតន៍យ៍�ទីធសាន្ត្រីសតអាជ�វកមះការ 

�ក្រៅង្គើ�តថិះ�នានាដែ�ល�ស�ក្រៅ�ន៍ះង្គទិីសក្រៅ�អាជ�វកមះ 

• ក្រៅធូ�ការក្រៅ�ា�យត�ក្រៅ�ន៍ះង្គ�ញ្ញាា ��ឈមនានាដែ�លរា �ង្គសៃ��ល់វឌ្ឍឍន៍�ភាពួ

អាជ�វកមះ ន៍ិង្គពិួន៍ិតយជា��ចា�នូ៍វសុាន៍ភាពួផ្ទៃន៍ទី��ារទូីក្រៅ�ទា�ង្គឳកាសអាជ�វកមះ 

ន៍ិង្គការគ�មាមគដែមាង្គ។

• ក្រៅធូ�ការក្រៅរៀ�ចុះ� ន៍ិង្គពិួន៍ិតយនូ៍វដែ�ន៍ការ ឬក្រៅសនាយាូអាជ�វកមះស�មា�គ់ណ��គ� ់     

�គង្គក្រៅ��មប �ជ�មុញនូ៍វវឌ្ឍឍន៍�ភាពួអាជ�វកមះ ឬការក្រៅធូ�ពួិពាធកមះអាជ�វកមះ�ស�តាម

កាលាន៍�វឌ្ឍឍន៍ភាពួថិះ�ៗ។   

• ក្រៅធូ�ការពួិន៍ិតយនូ៍វលទីធ�លអាជ�វកមះក្រៅធៀ�ន៍ះង្គសូចុះនាករអាជ�វកមះ��ចា�ឆុ្នាំ� 

ន៍ិង្គក�ណតឳ់យបាន៍នូ៍វទិីសក្រៅ��ន៍ត ក្រៅ��មប �ធានាបាន៍ការសក្រៅ�មចុះសមតុិ�លអាជ�វ 

កមះតាមការរ �ពួះង្គទី�ក។   

• ក្រៅធូ�របាយការណ៍វឌ្ឍឍន៍�ភាពួផ្ទៃន៍សុាន៍ភាពួហិរញ្ញាញ វតុ� រ�ស់ផ្ទៃ�គូរ��កួត��ដែជង្គ

ក្រៅធៀ�ន៍ះង្គសុាន៍ភាពួរ�ស់�គះ�សុាន៍ ជា��ចា�។   

• ក្រៅធូ�ការក្រៅសុ�ស��ការអន៍�វតតន៍យ៍�ទីធសាន្ត្រីសត ឬ�លិត�លថិះ�ៗ កុ�ង្គការទីន្ត្រីនាៃ ន៍ទី��ារ

• សិកានិ៍ង្គឳកាសផ្ទៃន៍ការក្រៅធូ�សមាហរន៍តកមះ ឬកិចុះីសហ��តិ�តតិការអាជ�វកមះ 

រវាង្គ�កុមសមុន័៍ធក្រៅ��មប ��ក្រៅង្គើ�ន៍��ក្រៅយាជន៍ឳ៍យគុាក្រៅ�វញិក្រៅ�មក។

ស្ថាមី�ជ្ញាិកាភិ�ព ម្លៃន�ណ្ណៈកាមីម�ធិិកា�រអាភិិវិឌ្្ឍអា�ជ្ញាីវិកាមីម 

•	 គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិ	 ជាគ្រប់ធាន	 	

•	 គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិអាជិីវកម្មមជា	 សម្មាជិិក	និងជាគ្រប់ធានប់គ្រម្មុង	

•	 នាយកគ្រប់តិប់តិិគ្រគប់់គ្រគងហានិភ័័យ		 ជាសម្មាជិិក	 	

•	 នាយកគ្រប់តិប់តិិហិិរញ្ញញវតុ�		 ជាសម្មាជិិក	 	

• នាយកគ្រប់តិប់តិិគ្រប់តិប់តិិការ		 ជាសម្មាជិិក		 	

•	 នាយកគ្រប់តិប់តិិព្័ត៌ម្មានវិ��យា		 ជាសម្មាជិិក	 	

•	 នាយកគ្រប់តិប់តិិព្័ត៌ម្មានវិ��យា		 ជាសម្មាជិិក		 	

•	 គ្រប់ធានតែ�ុកគ្រប់តិប់តិិតាំម្ម		 ជាសម្មាជិិក	 	

•	 លោលខាធិិការម្លៃនគណៈៈកម្មាា�ធិិការលោនះគ្រតូវបានលោគ្រជិើសតាំំងលោ�យគ្រប់ធាននាយក	

គ្រប់តិប់តិិអាជិីវកម្មម	ព្ីអគគនាយក�ា�នអាជិីវកម្មម		

អាភិិបាលកាិ�េស្ថា�ជ្ញាីវិកាមីមស្ថាមី�ជ្ញាិកា និង្គ�ប័វិត្តតិ�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល



14 15របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

ក្រៅ� កុ�ង្គ ឆុ្នាំ�២០១៧ ភាគហុ�ន៍ ១០០% រ�ស់ ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស��
�តូវ បាន៍ ក្រៅ�ៃរ ឱ្យយ ធនាគារ ផ្ទៃ��សណ� យក៍មុ�ជា  ក.អ ក្រៅដ្ឋាយ មាន៍ ការ ជួយ គា��ទី ដែ�ុក

�ក្រៅចីុះកក្រៅទីស ពួ� ធនាគារ  ផ្ទៃ��សណ� យក៍មុ�ជា ក.អ ។ ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� 

ភិ�អលិស�� បាន៍ ក�ដែណ ទី�មង្គ ់ស�� ជក្រៅ�� តាម រយ�  ការ ដែក ត�មូវ រចុះនា សមុន័៍ធ �គ��់គង្គ

ឱ្យយ �ស� តាម អភិបិាល កិចីុះ សាជ�វកមះ ��ពួន័៍ធ ផ្ទៃន៍ ការ �គ� ់�គង្គ ហាន៍ិភិយ័  ន៍ិង្គ ការ

អន៍�មតិ ក្រៅគាល ន៍ក្រៅយាបាយ ថិះ�ៗ ក្រៅហ�យ ឃ្លាំា � ក្រៅម�ល ការ អន៍�វតតន៍ ៍ជា ��ចា� ក្រៅដ្ឋាយ គណ�

�គ��់គង្គ ជាន៍ ់�ុស់  និ៍ង្គ �កុម ��ះកាភិបិាល  កុ�ង្គ ក្រៅគាល ��ណង្គ ក្រៅ��មប � ធានា បាន៍ នូ៍វ

វឌ្ឍឍន៍ភាពួ និ៍ង្គ និ៍រន៍តរភាពួ អាជ�វកមះ ទា�ង្គ មលូ។   �នាៃ � ់ពួ� ក្រៅគាល ន៍ក្រៅយាបាយ នានាៗ

�តវូ បាន៍ ក�ដែណ ទី�មង្គជ់ាពិួក្រៅសស កុ�ង្គ ឆុ្នាំ�២០១៨  គណ� �គ��់គង្គ រ�ស់ ហូូណន៍ បាន៍

ក្រៅធូ�ការ ពួ�ង្គះង្គ នូ៍វ ��ពួន័៍ធ �តួត ពិួន៍តិយ ផ្ទៃ�ៃ កុ�ង្គ តាម រយ�  ការ ដ្ឋាក ់ក្រៅចុះញ នូ៍វ កមះវធិ� សូ័យ �តួត

ពួនិ៍តិយ ហានិ៍ភិយ័ (Risk Control Self-Assessmemnt)កុ�ង្គ ក្រៅគាល ��ណង្គ �ក្រៅង្គើ�ត

ឱ្យយ មាន៍ នូ៍វ វ�បធម ៌គិត �ល់ ហានិ៍ភិយ័ ជាម�ន៍   ស�មា� ់�គ� ់��គគលិក ទា�ង្គអស់ ទូីទា�ង្គ

ហូូណន៍  �ពួមទា�ង្គ ក្រៅធូ�ការ �េពូួ�ាយ �ណត� � �ណ្តាត ល ន៍ងិ្គ ត�មង្គ ់ទិីស �ល់ ��គគលិក

�គ� ់ជាន៍ ់ថុាក ់ជា ��ចា� នូ៍វ ក្រៅគាល ន៍ក្រៅយាបាយ ន៍�តិវធិ� ក្រៅសចុះកត� ដែណនា� ក្រៅ��មប � ធានា

បាន៍ នូ៍វការ អន៍�វតតន៍ ៍�តះម�តូវ។  

កុ�ង្គ ឆុ្នាំ�២០១៨ ហូូណន៍ បាន៍ ទីទីួល ការ ចុះ��អធិការ កិចុះី �ល់ ទី�កដែន៍ាង្គ ក្រៅដ្ឋាយ ធនាគារ 

ជាតិ  ផ្ទៃន៍កមុ�ជា ក្រៅល�ការ �តួត ពិួន៍ិតយ ទូីក្រៅ� រមួទា�ង្គ ការ ក្រៅធូ� ��តិ�តតិការ ��ចា� ផ្ទៃថិៃ រ�ស់  

ហូូណន៍  ក្រៅគាល ន៍ក្រៅយាបាយ �គ��់គង្គ ហាន៍ិភិយ័  ន៍ិង្គ អន៍�ក្រៅឡាមភាពួ។ ក្រៅហ�យ ជា

លទីធ�ល  ក្រៅយ�ង្គ ទីទីួល បាន៍ អន៍�សាសន៍ ៍ មយួ ចុះ�ន៍ួន៍ ក្រៅ��មប � ក្រៅធូ� ឱ្យយ កាន៍ ់ដែត ��ក្រៅស�រ ក្រៅល�
��តិ�តតិការ អាជ�វកមះ។ ក្រៅ�កាយមកម��ងារ��តិ�តតិតាម �តូវបាន៍�ក្រៅង្គើ�តក្រៅ��ង្គកុ�ង្គ 

រចុះនាសមុន័៍ធផ្ទៃន៍គណ��គ��់គង្គរ�ស់ហូូណន៍

តាម រយ� របាយការណ៍ រ�ស់ សវន៍ករ ឯករាជយ ខ្នាង្គ ក្រៅ�� បាន៍ �ងាា ញ  ពួ� ភាពួ �តះម�តូវ 

ន៍ិង្គ ក្រៅជឿជាក ់បាន៍  ផ្ទៃន៍ របាយការណ៍ ហិរញ្ជីញ វតុ�  អន៍�ក្រៅលាម ភាពួ តាម ចុះា� ់�ទី�បញ្ជីញតតិ   

ន៍ិង្គ ក�មតិ ផ្ទៃន៍ ការ �គ��់គង្គ ហាន៍ិភិយ័  រ�ស់ �កុមហុ�ន៍ អាចុះ ទីទីួល យកបាន៍។

កា�រ��ប័់��ង្គហិ�និភិ័យឥណ្ណទ�ន
ក្រៅ��មប � ធានា បាន៍ នូ៍វ ការ �គ��់គង្គ ហានិ៍ភិយ័ ឥណទាន៍   ន៍ិង្គ �ស� តាម ចុះ�ដែណក

ទី��ារ ក្រៅគាលក្រៅ� ថិះ� រ�ស់ ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� ក្រៅគាល ន៍ក្រៅយាបាយ
 ឥណទាន៍ ថិះ� �តូវបាន៍ អន៍�មត័ ក្រៅដ្ឋាយ �កុម��ះកាភិបិាល   ក្រៅហ�យ ក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយ 

ក្រៅន៍� ក្រៅទីៀត ក្រៅសាត  �តូវ បាន៍ ក្រៅរៀ�ក្រៅរៀង្គ  ក្រៅដ្ឋាយ �ា�� �ញី្ញា�ង្គក្រៅ� ន៍ះង្គ ចុះា� ់�ទី�បញ្ជីញតតិ 
ក�មតិ ហានិ៍ភិយ័ ដែ�ល អាចុះ ទីទីួល យក បាន៍    ន៍ិង្គ ការ ក�ណត ់ពួិដ្ឋាន៍ ក្រៅ��មប � ក្រៅធូ�

 
 ពួិពាធកមះសមុាធ ឥណទាន៍  ក្រៅហ�យ   កាត ់�ន៍ុយហាន៍ិភិយ័ ឥណទាន៍ ផ្ទៃន៍ ចុះ�ដែណក 
ឥណទាន៍ ភាគធ�។   ហូូណន៍ បាន៍ �ក្រៅង្គើ�ត ឱ្យយ មាន៍ �កុម អុក វភិាគ ឥណទាន៍ ក្រៅ� 
 ក�មតិ ការយិាល័យ កណ្តាត ល  ក្រៅ��មប � ក្រៅធូ�ការ �តួត ពិួន៍ិតយ ស�ក្រៅណ�  ឥណទាន៍ រ�ស់

 អតិថិិជន៍ �ស� តាម លកខ�ណឌ      ន៍ិង្គ ក�មតិ ហានិ៍ភិយ័ ដែ�ល មាន៍ ដែចុះង្គ កុ�ង្គ ក្រៅគាល
 

ន៍ក្រៅយាបាយ ឥណទាន៍។ ហូូណន៍  ក្រៅធូ�ការ ត�មង្គ ់ទិីស ជា ��ចា�      ន៍ងិ្គ ដែក ត�មូវ ទាន៍ ់ក្រៅពួល

ក្រៅវលា នូ៍វ ការ អន៍�វតតន៍ ៍មនិ៍ ទាន៍ ់បាន៍ �តះម�តូវ រ� ស់   ��គគលិក តាមរយ�  របាយការណ៍ 
គ�ក្រៅហ�ញ រ�ស់ មន្ត្រីន៍ត� �តួត ពិួន៍ិតយ គ�ណភាពួ ឥណទាន៍  ។   ��ពួន័៍ធ �គ��់គង្គ របាយ

ការណ៍ �ល��័ត ឥណទាន៍ ន៍ិង្គចុះ�ណ្តាត ់ថុាក ់អតិថិិជន៍  �តូវ បាន៍ �តួត ពួិន៍ិតយ 

ជា ��ចា� ក្រៅ��មប � ក�ណត ់យ�ទីធសាន្ត្រីសត �គ��់គង្គ ហាន៍ិភិយ័ ឥណទាន៍  �ូចុះ ជា ការ ក្រៅធូ� 
 ក្រៅតសតឥណទាន៍ (Credit stress test) ការ វាស់ដែវង្គ ក�មតិ ហានិ៍ភិយ័ តាម 
 ចុះ�ណ្តាត ់ថុាក ់អតិថិិជន៍ (Measurement  of concentration of risk 

by customer segment) ន៍ិង្គ ការ វាស់ ដែវង្គ ហាន៍ិភិយ័ អន៍តរ កាល ក្រៅ� តាម 
ចុះ�ណ្តាត ់ថុាក ់អតិថិិជន៍ (Risk transition measurement by customer  

segment)។ល។  វធិ�សាន្ត្រីសត កុ�ង្គ ការ �ងាើ រ �ល��័ត ឥណទាន៍ ក ៏�តូវ បាន៍ �ក្រៅង្គើ�ត

ក្រៅ��ង្គ ក្រៅ��មប � អន៍�វតត ទូីទា�ង្គ �គះ�សុាន៍។

ហូូណន៍បាន៍ន៍ះង្គក�ពួ�ង្គអភិវិឌ្ឍឍនូ៍វ��ពួន័៍ធសិការនិ៍ង្គវាយតផ្ទៃមាកមី�តាម��ពួន័៍ធ            

�ក្រៅចីុះកវទិីា(Loan Origination System) ដែ�លន៍ះង្គដ្ឋាកឱ់្យយ��ក្រៅណ� រការកុ�ង្គ 

ឆុ្នាំ�២០២១ខ្នាង្គម��ក្រៅន៍�។ ជាមយួន៍ះង្គទី�មង្គផ់្ទៃន៍�ក្រៅចីុះកវទិីាក្រៅន៍� ហូូណន៍ន៍ះង្គ 

កាា យក្រៅ�ជា�គះ�សុាន៍នា�ម��ក្រៅគ ដែ�លអន៍�វតតនូ៍វត�ក្រៅណ� រការ�តល់�បាកក់មី�
តាម ��ពួន័៍ធ�ក្រៅចីុះកវទិីា។ មន្ត្រីន៍ត�ឥណទាន៍រ�ស់ហូូណន៍ន៍ះង្គ�តូវបាន៍�តល់ឱ្យយនូ៍វ            

ឧ�ករណ៍ (tablet device) ដែ�លមាន៍ភីា�អ់��ន៍ធឺដែណត អាចុះក្រៅធូ�ការចា�យ់កនូ៍វ 

ទី�តា�ង្គអាជ�វកមះ អាស័យដ្ឋាា ន៍ ឬ�ទីពួយធានា តាមរយ�google map រ�ស់ 

អតិថិិជន៍ក្រៅ�ក្រៅពួលក្រៅធូ�ការចុះ��សិកាកមី�ក្រៅដ្ឋាយមន្ត្រីន៍ត�ឥណទាន៍។ �នាៃ �ព់ួ�ការចុះ�� 

ក្រៅ�ះ �ក្រៅសុ�ស��កមី� ជាមយួន៍ះង្គត�ណរភីា�ផ់្ទៃន៍�ណត� � ទីនុិ៍ន៍យ័មាន៍�សា�រ់�ស់ហូូណន៍ 

ការយិាល័យឥណទាន៍Credit Bureau ពួត័ម៌ាន៍អតថិិជិន៍ន៍ះង្គ�តូវបាន៍�ញូី្ជីន៍ ន៍ងិ្គ

ក្រៅ�ៃៀង្គផ្លាៃ តក់្រៅ�ន៍ះង្គលកខ�ណ័ឌ នានាដែ�លមាន៍�សា�ក់្រៅដ្ឋាយសូ័យ��វតត ិដែ�លក្រៅន៍�ក្រៅធូ�ឱ្យយ

ត�ក្រៅណ� រការផ្ទៃន៍ការ�តល់�បាកក់មី�កាន៍ដ់ែតមាន៍��សិទីធភាពួ ន៍ងិ្គ��សិទីធ�ល�ុស់ក្រៅ��ង្គ។ 

ហូូណន៍ក្រៅធូ�ការអភិវិឌ្ឍឍ��ពួន័៍ធLoSក្រៅន៍�ក្រៅ��ង្គក្រៅ��មប �ក្រៅធូ�ការពួក្រៅន៍ា�ន៍នូ៍វក្រៅសវាកមះអតិថិជិន៍ 

ន៍ិង្គ�គ��់គង្គនូ៍វហានិ៍ភិយ័ឥណទាន៍។ 

កា�រ��ប័់��ង្គហិ�និភិ័យ�ប័ត្តិប័ត្តតិកា�រ
ហូូណន៍    ម��កហូរិញ្ជីញ វតុ�   ភិ�អលិស�� �ក្រៅង្គើ�តគ�រ�ូទីដ្ឋាា ន៍ �គ��់គង្គហាន៍ភិិយ័ក្រៅដ្ឋាយ 

រមួ�ញូី្ជីលទា�ង្គក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយ�គ��់គង្គ��ពួន័៍ធ�គ��់គង្គទិីនុ៍ន៍យ័ពួត័ម៌ាន៍ ន៍ិង្គ 

��មូលទិីនុ៍ន៍យ័ បាត�់ង្គ ់ន៍ិង្គសូចុះនាករហានិ៍ភិយ័ស�ខ្នាន៍់ៗ  ក្រៅ��មប ��តួតពួិន៍ិតយ 

ន៍ិង្គតាមដ្ឋាន៍ហានិ៍ភិយ័នានា។ ក្រៅល�សពួ�ក្រៅន៍�ក្រៅ�ក្រៅទីៀត �គះ�សុាន៍បាន៍អន៍�វតត  

សកមះភាពួ�តួតពួនិ៍តិយ ន៍ងិ្គបាា ន៍�់�មាណហាន៍ភិិយ័ក្រៅ��មប ��ក្រៅង្គើ�តវ�បធម ៌�តតួពិួន៍តិយ 

ហាន៍ិភិយ័��តិ�តតិការទូីទា�ង្គ�គះ�សុាន៍។ 

សកមះភាពួ�ណត� ��ណ្តាត លពួ�រក្រៅ�ៀ��តួតពួនិ៍តិយ ន៍ងិ្គបាា ន៍�់�មាណហានិ៍ភិយ័�តូវបាន៍ 

�ន៍តអន៍�វតតក្រៅ��គ�ដ់ែ�ុក ន៍ិង្គសាខ្នាទា�ង្គអស់ក្រៅ��គះ�សុាន៍ក្រៅ��មប �ពួ�ង្គះង្គការអន៍�វតតន៍ ៍     

ក្រៅល�ការ�តួតពួិន៍ិតយហាន៍ិភិយ័��តិ�តតិការ។ 

កា�រ��ប័់��ង្គហិ�និភិ័យស្ថានទនីយភិ�ព
ហូូណន៍ ម��កហូរិញ្ជីញ វតុ� ភិ�អលិស��  �គ��់គង្គសុាន៍ភាពួសន៍ៃន៍�យភាពួ  យាា ង្គ��ុង្គ��យតុ័ 

����ត ក្រៅដ្ឋាយអន៍�ក្រៅលាមតាមន៍�តិវធិ�មយួចុះ�ន៍ួន៍�ូចុះជា ការវភិាគល�ហូរសាចុះ�់បាក ់

ល�ហូរសាចុះ�់បាកអ់ត�ិរមិា  ន៍ងិ្គក្រៅធូ�ក្រៅតសតក្រៅល�អន៍�បាតសន៍ៃន៍�យភាពួ ន៍ងិ្គការអន៍�វតតន៍ក៍្រៅគាល 

ន៍ក្រៅយាបាយទា�ង្គក្រៅន៍�ជយួឱ្យយ�គះ�សុាន៍មាន៍លទីធភាពួ  �គ��់គង្គសុាន៍ភាពួសាចុះ�់បាក ់  

លអ��ក្រៅស�រ ��ក�ក្រៅដ្ឋាយភាពួរលូន៍ទា�ង្គកុ�ង្គសុាន៍ភាពួធមះតា  ន៍ិង្គសុាន៍ភាពួ 

មនិ៍���កត� �ពួមទា�ង្គជួយឱ្យយ�គះ�សុាន៍រកាបាន៍នូ៍វសុាន៍ភាពួសន៍ៃន៍�យភាពួលអ ។ 

កា�រ�ប័ត្តិប័ត្តតិត្ត�មី
ហូូណន៍  ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� បាន៍ក្រៅ�តជាា ក្រៅ��មប ���តិ�តតិតាម�ទីដ្ឋាា ន៍ទី��ារ

 ន៍ិង្គខុ្នាតគ�រលូអ��ក្រៅស�រ�ូចុះជា គណក្រៅន៍យយភាពួ  តមាា ភាពួ  �កមស�លធមក៌ុ�ង្គការ
 

��ក�អាជ�វកមះក្រៅ��មប � ជ�មុញនូ៍វន៍រិន៍តរភាពួ។   អភិបិាលកចីិុះលអ ន៍ងិ្គការរមួចុះ�ដែណក
 

ទីទីួល��ស�តូវសង្គគម�ក្រៅង្គើ�តនូ៍វ�ទីដ្ឋាា ន៍ទី��ារ។ ចុះ�ណ� ចុះសុូលទា�ង្គក្រៅន៍�  គឺស�ក្រៅ�
 

ក្រៅល�ស�ចុះីរតិភាពួ   ន៍ិង្គហានិ៍ភិយ័ក្រៅករ ត� ក្រៅ�ះ �រ�ស់�កុមហុ�ន៍ដែ�លន៍ះង្គក�ពួ�ង្គ��ឈម
 

កុ�ង្គសកមះភាពួ អាជ�វកមះរ�ស់�ាួន៍។ 

ម��ងារ ឯករាជយ �តវូបាន៍ ដែតង្គតា�ង្គ  ន៍ងិ្គ ទីទួីល បាន៍ ការ យល់ �ពួមពួ� BOD ន៍ងិ្គ NBC 

ក្រៅ��មប � តាម ដ្ឋាន៍ ន៍ិង្គ ��តិ�តតិ តាម អន៍�ក្រៅលាម ភាពួ រ�ស់ �កុមហុ�ន៍។

ការអន៍�វតតន៍ម៍��ងារ��តិ�តតិតាមមាន៍�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

ក).ការ��តិ�តតិតាមចុះា� ់និ៍ង្គលិ�ិត�ទីដ្ឋាា ន៍គតិយ�តតក្រៅ�េង្គៗ:  

ហូូណន៍  ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ�  ភិ�អិលស��  បាន៍��កាន៍ខី់្នា�យ់ាា ង្គក្រៅពួញក្រៅលញនូ៍វការ
 ��តិ�តតិចុះា� ់  ន៍ិង្គ �ទី�បញ្ជីញតតិពាកព់ួន័៍ធ។ ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� បាន៍

�ក្រៅង្គើ�ត�ញី្ជី�អន៍�ក្រៅលាមតាមក្រៅ��មប �វាយតផ្ទៃមាការអន៍�វតតន៍រ៍�ស់សុា�ន័៍។  ម��ងារ ន៍ិង្គ 
ឯករាជយភាពួផ្ទៃន៍មន្ត្រីន៍ត�ទីទួីល�ន៍ៃ�កចុះា� ់ន៍ិង្គ��តិ�តតិតាម ជាអុកស�ម�ស�មួល 

 
ន៍ិង្គការ�តួតពួិន៍ិតយការអន៍�វតតន៍រ៍�ស់�គះ�សុាន៍ទា�ង្គមូលកុ�ង្គការអន៍�ក្រៅលាមតាម

 
ចុះា� ់និ៍ង្គ�ទី�បញ្ជីញតតិក្រៅ�េង្គៗ។

�).និ៍ក្រៅវទីន៍កមះ:

�គះ�សុាន៍ បាន៍ ក្រៅ�តជាា ចុះិតត  កុ�ង្គការ ដែថិរកា ន៍ិង្គ សក្រៅ�មចុះ បាន៍ នូ៍វ �ទីដ្ឋាា ន៍ �ុស់ ����ត

�ូចុះជា ការ ក្រៅ��ក ចុះ�ហ ចុះ�ក្រៅពា� ការ�ក្រៅញី្ជីញ មតិ ស�ចុះរតិភាពួ   និ៍ង្គ គណក្រៅន៍យយភាពួ។ 

ស�ចុះរតិភាពួ។ ការ អន៍�វតត ក្រៅន៍� �តូវ បាន៍ ពួ�ង្គះង្គ ក្រៅ� កុ�ង្គ �គះ�សុាន៍ ទា�ង្គ មូល ក្រៅ��មប �

ក្រៅល�ក ទីះកចុះិតត ��គគលិក �គះ�សុាន៍រាយការណ៍ �ញ្ញាា ស�ខ្នាន៍់ៗ   ក្រៅដ្ឋាយ គាះ ន៍ ការ

រារា �ង្គ  �ូចុះជា៖

ស�ចុះរតិភាពួ។ ការអន៍�វតតក្រៅន៍��តូវបាន៍ពួ�ង្គះង្គក្រៅ�កុ�ង្គ�គះ�សុាន៍ទា�ង្គមូលក្រៅ��មប �

ក្រៅល�កទីះកចុះតិត��គគលិក �គះ�សុាន៍រាយការណ៍ �ញ្ញាា ស�ខ្នាន៍់ៗ   ក្រៅដ្ឋាយគាះ ន៍ការរារា �ង្គ 

�ូចុះជា៖

ចុះា�ក់ាររ �ក្រៅលាភិ�ទី�បញ្ជីញតិិ

អ�ក្រៅពួ���ស�គង្គការក្រៅចាទី��កាន៍ម់និ៍�តះម�តូវឬការដែកាង្គ�ន៍ា�ទាកទ់ីង្គន៍ះង្គការ

 �គ��់គង្គផ្ទៃ�ៃកុ�ង្គគណក្រៅន៍យយភាពួសវន៍កមះ

• ក្រៅ�គា�ថុាកស់��ភាពួ និ៍ង្គស�វតុិភាពួ��គគលិក   

• ការរ �ក្រៅលាភិ��ពាន៍ក្រៅល�ចុះា�ផ់្ទៃន៍ការអន៍�វតតន៍ក៍ារងារក្រៅ�កុ�ង្គ�កុមហុ�ន៍

• ការ�ិទីបា�ង្គក្រៅដ្ឋាយក្រៅចុះតនានូ៍វចុះ�ណ� ចុះណ្តាមយួខ្នាង្គក្រៅល�

• ការ���ពួះតត�ទីឧ�កិ�ា រ �ក្រៅលាភិ��ពាន៍ចុះា�រ់�ា�បក្រៅវណ�  ន៍ិង្គភាពួ 

 ក្រៅថាា �ក្រៅធាា យផ្ទៃន៍ភាពួយ�តតិធម៌

• សុាន៍ភាពួទី�នាស់�ល��ក្រៅយាជន៍៍

• ការ�ូចុះខ្នាត�ា�ពាល់�ល់�រសុិាន៍

• ការ���ពួះតតមនិ៍�តះម�តូវ ឬឥរយិា�ថិគាះ ន៍�កមស�លធម៌

• ភាពួដែ�លអាចុះ�ា�ពាល់�ល់ជ�ហររ�ស់�កុមហុ�ន៍

ហូូណន៍ បាន៍ដ្ឋាកឱ់្យយក្រៅ����បាស់នូ៍វក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយ �កមស�លធមវ៌ជីិាជ�វ�

ក្រៅ��មប � ជា �ទីដ្ឋាា ន៍ស�មា�់��គគលិកទា�ង្គអស់កុ�ង្គការអន៍�វតតន៍៍ការងារ�� ចា�ផ្ទៃថិៃ 

ន៍ិង្គ គា��ទីតផ្ទៃមា រមួរ�ស់ ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស��។ ការដ្ឋាកឱ់្យយក្រៅ���

�បាស់នូ៍វក្រៅគាលកាណ៍ក្រៅន៍� ក្រៅ��មប �ធានា�ល់�គ� ់ ភាគ�ពាកព់ួន័៍ធ  ន៍ិង្គជាមាគ៌ា 

ស�មា�ក់ារ��ក្រៅពួញការងាររ�ស់��គគលិក   ��ក�ក្រៅដ្ឋាយ  �កមស�លធមវ៌ជីិាជ�វ� 

តមាា ភាពួ ការរកាការសមាៃ ត ់ ទី�នាស់�ល��ក្រៅយាជន៍ក៍ារទីទីួលយកអ�ក្រៅណ្តាយ 

ការលាង្គសមាអ តសាចុះ�់បាក ់ ការក្រៅរ �សក្រៅអ�ង្គ ន៍ិក្រៅវទីន៍កមះ ន៍ិង្គអាក�បកិរយិាលអ។ 

ក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយ�កមស�លធមវ៌ជីិាជ�វ� គឺជាមគគ�ក្រៅទីស ត�មង្គទ់ីិសឱ្យយ ��គគលិក

យល់ចុះាស់ពួ�កាតពួូកិចុះីរ�ស់�ាួន៍ ន៍ិង្គ�ក្រៅង្គើ�តបាន៍នូ៍វវ�ប ធមរ៌មួ មយួ  កុ�ង្គអង្គគភាពួ

ក្រៅទា���ជាពួួកក្រៅគមកពួ���ភិពួក្រៅ�េង្គៗកក៏្រៅដ្ឋាយ។ 

�កាមីស្ថាីលធិមី៌វិិជ្ញាា�ជ្ញាីវិៈកា�រ��ប័់��ង្គហិ�និភិ័យ និង្គកា�រអានុក្រៅលះមីត្ត�មី�្បា�ប័់



16 17របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

ថ្នាា្ក់់�ះក់នាំ�

រច្ចនាំស់ម្ម័័នធរ�ស់់ប្រ�ះ�ស្ថាា�ន

ច្ចំណា�់អារម្មមណ៍រ�ស់់ប្រ�ធានប្រកុម្មប្រ�ះក�សាភិ�បាល	

ច្ចំណា�់អារម្មមណ៍រ�ស់់ប្រ�ធាននាំយកប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�

ស់ម្គាជី�ក	ន�ងប្រ�វត្តិិ�ប្រកុម្មប្រ�ះក�សាភិ�បាល

�ណៈប្រ��់ប្រ�ង

�ណៈគ្រឹះ�ប់់គ្រឹះ�ង



18 19របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

��ុម��ឹក��ភិ�ល

គណៈក���ធិ�រ��ប់��ង
�និភ័យ

ALCO
Committee

គណៈក���ធិ�រ�ះ
���យបណ�ឹងត���អតិថិជន

គណៈក���ធិ�រគណៈ
��ប់��ង�ន់ខ�ស់

គណៈក���ធិ�រ
ធន�នមនុស��

គណៈក���ធិ�រ��ព��សកម�
និងបំណ�ល

គណៈក���ធិ�រ��ប់��ង
�និភ័យ��តិបត�ិ�រ

គណៈក���ធិ�រឥណ�ន គណៈក���ធិ�រលទ�កម�

គណៈក���ធិ�រត����រ
និង��ង�ំង

គណៈក���ធិ�រសវនកម�

�ក ឃូ ប៊ុន��ី

���ន�យក��តិបត�ិ 

អ�ក��ី នង ច័ន���រ�លក�ណ៍

�យិ�ហិរ��វត�� 

�ក  តូច សិ�

���ន���ក�ន់ខ�ស់ទីផ��រ និងអភិវឌ��ន
ផលិតផល

�ក នូវ �ស�

�យក��ប់��ង���ក់កម�ី

�យកភូមិ�គ

(៦ តំបន់)

�ក  វង   ពណ��យ

�យក��តិបត�ិ
ធន�នមនុស�� & រដ��ល

�ក គង់ វណ�ៈ

�យក��តិបត�ិ��ប់��ង�និភ័យ 

�ក ជឺន ��ម�

�យករត�ភិ�ល

�ក មុឹង �រ�ុង

�យក��តិបត�ិហិរ��វត��

�ក ���ត វ�សិដ�

���ន���ក��តិបត�ិ�ម

�ក ឈន វ���

�យក��តិបត�ិ ��តិបត�ិ �រ (ស�ីទី)

អ៊ួង សម��ត�ិ

�យកសវនកម����ក��ង

�ក �ន ប៊ុនហុន

���ន�យក��តិបត�ិ�ជីវកម�

�ក �ង ឈុន��ង

�យក��តិបត�ិសវនកម����ក��ង

�ក លី �ជីង

�យក��តិបត�ិប���កវ����ព័ត៌�ន(ស�ីទី)

គណៈក���ធិ�រអភិវឌ���ជីវកម�

រ�ន�ស្ថាមីព័នធ��ប័់��ង្គ��ះ�ស្ថាា�ន



20 21របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

��ណ្ណ�ប័់អា�រមីមណ្ណ៍រប័ស្ថា់�ប័ធិ�ន�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល
ជា�ឋម�ា� �សូមដែថិាង្គអ�ណរគ�ណ�ល់រាជរដ្ឋាា ភិបិាលកមុ�ជា កុ�ង្គសកមះភាពួ 
�គ��់គង្គក្រៅ�ន៍ះង្គការរាតតាតផ្ទៃន៍ជមៃកូឺវ ��១៩កុ�ង្គ��ក្រៅទីសកមុ�ជាទាន៍ក់្រៅពួល 
ក្រៅវលា ន៍ិង្គ��ក�ក្រៅដ្ឋាយ��សិទីធភាពួ ដែ�លក្រៅយ�ង្គអាចុះសមាគ ល់ក្រៅ��ញថា  
�ណ�ក្រៅពួលដែ�ល��ក្រៅទីសជាក្រៅ�ចុះ�ន៍ ទា�ង្គកុ�ង្គត��ន៍ ់ក�ូ៏ចុះជាកុ�ង្គពិួភិក្រៅលាក
ទា�ង្គមូលក�ពួ�ង្គបាន៍�ាង្គរ �ករាលដ្ឋាលផ្ទៃន៍ជមៃកូឺវ ��១៩ក្រៅន៍� ក្រៅហ�យមាន៍ទី��កុង្គ 
ជាក្រៅ�ចុះ�ន៍�តូវបាន៍អន៍�វតតនូ៍វវធិាន៍ការ�ិទី�ៃ� ់ន៍ិង្គ��មាមនានាក្រៅ��មប �កាត់
ផ្លាត ចុះដ់ែ�េចុះងូាកផ់្ទៃន៍ការចុះមាង្គ �ា�ដែន៍តស�មា��់�ក្រៅទីសកមុ�ជាក្រៅយ�ង្គមាន៍ករណ�
រកក្រៅ��ញ�តះម៣៦៣នាក�់ា�ក្រៅណ្តាណ � (គិត�តះមផ្ទៃថិៃទី�១២ ដែ�ធុូ ឆុ្នាំ�២០២០) 
ក្រៅហ�យភាគក្រៅ�ចុះ�ន៍ជាករណ� នា�ចូុះល។ អាជាា ធរបាន៍ចាតវ់ធិាន៍ការ យាា ង្គឆ្នាំ� ់
រហ័សនូ៍វ��ភិពួផ្ទៃន៍ការចុះមាង្គថិះ�ៗ តាមរយ�ការក្រៅធូ�ក្រៅតស�នាៃ ន៍ច់ុះ�ក្រៅពា�អុកដែ�ល 
មាន៍ទី�នាកទ់ី�ន៍ង្គផ្លាៃ ល់ន៍ះង្គ��គគលវជីិមាន៍ ន៍ងិ្គអន៍�វតតវធិាន៍ចុះតាត ��ស័ក។ 
កុ�ង្គនាមជា��ធាន៍�កុម��ះកាភិបិាលផ្ទៃន៍�គះ�សុាន៍ម��កូហរិញ្ជីញ វតុ�ហូូណន៍ 
ន៍ងិ្គកុ�ង្គនាម�ា� �ផ្លាៃ ល់ ក្រៅយ�ង្គ�ា� �ក្រៅ�តជាា ចុះតិត កុ�ង្គការចូុះលរមួយាា ង្គសកមះជាមយួ 
រាជរដ្ឋាា ភិបិាលកុ�ង្គការទី�ស់ាើ តនូ់៍វវ�ិតតកិ្រៅន៍� ក្រៅ��មប �រមួចុះ�ដែណករកាបាន៍នូ៍វ 
សន៍តិភាពួ ន៍ិង្គក្រៅសុរភាពួជាតិក្រៅយ�ង្គ។      

ក្រៅទា���ជាការរាតតាតកុ�ង្គ�សុក�តូវបាន៍�គ��់គង្គកក៏្រៅដ្ឋាយស�មា�ឆុ់្នាំ� 
២០២០ក្រៅន៍� �ា�ដែន៍តជមៃរឺាតតាតជាសកលក្រៅន៍� បាន៍ក្រៅធូ�ឱ្យយរា �ង្គសៃ��ល់ 
សកលភាវ�ូន៍�យកមះ ដែ�េចុះងូាកផ់្ទៃន៍ការ�គត�់គង្គ ់ន៍ងិ្គការផ្លាា ស់�តូរផ្ទៃន៍រក្រៅ�ៀ�
ទី�នាកទ់ី�ន៍ង្គ ន៍ិង្គការរស់ក្រៅ�រ�ស់មន៍�សេជាតិ។ ក្រៅហ�យវាពួិតជាបាន៍ក្រៅធូ� 
ឱ្យយមាន៍�ល�ា�ពាល់ ជាពិួក្រៅសសក្រៅ�ក្រៅល�វស័ិយធ�ៗ ដែ�លគា��ទី�ល់ក្រៅ�ឿន៍
ក្រៅស�ាកចីិុះជាតទិា�ង្គមូល រមួមាន៍វស័ិយនា�ក្រៅចុះញនា�ចូុះល វស័ិយក្រៅទីសចុះរណ៍ 
ន៍ងិ្គវស័ិយ�ះកជញូី្ជីន៍�ង្គដែ�រ។ ចា�ត់ា�ង្គពួ�ក្រៅ��មឆុ្នាំ�២០២០មក មាន៍ក្រៅរាង្គចុះ�ក 
សហ�គាសមយួចុះ�ន៍ួន៍ បាន៍ក្រៅធូ�ការ      ពួន៍ាក្រៅពួល��តិ�តតិការ�ស់�ាួន៍ 
ក្រៅហ�យ�ណ្តាត លឱ្យយការងារជាង្គពួ�ររយកដែន៍ាង្គ�តូវបាន៍ផ្លាអ កជា�ក្រៅណ្តាត � 
អាសនុ៍។ �ល�ា�ពាល់ទា�ង្គអស់ក្រៅន៍� បាន៍ក្រៅធូ�ឱ្យយក�ក្រៅណ� ន៍ក្រៅស�ាកិចីុះ     
កមុ�ជា ស�មា�ឆុ់្នាំ�២០២០ ធាា កច់ុះ��អវជិីមាន៍ពួ�រភាគរយ។ 

វស័ិយហរិញ្ជីញ វតុ�ក្រៅ��ន៍តមាន៍វឌ្ឍឍន៍�ភាពួស�មា�ឆុ់្នាំ�២០២០ក្រៅន៍� ដែ�លមាន៍
ក�ក្រៅណ� ន៍�ទីពួយសកមះសរ��១៥,៧ភាគរយ។ ស�មា�ទ់ី�ហ��បាកក់មី�ធនាគារ 
ន៍ងិ្គម��កហូរិញ្ជីញ វតុ�មាន៍ក�ក្រៅណ� ន៍១៤,៨ភាគរយ ន៍ងិ្គ�បាកស់ន៍េ �មាន៍ក�ក្រៅណ� ន៍
១៥,៤ភាគរយ។ �ល��័តឥណទាន៍កុ�ង្គវស័ិយម��កហូរិញ្ជីញវតុ� មាន៍��មាណ 
ជាង្គ៦,៨ពាន៍ល់ាន៍��លាា រអាក្រៅមរកិ ដែ�លមាន៍ក�ក្រៅណ� ន៍��ដែហល១២,៥ 
ភាគរយក្រៅ��ក្រៅធៀ�ន៍ះង្គឆុ្នាំ�២០១៩កន៍ាង្គក្រៅ�។ សកមះភាពួផ្ទៃន៍ការ�តល់�បាក ់
កមី�រ�ស់ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ�មាន៍��ដែណង្គដែចុះក�ូចុះតក្រៅ� ៣១,២ភាគរយ
ក្រៅ�ក្រៅល�ការក្រៅ����បាស់ផ្លាៃ ល់�ាួន៍  ២០,៩ភាគរយជាក្រៅ��មទី�ន៍អាជ�វកមះ 
១៨,៩ភាគរយស�មា�វ់ស័ិយកសិកមះ ១៦,២ភាគរយក្រៅ�ក្រៅល�វស័ិយក្រៅសវា 
កមះ ៦ភាគរយស�មា�វ់ស័ិយ�ះកជញូី្ជីន៍ ៣,៨ភាគរយស�មា�វ់ស័ិយស�ណង្គ 
ន៍ងិ្គ៣%ក្រៅល�វស័ិយក្រៅ�េង្គៗ។ ភាគរយផ្ទៃន៍សកមះភាពួ�តល់�បាកក់មី�រ�ស់
វស័ិយម��កហូរិញ្ជីញ វតុ�ក្រៅន៍�គឺមាន៍ភាពួ��ហាក�់�ដែហលគុាក្រៅ�សកមះភាពួ
ផ្ទៃន៍ការ�តល់�បាកក់មី�រ�ស់�គះ�សុាន៍ម��កហូរិញ្ជីញ វតុ�ហូូណន៍�ង្គដែ�រ។ការ 
រា �ង្គសៃ�ផ្ទៃន៍ចុះ�ណូលរ�ស់អតិថិិជន៍ដែ�លរង្គព់ួ�អក្រៅសុរភាពួផ្ទៃន៍សកមះភាពួ 
ក្រៅស�ាកិចីុះកុ�ង្គ�សុក ក្រៅធូ�ឱ្យយ�គះ�សុាន៍ហិរញ្ជីញ វតុ�មាន៍ក�ក្រៅណ� ន៍ក្រៅ��ង្គចុះ��ផ្ទៃន៍
�ល��័តឥណទាន៍មាន៍ហាន៍ិភិយ័ (DPD30+) ដែ����ួលស�មា�ដ់ែ� 
ន៍�មយួៗផ្ទៃន៍ឆុ្នាំ�២០២០។ ចា�ព់ួ��ត�មាសទី�៤មក សកមះភាពួក្រៅស�ាកិចីុះ

កុ�ង្គ�សុកហាកម់ាន៍សន៍ៃ��ក្រៅ��ង្គវញិជា�ក្រៅណត� រៗ  ក្រៅធូ�ឱ្យយអ�តា�ល��័ត
ឥណទាន៍មាន៍ហាន៍ិភិយ័មាន៍១,៧១ភាគរយស�មា�វ់ស័ិយទា�ង្គមូល 
ដែ�លវស័ិយធនាគារមាន៍អ�តា១,៦៤ភាគរយ ន៍ិង្គ១,៦៣ភាគរយ 
ស�មា�វ់ស័ិយម��កូហិរញ្ជីញ វតុ�។

កុ�ង្គ�រ�ិទីផ្ទៃន៍ការអន៍�វតតន៍នូ៍៍វរក្រៅ�ៀ�រស់ក្រៅ�ថិះ� ជាពួិក្រៅសសកុ�ង្គការរកា 
គមាា តសង្គគមក្រៅនា� �គះ�សុាន៍ហរិញ្ជីញ វតុ�ជាពួកិ្រៅសសធគារ ន៍ងិ្គ�គះ�សុាន៍ម��កូ 
ហិរញ្ជីញ វតុ�ទីទួីល�បាក�់ក្រៅញ្ជីញ �បាន៍ន៍ះង្គក�ពួ�ង្គក្រៅធូ�ការជ�មុញការក្រៅ����បាស់      
�ក្រៅចីុះកវទិីាធនាគារចុះល័ត ក្រៅ��មប �ក្រៅធូ���ត�ិតតកិារក្រៅ�ៃរឬចុះ�ណ្តាយ (QR Scan)
ក្រៅដ្ឋាយមនិ៍ចា�បាចុះក់្រៅ����បាស់�កដ្ឋាស�បាកក់្រៅដ្ឋាយផ្លាៃ ល់។ កចីិុះគា��ទីពួ�ធនា
គារជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា តាមរយ�ការ�ក្រៅង្គើ�តនូ៍វ��ពួន័៍ធក្រៅធូ���តិ�តតិការ�ាង្គធនា
គារ ជាពួកិ្រៅសស��ពួន័៍ធបាគង្គ អាចុះឱ្យយ�គះ�សុាន៍ហរិញ្ជីញ វតុ� ក្រៅធូ�អន៍តរកមះផ្ទៃន៍�� 
តិ�តតិការ�ាង្គធនាគារក្រៅដ្ឋាយមនិ៍គិតផ្ទៃថិាក្រៅសវា ក្រៅហ�យក្រៅន៍�បាន៍ជ�មុញនូ៍វ 
សកមះភាពួ��ត�ិតតកិារមនិ៍ក្រៅ����បាស់សាចុះ�់បាក ់ឬការ�ូ�ក្រៅអ�ិចុះ�តូន៍ចិុះ 
ស�មា�ស់ង្គគមកមុ�ជាកុ�ង្គយ�គគសមយ័�ក្រៅចុះីកវទិីាក្រៅន៍�។ 

កុ�ង្គនាមជាសុា�ន័៍ម��កូហរិញ្ជីញ វតុ�មយួ ហូូណន៍បាន៍ន៍ះង្គក�ពួ�ង្គគា��ទី�ល់អតិ 
ថិជិន៍ ដែ�លទីទួីលរង្គ�ល�ា�ពាល់ពួ�វ�ិតត ិ ផ្ទៃន៍ការរ �ករាលដ្ឋាលជាសកលផ្ទៃន៍ 
ជមៃកឺ្រៅន៍�តាមរយ�ការ�តល់ការអន៍�ក្រៅ�គា� ក្រៅល�ការក្រៅរៀ�ចុះ�ឥណទាន៍ក្រៅ��ង្គវញិ 
ក្រៅ��មប �ធានានូ៍វន៍រិន៍តរភាពួអាជ�វកមះរ�ស់ពួួកក្រៅគ។  ក្រៅដ្ឋាយមាន៍ការគា��ទីយាា ង្គ 
យកចិុះតតទី�កដ្ឋាកព់ួ�ភាគទី�និ៍ក ទា�ង្គ��ភិពួ�តល់មលូន៍ធិ ិន៍ងិ្គជ�ន៍យួ�ក្រៅចីុះកក្រៅទីស 
ហូូណន៍ក្រៅ�ដែតរ ះង្គមា� ន៍ះង្គផ្លាា ស់�តូររាល់�ញ្ញាា ��ឈមទា�ង្គក្រៅន៍�ឱ្យយក្រៅ�
ជាឱ្យកាស ក្រៅហ�យទីទីួលបាន៍ការក្រៅជឿទី�កចិុះតតកាន៍ដ់ែតក្រៅ�ចុះ�ន៍ពួ�ភាគ�ពាក ់
ពួ័ន៍ធរ ួមមាន៍ អតិថិិជន៍ និ៍យ័តករ និ៍ង្គអុក�តល់ហិរញ្ជីញ �បទាន៍នានា
ក្រៅ��មប � រមួចុះ�ដែណក�ល់វឌ្ឍឍន៍�ភាពួរ�ស់ហូូណន៍នាក្រៅពួលខ្នាង្គម��ជា 
�ន៍តក្រៅទីៀត។ ក្រៅយ�ង្គ�ា� �សូមដែថិាង្គអ�ណរគ�ណចុះ�ក្រៅពា�   ធនាគារជាតផិ្ទៃន៍កមុ�ជា 
ដែ�លជាធនាគារកណ្តាត ល បាន៍យកចិុះតតទី�កដ្ឋាកច់ាតវ់ធិាន៍   �ល់�គ�ធ់នាគារ 
ន៍ិង្គសុា�ន័៍ហិរញ្ជីញ វតុ�ទា�ង្គអស់ សុិតក្រៅ�ក្រៅ�កាមការ�គ��់គង្គរ�ស់�ាួន៍ 
កុ�ង្គការក្រៅដ្ឋា��សាយ រាល់�ញ្ញាា ��ឈម ក្រៅ�ា�យត�ក្រៅ�ន៍ះង្គវ�ិតតិក្រៅដ្ឋាយ 
រកា��ក្រៅយាជន៍ ៍ �ល់�គ�ភ់ាគ�ពាកព់ួន័៍ធ និ៍ង្គអតិថិិជន៍�ង្គដែ�រ។

ជាចុះ�ង្គ�ញី្ជី� ់ ក្រៅយ�ង្គ�ា� �សូមដែថិាង្គអ�ណរគ�ណ�ល់អតិថិិជន៍ ន៍ិយត័ករ 
��គគលិក ភាគទី�និ៍ក ន៍ងិ្គ�គ�ភ់ាគ�ពាកព់ួន័៍ធ ស�មា�ក់ារ�ិត ����ះង្គដែ��ង្គ 
រយ�ក្រៅពួលកន៍ាង្គមកកុ�ង្គការជួយគា��ទី �តល់ទី�ន៍�កចិុះតត  �ល់�គះ�សុាន៍     
ហូូណន៍ឲ្យយទីទីួលបាន៍លទីធ�លលអស�មា�ឆុ់្នាំ�២០២០ក្រៅន៍�។ 

សូមក្រៅទីវតាឆុ្នាំ�ថិះ� ��សិទីធិពួរជយ័ ក្រៅសរ �មង្គគល វ�ិ�លស��ចុះក្រៅ�ម�ន៍រ�ង្គក្រៅរឿង្គ 
�ល់ក្រៅលាកអុកទា�ង្គអស់ ក����ក្រៅ�ាៀង្គឃ្លាំា តក្រៅ��យ។ 

សូមស��ស�វតតិភាពួ ពួ�ជមៃ�ឺងាើ តទ់ា�ង្គឡាយ។

អុកឧកញ៉ាា�ប់ណៈិិត	ព្ុង	ឃាវតែស

គ្រប់ធានគ្រកុម្មគ្រប់�ក�សាភ័ិបាល



22 23របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

ការរ �ករាលដ្ឋាលផ្ទៃន៍ជមៃកូឺវ �ត-១៩បាន៍�ក្រៅ�ង្គៀន៍ក្រៅយ�ង្គយាា ង្គក្រៅ�ចុះ�ន៍ ជាពិួក្រៅសសនូ៍វ 

រក្រៅ�ៀ�រស់ក្រៅ� ន៍ងិ្គការក្រៅធូ�អាជ�វកមះតាមគន៍ាង្គថិះ� ។ ការ�គ��់គង្គការរ �ករាលដ្ឋាល 

ក្រៅ�កដែន៍ាង្គក្រៅធូ�ការ ន៍ិង្គការ�ន៍តនិ៍រន៍តភាពួអាជ�វកមះកុ�ង្គករណ� មាន៍ករណ� �ាង្គ គឺជា 

រក្រៅ�ៀ�វារ�ស�ខ្នាន៍ស់�មា�គ់ណ��គ��់គង្គហូូណន៍កុ�ង្គឆុ្នាំ� ២០២០។ ចុះ�ក្រៅពា��គះ� 

សុាន៍ម��កហូរិញ្ជីញ វតុ�ហូូណន៍បាន៍ន៍ះង្គក�ពួ�ង្គក្រៅធូ�ការអន៍�វតតន៍ដ៍ែ�ន៍ការ�ន៍តន៍រិន៍តភាពួ 

អាជ�វកមះ (BCP) កុ�ង្គការធានានូ៍វ��ត�ិតតកិារអាជ�វកមះ�ូចុះ��កត� ន៍ងិ្គ�ន៍ត�តល់ 

ក្រៅសវាកមះជូន៍អតិថិិជន៍ក្រៅដ្ឋាយមនិ៍មាន៍ការរ �ខ្នាន៍ក់្រៅ��យ ក្រៅហ�យធានាបាន៍នូ៍វស�� 

មាលភាពួ��គគលិក�ង្គដែ�រ។ តាមការយិាល័យន៍មិយួ រៗ�ស់ហូណូន៍ �តូវបាន៍អន៍�វតត 

នូ៍វការវាស់ក�ក្រៅ���គគលិកន៍ិង្គអតិថិិជន៍ ន៍ិង្គការលាង្គសមាអ តផ្ទៃ�ជា��ចា�។ 

ក្រៅធូ�ការដ្ឋាកឱ់្យយក្រៅ�ដ្ឋាចុះក់្រៅដ្ឋាយដែ�ក ក្រៅដ្ឋាយក្រៅធូ�ការពួ��ៃ�ស�មា��់�គគលិកដែ�លណ្តា

ដែ�លមាន៍ហាន៍ិភិយ័�ុស់ ធាា �ប់ាន៍ចូុះលរមួនូ៍វកមះវធិ�ជួ�ជ�� ឬកមះវធិ�សាសនា 

នានា។ �គះ�សុាន៍បាន៍ចូុះលរមួយាា ង្គសកមះ កុ�ង្គការអន៍�វតតការដែណនា�រ�ស់អជាា  

ធរកុ�ង្គការទី�ស់ាើ តជ់មៃ�ឺាង្គក្រៅន៍�។ តាមរយ�ផ្ទៃន៍��ពួន័៍ធ�ណ្តាត ញសង្គគមរ�ស់�គះ� 

សុាន៍ កាក្រៅធូ�អនាមយ័ឬ កចីិុះការពារ�ាួន៍ក្រៅ�េង្គៗ �តូវបាន៍�េពូួ�ាយនិ៍ង្គដែចុះកចាយ 

�ន៍តក្រៅដ្ឋាយ��គគលិកនិ៍ង្គអុកដែ�លគា��ទី�ណ្តាត ញ សង្គគមហូូណន៍។    

រាល់ក្រៅពួលមាន៍ការ��កាសរ�ស់អជាា ធរសត�ពួ�ការ�ៃ��ក្រៅ��ង្គ ផ្ទៃន៍ជមៃកូឺវ ��១៩កុ�ង្គ

សហគមន៍ ៍ការដែ�កដែចុះក�កុមការងារពួ�ការរយិាល័យ�ា� ពួ��ៃ��ា� ឬពួ�ទី�កដែន៍ាង្គ

ដែ�លបាន៍ក្រៅរៀ�ចុះ�ទី�កក្រៅ�េង្គក្រៅទីៀត �តូវបាន៍អន៍�វតតក្រៅ��មប �ក្រៅ�តៀមលកខណ�សមបតតទិី�ក 

ជាម�ន៍កុ�ង្គករណ� ដែ�ល��គគលិកផ្ទៃន៍ទី�កដែន៍ាង្គមយួ�តូវបាន៍ដ្ឋាកឱ់្យយក្រៅធូ�ចុះតត��ស័ក 

១៤ផ្ទៃថិៃ គកឺ្រៅយ�ង្គមាន៍�កុមការងារមយួ�កុមក្រៅ�េង្គក្រៅទីៀតក្រៅ��មប � ��ត�ិតតកិារអាជ�វកមះ 

រ�ស់ក្រៅយ�ង្គបាន៍។ កុ�ង្គការអន៍�វតតគមាា ត ន៍ងិ្គការជួ�ជ��នានា ��គគលិករ�ស់ក្រៅយ�ង្គ 

ទីទួីលបាន៍�ទីពិួក្រៅសាធន៍ថ៍ិះ� ន៍ងិ្គសុិតសុាល់ក្រៅ�ន៍ះង្គ ការ�ណត� ��ណ្តាត លឬការ��ជ�� 

តាម��ពួន័៍ធ�ក្រៅចីុះកវទិីាអន៍ឡាញ ក្រៅ��ក្រៅទា���ជាក្រៅយ�ង្គមាន៍�កមុការងារឬ�ណ្តាត ញ

សាខ្នាការយិាល័យ��តិ�តតិការទូីទា�ង្គ��ក្រៅទីស�ល់ក្រៅ�៥១សាខ្នាកក៏្រៅដ្ឋាយ។ 

ការយកចិុះតតទី�កដ្ឋាកក់្រៅ�ន៍ះង្គការជូន៍��ណះ ង្គ ន៍ិង្គចុះ�ណ្តាតក់ាររ�ស់អជាា ធរ 

ជា��ធាន៍�ទីកុ�ង្គកិចុះីពិួភាកា កុ�ង្គ�កុមផ្ទៃន៍គណ��គ��់គង្គជាន៍�់ុស់រ�ស់ក្រៅយ�ង្គ 

ក្រៅ��មប �ក្រៅធូ�ឱ្យយ�បាក�ថាក្រៅយ�ង្គបាន៍អន៍�វតត ន៍ងិ្គដែណនា��ន៍តក្រៅ�កាន៍�់�គគលិក អតថិិជិន៍ 

រ�ស់ក្រៅយ�ង្គបាន៍ចុះាស់លាស់ ន៍ិង្គ�តះម�តូវ។ កុ�ង្គន៍យ័ក្រៅន៍�ទីសេន៍�រ�ស់�ា� �គឺ៖ 

ការចូុះលរមួចុះ�ដែណកជាមយួរាជរដ្ឋាា ភិបិាលកុ�ង្គការទី�ស់ាើ តក់ាររ �ករាលដ្ឋាល 

ជមៃកូឺវ �� ១៩ មនិ៍ចុះ�ក្រៅពា�ដែតក្រៅយ�ង្គមាន៍ធន៍ធាន៍ក្រៅ�ចុះ�ន៍ក្រៅ��មប �ឧតុម�ល់រដ្ឋាា ភិបិាល

ក្រៅនា�ក្រៅទី ក្រៅពាលគឺការរមួចុះ�ដែណកក្រៅធូ�ជា��ជាពួលរ�ាលអ ដែ�លអន៍�វតតនូ៍វការដែណ

នា�និ៍ង្គ��មាមនានា។      

ស�មា�ឆុ់្នាំ�២០២០ក្រៅន៍� សុាន៍ភាពួហរិញ្ជីញ វតុ�រ�ស់ហូូណន៍នូ៍វមាន៍ភាពួលអ��ក្រៅស�រ 

ក្រៅ��ក្រៅទា�ជាអ�តា�បាកច់ុះ�ក្រៅន៍ញមាន៍ការធាា កច់ុះ��១២ភាគរយក្រៅធៀ�ន៍ះង្គឆុ្នាំ�២០១៩ 

កក៏្រៅដ្ឋាយ ដែតអ�តាក្រៅន៍�គឺក្រៅ�ា�យត�ក្រៅ�ន៍ះង្គការពួាករណ៍ដែ�លបាន៍រ �ពួះង្គទី�ក។ ឆុ្នាំ� 

២០២០ក្រៅន៍�ក្រៅដ្ឋាយ�ស�តាមដែ�ន៍ការដែ�លបាន៍ក្រៅ�គាង្គទី�ក ក�ក្រៅណ� ន៍ផ្ទៃន៍�ទីពួយសកមះ 

រ�ស់ហូូណន៍មាន៍សន៍ៃ���តះម៥ភាគរយ�ា�ក្រៅណ្តាណ � �ណ�ក្រៅពួលដែ�លក�ក្រៅណ� ន៍ជា

មធយម��ចា�ឆុ្នាំ�កុ�ង្គរយ�ក្រៅពួល៥ឆុ្នាំ�ចុះ�ង្គក្រៅ�កាយមាន៍៥០ភាគរយ ក្រៅពាលគឺចា� ់

តា�ង្គការក្រៅ�ៃរភាគហុ�ន៍មក។ �ូក្រៅចុា��ទីពួយសកមះរ�ស់ហូូណន៍មាន៍ក�ក្រៅណ� ន៍រហូត 

�ល់៦២លាន៍��លាា រអាក្រៅមរកិ។ អន៍�បាត�បាកច់ុះ�ក្រៅណញក្រៅធៀ�ន៍ះង្គមូលធន៍ (ROE) 

ទីទួីលបាន៍១៨,៤ភាគរយ ន៍ងិ្គអន៍�បាត�បាកច់ុះ�ក្រៅណញក្រៅធៀ�ន៍ះង្គ�ទីពួយសកមះ (ROA)

មាន៍៤,៤ភាគរយ។ ក្រៅ��ក្រៅ��ៀ�ក្រៅធៀ�អ�តាហានិ៍ភិយ័ឥណទាន៍ក្រៅ�ន៍ះង្គវស័ិយទា�ង្គមលូ 

ដែ�លវស័ិយលធនាគារមាន៍អ�តា�ល��័តឥណទាន៍កុ�ង្គហានិ៍ភិយ័(DPD30+) 

មាន៍១,៦៤ភាគរយ ន៍ិង្គម��កូហិរញ្ជីញ វតុ�មាន៍១,៦៣ភាគរយ�ណ�ក្រៅពួលដែ�ល 

ហូូណន៍មាន៍�ល��័តឥណទាន៍មាន៍ហានិ៍ភិយ័(DPD30+)�តះម១,៥៦ភាគរយ។        

ក្រៅដ្ឋាយចុះ�ដែណកទី��ារក្រៅគាលក្រៅ�រ�ស់ហូូណន៍ ក្រៅផ្លាត តក្រៅល�អុកមាន៍ចុះ�ណូលទា� 

រមួទា�ង្គអុកទីទួីលបាន៍ចុះ�នូ៍ល ពួ��បាកក់្រៅ�ៀវតេរ ៍ន៍ងិ្គអុកដែ�លមាន៍ចុះ�នូ៍លពួ�អាជ�វកមះ

ផ្លាៃ ល់�ាួន៍ ការរា �ង្គសៃ��បាកច់ុះ�ណូលរ�ស់អតិថិជិន៍ ពួ��ល់�ា�ពាល់ផ្ទៃន៍ជមៃកូឺវ ��១៩ 

គជឺា�ញ្ញាា ��ឈម�ល់ការអន៍�វតតកតតពូួកចីិុះរ�ស់អតិថិជិន៍ជាមយួ �គះ�សុាន៍�ង្គ 

ដែ�រ។ �ូក្រៅចុា�ក្រៅ��មប �ធានា ន៍រិន៍តភាពួអតិថិជិន៍រ�ស់ក្រៅយ�ង្គ �កមុ��ះកាភិបិាលរ�ស់ 

�គះ�សុាន៍ បាន៍ក្រៅធូ�ការអន៍�មត័ិក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយឥណទាន៍ក្រៅរៀ�ចុះ�ក្រៅ��ង្គវញិ កុ�ង្គ   

កចីិុះគា��ទី�ល់អតិថិជិន៍ដែ�លទីទួីលរង្គនូ៍វ�ល់�ា�ពាល់ក្រៅន៍�។ កុ�ង្គឆុ្នាំ�២០២០ក្រៅន៍� 

អតិថិិជន៍��មាណជាង្គ១៤,៨% ទីទួីលបាន៍ការក្រៅធូ�ឥណទាន៍ក្រៅរៀ�ចុះ�ក្រៅ��ង្គវញិ   

កុ�ង្គលកខ�ណ័ឌ ��ក�ក្រៅដ្ឋាយការអន៍�ក្រៅ�គា� ន៍ិង្គក្រៅយាគយល់����ត។ 

ស�មា�ឆុ់្នាំ�២០២១ក្រៅន៍� ការអូស�នាា យផ្ទៃន៍ការ�ៃ��ក្រៅ��ង្គផ្ទៃន៍ជមៃកូឺវ ��១៩ ក្រៅធូ�ឱ្យយ   

��ភិពួចុះ�ណូលអតិថិិជន៍មាន៍ការធាា កច់ុះ�� ន៍ិង្គក្រៅធូ�ឱ្យយសុាន៍ភាពួក្រៅស�ាកិចីុះកុ�ង្គ 

�សកុមាន៍ភាពួមនិ៍ចុះាស់លាស់�ង្គដែ�រ។ ក្រៅទា���យាា ង្គក្រៅន៍�កក៏្រៅដ្ឋាយ ក្រៅយ�ង្គនូ៍វដែតមាន៍

ស�ទិី�ានិ៍យិមចុះ�ក្រៅពា�រាជរដ្ឋាា ភិបិាល កុ�ង្គវធិាន៍ការ��ឆ្នាំ�ង្គក្រៅ�ន៍ះង្គជមៃរឺាត តាតក្រៅន៍� 

ជាពួកិ្រៅសសក្រៅ�ក្រៅល�យ�ទីធនាការផ្ទៃន៍ការចាកវ់ាាកស់ា�ង្គ�ងាើ រជមៃកូឺវ ��១៩   ដែ�លន៍ះង្គនា�

មកនូ៍វក្រៅសុរភាពួក្រៅ��ង្គវញិផ្ទៃន៍សមះភាពួអាជ�កមះកុ�ង្គ�សុក។ ហូូណន៍ បាន៍ក្រៅ�តៀម

លកខណ�សមបតតរិចួុះជាក្រៅ�សចុះក្រៅ��មប �ជយួអតថិិជិន៍រ�ស់�ាួន៍ សុារក្រៅ��ង្គវញិក្រៅង្គ��ក្រៅចុះញ

ពួ��ល់�ា�ពាល់ពួ�វ�ិតតកិ្រៅន៍�។ កុ�ង្គឆុ្នាំ�២០២១ក្រៅន៍��ង្គដែ�រក្រៅយ�ង្គមាន៍ ដែ�ន៍ការជាកល់ាក ់

កុ�ង្គការដ្ឋាកឱ់្យយត�ក្រៅណ� រការ ផ្ទៃន៍��ពួន័៍ធ��ក្រៅណ� រការ�បាកក់មី� (LOS)  ដែ�លអាចុះជួយ 

ក្រៅយ�ង្គឱ្យយពួក្រៅន៍ា�ន៍នូ៍វការក្រៅ�ា�យត�កុ�ង្គការ�តល់ក្រៅសវាកមះ�បាកក់មី�ជូន៍អតិថិិជន៍ 

រ�ស់ក្រៅយ�ង្គ  �ូចុះបាន៍�ញី្ញាកក់ុ�ង្គក្រៅ�សកមះរ�ស់   ហូូណន៍ “ �តល់នូ៍វ�លិត�ល 

និ៍ង្គក្រៅសវាកមះហរិញ្ជីញ វតុ� ��ក�ក្រៅដ្ឋាយភាពួផ្ទៃចុុះ��ឌិ្ឍត ដែ�លមាន៍លកខណ� សាមញ្ជីញ  

ងាយ�សួល ក្រៅសវារហ័ស ន៍ិង្គ��តិ�តតិតាមចុះា� ់ �បញ្ជីញតតនិានា”។   ស�មា�ឆុ់្នាំ�

២០២១ការអភិវិឌ្ឍឍអាជ�វកមះ ក្រៅ�ដែតជាទីសិក្រៅ�អទីភិាពួកុ�ង្គការពួ�ង្គ�ក �ណ្តាត ញ

ន៍ិង្គ�តល់ក្រៅសវាកមះកាន៍ដ់ែតទូីល�ទូីលាយជូន៍�ល់អតិថិិជន៍។ 

ជាចុះ�ង្គក្រៅ�កាយ ក្រៅយ�ង្គសូមដែថិាង្គអ�ណរគ�ណចុះ�ក្រៅពា� អតថិិជិន៍  ន៍យិត័ករ មីាស់ភាគ 

ហុ�ន៍ �កុម��ះកាភិបិាល គណ��គ��់គង្គ ន៍ងិ្គ��គគលិករ�ស់ហូូណន៍ ក្រៅហ�យសូម 

ដែថិាង្គអ�ណរគ�ណចុះ�ក្រៅពា�ការក្រៅល�កទីះកចិុះតត ការល��ង្គ ់ដែ�លជាដែ�ុកមយួផ្ទៃន៍ភាពួ 

ក្រៅជាគជយ័ ន៍ិង្គការរ �កចុះក្រៅ�ម�ន៍រ�ស់ហូូណន៍។

លោ�ក	ឃូូ	ប់ុុនគ្រ�ី

គ្រប់ធាននាយកគ្រប់តិប់តិិ

��ណ្ណ�ប័់អា�រមីមណ្ណ៍រប័ស្ថា់�ប័ធិ�នន�យកា�ប័ត្តិប័ត្តតិ



24 25របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

ស្ថាមី�ជ្ញាិកា និង្គ�ប័វិត្តតិ�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល ស្ថាមី�ជ្ញាិកា និង្គ�ប័វិត្តតិ�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល

ក្រៅលាក Teo �គ��់គង្គក្រៅល�ដែ�ុកហាន៍ិភិយ័ក្រៅ�េង្គៗផ្ទៃន៍សិទីធិធ�រកិចីុះរ�ស់ Fullerton 
Invesment Holding Pte Ltd, ក្រៅ�កុ�ង្គ��ក្រៅទីសចិុះន៍ ន៍ិង្គឥណឌូ ចុះិន៍។ កុ�ង្គតួនាទី� 
មយួក្រៅន៍� ក្រៅលាក Teo កទ៏ីទីួល��ស�តូវ�ដែនុ៍មក្រៅល�ការ�គ��់គង្គហាន៍ិភិយ័ 
��តិ�តតិការសវន៍កមះ ន៍ិង្គអន៍�ក្រៅលាមភាពួរ�ស់ Fullerton Invesment Holding 
Pte Ltd, រមួទា�ង្គការក�ណតក់្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយ ន៍ងិ្គ�ក��ណ័ឌ អភិបិាលកចីិុះ។ គាត ់
កជ៏ាអុក�ះកហានិ៍ភិយ័ស�មា�ស់កមះភាពួតាមដ្ឋាន៍ និ៍ង្គវាយតផ្ទៃមា។

ម�ន៍ក្រៅពួលចូុះលរមួជាមយួ Fullerton Invesment Holding Pte Ltd, ក្រៅលាក 
Teo គឺជានាយក��តិ�តតិសវន៍កមះអតិថិិជន៍ ន៍ិង្គហិរញ្ជីញ វតុ�សាជ�វកមះ Standard 
Chartered Bank។ ក្រៅលាក Teo បាន៍ចា�ក់្រៅ�ិ�មអាជ�ពួរ�ស់គាតជ់ាមយួសា 
ជ�វកមះធនាគារក្រៅ�ក្រៅ����ក្រៅទីសចុះនិ៍ ដែ�លមាន៍តួនាទី�ជាន៍�ុ់ស់ទីទួីល��ស�តវូចុះ�ក្រៅពា� 
អតិថិជិន៍ក្រៅ�កុ�ង្គសិទីធអិាជ�វកមះក្រៅ����ក្រៅទីសរ�ស់ធនាគារ ក្រៅសៀង្គផ្ទៃហ ន៍ងិ្គបាង្គកក។

អុកឧកញាា �ណឌិ ត ពួ�ង្គ ឃ្លាំវដែស ជា��ធាន៍�កុម��ះកាភិបិាល ធនាគារ កាណ្តាឌ្ឍ�យាា  ន៍ងិ្គ�កុមហុ�ន៍វនិ៍កិ្រៅយាគទី�ន៍អាណិកជន៍កមុ�ជា (Overseas Cambodian 
Investment Corporation, OCIC)។ ក្រៅលាកបាន៍ចូុះលរមួយាា ង្គ សកមះកុ�ង្គការវនិ៍ិក្រៅយាគ ន៍ិង្គការអភិវិឌ្ឍឍន៍�៍កុមហុ�ន៍ទា�ង្គពួ�រ។ ក្រៅលាកជាសហ�គិន៍�ក៏្រៅ�ុ�ម    
ន៍ងិ្គជាអុក�ះកនា��គ៏ឱួ្យយក្រៅគារពួកុ�ង្គ��ក្រៅទីសកមុ�ជា ន៍ងិ្គ��ក្រៅទីសកាណ្តាដ្ឋា។ អុកឧកញាា �ណឌិ ត ពួ�ង្គ ឃ្លាំវដែស បាន៍�ក្រៅ�ម�ការងារជា��ធាន៍ �កមុ��ះកាភិបិាល 
��ធាន៍នាយក��ត�ិតត ិន៍ងិ្គអភិបិាលរ�ស់�កុមហុ�ន៍ជាក្រៅ�ចុះ�ន៍មាន៍�ូចុះជា៖ Oriental Ship Supplies, Oriental , Commercial Inc, ក្រៅហ�យក្រៅលាកបាន៍�ះកនា� 
ធនាគារ កាណ្តាឌ្ឍ�យាា  ឱ្យយរ �កចុះក្រៅ�ម�ន៍ចា�ត់ា�ង្គពួ� ឆុ្នាំ�១៩៩១។ �ដែន៍ុមពួ�ក្រៅន៍�ក្រៅ�ក្រៅទីៀត ក្រៅលាកធាា �ក់ាន៍ត់ួនាទី�ជា��ធាន៍សមាគមធនាគារក្រៅដ្ឋាយក្រៅធូ�ការជិត 
សុិទីធជាមយួថុាក�់ះកនា�នានាកុ�ង្គវស័ិយទា�ង្គក្រៅន៍�ក្រៅ��មប �ក្រៅធូ�ការអភិវិឌ្ឍឍន៍វ៍ស័ិយធនាគារ ន៍ិង្គស�ណង្គក់្រៅ�កុ�ង្គ��ក្រៅទីសកមុ�ជា�ង្គដែ�រ។

អុកឧកញាា �ណឌិ ត ពួ�ង្គ ឃ្លាំវដែសទីទួីលបាន៍ពាន៍រងូាន៍ក់តិតយិសថុាក ់មហាសិរ �វឌ្ឍឍន៍�ពួ��ពួ�ករ�ណ្តា�ពួ�បាទី ន៍ក្រៅរាតតមស�ហន៍� កុ�ង្គឆុ្នាំ�២០០២ ន៍ងិ្គទីទួីលបាន៍ 
ក្រៅមផ្ទៃ�សុា�នាជាតិថុាកក់្រៅល�មយួដែ�ល��គល់ក្រៅដ្ឋាយសក្រៅមតចុះអគគមហាក្រៅសនា�ត�ក្រៅតក្រៅជា ហុ�ន៍ ដែសន៍ ក្រៅ�កាមអធិ�ត�ភាពួរ�ស់�ពួ�ករ�ណ្តា�ពួ�បាទីសក្រៅមតចុះ 
�ពួ��រមនាថិ ន៍ក្រៅរាតតម ស�ហម�ន៍� �ពួ�មហាកេ�តផ្ទៃន៍�ពួ�រាជាណ្តាចុះ�កកមុ�ជាកុ�ង្គឆុ្នាំ�២០១២។ ស�មា�ក់ារចូុះលរមួ�ស៏�ខ្នាន៍ដ់ែ�លក្រៅលាកបាន៍ក្រៅធូ�  ន៍ិង្គក�ពួ�ង្គ
�ន៍តក្រៅធូ�ឱ្យយមាន៍ការក្រៅឆុ្នាំ�ក្រៅ�រកការអភិវិឌ្ឍឍន៍ក៍ុ�ង្គ��ក្រៅទីសកមុ�ជា។

នាផ្ទៃថិៃទី�២១ ដែ�វចិុះិិកា ឆុ្នាំ�២០១៩ ក្រៅលាកបាន៍ទីទីួលក្រៅគារមងារកិតតិយសជា អុកឧកញាា �ណឌិ ត ពួ�ង្គ ឃ្លាំវស ក្រៅ�កាមអធិ�ត���៏ុង្គ�់ុស់រ�ស់សក្រៅមតចុះអគគមហា
ក្រៅសនា�ត�ក្រៅតក្រៅជា ហុ�ន៍ ដែសន៍ កុ�ង្គពិួធ�សក្រៅមាា ធអគារឥន្ត្រីន៍ៃក្រៅទីវ �ផ្ទៃន៍រាជ �ណឌិ តសភាកមុ�ជា។

ក្រៅលាក តូចុះ ក្រៅ�ក្រៅចុះក មាន៍�ទីពិួក្រៅសាធជាង្គ ២១ឆុ្នាំ� កុ�ង្គវស័ិយធនាគារ ន៍ងិ្គ ហរិញ្ជីញ វតុ� 
ក្រៅ�កុ�ង្គ��ក្រៅទីសកមុ�ជា។ ក្រៅលាកធាា ��់ក្រៅ�ម�ការងារជា��គគលិក ជាន៍ ់�ុស់ន៍ិង្គជា
នាយក��ត�ិតតកិុ�ង្គអគគនាយកដ្ឋាា ន៍ឥណទាន៍ ផ្ទៃន៍ធនាគារ ក្រៅអស��ល�ដ្ឋា ម�ន៍ក្រៅពួល
ដែ�លក្រៅលាកបាន៍ចូុះល�ក្រៅ�ម�ការងារជាអន៍���ធាន៍ នាយក��ត�ិតត ិន៍ងិ្គ��ធាន៍នា
យក��ត�ិតត�ិ�ត�ិតតកិាររ�ស់�គះ�សុាន៍ ម��កូហរិញ្ជីញ វតុ� ហតុាកសិករល�ម�តធ�ត 
ទីទួីល��ស�តូវទា�ង្គ�សងុ្គក្រៅ�ក្រៅល� ��ត�ិតតកិារអាជ�វកមះរ�ស់ �គះ�សុាន៍មាន៍�ូចុះជា៖ 
ការ�គ��់គ�ស់�ពាធ ឥណទាន៍ ការក្រៅកណឌ ��មលូ�បាក�់ក្រៅញ្ជីញ �រសន៍េ � ការអភិវិឌ្ឍឍន៍ ៍
អាជ�វកមះ ន៍ងិ្គការ�គ��់គង្គសាខ្នា។ ក្រៅ��ពួ�វស័ិយធនាគារ ន៍ងិ្គហរិញ្ជីញវតុ�ក្រៅន៍� ក្រៅលាកធាា � ់
�ក្រៅ�ម�ការងារកុ�ង្គវស័ិយ�លិតកមះអស់រយ�ក្រៅពួល២ឆុ្នាំ� ដែ�លមាន៍តួនាទី�ជានាយ
ក��តិ�តតិទី��ារ។ �ចុះី��បន៍ុក្រៅន៍� ក្រៅលាកកជ៏ាសមាជិក�កុម��ះកាភិបិាល រ�ស់ 
�គះ�សុាន៍ម��កូហរិញ្ជីញ វតុ� ហូូណន៍ �ង្គដែ�រ ចា�ត់ា�ង្គពួ�ក្រៅពួលទីញិ �គះ�សុាន៍ក្រៅន៍�មក ។ 

ក្រៅលាកបាន៍�ញី្ជី�ថុ់ាកអ់ន៍��ណឌិ ត ដែ�ុកធនាគារ ន៍ិង្គហិរញ្ជីញ វតុ� ពួ� សាកលវទិីយល័យកមុ�ជាកុ�ង្គឆុ្នាំ�២០០៦ ន៍ិង្គបាន៍�ញី្ជី�ថុ់ាក ់អន៍��ណឌិ តដែ�ុកទី��ារ 
ពួ�សាកលវទិីាល័យជាតិ�គ��់គង្គ ន៍ិង្គបាន៍�ញី្ជី�ថុ់ាក�់រញិ្ញាញ ��តន៍�តិសាធារណ�កុ�ង្គឆុ្នាំ�១៩៩៩ ក្រៅហ�យក្រៅលាកកប៏ាន៍�ញី្ជី�ថុ់ាក�់រញិ្ញាញ ��តរង្គដែ�ុកវជីិា 
ជ�វ� ចុះា�ក់ុ�ង្គឆុ្នាំ�១៩៩៦ ពួ�សាកលវទិីាល័យចុះា� ់ និ៍ង្គវទិីាសាន្ត្រីសត ក្រៅស�ាកិចុះី�ង្គដែ�រ ។ 

ក្រៅលាក តូចុះ ក្រៅ�ក្រៅចុះក បាន៍ចូុះលរមួកុ�ង្គវគគ�ណត� ��ណ្តាត លកុ�ង្គ�សុក ន៍ិង្គ អន៍តរជាតិជាក្រៅ�ចុះ�ន៍ក្រៅល�ដែ�ុក ធនាគារ ន៍ិង្គហិរញ្ជីញ វតុ� ដែ�លភាគក្រៅ�ចុះ�ន៍ក្រៅផ្លាត តស�ខ្នាន៍ក់្រៅ� 
ក្រៅល� ភាពួជាអុក�ះកនា� ការ�គ��់គង្គការងារ ន៍ិង្គការ�គ��់គង្គហានិ៍ភិយ័ជាក្រៅ��ម...។ល។

អ្ននកឧកញ៉ាា បណិ្ឌិ� ត ពុុង ឃាវសែ�
�ប័ធិ�ន�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល      

  លោ�ក Teo Meng Poh Philip

អានុ�ប័ធិ�ន�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល  

លោ�ក តូច លោ�លោចក 
អាភិិបាល     



26 27របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

លោ�ក Giang Sovann 

អាភិិបាលឯការ�ជ្ញា្យា  

ក្រៅលាក Giang ជាសុា�និ៍ក ន៍ងិ្គជា��ធាន៍នាយក��ត�ិតតរិ�ស់ Corporate 
Governance Atidimy ន៍ិង្គជាសមាជិកគណ�កមាះ ធិការវនិ៍យ័ 
ន៍ិង្គក្រៅដ្ឋា��សាយ�ណិះ ង្គរ�ស់�កុមហុ�ន៍ Public Accourtits Oversight 
Committee, Accounting & Corporate Regulatory Authority 
(ACRA) and Singapore ក្រៅហ�យក្រៅលាកកជ៏ានាយក�កុមហុ�ន៍ 
ដែ�លបាន៍ចុះ���ញី្ជី�ជាមយួ ទី��ារភាគហុ�ន៍ស័ពួៃ។

ក្រៅលាក Giarg ជានាយក��តិ�តតិ Singapore Institute of Directors 
ជាកដែន៍ាង្គដែ�លគាតក់្រៅ��រតួនាទី� ជាគណ�កមាះ ធិការក្រៅរៀ�ចុះ�រងូាន៍ ់ស�មា� ់
�កុមហុ�ន៍សិង្គា��រ � ន៍ិង្គជាសហ��ធាន៍�គ��់គង្គចាតដ់ែចុះង្គពាន៍រងូាន៍ ់
ស�មា��់កុមហុ�ន៍សិង្គា��រ �ដែ�លបាន៍ចុះ���ញី្ជី�។ ក្រៅលាកកជ៏ា�គូ�ងាា ត ់
ក្រៅល�ម��វជីិាការទីទីួល��ស�តូវ ន៍ិង្គភារកិចុះីទីទីួល��ស�តូវការចុះ���ញី្ជី�ភាគ
ហុ�ន៍សិង្គា��រ � សត�អ�ពួ�អភិបិាលកិចីុះសាជ�វកមះ។ ក្រៅលាកបាន៍សរក្រៅសរអតត�ទីជា

�ចីុះ��បនុ៍ក្រៅន៍� ក្រៅលាក Neo គឺជានាយក�គ��់គង្គ �កុមហុ�ន៍ Advisory 
Services of Octagon Advisors ក្រៅលាកបាន៍ចូុះលរមួយាា ង្គសកមះជា 
មយួអតថិិជិន៍ក្រៅល�ជ�នាញ M & A ក្រៅ�កុ�ង្គត��ន៍។់ ក្រៅលាកធាា �ក់្រៅធូ�ជានាយក ��
ត�ិតតផិ្ទៃន៍�កមុហុ�ន៍�តល់��ះកាក្រៅយា�ល់ក្រៅ�ះ � : Octagon Advisors Sanghai 
Limited, ក្រៅដ្ឋាយទីទួីល��ស�តូវកុ�ង្គការ�តួតពួិន៍ិតយ ន៍ិង្គពិួក្រៅ�គា�ក្រៅយា�ល់ 
រាល់គក្រៅ�មាង្គនានារ�ស់�កុមហុ�ន៍ ដែ�លមាន៍មូលដ្ឋាា ន៍ក្រៅ�ទី��កុង្គក្រៅ�ាកា�ង្គ 
��ក្រៅទីសចុះិន៍។

ម�ន៍ចូុះល�ក្រៅ�ម�ការងារជាទី���ះកា Octagon ក្រៅលាក Neo ជាអន៍���ធាន៍ 
នាយកជាន៍�ុ់ស់ ន៍ិង្គជា មន្ត្រីន៍ត�ទី�នាកទ់ី�ន៍ង្គ ��ក្រៅទីស ចុះិន៍ផ្ទៃន៍ធនាគារ 
Singapore’s United Overseas Bank។ ក្រៅលាកជាអុក ទីទួីល��ស 
�តូវដែ�ុកទី�នាកទ់ី�ន៍ង្គ�កុមហុ�ន៍ ន៍ិង្គសាជ�វកមះរ�ស់ធនាគារUCE 
ដែ�លមាន៍មូលដ្ឋាា ន៍ក្រៅ�ទី��កុង្គ ហ�ង្គក�ង្គ(Great China Region) ។

ស្ថាមី�ជ្ញាិកា និង្គ�ប័វិត្តតិ�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល ស្ថាមី�ជ្ញាិកា និង្គ�ប័វិត្តតិ�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល

ក្រៅ�ចុះ�ន៍សត�អ�ពួ��កុម��ះកាភិបិាល ការ�គ��់គង្គផ្ទៃ�ៃកុ�ង្គ ន៍ងិ្គសកមះ ក្រៅហ�យគាត់
បាន៍�ក្រៅ�ម�ការងារជាអុក�ះកនា�ឯករាជយ ��ធាន៍ផ្ទៃន៍គណ�កមាះ ធកិារសវន៍កមះ 
��ធាន៍ផ្ទៃន៍គណ�កមាះ ធិការ�គ��់គហាន៍�ភិយ័ក�មតិ�កុម��ះកាភិបិាល  
សមាជិកគណ�កមាះ ធិការក្រៅ�ជ�សតា�ង្គ ន៍ះង្គគណ�កមាះ ធិការវាយតផ្ទៃមា ការ 
ចុះ���ញី្ជី�រ�ស់�កុមហុ�ន៍។

ក្រៅលាក Giang បាន៍�ញី្ជី�ថុ់ាក�់រញិ្ញាញ ��ត រ�ាបាលក្រៅដ្ឋាយទីទីួលបាន៍ 
លទីធ�លលអ��ក្រៅស�រមកពួ� University of Ragra ��ក្រៅទីសកាណ្តាដ្ឋា 
ន៍ិង្គក្រៅលាកជាអុកជ�នាញគណក្រៅន៍យយរ�ស់ Canadian Institute of 
Chartered Accountants។ ក្រៅលាកកជ៏ាគណក្រៅន៍យយករ ន៍ងិ្គសមាជិករ�ស់ 
Singapore Institute of Directors។

ម�ន៍ក្រៅពួលដែ�លក្រៅលាក�ក្រៅ�ម� ការងារកុ�ង្គ UOB ក្រៅលាក Neoកាន៍ត់នួាទី�ជាក្រៅ�ចុះ�ន៍ 
កុ�ង្គធនាគារDBS ក្រៅហ�យតួនាទី�ចុះ�ង្គក្រៅ�កាយរ�ស់ក្រៅលាកគជឺានាយក�គ��់គង្គ  
ន៍ិង្គចាតក់ារទូីក្រៅ�រ�ស់ធនាគារDBSសាខ្នា ហ�ង្គក�ង្គ។ ទីន៍ៃះមន៍ះង្គក្រៅន៍� 
ក្រៅលាកកធ៏ាា �ជ់ានាយក��តិ�តតិន៍ិង្គជាសមាជិកផ្ទៃន៍គណ�កមាះ ធិការនា
យក ផ្ទៃន៍ធនាគារ DBS Kwong. ន៍ងិ្គជានាយក�គ��់គង្គ�កុមហុ�ន៍វនិ៍កិ្រៅយាគ 
DBS Asia Capital Limited ដែ�លជា���តសមុន័៍ធរ�ស់ធនាគារ DBS 
កុ�ង្គទី��កងុ្គហ�ង្គក�ង្គ។ ក្រៅលាកចូុះលរមួយាា ង្គសកមះក្រៅ�កុ�ង្គការ�ក្រៅង្គើ�ត �កមុហុ�ន៍ 
DBS Securities Hong Kong ន៍ិង្គក្រៅ�កាយមកក្រៅលាកបាន៍កាា យជា 
នាយក�គ��់គង្គនាក្រៅ��ម ទីសវតេរ៩៍០។ ក្រៅលាក Neoទីទួីលបាន៍�រញិ្ញាញ ��ត 
ពាណិជីកមះ (Honours) ពួ�អត�ត Nanyang University ��ក្រៅទីសសិង្គា��រ �។
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28 29របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

�ណ្ណៈ��ប័់��ង្គ �ណ្ណៈ��ប័់��ង្គ

ក្រៅលះកា ឃូូ ប័ុុន�ទី
�ប័ធិ�នន�យកា�ប័ត្តិប័ត្តត ិ                                        

ក្រៅលាក �ូ �ុ�ន៍�ទី� មាន៍�ទីពិួក្រៅសាធន៍ជ៍ាង្គ ២១ឆុ្នាំ� ក្រៅ�កុ�ង្គវស័ិយហិរញ្ជីញ វតុ� ម�ន៍ចូុះល�ក្រៅ�ម�ការងារជាមយួហូូណន៍ម��កូ 

ហរិញ្ជីញវតុ�ភិ�អលិស�� ក្រៅលាកបាន៍�ាង្គកាតត់នួាទី�ជាក្រៅ�ចុះ�ន៍ រមួមាន៍ ជា��ធាន៍នាយក ��ត�ិតតហិរិញ្ជីញវតុ� ផ្ទៃន៍ធនាគារផ្ទៃ��សណ� យក៍មុ�ជា 

ក.អ រយ�ក្រៅពួល ៤ឆុ្នាំ� ជានាយកហរិញ្ជីញ វតុ� ផ្ទៃន៍�គះ�សុាន៍ម��កូហរិញ្ជីញ វតុ� ហតុាកសិករ រយ�ក្រៅពួល ៥ឆុ្នាំ� ក្រៅលាកធាា ��់ក្រៅ�ម�ការងារក្រៅ� 

អង្គគការ  Room to Read Cambodia ជានាយកហិរញ្ជីញ វតុ� រយ�ក្រៅពួល ២ឆុ្នាំ� ធាា �ជ់ានាយកហរិញ្ជីញ វតុ�ក្រៅ�  Marie Stopes 

Cambodia  រយ�ក្រៅពួល ៤ឆុ្នាំ� ន៍ិង្គ ធាា �ជ់ាគណក្រៅន៍យយករ ក្រៅ�ធនាគារកាណ្តាឌ្ឍ�យាា  ២ឆុ្នាំ� ក្រៅហ�យក្រៅ� Medecine Sans  

Frontier រយ�ក្រៅពួល១ឆុ្នាំ�។ ក្រៅលាកបាន៍�ញី្ជី�ក់ារសិកាថុាក ់អន៍��ណឌិ តហិរញ្ជីញ វតុ�ក្រៅ�សាកលវទិីាល័យ Charles 

Sturt ក្រៅ���ក្រៅទីសអនូ្ត្រីសាត ល� ន៍ងិ្គថុាក�់រញិ្ញាញ ��័តគណក្រៅន៍យយក្រៅ�សកលវទិីាល័យជាត ិ�គ��់គង្គ  (អត�តមហាវទិីាល័យ 

ពាណិជីកមះ)។

ក្រៅលះកា មី�ង្គ ឈុុនក្រៅអាង្គ
ន�យកា�ប័ត្តិប័ត្តតិស្ថាវិនកាមីមម្លៃ�ទកាំ�ង្គ                                     

ក្រៅលាក មាង្គ ឈ�ន៍ក្រៅអង្គ មាន៍�ទីពិួក្រៅសាធន៍ជ៍ាមយួវស័ិយហិរញ្ជីញ វតុ�រយ�ក្រៅពួលជាង្គ១៥ឆុ្នាំ� កុ�ង្គតួនាទី�ជាក្រៅ�ចុះ�ន៍រមួមាន៍ 

ជានាយកនាយកដ្ឋាា ន៍សវន៍កមះផ្ទៃ�ៃកុ�ង្គ រយ�ក្រៅពួល៧ឆុ្នាំ�ជាមយួ ហូូណន៍ ម��កូហរិញ្ជីញ វតុ� ភិ�អលិស��។ ម�ន៍ក្រៅពួលក្រៅលាក�ក្រៅ�ម�
 ការងារជាមយួ ហូូណន៍ក្រៅលាកបាន៍�ក្រៅ�ម�ការងារជាសវន៍ករផ្ទៃ�ៃកុ�ង្គរយ�ក្រៅពួល៥ឆុ្នាំ�ន៍ងិ្គជាមន្ត្រីន៍ត�ឥណទាន៍រយ�ក្រៅពួល៣ឆុ្នាំ� 

ជាមយួ�គះ�សុាន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ��បាសាក។់ 

ក្រៅលាកបាន៍�ញី្ជី�ថុ់ាកអ់ន៍��ណឌិ តដែ�ុកហិរញ្ជីញ វតុ� ន៍ិង្គ �រញិ្ញាញ ��តដែ�ុកគណក្រៅន៍យយនិ៍ង្គហិរញ្ជីញ វតុ�។

ក្រៅលះកា ហិ�ន ប័ុុនហិុន
�ប័ធិ�នន�យកា�ប័ត្តិប័ត្តតិអា�ជ្ញាីវិកាមីម                                       

ក្រៅលាកហាន៍ �ុ�ន៍ ហ�ន៍ បាន៍ន៍ះង្គក�ពួ�ង្គ�ក្រៅ�ម�ការងារកុ�ង្គវស័ិយធនាគារ ន៍ិង្គហិរញ្ជីញ វតុ�ចា�ត់ា�ង្គពួ�ឆុ្នាំ�២០០៥មក ក្រៅពាលគឺក្រៅលាកទីទីួលបាន៍ 

�ទីពិួក្រៅសាធជាង្គ ១៦ឆុ្នាំ�កុ�ង្គវស័ិយក្រៅន៍�។ ក្រៅលាកបាន៍ចូុះលរមួជាមយួ�គះ�សុាន៍ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� កុ�ង្គតួនាទី�ជា��ធាន៍យក��តិ�តតិអាជ�វកមះ 

ចា�ត់ា�ង្គពួ�ដែ� មថិិ�នា ឆុ្នាំ�២០១៧មក។ ម�ន៍ចា�ក់្រៅ�ត�ម�ក្រៅ�ម�ការងារជាមយួហូូណន៍ក្រៅពាលចា�ព់ួ�ឆុ្នាំ�២០១៣មកក្រៅលាកមាន៍�ទីពិួក្រៅសាធន៍៍

ជាង្គ៤ឆុ្នាំ�ជាមយួ ធនាគារផ្ទៃ��សណយក៍មុ�ជា ក.អ កុ�ង្គតួនាទី�ជាក្រៅ�ចុះ�ន៍រមួមាន៍ ជានាយកសាខ្នាផ្ទៃន៍ការយិាល័យកណ្តាត ល ក្រៅហ�យ�នាៃ �ម់

ក�តូវបាន៍តក្រៅមា�ង្គតួនាទី�ជានាយក�គ��់គង្គការលកផ់្ទៃន៍ធនាគារ ដែ�ល ទីទួីល��ស�តូវទា�ង្គដែ�ុក�បាកក់មី� ន៍ងិ្គការ��មូល�បាក�់ក្រៅញ្ជីញ �រសន៍េ �។    

ក្រៅលាកចា�ក់្រៅ�ត�ម�ក្រៅ�ម�ការងារកុ�ង្គវស័ិយហិរញ្ជីញ វតុ�  ជាមយួ�គះ�សុាន៍ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ�វ �សិន៍ហូាន៍ក់មុ�ជា(�ចីុះ��បនុ៍ WB Finance) 

ដែ�ល���ូង្គក្រៅ��យជាមន្ត្រីន៍ត�ឥណទាន៍ �នាៃ �ម់ក�តូវបាន៍តក្រៅមា�ង្គតួនាទី�ជា�ន៍ត�នាៃ �ជ់ា នាយកសាខ្នា�សុក នាយកសាខ្នាក្រៅ�តិ(តួនាទី�
ក្រៅន៍��ចុះី��បន៍ុ�តូវបាន៍សាគ ល់ជានាយកត��ន៍)់ កុ�ង្គឆុ្នាំ�២០០៨  ន៍ិង្គជានាយកសាខ្នាក្រៅ�តតជាន៍�់ុស់ (តួនាទី�ក្រៅន៍��ចុះី��បន៍ុ�តូវបាន៍សាគ ល់ជា 

នាយកត��ន៍ជ់ាន៍�់ុស់)កុ�ង្គឆុ្នាំ�២០១០ ដែ�លកុ�ង្គតួនាទី�ក្រៅន៍� ក្រៅលាក�គ��់គង្គសាខ្នា�សុកជាក្រៅ�ចុះ�ន៍ ។

ក្រៅលាកបាន៍�ញី្ជី�ថុ់ាកអ់ន៍��ណឌិ តដែ�ុក�គ��់គង្គពាណិជីកមះ ន៍ងិ្គទីទួីលបាន៍�រញិ្ញាញ ��តដែ�ុកគណក្រៅន៍យយ  ន៍ងិ្គហិរញ្ជីញវតុ�។  ក្រៅលាកបាន៍ចូុះលរមួវគគ�ណត� � 

�ណ្តាត លក្រៅល�ភាពួជាអុក�ះកនា� ន៍ងិ្គការ�គ��់គង្គនានាខ្នាង្គកុ�ង្គ��ក្រៅទីស ន៍ងិ្គខ្នាង្គក្រៅ����ក្រៅទីសជាអាទី� យ�ទីធសាន្ត្រីសតផ្ទៃន៍�គ��់គង្គហាន៍ភិិយ័

ឥណទាន៍ (ក�មតិ១) និ៍ង្គក�ពួ�ង្គចូុះមរមួវគគ�ណត� ��ណ្តាត លក្រៅល�ដែ�ុកអុជ�នាញម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ផ្ទៃន៍សាលា Frankfurt.  

ក្រៅលះកា �ង្គ់ វិណ្ណណៈ
ន�យកា�ប័ត្តិប័ត្តតិ��ប័់��ង្គហិ�និភិ័យ                                      

ក្រៅលាក គង្គ ់វណណ �  មាន៍�ទីពិួក្រៅសាធន៍ជ៍ាង្គ ១៣ឆុ្នាំ�  កុ�ង្គវស័ិយហរិញ្ជីញ វតុ� ក្រៅ�កុ�ង្គតួនាទី�ជាក្រៅ�ចុះ�ន៍ ជាមយួហូូណន៍ក្រៅលាក 

កាន៍ត់នួាទី�ជា នាយក��ត�ិតត�ិគ��់គង្គហាន៍ភិិយ័។   ម�ន៍ក្រៅពួល�ក្រៅ�ម�ការងារជាមយួ  ហូូណន៍  ក្រៅលាកធាា �ប់ាន៍�ក្រៅ�ម�
 ការងារ ធនាគារ ផ្ទៃ��ណ� យក៍មុ�ជា ក.អ កុ�ង្គតួនាទី�ជានាយកឥណទាន៍ ។ ក្រៅលាកធាា ��់ក្រៅ�ម�ការងារក្រៅ��កុមហុ�ន៍ 

ភិតិសន៍ាហិរញ្ជីញ វតុ� ល�ហួរ រយ�ក្រៅពួល២ឆុ្នាំ�ជានាយកនាយកដ្ឋាា ន៍ឥណទាន៍ �នាៃ �ម់កក្រៅលាកបាន៍ចូុះល�ក្រៅ�ម�ការងារ

ជានាយកសាខ្នារង្គ រយ�ក្រៅពួល២ឆុ្នាំ�ក្រៅ�  �គះ�សុាន៍ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ហតុាកសិករ។ 

ក្រៅលាកបាន៍�ញី្ជី�ថុ់ាក�់រញិ្ញាញ ��័តគក្រៅណយយ ន៍ិង្គភាសាអង្គក់្រៅគាស។ 

ក្រៅលះកា មីុះង្គ ស្ថា�រាុង្គ 
ន�យកា�ប័ត្តិប័ត្តតិហិិរញ្ញញវិត្តា�                                   

ក្រៅលាក ម�ះង្គ សារ ា�ង្គ ចូុះល�ក្រៅ�ម�ការងារជាមយួ ហូណូន៍ ម��កូហរិញ្ជីញវតុ� ភិ�អលិស�� កុ�ង្គម��ត�ដែណង្គជា នាយក��ត�ិតតហិរិញ្ជីញវតុ�ក្រៅ�

 
ដែ�កកើដ្ឋា ឆុ្នាំ�២០១៨។ ម�ន៍ចូុះល�ក្រៅ�ម�ការងារជាមយួ ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� ក្រៅលាកបាន៍�ក្រៅ�ម�ការងារក្រៅ�

 �គះ�សុាន៍ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ល�ហួរ កុ�ង្គតួនាទី�ជា នាយករង្គនាយកដ្ឋាា ន៍ហិរញ្ជីញ វតុ�។ គាតម់ាន៍�ទីពិួក្រៅសាធន៍ក៍ារងារជាង្គ

 ៩ឆុ្នាំ� កុ�ង្គដែ�ុកគណក្រៅន៍យយ ន៍ិង្គ ហិរញ្ជីញ វតុ� (ភាគក្រៅ�ចុះ�ន៍ក្រៅ�កុ�ង្គវស័ិយហិរញ្ជីញ វតុ�) ដែ�លបាន៍�តល់ឱ្យយគាតនូ់៍វ�ទីពិួក្រៅសាធន៍៍

 យាា ង្គទូីល�ទូីលាយកុ�ង្គការក្រៅរៀ�ចុះ�របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� ការក្រៅធូ� ន៍ិង្គ�គ��់គង្គដែ�ន៍ការហិរញ្ជីញ វតុ� ការក្រៅរៀ�ចុះ�គក្រៅ�មាង្គ
 ថិវកិារ ន៍ិង្គអាជ�វកមះ និ៍ង្គការ�គ��់គង្គដែ�ុករតនាភិបិាល។ 

ក្រៅលាកបាន៍�ញី្ជី�ថុ់ាក�់រញិ្ញាញ ��តក្រៅល�ដែ�កុគណក្រៅន៍យយ ន៍ងិ្គ ភាសាអង្គក់្រៅគាស ក្រៅហ�យថិះ�ៗ ក្រៅន៍� គាតក់្រៅទី���ញី្ជី�ក់ារសិកា

គណក្រៅន៍យយជ�នាញ ACCA ជាសុាពួរពួ� វទិីាសុាន៍ក្រៅ�មក្រៅអ�។

ក្រៅលះកា  វិង្គ   ពណ្ណណរ�យ
ន�យកា�ប័ត្តិប័ត្តតិធិនធិ�នមីនុស្ថា្ស & រដ្ឋាាបាល                                    

ក្រៅលាក  វង្គ   ពួណណ រាយ ធាា �ម់ាន៍�ទីពួិក្រៅសាធន៍ដ៍ែ�ុកធន៍ធាន៍មន៍�សេ ន៍ិង្គរ�ាបាលរយ:ក្រៅពួល ១២ឆុ្នាំ� ក្រៅដ្ឋាយចា� ់
ក្រៅ�ិ�ម ត�ដែណង្គពួ�មន្ត្រីន៍ត�ដែ�ុកធន៍ធាន៍មន៍�សេ រហូត�ល់កាា យជានាយក នាយកដ្ឋាា ន៍ធន៍ធាន៍មន៍�សេ ន៍ិង្គរ�ាបាល ។ 
ក្រៅ�កុ�ង្គក���ង្គក្រៅពួល ១២ឆុ្នាំ�ក្រៅន៍� ក្រៅលាកបាន៍ក្រៅធូ�ការ ន៍ងិ្គទីទួីលបាន៍�ទីពិួក្រៅសាធន៍ព៍ួ��កមុហុ�ន៍ក្រៅ�េង្គៗគុាចុះ�ន៍នួ៍ ០៥�កមុហុ�ន៍ 
�ូចុះជា៖ អង្គគការអន៍តរជាតិ Hagar ចុះ�ន៍ួន៍ ០៣ឆុ្នាំ�ជា ��ធាន៍ដែ�ុកក្រៅ�ជ�សក្រៅរ �ស��គគលិក �កុមហុ�ន៍Huawei Cambodia 
ចុះ�នួ៍ន៍ ០២ឆុ្នាំ� ជាអុកជ�នាញដែ�កុក្រៅ�ជ�សក្រៅរ �ស��គគលិក ទី�នាកទ់ី�ន៍ង្គ��គគលិក ន៍ងិ្គ�ណត� ��ណ្តាត ល �កមុហុ�ន៍ Tan Chong 
Motor ចុះ�ន៍ួន៍ ០២ឆុ្នាំ� ជានាយករង្គដែ�ុកធន៍ធាន៍មន៍�សេ �កុមហុ�ន៍ British American Tobacco  ចុះ�ន៍ួន៍ ០២ឆុ្នាំ� 
ជានាយកដែ�ុកក្រៅសវាកមះ��គគលិក ន៍ិង្គ��ធាន៍ដែ�ុកធន៍ធាន៍មន៍�សេក្រៅ�នាយកដ្ឋាា ន៍��តិ�តតិការ ន៍ិង្គ �កុមហុ�ន៍ Newa 
Insurance ចុះ�ន៍ួន៍ជិតពួ�រឆុ្នាំ� ជានាយកនាយកដ្ឋាា ន៍ធន៍ធាន៍មន៍�សេ និ៍ង្គរ�ាបាល ។

ក្រៅលាកកប៏ាន៍�ញី្ជី�ថុ់ាក�់រញិ្ញាញ ��ត  និ៍ង្គ    អន៍��ណឌិ តពាណិជីកមះ។



30 31របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយការណ៍លទ្ធធផល

របាយការណ៍រ�ស់់ប្រ�ធានប្រកុម្មប្រ�ះក�សាភិ�បាល

របាយការណ៍រ�ស់់ស់វនករឯករាជី�យ	

របាយការណ៍ស្ថាា�នភាពហិ�រញ្ញញវត្តិុ�	 	
របាយការណ៍លទធផលលម្មិ�ត្តិ

របាយការណ៍ស់ីីពី�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលម្មូលធន

របាយការណ៍លំហិូរទះកប្របាក់

កំណត្តិ់ស់ម្គាា�ល់បេល�របាយការណ៍ហិ�រញ្ញញវត្តិុ�



32 33របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

�កុម��ះកាភិបិាល មាន៍ក្រៅសចុះកិ�ក្រៅសាមន៍សេរ �ករាយ ក្រៅធូ�ការ�ងាា ញជូន៍នូ៍វរបាយការណ៍រ�ស់�ាួន៍ ន៍ិង្គរបាយការណ៍        ហិរញ្ជីញ វតុ�រ�ស់ ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� 

ក្រៅ�កាតថ់ា (“�កុមហុ�ន៍”) ដែ�លបាន៍ក្រៅធូ�សវន៍កមះរចួុះស�មា�ក់ារយិ�រកិ្រៅចុះិទីដែ�លបាន៍�ញី្ជី�ផ់្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ ឆុ្នាំ� ២០២០ ។

ស្ថាកាមីមភិ�ព�មី្បាង្គ

 សកមះភាពួចុះមបង្គរ�ស់�កុមហុ�ន៍ គឺ�តល់ក្រៅសវាឥណទាន៍ ន៍ិង្គក្រៅសវាហិរញ្ជីញ វតុ�ក្រៅ�េង្គៗ ជូន៍អតិថិិជន៍កុ�ង្គ�សុក តាមរយ�ទី�សុាកក់ារកណិ្តាលរ�ស់�ាួន៍ក្រៅ�រាជធាន៍�ភិុ�ក្រៅពួញ 

ន៍ិង្គសាខ្នាតាម�ណិ្តាក្រៅ�តត និ៍ង្គ�សុកមយួចុះ�ន៍ួន៍ក្រៅទីៀតក្រៅ�កុ�ង្គ�ពួ�រាជាណ្តាចុះ�កកមុ�ជា ។

លទធ�លហិិរញ្ញញវិត្តា�

លទីធ�លហិរញ្ជីញ វតុ�រ�ស់�កុមហុ�ន៍ ស�មា�ក់ារយិ�រកិ្រៅចុះិទីដែ�លបាន៍�ញី្ញា�ផ់្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ ឆុ្នាំ�២០២០ មាន៍�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

វិិធិីស្ថា�ស្ត្រស្ថាតកា�ណ្ណត្ត់ត្តម្លៃមីៃ 

នាផ្ទៃថិៃក្រៅចុះញរបាយការណ៍ក្រៅន៍� �កមុ��ះកាភិបិាលពួ��បាន៍�ះង្គពួ�ក្រៅហត�ការណ៍ណ្តាមយួ 

ដែ�លបាន៍ក្រៅក�តក្រៅ��ង្គក្រៅធូ�ឲ្យយ�ា�ពាល់�ល់ការអន៍�វតតវធិ�សាន្ត្រីសត ដែ�លមាន៍កន៍ាង្គមក 

កុ�ង្គការវាយតផ្ទៃមា�ទីពួយសកមះ ន៍ិង្គ��ណ� លក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍ ហិរញ្ជីញ វតុ�រ�ស់ 

�កុមហុ�ន៍ថា មាន៍ភាពួមនិ៍�តះម�តូវ ឬមនិ៍សម�ស�ក្រៅនា�ក្រៅទី ។

ប័�ណ្ណុលយថិ�ភិ�ព និង្គប័�ណ្ណុលក្រៅ�្សង្គៗក្រៅទៀត្ត

នាផ្ទៃថិៃក្រៅចុះញរបាយការណ៍ក្រៅន៍� ពួ��មាន៍៖

(ក) ការដ្ឋាក�់ញី្ញា��ទីពួយសកមះណ្តាមយួរ�ស់�កុមហុ�ន៍ ចា�ត់ា�ង្គពួ�ផ្ទៃថិៃចុះ�ង្គ 

ការយិ�រកិ្រៅចុះិទីមកកុ�ង្គការធានា ចុះ�ក្រៅពា���ណ� លរ�ស់��គគលណ្តាមុាកក់្រៅ��យ ឬ

(ខ្ព) ��ណ� លយថាក្រៅហត�ណ្តាមួយដែ�លក្រៅក�តមាន៍ក្រៅ��ង្គចុះ�ក្រៅពា��កុមហុ�ន៍ 

ចា�់តា�ង្គពួ�ចុះ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចិុះទីមក ក្រៅ��អ�ពួ���តិ�តតិការអាជ�វកមះធមះតារ�ស់ 

�កុមមហុ�ន៍ ។

�កុម��ះកាភិបិាលយល់ក្រៅ��ញថា ពួ��មាន៍��ណ� លយថាក្រៅហត� ឬ��ណ� លក្រៅ�េង្គ កៗ្រៅទីៀត 

រ�ស់�កុមហុ�ន៍ ដែ�ល�កុមហុ�ន៍ �តូវ��ក្រៅពួញ ឬអាចុះន៍ះង្គ�តូវ��ក្រៅពួញកុ�ង្គអ���ង្គក្រៅពួ

ល��ព់ួ�រដែ��នាៃ �ព់ួ�ផ្ទៃថិៃ�ញី្ជី�ក់ារយិ�រកិ្រៅចិុះទី ន៍ះង្គមាន៍�ល�ា�ពាល់ជាសារវន៍ត�

ល់លទីធភាពួរ�ស់�កុមហុ�ន៍ កុ�ង្គការ��ក្រៅពួញកាតពូួកិចីុះរ�ស់�ាួន៍ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�ល

�ល់ផ្ទៃថិៃក�ណតក់្រៅ��យ ។ 

�ពះត្តតិកា�រណ្ណ៍ក្រៅ�កាះយពីកា�លប័រិក្រៅ�េទម្លៃនរបាយកា�រណ្ណ៍

នាផ្ទៃថិៃក្រៅចុះញរបាយការណ៍ក្រៅន៍� ពួ��មាន៍ក្រៅហត�ការណ៍ណ្តាមយួ ដែ�លន៍ះង្គ�ណ្តាត ល

ឲ្យយមាន៍តួក្រៅល�ផ្ទៃន៍ចុះ�នួ៍ន៍ណ្តាមយួដែ�លបាន៍�ងាា ញក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ

វតុ�មាន៍ភាពួមនិ៍�តះម�តូវក្រៅនា�ក្រៅទី ។

�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល

សមាជិក�កុម��ះកាភិិបាលដែ�លបាន៍�ក្រៅ�ម�ការកុ�ង្គអ���ង្គការយិ�រកិ្រៅចិុះទី 

ន៍ិង្គនាផ្ទៃថិៃក្រៅចុះញរបាយការណ៍ក្រៅន៍� រមួមាន៍៖

អុកឧកញ៉ាា�ប់ណៈិិត	ព្ុង	ឃាវតែស	 គ្រប់ធានគ្រកុម្មគ្រប់�ក�សាភ័ិបាល

លោ�ក	Teo Meng Poh Philip	 អនុគ្រប់ធានគ្រកុម្មគ្រប់�ក�សាភ័ិបាល	

លោ�ក	Neo Poh Kiat	 អភ័ិបាលឯករាជិ�យ

លោ�ក	Giang Sovann	 អភ័ិបាលឯករាជិ�យ

លោ�ក	តូច	លោ�លោចក	 អភ័ិបាល

�ប័ត្តិប័ត្តតិកា�រមីិន�ប័�កាត្តី

តាមមតិរ�ស់�កុម��ះកាភិបិាល លទីធ�លផ្ទៃន៍ការក្រៅធូ���តិ�តតិការរ�ស់�កុមហុ�ន៍  

កុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចិុះទីហរិញ្ជីញ វតុ�ក្រៅន៍� មនិ៍មាន៍ �ល�ា�ពាល់ជាសារវន៍តក្រៅដ្ឋាយសកមះភាពួ 

��តិ�តតិការ ឬ�ពួះតតិការណ៍ណ្តាមយួ ដែ�លមាន៍លកខណ�មនិ៍���កត� ក្រៅនា�ក្រៅទី ។

តាមក្រៅយា�ល់រ�ស់�កមុ��ះកាភិបិាល ក្រៅ�ចុះក្រៅនាា �ក្រៅពួលរវាង្គ��ណ្តាចុះឆុ់្នាំ� រហូត�ល់

កាល�រកិ្រៅចិុះទីផ្ទៃន៍របាយការណ៍ក្រៅន៍� ពួ��មាន៍សកមះភាពួ��ត�ិតតកិារ ឬ�ពួះតតកិារណ៍មនិ៍ 

���កត�ណ្តាមយួដែ�លអាចុះជ�ឥទីធិពួលជាសារវន៍ត�ល់លទីធ�លផ្ទៃន៍��តិ�តតិការ 

រ�ស់�កុមហុ�ន៍កុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចិុះទីដែ�លរបាយការណ៍ក្រៅន៍�បាន៍ក្រៅរៀ�ចុះ�ក្រៅ��ង្គក្រៅនា�

ក្រៅទី ក្រៅល�កដែលង្គការ�ៃ��ក្រៅ��ង្គផ្ទៃន៍ ការវវិឌ្ឍឍន៍ផ៍្ទៃន៍ជ�ង្គឺ(“កូវ ��-១៩”) ។

ចុះ�ដែណកហុ�ន៍រ�ស់�កុម��ះកាភិិបាលពួ��មាន៍�កុម��ះកាភិិបាលណ្តាមុាក់កាន៍់

កា� ់ឬមាន៍ការទាកទ់ីិន៍ក្រៅ�កុ�ង្គភាគហុ�ន៍រ�ស់�កុមហុ�ន៍ក្រៅដ្ឋាយផ្លាៃ ល់ ឬក្រៅដ្ឋាយ 

��ក្រៅយាល ក្រៅ�កុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចុះិទីហិរញ្ជីញ  វតុ�ក្រៅន៍�ក្រៅទី ។  

អាត្តា�ប័ក្រៅយះជ្ញាន៍រប័ស្ថា់�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល

ក្រៅ�កុ�ង្គអ���ង្គការយិ�រកិ្រៅចិុះទី ន៍ិង្គក្រៅ�ចុះ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចិុះទីផ្ទៃន៍របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វ

តុ�ក្រៅន៍� គឺមនិ៍មាន៍កិចីុះ�ពួមក្រៅ�ពួៀង្គណ្តាមយួដែ�ល�កុមហុ�ន៍ជាភាគ�មាខ ង្គ ដែ�លកមះ 

វតុ�ផ្ទៃន៍កិចីុះ�ពួមក្រៅ�ពួៀង្គក្រៅនា�អាចុះ�តល់លទីធភាពួ�ល់�កុម��ះកាភិបិាល ណ្តាមុាកឲ់្យយ 

ទីទីួលបាន៍នូ៍វអតុ��ក្រៅយាជន៍ត៍ាមមក្រៅធាបាយក្រៅ�េង្គៗ �ូចុះជាការទីិញភាគហុ�ន៍ 

ឬ�ណ័ណ ��ណ� លរ�ស់�កុមហុ�ន៍ ឬសាជ�វកមះ�ផ្ទៃទី ។ 

ចា�ត់ា�ង្គពួ�ចុះ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចិុះទីហិរញ្ជីញ វតុ�ម�ន៍ ពួ��មាន៍�កុម��ះកាភិបិាលណ្តាមុាក ់

រ�ស់�កុមហុ�ន៍បាន៍ទីទីួល ឬមាន៍សិទីធិទីទួីលបាន៍នូ៍វអតុ��ក្រៅយាជន៍ណ៍្តាមយួ  

(ក្រៅ��ពួ�អតុ��ក្រៅយាជន៍ដ៍ែ�លបាន៍រមួ�ញូី្ជីលក្រៅ�កុ�ង្គ�រលិាភិសរ�� ទីទីួលបាន៍ ឬ 

�ល់ក�ណតទ់ីទួីលបាន៍ក្រៅដ្ឋាយ�កមុ��ះកាភិបិាល �ូចុះបាន៍�ងាា ញក្រៅ�កុ�ង្គរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�) តាមរយ�ការចុះ��កិចីុះសន៍ាក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គក្រៅដ្ឋាយ�កុមហុ�ន៍ ឬក្រៅដ្ឋាយ  

�កុមហុ�ន៍ពាកព់ួន័៍ធជាមយួន៍ះង្គ�កុមហុ�ន៍ ដែ�ល�កុម��ះកាភិបិាលក្រៅនា�ជាសមាជិក 

ឬកជ៏ាមយួ�កមុហុ�ន៍ ដែ�ល�កមុ��ះកាភិបិាលក្រៅនា�មាន៍�ល��ក្រៅយាជន៍ដ៍ែ�ុកហរិញ្ជីញ

វតុ�ក្រៅ�ចុះ�ន៍ក្រៅនា�ក្រៅទី        ក្រៅល�កដែលង្គដែតការ�ងាា ញក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� ។ 

ការ��ួលខ្ពុសគ្រតូវរប់ស់គ្រកុម្មគ្រប់�ក�សាភ័ិបាលលោលើរបាយការណៈ៍ហិិរញ្ញញវតុ�

�កមុ��ះកាភិបិាលមាន៍ភារ�ក្រៅធូ�ការអ�អាង្គ�ញី្ញាកថ់ា របាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ�បាន៍ 

ក្រៅរៀ�ចុះ�ក្រៅ��ង្គយាា ង្គ�តះម�តូវផ្ទៃន៍ សុាន៍ភាពួហិរញ្ជីញ វតុ� រ�ស់�កុមហុ�ន៍នាផ្ទៃថិៃទី� ៣១ 

ដែ� ធូុ ឆុ្នាំ� ២០២០ �ពួមទា�ង្គលទីធ�លហិរញ្ជីញ វតុ� ន៍ិង្គល�ហូរទីះក�បាក ់ស�មា� ់

ការយិ�រកិ្រៅចុះិទីដែ�លបាន៍�ញី្ជី� ់។  ក្រៅ�កុ�ង្គការក្រៅរៀ�ចុះ�របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�ក្រៅន៍� 

�កុម��ះកាភិបិាលចា�បាចុះ�់តូវ៖

(ក) អន៍�មត័នូ៍វក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយគណក្រៅន៍យយដែ�លសម�ស� ក្រៅដ្ឋាយដែ�អកក្រៅល�ការ 

វនិ៍ចិិុះយ័ ន៍ងិ្គការបាា ន៍�់�មាណ យាា ង្គសមក្រៅហត��ល ន៍ងិ្គ��ុង្គ��យតុ័ ក្រៅហ�យក្រៅធូ�ការ 

អន៍�វតត��ក�ក្រៅដ្ឋាយសង្គគតិភាពួ ។

(ខ្ព) អន៍�ក្រៅលាមក្រៅ�តាមសតង្គដ់្ឋារបាយការណ៍ទាកទ់ីង្គន៍ះង្គហរិញ្ជីញ វតុ�អនិ៍រជាតិផ្ទៃន៍

កមុ�ជា ស�មា�ស់ហ�គាសធ�ន៍តូចុះ ន៍ងិ្គមធយម ឬ��សិន៍ ក្រៅ��មាន៍ការផ្លាា ស់�តូរពួ�ក្រៅន៍� 

ក្រៅ��មប ��ងាា ញនូ៍វភាពួពិួត ន៍ងិ្គ�តះម�តូវ គ�ឺតូវដែត�ងាា ញពួន៍យល់ ន៍ងិ្គក�ណត�់រមិាណ 

ឲ្យយបាន៍ចុះាស់លាស់ក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�។ 

(គ) រកាក�ណត�់តាគណក្រៅន៍យយឱ្យយបាន៍�គ��់គាន៍ន់៍ិង្គ��ពួន័៍ធ�តួតពួិន៍ិតយផ្ទៃ�ៃ 

កុ�ង្គ��ក�ក្រៅដ្ឋាយ��សិទីធភាពួ។

(ឃូ) វាយតផ្ទៃមានូ៍វលទីធភាពួរ�ស់�កុមហុ�ន៍កុ�ង្គការ�ន៍តនិ៍រន៍តរភាពួអាជ�វកមះ 

ទីទួីល��ស�តវូក្រៅល�ការលាត�តដ្ឋាង្គ  ពួត័ម៌ាន៍ ��សិន៍ក្រៅ��ពាកព់ួន័៍ធ នូ៍វ�ញ្ញាា ទា�ង្គឡាយដែ�ល 

ទាកទ់ីង្គក្រៅ�ន៍ះង្គនិ៍រន៍តរភាពួអាជ�វកមះ ន៍ងិ្គក្រៅ����បាស់  មលូដ្ឋាា ន៍និ៍រន៍តរភាពួផ្ទៃន៍គណក្រៅន៍យយ 

ក្រៅល�កដែលង្គដែតអុក�គ��់គង្គមាន៍��ណង្គចុះង្គជ់�ម��ញី្ជី� ផ្លាអ ក��ក្រៅណ� រការ �កុមហុ�ន៍ 

ឬគាះ ន៍ជក្រៅ�ម�សសមរមយ�ផ្ទៃទីក្រៅទីៀតក្រៅ��ពួ�ក្រៅធូ�ដែ��ក្រៅន៍� និ៍ង្គ

ក្រៅដ្ឋាើមីទុន

មនិ៍មាន៍ការផ្លាា ស់�តូររចុះនាសមុន័៍ធភាគហុ�ន៍កុ�ង្គក���ង្គការយិ�រកិ្រៅចុះិទីក្រៅនា�ក្រៅទី។ សូមក្រៅម�លក�ណតស់មាគ ល់ ១៦ស�មា� ់ពួត័ម៌ាន៍លមអតិ។

ភិ��ល�ភិ

គាះ ន៍ភាគលាភិ�តូវបាន៍��កាសឬ�ង្គក់្រៅហ�យអភិបិាលមនិ៍ដែណនា�ក្រៅអាយដែ�ង្គដែចុះកភាគលាភិណ្តាមយួដែ�ល�តូវ�ង្គស់�មា�ក់ារយិ�រកិ្រៅចុះិទីក្រៅទី ។

ទុនប័�មីុង្គ និង្គស្ថា�វិិធិ�នធិន

ពួ��មាន៍ការដែ����ួលជាសារវន៍តផ្ទៃន៍ទី�ន៍��មុង្គ ន៍ិង្គស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅ�កុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចុះិទីក្រៅន៍�ក្រៅទី ក្រៅ��ពួ�ការ�ងាា ញក្រៅ�កុ�ង្គ របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�ក្រៅន៍� ។

ឥណ្ណទ�នអា��កាកា់ និង្គជ្ញា�ប័់ស្ថាង្គ្ស័យ

ក្រៅ�ម�ន៍ក្រៅពួលដែ�លរបាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ�រ�ស់�កុមហុ�ន៍�តូវបាន៍ក្រៅរៀ�ចុះ�ក្រៅ��ង្គ �កុម��ះកាភិបិាលបាន៍ចាតវ់ធិាន៍ការ សម�ស�ក្រៅ��មប ��ញី្ញាកថ់ា វធិាន៍ការទាកទ់ីង្គក្រៅ�ន៍ះង្គ 

ការល����បាតក់្រៅចាលឥណទាន៍ ន៍ិង្គ��ក្រៅរ��ទាន៍អា�កក ់ន៍ិង្គការក្រៅធូ�ស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅល�ឥណទាន៍ជា�ស់ង្គេយ័�តូវបាន៍ក្រៅធូ�ក្រៅទីប �ង្គ ក្រៅហ�យ�កុម��ះកាភិបិាលក្រៅជឿជាកថ់ា រាល់ 

ឥណទាន៍ដែ�លបាន៍�ះង្គថាមនិ៍អាចុះទារបាន៍ �តវូបាន៍ល����បាតក់្រៅចាល ក្រៅហ�យស�វធិាន៍ធន៍�តូវបាន៍ក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គយាា ង្គ�គ��់គាន៍ក់្រៅល�ការបាត�់ង្គឥ់ណទាន៍ ន៍ងិ្គ��ក្រៅរ��ទាន៍ ។

នាផ្ទៃថិៃក្រៅចុះញរបាយការណ៍ក្រៅន៍� �កមុ��ះកាភិបិាលពួ��បាន៍ពួនិ៍តិយក្រៅ��ញមាន៍សុាន៍ភាពួណ្តាមយួ ដែ�លអាចុះន៍ះង្គ�ណ្តាត លឲ្យយ ចុះ�នួ៍ន៍ផ្ទៃន៍ការល����បាតក់្រៅចាលឥណទាន៍ន៍ងិ្គ��ក្រៅរ 

��ទាន៍អា�កក ់ឬចុះ�នួ៍ន៍ផ្ទៃន៍ការក្រៅធូ�ស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅល�ការបាត�់ង្គឥ់ណទាន៍ ន៍ងិ្គ��ក្រៅរ��ទាន៍កុ�ង្គរបាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ�រ�ស់�កុមហុ�ន៍ មាន៍ចុះ�នួ៍ន៍�ូ�ខ្នាតជាសារវន៍តក្រៅនា�ក្រៅ��យ ។

�ទព្យាស្ថាកាមីម

ក្រៅ�ម�ន៍ក្រៅពួលដែ�លរបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� រ�ស់�កុមហុ�ន៍�តូវបាន៍ក្រៅរៀ�ចុះ�ក្រៅ��ង្គ �កុម��ះកាភិិបាលបាន៍ចាត់វធិាន៍ការ ដែ�លមាន៍មូលដ្ឋាា ន៍សមរមយក្រៅ��មប ��ញី្ញាក់ថា 

�ណ្តាត �ទីពួយសកមះ ក្រៅល�កដែលង្គឥណទាន៍ ដែ�លបាន៍កត�់តាក្រៅ�កុ�ង្គ�ញី្ជី�គណក្រៅន៍យយរ�ស់�កុមហុ�ន៍ ក្រៅហ�យដែ�លសន៍ុិដ្ឋាា ន៍ថា មាន៍តផ្ទៃមាមនិ៍អាចុះ��មូលមកវញិបាន៍ក្រៅ�

កុ�ង្គ��តិ�តតិការ អាជ�វកមះធមះតា �តូវបាន៍កាត�់ន៍ុយឲ្យយក្រៅ�ក្រៅសះ�ន៍ះង្គតផ្ទៃមាដែ�លគិតថា ន៍ះង្គអាចុះ��មូលបាន៍ជាកដ់ែសតង្គ ។

នាផ្ទៃថិៃក្រៅចុះញរបាយការណ៍ក្រៅន៍� �កមុ��ះកាភិបិាលពួ��បាន៍�ះង្គពួ�ក្រៅហត�ការណ៍ណ្តាមយួដែ�លន៍ះង្គក្រៅធូ�ឲ្យយ�ា�ពាល់�ល់ការក�ណត ់តផ្ទៃមា�ទីពួយសកមះចុះរន៍ត ក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍

ហិរញ្ជីញ វតុ�រ�ស់�កុមហុ�ន៍ថា មាន៍ភាពួមនិ៍�តះម�តូវក្រៅនា�ក្រៅទី ។

របាយកា�រណ្ណ៍រប័ស្ថា់�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល របាយកា�រណ្ណ៍រប័ស្ថា់�កាុមី�ប័ះកា្ស�ភិិបាល

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

១៥,០៣៣,៥៧៧ 

(៣,០៣៧,០៣១) 

១១,៩៩៦,៥៤៦

១៣,៣៦១,៣៧២ 

(៣,៣៧៧,៣២៦) 

៩,៩៨៤,០៤៦

៣,៧១០,១៦២ 

(៧៤៩,៥១៤) 

២,៩៦០,៦៤៨

៣,២៧៧,២៥៦ 

(៨២៨,៣៨៥) 

២,៤៤៨,៨៧១

�បាកច់ុះ�ក្រៅណញម�ន៍�ង្គព់ួន៍ធ

ពួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ក្រៅណញ

ចុះ�ក្រៅណញស�ទីធស�មា�ក់ារយិ�រកិ្រៅចុះិទី

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក



34 35របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

(ង) �តួតពួិន៍ិតយ ន៍ិង្គ�ះកនា��កុមហុ�ន៍ឲ្យយមាន៍��សិទីធភាពួ ក្រៅល�រាល់ក្រៅសចុះកិ�សក្រៅ�មចុះដែ�លមាន៍សារ�ស�ខ្នាន៍ ់ ទា�ង្គឡាយ ដែ�ល�ា�ពាល់�ល់សកមះភាពួ��តិ�តតិការ 

ន៍ិង្គ��ក្រៅណ� រការរ�ស់�កុមហុ�ន៍ ក្រៅហ�យ�តូវ�បាក�ថា កិចុះីការក្រៅន៍��តូវបាន៍�ា���ញី្ញា�ង្គយាា ង្គ�តះម�តូវក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� ។

�កុម��ះកាភិបិាលធានាអ�អាង្គថា �កុម��ះកាភិបិាលបាន៍អន៍�វតតនូ៍វរាល់ត�មូវការ �ូចុះមាន៍រាយការណ៍ខ្នាង្គក្រៅល�កុ�ង្គការក្រៅរៀ�ចុះ�បាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�រ�ស់�កុមហុ�ន៍ ។

ការអន៍�មត័ក្រៅល�របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�

ក្រៅយ�ង្គ�ា� � សូមក្រៅធូ�ការអន៍�មត័ក្រៅល�របាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ� ដែ�លបាន៍ភីា�ម់កជាមយួ�ូចុះដែ�លបាន៍�ងាា ញក្រៅ�ទី�ពួរ័ទី� 10 �ល់ទី� 50 ថាបាន៍�ងាា ញនូ៍វភាពួ�តះម�តវូផ្ទៃន៍សុាន៍ភាពួ

ហរិញ្ជីញ វតុ�រ�ស់�កុមហុ�ន៍នាផ្ទៃថិៃទី� 31 ដែ� ធូុ ឆុ្នាំ� 2020 �ពួមទា�ង្គលទីធ�លហរិញ្ជីញ វតុ� ន៍ងិ្គល�ហូរទីះក�បាកស់�មា�ក់ារយិ�រកិ្រៅចិុះទីដែ�លបាន៍�ញី្ជី� ់ក្រៅដ្ឋាយអន៍�ក្រៅលាមក្រៅ�តាមសតង្គដ់្ឋារ   

របាយការណ៍ទាកទ់ីង្គន៍ះង្គហិរញ្ជីញ វតុ�អន៍ិរជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជាស�មា�ស់ហ�គាសធ�ន៍តូចុះ និ៍ង្គមធយម ។
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របាយកា�រណ្ណ៍រប័ស្ថា់ស្ថាវិនការឯការ�ជ្ញា្យា

មីត្តិស្ថាវិនកាមីម

ក្រៅយ�ង្គ�ា� � បាន៍ក្រៅធូ�សវន៍កមះក្រៅ�ក្រៅល�របាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ�រ�ស់ ហូូណន៍ ម��កូហរិញ្ជីញ វតុ� 

ភិ�អិលស��  ក្រៅ�កាត់ថា (“�កុមហុ�ន៍”) ដែ�លរមួមាន៍របាយការណ៍សុាន៍ភាពួ 

ហិរញ្ជីញ វតុ�នាផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធូុ ឆុ្នាំ� ២០២០ របាយការណ៍លទីធ�លលមអិត 

របាយការណ៍សិ�ពួ��ដែ�ម��មួលមលូធន៍ ន៍ងិ្គរបាយការណ៍ល�ហូរទីះក�បាកស់�មា�់

ការយិ�រកិ្រៅចិុះទីដែ�លបាន៍�ញី្ជី� ់ន៍ងិ្គក�ណតស់មាគ ល់ ដែ�លរមួមាន៍ក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយ

គណក្រៅន៍យយស�ខ្នាន៍់ៗ  �ពួមទា�ង្គពួត៌ម័ាន៍ពួន៍យល់ក្រៅ�េង្គៗ ដែ�លបាន៍�ងាា ញក្រៅ�ទី�ពួរ័ទី� 

១០ �ល់ទី� ៥០  (ដែ�លក្រៅ�កាតថ់ា “របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�”) ។

ជាមតិរ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� � របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�ជាសារវន៍ត បាន៍�ងាា ញនូ៍វភាពួ

�តះម�តូវផ្ទៃន៍សុាន៍ភាពួហិរញ្ជីញ វតុ�រ�ស់�កុមហុ�ន៍នាផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធូុ ឆុ្នាំ� ២០២០ 

�ពួមទា�ង្គលទីធ�លហិរញ្ជីញ វតុ� ន៍ិង្គល�ហូរទីះក�បាករ់�ស់�កុមហុ�ន៍ ស�មា�ក់ារយិ

�រកិ្រៅចុះិទីដែ�លបាន៍�ញី្ជី� ់ក្រៅដ្ឋាយអន៍�ក្រៅលាមក្រៅ�តាមសតង្គដ់្ឋាររបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ

វតុ�អនិ៍រជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា ស�មា�ស់ហ�គាសធន៍តូចុះ និ៍ង្គមធយម ។

មីូលដ្ឋាា�នម្លៃនមីត្តិស្ថាវិនកាមីម

ក្រៅយ�ង្គ�ា� � បាន៍ក្រៅធូ�សវន៍កមះក្រៅដ្ឋាយអន៍�ក្រៅលាមក្រៅ�តាមសតង្គដ់្ឋារសវន៍កមះអន៍តរជាតផិ្ទៃន៍

កមុ�ជា ។  ការទីទីលួ     ��ស�តវូរ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� � ដែ�ល�ស�តាមសតង្គដ់្ឋារទា�ង្គក្រៅនា� 

�តវូបាន៍ក្រៅរៀ�រា��់ដែនុ៍មក្រៅទីៀតក្រៅ�កុ�ង្គ កថា�ណឌ      សិ�ពួ� ការទីទីលួ��ស�តវូរ�ស់សវន៍ករ 

ស�មា�ក់ារក្រៅធូ�សវន៍កមះក្រៅល�របាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ� ដែ�លមាន៍ក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍ 

រ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� � ។  ក្រៅយ�ង្គ�ា� � មាន៍ភាពួឯករាជយពួ��កុមហុ�ន៍ក្រៅដ្ឋាយ�ស�ក្រៅ�តាម 

ត�មូវការ�កមស�លធមវ៌ជីិាជ�វ� ដែ�លពាកព់ួន័៍ធន៍ះង្គសវន៍កមះក្រៅល�របាយការណ៍ 

ហរិញ្ជីញ វតុ� ក្រៅ�កុ�ង្គ�ពួ�រាជាណ្តាចុះ�កកមុ�ជា ក្រៅហ�យក្រៅយ�ង្គ�ា� �បាន៍��ក្រៅពួញនូ៍វទី�នួ៍ល��ស

�តូវក្រៅល��កមស�លធមវ៌ជីិាជ�វ� �ស�តាមត�មូវ         ការរ�ស់សតង្គដ់្ឋារទា�ង្គក្រៅនា� ។  

ក្រៅយ�ង្គ�ា� �ក្រៅជឿជាកថ់ា ភិសត�តាង្គសវន៍កមះដែ�លក្រៅយ�ង្គ�ា� ���មលូបាន៍មាន៍ លកខណ��គ��់គាន៍ ់

ន៍ងិ្គសម�ស�ស�មា�ជ់ាមលូដ្ឋាា ន៍កុ�ង្គការ�ក្រៅញី្ជីញមតិសវន៍កមះរ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� � ។

ព័ត្ត៌មី�នក្រៅ�្សង្គៗ

អុក�គ��់គង្គ មាន៍ភារ�ទីទួីល��ស�តូវក្រៅល�ពួត័ម៌ាន៍ក្រៅ�េង្គៗ ។  ពួត័ម៌ាន៍ក្រៅ�េង្គៗ 

ដែ�លបាន៍ទីទីួល�តះមកាល�រកិ្រៅចិុះទីផ្ទៃន៍    របាយការណ៍សវន៍កមះក្រៅន៍� គឺរបាយ      

ការណ៍រ�ស់�កមុ��ះកាភិបិាលដែ�លបាន៍�ងាា ញក្រៅ�ទី�ពួរ័ទី� ១ �ល់ទី� ៦ �ា�ដែន៍តមនិ៍

មាន៍រមួ�ញូី្ជីលកុ�ង្គរបាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ� ន៍ងិ្គរបាយការណ៍រ�ស់សវន៍ករក្រៅនា�ក្រៅទី។  

មតិសវន៍កមះរ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� � ក្រៅ�ក្រៅល�របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� មនិ៍បាន៍�គ��ណត �់

ក្រៅល�ពួត័ម៌ាន៍ក្រៅ�េង្គៗក្រៅ��យ ក្រៅហ�យក្រៅយ�ង្គ�ា� �មនិ៍ក្រៅធូ�ការ�ិល់នូ៍វអ�ណ�អ�ណ្តាង្គណ្តា

មយួក្រៅ�ក្រៅល�ពួត័ម៌ាន៍ក្រៅន៍�ក្រៅទី ។

ពាកព់ួន័៍ធន៍ះង្គការក្រៅធូ�សវន៍កមះរ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� �ក្រៅល�របាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ� ការទីទួីល��ស 

�តវូរ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� � គ�ឺតវូអាន៍     ពួត័ម៌ាន៍ក្រៅ�េង្គៗ ក្រៅហ�យពួចិារណ្តាថាក្រៅត�ពួត័ម៌ាន៍ក្រៅ�េង្គៗ 

ក្រៅនា� មាន៍ភាពួមនិ៍�ស�គុាជាសារវន៍តជាមយួរបាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ� ឬការយល់

�ះង្គរ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� �ក្រៅ�កុ�ង្គការក្រៅធូ�សវន៍កមះ ឬមាន៍�ងាា ញនូ៍វក�ហ�ង្គ�គង្គជាសារវន៍ត ។

��សិន៍ក្រៅ��ការអាន៍ពួត័ម៌ាន៍ក្រៅ�េង្គៗ ដែ�លបាន៍ទីទួីលម�ន៍កាល�រកិ្រៅចិុះទីផ្ទៃន៍របាយការ

ណ៍សវន៍កមះក្រៅន៍� អាចុះឲ្យយក្រៅយ�ង្គ�ា� �សនុ៍ដិ្ឋាា ន៍ថា មាន៍ក�ហ�ស�គង្គជាសារវន៍តក្រៅក�តក្រៅ��ង្គ 

ក្រៅល�ពួត័ម៌ាន៍ក្រៅ�េង្គៗក្រៅន៍�ក្រៅយ�ង្គ�ា� ��តូវរាយការណ៍ក្រៅ�តាមសុាន៍ភាពួជាកដ់ែសតង្គ ។

  ក្រៅយ�ង្គ�ា� �ពួ��មាន៍អូ�ដែ�ល�តូវរាយការណ៍ពាកព់ួន័៍ធន៍ះង្គពួត័ម៌ាន៍ក្រៅ�េង្គៗ ក្រៅន៍�ក្រៅទី ។

កា�រទទួលខ្ពុស្ថា�ត្តូវិក្រៅលើរបាយកា�រណ្ណ៍ហិិរញ្ញញវិត្តា�រប័ស្ថា់អាំកា��ប័់��ង្គ និង្គ
អាំកាទទួលខ្ពុស្ថា�ត្តូវិក្រៅលើអាភិិបាលកាិ�េ

អុក�គ��់គង្គមាន៍ភារ�ទីទួីល��ស�តូវក្រៅល�ការក្រៅរៀ�ចុះ� ន៍ងិ្គការ�ងាា ញនូ៍វភាពួ�តះម�តូវ 

ផ្ទៃន៍របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� ក្រៅដ្ឋាយ    អន៍�ក្រៅលាមក្រៅ�តាមសតង្គដ់្ឋាររបាយការណ៍     

ទាកទ់ីង្គន៍ះង្គហរិញ្ជីញ វតុ�អនិ៍រជាតផិ្ទៃន៍កមុ�ជា ស�មា�ស់ហ�គាស់ធន៍តូចុះ ន៍ងិ្គមធយម

ក្រៅហ�យន៍ងិ្គទីទួីល��ស�តូវក្រៅល���ពួន័៍ធ�តួតពួនិ៍តិយផ្ទៃ�ៃកុ�ង្គ ដែ�លអុក�គ��់គង្គក�ណត់

ថាមាន៍ភាពួចា�បាចុះស់�មា�ក់ារក្រៅរៀ�ចុះ�របាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ�ឲ្យយក្រៅជៀស��តពួ�ការ

�ងាា ញ��សជាសារវន៍ត ក្រៅដ្ឋាយសារដែតការដែកាង្គ�ន៍ា� ឬក�ហ�ស�គង្គ ។ 

ក្រៅ�កុ�ង្គការក្រៅរៀ�ចុះ�របាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ� អុក�គ��់គង្គមាន៍ភារ�ទីទួីល��ស�តូវក្រៅល�

ការវាយតផ្ទៃមានូ៍វលទីធភាពួរ�ស់    �កុមហុ�ន៍ កុ�ង្គការ�ន៍តនិ៍រន៍តរភាពួអាជ�វកមះ ទីទួីល 

��ស�តវូក្រៅល�ការលាត�តដ្ឋាង្គពួត័ម៌ាន៍ ��សិន៍ក្រៅ��ពាកព់ួន័៍ធនូ៍វ�ញ្ញាា ទា�ង្គឡាយ ដែ�ល

ទាកទ់ីង្គក្រៅ�ន៍ះង្គនិ៍រន៍តរភាពួអាជ�វកមះ ន៍ងិ្គក្រៅ����បាស់មលូដ្ឋាា ន៍និ៍រន៍តរ ភាពួផ្ទៃន៍គណក្រៅន៍យយ 

ក្រៅល�កដែលង្គដែតអុក�គ��់គង្គមាន៍��ណង្គចុះង្គជ់�ម��ញី្ជី� ផ្លាអ ក��ក្រៅណ� រការ�កុមហុ�ន៍ 

ឬគាះ ន៍ជក្រៅ�ម�សសមរមយ�ផ្ទៃទីក្រៅទីៀតក្រៅ��ពួ�ក្រៅធូ�ដែ��ក្រៅន៍� ។

អុកទីទីួល��ស�តូវក្រៅល�អភិបិាលកិចុះី មាន៍ភារ�ទីទីួល��ស�តូវកុ�ង្គការ�តួតពិួន៍ិតយ

��ក្រៅណ� រការហិរញ្ជីញ វតុ�រ�ស់�កុមហុ�ន៍ ។

កា�រទទួលខ្ពុស្ថា�ត្តូវិរប័ស្ថា់ស្ថាវិនការ ស្ថា�មី�ប័់កា�រក្រៅធិើើស្ថាវិនកាមីមរបាយកា�រ
ណ្ណ៍ហិិរញ្ញញវិត្តា�

ក្រៅគាលក្រៅ�រ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� � គឺ�ិល់នូ៍វអ�ណ�អ�ណ្តាង្គសមក្រៅហត��លថារបាយ            

ការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�ទា�ង្គមូលមនិ៍មាន៍ការ     �ងាា ញ��សជាសារវន៍តក្រៅដ្ឋាយសារ

ដែតការដែកាង្គ�ន៍ា� ឬក�ហ�ស�គង្គ ន៍ិង្គ�ិល់នូ៍វរបាយការណ៍រ�ស់សវន៍ករដែ�លរមួ    

�ញូី្ជីលមតិសវន៍កមះរ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� � ។  អ�ណ�អ�ណ្តាង្គសមក្រៅហត��ល គឺជា 

អ�ណ�អ�ណ្តាង្គមាន៍ក�មតិ�ុស់មយួ     �ា�ដែន៍តវាមនិ៍អាចុះធានាថា �គ�ក់្រៅពួលផ្ទៃន៍

ការក្រៅធូ�សវន៍កមះក្រៅដ្ឋាយអន៍�ក្រៅលាមក្រៅ�តាមសតង្គដ់្ឋារសវន៍កមះអន៍តរជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា    

អាចុះរកក្រៅ��ញនូ៍វកា�ងាា ញ��សជាសារវន៍តដែ�លបាន៍ក្រៅក�តក្រៅ��ង្គក្រៅនា�ក្រៅទី ។  កា 

�ងាា ញ��សជាសារវន៍តអាចុះក្រៅក�តក្រៅ��ង្គក្រៅដ្ឋាយសារ ការដែកាង្គ�ន៍ា� ឬក�ហ�ស�គង្គ 

ក្រៅហ�យ�តូវបាន៍ចាតទ់ី�កថាជាសារវន៍ត ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លការដែកាង្គ�ន៍ា� ឬក�ហ�ស�គង្គ      

ដែតមយួ ឬករ៏មួ�ញូី្ជីលគុា មាន៍�ល�ា�ពាល់�ល់ការសក្រៅ�មចុះចិុះតតដែ�ុកក្រៅស�ាកិចុះី 

រ�ស់អុកក្រៅ����បាស់ ក្រៅដ្ឋាយក្រៅយាង្គក្រៅល�របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�ក្រៅន៍� ។

ជាដែ�ុកមួយផ្ទៃន៍ការក្រៅធូ�សវន៍កមះ ក្រៅដ្ឋាយអន៍�ក្រៅលាមតាមសតង្គ់ដ្ឋារសវន៍កមះអន៍តរ 

ជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា ក្រៅយ�ង្គ�ា� �អន៍�វតតនូ៍វការ          វនិ៍ិចុះិយ័ដែ�ល��ក�ក្រៅ�ក្រៅដ្ឋាយវជីិាជ�វ� 

ន៍ិង្គរកានូ៍វមជឈធាត�ន៍ិយម កុ�ង្គអ���ង្គក្រៅពួលសវន៍កមះ ។  ក្រៅយ�ង្គ�ា� �ក៖៏

• ក្រៅធូ�ការក�ណត់ ន៍ិង្គវាយតផ្ទៃមានូ៍វហានិ៍ភិ័យផ្ទៃន៍ការ�ងាា ញ��សជា សារវន៍ត 

ក្រៅល� របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�  ក្រៅដ្ឋាយសារដែតការដែកាង្គ�ន៍ា� ឬក�ហ�ស�គង្គ ន៍ិង្គ 

ទីទីួល��ស�តូវក្រៅល�ការក្រៅរៀ�ចុះ� ន៍ិង្គការអន៍�វតតនូ៍វន៍�តិវធិ�សវន៍កមះ ក្រៅ��មប �ក្រៅ�ា�យត�    

ក្រៅ�ន៍ះង្គហាន៍ិភិ័យទា�ង្គក្រៅនា� ន៍ិង្គ��មូលនូ៍វភិសត�តាង្គដែ�លមាន៍លកខណ��គ� ់

�គាន៍ ់ន៍ិង្គសម�ស� ស�មា�ជ់ា  មូលដ្ឋាា ន៍កុ�ង្គការ�ក្រៅញី្ជីញមតិសវន៍កមះរ�ស់

ក្រៅយ�ង្គ�ា� � ។  ហាន៍ភិិយ័ដែ�លមនិ៍អាចុះរកក្រៅ��ញនូ៍វការ�ងាា ញ��សជាសារវន៍តដែ�ល



36 37របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

ក្រៅក�តក្រៅ��ង្គក្រៅដ្ឋាយសារដែតការដែកាង្គ�ន៍ា�មាន៍លកខណ��ុស់ជាង្គការ�ងាា ញ��សក្រៅក�តក្រៅ��ង្គពួ�ក�ហ�ស    �គង្គ ក្រៅដ្ឋាយសារដែតការដែកាង្គ�ន៍ា� អាចុះរមួ�ញូី្ជីលទា�ង្គការ����ិតគុា 

ការលួចុះ�ន៍ា� ការល��ក្រៅចាលក្រៅដ្ឋាយក្រៅចុះតនា      ការ�ក�សាយមនិ៍ពិួត ឬមនិ៍អន៍�វតតតាមន៍�តិវធិ��គ��់គង្គផ្ទៃ�ៃកុ�ង្គ ។

• ទីទីួលបាន៍នូ៍វការយល់�ះង្គអ�ពួ�ការ�គ��់គង្គផ្ទៃ�ៃកុ�ង្គ ដែ�លពាកព់ួន័៍ធន៍ះង្គការក្រៅធូ�សវន៍កមះ កុ�ង្គក្រៅគាល��ណង្គក្រៅ��មប �     ក្រៅរៀ�ចុះ�នូ៍វន៍�តិវធិ�សវន៍កមះដែ�លសម�ស�ក្រៅ�តាម

កាល�ក្រៅទីស� �ា�ដែន៍តមនិ៍ដែមន៍កុ�ង្គក្រៅគាល��ណង្គក្រៅ��មប ��ក្រៅញី្ជីញមតិ     ក្រៅល���សិទីធភាពួផ្ទៃន៍ការ�គ��់គង្គផ្ទៃ�ៃកុ�ង្គរ�ស់�កុមហុ�ន៍ក្រៅ��យ ។

• ការវាយតផ្ទៃមាក្រៅល�ភាពួសម�ស� ផ្ទៃន៍ក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយគណក្រៅន៍យយដែ�ល�កមុហុ�ន៍ បាន៍ក្រៅ����បាស់ ន៍ងិ្គភាពួសមក្រៅហត��លផ្ទៃន៍ការបាា ន៍ស់ាះ ន៍គណក្រៅន៍យយស�ខ្នាន៍់ៗ  �ពួម 

ទា�ង្គការលាត�តដ្ឋាង្គពួត័ម៌ាន៍ពាកព់ួន័៍ធដែ�លបាន៍ក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គក្រៅដ្ឋាយអុក�គ��់គង្គ ។

• ក្រៅធូ�ការសនិុ៍ដ្ឋាា ន៍ក្រៅល�ភាពួសម�ស�ផ្ទៃន៍ ការក្រៅ����បាស់មូលដ្ឋាា ន៍និ៍រន៍តរភាពួផ្ទៃន៍គណក្រៅន៍យយរ�ស់អុក�គ��់គង្គ       ក្រៅហ�យក្រៅដ្ឋាយដែ�អកក្រៅ�ក្រៅល�ភិសត�តាង្គសវន៍កមះដែ�ល 

ទីទីួលបាន៍ ក្រៅធូ�ការសន៍ុិដ្ឋាា ន៍ថាក្រៅត�ភាពួមនិ៍ចុះាស់លាស់ជា           សារវន៍តពាកព់ួន័៍ធក្រៅ�ន៍ះង្គ�ពួះតតិការណ៍ ឬលកខ�ណឌ ដែ�លអាចុះក្រៅធូ�ឲ្យយមាន៍មន៍ៃិលជាសារវន៍តក្រៅល�លទីធភាពួ

រ�ស់ �កុមហុ�ន៍ក្រៅ��មប ��ន៍តនិ៍រន៍តរភាពួអាជ�វកមះ ។  ��សិន៍ក្រៅ��ក្រៅយ�ង្គ�ា� � ក្រៅធូ�ការសន៍ុិដ្ឋាា ន៍ថាមាន៍អសុិរភាពួផ្ទៃន៍ភាពួមនិ៍�បាក���ជាជាសារវន៍ត ក្រៅយ�ង្គ�ា� �ចា�បាចុះ�់តូវ�ញូី្ជីលក្រៅ�

កុ�ង្គរបាយការណ៍រ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� � ក្រៅ��មប �ទាញចុះ�ណ្តា�អ់ារមះណ៍ក្រៅល�ការលាត�តដ្ឋាង្គពួត័ម៌ាន៍ពាកព់ួន័៍ធក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ� ឬ��សិន៍ក្រៅ��ការលាត�តដ្ឋាង្គពួត័ម៌ាន៍ 

មាន៍លកខណ�មនិ៍�គ��់គាន៍ ់ក្រៅយ�ង្គ�ា� �ចា�បាចុះ�់តូវ�ិល់មតិសវន៍កមះដែ�លមាន៍�ញ្ញាា  ។  ការសន៍ុិដ្ឋាា ន៍រ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� � គឺដែ�អកតាមភិសត�តាង្គសវន៍កមះដែ�ល��មូលបាន៍�តះម

កាល�រកិ្រៅចុះិទីផ្ទៃន៍របាយការណ៍សវន៍កមះរ�ស់ក្រៅយ�ង្គ�ា� � ។  យាា ង្គណ្តាកក៏្រៅដ្ឋាយ �ពួះតតិការណ៍ ឬលកខ�ណឌ នាក្រៅពួលអនាគត អាចុះក្រៅធូ�ឲ្យយ�កុមហុ�ន៍�ញ្ជីឈ�ន់៍ិរន៍តរភាពួផ្ទៃន៍អាជ�វ 

កមះ ។

• វាយតផ្ទៃមាក្រៅល�ការ�ងាា ញផ្ទៃន៍ទី�មង្គ ់ន៍ិង្គ�ាះមសារផ្ទៃន៍របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�ទា�ង្គមូល ដែ�លរមួ�ញូី្ជីលទា�ង្គ                 ការលាត�តដ្ឋាង្គពួត័ម៌ាន៍ ន៍ិង្គវាយតផ្ទៃមាថាក្រៅត�

របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�បាន៍�ងាា ញពួ���តិ�តតិការ ន៍ិង្គ�ពួះតតិការណ៍             ពាកព់ួន័៍ធកុ�ង្គអតុន៍យ័ ដែ�លអាចុះសក្រៅ�មចុះបាន៍នូ៍វការ�ងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ���៏តះម

�តូវ ។

ក្រៅយ�ង្គ�ា� � �ិល់ពួត័ម៌ាន៍ជូន៍អុកទីទួីល��ស�តូវក្រៅល�អភិបិាលកចីិុះ សិ�ពួ��ញ្ញាា ក្រៅ�េង្គក្រៅទីៀត វសិាលភាពួ ន៍ងិ្គក្រៅពួលក្រៅវលា    ដែ�លបាន៍ក្រៅ�គាង្គទី�កស�មា�ក់ារក្រៅធូ�សវន៍កមះ ន៍ងិ្គការ  

រកក្រៅ��ញ�ញ្ញាា ជាសារវន៍តក្រៅ�េង្គក្រៅទីៀតដែ�លមាន៍រមួ�ញូី្ជីលទា�ង្គ ចុះ�ណ� ចុះ�ូ�ខ្នាតផ្ទៃន៍ការ�គ��់គង្គផ្ទៃ�ៃកុ�ង្គដែ�លបាន៍រកក្រៅ��ញកុ�ង្គអ���ង្គក្រៅពួលក្រៅធូ�សវន៍កមះ ។

ត�ណ្តាង្គ�កុមហុ�ន៍ លោ�ភីីអ្នឹមជ្ជីីី លោ�មបូឌា ចំកាត់

តាំំង	យុកហិូ�ង

Partner

រាជធាន៍�ភិុ�ក្រៅពួញ �ពួ�រាជាណ្តាចុះ�កកមុ�ជា

ផ្ទៃថិៃទី� ១៨ ដែ�ម�នា ឆុ្នាំ�២០២១

របាយកា�រណ្ណ៍រប័ស្ថា់ស្ថាវិនការឯការ�ជ្ញា្យា របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាា�នភិ�ពហិិរញ្ញញវិត្តា� 

ន�ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ�� ២០២០

បំណុ្ឌិល ន�ងមូលធនបំណុ្ឌិល

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

កំណៈត់

សម្មាា�ល់

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

៦,៦៦២,២០៥ 

១,៦៣០,០០០ 

២២៧,២៩៩,៥១៩ 

១,៥៥៩,៨៣៧ 

២,៤៤១,៣៥៧ 

៤៣០,០៩៦ 

១,៨០០,២៤៩

១៣,៨៥៣,០២១ 

១,៦១៨,០០០ 

២២៦,៥៨៥,២៤៦ 

១0,៦៦៣,១៨៣ 

៣,១៣៥,៦៦៨ 

២១០,៦៩២ 

១,០២០,៤៨៩

១,៦៣៤,៨៩៧ 

៤00,00០  

៥៥,៧៧៩,០២៣ 

៣៨២,៧៨២ 

៥៩៩,១០៦ 

១០៥,៥៤៥ 

៤៤១,៧៧៩

៣,៤២៤,៧២៧ 

៤០0,000 

៥៦,០១៦,១៣០ 

៤១១,១៧០ 

៧៧៥,១៩៦ 

៥២,០៨៧ 

២៥២,២៨៤

៦១,៣៣១,៥៩៤ ៥៩,៣៤៣,១៣២ ២៤៨,០៨៦,២៩៩ ២៤១,៨២៣,២៦៣

៦ 

៧ 

៨ 

៩ 

១០ 

១១ 

១៥

សាចុះ�់បាក ់និ៍ង្គសាចុះ�់បាកស់មមូល

�បាកត់មើល់តាមចុះា� ់

ឥណទាន៍�ិល់�ល់អតិថិិជន៍ - ស�ទីធ

�ទីពួយសកមះក្រៅ�េង្គៗ

�ទីពួយ និ៍ង្គ�រកិាខ រ

�ទីពួយសកមះអរ�ូ�

ពួន៍ធពួន៍ារជា�ទីពួយសកមះ - ស�ទីធ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ទ្រ�ពុយ�កមម

ទ្រ�ពុយ�កមម�រុបុ

១៨២,៥១៨,៧៩៨ 

២,៨២០,៧៧២ 

២១៨,១១០ 

២,៩២១,២៦៦ 

១៨៨,៤៧៨,៩៤៦ 

៣២,២៩៦,០០០ 

១,០១៦,១១៤ 

១៩,៥៩៥,៥៦៨ 

  ៤៣៦,៦៣៥ 

៥៣,៣៤៤,៣១៧

១៧៩,៦៨៤,៩៥៥ 

៣,២៨៥,៦០៨ 

១៧៤,៦២៣ 

២,០៨៣,៨៣៤ 

១៨៥,២២៩,០២០ 

៣២,២៩៦,០០០ 

- 

៣០,៥៩៥,៧២៨ 

(៣៤,៤៤៩) 

៦២.៨៥៧.២៧៩

៤៤,៧៨៩,៨៨៩ 

៦៩២,២១៥ 

៥៣,៥២៤ 

៧១៦,៨៧៥ 

៤៦,២៥២,៥០៣ 

៨,០០០,០០០ 

២៥១,៩៥៩ 

៤,៨៣៨,៦៧០ 

- 

១៣,០៩០,៦២៩

៤៤,៤២១,៤៩៧ 

៨១២,២៦៤ 

៤៣,១៧០ 

៥១៥,១៦៣ 

៤៥,៧៩២,០៩៤ 

៨,០០០,០០០ 

- 

៧,៥៣៩,៥០០ 

- 

១៥,៥៣៩,៥០០

៦១,៣៣១,៥៩៤

ក�ណតស់មាគ ល់ដែ�លភីា�ជូ់ន៍ក្រៅន៍� គឺជាដែ�ុកមយួផ្ទៃន៍របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� ។ 

៥៩,៣៤៣,១៣២ ២៤៨,០៨៦,២៩៩ ២៤១,៨២៣,២៦៣

១២ 

១៣ 

១៤ 

១៥ 

១៦ 

១៧

�បាកក់មី�

��ណ� លក្រៅ�េង្គៗ

ស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅល�អតុ��ក្រៅយាជន៍ន៍៍ិក្រៅយាជិត

��ណ� លពួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ក្រៅណញ

ប់ំណៈុលសរុប់

មូលធន

ក្រៅ��មទី�ន៍

ទី�ន៍��មុង្គតាម�ទី�បញ្ជីញតតិ

�បាកច់ុះ�ក្រៅណញរកាទី�ក

លក្រៅមអៀង្គពួ�ការ�ិូររ�ូិយ�ណណ

ម្មូលធិនសរុប់

បំណុ្ឌិល ន�ង មូលធន�រុបុ



38 39របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាា�នភិ�ពហិិរញ្ញញវិត្តា� 

របា
យ

កា�
រណ្ណ

៍ស្ថា
ាីពីប័

តែ�មី
ប័�

មីួល
មីូល

ធិន
ស្ថា

�មី
�ប័

់កា�
រិយ

ប័រ
ិក្រៅ�

េទតែ
ដ្ឋាល

បា
នប័

ញ្ញ
េប័់ម្លៃ

ថិៃទ
ី ៣

១ 
តែខ្ព

 ធិ
ំ� ឆ្នាំ

ំ��២
០២

០

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

កំណៈត់

សម្មាា�ល់

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

៤៩,៣៩៨,២២៤ 

(១២,៦៦៦,២០៨) 

៣៦,៧៣២,០១៦ 

១,៥១៩,៤៥៥ 

៣៨,២៥១,៤៧១ 

(១,៤៨៩,១២៦) 

(១២,៦៨៧,៦១០) 

(៩,០៤១,១៥៨) 

១៥,០៣៣,៥៧៧ 

(៣,០៣៧,០៣១) 

១១,៩៩៦,៥៤៦ 

៦៤៥,៤៧៥

៥២,៤៤៦,៣៦១ 

(១៥,២២៧,៦៨៥) 

៣៧,២១៨,៦៧៦ 

១,៨២៥,១០៦ 

៣៩,០៤៣,៧៨២ 

(២,៥១៥,៩១៣) 

(១៣,២៧០,២៤៤) 

(៩,៨៩៦,២៥៣) 

១៣,៣៦១,៣៧២ 

(៣,៣៧៧,៣២៦) 

៩.៩៨៤,០៤៦ 

(៤៧១,០៨៤)

១២,១៩១,០៧២ 

(៣,១២៥,៩១៥) 

៩,០៦៥,១៥៧ 

៣៧៤,៩៨៩ 

៩.៤៤០,១៤៦ 

(៣៦៧,៥០៤) 

(៣,១៣១,១៩៧) 

(២,២៣១,២៨៣) 

៣,៧១០,១៦២ 

(៧៤៩,៥១៤) 

២,៩៦០,៦៤៨ 

-

១២,៨៦៣,៩៥៩ 

(៣,៧៣៥,០២២) 

៩,១២៨,៩៣៧ 

៤៤៧,៦៥៩ 

៩,៥៧៦,៥៩៦ 

(៦១៧,០៩៩) 

(៣,២៥៤,៩០៤) 

(២,៤២៧,៣៣៧) 

៣,២៧៧,២៥៦ 

(៨២៨,៣៨៥) 

២,៤៤៨,៨៧១ 

-

២,៤៤៨,៨៧១ ២,៩៦០,៦៤៨ ៩,៥១២,៩៦២ ១២,៦៤២,០២១

១៨ 

១៩ 

២០ 

២១ 

២២ 

២៣ 

១៥

ចុះ�ណូលពួ�ការ�បាក់

ចុះ�ណ្តាយក្រៅល�ការ�បាក់

ចុះ�ណូលការ�បាក-់ ស�ទីធ

ចុះ�ណូលពួ���តិ�តតិការក្រៅ�េង្គៗ

ចំលោណៈញព្ីគ្រប់តិប់តិិការសុ�ធ

ខ្នាត�ង្គក់្រៅល�ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា�ទីពួយសកមះហិរញ្ជីញ វតុ�-ស�ទីធ

ចុះ�ណ្តាយក្រៅល���គគលិក

ចុះ�ណ្តាយក្រៅ�េង្គៗ

គ្របាក់ចំលោណៈញម្មុនដ្ឋកព្នធ

ចុះ�ណ្តាយពួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ក្រៅណញ

ចំលោណៈញសុ�ធសគ្រម្មាប់់ការិយប់រិលោចេ�

លទីធ�លលមអតិក្រៅ�េង្គៗ

លក្រៅមអៀង្គក្រៅល�ការ�តូររ�ូិយ�ណ័ណ

លទីធ�លលមអតិសរ��ស�មា�ក់ារយិ�រកិ្រៅចុះិទី

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ចំណៈូលព្ីគ្រប់តិប់តិិការ

ទ្រ�ពុយ�កមម�រុបុ

ពា
ន់លោ
រៀល

(កំ
ណៈ

តស់
ម្មា
ា�ល
	់៥
)

ពា
ន់លោ
រៀល

(កំ
ណៈ

តស់
ម្មា
ា�ល
	់៥
)

ពា
ន់លោ
រៀល

(កំ
ណៈ

តស់
ម្មា
ា�ល
	់៥
)

ពា
ន់លោ
រៀល

(ក
ណៈ

ត់ស
ម្មា
ា�ល់
	៥
)

ពា
ន់លោ
រៀល

(ក
ណៈ

ត់ស
ម្មា
ា�ល
	់៥
)

៤០
,៧

០២
,២

៩៦
 

១១
,៩

៩៦
,៥

៤៦
 - 

៦៤
៥,

៤៧
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១២
,៦

៤២
,០

២
១ 

៥
៣
,៣
៤
៤
,៣
១
៧

 

៥៣
,៣

៤៤
,៣

១៧
 

៩,
៩៨

៤,
០៤

៦ - 

(៤
៧

១,
០៨

៤)
 

៩,
៥១

២
,៩

៦២
 

៦
២
,៨
៥
៧
,,២

៧
៩

៧
,៤

៨៦
,៩

៨៤
 

១១
,៩

៩៦
,៥

៤៦
 

១១
២

,០
៣

៨ - 

១២
,១

០៨
,៥

៨៤
 

១
៩
,៥
៩
៥
,៥
៦
៨

 

១៩
,៥

៩៥
,៥

៦៨
 

៩,
៩៨

៤,
០៤

៦ 

១,
០១

៦,
១១

៤ - 

១១
,០

០០
,១

៦០
 

៣
០
,៥
៩
៥
,៧

២
៨

១០
,១

២
៩,

៩៨
១ 

២
,៩

៦០
,៦

៤៨
 - - 

២
,៩

៦០
,៦

៤៨
 

១
៣
,០
៩
០
,៦
២
៩

 

១៣
,០

៩០
,៦

២
៩ 

២
,៤

៤៨
,៨

៧
១ - - 

២
,៤

៤៨
,៨

៧
១ 

១
៥
,៥
៣
៩
,៥
០
០

១,
៨៥

០,
៥២

៨ 

២
,៩

៦០
,៦

៤៨
 

២
៧

,៤
៩៤

 - 

២
,៩

៨៨
,១

៤២
 

៤
,៨
៣
៨
,៦
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									នាម្លៃថិៃ�ី	៣១	តែខ្ព	ធិុ�	(ក�ណតស់មាគ ល់ ៦)
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២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០ ២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០
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ក�ណតស់មាគ ល់ដែ�លភីា�ជូ់ន៍ក្រៅន៍� គឺជាដែ�ុកមយួផ្ទៃន៍របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� ។ 



42 43របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

កា�ណ្ណត្ត់ស្ថាមីគ�ល់ក្រៅលើរបាយកា�រណ្ណ៍ហិិរញ្ញញវិត្តា� កា�ណ្ណត្ត់ស្ថាមីគ�ល់ក្រៅលើរបាយកា�រណ្ណ៍ហិិរញ្ញញវិត្តា�

ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០ ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០
ក�ណតស់មាគ ល់ខ្នាង្គក្រៅ�កាម គឺជាដែ�ុកមយួផ្ទៃន៍របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� ន៍ិង្គគួរអាន៍

រមួន៍ះង្គរបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�ដែ�លបាន៍ភីា�ជ់ាមយួក្រៅន៍� ។ 

១. ព័ត្ត៌មី�នអា�ពី�កាុមីហិុុន

ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� ក្រៅ�កាតថ់ា (“�កុមហុ�ន៍”) ជា�គះ�សុាន៍ម��កូ

ហិរញ្ជីញ វតុ�ដែ�ល�តូវបាន៍ �ក្រៅង្គើ�តក្រៅ��ង្គកុ�ង្គ�ពួ�រាជាណ្តាចុះ�កកមុ�ជា ន៍ិង្គបាន៍ចុះ���

ញី្ជី�ជាមយួ�កសួង្គពាណិជីកមះ កុ�ង្គទី�មង្គជ់ា �កុមហុ�ន៍ឯកជន៍ទីទីួល��ស�តូវ

មាន៍ក�មតិ ក្រៅ�កាម�ញី្ជី�ពាណិជីកមះក្រៅល� Co. ២១៣៣ KH/២០១៥ ចុះ��ផ្ទៃថិៃទី� 

១៧ ដែ� មថិិ�នា ឆុ្នាំ� ២០១៥ ។  �កុមហុ�ន៍ បាន៍ទីទួីលអាជាា �ណ័ណ ពួ�ធនាគារ 

ជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា ក្រៅ��មប ���តិ�តតិការជា  �គះ�សុាន៍ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ក្រៅ�ផ្ទៃថិៃទី� ១១ ដែ� 

ស�ហា ឆុ្នាំ� ២០១៥ ។ 

�កមុហុ�ន៍ក្រៅធូ���ត�ិតតកិារកុ�ង្គ ៥១ ការយិាល័យ ដែ�លមាន៍ទី�តា�ង្គសុិតក្រៅ�កុ�ង្គរាជធាន៍� 

ភិុ�ក្រៅពួញ ន៍ិង្គតាម�ណ្តាត ក្រៅ�តតចុះ�ន៍ួន៍ ១៨ រមួមាន៍ ក្រៅ�តត តាដែកវ ផ្ទៃ�ពួដែវង្គ ក្រៅពាធ�សាត ់

ក�ពួង្គច់ាម ក�ពួត ក្រៅសៀមរា� សូាយក្រៅរៀង្គ មណឌ លគរិ � ក�ពួង្គស់ុឺ ក�ពួង្គឆុ់្នាំ�ង្គ ក�ពួង្គធ់� 

�នាៃ យមាន៍ជយ័ បាត�់��ង្គ �ពួ�វហិារ �កក្រៅចុះ� សៃះង្គដែ�តង្គ រតន៍គរិ � ន៍ងិ្គ�ពួ�ស�ហន៍� ។

សកមះភាពួចុះមបង្គៗរ�ស់�កមុហុ�ន៍ គកឺារ�ិល់កមី� តាមរយ�ទី�សុាកក់ារកណិ្តាល 

រ�ស់�ាួន៍ក្រៅ�រាជធាន៍�ភិុ�ក្រៅពួញ ន៍ិង្គតាមការយិាល័យក្រៅ�េង្គៗក្រៅទីៀតរ�ស់�កុមហុ�ន៍ 

កុ�ង្គ�ពួ�រាជាណ្តាចុះ�កកមុ�ជា ក្រៅ��មប ��ក្រៅង្គើ�ន៍ក�មតិជ�វភាពួរ�ស់                ��ជាជន៍ 

កុ�ង្គ�រ�ិទីអភិវិឌ្ឍឍន៍ជ៍ន៍�ទី ។

ការយិាល័យកណ្តាត លរ�ស់�កមុហុ�ន៍មាន៍ទី�តា�ង្គសុិតក្រៅ� អគារក្រៅល� ៩៥មហាវថិិ�

�ពួ�ម�ន៍�វង្គេ ដែកង្គ�ាូវក្រៅល� 118 សងាើ តម់ក្រៅនារមយ �ណឌ 7មករា រាជធាន៍�ភុិ�ក្រៅពួញ ។

គិត�តះមផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ ឆុ្នាំ� ២០១៩ �កុមហុ�ន៍មាន៍��គគលិកចុះ�ន៍ួន៍៥៤៧ នាក ់

(ផ្ទៃថិៃទី�៣១ ដែ�ធុូ ឆុ្នាំ�២០១៩: ៦២២ នាក)់ ។

២. មីូលដ្ឋាា�នម្លៃន�ណ្ណក្រៅនយ្យា

របាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ�រ�ស់�កមុហុ�ន៍ �តូវបាន៍ក្រៅរៀ�ចុះ�ក្រៅ��ង្គក្រៅដ្ឋាយអន៍�ក្រៅលាមក្រៅ� តាម 

សតង្គដ់្ឋាររបាយការណ៍ទាកទ់ីង្គន៍ះង្គហរិញ្ជីញ វតុ�អនិ៍រជាតផិ្ទៃន៍កមុ�ជា ស�មា�ស់ហ�គាស 

ធន៍តូចុះ និ៍ង្គមធយម (ស.រ.ទី.ហ.អ.ក) ។

របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� ក្រៅន៍��តូវបាន៍អន៍�ម័តក្រៅដ្ឋាយ�កុម��ះកាភិិបាល ន៍ិង្គ 

�តល់សិទីិធ�ាយក្រៅ�ផ្ទៃថិៃទី� ១៨ ដែ� ម�នា ឆុ្នាំ� ២០២១ ។

ពួត័ម៌ាន៍លមអតិទាកទ់ីង្គន៍ះង្គក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយគណក្រៅន៍យយស�ខ្នាន៍់ៗ  រ�ស់�កុមហុ�ន៍ 

�តូវបាន៍លាត�តដ្ឋាង្គកុ�ង្គក�ណតស់មាគ ល់២៧ ។

 

៣. រូប័ិយប័័ណ្ណណមុីខ្ពង្គ�រ និង្គរូប័ិយប័័ណ្ណណស្ថា�មី�ប័់កា�ណ្ណត្ត់ប័ង្គា�ញ

�កមុហុ�ន៍ក្រៅធូ���ត�ិតតកិារ ន៍ងិ្គកត�់តារាល់�ញី្ជី�គណក្រៅន៍យយរ�ស់�ាួន៍ជា�បាក�់�លាា

រអាក្រៅមរកិ ។  អុក�គ��់គង្គកប៏ាន៍ក�ណតថ់ា �បាក�់�លាា រអាក្រៅមរកិជារ�ូិយ�ណ័ណ   

ម��ងារ ន៍ិង្គជារ�ូិយ�ណណ័ ស�មា�ក់្រៅធូ�ការ�ងាា ញ ក្រៅ�ពា�វា�ា���ញី្ញា�ង្គពួ�សារធាត�

ក្រៅស�ាកិចុះីផ្ទៃន៍��ភិពួ�ពួះតតិការណ៍ និ៍ង្គកាល�ក្រៅទីស�រ�ស់�កុមហុ�ន៍ ។

របាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ�ក្រៅន៍� �តូវបាន៍�ងាា ញជា�បាក�់�លាា រអាក្រៅមរកិ ដែ�លជារ�ូយិ 

�័ណណ ម��ងាររ�ស់�កុមហុ�ន៍ ។  តួក្រៅល�ទា�ង្គអស់�តូវបាន៍�ង្គគត់ចុះ�ន៍ួន៍មួយ 

��លាា រអាក្រៅមរកិ ឬមយួពាន៍ក់្រៅរៀលដែ�លជិត����ត ក្រៅ��មនិ៍�ូក្រៅចុុះ�ក្រៅទីល���តាដែតមាន៍

ការ�ងាា ញក្រៅ�េង្គពួ�ក្រៅនា� ។

៤. កា�របាាន់ស្ថាម�ន និង្គកា�រវិិនិ�េ័យ

ក្រៅ�កុ�ង្គការក្រៅរៀ�ចុះ�របាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ�ក្រៅន៍� អុក�គ��់គង្គក្រៅធូ�ការវនិ៍ចិិុះយ័ បាា ន៍ស់ាះ ន៍ 

ន៍ងិ្គសន៍ះតដែ�លមាន៍�ល�ា�ពាល់�ល់ការអន៍�វតតនូ៍វក្រៅគាល ន៍ក្រៅយាបាយគណក្រៅន៍យយ 

ន៍ងិ្គចុះ�នួ៍ន៍ផ្ទៃន៍�ទីពួយសកមះ ��ណ� ល ចុះ�ណូល ន៍ងិ្គ    ចុះ�ណ្តាយដែ�លបាន៍រាយការណ៍ 

។  លទីធ�លជាកដ់ែសតង្គអាចុះ��សពួ�ការបាា ន៍ស់ាះ ន៍ទា�ង្គក្រៅនា� ។ 

ការបាា ន៍់សាះ ន៍ ន៍ិង្គការសន៍ះត់ដែ�លពាក់ពួ័ន៍ធ �តូវបាន៍�តួតពិួន៍ិតយជា��ចា� ។  

ការដែកដែ��ក្រៅល�ការបាា ន៍ស់ាះ ន៍ �តវូបាន៍ទីទួីលសាគ ល់តាមវធិសិាន្ត្រីសតទីសេន៍�វស័ិយ។

ពួ័ត៌មាន៍អ�ពួ�ភាពួមិន៍ចុះាស់លាស់ផ្ទៃន៍ការសន៍ះត  ន៍ិង្គការបាា ន៍់សាះ ន៍ 

ដែ�លមាន៍ហានិ៍ភិយ័ជាសារវនិ៍ ដែ�លអាចុះក្រៅធូ�ឲ្យយមាន៍និ៍យត័ភាពួក្រៅ�កុ�ង្គការយិ

�រកិ្រៅចិុះទី �ញី្ជី�ក់្រៅ�ផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធូុ ឆុ្នាំ� ២០២០ �តូវបាន៍ក�ណត�ូ់ចុះខ្នាង្គក្រៅ�កា

មទាកទ់ីង្គន៍ះង្គ ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាផ្ទៃន៍ឧ�ករណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� ។

• ក�ណតស់មាគ ល់ ២៧(�)(vii) ៖ ការក�ណតអ់តតសញ្ញាញ ណន៍ិង្គការវាស់ដែវង្គ

ក្រៅល�ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា ។

៥. កា�រប័ត�ររូប័ិយប័័ណ្ណណពី�បាកា់ដ្ឋាុលៃ�រអា�ក្រៅមីរិកាក្រៅទៅជ្ញា��បាកា់ក្រៅរៀល

របាយការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ� �តូវបាន៍�ងាា ញជា�បាក�់�លាា រអាក្រៅមរកិ ។  ការ�តូររ�ូយិ�័

ណណ ពួ��បាក�់�លាា រអាក្រៅមរកិ ក្រៅ�ជា�បាកក់្រៅរៀល �តវូបាន៍ក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គក្រៅ��មប �អន៍�វតតក្រៅ�តា

មក្រៅគាលការណ៍ដែណនា�រ�ស់ធនាគារជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា ពាកព់ួន័៍ធន៍ះង្គការក្រៅរៀ�ចុះ� ន៍ិង្គ 

ការក�ណត�់ងាា ញក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� ។

�ទីពួយសកមះ ន៍ិង្គ��ណ� ល�តូវបាន៍�តូរតាមអ�តា នាកាល�រកិ្រៅចិុះទីរាយការណ៍ ។  

របាយការណ៍លទីធ�លលមអតិ ន៍ងិ្គរបាយការណ៍ល�ហូរទីះក�បាក�់តវូបាន៍�តូរក្រៅ�ជា 

�បាកក់្រៅរៀល ក្រៅដ្ឋាយក្រៅ����បាស់ អ�តាមធយមក្រៅ�កុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចិុះទី ។  ភាពួ��សគុាដែ�ល

ក្រៅក�តក្រៅ��ង្គពួ�ការ�តូររ�ូយិ�ណ័ណ  �តវូបាន៍ទីទីលួសាគ ល់ជា “លក្រៅមអៀង្គពួ�ការ�តូររ�ូយិ�ណ័ណ ” 

ក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍លទីធ�លលមអតិ ។

៦. ស្ថា��់�បាកា់ និង្គស្ថា��់�បាកា់ស្ថាមីមីូល

(ក)	 �ច់គ្របាក់	លោ�កុ�ងម្លៃដ្ឋ

ម្លៃថិៃ�ី	៣១	តែខ្ព	ធិុ�

(ខ្ព)	 គ្របាក់ប់លោញ្ញញើលោ�ធិនាគារនានា

៥. កា�រប័ត�ររូប័ិយប័័ណ្ណណពី�បាកា់ដ្ឋាុលៃ�រអា�ក្រៅមីរិកាក្រៅទៅជ្ញា��បាកា់ក្រៅរៀល (ត្ត)

�កុមហុ�ន៍ក្រៅ����បាស់អ�តា�តូររ�ូិយ�ណ័ណ �ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

              	អគ្រតាំនាកាលប់រិលោចេ�

      	 រាយការណៈ៍																                                          អគ្រតាំម្មធិ�យម្ម

  ផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ ឆុ្នាំ� ២០២០ ១ ��លាា រអាក្រៅមរកិ = ៤,០៤៥  ក្រៅរៀល        ៤,០៧៧  ក្រៅរៀល

  ផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ ឆុ្នាំ� ២០១៩ ១ ��លាា រអាក្រៅមរកិ = ៤,០៧៥  ក្រៅរៀល                    ៤,០៥២  ក្រៅរៀល 

 

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

៤២,៨៩៣ 

១,៣៦៥,៤១៩ 

១,៤០៨,៣១២

២៨,៤៧៣ 

១,៣៩០,៦០២ 

១,៤១៩,០៧៥

១០,៥២៦ 

៣៣៥,០៧២ 

៣៤៥,៥៩៨

៧,០៣៩ 

៣៤៣,៧៨៣ 

៣៥០,៨២២

ការយិាល័យកណ្តាត ល

សាខ្នា

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

៤,៤៨៣,៥៦៤ 

៧៧០,៣២៩ 

៥,២៥៣,៨៩៣ 

៦,៦៦២,២០៥

៩,៨៧៦,១៩៩ 

២,៥៥៧,៧៤៧ 

១២,៤៣៣,៩៤៦ 

១៣,៨៥៣,០២១

១,១០០,២៦១ 

១៨៩,០៣៨ 

១,២៨៩,២៩៩ 

១,៦៣៤,៨៩៧

២,៤៤១,៥៨២ 

៦៣២,៣២៣ 

៣,០៧៣,៩០៥ 

៣,៤២៤,៧២៧

គណន៍�សន៍េ �

គណន៍�ចុះរន៍ត

សាចុះ�់បាក ់និ៍ង្គសាចុះ�់បាក ់សមមូល- ��ល

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក



44 45របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

កា�ណ្ណត្ត់ស្ថាមីគ�ល់ក្រៅលើរបាយកា�រណ្ណ៍ហិិរញ្ញញវិត្តា� កា�ណ្ណត្ត់ស្ថាមីគ�ល់ក្រៅលើរបាយកា�រណ្ណ៍ហិិរញ្ញញវិត្តា�

ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០ ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

(ខ្ព) �បាកា់ប័ក្រៅញ្ញញើក្រៅនៅធិន���រន�ន� (ត្ត)

�បាក�់ក្រៅញ្ជីញ �រក្រៅ�ធនាគារនានា �តូវបាន៍វភិាគ�ដែន៍ុម�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

៨. ឥណ្ណទ�ន�ាល់ដ្ឋាល់អាត្តិថិិជ្ញាន - ស្ថាុទធ

៧. �បាកា់ត្តមីកល់ត្ត�មី�្បា�ប័់

ក្រៅយាង្គតាម��កាសរ�ស់ធនាគារជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា ក្រៅល� ធ៧-០១-១៣៦ ចុះ��ផ្ទៃថិៃទី� ១៥ ដែ� ត�លា ឆុ្នាំ� ២០០១ �គះ�សុាន៍ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ត�មូវឲ្យយរកា�បាកត់មើល់តាមចុះា�ច់ុះ�

ន៍ួន៍ ៥% ផ្ទៃន៍ក្រៅ��មទី�ន៍រ�ស់�ាួន៍ ។  �បាកត់មើល់ក្រៅន៍� គឺមនិ៍អាចុះក្រៅ����បាស់កុ�ង្គ��តិ�តតិការ��ចា�ផ្ទៃថិៃរ�ស់�ាួន៍បាន៍ក្រៅ��យ �ា�ដែន៍ត�កុមហុ�ន៍អាចុះ�កវញិបាន៍ ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�ល�កុម

ហុ�ន៍សក្រៅ�មចុះចិុះតតឈ�ក់្រៅធូ�អាជ�វកមះ ក្រៅ�កុ�ង្គ �ពួ�រាជាណ្តាចុះ�កកមុ�ជា ក្រៅដ្ឋាយសះ័�គចិុះតត ។  

�បាកត់មើល់ក្រៅន៍�ទីទីួលបាន៍អ�តាការ�បាក ់០.០៦% (២០១៩: ០.៥០%) កុ�ង្គមយួឆុ្នាំ� ។

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

៣,០៧៣,៩០៥

(i)		 តាំម្មកាលកំណៈត់

កុ�ង្គរយ�ក្រៅពួល ១ ដែ�

(ii)		 តាំម្ម�ំនាក់�ំនង

ភាគ�ពាកព់ួន័៍ធ

ភាគ�មនិ៍ពាកព់ួន័៍ធ

(iii)	 តាំម្មអគ្រតាំការគ្របាក់	(កុ�ង	១	ឆ្នាំំ�ំ)	៖

គណន៍�សន៍េ �

គណន៍�ចុះរន៍ត

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

១,២៨៩,២៩៩ ១២,៤៣៣,៩៤៦ ៥,២៥៣,៨៩៣

២,០៤៦,៦៣៣ 

១,០២៧,២៧២ 

៣,០៧៣,៩០៥

២០២០

០.០០% - ០.៨០% 

០.០០% - ២.០០%

២០១៩

០.០០% - ០.៨០% 

០.០០% - ២.០០%

៦៦៣,០៥៣ 

៦២៦,២៤៦ 

១,២៨៩,២៩៩

៨,២៧៨,៦៣០ 

៤,១៥៥,៣១៦ 

១២,៤៣៣,៩៤៦

២,៧០១,៩៤១ 

២,៥៥១,៩៥២ 

៥,២៥៣,៨៩៣

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

២២៩,៣២៣,៩១៤ 

១,០៨១,៦០៣ 

២៣០,៤០៥,៥១៧ 

(៣,២០៨,៤២៧) 

២,៥៣៧,២៩៩ 

(៣៣៧,៤៣១) 

២២៩,៣៩៦,៩៥៨ 

(២,០៩៧,៤៣៩) 

២២៧,២៩៩,៥១៩

២២៨,៦០៧,០៧០ 

១,៣១៩,៤២២ 

២២៩,៩២៦,៤៩២ 

(២,៩៦៤,៨៩៦) 

២,៥៣៦,៣៦១ 

(៣៨៥,៥៣៣) 

២២៩,១១២,៤២៤ 

(២,៥២៧,១៧៨) 

២២៦,៥៨៥,២៤៦

៥៦,២៧៥,៨០៧ 

២៦៥,៤២៤ 

៥៦,៥៤១,២៣១ 

(៧៨៧,៣៤៤) 

៦២២,៦៥០ 

(៨២,៨០៥) 

៥៦,២៩៣,៧៣២ 

(៥១៤,៧០៩) 

៥៥,៧៧៩,០២៣

៥៦,៥១៥,៩៦៣ 

៣២៦,១៨៦ 

៥៦៨៤២,១៤៩ 

(៧៣២,៩៧៨) 

៦២៧,០៣៦ 

(៩៥,៣១១) 

៥៦,៦៤០,៨៩៦ 

(៦២៤,៧៦៦) 

៥៦,០១៦,១៣០

ឥណទាន៍ ��គគល

ឥណទាន៍ ��គគលិក

កផ្ទៃ�មក្រៅជ�ង្គសារមនិ៍ទាន៍ច់ាតជ់ាចុះ�ណូល

ការ�បាក�់ង្គគរ�តូវទីទូីល

ការកត�់តា�ង្គគរក្រៅ��ង្គវញិផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាការ�បាក់

ឥណទាន៍�ិល់�ល់អតិថិិជន៍- ��ល

�ក: ស�វធិាន៍ធន៍ឱ្យន៍ភាពួតផ្ទៃមា

ឥណទាន៍អតិថិិជន៍-ស�ទីធ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

១,៨០៦,២៥២ 

១,៧៩៨,១៧២ 

(១,៥៣៤,១០៧) 

២៧,១២២ 

២,០៩៧,៤៣៩

២,០៩៧,៤៣៩ 

២,៩១៥,៨៦២ 

(២,៤៦៧,១៦០) 

(១៨,៩៦៣) 

២,៥២៧,១៧៨

៤៤៩,៥៤០ 

៤៤៣,៧៧៤ 

(៣៧៨,៦០៥) 

- 

៥១៤,៧០៩

៥១៤,៧០៩ 

 ៧១៥,១៩៨ 

(៦០៥,១៤១) 

- 

៦២៤,៧៦៦

នាផ្ទៃថិៃទី� ១ ដែ� មករា

ស�វធិាន៍ធន៍កុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចុះិទី 

 (ក�ណតស់មាគ ល់ ២១)

ស�វធិាន៍ធន៍ល��ក្រៅចាលកុ�ង្គ  

   ការយិ�រកិ្រៅចុះិទី

លក្រៅមអៀង្គក្រៅល�ការ�តូររ�ូិយ�ណ័ណ

នាផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ 

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ក�ណតស់មាគ ល់ដែ�លភីា�ជូ់ន៍ក្រៅន៍� គឺជាដែ�ុកមយួផ្ទៃន៍របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� ។ 

សំវិធានធិនខាតប់ង់ជាគ្រកុម្ម
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៨. ឥណ្ណទ�ន�ាល់ដ្ឋាល់អាត្តិថិិជ្ញាន - ស្ថាុទធ

ឥណទាន៍�ិល់�ល់អតិថិិជន៍�តូវបាន៍វភិាគ�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

៨. ឥណ្ណទ�ន�ាល់ដ្ឋាល់អាត្តិថិិជ្ញាន - ស្ថាុទធ

ឥណទាន៍�ិល់�ល់អតិថិិជន៍�តូវបាន៍វភិាគ�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

៩. �ទព្យាស្ថាកាមីមក្រៅ�្សង្គៗ

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

៤៩៤,៣៤៦ 

៨៦៤,៨១៧ 

១០,២២៦,២២១ 

២១៧,៨១១,៥៧៤ 

២២៩,៣៩៦,៩៥៨ 

៥១,៧៤៩,៩៥៧ 

៣៦,៩៦៦,២៦៥ 

៩,៧៤៥,០៤១ 

៧,៤០៨,៥៥៤ 

៨,៧៣៤,៧៤៦ 

១១៤.១៧៧,៥០២ 

៦១៤,៨៩៣ 

២២៩,៣៩៦,៩៥៨ 

២២៨,៣១៥,៣៥៥ 

១,០៨១,៦០៣ 

២២៩,៣៩៦,៩៥៨

៣៣២,០៩៥ 

៥២១,២៥៥ 

៩,៦៤៧,៧០០ 

២១៨,៦១១,៣៧៤ 

២២៩,១១២,៤២៤ 

៥៨,៧៣០,៣០២ 

៤០,៦៣៥,១៤៤ 

៩,៣២២,២៣៦ 

៦,៨៣៧,១៧០ 

៨,១៣៨,៧៩៥ 

១០៣,៦១២,៨៤៩ 

១,៨៣៥,៩២៨ 

២២៩,១១២,៤២៤ 

២២៧,៧៦៥,១២៤ 

១,៣៤៧,៣០០ 

២២៩,១១២,៤២៤

១២១,៣១២ 

២១២,២២៥ 

២,៥០៩,៥០២ 

៥៣,៤៥០,៦៩៣ 

៥៦,២៩៣,៧៣២ 

១២,៦៩៩,៣៧៦ 

៩,០៧១,៤៧៦ 

២,៣៩១,៤២១ 

១,៨១៨,០៥០ 

២,១៤៣,៤៩៦ 

២៨,០១៩,០១៩ 

១៥០,៨៩៤ 

៥៦,២៩៣,៧៣២ 

៥៦,០២៨,៣០៨ 

២៦៥,៤២៤ 

៥៦,២៩៣,៧៣២

៨២,១០០ 

១២៨,៨៦៤ 

២,៣៨៥,០៩៣ 

៥៤,០៤៤,៨៣៩ 

៥៦,៦៤០,៨៩៦ 

១៤,៥១៩,២៣៤ 

១០,០៤៥,៧៧១ 

២,៣០៤,៦៣២ 

១,៦៩០,២៧៧ 

២,០១២,០៦៣ 

២៥,៦១៥,០៤៣ 

៤៥៣,៨៧៦ 

៥៦,៦៤០,៨៩៦ 

៥៦,៣០៧,៨១៨ 

៣៣៣,០៧៨ 

៥៦,៦៤០,៨៩៦

(ក)	 តាំម្មកាលកំណៈត់

រយ�ក្រៅពួល ១ ដែ�

២ ក្រៅ� ៣ ដែ�

៤ ក្រៅ� ១២ ដែ�

ក្រៅល�ស ១២ ដែ�

(ខ្ព)	 តាំម្មវិស័យលោសដ្ឋឋកិចេ

វស័ិយកសិកមះ

វស័ិយជ�ន៍ួញ ន៍ិង្គពាណិជីកមះ

វស័ិយក្រៅសវាកមះ

វស័ិយ�ះកជញូី្ជីន៍

វស័ិយស�ណង្គ់

វស័ិយ�គួសារ

វស័ិយក្រៅ�េង្គក្រៅទីៀត

(គ)	 តាំម្ម�ំនាក់�ំនង

អតិថិិជន៍ខ្នាង្គក្រៅ��

ឥណទាន៍��គគលិក

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

(ឃូ)	 តាំម្មអគ្រតាំការគ្របាក់	(កុ�ងម្មួយឆ្នាំំ�ំ)

អតិថិិជន៍ខ្នាង្គក្រៅ��

ឥណទាន៍��គគលិក

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

១,៤៩៩,៨៩០ 

៥៩,៩៤៧ 

១,៥៥៩,៨៣៧

១,៤៩០,៥៣៤ 

១៧២,៦៤៩ 

១,៦៦៣,១៨៣

៣៦៨,០៧១ 

១៤,៧១១ 

៣៨២,៧៨២

៣៦៨,៤៨៨ 

៤២,៦៨២ 

៤១១,១៧០

ចុះ�ណ្តាយ�ង្គម់�ន៍

ក្រៅ�េង្គៗ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០

១២.០០% - ១៨.០០% 

១០.០០%

២០១៩

១៣.២០% - ១៨.០០% 

១០.០០%
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របា
យ

កា�
រណ្ណ

៍ស្ថា
ាីពីប័

តែ�មី
ប័�

មីួល
មីូល

ធិន

របា
យ

កា�
រណ្ណ

៍ស្ថា
ាីពីប័

តែ�មី
ប័�

មីួល
មីូល

ធិន

ស្ថា
�មី

�ប័
់កា�

រិយ
ប័រ

ិក្រៅ�
េទតែ

ដ្ឋាល
បា

នប័
ញ្ញ

េប័់ម្លៃ
ថិៃទ

ី ៣
១ 

តែខ្ព
 ធិ

ំ� ឆ្នាំ
ំ��២

០២
០

១០
. �

ទព
្យា ន

ិង្គប័
រិកា

ា�រ

១០
. �

ទព
្យា ន

ិង្គប័
រិកា

ា�រ

ស្ថា
�មី

�ប័
់កា�

រិយ
ប័រ
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ដ្ឋាល
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នប័
ញ្ញ
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០
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៦៥
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៣
៥,
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៦ - - - 

៦៧
,៦

៤៧
 

៨,
៣

៣
២

 

១២
,៦

៣
១ - - 

២
០,

៩៦
៣

 

៤
៦
,៦
៨
៤
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៧
៨៦
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២
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១ 
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៥,
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៣
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,៥
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៤ 
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៨ 
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50 51របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន
ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០ ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

១១.�ទព្យាស្ថាកាមីមអារូប័ី ១២.�បាកា់កាមីេី (ត្ត)

១២.�បាកា់កាមីេី

ម្លៃថិៃលោដ្ឋើម្ម

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

១,៣៨៨,៥២៤ 

១៥៦,០០២ 

២០,៥៨៤ 

១,៥៦៥,១១០ 

៨១៦,៩៤៨ 

៣០៤,៧៤៧ 

១៣,៣១៩ 

១,១៣៥,០១៤ 

៤៣០,០៩៦

១,៥៦៥,១១០ 

- 

- 

១,៥៦៥,១១០ 

១,១៣៥,០១៤ 

២១៧,៩៤៨ 

១,៤៥៦ 

១,៣៥៤,៤១៨ 

២១០,៦៩២

៣៤៥,៥៧៦ 

៣៨,៥០០ 

- 

៣៨៤,០៧៦ 

២០៣,៣២២ 

៧៥,២០៩ 

- 

២៧៨,៥៣១ 

១០៥,៥៤៥

៣៨៤,០៧៦ 

- 

- 

៣៨៤,០៧៦ 

២៧៨,៥៣១ 

៥៣,៤៥៨ 

- 

៣៣១,៩៨៩ 

៥២,០៨៧

នាផ្ទៃថិៃទី� ១ ដែ� មករា

ការទិីញ�ដែន៍ុម

លក្រៅមអៀង្គពួ�ការ�ិូររ�ូិយ�ណ័ណ

នាផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ

ដ្ឋកៈ	រំលស់ប់ងគរ

នាផ្ទៃថិៃទី� ១ ដែ� មករា 

រ �លស់ ស�មា�ក់ារយិ�រកិ្រៅចុះិទី

លក្រៅមអៀង្គពួ�ការ�ិូររ�ូិយ�ណ័ណ

នាផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ 

តម្លៃម្មៃលោ�ង

នាផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ 

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

១៣៧,៦៣១,២៥៤ 

៤៤,០៣១,២៤៨ 

១៨១,៦៦២,៥០២ 

៨៥៦,២៩៦ 

១៨២,៥១៨,៧៩៨

១២៨,៨៨៨,៧៥១ 

៤៩,៨១៣,៧៥១ 

១៧៨,៧០២,៥០២ 

៩៨២,៤៥៣ 

១៧៩,៦៨៤,៩៥៥

៣៣,៧៧៤,៥៤១ 

១០,៨០៥,២១៤ 

៤៤,៥៧៩,៧៥៥ 

២១០,១៣៤ 

៤៤,៧៨៩,៨៨៩

៣១,៨៦៣,៧២១ 

១២,៣១៤,៨៩៥ 

៤៤,១៧៨,៦១៦ 

២៤២,៨៨១ 

៤៤,៤២១,៤៩៧

សមុន៍ធញ័ាតិ (ក�ណតស់មាគ ល់ ២៤�)

មនិ៍ដែមន៍សមុន៍ធញ័ាតិ

ការ�បាក�់ង្គគរ�តូវទូីទាត់

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

- 

៩៣,១៨១,២៥២ 

៧២,២៥៦,២៥០ 

១៦,២២៥,០០០ 

១៨១,៦៦២,៥០២ 

១៦៥,៤៣៧,៤៩៨ 

១៦,២២៥,០០៤ 

១៨១,៦៦២,៥០២ 

១១២,០៦២,៥០០ 

៦៩,៦០០,០០២ 

១៨១,៦៦២,៥០២

១២,១៣៥,០០០ 

៣០,១៦៨,៧៥១ 

១២០,២៦៣,៧៥២ 

១៦,១៣៤,៩៩៩ 

១៧៨,៧០២,៥០២ 

១៦២,៥៦៧,៥០២ 

១៦,១៣៥,០០០ 

១៧៨,៧០២,៥០២ 

  ៩៩,១០២,៥០០ 

  ៧៩,៦០០,០០២ 

១៧៨,៧០២,៥០២

- 

២២,៨៦៦,៥៦៥ 

១៧,៧៣១,៥៩៥ 

៣,៩៨១,៥៩៥ 

៤៤,៥៧៩,៧៥៥ 

៤០,៥៩៨,១៥៩ 

៣,៩៨១,៥៩៦ 

៤៤,៥៧៩,៧៥៥ 

  ២៧,៥០០,០០០ 

១៧,០៧៩,៧៥៥ 

៤៤,៥៧៩,៧៥៥

៣,០០០,០០០ 

៧,៤៥៨,២៨២ 

២៩,៧៣១,៤៥៩ 

៣,៩៨៨,៨៧៥ 

៤៤,១៧៨.៦១៦ 

៤០,១៨៩,៧៤១ 

៣,៩៨៨,៨៧៥ 

៤៤,១៧៨,៦១៦ 

  ២៤.៥០០,០០០ 

  ១៩,៦៧៨,៦១៦ 

៤៤,១៧៨,៦១៦

(ក)	 តាំម្មកាលកំណៈត់

១ ក្រៅ� ៣ ដែ�

៣ក្រៅ� ១២ ដែ�

១ ក្រៅ� ៥ ឆុ្នាំ�

ក្រៅល�សពួ� ៥ ឆុ្នាំ�

(ខ្ព)	 តាំម្មគ្រប់លោភ័�

��ណ� លជាន៍�់ុស់

អន៍���ណ� ល

(គ)	 តាំម្មរូប់ិយប់័ណៈណ

��លាា រអាក្រៅមរកិ

�បាកក់្រៅរៀល

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

�កុមហុ�ន៍បាន៍ចុះ��កិចុះី�ពួមក្រៅ�ពួៀង្គ�បាកក់មី�ជាមយួអុក�ិល់កមី�ក្រៅ�េង្គៗគុាក្រៅដ្ឋាយមនិ៍មាន៍ការធានា ។  ការសង្គ�បាកក់្រៅ��មនិ៍ង្គ�បាកក់ារ�តូវបាន៍ក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គក្រៅដ្ឋាយដែ�អកក្រៅល�មូលដ្ឋាា

ន៍ក្រៅរៀង្គៗ�ាួន៍��ចា��មាស ឬ ��ចា��ត�មាសតាមកាលវភិាគទូីទាតក់្រៅ�កុ�ង្គកិចុះី�ពួមក្រៅ�ពួៀង្គ�បាកក់មី� ។

កមី��តូវបាន៍វភិាគ�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម�

(ឃូ)	 តាំម្មអគ្រតាំការគ្របាក់	(កុ�ងម្មួយឆ្នាំំ�ំ) ២០២០

៧.០០% - ៨.៨២% 

៨.០០% - ៨.៥០%

២០១៩

៧.០០% - ៨.៨២% 

៨.០០% - ៨.៥០%
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ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន
ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០ ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

១៣.ប័�ណ្ណុលក្រៅ�្សង្គៗ

១៤.ស្ថា�វិិធិ�នធិនក្រៅលើអាត្តា�ប័ក្រៅយះជ្ញាន៍និក្រៅយះជ្ញាិត្ត 

១៤.ស្ថា�វិិធិ�នធិនក្រៅលើអាត្តា�ប័ក្រៅយះជ្ញាន៍និក្រៅយះជ្ញាិត្ត  (ត្ត)

១៥.ពនធក្រៅលើ�បាកា់��ក្រៅណ្ណញ 

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

១៦៣,៧១៧ 

១,៨១៦,៥៩៨ 

៧៤,៦៧៤ 

   ៧៦៥,៧៨៣ 

២,៨២០,៧៧២

៤៣,៧៣៩ 

១,៤៧០,២០៨ 

៦១,៣៧៤ 

១,៧១០,២៨៧ 

៣,២៨៥,៦០៨

៤០,១៧៦ 

៤៤៥,៧៩១ 

១៨,៣២៥ 

១៨៧,៩២៣ 

៦៩២,២១៥

១០,៨១៣ 

៣៦៣,៤៦៣ 

១៥,១៧៣ 

៤២២,៨១៥ 

៨១២,២៦៤

គណន៍��តូវទូីទាត់

ចុះ�ណ្តាយ�ង្គគរ

ពួន៍ធក្រៅ�េង្គៗ�តូវទូីទាត់

��ណ� លក្រៅ�េង្គៗ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

២១៨,១១០១៧៤,៦២៣៥៣,៥២៤៤៣,១៧០ស�ណង្គអត�តភាពួការងារ 

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

៦៦៩,៩១៧ 

៨៩,៤៦៤ 

(៥៤៨,១៧១) 

៦,៩០០ 

២១៨,១១០

២១៨,១១០ 

៥៤២,៦៤៥ 

(៥៨៤,៨៥៨) 

(១,២៧៤) 

១៧៤,៦២៣

១៦៦,៧២៩ 

២២,០៧៩ 

(១៣៥,២៨៤) 

- 

៥៣,៥២៤

៥៣,៥២៤ 

១៣៣,០៩៩ 

(១៤៣,៤៥៣) 

- 

៤៣,១៧០

នាផ្ទៃថិៃទី� 1 ដែ� មករា

ការ�ដែន៍ុមកុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចុះិទី

�បាក�់ង្គក់្រៅ�កុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចុះិទី

លក្រៅមអៀង្គក្រៅល�ការ�ិូរ�ូិយ�ណ័ណ

នាផ្ទៃថិៃទី� 31 ធុូ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

១,៨០០,២៤៩១,០២០,៤៨៩ ៤៤១,៧៧៩២៥២,២៨៤ ពួន៍ធពួន៍ារក្រៅល��ទីពួយសកមះ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅល�អតុ��ក្រៅយាជន៍ន៍៍កិ្រៅយាជតិស�ក្រៅ�ក្រៅ�ក្រៅល� ស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅល�ការទូីទាតស់�ណង្គអត�តភាពួការងារដែ�លត�មវូតាម��កាសក្រៅល� ៤៤៣ ក្រៅចុះញក្រៅដ្ឋាយ�កសួង្គការងារ 

ន៍ិង្គ�ណត� �   �ណ្តាត លវជីិាជ�វ�នាផ្ទៃថិៃទី� ២១ ដែ� កញ្ញាញ  ឆុ្នាំ� ២០១៨ និ៍ង្គក្រៅសចុះកត�ដែណនា�ក្រៅល�០៤២/១៩ ចុះ��ផ្ទៃថិៃទី� ២២ ដែ� ម�នា ឆុ្នាំ� ២០១៩។  

��កាសក្រៅន៍�ត�មូវឲ្យយនិ៍ក្រៅយាជកទា�ង្គអស់ទូីទាត�់បាកស់�ណង្គអត�តភាពួការងារ�ល់ន៍ិក្រៅយាជិតរ�ស់�ាួន៍ �ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

• �បាកអ់ត�តភាពួការងារថិះ�កុ�ង្គឆុ្នាំ�៖  ចា�ត់ា�ង្គពួ�ឆុ្នាំ� ២០១៩ �តូវបាន៍ក�ណតយ់កចុះ�ន៍ួន៍ក្រៅសះ�ន៍ះង្គ ១៥ ផ្ទៃថិៃ ផ្ទៃន៍�បាកក់្រៅ�ៀវតេរ ៍និ៍ង្គអតុ��ក្រៅយាជន៍ក៍ុ�ង្គមយួឆុ្នាំ� ។

• �បាករ់ �លះកអត�តភាពួការងារ៖ �តវូបាន៍ក�ណតយ់កចុះ�នួ៍ន៍ក្រៅសះ�ន៍ះង្គ 6 ផ្ទៃថិៃ ផ្ទៃន៍�បាកក់្រៅ�ៀវតេរស៍�ទីធកុ�ង្គមយួឆុ្នាំ�ដែ�លន៍ះង្គ�តវូទូីទាតច់ា�ព់ួ�ឆុ្នាំ� ២០២១ តក្រៅ� ។  ស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅល��បាកអ់ត�តភាពួ 

ការងារ �តូវបាន៍គណនាមនិ៍ឲ្យយក្រៅល�សពួ�ចុះ�ន៍ួន៍ អតិ�រមាក្រៅសះ�ន៍ះង្គ 6 ដែ� ផ្ទៃន៍�បាកក់្រៅ�ៀវតេរស៍�ទីធរ�ស់ន៍ិក្រៅយាជិត ដែ�លមាន៍អត�តភាពួការងារម�ន៍ឆុ្នាំ� ២០១៩ (អា�ស័យតាមរយ�

ក្រៅពួល�ក្រៅ�ម�ការងារ�ស់ន៍ិក្រៅយាជិត) ។

ក្រៅ�ផ្ទៃថិៃទី� ២ ដែ� មថិិ�នា ឆុ្នាំ� ២០២០ �កសួង្គការងារបាន៍ក្រៅចុះញ��កាសក្រៅល� 018/20 ស�មា�ក់ារពួន៍ាក្រៅពួលផ្ទៃន៍ការទូីទាត�់បាកអ់ត�តភាពួការងារស�មា�រ់យ�ក្រៅពួលម�ន៍ឆុ្នាំ� 

2019 ន៍ងិ្គការពួន៍ារការទូីទាតអ់ត�តភាពួការងារ ក្រៅ�ឆុ្នាំ� 2020។ ក្រៅ�កាមវធិាន៍ថិះ�ក្រៅន៍�ទា�ង្គការទូីទាត�់បាកស់�ណង្គអត�តភាពួអត�តភាពួ ស�មា�រ់យ�ក្រៅពួល ម�ន៍ឆុ្នាំ� ២០១៩និ៍ង្គ

ការទូីទាត�់បាកអ់ត�តភាពួការងារ ស�មា�ឆុ់្នាំ� ២០២០  �តូវបាន៍ពួន៍ារក្រៅពួលរហូត�ល់ឆុ្នាំ� ២០២២ ។ �កុមហុ�ន៍បាន៍ក្រៅ�ជ�សក្រៅរ �សអន៍�វតតតាម�ទី�បញ្ជីញតតិក្រៅហ�យជាលទីធ�ល 

ការទូីទាតទ់ា�ង្គក្រៅន៍�ន៍ះង្គ�តូវក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គក្រៅ�ឆុ្នាំ� ២០២២ ។

ការទូីទាតន់៍ះង្គ�តូវបាន៍ក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គពួ�រ�ង្គកុ�ង្គមយួឆុ្នាំ� គឺក្រៅ�កុ�ង្គដែ� មថិិ�នា ន៍ិង្គដែ� ធូុ ជាក្រៅរៀង្គរាល់ឆុ្នាំ� ។  ន៍ិក្រៅយាជិតពួ��មាន៍សិទីធិទីទួីលបាន៍ស�ណង្គរ �លះកអត�តភាពួការងារក្រៅ� 

សល់ដែ�លមនិ៍ទាន៍ប់ាន៍ទូីទាតក់្រៅនា�ក្រៅទី ��សិន៍ក្រៅ��គាតល់ាដែលង្គពួ�ការងារ ។

�ដែ�ម��មួលផ្ទៃន៍ស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅល�អតុ��ក្រៅយាជន៍រ៍�ស់ន៍ិក្រៅយាជិតមាន៍�ួចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម:

ក.	 ព្នធព្ន�យារ-	សុ�ធ
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ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

(៧៦,១៩៨) 

២៨២,៥៦៥ 

៤១៩,៤៨៩ 

៦៤១,៦៨៦ 

៣៦,៨៦៩ 

៤៩៥,៨៣៨ 

១,៨០០,២៤៩

(១៣៤,២៦២) 

២០០,៣៥៣ 

៣៥៦,១០២ 

៥៩២,៩៨១ 

៥,៣១៥ 

- 

១,០២០,៤៨៩

(១៨,៦៩៩) 

៦៩,៣៤១ 

១០២,៩៤២ 

១៥៧,៤៦៩ 

៩,០៤៨ 

១២១,៦៧៨ 

៤៤១,៧៧៩

(៣៣,១៩២) 

៤៩,៥៣១ 

៨៨,០៣៥ 

១៤៦,៥៩៦ 

១,៣១៤ 

- 

២៥២,២៨៤

�ទីពួយ និ៍ង្គ �រកិាខ

ស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅល�អតុ��ក្រៅយាជន៍ន៍៍ិក្រៅយាជិត

ស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅល�ឱ្យន៍ភាពួតផ្ទៃមា

ចុះ�ណូលពួ�កផ្ទៃ�មរតក់ារមនិ៍ទាន៍ទ់ីទីួលសាគ ល់

ខ្នាតឬចុះ�ក្រៅណញពួ�ការ�តូររ�ូិយ�ណ័ណ

មនិ៍ទាន៍ក់្រៅក�តក្រៅ��ង្គ

ក្រៅ�េង្គៗ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

២,២៤៧,៤២៩ 

 

៣,៣៨៦,០០១ 

(២,៧៧៥,៥៦៧) 

២៧,៨៦៦ 

៣៥,៥៣៧ 

២,៩២១,២៦៦

២,៩២១,២៦៦ 

 

២,៦០៤,៧៥៥ 

(៣,៤៥០,៩២៨) 

២៣,៧៩៣ 

(១៥,០៥២) 

២,០៨៣,៨៣៤

៥៥៩,៣៤៨ 

 

៨៣៥,៦៣៧ 

(៦៨៤,៩៨៧) 

៦,៨៧៧ 

- 

៧១៦,៨៧៥

៧១៦,៨៧៥ 

   

៦៣៨,៨៩០ 

  (៨៤៦,៤៣៨) 

៥,៨៣៦ 

- 

៥១៥,១៦៣

នាផ្ទៃថិៃទី� ១ មករា

ទីទីួលសាគ ល់កុ�ង្គរបាយការណ៍

លទីធ�ល

ពួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ក្រៅណញបាន៍�ង្គ់

ក្រៅ�េង្គៗ

លក្រៅមអៀង្គពួ�ការ�ិូររ�ូិយ�ណ័ណ

នាផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

៣,៣៨៦,០០១ 

(៣៤៨,៩៧០) 

៣,០៣៧,០៣១

២,៦០៤,៧៥៥ 

៧៧២,៥៧១ 

៣,៣៧៧,៣២៦

៨៣៥,៦៣៧ 

(៨៦,១២៣) 

៧៤៩,៥១៤

៦៣៨,៨៩០ 

១៨៩,៤៩៥ 

៨២៨,៣៨៥

ពួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ក្រៅណញកុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចុះិទី

ពួន៍ធពួន៍ារ

ចុះ�ណ្តាយពួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ណូល

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

១,៤២៩,០២៦ 

៣៤៨,៩៧០ 

២២,២៥៣ 

១,៨០០,២៤៩

១,៨០០,២៤៩ 

(៧៧២,៥៧១) 

(៧,១៨៩) 

១,០២០,៤៨៩

៣៥៥,៦៥៦ 

៨៦,១២៣ 

- 

៤៤១,៧៧៩

៤៤១,៧៧៩ 

(១៨៩,៤៩៥) 

- 

២៥២,២៨៤

នាផ្ទៃថិៃទី� ១ មករា

ទីទីួលសាគ ល់កុ�ង្គរបាយការណ៍         លទីធ�ល

លក្រៅមអៀង្គពួ�ការ�ិូររ�ូិយ�ណ័ណ

នាផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ក.	 ព្នធព្ន�យារ-	សុ�ធ(ត)
ខ្ព.	 ប់ំណៈុលព្នធលោលើគ្របាក់ចំលោណៈញគ្រប់ចាំំឆ្នាំំ�ំ

គ.	 ចំណាយព្នធលោលើគ្របាក់ចំលោណៈញ

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន
ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០ ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

១៥.ពនធក្រៅលើ�បាកា់��ក្រៅណ្ណញ (ត្ត) ១៥.ពនធក្រៅលើ�បាកា់��ក្រៅណ្ណញ (ត្ត)

ពួន៍ធពួន៍ារក្រៅល��ទីពួយសកមះ�តូវបាន៍�ងាា ញ�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

�ដែ�ម��មួលផ្ទៃន៍ពួន៍ធពួន៍ារជា�ទីពួយសកមះមាន៍�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

អន៍�ក្រៅលាមក្រៅ�តាមចុះា�ស់ារក្រៅពួ�ពួន៍ធផ្ទៃន៍�ពួ�រាជាណ្តាចុះ�កកមុ�ជា �កុមហុ�ន៍ មាន៍កាតពូួកិចីុះ�ង្គព់ួន៍ធក្រៅល��បាក ់ចុះ�ក្រៅណញ ក្រៅដ្ឋាយគណនាតាមអ�តា ២០% ផ្ទៃន៍�បាកច់ុះ�ក្រៅណញជា�ព់ួន៍ធ 

ឬក�៏ង្គព់ួន៍ធអ�ប�រមា ក្រៅដ្ឋាយគណនាតាមអ�តា ១% ផ្ទៃន៍�បាកច់ុះ�ណូលសរ�� ក្រៅដ្ឋាយក�ណតយ់កចុះ�ន៍ួន៍�តូវ�ង្គណ់្តាដែ�លធ�ជាង្គ ។



56 57របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន
ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០ ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

១៥.ពនធក្រៅលើ�បាកា់��ក្រៅណ្ណញ (ត្ត) ១៧.ទុនប័�មីុង្គត្ត�មីប័ទប័្បាញ្ញញត្តិត

១៨.��ណ្ណូលពីកា�រ�បាកា់

១៩.��ណ្ណ�យក្រៅលើកា�រ�បាកា់

២០.��ណ្ណូលពី�ប័ត្តិប័ត្តតិកា�រក្រៅ�្សង្គៗ

១៦.ក្រៅដ្ឋាើមីទុន

ការក្រៅ�ៃៀង្គផ្លាៃ តព់ួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ក្រៅណញដែ�ល�តូវបាន៍គណនាតាមអ�តាពួន៍ធ�ាូវការ 20% ចុះ�ក្រៅពា�ចុះ�ណ្តាយពួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ក្រៅណញ�ូចុះបាន៍�ងាា ញក្រៅ�កុ�ង្គ�បាកច់ុះ�ក្រៅណញ ឬខ្នាត 

�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម:

ភាគទី�និ៍ករ�ស់�កុមហុ�ន៍ និ៍ង្គចុះ�ដែណកភាគហុ�ន៍រ�ស់ភាគទី�និ៍កមាន៍�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

ទី�ន៍��មុង្គតាម�ទី�បញ្ជីញ តតិត�ណ្តាង្គឲ្យយភាពួ��សគុាផ្ទៃន៍ស�វធិាន៍ធន៍រវាង្គ ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាក្រៅល�ឥណទាន៍�ស�តាមសតង្គ់ដ្ឋាររបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�អន៍តរជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា 

ស�មា�ស់ហ�គាសធន៍តូចុះ ន៍ងិ្គមធយម ន៍ងិ្គស�វធិាន៍ធន៍តាម�ទី�បញ្ជីញតតកិ្រៅដ្ឋាយអន៍�ក្រៅលាមតាមធនាគារជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា ។ នាផ្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ�ធូុឆុ្នាំ� ២០២០ �កុមហុ�ន៍មាន៍ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍ 

តផ្ទៃមា�ស�តាម សតង្គដ់្ឋាររបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�អន៍តរជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា ស�មា�ស់ហ�គាសធ�ន៍តូចុះ និ៍ង្គមធយមក្រៅ�ចុះ�ន៍ជាង្គការ�តល់ជូន៍�ស�តាមធនាគារជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា ។

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

១៥,០៣៣,៥៧៧ 

៣,០០៦,៧១៤ 

៣០,៣១៧ 

- 

៣,០៣៧,០៣១

១៣,៣៦១,៣៧២ 

២,៦៧២,២៧៤ 

៥៦,៦៥០ 

៦៤៨,៤០២ 

៣,៣៧៧,៣២៦

៣,៧១០,១៦២ 

៧៤២,០៣២ 

៧,៤៨២ 

- 

៧៤៩,៥១៤

៣,២៧៧,២៥៦ 

៦៥៥,៤៥១ 

១៣,៨៩៥ 

១៥៩,០៣៩ 

៨២៨,៣៨៥

�បាកច់ុះ�ក្រៅណញម�ន៍�ង្គព់ួន៍ធ

ពួន៍ធគណនាតាមអ�តាពួន៍ធ20%ក្រៅល�

�បាកច់ុះ�ក្រៅណញ 

ចុះ�ណ្តាយមនិ៍អាចុះកាតក់ង្គបាន៍

ពួន៍ធពួន៍ារជា�ទីពួយសកមះមនិ៍បាន៍ទីទីួលសាគ ល់ពួ�ការយិ�រកិ្រៅចុះិទី

ម�ន៍

ចុះ�ណ្តាយពួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ណូល

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

៤៩,៣៤៦,២៨១ 

៥១,៩៤៣ 

៤៩,៣៩៨,២២៤

៥២,២៤៥,៥៤៨ 

២០០,៨១៣ 

៥២,៤៤៦,៣៦១

១២,១៧៨,២៥៣ 

១២,៨១៩ 

១២,១៩១,០៧២

១២,៨១៤,៧០៤ 

៤៩,២៥៥ 

១២,៨៦៣,៩៥៩

ឥណទាន៍�ិល់�ល់អតិថិិជន៍

�បាក�់ក្រៅញ្ជីញ �ក្រៅ�ធនាគារនានា

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

១២,៦៦៦,២០៨១៥,២២៧,៦៨៥៣,១២៥,៩១៥៣,៧៣៥,០២២�បាកក់មី�

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

១,៣៩១,២៨៣ 

១២៨,១៧២ 

១,៥១៩,៤៥៥

១,៣១៤,៩៩៦ 

៥១០,១១០ 

១,៨២៥,១០៦

៣៤៣,៣៥៧ 

៣១,៦៣២ 

៣៧៤,៩៨៩

៣២២,៥៤០ 

១២៥,១១៩ 

៤៤៧,៦៥៩

ពួិន៍យ័ក្រៅល�ឥណទាន៍

ចុះ�ណូលក្រៅ�េង្គៗ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

៣២,២៩៦,០០០៣២,២៩៦,០០០៨,០០០,០០០៨,០០០,០០០

បាន៍ចុះ���ញី្ជី� ក្រៅបា��ាយ 

ន៍ិង្គបាន៍�ង្គ�់គ�ច់ុះ�ន៍ួន៍ផ្ទៃន៍ភាគហុ�ន៍ ១ 

��លាា រអាក្រៅមរកិកុ�ង្គមយួហុ�ន៍

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ធនាគារ ផ្ទៃ��សណ� យ ៍          កមុ�ជា ក.អ

សមមូល ពាន៍ក់្រៅរៀល    (ក�ណតស់មាគ ល់ ៥)

២០២០

% មីាស់

�កុមហុ�ន៍

% មីាស់

�កុមហុ�ន៍

ចុះ�ន៍ួន៍

ភាគហុ�ន៍

ចុះ�ន៍ួន៍

ភាគហុ�ន៍

ចុះ�ន៍ួន៍ទីះក�បាក់

��លាា រអាក្រៅមរកិ

ចុះ�ន៍ួន៍ទីះក�បាក់

��លាា រអាក្រៅមរកិ

២០១៩

៨,០០០,០០០១០០% ១០០% ៨,០០០,០០០៨,០០០,០០០

៣២,២៩៦,០០០

៨,០០០,០០០

៣២,២៩៦,០០០

២១.កា�រខ្ព�ត្តប័ង្គ់ក្រៅលើឱនភិ�ពម្លៃនត្តម្លៃមីៃ�ទព្យាស្ថាកាមីមហិិរញ្ញញវិត្តា�-ស្ថាុទធ

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

១,៧៩៨,១៧២ 

(៣០៩,០៤៦) 

១,៤៨៩,១២៦

២,៩១៥,៨៦២ 

(៣៩៩,៩៤៩) 

២,៥១៥,៩១៣

៤៤៣,៧៧៤ 

(៧៦,២៧០) 

៣៦៧,៥០៤

៧១៥,១៩៨ 

(៩៨,០៩៩) 

៦១៧,០៩៩

ស�វធិាន៍ធន៍ស�មា�ក់ារយិ�រកិ្រៅចុះិទី(ក�ណតស់មាគ ល់ ៨)

ការទីទីួលបាន៍មកវញិពួ�ឥណទាន៍ដែ�លបាន៍ល��ក្រៅចាលកាលពួ�
ការយិ�រកិ្រៅចុះិទីម�ន៍

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក



58 59របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន
ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០ ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

២៣.��ណ្ណ�យក្រៅ�្សង្គៗ

២២.��ណ្ណ�យក្រៅលើប័ុ�គលិកា ២៤.ស្ថាមីព័នធញ�ត្តិ

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

១១,៩១២,១១៤ 

៨៩,៤៦៤ 

២២៥,៣៤៤ 

  ៤៦០,៦៨៨ 

១២,៦៨៧,៦១០

១២,០៤១,៥៩៥ 

៥៤២,៦៤៥ 

៨៤,៧៥៧ 

៦០១,២៤៧ 

១៣,២៧០,២៤៤

២,៩៣៩,៨១១ 

២២,០៧៩ 

៥៥,៦១៣ 

  ១១៣,៦៩៤ 

៣,១៣១,១៩៧

២,៩៥៣,៥៤៣ 

 ១៣៣,០៩៩ 

២០,៧៨៩ 

១៤៧,៤៧៣ 

៣,២៥៤,៩០៤

�បាកក់្រៅ�ៀវតេរ ៍

ចុះ�ណ្តាយ�បាក�់�ណ្តាចុះអ់ត�តភាពួការងារ

ការ�ណត� ��ណ្តាត ល��គគលិក

ក្រៅ�េង្គៗ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

៤,០០០,០០៣ 

១៣៣,៦៣១,២៥១ 

១៣៧,៦៣១,២៥៤ 

២.៧០១,៩៤២

៣,៩៩៩,៩៩៩ 

១២៤,៨៨៨,៧៥២ 

១២៨,៨៨៨,៧៥១ 

៨,២៧៨,៦៣០

៩៨១,៥៩៦ 

៣២,៧៩២,៩៤៥ 

៣៣,៧៧៤,៥៤១ 

៦៦៣,០៥៣

៩៨៨,៨៧៥ 

៣០,៨៧៤,៨៤៦ 

៣១,៨៦៣,៧២១ 

២,០៤៦,៦៣៣

កមី�ពួ�ភាគទី�ន៍និ៍ក

កមី�ពួ�សមុន័៍ធញាតិ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈតស់ម្មាា�ល	់៥)

១,១១៨,៩២១ 

២៤,៥៩៦ 

៧៧៨,៧៧៤ 

៩,៣៣៧,៦៨៩

១,២៩៧,៧៧០ 

២៤,៤៦២ 

១,០៩៧,៤១៨ 

១១,២៤៧,៥៤២

២៧៤,៥៨២ 

៦,០៧០ 

១៩១,១១០ 

២,២៩១,៤៥៧

៣១៨,៣១៥ 

៦,០០០ 

២៦៩,១៧៣ 

២,៧៥៨,៧៧៩

អតុ��ក្រៅយាជន៍�៍�គគលិករយ�ក្រៅពួល�ា�

ចុះ�ណ្តាយរ�ស់�កុម��ះកាភិបិាល

ចុះ�ណ្តាយការជួល

ចុះ�ណ្តាយក្រៅល�ការ�បាកព់ួ�កមី�

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

២,៦៣៩,៤៩៧ 

៨២៣,០៣៨ 

៦៥៥,៣២៦ 

៧៣៩,២៦៧ 

៤១១,២៦២ 

៣៧១,៩៣៧ 

៣៣៩,៦២៦ 

៣៤៥,៦៦០ 

៣៨៩,៩៥២ 

៤៧៦,៤១០ 

២៩៣,៨៨៨ 

៦៧,២១៩ 

៣៣,២៩៥ 

៤៧,៨៧៤ 

១,៤០៦,៩០៧ 

៩,០៤១,១៥៨

៣,០៩៩,៥០៧ 

១,១២២,៩២៨ 

៧៥៦,៩៥៦ 

៦៣៣,០១៩ 

៥១៦,១៥៦ 

៤២៨,២៥៦ 

៣៦៨,៩៥៦ 

៣៥៩,១៣៩ 

៣៥៣,៩២០ 

២៧៣,៣៣០ 

១៣៤,២៧៦ 

៧៧,៩៧៣ 

៣០,០៧២ 

១៧,៦៤៥ 

១,៧២៤,១២០ 

៩,៨៩៦,២៥៣

៦៥១,៤០៦ 

២០៣,១១៩ 

១៦១,៧២៩ 

១៨២,៤៤៥ 

១០១,៤៩៦ 

៩១,៧៩១ 

៨៣,៨១៧ 

៨៥,៣០៦ 

៩៦,២៣៧ 

១១៧,៥៧៤ 

៧២,៥២៩ 

១៦,៥៨៩ 

៨,២១៧ 

១១,៨១៥ 

៣៤៧,២១៣ 

២,២៣១,២៨៣

៧៦០,២៤២ 

២៧៥,៤៣០ 

១៨៥,៦៦៥ 

១៥៥,២៦៦ 

១២៦,៦០២ 

១០៥,០៤២ 

៩០,៤៩៧ 

៨៨,០៨៩ 

៨៦,៨០៩ 

៦៧,០៤២ 

៣២,៩៣៥ 

១៩,១២៥ 

៧,៣៧៦ 

៤,៣២៨ 

៤២២,៨៨៩ 

២,៤២៧,៣៣៧

ចុះ�ណ្តាយក្រៅល�ការជួល

រ �លស់ 

ចុះ�ណ្តាយជួសជ�ល ន៍ិង្គដែថិទា�

ក្រៅ��ង្គឥន៍ធន៍�

ចុះ�ណ្តាយក្រៅសវាធនាគារ

ចុះ�ណ្តាយក្រៅសវាទូីរគមនាគមន៍៍

ចុះ�ណ្តាយទីះក ក្រៅភិា�ង្គ

ចុះ�ណ្តាយក្រៅល�ការ�ះកជញូី្ជីន៍

ចុះ�ណ្តាយក្រៅល�សមាា រ� ន៍ិង្គ�រកិាខ រការយិាល័យ

ក្រៅសវាកមះវជីិាជ�វ�ន៍ិង្គអាជាា �ណ័ណ

ចុះ�ណ្តាយក្រៅល�ពួន៍ធក្រៅ�េង្គៗ

ចុះ�ណ្តាយសន៍ុិស�ទី / សន៍ុិបាត

ចុះ�ណ្តាយការ�េពួូ�ាយ

ចុះ�ណ្តាយក្រៅល�ការក្រៅបា�ពួ�មុនិ៍ង្គទី�មង្គ់

ចុះ�ណ្តាយក្រៅ�េង្គៗ

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

ក.	 អតិសញ្ញាា�ណៈរប់ស់សម្មព័នធញ៉ាតិ

ខ្ព.	សម្មតុល�យជាម្មួយសម្មព័នធញ៉ាតិ

គ.	 គ្រប់តិប់តិិការជាម្មួយសម្មព័នធញ៉ាតិ

ទី�នាកទ់ី�នាករ់�ស់សមុន័៍ធញាតិជាមូយន៍ិង្គ�កុមហុ�ន៍ មាន៍�ូចុះខ្នាង្គ�កាម៖

�ំនាក់�ំនង

�កុមហុ�ន៍���តសមុន័៍ធ

អុក�គ��់គង្គស�ខ្នាន៍់ៗ

សម្មព័នធញ៉ាតិ

ក្រៅយាង្គតាមក�ណតស់មាគ ល់ ១៦

រាល់អភិបិាលផ្ទៃន៍�កុមហុ�ន៍ ដែ�លជាអុកក្រៅធូ�ការសក្រៅ�មចុះចុះិតតស�ខ្នាន៍់ៗ  ដែ�លទាកទ់ីង្គ

ក្រៅ�ន៍ះង្គទិីសក្រៅ�យ�ទីធសាន្ត្រីសាត  ន៍ិង្គ��គគលិកគណ��គ��់គង្គជាន៍�ុ់ស់រ�ស់�កុមហុ�ន៍ 

(រមួ�ញូី្ជីលទា�ង្គសមាជិក�គួសារ) ។



60 61របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន
ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០ ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

២៥.កាិ�េស្ថាន្យា� និង្គយថិ�ភិ�ព ២៧.ក្រៅ�ះលនក្រៅយះបាយ�ណ្ណក្រៅនយ្យាស្ថា�ខ្ព�ន់ៗ

២៦.ត្តម្លៃមីៃស្ថាមី�ស្ថាប័ម្លៃន�ទព្យាស្ថាកាមីម និង្គប័�ណ្ណុលហិិរញ្ញញវិត្តា�

២៧.ក្រៅ�ះលនក្រៅយះបាយ�ណ្ណក្រៅនយ្យាស្ថា�ខ្ព�ន់ៗ

ក.	 កិចេសន�យាភ័តិសន�យាគ្រប់តិប់តិិការ

ខ្ព.	យថាភាព្លោលើព្នធ

ភិតសិន៍ា��ត�ិតតទិា�ង្គក្រៅន៍� ភាគក្រៅ�ចុះ�ន៍ពាកព់ួន័៍ធក្រៅ�ន៍ះង្គការជលួការយិាល័យដែ�លអាចុះជលួ�ន៍តជាថិះ�ក្រៅទីៀត បាន៍អា�ស័យក្រៅល�កចីិុះ�ពួមក្រៅ�ពួៀង្គរវាង្គ�កុមហុ�ន៍ ន៍ងិ្គមីាស់ទី�តា�ង្គ ។  

�កមុហុ�ន៍ គជឺាអុកជលួ ក្រៅហ�យការចុះ�ណ្តាយក្រៅល�         ផ្ទៃថិាជួលអ�ប�រមាសរ��នាក្រៅពួលអនាគត ក្រៅ�កាមកចីិុះសន៍ាភិតិសន៍ាដែ�លមនិ៍អាចុះល��ក្រៅចាលបាន៍មាន៍�ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

ពួន៍ធ�តូវបាន៍សុិតក្រៅ�ក្រៅ�កាមការ�តួតពួិន៍ិតយ ន៍ិង្គតាមដ្ឋាន៍អក្រៅង្គើតក្រៅដ្ឋាយ�កុមអាជាា ធរដែ�ល�តល់សិទីធិក្រៅដ្ឋាយចុះា� ់កុ�ង្គការដ្ឋាកព់ួិន៍យ័ ដ្ឋាកទ់ីណឌ កមះ ន៍ិង្គការគិតការ�បាក ់។  

ការអន៍�វតតចុះា� ់និ៍ង្គ�ទី�បញ្ជីញតិតពួន៍ធក្រៅល���តិ�តតិការ ក្រៅ�ចុះ�ន៍��ក្រៅភិទី��ឈមន៍ះង្គ��ណក�សាយក្រៅ�េង្គៗ ។

�ញ្ញាា ទា�ង្គក្រៅន៍� អាចុះ�ក្រៅង្គើ�តឲ្យយមាន៍ហាន៍ភិិយ័ពួន៍ធ ក្រៅ�កុ�ង្គ�ពួ�រាជាណ្តាចុះ�កកមុ�ជាមាន៍លកខណ�ធ�ជាង្គក្រៅ� ��ក្រៅទីស�ផ្ទៃទីក្រៅទីៀត ។  អុក�គ��់គង្គក្រៅជឿជាកថ់ា ការក្រៅធូ�ស�វធិាន៍ធន៍មាន៍លកខ

ណ��គ��់គាន៍ក់្រៅដ្ឋាយដែ�អកក្រៅ�              ក្រៅល�ការ�ក�សាយផ្ទៃន៍ន៍�តកិមះពួន៍ធ ។ ក�៏ា�ដែន៍តអាជាា ធរជា�ព់ាកព់ួន័៍ធអាចុះន៍ះង្គមាន៍��ណក�សាយ��សគុា ក្រៅហ�យ�ល�ា�ពាល់អាចុះមាន៍ទី�ហ�ធ� ។

តផ្ទៃមាសម�ស� ស�ក្រៅ�ក្រៅ�ក្រៅល�តផ្ទៃមាដែ�ល�ទីពួយសកមះអាចុះ�តូវបាន៍ក្រៅដ្ឋា��ូរ ឬ��ណ� លអាចុះ�តូវបាន៍ទូីទាតត់ាម មូលដ្ឋាា ន៍ធមះតា ។  ក្រៅដ្ឋាយសារតផ្ទៃមាសម�ស�ដែ�លអាចុះក្រៅ�ៃៀង្គ

ផ្លាៃ តប់ាន៍ មនិ៍អាចុះរកបាន៍ �ូក្រៅចុះុ� តផ្ទៃមាសម�ស� ស�មា��់ទីពួយសកមះ ន៍ិង្គ��ណ� លហិរញ្ជីញ វតុ�មយួភាគធ� មនិ៍អាចុះរកបាន៍ក្រៅទី ។  ក្រៅហត�ក្រៅន៍� តផ្ទៃមាសម�ស� ដែ�អកក្រៅល�ការសន៍ះត 

រ�ស់អុក�គ��់គង្គក្រៅដ្ឋាយក្រៅយាង្គតាម��ក្រៅភិទីផ្ទៃន៍�ទីពួយសកមះ ន៍ងិ្គ��ណ� លទា�ង្គក្រៅនា� ។  តាមមតកិ្រៅយា�ល់រ�ស់អុក�គ��់គង្គ តផ្ទៃមាក្រៅយាង្គផ្ទៃន៍�ទីពួយសកមះ ន៍ងិ្គ��ណ� ល ដែ�លបាន៍ 

�ងាា ញក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍សុាន៍ភាពួហិរញ្ជីញ វតុ� មាន៍តផ្ទៃមា��ហាក�់�ដែហល ន៍ះង្គតផ្ទៃមាសម�ស� ។

ក្រៅគាលន៍ក្រៅយាបាយគណក្រៅន៍យយស�ខ្នាន៍់ៗ ដែ�លបាន៍�ងាា ញក្រៅ�ខ្នាង្គក្រៅ�កាមក្រៅន៍� �តូវបាន៍អន៍�វតតក្រៅដ្ឋាយសង្គគតិភាពួ ដែ�លបាន៍�ងាា ញកុ�ង្គរបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�ទា�ង្គក្រៅន៍� ក្រៅល�ក

ដែលង្គដែតការផ្លាា ស់�តូរក្រៅ�កុ�ង្គក�ណតស់មាគ ល់ ២៧ឋ ។

(ក)	 ម្មូល�ា�នម្លៃនការវ៉ាស់តែវង

របាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�រ�ស់�កុមហុ�ន៍ �តូវបាន៍ក្រៅរៀ�ចុះ�ក្រៅ��ង្គក្រៅ�តាមមូលដ្ឋាា ន៍ផ្ទៃថិាក្រៅ��ម���ូង្គ ។

(ខ្ព)	 គ្រប់តិប់តិិការជារូប់ិយប់័ណៈណប់រលោ�ស

សកមះភាពួ��តិ�តតិការជារ�ូិយ�ណ័ណ ក្រៅ��ពួ��បាក�់�លាា រអាក្រៅមរកិ �តូវបាន៍�តូរក្រៅ�ជា�បាក�់�លាា រអាក្រៅមរកិ ក្រៅដ្ឋាយក្រៅ���អ�តា�តូរ�បាកក់្រៅ�ផ្ទៃថិៃ��តិ�តតិការក្រៅនា� ។

�ទីពួយសកមះ ន៍ងិ្គ��ណ� លរ�ូយិវតុ�នាកាល�រកិ្រៅចិុះទីរាយការណ៍ ដែ�លជារ�ូយិ�ណ័ណ

ក្រៅ��ពួ��បាក�់�លាា រអាក្រៅមរកិ      �តូវបាន៍�តូរក្រៅ�ជា�បាក�់�លាា រអាក្រៅមរកិក្រៅដ្ឋាយ ក្រៅ��� 

អ�តានាកាល�រកិ្រៅចិុះទីរាយការណ៍ ។  ភាពួលក្រៅមអៀង្គពួ�ការ�ូិរ រ�ូយិ�ណ័ណ �រក្រៅទីស�តវូ 

បាន៍ទីទួីលសាគ ល់ក្រៅ�កុ�ង្គចុះ�ក្រៅណញ ឬខ្នាត ។  ធាត�មនិ៍ដែមន៍រ�ូយិវតុ� �តវូបាន៍វាស់ដែវង្គ 

ដែ�អកក្រៅល�មូលដ្ឋាា ន៍ដែថិាក្រៅ��ម���ូង្គដែ�លជារ�ូិយ�ណ័ណ �រក្រៅទីសក្រៅ�េង្គក្រៅទីៀត �តូវបាន៍�តូរ 

ក្រៅដ្ឋាយក្រៅ���អ�តា�តូរ�បាកក់្រៅ�កាល�រកិ្រៅចុះិទីផ្ទៃន៍��តិ�តតិការ���ូង្គ ។

(គ)	 ការគ្របាក់

ចុះ�ណូលការ�បាក ់ន៍ិង្គចុះ�ណ្តាយការ�បាក�់តូវបាន៍ទីទួីលសាគ ល់ក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការ

ណ៍ ចុះ�ក្រៅណញ ឬខ្នាត ក្រៅដ្ឋាយក្រៅ���វធិ�សាន្ត្រីសតការ�បាក�់�សិទីធភាពួ ។  “អ�តាការ�បាក ់

��សិទីធភាពួ” គជឺាអ�តាដែ�លអាចុះក្រៅធូ�អ�បហារសាចុះ�់បាកដ់ែ�លរ �ពួះង្គថាន៍ះង្គ ទូីទាត ់

ឬន៍ះង្គ�តូវទីទួីល តាមរយ�អាយ�កាលរ �ពួះង្គទី�ករ�ស់�ទីពួយសកមះហរិញ្ជីញ វតុ�ឬ��ណ� ល

ហរិញ្ជីញ វតុ� (ឬ កុ�ង្គករណ� ណ្តាមយួ ដែ�លមាន៍រយ�ក្រៅពួល�ា�) តាមតផ្ទៃមាក្រៅយាង្គផ្ទៃន៍�ទីពួយ

សកមះហិរញ្ជីញ វតុ� ឬ��ណ� លហិរញ្ជីញ វតុ�ក្រៅនា� ។

ក្រៅ�ក្រៅពួលគណនាអ�តាការ�បាក�់�សិទីធភាពួ �កមុហុ�ន៍ក្រៅធូ�ការបាា ន៍ស់ាះ ន៍ក្រៅល�ល�ហូរទឺីក 

�បាកន់ាក្រៅពួលអនាគតក្រៅដ្ឋាយពួចិារណ្តារាល់លកខ�ណឌ ទា�ង្គអស់រ�ស់កចីិុះសន៍ាហរ ិ

ញ្ជីញ វតុ� �ា�ដែន៍តមនិ៍រា��់ញូី្ជីលនូ៍វ រ �ពឺួង្គទី�កក្រៅល�ការខ្នាត�ង្គឥ់ណទាន៍ក្រៅនា�ក្រៅទី (ECL) ។

ការគណនាអ�តាការ�បាក់��សិទីធភាពួ រ ួម�ញូី្ជីលនូ៍វផ្ទៃថិាក្រៅ��ម��តិ�តតិការ 

ន៍ងិ្គកផ្ទៃ�មទា�ង្គអស់ដែ�លបាន៍�ង្គ ់ឬទីទួីល ដែ�លជាដែ�កុផ្ទៃន៍អ�តាការ�បាក�់�សិទីធភាពួ ។  

ផ្ទៃថិាក្រៅ��ម��ត�ិតតកិាររមួមាន៍ ការចុះ�ណ្តាយ�ដែនុ៍មដែ�ល          ពាកព់ួន័៍ធផ្លាៃ ល់ក្រៅ�ន៍ះង្គការទិីញ 

ឬការក្រៅបា��ាយ�ទីពួយសកមះហិរញ្ជីញ វតុ� ឬ��ណ� លហិរញ្ជីញ វតុ� ។

(ឃូ)	 កម្លៃគ្រម្ម	និងលោជិើង�រ

ចុះ�ណូល ន៍ិង្គចុះ�ណ្តាយកផ្ទៃ�ម ន៍ិង្គក្រៅជ�ង្គសារ ដែ�លជាដែ�ុកផ្ទៃន៍អ�តាការ�បាក�់�សិទីធ

ភាពួ រ�ស់�ទីពួយសកមះហិរញ្ជីញ វតុ� ន៍ិង្គ��ណ� លហិរញ្ជីញ វតុ� �តូវបាន៍រមួ�ញូី្ជីលក្រៅ�កុ�ង្គ

អ�តាការ�បាក�់�សិទីធភាពួ ។

ចុះ�ណូលកផ្ទៃ�ម ន៍ងិ្គក្រៅជ�ង្គសារក្រៅ�េង្គក្រៅទីៀត �តវូបាន៍ទីទួីលសាគ ល់ក្រៅ�ក្រៅពួលបាន៍��ក្រៅពួញ

ក្រៅសវាកមះ ។  ��សិន៍ក្រៅ�� ឥណទាន៍ជា�ក់ចីិុះន៍ាមនិ៍�តូវបាន៍ក្រៅគរ �ពួះង្គថាន៍ះង្គមាន៍លទីធ 

�លកុ�ង្គការ�ក�បាកឥ់ណទាន៍ក្រៅនា� ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លផ្ទៃថិាកិចីុះសន៍ាឥណទាន៍ភាគ�ពាក់

ពួន័៍ធ�តូវបាន៍ទីទួីលសាគ ល់ក្រៅដ្ឋាយដែ�អកក្រៅល�មលូដ្ឋាា ន៍ក្រៅថិរកុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចិុះទីកចីិុះសន៍ា ។

ចុះ�ណ្តាយកផ្ទៃ�មក្រៅ�េង្គៗ ន៍ិង្គក្រៅជ�ង្គសារពាកព់ួន័៍ធយាា ង្គពិួត�បាក�ក្រៅ�ក្រៅល���តិ�តតិការ 

ន៍ិង្គ ផ្ទៃថិាក្រៅសវាកមះដែ�ល�តូវបាន៍ចុះ�ណ្តាយក្រៅ�ក្រៅពួលក្រៅសវាកមះ�តូវបាន៍ទីទីួល ។

(ង)	 ភ័តិសន�យា

ការទូីទាតក់្រៅល�ភិតិសន៍ា�តូវទីទួីលសាគ ល់កុ�ង្គរបាយការណ៍ចុះ�ក្រៅណញឬខ្នាតតាម 

មូលដ្ឋាា ន៍ក្រៅថិរកុ�ង្គអ���ង្គក្រៅពួល ផ្ទៃន៍ភិតិសន៍ា ។ ការក្រៅល�កទីះកចុះិតតភិតិសន៍ាដែ�ល

បាន៍ទីទួីល �តូវទីទីួលសាគ ល់ជាការរមួ�ញូី្ជីលដែ�ុកផ្ទៃន៍ការចុះ�ណ្តាយភិតិសន៍ា 

សរ��កុ�ង្គអ���ង្គក្រៅពួលផ្ទៃន៍ភិតិសន៍ា ។

(ច)	 ព្នធលោលើគ្របាក់ចំលោណៈញ

ចុះ�ណ្តាយពួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ក្រៅណញរមួមាន៍ពួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ក្រៅណញ��ចា�ឆុ្នាំ� ន៍ងិ្គពួន៍ធពួន៍ារ 

។  វា�តូវបាន៍ទីទីួលសាគ ល់ជា ចុះ�ក្រៅណញ ឬខ្នាតក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍លទីធ�លល

មអតិ ក្រៅល�កដែលង្គដែតធាត�ណ្តាបាន៍ទីទីួលសាគ ល់ក្រៅដ្ឋាយផ្លាៃ ល់កុ�ង្គ មូលធន៍ ឬក្រៅ�កុ�ង្គ

របាយការណ៍លមអតិក្រៅ�េង្គៗក្រៅទីៀត ។

(i)	ព្នធលោលើគ្របាក់ចំលោណៈញគ្រប់ចាំំឆ្នាំំ�ំ

ពួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ក្រៅណញ��ចា�ឆុ្នាំ� រមួមាន៍ពួន៍ធដែ�ល�តវូ�ង្គឬ់ទីទួីល ក្រៅល��បាកច់ុះ�ក្រៅណញ 

ឬខ្នាតជា�់ពួន៍ធ  ��ចា�ឆុ្នាំ�ន៍ិង្គនិ៍យ័តភាពួទា�ង្គឡាយក្រៅ�ក្រៅល� ពួន៍ធ � តូ វ�ង្គ ់

ឬ�តូវទីទួីលពួ�ការយិ�រកិ្រៅចិុះទីម�ន៍ ។ ចុះ�នួ៍ន៍ពួន៍ធក្រៅល��បាកច់ុះ�ក្រៅណញដែ�ល�តូវ�ង្គឬ់ 

�តូវទីទីួល គឺជាការបាា ន៍ស់ាះ ន៍�ល៏អ����តផ្ទៃន៍ចុះ�ន៍ួន៍ពួន៍ធដែ�លរ �ពួះង្គថាន៍ះង្គ�តូវទូីទាត ់

ឬ បាន៍ទីទួីលដែ�លបាន៍�ញី្ញាកព់ួ�ភាពួមនិ៍�បាក���ជាទាកទ់ីង្គន៍ះង្គពួន៍ធក្រៅល��បា

កច់ុះ�ណូល��សិន៍ក្រៅ��មាន៍ ។ ការវាស់ដែវង្គក្រៅដ្ឋាយក្រៅ����បាស់អ�តាពួន៍ធដែ�លបាន៍អន៍�

មត័ ជាធរមាន៍ក្រៅ�កាល�រកិ្រៅចុះិទីផ្ទៃន៍របាយការណ៍ ។

(ii)	 ព្នធព្ន�យារ

ពួន៍ធពួន៍ារ�តូវបាន៍ទីទីួលសាគ ល់ក្រៅដ្ឋាយដែ�អកក្រៅល�ភាពួលក្រៅមអៀង្គ�ក្រៅណ្តាត �អាសនុ៍ 

រវាង្គតផ្ទៃមាក្រៅយាង្គរ�ស់�ទីពួយសកមះ ន៍ិង្គ��ណ� ល ក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� 

ន៍ិង្គតផ្ទៃមាក្រៅយាង្គស�មា�ក់ារគិតពួន៍ធ ។ 

ពួន៍ធពួន៍ារជា�ទីពួយសកមះ �តូវទីទួីលសាគ ល់ចុះ�ក្រៅពា�ការខ្នាត�ង្គព់ួន៍ធមនិ៍ទាន៍ប់ាន៍ក្រៅ��� 

�បាស់ឥណទាន៍ពួន៍ធ ន៍ងិ្គភាពួលក្រៅមអៀង្គ�ក្រៅណ្តាត �អាសនុ៍ដែ�លអាចុះកាតក់ង្គបាន៍ �តះម 

ក�មតិដែ�ល�បាកច់ុះ�ក្រៅណញជា�ព់ួន៍ធនាក្រៅពួលអនាគត អាចុះក្រៅ����បាស់ស�មា�ក់ាតក់

ង្គជាមយួភាពួលក្រៅមអៀង្គ�ក្រៅណ្តាត �អាសន៍ុក្រៅនា�បាន៍ ។  ពួន៍ធពួន៍ារជា�ទីពួយសកមះ�តូវ 

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

ពាន់លោរៀល

(កំណៈត់សម្មាា�ល	់៥)

២,៥០៣,២១៣ 

៣,៧៥៩,៤៥៤ 

- 

៦,២៦២,៦៦៧

២,២៥៧,៥៧០ 

២,៨១៣,៤៨២ 

២១,៧៣២ 

៥,០៩២,៧៨៤

៦១៤,២៨៥ 

៩២២,៥៦៥ 

- 

១,៥៣៦,៨៥០

៥៥៤,០០៥ 

៦៩០,៤២៥ 

៥,៣៣៣ 

១,២៤៩,៧៦៣

តិចុះជាង្គ ១ ឆុ្នាំ�

២ ក្រៅ� ៥ ឆុ្នាំ�

ក្រៅល�ស ៥ ឆុ្នាំ�

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក

២០២០ ២០១៩  ២០១៩២០២០

ដ្ឋុ�ា�រអាលោម្មរិក



62 63របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

បាន៍�តួតពួិន៍ិតយក្រៅ�ក្រៅរៀង្គរាល់កាល�រកិ្រៅចុះិទីរាយការណ៍ ន៍ិង្គ�តូវបាន៍កាត�់ន៍ុយកុ�ង្គ

ករណ� មនិ៍អាចុះក្រៅ����បាស់នូ៍វអតុ��ក្រៅយាជន៍ព៍ួន៍ធទា�ង្គក្រៅនា�បាន៍ ។

ពួន៍ធពួន៍ារជា�ទីពួយសកមះដែ�លមនិ៍ទីទួីលសាគ ល់ �តូវបាន៍�តួតពួិន៍ិតយក្រៅ�ក្រៅរៀង្គរាល់

កាល�រកិ្រៅចិុះទីរាយការណ៍ក្រៅហ�យ�តូវបាន៍កត�់តាកុ�ង្គចុះ�នួ៍ន៍ដែ�លអាចុះន៍ះង្គមាន៍�បាក់

ចុះ�ក្រៅណញជា�ព់ួន៍ធនាក្រៅពួលអនាគតអាចុះក្រៅ���បាន៍ ។

ពួន៍ធពួន៍ារជា�ទីពួយសកមះ�តវូវាស់ដែវង្គតាមអ�តាពួន៍ធ ដែ�លរ �ពួះង្គថាន៍ះង្គ�តវូក្រៅ���ចុះ�ក្រៅពា�

ភាពួលក្រៅមអៀង្គ�ក្រៅណ្តាត �អាសន៍ុក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លវាអាចុះក្រៅ����បាស់បាន៍ ឬកាតក់ង្គបាន៍ 

ក្រៅដ្ឋាយក្រៅ���អ�តាពួន៍ធក្រៅ�កាល�រកិ្រៅចុះិទីរាយការណ៍។ 

ការវាស់ដែវង្គពួន៍ធពួន៍ារជា�ទីពួយសកមះ �ា���ញី្ញា�ង្គនូ៍វពួន៍ធដែ�ល�កមុហុ�ន៍រ �ពួះង្គក្រៅ�កាល 

�រកិ្រៅចិុះទីរាយការណ៍ថាអាចុះក្រៅ����បាស់បាន៍ ឬអាចុះកាតក់ង្គបាន៍នូ៍វតផ្ទៃមាក្រៅយាង្គរ�ស់

�ទីពួយសកមះ និ៍ង្គ��ណ� ល ។

(ឆ)	 គ្រ�ព្�យសកម្មមហិិរញ្ញញវតុ�	និងប់ំណៈុលហិិរញ្ញញវតុ�

(i)	ការ��ួល�ា�ល់

�កុមហុ�ន៍ទីទីួលសាគ ល់ជាក្រៅល�ក���ូង្គក្រៅល��ទីពួយសកមះហិរញ្ជីញ វតុ� ន៍ិង្គ��ណ� លហិរញ្ជីញ

វតុ�ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�ល�កុមហុ�ន៍កាា យជាភាគ�កិចុះីសន៍ា ។

�ទីពួយសកមះហិរញ្ជីញ វតុ� ឬ��ណ� លហរិញ្ជីញ វតុ��តូវបាន៍វាស់ដែវង្គ���ងូ្គតាមតផ្ទៃមាសម�ស� 

�កូន៍ះង្គផ្ទៃថិាក្រៅ��ម��ត�ិតតកិារ ដែ�លក្រៅក�តមកពួ�ការទីញិ ឬលក ់�ទីពួយ ន៍ងិ្គ��ណ� លទា�ង្គក្រៅនា� ។

(ii)	 ការចាំត់ចំណាត់ថាំ�ក់

�កមុហុ�ន៍ចាតថុ់ាក�់ទីពួយសកមះហរិញ្ជីញវតុ� ន៍ងិ្គ��ណ� លហរិញ្ជីញវតុ� ជាឧ�ករណ៍ហរិញ្ជីញវតុ�ជា 

មូលដ្ឋាា ន៍ �ស�ក្រៅ�តាមដែ�ុកទី� 11 ឧ�ករណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ�ជាមូលដ្ឋាា ន៍ ។

(iii)	 ការឈប់់��ួល�ា�ល់

�កមុហុ�ន៍ឈ�ទ់ីទួីលសាគ ល់�ទីពួយសកមះហរិញ្ជីញវតុ� ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លសិទីធកិុ�ង្គកិចីុះសន៍ាកុ�ង្គ 

ការទីទួីលល�ហូរទីះក�បាកព់ួ��ទីពួយសកមះហរិញ្ជីញ វតុ���តក�ណត ់ឬបាន៍ទូីទាត ់ឬការក្រៅ�ៃរ 

សិទីធទិីទួីលល�ហូរទីះក�បាកត់ាមកចីិុះសន៍ាកុ�ង្គ��ត�ិតតកិារ ដែ�លហានិ៍ភិយ័ទា�ង្គអស់ ន៍ងិ្គ

ភាពួជាកមះសិទីធផិ្ទៃន៍�ទីពួយសកមះហរិញ្ជីញ វតុ� �តវូបាន៍ក្រៅ�ៃរ ឬកុ�ង្គករណ� ដែ�ល�កុមហុ�ន៍មនិ៍ក្រៅ�ៃរ 

ឬមនិ៍រកាទី�កនូ៍វរាល់ហានិ៍ភិយ័ ន៍ងិ្គភាពួជាកមះសិទីធ ិក្រៅហ�យវាមនិ៍រកាការ�គ��់គង្គ

�ទីពួយសកមះហិរញ្ជីញ វតុ� ។

�ក្រៅចីុះកក្រៅទីសវាយតផ្ទៃមាដែ�លបាន៍ក្រៅ�ជ�សក្រៅរ �ស �តូវរមួ�ញូី្ជីលនូ៍វកតាត ទា�ង្គអស់ដែ�ល

អុកចូុះលរមួកុ�ង្គទី��ារន៍ះង្គពិួចារណ្តាក្រៅ�កុ�ង្គការក�ណតត់ផ្ទៃមា ។ 

ភិសត�តាង្គ�៏លអ����តស�មា�់តផ្ទៃមាសម�ស�រ�ស់ឧ�ករណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� មួយ 

ក្រៅ�ក្រៅពួលទីទីលួសាគ ល់ជាក្រៅល�ក���ងូ្គ ជាទូីក្រៅ�គជឺាតផ្ទៃមា��ត�ិតតកិារ មាន៍ន៍យ័ថា ជាតផ្ទៃមា

សម�ស�ផ្ទៃន៍�លត�សងុ្គបាន៍�តល់ឲ្យយ ឬបាន៍ទីទួីល ។  ��សិន៍ក្រៅ���កមុហុ�ន៍ក�ណតថ់ា 

តផ្ទៃមាសម�ស�ក្រៅ�ក្រៅពួលទីទីលួសាគ ល់ជាក្រៅល�ក���ងូ្គ ��សពួ�តផ្ទៃមា��តិ�តតកិារ ក្រៅហ�យ 

តផ្ទៃមាសម�ស�ក្រៅន៍�ពួ��មាន៍ភិសត�តាង្គមក�ញី្ញាក ់ តាមរយ�ស�មង្គត់ផ្ទៃមាកុ�ង្គទី��ារ 

សកមះចុះ�ក្រៅពា��ទីពួយសកមះ ឬ��ណ� លដែ�ល�សក្រៅ�ៀង្គគុា ឬកត៏ាមរយ��ក្រៅចីុះកក្រៅទីសវាយតផ្ទៃមា 

ក្រៅដ្ឋាយក្រៅ����បាស់ទីនុិ៍ន៍យ័ទី��ារដែ�លអាចុះអក្រៅង្គើតបាន៍ �តវូបាន៍សន៍ះតថាមនិ៍សារវនិ៍ 

�ូក្រៅចុុះ�ឧ�ករណ៍ហិរញ្ជីញ វតុ� �តូវវាស់ដែវង្គជាក្រៅល�ក���ូង្គតាមតផ្ទៃមាសម�ស� ក្រៅដ្ឋាយ

ដែកត�មូវតាមរយ�ការពួន៍ារនូ៍វភាពួ��សគុារវាង្គតផ្ទៃមាសម�ស�ក្រៅ�ក្រៅពួលទីទួីល 

សាគ ល់ជាក្រៅល�ក���ូង្គ ន៍ិង្គតផ្ទៃមា��តិ�តតិការ ។  �នាៃ �ម់កក្រៅទីៀត ភាពួ��សគុាក្រៅនា�

គឺ�តូវទីទីួលសាគ ល់ជាចុះ�ក្រៅណញ ឬខ្នាត ដែ�អកក្រៅល�អាយ�កាលរ�ស់ឧ�ករណ៍ក្រៅនា� 

ក�៏ា�ដែន៍តមនិ៍ឲ្យយយូរជាង្គការវាយតផ្ទៃមាតាមរយ�ទិីនុ៍ន៍យ័ទី��ារដែ�លអាចុះអក្រៅង្គើតបាន៍ 

ឬក្រៅ�ក្រៅពួល�ញី្ជី��់�តិ�តតិការក្រៅនា�ក្រៅទី ។ 

�កុមហុ�ន៍ទីទួីលសាគ ល់ការក្រៅ�ៃររវាង្គក�មិតផ្ទៃន៍ឋានាន៍��កមតផ្ទៃមាសម�ស�ក្រៅ�ចុះ�ង្គ 

ការយិ�រកិ្រៅចុះិទីផ្ទៃន៍របាយការណ៍ អ���ង្គក្រៅពួលដែ�លការផ្លាា ស់�តូរបាន៍ក្រៅក�តក្រៅ��ង្គ ។

(vii)	 ការកំណៈត់អតិសញ្ញាា�ណៈ	និងការវ៉ាស់តែវងឱនភាព្ម្លៃនតម្លៃម្មៃ

ភ័សិ�តាំងតែដ្ឋលប់ញ្ញាា�ក់ថាម្មានឱនភាព្ម្លៃនតម្លៃម្មៃ

ក្រៅ�កាល�រកិ្រៅចិុះទីរបាយការណ៍ ន៍�មយួៗ �កុមហុ�ន៍បាន៍វាយតផ្ទៃមាថាក្រៅត�មាន៍ភិសត�

តាង្គដែ�ល�ញី្ញាកថ់ា�ទីពួយសកមះហិរញ្ជីញ វតុ� �តូវបាន៍កត�់តាតាមផ្ទៃថិាក្រៅ��ម ឬក្រៅទី ។  

�ទីពួយសកមះហរិញ្ជីញ វតុ� ឬ�កមុ�ទីពួយសកមះហរិញ្ជីញ វតុ��តវូបាន៍ចាតទ់ី�កថាមាន៍ឱ្យន៍ភាពួ 

ផ្ទៃន៍តដែមា ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លភិសិ�តាង្គ�ញី្ញាកថ់ា មាន៍ការខ្នាត�ង្គ�់ពួះតតិការការណ៍មូយ 

ឬក្រៅ�ចុះ�ន៍បាន៍ក្រៅក�តក្រៅ��ង្គ�នាៃ �ព់ួ�ការទីទូីលសាើ ល់�ទីពួយសកមះ ក្រៅល�ក���ងូ្គក្រៅហ�យដែ�ល 

នា�ឲ្យយមាន៍�ល�ា�ពាល់ជាអវជីិមាន៍ក្រៅ�ក្រៅល�ល�ហូរទីះក�បាកន់ាក្រៅពួលអនាគត ផ្ទៃន៍�ទី

ពួយសកមះដែ�លអាចុះបាា ន៍ស់ាះ ន៍ក្រៅដ្ឋាយភាពួក្រៅជឿជាកប់ាន៍ ។

ភិសត�តាង្គដែ�ល�ញី្ញាកថ់ា�ទីពួយសកមះហិរញ្ជីញ វតុ�មាន៍ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមារមួមាន៍៖

• ការល�បាកដែ�ុកហិរញ្ជីញ វតុ�យាា ង្គខ្នាា �ង្គរ�ស់អតិថិិជន៍ ឬអុកក្រៅបា��ាយ

�កមុហុ�ន៍ឈ�ទ់ីទួីលសាគ ល់��ណ� លហរិញ្ជីញ វតុ� ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លកាតពូួកិចីុះក្រៅ�កាមកចីិុះ

សន៍ា�តូវបាន៍រ �លាយ ឬល��ក្រៅចាល ឬ��តអាណតតិ ។

(iv)	 ការកាត់កង

�ទីពួយសកមះហរិញ្ជីញ វតុ� ន៍ងិ្គ��ណ� លហរិញ្ជីញ វតុ� អាចុះ�តវូកាតក់ង្គគុាបាន៍ ន៍ងិ្គ�តូវ�ងាា ញ 

ជាចុះ�នួ៍ន៍ស�ទីធក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍សុាន៍ភាពួហិរញ្ជីញ វតុ�  ល� ��តាដែត�កុមហុ�ន៍  

មាន៍សិទីធិតាមចុះា�់ក្រៅ��មប �ក្រៅធូ�ការកាត់កង្គគុាបាន៍ ន៍ិង្គមាន៍��ណង្គក្រៅធូ�ការទូីទាត ់

ក្រៅដ្ឋាយដែ�អកក្រៅល�មូលដ្ឋាា ន៍ចុះ�នួ៍ន៍ក្រៅ�សល់ស�ទីធ ឬក៏ទីទួីលសាគ ល់�ទីពួយសកមះ 

ន៍ិង្គទូីទាត�់�ណ� លកុ�ង្គក្រៅពួល��ណ្តាលគុា ។ 

(v)	 ការវ៉ាស់តែវងតាំម្មរំលស់ម្លៃថិៃលោដ្ឋើម្ម

រ �លស់ផ្ទៃថិាក្រៅ��មផ្ទៃន៍�ទីពួយសកមះហិរញ្ជីញ វតុ� ឬ��ណ� លហិរញ្ជីញ វតុ� គឺជាចុះ�នួ៍ន៍ទីះក�បាក់

ដែ�ល�ទីពួយសកមះហិរញ្ជីញ វតុ� ឬ��ណ� លហិរញ្ជីញ វតុ��តូវបាន៍វាស់ដែវង្គក្រៅ�ក្រៅពួលទីទីួល

សាគ ល់ជាក្រៅល�ក���ូង្គ �កការទូីទាត�់បាកក់្រៅ��ម ន៍ិង្គ �ូក ឬ�ករ �លស់�ង្គគរក្រៅដ្ឋាយ

ក្រៅ���វធិ�សាន្ត្រីសតការ�បាក�់�សិទីធភាពួផ្ទៃន៍ភាពួ��សគុារវាង្គចុះ�នួ៍ន៍ទីះក�បាកដ់ែ�លបាន៍

ទីទីួល សាគ ល់���ូង្គ និ៍ង្គចុះ�ន៍ួន៍ទីះក�បាក�់ល់កាលក�ណត ់�កឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា ។

(vi)	 ការវ៉ាស់តែវងតម្លៃម្មៃសម្មគ្រសប់

តផ្ទៃមាសម�ស� គជឺាតផ្ទៃមាដែ�លន៍ះង្គទីទីលួបាន៍ក្រៅដ្ឋាយការលក�់ទីពួយសកមះ ឬតផ្ទៃមាដែ�ល

បាន៍ទូីទាតច់ុះ�ក្រៅពា�ការក្រៅ�ៃរ��ណ� លក្រៅ�កុ�ង្គ��តិ�តតកិារធមះតា រវាង្គអុកចូុះលរមួកុ�ង្គទី��ារ 

នាកាល�រកិ្រៅចិុះទីផ្ទៃន៍ការវាស់ដែវង្គក្រៅ�កុ�ង្គទី��ារក្រៅគាល ឬកុ�ង្គករណ� មនិ៍មាន៍ទី��ារក្រៅគាល 

គយឺកទី��ារដែ�លមាន៍អតុ��ក្រៅយាជន៍�៍���ត ដែ�ល�កុមហុ�ន៍អាចុះក�ណតរ់កបាន៍ក្រៅ�

កាល�រកិ្រៅចិុះទីផ្ទៃន៍ការវាស់ដែវង្គក្រៅនា� ។  តផ្ទៃមាសម�ស�រ�ស់��ណ� ល �ា���ញី្ញា�ង្គពួ�    

ហាន៍ិភិយ័ផ្ទៃន៍ការមនិ៍អន៍�វតតកាតពួូកិចុះី ។  

�កមុហុ�ន៍វាស់ដែវង្គតផ្ទៃមាសម�ស�រ�ស់ឧ�ករណ៍ហរិញ្ជីញវតុ�មយួ ក្រៅដ្ឋាយក្រៅ���ស�មង្គត់ផ្ទៃមាក្រៅ� 

កុ�ង្គទី��ារសកមះរ�ស់ឧ�ករណ៍ក្រៅនា� ��សិន៍ក្រៅ��មាន៍ ។  ទី��ារមយួចាតទ់ី�កជាទី��ារសកមះ 

��សិន៍ក្រៅ����ត�ិតតកិាររ�ស់�ទីពួយសកមះ ឬ��ណ� ល ក្រៅក�តក្រៅ��ង្គញះកញា� ់ក្រៅហ�យទី�ហ� 

��ត�ិតតកិារមាន៍ភាពួ�គ��់គាន៍ក់ុ�ង្គការ�តល់ពួត័ម៌ាន៍តផ្ទៃមាជា                ក្រៅទីៀង្គទាត ់។

��សិន៍ក្រៅ��ពួ��មាន៍ស�មង្គ់តផ្ទៃមាក្រៅ�កុ�ង្គទី��ារសកមះក្រៅទី ក្រៅនា��កុមហុ�ន៍�តូវក្រៅ���      

�ក្រៅចីុះកក្រៅទីសវាយតផ្ទៃមាណ្តាដែ�លអាចុះក្រៅ����បាស់ទីិនុ៍ន៍យ័ដែ�លអាចុះអក្រៅង្គើតបាន៍ជា 

អតិ�រមា ន៍ិង្គកាត�់នុ៍យនូ៍វការក្រៅ����បាស់ទីិនុ៍ន៍យ័ដែ�លមនិ៍អាចុះអក្រៅង្គើតបាន៍ ។  

• ការ�កខ្នាន៍មនិ៍បាន៍សង្គ ឬហូសកាលក�ណតរ់�ស់អតិថិិជន៍

• ការក្រៅរៀ�ចុះ�ក្រៅ��ង្គវញិក្រៅល�លកខ�ណឌ ទូីទាតស់ង្គ ដែ�ល�កុមហុ�ន៍មនិ៍បាន៍រ �ពួះង្គទី�ក

• សញ្ញាញ ណដែ�ល�ញី្ញាកថ់ាអតិថិិជន៍ ឬ អុកក្រៅបា��ាយទី�ន៍ង្គន៍ះង្គជួ���ទី�ការ

កេយ័ធន៍

• ការបាត�់ង្គទ់ី��ារសកមះ ស�មា��់ទីពួយ�ពីា� ឬ

• ទិីនុ៍ន៍យ័ដែ�លអាចុះអក្រៅង្គើតបាន៍ពាកព់ួន័៍ធន៍ះង្គ�កុមផ្ទៃន៍�ទីពួយសកមះ �ូចុះជាការផ្លាា ស់

�តូរអវជិីមាន៍ផ្ទៃន៍សុាន៍ភាពួផ្ទៃន៍ការទូីទាតរ់�ស់អុក�ី�ឬអុកក្រៅបា��ាយជា�កុម ឬលកខ

�ណឌ ក្រៅស�ាកិចុះីដែ�លទាកទ់ីង្គន៍ះង្គការ�កខ្នាន៍មនិ៍បាន៍សង្គជា�កុម ។

ការវ៉ាយតម្លៃម្មៃជាលកខណៈៈលោទាល	និងជាគ្រកុម្ម

រាល់�ទីពួយសកមះជាសារវន៍ត �តូវបាន៍វាយតផ្ទៃមាជាលកខណ�ក្រៅទាលស�មា�ឱ់្យន៍ភាពួ

ផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាការវាយតផ្ទៃមាជាលកខណ�ក្រៅទាលដែ�ល�តវូបាន៍រកក្រៅ��ញថាមនិ៍មាន៍ឱ្យន៍ភាពួ

ផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា ជាពួិក្រៅសស�តូវបាន៍វាយតផ្ទៃមាជា�កុមស�រា�ឱ់្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាដែ�លបាន៍ក្រៅក�ត

ក្រៅ��ង្គ�ា�ដែន៍តមនិ៍ទាន៍ក់្រៅក�តក្រៅ��ង្គក្រៅ�ក្រៅ��យក្រៅទី ។

សមាសធាត�ក្រៅទាលផ្ទៃន៍ស�វធិាន៍ធន៍សរ��ស�មា�ឱ់្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា �តូវបាន៍អន៍�វតត

ចុះ�ក្រៅពា��ទីពួយសកមះហិរញ្ជីញ វតុ�ដែ�លបាន៍វាយតផ្ទៃមាជាលកខណ�ក្រៅទាលផ្ទៃន៍ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍

តផ្ទៃមា ក្រៅហ�យ�តូវបាន៍រកក្រៅ��ញថាមាន៍ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាក្រៅទាល ន៍ិង្គដែ�អកតាមការបាា ន៍ ់

សាះ ន៍��៏�ក្រៅស�រ����តរ�ស់អុក�គ��់គង្គ ក្រៅល�តផ្ទៃមា�ចីុះ��បនុ៍ផ្ទៃន៍ល�ហូរទីះក�បាកដ់ែ�ល 

រ �ពួះង្គថាន៍ះង្គទីទួីលបាន៍ ។  កុ�ង្គការបាា ន៍ស់ាះ ន៍ល�ហូរទីះក�បាកទ់ា�ង្គក្រៅន៍� អុក�គ��់គង្គ 

ក្រៅធូ�ការវនិ៍ចិិុះយ័អ�ពួ�សុាន៍ភាពួហរិញ្ជីញ វតុ�រ�ស់កូន៍��ណ� ល ន៍ងិ្គតផ្ទៃមាស�ទីធដែ�លអាចុះលក ់

បាន៍ចុះ�ក្រៅពា��ទីពួយ�ញី្ញា�ណ្តាមយួ ។  �ទីពួយសកមះដែ�លមាន៍ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាន៍�មយួៗ 

�តូវបាន៍វាយតផ្ទៃមាក្រៅល�គ�ណសមបតតិរ�ស់វា ក្រៅហ�យយ�ទីធសាន្ត្រីសតគណនា ន៍ិង្គការ 

បាា ន៍់សាះ ន៍ល�ហូរទីះក�បាក់ដែ�លអាចុះ��មូលបាន៍មកវញិ �តូវបាន៍អន៍�ម័តឯក 

រាជយក្រៅដ្ឋាយអុក�គ��់គង្គ ។

សមាសធាត�រមួផ្ទៃន៍ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា�តូវបាន៍�ក្រៅង្គើ�តក្រៅ��ង្គស�មា�៖់

• ជា�កមុផ្ទៃន៍ភិតិសន៍ា�តវួទីទីលួ មាន៍លកខណ��ូចុះគុា ដែ�លមនិ៍�តូវបាន៍ចាតទ់ី�ក 

ថាជាលកខណ�ក្រៅទាលសារវន៍ត និ៍ង្គ

• �កុមផ្ទៃន៍�ទីពួយសកមះដែ�លមាន៍លកខណ�ក្រៅទាលជាសារវនិ៍ �ា�ដែន៍តមនិ៍�តូវបាន៍រក

ក្រៅ��ញថាមាន៍ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាក្រៅទាលក្រៅនា� ។

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន
ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

២៧.ក្រៅ�ះលនក្រៅយះបាយ�ណ្ណក្រៅនយ្យាស្ថា�ខ្ព�ន់ៗ

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន
ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

២៧.ក្រៅ�ះលនក្រៅយះបាយ�ណ្ណក្រៅនយ្យាស្ថា�ខ្ព�ន់ៗ



64 65របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

ស�វធិាន៍ធន៍ជា�កុម ស�មា��់កមុផ្ទៃន៍ភិតិសន៍ា�តូវទីទួីលមាន៍លកខណ��ូចុះគុា �តវូ បាន៍

�ក្រៅង្គើ�តក្រៅ��ង្គក្រៅដ្ឋាយក្រៅ���វធិ�សាន្ត្រីសតសុិត ិ�ូចុះជាវធិ�សាន្ត្រីសតអ�តាវលិ ឬស�មា��់ល��័ត 

តូចុះៗ ដែ�លមនិ៍មាន៍ពួត័ម៌ាន៍�គ��់គាន៍ ់ វធិ�សាន្ត្រីសតដែ�អកក្រៅល��ទីពិួក្រៅសាធន៍អ៍�តា 

បាត�់ង្គ�់�វតតិសាន្ត្រីសត ។

កុ�ង្គការវាយតផ្ទៃមាស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅល�ខ្នាត�ង្គ់ជា�កុម អុក�គ�់�គង្គបាន៍ពិួចារណ្តា

ក្រៅល�កតាត មយួចុះ�នួ៍ន៍�ូចុះជាគ�ណភាពួ    ឥណទាន៍ ទី�ហ��ល��័ត ការ��មូល�ត� � 

ន៍ងិ្គកតាត ក្រៅស�ាកិចីុះជាក្រៅ��ម ។  ក្រៅ��មប �បាា ន៍�់�មាណនូ៍វត�មូវការស�វធិាន៍ធន៍ ការសន៍ះត

�តូវបាន៍ក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គក្រៅ��មប �ក�ណតព់ួ�លកខណ�ផ្ទៃន៍ការខ្នាត�ង្គ ់ដែ�ល�តូវបាន៍យកគ�រតូាម 

ន៍ិង្គការក�ណត់ទីិនុ៍ន៍័យបាា រាា ដែមា�តតាមត�មូវការ ក្រៅដ្ឋាយដែ�អកក្រៅល��ទីពិួក្រៅសាធន៍៍

��វតតិសាន្ត្រីសត ន៍ិង្គសុាន៍ភាពួក្រៅស�ាកិចីុះ�ចីុះ��បនុ៍ ។  ភាពួ�តះម�តូវផ្ទៃន៍ស�វធិាន៍ធន៍ 

អា�ស័យក្រៅល�ការសន៍ះតគ�រ ូន៍ិង្គបាា រាា ដែមា�តដែ�ល�តូវបាន៍ក្រៅ���កុ�ង្គការក�ណតស់�វធិាន៍ 

ធន៍ជា�កុម ។

ការវ៉ាស់តែវង

ការខ្នាត�ង្គ់ក្រៅល�ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាក្រៅ�ក្រៅល��ទីពួយសកមះដែ�ល�តូវបាន៍វាស់ដែវង្គតាម 

រ �លស់ផ្ទៃថិាក្រៅ��ម �តវូបាន៍គណនា ក្រៅដ្ឋាយភាពួ��សគុារវាង្គតផ្ទៃមាក្រៅយាង្គ ន៍ងិ្គតផ្ទៃមា�ចូុះ��បនុ៍ 

ផ្ទៃន៍ល�ហូរទីះក�បាកដ់ែ�លបាន៍បាា ន៍សាះ ន៍នាក្រៅពួលអនាគតដែ�ល�តវូបាន៍ក្រៅធូ�អ�បហារ

តាមអ�តាការ�បាក�់�សិទីធភាពួ���ូង្គរ�ស់�ទីពួយសកមះ ។

ការ��ូលបានម្មកវិញ	និងការលុប់លោចាំលឱនភាព្ម្លៃនតម្លៃម្មៃ

��សិន៍ក្រៅ�� កុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចិុះទី�នាៃ �់ ចុះ�នួ៍ន៍ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាមាន៍ការថិយចុះ�� 

ក្រៅហ�យការថិយចុះ��អាចុះទាកទ់ីង្គក្រៅ�          ន៍ះង្គ�ពួះតតិការណ៍ដែ�លក្រៅក�តក្រៅ��ង្គ 

�នាៃ �់ពួ�ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា�តូវបាន៍ទីទួីលសាគ ល់ �កុមហុ�ន៍�តូវក្រៅធូ�ការដែកដែ��ក្រៅល�      

ការខ្នាត�ង្គឱ់្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា ដែ�លបាន៍ទីទួីលសាគ ល់ពួ�ម�ន៍ក្រៅដ្ឋាយផ្លាៃ ល់ ឬការក្រៅធូ�

ន៍ិយត័ភាពួចុះ�ក្រៅពា�គណន៍�                      ស�វធិាន៍ធន៍ ។

ការទីទូីលបាន៍មកវញិនូ៍វឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាន៍ះង្គមនិ៍�ណ្តាត លឲ្យយមាន៍តផ្ទៃមាក្រៅយាង្គផ្ទៃន៍ 

�ទីពួយសកមះហិរញ្ជីញ វតុ� (គណន៍�            ស�វធិាន៍ធន៍) ក្រៅល�សពួ�ចុះ�ន៍ួន៍តផ្ទៃមាក្រៅយាង្គដែ�

លមាន៍ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាដែ�លមនិ៍បាន៍ទីទីួលសាគ ល់ពួ�ម�ន៍ក្រៅនា�ក្រៅទី ។  �កុមហុ�ន៍�តូវ

ទីទួីលសាគ ល់ចុះ�នួ៍ន៍ទឺីក�បាកដ់ែ�លទីទូីលបាន៍មកវញិជាចុះ�ក្រៅណញ ឬខ្នាតភាា មៗ ។

�កមុហុ�ន៍ក្រៅធូ�ការល��ក្រៅចាលឥណទាន៍ ឬការវនិ៍កិ្រៅយាគក្រៅល�មលូ��ត��ណ� ល ក្រៅដ្ឋាយដែ�កុ 

(ដ្ឋ)	 គ្រ�ព្�យសកម្មមលោ��សងលោ�ៀត

�ទីពួយសកមះក្រៅ�េង្គៗ �តូវបាន៍កត�់តាតាមរ �លស់តផ្ទៃមាក្រៅ��មក្រៅដ្ឋាយក្រៅ���វធិ�សាន្ត្រីសតការ   

�បាក�់�សិទីធភាពួកុ�ង្គរបាយការណ៍សុាន៍ភាពួហិរញ្ជីញ វតុ� ។

(ឋ)	 គ្រ�ព្�យ	និងប់រិកាា�រ

(i)  ដែ�ុកផ្ទៃន៍�ទីពួយ និ៍ង្គ�រកិាខ រ �តូវបាន៍កត�់តាតាមតផ្ទៃមាក្រៅ��ម �ករ �លស់�ង្គគរនិ៍ង្គការ

ខ្នាត�ង្គក់្រៅល�ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា �ង្គគរ ��សិន៍ក្រៅ��មាន៍ ។  ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លដែ�ុកផ្ទៃន៍�ទីពួយ 

ន៍ិង្គ�រកិាខ រ មាន៍អាយ�កាលក្រៅ����បាស់��សៗគុា ដែ�ុកទា�ង្គក្រៅនា��តូវបាន៍ចាតទ់ី�កជា

ដែ�ុកក្រៅ�េង្គគុា សមាសធាត�ចុះមបង្គៗ ផ្ទៃន៍�ទីពួយ និ៍ង្គ�រកិាខ រ ។

(ii) រ �លស់ក្រៅល��ទីពួយ និ៍ង្គ�រកិាខ រ �តូវបាន៍ទីទីួលសាគ ល់ជាចុះ�ណ្តាយក្រៅ�កុ�ង្គរបាយ

ការណ៍ចុះ�ក្រៅណញ ឬខ្នាត ក្រៅដ្ឋាយដែ�អកក្រៅល�មូលដ្ឋាា ន៍រ �លស់ក្រៅថិរ ក្រៅ�តាមអាយ�កាល

ក្រៅ����បាស់បាា ន៍ស់ាះ ន៍រ�ស់�ទីពួយ និ៍ង្គ�រកិាខ រ ន៍�មយួៗ �ូចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

   	 អាយុកាល		 វិធិី�ន្ត្រីសិ

ការដែកល�អ�ទីពួយជួល  ៥ ឆុ្នាំ�  រ �លស់ក្រៅថិរ

យាន៍យន៍ត   ៥ ឆុ្នាំ�  រ �លស់ក្រៅថិរ

�រកិាខ  ការយិាល័យ  ៤ ឆុ្នាំ�  រ �លស់ក្រៅថិរ

ក��ពួយទូីរ័ និ៍ង្គ�រកិាខ រពួតម៌ាន៍វទិីា ៤ ឆុ្នាំ�  រ �លស់ក្រៅថិរ

ក្រៅ�គ�ង្គសងាា រ ះមនិ៍ង្គក្រៅ�គ�ង្គ��ពាក ់ ៤ ឆុ្នាំ�  រ �លស់ក្រៅថិរ

ក្រៅ�កុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចិុះទី �កុមហុ�ន៍បាន៍ដែកត�មូវការបាា ន៍ស់ាះ ន៍អាយ�កាលក្រៅ����បាស់

ផ្ទៃន៍ការការដែកល�អ�ទីពួយជួល ន៍ិង្គយាន៍យន៍ត ពួ� ៤ ឆុ្នាំ�ក្រៅ� ៥ ឆុ្នាំ�ក្រៅ��មប ��ា���ញី្ញា�ង្គឱ្យយ 

កាន៍ដ់ែត�តះម�តូវអ�ពួ�អាយ�កាលក្រៅ����បាស់ផ្ទៃន៍�ទីពួយទា�ង្គក្រៅន៍� ។ ការដែកដែ��ក្រៅន៍�មាន៍

ស�ពួលភាពួចា�ព់ួ�ផ្ទៃថិៃទី� ១ ដែ� ត�លា ឆុ្នាំ� ២០២០ ន៍ិង្គក្រៅធូ�ឲ្យយមាន៍ការថិយចុះ��នូ៍វការ 

ចុះ�ណ្តាយរ �លស់ ចុះ�នួ៍ន៍ ៣,៤៨៨ ��លាា រអាក្រៅមរកិ ស�មា�ក់ារយិ�រកិ្រៅចិុះទីដែ�លបាន៍�ញី្ជី

�ផ់្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ ឆុ្នាំ� ២០២០។  ការដែកដែ���តូវបាន៍អន៍�វតតពួ�ផ្ទៃថិៃដែកដែ��តក្រៅ�ម�� ។

(iii)  ការចុះ�ណ្តាយ�នាៃ �ដ់ែ�លពាកព់ួន័៍ធក្រៅ�ន៍ះង្គដែ�ុកមយួផ្ទៃន៍�ទីពួយ ន៍ិង្គ�រកិាខ រ ដែ�

លបាន៍ទីទីួលសាគ ល់រចួុះមកក្រៅហ�យ�តូវបាន៍�ូក�ញូី្ជីលក្រៅ�កុ�ង្គតផ្ទៃមាក្រៅយាង្គផ្ទៃន៍ដែ�ុក

ក្រៅនា� ��សិន៍ក្រៅ��អាចុះមាន៍លទីធភាពួ�តល់នូ៍វអតុ��ក្រៅយាជន៍ក៍្រៅស�ាកិចីុះនាក្រៅពួលអនា

គត�ល់�កុមហុ�ន៍ក្រៅល�សពួ�សតង្គដ់្ឋារក្រៅ��ម ។  រាល់ការចុះ�ណ្តាយ�នាៃ �ក់្រៅ�េង្គៗក្រៅទីៀត

ឬកទ៏ា�ង្គ�សុង្គ ន៍ិង្គស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅល�ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លអុក�គ��់គង្គក�

ណតថ់ាមនិ៍មាន៍លទីធភាពួជាកល់ាកក់ុ�ង្គការ��មូលបាន៍មកវញិ ។

(ជិ)	 �ច់គ្របាក់	និង�ច់គ្របាក់សម្មម្មូល

សាចុះ�់បាក ់ ន៍ិង្គសាចុះ�់បាកស់មមូល រមួមាន៍សាចុះ�់បាកក់ុ�ង្គផ្ទៃ� ន៍ិង្គសមត�លយ 

សាចុះ�់បាកក់ុ�ង្គធនាគារ �បាក�់ក្រៅញ្ជីញ � ន៍ិង្គការវនិ៍ិក្រៅយាគរយ�ក្រៅពួល�ា� ដែ�លមាន៍កាល 

វសាន៍តក្រៅ�ក្រៅពួលតមើល់���ងូ្គមាន៍រយ�ក្រៅពួល 3 ដែ� ឬតិចុះជាង្គ ដែ�លអាចុះ�តូរជាសាចុះ ់

�បាកក់្រៅពួលណ្តាកប៏ាន៍ ក្រៅដ្ឋាយមាន៍ហានិ៍ភិយ័តចិុះតួចុះចុះ�ក្រៅពា�ការផ្លាា ស់�តូរ តផ្ទៃមាក្រៅហ�យ

�តូវបាន៍ក្រៅ���ក្រៅដ្ឋាយ�កុមហុ�ន៍កុ�ង្គការ�គ��់គង្គកិចុះីសន៍ារយ�ក្រៅពួល�ា� ។

សាចុះ�់បាក ់ ន៍ិង្គសាចុះ�់បាកស់មមូល�តូវបាន៍គិតតាមរ �លស់ផ្ទៃថិាក្រៅ��មតាមរបាយ 

ការណ៍សុាន៍ភាពួហិរញ្ជីញ វតុ� ។

(ឈ)	គ្របាក់តម្ម�ល់តាំម្មច�បាប់់

�បាកត់មើល់តាមចុះា� ់�តូវបាន៍រកាទី�កក្រៅ�ធនាគារជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា �ស�តាមចុះា�ស់ត�ពួ� 

�គះ�សុាន៍ធនាគារ ន៍ងិ្គហរិញ្ជីញ វតុ�ផ្ទៃន៍�ពួ�រាជាណ្តាចុះ�កកមុ�ជា ន៍ងិ្គ�តូវបាន៍ក�ណតជ់ាភាគ 

រយផ្ទៃន៍ក្រៅ��មទី�ន៍អ�ប�រមារ�ស់�កុមហុ�ន៍ ដែ�លត�មវូក្រៅដ្ឋាយធនាគារជាតផិ្ទៃន៍កមុ�ជា ។  

�បាកត់មើល់តាមចុះា� ់មនិ៍អាចុះយកមកក្រៅ����បាស់ជាហរិញ្ជីញ�បទាន៍ស�មា� ់��ត�ិតតិ 

ការ��ចា�ផ្ទៃថិៃរ�ស់�កុមហុ�ន៍ក្រៅ��យ �ូក្រៅចុុះ�វាមនិ៍�តូវបាន៍ចាតទ់ី�កថាជាដែ�ុកមយួផ្ទៃន៍ 

សាចុះ�់បាក ់ន៍ងិ្គសាចុះ�់បាកស់មមលូ ក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍ល�ហូរទីះក�បាកក់្រៅ��យ ។

�បាកត់មើល់តាមចុះា� ់�តវូបាន៍កត�់តាតាមរ �លស់ផ្ទៃថិាក្រៅ��ម ក្រៅដ្ឋាយក្រៅ���វធិ�សាន្ត្រីសតការ 

�បាក�់�សិទីធភាពួកុ�ង្គរបាយការណ៍សុាន៍ភាពួហិរញ្ជីញ វតុ� ។

(ញ)	 ឥណៈទាន�ិល់ដ្ឋល់អតិថិិជិន

ឥណទាន៍�តល់�ល់អតិថិជិន៍ គជឺា�ទីពួយសកមះហរិញ្ជីញ វតុ�អនិ៍សេន៍ៃដែ�លទូីទាត�់បាក ់

ដែ�លមាន៍កាលក�ណត ់ឬក�ណតដ់ែ�លមនិ៍�តូវបាន៍�ក�សង្គក់្រៅ�ក្រៅល�ទី��ារសកមះ 

ក្រៅហ�យ�កុមហុ�ន៍មនិ៍មាន៍��ណង្គលកភ់ាា មៗ ឬកុ�ង្គរយ�ក្រៅពួល�ា�ក្រៅនា�ក្រៅទី ។

ឥណទាន៍�តល់�ល់អតិថិជិន៍ �តវូបាន៍វាស់ដែវង្គ���ងូ្គតាមតផ្ទៃមាសម�ស��កូរមួន៍ះង្គ 

ការចុះ�ណ្តាយ��តិ�តតិការ          ក្រៅដ្ឋាយផ្លាៃ ល់�ដែន៍ុមក្រៅហ�យ�តូវបាន៍វាស់ដែវង្គជា�ន៍ត 

�នាៃ �ក់្រៅដ្ឋាយចុះ�ណ្តាយរ �លស់ ក្រៅដ្ឋាយក្រៅ���វធិ�សាន្ត្រីសតការ�បាក�់�ក�ក្រៅដ្ឋាយ��សិទីធភាពួ ។

�តូវបាន៍ ទីទួីលសាគ ល់ជាចុះ�ណ្តាយក្រៅ�កុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចុះិទីដែ�លបាន៍ក្រៅក�តក្រៅ��ង្គ ។

(iv)  ចុះ�ក្រៅណញ ឬខ្នាតពួ�ការឈ�ក់្រៅ��� ឬការលកក់្រៅចុះញដែ�ុកផ្ទៃន៍�ទីពួយ ន៍ិង្គ�រកិាខ រ 

ណ្តាមយួ �តូវបាន៍ក�ណតក់្រៅដ្ឋាយភាពួ��សគុារវាង្គសាចុះ�់បាកទ់ីទួីលបាន៍ ពួ�ការលក ់

ន៍ិង្គតផ្ទៃមាក្រៅយាង្គផ្ទៃន៍ដែ�ុកក្រៅនា� ក្រៅហ�យ�តូវបាន៍ទីទួីលសាគ ល់ ក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍ 

លទីធ�លនាផ្ទៃថិៃឈ�ក់្រៅ��� ឬលកក់្រៅចុះញ ។

(v)  �ទីពួយ ន៍ងិ្គ�រកិាខ រ ដែ�លបាន៍�ករ �លស់អស់ក្រៅហ�យ �តវូបាន៍រកាទី�កកុ�ង្គរបាយ 

ការណ៍ហរិញ្ជីញ វតុ�រហូត�ល់ក្រៅពួលដែ�ល�ទីពួយ ន៍ងិ្គ�រកិាខ រទា�ង្គក្រៅនា��តវូបាន៍លកក់្រៅចុះញ 

ឬល��ក្រៅចាល ។

(ឌ្)	 គ្រ�ព្�យសកម្មមអរូប់ី

�ទីពួយសកមះអរ�ូ� រមួមាន៍សូហដូែវរដែ�លរមួ�ញូី្ជីលទា�ង្គផ្ទៃថិាក្រៅ��មកុ�ង្គការទិីញ ន៍ងិ្គ��ក្រៅ��ង្គ 

សូហូដែវរ ដែ�លមនិ៍ដែមន៍ជាជាធាត�ផ្ទៃន៍ដែ�ុករ ះង្គ ក្រៅហ�យ�តូវបាន៍កត�់តាតាមផ្ទៃថិាក្រៅ��ម 

�ករ �លស់�ង្គគរ ន៍ិង្គការខ្នាត�ង្គក់្រៅល�ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា�ង្គគរ ��សិន៍ក្រៅ��មាន៍ ។  ផ្ទៃថិា

ក្រៅ��មសូហូដែវរ�តូវបាន៍�ករ �លស់ក្រៅ�តាមការបាា ន៍ស់ាះ ន៍អាយ�កាលក្រៅ����បាស់ ៤ ឆុ្នាំ� 

តាមវធិ�សាន្ត្រីសតរ �លស់ក្រៅថិរ ។

 ក្រៅ�កុ�ង្គការយិ�រកិ្រៅចិុះទី �កមុហុ�ន៍បាន៍ដែកត�មវូការបាា ន៍ស់ាះ ន៍អាយ�កាលក្រៅ��� �បាស់ 

ពួ� ៤ ឆុ្នាំ�ក្រៅ� ៥ ឆុ្នាំ�ក្រៅ��មប ��ា���ញី្ញា�ង្គឲ្យយកាន៍ដ់ែត�តះម�តូវអ�ពួ�អាយ�កាលក្រៅ����បាស់ផ្ទៃន៍

�ទីពួយសកមះអរ�ូ� ។  ការដែកដែ��ក្រៅន៍�មាន៍ស�ពួលភាពួចា�ព់ួ�ផ្ទៃថិៃទី� ១ ដែ� ត�លា ឆុ្នាំ� 

២០២០ ន៍ងិ្គក្រៅធូ�ឲ្យយមាន៍ការថិយចុះ��នូ៍វចុះ�ណ្តាយរ �លស់ចុះ�នួ៍ន៍ ១,៥៥៥��លាា រអាក្រៅមរកិ 

ស�មា�ក់ារយិ�រកិ្រៅចុះិទីដែ�លបាន៍�ញី្ជី�ផ់្ទៃថិៃទី� ៣១ ដែ� ធុូ ឆុ្នាំ� ២០២០ ។  ការដែកដែ��

�តូវបាន៍អន៍�វតតពួ�ផ្ទៃថិៃដែកដែ��តក្រៅ�ម��។

ការចុះ�ណ្តាយដែ�លបាន៍ក្រៅក�តក្រៅ��ង្គក្រៅ�កុ�ង្គការក្រៅធូ�ដែ�ន៍ការឬវាយតផ្ទៃមាកមះវធិ�សូហូដែវរ 

ឬការដែថិរកា��ពួន័៍ធ�នាៃ �ព់ួ�បាន៍ដ្ឋាកឲ់្យយក្រៅ����បាស់ មនិ៍ដែមន៍មូលធន៍�យកមះក្រៅទី ។

(ឍ)	 ឱនភាព្ម្លៃនគ្រ�ព្�យសកម្មមមិ្មនតែម្មនហិិរញ្ញញវតុ�

តផ្ទៃមាក្រៅយាង្គ�ទីពួយសកមះមនិ៍ដែមន៍ហិរញ្ជីញ វតុ�រ�ស់�កុមហុ�ន៍ �តូវបាន៍�តួតពិួន៍ិតយក្រៅ��ង្គ

វញិក្រៅ�រាល់កាល�រកិ្រៅចុះិទី            រាយការណ៍ន៍�មយួៗ ក្រៅ��មប �ក�ណតថ់ាក្រៅត�មាន៍

សញ្ញាញ ណណ្តាមយួដែ�ល�ងាា ញថា�ទីពួយសកមះទា�ង្គក្រៅនា�មាន៍ ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា ។  

��សិន៍ក្រៅ��មាន៍សញ្ញាញ ណក្រៅនា�ក្រៅក�តក្រៅ��ង្គ ការបាា ន៍ស់ាះ ន៍ក្រៅល�តផ្ទៃមាដែ�លអាចុះ��មូល

បាន៍ មកវញិរ�ស់�ទីពួយសកមះ�តូវបាន៍ក្រៅធូ�ក្រៅ��ង្គ ។

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន
ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

២៧.ក្រៅ�ះលនក្រៅយះបាយ�ណ្ណក្រៅនយ្យាស្ថា�ខ្ព�ន់ៗ

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន
ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

២៧.ក្រៅ�ះលនក្រៅយះបាយ�ណ្ណក្រៅនយ្យាស្ថា�ខ្ព�ន់ៗ



66 67របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

តផ្ទៃមាដែ�លអាចុះ��មលូមកវញិបាន៍រ�ស់�ទីពួយសកមះ ឬឯកតា�ក្រៅង្គើ�តសាចុះ�់បាក ់គជឺា

តផ្ទៃមាដែ�លធ�ជាង្គរវាង្គតផ្ទៃមាក្រៅ����បាស់ ន៍ងិ្គតផ្ទៃមាសម�ស� �កចុះ�ណ្តាយក្រៅ��មប �លកក់្រៅចុះញ 

។  កុ�ង្គការបាា ន៍�់�មាណតផ្ទៃមាក្រៅ����បាស់សាចុះ�់បាករ់ �ពួះង្គថាន៍ះង្គទីទួីលបាន៍នាក្រៅពួល 

អនាគត �តវូបាន៍ក្រៅធូ�អ�បហារក្រៅ�តផ្ទៃមា�ចីុះ��បនុ៍ក្រៅដ្ឋាយក្រៅ���អ�តាការ�បាក ់       ម�ន៍�ង្គព់ួន៍ធ 

ដែ�ល�ា���ញី្ញា�ង្គការបាា ន៍់��មាណតផ្ទៃមាក្រៅពួលក្រៅវលាកុ�ង្គលកខ�ណឌ ទី��ារ�ចីុះ��បនុ៍ 

ន៍ងិ្គហាន៍ភិិយ័ជាកល់ាក ់ស�មា��់ទីពួយសកមះទា�ង្គក្រៅនា� ។  ស�មា�ក់្រៅគាល��ណង្គ 

ផ្ទៃន៍ការ�តួតពួិន៍ិតយក្រៅល�ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា �ទីពួយសកមះ�តូវបាន៍ដ្ឋាក�់ញូី្ជីលគុាជា�កុម

ដែ�ល អាចុះ�ក្រៅង្គើ�តសាចុះ�់បាកប់ាន៍តូចុះ����តពួ�ការ�ន៍តការ ក្រៅ����បាស់ក្រៅដ្ឋាយមនិ៍ពួះង្គ

ដែ�អកខ្នាា �ង្គក្រៅល�ល�ហូរទីះក�បាកផ់្ទៃន៍�ទីពួយសកមះ�ផ្ទៃទីក្រៅទីៀត ឬ�កុម�ទីពួយសកមះ�ផ្ទៃទីក្រៅទីៀត 

ក្រៅ�កាតថ់ា (“ឯកតា�ក្រៅង្គើ�តសាចុះ�់បាក”់) ។

ការខ្នាត�ង្គក់្រៅល�ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា �តូវបាន៍ទីទួីលសាគ ល់��សិន៍ក្រៅ��តផ្ទៃមាក្រៅយាង្គរ�ស់ 

�ទីពួយសកមះមយួ ឬឯកតា �ក្រៅង្គើ�តសាចុះ�់បាក ់មាន៍ចុះ�នួ៍ន៍ក្រៅល�សពួ�តផ្ទៃមាដែ�លអាចុះ��មលូ 

មកបាន៍វញិ ។  ការខ្នាត�ង្គក់្រៅល�ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមា �តូវបាន៍ទីទួីលសាគ ល់ជាចុះ�ក្រៅណញ 

ឬខ្នាត ។

(ណៈ)	សំវិធានធិន

ស�វធិាន៍ធន៍ �តូវបាន៍ទីទីលួសាគ ល់ក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍សុាន៍ភាពួរហរិញ្ជីញ វតុ� ក្រៅ�ក្រៅពួល 

ដែ�ល�កមុហុ�ន៍មាន៍កាតពូួកិចីុះតាម�ាូវចុះា� ់ឬកាតពូួកិចីុះ��ក្រៅយាលនាក្រៅពួល�ចីុះ��បនុ៍ 

ដែ�ល ជាលទីធ�លផ្ទៃន៍�ពួះតិតការណ៍កន៍ាង្គ��តក្រៅ� ក្រៅហ�យវាមាន៍លទីធភាពួដែ�លត�មូវឲ្យយមាន៍ 

ល�ហូរក្រៅចុះញនូ៍វអតុ��ក្រៅយាជន៍ក៍្រៅស�ាកិចីុះ កុ�ង្គការ��ក្រៅពួញនូ៍វកាតពូួកិចីុះក្រៅនា� ។ ��សិន៍

ក្រៅ���ល�ា�ពាល់មាន៍លកខណ�សារវន៍ត ស�វធិាន៍ធន៍�តូវបាន៍ក�ណតក់្រៅដ្ឋាយអ�បហារ

ល�ហូរទីះក�បាក ់ដែ�លរ �ពួះង្គថាន៍ះង្គ�តូវទូីទាតន់ាក្រៅពួលអនាគត ក្រៅដ្ឋាយក្រៅ���អ�តាម�ន៍�ង្គ់

ពួន៍ធដែ�ល�ា���ញី្ញា�ង្គពួ�ការបាា ន៍ស់ាះ ន៍ផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាក្រៅពួលក្រៅវលា កុ�ង្គលកខ�ណឌ ទី��ារ�ចីុះ��បនុ៍ 

ន៍ិង្គហានិ៍ភិយ័ជាកល់ាកច់ុះ�ក្រៅពា���ណ� លទា�ង្គក្រៅនា� ។  អ�បហារក្រៅ�សល់�តូវបាន៍ 

ទីទីួលសាគ ល់ជាផ្ទៃថិាក្រៅ��មហិរញ្ជីញ វតុ� ។

(ត)	 គ្របាក់កម្មេី	និងប់ំណៈុលលោ��សងៗ

�បាកក់មី� ន៍ិង្គ��ណ� លក្រៅ�េង្គៗ�តូវបាន៍គិតតាមរ �លស់ផ្ទៃថិាក្រៅ��មក្រៅដ្ឋាយក្រៅ���វធិ�សាន្ត្រីសត

ការ�បាក ់��សិទីធភាពួក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍សុាន៍ភាពួហិរញ្ជីញ វតុ� ។

(ថិ)	 អតុគ្រប់លោ�ជិន៍និលោ�ជិិត

ចំណាត់ថាំ�ក់	 	 	 	 ចំនួនម្លៃថិៃតែដ្ឋលហិួសកាលកំណៈត់សង					 							អគ្រតាំសំវិធានធិន

ឥណទាន៍រយ�ក្រៅពួល�ា�     (តិចុះជាង្គ ឫក្រៅសះ�រមយួឆុ្នាំ�)៖

ឥណទាន៍ធមះតា/សតង្គដ់្ឋារ   <១៥ ផ្ទៃថិៃ     ១%

ឥណទាន៍ឃ្លាំា �ក្រៅម�ល     ១៥ ផ្ទៃថិៃ �ល់ ៣០ ផ្ទៃថិៃ    ៣%

ឥណទាន៍ក្រៅ�កាមសតង្គដ់្ឋារ   ៣១ ផ្ទៃថិៃ �ល់ ៦០ ផ្ទៃថិៃ    ២០%

ឥណទាន៍ជា�ស់ង្គេយ័    ៦១ ផ្ទៃថិៃ �ល់ ៩០ ផ្ទៃថិៃ    ៥០%

ឥណទាន៍បាត�់ង្គ ់    ≥ ៩១ ផ្ទៃថិៃ     ១០០%

ឥណទាន៍រយ�ក្រៅពួលដែវង្គ (ក្រៅ�ចុះ�ន៍ជាង្គមយួឆុ្នាំ�)៖

ឥណទាន៍ធមះតា    < ៣០ ផ្ទៃថិៃ     ១%

ឥណទាន៍ឃ្លាំា �ក្រៅម�ល    > ៣០ផ្ទៃថិៃ �ល់ ៨៩ ផ្ទៃថិៃ    ៣%

ឥណទាន៍ក្រៅ�កាមសតង្គដ់្ឋារ   ≥ ៩០ផ្ទៃថិៃ �ល់ ១៧៩ ផ្ទៃថិៃ   ២០%

ឥណទាន៍ជា�ស់ង្គេយ័    ≥ ១៨០ផ្ទៃថិៃ �ល់ ៣៥៩ ផ្ទៃថិៃ   ៥០%

ឥណទាន៍បាត�់ង្គ ់    ៣៥៩ផ្ទៃថិៃឬ ក្រៅ�ចុះ�ន៍ជាង្គក្រៅន៍�   ១០០%

អន៍�ក្រៅលាមតាម��ការ ៧៣  �គះ�សុាន៍�តូវក្រៅ��ៀ�ក្រៅធៀ�ស�វធិាន៍ធន៍ ដែ�លគណនាតាមត�មូវការខ្នាង្គក្រៅល� ជាមយួន៍ះង្គស�វធិាន៍ធន៍ដែ�លគណនាតាមសតង្គដ់្ឋាររបាយការណ៍   

ទាកទ់ីង្គន៍ះង្គហិរញ្ជីញ វតុ�អន៍ិរជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជាស�មា�ស់ហ�គាសធ�ន៍តូចុះ និ៍ង្គមធយម៖

(i) កុ�ង្គករណ� ដែ�លស�វធិាន៍ធន៍តាម�ទី�បញ្ជីញតតិទា�ជាង្គ ក្រៅនា��កុមហុ�ន៍�តូវកត�់តាស�វធិាន៍ធន៍ ដែ�ល�តូវគណនាអន៍�ក្រៅលាមតាមសតង្គដ់្ឋាររបាយការណ៍ទាកទ់ីង្គន៍ះង្គហិរញ្ជីញ

វតុ�អនិ៍រជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា ស�មា�ស់ហ�គាស    ធ�ន៍តូចុះ និ៍ង្គមធយម ឬ

(ii) កុ�ង្គករណ� ដែ�លស�វធិាន៍ធន៍តាម�ទី�បញ្ជីញតតិ�ុស់ជាង្គ ក្រៅនា��កុមហុ�ន៍�តូវកត�់តាស�វធិាន៍ធន៍ ដែ�ល�តូវគណនាតាមសតង្គដ់្ឋាររបាយការណ៍ទាកទ់ីង្គន៍ះង្គហិរញ្ជីញ វតុ�អន៍ិរជា

តិផ្ទៃន៍កមុ�ជា ស�មា�ស់ហ�គាសធ�ន៍តូចុះ និ៍ង្គមធយម និ៍ង្គក្រៅ�ៃរចុះ�ន៍ួន៍លក្រៅមអៀង្គក្រៅនា�ពួ��បាកច់ុះ�ក្រៅណញរកាទី�ក ឬ�បាកខ់្នាត�ង្គគរក្រៅ�ទី�ន៍��មុង្គតាម�ទី�បញ្ជីញតតិ ក្រៅ�កុ�ង្គមូលធន៍

ក្រៅ�កុ�ង្គរបាយការណ៍សុាន៍ភាពួហិរញ្ជីញ វតុ� ។

២៨. �ពះត្តិតកា�រណ្ណ៍ស្ថា�ខ្ព�ន់

រហូតមក�ល់កាល�រកិ្រៅចិុះទីផ្ទៃន៍របាយការណ៍ក្រៅន៍� កូវ ��-១៩ពួ��ទាន៍ម់ាន៍�ល�ា�ពាល់ជាសារវន៍តណ្តាមយួចុះ�ក្រៅពា��កុមហុ�ន៍ក្រៅទី។ ពាកព់ួន័៍ធន៍ះង្គការវវិឌ្ឍឍន៍ ៍ន៍ងិ្គការរ �ករាលដ្ឋាលផ្ទៃន៍ កូវ ��-

១៩�នាៃ �ព់ួ�កាល�រកិ្រៅចិុះទីផ្ទៃន៍របាយការណ៍ក្រៅន៍� ការដែ����ួល�ដែនុ៍មទាកទ់ីនិ៍ន៍ះង្គលកខ�ណឌ ក្រៅស�ាកិចីុះស�មា��់កុមហុ�ន៍ដែ�លក្រៅក�តមាន៍ក្រៅ��ង្គ អាចុះន៍ះង្គមាន៍�ល�ា�ពាល់ក្រៅល�លទីធ 

�លហិរញ្ជីញ វតុ�រ�ស់�កុមហុ�ន៍ កុ�ង្គក�មតិមយួដែ�លពួ��អាចុះវាស់ដែវង្គបាន៍នាកាល�រកិ្រៅចុះិទីផ្ទៃន៍              របាយការណ៍ក្រៅន៍�។ �កុមហុ�ន៍ន៍ះង្គរកាការតាមដ្ឋាន៍ជា��ចា�អ�ពួ�សុាន៍ 

ភាពួផ្ទៃន៍កូវ ��-១៩និ៍ង្គក្រៅធូ�ការក្រៅ�ា�យតមយាា ង្គសកមះចុះ�ក្រៅពា��ល�ា�ពាល់ក្រៅល�សុាន៍ភាពួហិរញ្ជីញ វតុ� ន៍ិង្គលទីធ�ល��តិ�តតិការរ�ស់�កុមហុ�ន៍។

(i) អតុគ្រប់លោ�ជិន៍និលោ�ជិិតរយៈលោព្លខ្ពៃី

អត�ុ�ក្រៅយាជន៍�៍�គគលិករយ�ក្រៅពួល�ា��តវូបាន៍ចុះ�ណ្តាយ ក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លក្រៅសវាកមះ�តវូ 

បាន៍�តល់ជូន៍ ។  ចុះ�នួ៍ន៍ដែ�លរ �ពួះង្គទី�កថាន៍ះង្គ�តូវចុះ�ណ្តាយ �តវូបាន៍ទីទួីលសាគ ល់ជា��ណ� ល 

��សិន៍ក្រៅ���កុមហុ�ន៍មាន៍កាតពូួកិចីុះតាម�ាូវចុះា� ់ឬកាតពូួកិចីុះ��ក្រៅយាលនាក្រៅពួល

�ចីុះ��បនុ៍ កុ�ង្គការទូីទាតច់ុះ�ណ្តាយ ក្រៅដ្ឋាយជាលទីធ�លផ្ទៃន៍ការងារដែ�លបាន៍��ក្រៅពួញ

រចួុះមកក្រៅហ�យក្រៅដ្ឋាយ��គគលិក ក្រៅហ�យកាតពួូកិចុះីក្រៅនា�អាចុះក្រៅធូ�ការបាា ន៍ស់ាះ ន៍បាន៍ ។ 

(ii) អតុគ្រប់លោ�ជិន៍និលោ�ជិិតរយៈលោព្លតែវងដ្ឋម្លៃ�លោ�ៀត

កាតពូួកិចីុះស�ទីធរ�ស់�កុមហុ�ន៍ ទាក់ទីង្គន៍ះង្គអតុ��ក្រៅយាជន៍៍រយ�ក្រៅពួលដែវង្គរ�ស់           

ន៍កិ្រៅយាជិតគឺចុះ�នួ៍ន៍ទីះក�បាកផ់្ទៃន៍ អតុ��ក្រៅយាជន៍ដ៍ែ�លន៍កិ្រៅយាជិតទីទួីលបាន៍ពួ�ការ�តល់ 

ក្រៅសវាកមះរ�ស់�ាួន៍ កុ�ង្គអ���ង្គក្រៅពួល�ចីុះ��បនុ៍ ន៍ងិ្គរយ�ក្រៅពួល  ម�ន៍ៗ ។ អតុ��ក្រៅយាជន៍ ៍

ក្រៅន៍� �តូវបាន៍ក្រៅធូ�អ�បហារក្រៅ��មប �ក�ណតត់ផ្ទៃមា�ចីុះ��បនុ៍ ។  ការវាស់ដែវង្គក្រៅ��ង្គវញិ�តូវ       

បាន៍ទីទីលួសាគ ល់កុ�ង្គរបាយការណ៍លទីធ�លកុ�ង្គអ���ង្គក្រៅពួលដែ�លបាន៍ក្រៅក�តក្រៅ��ង្គ ។

(�)	 លោដ្ឋើម្ម�ុន

ផ្ទៃថិាក្រៅ��មក្រៅក�ន៍ក្រៅ��ង្គ�ណ្តាត លមកពួ�ការក្រៅបា��័ណណ ភាគហុ�ន៍ធមះតាក្រៅ�ឲ្យយអុកកាន៍ ់

កា�ហុ់�ន៍ �តូវបាន៍ទីទួីលសាគ ល់ជាការកាតក់ង្គពួ�មូលធន៍ ។

(ធិ)	 �ុនប់គ្រម្មុងតាំម្មប់�ប់�បញ្ញញតិិ

ទី�ន៍��មុង្គតាម�ទី�ញ្ជីញតត ិ�តវូបាន៍�ក្រៅង្គើ�តក្រៅ��ង្គស�មា�ភ់ាពួ��សគុារវាង្គស�វធិាន៍ធន៍

ក្រៅល� ឱ្យន៍ភាពួឥណទាន៍តាម ស.រ.ទី.ហ.អ.ក ស�មា�ស់ហ�គាសធ�ន៍តូចុះនិ៍ង្គមធយម 

ន៍ិង្គស�វធិាន៍ធន៍តាម�ទី�ញ្ជីញ តតិ�ស�តាម��កាស រ�ស់ធនាគារជាតិផ្ទៃន៍កមុ�ជា 

ក្រៅល� ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចុះ��ផ្ទៃថិៃទី� ១ ដែ� ធុូ ឆុ្នាំ� ២០១៧ ន៍ិង្គសារាចុះរដែណនា�ក្រៅល� 

ធ ៧-០១៨-០០១ ស.រ.�.ណ ចុះ��ផ្ទៃថិៃទី� ១៦ ដែ� ក�មា� ឆុ្នាំ� ២០១៨ សត�ពួ�ចុះ�ណ្តាត់

ថុាកហ់ាន៍ិភិយ័ឥណទាន៍ន៍ិង្គស�វធិាន៍ធន៍ក្រៅល�ឱ្យន៍ភាពួផ្ទៃន៍តផ្ទៃមាស�មា��់គះ�សុាន៍ 

ធនាគារន៍ិង្គសុា�ន័៍ហិរញ្ជីញ វតុ� ។

ក្រៅយាង្គតាមក្រៅគាលការណ៍ដែណនា�រ�ស់ធនាគារជាតផិ្ទៃន៍កមុ�ជា រាល់ឥណទាន៍និ៍ង្គអ

ស់រ�ស់អតថិិជិន៍�តូវក្រៅធូ�ចុះ�ណ្តាតថុ់ាកក់្រៅ�តាមសមតុភាពួសង្គរ�ស់អុក�ី� ន៍ងិ្គចុះ�នួ៍ន៍ 

ផ្ទៃថិៃដែ�លហួសក�ណត�ូ់ចុះខ្នាង្គក្រៅ�កាម៖

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន
ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

២៧.ក្រៅ�ះលនក្រៅយះបាយ�ណ្ណក្រៅនយ្យាស្ថា�ខ្ព�ន់ៗ

របាយកា�រណ្ណ៍ស្ថាាីពីប័តែ�មីប័�មីួលមីូលធិន
ស្ថា�មី�ប័់កា�រិយប័រិក្រៅ�េទតែដ្ឋាលបានប័ញ្ញេប័់ម្លៃថិៃទី ៣១ តែខ្ព ធិំ� ឆ្នាំំ��២០២០

២៧.ក្រៅ�ះលនក្រៅយះបាយ�ណ្ណក្រៅនយ្យាស្ថា�ខ្ព�ន់ៗ



68 69របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

�ក់ម្មភាព័�ងគម្ និង
ទ្ធ�នួលខុំ�គ្រឹះត៌ូវ�ងគម្

ការរួម្មច្ចំម្រែណកកើ�ងទំនួលខុស់ប្រត្តិូវស់ងគម្ម

ការទទួលបានវ៉ាា�ក់ស្ថាំង(កូវីដ១៩)	
ម្លៃន�ណៈប្រ��់ប្រ�ង	ន�ង�ុ�គល�កហិូ�ណន	

ស់កម្មមភាព	ន�ងស់ុខម្គាលភាព�ុ�គល�ក



70 71របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
ហ្វូូ�ណ៍ន មីីប្រកាូហ្វូិរញ្ញញវត្ថុុ� ភីីអិិលស៊ីីី

កមះវធិ� ជ�ន៍យួ�ល់មន៍ៃ�រក្រៅពួទីយគន៍ធ��ផ្លាា  ជាគ�និ៍ត�តួចុះក្រៅ�ត�មរ�ស់ អុកឧកញាា �ណឌិ ត ពួ�ង្គ ឃ្លាំវដែស ដែ�លបាន៍ន៍ះង្គក�ពួ�ង្គអន៍�វតតរយ�ក្រៅពួល ៣ឆុ្នាំ�មកក្រៅហ�យ ក្រៅពាលគចឺា�ត់ា�ង្គពួ�ឆុ្នាំ�២០១៨មក។ 

ហូូណន៍ ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ភិ�អិលស�� ន៍ិង្គ�កុមហុ�ន៍ក្រៅ�េង្គៗជាក្រៅ�ចុះ�ន៍ក្រៅទីៀតដែ�លជាសមុន័៍ធផ្ទៃន៍ �កុមហុ�ន៍វនិ៍ិក្រៅយាគកាលណ្តាឌ្ឍ�យាា  បាន៍ចូុះលរមួចុះ�ដែណកកុ�ង្គការក្រៅធូ�វភិាគទាន៍�ល់

មន៍ៃ�រក្រៅពួទីយគន៍ធ��ផ្លាា  ជា��ចា�ដែ� ក្រៅ��មប �រមួចុះ�ដែណកក្រៅអាយមន៍ៃ�រក្រៅពួទីយមយួក្រៅន៍�អាចុះ�ន៍តក្រៅ�សកកមះរ�ស់�ាួន៍កុ�ង្គការ�ន៍តជួយសក្រៅន្ត្រីងាគ �ក�មារកមុ�ជា។ ទីះក�បាកវ់ភិាគទាន៍មាន៍ 

ចុះ�ន៍ួន៍១,២៥��លាា រអាក្រៅមរកិ គណនាក្រៅ�ន៍ះង្គចុះ�ន៍ួន៍��គគលិករ�ស់�គះ�សុាន៍។ កុ�ង្គក្រៅនា���គគលិករ�ស់ហូូណន៍កប៏ាន៍ចូុះលរមួចុះ�ដែណក ៤០ភាគរយផ្ទៃន៍វភិាគទាន៍ក្រៅន៍��ង្គដែ�រ។

ក្រៅដ្ឋាយអតិថិិជន៍មាន៍�បាកច់ុះ�ណូលទា� ងាយទីទីួលរង្គនូ៍វហានិ៍ភិយ័ន៍ិង្គងាយរង្គក់្រៅ�គា� ជាពួិក្រៅសសក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�លអុករកចុះ�នូ៍លចុះ��ង្គទីទីួលមរណ�ភាពួ។ �ូក្រៅចុា�កតតពួូកិចុះី 

��ណ� លន៍ះង្គធាា កក់្រៅ�ឱ្យយ�កមុ�គសួាររ�ស់ពួួកគាតជ់ាមនិ៍ខ្នាន៍ ក្រៅហ�យអាចុះន៍ះង្គ�ង្គើរ�ល់វបិាក ស�មា�កូ់ន៍ៗរ�ស់ពួួកគាតក់្រៅទីៀត�ង្គ។ ជា�គះ�សុាន៍ដែ�លដែតង្គដែតគតិ�ល់ស��

មាល�ភាពួសង្គគម ហូូណន៍ ក្រៅធូ�ការ�តល់អតុ��ក្រៅយាជន៍�៍ដែនុ៍ម�ល់អតថិិជិន៍ ជាពិួក្រៅសសអតថិិជិន៍ដែ�លក�ពួ�ង្គក្រៅ����បាស់កមី�ខុ្នាតតូ់ចុះជាមយួ�គះ�សុាន៍ ក្រៅពាលគពួឺួកគាតទ់ីទួីល  

បាន៍នូ៍វការការពារកមី�ជាមយួធានារាា�រ់ង្គជ�វតិ។ ជាមយួន៍ះង្គការ�តល់ជូន៍នូ៍វអតុ��ក្រៅយាជន៍�៍ដែនុ៍មក្រៅន៍� ហូូណន៍ក្រៅធូ�ការចុះ�នាយ��ពូួលាភិជូន៍អតិថិិជន៍ក្រៅ�ឱ្យយផ្ទៃ�គូរអាជ�វកមះ 

រ�ស់ ហូូណន៍គឺ�កុមហុ�ន៍ធានារាា�រង្គស�វណ្តាណ ភិូមឡិាយ ក្រៅហ�យអតិថិិជន៍ទីទីួលបាន៍នូ៍វសង្គ��ណ� លជ�ន៍ួសក្រៅ�ក្រៅពួលដែ�ល អតិថិិជន៍ទីទីួលមរណ�ភាពួ។ កុ�ង្គឆុ្នាំ�២០២០ 

អតិថិិជន៍ជាង្គ៥៨ភារគរយទីទីួលបាន៍ការការពារក្រៅន៍�។ 

ការ�ិល់វិភាគទានដ្ឋល់	ម្មនៃីរលោព្��យគនធប់ុផ្ផាា� សកម្មមភាព្��ួលបានវ៉ាា�ក់�ំង(កូវីដ្ឋ១៩)	ម្លៃនគណៈៈគ្រគប់់គ្រគង	និងប់ុគគលិកហិូ�ណៈន	

ការ�ិល់ការការពារកម្មេីជាម្មួយធានារាា�ប់់រងជិីវិត

កា�ររួមី��តែណ្ណកាកាំ�ង្គទ�នួលខ្ពុស្ថា�ត្តូវិស្ថាង្គគមី

ជាមយួន៍ះង្គ�កុមហុ�ន៍វនិ៍ិក្រៅយាគកាលណ្តាឌ្ឍ�យាា  ��គគលិកនិ៍ង្គគណ��គ��់គង្គរ�ស់�គះ�សុាន៍ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ហូូណន៍ មាន៍អទិីភាពួកុ�ង្គការទីទីួលបាន៍ការចាកវ់ាា កស់ា�ង្គ 

កូវ ��១៩ �ូចុះ�កុមអទី�ភាពួក្រៅ�េង្គក្រៅទីៀត។ ��គគលិកជាង្គមយួរយនាករ់�ស់ហូូណន៍ ពួ�ការយិាល័យកណ្តាត ល ន៍ិង្គសាខ្នាកុ�ង្គនិ៍ង្គជាយ�កុង្គទីទួីលបាន៍ឱ្យកាសចាកវ់ាា កសា�ង្គ           

កូវ ��១៩ ទា�ង្គពួ�រក្រៅល�ក។ ការទីទួីលបាន៍វាាកស់ា�ង្គស�មា��់�គគលិក គជឺាដែ�កុមយួផ្ទៃន៍និ៍រន៍តភាពួអាជ�វកមះរ�ស់ក្រៅយ�ង្គ កាត�់នុ៍យការរ �ករាលដ្ឋាល ក្រៅហ�យ��គគលិកមាន៍ស�វតតភិាពួ 

កុ�ង្គការ��ក្រៅពួញការងារ��ចា�ផ្ទៃថិៃរ�ស់�ាួន៍។ សូមដែថិាង្គអ�ណរគ�ណ�ល់រាជរដ្ឋាា ភិបិាល ន៍ិង្គក្រៅលាក��ធាន៍�កុម��ះកាភិបិាល ផ្ទៃន៍ហូូណន៍ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ស�មា�ឱ់្យកាសកុ�ង្គការ 

ទីទីួលបាន៍វាាកសា�ង្គក្រៅន៍�។ 

ស្ថាកាមីមភិ�ពទទួលបានវិា�កា់ស្ថា��ង្គ(កាូវិីដ្ឋា១៩) ម្លៃន�ណ្ណៈ��ប័់��ង្គ និង្គប័ុ�គលិកាហិើ�ណ្ណន 
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ស្ថាកាមីមភិ�ព និង្គស្ថាុខ្ពមី�លភិ�ពប័ុ�គលិកា

 ស្ថាកាមីមភិ�ពកាីឡា�

មីហិ�ស្ថានំិបាត្តឆ្នាំំ�� ២០២០
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កា�រ�្សពើ�្ស�យ�លិត្ត�លក្រៅស្ថាវិ�កាមីម ស្ថាុខ្ពុមី�លភិ�ពប័ុ�គលិកា

ស្ថាកាមីមភិ�ព និង្គស្ថាុខ្ពមី�លភិ�ពប័ុ�គលិកា
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អាត្តតស្ថាញ្ញញ�ណ្ណថិមីរប័ស្ថា់ហិើ�ណ្ណន

ស្ថាកាមីមភិ�ពប័ណ្ណឹ��ប័ណ្ណឹ�ល

ស្ថាកាមីមភិ�ព និង្គស្ថាុខ្ពមី�លភិ�ពប័ុ�គលិកា ស្ថាកាមីមភិ�ព និង្គស្ថាុខ្ពមី�លភិ�ពប័ុ�គលិកា

អា�ក្រៅណ្ណះយពីហិើ�ណ្ណនដ្ឋាល់អាត្តិថិិជ្ញានតែដ្ឋាលរង្គ�ល់ប័ះ�ព�ល់
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េ�ះកុង

ែកប

ៃប៉លិន

ឧត�រ�នជ័យ

�ទី

�ពះវ��រ

សូ�ទនិគម

�ក�ញ់មង�លបុរ�

ប េវល

�ត់ដំបង

េ�ងឬស��ី

��ន

ែ�សអំបិល

េ�ធ��ត់ �កគរ

កំពង់���ំង

កំពង់ �ត�ច

ព�ឮ

��យ

ជី ែ�កង

េ�ៀម�ប

ចុង�ល់

អូេ��

��យណ៍

ៃ�ពឈរ

កំពង់�ម

ព�ែ�កក

ឆ��ង

ស��ល

កង�ស

�សីសន�រ

ខ��ច់ក���ល

���យអន�រ

កំពង់ �ត ែបក ���យ េរៀង

េ�ះធំ
ៃ�ពកប��ស

�កេចះ

ស�ឹង�តង់

ស�ឹងែ�តង
រតនគិរ�

មណ�លគិរ�

ែកវសី�

េម�ង

��ំកក់

ប���យ�ស
កំពត

ឈូក

បរេសដ�

ដេ���

េ�ធ�ែសនជ័យ

ភ�ំេពញ

កំពង់ស�ឺ

ៃ�ពនប់

�ពះសីហនុ

�ែកវ

គិរ�វង់

េកៀន���យ

កំពង់ធំ

េ���ង

ស្ថាខាស្កេ�ើើំម្ និងត៌�ប់ន់គ្រឹះប់ត៌ិប់ត៌ិិការ

ស្ថាខាបេ�ើ�ម្ម	ន�ង�ុ�គល�កនាំំម្មុខ		

ទីតាំងការិយាល័យ	ន�ងត្តិំ�ន់ប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�ការ
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របាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�២០២០
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ស្ថា�ខ្ព�ក្រៅឆ្នាំំើមី

ស្ថា�ខ្ព�ប័រក្រៅស្ថាដ្ឋាា

ស្ថា�ខ្ព�ស្ថាទះង្គ�ត្តង្គ់

ស្ថា�ខ្ព�កា�ពង្គ់ឆ្នាំំ��ង្គ
ស្ថា�ខ្ព�កា�ពង្គ់�ត្តឡា��

ស្ថា�ខ្ព��ស្ថាីស្ថានទរ

1
2 3

4 5

ស្ថា�ខ្ព�ក្រៅឆ្នាំំើមី�ប័���ឆ្នាំំ��     ២០២០
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កាមីមវិិធិមីីស្ត្រនតីឥណ្ណទ�នក្រៅឆ្នាំំើមី

�គះ�សុាន៍ម��កូហិរញ្ជីញ វតុ� ហូូណន៍ បាន៍ក្រៅរៀ�ចុះ�កមះវធិ��ិល់រងូាន៍ម់ន្ត្រីន៍ត�ឥណទាន៍��ចា�ឆុ្នាំ� �ល់មន្ត្រីន៍ត�ឥណទាន៍ចុះ�នួ៍ន៍១០នាក ់ដែ�លជាជយ័លាភិ�មកពួ�៩សាខ្នាកុ�ង្គចុះ�ក្រៅណ្តាម 

សាខ្នាទា�ង្គ៥១រ�ស់�គះ�សុាន៍ ក្រៅ�កាមអធិ�ត�ភាពួរ�ស់ក្រៅលាក��ធាន៍នាយក��តិ�តតិ ន៍ិង្គគណ��គ��់គង្គផ្ទៃន៍ការយិាល័យកណិ្តាល។
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អគារក្រៅល�៩៥  មហាវថិិ��ពួ�ម�ន៍�វង្គេ  ដែកង្គ�ាូវ១១៨  សងាើ តម់ក្រៅនារមយ   �ណឌ ៧មករា  រាជធាន៍�ភិុ�ក្រៅពួញ។

ការិ�ល័យកណាា�ល

   ០៦៩	៦៩	២២២២											  br0002@funan.com.kh

ភិូមចិុះ�ង្គដែ�ពួក  សងាើ តសូ់ាយក្រៅរៀង្គ  �កុង្គសូាយក្រៅរៀង្គ  ក្រៅ�តតសូាយក្រៅរៀង្គ។

�ខាលោខ្ពតិ�ា�យលោរៀង

   ០១០	៨៨៨៨	៥១	  br0015@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៨  ភិូមកិ្រៅពាធ��សុក  ���ក្រៅកាង្គកាង្គ  �សុកពួញាដែ�កក  ក្រៅ�តតតបងូ្គ�ះ� �។

�ខាគ្រសុកព្ញ៉ាតែគ្រកក

   ០១០	៨៨៨៨	៦១  br0026@funan.com.kh

ភិូមរិកាទូារ  ���ដែ�ពួកក្រៅពាធ�  �សុក�ស�សន៍ធរ  ក្រៅ�តតក�ពួង្គច់ាម។

�ខាគ្រសុកគ្រសីសនធរ

   ០១០	៨៨៨៨	៤២	  br0039@funan.com.kh

�ៃ�ក្រៅល�១៦៨  �ាូវជាតិក្រៅល�៦  ភិូមផិ្ទៃ�ពួតា�តាវ  ����លា័ង្គើ  �សុកបារាយណ៍  ក្រៅ�តតក�ពួង្គធ់�។

�ខាគ្រសុកបារាយណៈ៍

   ០៦៩	៣៧	៨៨៨៨	  br0008@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�២  ភិូមកិ�ពួង្គថ់ិះ�  ����ពួ�បាទីជាន៍ជ់��  �សុកគិរ �វង្គ ់ ក្រៅ�តតតាដែកវ។

�ខាគ្រសុកគិរីវង់

   ០១០	៨៨៨៨	៤៩		  br0021@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៥ ភិូមរិ �ក្រៅចុះក៤ សងាើ តរ់តន៍� �កុង្គបាត�់��ង្គ ក្រៅ�តតបាត�់��ង្គ។

�ខាលោខ្ពតិបាត់ដ្ឋំប់ង

   ០១០	៨៨៨៨	១៩		  br0032@funan.com.kh

�ាូវក្រៅល�៥៧  ភិូមកិណិ្តាល សងាើ តស់ៃះង្គដែ�តង្គ  �កុង្គសៃះង្គដែ�តង្គ  ក្រៅ�តតសៃះង្គដែ�តង្គ។

�ខាលោខ្ពតិសៃ�ងតែគ្រតង

   ០៦៩	៩៤	១១១១	  br0045@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�១  ភិូមភិិូមធិ� ���ភិូមធិ� �សុកក្រៅកៀន៍សូាយ ក្រៅ�តតកណ្តាត ល។

�ខាគ្រសុកលោកៀន�ា�យ

   ០៨៧	៤៩	៦៦៦៦  br0003@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៦៧ ភិូមអិូរសុារ សងាើ តសុ់ាន៍មាន៍ជយ័ �កុង្គដែសន៍មក្រៅនារមយ ក្រៅ�តតមណឌ លគ�រ �។

�ខាលោខ្ពតិម្មណៈិលគិរី

   ០១០		៨៨៨៨	៥៤	  br0016@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៥  ភិូមរិាមគន៍ ់���ក្រៅគៀរ �សុកក្រៅមាង្គឫសេ � ក្រៅ�តតបាត�់��ង្គ។

�ខាគ្រសុកលោម្មាា�ងឬស�សី

   ០១០	៨៨៨៨	៥៩	  br0027@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៥ ភិូមអិូរតាក្រៅបាា ង្គ ���អូរតាក្រៅបាា ង្គ �សុកបាកាន៍ ក្រៅ�តតក្រៅពាធ�សាត។់

�ខាគ្រសុកបាកាន

   ០១០	៨៨៨៨	៧១	  br0040@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៥  ភិូម�ិចុះករក្រៅមៀត  ���អូរឫសេ �  �សុកក�ពួង្គ�់តឡាចុះ  ក្រៅ�តតក�ពួង្គឆុ់្នាំ�ង្គ។

�ខាគ្រសុកកំព្ង់គ្រត�ច

   ០៦៩	៣២	៨៨៨៨  br0009@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៦  ភិូមកិិ�  សងាើ តផ់្ទៃ�ពួតាហូុ  �កុង្គសៃះង្គដែសន៍  ក្រៅ�តតក�ពួង្គធ់�។

�ខាលោខ្ពតិកំព្ង់ធិំ

   ០១០	៨៨៨៨	៥៦	  br0022@funan.com.kh

ភិូមសុិាន៍កណិ្តាល ����ក្រៅវល �សុក�ក្រៅវល ក្រៅ�តតបាតត់��ង្គ។

�ខាប់លោវល

   ០១០	៨៨៨៨	៣៤	  br0033@funan.com.kh

ភិូមជិយ័ជ�ន៍�  សងាើ តឡ់ាបាន៍ក្រៅសៀក  �កុង្គបាន៍ល�ង្គ  ក្រៅ�តតរតន៍គិរ �។

�ខាលោខ្ពតិរតនគិរី

   ០៦៩	២០	១១១១	  br0046@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៦  ភិូមផិ្លាអ វ  ���ផ្លាអ វ  �សុកបាធាយ  ក្រៅ�តតក�ពួង្គច់ាម។

�ខាគ្រសុកបាធាយ

   ០៦៩	៥៣	៨៨៨៨  br0004@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�២  ភិូមចិុះក  ����តពា�ង្គសា�  �សុកបាទី�  ក្រៅ�តតតាដែកវ។

�ខាគ្រសុកបា�ី

   ០៦៩	៨៨៨៨	០២	  br0017@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៦A ភិូមកិ�ពួង្គថ់ិះ២  ���ក�ពួង្គថ់ិើូវ �សុក�កឡាញ់ ក្រៅ�តតក្រៅសៀមរា�។

�ខាគ្រសុកគ្រក�ញ់

   ០១០	៨៨៨៨	៦៣	  br0028@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៥  ភិូមធិមះ�តយ័  ����ារដែ�ក  �សុកពួញាឮ  ក្រៅ�តតកណ្តាត ល។

�ខាគ្រសុកព្ញ៉ាឮ

   ០៨១	៨៨៨៨	០៤	  br0041@funan.com.kh

ភិូមសូិាយអន៍ៃរទី�១  ���សូាយអន៍ៃរ  �សុកសូាយអន៍ៃរ  ក្រៅ�តតផ្ទៃ�ពួដែវង្គ។

�ខាគ្រសុក�ា�យអនៃរ

   ០៦៩	៥៣	៨៨៨៨  br0010@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៧  ភិូម�ូិន៍��  ���ផ្ទៃ�ជក្រៅវៀន៍  �សុកផ្ទៃ�ពួឈរ  ក្រៅ�តតក�ពួង្គច់ាម។

�ខាគ្រសុកម្លៃគ្រព្ឈរ

   ០១០		៨៨៨៨	៥៧	  br0023@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៤  ភិូមសិ�រ�ង្គក្រៅ�កាម  ���ស�រ�ង្គ  �សុកផ្ទៃ�ពួន៍� ់ ក្រៅ�តត �ពួ�ស�ហន៍�។

�ខាគ្រសុកម្លៃគ្រព្នប់់

   ០១០	៨៨៨៨	៩៤	  br0034@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៦  ភិូម�ិ��ដែ�កថិះ�  ������ដែ�ក  �សុកសូ�ទីនិ៍គម  ក្រៅ�តតក្រៅសៀមរា�។

�ខាគ្រសុកសូគ្រ�និគម្ម

   ០៦៩	៨៦	១១១១	  br0047@funan.com.kh

�ៃ�ក្រៅល�២៦AB �កុមទី�២  ភិូម�ិតពា�ង្គ�យង្គ  ���ទីួលអ�ពិួល  �សុក�រក្រៅស�ា  ក្រៅ�តតក�ពួង្គស់ុឺ។

�ខាគ្រសុកប់រលោសដ្ឋឋ

   ០៦៩	៥២	៨៨៨៨	  br0005@funan.com.kh

�ៃ�ក្រៅល�៥  �ាូវជាតិក្រៅល� ៤  ភិូមមិ��ក្រៅ�តត  សងាើ តរ់ការធ�  �កុង្គចុះារមន៍  ក្រៅ�តតក�ពួង្គស់ុឺ។

�ខាលោខ្ពតិកំព្ង់សព�

   ០១០		៨៨៨៨	៥២	  br0018@funan.com.kh

�ាូវក្រៅល�៥៧  ភិូមកិ្រៅតុាតតាសាយ ���ដែ�ពួកកក ់ �កុង្គសៃះង្គ�តង្គ ់ ក្រៅ�តតក�ពួង្គច់ាម។

�ខាគ្រសុកសៃ�ងគ្រតង់

   ០១០	៨៨៨៨	០៤	  br0029@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៦  �កុមទី�៦ ភិូមអិន៍ាង្គវ់លិ ���ក្រៅគាកធា�កក្រៅ�កាម �សុកជ�ដែ�កង្គ ក្រៅ�តតក្រៅសៀមរា�។

�ខាគ្រសុកជិីតែគ្រកង

   ០១០	៨៨៨៨	៤១	  br0042@funan.com.kh

�ៃ�ក្រៅល�១៤៨, �ាូវជាតិក្រៅល�៥, ភិូមមិាន៍ដ់ែចុះ, សងាើ តផ់្ទៃ�ពួញ�,�កុង្គក្រៅពាធ�សាត ់ក្រៅ�តតក្រៅពាធ�សាត។់

�ខាលោខ្ពតិលោពាធិ៍�ត់

   ០៦៩	៣១	៨៨៨៨	  br0011@funan.com.kh

�ាូវក្រៅល�៤ ភិូម�ិតពា�ង្គគល់ សងាើ តក់ក្រៅនាៃ ក �ណឌ ក្រៅពាដែសន៍ជយ័ រាជធាន៍�ភិុ�ក្រៅពួញ។

�ខាលោពាធិ៍តែសនជិ័យ

  ០៩៦	៤៤៤៤	៩៨៥	  br0052@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�២៥  ភិូមអិង្គគតាក្រៅសាម  ���អង្គគតាក្រៅសាម  �សុក�តា�កក ់ ក្រៅ�តតតាដែកវ។

�ខាគ្រសុកគ្រតាំំកក់

  ០១០	៨៨៨៨	៣៧  br0035@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៥  ភិូមសិ�ក្រៅរាង្គ  ���កាល�តាចុះ �សុក�កគរ ក្រៅ�តតក្រៅពាធ�សាត។់

�ខាគ្រសុកគ្រកគរ

   ០៦៩	៨៥	១១១១	  br0048@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៨  ភិូមដិែ�ពួកតាមាក ់ ���ដែ�ពួកតាមាក ់ �សុក�ាចុះក់ណ្តាត ល  ក្រៅ�តតកណ្តាត ល។

�ខាគ្រសុកខ្ព�សាច់កណាា�ល

   ០៦៩	៨៨៨៨	៥៧	  br0006@funan.com.kh

�ៃ�ក្រៅល�H៦  �ាូវជាតិក្រៅល�៥  �កុមទី�១  ភិូម�ិាម  សងាើ ត�់ាម  �កុង្គក�ពួង្គឆុ់្នាំ�ង្គ  ក្រៅ�តតក�ពួង្គឆុ់្នាំ�ង្គ។

�ខាលោខ្ពតិកំព្ង់ឆ្នាំំ�ំង

   ០១០	៨៨៨៨	៦០	  br0019@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៣  ភិូមសិតូពួង្គ  ���សតូពួង្គ  �សុកឈូក  ក្រៅ�តតក�ពួត។

�ខាគ្រសុកឈូក

   ០១០	៨៨៨៨	០២	  br0030@funan.com.kh

ភិូម�ិារដែវង្គ  សងាើ ត�់កក្រៅចុះ�  �កុង្គ�កក្រៅចុះ�  ក្រៅ�តត�កក្រៅចុះ�។

�ខាលោខ្ពតិគ្រកលោចះ

   ០៨១	៨៨៨៨	៦៤  br0043@funan.com.kh

�ៃ�ក្រៅល�១៦៣ ភិូមទិី�៧ សងាើ តក់�ពួង្គច់ាម  �កុង្គក�ពួង្គច់ាម ក្រៅ�តតក�ពួង្គច់ាម។

�ខាលោខ្ពតិកំព្ង់ចាំម្ម

   ០៦៩		២០	៨៨៨៨	  br0012@funan.com.kh

ភិូមកិ្រៅ�ជាយថិះក្រៅ�កាម  ����ាូង្គ  �សុក�ាូង្គ  ក្រៅ�តត�កក្រៅចុះ�។

�ខាគ្រសុកឆៃ�ង

   ០១០	៨៨៨៨	៦៥  br0024@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៣  ភិូមទិីះកថាា   សងាើ ត�់កា�ង្គពួ�ង្គ  �ណឌ �ក្រៅងាើ   រាជធាន៍� ភិុ�ក្រៅពួញ។

�ខាខ្ពណៈិដ្ឋលោង្ហាោ�

   ០១០	៨៨៨៨	៤០	  br0036@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៦  ភិូមកិ�ពួង្គក់ត�  ���ក�ពួង្គច់ុះិន៍តបងូ្គ  �សុកក្រៅសាៃ ង្គ  ក្រៅ�តតក�ពួង្គធ់�។

�ខាគ្រសុកលោ�ោ�ង

   ០៦៩	៣៤	១១១១	  br0049@funan.com.kh

�ៃ�ក្រៅល�៩០ �ាូវជាតិក្រៅល�២  ភិូម�ូិរ �  សងាើ តរ់កាកុ�ង្គ  �កុង្គ�ូន៍ដែកវ  ក្រៅ�តតតាដែកវ។

�ខាលោខ្ពតិតាំតែកវ

   ០៦៩	៩២	៨៨៨៨	  br0007@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៣១  ភិូមផិ្ទៃ�ពួ�កឡាខ្នាង្គលិចុះ  ���ទូីកមាសខ្នាង្គលិចុះ  �សុក�នាៃ យមាស  ក្រៅ�តតក�ពួត។

�ខាគ្រសុកប់នាោ�យម្មាស

   ០១០		៨៨៨៨	៥០	  br0020@funan.com.kh

 �ាូវជាតិក្រៅល�៥  ភិូមចិុះ�ការតាក្រៅដ្ឋាក  ���ក្រៅ�កាក  �សុកមង្គគល��រ �  ក្រៅ�តត�នាៃ យមាន៍ជយ័។

�ខាម្មងគលប់ូរី

   ០១០	៨៨៨៨	១៤	  br0031@funan.com.kh

ភិូមកិាលសុួល  ���សុួល  �សុកសុួល  ក្រៅ�តត�កក្រៅចុះ�។

�ខាគ្រសុកសុ�ល

   ០៨១	៨៨៨៨	២០	  br0044@funan.com.kh

ភិូមកិ�ពួង្គប់ាយខ្នាង្គក្រៅជ�ង្គ  សងាើ តក់�ពួង្គប់ាយ  �កុង្គក�ពួត  ក្រៅ�តតក�ពួត។

�ខាលោខ្ពតិកំព្ត

   ០៦៩	៨៨៨៨	៥៦	  br0013@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�១  ភិូមចិុះ��ក ់ ����បាសាទី  �សុកក�ពួង្គ�់តដែ�ក  ក្រៅ�តតផ្ទៃ�ពួដែវង្គ។

�ខាគ្រសុកកំព្ង់គ្រតតែប់ក

   ០១០	៨៨៨៨	១២	  br0037@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�២១  ភិូមដិែ�ពួកថិះ�  ���ដែ�ពួកថិះ�  �សុកក្រៅកា�ធ�  ក្រៅ�តតកណ្តាត ល។

�ខាគ្រសុកលោកាះធិំ

   ០៦៩	៨៤	១១១១	  br0050@funan.com.kh

�ាូវជាតិក្រៅល�៨  ភិូម�ិនាៃ យចាស់ សងាើ តស់ា�កាម �កុង្គក្រៅសៀមរា� ក្រៅ�តតក្រៅសៀមរា�។

�ខាលោខ្ពតិលោសៀម្មរាប់

   ០៦៩	៥១	៨៨៨៨		  br0014@funan.com.kh

ភិូមលូិាក្រៅតុាត  ���ផ្ទៃ�ពួលូា  �សុកផ្ទៃ�ពួក�ាស  ក្រៅ�តតតាដែកវ។

�ខាគ្រសុកម្លៃគ្រព្កប់�បាស

   ០១០	៨៨៨៨	៦៧	  br0025@funan.com.kh

ភិូមអិណូិង្គក្រៅពាធ�  សងាើ តក់�ពួង្គ�់�ណ្តាក  �កុង្គ�ពួ�វហិារ  ក្រៅ�តត�ពួ�វហិារ។

�ខាលោខ្ពតិគ្រព្ះវិហារ

   ០១០	៨៨៨៨	៧០	  br0038@funan.com.kh

ភិូម៣ិ  សងាើ ត៣់  �កុង្គ�ពួ�ស�ហន៍�  ក្រៅ�តត�ពួ�ស�ហន៍�។

�ខាលោខ្ពតិគ្រព្ះសីហិនុ

  ០៨៧	៤០	៣៣៣៣	  br0051@funan.com.kh

ទីត្ត��ង្គកា�រិយ�ល័យ និង្គត្ត�ប័ន់�ប័ត្តិប័ត្តតិកា�រ
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អគរេលខ៩៥  មហាវថិី្រពះមុនីវង្ស  ែកងផ�ូវ១១៨  

សងា� តម់េនរម្យ  ខណ� ៧មករា  រាជធនីភ�េំពញ។
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